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APRESENTAÇÃO: 

 

O movimento SINGA enquanto tal pretende fortalecer uma trajetória de 

debates e produção do conhecimento geográfico, que, sobretudo, desde 1998, 

quando nasceu junto ao Laboratório de Geografia Agrária da Universidade de São 

Paulo (USP) em diálogo com os movimentos e organizações sociais, vem se 

preocupando com temáticas que envolvem o espaço agrário brasileiro e 

internacional. 

Alimentados pelas vivências das edições anteriores que provocaram 

aprofundamentos teóricos e metodológicos e com vistas a revigorar as forças de 

uma geografia inquieta e posicionada frente a um contexto de recrudescimento 

dos conflitos e aprofundamento das diferentes formas de violências no campo, nos 

consideramos co-responsáveis para proporcionar a organização de um espaço de 

discussão que reconheça e mova os limites do conhecimento científico 

hegemônico. 

Assim, entre os dias 11 a 15 de novembro de 2019, foi realizado o X 

Simpósio Nacional de Geografia Agrária e o IX Simpósio Internacional de 

Geografia Agrária na Universidade Federal de Pernambuco, campus Recife. O 

referido evento foi coordenado pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre 

Espaço Agrário e Campesinato – LEPEC, vinculado ao Departamento de 

Geografia e ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFPE.  

Com o tema central: “Para além das cercas que nos cegam: As Naturezas 

das R-existências no campo na América Latina”, as atividades políticas e técnico-

científicas consistiram em: conferência de abertura com homenagens aos 

lutadores e lutadoras do povo. Mesas redondas, oficinas, grupos de trabalhos, 

trabalhos de campo, lançamentos de livros e vídeos, feira agroecológica e SINGA 

na Rua.  

No rastro do legado destes vinte e um anos de existência do movimento 

SINGA, trabalhamos incessantemente para que fossem consideradas outras 

cognições, epistemologias e matrizes de saberes que emergem dos processos de 

r-existência em curso na Indoamerica.  Pensar este tema é fazer emergir as 

contribuições que visibilizem o lugar social e o papel político do campesinato e dos 
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povos originários na sociedade capitalista, as contradições das suas resistências 

como caminhos para garantir sua existência, sua identidade através de um modo 

de vida que se antagoniza como o modo de vida da sociedade engendrada na 

loucura da razão econômica.  

No total foram realizadas dez (10) mesas redondas onde os quarenta (40) 

expositores trataram de temáticas transversais ao tema central. No terceiro dia do 

SINGA foram realizadas simultaneamente trinta e cinco (35) oficinas e cinco (05) 

trabalhos de campo. Os trabalhos de campo foram para: 1) a Comunidade de 

Fervedouro no município de Jaqueira; 2) Engenho Galiléia no município de Vitória 

de Santo Antão - marco histórico da resistência das Ligas Camponesas; 3) 

Comunidade de Passarinho em Recife; 4) Complexo Industrial Portuário de Suape 

e as localidades impactadas de: Praia de Gaibu, Colônia de Pescadores Z-8, Vila 

de Nazaré, Vila Nova Tatuoca, Praia de Suape e a comunidade Quilombola 

Engenho Mercês, situadas no município de Cabo de Santo Agostinho; por fim, o 

campo no Assentamento Chico Mendes no município de Tracunhaém. Dessa 

maneira os participantes puderam optar entre o trabalho de campo ou oficina e 

assim não ocorreu concentração de pessoas numa ou outra atividade.  

No segundo e quarto dias do evento ocorreram vinte e um (21) Grupos de 

Trabalhos onde foram apresentados e discutidos cerca de 740 trabalhos 

acadêmicos, relatos de experiências e depoimentos de lutas sociais.  

Participaram do SINGA cerca de 1.400 pessoas entre militantes de 

movimentos sociais, associativismo, agentes das pastorais sociais, estudantes de 

graduação e pós-graduação, professores da rede publica municipal, estadual e 

federal e do ensino superior. Além de participantes de todos os estados da 

federação haviam inscritos e palestrantes de países como: Colômbia, Argentina, 

Peru, Venezuela, México, Espanha e Italia.  

O evento também contou com uma feira agroecológica “Feira dos Povos do 

Campo e da Cidade” com agricultores e indígenas da zona da mata, agreste e 

sertão do pajeú, onde foram expostos alimentos da agricultura familiar 

camponesa. No geral o evento proporcionou um encontro amplo e diverso entre 

pesquisadores e comunidade científica onde ocorreu o diálogo e o intercâmbio de 

experiências em torno dos conflitos e contradições no contexto de América Latina 
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e intensificação da crise estrutural do capital, do neoliberalismo, da financeirização 

e do ascenso de governos conservadores. O evento também contou com 

apresentação de coletivos artístico-culturais pernambucanos que se expressaram 

através do: maracatu, cavalo marinho, roda de coco, ciranda, poesia, cordel, 

bandas de rock e forró. As atividades culturais foram realizadas sempre nos 

intervalos do almoço e jantar e no encerramento do simpósio.  

Também foi desenvolvido o Espaço de Articulação em simultâneo aos 

lançamentos de livros e vídeos. Consistiu num espaço de articulação político-

acadêmico entre organizações sociais, entidades, coletivos, pastorais sociais 

localizados em distintos locais da América Latina que apresentaram no SINGA 

suas ações de articulação, com vistas a construção de reflexões e agendas 

comuns de pesquisa sobre o espaço agrário em redes em distintas escalas. Por 

sua vez a atividade denominada de SINGA na Rua procurou envolver os 

participantes do evento com os moradores do bairro da Várzea onde ocorreu a 

atividade. Numa marcha do campus da UFPE até a Praça central do bairro da 

Varzea os participantes, protestaram contra os assassinatos de lideranças sociais, 

denunciaram a criminalização das lutas de defesa dos territórios camponeses e 

originários, declamaram poesia, realizaram palestras, exposição e aula pública 

com análises sobre a situação agrária do Brasil e América Latina.  

Por fim a plenária final realizou um balanço geral do evento. O microfone foi 

aberto para que xs interessadx pudessem emitir suas considerações sobre a 

organização e a programação do IX Simpósio Internacional e X Simpósio Nacional 

de Geografia Agrária. Foi lida e aprovada a carta final do evento e as moções, 

bem como, votada a próxima sede do SINGA. Será em território Mapuche na 

província de Chubut na Patagônia Argentina. 
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QUAIS CERCAS NOS CEGAM? 

 

São as cercas dos latifúndios? Das demarcações? 
Das ciências? Da universidade? As do método? 
As do Estado? Dos governos? Do patriarcado? 

Quem sabe as cercas das perguntas retóricas ... 
 

O tema do SINGA 2019 é um convite a inquietude. E a  
inquietude é questionadora. 

Questionar para desafiar as lógicas sistêmicas 
(e anti-sistêmicas, por que não?) 

 
Por quais caminhos buscamos compreender as r-existências  

no campo latino? 
O que temos aprendido com as r-existências? 

Temos sido r-existência? 
O quanto nossa r-existência é de fato r-existência?  

Nos questionar. 
 

O SINGA talvez não responda todas essas perguntas e  
ojala suscitará outras. Mas diz a 

sabedoria popular que 11não existe pergunta besta". E em  
se tratando da sabedoria 

popular é preciso confiar cegamente. Será ... (?) 
 
 

Thiago Araújo Silva 
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CARTA POLÍTICA DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO X SIMPÓSIO NACIONAL DE 

GEOGRAFIA AGRÁRIA E IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA À 

AMÉRICA LATINA 

 

 Entre os dias 11 a 15 de novembro de 2019 realizou-se o X Simpósio Nacional de 

Geografia Agrária e o IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária na Universidade 

Federal de Pernambuco –UFPE, campus de Recife, com participação, em torno, de 1.400 

acadêmicas e acadêmicos, povos e comunidades tradicionais, comunidades 

quilombolas, camponesas, nações indígenas e pastorais sociais. A organização do 

evento colocou como proposta fundamental “Questionar para desafiar as lógicas 

sistêmicas” em torno de ir "Para além das cercas que nos cegam: as naturezas das r-

existências no campo na América Latina".  

 As pessoas participantes dialogamos e compartilhamos vivências/pesquisas 

referentes aos conflitos e contradições no contexto de América Latina de intensificação 

da crise estrutural do capital, do neoliberalismo, da financeirização e do ascenso de 

governos conservadores de extrema-direita e, inclusive, golpes de Estado como na 

Bolívia. Mas também de um contexto que se pauta como horizonte de mudanças 

estruturais de r-existências diferentes a partir de: levantamentos populares – como no 

Chile e Haití –; reforma agrária integral e popular; identidades vinculadas a 

territorialidades e formas outras de reproduzir a vida; lutas antipatriarcais, antirracistas e 

decoloniais (contracoloniais!); economias outras, populares e solidárias dos povos dos 

campos, das águas e das florestas; de alimentos saudáveis, na prática agroecológica na 

sua diversidade de sujeitos –entendida como movimento, ciência e vida –e sistemas 

agroflorestais; de educação popular do/no campo em movimento e formas de 

comunicação alternativas.  

 Diante disso,  

1 – Afirmamos a urgência de uma reforma agrária integral popular e do reconhecimento 

das identidades e territorialidades dos povos do campo, das águas e das florestas, 

porque “quem não tem território demarcado vira escravo”, e isso não pode ser permitido. 

Por isso a luta pela terra e pelos territórios continua, especialmente no atual cenário de 

ódio e criminalização social;  
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2 – Denunciamos e negamos o agro que é negócio e tóxico; o neoextrativismo e o 

aprofundamento do neoliberalismo, das violências, da criminalização dos povos e do 

autoritarismo com um discurso/prática de ódio; o estado capitalista, colonialista e 

patriarcal que nos coloniza através da espiritualidade, de expropriação dos nossos 

corpos-território e territórios-terra e consideramos que “se não temos a Mãe Terra não 

temos vida”; as tragédias-crime cometidas pela indústria do petróleo –como o 

derramamento na costa nordestina há mais de noventa dias com a omissão criminosa do 

governo e a ausência de plano nacional de contingenciamento –, mineração –da Hydro 

Alunorte, Samarco e Vale nos últimos anos –, agrohidronegócio responsáveis pela 

violação de direitos humanos e territoriais de comunidades camponesas, indígenas, 

quilombolas e demais povos dos campos, das águas e das florestas. A expansão destas 

atividades implica a intensificação de conflitos socioambientais, precarização e 

precariedade do trabalho, morte de trabalhadores e trabalhadoras, flexibilização e 

desmonte da legislação ambiental, adoecimento das populações, expropriações e 

pilhagem territorial e da natureza transformada em recurso e, assim, mercantilizada;  

3 – Exigimos justiça social, ambiental e territorial; o direito à consulta prévia, livre e 

informada e o direito das populações em dizer NÃO aos megaprojetos, 

agrohidronegócios e mineração; o reconhecimento identitário e territorial dos povos dos 

campos, das águas e das florestas e a diversidade de povos e comunidades tradicionais;  

4 – Propomos planos de vida próprios segundo os modos específicos das diferentes 

comunidades; a construção de territórios para afirmar a sociobiodiversidade e o controle 

popular dos bens comuns, especialmente terra, águas e biodiversidade; quebrar as 

cercas do patriarcado, do machismo, do racismo, do capitalismo, da misoginia e da 

academia opressora; organização social, autonomias populares, o protagonismo na luta 

coletiva pela busca de titulação, demarcação e reconhecimento das etnicidades, 

identidades, tradicionalidades e ancestralidades que garantem a existência dos povos e 

os protocolos de consulta e comunitários que destacam outras formas de reproduzir a 

vida.  

 Com efeito, provocamos a ciência geográfica, a academia e a sociedade em geral 

a uma prática crítica e engajada de produção de saberes junto com as comunidades e 

povos em defesa dos territórios de vida. 
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ANÁLISE DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAMAMU-BA 

 

Daniel dos Santos Macêdo1 

 

Resumo 

 O presente trabalho tem por objetivo traçar o perfil da estrutura fundiária do município de Camamu no litoral sul 
da Bahia através das diversas fontes de dados disponibilizadas por órgãos públicos, grupos de pesquisa e estudos 
científicos a respeito da temática, tendo em vista que para entendimento dos processos socioeconômicos, de 
reprodução e ocupação dos espaços agrários perpassa pela necessidade de compreensão da dinâmica fundiária e 
seus desdobramentos no contexto históricos local, neste sentido a análise aborda alguns aspectos fundiários gerais 
que vão desde a origem historicamente conflituosa da territoriedade camamuense até uma análise  mais especifica 
com enfoque nas áreas de reforma agrária no município de Camamu abordando a efetividade e principais questões 
destas áreas destinadas a política  pública dos projetos de assentamento de reforma agrária no município. Para tal, 
foi realizado um estudo exploratório de dados baseando-se em alguns tópicos da estatística descritiva, ou seja, nos 
conceitos básicos, representação tabular, representação gráfica e o índice de Gini para aferir o índice concentração 
e desigualdade na distribuição de terras no município na série histórica de 1920 a 2006 e o levantamento de dados 
bibliográficos pertinentes ao assunto. 

PALAVRAS-CHAVE: Espaço Agrário; reforma agrária; análise territorial. 

 

1.Introdução 

             Localizado no território de identidade Baixo Sul, ao norte da mesorregião Sul da Bahia, 

o município de Camamu tem sua história intimamente ligada a origem do nosso país. O 

povoamento do município teve origem numa aldeia de índios denominada de Macamamu, na 

então capitania de São Jorge dos Ilhéus, a qual o seu território era pertencente, os jesuítas 

estabeleceram uma missão transformando a localidade em freguesia no ano de 1560 com o 

nome de Aldeia de Nossa Senhora da Assumpção de Macamamu. Neste primeiro período de 

ocupação portuguesa, em função da exploração de produtos como madeira de lei, açúcar e 

mandioca, Camamu chegou a ser a segunda maior potência econômica do estado, atrás apenas 

de Salvador. A pujança econômica exercida por Camamu naquela época pode ser quase que 

totalmente associada as atividades agrícolas exercidas em seu território que se estendia desde o 

litoral, na baía de Camamu até as margens do Rio de Contas locais onde hoje localizam-se 

municípios como Ipiaú e Ubatã, dentre diversos outros que são oriundos do desmembramento 

 
1 Graduando do Bacharelado em Geografia pela Universidade Estadual de Santa Cruz-Ilhéus-BA 
E-mail: danielcamamu@gmail.com 
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do território inicial de Camamu. Sua população no último censo demográfico era de 35.180 

habitantes (Censo IBGE 2010) distribuídos num território de 839,702 km2 com a densidade de 

41,89 hab./km2, sendo que desse contingente populacional 55.60% são residentes na zona rural 

do município. Sendo assim, este trabalho tem o objetivo de brevemente discutir e caracterizar 

as nuances fundiárias do espaço agrário do município de Camamu na Bahia com base nos em 

dados estatísticos e bibliográficos. 

 

2. Materiais e métodos  

             A metodologia adotada para realizar a análise da estrutura fundiária de Camamu 

consistiu no levantamento de dados sobre a estrutura agrária do município em fontes de dados 

como: o grupo de pesquisa A Geografia dos Assentamentos na Área Rural-GeografAR, o 

Sistema Nacional de Cadastro Rural do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-

INCRA e Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE. Além 

do levantamento bibliográfico de artigos e dissertações que abordam as temáticas pertinentes a 

realidade fundiária municipal.  

 

3. A história fundiária do município de Camamu 

               Com suas terras habitadas pelos colonizadores desde o século XVI as terras da vila de 

Camamu, na época pertencente a capitania de São Jorge dos Ilhéus, já abrigava os jesuítas em 

seu território que ficou conhecido como o “fundo das doze léguas”, as quais se estendiam desde 

a baía de Camamu até o Sul do rio de Contas, terras estas que foram doadas aos jesuítas pelo 

governador Mem de Sá (DIAS,2011), no entanto estas foram alvo de contestações como 

podemos verificar no seguinte relato:  

Esta grande área, que ficou conhecida como o “fundo das doze léguas” ou as “terras do 
Camamu”, desde cedo esteve envolta em uma gama de demandas judiciais decorrente 
da imprecisão da demarcação da área vem da época da doação aos jesuítas. Num resumo 
da matéria, Angelina Garcêz aponta diferentes medidas apresentadas por alguns autores 
que se ocuparam do assunto. Baltazar da Silva Lisboa, por exemplo, menciona a 
medição conseguida pelos jesuítas junto ao ouvidor da Bahia em 1563, através da qual 
os padres teriam ampliado a sesmaria para o sul até a praia do Itacaré, duas léguas ao 
sul do rio de Contas e, para o norte, até a embocadura do rio Jequié, na ponta dos 
Castelhanos, ficando, assim, com 22 léguas. (DIAS 2011, P.71-72). 
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Para além das contestações dos colonizadores sobre as terras de Camamu foi marcante 

nesse processo a resistência e luta dos povos originais em defesa do seu território, no ano de 

1561 eram estimados cerca de 2000 índios apenas na vila de Camamu, no entanto complicações 

trazidas pelos colonizadores como a peste e a varíola dizimaram cerca de ¾ desta população, 

ainda assim foram realizadas diversas investidas que atrapalharam os planos dos colonizadores 

portugueses que estavam se instalando na região como fica nítido no seguinte trecho da 

narrativa do autor:  

Na mesma época em que os inacianos fundaram a aldeia que viria a dar origem à Vila 
de Camamu, o novo donatário também procurou incentivar a ocupação das ilhas de 
Tinharé e Boipeba e seus arredores no norte da capitania determinando a fundação das 
Vilas de Camamu, Boipeba e Cairu, apesar do grande obstáculo representado pelos 
aimorés. Ao que tudo indica, estas tentativas do donatário não tiveram êxito [...] indica 
para a fundação das Vilas de Camamu, Cairu e Boipeba, 1565, não corresponde ao 
efetivo estabelecimento de povoações portuguesas nestes locais, o que somente veio a 
ocorrer no início do século XVII, com os aimorés pacificados (DIAS 2011, P.72-73). 

 

Tais registros tornam nítido o caráter conflituoso do território do município desde o 

início do período colonial que mesmo após séculos ainda se reflete não somente em Camamu 

ou na Bahia, mas no Brasil como o todo com diferentes nuances regionais tendo em vista que 

dentre vários outros fatores o espaço agrário é principalmente fruto da produção histórica a 

partir da relação dialética da sociedade com a natureza  que se coloca como alicerce da vida 

social, em diversas escalas e dimensões nas esferas socioeconômica, cultural, política e 

ideológica (FREITAS, 2009).Sendo assim, a  apropriação capitalista do espaço se evidencia 

como a base estruturante da existência da sociedade desigual em seus diversos aspectos, como 

fica evidenciado na afirmação: 

 Em cada momento histórico, as forças produtivas e as relações sociais de produção 
estabelecidas particularizam a produção e apropriação do espaço, inscrevendo 
espacialidades e temporalidades distintas que se expressam na paisagem enquanto uma 
acumulação desigual de tempos. (FREITAS,2009, p. 29) 

Com o passar do tempo, já por volta dos meados do século XX os camponeses passaram 

a organizar suas demandas através de movimentos sociais de luta pela terra e desse movimento 

surgiram organizações históricas e de fundamental importância na luta pela terra, tais como as 

Ligas Camponesas entre 1950 e 1960, Confederação Nacional dos Trabalhadores da 

Agricultura (CONTAG) entre 1964 a 1978, Comissão Pastoral da Terra (CPT) em 1978, o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) gestado no período de 1979 a 1984 e 

o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) em 1996, todas essas organizações do 
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movimento campesino brasileiro foram forjadas na luta dos trabalhadores rurais na luta pela 

reforma agrária, qualidade de vida e dignidade para o homem do campo (VEIGA,1981). 

O município de Camamu conta hoje com onze projetos de reforma agrária (Figura 1) 

implantados seu território, isso deve-se muito a atuação do Movimento dos trabalhadores Rurais 

Sem Terra que ao longo dos anos protagonizou a luta contra os latifúndios improdutivos de 

Camamu de maneira pioneira em toda a região Sul da Bahia como podemos verificar no 

seguinte relato: 

Em 1989, o MST da Bahia inicia sua regionalização pelo Sul da Bahia, onde foi 
organizada sua primeira intervenção, na Fazenda Rodotec2, localizada no município de 
Camamu.  Com a organização dos posseiros, o movimento acumulou forças para a 
Realização da primeira ocupação de terras na Região Sul da Bahia, na Fazenda Mariana, 
no mesmo município, onde em 1993 foram assentadas 80 famílias.  Essa região seria 
futuramente dividida em duas microrregiões de atuação do MST: a Sul e a Baixo Sul 
(OLIVEIRA,2010, p.6) 

 

Figura 1: Projetos de Assentamentos da Reforma Agrária no município de Camamu-BA 

   

Dados: INCRA (2019). 

 

4.Resultados e discussão 

 
2A Lei Estadual nº 4835, de 24-02-1989, desmembrou do Município de Camamu o Distrito de Igrapiúna, onde 
está localizada a Fazenda Rodotec. 
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4.1 Projetos de reforma agrária 

               Os dados sobre os projetos de assentamento da tabela 1, mostram que no período de 

1981 a 2004 foram criados 11 projetos de assentamento com capacidade de assentar 711 

famílias no município de Camamu, no entanto os dados do INCRA apontam apenas 402 

famílias efetivamente assentadas, ou seja, apenas 56% da capacidade total dos assentamentos 

criados no período anteriormente mencionado, que por sua vez perfazem um total de 11.847,31 

hectares (14 % do território total do município). O PA Camamu, que foi implantado antes do 

primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária – PNRA3 por meio do Decreto nº 91.766, de 10 

de outubro de 1985 apresenta a pior relação entre a capacidade e o número de famílias 

efetivamente assentadas com 11% da capacidade, seguido pelos PAs Paulo Jacson com 61%, 

Dandara dos Palmares 90%, Antônio Conselheiro III 97% e Limoeiro 98%. Já os PAs Mariana, 

Zumbi dos Palmares, São José/ Limoeiro, Preto Velho/Paulo Freire, São Gonçalo/ Ernesto Che 

Guevara e Argemiro Mendes de Oliveira apresentam 100% de taxa de ocupação.  

 Fonte: Projeto GeografAR (2015). 

    

 
3 Em outubro de 1985 um decreto da Presidência da República do Brasil aprovou o I Plano Nacional de Reforma 
Agrária (PNRA), gerado a partir de um amplo debate nacional que coletou contribuições e ajudaram a compor o 
documento. O I PNRA está organizado em duas partes: a primeira, contendo a sua fundamentação e, a segunda, 
que trata da formulação estratégica do Plano. 
4 Assentamento implantado antes do I Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA). 

Tabela 1: Projetos de assentamentos de reforma agrária em Camamu-BA 

Assentamento Fazenda / Imóvel Capacidade Assentadas Área (ha) Ano de Criação 
Camamu4 Reunidas Orojó 300 35 4.497,00 1981 
Mariana Mariana 28 28 679,00 1993 

Zumbi dos Palmares Brahma, Eldorado 50 50 1.244,60 1997 

Dandara dos Palmares Conjunto Cepel 70 63 1.452,24 1998 

São José/ Limoeiro São José/Limoeiro 15 15 302,14 1998 

Limoeiro 

Burundanga e Outras / 

São José Limoeiro 55 54 1.303,46 1999 

Paulo Jacson Conjunto Oricó 90 55 891,45 1999 

Preto Velho/Paulo Freire Preto Velho 25 25 353,98 2001 

São Gonçalo/ Ernesto Che Guevara São Gonçalo 19 19 391,24 2004 

Argemiro Mendes de Oliveira Catarina 24 24 394,27 2004 

Conceição e Santa Elisa/Antônio 

Conselheiro III 

Reunidas Conceição e 

Santa Elisa 35 34 337,93 2004 

Total - 711 402 11.847,31 - 
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  Já o gráfico da figura 2, demostra o número de assentamentos criados entre 1981 e 2006 no 

município de Camamu, tornando nítido a influência do cenário regional que foi agravado a 

partir do final da década de 1990 em função da conjuntura de crise produtiva e socioeconômica 

na lavoura cacaueira que muito contribuiu para o acirramento da conflitualidade no espaço 

agrário de toda a região sul da Bahia, o que por sua vez, acabou repercutindo nas intervenções 

espaciais do Estado e na articulação de movimentos sociais de luta pela terra na região 

(FREITAS,2009). Neste momento histórico, a desapropriação de terras figurou como uma 

estratégia de mercado para muitos latifundiários que foram indevidamente indenizados pelas 

benfeitorias existentes nas fazendas. Sendo assim, o espaço agrário de todo o sul da Bahia e 

consequentemente de Camamu passou a ser marcado mais constantemente por mobilizações e 

ocupações organizadas pelos movimentos campesinos que resultaram na intensificação do 

processo de implantação dos projetos de assentamentos (FREITAS, 2009). 

Figura 2: Número de projetos de assentamentos criados entre 1981 e 2006 –Camamu-
BA 

 

         Fonte: Projeto GeografAR (2015). 

 

4.2. Estrutura das propriedades e agricultura familiar 

                Na tabela 2 constata-se a existência de uma elevada concentração de pequenas e 

médias propriedades, estando 64,70% do total delas concentradas na categoria com menos de 

10 hectares, levando em conta que o módulo fiscal5 no município equivale a 20 hectares, este 

número revela uma preocupante tendência de minifúndios no espaço agrário do município, os 

 
5 Módulo Fiscal (MF) é uma unidade de medida agrária que representa a área mínima necessária para as 
propriedades rurais poderem ser consideradas economicamente viáveis (BRASIL, 2012a). Foi instituída pela Lei 
nº 6.746, de 10 de dezembro de 1979. O tamanho do módulo fiscal varia de 5 a 110 hectares, conforme o município. 
(EMBRAPA,2012) 
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minifúndios são altamente inviabilizantes do ponto de vista socioeconômico e produtivo, uma 

vez que não é capaz de supri as necessidades mínimas para a sobrevivência da família em sua 

propriedade. De outro lado, é comum o fato de um único individuo ser proprietário de diversas 

propriedades rurais, o que Segundo Freitas (2009, p.126) "configura uma concentração 

fundiária “descontínua”, se assim podemos dizer, que é mascarada pelos dados estatísticos 

apresentados”. Para além desse fato, temos que também considerar as características do 

processo de sucessão rural, no qual uma grande propriedade que pertence a um grupo de 

indivíduos de uma mesma família é fragmentada ao longo das gerações, o que também traz um 

certo caráter dúbio aos dados, uma vez que na prática   uma grande porção de terras estará sobre 

o controle de um único grupo. 

Tabela 2: Estrutura Fundiária, Camamu –BA (2006) 

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário de 2006. 

 

           Outro importante fator que demostra um desequilíbrio na distribuição de terras na 

estrutura fundiária do município de Camamu pode ser observado na tabela 3, onde do total de 

2.435  propriedades 76,84% são da agricultura familiar6  e 23,16% pertencem ao grupo não 

familiar. No entanto, quando analisamos as duas categorias pelo critério de área verificamos 

que a predominância se inverte, uma vez que os 76,84% do total de propriedades ocupadas pela 

agricultura familiar correspondem a apenas 26,52% da área total e a modalidade não familiar 

que detém apenas 23,16% do número de propriedades possui 73,48% do total de área, tornando 

 
6 No censo 2006, os critérios definidores da variável “agricultura familiar” foram estabelecidos a partir da Lei da 
Agricultura Familiar (Lei 11.326):  a área do estabelecimento não excede quatro módulos fiscais; a mão de obra 
predominantemente familiar; renda familiar constituída em sua maior Parte pelas atividades vinculadas ao 
estabelecimento; estabelecimento dirigido pela própria família. (IBGE, 2006) 

Grupo de área total (ha) Nº de Estabelecimentos % 
Mais de 0 a menos de 10 ha 1433 64,70% 

De 10 a menos de 20 ha 355 16,03% 
De 20 a menos de 50 ha 240 10,84% 

De 50 a menos de 100 ha 100 4,51% 
De 100 a menos de 200 há 46 2,08% 
De 200 a menos de 500 ha 34 1,53% 

De 500 a menos de 1.000 ha 3 0,14% 
De 1.000 a menos de 2.500 ha 1 0,05% 

De 2.500 ha e mais 3 0,14% 
Total 2215 100,00% 
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nítido que há uma predominância severa de terras do município sobre o domínio da agricultura 

não familiar, nos moldes empresariais de apropriação e produção do espaço. 

Tabela 3: Áreas e número de estabelecimentos Agricultura Familiar e não familiar, 
Camamu-BA (2006) 

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário de 2006. 

 

4.3 Evolução do índice de Gini em Camamu 

                 Em 1920, Camamu iniciou a série histórica com o índice de Gini apresentando uma 

concentração muito forte alcançando o índice de 0,967, como mostra a Tabela 4 e figura 3, o 

que nidifica a forte influência da herança colonial na estrutura agrária do município, iniciada 

pelo processo de doação das sesmarias, ou pela apropriação capitalista das terras devolutas e o 

processo de expansão da lavoura cacaueira (FREITAS,2009). No ano 1940 constatou-se uma 

drástica redução no índice de Gine, onde foi verificado o menor índice da série histórica com 

0,504 em Camamu. Tal resultado pode ser associado ao processo de consolidação da lavoura 

cacaueira que levou ao surgimento de novas propriedades destinadas a este cultivo em todo. 

                Ao argumentar sobre a evolução do índice de Gini no território litoral sul da Bahia 

em 1950, Freitas (2009, p.130) comenta que “O Censo Agrícola de 1950 revelou o 

fortalecimento da oligarquia rural e a consequente expansão dos seus domínios territoriais”, tais 

afirmações podem ainda serem justificadas pelo argumento do geógrafo Milton Santos, em seu 

estudo pioneiro sobre a Zona cacaueira Da Bahia ao afirmar que:  

A zona cacaueira da Bahia é a mais nova de nossas zonas de produção, e, entretanto, a 
mais rica. Cabem-lhe, no conjunto do país, cerca de 95% da produção total de cacau, o 
que nos confere 2º lugar na estatística mundial. Tem o cacau, na economia do Estado, 
um papel de relevo, já que de sua cultura, direta ou indiretamente, beneficia-se o erário 
com muito mais de metade do seu orçamento, constituindo, por si só, o sustentáculo de 
sua vida econômica. (SANTOS 1957, p.7). 

            Sendo assim, podemos concluir que o cenário de concentração de terras aferido pelo 

índice Gine em Camamu no ano de 1950, verossimilhantemente com o que ocorria em toda a 

região sul da Bahia, que dentre outros fatores é fruto da especialização mesoregional na 

        
N° de 
estabelecimentos  % Área (há) % 

Agricultura Familiar 1.871 76,84 45.472 26,52 
Não Familiar 564 23,16 16.410 73,48 

Total 2.435 100% 61.882 100% 
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produção de cacau no modelo de monocultura conduzido por agentes hegemônicos que se 

apropriaram das terras. 

              Em 1960 a concentração fundiária seguiu aumentado em Camamu, neste período 

histórico na lavoura cacaueira do sul da Bahia vivia mais um momento de crise, desta vez 

segundo Miranda (1987, p.11) motivada pela “falta de tecnologias ao alcance dos agricultores, 

envelhecimento das plantações, sujeitas a pragas e doenças de que atestavam, por sua vez, falta 

de tratos culturais e de assistência técnica”. Neste cenário segundo Freitas (2009, p.131) 

“intensificou a conflitualidade territorial com repercussões diretas na estrutura da propriedade 

da terra” 

                Nos censos de 1970,1975,1980, 1985 e 1996 houve uma estabilização na 

concentração fundiária do município de Camamu, apresentando respectivamente 0,788; 0,766, 

0,764; 0,767 e 0,734 de concentração no índice de Gini. O período da década de 1970 foi 

fortemente influenciado pelo início do processo de “modernização da agricultura” conduzido 

pelo Estado brasileiro (FREITAS, 2009). 

           Apesar do índice de Gini em Camamu ter se mantido praticamente instável nos censos 

1970 a 1996, os anos de 1980 e 1985 foram marcados pelo fortalecimento da capitalização das 

lavouras das cacaueiras como podemos ver na seguinte afirmação:  

Dados dos Censos Agropecuários de 1980 e 1985 evidenciam a intensificação do 
processo iniciado na década anterior, que paralelamente à supervalorização do cacau no 
mercado internacional favoreceu o desenvolvimento das relações capitalistas no campo. 
(FREITAS,2009, p.134). 

       Tais processos estão diretamente associados à estruturação do perfil fundiário do município 

de Camamu neste período mais recente da história agrária do município. Já o censo 

agropecuário de 1996 revelou a dramática situação estabelecida na região a partir da última 

crise produtiva da lavoura cacaueira iniciada em 1989, e que se alastrou por toda a região e 

reduziu drasticamente a produtividade do cacau na região. O efeito desta última grande crise da 

lavoura cacaueira se refletiu no espaço agrário do município de Camamu através de uma sutil 

redução do índice de Gini no censo de 1996. 

           Apesar dos diversos projetos de reforma agrária implantados no período imediato 

anterior, ao ano de 2006 o último da série histórica, é marcado pela forte retomada da 

concentração fundiária no município de Camamu atingindo o índice de 0,813. Tal resultado 
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pode parecer contraditório, no entanto demostra o cenário cada vez mais comum de avanço de 

empreendimentos empresariais no espaço agrário local. 

Tabela 4: Evolução do Índice de Gini - Camamu - BA (1920 - 2006) 

Fonte: GeografAR (2015). 

Figura 4: Evolução do Índice de Gini - Camamu - BA (1920 - 2006) 

Fonte: 

GeografAR (2015). 

5. Considerações finais 

             A análise dos dados demostrou que a realidade fundiária do município de Camamu há 

uma certa deficiência no que se refere a gestão das áreas destinadas a reforma agrária, uma vez 

que foi constatado a partir dos dados do INCRA que apenas 56% da capacidade total de áreas 
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destinadas a reforma agrária constam como efetivamente ocupadas pelas famílias, sendo assim 

constata-se uma necessidade de aprimoração na gestão destas áreas destinadas a reforma 

agrária. Um outro dado importante constatado na análise da quantidade de áreas por categoria 

de tamanho do censo agropecuário do IBGE do ano de 2006, onde constatou-se que 64,70 % 

das propriedades se encontram na categoria inferior a 10 hectares. Outro importante fator 

constatado é a assimetria entre o número de propriedades da agricultura familiar e a área total 

ocupada, uma vez que que a agricultura familiar ocupa 76,84% das propriedades do município 

de Camamu, mas possui apenas 26,52% dos 61.882 hectares levantados pelo IBGE, em 

contraponto a agricultura não familiar que possui apenas 23,16% do total de propriedades, mas 

detêm 73,48% do total de área. Também podemos verificar a evolução do índice de Gini em 

Camamu na série histórica de 1920 a 2006, onde verificou-se oscilações em função de diversos 

fatores econômicos e sociais ocorridos ao longo do período, registrando no início da série 

histórica o pico do índice com 0,967 indicando uma altíssima concentração fundiária e duas 

décadas depois o menor índice da série registrando 0,502 de concentração e no final da série 

em estudo contatou-se uma retomada no índice de concentração com 0,813.   

              A realidade fundiária do município de Camamu, não muito obstante da realidade da 

região Sul da Bahia é fruto do modelo secular de construção e apropriação desta região pioneira 

na exploração dos colonizadores, realidade essa que vem se alterando graças as verdadeiras 

batalhas travadas pelos grupos sociais de luta pela terra que acreditam na reforma agrária como 

instrumento fundamental para a superação da pobreza e miséria historicamente  imposta pelos 

latifundiários ao povo camponês, tendo na reforma agrária uma esperança de sobrevivência e 

dignidade, para que essas pessoas possam  ter direito a uma parcela de terra, residência fixa e 

renda para o seu sustendo e de sua família. 
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POLÍTICAS DE OBTENÇÃO DOS TERRITÓRIOS DOS ASSENTAMENTOS 

RURAIS EM MINAS GERAIS 

  

Estevan Leopoldo de Freitas Coca1 
 

Introdução 

 

 No Brasil, com o golpe jurídico-parlamentar-midiático de 2016, houve uma 

considerável diminuição nos dados de assentamentos rurais criados ou incorporados pelo 

Governo Federal. Como resultado disso, em 2017, foram assentadas apenas 1.900 famílias, 

caracterizando o terceiro pior desempenho anual desde a redemocratização, em 1985 (somente 

em 1985 e 2016 foram assentadas menos famílias do que em 2017) (REDE DATALUTA, 

2018). Ao mesmo tempo, por mais que menor do que em outros contextos, a demanda por 

reforma agrária apresentada por meio das ocupações de terras continua significativa, de modo 

que em 2017, 20.596 famílias participaram dessas ações, além de outras 396.691 que estiveram 

em manifestações (concentração em espaços públicos, ocupações de prédios públicos, marchas, 

caminhadas, acampamentos, romarias, bloqueios e outros) (Ibid, 2018). Assim, constata-se que 

a Questão Agrária brasileira ainda não foi resolvida e que por isso, a reforma agrária, enquanto 

política mitigadora dos seus efeitos negativos, se mantém como um tema de fundamental 

importância para a discussão sobre o modelo de desenvolvimento para o campo e as cidades no 

país (FERNANDES, 2018). 

 Reconhecendo esse fato e tendo como referência o estado de Minas Gerais, no presente 

artigo visa-se discutir as políticas de obtenção dos territórios dos assentamentos rurais como 

um dos elementos que caracterizam a reforma agrária brasileira no presente. A importância 

dessa discussão reside no fato de que no Brasil a reforma agrária tem sido implementada tanto 

por políticas que possuem potencial de reformular a estrutura fundiária, a exemplo das 

desapropriações como também por outras que, apesar de contribuírem para que os camponeses 

tenham o título de propriedade da terra ou o direito de concessão de uso, não desterritorializam 

o agronegócio, como ocorre no caso das regularizações e dos reconhecimentos (OLIVEIRA, 
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2007). Tendo por referência esse contexto, Minas Gerais foi escolhida como recorte para esse 

trabalho por concentrar  

algumas das principais políticas de obtenção de terras que têm sido utilizadas na efetivação da 

reforma agrária brasileira. 

 Na primeira parte do trabalho consta o referencial teórico, onde a reforma agrária é 

abordada com base na conflitualidade entre os modelos de desenvolvimento do agronegócio e 

do campesinato. Na segunda parte, é apresentada a metodologia que foi adotada para a 

confecção desse texto. Por fim, na terceira parte, constam os resultados, de modo que são 

evidenciados os dados sobre as políticas de obtenção de terras que deram origem aos 

assentamentos rurais no estado de Minas Gerais. O principal resultado indica que, além da 

desapropriação, a reforma agrária que tem sido implementada em Minas Gerais avança por 

meio de políticas que não possuem o mesmo potencial de reformulação da estrutura fundiária, 

o que emerge como resultado da complexidade da Questão Agrária nessa unidade federativa. 

 Destaca-se ainda que, o presente trabalho traz resultados do projeto de pesquisa e 

extensão “Banco de Dados da Luta pela Terra (DATALUTA) – Sul de Minas Gerais”, que tem 

sido desenvolvido pelo Grupo de Estudos Regionais e Socioespaciais (GERES), da 

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). Ao lado de outros 14 grupos de pesquisa de 

diversas instituições brasileiras, o GERES compõe o coletivo do pensamento Rede 

DATALUTA que tem como parte de sua finalidade a produção de dados e informações sobre 

a Questão Agrária brasileira, a exemplo de movimentos socioterritoriais, ocupações de terras, 

manifestações, assentamentos rurais, estrutura fundiária e estrangeirização de terras. Por meio 

da participação nesse coletivo do pensamento o GERES tem contribuído para o conhecimento 

e interpretação da Questão Agrária em Minas Gerais. 

 

Referencial teórico 

 

 Nesse artigo, os assentamentos rurais são lidos por meio do método geográfico como 

territórios do campesinato que se qualificam como triunfos e trunfos da luta pela terra, 

(FERNANDES, 2000; RAFFESTIN, 1993). Ao mesmo tempo em significam a conquista de 

um espaço de vida e produção para os camponeses e camponesas, eles também servem como 

referência para outras lutas, haja vista que não encerram a Questão Agrária. Percebe-se isso 
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pelo fato que, historicamente, mesmo nos períodos com maior incidência de assentamentos 

rurais criados, as ocupações de terras não cessaram (REDE DATALUTA, 2018).  

Ao serem criados, os assentamentos rurais ferem a hegemonia do agronegócio, porém, 

a conflitualidade entre os modelos de desenvolvimento para o campo permanece. Eles são 

conquistados pelos movimentos socioterritoriais por meio da pressão realizada com as 

ocupações de terras e também da reivindicação de áreas já ocupadas, porém, ainda não 

transferidas legalmente (título de propriedade ou concessão de uso) ao campesinato. Levar esses 

casos em consideração é importante para efeito da justiça social, na medida em que, 

especialmente em meados do século XX, grande contingente de brasileiros migrou sem o título 

da terra para áreas de expansão da fronteira agrícola, efetivando uma reforma agrária 

espontânea (IANNI, 1979). Essa diversidade de processos que geram os territórios dos 

assentamentos rurais no Brasil é consequência da grande extensão territorial do país, dos 

avanços e contrastes da fronteira agropecuária e da histórica situação de subalternidade a que 

têm sido submetidos camponeses e indígenas na orientação do modelo de desenvolvimento 

agrícola ou agrário.  

Na atualidade, o campo e a floresta brasileiros caracterizam-se por uma intensa 

conflitualidade entre os modelos de desenvolvimento do agronegócio, de um lado e do 

campesinato e indígenas, de outro. Enquanto para o agronegócio a terra representa uma 

mercadoria, para camponeses e indígenas ela possui valor de uso. Contando com grande parte 

do financiamento público destinado ao campo e de grande aceitação por parte da mídia e dos 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o agronegócio avança de modo rápido, intenso e 

predatório sobre o os territórios camponeses e indígenas (ALMEIDA, 2010), remetendo ao que 

Harvey (2005) tem denominado “acumulação por espoliação”. Nesse sentido, estamos diante 

de uma nova etapa do violento processo de acumulação capitalista, o qual, por ser constante, 

exige a inserção de novos territórios e sujeitos na sua dinâmica reprodutiva. Como resultado 

disso, no Brasil, especialmente por meio da produção de grãos e da criação de gado, o 

agronegócio tem sido o responsável pelo aumento do consumo de agrotóxicos, a contaminação 

e assoreamento de corpos d’água, o desmatamento e outros. Ao mesmo tempo em que ele se 

apresenta como uma expressão da modernidade, em razão da otimização das práticas produtivas 

via uso de maquinários e insumos químicos, ele também acentua a desintegração 

socioeconômica de comunidades do campo e da floresta, além de dilapidar o meio ambiente. 
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Contudo, esse processo não é uniforme e eivado de contradições. Como prova disso, 

por meio da reforma agrária, especialmente desde a redemocratização, em 1985, o campesinato 

tem conquistado novos territórios por meio da implantação dos assentamentos rurais (COCA, 

2013; FERNANDES, 2000). Eles não são consequência de uma ação deliberada do Estado, mas 

da pressão realizada pelos movimentos socioterritoriais que denunciam a desigual distribuição 

fundiária brasileira e não cumprimento da função social da terra, assim como os efeitos 

perversos que esses problemas geram direta ou indiretamente, dentre os quais, a miséria no 

campo e nas cidades. Nesse sentido, a reforma agrária brasileira é um exemplo de que, apesar 

de responder com maior intensidade aos interesses das classes hegemônicas, por meio das lutas 

sociais, ele também traz algumas aberturas que permitem a reprodução das classes subalternas. 

Isso se dá devido ao fato de que o capitalismo e o modelo democrático são contraditórios e 

incompletos. 

Remetendo à abordagem geográfica, considera-se que os territórios são formados pela 

diversidade das relações de poder, de modo que os assentamentos rurais são lidos aqui como 

territórios que estão atrelados à propriedade da terra, estando assim, dentro do território do 

Estado-Nação (espaço de governança), influenciando-o e sendo influenciados por ele. Assim, 

para entende-los é necessário considerar aspectos como as intencionalidades e articulações 

escalares das políticas públicas, a relação com os mercados consumidores, as perspectivas dos 

camponeses e camponesas assentados em relação ao seu modo de viver e trabalhar e outros. 

 No caso de um país com grande diversidade social, cultural e ambiental como o Brasil, 

o entendimento sobre a produção dos territórios dos assentamentos rurais também exige que se 

considere a pluralidade de sujeitos e identidades dos beneficiários da reforma agrária assim 

como os espaços nos quais se reproduzem (por exemplo: campo, florestas, áreas comunais ou 

até mesmo a reterritorialização em razão da construção de obras de infraestrutura) (COCA, 

2015). São beneficiários da reforma agrária brasileira povos e comunidades como sem-terra, 

atingidos por barragens, quilombolas, fundos de pasto, faxinais, geraizeiros e outros. Enquanto 

alguns desses têm por objetivo entrar na terra, outros já estão nela, porém, ainda não possuem 

o título de propriedade. Esse é o motivo para que, além da desapropriação de terras, a reforma 

agrária brasileira também avance por meio de políticas como a compra, a doação, o 

reconhecimento, a transferência e principalmente, a regularização fundiária. Sua interpretação 
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exige que se considere processos mais amplos, especialmente a própria formação econômica e 

territorial do Brasil com todas as suas contradições. 

 Ainda, vale lembrar que as reforma agrárias do século XXI devem ser lidas dentro de 

um amplo escopo que envolve a multidimensionalidade do desenvolvimento, indo além das 

perspectivas de caráter essencialmente econômico (WHITE; BORRAS JR.; HALL, 2014). 

Assim, apesar de concordar com a leitura de Griffin, Khan e Ickowitz (2002) de que um genuíno 

processo de reforma agrária deve se dar de modo redistributivo, rompendo com a hegemonia 

dos grandes proprietários e também da cidade em relação ao campo, aqui é pontuado que no 

caso brasileiro, além das desapropriações, a territorialização do campesinato via reforma agrária 

também se dá através de políticas que lhes garante a concessão de uso ou o título de propriedade 

de áreas já ocupadas. Por mais que tais ações não modifiquem a estrutura fundiária – objetivo 

mais importante da reforma agrária – ao menos elas contribuem para que os camponeses e 

camponesas beneficiários reproduzam seu modo de vida e produção por meio do acesso e/ou 

permanência legal à terra.  

 Com isso, propõe-se discutir a reforma agrária como um processo de desenvolvimento 

territorial que visa romper com a ótica meramente economicista que é frequentemente 

direcionada ao campo pelo Estado (FERNANDES, 2008). Ela não é apenas uma medida de 

caráter compensatório com frágil potencial de alteração do status quo. Além de contribuir para 

a superação da exclusão a que são submetidos milhões de trabalhadores em razão do êxodo 

rural e do processo de inchamento das cidades, ela também fomenta a agricultura camponesa 

que possui grande potencial de contribuir com a superação de problemas como o aquecimento 

global e o abastecimento alimentar (Van der PLOEG, 2016). 

 

Metodologia 

 

 Os procedimentos metodológicos adotados para a produção desse trabalho se dividem 

em três eixos:  

i) primeiro foi feito um levantamento teórico e conceitual sobre a abordagem geográfica dos 

territórios e as políticas de reforma agrária. Foram consultados materiais impressos e digitais, 

os quais posteriormente foram fichados com base nos conceitos-chave que orientam o presente 

artigo; 
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ii) num segundo momento foram definidas a área de estudo e a escala temporal. Desse modo, 

Minas Gerais foi eleita por concentrar uma diversidade de exemplos de disputas territoriais 

entre o campesinato e o agronegócio (CLEPS JÚNIOR et al., 2018). Como o primeiro 

assentamento de Minas Gerais data de 1986 (Projeto de Assentamento Federal Vereda Grande, 

em Urucaia) (FERNANDES, 2000), decidiu-se partir dessa data até o ano de 2017. Esse limite 

foi estabelecido pelo fato de ainda não termos os dados de 2018 e 2019 e;  

iii) consulta e sistematização de dados e informações sobre assentamentos rurais obtidos por 

meio do Banco de Dados da Luta pela Terra (DATALUTA), que é produzido pela Rede 

DATALUTA. Ressalta-se que no DATALUTA os dados e informações sobre assentamentos 

rurais são organizados com base nos relatórios anuais do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) e trazem informações como: localização, capacidade de famílias, 

número de famílias assentadas, área, tipo, processo legal (portarias, decretos etc.), data da 

obtenção da terra, data de criação e o que é mais importante para a discussão aqui realizada, a 

política de obtenção utilizada. Esses dados foram organizados num cartograma (Figura 01), 

elaborado por meio do software Philcarto e da Tabela 01, elaborada no software Microsoft 

Excel.  

 

Resultados 

 

 Entre 1986 e 2017 foram implantados 415 assentamentos rurais no estado de Minas 

Gerais, com 25.090 famílias e 1.054.914 ha. (Tabela 01). Isso faz com que em escala nacional, 

Minas Gerais ocupe a 8ª posição no número de assentamentos criados, a 14ª no número de 

famílias assentadas e a 12ª, ao lado de Goiás, na área ocupada (REDE DATALUTA, 2018). 

Essa discrepância entre a posição ocupada por essa unidade federativa no número de 

assentamentos em comparação com a área e a família se explica pelo fato de que os projetos 

criados no Norte do país possuem maiores módulos rurais, pois muitos deles possuem 

territorialidade agroextrativista. 

 
Tabela 01 – Minas Gerais – Políticas de obtenção dos assentamentos rurais – 1986-2017 

Política de obtenção 
Nº de 

assentamentos 
% Nº de famílias % Área em ha % 

Adjudicação 1 0,24 13 0,05 300 0,03 
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Compra e venda 22 5,30 1.050 4,18 32.969 3,13 

Desapropriação 324 78,07 18.230 72,66 838.112 79,45 

Doação 7 1,69 975 3,89 32.117 3,04 

Reconhecimento 54 13,01 4.659 18,57 147.221 13,96 

Transferência 3 0,72 43 0,17 639 0,06 

Não Informado 4 0,96 120 0,48 3.556 0,34 

Total 415 100 25.090 100 1.054.914 100 

Fonte: DATALUTA, 2019. Org. Estevan Coca. 
 

Em Minas Gerais, a desapropriação foi a política mais utilizada, com maior número de 

famílias e da área. Dentre as políticas de obtenção de terras que tem sido utilizadas para a 

criação de assentamentos rurais no Brasil, ela é a que possui o maior potencial de 

desconcentração da estrutura fundiária e consequentemente, de alteração da correlação de 

forças no campo (GIRARDI, 2008; OLIVEIRA, 2007). Elas se enquadram no que Griffin, Khan 

e Ickowitz (2002) chamam de processo de “reforma agrária redistributiva” ou que Gárcia-Nossa 

(1973) denominou como reforma agrária radical”.  

Em parte, a predominância das desapropriações em Minas Gerais se explica pelo fato 

de que as mesorregiões Norte de Minas Gerais e Triângulo Mineiro/Alto do Parnaíba – onde 

está a maior parte dos assentamentos originados pela desapropriação nessa unidade federativa 

(Figura 01) – se caracterizam por intensa conflitualidade manifestada por meio das ocupações 

de terras (CLEPS JÚNIOR et al., 2018; REDE DATALUTA, 2018). Como destacado em 

Fernandes (2000), os dados sobre a Questão Agrária brasileira denotam que existe uma relação 

entre áreas ocupadas por movimentos socioterritoriais e desapropriações para implementação 

de assentamentos rurais. Isso porque, as ocupações dão publicidade ao não cumprimento da 

função social da terra prevista pela Constituição Federal brasileira de 1988, forçando o Estado 

a desterritorializar grandes proprietários por meio de políticas de reforma agrária.  

Essa correlação entre a ocupação de terras e a criação de assentamentos rurais também 

pode ser percebida por meio da compra e venda, porém, com diferentes impactos na estrutura 

fundiária e no processo de reprodução do capital. Na Figura 01 percebe-se que a maior parte 

dos assentamentos rurais oriundos de tal processo está nas áreas com grande concentração de 

desapropriações de terras, que como dito, são expressão da intensa conflitualidade entre o 

campesinato e o agronegócio. A compra e venda ocorre quando o Estado não pode desapropriar 

a área que motiva o conflito entre o campesinato e o capital. Nesse caso, ao invés de serem 
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pagos com Títulos da Dívida Agrária (TDA’s), como ocorre nas desapropriações, os 

proprietários recebem em dinheiro. Assim, apesar de permitirem ao campesinato o acesso à 

terra, tais ações também possibilitam a reprodução do capital em outros territórios ou em outras 

atividades produtivas, ou seja, não existe uma profunda alteração da estrutura fundiária e/ou 

das relações de poder via desterritorialização agronegócio. 

Seguindo a desapropriação, a maior representatividade numérica é do reconhecimento 

de terras, que ocupa a segunda posição no número de assentamentos, de famílias e da área 

(13,01%, 18,57% e 13,9% do total estadual, respectivamente). Esse tipo de política de obtenção 

ocorre quando o assentamento rural é criado por estados ou municípios e depois, incorporado 

aos dados do Governo Federal para que as famílias beneficiárias passem a ter acesso a créditos 

de instalação e outras políticas de fomento, a exemplo de modalidades específicas do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e do Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA). No caso de Minas Gerais, dos 54 assentamentos reconhecidos pelo 

INCRA, 37 estão relacionados à construção de barragens. Ou seja, são formas de compensação 

às famílias atingidas pelos processos de alagamento ocasionados por essas grandes obras de 

infraestrutura, especialmente os ribeirinhos. Não à toa, pela Figura 01 é possível constatar que 

a maior parte dos assentamentos que foram reconhecidos pelo Governo Federal estão 

localizados em municípios que possuem rios e comunidades impactados por grandes obras de 

infraestrutura, especialmente nas mesorregiões Norte de Minas e Jequitinhonha. São exemplos 

os municípios Botumirim e Jaíba. O primeiro está na área atingida pela Usina Hidrelétrica de 

Irapé, criada em 2002, e possui 5 assentamentos rurais reconhecidos pelo Governo Federal. O 

segundo sofreu consideráveis impactos com a construção da Usina Hidrelétrica de Três Marias, 

inaugurada em 1962, e possui 6 assentamentos rurais reconhecidos pelo Governo Federal. 

Como demonstrado em Coca (2011), no caso das políticas de reforma agrária, faz-se mister 

considerar que os atingidos por barragem são camponeses com identidade diferente dos sem-

terra, haja vista que enquanto nos segundos a territorialidade agropecuária é que a mais se 

destaca, nos primeiros, também deve-se considerar o vínculo com a água. 

Os 7 assentamentos obtidos por meio da doação de terras estão localizados em quatro 

mesorregiões: Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Rio Doce e Norte de Minas. A doação 

ocorre em casos em que instituições ou particulares, sem o uso de obrigatoriedade ou coação, 

destinam terras sob sua responsabilidade para a criação dos assentamentos rurais. Como 
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exemplo tem-se o Projeto de Assentamento Federal Herbert de Souza (Betinho), na mesorregião 

Norte de Minas. Ele foi criado na segunda metade da década de 1990 nas terras da usina 

Malvina S/A, que estava em processo de falência, possuindo diversos processos na Justiça, 

especialmente de dívidas trabalhistas. Após o assentamento ter sido efetivado pelo Governo 

Estadual, no ano de 1998 houve uma grande pressão por parte do antigo arrendatário junto ao 

INCRA pela reversão do processo. Todavia, em janeiro de 1999, o então governador Itamar 

Franco, do Partido da Mobilização Democrática Brasileira (PMDB), adjudicou junto à União 

as terras do assentamento, possibilitando que elas fossem consideradas de interesse social e 

assim, destinadas ao quadro da reforma agrária em âmbito nacional (LADEIA, 2003). 

Por fim, a transferência e a adjudicação são as políticas de obtenção de terras com menor 

expressividade em Minas Gerais. A transferência é uma medida administrativa que se dá por 

exigência do Estado como forma de repassar a responsabilidade por um imóvel para fins de 

reforma agrária, quase sempre em áreas onde existem conflitos entre os camponeses e os 

proprietários. Como exemplo tem-se o Projeto de Assentamento Resistência, localizado em 

Funilândia, na mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, o qual foi criado em terras 

pertencentes à Santa Casa de Belo Horizonte e que não estavam sendo aproveitadas para fins 

produtivos, justificando sua destinação para a reforma agrária (MST, 2018). Por sua vez, a 

adjudicação foi utilizada apenas no Projeto de Assentamento Federal Nova Conquista II, em 

Campo do Meio, na mesorregião Sul e Sudoeste de Minas Gerais. Nesse caso, o Governo 

Estadual destinou à União parte das terras da falida usina Ariadnópolis para fins de reforma 

agrária como forma de atender à reivindicação de camponeses e camponesas articulados pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), muitos dos quais antigos 

trabalhadores dessa empresa (COCA, et al., 2018). 

Assim, constata-se que além da desapropriação, que possui desempenho majoritário em 

Minas Gerais, outras políticas de obtenção de terras compõem a atualidade da reforma agrária 

nessa unidade federativa. O reconhecimento desse processo contribui para a leitura sobre a 

diversidade das disputas territoriais entre o campesinato e o agronegócio como parte da Questão 

Agrária contemporânea. 

 

Figura 01 
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Considerações finais 

 

 A reforma agrária é uma das expressões da constante disputa territorial entre o 

campesinato e o agronegócio pela orientação do modelo de desenvolvimento para o campo no 

Brasil. Por mais que ela não represente a resolução da Questão Agrária, ao menos cria condições 

para a reprodução do modo de vida e trabalho do campesinato. Além disso, ela também 

contribui direta ou indiretamente para a mitigação de problemas do campo e da cidade como o 

aquecimento global, o abastecimento alimentar, a reprodução da pobreza e da miséria etc. Dada 

a grande diversidade territorial e populacional que caracteriza o Brasil, a reforma agrária que 

tem sido desenvolvida nesse país envolve um grande leque de espaços, contextos e sujeitos. Ela 

emerge como expressão das lutas de diversos tipos de camponeses como os sem-terra, que 
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desenvolvem territorialidades agropecuárias; os extrativistas, que desenvolvem territorialidades 

agroflorestais e os ribeirinhos, que possuem na pesca um dos componentes da sua identidade.  

 Assim, nesse artigo foi tomado o exemplo de Minas Gerais, o qual denota que as 

diferentes políticas de obtenção de terras estão relacionadas a um amplo leque de elementos 

que caracteriza a Questão Agrária estadual, assim como a processos de governança territorial 

entre os diferentes entes administrativos. Entendendo os assentamentos como trunfos e triunfos 

do campesinato na luta pela terra, constatou-se que mesmo nos casos em que eles não tiveram 

origem na desapropriação de terras, ao menos eles têm impedido o avanço do agronegócio. 

Demonstrou-se que em Minas Gerais a desapropriação de terras tem sido a política de 

obtenção mais utilizada. Em grande parte, isso se dá como uma resposta do Estado à pressão 

dos movimentos socioterritoriais por meio das ocupações de terras e das manifestações. Os 

principais beneficiários desse tipo de ação são os camponeses sem-terra organizados por 

movimentos socioterritoriais como o MST.  

Também possui destaque o reconhecimento, que no caso dessa unidade federativa, 

expressa-se majoritariamente como uma forma de compensação social de famílias atingidas 

pela construção de barragens. Esses assentamentos são criados pelo Governo Estadual e depois, 

reconhecidos pelo Governo Federal como forma de possibilitar às famílias beneficiárias a 

participação em políticas públicas de instalação produtiva, fomento produtivo, geração de renda 

ou conquista/garantia de direitos. 

Em menor proporção aparecem as seguintes políticas de obtenção de terras: 

adjudicação, compra e venda, doação e transferência. Assim como a desapropriação e o 

reconhecimento elas expressam a diversidade dos elementos que caracterizam a Questão 

Agrária em Minas Gerais, assim como as dinâmicas que estão atreladas ao processo de 

governança da terra por parte dos governos Estadual e Federal. 
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NOTAS ACERCA DA LUTA PELA TERRA E DA QUESTÃO AGRÁRIA: ANÁLISE 

A PARTIR DE ASSENTADAS(OS) EM TERRAS DE CANA-DE-AÇÚCAR EM 

ALAGOAS 

 

Paul Clívilan Santos Firmino 

Resumo: 

 

É sabido que o estado de Alagoas possui economia fortemente enraizada na atividade voltada 

para a cana-de-açúcar, concentrando, consequentemente, grande parte das terras nas mãos de 

um número bastante reduzido de proprietários, ou seja, os grandes usineiros, latifundiários da 

agroindústria açucareira. Paralelamente, existem outras atividades agrícolas que estão 

relacionadas diretamente com a pequena propriedade e com a agricultura familiar, que por sua 

vez dão suporte a uma economia que vai na contramão das ideias do grande capital e dos seus 

atores hegemônicos, diga-se a economia de subsistência. Tal economia contribui para a 

sobrevivência e empregabilidade de grande parte da população rural nordestina e, neste caso 

em especial, da população alagoana. No entanto, para que tal economia mantenha-se e trilhe 

novos caminhos, agregando número maior de pessoas, não se deve esquecer das constantes 

lutas por terras travadas outrora pelas(os) trabalhadoras(os) e, que continuam em embates não 

somente com os grandes proprietários de terras como também com o próprio Estado, que na 

maioria das vezes comungam do mesmo banquete. Para tanto cabe trazer à tona o papel 

desempenhado pelas(os) assentadas(os) da reforma agrária em terras antes pertencentes aos 

latifundiários da cana e/ou mesmo terras tidas como improdutivas. Verifica-se que essa 

população é exemplo dos que produzem de forma mais diversificada e saudável a partir da 

pequena parte do latifúndio que foi conquistado a duras penas. Destarte, objetiva-se neste 

trabalho discutir a questão agrária e a luta pela terra no Leste de Alagoas, centrando numa 

análise mediante as(os) assentadas(os) da reforma agrária em terras antes pertencentes ao 

cultivo da cultura canavieira. Sendo assim, conceitos como monocultura e latifúndio, questão 

agrária e reforma agrária, agricultura e economia de subsistência, capital e Estado, bem como 

assentadas(os) e assentamentos parecem indispensáveis. Neste caminhar, torna-se essencial 

trazer para a discussão ideias de autoras(es) que têm suas pesquisas diretamente relacionadas 
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com a proposta apresentada. Logo, um norte para discutir esses conceitos são os seguintes: 

Andrade (2011), Araújo (1997), Brasil (2013), Carvalho (2012), Coca (2008), Fernandes 

(2008), Frederico (2011), Girardi e Fernandes (2008), Guimarães (1982), Machado (2013, 

2016), Mamigonian (2009), Marques (2002, 2006a), MST (2013), Oliveira (1994, 2007), Sauer 

(2013), Silva (2017), Thomaz Jr. (2002, 2013), Velho (1996) entre outros, que serão utilizados. 

Paralelamente ao referencial teórico alguns dados e informações obtidas mediante o trabalho 

empírico e site como o próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE terão grande 

contribuições na escrita do artigo. O campo possui uma importância significativa para 

atividades que não vão propriamente na direção da expansão e fortalecimento do agronegócio, 

que tem levado a sérios problemas ambientais e custos sociais bastante elevados, vindo à tona 

diante das novas (velhas) políticas adotadas, por exemplo, pelo governo atual, que tem se 

dedicado aos interesses das questões voltadas para expansão e fortalecimento do agronegócio 

e pautas de interesse do grande capital e dos ruralistas brasileiros. Para ir contra estas políticas 

é essencial e, cada vez mais importante, o envolvimento dos movimentos sociais nas lutas pela 

terra. Assim, pensando no avanço desses movimentos no campo e, consequentemente, a 

intensificação de suas lutas, Marques (2002, p. 96) mostra que isso “têm tornado cada vez mais 

evidente a necessidade de se elaborar uma estratégia de desenvolvimento para o campo que 

priorize as oportunidades de desenvolvimento social e não se restrinja a uma perspectiva 

estritamente econômica e setorial”. Então, pensar na valorização e incentivos de 

desenvolvimento para áreas fora do urbano parece ser essencial para amenizar e/ou mesmo 

diminuir a desigualdade social existente ainda hoje, principalmente nas periferias do 

capitalismo. Dentre os movimentos sociais que estão constantemente na busca por mudanças e 

lutando pela reforma agrária (para Fernandes (2008) a reforma agrária é defendida como uma 

política territorial que serve para minimizar a questão agrária, onde esta é uma questão 

territorial e aquela a face dessa dimensão) tem-se o MST, que passa a confrontar e lutar 

diretamente com o agronegócio e os atores com eles evolvidos, com destaque para os 

representantes políticos. É sabido que essa luta tem sido intensificada em virtude da crescente 

modernização técnico-científica no campo e da mundialização da agricultura, que passou a ser 

moderna, científica e globalizada (SANTOS, 2008), sujeitando-se aos ditames do capitalismo 

e aumentando os problemas agrários relacionados, por exemplo “à crescente concentração 
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fundiária e a mecanização da agricultura, que exclui os pequenos produtores e aumenta as 

desigualdades tanto no campo quanto nas cidades” (FREDERICO, 2011, p. 2). Tem-se com 

esse processo de modernização no campo, ou seja, nos latifúndios, a transformação desses em 

empresas rurais capitalistas, onde tais latifúndios passam a ser tidos como capitalistas do campo 

(OLIVEIRA, 2007). Então, pensar nos movimentos sociais e em suas lutas é pensar como 

mostra Fernandes (2008, p. 3): “lutar pela reforma agrária, significa lutar por todas as 

dimensões do território, entre elas a tecnologia, o mercado, a educação, saúde e, principalmente, 

contra o capital que procura tomar o controle dos territórios do campesinato”. Desta forma, é 

preciso direcionar políticas voltadas ao campo, de tal forma que leve em consideração e apoie 

uma atividade agrícola contrária à do agronegócio, direcionada a uma economia de subsistência, 

podendo levar a fixação da população rural e/ou retorno de muitos que migraram nas últimas 

décadas do século XX. É incentivar atividades que conecte o campo a partir de suas relações 

de horizontalidades, com características próprias, por mais que os signos da globalização 

estejam presentes. De acordo com Santos (1996), as chamadas horizontalidades são entendidas 

como sendo domínios da contiguidade, daqueles lugares vizinhos reunidos por uma 

continuidade territorial. Enquanto as verticalidades são formadas por pontos distantes uns dos 

outros, ligados por todas as formas e processos sociais. Pensando assim, pode-se apontar o 

espaço rural como aquele “[...] produzido a partir de uma multiplicidade de usos nos quais a 

terra ou o “espaço natural” aparecem como um fator primordial, o que tem resultado muitas 

vezes na criação e recriação de formas sociais de forte inscrição local, ou seja, de territorialidade 

intensa” (MARQUES, 2002, p. 109). Ao trazer para a discussão as políticas voltadas para o 

campo e ou mesmo as conquistas obtidas através das lutas pela terra, é preciso cuidado para 

não se ter uma nova organização socioespacial subordinada a atores hegemônicos do processo 

em curso, visto que, conforme aponta Machado e Albuquerque (2013, p. 117) em estudo 

realizado acerca da produção canavieira em Pernambuco, tem-se “uma nova lógica nas relações 

socioespaciais, visto a criação recente de assentamentos federais de reforma agrária, 

modificando as configurações territoriais e estabelecendo novas relações de trabalho, baseadas 

em novas estratégias de reprodução do capital”. Sendo assim, não entrar novamente nas 

estratégias de reprodução do capital torna-se essencial. É preciso aproveitar a terra conquistada 

para cultivares que façam parte diretamente da agricultura familiar, indo além da cana, e que 
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ocupe um número sempre maior de mão de obra rural, vindo contribuir para o mercado interno, 

não só alagoano como nordestino e brasileiro. No que se refere a Alagoas, Carvalho (2012, p. 

22) aponta que “a agricultura familiar, por sua característica policultora, é responsável por 

quase toda a produção de arroz, feijão, mandioca e milho do Estado; por mais da metade da 

produção pecuária; e por quase toda a horticultura e floricultura [...]”. Assim, vê-se a 

importância que tem a pequena propriedade e a agricultura familiar na geração de emprego e 

renda em terras onde ainda impera o latifúndio e as monoculturas. Portanto, trazer à tona esses 

apontamentos remete a refletir na necessidade de políticas de incentivos voltadas a esse tipo de 

agricultura, bem como maior distribuição e uso das terras de forma mais diversificada (a 

exemplo do “processo de inserção dos assentamentos de reforma agrária num território 

tradicionalmente configurado como latifundiário e de produção de cana-de-açúcar” 

MACHADO, 2016, p. 131), mesmo que isso se dê de forma mais brusca, como as constantes 

lutas pela terra. 
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O DEBATE DA QUESTÃO AGRÁRIA EM GOIÁS POR MEIO DA GENEALOGIA 

DOS PROFESSORES 

 

Jorge P. de Morais Neto1 
Rusvênia L. B. R. da Silva2 

 
Resumo: Pretende-se um estudo específico do campo da Geografia Agrária por meio da genealogia acadêmica 
dos professores que atuam nas universidades do Estado de Goiás. Por intermédio de dados obtidos nas plataformas 
acácia e lattes fez-se um levantamento dos dados que, organizados, no formato de árvore genealógica fornecem 
algumas pistas da mais importantes influências da formação de professores nesse campo. Apresenta-se aqui a 
discussão preliminar e resultados obtidos a partir dos quais poderemos conhecer os desdobramentos dessa 
genealogia e o funcionamento do campo, bem como sua reprodução. 
Palavras chave: Genealogia; Geografia Agrária de Goiás. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
As discussões sobre as geografias ensinadas ou que geografias que se ensinam fazem 

parte das preocupações dos geógrafos há muito tempo. Ruy Moreira na obra O discurso do 

avesso (1987) pondera a maneira como a Geografia Humana se constituiu com um campo 

científico solidificando uma cultura de conceitos que estão para além dos autores dos livros 

didáticos. As noções trabalhadas, as tradições inscritas, as concepções e categorias escolhidas, 

todo esse estado de coisas fazem parte da produção do conhecimento geográfico. Ainda em 

Moreira (1992) ao escrever acerca do espaço e tempo na Geografia que se ensina, um conjunto 

de nomes de autores comparecem para dar indícios dos caminhos trilhados por eles. A junção 

e separação dos nomes, a rede de autores de um determinado campo, pode, sugere esse artigo, 

uma episteme.  

Com base nessa premissa pretende-se por meio desse estudo constituir uma contribuição 

para a compreensão das redes de formação dos professores que ministram cursos de Geografia 

Agrária nas universidades públicas do estado de Goiás. Compreende-se que as discussões a 

respeito do pensamento geográfico constituído na Geografia Agrária no Estado de Goiás, 

demonstrada nas ascendências e descendências acadêmicas são influentes nesta análise.  

Esse estudo faz-se necessário devido às marcantes heranças, observadas no meio 

acadêmico, estabelecidas entre orientandos e orientadores, assim como diz Dôres (2017), “A 

 
1 Licenciando em Geografia – IESA/UFG.  E-mail: jorgeneto_13@hotmail.com.br 
2 Professora Adjunta – IESA/UFG. E-mail: rusvenia@gmail.com 
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relação de tutoria pode ser decisiva na carreira de um indivíduo, uma vez que este pode seguir 

os passos do tutor e tender a copiar as suas melhores habilidades.”. É constituir uma análise 

errônea a respeito das produções e didáticas de um cientista, nesse caso um docente, negando 

ou se abstendo dos antecedentes acadêmicos do mesmo, não há como o pesquisador não levar 

consigo alguns aspectos, mesmo que traços, do lugar onde ele se formou ou de com quem ele 

se orientou, por mais destoante que a sua produção possa seguir, assim como é posto por 

Campos e Bartholo Junior(2001), ao falar sobre as contradições da corporação universitária, 

dos estudos de Le Goff(1993), no período medieval próximo ao seu término: 

A primeira delas seria seu caráter eclesiástico: não se encontrou melhor meio de 
garantir a autonomia da nova associação se não reafirmando sua sujeição a jurisdição 
eclesiástica. “Nascidos de um movimento que tendia a laicidade, eles pertenciam a 
Igreja, mesmo quando procuram institucionalmente sair dela” (Le Goff, 1993: 64). 
(CAMPOS e BARTHOLO JUNIOR, 2001, p. 31). 
 

Esse estudo, segue por adquirir certa importância tanto pelas suas reflexões no meio 

acadêmico, no que diz respeito a produções científicas da geografia acadêmica, quanto no que 

ela poderá refletir ao meio escolar, a formação de docentes de geografia, estando mais próximo 

da sociedade de uma forma mais ampla, tendo em vista esse alcance que a Geografia tem, como 

uma ciência feita na academia embora se constitui como uma das disciplinas fundamentais nos 

currículos escolares. Segundo Dôres (2017), “Recontar essa história, através dos laços de 

orientação entre pesquisadores, é entender como foram criados os alicerces que permeiam a 

nossa sociedade”.  

Assim sendo, concebe-se a importância que esse tipo de estudo pode adquirir tanto no 

meio científico quanto no social; ademais sendo esse estudo realizado sobre professores de 

geografia agrária, os mesmo os quais irão ou poderão trabalhar com temas como: o 

desenvolvimento da agricultura, a luta pela terra e os movimentos sociais, pretende-se 

compreender, em outro momento dessa investigação, como a formação dos docentes 

repercutem nos cursos de geografia agrária (se repercutem), adentro das instituições públicas 

de Goiás onde há o recorte para essa análise.  

Por meio de um estudo como esse pretendemos colocar em evidência as influências das 

grandes matrizes de pensamento disseminadas na formação desses professores; vê-se que essas 

relações e influências implicam as produções acadêmicas e as carreiras dos docentes, como diz 

Dôres quando se refere à genealogia acadêmica: 

Nas árvores genealógicas acadêmicas, o elo entre os indivíduos se dá através da 
relação entre o orientador e seus estudantes. Em algumas áreas já existem esforços 
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para se construir as árvores genealógicas acadêmicas [...]. Esse tipo de rede guarda 
em suas relações toda a estrutura que envolve uma ou mais áreas do conhecimento. 
Através delas pode-se visualizar as relações entre diferentes áreas [...]. Essas árvores 
também registram quem são os grandes formadores de recursos humanos nas 
diferentes áreas do conhecimento. (DÔRES, 2017, p. 2). 

 
Ademais, este estudo se assenta na compreensão de que ao entender a genealogia é 

possível acessar o campo científico, na perspectiva em que esse conceito é tratado na obra de 

Bourdieu. Pierre Bourdieu, sociólogo francês, se debruçou em várias obras no desenvolvimento 

da compreensão do campo, investimento que é fundamental para compreensão do seu método. 

O campo, esse “espaço social” complexo, é um espaço concorrencial onde interesses e disputas 

se dão. O campo é onde a história se torna corpo e o habitus, outro conceito presente na vasta 

obra de Bourdieu, é onde o corpo é tornado história. A problemática teórica em Bourdieu 

repousa, em essência, na mediação agente social e sociedade, que em certa medida se faz 

também nos conceitos de habitus e campo. Aqui, nesse trabalho a compreensão do campo – o 

campo científico da Geografia Agrária em Goiás antecede a compreensão do habitus, que 

poderá compor outro momento dessa pesquisa.  

Segundo Ortiz (1983) ao apresentar a obra de Bourdieu, o campo se define como o lócus 

onde se trava uma luta concorrencial entre atores em torno de interesses específicos que 

caracterizam a área em questão. Por exemplo, continua o autor, o campo da ciência se evidencia 

pelo embate em torno da autoridade científica, desse modo ele já é socialmente determinado, 

ou seja, ele não resulta das ações individuais dos agentes mas das estratégias dos agentes que o 

compõem e o sistema de transformação ou conservação. Sendo assim partiremos dessa noção 

para explicar a maneira como se organizou e se consolidou uma genealogia em Goiás do campo 

específico da Geografia Agrária.  

 

2. CAMINHOS DA PESQUISA: tecendo os objetivos e buscando os caminhos 
metodológicos 

 

Para Bourdieu (1999) o campo se particulariza como espaço onde se manifestam relações 

de poder, o que implica afirmar que ele se estrutura a partir da distribuição desigual de um 

quantum social que determina a posição de um agente específico ocupa em seu seio. Esse 

quantum é o capital social, determinado pelo conjunto de bens e valores que para cada campo 

importa: na ciência, esses valores são variados. Podem se constitui de número de orientações; 

de quantidade de grupos de pesquisa vinculados; de artigos publicados em revistas de maior 
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referência, ou seja, de um conjunto de bens que conforma a luta que se trava em torno da 

legitimidade da ciência, onde os pesquisadores que desfrutam de maior capital científico 

possuem maior celebridade e prestígio, com o poder de impor para outros componentes do 

campo e de indicar as direções do que se pensa, de como se pensa, além de definir as agendas 

de pesquisa. 

Chamamos a reflexão nessa premissa após feito o exercício metodológico de mapeamento 

dos atores. Fizemos uma consulta de sites oficiais de unidades acadêmicas federais e estaduais, 

as quais possuem os cursos de Geografia no estado de Goiás, nosso recorte de pesquisa, para o 

levantamento dos dados primevos. Posteriormente nos colocamos a identificar quais são os 

docentes que trabalham (ou tiveram uma formação relacionada) com a disciplina de Geografia 

Agrária, ou desenvolvem pesquisa nessa área, por meio de consulta na Plataforma Lattes e 

depois também consultamos a Plataforma Acácia onde foi identificada a antecedência desses 

professores, referentes às pós-graduações, a fim de traçarmos a genealogia acadêmica dos 

mesmos. O quadro abaixo se refere aos atores desse levantamento feito: 

Professores de Geografia Agrária no estado de Goiás por unidade acadêmica 

UFG  

Adriano Rodrigues de Oliveira 

Manoel Calaça 

Marcelo Rodrigues Mendonça 

Rusvênia Luiza Batista Rodrigues da Silva 

UFG R. JATAÍ 

Dimas Moraes Peixinho 

Evandro César Clemente 

William Ferreira da Silva 

UFG R. CATALÃO 

Cláudio José Bertozzo 

Estevane de Paula Pontes Mendes 

Gilmar Alves de Avelar 

Helena Angélica de Mesquita  

Patrícia Francisca de Matos 

UEG ANÁPOLIS 

Arlete Mendes da Silva 

Wilmar Ribeiro (especializado) 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
139 

 

UEG FORMOSA  

Francilane Eulália de Souza 

UEG GOIÁS 

Edson Batista da Silva 

Lorranne Gomes da Silva 

Murilo Mendonça Oliveira de Sousa 

Uelinton Barbosa Rodrigues 

UEG IPORÁ 

Paula Junqueira da Silva 

Ricardo Junior de Assis Fernandes Gonçalves 

UEG ITAPURANGA  

Edson Batista da Silva  

Joyce de Almeida Borges 

UEG MINAÇU  

- 

UEG MORRINHOS 

- 

UEG PIRES DO RIO 

Cleusa Maria da Silva 

Silas Pereira Trindade 

UEG PORANGATU 

- 

UEG QUIRINÓPOLIS  

Edevaldo Aparecido Souza 

José Novais de Jesus 

Lorrane Gomes da Silva 

 Fonte: Organizado por Jorge Pires Neto 

 

O primeiro levantamento não consistiu em uma investigação dos PPC´s dos cursos, mas 

apenas dos dados obtidos nas plataformas mencionadas. No entanto, segundo o registro dos 

currículos lattes desses professores, pudemos confirmar que trabalham com a disciplina de 

Geografia Agraria nos cursos onde estão alocados, ou já trabalharam em algum momento. 

Sendo assim, passamos para a segunda organização de dados, quando nos ocupamos de 

observar as instituições onde esses professores foram formados, ou seja, localizar a instituição 
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que de certo modo indica também as concepções e relações com o campo do conhecimento 

acessado. Ainda assim, outro dado foi sobre a ascendência e descendência, ou seja, quais são 

os professores que orientaram os professores de Geografia Agrária das universidades de Goiás, 

no mestrado e no doutorado. Nessa parte do levantamento de dados descobrimos que nem todos 

os professores possuem doutorado, sendo outro elemento que surgiu na pesquisa: quanto maior 

a distância dos centros maiores – Goiânia, Brasília e Catalão, menor o número de doutores na 

área.  

A ideia de organizar um quadro de atributos é inspirada na obra de Miceli (2001) que 

fez um levantamento dos mais importantes escritores brasileiros do século XX, analisando a 

trajetória pessoal e profissional de cada um deles, sua origem social, situação da família, 

patrimônio, entre outras características que influenciaram a aquisição de prestígio e ascensão 

social e profissional. A principal ferramenta metodológica utilizada foi a confecção e a análise 

de um quadro onde as características dos sujeitos foram organizadas, podendo assim situar e 

comparar cada um deles, observar quais fatores foram mais importantes em cada caso e 

estabelecer relações com quadros mais amplos da conjuntura política e social do país à época.  

Bourdieu (1999) também endereça esta questão no livro “O Poder Simbólico”. Segundo 

o autor, um dos problemas da pesquisa relacional reside na individualidade dos atributos e, 

portanto, na grande quantidade de informações a serem coletadas. Para evitar o retorno às 

unidades/objetos pré-construídos, ele sugere o uso de um quadro de caracteres pertinentes de 

um conjunto de agentes ou instituições, a partir dos quais se pode projetar ou construir “espaços 

sociais”, ou redes de relações sociais, que são abstratos, mas que se realizam no espaço 

concreto. O quadro de atributos de Miceli (2001) segue estes moldes.  

Por meios dessa metodologia pudemos verificar que institucionalmente há uma 

predominância da influência das universidades paulistas na formação de professores da UFG, 

tendo a UNESP de Presidente Prudente ocupado posição de destaque, seguida da USP e da 

UNESP de Rio Claro.  

 

Nome Docente: Instituição de 

atuação: 

Ano de 

formação: 

Instituição de formação: Professor orientador: 

Me. Dr. Me. Dr. Me. Dr. 

Adriano Rodrigues de 

Oliveira 

UFG 2003 2010 UNESP – 

PPTE 

UNESP – 

PPTE 

Antônio Nivaldo 

Hespanhol 

Antônio Nivaldo 

Hespanhol 

Manoel Calaça UFG 1983 1993 UNESP – 

RIO CLARO 

UNESP – 

RIO CLARO 

Miguel César 

Sanches 

Beatriz Maria 

Soares Pontes 
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Marcelo Rodrigues 

Mendonça 

UFG 1998 2004 UFG UNESP – 

RIO CLARO 

Gilka Vasconcelos 

Sales 

Antônio Thomas 

Junior  

Rusvênia Luiza 

Batista Rodrigues da 

Silva 

UFG 2003 2009 UNESP – 

PPTE 

USP Bernardo 

Mançano 

Fernandes 

Marta Inez 

Mineiros 

Marques 

Fonte: Organizado por Jorge Pires Neto 

 

Quando partimos para analise das instituições onde professores da UFG Campus de 

Catalão e de Jataí foram formados, temos maior diversidade, sendo que a USP aparece duas 

vezes, a UNESP de Presidente Prudente também, a Unesp de Rio Claro igualmente – embora  

com a mesma pessoa, a UFU – Universidade Federal de Uberlândia também duas vezes. Já a 

UFG (Campus Goiânia, Jataí e Catalão) comparecem cinco vezes, não fazendo aqui a 

diferenciação de mestrado e doutorado. 

 

Nome 

Docente: 

Instituição 

de atuação: 

Ano de 

formação: 

Instituição de formação: Professor orientador: 

Me. Dr. Me. Dr. Me. Dr. 

Dimas Moraes 

Peixinho 

UFG - JAT 1998 2006 USP UFRJ Iraci Gomes de 

Vasconcelos 

Palheta 

Julia Adão 

Bernardes 

Evandro 

César 

Clemente 

UFG - JAT 2006 2011 UNESP – RIO 

CLARO 

UNESP – RIO 

CLARO 

Antônio Nivaldo 

Hespanhol 

Antônio Nivaldo 

Hespanhol 

William 

Ferreira da 

Silva 

UFG - JAT 2011 2016 UFG R. JATAÍ UFG Dimas Moraes 

Peixinho 

Manoel Calaça 

Cláudio José 

Bertazzo 

UFG - CAT 2003 2009 UNESP - 

PRESIDENTE 

PRUENTE 

UFRGS Rosa Maria Vieira 

Medeiros 

Rosangela 

Aparecida de 

Medeiros 

Hespanhol 

Estevane de 

Paula Pontes 

Mendes 

 

UFG - CAT 2001 2005 UFU UNESP 

PRESIDENTE 

PRUENTE 

Vera Lúcia 

Salazar Pessôa 

Rosangela 

Aparecida de 

Medeiros 

Hespanhol 

Gilmar Alves 

de Avelar 

UFG - CAT 1999 2011 UFG UFG Celene Cunha 

Monteiro Antunes 

Barreira 

João Batista de 

Deus 
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Helena 

Angélica de 

Mesquita 

UFG - CAT 1993 2001 UFG USP Maria de Sousa 

França 

Ariovaldo 

Umberlino de 

Oliveira 

Patrícia 

Francisca de 

Matos 

UFG - CAT 2005 2011 UFU UFU Vera Lúcia 

Salazar Pessôa 

Vera Lúcia 

Salazar Pessôa 

Fonte: Organizado por Jorge Pires Neto 

 

Já no que se refere aos professores das universidades estaduais, a UFG predomina, 

formando a maior parte dos professores que hoje atuam nessa instituição, e no caso do campus 

de Goiânia aparece o nome do professor Manoel Calaça, que desde 1998 figura na cadeira dessa 

disciplina. Além dele também professores como Maria Geralda de Almeida e Eguimar Felício 

Chaveiro orientaram trabalhos na perspectiva agrária. Também se percebe maior raridade da 

formação em outras instituições sendo que aparecem também a Universidade de Uberlândia, a 

UNESP de Presidente Prudente e Rio Claro.  

 

Nome Docente: Instituição de 

atuação: 

Ano de 

formação: 

Instituição de formação: Professor orientador: 

Me. Dr. Me. Dr. Me. Dr. 

Arlete Mendes da 

Silva 

UEG ANÁPOLIS 2003 2014 UFG UFU Maria Geralda de 

Almeida 

Rosselvelt José 

Santos 

Francilane Eulália de 

Souza 

UEG FORMOSA 2003 2012 UFG UNESP 

PPTE 

Celene Cunha 

Monteiro Antunes 

Barreira 

Bernardo 

Mançano 

Fernandes 

Edson Batista da 

Silva 

UEG GOIÁS 2014 2018 UFG UFG Manoel Calaça Manoel Calaça 

Lorranne Gomes da 

Silva: 

UEG GOIÁS 2010 2016 UFG UFG 

 

Eguimar Felício 

Chaveiro 

Manoel Calaça 

Murilo Mendonça 

Oliveira de Souza 

UEG GOIÁS 2004 2011 UFU UFU David George 

Francis 

Vera Lúcia 

Salazar Pessôa 

Uelinton Barbosa 

Rodrigues 

UEG GOIÁS 2007 - UFG - Eguimar Felício 

Chaveiro 

- 
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Paula Junqueira da 

Silva 

UEG IPORÁ 2002 - UFG - Maria Geralda de 

Almeida 

- 

Ricardo Junior de 

Assis Fernandes 

Gonçalves 

UEG IPORÁ 2012 2016 UFG UFG Marcelo Rodrigues 

Mendonça 

Marcelo 

Rodrigues 

Mendonça 

Edson Batista da 

Silva* 

UEG 

ITAPURANGA 

 2018 UFG UFG Manoel Calaça Manoel Calaça 

Joyce de Almeida 

Borges 

UEG 

ITAPURANGA 

2003 - UFG - Maria Geralda de 

Almeida 

- 

Cleusa Maria da 

Silva 

UEG PIRES DO 

RIO 

2002 2014 UFG UFRJ Manoel Calaça Renata Lèbre La 

Rovere 

Edevaldo Aparecido 

Souza 

UEG 

QUIRINÓPOLIS 

2005 2013 UNESP – 

RIO CLARO 

UFG Antônio Nivaldo 

Hespanhol 

Rosselvelt José 

Santos 

José Novais de Jesus UEG 

QUIRINÓPOLIS 

2010 2019 UFG UFG Manoel Calaça Manoel Calaça 

Lorrane Gomes da 

Silva* 

UEG 

QUIRINÓPOLIS 

      

Fonte: Organizado por Jorge Pires Neto. Faltam dados (*). 

 

Tais elementos fornecem inicialmente o quadro de formação e sugerem que os 

professores procuram as instituições da região sudeste para continuarem seus estudos a exceção 

daqueles que de lá vieram mediante aprovação de concursos nas instituições goianas. Isso 

ocorre principalmente nas federais, já que o quadro de docentes que atuam nas estaduais é 

formado nelas, com peso maior para UFG – campus de Goiânia.  

 

3. TENTANDO A SÍNTESE: ou do exercício que já podemos afirmar 
 

Os dados dos pesquisadores muitas questões apareceram e nos permitiram tecer 

conclusões, embora ainda de forma preliminar. Ocorre a predominância de duas principais 

grandes escolas as quais norteiam a formação dos professores que ministram a disciplina de 

Geografia Agrária em Goiás, sendo elas UNESP (Presidente Prudente e Rio Claro) e USP (São 

Paulo), destacando uma hegemonia dessas universidades paulistas na formação dos professores. 

Também observamos que as descendências acadêmicas possuem grande diversidade tendo a 

presença de nomes da geografia brasileira em níveis distintos e distintas escolas de análise. Fará 

parte do nosso estudo, num outro momento, buscar os trabalhos produzidos e as categorias de 

análise presentes neles, a partir da consulta dos títulos das teses e dissertações. 

No quesito específico da influência mais direta na formação de professores, o nome do 

professor Manoel Calaça (UFG – Goiânia) comparece com aquele que mais formou alunos que 
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atuam na disciplina nas universidades do interior de Goiás. A partir desses elementos 

pretendemos fazer uma analise dos temas de pesquisa desses professores e da projeção de 

pesquisa que os mesmos. Podemos nesse momento afirmar apenas que esse quadro inicial 

sugere que a partir dos anos 2000, com a consolidação da pós graduação em Geografia em 

Goiás, a formação local aparece de modo mais efetivo como descendência acadêmica dos 

professores que ocupam a área de Geografia Agrária em Goiás.  
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URBANO SANTOS, CIDADE OU VILA?: 
Uma análise da formação da cidade de Urbano Santos – MA 

 
Edmar Corrêa Pedrosa1 

Adagones Ferreira Nascimento2 
 
INTRODUÇÃO 
 
 Muitas cidades no Brasil não deveriam possuir esse status. Isso porque em nosso país 

há uma divergência entre o conceito de cidade e o critério utilizado para a criação dela. 

 Concebemos cidade como aglomeração humana localizada numa área geográfica 

circunscrita e que tem numerosas casas, próximas entre si, destinadas à moradia e/ou atividades 

culturais, mercantis, industriais, financeiras e a outras não relacionadas com a exploração direta 

do solo. Cabe ressaltar que, conceitualmente falando, esse espaço deve conter, em sua maioria, 

características urbanas para ser considerado, de fato, cidade. 

 Todavia, para a jurisdição brasileira cidade é, basicamente, o distrito sede, 

administrativo, dos municípios, como ficou definido no projeto de decreto-lei sem número que 

seguiu anexo à Resolução n° 26, de 15 de dezembro de 1937, redigido pela Junta Executiva 

Central do Conselho Nacional de Estatística, segundo Lima (2016). Neste projeto ficou definido 

que o município seria a base da organização administrativa e jurídica, tendo a cidade como 

sede, e que cada município seria dividido em distritos, cuja sede seria a vila. 

Dessa forma, no caso brasileiro, historicamente, as cidades foram criadas sem levar em 

consideração a perspectiva conceitual, mas sim atendendo a um requisito jurídico-político, 

obrigatório para a criação dos municípios. 

A cidade de Urbano Santos, no Maranhão, não fugiu a esse contexto na ocasião de sua 

criação em 29 de março de 1938. 

 Este trabalho tem como objetivo discutir o processo de criação da cidade de Urbano 

Santos, buscando identificar o sítio urbano ou localização aproximada de implantação inicial 

da cidade, assim como compreender a evolução destes, possibilitando uma perspectiva da 

paisagem citadina urbano-santense. Para tanto dividimos este texto em cinco tópicos: 

introdução, metodologia, resultados e discussão, conclusão e referências bibliográficas. 

 
1 Graduando em geografia pela Universidade Federal do Maranhão. edmar-231@hotmail.com 
2 Graduanda em geografia pela Universidade Federal do Maranhão. nascimentoadagones@gmail.com  
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METODOLOGIA 

 Iniciamos este trabalho realizando uma pesquisa e revisão bibliográfica em livros, 

monografias e artigos que trataram da historiografia do município de Urbano Santos, Maranhão. 

Prosseguimos com um trabalho de campo, realizando uma entrevista com os moradores mais 

antigos da cidade com o intuito de confrontar os dados e adquirir informações ausentes nos 

textos oficiais. Concluímos sistematizando as informações e produzindo o presente trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÂO 

 Analisando a historiografia do município de Urbano Santos, através de livros, 

monografias, artigos e relatos orais de antigos moradores, pudemos perceber que a cidade, atual 

distrito sede municipal, não teve uma formação planejada, mas sim natural. Ou seja, assim como 

a maioria dos municípios brasileiros e principalmente maranhenses, ela passou, primeiramente 

por um processo de ocupação e povoamento. 

 Segundo o senhor Florêncio Vera Bastos – conhecido como senhor Flor – em entrevista 

dada à turma de geografia da UFMA-PARFOR polo Urbano Santos, no dia 26 de junho de 

2019, o primeiro ocupante e morador da atual cidade, fixou-se nas terras citadinas em 1810, no 

local onde atualmente estão localizadas as casas do lado direito da Rua Dez de Junho, no sentido 

Centro-Bairro São José, mais precisamente no ponto próximo a atual casa do senhor José 

Libório. O tempo foi passando e o local foi ficando habitado, dando origem a atual Rua Dez de 

Junho e posteriormente a um pequeno povoado. 

 Lima (1997) em sua monografia intitulada “Formação histórica de Urbano Santos: de 

povoado a cidade”, relatou que uma  “importante e pouco conhecida corrente do povoamento 

foi aquela proporcionada pela estrada que partia da cidade de Campo Maior, no Piauí, 

passava pela cidade de Brejo e chegava até a Vila da Manga, hoje Nina Rodrigues.” Tal estrada 

cortava o pequeno povoado e devido o fluxo de pessoas, muitos se fixavam no lugar. 

 O professor Ramos Filho cita esta estrada em um de seus trabalhos, produzido em 2007: 

[...], já cortado pela estrada vinda de Campo Maior no Estado do Piauí, que atravessava o rio 

Parnaíba em repartição, localidade próxima de Brejo e Anapurus, passando por Bom Fim, 

seguia em direção à vila da Manga (palco de lutas da Balaiada). 

 Lima (1997) entrevistando o ex-agente de estatística do município, o senhor Eider 

Araújo, registrou que essa estrada... 
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vinha do Brejo e no povoado Palmeirinha descia em direção a Olaria por trás do sítio 
do Sr. Valdir Melo e ia onde hoje é o cemitério, sendo que antes atravessava o Mocambo 
no lugar chamado Tamancão. Depois seguia para Manga (Nina Rodrigues) 

  

 O professor e advogado, atual prefeito de Belágua, Hérlon Costa Lima (1997), também 

destacou que... 

Por esta estrada chegaram alguns cearenses e piauienses fugindo da seca que assolava 
seus estados. Por ela a povoação se comunicava com grande frequência como o nordeste 
brasileiro. Através dela chegavam também mercearias e produtos de interesses dos 
habitantes do povoado. 

  

 Outro fator de ocupação e povoamento do atual distrito sede municipal, foi a revolta 

mais famosa do Maranhão, a Balaiada, ocorrida entre 1838 e 1841, esta iniciou na Vila da 

Manga, atual cidade de Nina Rodrigues.  

[...] sendo a origem do movimento na Vila da Manga, muito próxima do território do 
futuro município de Urbano Santos, quando seu líder, Raimundo Gomes, após a saída 
da Manga, rumou para Chapadinha e mais tarde para Icatu, no caminho parou na 
pequena povoação para reorganizar seu bando. Lá permaneceu por algum tempo 
montando estratégias para dá prosseguimento ao movimento (LIMA, 1997). 

  

Após Raimundo Gomes deixar a povoação, para continuar sua luta, muitos dos que com 

ele chegaram desistiram de lhe seguir, projetando estarem livres das perseguições do governo, 

que já se pronunciava, afirma Lima (1997). 

 A influência da revolta no povoamento da cidade não parou por aí. Por volta de 1840 

no fervor da revolta muitos tomaram o rumo da atual cidade de Urbano Santos, fugindo das 

batalhas. 

Com base nestes acontecimentos, várias pessoas tomaram direção, procurando refúgio 
seguro, sobretudo quando sentiram os rigores enérgicos do Coronel Luís Alves de Lima 
e Silva, chegando assim, as terras do atual município de Urbano Santos, localizadas à 
margem direita do rio que se denominou Mocambo, em virtude de grande parte dos 
insurretos terem ali se amocambado, por ocasião da Balaiada (MARANHÃO, 1992). 

 

Notamos, também, neste trecho que após a passagem dos balaios pelo povoado, o rio, 

que cortava o mesmo, recebeu o nome de mocambo como afirmou Ramos Filho (2007): [...]. 

A intenção foi válida, amocambaram-se às margens do rio Mocambo, por isso a primeira 

povoação recebeu o nome de Mocambo. [...].  

Maranhão (1992), também comunga dessa informação: O lugarejo se desenvolveu e a 

denominação do rio foi estendida a povoação, inicialmente chamada Mocambinho, o primeiro 

nome designado ao Município. 

Com a sobrepôsição desses variados contextos o lugar cresceu e se desenvolveu: 
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Com o aumento do número de habitantes, desenvolvia-se o lugarejo que se denominou 
Mocambo, com aspecto de povoação, que a cada dia despertava grande interesse e 
atração de pessoas devido à fertilidade do solo que assinalava propiciar boas condições 
para a prática agrícola e pecuária (RAMOS FILHO, 2007) 

  

Aqui notamos que as terras propícias à agropecuária constituíram-se em fator de atração, 

de pessoas, do lugar. 

 Todavia, Ramos Filho (2007) relatou que apesar do progresso, também existiam 

problemas: no período chuvoso havia dificuldades para a travessia do rio Mocambo. Então, por 

volta de 1864, um dos mais destacados comerciantes, Paulo Fortes, construiu uma ponte de 

madeira em frente o seu estabelecimento comercial e residencial – hoje residência do senhor 

Francisco Vieira da Silva -, a ponte estava situada em um ponto próximo a atual Ponte do Cai 

N’Água, ao lado para ser mais exato. 

Foto 1: Antiga ponte sobre o rio mocambo – a altura do Cai N’Água. 

 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

Tempos depois, em virtude do crescente movimento a tal não mais estava atendendo a 

demanda, então o governo do estado, atendendo ao pedido da população, providenciou a 

construção de outra ponte mais ampla e segura, esta recebeu o nome de Ponte Nova. Daí o 

povoado passou a se chamar Ponte Nova, um outro nome designado ao município, segundo 

Maranhão (1992). 
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Toda essa situação e crescimento levou a criação do distrito Ponte Nova, pela Lei 

provincial n° 1235, de 30 de abril de 1881, subordinado ao município de Brejo, segundo IBGE 

(2017). 

Em 1904, o cidadão Paulino Rodrigues de Carvalho, conceituado industrial e 
comerciante residente no povoado Bom Fim, distante de Ponte Nova uns 40 km, 
conforme lhe fora autorizado, levou a efeito uma rigorosa reforma geral na ponte nova 
do Rio Mocambo, dando melhor suporte ao tráfego e trânsito com maior eficiência, cuja 
obra foi executada sob a responsabilidade do Sr. Jerônimo Fernandes Guimarães, 
supervisionada pelo engenheiro Joaquim Vieira Ferreira (RAMOS FILHO, 2007). 
 

Analisando esse parágrafo, percebemos que mais uma vez é necessária uma melhoria 

na estrutura da ponte, principal via do antigo povoado, para anteder os fluxos da época. 

No dia 10 de abril de 1924, Ponte Nova foi elevada a categoria de vila, já com o nome 

de Urbano Santos, através da Lei n° 1324: 

O Doutor Godofredo Mendes Vianna, Presidente do Estado do Maranhão, faço saber a 
todos os seus habitantes que o Congresso decreta e eu sanciono a lei seguinte: 

[...] 
Art. 2° - Ficam, também, elevadas à cathegoria de Villa, as actuaes povoações 

Urbano Santos, São Bento de Bacuritiba e Primeira Cruz, pertencentes, respectivamente 
aos municípios de Brejo, de Cajapió e de Miritiba (MARANHÃO apud LIMA, 1997, f. 
47). 

  

E em 9 de março de 1929, a vila foi elevada a categoria de Município, através da Lei n° 

1234: 

J. Magalhães de Almeida, Presidente do estado do Maranhão. Faço saber a todos os seus 
habitantes que o Congresso decreta e eu sanciono a lei seguinte: 
Art. 1° - Fica elevada a cathegoria de Município a Villa de Urbano Santos, com os 
seguintes limites; - partindo do lugar Bomfin em direção a Bom Socego, Município do 
Brejo, até encontrar a linha divisória de Chapadinha, no lugar Barra Velha, ficando 
todas essas localidades pertencendo ao novo Município; pelo lado de Vargem Grande, 
partindo da Barra do Rio Preto, no lugar Marçal, em direção à Sapucaia Torta, Olha 
D’Água de Francisco Diniz, Morro do  
Verdiano até Burityzinho do Souza, ficando todas essas localidades pertencentes ao 
novo Município; e partindo desta localidade aos lugares Préazinho, Soledade, Brandura, 
e Centro Velho atualmente pertencentes ao Município de Miritiba, que passarão a fazer 
parte do novo Município; e pelo Município de Barreirinhas, partindo de Centro Velho  
em direção a Gonçalo, Guaribas de Domingos Lopes, Boa união, até Bom jesus que 
passa a fazer parte do novo Município (MARANHÃO apud LIMA, 1997, f. 48). 
 

 Desta forma ficou criado o município de Urbano Santos, tendo como distrito sede a Vila 

de Urbano Santos. 

O município foi instalado a 10 de junho de 1929; sendo empossado como primeiro 
prefeito do novo município, um filho da terra e o maior interessado pela emancipação 
o Sr. Francisco das Chagas Araújo. A câmara Municipal foi composta pelos seguintes 
parlamentares: Manoel Ferreira de Sousa, Odorico José Barros, Álvaro Pareira de 
Araújo, José Roque Pantaleão, José Paulo Abtibol, Martiniano Felix da Silva e Antônio 
Rodrigues de Lima. 
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Dois anos após sua emancipação o município foi extinto pelo Decreto N° 75, de 22 de 

abril de 1931, assinado pelo Interventor do Maranhão, o Padre Astolfo Serra. Este decreto 

incorporou ao Município de Brejo o território de Urbano Santos: [...] Art. 2° - É feita do seguinte 

modo a incorporação dos municípios suprimidos: fica incorporado ao de Alcântara, o de 

Bequimão; ao de Brejo, o de Urbano Santos [...] (MARANHÃO apud LIMA, 1997, f. 51). 

 Este fato ocorreu, porque, segundo Lima (1997),  Urbano Santos não atendia aos pré-

requisitos técnicos para a criação de um município na época: número de habitações, situação 

econômica e numero de habitantes. 

 Mas em 30 de setembro de 1935, o mesmo foi restabelecido por meio do Decreto n° 

919, assinado pelo governador Achilles Lisboa: [...] Art. 1 – São restabelecidos os municípios 

de Benedito Leite, Urbano Santos, Burity Bravo, Monção e Santa Helena, suprimidos o 

primeiro e o segundo pelo decreto 75 de 22 de Abril de 1931[...] (MARANHÃO apud LIMA, 

1997, f. 51). 

 Nesse período é importante salientar que no senário politico nacional estavam sendo 

travadas as discussões acerca da organização territorial e legalização do recenciamento decenal.  

Como fruto dessas discussões veio o Decreto-lei sem número que seguiu anexo à 

Resolução n° 26, de 15 de dezembro de 1937, no qual foi estabelecido o município como a base 

da organização administrativa e jurídica, tendo a cidade como sede e como sede de seus 

distritos, a vila. 

 Movido por essa nova legislação, iniciou-se o processo de criação da cidade de Urbano 

Santos. E em 29 de março de 1938 a vila de Urbano Santos foi elevada a categoria de cidade 

pelo Decreto-lei n° 45. 

 O primeiro censo realizado em Urbano Santos foi datado de 1940, no início da década 

o município contava com 7.822 habitantes, dos quais 833 foram categorizados urbanos e 9.500, 

rurais. Desta forma percebemos que na, recém-criada, cidade, morava apenas 10,6% da 

população do município. Já em 1950, houve um aumento considerável de 40% no número de 

habitantes, pois na época moravam no município, 11.029 habitantes, segundo IBGE apud Lima 

(1997). 

 No que se refere aos fatores de movimento econômico do lugar a agricultura sempre 

esteve compondo esse conjunto de atividades econômicas, como destacou Lima (1997): 

Dados do IBGE e FIPES nos mostram que, desde o povoamento da região onde se 
localiza Urbano Santos, a principal atividade econômica sempre foi a agricultura, tendo 
como destaque a mandioca destinada a fabricação da farinha e a cana-de-açúcar para a 
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fabricação de aguardente e demais subprodutos. Essas culturas, no primeiro momento 
da evolução histórica do município foram de grande importância, chegando a serem 
exportadas para os estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e para a capital do 
estado. Outros produtos como arroz, milho e feijão eram, como atualmente, basicamente 
para atender as demandas de consumo interno. 
 

 No parágrafo identificamos a mandioca como principal produto agrícola de influencia 

econômica, esta era usada na fabricação da farinha de mandioca, como discorreu o professor 

Ramos Filho (2007): Urbano Santos foi o maior exportador de farinha do Leste do Maranhão, 

abastecendo parte da Capital, ainda exportava para o Ceará (Sobral, Camocim e Fortaleza) e 

Parnaíba no Piauí, isto até os meados dos anos de 1990.  

Maranhão (1992) reafirmou essa dinâmica ao relatar acerca do tipo de agricultara era 

praticada no município: Urbano Santos possui uma agricultura rudimentar, baseada na 

derrubada e queima da mata. Os principais produtos agrícolas do município são: arroz, 

mandioca, milho, cana-de-açúcar e feijão.  

Com o crescimento da cidade os comerciantes tiveram que importar arroz, milho e 

feijão, pois o que era produzido no lugar, não era mais suficiente para a demanda da população: 

O município também importa arroz, milho e feijão, o que a sua agricultura produz não é 

suficiente nem para o consumo interno. [...] (RAMOS FILHO, 2007). 

Urbano Santos, ao logo de seu desenvolvimento, teve seu fluxo econômico favorecido 

pelo rio Mocambo. Nos tempos em que as estradas não eram a melhor opção, a cidade possuía 

um rio trafegável por onde importava e exportava seus produtos como afirmou Maranhão 

(1992). 

O primeiro meio de transporte existente no município foi o fluvial, através de lanchas 
pelos rios: Mocambo, Preto, Munim e Iguará que passava nos municípios de Morros, 
Axixá e desemborcava no Município de Icatu. 

  

Segundo um antigo morador da cidade, o senhor Paulo Silva Carvalho – conhecido 

como senhor Pauleca – em entrevista dada aos alunos da turma de geografia da 

UFMA/PARFOR, polo Urbano Santos, no dia 28 de junho de 2019, que atualmente mora no 

povoado Porto Velho, próximo á sede, o transporte de mercadorias era realizado de barco, o 

qual era “movido a bastões”, 10 homens empurravam o barco com os bastões sobre as águas, 5 

de cada lado, com destino ao litoral maranhense. Este trajeto era realizado em 15 dias, quando 

a favor da correnteza e 20 dias, quando contra a correnteza. 
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 O senhor Pauleca também nos revelou que havia duas embarcações na cidade e estas 

pertenciam aos comerciantes mais importantes da época: Juca Araújo (José Gervásio de Araújo) 

e Pedro Vieira de Carvalho, respectivamente. 

O comércio no Município ocorreu com a iniciativa do Sr. Paulo Fortes, na venda de 
produtos secos e molhados, inclusive materiais de construções. Após surgiram outros 
comércios de propriedade dos srs.: José Antônio de Araújo, José Gervásio de Araújo e 
Pedro Vieira de Carvalho, estes comercializavam tecidos e miudezas em geral 
(MARANHÃO, 1992). 

  

Outra atividade que, historicamente, esteve presente no cotidiano do povo urbano-

santense e também contribuiu para a dimensão econômica do lugar foi o extrativismo. As terras 

do município ofereciam inúmeros recursos vegetais extrativos como o babaçu, buriti, pequi, 

juçara, bacaba, buritirana e madeira – batinga, pau-d’arco, candeia, cedro, jatobá, aroeira e 

bartimão, segundo Maranhão (1992). 

 E segundo Lima (1997), o babaçu foi um dos que mais contribuiu para a elevação da 

economia de Urbano Santos: 

No campo do extrativismo vegetal, o babaçu teve sua importância sobre tudo nas 
décadas de quarente e cinquenta, sendo que a safra de 1956, segundo os dados do IBGE, 
foi de 100.270 (cem mil duzentos e setenta) quilogramas, o que representava na época 
maior retorno financeiro que outra atividade extrativista desenvolvida no município. 
 

 Sobre a pecuária, Maranhão (1992) relatou que era semiextensiva, o gado era criado nos 

campos verdes que cercavam o município ou em chapadas. As espécies mais comuns e 

numerosas eram bovinos, caprinos, asisinos e muares.  

 Sobre essa criação de animais UFMA (2010), dissertando acerca da chegada da Suzano 
Papel e Celulose no município relatou:  
 

Com aproximadamente 2100 hectares, a fazenda Santo Amaro foi adquirida em 1982 
pela “PAINEIRAS”, subsidiária da empresa “Suzano Papel e Celulose”, sendo a 
primeira fazenda a ser adquirida pela instituição nesta região. Antes de pertencer à 
Suzano, a fazenda Santo Amaro era utilizada para fins de agricultura e pecuária 
extensiva, ou seja, criação de gado solto. Após um ano de aquisição iniciou-se o plantio 
de eucalipto e outras espécies, como bambu para fins de pesquisa. 

  

Todas essas atividades econômicas revelam uma comunidade de características 

claramente rurais. 

 No que se refere à infraestrutura, a cidade ganhou a sua primeira unidade de saúde em 

1957: uma maternidade filantrópica, na gestão de Henrique Duailibe; o sindicato dos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais em 1963, fundado por 54 sócios, no mesmo local dos dias 

atuais, tendo a frente Nelson Aguiar Batista, conforme Lima (1997).  
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O senhor Bastos (2019) nos contou que quando ele chegou à cidade, em 1966, existiam 

3 ruas, as mais habitadas: Dez de Junho, Monsenhor gentil e a São João. Na época a eletricidade 

era gerada em um “motor” no local onde funcionava a TELMA. 

Conforme Ramos Filho (2007), foi criado em 04 de agosto de 1969, o Ginásio 

Bandeirante, atual U.E.B. Chagas Araújo – no último ano da administração do prefeito José 

Paulo Abtibol e durante o governo José Sarney – no qual oferecia apenas o curso primário. 

 

Foto 2: Ginásio Bandeirante – atual U.E.B. Chagas Araújo. 

 

Fonte: IBGE, 2017. 

  

Anteriormente o curso era oferecido em locais particulares, a saber, em casas de pessoas, 

politicamente, importantes da cidade. A partir de 1974, a escola passou a ofertar o segundo 

grau. 

 Após este, foi realizada a construção do prédio da atual escola Ester Flora de Araújo. 

Até o presente momento, não tivemos acesso a documentos que nos passasse essa informação, 

nem tampouco ela está presente na memória dos nossos entrevistados, mas podemos assegurar 

que foi a segunda escola construída no município. 

 

Foto 8: Unidade Integrada Ester Flora de Araújo. 
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Fonte: IBGE, 2017. 

 

Segundo Maranhão (1992):  

A partir de ano de 1973, Urbano Santos começou a crescer graças aos administradores 
da época Valdir Melo e Rosalina Costa Araújo, ambos preocupados em mudar o aspecto 
da cidade, especialmente com o calçamento das ruas na Zona Urbana. 

  

Aqui, notamos que a partir de 1973 as principais ruas da cidade começaram a ser 

calçadas, na época com fragmentos de laterita, rocha abundante na região. 

E em 1976, foi construído o Colégio Dr. Magno Bacelar, atual U.E.B. Laura Costa, 

neste foi ofertado o antigo segundo grau: Ramos Filho (2007). 

Foto 9: Colégio Dr. Magno Bacelar. 

 

Fonte: IBGE, 2017. 
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Ainda no mesmo ano, segundo Lima (1996), o prefeito Valdir Melo construiu o hospital 

municipal, o mesmo foi ampliando e estruturados várias vezes e permanece em funcionamento 

até os dias atuais no mesmo local. 

Foto 3: Antigo hospital municipal 

 

Fonte: IBGE, 2017. 

  

Em 1977, já na administração da Prefeita Rosalina Costa Araújo, chegou á cidade a 

Companhia Energética do Maranhão (CEMAR), inaugurada pelo governador da época Osvaldo 

da Costa Nunes Freire - daí a cidade deixou de depender da eletricidade gerada pelo “motor”. 

E uma agência do banco Bradesco, segundo Maranhão (1992). 

Foto 4: Agência do Bradesco 

 

Fonte: IBGE, 2017. 
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No ano de 1979, foi instalada na Rua Duque de Caxias toda a estrutura pra o 

abastecimento de água da cidade pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 

(CAEMA), segundo Maranhão (1992) e Ramos Filho (2007) – a água era captada do Rio Boa 

Hora, em um ponto próximo o final da atual Rua Inácio Costa. 

Foto 5: Caixa d’água do centro de tratamento da CAEMA. 

 

Fonte: IBGE, 2017. 

  

Em 1981, no governo de João Castelo e administração de Dona Rosalina, Urbano Santos 

pôde contar com a “estrada de piçarra” que ligou a cidade ao Povoado Placas, há 62 km, ponto 

de encontro da nova estrada e a BR 222 – São Luís/ Parnaíba, segundo Ramos Filho (2007). 

 1982 foi um ano marcado por muitas novidades na pequena cidade, neste mesmo ano 

chegaram ao lugar à empresa Paineiras, subsidiária da Suzano Papel e Celulose – com 

experimentos realizados na Fazenda Santo Amaro, atual Reserva Santo Amaro – esta foi 

comprada do Sr. Juca Araújo, como era conhecido o Sr. José Gervásio de Araújo; um Posto 

Avançado do Banco do Brasil, que funcionava no prédio o qual atualmente está sendo 

transformado em um memorial na Rua Monsenhor Gentil – anterior ao banco, no prédio 

funcionava o primeiro mercado; e as Telecomunicações do Maranhão S/A – a TELMA, fundada 

pela então prefeita Rosalina, conforme UFMA (2010), Maranhão (1992) e Ramos Filho (2007). 

Foto 6: Banco do Brasil             Foto 7: TELMA    
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Fonte: IBGE, 2017.     Fonte: IBGE, 2017. 

Até este período, já havia, também, em Urbano Santos as casas de correios e telégrafos. 

 Salientamos que no início da década de 80, século XX, o IBGE divulgou, como 

resultado do recenciamento decenal, o número de habitantes urbano-santenses, a saber, 19.921, 

sendo esse número a soma dos recenseados das zonas urbana e rural: IGBE apud Lima (1997). 

 O primeiro mandato de dona Rosalina findou em 1983, deixando como legado a 

inauguração de prédios e obras importantes para a cidade de Urbano Santos: Prefeitura 

Municipal – situada no mesmo ponto de atualmente; Câmara Municipal – até hoje situada no 

mesmo local; Ponte sobre o Rio Mocambo – conhecida como Ponte do Afocus; Jardim de 

Infância Pica-Pau-Amarelo – hoje Jardim de Infância São Francisco de Assis; Colégio Santos 

Carvalho – situado no mesmo local – e o Mercado Central, situado no mesmo local que 

atualmente, segundo Maranhão (1992).  

Foto 8: Mercado Central 

 

Fonte: IBGE, 2017. 

  

O Sr. Valdir Melo, foi eleito novamente em 82, para o pleito 1983-1989. Durante esse 

período houve mais desenvolvimento, caracterizado em obras realizadas no lugar. 
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 Em 1984, este por meio da prefeitura, instalou no município a torre de televisão, através 

da qual a população podia sintonizar dois canais, globo e SBT. No ano de 1987, foi inaugurado 

o Fórum Desembargador Emésio Dário de Araújo. Além desses, Melo 1983-1989, entregou à 

população até o fim de seu mandato, o Jardim de Infância Branca de Neve – no local que 

atualmente funciona a secretaria de Cultura e Turismo; Unidade Escolar Professora Andrelina 

dos Santos Carvalho; Centro Social Urbano Peneirão; e outros, de acordo com Maranhão 

(1992). 

 A partir daqui, já podemos ter a visão da configuração espacial da cidade de Urbano 

Santos semelhante a atual. 

 O segundo mandato de Dona Rosalina ocorreu durante o período de 1989 a 1993. Neste 

período ouve mais transformações a paisagem urbana de Urbano Santos, pois a então prefeita 

realizou outras obras durante a sua administração: Praça Vereador José Veloso Batista – 

conhecida como Praça do Chagas Araújo; Centre de Convivência; o abrigo da Rua da Graça; 

Reformas no Fórum Emésio Araújo; Hospital Valdir Melo; nas pontes sobre o Rio Boa Hora, 

Mocambo etc. 

 Finalizamos aqui nossa análise, visto que atingimos nesse ponto nossos objetivos, 

identificando, através da bibliografia, o sítio urbano de Urbano Santos e proporcionando uma 

visão, mesmo que geral da paisagem urbana do município. 

 

CONCLUSÃO 

 Assim como a maioria dos municípios maranhenses, a cidade de Urbano Santos teve 

uma formação natural. Ou seja, não partiu de um projeto de construção para atender alguma 

necessidade ou requisito social.  

 Sua construção foi realizada a partir da ocupação e povoamento do lugar e desenvolvida 

mediante a dinâmica natural de sobrevivência humana. Pois o local oferecia possibilidades de 

sobrevivência: terras férteis e água, para utilização diversa, assim como o tráfego. 

 Essa construção foi marcada por 4 períodos, segundo nossa análise: um que iniciou com 

a ocupação e o povoamento; o segundo, que foi marcado por uma dinâmica econômica 

basicamente rural, mas acentuada; o terceiro e mais complexo, marcado por uma interseção 

gerada pelas dimensões política e econômica-sócio-espacial; e o último identificado por meio 

do ajuste e sobreposição das dimensões política e econômica-sócio-espacial. 
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 O primeiro foi organizado de 1810 a 1864, marcado pelo início do povoamento, 

conforme Bastos (2019), com ênfase no trecho que compreende a atual Rua Dez de Junho e 

finalizado com a construção da ponte sobre o rio Mocambo, realizada pelo comerciante Paulo 

Fortes devido à necessidade da travessia do rio no período chuvoso, relatada por Ramos Filho 

(2007). 

 Este feito desencadeou um aumento no fluxo de pessoas e mercadorias, dinamizando 

ainda mais a economia do lugar, tanto que, tempos depois, houve a necessidade de se 

providenciar a construção de uma ponte mais ampla e segura, realizada pelo governo. Esse 

fluxo contribuiu para o aumento da ocupação e povoamento do antigo povoado, que foi 

reconhecido como distrito, chamado Ponte Nova, em 1881, conforme o IBGE (2017). E mais a 

diante, em 1924, o reconhecimento de que o povoado havia atingido o status de vila, categoria 

que permaneceu até 1929, ano de instalação do município. Todo esse contexto nos levou a 

identificar um tempo histórico entre os anos 1865 a 10 de junho de 1929, tempo que 

classificamos como segundo período. 

 O terceiro período foi um tempo marcado por lutas, travadas pelas figuras políticas 

urbano-santenses e as figuras políticas estaduais, com o objetivo de emancipar o município de 

Urbano Santos. Tendo êxito em 1929, emanciparam, todavia o recém criado município não 

atendia aos requisitos técnicos exigidos para a sua sobrevivência e independência. Dessa forma 

o município foi extinto em 1931, mas foi recriado em 1935, tendo como sede municipal a Vila 

Urbano Santos. 

 A essa altura, apesar de que a criação do município, na época, foi uma estratégia 

basicamente política, ter como sede uma vila é conceitualmente aceitável quando de fato se tem 

como sede uma vila. A questão veio a partir de 1938, quando por força de lei categorizaram a 

vila como cidade. A partir de então tivemos uma cidade com aspecto de vila, economicamente, 

estruturalmente, socialmente e espacialmente falando. 

 Mas aproveitamos a ocasião da criação da cidade para identificarmos o sítio urbano 

(ponto referente à localização precisa de implantação inicial da cidade estando submetida ao 

contexto histórico) da cidade de Urbanos Santos. Mediantes as indicações dos textos oficiais e 

dos relatos dos moradores entrevistados o sítio urbano desta cidade compreende o final da Rua 

Dez de Junho, seguindo em direção ao fórum e descendo paralelamente rumo ao rio Mocambo, 

pela Avenida Manuel Inácio e Rua Monsenhor Gentil. 
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 No que se refere ao contexto histórico, anteriormente citado, do lugar, este compreendeu 

de 11 de junho de 1929 a 1973, início do processo de urbanização da cidade. 

  O último período foi marcado pela gênese da urbanização da cidade, a partir da 

administração do prefeito Valdir Melo, em 1973 ao último mandato da prefeita Rosalina, em 

1993. Ao final desse período pudemos comtemplar a paisagem de uma cidade mais urbanizada, 

trazendo empiricamente a aceitação de um espaço em harmonia com sua categorização. 
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MAS EIS QUE CHEGA A RODA-VIVA:  

O Neoextrativismo no Caminho da Reforma Agrária Brasileira 

Lúcio Alves Gurgel Júnior1 

INTRODUÇÃO 

“Tem dias que a gente se sente 
Como quem partiu ou morreu 

A gente estancou de repente 
Ou foi o mundo então que cresceu 

A gente quer ter voz ativa 
No nosso destino mandar 

Mas eis que chega a roda-viva 
E carrega o destino pra lá” 

(Chico Buarque de Hollanda, Roda Viva) 
 

Quando se funda, principalmente através da violência, a apropriação individual e 

absoluta da terra, funda-se a desigualdade dos que possuem e dos que não possuem terra. Resta 

aos despossuídos, além de vender sua força de trabalho aos possuídos, a utopia2 de terem a terra 

na qual trabalham. No Brasil, a Utopia levou os Sem-Terra a se organizarem constituindo 

movimentos sociais marcantes, como é o caso da Liga Camponesa e do Movimento dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST). Entretanto, na história brasileira, estas 

utopias sempre tiveram seu rumo interpelado por fenômenos que impedem mudanças 

estruturais no status-quo, é da Roda-Viva que HOLLANDA (2006) traz em sua canção que está 

como epígrafe.  

Assim, o caminho da utopia da terra para quem nela trabalha torna-se cada vez mais 

tortuoso e nebuloso. Compreender o que causou as curvas deste caminho é um passo para 

caminhar de forma mais efetiva ao horizonte desejado, evitando ser pego pela Roda-Viva. Deste 

modo, este texto busca pensar o Neoextrativismo como um conceito pertinente para 

compreender os caminhos tomados pela reforma agrária brasileira em certos momentos 

históricos.  

Para tanto, o desenvolvimento se valerá de uma de uma correlação crítica de diversas 

literaturas como Guimarães (2011), Acosta (2017) e Vinhas (2011). Também, soma-se na 

 
1 Graduando em Economia Ecológica pela Universidade Federal do Ceará. Bolsista do Programa Residência 
Agrária – PET Agrárias: Conexôes de Saberes; Email: lucio5429@gmail.com 
2 “Utopia [...] ella está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el 
horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. Para que sirve la utopia? 
Para eso sirve: para caminar ” (GALEANO; BORGES, 1994, p. 310.) 
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discussão a obra Paisagens de Varejão (2019) e Roda-Viva de Hollanda (2006), este, nesta 

introdução. 

Ao final do artigo são feitas breves considerações acerca das possibilidades ressaltas 

pelo uso do Neoextrativismo como modelo analítico para o estudo da reforma agrária, 

denotando a importância da apropriação disto pelos movimentos sociais camponeses. 

 

A FORMAÇÃO AGRÁRIA BRASILEIRA E O EXTRATIVISMO 

Entender a formação agrária brasileira passa, fundamentalmente, pelo conhecimento 

das dinâmicas coloniais onde as conflituosas forças motrizes que formam o Brasil interagem 

intensamente. Discorrendo sobre o regime econômico colonial, Guimarães (2011, p43) coloca 

que  

Quando a Metrópole decidiu lançar-se na empresa colonial, não lhe restava 
outra alternativa política senão a de transplantar para a América Portuguesa o 
modo de produção dominante no além-mar. E o fez cônscia de que a garantia 
do estabelecimento da ordem feudal deveria repousar no monopólio dos meios 
de produção fundamentais, isto é, no monopólio da terra. Uma vez assegurado 
o domínio absoluto de imensos latifúndios nas mãos dos “homens de 
calidades” da confiança de el-rei, todos os demais elementos da produção 
seriam a ele subordinados 

 

Deste modo, a formação agrária brasileira é, consequentemente, delineada pela 

formação do Brasil através de seu processo de colonização por Portugal. Ao produzir imagens 

de feridas sobre telas de pinturas coloniais, Varejão (1995) denota que este processo de 

colonização é intrinsecamente ligado à violência contra os povos tradicionais e a natureza da 

colônia brasileira.  

 

VAREJÃO (2019) 
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Outro fator importante a ser considerado (e desnaturalizado) neste processo é que, junto 

a violência, o latifúndio evidenciado por Guimarães (2011) necessitava de um elemento 

precedente: o direito à propriedade. MARÉS (2003, p. 17, 18) evidencia o contexto do 

pensamento que legitima esta apropriação.  

 

A ideia de apropriação individual, exclusiva e absoluta, de uma gleba de terra 
não é universal, nem histórica nem geograficamente. Ao contrário, é uma 
construção humana localizada e recente. [...] Assim, o desenvolvimento da 
concepção de propriedade atual foi construída com o mercantilismo, com 
trezentos anos de elaboração teórica controvertida e incerto desenho (século 
XVI, XVII e XVIII), baseados na prática e na necessidade das classes sociais 
nascentes; e duzentos anos de sua realização prática (séculos XIX e XX), com 
lutas e enfrentamentos e, principalmente, mudanças internas, concessões, 
falácias, promessas poéticas e violência desmesurada, guerras.  
 

Logo, percebe-se que o modelo colonial brasileiro precisava do latifúndio para 

consolidar sua proposta mercantilista e este latifúndio, por sua vez, necessitava da propriedade 

e da violência para a firmar. Mas, afinal, o que consistia este modelo econômico colonial. 

Guimarães (2011) defende que, contrariando diversos historiadores, o modelo econômico 

colonial implantado no Brasil é um modelo feudal mercantil. Apesar de ter diferenças no 

modelo, como a mão de obra escrava, reafirmava-se pelo “caráter comercial de sua produção, 

não para o mercado interno, que não existia, mas para o mercado mundial. E com o 

Açúcar, vinculou-se profundamente à manufatura.” (Guimarães. 2011, p. 44, grifo nosso). Uma 

afirmação pertinente do autor acerca deste sistema é que ele não se dissolveu por completo pela 

história, mas permanece em relações produtivas caducas, como explicita: 

Quais são essas relações de produção caducas? Essas velhas relações de 
produção que travam o desenvolvimento e nossa agricultura não são do tipo 
capitalista, mas heranças do feudalismo colonial. A primeira e mais importante 
dessas relações de produção, cuja destruição se impõe, é o monopólio feudal e 
colonial da terra, o latifundismo feudo-colonial. […] Acresce que o monopólio 
da terra, nas condições pré-capitalistas de nossa agricultura, assegura à classe 
latifundiária uma força maior do que o poderio econômico, uma outra espécie 
de poder que frequentemente supera e sobrevive àquele – o poder 
extraeconômico. […] o sistema latifundiário feudal-colonial está 
constituído para exportar toda a sua produção, e ao fazê-lo, por definição, 
exporta também parte da renda e dos lucros produzidos, cedendo-os aos 
trustes compradores internacionais. (Guimarães. 2011, p. 50-52, grifo 
nosso) 

 

Tais características econômicas se encontram também na definição de Extrativismo 

colocada por Acosta (2017, p. 50)  
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o termo extrativismo quando nos referirmos às atividades que removem 
grandes volumes de recursos naturais não processados (ou processados apenas 
parcialmente) e que se destinam sobretudo à exportação. […] Na prática, o 
extrativismo tem sido um mecanismo de saque e apropriação colonial e 
neocolonial. Esse extrativismo, que assumiu diversas roupagens ao longo do 
tempo, forjou-se na exploração das matérias-primas indispensáveis para o 
desenvolvimento industrial e o bem-estar do Norte global. E isso foi feito sem 
levar em conta a sustentabilidade dos projetos extrativistas ou o esgotamento 
dos recursos. Soma-se ainda o fato de que a maior parte da produção das 
empresas extrativistas não se destina ao consumo no mercado interno, mas sim 
à exportação. (Grifo nosso) 

 

Deste modo, podemos analisar que o extrativismo é um mecanismo de apropriação que 

permeia a história do Brasil deis de sua formação, perpassando por diversos ciclos econômicos, 

sócias, políticos...Pode-se interpretar que a constância deste mecanismo de apropriação se dá 

justamente por sua flexibilidade a diversas situações, como ressalta Acosta (2017, p 51) “para 

além de algumas diferenciações mais ou menos importantes, a modalidade de acumulação 

extrativista parece estar na medula da proposta produtiva tanto dos governos neoliberais 

quanto dos governos progressistas.(grifo nosso)”.  

É pertinente ressaltar o extrativismo não somente como um fato dado, mas como um 

arranjo político-econômico que favorece atrofiamento de nações que, contraditoriamente, são 

pobres por que são ricos (em recursos naturais) 

A história latino-americana mostra que esse processo extrativista levou a uma 
generalização da pobreza e abriu caminho para crises econômicas recorrentes. 
Ao mesmo tempo, consolidou mentalidades “rentistas”. Tudo isso aprofunda a 
frágil e escassa institucionalidade democrática da região, incentiva a 
corrupção, desestrutura as sociedades e as comunidades locais, e deteriora 
gravemente o meio ambiente. Tal realidade se agrava ainda mais com as 
práticas clientelistas e patrimonialistas, que contribuem para frear a construção 
da cidadania. (Acosta, 2017, p. 52) 
 

Assim, é notável que o extrativismo produz situações de tensões sociais onde os sujeitos 

violentados, como mostra na obra de Varejão (2019), escravizados, como é descrito por 

Guimarães (2011), compõem, como um extrativismo, uma constante reprimida que na próxima 

secção descreveremos suas reações. 

 

MOVIMENTOS PELA REFORMA (REVOLUÇÃO?) AGRÁRIA 

Acerca da melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores rurais brasileiros, Prado Jr 

(2011, p. 79) defende que: 

Essa elevação somente virá através da luta desses trabalhadores, sejam quais 
forem suas relações de trabalho e natureza da remuneração que recebem, por 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

165 
 

melhores condições de trabalho e de vida. O maior embaraço, de natureza 
econômica e de ordem geral no caminho dessa luta, é sem dúvida a 
concentração da propriedade agrária[...] 
 

Denota, assim, que a superação dos sujeitos reprimidos descritos na secção anterior, 

provém da luta dos mesmos. Esta luta, assim, voltada para a quebra da concentração da 

propriedade agrária. Assim, a ideia de uma reforma agrária surge a partir e para as contradições 

aqui colocas pela estrutura agrária brasileira. 

A execução da reforma agrária constitui em essência a solução de um conjunto 
de contradições ou tensões acumuladas e que demanda solução pronta ou 
processual, isto é, em fases ou etapas. Ignorar isto é fugir à dialética imposta 
pela vida que cria as contradições e as resolve inelutavelmente. […] se 
procedermos a uma decantação das dificuldades que se antolham à marcha da 
reforma agrária, vamos encontrar sempre um resíduo igual ao término de cada 
operação, facilmente identificável: latifúndio. (Vinhas, 2011, p. 141) 
 

Deste modo, a reforma agrária se desenhava como um caminho por vezes inevitável 

para a resolução das tensões causadas pelo latifúndio. Deste modo, diversas iniciativas de 

movimentos sociais camponeses e ações do Estado foram realizadas ao longo da república 

porém, como demonstra Oliveira (2001, p. 190), tais ações são marcadas seja pela violência ou 

seja pela ilusão. 

Nos anos 50 e 60 do século XX as ligas camponesas sacudiram o campo 
nordestino e ganharam projeção nacional, mas muitas de suas lideranças foram 
assassinadas. A Confederação dos Trabalhadores da Agricultura (Contag) foi 
criada e o governo de João Goulart iniciou um processo de Reforma Agrária, 
criando a SUPRA. Entretanto, a violência do golpe militar de 64 sufocou o 
anseio de liberdade do morador sujeito dos latifúndios armados do Nordeste 
brasileiro e de muitos camponeses sem terra que a crise do café e o inicio da 
industrialização estavam gerando. Os militares extinguiram a SUPRA e 
criaram o Instituto Brasileiro da Reforma Agrária (IBRA), mas Reforma 
Agrária, nunca fizeram, mesmo depois de promulgarem o Estatuto da Terra, 
em novembro de 1964. 

 

Assim, tanto pela via mais institucional quanto pela insurrecional, as forças 

latifundiárias buscam selar, ou desnortear, o rumo da reforma agrária. Oliveira (2011) lembra 

que é pertinente pontuar que estas situações de repressão também desencadeiam surgimentos 

de novos movimentos como é o caso do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST) a partir dos anos 80.  

 

NEOEXTRATIVISMO E A CONTRA-REFORMA AGRÁRIA 
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Pode-se perceber pelas discussões acima que o caminho para a reforma agrária é 

frequentemente desnorteado pelas elites agrárias que se favorecem, ao menos entre seus 

semelhantes, do modelo extrativista. Apesar de tanto ter sido ressaltado o extrativismo como 

uma constante da história brasileira, Gudynas (2012) traz a reflexão que governos de cunho 

progressista no Brasil tenham produzido em sua prática política um novo modelo de 

extrativismo, um neoextrativismo. Este modelo, sem dúvidas, reproduz características do 

extrativismo comum, porém é se singulariza a partir de uma presença maior do Estado nos 

processos econômicos além da troca do discurso de “exportação para o mercado mundial” para 

o de “competitividade nacional em um mundo globalizado”. Para Acosta (2017, p. 65) é notável 

que: 

os governos progressistas da região impulsionaram mudanças importantes a 
certos elementos da modalidade extrativista. No entanto, para além dos 
discursos e planos oficiais, não há sinais claros de que pretendam realmente 
superar tal modalidade de acumulação. Entre a retórica e a prática, esperam 
atender muitas das longamente postergadas demandas sociais e, ao mesmo 
tempo, consolidar-se no poder recorrendo a práticas clientelistas e inclusive 
autoritárias. (Grifos nossos) 
 

Acerca do autoritarismo do Estado, por vezes esvanecido por políticas sociais, Gudynas 

(2011, p. 310,311) nos traz de forma contundente o aumento dos conflitos no campo após a 

eleição de Lula Inácio da Silva do Partido dos Trabalhadores (PT) para presidência. 

durante o primeiro mandato de Lula da Silva, os conflitos rurais cresceram 
substancialmente; embora tenham diminuído no segundo mandato, continuam 
sendo numerosos. Isso se deve a fatores como: más condições de trabalho, 
trabalho escravo e violência contra os indígenas, fatores especialmente críticos 
na Amazônia e que, em muitos casos, estão vinculados diretamente ao 
neoextrativismo. (grifo nosso) 
 
 

Ocorrências de conflitos e assassinatos no meio rural no Brasil  

 
(Gudynas, 2011, elaboração com base nos dados da Comissão Pastoral pela Terra) 
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Para Oliveira (2009), é notável a contradição de que ao mesmo tempo que se expandem 

os conflitos, os movimentos de apazíguam perante propostas compensatórias do Estado. Assim, 

legitima-se propostas redutivas para a reforma agrária brasileira, como diz  

a política de reforma agrária do governo do PT está marcada por dois 
princípios: não fazê-la nas áreas de domínio do agronegócio e, fazê-la apenas 
nas áreas onde ela possa “ajudar” o agronegócio. Ou seja, a reforma agrária 
está definitivamente, acoplada à expansão do agronegócio no Brasil. (Oliveira, 
2009, p. 7) 

 

Deste modo, é notável o modelo neoextrativista pode propor uma reforma agrária tão 

distorcida, em relação a anterior que pautava o latifúndio como problema central, que chega a 

colocá-la acoplada a expansão do agronegócio brasileiro. Como Bursztyn (2008, p. 117) traz: 

“o que pode ser definido como uma reforma agrária é implantado de maneira a viabilizar uma 

contra-reforma agrária.” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Espera-se que através da discussão evocada por este texto possa se ter compreendido 

possibilidades do conceito de neoextrativismo dentro de um estudo dos percussos da reforma 

agrária brasileira. Que, apropriados desta análise, os movimentos sociais possam atuar de 

maneira mais contundente para a democratização do uso da terra, esquivando-se de propostas 

que esvaneçam os horizontes de suas utopias. 
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COMUNA AMARILDO: A TRAJETÓRIA DA OCUPAÇÃO URBANA QUE SE 

TORNOU UM ASSENTAMENTO RURAL 

Giovani Guilherme Onzi1 

 
Resumo: 
 
O assunto deste artigo prende-se à questão de analisar a trajetória do assentamento rural denominado Comuna 
Amarildo de Souza, situado no município de Águas Mornas/SC. A coletividade em estudo, passou por diversos 
impasses sociais até alcançar legitimidade de luta e direito à terra. Com o presente trabalho, se propõe observar 
aspectos ligados às origens da ocupação, organização social, reprodução comunitária e situação legal do território 
atual. É incomum, no campo das ocupações urbanas brasileiras encontrarmos grupos que tiveram como resultado 
da reivindicação de seus direitos, a conquista de áreas rurais para o estabelecimento de moradia e reprodução 
social. Se faz necessário, portanto, transmitir a história desta comunidade, através de narrativas relatadas pelos 
próprios moradores, em pesquisa de campo. 
 
Palavras-Chave: Ocupação Urbana – Comuna Amarildo – Assentamento Rural 
 
Abstract: 
 
The subject of this article relates to the question of analyzing the trajectory of the rural settlement called Commune 
Amarildo de Souza, located in the municipality of Águas Mornas/SC. The collectivity in study, went through 
several social impasses until achieving legitimacy of struggle and right to land. The present work proposes to 
observe aspects related to the origins of occupation, social organization, community reproduction and legal status 
of the current territory. It is unusual in the field of Brazilian urban occupations to find groups that had as a result 
of claiming their rights, the conquest of rural areas for the establishment of housing and social reproduction. It is 
necessary, therefore, to transmit the history of this community, through narratives propagated by the residents 
themselves, in field research. 
 
Keywords: Urban occupation – Commune Amarildo – Rural settlement 

 

1. Introdução:  

 

 A Constituição da República Federativa do Brasil estabelecida no ano de 1988, garante 

a partir do Art. 6º do Capítulo II, uma série de direitos sociais aos cidadãos brasileiros, tais 

como, a moradia, o trabalho e a assistência aos desamparados. No entanto, sobretudo no período 

histórico recente estamos observando a espoliação de inúmeros destes direitos assegurados. As 

contradições sociais e o saque das garantias dos indivíduos estão profundamente vinculados ao 

modo de produção vigente na sociedade, ou seja, são fruto do serviço à reprodução ampliada 

do capital. De acordo com Ana Fani Carlos (2009), a produção do espaço é consequência da 

 
1 Acadêmico do Curso de Graduação em Geografia, da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). 
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condição geral da produção capitalista. Neste sentindo, as contradições visíveis no meio urbano 

se tornam mais latentes, sendo imprescindível pensar a cidade considerando permanentemente 

o sistema econômico como motor dos contrastes sociais. Visto que as pessoas vulneráveis não 

possuem representação significativa em instrumentos democráticos para pensar a cidade, os 

movimentos sociais urbanos podem agasalhar tal necessidade, promovendo consciência de 

classe. O papel dos movimentos sociais fundamenta-se como uma luta de transformação sócio-

econômica-espacial, pois a luta não é somente pelo direito à cidade, mas sim, direito à vida 

digna e direito de obter bens mínimos. Desse modo, os movimentos sociais se organizam e se 

impõem, fazendo ocupações ou acampamentos e enfrentando o capital hegemônico de frente. 

Milton Santos (1994) descreve sobre o obstáculo de determinados grupos em conquistar 

serviços básicos e acesso às infraestruturas. Para ele, as cidades brasileiras não são projetadas 

pensando em toda a sociedade, mas sim, centralizadas aos indivíduos mais ricos. A metodologia 

de leis de zoneamento utilizada dentro do planejamento urbano intensifica a segregação de 

classes sociais, por ser um regulamento congruente ao sistema de especulação imobiliária e 

reprodução do capital. Os instrumentos utilizados no âmbito do planejamento urbano 

promovem um aumento no preço dos aluguéis e no acesso à imóveis, trazendo complicações 

urbanas e intensificando a probabilidade de surgimento de ocupações irregulares. Em vista 

disto, somente desfrutaremos de cidades igualitárias quando reconduzirmos ao espaço urbano 

o direito de todos os cidadãos viverem com dignidade. As formas coletivas de organização 

social auxiliam no engajamento pessoal inculcando desejos de modificações do meio citadino, 

uma vez que compreendem que todos os indivíduos devem se reconhecer como sujeitos 

transformadores do espaço habitado, e deste modo, lutarem por melhores condições de vida. 

As ocupações urbanas da Grande Florianópolis, em Santa Catarina, estão posicionadas 

neste jogo de forças entre capital imobiliário e oligarquia local contra comunidades vulneráveis, 

compostas de pessoas que carecem de apoio e proteção. Desde o início da instauração das 

ocupações na região, houve uma forte presença de movimentos sociais e da igreja católica, 

ligada especialmente à Teologia da Libertação, comprovando a importância de formas coletivas 

de organização na luta por direitos elementares. Frisa-se que uma quantidade considerável de 

bairros do município de Florianópolis emergiu como resultado de ocupações organizadas. 

Inúmeros integrantes das ocupações estavam vivendo há mais de dez anos na cidade e não sendo 

ofertadas condições de permanência ou qualquer tipo de políticas públicas para os mesmos, a 
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solução encontrada foi a ocupação de áreas desocupadas. Desta forma, as comunidades Novo 

Horizonte, Esperança e Vila União, são bairros que representam o grito pelo direito à cidade. 

Entre as ocupações urbanas da região em análise, todas pulsaram o ímpeto citadino desde sua 

estruturação inicial até o alcance da legalidade de suas habitações. Porém, uma delas, intitulada 

como Ocupação Amarildo trilhou um caminho oposto, vindo se transformar num assentamento. 

Além de evidenciar brevemente a história das ocupações na Grande Florianópolis, o 

objetivo central deste artigo é relatar a trajetória do assentamento rural Comuna Amarildo, 

apresentando elementos gênicos, formas de organização e reprodução coletiva e fatores ligados 

à regularidade territorial. Afim de confeccionar o presente trabalho e entender o processo de 

estabelecimento da comunidade no município de Águas Mornas, foi essencial realizar 

atividades de campo, interagindo com os sujeitos sociais do assentamento e criando contato 

com a realidade dos assuntos a serem tratados. A visita à Comuna Amarildo ocorreu em dois 

finais de semana, sendo efetivadas caminhadas pela totalidade da propriedade e entrevistas com 

moradores e líderes comunitários. Isto posto, a estruturação do artigo abrange uma efêmera 

elucidação acerca da trajetória geral das ocupações na região, confluindo com o nascimento da 

Ocupação Amarildo e dando espaço final para apreciação da criação do assentamento rural.    

 

2. Desenvolvimento: 

 O combate político e a união coletiva são mencionados pelo filósofo Henri Lefebvre 

(1969), como mecanismos fomentadores na luta por transformações da vida urbana. Assim 

como Lefebvre, a geógrafa Ana Fani Carlos também acredita que as pessoas carecidas de 

recursos econômicos e de poder, dependem muito do contato social e de ajuda mútua com seus 

iguais, em razão do contato com o outro e da descoberta de perspectivas comuns, produzirem 

consciência de desigualdade e das contradições vividas (CARLOS, 2009). Para pensar o espaço 

urbano devemos sempre levar em conta o papel dos movimentos sociais urbanos, uma vez que 

tais movimentos constituem formas de solidariedade, coesão comunal e de luta por melhores 

condições de vida. Conforme mencionado anteriormente, desde o primeiro ciclo de fixação de 

ocupações urbanas em Florianópolis, diversos movimentos sociais estiveram à frente destes 

processos, como, por exemplo, o Movimento da Teologia da Libertação, ligado à igreja católica. 

Estes movimentos, além de apoiarem a fixação de novas ocupações, auxiliam na manutenção 

de áreas já ocupadas, promovendo campanhas de doações de alimentos e objetos, e na proteção 
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contra a repressão policial do Estado. O Brasil é um grande repressor mundial à ocupações e 

manifestações populares, garantindo continuamente a reprodução e a lógica capitalista. 

 Fundamentando-se nas visitas às ocupações de terras urbanas da Grande Florianópolis 

nos anos de 2018 e 2019, foi constatado que as principais motivações responsáveis pela 

organização dos indivíduos em ocupações estão baseadas em questões de dificuldade de acesso 

à compra de imóveis, altos preços pagos em aluguéis, desemprego e esquecimento e falta de 

integração de migrantes às cidades que os recebem. Carlos (2009) aponta que a vida dos homens 

aparenta ser irrelevante para o Estado, pois tal instituição está a serviço exclusivo da reprodução 

do capital, e, portanto, o espaço urbano se reproduz criando segregação e promovendo 

privilégios à uma pequena parcela da sociedade. O Estado tem papel primordial na proliferação 

da lógica capitalista, produzindo infraestruturas e condições necessárias ao processo de 

acumulação do capital. Neste sentido, o direito à cidade é retirado da sociedade. A propriedade 

privada condiciona o uso da distribuição das atividades e do acesso ao solo, alimentando 

percepções de que as pessoas que não possuem acesso à terra são invasoras e preguiçosas. Para 

solucionar os problemas de ocupações urbanas e rurais se faz necessário compreender que a 

reprodução da vida humana não é apenas reprodução do capital, mas sim, de relações sociais, 

políticas, culturais, ideológicas, de produção, e deste modo, precisamos articular todas estas 

relações. É preciso pensar a cidade enquanto não materialização do processo de reprodução do 

capital, mas especialmente, da vida humana em sua plenitude, superar a lógica do sistema de 

valor de uso e valor de troca e, por conseguinte não subordinar os indivíduos à segregação 

social. É imprescindível repensar a noção de espaço produto, dado que o espaço não é 

exclusivamente produto, mas um meio do processo de reprodução social (CARLOS, 2009). 

 Em conversa com Dr. Francisco Canella2, relata-se que vivemos há mais de vinte anos 

com processos de ocupações de terras urbanas na Grande Florianópolis. As primeiras surgiram 

durante o início da década de 1990, com a chegada do excedente populacional das regiões da 

Serra e Oeste Catarinense e de migrantes que se deslocavam das grandes enchentes da região 

do Vale do Itajaí. Estas emergiram principalmente em razão da não absorção dos migrantes, 

visto que tais indivíduos foram invisibilizados pelo poder público e sociedade local, não sendo 

oferecidos instrumentos de estabilidade econômica e social ou qualquer ação emancipatória do 

 
2 Professor da efetivo do Departamento de Pedagogia, da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e 
doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
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poder municipal para os mesmos. A pobreza social na capital do Estado de Santa Catarina 

sempre foi julgada como um problema a ser exterminado, embora nenhum instrumento de 

desenlace é efetivo, deixando numerosas famílias desamparadas durante décadas e acarretando 

no surgimento de bairros oriundos de ocupações irregulares. Conforme citado anteriormente, 

os bairros Novo Horizonte, Esperança e Vila União, representam tal período histórico. 

 No final de 2002, um novo ciclo de ocupações entra em palco na Grande Florianópolis, 

é o aparecimento da Ocupação Contestado, ocorrendo no bairro Jardim Zanelatto, município de 

São José. Francisco Canella salienta que diferentemente da estrutura populacional das 

ocupações antecedentes, a Contestado era composta de indivíduos vitimados por processos 

políticos. Neste ínterim, os seguidores do Movimento da Teologia da Libertação, liderado por 

Padre Vilson Groh3, efetivaram uma notável atividade de conscientização política e social com 

os moradores. Outro fato marcante deste segundo ciclo, é que grande parte das pessoas 

provinham de regiões do Norte e Nordeste brasileiro, realçando o senso local que estes 

ocupantes derivavam de outros Estados da Federação, sendo desprezados constantemente. 

Canella conta que o terceiro ciclo de ocupações se configurou concomitantemente com 

o processo de saída do Partido de Trabalhadores (PT) do Governo Federal, entre os anos de 

2015 e 2016, eclodindo diversas ocupações em pontos diferentes da Grande Florianópolis. 

Nesta fase observa-se o problema urbano explodir na região, cita-se a Ocupação Fabiano de 

Cristo, fixada no bairro Monte Cristo; a Ocupação Mariellle Franco, situada no Maciço do 

Morro da Cruz; e a Ocupação Beira-Rio, localizada no Jardim Eldorado, município de Palhoça. 

A multiplicidade populacional das ocupações recentes é constituída em maior parte por sujeitos 

que residem há décadas na Região Metropolitana de Florianópolis e denotam extrema 

vulnerabilidade socioeconômica. A ocupação Marielle Franco está posicionada numa zona 

fortemente ligada ao capital imobiliário, em extensões de propriedade pública e privada. No 

decorrer dos últimos anos, ações ambientais articuladas entre Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Habitação Social, FLORAM, Polícia Militar e mais 

órgãos municipais de Florianópolis, vem provocando infindas reintegrações de posse. Tais 

ações colocam o direito à conservação da natureza em primeira ordem, ante aos direitos básicos 

de cidadania, moradia e vida digna. Se o direito à cidade é de todos, o problema não está nas 

 
3 Presidente do Instituto Pe. Vilson Groh (IVG), membro do Colégio de Consultores da Arquidiocese de 
Florianópolis e renomado atuante em projetos sociais nas periferias da Região Metropolitana, visando à luta para 
a redução das desigualdades sociais. 
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ocupações irregulares, mas sim, nos acessos aos imóveis e propriedades à preço alcançável. Em 

conversa com a professora de Geografia Urbana, Dr. Vera Lúcia Nehls Dias4, ficou notório que 

os mecanismos de políticas públicas, como, por exemplo, o planejamento urbano ou o plano 

diretor, são instrumentos fundamentalmente políticos, fruto de disputas citadinas entre forças 

simbólicas de oligarquias locais versus entidades representativas da população em geral. 

Com base em entrevistas locais na Comuna Amarildo, verificou-se que a primeira 

ocupação deste grupo surgiu no segundo ciclo da história das ocupações da Região 

Metropolitana. Esta primeira ocupação ocorreu paralelamente com uma denúncia aos órgãos 

competentes, que a área em que estavam adentrando, localizada na rodovia SC-401, era de 

domínio público com utilização de interesses de projetos privados da elite regional. Já de início, 

houve um grande ataque da mídia catarinense à Ocupação Amarildo, que contava com o apoio 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na criação de estratégias de luta e 

resistência. Cerca de 757 famílias estiveram presentes nesta ocupação inaugural da Comuna 

Amarildo, sendo que a intenção desde o princípio foi construir novas concepções de produção 

de vida na cidade, baseada especialmente na agricultura urbana. Com o passar do tempo, os 

moradores através de reintegração de posse, acabaram perdendo a primeira área ocupada, tendo 

que seguir para outros caminhos. O novo terreno escolhido para a segunda ocupação do grupo 

Comuna Amarildo estava posicionado em proximidade do bairro Vargem Grande, no Norte da 

Ilha de Santa Catarina. A edificação das casas sucedeu em passos lentos, construídas no período 

noturno. Na localidade da Vargem Grande, a ocupação teve durabilidade de seis meses, até os 

moradores enfrentarem nova operação da Polícia Ambiental juntamente com Polícia Militar. 

A terceira tentativa de ocupação de terras urbanas pelo coletivo Amarildo ocorreu na 

comunidade Passagem de Maciambu, no bairro Enseada de Brito, pertencente ao município de 

Palhoça. Este período foi caracterizado como o mais turbulento da trajetória da Comuna, visto 

que houve transcorrência de conflitos tanto com a população bairrista, quanto com indígenas 

Guarani Mbyá, moradores da Terra Indígena Tekoa Yakã Porã5. A divergência preliminar afluiu 

com a reinvindicação de posse por parte de uma estrangeira mexicana, que afirmava ser 

 
4 Professora efetiva do Departamento de Geografia, da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e 
doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  
5 A Terra Indígena (TI) do Morro dos Cavalos, dispondo de 1.984 hectares, está completando dez anos de 
reconhecimento e demarcação, porém há um grande número de não indígenas residindo no interior do território. 
Neste sentido é que o conflito está fixado, populações indígenas reivindicando seus direitos versus populações não 
indígenas usando um espaço que não os pertencem.  
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proprietária das terras ocupadas. Posteriormente novo enfretamento assomou a tensão, desta 

vez com indígenas que solicitavam a saída da ocupação, pois a mesma havia se instalado em 

território indígena do Morro dos Cavalos. Destaca-se, portanto, grandes problemas enfrentados 

com indígenas, além da rejeição dos moradores da Enseada de Brito, julgando-os como 

favelados. O coletivo Amarildo totalizou seis meses acampados neste terceiro esforço. 

A quarta ocupação de terras sucedida pelo grupo Amarildo se desenrolou numa extensão 

de plantação de eucalipto, no bairro Rio Vermelho, leste de Florianópolis. A partir deste 

momento, encetaram contato com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), visando à possibilidade de criação de uma reforma urbana, levantando a bandeira da 

agricultura urbana. Na região do Rio Vermelho, o coletivo passou por conflitos inéditos com 

moradores bairristas, que perturbaram e desestabilizaram a ocupação profundamente. O 

confronto nesta etapa estava fixado entre Comunidade Local versus Ocupação Amarildo, com 

a Polícia Militar intermediando. A comunidade local foi extremamente violenta com os 

moradores da ocupação, e após tamanha hostilidade, os “Amarildos” retornaram ao Maciambu.  

No regresso à Maciambu, a ocupação estabeleceu base por tempo breve, posto que 

adquiriram conhecimento da existência de terras sem produtividade pertencentes à União, em 

Águas Mornas. Nesta fase, o coletivo entrou em acordo e resolveu estabelecer acampamento 

na Superintendência Regional do INCRA de Santa Catarina, em São José. Desse modo, em 

2014, a Comuna Amarildo ficou acampada por quinze dias na sede do INCRA, alcançando o 

direito da propriedade reivindicada. Atualmente ainda há terras sem produtividade vinculadas 

à União no Estado, localizadas em Lebon Régis e Santa Cecília, municípios da região Meio-

Oeste Catarinense. No ano de 2019 a Comuna Amarildo completou cinco anos de instalação 

em Águas Mornas, estando constituída por 10 famílias. Os moradores afirmam que existem 

documentos que comprovam e embasam a legalização da posse da terra e há uma vontade por 

parte dos indivíduos em firmar associação com cooperativas de produção agroecológica. No 

primeiro semestre de 2019 alvoreceu uma pressão junto à Secretaria de Agricultura do 

Munícipio de Águas Mornas e ao INCRA, pela efetivação dos direitos assegurados, tais como, 

consultoria agrícola e subsídios para compra de insumos, visto que nada adianta assentá-los e 

depois esquecê-los. Os moradores também relatam que se encontram ignorados pelos órgãos 

públicos (INCRA, CONAB e Secretaria de Agricultura). A Comuna voltou a participar do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra após longo período afastada. Na extensão da 
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propriedade há espaços comunitários, como, por exemplo, uma casa onde são realizadas 

confraternizações. A casa coletiva é grande e rústica, contendo cozinha social e mesas para 

reuniões (foto 01). Há ainda uma boa quantidade de livros sobre a luta pela terra, por teto e 

trabalho. Em relação às condições de acesso à propriedade, evidencia-se que as dificuldades 

surgem especialmente em períodos de chuva, pois a ponte de concreto foi malfeita e o rio está 

assoreado, fazendo a água transbordar. Em dias de chuva, os moradores utilizam uma ponte 

artesanal para se deslocar, a prefeitura municipal foi incumbida pela construção destas. 

Foto 01: Casa coletiva da Comuna Amarildo de Souza, em Águas Mornas/SC. 

 

Fonte: Giovani Guilherme Onzi. Nov/2018. 

 

Refletindo à respeito da legitimidade da luta comunitária em análise, é exequível 

transportar posicionamentos de autores que embasam a temática. De acordo com Harvey (2013, 

p. 27), todos os indivíduos possuem o direito de mudar a cidade conforme suas vontades e 

necessidades, posto que “ao refazer a cidade, o homem refaz a si mesmo”. Engels (1873) 

ressalta que a questão habitacional apenas será solucionada com a expropriação e ocupação dos 

prédios e propriedades dos donos de produção, assim como, pela conquista do Poder Público 

pelos trabalhadores. De fato, a propriedade privada não deveria ser condicionada à lógica 

capitalista, mas sim estar à disposição da função social. Todavia, no território brasileiro, a terra 

ou a propriedade permanentemente estiveram concentradas em mãos de capitalistas, fazendo 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

177 
 

parte do processo histórico. Para Oliveira (2003), existe uma resistente fusão entre 

latifundiários, grandes empresários, instituições bancárias, polícia, poder judiciário e a mídia, 

que se articulam com a finalidade de manter a concentração da propriedade, da renda e de 

privilégios na sociedade brasileira. Além de se manterem hegemônicos no sistema social 

vigente, esse grupo articulado exerce densas coerções aos movimentos e organizações sociais. 

Nota-se também, que a concentração da propriedade privada no Brasil possui origem no sistema 

administrativo das capitanias hereditárias6, com sucessivas doações de glebas de terras à uma 

estreita parcela favorecida da sociedade. A partir disso, os descendentes destes donatários 

passaram a deter o domínio da propriedade, sendo este atravessado de geração em geração. 

Podemos responsabilizar ainda, a Lei de Terras7 como intensificação da concentração da 

propriedade e da renda no país, pois neste processo as terras devolutas ficaram sob monopólio 

do Estado, controlado por oligarquias regionais. Nesta altura os indivíduos que não tivessem 

posse reconhecida de suas terras deveriam trabalhar para um fazendeiro, e deste modo, comprar 

sua própria terra. As pessoas que foram escravizadas e seus descendentes também não tiveram 

direito à terra. Diante do exposto, infere-se que a desigualdade social está enraizada desde o 

Período Colonial e Imperial no território nacional, pois o espaço geográfico é um produto 

histórico e social, fomentado no Brasil sobretudo pela apropriação privada. Assim, a legalidade 

dos espaços de luta e de organização coletiva se torna efetiva, especialmente porque grande 

parte das propriedades privadas brasileiras não exercem sua função social. A legalidade das 

ocupações está respaldada na função social, fazendo o Estado outorgar o direito à moradia e à 

vida digna, uma vez que, se esperássemos inteiramente do Estado o cumprimento da reforma 

agrária ou garantia à habitação, estes processos jamais se realizariam.   

Consoante com entrevistados da Comuna Amarildo, os laços de solidariedade foram se 

estabelecendo entre os moradores em reuniões que antecederam a primeira ocupação, 

englobando aproximadamente duas mil pessoas. Relata-se que antigamente os espaços da 

ocupação eram integralmente comunitários, onde cada indivíduo tinha uma função no interior 

da esfera coletiva. As primeiras fases da ocupação envolveram centenas de pessoas, entretanto, 

o número de famílias ocupantes foi diminuindo à medida que ocorriam mudanças de localidade, 

 
6 Em carta datada de 28 de setembro de 1532, Martim Afonso de Souza foi informado de que o Rei Dom João III. 
de Portugal, havia decidido dividir o Brasil, a Leste da linha de Tordesilhas e ao Sul do paralelo do Equador, em 
15 faixas de tamanho variável, as chamadas capitanias hereditárias (CINTRA, 2013). 
7 Lei Federal nº 601, de 18 de setembro de 1850.  
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pois a luta é exaustiva e tem que existir muita força de resistência nos cidadãos. Além disso, 

várias pessoas precisavam trabalhar e não dispunham de tempo para se manter migrando e 

construindo novas habitações com o coletivo. Segundo líderes comunitários, outro fator 

motivador da redução de ocupantes, é que muitos dos que possuíam afinidade com o projeto de 

agricultura periurbana só aceitariam praticá-lo se fosse em meio urbano. Ou seja, quando 

perceberam a possibilidade da Comuna ser instalada no município de Águas Mornas, grande 

parte dos indivíduos acabou desistindo da proposta. Alega-se que foram perdurando no coletivo 

apenas famílias que essencialmente continham maior amadurecimento político e consciência 

de que a Comuna abrigava caráter periurbano, e consequentemente, não enxergavam problemas 

em migrar para a zona rural. As zonas periurbanas são áreas de transições de usos urbanos para 

rurais, situados entre os limites exteriores dos centros urbanos e o meio rural. De acordo com 

Gerardi & Vale (2006), a expressão espaço periurbano aflorou no Brasil por volta do ano 1990, 

possuindo sentido semelhante às definições de franja urbana ou sombra urbana. Estes termos 

representam lugares que se distinguem do resto da cidade, apresentado relações sociais 

vigorosas e maior valorização do espaço natural. No entanto, as funções sociais e rentistas das 

áreas periurbanas são persuadidas continuamente pelo ordenamento urbano medular, dado que 

a vitalidade destas áreas depende da existência das cidades. Os cinturões verdes, inseridos em 

áreas periféricas das grandes cidades e importante incrementador de renda para o campesinato, 

são ótimos exemplos de zonas periurbanas. Recentemente, a Comuna passou a integrar o 

Cinturão Verde da Grande Florianópolis, composto por 21 munícipios, ofertando produtos 

agrícolas saudáveis e com preço justo à população da Região Metropolitana.  

A propriedade da Comuna Amarildo em Águas Mornas está estabelecida pelo INCRA 

na categoria de assentamento rural8 e o uso da terra está sendo praticado de maneira 

comunitária, porém, os líderes comunitários não cederam informações completas acerca do 

tamanho da propriedade e de quantas famílias pretendem comportar no total. Apesar do uso 

transcorrer coletivamente, o lucro da renda da terra está sendo dividido de forma individual, 

isto é, somente as famílias que realmente atuam na atividade agrícola é que obtêm o rendimento. 

No início da implantação do assentamento todos os espaços foram comunitários (cozinha, 

 
8 Consoante o INCRA, o assentamento rural é uma propriedade autônoma, cedida pelo próprio Instituto, onde 
havia a existência de terras irregulares ou não utilizadas por um determinado proprietário. Com a instalação do 
assentamento, os novos moradores devem usufrui-lo para a autossubsistência comunitária, prezando a diversidade 
e a soberania alimentar, articulando produtos de origem animal com técnicas de produção vegetal. Os assentados 
não têm direito de vender ou arrendar suas terras. (INCRA, 2019).  
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hortas e galinheiros) e no momento atual estão individualizados. A produção coletiva foi extinta 

em razão de haver discordâncias entre moradores na forma de praticar as atividades, sendo que 

cada integrante preza em praticá-las à sua maneira. Aqui observa-se um conflito de gerações 

aflorando. Elucidando o problema, um morador discorre: “Os senhores mais velhos da 

comunidade têm certa habilidade de manejar a bananeira e os jovens outra, desse modo, os 

conflitos vão aparecendo. Para viver em comunidade é necessário um grande amadurecimento 

dos participantes, só assim teremos harmonia e voltaremos a produzir coletivamente”. Por meio 

da visita até a Comuna, ficou perceptível que a produção agrícola está sendo exercida de 

maneira individual pelos moradores, independentemente de o uso da terra ser comunitário. 

No tocante à organização social vigente, os moradores relatam ainda que a maioria dos 

integrantes são remanescentes das primeiras ocupações que antecederam à instalação em Águas 

Mornas e a tendência inicial da Comuna é comportar 12 famílias na propriedade. Atualmente 

quatro crianças residem na comunidade e estima-se à chegada de outras, com novas famílias de 

Florianópolis. O acesso à serviços públicos do município vêm melhorando no decorrer dos 

últimos anos, sendo conquistado através de muito esforço e luta. Em 2014 o coletivo chegou 

em Águas Mornas e a prefeitura municipal não fornecia nenhum tipo de assistência social, pois 

o mesmo não dispunha de comprovante de residência. Ao passo que, quando careciam de 

atendimento médico precisavam se deslocar para o munícipio de Santo Amaro da Imperatriz e 

as crianças não usufruíam de acesso à educação ou transporte escolar. Com a entrada da nova 

gestão municipal em 2017, a assistência social se tornou efetiva, com direitos à saúde, educação 

e mobilidade sanados. A Comuna também suportou grande preconceito e desconfiança da 

população local no acolhimento em Águas Mornas, expressões que estão sendo abrandadas no  

presente. O material para construção das casas é transportado por caminhões e a estrada 

apresenta boas condições de acesso, com exceção dos contratempos com as pontes. A vida dos 

integrantes da Comuna é extremamente simples, saudável e consciente, podendo ser 

caracterizado como um modo diferente de viver, habitar e se relacionar com as pessoas e com 

a natureza. Apesar da comprovação de falta de políticas públicas e ausência de incentivo à 

reprodução social, arrisca-se afirmar que os “Amarildos” possuem boa qualidade de vida.  

 A Comuna Amarildo possui forte vínculo com movimentos sociais, sindicatos, 

Organizações Não Governamentais (ONG’s) e universidades públicas. Consequentemente, a 

difusão de novas ideias e informações apresenta relação com tais instituições e organizações. 
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No ano de 2019, a Comuna passou a integrar a Rede Ecovida de Agroecologia, instituição que 

vem amparando a agricultura familiar com a certificação de produtos agroecológicos, 

alicerçando saberes populares e aproximando a relação campo-cidade. Hoje, a discussão está 

em torno da participação em cooperativas que possam abranger a produção dos integrantes da 

Comuna, pois o transporte e a comercialização dos produtos está sendo realizada por um 

morador especifico, sobrecarregando-o e deixando de angariar mercado. A venda dos produtos 

ocorre em sindicatos, organizações e instituições apoiadoras do assentamento na Grande 

Florianópolis, cita-se SINTRATURB, SINTRASEN, SINPRO, SINTUFSC, SINDSAÚDE, 

IVG e UFSC. A Comuna está encaixada na Lei Federal Nº 11.326/2006, que estabelece a 

Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais e sua forma 

de produção agrícola se baseia no sistema de agricultura orgânica denominado agroecologia9. 

 Para Gleissman (2001), a agroecologia permite uma instrução essencial para o 

desenvolvimento de práticas agrícolas preocupadas com o meio ambiente, sendo bastante 

lucrativas. Há cinco anos, a agroecologia era pouco reconhecida nos círculos oficiais do 

território nacional, mas hoje é o centro do discurso político sobre alimentação, saúde e 

agricultura. No coração da agroecologia está a ideia de que os agroecossistemas devem imitar 

os níveis de biodiversidade e o funcionamento dos ecossistemas naturais. Dentre os principais 

objetivos da produção agroecológica estão aumentar a conscientização sobre os impactos 

ambientais e a poluição causada pela agricultura convencional, valorizar o conhecimento de 

agricultores tradicionais e povos indígenas e repensar a economia, o comércio e o mercado. 

Para isso, nos últimos anos, a agroecologia passou de escala unicamente voltada ao trabalho de 

agroecossistemas para um foco em todo o sistema alimentar, sendo que atualmente muitas 

organizações de agricultores e movimentos sociais são movidas instantaneamente pelo tópico 

da soberania alimentar, caso da Comuna Amarildo e de propriedades rurais ligadas ao MST.   

 Os líderes da Comuna Amarildo contam que acima da aspiração inicial de empreender 

a agricultura urbana ou periurbana às suas tarefas, os “Amarildos” visavam praticá-la de forma 

orgânica. A finalidade de produzir alimentos orgânicos está vinculada tanto ao autoconsumo da 

própria comunidade, denotando um plantio de subsistência, quanto à saída da dependência da 

indústria ou do comércio, desejando uma emancipação humana coletiva. Os moradores 

 
9 Método de aplicação de fundamentos e práticas ecológicas ligadas à caracterização e manejo de agroecossistemas 
saudáveis (GLIESSMAN, 2001). 
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entendem que há dificuldade de alcançar 100% de produção autossustentada, mas atestam que 

toda a obtenção de sementes ou insumos é utilizada nas atividades. Desse modo, os integrantes 

foram buscando referências e informações sobre o tema, além de contarem com o auxílio de 

uma agrônoma, também residente da Comuna. Com a instalação em Águas Mornas, começaram 

imediatamente a produção agroecológica, fugindo do método convencional de agricultura. 

Além do plantio orgânico, os “Amarildos” utilizam técnicas de permacultura, como 

bioconstrução, coleta de água da chuva, compostagem de resíduos das cozinhas e compostagem 

de resíduos sólidos dos banheiros secos. Em seis meses após a chegada da Comuna apareceram 

as primeiras colheitas. O interesse pela implementação de uma agricultura urbana por parte dos 

moradores, surgiu nas primeiras ocupações, quando perceberam que os modelos de vida nas 

cidades não combinavam com os desejos do coletivo. Com a fixação na propriedade, o grupo 

vem recebendo novos apoiadores, como os da causa ambientalista, que caminham no contexto 

de reprodução de vida sustentável. Os entrevistados responderam que salvo às dificuldades do 

primeiro ano de implantação, até agora estão desfrutando muitas alegrias e estímulos.    

No plantio orgânico da Comuna há sempre busca por novas técnicas agroecológicas, 

desempenhando constantemente manejo de palha para conservar o solo, sem utilização de 

maquinários pesados. Menciona-se que no último ano os alimentos mais produzidos foram 

milho, abóbora, feijão e hortaliças de modo geral. A alimentação da própria comunidade teve 

um salto benéfico na saúde dos moradores com a conquista da terra em Águas Mornas, 

consumindo alimentos frescos com alto teor de micronutrientes e sem adubação química. 

Chama-se a atenção também para a importância do encurtamento da cadeia monopolista, 

proporcionado pela Comuna em feiras na cidade (foto 02) ou com a comercialização direta aos 

consumidores. Quando o consumidor compra diretamente, há uma melhoria na vida econômica 

do produtor, tendo um preço mais justo no alimento, além do benefício para a saúde do 

consumidor. Ademais, quando o produtor trabalha na sua própria terra, ele não está vendendo 

sua força de trabalho, mas sim a mercadoria produzida em sua propriedade. Afirma-se que a 

vida econômica produzindo orgânicos é muito melhor e tão rentável quanto à agricultura 

tradicional. Para os entrevistados, a perspectiva de ser o próprio patrão é uma sensação 

indescritível. As vantagens da produção agroecológica são hábeis também para o solo, uma vez 

que não há contaminação com fertilizantes e poluentes neste compartimento. Os anfitriões 
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relataram que não possuem problemas com pragas e doenças. Toda a propriedade está ligada à 

concepção agroecossistêmica, dispondo de galinheiro agroecológico até banheiros secos. 

Por fim, destaca-se que a falta de políticas públicas, recursos, subsídios e apoio de 

órgãos competentes ainda são as maiores dificuldades encontradas pela Comuna hoje. Os 

“Amarildos” revelam que a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), a Empresa de 

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) e o INCRA nunca os 

ampararam com subsídios. O auxílio surge geralmente dos sindicatos já citados, coletivos de 

mídia independente, MST, Partido da Causa Operária (PCO) e Partido Comunista Brasileiro 

(PCB). O apoio dos movimentos sociais, estudantes e organizações sociais ainda são de extrema 

importância para a Comuna. Devido a comercialização dos produtos ser efetivada de maneira 

direta, os moradores dependem muito do compromisso dos consumidores, acarretando em 

alguns contratempos esporadicamente. A assistência social e a empatia humana de apoiadores 

são ainda essenciais para garantir a reprodução coletiva da Comuna Amarildo de Souza, pois a 

forma de viver com pouco, a simplicidade e o respeito à natureza são os elementos centrais dos 

moradores, juntamente com princípios de coletividade, igualdade, respeito e bem-querer. 

 

 Foto 02: Participação em Feira da Reforma Agrária na UDESC, em Florianópolis. 

 

 

Fonte: Giovani Guilherme Onzi. Mai/2019. 
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3. Considerações finais: 

 

 Através da elaboração do presente artigo constatou-se que a região Grande Florianópolis 

vive há duas décadas com o processo de ocupações urbanas, sendo que a origem dos ocupantes 

não é heterogênea. A necessidade de ocupar terras urbanas pelos integrantes está associada à 

fatores econômicos e sociais, como a fuga por altos preços pagos em aluguéis e a falta de 

assistência social. As contradições sociais resultantes da reprodução capitalista e da acumulação 

privada apareceram diversas vezes na pesquisa, com o Estado observado como colaborador 

desta dinâmica. Desse modo, os movimentos sociais vêm desempenhando papéis e ganhando 

posições importantes na organização dos coletivos de luta por moradia e vida digna. Na região 

em estudo, o Movimento da Teologia da Libertação e o MST são os maiores apoiadores das 

ocupações, além de sindicatos trabalhistas e universidades públicas (UFSC, UDESC e IFSC). 

No que tange aos mecanismos de ordenamento e ocupação territorial, como o plano diretor e o 

planejamento urbano, estes são vistos tanto por estudiosos consagrados da Geografia Humana, 

quanto por moradores locais entrevistados, como instrumentos convenientes apenas aos grupos 

de especulações imobiliárias e às oligarquias regionais. No Conselho da Cidade, por exemplo, 

as comunidades mais vulneráveis não possuem representação significativa e “dançam conforme 

a música”, pois existe um jogo de forças disputado por diferentes associações e entidades que 

estão em luta, cada uma delas apresentando diferentes pontos de vista e necessidades incomuns. 

Durante as etapas de investigação da trajetória geral das ocupações, verificou-se que 

três bairros consolidados da Grande Florianópolis são provenientes destes processos. Já a 

Comuna Amarildo teve outra direção, se transformando num assentamento rural. Todavia, 

atravessaram treze anos de luta, migrando de um lugar para o outro, até alcançaram seus direitos 

por meio do INCRA, no município de Águas Mornas. Ao longo deste tempo os “Amarildos” 

suportaram muitos conflitos com o Poder Público, capitalistas locais e população bairrista. 

Numerosos foram os relatos de discriminação e hostilidades sofridas nas quatro ocupações que 

antecederam a instalação do assentamento. Em 2019, a Comuna completa cinco anos de 

assentamento rural com uma quantidade extremamente reduzida de famílias integrantes do 

coletivo, se comparado ao quadro inicial da ocupação. Por conta das dificuldades e dos 

constantes deslocamentos, a maioria dos ocupantes foi desistindo, além de não se identificarem 

tanto com o projeto de agricultura urbana. Com a visita à Comuna ficou notório que apesar de 
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o uso da terra ser apontado como comunitário, a produção agroecológica está sendo praticada 

de forma individual, com cada família possuindo sua própria horta. Observou-se que tal fato 

entristece os líderes do coletivo, pois a implantação do assentamento teve êxito graças a tradição 

de participação e união comunitária em todas as fases. 

 A legalidade e a legitimidade da Comuna foram colocadas em pauta neste estudo, 

demonstrando que a desigualdade social está enraizada há séculos no país e grande parte das 

propriedades não exercem função social estabelecida na Constituição de 1988. Ademais, 

comprovou-se que a Comuna vem seguindo vigorosamente as normas e determinações para 

assentamentos rurais estabelecidas pelo INCRA. Além disso, a propriedade está integralmente 

baseada na produção de alimentos orgânicos, cumprindo técnicas agroecológicas, com uma 

concepção abrangente de respeito ao meio ambiente e à economia solidária. Por fim, 

testemunhou-se que a comercialização dos alimentos produzidos atualmente é uma das maiores 

dificuldades encontradas pelos moradores, uma vez que é necessário contar com o compromisso 

de seus apoiadores nas cidades: sindicatos, organizações sociais e universidades. A Comuna 

não recebe qualquer forma de assistência de programas sociais, como o PRONAF, e nenhum 

subsídio de órgãos federais, estaduais ou municipais (CONAB, EPAGRI e Sec. de Agricultura). 

Com a efetivação do presente trabalho diversas fronteiras foram quebradas e novas 

perspectivas surgiram. As atividades de campo e as conversas com os moradores da Comuna, 

proporcionaram à pesquisa uma grande apropriação de conceitos, instruções e conhecimentos 

ligados à esfera da Geografia Humana. Os objetivos propostos para a confecção do artigo foram 

atendidos, visto que foi possível observar e compreender a trajetória do coletivo Amarildo. As 

transmissões de saberes prestadas pelos docentes Dr. Francisco Canella e Dr. Vera Lucia Nehls 

Dias, também foram essenciais para a produção desta tarefa. No âmbito das entrevistas, o texto 

não trouxe referências nominais dos líderes comunitários e moradores, afim de proteger a 

privacidade dos membros da Comuna. As referências bibliográficas utilizadas foram suficientes 

para contribuir com a temática abordada. A presente pesquisa não deve ser encerrada apenas 

com a produção deste artigo, mas sim, se tornar um espaço de aprendizagem e um caminho 

para produção de trabalhos de conclusão de curso e dissertações de mestrado e/ou doutorado. 
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A GEOGRAFIA DOS ACAMPAMENTOS DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E 
SINDICAIS NO SUDESTE PARAENSE 

 
Rogério Rego Miranda1 

 

Introdução 

 
O espaço agrário paraense vem apresentando profundas transformações provenientes do 

avanço do capital que necessita ampliar a disponibilidade de terras ao mercado e melhorar e/ou 

aumentar a infraestrutura energética, de telecomunicação e de circulação com o intuito tornar 

mais eficiente o setor de commodities. 

 Nesse sentido existem diversas infraestruturas portuárias, rodoviárias, hidroviárias, 

usinas hidrelétricas e ferrovias em processo de construção ou planejadas. Essa rede técnica é 

igualmente política, como afirma Becker (2001), visto que almeja desarticular as relações de 

poder regional. Se na década de 1960 a estratégia era redefinir o poder das elites locais e 

regionais, como a oligarquia do Tocantins, no sudeste paraense, hoje a ideia é rever os territórios 

dos povos e comunidades tradicionais.  

 Para a viabilização da desterritorialização desses sujeitos subalternos utiliza-se de dois 

recursos principais. O primeiro corresponde as agroestratégias, que visa eliminar obstáculos 

existentes na área jurídico-legislativa que destinam áreas para as comunidades e povos 

tradicionais (quilombolas, indígenas, quebradeiras de coco-babaçu, camponeses etc.) e de 

preservação ambiental (ALMEIDA, 2009), para esse fim, um conjunto de Projetos de Lei (PL) 

estão sendo revistos ou propostos.  

O segundo recurso é composto por um elenco de medidas que vão desde a esfera jurídica 

como despejos e judicialização da questão agrária, até o uso de expedientes bastante conhecidos 

na região amazônica, como assassinatos no campo, que de 1997 a 2018 já somam 283 casos 

(CPT, 2019), destacando-se que apenas no primeiro semestre de 2019 já se contabilizou nove 

assassinatos2, principalmente de lideranças sindicais ou de movimentos sociais; ameaças de 

 
1Professor doutor, em Geografia Humana, do Instituto de Ciências Humanas (ICH) da Universidade Federal do 
Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e membro do Lerassp, email: rogeriomir@unifesspa.edu.br 
2 Os dados sobre assassinatos, ameaças de morte e tentativa de assassinatos no campo paraense no ano de 2019 
foram obtidos por meio de jornais, os quais são analisados diariamente pelo grupo de pesquisa do Lerassp para 
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morte que foram entre os anos de 1999 e 2018 na proporção de 1.017 casos (CPT, 2019), sendo 

contabilizados 3 casos no primeiro semestre de 2019; e tentativas de assassinatos foram 

registrados entre 2004 e 2018 um total de 222 casos, e no ano de 2019, ainda no primeiro 

semestre, já se identificou cinco casos. 

  Esse processo vem acirrando os conflitos fundiários, visto que se por um lado o projeto 

agropecuário e minerário vem alçando cada vez mais desenvolver o que Oliveira (1999) 

denomina de territorialização do capital, em que pela necessidade de expansão e monopólio 

sobre o território se necessita desterritorializar os sujeitos subalternos do campo, implantando 

um sistema de monocultura ou de exploração mineral. Por outro lado, esses sujeitos não 

hegemônicos se organizam em movimentos sociais ou sindicais para alçarem reconquistarem 

suas terras, desenvolvendo ocupações, que correspondem a “ações coletivas das famílias sem-

terra que, por meio da entrada em imóveis rurais, reivindicam terras que não cumprem a função 

social” (CPT, 2009, p. 11).   

 Para Fernandes (2001) essas ocupações compreendem uma das formas de os sem-terra 

espacializarem sua luta, constituindo igualmente um mecanismo de reprodução do 

campesinato, face ao processo desterritorizador empreendido pelo capital, embora ao 

conquistarem a terra os trabalhadores reinsiram-se “na produção capitalista de relações não-

capitalistas de produção” (MARTINS, 2010) de maneira subordinada, visto que, para Martins, 

“o próprio capital engendra e reproduz relações não-capitalistas de produção, numa 

coexistência de tempos sociais de datas entre si diversas” [2010, p. 22]. 

 Muitas dessas ocupações de terras são violentamente repelidas pelos fazendeiros que 

contratam jagunços ou por empresas mineradoras que usam de segurança privada para 

expulsarem os sem-terra, porém muitos resistem e constroem acampamentos, que 

compreendem uma das principais formas de luta pela terra e de pressão para que o Estado 

realize vistorias nas áreas rurais para fins de reforma agrária. 

 O estado do Pará apresenta aproximadamente 193 acampamentos, sendo 12 (doze) em 

área de produção mineral da Vale S.A e 181 em locais de produção agropecuária. A distribuição 

espacial por mesorregião paraense se encontra da seguinte maneira: um acampamento no 

Marajó, um acampamento na porção metropolita de Belém, um acampamento no sudoeste 

 
obtenção de diversas informações sobre o espaço agrário estadual, tais como manifestações, ocupações de terras, 
conflitos por terra, conflitos socioambientais, dentre outros.  
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paraense, seis acampamentos no Baixo Amazonas, quinze acampamentos no Nordeste Paraense 

e 169 acampamentos no sudeste paraense. Essa última mesorregião concentra 87% dos 

acampamentos existentes no Pará, indicando sua proeminência no conflito por terras (ver mapa 

1)3. 

 
Mapa 1 – Espacialização dos acampamentos no estado do Pará, 2019 

 
Fonte: IBGE, 2015; Pesquisa de campo, 2019. 

 
3 Os dados dos acampamentos foram obtidos através de levantamentos na Comissão Pastoral da Terra (CPT), nos 
Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTRs) e trabalhos de campo. 
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 Os municípios que apresentam o maior número de acampamentos são igualmente do 

sudeste paraense, a saber, Marabá (12), Itupiranga (10), São Félix do Xingu (10), São João do 

Araguaia (10), Breu Branco (8), Conceição do Araguaia (8), Goianésia do Pará (8), Canaã dos 

Carajás (7), Redenção (7), Bom Jesus do Tocantins (6), Rondon do Pará (6), Santa Maria das 

Barreiras (6), Floresta do Araguaia (5), Santana do Araguaia (5) e Tucuruí (5), a exceção é 

Tomé-Açu que se localiza no nordeste paraense e possui 11 (onze) acampamentos.  

 
A construção dos acampamentos no sudeste paraense 

 
As ocupações de terras não constituem uma estratégia recente na região amazônica, no 

sudeste paraense, particularmente, os posseiros realizam essa ação principalmente na década de 

1970/80, quando adentram os castanhais monopolizados pela elite agrária do médio Tocantins, 

a qual detinha o direito de uso de exploração da castanha-do-pará, mas não a propriedade da 

terra.  

A partir da década de 1970, com o projeto de “modernização” da Amazônia 

empreendida pelo governo civil-militar (1965-1985), o qual implicou no fortalecimento das 

empresas estrangeiras e do Centro-Sul via incentivos fiscais e creditícios, além da destinação 

de áreas para exploração agropecuária e mineral, a elite regional viu seu poder econômico 

relativizado, por esse motivo adotou medidas que evitassem sua crise completa, uma delas foi 

a proposição de criação do “Polígono Castanheiro do Tocantins”, cujo projeto era eivado de um 

discurso atravessado por um ideal de preservação e de diminuição dos conflitos fundiários, 

criando um falso cenário no qual os “donos de castanhais” seriam aqueles que não desmatam e 

preservam a floresta, ao contrário dos posseiros e empresas que chegavam à região.  

No entanto, muitos membros dessa elite regional já haviam se tornado fazendeiros, 

como as famílias Chady, Chamié e Mutram (EMMI; MARIN; BENTES, 1987), além de haver 

destruição da floresta castanheira em diversos castanhais de posse de grupos tradicionais, a 

saber: Peruano, Limão, São Pedro, Santa Cruz, Bia Fé, Centro Novo, Sacrifício. Com efeito, 

nesse novo momento os donos dos castanhais, mesmo não sendo mais o grupo hegemônico, 

utilizaram do argumento preservacionista para ocultar seus reais interesses: obter o monopólio 

da coleta e do comércio da castanha e a manutenção dos seus domínios sobre vastas áreas de 

terras (BENTES; MARIN; EMMI, 1988). 
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 Nesse contexto, em que a elite agrária busca manter sua hegemonia, os posseiros 

estabelecem duas estratégias para disputar o território. A primeira correspondeu a reocupação 

dos Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTRs) com auxílio da igreja e da 

CPT, as quais por meio das Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s), ajudaram na formação de 

quadros políticos que se tornaram lideranças sindicais na década de 1980, visto que antes os 

sindicatos eram administrados por agentes atrelados ao governo e não aos trabalhadores rurais.  

Ao retomarem os sindicatos os posseiros iniciaram a ocupação dos castanhais, 

utilizando-se da seguinte metodologia: um grupo de homens se dirigia ao interior dos castanhais 

e preparava a terra para o plantio de cultivos básicos, como o arroz, feijão, mandioca etc.; um 

outro grupo, geralmente armado, ficava responsável por vigiar o local, e após esse processo se 

retiravam – ou seja, desenvolviam ações rotativas, não permanecendo no local, ao menos no 

início desse processo de ocupação da terra. 

Com base nessas estratégias os posseiros conseguiram converter 106 castanhais em 

Projetos de Assentamento (PAs), entre os anos de 1987 e 2001, que somam uma área de 

57.663.018,39 hectares (INCRA, 2019). 

A partir da década de 1990 a luta posseira se amplia pois além dos antigos donos dos 

castanhais disputa o território com os novos agentes econômicos atrelados a produção 

agropecuária e mineral, especialmente  a Companhia Vale do Rio Doce (atualmente Vale S.A), 

que ao se implantar na região definiu limites para a criação de novos assentamentos pelo Estado, 

por ter interesses sobre o subsolo. (MARIN; EMMI, 1997) 

Essa experiencia posseira foi de fundamental importância para a organização de outros 

movimentos sociais como o Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que 

encontrou um campo fértil de experiências sociais de luta que o ajudaram a se implantar e se 

desenvolver no sudeste paraense, enquanto o próprio movimento também contribuiu 

qualitativamente com as lutas, a exemplo da proposta de construção de acampamentos. 

Essa proposta de acampamentos não foi bem recebida inicialmente pelos posseiros que 

chamavam de “ocupamentos”. A desconfiança era decorrente da forte violência no campo e os 

acampamentos, diferente das ocupações no meio da mata realizadas apenas pelos homens, 

deveriam ser efetuados nas margens das estradas e próximos à cidade, envolvendo todo o núcleo 

familiar. Outra diferença residia no trabalho de base pois os sindicatos realizavam reuniões 

escondidas para não causar qualquer tipo de problema ou difusão de informações, enquanto o 
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MST realizava com pessoas da cidade e do campo e sempre com muita gente, pois a ideia era 

criar uma visibilidade social e midiática. 

Conforme os acampamentos foram se tornando eficazes, transformaram-se em uma das 

principais formas de resistência contra o latifúndio e de luta pela reforma agrária na realidade 

em questão, pois permitia relativamente uma maior segurança aos acampados, além de garantir 

o processo pedagógico de construção da coletividade. 

 
Uma proposta interpretativa dos acampamentos 

 
Vários autores se debruçaram sobre a temática acerca dos acampamentos, 

desenvolvendo interpretações importantes para a compreensão dessas realidades.  

Turatti (2005) estudou os acampamentos organizados pelo MST em São Paulo. A autora 

observou que tais espaços apresentam ausência de territorialidade definida, visto a indefinição 

da permanência dos acampados na área, especialmente pelos recorrentes despejos realizados 

pelo Estado ou pelos próprios fazendeiros. Compreendendo um momento intersticial entre o 

sonho de vir a ter a terra e a criação do assentamento, que pode ou não ocorrer, logo, 

corresponderia a uma situação liminar que, por sua vez, trata de uma passagem que apresenta 

um ethos do tempo anterior e convive com as mutações preparatórias em direção ao tempo que 

se anuncia, constituindo-se um espaço liminar, “configurado por uma etapa em que os 

acampados foram separados de seu universo social anterior e cumprem normas rituais que os 

qualificam para uma agregação social futura com características de estabilidade” ((TURATTI, 

1999, p. 69). 

Sigaud (2000) faz uma reflexão sobre os acampamentos a partir da realidade dos 

engenhos de cana-de-açúcar na região da mata pernambucana, constituindo-se uma forma de 

luta pela reforma agrária que se desenvolve desde a década de 1980. Porém a escala desse 

fenômeno se projeta como um elemento novo, visto que o número de acampamentos cresceu 

juntamente com a quantidade de famílias envolvidas, os quais perduram meses ou mesmo anos, 

além de possuir um novo perfil de trabalhadores que não são exclusivamente rurais, sendo 

também operários, ex-funcionários públicos, migrantes do sudeste brasileiro que retornaram e 

que apresentam em comum a condição de desempregados. Outro aspecto diferente dos 

acampamentos no presente é a vinculação maior aos movimentos sociais dos que aos sindicatos, 

bem como a negociação que agora se dá diretamente com o órgão estatal responsável pela 
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regularização fundiária, qual seja, o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária), visto que antes se dialogava com os patrões, que tradicionalmente não permitiam a 

entrada de sujeitos sem sua permissão, exercendo um controle rígido sobre seus territórios, os 

quais são suplantados por outro território que é dos acampados à revelia dos senhores de 

engenho. 

Com base nessas pesquisas, Sigaud (2000; 2005; 2009) assinala que, salve algumas 

nuances, os acampamentos apresentam fortes semelhanças nas suas formas, como os tipos de 

materiais utilizados na construção (madeira retirada da mata e a lona preta); a localização 

(geralmente em locais altos e visíveis, assim como próximos às matas e cursos d’agua); a 

organização espacial (barracas se alinham de maneira a permitir a criação de ruas); utilização 

da bandeira identificando o movimento que organiza o acampamento; existência de normas de 

conduta que excluem aqueles que deveriam sair; necessidade de haver uma representação do 

núcleo familiar constante no acampamento, mesmo nos momentos de ausência de um dos 

familiares para desenvolver algum trabalho fora; a divisão do trabalho (comissões referentes a 

segurança, alimentação, dentre outras), os acampados eram de áreas próximas, sendo 

trabalhadores rurais ou não, os quais eram mobilizados por militantes dos movimentos em 

periferias das cidades ou em áreas de engenho; existência de lavouras; foram em algum 

momento despejados por mandatos judicial ou por milícias privadas, mas que em via de regra 

se reagrupavam e retornavam para o mesmo local ou suas mediações; existe um vocabulário 

particular aos acampamentos que se referi a ocupar ao invés de invadir, com objetivo de ter 

acesso a terra, mas que para esse fim deveria compartilhar das variadas formas de precariedade 

(clima, má alimentação e habitação etc.).  

Nesse sentido existiria uma forma acampamento, cujo modelo não seria endógeno, 

sendo oriundo das experiencias de luta pela terra no Sul do país, as quais levaram a constituição 

do MST, cujos militantes se incumbiram de implantar essa estratégia, realizando as devidas 

adequações às condições da mata pernambucana. Com eles os sindicalistas aprenderam “as 

técnicas que conformaram a complicada engenharia social do ato de acampar e sustentar um 

acampamento” (SIGAUD, 2000, p.85), fato que ocorreu ao realizarem ocupações conjuntas. 

Para Loera (2009) os acampamentos se constituem por redes tecidas através de laços de 

amizade e parentesco, as quais se tornam importantes para o desenvolvimento da ocupação 

devido a circulação de informações e ao acampamento para cimentar a união. Dessa maneira, 
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essas redes permitem a formação de grupos de acampados e acionam uma espiral de ocupações 

de terras, visto que assentados (ou filhos de assentados) realizam convites (trabalho de base) 

para que outros sujeitos (que fazem parte das redes de proximidade) construam novos 

acampamentos. Logo, a ocupação se realiza com a integração de assentados e os sem-terra, em 

que os primeiros participam do trabalho de base, o qual se pauta em redes de parentesco, 

amizade e vizinhança. 

Para Fernandes (2001), o acampamento congrega três dimensões do espaço de 

socialização política, a saber: espaço de luta e resistência (enfrentamento com o Estado e o 

latifúndio); espaço comunicativo (formação política e troca de experiencias); e o espaço 

interativo (o acampado produz reflexões sobre sua história e elabora coletivamente propostas). 

Em termos de aproximações os autores supracitados propõem metodologicamente a 

necessidade de resgatar a formação territorial das realidades pesquisadas, correlacionando-as 

com processos histórico-geográficos mais amplos; a importância de desenvolver comparações 

entre os diversos acampamentos para melhor compreender suas complexidades; os 

acampamentos apresentam um modus operandi que precisam ser analisados a luz da realidade 

estudada, a saber: ocupação (onde, como, quais agentes e/ou movimentos estão envolvidos) - 

pedido de vistoria da área pleiteada pelo movimento (solicitada pelo movimento para o órgão 

governamental competente) – despejo (solicitado pelo suposto dono da propriedade via Estado 

ou feito pelo primeiro por meio de jagunços) - reocupação da área disputada (momento de 

reorganização do acampamento, no qual muitas famílias se retiram devido à violência 

vivenciada, mas outras adentram, indo para locais próximos da área desejada ou mesmo 

retornando para o mesmo local); os acampamentos são construídos por redes de relações entre 

parentes ou pessoas conhecidas existentes nos assentamentos; e os acampamentos são 

construtos sociais cujo fim não se limita a reforma agrária proposta pelo Estado. 

Concordando com a proposta metodológica dos autores, propomos outros elementos 

que se somam ao que foi exposto acima. 

Nesse sentido, entendemos que o acampamento compreende a um território, 

conceituado como uma porção espacial imersa “[...] em relações de dominação e/ou de 

apropriação sociedade-espaço, que desdobra-se ao longo de um continuum que vai da 

dominação-econômica mais ‘concreta’ e ‘funcional’ à apropriação mais subjetiva e/ou 

‘cultural-simbólica’” (HAESBAERT, 2004, p. 95-96).  
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Em outras palavras, é uma área em disputa por diferentes sujeitos que expressam lógicas 

de organização social, econômica, política e cultural muitas vezes díspares. Demarcando 

racionalidades de produção do território distintas, a exemplo do camponês, que logra por uma 

terra de trabalho (essa apresenta valor de uso e é base da sua reprodução social, bem como de 

toda a unidade familiar) e do latifundiário/empresa mineradora que visa à terra de negócio 

(pauta-se no valor de troca, ou seja, seu interesse é meramente mercadológico). 

Entretanto, esse território apresenta uma particularidade, pois se aproxima do que 

Haesbaert (2004) denomina de “aglomerados de exclusão” ou territorialização precária, que 

constituem situações em que o território apresenta limites, funções e fluxos não 

necessariamente controlados pelos que residem ali, além de processos extremos de instabilidade 

ou fragilização territorial. Em outras palavras,  

mais do que espaços à parte, claramente identificáveis, são fruto de uma condição 
social extremamente precarizada, onde a construção de territórios “sob controle” [...] 
ou “autônomos” se torna muito difícil, ou completamente subordinada a interesses 
alheios (HAESBAERT, 2004, p. 327). 
 

Essa condição precária do território não se define pela forma geográfica apenas, mas 

pelos processos que engendram, ou seja, a indefinição dos sujeitos sobre os limites da área que 

ocupam, visto que os conflitos com os fazendeiros/empresas mineradoras e a demora de uma 

definição legal de desapropriação da fazenda impõem uma limitação/instabilidade da área 

ocupada para a construção das casas, das pequenas plantações, das escolas, dentre outras 

infraestruturas. Dessa maneira, os acampados ficam confinados em áreas negociadas com os 

proprietários por meio do INCRA, mas correndo riscos cotidianos de serem expulsos seja pela 

ação de pistoleiros seja por policiais que agem mediante mandatos de reintegração de posse. 

Como não controlam os limites onde se localiza o acampamento há uma restrição nos fluxos 

dos acampados, seja pela dificuldade de circulação em estradas (dependendo da localização do 

acampamento existe um debilidade no transporte das pessoas e das mercadorias), seja pela 

obstrução realizada pelos proprietários, impedindo a entrada e saída dos acampados para pesca, 

trabalho, lazer, dentre outras atividades, sob a penalidade de violência física, especialmente nos 

primeiros anos do acampamento. 

Contudo, mesmo diante dessas precariedades os acampados constroem famílias, 

estabelecem relações de sociabilidade, adquirem uma renda a partir da produção ou de trabalhos 

desenvolvidos em locais próximos, educam-se e constroem uma identidade “sem-terra” 
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relacionada ao movimento social/sindical e ao acampamento, elementos que se desenvolvem 

durante um longo período, ainda que esse seja transpassado pela possibilidade da saída forçada. 

Esses acampamentos desenvolvem igualmente um conjunto de interações espaciais 

entre si e/ou com os Projetos de Assentamentos (PAs) dos movimentos sociais e/ou sindicais 

que os organizam, constituindo uma rede geográfica solidária camponesa de luta pela terra, 

na qual os assentamentos e/ou acampamentos mais antigos auxiliam no processo de ocupação 

da terra e na constituição do acampamento que se forma a partir daí, mediante a organização 

das famílias, doação de mantimentos, participando de manifestações conjuntas e coibindo as 

ações de violência por parte dos latifundiários. 

Por fim, esses acampamentos, ao se constituírem enquanto território e ao desenvolverem 

uma rede geográfica, participam igualmente da política de escalas, pois materializam a 

intencionalidade dos movimentos sociais “saltarem escalas”, que significa, para Smith (2000), 

a rebeldia dos sujeitos subalternos em relação aos limites impostos pelo capital que os relegam 

às periferias urbanas ou áreas longínquas que ainda não foram devidamente territorializadas. 

Em outras palavras, essa política de escalas permite aos movimentos ampliarem seus territórios, 

ainda que em condições precárias inicialmente. 

 O acampamento materializa a luta pela terra, mas igualmente a possibilidade de um 

outro projeto de desenvolvimento territorial, pautado na diversidade produtiva, na coletivização 

das ações, na construção de uma educação do campo, da agroecologia, etc. 

Para esse fim, nesses acampamentos busca-se disputar a hegemonia em sua dimensão 

material, qual seja, a terra. Mas, igualmente, se disputa os aparelhos privados de hegemonia 

(GRAMSCI, 2001), pois, por meio deles, produz-se outros valores e conhecimentos de caráter 

mais críticos e analíticos, daí a importância da construção de escolas do campo com um corpo 

de formadores advindos dos movimentos sociais; a reocupação dos STTR pelos pequenos 

agricultores; associações e/ou cooperativas com enfoque na produção que valoriza a agricultura 

camponesa; igrejas que debatem a necessidade da reforma agrária; e meios de comunicação 

alternativas que qualificam o debate da estrutura fundiária e das ocupações de terras.  

Em suma, os territórios-acampamentos são produtos sociais advindos da luta cotidiana 

dos movimentos sociais e sindicais, que se utilizam da política de escala e da construção de 

uma rede geográfica solidária camponesa de luta pela terra, para permanecerem 

territorializados. Sua construção possibilita a disputa por hegemonia dos movimentos sociais 
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em termos materiais (terra) e imateriais (reapropriação dos aparelhos privados de hegemonia 

para a proposição de um outro projeto de desenvolvimento territorial).  
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A TERRA COMO DIREITO SOCIAL DE TODOS 

Iasmim Fernanda Vieira 
Valéria dos Santos 

 

RESUMO 
 
O presente estudo tem como foco a função social da propriedade e a desapropriação para fins de reforma agrária. 
Explicita-se, no ordenamento brasileiro, a partir da Constituição de 1988, a desapropriação da grande propriedade 
de terra improdutiva em razão do interesse público e do respeito a função social, como por exemplo, a 
desapropriação da terra para fins de reforma agrária ou para a criação de reservas ecológicas. Objetiva fazer uma 
explanação sobre a propriedade como fundamento de uma sociedade, analisando sua evolução e fundamentos 
legais desde o princípio, destacando sua importância em prol do coletivo.  O estudo consistiu em examinar se as 
desapropriações que cumprem os quesitos abarcados pela função social da propriedade, desse modo propiciando 
o melhor aproveitamento da terra, bem como fornecendo condições de produtividade para aqueles que nela se 
instalaram para o cultivo. Entender o processo de desigualdade agrária existente no Brasil requer uma prévia 
análise da história de distribuição originária da terra. A conclusão é que a desapropriação é o instrumento legal 
para que o Estado faça valer a função social da propriedade rural, respeitado o devido processo legal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Reforma agrária. Função social. Propriedade. 
 

 INTRODUÇÃO  

 O presente trabalho pretende abordar a contradição existente entre a função social da 

propriedade e o acesso ao direito a terra. O assunto em pauta busca se desenrolar sob uma 

perspectiva didática facilitadora da interpretação dos leitores na introdução ao direito a terra. 

Serão abordados no desenvolvimento do texto, assuntos referentes a luta pela reforma 

agrária no Brasil e alguns dos problemas causados pelas desigualdades sociais que passaram a 

existir com a separação das terras por interesses econômicos.  

Ao tratarmos do direito à terra, focalizamos a busca por entender o significado do 

mesmo, trabalhando a questão da função social da terra, buscando de forma permanente 

fortalecer a importância da correta distribuição entre as diferentes classes sociais. 

O respeito à dignidade da pessoa humana acarreta direitos vários, como direito à vida, 

a ter resguardada a sua integridade física entre outros. Envolve também dever do Estado em 

cumprir com certos programas e providências para assegurar o mínimo de existência digna para 

o cidadão, como direito ao trabalho, à moradia, à alimentação, à saúde, à educação, ao transporte 

etc. O direito à terra é um direito inserto nesta categoria de respeito à dignidade da pessoa. 

 A função social é relativa ao bem e ao seu uso, e não ao direito, a cultura que confunde 

a terra e sua função humana, social, com o direito abstrato de propriedade, exclusivo e 

excludente, faz uma opção contra a vida. A reforma agrária é uma das formas de se reorganizar 
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a estrutura fundiária. O artigo 184, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, 

determina que a União desaproprie por interesse pública, para fins de reforma agrária, o imóvel 

rural que não cumpra sua função social.  

 Assim, importante analisar a função social em si, posto que requisito essencial, no caso 

de seu descumprimento, para que o Estado desaproprie a terra para fins de reforma agrária. A 

força política dos fazendeiros, somada à importância da agricultura na estratégia de 

desenvolvimento brasileira, conduziu a ação do governo para a modernização da produção 

rural. As oportunidades de articulação e de reivindicação dos direitos de trabalhadores rurais, 

posseiros, arrendatários e outras modalidades, eram mínimas no contexto do Estado autoritário. 

Como observou o professor José de Souza Martins: 

Apesar das variações da política governamental em torno do tema da questão agrária, 
ao longo destes dezoito anos de governo militar, esse ponto doutrinário permanece 
intocado: a despolitização da questão fundiária e a exclusão política do campesinato 
das decisões sobre seus próprios interesses, que redundam basicamente em restrições 
severas à cidadania dos trabalhadores do campo. Além, é claro, do banimento da 
atividade política do campo, sobretudo a dos grupos populares e de oposição que 
assumem como corretas as lutas camponesas (Martins, 1982). 

 
Nesse sentido, torna-se relevante a observância das questões práticas que envolvem a 

eficácia da distribuição de terras para o fim que objetiva, visto o interesse público que se 

mostrem oportunidades a quem realmente necessita delas em virtude do direito social da 

propriedade. Por fim, traremos nossas considerações, apontando o que se conclui a partir do 

que será contemplado no texto. 

 

PRINCIPAIS ELEMENTOS TEÓRICOS E METODOLOGICOS  

 É de suma importância à ideia de propriedade que o homem traz consegue, e que chega 

a ser um direito que deve ser exercido dentro de limites, sem abuso, especialmente no que diz 

respeito ao seu aproveitamento.  

A função social da terra é um princípio central do Direito Agrário. Compreendemos, 

portanto, que a terra é como um meio de produção à disposição do homem, onde esta se encontra 

com a função social. Estando à disposição do homem a terra precisa satisfazer suas necessidades 

reais garantindo sua subsistência e também das gerações futuras.  

No Brasil, as lutas e os movimentos sociais que buscam conquistar o Direito a terra, 

ainda enfrenta muita violência social e institucional. A história da luta pela terra se inicia, no 

Brasil, já com o alijamento do território indígena, com a chegada dos colonizadores.  Esta luta 
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tem origem remota nos quilombos, pois, a luta dos negros significou não só o fim de um cruel 

sistema, mas também a procura de um espaço de organização, produção e preservação da 

identidade sociocultural do negro. A luta pela terra deve-se levar em conta, ainda, os combates 

pela reforma agrária.  

Segundo Araújo (1999), a função social da propriedade consiste na correta utilização 

econômica da terra e na sua justa distribuição, de modo a atender ao bem-estar do coletivo. 

É de suma importância termos claro que a terra cumpre com sua função social a partir 

do momento em que o homem obtém dela um local para sua morada e é capaz de extrair 

alimentos, fruto de seu trabalho, para a manutenção própria e de sua família. A propriedade da 

terra desempenha integralmente a sua função social quando favorece o bem-estar dos 

proprietários e dos trabalhadores que nela trabalham, assim como de suas famílias; mantém 

níveis satisfatórios de produtividade, assegura a conservação dos recursos naturais e observa as 

disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a 

cultivam. 

No Brasil, destaca-se que o desenvolvimento da apropriação da terra, 

[...] tem as suas raízes no processo mais violento de expulsão, escravização e 
extermínio dos povos nativos, configurando numa estrutura agrária voltada para a 
satisfação do mercado externo e para o enriquecimento de uma poderosa classe 
latifundiária.  (MARTINS, SOUZA, 2017, p. 03) 
 

 Há direito de propriedade para quem não faz a terra cumprir sua função social. Dessa 

forma, a terra quando entra no mundo do patrimônio privado deixa de ser uma utilidade para 

ser apenas um documento. Nestes casos, a terra deixa de ser terra e vira propriedade (privada). 

O Estatuto da Terra em seu artigo 186 define a função social: 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 
seguintes requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; II - utilização adequada 
dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III - observância 
das disposições que regulam as relações de trabalho; IV - exploração que favoreça o 
bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores (BRASIL, 1988). 
 

No entanto, por trás disso, temos que, o direito à terra é uma questão central de direitos 

humanos, constituindo a base para o acesso a alimentação, moradia e desenvolvimento, e, sem 

acesso à terra, muitas pessoas são colocadas em situação de grave insegurança econômica. 

Em decorrência disto, os autores Martins e Souza (2017, p. 05) afirmam que: 

Os movimentos sociais no campo ressurgem por conta das crises como desemprego, 
miséria e violência. As crises rurais fundiárias criam diversos movimentos com 
particularidades próprias, em busca de mudanças pela Reforma Agrária e pela 
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Cidadania. Com marcas históricas de desigualdade e exclusão, a luta pela terra, pela 
reforma agrária, por uma sociedade mais justa em prol do cultivo da terra são atributos 
importantes na pauta da sociedade civil organizada no campo.  

 

Assim, o direito à terra desempenha um papel catalisador no crescimento econômico, 

no desenvolvimento social e na redução da pobreza e da violência. Para tanto, “O direito do ser 

social a terra é um direito que assiste a homens e mulheres, criança e jovens a adquirir e 

sustentar uma comunidade segura onde possam viver em paz e com dignidade. ” (MARTINS, 

SOUZA, 2017, p. 07). 

As contradições entre a função social da propriedade e o acesso à terra são manifestadas 

na luta de classes. O acesso à terra deve estabelecer elementos que constituam uma sociedade 

que habilite os indivíduos e os grupos sociais a fazerem suas escolhas e desenvolverem suas 

capacidades. (MARTINS, SOUZA, 2017). 

Tanajura (2000, p. 66) mostra que, não atendendo à mencionada função social, fica a 

propriedade passível de sofrer a intervenção do Estado, titular do domínio iminente sobre todas 

as coisas existentes em seu território, cuja forma mais drástica consiste na desapropriação. 

Desta forma, considera-se o uso racional e adequado da terra, quando cumpridos os 

requisitos para torná-la produtiva, e se respeite a vocação natural do imóvel de modo a manter 

o potencial produtivo da propriedade. Considera-se preservação do meio ambiente a 

manutenção das características próprias do meio natural e da qualidade dos recursos ambientais, 

na medida adequada à manutenção ecológica da propriedade e da saúde e qualidade de vida das 

comunidades vizinhas (TANAJURA, 2000, p. 68). 

A Constituição de 1988 elevou o direito de propriedade rompendo com o antigo 

pensamento individualista e privado que recaía sobre a propriedade. Com a supremacia do 

interesse público, a propriedade passou a atender sua função social, procurando trazer 

benefícios tanto para o proprietário quanto para a coletividade. Segundo Barroso (P, 364), nessa 

nova Carta opera uma transformação da propriedade em razão da “interpretação da propriedade 

à luz da totalidade dos valores constitucionais, em especial na atenção dada ao meio ambiente, 

aos índios, ao objetivo fundamental de redução das desigualdades sociais, etc.”. 

Segundo Diniz (2007), o art. 170, no título “Da ordem econômica e social”, diz “que há 

a necessidade de harmonia e solidariedade entre as categorias sociais de produção, a repressão 

ao abuso do poder econômico, do domínio dos mercados, como também à eliminação da 

concorrência e do aumento arbitrário dos lucros”. O direito de propriedade está fundamentado 
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em normas constitucionais, abdicando do Código Civil em virtude de considerarem-se normas 

superiores, decorrente do Princípio de Supremacia da Constituição. A Constituição de 1988, 

em seu art. 170, é intensa quando especifica que: “a ordem econômica, fundada na valorização 

do trabalho humano e na livre iniciativa, deve assegurar a todos existência digna, conforme o 

princípio da justiça social”, observando a propriedade privada e a função social da propriedade; 

(Art. 170, inc. I e II). 

Precisamos levar em conta os movimentos sociais, pois é como fonte do direito no 

conjunto sócio-político de acesso a terra, contribuindo para as reformas na legislação, 

colaborando para a formação de novos referenciais normativos que atendem às necessidades da 

população. Os profissionais jurídicos são convidados a repensar o modo pelo qual se construiu 

a Justiça. O processo legislativo democrático precisa confrontar seus participantes com as 

expectativas normativas das orientações do bem da comunidade. 

Os movimentos sociais e as lutas  deram um significado importante e efetivado aos 

poucos direitos fundamentais que sustenta a frágil cidadania no Brasil. Segundo Gohn (1997, 

p. 251), “os movimentos sociais são ações sociopolíticas construídas por atores sociais coletivos 

pertencentes a diferentes classes e camadas sociais, criando um campo político de força social 

na sociedade civil”. A mobilização social se constitui em um grande processo de construção do 

fator histórico, autônomo e independente, apresentando um projeto estratégico de futuro que 

contribui para impulsionar os processos sociais não só no Brasil mas no mundo todo. 

Os movimentos sociais no campo surgem por conta das crises como desemprego, 

miséria e violência. As crises rurais fundiárias criam diversos movimentos com particularidades 

próprias, na busca de mudanças pela Reforma Agrária e pela Cidadania. Com as marcas 

históricas de desigualdade e exclusão que encontramos na nossa sociedade, a luta pela terra, 

pela reforma agrária, por uma sociedade mais justa em prol do cultivo da terra são atributos 

importantes na pauta da sociedade civil organizada no campo. 

Os movimentos sociais do campo são aqueles que envolvem o campesinato, isto é, os 

trabalhadores rurais. Entre as suas principais bandeiras de luta estão à reforma agrária, a 

melhoria das condições de trabalho e o combate ao processo de substituição do homem pela 

máquina no meio agropecuário. Constituíram-se, historicamente, a partir das Ligas 

Camponesas, 1940 - 1960, e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), criado 

em 1980. 
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CONSIDERAÇÕES 

No decorrer dos anos, a terra passou a ser uma mercadoria com o crescimento do 

capitalismo, deixando de ser uma produtora de alimentos para ser uma reprodutora de capital. 

A terra e seus frutos passaram a ter donos, um direito excludente e individual. 

Existindo uma desigualdade na distribuição da terra em nosso país, tem-se o aumento do 

número de pequenos proprietários de um lado e, de outro, um número reduzido de donos de 

grandes propriedades rurais, impulsionando, então, a desigualdade social da distribuição da 

terra. 

A função social compõe a propriedade. A propriedade é, ao menos nesse sentido, função 

social, como todo instituto é o complexo que resulta de sua estrutura e de sua função. Portanto, 

a garantia da propriedade não tem incidência nos casos em que a propriedade não atende a sua 

função social, não se conforme aos interesses sociais relevantes cujo atendimento representa o 

próprio título de atribuição de poderes ao titular do domínio. 

 Passou a ser lei, que o entendimento de que a propriedade é direito subjetivo, que deve 

cumprir uma função social. Desse modo a propriedade passa a ser vista como instrumento de 

apoio à consecução dos fins sociais, cuja essência é o seu serviço à coletividade. É dizer, mesmo 

constituindo-se em instituto voltado originariamente para a realização dos interesses 

individuais, a propriedade desempenha papel fundamental enquanto promotora dos interesses 

coletivos. Nas palavras de Cristiane Derani, a propriedade “inclusive enquanto fruição privada 

é justificada como meio de alcance da felicidade social, pois o bem-estar individual deve levar 

também à felicidade coletiva”. 

 Portanto, a propriedade apresenta como componente indissociável a sua função social, 

enquanto dever imposto a cada sujeito de direito, público ou particular. Neste contexto, o 

ordenamento constitucional brasileiro, segundo Francisco Carrera, “retira literalmente a 

faculdade de “não uso”, que o proprietário exercia quando investido no domínio de seu imóvel”. 

A terra e o trabalho, quando tratados como coisas à disposição da especulação do capital 

e da propriedade fundiária, subsidiados pelo Estado tornam-se produtores de uma sociedade 

agrária fortemente desigual. 

As contradições entre a função social da propriedade e o acesso à terra são evidentes e se 

manifestam na luta de classes. O acesso a terra deve estabelecer elementos que constitua um 

mínimo social que habilite os indivíduos e os grupos sociais a fazerem escolhas e 
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desenvolverem suas capacidades. A propriedade capitalista em sua origem busca encobertar ou 

excluir os direitos costumeiros das comunidades sobre a terra. 

De várias formas, o direito à terra na história da humanidade tem evoluído ao redor de 

conflitos, argumentando desta forma, que guerras sempre tem envolvido disputas territoriais, 

bem como, diferenças sociais. 

A função social da propriedade revela que a terra é um bem sobre o qual convergem 

diversos direitos alheios ao do proprietário, em especial os direitos fundamentais de 

alimentação e de moradia dependentes do acesso à terra, e que esses direitos fundamentais 

necessitam ser respeitados. Admite Marx (2009, p. 122) que “tudo o que existe, tudo o que vive 

sobre a terra e sob a água, existe e vive graças a um movimento qualquer e assim, o movimento 

da história produz as relações sociais”. 

O acesso ao direito a terra será elucidado quando os movimentos sociais e os sujeitos ali 

inseridos se colocarem com aparente autonomia, o movimento adquire uma nova identidade e 

os novos sujeitos sociais aparecem como protagonistas, desencadeando o processo de 

democratização da sociedade brasileira. 

Enquanto a terra está sendo cada vez mais mercantilizada, como um bem exclusivamente 

comercial, a abordagem do direito à terra fundada em direitos humanos traz outra perspectiva 

para o debate sobre o valor da terra como um componente social e cultural, e, mais importante, 

como um direito humano fundamental. 
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A (RE)PRODUÇÃO CAMPONESA DE BEIRA DE ESTRADA NA BR – 104 ENTRE 

OS MUNICÍPIOS DE UNIÃO DOS PALMARES E MURICI – AL COMO 

ELEMENTOS DA NOSSA QUESTÃO AGRÁRIA 

 

Reinaldo Sousa 

Resumo: 

 

A Compreensão da dialética entre capital e trabalho, nos dias atuais, marcado pela 

intensificação das relações de produção e consumo, significa necessidade de atenção para 

questões que envolvem outra racionalidade, a saber: aquela que privilegia o mercado e nega a 

necessidade de reforma agrária (VENTURELLI, 2008). É neste sentido, e buscando essa 

compreensão que objetivamos, neste trabalho, analisar as diversas formas de (re)produção 

camponesa a partir de um estudo de caso com acampamentos presentes ao longo da faixa de 

domínio da BR-104, no trecho entre União dos Palmares e Murici – AL. A metodologia 

utilizada pautou-se na observação direta; realização de entrevistas estruturadas e aplicação de 

questionários. Ao todo foram 39 questionários aplicados como amostra de um grupo de 

aproximadamente 180 famílias. Quanto ao método, ou à nossa forma particular de enxergar a 

realidade-mundo, utilizamo-nos do materialismo histórico-dialético, por acreditarmos se tratar 

do método que melhor explica as contradições atuais. Essa escolha se dá por acreditarmos que 

esse método é eficaz para elucidar os principais problemas da sociedade no atual período da 

história. Ele busca “[...] investigar acontecimentos, processos e instituições do passado para 

verificar a sua influência na sociedade de hoje [...]” (LAKATOS e MARCONI, 2003, p. 107). 

Destarte, é um método que possibilita conhecer, o mais próximo possível da realidade, o tempo 

presente. Esse método, concordamos com Kosik (1976), não se contenta com esquemas 

abstratos da realidade, tampouco com suas simples e abstratas representações. Baseado em 

Marx, esse método, afirma Silva (2005), apresenta resoluções práticas para muitos problemas 

da realidade atual. Problemas que para Marx não podem ser solucionados somente no interior 

da filosofia, afinal sua origem está no desenvolvimento histórico do real. Ou seja, o princípio 

da unidade entre teoria e prática compõe o caráter ontológico da dialética em Marx, e por isso 

mesmo consideramos este método mais eficaz na compreensão desta realidade tão complexa, 
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confusa e pouco ou erroneamente percebida. Para nós, é o método que faz a ponte entre a 

reflexão de uma ciência em particular e a produção historicamente acumulada (MORAES E 

COSTA, 1987). Ademais, pensar a questão agrária, ao nosso ver estrutural, em economias 

capitalistas como a brasileira será sempre um desafio (SOUSA, 2018). Na Geografia, a ideia de 

questão agrária aparece, de modo geral, para analisar como a sociedade se apropria do bem 

natural que é a terra e como ocorre a ocupação humana do território (SOUSA, 2018). Assim, 

tratamos o conceito, neste trabalho, como um conjunto complexo de problemas relacionados 

com o desenvolvimento desigual, porém combinado, da agropecuária (GIRARDI, 2008). 

Desigual e, simultaneamente, combinado porque amplia a riqueza, ao mesmo tempo que a 

pobreza. Um par dialético e também contraditório que garante a reprodução ampliada do 

capital. Mas, sobretudo, compreendemos esse conceito como “[...] um conjunto de 

interpretações e análises da realidade agrária, que procura explicar como se organiza a posse, a 

propriedade e o uso das terras [...]” (STEDILE, 2011, p. 15). Neste sentido, qualquer estudo de 

caso que aponte para um avanço na compreensão deste problema deve ser considerado, 

sobretudo quando se tratar de regiões ligadas à velha oligarquia agrária, como é o caso de 

Alagoas, no Nordeste brasileiro. Como uma das velhas regiões monoculturas de cana de açúcar 

do Brasil, o Nordeste entrou no século XXI como uma das regiões mais pobres do Brasil 

(SILVA, 2017, p. 33). Essa situação se repete em escalas geográficas menores como no Estado 

de Alagoas, no trecho da BR-104 entre os municípios de União dos Palmares e Murici. Este 

Estado foi formado, aponta Lindoso (2000), como parte da expansão europeia e por isso mesmo 

herdou diversos dos nossos problemas da colonização. Os solos de massapé, propícios ao 

cultivo da cana de açúcar, associado à disposição dos rios, foram de suma importância para o 

desenvolvimento daquela sociedade (DIÉGUES JUNIOR, 2006), mas também por sua 

contraditória miséria. Os rios, apelidados por Andrade (1997) de “rios do açúcar” serviram tanto 

para o sistema de transporte como para o sistema produtivo que tem suas origens nos engenhos 

movidos à roda d’água. Uma vez que o sistema ferroviário e fluvial perderam sua importância, 

o Estado encerra o século XX e inicia o século XXI com um moderno sistema rodoviário para 

transporte de carga. É ao longo de uma destas rodovias, entre elas a BR-104, no trecho apontado 

no título, que dezenas de famílias camponesas se reproduzem na chamada faixa de domínio. Os 

resultados obtidos não só atestam nossa afirmação da existência de uma questão agrária no 

Brasil, mas também que ela é estrutural e que tem se agravado nos tempos atuais. Manutenção 

do rentismo fundiário, ausência de uma política de reforma agrária efetiva, superexploração do 
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trabalho, trabalho degradante, degradação socioambiental, lutas de resistência dos 

trabalhadores, além da concentração fundiária, para usar expressões de Ramos Filho (2008) são 

alguns dos corolários da questão agrária presente nesta região. Acreditamos, pois, que o nosso 

estudo, somado a tantos outros pelo Brasil, pode contribuir para uma melhor compreensão da 

nossa questão agrária. Quiçá para uma possível superação/minimização dos seus efeitos. 
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REFORMA AGRARIA DA UTOPIA A REALIDADE: O CASO DO 

ASSENTAMENTO DO CRISTINA ALVES NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU - 

MIRIM – MA 

 

Washinton Luis de Oliveira Lima1,  

Wilane Ferreira da Costa2 

Resumo: 

 

Reforma agrária no Brasil é um tema que se discute há séculos, apesar de poucos avanços na 

questão, vários autores têm se ocupado em debater este tema dentre os quais: Martins (1986), 

Oliveira (2007), Fernandes (2000), Wanderley (2009), Prado Junior (2000), Neves (1997), e 

muitos outros autores das mais diversas áreas das ciências que discutem essa problemática. 

Dentro desse processo, os assentamentos rurais surgiram como uma ação da política de reforma 

agrária que visava à desconcentração da propriedade da terra para fins sociais e minimizar as 

tensões no campo brasileiro. Afirma (OLIVEIRA, 2007) que no Brasil nunca houve reforma de 

fato por nunca ter havido desconcentração fundiária, tal argumento constado no índice GINI 

(IBGE, 2019) o qual mensura a pobreza e concentração de terras, evidente que o estado pós- 

ditatura mascara a realidade da reforma Agraria no Brasil fundo da realidade concreta. Cabe 

ressaltar que a criação dos assentamentos rurais do Brasil em sua maioria não se deu por livre 

e espontânea vontade do Estado, mas sim fruto das lutas sociais dos trabalhadores, e da 

sociedade civil e movimentos sociais travaram/travam ano pós anos com o Estado, o qual atual 

explicitamente a favor da burguesia agraria e dos capitalistas. Como consequência disso, 

surgem as ações com a criação de Projetos de Assentamentos e o PA Cristina Alves, objeto 

desta pesquisa, que semelhante à maioria dos assentamentos do Maranhão e consequentemente 

do Brasil é resultado de uma ampla luta organizada pela terra do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST) e de muitos sem terras da região. O PA em  discussão localiza-se no 

 
1Graduando do curso de Geografia Licenciatura, membro do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Questão 
Agrária e Movimentos sociais – GEPQAM, bolsista PIBIC – UEMA Universidade Estadual do Maranhão – 
UEMA, gil17sousa@outlook.com. 
2 Graduanda do curso de Geografia Licenciatura, membra do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Questão 
Agrária e Movimentos sociais – GEPQAM Wilane123@hotmail.com3 Graduando em Geografia pela 
Universidade Estadual do Maranhão - UEMA,washinton.luis13@gmail.com 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

210 
 

município de Itapecuru Mirim a 12 km de distancia da sede municipal no estado do Maranhão 

com 91 famílias e 4,800 hectares, no entanto, busca-se conhecer na prática e de forma efetiva 

o projeto de assentamento, sua história, seu processo de conquista, a luta que o gerou e a que 

permanece, as dificuldades presentes e as bandeiras de lutas que ainda levantadas frente ao 

processo de desenvolvimento, a cognominada luta na terra, a fim de alcançar melhorias para o 

projeto de assentamento após 10 anos de sua criação. Dessa forma, no ano de 2001, os 

camponeses iniciaram a ocupação da fazenda Tiracanga, mas sabendo que segundo a lei esta 

terra não seria desapropriada durante o período de dois anos, todavia sem o processo das 

ocupações não tinha como a comunidade pressionar o estado, houve outro processo de 

ocupação, desta vez na fazenda Cantanhede no município de matões do norte, no dia 17 de abril 

de 2004 se início um movimento para criar o “caos”, fazendo ocupações no INCRA, 

interditando estradas e fazendo marcha, o movimento camponês da área, decidiu desencadear 

este conjunto ações, como uma estratégia para “sensibilizar” o governo da importância da 

desapropriação daquelas áreas, por final, optou-se pela ocupação de uma área que não fosse 

aquela por eles almejada e que pertencesse a alguém que tivesse alguma forma de influência no 

governo, objetivando criar algum impacto, tal estratégia visava driblar a Medida Provisória 

2.109, que proíbe a vistoria por dois ano sem imóveis ocupados, decidiu-se então pela ocupação 

de uma propriedade da família do humorista Chico Anysio afirmam os entrevistados. Visando 

alcançar os objetivos propostos, recorreremos ao método de análise, a “observação 

participante”, conforme proposto pelo sociólogo Howard Becker que enfatiza a importância de 

o pesquisador desenvolver soluções de método que estejam adaptadas à sua área de 

estudo(BECKER, 1997), ou nas palavras de Foote-Whyte (1980): “a importância de observaras 

pessoas em ação e escrever um relatório detalhado sobre os comportamentos concretos, 

totalmente isento de julgamentos morais”. Valemo-nos no primeiro momento de uma pesquisa 

de caráter bibliográfico em busca de dados secundários, realizada em livros, periódicos, anais 

de eventos, projetos, “atas de reuniões, relatórios e outros documentos elaborados pelo poder 

público e as sociedades civis, que em geral não são considerados nos estudos, a chamada 

‘literatura cinzenta’” (PISCIOTTA,2003). Os dados primários foram obtidos através das visitas 

técnicas, reuniões, rodas de conversa envolvendo moradores lideranças realizadas no 

assentamento Cristina Alves, com quais empreendemos conversas formais e informais, 

considerando a existência de diferentes lideranças. Sob o ponto de vista dos protagonistas 
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sociais envolvidos, realizou-se entrevistas semiestruturadas, gravadas e transcritas para 

subsidiar as análises propostas além de nos inserimos no cotidiano dos comunitários com 

finalidade de conhecer a sua vivência concretamente. Todavia, nesta etapa do projeto fez-se 

necessário a aplicação de questionários, visando o levantamento dedados quali-quantitativos 

sobre questão socioespaciais do Assentamento, estes foram às famílias dos assentados. Toda 

via diante do exposto, conclui-se que o Assentamento Cristina Alves criado em 2007, não é 

fruto de uma ação livre e espontânea do Estado para melhorar e favorecer aquelas famílias que 

necessitam de terra para morar e subsistir no campo, pelo contrário, o assentamento é fruto de 

muita luta e resistência das famílias que são ligadas e organizadas pelo MST, como também de 

lideranças esclarecidas a exemplo do senhor Francimar líder da comunidade, que não satisfeitos 

com a estrutura agrária altamente concentradora e excludente vigente, levantam bandeiras e vão 

à luta pela conquista e materialização dos direitos que lhe não negados. Percebe-se que todos 

os atores sociais do assentamento atuam no processo produtivo, as crianças auxiliando as 

mulheres na horta e no cultivo de ervas medicinal e os homens nos roçados. É perceptivo 

também a preocupação com a questão ambiental, uma vez que buscam o aproveitamento de 

todos os produtos e subprodutos produzidos no assentamento, dando uma destinação apropriada 

dos resíduos seja para na criação de animais porcos e galinhas, seja na produção de adubos 

orgânicos para a produção agrícola. Explicita-se também, a certeza de que a luta não acaba com 

a conquista da terra, ela continua através da luta na terra, até que todas as necessidades e direitos 

venham a ser alcançados e supridos, possibilitando uma vida de qualidade aos assentados do 

Cristina Alves. O trabalho e a luta em conjunto entre os assentados, movimentos sociais e 

demais atores sociais ativos que se preocupam com a questão fundiária é de extrema 

importância, pois quanto mais unidos estiverem neste processo de resistência contra o avanço 

desenfreado do capital, mais longe irão com suas bandeiras em busca dos interesses comuns e 

coletivos. 
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RESISTÊNCIA CAMPONESA: UM ESTUDO DO CASO DA BR-104 TRECHO 

UNIÃO DOS PALMARES – MURICI EM ALAGOAS 

 

João Paulo da Silva Neto 

Resumo: 

 

Resistência Camponesa: um Estudo do Caso da Br-104 Trecho União Dos Palmares – Murici 

em Alagoas Palavras-chave: Acampamento, Luta pela Terra, movimentos camponês. Esse 

artigo surgiu como um trabalho final de conclusão do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica - PIBIC, do projeto Agricultura Marginal: Um Estudo da Produção 

Camponesa na Faixa de Domínio da BR-104 Entre União Dos Palmares E Murici – AL, 

desenvolvido na Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL, no Campus Universitário Zumbi 

dos Palmares – CAMUZP com a orientação do professor Dr. Reinaldo de Sousa. A luta pela 

terra na faixa de domínio de União dos Palmares, Branquinha e Murici ficam situados na zona 

imediata União dos Palmares. Esse trabalho tem como objetivo analisa as condições atuais dos 

acampamentos na BR-104, analisando a qualidade de vida, renda dos acampamentos que 

surgiram após o fechamento da Usina Laginha do grupo JL. Também será tratada a luta pela 

terra no Brasil, sendo trabalhado com Marques, Oliveira, Santos, Costa, dentre outros para 

compreendemos o processo camponês histórico no Brasil e a realidade alagoana na luta pela 

terra. A História dos Movimentos Camponeses no Brasil A história dos movimentos 

camponeses no Brasil desde o principio da sua “descoberta” sempre foi marcado pela 

desigualdade, por um lado há as lutas para produzirem no meio da sociedade, onde se destaca 

os grandes proprietários de terras. A concentração de terras começou nas mãos dos sesmeiro, 

depois nos grandes proprietários de terra ocasionando desde o princípio uma situação submissa 

no quesito econômico, social e político aos camponeses. Quando ocupava terras eram pequenas 

em áreas marginais. Nessa época o que se empregava era o trabalho escravo. Somente após a 

crise no trabalho escravo, que surgiu a Lei da Terra 1850.Art. 1º – Ficam proibidas as aquisições 

de terras devolutas (terras do Estado) por outro título que não seja o de compra. Excetuam-se 

as terras situadas nos limites do Império com países estrangeiros em uma zona de 10 léguas, as 

quais poderão ser concedidas gratuitamente. Lei da Terra (1850).Com isso, a partir dessa lei o 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
213 

 

acesso a terra passou a ser concedido com a compra. Segundo Sousa (2018, p.94) [...] a lei 

deixava claro, no artigo segundo, que todos que se apossassem de terras devolutas ou alheias 

seriam obrigados ao despejo com perda, inclusive, das benfeitorias e estariam predispostos à 

pena de prisão [...]. Nessa época não existia grupo lutando pelo povo, por isso os políticos 

favoreciam os burgueses com tanta felicidade. A Liga Camponesa foi criada no intuito de 

fortalecer e ampliar a base política para forma uma aliança com o operário-camponês, com foco 

no assariamento rural nas diversas regiões do país, tendo como um dos personagens principal 

Francisco Julião de Paula, que foi um dos maiores na luta camponesa e no Brasil nos anos 

1950.Outro grande marco na historia foi a criação do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST) sendo um dos principais movimentos da questão agrária histórica e estrutural 

do Brasil, tendo sua origem ligada como uma contra partida ao modo de produção capitalista. 

Segundo Fernandes (2000, p.33). No princípio da formação do MST (1979-1984), os sem terra 

construíram suas primeiras experiências, cientes de que eram herdeiros da resistência 

camponesa. Desde essa época, sabedores de que a questão agrária não mudaria, a não ser por 

meio de suas ações, esses trabalhadores rurais começaram a construção de um movimento social 

que se tornaria, na década de 1990, uma das mais importantes organizações sociais do Brasil. 

A luta pela terra sempre foi marcada pelos conflitos e mortes. Com o passar dos anos o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) começou-se a se organizar entre os 

outros Estados. Segundo Fernandes (2000, p.33). Em janeiro de 1984, fundaram o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Na primeira metade da década de 1980, com o apoio da 

Comissão Pastoral da Terra – CPT, órgão vinculado à Igreja Católica, os sem-terra se 

organizaram em cinco estados: Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato 

Grosso do Sul. Segundo a revista DATALUTA, no ano de 2016 o MST completou 58 anos da 

sua existência, e contabilizava com um número de aproximadamente 27.454 mil famílias 

assentadas e 212 ocupações em todo território brasileiro. Desde a sua criação, a principal função 

é lutar pela terra para todos. Desde a sua criação o MST vem lutando por um Brasil mais justo 

e igualitário, onde todos tenham direito a terra, independente da sua classe e renda. O MST tem 

como seu principal rival o agronegócio, que é umas das principais marcas da questão agraria na 

atualidade do Brasil. Segundo Fernandes, (2008) lutar pela reforma agrária, significa lutar por 

todas as dimensões do território, entre elas a educação, saúde e, principalmente, contra o capital 

que procura tomar o controle dos territórios do campesinato. Sendo assim, a luta do MST não 

é apenas uma luta por direito a terra, mas sim, uma luta por direito à vida, para que haja direitos 
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iguais para todos, com acesso a uma educação e saúde de qualidade. As manifestações sempre 

estiveram marcadas na luta pela terra no Brasil. Segundo Sousa (2018, p.19) [...] em cada estado 

brasileiro a questão agrária se manifesta, principalmente nas ocupações e nos acampamentos, 

nas estradas e praças [...]. A luta pela reforma agrária é um grande desafio, o capitalismo agrário 

tenta derrubar, enfraquecer os manifestos, mas a luta nunca para. No ano de 2008, o número de 

movimentos camponeses na luta pela terra era de noventa e três (Masseretto, 2008). A 

ampliação dos movimentos camponeses aumenta a cada ano, conseguindo ganhar espaço e 

poder em todos os estados no país. Com isso, o número de contemplados aumentou. Segundo 

dados lançados pelo DATALUTA no período de 2003 a 2006 ocorreram um aumento de 27% 

dos números de assentamentos, chegando ao número de 1.879 mil assentamentos, conseguindo 

abranger mais de 192.257 famílias, isso representa um aumento de mais de 25% no número de 

famílias contempladas. O DATALUTA no seu ultimo exemplar lançado, apresentou um gráfico 

com o número de famílias em ocupações do ano de 1998 a 2016. Com isso, pode-se perceber 

que nos anos de 1999 e 2004 foram os anos onde ocorreu o maior número de ocupação no 

Brasil. Sendo no mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) que ocorreu 

um significante aumento desde quando surgiu a pesquisa do DATALUTA, onde pose-se notar 

que de 1995 ao ano de 2003 deve um dos maiores índices de ocupações de famílias, chegando 

ao ano de 1999 com 113.909 famílias em ocupações, maior número já registrado pelo 

DATALUTA. Nos anos consecutivos, no mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2011) ocorreu um elevado aumento nos seus primeiros anos, registrando no ano de 2004 

o número de 111.447 números de famílias ocupadas. Que no intento, acabou declinando nos 

anos conseguintes. No mandato da presidente Dilma Rousseff (2011- 2016) não ocorreu 

números com elevados índices, tendo no ano de 2015 o número 38.789 famílias ocupadas. 
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A CONTRARREFORMA AGRÁRIA NO BRASIL: 

análise da expulsão de camponeses dos assentamentos rurais da Paraíba 

 

Clodoaldo Brandão Costa Júnior1 

 

Resumo: 
O presente trabalho, em andamento como projeto de tese de doutorado, busca analisar a alta evasão de assentados 
nos projetos de assentamentos da Paraíba, correlacionando-o a um processo de ‘expulsão de assentados’ no 
contexto da política de contrarreforma agrária adotada por diferentes governos, avaliando o Estado como principal 
agente da expulsão destes camponeses. Este é um ponto de referência para continuidade do debate sob o foco de 
uma dinâmica díspar, dado pela introdução do conceito de ‘expulsão de assentados’, um olhar pouco utilizado mas 
que tem ganhado força nos estudos do campo brasileiro, neste caso em particular, nos assentamentos paraibanos. 
É assim um convite a análise da disputa de forças desiguais – Estado x Assentado – que se trava tanto nas etapas 
da aquisição de uma propriedade para fins de reforma agrária, passando pela consolidação do assentamento rural, 
findando com a expulsão do campesino assentado. Deste modo, esta trabalho de tese representa um esforço em 
analisar a correlação entre a saída ‘involuntária’ dos assentados rurais paraibanos, a qual trataremos por expulsão, 
e a opção contrarreformista adotada pelos diferentes governos; apresentando o Estado como principal agente da 
expulsão de camponeses assentados. 
 

 

Introdução 

 

O campo brasileiro tem sido por essência um espaço histórico de conflitos, tendo ao 

cerne destas disputas à busca pela desconcentração e democratização do seu arranjo fundiário2. 

Fato é que “desde as Capitanias Hereditárias até os atuais latifúndios, a estrutura fundiária vem 

sendo mantida pelos mais altos índices de concentração do mundo. Esse modelo insustentável 

sempre se impôs por meio do poder e da violência”. (FERNANDES, 2000, p.16).  

Entretanto, chegamos a um momento da história agrária do Brasil onde é possível 

acreditar que nunca foi tão importante estudar os assentamentos rurais3 em suas diversas facetas 

 
1 Doutorando em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Professor efetivo da rede estadual da 
Paraíba. Professor efetivo da rede municipal de João Pessoa 
2 Não há como se desviar do entendimento de que “quando estudamos historicamente a estrutura fundiária no 
Brasil, ou seja, a forma de distribuição e acesso à terra, verificamos que desde os primórdios da colonização essa 
distribuição foi desigual. Primeiro foram as capitanias hereditárias e seus donatários, depois foram as sesmarias. 
Estas, estão na origem da grande maioria dos latifúndios do país, fruto da herança colonial.” (OLIVEIRA, 2001, 
p.28). 
3 Tomaremos como definição de assentamento a de Carvalho, onde para ele “Assentamento, enquanto substantivo, 
compreende-se o conjunto de famílias de trabalhadores rurais vivendo e produzindo num determinado imóvel 
rural, desapropriado ou adquirido pelo governo federal (no caso de aquisição, também, pelos governos estaduais) 
com o fim de cumprir as disposições constitucionais e legais relativas à reforma agrária. A expressão assentamento 
é utilizada para identificar não apenas uma área de terra, no âmbito dos processos de reforma agrária, destinada à 
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quanto agora, visto que, o panorama político-econômico desenhado nos anos recentes e 

violentamente agravado com as ações atuais do governo posto, acentuado ainda pelos avanços 

do agronegócio, não se mostram em nada favoráveis aos camponeses que lutam pelo acesso 

democrático à terra ou aos que na terra já se encontram. 

Neste momento da conjuntura brasileira, onde o atual modelo político econômico 

consegue bloquear as ações de uma reforma agrária efetiva, a luta pela permanência na terra 

por parte dos assentados tem ganho moldes dramáticos e similares ao da própria conquista da 

terra. 

Embora o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) apresente dados4 

que colocam o Brasil como grande promotor de assentamento de famílias na área rural, não se 

pode entender tais números ou discursos como suficientes ou necessários para se interpretar 

que existe uma política efetiva de acesso à terra e, por conseguinte, de permanência camponesa 

nos territórios conquistados para reforma agrária. Ao inverso disto, percebe-se que tanto os 

números são aquém da necessária reestruturação fundiária, quanto a qualidade dos projetos de 

assentamentos rurais apresentam graves comprometimentos, contrariando frontalmente metas 

estabelecidas em diferentes documentos voltados ao estabelecimento de uma reforma agrária 

efetiva. 

A atuação insuficiente do Estado na factual materialização e viabilização estrutural de 

assentamentos rurais, como também, na sua promoção de políticas públicas de desenvolvimento 

econômico e social, suscita por parte do assentado novos embates que se dão não mais pelo 

acesso à terra apenas, mas na busca pela efetiva promoção de assentamentos rurais dignos e 

viáveis, como também da sua própria reprodução camponesa.  

Porém, tanto a inexistência quanto a morosidade de ações do poder público nos 

assentamentos rurais acabam por vencerem importante parcela dos assentados, que diante da 

inviabilidade da vida como camponeses assentados de reforma agrária, ou seja, como pequenos 

produtores rurais, se veem forçados a deixarem os assentamentos e buscarem outras opções. 

Deve-se salientar que esta posição estatal está vinculada à um modelo de reforma agrária 

neoliberal adotado que se ancora no apoio ao agronegócio. O que se tem, portanto, é uma 

 
produção agropecuária e ou extrativista mas, também, um agregado heterogêneo de grupos sociais constituídos 
por famílias de trabalhadores rurais”. (CARVALHO, 1998, p.7). 
4 O Incra contabiliza atualmente 1.348.484 famílias assentadas desde o início do Programa Nacional de Reforma 
Agrária; 973.451 famílias vivendo atualmente em assentamentos e áreas conquistadas para reforma agrária; 9.437 
assentamentos criados e 87.953.588 hectares de área conquistada para reforma agrária. (INCRA, 2019). 
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contrarreforma onde o próprio Estado tem se colocado como agente principal da expulsão de 

assentados através, por exemplo, do desamparo aos projetos de assentamentos rurais de um lado 

e das massivas políticas voltadas para o grande capital, agronegócio, do outro. 

Todo este panorama parece descrever bem o cenário de diversos assentamentos 

paraibanos onde, levado em conta unicamente os números oficiais, apresentam um índice médio 

de evasão de assentados em torno de 25%, número este que deve ser ainda elevado se considerar 

as ‘trocas’, ‘vendas’ e ‘repasses’ de lotes dentro dos assentamentos que não chegam ao 

conhecimento do Incra.  

Vários projetos de assentamentos rurais na Paraíba possuem um índice altíssimo de 

evasão de assentados, o que ocasiona uma alta rotatividade dentro deles, levando a muitos 

assentamentos a não conseguirem sequer atingir a capacidade máxima de famílias possíveis de 

serem assentadas. 

Esta realidade nos instiga a buscar respostas, visto que a conquista da terra e a 

consequente instalação no lote é o grande sonho daqueles que lutam arduamente para 

adentrarem um assentamento rural. Muitos passam anos e anos em acampamentos sem as 

mínimas condições adequadas de vida, aguardando ansiosos por este momento que 

frontalmente contrasta com esta alta ‘evasão’, levantando a interrogação de quais as razões que 

explicam que para um assentamento alcançar sua capacidade total tenha que dispensar o dobro 

ou mais de famílias que comporta assentar. 

É necessário, portanto, que se extrapole terminologias como ‘desistentes’, 

‘transferidos’, ‘abandono’, ‘evasão’, entre outras; tão comumente utilizadas nos documentos 

oficiais e que adentraram nos estudos agrários mesmo sem conseguirem traduzir os fatos como 

de fato são.  

Por isso, buscamos contribuir ao trazer para a discussão o conceito de ‘expulsão de 

assentados’ por entender que todo este processo de saída dos assentamentos é resposta 

sintomática e não casual de toda uma carga desfavorável lançada sob o camponês assentado, 

que sem opções, deixa o lote mesmo diante do seu desejo de permanecer nele. 

Dessa forma, entendemos expulsão de modo diferente da simples evasão ou seus termos 

correlatos como abandono, saída, desistência, êxodo, emigração, entre outros. A especificidade 

do conceito de expulsão repousa no fato do assentado ter de sair do assentamento rural de modo 

contrário a sua vontade, por ver inviabilizada a condição de reprodução como camponês neste 

território, portanto, sendo colocado na condição de vítima de uma configuração mais ampla e 
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insuficiente na efetivação da vida como camponês assentado. 

Por compreendermos que nem todos os assentados que evadem dos projetos de 

assentamentos rurais se encaixam na condição da expulsão mencionada, não generalizamos 

toda evasão como expulsão. Não podemos definir como expulsão casos em que o assentado 

deixa o assentamento para viver na cidade apenas pela opção de experimentar um novo modo 

de vida; ou quando ela ocorre pela vontade de estar mais próximo aos parentes que já moram 

em áreas urbanas; quando a velhice impõe restrições físicas ao trabalho duro na terra; quando 

o casal idoso é desfeito pela morte de um dos cônjuges e, para este que fica, a vida no campo 

passa a não ter mais significado; quando ocorre a constituição de uma nova família gerada da 

união entre um assentado e alguém que mora na cidade e escolhem a área urbana como moradia; 

quando as aspirações profissionais de um jovem assentado destoa das possíveis de serem 

efetivadas no espaço rural; entre outros inúmeros exemplos que não entram no rol das 

expulsões. Negar estas causas é contrapor as possibilidades do próprio movimento humano de 

pensar novas formas de vida para si mesmo, limitando e enquadrando o assentado a um 

determinado modo de vida que o despoja da possibilidade de escolher modifica-la.  

Ao entender esta expulsão como uma consequência do movimento de contrarreforma 

agrária, ela se apresenta como um convite a análise da disputa de forças desiguais – Estado x 

Assentado – que se trava tanto nas etapas da aquisição de uma propriedade para fins de reforma 

agrária, passando pela consolidação do assentamento rural, findando com a expulsão do 

campesino assentado. Uma disputa dialética, uma vez que ao mesmo tempo que o Estado tenta 

negar o assentamento tem a responsabilidade de efetivá-lo, e ao mesmo tempo que o 

assentamento nega o Estado, acaba por deste depender. 

Deste modo, este trabalho de tese, ainda em andamento, representa um esforço em 

analisar a correlação entre o processo de expulsão de assentados dos assentamentos paraibanos 

e a política de contrarreforma agrária adotada pelos diferentes governos federais, avaliando o 

Estado como principal agente da expulsão de camponeses assentados, sendo este seu objetivo 

central. 

Para isto, o estudo se concentrará em três projetos de assentamentos rurais na Paraíba: 

PA José Antônio Eufrouzino (Campina Grande); PA Serra do Monte (Cabaceiras); e o PA Cajá 

de Alagoinha (Alagoinha). O levantamento preliminar de dados identificou que os 

assentamentos José Antônio Eufrouzino e o Serra do Monte são os que possuem 

respectivamente o maior quantitativo de evasões dentre os 310 assentamentos rurais paraibanos. 
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Já o Cajá de Alagoinha é, segundo o Incra, o assentamento federal mais antigo do estado. 

 

A luta pelo direito de ser camponês como luta pela permanência na terra 

 

Com base na teoria marxista o campesinato recebeu diferentes interpretações tanto na 

sua definição como quanto sobre o seu destino. Dentro destas diferentes compreensões, a do 

completo desaparecimento camponês como resultado do desenvolvimento do capitalismo no 

campo, que estaria fundamentado na atividade industrial, era observada por Kautsky (1998), a 

qual se concretizaria com a modernização das relações e industrialização da agricultura; e 

também por Lênin (1982), através da diferenciação social do campesinato gerada por esta 

expansão do capital. Para ambos os autores, ocorreria portanto, o fim do campesinato como 

produto da expropriação dos camponeses, assim como, na transformação de uma parcela do 

campesinato em pequenos capitalistas, enquanto a outra se proletarizaria. 

Ainda visualizando o fim do campesinato, estudos como os de Veiga (1991), 

Abramovay (1992) e Lamarche (1998), prognosticaram que a desintegração camponesa 

ocorreria como um movimento expropriatório decorrente da incapacidade de competir no 

mercado, aliada ao papel do Estado no desenvolvimento de políticas públicas e da introdução 

mais ampla de tecnologias. Esta absorção pelo capital transformaria o camponês em agricultor 

familiar, onde devido a sua subordinação à dinâmica capitalista perderia sua característica 

camponesa. 

Porém, há um fator decisivo que é ignorado na construção destas visões apresentadas: a 

capacidade de resistência e luta exercida pelo campesinato. Não se pode esquecer que a história 

camponesa perpassa toda a narrativa da própria história da humanidade, estando o trabalho 

camponês presente na organicidade de diferentes sociedades, sejam elas escravistas, feudais, 

capitalistas ou socialistas. O camponês resiste. Nem mesmo o próprio capitalismo conseguiu 

promover o desaparecimento do campesinato como anunciado, tendo em vistas que a recriação 

camponesa ocorre dentro da própria produção capitalista das relações não capitalistas de 

produção, por meio da luta pela terra e pela efetivação da reforma agrária. (FERNANDES, 

2000). 

É o movimento da luta e da resistência que deve nortear a análise do campesinato. O 

camponês deve ser compreendido como sujeito social e histórico, o que se infere por olhar para 

suas características de organização social, tradição, modo de vida, política, entre outras 
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particularidades; assim como também para suas lutas, evidenciando que a construção do seu 

lugar social é produzida pelo enfrentamento da ordem dominante, portanto, um processo de luta 

e resistência dentro do conflito de classes. (ROSS, FABRINI, 2012). 

No Brasil, a história de luta camponesa se notabiliza diante da violenta subtração do 

direito à terra combinado com o agressivo alastramento do capital no campo em aliança com os 

latifundiários. O camponês, contudo, resistiu e ainda resiste. A própria organização camponesa 

em movimentos sociais, que contestam e conseguem pontualmente frear avanços da ordem 

capitalista no campo pode ser colocada como exemplo. E é válido constatar que não apenas 

resiste, como também conquista território, conseguindo através das ocupações de áreas 

improdutivas, acampamentos e protestos, traírem o movimento de êxodo rural e apoderar-se de 

fatias deste espaço altamente concentrado que é o campo brasileiro, através da instalação de 

projetos de assentamentos rurais. 

Diante disso, deve-se compreender que “através de práticas modernas de lutas, 

realizadas organizadamente nos movimentos sociais ou a partir das “forças do território” 

camponês, o campesinato tem reclamado e construído o seu lugar social.” (ROSS, FABRINI, 

2012, p.38). 

Portanto, o camponês brasileiro é um negador histórico da égide capitalista que 

concentra e subordina, estando sempre no limiar da dramaticidade que se origina do conflito 

entre a territorialidade capitalista e a territorialidade camponesa, em suas variações.  

 É dentro deste mote de luta que a reprodução camponesa segue ocorrendo, sendo 

protagonizada pelo papel político que o camponês exerce enquanto sujeito da construção 

história e política do Brasil, se ‘provando’ existir, disputando e construindo territórios para sua 

recriação como resultado da luta de classes, visto que território é, como declara Oliveira (2007, 

p.8) “produto concreto das lutas de classe travadas pela sociedade no processo de produção de 

sua existência”. 

Desta forma, diante de uma estrutura fundiária historicamente oligopolizada e 

concentrada, a luta camponesa tem se mostrado permanente no Brasil, mesmo que em alguns 

períodos sejam notados recuos, e em outros ela apareça de forma mais veemente. Luta esta que 

em geral sempre contou com ações governamentais enfáticas no propósito de perpetuar esta 

configuração injusta no campo. 

É justamente esta soma de postura e ações político-ideológica-econômica tendenciosa 

que historicamente tem se protagonizado no Brasil como grande antagonista da luta camponesa, 
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onde diferentes governos optaram por se portarem como fiadores de uma elite sempre 

interessada em negar uma camponeização do campo, impedindo assim a democratização do 

acesso e posse da terra. Como nos assegura, Romeiro: 

 

Desde a abolição da escravatura, o Brasil perdeu várias oportunidades históricas de 
resolver sua questão agrária, garantindo amplo acesso à terra para a população rural. 
Infelizmente, as elites dominantes, tradicionalmente piratas e irresponsáveis, sempre 
conseguiram bloquear as tentativas de solução propostas por uma minoria lúcida e 
responsável, que percebia claramente as consequências em longo prazo da brutal 
concentração dos recursos fundiários nas mãos de uma ínfima minoria de proprietários 
“devoradores de terras e de gente” (2013, p.150). 

  

À vista disso, tendo sua questão agrária propositadamente não resolvida e 

profundamente agravada com o decorrer de décadas, a luta por reforma agrária no Brasil se faz 

pauta substancial na luta pelo direito à reprodução camponesa. Dentro deste cenário de 

concentração fundiária gestado ainda nos primórdios da formação colonial brasileira, avalizada 

e promovida pelos sucessivos governos, e dirigida pelas elites dominantes, a luta se torna cruel 

para o camponês que tem de buscar deste mesmo Estado a democratização da propriedade da 

terra e garantia de acesso, onde “o principal instrumento jurídico utilizado em praticamente 

todas as experiências é a desapropriação, pelo Estado, das grandes fazendas, os LATIFÚNDIO, 

e sua redistribuição entre camponeses sem-terra, pequenos agricultores com pouca terra e 

assalariados rurais em geral”. (STÉDILE, 2012, p.659). 

 Em um país tão marcado pelo binômio: ‘terra e poder’; a luta por reforma agrária se 

torna imprescindível para a promoção de um “desenvolvimento rural pela via da sua massiva 

camponeização que se pretende moderna sem conduzir a um uso do espaço rural oligopolizado, 

homogeneizado, estandardizado e degradado pelas tecnologias agrícolas dependentes dos 

agrotóxicos.” (CARVALHO, 2014, p.85). 

 Seguindo então o caminho teórico de Oliveira (2007) compreendemos que no Brasil o 

que se desenhou ao longo da sua História não foram tentativas de se promover uma reforma 

agrária que tocasse de modo eficiente nas distorções da sua estrutura fundiária. O grande aporte 

de conquistas no âmbito da reforma agrária no Brasil insistentemente se caracteriza como 

produto de uma constante tensão social no campo que é levada aos fatos, principalmente através 

de movimentos sociais organizados, mobilizados na luta por conquistar fragmentos deste 

território hostil ao campesinato. Ariovaldo Umbelino de Oliveira defende que no Brasil além 

de nunca termos tido reforma agrária o que temos é um movimento ainda mais agressivo, o da 
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contrarreforma agrária. Este movimento busca não apenas inviabilizar as condições de 

execução de uma reforma agrária efetiva, como também de modo mais agressivo, reforçar e 

ampliar o status quo não apenas das discrepâncias vinculadas a estrutura fundiária, mas de todo 

o conjunto de medidas necessárias para abertura de vias para a proliferação do capital 

polarizado no campo. É contínuo, é incisivo, é voraz. E mesmo com governos de diferentes 

espectros ideológicos revezando no poder, as mazelas advindas da injusta estrutura fundiária 

nunca foram efetivamente combatidas ou de longe resolvidas sendo, todavia, quase que 

unanimemente chanceladas pelo Estado. 

 É neste contexto adverso que a instalação de projetos de assentamentos rurais se realiza. 

Estes se caracterizando como a expressão maior da conquista campesina no interior deste 

território injustamente concentrado, fazendo surgir ilhas de territórios de esperanças gerados da 

luta dos “de baixo” que conseguem atingir de algum modo a aliança Estado-Latifundiários. 

Assentamento rural é, portanto, o produto central da materialização da luta pela democratização 

fundiária do espaço rural, historicamente concentrado do Brasil. 

 A configuração política adotada principalmente a partir do governo de Fernando 

Henrique Cardos, em 1995, esteve pautada na implantação de assentamentos como produto 

emergencial da ação do Estado para solucionar conflitos e não em um processo voltado para o 

alcance de mudanças significativas na estrutura agrária brasileira, gestando assim 

assentamentos com profundos problemas sociais e produtivos por todo o país, e dentro deste, 

na Paraíba. 

Neste panorama, uma análise ampla das condições de infraestrutura dos assentamentos 

espalhados pelo Brasil aponta geralmente para situações de bastante deficiência, contrariando 

discursos e documentos oficiais como os PNRA’s. 

É a demonstração efetiva de uma relação que se revela contraditória entre Estado x 

Assentados, onde estes últimos que em tese possuem “uma relação privilegiada com o Estado 

e estão sob sua gestão, podem estar também completamente à mercê das ações ou omissões do 

Estado”. (LEITE et al., 2004, p.86). 

Percebe-se nesta configuração que, ao se tornar assentado, inicia-se um novo momento 

que é a luta pela permanência na terra conquistada, esta sendo travada, frequentemente, na 

fronteira da carência de infraestrutura social/produtiva e resistência da família assentada, sendo 

acirrada pela lentidão das ações do Estado. 

Em geral, a luta pela permanência é a luta pelas condições necessárias para a reprodução 
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digna no assentamento rural, por isso, a criação de um assentamento traz consigo, como afirma 

Leite et al., “a ampliação de demandas de infraestrutura (estradas, escolas, postos de saúde, 

energia elétrica, crédito) e o surgimento de uma maior pressão sobre os poderes públicos locais 

e estaduais responsáveis pela prestação destes vários serviços.” (2004, p.87). 

Porém, o que queremos pensar é o quanto o assentado rural é ‘vencido’ por esta situação 

de carestia que o força a ter de deixar a terra tão sonhada e já conquistada, corriqueiramente 

levando consigo toda a sua família. Longe de ser raro, o camponês assentado tem sido 

constantemente sobrepujado pela precariedade ou ausência das condições imprescindíveis para 

a produção e sobrevivência da sua família, sendo obrigado à diante disto deixar o projeto de 

assentamento rural, não conseguindo mais aguardar ações do Estado. 

Em virtude de tudo isto, as evasões se mostram uma realidade vivenciada nos 

assentamentos rurais. Não há como negar que elas acontecem. Possivelmente, o grande ponto 

seja justamente conseguir de algum modo mensurá-las e trazê-las para o debate. Primeiro 

porque mensurar é buscar dados sobre, e este é um grande desafio, visto que os números do 

Incra por vezes são confusos e se contradizem. Uma busca rápida em sua homepage5 já 

demonstra o cuidado que se deve ter ao utilizar dados diante das incoerências que se percebe 

em alguns números. O segundo complicador talvez esteja no direcionamento do próprio debate. 

Por vezes, o tema da evasão é conduzido por trilhos equivocados servindo, por exemplo, para 

construir argumentos voltados para o insucesso da política de assentamentos rurais. 

Mello (2006), em sua pesquisa “Evasão e rotatividade em assentamentos rurais no Rio 

Grande do Sul”, já alertava que os estudos sobre assentamentos rurais no Brasil tem se 

segmentado em duas vertentes, onde de um lado os simpáticos à reforma agrária buscam 

demonstrar entre pesquisas e argumentos a melhoria de vida das famílias assentadas, os 

impactos positivos externos e internos advindos da instalação de assentamentos, sua eficiência, 

etc. De outro lado, por sua vez, estão aqueles que questionam esta política se utilizando de 

argumentos que ignoram a existência de latifúndios improdutivos, e refutam inclusive a 

existência de sem-terras. Diante destes fatores entendem que esta política não é viável ao país. 

Atribuir a culpa da evasão do assentamento rural ao próprio assentado, conforme alertou 

Terence (2013) é algo que Claudemir Martins (2015) também já percebia ocorrer. Para ele, as 

próprias denominações utilizadas tanto pelo Estado, academia, movimentos sociais, e até pelos 

 
5 www.incra.gov.br 
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próprios assentados, como: “saída”, “desistência”, “evasão”, “rotatividade”, “abandono”, 

“venda” e “troca de lotes”; não abarcam diretamente a gravidade do que deve ser entendido 

na verdade por expulsão, e ainda colocam “a responsabilidade dos processos e eventos em 

questão nos camponeses assentados”. (COSME, 2015, p.23). 

Este é um ponto fundamental para a compreensão da problemática que aqui propomos. 

A utilização destes termos elencados por Cosme (2015) mascaram toda uma conjuntura 

perversa que vence o assentado que deseja permanecer na terra. A expulsão acontece como 

produto de uma contrarreforma agrária que, através das não-ações do governo, vence a família 

assentada no seio da luta na terra, portanto vítima e não motivadora da sua saída, o que consolida 

um processo ao qual deve ser atribuído por ‘expulsão’. 

Esta expulsão é gerada no seio no descaso para com o camponês assentado, na demora 

das ações estruturantes, na dificuldade de acesso aos créditos, na complexidade de se efetuar 

produtivamente, na quebra dos prazos de formação dos assentamentos segundo os planos 

anteriormente elaborados pelo Incra, na ruptura das expectativas nutridas pelo assentados, na 

ameaça constante de perda da terra, entre outros percalços que fustigam a família assentada até 

o ponto em que o desejo na permanência é sobrepujado pela necessidade da saída, portanto, 

sendo expulsa.   

Estas expulsões são realidades nos projetos de assentamentos rurais Brasil adentro. 

Altas e recorrentes, chamam a atenção para uma verdade ainda pouco explorada nos estudos 

atrelados a reforma agrária no país, reforçadas em importância com o avanço violento da 

conjuntura da contrarreforma agrária vivenciada atualmente. 

Todavia, há que se afirmar, também, que existem vários exemplos de projetos de 

assentamentos espalhados pelo país que conseguem por diferentes razões preservar o número 

de famílias assentadas com nula ou baixas evasões. Entretanto, os altos índices de expulsão de 

camponeses trazem o questionamento de quais são esses fatores que numa escala tão ampla os 

tem atingidos e as provocado, sendo o despertar para uma contradição dramática vivenciada 

pelo assentado que após atravessar todas as etapas da luta pela conquista da terra, ao consegui-

la, vê-se na condição de abandona-la não por escolha própria, mas suplantado por forças 

atuantes na condução para desistência da vida no assentamento rural pelo qual lutou para se 

estabelecer. 

É logicamente compreensível que existem variados motivos para desistência ou 

impossibilidade de permanência em um projeto de assentamento, motivos esses que extrapolam 
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as determinações do processo de materialização do assentamento conjugados com a 

implantação de infraestruturas pelo Estado. Falecimento de cônjuges, o distanciamento dos 

filhos que decidem viver nas cidades, o cansaço da luta diária na terra, melhor oportunidade de 

emprego em algum centro urbano, a busca por novos desafios, aspirações profissionais que não 

encontram espaço de se concretizarem no espaço rural, são alguns exemplos. Porém, 

defendemos a tese de que o Estado tem agido como o principal promotor da expulsão de seus 

assentados, que são vitimizados pelo modelo de contrarreforma vigente no Brasil. 

Neste ponto é necessário que se estabeleça uma distinção do que compreendemos por 

expulsão frente à evasão ou termos similares. Esta expulsão é caracterizada por aquele 

assentado que contrário à sua vontade decide sair do assentamento por não perceber que este 

seja capaz de lhe fornecer as condições necessárias para sua reprodução. Portanto, existe o 

desejo do assentado na permanência, sendo esta a parte essencial deste conceito. Deste modo, 

a expulsão se encontra dentro do conjunto da evasão. 

Portanto, o termo expulsão vem preencher uma lacuna pouco notada no arcabouço dos 

estudos que tratam da luta camponesa e amplia o leque de interpretações da interrupção da vida 

no assentamento, produto da política de contrarreforma agrária até aqui demonstrada. 

Uma das formas em que esta política atinge diretamente os assentados está na própria 

realidade de desprovimentos e até mesmo abandono por parte do poder público, na qual se 

configuram inúmeros assentamentos não apenas na Paraíba mas em todo Brasil, onde a falta de 

condições satisfatórias e seguras de moradia e produção tendem a provocar a saída do camponês 

assentado. Nesta análise podemos utilizar outra vez Cosme, quando afirma que: 

 

Não que o Estado esteja ausente ao longo da história da questão agrária brasileira no 
tocante ao envolvimento em conflitos por terra, consequentemente, promovendo a 
expulsão de camponeses. Entretanto, o caso aqui é emblemático, haja vista o mesmo 
Estado que é responsável em criar o assentamento e assentar os camponeses é o mesmo 
que expulsa-os ao abandoná-los à própria sorte, inviabilizando qualquer possibilidade 
de permanência de parte considerável destes sujeitos na terra. (COSME, 2015, p. 264) 

 

O vagaroso processo de implementação de ações estruturantes nos PA’s, nos convida à 

uma análise mais profunda do desconexo entre as propostas governamentais de assentamento e 

a sua própria execução, e se torna mais contraditório ainda quando se percebe que, como 

afirmam MOREIRA, IENO NETO e TARGINO, “o modelo adotado pelo governo brasileiro 

para a implementação da política de Reforma Agrária tem, nos Projetos de Assentamentos, o 
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seu elemento estruturador fundamental.” (2000, p.45). 

A expulsão de um assentado de um assentamento rural contraria a expectativa lançada 

sobre a conquista da terra como mote final da luta, fazendo enxergar que ao contrário, é a partir 

dela que uma nova resistência se inicia, travada na dramaticidade da busca pela permanência 

na própria terra conquistada. Este quadro recorrente nos assentamentos rurais espalhados pelo 

país também se mostra como realidade em projetos de assentamentos paraibanos. 

Os primeiros números levantados neste trabalho de tese ainda em construção, 

apresentou 3.763 famílias evadidas de projetos de assentamentos localizados na Paraíba, o que 

constata um índice médio de aproximadamente 26% de desistência no estado, um número 

considerado alto, tendo em vista que são pesados aqui apenas dados oficiais e referentes aos 

titulares beneficiados dos lotes, o que encobre uma realidade ainda mais dramática. 

Com os dados iniciais também tem sido possível constatar que existem assentamentos 

que chegam a possuir números maiores de evasão do que a própria capacidade de sediar 

famílias, o que ocorre tanto nas mesorregiões da Mata Paraibana, quanto no Agreste e 

Borborema, inflando o percentual de evasão nos projetos de assentamentos rurais paraibanos. 

Desta forma, levando em conta as informações levantadas preliminarmente e atestadas 

com o garimpo de dados acerca das altas evasões nos assentamentos rurais, foram definidos 

três projetos de assentamentos paraibanos como objetos centrais da pesquisa, sendo eles:  

 

PA José Antônio Eufrouzino: Assentamento rural localizado em Campina Grande. 

Coincidentemente, o projeto de assentamento que motivou o início deste estudo é 

justamente o que possui números mais drásticos de evasões no estado da Paraíba, 

contando com 159 famílias já evadidas. Este assentamento que conta com capacidade 

para 101 famílias, também é o que aparece nos dados do Incra com o maior número de 

assentados rurais eliminados, num total de 113. O José Antônio Eufrouzino se torna, 

portanto, o ponto de partida para a investigação proposta nesta pesquisa. 

 

PA Serra do Monte: Este assentamento rural localizado no município de Cabaceiras, 

mesorregião da Borborema, é o segundo assentamento com maior número de evasões 

da Paraíba, ficando atrás apenas do José Antônio Eufrouzino. Tendo capacidade para 

sediar 101 famílias, já conta atualmente com um quantitativo de 114 famílias evadidas. 
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PA Cajá de Alagoinha: Assentamento rural localizado em Alagoinha. Escolhido por 

ser o mais antigo projeto de assentamento rural federal do estado da Paraíba, com data 

de criação em 1986. 

 

A análise dos dois projetos de assentamentos paraibanos com maiores quantitativos de 

evasões, somada a investigação do assentamento mais antigo do estado, deverá fornecer 

fundamentos para a compreensão do fenômeno da expulsão pretendido nesta pesquisa.  

Para isso, está sendo necessário o remonte histórico de cada um deles, a descrição da 

localização, das condições estruturais, das adversidades enfrentadas, das formas de superação 

das dificuldades, do modo de organização, das relações entre os assentados, da participação dos 

órgãos governamentais, entre outros aspectos que participam da vida no assentamento rural. 
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AGRICULTURA MARGINAL: UM ESTUDO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 

NAS MARGENS DA BR-104, ENTRE AS CIDADES ALAGOANAS DE UNIÃO DOS 

PALMARES E MURICI. 

 

Ronaldo Rodrigues de Melo Junior1 
Leandra Lourenço Domingos2 

Introdução 

Debater a reforma agrária em Alagoas não é algo simples. Afinal, estamos diante de um 

sistema perverso que se concretizou ao longo do processo de formação e consolidação 

econômica e territorial do Estado, que pune, quase sempre, os mais fracos. E, quando se trata 

da terra os mais fracos são os camponeses. Dessa forma, tomar conhecimento de como surgiu 

à concentração de terra em Alagoas, e como esta funciona é fundamental para compreender um 

dos principais debates da atualidade – a desigualdade no campo, que se materializa na 

produção/uso desigual do espaço rural, onde uma pequena oligarquia concentra a maior parte 

das terras agricultáveis, objetivando a sua apropriação para fins especulativos, ou para o 

agronegócio destinado ao mercado internacional e, consequentemente, a marginalização dos 

desprovidos de capital de possuírem um pedaço de terra para prover a sua própria subsistência, 

restando assim os “territórios marginais” para o seu sustento, dentre esses, os próximos das 

rodovias federais. 

A produção agropecuária nas faixas de domínio da União sob tutela do Departamento 
Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
ou a chamada “agricultura de beira de estrada”, revela a necessidade de acesso a terra 
por sujeitos pobres e sem terras do campo e da cidade. A explicação para tal fenômeno 
não pode ser buscada apenas na modernização e tecnificação de parte das grandes 
propriedades, mas, principalmente, na aquisição das terras por latifundiários que visam 
utilizá-las como reserva de valor, como instrumento de especulação e como recurso do 
poder político (ALVES, 2015, p17) 
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Dessa forma, este trabalho propõe revelar como ocorreu/ocorre o uso e acesso à terra 

nos acostamentos da BR- 104/AL, perante o atual contexto da reestruturação produtiva do 

sistema capitalista. Que foi possível através do PIBIC (projeto de pesquisa de iniciação 

científica) sob orientação do Professor Doutor Reinaldo Sousa, da Universidade Estadual de 

Alagoas – UNEAL, com objetivo de analisar as práticas agropecuárias camponesas às margens 

da BR 104, entre as cidades alagoanas de União dos Palmares e Murici, intitulado de “Projeto 

de pesquisa agricultura marginal: um estudo da produção camponesa na faixa de domínio da 

BR-104 entre União dos Palmares e Murici-AL” com a finalidade de obter dados dos 

acampamentos camponeses localizados em suas margens.  

Como método de análise, escolhemos o materialismo histórico-dialético por 

acreditarmos ser o mais eficaz para compreensão das contradições da estrutura agrária 

brasileira, assim como de Alagoas. Conforme LAKATOS e MARCONI (2003, p.107), o 

materialismo histórico-dialético busca:  

[...] investigar acontecimentos, processos e instituições do passado para verificar a 
sua influência na sociedade de hoje, pois as instituições alcançaram sua forma atual 
através de alterações de suas partes componentes, ao longo do tempo, influenciadas 
pelo contexto cultural particular de cada época. Seu estudo, para uma melhor 
compreensão do papel que atualmente desempenha na sociedade, deve remontar aos 
períodos de sua formação e de suas modificações.  

 
A categoria geográfica escolhida foi o território que busca analisar as relações sociais e 

de produção que ocasionaram a atual estrutura Socioeconômica no território alagoano, pois 

“[...] más que un espacio físico determinado o território é formado por un conjunto complejo 

de relaciones sociales, de producción […] que se establecen entre los hombres, y entre estos y 

la naturaleza, con un grado mayor o menor de integración a entidades sociales más amplias 

hasta la sociedad en su conjunto.” ALBELO (2005, p. 15) apud SOUSA (2017, p.33).  

Na metodologia, optamos, para a realização deste trabalho, uma pesquisa minuciosa do 

tipo bibliográfica, pois conforme SOUSA (2017, p.31) “[...] o correto uso de teorias, conceitos 

ou categorias explicativas, ainda que já usadas numa dada realidade, pode sugerir novas 

possibilidades em outra dada realidade histórica ou espacial.” É importante ressaltamos que o 

presente trabalho foi inspirado pela dissertação de mestrado da Renata bastida Alves (2015), da 

UFS, uma vez que, por ser um tema recente e pouco explorado pela academia, é escassa a 

existência de dados referentes ao objeto de estudo proposto. Para minimizar as limitações pela 

falta de dados sobre o tema escolhido adotamos uma investigação quantitativa para a coleta de 

dados dos acampamentos nas margens da BR-104. Sendo assim, aplicamos questionários 
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semiestruturados que permitiu a coleta de dados sobre a realidade do objeto de estudo uma vez 

que “O trabalho de campo é uma ferramenta de suma importância para o desenvolvimento das 

pesquisas de caráter geográfico e é através dessa ferramenta que se chega aos resultados dos 

dados empíricos coletados em campo”. (ALVES, 2015, p.19).  

 

Alagoas: breve contextualização da estrutura fundiária e as consequências para o 

campesinato.  

A historiografia do Estado de Alagoas se entrelaça com a própria história do cultivo de 

cana-de-açúcar, “[...] afinal, a colonização e posterior povoamento desta parte do Brasil sempre 

esteve ligado a esta cultura agrícola.” (SOUSA, 2017, p.2.). A economia alagoana desenvolve-

se baseada na exploração de mão-de-obra escrava para o plantio da cana-de-açúcar em 

latifúndios para exportação. Sua formação socioeconômica não difere dos outros estados 

nordestinos, onde predominou uma forte concentração fundiária. (CARVALHO, 2009). 

 

Mapa 1: Espacialização da produção de cana-de-açúcar em Alagoas 

 

Fonte IBGE/Censo Agro 2017.  
 

 Com a consolidação da estrutura fundiária alagoana, definiram-se aqueles que seriam 

os donos da terra e aqueles que seriam excluídos dela. “[...] Este sistema é o latifúndio, onde há 

duas classes sociais: os proprietários, que lucram com a produção das terras, e os trabalhadores, 

que cumprem ordens e recebem um salário pelo serviço que prestam.” (CARVALHO E 

GONÇALVES, 1998, p. 20).  
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 O cultivo de cana-de-açúcar em grande escala, principalmente na zona da mata 

alagoana, fez predominar um legado histórico de séculos de uma estrutura agrária altamente 

concentrada nas mãos de poucos, cujas políticas do Estado sempre procuraram beneficiar os 

grandes latifundiários e usineiros em detrimento de outras formas de produção, entre elas a do 

campesinato.  

Com o advento do neoliberalismo no final do século passado, muitos Estados brasileiros 

se viram obrigados a reestruturarem o seu sistema produtivo para a nova lógica capitalista, a 

desregulamentação do Estado no mercado. (SOUSA, 2017). Conforme BRANDÃO (2016, p. 

80), 

[...] à medida em que se desenvolve, o capitalismo nega seu ponto de partida –a 
concorrência - rolando para o monopólio. Dá-se a concentração capitalista. 
Desaparecem as pequenas empresas, esmagadas na concorrência. Desaparecem todos 
os rebotalhos da economia primitiva e da economia medieval: a propriedade comum 
primitiva, a escravidão, a servidão, o mascateamento, o artesanato, o pequeno cultivo, 
a produção para o próprio consumo, as lojinhas e quitandinhas. Ficam apenas os 
campos de batalha mundial, os trustes, os cartéis, os consórcios-leviatãs emitindo 
tentáculos como polvos colossais.  
 

Com a mercantilização da terra, observar-se uma luta pela posse e controle desse bem 

tão essencial para a vida humana. De um lado, os que anseiam prover sua própria subsistência, 

e do outro lado, os que desejam sua apropriação para fins meramente especulativos (MELO 

JUNIOR e et al ,2019). Segundo ALVES (2015, p.12)  

[...] a terra é um bem natural e não foi criada pelo trabalho humano. Ela não se 
configura enquanto uma mercadoria produzida pelo homem. Porém, no modo de 
produção capitalista, a propriedade privada da terra torna esse bem natural e originário 
em uma mercadoria especial. A partir desse momento, a terra passa a ser apropriada 
com fins lucrativos, possibilitando a extração da renda da terra, bem como a 
especulação imobiliária, constituindo, também, reserva de valor.  

 

Em Alagoas isso vai motivar na desativação de muitas pequenas usinas, além de 

provocar uma maior concentração na produção canavieira nas mãos de poucos grupos 

empresariais. Verifica-se, assim, uma concentração natural do capitalismo, o “capital maior 

engole o do capital menor” (REZENDE FILHO, 1995), ou seja, as pequenas usinas e 

propriedades camponesas foram adquiridas pelos grandes grupos empresariais e latifundiários.  

O sistema capitalista vem desestruturando as formas camponesas de produção e 

destinando a terra para a monocultura comercial para exportação. Assim, a produção de 

alimentos é deslocada para lógica mercantil de lucratividade e não para a subsistência do 

camponês. (MELO JUNIOR e et al ,2019). Esta nova configuração da dinâmica socioespacial 

com as implantações de novas racionalidades produtivas, provoca a expulsão ou subordinação 
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do campesinato; através de sua incorporação no mundo assalariado no campo, ou a migrar para 

as cidades em busca de emprego.  

No campo a pobreza é mais agudizada tomando como referência a expropriação 
massiva dos camponeses, pois esses são expulsos de suas terras pela forte pressão do 
capital e acabam ficando sem o seu principal meio de trabalho, que é a terra. Com 
isso, muitos desses partem para a cidade em busca de alguma ocupação e outros 
resistem no campo mesmo que sejam tornando-se assalariados para os grandes 
complexos agroindustriais e/ou grandes latifúndios, muitas vezes, os mesmo que os 
expropriou. ALVES (2015, p.80) 

 

O campo vem perdendo ao longo do processo de consolidação e expansão do sistema 

capitalista a sua idiossincrasia para um território cada vez mais “maquiado” pelo discurso 

progressista do “Agro é Pop, Agro é Tech, Agro é Tudo” que prioriza o crescimento da receita 

do Estado e de uma pequena elite de exportadores e investidores que mantem enormes terras 

para fins especulativos, em detrimento da população mais pobre, que persiste em sua epopeia 

na luta pela sonhada reforma agrária, mas que a mídia insiste em demonizar como “vagabundos 

e preguiçosos” e como obstáculos ao crescimento econômico do país. 

A lógica do mercado impera no mundo contemporâneo, deixando assim, para o segundo 

plano ou até mesmo o desprezo pelos problemas sociais do campo, que ao longo dos séculos se 

perpetua em Alagoas. Neste contexto o campesinato é negligenciado pelo Estado e, 

consequentemente, vulnerável ao sistema capitalista. Para PORTO (2007) Apud SANTOS 

(2017, p. 139-140) 

[...] o conceito de vulnerabilidade está referido a grupos sociais específicos que se 
encontram em um dado território, expostos a um determinado fenômeno e fragilizados 
quanto a sua capacidade de compreender e enfrentar esses riscos. Ainda, segundo o 
autor, essa característica torna a vulnerabilidade um conceito-chave para uma análise 
integrada e contextualizada dos riscos, por trazer à tona, simultaneamente, questões 
éticas, politicas, físicas e técnicas que conformam a distribuição espacial dos riscos e 
a capacidade das populações em enfrenta-los.  

 

Nesse sentido, a ocupação dos camponeses nas margens da BR-104 entre as cidades de 

União dos Palmares e Murici é um exemplo especifico de um grupo social marginalizado e 

exposto ao fenômeno da vulnerabilidade, onde o uso e a ocupação da faixa de domínio da 

rodovia federal pode ser entendido como uma forma de resistência perante a injustiça social no 

território alagoano. A ocupação caracteriza-se com moradias inadequadas e com ausência de 

serviços básicos (energia elétrica, saneamento básico e água encanada, por exemplo).  
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O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte) e Polícia Rodoviária 

Federal (PRF) são responsáveis por todo arcabouço jurídico de uso e ocupação das faixas das 

rodovias federais em território brasileiro. Conforme ALVES (2015, p.108) “A principal 

funcionalidade das faixas de domínio é a de estarem desocupadas, [...] como uma faixa de 

segurança, [...] e também [...] um distanciamento entre o acostamento e as cercas das 

propriedades privadas alocadas às margens das rodovias”.  

Porém, o Manual de Procedimentos para Permissão Especial de Uso, conduzido pelo 

DNIT, permite o uso e a ocupação das margens com suas respectivas instalações, como por 

exemplo: de energia elétrica, tubulação de gás, água e esgoto, abrigos de passageiros e pontos 

de parada de ônibus, dentre outros estabelecidos pelo DNIT.  

[...] percebe-se a inexistência de legislação no que diz respeito às práticas 
agropecuárias desenvolvidas nessas faixas, pois é uma ocupação ilegal de terras 
públicas. [...] Desta forma, a prática agropecuária e extrativista às margens das 
rodovias é terminantemente proibida segundo as leis vigentes. Além de ser bastante 
perigosa, principalmente devido ao fluxo intenso de automóveis e também por se 
tratar de uma faixa de segurança, sua função é estar desocupada para fins fixados nas 
normas vigentes. ALVES (2015, p. 110)  

 

A agropecuária de beira de estrada é fruto da falta de acesso à terra por parte dos sujeitos 

sociais sem-terra. Devido a isso, vem ocorrendo a ocupação das Faixa de Domínio da União, 

que inicia com o término do acostamento asfaltado até as cercas das propriedades privadas, 

variando entre 30 a 50 metros. A ocupação é para garantir a subsistência desses sujeitos 

despossuídos de terra, que mesmo sofrendo pressão da lógica mercantilista, persistem em 

manter a sua identidade com a terra. Diferentemente do alimento produzido pelo agronegócio 

que visa a reprodução do capital, o alimento camponês tem como objetivo a reprodução 

familiar.  

[...] O excedente de produção que chega ao mercado, embora podendo gerar lucro 
financeiro, continua sob a lógica de reprodução social da família. Ainda, nas áreas de 
produção camponesa, nos bairros rurais ou regiões marcadas por pequenas produções 
familiares, a divisão, doação, compartilhamento de alimentos com os vizinhos 
(podendo ser parentes ou não) é uma realidade. Vale enfatizar que é uma realidade 
notável diante de uma sociedade cada vez mais marcada pelas relações mediadas pelo 
dinheiro, medidas pelas relações de compra e venda. ALVES (2015, p. 122)  

 

A prática agropecuária desenvolvida nas margens da BR-104, entre as cidades de União 

dos Palmares e Murici-AL pelas famílias camponesas dependia da ocorrência de chuva nos 

meses mais chuvosos, ou seja, a preparação para o plantio estava intimamente ligada as 

precipitações pluviométricas. Esses sujeitos sociais plantavam macaxeira batata, feijão, milho, 
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maracujá, inhame, melancia, abóbora e amendoim, observou-se, também, pequenas criações de 

galinhas, porcos e cabras.  

 

Mapa 2: distância entre as cidades de União dos Palmares e Murici, Alagoas.  

 
Fonte: Distância entre cidades, 2019 

 

RESULTADOS E DISCURSSÕES DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS 

Através da aplicação de 39 questionários foi possível fazer uma análise da 

vulnerabilidade dos camponeses nas margens da BR-104, entre as cidades de União dos 

Palmares e Murici-AL. A partir dos gráficos abaixo, verifica-se um alto nível de fragilidade 

socioeconômica, pois os resultados demostram uma classe social destituída de garantias 

fundamentais à vida digna. Mais de 84,61% ou 33 dos entrevistados não possuem tratamento 

de resíduos em suas residências, 3 ou 7,6% possuíam fossa séptica e o restante 7,9% ou 3 não 

quiseram responder. Um fato preocupante, pois a falta de saneamento básico pode facilitar a 

proliferação de doenças nos acampamentos.  

Gráfico 1. Tratamento de resíduos (%) 
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Fonte: elaborado pelos autores, 2018. 

 

Os entrevistados também relataram os principais problemas enfrentados nos 

acampamentos que foram: a falta de água encanada e energia elétrica e, a inexistência de coleta 

de lixo, de uma forma geral reclamaram da infraestrutura precária dos acampamentos e a falta 

de assistência social dos governantes locais (saúde, educação e transporte foram os mais 

citados). Ao todo visitamos cinco acampamentos localizados nas proximidades da BR-104, 

entre as cidades de União dos Palmares e Murici-AL.  

A maioria das moradias eram construídas de Lona (48,6% ou 19), em seguida de taipa (33,33% 

ou 13), de madeira (12,82% ou 5) e de outros materiais (5,28% ou 2).  

 
Gráfico 2. Tipo de moradia (%) 

 
Fonte: elaborado pelos autores, 2018. 
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Imagem 1. Casa construída de madeira na beira da BR-104, em União dos Palmares. 

 
Fonte: dos autores, 2018.  

 
As áreas onde se tem predomínio de uma população de baixa renda evidencia-se 

ausência de serviços básicos e moradias inadequadas, frequentemente em situação ilegal, que é 

o caso das habitações dos acampamentos dos camponeses nas margens da BR-104 entre União 

dos Palmares e Murici. Essa ilegalidade é consequência da baixa renda dessa parcela da 

população, como se observa no gráfico abaixo, onde 66,66% ou 26 dos entrevistados possuíam 

1 salário mínimo, 25,64% ou 10 entre 1 e 2 salários mínimos e 7,69% não quiseram responder. 

Outro fator propulsor que ocasiona a ocupação de lugares ilegais ou de risco é consequência da 

negligencia do Estado em oferecer meios que garantam uma vida digna às famílias camponesas 

no campo, fazendo com que ocorra a ocupação de lugares proibida, entre esses à beira das 

rodovias federais. 

Gráfico 3. Renda Média (%) 

 
Fonte: elaborado pelos autores, 2018.  
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Gráfico 4. Tipo de renda (%) 

 
Fonte: elaborado pelos autores, 2018.  
 

Além de possuírem um rendimento mensal baixo, 25 dos entrevistados relataram que 

recebiam do programa Bolsa Família, 12 da aposentadoria e 2 do benefício social, observa-se, 

assim, que a maioria dos entrevistados faziam parte do programa de transferência de renda do 

Governo Federal. A renda era complementada através da produção agropecuária nas margens 

da BR – 104, de qual consomem uma parte e vendem o restante nas feiras dos municípios 

pesquisados (União dos Palmares, Branquinha e Murici) para complementar a renda familiar.  

Um fato inquietante, ocorreu na cidade de União dos Palmares, onde os integrantes dos 

Movimentos Sem Terra e Via do Trabalho realizaram no dia 3 de outubro de 2019, sua primeira 

feira para venda de seus produtos na antiga estação ferroviária da cidade. Entretanto, tiveram 

que mudar de lugar após serem expulsos por funcionários da Secretária Municipal de Indústria 

e Comercio. Segundo os integrantes dos movimentos socioterritoriais, a Prefeitura tinha 

permitido armar as barracas no local dias antes. Depois do ocorrido, sem ter para onde ir, foram 

vender os seus produtos na calçada da Prefeitura de União dos Palmares. BR104 (2019). 

Esse acontecimento demostra a falta de apreço pela vulnerabilidade socioeconômica dos 

sujeitos sem-terra, a negligencia não ocorre apenas na esfera estadual, porém, também na esfera 

municipal. Pois, muitas das famílias relataram nas entrevistas que a venda de seus produtos era 

um dos meios para complementar a renda familiar. 

 

Imagem 2. MST e Via do Trabalho 'acampam' na calçada da prefeitura de UDP 
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Fonte: Alyson Santos/ BR104, 2019 

 

Em relação à escolaridade dos entrevistados, 41,02% ou 16 deles não sabiam ler ou 

escrever e que nunca tinham entrado em uma escola na infância/juventude devido morarem 

distante das escolas, pois residiam na zona rural e outros porque tiveram que deste cedo 

trabalhar para ajudar no sustento da família. 43,59% ou 17 deles possuíam o ensino fundamental 

incompleto, quando indagados pelo abandono da escola responderam que tinham que escolher 

entre trabalhar/cuidar da casa ou estudar. Apenas 1 ou 2,56% dos entrevistados tinham 

concluído o ensino fundamental, 4 ou 10,25% possuíam o ensino médio incompleto e 1 ou 2, 

56% o ensino médio completo. O baixo nível de escolaridade dos entrevistados revela a falta 

ou ineficácia de políticas públicas para a população rural. O trabalho precoce é um dos 

problemas a serem combatidos pelo Estado, para tentar minimizar essa evasão escolar.  

Gráfico 5. Escolaridade (%) 

 
Fonte: elaborado pelos autores, 2018.  
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Quando questionados sobre a importância dos movimentos socioterritoriais, 30 ou 

76,92% dos entrevistados responderam que são muito importantes, 9 ou 17,94 pouco 

importantes, 1 ou 2,56% sem importância e 1 ou 2,56% não quis responder. Todos são 

integrantes de movimentos socioterritoriais. Movimento pela Liberação da Terra, Terra Livre, 

Movimento Sem Terra, Movimento Unidos pela Terra e Movimento Terra Livre foram os 

citados pelos entrevistados.  

Gráfico 6. A importância dos movimentos socioterritoriais (%) 

 
Fonte: elaborado pelos autores, 2018.  

 

Imagem 3. Acampamento do MST em Branquinha 

 
Fonte: dos autores, 2018  
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A serem questionados sobre a importância da reforma agrária, 71,79% ou 28 dos 

entrevistados responderam que era muito necessária, 25,64% ou 10 necessária e 2,5% ou 1 

pouco nescessária. Quando foram questionados sobre o que compreendiam sobre a reforma 

agrária notou-se uma grande dificultadade dos sujeitos sem-terra em responderem a indagação, 

dos 39 sujeitos entrevistados apenas 2 deles conseguiram responder: “A reforma agrária para 

mim é a distribuição de terras para quem deseja plantar”, e que “ A reforma agrária é a 

valorização da agricultura e da família”.  

 
Gráfico 7. A percepção da importância da reforma agrária (%) 

 
Fonte: elaborados pelos autores, 2018.  
 
Embora a porcentagem da percepção dos entrevistados sobre a importância da reforma 

agrária esteja alta, a maioria dos sujeitos não compreendiam de fato a sua importância e 

utilidade para a sociedade. Conforme CARVALLHO e GONÇALVES (1998, p. 17) a reforma 

agrária é  

 
[...] tomar as terras que estão nas mãos de alguns, improdutivas, e dá-las a quem possa 
torná-las produtivas. Há pessoas que têm terras apenas para se sentirem donas delas, 
esperando que possam valer mais e mais dinheiro. Ali, não há uma planta que 
alimente, nem animais. São apenas quilômetros e quilômetros de terras vazias. E, 
porque nada produzem, são chamadas improdutivas. Tornar uma terra produtiva é 
extrair dela o que pode nos dar: muitas plantas que nos alimentem, ou o pastoreio que 
torna os bois e cabras e carneiros e cavalos úteis aos homens.  
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Sendo assim, a reforma agrária não atinge todas as propriedades privadas, apenas as 

propriedades consideradas improdutivas e latifundiárias. A estrutura fundiária brasileira exclui 

os desprovidos de capital, entre eles os camponeses das margens das rodovias federais que 

cultivam em terras que não os pertencem conforme as leis vigentes.  

 

Considerações finais  
 

A perpetuação da estrutura fundiária alagoana destinada a monocultura canavieira desde 

o período colonial até os dias atuais continua a expulsar os desprovidos de capital da terra. 

Porém, nota-se, uma resistência perante esse processo de usurpação legalizada pelo sistema 

capitalista, essa resistência se faz presente através dos movimentos sociais que lutam pela 

distribuição de terras no Brasil. A pratica agropecuária praticada nas margens da BR-104, 

também, pode ser considerada como outra forma de resistência contra essa estrutura fundiária 

enraizada no país. 

Essa concentração de terra nas mãos de poucos proprietários impulsiona vários 

problemas socioeconômicos para a sociedade. Um deles é a vulnerabilidade dos camponeses, 

seja no quesito de educação, de moradia, de saúde, de renda, entre outros tratados na presente 

pesquisa. 

Portanto, a proposta deste trabalho e sua relevância estão em oferecer dados 

relacionados sobre a atual situação vivenciada por essa classe social nas margens da BR-104 

entre as cidades de União dos Palmares e Murici -AL, que muitas vezes é ignorada pelo 

governo, mas também, alvo de preconceito, discriminação e clichês pelos meios de 

comunicação, ou mesmo pela própria sociedade.  
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ANÁLISE E MAPEAMANETO DOS TIPOS DE ASSENTAMENTOS RURAIS NO 

PARÁ (2003 – 2016) A PARTIR DOS DADOS DO DATALUTA 

 

Elisemberg Oliveira Teixeira1;  

Rodrigo Luciano Macedo Machado2 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é vinculado a um plano de projeto maior, referente à criação do 

Banco de Dados da Luta pela Terra no Pará – DATALUTA-PA, o qual possui o objetivo de 

organizar dados sobre os processos de ocupação de terra, movimentos socioterritoriais, luta pela 

terra, reforma agrária e assentamentos rurais no estado do Pará, entre os anos de 2003 (Governo 

Lula) e 2016 (Governo Dilma/Golpe). O DATALUTA é um banco de dados que visa subsidiar 

o centro de documentação do MST, criado por meio do convênio a Universidade Estadual 

Paulista – Unesp e o Movimento dos trabalhadores Sem Terra (FERNANDES, 2004). Os 

resultados aqui apresentados são resultados de dois anos de coleta e organização de dados a 

partir de instituições governamentais, como fontes primárias, por meio do Instituto Nacional 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Programa Nacional de Crédito Fundiário - BNCF e 

Instituto de Terras do Estado do Pará – ITERPA. Dessa forma, a partir de uma leitura embasada 

na luta pela terra no contexto geográfico a nível local e nacional, apresentamos por meio de 

gráficos, tabelas e mapas, permitindo o subsídio de estudos e pesquisas relacionados a temática 

sobre o espaço rural. 

 

METODOLOGIA DO DATALUTA NA CATEGORIA DE ASSENTAMENTOS 

 

Para nossa pesquisa sobre assentamentos rurais, utilizamos dados fornecidos pelo 

DATALUTA – Banco de Dados da Luta pela Terra - na categoria de assentamentos. É um 

projeto que está vinculado ao NERA – Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma 

Agrária, onde, e feito a sistematização de dados sobre a Questão Agrária no Brasil. Os dados 

 
1 Graduando em Geografia na Universidade Federal do Pará – UFPA (elisembergoliveira@gmail.com) 
2 Graduando em Geografia na Universidade Federal do Pará – UFPA (rodrigommluciano@hotmail.com) 
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são divididos em categorias, tais como: ocupações de terra, assentamentos rurais, movimentos 

socioterritoriais e estrutura fundiária, mantendo-se atualizado com novas informações. Os 

dados obtidos, após a análise e sistematização são divulgados através de relatório anuais e 

instigando a análise, referentes a luta pela terra, reforma agrária e a territorialização dos 

assentamentos pelo Brasil. 

Como fonte primária para acesso a informação de assentamentos rurais, utilizamos os 

dados fornecidos pelo INCRA - Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária, do PNCF 

– Programa Nacional de Credito Fundiário e ITERPA – Instituto de Terras do Pará. Após o 

exame minucioso dos dados levantados, passamos para etapa de conferência e o comparativo, 

entre as fontes, como forma de identificarmos a contradição das informações, como: diferença 

no ano de origem, a capacidade do número de famílias nos assentamentos, área e tipologia dos 

assentamentos. Outra forma que utilizamos para averiguar as informações, foi o critério adotado 

nas pesquisas do NERA, sobre: Ano de origem, capacidade de famílias e a tipologia dos 

assentamentos, sendo o mesmo critério desenvolvido a parti das pesquisas (FERNANDES, 

1999; FERNANDES, 2000; FABRINI, 2002; RAMALHO, 2002; LEAL, 2003; SILVA, 2003; 

SILVA, 2006), assim, constatamos que a territorialização dos assentamentos tem sua gênese na 

luta pela terra, através das ocupações como forma de luta e resistência dos movimentos 

camponeses. 

 

TIPOLOGIA DOS ASSENTAMENTOS RURAIS 

 

Ao falamos sobre a tipologia de assentamentos, nos remetemos aos conflitos por terra 

entre movimentos socioterritoriais, latifundiários e o agronegócio. O campesinato vem se 

territorializando e desterritorializando através das ocupações de terra e criação dos 

assentamentos de reforma agrária, em disputa com os latifundiários, que concentram a terra e o 

agronegócio que vem se expandido pelo Brasil. Na região Norte, onde está localizado o estado 

do Pará, o processo de luta é principalmente com o latifúndio, com alguns pontos onde o 

agronegócio se expande. Na região, em contrapartida as demais regiões, o processo de expansão 

territorial, acontece para além da fronteira agrícola, indo para áreas de florestas. Com a 

expansão para áreas de florestas, o governo tomou como medida a classificação de áreas de 

florestas como projetos de assentamentos. 
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A conflitualidade produzida é uma realidade do campo brasileiro, com a reforma agrária, 

concentração de terra e expansão do agronegócio. Assim, a reforma agrária passou a ser uma 

luta por território. No campo, temos a disputa entre vários modelos de desenvolvimento, atraves 

de disputas, acabando se territorializando e desterritorializando. Os conflitos fazem parte da 

questão agraria que temos no campo brasileiro. 

As várias tipologias de assentamentos rurais, fazem parte dessa realidade que temos no 

campo. Buscamos compreender as formas como os assentamentos se organizam, como utilizam 

a terra e a área onde estão localizados, possibilitando saber qual o tipo de assentamento.  

 

A TERRITORIALIDADE DAS TIPOLOGIAS DE ASSENTAMENTOS RURAIS 

IMPLANTADOS NO PARÁ 

  

 Sobre a concepção de tipos de assentamento, partimos do pressuposto que a tipologia 

de assentamentos é resultado tanto da diversidade de projetos da reforma agrária, como da 

conflitualidade entre campesinato, latifúndio e agronegócio que disputam as terras agrícolas do 

país (GONÇALVES; FERNANDES, 2009). 

 Para Medeiros; Leite (2004) os assentamentos tenderam a promover um rearranjo do 

processo produtivo nas regiões onde se instalaram, as vezes anteriormente caracterizados por 

uma agricultura com baixo dinamismo. Predominantemente, nos assentamentos analisados, a 

agricultura é a principal atividade econômica, entretanto, existem especificidades que as tornam 

singulares em perspectivas econômicas, culturais e sócio-territoriais, o que pode contribuir para 

o entendimento sobre alguns resultados apresentados nesta pesquisa. 

 No estado do Pará, foram implantados diferentes tipos de projetos de assentamentos 

rurais, com suas formas de territorializar. Partindo dessa realidade, foi possível fazer o 

levantamento dos projetos no estado, através dos dados atualizados de assentamentos rurais do 

DATALUTA, como exposto no quadro 1, onde temos as informações e as tipologia de 

assentamentos de reforma agraria, tais como: PA, PE, FLONA, PDS, PAE, PCA, RESEX, 

RDS, PAC, PEAEX e PEAS. 

 Buscamos em nossa pesquisa obter informações de tipos de assentamentos de Reforma 

Agrária de Mercado, mas diferentes de outros estados, não foram criados assentamentos dessa 

modalidade. A territorialidade que citamos dos assentamentos dá-se, a partir da forma do modo 
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em que se é utilizado o território, com base no manejo do solo e a infraestrutura desenvolvida 

na localidade dos assentamentos.  

 

Quadro 1 – Analogia e Territorialidade dos Tipos de Assentamentos Rurais – RA 

Nº Sigla Nome/Descrição Territorialidade Modalidade 

1 PA 

Projeto de 

Assentamento 

Federal 

 Obtenção da terra, criação do Projeto 

e seleção dos beneficiários é de 

responsabilidade da União através do 

INCRA; 

 Aporte de recursos de crédito Apoio a 

Instalação e de crédito de produção 

(PRONAF A e C) de 

responsabilidade da União; 

 Infraestrutura básica (estradas de 

acesso, água e energia elétrica) de 

responsabilidade da União; 

 Titulação (Concessão de Uso/Título 

de Propriedade) de responsabilidade 

da União 

 Legislação: (INSTRUÇÃO 

NORMATIVA N° 15, DE 30 DE 

MARÇO DE 2004, art.3°) 

Atual 

Governo 

Federal 

2 PAE 

Projeto de 

assentamento 

Agroextrativista 

 Obtenção da terra, criação do Projeto 

e seleção dos beneficiários é de 

responsabilidade da União através do 

INCRA;  

 Aporte de recursos de crédito Apoio a 

Instalação e de crédito de produção 

(PRONAF A) de responsabilidade da 

união;  

Atual 

Governo 

Federal 
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 Infraestrutura básica (estradas de 

acesso, água e energia elétrica) de 

responsabilidade da União; Titulação 

(Concessão de Uso) de 

responsabilidade da União;  

 Os beneficiários são geralmente 

oriundos de comunidades 

extrativistas;  

 Atividades ambientalmente 

diferenciadas. 

 Legislação: Portaria/INCRA/P/N° 

268 DE 23 DE OUTUBRO DE 1996. 

3 PDS 

Projeto de 

desenvolvimento 

sustentável 

 Modalidade de projeto criada para o 

desenvolvimento de atividades 

ambientalmente diferenciadas, 

destinado às populações que baseiam 

sua subsistência no extrativismo, na 

agricultura familiar e em outras 

atividades de baixo impacto 

ambiental. Obtenção da terra, criação 

do Projeto e seleção dos beneficiários 

é de responsabilidade da União 

através do INCRA; 

 Aporte de recursos de crédito Apoio a 

Instalação e de crédito de produção 

(PRONAF A) de responsabilidade do 

Governo Federal; 

 Infraestrutura básica (estradas de 

acesso, água e energia elétrica) de 

responsabilidade da União; 

Atual 

Governo 

Federal 
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 Não há a individualização de parcelas 

(Titulação coletiva – fração ideal) e a 

titulação de responsabilidade da 

União;  

 Forma de assentamento recentemente 

criada. 

 Legislação: Portaria/INCRA/P Nº. 

477, de 04 de novembro de 1999. 

4 PCA 

Projeto de 

assentamento 

casulo 

 Projeto de Assentamento criado pelo 

município; 

 A União pode participar com os 

recursos para a obtenção de recursos 

fundiários, mas a terra é do município 

ou da união; 

 Aporte de recursos de Crédito Apoio 

a Instalação e de crédito de produção 

(PRONAF A e C) de 

responsabilidade do Governo Federal;  

 Infraestrutura básica (estradas de 

acesso, água e energia elétrica) de 

responsabilidade do Governo Federal 

e Municipal;  

 Diferencia-se pela proximidade a 

centros urbanos e pelas atividades 

agrícolas geralmente intensivas e 

tecnificadas;  

 Titulação de responsabilidade do 

município; 

 Legislação: NORMA DE 

EXECUÇÃO INCRA Nº. 37, DE 30 

DE MARÇO DE 2004. 

Atual 

Estados, 

Municípios e 

empresas de 

colonização 

particular 
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5 PE 

Projeto de 

Assentamento 

Estadual 

 Obtenção da terra, criação do Projeto 

e seleção dos beneficiários é de 

responsabilidade das Unidades 

Federativas;  

 Aporte de recursos de crédito e 

infraestrutura de responsabilidade das 

Unidades Federativas segundo seus 

programas fundiários;  

 Há a possibilidade de participação da 

União no aporte de recursos relativos 

à obtenção de terras, Crédito Apoio à 

Instalação e produção (PRONAF A) 

mediante convênio;  

 Há a possibilidade de participação da 

União no aporte de recursos relativos 

à Infraestrutura básica;  

 O INCRA reconhece os Projetos 

Estaduais como Projetos de Reforma 

Agrária viabilizando o acesso dos 

beneficiários aos direitos básicos 

estabelecidos para o Programa de 

Reforma Agrária; 

 Titulação de responsabilidade das 

Unidades Federativas. Legislação: 

NORMA DE EXECUÇÃO INCRA 

Nº. 37, DE 30 DE MARÇO DE 2004. 

Atual 

Estados, 

Municípios e 

empresas de 

colonização 

particular 

6 FLONA 
Floresta 

Nacional 

 De competência do IBAMA; 

 São unidades de conservação de uso 

sustentável reconhecidas pelo INCRA 

como beneficiárias do Programa 

Nacional de Reforma Agrária - 

Beneficiários 

do Programa 

de Reforma 

Agrária do 
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PNRA, viabilizando o acesso das 

comunidades que ali vivem aos 

direitos básicos como créditos de 

implantação e produção (PRONAF 

A); 

 Legislação: Criação: LEI 9985/200 E 

DECRETO 4340/2002 O 

reconhecimento de Flona como 

beneficiária do PNRA, feito por 

analogia, à portaria de 

reconhecimento das Resex. 

governo 

federal 

7 RESEX 
Reservas 

Extrativistas 

 De competência do IBAMA; 

 São unidades de conservação de uso 

sustentável reconhecidas pelo INCRA 

como beneficiárias do Programa 

Nacional de Reforma Agrária - 

PNRA, viabilizando o acesso das 

comunidades que ali vivem aos 

direitos básicos estabelecidos para o 

Programa de Reforma Agrária 

(créditos de implantação e produção e 

eventualmente infraestrutura básica);  

 A obtenção de terras não é feita pelo 

INCRA, mas pelos órgãos 

ambientais, federal ou estadual 

quando da criação das RESEX; 

 Legislação: Criação: LEI 9985/200 e 

DECRETO 4340/2002 

Reconhecimento: PORTARIA 

INTERMINISTERIAL N° 13, DE 19 

DE SETEMBRO DE 2002. 

Beneficiários 

do Programa 

de Reforma 

Agrária do 

governo 

federal 
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8 

RDS 

Reserva de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

 De competência do IBAMA; 

 São unidade de conservação de uso 

sustentável reconhecida o pelo 

INCRA como beneficiárias do 

Programa Nacional de Reforma 

Agrária - PNRA, viabilizando o 

acesso das comunidades que ali 

vivem aos direitos básicos como 

créditos de implantação e produção 

(PRONAFA); 

 Legislação: Criação, LEI 9985/200 e 

DECRETO 4340/2002 O 

reconhecimento de RDS como 

beneficiária do PNRA, feito por 

analogia, à portaria de 

reconhecimento das Resex. 

Beneficiários 

do Programa 

de Reforma 

Agrária do 

governo 

federal 

9 

PAC 

Projeto de 

Assentamento 

Conjunto 

 Projeto de Colonização Oficial 

implantado pelo INCRA em parceria 

previamente definida com empresas 

rurais de grande porte ou 

cooperativas;  

 Legislação: LEI Nº. 4.504, DE 30 DE 

NOVEMBRO DE 1964. 

Fora de 

vigência 

10 

PEAEX 

Projeto Estadual 

de Assentamento 

Agroextrativista 

 A modalidade de Assentamento 

Agroextrativista é destinada à 

exploração de áreas dotadas de 

riquezas extrativistas, através de 

atividades economicamente viáveis, 

socialmente justas e ecologicamente 

sustentáveis, a serem executadas 

pelas populações oriundas de 

Atual 

Estados, 

Municípios e 

empresas de 

colonização 

particular 
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comunidades extrativistas ou 

tradicionais que queiram ser 

beneficiárias do Programa de 

Reforma Agrária; 

 A obtenção da terra, criação do 

Projeto, a seleção dos beneficiários e 

a Titulação (Concessão de Direito 

Real de Uso (CDRU)/Título de 

Propriedade) são de responsabilidade 

do ITERPA;  

 O aporte de recursos de crédito, apoio 

a Instalação e de crédito de produção 

(PRONAF A), Infraestrutura básica 

(estradas de acesso, água e energia 

elétrica) são de responsabilidade do 

INCRA; 

 Legislação: PA Instrução Normativa 

ITERPA n° 01, de 9 de maio de 2007 

Cria Projetos Estaduais de 

Assentamentos; 

11 

PEAS 

Projetos 

Estaduais de 

Assentamento 

Sustentáveis 

 Essa modalidade de Assentamento 

consiste em um conjunto de ações, 

em área destinada à reforma agrária, 

planejadas, de natureza 

interdisciplinar e multisetorial, 

integradas ao desenvolvimento 

territorial e regional, definidas com 

base em diagnósticos precisos acerca 

do público beneficiário e das áreas a 

serem trabalhadas, orientadas para 

utilização racional dos espaços físicos 

Atual 

Estados, 

Municípios e 

empresas de 

colonização 

particular 
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e dos recursos naturais existentes, 

objetivando a implementação dos 

sistemas de vivência e produção 

sustentáveis, na perspectiva do 

cumprimento da função social da 

terra e da promoção econômica, 

social e cultural do (a) trabalhador (a) 

rural e de seus familiares; 

 A obtenção da terra, criação do 

Projeto, a seleção dos beneficiários e 

a Titulação (Concessão de Direito 

Real de Uso (CDRU)/Título de 

Propriedade) são de responsabilidade 

do ITERPA; 

 O aporte de recursos de crédito, apoio 

a Instalação e de crédito de produção 

(PRONAF A), Infraestrutura básica 

(estradas de acesso, água e energia 

elétrica) são de responsabilidade do 

INCRA; 

 Legislação: PA Instrução Normativa 

ITERPA n° 01, de 9 de maio de 2007 

Cria Projetos Estaduais de 

Assentamentos. 

Fonte: DATALUTA - Banco de Dados da Luta Pela Terra, 2018. 

 

DISTRIBUIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA 

AGRARIA (RA) NO PARÁ  

 

Na região Norte, o estado do Pará tem grande relevância no número de assentamentos 

implantados no período analisado, com a criação de 682 assentamentos rurais, distribuídos em 
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101 municípios. No qual, 37 assentamentos foram criados no município de Cametá, localizado 

na mesorregião do nordeste paraense e 29 assentamentos criados em Muaná e Curralinho, 

ambos localizados na mesorregião do Marajó. 

O estado também se destacou, pela quantidade de famílias assentadas, sendo de 153.085 

famílias. O município de Santarém é o município que mais assentou famílias no estado, com o 

total de 15.078 famílias. Mesmo com essa grande quantidade de famílias assentadas em todo o 

estado, o número e inferior a capacidade que os assentamentos podem receber, que foi de 

174.467 famílias. Assim, somente 87,74% das famílias foram assentadas, localizadas em uma 

área total de 1.397.680.186 hectares. 

Os dados obtidos em nossa pesquisa, contribuíram para elaboração de mapas dos tipos 

de assentamentos rurais é em quais municípios estão localizados. Os dados levantados foram 

sistematizados no software Excel, após os arquivos salvos em tabelas, podemos produzir mapas 

utilizando o programa Philcarto. 

No DATALUTA, foram registrados 19 projetos de assentamentos de reforma agrária, 

porém no Pará foram registrados 11 projetos, são eles: PA (Projeto de Assentamento Federal); 

PAE (Projeto de Assentamento Agroextrativista); PDS (Projeto de Desenvolvimento 

Sustentável); PCA (Projeto de assentamento Casulo); PA (Projeto de Assentamento Estadual); 

FLONA (Floresta Nacional); RESEX (Reserva Extrativista); RDS (Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável); PAC (Projeto de Assentamento Conjunto); PEAEX (Projeto de 

Assentamentos Estadual Agroextrativista); PEAS (Programa Estadual de Assentamentos 

Sustentável). Também são divididos em 4 modalidades diferentes de assentamentos, sendo eles: 

modalidade de assentamentos criados pelo INCRA, Atual Governo Federal (Atual GF); 

modalidade de assentamentos criados pelo INCRA que estão fora de vigência (Fora de 

vigência); modalidade de assentamentos criados pelo INCRA como beneficiários da reforma 

agrária (Beneficiários); modalidade de assentamentos criados por Estado, Municípios e 

empresas de colonização particular (Atual EMP). 

Para essa apresentação, utilizaremos quatro exemplos de mapas dos tipos FLONA, PA, 

PE e PAE, escolhidos entre os onzes que foram produzidos ao longo da nossa pesquisa. Com 

os resultados fizemos o mapeamentos dos tipos de assentamentos rurais implantados e 

distribuídos no estado. Ao escolhemos fazer o mapeamento e análise desses assentamentos, 
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buscamos entender o processo de territorialização, os processos históricos e distintos de 

implantação, além do processo de luta e resistência dos movimentos camponeses.  

No mapa 01, temos a localização dos Projetos de Assentamento Florestas Nacionais 

(FLONA), no estado do Pará. O projeto encontra-se na categoria de área protegidas, estando 

sobre competência do IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais. Essas unidades de conservação, prezam pelo desenvolvimento de forma sustentável 

dos seus beneficiários, tendo o reconhecimento pelo INCRA. No estado, foram implantado dois 

assentamentos, estando territorializados no municípios de Aveiro e Faro. Foram beneficiados 

desse tipo de assentamentos 1.344 famílias, estando assentadas em uma área de 1.029.600 

hectares. Nota-se que o número de famílias assentadas e menor que sua capacidade, de 1.400 

famílias em uma área com grande extensão destinada a elas. 

 

No mapa 02, temos a localização dos Projetos de assentamento Federal (PA). O projeto 

está sobre competência da União, sendo que a maioria das terras obtidas foram através da 
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desapropriação. Como podemos observa, o assentamento encontra-se territorializado em grande 

parte do estado, principalmente pela luta dos movimentos socioterritoriais, que obtiveram essa 

conquista, através das ocupações de terra. Foram implantados 264 assentamentos do tipo PA, 

territorializados em 60 municípios, o que correspondendo a 41,66% dos municípios paraenses. 

Para entendemos a territorialização dos assentamentos do tipo PA no estado, precisamos 

entender o contexto de luta e resistência dos movimentos socioterritoriais, ocasionando a 

conflitualidade entre movimentos camponeses e latifundiários, com um novo ator social, sendo 

o agronegócio, que se expande principalmente pelo sul do estado. A presença dos latifúndios, 

é uma herança do período colonial, Segundo Rocha (2009) a concentração fundiária no Brasil 

teve seu início a partir do modelo de desenvolvimento territorial adotado pelos portugueses 

durante o período de colonização. No estado do Pará, não foi diferente do restante do Brasil, 

hoje sendo como um dos estados em que mais se tem a concentração de terra. A terra 

permanecendo de forma improdutiva, de encontra a sua a função social. Com a criação das 

PA’s, vemos o processo de desapropriação das propriedades improdutivas e que também se 

encontravam em terras devolutas.  
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No mapa 03, localizamos os Projetos de Assentamentos Agroextrativista (PAE). Esse 

projeto de assentamento, está sobre responsabilidade da União para obtenção de terra, na 

criação de novos assentamentos, seleção de beneficiários, oferecer a infraestrutura básica, além 

de um apoio com uma linha de crédito. Esse tipo de assentamento é o que mais se territorializou 

no estado, com a criação de 321 assentamentos, localizados em 29 municípios, correspondendo 

a 47,07% dos assentamentos criados no período analisado. Essa modalidade de assentamento 

está baseado na atividade de extração de recursos naturais da floresta, com a sustentabilidade 

sem grandes impactos a natureza. Assim como nos projetos anteriores, e resultado do processo 

de luta e resistência pela regularização da posse de terra dos movimentos socioterritoriais, com 

a conservação de grandes áreas, frente aos grandes projetos que vem se desenvolvendo pelo 

estado, como: mineração, hidroelétricas, o avanço do agronegócio, desmatamento e queima da 

floresta, que geram problemas para as comunidades tradicionais. Os assentamentos tem a 

capacidade para 80.162 famílias, porém, só foram assentadas 73.121 famílias em uma área de 

3.398.191.082 hectares. 
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No último mapa (mapa 04), apresentamos a localiza os Projetos de Assentamentos 

Estadual. Esse projeto de assentamento, o estado fica responsável pela obtenção de terra, pela 

infraestrutura, a seleção das famílias beneficiadas, além da criação de uma linha de crédito para 

que essas famílias possam se desenvolver sua produção. Em todo o estado foram implantados 

8 assentamentos desse tipo. Esses assentamentos tem a capacidade para assentar 737 famílias, 

porém, foram assentadas 554, em uma área de 26,425,872 hectares. 

 

Nas últimas décadas, o campesinato vem se fortalecendo principalmente pelas 

ocupações e implantação de assentamentos rurais. Entretanto, mesmo como a conquista da 

terra, “ainda é necessário conquistar condições de vida e produção na terra: resistir na terra e 

lutar por um outro tipo de desenvolvimento que permita o estabelecimento estável da 

agricultura camponesa” (FERNANDES, 2008, p.77). 
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IMPLANTAÇÃO DE ASSENTAMENTOS RURAIS NO ESTADO DO PARÁ, 

DURANTE GOVERNOS DE 2003-2016 

 

Após o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, que diminuiu o número de 

famílias em ocupações, atingido seu objetivo que é diminuição da quantidade de novas famílias 

assentadas, deve-se muito em decorrência dos caminhos tomados pelo governo para a reforma 

agraria, devido as medidas provisórias que criminalizava a luta pela terra. 

Em 2003, com forte apoio popular foi eleito Luís Inácio Lula da Silva que em pouco 

tempo de seu mandato, houve novamente o crescimento no número de ocupações de terra, de 

modo consequente, o de assentamentos. A medida provisória que criminalizava a luta pela terra 

não acabou, mas foi reduzido sua ação, os movimentos socioterritoriais esperavam que o 

presidente Lula realizasse a reforma agrária ampla, porém esse fato não ocorreu. Devido 

principalmente as contradições do governo, em que de um lado tem como aliados partidos 

conservadores, que apoiam a ampliação do agronegócio no país e do outro, temos um governo 

que apoia a luta dos movimentos camponeses em busca da reforma agrária. As metas que foram 

estabelecidos no seu primeiro mandato para a reforma agrária, em especial, as previstas no II 

Plano Nacional de Reforma Agrária que dizia contemplar 400 mil famílias assentadas naquele 

período, acabou com contemplar 252.019 famílias. 

Ao longo dos dois mandatos presidenciais de Lula (2003-2010), no estado do Pará foram 

implantados 580 assentamentos rurais e comtemplaram 142.487 famílias, sendo a maioria dos 

assentamentos, conquistados depois de anos de lutas. 

Durante os governos de Dilma Rousseff (2011-2016) até o golpe, foram criados 67 

assentamentos rurais 5, 396 famílias no estado. Esse foi um dos menores índices em 

comparação a governos anteriores, porém, devemos levar em consideração as manobras 

políticas que estavam sendo articuladas o que dificultavam a aprovação de qualquer ementa 

parlamentar ou criação de novos assentamentos, devido a maior parte do congresso está 

querendo tirar o PT - Partido dos Trabalhadores do poder, fizeram o seu pedido de 

impeachment, o que ocasionou no golpe da presidente eleita democraticamente, sendo esses 

empecilhos um dos fatores que contribui para o número baixo de assentamentos implantados 

nesse período no Pará e no Brasil.  
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ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DE MERCADO 

 

Na região norte, constam informações sobre este modelo de assentamento no Tocantins. 

No Pará, até o ano de 2016 não foram obtidas informações sobre esse modelo de reforma 

agrária. Assim, podemos observar que no estado, os assentamentos rurais implantados ocorrem 

principalmente através da luta pela terra, com as ocupações, mas também segundo Fernandes 

(2008) podem ocorrer com arrendamento, meação, parceria ou compra da terra. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nossa proposta de trabalho buscou contribuir a respeito territorialização dos 

assentamentos rurais no Pará e compreender as tipologias de projetos, através da luta pela terra 

e da reforma agrária. Também foi de grande destaque em nossas pesquisas, a luta dos povos 

dos povos tradicionais por uma nova “reforma agrária” através da implantação de 

assentamentos rurais, que contribuem para sobrevivência das famílias assentadas, tendo uma 

soberania e segurança alimentar e também preservando o meio ambiente em áreas de grande 

extensão. 

Ao longo da pesquisa, notamos a diminuição do número de assentamentos implantados 

no estado e como a criação de novos assentamentos está ligado com as ocupações de terra, que 

no período analisado, também regrediu. Isso é consequência da conflitualidade entre os 

movimentos camponeses e latifundiários. Os assentamentos criados nesse período, estão 

localizados em áreas de conflitos, sendo de grande interesse do capital para avanço do 

agronegócio, como já está ocorrendo no sul do estado. 

A partir da metodologia da categoria de assentamentos, permitiu que analisemos o que 

os governos de Lula, Dilma e Dilma/golpe no âmbito Federal e de Jatene e Ana Julia Fizeram 

para a criação e desenvolvimento dos assentamentos. Buscamos verificar as políticas que foram 

voltadas para os assentamentos e qual as mudanças ocorreram ao longo desse recorte temporal, 

baseando-se nos dados atualizados anualmente e nas formas de obtenção de terra para a 

implantação do projeto. Assim, vemos a importância do estudamos as tipologias de 

assentamentos, buscando compreender o processo de territorialização e as políticas públicas, 

voltadas para a reforma agraria de cada governo, por meio da apresentação de dados sobre a 
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implantação de assentamentos e o que foi feito para o desenvolvimento da reforma agraria no 

estado do Pará. 
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UM VOO DO FRANGO 

 

Camila Argenta 

Resumo: 

 

O Assentamento Conquista na Fronteira (MST), no município de Dionísio Cerqueira, extremo 

oeste do Estado de Santa Catarina, possui formas coletivas de propriedade e trabalho e está 

organizado a partir da Cooperativa de Produção Agropecuária União do Oeste – Cooperunião. 

Em Dezembro do ano de 2016, houve a reinauguração de um dos setores da Cooperunião, o 

Frigorífico de Frangos, ampliando sua capacidade de abate para 3,5 mil frangos por hora, o que 

equivale a uma produção de aproximadamente 100 toneladas de carne, diariamente. O recurso, 

aproximadamente 10 milhões de reais, foi obtido, a fundo perdido, do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, do Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais 

(Pronat). Concomitante ao processo de ampliação do frigorífico foi fundado e é gerido pelo 

Coletivo de Jovens assentados o Espaço Cultural Aviário das Artes, em um, dos doze aviários 

desativados, nos anos 1990, no assentamento. No local ocorrem oficinas em diversas linguagens 

artísticas, exibições cinematográficas, debates acerca de pautas relacionadas à juventude, como 

o trabalho, o lazer e o tempo livre entre os assentados, as questões transgeracionais, a 

agroecologia, as trocas de saberes, etc. A entrada da pesquisa por meio de dois fenômenos 

aparentemente antagônicos, o Aviário das Artes e o Frigorífico de Frangos, demonstra-se uma 

oportunidade de aprofundar os estudos sobre o processo de modernização em sua manifestação 

particular no Assentamento Conquista na Fronteira, no extremo oeste catarinense, e a partir de 

tal acompanhamento contribuir para o estudo da dinâmica global de produção e circulação de 

mercadorias. Os fenômenos acima citados são ponto de partida para se traçar uma discussão 

sobre as características do processo modernizador brasileiro, a partir de linhas interpretativas 

que busquem compreendê-los em uma chave de ações complementares. Outro fator de 

relevância para a análise é a simultaneidade da realização de ambos os projetos e a atual 

inatividade dos mesmos. Na primeira parte do texto foi desenvolvida uma narrativa sobre a 

consolidação do Espaço Cultural Aviário das Artes, um esboço dos níveis de aceitação entre os 

assentados e como se deu a implementação e funcionamento do espaço e a articulação dos 

jovens. Por meio do curso de Especialização Arte no Campo, da Universidade do Estado de 
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Santa Catarina (UDESC), da demanda por parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem 

Terra (MST) por formação em artes nos assentamentos da Reforma Agrária que o espaço 

ganhou corpo. O curso tinha em sua formatação a pedagogia da alternância, constituída entre o 

Tempo Escola e o Tempo Comunidade. Neste compasso, no Tempo Comunidade, os alunos 

juntamente com o coletivo de Jovens do assentamento fundaram o Aviário das Artes, em Abril 

de 2014. Neste momento da leitura também será enunciada algumas características particulares 

do Assentamento e como ponderá-las se faz necessário para intentar a relação entre Aviário das 

Artes e Frigorífico de Frangos. As disposições do funcionamento local apresentam diversas 

particularidades, determinadas por fatores históricos, desde a fundação do assentamento, como 

a indicação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), de coletivização 

dos meios de produção e das terras produtivas, e a adesão das famílias, devido especialmente à 

irregularidade de distribuição dos potenciais de uso da terra, nos 1198 hectares da Antiga 

Fazenda Tracutinga, em que alguns ficariam prejudicados e outros demasiadamente 

beneficiados, com cultivos já existentes de erva-mate, pinhão e lavoura. A Cooperativa de 

Produção Agropecuária União do Oeste nasceu no ano de 1990, após dois anos de formalização 

do assentamento. A diversidade produtiva, além de toda dinâmica organizacional embasada nos 

princípios de união, coletividade e cooperação torna a Cooperunião e o assentamento uma 

experiência de destaque no país. Deste modo, torna-se fundamental compreender o percurso e 

as tomadas de decisões realizadas nos últimos anos. Na segunda parte do texto será discutido o 

andamento da ampliação do Frigorífico de Frangos, assim como os impedimentos ainda 

presentes para seu funcionamento e as barreiras que a juventude enfrentou para participar das 

decisões da Cooperunião. A maioria da juventude representada e organizada no Coletivo Sidney 

Sher foi contrária à decisão de ampliação do Frigorífico de Frangos e apenas um jovem (que é 

escolhido pelo coletivo) teve representatividade nas votações e decisões. As mídias locais 

quando anunciaram o grande empreendimento em questão, positivando o desenvolvimento 

regional, usaram do trunfo de que justamente o futuro desta juventude interiorana estaria sendo 

assegurado. Este discurso também esteve presente nos adultos assentados que apoiaram a 

ampliação do frigorífico. A votação foi extremamente acirrada, causando grandes divergências 

entre os assentados, não apenas por parte da juventude. Concomitante a este processo, o Aviário 

das Artes passou do êxito, em dois anos de atuação, ao abandono, por impedimentos dos adultos 

que passaram a limitar a participação de alguns jovens, com a finalização das parcerias com o 

INCRA e com a UDESC, somadas a dificuldade de consolidação e gestão do espaço. Perante 
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O GOLPE DE 2016 E O ESVAZIAMENTO DA REFORMA AGRÁRIA NO BRASIL 

 
Rodrigo de Paulo Souza e Silva1 

Estevan Leopoldo de Freitas Coca2 
 

Resumo 
Nesse artigo defende-se que o agronegócio foi um dos principais setores que apoiaram o golpe de 2016 e que como 
consequência disso, já no governo transitório de Michel Temer, do Partido da Mobilização Democrática Brasileira 
(PMDB), entre 2016 e 2018, houve uma acentuação da Questão Agrária com notáveis prejuízos a camponeses e 
indígenas, especialmente no que refere à paralização da reforma agrária. Entendendo o conceito do Agronegócio 
e de como ele se organiza através das articulações políticas da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), pôde-se 
compreender sua relação com o processo de deposição do governo democraticamente eleito de Dilma Rousseff, 
em 2016, assim como a paralização das políticas de reforma agrária.  
 
 
Introdução 

Nesse artigo defende-se que o agronegócio foi um dos principais setores que apoiaram 

o golpe de 2016 e que como consequência disso, já no governo transitório de Michel Temer, do 

Partido da Mobilização Democrática Brasileira (PMDB), entre 2016 e 2018, houve uma 

acentuação da Questão Agrária com notáveis prejuízos a camponeses e indígenas, 

especialmente no que refere à paralização da reforma agrária. O golpe de 2016 fez com que o 

Brasil adentrasse em sua “segunda fase neoliberal” (FERNANDES et al., 2017). A primeira se 

deu na década de 1990, especialmente nos governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-

1998 e 1999-2002), do PSDB. Esse processo foi interrompido com a chegada do Partido dos 

Trabalhadores (PT) ao poder, primeiramente com Luís Inácio Lula da Silva, em (2003-2006 e 

2007-2010) e depois, a própria Dilma Rousseff (2011-2014 e 2015-2016). Os governos do PT, 

apesar de não romperem estruturalmente com o capitalismo, valorizaram a implementação de 

políticas sociais e a integração Sul-Sul, por isso, não podem ser considerados neoliberais 

(SADER, 2013).   

Todavia o retorno ao neoliberalismo tem sido possível pelo fato de que o golpe foi 

patrocinado por importantes forças do capitalismo brasileiro e internacional. Merece destaque 

o setor do agronegócio, especialmente por meio da autodenominada Frente Parlamentar 

Agropecuária (FPA), ou “Bancada do Boi”. Como consequência, tem ocorrido um 

 
1 UNIFAL-MG. contato.topografiarps@gmail.com 
2 UNIFAL-MG. Estevan.coca@unifal-mg.edu.br 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

269 
 

esvaziamento das políticas de reforma agrária em razão da defesa dos interesses desta classe 

política.  

 

Metodologia 

Para esse trabalho, primeiramente foi realizada uma leitura crítica de trabalhos que 

abordassem o agronegócio enquanto conceito e modelo de desenvolvimento em disputa com 

outras formas de fazer agricultura, além da reforma agrária como possibilidade de reprodução 

das relações camponesas de vida e trabalho. Todos esses materiais foram fichados e organizados 

no software de referenciamento bibliográfico Mendeley. Num segundo momento recorreu-se 

aos dados sobre a luta pela terra e a política de assentamentos rurais durante o ano de 2017 com 

base no Banco de Dados da Luta pela Terra (DATALUTA). 

 

O Agronegócio Brasileiro e a FPA como agroestratégia 

A origem do conceito de agronegócio remete ao contexto estadunidense da década de 

1950, quando se observava a articulação entre diversos sistemas como agricultura, pecuária, 

transformação, comercialização e financiamento (DAVIS; GOLDBERG, 1957). No Brasil, isso 

se concretizou na década de 1990 (FERNANDES, 2004). Com isso, foi dada nova roupagem 

ao histórico processo em que esse país busca sua inserção na divisão internacional do trabalho 

por meio da oferta de bens primários (DELGADO, 2010).  

O agronegócio é a nova face do capitalismo no campo brasileiro (FERNANDES, 

2004). Ele foi antecedido pelo modelo do latifúndio, que era sinônimo de improdutividade. 

Todavia, com o agronegócio, a produtividade é otimizada por meio de processos que trazem 

resultados sociais e ambientais questionáveis, a exemplo do intenso uso de agrotóxicos e da 

expansão territorial à custa da expropriação de comunidades camponesas e indígenas 

(DELGADO, 2010). Isso causa também uma forma de sedução aos produtores rurais no 

consumo de insumos agrícolas e de práticas agrícolas não convencionais, mas que é colocada a 

mesa como novas formas de se produzir mais e alavancar o lucro.  

A globalização neoliberal em sua característica de transformar tudo o que toca em 

mercadoria, acarreta mudanças nas interações espaciais e relações de poder. Vale ressaltar que 

o jogo político brasileiro sempre se deu através desta concepção, qual seja, um conjunto de 

normatizações que possibilite o equilíbrio daqueles que tem acesso a este jogo econômico.  
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A crise de superacumulação capitalista de meados dos anos 1970 e, 
posteriormente, a derrota e retração do campo socialista, geraram a 
possibilidade da recomposição da iniciativa e ofensiva do capital em escala 
planetária. As relações capitalistas avançaram sobre essa extensa parte do 
mundo com a brutalidade que as caracteriza (KLACKO, PAULA, 2017, p.17) 
 

Se faz necessário entender que o capitalismo hodierno, atua como modificador das 

estruturas sociais, das relações econômicas e também culturais, e para continuar, ele é 

hegemônico, de modo que se apropria de agentes políticos que subvertem seus interesses como 

classe, e assim, traz o entendimento de que o agronegócio não pode se dar somente na esfera 

da produção agrícola ou pecuária, pois ele se efetiva por meio de um conjunto de 

“agroestratégias”. (ALMEIDA, 2010). Dentre essas, se destaca sua inserção nos poderes 

judiciário, midiático e especialmente para efeito desse trabalho, o legislativo. No Brasil, isso 

redunda na formação da FPA, popularmente conhecida como “Bancada do Boi”. Seus 

integrantes se caracterizam, dentre outros fatores, por votarem em bloco em favor de assuntos 

do interesse do agronegócio, como vistos na Tabela 01 e Tabela 02. Em 2016, por exemplo, a 

FPA atuou de forma avassaladora pelo impeachment da Presidenta Dilma. Seguem abaixo 

alguns dados que exemplificam este jogo de interesses: 

 

Tabela 01: Votos favoráveis ao impeachment da Presidenta Dilma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Região  Número de Deputados 

Sudeste 58 

Sul 38 

Nordeste 29 

Centro Oeste 25 

Norte 22 

Total 182 

Fonte: (CASTILHO, 2018a) 
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Tabela 02: Votos favoráveis ao arquivamento dos processos contra Temer. 

 

 

 

Nesse sentido, na época, a atuação estratégica da FPA se deu com 367 deputados que 

votaram favoravelmente ao impeachment, e se analisarmos a Tabela 01, a FPA representa quase 

a metade de toda essa votação, evidenciando a importância da utilização das “agroestratégias”, 

apoiadas pelas agências multilaterais como o Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), o Fundo Monetário Internacional (FMI), e a Organização Mundial 

do Comércio (OMC), que também são conduzidas no Brasil, dentre outros, pelos blocos 

ruralistas, suas entidades e representantes no parlamento, para influenciar as políticas 

governamentais e captura dos planos, programas e projetos que a classe mesma almeja. 

(NASCIMENTO, 2011).  

Importante destacar que no meio agropecuário, o discurso produtivista de cunho 

neoliberal é incentivado também no meio acadêmico. Por exemplo, a Revista De Política 

Agrícola, do Ministério da Agricultura, mostra em algumas das suas numerosas publicações de 

artigos, o reflexo do descontentamento com o governo da época pelo setor, e também 

publicações referentes às atuais configurações do agronegócio, entendido como uma cadeia 

produtiva que envolve desde a fabricação de insumos, passando pela produção nos 

estabelecimentos agropecuários e pela sua transformação, até o seu consumo. (JESUS; RÊGO, 

2014). Pode-se dizer, assim, que se está diante de instituições intelectuais que se consideram 

criadoras de ideias e de políticas e planos econômicos supostamente exitosos. (ALMEIDA, 

2010) 

 

Região  Número de Deputados 

Sudeste 40 

Nordeste 25 

Norte 24 

Sul 24 

Centro Oeste 21 

Total 134 

Fonte: (CASTILHO, 2018a) 
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Daí nascem duas prioridades principais para a política agrícola: ampliar as 
exportações e os investimentos públicos e privados em ciência e tecnologia. 
Portanto, a política agrícola enfrenta importantes desafios: expandir o 
agronegócio para gerar desenvolvimento econômico, com contas externas 
equilibradas, abastecer o mercado interno com produtos de elevada qualidade 
e preços acessíveis, incluir os excluídos da modernização e amparar as famílias 
rurais sem condições de resolver o problema de pobreza com a agricultura. 
Sobre desenvolver a agricultura sabemos muito. O desafio que persiste é usar 
a agricultura como instrumento de luta contra a pobreza rural. Aprendemos que 
a chave da solução está na tecnologia e que apenas distribuir terra resultará em 
mais pobreza (ALVES, 2016, p. 4). 

 

O agronegócio foi um dos setores do capitalismo brasileiro que tiveram participação 

mais destacada no processo de usurpação do governo de Dilma Rousseff, e isso é ilustrado nas 

tabelas 01 e 02, em que o processo de impeachment, a FPA foi responsável por 50% dos votos, 

entretanto, quando foi proposto o afastamento de Michel Temer, em razão de acusações de 

corrupção por parte do presidente do Conselho de Administração da JBS – empresa de 

processamento de carnes – 51% dos votos que impediram a abertura do processo de 

impeachament vieram da FPA. Assim, conforme Castilho (2018b, não paginado): “É numérico: 

os membros da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) têm, hoje, o poder de derrubar uma 

presidente e de manter outro no poder”.  

 

Caracterizando a FPA no atual governo 

A FPA foi fundada em 1995 depois de quase dez anos ensaiando o modus operandi 

com empresários, mas foi apenas em 2008 que recebeu essa nomenclatura, além de ter se 

tornado de cunho suprapartidário (vários partidos políticos atuando em conjunto) para se 

adequar às regras de regulamentação criadas pela Câmara dos Deputados, e também montando 

projetos em defesa de seus interesses e exercendo pressão quando necessário para as 

articulações de políticas públicas. Atualmente, ela conta com 247 deputados e 38 senadores, ou 

seja, dos 513 deputados eleitos para o Governo Bolsonaro (2019-2022), a FPA representa 48% 

do Congresso Federal e 47% do Senado Federal.  

Segundo a própria FPA (2019, não paginado), em seu site, pontua-se que seus 

principais objetivos são voltados à defesa de seus interesses de classe: i) Acompanhar a política 

oficial de desenvolvimento da agropecuária nacional, manifestando-se quanto aos aspectos 

mais importantes de sua aplicabilidade; ii ) Procurar, de modo contínuo, o aperfeiçoamento da 

legislação referente à agropecuária nacional, influindo no processo legislativo a partir das 
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comissões temáticas nas duas casas do Congresso Nacional; iii) Organizar a Agenda Legislativa 

da Agropecuária Brasileira; iv) Consolidar o posicionamento da cadeia produtiva do 

agronegócio quanto aos assuntos em tramitação no Congresso Nacional. 

Atualmente, seu presidente é o deputado Alceu Moreira do MDB/RS, como visto no 

Quadro 02, tendo dois vices representantes, um no Senado Federal e outro na Câmara dos 

Deputados, e também lideranças em cada Região do país. Vale ressaltar que ela possui uma 

organização estrutural bem edificada, dividindo-se em comissões: Meio Ambiente Direito de 

Propriedade, Política Agrícola, Trabalhista, Agricultura Familiar, Comunicação, 

Endividamento Rural, entre outras que influem na formulação de políticas governamentais, com 

seus respectivos programas e projetos para o setor agrícola. (ALMEIDA, 2010). Agora seguem 

Quadros que ilustram a organização estratégica da FPA.  

 

Quadro 02: Distribuição das lideranças e nomes dos deputados envolvidos nas comissões da 

FPA, no Governo Bolsonaro.  

CARGO PARLAMENTAR 

Presidente da FPA Dep. Alceu Moreira MDB/RS 

Vice-Presidente no Senado Federal Sen. Luis Carlos Heinze PP/RS 

Vice-Presidente na Câmara dos Deputados Dep. Sérgio Souza MDB/PR 

2º Vice-Presidente na Câmara dos Deputados Dep. Evair de Mello PP/ES 

Vice-Presidente na Região Sudeste Dep. Arnaldo Jardim PPS/SP 

Vice-Presidente na Região Norte Dep. Carlos Henrique Gaguim DEM/TO 

Vice-Presidente na Região Nordeste Dep. Júlio Cesar PSD/PI 

Vice-Presidente na Região Sul Dep. Luiz Nishimori PR/PR 

Vice-Presidente na Centro-Oeste Dep. Zé Mário DEM/GO 

Coordenador Político no Senado Federal Sen. Sérgio Petecão PSD/AC 

Coordenador Político na Câmara dos Deputados e Coordenador 

da Comissão de Alimentação e Saúde 
Dep. Evandro Roman PSD/PR 

Coordenador Jurídico Sen. Rodrigo Pacheco DEM/MG 

Coordenadora Institucional Sen.ª Selma Arruda PSL/MT 

Secretário Dep. Paulo Bengtson PTB/PA 

Coordenador da Comissão de Meio Ambiente Dep. Neri Geller PP/MT 

Coordenador da Comissão de Direito de Propriedade Sen. Chico Rodrigues DEM/RR 

Coordenador da Comissão de Política Agrícola Dep. Pedro Lupion DEM/PR 

Coordenador da Comissão de Defesa Sanitária Dep. Domingos Sávio PSDB/MG 
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Coordenador da Comissão de Infraestrutura e Logística Dep. Nelson Barbudo PSL/MT 

Coordenador da Comissão Trabalhista Sen. Acir Gurgacz PDT/RO 

Coordenador da Comissão de Relação Internacional Dep. Hildo Rocha MDB/MA 

Coordenador da Comissão de Agricultura Familiar Dep. Celso Maldaner MDB/SC 

Coordenador da Comissão de Segurança no Campo Dep. Capitão Augusto PR/SP 

Coordenador da Comissão de Política de Abastecimento Dep.ª Joice Hasselmann PSL/SP 

Coordenador da Comissão de Comunicação Dep. Zé Silva SD/MG 

Coordenador da Comissão de Endividamento Rural Dep. Aline Sleutjes PSL/PR 

Fonte: Site da FPA – Frente Parlamentar Agropecuária, c2019. Organizado pelos autores. 

 

Quadro 03: Organização dos Senadores que fazem parte da FPA por partido político no 

Governo Bolsonaro (2019-2022) 

Fonte: Site da FPA – Frente Parlamentar Agropecuária, c2019. Organizado pelos autores. 

 

Quadro 04: Organização dos Senadores que fazem parte da FPA por Estado no Governo 

Bolsonaro (2019-2022). 

Fonte: Site da FPA – Frente Parlamentar Agropecuária, c2019. Organizado pelos autores. 
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Quadro 05: Organização dos Deputados Federais que fazem parte da FPA por Estado no 

Governo Bolsonaro (2019-2022). 

Fonte: Site da FPA – Frente Parlamentar Agropecuária, c2019. Organizado pelos autores. 

 

Quadro 06: Organização dos Deputados Federais que fazem parte da FPA por Estado no 

Governo Bolsonaro (2019-2022). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Site da FPA – Frente Parlamentar Agropecuária, c2019. Organizado pelos autores. 
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Os Partidos Políticos com maior representatividade no Senado Federal são o 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Partido Social Democrático (PSD), Democratas 

(DEM), PODEMOS, e Partido Progressista (PP). Que em 2016 também tiveram papel 

fundamental no golpe. Mas, além disso, os Estados com maior número de Senadores são da 

Região Sudeste. Vale destacar que o Senado Federal é essencial no processo de aprovação de 

pautas, leis e instancias que regem os interesses da classe. Já em relação aos Deputados 

Federais, percebe-se maior articulação, afinal estão presentes em todos os Estados brasileiros, 

e assim, distribuem-se as estratégias da FPA por todo o território mesclado como defesa de 

interesses regionais.  

Fica evidente, portanto, que pautas neoliberais pós-golpe tomam a priori das ações 

políticas para o chamado “rearranjo” econômico no qual defendiam na época, que inclusive 

serviu como base argumentativa para aprovação da PEC 55, conhecida como emenda 

parlamentar do “Teto de Gastos” e que motivou o congelamento de investimentos para a 

Educação e Saúde, e dentro desta política neoliberal, iniciada em 2016 ganha-se escopo, e forma 

no Governo Bolsonaro. Com a FPA mais articulada, e também com maior poder em ações 

estratégicas na defesa dos interesses de mercado.  

 

A questão Agrária pós-golpe 2016  

As mudanças iniciadas em 2016 trazem de volta o ideário neoliberal para a agenda 

agrária e fazem parte do pagamento de apoios políticos ao governo Temer. (LEITE; CASTRO; 

SAUER, 2018). O trabalho de Lerrer e Carter (2017) traz uma interessante análise de como a 

relação dos governos do PT com o agronegócio acabou corroborando com a participação efetiva 

desse setor no impeachment de Dilma Rousseff. Os autores destacam que, apesar de as bases 

fundacionais do PT serem os movimentos populares, ao assumir o poder ele buscou estabelecer 

alianças com o intuito de ter governabilidade.  

Como parte disso, o agronegócio recebeu massivos investimentos, consolidando-se 

como o principal responsável para o que o Brasil tenha balança comercial favorável. Ao mesmo 

tempo, não ocorreu uma massiva política de reforma agrária, de modo que o status quo no 

campo se manteve favorável à hegemonia do agronegócio. Conforme Vergara-Camus e Kay 

(2017), esse tipo de contradição não foi exclusivo do Brasil, estando presente em outros países 

latinoamericanos que nas primeiras décadas do século XXI tiveram governos de esquerda ou 
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centro-esquerda. Ocorre que no Brasil, mesmo tendo sido amplamente apoiado pelos governos 

do PT, ao ver a possibilidade de contribuir para a emergência de um governo de direita – no 

caso o de Michel Temer, entidades representativas do agronegócio como a Associação 

Brasileira de Agribusiness (ABAG) e a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) tiveram 

participação massiva no golpe em Dilma Rousseff (2017). 

 

Os principais sinais da (re)orientação neoliberal estão na priorização na 
titulação definitiva das terras destinadas à reforma agrária, favorecendo 
inclusive ocupantes irregulares em detrimento de direitos das famílias 
assentadas. A individualização na seleção de famílias a serem assentadas em 
projetos de assentamentos é outro elemento privatista. De forma geral, o que 
se vê são mecanismos políticos e jurídicos que inviabilizam ações do Estado 
e, ao mesmo tempo, regulamentam o mercado para a comercialização das 
terras públicas, forçando o aumento de oferta de terras (LEITE; CASTRO; 
SAUER, 2018). 

 

De fato, com a emergência do governo de Michel Temer, os interesses do agronegócio 

passaram a ser atendidos de modo ainda mais intenso. Um dos principais exemplos disso pode 

ser percebido pela paralização da reforma agrária. De acordo com a Rede DATALUTA (2018), 

no ano de 2017, mesmo com 181 ocupações de terras, envolvendo 20.569 famílias, que 

questionaram a desigual distribuição fundiária brasileira, foram implementados apenas 29 

assentamentos rurais, beneficiando 1.900 famílias. Considerando a ampla demanda por reforma 

agrária expressa pelos conflitos fundiários, esses dados indicam basicamente a paralização da 

reforma agrária no Brasil. 

Esses exemplos comprovam que ao participar de modo ativo no planejamento e 

execução do golpe, o agronegócio criou novas oportunidades para intensificar sua consolidação 

como grande força hegemônica do campo brasileiro. Ao mesmo tempo, no presente trabalho a 

permanência do campesinato é lida como uma referência das contradições do modelo do 

agronegócio (MARTINS, 1981). No caso brasileiro, isso se dá, dentre outros, por meio das 

ocupações de terras e das manifestações que impulsionam a implementação de assentamentos 

rurais. 

 

Considerações finais 

Nesse trabalho destacou-se como o agronegócio teve participação ativida no golpe 

contra o governo democraticamente eleito de Dilma Rousseff. Em parte, isso foi facilitado pelo 
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fato de que as alianças firmadas pelos governos do PT com setores do capitalismo impediram 

a efetivação de mudanças estruturais no Brasil, especialmente no campo. Com a emergência do 

governo de Michel Temer, o agronegócio tem ampliado sua inserção no Estado, afim de 

defender seus interesses por meio de diversos tipos de políticas públicas. Isso tem feito com 

que ele se consolide ainda mais como principal força hegemônica do campo brasileiro. Como 

exemplo desse processo foi destacada a paralização da reforma agrária, de modo que a demanda 

expressa pelas ocupações não tem sido acompanhada da implementação de novos projetos de 

assentamentos rurais. Prova-se que o compromisso não é com o desenvolvimento social, 

deixando titulações de terras precárias (sem regulamentação interna, precificação indefinida, 

etc.) e ausentes às normas de seleção para famílias aos programas de reforma agrária. (LEITE; 

CASTRO; SAUER, 2018). 

Com base nessas referências é possível compreender a relação do agronegócio com o 

processo de deposição do governo democraticamente eleito de Dilma Rousseff, em 2016, assim 

como a paralização das políticas de reforma agrária. Entender também como a FPA tem atuado 

nos últimos anos defendendo os interesses do Agronegócio.  para que a FPA invoque um poder 

que não deveria ter: o de manter ou derrubar presidentes. (CASTILHO, 2018a). 
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AS FORMAS DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS 

RURAIS 

Elaine Aparecida Ramos1 

Ana Claudia Giannini Borges2 

  

Introdução  

No decorrer das décadas, foi observado no campo brasileiro transformações nos meios 

e modos de produção, bem como no tamanho e distribuição das propriedades rurais, impactadas 

pela lógica de reprodução do capital. Essa contribuiu para a ampliação da concentração da posse 

da terra e manutenção das contradições, predominantemente a partir da década de 1990.  

Nesse período, o Estado adotou políticas que integram a produção brasileira ao mercado 

internacional, gerando dependência e subordinação às demandas externas, o que contribuiu para 

o enfraquecimento das políticas de subsídios agrícolas destinadas à pequena produção e 

soberania alimentar. No país, esse contexto corresponde a um período de crescente mobilização 

social pela reforma agrária, com ações de diferentes grupos sociais e ação do Estado, por meio 

do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), viabilizando a criação de 

assentamentos rurais. 

A adoção dessa política de reforma agrária, inicialmente, objetivava diminuir os 

conflitos e mobilizações no campo (OLIVEIRA, 2007). Os assentamentos rurais são resultado 

da materialização da luta de homens e mulheres por terra e território, sendo onde se dá a 

reprodução de diversos modos e meios de vida.  

Além disso, o território é identificado também como elemento de investigação, em que 

parte dessa materialização se insere como resultado de uma política de reforma agrária no país 

e que, por conseguinte, permite a criação e recriação das relações de produção no campo 

(OLIVEIRA, 2007). É importante destacar que, a partir da década de 1990, tem-se o 

crescimento dos conflitos no campo, e no período de 1998 a 2006, observa-se a maior média de 

ocupações no país (DATALUTA, 2015). 

 
1 Doutoranda em Geografia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) – Campus de Rio Claro. E-mail: 
elaineramos89@gmail.com 
2 Professora Doutora do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual Paulista – Campus 
de Rio Claro. E-mail: ana.giannini@unesp.br 
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As ocupações de terras são as práticas de resistência e luta pela terra. Fernandes (2000) 

destaca que a ocupação é um meio importante de acesso à terra, de modo que os trabalhadores 

se somam ao processo político e econômico contra a expropriação, com a intenção de 

possibilitar sua criação e recriação em determinada espacialidade. 

E com a conquista da terra, os assentados passam a ter outras demandas, tais como os 

meios de produção para iniciar a atividade econômica. Assim, o assentamento, além de ser um 

espaço para a moradia, produção agrícola, pecuária e/ou agroindustrial, é também lugar de 

debate político, visto que a conquista da terra possibilita aos assentados inclusão produtiva, 

social e política (FABRINI, 2002). 

Em vista dessa conjuntura e a partir da criação dos assentamentos rurais, o objetivo do 

trabalho é caracterizar a relação dos sujeitos com o território e analisar o uso da terra por meio 

do que foi produzido. Para esse fim, fez-se necessário considerar como se deu o 

desenvolvimento do trabalho, as estratégias adotadas e a organização territorial, produtiva e 

social. Este trabalho tem como campo de estudo assentamentos rurais, criados na década de 

1990, no município de Ituiutaba, no estado de Minas Gerais.  

Para tal, fez-se revisão bibliográfica sobre reforma agrária, território e assentamentos 

rurais, seguido de coleta de dados primários (entrevistas e formulários) com os assentados dos 

Projetos de Assentamento (PA´s) Chico Mendes, Divisa e Engenho da Serra. As entrevistas 

foram realizadas com um sujeito de cada assentamento, exceto para o PA Engenho da Serra que 

a entrevista foi concedida por duas pessoas. A escolha desses entrevistados considerou a 

relevância desses sujeitos nos assentamentos, como líderes, e a participação na ocupação até a 

consolidação do assentamento dessa fração do território. O processo de luta pela terra no 

município de Ituiutaba (MG) foi verificado a partir dos dados coletados nas entrevistas 

aplicadas aos assentados. 

A aplicação de formulários teve como objetivo reunir e registrar dados sobre o perfil 

dos assentados e sobre os modos e meios de produção nos assentamentos. Esse instrumento foi 

aplicado às famílias assentadas dos PAs Divisa, Chico Mendes e Engenho da Serra, em que o 

universo é de 111 famílias cadastradas (INCRA, 2017c) e 136 de acordo com a pesquisa de 

campo, número que corresponde a capacidade total desses assentamentos. No entanto, foi 

possível aplicar o formulário em 72 lotes, visto que os demais não se encontravam no local, no 
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momento da realização do trabalho de campo. A partir disso, foi possível identificar a 

organização social e produtiva das famílias residentes nesses assentamentos de Ituiutaba (MG). 

O trabalho de campo para a área de estudo, ocorreu em momentos distintos, nos meses 

de maio, novembro e dezembro de 2017, e janeiro e fevereiro de 2018, para a aplicação dos 

formulários e das entrevistas. Os nomes dos entrevistados foram trocados por nomes fictícios, 

a fim de manter o sigilo. 

Além disso, fez-se coleta de dados secundários do número de ocupações realizadas, no 

relatório Dataluta (2015), e do número e área dos assentamentos rurais e quantidade de famílias 

assentadas, no painel dos assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA).  

 

Área do estudo 

No município de Ituiutaba, identificou-se a criação dos primeiros assentamentos rurais 

a partir da segunda metade da década de 1990 e, nesse período, é observada a crescente 

ocupação de terras. A ação de grupos e movimentos sociais no município expressa a 

intencionalidade de sujeitos do campo e da cidade, por meio da luta e resistência, com o intuito 

de ampliar o número de famílias com posse da terra para, com isso, produzir e gerar seu 

sustento. 

Mapa 1. Localização assentamentos rurais em Ituiutaba (MG), 2017. 

 

Org.: Elaboração própria. 
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Até 2018, há seis assentamentos rurais: PA Chico Mendes, PA Divisa, PA Douradinho, 

PA Engenho da Serra, PA Pântano Mariano e PA Renascer (MAPA 1). Os seis assentamentos 

do município correspondem a 6,40% da área e a 7,06% do número total de assentamentos da 

mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (INCRA, 2017).  

Dentre os assentamentos existentes no município, três foram criados na década de 1990: 

Chico Mendes, Divisa e Engenho da Serra. A área total desses assentamentos corresponde a 

5.276,924 hectares, onde vivem o total de 136 famílias (INCRA, 2017). 

O uso da terra nos assentamentos corresponde a áreas de pastagem e vegetação 

natural/natural não vegetado, entretanto, além dessas áreas identifica-se o cultivo de agricultura 

anual no PA Chico Mendes e silvicultura no PA Engenho da Serra (MAPA 2).   

Mapa 2 . Uso da terra nos assentamentos rurais do município de Ituiutaba. 

 

Org.: Elaboração própria. 

 

Predomina-se nos assentamentos o uso da terra por pastagem. Já no entorno desse 

território, há existência do uso da terra por agricultura perene. E ao realizar trabalho de campo 

nessa área, foi possível verificar que essa cultura é a lavoura de cana-de-açúcar.  
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Caracterização e organização nos PA´s Divisa, Chico Mendes e Engenho da Serra 

A constituição dos assentamentos PA Chico Mendes, PA Divisa e PA Engenho da Serra, 

se deu a partir de diferentes grupos e movimentos sociais, resultado de resistência e luta desses 

sujeitos. E essas ações não se restringem ao momento de ocupação, pois é algo constante nas 

práticas das famílias, no território conquistado.  

É importante destacar nessa luta que, mesmo depois de quase vinte anos, as famílias que 

ali vivem não têm o título de propriedade da terra3. Condição em desacordo com o Art. 189. da 

Constituição Federal de 1988, que trata que “Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais 

pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo 

prazo de dez anos”. (BRASIL, 1988) Frente a essa situação, quando perguntado a eles o porquê, 

eles respondem que o INCRA não o fez ainda. José aponta: 

[...] nós já estamos com o contrato vencido, já quase há oito anos, segundo o 
contrato de posse, a partir de dez anos, essas parcelas eram para ser 
titularizadas, e até hoje elas não foram, [...] titularizada, o Incra já veio aqui 
um tempo desse, disseram que vão entrar no processo, mas a gente sabe que é 
muito demorado, [..], no ponto negativo que eu vejo, são muitas famílias 
desistem de sua parcela e repassam isso para outras pessoas.   

 

Apesar dessas famílias não terem recebido seus títulos, a ausência da emissão dos 

documentos não as impede de produzir. Assim, ao longo dos anos, desde a criação dos 

assentamentos, foi produzida uma diversidade de produtos para o consumo interno e para a 

comercialização.  

Segundo José, os principais produtos no PA Divisa foram: “no início o abacaxi, arroz e 

algodão, e o leite é o mais produzido, algumas hortas, mas para consumo interno, frango, porco, 

milho, mandioca.” Ele afirma inclusive que tentou produzir o abacaxi, inicialmente, pois era a 

cultura que produzia antes de migrar para Ituiutaba, mas que “não deu certo, ficava difícil para 

vender, as vezes perdia, então o leite foi a melhor coisa para nós aqui”.  

Complementando, a sua fala, ele destaca que concomitantemente a essas produções 

agrícolas, há a criação de gado leiteiro que se dá com a “aquisição dos primeiros animais, 

praticamente um ano depois.” A mesma tendência se verifica no Engenho da Serra e no Chico 

 
3 Em Minas Gerais, foram expedidos 231 títulos de domínio, os beneficiários destes são de 8 municípios mineiros: 
Betim (PA Dom Orione), Governador Valadares (PA Oziel Alves Pereira), Janaúba (PA União), Mariana (PA 
Cafundão), Minas Novas (PA Adrião Capivari), Santa Vitória (PA Porto Feliz), Senador Modestino Gonçalves 
(PA Lagoa Bonita) e Uberlândia (PA Nova Tangará). (INCRA, 2018) O número de títulos expedidos é irrisório, 
diante da quantidade de assentamentos que foram implantados e famílias assentadas. (INCRA, 2018) 
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Mendes. Porém, vale ressaltar que os assentados do PA Engenho da Serra tentaram produzir 

leite orgânico e, conforme João, “o grupo caminhou bem, mas depois não tivemos apoio pra 

continuar, faltou orientação pra a gente continuar”.  

Segundo Souza, Gebara e Jorge (2009), a adoção de novos fazeres representa uma forma 

estratégica de sustentabilidade econômica e manutenção da estrutura familiar na unidade da 

produção. Portanto, a adoção de novas atividades no campo, constitui-se de uma alternativa ao 

desenvolvimento produtivo e social das famílias assentadas.  

Desse modo, as estratégias escolhidas pelos assentados permitem o desenvolvimento da 

territorialidade a partir das ações e práticas observadas nesses assentamentos. A territorialidade, 

portanto, vai além da relação do sujeito com o território, correspondem ao conjunto de 

elementos relacionados aos modos e meios de vida e representação no território. Segundo 

Raffestin (1993), a territorialidade compreende a relação entre sociedade-espaço-tempo, ou 

seja, origina-se da relação entre elementos que variam ao longo do tempo. 

Entende-se o território desses assentamentos, com a seguinte afirmação de Souza (2014, 

p. 4): “o território é a organização espacial da diferença, das diferentes formas de exercício e 

consolidação do poder sobre determinada espacialidade”. Destarte, a partir das diferenças que 

possam vir a ter o território, compreende-se a realidade desse, baseado no desenvolvimento da 

territorialidade. 

 Em vista disso, as famílias que vivem, nesses assentamentos, são compostas por 

pessoas de diferentes procedências, em sua maioria do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, o 

que revela, portanto, a demanda por terra e trabalho na mesorregião.  

 

A produção nos assentamentos de reforma agrária: organização produtiva e renda  

Nos PAs foi identificado que, mesmo com atividades diversificadas, a principal 

atividade desenvolvida dos lotes é a pecuária leiteira. Segundo o extensionista do EMATER, a 

aptidão agropecuária da área onde se localizam os assentamentos corresponde a pecuária, assim 

como indicado pelos laudos de avaliação dos imóveis rurais realizado pelo INCRA (1998) e 

EMATER (2018). 

O leite é matriz produtiva e, portanto, a manutenção da pecuária, como principal 

atividade, contribui para a ampliação da produção leiteira nos assentamentos e no município. 

Isso é evidenciado na fala de José, ao contar sobre a atividade leiteira no PA Divisa 
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[...] mas o que a gente vê é que parte de produtividade avançou muito nas áreas 
de assentamento, [...] eu avalio assim, quando a gente chegou aqui o 
proprietário produzia 154 litros de leite por dia aqui, e hoje essa propriedade 
produz aqui cerca de 5 a 6 mil litros de leite dia, 10, 15 vezes mais, [...] 
aumentou a produtividade, fora outras coisas. Ele tinha na propriedade cerca 
de 500 animais, essa propriedade aqui hoje tem de 3 a 4 mil animais então tudo 
isso são pontos positivos [...], a terra realmente está produzindo, então se há 
mais propriedades disponíveis e são parceladas, com certeza vai haver um 
aumento de produtividade em todo sentido, isso é bom, pras famílias, isso é 
bom, [...] pro município que recebe mais renda, todo recurso que a gente recebe 
aqui é gasto dentro da cidade. Então isso gera muito benefício, não só pras 
famílias, como pra sociedade em geral, pro governo, que tudo isso gera 
imposto. (JOSÉ, 2017) 

 
A partir dessa fala do entrevistado A do PA Divisa e das informações da Tabela 1, 

evidencia-se que a principal atividade desenvolvida para geração de renda nos assentamentos é 

a pecuária leiteira. O desenvolvimento dessa atividade praticada corresponde a 92,3% no PA 

Engenho da Serra, 90% no PA Divisa e 61,9 % no PA Chico Mendes (TABELA 1).  

Tabela 1. Principais atividades econômicas desenvolvidas pelas famílias, dos assentamentos, 

2017/2018. 

  

Fonte: Trabalho de campo (2017 e 2018). 

 

Pressupõe-se que a pecuária é a atividade econômica principal em todos os 

assentamentos, visto que mais de 60% das famílias entrevistas a destacam. A agricultura é 

observada como atividade econômica relevante, principalmente no assentamento Chico 

Mendes, sendo a única para 14,29% das famílias e conjuntamente com a pecuária para 23,81%. 

Neste assentamento, os principais produtos destinados para a comercialização são PA: cenoura, 

mamão, jiló, pimenta, hortaliças, manga, abóbora, batata, laranja, melancia, milho, limão e 

mexerica, esses produtos são vendidos via PAA e PNAE para unidades da rede de ensino e, a 

produção excedente, são vendidos a sacolões e/ou pessoas na cidade de Ituiutaba. Para o 

assentamento Engenho da Serra, a agricultura não é indicada por nenhuma família como 

atividade econômica. No entanto, 7,7% indicam que há outras atividades econômicas 

PAs Agricultura Pecuária
Agricultura e 

Pecuária leiteira
Pecuária de corte 

e gado solteiro
Chico Mendes 14,29 61,90 23,81 -
Divisa - 90,00 10,00 -
Engenho da Serra - 92,30 - 7,70

Principais atividades econômicas (%)
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consideradas como principais, são elas: pecuária de corte e gado solteiro. A quantidade de gado 

criado pelas famílias nos assentamentos está apresentada na Tabela 2. 

Tabela 2. Famílias com criação de gado (por quantidade de cabeças) nos PAs.   

 

Fonte: Trabalho de campo (2017 e 2018). 

 

A escolha por essa atividade, principalmente a leiteria, se deve a: segurança, facilidade, 

custos baixos de produção e garantia de renda. Razões também destacadas por Paulino (2003). 

Além disso, os assentados evidenciaram dificuldades para a realização da atividade agrícola, 

como a preparação da terra (falta de instrumentos de trabalho, condições da terra e apoio técnico 

insuficiente) e de comercialização dos produtos agrícolas (estrada e transporte). No que se 

refere ao apoio técnico, conforme aponta o extensionista da Emater, o serviço oferecido não é 

suficiente para atender as demandas das famílias, devido ao reduzido número de profissionais. 

A produção de leite pelas famílias nos assentamentos pode ser observada na Tabela 3, 

em que se identifica que mais de 50% das famílias tem a atividade econômica leiteira, 

produzindo mais de 50 litros dia, indicativo da relevância dessa atividade para a renda dos 

assentados.  

Tabela 3. Famílias produtoras de leite (capacidade de produção) nos PAs. 

 

Fonte: Trabalho de campo (2017 e 2018). 

 

Porém, é importante considerar que se observa a formação de outras rendas para essas 

famílias, que são as rendas não monetárias. Segundo Belletani (2010), a renda não monetária 

corresponde a produção de animais e/ou vegetais produzidos para o consumo das famílias. 

PAs Até 30 cabeças De 31 a 50 cabeças Acima de 50 cabeças
Chico Mendes 58,82 35,29 5,88
Divisa 10,53 26,32 63,16
Engenho da Serra 56,25 31,25 12,50

Famílias com criação de gado (%)

PAs Até 50 litros De 51 a 100 litros Acima de 100 litros
Chico Mendes 31,25 25,00 43,75
Divisa - 33,33 66,67
Engenho da Serra 47,06 47,06 5,88

Famílias produtoras de leite (%)
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Entende-se, assim, como a produção realizada para o autoconsumo e auto abastecimento. 

(BELLETANI, 2010) 

Dos produtos relacionados a renda não monetária, evidenciados nos assentamentos, 

destacam-se: mandioca, hortaliças, limão, jaca, guapeva4, pimenta, mexerica, laranja, milho, 

manga, cana-de-açúcar5, guariroba, goiaba, batata-doce, abóbora, jiló, banana, abacate, cajá-

manga, melancia, feijão-macáçar, quiabo, jurubeba, abacaxi, manga, dentre a produção 

agrícola, e frango, ovos, leite, queijos, doces e suínos, da pecuária. 

Outra fonte de renda é daquelas atividades que destinam sua produção ao PAA 

(Programa de Aquisição de Alimentos) e PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). 

O PA Chico Mendes é o único, dos assentamentos analisados, que possui famílias cadastradas 

nesses programas (TABELA 4). Dentre aqueles que desenvolvem a agricultura, 75% estão 

inseridos nas políticas públicas de desenvolvimento rural.  

 

Tabela 4. Produção e Renda das famílias vinculadas ao PAA e PNAE, no PA Chico Mendes. 

  

Fonte: Trabalho de campo (2017 e 2018). 

 

Na Tabela 4, das famílias cadastradas nos programas, 50% destinam toda sua produção 

ao PAA e PNAE (FIGURA 1) e 50% destinam mais da metade de sua produção. Isso indica a 

significância desses Programas para composição das rendas, visto que para 66,67% das famílias 

a renda tem essa origem.  

Ao serem questionados quanto a importância dos programas na venda dos produtos, as 

respostas variaram em relação a conseguirem comercializar seus produtos, os preços, melhoria 

nas condições de vida e renda, assim como a sobrevivência no lote. Todos esses assentados 

perceberam mudança a partir do cadastro nesses programas. Dentre as mudanças evidenciadas 

pelos assentados destacam-se: garantia de contrato, preço e renda. Assim, as dificuldades 

 
4 Fruto típico do Cerrado. 
5 A cana-de-açúcar existente é utilizada para a alimentação do gado. 

Produção destinada aos 
programas

Renda familiar proveniente 
destes programa 

Até 50% 0 33,33
Mais de 50% 50 50
100% 50 16,67
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financeiras familiares foram diminuídas, bem como os prejuízos produtivos (garantia de venda 

e de recursos para investir na melhoria da produção). 

 

Figura 1. Produção agrícola destinada ao PAA/PNAE no PA Chico Mendes, 2018. 

 

Fonte: Trabalho de campo (2017). 

 

Observa-se que nos lotes onde as famílias são cadastradas nos programas públicos (PAA 

e PNAE), há uma diversidade produtiva. As famílias garantem sua reprodução por meio de sua 

inserção nessas políticas, permitindo a reprodução das famílias camponesa e, portanto, 

fortalecendo a produção de alimentos para o município e para a merenda escolar. 

Segundo Lopes e Almeida (2012), os recursos para o desenvolvimento do PAA, ainda 

são insuficientes, porém, demonstra resultados importantes aos “produtores da agricultura 

familiar camponesa”. Os autores afirmam que esses resultados revelam a dimensão das ações 

do Estado que, por meio de políticas como essa, possibilita a esses sujeitos vantagens em 

relação a comercialização de seus produtos e, também, no estabelecimento dos preços a serem 

praticados. Porém, há um baixo percentual de famílias inseridas nesses programas e isso 
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permite inferir que alternativas são tomadas pelas famílias, na busca por outros meios de 

garantir sua reprodução social. 

Com outra lógica de funcionamento, tem-se a produção leiteira que é destinada para 

laticínios de Ituiutaba e de municípios próximos. O leite produzido é armazenado em tanques 

de expansão (FIGURA 2). Há assentados que armazenam o leite coletivamente e fazem o 

controle diário do volume de depósito nos tanques, para posteriormente calcular os rendimentos 

oriundos de sua produção. Nos assentamentos, há produção leiteira realizada manualmente, 

bem como por ordenha mecânica. 

 

Figura 2. Pecuária leiteira nos assentamentos PA Divisa, PA Chico Mendes e PA Engenho da 

Serra.  

 

Fonte: Trabalho de campo (2017). 

 

A coleta do leite é realizada a cada dois dias, pela empresa responsável pelo transporte 

do produto. A produção leiteira, majoritariamente, é destinada a agroindústrias leiteiras. De 

acordo com o levantamento realizado foi identificado o fornecimento de leite para três laticínios 

distintos: Alimentos Triângulo Mineiro, Laticínio Canto de Minas e Piracanjuba. 

A empresa Laticínio Canto de Minas localiza-se no município de Ituiutaba e foi criada 

no ano de 1994. Tem unidades de produção, além do estado de Minas Gerais, nos estados de 
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Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Amapá e Maranhão. O leite utilizado na produção é 

coletado a cada 48 horas, para após ser pasteurizado. A empresa produz diferentes tipos de 

queijo, requeijões e fermentados (CANTO DE MINAS, 2017). A outra empresa é a Alimentos 

Triângulo Mineiro que foi fundada no ano de 1985 e está localizada no município de Canápolis 

na BR-153. A atividade inicial da empresa consistia na produção de doces caseiros, mas hoje é 

formada por leite condensado e leite UHT, que são distribuídos e comercializados nos estados 

de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Paraná e Mato Grosso do Sul 

(ALIMENTOS TRIÂNGULO MINEIRO, 2017). A empresa Piracanjuba, faz parte do grupo 

Laticínios Bela Vista, que possui unidades de produção próprias e terceirizadas, em diferentes 

estados (Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais). A 

unidade ao qual os assentados fornecem o leite localiza-se no município de Santa Vitória - MG. 

(PIRACANJUBA, 2018). 

O contrato com as empresas pode ser firmado de forma individual ou coletiva 

(Associações). As associações são importantes enquanto alternativa à produção e reprodução 

das famílias, visto que propicia a participação daqueles que tem baixa produção. Segundo o 

José, o contrato estabelecido por associação garantiu melhores condições de negociação, com 

o pagamento de preços mais justos aos fornecedores de leite. Além disso, garantiu uma previsão 

da renda, diminuindo as incertezas dos assentados. José aponta as mudanças que foram 

percebidas, a partir da criação da associação e o estabelecimento de contratos com laticínios:  

Fez diferença, porque o leite quando tem muito, ele baixa o preço, quando tem pouco 
sobe, e nessa variação se você tem um preço estável, com contrato de um ano, você 
sabe programar toda a sua produção, o que você vai investir em ração pros animais, 
porque você já tem, mais ou menos a sua renda definida, né, você tem mais ou menos 
uma visão do que você vai ganhar. Então, antes de a gente se organizar nesse sistema, 
acontecia que a gente previa que o leite daqueles 2 ou 3 meses ia melhorar de preço e 
o que que acontecia, a gente acabava fazendo um investimento maior em ração, né em 
alguns produtos, pra aumentar o leite e acontecia que o leite baixava. Então acabava 
que as vezes a sua renda diminuía muito e isso gerava um desânimo no pessoal, isso 
aconteceu muito, de pessoas vender todo seu gado de leite por essa situação, né. Não, 
não compensa. E a partir disso, de uns 4 anos pra cá, que a gente começou a se 
organizar, nesse sistema, você não vê ninguém falar que quer vender o gado, que está 
desanimado, é pelo contrário, as pessoas querem investir mais, mais matriz, mais 
animais, pra aumentar a produção. Então, eu vejo que houve um avanço muito grande 
em relação a isso. (JOSÉ, 2017) 
 

Por outro lado, percebe-se uma dependência das famílias aos laticínios, em que por mais 

que tenham a garantia de venda de seus produtos, estabelece-se a sujeição dos assentados aos 

laticínios da região. Identifica-se, portanto, a sujeição da renda da terra, a partir da integração 
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dos assentados com os laticínios, transferindo a riqueza gerada pelos camponeses aos 

capitalistas do setor. É possível entender a partir de Paulino e Almeida (2010), que esse 

fenômeno ocorre, pois, nessa integração, a exploração sobre o assentado se dá de maneira 

indireta, em que a preservação da propriedade da terra, e sua força de trabalho, aparecem ocultas 

ao seu produto. Consequentemente, tem-se a monopolização do território pelo capital do setor 

leiteiro.  

 Nesses assentamentos, seguindo a lógica apresentada por Paulino e Almeida (2010), a 

pesquisa de campo identificou que a maioria das famílias vende a produção do leite para 

laticínios, em destaque a empresa de Alimentos Triângulo Mineiro (TABELA 5). Esta está 

localizada em outro município, distando a 75 km da Capela Nossa Senhora Aparecida (PA 

Engenho da Serra).  

Tabela 5. Laticínios de destino da produção do leite das famílias nos PAs.   

 

Fonte: Trabalho de campo (2017 e 2018). 

 

A fala de José ajuda a explicar esta escolha: “[…] e houve uma modificação, os líderes 

se reuniram e procurou outro laticínio (Alimentos Triângulo Mineiro), dentro das condições, 

das propostas da comunidade, né o preço, o valor, contrato.” 

No acordo estabelecido de compra e venda do leite, considera-se o índice CEPEA 

(Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba 

(TABELA 6). O índice CEPEA utilizado como base para o cálculo do valor pago do leite é 

definido mensalmente, considerando os preços brutos do leite, que se referem aos valores pagos 

por laticínios/cooperativas e os preços líquidos dos valores recebidos pelos produtores 

(CEPEA, 2017).  

Tabela 6. Preços pago ao produtor: Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba - Preço Líquido 

(Abr/Mai), 2017. 

PAs Alimentos Triângulo Mineiro Canto de Minas Piracanjuba

Chico Mendes 60,00 33,33 6,67
Divisa 78,95 21,05 -
Engenho da Serra 81,82 9,09 9,09

Laticínios
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Fonte: Elaborada a partir de CEPEA/ESALQ (2017). 

 

A determinação dos preços pagos aos assentados corresponde ao índice CEPEA e um 

adicional que varia de R$ 0,08 a R$ 0,12 de acordo com a qualidade do leite fornecido. Desse 

modo, para que os assentados consigam atingir melhor preço pago no litro do leite precisam 

garantir padrão de qualidade. Segundo Paulino (2003), ao analisar a instituição do Programa 

Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite (PNMQL), verifica que essa medida faz com que 

a responsabilidade sobre a qualidade do leite seja dos produtores, beneficiando as indústrias em 

detrimento daqueles. 

Assim, o setor leiteiro também é impactado pela liberalização econômica e isso amplia 

o poder das empresas frente ao produtor (Paulino, 2003). Com essa liberalização, o Estado 

viabiliza o “fortalecimento dos oligopólios”, o que acarreta diminuição dos níveis de renda dos 

pequenos produtores.  

De acordo com as informações coletadas, as atividades desenvolvidas no lote não são 

suficientes para a geração de renda de algumas famílias. Assim, algumas famílias, para garantir 

sua reprodução e permanência nos lotes, optam pelo trabalho na área urbana e em fazendas 

próximas, retornando para a relação capital/trabalho. Essa dificuldade é observada desde o 

início do acampamento, como relato de José, 

Outras [dificuldades] por exemplo não tinha recursos pra permanecer, então teve 
alguns sindicatos ajudou pra que aquelas famílias permanecesse até vim os primeiros 
recursos. Pra poder ele começar a trabalhar normal, alguns de nós conseguimos é 
serviços em propriedades aqui, é vizinha, isso é que garantiu o sustento até a gente 
normalizar. (JOSÉ, 2017) 
 

Assim, as rendas são complementadas por trabalho registrado (professoras e secretárias) 

e temporário “bicos” em fazendas próximas ou na cidade (corte da cana-de-açúcar, capina, 

construção civil, construção de cercas nas fazendas, plantio de milho e cana-de-açúcar, dentre 

outras). Destaca-se, também, a relevância das aposentadorias para a renda das famílias.  

Para identificar o valor da renda das famílias assentadas, utilizou-se como parâmetro o 

salário mínimo nacional para o ano de 2017, dividido em quatro categorias: até 1 salário 

Máximo 
Líquido

Mínimo 
Líquido

Médio 
Líquido

Preço 1,4543 1,1507 1,3104
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mínimo, até 2 salários mínimos, até 3 salários mínimo e mais de 4 salários mínimos (TABELA 

7).  

Tabela 7. Renda média mensal oriunda na produção no lote, 2017/2018. 

  

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2017/2018). 

 

Verifica-se que, no PA Chico Mendes e PA Divisa, as rendas médias estão 

principalmente dentro da faixa “De R$ 937,01 a R$ 1.874,00”, sendo de 47,62% e 45% 

respectivamente, e para PA Engenho da Serra na faixa de “até R$ 937,00” (61,54%).  

Frente a relevância da atividade leiteira, pode-se afirmar que essa é a principal geradora 

de renda. Assim, essa produção se justifica, visto que, segundo CLEPS JR. (1998), o setor do 

leite é o de maior tradição na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, além de ser o setor 

mais relevante para ocupação econômica e renda dos produtores da região. Os autores Souza, 

Gebara e Jorge (2009), também, destacam que o leite, como matriz produtiva nos 

assentamentos, consiste em uma importante atividade econômica e de subsistência. Assim 

como Almeida (2006), ao afirma que 

[...] para o campesinato o gado [leiteiro] tem função de garantir a reprodução do grupo 

familiar, porque, para ele, acumulação tem sentido de melhoria das condições de vida. 

Situação esperada por qualquer grupo social, caso contrário, seria idealismo. (p.286) 

 

Portanto, essa atividade é a grande responsável por satisfazer as necessidades das 

famílias dos PAs. Paulino e Almeida (2010, p. 43) salientam que “A apropriação da renda 

aparece convertida em bem estar. Assim, ela é responsável por uma reelaboração do equilíbrio 

entre o esforço exigido para a realização do trabalho e o grau de satisfação das necessidades 

familiares.” Além disso, é importante considerar a importância do leite como matriz produtiva 

nos assentamentos. O desenvolvimento de práticas, durante a construção desse território e 

diante da busca por alternativas para garantir a reprodução do grupo familiar, possibilita a 

construção de uma diversidade de saberes a partir das realidades vivenciadas.  

PAs Até R$937,00
De R$937,01 a 

R$1.874,00 
De R$1.874,01 a 

R$2.811,00
Mais de R$2.811,01 

Chico Mendes 23,81 47,62 19,05 9,52
Divisa 10,00 45,00 5,00 35,00
Engenho da Serra 61,54 23,08 15,38 -

Renda média das famílias (%)
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A produção dos PAs difere, portanto, da produção capitalista, pois não se observa nos 

assentamentos a utilização das rendas como capital, mas sim como meio para a subsistência. 

Para Marx (1985, p. 660), a lógica capitalista se dá quando “Uma pessoa só assume a feição 

econômica de capitalista quando seu dinheiro funciona continuamente como capital.”  

Desse modo, verifica-se que a integração nos assentamentos permite possibilitar 

melhores condições de vida para as famílias. Essa integração caracteriza-se como uma lógica 

diferenciada, conforme Souza, Gebara e Jorge (2009), pois a inserção se dá a partir do princípio 

básico de reprodução e não de acumulação. Desse modo, a permanência dessas famílias se 

estabelece a partir das relações sociais, de suas práticas socioespaciais e de seus entendimentos 

sobre o trabalho, utilizando da terra como valor de uso e não de troca ou reserva (SOUZA, 

2009).  

 Assim, a partir da materialização destes territórios e diante da integração com a 

agroindústria leiteira e os programas públicos PAA e PNAE, os assentados conseguem garantir 

sua reprodução social, bem como a possibilidade de melhores condições de vida. 

Isso posto, a territorialização e territorialidade são processos contínuos no qual as 

práticas sociais inseridas nessa espacialidade, são determinantes para se analisar as 

transformações oriundas do processo de espacialização dos assentamentos rurais em Ituiutaba. 

De modo que, a partir das relações de poder observadas, representam a materialidade e 

imaterialidade dessa fração do território, expressa pelas relações sociais e de produção na 

diversidade das características dos sujeitos, das habitações, dos movimentos e do modo de vida. 

 

Considerações finais  

Os assentamentos rurais correspondem a uma fração do território constituído a partir da 

conquista dos assentados que se organizam, a fim de alcançar melhores condições. Inicialmente, 

para garantir as necessidades das famílias, há várias tentativas de produção agrícola, porém isto 

resulta em custos e riscos decorrentes do desconhecimento da condição real da terra, do 

mercado local e da falta de recursos, problemas que poderiam ser reduzidos com a assistência 

técnica e apoio do Estado.  

Com o desenvolvimento dos assentamentos estudados, observa-se a diversificação da 

produção para autoconsumo e comercialização. Há o predomínio da produção agrícola no PA 

Chico Mendes que se sustenta com a integração aos programas de desenvolvimento rural (PAA 
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e PNAE). Nesse caso, observa-se a menor dependência a lógica de mercado e a garantia da 

reprodução das famílias. 

Por outro lado, nos três assentamentos, a produção predominante é a leiteira que é 

negociada, principalmente, com laticínios. Para aumentar o poder de negociação, visto que a 

lógica é de mercado, os assentados formam associações. A partir dessa organização conseguem 

firmar contratos mais vantajosos quanto ao preço, visto que negociam volumes maiores de leite. 

Além disso, diminuem a incerteza quanto a produção, pois nos contratos estão estipulados a 

média da produção. No entanto, esses contratos aumentam a dependência dessas famílias 

quanto a relação com os laticínios. Assim, ao mesmo tempo que essa atividade e meio de 

comercialização garante a manutenção dos sujeitos nos lotes, mantem parte do poder exercido, 

pelas empresas, sobre as relações sociais engendradas no espaço. Assim, conserva-se a situação 

de monopolização do território, que induzem formas de reprodução social subordinadas à lógica 

de mercado. 

Isto posto, tem-se que os sujeitos desses assentamentos são parte integrante da 

contradição do capital no campo. E o modo de vida por meio de suas estratégias e sujeição da 

renda ao capital, garante seu modo de reprodução. Evidencia-se, portanto, que a exploração do 

capital ocorre por meio da produção leiteira. E os laticínios/agroindústrias se valem dessas 

relações para conseguir a produção de capital. Logo, para garantir a reprodução social dos 

assentados, estes se inserem nessa lógica de produção. 

 Os sujeitos dessa espacialidade, de acordo com suas demandas, buscam estratégias a 

fim de garantir seu modo de vida e trabalho. Entretanto, a resistência nos lotes ocorre não só 

pela renda monetária obtida da relação mencionada, mas também, dos trabalhos realizados fora 

de seus lotes, aposentadorias, da renda proveniente de políticas públicas e da renda não 

monetária.  

Ademais, com o acesso a terra esses sujeitos se emancipam da relação capitalista de 

produção, tendo em vista que eram trabalhadores assalariados, parceiros, temporários e/ou 

volantes. Portanto, as políticas públicas possuem papel relevante frente ao desenvolvimento 

socioeconômico, de modo a possibilitar a emancipação e autonomia dos sujeitos frente à lógica 

de acumulação do capital.  
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Sendo assim, a realização de uma reforma agrária no país se faz necessária, pois, por 

meio de ações e políticas públicas, criam-se possibilidades para ampliar o acesso dos sujeitos à 

melhores condições de vida e trabalho.  
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VIOLÊNCIA NA LUTA PELA REFORMA AGRÁRIA 

 

Valéria dos Santos 

Iasmim Fernanda Vieira 

 

Resumo  
 
Desde a sua criação, o MST vem lutando contra diversas forças, que buscam por meios violentos, um extermínio 
tanto do movimento como também da bandeira ateada pelo mesmo: A Reforma Agrária. Por mais de trinta anos, 
o MST lutou contra o agronegócio e as políticas, que atreladas ao primeiro, concomitantemente negavam a 
Reforma Agrária. Essa luta sempre teve como característica a violência sofrida pelos povos Sem Terra. O objetivo 
desse artigo é abordar por meio de pesquisa bibliográfica, alguns momentos da história dos movimentos de luta 
pela terra, trazendo enfoque no MST, abordando algumas referências a violência na sua luta pela Reforma Agrária. 
Palavras chave: Violência, MST, Reforma Agrária. 
 

Introdução  

O presente trabalho tem por objetivo abordar a questão da luta pela terra no Brasil, 

trazendo como principal representante deste movimento o MST (Movimento dos Trabalhadores 

Sem Terra). Buscamos nesse contexto compreender como se formaram os movimentos sociais 

de luta pela terra, e a partir delas, as dificuldades encontradas na luta pela reforma agrária. 

Com base na pesquisa bibliográfica, buscaremos abordar aqui não só a questão do direito 

à terra, mas principalmente as violências sofridas pelos povos camponeses na luta por essas 

terras, as ameaças e as perdas durante a trajetória do movimento. 

Dentre tantos movimentos que lutam pelo direito a terra, focaremos esse estudo no MST, 

levando em conta a sua melhor organização enquanto um movimento social articulado e 

especializado na luta pela terra. 

É garantido a todos pela lei n° 504/64, presente na constituição, o direito à terra 

condicionada pela sua função social. Portanto, temos como principal função, dialogar sobre as 

lutas e as violências sofridas pelos trabalhadores sem-terra na luta por algo que lhes é garantido 

por lei, trazendo no presente trabalho uma explanação da questão da violência na luta pela terra 

ao longo da história do MST. 

Por fim traremos nossas considerações a partir da abordagem textual, trazendo o que se 

conclui a partir do mesmo. 

 

Movimentos de luta pela terra: um contexto histórico  
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 A história de luta pela terra não é exclusividade do século XXI, essa luta vem desde a 

nossa colonização, desde os indígenas, quilombolas, e vários outros povos que ao longo da 

história do Brasil, foram explorados, ameaçados e expulsos de suas próprias terras, perdendo 

não somente o território, mas também a sua cultura. 

  Segundo TAVARES, 2000, existem no âmbito agrário cinco formas de violência, que 

segundo ele, se torna útil para a descrição da sua ocorrência na sociedade. A primeira está ligada 

ao tipo de relação do homem com a natureza, onde ocorre uma relação de estranhamento 

humano com o mundo natural, é a violência ecológica, que depreda a fauna, a flora e o meio 

ambiente. 

A segunda dimensão de violência agrária, a violência costumeira envolve as relações de 

dominação entre classes e os grupos sociais. Essa violência foi desnaturalizada pelos quilombos 

e outros movimentos, que na tentativa de construção de uma ordem social, denuncia o caráter 

violento da sociedade escravista. Na atualidade ela está presente em diversas modalidades 

sociais, sempre com a participação de empresas privadas nacionais e estrangeiras.  

A terceira forma de violência no espaço agrário, expressa a dominação entre as classes 

sociais no campo, estas sempre exercidas e executadas por orientação de mandantes, e 

executada por executantes individuais ou milícias privadas. Um traço que marca essa forma de 

violência consiste no assassinato de líderes e pessoas afrente dos movimentos sociais, quase 

sempre com impunidade aos executores. 

A quarta face da violência seria a violência programada. Esta seria exercida pelas 

agências públicas e privadas de colonização, mais presente nas regiões de colonização de novas 

terras. 

O autor se dirige a quinta forma de violência no campo como a violência simbólica, que 

seria as ameaças de morte, as “mortes anunciadas”, e também a colonização de novos lugares, 

como a Amazônia. 

Essas formas de violência estão presentes nas variadas formas de luta, e podem ser 

diagnosticadas na história tanto dos movimentos sociais, como de forma geral na história do 

Brasil, mas que na atualidade passa a fazer parte significativamente na história de luta pela 

terra. 

Os conflitos e a violência pelo direito a terra têm sua origem na colonização brasileira e 

perdura até os dias de hoje, período que vem sendo marcado por episódios de violência e 
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intolerância social, pelo qual se deverá lutar mais ainda contra as forças do capitalismo na busca 

por um direito igualitário de acesso a terra. 

Com a colonização, veio o capitalismo que teve como principal objetivo a 

comercialização da terra, que virou produto de conquista e destruição do território brasileiro. A 

partir desse contexto a terra passou a ser um bem capitalizado, que passou a gerar lucro, sendo 

de grande interesse para o capitalismo.  

O latifúndio detém de uma porcentagem alarmante do território brasileiro, e atrelado ao 

agronegócio, fazem da terra um capital financeiro, tirando sua função social, tornando-a núcleo 

desse capital, e geradora de todo o lucro arrecadado.  

Os ex escravos passaram a ser pessoas livres e sem-terra, tendo agora que trabalhar para 

os antigos senhores de escravos, que passam a ser o senhor das terras. Para aumentar seu poder, 

muitos obtinham as terras pelo processo de grilagem. 

 
Para a formação das fazendas desenvolveu-se um processo de grilagem de terras. As 
terras devolutas foram apropriadas por meio de falsificação de documentos, subornos 
dos responsáveis pela regularização fundiária e assassinatos de trabalhadores. Assim, 
os grileiros - verdadeiros traficantes de terra - formaram os latifúndios. (MANÇANO, 
2001). 

 

 A história da luta pela terra, traz como principais consequências, num período de 500 

anos, episódios sangrentos de genocídio, além de um crescimento exacerbado da desigualdade 

social que assusta e preocupa. 

 Se compararmos a questão agrária ao processo de formação do latifúndio, esta primeira 

é muito recente. A luta pela reforma agrária tomou corpo através de organizações políticas a 

partir da década de 50, com as ligas camponesas. Porem a luta pela terra já nasceu com o 

latifúndio, e por isso é importante esclarecer a diferença de luta pela terra e luta pela reforma 

agrária. A luta pela terra sempre esteve presente, mesmo antes dos projetos de Reforma Agrária. 

A luta pela terra é feita por trabalhadores, enquanto a luta pela Reforma Agrária é feita abrange 

uma entidade organizada, formada por diferentes instituições. 

No livro A Geografia das Lutas no Campo, de Ariovaldo de Oliveira, ele cita alguns 

conflitos sociais no campo que tiveram como finalidade a luta pela terra, como os posseiros, 

que vêm historicamente lutando contra os latifundiários especuladores e grileiros. Eles fazem 

parte da história de luta pela terra e pela liberdade no campo.  
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São também, memórias da capacidade de resistência e de construção social desses 
expropriados na busca por uma parcela do território e memórias da capacidade 
destruidora do capital, dos capitalistas e de seus governos repressores. (OLIVEIRA, 
2001.) 
 

As lutas camponesas no século XX que ocorreram no campo nordestino entre 1950 e 

1960, mas ganharam projeção nacional quando muitas de suas lideranças foram assassinadas, 

também trazem lembranças da resistência do camponês. Neste período foi criada a (Contag) 

confederação dos trabalhadores da agricultura, e a SUPRA, criada no governo de João Goulart 

com intuito de um início de Reforma Agrária, que mais tarde é sufocado pelo golpe de 64. 

 

O governo militar com sua política territorial voltada para os incentivos fiscais aos 
empresários, de um lado, e de outro fomentando, também na Amazônia, a colonização 
como alternativa à Reforma Agrária nas regiões de ocupação antiga (NE, SE e S), 
criou o cenário para a violência. (OLIVEIRA, 2001.) 

 

Foi neste mesmo período, por volta de 1950, que no estado do Paraná se iniciam diversos 

conflitos e lutas pela terra. Uma delas, a Guerrilha de Porecatu, que teve seu auge a partir do 

momento em que o governo passa a doar a terra em que os posseiros estavam assentados, para 

grandes proprietários. O estado por sua vez ordena o despejo dos posseiros, e estes passam a 

resistir de forma organizada em grupos armados que atacavam as fazendas. 

 

Nos últimos meses de1950, devido à ação do Partido Comunista do Brasil, através dos 
seus comitês regionais de Londrina, no Paraná, e de Presidente Prudente e Assis, em 
São Paulo, eclodiu a guerrilha de Porecatu, tendo como um dos chefes José Billar. As 
lutas prosseguiram, com mortos e feridos, até janeiro de 1951, quando assumiu um 
novo governador disposto a resolver o problema. (OLIVEIRA, 2001). 

 

Neste mesmo período, no sudoeste do Paraná, mais precisamente em Francisco Beltrão, 

Pato Branco e Capanema, dava início a Revolta dos Colonos. Agora também, a luta era pela 

terra. O governo vendia as terras já ocupadas, para grandes companhias colonizadoras. Desta 

vez eram os jagunços a mando do CITLA, que adentravam nas casas das famílias e matavam 

homens mulheres e crianças. O auge desta luta ocorreu em abril e maio de 1957. Conflitos 

armados ocorreram em toda a região, e perduraram até 1962, quando os colonos tiveram suas 

terras regularizadas e tituladas. 

Segundo OLIVIERA 2001, foi com as Ligas Camponesas que a luta pela terra tomou 

amplitude nacional. Em todo o território os trabalhadores organizavam- se e formavam as ligas 

camponesas, que tinham como objetivo um manifesto pelas injustiças que estavam sendo 
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submetidos os trabalhadores do campo pela introdução do capitalismo. Nesta época, a violência 

já marcava esses movimentos, com assassinatos de vários líderes dos trabalhadores envolvidos 

na luta pela terra. 

A partir de 1964, como a introdução do regime militar, a violência contra esses lideres 

aumentou, muitos foram presos e outros simplesmente desapareceram. 

 
O movimento militar de 64, que assumiu o controle do pais, instaurou a perseguição, 
prisão e "desaparecimento" das lideranças do movimento das Ligas Camponesas, e 
sua desarticulação foi inevitável. Deu-se aí, o início de um grande número de 
assassinatos no campo brasileiro. (OLIVEIRA, 2001). 

 
No período militar que perdurou de 1964 a 1985, os movimentos de luta pela terra foram 

de muitas formas silenciados pelo atual governo. Houve neste período inúmeras tentativas que 

extinção dos movimentos de luta pela terra, principalmente das ligas camponesas.  

Atrelado a toda repressão, nesse período cresce também a desigualdade social, ligada a 

má distribuição de terras e ao incentivo do governo aos latifúndios. Mais uma vez os 

movimentos de luta pela terra são amordaçados pelo estado e pelos fazendeiros e seus jagunços.  

 
Apesar da distância existente entre os movimentos sociais e o Estado, o MST não é 
alvo de repressão política direta. O MST luta por avanços democráticos pela via 
institucional e utiliza as ocupações de terra, seguidas da formação de acampamentos 
com centenas de famílias sem terra, como principal mecanismo de pressão.( 
MEDEIROS, 2006.) 

 

Foi nessa época também que se inseriu, com a instituição do Estatuto da Terra, o 

primeiro projeto de reforma agrária no Brasil. Os movimentos antes desse período eram apenas 

de luta pela terra, que abrangia somente os camponeses sem interferência de outros órgãos, 

como ocorre no contexto da reforma agrária, que abrange toda a sociedade. 

O Brasil se transforma no país dos latifúndios. No campo, o aumento da tecnologia e a 

mecanização da agricultura expropriou e expulsou das terras os trabalhadores rurais, forçando 

estes a buscarem novos territórios como a Amazônia e até mesmo outros países como o 

Paraguai. Esses ataques também agregaram novos elementos a questão agrária, o que fez com 

que esses conflitos aumentassem.  

A partir de 1980, a violência contra os camponeses cresce devido ao aumento da pressão 

social feita pelos mesmos. A modernização da agricultura gerou maior mobilização na luta pela 

terra. Nesta época surge a CUT (central única dos Trabalhadores) e o PT (Partido dos 

Trabalhadores). 
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Assim, com o aumento da pressão social, também cresceu a violência dos 

latifundiários, naquele momento praticada como recurso extremo para reter a 

propriedade privada capitalista da terra. (OLIVEIRA, 2001). 

 

É notório a partir deste período, um grande apoio do governo em relação aos grandes 

empresários, com o incentivo a desigualdade e a violência contra os movimentos do campo, 

dando como alternativa a reforma agrária a colonização da Amazônia, que mais adiante seria 

ocupada pelo latifúndio também. 

 A estatística das mortes da luta pela terra cresceu. Os latifundiários criaram a UDR 

(União Democrática Ruralista), que os auxiliava na defesa de suas propriedades. 

Como afirma Oliveira (2001) se a violência gera a morte, gera também as formas de luta 

contra a morte. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) é produto dessa 

contradição. 

 

MST: movimento de resistência  

 Nos anos de 1980 e 1981, forma registrados em todo o Brasil, inúmeros casos de 

violência na luta pela terra foram registrados. Foram cerca de 1.363 casos nesses dois anos, 

com 216 mortes. (OLIVEIRA,1994). 

Em busca de uma sociedade mais justa e igualitária, surge por volta de 1984, um 

movimento nacional de camponeses, que defenderá a Reforma Agrária, e ao longo de sua 

história vem desempenhando um papel fundamental na luta pelo território. É criado o MST.  

Esse movimento tem como base não só o movimento de luta, trata- se de nova opção de 

vida, uma estratégia de luta por parte de uma pequena parcela da propriedade brasileira que 

acredita na construção de uma nova sociedade, dotada de justiça dignidade e cidadania. O 

movimento agora é pensado e articulado, um movimento organizado e nacional. 

 

Hoje, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é que congrega, a nível 
nacional, a ação organizadora dos acampamentos como forma de luta pela terra. Este 
movimento, como todos sabemos, foi fundado em 1984 em Cascavel, Paraná, durante 
o Primeiro Encontro Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Tem comissões 
em mais de quinze estados e ação em mais de sessenta acampamentos no país. 
(OLIVEIRA,1994.) 

 

O MST constitui- se num movimento com perfil próprio, não se encaixava a ação dos 

sindicatos, e a estrutura sindicalista relacionadas ao sistema fundiário. Transformaram os 
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acampamentos de lona em forma de luta política, para ter suas demandas atendidas. Nesse 

sentido, a Reforma Agrária, foi a bandeira que deu sentido e construiu a identidade do 

trabalhador rural, sendo aos poucos identificada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. 

 
“ O MST incomoda não somente porque traz de volta ao cenário político a questão 
agrária, que é um problema secular no Brasil. A impressão é de que o seu próprio jeito 
de ser é o que incomoda mais: suas ações, mas principalmente os personagens que faz 
entrar em cena, sua postura, sua identidade, e que podem aos poucos espalhar- se e 
constituir outros sujeitos, sustentar outras lutas”. (CALDART, 2000.) 
 

O MST se torna uma entidade autônoma, que se estrutura através das experiências; 

cresce e conquista terras e organiza- se em muitos estados brasileiros. A partir daí se dá a 

chamada territorialização, firmando o seu domínio sobre as terras conquistadas. A formação de 

novos assentamentos rurais abre novas frentes de luta principalmente conta o latifúndio e 

também a alguns órgãos do estado. 

Em toda trajetória do MST, este teve que lutar muito, para que o governo mantivesse a 

Reforma Agrária na agenda política, pois além de contrariar as vontades de agronegócio, ela 

passou a ser questionada sobre sua eficiência. Apesar disso, muitas conquistar foram obtidas 

nesse período, como a criação da Ouvidoria Agrária Nacional, em 1999, com o intuito de 

garantir os direitos humanos e sociais no campo, prevenir e evitar o confronto entre os Sem 

Terra e os proprietários, que não obteve grande êxito, pois estes conflitos ainda existem, e na 

maioria das vezes, integrantes do MST são brutalmente assassinados nos confrontos. 

Desde sua criação, o MST vem lutando aliado a todos os povos que se identificam com 

o movimento, numa aliança política e histórica, agora não mais num processo de luta para não 

deixar a terra, e sim na luta para entrar na terra. 

 

O MST é parte desta luta do campesinato brasileiro, mas, sem dúvida alguma, o 
principal desses movimentos, por ter uma organização mais sólida, de caráter 
nacional. É aquele que está soldando a possibilidade de vitória da luta destes diferentes 
setores que formam o heterogêneo campesinato brasileiro. (OLIVEIRA, 2001.) 

 

Atualmente a violência contra trabalhadores rurais sem terra vem crescendo. Segundo 

dados do (CPT), cerca de um milhão de pessoas foram atingidas por conflitos no campo 

brasileiro nos últimos anos.  

 
Em 2018, cerca de 960.630 pessoas foram atingidas, contra 708.520 pessoas em 2017. 
Isso evidencia um aumento de quase 36% de pessoas envolvidas em conflitos do 
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campo, em relação ao ano anterior. No caso específico dos conflitos que envolvem a 
questão da terra, observa-se que em 2018 houve um crescimento de 11% em relação 
ao ano anterior. Os registros da CPT também denunciam que no período entre 1985 e 
2018, 1.938 trabalhadores e trabalhadoras foram assassinados em conflitos no campo, 
gerando um total de 1.466 ocorrências. Desse total, somente 117 responsáveis pelos 
assassinatos foram julgados, tendo sido condenados apenas 101 executores e 33 
mandantes. (CPT,2018.) 

 

O que preocupa além dessa violência, é claramente a impunidade. A lei fecha os olhos 

quando se trata da violência contra as classes sociais baixas, quando a violência é sofrida por 

um trabalhador, por uma trabalhadora é de clara observância. O atual presidente do Brasil, Jair 

Bolsonaro, traz desde sua campanha explicito a sua falta de interesse pela Reforma Agrária, 

assim também como o seu repúdio a classe trabalhadora e aos movimentos sociais, incluindo aí 

o MST. Conforme nota do CPT, o presidente tenta culpar as próprias populações do campo pela 

violência que sofrem e enfrentam historicamente. 

Neste mesmo âmbito, e mesmo governo quer permitir ainda o uso de armas por 

fazendeiros, o uso da violência para com os trabalhadores sem-terra. 

Partindo dessas informações, resta então uma grande preocupação referente a segurança 

das famílias integrantes do MST, e ressalta o período conturbado e preocupante que as políticas 

voltadas as classes oprimidas terão de passar. 

A ideologia revolucionária do movimento e sua importância política conquistada, são 

fatos que aliadas ao momento histórico, não garante a vitória, mas garante a luta. 

 

Considerações 

 

O capitalismo chegou ao Brasil junto com a colonização. A partir daí tudo o que a terra 

produzia passou a ser comercializado, inclusive a própria terra, que foi tirada dos povos que 

aqui viviam e desde então estão concentradas nas mãos dos grandes latifundiários que 

comandam a economia do país, e fazem dela um produto do capital, tirando a sua função social. 

Desde então o povo vem lutando pelo direito a sua terra, pela ação de movimentos de 

luta pela mesma. Desde a década de 80, esse movimento é representado pelo MST, que desde 

então vem se organizando e se articulando, e ganhando força e voz nessa luta pela Reforma 

Agrária.  

Agora o movimento torna-se algo organizado, articulado e político, ativo e concentrado 

no bem comum do direito s terra. 
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A violência contra o MST já deixou ao longo da história marcas contra a classe 

trabalhadora difíceis de cicatrizar, mas apesar de tudo esse movimento de mostra ativo e unido 

mais do que nunca.  
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A REFORMA AGRÁRIA E O SURGIMENTO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NO 

BRASIL 

Elaine de Jesus Silva Oliveira  

Tassíla Silva dos Santos 

Resumo 

O presente artigo tem como objetivo fazer uma reflexão teórica sobre a questão da terra e os usos no cenário 
brasileiro marcado pela concentração dos latifundiários e os conflitos de interesses pela terra entre os grandes 
proprietários e a população, tendo como objetivo principal a história da Reforma Agrária no Brasil e os principais 
Movimentos Sociais no Brasil. 

Palavras-chaves: 1. Terra; 2. Reforma Agrária; 3. Movimentos Sociais; 4. Brasil. 

 

Introdução 
 

A história da reforma agrária brasileira se inicia tardiamente no final dos anos 1950 e 

início dos anos 1960, quando a reivindicação pelas “reformas de base” agrária, urbana, bancária 

e estudantil tomou corpo e passou a fazer parte das discussões populares. Se destacando em 

meio às demais, a reivindicação pela reforma agrária, exigia a extinção do latifúndio existente 

desde a época de colonização do Brasil e a melhoria das condições de vida no campo. No Brasil 

o modelo de colonização contribui para a perpetuação de um sistema fundiário baseado na 

grande propriedade, afinal, o início da colonização no Brasil se deu através da concessão de 

grandes latifúndios no nordeste do país (as capitanias hereditárias e sesmarias), e o processo de 

criação dos latifúndios principalmente durante o período da ditadura militar. 

Os conflitos fundiários são disputas pela posse das terras presentes ao longo de toda 

história. Eles estão ligados a grande abundância desse fator produtivo (a terra). Contudo à 

medida que a agropecuária se consolidava nessa porção do território brasileiro, as empresas 

agrícolas, passavam a se estabelecer no espaço antes ocupados por pequeno e médios 

agricultores. 

 

A Reforma Agrária e o Surgimento dos Movimentos Sociais No Brasil Contexto histórico 

O conceito do meio rural é constituído pelas áreas não urbanas. São espaços que não são 

ocupados por cidades ou outro tipo de zona populacional. A maior parte das atividades 
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produtivas típicas desse espaço está relacionado com a agricultura pecuária e parte de 

extrativismo. De acordo com Mielitz, ele explica como o rural surgiu naquele tempo:  

A concentração das terras e do poder nas mãos das oligarquias rurais seguiu sem ser 
ameaçada, e as relações sociais de patronagem e dominação permaneceram quase 
como elementos culturais, não fossem filhas da brutal concentração da renda e do 
contraditório capital mercantil escravagista. (MIELITZ, 2013 p. 17) 
 

A paisagem rural costuma incluir grandes extensões de terra e atividades próprias da 

agricultura ou da criação de gado. Se a vida urbana está vinculada ao setor industrial. O meio 

rural inclui a criação de animais, plantações, cultivo, entre outros. O tipo de atividade: a 

produção de alimentos através da criação de plantas e animais. A esta atividade econômica está 

associada todos os traços que caracterizam o rural, como a diferença ambiental, já que no rural 

o contato com a natureza é direto. De acordo Inez existem três categorias de rural:  

As categorias definidas são as seguintes: 
 
• essencialmente rurais: são aquelas em que mais de 50% da população 
regional habitam em unidades de base rurais; • relativamente rurais: são 
aquelas em que entre 15% e 50% da população regional habitam em unidades 
de base rurais; e • essencialmente urbanizadas: são aquelas em que menos de 
15% da população regional habitam em unidades de base rurais. (INEZ, p.98) 

 

O conceito de rural, como muitos outros é suficiente e insuficiente ao mesmo tempo, 

porque a realidade não conhece classificações ou esquemas de qualquer espécie. Em meio a 

riqueza encontrada na zona rural se pode passar momentos de relaxamento em contato com 

tudo o que a natureza tem a oferecer. Produtos frescos e mais já que na zona rural, 

principalmente nas áreas de cultivo para consumo próprio, não se costuma utilizar elementos 

químicos para a produção de frutas e verduras. 

Em função da grande extensão territorial e da diversidade de solos e climas, o Brasil 

utiliza o solo de forma diversificada. As atividades agrícolas, pecuárias extrativistas se realizam 

em determinadas áreas, de acordo com estes fatores geográficos e também culturais. Santos e 

Medeiros faz uma passagem do pensador Abramovay (2000) que faz uma relação entre rural e 

urbano como: 

Por meio de pesquisas e discussões, compreender que os espaços rurais e urbanos são 
estruturados por agentes sociais com interesses distintos no uso do solo, com 
densidade de atividades e relações produtivas distintas, sem considerar a existência de 
uma sociedade urbana, isto é, uma construção fundamentada na inter-relação entre 
indivíduo e espaço. (SANTOS e MEDEIROS, 2013 p.81) 
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Seguindo essa linha de raciocínio, o espaço agrário é marcado por muitas lutas e 

contrastes, já no século XVI com as capitanias hereditárias, tem inícios da concentração de 

terras. Para Sposito (2006, p. 121), a distinção campo cidade se baseia em atributos como 

concentração demográfica (outro tipo de concentração também é utilizado, como objetos, 

infraestrutura etc.), diferenciação social e unidade espacial. 

As primeiras lavouras desenvolvidas em solo brasileiro eram de cana-de-açúcar e 

ocupavam a zona da mata nordestina. Elas se baseavam no sistema de plantations que consistia 

em grandes monoculturas (apenas um cultivo). Com o emprego da mão de obra escrava, cuja 

produção destinava-se à exportação.  

Através do território está subtendida essa multiplicidade de poderes que afetam, de 

diversos modos e graus, qualquer ação de planejamento, como diz Tartaruga: 

 

A produção agrícola no Brasil está organizada basicamente em dois modelos. A 
agricultura familiar, que se dedica à produção de alimentos que abastecem o mercado 
interno, e a agricultura comercial que se baseia na produção em grande escala, os 
principais grãos na produção são a soja, milho e o café. Existem tanto os trabalhadores 
rurais não agrícolas como os urbanos agrícolas, isto é, os residentes urbanos que 
dependem economicamente da renda oriunda de uma atividade agrícola e 
comparecem de maneira predominante nas áreas com agricultura moderna. 
(TARTARUGA, 2003) 

 

A questão fundiária sempre foi delicada e complexa de ser tratada na prática, desde o 

descobrimento do Brasil em 1530. Onde a coroa portuguesa via uma necessidade de crescer o 

território que fora descoberto recentemente, com isso descobriram também a vasta dimensão 

territorial e o tipo de terras que se tinha na colônia. Como afirma Roceto: 

 

A apropriação do território brasileiro pelos portugueses se deu pela colonização, 
caracterizada muito mais pela exploração dos recursos naturais presentes onde até 
1532, o Brasil era tido simplesmente como um local de escala comercial, e Portugal 
mantinha-se somente com a extração de madeiras e metais preciosos. (ROCETO, 
2010 p. 14-15) 

 

A partir daí, por parte da coroa portuguesa cria-se o sistema das capitanias hereditárias 

que era o sistema de distribuir vastas porções de terra do território brasileiro, que eram divididos 

por linhas imaginárias que originaram do litoral até onde delimitaram o Tratado de Tordesilhas, 

onde o Brasil era dividido em duas partes uma da coroa portuguesa e outra da espanhola. Nesse 

período as imensas áreas eram “doadas” a nobreza portuguesa em troca de uma parte da 
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produção e de vigilância dessas áreas, visto que, era muito comum ocorrer invasões e saques 

de inimigos da coroa. Esse sistema de capitanias perdurou até por volta de 1821, um ano antes 

da declaração da independência. 

Em 1822 com a declaração da Independência do Brasil, pensavam que seria distribuída 

em partes iguais as terras. Pelo contrário, o que ocorrera foi que nesse sistema de distribuição 

de terras sem nenhuma lei específica que regulamentasse, as terras eram repassadas pela “lei do 

mais forte”, quem possuía um poder aquisitivo maior (na época os grandes fazendeiros) 

conseguiam as terras. Nesse período também houve disputas das terras entres os fazendeiros e 

os grupos de grileiros que andavam fortemente armados.  

Por volta de 1850 o governo começou a instituir o que se conhece como o Primeiro 

Código de Terras do Brasil, onde se elaborou a Lei de Terras, no processo que o Império tentou 

consolidar a “nação brasileira” e privatizar a propriedade. De acordo Simonetti 2015 era 

necessária uma reestruturação no aspecto fundiário entre outras muitas reformulações. Era de 

fundamental importância estabelecer uma relação entre estado e proprietários de terras, uma 

vez que estes segundos tinham um papel importantíssimo na estrutura social e política do Estado 

Imperial. 

A Lei de terras n° 601 ficou conhecida como a primeira iniciativa do “governo” em 

privatizar a terra, vindo para o Brasil como um marco do Império que num dado período do 

contexto da sociedade mundial, na qual a Europa, movida pela expansão do capitalismo, vivia 

uma grande evolução comercial e social. O Brasil precisaria não só reorganizar essa estrutura, 

como também dar à terra um caráter mais comercial, do que social, como era observado pelos 

grandes engenhos e latifúndios de pessoas influentes, ou seja, a terra ser moeda de troca.  

A partir, desse momento a terra passa a ser um importante e crucial gerador de lucros 

para a economia do estado. Com a lei de 1850 a que regulamentou o registro público de todas 

as terras e o governo passava a ter o controle total de terras inférteis, isto é, terras que apesar de 

terem proprietários, não produziam. Isso ficou conhecido como o primeiro plano de reforma 

agrária no Brasil, colocando em xeque um pouco a expansão latifundiária. Porém, agora, os 

latifúndios passaram a ficar nas mãos do governo e ainda de “coronéis latifundiários”, que 

tinham influência política determinante para manter seus domínios territoriais no interior. Com 

o aumento do valor dessas terras devolutas/inférteis o poder público passou a acumular muitas 

propriedades, impedindo de certa forma a população de conseguirem suas porções de terra.  
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Após alguns conflitos entre os fazendeiros antigos proprietários de terras e os grileiros 

por volta de 1889 quando houve a libertação dos escravos, não melhorou em nada a vida dessas 

pessoas que lutavam por um pedaço de terra, a má distribuição ainda era muito grande. O poder 

político permaneceu nas mãos dos coronéis que eram os grandes latifundiários do interior até 

meados dos anos de 1960, quando a industrialização começou a surgir no país e a questão 

latifundiária passou a ser discutida. Como relata Einsfeld sobre a desigualdade da destruição de 

terras: 

A questão agrária trata, pois, da desigual distribuição das terras, decorrente da alta 
concentração de grandes extensões dessas nas mãos de poucos proprietários, em 
detrimento de todo um segmento da população que não tem terra ou a quantidade 
disponível dessa é insuficiente para que vivam e produzam com qualidade de vida. 
(EINSFELD 2009, p. 37) 

 

Com o início da década de 1950, com o início forte da industrialização e o aumento da 

urbanização do país é que se começa a debater junto à sociedade a questão de terras no Brasil. 

Período esse em que já se cauterizava um contexto injusto e o reparo das injustiças sociais seria 

uma tarefa difícil, a longo prazo, para se corrigir séculos de diferenças, começava ai a passos 

lentos o início da reforma agrária. 

Nesse período segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA: 

surgiram as primeiras Ligas Camponesas do Governo Federal e criou-se a partir delas 
a Superintendência de Reforma Agrária (SUPRA). Essas duas formas de 
reestruturação foram duramente refutadas e combatidas com o implemento do regime 
militar em 1964. Porém, numa forma de “contradição positiva”, o Governo Federal 
militar estabelece novas diretrizes para a questão fundiária, elaborando o Estatuto da 
Terra que foi editado da lei nº 4.504, de 1964; criando o Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária (IBRA) e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário 
(INDA), em substituição à antiga SUPRA. (INCRA, 2019) 

 

Outros programas de ação regional surgiram logo em seguida, também chamados de 

“projetos de colonização”, foram criados, como o PIN (Programa de Integração Regional), o 

PROTERRA (Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e 

Nordeste), o PROVALE (Programa Especial para o Vale do São Francisco), o 

POLAMAZÔNIA (Programa de Polos Agropecuários e Agro minerais na Amazônia), e o 

POLONORDESTE (Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste). Mas 

nenhum deles trouxe resultados muito importantes, e a real intenção do governo era de povoar 

a Amazônia que, por um período houve migrações intensas para essa região. 
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A esta altura o Estatuto da Terra servia apenas para tratar das questões referentes a 

política agrícola, enquanto que a questão da reforma agrária e do modelo fundiário brasileiro 

permaneciam praticamente como no século XVI. Seguindo essa linha de raciocínio Einsfeld 

apud Silva afirma “a questão agrária é um problema eminentemente político, ela reflete, em 

última instância, uma necessidade de mudança na estrutura de poder da sociedade”.  

Com todas essas mudanças desde o Brasil colonial e a criação de todos os estatutos e 

órgãos para a “proteção” da terra, mesmo assim, surgiram movimentos sociais que buscavam 

melhorias na distribuição da terra por igualdade para todos sem olhar quem possuía o maior 

poder aquisitivo.  

Movimentos Sociais no Brasil e a importância da luta pela terra 

Em meados dos anos de 1980 os movimentos sociais em torno da reforma agrária 

ganham força ao mesmo tempo em que surgem conflitos importantes no norte do país em torno 

de terras ocupadas irregularmente, essas terras antes eram públicas da época das capitanias. 

Com o intuito de resolver este problema são criados os Ministérios Extraordinários para 

Assuntos Fundiários e dos Grupos Executivos de Terras do Araguaia/Tocantins e do Baixo 

Amazonas (GETAT e GEBAM). Continuando na década de 80 meados de 1985 o então 

Presidente José Sarney elabora um plano previsto no Estatuto da Terra, o PNRA (Plano 

Nacional de Reforma Agrária) para o qual é criado a MIRAD (Ministério Extraordinário para 

o Desenvolvimento e a Reforma Agrária).  

O INCRA foi extinto em 1987 e logo após dois anos depois a MIRAD e a 

responsabilidade sobre a reforma agrária passam a ser do Ministério da Agricultura. Em 1996 

é criado o Ministério Extraordinário de Política Fundiária ao qual é incorporado o INCRA. E, 

finalmente em 2000 é criado o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) ao qual o 

INCRA é definitivamente vinculado. O fato é que embora os números de assentamentos 

impressionem pelo aumento, dados fornecidos pelo próprio INCRA mostram que a maioria das 

famílias assentadas não recebe a infraestrutura necessária para se instalar e produzir no campo. 

O que Medeiros diz:  

Trata-se de caracterizar a profunda relação que existe entre reforma agrária e política 
agrícola. Se não se eliminam os subsídios e os incentivos (a grande produção), a 
concentração de terras no Brasil continuará... por um lado distribui-se terra, por outro 
facilita-se a concentração fundiária e a expulsão do homem do campo. (MEDEIROS, 
1994, p. 264) 
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A maioria dos acampados à espera de terras é gente desempregada que saiu das cidades 

em busca de um pedaço de terra e não possui experiência com o trabalho no campo. Ou então, 

pessoas que já foram donos de terra que é por causa de problemas financeiros tiveram de 

abandonar suas propriedades. Estes fatos nos mostram que o problema da reforma agrária no 

Brasil exige uma solução muito mais complexa do que simplesmente distribuir pedaços de terra. 

Conforme afirma Fernandes sobre os conflitos no Brasil:  

A luta pela terra no Brasil é anterior a luta pela Reforma Agrária. Como a elite 
dominante vem se apropriando da terra no Brasil, ao longo do tempo, resultou na 
formação dos latifúndios existentes até os dias atuais, deixando muitas pessoas 
excluídas desse processo, privilegiando apenas parte da população. (FERNANDES, 
2017 p.58) 

 

Diante da discussão sobre a reforma agrária é imprescindível falar sobre os movimentos 

sociais, que, surgiram originalmente do campo e são aqueles que envolvem atos do 

campesinato, ou seja, que envolve os trabalhadores rurais. Entre os seus discursos de luta estão 

a reforma agrária, melhoria nas condições de trabalho e batalha para diminuir o processo de 

substituição do homem pelas máquinas no setor agropecuário.  

Este movimento é composto de duas principais frentes as Ligas Camponesas que 

ocorreu entre as décadas de 1940 e 1960, e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), 

que surgiu na década de 1980. Segundo Fernandes (2017, p.66) MST desempenha um papel 

decisivo na conquista de novas áreas as serem desapropriadas para fins de reforma agrária. E a 

sua principal estratégia na visão do autor é de luta se dá sob a forma de acampamentos ou 

assentamentos rurais, o que contribui para uma dinamização da luta pela reforma agrária. 

O MST tem como objetivo realizar a reforma agrária, praticar a produção de alimentos 

ecológicos e melhorar as condições de vida no campo. Hoje no Brasil, após 30 anos de 

movimento, são 24 estados que possuem atuação e organização dos trabalhadores sem-terra, 

segundo dados do MST. Cerca de 350 mil famílias vivem nos assentamentos já conquistados. 

No entanto, continuam lutando pela desapropriação das terras improdutivas e se posicionam 

contra os projetos de barragens, grilagem de terras e o agronegócio. Dessa maneira, após 

assentar em determinados latifúndios, as famílias pertencentes ao movimento, lutam pela 

conquista de direitos como saúde, educação, cultura, etc. 

Esses movimentos sociais rurais que buscam até os dias de hoje, uma melhora na 

qualidade de vida dessas pessoas não fora bem aceita pelos grandes latifundiários na época. 

Visto que, era contra o poder deles que aqueles grupos lutavam em prol de uma minoria. Sem 
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deixar de contemplar os massacres sofridos a exemplo o de Eldourado do Carajás em 1997, 

apontados por esses grupos em seus momentos de intensificação de ocupação no território que 

eles encontravam.  

Um dos fatores importantes para o surgimento dos movimentos sociais foi a 

modernização agrícola, na qual, os movimentos rurais lutam contra pois com a mecanização o 

homem é quase que indispensável no campo. A modernização agrícola se deu por um conjunto 

de propostas na qual o objetivo é a elevação da produtividade através da transformação das 

técnicas e junção dos métodos de cultivo agrícola, como forma de aumentar a produção. Para 

adentrar no assunto da modernização, é necessário falar da Revolução Industrial e suas três 

etapas que foram cruciais para a evolução das técnicas da agricultura. 

A primeira Revolução Industrial ocorreu entre os anos de 1760 a 1860 que, inicialmente 

deu-se na Inglaterra. Mais tarde, expandiu-se para a Europa. Período esse que surgiram as 

indústrias de algodão, com a invenção da máquina de tear, o carvão fóssil, petróleo e a 

eletricidade, fontes que substituíram a força muscula humana e dos animais que antes eram 

utilizadas como principal fonte de energia. Assim, buscar um conceito de natureza é muito 

complexo considerando algo que ainda não acabou, onde existe um processo que há muitas 

mudanças, alterações e interações em seu meio. O contrário da natureza, o homem enquanto ser 

pensante é capaz de distinguir e refletir sobre suas ações e os efeitos que elas podem trazer para 

o meio. Mesmo que de formas diferentes o homem e natureza interagem entre si, como diz 

Marx: 

O homem viver da natureza significa: a natureza é o seu corpo, com o qual ele tem de 
ficar num processo contínuo para não morrer. Que a vida física e mental do homem 
está interconectada com a natureza não traz outro sentido senão que a natureza está 
interconectada consigo mesma, pois o homem é uma parte da natureza (MARX, 2004, 
p.84). 

 
Com isso, a definição da natureza exige a relação do homem no meio, mas, não é sempre 

de maneira equilibrada. Desde os primórdios, que ocorrera uma intensa exploração dos recursos 

naturais para sua comercialização e crescimento da época, ou até mesmo, após o início do 

período industrial no século XVIII, a natureza sempre fez o papel de fornecedora dos recursos 

naturais e matérias primas para a sociedade em geral. Sendo assim, é possível entender o 

homem enquanto ser “ativo” do meio e a sociedade podem se relacionar com a natureza de 

forma, que, mantenha-se o equilíbrio entre os dois. A partir do momento em que houve a 

substituição do homem com sua força de trabalho pelo uso das máquinas em especial na 
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produção, houve uma queda na valorização do trabalho humano. Onde as máquinas passaram 

a ser mais “importantes” e necessárias que o homem, no qual a produção era maior.  

A segunda Revolução Industrial ocorreu no período de 1860 a 1900 com o 

desenvolvimento das máquinas, o emprego do aço e a utilização da energia e combustíveis 

fósseis. Nesse período a maior criação foi a locomotiva a vapor e o desenvolvimento dos 

produtos químicos (FELDENS, 2018). Com os avanços do maquinário e o crescimento da 

produção nos setores industriais, cada vez mais o trabalho manual do homem foi substituído 

por máquinas transformando assim, a relação homem x trabalho. Foi nesse período também 

que, iniciou os movimentos migratórios humanos devido à falta de trabalho. O campo deixou 

de ser manual e com uso dos animais e passou a ser mecânico com a chegada das máquinas. 

Para Mazoyer e Roudart 2010, a Segunda Revolução Industrial teve foco voltado para 

a produção no seguimento de indústrias de grande porte como as siderúrgicas, metalúrgicas, 

petroquímicas, automobilísticas, transporte ferroviário e naval. Essa etapa da indústria produziu 

diversas modificações no contexto do espaço geográfico no qual essa revolução foi 

desenvolvida. As pessoas saíam do campo para às cidades em busca de emprego e fonte de 

renda, visto que, o campo não era mais a principal fonte de renda dessas pessoas. Um conjunto 

de novidades tecnológicas surgiu favorecendo uma flexibilização e maior produtividade no 

setor industrial, posicionando países que lideravam o processo de industrialização como 

algumas nações europeias, além dos EUA e Japão que ingressaram na Segunda Revolução 

Industrial.  

A terceira Revolução Industrial tem sido reconhecida entre metade do século XX e 

século XXI que, após a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) entrou em uma constante 

evolução no campo com os avanços tecnológicos e a união do campo científico e a produção 

no setor industrial. Nessa Era tem-se a criação do fax, do computador, as engenharias. Saindo 

da fase da locomotiva a vapor e entrando na robótica, na hidráulica, etc. onde o homem passa 

a ser moderno e em constante presença nos meios industriais.  

Por fim, podemos dizer que os movimentos sociais rurais foram e são de extrema 

importância para a história do Brasil. Principalmente nos anos iniciais após a colônia portuguesa 

no Brasil. A bandeira da reforma agrária faz parte de todos, capaz de unir os trabalhadores do 

campo e os urbanos deixando de ser uma fase de interesse capitalista e passando a interessar o 

desenvolvimento social e econômico do país. Entretanto, para que seja efetivado a política da 
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reforma agrária que sempre fora desejada pelos movimentos sociais, é preciso que altere a 

estrutura política e social no campo brasileiro, possibilitando uma redistribuição da terra, da 

renda e do poder. Somente assim, poderá haver a possibilidade de uma busca por outros 

modelos desenvolvimento que sobressaia os recursos naturais e o homem ao capital, acumulado 

por poucos e que haja a distribuição por igual de terras possibilitando uma qualidade de vida 

para todos, seja ela o campo ou a cidade.  
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AVANÇOS E RETROCESSOS DA REFORMA AGRÁRIA NO BRASIL:  

uma análise do período de 2003 a 2018 
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Introdução 

 

No Brasil, a questão agrária sempre gerou polêmicas e conflitos, pois se caracterizou 

como opressora, concentradora e violenta. No que diz respeito ao acesso à terra, os vários povos 

que compõem o campo vivenciaram processo excludentes e expropriadores que resultaram 

numa distribuição de terras desigual e injusta, características do campo brasileiro até os dias 

atuais.  

Assim, ao longo da história de ocupação do território brasileiro, inúmeros conflitos se 

estabeleceram, alguns culminando em mortes, tendo em vista que os povos do campo 

estabeleceram em muitos casos, uma postura de resistência aos desmandos do capital, que em 

seu processo de avanço no campo, acirrou ainda mais esses conflitos, aprofundando uma ferida, 

que no Brasil, está longe de cicatrizar, o acesso justo à terra. 

Nesse processo de resistência e organização, muitos mediadores sociais 

desempenharam papel importante no apoio aos povos do campo, dentre eles, destacam-se: 

grupos ligados a Igreja Católica, ao Partido Comunista Brasileiro, aos movimentos sociais do 

campo e aos movimentos de Educação de Base. Cada tempo histórico demandou bandeiras de 

lutas específicas no campo, e nessa perspectiva, nos centraremos nos debates que se acirraram 
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a partir da década de 1950, que mostravam de modo mais contundente a necessidade da 

Reforma Agrária. 

Sendo parte da Igreja Católica, a Comissão Pastoral da Terra (CPT), por exemplo, 

nascida em 1977, empenhou-se no apoio profético e fraterno dos trabalhadores e trabalhadoras 

do campo na luta por terra, e por consequência, pela Reforma Agrária. Suas ações, que 

disseminou-se por todo o país, acabou influenciando o surgimento de grupos, lideranças 

políticas e movimentos sociais, dentre os quais destaca-se o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST). Esse movimento, dinamizou a luta pela terra após sua desmobilização 

após o golpe civil militar de 1964, como aponta Fernandes (2006), ao afirmar 

No campo, da luta pela terra congregada pela Comissão Pastoral da Terra - 
CPT, nasceram as experiências de luta pela terra que formaram o Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. As lutas camponesas para ficar 
na terra, principalmente pela resistência dos posseiros na Amazônia; ou para 
entrar na terra, especialmente das ocupações de terra no Nordeste e no Centro 
– Sul, foram ações que recolocavam na pauta política a questão da reforma 
agrária, que havia sido sufocada com o golpe militar de 1964 (FERNANDES, 
2006, p. 13). 
 

Gestado na década de 1980, o MST atua em todo Brasil e, mesmo com todas as 

dificuldades e desmobilização pelas quais os movimentos sociais no país passam, continua a 

empunhar suas bandeiras de lutas, dentre elas, a busca por uma Reforma Agrária justa. 

A Reforma agrária no país, atualmente tem se materializado na constituição dos 

assentamentos de reforma agrária, onde áreas são doadas pelo Governo ou desapropriadas por 

não cumprirem com sua função social, e disponibilizadas para trabalhadores e trabalhadoras do 

campo, organizados para que nela possam viver e produzir. Esse processo descrito nos Planos 

Nacionais de Reforma Agrária, no entanto, é falho, e não garantiu no Brasil, uma reforma real. 

Assim, a luta pela Reforma Agrária continua em pauta. 

Nesse sentido, o presente trabalho objetiva refletir sobre os avanços e retrocessos da 

Reforma Agrária no Brasil, no período de 2003 a 2018. Para isso, partimos da seguinte 

inquietação: quais os avanços e retrocessos da Reforma Agrária no Brasil no período de 2003 

a 2018?  

Esta reflexão se justifica porque, o governo do Partido dos Trabalhadores (PT) defendeu 

que, inicialmente, o II PNRA viria ser a única maneira admissível de se realizar uma Reforma 

Agrária no país. E, em um cenário que ainda aponta grande concentração de terra e água, é 

preciso que se reflita sobre a forma como a reforma agrária vem sendo conduzida, 
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compreendida, planejada e implementada para que se possa traçar alternativas mais equitativas 

e justas para a população do campo. 

 

Metodologia 

O presente estudo foi desenvolvido em três etapas: 1) levantamento bibliográfico; 2) 

levantamento de dados secundários (INCRA, principalmente, considerando-se os governos de 

2003 a 2018); e, 3) análise e sistematização dos dados coletados (utilizando o software Excel, 

da Microsoft). 

Na primeira etapa realizamos uma reflexão teórica apoiada no debate que envolve a 

temática da Reforma Agrária e seus paradigmas, pautados em autores como Albuquerque 

(2006), Barone (2016), Cosme (2016), Delgado (2012), Fernandes (1999; 2013; 2010), Messias 

(2017), Mattei (2005-2017) e Milhomem (2014). Essa bibliografia é significativa para embasar 

a discussão sobre os avanços e os retrocessos da reforma agrária no Brasil, tomando como 

referência uma análise acerca dos governos brasileiros nos períodos de 2003 até 2018, a fim de 

compreender os moldes de reforma agrária que foram implantadas no Brasil, e quais os seus 

elementos positivos e negativos para com a problemática agrária.  

Na segunda etapa coletamos dados sobre o número de famílias assentadas nesses 

governos, bem como os imóveis implantados, para isso, utilizamos informações do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Foi realizada também a coleta de dados 

referentes a distribuição fundiária do Brasil, dados relacionados ao Índice Gíni, que foram 

coletados através do INCRA.  

E por fim, foi realizada uma análise e posteriormente uma breve discussão, dos dados 

do INCRA sustentados na bibliografia levantada e com o auxílio do software Excel, da 

Microsoft, para a construção e sistematização dos dados.  

 

Referencial teórico 

O cenário concentrador e desigual da distribuição de terras no Brasil, teve como agente 

importante o próprio Estado, que até então pouco fez para mudar a realidade, como afirma 

Messias (2017). É preciso reconhecer que os trabalhadores herdaram uma barreira histórica em 

relação ao acesso à terra e que o Estado brasileiro está densamente comprometido com essa 

situação. Os que detiveram o poder agiram desde a raiz do nascimento desse modelo agrário 
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em favor do embargo da terra aos trabalhadores. Esse modelo continua atuante e acelerado, 

conduzido pelos mesmos atores e tendo os mesmos cúmplices. A forma como essa situação se 

manifesta nos dias atuais e garante a manutenção da concentração de riquezas no espaço agrário 

é por meio do agronegócio. 

Torna-se necessário discutir sobre o papel da reforma agrária na luta pela igualdade 

social e busca pelos direitos das classes mais subalternas que se encontram no campo, e a mercê 

do Estado, ou seja, os trabalhadores e trabalhadoras rurais camponeses. Assim, torna-se salutar 

discutir o conceito de reforma agrária. 

Segundo Carter (2010) a reforma agrária tem sido um processo clássico de 

redistribuição de riqueza desde a antiguidade. Nesse viés, o século XX pode ser caracterizado 

como a era da reforma agrária, devido a importância e a intensificação da realização da mesma 

em diversos países, impulsionada por uma série de fatores de ordem demográfica, econômica, 

social e política. 

A reforma agrária tem para além de seu papel de transformadora do espaço, devido aos 

seus objetivos de distribuição de terras, uma importância em todos os setores dos países, como 

afirma (VIGNA, 2012 apud MILHOMEM, 2014, p.09). Cabe destacar que a Reforma Agrária, 

como muitos propalam na opinião pública, não se trata de uma mera distribuição de lotes de 

terra, pois, uma política agrária consistente e mais ampla necessita de uma política agrícola que 

proporcione condições de acesso ao subsídio e crédito, apoio técnico e infraestruturas 

adequadas para a mobilidade e o escoamento da produção. Nesse sentido, a não realização da 

reforma agrária não é apenas uma situação objetiva de injustiça social, mas afeta a produção 

agrícola dos mais diversos cultivos necessários para a subsistência da população, ou seja, é uma 

questão que perpassa o campo político, social, técnico e o econômico. 

A reforma agrária sempre sintetizou o anseio de camadas significativas da população 

rural brasileira (BARONE; FERRANTE; DUVAL, 2016). Entendida como a demanda 

diretamente resultante das distintas formas de luta pela terra empreendida por diferentes sujeitos 

subalternizados, em diferentes contextos regionais do país. Embora tenha privilegiado a 

dimensão econômica, principalmente, a partir do segundo governo de Fernando Henrique 

Cardoso, ela é multidimensional (FERNANDES, 2010). Se destaca por seu impacto positivo 

sobre o emprego, a renda, a produção e oferta de alimentos, a desnutrição, as migrações, a 
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questão urbana e, sobretudo, deve ser medida pelos custos sociais resultantes de seu adiamento 

ou não realização. 

Da perspectiva capitalista, a reforma agrária é vista como uma política para pobres, 

como ajuda humanitária para os sem-terra, que, por meio de um pedaço de terra, devem se 

capitalizar para se integrarem ao capitalismo e se tornarem modernos. Esse modo de pensar 

procura convencer a sociedade de que o agronegócio é o modelo moderno de desenvolvimento 

e o campesinato é uma forma residual, cuja sobrevivência está em questão (FERNANDES, 

2013). 

Para o MST a Reforma Agrária deve combinar uma política de ampla distribuição de 

terras com uma política agrícola voltada ao desenvolvimento dos assentamentos e das pequenas 

e médias propriedades, ao contrário do modelo produtivo incentivado pelos governos nas 

últimas décadas (ALBUQUERQUE, 2006, p. 82) 

Examinar os Plano Nacional de Reforma Agrária I e II (PNRA), nos diferentes contextos 

históricos e políticos do Brasil é essencial para embasar as discussões sobre reforma agrária. Já 

que estas foram às tentativas mais intensas de implementação de uma política de reestruturação 

agrária no país.  

Albuquerque (2006) aponta em seu trabalho, o retrocesso da reforma agrária apontada 

no I PNRA. O trabalho do referido autor contribui no entendimento de como esse plano deu 

base para evitar as desapropriações e como deixou de fora muitas das propriedades privadas. 

De maneira geral, o I PNRA não teve tanta relevância nas lutas do campo, e tão pouco 

contribuiu para a reforma agrária. Assim, torna-se plausível uma discussão acerca do II PNRA, 

implantado no ano de 2003, pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva. 

A proposta do II PNRA, apresentada em 2003 considerava todas as formas de obtenção 

de terras, e tinha como meta assentar um milhão de famílias entre 2004 e 2007 (FERNANDES, 

2013). Diferentemente das ideias de sua primeira versão, o II PNRA foi reformulado, com 

abordagens e metas diferentes, que causaram rumores entre os defensores da reforma agrária, 

que enxergavam nele, um plano “fraco”, como afirma Fernandes (2013): 

Apesar de tímido, o II PNRA tentou seguir as metas da proposta elaborada pela 
equipe de Plínio de Arruda Sampaio, mas indicava que não enfrentaria o 
problema da concentração fundiária e da subalternidade do campesinato, pois 
priorizava a regularização e a “integração” do campesinato no capitalismo 
(FERNANDES, 2013, p.195).  

 

Resultados e discussões 
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Os Projetos elaborados para a reforma agrária, de fato, não corresponderam às 

expectativas de muitos povos do campo. Alguns autores apontam que os dois PNRAs, 

idealizados em 1985 e 2003, não contemplaram a população rural sem terra como as demandas 

exigiam.  

Fernandes (2010, p. 03) subescreve a afirmação posterior ao afirmar que nenhuma das 

políticas de reforma agrária (desapropriação, compra e venda e incorporação) impactou a 

estrutura fundiária de modo que o índice de Gíni continua acima de 0,85 (o segundo maior do 

mundo, perdemos apenas para o Paraguai). Ou seja, no Brasil, ainda se perpetua uma 

desigualdade fundiária considerável.  

Nesse sentido, torna-se necessário discutir as causas que levaram a ineficácia desses 

projetos, para então, compreender a dinâmica agrária no país na atualidade. É imprescindível 

citar aqui, que o agronegócio foi, e é um dos obstáculos para a realização de uma reforma agrária 

efetiva, que suprisse as reais necessidades no campo, como afirma Delgado (2012)  

A antinomia “reforma agrária” versus “modernização técnica”, que é proposta 
pelos conservadores em 1964, é reposta na atualidade sob novo arranjo 
político. Esse novo arranjo se articula nos últimos anos do segundo governo do 
presidente Fernando Henrique Cardoso e também no governo do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva quando se constitui uma estratégia de relançamento 
dos grandes empreendimentos agroindustriais apoiados na grande propriedade 
fundiária, voltados à geração de saldos comerciais externos expressivos. Essa 
estratégia, que estivera abandonada pela política macroeconômica do primeiro 
governo Cardoso, é adotada por pressão do constrangimento externo do 
balanço de pagamentos (DELGADO, 2012, p. 81). 
 

Tendo em vista, a força que o agronegócio ganhou nos últimos anos, fica visível que, as 

políticas agrárias existentes no Brasil, teoricamente foram uma estratégia para ludibriar, uma 

realidade camponesa, concentradora, opressora e excludente, que por vezes impede que os 

camponeses tenham o acesso digno a terra. Ou seja, enquanto o agronegócio ganha força, e tem 

o apoio financeiro do Estado, por meio dos créditos fundiários, dentre outras regalias para 

expandir sua produção, os camponeses e pequenos produtores perdem ainda mais o espaço no 

mercado, fazendo com que, na grande maioria das vezes, esses camponeses passem a ser mão 

de obra barata, uma vez que não se investem tanto na agricultura familiar como no 

Agronegócio.  

Analisando o II PNRA, Albuquerque (2006) coloca que, sobre a definição do Plano, o 

governo demorou a se posicionar. Ele só foi aprovado no final de 2003, mesmo assim, sob forte 

pressão dos movimentos sociais e com metas reduzidas. 
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De maneira abrangente, o II PNRA não se apresentou eficaz em suas metas.  Elas 

projetavam um total de 400 mil famílias assentadas entre 2003 e 2006. Foram assentadas 

381.419 famílias, não alcançando, portanto, a meta de famílias assentadas. 

Mesmo com a ineficácia do II PNRA, logo no inicio de seu mandato, o presidente Luís 

Inácio Lula da Silva não propôs um novo plano, que buscasse diminuir a desigual estrutura 

fundiária no país, situação esta que só se intensificou ao longo dos anos, como mostra os dados 

do INCRA ao sintetizar a realidade do campo brasileiro, deduzindo que a estrutura fundiária 

permanece com a distribuição desigual da terra, com um Índice de Gini/INCRA-2012 de 0,843 , 

patamar equivalente ao que vem sendo registrado há muito tempo neste país, pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Segundo o Censo Agropecuário de 2006/IBGE 

o grau de desigualdade fundiária no território brasileiro, entre os anos de 1975 a 2006, 

permaneceu praticamente inalterado; o índice de Gini registrado para 2006 foi de 0,856; não 

muito diferente do mesmo índice para os anos 1995, 1985 e 1975 que foram, respectivamente, 

0,857; 0,858 e 0,855 (BRASIL, 2006). Essa contemplação dos índices de outros períodos, 

analisando governos anteriores se faz precisa para que possamos compreender a situação 

fundiária na contemporaneidade, e como é perceptível ela continua pouco alterada.  

Não se pode ocultar que, no governo de Lula, houve alguns progressos importantes, 

como os créditos de apoio destinados a agricultura, programas como o PRONAF, que apesar 

das críticas para o seu real objetivo, proporcionou aos camponeses um subsidio para a produção 

agrícola, o PRONERA, programa que incentiva a educação, dentre outros avanços que podem 

ser identificados em seu governo.  

No entanto, o apoio dado ao Agronegócio em seu governo, assim como nos demais, é 

extremamente criticado pelos movimentos sociais do campo, pois serviu também para 

fortalecer ainda mais o Agronegócio no Brasil. Ou seja, mesmo com os investimentos para as 

políticas agrárias, Lula não conseguiu de fato, solucionar a problemática da questão agrária no 

país. 

Fernandes (2013) avalia que para fazer a reforma agrária, é preciso enfrentar a base 

aliada dos capitalistas/ruralistas. O governo Lula a enfrentou em parte, e, por isso mesmo, a 

maior fatia das terras destinadas para a reforma agrária em seu governo não tem origem na 

desapropriação, mas, sim, na regularização fundiária de terras da União. Essa reforma agrária 

parcial aconteceu predominantemente sob pressão das organizações camponesas, como o 
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Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (Contag). 

Nota-se que os primeiros anos do governo Lula não obtiveram êxito com a ampliação 

do número de famílias assentadas. No entanto, segundo dados do INCRA (2018), considerando-

se todo o governo Lula (2003-2010), em comparação a todo o governo FHC (1995-2002), houve 

aumento, ainda que tímido, no número de assentados, sendo neste 539.869 famílias assentadas 

e naquele 577.737 famílias assentadas.  

Numa análise geral, alguns autores, como Messias, mencionam que o fracasso da 

política de reforma agrária aplicada com intensidade no mandato de Lula e, posteriormente, de 

Dilma Rousseff e Michel Temer, está ligado especificamente ao inegável apoio ao agronegócio, 

como menciona Messias (2017). Por isso, o desenvolvimento do agronegócio no Brasil está 

diretamente vinculado a um grande pacto econômico e político entre as cadeias agroindustriais, 

a grande propriedade fundiária e o Estado.  

No que se refere ao agronegócio a mesma autora defende que ele é projetado no início 

de 1990 para ser o supra-sumo da produtividade agropecuária, fazendo o contraponto às práticas 

latifundistas. Grandes extensões de terras são utilizadas apenas como reserva de valor, enquanto 

a subsistência na agricultura se constitui em uma atividade em menor escala de produção e, 

portanto, não integrada à lógica do mercado. 

Para Fernandes (2013)  

O governo Lula teve suas duas gestões marcadas por um modelo de 
desenvolvimento articulado com políticas de distribuição de renda, como o 
programa Bolsa Família. Mas perdeu uma enorme oportunidade de distribuir 
terra e ampliar ainda mais a participação do campesinato no desenvolvimento 
da agricultura brasileira. A parcialidade da reforma agrária do governo Lula 
está relacionada com o não tratamento da questão agrária de forma mais 
arrojada. (FERNANDES, 2013, p. 193) 

 
Apesar de não terem alcançados metas quantitativas significativas, com o mandato do 

Governo de Lula, houve algumas medidas consideradas positivas (avanços) que, em parte, 

beneficiaram os trabalhadores rurais sem terra. Exemplo disso foi à criação e ampliação de 

programas que visavam restaurar os assentamentos já existentes, e dar suporte a estas famílias, 

como afirma as metas estabelecidas no II PNRA (BRASIL, 2005).    

Garantir assistência técnica e extensão rural, capacitação, crédito e políticas de 
comercialização a todas as famílias das áreas reformadas. Universalizar o 
direito à educação, à cultura e à seguridade social nas áreas reformadas. 
Recuperar a capacidade produtiva e a viabilidade econômica dos atuais 
assentamentos (BRASIL, 2005, p. 38).  
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Até aqui, foi possível traçar uma linearidade de ideias que possibilitam compreender a 

reforma agrária durante os governos de Lula (2003 a 2010). Podemos identificar como 

retrocessos, os investimentos na ampliação de novos assentamentos, comprovado a partir da 

análise das metas alcançadas pelo governo que especificam uma queda no numero de novas 

áreas reformadas, no entanto, houveram alguns avanços, especificados nos financiamentos para 

a manutenção dos assentamentos, realizados em seus mandatos. 

Mesmo que muito criticado, é sabido que nos mandatos de Lula e Dilma, foi 

identificado, mesmo que tímida, uma preocupação com os assentamentos já existentes, o que 

os diferencia dos anteriores (FERNANDES, 2013). 

Até a atualidade, as desigualdades latifundiárias não foram superadas, mesmo nesses 

governos. De fato, a hegemonia do agronegócio no Brasil (e no mundo) não aceita outro modelo 

de desenvolvimento que não seja o modelo agroexportador de commodities em grande escala 

com uso intensivo de agrotóxicos e transgênicos. Portanto, a reforma agrária não cabe nesse 

modelo. Não há interesse das corporações em criar novos agricultores familiares. A Via 

Campesina tem elaborado a ideia de soberania alimentar, em que o controle sobre a produção 

de alimentos e sua distribuição seja retirado das corporações e retornado ao Estado por meio de 

políticas de desenvolvimento da agricultura em bases diferenciadas, como a agroecologia, 

produção regional diversificada e em pequena escala para os mercados locais. A reforma agrária 

é parte dessa concepção para ampliação do número de pequenos agricultores (FERNANDES, 

2013).  

Levando em consideração que as políticas e o plano de governo de Dilma se assemelham 

ao de Lula, uma vez que fazem parte do mesmo partido, a ex-presidenta tentou dar continuidade 

às políticas implementadas no governo anterior, como afirma a autora abaixo. 

Tanto os governos de Lula como de Dilma estavam comprometidos com o 
agronegócio e desenvolveram uma política compensatória já que ambos não 
definiram metas de assentamentos e nem mencionaram em seus programas de 
governo a concentração fundiária presente (MESSIAS, 2017, p. 29). 
 

Segundo a autora, a reforma agrária dos governos petistas se classificam como políticas 

compensatórias. É, portanto, viável discorrer e exemplificar o que seria essa reforma aos moldes 

de uma política compensatória, para assim, analisá-la e compreendê-la. Fernandes (2005, p. 

118) entende a reforma agrária “no viés de política compensatória como um processo de 
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controle social dos movimentos sociais pelo Estado, sob a influencia direta do capital”. A 

política compensatória é uma forma de tratamento terminal do campesinato.  

O mesmo autor complementa o pensamento indagando a reforma agrária contraria a 

essa compensatória, ou seja, aquela que é defendida pelos movimentos camponeses, 

especialmente aos vinculados á Via Campesina. 

 

A definição de reforma agrária como revolução política de transformação 
socioeconômica expressa um processo de enfrentamentos permanentes. A 
posição está fundada na diferenciação do campesinato pela renda capitalizada 
da terra. Essa é a essência da questão agrária e sua solução só é possível com 
a superação do modo capitalista de produção (FERNANDES, 2005, p. 118). 

 

Diante disso, compreende-se que a reforma agrária no sentido de revolução, e com o 

objetivo de superar o capitalismo, a qual é defendida pelos movimentos sociais, camponeses, e 

outros, de fato não se estabeleceram ainda nos governos de Lula e Dilma, uma vez que ambos 

optaram por dar forças ao agronegócio, que na verdade é uma forma do capitalismo se apossar 

das terras, e estabelecer sua hegemonia também no campo. 

No que diz respeito, especificamente ao mandato de Dilma, Messias (2017) esclarece 

que o agronegócio ganhou ainda mais espaço com este governo (2011-2016). A reforma agrária 

foi um tema lateral neste governo da petista, além de os poucos avanços se restringirem a 

programas sociais compensatórios; por outro lado os movimentos sociais criticaram a 

indisponibilidade para o diálogo manifestada pelo governo. 

A mesma autora indica que o governo  prezou por um caráter mais técnico em sua 

política agrária, visando pelo desenvolvimento dos assentamentos, com o investimento em 

assistência técnica e liberação de créditos. O número de desapropriações e a criação de novos 

assentamentos nos governos de Dilma foram reduzidos em comparação com os governos 

anteriores. 

No que diz respeito aos números da reforma agrária, nos governos de Dilma (2011-

2015) e Temer (2016-2018), houve uma queda vertiginosa no número de famílias assentadas, 

sendo 133.689 e, apenas, 2.891 famílias assentadas respectivamente, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1: Execução Anual – famílias homologadas por exercício 

Governos Até 1994 FHC Lula Dilma G. Temer 
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 1995- 2002 2003-2010 2011-2015 

 

2016-2018 

Número de 

Famílias 

58.317 539.869 577.737 133.689 2.891 

Fonte: Incra, 2018. 

Elaboração: Terto, Francisca Andressa Wvictoria de Sousa, 2019. 

 

Os dados sobre imóveis implantados nos governos analisados têm queda constante, 

sendo 3.539, 1.988, 216 e 26 para os governos de FHC, Lula, Dilma e Temer, respectivamente. 

Os dados sobre hectares destinados à reforma agrária seguem a mesma tendência dos imóveis, 

sendo 10.248.208 ha no governo FHC e 4.269.909 ha, 393.825 ha e 49.423 ha para os governos 

de Lula, Dilma e Temer (INCRA, 2018). 

Entre os anos de 2003 a 2018 a reforma agrária tem perdido força. O número de famílias 

assentadas no governo Lula, pouco se destoa do governo anterior. O mesmo ocorre quando 

examinamos os imóveis e os hectares destinados à reforma agrária, que se atenuam ao longo do 

mesmo período. Esse cenário pode ser justificado pela opção que todos esses governos tiveram 

de privilegiar a política neoliberal, indicando preferência pelo investimento e desenvolvimento 

do agronegócio no país.  

 Nos períodos entre 2016 a 2018, a situação ainda se torna mais crítica, tornando visível 

quase que uma paralisação da Reforma Agrária no Brasil no governo de Michel Temer.  

Para Cosme (2016)  

Nesse exato momento, vivemos tempos de um governo ultraconservador de 
Michel Temer, no sentido de ser profundamente mais alinhado aos interesses 
do capital do que os governos petistas. Subserviente ao agronegócio, em 
poucos meses já busca retroceder em anos de conquistas fruto das lutas e 
resistências da classe trabalhadora, por exemplo, com o fim do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), perseguição e prisão de militantes da 
reforma agrária, tentativa de congelamento de investimentos por 20 anos com 
a PEC (241) da morte (COSME, 2016, p.20). 
 

O ex-presidente Michel Temer deixa claro a sua opção de política para o campo, quando 

escolhe o agronegócio, deixando de investir nas políticas agrárias, especialmente na Reforma 

Agrária, que em seu governo torna-se esquecida.  

Mattei (2017, p. 173) descreve que após a aprovação do impeachment da presidenta 

Dilma Rousseff, tomou posse como presidente interino do país, no dia 12 de maio de 2016, o 
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senhor Michel Temer, que ocupava o cargo de vice-presidente da República. Tal interinidade 

foi transformada em exercício efetivo no dia 31 de agosto de 2016, quando o Senado da 

República aprovou o afastamento definitivo da presidenta eleita. Da interinidade ao fim de seu 

mandato, o governo Temer adotou um conjunto de medidas, com destaque para a Medida 

Provisória 726 (MP 726), de 12 de maio de 2016, que extinguiu o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), ao mesmo tempo em que se fundiram as atividades do antigo 

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e as atividades agrárias na nova estrutura 

institucional denominada Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA).  

Essas medidas, não só apresentam um retrocesso das conquistas camponesas, mas 

deixam expressa a ideia de que Michel Temer não se interessa pela problemática agrária, e tão 

pouco com a Reforma Agrária, que busque diminuir as disparidades no campo. 

Mattei (2017) afirma 

De um modo geral, observa-se que o atual governo fez uma opção clara por 
um projeto de desenvolvimento agrário e rural que não interessa à grande 
maioria da população rural, representada por agricultores familiares, 
assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, extrativistas, 
quilombolas, povos indígenas, entre outros. Ao contrário, as intervenções 
iniciais do governo Temer vêm exatamente no sentido de excluir das benesses 
das políticas públicas parcelas expressivas dessa população rural (MATTEI, 
2017, p.176).  

 

Acredita-se ainda, que no governo de Michel Temer, tenha ocorrido o fim da “reforma 

agrária” no país, considerando tanto a queda no número de assentamentos, quanto aos 

investimentos para a agricultura familiar, que é um dos objetos defendido pela reforma agrária 

que deveria ter ocorrido no Brasil (RIBEIRO et al., 2018, p. 689). Nessa trilha de sepultamento 

da Reforma Agrária, por vias da redefinição jurídica da terra, o Governo Temer converte a 

Medida Provisória nº 754 em Lei nº 13.465/2017, e mudanças significativas ocorreram no 

aparato ideológico legal da política fundiária, tendo como horizonte regularizar a grilagem de 

terras para atender o emergente mercado de terras globalizado (COSTA SILVA; 

CONCEIÇÃO, 2017). A partir do modelo hegemônico de desenvolvimento agropecuário, 

resultando em mais concentração de terras, expropriação e massacres do campesinato e dos 

movimentos sociais de luta pela terra (RIBEIRO et al, 2018, p.684).  

Por fim, compreende-se que no governo Temer, não houve de fato uma reforma agrária 

no país, pelo contrário, o presidente deixa claro, ao fazermos uma análise de suas medidas, que 

não deu continuidade as políticas agrárias dos governos anteriores. Registre-se, no entanto, que 
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há continuidade na descontinuidade do processo político em curso, haja vista o lugar que ocupa 

no bloco de poder no país o capital financeiro e o latifúndio moderno-colonial, mais conhecido 

como agronegócio (PORTO-GONÇALVES et al. 2017, p.710). 

Por tudo isso, Mattei (2005, p. 180) conclui que no caso brasileiro, a concentração da 

posse de terra se elevou fortemente durante o processo de modernização da agricultura, 

sobretudo nas décadas de 1960 á 1980, e continua extremamente desigual até os dias atuais.  

Analisando as ideias discutidas até aqui, pode-se afirmar que, a reforma agrária teve um 

declínio nos anos de 2003-2018. Mesmo com as medidas e projetos criados e implantados nos 

governos Lula e Dilma. Dessa forma, não foi possível um reerguimento da reforma agrária no 

país. No entanto, ao analisar sucintamente o governo de Michel Temer, pode-se observar que 

não houve um interesse do governo para com a reforma agrária, onde o mesmo não consolidou 

de maneira intensa sequer as políticas que estavam sendo contemplados no Brasil.  

 De acordo com Jesus (2010) apud Milhomem (2014, p. 02), “as leis de reforma agrária 

propostas no Brasil nunca foram além de dar pequenos “sustos” na oligarquia agrícola ou, de 

outra perspectiva, de configurar-se como pequenos momentos de esperança para os 

camponeses sem terra”.  

Considerações finais 

 A Reforma Agrária no Brasil caminhou a passos lentos e, muitas vezes, controversos 

entre o que se planejou e o que se executou. No período de 2003 a 2018, verifica-se uma 

caminhada rumo a imobilidade dos projetos pensados anteriormente, e até mesmo, um certo 

ostracismo sobre essa problemática. Mesmo com iniciativas e políticas positivas criadas e 

ampliadas, diferentemente do que ocorreu no governo de FHC, que atuou como um inimigo 

dos movimentos sociais, e a continuação do descaso com a política de reforma agrária no 

governo de Michel Temer, os mandatos do PT não conseguiram efetivar a reforma agrária, com 

metas e projetos que satisfizessem os povos do campo. 

Por fim, a interrupção da Reforma Agrária, após o impeachment da ex-presidente Dilma 

Rousself, com a ascensão à presidência do ex-presidente Michel Temer, foi a “pá de areia” na 

concretização da imobilidade das políticas e projetos de reforma agrária, uma vez que, o mesmo 

não demonstrou apoio às lutas dos movimentos sociais, mas contrariamente, fortaleceu o 

agronegócio. 
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Todo esse cenário e contexto, deve nos incitar a refletir sobre quais os próximos passos 

que podemos, enquanto sociedade civil, dar, rumo a retomada desse debate nas mais variadas 

instâncias, tendo em vista que os problemas no campo tem se agravado, urgindo resolver os 

problemas da terra no país. 
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A LUTA PELA TERRA E TERRITÓRIO NA BAIXADA FLUMINENSE: 

O caso do assentamento Terra Prometida 

Mayella Nelisa dos Reis Barros1 

1. Introdução 

 
O presente trabalho tem por objetivo discutir as disputas e lutas por terra e território, 

num contexto de enfraquecimento da política de reforma agrária no Brasil. O recorte espacial 

do trabalho é a Baixada Fluminense, onde se localiza o assentamento Terra Prometida. 

Entendemos que as disputas nesse território o constituem como um campo de forças, no qual 

estratégias e repertórios de luta antagônicos estão colocados. Cumpre analisar como essas 

relações configuram nesse contexto socioterritorial, e como os atores em questão - sobretudo o 

Estado e os assentandos - se articulam na ativação de distintas estratégias territoriais.  

O estudo do caso do assentamento Terra Prometida se justifica, além da urgência da luta 

pela reforma agrária em escala nacional, pelos conflitos em escala local que tensionam a 

manutenção de um projeto de reforma agrária popular. Em março de 2019, um lote do 

assentamento foi invadido por uma iniciativa de extração ilegal de areia. Essa prática é histórica 

e recorrente na região da baixada fluminense, e por isso é comum a formação de grandes lagos, 

abandonados após o esgotamento da extração de areia. 

A invasão do assentamento pelos areais expôs a fragilidade da concretização do projeto 

de reforma agrária popular. Para além da garantia do acesso à terra, pensar um programa de 

reforma agrária popular implica na adoção de políticas outras, como assistência técnica e 

extensão rural, educacional, de saúde de infraestrutura de redes técnicas, que possibilitem 

fluidez no território e efetivação de direitos, sobretudo o direito de permanecer no campo, 

vivendo a partir da produção agrícola.  

Tomamos o caso dos areais como um analisador (GUATTARI, 2004) que permite 

problematizar as contradições da conjuntura que o assentamento atravessa, numa perspectiva 

multiescalar e multiterritorial. A não efetivaçao dos direitos e da infraestrtutura na região 

respondem aos interesses de esvaziamento do campo, o enfraquecimento dos movimentos 

sociais, e os investimentos prioritários dos recursos para a agricultura no estado no ramo dos 

 
1 Graduanda em Geografia pela Universidade Federal Fluminense e membro do Núcleo de Estudos sobre 
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agronegócios, em detrimento da agricultura familiar. 

Ao mesmo tempo, a questão da renda, e da capacidade de se manter no campo por parte 

dos agricultores é um fator de tensionamento das relações de trabalho no território. Os areais 

acabam por seduzir e se apresentar enquanto uma alternativa viável, diante das dificuldades e 

entraves com que os agricultores se defrontam. Desde a questão do acesso a aposentadoria (a 

maior parte dos agricultores que se aposentam acabam tendo que aderir ao benefício de 

prestação continuada, diante da burocracia institucional), até a precariedade no acesso 

equipamentos públicos de educação e saúde. 

A luta e a resistência dos assentados, contra a invasão dos areais em suas terras, pela 

manutenção do modo de vida camponês, e em defesa da vida e da agroecologia se materializam 

em diversas estratégias de articulação territorial e criação de redes. Os assentados vem 

realizando uma agenda de mobilização e r-existência em defesa do direito de continuar 

produzindo:a realização da feira regional da reforma agrária Padre Geraldo Lima, em Duque de 

Caxias, a articulação com redes de consumo agroecológicas na região metropolitana, bem como 

atividades no assentamento, visando consolidar a aliaça campo e cidade na luta por direitos. 

Nossa chave metodológica é realizar uma análise territorial de uma situação de 

antagonismo social e conflitividade no campo dentro de um lastro histórico amplo de 

desacreditação da reforma agrária. Compreendemos o território, a partir de Souza (2000) como 

um campo de forças relacional inscrito no espaço geográfico; é portanto uma estrutura espacial 

em que as relações de poder estão em conflito. A disputa de poder de agentes sociais num dado 

território tem a ver com a capacidade desses de estabelecer os limites e controlar o acesso à 

uma determinada área (SACK, 1986).  

A metodologia utilizada nesse trabalho consistiu na realização de entrevistas com 

assentados, e diversas idas a campo para acompanhar especialmente as estratégias territoriais 

de luta contra a invasão dos areais. Os trabalhos de campo foram realizados no assentamento, 

e numa audiência pública ocorrida na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, sob 

o título de trabalho e renda na APA do Alto Iguaçu.  

Entendemos que o avanço de atividades ilegais nessa região, os crimes ambientais 

cometidos e a desacreditação instittucional da reforma agrária compõe uma perspectiva política 

complementar, que enxerga a natureza como recurso natural a ser explorado economicamente, 

até sua exaustão, e que acena também para os processos de territorialização do capital no campo. 
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Em contraponto, apresentamos a perspectiva em ação dos assentados, que questiona a lógica 

do capital e propõe um modelo agrário em harmonia e respeito com o meio ambiente, que 

valoriza e promove a biodiversidade e a preservação da natureza.    

2. O contexto socioterritorial do assentamento Terra Prometida  

O assentamento está localizado numa região periurbana, nos limites da APA do Alto 

Iguaçu2. O assentamento foi criado pela aquisição das fazendas JR e Paraíso,  no município de 

Nova Iguaçu, e da desapropriação da fazenda Sempre Verde, no município de Duque de Caxias, 

dentro de um contexto da deslocamento de 75 famílias, que então estavam acampadas em Santa 

Cruz desde o ano 2000 (COELHO, 2009). Essa remoção aconteceu por interesse do governo 

do estado do Rio de Janeiro e do Governo Federal, através do Ministério de Ciência e 

Tecnologia, para instalação do complexo siderúrgico da TKCSA, junto à Baía de Sepetiba. A 

região onde as famílias estavam acampadas era uma área de preservação ambiental, 

fundamental pela presença de manguezais (COELHO, 2009).    

Coelho (2009) aponta que o estabelecimento da famílias na região do Tinguá, após 

deixarem o acampamento em Santa Cruz, transformou sua terra de trabalho em terra de 

negócios, apropriada que seria pelo capital industrial internacional3, com o suporte do Estado. 

Há inúmeros trabalhos (FIOCRUZ, 2012; PACS, 2017; DAMAS, 2018), além de investigações 

junto ao Ministério Público que discutem os impactos socioambientais, e para a saúde da 

população local, violações de direitos de comunidades locais de pescadores e comunidades 

locais, bem como fraudes na concessão da licença ambiental para instalação do complexo 

siderúrgico de Santa Cruz.    

Em 2006 as 75 famílias se estabeleceram na região do Tinguá. Conforme apontado por 

Coelho (2009), a constituição do assentamento foi fruto de luta dos trabalhadores rurais, que 

realizaram ocupação na sede do ITERJ no dia 6 de março de 2007, a fim de pressionar o órgão 

para desapropriação e aquisição da Fazenda Sempre Verde, possibilitando assim a instalação 

 
2 A esse respeito, conferir o decreto estadual 44.032, de 15 de janeiro de 2013, que cria a Área de Proteção 

Ambiental do Alto Iguaçu nos municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belford Roxo, e dá outras 
providências.  

3 O consórcio responável pela construção do complexo siderúrgico de Santa Cruz era formado pela 
Thyssenkrupp Steel e pela Companhia Vale do Rio Doce, denominada Companhia Siderúrgica do Atlântico 
(CSA). 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

337 
 

apropriada de todas as famílias.  

Passados treze anos, o assentamento conta com escassa ou mesmo inexistente 

infraestrutura, como energia elétrica, pavimentação de vias, serviços de saúde e saneamento 

básico. Essa precariedade compromete o escoamento da produção dos assentados e, portanto, 

sua capacidade de desenvolver e ampliar a produção agrícola e permanecer no campo. Nosso 

entendimento, a partir de Alentejano (2009), é de que há um contínuo processo de esvaziamento 

do meio rural no estado do Rio de Janeiro, e a omissão do Estado, na figura do ITERJ (Instituto 

de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro) é fundamental nesse processo. A omissão 

do órgão no caso tem sido acompanhada pelo Ministério Público, que vem emitindo uma série 

de recomendações, a fim de que o órgão cumpra com os compromissos firmados (MPF, 2018).  

Além da omissão do Estado, vale destacar que a Baixada Fluminense conta com uma 

multiplicidade de grupos armados que disputam o controle bélico e territorial. Além das 

milícias, que se identificam com o próprio Estado (ALVES, 2003), há uma forte presença do 

tráfico de drogas, o que também evidencia a ausência do Estado na garantia de condições 

minímas e dignas de reprodução social para a população, e a precariedade das políticas públicas 

de geração de renda e desenvolvimento local.   

Atualmente o assentamento Terra Prometida conta com 60 famílias, que ocupam pouco 

mais de 800 hectares, distribuídos entre o municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu. A 

região da APA do Alto Iguaçu sofre desde a década de 90 com atividades clandestinas de 

extração de areia, que são, portanto, anteriores à existência do assentamento. A proliferação de 

areais na região gera intensos danos socioambientais, degradando o ecossistema local pelo 

aumento da erosão a jusante, e formando imensos lagos que vão se multiplicando conforme a 

capacidade de extração de areia se esgota. Os efeitos para a dinâmica hidrológica da região são 

danosos, pois a APA é fundamental para a contenção das cheias e mitigação de inundações na 

Baixada Fluminense, além de ser refúgio de biodiversidade.  

Há uma diversidade de representações coletivas que compõe o conjunto do 

assentamento. De camponeses vinculados ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a 

sindicatos rurais regionais e também a diveras cooperativas. Além dos alimentos in natura, tem 

sido uma tônica recente a produção de alimentos beneficiados. Especialmente a produção dos 

trabalhadores Sem Terra está referenciada na agroecologia.  

 Desde que foram estabelecidas no Tinguá, as famílias de assentados vêm 
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desenvolvendo uma grande diversidade de produção de alimentos, como o aipim, cuja prática 

de cultivo aperfeiçoaram em Santa Cruz, mas também batata doce, hortaliças, frutas diversas, 

como mamão, banana. A agricultura é uma atividade crucial para a região pois, além de gerar 

emprego e renda, é viável do ponto de vista ambiental em unidades de conservação de uso 

sustentável (BRASIL, 1981).  

3. Des-re-territorialização em questão: o conflito com os areais como um analisador  

 Tomamos a questão da implementação da política de reforma agrária numa dimensão 

multiescalar. Isso implica em problematizar a conjuntura política e institucional que o país 

atravessa, e cotejar os rebatimentos dessa organização em escala regional e local.  

 O período mais recente,  pós golpe de 2016, tem sido marcado por mudanças 

importantes para a desaceleração da reforma agrária no país, movimento esse que já vinha em 

curso nos governos anteriores. A aprovação da lei 13.465/174 foi um marco normativo, que 

expôs a centralidade da corrida por terras no atual estágio de desenvolvimento do capitalismo, 

somada à alteração na lei 8.629/93, que regulamenta o Título de Domínio (TD), tornando sua 

concessão facilitada pelo afrouxamento dos requisitos a serem cumpridos pelos assentados 

(ALENTEJANO, 2018).  Ainda na gestão golpista de Temer, a extinção do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário contribuiu para desarticular as competências da pasta5 na execução 

da política de reforma agrária, bem como evidenciou o teor da agenda política que viria a se 

acentuar em diante.  

A expressão desse enfraquecimento é evidente no que Alentejano e Silva (2008) 

denominaram descolamento espacial da luta pela terra e a política de assentamentos rurais. 

Num contexto de demanda pela reforma agrária, sobretudo no Centro-Sul, ao invés de promover 

desapropriações, efetivando uma redistribuição das terras nas regiões mais críticas, o Estado 

tem priorizado a criação de assentamentos de reforma agrária na Amazônia e no Nordeste, 

através  uso e compra de terras públicas, além do incremento na regularização fundiária, 

 
4 A lei 13.465, de 11 de julho de 2017, dispõe sobre regularização fundiária rural e urbana, e sobre a 

liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no 
âmbito da Amazônia Lega, e dá outras providências.   

5 A extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário acarretou na distribuição de suas competências entre 
Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Social.  
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incentivando e deixando de punir a grilagem de terras (ALENTEJANO, 2018).   

 A expansão dos agronegócios, e a própria exaustão a que a terra e a natureza são 

submetidas pela apropriação capitalista do espaço ensejam a disponibilização de novas terras 

no mercado. Nesse sentido, a privatização das terras públicas é uma estratégia que vem sendo 

priorizada. A ofensiva do atual des-governo de Jair Bolsonaro se dirige a um conjunto amplo 

de terras públicas: unidades de conservação, terras indígenas, territórios quilombolas, e 

assentamentos rurais.  

 Com a posse de Jair Bolsonaro na presidência da república em 2019, o quadro se 

agravou. Há um apagão institucional, explícito no escasseamento de recursos6 destinados à 

criação de novos assentamentos rurais pelas superintendências regionais do INCRA. Além 

disso, as vistorias aos imóveis rurais, passo crucial para a desapropriação dos imóveis, suspensa 

em março,  paralisa as atividades do órgão. Na prática a reforma agrária está inoperante, a 

despeito do funcionamento dos órgãos competentes.  

 A posse de Jair Bolsonaro na presidência da república a partir de janeiro de 2019 deu 

legitimidade para o acionamento prático e cotidiano do discurso de ódio veiculado por ele e 

seus apoiadores. A negação da urgência e da necessidade da reforma agrária, e de 

criminalização7 da trajetória e das estratégias de luta do movimento dos trabalhadores sem terra 

produziu a legitimação de práticas violentas contra os camponeses.     

   No ano de 2018 houve tentativas de instalar areais no assentamento, porém o Ministério 

Público foi notificado, e acionou o ITERJ para que desse uma resposta institucional. Em março 

de 2019, um lote na entrada do assentamento foi invadido por um areal, com a participação de 

uma família de assentados. Este, que já estava estabelecido num sítio vizinho, avançou sobre o 

assentamento e passou a realizar a extração de areia.  

 
6 Estima-se que a redução do orçamento para a reforma agrária tenha sido da ordem de 50% de 2018 para 2019. 

De R$ 83,7 milhões no ano anterior, atualmente o orçamento destinado à aquisição de imóveis rurais está 
estimado em R$ 42 milhões. A esse respeito conferir Governo Bolsonaro volta a suspender a reforma agrária 
no país. Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2019/03/governo-bolsonaro-volta-a-suspender-a-
reforma-agraria-no-pais/>  e Promessa de Bolsonaro sobre Reforma Agrária acelera despejo de Sem Terra 
no Pará <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/08/promessa-de-bolsonaro-sobre-reforma-agraria-
acelera-despejo-de-sem-terra-no-pa.shtml> Acesso em 10 out de 2019.  

7 Ainda durante a campanha, Bolsonaro expressou diversas vezes a opinião de que o MST deveria ser 
enquadrado como uma organização terrorista e que, se eleito, seria enérgico da criminalização do movimento. 
A esse respeito conferir Bolsonaro quer tipificar invasão de propriedade por MST e MTST como prática 
terrorista. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-quer-tipificar-invasao-de-propriedade-
por-mst-mtst-como-pratica-terrorista-22702521> Acesso em 10 out. 2019 
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 Diante dessa situação, os assentados notificaram o Ministério Público e o ITERJ, para 

que as devidas providências legais fossem tomadas. O ITERJ procedeu ao rompimento do 

cadastro dessa família, e fez a regularização do lote para uma nova família de assentados. O 

estabelecimento e desenvolvimento desse areal passou a ameaçar também a Escola Municipal 

Sargento João Délio, vizinha ao assentamento, chegando a comprometer sua estrutura física, 

uma vez que o lago avançou bastante, e chegou a um de seus muros.  

 Diante da notificação ao ITERJ, os assentados foram autorizados pelo órgão a ocupar o 

lote sobre o qual o areal avançou, no intuito de garantir a função social da terra, destinando-a à 

agricultura. Após a ocupação do lote, e a notificação dos órgãos competentes, houve ameaças 

e intimidação aos assentados. Estas iam desde “policiais à paisana”, que se dirigiram 

diretamente a algumas lideranças do assentamento, até mensagens via whatsapp, e partiam 

principalmente de pessoas que tinham interesse na manutenção da atividade de extração ilegal 

de areia. Os trabalhadores do areais próximos, por outro lado, apoiaram a resistência dos 

assentados, entendendo que esse caso geraria um prejuízo para a atividade econômica na região.   

 Com o conflito instalado, uma agenda de mobilizações foi iniciada. Essa incluiu a 

publicização da invasão na mídia, via redes sociais, bem como com parlamentares8, a realização 

de atividades e eventos no assentamento, para garantir a circulação de pessoas e parceiros da 

cidade, a fim de garantir a segurança dos assentados, dado o clima tenso de ameaças e violência 

que foi instituído. Na agenda de mobilizações merece destaque a Romaria da Terra e das Águas, 

realizada em julho, em parceria com a CPT.    

 O conflito com o  empreendimento dos areais expôs a fragilidade da concretização da 

reforma agrária, e a incapacidade do Estado, sobretudo do ITERJ,  de garantir as condições 

mínimas de existência no campo. O areal como atividade econômica emerge como uma opção 

viável, sobretudo para os jovens, uma vez que os incentivos para o desenvolvimento da 

agricultura são incipientes.  

 Quando o assentamento foi consitutído já existiam os areais. Contudo, não há histórico 

de conflitos, havendo inclusive cooperação para o conserto das estradas não pavimentadas de 

uso comum entre os areais e assentados. Por outro lado, foi relatado por vários dos assentados 

entrevistados que a ausência de políticas públicas abre espaço para o avanço de ações 

 
8 A esse respeito conferir Deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) destaca nota do MST do Rio de Janeiro e se 

solidariza com as famílias. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=q91D3o3lA8k> Acesso em 
10 de outubro de 2019.  
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criminosas, dada a vulnerabilidade social não apenas do assentamento, mas da região como um 

todo. Assim, vai-se delineando um projeto multiescalar de implosão da reforma agrária.  

  O conflito precipitado pela invasão do assentamento pelos areais expõe um padrão de 

conflitividade complexo na luta pela efetivação da reforma agrária. Mais do que a disputa pela 

posse da terra, entendemos que há também uma disputa por modos de vida. Coelho (2009) que, 

aponta quando da mudança do acampamento de Santa Cruz para a região de Tinguá, houve uma 

transformação do caráter a terra, que deixou de ser terra de trabalho para ser terra de negócios, 

a partir da instalação da transnacional alemã para a construção do complexo siderúgico.  

 Ocorre que o atual estágio de desenvolvimento do capitalismo, altamente financeirizado  

e competitivo pelo controle dos recursos naturais, enseja conflito territoriais. Levando em conta 

a noção de conflito, e das relações de poder, é preciso aprofundar o debate e falar não apenas 

de terra de trabalho, mas de território de trabalho, ou na acepção de Fernandes (2012), em 

território camponês.  

 Entendemos que o território é uma forma de organização socioespacial que pode estar 

mais ligada a um sentido de dominação funcional ou de apropriação simbólica (HAESBAERT, 

2014). Em suma, o território é imbuído de política, na medida em que seus limites, funções e 

significados não são dados a priori, mas a partir de uma correlação de forças, de um ‘choque de 

territorialidades’ que envolve diferentes sujeitos sociais.  

 O ato de territorialização de um grupo - seja a de um areal (atividade de mineração) 

quanto a de um assentamento de reforma agrária (agricultura) trazem consigo um repertório de 

visão de mundo e de práticas sociais. Compreendemos que o choque territorial que estudamos 

tem a ver com o antagonismo entre visões diferentes do que é desenvolvimento socioespacial. 

 Ora, optamos por abordar a conflitividade no caso do assentamento Terra Prometida a 

partir das categorias de território camponês e  território do capital pois, segundo Fernandes 

(2012, p. 746) o território camponês:  

é uma unidade de produção familiar e local de residência da família, que muitas vezes 
pode ser constituída de mais de uma família. Esse território é predominantemente 
agropecuário, e contribui com a maior parte da produção de alimentos saudáveis, 
consumidos principalmente pelas populações urbanas [...] A unidade espacial se 
transforma em território camponês quando compreendemos que a relação social que 
constrói esse espaço é o trabalho familiar, associativo, comunitário, cooperativo, para 
o qual a reprodução da família e da comunidade é fundamental. A prática dessa 
relação social assegura a existência do território camponês, que, por sua vez, promove 
a reprodução dessa relação social. Essas relações sociais e seus territórios são 
construídos e produzidos mediante a resistência, por uma infinidade de culturas 
camponesas em todo o mundo, num processo de enfrentamento permanente com as 
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relações capitalistas.  
  

 Trabalhando com essa concepção de disputa entre modos de vida antagônicos, pensar  o 

território camponês significa dimensionar e qualificar as funções do território para o 

desenvolvimento agrícola, que supõe a função social da terra como base de organização social 

e territorial do trabalho. No território camponês, esse  modo de vida pode se afirmar enquanto 

uma possibilidade de reprodução social comunitária e coletiva.  

 A terra que cumpre a sua função social, e que é destinada à reforma agrária não é um 

bem privado, mas público, que pertence ao Estado, e cujo usufruto é garantido aos assentados. 

Está, portanto, fora do mercado de terras. A esse respeito, e considerando o estatuto jurídico da 

terra destinada à reforma agrária, Alentejano (2018, p. 311) aponta essa especificidade, 

precisada  no Contrato de Concessão de Uso (CCU) que “transfere o imóvel rural ao 

beneficiário da reforma agrária em caráter provisório e assegura aos assentados o aceso à terra, 

aos créditos disponibilizados pelo Incra e a outros programas do Governo Federal de apoio à 

agricultura familiar”.      

Portanto, os processos de territorialização em jogo nas práticas dos assentados afirmam 

valores: o sentido de coletividade na organização social, pois o assentamento é dividido em 

lotes, em que cada família pode organizar sua produção de forma autônoma, mas o processo de 

beneficiamento, distrbiuição e comercialização é feito de forma coletiva, a fim de garantir um 

lastro para as famílias na relação de troca econômica com os mercados consumidores. Há assim 

uma dimensão simbólica importante dos processos de territorialização, para além de uma 

dimensão do território numa lógica zonal (HAESBAERT, 2014), de um controle específico de 

circulação num espaço delimitado.  

A concepção relacional do conceito de território que adotamos nesse trabalho nos 

permite abordar os processos de territorialização em jogo para além de uma perspectiva 

centrada no controle exercido pelo Estado, ou de uma lógica zonal do território. Entendemos 

que  há uma complexidade e diversidade de processos de territorialização em disputa na ação 

dos assentados, das práticas normativa e executivas do Estado, bem como na atuação do 

empreendimento dos areais, e nas ofensivas da territorialização do capital.    

Conforme apontado por Haesbaert (2014), tomamos aqui como coetâneos e simultâneos 

os processos de des-re-territorialização. Podemos analisar em perspectiva três linhas de força 

na composição desses tensionamentos e disputas no processo de des-re-territorialização em 
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curso no caso do assentamento Terra Prometida. A primeira linha de força encampada pelo 

Estado, sobretudo na figura do ITERJ - mas também de órgãos como o  INEA e a EMATER - 

que ao não garantir o compromissos firmados sobre a garantia de infraestrutura na constituição 

do assentamento, contribui para acirrar os conflitos no campo. O Estado é, portanto, um agente 

des-territorializador, pois ele, institui e legitima a política de reforma agrária, e de assistência 

técnica rural, mas é também omisso em vários momentos, o que enseja processos de 

desterritorialização.  

A segunda linha de força é tensionada pelos assentados que, a partir do processo de 

produção de alimentos e da luta pela garantia de seus direitos, territorializam-se e constituem 

rede (GOHN, 2008) inclusive com o espaço urbano em escala local, nacional e internacional, a 

fim de garantir a realização do circuito produção-comercialização-consumo, além da efetivação 

do direito de viver da renda da terra, e todos os direitos a ele associados. Nesse sentido, operam 

uma disputa de escala com a territorialização do capital. Em suma, constituem, na relação com 

Estado, com parceiros na cidade e com a comunidade, um território camponês.   

A terceira linha de força é o papel do capital. Há uma dimensão de subordinação dos 

camponeses à territorialidade do capital, na medida em que sua produção se insere no circuito 

de trocas do mercado capitalista, pois “é ele que determina os preços de modo a que as empresas 

capitalistas se apropriem de parte da renda dos produtores familiares” (FERNANDES, 2012, p. 

747). Além disso, os processos de territorialização do capital (bem como suas contradições anti-

capitalistas) exercem pressão pela captura da renda da terra, pela acumulação via espoliação 

(HARVEY, 2009), ou mesmo via financeirização e especulação. A geograficidade da 

territorialização do capital é fundamental para compreender a dinâmica de evolução e 

desenvolvimento do capitalismo, bem como as contradições e disputa de projetos antagônicos 

de desenvolvimento socioespacial.  

Ora, tomamos a invasão do areais como um analisador. Rossi e Passos (2014), 

discutindo o conceito de analisador na obra de Guattari afirmam que analisador é “aquilo que 

provoca análise, quebra, separação, explicitação dos elementos de uma dada realidade”. Esse 

conceito foi forjado no campo da análise institucional. Nosso esforço teórico-metodológico é 

de construir uma apropriação conceitual útil para pensar os processos de des-re-

territorialização. Nesse sentido, entendemos que a invasão dos areias no assentamento, 

enquanto um analisador, expõe um determinado arranjo socioespacial, suas contradições e 
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limites; e supõe também a possibilidade de superação dessas contradições pela emergência de 

um novo arranjo socioespacial.   

Ao longo do trabalho, percebemos que a extração de areia em si, é uma ameaça, 

principalmente do ponto de vista ambiental. Contraditoriamente, é também uma alternativa para 

geração de renda numa região abandonada pelo poder público, à merce de iniciativas 

particulares e até mesmo ilícitas de extração de riqueza,  dinamização econômica e controle 

territorial. A ausência do poder público se evidencia na omissão do ITERJ, como já amplamente 

discutido. Mas também merece destaque o esvaziamento e precarização da atuação da 

assistência técnica e extensão rural da EMATER.  

Em relatório anual de 2018 (EMATER, 2018), os dados apresentados acerca dos recuros 

destinados ao crédito rural não deixam dúvida de que está ocorrendo um esvaziamento do 

financiamento para o setor. De 2015 a 2018 houve uma diminuição de 60% dos recursos 

contratados, que passaram de pouco mais de 22 milhões de reais para aproximadamente 8,84 

milhões de reais. No ano de 2018, o montate dos recursos foi destinado majoritariamente para 

a bovinicultura de corte e de leite, que contabilizaram juntas 69% dos recursos, e que são de 

produção extensiva.   

 Além disso a precarização do quadro de servidores, com falta e atraso de pagamentos, 

e enxugamento das receitas do órgão, contribui para a desassistência dos pequenos produtores 

da agricultura familiar e assentados, que são os que mais dependem do trabalho prestado pelos 

técnicos da empresa. A implementação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural 

respondeu a reivindicações dos movimentos sociais nas décadas de 1990 e 2000. Esse foi um 

período de muitas ocupações de terras, e a implementação de ATER foi concebida para 

viabilizar social e economicamente os assentamentos rurais que estavam então sendo formados, 

num contexto amplo de criação de políticas públicas para os agricultores familiares e assentados 

de reforma agrária (DA ROS & PICCIN, 2015).    

A respeito desse esvaziamento, alguns autores (DIESEL, et,. al., 2008; PEIXOTO, 

2009; ) vem discutindo o processo de privatização da assistência técnica e extensão rural, o que 

evidencia que essa é uma tendência em curso, pelo aprofundamento do capitalismo, 

financeirizado e territorializado, bem como de uma crescente captura dos modos de produzir, 

de se relacionar com o território, os modos de vida, pela territorialidade capitalista, que se 

apreenta como hegemônica e universal.  
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Desta forma, podemos considerar que as ameaças à manutenção do território camponês 

e de suas territorialidades se insere num contexto amplo, e dialoga com disputas e 

conflitividades em maiores escalas, para além do conflito local com os areais. A 

territorialização da apropriação capitalista do espaço se revela no projeto Caruanas, viabilizado 

por uma parceria entre o fundo de investimentos Livelihoods, a transnacional francesa Danone 

e o Sebrae/RJ.   

O projeto Caruanas prevê o investimento de R$ 5,5 milhões no desenvolvimento de 

projetos de conservação de água e de agricultura orgânica. A ser desenvolvido com agricultores 

dos municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, cujas propriedades se localizam no entorno 

da fábrica da Bonafont. Há 50 agricultores que da região que foram incluídos no projeto, dentre 

estes alguns assentados. É de interesse da Danone esse empreendimento, pois esta conta com 

uma unidade industrial de engarrafamento de água mineral extraída na região do Tinguá. O 

objetivo do projeto é, até 2026, constiruir um sistema agrícola sustentável e orgânico, que 

viabilize a manutenção da atividade de extração de água na região, por seu interesse econômico 

significativo.  

A assistência técnica para implementação do sistema livre de agrotóxicos será 

conduzida pelo SEBRAE/RJ, que tem a função de fornecer a metodologia de trabalho e o 

treinamento para os agricultores. Por outro lado, não há contrapartidas do ponto de vista do 

Estado na garantia das redes técnicas e informacionais no território. Deste modo, os assentados 

continuam sujeitos a condições de circulação e escoamento da produção muito precárias, bem 

como acesso incipiente a serviços e equipamentos públicos de saúde, educação, lazer, etc.  

O processo de territorialização do capital via green grabbing e water grabbing  (SAUER 

& LEITE, 2012; SAUER & BORRAS JR., 2016; CASTRO, et. al., 2017) supõe a captura e 

incoporação de novos territórios à dinâmica de acumulação e circulação do capitalismo 

globalizado e financeirizado. Há uma dimensão nessa relação é que é multiterritorial, pois, 

segundo Haesbaert (2014):   

Essa flexibilidade territorial do mundo dito pós-moderno, embora não seja uma marca 
universalmente difundida (longe disso), permite que alguns grupos, em geral os mais 
privilegiados, usufruam de uma multiplicidade inédita de territórios, seja no sentido 
da sua sobreposição num mesmo local, seja da sua conexão em rede por vários pontos 
do mundo .  

  

 Esse aspecto da livre circulação e conexão em rede por vários pontos do mundo  é 

especialmente importante se levarmos em conta dois aspectos. O primeiro deles é a volatilidade  
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e capacidade de penetração dos fluxos nos tempo atuais. Proporcional a essa intensidade é a 

potência de gerar danos, dada a liberdade de transição e alocação dos investimentos no ativos 

de maior liquidez. O segundo aspecto é a geo-grafia de circulação e a natureza dos 

investimentos do fundo livelihoods. Em seu site oficial, o fundo declara que investe em projetos 

na África, na Ásia e na América Latina, e que apoia iniciativas de desenvolvimento sustentável 

na agricultura. Fica explícita a preferência por territórios de fronteira, alegadamente disponíveis 

para a territorialização do capital.  

As contradições são patentes, e evidenciam a plasticidade das estratégias de acumulação 

e apropriação da vida que o capitalismo é capaz de produzir. O fundo, em seu site faz uma 

crítica à monocultura intensiva em tecnologia e uso de agrotóxicos, principalmente, afirmando 

que esse modelo de agricultura tem explicitado seus limites à manutenção da vida. Ora, os 

povos do campo, da floresta, das águas já o sabem há muito tempo. Suas formas de vida se 

baseiam, historicamente, no respeito aos ciclos da natureza, e na sua conservação e, portanto, 

constituem r-existência à territorialidade hegemônica, pretensamente universal e de morte que 

o capitalismo produz.  

A jogada discursiva aqui é fazer crer que há um interesse benévolo na conservação da 

vida – que é vulgarmente lida como recurso, já que se fala em recursos naturais – por parte das 

empresas que financiam o fundo. O que há é uma reedição das prática capitalista de criar 

mercados, pela constituição de regimes de desapropriação (LEVIEN, 2014). Expropria-se a 

terra, os saberes, a vida. A apropriação capitalista do espaço logrou criar o veneno e oferecer o 

antídoto como solução neutra, isenta de interesses econômicos, e solidária, como se a 

preocupação fosse de fato a crise alimentar e a pressão que o avanço da urbanização impõe 

sobre o campo.      

Esse movimento é consoante com os processos de land grabbing, green grabbing e water 

grabbing (SAUER & BORRAS JR., 2016), que tem incorporado ao circuito de apropriação e 

circulação capitalistas ativos até então fora do mercado, como a terra, as águas, e os seres vivo, 

notadamente as plantas e sua capacidade de armazenar CO2, que desdobrou-se na formação de 

mercados de créditos de carbono. Como descrito por Harvey (2009), a acumulação via 

espoliação é o mecanismo preferencial do capital e da ampliação dos mercados na atualidade. 

Ou seja, pela fraude, pelo roubo, e pela violência, novos ativos são constantemente capturados 

pela reprodução capitalista, e criam-se assim novos mercados, e novas possibilidades e frentes 
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de investimentos.  

As reconfigurações e ajustes espaciais conformam essa dinâmica, e complexificam o 

contexto de luta pela terra e por território. Terra de trabalho é transformada em terra de 

negócios (COELHO, 2009), tendo os assentados do Terra Prometida outrora experimentado a 

dimensão desterritorializadora do capital, quando ainda acampados em Santa Cruz. Agora 

novamente se defrontam com um esvaziamento da função social da terra pela omissão do 

Estado, em favor da territorialização capitalista. O território passa a ser lido como recurso – os 

recursos naturais entram em cena – e sua dimensão ontológica, de vida, de r-existência de 

modos de vida, fica obliterada no discurso hegemônico desenvolvimentista. 

4. Para não concluir  

Tomamos, portanto, o caso dos areais no Assentamento Terra Prometida como um 

analisador, que nos permite lançar luz ao campo em que processos de des-re-territorialização 

encampados por três linhas de força, e seus agentes de produção e controle do território se 

materializa. A invasão dos areias expôs o desmonte da política de reforma agrária. Este se 

evidencia pela omissão dos órgãos, notadamente o ITERJ, mas também o sucateamento e 

esvaziamento de recursos, via precarização dos trabalhadores, dentre outras estratégias da 

EMATER/RJ, órgão responsável por prestar assistência técnica rural à agricultura familiar. 

Essa condição, de anulação das prerrogativas de equalização e combate às desigualdades 

socioterritoriais do Estado anuncia a função neoliberal atribuída ao Estado, qual seja a de 

garantir, na forma da lei, a legitimidade para o avanço e territorialização do capital, na 

reprodução de seu circuito ampliado.  

A instalação da iniciativa de extração de água e do financiamento da produção orgânicos 

de alimentos por parte da Danone, em parceria com o SEBRAE/RJ visa, a um só tempo, 

preencher a lacuna da assistência técnica rural deixada pelo apagão institucional da 

EMATER/RJ e garantir novas frentes de apropriação capitalista na produção do espaço. O 

processo de territorialização do capital tensiona a re-produção da vida das famílias e do modo 

de vida e da territorialidade camponesa. Há um antagonismo evidente em estratégias tão 

díspares de territorialização. Chama atenção o fato de que a capilaridade do capital não 

acompanha a infraestrtutura e a dignidade de condições materiais de reprodução da existência 

para os assentados. Ao contrário, as condições precárias de infraetrutura são mantidas, como se 
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fossem condições necessárias para uma extração ampliada de mais-valor.  

Essa situação se conecta historicamente com um processo mais amplo de 

desagriculturização do estado do Rio de Janeiro (RIBEIRO apud ALENTEJANO, 2009). 

Como apontado por Alentejano (2018), as últimas décadas têm sido marcadas por retrocessos 

na implementação da reforma agrária no Brasil. O quadro atual é de aumento da concentração 

de terras e riqueza no campo, e expansão da fronteira agrícola dos agronegócios, estes que 

demandam um estoque disponível de terras improdutivas para continuar avançando 

(MEDEIROS, 2010, apud ALENTEJANO, 2018), bem como de outras formas de apropriação 

do território, como no caso da Danone na Baixada Fluminense.  

Ao mesmo tempo, as agroestratégias (ALMEIDA, 2010) presentificadas no discurso 

normativo e midiático, e no conjunto de normas que legitimam a privatização de terras, 

contribuem para incrementar a oferta de ativos fundiários no mercado. Em síntese, esse 

processo se insere num contexto mais amplo, que é o de ofensiva ao caráter público das terras 

no Brasil, pelo avanço da fronteira agro-extrativo-mineral, . Estima-se que 1/4 do território 

nacional é constituído por terras de de uso público, comunitário ou coletivo. Portanto, a 

ampliação do mercado de terras emerge como uma urgência e uma possibilidade de ampliar a 

acumulação via espoliação do capital (HARVEY, 2009).  

Portanto, o debate sobre a reforma agrária, a luta pela terra e por território e os 

movimentos sociais no campo precisa considerar a complexidade de atores, processos, e 

contradições, em suas múltiplas escalas – do local ao global - , em que a a produção do espaço 

agrário implica. A competitividade do capitalismo altamente financeirizado e globalizado, tem 

imposto lógicas de zoneamento e ajustes espaciais que acirram os conflitos fundiários e 

territoriais. Pensar alternativas a esse modelo de desenvolvimento implica na construção de 

entendimentos e chaves de interpretação que deem conta da complexidade e da densidade 

desses processos. 

 Destarte, é importante construir a aprimorar instrumentais teórico-metodológicas  que 

nos permitam interpretar os ajustes espaciais do capital no campo, e que abordem os conflitos 

por terra e território numa dimensão multiterritorial, relacional e multiescalar. Há muitas 

disputas de narrativa dos fatos, de projetos, mas também de modos de vida. Por isso esses 

conflitos implicam numa certa ontologia política do território, anunciando que, ao fim e ao 

cabo, o que está em jogo é a manutenção da vida, em suas múltiplas e diversas acepções.  
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O ASSENTAMENTO CHICO MENDES, NO ICÓ-CE: LUTA E RE-EXISTÊNCIAS 

PELA/NA TERRA 

 

Hélio de França Gondim1;  

Aliriane Brito da Silva2;  

Katiane Ferreira da Silva3. 

Resumo 
 
O presente artigo tem como foco principal investigar os  camponeses pertencentes ao assentamento Chico Mendes, 
localizado no Distrito de Cruzeirinho no Município de  Icó-CE, com o intuito de compreender os principais  
desafios enfrentados por eles em relação às questões econômicas e político-sociais, com o objetivo de  entender 
como estes  se organizam  e quais suas estratégias de permanência no campo.  Segundo os camponeses um dos 
maiores problemas enfrentados no assentamento é a ausência de assistência tanto da prefeitura local como de 
outros órgãos. Ante a presença de um Estado que subjuga o campo e as pessoas que dele dependem, ficou claro 
que a participação do Estado não é eficaz dentro do assentamento, considerando-se que boa parcela dos assentados 
necessita de programas sociais para complementar a renda. Ficou claro mediante as informações coletadas que os 
moradores do Assentamento Chico Mendes usam da cooperação entre si como uma forma de resistirem em 
conjunto aos problemas encontrados no campo. 
 
Palavras-Chave: Camponeses. Permanência no campo. Político-sociais 
 

INTRODUÇÃO: 

   A discussão relativa a questão camponesa e o campo levando em consideração os 

aspectos teóricos que os caracterizam e sua atuação e enfrentamento dentro da lógica capitalista 

não é algo simples, pois ‘‘O camponês não é um sujeito social de fora do capitalismo, mas um 

sujeito social de dentro dele” (OLIVEIRA, 2001, p. 185). Visto que o campesino ou a 

campesina encontra-se em determinados momentos em condição de subordinação ao capital, já 

em outros podendo apresentar resistência ao mesmo, dependendo do olhar teórico, político, 

social e territorial que será debruçado sobre ele na questão agrária. 

 Dentro desse contexto da questão agrária, neste artigo daremos ênfase a determinados 

sujeitos e a um recorte espacial, que são os camponeses e camponesas sem-terra assentados no 

assentamento denominado Chico Mendes, localizado no Distrito de Cruzeirinho, no Município 

de Icó – CE. Abaixo pode ser conferido o mapa de localização da área pesquisada.  
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O assentamento Chico Mendes vem buscando garantir sua permanência no campo com 

o apoio dos sindicatos, associações, e principalmente do Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra (MST). 

Pois de acordo com |Oliveira (2001) 

 
MST é um movimento que articula simultaneamente a espacialização da luta, 
combinando-a contraditoriamente com a territorialização deste próprio movimento 
nos assentamentos. Possui e dá importância à sua estrutura organizativa democrática, 
de base, efetivamente de massa. (OLIVEIRA 2001, p.123). 

 

O MST é considerado um dos maiores movimentos sociais do mundo e o maior do 

Brasil, e apesar da legítima e intensa luta por terra, sofre com a criminalização realizada pela 

mídia burguesa detentora dos grandes meios de comunicação no país. Porém, mesmo diante das 

grandes dificuldades, contribui efetivamente na organização dos trabalhadores e trabalhadoras 

rurais que lutam por um pedaço de terra, algo que pode ser observado no assentamento em que 

realizamos nossa investigação científica.  

Sendo definido nosso recorte espacial, o objetivo geral de nossa pesquisa que originou 

este artigo, foi compreender como se organizavam os camponeses do assentamento Chico 
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Mendes e suas estratégias de permanência no campo. Como objetivo específico, investigamos 

o processo de formação do assentamento, bem como, sua organização atual e os meios 

utilizados para conseguir manter a organização dentro do assentamento.  

 Salientamos também, que esses objetivos foram construídos em uma das aulas da 

disciplina de Geografia Agrária do curso de Licenciatura em Geografia do IFCE Campus 

Iguatu, em que vimos a necessidade de conhecer a questão agrária regional do Centro-Sul de 

Iguatu, e em conversas com pessoas que trabalham na Cáritas, organismo da Igreja Católica, 

que entre suas muitas atividades de cunho social, desenvolve trabalho junto as comunidades 

rurais da região,  o assentamento Chico Mendes seria o mais próximo do campus. 

Em suma, é válido ressaltar que não há trabalhos acadêmicos no âmbito da Geografia 

sobre o recorte espacial estudado, portanto,  o presente artigo  justifica-se por apresentar o 

contexto histórico da formação do assentamento Chico Mendes, demonstrando os principais  

desafios enfrentados por eles, em relação às questões econômicas e político-sociais, na tentativa 

de entender como se organizam os camponeses do assentamento Chico Mendes e suas 

estratégias de permanência no campo. Encampamos o desafio de estudar este acampamento 

porque 

Conhecer e pesquisar projetos de assentamentos rurais de reforma agrária em 
diferentes estados ou regiões do Brasil é certamente um evento recente na história 
nacional. É também um fato que vem trazendo entusiasmo à maioria dos 
pesquisadores interessados nos temas que envolvem a questão agrária e para aqueles 
que defendem a realização de uma reforma agrária ampla e massiva. (MITIDIERO 
JÚNIOR, 2011, p.5) 

 

Apesar de se passarem quase dez anos da escrita acima, ainda consideramos algo recente 

na história, e mesmo com o passar de décadas ou séculos, é algo que precisa continuar a ser 

investigado de maneira permanente nos diferentes estados e regiões do Brasil, sobretudo, 

porque a luta pela terra se perfaz no movimento da história, materializada numa determinada 

geografia que sempre se renova, mas a luta permanece.      

    Possivelmente ainda há assentamentos pelo país, que ainda não foram pesquisados pelo 

olhar da Geografia, como era esse o caso, assim, acreditamos que é a tarefa do(a) geógrafo(a) 

comprometido socialmente, em especial os que se debruçam sobre a Geografia Agrária, 

contribuir para realização de uma defesa ampla e massiva de uma efetiva reforma agrária, mas 

também, garantir o que já foi conquistado até aqui.  
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Com relação às estratégias de permanência no campo, entendemos que se fez necessário 

essa discussão, porque na questão agrária brasileira, um dos grandes problemas existentes nela, 

é a evasão nos assentamentos rurais como aponta Cosme (2015). E para isso, precisamos 

evidentemente discutir se o papel do Estado no assentamento Chico Mendes tem sido em se 

comprometer realmente com a permanência dos/das sujeitos do campo, ou com sua expulsão 

como discute Cosme (2015) sobre determinados assentamentos no Ceará. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O método utilizado nesse trabalho será dialético que segundo Japiassu e Marcondes 

(1990, p. 167) é aquele que “procede pela refutação das opiniões do senso comum, levando-as 

à contradição, para chegar então à verdade, fruto da razão”. A dialética se evidencia pela 

capacidade de dialogar sobre o objeto de estudo criticamente, evidenciados aspectos que podem 

ser comparados de maneira contraditória, utilizando de outras teorias, ou realidades para se 

estabelecer um diálogo científico através de argumentos e contra-argumentos consistentes.  

 É através da dialética que “os pesquisadores confrontam as opiniões, os pontos de 

vista, os diferentes aspectos do problema, as oposições e contradições; e tentam... elevar-se a 

um ponto de vista mais amplo, mais compreensivo.” (Lefèbvre 1983, p. 171). Segundo Sposito 

(2004), na dialética as categorias se apresentam ora como contradição, ora como uma tríade 

com seus elementos que fazem parte de uma estrutura e compõem movimento, então 

acreditamos que seja o mais adequado pela relação conflitante existente no espaço agrário 

brasileiro.  

As informações presentes neste artigo foram coletadas mediante uma análise 

bibliográfica referente ao tema, no qual abordavam as questões dos movimentos sociais e as 

organizações realizadas pelos camponeses como forma de resistência nos assentamentos e a 

ação do Estado para efetivar as condições de permanência dos referidos. 

Para aprofundar as questões tratadas no nosso estudo foram realizadas visitas ao 

assentamento Chico Mendes, a fim de conhecer a dinâmica e a vivência das famílias naquele 

espaço. Algumas informações iniciais foram colhidas com a Eula, que trabalha atualmente na 

Cáritas e já trabalhou no assentamento.  A primeira visita ocorreu em 21/06/2019, em que foi 

realizada uma entrevista com Enéas, atual presidente da associação de moradores no 

assentamento. Além disso, foi realizado uma entrevista com os moradores, em especial os mais 
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velhos, e os representantes do sindicato. A segunda visita ocorreu em 01/08/2019, circunstância 

na qual os(as) estudantes da disciplina de Geografia Agrária, acompanhados por mim e pelo 

coordenador do curso realizaram aula de campo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No Cenário nacional o conceito de camponês começa a se destacar durante a década de 

1950 com as Ligas Camponesas. Movimento que se organizou em Pernambuco devido ao 

conflito que ocorreu no Engenho Galiléia localizado no município de Vitória de Santo Antão.  

Galiléia era uma propriedade rural cuja exploração se dava pelo sistema de 
arrendamento. Em 1954, o valor do aluguel das parcelas de terra era em muito superior 
às possibilidades de pagamento dos arrendatários. As tentativas no sentido de 
rediscutir o valor das rendas e de evitar a expulsão de camponeses em débito foram 
fracassadas. (MOTTA; ESTEVES, 2009, v. 2, p. 243-257). 

 
Diante da situação na qual se encontravam,  os trabalhadores e trabalhadoras se 

organizaram em grupo para reivindicar seus direitos e garantir o acesso à terra, até porque “a 

luta pela terra se transforma em luta pela reforma agrária e, em consequência, num projeto 

político dos trabalhadores se estes, na sua luta, adquirirem consciência social para mudar a 

sociedade” (FERNANDES;STÉDILE,2005,p.119). 

  No Brasil os camponeses e camponesas constituem uma classe social e política 

defendida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no qual se organizam 

com o propósito de lutar para garantir seu lugar na sociedade. Luta na qual vem gerando grandes 

discussões relativas à questão do camponês e o campo. De um lado da sociedade, há os que se 

solidarizam e/ou se somam às lutas desse movimento social, como algumas entidades da 

sociedade civil organizada, sindical, das Igrejas com posturas críticas, instituições de ensino, 

pesquisa e extensão, etc., do outro lado, vemos grupos que além da insensibilidade diante de 

suas causas,  

No Ceará o movimento de organização dos trabalhadores para unirem forças ao MST 

só veio a ocorrer em 1988, assim como ressalva Pereira( 2016, p.194-203) ‘‘ No Ceará, foi em 

1988 que trabalhadores(as) rurais passaram a se somar à luta do MST e iniciaram esforços na 

sua construção” Dentro desse cenário de organização dos sem-terra no Ceará, nossa proposição 

neste artigo é apresentar os resultados do que foi investigado, sobre a formação do 

Assentamento Chico Mendes, obtidos principalmente a partir de entrevistas com o presidente 

da associação e com os agricultores e agricultoras que compõem esse território de resistência. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 

ISBN: 978-85-415-1148-3                                                                            
356 

 

O processo de formação do assentamento Chico Mendes se deu no mês de fevereiro do 

ano de 2002, quando os militantes juntamente com o MST se articularam com o propósito de 

conquistarem e possuírem áreas de terra com o objetivo de terem uma vida digna e o direito de 

trabalharem em suas terras garantindo a sua subsistência.  

Com o total de 82 famílias sem terras de vários municípios do Ceará, foram em direção 

ao Distrito de Cruzeirinho, no Município de Icó - CE, onde se organizaram e montaram um 

acampamento no local. Logo em seguida o MST começou a distribuir tarefas entre os 

acampados, e também formou uma coordenação para fins de planejamentos e elaboração de 

normas, na quais atendesse às necessidades de todos os familiares. 

Ao se passarem 8 meses de lutas e resistências dos acampados, a emissão de posse foi 

emitida por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). É 

importante falar que o processo até posse não se prolongou por muito tempo. Como destaca um 

dos acampados presente no período da ocupação, o proprietário da terra cedeu o terreno o que 

agilizou o andamento da emissão do termo de posse. 

 “Nesses oito meses tivemos que dar um passo fora do terreno e nesse momento a 
nossa história ganha um personagem muito importante o senhor José Gonçalo 
Vitorino, que nos cedeu um pedaço de terra para que nós pudéssemos transferir o 
acampamento e não sofrer a ordem de despejo por parte da justiça, selando assim 
nossa resistência.” (PEREIRA, et. al 2012).   
                   

Com a posse da terra e a titulação de assentamento, começaram as construções das casas 

utilizando os recursos fornecida pelo o INCRA. Enquanto isso, foi estabelecido uma divisão do 

terreno que tem o total de 4.500 hectares entre as famílias para plantações como forma de 

subsistência. 

Segundo relato do presidente da associação, é válido ressaltar que apesar de cada família 

ter recebido uma porção de terra para seu uso próprio, há espaços onde todos trabalham 

coletivamente. As “mangas coletivas”, como são conhecidos os roçados, se configuram em 

espaços onde todos os moradores de forma consciente podem fazer uso, mas também são 

responsáveis pelos cuidados que ali precisar. 

 A produção obtida nesse espaço é dividida de acordo com o trabalho que cada um(a) 

realizar, como o trabalho é dividido igualmente, então há uma divisão igualitária, mas quem 

não desempenhar seu trabalho, também não recebe sua parte na produção. Há algumas 

exceções, como por exemplo, o presidente da associação ou outro assentado que desempenhar 
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alguma atividade fora do assentamento em dias de trabalho nas mangas coletivas, tem direito a 

sua parte na produção.  

 A coletividade não se expressa apenas nas “mangas coletivas”, durante as reuniões   

onde os moradores discutem pautas pertinentes ao assentamento deliberam também as 

atividades coletivas. Quinzenalmente eles se reúnem em assembleia para tomar decisões e 

deliberar coletivamente sobre questões relacionadas ao assentamento. 

 Grupos são definidos para se encarregarem de determinadas funções e uma vez na 

semana os esforços são destinados ao trabalho coletivo. O assentamento prega o senso de 

coletividade e trabalham para que todos construam e percebam que para seguirem firmes é 

necessário que trabalhem em coletividade, pois “um dos processos educativos fundamentais da 

participação dos sem-terra na luta está em seu enraizamento numa coletividade em 

movimento”. (CALDART, 2001, p. 8) 

 Depois de tudo isso a luta não parou, os moradores deram início a uma batalha pelos 

recursos básicos necessários para o assentamento, como o serviço de saúde, educação e 

instalação de energia elétrica. Uma vez que os problemas relacionados a iluminação pública 

vêm sendo pleiteada pelos moradores há 14 anos, demonstrando assim a falta de assistência da 

prefeitura do município de Icó para com o assentamento. No relato do presidente da associação, 

foram inúmeras tentativas de implantação da iluminação pública com as autoridades 

competentes, mas até o momento não obtiveram êxito.  

Quanto ao serviço de saúde, o assentamento era beneficiado com o Programa Mais 

Médicos (PPM) um programa criado em parceria com o Governo Federal com o objetivo de 

fortalecer a Atenção Básica da Saúde Pública no país, pois: 

O Programa Mais Médicos é a maior iniciativa já realizada no País e está entre as 
maiores do mundo para enfrentar esse conjunto de problemas. É composto por uma 
dimensão de resposta imediata e emergencial, mas sustentável, que é a formação e o 
provimento de médicos aos serviços de Atenção Básica em áreas com maior 
necessidade e vulnerabilidade. (BRASIL, 2015, p.16) 
 

Os moradores contavam com a presença de um médico que atuava no posto de saúde, 

mas com o enfraquecimento do programa em 2018 acabou fazendo com que este viesse a deixar 

de trabalhar no local.  

Os cidadãos contam agora apenas com a presença de uma agente de saúde que faz as 

visitações apenas a cada dois meses, o que consequentemente levou aos moradores a uma 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 

ISBN: 978-85-415-1148-3                                                                            
358 

 

situação de vulnerabilidade em relação a saúde. Desse modo, nota-se que a atenção básica 

dentro do assentamento é pouco eficiente.  

Vale ressaltar também a falta de assistência e cooperação que são necessários para os 

projetos Fomento Mulher e o Semiárido, na qual são financiados pelo INCRA e destinado às 

famílias do assentamento como uma forma de aumentar sua renda. Sendo assim importante uma 

cooperação técnica da prefeitura ou da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 

Ceará (EMATERCE), mas nenhuma das partes citadas mostrou interesse em colaborar. 

Ao investigar sobre como é composta a renda do assentamento, ficou claro que a 

produção inicial  era focada no plantio de arroz e feijão, mas com as dificuldades na produção, 

na colheita e a desvalorização do produto final, que eram vendidos por um preço abaixo do 

mercado para os “atravessadores” por conta das dificuldades em transportar a mercadoria até a 

cidade, principalmente no período das chuvas. 

 Passaram então a trabalhar com a plantação de forragem para o gado e a venda do leite 

em baixa escala, diminuído a plantação de legumes e cereais, uma vez que dessa forma 

conseguem obter um retorno financeiro mais rápido. É pertinente salientar que não há produção 

orgânica dentro do assentamento. 

  Outra forma constatada para complementar a renda das famílias é com a ajuda de 

políticas de transferência de renda, em especial o Bolsa Família, mas este por si só não é capaz 

de erradicar a pobreza. Essas pessoas dependem também da venda dos produtos que produzem 

no campo e a comercialização do leite, tudo em pequena escala. 

Segundo SOUSA et al (2012, p. 335-340) “O Programa Bolsa Família assim como as 

políticas sociais, de um modo geral, não tem a capacidade de superar a pobreza das famílias, 

sendo possível a sua superação somente a partir da ultrapassagem do sistema capitalista”. Essas 

pessoas dependem também da venda dos produtos que produzem no campo e a comercialização 

do leite, tudo em pequena escala.  

Essas atividades desempenhadas para o sustento junto com Bolsa Família por vezes são 

insuficientes para completar a renda da casa, assim sendo os moradores se obrigam a trabalhar 

fora do assentamento, em sua maioria são as mulheres que se deslocam até a cidade e muitas 

vezes trabalham como diaristas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Por intermédio do estudo realizado e dos resultados obtidos, a pesquisa é de suma 

importância para o meio acadêmico e a sociedade como um todo, tendo em vista que não há 

pesquisas na área da geografia agrária contemplando o assentamento Chico Mendes. 

A proposta de refletir sobre a vivência dos assentados nos permitiu observar que estes 

usam da cooperação entre si como uma forma de resistirem em conjunto aos problemas 

encontrados no campo. A associação dos moradores, por exemplo, busca garantir que os(as) 

membros não esqueçam do senso de coletividade que deve permear suas relações, buscando 

realizar assembleias quinzenalmente. Assim, é possível discutir os problemas do assentamento 

em conjunto, buscando respostas através de alternativas coletivas.    

O Sindicato representou um papel muito importante dentro do assentamento, levando 

em consideração a conquista da terra, as famílias tiveram a posse do território muito rápido 

pois, às vezes, leva-se muitos anos para ser concretizado esse processo de transição de 

acampamentos para assentamento. Se fez presente também na intermediação entre os interesses 

dos camponeses e os projetos sociais que eram designados ao local. 

Além disso, ante a presença de um Estado que subjuga o campo e as pessoas que dele 

dependem, ficou claro que a participação do Estado não é eficaz dentro do assentamento, 

considerando-se que boa parcela dos assentados necessita de programas sociais para 

complementar a renda, mas que somente isso não é suficiente.  

 Por meio das entrevistas observou-se também que a Prefeitura Municipal trata com 

descaso os problemas do assentamento. Estes sentem-se numa situação de descaso e abandono 

por parte do poder municipal que poderia, na verdade deveria desenvolver ações que pudessem 

melhorar a vida daqueles(as) assentados(as).  

Constatamos também, que o Instituto Federal do Ceará – IFCE tem potencial para 

contribuir efetivamente sobre algumas questões, que permeiam a vida daqueles camponeses e 

camponesas. Destacamos que essa pesquisa, simultaneamente contribuiu no processo de 

ensino-aprendizagem na turma da disciplina de Geografia Agrária, ao mesmo tempo, com os 

próprios assentados e assentadas, já que é um dos momentos, especificamente com a aula de 

campo pudemos dialogar em conjunto: estudantes e agricultores(as). Nas figuras 1 e 2 podemos 

observar o registro desse momento.  

 

Figura 1: Momento com estudantes, professores e assentados(as) na aula de 

campo da disciplina de Geografia Agrária 
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Fonte: Fotografia realizada pelo pesquisador em 01/08/2019. 

 

Figura 2: Enéas, conduzindo o início da reunião entre estudantes e assentados.  

 

Fonte: Fotografia realizada pelo pesquisador em 01/08/2019. 

 

Os próprios agricultores(as) apresentaram demandas, de como o IFCE poderia 

contribuir com determinadas ações, sejam elas de ensino, pesquisa (como a que foi feita por 

exemplo), ou extensão. Algumas das demandas era proporcionar momentos de auxílio técnico, 
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que poderiam ocorrer através de projetos de extensão, principalmente porque a instituição 

também possui os cursos de técnico em agropecuária e de Tecnologia de Irrigação e Drenagem.  

Outras estavam relacionadas a um trabalho formativo, quanto à sensibilização para o 

não uso de agrotóxicos e de educação ambiental. Também existiam demandas das mulheres, no 

combate ao opressões e ao machismo que existe entre os homens do assentamento, e que de 

certa maneira, causa influência sobre alguns aspectos da organização.  

De forma geral, cremos que os objetivos elencados na pesquisa foram alcançados, já foi 

possível compreender a formação e organização do assentamento, e além disso, deixamos um 

caminho de possibilidades para que outras pesquisas ou pesquisa-ações sejam desenvolvidas 

futuramente na área.  
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ACAMPAMENTOS DE LUTA PELA TERRA: OS LUGARES DA RESISTÊNCIA 

Júnia Marise Matos Sousa1 

 

1. Introdução 

 

A luta pela terra é um tema relevante no espaço acadêmico e não acadêmico, que no 

Brasil assume caráter histórico e emblemático, tendo em vista a grande concentração fundiária 

e a reforma agrária, política pública ainda ineficiente. Milhares de trabalhadores do campo 

lutaram (e continuam lutando) para obterem acesso à terra, bem como às condições necessárias 

para que nela e dela possam sobreviver com dignidade. Em sua maioria, esta luta se processa 

com a organização destes trabalhadores nos acampamentos, espaços compreendidos como os 

lugares da luta e resistência. 

Neste contexto, são vários os elementos e possibilidades para a compreensão deste lugar 

denominado acampamento. Para fins deste estudo, buscou-se construir uma etnografia dos 

acampamentos, a partir das experiências do cotidiano das famílias que nele vivem, destacando 

aspectos da motivação para a luta pela terra, a caracterização física do acampamento, suas 

regras e as relações sociais estabelecidas entre os acampados, bem como os relatos mais 

marcantes deste trabalho de campo. 

Os dados utilizados para esta etnografia foram construídos em Sergipe, no ano de 2008, 

a partir de visitas em 03 (três) acampamentos localizados na região Leste, a partir da observação 

participante, registros do “caderno de campo”, registros fotográficos e Encontros Diagnósticos 

com base nos grupos focais, envolvendo 118 famílias acampadas. Os acampamentos foram: 

Amigos Para Sempre, localizado no município de Estância, organizado pelo Movimento Sem 

Terra (MST), com 46 famílias; D. Jose Brandão de Castro, em Brejo Grande, organizado pela 

Cáritas Diocesana, com 47 famílias; Mochila, em Japaratuba, organizado pela Federação dos 

Trabalhadores de Sergipe (FETASE), com 25 famílias. Os dados foram sistematizados e 

analisados, compondo assim este artigo. 

 
1 Professora do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Viçosa/MG. Doutora em Geografia pela 

Universidade Federal de Sergipe. 
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Importante destacar que este artigo especificamente, é parte não publicada da pesquisa 

que deu origem à tese de doutorado intitulada “Do acampamento ao assentamento: uma análise 

da reforma agrária e qualidade de vida em Sergipe”, defendida em dezembro de 2009, no 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Sergipe – UFS, de 

autoria da pesquisadora Júnia Marise Matos de Sousa, onde podem ser extraídos maiores e 

aprofundados conhecimentos sobre o tema.  

Para fins deste artigo, propõe-se foco na etnografia do lugar acampamento e o viver 

neste espaço de luta e resistência. Inicialmente se apresenta uma proposição teórica para a 

construção etnográfica e o olhar escolhido para a compreensão do acampamento. 

Posteriormente busca-se resgatar a origem da luta e motivação dos trabalhadores acampados, 

caracterizando de modo geral o lugar acampamento, suas regras e relações estabelecidas. Por 

fim, apresentam-se os relatos das mais marcantes experiências vividas pela pesquisadora 

durante o trabalho de campo, bem como as suas impressões sobre a realidade dos 

acampamentos e famílias acampadas. 

 

2. O lugar acampamento e um olhar antropológico 

 

Vários autores discutem os acampamentos enquanto categoria analítica, a exemplo de 

Maria Garcia Franco, Gonçalves Honório, Euard Relph, Mônica Iha, Ligia Sigaud, Loera e 

Maria Cecília Turatti, Júnia Marise Matos de Sousa e muitos outros. Como ponto de partida, 

estes autores nos proporcionam a compreensão dos acampamentos como os lugares de 

materialização da luta pela terra 

 A discussão sobre a construção do lugar a partir das relações sociais é bastante vasta, 

sendo ancorada em diversos autores como Santos (1997); Bauman (2002); Agier (1998). Para 

estes, o lugar é construído a partir das relações socais estabelecidas entre os indivíduos e das 

experiências cotidianas e espaços vividos, sendo repletos de sentimentos e de representações, 

tensões e conflitos. Azevedo (2007) se refere ao lugar enquanto categoria espacial concebida a 

partir da noção/idéia de pertencimento a um determinado espaço ou sociedade. Ou seja, a 

identidade sob essa ótica se forja a partir da interação do indivíduo com a sociedade. Para o 

autor, a concepção de lugar está relacionada ao espaço em si, Capel associa este espaço às 

experiências vividas. Para Capel (1981, p.444), lugar “el ámbito de la existencia real y de la 

experiencia vivida”.  
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Com base neste aporte teórico, esta é a lente que se propõe para a compreensão dos 

acampamentos. Acampamentos que se originam de motivações que convergem e fazem a luta, 

da criação e recriação das relações singulares de convivência que se estabelecem neles, das 

percepções singulares que ultrapassa os limites do que é dito, mas que pode ser percebido 

naturalmente.  

Nesta perspectiva, o olhar antropológico permite ao pesquisador conhecer as 

singularidades tão relevantes e que propiciam compreensão maior do fenômeno. De acordo com 

Oliveira (2000), cabe ao antropólogo o olhar acurado e domesticado que seja capaz de olhar, 

ouvir e escrever, processos estes permeados de conflitos e contradições que possibilitarão 

avançar rumo ao horizonte que lhe é próprio. 

Para tanto, a etnografia que aqui se propõe, assim como qualquer outro método, deve 

ser bem estudado, detalhado e aplicável à realidade no sentido de dar respostas às questões. 

Becker (1999), ao discutir os métodos de pesquisa em ciências sociais, busca incentivar os 

pesquisadores a formularem seus próprios métodos de maneira que se adéquem aos seus 

próprios problemas e ambientes. Neste sentido, para compreender os acampamentos a partir de 

uma perspectiva qualitativa, optou-se pela construção desta etnografia, que conjugou espaços 

coletivos e individuais de diálogo, bem como de observação participante, que possibilitaram a 

leitura e compreensão desta realidade apresentada a seguir. 

3. A origem e motivação da luta nos acampamentos 

De acordo com Sousa (2009) o lugar acampamento, singular em suas particularidades e 

objetivos, nas suas relações e estratégias de luta e conquista da terra, não é apenas o espaço 

físico ocupado por lonas pretas, organizados em fileiras à beira das estradas. É o mundo que se 

reconfigura no imaginário daqueles que sonham com a reforma agrária. 

Os diálogos com os acampados revelam que, em sua maioria, foram motivados para a 

luta a partir das condições difíceis de manterem nas cidades e suas periferias. Um fenômeno 

comum é relatado pelos acampados, que diz respeito ao primeiro contato com os organizadores 

da luta. Cada família, direta ou indiretamente, foi de alguma forma envolvida e mobilizado 

pelos movimentos sociais e a partir de então, ingressaram na luta. “Nestes casos, famílias 

relatam que ouviram um carro de som” chamando os trabalhadores para reunir e discutir sobre 

terra para trabalhar, terra para os trabalhadores. E a partir deste chamado participaram então de 
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uma primeira reunião, na qual ouviram falar sobre o que era a tal reforma agrária e possibilidade 

de ter acesso à terra. 

Sobre esta motivação, é evidente que o sonho da terra é a mola propulsora para que, 

mediante ingresso nos movimentos sociais diversos, o trabalhador decida ocupar uma 

determinada terra que é passível de desapropriação para fins de reforma agrária, junto com sua 

família, passando a integrar uma nova realidade, uma nova identidade: A de “sem terra”! 

Os sonhos são muitos e mesmo diante de tantas dificuldades enfrentadas, entre elas a 

ameaça de morte por parte de fazendeiros e reintegração de posse, as famílias se instalam em 

barracos que normalmente são feitos de lona preta ou outros materiais e seguem numa nova 

rotina de vida. De todos os sonhos, receber a terra é o que viabiliza todos os demais e motiva a 

permanência numa longa fila de espera, que a exemplo dos acampamentos visitados, pode durar 

até 12 anos. Uma espera sem fim, mas que é o único caminho possível a maioria deles. As 

histórias sobre a origem dos acampamentos são várias. Os locais para construção dos 

acampamentos são muitas vezes distantes de suas casas. Sim, ter casa não é impedimento para 

que se pleiteie a terra via reforma agrária, embora por este motivo muitos sejam duramente 

criticados pela sociedade, condenados pela mídia. Portanto, escolher ser acampado e lutar pela 

terra é uma escolha no mínimo pesada para aqueles tem nesta em muitos casos, a única 

oportunidade de mudar de vida para melhor. De acordo com Gonçalves Honório (2005) 

 
 [...] Ocupar uma área não é tarefa das mais fáceis. Antes de tudo, é preciso se 
convencer e convencer sua família que se vive uma situação de injustiça inaceitável 
contra a qual é necessário lutar. Em seguida, é preciso vencer um medo real da 
violência que poderá vir dos latifundiários e, ou, da polícia do Estado. É preciso ainda 
saber que se está ocupando uma área sem conhecer ao certo quais serão os 
desdobramentos (GONÇALVES HONÓRIO, 2005, p. 150).    

 

Sousa (2009) verificou-se que as famílias acampadas se encontram em situação de risco, 

seja pelas condições precárias debaixo das “lonas” pretas, quentes e úmidas, seja pelas picadas 

de cobras e ataque de outros animais e insetos, pelo risco constante de acidentes, sobretudo para 

os que se encontram nas margens das rodovias, e até mesmo pela exposição às agressões 

verbais, aos preconceitos e aos objetos atirados pelos carros, além das privações, a exemplo da 

insegurança alimentar. 

Entre os acampados, há os mais diferentes perfis. Mulheres que sozinha lutam com seus 

filhos pequenos, homens com tradição de trabalho no campo, mas que no momento, sem terra 

e sem condições de trabalho. Meeiros, parceiros, arrendatários ou trabalhadores volantes, que 
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sonham com a sua própria terra. Trabalhadores desempregados, jovens. Não há um perfil único 

para aqueles que lutam pela terra, o que pode significar uma realidade perversa para a 

sobrevivência das classes menos favorecidas neste país. E para permanecer nesta luta é preciso 

coragem, persistência, paciência.   

4. As regras, a organização e as relações sociais nos acampamentos 

 A primeira saga dos acampados é construir os acampamentos, a estrutura física que ao 

mesmo tempo simboliza a resistência e presença 24 horas por dia na luta, também representa 

um novo lar, a materialização da vida familiar e novas relações sociais que se estabelecem, 

regras que orientam o convívio, tudo a partir de diferentes olhares, diferentes culturas, 

percepções e histórias de vida. O acampamento pode ser provisório, mas pode durar quase uma 

eternidade. 

A construção dos barracos segue um padrão típico, que se dispõe em fileiras e próximos 

uns dos outros. E não por acaso, mas pela necessidade de união e segurança do grupo. O 

material normalmente utilizado é a lona preta, por ser de baixo custo e que pode ser sustentada 

a partir de materiais encontrados gratuitamente como troncos, vigas de madeiras e outros. Nos 

acampamentos da Região Leste, outros materiais são utilizados conforme disponibilidade, tal 

qual a palha dos coqueiros (Figura 1), muito comum naquela região. Importa mesmo é criar um 

espaço que abrigue da chuva e do sol, o mínimo de conforto, embora esta palavra seja 

incompatível com o calor da região e o pequeno espaço. 

 
Figura 1: Material de construção alternativo, palha de coqueiros. 

Fonte: fotografia do acervo pessoal da pesquisadora (2008). 
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Mas os barracos não são apenas lugares de passagem. Ali moram e vivem a família 

inteira, homens, mulheres, jovens, sendo observados de bebês recém-nascidos a pessoas idosos. 

E a estrutura é mínima, sem nenhuma possibilidade de saneamento básico ou acesso à 

iluminação e água. Tudo improvisado, um eterno improviso na esperança de que logo sairão 

dali. Mas enquanto não saem, vivem como podem. Recriam as suas possibilidades, refazem 

suas estratégias de sobrevivência. 

Aspecto curioso é perceber que há uma grande contradição em ser provisório e ao 

mesmo tempo não ser. Os acampamentos seguem a mesma linha de uma casa comum, onde 

muitas vezes as famílias cultivam alguns alimentos básicos nos arredores, tais como olerícolas, 

mandioca e outros. E ainda ampliam a ideia do lar, plantando jardim em volta dos barracos, 

com flores e plantas ornamentais, o que dá vida aquele espaço sem vida da lona preta. 

Além da parte externa, internamente os barracos são planejados e organizados de modo 

a reproduzir a casa, com decoração que traz vida ao lugar, e em sua maioria, com rádios ou 

similares, que normalmente tocam o tempo todo para se conectarem com os acontecimentos ou 

simplesmente alegrar com a música (Figura 2). 

 

 
Figura 2: Acampamentos reproduzindo o cotidiano 

Fonte: fotografia do acervo pessoal da pesquisadora (2008). 
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A vida diária no acampamento segue regras, regras estas que são apresentadas pelo 

próprio movimento social envolvido na organização do acampamento como também ampliadas 

pelos próprios acampados daquele lugar. Em um destes acampamentos, as regras e normas 

estavam visíveis a todos, como mostra a Figura 3.  

Um relato importante foi dado sobre as regras extras que são criadas. Entre estas, um 

acampado relatou que um colega foi expulso pela coordenação do acampamento porque estava 

sempre agredindo sua esposa, inclusive fisicamente. Mesmo diante das advertências ele não 

reagiu positivamente, não tiveram outra alternativa senão expulsá-lo do acampamento, 

passando a sua esposa então a ser a possível beneficiária da terra. 

No acampamento há sempre reuniões não apenas para que discutam as estratégias de 

luta, espaço de formação, algumas vezes até escola, para receber visitantes do Instituto Nacional 

de Colonização de Reforma Agrária - INCRA, realizar comemorações, entre outros. Os 

acampamentos sempre têm estes espaços de uso do coletivo (Figura 4). 

 

 
Figura 4: As regras de convivência 

Fonte: fotografia do acervo pessoal da pesquisadora (2008). 
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Figura 4: Espaço coletivo 

Fonte: fotografia do acervo pessoal da pesquisadora (2008). 
 

 

Para que possam sobreviver, estas famílias realizam atividades remuneradas por dia de 

serviço, quanto mais perto da cidade, maiores são as oportunidades. Os acampados recebem 

cestas básicas enquanto estão aguardando a reforma agrária, o que não é suficiente para a 

segurança alimentar destas. Importante esclarecer que há revezamentos com o objetivo de 

permitir que o acampamento fique sempre sob os cuidados de um grupo enquanto outros 

trabalham. Em um dos acampamentos, um grupo organizado de mulheres produziam e vendiam 

artesanato (objetos decorativos) feitos a partir de conchas e outros materiais recolhidos. Todas 

as formas de sobreviver são consideradas. Mas ainda assim, a dificuldade é grande, sobretudo 

com respeito com relação à alimentação que precisam garantir diariamente.  

5. Acampamentos: Histórias sem fim 

 Durante o trabalho de campo, acompanhar a rotina das famílias acampadas, ouvir as 

suas histórias e presenciar momentos importantes foi um grande aprendizado não apenas para 

o registro etnográfico, mas para a compreensão da vida, do outro e sua realidade tão diferente. 

Aqui descreveria histórias sem fim, mas que na impossibilidade de alongar demais o relato, 

resumirei em algumas experiências marcantes. 
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 Presenciei uma ação de reintegração de posse, na qual as famílias receberam do oficial 

de justiça o mandado de reintegração, ordenando que desocupassem aquela área. Neste 

momento há um ligeiro tumulto, mas logo há o silêncio. Parece que naquele silêncio ecoa o 

grito de quem terá que recomeçar do zero, noutro lugar. Terá que juntar os poucos pertences e 

seguir em busca de outra oportunidade. Deixar para trás as plantas bem cuidadas, a horta repleta, 

os improvisos que deveriam ser refeitos noutro lugar. Esta experiência mostrava claramente a 

tristeza em cada olhar e para, além disso, a dúvida pairava sobre o fato de que em algum 

momento ainda daria certo este sonho de ter sua própria terra. 

 Numa destas visitas, como de costume, o grupo presente no acampamento correu para 

me receber. E diante de muitas alegrias por ter alguém ali, embora nem soubessem bem pra 

quer e nem porque, o grupo se desligou do fogão de lenha que estava aceso com uma grande 

panela preparada para cozinhar algo coletivo. De repente ouço o grito de alguém: Pega o 

cachorro, pega o cachorro! E para tristeza de todos nós, enquanto se distraíram com a minha 

presença, esqueceram o único alimento disponível para aquele dia, que era um mocotó que seria 

preparado para todos. O cachorro chegou primeiro, e levou sozinho aquilo que seria o almoço 

de todos. Sinceramente a minha tristeza foi maior, pois me sentia culpada por tê-los distraído. 

Mas já não havia mais volta, o cachorro longe seguia sem que ninguém pudesse alcança-lo. 

 Uma mãe relatou que teve cinco filhos. E que naquele momento estava se recuperando 

da morte de um deles, com apenas alguns meses de vida. O motivo da morte, que trazia aos 

olhos daquela mãe lágrimas quase contidas, teria sido o fato de tê-lo deixado dormindo no 

barraco em um dia muito quente, enquanto trabalhava no roçado coletivo, bem ali ao lado. A E 

não suportando o calor, a criança desfaleceu. Embora tivessem tentado na beira da estrada 

buscar ajuda, não houve carro que pudesse levar ao pronto socorro, de modo que ali mesmo 

faleceu e ali mesmo fora enterrada. Relato muito triste, sobretudo quando uma mãe ouve de 

outra tal tragédia. 

 Entre os relatos, sempre remetiam aos estereótipos que recebiam de desconhecidos, a 

visão equivocada que as pessoas tinham deles, ao estarem vestindo a camisa dos movimentos 

sociais. A luta pela terra é permeada de estereótipos e muito do que se conhece em geral é bem 

distante do que estar lá e ver de perto, conhecer. Mas para o campo eles pareciam oferecer 

ameaça. E por isso eram também constantemente ameaçados. Um dos acampamentos sofreu 

uma tentativa de homicídio, em que carros transitaram pela Rodovia e atiravam contra o barraco 

durante a noite. Felizmente ninguém se feriu, mas o medo era uma companhia constante. Outro 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 

ISBN: 978-85-415-1148-3                                                                            
372 

 

acampamento teve seus barracos queimados durante a noite enquanto dormiam. Atearam fogo 

e fugiram, as palhas do coqueiro seca queimaram depressa. As famílias conseguiram fugir a 

tempo, mas perdeu todo o pouco que tinham naqueles barracos. 

 Presenciei um momento de revolta de um acampado, que chorava em desespero por não 

aguentar mais esta espera sem fim, a ausência de tudo o que gostaria de prover aos seus filhos 

e a sensação de abandono e descaso, a tentativa de buscar algum salvador. Gritava em alto tom 

que o INCRA não se preocupava com eles, que até mesmo o movimento social que organizava 

o acampamento estaria enrolando ele. Sem êxito. Ninguém ali podia fazer nada ao não ser ouvir 

seus gritos. Inclusive eu, que ouvia impotente aquele clamor, que talvez tenha sido motivado 

exatamente pela minha presença. 

 E minha presença ali era da pesquisadora, que nada iria fazer de concreto em favor de 

suas vidas. Ao mesmo tempo, longe de ser incômoda, minha presença parecia novidade, era 

alguém ali para ouvir suas histórias, para conhecer a sua realidade. E talvez por isso ali estivesse 

sempre prontos para me contarem tudo e sempre com muita alegria, sorrisos e uma agrado, 

mesmo que nada pudessem oferecer. E mesmo na certeza de que ali estava impotente, de 

explicar com muito cuidado o objetivo da minha visita, eu também tinha esperança de que algo 

um dia pudesse mudar. E esta esperança encontrou amparo e aconchego na fala de um senhor 

acampado, que me disse assim: “Não importa se a senhora agora não veio aqui fazer e nem 

trazer nada pra nóis. Importa que a senhora agora conhece nossa vida, nossa história. E quem 

sabe um dia pode contar pra todo mundo, pra todo mundo saber como nois vive aqui e precisa 

de dar um jeito na vida. E quem sabe aparece alguém que escute isso e pode então fazer alguma 

coisa pra nois!”. 

6. Considerações finais 

O acampamento é um lugar que se constrói a partir dos ideais de luta pela terra e 

possibilidade de uma vida melhor. É um lugar único, que por mais que seja teoricamente um 

lugar provisório, traz em si as configurações de um lar permanente, com toda a sua estratégia 

de sobrevivência, relações sociais, histórias e memórias, que como experiência humana, que 

representa muito mais do que a localização espacial. 

A experiência de estar no acampamento, vivenciar a rotina, ouvir as histórias das 

pessoas e do lugar, é incomparável, altamente singular. É ainda desafiador enquanto 
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pesquisadora ouvir relatos tão fortes, tão pesados, face aos sujeitos de direitos, que são 

desprovidos da dignidade de viver bem, se sujeitando às mazelas do acampamento, em troca de 

um futuro que pode chegar tarde, ou não chegar com a sonhada reforma agrária. 

Conhecer de perto os acampamentos traz a certeza de que há discursos muito distantes 

da realidade, sobretudo se forem relacionados à desqualificação da luta, do sem terra, do 

acampado, do acampamento, que muitas vezes é o único discurso distribuído gratuitamente e 

diariamente à sociedade. Traz ainda a certeza de que é preciso revelar esta realidade, cada mais, 

não apenas na academia mas em todos os lugares possíveis. 

Por fim, este artigo pode apresentar o lugar acampamento como sendo o espaço 

geográfico e o conjunto de experiências vividas, que dão sentido e constroem a identidade dos 

acampados com a luta pela terra.  
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CONTEXTUALIZANDO O PROJETO DE ASSENTAMENTO IRMÃ ADELAIDE: 

Assentamentos no Tocantins, histórico de lutas e conquistas pela terra 

 

Israel de Paula Maia 
Roberto de Souza Santos 

Glays Ially Ramos 
 

Resumo 
 
Este trabalho apresentará uma contextualização histórica do surgimento do P.A Irmã Adelaide-TO, bem como 
todas as lutas travadas para conseguir a tão esperada terra, além de explorar e conhecer todas as angustias e 
demandas dessa comunidade, que luta para permanecer sobrevivendo no assentamento. Tem como principal 
objetivo entender esse processo de pós conquista da terra tendo em vista que é de suma importância para 
compreender a realidade deste projeto de assentamento, e os grandes desafios de permanecer nela. 
 
Palavras Chave: Assentamento Irmã Adelaide, Reforma Agrária, Latifúndio. 

Introdução:  

Assentamentos no Tocantins: Histórico de lutas e conquistas pela terra, os primeiros 

assentamentos no antigo norte goiano datam da década de 1970 séculos XX, e estão localizados 

principalmente na região conhecida como Bico do Papagaio, isso antes mesmo da criação do 

Estado do Tocantins fato que só veio a ocorrer na promulgação da Constituição Federal de 

1988. 

Nessa época o regime militar institucionalizou mecanismos para garantir os interesses 

do grande capital financeiro, e dos grandes latifundiários que estavam ocupando e explorando 

ilegalmente terras de domínio público, praticamente em toda região da Amazônia. 

É através desses mecanismos adotados no regime militar, e nesse contexto que surge em 

1980 a GETAT – Grupo Executivo das Terras do Araguaia-Tocantins, órgão responsável por 

demarcar grandes extensões de terra, regulamentando a ocupação e a grilagem de terra pelos 

grandes latifundiários, de acordo com Oliveira (2007): 

 
É, portanto, nesse processo de envolvimento dos militares que foi solicitada a 
criação de ―Coordenadorias Especiais em áreas consideradas indispensáveis 
à segurança e ao desenvolvimento nacional, ouvida a Secretaria Geral do 
Conselho de Segurança Nacional‖ (Decreto-Lei nº 1.523 de 03/02/77) no 
INCRA, e que foi desembocar em 1980, na criação do GETAT — Grupo 
Executivo das Terras do Araguaia-Tocantins, que transforma-se no órgão 
promotor da regularização fundiária no sudeste do Pará, norte de Tocantins e 
oeste do Maranhão. Estes atos significaram praticamente a intervenção militar 
no INCRA e a transformação da condução da política de terras pela ótica da 
estratégia geopolítica da ―ideologia da segurança e do desenvolvimento‖. 
(OLIVEIRA, 2007, p. 126).  
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Então o GETAT, surge como força da ditadura militar para acabar com as tensões da 

região, que envolvia disputas de terra, sempre garantindo uma política que garantisse os 

interesses dos grades proprietários de terra como afirma KOTSCHO (1981, p. 18,19): 

 
(...) o Getat, colocando-se acima dos demais órgãos federais e estaduais, 
constitui uma verdadeira intervenção federal na área para, dentro do menor 
prazo possível, “manu militari”, se for preciso, acabar com os conflitos e abrir 
caminho para os projetos governamentais, ao mesmo tempo que oferece a 
segurança exigida pelos grandes grupos econômicos, nacionais e estrangeiros, 
que aportaram por estas bandas durante a última década, atraídos pelos 
incentivos fiscais e pelas riquezas destas terras ditas de ninguém.  

 

Foi assim que os grande grupos econômicos tiveram o apoio para a corrida desesperada 

de ocupar das terras na Amazônia, no entanto encontraram resistência dos que já habitavam a 

região e vários conflitos na disputa pela terra ocorreram, segundo KOTSCHO 1981, “A 

Amazônia é tomada de assalto, o confronto é inevitável: do Sul, chegam os grandes grupos 

econômicos, com todo o apoio oficial, ocupando sua nova versão de sesmarias com violência, 

se necessário”, nesse sentido fica claro que todas as lutas que foram travadas nessa região 

tinham como ponto fundamental a disputa por terras.  

Diante dessas tensões em 1988, após a promulgação da constituição o novo estado da 

federação surge, nasce o Tocantins, que para sua criação tiveram participação direta das 

oligarquias regionais, formadas pelos grandes pecuaristas. A UDR – União Democrática 

Ruralista desempenhou um papel decisivo para a criação do estado.  

É nesse cenário pessimista para o camponês que a luta pela posse da terra começa a se 

fortalecer no Tocantins, diante das adversidades é que aparecem as soluções, através das 

articulações dos movimentos sociais do campo e outros movimentos como a CTP, ONGs, 

Sindicatos dentre outros, os primeiros projetos de assentamento começam a surgir no norte do 

Tocantins, com a participação direta dos camponeses. 

Mesmo indo a contra-mão dos programas do governo e dos grandes latifundiários, os 

camponeses conseguiram se organizar, fato que foi fundamental para que conquistassem diante 

de muitas lutas seus espaços, tentando a seu modo fazer a reforma agrária brasileira acontecer, 

como diz Martins (2000): 

 
Estamos em face de um processo histórico em que claramente interesses 
contraditórios combinam-se e forças contrárias empenham-se numa mesma direção 
básica. Não só os grupos populares estão querendo mais que uma reforma agrária. 
Querem uma revisão do direito de propriedade ao contestarem, na prática, a sua 
legitimidade. Também o Estado e mesmo setores das elites (como intelectuais, a 
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classe média, setores das forças armadas, as igrejas) estão empenhados nessa revisão, 
ainda que de diferentes modos, mesmo que se desentendam em relação àquilo em que, 
de fato, pensam da mesma maneira. A reforma agrária hoje é um conjunto de pontas 
desatadas desse longo e inacabado processo histórico (MARTINS, 2000, p.93). 

 

Segundo dados oficiais do INCRA (2017) os assentamentos no Estado do Tocantins 

seguem uma classificação própria que está dividida em quatro modalidades:  

Os assentamentos criados e implantados pelo INCRA; Os assentamentos criados pelo 

Governo do Estadual antes de 1988, que após passaram a ser reconhecidos pelo INCRA; Os 

reassentamentos de atingidos por barragens e os assentamentos que foram criados pelo 

programa de crédito fundiário. 

A política de reforma agrária no Tocantins, tem variáveis de acordo com cada realidade 

local, quase sempre pautada dentro do modelo capitalista de desenvolvimento da agricultura, 

que se utiliza dos mecanismos de estado para desenvolver seus projetos. Esse movimento busca 

impedir qualquer tipo de implementação da agricultura camponesa, esse fato atinge diretamente 

e provoca rupturas, intensificando conflitos dentro do espaço agrário do Tocantins. 

O trabalho configura parte da pesquisa de dissertação de Mestrado no Programa de Pós 

– Graduação em Geografia da Universidade Federal do Tocantins – PPGG/UFT. Este trabalho, 

pautou-se em uma revisão literária de autores, que tratam dos temas de reforma agrária, de 

movimentos migratórios no campo, do modo de produção capitalista, coleta de dados em órgãos 

oficiais e trabalhos de campo. 

 

Resultados 

Assentamentos criados pelo estado do Tocantins e reconhecidos pelo INCRA 

No Estado do Tocantins antes de 1988, já tinham sido implementados pelo governo de 

Goiás 11 assentamentos, que após a criação do Estado foram reconhecidos pelo INCRA/MDA 

como afirma Barbosa: 

Os assentamentos considerados do Estado do Tocantins e posteriormente (1998 em 
diante) reconhecido pelo INCRA a partir de 1992 e 1997, são territórios camponeses, 
espacializados por 11 assentamentos ocupando uma área de 29.117 hectares, povoado 
por 271 famílias camponesas que residia e trabalhava no campo, lutando contra a 
pressão dos latifundiários que ameaçavam expropriarem de suas terras. O 
reconhecimento de suas áreas como assentamento do INCRA lhe garantiu mais 
segurança e esperança quanto à posse e o domínio da terra a acesso a recursos públicos 
para assistência técnica e entre outros. (BARBOSA p. 84) 
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Essas famílias ficaram praticamente concentradas na parte norte e na noroeste do 

Estado, conforme demonstrado no mapa 01, esse fato foi o caminho que facilitou todo o 

processo de conquista de terra do reconhecimento da luta camponesa da região, região que por 

sinal é marcada pela história de conflitos de terra no bico do papagaio. São pessoas que com o 

reconhecimento e com a segurança da posse estão trabalhando e desenvolvendo a agricultura 

camponesa, e agora podem esperar e cobrar os investimentos das políticas públicas por parte 

do estado.  

O P.A São Paulo que fica localizado no município de Palmeiras do Tocantins-TO, 

atualmente conta com 117 famílias assentadas, elas juntas ocupam uma área total de 4.289 

hectares de terra. O P.A Júri tem uma área de mais de 4.500 hectares de terra, e fica localizado 

no município de Pequizeiro-TO, tem uma capacidade de atender 89 famílias, mas atualmente 

conta com 84 famílias devidamente assentadas. O P.A Antonio Moreira, no município de 

Ananás é o segundo maiores assentamentos implementados pelo estado, que tem uma área 

correspondente a mais de 6.400 hectares de terra, onde estão assentadas 177 famílias. O P.A 

Santa Tereza II, fica localizado no município de Silvanópolis - TO, conta com 85 famílias em 

uma área de 3.369 hectares. O P.A Guariroba atualmente esta com sua capacidade máxima 

esgotada, em uma área de 2.531 hectares vivem atualmente 36 famílias, esse P.A se localiza no 

município de Palmeirante - TO. O P.A Asa Branca é o menos P.A implementado pelo estado e 

reconhecido pelo INCRA, com uma área de apenas de 415 hectares sua capacidade máxima e 

de 15 famílias e fica localizado em Nova Olinda - TO. Já o maior P.A do estado do Tocantins 

e o P.A Providência onde estão assentados 282 famílias em uma área de mais de 111 mil 

hectares de terra e está localizado no município de Bernado Sayão - TO. Em Couto Magalhães 

- TO o P.A Vale do Paraíso detém um área de 1.118 hectares e estão assentados nesse P.A 30 

famílias. O P.A Santa Helena I fica localizado no município de Araguatins - TO, e ocupa uma 

área total de 5.375 hectares, e tem atualmente capacidade para 147 famílias. Já o ultimo P.A é 

o Deus é Grande, fica localizado em Palmeirante - TO, e tem uma área de 975 hectares, 

atualmente comporta 17 assentados.  

Assentamentos criados a partir do Crédito Fundiário 

Segundo a SEAGRO (2018), os assentamentos do crédito fundiário no Estado do 

Tocantins são provenientes do Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF é uma política 

pública do Governo Federal criada para que os agricultores familiares sem terra ou com pouca 
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terra possam adquirir imóveis rurais, através de recursos do Fundo de Terras e da Reforma 

Agrária - FTRA. O programa funciona como uma política complementar à reforma agrária, 

uma vez que permite a aquisição de áreas que não são passiveis de desapropriação, contribuindo 

com a redução da pobreza no meio rural, com desenvolvimento sustentável e com a melhoria 

da renda e da qualidade de vida dos agricultores familiares.  

No Estado do Tocantins é executado por força do Acordo de Cooperação Técnica entre 

o Ministério de Desenvolvimento Agrário - MDA, através da Secretaria de Reordenamento 

Agrário – SRA (Gestora do Programa) e pela Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e 

Pecuária – SEAGRO, responsável pela operacionalização da Unidade Técnica Estadual do 

Crédito Fundiário (UTE-TO) e teve início em 2001 seguindo as linhas de créditos os 

financiamentos ocorriam através de três linhas de crédito que foram definidas como a CAF – 

Consolidação da Agricultura Familiar, da CPR – Combate a Pobreza Rural, e a BT- Banco da 

Terra. 

No entanto esse modelo ao invés de fomentar a agricultura camponesa, provocou o 

endividamento de várias famílias, pois elas acabaram contraindo muitas dívidas com juros altos 

nos Bancos financiadores fato que prejudicou o desenvolvimento de todo o processo, hoje 

devido ao nome negativado, os camponeses assentados não consegue mais tirar o próprio 

sustento da terra, é importante destacar que muitos assentamentos foram implantados em áreas 

que onde o desenvolvimento da agricultura camponesa não pode ser executado pois se trata de 

áreas com baixa fertilidade nos solos.  

Assentamentos criados pelo INCRA no Tocantins 

De acordo com o IBGE (2018), A reforma agrária, como conceito geral, é o sistema que 

regula e promove a "justa" divisão de terras em um estado. No caso do Brasil, especificamente, 

ela deve atuar com intuito de reparar séculos de uma distribuição fundiária injusta, que perdurou 

até os dias de hoje, causando uma distorção muito grande entre detentores de grandes porções 

de terras (latifundiários) e pessoas que se quer têm onde morar e produzir. Atualmente, a 

Reforma Agrária no Brasil se dá basicamente da seguinte forma: a União realiza a compra ou 

a desapropriação de latifúndios particulares considerados improdutivos em diversas áreas da 

federação, e sob a figura do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), 

distribui e loteia essas terras às famílias que recebem esses lotes, como também presta uma 

assistência financeira, de consultoria e de insumos para que possam produzir nessas terras. 
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Existe, especificamente para fins de reforma agrária, a lei de desapropriação, garantida pela 

Constituição de 1988, instituída pelo Plano Nacional de Reforma Agrária, sob o decreto de lei 

nº 3.365, de 21 de junho de 1941, reformulado pela Constituição, o qual assegura o direito da 

União à desapropriação de terras ditas particulares, consideradas improdutivas, em decorrência 

da utilidade pública, especialmente para fins de Reforma Agrária, podendo haver também 

outras prioridades de utilidade por parte da União. No entanto essa reforma agrária prevista na 

constituição não acontece da forma como deveria acontecer, isso acaba por provocar conflitos 

e disputas pela posse da terra. 

Os assentamentos criados e implementados pelo INCRA no Tocantins estão distribuídas 

nas diversas formas de obtenção da terra, dentre elas podemos destacas que atualmente os 

assentamentos se baseiam em 270 assentamentos que foram criados por meio da desapropriação 

de terras consideradas pelos técnicos do órgão (INCRA) como improdutivas, passando assim a 

ser destinada para a reforma agrária; 67 assentamentos foram criados através de arrecadação de 

terras públicas pertencentes ao estado e destinadas aos assentados; 16 assentamentos são 

provenientes de terras que foram adquiridas por meio de compra e venda; 01 assentamento foi 

criado a parti da doação da propriedade para que fosse destinado ao processo de implantação; 

01 assentamento que foi implantado devido ao confisco do imóvel por parte da justiça e 

destinado ao processo de reforma agrária; 01 assentamento que é proveniente de uma 

incorporação de uma área pública, totalizando 356 assentamentos criados e implantados pelo 

INCRA no Tocantins como mostra o mapa 03, é importante lembrar que esses assentamentos 

em sua grande maioria são fruto da luta e da reivindicação dos movimentos sociais do campo, 

dos movimentos sindicais, dos movimentos dos sem terras, da pastoral da terra dentre outros. 

Isso mostra que a força desses movimentos foi o impulsionador para a criação desses 

assentamentos no Tocantins, desta forma quebrando com a lógica do capital especulativo e da 

força política do latifundiário. 

Reassentamentos de Atingidos por Barragens no Tocantins  

No Tocantins os reassentamentos de atingidos por barragens, foram criados a partir do 

remanejamento das famílias que foram diretamente impactadas pela construção dos projetos 

das UHE de São Salvador, UHE de Lajeado e a UHE de Peixe Angical, destes foram criados 

23 assentamentos, em um total de 356 famílias alocadas em uma área correspondente a 15.624 

hectares de terra como mostra o mapa 04. Os reassenteamentos criados a partir da construção 
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da UHE Lajeado foram destinados a 264 famílias distribuídos em 11 reassentamentos, dos quais 

07 só no município de Porto Nacional são eles: Corrego da Prata, Lusimanguês, Flor da Serra, 

Pineiropolis rural e urbano, Ipés, Olericultores, Mariana e São Francisco de Assis. Além disso 

em Miracema do Tocantins – TO, o reassentamento Boa Esperança, em Brejinho de Nazaré – 

TO, o reassentamento Mundo Novo e em Ipueiras – TO, os reassentamentos Dois Mil e São 

Francisco.  

Na construção da UHE de Peixe Angical, foram criados 06 reassentamentos distribuídos 

entre os municípios, de São Salvador do Tocantins – TO, e Paranã – TO. São eles Piabanha I, 

Piabanha II, Buriti Piabanha, Glebba, Jataí e Santa Cruz. Também na construção da UHE de 

São Salvador foram criados 06 reassentamentos localizados no município de Palmeirópolis – 

TO, são eles Ilha Verde, Helina, Gaivota, Mucambão, Dois de Junho e São Lorenção. Vale 

ressaltar que esse modelo de reassentamento segue uma lógica política que é a negociação direta 

dos impactados diretamente pela construção das  

UHE, e os consórcios construtores dos projetos. Essa política de reassentamentos não está 

relacionada diretamente com ao INCRA, como afirma BARBOSA (2016): 

Em relação à política para obtenção de terras para reassentar famílias atingidas pela 
construção de barragens, embora as informações sob os reassentamentos estejam 
relacionadas na relação do sistema de informação de projetos de reforma agrária de 
assentamentos do MDA/INCRA – SR – 26, esses reassentamentos foram constituídos 
a partir de ma relação direta entre construtora das barragens e as famílias atingidas 
que definiram as formas e as condições de obtenção da terra a ser adquiridas pela 
construtora e destinadas para reassentar as famílias atingidas.( BARBOSA, 2016, p. 
85). 

 

Cabe ressaltar que os reassetamentos de atingidos por barragens são territórios que 

foram ocupados por camponeses que perderam suas terras sua fonte de renda, devido ao 

processo de construção de barragens para a instalação de UHE. Não foi mencionado os 

reassentamentos da UHE de Estreito, que foram impactados no estado do Tocantins, porque os 

dados referentes ao processo que ainda está em andamento não está disponível pelo MAB – 

Movimento dos Atingidos por Barragens, por esse motivo não consta no mapa 04. 

Quadro 02: Assentamentos Implantados no Tocantins entre 1987 e 2015 

Tipo de projeto Número de assentamentos Quantidade de 
famílias 

Área em 
hectares 

Assentamento do INCRA 356 24.001 1.199.750 
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Assentamento criado pelo 
governo do Estado e 
reconhecido pelo MDA/ 
INCRA 

11 271 29.117 

Reassentamento dos 
Atingidos por Barragens 

23 356 15.624 

Assentamento criado pelo 
programa de crédito 
fundiário 

143 3.820 92.311 

TOTAL 533 28.448 1.336.802 
Fonte: INCRA – SR – 26 e MDA (2015), organização: MAIA 2017. 

O Processo histórico de formação do projeto de assentamento Irmã Adelaide 

O processo histórico de formação do P.A Irmã Adelaide passa pela capital do Estado do 

Tocantins Palmas. Tudo começou a partir de 1996 quando um grupo de trabalhadores migrantes 

de várias partes do Brasil, começou a se reunir para buscar de forma coletiva alternativas para 

tentar solucionar o processo de exclusão ao qual eles vinham enfrentando na mais nova capital 

do país.  

Foi a partir dessas inquietações, que as atividades começam na Vila União, através de 

reuniões onde eram feitas o reconhecimento da realidade dos companheiros e o mapeamento 

das principais dificuldades enfrentadas pelo grupo. Em uma dessas reuniões ficou acertado que 

cada trabalhador faria sua inscrição em, programas públicos oficiais (INCRA e Governo 

Estadual), além de identificar possíveis áreas de ocupação, segundo Fernandes (2001): 

 

A organização de uma ocupação decorre da necessidade de sobrevivência e 
acontece pela consciência construída na realidade em que se vive. É, portanto, 
um aprendizado em processo histórico de construção das experiências de 
resistência. Quando um grupo de famílias começa a se organizar com o 
objetivo de ocupar terra, desenvolve um conjunto de procedimentos que toma 
forma, definindo uma metodologia de luta popular. Essa experiência tem a sua 
lógica construída na práxis. Essa lógica tem como componentes constitutivos 
a indignação e a revolta, a necessidade e o interesse, a consciência e a 
identidade, a experiência e a resistência, a concepção de terra de trabalho 
contra terra de negócio e de exploração, o movimento e a superação 
(FERNANDES, 2001, p.3)  

 
Ao buscar identificar áreas para que o grupo pudesse fazer uma ocupação, os 

trabalhadores conseguiram contato com membros do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
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(STR), do município de Barrolândia, cidade localizada a 100 km de Palmas, esses membros do 

sindicato deram uma importante contribuição para o grupo de trabalhadores de Palmas, pois 

indicaram áreas que poderiam ser compradas (desapropriadas) pelo INCRA, para o processo de 

reforma agrária política do governo federal. 

Uma dessas áreas indicadas pelo STR, despertou o interesse mútuo do grupo, se tratava 

da Fazenda Boa Nova, que fica a 80km da sede administrativa de Miracema do Tocantins e 

contava com uma área de mais de 5.000 hectares, além de pertencer a um único proprietário, 

fato que facilitaria o processo de desapropriação.  

Na área em questão não se tinha uma grande produção agrícola, na época se priorizava 

a pecuária extensiva, o grupo então tomou conhecimento que o dono da fazenda tinha interesse 

em vender a fazenda, esse indiscutivelmente foi o “estopim” que faltava para a ocupação da 

fazenda em 1997, esse ato acabou fortalecendo o movimento, que de acordo com Pessoa (1999): 

(...) os ocupantes de fazendas são camponeses, e, sobre índios e camponeses, Martins 
diz: “Estamos falando de grupos humanos e de categorias sociais que tem sido 
mantidos à margem, excluídos da história”. Fazendo uma distinção entre luta pela 
terra e a luta pela reforma agrária, diz Martins que a luta pela terra toca mais 
profundamente a estrutura social e a luta pela reforma agrária expressa uma 
conciliação, um acordo com as outras classes. Seguindo essa classificação pode se 
dizer que o caso das ocupações de terra se define como luta de terra. Quem entra em 
um caminhão nas madrugadas, carregando um alicate para cortar uma cerca de arame, 
o faz porque já se cansou das conciliações e das promessas políticas. (PESSOA, 1999, 
p.111)  

 

A ocupação ocorreu de forma tranqüila e pacifica sem nenhum tipo de resistência por 

parte do proprietário da fazenda, o que deixava claro que a ocupação aceleraria o processo de 

compra (desapropriação) por parte do INCRA. 

Uma vez ocupada a fazenda Boa Nova, a terra imediatamente foi preparada para o 

cultivo, a intenção do grupo era deixar claro que a necessidade de produzir alimento para sua 

subsistência era fundamental, uma vez que detinham da força de trabalho para semear. 

Após a ocupação ocorreu uma aproximação entre os órgãos públicos, em destaque para 

o INCRA que passou fazendo o cadastramento das famílias prometendo viabilizar o processo 

de reforma agrária do local ocupado.  

Finalmente em 1998, o INCRA, começa o processo de regularização do P.A Irmã 

Adelaide, colocando os assentados nas suas devidas parcelas da área total do assentamento, esse 

fato ficou marcado na história das famílias que passaram por todo o processo e que enfim 
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receberam sua tão sonhada terra de trabalho. Destacamos esse processo para o que Rodrigues 

(2014) chama de movimentos socioterritoriais:  

 
O assentamento rural como uma conquista dos movimentos socioterritoriais, é o lugar 
onde pequenas revoluções tomam uma materialidade mais concreta. Assim 
compreendemos o assentamento como lugar social de luta constante por 
transformações, e, a territorialização é parte dessa luta, que se segue ao processo de 
espacialização. O objetivo dos camponeses ao fazer parte da luta pela terra é 
reconstruir sua vida (construindo um novo lugar, uma nova vida) e assim promover a 
reorganização do território conquistado, para materializar a tão sonhada liberdade. 
(RODRIGUES, 2014, p.77). 

 
Portanto o grupo de trabalhadores que saiu de Palmas passou por transformações, e 

grandes lutas e agora pode tentar reconstruir sua vida, assumindo uma nova identidade, uma 

nova forma de lutar, ele se transforma no trabalhador Camponês, passa a fazer parte de uma 

classe social, que tem um histórico de lutas e conquistas, passa a ter uma concepção de que a 

luta após a terra continua, e que enfrentará as contradições do modo de produção do capital. 

Segundo Rodrigues (2014, p.77) “Os movimentos socioterritoriais lutam pela terra de 

trabalho e da vida em contraposição a organização impositiva do território capitalista”. Isso 

quer dizer que a luta continua afinal o assentamento deve ser visto como pequenas revoluções 

dos camponeses, que não se cansam diante das adversidades. 

Essa pesquisa vai tentar demonstrar a realidade dos camponeses do Assentamento Irmã 

Adelaide, seus problemas seus desafios, e seu futuro, diante das adversidades enfrentadas.  

Políticas Públicas no espaço rural e a luta pela permanência no campo 

Para entender como as políticas públicas no Brasil tem início começaremos a analisar a 

partir da década de 1980, que foi quando as primeiras ações do Estado configuraram esse 

processo. Nessa década as políticas públicas no espaço rural brasileiro tinham uma grande 

contradição, pois se caracterizavam pelos altos investimentos por parte do Estado, atendendo 

aos interesses econômicos das grande oligarquias rurais que praticamente dominavam o meio 

rural brasileiro da época, deixando de atender os menos favorecidos, como afirma Hespanhol 

(2008): 

Em decorrência do caráter centralizador do Estado brasileiro, as políticas públicas 
direcionadas ao meio rural se caracterizavam por seu caráter setorial, já que se 
destinavam, sobretudo, ao crescimento do volume produzido e dos índices de 
produtividade em decorrência da incorporação de inovações tecnológicas pelas 
atividades agropecuárias. O espaço rural, nesse contexto, era apreendido apenas 
enquanto lócus para a realização das atividades relacionadas à agricultura. Além do 
seu caráter setorial, essas políticas eram concebidas a partir dos interesses (lobbies) 
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econômicos dominantes – Oligarquias rurais e urbana-industriais – envolvidas na 
agricultura, sem que houvesse qualquer tipo de discussão e/ou participação no âmbito 
institucional dos demais segmentos sociais (pequenos produtores, trabalhadores rurais 
etc.) que compõem o espaço rural e que ficaram à margem desse processo. 

 
No entanto a situação do espaço rural brasileiro com relação as políticas públicas 

começa a tomar outros rumos em função do processo de redemocratização do país, pela 

constituição de 1988, fato que fortaleceu a luta e a organização dos movimentos sociais, que 

agora reivindicavam uma atenção maior por parte do Estado. Assim nos anos de 1990 as 

políticas públicas ganharam outro escopo, passando a incorporar mudanças significativas, cabe 

lembrar que nesse período da história essas políticas atendiam ao modelo neoliberal, que é 

conhecido pelo seu processo de desenvolvimento que atende exclusivamente o capital. Para 

Hespanhol (2006): 

No âmbito do rural, uma das primeiras alterações ocorridas foi a criação em meados 
dos anos 1990, de uma política nacional direcionada para a agricultura familiar o 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF. Esse 
programa, além de contemplar crédito rural para custeio e investimentos, trazia em 
seu bojo menos ao nível do discurso, a preocupação territorial, por meio da linha 
PRONAF infra-estrutura e serviços municipais.( HESPANHOL, p.15, 2006).  

 
Sendo assim as políticas públicas ficam mais no discurso do Estado, ao invés de ajudar 

os trabalhadores rurais, ficam sem assumir a sua verdadeira responsabilidade, pois o PRONAF, 

não veio para atender os anseios dos que vivem no espaço rural, ou pelo menos não atendem a 

grande parte dos camponeses dos assentamentos rurais. Nesse contexto a falta das políticas 

públicas provocam problemas estruturais no espaço rural brasileiro. Um desses problemas é a 

migração, a fuga de alguns camponeses para a cidade, pois sem ajuda do poder público alguns 

se vêem na situação de procurar um meio de vida na zona urbana, e acabam abandonando a 

vida no campo.  

Fernandes (2005, p.34) afirma que a “produção ou a construção do espaço acontece pela 

ação política, pela intencionalidade dos sujeitos para a transformação de suas realidades.” Na 

tentativa de transformar a realidade do ponto de vista econômico é que emerge a figura do 

migrante economicamente ativo. Em análise ao fluxo migratório, presente nos países da 

América Latina, autores como George (1969, p.9) define que a “migração vai muito além de 

apenas deslocação humana, mas como irradiação geográfica de um sistema econômico e 

estrutura social”. 
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Movimentos que comprovam o processo de expropriação e exploração latifundiária e 

trabalhista, tendo como as migrações internas (rural-urbana e rural-rural), marcaram o 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil.  

Pela falta de um trabalho remunerado e pela possibilidade dele se materializar na cidade, 

é que os jovens são os que mais migram, levando consigo a força de trabalho e deixando para 

trás uma lacuna a ser preenchida pela divisão do trabalho entre os demais membros da família 

ou por mão-de-obra assalariada. Nesse sentido há uma quebra da estrutura produtiva dos lotes 

que se reflete no agravamento da situação socioeconômica dos camponeses, agravando o caráter 

de sub-ocupação de mão-de-obra para aqueles que permanecem nos assentamentos e a 

precariedade social na qual estão imersos aqueles que migram.  

Portanto, segundo Damiani (2011, p.67), “abrem perspectivas de análise dos dramas 

humanos, nascidos das contradições e constrangimentos recentes de nossa  

sociedade, e das relações e valores, que, de maneira deteriorada ou não, são preservados, 

definindo os termos da reprodução da vida”. 

Sendo assim é imprescindível entender qual é o verdadeiro papel das políticas 

públicas no Brasil, e como elas podem ser responsáveis pela manutenção dos direitos 

básicos dos camponeses, do P.A Irmã Adelaide.  

Referências Bibliográficas  

BARBOSA, Ycarim Melgaço. As políticas territoriais e a criação do Estado do Tocantins. 
1999. Tese, (Doutorado em Geografia Humana)-Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. 

BRASIL. Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2006/lei/l11326.htm. Acesso em: 20 de 
jun.2016. 

DAMIANI, Amélia Luisa. População e geografia. 9ª Ed. São Paulo: Contexto, 2011. 

FERNANDES, Bernardo Mançano. Movimentos sócio-territoriais e movimentos sócio-
espaciais: Contribuição teórica para uma leitura geográfica dos movimentos sociais. In: Revista 
NERA. Ano 8. Vol.6, 2005. 

______.Ocupação como forma de acesso a terra. Departamento de Geografia. Faculdade de 
Ciências e Tecnologias – UNESP – Campo Presidente Prudente – São Paulo, 2001. 

______. Questão Agrária, Pesquisa e MST. São Paulo: Cortez, 2001. 

HESPANHOL, Rosangela Ap. de Medeiros. Mudança de concepção das políticas públicas 
para o campo brasileiro: o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Diez años de 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 

ISBN: 978-85-415-1148-3                                                                            
387 

 

cambios en el Mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008. Actas del X 
Coloquio Internacional de Geocrítica, Universidad de Barcelona, 26-30 de mayo de 
2008.<http://www.ub.es/geocrit/-xcol/221.htm> 

HESPANHOL, Rosangela Ap. de Medeiros. PRONAF Infra-Estrutura e Serviços 
Municipais e associações de produtores em municípios selecionados da Região de 
Presidente Prudente. Estado de São Paulo. Informações Econômicas, São Paulo, v. 36, nº 5, 
2006; 

INCRA: http://www.incra.gov.br/ 

KOTSCHO, Ricardo. O massacre dos posseiros: conflito de terras no Araguaia-Tocantins. 
São Paulo: Brasiliense, 1981. 

MARTINS, José de Souza. Reforma agrária: o impossível diálogo. Edusp. São Paulo. 2000; 

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. Modo de Produção Capitalista, Agricultura e Reforma 
Agrária. Labur Edições, São Paulo: 2007. 

PESSOA, Jadir de Morais. A revanche camponesa. Editora UFG. Goiânia, 1999. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 
ISBN: 978-85-415-1148-3                                                                            

388 
 

 

FORMAÇÃO TERRITORIAL E LUTA PELA TERRA NO ASSENTAMENTO 

FLORESTAN FERNANDES - PILÕES/PB 

 

Renata Costa de Barros1 

 

INTRODUÇÃO 

 

A questão agrária brasileira enquanto tema de debate e problematização da 

democratização de terras e da igualdade no campo vem sendo desde sempre cercada por 

embates de classes em que predominam os anseios do capital agrário. Resguardados pelo poder 

do Estado capitalista, latifúndio e agronegócio têm logrado postergar discussões e ações em 

prol da reforma agrária. A falha política de assentamentos é o que até agora temos alcançado, 

fruto do processo de territorialização camponesa, sobretudo, da luta pela terra, estes territórios 

campesinos constituem-se como a principal forma de materialização do que deveria ser de fato 

a reforma agrária enquanto política. 

Esta pesquisa se debruçou sobre o Projeto de Assentamento (PA) Florestan Fernandes, 

localizado no município de Pilões, na Microrregião do Brejo e Mesorregião do Agreste 

Paraibano, área cuja dinâmica territorial remete-se a produção de cana-de-açúcar, do ponto de 

vista natural, em proveito de terras íngremes, porém de boa qualidade, cortado por uma série 

de riachos e rios, e do ponto de vista econômico e social aos processos de transformação 

regional brejeiro, considerando a influência de grandes empreendimentos canavieiros. 

No tocante da questão agrária e dos processos territoriais, o município conta 

oficialmente com seis projetos de assentamentos, com áreas que em alguns casos ultrapassam 

os limites municipais. As pesquisas afirmam que as construções dos assentamentos estão 

sempre atreladas ao declínio dos empreendimentos canavieiros que predominaram por muito 

tempo como fonte produtiva e econômica do território em análise. Vale salientar que entre as 

décadas de 1970 e 1980, Pilões, entre outros municípios do brejo, foi destaque na produção da 

cana-de-açúcar da Paraíba (MOREIRA; TARGINO, 1997). 

 
1 Mestranda em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba (PPGG/UFPB). 
E-mail: renatavillar_@hotmail.com 
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Nesta perspectiva o presente estudo buscou analisar o processo histórico de formação e 

territorialização do Assentamento Florestan Fernandes. Os objetivos específicos visaram: a) 

compreender os fatores responsáveis pelos momentos de tensões e conflitos ocorridos em meio 

ao processo de territorial; b) identificar e atualizar os dados referentes ao assentamento 

estudado; c) descrever as principais formas de organização da produção e do trabalho no 

Assentamento Florestan Fernandes.  

Tivemos como parte de nossos embasamentos, as sistematizações de Haesbaert (1997), 

fundamentais para este estudo por considerarem as discussões sobre apropriação e dominação 

de forma imbricada ao discurso sobre o território. Sua abordagem teórica sobre territorialização 

– desterritorialização – reteritorialização (TDR) foi pertinente à compreensão dos processos de 

formação territorial desencadeados historicamente no assentamento. 

Esta pesquisa justificou-se pela necessidade de apresentar que a luta pela terra não se 

resume à distribuição de lotes, de modo que a territorialização do campesinato necessita de 

diversas medidas governamentais de apoio ao desenvolvimento. Em meio à atual conjuntura 

brasileira, visto que as políticas de reforma agrária estão estagnadas e em consequência disso o 

capital agrário se reproduz numa escala fenomenal, notou-se a importância de discutir a questão 

agrária na perspectiva de um processo histórico de lutas de classes. 

Escolheu-se ainda, trabalhar a territorialização camponesa do Assentamento Florestan 

Fernandes, pela representatividade da resistência da luta pela terra, diante de um histórico 

processo de conflito de classes entre os proprietários dos meios de produção e os despossuídos 

desses meios. Neste cenário, observou-se a contradição latente durante o período de submissão 

ao trabalho dos antigos engenhos de cana-de-açúcar, e as desigualdades das relações sociais 

que culminaram com o processo de disputa por terra. 

Salientamos que o Assentamento Florestan Fernandes, foi objeto de estudo de nosso 

trabalho monográfico no curso de licenciatura em geografia, defendido em 2017 e que aqui 

nossas análises estão centradas no processo histórico da territorialização camponesa, fato que 

não nos impediu de traçar olhares para a realidade atual desse território, sobretudo, seus meios 

de vida e reprodução econômica. Neste artigo, buscamos apresentar os resultados de nossa 

pesquisa, substancialmente os processos e relações observados em campo e adquiridos a partir 

de entrevistas, desse modo, é de esclarecer que o trabalho não estará pautado em densas páginas 

de referencial teórico.  
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Durante os trabalhos de campo foram realizadas entrevistas semiestruturadas, que 

promoveram importantes relatos sobre o processo dos conflitos e da resistência camponesa. As 

entrevistas com alguns assentados possibilitaram o resgate de antigas lembranças do trabalho 

no engenho e forneceram informações pertinentes à pesquisa. A observação e a captura dos 

registros fotográficos realizados na área de estudo foram fundamentais para a compreensão da 

dinâmica e transformação territorial desenvolvida no decorrer do tempo. 

A partir das pesquisas teóricas e de campo observamos que o histórico de formação 

territorial do PA Florestan Fernandes apresenta aspectos de um longo processo de luta pela terra 

e que as disputas travadas entre os camponeses e o dono das terras do Engenho Poções, 

originaram a conquista deste território camponês em meio a um processo de reterritorialização. 

É importante lembrar que embora constituído o assentamento em benefício dessas famílias, 

compreendemos a existência de problemas conjunturais e estruturais que comprometem a 

estabilidade produtiva e econômica no assentamento. O baixo interesse do Estado em efetivar 

as políticas necessárias para o desenvolvimento do campesinato termina por submeter os 

assentados a difíceis condições de vida e trabalho no campo.  

 

2 A FORMAÇÃO TERRITORIAL DO ASSENTAMENTO FLORESTAN 
FERNANDES – PILÕES/PB 
 

O espaço agrário do município de Pilões permaneceu por muito tempo sob a ordem e 

o poder do capital, sendo este o responsável por sua territorialização. Na análise da questão 

agrária, entendemos que a força atuante sobre o território foi principalmente econômica, de 

modo que a produção canavieira centralizava todas as possibilidades de relação entre o território 

agrário e seu entorno. Fuini (2017), ao interpretar Haesbert (1997, 2004) chama atenção para a 

compreensão da lógica de domínio e apropriação: 

 
Haesbert (1997, 2004) busca dar à territorialização um sentido de dominação e 
apropriação do espaço que se dá no processo próprio de produção desse espaço, tanto 
material quanto simbólico. A produção do espaço social se estabelece com o modo de 
produção produzindo seu próprio espaço. A apropriação (com o sentido de uso e não 
propriedade) decorre da relação de um grupo que modifica um espaço natural para 
servir às suas necessidades e possibilidades (FUINI, 2017, p. 22). 
 

Este modo de apropriação e dominação se deu no município de Pilões a partir da 

inserção do capital agrário, que protagonizou entre o final do sec. XIX e quase totalidade do 
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sec. XX, as limitadas formas de relações entre terra e trabalho. Tendo como cultura de 

predominância a cana-de-açúcar, as terras que deram base territorial para o município de Pilões 

pertenciam ao território de Areia/PB e eram os espaços de predominância dos engenhos, 

substituídos posteriormente pelas usinas e destilarias da região (ALMEIDA, 1980). 

Ao entrevistar o assentado J.C.S2, agricultor, 54 anos, sobre a possibilidade de produzir 

outras culturas nas terras das usinas, ele respondeu que: “- Ninguém tinha terra, tudo era cana 

[...] e ninguém era doido de plantar um roçado, porque eles acabavam com tudo para plantar 

cana”. Os engenhos e as usinas de cana-de-açúcar foram nesse intermédio de tempo, as únicas 

formas de uso desse solo prevalecendo na região, como força determinante, o poder dos grandes 

donos de engenho e usinas. 

Em Pilões, precisamente no Sítio Poções, existia o antigo Engenho Poções sob posse do 

Sr. José Lins, este era irmão de um dos grandes usineiros da região, o Sr. Solon Lins, 

proprietário da Usina Santa Maria, localizada em Areia/PB, que esteve durante a década de 

1980 entre as maiores usinas da Paraíba. Após o falecimento destes irmãos, suas terras foram 

passadas para seus filhos que deram continuidade às produções e à centralização do poder a 

partir da hereditariedade da propriedade privada. Este território brejeiro se constituiu por meio 

de um conjunto de atividades e relações de poder, onde a subordinação do trabalho de inúmeras 

famílias camponesas foi partícipe fundamental nos processos de transformação e organização 

do espaço em serviço do capital sucroalcooleiro.  

No entanto, em meio ao declínio desse capital aos finais das décadas de 1990, a grande 

massa de trabalhadores passou a pelear por outras formas de sobrevivência, estando entre elas 

a migração rural e urbana, inclusive para outras regiões do país, a exemplo do sudeste como 

alternativa de desempenhar outras atividades de trabalho. Outra parte dos trabalhadores entrou 

na luta pela conquista da terra, a fim de construir novas formas de desenvolvimento no campo, 

onde sempre estiveram, uma vez que as propriedades se tornaram improdutivas e abandonadas 

pelos donos das produções. 

O Engenho Poções foi desativado em 1999, deixando grande parte dos trabalhadores 

sem condições de moradia, trabalho e sem sequer receberem os saldos que pelos direitos 

trabalhistas lhes eram assegurados, isso provocou forte revolta e em meio às tensões e conflitos 

 
2 É de esclarecer que para evitar maiores problemas éticos e de sigilo em relação aos trabalhadores e suas lutas, 
não aparecem os nomes dos entrevistados, apenas pseudônimos que foram identificados por iniciais. 
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com o antigo patrão iniciou-se um processo de luta pela democratização das terras do Engenho 

Poções para fins de reforma agrária. Com a participação de representantes de movimentos 

socioterritoriais3 a classe camponesa passou a pelear pelo direito de permanecer nas terras do 

engenho, onde por muito tempo foram explorados pelas produções canavieiras. 

Diante disto, percebemos os processos ocorridos neste território sob a lógica da 

territorialização – desterritorialização – reterritorialização (TDR), uma vez que as contradições 

sociais envolvidas na consolidação do Assentamento Florestan Fernandes estão intrinsecamente 

relacionadas à descontinuidade, ruptura, e reprodução das ações dos agentes sociais que em 

meio a uma desmaterialização econômica condicionaram a um novo território, suas identidades 

culturais e seus modelos de desenvolvimento. Este espaço agrário foi palco das mais distintas 

transformações territoriais, sendo em primeiro momento identificado como território do capital, 

e em segundo momento, convertido em território da luta e da resistência, configurando-se 

também em território de esperança (MOREIRA, 2011). 

Na sistematização de Moreira (2011), o território de esperança: 

 

Simboliza uma ruptura com a forma de organização social, econômica e política pré-
existente, uma forma de resistência à dominação do capital no campo. [...] Daí o 
Território de Esperança se constitui num território em movimento, vivo, que 
experiencia um processo contínuo de (re)criação, (re)definição, (re)delimitação. 
Território inacabado, por conseguinte, sujeito a contradições, avanços, retrocessos, 
ganhos e perdas (MOREIRA, 2011, p.4). 

Foi esta busca pelo território de esperança que impulsionou o processo de luta pela terra, 

quando em meio à falência do Engenho Poções, trabalhadores e trabalhadoras ficaram à mercê, 

sem emprego, sem salário e sem terra para produzir seus alimentos. A partir de então passaram 

a reivindicar seus direitos de permanecer na terra em prol de melhores condições de vida. Esta 

resistência utilizou do caráter contraditório do capital agrário e rompeu com sua própria lógica 

de exploração e dominação, recriando novos territórios, relações sociais e possibilidades de 

vida no campo (Figura 03): 

Figura 01: Ruínas do Engenho Poções no atual território do PA Florestan Fernandes – Pilões/PB 
 
 

 
3 Nesse exemplo nos referimos ao MST, movimento social que se especializa através de ações partindo do ou 
transpassando o território, cuja identidade tem como aspecto estrutural “a alusão ou referência a um território, 
tanto no sentido simbólico quanto concreto” (Haesbaert, 2013, p. 283). 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 
ISBN: 978-85-415-1148-3                                                                            

393 
 

 
Fonte: Arquivo do Grupo de Pesquisa em Geografia Cultural e da Percepção, abril/2017. 
 

Para Santos (2005, p.43), as rugosidades são também “heranças territoriais e 

sociogeográficas”, nesse contexto são as principais marcas deixadas pelos engenhos e usinas 

que construíram o espaço agrário em Pilões e que têm caracterizado a paisagem durante mais 

de um século. A paisagem, portanto, possibilita a reprodução da história do lugar, suas relações 

de trabalho e de produção, bem como a percepção da ação simultânea de várias técnicas. A 

paisagem é a materialização do tempo no espaço (SANTOS, 2005). 

Os moradores entrevistados relatam que vivem nesta localidade desde a década de 

1980, inicialmente interligados ao trabalho no engenho e depois ao assentamento. A conquista 

da terra no Assentamento Florestan Fernandes ocorreu em 2005, quando os ex trabalhadores do 

referido engenho, ajudados por representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), obtiveram a criação do assentamento no ano de 2005. 

Segundo relatos, não houve violência física, mas diante de alguns conflitos entre os 

sem terras e o proprietário, um representante do MST foi preso, levado ao presídio da cidade 

de Pilões, onde permaneceu por alguns dias, sendo liberado em seguida, após pressão dos 

moradores insatisfeitos com a prisão do líder. Os moradores ressaltaram a importância do MST 

durante o processo de obtenção da terra, para eles, este movimento social foi responsável por 

unir forças para lutar contra o latifúndio e contra a exploração do capital ao qual estavam 

submetidos há anos. Ao lamentar pelo caso da prisão, um assentado narrou as medidas tomadas 

para pressionar a polícia local pela injustiça cometida. 
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Nós fomos bater lá no presídio pra tirar ele, aí veio choque, veio tudo, bomba de gás. 
Nós fomos fazer barulho pra tirar ele do presídio, era enxada, era foice, era pau [...] 
infelizmente ele foi processado e não pode aparecer por aqui, porque o juiz manda 
prender na mesma hora. Agora ele mora em São Paulo (A.J.S. assentado, 37 anos). 

 

Segundo Fernandes (2009), os acampamentos e assentamentos de Reforma Agrária 

representam estes territórios de disputa, onde a relação classe-território é indissociável. A 

conquista da terra e obtenção do assentamento aconteceu após os conflitos e se deu de forma 

contrária à vontade do antigo proprietário, bem como costuma acontecer em meio aos 

latifúndios improdutivos e não cumpridores da função social da terra.  

Os moradores relatam que já foram insultados pelo antigo dono da terra e que ele não 

aceita o fato de ter “perdido” a terra para fins de reforma agrária. 

 

Depois que aqui virou assentamento ele passa e fica nervoso, não olha pra nós não. 
Ele diz que nós tomemos as terras dele. Uma vez ele subiu no palanque e disse “- 
Vocês tomaram minhas terras”. - Ninguém tomou suas terras não. O senhor não 
pagava pro governo, ele foi e tomou (A.J.S. assentado, 37 anos). 

 

Pode-se perceber a partir desta fala que esse processo ocorreu diante das múltiplas 

implicações entre as relações de poder, abrangendo as esferas econômicas, políticas e culturais 

das relações humanas. Entendemos este assentamento como um território produto da luta de 

classes, constituído em meio a resistência de trabalhadores e movimentos sociais que lograram 

desconstruir um território improdutivo, resulto da falência de empreendimentos canavieiros e 

redefinir este espaço como território de organização e socialização camponesa, protagonizando 

um processo de des(re)territorialização, onde “a desterritorialização que ocorre numa escala 

geográfica geralmente implica uma reterritorialização em outra” (HAESBERT 2002, p. 133). 

De acordo com os dados do INCRA/PB, o município de Pilões constituiu como nova 

base territorial camponesa a criação de seis assentamentos, entre os anos de 1997 a 2012. 

Atualmente, estes territórios da reforma agrária contabilizam aproximadamente 2.727 hectares 

de terra, o que confere aproximadamente 42% da área territorial do município de Pilões. Diante 

desta territorialização, materializou-se no dia 27 de setembro de 2005, o território camponês 

Florestan Fernandes (Quadro 02): 
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Quadro 02: Assentamentos do município de Pilões – Informações gerais 

SR CÓD.PA NOME PA IBGE MUNIC. CAPAC. FAMÍLIAS ÁREA CRIAÇÃO 

SR 18 
Paraíba 

PB0097000 VENEZA 2511608 PILÕES 26 26 300 25/11/1997 

SR 18 
Paraíba 

PB0098000 SÃO 
FRANCISCO I 

2511608 PILÕES 28 28 432 25/11/1997 

SR 18 
Paraíba 

PB0099000 SANTA 
MARIA 

2511608 PILÕES 27 27 269.7 25/11/1997 

SR 18 
Paraíba 

PB0101000 REDENÇÃO 2511608 PILÕES 94 94 969 09/12/1997 

SR 18 
Paraíba 

PB0264000 FLORESTAN 
FERNANDES 

2511608 PILÕES 41 41 450 27/09/2005 

SR 18 
Paraíba 

PB0329000 JOSUÉ DE 
CASTRO 

2511608 PILÕES 17 17 306.2952 20/03/2012 

Fonte: INCRA, 2017. Adaptado por Barros, R. C. (2017). 

Ao analisar os dados do INCRA constatou-se que o Assentamento Florestan Fernandes 

possui uma área de 450 hectares de terra, sendo distribuídas para as 41 famílias assentadas 

cadastradas (Figuras 2, 3, 4 e 5). Com mais de uma década de constituído, observamos que 

atualmente existem casos em que os lotes são divididos entre pais e filhos, quando acontece dos 

filhos se casarem e construírem uma nova família. É notório que as possibilidades de produção 

e economia familiar diminuem na medida em que se fragmentam os lotes. 

   

Figura 02: Moradia do Assentamento Florestan 
Fernandes. Pilões/PB. 

Fonte: Arquivo do Grupo de Pesquisa em Geografia 
Cultural e da Percepção, outubro/2017. 

Figura 03: Moradias do Assentamento Florestan 
Fernandes. Pilões/PB. 

Fonte: Arquivo do Grupo de Pesquisa em Geografia 
Cultural e da Percepção, outubro/2017. 
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Figura 04: Moradia do Assentamento Florestan 
Fernandes. Pilões/PB. 

Fonte: Arquivo do Grupo de Pesquisa em Geografia 
Cultural e da Percepção, outubro/2017. 

Figura 05: Capela do Assentamento Florestan 
Fernandes. Pilões/PB. 

Fonte: Arquivo do Grupo de Pesquisa em Geografia 
Cultural e da Percepção, outubro/2017. 

 

As figuras ilustram a organização das casas do assentamento, a partir desta percepção, 

observou-se que algumas famílias residem próximas, e outras mais distantes, de modo que os 

assentados não se organizaram em agrovilas, mas sim, em antigas áreas de moradia que 

antecedem o assentamento, quando eram somente trabalhadores-moradores das terras do 

engenho, isso representa o sentimento de pertencimento ao lugar e às terras onde construíram 

suas identidades territoriais e culturais. 

Dentre as queixas dos assentados está a violência que circunda as áreas rurais, sobretudo 

nos entornos do assentamento, a criminalidade amedronta os camponeses e nenhuma medida 

efetiva é tomada por parte da polícia local. Os relatos informam que já houve roubo de motos 

e assaltos diversos na localidade, e que quando acionam a polícia em solicitação por segurança, 

“- Eles passam por aqui, uma vez ou outra, mas depois esquecem e começa tudo de novo” 

(A.J.S. assentado, 37 anos).  

Outro ponto crítico em relação a territorialização camponesa no PA Florestan Fernandes 

é a falta de acesso às políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento do campesinato, as 

ações do governo Temer4, comprometeram ainda mais as formas de investimentos nos 

 
4 A pesquisa foi desenvolvida em 2017, ano em que o governo federal estava sob a gestão de Michel Temer. O 
golpista assumia a cadeira presidencial após um processo de impeachment contra a presidenta eleita Dilma 
Rousseff, levado a cabo em abril de 2016.  



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 
ISBN: 978-85-415-1148-3                                                                            

397 
 

assentamentos, tendo como principal objetivo paralisar as discussões sobre reforma agrária. Ao 

questionar sobre as políticas públicas direcionadas ao assentamento, uma assentada explica que:  

 

Teve política pública do INCRA, de Lula, de Dilma, isso aí não faltava nada pra aqui, 
era bem-vindo. Aqui o INCRA fez a casa e depois de cinco anos veio a reforma. Agora 
com esse governo novo, parece que o INCRA faliu, ninguém fala em Reforma 
Agrária. [...] Lula e Dilma foi pelos pobres, Lula fez demais, fez o que ninguém fazia 
(Dona I.V.S, 61 anos, assentada). 

 

A partir desta afirmação percebeu-se que a atual conjuntura política brasileira permitiu 

outras formas de analisar a questão agrária e os assentamentos, uma vez que o desmonte de um 

governo de diálogo e apoio aos movimentos sociais e sua substituição por um governo de 

retrocessos sociais têm afetado diretamente as classes menos favorecidas. Os assentados 

dependem dos investimentos governamentais e dos projetos de políticas públicas, porém, com 

a falta destes, a Associação do Assentamento Florestan Fernandes têm enfrentado diversos 

problemas de desenvolvimento em meio ao esquecimento e descaso governamental (Figura 06): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Sede da Associação Florestan Fernandes. Pilões/PB 
Fonte: Arquivo do Grupo de Pesquisa em Geografia Cultural e da Percepção, outubro/2017. 
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A Associação Florestan Fernandes, é o espaço direcionado às reuniões e encontros dos 

assentados, seja para discussões internas ou para visitas externas de técnicos agrícolas, 

representantes do INCRA e do MST. Os assentados informaram que durante muito tempo a 

associação representou papel importante para o desenvolvimento do assentamento, as visitas 

eram constantes e as reuniões ocorriam com frequência, principalmente aos sábados, mas após 

o desmonte político e a estagnação das políticas de reforma agrária todas as formas de apoio à 

Associação cessaram.  

No que tange a dinâmica produtividade agrícola do assentamento, observamos que as 

famílias expressam em seus cultivos fortes traços de suas identidades culturais, no assentamento 

a produção de policultura varia entre: macaxeira, feijão, milho, rama de batata, horta e banana, 

sendo esta última, pouco produzida no Florestan Fernandes, fato que diverge da grande maioria 

das áreas rurais do município de Pilões, que tem como principal fonte de renda a 

comercialização da banana, cultura de substituição à cana-de-açúcar, um dos aspectos da 

reconversão produtiva5 nessa região (MENEZES; MALAGODI; MOREIRA, 2013). 

A produção da farinha é uma das mais representativas atividades desenvolvidas pelos 

assentados e assentadas, neste trabalho, as mulheres se organizam na raspagem da mandioca e 

os homens se responsabilizam pela produção da farinha (moagem, prensa e cozimento (Figuras 

07 e 08): 

 

Figura 07: Mulheres trabalhando na raspagem da 
mandioca. PA Florestan Fernandes. Pilões/PB. 

Fonte: Arquivo do Grupo de Pesquisa em 
Geografia Cultural e da Percepção, outubro/2017. 

Figura 08: Mandioca para produção de farinha. PA 
Florestan Fernandes. Pilões/PB. 

Fonte: Arquivo do Grupo de Pesquisa em Geografia 
Cultural e da Percepção, outubro/2017. 

 
5 A reconversão produtiva no Brejo Paraibano pode ser analisada do ponto de vista da substituição de um 
agroecossistema por outro. “Ela remete, portanto, não apenas a uma mudança de tipo de produtos cultivados, de 
atividade econômica, mas a uma nova relação social e a uma nova relação homem-natureza. Há, portanto, uma 
nova forma de apropriação dos recursos naturais” (MENEZES; MALAGODI; MOREIRA 2013, p. 333). 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 
ISBN: 978-85-415-1148-3                                                                            

399 
 

O trabalho de beneficiamento da mandioca é inteiramente coletivo, de modo que mesmo 

sendo a mandioca, produção de uma família, ao final, a farinha produzida é dividida entre todas 

as famílias envolvidas no trabalho da casa de farinha. Esta produção é mais do que a realização 

de um trabalho, mas sim a representação cultural de um momento de partilha e alegria entre os 

assentados do Florestan Fernandes. Como contraponto, observamos a precariedade das 

condições estruturais da casa de farinha, bem como seus instrumentos de trabalho. Por muitas 

vezes as constantes quedas de energia na localidade comprometeram toda a produção de 

farinha, tornando inútil o dispêndio de trabalho realizado pelos assentados.   

Vale salientar que entre as famílias assentadas no Florestan Fernandes predomina além 

das produções agrícolas, a criação de aves, bovinos e ovinos. Estamos diante de uma nova 

territorialidade camponesa “que expressa suas manifestações socioculturais por meio de 

elementos materiais e imateriais, promovendo uma metamorfose no espaço latifundiário” 

(CHELOTTI, 2010, p. 165). Estes camponeses reterritorializados expressam suas identidades 

territoriais a partir das novas relações de trabalho no campo.  

Ainda durante as pesquisas foram entrevistadas algumas assentadas, ex-trabalhadoras 

do Engenho Poções, e no decorrer das conversas notou-se existir algumas divergências entre as 

falas de duas assentadas em relação às formas de trabalho as quais eram submetidas no engenho. 

De um lado a opinião de uma delas ao exaltar as “benevolências” do antigo patrão; e em 

contrapartida, a indignação da outra pela forma precária em que se encontrava em seus últimos 

anos de engenho. 

Dona E.F.S.O. 64 anos, assentada, defendeu fervorosamente o antigo proprietário das 

terras, o Sr. Pedro Bonifácio (genro do falecido dono, José Lins), em suas falas expressava o 

respeito pela pessoa do patrão: “- O patrão daqui era um ótimo patrão [...] os moradores que 

acabaram com o patrão, eu digo porque nasci e me criei aqui nas terras dele. Agora que os 

moradores de Poções acabaram com ele, acabaram”.  

Em contra partida, Dona I.V.S, 61 anos, assentada, relata as dificuldades do trabalho no 

engenho, ressalta que seu marido (falecido), era trabalhador do engenho e exercia também a 

função de vaqueiro, uma vez que o patrão, Pedro Bonifácio, além da produção canavieira, era 

criador de gados. Segundo ela, seu marido teve inúmeras dificuldades para se aposentar: “- Meu 

marido passou seis anos, lutando, lutando pra se aposentar”. Os relatos esclareceram que o dono 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 
ISBN: 978-85-415-1148-3                                                                            

400 
 

do engenho não registrou legalmente os anos trabalhados por ele e isso implicou diversos 

problemas em sua aposentadoria. 

Presenciamos relatos como estes e tantos outros, de trabalhadores que não receberam 

sua carteira de trabalho e consequentemente não receberam suas contas após a falência dos 

engenhos e usinas da região; de trabalhadores que carregam até os dias atuais as sequelas dos 

adoecimentos causados pelo trabalho na cana; e de trabalhadores que migraram para outras 

regiões no intuito de se livrar das ameaças e perseguições dos patrões. Estas formas de violência 

contra os trabalhadores eram ações habituais nas antigas relações da produção canavieira, 

podendo ser compreendidas enquanto um forte processo de precarização do trabalho e práticas 

análogas ao trabalho escravo e semiescravo (THOMAZ JUNIOR, 2005). 

 Estas mulheres batalhadoras relatam que trabalharam na cana desde os dez anos de 

idade, filhas e esposas de homens que também se submeteram à lógica contraditória e 

exploratória do capital agrário na região do brejo paraibano. Nesse contexto surge o seguinte 

diálogo: “- Comadre, ele pagava de vale, nós comia de vale! De vale!”. “- Mas tinha todo 

domingo o vale pra ter o que comer!”. Elas explicaram que o vale era uma espécie de 

“pagamento” pelo trabalho realizado no engenho. Em tempos de falência, os trabalhadores 

recebiam vales semanais, os quais eram trocados por alimentos comercializados no barracão6, 

cujo proprietário do barracão era o próprio dono do engenho Poções (Figura 14): 

 

Figura 09: Barracão onde eram trocados os vales. PA Florestan Fernandes. Pilões/PB. 

Arquivo do Grupo de Pesquisa em Geografia Cultural e da Percepção, abril/2017. 

 
6 “Barracão era o nome que se dava ao armazém do proprietário com os principais produtos de consumo vendidos 
aos trabalhadores a um alto custo, através de vales descontados em dias de trabalho” (PEREIRA, 2015, p. 487). 
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Nesse embate de opiniões percebeu-se a questão identitária dessas assentadas: Dona 

E.F.S.O. estava plenamente satisfeita com o trabalho no engenho e sobretudo com a hierarquia 

entre patrão e empregado, a assentada, involuntariamente responsabiliza os trabalhadores pela 

falência das produções do patrão. Ocorreu uma inversão de valores, onde o patrão foi mais 

valorizado do que a classe trabalhadora, a qual a mesma pertencia.  Por outro lado, Dona I.V.S, 

apontava as dificuldades e malfeitorias realizadas pelo antigo patrão, valorizando a classe 

trabalhadora e reconhecendo a luta e conquista da terra como melhor opção de desenvolvimento 

para as famílias submetidas ao trabalho no engenho. 

Outro exemplo de trabalhadora que se expressou em nossas entrevistas foi Dona 

S.C.O.S, 60 anos. A assentada que sempre trabalhou na agricultura e na produção da cana 

revelou que no antigo trabalho do engenho “- a mulher ganhava muito pouco, trabalhava para 

ajudar o marido”. Sua fala revelou o processo de desvalorização do trabalho feminino no 

campo, onde em meio ao modo de vida patriarcal, as mulheres são criadas para tornarem-se 

esposas e mães, e onde a forma de divisão sexual do trabalho condiciona a forma de divisão 

social (KERGOAT, 2009). 

Esta mulher camponesa que percorreu caminhos difíceis para ganhar voz no campo 

protagonizou um histórico processo de luta de gênero e de luta pela terra, Dona S.C.O.S, 

ressaltou a importância de ter um pedaço de terra para produzir e se desenvolver com sua 

família, seja a partir da agricultura, da criação de carneiros, mas principalmente pelo fato de 

não estar mais submetida às diversas condições precárias do trabalho feminino no engenho. 

Esta mulher, trabalhadora e camponesa, representa atualmente o papel feminino na Associação 

Florestan Fernandes. 

Nesta sistematização de ideias “a identidade constitui um termo polissêmico, estando 

relacionado tanto ao indivíduo no âmbito pessoal, como também à relação do indivíduo com a 

coletividade” (CHELOTTI, 2010, p. 171). Destarte, podemos concluir a partir de nossas 

entrevistas que grande maioria dos assentados desse território agrário se identifica e valoriza as 

atuais formas de produção e trabalho no campo, mas que ainda, alguns assentados ressaltam a 

importância de ter um patrão e de ser um trabalhador assalariado. 

De modo geral, os processos referentes à reterritorialização camponesa são contínuos, a 

depender principalmente de uma eficiente política pública de fortalecimento das ações 

socioterritoriais dentro dos assentamentos, que eleve, sobretudo, o nível de produtividade, 
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comercialização e qualidade de vida dos camponeses. Esse território permanece enquanto 

resistência frente aos intensos períodos de estagnação da reforma agrária e da política de 

assentamentos, para isso, os sujeitos se recriam enquanto camponeses para garantir suas 

possibilidades de permanência no campo. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O propósito principal deste trabalho foi analisar o processo de formação territorial do 

Assentamento Florestan Fernandes, localizado no município de Pilões/PB, cuja história de 

conquista da terra está relacionada às atuações do MST, no tocante da organização e articulação 

da luta pelo território, fato que diverge este assentamento das formas de apropriação dos demais 

assentamentos deste município.  

Consideramos que os apontamentos sobre o processo histórico dos conflitos, conquista 

da terra, relações de trabalho e desenvolvimento no campo, foram de fundamental relevância 

no estudo da questão agrária, uma vez que este recorte territorial foi palco de expressivas 

mudanças nas relações de trabalho e dinâmicas territoriais. Todos estes pontos interpretados 

nos territórios do Assentamento Florestan Fernandes nos fazem compreendê-lo enquanto um 

produto da reterritorialização camponesa que têm apresentado melhores formas de vivência.  

Entendemos que través de suas formas de reprodução do trabalho e da expressividade 

de suas identidades culturais e territoriais os assentados têm buscado desempenhar melhores 

formas de desenvolvimento no campo. Entretanto é necessário enfatizar que os tempos atuais 

se configuram em tempos difíceis para os camponeses, movimentos sociais e consequentemente 

para as conquistas no campo, uma vez que conjuntura política brasileira têm atacado os direitos 

e conquistas dos trabalhadores, o que inclui os camponeses e trabalhadores rurais, responsáveis 

pela produção de alimentos7 desse país. 

Percebemos que no cerne da agricultura familiar no Assentamento Florestan Fernandes 

suas principais queixas estão relacionadas à forma como ocorre a comercialização dos produtos, 

pois a grande maioria das famílias camponesas não possuem meios para transportar suas 

produções até a cidade, ficando impossibilitados de participar das feiras e comercializar a 

produção por um valor mais satisfatório. 

 
7 Ver: MITIDIERO JUNIOR, M. A.; BARBOSA, H. J. N.; SÁ, T. H. Quem produz comida para os brasileiros? 
10 anos do censo agropecuário 2006. Revista Pegada Eletrônica (online), v. 18, p. 7-77, 2018. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 
ISBN: 978-85-415-1148-3                                                                            

403 
 

Em meio aos problemas enfrentados para transportar as produções e comercializá-las 

nas feiras, esses camponeses encontram nos atravessadores8 a forma mais acessível para vender 

os produtos, ainda que saibam da desvalorização que ocorre nesse processo. Pois os 

atravessadores compram as produções por um preço muito baixo, deixando para os camponeses 

um lucro pouco ou nada significativo.  

Outro ponto de importante destaque é que este território e seus agentes sociais 

encontram-se dependentes de investimentos governamentais, políticas públicas e apoio técnico, 

para desenvolver e manter suas relações de trabalho no campo, fato que entendemos como regra 

e não como exceção quando pensamos a falha política de assentamentos no Brasil. Ainda, 

quando o governo desestrutura órgãos como o Ministério de Desenvolvimento Agrário 

(MDA)9, coloca em xeque e precariza ainda mais as políticas públicas que deveriam alcançar 

os assentamentos de reforma agrária. 

Em meio a tempos difíceis para o campo, enfatizamos também um forte exemplo da 

resistência camponesa, onde filhos de assentados têm buscado por meio da educação, ingressar 

no curso técnico em agropecuária ofertado pelo campus III da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), no município de Bananeiras/PB. Estes jovens do Florestan Fernandes buscam a 

qualificação de uma formação necessária para auxiliar seus pais e de modo geral, as famílias 

do assentamento no desenvolvimento de suas produções e criações.  

Portanto, neste estudo buscamos valorizar as histórias orais dos assentados, antigos 

trabalhadores do engenho Poções, que expressaram a partir do resgate de suas lembranças as 

precárias formas de trabalho a que se submetiam no antigo território do capital agroindustrial, 

bem como seus processos de luta pela terra e suas atuais condições de vida no assentamento 

Florestan Fernandes. Como visto, lançamos mão de um maior aprofundamento teórico por aqui 

acreditarmos ser suficiente a apresentação dos resultados de nossas análises e para dar voz aos 

sujeitos no intuito de compreender suas práticas de territorialização. 
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agricultura, os trabalhadores que não possuem veículos para comercializar suas produções se sujeitam a vender 
estes produtos por um preço baixo aos atravessadores. 
9 A partir do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, vários ministérios foram desestruturados 
pela medida provisória de nº 726, de 12 de maio de 2016, entre estes esteve o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, um dos principais órgãos de capilaridade para os movimentos sociais do campo. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 
ISBN: 978-85-415-1148-3                                                                            

404 
 

CHELOTTI, Marcelo Cervo. Reterritorialização e identidade territorial. Sociedade & 
Natureza, Uberlândia, 165-180, abr. 2010. 
 
FERNANDES, Bernardo Mançano; MEDEIROS, Leonilde Servolo de; PAULILO, Maria 
Ignez (Orgs). Lutas camponesas contemporâneas: condições, dilemas e conquistas. Vol. 2. 
São Paulo: Editora UNESP, 2009. 
 
FUINI, Lucas Labigaline. O território em Rogério Haesbaert: concepções e conotações. 
Geografia, Ensino & Pesquisa, v. 21, n.1, p. 19-29. 2017. 
 
HAESBAERT, Rogério. Des-territorialização e identidade – a rede “gaúcha” no nordeste. 
Niterói: EDUFF, 1997. 
 
HAESBAERT, Rogério. Territórios alternativos.  Niterói: Eduff; São Paulo: Contexto, 
2002. 
 
HASBAERT, Rogério. Identidades territoriais. In: In: CORRÊA, Roberto L. & ROSENDHAL, 
Zeni. (Orgs). Geografia Cultural Uma Antologia. V. 2. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2013, p. 
233 – 244. 
 
MENEZES, Marilda; MALAGODI, Edgard; MOREIRA, Emília. Da usina ao assentamento: 
os dilemas da reconversão produtiva no Brejo Paraibano. Estudos Sociedade e Agricultura, 
Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, p. 332-358, 2013.  
 
MITIDIERO JUNIOR, M. A.; BARBOSA, H. J. N.; SÁ, T. H. Quem produz comida para os 
brasileiros? 10 anos do censo agropecuário 2006. Revista Pegada Eletrônica (online), v. 18, p. 
7-77, 2018.MOREIRA, Emília. O Espaço paraibano enquanto produto do trabalho. João 
Pessoa: [s.n], 2011. 
 
MOREIRA, Emília; TARGINO, Ivan. Capítulos de geografia agrária da Paraíba. João 
Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 1997. 
 
SANTOS, Milton. O espaço geográfico, um híbrido. In: SANTOS, Milton. A natureza do 
espaço. São Paulo: EDUSP, 2005. p. 89-103. 
 
THOMAZ JÚNIOR, Antonio. Por uma geografia do trabalho! (reflexões preliminares). Revista 
Tamoios (Impresso), v. I, p. 33-51, 2005. 
 
 
 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 
ISBN: 978-85-415-1148-3                                                                            

405 
 

 

CONCENTRAÇÃO FUNDIÁRIA, ASSENTAMENTOS RURAIS E CAMPESINATO 
ASSENTADO NO SERTÃO ALAGOANO1 

 
Claudemir Martins Cosme2 

 
Introdução 
 
 A profunda concentração fundiária é uma problemática que foi se constituindo ao longo 

do processo de formação territorial capitalista brasileiro, chegando aos dias atuais com a 

perpetuação, de um lado, de grandes propriedades rurais – os latifúndios - nas mãos de algumas 

famílias oligárquicas; de outro, de uma massa de famílias Sem Terra ou que possuem uma 

quantidade insuficiente de terra – os minifúndios - para a reprodução da unidade familiar 

camponesa. 

 Nas últimas décadas, fruto da mobilização social e da luta do campesinato Sem Terra, 

principalmente, por meio das ações de ocupações de terra e construção de acampamentos, essa 

dinâmica fundiária passou a ser influenciada, com a espacialização pelo campo de todas as 

regiões do país de dezenas de milhares de assentamentos rurais. São frações territoriais de 

resistência da classe camponesa que, apesar de não ter modificado, estruturalmente, a forma de 

propriedade, posse e uso da terra, tem possibilitado a (re)criação do campesinato assentado, 

contraditoriamente, em um contexto político no qual o Estado e os diferentes governos que 

assumiram a República, implementam ações de contrarreforma agrária, intensificando e 

aprofundando a questão agrária no país. 

 Neste bojo, o objetivo geral do presente artigo é compreender como está estruturada a 

malha fundiária do estado de Alagoas, bem como, interpretar a dinâmica de espacialização dos 

assentamentos rurais e o processo de recriação do campesinato assentado nesse estado. Para 

isso, caminharemos pela vertente teórica do desenvolvimento contraditório, desigual e 

combinado do capitalismo no campo brasileiro, onde ao longo do processo de sua formação 

territorial foi se constituindo uma dinâmica específica de desenvolvimento do capitalismo 

 
1 Esse manuscrito é produto da pesquisa de doutorado, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Geografia 
da Universidade Federal de Pernambuco (PPgeo/UFPE), entre 2015 e 2019, com apoio da Fundação de Amparo à 
Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE), por meio de uma bolsa de Pós-Graduação, sob a orientação da 
Profa. Dra. Mônica Cox de Britto Pereira. 
2 Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL), Campus Piranhas. E-mail: 
claudemirmartins@yahoo.com.br  
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ancorada na renda da terra (MARX, 2017), marcada pela unificação em um mesmo sujeito 

social, do burguês e do grande proprietário de terra, em uma aliança entre o capital e a terra sob 

o aval do Estado (MARTINS, 1981, 1991,1999); pela manutenção da concentração da 

propriedade privada capitalista da terra e a não realização da reforma agrária (OLIVEIRA, 

2007, COSME, 2016ab).  

 Trata-se de um estudo quali-quantitativo, que, além da introdução e das considerações 

finais, no primeiro item, a partir dos dados do Censo Agropecuário de 1985, 1995 e 2006, do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), faremos uma análise da estrutura fundiária do estado de Alagoas, 

demonstrando seu caráter concentrado e a reprodução do latifundio e do minifúndio. No 

segundo item, trataremos da conquista dos assentamentos rurais como forma de resistência e 

recriação do campesinato assentado. Para tanto, além dos dados oficiais do INCRA, 

utilizaremos depoimentos das entrevistas semiestruturadas desenvolvidas ao longo da produção 

da tese.   

 
A concentração fundiária como uma das faces da contrarreforma agrária no Brasil 

 
Como a renda da terra é estrutural em nossa análise neste trabalho, faremos um parêntese 

aqui, para deixarmos evidente o nosso entendimento. Segundo Marx (2017, p. 676), “a 

propriedade fundiária baseia-se no monopólio de certas pessoas sobre porções definidas do 

globo terrestre como esferas exclusivas de sua vontade privada, com exclusão de todas as 

outras”. Nesse sentido, o autor esclarece que esse monopólio permite que o proprietário cobre 

um tributo, impondo uma taxa à sociedade: a renda da terra, definida da seguinte forma: 

 
[...] a renda do solo é a forma na qual se realiza economicamente a propriedade 
fundiária, a forma na qual ela se valoriza. Além disso, aqui estão, reunidas e 
confrontadas, as três classes – o trabalhador assalariado, o capitalista industrial e o 
proprietário fundiário – que constituem o marco da sociedade moderna (MARX, 2017, 
p. 679).  

 
Portanto, no arcabouço da crítica da economia política de Marx (2017), tanto a 

sociedade, como o capital ficam refém da classe dos proprietários que detém a terra, ou seja, 

essa é a irracionalidade representada pela renda da terra, que se levanta frente à tentativa de 

expansão do capital, assim a renda da terra é “um dos maiores obstáculos a uma agricultura 

racional”, escreveu Marx (2017, p. 681). Dessa forma, na luta de classes analisada pelo 
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pensador alemão, no caso do campo europeu, há um antagonismo entre o proprietário fundiário 

e o capitalista na apropriação da mais-valor no momento da sua distribuição. 

Martins (1999, 1981ab), em nossa ótica, foi quem melhor aprofundou a análise sobre a 

forma especifica como o capitalismo rentista que se desenvolveu no campo brasileiro, 

especialmente, quando sublinhou a não necessidade da reforma agrária para esse 

desenvolvimento. Conforme esse autor, a dissociação entre capital e terra não ocorreu na 

história do Brasil, ocorrendo, sim, uma unificação no mesmo sujeito social, do latifundiário e 

do capitalista, numa aliança do atraso sob o aval do Estado. Nesse contexto, no qual a renda da 

terra assumi lugar central, a reforma agrária, uma ação clássica para eliminar qualquer 

empecilho imposto pela propriedade privada da terra à reprodução do capital na agricultura, 

não foi necessária. “Comprando a terra, para explorar ou vender, ou subordinando a produção 

do tipo camponês, o capital mostra-se interessado na sujeição da renda da terra [...]” 

(MARTINS, 1981b, p. 177). 

 Nessa mesma linha está Oliveira (2007), quando defende que esta aliança, uma decisão 

política, faz com que, ao invés da burguesia brasileira atuar no sentido de remover o entrave, 

ou melhor, a irracionalidade que a propriedade privada da terra traz ao desenvolvimento do 

capitalismo, atue no sentido solidificar e proteger a propriedade privada da terra em detrimento 

da reforma agrária. Assim, no Brasil “o desenvolvimento contraditório e desigual do 

capitalismo gestou também, contraditoriamente, latifundiários capitalistas e capitalistas 

latifundiários” (OLIVEIRA, 2007, p. 153). São os integrantes do mundo do agronegócio, 

representantes da reprodução reatualizada do passado e que recusam em aceitar a reforma 

agrária como caminho para dar acesso à terra aos camponeses que querem produzir e viver no 

campo, assevera. “É por isso que se deve insistir na tese de que a concentração fundiária no 

Brasil, tem características sem igual na história mundial, em nenhum momento da história da 

humanidade se encontrou propriedades privadas com a extensão que se encontra no Brasil” 

(OLIVEIRA, 2007, p. 132).   

A realidade do campo no estado de Alagoas não foge dessa realidade nacional. 

Importantes estudiosos tem destacado que o grande problema alagoano é a concentração da 

terra, ou seja, a forma como as oligarquias, historicamente, estruturaram a organização do poder 

local nesse território, tendo como base a propriedade capitalista da terra, inclusive, recorrendo 

a violência contra camponeses, indígenas e quilombolas nas disputas pela terra e pelo território, 
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é um traço central da sociedade em Alagoas (LINDOSO, 2000; 1983; ALMEIDA, 2010; 

LESSA, 2013, 2012; ALMEIDA, LIMA, OLIVEIRA, 2013; ALBUQUERQUE, 2016). Os 

dados oficiais corroboram essa leitura, ao demostrarem que Alagoas é um território marcado, 

pela profunda concentração da terra: o Índice de Gini não deixa dúvidas, de um coeficiente de 

0,858 em 1985, atinge 0,863 em 1995 e, em 2006, chega a 0,8713, marcando Alagoas como o 

estado com a maior concentração de terra do país. 

Destarte, ao longo da formação territorial alagoana, uma especificidade foi sendo 

materializada no campo desse estado, permitindo-nos defender, assim como o fez Lessa (2013), 

a existência de pelo menos duas Alagoas no século XXI, espacialmente bem diferenciadas, mas 

imbricadas territorialmente, ligadas pelas suas contradições e relações sociais de poder. São as 

especificidades que marcam a estrutura fundiária das três mesorregiões alagoanas: o Leste, 

historicamente latifundiário, e o Sertão e o Agreste, ao contrário, marcados, estruturalmente, 

por minifúndios, com a presença em bem menor quantidade de grandes imóveis.  

Os dados do SNCR/INCRA (2017bc), apontam que em 1985, em termos totais, Alagoas 

tinha 61.437 imóveis rurais, destes, 0,46% (284) eram imóveis classificados como grandes 

propriedades (mais de 1.000 hectares) e ocupavam 22,84% (598.522,10 ha) da área total de 

2.621.025,50 hectares. Analisando a face oposta aos grandes proprietários, ou seja, os pequenos 

(menos de 100 ha) imóveis rurais, temos, em 1985: 92,44% (56.795) do número total de imóveis 

rurais, ocupando apenas 33,90% (888.501,20 ha) da superfície total agricultável declarada. Em 

2014, o número de imóveis total cai drasticamente para 48.592, e as grandes propriedades 

perdem área, mas se mantém o latifúndio: representando apenas 0,26% (126 imóveis rurais), 

ocupando 13,25% (227.622,28 ha) da superfície total (1.717.128,22 ha). Já os pequenos se 

mantêm praticamente inalterados, com 92,94% (45.163) dos imóveis, com apenas 38,01% 

(652.655,25 ha) da área total.  

 
Tabela 2 – Alagoas – Evolução da estrutura fundiária – (1985/2014) 

Classe de área (ha) 
1985 2014 

Nº 
Imóveis  

% 
Imóveis 

Área 
(ha) 

% 
Área 

Nº 
Imóveis  

% 
Imóveis 

Área 
(ha) 

% 
Área 

Menos de 10 31.185 50,76 137.869,50 5,26 27.668 56,94 113.070,44 6,58 
10 < 100 25.610 41,68 750.631,70 28,64 17.495 36,00 539.584,81 31,42 

Total menos 100 56.795 92,44 888.501,20 33,90 45.163 92,94 652.655,25 38,01 

 
3Disponível em: 
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/brasil_2006/tab_brasil/tab10.pdf. 
Acesso em: 10 jan. 2019. 
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100 < 1000 4.358 7,09 1.134.002,20 43,27 3.303 6,80 836.850,69 48,74 
Mais de 1000 284 0,46 598.522,10 22,84 126 0,26 227.622,28 13,25 

Total mais 100 4.642 7,56 1.732.524,30 66,10 3.429 7,06 1.064.472,97 61,99 
Total geral 61.437 100 2.621.025,50 100,00 48.592 100,00 1.717.128,22  100,00 

Fonte: INCRA (2017bc). Organização: Claudemir Martins Cosme. 
 

Analisando ainda os dados oficiais do INCRA que tivermos acesso, mas que não 

constam explicitamente no quadro acima, em Alagoas no ano de 2014, de um lado, estão as 

propriedades de até 10 ha, que representavam cerca de 28 mil (57%) do total geral, ocupando 

113 mil ha (6,58%) da área agrícola total do estado; de outro, apenas 18 grandes imóveis rurais, 

sendo 3 com área entre 5 e 10 mil, sendo todos no Leste alagoano (01 em Coruripe, com 8.743 

ha; 01 em Messias, com 6.049 ha e 01 em São Miguel dos Campos, com 7 mil ha) e 15 com 

área entre 2,5 e 5,001 mil, sendo 13 no Leste e 02 no Agreste, representando ínfimos 0,04% do 

total geral de imóveis, concentravam sozinhos 72 mil ha. Demonstrando essa concentração de 

outra maneira, enquanto no campo alagoano, fruto da luta pela reforma agrária levada a cabo 

pelos movimentos e organizações sociais, foram criados 178 assentamentos rurais, em uma área 

de cerca de 114 mil ha, dividida para cerca de 13 mil famílias, temos apenas 126 grandes 

imóveis, na melhor das hipóteses 126 famílias, concentrando o dobro dessa área, exatos 

227.622,28 ha. Por exemplo, o Mapa 1 demonstra a concentração fundiária, com a 

espacialização dos 15 imóveis rurais com extrato de área entre 2,5 e 5,001 ha, deixando evidente 

a concentração da reprodução territorial do latifúndio na mesorregião Leste do estado. 

 
Mapa 1 – Alagoas - Distribuição espacial das grandes propriedades com área entre 2,5 e 5,001 

mil ha (2014)  

 
Fonte: INCRA (2017b). Organização: Flávio dos Santos; Claudemir Martins Cosme. 
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Lessa (2012) apontou um outro caminho fértil de análise, como forma de perceber a 

concentração fundiária, a saber: o estudo das microrregiões e mesorregiões alagoanas. O estudo 

desse autor já apontava, no período da modernização conservadora dos anos 1970 e 1980, a 

manutenção da desigualdade na distribuição da terra nas três mesorregiões, mesmo com as 

especificidades do Sertão e Agreste (substancialmente minifundiários) comparados com o Leste 

(majoritariamente latifundiário). Desigualdade e características essas que permanecem entre os 

anos 1990 e meados dos 2000, como podemos constatar nas tabelas 3, 4 e 5 a seguir. De 1995 

a 2006, os dados do IBGE demonstram que as alterações na estrutura fundiária do Sertão, do 

Agreste e do Leste alagoanos foram incipientes, ou seja, não abalaram o estatuto social 

marcante na sociedade alagoana, resumido em uma frase bastante antiga no Brasil: “muita terra 

em poucas mãos e muita gente sem terra”.  

Na mesorregião do Sertão alagoano, a realidade presente nos dados é que os 

estabelecimentos de até 100 ha permaneceram com o mesmo percentual, entre 1995 e 2006, 

quase que absoluto do total geral (97%), obtendo uma leve elevação na área ocupada, passando 

de 52,32 para 58,79%, do total da superfície agrícola no intervalo aludido.  Da mesma forma, 

as grandes e médias propriedades, na casa dos 2% do total geral dos imóveis, com uma área na 

casa dos 40%. Notem que, em termos absolutos, há uma redução da superfície agricultável 

nessa mesorregião em quase 90 mil hectares, impactando somente as médias e grandes 

propriedades, sobretudo as primeiras. Os estabelecimentos abaixo de 10 ha representavam 

75,4% em 1995, passando a 71,95% em 2006, com cerca de 14% da área em ambos; já aqueles 

acima de 100 ha eram 2,74 e 2,55% respectivamente, com 47,68 e 41,21 da superfície agrícola, 

o que materializa também os dois polos fundiários: a presença simultânea e relacionada entre o 

minifúndio e latifúndio (Ver Tabela 3). 

 
Tabela 3 – Mesorregião do Sertão Alagoano – Evolução da estrutura fundiária – (1995/2006) 

Classe de área 
(ha) 

1995 2006 
Nº 

Estabel.  
% 

Estabel. 
Área 
(ha) 

% 
Área 

Nº 
Estabel.  

% 
Estabel. 

Área 
(ha) 

% 
Área 

Menos de 10  29.899  75,34   89.834,89  13,62 26.256 71,95 79.366,00 13,91 

10 < 100 8.701 21,92 255.297,96  38,71 9.305 25,50 255.996,00 44,88 
Total menos 100 38.600 97,26 345.132,85  52,32 35.561 97,45 335.362,00 58,79 

100 < 1000 1.055 2,66 257.182,24  38,99 908 2,49 208.429,00 36,54 
Mais de 1000 32 0,08   57.280,89  8,68 23 0,06 26.621,00 4,67 

Total mais 100 1.087 2,74 314.463,12  47,68 931 2,55 235.050,00 41,21 
Total geral 39.687 100,00 659.595,97  100,00 36.492 100 570.412,00 100 

Fonte: IBGE (1995; 2006). Organização: Claudemir Martins Cosme. 
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Não muito diferente ocorreu a dinâmica do Agreste, onde os estabelecimentos pequenos 

(de até 100 ha) permaneceram com o mesmo percentual, na casa dos 98%, não obstante, em 

relação à área ocupada caiu de 53,40 para 46,36%, perdendo cerca de 22 mil ha. As grandes e 

médias propriedades (acima de 100 ha) ficaram na casa percentual de cerca de 1,5%, com a 

área ocupada passando de 46,60 para 53,64%, entretanto, em termos absolutos, ganharam, em 

números arredondados, 44 mil ha. Esse ganho, além da área perdida dos pequenos, somou-se à 

área agricultável total que foi ampliada no Agreste: passando de 460 mil ha para 481 mil ha, ou 

seja, um aumento de cerca de 21 mil ha. Os estabelecimentos abaixo de 10 ha representavam 

89% em 1995, índice que permanece em 2006, com cerca de 9% da área em ambos; já aqueles 

acima de 1.000 ha eram 0,05 e 0,06%, com 7 e 15% da área total agrícola, em 1995 e 2006, 

respectivamente. No Agreste a pequena e a média propriedade são estruturais (Ver Tabela 4). 

 

Tabela 4 –Mesorregião do Agreste Alagoano – Evolução da estrutura fundiária – (1995/2006) 

Classe de área 
(ha) 

1995 2006 
Nº 

Estabel.  
% 

Estabel. 
Área 
(ha) 

% 
Área 

Nº 
Estabel.  

% 
Estabel. 

Área 
(ha) 

% 
Área 

Menos de 10 49.447 89,03  92.569,92  20,13 48.648 89,45 86.846,00 18,04 
10 < 100 5.308 9,56 152.980,85  33,27 4.943 9,09 136.336,00 28,32 

Total menos 100 54.755 98,59 245.550,77  53,40 53.591 98,53 223.182,00 46,36 
100 < 1000 758 1,36   78.363,06  38,79 763 1,40 185.715,00 38,58 

Mais de 1000 25 0,05   35.920,21  7,81 34 0,06 72.506,00 15,06 
Total mais 100 783  1,41 214.283,27  46,60 797 1,47 258.221,00 53,64 

Total geral 55.538 100,00 459.834,04  100,00 54.388 100 481.403,00 100 
Fonte: IBGE (1995; 2006). Organização: Claudemir Martins Cosme. 

 
A mesorregião do Leste alagoano possui uma dinâmica na estruturação fundiária bem 

particular em comparação com as outras duas mesorregiões, o Sertão e o Agreste, com relação 

à concentração fundiária, ou seja, a presença marcante do latifúndio naquela em detrimentos 

dessas. Não é absoluta essa presença do latifúndio apenas na primeira, pois a relação latifúndio-

minifúndio é encontrada, mesmo que em menor proporção, também nessas duas. O que precisa 

ficar claro é que, em nossa ótica, a renda da terra, não apenas a absoluta, mas também a renda 

diferencial, movida pela fertilidade das terras e pela excelente localização (MARX, 2017), é o 

motor de graves conflitos territoriais na mesorregião do Leste alagoano. Isso fica claro na 

presença massiva do latifúndio, mais ainda na concentração dos conflitos com o avanço da luta 

pela reforma agrária nessa mesorregião, a partir dos anos 1990. A luta dos capitalistas rentistas 

será sempre no sentido de empurrar o campesinato para os piores solos, nos locais mais 
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longínquos, assim, ficando com os melhores solos, garantindo um lucro suplementar maior, 

sem precisar desembolsar grandes somas de investimentos na terra. 

Comprovando essa realidade descrita, temos: os estabelecimentos com menos de 10 ha, 

que correspondiam a 67% e 77%, detinham apenas 3,68 e 5,71% da área, em 1995 e 2006, 

respectivamente; já os acima de 1000, eram 0,67 e 0,53%, passando de 31% para 44% nesse 

intervalo de 10 anos. Os pequenos estabelecimentos, entre 1995 e 2006, estavam na casa 

percentual de 90%, mas com apenas 17 e 18%, respectivamente. Já as grandes e médias 

propriedades apresentavam um percentual de cerca de 9% e 5,5% dos estabelecimentos, ou seja, 

uma variação negativa de 308 estabelecimentos, entre 1995 e 2006. Ocorre que a área ocupada 

permaneceu inalterada: na casa de 82% (850 mil ha) da superfície total agrícola, portanto, a 

concentração fundiária, mesmo sendo nessa mesorregião onde se concentra a maior parte das 

conquistas dos assentamentos rurais em Alagoas, como será visto no próximo capítulo, não foi 

abalada (Ver Tabela 5). 

 
 

Tabela 5 – Mesorregião do Leste Alagoano – Evolução da estrutura fundiária – (1995/2006) 

Classe de área 
(ha) 

1995 2006 
Nº 

Estabel.  
% 

Estabel. 
Área 
(ha) 

% 
Área 

Nº 
Estabel.  

% 
Estabel. 

Área 
(ha) 

% 
Área 

Menos de 10 13.390 67,58 37.617,84 3,68 20.887 77,61 60.133,00 5,71 
10 < 100 4.616 23,30 137.090,05 13,40 4.526 16,82 134.230,00 12,74 

Total menos 100 18.006 90,88 74.707,89 17,08 25.413 94,43 194.363,00 18,44 
100 < 1000 1.674 8,45 527.825,53 51,59 1.356 5,04 395.040,00 37,48 

Mais de 1000 133 0,67 320.496,43 31,33 143 0,53 464.525,00 44,08 
Total mais 100 1.807 9,12 848.321,96 82,92 1.499 5,57 859.565,00 81,56 

Total geral 19.813 100,00 1.023.029,85  100,00 26.912 100,00 1.053.928,00 100,00 
Fonte: IBGE (1995; 2006). Organização: Claudemir Martins Cosme. 

 
Diante dessa realidade do campo brasileiro e alagoano que se perpetua nesse século 

XXI, nos amparamos em Oliveira (2007), quando defende que a concentração da propriedade 

privada capitalista da terra nessa formação territorial não é uma excrescência à própria lógica 

do desenvolvimento capitalista, sendo, na verdade, parte constitutiva do capitalismo à moda 

como se desenvolveu nesse território historicamente e se mostra bastante atual. Delgado (2005), 

ressalta que o modelo agrário/agrícola do agronegócio, no caso particular do Brasil,  é uma 

associação do grande capital  agroindustrial com a grande propriedade fundiária, se 

materializando no espaço agrário como uma estratégia econômica de capital financeiro, sendo 
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o objetivo a perseguição do lucro e da renda da terra, sob patrocínio generoso de políticas de 

estado. 

Nessa realidade desigual, como bem escreveu Oliveira (2007, p. 138): “os camponeses 

não “pediram ordem a ninguém”, nem aos partidos, nem aos teóricos, a ninguém. As ocupações 

coletivas das propriedades privadas improdutivas passaram a compor os cenários novos das 

lutas no campo”. O campesinato Sem Terra através da bandeira da reforma agrária, a partir, 

principalmente, da década de 1990 passou a disputar e a conquistar frações do território 

capitalista brasileiro, não sendo diferente em Alagoas. É, justamente, sobre essas lutas, 

permeadas por conflitos territoriais, que passaremos a debater no próximo capítulo, trazendo os 

processos de recriação via resistência do campesinato Sem Terra brasileiro à luz da realidade 

do campo alagoano e, especificamente, dos assentamentos rurais espacializados na mesorregião 

do Sertão nesse estado. 

 
A conquista dos assentamentos rurais e a recriação do campesinato assentado no Sertão 
alagoano 
 

Com base no sentimento de libertação dos grupos/classes explorados/as no campo, 

movidos pela Teologia da Libertação, é que se tem, no espaço agrário do Sertão de Alagoas, 

uma atuação destacada de Padres, Missionárias, Agentes Pastorais, no anos de 1980, no sentido 

de incentivar e mobilizar socialmente o campesinato Sem Terra para a luta pela reforma agrária. 

Processo que culminou na gestação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST/AL) no final daquela década. Portanto, foi a partir da ação do campesinato Sem Terra no 

Sertão alagoano, mais precisamente na cidade de Delmiro Gouveia, que a luta pela reforma 

agrária se irradiou para todo o território de Alagoas, rompendo as cercas dos latifúndios e 

conquistando os assentamentos rurais, pela via principalmente das ocupações e acampamentos. 

Um depoente resumi esse contexto: 

 
[...] A Igreja começou a incentivar o movimento jovem e eu fiz parte [...]. Fazendo 
parte do movimento de jovens, veio um Padre, por nome de Padre Afrânio, lá no 
município de Craíbas, que me convidou pra fazer parte das reuniões da ACR, 
Animação dos Cristão no Meio Rural, [...] comecei fazer, logo me convidou pra ir uns 
encontros em Olinda, local onde a ACR fazia os encontros. E lá nessa época, lá pra os 
anos [19]78, [19]79, a gente se encontrava com pessoas de todo o Nordeste né. E lá 
nesses encontros a gente começava a fazer essas discussões [sobre a reforma agrária]. 
O objetivo do movimento era: libertação né, dos trabalhadores e trabalhadoras. 
Naquela época tinha muitos conflitos de terras com as famílias, principalmente, ali da 
Bahia e do Maranhão, que tinha grileiros tomando suas áreas [...], tomando as terras 
do pessoal que tinha suas areazinhas. E aí a gente começava a fazer essa discussão, 
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pra melhorar a nossa participação no movimento da Igreja, nas pastorais, no sindicato. 
E nesse período, já entrando nos anos [19]80, começa aqueles movimentos lá pro lado 
do Sul né, dos operários, dos metalúrgicos né e a gente começo a ter essas informações 
através do movimento de ACR. E, nessa época [...] começo também as ocupações de 
terras lá pros lados do Sul, Padre Servat [Joseph Servat], que era um dos franceses 
que veio fundar o movimento ACR no Brasil, ele falava muito dessa história de Ronda 
Alta né, da reforma agrária que o pessoal do MST estava se criando naquela época né. 
E ai a gente também aqui [Alagoas], aos poucos foi se articulando né, foi quando nos 
anos [19]80, 81-82, a gente teve essa extensão aqui pra fazer essa articulação aqui em 
Inhapi, que a gente veio para o encontro da Forania [...] pessoal da bíblia né, da Igreja, 
Padre Luiz e as irmãs. [...] Aí nessas vindas a gente foi conhecendo os agricultores e 
as agricultoras e, um grupo de pessoas, começaram a discutir a questão do MST, como 
criar o MST aqui. E aí me convidaram pra eu ser também um dos membros do MST. 
Aí eu vim pra qui e fiz parte da equipe, nos anos [...] [19]83 e [19]84, por aí assim [...] 
(Entrevista realizada no dia 23 de maio de 2017 no município de Inhapi).  

  

Com esperança e alegria, mesmo com lágrimas e desesperos momentâneos, se 

espacializava o MST no território alagoano com a ocupação da fazenda Peba, por consequência, 

também a fazenda Lameirão, ambas no município de Delmiro Gouveia, ocupações que 

gestaram os dois primeiros assentamentos rurais no território alagoano, no final da década de 

1980 e início dos anos 1990. A partir daí, a história do campesinato Sem Terra alagoano, 

recriado na condição de assentado, ganha novos rumos. Nos termos de Paulino (2012), a 

materialização da territorialização camponesa ocorreu, justamente a partir de um continuum de 

outras lutas e resistências, chegando a conquista dos 178 assentamentos rurais em Alagoas. 

Portanto, foi se chocando, enfrentando esse ethos político hegemônico latifundiário, que 

a classe camponesa, mobilizada nos movimentos e organizações sociais do campo em Alagoas, 

foi se territorializando nas três mesorregiões desse estado. Essa assertiva do confronto é 

ressaltada no fechamento do livro “Terra e Pastoral em Alagoas: conflito e liberdade”, onde os 

autores, ao fazerem menção à presença dos assentamentos e acampamentos, concluem da 

seguinte forma: “O fundamental é que estamos diante de uma contestação radical à forma 

estruturada do agrarismo alagoano, formada desde as raízes coloniais, na qual o poder – de 

mando e desmando – fundou-se na propriedade da terra” (ALMEIDA et al., 2014, p. 115). 

Destarte, a espacialização desse enfrentamento radical do campesinato contra os grandes 

proprietários de terra resultou no quadro a seguir: a mesorregião do Leste alagoano, que 

concentra os conflitos territoriais e a barbárie é, justamente, aquela que também concentra 

sozinha ampla parte das conquistas: 65,73% (117) do total geral dos assentamentos; seguida 

pela mesorregião do Sertão, com 23,03% (41) e pelo Agreste com 9,33% (20).  No tocante à 

quantidade de famílias assentadas atualmente, temos 13.017 mil em todo o Estado. Seguindo a 
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tendência do número de assentamentos, a mesorregião do Leste alagoano concentra sozinha 

10.350 ou 79,51% do total geral de famílias assentadas; seguida pela mesorregião do Sertão, 

com 1.474 ou 11,32% e pelo Agreste com 1.193 ou 9,16% (INCRA, 2017a). Dos 113.985,37 

hectares: 66,40% (75.68,74 ha) estão no Leste; 21,04% (23.978,11) no Sertão e 12,56 

(14.320,52) no Agreste (Ver gráfico 1).  

 
Gráfico 1 - Alagoas – Número de assentamentos, famílias assentadas (milhares) e área (ha) por 

mesorregião (1985/2017) 

 
Fonte: INCRA (2017a).  Organização: Claudemir Martins Cosme. 

 
 Os mapas 2 e 3 corroboram com a realidade apontada nesses gráficos, deixando visível 

a ação territorial dos movimentos e organizações sociais do campo, concentrada na mesorregião 

do Leste alagoano, mas presente também no Agreste e no Sertão.
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Mapa 2 
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Mapa 3
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O Gráfico 2 explicita a espacialização do número de assentamentos rurais pelas 

microrregiões alagoanas. O destaque é a microrregião da Zona da Mata, onde se concentra a 

maior parte dos conflitos e da violência, também é nela onde estão 44,5% (72) dos 178 

assentamentos, em seguida o Litoral Norte com 14,60% (26), juntas têm quase 60% do total 

geral; somente depois vem a microrregião do Sertão do São Francisco, com 8,42% (15), a 

serrana dos Quilombos, com 7,86% (14) e a serrana do Sertão alagoano, com 7,30% (13).    

 
Gráfico 2 - Alagoas – Espacialização dos assentamentos por microrregião (1985/2017) 

 
Fonte: INCRA (2017a).  Organização: Claudemir Martins Cosme. 

 
Gráfico 3 - Alagoas – Número de famílias assentadas por microrregião (1985/2017) 

 
Fonte: INCRA (2017a).  Organização: Claudemir Martins Cosme. 

 
O Gráfico 3 traz o número de famílias assentadas por microrregiões alagoanas. O 

destaque é mais uma vez da microrregião da Zona da Mata, onde se concentram 32,01% (4,167) 
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das 13.017 famílias assentadas no Estado; seguida por São Miguel dos Campos 22,70% (2.955); 

e o Litoral Norte com 13,04% (1.697), juntas têm quase 68% do total geral. Entretanto, mais à 

frente iremos problematizar esses dados oficiais que dão essa configuração espacial dos 

assentamentos e das famílias assentadas. 

O quadro das 178 obtenções de imóveis rurais, para fins de construção dos 

assentamentos rurais em Alagoas, é o seguinte: 17 (9,6%) imóveis foram obtidos no período 

que vai de 1979 a 1994 (Fim da Ditadura, Governos José Sarney e Fernando Collor/Itamar 

Franco); 63 (35,4%), entre 1995 a 2002, nos governos de Fernando Henrique Cardoso; 92 

(51,7%) nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva, 2003 a 2010; 6 (3,4%) no governo Dilma 

Rousseff, 2011 a 2016. Até o presente momento (30/04/2018), segundo informação obtida em 

contato com servidores do INCRA/AL, bem como no Portal do próprio órgão4, o governo de 

Michel Temer (2016-2018) não obteve nenhum imóvel rural e/ou construiu algum 

assentamento. O último imóvel rural obtido pelo INCRA/Alagoas foi no ano de 2014, 

demonstrando a paralisia total do órgão responsável pela reforma agrária no país. O gráfico 4 

nos mostra como esse processo ocorreu ano a ano, bem como faz um paralelo com a criação 

dos assentamentos rurais, demonstrando como as obtenções podem ocorrer em um ano e a 

criação destes em outro. 

 
Gráfico 4 - Alagoas – Obtenção de imóveis rurais e criação de assentamentos rurais (1979/2016) 

 
Fonte: INCRA (2017a).  Organização: Claudemir Martins Cosme. 

 
4 Cf.: Painel de Assentamentos. Disponível em: http://painel.INCRA.gov.br/sistemas/index.php. Acesso em: 30 
abr. 2018. 
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Ainda com base no gráfico acima, efetivamente, tanto no tocante à obtenção de terras, 

como na criação de assentamentos rurais, o grosso dos números reside nos períodos dos 

governos Cardoso (1995-2002) e Lula (2003-2010), sendo favoráveis ao segundo. No tocante 

à obtenção, como já vimos, os números são 35,4% (61 imóveis obtidos) contra 51,7% (92 

imóveis), respectivamente. Com relação à criação dos assentamentos rurais, os percentuais se 

mantêm: 33,15% (59) nos governos Cardoso e 51,12% (91) assentamentos criados nos 

governos Lula. É importante fazer uma ponderação no tocante à questão de que esses números 

oficiais merecem ser problematizados, haja vista, conforme a crítica de Oliveira (2007, 2010), 

uma ação do INCRA de inflar os dados relacionados à reforma agrária e/ou divulgar o dado 

total fruto do somatório de metas desiguais do II PNRA. Seguimos a trilha aberta por esse autor 

quando diz: “Se há uma caixa preta das terras do Brasil e da reforma agrária, ela está no cadastro 

daquela instituição” (OLIVEIRA, 2007, p. 163).  

Outro ponto relevante de problematização dos dados oficiais, que deve ser motivo de 

reflexões, mas que tem sido pouco explorado nos estudos sobre os assentamentos rurais, reside 

na questão da forma de obtenção dos imóveis rurais. Aqui está um emaranhado de interesses 

dos grandes proprietários de terras, ou melhor, os capitalistas rentistas. Dito de outra maneira, 

a busca do capital pela renda da terra fez os grandes proprietários estenderem seus tentáculos 

sobre o processo de reforma agrária, ou seja, há caminhos diferenciados, desde a negociação, 

passando pela forma de pagamento e o valor da indenização do imóvel, até o trâmite do processo 

judicial de aquisição do imóvel rural, por meio do mecanismo de compra e venda e pela 

desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária.  

Para a obtenção dos 178 imóveis rurais em Alagoas, foram utilizadas as seguintes 

formas: 1) desapropriação, com 115 imóveis (64,61%); 2) compra e venda, com 55 imóveis 

(30,90%); 3) transferência, doação, incorporação e reconhecimento, somando juntas oito 

imóveis (4,49%). O gráfico 5 revela, especificamente, como foi a dinâmica do processo de 

obtenção de imóveis rurais via desapropriação e compra e venda ano a ano. Antes, apenas 

destacar a paralisia total da obtenção de imóveis pelo INCRA:  de 2013 a 2016 apenas um 

imóvel foi obtido para a construção de assentamentos em Alagoas, ocorrendo em 2014 pela via 

da doação. O processo que se evidencia no gráfico 5 é o predomínio absoluto da forma de 

obtenção via desapropriação dos imóveis rurais durante os governos Cardoso, enquanto nos 

governos Lula esse mecanismo cede espaço para a via da compra e venda. Comparando os dois 

períodos, temos o seguinte: foram 54 desapropriações e duas obtenções por compra e venda no 
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período FHC; nos anos Lula, temos 48 desapropriações e 40 processos de compra e venda de 

imóveis rurais. Essa realidade em favor do mercado de terra, portanto, do capital e da burguesia 

latifundiária rentista, corrobora, assim como foi a opção dos governos Lula pelo agronegócio 

no tocante aos recursos financeiros para financiamento bancário, a hegemonia às avessas de 

que trata Oliveira (2010).  

Gráfico 5 - Alagoas – Imóveis rurais obtidos por desapropriação e compra e venda para criação 
de assentamentos rurais (1979/2016) 

 
Fonte: INCRA (2017a).  Organização: Claudemir Martins Cosme. 

 

 O que se pode afirmar em face da realidade da questão (da reforma) agrária em Alagoas 

é que o campesinato no Brasil não se depara, ao longo da sua luta para entrar na terra, apenas 

com a violência levada a cabo pelos donos da terra, do capital e do poder, mas também se depara 

com um Estado, nos diferentes governos, a serviço dos interesses daqueles, ainda que isso nos 

pareça contraditório. A luta pela terra e pelo território, efetivada pelo campesinato alagoano, 

encontra pela frente um Judiciário, cujo representante, muitas vezes, leva o sobrenome de 

oligarquias alagoanas influentes nas relações de poder. Assim, a luta camponesa se depara 

também com processos judiciais que tramitam na justiça há anos, ficando as famílias à deriva, 

esperando uma solução, que quando ocorre, geralmente, prioriza os interesses das forças 

hegemônica latifundiárias, a exemplo do fortalecimento do rentismo com a obtenção dos 

imóveis rurais através das indenizações.  
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 Não obstante, o campesinato, mobilizado nos movimentos e organizações sociais do 

campo alagoano, continua a luta, buscando avançar nas conquistas. Gohn (2003) sublinha que 

o protagonismo de milhares de pessoas, até então excluídas de qualquer forma de identidade ou 

cidadania, por meio dos movimentos sociais, contribuiu para aprofundar a vida democrática 

cotidiana dos lugares e de (re)construir novas identidades. Concordamos plenamente com a 

autora, pois, as conquistas dos assentamentos rurais pelo campesinato Sem Terra, recriou esse 

campesinato em outra forma social: assentado(a), ou seja, uma condição dialeticamente nova, 

enquanto sujeitos/classe social protagonistas do seu devir histórico. 

Nessa esteira, como acertadamente registrou Harvey (2018), a luta pelo enraizamento 

em um lugar é uma virtude para muitos sujeitos. Definitivamente, com base nesse autor, a 

resistência local do campesinato aos poderes disruptivos, vinculados à acumulação infindável 

do capital, é uma importante frente de luta anticapitalista.  O assentamento rural representa para 

o campesinato assentado um anseio e a busca por relações sociais e relações com a natureza 

não alienadas, podemos assim dizer. Portanto, desprezar os processos de construção desse lugar 

como um caminho para construir uma vida melhor, como fazem milhares de camponeses e 

camponesas Sem Terra, é um equívoco em nossa avaliação. Corroborando essa leitura estão as 

respostas da maioria dos entrevistados, quando perguntados: como você avalia a sua situação 

antes do assentamento Lameirão comparada com a atual?   

 
Rapaz, graças a meu bom Deus, pra mim é um sossego, porque você ver: tá com trinta 
anos que num trabalho de alugado pra patrão nenhum. Aí graças a Deus chegou 
a idade de me aposentar, eu me aposentei; eu tenho minhas cem tarefas de terra toda 
cercadinha a seis fio de arame; tenho meu barraquinho pra morar; tem minhas 
criaçõezinhas de ovelha; tem minhas duas vaquinhas boas; e ai graças a Deus pra me 
é só sossego né (Entrevista realizada no dia 13 de junho de 2017 no município de 
Delmiro Gouveia).  
 
Olha, eu me considero um grande herói e milionário: a minha independência foi 
tudo na minha vida. Hoje eu me alevanto quatro horas da manhã, uma hora da manhã 
e me levanto meio dia. Na hora que eu quero sair da minha casa, na hora que eu quero 
trabalhar eu trabalho. Eu era escravo mesmo: se eu não [chegasse] pontual sete horas, 
quando eu chegasse sete e dez o cara olhava pra mim e num dava nem mais bom dia. 
Graças a Deus em me sinto milionário. Agora, o que eu preciso de hoje é dar a ponta 
numa renda. Porque até hoje eu tenho uma renda que eu conto e não conto, porque eu 
não tenho uma soma, eu num fecho um ponto mensal, vamos dizer assim: todo mês 
em produzo x; eu não tenho isso. Comparando o dia de ontem, com o dia de hoje, há 
trinta anos atrás, apesar que eu estou ficando mais véi, mas hoje estou bem, graças a 
Deus [com] a liberdade, tenho minha morada, tenho minha família [...]. Amadureceu 
minha família, [...] criei minha família aqui, eu me sinto bem mesmo. Já imaginou se 
eu tivesse ainda trabalhando pro fazendeiro? Já velho e cansado trabalhando pro 
fazendeiro? Eu não tinha mais nada, nem saúde eu tinha mais. E hoje eu tenho tudo 
na minha vida: tem uma galinha capoeira pra comer, tem um pé de coentro pra 
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fazer um [alimento]. Ganhei minha liberdade (Entrevista realizada no dia 13 de 
junho de 2017 no município de Delmiro Gouveia). 

 
Assim, mesmo com todas as dificuldades, produto da precarização marcante da 

contrarreforma agrária no Brasil, tem razão Leite et al. (2014, p. 28), ao defenderem que “em 

que pese a pobreza de diversos assentamentos, é preciso ter em conta a situação das famílias no 

período anterior à sua instalação na terra, e atentar para os projetos como uma possibilidade de 

reestruturação da própria lógica de reprodução da unidade familiar”. Em uma sociedade que 

não abraça e não entendeu ainda, majoritariamente falando, a importância da reforma agrária 

para que as transformações estruturais aconteçam, o assentamento é uma conquista territorial 

para que o campesinato possa continuar, acima de tudo, existindo socialmente e, 

consequentemente, construindo outras lutas sociais no campo brasileiro, a exemplo da luta por 

uma efetiva democratização da estrutura fundiária, processo central sem o qual não podemos 

afirmar está em curso uma política de reforma agrária no país. 

 
Considerações Finais 
 

A recriação do campesinato assentado ocorreu/ocorre, contraditoriamente, a partir das 

resistências e das lutas que garantem a sua existência social enquanto uma fração da classe 

camponesa no território Alagoano, através da conquista de assentamentos rurais, ou seja, de 

frações territoriais capitalistas transformadas em territórios de resistência camponesa, mas sem 

que o campesinato recriado consiga se desvencilhar dos mecanismos subordinantes do capital 

em sua totalidade, bem como, muito menos a reforma agrária foi implementada, ou melhor, 

sem que essa reforma fosse conquistada. 

Essa realidade se materializou assim devido às forças sociais da contrarreforma agrária 

terem conseguido vitórias que garantiram a conservação do status quo no campo, impondo, 

assim, derrotas políticas às forças da reforma agrária na arena das relações de poder e sendo 

responsáveis pela constituição do território brasileiro em suas diversas escalas territoriais, 

perpetuando a concentração fundiária como uma face desse processo contrarreformista, seja 

com a presença do latifundio, como pela imposição do minifúndio ao campesinato. 

Apesar desse contexto e da precariedade no cotidiano dos assentamentos rurais, ao 

romper as cercas do latifúndio, o campesinato Sem Terra, agora na condição de campesinato 

assentado, mesmo recriado por dentro da lógica do capital, passa a forjar novas resistências e 

outras lutas, para conviver e, em determinadas situações, superar as condições precárias e 
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garantir sua autonomia relativa do tempo e do trabalho, algo impossível na condição anterior, 

quando eram explorados de fazenda em fazenda na condição de rendeiros, moradores de 

condição, vaqueiros e pagadores do tributo: a renda da terra em produto ou em trabalho.  

Sem o mecanismo da recriação camponesa via luta pela terra e pelo território, unificada 

na bandeira da reforma agrária, mobilizado a partir de organizações e movimentos sociais, esse 

campesinato Sem Terra provavelmente estaria resistindo para garantir sua existência 

camponesa, mas nas mesmas bases anteriores, ou seja, de total subordinação à burguesia 

latifundiária rentista alagoana. Portanto, para forjar novas resistências, o campesinato Sem 

Terra, agora assentado, foi redefinido socialmente a partir das contradições do capital e da sua 

luta, rebeldia e mobilização social na arena da luta de classe. 
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CONFLITUIDADES TERRITORIAIS NA MICRORREGIÃO DA CAMPANHA 

OCIDENTAL: territórios camponeses versus territórios do agronegócio. 

 

Vagner Guimarães Ramos1 

Introdução 

 A Geografia, bem como as demais ciências ao longo de seu desenvolvimento 

epistemológico, formularam teorias e conceitos, para uma compreensão mais ampla e fiel a 

respeito de seu objeto de estudo.  Após um amadurecimento teórico e conceitual, a ciência 

geográfica, bem como a Sociologia, Antropologia, Biologia, etc, passaram a fazer uso do 

conceito Território. 

 Existem muitos esforços dentro da Geografia, para que esta consiga “manusear” de 

forma mais contundente o conceito de Território. Dentre os diversos autores que se empenham 

em esclarecer o verdadeiro sentido do uso da abordagem territorial, algumas questões são 

frequentes: o Território deve ser compreendido em sua totalidade, considerando sua 

multiescalaridade bem como sua multidimensionalidade.  

 Este trabalho resulta de reflexões que foram desenvolvidas ao longo da disciplina de 

Territórios Rurais: Dinâmicas e Conflitos, vinculada ao Programa de Pós Graduação em 

Geografia, da Universidade Federal de Santa Maria. No decorrer das leituras, explanações, 

discussões, saída de campo e debates, proporcionados pelo referido componente curricular, foi 

possível reorganizar conceitos e ideias, para uma melhor e mais profunda compreensão a 

respeito das dinâmicas territoriais que se apresentam no meio rural brasileiro. 

Buscar-se-á neste trabalho, dar ênfase as conflituidades que se apresentam entre os 

territórios do agronegócio e os territórios camponeses, na Microrregião da Campanha Ocidental 

– RS, onde é crescente a ampliação da dominação dos territórios do agronegócio (voltados à 

pecuária de corte e ao cultivo de commodities como o milho, o trigo, o arroz, o eucalipto e 

principalmente a soja), em relação ao território camponês, que em muitos dos casos, se 

“reorganiza” a partir de Assentamentos Rurais de Reforma Agrária. Esta realidade é claramente 

 
1 Professor da Educação Básica, Técnica e Tecnológica junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Farroupilha/RS; Doutorando em Geografia junto à Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). E-
mail: vagner.ramos@iffarroupilha.edu.br  
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observada a partir do momento em que o Estado passa a gerir o Território, de acordo com os 

interesses do capital, ou seja, de um grupo restrito de indivíduos e instituições, proporcionando 

assim, as devidas condições para a expansão e territorialização do modelo produtivo dominante. 

A Microrregião2 da Campanha Ocidental/RS 

 A Microrregião da Campanha Ocidental ocupa a porção Oeste do estado do Rio Grande 

do Sul, possuindo uma área de mais de 31.000 km², onde habitam aproximadamente 400 mil 

pessoas, abrangendo dez municípios. Boa parte desta área situa-se sob a Cuesta de Haedo, que 

se constitui em um prolongamento do Planalto Meridional, em direção ao Oeste do Rio Grande 

do Sul, onde as formações basálticas apresentam-se intensamente erodidas, resultando em um 

relevo bastante aplainado, dominado por suaves ondulações, as quais são denominadas 

coxilhas. Os municípios de Manoel Viana e São Francisco de Assis situam-se em uma área de 

transição entre a Cuesta de Haedo e a Depressão Periférica, o que torna comum nestes 

municípios, a presença de solos arenosos bem como a formação de areais que também se 

apresentam em outros municípios desta Microrregião, porém com menor intensidade. 

Boa parte desta Microrregião situa-se dentro da Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí, 

caracterizada pelo significativo número de rios, arroios, sangas e córregos, o que proporciona 

uma considerável disponibilidade de recursos hídricos, alimentados pelas chuvas, típicas de 

clima subtropical, ou seja, bem distribuídas ao longo do ano. 

 

 

 
2 Utiliza-se aqui, o termo “Microrregião” para fins de orientação de um raciocínio, no entanto, compreende-se que 
demarcações político-administrativas representam espaços de governança, porém, os territórios devem ser 
compreendidos a partir de uma multiescalaridade e multidimensionalidade, ou seja, em sua totalidade. 
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Imagem 1: Mapa de Localização da Microrregião da Campanha Ocidental. 
Fonte: Uso de imagens orbitais no geoprocessamento algébrico da microrregião da Campanha Ocidental, Rio 
Grande do Sul. 
Org.: RAMOS, V.G. 
 

 As características físicas, brevemente citadas acima (relevo, clima, solos e hidrografia) 

sugerem que esta área seja uma prolongação do Pampa Argentino e Uruguaio, em território 

brasileiro. Este Bioma é caracterizado pela cobertura vegetal composta de gramíneas, que foram 

e ainda são bastante utilizadas como pastagem natural para o rebanho de bovinos e ovinos. 

 

 
Figura 2: Pecuária Bovina nos Campos do Pampa. 
Fonte: Sociedade Nacional de Agricultura 
Org.: RAMOS, V.G. 
 

 As pastagens naturais, a localização geográfica desta área, encravada entre as fronteiras 

do Brasil, Argentina e Uruguai, bem como fatores históricos (presença de gado selvagem, 

“abandonado” pelos Guarani), contribuíram para a consolidação do latifúndio nesta 

Microrregião, ocupado inicialmente com a pecuária extensiva (bovinos e ovinos), mas que 

posteriormente, descobriu os caminhos da agricultura comercial, ou melhor, talvez por ela tenha 

sido descoberta. 

 O latifúndio, amplamente constituído a partir de Sesmarias, trouxe consigo uma série 

de reflexos sociais, culturais, econômicos, políticos e ambientais, que produziram “o modo de 

vida” das populações ali instaladas, e que dificilmente poderemos compreender, analisando 

separadamente as dimensões acima citadas. A exemplo disso, temos a questão da urbanização, 
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que atinge percentuais bastante elevados nos municípios desta microrregião, em decorrência da 

estrutura fundiária, caracterizada pelo predomínio de propriedades com mais de 500 hectares, 

voltadas basicamente para a pecuária extensiva, bem como recentemente para a agricultura 

comercial, com intensa mecanização, contribuindo para aquilo que Porto Gonçalves chama de 

“uma agricultura sem agricultores”. 

 

 
Imagem 3: Estrutura Fundiária do Rio Grande do Sul 
Fonte: Fundação de Economia e estatística do Rio Grande do Sul: Atlas socioeconômico do Rio Grande do Sul. 
Org.: RAMOS, V.G. 
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 A estrutura agrária bem como as atividades ali desenvolvidas, contribuíram para moldar 

o cenário urbano destes municípios, no entanto, devemos fazer algumas ressalvas, conforme 

nos propõe VEIGA (2003) Apud (Villa Verde, 2004, p. 12)  

 

Urbano e rural são ideias territoriais, isto é, de espaços apropriados pela espécie 
humana. Os territórios mais rurais são aqueles em que os ecossistemas estão menos 
artificializados; já os mais urbanos correspondem ao máximo de artificialização 
ecossistêmica. Entre esses extremos a uma infinidade de situações intermediárias, e 
ambivalentes, que deixaram de ser redutíveis à simples dicotomia rural/urbano. 

 

Desta forma, somos levados a considerar diferentes graus de urbanização, mesmo que 

estes não sejam assim considerados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

que define como urbanas todas as sedes administrativas, bem como sedes distritais dos 

municípios brasileiros. Até que ponto, existe urbanização nas pequenas cidades desta 

microrregião, tais como: São Francisco de Assis, Itaqui, Barra do Quaraí, Maçambará e 

Garruchos? Poderíamos considerá-las como tal, mesmo quando percebemos a forte presença de 

aspectos culturais típicos do meio rural, onde são encontradas muitas atividades econômicas 

relacionadas direta ou indiretamente com o meio rural?  

 Neste sentido, Alentejano (p. 07) nos propõe uma contribuição de RUA, em que 

 
[...] não se trata do fim do rural destruído pela urbanização homogeneizadora, pois, 
desde o inicio, chamamos atenção para o processo de desenvolvimento do capitalismo 
que se dá de maneira desigual no espaço. Desse desenvolvimento do capitalismo, a 
urbanização e as “urbanidades” são uma verdadeira “ponta de lança” [...] O rural, ao 
guardar especificidades das práticas espaciais de suas populações garante (e, em 
alguns casos, fortalece) a identidade territorial que, mesmo submetida às lógicas 
difundidas a partir da cidade, ainda permite a essas populações uma certa 
autodeterminação (RUA, 2002, p. 34). 
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Imagem 4: Centro de São Francisco de Assis/RS. 
Fonte: Blog Nova Pauta 
Org.: RAMOS, V.G. 
 

Talvez, a historicidade da Microrregião da Campanha Ocidental, tenha criado e 

fortalecido uma identidade territorial, capaz de manter aspectos rurais. Conforme aponta 

Alentejano, o meio rural não desapareceu, apenas adquiriu novas funções e significados, o que 

lhe permite estar presente até mesmo em áreas ditas urbanas. No entanto, este rural que está 

presente até mesmo em áreas urbanas, está a cada dia mais ameaçado, diante à expansão dos 

territórios do agronegócio (globalizado e homogêneo), que avançam desterritorializando 

camponeses, que representam ou representavam a verdadeira essência do meio rural, com suas 

especificidades culturais, econômicas, políticas, sociais e ambientais típicas do meio rural. 

Conflituidades territoriais  

Quando buscamos estudos, a partir de uma abordagem territorial, percebemos que 

predominam pesquisas com ênfase na dimensão econômica e social do território (Mançano, 

2004). 

O Território necessita ser compreendido e analisado em toda a sua amplitude, com sua 

totalidade, multidimensionalidade e sua multiescalaridade. Em muitos dos casos, 

propositalmente, algumas das dimensões e escalas do território são ignoradas para que desta 

forma este seja usado como uma ferramenta de controle social (Mançano, 2004), atendendo aos 

interesses e intencionalidades de determinados grupos. 

No início do século XXI, é o conceito de Território que articula e da “sustentação para 

a discussão do desenvolvimento rural”, conforme propõe Villa Verde (2004, p. 7). No entanto, 

concomitantemente a isso, o discurso neoliberal tomou para si este conceito, e passou a utilizá-

lo para legitimar a hegemonia do capital. Para isso, muitas destas análises fazem uso da 

definição de Território, empregada por entidades governamentais bem como agências 

multilaterais, que não consideram a presença de conflituidades entre os diversos tipos de 

territórios que se apresentam dentro do território de um projeto de desenvolvimento territorial 

(Mançano). Neste sentido, 

O conceito de território passa a ser instrumentalizado para atender aos interesses de 
instituições e expressa então sua mais cara propriedade: as relações de poder. Por essa 
razão, parece-nos que a multidimensionalidade, embora presente na significação do 
conceito de território em muitos artigos e documentos, não se realiza, porque 
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implicaria na socialização das tomadas de decisão. Assim também a multiescalaridade 
é completamente desprezada, porque significaria reconhecer os territórios das 
diferentes classes sociais. (Mançano, 2004, p. 5). 

 

 É por meio destas relações de poder, que o Espaço se fragmenta, originando diferentes 

Territórios (Mançano). No entanto, ao longo deste processo, percebemos a intensificação das 

conflituidades, proporcionando a criação e a perpetuação de grupos hegemônicos, bem como 

de grupos sociais submissos que ainda não “conhecem” seu poder.  

É por meio da intensificação da conflituidade, que de acordo com Villa Verde (2004, 

p.3), “O rural brasileiro é redescoberto e emerge em meados dos anos 80, com a 

redemocratização do Brasil e o acirramento das lutas sociais no campo, que culminam na 

criação do [...] MST, em 1984”. Este ressurgir veio a contribuir com a renovação da Geografia 

Agrária, que de acordo com Anjos e Caldas (2009), passa a dar início ao processo de 

consolidação de novas temáticas de discussão, tais como: a agricultura familiar como categoria 

de análise e objeto de políticas públicas, bem como as discussões entorno da sustentabilidade. 

Desta forma, intensificam-se às “conflitualidades entre modelos de desenvolvimento que 

disputam territórios, condição essencial para a sua expansão” (Mançano, 2004, p. 14). 

Apresentam-se aqui, de modo bastante claro, duas formas diferentes de pensar, 

organizar, projetar, interpretar e propor diretrizes, de acordo com as intencionalidades de 

diferentes grupos e classes organizadas. Mançano refere-se aos dois modelos de 

desenvolvimento que se apresentam: o modelo de desenvolvimento do agronegócio e o modelo 

de desenvolvimento do campesinato ou agricultura familiar3. São territórios construídos a partir 

do conflito. Desta forma, para que um ou ambos possam se desenvolver, se faz necessária a 

expansão de novas áreas agrícolas e/ou a destruição do modelo rival. 

Dentro de um cenário de expansão, proporcionado pela mecanização agrícola e pelo 

Estado, que o modelo de desenvolvimento do agronegócio se expandiu, em direção à Amazônia, 

ao Cerrado, e ao Pampa Gaúcho, permitindo o avanço dos ideais neoliberais e a imposição da 

“[...] minimização do Estado e a maximização do capital na tomada de decisões a 
respeito das políticas de desenvolvimento e por conseguinte dos territórios. O capital 
maximizado determina ainda mais os rumos das políticas de desenvolvimento, 
enquanto o Estado minimizado assiste, muitas vezes passivo, a criação de leis e 
políticas que beneficiam muito mais os interesses das empresas capitalistas 
nacionais/transnacionais do que os interesses da sociedade.” Mançano (2004, p. 12) 

 
3 Não é objetivo desta breve reflexão, mergulhar nas concepções teóricas acerca dos conceitos de campesinato e 
agricultura familiar. 
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Apesar da conivência do Estado, no processo de expansão do modelo de 

desenvolvimento do agronegócio, por meio de leis e políticas públicas com a clara intenção de 

“empoderamento”, não do povo, mas sim do capital e das grandes corporações internacionais, 

a conflituidade fortaleceu-se, e em grande medida a partir do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra - MST. 

Na Microrregião da Campanha Ocidental4, o modelo do agronegócio se territorializou 

com maior veemência, por meio da expansão do cultivo da soja, enquanto o modelo camponês 

ganhou sobrevida a partir da implantação de Assentamentos Rurais de Reforma Agrária. A 

conflituidade ai estabelecida, como em qualquer território, apresenta-se de modo bastante 

desigual onde 

 “[...] o conhecimento produzido em laboratórios de grandes empresas em associação 
cada vez mais estreita com o Estado e, deste modo, passível de apropriação privada, 
a propriedade intelectual individual (patentes) se coloca em confronto direto com o 
conhecimento patrimonial, coletivo e comunitário característico das tradições 
camponesas, indígenas, afrodescendentes e outras matrizes de racionalidade distintas 
da racionalidade atomístico-individualista ocidental”. PORTO GONÇALVEZ (1998, 
p.3) 

 

É por meio da tecnologia, que o modelo do agronegócio se estabelece e passa a 

predominar, diante às relações de produção não capitalistas, comunitárias e familiares, na 

Microrregião. Deste modo, os saberes tradicionais perdem espaço, mediante as imposições do 

capital, proporcionando aquilo que Mançano (2004, p. 1), chama de “relações de subalternidade 

e resistência do campesinato ao agronegócio”. Neste momento, somos conduzidos a pensar o  

 
“[...] desenvolvimento, no seu sentido preciso, ou seja, é mais do que desenvolvimento 
econômico e pressupõe cidadania, o que implica trazer para a análise o território – o 
espaço onde o diverso e o conflitante são a própria condição do desenvolvimento 
conquistado. Villa Verde (2004, p. 2) 

 

 A expansão do modelo do agronegócio em direção à Migrorregião da Campanha 

Ocidental deu-se em meio a um discurso neoliberal, baseado na “promessa de 

desenvolvimento”. Seria este modelo, com seus moldes, capaz de promover o real 

desenvolvimento territorial, em suas múltiplas dimensões? 

 
4 Devemos dar a devida atenção e esclarecimento a este ponto do texto. Esta Microrregião foi historicamente 
ocupada pela pecuária extensiva, baseada em grandes propriedades rurais, voltadas para produção de gado de corte, 
com pouca utilização de mão de obra, com baixos investimentos financeiros e baixa produtividade, que era 
compensada pelas grandes extensões de terras. Esta questão poderia nos render muitas e muitas páginas de 
discussão, no entanto, neste momento fica apenas como uma provocação.  
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Imagem 5: Dia de campo promovido pelo agronegócio, em Manoel Viana – RS 
Fonte: Cooparcentro 
Org.: RAMOS, V.G. 
 

O cenário observado na imagem acima é bastante instigante: que tipo de 

desenvolvimento está sendo promovido no Pampa (na área da Microrregião da Campanha 

Ocidental)? O cultivo de Soja, eucalipto e os pacotes tecnológicos, são elementos comuns aos 

mais diversos territórios do agronegócio espalhados pelos diversos continentes. Caminhamos 

no sentido da homogeneização, proposta pelas grandes transnacionais, absorvida pelo Estado e 

imposta ao povo, ao camponês.  

Este processo exclui toda e qualquer forma de especificidade local/regional. A exemplo 

disso, temos o próprio cultivo de soja no Rio Grande do Sul 

 
 “A produção de soja no Rio Grande do Sul, até os anos 60, estava associada à 
produção de trigo, de milho e a pastagens para gado bovino, além da criação de porcos 
e todos os seus derivados (banhas e linguiças). Desde os anos 70 esse sistema de uso 
da terra, e toda a cultura a ele associado, vêm sendo substituído por um sistema que 
tende ao monocultivo sobretudo da soja, com todas às implicações que dai deriva”. 
(Villa Verde, 2004, p. 6). 

 

Esta sucessão de transformações não caminha no sentido de beneficiar à população de 

modo geral, ou ainda beneficiar ao povo. Trabalha única e somente no sentido de abastecer ao 

sistema capitalista, por meio da produção de commodities. Desta forma, consideramos que  
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“[...] todo esse processo de expansão da fronteira agrícola, possível graças a toda uma 
complexa logística de transportes, mesmo tendo contribuído para diminuir os preços 
dos produtos agrícolas, deixou de beneficiar parcelas importantes da população por 
sua própria estrutura socialmente injusta”. (Villa Verde, 2004, p. 21) 

 
Ao mesmo instante em que infraestruturas são construídas, com aporte financeiro do 

Estado e a produtividade se eleva, cresce também o grupo de indivíduos que são excluídos, pela 

própria expansão do modelo do agronegócio, e que mesmo com a crescente oferta de alimentos, 

a um custo reduzido, não consegue atingir um padrão mínimo de dignidade e satisfação de suas 

necessidades básicas de alimentação, bem como saúde, educação, habitação, saneamento, 

trabalho, etc, devido à falta de renda. 

Na contramão deste processo, temos a luta pela terra e a atuação de Movimentos Sociais, 

buscando recriar territórios do campesinato e da agricultura familiar.  

Um fator importante da territorialização do campesinato é, sem dúvida, a luta pela 
terra e as políticas de reforma agrária que possibilitaram a expansão dos territórios 
camponeses [...] o capital tem o poder de se territorializar mais rápido que o 
campesinato por causa das desigualdades geradas pelo modo de produção capitalista, 
que expropria o campesinato de seus territórios. A territorialização do campesinato 
ocorre predominantemente por meio da luta popular e de políticas públicas. 
(Mançano, 2004, p. 17) 

 

Conforme proposições de Haesbaert, compreendemos que o agronegócio e o 

campesinato compõem um processo constante, onde indivíduos perdem seus territórios, ou seja, 

são desterritorializados, para que outros indivíduos (modelo) se territorializem naquele espaço. 

Cabe aos indivíduos desterritorializados, a busca por um novo território, para que se 

reterritorializem. É nesta busca pela reterritorialização que entra o MST e a luta pela terra. 

No caso de trabalhadores rurais e/ou produtores rurais, excluídos pela expansão do 

agronegócio, nem todos buscarão uma reterritorialização através da luta (reforma agrária). 

Muitos poderão migrar para zonas ditas urbanas, se reintroduzirem como mão de obra no 

campo, mas independentemente do caminho a ser seguido, trata-se de indivíduos 

desterritorializados pelo agronegócio, em busca de um novo território, uma reterritorialização. 

Conforme Mançano (2004, p. 10),  

Uma classe não se realiza no território de outra classe. Por essa razão, os territórios 
do agronegócio e os territórios campesinos e indígenas são distintos. Os territórios do 
campesinato e os territórios do agronegócio são organizados de formas distintas, a 
partir de diferentes relações sociais. Um exemplo importante é que enquanto o 
agronegócio organiza seu território para produção de mercadorias, o grupo de 
camponeses organiza seu território, primeiro, para sua existência, precisando 
desenvolver todas as dimensões da vida. 
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Podemos colocar esta situação em forma de questionamento: estariam então, os 

territórios campesinos, constituindo verdadeiramente o Território, em sua totalidade, 

multidimensionalidade e multiescalaridade, tecendo realmente um modo de vida, enquanto os 

territórios do agronegócio estariam a cada dia mais restritos ao âmbito econômico e produtivo?  

A luta pela terra, e a criação de novos territórios do campesinato estão em processo na 

Microrregião da Campanha Ocidental, como podemos observar nas duas imagens a seguir, que 

estabelecem um comparativo da Reforma Agrária no Rio Grande do Sul, entre os anos de 2001 

e 2010. 

 
Imagem 6: Número de famílias assentadas pela Reforma Agrária no RS – situação 2001. 
Org.: RAMOS, V.G. 
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Imagem 7: Número de famílias assentadas pela Reforma Agrária no RS – situação 2010. 
ORG.: RAMOS, V.G. 
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 O município de Alegrete é um exemplo desta territorialização do modelo do 

campesinato, com a implantação dos Assentamentos Unidos pela Terra e Novo Alegrete. Este 

talvez seja o município de maior tensão entre os dois modelos, dentro da Microrregião. O 

campesinato, desprovido do capital e da tecnologia, usa a luta para se fazer ouvir e consolidar 

a conquista de seus direitos básicos. 

 
Imagem 8: Protestos do MST na RST 377, entre Alegrete e Manoel Viana. 
Fonte: www.g1.com/rs 
Org.: RAMOS, V.R. 
  

 A conflituidade ai presente torna-se mais intensa, por que se sabe que não se trata de 

alguns hectares de terras, em meio aos imensos latifúndios, predominantes na Microrregião. A 

conflituidade torna-se mais intensa, porque o MST, a reforma agrária e o campesinato, 

demonstram que podemos sim, constituir novos territórios, e não por meio do capital, mas sim 
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através da luta e da resistência. Mostrar que, por meio da luta pela terra, também podemos 

reconstruir saberes e vivências culturais, sociais, políticas, ambientais e econômicas, no Pampa 

Gaúcho. 

 

 

 
Imagem 9: Atividades Produtivas no Assentamento Santa Maria do Ibicuí. 
Fonte.: Banco de Imagens do Autor. 
Org.: RAMOS, V.G. 
 

O campesinato evidencia a importância da presença do homem no campo, por meio de 

seu trabalho, seu modo de vida, enquanto no modelo do agronegócio, os pacotes tecnológicos 

e o capital trabalham para minimizar ao máximo os vínculos empregatícios. Enquanto um é 

espaço de mercadorias, o outro é espaço de pessoas (Mançano). 
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 Que a reforma agrária continue se territorializando e levando consigo, pessoas, para que 

estas demonstrem que sim, é possível a concretização dos territórios camponeses, mesmo que 

a contra gosto do Estado e do Capital.  

 

Considerações finais  

 

 A Geografia ainda terá um longo caminho, até que se compreenda a essência do conceito 

Território, construído acima de tudo, por meio das relações de poder, tanto na forma material, 

quanto na forma imaterial, mas que nos remetem diretamente às condições de dominadores e 

dominados.  

O campo brasileiro seguirá seu caminho de reconstrução e reinvenção, em um 

enfrentamento entre dois modelos de desenvolvimento territorial, e será nesta conflituidade que 

se buscará o real desenvolvimento, aquele que considere a diversidade, seja ela cultural, 

política, social, econômica e ambiental. Mas, para isso, precisamos de um Estado mais atuante, 

não em prol do Capital, mas em prol do Povo, do indivíduo que busca sua reterritorialização 

quando desterritorializado. 

O enfrentamento na Microrregião da Campanha Ocidental está apenas começando, mas 

sabe-se que é possível sim, a construção de um novo modelo diante aos padrões que 

historicamente lá se estabeleceram. 

A discussão neste breve texto, bem como as leituras e vivências para tal, foram de 

grande importância, no entanto, diante à complexidade da temática, fica um sentimento de 

impotência, e de certeza: certeza de que estas discussões não se esgotarão tão cedo na Geografia. 
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ASSENTAMENTOS RURAIS E REORGANIZAÇÃO ESPACIAL DO MUNICÍPIO 

DE BURITIS – MG. 

 

Carla Gualdani 

Resumo: 

 

Introdução Diversos são os processos que vem reorganizando o espaço agrário brasileiro nas 

últimas décadas. Na região do Cerrado, a modernização do território vem sendo impulsionada 

pela expansão de uma base técnica, pautada por políticas públicas que incrementam a produção 

de grãos em larga escala para o mercado internacional. Embora hegemônico, esse processo não 

é exclusivo, apesar de ser excludente, já que outras demandas, lutas e resistências também 

impulsionaram políticas públicas, como as de reforma agrária e reorganização dos espaços nos 

municípios. Nessa região novas territorialidades vêm sendo construídas e reconfiguradas, bem 

como novas formas e conteúdos, que a partir da década de 1970, com o apoio do estado, 

reorganizaram a estrutura agrária de alguns municípios. Este trabalho, contou com metodologia 

qualitativa e quantitativa de análise de dados secundários, a partir da verificação e análise dos 

processos de reorganização produtiva e fundiária, com a territorialização da moderna 

agricultura e a consolidação dos assentamentos da reforma agrária no município de Buritis . Os 

objetivos da pesquisa, são demonstrar que a priorização do estado, a partir do direcionamento 

de políticas públicas aos latifundiários e à produção de grãos, em detrimento da real 

consolidação da reforma agrária, foi eficiente na perspectiva de garantir acesso à terra, uma 

diversificação produtiva e a permanência da agricultura familiar, embora não tenha reduzido a 

desigualdade social e a concentração fundiária no município, nem os direitos básicos que a 

reforma agrária em tese propõe. Desenvolvimento O município de Buritis, se localiza na região 

Noroeste do estado de Minas Gerais divisa com o estado de Goiás, tendo população estimada 

em 23.979 habitantes (IBGE, 2013), sendo que 3.200 habitantes são assentados da reforma 

agrária, (13% da população do munícipio), distribuídos em 24 assentamentos rurais. A 

economia do município tem como base a agricultura, principalmente a produção de grãos 

(sendo o quarto maior produtor de grãos entre os municípios do estado de Minas Gerais, 2016), 

a pecuária de corte e a de leite. Graças à fertilidade dos solos, à disponibilidade hídrica e à 
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topografia, encontram-se outros gêneros alimentícios nas unidades familiares e assentamentos, 

como: arroz, milho, sorgo, leguminosas, seringueira (látex), banana, café, mandioca, laranja 

(citricultura), algodão e outras variedades, além da criação de suínos, equinos, caprinos, ovinos, 

galináceas e outras variedades. Essa região sofreu grandes transformações a partir da década de 

1970, pelo grande número de fazendas que se consolidaram a partir de diversos programas de 

apoio à fluxos migratórios de sulistas, visando a consolidação de projetos de ocupação 

produtiva, como o plantio de grãos para o mercado externo e implantação de infraestrutura e 

redes técnicas para esse modelo de produção. Já na década de 1980, outra dinâmica se 

estabelece concomitante e resultante deste último processo de concentração fundiária e 

expropriação de parcela da população, os trabalhadores da agricultura camponesa, agricultura 

familiar e outros atores, que já viviam nesta região antes do processo de modernização agrícola. 

Além dos antigos moradores, migrantes vindos para a construção de Brasília o Goiânia que 

foram sendo excluídos do mercado de trabalho e de seus direitos básicos, como moradia, 

alimentação, saúde, educação e que muitas vezes foram empurrados para a periferia de cidades, 

somaram-se ao número de expropriados e muitos entraram para movimentos sociais de luta pela 

terra. Tal mobilização no campo resultou, após muitos anos de ocupação de fazendas pelos 

movimentos de luta pela terra na região, em um território onde modelos de produção distintos, 

estão presentes no mesmo espaço com lógicas e usos da terra bastante diferenciados, 

reconfigurando o espaço agrário do município de Buritis. Resultados e discussão. Entende-se 

nessa pesquisa, a partir das análises dos dados que, mesmo sendo prioridade das políticas 

públicas, os projetos de desenvolvimento das atividades vinculadas à modernização agrícola e 

ao agronegócio, os assentamentos, com muito menos apoio e visibilidade, garantiram a 

manutenção da agricultura familiar e da diversificação produtiva, que contribuiu para o 

abastecimento das famílias e dos munícipios onde se encontram, assegurando a reprodução 

socioeconômica destas famílias no campo. A partir da redistribuição das terras e dos 

assentamentos consolidados, a diversificação produtiva se estabelece e novas relações urbano-

rural se configuram. Também se afirma, que a transferência e acesso a recursos federais 

vinculados aos programas de créditos de fortalecimento e consolidação dos assentamentos, 

movimentaram a economia dos munícipios no Noroeste de Minas Gerais, especialmente no 

município de Buritis, porém mais concentrados nos anos iniciais de implantação dos mesmos, 

decaindo ao longo do tempo, em contraposição aos grandes investimentos na produção de grãos 

na região. Considerações finais Nesse sentido a presença de assentamentos em número 
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significativo, em contraposição à estrutura da população de pequenos municípios, reconfigura 

o espaço agrário e as relações campo-cidade, a partir da territorialização e da produção de 

famílias que antes não faziam parte da dinâmica municipal dessa região, bem como a injeção 

de recursos aos assentados nos anos iniciais da instalação dos assentamentos. Dessa maneira, 

entende-se que os assentamentos de reforma agrária em regiões de modernização agrícola e 

produção de commodities, passam a ter relevância diante da diversidade produtiva que podem 

representar perante a produção da agricultura familiar para os munícipios no qual se localizam, 

bem como pela desconcentração fundiária a partir da garantia de acesso à terra e da transferência 

de recursos federais que dinamizam a economia dos municípios. Entretanto, graças ao peso 

significativo da produção destas commodities e da importância para os representantes políticos 

do agronegócio, os direitos dos assentados ainda não são garantidos de forma plena, 

perpetuando a desigualdade social e concentração fundiária, mesmo com a consolidação dos 

assentamentos. Referências bibliográficas ALHO, C. J. R.; MARTINS, E. de S. [Orgs.]. De 

grão em grão, o cerrado perde espaço: cerrado-impactos do processo de ocupação. Brasília, DF. 

WWF-Fundo Mundial Para a Natureza, 1995. 66 p. AMORIM, L. dos R. Educação Ambiental 

nos Assentamentos de Trabalhadores Rurais do Município de Buritis-MG: Qualificação 

Tecnológica para Preservação do Bioma Cerrado/ Lívia dos Reis Amorim. 2016 P. 167.ATLAS 

do Desenvolvimento Humano e Condições de vida: Indicadores Brasileiros. PNUD/IPEA/FJP. 
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Assentamentos rurais e desenvolvimento socioeconômico: uma análise do Noroeste de Minas 
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E. P. e FERNANDES, B. M. A luta pela terra e a política de assentamentos rurais no Brasil: a 
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OS IMPACTOS POLÍTICOS E ECONÔMICOS DOS ASSENTAMENTOS 

 INSTALADOS NA MESORREGIÃO SUDOESTE DO  

RIO GRANDE DO SUL 
 

Rosa Maria Vieira Medeiros1 
Michele Lindner2 

 
Em realidade, o Rio Grande do Sul das colinas 

revaldas está em plena transformação. A conquista 
agrícola não parte mais dos lugares úmidos para se 

deter junto às ancostas mais baixas. Ela avança, 
atualmente na íntegra, no patrimônio pecuário das 
“coxilhas” e se estende, como que estimulada pela 

aposta inacreditável: cultivar o campo milenar! 
Raymond PEBAYLE - 1977 

 
Introdução  

 
Este artigo tem como objetivo apontar as mudanças ocorridas na paisagem da Campanha 

Gaúcha com suas novas formas produtivas, econômicas, sociais e sua relação na constituição 

de novos territórios. Para tanto é fundamental ter presente os conceitos de paisagem e território. 

O território, de acordo com  Bonnemaison, (2000) é o espaço de identidade, de identificação e, 

considerando  Saquet (2000), é o espaço apropriado política e culturalmente, para a formação 

de uma identidade regional e cultural/política. Estes territórios são portanto, a materialização 

dessa identidade construída. A paisagem é a expressão da imaterialidade, ou seja, mostra as 

marcas do que foi socialmente construído pelas comunidades, visualizadas nas práticas, na 

história, nas representações, nos conhecimentos e nos saberes. São novas formas de organização 

do espaço imbricadas de sentimento identitário envolvidas pelas novas relações estabelecidas 

com a natureza. O território é pois, a parcela do espaço que enraíza e que reúne aqueles que, ao 

dividirem o mesmo sentimento, constroem uma mesma identidade. Para Gui De Méo (1998) é 

o espaço vivido impregnado de valores culturais que refletem, para cada um, o pertencimento a 

um determinado grupo onde o conhecimento passa pela escuta dos atores, pela percepção de 

suas práticas, de suas "representações" e de seus espaços imaginários. Os territórios da 

Campanha Gaúcha trazem consigo esses elementos materiais e imateriais presentes na sua 

 
1 Coordenadora do NEAG / Depto. de Geografia/IG/UFRGS ; Profa do POSGEA/UFRGS .  
e-mail: rmvmedeiros@ufrgs.br 
2Profa. Depto. de Geografia/IG/UFRGS.  Vice-Coordenadora do NEAG/IG/UFRGS.  
 e-mail: michelindner@gmail.com 
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paisagem.  

Estas mudanças na paisagem da Campanha Gaúcha, ligadas à nova relação do agricultor 

camponês com a natureza, foram identificadas através da análise de fotografias feitas nos anos 

de 1960-1970 pelo geógrafo francês Raymond Pebayle (1932-2010) e comparadas com 

fotografias da mesma região, mas realizadas no período de 2010 a 2015, durante as pesquisas 

de campo dos pesquisadores do Núcleo de Estudos Agrários- NEAG. 

A paisagem foi então observada a partir da imagem tradicional da Campanha Gaúcha, 

ou seja, com suas coxilhas cobertas por campos onde historicamente se instalaram as grandes 

propriedades e atividade pecuarista. Os agricultores assentados encontraram essa mesma 

paisagem, mas sua tradição camponesa, voltada para a produção de alimentos, alterou essa 

imagem tradicional com a introdução de novas alternativas de produção. Os assentamentos, 

criados nos anos de 1990 foram então analisados a partir dos conceitos de paisagem, natureza e 

território. Foram considerados os aspectos ambientais, econômicos, políticos e culturais das 

famílias assentadas, reterritorializadas, sujeitos que transformaram a paisagem de seu novo 

território. Destacam-se as limitações encontradas (materiais, imateriais); suas experiências 

positivas no assentamento e suas potencialidades relacionadas às novas práticas agrícolas. 

Também o lugar e a identidade possibilitam compreender o caminho construído para que essas 

novas alternativas de produção se tornassem efetivamente uma prática, uma filosofia de vida 

para os assentados. 

O território é revelador destas transformações na paisagem cujas marcas são visíveis e 

possibilitam identificar seus sujeitos, agentes deste processo. 

 
Novos territórios na Campanha Gaúcha 

 
Os agricultores familiares assentados na Campanha Gaúcha estão em processo de 

reterritorialização. Este se dá através da reconstrução de sua identidade e para tanto buscam a 

implantação de diferentes formas produtivas-econômicas-sociais advindas de seus saberes, de 

sua cultura, ligadas aos seus lugares de origem. Estas alternativas encontradas pelos agricultores 

no sentido de estabelecer novos vínculos com a terra provocam transformações não só na 

organização de seu território como na nova paisagem onde se encontram imersos. 

Na busca dessa nova organização na Campanha Gaúcha (Figura 1), objeto dessa pesquisa, 

tem ocorrido sérios embates entre as duas forças presentes no território. De um lado, estão 

presentes os latifundiários, pecuaristas, agricultores empresariais ligados ao agronegócio; do 

outro lado, se encontram os assentados cuja atividade principal é a agricultura familiar 
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viabilizada através de novas formas de produzir. O poder da terra está institucionalizado nesta 

Região e este se expressa através dos discursos, da política local, dos costumes distintos, dos 

símbolos de cada um, mas principalmente através da propriedade de extensas áreas com suas 

formas produtivas historicamente institucionalizadas nesta porção territorial. 

 
Figura 1 – Municípios que compõem a Campanha Gaúcha/ RS e localização dos 

assentamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                           

Elaborado por  

Michele Lindner NEAG/IG/UFRGS  

 

Esta realidade fica evidenciada quando Haesbaert afirma que: 

[...]o território deve ser visto na perspectiva de um domínio ou controle politicamente 

estruturado, mas também de uma apropriação que incorpora uma dimensão simbólica, 

identitária e, porque não dizer, dependendo do grupo ou da classe social a que nos 

estivermos nos referindo, afetiva. (1997, p. 41) 

 
Este grupo social representado pelos assentados, sem dúvida incorporou uma nova 

dimensão simbólica à microrregião que vai se expressar na valorização identitária, na 
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valorização existencial do território por eles constituído. 

Na análise do território considera-se também que as formas de produção estruturam e 

são estruturadas pelo território onde se fixam, fazendo assim com que a dinâmica econômica, 

social e política gravitem em torno das formas ou atividades exercidas (MEDEIROS; SOSA, 

2009). Este viés de análise também possibilita compreender os conflitos e as estratégias 

territoriais dos diferentes atores, uma vez que as formas de produção produzem uma “expressão 

territorial do interesse econômico” (HEIDRICH, 2000), de modo que uma fração do território 

voltada a uma determinada forma de produção se opõe a formas distintas ou a inovações que 

resultem em formas que não lhe são interdependentes. 

O território se constitui num espaço cultural de identificação, de pertencimento e a sua 

efetiva apropriação só se dará quando efetivamente for controlado.  

O território é,  assim como um espaço político, um jogo político, um lugar de poder. 
Definir seus limites, recortá-lo, é sinônimo de dominação, de controle. O domínio 
entre pessoas e nações passa pelo exercício do controle do solo (MEDEIROS, 2009 
p.217). 
 

Além disso o território possui uma fronteira definida por ser ele um lugar identificado, 

marcado como espaço de sobrevivência. “É este, o espaço defendido, negociado, cobiçado, 

perdido, sonhado cuja força afetiva e simbólica é forte” (MEDEIROS, 2009 p. 218). 

É neste território que os assentados reconstruíram suas identidades, suas 

territorialidades. É este o seu lugar, a terra onde trabalham e se reproduzem socialmente, 

politicamente e economicamente. É onde eles se reconhecem enquanto sujeitos. 

Estes camponeses assentados da Campanha do Rio Grande do Sul buscam a sua inserção no 

processo produtivo, do qual foram excluídos, através de novas formas de produzir, de se 

organizar, de se relacionar com o ambiente, de recuperar seus saberes e de retomar sua 

autonomia político-econômico-social. O processo de (re)territorialização pelo qual passam é 

marcado por dificuldades econômicas e emocionais. É uma etapa penosa na sua vida 

considerando que já foram expropriados de seus bens materiais e de sua identidade e que ainda 

tem que conviver com os conflitos gerados pelo poder local. Mas a realidade nos mostra que o 

enfrentamento teve saldo positivo nesta região onde atualmente numa área total de 83 462,3465 

ha estão instaladas 3 194 famílias, numa área total de 83 462,3465 ha, em 86 assentamentos, 

distribuídos nos 14 municípios da Campanha Gaúcha, conforme Gráfico 1 (INCRA,2017). 
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                                                                           Fonte: INCRA 2017 http://painel.incra.gov.br/sistemas/index.php 

 

Portanto, neste território, os assentamentos coexistem com os históricos latifúndios e se 

constituem como agentes das mudanças que ocorreram na paisagem, principalmente a partir dos 

anos de 1990 quando começou a política de assentamentos na Campanha Gaúcha. Foram 

dificuldades econômicas, estruturais, locacionais e políticas que se transformaram em motivo 

de lutas e de reivindicações. A participação dos assentamentos na economia da região foi 

reconhecida a partir da produção, sobretudo de alimentos, da instalação de novas estruturas 

básicas tanto na área rural quanto urbana e do espírito cooperativista que os caracteriza. 

Os assentamentos surgiram, então, no lugar de primazia territorial e política do 

latifúndio pecuarista gaúcho. É uma nova forma de produção que coloca em cheque o poder 

desses latifundiários, organizados para deter a territorialização dos camponeses assentados no 

território de seu poder. 

A implantação e o desenvolvimento de assentamentos na Campanha Gaúcha não 

sucumbiram aos esforços dos latifundiários locais para que fracassassem. Estas dificuldades só 

contribuíram para o fortalecimento de seus objetivos e de suas reivindicações frente à sociedade 
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dominante além de derrubarem o mito da fragilidade da produção familiar. Gradativamente se 

desligam da forma tradicional de produzir (uso de agroquímicos), que, em muitos casos, foi o 

fator que os desterritorializou. Sua organização política e econômica traz à região novas formas 

de produção baseada na agroecologia e na preservação do meio ambiente. São novos territórios 

virtualmente mais abertos e multiculturais que proporcionam maior liberdade de opções, de 

manifestações, de pluridentidades. A paisagem será o cenário revelador dessas novas relações 

sociais marcada pelo sentimento de pertencimento dos assentados ao novo espaço. 

É a criação de novas identidades, novos conhecimentos, novos saberes. Este espaço, até 

então desconhecido, exige um grande esforço desses agricultores para a construção de uma nova 

territorialidade. São erros, acertos, abandonos, desistências, mas, sobretudo resistência, 

coragem e continuidade na luta para reconstruir sua história neste novo espaço no qual a 

paisagem se torna o palco de todas as transformações. 

 

Paisagem 

 

O território e a paisagem possuem uma relação que é intermeada pelo olhar. Esta 

interação se estabelece através da observação dos elementos materiais e imateriais pertencentes 

a esta paisagem. Os elementos materiais são aqueles que compõem o quadro natural e humano 

enquanto que os elementos imateriais são percebidos por sentimentos tais como emoção, 

sensibilidade, beleza, estética, entre outros. São, pois, estas percepções diversas que vão 

possibilitar uma pluralidade de definições sobre a mesma paisagem que poderão estar 

combinadas ou não. Estas percepções também poderão estar relacionadas às referências 

culturais do observador, à sua formação profissional, seus saberes ou ainda ao seu prévio 

conhecimento daquele lugar. 

Significa então que a análise da paisagem traz consigo elementos subjetivos diretamente 

relacionados àquele que efetua a referida análise. Diante disso, é possível afirmar que a 

paisagem possui uma temporalidade, pois embora seja observado o mesmo lugar, a dinâmica 

dessa paisagem adiciona novos elementos, sobretudo em razão da diversidade da implantação 

de diferentes práticas agrícolas. Essa diversidade de paisagens reflete uma extraordinária 

riqueza cultural, ecológica e econômica, demonstra que a mesma não é estática e que sua 

mudança é constante. A paisagem está então impregnada pela sua história, pela sua geografia. 

Mas essa paisagem é também um ponto de partida e vai expressar os entrelaçamentos ocorridos 

entre a sociedade e o território. Como consequência terá uma atribuição de valores que podem 

ser valores de mercado, patrimoniais ou identitários. Os valores de mercado são aqueles 
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relacionados, sobretudo ao turismo que ao explorar a beleza cênica de determinada paisagem 

provoca uma valorização da mesma. Por outro lado, os valores patrimoniais da paisagem estão 

relacionados ao valor social que lhe é atribuído em razão do interesse coletivo, do interesse 

público. Já o valor identitário tem um significado mais profundo uma vez que é a expressão 

exatamente do lugar, daquele grupo social que se identifica e que se reconhece naquela 

paisagem. Há aqui um valor atribuído às raízes culturais, às origens do grupo social que 

certamente se associa a uma perspectiva para o futuro. A presença desses valores identitários é 

que possibilitam afirmar que a paisagem tem sua base assentada na memória coletiva e que sua 

leitura é uma leitura de um passado que deixou ali suas marcas impressas. Esse passado é a 

memória que fica, que é evocada, que se expressa e que se sustenta na paisagem, no lugar, nos 

objetos, na capacidade de evocação que encontra ali a base para sua permanência, ou seja, para 

a construção das identidades (CLAVAL,1999). 

Para Berque (1998), a paisagem, não reside nem somente no objeto, nem somente no 

sujeito, mas na interação complexa destes dois termos. Ela não se reduz apenas aos dados 

visuais do mundo que nos envolve, ela sim, se refere a objetos concretos existentes no nosso 

entorno que representam o que pode ser nosso imaginário. Efetivamente, todas as paisagens 

possuem significados simbólicos ao considerarmos que são elas produto da apropriação e 

transformação da natureza pelo homem. Mas há que se lembrar de que sua existência decorre 

fundamentalmente da sua relação com um sujeito coletivo, uma vez que é a sociedade que a 

produziu, que a reproduz e que a transforma em função de certa lógica. A definição dessa lógica, 

sua compreensão, seu sentido é exatamente o olhar cultural que verte sobre a paisagem. 

Com outro olhar sobre o mesmo tema, Santos (1996) se refere à paisagem como uma 

sobreposição, ou seja, uma paisagem é escrita sobre a outra, constituindo um conjunto de 

objetos com idades diferentes que representam a herança de muitos momentos já passados. Para 

o autor a paisagem é a soma de pedaços de tempos históricos representando diversas maneiras 

de produzir as coisas, de construir o espaço. 

Nesta mesma linha, Silva (1991) entende que a paisagem é o lugar social percebido e 

compreendido, enquanto expressão de ações, relações e objetos sociais. 

Portanto, as intervenções humanas na natureza transformam a paisagem em cultura e 

com isso é possível afirmar que todas as paisagens possuem significados simbólicos enquanto 

produto da apropriação e transformação da natureza pelo homem. É a dimensão sensível, 

estética e afetiva da relação que o indivíduo socializado construiu e constrói com o território. 

Concordando com Berque (1998), o estudo da paisagem é mais do que uma psicologia do olhar, 
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pois embora represente ou evoque o imaginário ela possui um suporte que será sempre objetivo. 

A Campanha Gaúcha também tem sua paisagem representada e interpretada a partir de 

diferentes olhares. Saint-Hilaire assim a descreveu: 

Até agora tenho atravessado sempre planícies uniformes sem o mais leve acidente e 
unicamente animadas pela presença do gado aí apascentando. [...] Distinguem-se 
estâncias e chácaras. Uma estância é uma propriedade onde pode existir alguma 
cultura, porém ocupando-se principalmente da criação de gado. A chácara tem área 
menor e só se destina à agricultura. (SAINT-HILAIRE, 1974, 91-139 

 
Já o olhar de Haesbaert sobre a paisagem da Campanha traz novos elementos, novos 

conceitos assim expressos: 

 
Do alto podia-se ver o imenso chapadão da serra Geral e a Campanha – o Pampa - a 
perder- se de vista no horizonte. Ali eu descobria outra fronteira para nosso território, 
campos e planuras sem fim, uma abertura que me fascinava, longe dos 
constrangimentos da Serra. [...] Na Campanha, tudo parecia se revelar ao mesmo 
tempo, nada se escondia, nada parecia restar por apreender. (HAESBAERT, 2004, 16) 

 
Enquanto Haesbaert expressa seus sentimentos na leitura da paisagem da Campanha 

gaúcha, Saint-Hilaire descreve o que vê assim como Chomenko (2006) que a define como um 

conjunto vegetacional campestre com certa uniformidade, relevo de planícies com 

predominância de cobertura vegetal em estepe e savana estépica e que se caracteriza também 

pela ocorrência de banhados. 

Por sua vez Neto e Bezzi (2009) destacam que as características culturais da Campanha 

Gaúcha, na prática, materializaram inúmeros códigos culturais que foram transmitidos no tempo 

e mantidos através da descendência. 

Chellotti e Pêssoa por sua vez colocam que: 

no século XXI, o espaço agrário da Campanha Gaúcha não se apresenta tão homogêneo 
como indicaria o discurso da identidade regional do século passado. Embora  continue 
sendo o cerne do espaço latifundiário gaúcho, do tradicional camponês fronteiriço, do 
arrendamento capitalista da terra, é também palco de novas experiências oportunizadas 
a partir da reterritorialização de milhares de Sem Terra em dezenas de assentamentos 
rurais (CHELLOTTI; PÊSSOA, 2006, p.2). 
 

Diante desta transformação fica evidente a presença daquele que originalmente vivia 

na Campanha Gaúcha, enraizado em suas origens assim como a presença do agricultor sem 

terra que foi instalado nos lotes de assentamentos de reforma agrária vindo principalmente do 

norte do estado, arraigado a sua cultura de camponês envolta em outra racionalidade. Esses 

assentamentos são, portanto, constituídos por diferentes culturas decorrentes de existências 

diferenciadas, embasadas em valores, princípios e saberes distintos. 

Pode-se afirmar, então, que dois espaços culturais distintos foram aproximados através 

da luta pela terra. Assim, ao mesmo tempo em que os assentados transformam a realidade 
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regional, eles também são transformados. De certa maneira, é o que Pebayle já dizia em meados 

da década de 1970, sobre o difícil encontro de duas sociedades rurais no Rio Grande do Sul. 

Até o início do século XX, os contatos entre os criadores luso-brasileiros dos campos 
e os policultores das florestas foram raros. Ou melhor, nada parecia anunciar então 
novos encontros entre essas duas sociedades rurais tão opostas por suas origens 
étnicas, por suas tradições culturais e suas mentalidades. Esses homens [os 
estancieiros] rudes e fatigados das violentas técnicas de pecuária de uma outra época, 
afeitos a deslocamentos e já curiosos a respeito das novidades técnicas de seus 
vizinhos do Prata, rejeitam maciçamente o arado, a inovação agrícola e as terras de 
floresta [...] O colono era a antítese desses gaúchos das Campinas: era o homem da 
floresta, o agricultor isolado com técnicas ainda predatórias, o pequeno proprietário 
(PEBAYLE, 1975, p. 3). 

 
Lindner e Medeiros (2014) afirmam ser possível perceber a transformação que vem 

ocorrendo há quase duas décadas na configuração socioespacial da Campanha Gaúcha, 

provocada tanto pelo parcelamento do latifúndio pastoril em unidades de produção familiar 

como pelo encontro de culturas e de saberes que pouco a pouco foram transformando a 

paisagem. 

Chelloti (2006) também destaca esta transformação na paisagem identificada nas novas 

formas de ocupação e produção da área, pois onde somente existiam grandes propriedades e 

criação extensiva de gado, surgiram os lotes dos assentados marcados pela presença de suas 

moradias e pela produção de alimentos. Segundo o autor foi a instalação dos assentamentos 

rurais que fortaleceu a produção familiar no âmbito regional e por consequência transformou a 

paisagem. 

Portanto, a paisagem dos assentamentos mudou gradativamente a tradicional paisagem 

da Campanha Gaúcha em razão das novas práticas agrícolas adotadas e mesmo pela manutenção 

da agricultura tradicional e convencional, ainda presente nos assentamentos. Esta tradição não 

constitui nenhum impedimento para o desenvolvimento de práticas agroecológicas, expressão 

de uma nova relação do agricultor camponês com a natureza, cujo território se constitui em um 

espaço cultural de identificação, de pertencimento. A sua efetiva apropriação se fortalece com 

as novas formas de produzir, de organizar, de se relacionar com a natureza, de recuperar seus 

saberes e de retomar sua autonomia através da produção, da cultura e da organização político-

econômico-social marcadas na nova paisagem da da Campanha. 

De acordo com Claval (1999) a cultura é dinâmica e as populações modificam o meio 

de acordo com suas necessidades, provocando um enraizamento de seus valores que legitimam 

suas escolhas e por consequência a paisagem se transforma de acordo com suas preferências, 

suas aspirações. Destas escolhas dos assentados decorreram ações transformadoras da paisagem 

que são reflexo da construção de sua identidade no novo território constituído – o território dos 
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assentamentos da Campanha Gaúcha. 

Para Gamache, Domon e Jean (2004): 

Talvez se deva levar a uma outra reflexão considerando as potencialidades do 
território, notadamente aquelas relativos à esfera social da paisagem, muito mais do 
que insistir unicamente com o determinismo físico e ecológico. Uma nova via será a 
de considerar as relações do homem com seu ambiente passando pelo equilíbrio das 
relações no interior das comunidades e investindo nos valores identitários e culturais 
do meio. A paisagem é profundamente social (p.95). 

 

São, pois as potencialidades encontradas no novo território pelos assentados que 

justificaram suas escolhas associadas aos seus saberes, à sua cultura. Efetivamente foi 

estabelecida uma nova relação com um ambiente muito diferente da realidade em que viviam, 

um ambiente estranho no que se refere a suas características físicas. Mas esses assentados se 

reterritorializaram e esse processo foi acompanhado gradativamente pelas mudanças na 

paisagem, expressão da relação que estabeleceram com o ambiente. Seus valores identitários e 

culturais constituíram a base para esta transformação. 

Claval (1999) ao afirmar que a memória se sustenta na paisagem, no lugar e nos objetos 

nos remete em busca das marcas registradas na paisagem e identificadas nas fotografias antigas 

e recentes, nas falas dos agricultores assentados, no andar pelo território dos assentamentos, na 

observação. 
 

Paisagem em Tempos Históricos 

 

O instrumento utilizado para identificar as mudanças ocorridas na paisagem da 

Campanha Gaúcha foi a fotografia. Buscou-se esse registro da região feito na década de 60 do 

século XX, pelo geógrafo Raymond Pebayle para que o mesmo se tornasse a base para a 

compreensão dos tempos históricos da paisagem. 

Para tanto buscou-se apoio na afirmação de Coelho (2009, p. 20): 

As fotografias nos transportam para outros tempos e nos levam a reconstruir narrativas 
sobre as formas de interação que uma sociedade constrói na relação com a natureza e 
na transformação do espaço onde vive. Ao acessar alguns dos múltiplos significados 
contidos em uma paisagem, abre-se uma porta que permite compreender os diversos 
processos sociais e culturais impressos como traços e vestígios a serem decifrados. 

 

A porta se abriu através das fotografias de Raymond Pebayle que comparadas as 

fotografias recentes possibilitaram compreender as transformações na paisagem da 

Microrregião da Campanha Ocidental. 

A paisagem da região, com sua memória viva, se evidencia nas figuras 2 e 3, 

transcorridos 60 anos. É a imagem dos campos destinados à pecuária extensiva que permanecem 

tendo como limite o horizonte. Junto com eles permanecem símbolos e tradições como nas 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 

ISBN: 978-85-415-1148-3                                                                            
458  

figuras 3 e 4, que mostram o gaúcho e seu cavalo, símbolo do enraizamento dos valores 

culturais. 

 

Figuras 2 e 3. Campanha Gaúcha com suas coxilhas cobertas por campos e sua paisagem preservada nos 

anos de 1960 e 2015. 

    Autoria: PEBAYLE (1960)             Autoria: NEAG/UFRGS (2015) 

 

A paisagem da Campanha Gaúcha com sua memória viva se evidencia nas figuras 2 e 

3, embora tenham transcorrido 60 anos. São os campos destinados à pecuária extensiva que 

permanecem tendo como limite o horizonte. Junto com eles permanecem símbolos e tradições 

como na figura 4 que data de 1960 e na figura 5 de 2014, que mostram a presença do gaúcho 

com seus trajes típicos e seu cavalo, símbolos do enraizamento dos valores culturais da 

Campanha. 

 

Figuras 4 e 5. Presença do gaúcho e do cavalo na paisagem: símbolos da Campanha 

Autoria: PEBAYLE (1960)                   Autoria: NEAG/UFRGS (2014) 

 

Nesta comparação das imagens fotográficas é possível mostrar novos usos do território, 

mudanças ocorridas, preservação de símbolos e de tradições, implantação de novas tecnologias, 

novas habitações construídas. É a paisagem se transformando, são novos usos para espaços 

antigos refletindo a dinâmica desta paisagem que é sem dúvida uma paisagem social. Os novos 
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usos dão novos valores ao território, inclusive relacionados ao turismo, acompanhando os 

valores identitários que permanecem enraizados (figuras 6 e 7). 

 

Figuras 6 e 7 - Da pecuária ovina nos anos de 1960 à implantação da viticultura em 2011. 

Autoria: PEBAYLE (1960)                   Autoria: NEAG/UFRGS (2011) 

 

A modernização também é uma aspiração do agricultor assentado. Sua produção já não 

é feita de forma manual (Figura 8), implementos e maquinários são utilizados como forma de 

otimizar seu tempo na lavoura, de melhorar sua produção e de lhe proporcionar melhores 

rendimentos (figuras 9 e 10). 

 

 

Figuras 8, 9 e 10 – Preparação dos canais para irrigação do arroz nas grandes propriedades (anos 1960), 

colheitadeira de arroz no assentamento (2014) e sistematização da área para o plantio (2014). 

Autoria: PEBAYLE (1960)           Autoria: NEAG/UFRGS(2014)              Autoria:NEAG/UFRGS (2014) 

 
As famílias se reterritorializaram e foram acrescentando novos elementos à paisagem. 

Elementos modernos que simbolizam seu enraizamento no novo território e sua condição de 

vida diferente daquela em que viviam as famílias de agricultores agregadas nas grandes 

fazendas de criação de gado bovino da Campanha Gaúcha (Figuras 11 e 12). 

 
Figuras 11 e 12 – Moradia das famílias agregadas nas grandes fazendas nos anos de 1960 e moradia do 

agricultor assentado em 2013, ambos na região da Campanha. 
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Autoria: PEBAYLE (1960)                           Autoria: NEAG/UFRGS (2013) 

 

As novas tecnologias relativas à agricultura já são marcas na paisagem que 

anteriormente era constituída apenas pelo campo e pelo gado. Atualmente já são visíveis os 

galpões onde são guardados os maquinários utilizados na lavoura dos assentamentos bem como 

os silos para armazenagem do arroz colhido (figura 14). No entanto, é possível observar que as 

novas tecnologias se encontram lado a lado da tradição campeira do gaúcho da campanha (figura 

13) mostrando que embora sejam incorporados esses novos elementos permanecem as tradições 

enquanto símbolos da cultura local. São as marcas do passado expressas na tradição. 

 

Figuras 13 e 14 – Tradição gaúcha expressa no vestuário e no cavalo encilhado ao lado dos novos 

elementos presentes na paisagem dos assentamentos da Campanha Gaúcha em 2013. 

Autoria: NEAG:UFRGS (2013)                                Autoria: NEAG/UFRGS (2013) 

 
A paisagem dos assentamentos se transformou passo a passo com a incorporação de 

novas práticas agrícolas, de novas tecnologias e  de  novas  alternativas  de  produção  que  

produzem alimentos  sadios  sem  impactar  a  natureza.  A produção  de  arroz  ecológico  foi  

a  alternativa encontrada por alguns assentamentos que passaram a produzir de forma 

sustentável (figura 16). Esses agricultores assentados são, portanto, os sujeitos territoriais 

inseridos nesta paisagem social em busca de um desenvolvimento sustentável. 
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Figuras 15 e 16 – Plantio de arroz na grande propriedade (1960) e no assentamento (2014) 

Autoria: PEBAYLE (1960)                                   Autoria: NEAG/UFRGS (2014) 
 

É a tradição camponesa dessas famílias assentadas que continuam com sua prática de 

produzir alimentos alterando a imagem da paisagem tradicional da Campanha. São as práticas 

agroecológicas que expressam uma nova relação do agricultor camponês com a natureza, com 

o território que é seu espaço cultural de identificação e de pertencimento (figuras 17 e 18). 

Figuras 17 e 18 – Horta ecológica e lavoura de arroz ecológico nos assentamentos da Campanha Gaúcha. 

Autoria: NEAG/UFRGS (2015)                                  Autoria: NEAG/UFRGS (2015) 

No entanto, mesmo dentro dos assentamentos as marcas da cultura, da tradição gaúcha 

permanecem circunscritas na paisagem e são elementos que representam a presença histórica 

do latifúndio pecuarista (figuras 19 e 20). 

 

Figuras 19 e 20 - Marcas históricas do latifúndio pecuarista dos anos de 1960 e no assentamento em 
2014. 

Autoria: PEBAYLE (1960)                               Autoria: NEAG/UFRGS (2014) 
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Mas a Campanha Gaúcha se revela e mostra que nas antigas áreas de pecuária extensiva 

atualmente se desenvolve a fruticultura e a produção de mel. São novos usos do espaço nos 

assentamentos que vão configurando uma nova paisagem (figuras 21 e 22). 

 

Figuras 21 e 22 – Produção de frutas e de mel nos assentamentos da Campanha Gaúcha em 2013. 

 

 

 

 

 

 

                    Autoria: NEAG/UFRGS (2013)                                               Autoria: NEAG/UFRGS (2013) 

Os assentamentos trouxeram novos elementos para compor a paisagem da Campanha 

Gaúcha, mas a paisagem tradicional ainda existe, resiste e faz parte de sua beleza cênica, com 

seus campos extensos pontilhados pelo gado bovino que se desloca lentamente, na mesma 

direção, parecendo não querer abandonar aquele cenário (figura 23). Neste mesmo cenário, 

símbolos são acrescentados demarcando um novo território, o território dos assentamentos 

(figura 24). E pouco a pouco, neste território serão produzidos novos símbolos, novas 

significações, novas identidades. Esses significados, essas estratégias se constituirão em um 

conjunto de ações que também marcarão a paisagem dos assentamentos. 

 

Figuras 23 e 24 - Paisagem tradicional da Campanha Gaúcha com os campos chegando ao limite do 

horizonte.Bandeira do MST junto à cerca, símbolo que demarca o território do assentamento. 

Autoria: NEAG/UFRGS (2014)                                    Autoria: NEAG/UFRGS (2014) 

 
Para Coelho (2009), as imagens possibilitam identificar as mudanças que constituem 

um somatório de informações, mas que também destacam o que é dominante e será exatamente 

este traço dominante que fará a “assinatura” da paisagem permitindo que se reconheça a sua 
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especificidade, a sua identidade. 

Aos agricultores assentados foi lançado o desafio de reconstruírem sua identidade num 

novo cenário onde com suas inovações, suas mudanças produzirão novas marcas na paisagem 

tradicional da campanha demarcando seu novo território. 

A partir das imagens de Raymond Pebayle foi possível identificar o que ficou, o que 

mudou, o que se enraizou e o que inovou na Campanha Gaúcha. 

 
Considerações Finais 

 
A paisagem é um elemento importante na identidade territorial. É a manifestação 

presente de um processo histórico pelo qual passou a natureza na sua interação com a sociedade. 

É a sucessão de diferentes formas de utilização de um território que reflete saberes, tecnologias, 

mudanças, resistências, valores, tradição e cultura. 

A compreensão da paisagem é fundamental para se identificar as potencialidades de um 

território. Este entendimento da paisagem, no entanto não foi pensado antes da instalação dos 

assentamentos na Região da Campanha, pois os assentados foram compreendendo essa 

paisagem na medida em que construíam sua identidade com este novo lugar que viria se 

constituir como seu território. Essa compreensão se fez através de seu olhar para o novo, olhar 

este carregado de elementos, de saberes, de valores trazidos consigo de seu antigo território. Por 

essa razão, é que para se territorializar o assentado implantou na realidade da campanha a sua 

cultura ligada à agricultura sobretudo para a produção de alimentos. Essa prática evoluiu, 

incorporou novas tecnologias, novos conhecimentos, novas técnicas tanto que este assentado 

agora se tornou um agricultor que desenvolve suas atividades através de práticas produtivas 

ecológicas. Evidencia-se assim que na Campanha Gaúcha coexistem territórios distintos que 

vão desenhando paisagens que refletem saberes, culturas, tradições e valores. 
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A TERRITORIALIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL 

Felipe Seitenfus Brustulin1 
Daniel de Souza Menezes2 

Rosa Maria Vieira Medeiros3 
 

Introdução 
 

O presente estudo teve por objetivo analisar a territorialização dos assentamentos rurais 

no Rio Grande do Sul (RS) a partir da relação entre os assentamentos criados no estado e as 

ocupações de terra, entre os anos de 1986 e 2019. Assim, essa análise ajudará entender como a 

organização desses grupos de pequenos produtores, em sua maioria prejudicados pelas disputas 

no espaço agrário, conquistaram mudanças importantes, iniciadas a partir da criação de 

assentamentos de reforma agrária no Rio Grande do Sul.  

Dessa forma, para entender o espaço agrário do estado é preciso situar seus processos 

no tempo, já que a formação desse espaço tal qual é hoje tem uma raiz histórica no período 

colonial. A região da campanha gaúcha, é um exemplo de espaço que vem sofrendo 

modificações devido às mudanças no sistema técnico, onde um espaço tradicional da pecuária 

passa a ceder suas terras para outras formas de produção, com destaque para cultivos como a 

soja, arroz e outros cultivos com menor destaque. Nesse espaço, também é importante destacar 

as transformações geradas pela implantação de assentamentos rurais a partir da década de 1990, 

alterando a configuração fundiária e produtiva de alguns municípios. 

O meio rural brasileiro foi formado a partir da desigualdade, com a invasão dos 

portugueses aos territórios indígenas e a distribuição das terras através de nomeações. A divisão 

do trabalho foi bem clara, sendo a mão de obra escrava utilizada nos grandes latifúndios. Desta 

maneira além do grande poder econômico daqueles que eram os detentores das terras 

brasileiras, o poder político contribuiu provocando lutas e resistências nesse meio 

extremamente combatido. A repressão dos movimentos reivindicando terras surgiu desta 

herança desigual de quem trabalhava e produzia na terra, contra aqueles que detinham o poder 

e o próprio Estado. 

 
1 NEAG/UFRGS felipesbrustulin@gmai.com 
2 NEAG/UFRGS daniel.souza.menezes@gmail.com  
3 NEAG/UFRGS rmvmedeiros@ufgrs.br 
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Do norte ao sul do Brasil não faltaram formas de enfrentar a desigualdade propagada 

por aqueles que concentravam a posse de terras. Esses enfrentamentos começaram com grupos 

que resistiam por desenvolver seus próprios territórios e por organizações que reivindicavam 

formas mais justas de exercer seu trabalho. Estes últimos, sendo os mais atuais, com o 

enfrentamento à grilagem de terras que desenvolveu maneiras de organização com a união na 

busca da democratização do espaço rural.  

Em seu processo de formação, os camponeses sempre enfrentaram os 
coronéis-latifundiários e grileiros, se opuseram ao estado representante 
da classe dominante, que constitui ditaduras para manter seu poder. São 
caminhos abertos e constituídos no tempo e espaço, e nessa marcha 
participam do processo de transformação da sociedade. Desde meados 
do século XX, novas feições e novas formas de organização foram 
criadas na luta pela terra e na luta pela reforma agrária: as ligas 
camponesas, as diferentes formas de associações e os sindicatos dos 
trabalhadores rurais. Por esta razão, na lógica do modelo de 
desenvolvimento do país, sempre estiveram, mantidas e contidas, a luta 
pela terra e a objeção ao assalariamento. (FERNANDES, 2000, p. 32) 
 

Com o cerceamento de terras e o desenvolvimento capitalista no Brasil, ficou mais 

visível a extensão dos grandes latifúndios, o roubo de terras devolutas conhecido como grilagem 

e o assassinato de líderes camponeses que exigiam novas formas para combater a desigualdade 

presente no campo. As ligas camponesas que vieram com força durante o final da ditadura de 

Vargas, formaram uma voz coletiva para reivindicar melhores condições de trabalho e reforma 

agrária, ao mesmo tempo que se estendiam por todo território nacional, sobretudo no Nordeste 

onde possuíam grande força e representação. No sul do Brasil surgiu o Movimento de 

Agricultores Sem Terra - MASTER - que iniciou com as ocupações em cercas, dando forma a 

abordagens mais atuais de reivindicação por terras. Estes e outros grupos ganharam força 

durante as décadas de 40, 50 e 60, apoiadas por partidos de esquerda e grupos da igreja católica, 

todos tendo em comum a ideia de reforma agrária. No entanto, em 1964 com o golpe civil 

militar, a repressão foi tanta que esta resistência foi quase aniquilada. 

Não há repressão que consiga controlar todo o tempo e todo o espaço. 
São diversos os caminhos sendo possíveis nas formas de resistência no 
desenvolvimento da luta e classe. Assim, os camponeses começaram a 
romper a cerca da repressão da ditadura militar. Sofrendo a violência 
dos latifúndios, que aproveitam a conjuntura política para expulsar os 
trabalhadores de suas terras, os camponeses organizam seus espaços de 
socialização política, de construção de conhecimento, para 
transformação de realidade. E nesse andar matreiro, próprio de quem 
sabe lutar, construíram novos caminhos. (FERNANDES, 2000, p. 43) 

 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 
ISBN: 978-85-415-1148-3                                                                            

468 
 

A repressão durante a ditadura iniciada em 1964 era muito forte para os grupos que se 

organizavam para propor reforma agrária. A violência feita pelo próprio Estado legitimava o 

assassinato e o roubo de terras dos pequenos agricultores, realizado por latifundiários. Com a 

perseguição de partidos e grupos de esquerda, as entidades religiosos abriram espaços para a 

resistência no campo e nas cidades.  A Comissão Pastoral da Terra (CPT) teve este caráter ao 

assumir as lutas camponesas, constituindo assim a grande frente de resistência contra a ditadura. 

As lutas no campo e suas reivindicações aumentaram por todo o país, a resposta dos militares 

era forte, o que não impedia que novas formas de organização e luta se desenvolvessem. O que 

estava acontecendo no Brasil, além de ser uma resistências às constantes violências dos 

militares, era também uma maneira das pessoas sobreviverem na busca de sua dignidade através 

do trabalho. 

Com a abertura política gradativa do governo militar e seu enfraquecimento, não houve 

formas de impedir a organização daqueles que lutavam por uma reforma agrária justa. Em 7 de 

setembro de 1979, 110 famílias expulsas da fazenda Macali e Brilhante, no Rio Grande do Sul, 

se organizam e assim dando origem ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra-MST. O MST 

sofreu também forte influência do MASTER além de ter surgido em um momento que, além da 

luta pela terra em todo território nacional, ocorria a luta pela democracia. 

Esse processo histórico, da formação da propriedade privada no país e a consolidação 

do mercado de terras resultaram na organização de grupos de pequenos agricultores, em meados 

dos anos 70 e 80. Em 1981, surge um acampamento, próximo dessa área no estado, é o 

acampamento de Encruzilhada Natalino, que posteriormente foi reconhecido como ponto 

importante na fundação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O MST a 

partir deste acampamento passou a adotar práticas de pressão e a reivindicar junto ao Estado 

seus direitos, além da ocupação de terras em busca da Reforma Agrária. 

 
Reorganização e Análise  
 

Além do olhar histórico faz-se necessário contextualizar os principais grupos que 

modificam esse espaço. São eles: o Estado, que rege a legislação e que também delimita em 

última instância as políticas públicas; os grandes, médios e pequenos agricultores e os 

movimentos sociais do campo.  A constante relação de desigualdade sobre o espaço era uma 

realidade tanto pelas políticas públicas quanto pelas informações divulgadas nos principais 
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órgãos de comunicação, pela concentração de terras e pelo próprio imaginário da população. O 

espaço agrário, como qualquer outro espaço, é um espaço de disputa, de interesses advindos 

dos diferentes grupos que o compõe. 

Nesse contexto, para a análise da territorialização dos assentamentos rurais no RS se 

buscou primeiramente o entendimento da importância do território e de seu processo de 

territorialização protagonizado pelo MST no RS. Assim, sobre a territorialização no contexto 

da luta pela terra, Fernandes (2004, p. 3) coloca que: 

Essas famílias produzem e se reproduzem por meio dos conflitos e do território, ou 
seja, ao conquistarem a terra, ao serem assentadas, elas não produzem apenas 
mercadorias, criam e recriam igualmente a sua existência. Através da territorialização 
da luta pela terra, elas realizam – também – novos assentamentos. 
 

Dessa forma, para a análise da territorialização buscou-se realizar uma comparação 

entre os dados de ocupações de terras durante o período de 1988 até 2019 e de assentamentos 

entre os anos de 1986 e 2019. As bases de dados que possibilitaram essa análise foram a base 

de criação de assentamentos rurais disponibilizada pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), a base de ocupações de terras do Banco de Dados da Luta pela 

Terra (DATALUTA). Essa base de dados das ocupações de terras também foi classificada por 

ano de criação, para possibilitar a comparação entre os assentamentos criados e as ocupações 

organizadas pelos movimentos sociais, com o intuito de verificar uma possível relação entre 

esses eventos. 

Gráfico 1 - Número de assentamentos e Ocupações 1975 - 2019 

 
Fonte: INCRA (2019); DATALUTA/RS (2019). 
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É importante ressaltar que o primeiro assentamento do Rio Grande do Sul, de acordo 

com o INCRA, foi criado no ano de 1975, porém trata-se de um Projeto Integrado de 

Colonização (PIC). A comparação dos dados possibilita observar uma relação entre as 

ocupações de terra realizadas e a criação de assentamentos pelo poder público. Concluímos, 

observando os anos em que os eventos de ocupações começaram a se tornar mais numerosos, 

que há uma tendência de aumento no número de assentamentos criados no período, conforme 

gráfico 1 (dados de 1992, 1998 até 2002, e 2008). O que demonstra que essa seja a ação 

praticada pelo MST uma vez que a reação do governo é assentar as famílias que ocuparam a 

propriedade.  

Nota-se que no período de 1996 a 2002 ocorreu um anormal crescimento no número de 

assentamentos criados, chegando a 66 durante o ano de 1999. Para tentar encontrar o fator 

responsável por essa mudança de padrão, a primeira hipótese foi a influência das políticas de 

governo com isso os dados foram divididos entre os assentamentos criados pelo governo 

estadual e pelo governo federal. Para tanto a base de criação de assentamentos do estado do Rio 

Grande do Sul (INCRA) foi organizada por anos de criação dos assentamentos e por esfera 

responsável pela obtenção das terras, estadual e federal, e assim tornar possível a identificação 

de que governos em quais esferas deram prioridade a essa política pública. 

Gráfico 2 - Número de assentamentos criados 1975 - 2019 

 
Fonte: INCRA (2019); 
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Inicialmente, foi verificado que o auge da criação de assentamentos no estado do RS foi 

entre as décadas de 1990 e 2000. Neste período foram criados 305 novos assentamentos, o que 

corresponde a 91% do total dos assentamentos do estado do Rio Grande do Sul. A maior 

concentração de criação de assentamentos ocorreu nos anos de 1998 e 2002, todos realizados 

pelo governo estadual.  Só no ano de 1999 foram criados 66 assentamentos, sendo 51 por 

iniciativa do governo do estado do RS, durante o governo de Olívio Dutra. No total  o governo 

do estado do RS foi responsável pela criação de 110 assentamentos, quase um terço de todos os 

343 existentes no estado, durante os quatro anos de seu mandato. Cabe ressaltar que os 

assentamentos criados nesse período foram todos reconhecidos pelo INCRA conforme Santos, 

Rocha (2010, p. 30-31): 

… os projetos de assentamento obtidos por estados e municípios são reconhecidos 

pelo INCRA e relacionados no SIPRA, para que as famílias possam acessar os 

programas de crédito e assistência do Governo Federal, como o PRONAF - Programa 

Nacional de Fortalecimento a Agricultura Familiar [...] O Governo Federal se apropria 

destes números como se fossem assentamentos novos, como faz no processo de 

regularização fundiária. 

 

Mapa 1 - Ocupações de terras no Rio Grande do Sul, 1991 - 2017 

 
DATALUTA/RS (2017) 
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O Mapa 1 representa as ocupações de terra de diversos grupos atuantes no Rio Grande 

do Sul entre os anos de 1991 e 2017, sendo a reforma agrária a principal reivindicação no 

combate ao latifúndio e às terras improdutivas. A concentração deste tipo de ação é visível na 

região Norte do estado e na capital do estado, Porto Alegre  com o objetivo de dar maior 

visibilidade ao movimento social de luta pela terra. Também é evidente um número bem menor 

de ocupações no oeste do estado, região mais conhecida como Campanha, caracterizada por ser 

de difícil acesso e distante dos grandes centros urbanos.  

 
Mapa 2 - Assentamentos rurais no Rio Grande do Sul, 1975 - 2017 

 
DATALUTA/RS (2017) 
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No mapa 2 podemos observar a concentração dos assentamentos criados no período de 

1975 até 2017, ressaltamos a sobreposição de algumas áreas onde a densidade de ocupações 

também é significativa, como no norte do estado e na região metropolitana de Porto Alegre. A 

região da Campanha ganha destaque no município de Santana do Livramento, com 30 

assentamentos criados e concentrando mais de 900 famílias. Torna-se um caso emblemático em 

uma região que historicamente foi e é ainda dominada pelo latifúndio. 

 

Considerações Finais 
 
O Estado em todas as suas esferas, federal, estadual e municipal, tem grande influência 

nos processos espaciais, principalmente no espaço agrário e de forma simplificada ele 

estabelece as regras da disputa de poder. De forma geral, cada governo eleito assume sua 

própria política perante esse espaço, podendo favorecer um ou mais grupos, através de emendas 

na constituição, de políticas públicas tais como as linhas de crédito, os programas de assistência 

técnica e o incentivo a pesquisa, por exemplo. 

A troca de governos muitas vezes também significa uma ruptura de projetos e 

tendências, isso é decisivo nessa relação de disputa. Pois devido à grande competitividade 

gerada no mercado pelos grandes produtores, os menores acabam criando uma relação de 

dependência com essas políticas, o que resulta em certa fragilidade desse grupo, que pode ficar 

a mercê de interesses. Como afirma Dickel  (2015, p. 14 - 15):  

Dito isto, percebe-se um pouco da interferência da realidade histórica nos rumos do 
processo judicial, uma vez que o direito não é algo estático. E também, vice-versa, 
quer dizer, a influência das decisões dos tribunais na prática social protagonizada 
pelos sujeitos que disputavam a propriedade da Annoni. Além disso, o elemento 
social, contribui para tornar ainda mais complexa uma discussão cujo embasamento 
inicial é econômico. A função social da propriedade envolve não apenas o interesse 
econômico do uso da terra, mas também social, o atendimento do bem estar social, 
que não aconteceu sem conflitos, onde o direito à propriedade foi tirado de alguém, e 
dado a outros. Nesse sentido, o Estado acaba tomando partido de um projeto 
econômico e social de desenvolvimento, usando para sua concretização o judiciário, 
interferindo no direito à propriedade, usando para isso o princípio da função social da 
propriedade. 
 

Se recortarmos o período dos últimos dez anos, é notável uma diminuição no número 

de assentamentos criados no estado, com um total de 22, sendo o último em 2016 na cidade de 

Pelotas. No mesmo intervalo de tempo ocorreram 85 ocupações demonstrando uma 

considerável redução na política de criação de assentamentos no estado. Com isso é possível 
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afirmar que “O campo brasileiro sangra, se esvai em lutas que parecem não encontrar eco nas 

políticas públicas brasileiras” (MEDEIROS; LINDNER; BRUSTULIN, 2017). 
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EDUCAÇÃO POPULAR: FERRAMENTA DE LUTA PARA A SUPERAÇÃO DA 

QUESTÃO AGRÁRIA BRASILEIRA 
 

José Davi Ferreira Lima1                                                                                                   
Evily Igor Santos2                                                                                             

 

Introdução 

A questão agrária brasileira é um tema que tem sido estudado e discutido por muitos 

estudiosos e estudiosas no Brasil, que apresentam um quadro histórico, social, econômico e 

político do problema agrário no país, que está na raiz das desigualdades e injustiças 

socioespaciais vividas pelo povo brasileiro. É fato que também tem existido muita luta popular 

contra tal modelo de sociedade e organização territorial. A luta acontece mediante a percepção 

desvelada da realidade opressora. Nesse sentido, a Educação Popular enquanto um processo 

que se dá do povo para o povo e que tem uma opção política e ideológica fortemente demarcada, 

apresenta-se como uma ferramenta necessária a formação das massas camponesas (e operárias) 

para a luta popular. Portanto, o presente texto tem como objetivo provocar uma reflexão acerca 

da Educação Popular como via para a transformação da realidade agrária brasileira. 

A produção do espaço agrário brasileiro, desde a época colonial se deu excluindo, 

expropriando e violentando o povo original e camponês. Esse espaço manteve suas estruturas 

e funções ao longo do tempo pelos pactos que houveram entre os dominadores. As profundas 

desigualdades que foram criadas intencionalmente, polarizaram a sociedade entre aqueles que 

oprimem e detém o poder político, econômico e o controle ideológico, e aqueles que são 

oprimidos, que somente pela via de uma educação libertadora, protagonizada pelas classes 

populares, podem perceberem-se em tal condição e lutar pela superação da mesma.  

A invasão do território brasileiro em 1500 implantou um modelo agrário orientado pela 

lógica cartesiana, moderna e ocidental, desrespeitando a cosmo visão e massacrando os povos 

originais que já habitavam tais terras. Há a dessacralização da natureza e a fragmentação da 
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relação homem/mulher-ambiente, pois a maneira pela qual a exploração se deu não cabia pensar 

a vida humana em complementariedade com meio físico, pois o que antes era sagrada (a terra) 

passa a ser objeto de acumulação capitalista e logo depois mercadoria.  

A estruturação fundiária criou os latifúndios, que serviam para produção das 

monoculturas voltadas para o mercado externo, utilizando força de trabalho escravizada e 

deixando o campesinato sempre às margens da grande propriedade (STEDILE, 2005). Tal 

modelo tão desigual foi mantido pela dominação cultural, política e ideológica. No entanto, 

houve muita resistência a esse processo, tanto por parte dos povos originais, quanto pelos 

escravizados africanos e o campesinato empobrecido. No entanto, lutas populares sempre foram 

esmagadas pelo aparato militar do Estado. 

Os processos ideológicos foram utilizados historicamente no Brasil para 

desterritorializar os povos do campo, das águas e das florestas, afastando-os de seus territórios 

de vida e disponibilizando as riquezas naturais para a exploração capitalista. Os diversos tipos 

de expulsão de tais povos ainda são frequentes e se apresentam no Brasil desde o passado 

colonial, sendo que tal modelo de ordenamento socioterritorial foi/é direcionado para dar 

espaço ao modo capitalista de produção, que é baseado em profundas intervenções no ambiente 

e exploração dos seres humanos. Isso é a causa da miséria para os pobres, que para lutarem 

contra esse processo que é hegemônico, muito articulado e extremamente violento, precisam 

terem clareza de contra o que está lutando e qual o projeto de mundo que pretendem construir.  

Para que a luta seja fortalecida e mantida, para que haja o engrossamento das fileiras e 

assim a intervenção mais efetiva dos movimentos sociais na sociedade, se faz necessário que 

estes tenham como base na formação de seus militantes uma metodologia que seja coerente 

com sua visão de mundo, ou seja, a Educação Popular. Pois, sendo a questão agrária um 

problema gerado nesse processo histórico e sua superação urgente, a formação das massas para 

a luta por libertação das opressões deve estar inserida nos marcos de uma educação crítica, que 

possibilite problematizar, desvelar e agir para transforar a realidade, pois o sistema 

desumanizador, violento e injusto, que produz um espaço segregado e relações humanas 

opressoras, avança a cada momento de diferentes maneiras para manter o que está sendo.  

 

O capitalismo no campo e exclusão da necessidade de reforma agrária 
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De acordo com MOREIRA (2011) a organização do espaço geográfico brasileiro tem 

sua origem do processo de disponibilização espacial que fatiou o espaço dos povos originais 

em grandes domínios de propriedade administrados por colonos portugueses que detinham o 

poder fundiário, territorial e político, e onde nos mesmos direcionaram as atividades para o 

setor agrícola-exportador baseado no trabalho escravizado, donde obtinham a renda diferencial 

que se combinava com a forma-valor (pré)capitalista.  

Duas maneiras de disponibilização do território para o projeto colonial foram adotadas, 

a primeira foi a ação truculenta dos bandeirantes que invadiam tribos (e missões jesuítas) para 

escravizar o povo original, a segunda mais branda do ponto de vista físico, mas catastrófica do 

ponto de vista étnico, que foi a ação jesuíta de catequização (mudança da cosmovisão) dos 

indígenas para também disponibiliza-los como mão-de-obra escravizada e deixar livre o 

território para os colonos portugueses. E como legalização desse processo inicial de produção 

espacial no Brasil, vem o ordenamento do território em sesmarias, que funda tal espaço baseado 

na grande propriedade, excluindo negros e marginalizando brancos pobres – é nesse momento 

da história brasileira que funda-se e fundamenta-se a estrutura agrária injusta, monopolista e 

excludente que perdura até a atualidade (MOREIRA, 2011). Ou seja, 

[...] desde os primórdios da colonização do Brasil pelos portugueses, a forma 
como a terra foi distribuída e utilizada resultou num grave problema agrário; 
apesar do aumento da produção agropecuária, esta não conseguiu se tornar um 
fator de progresso econômico, com distribuição de renda e justiça social. Ou 
seja, desde 1500 o uso da terra no Brasil beneficiou apenas uma minoria da 
sociedade – a sua classe dominante – impedindo que a maioria da população 
tivesse acesso à posse e usufruto desse bem da natureza (STÉDILE, 1997, p. 
8). 

 

O capitalismo no campo brasileiro está presente desde o início da colonização, de modo 

que inicialmente a acumulação de capital se deu por meio do trabalho escravizado que produzia 

a renda da terra, pois o modo de produção capitalista em sua evolução se relaciona com outros 

modos de produção para espolia-los (sobre o escravismo). Porém, no Brasil trabalho livre não 

significou necessariamente trabalho assalariado, pois mesmo depois da ‘abolição’ a acumulação 

de capital continuou por relações de trabalho não capitalistas, ou seja, as formas camponesas 

dependentes (colonato no sul e sudeste e os moradores das fazendas de gado e cana-de-açúcar 

no nordeste). No entanto, é necessário lembrar, que a acumulação do capital produzido na 

colônia era realizada pelas metrópoles europeias. Mesmo com as mudanças no mundo do 

trabalho e o surgimento da indústria no Brasil, os latifundiários e seu poder oligárquico foi 
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quem continuou ditando as regras da produção/organização socioespacial do país durante a 

República Velha (1889 a 1930) e logo após nos anos 1960 com a revolução verde o capitalismo, 

com apoio do Estado, aprofunda-se no campo pela via latifundiária mantendo as velhas 

estruturas coloniais e excluindo a necessidade de reforma agrária (GORENDER, 1987).   

Nesses termos, a inserção do capitalismo no campo brasileiro se deu de tal forma que 

não precisou extinguir os latifúndios, o que é contraditório, pois a concentração fundiária além 

de manter a terra ociosa confere poder às oligarquias rurais, podendo entravar o 

desenvolvimento do capitalismo burguês urbano. No entanto, o que ocorreu foi um pacto entre 

as elites urbanas e rurais, que mantiveram o país numa posição internacional de subserviência 

aos países imperialistas, ou seja, produzindo mercadorias para o mercado externo, 

principalmente commodities, e consumindo produtos com um maior valor agregado. Na 

consolidação desse processo alguns governos da ditadura militar brasileira direcionaram as 

ações do Estado para concentrar as empresas na atividade agrícola de base latifundiária 

(PAULINO e ALMEIDA, 2010). Tal pacto também tem relação com a modernização do campo 

brasileiro, que beneficiou os latifúndios incorporando tecnologias produzidas pelos países 

centrais, ou seja, ocorreu um progresso técnico dependente e que manteve as bases fundiárias 

injustas no país.  

Nesse sentido a reforma agrária não foi necessária ao capitalismo no Brasil, porque 

fundou-se no monopólio da terra, interesses especulativos e na exploração do trabalho 

escravizado e camponês, com forte apoio do Estado. Os avanços da técnica permitiram a 

mecanização da produção excluindo grande parte do trabalho laboral, o que gerou um grande 

exército de reserva no campo e na cidade, aumentando as possibilidades de lucros dos 

capitalistas. Diante disso a linha de desenvolvimento camponês foi totalmente desconsiderada 

(GORENDER, 1987). E como a burguesia industrial brasileira nasceu no seio do latifúndio, 

que sempre serviu aos interesses externos, seguiu igualmente a mesma lógica estabelecida, 

explorando os de casa para agradar/enriquecer os de fora.  Portanto a industrialização nacional 

não teve o interesse de formar um mercado consumidor interno, mantendo, as profundas 

desigualdades (PAULINO e ALMEIDA, 2010).  

Se os produtos industrializados não eram voltados para o mercado interno, não fazia 

sentido reduzir os custos de reprodução básica da massa trabalhadora urbana. Já que esta não 

iria consumir bens duráveis não necessitava que sobrasse dinheiro do seu salário. No entanto, 
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os baixos salários urbanos se mantiveram pela maior espoliação do trabalho dos camponeses 

que estavam assentados na terra produzindo alimentos, que mesmo tendo a posse da mesma, 

continuariam tendo seu trabalho explorado por meio do barateamento da produção. Isso era 

feito para garantir a extração de mais-valia absoluta dos trabalhadores urbanos, pois se os 

alimentos fossem pagos num preço que remunerasse o trabalho camponês, o salário dos 

operários urbanos deveria ser mais alto, para que pudessem comprar tais alimentos, reduzindo 

assim a renda dos capitalistas. O capitalismo também se apropria de formas não capitalistas 

(nesse caso o trabalho camponês não pago) para se reproduzir.  

A questão agrária enquanto um fenômeno social, político e econômico que está 
ligado a luta de classes, não pode ser entendido fora de um contexto histórico-
geográfico, porque é justamente a partir do entendimento da produção e 
organização do espaço geográfico ao longo dos períodos da história da 
humanidade, que se pode compreender outros fenômenos que perpassam as 
épocas, tais como a questão urbana, o desemprego, a qualidade dos alimentos 
consumidos pela população, a fome, as migrações e dentre outros. As 
transformações que ocorrem de forma quase instantânea no mundo 
contemporâneo podem até inibir ou desviar o foco para uma outra série de 
questões que surgem com a globalização, no entanto a questão agrária é um 
fato muito urgente e que não deixou de influenciar nos tristes rumos que a 
sociedade toma (SANTANA e LIMA, S/D, 2018). 

 

Tudo isso faz urgente o debate da luta pela terra, que não é somente a posse, mas as 

condições de permanência na mesma e o desenvolvimento de processos autônomos por parte 

do campesinato. O modelo agrário hegemônico no Brasil que concentra a terra desde o passado 

colonial até a atualidade –  como apresentam os dados do IBGE de 2006, onde 45% da área dos 

estabelecimentos agropecuários do Brasil está em posse de apenas 1% dos produtores, enquanto 

o número de camponeses é de aproximadamente 3.034.185 de pessoas (12% dos proprietários) 

e sua área em hectares não alcança sequer 1% da área total –  é causador de altos índices de 

fome e pobreza que ainda assolam o país, especialmente nas regiões norte e nordeste onde a 

porcentagem de grupos pobres, extremamente pobres e vulneráveis a pobreza ultrapassa a 

média nacional, além dessas outras questões que estão diretamente relacionadas entre si.  

Educação Popular e sua importância para luta do campesinato 

Entendendo que a luta por uma sociedade mais justa se dá também no campo das ideias 

e nas ações culturais, a educação é um instrumento fundamental para a formação do povo que 

vai desconstruir tal realidade e construir outra nova. Nesses termos, o processo educativo em 

seus diversos temas devem contribuir para a formação crítica de sujeitos urbanos e rurais, para 
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que se coloquem conscientemente contra as opressões históricas que produziram desigualmente 

e intencionalmente a sociedade e o território nacional. Tanto no campo quanto na cidade a 

Educação Popular e libertadora tem uma função fundamental, que é a de possibilitar aos 

educandos e educandas a compreensão dos processos espaciais, políticos, econômicos e 

culturais que produzem a realidade na qual eles e elas se encontram, despertando também a 

consciência que a realidade não é algo acabado, mas que em sua dinâmica histórica pode ser 

transformada por sujeitos engajados em tal projeto. 

Esta educação, não pode ser uma educação desconectada à realidade, mas 
interligada aos processos de produção e reprodução material e simbólica da 
classe camponesa. Por isso, há necessidade de que esta educação seja 
construída sobre marcos emancipatórios propostos pelos movimentos 
socioterritoriais camponeses. Esta educação tem que estar ligada a uma 
pedagogia emancipatória/libertadora que faz oposição à educação neoliberal e 
urbanizada praticada, até então, no campo e na cidade (CAMACHO, 2011, p. 
26).   

 

É urgente que a educação no Brasil seja um processo de desvelamento da realidade 

capitalista opressora, bem como para a formação da consciência crítica das massas oprimidas. 

Nesse sentido, os conteúdos escolares de Geografia, por exemplo – enquanto conhecimento que 

permite a análise da relação sociedade-natureza e o meio que é produzido por tal – são 

fundamentais para que no ensino-aprendizagem entenda-se a relação de totalidade do espaço, 

que tem suas duas faces, rural e urbano. Seja qual for o contexto socioespacial que a educanda 

ou educando se encontra, o entendimento do espaço agrário é de grande importância, pois trata 

diretamente do tipo e da qualidade de alimento que chega às mesas, das relações socioculturais 

que perpassam o cotidiano, do nível de pobreza que assola uma região, do acesso à terra pelos 

povos camponeses e originais, do estado de saúde de uma população (que é influenciado pelo 

que se come e bebe), das condições ambientais e o estado de modificação/intervenção nas 

paisagens. Ou seja, é necessário que a construção do conhecimento possa efetivamente levar as 

pessoas a entenderem-se na realidade agrária do país, pois ela perpassa assuntos que estão muito 

próximos e interferem no dia-a-dia. 

Quem não entende a raiz da injustiça se torna alienado. O processo de tomada 
de consciência quebra toda forma de alienação e permite a descoberta do real. 
A superação da alienação é básica na estratégia para construir o novo, o futuro, 
a vida. A participação em processos de luta, a reflexão, o estudo, as leituras... 
são caminhos para alimentar a fidelidade à causa popular na busca das 
transformações. Pensar é um exercício que subverte a existência da militância 
para que ela jamais se acostume com injustiça ou desanime na luta pela 
emancipação da humanidade (PELOSO, 2012, p. 85). 
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Como fundamento para uma educação libertadora, FREIRE (1987) aponta que a 

educação deve construir nas pessoas a consciência de classe, pois a mesma leva o ser humano 

a lutar contra as forças que impõem sua opressão, na intenção de recuperar sua humanidade e 

ainda não se tornar opressor. Os oprimido(as) em sua luta tem a capacidade de libertarem-se e 

ao mesmo tempo libertarem quem os oprimem, através de sua luta histórica e humanista. Porém, 

todo oprimido e oprimida tem a tendência a aderir um pouco do opressor em si (por um processo 

de dominação ideológica), e neste, vê como exemplo a ser alcançado. A realidade opressora 

impõe os oprimidos(as) a algumas vezes temerem a liberdade, e não enxergarem uma outra 

maneira de viver, a não ser na condição de dualidade, opressor ou oprimido. Porém, a libertação 

se dá na condição de que os oprimidos(as) não mais se veem lutando para chegar a condição de 

opressor, mas de ser humano – ser mais. E esse processo só se dá pela razão e pensamento 

crítico.  

O modelo institucional de educação em vigência é direcionado para os interesses da 

classe dominante, por isso não permite uma leitura crítica da realidade e a atuação dos 

oprimidos(as) para a transformação da mesma. A falta de leitura da palavra, mas principalmente 

do mundo, faz com que o povo continue oprimido, portanto o processo de libertação deve ser 

orientado pela permanente formação (que não exclua a leitura e ação política), que se dá nos 

marcos da Educação Popular. Pois a educação escolar brasileira controlada pelas elites rurais e 

urbanas, principalmente através da política do livro didático, não possibilitam a discussão 

crítica de determinados temas. 

Seria demasiado ingênuo, até angelical de nossa parte, esperar que a "bancada 
ruralista” aceitasse quieta e concordante a discussão, nas escolas rurais e 
mesmo urbanas do país, da reforma agrária como projeto econômico, político 
e ético da maior importância para o próprio desenvolvimento nacional. Isso é 
tarefa para educadoras e educadores progressistas cumprir, dentro e fora das 
escolas. É tarefa para organizações não-governamentais, para sindicatos 
democráticos realizar. Já não é ingênuo esperar, porém, que o empresariado 
que se moderniza, com raízes urbanas, adira à reforma agrária. Seus interesses 
na expansão do mercado o fazem “progressista” em face da reação ruralista. O 
próprio comportamento progressista do empresariado que se moderniza, 
progressista em face da truculência retrógrada dos ruralistas, se esvazia de 
humanismo quando da confrontação entre os interesses humanos e os do 
mercado (FREIRE, 1996, p. 38). 

 

Se tratando do livro didático, considera-se que ele é um importante instrumento que 

permite o acesso as informações de cada disciplina escolar, além disso traz instruções para 

educadores/as e educandos/as, e em muitos casos configura-se o único material didático que as 
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crianças e jovens das classes populares têm acesso (está aí a relevância dessa política pública 

que foi uma conquista da sociedade). No entanto, ele também é um meio pelo qual o Estado 

veicula seus ideais, princípios e interesses, – que, diga-se de passagem, são os da classe 

dominante – e é com esse intuito que os livros didáticos são produzidos igualmente para atender 

todas as escolas no território nacional, que juntamente com a Base Comum Curricular busca 

‘integrar’ o país por meio da educação escolar. Nesse sentido, esse processo configura-se como 

algo impositivo e autoritário, pois desconsidera as particularidades e diversidade do povo 

brasileiro (CALLAI, 2016). Um exemplo de como as políticas educacionais, inclusive a do livro 

didático, serviram para efetivação de um projeto de poder, é a maneira como a educação foi 

projetada durante o regime militar no Brasil (1964-1985), projeto que era aliado aos interesses 

do capital internacional e só aprofundou as desigualdades no país. 

As diferenças estariam então, não apenas sendo mantidas, mas 
também ampliadas, na medida em que a grande massa de estudantes 
das escolas públicas teria sua “formação” destinada a suprir as 
necessidades do mercado e os professores, a ferramenta de execução 
de tal objetivo. Assim, a instituição da escola pública deixou de ser 
um ambiente destinado ao crescimento pessoal e social e foi, 
deliberadamente, transformado pelo poder central em uma “fábrica” 
de trabalhadores alienados e completamente dependentes das 
“vontades” do capital ou da “bondade” do governo (KUNZLER e 
WIZNIEWSKY, 2007, p. 202). 
 

 

Mas o que é mesmo Educação Popular? Quais seus objetivos? Como ela pode de fato 

contribuir para transformação da sociedade? E por que ela se coloca como contra a educação 

hegemônica dirigida pelo Estado e pelas classes dominantes? 

[...] é uma ferramenta político-pedagógica cujos objetivos permanentes são: a) 
traduzir, divulgar e recriar o conhecimento como força material para 
transformar a realidade; b) construir, divulgar e acompanhar a implantação da 
estratégia da organização popular como resposta aos desafios do cotidiano e 
da história; c) qualificar quadros militantes que se dispõem a transformar, pela 
raiz, a estrutura do sistema capitalista, no nível político, econômico, ideológico 
e cultural; d) elevar o nível de consciência da classe oprimida e incorporar o 
povo como protagonista; e) facilitar o entendimento e aplicação do conteúdo e 
da metodologia popular, comprometendo as pessoas com a multiplicação 
criativa (PELOSO, 2012, p. 34). 

 

Esse mesmo educador popular (o supracitado) explica um outro pressuposto básico 

dessa educação, que é justamente o que a torna via fundamental e parte indissociável das lutas 

camponesas para a superação do problema agrário no Brasil. 
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Como só o conhecimento liberta, não pode existir Educação Popular fora dos 
processos de luta popular. Assim, a luta popular é a Educação Popular aplicada, 
pois, quem sabe como fazer, mas nunca fez, ainda não sabe. A luta popular 
articula a ação de dar o peixe para quem tem fome, de ensinar a pescar para 
quem precisa sair da dependência e de elaborar uma estratégia para tomar de 
volta os rios que se tornaram propriedade privada (PELOSO, 2012, p. 9).  

 

Tendo clara sua posição na pirâmide social, sua função no mundo, a potencialidade 

transformadora de suas ações criticamente orientadas e a convicção de que a realidade agrária 

vigente não permite a sua realização plena enquanto grupo de seres humanos, o campesinato 

define suas estratégias de luta contra seus opressores a partir da formação do povo por maio da 

Educação Popular, pois “quando a gente encara e vive este não estar só no mundo, está falando 

[que é fundamental para a aplicação] da metodologia popular. Este modo de ver e tratar é muito 

mais que um método – é uma concepção de mundo. É uma pedagogia” (FREIRE in PELOSO, 

2012, p. 23). Para enfrentar a exclusão do acesso ao principal meio de produção (a terra), bem 

como outros ataques tais como, a implantação de uma outra cultura que sucumbe os seus valores 

originais, e a escravização ao sistema capitalista (exploração do trabalho e apropriação da renda 

da terra pelos baixos preços dos alimentos, venda de insumos químicos, sementes transgênicas 

e venenos agrícolas que gera lucros para as grandes corporações do agronegócio), a formação 

do campesinato é, portanto, um processo político-pedagógico fundamental para a luta pela 

superação do modelo agrário excludente, violento e causador de misérias.  

As ações devem permanecerem sempre embasadas numa reflexão crítica, alcançada 

através do diálogo, pois a ação sem a reflexão se converte em um ato de ativismo, dispensando 

a possibilidade do diálogo. Nessa observação, o ser humano não pode dizer palavras sozinho, e 

nem para os outros, porém unidos, encontrados pelo diálogo podem ser estabelecidas as 

discussões (FREIRE, 1987). O processo dialógico para o desvelamento da realidade permite 

analisa-la de forma crítica e se colocar nela para transforma-la.  

Essa práxis coloca as pessoas no centro do processo educativo, as tratam como sujeitos 

da produção espacial na história, mostrando que a realidade opressora não é uma condição que 

é, porque a história não decretou um ponto final, mas é algo que está sendo, e por isso pode ser 

transformada a partir da atuação dos oprimidos(as) conscientes de sua tarefa libertadora 

(FREIRE, 1987). Portanto, a Educação Popular por ser uma educação do povo, com o povo e 

para sua libertação, é contra hegemônica, tornando-se um caminho possível e extremamente 
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necessário para a formação de uma nova cultura libertadora de homens e mulheres conscientes 

e atuantes para a produção de uma nova organização do espaço agrário brasileiro e da sociedade. 

 

“Nossa força resgatada pela chama,  
De esperança no triunfo que virá,  

Forjaremos dessa luta com certeza,  
Pátria livre operária e camponesa,  

Nossa estrela enfim triunfará”. 
Hino do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

 

Considerações finais  

No presente artigo fez-se o esforço de trazer alguns elementos para se pensar a realidade 

agrária brasileira, a partir de sua historicidade e das questões estruturais da 

produção/organização do espaço geográfico, que desembocam em problemas gritantes para o 

povo do campo (e da cidade), sendo tais questões consequências do processo excludente da 

reprodução capitalista no território desde a invasão pelos portugueses no ano de 1500. Por outro 

lado, a discussão realizada acerca dos fundamentos, princípios, objetivos, aplicabilidade e 

urgência da Educação Popular e sua importância para a formação do povo camponês e da massa 

popular oprimida em geral, que tem como tarefa principal atuar conscientemente e 

dialogicamente para a transformação dessa sociedade rumo a justiça social no campo e na 

cidade, dá o tom de esperança e viabilidade metodológica/pedagógica para o continuar da 

caminhada na luta por libertação.    
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IMPLICAÇÕES PARA A TERRITORIALIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS 

RURAIS NA MESORREGIÃO SUDOESTE DO PIAUÍ 

 

Jucelia Maria Rocha Oliveira,  

José Sampaio de Mattos Junior 

Resumo: 

 

Introdução: A modernização da agricultura brasileira implicou transformações significativas no 

campo e a medida que foi avançando tratou de incorporar novas áreas à sua dinâmica. É o caso 

das áreas correspondentes aos cerrados que se configuram nas últimas décadas como prioritárias 

ao desenvolvimento do agronegócio. Essa dinâmica marca o cerrado da mesorregião sudoeste 

piauiense que vem ganhando visibilidade nas últimas décadas com a expansão da fronteira 

agrícola.. As transformações resultantes dessa nova estrutura se refletem principalmente no 

campo, aprofundando a concentração fundiária, intensificando a grilagem de terras e 

consequentemente os conflitos por terra. É importante destacar que esse processo de expansão 

da fronteira trava a realização de uma reforma agrária. Isso se confirma ao observar que no 

Piauí há uma desigualdade na distribuição espacial dos assentamentos rurais e de famílias 

assentadas. Nesse viés, analisa-se as implicações para a territorialização dos assentamentos de 

reforma agrária no sudoeste piauiense. O processo investigativo da pesquisa contou com 

pesquisa teórica e metodológica, levantamento de dados em site oficial do Incra, trabalho de 

campo com aplicação de entrevistas semiestruturadas com assentados do projeto de 

assentamento Fazenda Flores localizado na mesorregião sudoeste do Piauí, além de entrevista 

com representante da Comissão Pastoral da Terra e do Incra. Fundamentação teórica: O cerrado 

da mesorregião Sudoeste do Piauí, vem sendo palco de transformações nas últimas décadas 

tendo em vista o processo de modernização agrícola, o que tratou de inseri-la a fronteira agrícola 

brasileira integrando juntamente com os estados do Maranhão, Tocantins e Bahia, a região 

denominada de MATOPIBA. De acordo com Silva (2007) a fronteira agrícola capitalista se 

caracteriza por meio de um processo de integração de um espaço geográfico não só pela 

economia nacional, mas também a nível global, através da expansão territorial da agricultura 

moderna. O avanço da fronteira agrícola no cerrado piauiense encontra-se intimamente ligado 
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ao processo de expansão geográfica do capital que está sempre em busca de novas áreas para 

se reproduzir. Nesse sentido, é importante ressaltar que os investimentos e incentivos fiscais 

foram um dos fatores que contribuíram de forma significativa para a apropriação da 

mesorregião sudoeste pela dinâmica do agronegócio. Segundo Monteiro e Aguiar (2006), 

apesar da modernização voltada para a ocupação dos cerrados piauienses ter-se iniciado na 

década de 1970, foi somente a partir da década de 1990, que esta se efetivou em termos 

produtivos, principalmente para a produção de grãos, com destaque para a soja. Essa dinâmica 

que marca o cerrado piauiense abre caminho também para a disputa pelo território, de um lado 

os novos atores detentores do capital, que chegam e se apropriam e do outro os camponeses que 

lutam para permanecerem e preservarem seus territórios. De acordo com Santos (2015) a 

introdução da moderna agricultura nos cerrados piauienses não resultou na eliminação das 

disparidades socioeconômicas preexistentes, de modo contraditório, as formas de dominação 

política, assim como as desigualdades econômicas e sociais se acentuaram. A inserção do 

território do Piauí na fronteira agrícola brasileira resultou em um processo de ocupação que 

tratou de agravar ainda mais a situação da estrutura fundiária no estado. O sul e sudoeste do 

Piauí encontram-se apropriados pela dinâmica do agronegócio, a concentração de terras se 

intensifica e consequentemente os conflitos agrários.Com o processo de apropriação a grilagem 

de terras atualmente se coloca como um dos graves problemas existentes nos cerrados 

piauienses tornando-se motivo de preocupação para as autoridades governamentais tendo em 

vista tanto o volume de terras apropriadas por meios ilegais como também o surgimento de 

casos de conflitos fundiários envolvendo posseiros, grileiros e produtores da moderna 

agricultura (ALVES, 2006). De acordo com Santos (2015) a dimensão especulativa da terra 

levou a sua apropriação privada concentradora e descordenada. A valorização das áreas dos 

cerrados piauienses contribui de forma significativa para dinamizar o mercado de terras, 

tratando de intensificar ainda mais o processo de territorialização do capital nessas áreas. 

Resultados: Percebe-se que as transformações recentes no sudoeste piauiense, decorrentes do 

processo de expansão da fronteira implicam na territorialização dos assentamentos rurais à 

medida em que aquele território é apropriado pelo capital e traz como consequência o 

agravamento da concentração fundiária. No Piauí, assim como no restante do país a realização 

de uma reforma agrária não foi implementada efetivamente e os assentamentos rurais vem se 

constituindo como principal forma de acesso à terra, representando muito para os camponeses, 
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pois nascem de suas lutas revelando a importância das mesmas e dos movimentos sociais para 

a conquista da terra. No entanto, observa-se que a distribuição espacial desses assentamentos 

pelo território piauiense é desigual, principalmente no que diz respeito a mesorregião sudoeste 

se comparada as outras regiões do estado. O Piauí conta com 499 projetos de reforma agrária 

numa área de 1.393.325,5400 ha, com capacidade para 34.345 famílias, mas com um total 

31.170 famílias beneficiadas (INCRA, 2017). Desse total, o número de assentamentos, assim 

como o de famílias assentadas concentra-se, sobretudo nas mesorregiões Norte e Centro-Norte 

piauiense, enquanto na mesorregião sudoeste esse número é inexpressivo. Isso mostra como o 

governo vem favorecendo a agricultura capitalista a medida que não intensifica a 

implementação de projetos de reforma agrária nas regiões de fronteira agrícola. A terra nas 

áreas de avanço do agronegócio, como é o caso do sudoeste do Piauí, torna-se super valorizada 

movimentando o mercado de terras. Além disso a grilagem de terras nessas áreas é marcante o 

que dificulta o processo de apropriação do território pelos camponeses. Todas essas questões 

colocam-se como entraves e podem explicar o “vazio” existente com relação aos assentamentos 

de reforma agrária. Além dessas questões os movimentos sociais têm concentrado suas ações 

mais ao norte do estado do Piauí, sem muita articulação na região sul e sem organização na luta 

pelo acesso à terra, os camponeses assistem seus territórios serem devorados pelo domínio do 

agronegócio. Diante disso, pode se dizer com relação a questão agrária piauiense, que não se 

está diante apenas da problemática da concentração fundiária, mas do avanço do capital no 

campo o que acrescenta novos elementos à questão agrária do estado, necessitando pois de 

avanços com relação a realização de uma reforma agrária no estado que possibilite o acesso à 

terra e proporcione condições para a permanência dos camponeses na mesma. Considerações 

finais: O cerrado da mesorregião sudoeste piauiense encontra-se apropriado pela agricultura 

moderna, processo que impacta o campo intensificando a problemática da questão fundiária. 

Os reflexos desse processo implicam a territorialização dos assentamentos rurais, tanto quando 

se observa os poucos assentamentos na área dos cerrados piauienses, assim como também as 

dificuldades que marcam os assentamentos criados. Em um contexto em que todos os 

investimentos voltam-se para o desenvolvimento da agricultura moderna, os camponeses além 

da luta para conquistar a terra, enfrentam o desafio de permanecer na terra sem as políticas 

públicas necessárias que permitam a reprodução da vida nesses espaços. Referências: ALVES, 

Vicente Eudes Lemos. Os cerrados piauienses e sua nova lógica de reprodução capitalista. In: 
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REFORMA AGRÁRIA NO BRASIL (2011-2016): A REFORMA (IM)POSSÍVEL 

 
Alysson André Oliveira Cabral1 

 
 
1. Introdução 
 
 O presente trabalho procura analisar os desafios da Reforma Agrária no Brasil durante 

o governo da presidente Dilma Rousseff (2011-2016), do Partido dos Trabalhadores (PT). O 

Partido historicamente havia defendido essa bandeira e apoiado a luta dos trabalhadores rurais 

sem-terra, mas, contraditoriamente, ajudou a fortalecer os latifundiários durante os 14 anos em 

que ocupou o poder executivo federal. 

 Desde o início deste século, difunde-se a tese de que não haveria mais uma questão 

agrária no Brasil. O agronegócio teria solucionado os problemas que justificavam a necessidade 

de Reforma Agrária. Contudo, o maior interesse do capital pelo campo e pelos recursos naturais 

nos últimos anos, inclusive o capital financeiro, e a continuidade do processo de “acumulação 

primitiva”, com a intensificação dos conflitos por terra e superexploração do trabalho, marcam 

atualmente a questão agrária no Brasil. 

 Nessa perspectiva, a Reforma Agrária permanece na agenda como política pública capaz 

de assegurar o desenvolvimento e a soberania territorial, atendendo às demandas econômicas, 

sociais e ambientais da sociedade. 

 A pesquisa bibliográfica procurou compreender essa contradição. Fundamentada nos 

conceitos de espaço geográfico e território, a Reforma Agrária é encarada como uma política 

que possibilita a conquista da terra de trabalho, de uma fração do território capitalista, da 

construção material e simbólica camponesa do território, os Territórios de Esperança. A 

Reforma Agrária também é encarada como uma política pública que visa redistribuir a 

propriedade ou a posse da terra com vistas principalmente a ganhos econômicos, sociais e 

políticos, conforme Moreira (2017), Moreira e Targino (2007), Oliveira (2010), Martins (1980), 

Fernandes (2012). 

 Como avalia Plínio de Arruda Sampaio, “a realização da reforma agrária pressupõe a 

presença de forças sociais capazes de mobilizar força suficiente para vencer a resistência dos 

 
1 Doutorando em Geografia no Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGG) da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) – alyssonufpb@yahoo.com.br 
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grupos econômicos e sociais que resistem à mudança do status quo”. Ele também adverte que 

“sob a liderança do latifúndio e das grandes empresas agroindustriais, a reforma agrária é 

combatida de maneira sistemática e implacável pelos segmentos da sociedade que dependem 

da super exploração do trabalho no campo e na cidade”. (SAMPAIO, apud ROCHA, 2013, p. 

449) 

 O texto está dividido em cinco seções, incluindo esta introdução. Na segunda seção, 

revisão da literatura sobre propriedade, território e Reforma Agrária. Na seção seguinte, o 

fortalecimento do agronegócio. Na quarta seção, uma análise do governo Dilma Rousseff. Por 

fim, considerações finais. 

 
2. Propriedade, território e Reforma Agrária 
 
 Com a popularização da ideia de que o Estado existe para proteger a propriedade 

privada, advogada por filósofos dos séculos XVI e XVII, consolida-se a união entre a burguesia 

e os monarcas, dando início a formação dos Estados capitalistas. 

 Enquanto no feudalismo havia uma relação quase umbilical entre o homem e a terra, no 

capitalismo é necessário a existência de um dono com pleno direito de propriedade que possa 

negociá-lo sem qualquer restrição, transferindo esse pleno direito de propriedade a outrem 

mediante um contrato de compra e venda. 

 Embora não sejam a mesma coisa, é comum se confundir propriedade privada com 

propriedade capitalista.  

 Para Martins (1980, p. 59), “a propriedade capitalista é uma das variantes da propriedade 

privada, que dela se distingue porque é propriedade que tem por função assegurar ao capital o 

direito de explorar o trabalho; é fundamentalmente instrumento de exploração”. 

  O referido autor distingue propriedade capitalista de propriedade familiar, embora 

ambas sejam propriedades privadas, e alerta que “são coisas completamente diferentes, ainda 

que a passagem de uma a outra seja muito sutil e a muitos pareça não existir diferença alguma”. 

Para ele, “a propriedade familiar não é propriedade de quem explora o trabalho de outrem; é 

propriedade direta de instrumentos de trabalho por parte de quem trabalha. Não é propriedade 

capitalista; é propriedade do trabalhador”. (MARTINS, 1980, p. 59) 
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 Especificamente em relação à terra, Martins (1980, p. 60) considera a propriedade 

capitalista como uma irracionalidade, pelo fato de que a terra é um produto natural. Por não ser 

produto do trabalho humano, não poderia ser capital. 

 A partir dessa concepção, desenvolve os conceitos de ‘terra de negócio’ e ‘terra de 

trabalho’.  

Quando o capital se apropria da terra, esta se transforma em terra de negócio, em terra 
de exploração do trabalho alheio; quando o trabalhador se apossa da terra, ela se 
transforma em terra de trabalho. São regimes distintos de propriedade, em aberto 
conflito um com o outro. Quando o capitalista se apropria da terra, ele o faz com o 
intuito do lucro, direto ou indireto. Ou a terra serve para explorar o trabalho de quem 
não tem terra; ou a terra serve para ser vendida por alto preço a quem dela precisa para 
trabalhar e não a tem. (MARTINS, 1980, p. 60) 

  

 Moreira e Targino (2007, p. 73) elaboraram o conceito de Território de Esperança com 

base na concepção de espaço de Milton Santos, para quem “o espaço é socialmente produzido, 

isto é, ‘criado pelo trabalho humano como natureza segunda, natureza transformada, natureza 

social ou socializada’ e ‘o resultado da ação dos homens sobre o próprio espaço, intermediados 

pelos objetos naturais e artificiais’”. 

 Com abordagem semelhante, Bernardo Mançano Fernandes concebe o espaço 

geográfico como uma dimensão que engloba territórios, regiões e lugares, todos construções 

humanas a partir das relações sociais que se estabelecem entre as pessoas e entre as pessoas e a 

natureza. 

O Espaço geográfico contém todos os tipos [de] espaços sociais produzidos pelas 
relações entre as pessoas, e entre estas e a natureza, que transformam o espaço 
geográfico, modificando a paisagem e construindo territórios, regiões e lugares. 
Portanto, a produção do espaço acontece por intermédio das relações sociais, no 
movimento da vida, da natureza e da artificialidade, principalmente no processo de 
construção do conhecimento. (FERNANDES, s.d., p.4) 

  

 Moreira e Targino (2007, p. 75-76) entendem o território 

a) como um espaço concreto, definido por fronteiras e delimitado por e a partir de 
relações de poder que se estabelecem e se transformam ao longo do tempo histórico; 
b) como uma porção do espaço socialmente produzido, que exprime as características 
do espaço a que pertence, porém, destaca-se pela dimensão que assume enquanto 
objeto de disputa e de enfrentamentos […]; c) como um produto da luta de classes e 
do confronto entre capital e trabalho. 

  

 Nessa mesma perspectiva, para Moraes (2000, p. 43-44) o território “se define pelo 

exercício do poder sobre um dado espaço” e “a formação dos territórios, apesar de quase sempre 
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possuir motivações econômicas bem determinadas, é fundamentalmente um ato político por 

excelência”. 

 Para ele, “não existe produção material do espaço sem produção simbólica, sendo a 

formação dos territórios e a apropriação dos lugares processos teleológicos, isto é, 

impulsionados por finalidades e ações conscientes”. (MORAES, 2000, p. 47)  

 Oliveira (s.d., p. 5), por sua vez, define o território como “produto concreto da luta de 

classes travada pela sociedade no processo de produção de sua existência”, enquanto Fernandes 

(s.d., p.2) lembra que “pensar o campo como território significa compreendê-lo como espaço 

de vida, ou como um tipo de espaço geográfico onde se realizam todas as dimensões da 

existência humana”. 

 O espaço agrário é entendido por Moreira e Targino (2007) como um segmento do 

espaço geográfico e, portanto, produto da ação humana sobre a natureza e das relações sociais 

que os homens estabelecem entre si. 

 “O espaço geográfico e o espaço agrário como um dos seus segmentos não constituem 

algo dado e acabado, mas algo dinâmico, determinado historicamente, um produto da ação do 

homem sobre a natureza e das relações que se estabelecem entre os homens através do processo 

de trabalho ao longo do tempo histórico”. (MOREIRA; TARGINO, 2007, p. 73) 

 Essa construção não é apenas material, mas também simbólica, e, por isso mesmo, a 

utopia é um elemento vital nesse processo.  

 Segundo Moreira e Targino (2007, p. 76), “o ‘Território de Esperança’ é aquele 

conquistado e construído pela luta de resistência camponesa para permanecer na terra; pela luta 

de ocupação de terra, promovida pelos trabalhadores sem terra; pela luta de consolidação das 

diferentes formas de ‘ruptura’ com o sistema hegemônico, isto é, com a organização social, 

econômica e política pré-existente no agro brasileiro. Na verdade, trata-se de um território novo, 

construído com base na utopia e na esperança”. 

 Como contraponto ao Território de Esperança, está o Território de Exploração, que tem 

como marcas “a concentração fundiária, a subordinação do trabalho, a dependência cultural e 

política dos trabalhadores e pequenos produtores aos ‘coronéis’”. (MOREIRA; TARGINO, 

2007, p. 76)  

 Entendendo o espaço geográfico como uma construção histórica e social, a partir do 

trabalho humano e sua interação com a natureza e os semelhantes, e o território como uma 
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fração desse espaço, a Reforma Agrária se insere na perspectiva de território com vistas a alterar 

a ocupação do espaço. Seria a conquista da terra de trabalho, de uma fração do território 

capitalista, da construção material e simbólica camponesa do território, o Território de 

Esperança. 

 Se a política pública é “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”, como define 

Thomas D. Dye (SOUZA, 2006, p. 5) e, “no Estado moderno, a ordenação burocrática é simples 

mandatária dos interesses expressos na aliança de classes que o configuram”, conclui-se que 

“na omissão há uma intenção e uma ação”, como assevera o sociólogo José de Souza Martins 

(1980, p. 153). 

 A Reforma Agrária é um exemplo evidente de uma política pública em que essa 

“omissão” do Estado tem “uma intenção e uma ação”. A intenção é não alterar a estrutura 

fundiária e a ação é o fortalecimento da classe proprietária de terras, com a implementação de 

políticas públicas que lhes favorecem. 

 Segundo autores como Oliveira (2007), Fernandes (2012) e Martins (1999), a Reforma 

Agrária é uma política pública que visa redistribuir a propriedade ou a posse da terra com vistas 

principalmente a ganhos econômicos, sociais e políticos. 

 Nessa mesma concepção, o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) define a Reforma Agrária 

como “o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante 

modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e 

ao aumento de produtividade”. 

 A política de Reforma Agrária também contribui para o surgimento de territórios de 

esperança, “onde a vida não seja comandada pelos nós da exploração, mas seja construída pelos 

laços de solidariedade, anunciando que outras formas societárias são possíveis”, como propõem 

Moreira e Targino (2007, p. 90). 

 Carter (2010, p. 46) apresenta a Reforma Agrária como um instrumento clássico de 

redistribuição de riqueza desde a Antiguidade, mas fatores demográficos, econômicos, sociais 

e políticos intensificaram a luta em torno do tema no século XX. 

 O acesso à terra por meio de Reforma Agrária foi defendido tanto pelo capitalismo como 

pelo comunismo, “seja mantendo a sua propriedade particular, seja transferindo-a para o 

Estado”. (RIBEIRO, 1987, p. 37). Mas, Carter (2010, p. 47) observa que, mesmo introduzidas 
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por variados sistemas políticos e ideológicos, no século XX, as experiências de Reforma 

Agrária foram associadas ou influenciadas de algum modo pela esquerda. 

 Na avaliação do referido autor, “a origem e o tipo de reforma agrária podem ser 

atribuídos a duas forças propulsoras básicas: uma proveniente da sociedade (ou “de baixo”) e a 

outra ancorada no Estado (ou “de cima”)”, mas, “na prática, nenhuma reforma agrária moderna 

poderia ocorrer na ausência de um Estado. Por definição, reformas agrárias implicam o 

envolvimento do Estado na reestruturação de relações de direito de propriedade ou, no mínimo, 

na regulamentação dos termos de posse no campo, em favor dos trabalhadores rurais”. 

(CARTER, 2010, p. 48) 

 Por essa razão, a expectativa era de que o Estado sob o governo dos trabalhadores 

patrocinaria uma efetiva política de Reforma Agrária. Entretanto, como observaremos na seção 

seguinte, tivemos a ascensão e o fortalecimento do agronegócio, como resultado da política 

econômica implementada. 

 
3. O “velho” latifúndio e o “moderno” agronegócio 
 
 No início dos anos 1990, quando as recomendações do “Consenso de Washington” 

começaram a ser implementadas no Brasil (abertura comercial e financeira, privatização, 

desregulamentação e redução do tamanho do Estado na economia), acreditava-se que um novo 

ciclo de crescimento econômico seria iniciado apoiado no investimento estrangeiro em 

atividades produtivas. 

 Ao longo da década, o capital estrangeiro foi atraído para investimentos de curto prazo 

à custa de elevadas taxas de juros, utilizadas na política de estabilização de preços, que gerava 

um crescente e insustentável déficit nas contas externas brasileiras, além do aumento do 

endividamento público. Esse tipo de política se esgotou em 1998, com a Crise da Rússia, que 

obrigou o Brasil, em janeiro de 1999, a desvalorizar o real. 

 A partir de então, a política macroeconômica passou a ser fundamentada em geração de 

superávits fiscais e no equilíbrio do Balanço de Pagamentos com saldos positivos na Balança 

Comercial, isto é, com aumento das exportações e redução das importações. 

 Nessa mesma época, a ascensão da China deu início a uma alteração nas relações de 

troca internacionais. De um lado, com uma política comercial agressiva, baseada em incentivos 

e câmbio desvalorizado, os baratos produtos industrializados chineses ganharam o mundo e 
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promoveram uma “deflação” nos preços dos produtos manufaturados. Por outro lado, o 

crescimento da economia chinesa provocou um aumento na demanda mundial por matérias-

primas e alimentos, elevando os preços das commodities.  

 Essa combinação possibilitou a inserção do Brasil em uma nova divisão internacional 

do trabalho. Sem competitividade perante os concorrentes chineses, a indústria brasileira passa 

a perder espaço na pauta de exportações ao mesmo tempo em que a exportação de produtos 

primários para a China passam a dominar. 

 Nesse cenário, a agropecuária empresarial se fortalece e amplia sua influência política. 

Aproveitando-se do discurso governamental, que havia apresentado a abertura comercial e 

financeira como uma política modernizante, o setor passa a se apresentar como moderno e a se 

autodenominar de agronegócio. 

 Na avaliação de Coelho (2016), o agronegócio é apenas uma nova denominação do 

latifúndio. Para ele, “ao se criar um aparato ideológico sobre o termo ‘agronegócio’ e ao se 

suprimir a palavra ‘latifúndio’, encontra-se uma maneira de ‘modernizar’ um modelo de 

produção antigo, baseado na concentração de terras e na monocultura para exportação”. 

(COELHO, 2016, p. 183) 

 Para Delgado; Bergamasco (2017, p. 18-19), “esse projeto [de modernização 

conservadora], articulado externamente pela ‘reprimarização’ do comércio exterior brasileiro, 

organiza-se internamente como pacto de poder entre cadeias agroindustriais, grande 

propriedade fundiária e o Estado, sob a forma de uma hegemonia política, contando com forte 

aparato ideológico (mídias, academia, burocracia), de certa forma dispensável durante o regime 

militar. Conta também com uma sólida bancada ruralista, que era também dispensável no 

período dos governos militares”. Conforme síntese de Alentejano ([2015], p. 2), o agronegócio 

é a “associação do grande capital agroindustrial com a grande propriedade fundiária, sob 

patrocínio fiscal, financeiro e patrimonial do Estado”. 

 Em 2001, para fortalecer o latifúndio e enfraquecer os movimentos de luta pela terra, o 

governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), do Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB),  proibiu que o imóvel rural ocupado fosse “vistoriado, avaliado ou desapropriado nos 

dois anos seguintes à sua desocupação, ou no dobro desse prazo, em caso de reincidência” e 

ameaçou de exclusão do Programa de Reforma Agrária os assentados ou inscritos no Programa 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 
ISBN: 978-85-415-1148-3                                                                            

497 
 

que participassem de protestos e manifestações de luta pela Reforma Agrária. (Art. 2º, 

parágrafos 6º e 7º, da Lei nº 8.629/93). 

 Nesse período, Alentejano ([2015], p. 7) identifica um processo de internacionalização 

da agricultura, com a intensificação “(1) do controle das transnacionais do agronegócio sobre a 

agricultura brasileira – seja pela determinação do padrão tecnológico (sementes, máquinas e 

agroquímicos), seja pela compra/transformação da produção agropecuária (grandes traders, 

agroindústrias); (2) da compra de terras por fazendeiros, empresas e grupos estrangeiros”. 

 No governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), do Partido dos Trabalhadores (PT), 

o agronegócio ganhou um impulso extra com o boom das commodities agrícolas, puxadas pelo 

aumento da demanda mundial por alimentos da China, pela especulação financeira 

internacional e pela política de biocombustíveis patrocinada pelo governo brasileiro. 

Contrariamente, a política de Reforma Agrária é esvaziada até sair da agenda política. 

 A atuação do Estado, via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), potencializou o agronegócio.  

 Segundo Firmiano (2014, p. 122),  

os governos do PT elevaram, assim, à máxima potência o espectro destrutivo das 
formas de acumulação de capital no campo que haviam despontado para equilibrar as 
contas externas, garantindo ao país um lugar na nova divisão internacional do 
trabalho. O agronegócio, por seu turno, pode se desenvolver livre de quaisquer 
restrições ou obstáculos, avançando indiscriminadamente sobre os recursos humanos 
e ecológicos disponíveis, ainda que as contradições deste processo sejam 
potencialmente devastadoras para o conjunto da sociedade. 

  

 Os defensores do agronegócio costumam incluir no setor atividades tradicionalmente 

classificadas como industriais ou de serviços, como as atividades financeiras, de transporte, de 

comercialização, de processamento industrial, de fornecimento de insumos (máquinas, 

equipamentos, fertilizantes, sementes, defensivos). Enfim, toda a rede de relacionamento 

econômico. 

 Ainda no governo Lula, os ruralistas conseguiram regulamentar a produção e 

comercialização de transgênicos no Brasil, barrar a regularização de terras quilombolas e 

impedir a atualização do índice de produtividade, que serve de parâmetro para as 

desapropriações de terras para fins de Reforma Agrária. (PETRY, 2013, p. 31) 

 Além da Lei de Biossegurança (Lei nº 11.105, de 24 de maio de 2005), Firmiano (2014, 

p. 90) destaca as medidas provisórias 422, 432 e 458; o desmonte do Código Florestal, iniciado 
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em 2009; o esboço do desmonte do Código da Mineração; a MP do Bem (Lei nº 11.196, de 21 

de novembro de 2005), que no art. 118 permitiu a legitimação de posse na Amazônia Legal de 

áreas públicas ocupadas até 500 ha; a MP 410 e a Lei nº 11.718, que reduziu os direitos 

trabalhistas dos trabalhadores rurais temporários; a MP 422 (Lei nº 11.763, de 1º de agosto de 

2008), que ampliou a legitimação de posse até 1.500 ha na Amazônia Legal; a transferência de 

terras da União para o estado de Roraima (MP 454), em 2009, o que facilita o repasse ao 

agronegócio; a instrução normativa nº 49 do Incra, que dificultou o reconhecimento de terras 

quilombolas; a MP 458 (Lei nº 11.952, de 25 de julho de 2009), que ampliou os mecanismos 

para regularização da grilagem de terras públicas na Amazônia Legal; a MP 432 (Lei 

11.774/2008), que aprova nova renegociação das dívidas dos ruralistas; a Lei nº 12.873, de 24 

de outubro de 2013, e o Decreto nº 8.133, de 28 de outubro de 2013, que liberam agrotóxicos 

ainda não aprovados no Brasil e o uso de substâncias para outra finalidade daquela aprovada 

anteriormente. 

 Como bem resume Fernandes (2012, p. 13),  

a ordem foi não tocar no território do agronegócio, porque este é o modelo de 
desenvolvimento da agricultura do Brasil. Os enfrentamentos a este modelo foram 
reprimidos e os movimentos e seus membros criminalizados. As políticas públicas 
elaboradas foram direcionadas pelo paradigma do capitalismo agrário, subordinando 
e enfraquecendo o campesinato. 

  

 Na próxima seção, procura-se analisar brevemente a política de Reforma Agrária 

durante o governo Dilma Rousseff (2011-2016), destacando as contradições, as ações e as 

omissões desse período da história nacional em que os trabalhadores, em tese, estiveram no 

poder.  

 
4. Reforma agrária no governo Dilma 
 
 No governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), enquanto o agronegócio se 

fortalecia, a política de Reforma Agrária era esvaziada. 

 Oliveira (2010) avalia que, no primeiro governo Lula, tivemos a “não reforma agrária” 

e, no segundo mandato, o início da “contrarreforma agrária”, que seria o repasse de terras 

públicas, constitucionalmente destinadas à Reforma Agrária, para os latifundiários que as 

ocupavam ilegalmente (grileiros). 

 Inicialmente, o governo Lula procurou adotar uma política ambígua, aparentemente 

tentando promover tanto o agronegócio quanto a agricultura camponesa. A primeira, sob 
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responsabilidade do Ministério da Agricultura e a segunda pelo Ministério de Desenvolvimento 

Agrário. Contudo, Firmiano (2014, p. 22) classifica a política como de integração do campo, 

em que caberia ao agronegócio a produção de commodities para exportação, enquanto caberia 

à agricultura familiar a produção para o mercado interno, subordinada direta ou indiretamente 

ao agronegócio. 

 O alto índice de aprovação aos oito anos da gestão Luiz Inácio Lula da Silva garantiu 

mais quatro anos de governo ao PT. Tendo Lula como cabo eleitoral, a ex-ministra de Minas e 

Energia e da Casa Civil Dilma Rousseff chegou à Presidência da República. Mantendo as 

alianças políticas costuradas pelo antecessor, que reunia partidos de centro-esquerda e de 

centro-direita, o programa de governo da candidata prometia manter e ampliar as ações que 

vinham sendo executadas pelo partido desde 2003. 

 Com relação à Reforma Agrária, a proposta de governo registrada no Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) apresenta três promessas genéricas especificamente sobre o tema e mais três 

que contemplam os pequenos agricultores. 

k) intensificação dos assentamentos e apoio técnico aos assentados; I) continuar, 
intensificar e aprimorar a reforma agrária de modo a dar centralidade ao programa na 
estratégia de desenvolvimento sustentável do país, com a garantia do cumprimento 
integral da função social da propriedade; m) fortalecer a política integrada e 
diferenciada para o desenvolvimento sócio-econômico e cultural dos assentamentos; 
n) continuar e aprimorar as políticas de fortalecimento da agricultura familiar e da 
agroindústria familiar e instituir vigoroso programa de produção agro-ecológica; o) 
estímulo ao cooperativismo e outras formas de economia solidária, fortalecendo o 
papel da economia solidária nos programas de ação do governo; p) fortalecer política 
de incentivo ao cooperativismo de agricultura familiar e economia solidária como uma 
estratégia de desenvolvimento sustentável do país, redução da pobreza e geração de 
renda; (Rousseff, 2010) 

  

 Como atesta Maciel (2012), a eleição de Dilma Rousseff, em 2010, se deu numa situação 

de deslocamento do eixo político ainda mais para a direita”. Contudo, é exagerada a afirmação 

do autor de que ela tenha “iniciado uma transição de um governo neoliberal moderado para um 

governo neoliberal extremado” ainda no primeiro mandato. 

 Ele também identificou um aumento da intolerância do Estado, independentemente da 

coloração partidária, nas três esferas administrativas (federal, estadual e municipal) em relação 

aos trabalhadores organizados, “com a aplicação sem rebuços da violência policial amparada 

em decisões de um sistema judiciário crescentemente hostil aos movimentos sociais e suas 

formas de luta”, em que “prevalece uma postura de criminalização dos movimentos sociais e 

de indiferença às suas reivindicações, proliferando sentenças de despejo e reintegração de 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 
ISBN: 978-85-415-1148-3                                                                            

500 
 

posse; ilegalidade de greves, principalmente as de servidores públicos; multas a sindicatos; 

processos criminais contra lutadores sociais; sem falar na ‘demonização’ efetuada pela grande 

mídia”. (MACIEL, 2012, p. 6-7) 

 A Comissão Pastoral da Terra (CPT) apontava como desafios do governo Dilma 

Rousseff prioridade à soberania alimentar, limitar o tamanho da propriedade da terra, aprovar 

Projeto de Emenda Constitucional (PEC) que prevê o confisco de terras de escravagistas, 

demarcar terras indígenas e quilombolas, promover a aferição da função social da terra pelos 

vários pontos fixados na Constituição e atualizar os índices de produtividade. (ESQUERDO; 

BERGAMASCO, 2015, p. 18-19) 

 Nenhum desses desafios foi enfrentado. Pelo contrário, tímidas ações nessa direção 

foram esvaziadas e paralisadas. 

 Como observou Alentejano ([2015], p. 4),  

o mais grave é verificar que a partir do segundo governo Lula também há uma 
regressão na política de assentamentos e isto se intensifica no primeiro governo 
Dilma, sendo que neste caso, não estamos diante de uma ofensiva de um governo de 
direita contra os movimentos sociais, mas do abandono da política de criação de 
assentamentos por governos supostamente de esquerda, resultado do bloqueio 
estrutural da reforma agrária em favor da expansão do agronegócio. 

  

 As mais importantes alterações legais, infra-legais e normativas (decretos, resoluções 

etc.) ocorridas no governo Dilma Rousseff contrárias à Reforma Agrária foram as mudanças no 

Código Florestal, em 2012; a Lei nº 13.001/2014, que trata da titulação privada das terras 

oriundas de programas de Reforma Agrária; a Lei nº 13.738/2015, que trata da ratificação de 

registros de terras na faixa de fronteira; a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) e da Ouvidoria Agrária Nacional (recriada em situação precária); os cortes 

orçamentários levando à extinção, esvaziamento e degradação de várias políticas e programas, 

como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); paralisação completa do reconhecimento 

e demarcações de terras indígenas e quilombolas; não desapropriação e criação de novos 

assentamentos, especialmente a partir de 2014. (SAUER; LEITE, 2017)  

 Sem números robustos para apresentar na campanha de reeleição, a candidata faz um 

balanço da Reforma Agrária nos 12 anos de governo do PT, quando “771 mil famílias tiveram 

acesso à terra por meio da Reforma Agrária, com acesso a crédito fundiário”. Segundo a 

Proposta de Governo registrada no TSE, em 2014, “entre 2003 e 2013, 51 milhões de hectares 
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foram incorporados pelo programa de reforma agrária”. Contudo, não faz qualquer promessa 

sobre o tema para o segundo mandato. 

 No parágrafo seguinte da proposta de governo, apresenta a expansão na produção de 

grãos no mesmo período como resultado das políticas de crédito e de apoio à produção. 

Foram adotadas também políticas consistentes e continuadas de apoio ao agronegócio 
e à agricultura familiar. A produção de grãos saltou de 96 milhões de toneladas em 40 
milhões de hectares, na safra 2001/2002, para 191 milhões de toneladas em 56 milhões 
de hectares, na safra 2013/2014. Tamanho aumento da capacidade de produção e da 
produtividade foi possível pela expansão do crédito e das políticas de apoio à 
produção e será ainda mais impulsionada pela conclusão de obras estratégicas de 
infraestrutura. (Rousseff, 2014) 

  

 A proposta da então candidata também destaca o apoio ao agronegócio que a aprovação 

do novo Código Florestal e a flexibilização do licenciamento ambiental propiciaram. 

Após anos de debate, conseguimos aprovar, em 2013, o novo Código Florestal, que 
garantiu as bases mais sustentáveis para a produção agrícola e mais segurança jurídica 
para os produtores. Também aprimoramos os mecanismos de licenciamento ambiental 
e avançamos na regulamentação do uso sustentável de nossa biodiversidade. 
(Rousseff, 2014) 

  

 Nas promessas para o futuro governo, destaca a política de crédito ao agronegócio e à 

agricultura familiar. 

 “Para a safra de 2014/2015, estão previstos R$ 156,1 bilhões para financiar o 

agronegócio. Como resultado da política de fortalecimento da agricultura familiar, com crédito, 

seguro safra e políticas de comercialização, a renda no campo aumentou 52%, em termos reais, 

nos últimos quatro anos. Para a safra 2014/2015, o crédito para agricultura familiar será de 

R$ 24,1 bilhões.” (Rousseff, 2014) 

 Com uma vitória apertada no segundo turno, Dilma Rousseff assumiria o segundo 

mandato com base parlamentar frágil e uma oposição de centro-direita fortalecida, o que acabou 

levando ao afastamento da presidente pouco mais de um ano após a eleição, num processo de 

impeachment comandado pelo PMDB, partido do vice-presidente Michel Temer. Curiosamente, 

a bancada ruralista apoiou a deposição da Presidente sob alegação de crime de responsabilidade, 

por ter-se utilizado recursos do Banco do Brasil para financiamento do Plano Safra, medida que 

beneficiava o setor. 

 Se Firmiano (2014) constata um fortalecimento dos agronegócios nos governos do 

Partido dos Trabalhadores, por que razão esse grupo liderou o processo de deposição da então 

presidente Dilma Rousseff? Mitidiero Jr.; Feliciano (2018), que compartilham de visão 
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semelhante sobre os benefícios que os agronegócios tiveram nos governos petistas, acreditam 

que eles não estavam satisfeitos com tanto, eles queriam mais. 

A oligarquia rural, rebatizada de agronegócio, nunca aceitou as conquistas dos 
movimentos sociais organizados e muito menos “engoliu” uma série de pequenas 
concessões dos governos do Partido dos Trabalhadores aos homens e mulheres do 
campo. Atualmente, as terras das sociedades indígenas, as áreas quilombolas, os 
projetos de assentamento de reforma agrária e as áreas de proteção ambiental são o 
foco de ataques dos ruralistas nos âmbitos dos poderes legislativo, executivo e 
diretamente nos espaços rurais, sendo que, por um lado, os ataques se dão no âmbito 
político-legislacional e, do outro, por meio de crimes contra a vida, geralmente por 
meio da execução de violência física contra os povos do campo. (MITIDIERO JR.; 
FELICIANO, 2018, p. 226-227) 

  

 Sauer; Leite (2017) consideram que a publicação de acórdão do Tribunal de Contas da 

União (TCU), em 2016, pode ser considerada um marco na paralisação das ações de Reforma 

Agrária, associado ao crescimento do espaço político da bancada ruralista que deu apoio 

incondicional ao impeachment. 

 Os números oficiais da Reforma Agrária no governo Dilma Rousseff mostram redução 

nos principais indicadores. Esses números são ainda menores se considerarmos que as 

estatísticas oficiais estão infladas com as ações de reordenação fundiária, regularização 

fundiária e reassentamentos fundiários decorrentes de obras de infraestrutura, como alerta 

Oliveira (2010). 

 No governo Dilma Rousseff, a média anual de decretos de desapropriação assinados 

caiu para 54, no primeiro mandato, e para apenas 10, no segundo mandato. A área média foi de 

98.458 ha ao ano, no primeiro mandato, passando para apenas 17.545 ha ao ano, no segundo. 

Foram implantados em média 126 projetos de assentamento por ano, no primeiro mandato, e 

apenas 55 por ano, no segundo, com área média de 739.052 ha e 116.977 ha, respectivamente. 

O número de famílias beneficiadas foi, em média, de 26.838 ao ano, no primeiro, e de 14.010 

ao ano, no segundo mandato. 

 Registre-se que, no início do segundo mandato, em 2015, o governo adotou um 

expressivo corte de despesas, impactando fortemente os gastos e investimentos sociais, com 

reflexos na política de Reforma Agrária e de apoio à agricultura familiar. 

 Conscientes das dificuldades de uma Reforma Agrária clássica (burguesa) no Brasil e 

da impossibilidade de uma Reforma Agrária socialista, o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

sem Terra (MST) propõe a Reforma Agrária Popular. A proposta consiste na distribuição de 
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terras e criação de agroindústrias cooperativas (para agregar valor à produção dos camponeses), 

com apoio do Estado, através das políticas públicas. (FIRMIANO, 2014, p. 208), 

 Ao final do governo Dilma, Rubem Siqueira, da coordenação da Comissão Pastoral da 

Terra (CPT), classificou a política agrária da presidente deposta como “a pior de todos os 

governos desde  a Ditadura Civil-Militar”. Para ele, “enquanto o governo Lula ainda fez um 

esforço para conciliar reforma agrária, agricultura familiar e agronegócio, a gestão de Dilma 

teria abandonado a ideia de distribuir terras”. (ISA, 2016) 

 Contudo, especialistas, militantes e políticos consideram “que as administrações petistas 

fizeram esforços relevantes para tentar estruturar os assentamentos e dinamizar a agricultura 

familiar”. Entre eles, “o incremento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf), com uma série de linhas de financiamento agrícola, e a criação do Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA), de compra da produção desses segmentos”. (ISA, 2016) 

 O professor Carlos Frederico Marés, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(PUC-PR), avalia que desde “2003, 2004, quando o Lula não consegue alterar a estrutura 

jurídica para promover a reforma agrária, os setores do agronegócio e do ruralismo, junto com 

o Judiciário, começam a tomar cada vez mais posições francamente contrárias à reforma 

agrária. Isso é um crescendo”. (ISA, 2016) 

 Ele também observa que “os setores do agronegócio começam a pressionar para a 

modificação das leis de dentro do governo, não de fora, nos dois governos [de Lula e de 

Dilma]”.  

 Já o líder do MST João Pedro Stédile avalia que os fatores que provocaram o retrocesso 

na Reforma Agrária no governo Dilma foram: 

a falta de uma visão estratégica para o campo; a aliança política que se aprofundou 
com o agronegócio; uma visão distorcida de que a reforma agrária é cara, como se 
dependesse de recursos do tesouro; e uma equipe administrativa muito tecnocrática e 
ignorante para os temas agrários, em especial na Casa civil, que passou a brecar todos 
os processos de desapropriação. (João Pedro Stédile, MST, apud ISA, 2016) 

  

 O número de conflitos no campo permaneceu elevado, embora após a deposição da 

presidente Dilma os números levantados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) tenham 

registrado significativo aumento. 

 Porto-Gonçalves et al. (2017) consideram que, desde o início do segundo mandato de 

Dilma Rousseff, estaria em curso um processo de “ruptura política”. Esse processo seria 

responsável pela paralisação ou drástica redução de todas as ações em prol das comunidades do 
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campo, pelo impeachment da presidente eleita democraticamente e pelo desmantelamento de 

todas as políticas públicas de apoio aos povos do campo e à agricultura familiar. O resultado 

foi um aumento das práticas de violência de fazendeiros, madeireiros, mineradoras, empresários 

e grileiros contra camponeses, indígenas, quilombolas, assentados e sem terras, como 

constatado pela CPT no anuário “Conflitos no Campo Brasil”. 

 Esse processo de “ruptura política” culminou com a controversa eleição de Jair 

Bolsonaro, em 2018, como presidente da República, patrocinado por empresários e banqueiros 

e apoiado por setores conservadores da sociedade. Entre as principais promessas do então 

candidato, criminalização dos movimentos sociais, apoio ao uso da violência pelos 

latifundiários, retirada de direitos trabalhistas e extinção da justiça do trabalho, fim da 

demarcação de terras indígenas e quilombolas, afrouxamento da fiscalização e da legislação 

ambiental e de exploração mineral. 

 
5. Considerações finais 
 
 A vitória do Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições presidenciais de 2002, 2006, 

2010 e 2014 aparentemente apontam para um período de ascensão da classe trabalhadora ao 

poder no Brasil. Mas, a aliança de classes que significou as eleições e reeleições de Lula e 

Dilma Rousseff cobrou um preço elevado à sociedade. 

 Nos 12 anos em que ocupou o executivo federal, o PT abandonou bandeiras históricas 

dos trabalhadores, como a defesa da Reforma Agrária, por uma política econômica que 

contraditoriamente privilegiou o latifúndio representado pelo agronegócio. 

 Apesar da força eleitoral do PT nesse período, todo o aparato do Estado foi utilizado 

para promover ações contrárias aos interesses populares. Os programas de crédito, 

comercialização, educação, saúde, obras de infraestrutura e assistência técnica foram na 

contramão da direção indicada por Carter (2010) com vistas a uma Reforma Agrária 

progressista. 

 Como constatado, a Reforma Agrária não só não foi realizada como saiu do programa 

de governo do partido. Ironicamente, a pauta do latifúndio avançou e os representantes do 

agronegócio no Congresso Nacional foram os principais responsáveis pela deposição da 

presidente Dilma Rousseff, acusada de crime de responsabilidade por uma medida que 

beneficiou o setor. 
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 A utopia de que um governo trabalhista, historicamente comprometido com a bandeira 

da Reforma Agrária, possibilitaria a ampliação de Territórios de Esperança deu lugar a 

constatação de que a conquista desse espaço só é possível com a construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária. 

 A ruptura política, iniciada em 2015, significou também o início de um retrocesso social 

sem precedentes na história nacional, com a desestruturação das ações do Estado nas áreas 

social, trabalhista, previdenciária, ambiental, de educação, cultura, saúde pública, direitos 

humanos. Avanços conquistados lentamente nas últimas décadas estão sendo rapidamente 

suprimidos. 

 Só a organização dos trabalhadores do campo e da cidade poderá deter o processo em 

curso e retomar a trajetória de construção de Territórios de Esperança.  
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MEMORIAL DAS LIGAS E LUTAS CAMPONESAS: A CRIAÇÃO DE 

INSTRUMENTOS DE LUTA NA CONSTRUÇÃO DE TERRITÓRIOS DE 

ESPERANÇA 

 

Bárbara Zen,  

Emilia de Rodat Fernandes Moreira,  

Tessy Priscila Pavan de Paula Rodrigues 

Resumo: 

 

Introdução. Este trabalho tem como objetivo refazer o percurso de criação de um instrumento 

de luta e resistência a partir do resgate da memória coletiva camponesa, presente em um 

território marcado pela luta por reforma agrária no interior do estado da Paraíba, como parte do 

processo de consolidação dos chamados “territórios de esperança”. Ele se pauta na pesquisa 

bibliográfica, no relato de experiências vividas e no trabalho de campo. Sua estrutura 

compreende uma rápida discussão sobre o conceito de território de esperança, uma 

contextualização histórica do Memorial e a apresentação das novas formas de luta e resistência 

desenvolvidas com a comunidade Barra de Antas no âmbito da instituição como forma de 

contribuição para a formação crítica das novas gerações, das mulheres e dos camponeses. 

Refletindo sobre Território de Esperança. A expressão “Território de Esperança” foi cunhada 

por Moreira (2006) para quem ele constitui: O território construído e conquistado pela luta de 

resistência e de ocupação promovida pelos trabalhadores, com o apoio da Igreja, de movimentos 

sociais, universidade e ONGs, bem como o resultante da luta pela consolidação das diferentes 

formas de agricultura camponesa. Trata-se de um território construído com base na utopia e na 

esperança. Seu processo de construção não é fácil, uma vez que ele está sempre sendo ameaçado 

das mais diversas formas pelo capital. Daí a necessidade de que ele incorpore a luta por 

solidariedade e a luta por uma formação política crítica dos camponeses como metas a fim de 

possibilitar a redução das contradições e das desigualdades internas e o fortalecimento da 

resistência ao capital. Uma coisa é certa, o Território de Esperança com suas vulnerabilidades 

e contradições ainda constitui a sinalização de uma forma experienciada de organização social 

diferente daquela marcada pela subordinação, pela dominação, pela bestialidade da exploração. 
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Uma forma experienciada de organização social singular, singularidade de ordem seja “da 

sensibilidade pessoal ou da criação, da invenção de um outro modo de relação social, de uma 

outra concepção do trabalho social, da cultura, etc.” (GUATTARI, 1986:281). Moreira (2018, 

p.6) acrescenta alguns aspectos peculiares ao que ela denomina de Território de Esperança na 

medida em que considera também que: O Território de Esperança simboliza, além de uma 

“ruptura” mesmo que parcial ou momentânea com a forma de organização social, econômica e 

política dominante, uma forma de resistência à dominação do capital no campo e na cidade. O 

Território de Esperança surge de dentro do território capitalista rompendo com a sua lógica 

clássica, mas, simultaneamente, sendo um resultado do próprio caráter assumido pelo 

desenvolvimento contraditório e combinado do capital. Não se trata, pois, de um território 

gestado por um amplo processo revolucionário, mas pela rebeldia e pela insurgência contra a 

ordem estabelecida podendo se constituir numa possibilidade transformadora. Por isto ele só 

pode ser entendido como parte integrante de um processo. Daí o Território de Esperança se 

constituir num Território em movimento, vivo, que experiencia um processo contínuo de 

(re)criação, (re)definição, (re)delimitação. Território inacabado, por conseguinte, sujeito a 

contradições, avanços, retrocessos, ganhos e perdas. Território de Esperança que não quebrou 

as amarras com o capital, mas a ele resiste, embora ainda não tenha conseguido emancipar-se. 

Para Mészáros (1995), o Território de Esperança só se constituiria em algo acabado com a 

erradicação completa do sistema metabólico do capital, o qual é composto pelo tripé: capital, 

trabalho assalariado e Estado. Esses três elementos são indissociáveis, sendo impossível, na 

concepção do autor, a superação do capital sem a eliminação do conjunto dos elementos que 

formam o núcleo central do sistema. No seu entender, não basta eliminar um ou mesmo dois 

elementos do sistema metabólico do capital, é preciso eliminar os três ao mesmo tempo. “É 

absolutamente crucial reconhecer que o capital é um sistema metabólico, um sistema 

metabólico socioeconômico de controle” (MÉSZÁROS, 1995, p.131). Então, conseguindo-se 

derrotar o capitalista, mas permanecendo o sistema fabril (com todo o processo produtivo 

funcionando) e a divisão do trabalho, nada mudará nas funções metabólicas da sociedade. “Os 

socialistas não podem continuar com a ilusão de que tudo se resume a abolir o capitalismo 

privado - porque o problema real permanece” (MÉSZÁROS, 1995, p.136). Então, tendo em 

vista todo o esgotamento das estratégias anteriores de superação do capital, para Mészáros, nos 

dias atuais, a única possibilidade existente para se alterar as tendências destrutivas do capital é 
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a sua superação pelo socialismo a partir da supressão do controle alienante e desumano do 

capital sobre o trabalho. A questão da quebra de controle é colocada em primeiro lugar no 

confronto contra o capital. “O verdadeiro alvo da transformação emancipatória é a completa 

erradicação do capital como modo de controle totalizante do próprio sociometabolismo 

reprodutivo” (MÉSZÁROS, 1995, p.451), e não somente, acrescenta Mészáros, “o 

deslocamento dos capitalistas da condição historicamente específica de personificações do 

capital” (p. 451).Assim sendo, as frações do território capitalista conquistadas pela luta 

camponesa com a participação dos movimentos sociais e da Igreja na Paraíba constituem 

“Territórios de Esperança”. Contextualização histórica do Memorial. No ano de 2006 foi criado 

o Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, na Comunidade Barra de Antas, que está localizada 

no município de Sapé, no estado da Paraíba. A comunidade é composta por 160 famílias de 

camponeses, com atividades diversificadas tais como: agricultura e agropecuária, pesca 

artesanal e extrativismo. As Ligas Camponesas surgiram como um importante movimento de 

luta e resistência contra a concentração da terra e do capital, mobilizando muitas famílias no 

interior do estado de Pernambuco. Foi na comunidade de Vitória de Santo Antão, no ano de 

1955, que a comunidade se organizou e formou uma associação de foreiros no engenho Galiléia, 

chamada Sociedade Agrícola de Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco (SAPP), composta 

por 140 famílias que viviam, ao todo, em cerca de 500 hectares de terra. Dessa história foi sendo 

construída a resistência, quando os moradores da comunidade ocuparam as terras improdutivas 

da Fazenda Antas, situada às margens do rio Gurinhém, em 19 de novembro de 1997, com o 

apoio da Comissão Pastoral da Terra. Esse novo processo de luta por reforma agrária envolveu 

durante mais de 20 anos praticamente todo o conjunto da comunidade. A fazenda chegou a ser 

desapropriada, porém, uma intervenção do Bispo Dom Aldo Pagotto, da arquidiocese da 

Paraíba, pautada na falta de veracidade de fatos para impedir a posse da terra pelos agricultores 

e suas famílias uma vez que era aliado dos proprietários colocou a propriedade subjúdice. O 

processo que estava correndo junto ao Supremo Tribunal Federal, foi encerrado neste ano de 

2019, imediatamente após a posse do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. A partir da 

mediação política e social realizada por colaboradores do Memorial na comunidade, outras 

formas de organização vêm sendo construídas paralelamente e de forma entrelaçada, as quais 

iremos citar a seguir. Roçado coletivo. Ao longo dos últimos cinco anos foi estruturado um 

grupo de famílias que passaram a se reunir para formações e para produzir um roçado coletivo 
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na área tombada como patrimônio histórico cultural, abrangendo 6 hectares do total de 7,7 

hectares tombados. Esse grupo nasceu da necessidade de produção para a subsistência e 

reprodução social das famílias da comunidade que lutam pela terra há quase 21 anos. Dessa 

forma, foi cedido esse espaço para que algumas famílias sem-terra pudessem trabalhar para 

garantir o seu sustento alimentar. Farmácia natural com plantas nativas O grupo Nossa Senhora 

dos Remédios foi formado há aproximadamente dois anos, é composto por 10 mulheres, que 

utilizam a mata nativa da região para a fabricação de remédios artesanais, como: sabonetes, 

xampus, xaropes, pomadas, garrafadas, tinturas etc. É coordenado pela professora Salete 

Horácio, parceira de nossa instituição e grande conhecedora da educação popular para a saúde 

coletiva em territórios com traços de tradicionalidade. Hoje as mulheres escoam a sua produção 

nas comunidades do seu entorno e, em especial na Feira Agroecológica da Ecovárzea, realizada 

na Universidade Federal da Paraíba. Hoje realizamos com as mulheres oficinas em torno dos 

princípios da Economia Feminista, com o apoio da Marcha Mundial das Mulheres. Mediação 

política e social. Nessa atividade a nossa perspectiva é o fortalecimento da organização do povo, 

para que o ideário das Ligas Camponesas continue vivo e referenciando as lutas das novas 

gerações. Para tanto, mapeamos, com a ativa participação da comunidade, as suas necessidades 

organizativas e passamos a atuar no sentido da mediação e interlocução política e social dos 

moradores da comunidade Barra de Antas com as instituições externas, a fim de ajudar a 

organizar a população na luta por seus direitos sociais. Formação de uma cozinha verde 

comunitária Nesse processo está ocorrendo a formação técnica de parte das mulheres que 

compõem o grupo do quintal produtivo (conhecido também por Roçado Coletivo), onde 

realizamos oficinas e intercâmbios de experiências com outras cozinhas comunitárias que 

trabalham com os conceitos de alimentação saudável, produção agroecológica e 

comercialização dentro dos princípios da Economia Solidária, em total consonância com o 

projeto de Reforma Agrária Popular defendido nos seio de nossa organização. Considerações 

finais. Dessa forma, o Memorial das Ligas e Lutas Camponesas é um local de formação e de 

referência para os camponeses da região. Porém, apesar do fortalecimento da organização 

popular, ainda podemos sentir os limites da não conquista da terra pelos camponeses. Dentre 

todas as atividades realizadas, o fator limitante para a comunidade é a posse da terra, uma vez 

que mesmo ocorrendo a cessão de espaço na área tombada, o número de famílias ainda é 

bastante reduzido, o que acaba por não desencadear um processo mais radical de mudança. 
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Assim, identificamos que o Memorial vem se constituindo como um Território de Esperança 

na medida em que possibilita transformar a forma de vida dos camponeses que ali vivem e 

trabalham, porém, em processo de consolidação. 
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HISTÓRIA E IMPORTÂNCIA DA COOPERATIVA DOS CAMPONESES SUL 

MINEIRA (CAMPONESA) PARA A AGRICULTURA FAMILIAR NO 

SUL/SUDOESTE DE MINAS GERAIS 

 
Rodrigo Santos de Andrade1 

                                       
 
Introdução 
 
 Considerando a proeminência da concentração fundiária no Sul/Sudoeste de Minas 

Gerais, beneficiando grandes proprietários de terras da região, principalmente relacionado a 

cultura de café por meio de práticas relacionadas ao agronegócio, a sobrevivência da agricultura 

familiar torna-se complicada, sendo necessária a união desses agricultores para que o cenário 

de exclusão e segregação seja alterado. O objetivo do presente trabalho é analisar as 

dificuldades que a agricultura familiar encontra na produção e escoamento dos alimentos 

produzidos, bem como contextualizar a história de formação da Cooperativa dos Camponeses 

Sul Mineiros (Camponesa), presente no município de Campo do Meio-MG, destacando a 

importância dos agricultores familiares, acampados e assentados, presentes neste município.  

 Há de se evidenciar que as cooperativas são criadas para transpor os percalços gerados 

pelas práticas invasivas do modelo vigente do agronegócio, o qual está intimamente ligado a 

falta de políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, de modo que haja meios de 

subsistência e melhores estratégias organizativas na cooperativa para garantir a sobrevivência 

dessas famílias e seu modo de vida, sobretudo as assentadas e acampadas. 

 A elaboração deste trabalho se deu a partir dos seguintes desenvolvimentos 

metodológicos: 1) levantamento e revisão bibliográfica, referentes aos temas questão agrária, 

agricultura familiar, assentamentos, agroecologia e cooperativismo, sobre os assentamentos 

Primeiro do Sul e Nova Conquista II; 2) Dados primários:  Trabalhos de campo em 

acampamentos e assentamentos rurais no município de Campo do Meio-MG, com entrevistas 

com representantes da Cooperativa dos Camponeses Sul Mineiros (Camponesa).  

Partindo dessas informações, é salientado que o objetivo desse trabalho é evidenciar a 

trajetória da cooperativa Camponesa, seus desafios e conquistas, sobretudo para a reprodução 

 
1 Graduando em Geografia Licenciatura na Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) – 
andrade.rodrigoh@gmail.com 
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social das famílias assentadas e acampadas no município em questão.  

Ressalta-se que esse trabalho é parte do relatório de pesquisa do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 02/2018, realizado na UNIFAL-MG, financiado pelo 

CNPQ 

Palavras-chave: Cooperativa; Estratégia de sobrevivência; Produção e Escoamento.  

 

Movimentos sociais e agroecologia 

A predominância do agronegócio no Brasil, com o cultivo extensivo de monoculturas, 

totalmente dependente de insumos industrializados, excessivamente danosos ao meio ambiente, 

garante a reafirmação da progressão de desigualdades, dada a enormidade de impactos 

negativos (ambientais e sociais) causados pela maneira de obtenção e uso da terra, o que fere 

os direitos dos agricultores familiares e altera substancialmente seu modo de vida.  

 A agricultura camponesa assumiu, no tempo e no espaço, uma grande diversidade de 

formas sociais, sendo muito difícil estabelecer um único modelo camponês, nesse modelo, a 

família, ao mesmo tempo que é proprietária dos meios de produção, assume o trabalho no 

estabelecimento produtivo (SANTILLI, 2009, p. 83) 

 Para Maria de Nazareth Wanderley (1996) a agricultura familiar é um conceito genérico, 

que incorpora uma diversidade de situações específicas e particulares, constituindo o  

campesinato uma forma particular da agricultura familiar, que se constitui enquanto modo 

específico de produzir e de viver em sociedade, sendo que a agricultura familiar reproduzida 

nas sociedades modernas teve que se adaptar a um contexto socioeconômico próprio a elas, que 

a obriga a realizar modificações importantes em sua forma de produzir e em sua vida social 

tradicional.   

 De acordo com Bernardo Mançano Fernandes (2012) os conjuntos de fatores 

apresentados servem para a reflexão sobre a realidade insustentável do campo brasileiro. Hoje 

o Brasil possui o segundo maior índice de concentração de terras do mundo. Perdemos apenas 

para o Paraguai. Também consta nos relatórios das Nações Unidas e do Banco Mundial, que 

possuímos o maior nível de desigualdade social do mundo. Evidentemente que a concentração 

de terras possui relação com outras disparidades da sociedade: a concentração da renda, a 

concentração do mercado etc. Nessa realidade, 30 milhões de brasileiros estão abaixo da linha 

da pobreza absoluta e a fome é um dos maiores problemas que precisamos enfrentar.  
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 Nesse sentido, os movimentos de luta pela terra, movimentos esses sociais, sobretudo o 

MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) oferecem alternativas frente ao modelo 

adotado, nos moldes da Revolução Verde, a qual visa a evolução tecnológica para aumentar as 

práticas agrícolas, com foco na quantidade e na lucratividade, com mecanização e uso de 

agrotóxicos em larga escala. E Apesar de serem modelos agrícolas que comportam muitas 

divisões internas, podemos dizer, grosso modo, que a agricultura camponesa e patronal e são 

duas grandes categorias bastante distintas entre si. Ela assumiu, no tempo e no espaço, uma 

grande diversidade de formas sociais, sendo muito difícil estabelecer um único modelo 

camponês, nesse modelo, a família, ao mesmo tempo que é proprietária dos meios de produção, 

assume o trabalho no estabelecimento produtivo (SANTILLI, 2009, p.82-83) 

  

História dos assentamentos e surgimento da cooperativa Camponesa 
 
O município de Campo do Meio possui um total de 11.476 habitantes, sendo 10.106 

residentes na zona urbana (88%) e 1.412 na zona rural (12%) (IBGE, 2010). Esse alto nível de 

urbanização, no entanto, revela uma diferença com relação aos demais municípios da região, 

ou seja, a elevada concentração fundiária, que é uma das causas do êxodo rural. Tal situação 

também tornou Campo do Meio palco de conflitos agrário desde a década de 1990, dando 

origem aos assentamentos Primeiro do Sul e Nova Conquista II. Nesse último, residem 12 

famílias, que ocupam 300 hectares, parte de um total de 3.600 hectares das terras da antiga 

usina Ariadnópolis, onde também existem 10 acampamentos, com cerca de 450 famílias. Esses 

assentados participam da Cooperativa dos Camponeses Sul Mineira (Camponesa), que 

comercializa principalmente o café, além de outros produtos com cana, leite e seus derivados, 

hortaliças, frutas (banana, melancia, maracujá, abacate, manga e goiaba), grãos (milho e feijão) 

e mel, que também são para o autoconsumo, produzidos no sistema agroecológico. Além disso, 

também vendem seus produtos agrícolas em duas feiras semanais em Campo do Meio e em 

Alfenas, que serão melhor expostas adiante.  

Nesse contexto que foi criada, em 2012, a Cooperativa dos Camponeses Sul Mineiros 

(Camponesa), situada no município de Campo do Meio, no Sul/Sudeste de Minas Gerais, a qual 

foi fundada com estreita ligação com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST),  

a partir da desapropriação de terras até então tomadas pelo monocultivo de cana de açúcar, 

gerenciada pela antiga usina de Ariadnópolis. Após sua falência e falta de pagamento de direitos 
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trabalhistas diversas famílias ocuparam suas terras (3.600 hectares) reivindicando a 

transformação delas em assentamentos, com a primeira ocupação ocorrida em 1996, com a 

criação de assentamentos, após a união com outras famílias provindas de outras atividades 

rurais. No entanto, até o momento, apenas 300 hectares foram desapropriados e se tornaram o 

assentamento Nova Conquista II. 

A relação da criação da Cooperativa está intimamente ligada com a reforma agrária e 

luta pela terra na região, onde a organização e a coletividade social, econômica e produtiva, 

fortalecem os laços entre as comunidades e melhoram a qualidade de vida, ajudando a alcançar 

um melhor bem-estar social, o qual é obtido através da agroecologia, da produção e reprodução 

social, que vai além da obtenção de lucro, sendo pensada também no bem-estar das famílias e 

uma estreita relação com a terra. Além do mais conseguiram, através da criação da cooperativa, 

adentrar em mercados regionais e distantes, através do comércio do café agroecológico Guaii, 

o principal produto produzido por essas famílias.  

A abordagem agroecológica é também mais sensível às complexidades dos sistemas 
agrícolas locais. Nela, os critérios de desempenho incluem não só uma produção 
crescente, mas também propriedades como sustentabilidade, segurança alimentar, 
estabilidade biológica, conservação de recursos e equidade (ALTIERI, 1998, p. 42) 

 

 Serão contextualizadas as formas que a agroecologia nos assentamentos e 

acampamentos, principalmente no assentamento Nova Conquista II, no município de Campo 

do Meio (mapa 1) se desenvolveu através da criação da cooperativa Camponesa e sua 

contribuição, além de apontar algumas adversidades em relação ao escoamento dos produtos, 

seja devido a distância ou falta de melhores condições da Camponesa, a qual não dispõe por 

momento de maiores verbas para fornecer o apoio necessário a essas famílias.  
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Mapa 1 – Mapa de localização geográfica do município de Campo do Meio – MG e do   
assentamento Nova Conquista II. 

 
Anos antes da criação da cooperativa, em 1997, foi implantado na antiga Fazenda 

Jatobá, o assentamento Primeiro do Sul, sendo dado esse nome por ser o primeiro a ser criado 

no Sul de Minas, onde atualmente vivem 42 famílias e cuja produção de café continua 

predominante, mesmo com cultivo de outras culturas e, em 2014, foi a vez do Nova Conquista 

II, implantado com 12 famílias, numa parte das terras da antiga usina Ariadnópolis, onde 

também existem 10 acampamentos, com 570 famílias e a monocultura da cana foi substituída 

pela policultura.  

A relação da criação da cooperativa está profundamente ligada com a reforma agrária e 

luta pela terra na região, onde a organização e a coletividade social, econômica e produtiva, 

fortalecem os laços entre as comunidades e melhoram a qualidade de vida, ajudando a alcançar 

um melhor bem-estar social além de adentrar em mercados regionais e distantes, através do 

comércio do café agroecológico Guaii, o principal produto produzido por essas famílias. 

Para Alexandre Ribas há uma série de objetivos que efetivam as intenções das 

cooperativas  

 

Objetivos orgânicos: refere-se à organicidade do MST, no que tange a garantia da 
organização dos assentados, ampliando e dimensionando essa participação, 
qualitativa e quantitativamente, em suas instâncias político-organizativas, além de 
inserir nessa participação a sociedade local, sindicatos, prefeituras etc.;  
Objetivos sócio-políticos: praticamente refere-se a acoplar a organização da 
produção, via cooperativização, a um processo mais amplo de resistência à 
“modernização excludente” e vislumbrar a organização cooperativa como um 
instrumento de fortalecimento, por meio da ideia de viabilidade econômica, do 
discurso político-ideológico do MST, atinente ao seu projeto mais amplo de gestão 
territorial;  
Objetivos econômicos: referem-se ao desenvolvimento da cooperação agrícola como 
uma forma de agregar valor a produção, por meio da diversificação e 
agroindustrialização, e, por conseguinte, concorrer potencialmente no mercado, 
visando o próprio fortalecimento do MST como um todo (RIBAS, 1998, p.08). 

 

A definição da Cooperativa Camponesa, assim como sua importância, pode ser vista 

através da entrevista concedida pelo seu presidente, Roberto Carlos Nascimento.  

    

Olha, ter a cooperativa dentro dos assentamentos do movimento do MST já é uma 
prática que é um objetivo aos assentamentos, as regiões criam as cooperativas pra 
poder ter uma ferramenta a mais para auxiliar na organização e na comercialização 
dos produtos e aí surgem as primeiras cooperativas dentro dos assentamentos, em 
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1982, especificamente no Rio Grande do Sul Aqui em Minas a primeira cooperativa 
que a gente criou  foi na região do Vale do Rio Doce foi em 1996 e essa nossa aqui 
nós criamos em 2012. Isso vai além do movimento das cooperativas, já que nós temos 
um setor de produção o qual  nós nos organizamos à nível local, regional, estadual e 
nacional, então sempre há o debate para se pensar as ferramentas para ajudar a 
organizar a produção, tanto que a gente sempre discute e traz a realidade de cada 
região, cada estado em momentos específicos, a gente cria, constitui essa ferramenta, 
ela é realizada e pensada em criar uma cooperativa melhor em nosso cotidiano e do 
próprio setor de produção, a gente traz sempre essa discussão. (NASCIMENTO, 
2019).  

 

Conforme já mencionado, o assentamento Nova Conquista II possui 12 famílias 

assentadas, no entanto, apenas 4 são associadas à cooperativa Camponesa, as quais foram 

entrevistadas. O tamanho de seus lotes varia entre 8 e 14 hectares, o que garante uma área 

agricultável suficiente para a diversidade de culturas trabalhadas. São grupos familiares 

pequenos, variando entre 1 e 4 membros, sendo que a maioria trabalha nos lotes, inclusive, 

crianças que auxiliam os pais, como é bastante comum na agricultura familiar, porém todas 

matriculadas e comparecendo nas escolas, mesmo com as dificuldades no transporte e 

preconceitos pelos demais colegas. Destas famílias, a maioria possui membros que exercem 

atividade externa para complementar a renda familiar (tabela 1), como serventes de pedreiro ou 

trabalhos esporádicos. Ressalta-se que, em alguns casos, os filhos adolescentes e/ou adultos 

estudam e/ou residem fora dos lotes, ajudando a família no trabalho em época de férias ou 

recessos. 

Nas entrevistas observou-se que todos as famílias associadas a cooperativa informaram 

que houve melhora em sua qualidade de vida após a criação dela, já que ela exerce o papel de 

divulgação e comercialização dos diversos produtos trabalhados. Vale ressaltar que o capital 

destas famílias se elevou após a criação da cooperativa, justamente por conseguir alcançar 

mercados até então inacessíveis. Neste ponto, 75% dos entrevistados recebem até um salário 

mínimo mensalmente, no entanto, essa renda pode variar, de acordo com a quantidade de 

produção, sendo condicionados à sazonalidade de algumas culturas, sendo que pela diversidade 

de alimentos produzidos conseguem destiná-las tanto para o comércio quanto para o 

autoconsumo, porém, em menor escala.  

As famílias entrevistadas informaram que possuem uma boa qualidade de vida, mesmo 

que a renda familiar seja relativamente baixa, uma vez que tem a possibilidade de tirar da terra 

que conquistaram o alimento para sua família além de estarem livres dos gastos urbanos, como 

o aluguel, no entanto, enfatizaram a necessidade de políticas públicas para os assentados, como 
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mais apoio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), acesso a créditos 

rurais e melhora na infraestrutura de suas residências e da própria cooperativa. 

 Ainda, em relação a produção agrícola, os produtos que mais contribuem para a renda 

são o café, a banana e a goiaba, além do milho e o feijão. Também se destaca a criação de 

frangos, a qual fornece carne e ovos para a comercialização, e a pecuária, que tem com 

subproduto o leite e o queijo, também comercializados na região.  

Neste caso, as famílias rurais ainda exercem majoritariamente suas funções no campo, 

sendo que as atividades fora dele são apenas para complemento de renda (tabela 1).  

 

Famílias 
entrevistadas 

Número de 
membros que 
residem no lote 

Número de membros 
que trabalham no lote 

Número de membros que 
exercem atividade 
externa 

Família 1 1 1 1 
Família 2 3 2 3 
Família 3 4 4 2 
Família 4 1 1 0 

Tabela 1: Dados sobre os membros das famílias do assentamento Nova Conquista II, associadas 
à cooperativa Camponesa, no município de Campo do Meio/MG. Fonte: Trabalho de Campo 
(agosto de 2019). 
 

 Os entrevistados afirmaram que são associados entre 1 a 8 anos na cooperativa, sendo 

que 2 deles são membros fundadores, ou seja, desde o ano de 2012. Dessa forma, para eles o 

principal motivo para que se filiassem a ela foi o fato de estarem presentes em seu início. Assim, 

alegaram que se sentiam “donos” dela, que os ajudava muito e que facilitava a comercialização 

de seus produtos, por isso, demonstram um sentimento de carinho e gratidão pela cooperativa. 

 Quando questionados sobre a assistência técnica ofertada pela Camponesa, informaram 

que não havia uma específica, já que a cooperativa não dispõe oficialmente de técnicos, porém 

há cooperados que possuem conhecimentos prévios ou formação em agronomia, por exemplo, 

contribuindo com a ajuda quando necessária. No entanto, informaram que a cooperativa fornece 

toda ajuda que está ao seu alcance, somente na questão financeira que não possuem muito apoio, 

pelo fato de não haver ainda um pleno desenvolvimento da cooperativa. 

 Sobre a satisfação dos cooperados quanto ao escoamento da produção agroecológica, 

realizada pela cooperativa, dois deles disseram que não estavam satisfeitos, sendo que os 
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motivos principais foram as dificuldades no transporte, já que ainda não possuem um meio mais 

eficaz, que consiga escoar a produção de uma só vez, como um caminhão, por exemplo. Duas 

assentadas disseram que sim, estavam satisfeitas, sendo que uma delas enfatizou que “possui 

um bom mercado com princípios e comércio justo e solidário”. Há um interesse geral em 

reintegrar uma racionalidade ecológica à produção agrícola, e em fazer ajustes mais abrangentes 

na agricultura convencional, para torná-la ambiental, social e economicamente viável e 

compatível. (ALTIERI, 1998, p. 20) 

 Com relação à mudança na vida dos assentados após a criação da cooperativa, todos 

concordam que houve melhora significativa, já que agora possuem um escoamento melhor, 

maior visibilidade e respeito da sociedade, sendo que uma assentada afirmou que “trata-se de 

uma estratégia coletiva de organização de nosso povo, um instrumento coletivo de 

desenvolvimento”. 

 Quando questionados se acreditavam que a cooperativa permitirá que sua família (os 

filhos) permanecerá desenvolvendo a agroecologia no assentamento, quase todos acreditam que 

sim, já que convivem com esse modelo cotidianamente. Porém, uma das assentadas informou 

que mesmo que os filhos tenham todo o conhecimento adequado para reproduzir esse modelo, 

não tem certeza se continuarão a segui-lo, já que há incertezas se continuarão cientes dos riscos 

ocasionados pelos agrotóxicos. 

 Quanto à receptividade dos produtos dos assentados, pelo fato de serem do MST, os 

entrevistados disseram que possuem grande aceitação pelos consumidores, sobretudo com o 

apoio  da UNIFAL-MG, ajudando na divulgação da produção dos assentados e acampados de 

Campo do Meio, por meio de projetos de pesquisas e extensão, da UNIFAL-MG, a qual, após 

a criação da Feira Agroecológica e Cultural de Alfenas (FACA) e da Feira Agroecológica e 

Cultural da Unifal-MG (FACU) auxilia na divulgação e comercialização de seus produtos.  

 Por outro lado, uma das assentadas acredita que continuam sendo vistos pela população 

com preconceito, sendo maltratados pelo fato de serem do MST, como ocorre quando buscam 

atendimento nos hospitais e postos de saúde de Campo do Meio, o que demonstra que mesmo 

que tenham uma relevante melhora na questão de sua produção e venda dos produtos, ainda 

sofrem com alguns estigmas já consolidados, os quais são gradativamente  derrubados, 

justamente pela implementação das referidas feiras.  
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 Já no que se refere à conjuntura política atual no Brasil, no qual se privilegia ainda mais 

o agronegócio que a agricultura familiar, de um modo geral, todos os entrevistados acham que 

atrapalhe mais que ajude a vida deles, acreditando que haverá regressão de seus direitos e queda 

da qualidade de vida, já que haverá mais entraves para com sua bandeira de luta. Por conta 

disso, eles defenderam a ideia de que o governo deveria apoiar mais as cooperativas agrícolas, 

de modo que pudessem se desenvolver, tendo assim uma melhoria no escoamento da produção, 

além de maior visibilidade e respeito.  

 Os assentados e membros da cooperativa da área em questão estão quase que em 

totalidade envolvidos com a agroecologia, sendo que para tornar-se membro dela há a 

necessidade de já serem agroecológicos e orgânicos ou em processo de transição, sendo 

acompanhados para que não haja utilização de qualquer tipo de agrotóxico. Há certificações 

periódicas para que as famílias possam afiliar-se a cooperativa, sendo garantido por escrito que 

um determinado produto, processo ou serviço obedece a determinados requisitos, através da 

emissão de um certificado e um selo de “produto orgânico”, que pode ser estampado nas 

embalagens, garantindo uma parcela de mercado ate então mais restrita, sendo possível 

demonstrar o engajamento para a alteração dos modos de produção, com afirmação da premissa 

da alimentação saudável.    

 Assim, em relação a agricultura convencional, a agricultura familiar é uma alternativa 

de inclusão social, além de seguir os preceitos da agroecologia. Para ALTIERI (1998) 

 

Ao contrário dos sistemas convencionais, que apresentam pacotes tecnológicos 
homogêneos projetados para facilitar sua adoção e conduzir à simplificação dos 
agroecossistemas, os sistemas agroecológicos exigem que os princípios sejam 
aplicados de forma criativa, segundo as características de cada agroecossistema 
particular (ALTIERI, 2012, p. 148).  

 

Expansão e dificuldades encontradas pela cooperativa 
 

 Os produtos são comercializados em diversos locais, principalmente na cidade de 

Alfenas-MG, polo da microrregião e distante de cerca de 70 km de Campo do Meio -, na Feira 

Agroecológica e Cultural de Alfenas (FACA), realizada aos sábados e no próprio município de 

Campo do Meio, aos domingos, por meio da Cooperativa Camponesa. Ressalta-se que a FACA, 

criada em 2018, é resultado de um dos objetivos do projeto de extensão da UNIFAL-MG 

denominado “Fórum de combate ao uso de agrotóxicos: soberania alimentar e agroecologia na 
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região de Alfenas”. Tal projeto também contribuiu para a elaboração do edital de seleção de 

produtores agroecológicos da região para participarem da Feira Agroecológica e Cultural da 

Unifal-MG (FACU), realizada quinzenalmente desde agosto de 2019, dentro do campus sede 

dessa universidade, na qual os cooperados da Camponesa também participam, assim como 

outros colaboradores, de outros municípios e outras cooperativas. Assim, seus produtos veem 

ganhando maior visibilidade, sobretudo diante da crescente demanda de produtos saudáveis e 

livres de agrotóxicos pelos consumidores. 

 No entanto, o escoamento da produção ainda é algo que dificulta a comercialização dos 

produtos, por diversos fatores, dentre eles: a falta de transporte par comercializar a produção, 

já que a cooperativa não possui um veículo próprio para essa função (caminhão);  a distância 

entre a área de produção e o mercado, sobretudo para outros municípios, inclusive Belo 

Horizonte Rio de Janeiro para onde vão, principalmente produtos manufaturados (café, 

compostas de doces, molho de tomate, etc); a perecibilidade de alguns alimentos, 

principalmente os folhosos, os quais devem ser comercializados com rapidez após a colheita, 

não sendo possível seu retorno para o assentamento. Há ainda a questão da falta de verba para 

fornecer melhores condições ou ajuda financeira para as famílias, sendo que por momento ainda 

não há uma assistência técnica específica. Os próprios membros da cooperativa que possuem 

alguma formação relacionada ao meio de produção ou no surgimento das necessidades da 

lavoura que ajudam como podem. Entre os cooperados que possuem alguma formação, a 

principal e talvez mais requisitada função, são os agrônomos.  

 Mesmo com essas dificuldades, todos os entrevistados possuem perspectivas com 

relação à Camponesa, acreditando que a cooperativa possui um futuro garantido e que deverá 

crescer cada vez mais, aumentado o número de sócios e melhorando o aumento e escoamento 

da produção agroecológica e maior valor de mercado. Uma das assentadas informou que o 

planejamento coletivo é algo que costumam fazer, o que garante os recentes sucessos. 

Essa dificuldade de escoamento da produção, assim como a falta de estrutura da cooperativa é 

explicada pelo presidente: 

 

[...] a gente tem assim, ainda uma quantidade ainda abaixo do que a gente pretende 
conseguir comercializar com a nossa cooperativa, né? Porque a maioria dos nossos 
produtos ainda são comercializadas aí nas demais cooperativas, nos mercados da 
própria região, por dificuldade estrutural da nossa própria cooperativa, a gente 
trabalha com a vontade e sem capital, né? Então isso dificulta muito a gente agregar 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 
ISBN: 978-85-415-1148-3                                                                            

523 
 

um volume maior de produção para a gente poder comercializar (NASCIMENTO, 
2019). 
 

 A mecanização das lavouras é algo que não está no cotidiano das famílias, já que 

possuem um alto valor para serem adquiridos ou para manutenção. Quando há a necessidade 

de uso, recorrem a empréstimos ou aluguéis (tratores ou roçadeiras), os quais não estão de 

acordo com as suas rendas mensais, variando, em média, em 1 salário mínimo – pouquíssimas 

famílias recebem mais dois ou mais salários e muitas recebem apoio governamental, como o 

Programa Bolsa Família.  

 Há de se ressaltar que a cooperativa Camponesa auxilia em todos os aspectos que estão 

ao seu alcance, porém, ainda não há possibilidade de fornecer um apoio financeiro maior ou 

aquisição de um meio de transporte mais eficaz pela falta de verba, mas principalmente, 

segundo ele, 

 

[...] primeiro porque o modelo de produção agrícola implementado em nosso país 
dificulta muito para a agricultura familiar e para nós ainda, por sermos da reforma 
agrária, a gente se encontra numa situação complicada. Anterior a ser alguém da 
agricultura familiar, nós temos uma grande base nossa que são acampados, que ainda 
estão fora das condições daquilo que quem é agricultor familiar pode atuar ou exercer. 
Então, isso traz diversas dificuldades porque o modelo de produção ele focaliza 
sempre para a grande produção, as grandes áreas e a agricultura familiar em geral ela 
é muito frágil, né? O projeto do próprio Estado em relação a essa categoria do produtor 
nós sermos da reforma agrária nós enfrentemos muito mais dificuldade ainda 
(NASCIMENTO, 2019). 

 

Apesar das dificuldades apontadas, o presidente acredita que depois da criação da 

cooperativa houve significativas mudanças para  os assentados e acampados, mesmo que ainda 

não seja possível expressá-las numericamente, mas apenas o fato da marca Guaií já estar sendo 

comercializada em vários estados brasileiros, levando a produção deles para lugares distantes,  

o que traz um grande significado, que impactará positivamente a médio e longo prazo para os 

cooperados.  

Além disso, é importante destacar os benefícios da produção agroecológica para a 

sociedade, como uma alternativa ao modelo dominante do agronegócio 

  

Primeiro porque o alimento cumpre um papel fundamental na questão da vida, né? O 
alimento é vida! E produzindo alimentos saudáveis a gente tá contribuindo 
diretamente pra melhorar a vida, então muito mais importante do que o alimento é a 
vida e se não tem um alimento saudável, vai impossibilitar de alguém ter uma vida 
melhor. Então, isso que é fundamental, essa questão de consumir um alimento 
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saudável. E uma outra coisa é que a agricultura orgânica e agroecológica é possível 
de produzir alimentos e quantidade para alimentar a nação é possível. O que falta é a 
definição, foco e clareza porque esse modelo de produção do agronegócio aí, ele é um 
modelo excludente e assassino. Produz inúmeros venenos que as pessoas vão se 
alimentar e com o tempo vai aparecer qualquer tipo de doença. (NASCIMENTO, 
2019). 
 

A relação de produção de alimentos agroecológicos é, antes de tudo, uma forma de 

adquirirem melhor qualidade de vida, de sustentabilidade e, de certa forma, lutar contra os 

meios de produção atuais, garantindo, além da melhora da qualidade de vida, seu auto sustento 

e melhor relação com as pessoas que estão fora do movimento, assim como pode ser visto nas 

palavras de Miguel Altieri: 

 

A agroecologia tem sido difundida na América Latina, em outros países e no Brasil, em 
especial, como sendo um padrão técnico-agronômico capaz de orientar as diferentes 
estratégias de desenvolvimento rural sustentável, avaliando as potencialidades dos 
sistemas agrícolas através de uma perspectiva social, econômica e ecológica 
(ALTIERI, 1998, p. 12) 

 

A importância de tal produção também pode ser conferida fala do presidente da 

cooperativa, em entrevista concedida, ao ser questionado sobre a importância da agroecologia 

 

Olha, ela é fundamental, porque hoje a agricultura do agronegócio para a agricultura 
familiar está fadada ao fracasso, porque quem está nessa lógica desse modelo acaba 
trabalhando para as indústrias e trabalhando para as indústrias e ficando com o que 
tem de pior, não conseguindo lucro, e ficando só com os problemas. Quem está na 
lógica do “pacotão” fica só com os malefícios e não consegue ter resultados, e na 
agroecologia e no orgânico você consegue agregar mais valor no seu produto e tem 
um ambiente mais saudável, onde você está inserido. E isso a médio e longo prazo 
significa qualidade de vida. Você se alimentar com alimento saudável que daqui há 
10, 15 anos ele não vai te causar problemas. Isso é qualidade de vida. Às vezes, a 
gente tem dificuldade em enxergar isso de forma numérica, mas isso tem um valor, 
assim, importantíssimo porque se a gente se alimenta mal e adoece. Você vai ter que 
gastar muito com remédio e a indústria farmacêutica só lucra cada vez mais. Então, 
se a gente tem a produção agroecológica e orgânica e tem uma alimentação saudável 
isso vai influenciar muito no resultado da sua renda, daquilo que você está 
conseguindo agregar ali com sua produção (NASCIMENTO, 2019). 

 

 Há de se contextualizar a relação desses agricultores com Cooperativa Camponesa e seu 

trajeto ao longo do tempo, assim como sua relação com meio urbano, através da aderência 

gradativa de seus produtos agroecológicos, cada vez mais aceitos e requisitados na região dos 

assentamentos, assim como em diversas localidades do Brasil.  
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Considerações finais  
 
 Considerando as visitas recorrentes, os trabalhos executados anteriormente, as 

entrevistas concedidas e as definições acerca do conceito de agricultura familiar, seus modos 

de produção e o conhecimento das diversas cooperativas presentes na região, há a afirmativa 

sobre a importância delas para a sobrevivência da agricultura familiar, para a divulgação e 

comercialização dos produtos, seja regionalmente ou em diferentes localidades do país. A 

diversidade de culturas produzidas é um ponto favorável, já que permite uma maior variedade 

para a comercialização.   

 Mesmo com deficiência em alguns aspectos, a Cooperativa Camponesa, fruto da união 

das famílias assentadas, é um importante fator para que haja a quebra de paradigmas em relação 

a eles, ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra em si, demonstrando que é possível produzir 

alimentos saudáveis, contribuindo para que sejam dispostos para todos, com preços mais 

acessíveis em relação aos demais alimentos agroecológicos e orgânicos,  além de ressaltar a 

importância de sua existência para a região, ou seja, a união desses agricultores através destas 

cooperativas consegue superar algumas adversidades, mesmo que ainda haja resquícios de 

preconceitos já arraigados  

 Aliada ao crescente sucesso da produção agroecológica dessas famílias, há aceitação da 

população urbana, cada vez mais preocupada com a alimentação saudável, livre de agrotóxicos 

e com garantia de qualidade. Há de se considerar as constantes lutas e ações de despejo por 

essas pessoas, correndo o risco de perder todas as conquistas e meios de produção,  além das 

dificuldades de escoamento dos produtos, principalmente os perecíveis, como as hortaliças e as 

frutas, já que não há investimento adequado para o transporte e a melhor distribuição de tais 

produtos, as quais são transpostas gradativamente pela aumento do consumo da população, 

principalmente nos municípios de Campo do Meio e de Alfenas.  

Essas famílias têm conseguido um mercado cada vez maior para seus produtos, ganhado 

novas perspectivas e relações, seja através da Feira Agroecológica e Cultural de Alfenas 

(FACA) ou a Feira Agroecológica e Cultural da Unifal (FACU), as quais são um meio efetivo 

de demonstrar o meio de vida, a realidade dessas famílias, com pessoas que, em muitos casos, 

não sabem de onde seu alimento vem ou demonstravam algum tipo de preconceito em relação 

essas famílias por serem do  MST.   

Mesmo com estradas que ligam as áreas dos assentamentos e acampamentos não 
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possuam condições muito favoráveis para deslocamentos diários, sem contar os custos com 

transporte e combustível, há o empenho em sempre contornar as dificuldades, transpondo, na 

medida do possível, esse obstáculo. Também necessitam uma infraestrutura par instalação de 

uma agroindústria certificada e todas as formas adequadas de colocar os produtos no mercado 

de uma forma legalizada, a qual também ainda não é oferecida pela Cooperativa Camponesa 

por não dispor de maior capital.  No entanto, é perceptível a coragem e a vontade desses 

assentados em abraçar esse projeto e não se deixar abater pelas dificuldades, afinal, integrantes 

de movimentos sociais, como o MST, tem ampla convicção que as lutas serão duradouras, 

porém com a produção de alimentos saudáveis, essas famílias podem sobreviver com seu árduo 

trabalho da terra.  

Assim, considera-se que a produção e escoamento de alimentos produzidos encontra 

algumas dificuldades relacionadas ao escoamento em si, suprindo algumas demandas, ao menos 

de produtos que possuem garantia de qualidade e procedência. Tal crescimento no escoamento 

também é resultado de apoio da Universidade, a interage de forma bastante próxima, com 

desenvolvimento de ações, permitindo que toda a comunidade possa participar, aumentando a 

visibilidade dessas famílias de forma significativa, trazendo esperança de melhora na qualidade 

de vida.  
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A CONTRIBUIÇÃO DO PENSAMENTO DE MANUEL CORREIA DE ANDRADE 

AO PLANEJAMENTO DO NORDESTE E A GEOGRAFIA BRASILEIRA 

 

Rômulo Rodrigues Barbosa 

Resumo: 

 

A CONTRIBUIÇÃO DO PENSAMENTO DE MANUEL CORREIA DE ANDRADE AO 

PLANEJAMENTO DO NORDESTE E A GEOGRAFIA BRASILEIRA Rômulo Rodrigues 

Barbosa1Introdução Um dos mais importantes geógrafos brasileiros do século XX, com 

notoriedade nacional e internacional, Manuel Correia de Andrade produziu uma obra marcante 

no que tange aos debates acerca da análise regional, da reflexão sobre o espaço agrário brasileiro 

e os impasses da reforma agrária, assim como os limites e possibilidades do planejamento 

regional e do desenvolvimento econômico nordestino. A Terra e o Homem no Nordeste: 

contribuição ao estudo da questão agrária no Nordeste, cuja primeira edição é de 1963, é sua 

obra incontornável e imprime no Pensamento Geográfico Brasileiro, sobretudo na Geografia 

Agrária, na Geografia Econômica e na Geografia Regional o fundamento de uma fonte de 

análise (e de um campo intelectual, nos termos de Pierre Bourdieu) para estudos posteriores 

baseados na reflexão articulada entre a produção histórica de uma determinada região, os 

contrastes de sua ocupação territorial e as relações de produção e de trabalho no espaço agrário, 

assim como a problematização das chamadas “desigualdades internas” de uma região 

(ANDRADE, 1963), revelando aspectos posteriormente identificados com a noção de 

desenvolvimento geográfico desigual (ANDRADE, 2011). Assim, argumenta-se aqui que a 

obra em tela é peça fundamental da reflexão sobre as determinações do desenvolvimento 

desigual do território brasileiro em escala regional, localizando a problemática da questão 

agrária, especificamente da concentração fundiária, como nó górdio do Nordeste e da formação 

territorial brasileira. Em A Terra e o Homem no Nordeste, Andrade (1963; 2011) sustentou que 

as produções açucareiras e a pecuária foram os principais vetores da ocupação territorial da 

região, mas não os únicos, construindo um Nordeste heterogêneo, com várias sub-regiões 

marcadas por condições naturais diferenciadas e por atividades econômicas particulares, tais 

como algodão, babaçu, cacau, carnaúba, coco, fumo e sal. A região, para Andrade (1963), era 
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o resultado de diversificações concretas, condição e produto da complexidade dos fragmentos 

do espaço, que apenas um conhecimento profundo, construído junto à imersão nos meandros 

da região, poderia captar com acuidade. Maia (2009) afirma que A Terra e o Homem no 

Nordeste apresenta influência do pensamento marxista. Isto não significa afirmar que o texto é 

uma obra exclusivamente fundamentada no materialismo histórico. O estudo contém alguns 

elementos fundamentais da análise marxiana, uma interpretação seminal sobre o conceito de 

região e uma originalidade nas reflexões sobre o Nordeste e a formação territorial brasileira a 

partir de perspectiva (e um habitus) crítica e nordestina, que Andrade desdobra nas reflexões 

de Geografia Econômica realizadas nas décadas de 1970 e 1980 (ANDRADE, 1976; 1985). 

Assim, considera-se aqui que A Terra e o Homem no Nordeste é incontornável para reflexão 

sobre as determinações em escala regional do desenvolvimento desigual no território brasileiro, 

tais como consideram Maia (2007),Almeida (2010), Iumatti (2010), Pierre Bourdieu (2010) e 

Oliveira (2015).Todavia, ainda não foram suficientemente discutidas as relações entre a 

definição do conceito de região e da análise regional do Nordeste realizadas por Andrade (1963) 

em diálogo com o contexto da questão agrária na década de 1960.Para tanto, após uma revisão 

bibliográfica, tendo como foca a obra principal e seus adjacentes, como também, literaturas 

para explicar melhor os conceitos fundamentais para se obter uma análise mais geográfica, 

como por exemplo, o conceito principal, o de região. Logo, utilizaremos entrevistas 

documentadas e gravadas que facilitarão na elaboração da pesquisa. E finalmente, se fará a 

coleta de dados mais específicos em órgãos como, o IBGE, FETAPE e CPT, como também, 

excursões a campo, com o propósito de realizar uma análise mais empírica, descritiva, para 

assim, identificar as transformações e permanências ocorridas, do que foi apresentado pelo 

autor na década de 60.Fundamentação Teórica. Ao estudar sobre a trajetória de Manoel Correia 

de Andrade durante a evolução da geografia, destaca-se a obra A Terra e o Homem no Nordeste, 

devido a sua importância conjuntural. Esse livro foi escrito entre o final da década de 50 e o 

início da década de 60, sendo lançado oficialmente em 1963, época essa em que a oligarquia 

rural nordestina e a pernambucana ainda eram bem resistentes. Em 1961, Caio Prado Jr, 

historiador, geógrafo, escritor e político a quem MCA mandava seus trabalhos, o noticiou que 

naquela época, discutia-se no Brasil o problema agrário, no entanto, não havia estudos 

suficientes sobre o problema agrário no Nordeste. Isso fez com que o autor recolhesse diversas 

informações que já vinha coletando sobre a economia açucareira regional e desse início a escrita 

do livro. Nessa época, a classe trabalhadora e a maioria da população eram muito pobres, 
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tornando-se notório a decadência provocada pelo modo de produção dominante. Logo, essa 

evidência que costumava não ter muito espaço nos estudos, começou a ser questionada e 

trabalhada pelos cientistas sociais. A obra é lançada num momento notável, quando Manoel 

Correia de Andrade estava envolvido na gestão do governo de Miguel Arraes, eleito governador 

de Pernambuco no final de 1962, governando por 14 meses. Uma pesquisa feita pelo sociólogo 

francês, Robert Linhart, nas regiões açucareiras do Nordeste brasileiro caracteriza esse período 

como, um momento de prosperidade econômica, já que ocorreu um aumento de 300% nos 

salários dos trabalhadores de cana de açúcar. Possibilitando com que diversas famílias, possuam 

acesso a novas mercadorias como, eletrodomésticos, móveis, roupas e alimentos, provocando 

assim, os esgotamentos desses itens nas lojas do Recife. Nesse período, a geografia brasileira 

começava a romper as barreiras existentes na sua produção científica dominantes, ou seja, os 

estudos que realizaram pesquisas voltadas apenas para a descrição da natureza, começaram a 

evoluir, inter-relacionando-se com outras disciplinas, proporcionando um enriquecimento em 

suas abordagens. Ecletismo que podemos encontrar nas obras de MCA, já que, no início dos 

anos 60, lecionava disciplinas como, Geografia Econômica, Geografia Física, Geografia 

Humana e Biogeografia. No que se tratava da produção geográfica, os anos 60 foram marcados 

por vários estudos na linha do urbano e do agrário, e embora houvesse uma crescente demanda 

por essas temáticas, nas pesquisas ainda predominavam os estudos físicos. A área que se 

discutia mais intensamente os problemas ligados a questão agrária e urbana no Brasil, eram as 

ciências sociais. Os pesquisadores que analisaram o livro A Terra e o Homem no Nordeste, o 

descreviam como estando preocupado com a realidade social nordestina, incorporando 

abordagens históricas e da política regional, que até então não eram estudadas com a devida 

importância pela maioria da produção geográfica brasileira, já que não eram comuns aos 

estudos regionais dar esse enfoque político. Segundo o próprio autor, a finalidade do livro não 

era primordialmente acadêmica: “Era necessário dar à população, aos políticos, administradores 

e aos estudantes em geral uma visão do problema agrário do Nordeste, cuja estratégia mais 

ampla visava ser útil a uma política de reforma agrária. (ANDRADE, 1985)Para estudar a 

contribuição do pensamento de Manoel Correia de Andrade para a formação da região 

Nordeste, é necessário compreender as circunstâncias que levaram a obra a ser publicada, assim 

como todo o contexto histórico e político da questão agrária brasileira na década de 60, que 

passavam por inúmeros problemas como, a expansão do modo de produção capitalista para o 

campo, o aumento do desemprego devido a modernização da tecnologia, e as violências 
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ocorridas devido ao acirramento das lutas camponesas. A primeira parte desta pesquisa teve 

como atividade principal o levantamento bibliográfico e de dados com a intencionalidade de 

entender melhor o contexto histórico e político da época, para a partir disso, iniciar-se um 

estudo mais específico sobre a obra A Terra e o Homem no Nordeste. Diante de vários 

contextos, fica claro que debate sobre a questão agrária, em específico as lutas pela ocupação 

da terra e a concentração fundiária, são problemáticas recorrentes na sociedade e que merecem 

ser analisadas e compreendidas. Toda essa série de problemas contribui á um preconceito para 

com os movimentos sociais agrários e os pequenos produtores, aos chamados "matutos" devido 

à falta de informações. No entanto, necessitamos de estudos que busquem compreender a 

origem desses problemas e um recorte histórico para um debate mais didático e explicativo em 

prol de um melhor entendimento das transformações no espaço agrário. O conhecimento sobre 

a estrutura agrária no Brasil é de suma importância para a compreensão da formação do nosso 

país. O nordeste possui o maior número de agricultores do país, e seu desenvolvimento atinge 

não só ao meio rural, mas também o urbano já que sãos os principais consumidores dos produtos 

agrícolas. Precisamos entender também, a questão do uso dos agrotóxicos e seus impactos na 

sociedade, que são ocultados pelas linhas midiáticas e precisa ser analisados e expostos. 
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TRAJETÓRIAS DE LUTA DAS CAMPONESAS E CAMPONESES NO 

ACAMPAMENTO REDUTO DO CARAGUATÁ: 
processos migratórios e resistência ao latifúndio no estado do Paraná 

 
Silas Rafael da Fonseca1 

 

Introdução 

 

O Acampamento Reduto do Caraguatá é organizado pelo Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terras (MST) e localiza-se no município de Paula Freitas, Paraná. Desde 2005 os 

acampados lutam pela conquista do assentamento e pela garantia do direito à terra e à vida. O 

acampamento insere-se no território da Guerra do Contestado (1912-1916) uma das maiores 

guerras camponesas da América Latina, como nos indica Galeano (2014, p. 282) “uma das mais 

intensas páginas de fúria popular de toda a história do Brasil”, e leva o nome em homenagem a 

um dos redutos da guerra. Atualmente conta com 34 famílias, distribuídas em três áreas 

diferentes, sendo duas organizadas em agrovilas e uma disposta em lotes individuais onde 

residem 4 famílias  

No acampamento Reduto do Caraguatá as famílias permanecem na condição de 

acampadas há 14 anos, sem a definição de que o acampamento será ou não um assentamento 

de reforma agrária. Nessa situação de incerteza que atinge as famílias, a ação do Estado vem 

sendo postergada, atualmente o conflito não se apresenta de forma direta, mas as famílias 

convivem com as ameaças de despejo e com a possibilidade de que as áreas possam ir a leilão, 

isso faz com que vivam uma situação de insegurança constante sem que o Estado atue de forma 

a solucionar o impasse.  

Essa situação de passividade do Estado beneficia os grandes proprietários, ou seja, o 

latifúndio, que pressiona para que as terras voltem para o mercado, enquanto camponeses e 

camponesas vivem no limite da insegurança e das ameaças. 

O artigo busca compreender as trajetórias de luta das acampadas e dos acampados, os 

diferentes processos de migração pelo qual passaram e os processos de enfrentamento ao 

 
1 Doutorando em geografia pela Universidade Estadual de Londrina-UEL e professor temporário do curso de 
geografia na Universidade Estadual do Paraná-Unespar, campus União da Vitória. E-mail: 
silasfonseca2@gmail.com 
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latifúndio, para tanto foram realizados trabalhos de campo e 12 entrevistas com famílias 

acampadas. 

Cabe ressaltar a importância do uso das fontes orais para geografia agrária, assim nos 

utilizamos de questionários semiestruturados que serviram de apoio para as entrevistas e 

possibilitaram compreender não apenas as trajetórias das famílias entrevistadas, como também 

apreender como se deu a organização do acampamento e como as famílias ficaram sabendo dos 

Acampamentos do MST. Assim, as entrevistas não apresentam apenas os lugares onde os 

camponeses e as camponesas passaram, mas as dificuldades desse processo, as pessoas que 

migraram junto e aqueles que ficaram no caminho, são compadres e comadres, mães, pais, 

irmãos e irmãs, que fizeram/fazem parte da busca por uma fração do território para a reprodução 

do modo de vida camponês. Abaixo seguem fotos do Acampamento Reduto do Caraguatá, com 

destaque para a produção, no caso as bananeiras, para a Escola Itinerante Paulo Freire e para as 

bandeiras do MST, uma colocada no acesso à uma das áreas do acampamento e outra na parede 

de casa de uma família de camponeses acampados. 

 

Figura 1: Reduto do Caraguatá – Paula Freitas/PR 

 
Fonte: Trabalho de Campo, 2019. Org: Silas Rafael da Fonseca 
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As trajetórias de migração e luta das famílias pela terra e território no acampamento 

Reduto do Caraguatá 

 

Concordamos com Martins (1981) quando assinala que o campesinato brasileiro é 

desenraizado, migrante e itinerante, para o autor o deslocamento dos camponeses tem como 

elemento determinante o avanço do capital sobre a terra, isso tem feito com que a história dos 

camponeses-posseiros seja marcada pela perambulação e a dos camponeses-proprietários pelas 

migrações. Durante as entrevistas percebemos que muitas famílias migraram de diferentes 

municípios, estados e mesmo de outro país, três famílias de brasiguaios (irmãos) vieram do 

Paraguai, todas as famílias entrevistadas migrarem por mais de um município e a maioria já 

tinha passado por processos de luta pela terra em outros acampamentos antes de chegar no 

Acampamento Reduto do Caraguatá.  

A entrevista a seguir corrobora com Martins (1981) e contribui para pensarmos o 

processo de migração dos acampados “nasci no Paraguai. [...] Eu vim de Cascavel, de Cascavel 

eu vim pra Lapa, fiquei cinco anos lá na Lapa, daí da Lapa eu vim pra cá. (ENTREVISTA 4, 

2019, Acampamento Reduto do Caraguatá, Paula Freitas). A busca pela terra passa por uma 

trajetória de migração que começa com a saída do Paraguai e a vinda para um acampamento do 

MST em Cascavel. A família entrevistada nos ajuda a compreender os motivos que os fizeram 

migrar do Paraguai para o Brasil em busca de um pedaço de terra. 

 

Nós morava no Paraguai [pai, mãe e irmãos] então daí foi uma pessoa do movimento 
foram lá no Paraguai e fizeram uma conversa com nós, entendeu? Ó tem lá o tal do 
movimento sem terra e tal né, daí fizeram uma conversa com nós lá, nós participamos 
da reunião, então como nós nunca tivemos nosso terreno próprio, sempre morando no 
terrenos dos outros, cuidando pros outros daí apareceu essa oportunidade, daí como 
apareceu essa oportunidade nós ficamos bem ansioso pra vim né, falamos não, mas é 
a oportunidade única né, daí viemos, eles mesmo o povo do movimento trouxeram 
nós. [...] Daí viemos pra aquele acampamento [em Cascavel], daí ficamos um bom 
tempo lá, daí lá no caso também foi feito uma conversa lá em Cascavel, estamos 
precisando de tantas famílias lá pra Lapa e tal, foi a época que nós viemos pra Lapa, 
daí viemos e ficamos cinco anos ali, ali nós mexia com projeto da CONAB, entregava 
pra CONAB essas coisas né, e daí ficamos ali um tempão e dali nós mesmo decidimos 
vim pra cá, falaram do acampamento aqui e daí nós decidimos vim pra cá e estamos 
aqui e daqui eu não pretendo sair [risos], pretendo ficar aqui. (ENTREVISTA 4, 
Acampamento Reduto do Caraguatá, Paula Freitas). 
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Como podemos perceber a família buscava a possibilidade de ter a sua própria terra, de 

não morar mais na terra dos outros, o desejo pela terra e pela autonomia do trabalho marca as 

entrevistas feitas no acampamento. 

Outro elemento a se refletir é que esse processo não ocorre de forma isolada, famílias 

inteiras migram, a irmã deste acampado teve uma trajetória de migração diferente do irmão até 

chegar ao Acampamento Reduto do Caraguatá. 

 

Eu nasci no Paraguai daí eu fui direto pro acampamento do Zé Rainha em São Paulo, 
daí eu sai do Paraguai eu tinha dezesseis anos, [...] daí [no Pontal do Paranapanema] 
eu já tinha o meu piá [filho] com vinte dias de nascido [...] daí de lá eu voltei pra Salto 
do Lontra, de Salto do Lontra eu fui pra Cajati – Cascavel que é um acampamento 
também, daí de lá vim pra Curitiba, que é assentamento na Lapa, da Lapa eu fui pra 
Porecatu, eu fiquei dois anos acampada em Porecatu, daí de lá de Porecatu eu voltei 
pro assentamento da Lapa, daí lá eu fiquei mais ou menos dois anos de novo ali, daí 
foi que eu vim pra cá. (ENTREVISTA 9, 2019, Acampamento Reduto do Caraguatá, 
Paula Freitas). 

 

Como percebemos a acampada passou por diversos espaços de luta pela terra antes de 

chegar ao acampamento Reduto do Caraguatá, isso contribui com o que nos aponta Martins 

(1981) quando diz que o campesinato no Brasil é um campesinato migrante. Essa característica 

marca todas as famílias entrevistadas, isto é, nenhuma delas nasceu em Paula Freitas, todas 

vieram de outros municípios para o acampamento. 

 

O primeiro acampamento meu foi em Teixeira Soares, [...] tinha uns dez anos, se 
tivesse [acampou junto com pais. De Teixeira [Soares] nós fomos pra Cerrito que era 
na Lapa, uma fazenda que foi ocupada, daí dali dois anos e pouco deu despejo, daí 
daquela área nós viemos direto pra cá. [Você falou que nasceu em Rebouças, o que os 
seus pais faziam lá?] lavoura, era terra alugada, tipo tinha um pedaço do pai era trinta 
e quatro litros de chão, quase um alqueire, daí era de herança dele né, daí ele conseguia 
ainda com a mãe, alugava uns pedacinhos lá, pedacinho de capoeira, porque daí o 
resto os caras pegam com trator e fazem tudo, daí alugava e plantava os pedacinho, 
dava pra viver, daí ele trabalhava com [colheita de] batatinha também, tempo de safra 
né, dava pra viver né. Era trinta e quatro litros e daí hoje nós somos em três irmãos, o 
pai dava mais um pedacinho alugado pra nós se nós ficasse lá dava uma quarta, dá 
malmente uma horta, da uma horta praticamente e a moradia então, nós três pra viver 
lá é inviável, não tem como [um dos irmãos está no Assentamento Emiliano Zapata 
em Ponta Grossa e o outro no Assentamento Contestado na Lapa]. (ENTREVISTA 
11, Acampamento Reduto do Caraguatá, Paula Freitas). 

 

Eu participei lá no Primeiro de Maio primeiramente, daí depois do Primeiro de Maio 
eu fui pra Lapa no Assentamento [Contestado] fiquei lá por quase três anos, fiquei 
trabalhando na escola, fiquei quase três anos lá, depois saímos de lá voltei aqui 
ficamos uns três meses, daí saímos fomos bater cabeça, voltamos pra Curitiba fomos 
trabalhar em chácaras, passou, passou o tempo [cerca de três anos] voltamos aqui de 
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volta, daí que eu fiquei dois anos ali em cima [outra área do acampamento], daí fomos 
embora de novo, bate cabeça né porque tava sossegadinho, daí fiquei de novo quase 
uns três anos lá fora daí voltamos pra cá. (ENTREVISTA 1, Acampamento Reduto 
do Caraguatá, Paula Freitas). 

 

Marques (2003, p. 185) aponta que as principais estratégias para a reprodução 

camponesa historicamente são “a migração para novas áreas e a resistência à expropriação por 

meio da luta. Estas duas alternativas têm na questão do acesso à terra o seu principal motor” e 

os acampamentos de reforma agrária são a materialização desses processos de recriação 

camponesa. 

Durante as entrevistas foi possível compreender como as famílias ficaram sabendo dos 

acampamentos do MST  

 

[...] tinha tanto vizinho meu e eu falava mas cadê fulano? Uma amiga minha falou o 
seu Zé foi lá pro sem terra. [Pensava] Mas o que querem com o sem terra, nessa época 
nós morava na COHAB, com casa tudo aí né, aposentado e vai pro sem terra, são 
maluco, e assim foi indo, cada um que eu perguntava que eu não via, porque a gente 
era acostumado ver vizinho, tinha amizade com tudo mundo, mas cadê fulano será? 
Tá pros sem terra. Um dia eu falei pro seu Zé, o seu Zé apareceu lá, daí eu falei, seu 
Zé eu queria conhecer o sem terra, o acampamento dos sem terra. [...] Daí fui pra lá 
[era uma quarta-feira], quando foi quinta-feira eu me inventei de perguntar se poderia 
fazer a comida, tinha o fogãozão [...] e lá eu fazia comida o dia inteiro, daí fiquei, [...] 
já fiquei como cozinheira deles, até, inclusive, eles me chamam de mão do 
acampamento, mãe do movimento, daí quando fomos despejados lá fomos pra Lapa, 
daí me trouxeram pra cá. (ENTREVISTA 10, Acampamento Reduto do Caraguatá, 
Paula Freitas). 

 

A entrevistada indica que conheceu o MST quanto parte dos vizinhos começa a ir para 

um acampamento de reforma agrária próximo a região metropolitana de Curitiba, curiosa pede 

para conhecer o acampamento e desde então está nas trincheiras da luta pela terra. 

Outra família conhece o MST através de palestras e debates realizados pela frente de 

massa do movimento que é responsável por encontrar e organizar pessoas dispostas a participar 

dos acampamentos de reforma agrária, “tinha o falecido Keno, ele ia fazer palestra nos barracão, 

nas igrejas, sobre o movimento, e a gente sempre escutando no rádio” (ENTREVISTA 9, 

Acampamento Reduto do Caraguatá, Paula Freitas). 

Muitas famílias vão para o acampamento por terem parentes e amigos que eram 

acampados ou assentados da reforma agrária e que os convidavam para fazer parte dos 

acampamentos do MST, como indicam as entrevistas a seguir. 
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[Como sua família resolveu ir pro acampamento] olha, tinha uns parentes nossos, um 
padrinho meu na verdade que acampou lá em Teixeira Soares e pegou um lote, daí 
veio o interesse né o pai sabia que o terreno pra nós não ia ter como nós trabalhar em 
três, mais ele no caso, daí surgiu o interesse de ir acampar lá pra ver se pegava um 
pedacinho maior né, no caso pra ele né, meu irmão mais velho já era de maior, daí foi 
indo, foi indo, casamos também agora o interesse é nosso mesmo. (ENTREVISTA 
11, Acampamento Reduto do Caraguatá, Paula Freitas). 

 

A gente morava lá em Bituruna, [...] em 1992 a gente foi pra Campina Grande do Sul, 
[...] e bem na época que a gente foi morar de aluguel abriu o Primeiro de Maio 
[acampamento], [...] o tio Miguel tava no acampamento, [...] o meu primo, sobrinho 
do meu pai [...] ele ligou pra nós e falou – ó tiu Luiz vocês estão morando de aluguel, 
vocês não querem vir pra cá abriu um acampamento do MST, mas a gente não tinha 
ideia assim do que era o MST, mas assim como a gente não tinha pra onde ir [...] aí o 
meu pai resolveu de vir, os meus irmãos ficaram em Curitiba. (ENTREVISTA 12, 
Acampamento Reduto do Caraguatá, Paula Freitas). 

 

As famílias conheceram o MST através de parentes que faziam parte da luta e falavam 

sobre o movimento e convidavam para que as famílias fossem para os acampamentos, essa 

relação entre as famílias permanece até o hoje no acampamento, assim estão acampados irmãos, 

pais, compadres, comadres, tios e tias. 

Também assinalamos que são vários os motivos que levam as famílias a fazerem parte 

dos acampamentos do MST 

 

Eu acho que a nossa convivência aqui no mato, na reforma agrária é bem mais melhor 
do que lá na cidade, tipo, os filhos da gente já são mais livres aqui no mato do que lá 
na cidade, os estudos aqui, eu tenho dois filhos estudando lá fora [na cidade de Paula 
Freitas] eles só estão lá porque não tem mais estudo aqui, porque se não eles estariam 
aqui dentro. [...] A gente livra as crianças de muitas coisas que nós sabemos que tem 
lá fora, que aqui dentro não tem. Eu gosto de ficar aqui no mato, eu não gosto de 
cidade de jeito nenhum, eu gosto do mato. (ENTREVISTA 9, Acampamento Reduto 
do Caraguatá, Paula Freitas). 

 

A primeira vez que a gente foi pro MST a gente foi por não ter lugar pra ir, que eu fui 
com o meu pai e a minha mãe [...] a gente não tem pra onde ir, no acampamento do 
MST é uma expectativa de você ganhar um lote e depois quando eu resolvi voltar pra 
cá em 2015 foi porque a gente morava num terreno urbano [...], a gente morava numa 
casa de fundo, no meu sogro, não existia espaço, a água e a luz muito caras, a gente 
não tinha condições de sair dali pra uma casa pagar aluguel, em Curitiba eu paguei 
muitos anos de aluguel, era muito caro, [...] você trabalhava, trabalhava, trabalhava, 
tudo que você ganhava no mês era pra gastar com gasto da casa, você tinha que pagar 
aluguel, água e luz, e compra [mercado], você gastava muito dinheiro, e daí a gente 
tava ali, a casa era cedido pelo meu sogro, mas você não tinha o mínimo de espaço, 
você não conseguia plantar, você não conseguia produzir tua comida, as crianças não 
tinham liberdade, não poderiam sair pra rua porque tinha muita questão de roubo, do 
lado de casa tinha gente vendendo droga, daí um dia a gente sentou e falou – não, 
vamos voltar pro MST [...] então a gente veio por uma questão de segurança e por 
uma questão de gasto, porque na cidade se você ganhar três mil reais o que você ganha 
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no mês vai tudo, e aqui você consegue produzir teu alimento, você consegue ter teu 
espaço sem você gastar tudo que você gasta na cidade, pra quem nunca teve um lote, 
pra quem nunca teve uma casa sua hoje eu posso dizer que eu tenho um espaço que é 
meu, embora haja a insegurança do despejo, embora ainda haja alguma ameaça e a 
gente tem uma certa incerteza quanto ao governo de hoje, mas é muito melhor estar 
aqui do que na cidade. (ENTREVISTA 12, Acampamento Reduto do Caraguatá, 
Paula Freitas). 

 

Eu vim pra cá pra poder ganhar minha terra, pra ter minhas coisinhas, meu cantinho. 
[...] Pra você ter um sossego, pra ter onde plantar, pra ter seus bichinhos, ter uma 
criação, na cidade não pra ter isso, comprar um terreno assim já não tenho condição, 
então o movimento me deu essa chance então foi que tô aqui agora esperando pra 
poder liberar essa terra, mas estamos aqui sossegado, agora temos nossas galinhas, a 
minha horta que eu pretendo aumentar que agora não temos tempo, é por isso, plantar, 
tem que plantar né, mora em cima da terra e também não plantar não adianta. 
(ENTREVISTA 8, Acampamento Reduto do Caraguatá, Paula Freitas). 

 

Como podemos perceber as entrevistas mostram os motivos que os levam a lutar por 

um pedaço de terra, tais como, a educação dos filhos, a questão da segurança nas áreas urbanas, 

a vontade de ter um lugar para plantar e de ter a criação, além das condições financeiras. Assim, 

os camponeses e as camponesas do Acampamento Reduto do Caraguatá buscam através da luta 

pela terra conseguir a reprodução da família e de seu modo de vida. 

Fabrini (2011) indica que o processo de organização do acampamento permite o 

reconhecimento, por parte dos sujeitos, do lugar social que ocupam, condição que leva a 

formação da consciência política. 

 

A participação nos movimentos sociais permite ao sujeito enxergar a sua 
condição de oprimido e “excluído” da apropriação dos meios de produção, 
principalmente a terra. A partir da consciência política, se mobilizam e lutam, 
não somente para garantir o seu direito e cidadania, mas também por 
transformações sociais advindas da igualdade na distribuição da terra. Enfim, 
a partir dos movimentos sociais os sujeitos do campo se emancipam social, 
política e economicamente. (FABRINI, 2011, p. 108). 

 

O acampamento é o momento em que as pessoas que ingressam no MST, compreendem 

como se organiza o movimento e como ele pode possibilitar a busca por direitos historicamente 

negados às famílias. O acampamento e os acampados se tornam um símbolo da luta camponesa 

pela terra e evidenciam o conflito de classes entre o latifúndio e os camponeses 

 

Se, de um lado, o território se constitui numa expressão e trunfo para as 
relações capitalistas, [...] de outro, serve à resistência dos camponeses nos 
movimentos sociais. Por isso, há que se abordar e compreender o território 
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como uma construção social sujeita aos interesses de classes, como dos 
latifundiários e camponeses, por exemplo. (FABRINI, 2011, p. 110). 

 

Assim, o território se expressa enquanto um território em disputa entre os camponeses 

e latifundiários, ou seja, o par contraditório do latifúndio se explicita na territorialização do 

campesinato. Isso se evidencia na discussão sobre terra de negócio e terra de trabalho, como 

nos indica Martins (1980). 

 

Quando o capital se apropria da terra, esta se transforma em terra de negócio em terra 
de exploração do trabalho alheio, quando o trabalhador se apossa da terra, ela se 
transforma em terra de trabalho. São regimes distintos de propriedade, em aberto 
conflito um com o outro. Quando o capitalista se apropria da terra, ele o faz com o 
intuito do lucro, direto ou indireto. Ou a terra serve para explorar o trabalho de quem 
não tem terra; ou a terra serve para ser vendida por alto preço a quem dela precisa para 
trabalhar e não a tem. Por isso, nem sempre a apropriação da terra pelo capital se deve 
à vontade do capitalista de se dedicar a agricultura. (MARTINS, 1980, p. 60). 

 

A conversão de terra de negócio para terra de trabalho é o que faz do campesinato, que 

luta pela terra no Brasil, ser algo tão incômodo para os latifundiários, pois a criação de 

assentamentos de reforma agrária significa que as terras não estão mais no mercado, ou seja, a 

organização da famílias que lutam pela terra inviabiliza a expansão do latifúndio. 

 

Luís Fernando Verissimo certa vez escreveu um artigo em que diz que o maior crime 
que a direita tem para acusar os sem-terra é que eles são sem-terra. É um perigo neste 
país um cara ser pobre e organizado. Os pobres existem por aí dispersos e ninguém se 
queixa deles. Se se organizam e fazem uma ocupação ela é tão evidente e tão 
contundente que obriga a sociedade a se manifestar. [...] Ou como diz o professor 
Plínio de Arruda Sampaio. “A elite pode até aceitar que os pobres peçam favores ou 
mendicâncias, mas jamais aceitará que eles se organizem para exigir seus direitos”. 
(STEDILE; FERNANDES, 2005, p. 113). 

 

Os acampamentos são o símbolo dessa população pobre que se organiza para buscar 

seus direitos. Em um país onde as populações pobres sempre foram excluídas ao direito a terra, 

o movimento social surge como uma possibilidade concreta de organização, de luta, essa 

afronta ao latifúndio faz com que parte da sociedade se volte contra os sujeitos que lutam pela 

terra. 

 

Quem luta pra ter um pedaço de terra é quem não tem condições pra comprar, mesmo 
que trabalhe, mas não tem condição de comprar um pedacinho, tem que ganhar muito 
bem pra ter um dinheiro pra comprar um lote, depois compra um lote e não tem 
dinheiro pra construir uma casa. [...] Você não vê a dificuldade de serviço, ainda mais 
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se souber que era do movimento, esse aí é da cambada de vagabundo, porque o sem 
terra nunca é bom, sem terra aonde for vai ser um bando de vagabundo, vadio e tudo, 
então se souber que era do movimento esse daí não dá pra pegar pra trabalhar. [...] E 
também é a mesma coisa, vai alugar uma casa daí não tem o serviço pra trabalhar pra 
pagar a despesa acaba sem ter como pagar aluguel, pagar água, pagar luz, já é 
despejado também da casa. (ENTREVISTA 10, Acampamento Reduto do Caraguatá, 
Paula Freitas).  

 

A luta das famílias camponesas no Acampamento Reduto do Caraguatá é marcada por 

processos de preconceito e violência por pertencerem ao MST e por lutarem por um pedaço de 

terra. O acampamento permanece há quatorze anos buscando a efetivação em assentamento de 

reforma agrária, e as famílias já imaginam o que vão fazer quando terem a garantia de que a 

terra a elas pertence. 

 

Pois olha, acho que vai ser uma expectativa bem enorme. De você pensar que tá em 
cima da terra, que nem hoje a gente já pensa que o que você planta tá ali, mas você 
tem aquele medo dum despejo alguma coisa, o que tem aqui é pouca coisa, mas sai 
tudo né e você sabendo que tá em cima da terra, você sabe que ali um futuro teu, que 
a gente já não tá numa idade muito nova, mas você sabe que até o final da tua vivência 
que Deus der saúde, você vai viver e vai ficar, pra alguém da tua família vai ficar né 
pra sobreviver. Acho que isso né. (ENTREVISTA 1, Acampamento Reduto do 
Caraguatá, Paula Freitas). 

 

Quero fazer minha casa, quero plantar, limpar o terreno e plantar o que a gente puder, 
o que eu aguentar, [...] minha vontade é essa, de ter minhas criação, criar, plantar. [...] 
Plantar feijão, batata, mandioca, o que der pra plantar, o que eu vou achando eu vou 
plantando, que nem aí ó [horta], tem pimentão, tem pimenta, tem cebola, tem 
berinjela. (ENTREVISTA 3, Acampamento Reduto do Caraguatá, Paula Freitas). 

 

Eu sei lá, o meu sonho, eu imagino, até já tô começando, não tô lutando com leite 
ainda meio valendo porque não veio a luz, a luz como você viu tá aí os postes, estão 
tudo aí, mas teve um vizinho nosso aí que ele entrou com um documento lá e acabou 
meio que cancelando essa luz, tá parada a energia, não conseguiu ligar, mas eu tenho 
ideia de lutar com leite, leite e já digo horta né, hortaliça, coisa pequena. 
(ENTREVISTA 6, Acampamento Reduto do Caraguatá, Paula Freitas). 

 

Como podemos perceber a condição de acampamento não impede que as famílias façam 

planos do que pode vir a ser o quando o acesso à terra for permitido pela criação do 

assentamento. Vislumbram a casa melhor, a produção de alimentos possibilitada pela existência 

da criação e das plantas que podem ser utilizadas para venda e para a alimentação da família. 

Nesse sentido, “há uma esfera do consumo doméstico que pode ser abastecida diretamente do 

roçado para a casa, de produtos que podem ser autoconsumidos ou vendidos” (GARCIA 
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JUNIOR, 1989, p. 117), condição que é desejada pelas famílias quando se efetivar o 

assentamento de reforma agrária. 

 

Considerações finais 

 

O processo de luta dos camponeses e das camponesas pela terra revela a presença do 

latifúndio no estado do Paraná, como escreve Fabrini (2011), o par contraditório do latifúndio 

se expressa na territorialização do campesinato, ou seja, quando se efetiva um acampamento de 

reforma agrária, o latifúndio é desmascarado, e se evidência um território em disputa, revelando 

para a sociedade o não cumprimento da função social da propriedade (MARÉS, 2003), leia-se, 

o descumprimento da função social da terra pelo latifúndio. 

Contudo, no caso do Acampamento Reduto do Caraguatá mesmo com quatorze anos de 

formação do acampamento as famílias não têm a segurança de que o acampamento se tornara 

um assentamento de reforma agrária, com isso a insegurança permanece, bem como o medo de 

novamente terem que migrar em busca da terra de trabalho e da moradia. 

Mulheres, homens, jovens e crianças lutam pelo o direito à terra de trabalho e moradia, 

ou seja, a terra representa a reprodução da vida, do modo de vida do campesinato sem terra e, 

portanto, é a expressão da luta contra o latifúndio, a concentração da terra e os significados da 

terra enquanto mercadoria. Conclui-se que as trajetórias de migração dos entrevistados, bem 

como o desejo de ter terra para o trabalho e para a família são elementos que indicam que a 

terra para o campesinato significa a reprodução do modo de vida e da família camponesa. 
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RESGATE HISTÓRICO E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO CASULO REVIVER EM 
MARACAÇUMÉ – MARANHÃO 

Josiane Evangelista de Matos 1 
Marcelino Silva Farias Filho2  

  

Introdução 
 

No Brasil, a concentração de terras nas mãos de poucos é uma realidade incontestável, 

assim como a necessidade de ações que possam reverter. A latifundiarização de grande parte 

das terras no Brasil foi acentuada no século XIX pela Lei da Terras (Lei n. 601 de 18 de 

setembro de 1850), que regula e delimita o uso da terra, favorecendo aqueles que já a possuíam 

e cristalizando a desigualdade agrária nos moldes hoje conhecidos. Desta forma, uma grande 

massa de pessoas, sem renda e sem terras para cultivar, começou a procurar nas áreas urbanas 

uma maneira de sustentar-se com suas famílias, uma vez que a desigualdade social e agrária 

não foi resolvida e sim intensificada, caracterizando processos de favelização das cidades, pois 

essa população passou a viver em áreas precárias em diversas localidades periurbanas. Tal 

processo foi intensificado quando o latifúndio tornou-se cada vez maior e obrigou ou direcionou 

os moradores do campo a deixarem suas pequenas propriedades, para tentarem a vida nas 

aglomerações urbanas. Entretanto, naqueles que não se conformam em deixar sua cultura e o 

modo de vida, permanece o desejo de ficar o campo, permitindo o surgimento de movimentos 

sociais em diversas regiões do País.  

Diversas tentativas foram realizadas ao longo dos tempos na busca pela organização do 

povo campesino e pela efetivação de uma maior igualdade na estrutura agrária do Brasil, 

configurando verdadeiros movimentos. Em função das pressões geradas pelos referidos 

movimentos, algumas ações foram promovidas por governos, mesmo que paliativas, 

representaram a esperança dos agricultores e suas famílias de viverem exclusivamente no/do 

campo.  Como exemplo disso é possível mencionar os Projetos Casulos de Assentamento 

(PCA’s) que foram organizados pelo Governo Federal, mais precisamente por ações 
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desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Colonização Reforma Agrária (INCRA), ocorrendo 

em todo o território nacional.  Tais projetos representam uma busca muito sutil de promover o 

acesso à terra para agricultores que se propunham a desenvolver a atividade agrícola nos 

municípios em que residiam e que se enquadrassem em critérios como: ser trabalhador(a) rural 

sem-terra; estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal; possuir 

renda mensal per capta inferior a meio salário mínimo; ser de nacionalidade brasileira; ou 

possuir família muito numerosa cujos membros se propusessem a exercer atividade agrícola na 

área a ser assentada; residir há mais tempo no município de localização do projeto de 

assentamento e; tendo prioridade famílias chefiadas por mulheres. 

A presente pesquisa teve como objetivo regatar o histórico do Projeto Casulo Reviver 

no município de Maracaçumé, no estado do Maranhão, identificar as principais dificuldades 

dos assentados em produzir e escoar a produção da comunidade, bem como compreender quais 

os principais alimento cultivados no assentamento. A pesquisa desenvolvida é de caráter 

quantiqualitativa, sendo realizada por meio de revisão bibliográfica e entrevistas por meio da 

aplicação de questionário com perguntas abertas e fechadas com onze assentados do Projeto 

Casulo, escolhidos de forma aleatória.  

 

2 PROCESSO DE CRIAÇÃO DO PROJETO CASULO REVIVER- 

MARACAÇUMÉ/MA 

 
O Maranhão é um dos estados brasileiros com o maior número de PCA’s. Conta 

atualmente com 35 assentamentos, contemplando 1.883 famílias (INCRA 2013). Se 

considerado os aspectos fisiógrafos do estado do Maranhão, o incentivo à criação de áreas de 

implantação de propriedades destinadas à agricultura familiar representa a efetivação de 

medidas que representam a efetivação de Políticas Públicas neste modelo. Por ser um dos 

estados da Federação com números alarmantes de pessoas que vivem em extrema pobreza, as 

entidades públicas precisam voltar-se com mais atenção a projetos como aqueles supracitados. 

Os PCA’s são imóveis para, no mínimo, 15 famílias. 

 

É modalidade de Projeto de Reforma Agraria, criado e implantado a partir da obtenção 
de imóveis que podem abrigar acima de 15 famílias, com lotes individuais rurais que 
obedeçam a fração mínima de parcelamento e até 4 módulos ficais referentes ao 
município de localização. (BRASIL, 2013 p. 05).  
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 A essência do projeto é desenvolver atividades, agroecológicas, pequenas granjas, 

hortas, floriculturas, cultivos de frutas entre outras, com o auxílio de tecnologias sociais para 

agricultura familiar sustentável. Os Projetos de Assentamento Casulo são direcionados a 

famílias que moram em áreas periféricas dos núcleos urbanos, visando a melhoria da qualidade 

de vida destas famílias.    

No Município de Maracaçumé, situado no Estado do Maranhão, o referido projeto foi 

organizado pela Secretaria Municipal de Agricultura em parceria com Instituto Nacional de 

Colonização Reforma Agrária (INCRA), idealizado na gestão do então prefeito municipal 

Paulo Germano de Sousa(2001). Porém, após o seu mandato precoce devido ao seu falecimento, 

a vice-prefeita, Elisa Batista (2003) assumiu gestão municipal e deu início ao processo de 

implantação do Projeto Casulo.  É válido ressaltar que a responsabilidade do município foi a de 

cadastrar e organizar os beneficiários e a do INCRA foi a delimitação e apoio técnico aos 

agricultores assentados. 

 Os Projetos Casulos devem estar localizados no entorno de núcleos urbanos com 

localização estratégica, para que os moradores assentados tenham acesso fácil à cidade 

(mercado consumidor) para vender seus produtos. Em Maracaçumé/MA, o projeto fica a cerca 

de 5 km da sede do município atendendo um dos critérios para a criação deste tipo de projeto. 

O Projeto Casulo Reviver foi criado pela Portaria do INCRA Nº 56, de 23 de Novembro de 

2001, conforme informação abaixo. 

 

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INCRA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso das atribuições que lhes conferidas pela portaria MDA/Nº 164, 
de 14 de junho de 2000, publicada no D.O.U do mesmo mês e ano. Portaria 
INCRA/P/nº 321 de 11 de setembro de 1997. CONSIDERANDO a aprovação do 
projeto de viabilidade pela divisão de suporte operacional desta Superintendência, 
consubstanciando nas legislações e normas pertinentes à matéria RESOLVE: 
I Aprovar o Projeto de Assentamento Casulo denominado PCA-REVIVER, Código 
SIPRA MA 0591000, Localizada em terras de domínios da prefeitura municipal de 
Maracaçumé/MA. Com área de 300,0000 (trezentos hectares), visando atender 80 
(oitenta   famílias) [...] (BRASIL, 2001). 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 

ISBN: 978-85-415-1148-3                                                                            
546 

 

O Projeto assentou oitenta famílias que residiam tanto na zona rural, quanto na sede do 

município em oitenta lotes com dimensões setenta e cinco de largura por quinhentos metros de 

comprimento (área equivalente 3,75 ha) para cada família assentada. Devido às dificuldades no 

manejo da terra e à falta de apoio logístico no escoamento da produção, constatou-se ao longo 

da pesquisa que a maioria dos assentados já migrou da comunidade e somente 27% dos 

primeiros assentados ainda permanecem na comunidade (Figura 1), representando assim um 

descumprimento das prerrogativas para a existências da comunidade, fato que resultou no 

insucesso de muitos objetivos do projeto, como exemplo temos a dificuldade em garantir a 

independência financeira das famílias.  

 

A maioria das famílias entrevistadas e atualmente residente no projeto adquiriu o lote 

por meio da compra, (Figura 02) o que denota que o projeto sofreu um certo declínio, devido a 

maioria das famílias venderam seus lotes, desconfigurando assim as principais características 

do projeto, que era garantir as populações de baixa renda a possibilidade de possuir uma porção 

de terra para realizar atividade agropecuária. Desta forma, no as famílias que estão assentadas 

desde o início da formação do projeto foram superadas em quantidade por aqueles que 

compraram lotes, e em sua maioria utilizam os lotes para produção agrícola.   

1 a 5 anos
9%

5 a 10 anos
27%

10 a 15 anos
27%

mais de 15
37%

TEMPO EM QUE MORA NO ASSENTAMENTO

Figura 1: tempo de permanência no assentamento 
Fonte: acervo da pesquisa 2018  
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 Mesmo com dificuldades enfrentadas, a agricultura ainda é a principal fonte de renda 

das famílias assentadas, fonte de renda seguida pelo funcionalismo público, a aposentadoria e, 

por último, a piscicultura que contribui com 6% da renda das famílias que residem no projeto 

(FIGURA 3), a diversidade de atividades econômicas praticadas na comunidade, apresenta 

também uma evolução da comunidade, uma vez que para prestação de serviço é necessário 

certo grau de escolaridade e considerável parcela dos moradores apresenta o segundo grau 

completo.  

Comprou
64%

Foi contemplado
29%

Caseiro
7%

COMO ADQUERIU O LOTE

Figura 02 – Forma na qual adquiriu o lote no Projeto Casulo Reviver Maracaçumé/MA 
Fonte: Acervo da pesquisa 2018 
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A agricultura é uma atividade que para os moradores da comunidade, representam um 

adendo à renda, ou a forma exclusiva para melhoria da subsistência, mais no caso dos Projetos 

Casulos Reviver essa atividade tem representatividade maior para área urbana do município de 

Maracaçumé/MA. No que se refere a atividade agrícola, as famílias que ainda resistem na 

comunidade, produzindo basicamente hortaliças como alface, coentro, vinagreira, pimentas, 

batata doce e frutas, como o limão, açaí, maracujá, murici e cupuaçu entre outros (FIGURAS 4 

e 5).  

É válido lembrar que a oferta de alimentos no Projeto beneficia a população a sede 

municipal de Maracaçumé, disponibilizando fonte de alimentos mais saudáveis e mais seguros 

de serem consumidos, pois o uso de agrotóxico é evitado ou restrito àqueles que causam menor 

dano, uma vez que esses alimentos também são consumidos pela própria comunidade. As 

atividades desenvolvidas na área representam também para as pessoas da comunidade que não 

vivem exclusivamente da agricultura, servindo para aumentar a renda da família e melhorar a 

qualidade dos alimentos ofertados às famílias. 

Agricultura
56%

Aposentadoria
13%

Psicultura
6%

Servidor público
25%

PRINCIPAL FONTE DE RENDA 

Figura 03 – Principal Fonte de Renda do Projeto Casulo Reviver Maracaçumé/MA 
Fonte: acervo da pesquisa 2018 
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Figura 5: limão (Citrus × limon) e açaí (Euterpe oleracea), projeto Casulo em Maracaçumé/MA 
Fonte: acervo da pesquisa, junho de 2018 

 

Alguns proprietários praticam também a suinocultura (FIGURA 6), desenvolvida de 

maneira bem sutil, em virtude das dificuldades encontradas pelos proprietários, tanto em 

conseguir apoio técnico para implantação de granjas, não conseguem subsídios para 

empreendimentos de maior porte. De acordo com Gomes et al (2018), “estudos sobre a 

suinocultura no Nordeste e, especialmente no Estado do Maranhão, ainda são escassos, em 

         

Figura 4: canteiros de alface (Lactuca sativa) coentro (Coriandrum sativum), projeto Casulo em 
Maracaçumé/MA 
Fonte: acervo da pesquisa, junho de 2018 
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decorrência de a exploração ser exercida, em sua maioria, por pequenos produtores e 

agricultores familiares, sem ligação com empresas, cooperativas ou associações”.   

 

Os agricultores recebem o apoio da Prefeitura por meio da Secretaria de agricultura para 

transportar suas mercadorias e fazem a venda na feira que acontece toda segunda feira na sede 

municipal, Aqueles que possuem cadastro junto ao Programa Compra Local, vendem parte da 

produção para Secretaria de Educação que é utilizada na merenda escolar, porém, os 

agricultores relatam que o apoio é mínimo e necessitam de outras fontes de renda para garantir 

o sustento de suas famílias. Quando questionados sobre a utilização de alimentos 

industrializados por habitantes da comunidade, os moradores justificam que algumas culturas 

não apresentam sucesso, o que os fazem manter certa dependência da área urbana e compram 

produtos processados diversos. 

A comunidade, além de enfrentar problemas relacionados a demanda de produção e 

manutenção das atividades agropecuárias, também passa por dificuldades de ordem social, 

como a ausência de aparelhamento de políticas públicas básicas, para seu desenvolvimento 

Figura 6: criação de porcos para abate e venda de leitões, Projeto Casulo 
Maracaçumé/MA 
Fonte: acervo da pesquisa/ 2018 
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sociocultural e econômico, demostrando assim que não uma preocupação do poder público, 

com potencial econômico da área, nem com a valorização das pessoas que residem nesta área 

(FIGURA 7).  

Quando questionados sobre as melhorias necessárias para a vida na comunidade, a 

maioria dos assentados (25%), respondeu que é necessário a construção de uma unidade de 

saúde, haja vista que as consultas são realizadas uma vez por mês em uma sala cedida pela 

escola, o que de certa forma acaba prejudicando a dinâmica e o cumprimento dos dias letivos;  

22% dos entrevistados informaram que necessitam de água encanada, pois, a maioria retira água 

do poço cacimbão e; 14% afirmaram que é preciso melhorar a iluminação pública e reparo na 

rua e; Os entrevistados disseram ainda que sair à noite é muito ruim devido à má iluminação e 

a péssima situação da rua. No entanto, um dos entrevistados ressaltou que os próprios 

moradores depredam as lâmpadas, o que demonstra certa insegurança aos moradores. Ainda no 

que se refere a saúde, 8% responderam que a comunidade precisa de uma ambulância 

permanente no local para atender as possíveis solicitações de possíveis emergências.  

Praça
5% Ginasio de esportes

6%

Tecnico Agricola 
6%

Unidade de Saude
25%

Agua encanada
22%

Ambulancia
8%

Reparo na estrada
14%

Iluminação publica
14%

O QUE  FALTA PARA MELHORAR A COMUNIDADE 

Figura 7:  o que falta para melhorar a comunidade 
Fonte: acervo da pesquisa 2018 
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Para melhorar as técnicas de manejo da terra, 6% disseram que falta um técnico agrícola, 

relatando que a presença deste garantiria à comunidade uma maior produtividade e diversidade 

maior de culturas, sentem que apesar do solo se pobre em nutrientes, com o manejo adequado, 

poderiam organizar melhor a produtividade da área.  

Quanto à vida coletiva, os entrevistados sentem a necessidade de um ginásio 

poliesportivo, tanto para a recreação dos mais jovens, quanto para diferentes atividades culturais 

que a comunidade realiza, assim como para a prática de esportes. 5% dos entrevistados disseram 

que a comunidade carece de uma praça, segundo seria um local de ponto de encontro para 

conversar, passear etc. 

As dificuldades locais podem desenvolver um desejo de abandonar a vida no campo. 

Entretanto, a compreensão de pertencimento e de afetividade a determinado lugar, pode 

desenvolver nos membros de uma comunidade o anseio de permanecer e buscar com que os 

objetivos sejam alcançados, pode-se assim perceber esse sentimento nas famílias entrevistadas 

no Projeto Casulo Reviver em Maracaçumé-MA, tendo sido as famílias questionadas sobre o 

desejo de sair da comunidade, a imensa maioria afirmou que não pretendia deixar de residir no 

Projeto Casulo (FIGURA 8). 

  

Não 
82%

Sim
9%

Talvez
9%

VOLTARIA MORAR NA CIDADE

Figura 8:  deseja permanecer na comunidade? 
Fonte: acervo da pesquisa 2018 
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Ao observar a necessidade de ampliação de áreas agrícolas, o desejo de permanência 

dessas pessoas representam a resistência das atividades referentes a agricultura familiar, assim 

como a busca pela valorização do campesino, denota também que as dificuldades enfrentadas 

por essas pessoas não diminui a importância que o viver da terra tem para estes.   

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final da pesquisa, pode-se compreender que para que haja sucesso na implantação 

de ações de reforma agrária no território brasileiro faz-se necessário um grande empenho, tanto 

dos povos que residem em áreas rurais, como também das entidades públicas responsáveis pela 

organização das políticas públicas, direcionadas a essas populações. 

O Projeto Casulo Reviver em Maracaçumé ressalta que as medidas tomadas pelo Estado 

tem sido homeopáticas se considerado a grande urgência que é a melhoria da vida das pessoas 

que atuam nas áreas de produção agrícola familiar.  A ausência de uma efetiva ação dos órgãos 

governamentais, deve repercutir em ações realizadas pelas populações residentes em áreas 

rurais, não bastando apenas delimitar áreas, faz-se necessários criar condições para que os 

pequenos produtores possam ter qualidade de vida e consigam produzir, escoar e qualificar-se 

para viver no e do campo.    
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A INFLUÊNCIA DA PECUÁRIA LEITEIRA NA (RE)ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

DO ASSENTAMENTO ACAPU MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ-PA 

 

Edmilson Santana1 
Waldomiro Chaves Machado2 
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RESUMO 
Este trabalho teve como objetivo efetuar uma caracterização de compreender a (re)organização do Assentamento 
Comunidade Acapu, Localizado no município de Goianésia do Pará/PA, através da percepção da realidade vivida 
por uma amostra dos agricultores familiares ali assentados. Compreender de que forma a pecuária leiteira 
influenciou e influencia na reorganização do espacial e econômica daquele território que em determinado recorte 
temporal tinha uma dinâmica produtiva pautada simplesmente na agricultura de subsistência, principal atividade 
econômica deste assentamento. 
 
Palavras-chave: (Re)organização; Agricultores Familiares; Pecuária Leiteira. 
 
Abstract 
This work aimed to characterize the (re) organization of the Acapu Community Settlement, located in Goianésia 
do Pará / PA, through the perception of the reality lived by a sample of family farmers settled there. Understand 
how dairy farming influenced and influences the spatial and economic reorganization of that territory that in a 
given time frame had a productive dynamic based simply on subsistence agriculture, the main economic activity 
of this settlement.. 
 
Keywords: (Re)organization; Family farmers; Dairy Cattle.. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A cadeia produtiva do leite é formada por um conjunto de atores que interagem entre si. 

Nesta cadeia, o início se dá com a produção de insumos, da qual fazem parte empresas 

fabricantes de matéria prima, equipamentos, crédito, serviços e pesquisa. O elo seguinte desta 

cadeia produtiva refere-se à produção leiteira propriamente dita, envolvendo assim os 

produtores, os animais, o desenvolvimento genético, a qualidade e o preço de produtos. A 

 
1 Licenciado em Geografia - Universidade Federal do Pará – UFPA; Cursando Pós-Graduação Lato Sensu em 
Geotecnologias -  Universidade Federal do Pará – UFPA. 
2 Licenciado em Geografia - Universidade Federal do Pará – UFPA; Cursando Pós-Graduação Lato Sensu em 
Geotecnologias -  Universidade Federal do Pará – UFPA. 
3 Licenciado em Geografia - Universidade Federal do Pará – UFPA. 
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indústria representa o terceiro elo desta cadeia, fazendo parte da mesma as empresas que 

transformam a matéria-prima, além das responsáveis pela logística do recolhimento do leite e 

distribuição dos produtos industrializados. 

Não entrarei em detalhes sobre isso porque há muitas pessoas aqui presentes com mais 

conhecimentos sobre o assunto e sei que a experiência tem sido sujeita a várias interpretações, 

mais otimistas ou pessimistas em relação ao seu êxito. O que gostaria de destacar desse processo 

é que se trata de uma iniciativa muito específica que tenta reestruturar a produção ao captar 

novas economias de escala através da especialização da produção leiteira. Criou-se uma 

inovação organizacional do território que (re)organizou o espaço que antes era tido como mero 

espações de uma produção de subsistência, com uma redistribuição de tarefas que colocou 

novos desafios à produção. 

Entretanto, uma cadeia produtiva não corresponde somente a aspectos operacionais. É 

importante ressaltar que a cadeia produtiva, em seu sentido mais amplo, vai além da sequência 

de atividades de transformação, compreendendo também os processos relacionados à geração 

de conhecimento e informação, além das atividades de apoio. Isso significa que universidades, 

instituições de treinamento e de pesquisa, instituições governamentais, entre outras, também 

apresentam ligações com as cadeias de produção, mesmo que, muitas vezes, de forma indireta. 

 

 
CARACTERIZAÇÃO GEO-HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO 
PARÁ/PA, COMUNIDADE ACAPU 

 

O povoado que deu origem ao município de Goianésia do Pará começou a ser formado 

às margens da rodovia PA-150. Mais tarde, a abertura da PA-263 atraiu vários imigrantes para 

a região em busca de trabalho. Eram centenas de pessoas que por lá acabaram ficando. Porém, 

havia pouca terra para muita gente. Por isso, os conflitos pela posse de terra não demoraram a 

acontecer. Cedendo às pressões, o dono de uma fazenda da redondeza que concentrava uma 

grande quantidade de terras, acabou doando uma grande área para o assentamento das famílias 

dos trabalhadores. Em troca, fez um pedido: que o local fosse chamado de Goianésia, nome da 

sua cidade natal em Goiás. 

Porém há quem diga que essa forma de doação amigável, partiu de uma estratégia, visto 

que naquele momento se configurava um recorte temporal que remete a abertura da PA 150, e 
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as políticas do governo de “terras sem homens, para homens sem-terra” momento esse de 

oportunidade de supervalorizar determinada área de terra, na forma de se ter um núcleo urbano, 

e áreas no seu entorno. De forma que a figura 01 vem demostrar as configurações de 

delimitações do município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 01: Mapa de Localização do Município de Goianésia do Pará-PA 

 Assim nasceu, em dezembro de 1991, o município de Goianésia do Pará, localizado no 

sudeste do Pará, a 292 quilômetros de Belém Com uma população de mais de 22 mil habitantes, 

o município vive da agricultura, pecuária e outras atividades. A piscicultura, que se desenvolveu 

a partir do surgimento do lago artificial da Hidrelétrica de Tucuruí, também é bastante 

expressiva na região. Existe até uma cooperativa de pescadores, com sede em Tucuruí, que é 
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administrada pela Associação dos Servidores da Eletronorte (Assel). Mas foi a extração de 

madeira o mais forte pilar de sustentação da economia local. 

 O produto, além de economicamente rentável, é um atrativo cultural da região. O 

artesanato em madeira é marca registrada dos moradores de Goianésia do Pará. As peças 

talhadas em angelim-pedra “Hymenolobium petraeum Ducke”, uma espécie típica da 

Amazônia, chamam a atenção dos visitantes. Mas os olhares dos turistas brilham, 

principalmente, diante dos rios Verde e Arapixi, que teve uma grande relação como os sujeitos 

daquele momento que a cidade se formava espacialmente; têm grande importância cultural, 

social, econômica, histórica, e naquele momento também era fonte de alimentos para 

determinados sujeitos que ali tinha a pesca do peixe como fonte de sustento. 

 Em divisão territorial datada de 1988, distrito de Goianésia permanece no município de 

Rondon do Pará. Elevado à categoria de município com a denominação de Goianésia do Pará, 

pela lei estadual nº 5686, de 13-12-1991, desmembrado dos municípios de Rondon do Pará, 

Jacundá, Mojú e Tucuruí. Sede no distrito de Goianésia do Pará (ex-povoado de Goianésia do 

município de Rondon do Pará). 

 Constituído do distrito sede; instalado em 01-01-1993, Goianésia do Pará, Estado Pará, 

pertence à microrregião de Paragominas, constituída por mais seis municípios paraenses: Abel 

Figueiredo, Bom Jesus do Tocantins, Dom Eliseu, Paragominas, Rondon do Pará e Ulianópolis. 

Que na atualidade está configurada como região de integração do Lago de Tucuruí, formados 

pelo municípios: Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo 

Repartimento e Tucuruí.  

 Além disso, o sudeste paraense, no qual Goianésia do Pará encontra-se inserido, é 

definido como uma das seis mesorregiões do estado do Pará que, por sua vez, é formada por 

sete microrregiões: Conceição do Araguaia, Marabá, Paragominas, Parauapebas, Redenção, 

São Felix do Xingu e Tucuruí. Sendo que nessa dinâmica geográfica, a cidade numa localização 

geográfica propicia de circulação, PA-150, ligando a cidade de Marabá à capital Belém/PA, 

PA-263 Interligando a PA-150 ao município de Tucuruí, onde está instalado a Usina 

Hidrelétrica de grande potência produtivo de energia elétrica. 

 

TERRITÓRIO VIVENCIADO 
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 Região norte do Brasil, minha comunidade localiza-se, Sudeste do estado do Pará, 

Município Goianésia do Pará, rodovia PA-150 que liga os municípios de Goianésia do Pará a 

Marabá. Começa no entrocamento da PA-475 com a PA-263, e passa pelos municípios de 

Goianésia do Pará, Jacundá, Nova Ipixuna até chegar em Marabá. A abertura desta rodovia PA 

150, é marcada por grandes conflitos de terras; uma construção que contribuiu para uma 

ocupação mais intensa da região. Acompanhado a estada uma multidão em busca de terra, da 

madeira, e de trabalho. Grandes concentrações de posseiros, nessas novas localidades e nos 

entroncamentos das estradas, intensificaram os conflitos pela posse da terra. 

Em meios a esses conflitos, surge o acampamento acapu, que posteriormente é criado a 

Comunidade Assentamento Acapu, formado por vinte cinco lotes de terra, medindo 48,000ha 

cada; localizado as margens da PA 150, km 183, sentido Goianésia do Pará / Tailândia – PA, 

Lado esquerdo, vicinal acapu, 5 km de adentração, comunidade essa habitada por vinte e cinco 

famílias, beneficiários da reforma agrária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Mapa de Localização – Comunidade Acapu 

 

  

 

 Nos últimos anos, as pesquisas sobre pecuária bovina leiteira têm se intensificado, 

destacando a temática, tanto no Brasil como no cenário mundial. A introdução da pecuária 

leiteira comunidade, tem contribuído para diversas formas da reorganização do espaço 

vivenciado, sendo que uma delas é a mudança na dinâmica socioeconômica por meio das ações 

empreendidas na nova dinâmica produtiva da pecuária leiteira no assentamento. 
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 Contudo vale salientar, que há uma demanda a ser observada para que essa 

reorganização pelo processo se eleve. Pois a falta do técnico-científico-informacional, ainda 

não é uma realidade para se ter uma melhor produtividade leiteira e elevar a comunidade à um 

nível de maior produtividade. Para o autor, a diversidade territorial nem sempre se tornam 

sinônimo de diversidade regional. 

 Analisar a diversidade territorial implica em reconhecer a relação particular/geral e 

singular – universal. Parte-se do princípio que na base de tudo a comunidade se constrói por 

meio das relações que se estabelecem entre pessoas. Estas pessoas, conscientes ou inconscientes 

da interdependência destes fatores, porém necessitadas de garantirem sua própria subsistência, 

começam a construir estratégias particulares e também comunitárias para garantir esse 

equilíbrio entre as partes, garantindo assim sua própria sustentabilidade. 

 Mediante a essa individualidade o capital se instala, e busca se apropriar de forma 

individual de suas terras, recursos da natureza ali existentes e da cultura popular existente, 

também se diferem em alguns aspectos de uma família para outra. Mediante o exposto, busca-

se então, neste trabalho, primeiramente apresentar a Comunidade Acapu de Cima através de 

uma breve descrição de sua organização interna e das inter-relações entre os espaços e suas 

funcionalidades. 

 Partindo dessa visão, regionalização deve-se entender a divisão de um grande espaço, 

com critérios previamente estabelecidos, em áreas menores que passam a ser chamadas de 

regiões. Cada região se diferencia das outras por apresentar particularidades próprias. Qualquer 

espaço pode ser regionalizado, isto é re-dividí-lo. Um país, outra região, um estado. Até mesmo 

as cidades são divididas em regiões. Pode ser região administrativa, natural etc. Cada região se 

diferencia das outras por apresentar particularidades próprias. 

 A Teoria da Regionalização Mundial tem por objetivo identificar grandes áreas do 

planeta com características próximas, no que diz respeito à população e a economia, ou ainda, 

semelhanças na Formação Sócio-Econômica-Espacial. Discussão e análise das diferentes 

abordagens sobre a renda da Natureza e Territorialização do Capital; valorização do territórios 

e Globalizações. O objetivo principal foi pontuar os elos de ligação entre a realidade 

socioespacial do país e a influencia no Território. Feito isso, dissertou-se sobre as categorias no 

campo em tempos e espaços do Capital. Consultou-se uma bibliografia, composta por livros. 

Esclareceu as concepções de Terras/Natureza/campesinato, que comparecem nas diferentes 
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correntes epistemológicas dessa ciência, ressaltando, sobretudo, a dimensão política presente 

nas abordagens e as particularidades do camponês na atualidade. 

 A existência camponesa não se limita à propriedade nem as propriedades camponesas 

formam um todo contínuo, muitas são cercadas por propriedades tipicamente capitalistas. O 

modo capitalista de produção no campo é marcado por características contraditórias, que são 

intrínsecas ao próprio sistema, sempre com o objetivo principal de se reproduzir e ampliar 

gerando lucro. 

 A (re) organização do espaço está diretamente ligada a contextualização do lugar como 

local de constantes mudanças, nesse caso uma dinâmica de mudanças socioeconômica e social.  

 O lugar também pode significar uma pausa, como propõe Tuan (2011), numa definição 

muito utilizada pelos que se aproximam da Geografia Humanista, e que reproduzo a seguir:  

O movimento exige tempo e ocorre no espaço: eles exigem um campo espaço-
temporal. Lugar e movimento, no entanto, são antitéticos. Lugar é uma parada 
ou pausa no movimento – a pausa que permite a localização para tornar o lugar 
no centro de significados que organiza o espaço do entorno (TUAN, 2011, p. 
12). 

 

 Ignorar esses territórios e paisagens é sinônimo de extinguir os lugares e, mais insidioso 

que isso, as lugaridades, uma vez que todos nós, em maior ou menor grau, compartilhamos 

lugares que já não existem, que têm significado apenas como lugaridades. 

 O que expressa a materialidade do espaço geográfico, é compartilhada em nossas 

vivências cotidianas com a lugaridade que, por sua vez, expressa exatamente essa relação 

dialógica dos seres em movimento com lugares e caminhos que, como pausa, como convivência 

íntima, arrumam e delimitam os espaços.  

 Posso agora falar do território, a partir de sua essência, que é a de ser territorialidade. A 

essência do território é a fronteira, o limite. Segundo Heidegger: 

 

O limite não é onde uma coisa termina mas, como os gregos reconheceram, de 
onde alguma coisa dá início à sua essência. Isso explica por que a palavra grega 
para dizer conceito é ορισμός, limite. Espaço é, essencialmente, o fruto de uma 
arrumação, de um espaçamento, o que foi deixado em seu limite. O espaçado 
é o que, a cada vez, se propicia e, com isso, se articula, ou seja, o que se reúne 
de forma integradora através de um lugar [...]. Por isso os espaços recebem sua 
essência dos lugares e não "do" espaço. (HEIDEGGER, s.d., p. 6 - destaques 
no original). 
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 As novas abordagens da geografia e da sociologia, em termos de definição do território, 

têm uma perspectiva muito dinâmica, o que parece relevante, já que os sistemas estão em 

constantes evolução. O território é resultante da relação da sociedade com o espaço, quando a 

esse se incorpora a sociedade com suas relações econômicas e de produção. Para que se tenha 

um território, é necessário que a sociedade ou grupos sociais apropriem-se do espaço físico, 

ampliem e utilizem as inovações tecnológicas e que exista um sentimento de pertencimento ou 

a identificação da sociedade com o seu território (MORAES, 2008). 

 No decorrer do tempo, configurou-se na Comunidade Acapu, uma sociedade de 

agricultores e pecuaristas que a consociar “a criação com a Plantação”. Este dualismo permitiu 

a penetração da agricultura empresarial através da incorporação de terras da pecuaria, inserindo-

a em um novo contexto econômico. 

 Esta pesquisa teve como escala temporal o período compreendido entre 2005 a 2018. A 

escolha deste intervalo de tempo justifica-se pela disponibilidade de dados censitários e, 

também, por ser um intervalo temporal significativo, 13 anos, permitindo a compreensão da 

origem e das transformações na (re)organização do setor da comunidade Acapu.  

 Para além disso pesquisa de campo junto aos sujeitos da comunidade, bem como os 

órgãos público de assistência técnicas rural. Com o desenvolvimento da pecuária leiteira no 

assentamento acapu poderá haver uma inserção social daquele sujeito rural com o urbano, da 

melhoria da qualidade de vida e do nível de desenvolvimento socioeconômico daquele 

território. 

 Segundo Bassan e Moraes, (2013), “no debate teórico brasileiro recente sobre 

desenvolvimento dos territórios rurais, já não resta dúvidas sobre o importante papel da 

produção familiar [...]” (BASSAN: MORAES, p. 3. 2013). A introdução da pecuária leiteira 

comunidade, tem contribuído para diversas formas da reorganização do espaço vivenciado, 

sendo que uma delas é a mudança na dinâmica socioeconômica por meio das ações 

empreendidas na nova dinâmica produtiva da pecuária leiteira no assentamento. 

“Esta se apresenta como uma atividade de grande potencial dinamizador e 
transformador da realidade socioeconômica em escala regional, através da 
geração de renda e de ocupação para a população deste território. (BASSAN e 
MORAES, p.4, 2013)”. 

  

Contudo vale salientar, que há uma demanda a ser observada para que essa reorganização pelo 

processo se eleve. Pois a falta do técnico-científico-informacional, ainda não é uma realidade 
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para se ter uma melhor produtividade leiteira e elevar a comunidade à um nível de maior 

produtividade. 

 Ao se analisar as estruturas produtivas, suas particularidades e semelhanças, nota-se que 

a influência da cadeia produtiva leiteria bovina, contribuiu para toda uma organicidade do 

espaço em que se está inserido o território, e suas territorialidades, que gera uma 

(re)organização desse espaço. 
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MULTIFUNCIONALIDADE DA PAISAGEM RURAL: UM OLHAR SOBRE OS 

ASSENTAMENTOS RURAIS DA REFORMA AGRÁRIA PAULISTA 
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Paulo Rogério Lopes 

Resumo: 

 

MULTIFUNCIONALIDADE DA PAISAGEM RURAL: Um olhar sobre os assentamentos 

rurais da reforma agrária paulista Keila Cássia Santos Araújo Lopes¹; Paulo Rogério Lopes². O 

referido trabalho objetivou uma análise da multifuncionalidade da paisagem rural em 

assentamentos da reforma agrária, pertencentes ao município de Teodoro Sampaio, situados, 

portanto, no interior do Estado de São Paulo, no Pontal do Paranapanema. A paisagem, para 

este trabalho, apresenta um enfoque sistêmico e multidimensional, ou seja, abrange as relações 

entre os ecossistemas e os seres humanos. Além de uma visão holística, essa concepção 

possibilita compreender as redes de integração e interação em diferentes escalas, padrões e 

processos e ainda, analisar através de uma gama de elementos e variáveis as múltiplas funções 

paisagísticas. A multifuncionalidade da paisagem abrange três domínios, sendo estes: o 

bioecológico, o socioeconômico e o socioecológico e cultural. Esses três domínios, em especial, 

o último denota claramente a relação intrínseca entre a sociedade e suas diferentes paisagens. 

Os seres humanos, portanto, interferem na paisagem e, ora sofre os efeitos da mesma, 

culminado nos denominados sistemas socioecológicos. Os sistemas socioecológicos são 

considerados unidades biogeofísicas associados aos sistemas sociais. Essas unidades 

biogeofísicas são constituídas pelos ecossistemas que incluem os fatores bióticos (incluindo o 

homem) e abióticos que se relacionam entre si, enquanto os sistemas sociais são compostos 

pelos usuários dos serviços do ecossistema. Os sistemas socioecológicos podem serem vistos 

no campo, o que nos permite falar em multifuncionalidade da paisagem rural. A 

multifuncionalidade da paisagem rural abrange para além da produção de alimentos, e comporta 

a múltiplas funções como: conservação e preservação dos recursos naturais (essa função se 

encontra relacionada ao uso dos recursos naturais, as relações entre as atividades econômicas e 

a paisagem, e a preservação da biodiversidade), a reprodução socioeconômica das famílias 
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(refere-se aos aspectos relacionados às fontes geradoras de ocupação e renda para os membros 

das famílias rurais, as condições de permanência no campo), a segurança alimentar (refere-se à 

produção para o autoconsumo familiar e também a produção mercantil de alimentos, bem como 

as opções técnico-produtivas dos agricultores e os canais principais de comercialização da 

produção), bem como, a manutenção do tecido social, as relações intrínsecas das comunidades 

com o ambiente (refere-se à preservação e ao melhoramento das condições de vida das 

comunidades rurais, considerando os processos de elaboração e legitimação de identidades 

sociais e da promoção de integração social. A paisagem do referido estudo nos permite uma 

análise sistêmica, visto que, os assentamentos rurais se encontram situados no entorno de uma 

unidade de conservação de proteção integral, denominada de Parque Estadual Morro do Diabo 

(PEMD) e áreas com extensa monocultura de cana de açúcar. O Pontal do Paranapanema passou 

por um processo de devastação de suas florestas, sobretudo após a década de 1950. De uma 

área correspondente a 207.188 hectares em 1956, atualmente restaram-se 33.845 ha concernente 

ao PEMD. Essas áreas de floretas foram sendo ocupadas por pastagens, seguidas da 

implantação de usina hidrelétrica, monoculturas de cana de açúcar ocasionando um mosaico de 

atividades e interesses divergentes. Os complexos agroindustriais canavieiros na região do 

Pontal do Paranapanema foram implantados na década de 60 e 70 e perduram até hoje. Esses 

fatores contribuíram para a conformação dos movimentos sociais de luta pela terra, visto que a 

ocupação dessa região ocorreu por meio da intensa grilagem de terras. Assim, as áreas 

destinadas aos assentamentos, no Pontal do Paranapanema, têm origem nos processos de 

reincorporação pelo Estado de terras devolutas ocupadas, de forma irregular, por grandes 

fazendas dedicadas à exploração da pecuária extensiva. Diante desse quadro é nítida a 

multifuncionalidade e a multidimensionalidade da paisagem rural presente nos assentamentos, 

bem como, em seu entorno. Porém, as funções dos assentamentos rurais, da unidade de 

conservação e das agroindústrias da cana de açúcar apresentam características diferentes. Nesse 

sentido, para a coleta de dados para a análise da multifuncionalidade da paisagem rural optou 

se por abordagens qualitativas e quantitativas, as quais nessa pesquisa são compreendidas como 

complementares. Para a coleta de dados na abordagem quantitativa foram utilizados 

questionários semiestruturados. Já para os dados exclusivamente qualitativos utilizou-se da 

técnica de entrevistas. Pretendeu-se com as entrevistas abordar as percepções e interpretações 

ambientais dos agricultores-familiares assentados a respeito das transformações e impactos na 
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paisagem ao longo de suas vivências, conhecimento e utilização de práticas agrícolas 

sustentáveis no local. Entre elas a assistência técnica, as relações dos assentados com a unidade 

de conservação e a usina de cana-de-açúcar, o entendimento sobre as funções e serviços 

ecossistêmicos provenientes do PEMD, os modos de valoração da paisagem, as mudanças e 

permanências no local e ainda questões referentes ao processo de luta pela conquista da terra. 

Também, nessa etapa, foram questionadas as percepções sobre as dificuldades e facilidades na 

vida dos agricultores, sobre os aspectos positivos e negativos para as famílias que se encontram 

no entorno de usinas de cana-de-açúcar e do “Parque Estadual Morro do Diabo” (PEMD) e 

também sobre os objetivos, desejos, expectativas e perspectivas na vida pessoal e quanto ao 

futuro dos lotes. Os resultados concernentes a multifuncionalidade da paisagem rural 

demonstrou que os assentamentos rurais apresentem as expressões da multifuncionalidade, mas 

a paisagem constituída em seu entorno gera outras funções que influenciam o cotidiano dos 

assentados que, por sua vez, também influenciam as transformações em seu entorno, como um 

todo integrado e dinâmico. Enquanto nos assentamentos rurais ocorrem iniciativas como a 

implantação dos sistemas agroflorestais, comercialização para o programa de aquisição de 

alimentos (PAA) e os agricultores apresentam percepção da importância dos serviços 

ecossistêmicos proporcionados pela unidade de conservação, as áreas de monocultivos 

provocam impactos socioambientais, quer seja, pela utilização intensiva de agrotóxicos e 

aumento das desigualdades sociais no campo. 
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ESPAÇO AGRÁRIO PARAENSE: TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADES 

 

Cássyo Lima Santos 

Resumo: 

Discutir a problemática agrária vai além das reflexões sobre distribuição de terras pois está 

ligada ao processo de ocupação e afirmação territorial, os quais estão conectados ao marco legal 

do estado e as políticas de ordenamento territorial (LITTLE, 2002). Nesse sentindo, 

problematizar os conflitos, os percursos da luta pela terra na Amazônia é compreender as 

relações do homem com a terra, que são pautadas por diversas formas de poder e por agentes 

singulares, seja ele o latifundiário, o garimpeiro, o babaçueiro, o seringueiro, o castanheiro, o 

pescador, o indígena, o posseiro, o assentado, bem como do empresário, do fazendeiro e do 

Estado, entre outros. A estrutura agrária brasileira em um determinado tempo e espaço é 

moldada por contradições, o que alimenta o sistema capitalista, produzindo e reproduzindo 

mazelas sociais. Em o “Cativeiro da Terra” Martins (2017) traz à tona a necessidade de 

liberdade do sujeito, negro, camponês, pobre. Este que sempre lhe foi tirado o que lhe é seu. 

Ser livre para no seu tempo produzir e como produzir, não tendo o senhor ditando seus afazeres, 

privando o de tudo e do acesso aos seus direitos. Na busca por essa liberdade e pela posse da 

terra, morrem trabalhadores rurais, lideranças sindicais, bem como aqueles que apoiam e 

defendem a luta pela terra, como, padres, agentes pastorais, advogados, entre tantos outros 

sujeitos (OLIVEIRA, 1994).Os conflitos provenientes da luta pela terra na Amazônia não são 

recentes, perpassa desde os primeiros ordenamentos territoriais tomados pelo Estado, bem 

como dos próprios sujeitos presentes nessas localidades, como posseiros, grileiros 

latifundiários, entre outros. Pois já havia uma migração para a sul do Pará, desde as décadas de 

1950 e 1960, em buscas de terras férteis, eram famílias de diversas partes do território brasileiro, 

como Maranhão, Piauí, Ceará, Minas Gerais e Bahia. Ficavam assim agregados as fazendas, 

trabalhando em diversas atividades. Pereira (2015) endossa que o fluxo migratório de famílias 

para região ocorria, devido a dificuldades econômicas e também climáticos de outras regiões 

brasileiras, e em muitos casos por motivos de violência, assim é enfático ao afirmar que, 

“ocorreram também conflitos em razão das ocupações de imóveis titulados ou aforados, 

principalmente os pertencentes ás empresas privadas ou grupos familiares do poder local 

(PEREIRA, 2015, p. 79).Desse modo os conflitos agrários na região sul do Estado do Pará, 
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motivava-se pela disputa pelo mesmo espaço de terra, considerando também que nas décadas 

de 1970 e 1980 a disputa ocorria entre trabalhadores rurais e empresários, comerciantes e 

fazendeiros. Tais trabalhadores eram categorizados por eles mesmo, bem como pela Igreja, e 

por órgãos governamentais como posseiros, assim “[...] posseiro é aquele trabalhador que 

ocupas imóveis com títulos definitivos ou de aforamentos de grandes empreendimentos 

agropecuários”, também enfatiza que posseiro também pode ser trabalhador (PEREIRA, 2015, 

p. 80).Está pesquisa, traz resultados de uma pesquisa de mestrado tem como objeto de estudo o 

Projeto de Assentamento Joncon Três/Irmãos, situado no sul do Estado do Pará, município de 

Conceição do Araguaia. Território, territorialidades e campesinato são categorias que sustentam 

o debate sobre o agrário brasileiro. As discussões aqui tecidas, percorrem pelo debate 

interdisciplinar do campo da geografia, da história, da sociologia, da antropologia, da 

linguagem. Acredita-se que a tessitura do saber se dá no diálogo entre os diversos campos do 

conhecimento (POMBO, 2006). Propor uma discussão do agrário no Brasil, é realizar um 

percurso de intensas contradições socioespaciais. As metodologias elencadas nessa pesquisa 

têm parte da pesquisa qualitativa, pois “considera que há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito que não pode ser traduzido em números” (KAUARK et al, 2010, p.27), pois tende a 

salientar os aspectos dinâmicos, holísticos e individuais da experiência humana, desvendando 

a totalidade daqueles que estão vivendo o fenômeno. A pesquisa foi construída através de 

pesquisa bibliográfica e trabalho de campo, na qual permitiu a interlocução do pesquisador com 

os trabalhadores rurais, permitindo registrar suas narrativas e coletar fotografias. Assim o 

presente trabalho tem como objetivo geral: Compreender a luta pela terra, os conflitos 

territoriais e as territorialidades no Assentamento Joncon Três Irmãos, situados no município 

de Conceição do Araguaia, situado no sudeste do Estado do Pará; e como objetivos específicos: 

Investigar o percurso da luta pela terra e os conflitos territoriais no Assentamento Joncon Três 

Irmãos; Identificar e os mediadores no processo de territorialização do assentamento Joncon 

Três Irmãos; Analisar as territorialidades e a produção territorial dos camponeses do 

Assentamento Joncon Três Irmãos. O espaço e o território se caracterizam por contradições 

(BRANDÃO, 2007; SANTOS, 2008). Procura-se analisar como o território agrário é pensando 

em suas contradições, partindo do Estado, aqui entendido como um sistema que cria elos entre 

as demandas da sociedade a efetivação delas no território. Assim recorremos a autores clássicos 

como Kautsky (1980), que na obra clássica “A questão agrária” de faz alguns apontamentos 
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como fim do campesinato, bem como a inserção do capital nas sociedades campesinas são 

postas em debate. Outro autor clássico como Chayanov (1974), que traz debates no 

entendimento do agrário, desde o modo de produção da agricultura, organização do 

campesinato, bem com as (re) produção do capital no campo. O trabalho pauta-se no debate de 

autores contemporâneos brasileiros que também nos permitem compreender como o agrário foi 

pensando ao longo do tempo. Oliveira(1984), Martins(1981),Fernandes(1998), bem como 

autores que se debruçaram no entendimento do agraria na Amazônia como Hébette (2004), 

possibilitaram construir o debate acerca da estrutura agrária e das contradições presentes o 

território brasileiro, pensando a partir do Estado, sobretudo pelo poder. Como marca do 

território no Brasil, as terras sempre tiveram um destino certo, um grupo minoritário que detém 

o poder político e econômico. A partir da década de 1960 intensificou-se a migração para a 

região norte do Brasil, intensificando a ocupação no sul do Pará. Migrantes vindo de diversas 

partes, principalmente, Maranhão, Piauí, Goiás, Minas Gerais, entre outros. Os motivos pelos 

quais migraram são os mais diversos, como por exemplo, a diversidade climática da região 

nordestina em períodos de estiagem, bem como pelos incentivos do governo federal. Nesse 

sentido em meio a conjuntura política nos anos de 1970 e 1980, tais sujeitos, na luta pela terra 

no sul do Pará enfrentaram um grande jogo político e econômico, com o objeto de possui o 

direito de terra no assentamento Joncon/Três Irmãos. Compreender as múltiplas 

territorialidades presentes na Amazônia, vai muito mais além do que essas primeiras análises 

que está pesquisa se propôs a fazer. É necessário inquietar-se no sentido de aprofundar o debate 

iniciado acerca do processo de territorialidades presentes no Assentamento Joncon Três Irmãos. 

Pois nessa parte da Amazônia oriental encontra-se inúmeros contrastes sociais, políticos e 

econômicos, bem como múltiplas formas de expressões culturais e territoriais. Os percursos, as 

relações e os fios da formação territorial e espacial do Assentamento revela uma historiografia 

marcada pela expropriação do homem do campo, conforme Martins endossa, em toda sua 

literatura. Mas também nota-se que o trabalhador rural coloca-se com uma gente político na 

busca pela garantia de seus direitos. O assentamento Joncon Três Irmãos está sendo 

territorializado, há mais de três décadas, nesse viés quando enfatiza-se a luta pelo homem na 

terra, procurou-se olhar os sentidos que os fizeram resistir e enfrentar os mais diversos tipos de 

poder, presentes no território em estudo. Ressalta-se que a luta pela terra não encerra somente 

com a legalização do projeto de assentamento, mas outras lutas, ainda permanecem, como por 

exemplo, ter uma infraestrutura básica para desenvolver os diversos tipos de cultivos. Os 
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conflitos na região sul do Estado do Pará se deram entre posseiros contra posseiros, fazendeiros 

com fazendeiros e não foi diferente no assentamento em estudo. A violência é presente na 

região. Nota-se no percurso dos sujeitos na territorialização do assentamento a atuação dos 

mediadores como CPT e STTR juntamente aos camponeses do Assentamento Joncon Três 

Irmãos. As entidades confessionais Movimento de Educação de Base-MEB, Comunidades 

Eclesiais de Base-CEB tiveram grande papel na formação de base para os camponeses, 

realizando cursos e mapeando os conflitos no campo. Esta pesquisa nos mostra que, há a 

necessidade de um aprofundamento teórico e empírico, para que possamos compreender o 

movimento do território e das territorialidades, sobretudo pautado pelos trunfos do poder. E 

necessário o aprofundamento teórico. Ir a campo, ouvir as narrativas dos sujeitos, vivenciar e 

sentir os anseios e os símbolos construídos por tais indivíduos na luta pela terra. 
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A CONSTRUÇÃO DO CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC E A 

SOBREPOSIÇÃO DE CONFLITOS NO CAMPO: O CASO DO ASSENTAMENTO 10 

DE ABRIL, MUNICÍPIO DE CRATO-CE 

 

Jonisley Soares da Silva,  

Jonas Gonçalves Almeida 

Resumo: 

O presente artigo visa analisar um dos conflitos que se manifestam no assentamento 10 de Abril, 

localizado no município de Crato/CE. Em decorrência da construção Cinturão das Águas do 

Ceará – CAC, a comunidade está vivendo sob o temor da desterritorialização, com andamento 

das obras parte das terras do assentamento estão comprometidas.  O objetivo central desse 

trabalho é estudar o conflito que vive os camponeses do referido assentamento com a construção 

do CAC, buscando ainda: verificar os impactos causados pelo CAC na comunidade; 

compreender o sentido da construção para assentados; conhecer as pautas de enfrentamento e 

mobilização da comunidade diante do CAC e refletir sobre a importância da luta pela conquista 

e permanência na terra. Para realização da pesquisa fez-se necessário um levantamento 

bibliográfico, ler os principais nomes da questão agrária no Brasil, como José de Souza Martins, 

João Pedro Stédile e Ariovaldo Umbelino, estudar a contribuição do MST na luta pela reforma 

agrária. Foi necessário ainda, a realização de pesquisa de campo para conhecer os sujeitos que 

vivem no Assentamento, entender sua visão diante dos fatos.  A relevância do presente estudo 

se dá pelo fato de evidenciar um processo recorrente e que segue a todo vapor, um processo 

contraditório, que gera de um lado, a integração para o agronegócio e gera de outro a 

desintegração dos povos tradicionais e dos camponeses, que a duras lutas conquistaram o direito 

à terra. O trabalho traz uma breve reflexão sobre as contradições no campo e as lutas e 

resistências camponesas. O histórico do processo de distribuição terras no Brasil é, sobretudo, 

marcado pela desigualdade e concentração. Desde o período colonial a posse da terra tem se 

concentrado nas mãos de uma minoria e as formas de acesso a ela sempre beneficiou a elite. 

Isso gerou um grande número de expropriados e explorados, que vivem no campo sem nenhuma 

garantia ou direito.  Esses problemas tendem a aumentar na medida em que a presença do capital 

no campo se intensifica, gerando relações de produção capitalistas e não-capitalistas e essa é 
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uma forma de garantir a sua expansão e exploração campo. Essas relações se dão por meio da 

parceria, arrendamentos e pagamento em forma de dinheiro por parte do agricultor ao dono da 

terra.  Mas a luta pela terra não é recente e ela existe desde o estabelecimento e afirmação da 

grande propriedade, são muitos os casos de resistência e enfretamento em todo o país, temos 

como exemplo só no Nordeste, o quilombo dos Palmares, Canudos e o Caldeirão do Beato Zé 

Loureço. Foram resistências que buscavam uma saída diante da exploração e subjugação no 

campo. O Assentamento 10 de Abril está localizado no município de Crato/CE, região sul do 

estado, a uma distância de cerca de 510 Km da capital Fortaleza. Através de muita luta e 

resistência foi ocupada em 1991 e conquistada pelos camponeses do movimento do MST, 

consistindo no primeiro assentamento conquistado por esse movimento na Região do Cariri 

Cearense. De acordo com Silva e Piancó: A ocupação ocorreu no dia 10 de Abril e dela 

participaram 96 famílias, que durante 15 dias permaneceram acampadas na propriedade na 

esperança de que as terras fossem desapropriadas para fins de reforma agrária. A ocupação do 

Caldeirão tinha como objetivo maior criar um fato político que pudesse repercutir para que 

dessa forma o governo apresentasse uma solução para o problema dos trabalhadores que não 

possuíam terra. (SILVA E PIANCÓ, 2005)O dono da então propriedade se negou em vender 

as terras para o Estado, obrigando os agricultores a deixarem o acampamento, a saída para o 

êxito do movimento foi ocupar o Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcante, local de festas 

e feiras agropecuárias da Cidade de Crato, o que trouxe mais visibilidade e pressionou as 

autoridades para atender as reivindicações do movimento. Nesse contexto, o governador Ciro 

Gomes desapropriou duas fazendas, Gerais e Carnaúba Gerais, vizinhas a fazenda Caldeirão e 

passou o título das terras, de aproximadamente 1250 ha, para ocupantes. Vale ressaltar que 

dessas terras apenas 10% são agricultáveis, formada predominantemente por serras e serrotes.  

O que corresponde hoje a área do assentamento, foi antes, duas fazendas (Carnaúba e Carnaúba 

Gerais), que não cumpriam a função social da terra – produzir, por lei essas terras devem ser 

desapropriadas para fins de reforma agrária. O Assentamento 10 de Abril possui cerca de 1.250 

ha de terras e de acordo com assentados, mais de 80 ha serão confiscados pelo Estado para a 

construção do CAC. Esses assentados além de perderem essas terras perdem também os 

investimentos que nela fizeram, como os esforços para tornar a terra mais fértil, a construção 

de açudes e os locais de produção sustentável, como mandalas e quintais produtivos. 

Atualmente, parte das terras do assentamento estão em livre acesso, sem delimitação, são nessas 
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terras onde seguem as construções do CAC, segundo os moradores a construtora das obras 

derrubaram as cercas que demarcavam a propriedade dos assentados. Isso trouxe como 

consequência a circulação e o acesso de pessoas de outras comunidades no Assentamento, 

principalmente para fins de lazer e pesca, em um dos açudes engolido pelas obras do CAC. 

Vale ressaltar que as terras do Assentamento não públicas, elas são dos assentados e eles têm o 

título de posse, talvez por ter sido concedido pelo Estado ele se ache no direito de confisca-las 

quando bem entender, mas isso está errado. Um dos maiores problemas enfrentados no 

Assentamento 10 de Abril era a falta de água. Com luta e esforço coletivo os assentados 

conseguiram construir açudes e poços artesianos, no entanto, essas conquistas estão ameaçadas 

pela construção do CAC, o que chaga a ser contraditório, pois essa obra impede o acesso a dois 

grandes açudes da comunidade e fica o questionamento: quem irá garantir o acesso livre e 

gratuito da água para essa comunidade. O CAC, enquanto projeto, foi apresentado pelo governo 

de Cid Gomes no ano de 2009 e nesse mesmo ano foram feitos os primeiros estudos para definir-

se quais as áreas o canal iria cortar. No entanto, foi no governo de Camilo Santana que as obras 

se iniciaram, fazendo o projeto sair do papel. O principal intuito do CAC é interligar as 12 

bacias hidrográficas do estado, com a perenização de rios e assim juntar-se a transposição do 

Rio São Francisco, com isso água será captada e levada até a capital Fortaleza para o 

abastecimento da mesma, bem como atender as demandas do agronegócio (fruticultura irrigada 

do baixo Jaguaribe) e do porto do Pecém. Para Nobre (2015, p.123) “que se vê é um grande 

esforço em inserir o Ceará na lógica da produção e do consumo globalizado criando condições 

favoráveis para grandes investidores do agronegócio.”. O Ceará mergulha fundo nos 

investimentos em obras hídricas e de infra-estrutura, para atender setores específicos da 

economia, que visam sobretudo ganhos lucrativos ao atender as demandas do mercado 

globalizado e isso exige, acima de tudo, competitividade, daí o motivo para tais investimentos, 

Denise Elias destaca: No caso da produção agropecuária, independentemente do sistema 

técnico que se utilize, seja sequeiro, seja de irrigação, o que estamos assistindo é à inserção de 

partes do semi-árido a uma produção regulada pelo mercado associado ao novo padrão de 

produção e consumo alimentar. (ELIAS, 2005, p. 451)No caso dos assentados do 10 de Abril, 

a luta ainda não acabou, pois eles buscam, em um trabalho coletivo, mais melhorias para a 

comunidade. O assentamento só tem apenas 27 anos de existência e agora, ao mesmo tempo 

em que luta para se estruturar, luta também para não perder a posse de suas terras, para não 
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serem expropriados novamente. Assim como em outros casos, como é o exemplo da construção 

do açude Castanhão, O CAC é uma obra destinada para um setor da economia, que vem 

crescendo no Ceará, a fruticultura e perímetros irrigados no baixo Jaguaribe, ou seja, essa obra 

que nada tem a ver com os discursos políticos, que dizem que é para beneficiar toda a população. 

A discussão aqui apresentada buscou evidenciar um processo que está ocorrendo e que precisa 

ser refletido pela sociedade e pela academia, um processo contraditório, que reforça a tese que 

a luta pela terra não cessa, não acaba. Quando o interesse do capital é se expandir 

inevitavelmente será uma ameaça para a classe expropriada e explorada, e até mesmo para os 

pequenos agricultores que têm a posse de suas terras. Referências BRITO, Anderson Camargo 

Rodrigues. Águas para que(m): grandes obras hídricas e conflitos territoriais no Ceará. 1ª Ed. 

Curitiba-PR: CRV, 2016ELIAS, Denise. Restruturação Produtiva da Agricultura Cearense. 

Rumo à desintegração competitiva e fragmentação do espaço agrário. In.: SILVA, José 

Borzacchiello & CAVALCANTE, Tércia Correia & DANTAS, Eustógio Wanderley Correia. 

Ceará: Um novo olhar geográfico. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2005FERNANDES, 

Bernardo Mançano. A formação do MST no Brasil. Petrópolis-RJ: Editora Vozes, 

2000FERNANDES, Bernardo Mançano. Políticas públicas e a questão agrária: bases para o 

desenvolvimento territorial camponês. In: Estado, políticas públicas e território. RAMOS 

FILHO, Eraldo da Silva, et al. (Orgs.). 1ª Ed. São Paulo-SP: Outras Expressões, 2015. 280 

p.MARTINS, José de Souza. Expropriação e violência: A questão política no campo. 3ª Ed. 

São Paulo: Editora Hucitec, 1991NOBRE, Wlirian Nobre. Baixio das Palmeiras: apontamentos 

geográficos, culturais e historiográficos. Juazeiro do Norte: BSG, 2015. 164-pOLIVEIRA, 

Ariovaldo Umbelino de. Modo de Produção Capitalista, Agricultura e Reforma Agrária. São 

Paulo: Labur Edições, 2007, 184pSILVA, Judson Jorge da; PIANCÓ, Ana Roberta Duarte. 

Assentamento 10 de Abril em Crato (Ceará): o sonho de um novo. Simpósio Nacional de 

Geografia Agrária – II Simpósio Internacional de Geografia Agrária, Jornada Ariovaldo 

Umbelino de Oliveira. Presidente Prudente: Anais do evento, 2005 
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RESISTÊNCIA E CONTRADIÇÕES EM ASSENTAMENTOS RURAIS NO ESTADO 

DE SERGIPE: O CASO DA PRODUÇÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR EM 
JAPARATUBA E DO MILHO EM MONTE ALEGRE DE SERGIPE1 
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Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo analisar o avanço da produção da cana-de-açúcar e do milho em 
assentamentos rurais no estado de Sergipe, destacando os municípios de Japaratuba e Monte Alegre. A escolha 
deste tema surgiu pelo interesse em compreender o avanço do agronegócio no estado de Sergipe, onde os usineiros 
e produtores de milho tem arrendado terras em assentamentos rurais com o objetivo de ampliar a sua produção. 
Metodologicamente, fizemos o levantamento e fichamento bibliográfico em teses, dissertações, livros e artigos 
sobre o tema estudado; realizamos o levantamento de dados nos Censos Agropecuários do IBGE (1985, 1995/96, 
2006, 2017) e no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; aplicamos entrevistas aos 
camponeses assentados, produtores de milho, representantes e trabalhadores da Usina Taquari (roda de conversa); 
mapeamos e fotografamos os municípios estudados. O município de Japaratuba, localizado no Território Leste de 
Sergipe e Monte Alegre, localizado no Território do Alto Sertão Sergipano, apresentam uma histórica e 
contraditória concentração fundiária, uma economia voltada para atender os interesses dos médios e grandes 
proprietários, e do mercado capitalista, tornando-se evidente à ampliação da terra para a produção da cana-de-
açúcar e de pastagens para o desenvolvimento da pecuária ao longo do tempo. Todavia, essa realidade começou a 
mudar a partir da década de 1980, com a intensificação da mobilização de trabalhadores rurais e de importantes 
setores da sociedade em torno da discussão urgente de fazer uma reforma agrária em Sergipe. No Brasil e em 
Sergipe, a luta pela desapropriação das terras improdutivas não foi fácil, e quase quatro décadas depois, a maioria 
dos assentamentos amargam a falta de estrutura, assistência técnica, etc., e os programas governamentais, na sua 
maioria, não promovem melhorias significativas na vida dos assentados, e estes por sua vez, não conseguem 
produzir o suficiente para garantir a sobrevivência, principalmente, em tempos de crise como a atual. Então, em 
Monte Alegre de Sergipe, uma parte dos assentados estão arrendando e/ou vendendo suas terras para os produtores 
de milho, que querem ampliar sua área plantada e a produção de milho. Já em Japaratuba, as usinas de açúcar estão 
“incentivando” os assentados a produzir a cana e/ou arrendando as terras dos assentados para ampliar a produção 
da cana-de-açúcar, como a usina Taquari, localizada no município de Capela-Se. Por outro lado, o arrendamento 
e a produção da cana e do milho tem garantido a permanência dos assentados no campo, mesmo que de forma 
subordinada e contraditória. 
Palavras-chave: Assentamentos rurais, contradições, milho e cana-de-açúcar.  
 
 
1 - Introdução 

Nas últimas décadas, políticas governamentais visando o desenvolvimento rural, tem 

agregado políticas agrícolas com políticas agrárias, considerando as particularidades dos 

segmentos menos favorecidos da agricultura brasileira. Na prática, essas políticas não 

conseguiram efetivar uma autonomia produtiva e econômica suficiente para uma boa parte dos 

 
1 Parte deste trabalho, de forma preliminar, foi discutido e publicado nos anais do ENG 2018. 
2 Graduado em História, mestre e doutorando em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da 
Universidade Federal de Sergipe (PPGEO/UFS). E-mail: givaldogeohistoria@yahoo.com.br  
3 Doutor em Geografia Agrária pela UNESP/Rio Claro, Professor da Graduação e da Pós-Graduação em 
Geografia da Universidade Federal de Sergipe (DGE/PPGEO/UFS). E-mail:eloizio.npgeo@gmail.com  
4 Graduada e mestre em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de 
Sergipe (PPGEO/UFS). E-mail: lisboaadriana21@gmail.com 
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assentados em Sergipe. O presente trabalho tem como objetivo analisar o avanço da produção 

da cana-de-açúcar e do milho em assentamentos rurais no estado de Sergipe, destacando os 

municípios de Japaratuba e Monte Alegre.  

A escolha deste tema surgiu pelo interesse em compreender o avanço do agronegócio 

no estado de Sergipe, onde os usineiros e produtores de milho tem arrendado terras em 

assentamentos rurais com o objetivo de ampliar a sua produção. O município de Japaratuba, 

localizado no Território Leste de Sergipe e Monte Alegre, localizado no Território do Alto 

Sertão Sergipano (Figura 01), apresentam uma histórica e contraditória concentração fundiária, 

uma economia voltada para atender os interesses dos médios e grandes proprietários, e do 

mercado capitalista, tornando-se evidente à ampliação da terra para a produção da cana-de-

açúcar e de pastagens para o desenvolvimento da pecuária ao longo do tempo.  

Sergipe seguiu a regra geral de ocupação de terras, baseado na distribuição de 

sesmarias a fidalgos, dando origem aos latifúndios no período colonial, e muitos permanecem 

até o tempo presente. Todavia, essa realidade começou a mudar a partir da década de 1980, com 

a intensificação da mobilização de trabalhadores rurais e de importantes setores da sociedade, 

como a igreja católica, através da Comissão da Pastoral da Terra (CPT), em torno da discussão 

urgente de fazer uma reforma agrária em Sergipe.  

 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 

ISBN: 978-85-415-1148-3                                                                            
577 

 

Figura 01: Mapa de Sergipe. Divisão Territorial, 2012.  
Fonte: Seplantec, 2012. 
Adaptado por: Givaldo Santos de Jesus 
 

Em termos teóricos, destacamos alguns autores essenciais para a nossa análise como: 

ABRAMOVAY (1992), BORGES (2011), DELGADO (2005), MARTINS (1995), OLIVEIRA 

(2001), SANTOS (2014), SANTOS (1999), STÉDILE (2005), WANDERLEY (2001), entre 

outros. Metodologicamente, fizemos o levantamento e fichamento bibliográfico em teses, 

dissertações, livros e artigos sobre o tema estudado, produzimos resumos e resenhas que 

serviram para a construção da nossa discussão teórica; realizamos o levantamento de dados nos 

Censos Agropecuários do IBGE (1985, 1995/96, 2006, 2017) e no Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária - INCRA; aplicamos entrevistas aos camponeses assentados, 

produtores de milho, representantes da Usina Taquari e trabalhadores (roda de conversa), que 

foram analisados de forma quantitativa e qualitativa; mapeamos e fotografamos os municípios 

estudados. 

Na atualidade, a produção do milho no estado de Sergipe tem passado por uma fase de 

crescimento com algumas variações, devido às condições climáticas, principalmente no sertão. 

Já no leste sergipano, usineiros têm incentivado a produção da cana-de-açúcar em 

assentamentos rurais. Os pacotes tecnológicos do agronegócio têm aumentado a produção, 

arrendado terras, e causando graves problemas como a subordinação dos assentados, uso 

exagerado de agrotóxicos, perda das sementes crioulas e uma possível desertificação de áreas, 

principalmente no sertão, em um futuro próximo. 

 

2 – Discussão teórica 

2.1 – A Questão camponesa no Brasil 

O processo de ocupação e colonização do Brasil contribuiu profundamente para a 

concentração de terras em função da implantação da atividade açucareira e da pecuária 

extensiva, que ocuparam grandes extensões de terras com o objetivo de atender ao mercado 

externo. A divisão das terras em capitanias hereditárias e depois em sesmarias deram origem a 

grande maioria dos latifúndios atuais. 

Caio Prado Júnior (1997) destaca as principais características da organização 

econômica da colônia, que tem como objetivo produzir e exportar gêneros tropicais e minerais 

para o mercado europeu. Na agricultura o elemento principal será a grande propriedade 
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monocultora com base no trabalho escravo. Seja a atividade agrícola, mineradora ou extrativa, 

a economia colonial sempre apresentava o caráter da grande unidade produtora. Nesse sentido: 

 

[...] O que caracteriza a plantation? É a forma de organizar a produção agrícola em 
grandes fazendas de área contínua, com a prática monocultora, ou seja, com a 
plantação de um único produto, destinado à exportação, seja ele a cana de açúcar, 
o cacau, o algodão, gado, etc., com o emprego de mão de obra escrava. [...] 
(STÉDILE, 2011, p. 21) 

 

Celso Furtado (1989) ao analisar os motivos da colonização brasileira, também destaca 

os fatores e o êxito da plantation, como também, a importância das atividades complementares 

à atividade canavieira como a pecuária e os produtos de subsistência. Muitos criadores de gado 

tornaram-se fazendeiros, enquanto outros, não conseguindo se desenvolver passaram a produzir 

os produtos de subsistência em pequenas propriedades através do trabalho familiar. 

Segundo Alberto Passos Guimarães (1983), somente depois de três séculos de lutas 

sangrentas, no limiar do século XIX, é que começou a abrir um pequeno espaço para as massas 

camponesas que viviam às margens das sesmarias ou que se agregavam aos engenhos e 

fazendas de gado, subordinados aos grandes proprietários como mão de obra de reserva. Para 

Martins (1995), no Brasil colonial o campesinato se formou a partir dos agregados, posseiros e 

sitiantes. O fazendeiro ao tomar posse de uma sesmaria sempre encontrava posseiros instalados 

com suas roças e caberia a ele aceitar ou não a permanência desses posseiros como agregados. 

Dessa forma: 

 
[...] Ambas às vezes se confundiam, porque a condição de posseiro dizia respeito 
à relação jurídica com a terra, quando o camponês tinha a posse, mas não tinha o 
domínio. O sitiante era o pequeno agricultor independente, dono de um sítio, um 
lugar na terra, e não de uma sesmaria. Agregados e moradores eram também, no 
entanto, tidos como sitiantes, já que sua área de roça no interior da fazenda também 
era definida como sítio, ou roçado. (MARTINS, 1995, p. 39) 

 

Em relação à propriedade da terra, durante o período colonial, Stédile (2011) chama a 

atenção para o fato da Coroa portuguesa optar pela concessão de uso da terra com direito a 

herança, ou seja, as terras eram do Estado português e o fazendeiro tinha o direito e o dever de 

investir e explorar as terras. Em caso de morte esse direito de uso passava para os seus herdeiros. 

Essa realidade política e econômica começa a mudar a partir da segunda metade do século XIX, 

quando a Coroa começa a sofrer pressões da Inglaterra para substituir a mão de obra escrava 

pelo trabalho assalariado, acabando dessa forma com a escravidão. Então, para impedir que os 
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ex escravos ocupassem e tomassem a posse das terras, antes do processo de libertação dos 

escravos, a Coroa criou a Lei de Terras de 1850. E, em quanto marco jurídico-institucional:  

 
A Lei de Terras representou a introdução do sistema da propriedade privada das 
terras, foi a transformação das terras em mercadorias. A partir de 1850, as terras 
podiam ser compradas e vendidas. Até então, era apenas objeto de concessão de 
uso hereditário – por parte da Coroa àqueles capitalistas com recursos para 
implantar, nas fazendas, monoculturas voltadas à exportação. (BORGES, 2011, p. 
283) 
 

Na verdade, a Lei de Terras preparou a transição do modelo econômico 

agroexportador, que estava em crise, para um novo modelo econômico (capitalista) que se 

consolidou com a Revolução de 1930. A principal função da Lei de terras (1850) foi implantar 

a propriedade privada da terra, transformando um bem da natureza (terra) em um bem privado 

com acesso apenas para quem tivesse dinheiro (ricos proprietários).  

Então, legaliza-se e consolida-se o latifúndio excludente no Brasil. Já os ex escravos 

(trabalhadores negros) impedidos de se transformarem em camponeses, por não ter dinheiro 

(capital) e consequentemente acesso à terra, foram ocupar os morros e construir suas moradias, 

formando as favelas. Segundo Stédile (2011, p. 23) “A Lei nº 601, de 1850, foi então o batistério 

do latifúndio no Brasil. Ela regulamentou e consolidou o modelo da grande propriedade rural, 

que é a base legal, até os dias atuais, para a estrutura injusta da propriedade de terras no Brasil”. 

Outro agravante para a população negra no Brasil, com o apoio do governo, os 

fazendeiros não se utilizaram da mão de obra dos ex escravos, e passaram a incentivar a vinda 

de imigrantes (camponeses europeus). Principalmente italianos, alemães e mais tarde espanhóis 

para trabalhar na agricultura brasileira, através do trabalho livre sem destruir a economia das 

grandes propriedades. Na verdade, esses imigrantes foram forçados a trabalhar para os grandes 

proprietários em uma condição de dependência absoluta, sendo em muitos casos forçados a 

trabalhar dia e noite para pagar as despesas de sua vinda para o Brasil.  

A Lei de Terras também transformou as terras devolutas em monopólio do Estado. O 

acesso à terra só se daria através da compra. O camponês não-proprietário depois da Lei de 

Terras só teria acesso se trabalhasse para o grande proprietário e adquirir pecúlio, que depois 

pudesse comprar terras e se tornar um pequeno proprietário. Esse novo modelo de regime 

fundiário abre caminho para um novo campesinato, diferente de posseiros e agregados. Nesse 

sentido: 
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[...] Trata-se de um campesinato de pequenos proprietários, um campesinato 
moderno cada vez mais dependente do mercado, um campesinato de homens 
livres, compradores de terra, cuja existência é materializada por uma terra já 
convertida em mercadoria. É o campesinato que marca fortemente a paisagem do 
Sul e do Sudeste e que no futuro também terá os seus problemas. (MARTINS, 
1995, p. 43) 
 

Segundo Martins (1995), as palavras “camponês” e “campesinato” são recentes, 

introduzidas pela esquerda brasileira na luta dos trabalhadores do campo desde a década de 

1950. Os estudos sobre o campesinato têm como característica comum o avanço do capitalismo 

no campo, que promove a concentração fundiária e a expropriação do trabalhador dos meios de 

produção e de trabalho. Por outro lado, reproduz-se também com base em relações não 

capitalistas de produção, como o trabalho familiar realizado nas unidades de produção 

camponesa. O desenvolvimento capitalista ocorre de forma contraditória e combinada. Ao 

mesmo tempo que o capitalismo se desenvolve, produz também relações de produção não 

capitalista5 como recurso para garantir a sua própria expansão. Segundo Oliveira (2001, p. 25): 

 
Esse conjunto de contradições que marcam o processo de desenvolvimento 
capitalista revela, também, que o processo pelo qual o capitalismo se expande no 
país passa necessariamente pelo domínio do trabalho assalariado nas grandes e 
médias propriedades e pelo predomínio do trabalho familiar, camponês, portanto, 
nas pequenas propriedades ou pequenas unidades de produção. 

 
Por outro lado, na década de 1990, o arranjo conceitual desses trabalhadores rurais que 

realizam suas atividades em pequenas unidades de produção, alguns autores passaram a não 

utilizam mais o conceito de camponês e sim de agricultor familiar, que se articula diretamente 

com o processo capitalista, não apenas na forma de fornecer alimentos de menor custo aos 

centros urbanos, mas também de formar um estoque de força de trabalho disponível aos demais 

setores da economia. 

Nessa perspectiva, segundo a FAO/INCRA (1994), a categoria social entendida por 

agricultura familiar define-se pela relação entre o trabalho executado pelos familiares e gestão, 

ou seja, pelo processo produtivo conduzido pelo proprietário. Isso também está ligado ainda à 

ênfase na diversificação produtiva e na durabilidade dos recursos, bem como na qualidade de 

vida, na utilização do trabalho assalariado em caráter complementar e na tomada de decisões 

imediatas, ligadas ao alto grau de imprevisibilidade do processo produtivo.  

 

 
5 Cf. José de Sousa Martins. A produção capitalista de relações não capitalistas de produção. 1996, p. 21. 
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2.2 – O processo de modernização da agricultura e o agronegócio no Brasil 

 

O desenvolvimento do capitalismo desencadeou a modernização desigual no campo. 

E a Revolução de 1930 foi o marco histórico da transformação da economia brasileira que passa 

a reorganizar e regulamentar o mercado capitalista e a força de trabalho respectivamente, 

permitindo novas perspectivas para o desenvolvimento da economia nacional. 

Mas é na década de 1950 que surge a primeira ideia de desenvolvimento rural como 

consequência da expansão industrial. O Brasil começa a caminhar rumo à modernização e à 

industrialização da agricultura. No segundo governo de Getúlio Vargas (1951-54), o Estado 

brasileiro é levado a desempenhar novas atribuições impostas pelo capital com o objetivo de 

fortalecer a economia nacional. O país passa do estágio primário-exportador para uma 

orientação urbano-industrial, porém em sua forma tardia no processo de modernização da 

agricultura. Dessa forma: 

 
Este processo de modernização técnica da agricultura e de integração com a 
indústria é caracterizado por um lado pela mudança na base técnica de meios de 
produção utilizados pela agricultura, materializada na presença crescente de 
insumos industriais (fertilizantes, defensivos, corretivos do solo, sementes 
melhoradas e combustíveis líquidos, etc.), e de máquinas industriais (tratores, 
colhedeiras, implementos, equipamentos de irrigação, etc.). De outro lado ocorre 
uma integração de grau variável entre produção primária de alimentos e matérias-
primas e vários ramos industriais. [...] (DELGADO, 2005, p. 58) 

 
No governo de Juscelino Kubitschek, tivemos uma grande abertura da economia 

brasileira ao capital estrangeiro, acelerando o desenvolvimento capitalista, extremamente 

dependente, causando grandes contradições econômicas e sociais. No entanto, é na década de 

1970 em plena Ditadura Militar, que o processo de modernização cresce no Brasil, 

impulsionado por uma política de créditos facilitados pelo governo Médici através do “Milagre 

Brasileiro”, desenvolvendo no campo uma modernização desigual e excludente, e consolidando 

os complexos agroindustriais (CAIs). 

Então, o processo de modernização no campo contemplou somente as médias e 

grandes propriedades, que passaram a utilizar tecnologia, ampliando a sua produção para 

atender o mercado externo. Já a pequena propriedade sofre com esse processo desigual, ficando 

à margem do sistema produtivo subordinando-se às grandes propriedades e ao capital. Nesse 

sentido: 
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A questão central para se entender a presença dessas relações de produção é que a 
forma específica do desenvolvimento capitalista no Brasil reafirmou a grande 
propriedade como um dos seus baluartes. Ou seja, a história da agricultura 
brasileira revela uma sólida aliança entre o capital e a grande propriedade, sendo 
derrotado qualquer proposta no sentido de democratizar a propriedade da terra. 
(SILVA, 1981, p. 36) 

A modernização conservadora concentrou-se principalmente nas regiões Sul e 

Sudeste, que atrelados a um sistema de créditos financiados pelo governo aos grandes 

proprietários, houve um aumento significativo nos indicadores técnicos de modernização, 

diversificação e aumento da produção agropecuária. Na verdade, todo o processo produtivo é 

reorganizado, inclusive as relações sociais de trabalho. Para Delgado (2005, p. 60/61): 

 

O processo de modernização não só preservou mas aprofundou a heterogeneidade 
da agricultura brasileira, tanto no uso variado de tecnologia como das relações de 
trabalho predominantes. Os próprios indicadores de modernização estão muito 
centrados nas regiões Sul e Sudeste e parcialmente no Centro-Oeste – à época uma 
fronteira agrícola. Na Amazônia e Nordeste, por seu turno, são bem mais baixos 
os índices de modernização técnica. 

 

No pensamento de estudiosos da agricultura camponesa, a modernização seria uma 

forma de inclusão dos pequenos proprietários no sistema produtivo. Todavia, eles foram 

excluídos e subordinados ao capitalismo. Uma parte continuou de forma subordinada e prontos 

para atender as necessidades da grande propriedade e outros foram totalmente expropriados, 

restando para si apenas a sua força de trabalho.  

Na verdade, foi o Estado que conduziu todo o processo de modernização com o 

objetivo de garantir o desenvolvimento, assegurando créditos e investimentos para os médios e 

grandes proprietários, em detrimento dos pequenos produtores. Na atualidade, o processo de 

modernização desencadeou o Agronegócio, que é conduzido pelos grandes conglomerados de 

capitais e com o suporte do Estado. 

No Brasil o agronegócio tem avançado bastante, conseguindo no Congresso Nacional, 

através da bancada ruralista, aprovar leis que favorecem a prática do agronegócio como: a 

liberação dos transgênicos (2003); o código florestal (2012), que ampliou o uso da terra para o 

agronegócio e o desmatamento em todo o país; e em 2019 a liberação exagerada dos 

agrotóxicos; crescimento do desmatamento, principalmente na Amazônia, queimadas 

criminosas e assassinatos de índios e camponeses. Tanto a modernização quanto o agronegócio 

defendem a ideia do desenvolvimento. A diferença é que com a modernização a reforma agrária 
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sempre esteve presente. Já o agronegócio nega a necessidade de fazer uma reforma agrária no 

país.  

 

2.3 – A luta pela terra no estado de Sergipe 

O avanço da modernização não só aumentou a área dos latifúndios em todo o país, 

como também, o crescimento das unidades de produção camponesa, que através do trabalho 

familiar tentam sobreviver às margens das grandes lavouras mecanizadas, e quando necessitam, 

passam a incorporar a força de trabalho dos camponeses que estão subordinados à grande 

propriedade. O assalariamento é sua maior consequência, principalmente para os filhos dos 

camponeses, mas, não extingue totalmente o trabalho familiar porque em outros momentos o 

capital necessita dessas relações não capitalistas de produção com o objetivo de se expandir. 

Os dados censitários revelam que, ao mesmo tempo em que há um aumento dos 
latifundiários capitalistas, há um aumento das unidades camponesas de produção. 
Ao mesmo tempo que aumenta a concentração das terras nas mãos dos 
latifundiários, aumenta o número de camponeses em luta pela recuperação das 
terras expropriadas. Nem que para isso eles tenham que continuar o seu devir 
histórico: ter a estrada como caminho (...) o Movimento Sem-Terra é um bom 
exemplo dessa nova realidade. (OLIVEIRA, 2001, p. 25-26) 
 

Dessa forma, a estrutura agrária brasileira tem se caracterizado por um elevado grau 

de concentração da propriedade da terra nas mãos dos médios e grandes proprietários, havendo 

uma persistência dessa concentração no tempo e no espaço. Por outro lado, na década de 1960 

ampliou-se a luta dos trabalhadores rurais e os movimentos sociais foram a alternativa para 

combater a expropriação e a exploração dos trabalhadores no campo. 

Em Sergipe, segundo Silva e Lopes (1996), o sertão é um território com uma alta 

densidade de latifúndios improdutivos e fazendas de gado de forma extensiva, habitado por 

camponeses pobres. Essa realidade começou a mudar a partir da década de 1980, quando se 

intensifica a mobilização dos trabalhadores rurais e de importantes setores da sociedade com o 

objetivo de fazer a reforma agrária em Sergipe. 

As primeiras ocupações tiveram como principal mediação a Diocese de Propriá, 

através da Pastoral da Terra, do Movimento de Educação de Base e dos Sindicatos dos 

trabalhadores rurais da região. E a partir de 1987, o Movimento dos trabalhadores sem terra 

(MST) passou a conduzir a luta dos trabalhadores rurais em Sergipe. Segundo Santos (1999, p. 

98): 

Em Sergipe, a participação de integrantes do MST nas lutas pela terra se dá a partir 
de 1987, somando-se ao trabalho da Diocese e de alguns sindicatos rurais. Em 1987 
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promoveram o 1º Encontro dos Trabalhadores Rurais Sem-terra de Sergipe, realizado 
no salão da paróquia de Itabi, do qual participaram 92 trabalhadores. 
 

Foram muitos anos de organização e de luta com o objetivo de desapropriar os 

latifúndios improdutivos e fazer a reforma agrária em Sergipe sair do papel. Na década de 1980, 

as tensões sociais aumentaram e os municípios de Poço Redondo e Canindé do São Francisco 

centralizaram os conflitos com um grande número de acampamentos e ocupações na fazenda 

Barra da Onça e Cuiabá, pelos trabalhadores sem terra, colocando-se numa posição de 

confronto com os proprietários de terras que utilizaram o poder judiciário e a polícia para 

reprimir, prender e expulsar os trabalhadores rurais. 

Segundo Cintra (1998), na fazenda Barra da Onça ocorreu dois despejos violentos com 

agressões, perseguições e prisões de líderes dos trabalhadores sem terra e de agentes vinculados 

à Diocese de Propriá. Todavia, os trabalhadores sem terra fizeram vários atos públicos contra a 

violência aplicada pela polícia militar nos acampamentos, como também, ocuparam várias 

repartições públicas, a exemplo do INCRA, em Aracaju com o objetivo de pressionar o governo 

no sentido de “agilizar” a desapropriação das terras improdutivas em Sergipe, principalmente a 

fazenda Barra da Onça, que no mês de junho de 1986, o então presidente da República José 

Sarney assinou o decreto de desapropriação da referida fazenda. 

Em Canindé do São Francisco, o movimento de ocupação começou na madrugada de 

13 de março de 1996. Os trabalhadores rurais ocuparam primeiro o alojamento da Usina 

Hidrelétrica de Xingó6 como forma de protesto ao programa excludente do governo federal na 

região (construção da Usina Hidrelétrica de Xingó e do projeto agrícola Califórnia) e depois 

foram para a fazenda Cuiabá. 

Portanto, a luta pela desapropriação das terras improdutivas no sertão sergipano não 

foi fácil e a fazenda Cuiabá e a Barra da Onça foram um grande exemplo de luta e organização 

de instituições como a Diocese de Propriá, dos Sindicatos dos Trabalhadores rurais e do MST, 

que conseguiu unir e organizar os trabalhadores na luta pela posse da terra, que se expandiu 

para outros territórios do estado de Sergipe, como o leste sergipano estudado também neste 

trabalho. Todavia, quase quatro décadas depois, os assentamentos amargam a falta de estrutura, 

assistência técnica para a produção, educação, saúde e vive na dependência de instituições e 

 
6 Segundo Santos (2005), a decisão de iniciar a luta em Canindé ocupando a CHESF foi política. Em novembro 
do mesmo ano o movimento ocupou o INCRA com quase 2000 trabalhadores. O objetivo era denunciar a situação 
do sertão, de fome, de miséria, falta de terra para trabalhar e foçar uma audiência com os governos federal e 
estadual, que se negavam negociar. 
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programas governamentais que não conseguem proporcionar um aumento da produtividade e a 

melhoria das condições econômicas e sociais de todos os assentados. 

 
3 – O uso da terra nos assentamentos rurais em Japaratuba e Monte Alegre de Sergipe 

O município de Japaratuba, localiza-se no Território Leste de Sergipe, distando 54 Km 

de Aracaju, capital do estado. Este município nasceu cercado por engenhos e foi um dos maiores 

produtores de açúcar de Sergipe. A agricultura familiar, o cultivo do coco, a pesca e a pecuária 

ajudaram no desenvolvimento do município. No Censo Demográfico de 2010 (IBGE), 

apresenta uma população de 16.864 habitantes, e na estimativa de 2019, cerca de 18.743 

habitantes; um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,621. De acordo 

com o Censo Agropecuário do IBGE de 1985, o índice de Gine é de 0,850, apresentando uma 

forte concentração fundiária; em 1995/96 esse índice baixou de forma considerável para 0,615, 

e segundo o Censo Agropecuário de 2006, foi elevado para 0,765. Nesse período ocorreu uma 

desconcentração em função dos assentamentos e depois sucedeu um novo processo de 

concentração fundiária. 

Em um trabalho de campo da disciplina Teoria e Geografia Agrária, ministrada pelas 

professoras doutoras Marleide M. Santos Sérgio e Christiane Senhorinha Soares Campos, do 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Sergipe, no ano de 2017, 

na Usina Taquari no município de Capela-Se, e no assentamento Caraíbas no município de 

Japaratuba, observei na explanação realizada pelo gerente administrativo da usina e nas rodas 

de conversa, realizadas com cortadores de cana e ex-trabalhadores da usina que moram no 

povoado Miranda, todo o processo de produção. Desde a plantação da cana à fabricação do 

açúcar e do álcool; a exploração da mão-de-obra dos trabalhadores da região, como também, a 

utilização das terras dos assentamentos rurais para produzir a cana para a usina. 

A usina Taquari, foi criada pelo grupo SAMAN no ano de 2008. Em 2017, a usina 

tinha 429 funcionários, onde 135 atuava na usina e o restante no campo. Tem a capacidade de 

moer 800 mil toneladas de cana por safra, e seis a sete toneladas por dia. Em 2017, produziu 

590 mil sacos de açúcar e 14 mil litros de álcool. A usino também produz energia elétrica, e o 

que sobra vende ao Grupo Energisa S.A. - Empresa de Energia de Sergipe. 

A usina tem investido em tecnologia tanto no campo (plantação da cana) como na 

usina (produção do açúcar e álcool). Planta a cana transgênica desenvolvida pelo grupo 

Syngenta e utiliza maquinário aperfeiçoado e adaptado pela própria usina, como uma 
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plantadeira de cana adaptada a um trator (Figura 02), diminuindo a utilização da força de 

trabalho humana. No plantio 50% das terras são da usina e 50% é arrendada, inclusive em 

assentamentos rurais de Japaratuba e região. Um trabalhador durante o plantio da cana chega a 

ganhar em média R$ 36,00 reais por dia, representando no final do mês um salário mínimo. No 

corte da cana, o trabalhador ganha um pouco mais de um salário, dependendo de sua produção. 

Já o trabalhador que atua na produção do açúcar na usina, recebe em média R$ 2.500,00 reais. 

No ano 2000, a fazenda Caraíbas no município de Japaratuba, com mais de 2.152 ha, 

do ex-deputado Hélio Dantas, foi ocupada pelo MST, e no ano de 2008 foram assentadas 115 

famílias, formando o Assentamento Caraíbas, mesmo nome da antiga fazenda. Cada família 

recebeu 2 tarefas de terra na agrovila com uma casa de alvenaria e 38 tarefas um pouco afastado 

da agrovila para produzir, seguindo o modelo de assentamento do INCRA. 

No assentamento, parte dos assentados plantam feijão de corda, maracujá, abacaxi, 

macaxeira, mandioca e abóbora. Mas, a maior parte dos lucros ficam com os atravessadores. 

Como forma de potencializar a produção, os assentados formaram uma associação e passaram 

a participar de algumas políticas públicas como: Fomento Mulher, PNAI, PAA, PRONAF, 

entre outros. Mas essas políticas públicas não são suficientes para garantir a permanência no 

campo. Então, mesmo com a discordância de parte das lideranças do MST no assentamento e 

de parte dos assentados, algumas lideranças e assentados produzem a cana-de-açúcar para 

vender a usina Taquari ou arrendam suas terras. Essa atitude está sendo uma estratégia, que 

mesmo de forma contraditória, acaba contribuindo para que os assentados permaneçam no 

campo. 
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Figura 02: Plantação de cana em terras arrendadas pela Usina Taquari, 2017.  
Fonte: JESUS, 2017. 
 

O município de Monte Alegre de Sergipe, localiza-se no Território do Alto Sertão, 

distando 156 Km da capital do estado. De acordo com o último Censo Demográfico do IBGE 

(2010) possui uma população de 13.627 habitantes, e na estimativa 2019 cerca de 15.031 

habitantes. Sendo que 59% da população vive na cidade e 41% na zono rural. Demonstrando a 

importância das atividades agropecuárias para o município, que tem um Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDHM) de 0,553. 

Segundo o INCRA, o primeiro assentamento do município foi criado em 1991, 

localizado na Lagoa das Areias, e o segundo em 1997 no Bom Jardim. Esses dois assentamentos 

beneficiaram cerca de 56 famílias. A partir do ano 2000 e 2010 foram criados outros 

assentamentos que beneficiaram cerca de 130 famílias. Isso explica a alteração do índice de 

Gine no município, que de acordo com o Censo Agropecuário do IBGE de 1985, o índice era 

de 0,605. Já no Censo de 1995/96 passou para 0,690 e em 2006 para 0,481. Atualmente, em 

termos econômicos o município destaca-se na criação de gado para o corte, produção de leite e 

de milho. 

O milho (Zea mays) é um cereal cultivado em grande parte do mundo. Segundo a 

EMBRAPA os primeiros registros de seu cultivo foram feitos há cerca de 7.300 anos em ilhas 

próximas ao litoral mexicano e depois espalhou-se por todo o território mexicano, para a 

América Central, América do Sul e com a Expansão Marítima para outras partes do mundo. No 

Brasil, o milho já era cultivado e utilizado pelos nativos como dieta alimentar bem antes da 

chegada dos portugueses. 

Atualmente, o milho é considerado um produto estratégico para a segurança alimentar 

mundial, de forma direta (indústria alimentícia e consumo in natura) e indireta (ração para os 

animais). Segundo Prata (2013), os maiores produtores de milho do mundo são Os Estados 

Unidos (37%), China (21%) e o Brasil (7%). No Brasil, segundo dados da CONAB (2016), os 

maiores produtores de milho são o Mato Grosso (23,3%), Paraná (18,4%) e Rio Grande do Sul 

(16,2%). No Nordeste, a maior produção de milho é da Bahia e em segundo lugar o destaque 

fica com o estado de Sergipe, que apesar do seu pequeno território, supera tradicionais estados 

produtores de milho como o Ceará, Piauí e Maranhão. 

Segundo Prata (2013), os municípios que vêm se destacando na produção de milho são 

Carira, Simão Dias, Frei Paulo, Pinhão e Pedra Mole, em função da inserção de pacotes 
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tecnológicos do agronegócio. Devido a esse processo de modernização, a produção de milho 

cresceu de forma significativa nas últimas décadas. De acordo com os dados dos Censos 

Agropecuários do IBGE (1995/96, 2006, 2017), no ano de 1995, o estado de Sergipe produziu 

55.057 toneladas de milho. No ano de 2006, produziu 207.516 toneladas de milho, e em 2017 

caiu para 116.304 toneladas de milho, em função de vários fatores, mas com um grande 

destaque para o fator climático (seca). 

O município de Monte Alegre foi o que atingiu a maior média de crescimento da 

produção nos últimos anos, devido a aplicação desse pacote tecnológico (tratores, adubação 

química, sementes transgênicas, agrotóxicos, etc). Segundo dados da Produção Agrícola 

Municipal do IBGE, o município de Monte Alegre durante o período de 2007 a 2016 passou 

por uma fase de crescimento e queda na produção do milho, desde a área plantada até o 

rendimento médio por hectare. 

O aumento da produção de milho (Figura 03) foi ocasionado principalmente pelo 

aumento da produtividade física, devido às mudanças no padrão tecnológico do cultivo, que 

antes era plantado com técnicas tradicionais. Todavia, um dos maiores entraves na produção é 

a falta de chuvas que nos últimos anos não tem chovido com regularidade. Mas, o desejo de 

produzir o milho em função do lucro é tão grande que acabam investindo muito na produção de 

milho, sendo um negócio de alto risco, devido às condições climáticas. 

 

Figura 03: Plantação de milho no povoado Maravilha - Monte Alegre de Sergipe. 
Fonte: JESUS, 2017. 
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Contudo, uma parte dos produtores têm corrido este risco porque precisam do milho 

para a silagem e outros inclinados pelo desejo da acumulação de capitais, chegando a arrendar, 

e até mesmo comprar terras dos assentados (MST, Banco da Terra) para aumentar a área 

plantada, e consequentemente a produção do milho. Este fato foi observado durante a pesquisa 

de campo e visitas in loco, em assentamentos no município de Monte Alegre, no ano de 2017.  

Com os altos custos de produção e fatores climáticos negativos, os assentados se veem 

isolados e as políticas públicas não tem ajudado o suficiente para mantê-los produzindo. Então, 

os produtores de milho percebendo essa fragilidade, ampliam a sua área de produção através 

das terras dos assentados. Uma outra questão grave que está acontecendo é o plantio constate 

do milho sem rotação de culturas, uso exagerado de pesticidas e sem fiscalização, que acabam 

mantando a terra, a vegetação e os pássaros; levando essas áreas de produção a uma futura 

desertificação em nome do desejo do lucro e do enriquecimento de uma parte desses produtores. 

 

4 – Considerações Finais 

Ao analisar o campesinato brasileiro, alguns autores defendem que o avanço do 

capitalismo iria provocar a total proletarização do campesinato, como também, autores que 

defendem que para o capitalismo se reproduzir, necessita de relações não capitalistas de 

produção, processadas de forma contraditória e combinada. Ou seja, da mesma forma que o 

sistema capitalista provoca o empobrecimento e a expropriação do campesinato, cria também, 

relações não capitalistas de produção, e o maior exemplo é o trabalho familiar nas pequenas 

propriedades. 

O desenvolvimento do capitalismo através da modernização, de um lado avança em 

direção aos grandes proprietários que atendem o mercado externo e ao mesmo tempo exclui e 

subordina os pequenos produtores, que atendem ao mercado interno e aos grandes proprietários, 

que passam a fornecer a sua força de trabalho ou até mesmo a própria terra. Para os camponeses 

o assalariamento é inevitável, principalmente para os seus filhos. Todavia, não extingue 

totalmente o trabalho familiar porque em outros momentos o capital necessita dessas relações 

não capitalistas de produção para se reproduzir. 

A propriedade da terra significa para o agricultor a garantia de sobrevivência e 

permanência no campo. Nos dias atuais, os camponeses mesmo subordinados ao capital, com 

um processo desigual de modernização, créditos e produção, através da terra e do trabalho 
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familiar conseguem produzir para garantir a reprodução da família. Embora sejam obrigados a 

recorrer a algumas atividades complementares como o criatório de alguns animais, o trabalho 

alugado, entre outros.   

Mas, vale lembrar que o processo de colonização do Brasil contribuiu profundamente 

para a concentração de terras em função da implantação da atividade açucareira e da pecuária 

extensiva, que ocuparam grandes extensões de terras formando os latifúndios com o objetivo 

de atender o mercado externo. Essas atividades geraram riqueza e poder para uma minoria e 

pobreza e miséria para a maioria de camponeses, índios e negros.  

No Brasil e em Sergipe, a luta pela desapropriação das terras improdutivas não foi 

fácil, e quase quatro décadas depois, a maioria dos assentamentos amargam a falta de estrutura, 

assistência técnica, etc., e os programas governamentais não promovem melhorias 

significativas na vida dos assentados, e estes por sua vez, não conseguem produzir o suficiente 

para garantir a sobrevivência, principalmente, em tempos de crise como a atual. 

Portanto, em Monte Alegre de Sergipe, uma parte dos assentados estão arrendando 

e/ou vendendo suas terras para os produtores de milho, que querem ampliar suas áreas plantadas 

e a produção de milho, considerado por muitos produtores como o ouro do sertão. Já em 

Japaratuba, as usinas de açúcar estão “incentivando” os assentados a produzir a cana e/ou 

arrendando as terras dos assentados para ampliar a produção da cana-de-açúcar, como a usina 

Taquari, localizada no município de Capela-Se. Por outro lado, o arrendamento e a produção 

da cana e do milho tem garantido a permanência dos assentados no campo, mesmo que de forma 

subordinada e contraditória. 

 

5 - Referências 

AMIN, Samir e VERGOPOULOS, K. A questão agrária e o capitalismo. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1986. 

ABRAMOVAY, R. Paradigmas do capitalismo agrário em questão. São Paulo: 
HUCITEC/UNICAMP, 1992. 

ANDRADE, Manuel Correia de. Lutas camponesas no Nordeste. 2ª ed. São Paulo: Ática, 
1989 (Série Princípios). 

BORGES, Fragmon. Origens históricas da propriedade da terra. In: STÉDILE, J. P. Questão 
agrária no Brasil. V. 1. São Paulo Expressão Popular, 2011.  



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 

ISBN: 978-85-415-1148-3                                                                            
591 

 

DELGADO, Guilherme C. A. A questão agrária no Brasil (1950-2003). In: Questão social e 
políticas sociais no Brasil contemporâneo. Brasília: IPEA, 2005. 

FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 17ª ed. São Paulo: Editora Nacional,     
1989. 

FAO/INCRA Diretrizes de Política Agrária e Desenvolvimento Sustentável. Brasília, 
Versão resumida do Relatório Final do Projeto UTF/BRA/036, março, 1994. Disponível em 
<http://www4.fao.org/cgi-
in/faobib.exe?rec_id=563327&database=faobib&search_type=link&table=mona&back_
path=/faobib/mona&lang=eng&format_name=EFMON>. Acesso em 28 de junho de 2010. 

GUIMARÃES, Alberto Passos. Quatro séculos de latifúndio. 3ª ed. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1983. 

IBGE, Censo agropecuário 1985, 1995/96, 2006, 2017. 

IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

INCRA. Relação de Beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) - 
Lista Única, por SR/Projeto/Município/Código Beneficiário. Disponível em: 
<www.incra.gov.br>. Acesso em 14 de setembro de 2018. 

____. Desenvolvimento Territorial no Alto Sertão Sergipano: diagnóstico, assentamentos 
de reforma agrária e propostas de política. Disponível em: <www.mda.gov.br>. Acesso 
em: 17 de março de 2018. 

MARTINS, José de Souza. Os camponeses e a política no Brasil – as lutas sociais no 
campo e seu lugar no processo político. Petrópolis: Vozes, 1995. 

NAVARRO, Zander. Desenvolvimento rural no Brasil: os limites do passado e os caminhos 
do futuro. Estudos Avançados 15(43), 2001. Texto eletrônico capturado em 15/8/2015. In: 
www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142001000300009&script 

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A agricultura camponesa no Brasil. 4ª ed. São Paulo: 
Contexto, 2001. (Caminhos da Geografia) 

PRATA, Diego Ascendino Tourinho. Determinantes da expansão da produção de milho em 
Sergipe. São Cristóvão: UFS, 2013. (Dissertação de Mestrado) 

PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo. 23ª ed. São Paulo: Brasiliense, 
1997. 

SANTOS, Milton. Metamorfose do espaço habitado. 6ª ed. 2ª reimp. São Paulo: Editora 
Universidade de São Paulo, 2014. 

________________. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4ª ed. 9ª 
reimpressão. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2017. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 

ISBN: 978-85-415-1148-3                                                                            
592 

 

SANTOS, Marleide Maria. O sertão sergipano do São Francisco e os movimentos sociais 
no campo. São Cristóvão: NPGEO/UFS, 1999. (Dissertação) 

SILVA, José Graziano da. Modernização dolorosa – estrutura agrária fronteira agrícola e 
trabalhadores rurais no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1981. 

_____________________. Tecnologia e agricultura familiar. Porto Alegre: Ed. 
Universidade/UFRGS, 1999. 

SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Camponeses e criadores na formação social da 
miséria: Porto da Folha no sertão do São Francisco (1820 – 1920). Niterói: UFF, 1981.  

SILVA, R. M. e LOPES, E. S. A. Conflitos de terra e reforma agrária em Sergipe. Aracaju: 
UFS, 1996. 

LOPES, Eliano Sérgio Azevedo (Org.). Distribuição dos estabelecimentos agropecuários e 
índice de Gini do estado de Sergipe. São Cristóvão: Editora UFS, 2015. 

STÉDILE, João Pedro. A questão agrária no Brasil – o debate da esquerda 1960 – 1980. 
São Paulo: Expressão Popular, 2005. 

WANDERLEY, Maria de Nazareth B. Raízes históricas do campesinato brasileiro. In: 
TEDESCO, João Carlos (Org.). Agricultura familiar: realidades e perspectivas. Passo 
Fundo: Editora da UPF, 2001.  

www.aprosoja.com.br/soja-e-milho-a-historia-do-milho. Acesso em 20/06/2018. 

www.bnb.gov.br/diario-economico-2017. Acesso em 20/06/2018. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/se/japaratuba/historico 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/se/montealegredesergipe/historico 
 
 
 
 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 
ISBN: 978-85-415-1148-3                                                                            

593 
 

 

ENTRE MINÉRIOS E GRÃOS, TERRAS E TERRITÓRIOS: IMPACTOS DO 

COMPLEXO FIOL-PORTO SUL EM ÁREAS DE ASSENTAMENTOS DE 

REFORMA AGRÁRIA NO LITORAL SUL DA BAHIA 

 

Hingryd Inácio de Freitas,  

Guiomar Inez Germani 

Resumo: 

Este trabalho traz algumas reflexões construídas a partir da pesquisa de doutorado 

“Assentamentos Rurais em Terras Sul Baianas: sujeitos em luta, territórios em disputa” que foi 

desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal 

do Ceará (UFC), no período de 2014 e 2018. Muito distante de se propor a realizar uma análise 

sobre o “sucesso” ou “fracasso” da produção dos assentamentos, o trabalho buscou 

compreender as mudanças ocorridas na dimensão da reprodução da vida das famílias 

assentadas, os principais desafios e ameaças que se impõem, e as formas cotidianas de 

resistência que são construídas na dimensão da permanência na terra e território. Um estudo 

sobre a territorialização da luta pela reforma agrária – e da transformação da condição social de 

trabalhador(a) assalariado(a) da cacauicultura para trabalhador(a) assentado(a) da reforma 

agrária – numa região que floresceu nas bases do latifúndio e poder oligárquico – sendo 

historicamente alicerçada na ocupação indiscriminada de terras devolutas e espoliação de 

posses camponesas (GARCEZ, 1977 e 1997).Uma região de “terras do sem fim” adubadas com 

sangue, como tão bem narrou Jorge Amado (2005). Sangue que foi violentamente derramado 

em torno do estabelecimento da propriedade da terra e da constituição da “civilização do cacau” 

(FILHO, 1981). Mas também, como forma da luta e resistência do campesinato às diversas 

formas de violência e expropriação. Um processo histórico que adquiriu particularidade a partir 

da crise produtiva, no final da década de 1980, com a espacialização dos movimentos sociais e 

da luta dos trabalhadores rurais “sem terra” pelas “terras do cacau”. De acordo com a 

sistematização realizada pelo Grupo GeografAR (2018), no período de 1986 a 2017, foram 

implantados 540 projetos de assentamentos de reforma agrária no estado da Bahia, abrangendo 

um total de 45.157 famílias assentadas e uma área de 1.538.436,30 hectares. Destes, 74 

assentamentos (equivalendo a 13,7% do total), com 2.829 famílias assentadas (6,3%) e uma 
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área de 43.630,77 hectares (2,8%), estão localizados nos 26 municípios que integram o Litoral 

da Bahia. Identifica-se, assim, que o Litoral Sul da Bahia apresenta, atualmente, a maior 

quantidade de assentamentos de reforma agrária no campo baiano. Espaços relacionais na 

totalidade espacial que não sendo externo à sociedade que os constitui, abriga seus 

antagonismos, contradições e conflitos. Transcorridas mais de duas décadas do processo de 

territorialização da luta pela reforma agrária, tornaram-se evidentes desafios e ameaças aos 

territórios e territorialidades conquistadas. Um processo que se define na relação e tensão entre 

o Estado, os movimentos sociais e as famílias assentadas. Se os desafios se definem pelos 

sentidos da descentralização da reforma agrária e precarização da política de assentamentos 

rurais, ainda mais aguçados em tempos recentes de conservadorismo e austeridade que se 

impuseram no Brasil; as ameaças se definem pelo avanço processos monopolistas do capital no 

campo (OLIVEIRA, 1999 e 2012) e da particularidade desses processos no contexto da 

reestruturação produtiva regional. Processos de territorialização que vem sendo conduzidos 

pelo Estado, a partir do ano de 1990, com o acirramento da crise produtiva da cacauicultura, 

ou, dito de outra forma, da monocultura agroexportadora do cacau, através do qual se constatou 

o avanço da mineração, dos monocultivos do eucalipto e do café, da pecuária, da carcinicultura 

e do turismo. Como também, a implantação de grandes obras de infraestrutura a exemplo do 

complexo logístico da Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL) - Porto Sul, no município de 

Ilhéus. Um projeto que foi concebido no contexto do Plano de Aceleração do Crescimento 

(PAC) e da Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), a partir do ano de 

2010, cujo nexo explicativo se define na articulação da extração e o beneficiamento do minério 

de ferro pela empresa Bahia Mineração S/A (BAMIM) – hoje, pertencente à Eurasian Natural 

Resource Corporation (ENRC) – na Mina Pedra de Ferro, em Caetité, no Sudoeste baiano; da 

produção de grãos no Oeste baiano, assim como na região do Matopiba, considerando que na 

cidade de Figueirópolis, no Tocantins, a FIOL se interliga com a Ferrovia de Integração Norte 

Sul (FNS). Processos de territorialização do capital associados ao agronegócio e à mineração 

que são permeados por impactos e conflitos em áreas de assentamentos de reforma agrária, mas 

também por lutas, resistências e enfrentamentos na dimensão da produção e reprodução social 

da vida das famílias assentadas. No estado da Bahia, a passagem dos trilhos da FIOL impactará 

as áreas de assentamentos rurais nos territórios do Velho Chico e do Litoral Sul da Bahia. No 

Velho Chico, os assentamentos CSB e Reserva Oeste e a área Extrativista São Francisco que 
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ficam no município de Serra do Ramalho e o assentamento Curral das Varges, no município de 

Bom Jesus da Lapa; no Litoral Sul da Bahia, o assentamento Cruzeiro do Sul, no município de 

Ubaitaba e o assentamento Dom Helder Câmara, no município de Ilhéus. Já a construção do 

Porto Sul, impactará os assentamentos Bom Gosto e João Amazonas, assim como os 

acampamentos Unidos Venceremos, Novo Destino e Fazenda Tijuca, todos localizados no 

município de Ilhéus. Um marco do processo de luta e resistência das famílias assentadas ocorreu 

ainda em outubro de 2011, quando na Vila Juerana, no município de Ilhéus - Ba, foi lançada a 

“Carta das Populações Atingidas pela BAMIM-FIOL-PORTOSUL”. Instrumento através do 

qual foi manifestado o repúdio ao modelo de mineração vigente no Brasil, como também foi 

denunciada a falta da participação popular nos processos de licenciamento e implantação da 

FIOL e do Porto Sul. Processos que também foram contestados pelo Ministério Público Federal 

(MPF) e Ministério Público Estadual (MPE). De forma associada à implantação da FIOL, 

destacou-se a experiência de luta e resistência do assentamento Santa Irene, localizado no 

município de Gongogi. A organização e enfrentamento político das famílias assentadas 

conseguiu redefinir o traçado original da Ferrovia sendo assim excluída a poligonal do 

assentamento. No que se referiu à implantação do Porto Sul - Zona de Processamento de 

Exportação (ZPE), destacou-se a experiência do assentamento Bom Gosto. A área do 

assentamento estava inicialmente inserida dentro da poligonal do Porto Sul, uma situação que 

implicaria na desocupação da área e no reassentamento das famílias. Mas a situação de conflito 

estabelecida a partir da organização da luta e resistência das famílias assentadas, articulada com 

outras comunidades atingidas na área, e com o apoio de organizações e movimentos sociais, 

pressionou o Estado a alterar o Decreto 12.724/2011, sendo a área da poligonal do Porto Sul 

reduzida de 4.833 para 1.860 hectares. Experiências de luta e resistência da reforma agrária no 

atual contexto de avanço da mineração no campo baiano que também está articulada com o 

lançamento da Campanha Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração, no ano de 

2013, a partir da tramitação do novo marco regulatório para o setor da mineração no Congresso 

Nacional (Projeto de Lei n.º 5807/2013). Uma realidade que não só conjectura a reafirmação 

das duas formas combinadas da questão agrária brasileira: expropriação e a exploração 

(MARTINS, 1991, p.50) como também contradiz à memória e a identidade regional abrigada 

na conservação produtiva do bioma da Mata Atlântica e de toda sua biodiversidade no Litoral 

Sul da Bahia. Como procedimentos metodológicos, foram realizados o levantamento, análise e 
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A DINÂMICA SOCIOAMBIENTAL DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO EM ÁREAS 

DE ASSENTAMENTO NA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

 

Tainara Carvalho Garcia Miranda Filgueiras,  

Claudia do Socorro Carvalho Miranda,  

João Santos Nahum 

 

Resumo: 

INTRODUÇÃO: A formação do espaço agrário amazônico ocorreu através da sucessão de 

períodos de expropriação das comunidades e populações tradicionais em função de interesses 

exógenos ao lugar. Interesses sistematizados em planos e programas que desenvolvem a região, 

reordenam a paisagem, a configuração espacial e a dinâmica social de acordo com os diversos 

booms econômicos exigidos pela lógica do mercado externo (NAHUM e BASTOS, 2014). Esta 

afirmação nos remete à reflexão sobre o modelo de ocupação e exploração econômica da 

Amazônia que, além de tratar as diferentes realidades desta região de forma homogênea, 

baseou-se no paradigma de que ela seria uma fonte inesgotável de recursos naturais e seu 

território poderia ser utilizado para diferentes atividades econômicas, desconsiderando os 

princípios de sustentabilidade. Inserido neste contexto, encontra-se o Assentamento Olho d' 

Água I no município de Mojú, no estado do Pará. Esse assentamento criado pelo Programa 

Nacional de Reforma Agrária, segundo a Portaria Nº 95 de 09 de novembro de 1998, nas últimas 

décadas sofreu diferentes atividades antrópicas, dentre as quais o processo desordenado de 

ocupação, exploração madeireira seletiva, pecuária extensiva e agricultura migratória 

modificando a dinâmica social e ambiental nesse território (INCRA, 1998; ROSA, 2002). 

Diante do exposto, a pesquisa objetiva analisar a dinâmica socioambiental do uso e ocupação 

do solo no assentamento Olho d' Água I no município de Mojú, no estado do Pará. 

ELEMENTOS TEÓRICOS: O evento da dendeicultura proporciona o processo de 

descampesinização, isto é, a formação de um campo sem camponeses que, paulatinamente, 

metamorfoseiam-se em trabalhadores para o capital na forma de trabalhadores assalariados das 

empresas ou mesmo associando-se aos projetos de agricultura familiar (NAHUM e BASTOS, 

2014). Esse movimento acentua processos anteriormente existentes nestes espaços rurais tais 
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como a crise na produção familiar de alimentos, envelhecimento do agricultor familiar, 

enfraquecimento da pluriatividade no campo, dependência e subordinação dos lugares à 

dinâmica das empresas, enfraquecimento dos movimentos sociais e das lutas pela reforma 

agrária, dentre outros que são objeto de investigação, análise e interpretação da geografia 

agrária e dos movimentos sociais (WANDERLEY, 2009). MATERIAL E MÉTODOS: A 

pesquisa foi realizada na Assentamento Olho d’Água I, no município de Mojú, no Pará. A 

abordagem do problema apoiou-se em pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa quali-

quantitativa ancorada na pesquisa participativa e interdisciplinar. Participaram desta pesquisa 

200 moradores. Para a coleta de dados foram utilizados questionários aplicados de forma 

aleatória, observação direta e análise documental. Para favorecer a triangulação e aumentar a 

segurança dos dados coletados, a pesquisa contou com a participação de diferentes atores 

sociais e informantes chaves locais. Para analisar os dados referentes à dinâmica socioambiental 

do uso e ocupação do solo foi utilizado a estatística descritiva. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O assentamento Olho D’Água I é formado por sete vicinais, apresenta uma fração mínima de 

parcelamento de 25 ha (INCRA,1998). Atualmente, o espaço na área do assentamento é 

dividido entre 60 famílias antigas assentadas e as novas famílias que vieram em busca de 

emprego nas empresas de óleo de palma (dendê), localizadas às proximidades da vila, que 

oferecem, em geral, um salário mínimo para os trabalhadores de campo. O sistema de uso da 

terra mais praticado, no assentamento é a agricultura familiar baseada na prática de derrubada 

e queima, voltada para o autoconsumo e comercialização. Outras atividades desenvolvidas 

pelas famílias são: extrativismo vegetal e animal, pecuária e a criação de pequenos animais 

domésticos. As culturas agrícolas mais cultivadas são: arroz (Oryza sativa), milho (Zea mays), 

feijão (Phaseolus vulgaris) e mandioca (Manihot sculente). Dentre as culturas perenes 

cultivadas para fins comercias, destacam-se a pimenta-do-reino (Piper nigrum), coqueiro 

(Cocus nucifera) e o açaízeiro (Euterpe oleracea). Porém, nos dias atuais, devido à grande 

demanda de bio-óleo, está ocorrendo uma grande expansão do plantio de dendê pelas empresas 

que produzem o óleo de palma. Como consequência, esse assentamento vem sofrendo grandes 

mudanças na sua estrutura fundiária, socioeconômica e ambiental, devido à venda de lotes para 

as empresas produtoras de óleo de palma. Além disso, com a migração de trabalhadores para o 

assentamento em busca de oportunidades de emprego nas empresas supracitadas, está 

ocorrendo mudanças de hábitos no que diz respeito ao trabalho ao uso do solo, bem como a 

venda e a divisão de lotes entre os descendentes de antigos moradores. Esta expansão e 
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ocupação desordenada têm avançado sobre as áreas de preservação permanentes, como as matas 

ciliares e sobre as áreas de entorno das nascentes, aumentando a pressão sobre os recursos 

florestais, faunísticos e hídricos e consequentemente a degradação ambiental. Do total de 

moradores entrevistados 63% são naturais da região norte e 37% são naturais da região 

nordeste. Vários motivos, segundo os moradores locais, ocasionaram o fluxo migratório nesse 

assentamento, dentre eles: falta de emprego nos seus estados de origem, carência de incentivos 

do governo, terra sem produtividade, convites de familiares residentes no assentamento 

supracitado e desejo de possuir um lote de terra. O tempo de residência dos moradores na 

microbacia do rio Parafuso é de 9.3 ± 5.4 anos, com amplitude entre de 1 a 20 anos, sendo que 

5 anos foi o tempo mais frequente. Estes dados demonstram, mais uma vez, que o fluxo 

migratório se intensificou nesta última década, na área do assentamento, devido aos fatores, 

mencionados anteriormente. No que concerne à escolaridade, constatou-se que 81,9% 

moradores apresentaram nível fundamental completo ou incompleto. Somente 5%, 

aproximadamente, concluíram ensino médio e apenas 1,1% concluiu nível superior completo e 

quase 12% não foram alfabetizados. O baixo nível de escolaridade observado retrata as 

condições históricas da trajetória da educação no meio rural no país e, portanto, é um indicador 

social de grande relevância para refletir as situações de oportunidades e desigualdades 

vivenciadas por esses moradores. Vale salientar que a realidade educacional local apresentou 

significativas mudanças na última década com a chegada de empresas produtoras de óleo de 

palma. Este fato, além de aumentar a quantidade de alunos novos na escola, incentivou os 

adultos a retornarem para sala de aula no horário noturno, em vista das empresas ofertarem 

vagas para os trabalhadores com maior nível de escolaridade. Muito embora, a quantidade de 

estudantes tenha aumentado e a evasão tenha diminuído, a evasão ainda é considerada alta, 

principalmente em relação ao ensino fundamental destinado a jovens e adultos que participam 

do Projeto de Ensino de Jovens e Adultos (EJA), em contraposição ao ensino médio. Isto ocorre 

porque, em muitos casos, o aluno que está matriculado no EJA abandona o curso, para buscar 

trabalho nas empresas produtoras de óleo de palma. Em se tratando da renda familiar, vale 

mencionar que com a implantação das empresas de biodiesel, também ocorreram mudanças em 

relação à renda no assentamento, cerca de 60% declararam ganhar um salário mínimo, 30% 

dois salários mínimos, 18% informaram receber menos de um salário mínimo, 2% mais de três 

salários mínimo. A renda é complementada por bolsas de projetos governamentais, 

aposentadorias e as diversas formas de trabalho nas empresas locais e nos lotes vizinhos. De 
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acordo com as informações de moradores que trabalham nas empresas de dendê, este aumento 

na renda mensal ocorreu devido a gratificações por produção de trabalho e o aumento da jornada 

de trabalho. Considerações finais: Os resultados obtidos permitem concluir que a migração de 

moradores no assentamento olho d’agua I decorre da busca de alternativas de inserção social e 

econômica através do trabalho no meio rural e da posse da terra que tem ocasionado mudanças 

no uso e ocupação do solo nesse território. Recomenda-se, portanto, a elaboração de políticas 

públicas que priorizem o planejamento sustentável do uso e ocupação do solo em assentamentos 

rurais, bem como um olhar mais atendo para as consequências socioambientais da dendeicultura 

nesses territórios. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA. Processo de 

Criação do Projeto de Assentamento Olho d’água I. Belém, 1998. 41p. (Datilografado). 

NAHUM, J. S.; BASTOS, C. dos S. Dendeicultura e descampesinização na Amazônia paraense 

/ La cultivation de la palme à huile et la dépaysannisation dans l’Amazonie au Pará. Campo - 

Território: Revista De Geografia Agrária, v. 9, n. 17, 6 maio 2014.Rosa, L. S. Limites e 

possibilidades do uso sustentável dos produtos madeireiros na Amazônia Brasileira: o caso dos 

pequenos agricultores da vila Boa Esperança, em Mojú, no Pará. 2002. 304f. Tese (Doutorado) 

- Universidade Federal do Pará, 2002.Wanderley, M. de N. B.. O mundo rural como um espaço 

de vida: reflexões sobre a propriedade da terra, agricultura familiar e ruralidade. Porto Alegre: 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 2009. 
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POLÍTICA DE CRIAÇÃO DE ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA: 

análise do cenário atual do Crédito Instalação  

Irani Santo Soares1 
Carla Renata Santos Santos2 

 

Introdução  

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) como órgão responsável 

pela criação ou reconhecimento e acompanhamento dos Projetos de Assentamentos (PA) é 

também o responsável por criar e/ou implementar políticas públicas para os assentados 

buscando atender aos objetivos da Reforma Agrária proposto em legislação específica e 

reforçada pelo II Plano Nacional de Reforma Agrária (II PNRA, 2004). De acordo com o II 

PNRA seu foco é a promoção da viabilidade econômica, segurança alimentar e nutricional e a 

sustentabilidade ambiental, de modo que sua implementação decorre da viabilização de um 

conjunto de políticas públicas.  

A partir da criação de um PA, o INCRA deve subsidiar o desenvolvimento do 

assentamento e uma das formas é através do pagamento do crédito instalação, que tem como 

objetivo, em suas diversas modalidades, estruturar o assentamento como espaço de vida e 

produção e viabilizar o sustento dos assentados nos primeiros meses.  

Nesta perspectiva, este artigo tem como objetivo analisar as mudanças ocorridas no 

pagamento do crédito instalação, em suas diversas modalidades. Para tanto, analisaremos as 

três últimas Instruções Normativas (IN) do Incra, três últimos decretos referentes ao crédito e 

alguns entraves para a execução dos referidos créditos e suas consequências para os assentados 

e movimentos sociais.  

Crédito Instalação: breve histórico  

A necessidade de se criar uma linha de crédito para os assentados de Reforma Agrária 

é expressa no I Plano Nacional de Reforma Agrária (I PNRA) publicado em 1985. Contudo, 

com a promulgação da Lei 8.629 em 1993, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos 

constitucionais relativos à reforma agrária, o pagamento de crédito não estava contemplado, o 

 
1 Universidade Federal da Bahia – UFBA. E-mail: irani.soares@ufba.br  
2 Instituto Federal da Bahia – IFBA. E-mail: c.renata.santos@gmail.com  
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que veio a ocorrer somente em 2001 enquanto alteração da referida lei, ali denominado de 

Crédito Instalação.  Posteriormente, várias mudanças relacionadas às modalidades, formas de 

pagamento e valores pagos foram sendo alteradas através de Decretos e normalizados através 

de IN específicas.  

O crédito instalação conforme as três últimas instruções normativas 19/2005; 68/2011 e 

74/2012, consiste no provimento de recursos financeiros, sob forma de concessão de crédito 

aos beneficiários da Reforma Agrária, visando assegurar aos mesmos os meios necessários para 

instalação e desenvolvimento inicial e/ou recuperação dos projetos do Programa Nacional de 

Reforma Agrária. Em termos gerais, o crédito Instalação em todas as modalidades 

disponibilizadas pode ser identificado com os seguintes objetivos: possibilitar a segurança 

alimentar; possibilitar a construção e/ou melhoria das habitações; impulsionar as atividades 

produtivas e assegurar a segurança hídrica.  

 

Quadro 1 – INCRA: Resumo das Modalidades da Linha de Crédito Instalação 

Modalidade Breve descrição 

Apoio inicial Destina-se à segurança alimentar e nutricional dos assentados, bem 

como ao fomento inicial do processo produtivo; 

Fomento Destina-se à segurança alimentar e produção de excedente com vista 

à melhoria da renda familiar; 

Adicional do fomento Tem como objetivo consolidar a segurança alimentar e fortalecer a 

produção de excedentes (Modalidade excluída em 2017); 

Aquisição de material de 

construção 

Destina-se a compra de material para construção de habitações e 

pagamento de mão-de-obra (Excluída em 2014 e reinserida em 

2018); 

Semiárido Destina-se a segurança hídrica das famílias assentadas, com objetivo 

de captação, armazenamento ou distribuição de água para consumo 

humano, animal ou produtivo (Excluída em 2014 e reinserida em 

2017); 

Recuperação/Material de 

construção 

Essa modalidade é referente à compra de material de construção com 

vista à melhoria habitacional (Excluída em 2014 e reinserida em 

2018); 
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Apoio mulher Tem como objetivo viabilizar a implementação de projeto produtivo 

sob responsabilidade da mulher titular do lote; 

Reabilitação do Crédito 

Produção 

Visa recuperar a capacidade de acesso a novos créditos às que 

contrataram especificamente com o Programa de Crédito Especial 

da Reforma Agrária (PROCERA) estando ou não adimplentes 

(Extinto|); 

Recuperação Ambiental  Tem como finalidade financiar a implantação e desenvolvimento de 

sistemas agroflorestais ou recuperação de área de reserva legal nos 

assentamentos selecionados pelas Superintendências Regionais 

(SR), ou o manejo florestal de lotes, de área de reserva legal e área 

de preservação permanente, degradados até 25 de maio de 2012. 

Florestal  Objetiva viabilizar a implementação e a manutenção sustentável de 

sistemas agroflorestais ou o manejo florestal de lotes e de área de 

reserva legal com vegetação nativa igual ou superior ao estabelecido 

pela legislação ambiental, nos projetos de reforma agrária criados 

ou reconhecidos pelo Incra (Inserido em 2018); 

Cacau Tem como objetivo viabilizar a implementação e a recuperação de 

cultivos de cacau, em sistema agroflorestal (Inserido em 2018). 

Fonte: Elaborado por Irani Soares com base em INCRA, 2008; 2009; 2011; 2017; 2018. 

 

Observa-se que, articulada a algumas mudanças no cenário do pagamento do crédito 

instalação, a criação de assentamentos tem diminuído drasticamente chegando a 0 em 2018 e 

2019.  

 

Quadro 2: Número de assentamentos criados entre 2011 e 2019 

Ano 2011 2012 2013 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Total de PA criados 111 118 137 143 80 28 27 0 0 

Fonte: http://painel.incra.gov.br/sistemas/index.php 

 

Conforme podemos observa no quadro 2 mudanças em curso já apontavam para uma 

redução da criação de assentamento, em 2010 havia sido criado 211 PAs. Já em 2005 o Incra 

chegou a criar 858 novos assentamentos de reforma agrária. A estagnação da política de 

Reforma agrária pode ser analisada pelo viés da tentativa de enfraquecimento dos movimentos 
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sociais, além da escolha de projeto baseada no agronegócio, desvinculada do fortalecimento da 

agricultura familiar, podemos inferir que o objetivo é centrar todos os esforções e recursos 

públicos para o financiamento da agricultura capitalista que tem o agronegócio como modelo 

central, cabe observar que esse modelo tem como intuito a produção voltada principalmente 

para o mercado externo. Em pesquisa anterior, demonstramos como a organização do espaço 

dos assentamentos desvinculada de uma política de desenvolvimento agrário estava 

aproximando a criação de PAs à política de caráter habitacional, onde a centralidade não estava 

na formação ou fortalecimento de uma política agrária, mas numa política habitacional, com 

vistas a assegurar população no campo com políticas compensatórias (SOARES, 2014). 

Levanta-se como hipótese que tendemos ao abandono dessas áreas, tanto do ponto de vista 

assistencial, como produtivo com a tentativa de consolidação dos assentamentos, 

principalmente nas áreas mais degradadas tendo em vista a necessidade de se investir em meios 

técnicos para viabilizar a exploração do meio.  

A partir de 2013, as modalidades foram reduzidas para seis. O crédito Reabilitação do 

Crédito Produção foi pago até 31 de dezembro de 2010. Esta modalidade foi criada tendo em 

vista atingir um público específico, os assentados em dívida com o Programa de Crédito 

Especial para a Reforma Agrária (PROCERA). O objetivo foi dar condições para esses 

assentados quitarem suas dívidas ou parte dela e ter possibilidade de acessar novos créditos, o 

que incluía o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Outras 

duas modalidades a Aquisição Material de Construção e o Recuperação/Material de Construção 

deixariam de fazer parte do crédito instalação em 2014, sendo pagos aos assentamentos que até 

aquele momento tivessem os valores empenhados e optasse por receber via Incra. O objetivo 

que os assentamentos passassem a ser atendidos pelo Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV) através da modalidade Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), programa 

do Governo Federal que, por sua vez era parte do Programa Brasil sem Miséria (SOARES, 

2014), que retorna para o INCRA dentro da modalidade Habitacional outra vez para pagamento 

aos que não puderem acessar.  

O crédito instalação chegou a ser operacionalizado com nove modalidades. Em 2014 

reduziu para quatro modalidades e, atualmente, voltou a ser operacionalizado com nove 

modalidades, sendo que algumas delas buscam atender às peculiaridades geográficas como, por 

exemplo, as modalidades Semiárido, Florestal, Recuperação Ambiental e Cacau.  
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No quadro abaixo pode-se observar os valores pagos de 2005 até 2019, demonstrando 

as alterações de valores, que como pode ser visto, não foram mudanças significativas, salvo 

exceção das modalidades Aquisição material de construção e Recuperação/material de 

construção.  

Quadro 3: Valores dos créditos instalação nas três ultimas IN e Dec. 9.924/18 

Modalidade Crédito 

Instalação 

IN 19/2005 

Valor pago 

em mil R$ 

IN 68/2011 IN 74/2012 Dec.9.424/ 

2018 

Apoio inicial 2,4 3,2 3,2 5,2 

Fomento 2,4 3,2 3,2 3,2 

Adicional do fomento - 3,2 3,2 - 

Aquisição de material 

de construção 

5 15 25 34 

Semiárido3 1,5 2 2 5 

Recuperação/Material 

de construção 

3 8 8 17 

Apoio mulher - 3 3 5 

Reabilitação do 

Crédito Produção 

- 6 - - 

Ambiental (instituído 

pela NE 84/2009) 

- 2,4 2,4 6,4 

Florestal - - - 6,4 

Cacau - - - 6 

Fonte: Elaborado por Irani Soares com base em INCRA, 2005; 2011; 2012, BRASIL 2017; 2018.  

  

 Algumas mudanças podem ser percebidas com relação ao Crédito Instalação. Em 2014 

foi publicado o Decreto 8.256, onde o crédito instalação passaria a ser operacionalizado com 

quatro modalidades (Apoio Inicial I (R$2.400,00); Apoio Inicial II (R$2.800,00); Fomento 

(R$6.400,00) e Fomento Mulher (R$3.000,00)), excluídas todas as outras modalidades. 
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 Portanto, a habitação seria exclusivamente atendida através das agências financeira 

através do PNHR. Revogado pelo Decreto 9.066 de 2017, as modalidades foram alteradas mais 

uma vez, ficando Apoio Inicial (R$5.200,00); Fomento (R$3.200,00); Fomento Mulher 

(R$3.000,00) e Semiárido (R$5.000,00). 

Por sua vez, vigora hoje o decreto 9.024 de 2018, que restabelece nove modalidades, 

sendo que a modalidade referente à Habitação e Recuperação de habitação volta a fazer parte 

das modalidades, atendendo um público que não preenche os requisitos do PNHR, que é 

burocrático e de acesso mais difícil para o referido público. As modalidades Semiárido, 

Recuperação ambiental, Florestal e Cacau são circunscritas ao meio geográfico ao qual 

pertencem os assentamentos e os três últimos não poderão acumular.  

Nos deteremos na análise desse último decreto. Nele se estabelece que para ter acesso à 

modalidade semiárido, o PA deve ter sido parcelado e os lotes identificados, conforme pré-

parcelamento aprovado pela Superintendência Regional (SR) ou área individual reconhecida 

pelo INCRA. Essa perspectiva representa uma negação aos projetos de cunho coletivo, que 

visava atender toda a comunidade através da aplicação conjunta dos recursos em área comum, 

exemplo PA 1º de abril, Ipirá, BA, ligado ao MST, em que o crédito foi aplicado na construção 

de um Reservatório de água central que pudesse enviar agua através de bomba para todas as 

casas e parte para a área de produção coletiva. Portanto, a partir da alteração, projetos desse 

tipo não poderão mais ser aplicados. Os projetos coletivos são propostos pelas lideranças de 

movimentos sociais como meio de potencializar os projetos e a produção, tendo em vista que 

os valores pagos são baixos para investimento individual que potencialize a produção. Além do 

impedimento do uso do recurso de forma conjunta, a exigência cria um impedimento para 

muitos assentamentos para acesso a modalidade, tendo em vista que muitos assentamentos 

demoram anos para ter seu parcelamento realizado e quando o fazem por conta própria esperam 

anos pela aprovação junto ao Incra. 

A modalidade Habitação e Reforma Habitacional exige da mesma forma que a parcela 

esteja demarcada, pré-parcelamento aprovado ou área individual reconhecida pelo INCRA. O 

que representa também uma dificuldade para os assentados, pelo mesmo motivo. Essa 

modalidade antes de extinta era acessada na maioria dos assentamentos antes do parcelamento, 

alguns assentamentos ligados a movimentos sociais custeavam esse valor entre os assentados, 

como é caso do PA Dom Mathias em Ipirá e o PA Esperança em Mucuri, ambos na Bahia e 
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ligados ao MST. Um dos pontos que levava os assentados a aceitarem suas casas construídas 

em agrovilas era a necessidade do imediatismo em construir as habitações o que os impedia de 

esperar o parcelamento, que pode durar anos (SOARES, 2014). 

Durante o governo dos anos 2011 a 2016 já se observava algumas alterações na liberação 

dos créditos instalação que tendiam à redução da ação dos movimentos sociais, como a 

transferência do crédito habitação para instituição financeira e a tentativa de consolidação dos 

assentamentos, essa diminuição das ações tem impacto na mediação que esses movimentos 

faziam para o recebimento e aplicação dos recursos, em que faziam o planejamento junto com 

a comunidade buscando atender aos objetivos propostos pelo MST de buscar implementar uma 

nova forma de agricultura, cooperada e livre de agrotóxicos, no caso dos assentamentos ligados 

ao Movimento. 

 

Crédito Instalação e sua relação com a consolidação dos Assentamentos 

 Um assentamento de reforma agrária deve passar por alguns estágios antes que venha 

ser consolidado, ou seja, antes que deixe de fazer parte do rol de terras públicas sob posse do 

INCRA e torne-se legalmente propriedade privada. Para entender melhor essas fases observe 

a figura abaixo: 

Figura 1: Fases da Criação do PA – segundo o INCRA  

 
Fonte: SOARES, 2014 

  

 Após a criação do PA, uma série de ações é realizada (ou deve ser) para propiciar o 

desenvolvimento do assentamento. Dentre essas ações, o pagamento do crédito instalação é 

uma das mais importantes. O pagamento do crédito instalação aos assentados e a quitação desse 

DESAPROPRIAÇÃO IMISSÃO DE POSSE CRIAÇÃO DO PA

DESENVOLVIMENTO
TITULAÇÃO

CONSOLIDAÇÃO
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crédito foi por muito tempo requisitos para a titulação e posterior consolidação, portanto um 

empecilho para os que tinham interesse em emancipar os assentamentos. 

Conforme veremos mais abaixo, a consolidação não foi um item na pauta do INCRA, 

nem de governos por algum tempo, retomando a partir de 2009 a discussão acerca do tema. Em 

acordo com coordenador Geral de Infraestrutura e Desenvolvimento do INCRA/sede, em 

entrevista cedida à pesquisadora Irani Soares em 2013, sobre a política de consolidação dos 

assentamentos, ele esclarece que a busca pela consolidação não foi almejada pelos últimos 

governos, contudo já estavam sendo pensadas estratégias para a sua implementação. 

[...] é muito pequeno o número de assentamentos consolidados, muito baixo. [E a que 
se deve esse número baixo?] Não foi algo almejado nas últimas direções, nos últimos 
governos na verdade, nem é das direções do INCRA, os últimos governos nem 
tocaram no tema consolidação de assentamento. Então não foi um objeto, não foi 
pautado na verdade. Então é um tema que está adormecido dentro do Incra que deve 
ser resgatado em breve. É que pra se consolidar existe uma série de questões, o crédito 
é apenas uma delas, tem a questão da infraestrutura instalada, a questão de todos os 
lotes demarcados, titulados, tem uma série de outras questões a ser verificadas para 
ser considerado consolidado. (REZENDE, 2013) 

 

Segundo o coordenador, o número de assentamentos consolidados até aquele momento 

era bem baixo. Apesar da articulação, ainda não havia posto em prática a aceleração já pensada 

desde 2009. E, conforme ele cita, havia uma série de requisitos eram necessários para a 

configuração da titulação e por fim consolidação. 

Com a intenção de consolidar os assentamentos de reforma agrária, foi criado, em 2009, 

o Programa de Consolidação e Emancipação (PAC), fruto de acordo entre o governo brasileiro 

e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), elaborado pela Coordenação Nacional 

do Programa e aprovado pela Diretoria de Desenvolvimento de Projetos de Assentamento do 

Incra, excluindo, portanto, assentados e movimentos sociais do debate. O programa foi pensado 

com a intenção de acelerar a emancipação dos PAs a partir da elaboração do PAC, cujo 

propósitos descritos são investir em infraestrutura socioeconômica, assessoria técnica e 

treinamento. Por meio do PAC, que tem sido desenvolvido via convênios entre o INCRA, 

prefeituras e associações de agricultores assentados, estão sendo atendidas cerca de 12 mil 

famílias de 75 assentamentos distribuídos em oito estados: Maranhão, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe4. 

 
4 Informação obtida no site do órgão no link: http://www.incra.gov.br/pac_consolida 
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  Ao analisar os regulamentos e medidas provisórias que alteraram no decorrer do tempo 

a lei 8.629/1993 podemos observar como foram sendo construídas/incorporadas as mudanças 

que estão viabilizando o aceleramento dessas consolidações.  

A partir da Medida Provisória 2.183-56 de 2001 começou a ser exigida a elaboração de 

um Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA), que desde 1999 era uma exigência a 

partir da IN29/1999, deveria além de orientar a fixação de normas técnicas para sua implantação 

deveria servir como planejamento dos investimentos, incluso nesse rol o uso das modalidades 

de crédito instalação. Essa mesma medida provisória estabelecia que a consolidação do PA se 

daria com a concessão do credito instalação e a conclusão dos investimentos, com passar do 

tempo o PDA deixa de ser exigência para a execução do crédito instalação, pois tornava-se um 

empecilho tendo em vista as problemáticas, principalmente com relação a recursos para sua 

execução (ANDRADE, 2006). Esse importante instrumento de planejamento foi sendo aos 

poucos abandonado e dificultada sua produção. 

A lei 13.465, de 2017, determina que os assentamentos que em 1º de junho 2017 

completaram 15 anos ou mais deverão ser consolidados em até 03 anos, a mesma medida 

estabelece ainda que a quitação dos créditos instalação não é mais um requisito para a emissão 

do título de domínio ou da Concessão de Direito de Uso Real e por fim, na mesma medida, está 

autorizada a cobrança da dívida. 

Salienta-se que durante o último Encontro Nacional do MST, realizado em Brasília em 

2014, foi votado em plenário pelos delegados presentes, a posição do Movimento contrário à 

emancipação, tendo em vista o que representa para os assentados. A desterritorialização do 

campesinato e territorialização do capital nas áreas de interesse e abandono por parte do Estado 

de milhares de assentados, findando importantes políticas de crédito, educação, seguridade, etc. 

Levanta-se como hipótese que a tentativa de consolidação dos assentamentos busca o 

enfraquecimento dos movimentos sociais de luta pela terra, esses movimentos, a exemplo do 

MST, têm papel importante na organização e territorialização do campesinato na disputa por 

terra e por direitos que garantam sua permanência na terra.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo busca trazer à reflexão algumas hipóteses para entender as mudanças no 

crédito instalação e a tentativa de acelerar a consolidação dos assentamentos de reforma agrária, 
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não encerramos aqui o debate, mas buscamos provocar à reflexão de que as medidas que vem 

sendo adotados por vários governos, desde 2009, mas principalmente a partir de 2011 e seu 

aprofundamento em 2017 e 2018 buscam enfraquecer os movimentos sociais, para os quais 

destacamos o MST. Uma das consequências levantadas é o abandono das áreas que foram 

reformadas que podem vir a ser retorritorializadas pelo capital devido a falta de recursos para 

investimentos e abandono daquelas que o capital não tem interesse. 
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PANORAMA DA PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR NOS ASSENTAMENTOS 

DA ZONA DA MATA PARAIBANA ENTRE OS ANOS DE 2009 E 2019 

 

Noemi Paes Freire,  

Danilo Alabarse Luiz 

Resumo: 

 

Neste artigo pretendemos traçar um panorama da evolução da produção de cana-de-açúcar nos 

assentamentos da Zona da Mata paraibana, buscando entender de que forma vem se dando o 

processo de monopolização do território camponês pelo capital sucroalcooleiro entre os anos 

de 2009 e 2019. Partiremos dos resultados de uma pesquisa realizada coletivamente por 

membros da Comissão Pastoral da Terra (CPT), juntamente com o Grupo de estudos sobre 

Espaço, Trabalho e Campesinato (GETEC) do Programa de Pós-graduação em Geografia do 

departamento de Geociências, o Professor Ivan Targino e um aluno do curso de economia, 

ambos da UFPB. Esse trabalho resultou no relatório de pesquisa intitulado “Expansão do plantio 

de cana nas áreas de assentamento da Zona da Mata paraibana”, organizado por Emília de Rodat 

Fernandes Moreira, em 2009. Essa pesquisa teve como procedimentos metodológicos um 

resgate bibliográfico, levantamento e análise dados secundários, e a pesquisa direta realizada 

em 18 assentamentos localizados em 9 municípios da região. O universo da pesquisa foi 

constituído por 64 assentamentos rurais da Zona da Mata, distribuídos em 16 municípios das 

três subunidades espaciais de atuação da CPT: Várzea, Litoral Sul e Litoral Norte , totalizando 

5.145 famílias assentadas. Deste universo, foi considerado como “população alvo” de estudo o 

conjunto das 576 famílias assentadas plantadoras de cana de açúcar entre os anos de 2008 e 

2009, distribuídas nas três regiões, envolvendo 13 municípios: Santa Rita, Sobrado, Cruz do 

Espírito Santo, Sapé, Mari, São Miguel de Taipu, Pedras de Fogo, Caaporã, Alhandra, Conde, 

Rio Tinto, Jacaraú e Mataraca. De acordo com o relatório, a amostra foi tomada em dois estágios 

sucessivos. Inicialmente, por critério intencional, dos 33 assentamentos considerados com 

assentados produzindo cana, por critério intencional, foram escolhidos 18, representando uma 

subpopulação de 358 famílias plantadoras de cana. O tratamento estatístico dos dados foi 

realizado pelo Professor Jozemar P. Santos do departamento de estatística da UFPB. A nossa 
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pesquisa de campo foi realizada entre os meses de agosto de 2018 e junho de 2019. Foram 

visitados 12 Projetos de Assentamento, distribuídos pela Zona da Mata paraibana abrangendo 

as microrregiões da Várzea, Litoral Norte e Litoral Sul. Para a realização da pesquisa 

quantitativa optamos por utilizar como instrumento de coleta de dados o mesmo modelo do 

questionário elaborado para a pesquisa da CPT, com apenas algumas alterações no que diz 

respeito a quantidade de anos que o assentado produzia cana-de-açúcar. O questionário é 

constituído de seis blocos, contendo informações sobre diferentes variáveis, são elas: a) 

questões sobre o assentado; b)questões sobre a produção e venda de cana-de-açúcar; c)questões 

sobre crédito para produção de cana-de-açúcar; d) questões sobre a organização da produção 

da cana-de-açúcar; e) questões sobre a relação dos assentados com o Estado e com os usineiros; 

f) questões sobre os impactos do plantio da cana-de-açúcar sobre a natureza. Os softwares 

Access 2003 e Excel 2013 foram utilizados na construção do banco de dados para as quarenta 

e duas questões envolvendo variáveis quantitativas e qualitativas.  A pesquisa se campo 

compreendeu, além da aplicação dos questionários, realização de entrevistas e conversas 

informais individuais e coletivas com os assentados plantadores de cana-de-açúcar, com 

assentados que deixaram de plantar, com presidentes e representantes das associações dos 

assentamentos, representantes sindicais, representantes do INCRA, representantes da CONAB, 

representantes da Coletoria Estadual e representantes da ASPLAN. Além disso, foram 

realizadas visitas aos lotes dos assentados, participação em assembleias, reuniões, eventos e 

visitas às feiras agroecológicas. O nosso objetivo é, a partir da análise dos dados coletados nas 

pesquisas realizadas em 2009 e 2019, traçar um panorama da produção de cana-de-açúcar na 

Zona da Mata paraibana. Para isso foram aplicados 80 questionários com assentados que estão 

produzindo cana-de-açúcar atualmente na Zona da Mata paraibana. Conseguimos dialogar com 

uma média de 25% dos assentados que plantam cana em cada assentamento visitado. No 

trabalho traremos uma tabela onde constarão quais foram os P.A. visitados durante a pesquisa 

e o município e microrregião da Zona da Mata paraibana em que estão localizados. Trazemos 

também o número total de famílias assentadas em cada P.A. escolhido; o valor absoluto de 

famílias assentadas produzindo cana-de-açúcar; o percentual de famílias produtoras de cana em 

relação a amostra total de famílias produtoras pesquisadas e dentro de cada P.A., analisado 

individualmente em 2009 e 2019. Um outro dado que pode ser observado é como foi realizada 

a distribuição dos 80 questionários entre os assentamentos pesquisados. A amostra trabalhada 
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compreendeu 14 P.A., distribuídos, 7 na Microrregião da Várzea, 6 no Litoral Sul e 1 no Litoral 

Norte. Que juntos totalizam 1.311 famílias assentadas. Destas, atualmente, 293 encontram-se 

produzindo cana-de-açúcar, o que corresponde a 22, 3% do total de famílias assentadas. Foi 

possível dialogar com uma média de 25% dos produtores de cana-de-açúcar de cada P.A. 

visitado. De pronto, ao fazer uma análise geral dos dados coletados é possível perceber uma 

redução no número de famílias plantadoras de cana-de-açúcar. Os dados indicam que, das 1.311 

famílias assentadas, 426, o que corresponde a 32,5% do total, estavam produzindo cana em 

2009. A pesquisa atual revela que houve uma redução de 133 famílias assentadas produtoras 

cana-de-açúcar nos últimos 10 anos, representando uma diminuição de 10,2% no total de 

famílias da amostra pesquisada.  Esse dado por si só já nos traz um fato novo, tendo em vista 

que as perspectivas que se delineavam ao final das pesquisas que realizamos em 2009 e em 

2012 , apontavam para uma tendência ao aumento do número de famílias assentadas produzindo 

cana-de-açúcar. De acordo com Moreira et al (2009), neste período, das 120 famílias assentadas 

pesquisadas 43,7%, o equivalente a 52 famílias, haviam aumentado a área planta com cana-de-

açúcar, se comparada com o início da produção.  O trabalho que pretendemos apresentar neste 

SINGA faz parte dos resultados obtidos durante a pesquisa de Doutorado que vem sendo 

realizada no Programa de Pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco. 
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BREVES REFLEXÕES SOBRE O ASSENTAMENTO ITAMARATI 

 

Jhersyka da Rosa Cleve 

Resumo: 

 

RESUMO: Entendemos que o assentamento representa a territorialização da luta camponesa. É 

também o ponto inicial, no qual marca um processo contínuo de luta para a sobrevivência dos 

assentados e permanência na terra. Abordaremos neste estudo as diferentes formas de 

organização presentes no assentamento Itamarati, assim como as estratégias utilizadas pelas 

famílias para permanecer na terra. O assentamento Itamarati, está localizado no estado de Mato 

Grosso do Sul a 45 km da sede municipal, Ponta Porã, e 21 km da faixa de fronteira com o 

Paraguai. É o primeiro assentamento no Brasil a abrigar em um mesmo espaço diversos 

movimentos socioterritoriais. Temos como objetivo apresentar as estratégias utilizadas pelos 

assentados, pois compreendemos que depois de instalado um assentamento termina-se uma fase 

(fim do acampamento), na qual os sujeitos possuíam problemas e objetivos em comum 

(conquista de um lote) e inicia-se um novo período. Neste novo ciclo (assentamento), 

intercruzam-se diferentes relações.1. INTRODUÇÃO  Iniciar um debate sobre assentamentos 

rurais é abrir uma discussão profunda, abrangente e diversificada, pois se pode entender um 

assentamento através de vários fatores, tais como: relação entre o Estado e os movimentos 

sociais, produção, ensino, gênero, modos de produzir, afinal, existem várias possibilidades de 

pesquisar um assentamento.  A conquista dos assentamentos é a materialização da luta pela 

terra dos camponeses. Assim, os assentamentos rurais fazem parte de um processo de disputa 

territorial, cuja conquista garante a reprodução do modo de vida camponês. A respeito dos 

assentamentos, Simonetti (1999, p. 70-71) salienta que:  O assentamento é a expressão concreta 

da territorialização do movimento (de luta pela terra). Não é somente o lugar da produção, mas 

também o lugar da realização da vida. (...) E a vida, para esses camponeses, como se verifica 

em seus relatos, não é somente ter comida, ter casa, mas uma vida plena, uma vida cheia de 

significados, na qual aquilo que eles crêem tem possibilidade de continuar sendo respeitado e 

existindo: sua cultura, sua autonomia, sua visão de mundo, sua capacidade de crescer a partir 

de suas próprias potencialidades, enfim seu universo simbólico. (SIMONETTI,1999,p.70-71)A 
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criação de assentamentos rurais não tem significado, nesse sentido, a reforma agrária, pois não 

tem alterado a estrutura fundiária brasileira. Entendemos a reforma agrária a partir da 

distribuição da propriedade da terra, porém no Brasil ainda não ocorreu de fato uma 

transformação na estrutura agrária. Assim, os assentamentos rurais apenas minimizam a real 

necessidade, no caso uma ampla reforma agrária no campo brasileiro. Nesse sentido, 

compreendemos que os assentamentos criados no Brasil são resultado concreto da luta dos 

camponeses no campo. . A respeito da forma como ocorre a distribuição de terra no Brasil, 

entendemos que apesar da grande desigualdade, os assentamentos se fazem presentes no meio 

rural do país. Muitos assentamentos estão localizados em terras com pouca fertilidade. Porém, 

o que antes se concentrava na mão de apenas uma pessoa, transforma-se em uma nova realidade. 

Dando lugar a um espaço de morada e trabalho para várias famílias. De tal modo, o 

assentamento é uma fração do território conquistado. Entretanto, não marca o fim da luta, pois 

depois da terra conquistada os problemas não acabam. A luta começa a ser pela melhoria da 

estrada com buracos, escola dos filhos, ônibus escolares e inúmeros outros fatores. Dessa forma, 

entendemos que a política de Reforma Agrária feita no Brasil, pouco tem fornecido suporte 

para a permanência das famílias em seus lotes. Temos como intenção expor a dinâmica do 

Assentamento Itamarati e mostrar que a luta pela terra do trabalhador permanece. Portanto, o 

estudo sobre o Assentamento Itamarati permite compreender os processos de (re)produção 

desses camponeses. É a trajetória de vida e os meios de resistência desses sujeitos que a seguir 

buscamos evidenciar, mostrando as formas de resistência para permanência na terra 

conquistada. 2. PRINCIPAIS ELEMENTOS O assentamento rural Itamarati, está localizado no 

estado de Mato Grosso do Sul a 45 km da sede municipal, Ponta Porã, e 21 km da faixa de 

fronteira com o Paraguai. Foi adquirido através do INCRA (Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária) em dezembro de 2000 e incorporado ao seu patrimônio em maio de 2001. 

Já a implantação ocorreu em 2002, no município de Ponta Porã. A história da fazenda Itamarati, 

tem como marco o ano de 1973. Nascendo com 50.000 hectares, teve como atividade principal 

a agroexportação de commodities. Dotada de uma infraestrutura e maquinários modernos, mão-

de- obra qualificada e utilização de recursos públicos, a fazenda Itamarati atingiu inúmeros 

recordes, fazendo o antigo proprietário, Olacyr de Moraes, ficar conhecido como o maior 

produtor de soja do mundo na década de 1980.A fazenda Itamarati possuía em sua estrutura um 

alto nível de mecanização, contando com laboratórios de pesquisa no qual o objetivo visava o 

aumento da produtividade. Entre os aparatos para a produção, a fazenda despunha de 
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colheitadeiras de grãos e algodão, aviões agrícolas, tratores, caminhões. Além disso, a aplicação 

de agrotóxicos agrícolas era feita por via área. Cabe salientar que tais técnicas não eram comuns 

no Brasil naquele período.  Para Terra (2009) a fazenda Itamarati trouxe consigo o estigma de 

“modelo”, na qual foi pensada para a produção agrícola em grande escala, servindo de exemplo 

para grupos empresariais nacionais e estrangeiros, que buscavam seguir o sistema agrícola por 

ela adotada.  Ainda segundo Terra (2009, p. 76) “a Fazenda constituiu-se numa verdadeira 

vitrine (em nível nacional e internacional) para o que hoje denominamos de agronegócio”. 

Entretanto, apesar deste empreendimento possuir um alto nível de modernização e de produção, 

a partir do ano de 1995 começou a entrar em processo falimentar. Deste modo, em maio de 

2001 o Governo Federal passou a área para o INCRA, que então implantou o Assentamento 

Itamarati I, comtemplando 1.143 famílias. E, no ano de 2004, o restante da fazenda (24.900 ha) 

foi adquirido por R$ 165, 3 milhões. Implantando assim o Itamarati II, no qual assentariam um 

total de 1.692 famílias. Vale destacar que durante o processo de desapropriação da fazenda 

Itamarati, já existia pressão por parte dos camponeses. No qual se encontravam acampados à 

beira das rodovias em diversas partes do estado do Mato Grosso do Sul. Podemos assim 

entender que houve um processo de luta para conquistar a “terra de trabalho”, assim a criação 

do assentamento Itamarati, contrapôs o que antes era “terra de negócio” (MARTINS, 1991). O 

assentamento é organizado por diferentes movimentos socioterritoriais. Sendo eles: Central 

Única dos Trabalhadores – CUT; Federação dos Trabalhadores na Agricultura – FETAGRI, 

Associação de Moradores e Funcionários da Fazenda Itamarati – AMFFI e Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. Possui três escolas estaduais e uma municipal, sendo 

3.500 alunos matriculados. Há também quatro postos de saúde em pontos estratégicos, assim 

como um posto da polícia militar. Circulam cerca de 1.400 motocicletas pelo assentamento, 

1500 automóveis e cerca de 450 carroças. Cada grupo possui formas distintas de organização. 

Entretanto, há um ponto em comum. Devido à existência de pivôs de irrigação todos os grupos 

do assentamento possuem áreas coletivas. A diferença do tamanho do lote está ligada à 

organização a que pertencem.  Embora, estes sujeitos estejam divididos em movimentos 

distintos, são famílias oriundas não somente de diferentes regiões do país, com culturas, 

religiões e objetivos distintos, mas também do Paraguai.  Foi possível através do trabalho de 

campo encontrar nos lotes visitados uma diversidade na produção destes trabalhadores, tais 

como: plantações de mandioca, horta, frutas, criação de aves e pequenos animais. São 

destinados para o consumo da família e o excedente comercializado em idas à cidade de Ponta 
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Porã, ou visitas aos familiares em municípios como Campo Grande e Dourados no estado do 

Mato Grosso do Sul.  No assentamento Itamarati é possível encontrar uma mistura de culturas. 

Famílias que nunca estiveram acampadas, como é o caso dos ex-funcionários da fazenda, 

sujeitos que residiram no Paraguai e aqueles que ficaram mais de cinco anos acampados. Sendo 

o objetivo maior de todas estas famílias, a possibilidade de melhorar a qualidade de vida.  

Entretanto, o Estado não levou em consideração que ao assentar diferentes grupos sociais, 

estaria levando diferentes histórias de vida. Um erro que não é exclusividade do assentamento 

Itamarati, pois muitas vezes as pessoas que irão vivenciar o assentamento são desconsideradas. 

Basta dar terra e o problema está resolvido, bom é assim que o governo tem levado a Reforma 

Agrária em nosso país. Entretanto, o “assentamento modelo” demonstra que precisa 

proporcionar muito mais que simplesmente criar assentamentos. CONSIDERAÇÕES  Assim 

sendo, verificamos que o assentamento Itamarati é composto por diferentes histórias, trajetórias 

e origens. Composto por sujeitos que migraram para o Paraguai até aqueles que foram 

funcionários da antiga Fazenda Itamarati. Compreendemos que estes camponeses apesar de tais 

dificuldades têm buscado alternativas para permanecer em seus lotes. A fazenda Itamarati era 

um ícone do agronegócio. Atingiu inúmeros recordes, contudo, a decadência deste 

empreendimento serviu para dar um novo significado sobre a função social da terra. Portanto, 

o que antes estava na mão apenas de uma família hoje é o sustento de muitas, que apesar das 

dificuldades busca maneiras para permanecer na terra. 
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QUALIDADE DE VIDA E CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS NOS 

ASSENTAMENTOS LOCALIZADOS NA RESERVA BIOLÓGICA DO GURUPI- MA 

 

Raissa Santos Barros 

Resumo: 

 

Introdução Em 1961, no governo de Jânio Quadros foi criado a Reserva florestal do Gurupi 

com o intuito de evitar o esgotamento de árvores através do comercio na região de Imperatriz 

no Maranhão. Entretanto, a unidade de conservação como Reserva Biologia foi criada 

oficialmente em 1988 com o decreto nº 95.614, no governo de José Sarney. Localizada na 

Mesorregião Oeste do Maranhão, a Reserva Biológica do Gurupi, REBIO, pertence a categoria 

de unidade de conservação de proteção integral, para a preservação da fauna, flora e geologia 

maranhense. A REBIO enfrenta, desde a sua criação em 1988, problemas relacionados à 

ocupação ilegal do território. O seu plano de Manejo foi elaborado apenas uma década depois 

da sua criação, sem um levantamento das ocupações existentes dentro ou próximo á reserva e 

duas décadas após o plano de manejo o próprio limite da REBIO encontrava-se indefinido. 

Posteriormente necessitou-se da demarcação e sinalização imediata, e a elaboração de uma 

plano de ação, com a participação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 

INCRA e o Instituto de Colonização e Terras do Maranhão, INTERMA, para realocar as 

famílias assentadas na Unidade de Conservação em outras áreas. (TRIBUNAL DE CONTAS 

DA UNIÃO, 2006a). Em 2006 e 2007 através de um levantamento do IBAMA constatou-se 

que aproximadamente 6.000 pessoas moravam dentro da área da reserva, em cinco localidades: 

Assentamento Rio Anil, Ocupação Guarantan do Norte, Povoado do Porcão, Vila Bom Jesus e 

Assentamento Aeroporto. (MOURA et al., 2011). Essas comunidades vivem em meio a um 

conflito entre os órgãos agrários que alegam que o estado não tem terras públicas para assentar 

as famílias fora da reserva e o ICMBIO que é contra a permanência das famílias devido a área 

se tratar de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral. Perante isso é necessário o 

estudo da situação social dos moradores nos assentamentos localizados na Reserva Biológica 

do Gurupi- MA, para assim construir intervenções que possam favorecer as famílias, e melhorar 

a qualidade de vida delas, visto que estão em constante risco de remoção por encontra-se em 
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uma área de proteção. Metodologia A pesquisa teve as diretrizes dada pelo Instituto Chico 

Mendes, ICMBIO, que elaborou o questionário e proporcionou os meios para a aplicação deles. 

A obtenção de dados da pesquisa foi por meio de um questionário socioeconômico aplicado em 

julho de 2017 nos assentamentos que estão localizados dentro da reserva biológica do Gurupi.  

Os questionários foram aplicados com 55 famílias, no total de 10 comunidades, com a 

finalidade de conhecer a qualidade de vida, condições socioeconômicas e como adquiriu 

propriedade dentro da REBIO. Foram 176 questões fechadas em sua maioria e algumas abertas. 

Dividiu-se em grupos em perguntas sobre renda, perfil da moradia, produção, organização 

social produção e comercialização e consumo familiar. Para a análise de dados optou-se pela 

abordagem quantitativa utilizando de estatísticas simples e em seguida foram analisados de 

forma qualitativa, para que ela trouxesse à tona a realidade dos moradores. Resultados O 

levantamento de informações a cercar da realidade da população dos assentamento evidenciou 

as péssimas condições, com menos de um salário mínimo em boa parte dos casos, e com quase 

que total ausência de saneamento básico, sendo esse um dos fatores que se aplicam a 

contaminação do meio ambiente, uma relação direta entre as condições básicas de saúde e a 

qualidade do meio ambiente, o que contribui para uma baixa qualidade de vida da população 

estudada. A falta de tratamento de agua apresentou-se frequente em sua maioria, Sabe-se que 

inúmeras doenças graves estão relacionadas à contaminação da água, dentre elas podemos citar 

a cólera, leptospirose e giardíase, justificando assim a utilização de todos os instrumentos 

possíveis para combatê-la, não só por razões ambientais, mas também por razões de saúde 

pública (SETTI, 2001), demonstrando assim o risco eminente enfrentado. Existe nessas 

comunidades uma ausência de atividade do poder público, uma ver que dentro da reserva não 

pode ser construído prédios, nem avenidas, muito menos rede de esgoto, toda via que o objetivo 

de órgãos governamentais, como por exemplo o ICMBIO é fazer a retirada dessas comunidades, 

ao invés de criar meios de melhorar a estadia e prolongar a apropriação dos terrenos dentro da 

reserva, a ausência do poder público demonstra a ineficácia dos instrumentos normativos nessa 

localidade, direitos com a saúde, bem estar e educação não são garantidos, conforme 

estabelecidos na Constituição Federal. Considerações Finais Com base no observado neste 

trabalho foi possível averiguar a vulnerabilidade presente nesses assentamentos que se 

localizam na reserva, levando em consideração o que é considerado básico para uma boa 

qualidade de vida, como renda, escolaridade, alimentação e uma moradia digna, tudo que lhes 

falta. O levantamento dessas informações sobre essa realidade evidencia a ausência benéfica do 
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estado, que delimitou uma reserva sem conhecimento de quem se apropriava no local e o erro 

da implantação de projetos de assentamento agrário onde não se pode fazer uso dos recursos 

naturais. Referências IBAMA. Equipe da Elaboração do Plano de Manejo da Reserva Biológica 

Guaribas – IBAMA. Brasília: IBAMA, 2003.MOURA, Inacio. Os índios urubus. Pacotilha. 

Maranhão. 26 dez. 1919. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=168319_02&pagfis=12912. Acesso em: 

09 out. 2017SETTI, Arnaldo Augusto. Introdução ao Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Brasília: Agência Nacional de Energia Elétrica; Agência Nacional de Águas, 2001, p. 

49.TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Processo n. 004.540/2004-4. Acórdão n. 2113. 

Relator: Augusto Nardes. Interessado: Marluze do Socorro Pastor Santos. Entidade: Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-Ibama/Gerência Executiva 

em São Luís, MA. Brasília, 14 nov. 2006. Disponível em: 

http://portal.tcu.gov.br/cidadao/cidadao.htm. Acesso em: 27 set. 2016b. 
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(RE)EXISTÊNCIAS CAMPONESAS NO SUL GOIANO: O ASSENTAMENTO 

TIJUNQUEIRO EM MORRINHOS (GO) 

 

Gilmar Luciano Lima da Silva,  

Janãine Daniela Pimentel Lino Carneiro,  

Roniel Santana de Oliveira 

Resumo: 

A pesquisa em desenvolvimento, tem como centralidade compreender as diferentes 

experiências de (Re)Existências construídas pelos sujeitos do campo no Sul Goiano, 

considerando-se as diferentes formas de trabalho, organizações, associações, movimentos 

sociais e cooperativas que tem permitido a sua reprodução social na terra, nos territórios 

hegemonizados do agrohidronegócio. No presente artigo, serão apresentados os aspectos da 

dinâmica territorial do Assentamento Tijunqueiro, localizado à aproximadamente, 12 km de 

Morrinhos (GO). O Assentamento Tijunqueiro, foi criado em 1986, a partir do envolvimento 

do sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Morrinhos, Federação dos 

Trabalhadores Rurais da Agricultura do Estado de Goiás (FETAEG) e, posteriormente INCRA.  

Inicialmente, foram assentadas 19 famílias. Morrinhos é um município do estado de Goiás, 

localizado na Microrregião do Meia Ponte e Mesorregião Sul Goiano. Destaca-se por 

impulsionar a economia da região ao concentrar a maior parte de suas atividades produtivas em 

áreas rurais. Possui uma população estimada de 44.607 habitantes, distribuída em uma área 

territorial de 2.846,199 km2 (IBGE, 2015). Mais da metade da produção do município (53%) 

advém do setor agropecuário, no qual se verifica a predominância de associações no uso da 

terra, destaque para a cultura de soja, milho, arroz, feijão, tomate, mandioca. A pecuária 

apresenta um rebanho de bovinos em torno250 mil cabeças, destinadas ao corte (carne) e à 

produção leiteira, que ultrapassa abarreira de 60 milhões de litros por ano. Morrinhos é um dos 

maiores responsáveis pelo abastecimento de produtos lácteos no estado de Goiás, por meio das 

atividades produtivas realizadas pela Cooperativa Mista dos Produtores de Leite de 

Morrinhos(COMPLEM) e de produtos agrícolas cultivados pela Cooperativa dos Agricultores 

Familiares do Assentamento Tijunqueiro (COOPERFAT), havendo o predomínio das culturas 

irrigadas de soja, feijão, tomate industrial e milho em áreas de Cerrado. Nesse sentido, as 
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famílias camponesas que compõem o assentamento têm como principal atividade econômica a 

produção leiteira, organizadas na centralidade do trabalho familiar, assim como na 

pluriatividade e nos aspectos socioculturais camponeses. Com a pesquisa, pretende-se 

compreender a dinâmica territorial do Assentamento Tijunqueiro, a partir da organização do 

trabalho, dos elementos da pluriatividade e da sociabilidade camponesa que tem permitido a 

sua reprodução social, principalmente pela sua luta pelo acesso a terra e, agora, pela 

permanência nela. A pesquisa está sendo desenvolvida em três etapas principais: pesquisa 

teórica; pesquisa documental; e pesquisa de campo - realizadas de maneira concomitante. Na 

pesquisa teórica, está sendo feito um levantamento e a elaboração de um referencial teórico 

sobreas temáticas envolvidas, tais como: assentamentos; território e territorialidades; 

modernização da agricultura; modernização do território; agronegócio; agrohidronegócio; 

relação capital x trabalho; (Re)Existência camponesa e diversas formas de organização política 

dos sujeitos do campo. Sobre metodologia de pesquisa em Geografia e nas demais ciências 

humanas e sociais. A pesquisa documental será realizada em arquivos públicos, tais como: 

projetos de lei e leis de criação do assentamento Tijunqueiro; em sites de associações e 

cooperativas vinculadas ao assentamento, para conhecer seus objetivos, seu histórico e a sua 

relação com os associados e cooperados. Os dados censitários estão sendo obtidos nas 

publicações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Secretaria de Estado 

de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás (SEGPLAN/GO), da Superintendência de 

Estatística, Pesquisa e Informações Socioeconômicas do Estado de Goiás (SEPIN/GO) e do 

Instituto Mauro Borges (IMB). O trabalho de campo é entendido como um instrumento que 

possibilita a interação entre a teoria e a prática. A pesquisa de campo é acompanhada de 

entrevistas semiestruturadas, observação participante, registros fotográficos e registros no 

diário de campo. As visitas para coletas de dados são realizadas nas propriedades camponesas 

(assentamento) e nas sedes das organizações sociais com o intuito de coletar dados e 

informações vinculadas a pesquisa. A análise dos dados coletados será realizada de forma 

quantitativa e qualitativa. Entende-se que os assentamentos em Goiás estão inseridos na 

dinâmica territorial das áreas de Cerrado, territórios hegemonizados pelo Agrohidronegócio, se 

constituindo como (Re)Existências Camponesas. Acredita-se que seja necessário analisar o 

território goiano a partir da sua heterogeneidade espacial, e não apenas na perspectiva de que a 

territorialização do capital nas áreas de Cerrado se constitui como agente hegemônico e 
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homogeneizante do espaço. Os índices econômicos, a tecnificação e a verticalização da 

produção, assim como a modernização do território não são a única face da paisagem goiana. 

É preciso considerar as contradições, as territorialidades camponesas e as diferentes práticas de 

(Re)Existências, para não invisibilizar os conflitos decorrentes, sobretudo da atuação política 

dos trabalhadores, construídas cotidianamente para sua reprodução social. É preciso se atentar 

às processualidades  históricas da formação do território goiano, aos efeitos do desenvolvimento 

geográfico desigual e combinado, e às práticas políticas e socioculturais dos trabalhadores do 

campo, assim como dos demais sujeitos que atuam nesses espaços. Chaveiro; Calaça (2012) 

destacam que é preciso desenvolver uma abordagem totalizante do Cerrado, que reconheça os 

diferentes conflitos de sua inserção na economia mundial, da reorganização das classes sociais, 

das regiões e dos lugares, que recorra às diversas perspectivas, no campo político, econômico, 

social e cultural. Pelá; Mendonça (2010) asseguram que o Cerrado goiano se encontra numa 

encruzilhada de tempos, constituindo-se num mosaico de territórios em disputa, onde estão as 

estratégias hegemônicas do capital e as (Re)Existências. Para Mendonça (2012), a permanência 

das práticas socioculturais cerradeiras movidas pela ação política transformadora (luta pela 

terra, pela reforma agrária, pela água etc), permite apontar o conceito de (Re)Existência 

enquanto um processo de permanência, modificada por uma ação política que se firma nos 

elementos socioculturais, formatando espacialidades como condição para 

continuar(Re)Existindo.Com isso, o campo deve ser analisado territorialmente, identificando-

se lugares onde o capital encontra meios para se territorializar e onde não o faz diretamente, 

mesmo sendo incorporados ao modo de produção capitalista. No campo, existem os elementos 

que se transformam e os que se mantém, ou seja, um cenário de territórios em disputas, com 

conflitualidades e relações de poder (FERNANDES, 2012). Além disso, os diferentes territórios 

encontram-se hibridizados, com distintas relações hegemonizadas, construídas a partir da 

urdidura do capital e do trabalho, o que gera um mosaico de territórios em disputa 

(MENDONÇA, 2004).Acredita-se que a reflexão aqui apresentada, para além de compreender 

a dinâmica territorial do assentamento, também irá contribuir para o entendimento da realidade 

construída no campo em Goiás no que se refere à territorialização do agrohidronegócio e das 

inúmeras práticas de (Re)Existências construídas pelos sujeitos do campo. Nesse sentido, 

pretende-se estabelecer um olhar geográfico para o campo goiano, identificando como o espaço, 

a paisagem e os territórios vêm sendo (re)construídos pelo imbricamento dos elementos que 
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chegam com o processo de territorialização do capital, os elementos que permanecem e os que 

se modificam, envolvidos por disputas e conflitualidades. Com isso, espera-se contribuir com 

a Geografia, com a construção de uma abordagem territorial de Goiás, assim como as disputas 

territoriais no campo em Goiás. 
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A DINÂMICA DEMOGRÁFICA DAS FAMÍLIAS CAMPONESAS AMPLIADAS NOS 

ASSENTAMENTOS RURAIS DA REFORMA AGRÁRIA 

Rômulo Luiz Silva Panta1 

Ivan Targino Moreira2 

 

Introdução 

O programa de Reforma Agrária, diante de todas suas limitações do ponto de vista 

estrutural e econômico, como uma política de territorialização que viabilizo acesso à terra ao 

campesinato. A partir da terra, que se constitui como o processo de materialização do 

campesinato enquanto sujeito social vivo diante das contradições do modo de produção, ele 

passou a decidir sobre os problemas, sobre suas dinâmicas reprodutivas, e desenvolveu, mesmo 

que de forma subordina, sua autonomia. 

No processo de reprodução, o campesinato orientou, além de sua produção o processo 

de conformação do segmento intergeracional, ou seja, a permanência das famílias, dos filhos.  

A este processo chamamos, a partir de Oliveira (1987), o processo de reprodução social 

ampliada do campesinato, ou seja, a capacidade de materialização da permanência dos filhos, 

ainda em condição camponesa, contrária ao seu par oposto a expropriação. 

Este segmento intergeracional, por sua vez, retroalimenta, tanta os processos 

reprodutivos da estrutura de produção camponesa, quanto alimenta os processos reprodutivos 

da estrutura capitalista, estando atrelado diretamente aos mecanismos de acumulação via 

assalariamento e espoliação desses trabalhadores. Desse modo, este segmento está envolto em 

duas dinâmicas geográficas a da permanência, caracterizado pelos mecanismos de resistência e 

reprodução social interna, e a mobilidade, caracterizada pelo movimento da mobilidade 

territorial do trabalho. 

Contudo aqui neste trabalho que refere-se a parte de nossa tese de doutorado que tem 

como objetivo analisar o processo da reprodução intergeracional do campesinato a partir das 

dinâmicas da permanência e da mobilidade territorial do trabalho. A seguir, apresentaremos as 

intersecções teóricas que possibilitam a leitura a leita deste processo. 
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Referencial teórico e discussões 

As intersecções da teoria da população de Marx subsidiaram nossa compreensão sobre 

a dinâmica populacional das famílias camponesas, tendo em vista sua construção se alicerça 

sobre a compreensão das peculiaridades das relações de produção que dinamizam a reprodução 

populacional. Assim, a partir do movimento dialético se estabelece uma totalidade de relações 

de produção que se conformam no composto populacional necessário ao momento histórico. 

Desse modo, não existe uma dinâmica, uma lei, ou padrão para o processo reprodutivo 

populacional, este se dá mediante as necessidades centrífugas atreladas as exigências 

centrípetas que são determinadas pelo grau de desenvolvimento econômico e social. 

Já comentava Marx (2008), que “as leis que as ciências que as ciências históricas – todas 

as ciências não naturais- podem chegar são leis históricas, porque cada período rege suas 

próprias leis”. Ou seja, as leis econômicas são produtos históricos e multáveis, “manifestam-se 

enquanto duram as relações que exprimem”. (MARX, 2008 p. 23) 

Assim, a partir da compreensão das peculiaridades da reprodução populacional citada 

por Marx (2008), efetuamos as leituras sobre a conformação e a dinâmica populacional das 

famílias ampliadas erigida a partir da anexação das famílias agregadas. Desse modo, por trata-

se de uma formação social de produção não necessariamente capitalista, as famílias ampliadas 

possuem particularidades próprias, ou seja, possuem suas próprias condutas organizativas, 

mesmo que sejam articuladas e subordinadas as estruturas dominantes do modo de produção 

capitalista. 

Contudo, “o modo de produção da vida material condiciona o processo de vida social, 

política e intelectual. Em certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas matérias da 

sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes” (MARX, 2008, p. 

47). Ou seja, os modos de produção, são construções sociais históricas, não uma magnitude 

autônoma, eles possuem em sua formação social outras formas sociais de produção 

subordinadas a sua estrutura, mas, diferentes em sua dinâmica e em sua composição. 

Resgatamos para fundamentar esse entendimento as contribuições de Luxemburgo 

(1985), onde a autora coloca que não existe no curso histórico da humanidade uma forma de 

produção capitalista unanime, ou seja, de funcionamento exclusivo. Existe é uma coexistência 

entre as sociedades capitalistas com as sociedades não capitalistas, porém a condição de 

existência destas é para garantir, primeiramente, o processo de acumulação do capital. 
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Desse modo, o composto populacional ampliando em epígrafe, possui uma dialética em 

seu processo reprodutivo capaz de congregar um novo desenho populacional ampliado na 

mesma fração do território, composto pelos lotes dos assentamentos rurais da Reforma Agrária, 

pois, esta moldura ampliada, atende prioritariamente as necessidades do grupo. Ou seja, a 

dinâmica populacional das famílias camponesas é conduzida por suas regras próprias, e 

diferentes as condicionantes capitalistas, daí se explica a elevação na taxa de fecundidade e a 

racionalidade peculiar do processo produtivo e do uso da terra, que não estão disponíveis, em 

primeiro momento, as exigências do mercado, outro sim, são colocadas ao atendimento das 

necessidades da coletividade. Neste caso a fertilidade deste contingente populacional é 

determinada pela sua naturalidade social. “Ela visa a produção de doméstica de valores de uso 

para rebaixar o custo de reprodução da força de trabalho”. Assim, “o tamanho da família é um 

resultado pelo seu padrão reprodutivo” (OLIVEIRA, 1977, p. 152-159). 

Desse modo acrescente Oliveira: 

 

No campo, ali onde a penetração do capital não submeteu ainda totalmente a esfera 
da produção, (...) o aumento da fertilidade da força de trabalho desempenhará o papel 
de fazer crescer a oferta de trabalho. Se as condições de acesso à terra não estiverem 
bloqueadas, a reprodução da família camponesa ou semicamponesa se dará na forma 
tradicional: seja pelo aumento das extensões cultivadas na mesma unidade, seja pela 
cissiparidade das famílias com a constituição de novas unidade produtivas 
(OLIVEIRA, 1977, p. 157). 

 

As famílias podem empregar sua mão de obra de diferentes maneiras, agregando os 

resultados de seu trabalho para manter-se reunida e proteger-se de maiores danos. Em certas 

situações onde não há condições de injetar recursos externos à produção, nem equipar-se 

tecnologicamente, bem como não há possibilidade de aquisição ou acesso a mais frações do 

território para assim se reproduzir, restam os arranjos anteriormente mencionados, que 

convergem no processo de reprodução da unidade camponesa. 

A composição das famílias, como já mencionado anteriormente, representa um 

congregado mais flexível no que se refere a disponibilidade das capacidades de trabalho, sejam 

elas realizadas na produção familiar para a obtenção do sustento, sejam na disposição da força 

de trabalho para o trabalho externo na perspectiva de obter mais renda, para a manutenção de 

um certo equilíbrio entre população, trabalho e renda.   

Estamos diante de um processo dialético da organização produtiva camponesa. O 

equilíbrio que foi desestabilizado pelo processo de diferenciação demográfica, será novamente 
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alcançado pelo próprio montante de trabalho dispendido, contido a partir do desenho ampliado 

da família, sendo este problema e solução para as contradições geradas a partir da ampliação da 

famílias, do seu consumo e da sua capacidade de força de trabalho.   

Neste sentido, a ampliação populacional é regida pelo controle social e econômico 

interno, onde o campesinato por possuir uma economia familiar, necessita de mais filhos, que 

representam mais braços do que boca. Para Costa (2014), quando a disponibilidade de terra e 

capital não puder ser alterada (a relação trabalho/terra+capital) por insuficiência de terra e de 

capital, varia apenas a partir de unidades adicionais de trabalho, visto que o grau do sofrimento 

do trabalho se eleva de forma mais que proporcional à variação do orçamento familiar. Segundo 

o autor, nesse caso, uma ampliação da força de trabalho da família conduzirá à redução do 

sofrimento. 

Tal compreensão se aproxima aos argumentos desenvolvidos por Esther Boserup (1987) 

no que se refere a intensidade de trabalho dispendido pelos camponesas quando se rebatem com 

a tesão da elevação demográfica. Para a autora, a intensidade do montante de trabalho por ano, 

despendido por cada trabalhador, é uma correspondente queda na produtividade de trabalho 

medida por hora aplicada, isto é, ao lado do crescimento da produtividade por unidade de área, 

proporcionado pela agricultura de maior intensidade, reduzir-se-ia a produtividade por unidade 

de trabalho (BOSERUP, 1987).  

Chayanov (1966) atenta que “o volume de trabalho das famílias dependem inteiramente 

do número de consumidores e não de todo, do número de trabalhadores, sendo aqui 

considerados os idosos e as crianças”. Quanto maior a razão consumidores/produtores tanto 

mais alta será a intensidade do trabalho dos produtores (eles também são consumidores). 

(CHAYANOV, 1966, p.78). 

Assim, incorporação ao processo produtivo de uma adicional força de trabalho familiar, 

ao passo que irá reduzir o esforço coletivo, também convergirá da na diminuição das 

possibilidades de ver o seu produto aumentado dado a ampliação dos consumidores.  Esta 

compreensão é colocada por Chaynov (2014), a partir da teoria dos rendimentos decrescente, 

onde à medida que um “novo membro for adicionado ao conjunto da mão de obra familiar, a 

fração de produto suplementar que ele obtém como seu trabalho tende a zero,” e a parcela 

correspondente à renda individual decresce (CHAYNOV, 2014, p. 168). 
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Neste ponto as famílias ampliadas enfrentam suas tensões e contradições internas 

resultantes da pressão demográfica exercida pelo aumento populacional. A princípio, as tensões 

possuem resolubilidade interna, como já citamos anteriormente, como a ampliação de suas 

capacidades produtivas, como aumento da jornada de trabalho, uso intensivo da terra, uso de 

mais frações de terra, bem como, encontram soluções externas caracterizadas pelo processo de 

migração, seja ela pendular, sazonal ou definitiva, caracterizando assim, o processo 

subordinação da força de trabalho camponesa ao capital. 

Quando as áreas rurais,  não se transmutam eficazmente do ponto de vista do 

desenvolvimento do capital, ou seja, permanecem utilizando majoritariamente a força de 

trabalho familiar, dependem dos elementos naturais e possuem pouca capacidade de ampliação 

técnica em decorrência de sua limitada estrutura fundiária, como por exemplo os lotes dos 

assentamentos da Reforma Agrária, ocorre o processo de desvio do contingente populacional 

excedente, que não conseguem ser absorvidos na unidade de produção.  

Assim, comentam Moreira e Targino (1997, p. 225), a dominação do capital sobre a 

agriculta torna excedente uma parcela significativa da população de trabalhadores rurais, “em 

decorrência da composição orgânica do capital das mudanças nas relações sociais de produção 

e das transformações no uso do solo requeridas pela sua metamorfose em mercadoria”. Desse 

modo, a desvio deste contingente se torna inevitável. E assim, produção do valor do trabalho 

da população rural amplia o valor do trabalho não retribuído. 

Neste sentido, o contingente populacional representado pelas famílias camponesas 

ampliadas nos assentamentos rurais da Reforma Agrária, que são objeto desta pesquisa se 

encontra diante de uma conflito   direto atribuído pela pressão demográfica interna e ampliação 

das suas necessidades de consumo e dada sua limitada capacidade produtiva. O saldo originado 

desta tensão é o processo de migração/mobilidade da força de trabalho excedente. Oliveira 

(1977, p. 149) coloca que: “os trabalhadores coabitam o coração da contradição entre sua 

estrutura social e econômica e o capital, como estrutura capaz de absorvê-los”. Neste sentido, 

“eles se submeteram as férreas determinações do processo de valorização do valor”, embora 

em sentidos radicalmente distintos, pois, o aumento da população implica também no aumento 

do custo de sua reprodução. 

Desse modo, o contingente populacional analisado, assume uma posição estratégica 

para o processo de reprodução do capital, que dada a natureza da composição familiar do 
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trabalho, o que não implica, necessariamente, no processo direto de assalariamento, mas sim, 

no processo direto de sujeição real ao capital. Desse modo, estas áreas se constituem como bem 

coloca Singer (1973, p. 197), em “viveiros populacionais”, ou seja, fração de terras com 

excedente demográfico disponível ao capital a partir das relações de subsunção e da 

subordinação direta, como por exemplo na migração. 

A migração para o campesinato é um processo natural, ou pelo menos naturalizado por 

sua constância histórica. Autores do mundo agrário como Kautsky (1986), Oliveira (1999) e 

Batra (2011), sinalizam para o dinamismo que tem o tema no processo de recriação e 

reprodução do campesinato. É o veículo utilizado por ele desde condições pretéritas para 

equalizar as distorções do seu processo reprodutivo, que sofre influência de sua dinâmica 

interna e das tensões externas. É um recurso capitaneado quando as necessidades e as condições 

de vida se tornam pesadas para o sustento mantido a partir de sua produção na terra 

Singer (1973), vincula o processo de migração, de forma majorada, ao processo de 

industrialização. Esta iniciada em sítios urbanos, atrai populações de áreas próximas, entre elas, 

a área rural, movidas pelo progresso técnico, pelas vantagens do ponto de vista salarial, do 

abastecimento e do uso dos bens e serviços. Ou seja, constituem fenômenos históricos 

condicionados pela manifestação das condições específicas do momento de desenvolvimento 

social e econômico. 

Contudo, o autor coloca que no capitalismo, as teorias sobre o processo migratório 

levam em consideração a magnitudes dos preços dos salários dos mecanismos de mercado, 

ocultando a considerável manipulação política, ou seja, ela é parte do processo 

institucionalizado pelo capital de acelerar a acumulação (SINGER, 1973, p. 34). Este processo 

cria um composto demográfico cada vez mais dependente e subordinado, ou seja, se constituem 

como expressões humanas cada vez mais orientada para a dependência ao capital, tanto para se 

reproduzir e consumir. 

Segundo o Singer (1973), as migrações podem se dá de maneira interna e externa, o que 

irá determina-las será o grau do processo de desenvolvimento das forças produtivas nas frações 

do território. As “migrações internas são meros mecanismos de distribuição espacial e territorial 

das populações que impelem determinados grupos a pôr-se em movimento, inserissem no 

rearranjo espacial das atividades econômicas” (SINGER, 1973, p. 32). 
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Fazemos destaques para o movimento de migração interna desempenhados pelos 

componentes das famílias agregadas, que refere-se aos trabalhadores mais novos, os filhos dos 

assentados titulares. Assim, sinalizamos que há uma certa seletividade objetivada pelas 

necessidades de sustento da família agregada. Por constituírem um certo número que 

trabalhadores que não retém emprego, e que precisam gerar renda prover a família, dada a 

pressão demográfica e limitação produtiva da terra. Assim, seus membros se inserem nos 

processos de venda da adicional força de trabalho em atividades paralelas e acessórias. Este 

movimento ocorre do processo de trabalho sazonal, em épocas de safra da cana de açúcar ou 

do abacaxi, considerado como período de assalariamento regular,  ou de forma pendular no 

próprio assentamento, nas fazendas, nos sítios circunvizinhos, ou mesmo, nas cidades, o que 

imprime ainda mais a insegurança no processo de reprodução, visto que se constitui uma força 

de trabalho volante, disponível, em oferta para o capital, sem regularidade, ou seja, flutuam na 

insegurança nas relações de trabalho. Contudo, este movimento garante maior flexibilidade 

onde os trabalhadores podem combinar os diferentes trabalho na obtenção de mais renda, pois 

não decorre em êxodo. 

  No que se refere ao processo migratório externo, este assume um caráter mais radical 

do ponto de social da estrutura a qual os trabalhadores são originados. Ocorrem quando as 

condições de combinação entre os arranjos internos e externos não conseguem mais materializar 

a sustentação das famílias. Conforme já mencionamos, após verificação em pesquisa de campo, 

este processo é encabeçado pelos trabalhadores mais novos decorrentes das famílias agregadas, 

o que é característica quase o total do fenômeno observado. Vale salientar que neste processo 

a moldura da família ampliada é energicamente modificada, visto que a migração se dá em 

primeira leva, por um filho que é componente da família nuclear, só depois do estabelecimento 

irá sua família, contudo, ainda ficam as demais, já que esta moldura familiar é composta em 

média por 3 famílias. 

 Em primeiro momento esta fração populacional migra para as cidades circundantes, 

geralmente de pequeno porte, Singer (1973) coloca que este processo remete a conformação de 

um proletariado com pouquíssimos recursos, que os leva a incorporação em atividades de baixa 

remuneração, e assim, acentuando o processo de estagnação do desenvolvimento econômico 

das cidades menores que pelo fato de depressão dos salários, o que não tributa vigor ao processo 

de acumulação. Ressaltamos que neste processo o laço com a terra e com a produção não foi 
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rompido, nas épocas de safra, ou de demanda de trabalho essa fração da população volta a se 

incorporar ao processo produtivo, mesmo que nos hiatos do seu tempo disponível. 

 Contudo, a decadência econômica, do ponto de vista produtivista do capital, que tem as 

cidades pequenas e sua não capacidade de absorção do contingente populacional supracitado, 

inaugura o segundo momento do processo de migração, que refere-se a migração para os centros 

urbanos maiores, industrializados, que possuem fluxos produtivos capazes de maiores 

rendimentos, o que atrai/suga essa fração populacional. O capital atrai demandas de força de 

trabalha a espaços que possibilitam uma maior taxa de acumulação.  

 Assim, estes camponeses estão imersos em um movimento de acumulação primitiva 

permanente do interior dos territórios rurais, que dada a incapacidade de sustento das famílias 

ampliadas, estas são de certo modo, obrigados a deixar a terra, nem que seja por um espaço 

médio de tempo, e inserirem-se nas atividades da economia urbana. Esse processo de inserção 

não implica necessariamente no assalariamento em ocupações formais, já que nem toda a oferta 

de trabalho vivo, é aproveitada formal e estrategicamente pelo sistema dada a fulcral 

necessidade capitalista de manutenção do exército de reserva. Contudo, em sua maioria, o 

impulso para o processo de migração externa implica no aniquilamento dos seus meios e seus 

modos de vida. Neste movimento o êxodo é fenômeno inevitável. Sobre este processo de 

espoliação, e os outros já citados nos dedicaremos mais adiante neste trabalho.  

 Assim, como este processo de migração externa, em maioria, assume um caráter 

permanente, o movimento afetará diretamente o processo produtivo na parcela rural, aqui em 

específico, os lotes da Reforma Agrária. Com a diminuição da disposição da força de trabalho, 

que foi migrada, e, devido às limitações técnicas e financeiras, a produtividade na área rural 

tende a cair, não sendo capaz de gerar nenhum excedente comercializável, toda a produção, 

como já sinalizada antes neste trabalho, é vertida ao consumo.  

O consumo da famílias é diretamente determinado pelo nível de desenvolvimento da 

forças produtivas, pela sua capacidade de gerar renda. Assim, o movimento de migração irá 

rebaixar o valor do seu produto pela sua aliança com o fundo de subsistência da família 

camponesa que se acentua, sendo assim necessária a recomposição orçamentária.  Neste 

momento, temos a característica peculiar do fenômeno, a migração dos próprios assentados 

titulares, cujos componentes, ainda em idade propícia ao trabalho (neste caso, não se inserem 

os aposentados, mesmo porque já tem obtenção de renda fixa), mesmo sendo possuidores dos 
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meios de produção, dada a cadência produtiva e da pressão demográfica exercida pelo composto 

populacional das famílias, estes retomam as atividades laborais paralelas as atividades agrícolas 

de forma combinada ao seu processo reprodutivo. 

Neste sentido, compreendemos que os camponeses e suas famílias estão inseridos em 

uma cinemática social constante compreendida pelos movimentos de expulsão com o processo 

de desenvolvimento do capitalismo, em seguida a partir do processo de luta e resistência e do 

programa de Reforma Agrária, a permanência (territorialização), seguida pela movimento de 

subordinação, que leva novamente a expulsão, a partir da migração caracterizada pela 

mobilidade do trabalho. Desse modo, diante do que já foi explanado e da própria dialética 

do movimento populacional do campesinato, compreendemos que a população camponesa, 

aqui em evidência as famílias agregadas que compõem a moldura ampliada, é um saldo para o 

capital, apropriado tanto por sua permanência como por sua mobilidade. 

 As famílias agregadas, estão envoltas de um paralelismo econômico e social, que 

retroalimenta as estruturas produtivas camponesas e capitalista, sendo esta última, grande 

beneficiada por esta moldura, pois se apropria dela para ampliar sua taxa de acumulação a partir 

dos diversos mecanismo, sejam eles, pela absorção do resultado do trabalho familiar, pela 

migração ou pelo próprio processo de assalariamento. 

  

Considerações 

 Em suma, compreendemos que a unidade camponesa de produção familiar, tem seus 

próprios modelos, suas próprias estruturas, sua própria dinâmica, e seu próprio significado 

primordial que não desaparece, a exemplo no caso abordado da ampliação das famílias. Por 

isso, sob certas condições, a economia camponesa parece ser mais eficiente do que economias 

não-camponesas. Os membros da família e o modelo familiar básico de bem-estar econômico 

estão envolvidos de forma particular, num sistema de uso do trabalho. Daí a sua capacidade 

para resolver problemas que outros tipos de economias não resolveriam de uma maneira tão 

eficaz e pouco dispendiosa, o que para o capitalismo seria uma contradição. 

Entretanto, no capitalismo a própria elevação de um determinado contingente 

populacional, seja ela ocorrida em formas sociais não capitalistas, ou não, representará ou 

convergirá ao seu processo de acumulação, pois, ao passo a população se reproduz, se amplia 

também, a oferta da força de trabalho, controlando para baixo os salário, bem como, 
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constituindo-se um contingente de consumo. A ampliação das famílias, da mesma maneira que 

amplia a capacidade de recriação e permanência do campesinato, igualmente amplia à 

disposição da oferta de trabalho e seu custo de consumo, resultando na acréscimo da taxa de 

mais valia. Assim, mesmo em sociedade de economia natural, ou seja, de reprodução simples, 

a exemplo dos camponeses a reprodução crescente da população significará o processo de 

acumulação capitalista, pois estes, apesar de formas sociais diferente a formação social do 

capital, não estão descoladas da sociedade, pelo contrário, encontram-se subordinados, mesmo 

com toda sua criatividades as cercas impostas pelo capital.  
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A IMPORTÂNCIA DAS ASSOCIAÇÕES DE ASSENTAMENTO NO MUNICÍPIO DE 

DONA INÊS-PB: PRÁTICAS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

 

Francinalda Maria da Silva 

Resumo: 

 

O espaço é um condicionante ao nosso viver, nele habitamos, movimentamos, relacionamos e 

existimos. Entender o espaço é compreender a subjetividade da particularidade do mesmo em 

seu simbolismo, sua presença mais próxima: o lugar de história e trajetória de vida do sujeito. 

Por isso, o lugar vivido abarca uma relação preponderante e significativa na discussão sobre o 

papel que se exerce no envolvimento das relações sociais e participações políticas em um agir 

que se torna mais considerável e efetivo a ideia de cidadãos presentes, quando estes podem 

cobrar diretamente e dialogar com seus representantes de forma mais concreta. Em meios aos 

conflitos sociais que se ressaltaram nestas duas últimas décadas, quanto à busca do direito a 

terra e a contínua luta pela Reforma Agrária, o processo e projeto da formação das áreas de 

assentamento, foram preponderantes a formação e fortalecimento de associações de moradores 

das localidades, em vistas, a uma maneira mais viável de comunicação, como também de uma 

forma de processo de luta de um grupo. Assim, as mesmas, agregam e carregam a 

responsabilidade do representar a comunidade associada e o compromisso de fazer dela, 

representada por alguém que se põe e é democraticamente escolhido para presidir. Desse modo, 

este trabalho vem destacar a importância das associações de assentamento no município de 

Dona Inês - PB, o objetivo é registrar suas maneiras de (re) existir em meios aos desafios que 

se desempenham na atenuação da participação social e política, como também se as mesmas 

dão visibilidade a suas ações, além de propor pontuar como se desempenham os processos de 

reinvindicações coletivas, a valorização dos espaços de diálogos e do papel que desempenham 

no município. A pesquisa desenvolve-se por meio do método materialista histórico-dialético, 

onde destaca-se a relação contraditória entre o sujeito e o objeto, em busca de uma noção mais 

crítica da realidade e as contradições que estão presentes (SPOSITO, 2004). Os procedimentos 

metodológicos realizados estiveram voltados ao levantamento bibliográfico, como também 

coleta de dados, por meio de entrevistas realizadas aos presidentes das associações, essencial 
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para as discussões abordadas. Autores como Saquet (2014), Santos e Silva (2014) e Santos 

(2009) são destacados no trabalho, onde evidenciam que a ação sobre o real é inseparável de 

uma formação das consciências, em que é preciso uma práxis criativa, consciente e reflexiva, 

desempenhando papeis de luta e atuações em projetos de desenvolvimento voltados a melhorar 

a qualidade de vida e a construção de um conhecimento que atue na cooperação, através da voz 

e oportunidade aos silenciados e esquecidos, onde os mesmos, podem exprimir sua identidade 

e análise sobre o território-lugar das relações-sociais da vida cotidiana. As indagações tornam-

se importantes na atualidade, diante do presente globalitarismo, na qual a solidariedade, a 

percepção fragmenta, o discurso único de mundo é normalizado, onde se refirma uma perca da 

filosofia e uma valorização da administração e novas concepções sobre o que julgamos ser valor 

e percepção de mundo voltada ao egoísmo. Assim, a participação e inserção social, diante da 

dicotomia entre democracia e capitalismo, são necessárias, como elemento de coletividade, 

liberdade e mudança. O trabalho propõe compreender se existem formação dos participantes, 

presentes nestas associações, como também se há alguma comunicação com alguma instituição 

e apoio da mesma em suas atividades, pois o conhecimento é uma forma de empoderamento e 

ao mesmo tempo uma forma de busca e luta por acesso a igualdade. Para compreender a 

realidade e criticar é necessário conhecer o que a constitui e o que a condiciona a tais propósitos, 

por isso, propõe-se compreender a materialização dos espaços de organização das associações, 

por meio de suas pautas e projetos. Busca também verificar se existe alguma comunicação entre 

as associações existente no município e participação de seus representantes em assembleias 

municipais. A luta crescente pela cidadania, pautada neste trabalho em um recorte temporal 

pós-redemocratização do Brasil, é uma ação constante que está presente nas reinvindicações 

sociais que pautam como princípio a justiça e a igualdade, por meio da busca de transformações, 

que por sua vez, requer ação, conhecimento e dialogo. Por isso a participação, o engajamento 

social e a consciente crítica e política se faz essencial e coletivos que estão a frente desse ideal 

devem ser postos em discussão, focalizando suas práticas, desafios e perspectivas de fazer das 

utopias cada dia mais possível. Desse modo, a visibilidade, a luta não se encadeiam no curto 

espaço-tempo, mas é estruturada por meio da militância de um envolvimento daqueles que não 

deixam os espaços de vida, de força e comunicação morrerem, como também reafirmam sua 

esperança de acreditar que as transformações virão, por meio atuações necessárias para que o 

futuro exista e seja destinado a todos. O conhecimento como forma de poder a mudança, a 

compreensão do sistema, diante desta presente modernidade pouco solidificada, tem 
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contribuições geográficas, que permite com que possamos enxergar os diferentes lados e 

relações na qual a mesma se atrela ao mundo real, da relação existente da política e o território. 

Assim, o engajamento e reencantamento da política precisa ser reestabelecido, é preciso 

refletirmos e compreender nossos papeis sociais, pois os obstáculos presentes são contínuos e 

estruturais, mesmo diante de conjuntura recente que desmotiva, desqualifica e regride as 

políticas públicas, as motivações sociais e o pensar urgente sobre a qualidade do amanhã. 

Referências BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1999.BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro, Zahar, 

2001.FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 41. ed. Rio de Janeiro Paz e Terra, 

2005.SANTOS, Edinusia Moreira Carneiro. SILVA, Onildo Araujo da. As associações no 

contexto da comunidade: a participação dos seus representantes em conselhos municipais e 

partidos políticos. In. SILVA, Onildo Araújo da. SANTOS, Edinusia Moreira Carneiro. NETO, 

Agripino Souza Coelho Neto. Identidade, território e resistência. Rio de Janeiro: Consequência, 

2014.SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. 2 ed. São Paulo: Nobel, 1993.SANTOS, Milton. 

Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 18. ed. Rio de 

Janeiro: Record, 2009.SANTOS, Renato Emerson dos. Movimentos sociais e geografia: sobre 

a(s) espacialidade (s) da ação social. Rio de Janeiro: Consequência, 2011. SAQUET, Marcos 

Aurélio. Participação social em Territórios de Identidade e desenvolvimento numa práxis 

dialógica e cooperada. In. SILVA, Onildo Araújo da. SANTOS, Edinusia Moreira Carneiro. 

NETO, Agripino Souza Coelho Neto. Identidade, território e resistência. Rio de Janeiro: 

Consequência, 2014. SPOSITO, Eliseu Savério. Geografia e filosofia: contribuições para o 
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A TERRA É MINHA E AGORA O QUE FAZER? Debate teórico acerca da 

emancipação de assentamentos 

 

Juliana Abadia do Prado Soares 

Resumo: 

 

A Reforma Agrária pode ser entendida como uma forma de correção da distribuição desigual 

das terras, que ocorreu durante séculos e ocorre até os dias atuais no Brasil, diminui a 

especulação de terras improdutivas que beneficiam os grandes latifundiários, além de ser uma 

forma de diminuir o abismo que existe entre os detentores de grandes áreas e pessoas que 

utilizam a terra como moradia e meio de sobrevivência. A posse a terra promove o bem estar 

social e possibilita a milhares de pessoas a obtenção de uma renda melhor, de forma geral, pode 

ser definida como o sistema que regula e promove a "justa" divisão de terras em um Estado. Os 

assentamentos rurais têm se tornando alvo em estudos envolvendo várias ciências no Brasil, 

principalmente as agrárias, entender como se dá o processo de luta pela terra até o processo de 

posse, as políticas públicas destinadas a esses projetos e a dinâmica espacial dentro dos 

assentamentos desperta a atenção de muitos pesquisadores. Entretanto, a luta pela terra é 

constante, ela não termina ao adentra-la, em muitos casos as pessoas que recebem a terra não 

possuem estrutura financeira nenhuma para começar a trabalhar. As políticas públicas para 

assentados existem, no entanto há uma morosidade nos processos e as burocracias em alguns 

casos, distancia o recém-assentado de seu sonho em viver da própria terra. A realidade retrata 

que muitos assentados não chegam a receber a documentação definitiva da terra, negociando-a 

antes mesmo, seja troca ou venda (mesmo que ilegal). A pratica de vendas das terras é ilegal, 

antes de completar dez anos do Título de Domínio, o Diário Oficial da União a instrução 

normativa nº 97, de 17 de dezembro de 2018 seção II, artigo 2º parágrafo XI Título de Domínio 

- TD - é o Instrumento com força de escritura pública, que transfere de forma onerosa ou gratuita 

e em caráter definitivo, a propriedade da parcela ou lote da Reforma Agrária ao beneficiário, 

inegociável pelo prazo de dez anos. Somente após esse período o assentando recebe a concessão 

do direito real de uso da terra, como consta na seção III artigo 22 primeiro parágrafo decorrido 

o prazo de dez anos, cumpridas as condições resolutivas e mediante anuência do Incra, a 
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concessão do direito real de uso poderá ser negociada por ato inter vivos, desde que o adquirente 

atenda aos requisitos de elegibilidade do PNRA, vedado o fracionamento do lote ou a 

incorporação a outro imóvel rural que resulte em área final que ultrapasse quatro (04) módulos 

fiscais. A partir da emancipação definitiva da terra de assentamentos o s ex-assentados, agora 

proprietários, deixam de ter acesso às políticas públicas. De acordo com Pereira (2019) o 

processo de emancipação de assentamentos rurais ganharam maior visibilidade a partir do 

governo de Fernando Henrique Cardoso que procurou criar mecanismos para que os 

assentamentos rurais fossem desvinculados da tutela do Estado. A partir do programa Novo 

Mundo Rural criado por esse governo em 1999, houve alterações nas políticas agrícolas e 

agrárias, o programa de crédito especial para reforma agrária foi extinto, os repasses de recursos 

para os programas de reforma agrária foram reduzidos e a consolidação das estruturas 

produtivas nos assentamentos rurais foi comprometida. Preocupa-se ao promover esse debate 

com o destino das terras de assentamento após a emancipação, uma vez que, de acordo com a 

localização, elas passam a ser almejadas pelo agronegócio. Entende-se que um assentamento é 

emancipado quando a comunidade é autossuficiente do ponto de vista social e econômico, ou 

seja: é capaz de se manter sem a ajuda de políticas públicas, como linhas de crédito do Incra, 

somente após a emancipação, a terra pode ser comercializada. Segundo Pereira (2019) A 

problemática se intensifica a partir do momento em que a Lei 13.465/2017 (Lei dispõe sobre a 

regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados 

da reforma agrária) estabelece um período curto de tempo para que os assentamentos sejam 

emancipados, sem considerar as condições produtivas das famílias assentadas e a realidade dos 

assentamentos. Nessa lógica, o que está em jogo agora é o controle social da terra, da posse e 

uso dessas áreas de assentamentos a partir do momento em que esses forem emancipados. É 

nessa perspectiva que a temática emancipação se relaciona ao agronegócio, pois com a 

emancipação as melhores terras dessas áreas da reforma agrária poderão ser alvos de 

negociações e incorporações pelo agronegócio em expansão no Brasil. A intenção desse artigo 

é promover um debate teórico sobre terras de assentamentos após a posse definitiva. Com o 

título definitivo da terra o que fazer? O que acontece com os ex-assentados, que a partir do 

título definitivo, são de fato proprietários da terra? Qual o risco dessas terras voltarem a grandes 

agricultores ou incorporações não estariam anulando o real papel da Reforma Agrária que é a 

correção fundiária das terras do país? Para promover esse debate será necessário embasamento 

teórico entre diversos autores sobre o tema que discutem a reforma agrária no Brasil e as leis 
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que envolvem tal tema. Dados do IBGE, INCRA que demonstram a distribuição de terra no 

Brasil deverão ser analisados, com o intuito de perceber se de fato houve uma redistribuição de 

terras no país. 
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O COMPORTAMENTO DO PRONAF NO SUDESTE DO PARÁ: um estudo de caso 

no Assentamento 26 de Março, Marabá-PA 
 

Evandro Neves1 
Heribert Schmitz2 

 
Introdução 
 

Este texto refere-se ao tempo e espaço do Assentamento 26 de Março, localizado no 

município de Marabá, Sudeste do Pará. Supomos que nossa experiência empírica oferece 

ângulo sugestivo à análise do crédito rural, em particular do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), em assentamentos de reforma agrária nessa 

porção do estado. Para tanto, partimos do seguinte problema de pesquisa: o Pronaf fortalece o 

seu público em nível local? Tal indagação nos orienta a outras questionamentos possíveis: se 

fortalece, de que modo isso acontece? Se não, quais as repercussões de sua operacionalização 

e os caminhos a serem seguidos em nível local?  

É fato que o crédito agrícola no Brasil ao menos até a década de 1990 associou-se 

exclusivamente à produtividade. A preferência por produtores rurais capitalizados, cuja 

produção era destinada, principalmente, à exportação deixa evidente tal assertiva. Em 

decorrência desse fato, a agricultura familiar ficou à margem do sistema agrícola instituído pelo 

Estado brasileiro, sobretudo no que diz respeito ao acesso ao crédito rural. Essa categoria não 

se beneficiava desses créditos por não atender as expectativas da produtividade econômica 

(GRISA, 2017). Por isso, foi por muito tempo “[...] bloqueado(a), excluído(a) do progresso 

social [...]” (MOREIRA, 1998, p. 191), porque a concepção de agricultura familiar no Brasil 

vincula-se à garantia de alimentos a partir de um núcleo interno de produção e consumo cujo 

destino final do processo produtivo é, sobretudo, a família, não o mercado (SCHNEIDER, 

2004). 

O reconhecimento oficial dessa essa categoria social, antes alijada, ocorreu apenas com 

a criação do Pronaf, em 1995, cuja finalidade é fortalecer os agricultores familiares e as suas 

atividades econômicas. A sua criação foi um marco na política agrícola brasileira por assegurar 

reconhecimento social, cultural e econômico em nível nacional aos seus beneficiários. Sua 

 
1 Doutorando do Programa de Pós-graduação em Agriculturas Amazônicas, UFPA; evandronevez@live.com; 
2 Doutor em sociologia rural, professor da Universidade Federal do Pará, bolsista produtividade CNPq, 
heri@zeda.fu-berlin.de.  
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operacionalização, todavia, tem suscitado muitas polêmicas ao longo dos anos (MATTEI, 

2005), especialmente em assentamentos rurais (MOREIRA, 1998). 

À base disso, o objetivo central deste texto é analisar a operacionalização do Pronaf no 

Assentamento 26 de Março. Para o alcance desse intento, dividimos o texto em cinco partes, 

além desta introdução e das considerações finais. Primeiro, realizamos um levantamento da 

formação social e econômica do município de Marabá, onde o assentamento está situado. Na 

segunda sessão, apresentamos a área de estudo. Em seguida, expomos os procedimentos 

metodológicos. Adiante, analisamos a operacionalização do Pronaf no município de Marabá. 

Finalmente, associamos os efeitos da política pública no assentamento estudado.   

Breve histórico da formação social e econômica de Marabá  

No fim do século XIX, o Pará teve como objetivo suprir a decadência agrícola nas terras 

paraenses, em especial na porção que hoje concebemos como Sudeste Paraense. Para isso, o 

governador Lauro Sodré implementou uma política de ocupação de terras a fim de criar um 

projeto de colonização agrícola a partir do qual estabeleceu contrato de caráter comercial Carlos 

Gomes Leitão, comerciante e general oriundo de Goiás. Foi dessa maneira que teve início o 

Burgo de Itacaiúnas, cujo nome foi emprestado do rio onde foi criada (EMMI, 1987).   

Inicialmente, o projeto teve sucesso mas esvaeceu com a descoberta de atividades 

econômicas novas. A colônia que era composta por 55 famílias, que viviam basicamente da 

agricultura, produção de farinha e extração da castanha-do-Pará, sucumbiu após a descoberta 

de árvores de caucho3 por um grupo conduzido por Carlos Gomes Leitão em 1987. O resultado: 

os interesses agrícolas iniciais foram conduzidos à atividade extrativista do látex em pleno 

contexto econômico da borracha na Amazônia. Assim, a população orientou-se às áreas onde 

havia os cauchos, o que desagregou a colônia e deu início a Marabá, conforme menciona Velho 

(2009).  

 
3 As árvores de caucho (Castilla ulei) é uma espécie próxima da seringueira, da qual é possível realizar a extração 
do látex para a produção da borracha. A sua diferença, no entanto, consiste na necessidade da derrubada da árvore 
para a extração do látex. Isso evidencia, portanto, o modo pelo qual as primeiras áreas de mata nativa foram 
derrubadas; e que, posteriormente, dariam uma suposta vocação à pecuária. 
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Os interesses na atividade extrativista colidiram com a atuação do Estado do Pará – 

preocupado em formar uma colônia agrícola. Por isso, Lauro Sodré destituiu Gomes Leitão4 de 

sua função e empossou uma junta governativa para administrar o município, a qual operou uma 

nova forma de ocupação da terra. Constituída basicamente por agentes políticos e 

administradores, como o Capitão Afro Sampaio e o Coronel João Anastácio de Queiroz, tornou-

se responsável por reocupar a área do Itacaiúnas e adquirir novas terras com o apoio do 

governador. Logo, essa nova forma de domínio fundiário baseou-se, também, na posição 

política que seus agentes ocupavam. Teve início a oligarquia agrária. Essa oligarquia agrária 

que se iniciou a partir do domínio político-fundiário viveu um período econômico novo após a 

queda do preço da borracha no mercado internacional. A atividade econômica que ganhou 

vitalidade no decorrer dos anos 1920 baseou-se na extração da castanha-do-Pará e apresentou 

processos novos. Um deles era o fato de os castanhais5 serem livres ao povo (EMMI, 1987).   

Garantidos por lei, os “castanhais do povo” foram concedidos entre 1920 e 1960. Essa 

forma de apropriação coletiva, todavia, passou a ser disciplinada pelos sucessivos governos do 

Estado do Pará ao longo dos anos e favoreceu, gradativamente, os comerciantes – ou seja, os 

próprios agentes políticos, em muitos casos. A consolidação da dominação político-econômica 

desse grupo foi intensificada a partir de 1925 com a criação do sistema de arrendamento6, que 

se 

[...] constituiu como arma usada pela oligarquia para exercer o poder político e 
econômico sobre alguns médios e pequenos produtores que se dedicavam à coleta da 
castanha. O arrendamento acabou na prática com a “extração livre” e interessou de 
modo especial para a oligarquia como forma de monopolizar o comércio da castanha 
(EMMI, 2002, p. 6). 

 

O arrendamento controlou o domínio fundiário, já que os castanhais livres eram 

incompatíveis com os interesses econômicos dos comerciantes. Sua operação iniciava com o 

aluguel da terra pelo pretendente, cujo pagamento destinava-se ao Estado do Pará. Então, o 

 
4 Convém ressaltar que embora destituído de seu cargo, Gomes Leitão deixou repercussão importante em Marabá, 
pois foi decisivo para efetivar a mudança no valor de uso da terra: de uma lógica que atendia os interesses agrícolas 
das famílias situadas na colônia agrícola para uma que prosperava o valor de troca dos comerciantes.  
5 Áreas que concentram grandes quantidades de castanheiras.  
6 Os interessados entravam com um pedido de concessão aos prefeitos ou intendentes locais alegando que 
passariam algum tempo no município e tinham interesse em explorar os castanhais. Muitas vezes, denunciavam 
irregularidades cometidas por quem havia explorado o castanhal anteriormente como forma de legitimar seu 
pedido. Os pedidos eram encaminhados ao governador ou interventor do Estado, que transferia ou não a área ao 
interessado (EMMI, 2002).   
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comerciante era autorizado a explorar a castanha no período de uma ou mais safras. Esse 

sistema não apenas assegurou aos comerciantes o domínio dos castanhais, como deixou 

evidente a associação da oligarquia agrária ao controle político das terras. Assim, ele prolongou 

vida aos políticos e comerciantes e enfraqueceu o caráter “livre” dos castanhais. 

Nesse cenário, a oligarquia agrária presente em Marabá era constituída pelos seguintes 

grupos: os Chamon, irmãos de origem libanesa que chegaram em Marabá no início do século e 

controlaram grande parte da produção de castanha no município até 1925; A. Borges & Cia., 

uma firma de Belém representada em Marabá pela Casa Medeiros; A. Mourão e & Cia, empresa 

de comércio e transporte de castanha; Dias & Cia, representada pelo chefe político municipal 

João Anastácio de Queiroz. Com menos expressão inicial, aparecem a família Almeida, 

representada pelos comerciantes da castanha Nilo Alves de Almeida e Manoel Brito de 

Almeida, e a família Mutran, de origem sírio libanesa.  

A partir dos anos 1960, as transformações políticas e econômicas em nível nacional 

interferiram na estrutura oligárquica de outrora, que se viu diante de concorrentes novos, 

representados pelo capital industrial e financeiro. Novas relações foram construídas e a terra, 

cujo controle anterior dava-se mediante ao extrativismo, passou a ser mercadoria. A atuação 

ativa do Estado também foi significativa para enfraquecer o poder local, mas algumas famílias 

como Almeida e Mutran permaneceram como principais latifundiários. Essas famílias 

permaneceram sobrevivendo de outras atividade econômicas associadas ao novo momento 

econômico: sobretudo da exploração da madeira e da pecuária bovina. A família Mutran, em 

especial, foi responsável pela reconversão de muitas áreas de florestas, antes destinadas à 

exploração da castanha-do-Pará, a pastagens para a formação de fazenda de criação de bovinos 

(EMMI, 1987). 

Face ao exposto, nota-se que a formação social e econômica de Marabá sempre foi 

constituída por grupos econômicos, muitos vinculados à atuação política, cujos interesses 

relacionaram-se diretamente com a exploração de recursos naturais e o domínio fundiário. Em 

razão disso, a história da área que conhecemos como Assentamento 26 de Março hoje resulta 

dessa dinâmica – em especial da atuação das famílias Almeida e Mutran. 

 

Apresentação da área de estudo 
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O assentamento está localizado em Marabá, Sudeste do Pará. A formação social e 

econômica de Marabá e a trajetória do uso da terra no assentamento têm relação direta e são 

essenciais ao entendimento dessa área. A trajetória de uso da terra do assentamento caracteriza-

se por ter sido diversa ao longo do tempo: inicialmente, foi  

[...] uma área de floresta densa, com a presença de diversas espécies vegetais, 
composta de árvores frondosas e muito exploradas no mercado com o nome de 
madeira de lei e por conta dessa riqueza natural também tinha grande quantidade 
de castanheira, árvore muito explorada pelos seus frutos ricos como substância 
alimentar: a Castanha do Pará, como era conhecida até muito recentemente, hoje 
é Castanha do Brasil, produto que produziu muita riqueza para uma dezena de 
famílias. Em função disso ficara meio século sob o domínio de duas oligarquias 
locais e a área ganhara o título de empresa. Utilizada via arrendamento e 
aforamento, com o passar dos anos e frente a mudanças significativas na economia 
e na lógica de exploração econômica da Amazônia, a empresa Mutran procedeu a 
mudança de Castanhal para Fazenda Cabaceira, explorando a madeira existente, 
substituindo a pastagem natural por pastagem para criação de bovinos (EMATER, 
2013, p. 44). 

 

A trajetória acima descrita resume-se em dois títulos de propriedade. O primeiro 

corresponde a uma área de 3,6 mil hectares concedida por aforamento a Nilo Alves de Almeida 

em 1959 para a extração da castanha-do-Pará e, sob a sua gerência, tornou-se o castanhal 

Cabaceiras, gerido pela empresa Nelito S/A. No mesmo ano, porém, Nilo de Almeida transferiu 

o castanhal aos Mutran, que tornaram-se responsável pelo castanhal sob a anuência do Estado 

do Pará. O segundo título condiz a uma parcela de 6.406,4620 hectares que fora originada da 

compra de terra pública em 1942 pela A. Mourão & Cia. Posteriormente, essa firma repassou a 

área para Manoel Brito de Almeida, que a vendeu para a empresa Jorge Mutran Exportação e 

Importação Ltda. em 1989. Essa empresa desmembrou uma área de 232,057 hectares e 

permaneceu com 6.174,405 hectares. Portanto, somando as duas áreas, os Mutran detinham 

9.774,405 hectares em 1989, que foram convertidos em pastagens para a criação de bovinos ao 

longo dos anos 1990. Em decorrência dessa mudança no uso da terra, a designação de castanhal 

foi alterada para a de fazenda, fazenda Cabaceiras (BARROS, 2011; EMATER, 2013; 

MIRANDA, 2017). 

Entretanto, uma ocupação realizada pelo MST em 26 de março de 1999 na fazenda 

Cabaceiras desestruturou o domínio dos Mutran. 1.200 famílias orientaram-se à fazenda e 

montaram um acampamento às margens da PA-150; hoje BR-155. O acampamento durou 

nove anos e seis meses até a criação do Assentamento 26 de Março em 19 de dezembro de 

2008 mediante portaria do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 
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Um aspecto importante que estava na pauta do MST e foi orientador daquela ocupação 

é a recuperação de áreas degradadas pela bovinocultura na Amazônia, presente no plano de 

reforma agrária desse movimento (MST, 1998). Logo, a justificativa da criação do 

assentamento baseou-se num aspecto socioambiental e refletiu a efervescência da 

ambientalização das lutas sociais naquele período. O movimento buscava novas diretrizes para 

a organização produtiva em suas áreas de influência; e a agroecologia adquiriu centralidade em 

sua agenda (BORGES, 2010).  

Já no acampamento, os grupos de famílias foram formados e neles implementaram-se 

sistemas produtivos em consonância com a recuperação das áreas degradadas da antiga fazenda 

Cabaceiras (GOMES; SILVA, 2013). Após a criação do assentamento em 2008, porém, as 

famílias foram redistribuídas em lotes individuais e os sistemas produtivos até então 

relativamente consolidados enfraqueceram. Algumas famílias receberam lotes onde 

predominavam as pastagens – muitas não conseguiram permanecer praticando a agricultura – 

outras assentaram-se em lotes com coberturas vegetais mistas (floresta-pastagens-capoeira) e 

conseguiram implementar sistemas produtivos mais ou menos diversificados.  

 

Figura 01: Localização do Assentamento 26 de Março. 

 
Fonte: Incra (2017) e IBGE (2015). 
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O assentamento é constituído por 206 famílias distribuídas em lotes com um tamanho 

médio de 48 hectares. Localiza-se a 25 km da sede municipal de Marabá, seu acesso é facilitado 

pela BR-155, que o atravessa no sentido Leste-Oeste, e possui 9.774,405 hectares. No âmbito 

educacional, possui uma escola municipal, Carlos Marighella, criada no segundo dia de 

acampamento e reconhecida no ano de 2000 pela prefeitura de Marabá, e o Campus Rural de 

Marabá, do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), criado em 2007.  

Seu histórico de uso da terra formou um mosaico de paisagens com coberturas vegetais 

diferentes. Por isso seus sistemas de produção são constituídos por atividades distintas. 

 

Tabela 01: Coberturas vegetais do Assentamento 26 de Março 
Tipologia Famílias Porcentagem 

Área de Mata 60 30% 

Área de Pasto 105 50% 

Área de Capoeira 41 20% 

Total 206 100% 

Fonte: Emater (2013). 

 

Como se observa, a maioria das famílias se encontram em áreas de pasto, herdadas dos 

Mutran. Nessas áreas, a pecuária bovina é predominante nos sistemas produtivos familiares. 

Como foi constatado pelo Projeto de Desenvolvimento do Assentamento (PDA), os tipos de 

solo e as classes de aptidão agrícola da área são bons para a pecuária e impeditivos à agricultura, 

em decorrência, sobretudo, da deficiência de fertilidade do solo e suscetibilidade à erosão 

(EMATER, 2013).  Nas áreas de capoeira, os sistemas produtivos são diversificados entre 

culturas de ciclos anuais, semiperenes e perenes.  

Procedimentos metodológicos  

Empreendemos a pesquisa entre março de 2017 e fevereiro de 2018. Realizamos 

levantamento bibliográfico-documental relacionado à operacionalização do Pronaf – cuja fonte 

principal foram as diretrizes de seus investimentos disponíveis no endereço eletrônico do Banco 

Central do Brasil – e à bibliografia acadêmica, em bibliotecas físicas e digitais. Conduzimos as 

pesquisas de campo a partir da contribuição teórico-metodológica da observação participante 

(BRANDÃO; BORGES, 2007) e das entrevistas não diretivas (MICHELAT, 1987), que foram 
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realizadas com famílias selecionadas previamente de acordo com os grupos de produção no 

assentamento, observados abaixo. 

Quadro 02: Grupos dos sistemas de produção no Assentamento 26 de Março. 
Grupos Famílias 

1) Prioridade com a pecuária bovina 35% 

2) Prioridade com a agricultura  19% 

3) Prioriza a diversificação da produção 20% 

4) Prioridade a criação de animais de pequeno porte 17% 

5) Baixa produção agropecuária 9% 
Fonte: Emater (2013). Adaptado.   

 

Nota-se que todos os sistemas produtivos envolvem a pecuária bovina. Os dados 

ilustram ainda que a diversificação produtiva é uma realidade às famílias, apesar das 

dificuldades pedológicas, como já constatado pelo PDA do assentamento. Diante desses grupos, 

selecionamos dois (grupo 1 e grupo 3) a partir destes critérios: acesso ao crédito rural, em 

particular ao Pronaf; e predominância da pecuária no sistema produtivo. O grupo 1 prioriza a 

pecuária bovina, possui mais de dez bovinos, menos de 1,0 hectare de produção agrícola e é 

representado por aproximadamente 35% do número total de famílias. O grupo 3 privilegia a 

diversificação da produção e associa a criação do gado bovino com culturas perenes e 

semiperenes.  

Foram realizadas 17 entrevistas: 13 com as famílias assentadas de cada grupo 

selecionado, e quatro com lideranças locais do MST vinculadas ao setor de produção do 

assentamento.  

Operacionalização do Pronaf em Marabá 

Os investimentos do Pronaf associam-se a uma suposta vocação do uso da terra em 

Marabá que motiva os investimentos do programa nessa mesorregião. A intenção do Estado do 

Pará em incorporar essas áreas à dinâmica regional a partir da atividade pecuária, especialmente 

a bovina, é constante em seus boletins agropecuários. O mais recente deles (BRASIL, 2017) é 

documento significativo para pensar políticas públicas ao meio rural do estado. Apresenta dados 

detalhados dos municípios, das mesorregiões e dos setores produtivos que detém bom 

desempenho econômico. Atribui ao município de Marabá “boa aptidão” à pecuária bovina e, 

por isso, tenta torná-lo palco de uma expansão fantástica do desenvolvimento rural, sobretudo 
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no que se refere à produção de carne e leite. Essa atividade se torna, desse modo, uma aposta 

importante que, segundo o boletim, precisa de mais atenção – lê-se investimentos financeiros.  

Alguns dados permitem relação sugestiva entre a operacionalização desse programa e o 

aumento dessa atividade produtiva no Pará. Costa (2012) analisou o primeiro ano de execução 

do programa e observou que a pecuária já era um real potencial econômico no estado em fins 

anos 1990. A partir do Pronaf, os fomentos do crédito rural passaram a ser maiores nessa 

atividade e, consequentemente, menores na agricultura. Entre agricultores com áreas menores 

que 200 hectares, por exemplo, 8,42% do Valor Bruto da Produção (VBP) animal e vegetação 

advinha de lavouras perenes, 42,5% resultava da pecuária. No mesmo sentido, pesquisa do 

Laboratório Sócio-Agronômico do Tocantins (Lasat) constatou que, no decênio 1995-2005, 

78,5% dos 11.895 contratos do Pronaf apresentaram preferência à pecuária bovina no estado 

(BRASIL, 2010). 

À base disso, é cada vez mais notório o movimento acentuado e concentrado do Pronaf 

em direção à pecuária, que se tornou atividade importante no setor de exportação do estado ao 

longo do tempo e hoje contribui com 54% do Produto Interno Bruto (PIB) do setor primário 

(BRASIL, 2017). Essa expressão econômica é particularmente percebida em Marabá.  

Essa atividade produtiva tem sido bastante fomentada pelo Pronaf no município, 

segundo maior produtor de rebanhos bovinos no Pará hoje, além de compor o quadro dos 52 

municípios paraenses que tem a bovinocultura como atividade econômica predominante.  

Gráfico 01: Quantidade de contratos do Pronaf por atividade em Marabá de janeiro de 2013 a 
setembro de 2019. 

 
Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração dos autores.  
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Os dados acima ilustram que, entre janeiro de 2013 e setembro de 2019, os 

investimentos do programa de modo geral são expressivos quanto à sua preferência à pecuária, 

com destaque à bovinocultura. O valor total dos contratos a essa atividade foi de R$ 

5.822.028,41 (BRASIL, 2017), aproximadamente 97% do crédito rural em quase sete anos.  

O fomento dessa atividade e a sua participação gradativa na produção agropecuária 

paraense tem sido uma das razões que justificam o desenvolvimento rural do estado, ao menos 

na retórica transmitida no boletim agropecuário mais recente (BRASIL, 2017). Diferente dessa 

perspectiva animadora, econômica e de caráter seletivo e concentrador, defendemos que ele 

repercute negativamente quando assentados da reforma agrária são considerados na análise. O 

Pronaf é o principal meio pelo qual esses sujeitos acessam o crédito rural nos assentamentos, 

seja pelo Pronaf A, Pronaf B ou Pronaf Mais Alimentos. No decorrer dos anos, a especialização 

produtiva nessas áreas provocada pela preferência do programa produziu vários obstáculos, 

vistos adiantes. 

Resultados preliminares  

Para as instituições governamentais, os investimentos do Pronaf são tidos como 

propulsores do desenvolvimento rural paraense. Entretanto, os dados deste estudo revelam que 

eles repercutem negativamente quando agricultores familiares assentados da reforma agrária 

são considerados. Diversos fatores na execução do Pronaf levam a agricultura familiar do 

Sudeste do Pará a uma especialização da pecuária bovina e provocam, como consequência, a 

sua limitação, a evasão das terras da reforma agrária; bem como o desmatamento. É disso que 

trataremos a partir de agora.  

É relevante mencionar novamente o quanto o Pronaf em Marabá, enquanto política de 

desenvolvimento rural, associa-se sobretudo a investimentos relacionados à atividade que está 

no cerne do crescimento econômico desse município, a pecuária. O meio rural, contudo, 

segundo Wanderley (2001, p.36), “supõe a existência de uma população que faça dele um lugar 

de vida e trabalho e não apenas um campo de investimento ou uma reserva de valor”. É 

relevante demonstrar, entretanto, que as políticas de desenvolvimento para essa área muitas 

vezes não incorporam e muito menos valorizam o potencial de forças sociais presentes no 

campo.  
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 Essa lógica é especialmente válida para os assentamento rurais que compõem não 

apenas Marabá, mas a sua mesorregião Sudeste como um todo. A quase exclusividade à 

pecuária em áreas reformadas intensifica o desmatamento, a perda da produtividade da terra, a 

evasão e a rotatividade das terras da reforma agrária. Além disso, serviços essenciais à sua 

prática, como a assistência técnica, é geralmente mal executada e produz obstáculos à prática 

agrícola (MELO e SILVA, 2008; MICHELLOTI; RODRIGUES, 2004; MIRANDA, 2017; 

PEREIRA, 2012; TERENCE, 2013). Esses aspectos são os mesmos tidos, infelizmente, pelas 

famílias do Assentamento 26 de Março. 

Citemos algumas consequências da preferência do Pronaf à pecuária no assentamento. 

Iniciemos pela questão produtiva. A base social dos entrevistados evidencia que esses sujeitos 

são migrantes que vieram sobretudo do Nordeste brasileiro em busca de terras para cultivar. A 

fala de Chico Onça confirma isso:  

[...] Eu vim do Maranhão no final da década de 1990 ao Pará. A gente teve muito 
problema com a terra lá. Na verdade, a gente foi perdendo aos poucos, porque era 
poucas condições para plantar lá. A gente tinha poucos recursos e um proprietário de 
uma fazenda grande lá tava dizendo que toda a área que a gente tava era dele. Aí veio 
eu mais meu irmão pra cá conseguir terra, né? Entramos no movimento (MST), eu 
fiquei em Marabá ele foi pra Parauapebas [...] e conseguimos acampar e hoje somos 
assentados, graças a Deus (Chico Onça, entrevista cedida em julho de 2017).  

O desejo de Chico Onça ao vir ao Pará, cuja família veio logo em seguida de sua 

chegada, era adquirir terras para que ele pudesse praticar agricultura e garantir a manutenção 

de sua família. A prática agrícola, portanto, esteve na base de suas motivações que o levaram a 

migrar. O assentado e sua esposa, Maria da Paz, puderam praticá-la de modo relativamente 

tranquilo no período da ocupação (1999-2008) no grupo de família onde acampavam. Após a 

criação do assentamento, porém, a família foi sorteada para ficar em um lote coberto quase 

exclusivamente por pastagens. Os anos iniciais foram muito difíceis à manutenção de ambos, 

habituados à agricultura. Os benefícios iniciais foram importantes para a permanência deles no 

lote. Em 2009, receberam o Crédito Instalação e acessaram a Modalidade Apoio para a 

aquisição de subsídios à pecuária de matriz leiteira. Em 2011, acessaram o Fomento para a 

aquisição de arames e outros subsídios. Em 2012, acessaram o Pronaf A, a partir do qual 

adquiriram os primeiros bovinos.  

A pecuária bovina é a atividade principal dessa família e representa a garantia de 

alimento aos seus membros, obtenção de dinheiro extra a partir da venda do leite e de seus 

derivados e, sobretudo, permanência na terra. A família enquadra-se no sistema produtivo do 
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grupo 1, descrito anteriormente. Porém, ainda que a pecuária seja a atividade predominante, a 

agricultura permanece enraizada na prática cotidiana de seus membros e reflete o desafio 

decorrente da preferência do crédito rural. Segundo Maria da Paz,  

O crédito rural é muito direcionado aqui (no assentamento). Quando eu entrei no curso 
técnico de agropecuária (no IFPA) eu entendi muita coisa. Uma delas foi o fato de o 
Estado incentivar mais a pecuária que a agricultura aqui na região. E a gente sofre isso 
aqui todo santo dia, porque a gente já produz pouco leite por dia porque somos 
limitados (cerca de 20 litros diários) e vende a um preço muito barato (R$ 2,00) em 
Marabá, que às vezes não paga nem a gasolina (da motocicleta) pra lá, porque tem dia 
que a gente nem consegue vender. [...] então a gente é muito limitado na pecuária 
aqui, porque a terra não ajuda, não, aí não tem a assistência técnica [...]. Aí por isso a 
gente não deixa a roça de lado. Mas se a gente pudesse plantar mais nossos produtos, 
com a mesma ajuda que a gente tem na pecuária, a gente não ficaria tão limitado. 
Teríamos outras alternativas. O que a gente mais produz aqui é leite. Faz o queijo, o 
iogurte. Mas também produzimos a banana, que deu muito ano passado, mas esse ano 
deu pouca. Se a gente pudesse continuar plantando em grande quantidade, não só a 
banana, né? mas outros cultivos também [...] tem o açaí, o cacau, a castanha [...] a 
gente não teria tantas dificuldades na produção (Maria da Paz, entrevista cedida em 
julho de 2017). 

É evidente a insatisfação da família em relação à preferência do Pronaf, que contribuiu 

para a limitação do sistema produtivo e negligencia a atividade agrícola, enraizada socialmente 

nesse núcleo familiar.  

Essa realidade se estende a Edivaldo, 56 anos, cuja vivência no assentamento se dá desde 

a primeira ocupação. Dos sistemas produtivos existentes, Edivaldo compõe o grupo 2. Ele não 

desenvolve, porém, a pecuária bovina, ainda que seu lote as pastagens predominem. A sua 

atividade produtiva baseia-se exclusivamente na agricultura, com destaque às hortaliças: ele é 

considerado o maior produtor de hortaliças do assentamento. Possui a Declaração de Aptidão 

ao Pronaf (DAP), porém nunca acessou o programa pelo fato de não ter conseguido aprovação 

para assinatura de contrato que beneficiasse a sua horta. Após algumas tentativas, chegou a esta 

conclusão sobre o programa: 

Isso (Pronaf) não ajuda a gente aqui não. A gente tem que começar a plantar pra fazer 
a terra criar nutrientes. O investimento pra pecuária, desse que tá hoje, só tá 
aumentado o desmatamento dentro do assentamento e piorando a condição da terra 
pra gente plantar. Esse lote aqui já foi só pasto, mas eu plantei mesmo assim. Cê pode 
ver aí (Edivaldo aponta à sua horta), lá atrás tem cacau, castanha, mandioca, feijão. 
Aí eu pergunto: eu preciso de financiamento pra pecuária ou pra minha horta? Eu sou 
agricultor, então preciso fortalecer a minha agricultura. Mas do jeito que a política da 
reforma agrária tá, isso é difícil (Edivaldo, entrevista cedida em fevereiro de 2018).  

O enunciado revela o desafio proporcionado pelo Pronaf ao assentado na medida em 

que este programa não beneficia a sua atividade produtiva. Ainda assim, Edivaldo é um dos 

assentados responsáveis pela conversão das áreas de pasto. Seu lote era só pastagens quando o 
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assentamento foi criado. Ao longo dos anos, a vegetação nativa da floresta ombrófila sub-

montana (GAMA, 2016), conhecida por ele como capoeira, proporcionou a implantação de sua 

roça. Logo, se hoje a agricultura alcança um nível produtivo satisfatório às suas necessidades, 

é porque Edivaldo trabalhou com as possibilidades que o ambiente lhe ofereceu após alguns 

anos e não necessariamente com o apoio do crédito rural.  

A localização de seu lote à beira da BR-15 facilita a venda de seus produtos. Só durante 

a entrevista cedida em fevereiro de 2018, três clientes seu chegaram no lote para receber 

produtos encomendados antecipadamente. Desse modo, sua experiência cotidiana revela não 

apenas um desafio, mas uma perspectiva: a de que a pecuária em si só não contempla a 

diversidade dos atores locais.  

O então coordenador do setor de produção do assentamento explica que houve uma 

tentativa inicial para que a preferência à pecuária fosse evitada, antes mesmo a liberação dos 

primeiros contratos do Pronaf.  

Nós sempre tivemos a preocupação com o crédito rural aqui, mesmo antes dele chegar 
pra gente. Porque a gente sabia que tava na área de uma antiga fazenda e que Marabá 
produz muito gado. Então nós juntamos algumas experiências aqui e auxiliamos a 
elaboração do projeto da Emater (trata-se do Projeto de Desenvolvimento do 
Assentamento) pra que a gente tivesse um horizonte, né? Pra que a gente pudesse 
dizer qual o caminho que o crédito rural devia tomar aqui (Antônio, entrevista cedida 
em fevereiro de 2018). 

O programa mencionado por Antônio foi elaborado pela Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater-Marabá), com a contribuição do setor de produção 

do MST, e publicado em 2013. Dois objetivos orientaram a sua construção: prestação de serviço 

de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) por intermédio da Assistência Técnica, Social 

e Ambiental (ATES) e elaboração do PDA e do Plano de Recuperação do Assentamento (PRA). 

De modo geral, o documento reúne diretrizes para as atividades produtivas em busca da  

[...] melhor organização e desenvolvimento dos sistemas produtivos atuais no sentido 
de trabalhar a diversificação combinada com a proposta da agroecologia, 
sustentabilidade econômica e ambiental contribuindo na consolidação das unidades 
produtivas das famílias, e na reprodução social camponesa (EMATER, 2013, p. 109). 

Associados à bovinocultura de leite, sobretudo aos assentados em lotes cuja cobertura 

vegetal é de pastagens plantadas, o programa sugeriu a estruturação de sistemas produtivos 

diversificados por intermédio da adoção de práticas agroecológicas para maior atender 

satisfatoriamente as necessidades das famílias. O cultivo de leguminosas aparece no rol dessas 

sugestões como possibilidade de criar nutrientes em solos empobrecidos de potássio e fósforo. 
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Percebe-se que há o reconhecimento da importância da pecuária pelo fato de ela compor as 

estratégias produtivas das famílias e das áreas cuja condição física do solo proporciona a prática 

dessa atividade. Mas recomenda-se que ela esteja associada à diversificação produtiva e a 

aspectos relativos ao seu funcionamento, como evidenciado abaixo.  

A bovinocultura de leite é apresentada como alternativa viável haja vista que 
compreende aspectos ecológicos produtivos e sociais perfeitamente aplicáveis. [...] Se 
a atividade for desenvolvida sob as bases agroecológicas, realizando o manejo 
rotacionado das pastagens, regulando a taxa de lotação adequada, promovendo o 
sistema silvipastoril diversificado a partir da das espécies de regeneração natural, do 
roço seletivo, e o enriquecimento com espécies de valor econômico, certamente os 
impactos ambientais negativos serão evitados ou minimizados (EMATER, 2013, p. 
132). 

As proposições acima não foram elaboradas sem levar em consideração o serviço de 

assistência técnica, realizado pela Empresa de Desenvolvimento de Projetos Agrícolas Ltda. 

(PROAGRI) em 2015. De acordo com as fontes do Incra, 77% das famílias receberam o serviço 

até 2016. No universo desta pesquisa, dez dos 17 entrevistados receberam a assistência técnica 

– cinco não estavam satisfeitos. Um deles é Valmir, que compõe o grupo 1 dos sistemas 

produtivos, cuja atividade principal é a pecuária bovina. Ele afirmou que “[...] o serviço da 

ATES não foi bom aqui não, rapaz. Eles (PROAGRI) vieram aqui, estudaram, fizeram 

perguntas. Eles não sabiam nada. Aí queriam dizer pra nós como tinha que fazer” (Valmir, 

entrevista cedida em julho de 2017). Os técnicos da empresa, com sede em Belo Horizonte 

(MG), conheciam pouco a realidade dos agricultores. No exemplo de Valmir, o laudo de um 

dos técnicos sugeriu o fortalecimento da pecuária com recursos financeiros que ultrapassavam 

a quantia que o assentado recebeu do Pronaf A (R$ 20.000,00).  

A ineficácia da assistência técnica conduz problemas de outra ordem: o aumento do 

desmatamento e arrendamento ou venda dos lotes. As áreas de floresta nativa estão sendo 

afetadas tanto pela agricultura itinerante realizada pelos agricultores como pela expansão da 

pecuária bovina. É inegável a importância da agricultura itinerante nas áreas florestadas do 

planeta, sobretudo nos trópicos. Seu caráter diversificado e rotativo contribuiu ao 

aproveitamento do capital energético da floresta em recomposição (PEDROSO JÚNIOR; 

MURRIETA; ADAMS, 2008). Entretanto, as circunstâncias no assentamento vêm 

apresentando aspectos negativos à sua realização. O aumento do número de famílias nos 

núcleos familiares associado aos 48 hectares dos lotes, em muitos casos, tornam a prática desse 

sistema inviável, se considerarmos as Áreas de Reserva Legal, que ocupam 80% dos lotes. 
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Em alguns contextos familiares, a permanência no lote foi impossibilitada pelo fato de 

a área ser relativamente pequena. Muitas famílias venderam ou alugaram para pessoas já 

interessadas, sobretudo pecuaristas de Marabá que usualmente visitam algumas famílias para 

saber se elas têm interesse na venda ou no aluguel do lote. Quando estávamos em campo, muitas 

famílias já haviam abandonado o lote. Endividaram-se, não conseguiram repor o crédito ao 

banco e abandonaram o lote em uma média de 7 anos após a criação do assentamento. 

A evasão pela venda ou o aluguel do lote têm se tornado estratégia importante para 

algumas famílias. Muitos dos que vendem vão em busca de outras áreas. Muitos dos que ficam 

alugam parte do lote como forma de assegurar uma poupança que não é mais proporcionada 

pelo seu sistema produtivo. A fala de uma assentada e liderança do MST no assentamento revela 

alguns aspectos dessa dinâmica. 

As famílias deixam o lote porque elas não estão conseguindo produzir, porque não 
têm uma boa estrutura pra escoar os produtos. Aqui, tem casos de gente que deixa a 
terra porque não produz, porque tem as áreas de pastagens, e teve também o pessoal 
que recebeu gado pelo Pronaf em 2013, mas não conseguiu uma produção boa, se 
endividaram... muitos deles nem receberam assessoria técnica. Então qual é a melhor 
alternativa pra essas pessoas? Infelizmente é a venda ou o aluguel da terra, que a gente 
chama da arrendamento. E infelizmente estamos presenciando essa situação aqui [...] 
A gente conversa (do MST) reúne, mas quem toma a decisão é a família (Isabel 
Rodriguez, entrevista cedida em fevereiro de 2018). 

Às que permanecem no lote, o aluguel da terra tem sido a opção para permanecerem na 

condição de assentados. Além disso, acessam o Pronaf A ou Pronaf Mais Alimentos para a 

implantação da bovinocultura, tendo em vista a ausência do fortalecimento de sistemas 

produtivos diversificados que envolvam a agricultura. Desse modo, os casos de Maria da Paz, 

Chico Onça, Valmir, Antônio e Edivaldo refletem a urgência do reordenamento do programa.  

Chamou-nos a atenção o fato de não ter havido a liberação de nenhum Pronaf 

Agroecologia ou Pronaf Floresta. Isso supriria minimamente as sugestões contidas no PDA, 

cujas diretrizes orientam os investimentos aos sistemas produtivos do assentamento, e satisfaria, 

em certa medida, as aspirações da agricultura familiar local. Desse modo, impactos de caráter 

ambiental, social e econômico são recorrentes em razão do direcionamento errado do Pronaf e 

da insuficiência de serviços essenciais ao real fortalecimento das famílias assentadas.   
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Considerações  

O caráter da exposição realizada nos tópicos deste texto impedem que sejam extraídas 

deles sínteses de confirmações. Nos permite, porém, que algumas assertivas sejam formuladas 

em torno das quais se poderá debater pesquisas futuras sobre o Assentamento 26 de Março. 

Consideramos pertinente pensar que as circunstâncias naturais que influenciam os sistemas 

produtivos dos assentados são consequências do uso da terra e antes da criação do assentamento 

e, por isso, a pecuária adquire respaldo como atividade principal. Porém, a pecuária bovina é 

uma atividade produtiva que em si só não contempla a diversidade das famílias observadas, 

embora seja essencial à manutenção e permanência da maiorias delas no assentamento.  

As experiências aqui reveladas evidenciam os anseios das famílias: conciliar essa prática 

à atividade agrícola e tornar os sistemas produtivos diversificados para que não fiquem 

limitados. Convém ressaltar que essas dinâmicas reveladas pelas experiências locais são 

entendidas aqui como imprescindíveis para o real fortalecimento das famílias. Notamos, porém, 

que as aspirações dessas pessoas ultrapassam o que o Pronaf vem oferecendo: seletividade, 

especialização e limitação produtiva. 

A aplicação do programa baseia-se numa premissa econômica limitada e seletiva; e 

documentos oficiais são influenciadores dessa dinâmica. Conduzido pelas premissas do 

desenvolvimento rural para fortalecer a capacidade produtiva e atender as demandas do seu 

público, o programa produz efeitos totalmente contrários aos pressupostos que justificam a sua 

criação. Como resultado dessa tendência, efeitos negativos no âmbito social, ambiental e 

econômico são recorrentes.  

Finalmente, os argumentos aduzidos ao longo deste texto nos permitem considerar que 

a política de desenvolvimento rural, em particular o Pronaf, para o assentamento estudado 

depende de um amplo e heterogêneo conjunto de ações públicas, não apenas do crédito rural. 

A pecuária não está apenas na agenda da produção monetária do Estado do Pará, mas 

igualmente nas estratégias de reprodução dos assentados. Logo, a transferência de ativos e 

construção de capacidade a ela são fundamentais, mas a sua exclusividade não contempla o 

ideal almejado pelas famílias. Enquanto o Pronaf não for redirecionado, obstáculos à 

emancipação de seu público em nível local serão recorrentes.  
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Questão agrária e a propriedade privada no Brasil e suas repercussões na Política 
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RESUMO 

 
Este artigo objetiva tratar da questão agrária no contexto histórico das leis da propriedade privada no Brasil, 
sobrevoando alguns aspectos que a relaciona à Política Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Como metodologia, 
apropria-se do significado da permanência da questão agrária na atualidade e, a partir dele, faz-se um breve 
levantamento histórico da legislação relacionada à propriedade privada no Brasil, chegando-se aos dias atuais. 
Parte-se, para tanto, da utilização do conceito de campesinato, relacionando este ao estudo dos problemas 
vinculados a concentração da terra e, suas consequências para o desenvolvimento das forças produtivas. Observa-
se a partir deste estudo que a concentração de terras no Brasil convive, lado a lado, com o conceito de propriedade 
privada, constituindo-se ambos, em construções históricas de ampla abrangência, sendo os mesmos trabalhados 
ideologicamente durante séculos e, que na atualidade repercutem no sentido de dificultarem a aplicação prática do 
conceito de função social da terra, pelo fato desta não estar absorvida pelo ideário do brasileiro. 

 
Palavras-chave: Questão Agrária, Propriedade Privada, Política Nacional de Reforma Agrária 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Este artigo, faz parte das reflexões oriundas da tese de doutorado de uma das autoras 

(MOREIRA, 2017), defendida em 2017 no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo (PPGAU) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), inseridas no conjunto da 

problemática abordada pelo Grupo de Pesquisa GeografAR (PósGeo/ UFBA), que, atualmente 

desenvolve a pesquisa fomentada pelo CNPp, denominada: Questão Agrária, Movimentos 

Sociais e Assentamentos Rurais nos Territórios do Velho Chico, Litoral Sul da Bahia e Sisal. 

Seu objetivo é compreender a questão agrária no contexto histórico das leis da 

propriedade privada no Brasil, sobrevoando alguns aspectos que a relaciona à Política Nacional 

de Reforma Agrária (PNRA) no presente momento. Por esta razão, considera-se que este texto 

esteja enquadrado no GT 1 - Debatendo a(s) reforma(s) agrária(s) e os assentamentos rurais, do 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária (IX SINGA). 

 
1 Grupo de Pesquisa GeografAR (Posgeo/ UFBA), paulagemeos@hotmail.com. 
2 Grupo de Pesquisa GeografAR (Posgeo/ UFBA), guio_ufba@yahoo.com.br. 
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 Como metodologia, apropria-se do significado da permanência da questão agrária na 

atualidade e, a partir dele, faz-se um levantamento histórico da legislação relacionada à 

propriedade privada no Brasil, chegando-se a corrente conjuntura. Parte-se, para tanto, da 

utilização do conceito de campesinato3, relacionando este ao estudo dos problemas vinculados 

a concentração da terra e, suas consequências para o desenvolvimento das forças produtivas. 

Para exemplificar tais relações, utiliza-se aspectos relevantes a este tema, vinculados à Política 

Nacional de Reforma Agrária, mostrando-se, para este caso, como a função social da terra vem 

sendo interpretada pelo Estado brasileiro. 

Observa-se a partir deste estudo que a concentração de terras no Brasil convive, lado a 

lado, com o conceito de propriedade privada, constituindo-se ambos, em construções históricas 

de ampla abrangência, sendo os mesmos trabalhados ideologicamente durante séculos e, que na 

atualidade repercutem no sentido de dificultarem a aplicação prática do conceito de função 

social da terra, pelo fato desta não estar absorvida pelo ideário do brasileiro. Assim, naturaliza-

se todas as mazelas ligadas a alta concentração de terras, tais como a pobreza e a miséria do 

camponês e, consequentemente, viabiliza-se retrocessos, como na atual conjuntura, onde 

mesmo depois de conquistas sociais representativas, chega-se ao ponto da real possibilidade da 

propriedade privada ser considerada como um direito sagrado e não uma construção social 

estabelecida numa relação de poder. 

 

2 A QUESTÃO AGRÁRIA E A PROPRIEDADE PRIVADA NO BRASIL 

 

Este artigo parte do pressuposto da atualidade da questão agrária e da utilização do 

conceito de campesinato. Stédile (2005) traz que a questão agrária está relacionada ao estudo 

dos problemas vinculados a concentração da terra e, as suas consequências para o 

desenvolvimento das forças produtivas de uma determinada sociedade. Marcos & Fabrini 

(2010)4 tratam a questão de forma mais ampla, porém, trazem o mesmo sentido para o Brasil, 

já que afirmam que a questão agrária está relacionada à existência de um problema estrutural 

 
3  No caso desta pesquisa, assume-se a posição de que o campesinato é uma classe social que apresenta padrões 

de relações sociais distintos, o que se pode dizer, modos de vida específicos. Conforme a definição de Shanin 
(1979), porque o camponês que aparece aqui assume seu papel de sujeito histórico. 

4  Os autores fazem um paralelo com Cuba e dizem que a questão agrária neste país, ou seja, seu problema 
estrutural no campo, não está relacionado com a concentração de terra e, sim, com as dificuldades no processo 
produtivo. 
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no campo e, que nos países da América Latina, em geral, tal problema se relaciona diretamente 

com a elevada concentração de terras. Em ambos os casos o que se coloca é a relação existente 

entre o poder e a propriedade privada no contexto da sociedade capitalista. 

Segundo Herce (2015), a relação entre a formação dos grandes latifúndios rurais5, a 

revolução tecnológica da agricultura (ocorrida no século XVIII) e a criação de instrumentos 

mercantis sobre a propriedade revelam a gênese de uma das lógicas liberais de dominação, que 

é expressa a partir do direito à propriedade privada. A terra, nesta lógica, se converte num 

produto mercantil, onde o solo adquire valor de troca, relação fundamental para o sistema 

capitalista. A propriedade privada que se tem na atualidade é, então, o resultado do ideário 

burguês legitimado nos direitos constitucionais oriundos de suas revoluções e que tem como 

base a relativa democratização do direito à propriedade imobiliária, viabilizando-se sua 

extensão a todos os seres humanos que possam adquiri-la por mecanismos comerciais, segundo 

o mesmo autor. 

Rolnik (2015) afirma que nos últimos 250 anos, a relação social entre a humanidade, o 

território e a propriedade privada individual se sobrepôs as demais. A mesma autora diz que 

este processo no contexto moderno teve início no cercamento das terras comunais (Europa, 

século XVIII), no sentido da separação da terra e do trabalho, e avançou na sua consagração 

jurídica política na estruturação do Estado liberal, se expandindo globalmente na atualidade 

com hegemonização das formas capitalistas de produção e consumo. 

A construção do direito de propriedade brasileiro é histórica e herdeira dos processos 

europeus, porém, com percursos próprios. Segundo Luz (1996), na fase inicial, a de concessões 

de terras, feita através de doações a particulares, o objetivo era o do povoamento e da 

colonização da terra recém-descoberta, além disso, era fundamental se ter segurança quanto ao 

domínio do território conquistado. Complementando, segundo Germani (1993), a ocupação 

também teve o sentido do processo de expansionismo comercial europeu, cumprindo um papel 

de instrumento de acumulação primitiva que antecedeu o advento do capitalismo industrial. 

Em 1530, afirma Germani (1993), Portugal adotou providências que marcaram a efetiva 

ocupação das terras brasileiras no início de sua colonização: a implantação das Capitanias 

 
5  Os latifúndios rurais, segundo o mesmo autor, surgiram após o fechamento de grandes propriedades rurais, 

com a ocupação das terras comunitárias dos camponeses, inicialmente na Inglaterra, expandindo-se por outros 
países. 
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Hereditárias6. O instrumento legal utilizado para tal distribuição era o das Sesmarias7, que, 

segundo a mesma autora se colocou como o núcleo de onde se originou o direito agrário 

brasileiro. 

Luz (1996) traz que, até 1549, as cartas de doações, concedidas às pessoas ligadas a 

corte, não tinham outra exigência a não ser a do aproveitamento econômico da área. Depois 

deste ano, entretanto, passou-se a exigir para a validade das doações, além do aproveitamento 

da terra, o registro da mesma perante a Providência, no prazo de um ano a contar da data da 

concessão. Isto se deu, segundo Germani (1993), com a criação do Governo Geral diante do 

fracasso econômico da maior parte dos donatários. 

Em 1695, de acordo com Luz (1996), a Carta Régia passou a limitar em cinco léguas a 

área máxima de terras que poderia ser doada. Porém, em 1699, tal Carta instituiu a revisão real 

dos atos de doação, exigindo a confirmação das doações pelo monarca. Em 1795, além das 

exigências anteriores, passou a ser cobrada, também, a medição e demarcação das terras doadas, 

fato que aumentou a inviabilidade da legalização das terras, já que na Colônia não havia 

agrimensores ou topógrafos suficientes para executar tal tarefa. Germani (1993) destaca neste 

contexto que existiam inúmeros e indissolúveis problemas relacionados à demarcação de terras 

concedidas, já que muitas cartas de sexmo eram dadas com base em informações imprecisas ou 

falsas tendo como resultado, por exemplo, a concessão da mesma terra a mais de uma pessoa. 

O que definia, em última instância, o regime de doação e suas dimensões era a condição social 

do que recebia a terra e não tinha limites para os poderosos.  

Em 1822, entretanto, a Resolução nº17, de 17 de julho, reverteu todo o quadro fundiário 

presente, segundo Luz (1996), quando suspendeu todas as doações de sesmarias até a 

convocação da Assembleia Geral Constituinte. Iniciou-se daí, desta falta de política fundiária, 

da impossibilidade de acesso às terras pela forma legal (compra, venda ou doações), uma fase 

de livre ocupação das terras. O mesmo autor afirma que esta situação favoreceu aqueles que 

eram agricultores e que tinham como único patrimônio o braço para trabalhar: os que nunca 

 
6  Sistema já semelhantemente utilizado por Portugal na ilha de Madeira, segundo Germani (1993), consistiu 

em dividir a costa brasileira em 12 setores lineares com extensões variantes entre 30 e 100 léguas (equivalente 
a 5.572 metros) com limite na linha imaginária determinada pelo Tratado de Tordesilhas. 

7  Segundo Luz (1996), as sesmarias brasileiras, implantada por Martim Afonso de Sousa, a partir de 1530, por 
delegação de D. João III, nada se assemelham às doações de terras feitas aos camponeses de Portugal 
anteriormente, visto as diferenças socioeconômicas e políticas existentes entre as duas situações colocadas, 
fatores estes que geraram, consequentemente, regimes jurídicos resultantes das demandas de cada situação. 
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haviam sido favorecidos pela Coroa. Germani (1993) indica quem seriam estes beneficiários: 

famílias, ocupantes informais, que trabalhavam na agricultura em pequenas unidades (existiam 

casos de grandes extensões) localizadas nas brechas das grandes fazendas, ou, em terras de 

ninguém, normalmente em solos menos férteis e bem distantes das cidades, ou, ainda, em 

sexmos abandonados e em latifúndios semi-explorados. Assim, apesar de no Brasil Colônia a 

terra se constituir num privilegio de uma classe, segundo a mesma autora, os processos sociais 

haviam criado mecanismos para a liberdade de acesso à terra e as posses que se estabeleceram 

neste período iam desde pequenas áreas até imensos latifúndios. 

O Sistema de Posses vigorou de 1822 a 1850. Na primeira metade do século XIX, o 

número de posses igualava-se ou superava o número de propriedades obtidas por outros meios 

de ocupação. Porém, em 1850, com a lei nº 601, de 18 de setembro – denominada Lei de Terras 

–, a terra passava formalmente a ser uma mercadoria, ou seja, um objeto de comércio e 

especulação no país. A Lei de Terras estabeleceu a discriminação das terras públicas das do 

domínio particular, proibindo, segundo Luz (1996) a aquisição de terras devolutas por outro 

título que não fosse o de compra e venda criminalizava, assim, a ocupação de terras que não 

fosse pelo instrumento de compra. Além disso, legitimava somente as posses mansas e pacíficas 

oriundas por ocupação primária, medida estratégica que impediu a ocupação por posses de 

terras dos ex-escravos negros, fato que os deixou sem possibilidades formais de reconstrução 

da vida no meio rural após a abolição da escravatura.  

Em 1889, o Brasil passou a ser uma República Federativa e, neste contexto, a 

propriedade da terra é mantida, segundo Germani (1993), em sua plenitude, exceto em casos de 

necessidade pública. Além disso, ficou estabelecido que os bens nacionais que não fossem 

necessários para a União, passariam para o domínio dos Estados (mais tarde ver). Assim, as 

terras devolutas, em geral, saíram do escopo do interesse nacional. Importante destacar que, 

conforme a mesma autora, cada Estado estabeleceu sua política de concessão de terras, porém, 

era predominante a transferência de propriedades de terras a grandes fazendeiros e empresas 

colonizadoras interessadas na especulação imobiliária. 

O Código Civil de 1916 estabeleceu a via judicial para discriminação de terras, não 

permitindo a revalidação dos sexmos nem a legitimação das posses, que só poderiam ser 

regularizadas na forma de usucapião, segundo afirma Germani (1993). Esta limitação não 

estancou a ação dos Estados em beneficiar as oligarquias locais em relação à gestão de terras: 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 
ISBN: 978-85-415-1148-3                                                                            

666 
 

estas passaram a regularizar suas propriedades em conjunto com os interesses da especulação 

imobiliária, gerando, consequentemente, um estado de conflito constante no campo brasileiro. 

Segundo Germani (1993), foi em consequência deste contexto que acontecem as primeiras lutas 

camponesas no Brasil: a Guerra de Canudos (1896 a 1897), na Bahia; e a do Contestado (1912 

a 1916), no Paraná e Santa Catarina. 

Assim, no Brasil a propriedade privada se torna o direito real de maior extensão e 

conteúdo e o mais amplo, segundo Leite (2017), já que os outros direitos reais são mais restritos. 

O proprietário é titular da faculdade de usar, gozar, dispor e reivindicar, podendo exercer com 

plenitude estes direitos, utilizando a coisa da forma mais plena possível. Além disso, ele é 

exclusivo, assim, o proprietário não precisa considerar a interferência de terceiros. Ele, também 

é perpétuo, permanecendo no patrimônio de seu titular, sem prazo definido, justificando o 

direito de sucessão. 

Apesar de sua amplitude, o direito à propriedade não garante poderes absolutos ou 

ilimitados. Ele pode ser utilizado em toda sua essência, porém, conforme o bem-estar social, os 

bons costumes e não de forma arbitraria ou incondicional. A função social, como destaque, traz 

uma conciliação entre os poderes e deveres do proprietário. Segundo Germani (1993), as 

Constituições de 1934 e 1946 já levantavam a função social da terra, sendo que a segunda 

condicionava o uso da propriedade ao bem-estar social e indicava a desapropriação, via 

indenização, para garantir tal bem. Porém, os obstáculos institucionais para o pagamento de tais 

indenizações, inviabilizava qualquer tentativa de distribuição de terras. 

É somente em 1964, no governo militar de Castelo Branco, que as amarras institucionais 

são “afrouxadas”. A emenda Constitucional nº 10, de 9 de novembro, especificou diferenças 

entre propriedade urbana e rural, permitindo que para a segunda, se vinculasse o pagamento das 

indenizações aos títulos da dívida pública. Além disso, foi neste Governo, que em 30 de 

novembro de 1964, se instituiu a Lei 4.504 – o “Estatuto da Terra”. O Estatuto da Terra, entre 

outros assuntos, regula os direitos e deveres concernentes às propriedades rurais e estabelece 

critérios para a execução da reforma agrária e da Política Agrícola. Porém, a reforma agrária 

proposta pelo Estatuto da Terra era limitada, deveria ser executada por medidas 

complementares, tais como a tributação, a colonização e, em último caso, pela desapropriação 

onde houvesse situação de conflito social. O objetivo, neste sentido, segundo Germani (1993), 
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era resolver as tensões sociais sem prejudicar os interesses da burguesia ou oligarquias rurais. 

E esta foi o eixo norteador de toda a legislação e ação do período de ditadura militar. 

Em 1988, com a abertura política, foi promulgada uma nova Constituição Federal, 

atualmente em vigor. Os trabalhos para sua formulação e aprovação foram tensos no que se 

refere a questão agrária. Mesmo assim, apesar do conceito de “latifúndio produtivo” ter sido 

inserido em um Ato Complementar, a função social da terra se consolidou. A realidade, porém, 

mostra que apesar da Constituição Federal trazer o conceito da função social da terra, muitos 

obstáculos se colocam para efetivação da justa distribuição de terras no solo brasileiro, pela 

falta de regulamentação complementar, fato que manifesta a vontade política hegemônica em 

se manter a situação como está. Este fato mostra que apesar da conjuntura atual ser mais 

desfavorável do que a dos últimos 20 anos, não é exagero afirmar que em nenhum regime ou 

governo o conteúdo excludente da propriedade da terra foi, sequer, abalado no contexto 

brasileiro. A concentração de terras no Brasil, que é uma construção histórica, tem uma 

abrangência tão profunda, que extrapola até mesmo a própria legislação. 

 

3 REPERCUSSÕES SOBRE A DINÂMICA DA POLÍTICA DE REFORMA 

AGRÁRIA 

 

A Política Nacional de Reforma Agrária, aplicada através do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), desde 1985, vem se constituindo no principal 

instrumento de aplicação da função social da terra no meio rural brasileiro. Conforme mostra a 

Tabela 1, no Brasil, de 1985 a 2015 foram implantados 9374 Projetos de Assentamento de 

Reforma Agrária (PAs). Analisando-se estes números distribuídos pelos mandatos do Governo 

Federal, percebe-se um tímido início, nos Governos Sarney, Collor e Itamar, quando foram 

implantados 868 PAs. Nos governos de Fernando Henrique Cardoso (FHC), onde as ações dos 

movimentos sociais eclodiram, estes números quase quintuplicam, chegando a 4307 PAs 

criados, mantendo-se esta proporção nos dois mandatos de Luís Inácio Lula da Silva (Lula), 

apesar de um leve declínio nos números de PAs implantados, 3607 unidades (Tabela 1). Os 

governos de Dilma, revelam uma drástica redução na criação de PAs, tendo sido criados apelas 

592, em escala nacional. Importante destacar que o número de PAs implantados por Temer foi 

bastante reduzido e, o Governo Bolsonaro não tem a intenção de implantar nenhum Projeto de 

Assentamento. 
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Tabela 1 - Número de Projetos de Assentamentos Implantados no Brasil 1985/2015 

NÚMERO DE PROJETOS DE ASSENTAMENTOS IMPLANTADOS NO BRASIL 1985/2015 

GOVERNOS 
SARNEY, 

COLLOR E 
ITAMAR 

FHC LULA DILMA TOTAL 

Nº DE PA 868 4307 3607 592 9374 
Fonte: INCRA elaborado por Moreira, 2017. 

 

Neste contexto, é importante ressaltar que não ter uma regulamentação ampla e clara 

para atuação do Estado na obtenção de terras que não cumprem sua função social, faz com que 

as ações do INCRA se coloquem somente como resposta à ação dos movimentos sociais que 

lutam pela terra, fato relativizado pela aderência de cada governo à causa de tais movimentos. 

Na atual conjuntura, por exemplo, tal aderência é nula e, por isso, o problema vem tendendo a 

se ampliar, visto que o próprio Estado está abandonando, gradativamente, sua ação na área de 

reforma agrária.  

Para agravar tal questão, a Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, se coloca como um 

importante instrumento gerador de empecilhos para obtenção de terras por parte do Estado, a 

partir do processo de desapropriação. Além disso, diminui a obrigação do INCRA em relação a 

infra estruturação e apoio técnico aos beneficiários do programa de Reforma Agrária, 

incorporando o tempo de 15 anos de criação, como a principal referência para a consolidação 

dos projetos de assentamento. Assim sendo, a partir dela, a dinâmica da Política de Reforma 

Agrária, não parte mais da priorização da criação de novos projetos de assentamento para 

minimizar a concentração de terras e atender a demanda dos camponeses por terra, mas, sim, 

da titulação dos lotes individuais, significando isto reverter terras públicas (neste caso, do 

INCRA e ocupada por assentados) ao mercado imobiliário e, desobrigar o Estado a investir nos 

projetos de assentamento criados pelo INCRA. 

Os dez primeiros meses do Governo Bolsonaro vêm acentuando a ação do Estado neste 

mesmo sentido. Assim sendo, num primeiro momento do corrente mandato, o INCRA – através 

de uma ordem do general João Carlos de Jesus Corrêa, seu presidente até o início do mês de 

outubro, suspendeu, por tempo indeterminado e em todo o Brasil, as vistorias nas propriedades 

indicadas como improdutivas. É importante destacar que, sem as vistorias, não é possível 

desapropriar os imóveis e, consequentemente, criar novos projetos de assentamento. 
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Não se pode deixar de considerar que a paralisação das ações no âmbito de obtenção de 

novas áreas de reforma agrária está diretamente ligada a não concordância do atual governo 

federal com o conceito de função social da terra, por sua assumida ligação com o setor do 

agronegócio. Como já mencionado, o significado constitucional da função social da terra 

arrefece a abrangência da propriedade privada e, por isso, cria precedente social para a 

continuidade da Política de Reforma Agrária. Tal precedente social vem acompanhado de ações 

de criminalização dos sujeitos sociais que lutam pela terra, fato este que vem sendo 

sistematicamente combatido tanto pelo governo Bolsonaro, como pelos setores mais 

conservadores da sociedade, com apoio da mídia e dos grandes meios de comunicação. Nesta 

perspectiva, a ação dos movimentos sociais que lutam pela terra não é vista como uma luta por 

direitos adquiridos constitucionalmente, apesar de o ser.  

Vive-se hoje no perigoso momento onde o Estado se propõe a ocultar e ignorar a função 

social da terra e dar casa e título de propriedade aos assentados, sem continuar o processo de 

obtenção de terras para combater a concentração fundiária, tentando publicamente seduzir 

sujeitos sociais através de ícones valorizados na lógica do poder hegemônico, processo este 

inserido claramente na luta de classes característica da realidade brasileira. 

Para estancar de vez a luta pela terra e, consequentemente calar os sujeitos sociais que 

tentam operacionalizar o direito vinculado à função social da terra, o senador Flávio Bolsonaro 

(PSL-RJ), filho do presidente da República, apresentou recentemente a Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) 80. É importante ressaltar que tal PEC é subscrita por 27 membros do 

Senado (um terço da casa), fato que já garante sua tramitação formal. Com base no 

entendimento de que a propriedade privada se constitui em um “bem sagrado”, a PEC tenta 

modificar os artigos 182 e 186 da Constituição Federal. Em síntese, o texto reduz as exigências 

para que um imóvel urbano ou rural cumpra sua função social, além de dificultar possíveis 

desapropriações.  

Possivelmente, a tal PEC, busca ir muito mais além do que beneficiar especuladores 

imobiliários ou donos de latifúndios improdutivos, ela, em conjunto com a Lei nº13465/2017, 

coloca em cheque as conquistas legais relacionadas a função social da terra e às políticas 

públicas ligadas ao campo e a reforma agrária, fato que poderia causar graves repercussões para 

a população camponesa, o que inevitavelmente aproximaria o país atual, aos seus momentos 

mais penosos de violência e exploração no meio rural. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Estudar a questão agrária no contexto histórico das leis da propriedade privada no 

Brasil, sobrevoando alguns aspectos que a relaciona à Política Nacional de Reforma Agrária no 

presente momento é, sem dúvida, desanimador. Isto porque os fatos históricos mostram que os 

avanços foram poucos nos 519 anos de existência do Brasil. A legislação em poucos momentos 

abriu possibilidades para a formalização de posses ou acesso à terra para as populações 

camponesas. Ao contrário disto, o compêndio legislativo vem sendo minunciosamente 

construído para dificultar tal acesso e, manter uma estrutura fundiária concentrada nas mãos de 

um seleto grupo, através dos latifúndios. Os avanços, tão duramente conquistados, vêm 

sofrendo ameaças constantes, podendo ser destruídos como um castelo de areia. 

 A permanência da questão agrária na atualidade é latente, visto que é notório que os 

aspectos que mantém estrutura fundiária concentrada vêm se perpetuando, através das 

ferramentas oriundas de uma sociedade de classes extremamente desequilibrada em relação ao 

poder econômico e político. A Política de Reforma Agrária mostra um aspecto deste poder, visto 

que o pouco que se implantou é questionável, diante da baixa eficácia no sentido de alterar a 

concentração de terras no campo. Sua oscilação é também um aspecto relevante, visto que 

poucos governos conseguiram manter um ritmo de desapropriações condizente com a demanda 

social por terra e, atualmente vive-se na conjuntura de seu total retrocesso. 

Não obstante, apesar dos 9.734 PAs implantados não terem conseguido nem mexer na 

estrutura da propriedade da terra, e apesar de todas as mazelas que enfrentam em seus 

cotidianos, não se pode desconsiderar que é, justamente, nestes territórios conquistados pela 

luta camponesa que se apresentam possibilidades de existência de sujeitos que constroem suas 

vidas e história em outros marcos, com repercussões em uma sociedade diferentemente melhor. 

Por fim, estas reflexões permitem observar que a concentração de terras no Brasil convive lado 

a lado com o conceito de propriedade privada, constituindo-se ambos, em construções históricas 

de ampla abrangência, sendo os mesmos trabalhados, ideologicamente, durante séculos e, que 

na atualidade repercutem no sentido de dificultarem a aplicação prática do conceito de função 

social da terra, aproveitando-se do fato desta não estar absorvida pelo ideário do brasileiro. 

Assim, naturaliza-se todas as mazelas ligadas a alta concentração de terras, tais como a pobreza 
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e a miséria do camponês e, consequentemente, viabiliza-se retrocessos, como na atual 

conjuntura, mesmo depois de conquistas sociais representativas.  
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O CAMPONÊS NA REGIÃO ORIENTAL DA AMAZÔNIA LEGAL:  

a expropriação do posseiro a partir de 1970 

 

Glilbson Barbosa Sousa1 
Elizeu Ribeiro Lira2 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

No que tange processo de luta pela terra no Brasil e em particular na Região Oriental da 

Amazônia Legal, percebemos uma organização em que o camponês busca mecanismos de 

reconstrução de seu cotidiano que outrora lhe foi tirado, mediante as imposições do sistema 

capitalista de produção, a partir de tais lutas pelo posse do território os indivíduos que 

encontram-se em luta constante contra as forças de subjugação e exploração de terras que não 

eram devolutas em tempos anteriores as práticas capitalistas de produção. Tais contradições 

demonstram a existência de uma valorização dos que possuem o poder aquisitivo, os quais são 

donos do capital e não da terra, de maneira que não foi fruto do seu trabalho. 

Quando voltamos um pouco na história e analisamos o processo de ocupação do 

território brasileiro, percebemos que em grande parte do território nacional tais processos de 

exploração deram-se  em parte em virtude de meios ilícitos para sua aquisição, como por 

exemplo o grilo legal, imposto mediante a força do latifundiário, as vezes assegurados pela 

força do próprio Estado, tais fatos ocorrerão principalmente nas ditas Revoluções Brasileiras, 

ou aspirações de revoluções que ocorreram principalmente na Região Norte, como na porção 

oriental da Amazônia Legal, tal como a Guerrilha do Araguaia.  

A luta pela terra no Brasil se tornou a luta pela reforma agrária, mas tal processo é 

mediatizado pelo Estado, que tem por objetivo a inserção do camponês a terra, sem a 

preocupação de saber se esta nova terra no qual passará a produzir tem alguma relação ou não 

de pertencimento. Diferentemente da classe camponesa Russa o camponês do Brasil busca 

voltar para terra que outrora teve que deixar em virtude da imposição do sistema capitalista, 

 
1 Discente do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Tocantins. Email de 
contato: glilbsonsousa@gmail.com 
2 Docente do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Tocantins. Email de 
contato: liraelizeu@uft.edu.br 
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obrigado então a vender sua força de trabalho para poder garantir seu sustento. Capitalistas 

estes que possuem os meios de produção mais não a força de trabalho. 

Nesta perspectiva busca-se encontrar uma relação entre os conflitos que ocorreram na 

região Oriental da Amazônia Legal, que tem como agente de luta para sua manutenção na terra 

o posseiro, observamos então que os processos de luta pela terra, sendo em particular a luta pela 

reforma agrária, parte de indivíduos que outrora mantinham sobre sua tutela a posse de terras 

que eram a fonte de sua subsistência. Torna-se então o norte, para a reinserção de destes 

camponeses na terra, onde buscará a constituição novamente do seu vínculo que outrora era 

presente, mesmo que se encontrando distante do lugar em que pertencia originalmente, tais 

concepções têm como objetivo criar uma relação direta com este território usado em que se 

encontram inseridos. 

 

2. A ESTRUTURA CAMPESINA E OS CONFLITOS NA REGIÃO ORIENTAL DA AMAZÔNIA LEGAL 

Na organização de luta em que o camponês da Região Oriental da Amazônia Legal se 

encontra, este que é posseiro neste território encontrará obstáculos em seu caminho de 

permanência na terra, e tais fatos são elucidados, quando analisamos o contexto histórico de 

luta campesina. Quando podemos caracterizar o camponês assim como Lênin observamos 

algumas diferenças básicas do camponês lá da Rússia com o camponês brasileiro. Segundo 

Lênin (1988, p. 16), cria uma visualização ainda ao elucidar que aquele camponês patriarcal 

que outrora participava de uma economia predominantemente natural, ao se arruinar em virtude 

das manifestações do mercado capitalista tende a recorrer a venda de sua força de trabalho 

mesmo que apenas para a manutenção dos meios de sua subsistência, colocando ainda que a 

partir desta “[...] transformação do pequeno produtor em operário assalariado pressupõe a perda 

dos seus meios de produção (terra, instrumentos de trabalho, oficina, etc.) – ou seja, pressupõe 

o seu “empobrecimento” a sua “ruína””. Kautsky (1998) destaca ainda que, 

Quanto mais a produção agrícola se transformava em produção de mercadorias, menor 
era sua condição de conservar o primitivo nível da venda direta do produtor ao 
consumidor. Quanto mais distantes e extensos se tronavam os mercados para os quais 
produzia o homem do campo, mais difícil se tornava, para ele, a venda direta ao 
consumidor e tanto mais necessário se tornava o intermediário. ( KAUTSKY, 1998, 
p. 41) 

 As transformações no campo, em que a realidade camponesa se transforma cria uma 

composição diferente da rotina do camponês. Implicação esta que cria um modo onde a 
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subordinação ao sistema de produção capitalista, encontrara-se ligando diretamente a 

desintegração do campesinato mediante a assimilação deste sistema de maneira a se integrar 

por completo, com isso proporcionar a desconstrução do modo não capitalista de produção 

utilizado pelo campesinato. 

Em meio ao processo de ocupação sócio territorial da região oriental da Amazônia 

Legal, região está que se liga diretamente ao território em que aconteceram os principais 

embates da Guerrilha do Araguaia, das manifestações das ligas camponesas, e é a partir daí, 

que é possível percebe as interposições do Estado em conjunto com os latifundiários 

modificaram a realidade do camponês.  

Encontramos assim uma perspectivas de compreensão do que vem a ser o campesinato 

e de como ele deve ser encarado destacamos Martins (1995, p.16), quando caracteriza o 

campesinato como uma classe e não como um estamento, mesmo que não siga o sistema 

campesino característico europeu, no qual o camponês pertence a terra, e luta para continuar, já 

o camponês do Brasil em sua maioria já não tem mais terra, encontra-se então no processo de 

luta para se inserir neste novo território, mesmo que distante de onde saiu. 

Tal concepção nos leva a pensar a respeito de tal processo de articulação que se liga a 

busca pela terra, a qual torna-se uma dicotomia quando se trata de lutar pela terra e de lutar pela 

reforma agrária. Assim como evidencia Martins (1988, p.67) ao colocar que o desencontro entre 

a luta pela terra e a luta pela reforma agrária cruzam o cerne do direito à propriedade e passam 

pelo processo de estruturação de uma corrente em que torna-se uma luta de classes, de pactos 

políticos e da defesa política da forma de propriedade que temos, tendo assim uma direta 

mediação por parte do Estado, tendo desta forma um sistema continuo de conflitos no campo 

brasileiro, decorrentes em sua maioria das disparidades impostas pela força do capital.  

A estruturação do campesinato brasileiro mostra os recentes embates decorrem das 

contradições presentes no processo de organização do campesina no território de conquista, que 

outrora subjugado pelo sistema capitalista, em maior parte pelo agronegócio. Nestas 

perspectivas Oliveira (2003) apresenta que os propulsores destas contradições são os processos 

que modificação a estrutura da comunidade campesina. E tais contradições na ocupação do 

território se mantém presente principalmente no processo de ocupação de áreas no território 

brasileiro como a porção oriental da Amazônia Legal, tendo ainda influenciado em eventos que 

marcaram a história brasileira como a Guerrilha do Araguaia, que aconteceu na Região do Bico 
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do Papagaio, e a partir de tal fato as novas organizações de luta pela terra nesta região, com o 

objetivo de se instituir a reforma agrária para reinserção do camponês no seu território. 

A modificação da realidade do posseiro passa por mecanismos de organização em que 

o processo de exploração está vinculado a participação do Estado juntamente com o 

latifundiário no processo de esvaziamento dos campos na região oriental da Amazônia Legal. 

Segundo Martins (1983, p. 136) nos lembra que “ a problemática da Amazônia não é uma 

problemática estritamente econômica”, pois passa-se dai para um processo em que a economia 

se molda a partir da produção do agronegócio explorando terras que outrora apenas detinham 

uma significação para o camponês que mantinha sua subsistência e de sua família pelo labor 

diário. Partimos então pelo que nos apresenta Martins (1983), para entendermos como o 

militarismo modificou a vida camponesa na região, 

[...] Os militares desenvolveram uma doutrina de ocupação dessas regiões que é 
chamada “doutrina de ocupação dos espaços vazios” e que eu pessoalmente chamo de 
doutrina de esvaziamento dos espaços ocupados, porque é uma doutrina de expulsão 
do homem para colocação do boi, ou seja, é preciso ocupar dessa forma, e não de 
outra, para defender. (MARTINS, 1983 p. 136) 

Partimos então para uma visualização de que o camponês é retirado de seu território em 

virtude das necessidades da produção capitalista, desta maneira o posseiro passa por atos de 

retirada principalmente a partir da Guerrilha do Araguaia, e posterior mente pela abertura dos 

garimpos de ouro no Estado do Pará, onde tendo como principal garimpo o de Serra Pelada. 

Exploração está em que as ações do Estado modificação completamente a realidade dos 

indivíduos que ali se encontravam presentes 

Em decorrência das organizações de operações na região do Bico do Papagaio na porção 

oriental da Amazônia Legal, a ocorrência de embates entre cerca de 69 militantes e 

aproximadamente mais de 20000 homens entre os anos de 1972 a 1975 tiveram não apenas o 

sentido de concreto de combate a guerrilha, mas de fato tinha como um de seus principais 

objetivos a manutenção de umas das regiões até então com um dos maiores potenciais 

econômicos do território onde tal embate veio a acontecer, assim como evidencia Oliveira 

(1991, p,84).3 Tais ações de repressão modificaram ainda mais a relação do camponês com a 

 
3 “ No entanto, toda a operação desfechada pelo governo militar na região deve ser entendida não apenas no seu 
sentido estritamente militar do combate à guerrilha, mas dos objetivos maiores com relação ao potencial 
econômico da região envolvida. Deve-se lembrar que nesta região ficam as reservas de minério de ferro da Serra 
dos Carajás e grande quantidade de projetos agropecuários subsidiados pela SUDAM. E mais, era uma das áreas 
onde ocorriam grandes escândalos e grilagem de terras.”( OLIVEIRA, 1991, p.84). 
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terra, em uma região onde o grilo legal fez parte do processo de exploração latifundiária deste 

território que até então fazia parte relações de pertencimento camponês.  

Através dos assentamentos rurais podemos perceber que o camponês consegue 

novamente se inserir no território que já não lhe pertencia. Sousa (2014, p.31), relata essa 

relação em que “o assentamento é uma fração do território conquistado, é um novo recurso na 

luta pela terra”. Tais conquistas se mostram como mecanismos que tecem as relações 

complementares e conflitantes dentro deste território usado, que se manifesta em virtude do 

processo em que as relações se dão no lugar, na formação socioespacial e no mundo, mantendo 

assim uma relação de organização dentro deste território, assim como fala (SANTOS et al, 

2000). 

Esse processo de ocupação do território tem se colocado a frente de grandes embates 

entre o poder público e os grandes proprietários de terra, para assim conceder aos trabalhadores 

rurais que lutam pela terra uma oportunidade de se inserirem novamente em meio a um território 

que poderá construir uma nova relação. Santos (2007, p. 14), elenca que, “O território usado é 

o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence”. 

Mas para que tais ações aconteçam deve-se manter ligados as ações por parte das ações do 

poder público. Medeiros e Leite (1999, p.10), nos atenta para que “ A criação dos assentamentos 

também tem colocado instigantes desafios para a esfera local do poder público”, sendo assim a 

permanência frequente das práticas de integração do assentamento com as ações por parte do 

governo municipal.  

Doravante para tal intervenção do governo dentro desse território que agora se encontra 

ocupado à necessidade de reforma agrária constitui o principal meio de luta da classe 

camponesa que busca diretamente sua reinserção na terra que outrora lhe pertenceu, a qual 

agora encontra-se sobre o poder do agronegócio, imperando diretamente como mecanismos de 

acumulação, estruturação, em que a força de trabalho não pertença ao proprietário de tais modos 

de produção e sim ao trabalhador camponeses que vende sua força de trabalho em virtude da 

inexistência de sua parte sobre a pose da terra.  

Em virtude de uma ocupação do território, onde a propriedade da terra encontra-se sobre 

a posse de uma minoria a necessidade de uma reforma agrária se faz evidente, onde assim se 

teria uma divisão meio que igualitária entre os indivíduos que lutam em prol da conquista da 
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terra que não estar disponível para todos. Sousa (2014) demonstra que a reforma agrária age 

perante alguns objetivos de redistribuição da terra, 

A reforma agrária tem por objetivo proporcionar a redistribuição da terra, para quem 
precisa, ou seja, efetuar a distribuição da terra para a realização de sua função social. 
Porém ao longo dos anos não é isso que vemos e continua sendo mais uma utopia dos 
movimentos sociais e do povo brasileiro que luta por essa tão sonhada reforma na 
estrutura fundiária, (SOUSA, 2014, p. 28). 

 

Essas relações de redistribuição da terra, mediadas pelas ações governamentais que 

construídas a partir de uma reforma agrária onde os trabalhadores rurais lutam “pela liberdade 

e pelo acesso à terra tem feito trabalhadores sem-terra migrarem”4, para que assim  consigam 

ser reinseridos, que visa uma redistribuição igualitária da terra entre os camponeses, agora 

inseridos em um novo território no qual a constituição de uma no vivencia comporá uma nova 

significação para sua inserção em tal ambiente que outrora lhe era estranho. Os mecanismos de 

ressignificação que se mantem presente neste território poderão também criar uma dualidade, 

devido a separação que ocorre dentro do território, tal fato que se sobrepõe à vida em 

comunidade dentro do território como destaca Santos (1998). 

Acarretado por essa relação entre a construção de uma cotidianidade que vem com a 

reprodução do território antes ocupado por uma minoria mais que agora encontra-se 

redistribuído perante trabalhadores rurais que necessitam dessa terra para que se possa 

trabalhar. Nesse processo de ocupação, ou melhor, de reocupação da terra observamos uma 

fragilidade no sistema fundiário brasileiro, assim como nos evidencia Lopes (2001); 

Toda essa forma de manifestação dos camponeses é consequência da estrutura 
fundiária brasileira baseada na construção de terras para minoria, criando revoltas por 
parte da maioria dos trabalhadores rurais, que sempre foram tratados com indiferença 
pela própria justiça, (LOPES, 2001, p.40). 

  

As classes sociais que se encontram em constante disputa apresentam-se como 

modificadores dos territórios, de tal modo a implicação de transformações que são constituídas 

como ações de não manutenção do mesmo como outrora se encontrava, as transformações 

instituídas em sua maior parte em virtude da ação do poder do grande capitalista que impõe seu 

 
4 OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelindo de. A Geografia das Lutas no Campo. São Paulo: Contexto, 13 ed., 
2005. 
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poder sobre determinados territórios, em sua maior parte destituindo outras classes como o 

camponês, que utilizava da terra para a garantia de seu sustento.  

Mediante aos fatores que motivam a conquista de seus territórios, os grupos que se 

formam para tais processos são caracterizados por ideais de bem comum, onde todos serão 

beneficiados com os frutos dessa busca, que se tornam possíveis a partir de movimentação 

contra as forças de opressão do sistema capitalista, que no caso da luta pela terra são os grandes 

proprietários, mais comumente conhecidos como latifundiários. Nesta perspectiva Martins 

(1983, p.171) relembra que quando “vemos que a propriedade da terra se ergue diante do capital 

para lhe cobrar pela liderança de estender as suas relações de produção no campo”, está 

relacionada diretamente a ideia em que terra e capital são completamente diferentes, sendo 

assim vinculado a um capital limitado mecanismo de produção em que se manifestam como 

formas de expansão das forças de produção na terra. 

 Percebe-se as contradições impostas pelo sistema capitalista de produção, no qual o 

Estado é representado pelas suas ações e manifestações em prol da expansão do capital. 

Portanto, teremos de um lado o poder exercido pelos os capitalistas que são os donos dos meios 

de produção e que tem uma ligação muito próxima com o Estado nas relações de poder. Por 

outro, teremos movimentos sociais, neles representados pelos os trabalhadores e que lutam em 

prol de direitos que nem sempre são atendidos pelo Estado. Raffestin (1993), elenca que: 

Retomar o poder pela base por meio do cotidiano e, sobretudo, recuperar uma malha 
territorial que possa permitir o exercício desse poder. Em resumo, trata-se de 
redescobrir, para as coletividades, malhas concretas que se oponham às malhas 
abstratas propostas pelo Estado. Estamos certamente no limiar de uma era na qual a 
região, a que é vivida, desempenhará um papel cada vez maior para as diversas 
comunidades. (RAFFESTIN, 1993, p.185). 

 

Essa modificação dos sujeitos da terra que lutam em prol de uma transformação de sua 

realidade, e que consequentemente com ardor busca conquistar seu espaço dentro de uma 

sociedade que é construída em torno da movimentação do capital que visa à acumulação. 

Modificações essas destacadas por Santos (2014, p.31) onde o indivíduo como “ser é 

metamorfoseado em existência por intermédio dos processos impostos por suas próprias 

determinações, as quais fazem aparecer cada forma como uma forma-conteúdo, um indivíduo 

capaz de influenciar a mudança social”. 
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Essa modificação do indivíduo que luta em prol de uma transformação de sua realidade, 

e que consequentemente com ardor busca conquistar seu espaço dentro de uma sociedade que 

é construída em torno da movimentação do capital que visa à acumulação, condiz com o 

empenho dos indivíduos que sonham conquistar a tão sonhada terra.  

Para que essa modificação ocorra Santos e Silveira (2008, p.24) nos demostra “como 

um elemento não pode evoluir isoladamente, nem é capaz de se transformar sem arrastar os 

demais no seu movimento, o nosso problema não é o da evolução particular de um elemento, 

mas o da evolução global”, acarretando assim uma transformação do todo e não apenas de um 

indivíduo em particular. 

E para que tal evolução global em sociedade ocorra no caso dos assentamentos rurais o 

processo produtivo tem uma função primordial que é de proporcionar aos membros daquela 

comunidade uma relação de proximidade, onde o lucro dessa produção proporcionará melhorias 

na vida cotidiana desses trabalhadores rurais. Santos (2012, p. 33) levanta uma questão que 

deve ser pensada quando se fala em produção, pois “o espaço que, para o processo produtivo, 

une os homens, é o espaço que, por esse mesmo processo produtivo, os separa.”. 

Para que essa modificação ocorra Santos; Silveira (2008, p.24) nos demonstra “como 

um elemento não pode evoluir isoladamente, nem é capaz de se transformar sem arrastar os 

demais no seu movimento, o nosso problema não é o da evolução particular de um elemento, 

mas o da evolução global”, acarretando assim uma transformação do todo e não apenas de um 

indivíduo em particular. . Assim como Martins (2000) enfoca que não devemos,  

[...] esquecer de que sendo a questão agrária mais do que a questão dos antagonismos 
de classes sociais, é também uma questão estrutural maior do que a das questões 
econômicas, a questão da pobreza, a questão das injustiças sociais. Uma reforma desse 
tipo interessa não apenas aos pobres, como frequentemente se supõe. A principal 
frente de luta e as principais lideranças da luta pela reforma agrária vêm da classe 
média, ainda que de uma classe média recente, e não raro de intelectuais que não têm 
nenhum vínculo com a terra ou a agricultura, razão, aliás, das muitas distorções que 
tem alcançado o debate político sobre o tema. (MARTINS, 2000, p.101). 

Trata-se portanto de entender a questão agrária como uma atividade de inclusão do 

trabalhador rural que busca seu espaço perante uma sociedade capitalista de classes, onde 

podemos perceber que a interação entre os membros dessa comunidade proporcionam uma 

relação de força para que esses trabalhadores busquem a conquista de seu tão esperado 

território, constituindo assim uma relação em que a sejam componentes de uma comunidade 
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que foi proporcionada através de uma luta constituída a partir de uma relação de entre esses 

mediadores que buscaram uma melhoria nas condições de vida para esses trabalhadores. 

Torna-se evidente que o assentamento não possui apenas a finalidade de proporcionar 

ao trabalhador rural um espaço no qual ele possa ocupar e permanecer ali, mas sim assegurar 

aos membros desse assentamento a possibilidade que eles possam modificar a sua vivência e 

assim construir uma nova realidade, constituindo assim uma interação entre essa comunidade 

recém-inserida neste território fruto de um embate entre classes. Assim concede as famílias 

assentadas uma maneira de construírem uma relação em que sua existência em meio à sociedade 

seja dignificada a partir da sua interação com a terra compondo uma realidade na qual não sejam 

apenas os proprietários da terra, mas sim os articuladores da modificação daquele território que 

agora o pertence. 

Pois de fato o trabalhador que se encontra ali inserido naquele território conquistado a 

partir da luta contra as divergências de classes poderá modificar as suas realidades a partir da 

interação entre o meio e o próprio homem e assim por em evidencia naquele ambiente em que 

se encontra inserido a sua essência. De tal forma que podemos perceber uma transformação 

desse trabalhador assim como evidencia Santos (2014, p.31) ao falar do “ser metamorfoseado 

em existência por intermédio dos processos impostos por suas próprias determinações, as quais 

fazem aparecer cada forma como uma forma-conteúdo, um indivíduo capaz de influenciar a 

mudança social”, ou seja, a mudança da comunidade geral que ali se encontra inserida, 

conseguindo assim influenciar no engrandecimento pessoal de cada um dos membros desse 

assentamento a partir dos processos de produção, em que se observa uma interação de todos.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta perspectiva observamos que o campesinato brasileiro ao longo da história vem 

sofrendo investidas do sistema capitalista de produção, que em suas manifestações de 

reprodução continua do capital, subjuga o camponês que busca sua manutenção dentro território 

de reprodução de suas atividades não capitalista. 

Ao longo da história verificamos que conflitos entre os latifundiários e os camponeses 

moldaram a estrutura campesina, vemos ainda que todos os processos de busca por revoluções 

que colocava os direitos camponeses como ponto principal, foram derrotados ainda em sua 

base, assim como Canudos, Contestado, em Formoso e Trompas, e também no que ocorreu na 
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Guerrilha do Araguaia na Região Oriental da Amazônia Legal, que derrotada pelas ações do 

Estado em favorecimento dos latifundiários da região. 

Desta forma notamos que o sistema capitalista de produção é o agente de transformação 

do campo brasileiro, destruindo assim a classe campesina, retirando o camponês de sua terra, 

favorecendo assim o latifundiário que mantem vivo o agronegócio, que é o agente de 

reprodução do capital, que garante ao sistema capitalista uma parcela de suas lucratividades. 

Os camponeses então como agente de resistência mantem sua constante luta para sua 

manutenção na terra, ou retomada de sua posse, para que sua relação de pertencimento não se 

perca em virtude de tais processos de subjugação e deterioração que é imposto pelos donos do 

capital. 
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REPRODUÇÃO SOCIAL EM ASSENTAMENTOS RURAIS PARAIBANOS: 

ASSENTAMENTO SOCORRO 

 

Morgana Beatriz Souza da Silva,  

Sylvana Kelly Marques da Silva 

Resumo: 

A seguinte pesquisa tem como intuito levantar as seguintes questões: Como se deu a construção 

dos assentamentos rurais na Paraíba? Quais foram os atores sociais envolvidos nesse processo 

de reordenamento agrário paraibano? Qual o significado da terra para a reconstrução do mundo 

vivido? Qual a situação vivida pelas famílias assentadas na região do Brejo Paraibano no século 

XXI? De que maneira a redistribuição de terras transforma as relações de dominação e 

dependência antes estabelecidas entre grandes proprietários e pequenos agricultores? Partindo 

história da luta e resistência pela reforma agrária, analisamos o desempenho socioeconômico 

do assentamento, que fica no Distrito Santa Maria, na cidade de Areia, Brejo Paraibano. Possui 

45 famílias assentadas, tendo histórico de desapropriação desde 1999. Os materiais de pesquisa 

específicos para aprofundamento do plano de trabalho foram levantamento bibliográfico, 

entrevista, transcrição de vídeo sobre o assentamento e visita à cidade de Areia. Ao iniciar a 

pesquisa, foi realizada a formação de cadernos de referências com artigos, teses e dissertações 

que tivessem relação direta com a reforma agrária e o Brejo Paraibano. Concomitantemente, 

participei de uma extensão chamada Caminhos do Roçado, onde uma das atividades era um 

grupo de leitura de sociologia rural com ênfase no rural paraibano, que foi primordial como 

complemento para a pesquisa, na utilização de bibliografia totalmente vinculada ao espaço e 

aos atores sociais alvo. Teve um período específico para a busca do material referencial e em 

seguida foi necessário uma dedicação especial à leitura completa. Após a leitura, foi investigado 

qual seria a melhor forma de análise, sendo o foco maior das três pesquisas trabalho com história 

oral, que “consiste na realização de entrevistas gravadas com indivíduos que participaram de, 

ou testemunharam, acontecimentos e conjunturas do passado e do presente.” (PINSKY, 2015, 

p. 155). Sendo assim, realizando entrevistas e fazendo visitas para aplicação de questionários e 

oficinas com uso de metodologias participativas. Como designado por Paul, “O primeiro ponto 

é a preparação de informações básicas, por meio da leitura ou de outras maneiras. A importância 
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disso varia muito. A melhor maneira de dar início ao trabalho pode ser mediante entrevistas 

exploratórias, mapeando o campo e colhendo idéias e informações. Com a ajuda destas, pode-

se definir o problema e localizar algumas das fontes para resolvê-lo.” (THOMPSON, 2002, p. 

254) No caso do assentamento Socorro, não chegou a haver visita ao local específico para 

aplicação de questionário ou visita etnográfica, porém, o grupo foi a campo, na cidade de Areia, 

dia 1 de setembro de 2017, onde foram colhidas gravações que posteriormente foram 

transcritas. Tais materiais citados até o momento foram de relevância extrema para entendermos 

os fluxos migratórios que ocorriam na cidade, juntamente da história do assentamento, o 

panorama vivido desde seu surgimento até a atualidade. A região pesquisada trata-se da 

microrregião do Brejo Paraibano (sendo concentrada particularmente na cidade de Areia), 

situada na mesorregião do Agreste Paraibano, região Nordeste do Brasil. É chamada de Agreste 

toda área que é localizada entre a zona da mata e o sertão. Apresenta região semiárida e há 

predominância do bioma caatinga. Dentro de tal área é possível encontrar pequenas áreas 

úmidas e também brejos, como o que será caracterizado a seguir: "Por Brejo, designam-se as 

regiões de invernos abundantes, renovados anualmente, onde a água dos poços e fontes é doce 

e pode servir ao consumo humano; a vegetação pode ser mata, quando espontânea, ou árvores 

frutíferas, quando plantadas. É a região ocupada por excelência pela cana-de-açúcar, onde se 

localizam os engenhos de rapadura e aguardente e as usinas de açúcar." (GARCIA, 1990, p.19) 

O Brejo paraibano está localizado na parte oriental do Planalto da Borborema, também 

conhecido como chapada ou serra da Borborema. Possui área territorial de 1.202,1km² e 

corresponde a 2,1% do território do estado. Tem população estimada de 115. 853 habitantes 

(IBGE, 2017) e é dividida em oito municípios, dentre eles: Alagoa Grande, Alagoa Nova, Areia, 

Bananeiras, Borborema, Matinhas, Pilões e Serraria. "Pode-se dizer da Paraíba que o 

povoamento do seu território tanto se processou do litoral para o centro como do centro para o 

litoral. Quando se deu a ligação do sertão com a capital, o brejo já estava mais ou menos 

povoado, servido de uma estrada vicinal que atravessava o Sertão de Bruxaxá, na direção do 

interior." (ALMEIDA, 1980, p. 4,5)Está designada como "região está entre as regiões 

nordestinas de mais forte emigração desde o final dos anos 40. O grande fluxo migratório 

enfatiza a ligação entre o declínio de grandes plantações voltadas para a exportação de produtos 

primários e o crescimento do mercado de trabalho industrial. O Brejo paraibano apresentava 

uma elevada densidade de população e voltava-se para a produção de cana-de-açúcar (nos 

vales), além de milho, mandioca e frutas." (GARCIA, 1990; DGEOC, 1965) A cidade a ser 
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destacada no decorrer da pesquisa é o município de Areia, que segundo Horácio, não sei sabe 

ao certo quando teve começo tal cidade, “ Tudo indica, entretanto, que foi do fim do século 

XVII para o princípio do XVIII, podendo situar-se o fato ao redor do ano 1700.” (ALMEIDA, 

1980) Tal cidade era conhecida como Sertão de Bruxaxá, tendo nome originado decorrente à 

presença indígena que primitivamente habitava a região. As terras de Areia eram habitadas 

pelos índios Bruxaxás, da grande nação Cariri. Os poucos que por lá existiam, seja pela índole 

pacífica, seja pelo temor dos potiguara, seus tradicionais inimigos, pouco trabalho deram em 

ser assimilados ao convívio dos brancos. "Quanto tempo Areia foi conhecida pelo nome de 

Sertão de Bruxaxá não parece questão difícil de ser resolvida. Ainda em 1760, segundo as cartas 

de sesmaria, aparece com a denominação de Sertão de Bruxaxá, mas dez anos depois, em 1770, 

já se lhe atribui o nome de Areia." (ALMEIDA, 1980, p. 7). Assim como a produção do espaço 

agrário da região do Brejo, a cidade de Areia se deu com base em ciclos econômicos movidos 

pela monocultura e pecuária. Foram eles: o algodão, no século XIX, que até então não era tão 

destacado quanto o primeiro. No mesmo século, o Brejo tinha uma estimada produção de 

algodão, sendo sustento da economia local em 1817; Em seguida foi a vez da cana-de-açúcar, 

beneficiada pelas condições de solo e clima da região; Por último, em 1940, dá-se início ao 

ciclo do agave, tendo duração somente até os anos de 1950. Substituindo o último ciclo, 

intensificou-se a produção do aguardente e da rapadura são retomadas. Após esse período 

iniciam-se os fluxos migratórios do Brejo para o Sudeste. As análises correntes dos economistas 

ou sociólogos que se interessam por tal tipo de fluxos migratórios enfatizam a ligação entre o 

declínio das grandes plantações voltados para a exportação de produtos primários e o 

crescimento do mercado de trabalho industrial. (GARCIA, 1990, p.12). Afrânio Garcia (1990) 

também aponta que nos últimos 50 anos verifica-se que esse fenômeno está ligado à mudança 

nos padrões de residência dos trabalhadores , pois muitos passam a residir fora das 

propriedades, e também à mudanças nas relações de trabalho com os grandes proprietários 

açucareiros. Em sequência, a Usina Santa Maria, onde fica o assentamento Socorro, começou 

a moer em 1932 (MENEZES, MALAGODI, MOREIRA, 2013). Em 1970 a expansão da cana 

cresceu significativamente, com a implantação do Proálcool, redefinindo a região canavieira da 

Paraíba, incorporando novos municípios e expendindo a fronteira canavieira. Esse avanço da 

cana provocou a expulsão e expropriação de moradores, parceiros e foreiros (MOREIRA, 

TARGINO, 1997). Começou então a empregar mão de obra de moradores. O usineiro acabou 

se tornando figura mais poderosa do que os senhores-de-engenho, sem capacidade de competir 
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com as atividades usineiras. Sendo assim, só forneciam matéria prima, diminuindo seu poderio 

tanto nos aspectos políticos quanto econômicos. Então, passamos a ter uma dimensão maior do 

histórico de luta dos assentados e da região em que eles encontram-se inseridos. Tendo 

conhecimento sobre a reforma agrária de uma forma ampla, dando uma visibilidade maior à 

realidade pós distribuição de terras. O aparecimento dos assentamentos cumpre um duplo papel 

histórico: de um lado, minimiza os efeitos sociais e políticos do fracasso do projeto 

agroindustrial, consubstanciado na usina e, de outro, cria uma alternativa de emprego e renda 

para a população rural, abrindo assim espaço para processos de de reconversão produtiva 

(MALAGODI; MENEZES; MOEIRA; 2012, P. 341). A partir do referencial teórico e das 

entrevistas, tivemos um panorama da realidade dos assentados e da maneira que suas vidas 

mudaram após serem beneficiados. A forma que se relacionam e como lidam com as questões 

da terra, do uso do solo, das formas de relação e dos benefícios que o governo pode trazer, como 

alguns programas e projetos que foram ofertados, como o PNAE, PRONAF, Projeto Cooperar. 

O agricultor hoje passa a ser administrador do seu próprio trabalho e do que planta. Tem respeito 

pela terra, pela sua preservação e pelos companheiros de luta que se uniram em busca do bem 

em comum, na busca de políticas públicas para o assentamento, melhorias de vida e justiça 

diante do cenário político sombrio em que vivemos, principalmente para o trabalhador rural. 
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ANÁLISES DA POLÍTICA DE IMPLANTAÇÃO DE ASSENTAMENTOS EM 

SÃO JOSÉ DO PEIXE: UMA ABORDAGEM SOBRE O ASSENTAMENTO LAGOA 

DA SERRA I. 

 
Pedro Vieira de Sousa;  

Thalia de Oliveira Freire;  
José Iomar Oliveira de Carvalho. 

Resumo 

O presente artigo tem como objetivo discutir a política de implantação de assentamentos rurais em São José do 
Peixe, para isso utilizou-se como recorte o caso do assentamento Lagoa da Serra I. O estudo foi realizado por meio 
de duas etapas, as quais destacam o levantamento bibliográfico e documental onde buscou-se estabelecer um 
quadro teórico e conceitual para subsidiar as discussões, bem como, a pesquisa de campo, que proporcionou o 
contato direto com a realidade estudada. Constatou-se que o modelo de reforma agraria implantado em São José 
do Peixe, por conta de deficiência na infraestrutura e falta de investimento na produção, não resulta em medidas 
efetivas para promover justiça social no campo.    

Palavras-chave: Políticas, Reforma Agrária e Assentamentos. 

1. INTRODUÇÃO 

A lógica de implantação de assentamentos rurais no Brasil a anos vem ganhando espaço 

no debate agrário nacional, tal atenção é dada devido a concentração fundiária que marca a 

realidade agraria do país aliada ao modelo ineficiente de reforma agraria que vem sendo 

implantado. 

No meio agrário brasileiro a desigualdade de acesso a terra resulta na desigualdade 

socioeconômica, uma vez que, a falta de acesso a terra está diretamente relacionada com as 

dificuldades na produção de renda. A respeito dessa questão, o Plano Nacional de Reforma 

Agrária do Brasil (BRASIL, 2003, p. 12) coloca que “os pobres do campo são pobres porque 

não têm acesso à terra suficiente e políticas agrícolas adequadas para gerar uma produção apta 

a satisfazer as necessidades próprias e de suas famílias”. Tais argumentos permite entender que 

os problemas enfrentados pela população pobre no campo brasileiro são de caráter 

eminentemente político. 

Nesse contexto a presente pesquisa busca discutir a lógica de implantação de 

assentamentos rurais em São José do Peixe-PI, bem como os resultados do modelo de reforma 

agraria implantado no município. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O meio rural piauiense assim como nos demais estados do Brasil é dotado de uma serie 

de realidades que acabam produzindo e reproduzindo desigualdades no espaço, sejam elas 

relacionadas ao desenvolvimento socioeconômico ou ao acesso à terra, bem como aos meios de 

produção.  

Para Carvalho (2013), a concentração fundiária piauiense decorre de uma série 

acontecimentos históricos fazendo com que na atualidade sejam encontrados no mesmo espaço 

atores sociais oposto como um grande latifundiário e o trabalhador sem-terra. 

Uma das ações do estado frente a concentração fundiária presente no Piauí tem sido a 

política de implantação de assentamentos rurais, sobre tal política no estado do Piauí, destaca-

se os seguintes casos. 

São comuns casos de assentamentos criados em razão da desterritorialização de 
camponeses em virtude da execução de grandes empreendimentos orquestrados pelo 
Estado, como a criação de barragens, hidroelétricas e outras obras estruturantes 
voltadas, na maioria das vezes, para atender às necessidades de produção e circulação 
do modo capitalista de produção. Já outros assentamentos rurais são resultado da 
intervenção do Estado no processo de negociação entre grandes proprietários e 
pequenos produtores sem terra, fato que torna o Estado um agente imobiliário ao invés 
de promotor da justiça social (CARVALHO, et. al. 2013, p. 44). 

O assentamento Lagoa da Serra I se insere na lógica da “Reforma Agrária de Mercado” 

onde há a intervenção do estado no processo de compra das terras, nesses casos o estado atua 

como agente imobiliário que intermedia o processo de compra e venda de terras. Fernandes 

(2001) argumenta que essa modelo de “reforma agrária” descaracterizam o modelo de reforma 

agrária defendido pelos movimentos sociais, pois essa politica acaba deixando de lato os ideais 

camponeses de luta pela terra.  

Para entender os processos relacionados a formação da estrutura agrária piauiense faz-

se necessário levar em consideração o papel do Estado como fomentador da produção e 

reprodução espacial do campo piauiense. Segundo o Plano de Reforma Agrária do Estado do 

Piauí- 2003/2010 (PRRA),  

No Estado do Piauí, nenhuma ação pública para modificar a estrutura fundiária fora 
anteriormente adotada, à exceção de um único fato, o confisco, pela Coroa Portuguesa 
em 1760, das terras dos Jesuítas (16.000 km2), que a partir de então passaram a 
integrar o patrimônio estatal. Com a Constituição de 1946, essas “fazendas nacionais” 
passam ao patrimônio estadual, como “fazendas estaduais”, somente nos anos 70 se 
tornando objeto de políticas fundiárias. A Reforma Agrária tem mesmo início com a 
intervenção do Governo Federal no âmbito da política de colonização, através da 
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criação, em 1932, do Núcleo Colonial de David Caldas (350 famílias) e, em 1959, do 
Núcleo Colonial do Gurguéia (260 famílias), ações localizadas e sem continuidade, 
sem impacto na alteração da estrutura agrária estadual. Já a Lei Estadual nº 3.271/73 
incorpora as terras devolutas ao Patrimônio da Companhia de Desenvolvimento do 
Piauí – COMDEPI, autorizando a alienação de terras públicas a empresários 
interessados em investir, no Piauí, mediante a apresentação de projetos de 
desenvolvimento. A facilidade de acesso a recursos federais altamente subsidiados e 
a incentivos fiscais e financeiros administrados pela Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE (Fundo de Investimentos do Nordeste - 
FINOR e outros), provocou uma verdadeira corrida às terras piauienses, sem 
mencionar as iniciativas da Diocese de Oeiras e do padre José de Anchieta M. Cortez, 
através da Ação Social do Vale do Gurguéia, que implantam várias colônias de 
agricultores no sul do Estado. Esta também, a experiência piloto de redistribuição de 
terras desenvolvidas no âmbito do POLONORDESTE/Projeto de Desenvolvimento 
Rural Integrado Vale do Parnaíba, através do qual cerca de 197 mil hectares de terras 
foram adquiridas e redistribuídas para aproximadamente 3.653 famílias de 
trabalhadores rurais sem terra (INCRA.; et al. 2003, p.19). 

Conforme pode-se perceber na análise das políticas de incentivo ao desenvolvimento 

rural no Piauí, ocorre uma diferenciação na efetividade com que essas são implantadas, é 

possível perceber segundo Carvalho (2013) a diferença de eficiência das politicas destinadas 

aos grandes e pequenos produtores rurais. Nesse contexto, a ação do estado tem se colocado 

como instrumento promotor da desigualdade no campo, pois, além da ineficiência das medidas 

existentes direcionadas ao pequeno trabalhador sem terra, é possível observar projetos que 

estimulam o desenvolvimento de empresas vinculadas ao grande capital no território piauiense. 

Diante dessa conjuntura, faz-se necessário entender a urgente necessidade de um amplo 

processo de reforma agraria que vá para além da distribuição de terras, mas que busque 

proporcionar condições para o desenvolvimento social da população pobre do campo. O próprio 

Estado Brasileiro, através da constituição Federal e do seu Plano Nacional de Reforma Agrária 

(PNRA) reconhecem essa necessidade, embora pouco tenha se efetivado para resolver o 

problema.  

A reforma agrária é mais do que um compromisso e um programa do governo federal. 
Ela é uma necessidade urgente e tem um potencial transformador da sociedade 
brasileira. Gera emprego e renda, garante a segurança alimentar e abre uma nova trilha 
para a democracia e para o desenvolvimento com justiça social. A reforma agrária é 
estratégica para um projeto de nação moderno e soberano (BRASIL, 2003, p.5). 

O assentamento abordado nesse estudo se insere no contexto da Reforma Agraria de 

Mercado (RAM), onde o estado atua possibilitando a compra da terra pelos pequenos 

produtores por meio de empréstimos que na maioria das vezes resultam no endividamento das 

famílias assentadas, uma vez que as condições oferecidas aos trabalhadores não lhes permite 
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tirar o sustento para suas famílias e quitarem suas divindades junto aos bancos, conforme aponta 

os moradores. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a execução da pesquisa, realizou-se um levantamento bibliográfico e documental 

sobre a política de implantação de assentamentos da reforma agraria de mercado e seus 

impactos na estrutura agraria brasileira, bem como, documentos que permitiram entender o 

processo de criação do assentamento Lagoa da Serra I. 

Nessa etapa realizou-se o levantamento de livros, artigos científicos, teses e dissertações 

de modo a estabelecer o embasamento teórico suficiente para análise dos quadros apresentados.   

Quanto ao trabalho de campo, foram realizadas duas visitas. A primeira foi realizada no 

mês de setembro e a segunda no mês outubro de 2019.  

Na primeira visita de campo, fizemos um levantamento de dados primários através da 

aplicação de questionários às famílias assentadas. Para a execução dessa primeira abordagem, 

foram utilizados questionários de múltipla escolha, em que se buscava sondar as principais 

dificuldades enfrentadas pelas famílias assentadas, bem como, questões relacionadas à 

infraestrutura e apoio por meio de políticas públicas para elevar a produtividade no 

assentamento.  

No segundo trabalho de campo, foram realizadas entrevistas com os representantes da 

associação dos assentados e outros moradores. Para a efetivação dessa segunda etapa, foram 

aplicadas entrevistas semiestruturadas que versavam sobre o processo de implantação do 

assentamento.  

4. RESULTADOS 

4.1 Lógica de implantação do assentamento Lagoa da Serra I em São José do Peixe 

O assentamento Lagoa da Serra I inaugurado no dia 30 de março 2007, localizado no 

município de São José do peixe, no sudoeste do Piauí, surgiu em consequência da intervenção 

do Estado com o processo de negociação entre um grande proprietário e pequenos produtores 

sem-terra. 
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Essa política, implantada durante o governo Fernando Henrique Cardoso por volta de 

1996-1997, é considerada por Fernandes (2001) como uma medida proposta para amenizar o 

clima de tensão no campo brasileiro em detrimento da justiça social que esta deveria promover. 

Segundo Coca (2013) a RAM é uma proposta de reestruturação fundiária sem que haja 

a desapropriação, para o autor: 

Ela é implantada através de linhas de financiamento, de maneira com que os lotes 
devem ser pagos posteriormente pelos camponeses que por ela são beneficiados. No 
Brasil, existem 17.752 empreendimentos oriundos deste modelo de reforma agrária. 
A região Sul possui 62% do total, ficando o Nordeste em segundo lugar, com 25%. 
Entretanto, quando analisamos que trata do número de famílias nos projetos, vemos 
que o Nordeste concentra 72%, ficando em primeiro lugar e o Sul 13%, ocupando a 
segunda posição (COCA, 2013, p. 182).  

Desse modo, a lógica de implantação do assentamento Lagoa da Serra I, não é diferente 

da realidade de grande parte dos assentamentos existentes no campo brasileiro, onde o estado 

financia a compra junto com os programas de crédito fundiário e atua como agente imobiliário 

em vez da desapropriação dos grandes latifúndios, o que torna essa realidade ainda mais 

preocupante. 

O presidente da associação de trabalhadores afirma que a falta de assistência técnica e 

apoio à produção é um dos principais problemas apresentados pelo modelo de reforma agraria 

em questão. Para Fernandes (2001) os problemas referentes a questão agrária não se resolvem 

com uma simples distribuição de terras ou em tornar o sem-terra apto a adquirí-las por meio da 

compra. Mudar essa realidade requer transformações estruturais, com a construção de novas 

relações de poder, com participação efetiva dos trabalhadores nas políticas públicas, visando a 

democratização das terras brasileiras. 

Segundo Ariovaldo Umbelino de Oliveira: 

A reforma agrária constitui-se, portanto, em um conjunto de ações 
governamentais realizadas pelos países capitalistas visando modificar a estrutura 
fundiária de uma região ou de um país todo. Ela é feita através de mudanças na 
distribuição da propriedade e ou posse da terra e da renda com vista a assegurar 
melhorias nos ganhos sociais, políticos, culturais, técnicos, econômicos (crescimento 
da produção agrícola) e de reordenação do território. Este conjunto de atos de governo 
deriva de ações coordenadas, resultantes de um programa mais ou menos elaborado e 
que geralmente, exprime um conjunto de decisões governamentais ou a doutrina de 
um texto legal (OLIVEIRA, 2007, p. 63). 

A proposta inicial para o assentamento Lagoa da Serra I, dado o nome de “fundação da 

associação dos jovens produtores da lagoa da serra” segundo consta na ata de reunião para 
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criação do assentamento, era de fazer a aquisição de terras e construção de casa, assim como, a 

implantação de 07 HA de área irrigada, com a construção de reservatório, aquisição de 

equipamentos para irrigação, preparo de área e custeio de uma safra da cultura da melancia, 

com o valor de 109.570,30 R$, proposta essa feita pelo engenheiro agrônomo responsável por 

encaminhar o projeto para aquisição de recursos junto ao PCPR (programa de combate à 

pobreza rural), para a liberação do financiamento.  

Dentre essas propostas, é importante ressaltar que 11 anos após a sua inauguração 

apenas a etapa de aquisição das terras foi executada completamente, as atividades produtivas 

nunca foram implantadas e quanto a construção de moradias, as obras ainda se encontram 

inacabadas e com muitas residências abandonadas, conforme mostrado na fotografia 1. 

Fotografia 1. Moradia abandonada no assentamento Lagoa da Serra I 

 
Fonte: Registrada pelo autor 

O atual presidente da associação de trabalhadores assentados afirma que, desde o início 

da construção já havia um grande número de abandono, segundo ele o responsável por 

orquestrar a criação do assentamento já levava as famílias para o assentamento mesmo antes da 

sua conclusão, o que evidencia a falta de organização e compromisso com o desenvolvimento 

social dos assentados, deixando a entender que o objetivo principal era a venda das terras e não 

promover condições para o desenvolvimento social das famílias assentadas.  

Tal realidade levou grande número dos assentados a abandonarem suas casas em busca 

de trabalho em outras regiões, além disso, outros fatores também contribuíram para o abandono, 

dentre eles destacam a falta de recursos, a estiagem prolongada e a falta de assistência técnica.  

Tendo em vista que o objetivo da criação do assentamento era de diminuir a migração 

de jovens para outras regiões, bem como, proporcionar o aumento da renda familiar  dos 
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assentados, fazendo com que os mesmos produzissem para o seu sustento e para manter o 

mercado local, deve-se enfatizar que o objetivo da implantação do assentamento  não foi posto 

em pratica, uma vez que a infraestrutura apresentada não ofereceu condições para o seu 

desenvolvimento produtivo.  

Nesse contexto fica evidente que o modelo de Reforma Agraria de Mercado (RAM) é 

sempre objeto de debate por não promover justiça social no campo e nem proporcionar 

condições para o desenvolvimento dos pequenos produtores sem-terra, o que permite se chegar 

à conclusão que a reforma agraria no Brasil, de fato, ainda não aconteceu. 

4.2 Abordagem sobre realidades enfrentadas pelos moradores do assentamento Lagoa da 
Serra I 

O assentamento Lagoa da Serra I no município de São José do Peixe apresenta uma série 

de questões importantes para discussão sobre a questão agrária no interior do Piauí. As 

discussões aqui estabelecidas buscam apresentar as consequências da implantação de 

assentamentos da reforma agrária de mercado em São José do Peixe.  

Na pesquisa foi abordado sobre quais seriam, na opinião dos assentados, os principais 

problemas de ordem socioeconômica manifestado no assentamento, detectou-se que a falta de 

água é a maior dificuldade enfrentada pelas famílias assentadas. Para 85% dos moradores esse 

é o principal problema de ordem socioeconômica apresentado no assentamento em questão, os 

demais assentados 15% não souberam responder por não residirem no assentamento.  

Desse modo, é possível identificar que para aqueles que, de fato, residem no 

assentamento em questão, a falta de água ainda é um problema que assola a realidade do 

assentamento, implicando tanto nos afazeres domésticos quanto nas atividades produtivas. É 

importante ressaltar que a água disponível aos assentados vem de um outro assentamento 

vizinho, tal realidade potencializa problema e torna ainda mais nítida a falta de infraestrutura 

presente no mesmo.  

No assentamento Lagoa da Serra I encontra-se uma infinidade de problemas típicos da 

reforma agrária de mercado, um deles é o endividamento dos assentados, uma vez que grande 

parte dos produtores não conseguem, por meio das atividades desenvolvidas nos assentamentos, 

produzir o equivalente ao seu sustento e gerar excedente para a quitação das prestações da terra.    

Nessa perspectiva buscou-se entender, a partir dos assentados, quais os reais motivos 

para a inadimplência referente às parcelas da terra, os resultados obtidos estão apresentados no 

gráfico a seguir. 
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Gráfico 1.  Motivos da inadimplência quanto a quitação das terras 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

De acordo com o gráfico, foi possível constatar as seguintes situações: segundo 33% 

dos entrevistados a inadimplência é resultado da falta de interesse dos sócios, pois nunca 

conseguiram entrar em um consenso para que todos concordem em pagar, além da desconfiança 

por conta das falhas desde a implantação do assentamento, 17 % disseram que é a falta de 

capital, pois no assentamento não possui meios de adquirir renda e o pouco que ganham 

geralmente por meio de aposentadoria ou benefício do governo como o bolsa família é 

destinado ao sustento familiar, 8% responderam que o motivo da inadimplência está 

relacionado com a falta da conclusão das moradias, uma vez que a interrupção das obras 

levaram muitos moradores a abandonarem as suas residências e com isso deixando de cumprir 

suas responsabilidades relacionadas ao debito da terra. Os outros 8% responderam que é a falta 

da assistência técnica e 34% não souberam responder. 

Tal situação evidencia a falta de organização na política de reforma agraria em questão 

e mostra que o assentamento Lagoa da Serra I não dispõe das condições mínimas para o 

desenvolvimento de seus assentados. Quando não há o desenvolvimento, sobretudo produtivo, 

não há geração de renda o que dificulta a quitação das prestações da terra.  

Segundo Sparovek (2003, p. 159) em uma visão mais abrangente, a analise dessa 

politica assume uma dimensão sombria: 

[...] é o fato de alguns milhares de brasileiros verem uma opção de vida em 
assentamentos nos quais, sob um ponto de vista consensual, as condições de vida são 
precárias (faltam escolas, casas, abastecimento de água, tratamento de esgoto, 
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atendimento de saúde e transporte) e a ação operacional do governo em resolver esses 
problemas ser pouco eficiente (SPAROVEK, 2003, p. 159).  

Outo ponto importante a ser discutido no que se refere a questão agraria brasileira diz 

respeito a falta de programas de apoio ao pequeno produtor, no assentamento Lagoa da Serra I 

questionou-se aos assentados sobre a existência de programas de incentivo à produção, os 

resultados obtidos mostram o descaso com que é tratado a pequena produção nos assentamentos 

rurais da reforma agrária de mercado no país.   

Relacionado às políticas de incentivo por parte do governo, todos os entrevistados 

envolvidos na pesquisa responderam que não recebem nenhum tipo de investimento, o que vem 

tornando a situação cada vez mais crítica, dessa forma, fica evidente que a mobilização pela 

implantação do assentamento Lagoa da Serra I se restringiu apenas à venda da terra. 

Para Sparovek (2003), as políticas de apoio aos assentamentos por parte do governo, em 

todos os seus níveis, devem ser de longo prazo. Segundo o autor de início, deveriam envolver 

fases de uma atuação mais intensiva e voltada à implantação de infraestrutura básica, uma vez 

que nessa etapa o assentamento está em fase de implementação. Posteriormente, deveriam ter 

o objetivo de integrar os projetos no contexto regional visando o acesso a serviços e benefícios 

desvinculados das ações de intervenção fundiária direta ou da lista de obrigações assumidas 

pelo governo no momento da criação dos projetos. 

Outro ponto relevante para esse estudo diz respeito ao nível de satisfação daqueles que 

ainda residem no assentamento, na oportunidade questionou-se junto aos assentados que se os 

mesmos gostam e se sentem felizes com as realidades vivenciadas no Lagoa da Serra I, as 

respostas estão sintetizadas no gráfico a seguir. 

Gráfico 2. Nível de satisfação dos assentados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para esse questionamento obteve-se os seguintes resultados: 34% dos entrevistados 

afirmaram gostar de residir no assentamento, devido a facilidade de criar alguns animais, 

mesmo sem ter nenhum acompanhamento técnico ou recurso, é importante ressaltar que alguns 

dos assentados já ingressaram no assentamento com algum tipo de rebanho, seja bovino, 

caprino ou suíno, 8% disseram que sim pelo fato de sempre terem morado na zona rural quando 

criança, 58% afirmaram que não gostam e residem no assentamento apenas por falta de opção, 

nenhum assentado afirmou gostar por conseguir tirar seu sustento no assentamento.  

Os dados apresentam uma significativa parcela de assentados que saíram do 

assentamento para residirem na cidade em busca de melhores condições de vida, nesse caso 

faz-se necessário refletir sobre qual o sentimento de identidade com a terra que tem um 

assentado que não vive no assentamento?  Além disso, como esperar a prática de atividades 

produtivas e o desenvolvimento de identidade com a terra em um assentamento que não oferece, 

se quer, as condições básicas de infraestrutura? 

O debate sobre o nível de qualidade dos assentamentos rurais está relacionado com a 

sua capacidade produtiva, nessa discussão a oferta de assistência técnica é um dos fatores que 

contribuem para o desenvolvimento produtivo e consequentemente a produção de renda no 

assentamento.   

 No que se refere à assistência técnica, a opinião dos assentados foi unânime, uma vez 

que todos eles informaram que nunca tiveram nenhum tipo de assistência técnica ou orientação 

para elevar a produtividade no assentamento, sendo esses um dos maiores obstáculos para o 

desenvolvimento da agropecuária local.   

A falta de assistência técnica é um dos problemas mais relevantes e responsáveis pela 

baixa produtividade nos assentamentos rurais da reforma agrária de mercado, uma vez que sem 

orientação técnica o setor produtivo do assentamento tem se baseado em técnicas produtivas 

ultrapassadas e ineficientes, o que impede o desenvolvimento da produção e consequentemente 

socioeconômico do assentamento.  

Com o intuito de realizar um panorama geral das principais dificuldades vivenciadas 

pelos moradores do assentamento Lagoa da Serra I, questionou-se sobre quais os principais 

fatores que dificultam o desenvolvimento social e econômico das famílias que residem no 

assentamento, as informações coletadas estão no gráfico a seguir.   

Gráfico 3. Panorama das principais dificuldades vivenciadas pelos assentados 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

De acordo com os dados coletados, constatou-se que 46% das pessoas apontaram a falta 

de água como um dos problemas que mais afetam o desenvolvimento das atividades do 

assentamento, em pleno semiárido piauiense, a oferta de água é um dos fatores preponderantes 

para o desenvolvimento produtivo e social no campo, 23% das pessoas disseram que a falta de 

emprego é o principal problema vivenciado pelos assentados, levando-os a migrar para outras 

regiões em busca de emprego, 8% dos assentados responderam que a falta de interesse dos 

próprios moradores é o que dificulta a dinâmica do assentamento, para 15% dos moradores 

responderam que a maior dificuldade vivenciada no assentamento Lagoa da Serra I está 

relacionado com a moradia, uma vez que 12 anos após sua inauguração muitas casas ainda 

encontram-se inacabadas. 

Por fim, observa-se que a grande maioria dos assentados gostam do assentamento, 

porem problemas como: a falta de agua, a falta de assistência técnica, a falta de recurso, as 

condições precárias de moradia, entre outros motivos, estão obrigando os assentados a 

abandonarem o assentamento, tendo em vista que todos esses requisitos são de grande 

importância para o desenvolvimento da dinâmica produtiva do assentamento em questão. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com o exposto percebe-se que a implantação do assentamento rural Lagoa da 

Serra I não atendeu os anseios da população sem terra do município de São José do Peixe. Trata-
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se de um modelo de reforma agrária que está totalmente desvinculado com os interesses da 

população pobre do campo. 

Na política de reforma agrária em questão não há desapropriação dos grandes 

latifúndios, muito menos condições de produção para as famílias assentadas, o que resulta em 

resultados pífios ano após ano. A principal consequência desse processo para os pequenos 

produtores são os baixos resultados na produção e o consequente abandono das propriedades e 

endividamento das famílias assentadas. 

Diante dessas analises, é extremamente pertinente questionar: A quem o modelo de 

reforma agraria implantado pelo governo Brasileiro atendeu? Ao pequeno produtor assentado, 

sem infraestrutura para produzir e endividado ou aos grandes latifundiários que vendem suas 

terras improdutivas? Ao refletir sobre tais questões chega-se a conclusão que o modelo de 

reforma agrária implantado em São José do Peixe-PI beneficiou a elite rural em detrimento dos 

pequenos trabalhadores sem-terra. 
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MST E REFORMA AGRÁRIA NA BAHIA: O CASO DO ASSENTAMENTO CHE 

GUEVARA EM BOA VISTA DO TUPIM-BA 

Ythana de Oliveira Santos1 
Janaina Paixão Pereira2 

 
Resumo  
Este artigo tem como objetivo apresentar as diferentes responsabilidades atribuídas ao Movimento Sem 

Terra (MST) no que se refere a dinâmica espacial de uma área, como é o caso do município de Boa Vista do 
Tupim, e o papel social do Movimento, além dos desafios enfrentados e os meios encontrados para a permanência 
dos trabalhadores rurais dessa localidade. Apesar de procurarem enxergar o mundo, no que diz respeito aos seus 
conceitos ideológicos, da forma mais comunitária possível, nem só da ajuda mútua consegue viver o MST, por 
isso o Movimento recorre a formação de associações e depende também da comercialização dos seus produtos 
para sua permanência em determinados locais. O presente artigo procura também mostrar a importância do 
Movimento na formação política e social dos indivíduos que fazem parte dos assentamentos e acampamentos. E 
apresentar as pautas e as transformações positivas que o Movimento promove no espaço geográfico, já que essa é 
uma responsabilidade para com a sociedade em que vivemos. Além do apoio bibliográfico, esse trabalho foi 
realizado devido a uma viagem de campo de uma turma de Geografia do terceiro ano do ensino médio e foi escrita 
através de relatos de assentados, acampados e dirigentes do MST da região.  

 
Palavras-chave: Espaço geográfico; Questão agrária; MST.  
 
 

 1.0 Introdução  

A questão agrária no Brasil, desde sua colonização, tem grande influência na sua 

configuração territorial e consequentemente na composição dos grupos conflitantes. Dentre 

esses grupos, temos os movimentos sociais do campo, que têm como objetivo principal a 

Reforma Agrária e, além disso, formam interações sociais que merecem destaque.  

A necessidade de explanar sobre os movimentos sociais do campo se faz urgente pelos 

ataques incessantes a essas organizações. Sabemos que a criminalização por parte da mídia é 

corriqueira e a violência aos trabalhadores rurais alcança níveis alarmantes. Por isso, apresentar 

suas pautas e as transformações positivas que essas associações promovem é uma 

responsabilidade para com a sociedade em que vivemos.  

A luta pela Reforma Agrária, embora seja a maior pauta de reivindicação do grupo não 

é a única coisa que os une, por isso esse artigo propõe-se a analisar as relações sociais 

constituídas através desse movimento. Como o MST e os demais movimentos mudam a 

configuração espacial de pequenos municípios, a exemplo de Boa Vista do Tupim? Qual é o 

papel social dessa organização?  

 
1 Graduanda em Geografia pela Universidade Estadual de Feira de Santana-BA/UEFS. E-mail: 
ythanaos@outlook.com 
2 Graduanda em Geografia pela Universidade Estadual de Feira de Santana-BA/UEFS. E-mail: 
paixaojanaina31@gmail.com 
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Este artigo tem por objetivo apresentar as considerações feitas numa visita ao 

Acampamento Mãe Terra e ao Assentamento Che Guevara pela turma do terceiro ano do 

Ensino Médio do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães em 21 de julho de 2017, aliadas 

aos conhecimentos geográficos adquiridos ao longo da disciplina Organização do espaço 

baiano, a exemplo das relações de poder e as dinâmicas territoriais que influenciaram na 

formação desse Movimento.  

Entre seus objetivos específicos estão: relatar o contexto histórico da organização do 

espaço agrário baiano e do movimento, mostrar os meios econômicos que o movimento 

encontra para se manter ativo, registrar de que forma esse movimento é capaz de promover a 

igualdade de gênero, descrever como a educação é inserida nesses locais.  

Em vista essas noções estabelecidas, esse artigo está disposto em cinco partes divididas 

em Introdução, breve contexto histórico da organização do espaço agrário na Bahia; Estrutura 

do Movimento Sem Terra e os desafios da permanência no município; Papel social do MST e 

Considerações finais, e em cada uma delas abordaremos de forma mais detalhada os resultados 

encontrados.  

 

2. Breve contexto histórico da organização do espaço agrário na Bahia  

    A partir da colonização, o território brasileiro foi dividido no sistema de sesmarias, 

que consistiu em terras doadas pela coroa portuguesa para ocupação e uso do solo da área 

conquistada. Esse sistema dividiu o território em 12 setores horizontais que influenciaram as 

atividades agrárias importantes para o desenvolvimento econômico do país, mas como 

consequência dificultaram pequenas produções locais de subsistência, pois a divisão não 

respeitou as culturas nativas.   

   Em 1850, a Lei de Terras favoreceu a concentração ainda maior de latifúndios no 

Brasil e foi outorgada pouco antes da abolição da escravatura e em paralelo a proibição do 

tráfico negreiro. Essa Lei dificultava o acesso a terras devolutas, que só poderiam ser obtidas 

através da compra junto com o governo, o que exigia grande quantidade de capital, aquisição 

em falta para imigrantes, pequenos camponeses e recém- libertos.  

  A partir de 1950 é implantado no Brasil um modelo agrário de monoculturas, que 

embora utilizado pela Coroa no início da colonização, nesse período toma proporções maiores 

e aliados importantes, o que transformou o espaço agrário significativamente. As monoculturas 
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aliadas ao estabelecimento de novas técnicas ocasionaram numa separação ainda mais severa 

do trabalhador rural e a terra, os agricultores tornaram-se dependentes do sistema industrial 

financeiro.   

     Isso ocasionou numa grande massa de trabalhadores sem-terra, já que com a 

modernização do campo e concorrência as máquinas tornaram-se grandes parceiros dos 

latifundiários. Assim, pequenos proprietários venderam a terra e migraram para a cidade, não 

em busca de melhor qualidade de vida, mas pela expropriação rural condicionada pela 

implantação da monocultura, surgimento das novas tecnologias agrícolas e a alta concorrência 

que dificultaram a agricultura de subsistência.  

O estado da Bahia foi dividido em 15 capitanias pela Coroa Portuguesa, estruturando 

assim o espaço agrário baiano com a grande concentração de terra, não se diferenciando, 

portanto, do território nacional quanto a formação atrelada aos latifúndios.   

   A Bahia possui uma diversidade no que se refere a vegetação que possibilitou tanto a 

agricultura voltada para o comércio quanto a de subsistência. Entretanto, as áreas litorâneas se 

destacaram tanto em contingente populacional como na produção e comercialização de 

produtos agrícolas. A exemplo do cacau na região de Ilhéus. Já as regiões secas seguiram com 

a agricultura de subsistência e criação extensiva.   

 Segundo Leão (1987), podemos analisar o Estado por três fases durante o processo de 

ocupação territorial baiano. O primeiro vai do longo período colonial à independência da Bahia 

(1500-1823), aqui o cultivo da monocultura da cana-de-açúcar aconteceu nas áreas litorâneas 

e de fácil cultivo, enquanto as pequenas propriedades ficavam responsáveis pelo abastecimento 

ineficiente de Salvador.  

  A segunda fase (1823-1930) foi marcada pelo isolamento econômico do Estado para 

outras regiões do país e a sua abertura para as negociações com os importadores estrangeiros, 

principalmente os da Europa Ocidental e os Estados Unidos. Na terceira fase (1931-1970), a 

economia nacional começa a crescer em decorrência da Grande Depressão. Com as potências 

mundiais em crise, o Brasil tem a oportunidade de se estabelecer economicamente fortalecendo 

a integração entre os estados, implantando as rodovias e ferrovias e abolindo as barreiras 

alfandegárias. Consequentemente, isso alterou o sistema de mercado da Bahia, proporcionando 

um sistema de múltiplos mercados, tanto nacional quanto internacional.   
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 Nas segunda e terceira fases, a descoberta de pedras preciosas na área dos municípios 

que hoje formam a região da Chapada Diamantina, onde se localiza o município de Boa Vista 

do Tupim, impulsionou a ocupação e formação de vilarejos por garimpeiros e pessoas que 

obtinham interesse na exploração de pedras preciosas. Dessa forma, os pequenos aglomerados 

logo deram origem a povoados e algum tempo depois, a cidades.   

Boa Vista do Tupim, entretanto se tornou cidade apenas em 1962, quando a Lei n° 1729 

emancipou essa área do território de Itaberaba. E, apesar de ter sido formada por ser uma 

localização estratégica para a hospedagem de garimpeiros, tem, atualmente a agropecuária 

como uma das mais expressivas atividades econômicas do município, segundo o IBGE.                               

 Por fim, é possível constatar que o estado da Bahia, assim como todo território nacional, 

sofreu grandes transformações quanto à sua organização política, econômica e 

consequentemente agrícola e fundiária. Entretanto, essas mudanças muitas vezes acentuaram 

as desigualdades sociais e ignoraram pequenos trabalhadores rurais, o que contribuiu para o 

surgimento de uma massa populacional marginalizada que encontrou um meio de reivindicar 

o direito à terra: a ocupação.  

 

3.0 Estrutura do Movimento Sem Terra e os desafios da permanência no município  

 O Movimento dos Sem Terra, surge no Brasil em 1979. Embora já houvesse outros 

movimentos sociais que lutavam pela reforma agrária, como a Comissão Pastoral da Terra, foi 

em 07 de setembro desse mesmo ano que 110 famílias ocuparam uma fazenda no interior do 

Rio Grande do Sul. Esse episódio marcou não só o início de um movimento social agrário de 

nível nacional, mas também se tornou um símbolo da resistência contra a Ditadura Militar da 

época e suas formas de repressão contra os trabalhadores rurais. Desde então, o movimento 

ganhou força e construiu seu espaço político e sua autonomia.  

No estado da Bahia, o movimento tem cerca de 26 anos e possui brigadas ao longo do 

território estadual. As brigadas servem como zonas administrativas que melhoram a articulação 

do movimento e abrangem assentamentos e ocupações da área. Uma curiosidade sobre as 

brigadas são os nomes que elas recebem, todos são em homenagem a companheiros e 

companheiras que de alguma forma se inseriram na luta camponesa pela reforma agrária. Ainda 

nessa divisão, temos os acampamentos e os assentamentos. O primeiro é referente ao primeiro 
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momento de ocupação da terra e o segundo abriga as pessoas que já possuem o título da terra, 

falaremos disso com mais detalhes ao longo do trabalho.  

O Estatuto da Terra, declara que a terra precisa cumprir sua Função Social e dentre seus 

deveres está a satisfatória produção, conservação dos recursos naturais e o bem-estar dos 

trabalhadores e proprietários, disposta no seguinte artigo:  

Art. 2° É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, 

condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta Lei.  

§ 1° A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social 

quando, simultaneamente:  

a) Favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela  

Labutam, assim como de suas famílias;  

b) Mantém níveis satisfatórios de produtividade;  

c) Assegura a conservação dos recursos naturais;  

d) Observa as disposições legais que regulam as justas relações de  

Trabalho entre os que a possuem e a cultivem.  

 Entretanto, é de responsabilidade do INCRA (Instituto Nacional da Reforma agrária) 

fiscalizar e promover um parecer sobre a área reclamada. E se a área improdutiva for 

identificada, é comprada para fins de reforma agrária. É nesse contexto que se formam os 

conflitos, porque, embora o governo, através do INCRA, pague pela terra, nem sempre o 

proprietário está disposto a vendê-la ou ainda, não aceita o fato da ocupação por parte dos 

trabalhadores.  

O Acampamento Mãe Terra, possui 5 anos de existência, está situado na fazenda 

Tapiroroca e não houve conflito com o proprietário da área. Foi feito um acordo com o 

fazendeiro, porque ele já tinha interesse em vender a terra para o INCRA. Inicialmente, a 

ocupação era composta por 710 famílias e, hoje, abriga apenas 70. Já o Assentamento Che 

Guevara, possui 10 anos divididos entre ocupação e assentamento. Além disso, estrutura-se em 

casas e possui escola e um espaço de lazer.   

As diferenças entre assentamentos e acampamentos são visivelmente perceptíveis, não 

apenas pelo Direito, mas também pela simples observação. No acampamento é possível 

observar uma estrutura mais vulnerável e simples, composta por barracos, fogões à lenha e 
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pequenas plantações de "fundo de quintal". Enquanto que no assentamento, pudemos observar 

um padrão nas casas, uma quadra de futebol e uma pequena escola.  

  O espaço geográfico pode ser definido como um conjunto de fixos e fluxos (SANTOS, 

1996). "Os elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que modificam o próprio 

lugar, fluxos novos ou renovados que recriam as condições ambientais e as condições sociais, 

e redefinem cada lugar" (SANTOS, 1996, p. 38). Com essa definição podemos iniciar a 

discussão de como um movimento social é capaz de mudar a configuração territorial, já que 

não é apenas através de sistemas naturais já existentes, mas também pelas relações sociais de 

uma determinada área que o espaço é entendido como uma existência real e pode ser 

modificado.   

 O movimento começa a mudar a dinâmica espacial do município quando promove um 

trabalho de base, se estabelecendo em pontos estratégicos do município, geralmente em locais 

com um maior fluxo de pessoas, e faz-se uma apresentação e convite para as famílias 

participarem. Após esse processo de mobilização das pessoas, ocorre a afetiva ocupação de 

uma área rural e essas pessoas passam a viver entre o espaço urbano e rural.   

Essas famílias vivem no meio rural, desenvolvem atividades rurais, mas interagem com 

o espaço urbano para finalizar seus interesses. É o caso do comércio da produção em feiras 

municipais ou os serviços urbanos que utilizam, como os hospitais ou supermercados.  Por esse 

motivo, a gerência do bem-estar dessas pessoas torna-se de responsabilidade municipal 

também. A prefeitura precisa atuar desenvolvendo planos que se adéquam aos novos habitantes 

ou tende a interferir negativamente no movimento. No Assentamento Che Guevara, pudemos 

visitar a escola que comporta estudantes até o fundamental 2. Ao terminar os 5 anos, essas 

crianças passam a estudar na zona urbana do município, o que acarreta no aumento da demanda 

de aluno/vaga nas escolas de Boa Vista.  

   Outro fator que requer uma atenção é a organização política desse movimento que 

vai de uma escala local, como é o caso do acampamento Mãe Terra no interior da Bahia, até 

encontros de caráter nacional. "A gente defende que o movimento começa aqui, nas reuniões 

que a gente faz todo domingo e na resistência dos que ficam, porque vocês ouviram na fala do 

companheiro que em 5 anos de 710 famílias, só tem 70 agora e daqui para assentar, é capaz de 

ir mais 50(...) é a peneira da gente."  
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Apesar de procurarem enxergar o mundo, no que diz respeito aos seus conceitos 

ideológicos, da forma mais comunitária possível, nem só da ajuda mútua consegue viver o 

MST. No que foi possível constatar nas falas, os trabalhadores rurais se organizam de diferentes 

formas dentro e fora do movimento para se manterem economicamente ativos e conseguirem 

se sustentar.  

O Movimento Sem Terra tem uma associação para arrecadar contribuições mensais ou 

semanais com as próprias famílias que fazem parte. Essa associação é responsável pelo 

suprimento, na medida do possível, das necessidades dos menos abastados no assentamento. 

Chamadas de "boca de saco" pelas pessoas do movimento, essa prática consiste na organização 

de uma cesta básica para os mais carentes dentro da ocupação. Para além disso, o fundo da 

associação serve também para ocasionais urgências que possam surgir.  

Na perspectiva dos acampados do Mãe Terra, as famílias se organizam de diversas 

formas e os trabalhos se misturam. Alguns indivíduos trabalham na zona urbana do município 

e só retornam as suas moradias a noite, fato explicado pela falta de subsídios a essas pessoas 

que, por estarem ainda na ilegalidade, não recebem os auxílios previstos. Logo, a produção no 

Acampamento é insuficiente para o abastecimento das famílias e inviável para a 

comercialização nas chamadas Feiras da Reforma Agrária, que acontecem sob supervisão e 

coordenação do MST.  

Outra forma de obter sustento que observamos é a oportunidade de trabalho dentro do 

próprio movimento. Pelo fato de abranger diversos municípios vizinhos, a cooperação 

possibilita a migração pendular de muitos trabalhadores que conseguem se deslocar e produzir 

em outros acampamentos e recebem sua parte do que foi produzido.  

No Assentamento Che Guevara, observamos outras formas de obter renda. É previsto 

pela Casa Civil através PRONAF (Programa de Fortalecimento a Agricultura Familiar) o 

financiamento dos projetos para agricultura familiar. Todavia, o problema apresentado pelas 

pessoas assentadas é que além de provocar o endividamento, o subsídio não é capaz de resolver 

os impactos das chuvas irregulares no município nem de proporcionar um sistema eficiente de 

irrigação, o que ocasiona em prejuízos enormes na safra dos pequenos agricultores que não 

dispõem de reservatórios de água.  

Outra alternativa encontrada por esses trabalhadores consiste no trabalho como  
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“Boia fria”, que nada mais é que o trabalhador rural que se ocupa de tarefas temporárias sem 

vínculo empregatício. Ou seja, mesmo que possua a terra, a pessoa encontra-se fadada a 

trabalhar para terceiros ou mesmo latifundiários sem nenhum direito ou garantia, voltando ao 

seu estado de início.  

 

4.0 Papel social do MST  

Assim como a terra, os movimentos sociais também possuem seu papel social, e o 

Movimento dos Sem Terra não é diferente. Não é novidade que os egressos do movimento 

possuem uma formação política de resistência e, acima de tudo, uma noção de comunidade e 

apoio mútuo, entretanto esses são apenas alguns dos valores e mudanças que o MST promove. 

A formação política que os movimentos sociais em geral promovem na vida dos militantes é, 

sem dúvida, um estudo muito importante para a compreensão dessa realidade. A mística e a 

simbologia utilizadas nos movimentos, como é o caso do MST, é fundamental para o 

entendimento dessa lógica de transformação.  

Baseado numa estrutura patriarcal, o sistema que temos ainda hoje, coloca a mulher 

num papel desvantajoso quando comparada ao homem, seja por suas múltiplas obrigações ou 

pelas diferenças de tratamento, a exemplo dos salários diferentes para a mesma função. O 

movimento consegue enxergar que a nossa sociedade se divide pela luta de classes, mas que 

essa luta também é de gênero e raça. Por esse motivo, dentro do movimento agrário as mulheres 

encontraram-se como frentes de resistência, como é o caso da coordenação regional do MST 

que é representada por Domingas, mulher e participante do Movimento. Além disso, as 

mulheres camponesas estão inseridas em todos os locais de fala e decisão na articulação das 

duas localidades visitadas.    

"É preciso compreender que a educação do campo não emerge no vazio e nem é 

iniciativa das políticas públicas, mas emerge de um movimento social, da mobilização dos 

trabalhadores do campo, da luta social. (VENDRAMINI, 2007) ”. Com essa afirmação 

iniciamos aqui uma leitura das estratégias do movimento para que a educação de qualidade 

chegue até os filhos dos trabalhadores.  

O MST possui duas linhas de ação que consistem em: educação e produção. Essa 

educação diferencia-se da convencional porque a direção é comunitária e é conhecida como a 

escola da família agrícola, que recebe apoio de diversas entidades. Como é o caso do 
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PRONERA, que propõe a democratização do conhecimento no campo através da capacitação 

de professores e possibilitando o acesso de assentados a cursos da educação básica, técnicos e 

profissionalizantes.   

A palavra "ciclo" pode ser usada aqui como principal termo para descrever a educação 

dentro das ocupações. A formação de professores do campo é um bom exemplo disso, os 

assentados saem do acampamento e recebem formação pedagógica para que possam voltar e 

atuar no ensino dos mais novos. O mesmo acontece com alguns profissionais de outras áreas, 

como é o exemplo da saúde. Em parceria com o governo e Cuba, filhos de assentados podem 

realizar o sonho de se formarem em medicina e regressarem as suas bases para atender a 

comunidade da área. Inclusive, no Assentamento Che Guevara, haviam dois filhos de 

assentados que estudavam medicina no país.  Esses e outros mecanismos são utilizados para 

promover a ascensão e realização profissional dos indivíduos da reforma agrária e ao mesmo 

tempo possibilitar o retorno de bens e serviços às áreas ocupadas.  

Outra característica positiva desse movimento é a preocupação com a reabilitação de 

pessoas infratoras ou dependentes químicas. Nos foi relatado que o MST da região acolhe esses 

indivíduos e procura ajudá-los com o desafio de enfrentar os problemas dos cometem infrações 

e os vícios, usando a formação política e o objetivo da causa para mudar a vida dessas pessoas, 

além de acolher e devolver essas pessoas a vida social dentro do próprio movimento.  

 

5.0 Considerações finais  

Como toda e qualquer organização social o MST possui o poder de construir a realidade 

a partir das suas ações. Utilizando-se do conceito de Terras devolutas ou improdutivas, se 

apropria, assegurado por Lei, dessas áreas para uso de produção e moradia. Entretanto, embora 

estejam assegurados por Lei, os assentados estão expostos a diversos riscos, que vão dos 

mecanismos do Direito até conflitos violentos e diretos.   

No caso do acampamento e do assentamento aqui apresentados não houve problemas 

no que se refere às ocupações. Todavia, os desafios que as famílias têm enfrentado para se 

manterem economicamente são inegáveis. Por esse motivo, existe a necessidade de políticas 

públicas que alcancem os indivíduos da Reforma Agrária. Não basta entregar o título da terra, 

é preciso criar ações afirmativas e políticas públicas eficazes para o desenvolvimento 

econômico e permanência desses indivíduos no assentamento. É necessário analisar as 
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particularidades de cada área, sejam elas climáticas ou do solo, para que se tenha uma 

agricultura familiar efetiva e de qualidade, pois sabemos que essa pode ser, senão uma 

concorrente, uma medida alternativa ao agronegócio decadente e problemático que temos hoje.  

Além disso, precisamos estar atentos às mudanças que vêm ocorrendo no espaço e nos 

atualizar quanto a leitura dessa dinâmica. O movimento tem formado sujeitos com formação 

política e histórica de luta e resistência, mas também de caráter social e econômico singular. 

Esses sujeitos agem no espaço e o transformam, a Geografia tem o desafio de explicar o espaço 

abrangendo esses novos indivíduos e suas particularidades.  

"A Geografia não deve ser considerada como uma ciência do espaço, mas como uma 

ciência da ação" (WERLEN, 2000), isso porque o espaço primário, embora seja onde os 

sistemas costumam se originar, não é o objeto de estudo. O espaço utilizado e modificado por 

e para as ações humanas, sim. E o que é o espaço rural senão um espaço que tem um conjunto 

de agentes humanos conflitantes atuando para sua formação? Sejam latifundiários, camponeses 

ou os movimentos sociais agrários, esses indivíduos são responsáveis pela produção e 

abastecimento ou não das cidades e as mudanças feitas nesse espaço afetarão o meio urbano.  
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Anexos 

 

Figura 1- Associação comunitária dos trabalhadores rurais Assentamento Che Guevara

Fonte: Arquivo pessoal  
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Figura 2- Sala de Aula da Escola localizada no Assentamento Che Guevara 

 
Fonte: Arquivo pessoal  
 
 

Figura 3- Trabalhadores Rurais Sem Terra, Che Guevara, Bahia, Brasil 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA RURAL. TRANSFORMACIONES Y 

REVALORIZACIÓN DEL TERRITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS 

VIZCACHAS, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO. 

 

Natalia Valeria Castro Aravena 

Resumo: 

 

Tanto en Chile como en Latinoamérica, las transformaciones territoriales se encuentran insertas 

en el contexto mundial del mercado internacional y la transnacionalización, es decir, tienen 

directa relación con el modelo capitalista. Entendiendo que “el capital no es una cosa, sino un 

proceso en el que se expide continuamente dinero en busca de más dinero” (Harvey, 2012, p.41) 

es que se entiende que el juego del sistema con el territorio tiene que ver con apropiación, 

acumulación y despojo.Si se pone atención a las diferentes actividades económicas 

desarrolladas en los territorios, es posible encontrarse con un panorama increíblemente alterado 

y/o modificado a lo largo de la historia, producto de esta constante relación e inserción del 

modelo capitalista a cada uno de los rincones del mundo. Es decir, “el juego del sistema” es 

real y claramente visible, sin embargo, uno puede cuestionarse ¿Dónde este juego se hace 

considerablemente más real y visible?, y la respuesta al menos para quien dirige la presente 

investigación es en territorios rurales. Actualmente, “la integración del mundo rural a la 

economía global ocurre de modo correlativo a la desarticulación espacial, que es una de las 

consecuencias geográficas más evidentes de las nuevas formas de crecimiento económico” 

(Kayser en Armijo, 2000, p.2), aunque mejor podría plantearse como la imposición de la 

economía global en el mundo rural, ¿O es que acaso se tendría que creer que el mundo rural 

salió en busca de la mercantilización de sus tierras y unidades productivas, y la proletarización 

de su mano de obra?Es importante señalar que general e históricamente se asume que hablar de 

territorios rurales es siempre hablar de territorios agrícolas, y si bien en gran medida es así, 

también existen otros elementos y actividades económicas no agrícolas constitutivas de la 

dinámica de lo rural que igualmente se ven afectadas por el manto capitalista. La presente 

investigación en ningún caso pretende excluir la tradición agrícola existente en la mayoría de 

los territorios rurales, de hecho, es importante mencionar que el mundo agrícola se ha visto 
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permeado por las macroestructuras del sistema- mundo que han incentivado su modernización 

a fin de controlar sus mercados y su trabajo, generando la vinculación funcional que el modelo 

capitalista necesita para seguir expandiéndose, es decir, “la fuerza de trabajo se combina con 

los medios de producción mediante un proceso de trabajo activo supervisado por el capitalista” 

(Harvey, 2012, p.41), para así crear el espacio que el capitalismo necesita para sobrevivir. En 

ese sentido, la agricultura familiar se ha visto inmersa en un proceso de cambio y 

transformación relacionado con la agroindustria, donde actúa y toma protagonismo el 

agrobusiness, y pierde influencia la agricultura local, todo lo cual forma parte de uno de los 

procesos de transformación y expansión capitalista más significativos y macabros a la vez, 

¿cómo podría no ser considerado en el análisis de los cambios territoriales en torno a lo rural? 

Sin embargo, lo que se precisa dejar en claro en las próximas páginas es que el mundo rural se 

comprende de un espectro de la realidad mucho más amplio que solo lo agrario. Hoy existen 

nuevas estrategias capitalistas para ingresar a territorios rurales, las cuales se encargan de 

cambiar la condición del uso del suelo, mercantilizar la tierra y vender la imagen de lo rural 

como un bien de consumo, ¿de qué manera? A través de la instalación de infraestructuras y 

equipamientos que se construyen en nombre de la modernidad, el progreso y el bienestar, pero 

que sin embargo llegan a alterar, desarticular y reconfigurar territorios. Chibber (2014) dirá que 

si bien “el capitalismo se expande a lo largo y ancho del globo e impone ciertas constricciones 

económicas a los actores que llegan a caer bajo su influencia” (p.3), sus ritmos de crecimiento 

y desarrollo en la producción económica no serán iguales en todas partes, “evolucionarán de 

manera desigual, a ritmos diferentes y con considerable variación institucional” (Chibber, 2014, 

p.4). Por lo tanto, se entiende que “el neoliberalismo como una fase del capitalismo, de la misma 

manera que tiene tendencias generales observables en sus distintos niveles, presentará 

complejas formas en que estas se expresan en concreto en determinados espacios geográfico-

sociales” (Calderón, 2014, p.7) como, por ejemplo, la industria inmobiliaria en territorios 

eminentemente rurales. La industria inmobiliaria bajo una lógica de ordenamiento territorial 

convencional trae consigo la urbanización y por añadidura la ciudad, opacando y contribuyendo 

a la desarticulación del mundo rural: sus dinámicas socioeconómicas y su forma de ocupar el 

territorio. En el caso que se pretende estudiar a continuación, no existe ningún gran centro 

urbano en proceso de transformación, lo que ocurre más bien es que llega la urbanización a un 

territorio donde no existía, entonces ¿Por qué seguir poniéndole atención a la ciudad? ¿Por qué 

no ponerle atención a lo que va quedando o en su defecto desapareciendo debajo de esta nueva 
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oleada de urbanización? La imposición de lo urbano sobre lo rural, y la fragmentación tanto 

social como espacial que logra la industria inmobiliaria en el territorio, es justamente uno de 

los principales intereses de esta tesis. No obstante, en sus pretensiones de ser una investigación 

crítica, tiene también la inquietud de superar la eterna discusión dicotómica entre lo urbano y 

lo rural, entendiendo que la importancia de visibilizar los estudios rurales no tiene que ver con 

deslegitimar los estudios urbanos, sino que con evidenciar que los territorios rurales hoy están 

bajo una tensión geopolítica que desarticula formas de economías diferentes a la capitalista, y 

que por ende, transforma algo tan esencial para la sociedad como lo es el trabajo y la relación 

hombre- medio/ naturaleza. Claramente existen territorios preexistentes a la ciudad que se están 

obviando, y con esto no se intenta apelar a una concepción romántica de lo rural, sino a que lo 

rural posee características económicas, políticas y sociales potentes e intrínsecas, las cuales no 

son más o menos importantes que las de lo urbano, sin embargo, hoy su manipulación es crucial 

para asegurar el éxito del capital. En el caso de Chile, los territorios rurales han sido sometidos 

a brutales procesos de transformación a partir de diferentes hechos históricos como la Reforma 

Agraria en los sesenta, la dictadura militar y todo lo que por añadidura ocurrió desde los setenta 

hasta la actualidad, dícese de una apertura del país a una economía neoliberal en la década de 

los ochenta y la consolidación de la misma en los noventa; lo cual se traduce en la aparición de 

múltiples agroindustrias, centros portuarios, centrales termoeléctricas y otras de la misma 

índole, a lo largo de todo el territorio nacional. Además de la impronta tecnológica que llegó a 

“modernizar” los territorios a través de la instalación de infraestructura como carreteras, 

puentes y edificaciones. En ese sentido, se entiende que lo rural en nuestro país es un mundo 

absolutamente desvirtuado. Los procesos de urbanización a raíz de la llegada del mundo 

inmobiliario generan que los territorios rápidamente se vuelvan híbridos, con características 

que, si bien no se desprenden de lo rural en su totalidad, tampoco adoptan lo urbano por 

completo. Se deambula en imaginarios sociales que, a partir de la mercantilización de la tierra 

y por añadidura la producción de naturaleza, construyen nuevas formas de relacionarse con el 

espacio, tensionando y poniendo en cuestión el tipo de uso y valor que se le da al territorio rural 

en la actualidad. El sistema capitalista a través de la industria inmobiliaria genera una geografía 

dinámica que tal como señala Harvey (2012), contribuye a desequilibrios estructurales y a un 

vaivén constante de las economías. Esto significa que el capitalismo en ningún caso asume el 

valor de lo rural en la producción de alimentos o servicios ecosistémicos involucrados, por lo 

tanto, mucho menos lo hace en lo que en términos sociales y económicos ello significa, 
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entendiendo que muchas actividades económicas se ven alteradas, y con ello obviamente, el 

trabajo y los medios de producción. Cuando en el título de esta tesis se habla del “virus de 

inmunodeficiencia”, de inmediato se tiende a pensar en una lectura más bien científica y médica 

del concepto, entendiendo que inmunodeficiencia es un estado del organismo afecto a una 

deficiencia funcional y progresiva del sistema inmunitario de defensa, es decir, algo que 

incapacita al organismo para luchar contra las infecciones que lo amenazan. De esta manera, la 

problemática que da pie a esta investigación se presenta a modo de una analogía que sitúe al 

mundo rural en el lugar del organismo, y así, denunciar desde el momento inicial de este texto 

que, sin lugar a duda, el mundo rural se ve amenazado de las afectaciones del sistema capitalista, 

enmascaradas en el “virus” de industria inmobiliaria.El desarrollo inmobiliario capitalista va 

generando una exclusión de todas las unidades productivas que se desarrollan en torno al mundo 

rural, genera distorsión, confusión y desarticulación, por tanto, evidentemente quienes ocupan 

estos territorios también cambian, y cambian porque ya no pueden funcionar bajo las mismas 

dinámicas que antes funcionaron.Ahora bien, específicamente en la ciudad de Santiago, la 

industria inmobiliaria se ha encargado de urbanizar los grandes predios agrícolas de antaño con 

un sin número de poblaciones y condominios a raíz del aumento demográfico desde los 

cincuenta en adelante, lo cual se intensifica en los setenta cuando comienzan los procesos 

espaciales de conurbación y la ciudad se expande hacia todos los rincones del valle (Naranjo, 

2009). La Ley General de Urbanismo y Construcciones de 1975, y la inexistente planificación 

territorial de sectores rurales permite la expansión del gran Santiago y posteriormente el 

Decreto Supremo 3.516 en 1980 es el encargado de terminar de abrir las puertas de par en par 

a las industrias inmobiliarias. 
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O PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO CAMPONESA NO SUL E SUDESTE DO 
PARÁ1 

Rafael Benevides de Sousa2 
Jéssica Paulino dos Santos3 

Kelly Cristina Martins Fonseca dos Santos 4 
 

Introdução 
 

O presente trabalho tem o objetivo de compreender o processo de territorialização 

camponesa no sul e sudeste do Pará, realizando uma reflexão sobre parte da população 

camponesa amazônica que tem contribuindo para a produção do espaço agrário dessa região. O 

exercício de pensar as territorializações e territorialidades camponesas no contexto amazônico 

acontece à cerca das lutas e movimentos sociais em busca de liberdade e autonomia pela terra. 

Para este trabalho, de forma mais especifica, buscamos compreender as singularidades 

que constituem para o processo de territorialização camponesa no sul e sudeste do Pará, 

partindo do entendimento que este campesinato emerge mediante às complexidades agrárias 

que se abriram após a década de 1960, originárias dos processos desencadeados pelas políticas 

públicas de integração nacional. 

Na atual divisão territorial do Estado do Pará, o sul e o sudeste paraenses é composto 

por 39 municípios. Especializa-se por essas unidades administrativas mais de 500 

assentamentos rurais, sendo os municípios de Marabá (73 assentamentos), Novo Repartimento 

(35 assentamentos), Itupiranga (34 assentamentos) e Conceição do Araguaia (33 

assentamentos) os que apresentam maior número de projetos de reforma agrária. O grande 

número de projetos de assentamentos rurais nessa região demonstra um foco de tensão entre os 

grandes projetos desenvolvimentistas e a população camponesa junto aos movimentos sociais 

(MST, MAM, MAB, entre outros) e entidades políticas (CPT e STR). 

 
1 Projeto de pesquisa financiado pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa). 
2 Professor Adjunto do curso de Geografia da Faculdade de Ciências Humanas, do Instituto de Estudos do Trópico 
Úmido, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (FCH/IETU/Unifesspa).  E-mail: 
benevidessousa@gmail.com 
3 Discente do curso de Geografia da Faculdade de Ciências Humanas, do Instituto de Estudos do Trópico Úmido, 
da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (FCH/IETU/Unifesspa). E-mail: jessicapaulino545@gmail.com 
4 Discente do curso de Geografia da Faculdade de Ciências Humanas, do Instituto de Estudos do Trópico Úmido, 
da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (FCH/IETU/Unifesspa). E-mail: kellycristinamfs12@gmail.com 
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Entendemos que o sul e o sudeste do Pará têm se destacado como uma das principais 

regiões do Brasil em que vem ocorrendo processos constantes de territorialização camponesa, 

seja pela marcha de migrantes que constantemente chegam em busca de terra, seja pelas 

famílias expulsas de suas propriedades e que entram no movimento da luta pela terra, ou mesmo 

pelas famílias que têm conseguido a posse da terra em assentamentos rurais.  

Intensifica-se desse embate os conflitos agrários na Amazônia, de forma particular no 

sul e sudeste do Pará. A partir de 1960, e de forma mais acintosamente no período da ditadura 

militar no Brasil, emerge na Amazônia um processo de enfrentamento aos grandes projetos, o 

que culminou nos inúmeros conflitos quantificados sobre a região nos últimos quase 70 anos. 

Os estudos de Hébette (2004) apresentam os interstícios dos projetos de colonização a 

partir dos anos de 1960, por onde o Estado passa a incentivar a entrada de capital nacional e 

estrangeiro em solo amazônico. Do mesmo modo, o autor ressalta a resistência do campesinato 

diante desses projetos, burlando a tragédia social camponesa por meio da luta pela terra liberta 

(MUSUMECI, 1985). 

Em Hébette (2004), entende-se que o projeto de desenvolvimento proposto para 

Amazônia não tinha o intuito de democratizar o acesso à terra, mas torna-la prisioneira do 

capital especulativo. Os migrantes que chegam à região deparam-se com uma estrutura 

fundiária complexa, o que tem culminado nos intensos conflitos por terra-território. 

Em razão desse processo de ocupação do espaço amazônico, surgiu uma questão 

agrária no sul e sudeste do Pará problematizada a partir das edificações capitalistas que têm 

sido incorporadas na captura da natureza. De forma particular, a mineração e a agropecuária 

têm sido setores da economia regional (com influência nacional e global) que interfere na lógica 

de apropriação do espaço, constituindo uma assimilação da terra concebida como negócio, 

transformando a natureza em recurso econômico. 

Contrário ao cerceamento dos empreendimentos capitalistas que são lançados para 

Amazônia, emergem os levantes populares via ação campesina na luta da terra liberta 

(MUSUMECI, 1985). Os trabalhadores camponeses atrelados aos movimentos sociais 

começam a reivindicar o direito à terra, questionando o modelo conservador de dominação e 

concentrador. 

Surge desse processo a territorialização de parte da população camponesa da 

Amazônia e, de forma particular, no sul e sudeste do Pará. Essa territorialização se dá através 
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da histórica luta camponesa nessa parte do Pará, que compreende hoje a região brasileira de 

maior número de assentamentos rurais via reforma agrária do Brasil (ALMEIDA, 2012). 

Partindo dessa perspectiva, busca-se como método de análise espacial do Sul e sudeste 

do Pará a abordagem territorial, entendendo que “não há como definir o indivíduo, o grupo, a 

comunidade, a sociedade sem ao mesmo tempo inseri-los num determinado contexto 

geográfico, ‘territorial’” (HAESBAERT, 2009). Desse modo o território passa a ser visto 

enquanto um processo de apropriação e dominação do espaço geográfico por uma determinada 

relação de poder, possibilita um entendimento das ações camponesas por meio dos aspectos 

político, econômico e simbólico-cultural. 

A luta pela terra-território tem reconfigurado o debate acerca da questão agrária, expandindo 

novas frentes de conflitos fundiários e agrários.  

Em Almeida (2012), observa-se os elementos associativos à territorialização 

camponesa no sul e sudeste do Pará. Entende-se, contudo, que esses elementos não podem ser 

generalizados por toda a mesorregião, compreendendo a existência de outras especificidades 

que corroboram a partir da migração, da luta pela terra, das estratégias de reprodução social, da 

ação territorial dos movimentos sociais, e da própria atuação do Estado em corresponder ou não 

as perspectivas das famílias camponesas. 

A resistência camponesa tem sido um marco de resiliência e persistência dessa classe 

trabalhadora, que reivindica a função social da terra promulgada pela Constituição Federal de 

1988, pela qual se reafirma a luta em favor da reforma agrária e da terra liberta. Com isso, o 

desafio desse trabalho se dá pela contribuição com o debate da questão agrária na Amazônia, 

de forma particular sobre os elementos que singularizam as territorializações e territorialidades 

camponesas nesta região paraense. Assim, buscamos demarcar e pontuar quais os elementos 

constitutivos da territorialização camponesa do sul e sudeste do Pará, contribuindo, dessa 

forma, para a compreensão e a interpretação das singularidades dessa territorialização. 

 

A luta camponesa no sul e sudeste do Pará 

 

A inclusão da Amazônia no cenário capitalista mundial, a partir do processo de 

colonização, submete essa região a processos políticos e econômicos externos ao seu habitat. 

Desde o início da invasão europeia, criou-se sobre essa parte dos trópicos úmidos o imaginário 

do eldorado a ser conquistado e da natureza a ser domada. Isso levou aos mecanismos de 
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apropriação e exploração da natureza que, em diferentes contextos históricos, esteve propenso 

à reprodução capitalista, baseada em modelos exógenos de desenvolvimento e de modernidade.  

Neste início de século XXI, a Amazônia continua sendo palco de estratégias do 

mercado global capitalista-neoliberal, que permanece a investir na capitalização da natureza 

por meio do que se denomina de desenvolvimento sustentável. Essa modernização sustentável 

conservadora tem ultrapassado os limites exploratórios dos ecossistemas, pressionado os 

territórios das populações agrária-extrativistas e tentando suprimir os direitos territoriais 

conquistados. Engendra-se, assim, uma composição territorial em disputa entre as commodities 

agroextrativistas internacionais e as populações de territorialidades específicas integradas a 

graus diferenciados de uma campesinidade e indígena.  

 Nesse campo em disputa, os empreendimentos capitalistas têm arquitetado estratégias 

de apropriação da natureza, criando mecanismos de aprisionamento e concentração da terra.  

Esse processo, que Almeida e Marin (2010) designam de agroestratégias, tem tentado o artifício 

da desterritorialização das populações tradicionais, para que, assim, a agroindústria empresarial 

de diferentes matrizes consiga territorializar-se em solo amazônico.  

Consideramos como desterritorialização o conjunto designado como 
“agroestratégias”, que têm sido adotadas pelos interesses empresariais vinculados aos 
agronegócios para incorporar novas terras aos seus empreendimentos econômicos, 
sobretudo na região amazônica, liberando-as tanto de condicionantes jurídico-formais 
e político-administrativos, quanto de fatores étnicos e culturais ou determinados pelas 
modalidades de uso das terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, 
quilombolas, seringueiros, quebradeiras de coco babaçu, castanheiros, comunidades 
de fundo de pasto, faxinais, ribeirinhos, geraizeiros e outras categorias sociais 
(ALMEIDA; MARIN, 2010, p. 141). 

 
A pressão dos grandes empreendimentos capitalista sobre os territórios 

tradicionalmente ocupados tem sido orquestrada pelo poder de decisão do Estado, que vem 

conferindo ao grande capital incentivos e manobras políticas para a expansão agroextrativista e 

pecuária no campo amazônico, o que, por sua vez, tem gerado a compressão dos direitos 

territoriais das populações agrária-extrativistas e indígenas.  

A Amazônia tornou-se uma fronteira de commodities. Dos seis grandes grupos de 
bens exportados pelo país – soja, carne, minérios, suco de laranja, petróleo e celulose 
– três deles vêm da Amazônia (carne, soja e minério). Eles são responsáveis, em 
grande parte, pela concentração fundiária, grilagem, pistolagem e conflitos em torno 
da terra, além de desmatamento acumulado. A Amazônia é hoje uma fronteira das 
commodities (CASTRO, 2010, p. 114). 

 
Dito isso, é possível compreender que dentro do processo de reprimarização das 

economias latino-americanas (GUDYNAS, 2009; SVAMPA, 2012; ZIBECHI, 2014), a 
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Amazônia torna-se o espaço ideal para o investimento em commodities. Castro (2010) ressalta 

que “o Estado tem optado pela solução mais tradicional de desenvolvimento, ineficaz social e 

ambientalmente, que é a construção de grandes obras de infraestrutura para garantir a produção 

de bens primários de exportação” (CASTRO, 2010, p. 115). 

Além da exploração dos recursos naturais, o Estado engendra uma rede de 

infraestrutura em nível nacional e internacional5, que tem reordenado os territórios tradicionais 

amazônicos por meio de uma rede de mobilidade, tanto para quem migra para as bordas desses 

empreendimentos em busca de emprego como para quem é forçado a migrar pela perda de seus 

direitos territoriais. 

   Compreendemos, assim, o resultado de uma aliança entre o capital e o Estado 

capitalista que, têm exercido uma pressão sobre as populações agrária-extrativistas e indígenas. 

Esse movimento, enquanto vem ocasionando a expropriação-desterritorialização dessas 

populações, engendra territórios em resistências que buscam o reconhecimento dos seus direitos 

territoriais por meio do acionamento de territorialidades específicas.    

Partindo da abordagem do território realizada por Haesbaert (2009), entende-se que as 

forças exercidas sobre o espaço geográfico podem orquestrar uma base territorial tanto material-

concreta como também simbólico-cultural. Isso permite entendermos as 

multidimensionalidades de relações de poder manifestadas no território camponês, 

materializadas nos elementos que compõe as territorialidades em meios e contextos histórico-

geográficos específicos.  

Dentro dessa perspectiva, as relações sociais no campo são mediadas a partir das ações 

de poder geradoras de movimentos territoriais que divergem no espaço agrário, conformando 

territórios antagônicos, mas que também convergem em determinadas circunstâncias. Desse 

modo, no mesmo território pode ocorrer uma multidimensionalidade do poder, emergindo, 

assim, um território com múltiplas territorialidades (GONÇALVES, 2006; HAESBAERT, 

2009).   

 
5 Como exemplo desse processo podemos destacar, em nível nacional, o Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) e, em escala latino-americana, a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA). Ambas 
iniciativas “inserem-se nesta estratégia na qual os Estados-Nacionais, suportados também pela financeirização 
imposta pelos organismos financeiros multilaterais, investem vultosas somas de capital excedente em 
megaprojetos de infraestrutura física transnacional, com a finalidade de estabelecer a interligação intermultimodal 
e a interconectividade bioceânica, pois a dinamicidade dos fluxos econômicos internacionais nas últimas décadas 
se mostra mais volumosa e promissora no oceano Pacífico, em detrimento do oceano Atlântico” (PAULINO et al., 
2015, p. 312-313). 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
721 

 

Destarte, as diferentes formas de se apropriar e controlar o espaço geográfico resulta 

em uma diversidade territorial que é expressa nos mecanismos e sutilezas de assimilação dos 

recursos da natureza, ora mediados por uma perspectiva economicista (território de negócio), 

ora com uma acomodação simbólico-cultural (território de morada e trabalho).  

No espaço agrário, a dicotomia entre terra de negócio e terra de trabalho é o resultado 

das diferentes configurações de apropriação e dominação do espaço geográfico, resultando em 

territórios que se atritam (MARTINS, 1980). Essa diferença gera uma conflitualidade, forjando 

uma disputa territorial entre territorialidades distintas.  

A políticas neoliberais influenciaram nas disputas e ressignificações do conceito de 
território, principalmente porque passaram a utilizar o conceito como forma de 
dominação o [que] provocou reações de resistências [...]. O capitalismo se estabelece 
com a consolidação do território capitalista. Dizer que as relações capitalistas 
produzem relações sociais não capitalistas também é dizer que os territórios 
capitalistas produzem territórios não capitalistas. Essa produção ocorre de modo 
desigual e conflitante, gerando disputas territoriais permanentes. As disputas 
territoriais não se limitam à dimensão econômica. Pelo fato do território ser uma 
totalidade, multidimensional, as disputas territoriais se desdobram em todas as 
dimensões; portanto, as disputas ocorrem também no âmbito político, teórico e 
ideológico, o que nos possibilita compreender os territórios materiais e imateriais 
(FERNANDES, 2009, p. 201).  

 
Nesse campo de força concebido pelas disputas territoriais, emerge um movimento de 

resistência que qualifica o território numa perspectiva contraria ao modelo hegemônico 

dominante capitalista-neoliberal. Na América Latina, são diversos os movimentos sociais que 

lutam pelo reconhecimento de seus territórios, buscando mecanismos para retornar ou continuar 

na terra. 

Os grandes empreendimentos capitalistas e os realizados pelos Estados Nacionais, 

engendram um reordenamento territorial para facilitar a territorialização do modelo de 

reprodução capitalista de capital por territórios nos quais populações camponesas e indígenas 

tradicionalmente habitam, sendo, portanto, territórios de vida, de trabalho, de pertencimento e 

ancestralidade. 

É a partir desse embate que brota os territórios em resistências, como uma resposta as 

ações globais de dominação capitalista-neoliberal. As populações originarias e tradicionais da 

América Latina resistem as pressões sobre seus territórios a mais de cinco séculos, criando a 

cada geração um “novo” movimento territorial de resistência. 

Na América Latina existem formas de vida heterogêneas, não assimiláveis pelas 
hegemônicas, porque os povos do nosso continente resistiram à dominação, 
potencializando suas diferentes formas de viver e, portanto, de ser. Reciprocamente, 
a diferença social e cultural tem permitido aos setores populares e indígenas resistir 
por cinco séculos de dominação. Para tornar viável a resistência, tiveram que 
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fortalecer e aprofundar suas diferenças para com a cultura e a sociedade hegemônica 
(ZIBECHI, 2015, p. 99). 

 
E prossegue,  

Em nosso continente existem territórios heterogêneos, porque os povos do nosso 
continente resistiram e resistem à dominação, sustentando e criando territórios onde 
podem habitar os modos de vida não hegemônicos. Nem a diferença sociocultural, 
nem os territórios que hospedam são dados de realidade, mas construções cotidianas. 
Longe de serem essenciais, trata-se de criações e recriações permanentes (ZIBECHI, 
2015, p. 99). 

 
Zibechi (2015), ao refletir sobre os territórios em resistência na América Latina, nos 

permite pensar acerca da conformação dos territórios em resistência na Amazônia, mais 

especificamente sobre os processos de territorialização camponesa no sul e sudeste do Pará.  A 

marcha camponesa em luta pela terra-território constitui-se em resistência justamente por 

comporem um modo de vida não hegemônico, pautado nas relações cotidianas que partem de 

uma convivialidade de reconhecimento da função social da terra. O território em resistência 

camponês é, portanto, fruto de um movimento campesino que carrega consigo o mesmo sentido 

de vida, assegurando na terra a formação de um território de vida que existe e resiste. 

Por outro lado, os empreendimentos capitalistas têm se territorializado pelo espaço 

agrário brasileiro e latino americano, tanto pela ação das multinacionais como também pelo 

incentivo dos Estados Nacionais, que criam mecanismos para a exploração dos recursos da 

natureza dentro da ordem mundial capitalista-neoliberal. 

Diante disto, para Loureiro (2009), a conformação das commodities na Amazônia tem 

sido um dos fatores determinantes ao empobrecimento da região, e para garantir o superávit 

primário, o Estado brasileiro tem incentivado cada vez mais o processo de exploração da 

natureza, ocasionando, consequentemente, o aprofundamento das desigualdades regionais.  

Convém mencionar que a desigualdade entre as diversas regiões do país deve-se ao 
fato de que o mesmo tipo de relação espoliativa que se estabeleceu entre os países 
centrais e os periféricos se reproduz internamente no país. Assim, o país se beneficia 
quando consegue equilibrar suas contas valendo-se dos elevados saldos comerciais 
oriundos da mineração, da criação de gado e de outras commodities, que resultam 
numa contribuição superavitária que os estados produtores dessas commodities na 
Amazônia possibilitam. Mas isto se dá à custa do empobrecimento da região que perde 
recursos expressivos, e do consequente aumento das desigualdades entre as diversas 
regiões brasileiras. Este processo ocorre, claramente, em desfavor da Amazônia 
(LOUREIRO, 2009, p. 65).  

 
Diante dessa perspectiva, entendemos que no território brasileiro existe uma 

colonialidade externa e interna que recoloca a Amazônia dentro de um aspecto subalterno às 
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diretrizes políticas de Estado do país – a Amazônia como colônia do Brasil6. Nesse processo, 

engendram-se incentivos públicos que reordenam o território, possibilitando a formação de 

commodities e atendendo aos interesses do capital nacional e estrangeiro.   

Esse processo já foi evidenciado por Martins (1980) entre as décadas de 1970 e 1980, 

em pesquisa sobre o avanço da fronteira na Amazônia, demonstrando a territorialização de 

grupos econômicos na região.  

O capitalismo articula num só tempo, ainda que em espaços distintos, a expropriação 
e a exploração, processo[s] que, a rigor, se deram separadamente na história clássica 
do capital. O mesmo grupo econômico, nacional ou multinacional, que utiliza técnicas 
sofisticadas e contratuais na exploração do trabalho do operário em São Paulo ou nas 
grandes capitais europeias, utilizava a violência do jagunço, para expropriar o posseiro 
na Amazônia e até mesmo emprega o trabalho escravo para abrir suas fazendas 
(MARTINS, 1980, p. 16). 

 
E continua,  

O quadro clássico do capitalismo nos mostra o capital se expandido à custa da 
expropriação e da proletarização dos trabalhadores do campo, uma coisa produzindo 
necessariamente a outra. Em nosso país esse processo não é assim tão claro nem assim 
tão simples. O capital se expande no campo, expulsa, mas não proletariza 
necessariamente o trabalhador. É que uma parte dos expropriados ocupa novos 
territórios, reconquistando a autonomia do trabalho, pratica uma traição às leis do 
capital (MARTINS, 1980, p. 17).  

 
A tese defendida por Martins (1980), nos permite compreender as contradições do 

desenvolvimento dos grandes projetos na Amazônia, de forma particular no sul e sudeste do 

Pará que, mediante as territorializações de grupos econômicos, há também a territorialização 

camponesa, praticando o que o autor denomina de “traição às leis do capital”.   

Desse modo, observamos processos de territorializações na Amazônia que divergem-

se, conformando a partir dos projetos de desenvolvimento regional e nacional, um modelo de 

dominação hegemônica capitalista e, de outro lado, os grupos sociais subalternizados nesse 

processo político de conformação territorial.  

A territorialização é um processo de expansão de uma relação de poder no espaço 
geográfico. A expansão ocorre com a ampliação da área do território e sua 
multiplicação. No campo, a territorialização ocorre pela expansão de uma 
determinada relação social. Nesse caso há dois tipos de relações sociais que têm se 
confrontado historicamente: a propriedade capitalista e a propriedade camponesa 
(FERNANDES, 2004, p. 273-274). 

 

 
6 Afirmação proferida pela Professora Dra. Violeta Refkalefsky Loureiro na mesa-redonda: Mineração, desastres 
socioambientais e novas configurações econômicas, do II Seminário Internacional América Latina: políticas e 
conflitos contemporâneos, em Belém/PA, 27 a 29 de novembro de 2017. 
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Em Fernandes (2004) concebemos o processo de territorialização no espaço agrário 

por meio de forças antagônicas, constituídas por relações de poder que constituem 

territorialidades e territórios com lógicas de vida distintas.  

Contudo, é preciso frisar, que a territorialização camponesa não acontece de forma 

homogênea, havendo uma diferenciação a partir do meio geográfico inserido, do desenho que 

traçam na lutam pela terra-território e das estratégias de sobrevivência/reprodução social.   De 

forma particular, Almeida (2012, p. 14) destaca diferentes formas de territorialização 

camponesa no Sul e Sudeste do Pará: 

Os camponeses expressam o processo de territorialização de diferentes formas: a) 
através da construção de representações políticas como a versão regional da 
FETAGRI e do MST, b) organização de associações e cooperativas de produção, c) 
da visibilidade de suas demandas, d) acesso ao crédito, e) educação de turmas 
especiais de nível superior, f) vínculo e influencia em prestadores de assistência 
técnica para os PA’s, g) nomeação de PA’s com nomes de dirigentes e apoiadores 
assassinados na disputa pela terra e, h) apropriação do discurso de suas demandas, 
antes mediado por parte da Igreja, partidos políticos e universidades 

 
Em Almeida (2012), observa-se os elementos associativos a territorialização 

camponesa no sul e sudeste do Pará. Entende-se, contudo, que esses elementos não podem ser 

generalizados por toda a mesorregião, compreendendo a existência de outras especificidades 

que corroboram a partir da migração, da luta pela terra, das estratégias de reprodução social, da 

ação territorial dos movimentos sociais, e da própria atuação do Estado em corresponder ou não 

as perspectivas das famílias camponesas. 

Intensifica-se desse embate os conflitos agrários na Amazônia, de forma particular no 

Sul e Sudeste do Pará. A partir de 1960, e de forma mais acintosamente no período da ditadura 

militar no Brasil, emerge na Amazônia um processo de enfrentamento aos grandes projetos, o 

que culminou nos inúmeros conflitos quantificados sobre a região nos últimos quase 70 anos. 

As clases lesadas começam a distinguir entre um autêntico interesse comum da 
sociedade e os interesses reais dos grupos no poder, viabilizados naquela fase pelo 
Estado autoritário. Não mais aceitam o papel de agentes passivos da história social da 
região. Embora não detenham os mecanismos capazes de sustar ou reverter o 
processo, apreendem já o sentido da sobrevivência, na condição de grupos sociais 
rurais ameaçados pelo desapossamento da terra. E, em certo sentido, intuem a 
dimensão histórica e cultural da perda que este desapossamento da terra encerra 
(LOUREIRO, 2004, p. 120).   

 
Para Loureiro (2004), a história social do campesinato amazônico, de forma particular 

os que se encontram inseridos nos espaços dos grandes projetos, é marcado por uma reação 

conflituosa, refletindo uma reação política desse grupo social subalternizado. Para a autora, o 

conflito agrário passou a fazer parte do cotidiano da vida social do homem (camponês) da 
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Amazônia. O mesmo é apontado por Hébette (2004), que afiança uma rede de solidariedade 

entre as famílias camponesa para o enfrentamento na luta pela terra-território nesse espaço de 

conflito fundiário.   

Houve casos em que os posseiros tiveram que ficar de pé de guerra para enfrentar a 
violência dos latifúndios; entrincheiravam-se durante semanas. Só trabalhavam em 
regime de mutirão, homens e mulheres, jovens e adultos unidos: uns na roça, outros 
na vigia, outros na cozinha. Outros associados de lugares diversos levavam-lhes 
comida, roupa, remédios e dinheiro. A solidariedade surgia como exigência da luta.  
Essa resistência solidaria, organizada, garantiu a permanência de muitos na terra – 
aliás, não só dos que se empenharam decididamente na defesa, como também de 
muitos outros, fracos, medrosos ou simplesmente individualistas e especuladores que 
ficaram à margem da luta. Esta impôs limites à violência dos gananciosos e temperou 
a audácia dos pistoleiros. Não acabou com o derramamento de sangue que, até hoje, 
continua; não eliminou o conflito que persistirá até que reformas institucionais sejam 
adotadas. Mas milhares de migrantes estão nos seus lotes e, a cada dia, novas terras 
são conquistadas (HÉBETTE, 2004, p. 194). 

 
Hébette (2004), ao cruzar a fronteira amazônica, nos elucida a repressão e o 

movimento de resistência do campesinato dessa região, demonstrando a violência exercida para 

com as famílias que insistem em fazer do campo um espaço de morada. Desse modo, a 

territorialização camponesa compreende diversas circunstancias que compete para a 

organização do espaço amazônico, constituindo diversos territórios de resistência frente aos 

projetos de desenvolvimento regional.  

 O sul e o sudeste do Pará têm se destacado como uma das principais regiões do Brasil 

em que vem ocorrendo processos constantes de territorialização camponesa, seja pela marcha 

de migrantes que constantemente chegam em busca de terra, seja pelas famílias expulsas de 

suas propriedades e que entram no movimento da luta pela terra, ou mesmo pelas famílias que 

tem conseguido a posse da terra em assentamentos rurais. Com isso, o desafio desse projeto de 

pesquisa se dá pela contribuição com o debate da questão agrária na Amazônia, de forma 

particular sobre os elementos que singularizam as territorializações e territorialidades 

camponesas nesta região paraense.  

Atualmente, o modelo de desenvolvimento planejado para a Amazônia tem o intuito 

de fortalecer a demanda global das commodities, criando uma rede de infraestrutura para 

atender aos interesses das corporações nacionais e internacionais implantadas na região. Esse 

modelo de desenvolvimento emerge de forma contraditório, no qual se estrutura para atender 

aos agentes capitalistas, e não à população local. 

O conflito fundiário – traço característico da forma de ocupação da Amazônia pelo 
capital nacional e internacional, que se dá a partir dos anos 70 – desentranha sua vida 
e sua força do valor de mercado que a terra passou a ter após a integração da 
Amazônia, pelas estradas, ao resto do Brasil. Mas, o conflito encontra seu pretexto no 
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caos fundiário gestado anteriormente. Desse caos se valeu o Estado em favor da classe 
dominante e do grande capital e em desfavor dos grupos subordinados e das 
populações naturais. Abdicando do papel de entidade política e ética capaz de arbitrar 
o conflito de interesses na sociedade, o Estado optou pelo capital e a ele foi 
transferindo, a partir de então, o controle sobre os homens e natureza da Amazônia, 
para grupos e classes privilegiados (LOUREIRO, 2004, p. 66). 

 
As observações de Loureiro (2004), demonstram a opção do Estado pelos agentes 

capitalistas que, passam a explorar a Amazônia apenas pela captação do recurso, não se 

envolvendo com as territorialidades existentes por entre os grandes empreendimentos. Essa 

economia de enclave, ao passo que explora a natureza e transferi de imediato o lucro para as 

empresas globais, sinaliza para as populações ao entorno desses projetos uma inclusão 

excludente, pautado na subalternização dos sujeitos sociais do campo ao capital.   

Nesse contexto, a partir de 1960, intensificou-se o fluxo migratório em direção a 

Amazônia. Atraídos pelos grandes projetos, ou mesmo pela possibilidade de obterem a posse 

da terra, homens, mulheres e crianças marcharam para essa região, sem contudo, terem a 

garantia de alcançarem a reprodução social desejada. 

Os trabalhos de Hébette (2004) são essenciais para entender essa dinâmica territorial 

que se abre na Amazônia após a segunda metade do século XX. Para o autor,  

Os anos 60 marcam uma nova direção na ocupação do sudeste do Pará. São agora 
pequenos lavradores que cruzam os rios Tocantins e Araguaia em busca de terra para 
cultivar. Representavam dois fluxos migratórios: um de direção leste-oeste, a partir 
dos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Piauí e, outro de 
direção sudeste-norte, a partir, principalmente, da região limítrofe aos Estados da 
Bahia, Minas Gerais e Espirito Santo. Eram o que os demógrafos chamam, um tanto 
ironicamente, o “excedente populacional” dessas regiões que exercia uma “pressão 
sobre a terra”, quando, na verdade, se trata de um excedente de latifúndios que 
pressiona e expulsa os trabalhadores. Esses dois fluxos já tinham alcançado o Extremo 
Norte de Goiás e as extremidades ocidentais do Maranhão quando o governo Médici, 
afastando a hipótese de uma reforma agrária, resolveu abrir a rodovia Transamazônica 
e iniciar a colonização oficial ao longo do seu percurso (HÉBETTE, 2004, p. 191). 

 
E continua, 

No sudeste do Pará, esses migrantes compuseram a maioria. Ocuparam as terras 
devolutas nas matas do Tocantins e Araguaia e tornaram-se posseiros. No início, 
delimitavam seus lotes em função de suas necessidades familiares, contando com a 
abundância de terras públicas para atender a suas necessidades futuras; passaram, 
posteriormente, a adotar o módulo de cem hectares definido pelo INCRA para a 
região. Encontraram, porém, gente com outros interesses e outras ambições; essa 
mesma classe de gananciosos que os tinha expulsado do Nordeste, do Centro-sul, os 
acompanhara na sua trajetória. Nunca satisfeitos, alimentados pela ânsia de ampliar 
sem fim suas posses, fazendeiros, especuladores, grileiros, disputavam-lhes as terras 
públicas para criar novos latifúndios de 5.000, 10.000, 50.000 ou 100.000 ha. Com 
graus menor ou maior de violência e de forma variada, pressionavam os pequenos: 
aproveitavam necessidades financeiras dos lavradores (doenças ou má safras) para 
negociarem lotes a vil preços; largavam animais nas roças dos colonos; ameaçavam-
nos no INCRA, exibindo títulos falsificados sobre as posses; mandavam policiais para 
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atemoriza-los ou oficial de justiça para os expulsar; contratavam pistoleiros para 
matar. A Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o próprio Ministério da Reforma Agraria 
(MIRAD), na sua fase inicial, levantaram a relação das vítimas conhecidas, mortas ou 
feridas; outras vitimas constam apenas do martirológio dos desaparecidos anônimos 
(HÉBETTE, 2004, p. 192).   

 
Partindo da perspectiva de Hébette (2004), entende-se que o projeto de 

desenvolvimento proposto para Amazônia, não tinha o intuito de democratizar o acesso a terra, 

mas torna-la prisioneira do capital especulativo. Os migrantes que chegam a região, deparam-

se com uma estrutura fundiária complexa, o que tem culminado nos intensos conflitos por terra-

território.  

Por esse processo de ocupação do espaço amazônico, surgiu uma questão agrária no 

sul e sudeste do Pará problematizada a partir das edificações capitalistas que tem sido 

incorporada para captura dos recursos naturais.  De forma particular, a mineração e a 

agropecuária tem sido setores da economia regional (com influência nacional e global) que 

interfere na lógica de apropriação do espaço, constituindo uma assimilação da terra concebida 

como negócio. 

De forma contrária a essas forças hegemônicas, emerge a luta camponesa pelo acesso 

a terra, que se intensifica a partir das décadas pós 1990. Diante de massacres e violentos 

despejos, muitos camponeses conseguiram suas propriedades, constituindo um mosaico de 

territórios em resistência ao poder hegemônico capitalista.  

Atualmente, a territorialidade camponesa no sul e sudeste paraense apresentam 

algumas singularidades importantes, tal qual demonstram Bringel, Neves e Brito (2017, p. 160),    

É sob a emergência desses signos que a luta pela terra se territorializa no Sul e Sudeste 
do Pará, agora por meio de um novo conteúdo. [...]desvelam-se componentes 
diferentes no processo de reprodução do campesinato na fronteira de acumulação. 
Elementos como a dimensão familiar no enfrentamento (entram o homem, a mulher, 
as crianças, os velhos, as plantas e os animais), no projeto e na gestão coletiva (não 
são mais só os homens sob o comando do pai de família na busca pelo lote), do 
componente de gênero (busca pela equivalência entre os homens e mulheres nas 
relações de poder), do binômio vila-lote agrícola (na superação do isolamento do lote, 
buscando soldar as relações comunitárias e a possibilidade de acionar mais facilmente 
os componentes de lazer e sociabilidade em geral) e da construção de um novo saber 
(que possibilite a superação de velhos esquemas de olhar e entender o mundo para 
além daquele forjado na Europa ocidental, que vê na natureza uma inimiga real e em 
potencial). 

 
Ao pensar o sul e sudeste do Pará pelo prisma da fronteira de acumulação, os autores 

entendem novos elementos no processo de territorialização camponesa nessa parte da 

Amazônia. Destacamos o papel que as mulheres têm realizado frente aos movimentos e 

organizações sociais, assumindo poder de decisão na luta pela terra-território. Tais elementos 
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tem sido importante na territorialização camponesa, reforçando a importância da luta pela terra, 

engendrando formas de resistências que tem garantindo a reprodução social do campesinato 

brasileiro/amazônico.    

 

Considerações finais 

Contrário a cerca dos empreendimentos capitalistas que são lançados para Amazônia, 

emerge os levantes populares via a ação campesina na luta da terra liberta. Os trabalhadores 

camponeses atrelados aos movimentos sociais reivindicam o direito à terra, questionando o 

modelo conservador de dominação e concentrador.  

A partir do final do século XX, os conflitos agrários na Amazônia tomam novos 

contornos no que se refere a visibilidade política que as categorias camponesas assimilam em 

suas territorialidades, lutando não somente por terra, mas também pelo território, ampliando as 

pautas reivindicatórias e as bandeiras de luta no campo (ALMEIDA, 2004). 

A luta pela terra-território tem reconfigurado o debate acerca da questão agrária, 

expandindo novas frentes de conflitos fundiários e agrários. A violência e a expropriação ainda 

tem sido características marcantes da questão agrária na atualidade, contudo, emergem outros 

caracteres, como a etnização e a ambientalização das lutas no campo (ALMEIDA, 2004, CRUZ, 

2014), dando maior visibilidade as territorialidades que emergem das identidades territoriais – 

quilombolas, ribeirinhos, quebradeiras de coco, entre outras.  

Em Almeida (2012), vamos observar alguns elementos associativos à territorialização 

camponesa no sul e sudeste do Pará. Entende-se, contudo, que esses elementos não podem ser 

generalizados por toda a mesorregião, compreendendo a existência de outras especificidades 

que corroboram a partir da migração, da luta pela terra, das estratégias de reprodução social, da 

ação territorial dos movimentos sociais, e da própria atuação do Estado em corresponder ou não 

as perspectivas das famílias camponesas. 

 A resistência camponesa tem sido um marco de resiliência e persistência dessa classe 

trabalhadora, que reivindica a função social da terra promulgada pela Constituição Federal de 

1988, pela qual se reafirma a luta em favor da reforma agrária e da terra liberta. 

Observamos que a luta pela terra e território apresenta novos elementos. Antes, a 

territorialização camponesa se dava preferencialmente com os homens, chefe da família 

enfrentando os riscos do conflito e as condições precárias de vida nos acampamentos sozinhos, 

somente depois de um tempo mandavam buscar mulheres e filhos, mas essa realidade mudou. 
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Hoje a família enfrenta esse desafio em conjunto, homens, mulheres, crianças, jovens e idosos 

se reúnem e formam grupos, comunidades que unidos reforçam a luta e resistência, 

organizando-se e formando associações e a partir delas ganhando maior visibilidade, 

reivindicando seus direitos não só pela terra, mas pela dignidade.     

Os camponeses migrantes trazem consigo uma espécie de “bagagem”, sua 

territorialidade seus costumes, crenças e cultura, uma marcante hereditariedade da luta pela 

terra e território, dos seus direitos pela cidadania, a infraestrutura, educação, saúde, segurança 

e transporte, o mínimo para sobreviver que lhes é negado. Para a sobrevivência e persistência 

na terra não basta somente a terra, é necessário o crédito o financiamento, fomento para que 

esses trabalhadores não só sobrevivam da agricultura, mas para que façam da terra, seu futuro 

e de seus filhos, que dela possam viver, produzir, comercializar seus produtos e por fim alcançar 

o direito a uma vida digna.  
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OS PROCESSOS DE LUTA E RESISTÊNCIA NA TERRA CAMPONESA FRENTE 
AOS IMPERATIVOS DO CAPITAL EM SERRA DO RAMALHO/BA 

 

Maria Iêda da Silva1 
Jânio Roberto Diniz dos Santos2  

 

RESUMO 

Segundo dados do INCRA (2019), no Brasil existem 9,443 mil assentamentos, e muitos deles não há previsão de 
regularização fundiária. Inclui-se que muitos desses assentamentos rurais foram implantados como política de 
regularização fundiária, assim como forma também de reassentamento de atingidos por grandes obras de 
desenvolvimento nacional. Neste contexto, se insere o Projeto Especial de Colonização de Serra do Ramalho (PEC-
SR), no munícipio de Serra do Ramalho/BA, que nasce enquanto um projeto de assentamento, fruto de uma política 
de desenvolvimento na década de 1970. Atualmente, há em Serra do Ramalho uma luta pela garantia dos direitos 
da titulação, pois a postura do Estado adotada ao enfrentamento da questão agrária não tem sido ao longo dos anos 
suficiente para a regularização fundiária dos assentados. Nesta direção, o objetivo da pesquisa consistiu em analisar 
o enfrentamento dos camponeses na luta na/pela terra para melhor compreendê-los como sujeitos sociais de 
resistência na terra de trabalho e vida, em sua maioria, “esquecidos” pelo discurso hegemônico do capital. Essa 
pesquisa pautou-se na elaboração de uma matriz metodológica com levantamentos bibliográficos e com pesquisa 
de campo por meio de entrevistas semiestruturadas e questionários para o levantamento do perfil dos sujeitos 
sociais e de dados sobre a situação dos lotes. Verifica-se que a grande maioria dos assentados não tem a situação 
fundiária regularizada, o que tem dificultado a vida cotidiana desses sujeitos sociais, devido à falta de titulação. 
Observa-se ainda que no processo de monopolização do capital, há não só a expropriação dos meios de produção 
das famílias camponesas, mas também formas de sujeição do capital ao trabalho e a sujeição da renda da terra ao 
capital. É assim detidamente que esse processo ocorre nos assentamentos rurais da Reforma Agrária de Serra do 
Ramalho, uma realidade explicada pela reprodução capitalista no campo. Evidenciou-se que com a expansão do 
capitalismo no campo, cada vez mais os camponeses são subordinados a sujeição da renda da terra e em suma, 
enfrenta uma luta constante contra todos os meios de expropriação.  A resistência é uma luta constante dos 
camponeses para que o acesso à posse e a permanência na terra sejam constituídos como direitos de uma política 
fundiária e agrícola suficiente para permitir ações concretas a fim de romper historicamente com as práticas 
produzidas e reproduzidas no campo. 
  
Palavras-chave: Estado; Regularização fundiária; Assentamentos rurais; Luta pela Terra. 
 

Introdução 

A geografia agrária traz consigo o desafio de entender um dos processos mais 

complexos da atualidade, o da estrutura agrária brasileira, um processo que parte de várias 

análises estando este submetido a uma série de desafios políticos, econômicos, sociais e 

estruturais. Compreender a questão agrária no Brasil é elemento importante para a discussão e 
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o debate acerca da apropriação do território pelo capital e sobretudo a necessidade de levantar 

questões estruturais sobre a Reforma Agrária, frente a lógica do modo de produção capitalista.  

Neste contexto, a regularização fundiária representa um fator determinante no campo da 

questão agrária, ao tempo que passa a ser instrumento da legitimação de posse e do uso das 

terras, bem como um meio de acesso às políticas sociais, econômicas e agrícolas.  

Frente ao processo de regularização fundiária está o pequeno agricultor, o camponês, os 

sujeitos sociais que não possuem títulos de terras que lhes garantam segurança, ou se encontram 

em situações irregulares ás margens de uma acentuada desigualdade no campo. Além de 

exerceram grande influência sobre a economia nacional e ocupando ainda papéis decisivos no 

desenvolvimento da agricultura, esses sujeitos sociais são deixados à mercê de uma necessidade 

política, social e urgente da reforma agrária no Brasil.  

Segundo dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

(2019), no Brasil existem 9,443 mil assentamentos e muitos deles não há previsão de 

regularização fundiária. Evidencia-se que muitos assentamentos rurais foram implantados 

como política de regularização fundiária, assim como forma também de reassentamento de 

atingidos por grandes obras de desenvolvimento nacional.  

Nesta realidade, se insere o Projeto Especial de Colonização de Serra do Ramalho (PEC-

SR), no munícipio de Serra do Ramalho/BA, que nasce enquanto um projeto de assentamento, 

fruto de uma política de desenvolvimento na década de 1970, como “alternativa” voltada para 

atender a população atingida de povoados e de sedes municipais, cujas terras seriam submersas 

pela construção da Barragem de Sobradinho.  

Atualmente, há em Serra do Ramalho uma luta muito grande pela garantia dos direitos 

da titulação, pois a postura do Estado adotada ao enfrentamento da questão agrária não tem sido 

ao longo dos anos suficiente para a regularização fundiária dos assentados. Nesta direção, o 

objetivo da pesquisa consistiu em analisar o enfrentamento dos camponeses na luta pela/na terra 

para melhor compreendê-los como sujeitos sociais de resistência na terra de trabalho e vida, 

procurando ressaltar como tais políticas públicas aparelhadas pelo Estado estruturaram a 

manutenção do latifúndio e dos grandes capitalistas, ocasionando um agravante na distribuição 

desigual de terras no país, revelando um projeto “fracassado” de regularização fundiária do 

país. 
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Esse trabalho pautou-se na elaboração de uma matriz metodológica, com levantamentos 

bibliográficos sobre o surgimento das políticas públicas de acesso à terra no Brasil, bem como, 

o aparecimento das grandes propriedades e as pequenas propriedades e frente a lógica o 

desenvolvimento do capitalismo no campo. Além da pesquisa de campo por meio de entrevistas 

semiestruturadas e questionários abertos e fechados para o levantamento de informações e 

dados sobre a questão agrária.   

Entende-se que a prática da regularização fundiária é um desafio ao acesso à posse e a 

permanência na terra e, consequentemente, passa a representar aos camponeses uma luta árdua 

contra os interesses de grandes proprietários de terras e capitalistas, demonstrando o quando é 

difícil romper historicamente com as práticas produzidas e reproduzidas no campo.  

 

As rupturas e permanências na política fundiária brasileira  

 

Ao longo dos anos, a distribuição e regulamentação de terras no território brasileiro, 

passou por um conturbado processo histórico enraizado desde a colonização a um processo 

nacional de luta pela efetivação da reforma agrária na atualidade.  

A apropriação concentrada da terra no Brasil originou-se com a ocupação do território 

pelos portugueses no século XVI. Neste período colonial, a divisão fundiária baseava em 

doação de grandes extensões de terras, ou seja, as concessões eram feitas através do sistema de 

sesmarias. De fato, o regime de sesmarias representou inicialmente o surgimento de 

concentração fundiária nas mãos de poucos com a formação de grandes latifúndios, a qual 

ampliaria ainda o poderio e o enriquecimento da Coroa Portuguesa no país.   

Em 17 de julho de 1822, através da resolução nº 70, o regime das sesmarias foi extinto 

e nada foi apresentado como proposta de regulamentar as concessões de uso e posse das terras 

brasileiras. Diante disso, o regime de posses foi adotado e passou a predominar o chamado 

“livre apossamento” sobre as terras públicas, através do qual, as pessoas poderiam obter a posse 

dessas terras, por meio da ocupação simples, feita através da prática e do cultivo da terra. 

Com a Lei nº 601 de 1850, conhecida como a Lei de Terras, surgia-se novos aspectos 

relacionados a regularização do acesso à terra, e, assim, caracterizava o novo momento para a 

questão agrária no Brasil. Visando direcionar juridicamente a aquisição de terras no país, a Lei 
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de 1850 vedou qualquer outra forma de obtenção de terras a não ser pela aquisição de títulos de 

forma legal, ou seja, o acesso à terra por via da compra. 

No entanto, a legitimação e a efetivação da lei nº 601/1850 acabou favorecendo a 

manutenção da propriedade concentrada, já que os grandes senhores, os donos do poder se 

encontravam no domínio político, nas grandes fazendas e na alta classe, que entres outros 

aspectos, acabou por gerar a formação da propriedade privada, ou seja, a terra tornou-se 

mercadoria, um instrumento de dominação “cativa”, visto que as grandes extensões de terras 

passaram a ser especuladas para a extração da mais-valia.  Sobre o contexto, Ariovaldo 

Umbelino Oliveira destaca que: 

No capitalismo, a terra, transformada também em mercadoria, tem um preço, mas não 
tem valor, porque não é produto criado pelo trabalho humano. A propriedade 
capitalista da terra é renda capitalizada; é direito de se apoderar de uma renda, que é 
uma fração da mais-valia social e, portanto, pagamento subtraído da sociedade em 
geral. Isso ocorre devido ao fato de que uma classe detém a propriedade privada da 
terra e só permite a sua utilização por meio de produção (arrendada ou não), através 
da cobrança de um tributo: a renda capitalista da terra. É por isso que, sob o 
capitalismo, a compra da terra é compra de renda antecipada. Quando estamos diante 
da grilagem de terras, esse processo revela seu verdadeiro caráter: o caminho 
‘gratuito’ do acesso à renda, do acesso ao direito antecipado de obter o pagamento da 
renda, sem mesmo ter sequer pago pra poder auferi-la.(OLIVEIRA, 1987, p.79) 

 

Por outro lado, a Lei de Terras trouxe grandes dificuldades na privação do acesso à terra 

pelos trabalhadores, os escravos libertos e os demais camponeses de serem proprietários, os 

quais faltaram-lhes dinheiro para a compra de posses, em que muitos deles ao enfrentar vários 

empecilhos ao acesso à pequena propriedade, tornaram-se compulsoriamente a força de 

trabalho dos grandes latifundiários. Sobre esse assunto, Martins (1999) assevera: 

É que, a Lei de Terras, longe de ter por objetivo a liberalização do acesso à terra, teve 
por objetivo justamente ao contrário: instituir bloqueios ao acesso à propriedade por 
parte dos trabalhadores, de modo que eles se tornassem compulsoriamente força-de-
trabalho das grandes fazendas (MARTINS, 1999, p. 76) 

 

Intui-se que a criação desta lei significou a primeira medida legal de consolidação das 

relações capitalistas dominantes acerca da propriedade privada. Estava ainda ligada as 

dificuldades nas aquisições de terras e na elevação dos preços a fim de dificultar a aquisição 

dos lotes pelos trabalhadores, restando-os a venda de sua força de trabalho.  

Com as crescentes ocupações ilegais que passaram a ocorrer após a Lei de Terra, o 

cenário de debates e reivindicações de medidas legais para efetivar e reforma agrária foi 

continuamente marcado pela luta incessante que se desenrolava no campo das forças políticas, 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

736 
 

econômicas e sociais. Esses debates são acentuados a partir da década de 1950 quando em um 

contexto de efervescência nacional, os movimentos sociais passaram a pressionar intensas 

reivindicações e por outro lado, existia uma emergência política cada vez mais notória na 

questão agrária, essencialmente concentracionista aos interesses burgueses.  

Em decorrência das fortes reivindicações dos movimentos sociais, o governo do Regime 

Militar (1964 -1985) constituiu-se como uma estratégia política para acalmar as pressões 

populares ao instituir a legitimação da posse, através da criação do Estatuto da Terra, definido 

na Lei nº 4.504, de 30 de setembro de 1964. Segundo Martins (1985), essa nova Lei tinha uma 

proposta de reforma agrária com critérios de desapropriação bastante precisos, em relação à 

classificação das propriedades e a gradual extinção das categorias latifúndio e minifúndio. 

Neste sentido,  

Art. 5º (...) A Reforma Agrária visa implantar um sistema entre o homem, a 
propriedade rural e o uso da terra, capaz de promover a justiça social, o progresso e o 
bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do país, com a gradual 
extinção do minifúndio e do latifúndio (BRASIL, 1964). 

 
 

Por sua vez, o Estatuto da Terra de 1964 ao mesmo tempo em que introduzia um 

conjunto de medidas de desapropriação que visavam promover a melhor distribuição da terra 

mediante modificação no regime de uso e posse, criava condições e favorecia a modernização 

da grande propriedade ao transformar o latifúndio em modelo de empresa rural, consolidando 

dessa forma às políticas de desenvolvimento da agricultura brasileira.  

Neste sentido, a natureza da então proposta de reforma agrária e a origem do Estatuto 

da Terra surge como um subterfúgio político do primeiro regime militar para desestabilizar e 

controlar as forças dos movimentos sociais presentes no país, como nos apresenta, Martins: 

 

O Estatuto revela assim a sua verdadeira função: é um instrumento de controle das 
tensões sociais e dos conflitos gerados por esse processo de expropriação e 
concentração da propriedade e do capital. É um instrumento de cerco e desativação 
dos conflitos, de modo a garantir o desenvolvimento econômico baseados nos 
incentivos à progressiva e ampla penetração do grande capital na agropecuária. É uma 
válvula de escape que opera quando as tensões sociais chegam ao ponto que podem 
transformar-se em tensões políticas. O Estatuto está no centro da estratégia do governo 
para o campo e se combina com outras medidas de cerco e desativação dos conflitos, 
das reivindicações e das lutas sociais (MARTINS, 1985, p. 35). 
 

A fim de “amenizar” as fortes tensões sociais no campo, o Estatuto permitiu que a 

Reforma Agrária proposta pela nova Lei pudesse ocorrer somente em áreas de conflitos sociais 
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e de disputas de terras, deixando de lado a possibilidade de efetivação de reforma no âmbito 

nacional, perfazendo ações para promover o desenvolvimento da agricultura capitalista através 

de uma “modernização agrícola sem reforma agrária”.  

O estatuto faz, portanto, da reforma agrária brasileira uma reforma tópica, de 
emergência, destinada a desmobilizar o campesinato sempre e onde o problema se 
tornar tenso, oferecendo riscos políticos. O estatuto procura impedir que a questão 
agrária se transforme numa questão nacional, política e de classe (MARTINS, 1981, 
p. 96). 

 

A Reforma Agrária, realizada de forma tópica e emergencial, conforme salienta Martins 

(1981), sempre foi adiada ou realizada na tentativa de amenizar as pressões sociais e 

desmobilizar o campesinato. O máximo que o Estado fez através das tentativas em efetivar a 

Reforma Agrária foi fortalecer e ampliar a relação dos grandes capitalistas com a propriedade 

fundiária no país.  

Cabe também destacar que os novos caminhos de uma suposta reforma agrária pelo 

regime civil-militar estavam cada vez mais orientados para um projeto político, cujo objetivo 

pautava-se na proteção dos latifúndios e no processo da modernização conservadora, ou seja, 

do avanço das relações capitalistas e da financeirização da agricultura com a indústria, 

orientando-se para a expansão do desenvolvimento capitalista na agricultura, o que acentuaria 

ainda mais os problemas sociais do campo. 

O processo de ampliação da “racionalidade” do capital na produção agrícola, trouxe no 

decorrer dos anos seguintes o agravamento das tensões sociais, em decorrência da expulsão dos 

camponeses com o avanço da modernização da agricultura. Face a isso, as principais lideranças 

sindicais continuaram a pressionar o governo a fim de reascender o debate e a efetivação da 

realização da reforma agrária.  

Nos anos pós o regime militar, o Estatuto da Terra foi modificado com a Constituição 

de 1988 e, esta trouxe algumas alterações na legislação fundiária, em se tratando da definição 

de conceitos das propriedades para a desapropriação rural.  De acordo com Martins: 

 

A utilização dos conceitos de “propriedade produtiva” e de “propriedade 
improdutiva” introduziu uma ampla ambiguidade na definição das propriedades 
sujeitas a desapropriação para reforma agrária, praticamente anulando as concepções 
relativamente mais avançadas do Estatuto da Terra. Essa mudança refletia não só a 
reação dos grandes proprietários de terra que haviam organizado a União Democrática 
Ruralista (...). Refletia um lado fundamental das alianças de classe na história 
brasileira (MARTINS, 1999, p. 90) 
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Devido algumas mudanças na utilização dos conceitos e na definição das propriedades, 

estava em campo, mais uma vez as lutas pelo acesso e permanência na terra acabavam se 

esbarrando na aliança entre capital e terra, onde de um lado, estavam os camponeses e do outro, 

os ruralistas.  

A partir da Constituição Federal de 1988, através do Art. 184, o processo de 

redistribuição de terras foi contemplado com uma nova fase, a qual passou a estabelecer que 

competia a União e o poder Judiciário levar em consideração o cumprimento da função social 

da propriedade para desapropriação de terras para fins de Reforma Agrária.  

 

Art. 184º: “Compete à União desapropriar por interesse social, para fins 
de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função 
social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, 
com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 
vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização 
será definida em lei”. 
 

Desta forma, caberia à União, através do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária), averiguar se os imóveis rurais estariam cumprindo os requisitos da função 

social da propriedade, a fim de garantir a sua desapropriação por interesse social, ou seja, para 

fins de reforma agrária, caso o proprietário descumprisse sua função. 

Mesmo se tratando de um direito jurídico e constitucional, o direito ao acesso e a 

permanência na terra ainda é imbricado por um processo histórico e repleto de contradições nas 

diversas estruturas econômicas, políticas e sociais do Brasil. Para Oliveira (2007), a persistência 

pela reforma agrária é uma luta contínua contra o processo de dominação privada da terra, no 

qual “ A reforma agrária constitui-se, portanto, em um conjunto de ações governamentais 

realizadas pelos países capitalistas visando modificar a estrutura fundiária de uma região ou de 

um país todo” (OLIVEIRA, 2007, p. 68). 

 

Os processos de luta e resistência na terra camponesa frente aos imperativos do 
capital 

 

Como grande fomentador de intervenções, o Estado ao impulsionar as ações 

governamentais para o desenvolvimento do campo no Brasil, ampliou políticas públicas como 

instrumentos das forças produtivas capitalistas sujeitando o Nordeste brasileiro a intervenções 

planejadas. Para isso, apresenta um discurso de que novas formas de organização da produção 
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que se faziam presente no espaço agrário deveriam constituir também no Nordeste, a fim de 

potencializar a modernização da produção agrícola.  

Com a modernização da agricultura, o Brasil passou a adotar políticas agrícolas mais 

intensivas de expansão, a fim de desenvolverem condições que contribuíram para a reprodução 

ampliada do capital. Para Martins (1994), é preciso considerar que a relação terra e capital no 

país ocorre como uma estratégia para expandir as relações capitalistas no campo: 

 

Ao contrário do que ocorria com o modelo clássico da relação entre terra e capital, em 
que a terra (e a renda territorial, isto é, o preço da terra) é reconhecida como entrave 
a circulação e reprodução do capital. No modelo brasileiro o empecilho à reprodução 
capitalista do capital na agricultura não foi removido por uma reforma agrária, mas 
pelos incentivos fiscais. O empresário pagava pela terra, mesmo quando terra sem 
documentação licita e, portanto produto de grilagem, isto é, de formas ilícitas de 
aquisição. Em compensação, recebia gratuitamente, sob a forma de incentivo fiscal, o 
capital de que necessitava para tornar a terra produtiva. O modelo brasileiro inverteu 
o modelo clássico. Nesse sentido, reforçou politicamente a irracionalidade da 
propriedade fundiária no desenvolvimento capitalista, reforçando consequentemente, 
o sistema oligárquico nela apoiado [...], portanto, [...] comprometeu os grandes 
capitalistas com a propriedade fundiária e suas implicações políticas (MARTINS, 
1994 p. 79-80). 
 

Percebe-se que o modo brasileiro surge como um meio para reforçar favoravelmente o 

desenvolvimento das relações capitalistas e não- capitalistas, implicando assim na existência e 

manutenção dos grandes latifundiários e consequentemente a histórica concentração de terra no 

país.  

Desde a criação do Estatuto, muitos assentamentos rurais foram implantados pela forte 

intervenção estatal como política de regularização fundiária, assim como forma também de 

reassentamento de atingidos por grandes obras de desenvolvimento nacional em consequência 

do desenvolvimento capitalista no campo. 

Neste contexto, se insere o Projeto Especial de Colonização de Serra do Ramalho (PEC-

SR) no munícipio de Serra do Ramalho/BA, que nasce enquanto um projeto de assentamento, 

fruto de uma política de desenvolvimento implantada na década de 1970, pelo INCRA, como 

“alternativa” voltada para atender a população atingida de povoados e de sedes municipais, 

cujas terras seriam submersas pela construção da Barragem de Sobradinho. 

A luta dos camponeses na/pela terra contra a expulsão e a expropriação do campo é uma 

luta contínua que perpassa longos períodos históricos. Atualmente, há em Serra do Ramalho 

uma luta muito grande pela garantia dos direitos da titulação, pois a postura do Estado adotada 
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ao enfrentamento da questão agrária não tem sido ao longo dos anos suficiente para a 

regularização fundiária dos assentados. 

O problema da não efetiva regularização fundiária nos assentamentos rurais e as 

dificuldades encontradas com expedição de títulos definitivos coloca Serra do Ramalho hoje 

como um dos 128 municípios da Bahia com prioridade alta no que se refere as ações imediatas 

de regularização dos lotes rurais. Ou seja, há luta muito grande no enfrentamento a classe 

dominante pelo direito democrático ao acesso da terra neste campo (fig. 1) 

 

Fig. 1: Mapa das áreas prioritárias para regularização fundiária no estado da Bahia. 

 

Fonte: Elaborado por Luís Antônio dos Santos, 2016. 

 

Em pesquisa realizada nos assentamentos rurais do antigo PEC/SR constatou-se o 

conturbado e esgotado contexto local, onde há uma histórica luta dos assentados pelo acesso 

democrático à terra, bem como uma concentração de terra nas antigas áreas do PEC e, 

consequentemente, a insegurança de um frágil projeto de ações governamentais que está 
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distanciando cada vez mais os camponeses e os trabalhadores de serem beneficiários da reforma 

agrária.  

Com base nas entrevistas realizadas nas agrovilas do município, percebe que o processo 

de implantação do projeto de colonização (PEC/SR) foi depreendido por uma estrutura agrária 

cheia de dinamicidade e múltipla com a presença dos posseiros-foreiros, ou seja, famílias 

ribeirinhas que viviam próximas ao rio São Francisco nos territórios que seriam submersos. 

Esse fato representou um processo perverso que passou a partir da colonização definir uma 

nova relação terra-trabalho neste espaço.  

Aproximadamente 4 mil famílias viviam nas zonas rurais das áreas a serem 
submersas. Os camponeses atingidos, em sua maioria, eram posseiros-foreiros, que 
exerciam atividades subsidiárias como a pesca, a criação e o pequeno comércio. 
Muitos eram agregados. De modo geral, estes camponeses eram (e são) denominados 
de beraderos. O termo beradero designava (e designa) todo indivíduo que tirava do 
rio, diretamente ou indiretamente, o seu sustento. O beradero expressava um modo 
de fazer e de saber bastante peculiar e inconfundível. Em muitos aspectos diferencia- 
se do ribeirinho e muito mais do caatingueiro. (ESTRELA, 2009, p. 116). 
 

Muitos camponeses que foram relocados e contemplados com os lotes agrícolas 

passaram a enfrentar dificuldades com a realidade do projeto, já que se verifica as necessidades 

de “novas” adaptações de muitos em lidar com a terra, o que acabam por se tornar mais uma 

vez expropriado, restando apenas a ele servir de força de trabalho de um processo perverso.  

Em entrevista, um dos antigos assentados relata sua experiência com a terra assim que 

chegou no PEC.   

Assim que chegamos, fomos para um lote. Aqui as pessoas chegavam e logo 
procuravam um lugar para ficar, elas apropriavam-se das terras. Existiam na minha 
época muitas terras. Os fazendeiros já estavam ali com suas terras, criando suas 
criações, principalmente o gado. As terras eram boas, grandes e cheias de matas. O 
que achei diferente, foi a falta de chuva (Entrevistado A, Agrovila 2, 2018).  
 

A fala do entrevistado A descreve a realidade de uma relação dominante no campo, na 

qual as grandes parcelas de terras estariam concentradas nas mãos dos grandes fazendeiros. 

Sobre esse assunto, José de Souza Martins (1999) corroborou com uma análise sobre o espaço 

agrário, ao afirmar que o acesso à terra no Brasil é um processo altamente enraizado e marcado 

por um contexto histórico de concentração fundiária, o qual culmina com a expulsão e a 

expropriação de milhares de camponeses das suas terras. 

A concentração fundiária e o desenvolvimento do capitalismo no campo passaram a 

criar obstáculos à pequena propriedade rural. A imprecisão no tamanho das propriedades, assim 
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como a sua delimitação, fez também com que alguns conflitos/tensões fossem gerados e 

motivados no PEC/SR, conforme a fala do entrevistado B:  

Cheguei aqui em 1973 comecei a trabalhar de vaqueiro para um fazendeiro. Cansei de 
ver a chegada de fazendeiros de “outras bandas”. Eles compravam a terra a preço 
baratinho e ia no cartório fazer um documento. Como eles tinham dinheiro, era tudo 
mais fácil e assim ficavam com muitas terras. Tinham também uns posseiros que 
chegavam e cercavam os lotes, não tinha nem precisão, mas estava lá fazendo isso 
para depois vender. Soube que antes da nossa chegada, existiam muitas brigas e 
confusão por causa dos lotes. Teve até conversas que fazendeiros mandaram matar 
alguns posseiros que estavam em suas fazendas. (Entrevistado B, Agrovila 9, 2018). 

 

Dessa forma, percebe-se que as tensões das forças locais nas disputas territoriais em 

Serra do Ramalho foram ampliadas pela presença dos grandes fazendeiros na região, visto que 

estes passaram a comprar os “direitos” de posse nas terras do antigo projeto a preços irrisórios. 

Neste sentido, a década de 1970 parece que seguiu a trajetória nacional no encaminhar de 

pressões e conflitos no campo. 

A partir de então, a luta na/pela terra é uma forma de resistência camponesa em Serra 

do Ramalho. Desde a criação do PEC/SR, a regularização da titulação dos lotes é 

frequentemente questionada por parte dos ocupantes ao INCRA, uma vez que apresenta várias 

pendências em todas as agrovilas desde da criação do PEC, como se observa na tabela I.  

Tabela I - Percentual dos lotes não titulados em Serra do Ramalho/BA 
 
 

Lotes Pendentes de Titulação 
Agrovilas  Lotes Rurais  Lotes Urbanas  

1  16 07  
2  23 07  
3  35 08  
4  43 58  
5  33 21  
6  55 15  
7  07 05  
8  25 13  
9  33 08  

10  17 04  
11  18 19  
12  33 18  
13  28 35  
14  41 23  
15  20 06  
16  44 07  
17  31 21  
18  31 11  
19  80 35  
20  157 03  
21  110 15  
22  116 15  
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23  73 08  
Água Fina  48   
Água Fria  41   

Campinhos  33   
Cana Brava  162   
Dois Irmãos  46   
Lot. Roberto  14   
Serra Solta  30   
Total Geral  1443 362  

Fonte: INCRA/ Pesquisa de campo, 2018. 

Analisando os dados da Tabela I constatamos que há vários lotes não titulados do antigo 

PEC/SR, uma vez que ao realizarmos um levantamento em campo verificou-se que o município 

de Serra do Ramalho apresenta hoje 7.048 lotes rurais e 6.400 lotes urbanos. 

Relacionando os dados e conforme os gráficos 01 e 02, verifica-se pendências de 

titulação em 1443 lotes rurais (20%) e 362 lotes urbanos (6%). Tal situação ainda persiste e 

possivelmente, pode estar agravada devido a dinâmica de compra e venda de lotes, junções e 

ainda o desenvolvimento da pecuária no ex-PEC/SR. 

Gráfico 1: Lotes Rurais em Serra do Ramalho     Gráfico 2:  Lotes urbanos em Serra do Ramalho  

        

Fonte: INCRA/ Pesquisa de Campo, 2018         Fonte: INCRA/ Pesquisa de Campo, 2018 

Na luta pela permanência na terra de trabalho, as famílias camponesas dos 

assentamentos pesquisados ainda não possuem títulos definitivos. Desde a criação dos 

assentamentos, essa realidade é preocupante entre os assentados que esperam até hoje a solução 

para a regularização de suas áreas. Os assentados do CBS possuem o Contrato de Concessão de 

Uso (CCU), instrumento que transfere o imóvel rural ao assentado em caráter provisório, e os 

ribeirinhos, por estarem em uma área de preservação permanente têm o Contrato de Concessão 

de Direito Real de Uso (CCDRU). 

Em entrevistas, vários camponeses agricultores relataram os problemas que se deparam 

quando pressionam o INCRA pela titulação definitiva dos lotes. Essa luta segundo os 
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assentados é uma luta que já dura décadas e está cada vez mais distante de uma solução. No 

entanto, existem muitas cobranças por parte dos assentados, dos sindicatos e também dos 

associados tudo em prol para que aconteça a regularização fundiária em Serra do Ramalho. 

Segundo alguns relatos por parte dos entrevistados, o abandono do INCRA das agrovilas 

acontece desde antes da emancipação do PEC/SR, ou seja, a preocupação dos assentados é até 

quando ficarão à mercê dessa excludente política agrícola e fundiária. 

Além da luta pela regularização fundiária, muitos camponeses resistem e tem 

ocasionado lutas para que não sofram mais um processo de expropriação. Tal preocupação se 

revela pelo medo de perder suas terras com a construção da Ferrovia da Integração Oeste-Leste 

(FIOL). De acordo com os dados do INCRA3(2013), os trilhos passarão em 120 lotes dos 

assentamentos da antiga fazenda da Companhia do Sudoeste Baiano (CSB) e no Projeto de 

Assentamento Reserva Extrativista São Francisco (PAE-SF) que ficam no município de Serra 

do Ramalho e em quatro lotes da área Curral das Varges, em Bom Jesus da Lapa. A fala do 

camponês abaixo revela a angústia que tem passado.  

 

Estou com muito medo de perder meu lote. Além do lote, essa linha de ferro vai passar 
dentro da casa que meu filho mora com minha nora. Ele acabou de construir e agora 
a gente fica preocupado, pois o medo de perder tudo isso é grande. A gente pega amor 
pelo lugar da gente e tudo que eu quero é ter direito de ficar aqui até quando Deus 
permitir. Mas enquanto eu estiver com saúde, eu vou lutar para que isso aqui eles não 
levam não. (Entrevistado C, CSB, 2018). 

 

A fala do camponês explicita a presença da hegemonia neoliberal, representada pela 

financeirização do capital relacionada à propriedade da terra, sob os grandes investimentos das 

empresas mineradoras. Mas, para além do discurso sociemetabólico do capital, estão os 

camponeses que entram na luta pela terra, assim como o entrevistado C. A identidade de classe 

com seu local de pertencimento, o faz perpassar toda esse medo e angústia que acomete sobre 

seu lote e mesmo assim resistir a situação com muita vitalidade e vontade de superar tudo isso.   

Fundamentalmente, a presença das relações capitalistas evidenciou-se os processos de 

monopolização e territorialização estabelecidos nos territórios camponeses. A subordinação da 

produção camponesa frente a modernização e industrialização da agricultura também trouxe 

 
3 http://www.incra.gov.br/incra-ba-e-valec-discutem-acoes-em-assentamentos-por-onde-passara-ferrovia-fiol-
oeste-leste 
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alterações na forma de produzir dos camponeses, inclusive através da inserção dos pacotes 

técnicos com a produção de commodities agrícolas, assim como a subalternidade dos 

camponeses ao desenvolvimento da pecuária.  

Assim, vivenciamos o processo em que o capital ao aumentar sua capacidade produtiva 

tem cada vez mais expropriado os camponeses das suas pequenas propriedades, tornando-os 

empobrecidos. Como relata Martins (1981) que a disputa no campo ocorre pela sujeição da 

renda da terra por parte dos capitalistas, demonstrando que a propriedade da terra é uma relação 

social capitalista e que a apropriação privada é uma necessidade do desenvolvimento do capital.  

Este cenário demostra o descaso com as famílias que foram expropriadas e estão 

sujeitadas a ação monopolista do capital em Serra do Ramalho. Nesse sentido, evidencia-se que 

muitos camponeses passaram e estão a sujeitar sua força de trabalho ao assalariamento, em 

movimento crescente de subordinação ao capital. Como ressalta Oliveira: 

(...) o capital não expande de forma absoluta o trabalho assalariado, sua relação de 
trabalho típica, por todo canto e lugar, destruindo de forma total e absoluta o trabalho 
familiar camponês. Ao contrário, ele, o capital, o cria e recria para que sua produção 
seja possível, e com ela possa haver também a criação, de novos capitalistas 
(OLIVEIRA, 1996, p. 20). 

Diante destes condicionantes, é evidente que a expansão do capital se faz de forma 

desigual e contraditória, materializada pela transformação do camponês em trabalhador 

assalariado e a subordinação deles sem serem expulsos da terra. 

Na agrovila 02 e 04 percebemos que a maioria desses trabalhadores se assalariam e os 

que utilizam deste trabalho, são geralmente jovens que empregam sua força de trabalho em 

condições de temporários ou diaristas em um projeto de agronegócio próximo a essas agrovilas, 

o Projeto Formoso, pertencente a Bom Jesus da Lapa.  

 

Faz muito tempo que o meu lote não produzia, passávamos por dificuldades para 
plantar, faltava água, até o gadinho morreu de sede...A minha vida não era fácil, hoje 
trabalho diariamente, mexendo com a terra, colhendo frutas, preparando o solo e lá o 
dinheiro é certo. Esse mês estou carregando caixas de bananas e mamão, lá eles me 
pagam por caixa o que dá para tirar uns 50 reais por dia. (Entrevistado D, 2018). 

 

A leitura da fala do camponês explicita a expropriação dos meios de reprodução dos 

camponeses e não da terra, quando por meio da venda da força de trabalho, o camponês passa 

a se submeter ao processo de mobilidade da força de trabalho pelo capital, frente aos incentivos 

do agronegócio na esfera da modernização do campo.  
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Assim, vivenciamos o processo em que o capital ao aumentar sua capacidade produtiva 

tem cada vez mais expropriado os camponeses das suas pequenas propriedades. Como destaca 

Dutra Junior: 

 

Para o camponês o que antes significava fartura, como uma colheita vasta, sob a frieza 
das leis da oferta e da procura, passou a significar escassez e necessidade; a queda dos 
preços do seu produto. A perda da sua terra para o capital usurário para saldar as 
dívidas, a proletarização induzida deste e a dos filhos que eram enviados para a cidade, 
pois a sazonalidade do trabalho dificultava a manutenção dos mesmos na terra por 
conta do custo; tudo isto selado pela separação dos meios de produção que gera uma 
grande maioria camponesa na mesma condição geral de todo o trabalhador no modo 
de produção capitalista: vendedor de força de trabalho (proletarização do camponês) 
(DUTRA JUNIOR, 2008, p. 199). 

 

Esse processo compreende a subordinação do camponês ao capital que em sua maioria 

é obrigado a se inserir na lógica produtivista, se tornando força de trabalho do eixo 

agroindustrial e sem condições de resistência ao agronegócio.  

Apesar de todos esses imperativos do capital, as relações dos camponeses em Serra do 

Ramalho continuam a constituir-se em mais uma estratégia de resistência. Mesmo estando sob a 

monopolização do território pelo capital financeiro, o campesinato possui suas características 

particulares e vínculos indissociáveis no que se refere às relações de trabalho e na renda da terra 

nos dois assentamentos em questão. São famílias que conseguem ainda realizar suas atividades 

como relações sociais, através de cultivo de uma horta comunitária, da criação de aves, da 

limpeza do roçado e da colheita realizada em família. (Ver foto 01 e 02). 

 

Figura 01 :Pequena produção de feijão no CSB. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

Organização: SILVA, Maria Iêda da. 2019. 
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Figura 02:Camponês no cultivo consorciado de milho e mandioca no PAE-SF 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 

Organização: SILVA. Maria Iêda da.2019 
 

A produção camponesa nos assentamentos rurais se realiza também sobre as relações de 

troca e de parceria agregando assim valores culturais, que vão de encontro com a fala da 

camponesa.  

 

Aqui a gente sempre cuida um dos outros. Se um vizinho ou um amigo está com 
dificuldades, a gente ajuda. Quando a gente cultiva muita abóbora e não damos conta 
de vender, a gente negocia mais em conta e também trocamos com os vizinhos. É por 
um mamão, um quilo de farinha ou ainda só pela amizade mesmo. Aqui meu marido 
gosta muito de dar feijão verde para os vizinhos. Pois daqui a gente não vai levar nada 
e a terra está aí pra isso, para produzir e dar comida a quem não tem. (Entrevistada E, 
2018).  
 
 

A fala da camponesa revela as características sociais nas comunidades que adotam como 

tradição cultural as relações de troca e a reciprocidade dentro do modo de vida camponês. Tal 

realidade, pode ser corroborada pela análise de Bombardi (2004, p.218) quando afirma que “a 

vida familiar no sítio é, por outro lado, marcada por um contato estreito entre seus membros: a 

generosidade e a troca de favores de todo o tipo entre todos do sítio é muito frequente”.  

São essas relações de generosidade que vão caracterizando os vínculos das famílias 

camponesas nos assentamentos rurais. É preciso entender a reprodução camponesa como uma 

relação não-capitalista, que frente ao processo das contradições do capital se faz presente os 

processos sociais dos camponeses que vão de encontro com a sua cultura de luta e resistência 

contra o movimento de ofensiva do capital.  
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Enquanto o campo brasileiro tiver a marca da extrema desigualdade social e a figura do 

latifúndio se mantiver no centro do poder político e econômico – esteja ele associado ou não ao 

capital industrial e financeiro -, o campesinato permanece como conceito-chave para decifrar 

os processos sociais que ocorrem neste espaço e suas contradições. (MARQUES, 2008, p. 58).  

Desta forma, são nesses processos sociais que serão decifrados existência e permanência do 

campesinato ao se organizar, produzir e diversificar o seu processo de recriação. “Ou seja, os 

camponeses interferem, resistem, criam estratégias para escapar das necessidades do capital que 

tem na sujeição da renda da terra o seu filão de produção de capital” (ALMEIDA, 2003, p. 21). 

 

Considerações finais 
 

É inegável e estarrecedor que no Brasil o pensamento elitista e dominante desde da Lei 

de Terras permanece até hoje impregnado na política fundiária e agrícola do país, mostrando 

verdadeiramente o poder do atraso ao instituir bloqueios ao acesso e a permanência à 

propriedade aos camponeses, a fim de preservar os mecanismos da produção capitalista no 

campo.  

Ao longo dos anos, vários interesses e estratégias de classe foram criados e renovados 

como objetivo de não liberalizar o acesso à terra e não efetivar a Reforma Agrária no país. Este 

impasse social e político impossibilitou e está impossibilitando a resolução do problema da 

concentração de terras no Brasil e, principalmente a efetivação da regularização fundiária, ou 

seja, o Estado oferecer segurança juridicamente aos camponeses e trabalhadores sobre a posse 

e domínio da terra.  

O crescente número da concentração de terras no munícipio de Serra do Ramalho já 

denuncia o quanto esse processo se arrasta e se esbarra de que o latifúndio é um dos principais 

causadores da desigualdade no campo. Ou seja, é notório que o Estado toma partido pela ciência 

da ordem dominante e cada vez mais passa a dificultar a ruptura do monopólio da terra, 

impedindo que transformações sociais profundas no campo sejam produzidas.  

Estando a luta na/pela terra não apenas como parte de uma conquista do acesso 

democrático no campo, as lutas do campesinato brasileiro representam também um voo alçado 

pelo impulso de que necessário se organizar socialmente a fim de resistirem à toda forma de 

expulsão e expropriação do campo.  
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Neste contexto, entende-se que a prática da regularização fundiária é um desafio ao 

acesso à posse e a permanência na terra e, consequentemente, passa a representar aos 

camponeses uma luta árdua contra os interesses de grandes proprietários de terras e capitalistas, 

demonstrando o quando é difícil romper historicamente com as práticas produzidas e 

reproduzidas no campo.  

No entanto, os camponeses de Serra do Ramalho reconhecem seu papel como sujeitos 

sócio históricos de um processo que já dura anos e travam continuamente uma luta pela garantia 

de sua existência, enquanto sujeitos que precisam se reproduzir socialmente em meio a um 

projeto de desenvolvimento capitalista e também de expansão do monopólio da terra.  

Essas situações demonstram que a questão agrária brasileira não pode ser analisada sem 

levar em consideração a postura do Estado adotada no enfrentamento da reforma agrária, ainda 

que isso se faz frente a agricultura capitalista, representada pelo latifúndio e agronegócio, o que 

trava uma intensa e desigual disputa territorial com a agricultura camponesa, no intento de 

impor seu modelo de desenvolvimento para o campo. 

A singularidade desse processo de resistência em suas terras de trabalho e vida, revela 

que mesmo estando sobre a sujeição do campo aos interesses da ação monopolista subsumida 

pelo capital, quer seja pela expansão do agronegócio, da apropriação do trabalho e dos lucros 

auferidos pelo capital financeiro com a extração do valor, os camponeses de Serra do Ramalho 

mesmo diante as investidas do capital continua se fortalecendo na luta de classes, que “se 

expressa como produto contraditório desse modo de produção” (SOUZA, 2008, p.89). 
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A REFORMA AGRÁRIA E O SURGIMENTO DAS LIGAS CAMPONESAS NO 
ESTADO DE GOIÁS ENTRE 1960-1964 

 
Saimon Lima de Britto1 

Elizeu Ribeiro Lira2 
 

Introdução 
 

Na década de 1960 o Brasil vivia um momento em que a reforma agrária estava entre as 

principais pautas discutidas nos mais diversos setores da sociedade. Em Goiás, Mauro Borges 

foi eleito governador do Estado no ano de 1961, e tinha em seu plano de governo a implantação 

de uma Reforma Agrária que segundo ele era “simples e objetiva”, utilizando dos modelos de 

kibutz que conheceu em sua visita a Israel. (Britto; Lira, 2019) 

No ano seguinte, em 1962, surge no município de Dianópolis – GO um núcleo das Ligas 

Camponesas, que ao comando de Clodomir Santos de Moraes, tinha como objetivo a luta 

armada e a revolução socialista nacional através da Reforma Agrária, tendo como exemplo a 

recente revolução cubana de 1959, recrutando camponeses, mineiros, estudantes, intelectuais, 

donas de casa e tantos outros, homens e mulheres destemidos, que sofriam com a exploração 

capitalista das altas concentrações de terras e assim buscavam justiça social. (Britto; Lira, 2018)  

As Ligas Camponesas foram associações de trabalhadores rurais criadas em 1955 em 

Pernambuco e autodenominou-se Sociedade Agrícola e Pecuária de Plantadores de Pernambuco 

(SAPPP). Coube a Imprensa e a Assembleia Legislativa de Pernambuco batizar a Associação 

de "Ligas", vinculando os erroneamente as “Ligas” de 1945 organizadas pelo Partido 

Comunista Brasileiro e logo extintas em 1947 com a entrada do Partido à ilegalidade. A partir 

de 1959 as Ligas Camponesas se expandiram também rapidamente em outros estados, 

aumentando o impacto político do movimento, como no caso do Estado de Goiás. (Moraes, 

1997) 

O objetivo da pesquisa é analisar como se deu esse projeto de Reforma Agrária do então 

governador do Estado de Goiás Mauro Borges bem como a “coincidência” de surgir 

concomitantemente um Núcleo de Guerrilha das Ligas Camponesas a pouco mais de 100 km 

de distância do referido projeto de Reforma Agrária. Esses e outros questionamentos vão se 
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desdobrando no decorrer da pesquisa. Para a realização da mesma foi efetivado a pesquisa 

bibliográfica bem como a pesquisa e trabalho de campo na referida região. 

 

Referencial Teórico Metodológico 
 

Conforme Margarida Moura (1988, p.12) “Podemos descrever o camponês de diferentes 

maneiras. Uma delas é defini-lo como cultivador de pequenas extensões de terra, às quais 

controla diretamente com sua família.” A autora define de forma sucinta o camponês, mas 

afirma haver outras definições, ela trás conceitos e definições sobre o campesinato que foram 

de grande valia para nossa pesquisa. 

Manoel Correia de Andrade (1989, p. 6) trás seu entendimento sobre os camponeses e 

afirma que “O termo camponês, geralmente usado na Europa e no Oriente para indicar a grande 

comunidade de habitantes do campo que se dedica à exploração agrícola, visando 

precipuamente o auto-abastecimento.” Vemos o ponto chave na fala de Andrade e Moura da 

comunidade campesina, o auto-abastecimento e o trabalho familiar, são características bases 

para se reconhecer o camponês. 

De acordo com Ariovaldo Umbelino de Oliveira (1991, p.14) “No centro das lutas tem 

estado à luta contra a apropriação privada da terra. O fim da propriedade privada da terra coloca 

em questão o fim da propriedade dos meios de produção.” Vemos que Oliveira relaciona e 

condiciona diretamente a propriedade privada com os meios de produção, a fala do professor 

Ariovaldo vai ao encontro da essência de terras coletivas do projeto implantado por Mauro 

Borges na década de 1960, o autor é essencial para o entendimento de nossa pesquisa. 

Sobre a implantação do sistema de reforma agrária copiado dos kibutz de Israel por 

Mauro Borges, vamos trazer duas obras de sua autoria, o livro Plano MB (1987) onde ele 

descreve na teoria como deveria ser o seu projeto de reforma agrária, que segundo ele, era “sem 

ideologia”, com fins de resolver os problemas do campo e desenvolver o Estado. Outro livro 

usado foi a sua auto-biografia (2002) onde ele relata toda sua vida pessoal e política que foram 

essenciais para entender seu projeto. 

Elide Rugai Bastos em seu livro As Ligas Camponesas nos apresenta a origem do 

movimento: 

A mobilização camponesa do Nordeste, que assume a denominação de “Ligas 
Camponesas”, inicia-se no Engenho Galiléia, em Pernambuco, no ano de 1954. O 
movimento expande-se rapidamente. Esse crescimento deve-se às condições políticas 
e sociais favoráveis e explica-se pelo fato de sua social – o foreiro – representar uma 
categoria social ameaçada de extinção.” (Bastos, 1984, p.18) 
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A autora é de extrema importância para o acompanhamento de expansão geográfica das 

Ligas tal como sua movimentação política a nível nacional. 

Britto & Lira (2018, p. 245) trazem à tona um fato pouco estudado sobre a referida 

região, a presença das Ligas Camponesas no norte do Estado de Goiás, mais especificamente 

no município de Dianópolis, que data de 1962, e desvendam acontecimentos através de 

entrevistas e relatos de camponeses e envolvidos da época, bem como documentos, além de 

fotos e mapas que retratam o que aconteceu naquela remota região, hoje sudeste do Estado do 

Tocantins. 

Os autores hora citados, bem como outros, fazem parte da pesquisa bibliográfica 

realizada para a efetivação de nossa pesquisa e como elementos norteadores que embasaram e 

deram rumos aos resultados através dos conceitos juntamente com o trabalho de campo que 

trouxe a materialidade da pesquisa trazendo embasamento bibliográfico, empírico e 

documental.  

Também foram utilizados sites de órgão públicos oficiais no intuito de levantar as 

informações necessárias que vão desde dados geográficos a fatos históricos. A pesquisa segue 

os conceitos e análises do materialismo histórico dialético para o entendimento dos processos 

geográficos sociais em questão. 

Resultados e Discussões 

A Reforma Agrária era vista pelo então Governador do Estado de Goiás Mauro Borges 

como uma solução contra a pobreza e o desenvolvimento do Estado “A Reforma Agrária se 

coloca, então, como elemento chave na aceleração do desenvolvimento econômico, social e 

político.” (Teixeira, 1987, p.12). Ele via na reforma agrária um retorno positivo para a 

sociedade e peça chave para o desenvolvimento econômico e social. 

Eleito para o mandato que deu início em 1961, Mauro Borges fez uma viagem a Israel 

em 1962 e por 20 dias observou e estudou o modo de produção coletiva familiar dos Judeus, a 

qual eles chamam de kibutz. O modelo trata de um sistema de cooperativa agro-urbana onde a 

produção e a distribuição dos alimentos, e os lucros de seu excedente, são distribuídos entre 

todos da comunidade de maneira proporcional ao tamanho de cada família. Dessa experiência 

de agricultura coletiva em Israel Mauro Borges teve a ideia de criar no Estado de Goiás as 

Rurópolis. Ao seu projeto deu o nome de Combinados Agro – Urbanos. (Britto; Lira, 2019) 
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Assim, Borges escolheu o município de Arraias – GO para a implantação do projeto 

piloto que ficou denominado de Combinado Agro – Urbano de Arraias. O projeto fora 

implantado na zona rural do município ficando a uma distância média de 60 km em linha reta 

da zona urbana da cidade de Arraias – GO. 

Segundo Teixeira (2002), o projeto consistia de quatro núcleos coloniais idênticos e de 

uma área urbana, cada núcleo com cerca de 1.300 alqueires geométricos, ou seja, 6.300 

hectares. Por sua vez, cada núcleo seria subdividido em 200 lotes agrícolas de 25 hectares, 

destinando-se um lote para cada família. No centro geométrico de cada um dos quatro núcleos, 

designados pelas letras A, B, C e D, seria construída uma pequena vila de 200 casas residenciais 

para as famílias dos colonos, prédios para cooperativa mista, unidade de assistência técnicas, 

escola primária e um posto de saúde, além de uma patrulha mecanizada, armazéns e silos, 

templo religioso, centro social e uma praça de esportes (In: Britto; Lira, 2019). 

Mauro Borges empenhou suas forças no que acreditava ser a chave para a solução dos 

problemas do povo pobre que o elegeu Governador pelo Estado de Goiás, a Reforma Agrária 

era além de tudo uma promessa de campanha, um de seus carros chefes na “corrida eleitoral” 

para o Palácio das Esmeraldas, apoiado por seu pai o então Senador Pedro Ludovico Teixeira, 

político influente no cenário nacional. 

Enquanto Mauro Borges implantava seu projeto de Reforma Agrária no antigo norte 

goiano, atual sudeste do Estado do Tocantins, surgiu concomitantemente na mesma região, no 

município de Dianópolis, no povoado Rio da Conceição, um Núcleo Guerrilheiro das Ligas 

Camponesas inicialmente disfarçados de Companhia Agropecuária, porém com uma proposta 

de Reforma Agrária através da Revolução Socialista Nacional. Projetos distintos, porém com a 

mesma finalidade, a Reforma Agrária. Segue mapa de localização do Combinado Agro – 

Urbano de Arraias e do Povoado de Rio da Conceição, zona rural de Dianópolis, onde se 

instalou um Núcleo de Guerrilha das Ligas Camponesas em 1962. 
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A distância entre o Povoado de Rio da Conceição e o Projeto do Combinado Agro – 

Urbano do Estado de Goiás eram coincidentemente próximos a uma distância em linha reta de 

160 km (Google Maps, 2019), seria essa proximidade uma silenciosa contra-revolução por parte 

do Governador do Estado de Goiás em acalmar os ânimos na referida região ou uma forma de 

apoio indireta para incentivar a Reforma Agrária nacional? Essa resposta fica um pouco obscura 

em nossas entrevistas realizadas nas cidades de Dianópolis – TO, Rio da Conceição – TO e 

Combinado – TO, com pessoas que viveram aquela época. 

Em entrevista realizada em março de 2019 na cidade de Dianópolis – TO como parte da 

nossa pesquisa de campo do mestrado em geografia na Universidade Federal do Tocantins, o 

Camponês Gesílio Carvalho afirma que eles (As Ligas) chegaram disfarçados de empresa e 

diziam que iriam desenvolver o lugar, deram trabalho remunerado aos camponeses, ofereciam 

escola, promoviam festas, tratavam dos doentes e prometiam produzir grandes plantações e 

criação de gado. Segundo ele, haviam rumores que eles recebiam dinheiro em espécie de Cuba 

que vinha de avião através de um comerciante da cidade de Dianópolis.  

Perguntamos para o camponês Gesílio Carvalho se ele sabe ou soube na época sobre 

alguma ligação entre as Ligas Camponesas em Dianópolis / Rio da Conceição e o Combinado 

Agro – Urbano de Arraias implantados pelo então Governador Mauro Borges. O senhor Gesílio 
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nos revela que o então Governador Mauro Borges esteve em Dianópolis e se hospedou na casa 

do senhor Hagaús Araújo, na época Hagaús era um homem muito influente na região.  

De acordo com o senhor Carvalho, o Governador Mauro Borges conversou diretamente 

com as lideranças das Ligas Camponesas e segundo ele “conversou bem conversado” o 

conteúdo detalhado dessa conversa ele afirma não saber, mas afirma que “sem dúvida falaram 

sobre Reforma Agrária”. Ao ser perguntado quem atraiu quem sobre as Ligas Camponesas e o 

Combinado – Agro – Urbano de Mauro Borges, o senhor Gesílio Carvalho acredita que ambos 

se atraíram e que isso é uma coisa que não teremos certeza. (Entrevista concedida a Saimon L. 

de Britto, março de 2019) 

Ainda em Dianópolis – TO, tivemos a oportunidade de conversar com o senhor Hagaús 

Araújo que aos 90, nos concedeu uma entrevista. Em uma de suas falas, ele nos relata que era 

muito próximo do Governador Mauro Borges e que ao recebê-lo em sua casa foi convidado por 

Borges para ser Diretor Chefe do Combinado Agro – Urbano de Arraias, porém, Hagaús relata 

que ao visitar o local recusou o convite, pois segundo ele “era uma bagunça” e “não tinha ordem 

nem critérios” para a aquisição das terras e que com isso qualquer um poderia chegar, sendo 

assim não aceitou o cargo de confiança oferecido pessoalmente em sua casa pelo então 

Governador Mauro Borges. (Entrevista concedida a Saimon L. de Britto, em março de 2019, 

como parte da dissertação de mestrado em Geografia/UFT) 

O senhor Hastrogildo de França, camponês e primo do senhor Gesílio Carvalho, também 

teve contato com as Ligas Camponesas, aos 82 anos de idade e residente na emancipada cidade 

de Rio da Conceição – TO, ele nos conta que os integrantes das Ligas não falavam claramente 

suas intenções e que a população que era assistida por eles não sabia de fato seus objetivos. Ele 

também declara que seu pai tinha um comércio e que os rapazes das Ligas Camponesas eram 

bons clientes, pois pagavam bem e pagavam a vista. 

Ao ser questionado se havia alguma ligação entre as Ligas Camponesas e o Combinado 

Agro – Urbano de Arraias implantado por Mauro Borges, ele diz acreditar que sim, devido à 

coincidência da proximidade e da ideia inovadora do projeto de Reforma Agrária de Borges, 

ceder terras públicas para os pobres que queriam trabalhar. Porém afirma não ter nenhuma 

confirmação de fato sobre tal relação e/ou envolvimento. (Entrevista concedida a Saimon L. de 

Britto, em março de 2019, como parte da dissertação de mestrado em Geografia/UFT) 

No emancipado município de Combinado – TO, entrevistamos a senhora Celina da Silva 

Ramos, hoje aos 79 anos, professora aposentada da educação, trabalhou no Projeto Combinado 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
758 

 

Agro – Urbano de Arraias. Ela nos conta que é natural da cidade de Arraias – TO e que ao ser 

formada em Magistério na cidade de Morrinhos – GO foi lotada pela Secretaria de Educação 

do Estado de Goiás no projeto Combinado Agro – Urbano de Arraias. Ela relata que quando 

chegou ao projeto a educação era precária, mas que foi melhorando com sua ajuda e da de outras 

professoras na época, disse que o projeto chegou a ter duas escolas, uma das séries iniciais de 

1º ao 4º ano e outra do fundamental do 5º ao 8º ano na época. 

Ao ser perguntada se ouviu falar sobre as Ligas Camponesas ou algum movimento 

Comunista na região ela afirma que “Sim” ouviu algo sobre, mas que não sabe dar mais 

detalhes. Continuamos a indagação e afirmamos que o então Governador Mauro Borges havia 

sido acusado de práticas Comunistas, ela saí em sua defesa e afirma que Mauro Borges nunca 

falou em Comunismo em Combinado e que a causa de sua deposição foi o Projeto em modelo 

Cooperativo e um de seus Secretários, o senhor Padre Ruy de Porto Nacional – GO que também 

fora acusado de ser Comunista. 

O tal “Padre Ruy” relatado por Dona Celina de acordo com o Jornal Opção, Ruy 

Rodrigues, ou apenas, Padre Ruy, foi um intelectual e Secretario da Educação do Governo 

Mauro Borges, Padre Ruy atuou em ações humanitárias na África, em Guiné-Bissau e na 

França, em Paris, quando se auto-exilou na época da Ditadura Militar no Brasil, além de atuar 

no Estado de Goiás e também no recém criado Estado do Tocantins. Foi perseguido pelos 

militares por suas idéias e práticas voltadas para os mais pobres e em prol de uma educação 

libertadora. 

Ainda em Combinado – TO, entrevistamos o senhor Arcelino de Souza, chegou ao 

projeto Combinado Agro – Urbano de Arraias em 1962 aos 21 anos de idade, carpinteiro, era 

Servidor Público Estadual do IDAGO – Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás, 

autarquia criada por Mauro Borges para viabilizar seu projeto de Reforma Agrária. O senhor 

Arcelino nos conta que trabalhava na construção das casas provisórias dos colonos, ele afirma 

que havia uma vila de casas e que cada família tinha sua casa na vila e sua gleba de terras para 

plantar. 

O senhor Arcelino relata que em Combinado tudo era fartura e que o Governo de Goiás 

não deixava faltar nada, tinha hospital, aeroporto, rádio, escola, apoio técnico do governo com 

agrônomos e engenheiros. Ele afirma que dentro do projeto havia uma vila administrativa que 

abrigava apenas os servidores públicos e que essa vila se chamava “Acampamento” onde o 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
759 

 

senhor Arcelino reside até hoje, “Acampamento” se tornou um bairro da atual cidade de 

Combinado – TO. 

É com muito orgulho que o senhor Arcelino fala sobre o projeto de Mauro Borges, 

enfatizando sempre a fartura de alimentos e a oferta de trabalho para as pessoas. Ele nos conta 

que o projeto contava com um Galpão onde os colonos depositavam sua produção para de lá 

ser distribuído de forma proporcional para as famílias e o excedente da produção tinha a compra 

garantida pelo Estado de Goiás. Os produtos que não eram produzidos em Combinado, o senhor 

Arcelino narra que vinham de outros países como Israel e Estados Unidos, tais como manteiga 

enlatada entre outros. 

Ao ser questionado se ouviu falar nas Ligas Camponesas ele afirma que não, 

continuamos indagando e perguntamos se ele ouviu falar em algum movimento comunista, ele 

confessa que na época havia um senhor “aqui tinha um senhor de nome por José Euvídio, que 

batia um papo comunista interessante, era morador daqui, falava que o comunismo era bom, 

mas o povo aqui não sabia o que era isso. Veio de Anápolis e depois sumiu pra lá de novo”. 

Sem mais detalhes o senhor Arcelino se atenta a falar sobre o projeto e o quanto era bom o 

Governador Mauro Borges, que segundo ele era simpático e saia pelas ruas de Combinado 

pegando na mão do povo e abraçando as crianças. 

O senhor Arcelino nos revela com muita tristeza o fim do projeto com a saída do 

Governador Mauro Borges do poder, segundo ele os Militares não estiveram em Combinado, 

eles simplesmente abandonaram o lugar, teve prejuízo de toneladas de sacas de milhos, muitos 

colonos foram embora e poucos, como ele, resistiram. De acordo com ele as terras, que eram 

uma cessão do Estado e era proibida a comercialização, logo começaram a serem vendidas pelo 

próprio IDAGO acabando de vez com a essência do projeto de produção coletiva e cooperativa. 

Atentamo-nos a duas características relevantes em nossas entrevistas, os camponeses 

entrevistados em Rio da Conceição – TO e Dianópolis – TO sabiam da existência e de uma 

possível relação entre o Combinado Agro – Urbano de Arraias e as Ligas Camponesas, já os 

entrevistados da atual cidade de Combinado – TO mostraram pouco ou nenhum conhecimento 

sobre as Ligas Camponesas, algo que pode ter sido proposital ou mera coincidência, pois 

quando se trata de tempos remotos e de assuntos políticos delicados existe uma linha tênue entre 

“não saber” e “não querer saber”. 

Com o golpe militar de 1964, o governador Mauro Borges foi acusado pelos militares 

de práticas Comunistas devido seu projeto de Produção Cooperativa em terras públicas. Mauro 
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Borges foi destituído do cargo de governador e o Combinado – Agro – Urbano de Arraias, de 

acordo com os relatos de quem viveu na época, foi abandonado pelos Militares e os Camponeses 

ficaram a própria sorte.  

As Ligas Camponesas tiveram praticamente o mesmo fim, porém, pouco antes do golpe 

militar de 1964, ainda no ano de 1962 o Núcleo Guerrilheiro das Ligas Camponesas da Região 

de Dianópolis e Rio da Conceição foi dissolvido pelas Forças Armadas e Polícia Federal 

apoiadas por juízes e políticos conservadores da época, seus integrantes fugiram, uns de avião 

rumo a Goiânia, outros a pé e a cavalo, pelos sertões da Bahia. 

Em 1988, com a retomada da democracia e a promulgação da Constituição Federativa 

do Brasil, criou-se o Estado do Tocantins a partir do paralelo 13º S e os referidos municípios 

da pesquisa que faziam parte do Estado de Goiás passaram a fazer parte do Estado do Tocantins. 

Ainda em 1987, o Combinado Agro – Urbano de Arraias foi desmembrado do município de 

Arraias – GO, porém, instalado apenas em 1989 como município de Combinado – TO. Já o 

povoado de Rio da Conceição foi emancipado pelo Estado do Tocantins através da Lei Estadual 

nº 251 de 1991 onde se criou o município de Rio da Conceição – TO e instalado somente em 

1993. Atualmente a divisão geográficas dos municípios são as seguintes, Dianópolis – TO; Rio 

da Conceição – TO; Arraias – TO e Combinado – TO. (IBGE, 2019) 

 
 
Considerações 
 

Na década de 1960, surge Mauro Borges no Estado de Goiás com a proposta de um 

novo modelo de Reforma Agrária, baseada nos kibutzim de Israel, no modelo de Cooperativas 

Familiares em terras públicas e custeadas pelo Estado. Seu projeto chamara Combinado Agro 

– Urbano, uma mistura de urbano e rural. Ao mesmo tempo em que se instala um Núcleo 

Guerrilheiro das Ligas Camponesas na mesma região, no entanto, com uma proposta de 

Reforma Agrária através da Revolução Social. Tanto o projeto de Mauro Borges como a ação 

dos Camponeses pelo seu direito a terra, foram desfeitos pelos militares e pelas forças 

conservadoras da época. Acredita-se através de relatos e fatos coincidentes que havia uma forte 

ligação entre os dois acontecimentos, não se sabe ao certo se a Reforma Agrária de Mauro 

Borges surgiu para frear as idéias revolucionárias dos camponeses ou se como forma de apoio 

indireto, encorajando trabalhadores a se unirem para um bem comum a nível nacional. 
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A QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL: ATUALIDADES DE UMA REFORMA 
CONSERVADORA. 

 

Macedo, Lucas Fonseca de.1 
Silva, Indhira Borges da.2 

Silva, Nívea Santos3 

 

INTRODUÇÃO 

           O objetivo deste artigo é identificar os motivos pelo qual não houve uma Reforma 

Agrária no Brasil e sim medidas paliativas tais como criações de assentamentos de terra, 

implementação do Modelo de Reforma Agrária de Mercado e analisar como está esta questão 

na atualidade em um contexto político e social através de referencial que debata a questão 

agrária, a Reforma Agrária Conservadora e as propostas de governos anteriores e atual para a 

implementação da Reforma Agrária brasileira. 

A Reforma Agrária requer uma reorganização da estrutura fundiária de um determinado 

país, ou seja, faz-se necessário uma redistribuição de propriedades rurais, distribuição de terras 

cumprindo assim a função social da terra conforme previsto no art.184 da Constituição Federal 

de 1988 que garante a desapropriação de terras para fins de Reforma Agrária mediante justa 

indenização ao “dono” da terra em questão, enquanto o Modelo de Reforma Agrária de 

Mercado financiado pelo Banco Mundial prevê uma reforma pontual desapropriando a terra e 

indenizando o provável dono. 

A questão agrária no Brasil é um problema que nos remonta a distribuição de terras no 

período colonial que produziu terras devolutas com correspondência às terras que a coroa 

portuguesa doou de forma aleatória a pessoas que detiam poder econômico da época que 

acabaram não sendo cultivadas e devolvidas. Com a lei n° 601, de 18 de setembro de 1850, 

mais conhecida como Lei de Terras que dispõe sobre as terras devolutas do governo surge a 

primeira tentativa de organizar a propriedade privada no país a um elevado custo acessível a 

 
1 Graduando da Licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual de Feira de Santana, UEFS. Email: 
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dhira239.ib@gmail.com 
3 Graduanda da Licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual de Feira de Santana, UEFS. Email: 
tec.niveasilva@gmail.com 
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uma pequena parte da população. O fim da escravidão em 13 de maio de 1888, não favoreceu 

o uso dessas terras, pelo contrário, o negro recém liberto não tinha acesso a esta, pois, não tinha 

poder de compra, vindo de uma liberdade pela liberdade. 

A Reforma Agrária Conservadora se materializa em uma ideia muito parecida: assentar 

no norte do país enquanto as áreas com maior desenvolvimento de serviços continuam a serviço 

do Agronegócio. Mais uma vez, a terra está para quem tem poder aquisitivo de adquiri-la. A 

Reforma Agrária com base conservadorista não desconcentra a terra, tampouco diminui as 

desigualdades da sociedade, pelo contrário mantém as bases de poder político e social em “seus 

lugares”. 

O artigo foi estruturado da seguinte forma, inicialmente expôs-se a introdução sobre os 

temas pertinentes a discussão, seguido de uma reflexão sobre o conceito de Reforma Agrária, 

da questão agrária brasileira e Reforma Agrária Conservadora. Logo após, uma reflexão sobre 

a Reforma Agrária de Mercado e como ela impacta negativamente nos moldes da Reforma 

Agrária distributiva e por fim as considerações finais sobre os temas.  

As categorias de análise tiveram como suporte teórico os escritos de Oliveira (2007), 

Girardi e Fernandes (2008), Porto-Gonçalves (2005), Pereira (2012), entre outros, pois esses 

autores dialogam ao se referir ao tema proposto para este artigo. O processo de pesquisa a 

respeito da questão agrária no Brasil e do Modelo de Reforma Agrária de Mercado é de caráter 

bibliográfico, utilizando artigos acadêmicos e livros através da categoria de análise territorial. 

Primeiramente, se faz necessário uma busca da literatura, visando entender melhor o tema e o 

problema a ser pesquisado buscando uma reflexão e discussão. A partir destes achados é 

importante uma análise qualitativa dos fatores que interferem na atualidade da Reforma Agrária 

e de como é compreendida como uma reforma conservadora nos moldes ditados pelo Capital 

estrangeiro. 

 
A REFORMA AGRÁRIA NO BRASIL: UMA DISCUSSÃO CONCEITUAL DO 
PASSADO A ATUALIDADE. 
 

A reforma agrária surge como produto das contradições impostas pela expansão do 

sistema capitalista no campo, com o objetivo de diminuir a possibilidade de (re) produção 

camponesa transformando em pequenos capitalistas. Segundo Oliveira (2007) a reforma agrária 

não pode ser entendida como uma resposta para as contradições existentes, mas, para o que ele 

define como um “paliativo”, pois, “resolve mais as questões do modo capitalista de produção 
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como um todo do que a da agricultura em particular. Porque, as soluções para os problemas da 

agricultura estão inscritas na necessidade de superação desse modo de produção”. (Oliveira, 

2007. p.67) 

Ao encontro dessa afirmação, Fernandes (2008) aborda que a reforma agrária é uma 

política territorial que serve para minimizar a questão agrária. A questão agrária é então uma 

questão territorial, pois, está no centro de conflitos no qual existem relações de poder, que se 

manifesta no controle do processo de criação e destruição do camponês, e a reforma agrária é a 

face dessa dimensão. Para o autor, a questão agrária está inserida no problema estrutural do 

capitalismo, sendo parte de sua própria lógica de desenvolvimento, gerando processos de 

diferenciações e desigualdades, expulsões e expropriações, excluindo ou subalternizando, 

destruindo e recriando o campesinato. Dessa forma, o mesmo compreende que: 

 (citação direta) Por essa razão, as relações entre campesinato e capital são de conflitualidades 

permanentes e explicitadas, de um lado, pela subalternidade do campesinato ao capital e pelo 

poder que o capital tem, de acordo com os seus interesses, de destruir e recriar o campesinato 

e, de outro lado, pela resistência do campesinato em determinar sua própria recriação por meio 

das ocupações de terra (Fernandes, 2008 a.p.74). 

Deste modo, pode-se observar que o país mantém as características impostas pelo capital 

voltando-se sempre para um número pequeno de privilegiados que possuem os meios de 

produção, as riquezas e controla a política para que o Estado seja um comitê da classe 

dominante. 

O conceito de Propriedade Privada em uma visão liberal considera essencial a noção do 

privado para a manutenção da sociedade garantindo a possibilidade da terra ser utilizada de 

forma produtiva e o seu valor protegido pelo proprietário. Infelizmente o que se vê na atualidade 

é uma noção de privado que eleva ainda mais a exploração do proletariado pela burguesia. A 

propriedade privada vista deste modo pode prejudicar ainda mais a sociedade se não for 

fiscalizada pelo Estado. Para Porto-Gonçalves (2005), a questão agrária é também uma questão 

nacional, de lutas, mesmo com a enorme repressão que os movimentos socioterritoriais vêm 

sofrendo. (Girardi e Fernandes, 2008) 

No Brasil, os assentamentos vêm resistindo a essa lógica da exploração em um processo 

de luta pela terra conquistando condições de produção, lutando por um desenvolvimento estável 

de uma agricultura camponesa. Segundo Girardi e Fernandes (2008. p.77), “além de lutar contra 

o latifúndio, os movimentos socioterritoriais camponeses iniciaram a luta contra a 
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territorialização do agronegócio [...] por isso, as ocupações têm ocorrido em áreas de produção 

de soja transgênica, cana-de-açúcar e plantações de eucalipto, por exemplo.”.  

Ao longo dos governos democráticos da República brasileira, a luta pela terra tomou 

várias vertentes, sendo até mesmo criminalizada pelo ex presidente Fernando Henrique em seu 

segundo mandato (1999-2002) através da medida provisória 2.027-38 de 04 de maio de 2000. 

O II Plano Nacional de Reforma Agrária (2003) do governo de Luís Inácio Lula da Silva trouxe 

avanços nesta questão apresentando uma questão mais ampla de Reforma Agrária dialogando 

com o movimento dos camponeses, mas, não desapropriou terras nas regiões de interesse 

garantindo assim o apoio político também do Agronegócio.  

Avaliando todas essas questões, Girardi e Fernandes (2008) trazem a ideia de Reforma 

Agrária Conservadora, pois, conserva-se através da política de assentamentos a estrutura das 

regiões centro-sul e Nordeste, ou seja, a política de assentamentos rurais não privilegia estas 

áreas e sim a região norte. Assim sendo, dá-se o parecer que os problemas agrários foram 

resolvidos, mas, a estrutura de produção, mercado, eletricidade e serviços básicos estão 

localizados em outras regiões que não a norte em sua maioria tanto que a Reforma Agrária 

Conservadora se sustenta principalmente na Amazônia com projetos ambientais e ocupação da 

região (Girardi e Fernandes, 2008. p.92). É como dar a terra para trabalhar, mas não dá as 

condições para o camponês se manter. 

Segundo Sabourin (2008) Os primeiros movimentos organizados em prol da reforma 

agrária e de melhorias nas condições de vida campo no Brasil, foram as ligas Camponesas, a 

partir de 1945 e estendendo-se a maioria dos estados brasileiros com o apoio do partido 

comunista (PCB).  Desde o princípio a liga reunia meeiros, trabalhadores assalariados de usinas, 

pequenos arrendatários. “Após a ilegalização do PCB em 1947, as ligas foram reprimidas e só 

ressurgiram em 1954, nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas, nas zonas de - cana-de-

açúcar.” (Sabourin, 2008, p.3).  

               Com a vitória de João Goulart em 1961 significou, para o movimento uma 

possibilidade para a realização da reforma agrária, e a pressão da liga dos camponeses do 

nordeste levou o governo de Goulart a instituir em 1963 o estatuto do trabalhador rural, na 

teoria os trabalhadores rurais teriam os mesmos direitos que um trabalhador urbano, tais como: 

estabilidade do emprego, indenização de licenciamento.  

 

“Iniciativas como a criação da SUPRA e seu “decreto” de março de 1964, que versava 
sobre a desapropriação das terras que margeavam as estradas federais num raio de 10 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 

ISBN: 978-85-415-1148-3 

766 
 

quilômetros, bem como a promulgação do Estatuto do Trabalhador Rural, em 1963, 
revelariam novas tentativas de pôr fim aos graves problemas sociais vividos pelos 
pobres do campo. Tais esforços foram, no entanto, abortados pela conjuntura de 1964, 
que tirou de cena pela força os defensores das reformas de base, em particular da 
reforma agrária.” (Motta e Esteves, 2006. p 16) 
 

Com o golpe de estado em 1964, o governo dos militares, para controlarem a 

organização camponesa, recorreram a novas formas de controle, como mudar o Sindicato dos 

trabalhadores rurais que foi colocado sob o controle do ministério do trabalho. Segundo 

Sabourin (2008), foi nesse momento que também foi publicado oficialmente o Estatuto da 

Terra, “em que previa uma indenização aos proprietários em caso de desapropriação em 

numerário ou mediante títulos da dívida pública”. 

 

“A Reforma Agrária, segundo o Estatuto da Terra, deveria ser executada, 
principalmente, através de medidas complementares como a tributação, a colonização 
e, por último, mediante a desapropriação. A desapropriação só seria realizada nas 
áreas onde houvesse tensão social. Assim, a burguesia agrária poderia ficar mais 
tranqüila, pois a medida vinha de um grupo político no qual eles tinham confiança e 
não era proposta pela “esquerda” nem pelos “comunistas” como a do governo 
anterior.” (Germani, 2006. p 140) 
 

Como afirma Germani (2006) com essa lei do estatuto, não contribuiu para uma 

modificação na estrutura da terra rural, com melhorias nas condições de distribuição da terra, o 

que ocorreu foi o contrário, a concentração da terra agravou-se, o êxodo rural foi intensificado 

bem como os conflitos armados pela posse das terras.  

 
O MODELO DE REFORMA AGRÁRIA DE MERCADO: BRASIL NO VIÉS 
CONSERVADOR DA DÍVIDA 

 
Entende-se por Modelo de Reforma Agrária de Mercado (MRAM), uma medida de 

barrar a Reforma Agrária redistributiva baseada na desapropriação de propriedades rurais 

cumprindo assim a Função Social da Terra. As relações agora passam a ser apenas de compra 

e venda basicamente nos mesmos modelos da Lei de Terras de 1850. A MRAM tem seu início 

na Colômbia por volta de 1994 e se estendeu em pouco tempo para a África do Sul, Brasil e 

Guatemala, auxiliados pelo BIRD (Banco Mundial). Sobre esta, Pereira (2006) nos diz que:  

Para legitimar o seu modelo, o BIRD realizou uma dupla operação. De um lado, 
procedeu a uma crítica radical ao que ele mesmo denominou de reforma agrária 
“conduzida pelo Estado”, baseada no instrumento da desapropriação. De outro, 
trabalhou para que o MRAM fosse aceito política e conceitualmente como uma nova 
modalidade de reforma agrária redistributiva, depurada de todos os supostos 
“defeitos” das experiências do passado e, claro, coerente com os imperativos do livre 
mercado. (PEREIRA, 2006.p.23) 
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Com essa perspectiva, o BIRD contemplava dois vieses: reconhecia a necessidade de 

desconcentrar a terra da mão de grandes proprietários enquanto negava a participação do Estado 

nesse processo de desapropriação e redistribuição surgindo assim como o “salvador da pátria” 

para países com problemas agrários e tensões sociais. Em resumo, MRAM não passou de 

relação de compra e venda entre agentes privados financiados pelo poder do Estado. Não pode 

ser considerada uma Reforma Agrária plena, pois não consiste em uma ação pública voltada 

para a distribuição de terras dos monopólios para o campesinato transformando assim as 

relações políticas e econômicas. 

Segundo Sauer (2010), mesmo com críticas vindo das oposições dos movimentos 

agrários, desde 1996 o MRAM vem sendo implantado no Brasil. Este se apresenta com 

dificuldades devido ao fato de famílias não conseguirem arcar com os custos das prestações ou 

diminuir o valor da dívida. Pensando nisso, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

teve que aplicar as linhas de financiamento a transformando em uma proposta de política 

pública administrada pelo Estado através de recursos advindos da União. 

Durante o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), foram tomadas algumas 

medidas para tentar minimizar os conflitos existentes no campo pelo direito à Reforma Agrária. 

Tais ações geraram o interesse do Banco Mundial com a justificativa de tentar amenizar a 

pobreza enquanto fazia cumprir a Função Social da Terra. Tudo não passou na verdade de uma 

medida do Governo Federal para amenizar a pressão social que sofria pelos movimentos 

articulados ao mesmo tempo em que não alterava em nada a estrutura fundiária nem ampliava 

os processos de desapropriação de terra dos grandes latifundiários. Em resumo, tudo não passou 

de uma farsa bem elaborada, uma verdadeira “história da carochinha”. Um bom exemplo deste 

foi a implementação do Cédula da Terra, um projeto piloto  que processava a compra e venda 

de propriedades por negociação direta entre trabalhadores rurais associados e os proprietários 

da terra. Sobre esta afirmativa, Sauer (2010), vem complementar ao afirmar que: 

“Essa junção de interesses possibilitou a formulação e a implementação do projeto-
piloto de “reforma agrária de mercado” denominado Cédula da Terra (1996-1997), 
como uma experiência alternativa de acesso à terra via mecanismo de compra e venda. 
O governo FHC instituiu o financiamento público para a compra privada de terras 
como um mecanismo para aliviar tensões sociais no campo e retomar o protagonismo 
político na condução da política agrária.” (SAUER, 2010. p.100 apud PEREIRA E 
SAUER, 2006) 
 

Com essa lógica, o Banco Mundial previa que o MRAM fosse visto como um braço 

agrário com o objetivo de permitir o acesso a terra e diminuir as pressões que sofria pelas 
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ocupações de terra. Nos pensamentos de uns, tudo estava resolvido, para outros era necessário 

reforçar a oposição para continuar (re)existindo. 

Os movimentos contra hegemônicos tais como a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores Agrários (CONTAG), Movimento Sem Terra, Comissão Pastoral da Terra, entre 

outros, fizeram duras críticas ao projeto piloto gerando enfrentamentos que geraram 

articulações contra a implementação da Reforma Agrária de Mercado. (SAUER, 2010). Com a 

mudança do governo FHC para o governo Lula (2003-2007) espero-se que houvesse mudanças 

no cenário e uma esperança de que medidas mais enérgicas fossem tomadas perante a 

necessidade de Reforma Agrária. No entanto, não foi bem isso o que aconteceu. O novo governo 

deu continuidade a programas que ao invés de beneficiar, só gerou mais endividamento das 

famílias. 

O Modelo de Reforma Agrária de Mercado financiada pelo Banco Mundial jamais pode 

ser confundido como um programa que visa a Reforma Agrária. Se existe a lógica de compra e 

venda de terras entre agentes privados, torna-se óbvio que apenas uma parcela ínfima terá parte 

neste: quem pode pagar, tem acesso a terra, subsídios e empréstimos milionários. O pequeno 

produtor em uma tentativa de competir com essa produção em massa, descobre que também 

tem direito a esses financiamentos, mas, esquece que tudo está contra ele na hora de pagar. O 

resultado da Reforma Agrária de Mercado perpassa por conflitos políticos e ideológicos entre 

o Estado e os Movimentos Sociais e endividamento crescente das famílias que se envolvem 

nesse processo. O acesso a terra mais uma vez é negado: o sonho da terra para produzir se torna 

o pesadelo com uma dívida que só faz aumentar devido a juros exorbitantes. Até quando?! 

 
ATUALIDADES DE UMA REFORMA CONSERVADORA: NADA MUDOU? 
 

Pode-se fazer uma analogia entre a Lei de Terras de 1850 e a Reforma Agrária de 

Mercado: em ambos a terra está a serviço de uma pequena parcela da população com poder 

aquisitivo elevado. Quem pode pagar, leva. Quem não pode, espera ou se lança em outros meios 

para que possa produzir. O debate a respeito da Reforma Agrária do Brasil está na esfera do 

âmbito político o que faz com que muitos conflitos existam e persistam e também podem fazer 

surgir alianças inesperadas ao longo do processo. O cerceamento da terra não garante o acesso 

das famílias para a produção de alimentos nem garantem meios adequados para que essa 

produção seja abundante, a não ser que se possa pagar. Com o Capital em mãos, o Estado 

garante subsídios para a sua manutenção. 
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Quem não defende a Reforma Agrária no Brasil? As grandes oligarquias fundiárias que 

já tomaram posse das esferas públicas, da política, das empresas. Organizam-se em redes para 

não perderem um centímetro de terra sem que possam ganhar algo com isso. A mídia também 

tem seu papel importante nesta luta contra a Reforma Agrária ao criminalizar os Movimentos 

Sociais tais como os Sem Terra e os Sem Teto, os tachando como criminosos, se valendo da 

ignorância da população a respeito da noção de propriedade privada. 

A Reforma Agrária Conservadora que é executada no Brasil tem como objetivo impedir 

a desconcentração de terras, diminuição das desigualdades, manutenção do êxodo rural e ainda 

quer utilizar a Amazônia como válvula de escape para o agronegócio e a lavra de minerais. Esta 

reforma está alicerçada também na política de assentamentos rurais. Girardi e Fernandes (2008) 

entendem os assentamentos rurais como uma nova etapa de luta pela conquista da terra. Para 

eles, ainda é necessário conquistar melhor condições de vida, resistir e lutar por outro tipo de 

desenvolvimento estável na agricultura camponesa. 

 Após as eleições eleitorais para representante presidencial no Brasil no ano de 

2018, Jair Messias Bolsonaro (PSL), eleito por uma parcela significativa da população, logo 

nos seus primeiros dias de mandato em janeiro de 2019 realizou através de Medidas Provisórias 

diversas mudanças acerca da questão agrária brasileira.  

 No dia 02 de janeiro, o presidente transferiu da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

para o Ministério da Agricultura a atribuição de identificar, delimitar e demarcar terras 

indígenas e quilombolas. Até então, a atribuição sobre as terras indígenas que ficava com a 

Funai era vinculada ao Ministério da Justiça; e sobre os quilombolas, com o Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (Incra), vinculada à Casa Civil. Também passa a ser 

atribuição da pasta o Serviço Florestal Brasileiro, o órgão tem entre suas funções a recuperação 

da vegetação nativa e recomposição florestal, a proposição de planos de produção sustentável 

e o apoio aos processos de concessão florestal, este que estava vinculado ao Ministério do Meio 

Ambiente. Hoje essas ações estão sob responsabilidade da ministra da Agricultura Tereza 

Cristina (DEM-MS) ex presidente da bancada ruralista no Congresso, No seu Twitter, após as 

mudanças Bolsonaro disse que pretende “integrar esses cidadãos e valorizar todos os 

brasileiros”, segundo ele:  

 

“Mais de 15% do território nacional é demarcado como terra indígena e quilombolas. 
Menos de um milhão de pessoas vivem nestes lugares isolados do Brasil de verdade, 
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exploradas e manipuladas por ONGs. Vamos juntos integrar estes cidadãos e valorizar 
a todos os brasileiros.” (BOLSONARO, 2019) 

 

 Para ele, as terras demarcadas são muito extensas em relação à população que as 

habita. Dessa forma, se torna explícito as intenções do atual presidente Jair Bolsonaro ao 

atribuir os assuntos que tangem a questão agrária brasileira ao Ministério da Agricultura, que 

por sua vez, representa atualmente os interesses da bancada ruralista e do agronegócio. Isso 

indica que a estratégia de estado não será orientada para o ordenamento do território e para a 

solução de conflitos, mas para a concentração fundiária e a submissão do interesse nacional a 

interesses corporativos. 

 É de suma importância compreender também que as superintendências regionais 

do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) receberam dias após a Medida 

Provisória, memorandos determinando a interrupção de todos os processos para compra e 

desapropriação de terras. De acordo com o Incra, 250 processos em andamento estão suspensos. 

De acordo com o jornal Repórter Brasil, movimentos sociais, servidores de carreira do Incra e 

especialistas na questão fundiária avaliam que a suspensão é o primeiro passo do governo 

Bolsonaro para extinguir a reforma agrária.  

Na entrevista realizada no jornal, dos quatro funcionários do Incra ouvidos pela 

Repórter Brasil, que pediram para não serem identificados por temerem retaliações, dois 

acreditam que a medida revela a intenção do novo governo de acabar com a reforma agrária. 

Há também entre eles quem avalie que a suspensão é uma maneira de o governo ganhar tempo 

até serem editadas medidas que favoreçam o agronegócio. 

O Incra informou que a interrupção é temporária, mas não detalhou o prazo de duração 

da medida. “Conforme consta no corpo do próprio documento, os processos foram sobrestados 

enquanto não se define a nova estrutura do Incra”, diz nota enviada à Repórter Brasil. Quando 

questionado quais os critérios adotados para a suspensão da aquisição de terras para a reforma 

agrária, o instituto disse que “não há que se falar em critérios técnicos, mas sim em medidas 

administrativas que visam o funcionamento das atribuições do Incra”. 

Para o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), a medida pode aprofundar a 

violência no campo. “Se isso acontecer - no caso a extinção da reforma agrária - , haverá mais 

confrontos no campo”, avalia o dirigente nacional do MST, Alexandre Conceição. “Os 

latifundiários venceram junto com Bolsonaro e o que eles querem é mais concentração de terras 

nas mãos de poucas pessoas”, avalia o dirigente em entrevista para ONG Repórter Brasil.   



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 

ISBN: 978-85-415-1148-3 

771 
 

Um segundo memorando, também enviado em 3 de janeiro, ordenou para as 

superintendências regionais disponibilizarem, a relação de todos os imóveis que podem ser 

destinados para a reforma agrária. O documento justifica que as mudanças se devem à alteração 

na estrutura do Incra, que no governo Bolsonaro deixa de estar ligado à Casa Civil e passa para 

o Ministério da Agricultura. “A equipe de transição da nova estrutura necessita conhecer a 

demanda existente no tocante a obtenção de imóveis rurais a serem incorporados ao Programa 

Nacional de Reforma Agrária”, diz o documento.  

Um terceiro memorando reforça o pedido para suspender os processos de compra e de 

desapropriação de terras, com exceção daqueles que tramitam na Justiça, e detalha que a 

determinação também vale para as áreas da Amazônia Legal, que inclui nove estados banhados 

pela bacia hidrográfica do Rio Amazonas.  

Dois memorandos foram assinados pelo ex-diretor do Incra, Clovis Figueiredo Cardoso, 

ligado ao PMDB do Mato Grosso e indicado na gestão do ex-presidente Michel Temer. Clóvis 

foi exonerado após a divulgação dos documentos. O terceiro documento foi assinado por Cletho 

Muniz de Brito, diretor de ordenamento da estrutura fundiária do órgão. Brito foi deputado 

estadual em Rondônia, onde adotou o nome político de “Brito do Incra”. 

Dessa forma, ainda de acordo com o site Repórter Brasil (2019) a reforma agrária vem 

perdendo espaço no orçamento do governo federal desde 2015. Naquele ano, o Congresso 

aprovou gastos de R$ 2,5 bilhões para o programa Reforma Agrária e Governança Fundiária. 

Para 2019, a Lei Orçamentária Anual traz a previsão de gastos de R$ 762 milhões – corte de 

70% em quatro anos. Essa política inclui não apenas a aquisição de terras para o assentamento 

das famílias, mas também gestão do cadastro rural, regularização da estrutura fundiária, 

desenvolvimento dos assentamentos e projetos de assistência social, educação e pacificação no 

campo. Em 2018, o Incra tinha à disposição mais de R$ 34 milhões para a obtenção de novas 

propriedades rurais para criação de assentamentos, mas gastou somente R$ 25 milhões, segundo 

nota do Instituto. 

O responsável pelo programa de reforma agrária no governo Bolsonaro é o presidente 

da União Democrática Ruralista (UDR), Luiz Antônio Nabhan Garcia, nomeado secretário 

especial da Regulação Fundiária do Ministério da Agricultura. Garcia foi protagonista no 

embate com o MST durante a década de 1990 nas disputas por terra no Pontal do Paranapanema, 

em São Paulo. À época, ele foi acusado por um fazendeiro de organizar milícias privadas na 
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região e chegou a ser convocado a prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar Mista de 

Inquérito da Terra. 

Desta forma, as medidas do atual presidente da república representam de forma 

contraditória o mesmo que colocar uma “grande raposa” para tomar conta do “galinheiro”, visto 

que o atual responsável pelo programa de reforma agrária é o então presidente de uma união 

que representa os interesses do agronegócio e dos grandes latifundiários.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com grandes concentrações de terra nas mãos de quem pouco produz, a Reforma 

Agrária se faz cada vez mais necessária. Mesmo com tentativas de reforma por parte de 

governos federais anteriores, entende-se que é muito pouco perante a grande demanda de 

famílias esperando para serem assentadas enquanto lutam para serem notados através de 

ocupações. A Reforma Agrária conservadora demonstra a contradição entre o ideal e as medidas 

mitigadoras que mais excluem e marginalizam do que agregam.O Modelo de Reforma Agrária 

de Mercado nem de longe pode ser entendido como uma medida que favoreça a diminuição das 

desigualdades espaço territoriais no agrário brasileiro, pelo contrário, favorece ainda mais a 

compra e venda da terra enquanto o Estado fecha os olhos para as reais necessidades de milhares 

de famílias que se vêem endividadas. Esse modelo não garante acesso a terra, ao inverso, nega 

esse direito a quem realmente deseja produzir. Na atual conjuntura política em que o Brasil está 

mergulhado, vale a pena se questionar sobre o futuro e avaliar os rumos que o Agronegócio está 

ditando na nossa sociedade. A infeliz verdade é que a Reforma Agrária ainda é vista como um 

sonho: a distribuição de terras continua injusta, ínfima parcela da população controlam cada 

vez mais áreas. Ainda estamos nas bases do período colonial, sem perspectiva de melhora pelos 

próximos anos no entanto, é nesses momentos de dificuldade que devemos fortalecer as 

bandeiras de luta. Proletários de todos os países, uni-vos! (MARX, ENGELS, 1998, p.69). 

Camponeses de todos os países, uni-vos! 
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A DIMENSÃO DA REFORMA AGRÁRIA DE MERCADO NO CARIRI CEARENSE, 

UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE EXPERIÊNCIAS DE PRODUÇÃO 

FAMILIAR CAMPONESA 
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RESUMO 

O referido trabalho, objetiva analisar as propostas desenvolvidas na região do Cariri, que buscaram a distribuição 
de terras, mais especificamente, intenciona produzir um estudo comparativo entre os assentamentos, Malhada e 
Jenipapo, ambos localizados no município de Crato. Os assentamentos mencionados possuem características de 
formação e de consolidação bastante distintos, embora façam parte da mesma proposta de reforma agrária do 
governo do Estado do Ceará. A pesquisa foi desenvolvida a partir de levantamentos de dados secundários, sendo 
eles: artigos, livros, monografias etc. e como fonte primária, foi utilizado especificamente entrevistas à moradores 
dos locais. A pesquisa bibliográfica utilizada versa sobre estrutura agrária brasileira, reforma agrária, crédito 
fundiário, estrutura agrária caririense etc. A implementação dos projetos de Reforma Agrária no Ceará, em especial 
no Cariri, ocorreu em momentos específicos e teve sua organicidade de forma bastante distinta, assim se pode 
constatar que os espaços em questão possuem níveis de desenvolvimento econômico e social diferentes, além de 
organicidade e modos de produção que não se assemelham, em sua totalidade.  

Palavras chaves: Reforma agrária, Crédito fundiário, Assentamento. 

  

INTRODUÇÃO 
 

A realização de reforma agrária é assunto que exige o envolvimento de inúmeros 

sujeitos da sociedade, tal problemática foi ignorada durante muito tempo no Brasil, porém a 

medida que os conflitos foram surgindo, a pauta foi ganhando espaço nas estruturas do estado. 

A princípio, induzidos pela atuação dos movimentos sociais, e posteriormente o governo criou 

mecanismos com vistas a minar a atuação tida como conflituosa de tais movimentos e inseriu 

políticas de reforma agrária com base na negociação, compra e venda de propriedades.  

Nesse sentido, surgem os programas de financiamento de propriedades, como por 

exemplo, Cédula da Terra, Reforma Agrária Solidária, Banco da Terra, dentre outros, todos 

com amplo apoio financeiro do Banco Mundial, no intuito de reforçar, ampliar o processo de 

distribuição de terras.  

 
1 Doutorando em Geografia pela Universidade Federal do Pernambuco – UFPE. anderson.camargo@hotmail.com 
2 Especialista em Geografia e Meio Ambiente pela Universidade Regional do Cariri – URCA. 
hildadaniel@hotmail.com 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
775 

 

Acredita-se que a desigualdade social brasileira é resultado, produto de aspectos 

históricos, especialmente da ausência de distribuição de renda, processo esse que em muito 

contribuiu para disseminação da pobreza para outros meios, não se restringindo, portanto, ao 

meio rural.  Nesse sentido, a busca pela reforma agrária se dá como importante mecanismo para 

o desenvolvimento de um país, e entender como tais políticas vem sendo desenvolvidas se dá 

como importante meio de percepção da realidade que se vive. 

O trabalho em questão busca realizar uma análise a respeito dos financiamentos de 

propriedades executados no Brasil, mais especificamente, realiza a análise e efetua a 

comparação entre o assentamento Fazenda São Silvestre (Assentamento Malhada) e o 

Assentamento Jenipapo, oriundos da política de financiamento de propriedades, ambos 

localizados no município de Crato, que se encontra ao Sul do estado do Ceará, faz fronteira 

com o estado do Pernambuco, possuindo cerca de 1.157,9 Km² e 121 mil habitantes (IBGE, 

2010). Visando principalmente, documentar, sistematizar informações a respeito do espaço 

agrário caririense, espaço este, com inúmeras especificidades e complexidades.  

Para a produção do referido trabalho foram utilizados, especialmente materiais 

bibliográficos, tais como, livros, revistas, artigos, dissertações etc. em materiais que versam a 

respeito da situação agrária brasileira, sobre reforma agrária e principalmente em materiais que 

se referem a financiamentos para aquisição de propriedades rurais, além da análise bibliográfica 

também foi executada entrevista com dirigentes das associações dos assentamentos.  

 

SITUAÇÃO AGRÁRIA NO BRASIL 
 

A compreensão da atual questão agrária no Brasil é uma tarefa que exige, antes de mais 

nada, a análise histórica de construção do país, visto que, observa-se uma distribuição, cuja 

origem remonta ao passado, inclusive estrutura que é ainda, aos moldes coloniais onde a 

concentração de terras é observada de forma bastante intensa.  Cirne Lima (1954, pag. 13), 

aponta que, “a história territorial do Brasil começa em Portugal. É no pequeno reino peninsular 

que vamos encontrar as origens remotas de nosso regime de terras”, remetendo a submissão de 

Brasil a Portugal. 

O período colonial trouxe à estrutura agrária brasileira características ainda hoje difíceis 

de romper. A doação de terras feita pela coroa portuguesa a quem houvesse realizado 

benfeitorias à própria, ocasionou na colônia, intensa concentração de propriedade. A coroa 
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portuguesa usava como requisito para a doação de sesmarias, o prestígio de indivíduos, onde, 

comumente estes eram os que também possuíam poder econômico e político.  

A distribuição a partir do regime de sesmarias vigorou por bastante tempo no país, e 

possuía algumas regras, a esse respeito, Oliveira nos aponta:  

A sesmaria se constituiu a partir de uma doação de títulos de concessão de terras a 
proprietários individuais sob o encargo de serem cultivadas. A concessão das terras 
pertencia aos governadores e capitães-gerais, que representavam a Coroa no país. Não 
poderia obter concessão de sesmaria quem tivesse já logrado concessão anterior. Cada 
uma devia ter no máximo a extensão de três léguas e, ainda, era preciso que o 
pretendente juntasse provas de suas possibilidades quanto ao aproveitamento das 
terras. Dessa forma, concedia-se apenas o uso, pois todas as terras da Colônia 
continuavam pertencendo à Coroa portuguesa. (2006, pag. 30) 
 

 A distribuição de terras no território brasileiro favoreceu um pequeno grupo, 

especialmente pessoas de prestígio, de poder, excluindo de tal processo o indígena e o africano, 

onde suas funções em tais períodos foi reduzida a força de trabalho e a mercadoria.  

 A exclusão da população indígena e africana do processo inicial de distribuição de terras 

no Brasil colônia, resultou em uma imensa população sem espaços de morada e de trabalho, 

visto que tais grupos formavam a maioria da população brasileira. Nesse sentido, tais grupos, 

inevitavelmente, formaram a força de trabalho para os grandes proprietários. Tais relações de 

trabalho eram bastante diversas, dominando o que se entende, por “morador de favor”, onde 

desempenhavam todas as funções de agricultor, além de cuidador da propriedade, bem como, 

habitavam as fazendas de seus donos. Vale ressaltar, que nem sempre os proprietários 

permitiam que o trabalhador morasse no espaço da fazenda. Portanto, a relação do morador com 

o sesmeiro era uma relação de troca.   

 A respeito das relações de trabalho desenvolvidas nessas grandes propriedades, 

concordamos com Oliveira (2006,153) quando ela afirma que: 

A troca variava de serviço e produtos a favores. Até a defesa das terras do sesmeiro 
era utilizada na troca pela moradia. Assim, ao defender as terras do sesmeiro, o 
agregado também defendia o seu direito de estar lá, de trabalhar na terra. “Mas não 
podia defender o direito de estar na terra, sem fazer dessa terra propriedade do seu 
fazendeiro. A sua luta era luta do outro”. Dessa condição veio a concepção de 
“morador de favor”, que existia e existe, ainda, em grande número no Nordeste e em 
outras regiões do país. A morada de favor envolveu e envolve, portanto, relações 
pautadas na lógica das trocas. Essas relações ultrapassam o trabalho e as relações de 
trabalho. A concepção de favor envolve a produção material, mas, também, relações 
estabelecidas a partir de um código moral com a outra parte. A lealdade, a confiança, 
o apadrinhamento e a proteção foram e são práticas morais pautadas em um código 
costumeiro firmado entre o fazendeiro e o agregado. ( 2006, pag. 31) 
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Alguns autores contemporâneos realizam reflexões pertinentes a respeito das 

modificações no campo brasileiro, nos colocam que transformações resultam das relações 

capitalistas, e invariavelmente tais relações tendem a crescer, especialmente do ponto de vista 

do modo de trabalho, nesse sentido, serão necessários outros modos de resistência e de 

organicidade. 

O espaço agrário brasileiro foi o grande receptor de tais mudanças, seu processo de 

reestruturação produtiva teve no estado brasileiro, respaldo e apoio político, como se pode notar 

a tese empregada pelo projeto “Novo Rural brasileiro ” (programa de reforma agraria do 

governo FHC), onde explicitava que “o meio rural brasileiro não pode mais ser caracterizado 

como essencialmente agrícola, (...) apenas como o conjunto das atividades agropecuárias e 

agroindustriais”. (Osório, 2012, pág.20).  

A partir das novas ópticas governamentais a respeito dos diversos setores da economia, 

reforçados pelos: Consenso de Washington (1990), Pós-consenso de Washington (2002) e o 

consenso de Brasília (2004), que visavam uma nova moldagem da política macroeconômica, 

obteve-se um forte reflexo nos processos produtivos do campo, a agricultura brasileira foi um 

dos setores em que mais se observou modificações, como por exemplo, nas relações sociais de 

produção, aumento das atividades não agrícolas nos referidos espaços, etc. 

As políticas externas voltadas para o desenvolvimento do espaço agrário brasileiro, 

como já afirmado anteriormente, em muito contribuíram para a não democratização do acesso 

a terra no Brasil. 

A Medida Provisória (MP) 2.027-38, instituída ainda no governo de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC), gerou preocupação aos estudiosos e movimentos sociais ligados ao campo. Em 

seu texto, a MP estabelece que, 

 “§ 6º O imóvel rural objeto de esbulho possessório ou invasão motivada por conflito 
agrário ou fundiário de caráter coletivo não será vistoriado nos dois anos seguintes à 
desocupação do imóvel. 
§7º Na hipótese de reincidência da invasão, computar-se-á em dobro o prazo a que se 
refere o parágrafo anterior.” 
 

Tais medidas surgem como tentativa de coibir as ocupações aos imóveis, ocupações 

essas que vinham aumentando consideravelmente na década de 90; vale ressaltar que são em 

geral, imóveis que não cumprem sua função social, ou seja, seus proprietários desrespeitam 

uma lei prevista na Constituição Federal de 1988. 
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A reação dos Movimentos Sociais a tal MP foi imediata, visto que as desapropriações 

só podem ocorrer mediante processo preliminar de vistoria realizada pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA).  

Além de atrasos nas vistorias em caso de ocupação aos imóveis conforme já 

mencionado, a MP, em mais um reforço à coação as ações dos movimentos sociais, também 

previa a punição direta as pessoas envolvidas nas ocupações 

“§8º A entidade, a organização, a pessoa jurídica, o movimento ou a sociedade de fato 
que, de qualquer forma, direta ou indiretamente, auxiliar, colaborar, incentivar, 
incitar, induzir ou participar de invasão de imóveis rurais ou de bens públicos, ou em 
conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo, não receberá, a qualquer título, 
recursos públicos.” (MP 2.027-38, 2000). 
 

Como observa-se nos trechos acima mencionados, o governo brasileiro cravou nos 

movimentos sociais ultimato ao mecanismo de ocupações, criminalizando qualquer ato 

relacionado a ele. 

A contestação a tais medidas surgiram, a partir da ótica que elas ferem o direito de todo 

cidadão brasileiro, o de exigir que seus direitos sejam respeitados, além de coibir um 

mecanismo de reinvindicação de terra, que é principalmente de trabalho, de sobrevivência, 

sendo este, inclusive o último mecanismo utilizado pelos grupos. 

 

A “REFORMA AGRÁRIA DE MERCADO” NO BRASIL 
 

A necessidade de projetos voltados para a execução de reforma agrária no Brasil vem 

sendo pautada pelos movimentos sociais desde o surgimento desses, aqui se percebe que a 

concentração de propriedade é a grande e principal causa da imensa desigualdade social e 

econômica nesse país.  

Os projetos realizados no Brasil possuem principalmente, o apoio financeiro do Banco 

Mundial e ocorrem desde a década de 90, nos últimos 10 anos tais incentivos se intensificaram 

e foram transformados em política de estado, aplicadas pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA). 

Em síntese, os programas desenvolvidos buscam, inserir no campo uma lógica 

capitalista nas relações de trabalho e de vida, a partir da visão mercadológica de produção, a 

terra, elemento básico à vida, espaço de vivências e convivências, receptor e produtor de 

realidades, passa a ter a função quase única de produto, as relações ali desenvolvidas não 
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necessitam de construções de identidade, mas sim, somente de negociações e de maior 

produtividade e, por sua vez, maior lucro.  

Alinhado a uma lógica econômica internacional, o governo brasileiro iniciou, em 

meados da década de 90 uma modificação nas políticas agrárias, políticas estas que, foram 

amplamente “incentivadas” pelo BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento).  O Brasil “era” um país que possuía muitos pontos que poderiam facilitar a 

implementação das novas políticas agrárias pensadas pelo Banco Mundial, como por exemplo, 

grande concentração de propriedade, população de baixa renda, conflitos agrários intensos e 

graves. Nesse sentido, a agenda adotada por tal órgão internacional, teve início no Brasil, 

especialmente na região Nordeste, onde tais características sociais eram mais delicadas.  

“A região escolhida para iniciar o novo modelo foi o meio rural nordestino, onde se 
concentra o maior contingente de população em condições de pobreza do país e onde 
o BIRD opera desde os anos 1970. Desse modo, contando com uma logística já 
existente, e frente a uma elevada "demanda" por terra, estimava-se que a implantação 
do projeto piloto ocorreria de maneira acelerada e daria rápidos resultados.” (BANCO 
MUNDIAL, 1997a). 
 

No âmbito federal as medidas adotadas foram, principalmente, ampliação de 

financiamentos voltados para projetos desenvolvidos na zona rural. Em níveis locais, regionais, 

políticas especialmente assistencialistas foram planejadas e executadas, tendo como principal 

financiador, o Banco Mundial, como já mencionando anteriormente.  

No total, em tal período, 5 estados foram definidos para a implementação de uma nova 

política agrária, a grande maioria deles localizados no Nordeste, foram eles, Ceará, 

Pernambuco, Maranhão e Bahia, além do Norte de Minas Gerais.  

Nesse sentido, surge uma nova forma de distribuição de propriedades e acesso à terra, 

para além das reivindicadas pelos movimentos sociais organizados, o estado altera a lógica do 

processo, desestabilizando os movimentos sociais do campo, enfraquecendo a eficiência das 

desapropriações e inserindo a lógica do financiamento, mais eficiente, segundo a lógica do 

governo. Como afirmam Sérgio Sauer e João Mendes, “O Governo considerou as 

desapropriações inadequadas, substituindo por “livre transação” de mercado entre agentes 

privados” (SAUER, Pág. 176).  

 Nesse sentido, o programa Cédula da Terra teve ampla adesão, especialmente nos 

estados nordestinos (áreas de conflitos mais intensos e de maior desigualdade social e 

econômica), programa amplo, que visava beneficiar cerca de 15.000 famílias, alguns autores 

afirmam que alguns aspectos deixam claro que a intenção seria, principalmente a de minar a 
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atuação dos movimentos sociais, na visão do governo, atuação conflituosa. Como em um 

fragmento abaixo exposto, “A explicitação dos critérios que orientaram as agências estaduais 

na implantação do Cédula sugere que houve a intencionalidade política de utilizá-lo como 

instrumento de concorrência com os movimentos sociais ( SAUER, 184)” 

Os programas de acesso a terra com base no financiamento foram se desenvolvendo e 

ganhando espaço em outras regiões do Brasil, a facilidade de, segundo o governo , “oferecer” 

a população facilidade na compra e no pagamento das propriedades torna esse o principal 

atrativo aos governos estaduais. 

A grande crítica reside no fato de que tais programas, segundo pesquisas realizadas , 

apontarem algumas falhas que tornaram duvidosa a eficiência dos mesmos. Nesse sentido, 

críticos apontam que para a ampliação de tais políticas, seria necessário, antes de mais nada, 

uma avaliação mais rigorosa e melhoria nas fragilidades diagnosticadas.  

O Ceará, especialmente escolhido, por já possuir um projeto que, a partir dele, o 

programa foi implementado, o projeto São José, que tratava da democratização ao acesso a água 

à famílias do estado, foi ampliado e, assim, foi inserido também medidas para a democratização 

ao acesso a terra, nesse momento o programa foi renomeado como Cédula da terra.  

“Os objetivos do Cédula da Terra eram: a) reduzir a pobreza rural, por meio do 
aumento da renda familiar; b) elevar o rendimento agrícola; c) testar o modelo de 
mercado como alternativa ao modelo ‘tradicional’ de reforma agrária ( Buainain et 
al., 1999). Na base de todo constructo estava a busca por um modelo de política 
fundiária mais barato, a fim de reduzir o gasto público para a área social exigido pelo 
ajuste fiscal.” (MENDES, 2006).  
 

 
A TERRA DA LUZ E A REFORMA AGRÁRIA  
 

O estado do Ceará, não difere do território brasileiro no que se refere a situação agrária, 

observa-se que o referido estado possui relações no campo que são, em suma, arcaicas e 

complexas, exigindo, para seu entendimento, uma análise do processo histórico de formação de 

seus territórios rurais.  

Para a compreensão da estrutura fundiária no estado do Ceará, é salutar entender as 

condições de desenvolvimento dos espaços rurais, a partir das primeiras atividades econômicas 

que aqui se estabeleceram.  

Baseados na produção de algodão, produção de cana-de-açúcar e na criação de gado, as 

primeiras estruturas foram desenvolvidas, abrangendo grandes porções de terras e absorvendo 
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pouca mão de obra, muito menor do que a procura, onde existiam muitos camponeses 

desprovidos de trabalho e terras adequados.   

No cariri temos como exemplo dessas relações o modelo de agronegócio da cana de 
açúcar que, modernizado e mecanizado, vem alterando as bases produtivas de uma 
atividade secular da região. Essas alterações no entanto, não vieram acompanhadas de 
uma socialização ou redistribuição da terra com os minifundistas ou com aqueles que, 
por não possuírem a terra e tampouco os instrumentos de trabalho e investimentos 
necessários para a produção, foram expropriados do campo” (SILVA, 2010. p.25) 

 

É pertinente destacar que a cultura da cana de açúcar chega a terras cariris pelas mãos 

dos colonizadores, no século XVII, anterior a chegada de tais, a região era celeiro de culturas 

para o autoconsumo, por possuir ampla disponibilidade hídrica bem como qualidade de solo 

ideal para a agricultura, sabe-se que essas terras eram utilizadas para tal pelos índios Cariris, 

como reforça Farias Filho,  

Os Cariris constituíram o grupo de mais alto nível tecnológico dentre os demais do 
Nordeste brasileiro, cultivavam mandioca, milho, feijão e algodão, “dormiam em rede 
de 12 a 14 pés por 6 a 7 pés, capaz de conter quatro homens” ou ao ar livre em volta 
de fogueiras, fabricavam cerâmica, construíam abrigos de pau a pique cobertos de 
palha ( 2007, p.30). 

 

A região do Cariri Cearense, nesse sentido, se dá como importante espaço de construção 

de cultura baseada na produção agrícola, e, não diferente do Brasil como um todo, espaço de 

concentração fundiária, como já mencionando.  

Alguns projetos foram desenvolvidos no estado, com vistas a diminuição dos problemas 

relacionados a concentração fundiária, como por exemplo: Programa de Redistribuição de 

Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste (Proterra), Projeto de 

Desenvolvimento Rural Integrado do Ceará (PDRI do Ceará), Programa de Apoio ao Pequeno 

Produtor Rural (PAPP).  

“Estas políticas começaram a ser implementadas desde a década de 1970. No entanto, 
a partir de meados dos anos de 1990, os governos federal e estadual, com a parceria 
do Banco Mundial, revigoraram os programas de intervenção fundiária sob a 
denominação de ‘política complementar’ da reforma agrária, ou ‘reforma agrária de 
mercado’ “.(ALENCAR, 2006. P. 208) 

 

A estrutura agrária caririense abriu precedente para que fosse aqui implementado o 

projeto piloto de políticas agrárias pensadas em âmbito federal. O Programa Cédula da Terra e 

o Reforma Agrária Solidária, os órgãos responsáveis encontraram no estado do Ceará, as bases 

para sua implementação.    
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O programa Reforma Agrária Solidária, desenvolvido no estado do Ceará no final da 

década de 90, possuía características de acesso a terra bem específicas, especialmente seguindo 

a lógica do financiamento. Foram alteradas algumas cláusulas do Projeto São José, que até 

então tratava sobre a questão hídrica.  A base de tal política é a democratização do acesso à 

propriedade a partir da lógica do mercado, utilizando de linha de crédito nos bancos, nesse 

sentido, as próprias famílias são responsáveis pela logística de compra e venda, onde o estado, 

faz a mediação de todo o processo. 

As experiências desenvolvidas no estado do Ceará foram muitas, os imóveis estão 

presentes em 113 municípios do estado, e foram adquiridos nos quatro projetos aqui 

desenvolvidos, porém, um fator foi similar em praticamente todas as políticas aqui 

desenvolvidas, o fato de tais políticas acontecerem com base em financiamentos, seguindo uma 

lógica mercadológica. Conforme Sauer ( 2002), todos têm a mesma lógica, a mesma fonte de 

recursos, as mesmas taxas de juro e prazos de pagamento. E o tamanho da propriedade para ser 

comprada só posteriormente foi estabelecido.   

O modelo de reprodução do capital calcado no campo, disfarçado de reforma agrária 

obteve relativo êxito por muitos motivos, especialmente o fato de integração de interesses, de 

um lado, o banco Mundial, o estado, dispõe de condições “viáveis” ao pequeno agricultor de 

acesso a terra; de outro lado, camponeses na ânsia e urgência em romper de vez com relações 

coronelistas de trabalho, as quais eram submetidos desde o surgimento da vida no campo, 

assentados por uma segurança do estado, o projeto consolida-se no Ceará. 

No Cariri Cearense, os projetos de financiamento foram executados em alguns 

munícipios, na cidade de Crato alguns assentamentos se destacam, dentre eles, a Fazenda São 

Silvestre e o Assentamento Jenipapo, que, embora façam parte da mesma conjuntura, tem 

características muito distintas no que se refere a capacidade de produtividade, renda obtida pelas 

famílias, dentre outras.  

 

FAZENDA SÃO SILVESTRE (ASSENTAMENTO MALHADA)  
 
 A Associação São Silvestre, teve seu processo de consolidação pensado e articulado, 

especificamente com a finalidade de adquirir a propriedade pelo programa do Banco Mundial, 

esse processo não muito diferente de muitas outras associações, como ressalta Oliveira (2006): 

“...O projeto incorporava a lógica de mercado, ou seja, vendedor – comprador voluntário, 
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estabelecendo processos de compra de terras com empréstimos contraídos por associações 

comunitárias, muitas delas, criadas exclusivamente para esse fim.” (2006, p. 36) 

  A fazenda São Silvestre possui 236 hectares, localiza-se a cerca de 15 quilômetros da 

sede do município de Crato, na localidade de Sítio Malhada. Possui uma população de cerca de 

500 famílias, em sua maioria, formada por agricultores, grande parte deles, em forma de 

arrendamento de terras. 

 No início dos anos 2000, é apresentado para os trabalhadores da localidade, a proposta3, 

colocada, a princípio pelos técnicos e assessores da EMATERCE4, que uma nova política 

agrária estava vigente e poderia ser uma possibilidade de aquisição de terras. Sendo pauta 

de várias reuniões na Associação do moradores do Sítio Malhada (Associação Padre Frederico 

Nierhoff), que na época possuía cerca de 50 associados. 

 O processo de consolidação do Assentamento ocorreu através de processos burocráticos, 

exigidos pelo Governo do Estado, de início, houve o cadastro das famílias, via EMATERCE, 

após várias reuniões com as famílias que intencionavam, a princípio, obter a propriedade. 

 A Associação do sítio Malhada (Associação Padre Frederico Nierhoff) possuía, na 

época (Início do ano 2000) 50 associados, dessa quantidade, a partir de observações das 

necessidades individuais de cada família, foram definidas 18 famílias para a realização do 

projeto; as famílias que foram definidas não poderiam ultrapassar a renda mensal de 3 salários 

mínimos, um dos requisitos necessários para a adesão do projeto de Assentamento(em janeiro 

de 2003). 

 A principal produção desenvolvida era a Mandioca e, como pagamento pela moradia, 

os produtores pagavam com montante da produção, pelo direito de trabalhar na terra, relação 

denominada, “pagamento de meia”. Os produtores produziam durante todo tempo, e, a cada 

dois anos o pagamento era feito, de acordo com a produtividade da terra, de seu trabalho. Além 

disso, os moradores arcavam com todas as despesas da residência, além, da renda da terra. 

 A propriedade anteriormente foi alvo de muitos outros projetos, cogitou-se utilizar a 

área para a pecuária extensiva, dentre outros produções. Porém, a Associação Padre Frederico 

Nierhoff teve prioridade na compra da área pelas relações de trabalho já desenvolvidas pelo 

grupo de agricultores. 

 
3 A propriedade que hoje se encontra o Assentamento, pertencia a Telma Brito, onde muitos eram moradores e o 
arrendamento da terra era a principal relação de trabalho existente. 
4 Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará.  
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 O projeto previu aquisição do terreno para a produção agrícola, além de construção das 

casas para as famílias. Atualmente, somente duas famílias continuam morando na área do 

Assentamento, embora todas ainda permaneçam enquanto associados e realizem os trabalhos 

na propriedade. 

 O fato de alguns associados não morarem na área do Assentamento é explicado por 

alguns aspectos, dentre eles: algumas famílias já possuíam casas na comunidade da Vila 

Malhada, além do que, a área de produção se localiza próxima de tais casas, muitos utilizaram 

como principal argumento, a possibilidade de economia na construção das casas e 

direcionamento dos investimentos totais nas produções e nas plantações. 

 O valor total definido para o projeto foi assim determinado: 190 mil reais totais, sendo 

10 mil para gastos com documentação (cartórios, escrituras etc). 270 mil, 18 mil por família, 

90 mil para investir na produção. O pagamento das parcelas da propriedade ocorre a cada ano, 

o valor da parcela é de cerca de 10 mil reais. Foi dado três anos de carência e o pagamento total 

ocorrerá em 17 anos.  

 O Assentamento possui atualmente, produção de mandioca, feijão e milho. O trabalho 

é desenvolvido a partir da produção familiar, e de uma forma geral, os produtores sentem falta 

da assistência técnica para melhorar suas produções.  

 Outra atividade desenvolvida pelos Assentados é a produção na casa de farinha, a partir 

de derivados da mandioca, no caso, farinha, goma, beijus e tapiocas, ocorrem tanto, na casa de 

farinha do Assentamento (em períodos não fixos), quanto, na casa de farinha do parque de 

Exposições Pedro Felício Cavalcante (em períodos fixos, de feiras regulares) na EXPOCrato5 

e EXPROAF6. 

 O núcleo de gestão do Parque cedeu o espaço para a Associação fazer uso da casa de 

farinha desde o ano de 2007, desde então, o grupo se organiza regulamente e distribui seus 

assentados em todos os processos de produção envolvendo a comercialização na feira. A renda 

obtida pelos assentados é oriunda principalmente da participação do grupo nessas feiras. 

 A participação do grupo nas feiras regulares do Parque de exposição se dá, como 

importante meio de aquisição de renda para as famílias dos Assentados. A renda obtida em tais 

 
5 Exposição de Produtos Agropecuários, ocorre anualmente, na segunda semana do mês de Julho, no parque de 
exposições do município de Crato, movimenta cerca de R$ 50 milhões em negócios, sendo considerada a maior 
feira agropecuária do Norte-Nordeste.  
6 Exposição de Produtos da Agricultura Familiar, feira que objetiva expor e comercializar produtos da denominada 
Agricultura familiar, acontece anualmente, tem duração de cerca de 3 dias e intensa participação de produtores 
locais.  
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eventos tem como finalidade o pagamento da parcela anual do terreno (10 mil reais), o restante 

do adquirido é dividido entre os assentados e envolvidos nos trabalhos durante as feiras.  

Segundo os assentados/associados, a atuação nas feiras agropecuárias regulares, é de 

total relevância para a autonomia de desenvolvimento econômico das famílias, visto que a renda 

a ser obtida somente pela produtividade agrícola é um pouco delicada, pois, as alterações nos 

regimes de chuva e principalmente a pouca disponibilidade hídrica e de assistência técnica, 

impedem o pleno desenvolvimento dos grupos. 

 
ASSENTAMENTO JENIPAPO 
 
 O processo de construção do Assentamento Jenipapo se deu, de forma similar ao 

Assentamento Malhada, onde foi formalizado, junto a EMATERCE a associação de 

agricultores que não possuíam terras, e em seguida, os agricultores selecionados, dentro dos 

critérios do Programa Reforma Agrária Fundiária, foi formalizado. 

 A associação foi formada por 18 famílias, no ano de 2001, em sua maioria, os associados 

realizavam seus trabalhos em propriedades locais e vizinhas, inclusive na propriedade adquirida 

pelo grupo, a relação trabalhista se dava por parceria, onde o trabalhador produzia na 

propriedade e quando realizava a colheita efetuava o pagamento, com parte de sua colheita ou 

mediante força de trabalho ao dono da propriedade.  

 Formada em 2001, a Associação foi formalizada e com o apoio de instituições voltadas 

para o desenvolvimento do campo, tais como, EMATERCE e Instituto Agropólos, visualizando 

a propriedade que pertencia ao Coronel Renato Macário, foi efetuada em 2003.  

A respeito do subsídio ofertado pelo governo, o projeto teve os seguintes custos: a área 

teve um custo de 45 mil reais, além disso, para os investimentos gerais (construção de casas, 

poço, instalações elétricas, cercas, etc.) foram destinados 150 mil reais). Para o pagamento de 

tais custos o governo ofereceu 4 anos de carência além de desconto de 40% para os 45 mil reais. 

As parcelas giravam em torno de 250 reais anuais por família, a última parcela teve uma 

amortização de 83%, sendo efetuada em 2012. 

A respeito dos órgãos responsáveis pela assessoria para a realização do projeto, as 

famílias relatam que houve assessoria para a implantação do projeto, e no auxílio para o 

investimento financeiro, porém, nas produções não houve assistência técnica, os associados 

relatam dificuldades para as produções iniciais. Sem conhecimento técnico, as plantações e 

produções ocorriam a partir do “saber popular” dos agricultores.  
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Além da ausência de assistência técnica por parte dos órgãos governamentais, os 

assentados sentiram dificuldades financeiras, visto que para o desenvolvimento de algumas 

produções eram necessários utensílios e equipamentos específicos que os agricultores não 

possuíam, além disso, o grupo só acessou as linhas de crédito oferecidas pelos bancos, após a 

prestação de contas do projeto, que aconteceu em 2012. Nesse sentido, há relatos de 

dificuldades financeiras por parte dos produtores. 

O grupo acessou as linhas de crédito do PRONAF no ano de 2012, tal processo não 

resultou no sucesso das produções por alguns motivos, segundo relatos de alguns associados, 

dentre eles: ausência de assessoria técnica para as produções, baixa qualidade do terreno no que 

se refere a fertilidade do solo, pouca disponibilidade hídrica na área,  bem como, problemas 

climáticos, os 5 anos de seca tornaram as produções inviáveis, sendo este um dos fatores mais 

agravantes. 

Atualmente, nem todos os assentados desenvolvem produções agrícolas, a propriedade 

possui 70,9 hectares, são 12 famílias que moram na área, além de alguns agregados, e, desse 

total, somente 4 famílias dependem exclusivamente das produções agrícolas, a grande maioria 

tem como fonte de renda atividades fora da zona rural.  

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

A partir do que foi discutido, pode-se considerar que a reforma agrária no Brasil é uma 

questão ainda longe de se resolver; Os governos, tanto em âmbito federal, quanto estadual vem 

desenvolvendo políticas, ainda bastante tímidas e distantes de solucionar os problemas 

referentes a questão agrária no país.  

Pensando em incluir a discussão na política brasileira, o governo federal, por meio do 

Banco Mundial, alterou sua política agrária, inserindo a lógica de mercado no processo de 

aquisição de terras.  

A região Nordeste foi escolhida para primeiro implementar tais políticas pensadas pelo 

Banco Mundial, no Ceará especialmente, tais projetos tiveram amplo apoio estadual. Os 

Assentamentos Malhada e Jenipapo foram dois exemplos de propriedades adquiridas a partir 

do financiamento, ambos se constituíram de forma similar, porém, as condições de produção e 

geração de renda, atualmente, se diferem bastante. 

Os assentados do Malhada possuem mais diversidade de renda, vindas a partir de 

produções coletivas bem como individuais, sendo o maior diferencial na constituição da renda 
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dos assentados, a participação nas feiras agropecuárias da região, o que ocasiona um aumento 

significativo do poder aquisitivo dos mesmos. No assentamento Jenipapo, as produções são 

basicamente individuais, cada família é responsável por sua produção, a renda da maioria das 

famílias é oriunda de trabalhos efetuados fora do assentamento, atividades na zona urbana, sem 

relação com a produção agrícola. A dificuldade na assistência técnica, na disponibilidade 

hídrica e nas condições de solo são apontados como os principais fatores que limitam a 

produção agrícola das famílias e as fazem buscar outros meios de sobrevivência, especialmente 

atividades desenvolvidas na zona urbana.   
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O PROJETO DE ASSENTAMENTO SÃO JORGE: singularidades e desafios 

socioambientais 

 

Lidielze Oliveira Dourado 

Resumo: 

 

O artigo resulta da pesquisa realizada em assentamento de reforma agrária, localizado no 

município de Cidelândia - MA, cuja proposta foi estudar a singularidade do assentamento na 

produção espacial e proteção ambiental e destacar as estratégias que estão sendo utilizadas pelos 

assentados para conservação e proteção do espaço natural, confrontando com afirmações sobre 

as problemáticas ambientais, das quais se destaca o desmatamento. Os assentamentos de 

reforma agrária têm entrado de forma efetiva no debate sobre o desmatamento sendo 

considerado um dos geradores de impactos ambientais em escala local, regional e global em 

debate nas ultimas décadas. Para se entender essa problemática, faz-se necessário entender o 

histórico da criação dos assentamentos com a revisão bibliografia que articulado com as 

atividades de campo, possibilitou entender a singularidades do assentamento São Jorge na 

produção do espaço. Os Assentamentos são resultados do movimento de luta pela terra e as 

políticas de estado frente às demandas por reforma agrária, como consequência da concentração 

fundiária. Tal fato segue historicamente a realidade agrária brasileira, desde o período colonial, 

os quais envolvem as relações sociais e de produção na agricultura brasileira, a qual está 

vinculada ao modelo agrícola exportador, baseado em grandes concentrações de terra para 

produção de monoculturas, e segue até os dias atuais no campo brasileiro, como é o caso do 

agronegócio que visa à produção em grande escala procurando atender as demandas do mercado 

externo (CARDOSO, 2009, p. 16).Diante dessa realidade, o trabalhador rural tem como 

consequência o êxodo rural e o seu empobrecimento, o que impulsionou a luta pela terra, a 

partir da articulação de organizações e/ou movimentos que reivindicavam a redistribuição da 

terra e os direitos trabalhistas atravessando décadas de enfrentamento sem uma resposta do 

estado, apenas foram criados instrumentos como o Estatuto da Terra (1964), a primeira Lei 

brasileira de Reforma Agrária, a qual segundo Cardoso (2009, p. 16) “objetivou acalmar um 

iminente levante da população camponesa e não realizar a reforma”. Somente na nova republica 
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diante da luta pela terra, criou-se o 1º Plano Nacional de Reforma Agrária, no qual buscou 

oferecer aplicabilidade eficiente ao estatuto da terra e viabilizar a reforma agrária, no entanto, 

foi cumprido apenas 6% das metas estabelecidas no plano (CARDOSO; 2009)O assentamento 

ocorre, conforme o INCRA por meio da Instrução Normativa (IN) de nº 15 de 30 de março de 

2004, em um “Imóvel rural obtido, independentemente de sua forma de aquisição destinado a 

implantação do projeto de assentamento do programa de reforma agraria, precedida de estudos 

de viabilidade econômica e de potencialidade dos recursos naturais”. As políticas possibilitaram 

a migração de famílias para áreas da Amazônia, a qual era considerada como vazio 

demográfico, sendo motivadas pela oferta de terras e crédito subsidiado. Essas famílias foram 

distribuídas em projetos de colonização do INCRA, para tornar a terra produtiva, substituindo 

as florestas pela produção agropecuária, este fato associa o desmatamento aos projetos de 

assentamentos (ALENCAR et. Al. 2016).Desse modo, segundo Alencar et. Al. (2016), a relação 

dos assentamentos com o avanço do desmatamento na Amazônia brasileira tem sido alvo de 

debates, em virtude do percentual apresentado principalmente entre 2011 e 2014, o qual o 

coloca como principal responsável pelo processo de conversão florestal. No entanto é 

importante analisar os fatores que envolvem tais afirmações e entender de maneira mais 

profunda a dinâmica do desmatamento dentro dos mesmos, pois, como argumenta Alencar et 

Al. não se pode criminalizar os beneficiários da reforma agrária pelo desmatamento ocorrido 

na Amazônia, sob o risco de culpar vítimas. Nesse sentido, é necessário analisar o contexto da 

implantação do assentamento (se foi implantado em área já desmatada ou em área de floresta), 

se recebeu os insumos necessários para a produção, se recebeu assistência técnica e crédito, se 

tem acesso ao mercado, se existem organizações sociais fortes no assentamento, se de fato o 

responsável pelo desmatamento tem a característica de cliente da reforma agrária, ou se existe 

um processo de concentração ou de fracionamento de terras dentro do mesmo. A forma como 

foram criados os assentamentos, não se levou em consideração a aptidão agrícola, topografia, 

drenagem, flora, fauna e presença de populações tradicionais, desse modo para se entender o 

desmatamento faz-se necessário estudar o contexto de implantação do assentamento e seu 

complexo conjunto de fatores de um contexto territorial que abrange as relações política, 

econômicas e sociais (ALENCAR et. al. 2016). A partir desses pressupostos fez-se a análise 

das ações realizadas pelos agricultores do Projeto de Assentamento São Jorge, que se contrapõe 

com a problemática apresentada, sendo um exemplo de luta, resistência nos cuidados de 

proteção ambiental. Dentre as quais, pode-se destacar como as mais importantes a criação e 
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manutenção de uma área de reserva legal coletiva que corresponde a 232,4 ha, mantida desde 

o parcelamento dos lotes, a adoção de práticas de controle e manejo do fogo, e a recuperação 

de áreas de preservação permanentes em alguns lotes. Os assentados apontam como principal 

objetivo da manutenção da reserva a conservação da fauna e flora. Dentre várias espécies 

existentes destacam-se a bacaba (Oenocarpus bacaba) e o cupuaçu nativo (Theobroma 

grandiflorum). Outra iniciativa é a participação em atividades de treinamento e a organização 

de seminário que expôs a temática conservação, preservação ambiental e os meios de produção 

a qual articulou-se assuntos que correspondem ao histórico do P. A. São Jorge, a situação 

ambiental atual, a sustentabilidade socioambiental em que coloca-se os desafios, papel e 

responsabilidade institucional e individual, esta tem como principal resultado a identificação de 

problemas e as possíveis soluções. Identificou-se também várias iniciativas de caráter 

individuais, de assentados preocupados com a recuperação ambiental de seus lotes, estes 

desenvolvem ações de reflorestamento, de conservação das Áreas de Preservação Permanente 

(APP), com destaque para as matas ciliares de rios e nascentes o que pode ser comprovado nas 

imagens de satélite. Desse modo, o conjunto de atividades desenvolvidas na construção desse 

trabalho possibilitou compreender que as problemáticas ambientais que estão sendo inseridos 

os assentados precisam ser analisadas a partir da compreensão de um conjunto de fatores dentro 

de um contexto territorial que abrange as relações políticas, econômicas e sociais. Em 

contraponto percebeu-se que a organização e a articulação interna, são diferenciais para a 

produção social, em que se evidencia o envolvimento da comunidade na construção coletiva de 

atividades, a percepção espacial que impulsiona entender a situação ambiental e planejar a 

gestão ambiental dos Assentados a fim de associar a produção à conservação. 
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PRODUÇÃO E RESISTÊNCIA:  

UMA BREVE ANÁLISE SOBRE OS ASSENTAMENTOS MULUNGU (IBIMIRIM) E 
MANDACARU (PETROLINA) 

 
Jéssika Sabryna Gomes da Silva 

 
RESUMO:  
O presente trabalho, tem por objetivo analisar os assentamentos visitados durante excursão didática à Petrolina 
levando-se em consideração como espaços produtores. A análise se constitui através das vivências in loco 
baseando-se nos estudos desenvolvidos durante a cadeira de Geografia Agrária do curso de Licenciatura em 
Geografia da Universidade de Pernambuco (Campus Mata Norte) no ano de 2019. Houve uma revisão bibliográfica 
com o intuito de aplicar os conhecimentos aprendidos e a fim de valorizar o cotidiano e a situação dos assentados 
dentro de suas constantes práticas de resistência.  
Palavras chaves: Assentamentos, Produção, Ibimirim, Petrolina, Análise. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) os 

assentamentos se caracterizam como porção de terra disponibilizada para moradia e produção 

alimentar através da mão de obra familiar, inserido no Estatuto da Terra, no qual, em seu artigo 

segundo diz que é assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, 

condicionada pela sua função social, na forma prevista da Lei. 

Ainda segundo o Incra, uma política de reforma agrária para ser sustentável e 

comprometida com a qualidade de vida das famílias assentadas deve haver, acesso à terra com 

infraestrutura adequada, crédito rural e assistência técnica. Se for realizada uma reforma agrária 

eficiente, através de assentamentos rurais, dando as condições para o assentado produzir de 

forma viável é possível conseguir resultados econômicos e sociais extremamente positivos, 

dando possibilidade de inclusão social, cidadania e melhoria de vida para famílias que estavam 

excluídas do mercado de trabalho e do acesso à terra. 

Diante disso, os assentamentos possuem uma função para além de tudo, social, que 

resulta na possibilidade de sobrevivência para muitas famílias. É através da ampliação do 

número de assentamentos e valorização da agricultura familiar que se pode construir uma 

sociedade mais justa e igualitária, porém é necessário que tenham condições básicas para uma 

boa qualidade de vida e que os assentados se identifiquem com o lugar, e não apenas morem no 

lugar, vivam o seu cotidiano.  
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A resistência contra as forças hegemônicas, como característica de luta, aparece a partir 

da necessidade de produzir sem ter as condições necessárias e adequadas para tal e como forma 

de enfrentamento do poder dominante, fato que foi observado durante a aula-campo que 

motivou a construção deste artigo. 

Os assentamentos analisados neste artigo estão localizados no interior do Estado de 

Pernambuco, mais precisamente nos municípios de Ibimirim e Petrolina no qual ambos se 

desenvolvem através do cultivo familiar, sendo tanto para consumo próprio como para venda 

local. O assentamento Ibimirim é fortemente representado pela mão de obra feminina, desta 

feita sua característica primordial de resistência nota-se neste fator, mulheres com voz ativa na 

representação do assentamento, produzindo para subsistência própria.  

No que tange ao assentamento Mandacaru, possui produção para venda local, porém 

encontra-se localizado numa área central da cidade de Petrolina, havendo outras fontes de 

produção subsidiada e com mais benefícios frente a situação que eles enfrentam dentro do 

assentamento. Vale ressaltar que ambos possuem entraves sofridos com o INCRA devido a 

regulamentação, divisão e falta de subsídios e supervisão por parte dos mesmos.  A partir dessas 

observações foi percebido que as famílias ali assentadas são sinônimas de luta diária e 

resistência, pois mesmo com todos esses entraves conseguem produzir.  

Os assentamentos aqui analisados são exemplo de resistência e local produtivo, uma vez 

que, seus moradores enfrentam uma luta diária pela sobrevivência, dificuldade de acesso aos 

direitos de cidadania e de se fazer ouvir. Diante disso e a despeito de todos os conflitos, se 

configuram como espaços agrários modelo, que buscam constantemente seus avanços. Desta 

forma, analisamos de forma breve e geograficamente ambos os assentamentos. 

Como método científico, foi utilizado o materialismo histórico dialético difundido por 

Marx, para entender a realidade, o princípio do conflito e as contradições que norteiam a 

temática analisada. Através deste método observa-se que as relações sociais são inteiramente 

interligadas às forças produtivas. O sujeito modifica seu modo de produção, a maneira de 

ganhar a vida e todas as relações sociais através de novas forças produtivas, assim como pode 

ser observado através das novas ruralidades e das dinâmicas de ligação com o espaço urbano. 

 Com relação aos procedimentos metodológicos utilizados foram, análise perceptiva dos 

assentamentos por parte da aluna, colhimento de informações durante a aula-campo, entrevistas 

com os assentados e uma revisão bibliográfica para potencialização da temática. Diante disso, 

foi desenvolvido no corpo deste trabalho um item sobre os assentamentos rurais, do qual 
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abordará o mesmo como espaço de poder e sua relação de desenvolvimento. Em seguida foi 

discorrido especificamente sobre os assentamentos pelo qual se dá a temática, os assentamentos 

Mulungu e Mandacaru como espaços produtores e de resistências sociais. 

1. Assentamentos rurais: uma reflexão teórica para formação de território 

O conceito de território é trabalhado dentro da ciência geográfica, para compreensão do 

espaço. Para Santos (1978), “a utilização do território pelo povo cria o espaço” imutável em 

seus limites e apresentando mudanças ao longo da história. 

Alguns grupos sociais apropriam o espaço em seu proveito, em prol de outros. Esse 

exercício de poder se constitui pela delimitação de territórios. O espaço e a paisagem dos 

assentamentos analisados, tiveram alteração em sua dinâmica produtiva causado pela 

necessidade de se estabelecer novas relações, necessárias ao desenvolvimento rural. Segundo 

Azevedo (2017, p.09), estas transformações estão relacionadas com: 

[...] a manifestação da nova ruralidade – se fez sob o “comando da terra” e em 
coerência com o peso histórico que a concentração fundiária desempenhou na 
conformação das configurações territoriais das regiões interioranas (WANDERLEY; 
FAVARETO, 2013, p.447). A “nova ruralidade” foi gestada e consolidada graças à 
transição democrática, que propiciou uma agenda de reformas formulada por 
movimentos populares, ONGs e associações de classe, instituições acadêmicas e de 
pesquisa em torno do direito à cidade e ao reconhecimento da população rural e de 
suas demandas (ROLNIK, 2009). 

 

Na inserção territorial dos processos sociais, com a análise da paisagem como expressão 

do cotidiano, pode-se analisar as transformações causadas na paisagem rural causada pela 

apropriação do território. 

O território constitui um espaço que, como um campo de ações e um campo de forças, 

é demarcado pelas criações e pelas vivências/experiências humanas num dado momento da 

história e, notadamente, como um espaço apropriado, usado pelos agentes e atores sócio-

territoriais para alcançarem determinados fins (Baiily; Beguin, 1982, apud Castilho, 2009, 

p.10). 

O território, assim como o lugar, constitui um elemento de aproximação da vida 

cotidiana. Por isso, sentiu-se a necessidade de trabalhar com outra categoria que é a de 

assentamento. 

De acordo com a conceituação do Incra assentamento rural: 

é um conjunto de unidades agrícolas independentes entre si, instaladas onde 
originalmente existia um imóvel rural que pertencia a um único proprietário. Cada 
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uma dessas unidades, chamadas de parcelas, lotes ou glebas, é entregue pelo Incra a 
uma família sem condições econômicas para adquirir e manter um imóvel rural por 
outras vias. A quantidade de glebas num assentamento depende da capacidade da terra 
de comportar e sustentar as famílias assentadas. O tamanho e a localização de cada 
lote são determinados pela geografia do terreno e pelas condições produtivas que o 
local oferece. 

 

No rural o assentamento é uma representação da espacialidade de sua população, na 

vivência cotidiana. É no lugar, no espaço do vivido que o cotidiano se efetiva. E um desses 

lugares na dimensão do campo vão ser os assentamentos, no nível das relações imediatas, 

interpessoais, cotidianas do usuário.  

Essa cotidianidade dos assentamentos se dá por meio das suas casas, pessoas, caminhos 

de circulação, infraestrutura. Cada um deles vai apresentar diferentes imagens em diversos 

momentos históricos, fazendo parte do seu processo de transformação. Estudando o espaço dos 

assentamentos é possível entender a sua história, ocupação e tempos vividos. 

2. Assentamentos Mulungu e Mandacaru: territórios de produção e resistência 

O assentamento Mulungu fica localizado na cidade de Ibimirim em Pernambuco, tendo, 

em suma, seu corpo representativo formado por mulheres, do qual buscam constantemente as 

melhorias necessárias para o bem comum da comunidade. Diante da perspectiva que garante a 

terra e os recursos necessários para vivência em tal, assistimos a contrariedade da Lei, que 

novamente no Estatuto da Terra, garante como dever do Poder Público em seu inciso segundo 

ainda do artigo segundo: 

Promover e criar as condições de acesso do trabalhador rural à propriedade da terra 
economicamente útil, zelar para que a propriedade da terra desempenhe sua função 
social, estimulando planos para a sua racional utilização, promovendo a justa 
remuneração e o acesso do trabalhador aos benefícios do aumento da produtividade e 
ao bem-estar coletivo. 
 

O assentamento, notoriamente enfrenta diversas situações quanto ao seu 

desenvolvimento, não sendo bem amparado para que possa desenvolver suas funções sociais. 

Falta de água, de assistência financeira, de recursos educacionais e para a saúde são alguns dos 

problemas encontrados, diagnosticados através de entrevista realizada no local, no qual, 

impossibilita o crescimento e desempenho dos assentados ali localizados.  

Os problemas enfrentados nos assentamentos deveriam ser resolvidos em suma a partir 

de políticas públicas que existem, porém são parcialmente aplicadas, visto que, o INCRA seria 

o órgão responsável também para tal finalidade, contudo, havendo peculiaridades em suas 
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administrações. Mesmo sabendo desta realidade, o assentamento pelo qual nos referimos tem 

através de esforços próprios conseguido produzir. 

Sobre a produção para subsistência e venda, notou-se que algumas famílias não utilizam 

da prática do cultivo, sendo somente moradores das terras, mas, sem ali produzir. Nos quintais 

de algumas casas vimos a presença das pequenas plantações, tendo como exemplo o maracujá, 

a alface e o coentro, contudo, não em larga escala, mas somente para consumo próprio. 

Foto 1: Quintal produtivo no Assentamento Mulungu. 

 
Fonte: Padre (2019) 
 

A produção local se dá então com muito esforço por parte das pessoas que atuam sobre 

o assentamento, havendo por vezes pouco rendimento dos itens ali produzidos. Para tanto, o 

pensamento de persistência frente a problemáticas como essa são fortalecidos, mostrando o 

sentimento de resistência vivenciado no local. 

 Para além da produção de frutas e hortaliças, no assentamento Mulungu, alguns dos 

assentados possuem criações de cabras em suas porções de terras. Esses animais se alimentam 

do capim, também encontrado nos quintais, e são fontes produtivas de leite as famílias, havendo 

a venda e consumo deste. Devido aos períodos de seca, a caprinocultura auxilia na produção de 

renda dessas famílias.  

Foto 2: Criação de Caprinos 

 
Fonte: Padre (2019) 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 01 – Debatendo a(s) Reformas(s) Agrária(s) e os Assentamentos Rurais 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
797 

 

No que tange ao Assentamento Mandacaru encontra-se localizado em Petrolina, e, 

diferente do anteriormente citado possui uma organização mais ampla, não somente regido por 

mulheres, incluindo assim homens e jovens. Observamos que as terras do assentamento são 

bem distribuídas e há uma execução para desenvolvimento e produção nas terras, havendo dessa 

forma o cultivo de hortaliças, frutas e verduras. Orgulhosos de seu desenvolvimento, nos 

contaram sobre as diversas lutas enfrentadas e dos avanços que vêm conseguindo para manter 

o lugar sempre progredindo.  

No local eles produzem não somente para consumo próprio, mas de modo a vender nas 

feiras no entorno da cidade, fechar negócios com supermercados da região e até produzir para 

alimentação de programas municipais educacionais. Como o Assentamento tem influência 

econômica direta com o polo Petrolina-Juazeiro, fica nítido a vantagem em conseguir 

desempenhar sucesso tanto na localidade em que se insere quanto na vida dos que fazem parte 

do processo.  

Em toda sua configuração e organização social dentro do assentamento, é perceptível a 

busca pela valorização do que foi construído, a busca da unidade, do conjunto de ações feitas 

por eles. É observado logo na entrada do prédio da AAFAM (Associação dos Agricultores 

Familiares do Assentamento Mandacaru) um mapa que demonstra o desenvolvimento realizado 

pelos que compõe o Assentamento Mandacaru, do qual podemos ver aqui através da imagem: 

Fotografia 3: “Mapa” representativo do assentamento Mandacaru 

 
Fonte: França (2019)  
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Através da imagem é nítido que a comunidade vem provando o quanto consegue fazer, 

o quanto vem se fortalecendo e o quanto está disposta a continuar lutando para “desabrochar” 

mais, mesmo sabendo que ainda a muito pelo que resistir. 

Há também muito arraigado dentro do assentamento uma busca pela valorização do que 

é produzido localmente e da inovação na produção, que se vê em formato de compotas do doce 

de xique-xique, proveniente de uma cactácea característica da região. E da produção de uva 

orgânica de mesa e produção de suco. 

A partir de uma breve análise geográfica dos assentamentos, onde Callai (2005) afirma 

que:  

Fazer a análise geográfica significa dar conta de estudar, analisar, compreender o 
mundo […]. Esta é a nossa especificidade, procurar compreender o mundo da vida, 
entender as dinâmicas sociais, como se dão as relações entre os homens e quais as 
limitações/condições/possibilidades econômicas e políticas que interferem. 
 

Buscamos então compreender o desenvolvimento produtivo destes, a fim de expor a 

conhecimento social como se configura a produtividade e os meios nos quais se amparam os 

produtores rurais. Visto aos problemas encontrados no campo e citados aqui, notamos 

paralelamente a resistência que corre nos camponeses para se manterem firmes.  Segundo Salles 

(2006) assentamento é palavra que traduz muitas informações. 

[...] é utilizada para identificar não apenas uma área de terra, no âmbito dos processos 
de reforma agrária, destinada a produção agropecuária e/ou extrativista, mas também 
um agregado heterogêneo de grupos sociais constituídos de famílias de trabalhadores 
rurais [...] (SALLES, 2006, p. 89). 
 

A partir dessa definição, configuramos os assentamentos como um território social de 

resistência, produzindo então nos moldes do trabalhador rural que nas palavras de Leroy (2001) 

seria aquele que cotidianamente lavra o chão e o território, reconstrói e sustenta nosso país. 

Ao lançarmos nosso olhar sobre estes dois assentamentos, o Mulungu e o Mandacaru, 

notamos que existem características que apontam tais como local produtor e produto de 

resistência, expostos durante o contexto aqui apresentado, a exemplo de trabalho coletivo, 

desenvolvimento social e formas de superação. Para que isso ocorra é fundamental que se haja 

e pense coletivamente, de modo a um bem-estar comum para a comunidade, havendo a 

necessidade de pontuar as dificuldades enfrentadas pelos assentados e apontar soluções 

harmônicas para tal.  

Dessa forma, diante do contexto, buscamos, pois, ampliar nosso conhecimento a fim de 

expor de forma benéfica o cenário ali encontrado através do ver e ouvir ali relatados pelos 
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indivíduos e da experiência e realidade então encontrados, ou seja, a partir de uma realidade 

totalmente desconforme do que é apresentado em teorias e/ou leis. 

Em conformidade com as experiências vividas durante os dias que passamos em campo, 

decidimos então redigir de forma sucinta, porém precisa acerca da produtividade local e da 

resistência como fator social dentro dos assentamentos, colhendo bons frutos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De maneira geral constata-se o importante papel desta pesquisa e dos conhecimentos a 

ela atribuídos, do qual mostra o quanto os assentamentos, a agricultura familiar e a produção 

local têm superado entraves sofridos por meio de uma resistência, do qual tem se tornado 

produto de superação dentro desses territórios com grande simbologia e pertencimento. Saímos 

satisfeitos com os resultados obtidos, de caracter acima de tudo sensitivo, como também 

dialógico, trazendo a mostra através do escrito aqui o reconhecimento necessário para com os 

lugares de assentamentos e os que ali configuram esses espaços.  
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LEVANTAMENTO DA MALHA FUNDIÁRIA DA REGIÃO OESTE DA BAHIA 

 

Léia Patricia Conceição Santos de Jesus1 e  
Clóvis Caribé Menezes dos Santos2 

 
1. INTRODUÇÃO  

 
A denominada Região Oeste do Estado da Bahia3 até meados do século XX não existia, pois 

essa fazia parte de uma ampla região que era nominada Sertão do Rio São Francisco. O processo 

de ocupação da mencionada região data do século XVI, após a chegada de Tomé de Souza, com 

as doações de terras e o início das penetrações pelo sertão - até então o processo de ocupação 

das terras brasileiras (as terras recém-“descobertas”) estavam delimitadas a área do litoral, 

Garcia D’Ávila, o qual fazia parte da comitiva de Tomé de Souza foi o percursor dos 

bandeirantes, penetrando na região do Sertão do Rio São Francisco, com o objetivo de capturar 

índios para escravizar e utilizar como mão-de-obra nos canaviais do Recôncavo, ao adentrar 

percebeu as vantagens de aproveitar os vales, que possuíam boas áreas de pastagens, para o 

desenvolvimento do criatório de gado (SANTOS, 2000). 

 
1 Bolsista PIBIC/FAPESB, licencianda em Geografia pela Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS  
Leiapatricia.pcsj@outlook.com 
² Orientador, Departamento de Ciências Humanas e Filosofia – DCHF Universidade Estadual de Feira de Santana 
– UEFS cloviscaribe@uol.com.br 
 
3 Com o objetivo de identificar prioridades temáticas definidas a partir da realidade local, possibilitando o 
desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões, o Governo da Bahia passou a partir de 2007 a 
reconhecer a existência de 27 Territórios de Identidade, constituídos a partir da especificidade de cada região. Sua 
metodologia foi desenvolvida com base no sentimento de pertencimento, onde as comunidades, através de suas 
representações, foram convidadas a opinar. Os territórios de Identidade foram conceituados como um espaço 
físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o 
ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma população com grupos sociais 
relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio de processos específicos, onde se pode 
distinguir um ou mais elementos que indicam identidade, coesão social, cultural e territorial. A Região Oeste da 
Bahia localiza-se na parte Oeste do Estado da Bahia, tendo ao norte, o Estado do Piauí; ao sul, Minas Gerais; ao 
leste, os municípios de Buritirama, Barra, Muquém do São Francisco, Brejolândia, Sitio do Mato, Serra do 
Ramalho e Feira da Mata; e, ao oeste, com os Estados de Goiás e Tocantins. Na regionalização para fins de 
planejamento econômico e político do Estado, é composta pelos  Territórios de Identidade Bacia do Rio Grande 
(com 14 municípios: Angical, Baianópolis, Barreiras, Buritirama, Catolandia, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do 
Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, Riachão das Neves, Santa Rita De Cássia, São Desiderio, 
Wanderley ) e o Território do Rio Corrente (11 municípios: Brejolandia, Canápolis, Cocos, Coribe, Correntina, 
Jaborandi, Santa Maria da Vitória, Santana, São Felix Do Coribe, Serra Dourada, Tabocas do Brejo Velho). Com 
a criação dos territórios de identidade, à região oeste do estado foram acrescentados dois municípios - Buritirama 
e Brejolandia. Os municípios de Brejolândia e Buritirama não estavam inclusos no censo agropecuário de 2006, 
pois até então não faziam parte da região oeste da Bahia, apenas em 2007 quando teve a caracterização do Estado 
por territórios de identidade foi que esses municípios foram inclusos na região oeste.  
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A partir da concessão das sesmarias houve o povoamento desse território, processo 

semelhante ao desenvolvido em todo território brasileiro, a pecuária era a principal atividade 

econômica na região. A distribuição de terras na região foi coordenada pela Casa da Torre 

(Garcia D’Dávila) e pela Casa da Ponte (Guedes de Brito), cuja lógica “teve o sentido de, em 

primeiro lugar, instalar-se nos vargeados, vazantes e carnaubais para desenvolver a pecuária, o 

que permitiu perceber, no decorrer do século XVII, a existência de inúmeros currais pelas 

margens do rio” (Guerreiro de Freitas, 1999a, p. 71). É importante ressaltar que, nos primeiros 

momentos do processo de ocupação, habitavam a região os índios das tribos Gês (SANTOS, 

2000). 

Segundo Lins, 1960, p.16 (SANTOS, 2000, p.34) as origens de inúmeros latifúndios e 

cidades da região, ao longo das estradas das boiadas e da beira dos rios, foram originados a 

partir dos primeiros povoadores – sesmeiros – velhas famílias portuguesas que não se 

misturaram, as quais mesmo empobrecidas, não perderam o orgulho. 

Mesmo com o desbravamento dos territórios pertencentes ao Sertão do São Francisco, entre 

os séculos XVI e XVIII por atividades itinerantes, elas não foram eficazes para desenvolver o 

povoamento e a economia regional que continuou, durante todo o século XIX e a primeira 

metade do século XX, não apresentando grandes transformações na região. Nessa perspectiva, 

Santos, (2000, p. 36) salienta que  

A região passou por uma estagnação prolongada. Dependendo da atividade pecuária, 
sem que nenhuma das iniciativas governamentais, adotadas desde a província, 
apresentasse resultados concretos no processo mais amplo de desenvolvimento 
econômico. Os latifúndios mantêm suas características, formando propriedades de 
bom tamanho e o domínio dos “Coronéis” e “Capitães”, em sua maioria fazendeiros, 
comandantes de um pequeno exército nas suas fazendas, comerciantes, chefes 
políticos incrustados nos organismos do Estado, são inquestionáveis.  

 

Por conta de suas bases de organização social e econômica “a região permaneceu 

durante muitos anos com uma mesma forma de inserção na divisão regional do trabalho: 

pecuária extensiva, agricultura mercantil simples, praticada principalmente nos vales, e 

extrativismo para exportação. Com base nestas formas de organização social da produção 

desenvolveu-se a economia de maneira lenta, sendo restritos os níveis de ocupação do espaço 

no imenso território, que era explorado de forma rarefeita. Sua base econômica era, assim, 

fundamentalmente agrícola, produzindo gêneros alimentícios e matérias-primas com baixa 

incorporação de valor. Essa economia rudimentar também não causava grandes impactos 
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negativos no meio ambiente, dada a disponibilidade dos recursos naturais e o modelo tradicional 

de exploração destes recursos, além do reduzido contingente populacional que habitava as terras 

da imensa região” (CAR, 1998, p. 121). 

Por questões políticas-administrativas os espaços territoriais do Oeste da Bahia vêm 

passando por constantes modificações e desmembramentos, com a criação de novos municípios 

a partir de municípios pré-existentes. O Oeste Baiano é composto por 25 municípios, os quais 

são integrantes dos territórios de identidade, Bacia do Rio Grande (14) e Bacia do Rio Corrente 

(11). O processo de constituição dos dois Territórios de Identidade se inicia a partir de 1752, 

com o município de Barra do Rio Grande (que hoje pertence ao Território de Identidade Bacia 

do Rio Grande). A FIGURA 1 nos apresenta um painel histórico do processo de 

desmembramentos e período de criação dos munícipios da Região Oeste.  

 

FIGURA 01 - REGIÃO OESTE DA BAHIA: EVOLUÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santos, 2000. 
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Para Reis (2014, p.29) os processos de desmembramentos ocorreram “em razão do 

desenvolvimento socioeconômico e dos interesses empresariais nos recursos orçamentários, a 

Região Oeste da Bahia passou por várias fases de desmembramentos, ampliando o número de 

municípios e, por conseguinte, beneficiando classes de poderio econômico.” (MAPA 1) 

 

MAPA 1 - LOCALIZAÇÃO DA REGIÃO OESTE DA BAHIA  

 
O processo de constituição de novos municípios ocorrido no Oeste da Bahia não foi um fato 

isolado. Fez parte de uma dinâmica espacial que ocorreu no território baiano. Acompanhado 

por todas as unidades da federação, inclusive com a mudança da Capital da cidade do Rio de 

Janeiro para Brasília em 1960. 

As modificações territoriais ocorridas no Oeste da Bahia acarretaram transformações 

econômicas, demográficas e principalmente em sua infraestrutura de comunicações com 

construções de vias de acesso ao Brasil Central. Concordante com essas ideias, Santos (2000, 

p.44) reforça: 

              A proximidade do raio de influência da nova capital do país, Brasília, e a 
necessidade de construção de vias com acesso ao Brasil Central permitem à 
região uma nova dinâmica econômica e demográfica. Para viabilizar a 
construção do programa de estradas interligando a região a outros espaços é 
instalado em Barreiras, em 1969, o 4º Batalhão de Engenharia e Construção 
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para, em um primeiro momento, efetuar a abertura da principal estrada que 
atravessa a Região, a BR-242. A partir da abertura dessa estrada, novas vias 
foram criadas no interior, surgiram novos povoamentos, desatrelados do 
curso dos rios, que determinaram o processo de ocupação inicial da região e 
com cultura bastante diferenciada. A região ficou mais próxima dos grandes 
centros.  

O final da década de 1970 e início dos anos 1980 foram marcantes para o 

desenvolvimento da Região Oeste Baiana, Foi nesse período que “os cerrados baianos se 

desenvolvem e se estruturam enquanto região em função das necessidades do capital industrial 

e financeiro no seu desenvolvimento a nível nacional e internacional, particularizadas nas 

necessidades de subordinar espaços cada vez mais importantes da agricultura brasileira” 

(Santos, 2000, p. 45).  

A ocupação desses espaços com a produção de grãos foi possível devido a expansão da 

fronteira agrícola nacional através de um processo amplo de modernização da agricultura 

(Santos, 2000). Os seus espaços com cerrados passaram a fazer parte da nova dinâmica agrícola 

nacional. Iniciavam-se, então, mudanças importantes e aceleradas na estrutura produtiva 

regional, induzidas por políticas econômicas, aliadas a uma série de vantagens governamentais, 

via incentivos fiscais e de programas estratégicos estatais de ocupação de espaços nacionais 

com cerrados até pouco tempo esquecidos.  

Os espaços de cerrados do Oeste da Bahia que era visto como sem funcionalidade e por 

isso abandonados pelas classes dominantes baianas, a partir do final da década de 1970 passa a 

fazer parte do projeto de expansão da fronteira agrícola nacional e inicia-se um novo ciclo de 

desenvolvimento, com intenso e rápido processo de transformação, além de um vigoroso 

movimento populacional intra-regional e inter-regional ocasionando a urbanização intensa do 

seu principal município - Barreiras. A ocupação dos espaços com cerrados do Oeste da Bahia 

fez parte de um processo amplo de modernização conservadora da agricultura brasileira, pois 

ofereceu oportunidade de expansão da fronteira agrícola, que enfrentava restrições no Centro 

Sul e dificuldades de penetração na Amazônia (Santos, 2000).  

A farta desorganização da sua escrituração imobiliária permitiu em toda a sua história a 

constituição de uma malha e estrutura fundiária fortemente concentrada. Essa situação 

possibilitou conflitos fundiários e o incentivo das atividades de grilagem4 de terras, 

principalmente as que apresentavam propícias condições da expansão agricola.  

 
4 Processo de apropriação indevida das terras dos outros ou da União, do Estado e/ou dos Municípios, sem que 
tenha direitos legais sobre elas. Atividades corriqueiras na História recente do Oeste Baiano. 
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Essa concentração atinge os dois Territórios de Identidade que compõem a Região Oeste 

da Bahia, que apresenta um dos mais elevados índices de Gini5 da estrutura fundiária no Estado. 

Essa concentração de terras ou essas características presentes na malha fundiária do Oeste da 

Bahia contribuiu efetivamente para a consolidação do modelo de ocupação agrícola que 

acontece nos seus espaços de cerrados e vales. 

Caracterizações Geográficas e Demográficas 

 O Cerrado é um dos biomas (MAPA 02) mais rico do mundo, o segundo maior bioma 

do Brasil, abrange os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito 

Federal, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná e São Paulo. Considerado 

como a savana brasileira ocupa aproximadamente 24% do território nacional, em uma área de 

2.036.448 km², “é reconhecido como a savana mais rica do mundo em biodiversidade: a flora 

tem 4.400 espécies exclusivas; a fauna apresenta 837 espécies de aves, 67 gêneros de 

mamíferos, 150 espécies de anfíbios e 120 de répteis”, ocupa 27% do território baiano estando 

localizado em sua região oeste (IBGE, 2019).  

MAPA 2 – LOCALIZAÇÃO DO BIOMA CERRADO 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reis, 2014.  

 
5 O índice de Gini refere-se de uma “medida do grau de concentração de uma distribuição que varia entre zero e 
um. Teríamos G=0 se houvesse perfeita igualdade na distribuição da posse da terra, isto é, se todos os 
estabelecimentos tivessem a mesma área e houvesse milhares de microminifúndios quase sem terra. Um índice de 
Gini superior a 0,8 mostra, sem dúvida alguma, que há uma forte concentração da posse da terra” (HOFFMANN, 
1979, p. 208), para mostrar o caráter concentrador dessa estrutura fundiária. 
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 O clima do bioma “é marcado por uma estação seca, que geralmente pode durar de 5 a 

7 meses, com baixa umidade e chuvas escassas e um período de chuvas intensas, intercaladas 

por curtas estiagens durante os meses de outubro a abril” (SANTOS, 2000). Entre o verão e a 

primavera, período chuvoso, podem ocorrer períodos secos, que chegam a durar dias, os quais 

são denominados regionalmente de “veranicos”. Segundo Reis (2014, p.37) “o clima 

predominante no Cerrado é o Tropical com forte sazonalidade — verão chuvoso (500 mm) e 

inverno seco (20 mm) — com temperatura média anual de 25° C, com registros mínimos 

próximos a 10° C, ou até menos, nos meses de maio, junho e julho.” 

 A morfologia da região conta, em sua maior área, principalmente no Brasil-Central, com 

pouca variação topográfica o que permite a formação de um relevo bastante planificado, 

assentindo a formação de Latossolos profundos (é importante ressaltar que, por conta do grande 

processo de lixiviação que ocorre na regiões de Cerrado,  os solos são ácidos e deficientes em 

numerosos componentes químicos (Ferri,1974) ), onde se desenvolve a heterogênea vegetação 

do Cerrado, que segundo a EMBRAPA CERRADO (2013, apud Reis, 2014, p.40) é composta 

por uma diversidade de fisionomias. São descritos pelo menos 11 tipos principais de vegetação, 

sistematizados em formações florestais (Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca e Cerradão), 

savânicas (Cerrado sentido restrito, Parque de Cerrado, Palmeiral e Vereda) e campestres 

(Campo Sujo, Campo Limpo e Campo Rupestre). A figura 02 ilustra a diversidade fisionômica 

do bioma Cerrado.  

FIGURA 02 – TIPOS DE VEGETAÇÃO DO BIOMA CERRADO 

Fonte: 

EMBRAPA/Cerrado, 2014. Ilustração: José Felipe Ribeiro. 
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Os Cerrados baianos estão situados na Região Oeste do Estado, que se encontra 

localizado entre as coordenadas 10,05° e 15,30° de latitude sul e entre 43,25° e 46,70° de 

longitude oeste, abrangendo uma superfície de aproximadamente 120.939 km² (MAPA 2). 

           O clima predominante na região do Oeste baiano é de subúmido a seco, com duas 

estações bem definidas - seis meses com chuvas e seis meses secos, desenvolve vegetação de 

Cerrado sobre Latossolo Vermelho-amarelo distrófico.  

  A estrutura geomorfológica bastante plana propicia a ocupação das suas terras. 

Possibilitou em um primeiro momento, de forma extensiva, pela pecuária e 

contemporaneamente pela moderna agricultura de grãos. A região ainda apresenta aspectos 

naturais positivos por conseguir suprir seus déficits de recursos hídricos e de acidez no solo, 

com recursos hídricos abundantes e fontes de calcário próximas à região (SANO et al., 2011).  

  Geograficamente os espaços regionais que vem despertando maior procura para a 

ocupação com a moderna agricultura de grãos tem cerca de 2,5 milhões de hectares situados no 

planalto Urucuia, uma das áreas mais produtivas do Brasil. Os calcáreos do Grupo Bambuí se 

estendem por uma grande área e de fácil exploração para atender aos processos de correção dos 

solos, naturalmente, ácidos. 

 O bioma Cerrado ocupa 25% do território brasileiro, com área que se estende por 

aproximadamente 1.800.000 km², 50 milhões de hectares dessa área apresentam potencial para 

agricultura, possui uma extensa rede hídrica, com rios das maiores bacias hidrográficas 

brasileiras: do Amazonas, Tocantins, Paraná e São Francisco (IBGE, 2010). “Os Cerrados 

brasileiros sempre foram utilizados como áreas naturais de pastagem, porém com a crescente 

demanda de alimentos” (Assis et al., 1994, p. 21), sua vegetação e sua imensa área contínua 

despertaram o interesse e a cobiça dos estrangeiros, como um estigma que pesasse sobre a 

aparente monotonia de sua paisagem (San Martim e Pelegrini, p. 45).  Entretanto, segundo a 

EMBRAPA (2006), as possibilidades produtivas do Cerrado só atraíram atenção de parte das 

estruturas governamentais e de grupos econômicos, ligados ao setor agrícola no final da década 

de 1960 e início da década de 1970, com  a confirmação, a partir das pesquisas científicas 

realizadas por organismos estatais, da possibilidade de exploração econômica desse vasto 

espaço.  

Santos (2000) diz que; “as áreas dos cerrados, após estudos e comprovações técnicas 

que indicaram potencialidades produtivas, constituem uma das maiores reservas do mundo para 
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a expansão imediata da fronteira agrícola. Estudos de alternativas para ocupação e exploração 

dos Cerrados foram promovidos pelo governo federal, que fomentou o desenvolvimento de 

pesquisas e experiências técnicas de seleção de culturas adaptáveis ao Cerrado e estabeleceu 

acordos de cooperação técnica com governos e instituições de outros países.” Sendo assim, as 

áreas com o bioma Cerrado passam a ser mais bem estudadas e trabalhadas, dando 

funcionalidade e visibilidade em termos nacionais, antes quase inexistente. 

  Os espaços com Cerrados dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Goiás, Tocantins, Bahia e Maranhão estão sendo atingidos, cada vez mais, por um processo 

conservador de modernização agrícola que acontece no país desde o início da década de 1970. 

A exploração e apropriação do Cerrado baiano para desenvolvimento da moderna agricultura 

ocorreu a partir de decisões e definições do Estado nacional, com estabelecimento da execução 

de projetos, programas, ações e implementação de políticas públicas nos seus espaços.  

O programa que mais possibilitou a instalação da moderna agricultura conservadora nos 

espaços de Cerrado do Oeste foi o PRODECER (Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para 

o Desenvolvimento dos Cerrados). Executado em parceria com o governo japonês foi o 

responsável por mudanças significativas nos espaços de Cerrados do Brasil, beneficiou 

prioritariamente setores ligados ao capital, propiciando a continuidade da expansão industrial 

(produção de maquinários modernos), a transformação tecnológica e o desenvolvimento, em 

bases empresariais, da agricultura brasileira. Provocou mudanças na estrutura fundiária e 

produtiva ao incentivar a criação de fazendas de grande porte, agricultores com suporte 

empresarial e com capacidade de utilizar novas tecnologias intensivas em capital, na 

especialização do espaço dos Cerrados em alguns produtos agrícolas, especialmente grãos, e 

mudanças nas relações de trabalho com o predomínio da mão-de-obra temporária. 

 As ações do PRODECER modificaram a realidade do Oeste baiano, induziu ao processo 

de aceleração da ocupação de suas áreas de Cerrado e da consolidação de uma dinâmica voltada 

para a produção intensiva de grãos - principalmente da soja e a instalação de agroindústrias em 

poucas cidades dos dois Territórios de Identidade (Barreiras, Correntina, Formosa do Rio Preto, 

Luís Eduardo Magalhães, Riachão das Neves e São Desidério).  

 A densidade demográfica média da área de estudo é representada pelo índice de 8,17 

hab/km² (IBGE, 2010), com população total de 568.176 habitantes, que corresponde a 4,05% 

da população do estado baiano - 14.016.906 habitantes. Entretanto é possível notar, a partir da 
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tabela 01, que a distribuição da população no oeste da Bahia é desigual, demonstrando que 

grande contingente populacional se encontra nos municípios da parte ocidental do oeste baiano, 

outro dado que nos chama a atenção é que 80,46% dos municípios estão a baixo ou próximo da 

média demográfica da região, também é possível notar vazios demográficos, a exemplo temos 

o município de Jaborandi que a densidade demográfica encontrada no último censo foi de 0,94 

hab/km². 

 Os municípios que possuem maior densidade demográfica são: Canápolis, Santa Maria 

da Vitória, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, São Félix do Coribe, Santana, Serra Dourada e 

Cristópolis.  

Com o avanço da fronteira agrícola nacional esta região da Bahia se especializou na 

produção intensiva de grãos, tais quais:  algodão herbáceo, amendoim, café, feijão, mamona, 

milho, soja e sorgo.  

TABELA 01 - DENSIDADE DEMOGRÁFICA DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA REGIÃO 
OESTE DA BAHIA 

Municípios Densidade demográfica 

Angical  9,21 

Baianópolis  4,14 

Barreiras  17,49 

Brejolândia  4,04 

Buritirama  4,97 

Canápolis  21,52 

Catolândia  4,06 

Cocos  1,79 

Coribe  5,67 

Correntina  2,62 

Cotegipe  3,25 

Cristópolis  12,73 

Formosa do Rio Preto  1,37 

Jaborandi  0,94 

Luís Eduardo Magalhães  15,25 

Mansidão  3,96 

Riachão das Neves  3,87 

Santa Maria da Vitória  20,49 
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Santa Rita de Cássia 4,39 

Santana  13,60 

São Desidério  1,82 

São Félix do Coribe 13,74 

Serra Dourada  13,45 

Tabocas do Brejo Velho  8,31 

Wanderley   4,22 

Fonte: IBGE, 2010.  

 

2. OBJETIVO 

Investigar e compreender os processos que permitiram a configuração da atual estrutura 

fundiária presente no Oeste da Bahia, bem como as suas relações com os novos grupos e/ou 

classes sociais que se formaram a partir do processo de modernização da sua agricultura desde 

o final da década de 1970. 

 

3. METODOLOGIA  
 

 Adotou-se como procedimentos metodológicos para a construção do presente artigo, 

levantamentos bibliográficos, estudos exploratórios sobre a temática, construção de um banco 

de dados sobre a estrutura fundiária dos municípios que fazem parte da região do Oeste da 

Bahia (censos de 2006 e 2017), pesquisa de dados sobre os municípios.  

 

4. PANORAMA FUNDIÁRIO DO OESTE BAIANO 
 

Tabela 02 - Estrutura fundiária da Região Oeste do Estado da Bahia – 2006 
Grupo de área total (ha) Total de imóveis    % Área total (ha) % 

De 10 a menos de 100 12.024 70 407.548 7 

De 100 a menos de 500 3.341 19 645.302 11 

De 500 a menos de 2.500 1.301 8 1.377.090 22 

De 2.500 e mais  518 3 3.702.289 60 

Total  17.184 100 6.132.229 100 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 2006. 
 

Tabela 02A – estrutura fundiária dos municípios do Território de Identidade Bacia do Rio 
Grande – 2006 
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Grupo de área total (há) Total de imóveis    % Área total (há) % 

De 10 a menos de 100 5.597 64,55 193.594 5,60 

De 100 a menos de 500 1.854 21,38 365.250 10,56 

De 500 a menos de 2.500 912 10,52 961.531 27,80 

De 2.500 e mais  307 3,54 1.937.778 56,03 

Total  8.670 100 3.458.153 100 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 2006. 
 

Tabela 02B – estrutura fundiária dos municípios do Território de Identidade Bacia do Rio 
Corrente – 2006 

Grupo de área total (há) Total de imóveis    % Área total (há) % 

De 10 a menos de 100 6.427 75,49 213.954 8 

De 100 a menos de 500 1.487 17,46 280.052 10,47 

De 500 a menos de 2.500 389 4,57 415.559 15,54 

De 2.500 e mais  211 2,48 1.764.511 65,98 

Total  8.514 100 2.674.076 100 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 2006. 
 
 
Tabela 03 - Estrutura fundiária da Região Oeste do Estado da Bahia – 2017 

Grupo de área total (ha) Total de imóveis    % Área total (ha) % 

De 10 a menos de 100 11.438 71,70 376.365 5,75 

De 100 a menos de 500 2.914 18,27 561.389 8,57 

De 500 a menos de 10.000 1.463 9,17 3.013.029 46,02 

De 10.000 e mais  137 0,86 2.596.575 39,66 

Total  15.952 100 6.547.358 100 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 2017. 
 

Tabela 03A - estrutura fundiária dos municípios do Território de Identidade Bacia do Rio 
Grande - 2017 

Grupo de área total (ha) Total de imóveis    % Área total (ha) % 

De 10 a menos de 100 5.497 65,98 187.395 4,32 

De 100 a menos de 500 1.679 20,15 331.608 7,64 

De 500 a menos de 10.000 1.068 12,82 2.240.065 51,63 

De 10.000 e mais  87 1,04 1.579.189 36,40 

Total  8.331 100 4.338.257 100 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 2017. 
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Tabela 03B - estrutura fundiária dos municípios do Território de Identidade Bacia do Rio 
Corrente - 2017 

Grupo de área total (ha) Total de imóveis    % Área total (ha) % 

De 10 a menos de 100 5.941 77,95 188.970 8,55 

De 100 a menos de 500 1.235 16,20 229.781 10,40 

De 500 a menos de 10.000 395 5,18 772.964 34,99 

De 10.000 e mais  50 0,66 1.017.386 46,05 

Total  7.621 100 2.209.101 100 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 2017. 
 
 

5. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  
 

 Buscar compreender a estrutura fundiária da Região Oeste da Bahia perpassa pela 

percepção de como o território brasileiro vem sofrendo um processo de apropriação histórico e 

que tem a sua continuidade na contemporaneidade. A estrutura fundiária concentrada e desigual 

da região de estudo tem favorecido o progresso do agronegócio, tendo por base a produção de 

grãos e a desorganização da sua sustentabilidade no que se refere aos seus recursos naturais. 

 Neste sentido Santos (2000) diz que:  

O papel desempenhado pelas políticas públicas como agente viabilizador do processo 
de expansão da fronteira agrícola, fornecendo apoios fiscais e creditícios, implantando 
uma infraestrutura física e institucional, viabilizando as regularizações de grandes 
faixas de terras, foi um dos aspectos responsáveis pela consolidação de grandes 
propriedades e a constituição de grandes empresas agrícolas, ocupando espaços antes 
considerados devolutos. 

 

 Analisando o comportamento da estrutura fundiária dos municípios que formam a 

Região Oeste do Estado da Bahia, a qual é integrada por dois territórios de identidade: Bacia 

do Rio Grande e Bacia do Rio Corrente. A partir das tabelas 02, 02A, 02B, 03, 03A, e 03B, as 

quais tratam da estrutura fundiária da área de estudo nos anos de 2006 e 2017, levando em 

consideração o Grupo de área total em hectares no ano de 2006, De 10 a menos de 100, De 100 

a menos de 500, De 500 a menos de 2.500, De 2.500 e mais. No ano de 2017, De 10 a menos 

de 100, De 100 a menos de 500, De 500 a menos de 10.000, De 10.000 e mais. Para 

visualizarmos o total de imóveis seguido de sua porcentagem e a área total desses imóveis 

também acompanhada por sua representação percentual.  

 Com isso é possível percebemos como o processo iniciado na década de 70 têm 

perdurado e se tornado incisivo na região, no ano de 2006 (tabela02) os imóveis com área De 

10 a menos de 100 representavam 70% dos imóveis da região, num total de 17.184, no mesmo 
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ano os imóveis no grupo de área De 2.500 e mais, concebiam 3% do total de imóveis, no entanto 

ocupavam 60% da área total. Os imóveis De 500 a menos de 2.500 ocupavam uma área de 

1.377.090 ha o que equivale a 22% da área total. A área total do grupo De 100 a menos de 500 

ha estava caracterizada em 11% que era referente a área de 645.302 ha e representa 19% dos 

imóveis, apesar da maior quantidade de imóveis estarem presentes no primeiro grupo, 12.024 

imóveis, este ocupa apenas uma área de 7%, 407.548 ha.   

 A quantidade de imóveis nos Territórios de Identidade Bacia do Rio Grande (TIBRG), 

tabela 02A, e Bacia do Rio Corrente (TIBRC), tabela 02B, diferem em apenas 156 imóveis, em 

relação a área ocupada, pelos mesmos, a diferença é um pouco maior são 784.077 ha, os imóveis 

que estão no grupo De 2.500 e mais envolvem a área de 1.937.778 e representam 56,03% da 

área total TIBRG, a maior quantidade de imóveis está  no grupo de área De 10 a menos de 100, 

ocupam apenas 5,60% da área total do TIBRG. No TIBRC o grupo de área De 2.500 e mais 

ocupa a área de 1.764.511ha com apenas 211 imóveis, o que representa 65,98% da área total 

dos imóveis, no grupo de área De 10 a menos de 100 estão contidos 6.427, dos 8514 do TIBRC, 

no entanto esses imóveis ocupam apenas 8% da área total.  

 No ano de 2017 (tabela 03), há crescimento na área total dos imóveis de 6.132.229 ha 

em 2006 para 6.547.358 ha, um acréscimo de 415.129 ha, e uma diminuição do número de 

imóveis de 17.184 imóveis em 2006 para 15.952 imóveis em 2017. O maior percentual de terras 

está contido nos grupos de áreas De 500 a menos de 10.000 e De 10.000 e mais, 

respectivamente, 46,02% e 39,66%, o grupo de área De 10 a menos de 100 tem o maior total 

de imóveis 11.438, o que representa 71,70% dos imóveis da região, no entanto estão contidos 

em uma área que representa apenas 5,75% da área total.  

 Referente a divisão da quantidade de imóveis e da área total, levando em consideração 

os territórios de identidade - TIBRG e TIBRC, tabelas 03A e 03B, o TIBRG apresenta maior 

quantidade de imóveis e maior área total, 8.331 imóveis em 4.338.257 ha, o grupo de área De 

500 a menos de 10.000 tem 12,82% desses imóveis em uma área que corresponde a 51,63% da 

total, em contrapartida 65,98% dos imóveis estão situados no grupo de área De 10 a menos de 

100, são 5.497 imóveis que representam uma área de 4,32% da área total, os imóveis que tem 

ou ultrapassam 10.000 ha são apenas 87 imóveis, no entanto ocupam 36,40 da área total.  

 No TIBRC o grupo de área De 10 a menos de 100 contingência 77,95% do total de 

imóveis, 5.941 do total de 7.621, ocupando a área de 188.970 ha, ou seja, 8,55% da área total, 
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em contra partida estão os grupos De 500 a menos de 10.000 e De 10.000 e mais, ou quais, 

respectivamente, agregam 395 e 50 imóveis, em uma área que representa 81,04% da área total.  

Como no conjunto das regiões do Estado e do Brasil, a estrutura da propriedade na 

Região Oeste está assentada em bases econômicas excludentes. Os dados presentes nos censos 

agropecuários disponibilizados pelo IBGE representam a realidade fundiária regional. Após 

analisar os dados da malha fundiária do Oeste da Bahia é possível afirmar que – os dois 

Territórios de Identidade – a Região se trata de um espaço cuja distribuição de terras está 

altamente concentrada e com altos níveis de desigualdade na sua distribuição. Mesmo 

contendo grande quantidade de terras improdutivas, públicas e devolutas no seu território, 

o conservadorismo no campo prevalece aos interesses sociais. 

 Diante das características conservadoras que estão presentes no processo de 

modernização da agricultura brasileira, os dados apresentados devem ser entendidos como 

componentes de uma situação mais ampla, ainda que circunstanciados nos municípios que 

foram “eleitos” para fazer parte do processo que se instalou nos Cerrados baianos. Concluímos 

que, mesmo diante de todo avanço tecnológico e com o avanço da fronteira agrícola, a utilização 

das terras do oeste baiano ainda é feita em bases conservadoras e excludentes, perfil este que 

tem beneficiado o capital e uma pequena parte da sociedade. 
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Resumo 
Este artigo possui como objetivo a exposição de parte dos resultados da pesquisa intitulada: Análise e mapeamento 
da luta pela terra e pela reforma agrária no estado do Rio Grande do Norte (2003/2017). Para tal, apresentamos 
um debate centrado nas ocupações como forma de acesso à terra do camponês e nos sentidos e desdobramentos na 
espacialização e territorialização da luta pela terra e pela reforma agrária empreendidas por movimentos sociais. 
Para isso, buscamos identificar e mapear a distribuição espacial da luta pela terra no estado potiguar. Também, em 
números, fizemos uma atualização das ações do Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra e demais 
movimentos, reafirmando sua a capacidade de atuação no Brasil e na realidade em estudo 
Palavras-chave: Ocupação. Territorialização. MST. Reforma Agrária. Rio Grande do Norte. 
 
Abstract  
This article aims to present the results from the research named Analysis and mapping of the struggle for land, and 
the land reform in the state of Rio Grande do Norte (2003/2017). For this, we aim to present a discussion centred 
around the occupations as a means of access to lands; the development of spatialization and territorialization of 
the struggle for land, and land reform by social movements. For this, we seek to identify and map the spatial 
distribution of the struggle for land in the Rio Grande do Norte. We also updated the data about the Landless 
Workers' Movement  (MST - Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra in Portuguese) and other social 
movements reaffirming their capacity to act in Brazil land reform reality.  
Keywords: Occupancy. Territorialization. MST. Land reform. Rio Grande do Norte. 
 

Introdução 

A formação histórica do Brasil se caracteriza por um processo de grandes desigualdades 

socioterritoriais, e por diversos processos de exclusão ou precária inclusão dos trabalhadores, 

principalmente os do campo. A forte concentração fundiária é uma das principais marcas de 

nossa formação enquanto nação; fato inquestionável no Brasil, o qual se configura a partir das 

apropriações de terras rurais por parte de grandes latifundiários.  

Mais recentemente, durante o regime militar, houve grande repressão às lutas 

camponesas, o que acabou por consolidar a concentração fundiária no Brasil e provocar o 

desenraizamento do trabalhador rural (Êxodo rural), quando ele (o trabalhador) procurou na 

cidade trabalho para garantir a sobrevivência de sua família (MARTINS, 2003). Ao mesmo 
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tempo, num cenário de fortes repressões, embates e resistências a qualquer manifestação em 

defesa do acesso à terra por parte dos trabalhadores rurais do país, surge o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Movimento que da década de 1980 até hoje se 

constitui como um dos mais importantes e organizados movimentos sociais que reivindicam 

soluções a forte concentração fundiária no Brasil e o acesso à terra como propriedade do 

trabalhador, utilizando como principal estratégia as ocupações de terra. 

Desde a sua gênese, o MST e vários outros movimentos – muitos deles, dissidentes do 

Movimento Sem-terra – fizeram da ocupação de terra a principal estratégia de atuação e 

reivindicação da RA no país. 

O mesmo aconteceu e acontece no estado do Rio Grande do Norte (RN). Nesse ente 

federativo também se constitui um cenário de luta pela terra e pela cidadania do trabalhador 

sem-terra. O MST chega ao estado em 1990 e se espacializa e territorializa em várias regiões 

do estado, tornando-se o principal responsável pela resistência e organização da luta camponesa 

potiguar contra a concentração fundiária.E tendo as ocupações como principal forma de atuação 

em prol da concretização da RA não somente no RN, mas em todo o Brasil. 

 
O atual quadro de espacialização da luta pela terra no estado do Rio Grande do Norte 
 

O atual processo de espacialização da luta pela terra no estado do Rio Grande do Norte é 

marcado por diversas ocupações em diferentes municípios do estado. Só para se ter uma 

dimensão desta afirmativa, no período de 2001 a 2017, no RN houve 34 ocupações de terra, 

envolvendo 6.693 famílias de trabalhadores sem-terra em torno de 5 movimentos 

socioterritoriais: Comissão Pastoral da Terra (CPT), a Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura no Estado do Rio Grande do Norte (FETARN), o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais (STR), o Sindicato dos Trabalhadores na Lavoura (STL) e o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

Desse total, o MST ganha destaque como o movimento socioterritorial com o maior 

número de ocupações para o período ora analisado. Das trinta e quatro ocupações realizadas no 

RN nos últimos 15 anos, o MST esteve presente com 20 ações, um percentual de 58,8%. Para 

se ter uma dimensão dessa capacidade de atuação, se fizermos uma soma das ocupações feitas 

pelos outros quatro maiores movimentos sociais, CPT (10), FETARN (1), SLT (1) e STR (2), 

observamos que o MST supera, também em números. 
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Atuando com mais da metade das ocupações do estado, o MST mostra ser um movimento 

que apresenta uma boa articulação e uma capacidade mobilização, sendo o estado potiguar só 

mais um exemplo de força nacional dos Sem-Terra. 

Ao mesmo tempo, destacamos que o MST não lidera somente o número de ocupações no 

RN, mas também a quantidade de famílias participantes. Das 20 ocupações realizadas por esse 

movimento no período de 2003 a 2017, o MST mobilizou 5.375 famílias das 6.693 totais 

presentes nas ocupações no estado, o que corresponde a 80% das famílias sem-terra que 

participaram de ocupações no período. A CPT reuniu 1.140 famílias nas 10 ocupações 

realizadas, o STR reuniu 1.870 famílias nas 2 ocupações que realizou, a FETARN teve a 

participação de 130 famílias. Dos dados levantados, não se obteve o número de famílias 

participantes da única ocupação realizada pelo STL. 

Dentro desse quadro, o MST se constitui como o movimento social com forte poder na 

luta pela terra no RN. Se destaca não só pelas ocupações realizadas, mas também pela 

capacidade no que concerne à formação da mobilização de pessoas nessas ações. No período 

analisado, o MST é o movimento mais especializado no RN. Se observamos a sua distribuição 

espacial, dos 11 municípios do Rio Grande do Norte que contaram com ocupações de terra, de 

2003 a 2017, o MST esteve presente em 8 municípios: Apodi, Areia Branca, Bento Fernandes, 

Caicó, Mossoró, Poço Branco, São Paulo do Potengi e Touros (Mapa 01) 

Mapa 01 - Rio Grande do Norte - Distribuição espacial dos Movimentos Socioterritoriais no 
RN – 2003-2017 

 
Fonte: IBGE 2018; CPT 2003 a 2017; INCRA 2003 a 2017. 

 

A Mesorregião Oeste-Potiguar se destacou no estado como sendo a região que concentrou 

o maior número de ocupações e a única com mais de um movimento atuante. O município de 
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Mossoró, localizado no Oeste-Potiguar, foi, de acordo com os dados extraídos da CPT, a cidade 

com maior números de ocupações realizadas entre 2003-2017 em todo estado do RN, sendo 12 

ocupações, desse total, 9 foram realizadas pelo MST e contou com a participação de 2.430 

famílias, e 3 foram organizadas por outros movimentos socioterritoriais que reuniu 238 

famílias. Acreditamos que a atividade da fruticultura irrigada atrelada a forte e crescente 

produção de petróleo no período analisado e a produção de sal estimulou investimentos e 

aumentou a especulação imobiliária, acentuando os conflitos por terra não somente no 

município de Mossoró, mas em toda mesorregião Oeste-Potiguar. 

O município de Apodi também localizado no Oeste Potiguar se destacou na análise, nesse 

município ocorreram 05 (cinco) ocupações, das quais, 01 (uma) foi organizada pelo MST que 

mobilizou 1.800 famílias e 04 (quatro) pelos demais movimentos, que reuniram 2.200 famílias. 

A cidade de Apodi tem a maior parte da sua economia ligada à agricultura e a pecuária, na 

cidade localiza-se a Chapada do Apodi, a qual faz parte do perímetro irrigado, grande ponto de 

tensão entre os produtores e os Sem-terra. 

Cidades como Areia Branca, produtora de sal; Baraúna, conhecida como o celeiro 

agrícola Potiguar e grande produtora de milho; Bento Fernandes, onde se destaca a produção 

de Mandioca e algodão; Caicó, conhecida como Centro pecuarista e algodoeiro; Governador 

Dix-Sept Rosado, próximo aos limites de Baraúna e Mossoró; São Paulo do Potengi com grande 

produção pecuarista; e Touros a maior cidade produtora de Abacaxi do RN e a terceira maior 

do país, todas essas cidades possuem grande potencial agrícola e/ou pecuarista, que por 

consequência atraem investimentos do agronegócio, o que acaba causando conflitos no campo; 

todas as cidades citadas contabilizaram ocupações que variaram entre 01 e 03 ocupações.  

Alguns exemplos de latifúndios utilizados pelo agronegócio e em áreas de conflito por 

terra é a empresa Agrícola Famosa, situada entre a divisa do Estado do Rio Grande do Norte e 

Ceará que possui mais de 30.000 hectares, sendo essa a maior produtora de melão e melancia 

do Brasil. As empresas, como o Grupo Santana, possuem entre o RN e a Paraíba mais de 1.000 

hectares. Produtora de algodão, a empresa Del Monte localizada no Vale do Assú possui 1.450 

hectares de área plantada de coco e banana, a Caliman Agrícola localizada na cidade de Pureza 

é uma grande produtora de mamão, (não foi possível identificar a quantidade de hectares de 

posse dessa empresa). 

Esses dados reforçam o que defende Fernandes (1994), ele assegura que a luta pela terra 

é “[...] antes de mais nada uma luta contra a essência do capital” (FERNANDES, 1994, p. 146). 

Fica claro que onde houver a territorialização do capital no campo haverá conflitos e luta por 
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terra. Fernandes (1994) continua, “Entendendo o desenvolvimento capitalista como desigual e 

contraditório, compreendemos que o capitalismo não é capaz de conter apenas um modelo de 

relação social, logo, o trabalho assalariado não é a única via” (FERNANDES, 1994, p. 146).  

 

Territorialização da luta pela terra e pela reforma agrária no RN 

De maneira geral, entendemos que as ocupações tem como principal objetivo a liberdade 

e o acesso à terra por parte das famílias camponesas. Essa estratégia de atuação tornou-se, sem 

dúvida, uma forma importante de obtenção à terra (ou talvez a única). Isso porque a ocupação 

de terra é a forma mais eficaz de pressionar o Estado para que coloque em prática ações no 

sentido de criar assentamentos rurais e assentar diversas famílias sem-terra. Sem ocupação, a 

reforma agrária torna-se cada vez mais distante, como afirma Fernandes (1999, p.169): “Pela 

não realização da reforma agrária, a ocupação de terra tem se tornado uma importante forma de 

acesso à terra”. 

Porém, mesmo com toda influência das ocupações na criação de assentamentos, a 

participação de todas as famílias camponesas não garante a posse da terra. Resumidamente, 

lutar pela terra ou participar de uma ocupação ainda não é a segurança de que o sem-terra será 

assentado. 

Ao mesmo tempo, é válido destacar que a forma como estão sendo criados os 

assentamentos no RN não resolve o problema da terra e das ocupações no estado. Tal hipótese 

é levantada aqui, uma vez que quando analisados as informações no mapa 02, torna-se claro 

que a distribuição das famílias em assentamentos não se dá necessariamente onde houveram as 

ocupações de terra. 

Mapa 02 - Rio Grande do Norte – Distribuição das famílias em ocupações e famílias 

assentadas – 2003 a 2017
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Fonte: IBGE 2018; CPT 2003 a 2017; INCRA 2003 a 2017. 
 

É visivel um grande aglomerado de famílias em ocupações no RN nas cidades de Apodi, 

Areia Branca, Assú, Caicó, Governador Dix-Sept Rosado, São Paulo do Potengi e Touros. Nas 

cidades de Bento Fernandes, Poço Branco e São Gonçalo do Amarante esse aglomerado de 

ocupações é menor. Porém, o que chama a atenção são as dezenas de cidades que não tiveram 

ocupações registradas mas que receberam inúmeros assentamentos, entretanto cidades como 

Caicó, São Paulo do Potengi e São Gonçalo do Amarante, com números significativos de 

famílias em ocupações, que não receberam sequer um único assentamento. 

As informações contidas no Mapa 02 deixa claro a forma de como o Estado distribui os 

assentamentos rurais não atende de fato aos reais interesses da reforma agrária. Ao mesmo 

tempo, a forma como os diversos governos atuam mostra que não temos um projeto de Estado 

que tente resolver as questões ligadas a reforma agrária. Tal afirmação é levantada observando 

as diversas tabelas que apresentaremos logo em seguida, começando com a tabela 01. 

 
Tabela 01 - Rio Grande do Norte – Número de famílias em ocupações e famílias assentadas – 
2003/2010 
Ano Famílias em ocupações  Famílias assentadas 

2003 1.500 311 

2004 1.160  1.719 

2005 400 848 

2006 50 302 

2007 530 386 

2008 490 202 

2009 200 155 

2010 325 163 

Total  4.655 4.086 

Fonte: CPT, 2003 a 2017. 
Organizado: Noême M. Araújo e Alyne Silva. 
 

Conforme observamos na tabela acima, nos anos de 2003-2010 no RN, das 4.655 famílias 

que participaram de ocupações, 4.086 foram assentadas, demonstrando que 87% das famílias 

participantes de ocupações obtiveram êxito na luta e conquista do território, 13% não tiveram 

a mesma sorte de serem assentadas dando então continuidade as ocupações e a luta por terra. 

Porém, destacamos que este período marca exatamente a gestão do então presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, onde o diálogo entre os movimentos socioterritoriais e o governo federal 
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foi facilitado, além da criação de políticas públicas voltadas para a questão agrária, como é o 

caso do II Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Criado no primeiro ano de mandato do 

Partido dos Trabalhadores (PT), em 2003, esse plano tinha como princípio a democratização 

do acesso à terra e o desenvolvimento da agricultura familiar e camponesa (SANTOS, 2011). 

A esperança foi devolvida ao trabalhador camponês sem-terra, pois possivelmente a realização 

da tão sonhada reforma agrária estaria perto. 

Nos primeiros anos do governo Lula, o número de famílias em ocupações e de famílias 

assentadas foram bem expressivos no RN, como pode ser observado ainda na Tabela 01. Em 

2003, houve a mobilização de 1.500 famílias, mas apenas 311 foram assentadas. Essa realidade 

muda em 2004, quando 1.160 famílias participaram de ocupações e 1.719 são contempladas 

com lotes de assentamentos. Em 2005, 400 foram as famílias participantes de ocupações e 848 

são as famílias que foram assentadas, e em 2006 foram apenas 50 famílias em ocupações em 

contra partida foram assentadas nesse ano 302 famílias. 

Partiremos então do pressuposto que parte das famílias participantes das ocupações que 

não conseguiram lotes de terra no ano de 2003 foram assentadas juntamente com parte das 

famílias ocupantes de 2004, e parte das famílias não assentadas em 2004 foram contempladas 

em 2005 juntamente com as ocupantes desse mesmo ano e assim sucessivamente, o que 

justificaria o número maior de famílias beneficiadas por políticas de assentamentos, do que 

famílias na luta por terra no estado do RN entre 2003 e 2006. 

Ao mesmo tempo, no Gráfico01, pode-se perceber a diferença entre o primeiro e o 

segundo mandato do presidente Lula (2003-2007/ 2008-2011, respectivamente) entre o número 

de famílias em ocupações e famílias assentadas no RN. No primeiro mandato, há uma queda 

no número de ocupações e um crescente número de assentamentos implantados no estado, 

chegando a atingir em 2004 pouco mais de 1.700. Considere que no início do mandato, o acesso 

ao crédito foi facilitado, programas sociais foram criados para que o agricultor familiar pudesse 

produzir, as políticas de assentamentos estavam veementes, além da concessão de títulos de 

propriedades para os que já viviam na terra. 

 
Gráfico 01 - Rio Grande do Norte – Número de famílias em ocupações e famílias assentadas – 
2003/2011 
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Fonte: CPT, 2003 a 2011. 
Organizado: Noême M. Araújo. 
 

É importante destacar que no primeiro mandato do ex-presidente Lula, criou-se toda uma 

expectativa e esperança ao camponês sem-terra (MORAIS, 2017), tal clima era crescente uma 

vez que grande era o número de assentamentos que estavam sendo implantados, principalmente, 

nos anos de 2004 a 2006. Porém, os dados mostram que a partir do último ano do primeiro 

mandato (2007) e durante todo o segundo mandato do governo Lula (2008-2011) a implantação 

de assentamentos sofre uma queda chegando a atingir os números mais baixos entre todo o 

governo petista. Tal situação possibilitou que a luta pela terra ganhasse força novamente no 

RN, estimulando um crescimento do número de ocupações (mesmo que ainda pequeno e em 

quantidade inferiores ao primeiro mandato do governo petista). 

Dessa forma, como afirmamos acima, não há no Brasil um projeto claro que vise a 

realização da reforma agrária. Tal afirmativa ainda pode ser justificada se continuarmos as 

análises dos dados da tabela 02. 

 
Tabela 02 - Rio Grande do Norte – Número de famílias em ocupações e famílias assentadas – 
2003/2010 
Ano Famílias em ocupações  Famílias assentadas 

2011 0 0 

2012 0 40 

2013 1800 0 

2014 150 0 
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2015 0 0 

2016 150 0 

2017 0 0 

Total  2100 40 

Fonte: CPT, 2003 a 2017. 
Organizado: Noême M. Araújo e Alyne Silva. 

 
A tabela acima mostra que nos anos de 2011-2017 foram, sem dúvida alguma, o período 

com pouquíssimos assentamentos criados. Nesses 7 anos, 2.100 famílias participaram de 

ocupações, mas apenas 40 famílias foram assentadas. Esses dados mostram que nos períodos 

de gestão da ex-presidente Dilma Rousseff (2012-2016) e ex-presidente Michel Temer (2016-

2018) foram marcados pela não realização da reforma agrária e a ausência de políticas de 

assentamentos. (Ver gráfico 2). 

 

Gráfico 02 - Rio Grande do Norte – Número de famílias em ocupações e famílias assentadas – 
2011/2017 

 
Fonte: CPT, 2003 a 2017.Organizado: Noême M. Araújo. 

 

No governo Dilma Rousseff e Michel Temer, os números mostram um enfraquecimento 

das ações dos movimentos sociais, como demonstra o Gráfico 02. Em 2013 um total de 1.800 

famílias participaram de ocupações no RN, já em 2014, foram 150 famílias e em 2016, 150 

famílias. A fragilidade da ex-presidente Dilma Rousseff (2012-2016) e do ex-presidente Michel 

Temer (2016-2018) na ausência de políticas públicas voltadas para o trabalhador rural sem-

terra fica clara. 
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Nenhuma ação foi desenvolvida pelo governo federal entre o período de 2011-2017, para 

assentar as 2.100 famílias que demandavam por terra no RN, dentro desse período o número de 

ocupações atinge seu pico no ao de 2013, como mostrado no gráfico 02. 

Fica claro então que os governos dos ex-presidentes Dilma Roussef e Michel Temer, não 

tiveram preocupação com as demandas dos trabalhadores rurais pobres no campo potiguar, 

causando uma redução drástica no número de famílias assentadas no RN.  

Fazendo um comparativo entre os governos Lula, Dilma e Michel Temer, teremos uma 

dimensão da nítida diferença entre cada governo.Entre 2003-2011, o ex-presidente Lula 

assentou 4.086 famílias, nesse governo 87% das famílias que participaram de ocupações foram 

assentadas, nos governos de Dilma Rousseff e Michel temer apenas 40 famílias foram 

assentadas, somente 0,01% das famílias que lutaram por terra no Estado do RN nessa gestão 

foram assentadas.  

No Governo Lula (2003-2011), o Gráfico03apresenta um maior dinamismo entre as 

famílias em ocupações e as famílias assentadas, no ano de 2006, o número de ocupações atingiu 

seu menor número, e em todos os anos de gestão de Luiz Inácio famílias foram assentadas. No 

governo Dilma/Temer (2011-2017), somente no ano de 2012 houve assentamentos de famílias, 

no total de 40 e o número de famílias em ocupações em 2013 chegou a mobilizar 1.800 famílias 

no RN, lembrando que, durante o governo Lula, o número máximo de famílias em ocupações 

foi no ano de 2003, com 1500 famílias.  

 

Gráfico 03 - Rio Grande do Norte – Número de famílias em ocupações x famílias assentadas – 
2003/2017

  
Fonte: CPT, 2003 a 2017. 
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Organização: Noême M. de Araújo. 
 

Os números de famílias assentadas minguou ano após ano, no próprio governo Lula, 

esse número já vinha sofrendo uma queda discreta, até que, a partir do ano de 2013 até 2017, 

nenhuma família foi assentada no estado, deixando o caminho livre para ampliação da 

instalação do capital no campo, acentuando a concentração de terras no estado do RN. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ocupação de terra é importante estratégia utilizada pelos movimentos socioterritoriais, 

que reúne em torno de si famílias vítimas das injustiças do campo, que sofrem exclusão, 

expropriação, exploração e repressão por parte dos latifundiários. É através da ocupação que essas 

famílias têm um perspectiva de mudança da realidade, da conquista do território e da inclusão no 

sistema de produção. 

Apesar de toda discrepância em torno da criação de assentamentos rurais no Brasil, essa 

pesquisa deixa claro que as ocupações sem dúvida alguma é uma forma indispensável de acesso à 

terra, e que, grande parte das famílias participantes de ocupação, foram assentadas. Ficou claro 

também que as organizações sociais do campo, principalmente o MST, são de grande incentivo 

para que as famílias camponesas sem-terra encontrem uma maneira de pressionar o Estado para a 

realização da reforma agrária. 

Outra informação importante, resultado dessa pesquisa, mostra que o MST é o movimento 

mais atuante na luta pela terra no RN entre os anos de 2003-2017, tendo esse liderado sozinho todas 

as ocupações realizadas nas Mesorregiões Leste, Agreste e Central Potiguar, e participando 

ativamente nas ocupações ocorridas na Mesorregião Oeste. As demais ocupações foram 

promovidas por sindicatos rurais, CPT e a FETARN, tendo esses movimentos atuados somente na 

Mesorregião Oeste entre 2003/2017. 

Esse estudo demonstrou que o RN foi um dos estados que obteve números elevados de 

famílias assentadas no período analisado em relação a famílias que lutaram por terra, em destaque 

os anos de 2003 a 2010, onde, 4.655 famílias participaram de ocupações, dessas, 4.086 foram 

assentadas. Totalizando, entre 2003/2017, 6.693 famílias ocuparam terras e 4.126 foram assentadas, 

um percentual de 61% de famílias beneficiadas. Mas apesar da ação do MST e demais movimentos 

sociais no RN na luta por terra, e números um tanto quanto otimistas, os dados mostram um 

enfraquecimento gradativo das ações em prol da reforma agrária no campo potiguar, o que teria por 

consequência uma concentração ainda maior de terras, gerando assim mais desigualdades e miséria 

no campo. 
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EXISTE CAMPESINATO NA AMAZÔNIA BRASILEIRA NA MODERNIDADE? 

 

Guilherme Oliveira Freitas,  

Manuel de Jesus Masulo da Cruz 

Resumo: 

 

O que é ser camponês na era pós-moderna? Qual conceito é apropriado para a caracterização 

das diferentes formas de organizações sociais e modos de vida no cenário da Amazônia atual? 

Existe campesinato na Amazônia Brasileira? A partir destas três perguntas, este trabalho tem 

por objetivo analisar através de suportes teóricos clássicos a temática acerca do campesinato 

baseado nos trabalhos de Shanin, Chayanov, Marx e Lenin, a fim de caracterizar o que 

camponês e o não camponês no território amazônico e instigar o campo de reflexões baseados 

nos sujeitos sociais existentes no cenário atual. Como procedimento metodológico foram 

utilizadas bases teóricas e empíricas através de pesquisa participante onde os sujeitos sociais 

são geógrafos e atuais estudantes do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) campus Manaus matriculados na disciplina 

PPGEOG505 – Campesinato, Modo de Vida e Território. Ao abordar a temática campesinato, 

entende-se que a principal relação do camponês é a força de trabalho e as suas relações com a 

terra. O resgate feito para o entendimento da Geografia Agrária atual é pautado em literaturas 

clássicas e conceituais. Para Shanin, os debates teóricos sobre a definição do que é “ser 

camponês” na pós modernidade remete a uma estrutura pautada em conceitos chaves da 

sociedade global em âmbito políticos, econômicos e sociais. A estrutura originária e social do 

camponês baseia-se na interação humana de produção, distribuição e consumo de bens 

materiais e serviços de consumo bem como uma ampla variedade de questões associadas à 

dominação tecnológica, diferenciação social e políticas governamentais características 

apresentadas no livro Natureza y lógica de la economia campesína. A economia camponesa 

para Shanin baseia-se na diversidade da história, na estrutura política, na tecnologia da 

produção e na religião. É uma economia específica que é configurada em características 

genéricas e possui baixo nível de especialização institucional se expressando através das 

relações sociais de interação e dominação onde aparecem como unidades básicas da vida 
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econômica. Chayanov afirma que o trabalho camponês tem como fim as suas necessidades. 

Nesse sentido para o pensamento moderno capitalista a análise de diferenciação de classes 

torna-se ineficaz pois há um confronto com a lógica de noção de satisfação de suas necessidades 

materiais. A economia camponesa deve ser analisada através de um conjunto de aspectos 

determinantes que se aproximem da realidade local. Na economia capitalista, a força de trabalho 

pode ser definida como uma obtenção de lucro existente na sociedade. Para este autor o trabalho 

em família é a única condição possível para a obtenção de recursos para um camponês ou um 

artesão, porque não existe o fenômeno social de salários e, por este motivo, também está ausente 

o cálculo capitalista do lucro. O problema é a determinação de mecanismos que estão 

relacionados ao trabalho familiar de uma unidade de produção doméstica. Para Marx, o 

campesinato é um sistema de exploração que inclui camponeses que pagam a renda do 

proprietário de terras é algo que pode ser “feudal” ou “capitalista”, mas não estritamente 

camponês. Entretanto o modo de produção camponês ou de uma economia camponesa 

relaciona-se com a apropriação da terra em que trabalha. Marx e Chayanov constroem o 

problema da falta de acumulação do capital a partir de uma mecanização no funcionamento da 

estrutura camponesa. Para Lenin, ocorreu uma decomposição do campesinato pois havia uma 

distinção entre a diferenciação social introduzida pela reforma que aboliu a servidão devido a 

uma polarização no campo fazendo emergir três categorias sociais: 1) O capitalista do campo 

que abarcava os camponeses enriquecidos; 2) Camponeses médios com a economia menos 

desenvolvida; 3) Operários sem-terra e com terra que se encontravam no proletário rural. Na 

Amazônia existe uma pluralidade de nomenclaturas pré-determinada pelo Estado através da 

Constituição Federal de 1988 pelo Decreto Federal n° 6.040 de 7 de fevereiro de 2000 

caracterizando como Populações e Comunidades Tradicionais tratando-se de grupos 

culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais e possuem formas próprias de 

organização social que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica utilizando conhecimentos, 

inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Neste conceito descrito na 

constituição observa-se a subdivisões em nomenclaturas: 1) Caboclos; 2) Caiçaras; 3) 

Extrativistas; 4) Indígenas; 5) Jangadeiros; 6) Pescadores; 7) Quilombolas; 8) Ribeirinhos; 9) 

Seringueiros; 10) Agricultores e por fim um termo não descrito como população tradicional se 

encontram os Assentados do Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA). A utilização do 
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termo tradicional contradiz-se com as inovações tecnológicas que transformam as relações de 

força de trabalho, as relações de trabalho com a terra, as novas formas apropriação de recursos 

naturais, o processo de grilagem e arrendamento de terra, a implementação de grandes projetos 

para a Amazônia e a chegada tecnologia no campo que geram novas economias para estas 

populações. Os grandes projetos estatais como a construção de usinas hidrelétricas geram 

desterritorializações e provocam a migração e o estreitamento das relações entre o campo e a 

cidade. Observa-se o caso da Usina Hidrelétrica de Belo Monte localizada no Estado do Pará 

onde diversas comunidades de ribeirinhos foram desterritorializados e passaram a ocupar a 

cidade de Altamira desmistificando assim o conceito de “população tradicional” instituído em 

lei onde os interesses estatais são superiores a uma tradicionalidade projetada onde nem todos 

são camponeses pois não trabalham diretamente com a terra e há uma descaracterização da ideia 

de camponês devido as novas relações do homem com o campo. 
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O PROJETO DATALUTA MATO GROSSO:  
METODOLOGIA DOS DADOS DE MANIFESTAÇÕES 

 DA LUTA PELA TERRA. 
 

Beatriz da Silva Heine¹ 
Giseli Dalla Nora² 

 
 
Introdução: 
 

 O Brasil é um dos países com maior concentração fundiária. Esta situação agravou-se 

em 1850 com a Lei de Terras, cujo objetivo era motivar a produção agrícola para exportação. 

Esta lei impossibilitava o acesso à terra por pessoas sem poder aquisitivo, bem como pessoas 

escravizadas. Neste processo, iniciou-se um movimento dos camponeses, o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra, na década de 1990 em prol da reforma agraria no Brasil.  

  Até o século XX a ocupação em Mato Grosso estava fortemente ligada na marcha para 

o Oeste – que foi uma migração para povoar a parte Oeste dos limites brasileiros pouco 

povoados. Inicialmente, a procura por pedras preciosas e o extrativismo vegetal eram as 

atividades as quais as pessoas mais se dedicavam, somente depois que ocorreu um 

desenvolvimento da agricultura. Na década de 90 Mato Grosso foi marcado pela ampliação do 

agronegócio que trouxe um imenso desflorestamento. 

 O estudo sobre a questão agraria no Brasil, em especifico a luta pela terra é bastante 

complexa, pois o território está em constante transformação. No Brasil existem órgãos 

governamentais de interesse agrícola, como por exemplo o Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária (INCRA), que tem a função de promover o acesso à terra, de executar a 

reforma agrária e ordenamento fundiário no território brasileiro. 

A luta pela terra – no sentido amplo - pode ser verificada em Mato Grosso 
desde as primeiras investidas dos bandeirantes em busca de ouro e indígenas 
para o trabalho escravo e permaneceu desde então na luta dos indígenas contra 
a expulsão de suas terras e também na luta dos camponeses contra a 
expropriação violenta de suas pequenas posses pelos grileiros – esses dois 
processos são ainda importantes em Mato Grosso. No sentido específico que 
abordamos neste trabalho, a luta pela terra em Mato Grosso só foi intensificada 
a partir da metade da década de 1990, com a organização do MST no estado 
em 1994 e a realização da primeira ocupação pelo movimento no município de 
Pedra Preta em 1995. (FERNANDES 2000), 
 

As manifestações são ações coletivas dos trabalhadores e trabalhadoras, que têm por 

enfoque as questões políticas, reivindicando a acesso à terra, agilidade nos processos jurídicos 
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relativos a questão da terra, reintegração de posse aos assentados e vistorias de propriedades, 

reivindicam também a melhoria de infraestrutura e nos serviços de educação e saúde, embora 

os movimentos estejam menos atuantes na atualidade, a ainda linhas estratégicas de ação para 

manter o tema da reforma agraria em discussão. Entretanto, com a atual conjuntura do Brasil 

os movimentos socioterritoriais vem sofrendo uma queda nos números de ocorrências, 

dificultando assim a viabilização do movimento. 

 

REDE DATALUTA 

 

  O Banco de Dados da Luta pela Terra é uma rede que tem objetivo de esclarecer as 

informações de escala nacional sobre ocupação de terras, assentamentos rurais, movimentos 

sociais e estrutura fundiária. A rede DATALUTA foi criado em 2004, porém já existia como 

um projeto de pesquisa do NERA.  

Atualmente oito grupos fazem parte da rede,  são eles: Núcleo de Estudos, Pesquisas e 

Projetos de Reforma Agrária – NERA, vinculado ao Departamento de Geografia da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia da Unesp, Campus de Presidente Prudente; o Laboratório de 

Geografia Agrária – LAGEA, da Universidade Federal de Uberlândia; o Laboratório de 

Geografia das Lutas no Campo e na Cidade – GEOLUTAS, do Departamento de Geografia da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus de Marechal Rondon; o Núcleo de 

Estudos Agrários – NEAG, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul; o Grupo de Pesquisas em Geografia Agrária e Conservação da Biodiversidade 

– GECA, da Universidade Federal de Mato Grosso; o Laboratório de Estudos Rurais e Urbanos 

– LABERUR, do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Sergipe; o Grupo de 

Estudos sobre Trabalho, Espaço e Campesinato – GETEC, da Universidade Federal da Paraíba; 

o Laboratório de Estudos Territoriais – LABET, do Campus de Três Lagoas da Universidade 

Federal do Mato Grosso do Sul; 

 

Dataluta Mato Grosso 

 

O projeto Banco de Dados da Luta Pela Terra - DATALUTA Mato Grosso, que foi 

criado em 2009, e faz parte da REDE DATALUTA Brasil. Apresentando os procedimentos 

metodológicos e os resultados obtidos. Em 2010 o projeto foi iniciado com o Grupo de Pesquisa 
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em Geografia Agraria e Conservação da Biodiversidade – GECA, do Departamento de 

Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT. O grupo é responsável por coletar 

as informações de jornais estaduais e agregá-las nas planilhas mensalmente, e no final gera 

relatórios e os boletins sobre a situação agrária estadual, que são textos explanando as notícias 

mais relevantes sobre os conflitos no campo, DATALUTA Mato Grosso anual. O DATALUTA 

Mato Grosso integra a REDE DATALUTA Brasil contribuindo com as informações sobre as 

ocupações de terra, manifestações no campo de todo o estado de Mato Grosso e assentamentos 

rurais na atual conjuntura agrária do estado de Mato Grosso. 

 

Metodologia Dataluta Mato Grosso 

 

  A metodologia da rede DATALUTA consiste em pesquisas em jornais locais e 

regionais, e também contam com ajuda de grupos que podem ceder as informações sobre 

conflitos agrários, manifestações no campo, ocupações e assentamento rurais. Contam com a 

colaboração de Movimentos Sociais como, por exemplo, o MST; o Incra, que é um instituto 

que faz o auxílio em nossas pesquisas, e também a Comissão Pastoral da Terra – CPT, cujo, 

uma das funções principais a defesa dos direitos de homens e mulheres do campo.  

A Metodologia DATALUTA-MT é dividida por 6 etapas: a primeira etapa consiste no 

levantamento de dados em jornais estaduais, nessa etapa é feito o acompanhamento diário dos 

jornais A Gazeta, Diário de Cuiabá e Folha do Estado, sendo catalogado três assuntos: as 

ocupações de terra, manifestações do campo e estrangeirização das terras.  

Na segunda etapa ocorre a sistematização dos dados e informações, nessa etapa é o 

cadastramento das notícias no banco de dados geral, essas notícias são enviadas ao NERA 

mensalmente para ser tabuladas juntos com as informações geradas por outros grupos de 

pesquisas da rede.  

Na terceira etapa, as atividades se concentram na sistematização de dados da estrutura 

fundiária, nesta etapa acontece uma exportação de dados do INCRA para a criação de tabelas 

que serão usadas nas comparações de dados com os dados do DATALUTA.  

Na quarta etapa se concentra na divulgação das informações, essas informações são 

disponíveis no DATALUTA-Brasil que fica no site www.fct.unesp.br/nera/atlas. 
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Na sequência, ocorre o mapeamento dos dados, neste momento é a etapa de produção 

cartográfica, utilizando o programa de cartografia geográfica Philcarto (GIRARDI, 2008b) e 

especializando as informações. 

Por fim, ocorre a análise das informações e dos dados, nessa última etapa é feito a 

interpretação da questão agrária do estado e os resultados podem ser usados em trabalhos. 

Cabe destacar que as categorias/temas trabalhados pela rede são assentamentos rurais, 

manifestações no campo, estrutura fundiária, reforma agrária e movimentos socioterritoriais.   

 

Assentamento Rurais 

 

 COCA, E, L, de Freitas e SANTOS, R, O, Coelho dos (2014, p.146), apontam que as 

unidades agrícolas instaladas pelo INCRA, são cedidas para as famílias que não tem condições 

financeiras para adquiri uma propriedade rural. Os assentamentos são divididos em partes iguais 

para todas as famílias essas divisões da origem aos Lotes (terreno individual de cada família). 

Nos assentamentos o trabalhador usa a terra para o seu sustento e também mantem sua moradia 

no mesmo lote, todos os assentamentos tem um espaço para a reserva legal. 

 

Manifestações no campo 

 Segundo Santos (2005), as manifestações no campo não são apenas bloqueios e 

ocupações, têm também marchas, caminhadas, conversas. As manifestações são para alertar o 

povo sobre o que esta acontecendo, e também é uma forma de luta de conquistar o que deseja. 

A manifestação do campo é feita por famílias que está em busca de um espaço para plantar e 

viver. Com a redução nos assentamentos e nas ocupações as manifestações tem sido a forma de 

mostrar a luta e conquistar e tão esperada terra. 

 

Movimentos socioterritoriais  

 

Fernandes (2005, p.30), Espaço e território, espaço é a dimensão da realidade, já 

território é os processos de transformações do espaço geográfico, para a geografia é considerado 

multidimensional. As relações sociais no espaço se reproduzem em movimentos desiguais e 

conflituoso isso são os processos geográficos. Movimentos socioterritorias atuam em um 

espaço geográfico, restrito, por isso são considerados movimentos isolados. Atuam em diversas 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 02 – Mobilização Camponesa na América-Latina 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
838 

 

macrorregiões. Esses movimentos enfrentam conflitos, tem muitas medidas políticas que serve 

é uma espécie de barreira que impede o movimento dos camponeses. 

 

Estrutura fundiária  

 

 Segundo Silva (2016), é uma forma de distribuição de propriedades rurais. Eles são 

divididos em duas classificações a equilibrada e a concentrada. E a equilibrada é onde as 

propriedades tem o mesmo tamanho. Já as concentradas e quando algumas propriedades são 

maiores e a grande maioria das propriedades são menores. No Brasil a estrutura fundiária 

extremamente conservadora, ou seja, a maior quantidade de terra fica nas mãos de 1% da 

população. 

 

Reforma Agrária  

 

Para Fernandes (2005), são parâmetro para possibilitar uma distribuição melhor de terra. 

A reforma agrária tem uma proporcionalidade de desconcentrar e democratizar a estrutura 

agrária; geração de renda; e produção de alimentos. Os movimentos sociais lutam pela reforma 

agraria popular, que visa garantir o acesso a terra para as pessoas que não possuem possibilidade 

de compra.  

Outro fenômeno que ocorre no estado de Mato Grosso é a reforma agrária de mercado, 

onde pequenos proprietários, por meio do crédito fundiário, adquirem suas pequenas 

propriedades.  

Os resultados das pesquisas e estudos no DATALUTA Mato Grosso teve sua última 

publicação como relatório em 2017 com os dados do ano de 2016. Segundo a tabela 1 observa-

se que entre os anos de 1988 até 2016 ocorreram mais de 201 ocupações no estado buscando 

chamar a atenção para a reforma agraria popular. No quesito manifestações foram 647. E a 

reforma agrária popular registra a criação de 579 assentamentos no intervalo de quase quarentas 

anos.  

Tabela 1:  Dados Dataluta Mato Grosso  

Total de Mato Grosso 
 

Ano 
 

Quantidade 
 

Famílias 
 

Pessoas 
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Ocupações              

 
1988-2016 

 
201 

 
45.887 

 
183.548 

 
Assentamentos Rurais 

 
1979-2016 

 
579 

 
84.193 

 
336.772 

 
Manifestações do Campo 

 
2000-2016 

 
647 

 
222.478 

 
889.912 

Fonte: DATALUTA - Banco de Dados da Luta pela Terra, 2017. www.fct.unesp.br/nera 

 

  Dados ainda não publicado afirmam que as ocupações e os assentamentos rurais 

desde o ano de 2016 vem sofrendo uma queda nos números de ocorrência.  Os resultados depois 

de pronto e publicados são utilizados para elaboração de trabalhos, mapas, trabalhos de 

conclusão de cursos, bem como dissertações e teses, além de gerar relatórios anuais sobre a 

questão agrária. 

As manifestações no campo não são apenas bloqueios e ocupações, têm 
também marchas, caminhadas, conversas. As manifestações são para alertar o 
povo sobre o que está acontecendo e também é uma forma de luta para 
conquistar o que deseja. A manifestação do campo é feita por famílias que 
estão em busca de um espaço para plantar e viver. Com a redução nos 
assentamentos e nas ocupações, as manifestações têm sido a forma de mostrar 
a luta e conquistar à tão esperada terra. (SANTOS 1996, p.87), 
 

Como pode ser observado no gráfico de manifestação do campo publicado em 2018, 

pelo DATALUTA Mato Grosso, abaixo, dos anos de 2000 a 2017. O ano com maior número 

de pessoas em manifestação foi no ano de 2003.  

Gráfico 1. Dados Dataluta Mato Grosso. 

 
Fonte: Dataluta, 2018 
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Segundo o relatório DATALUTA Mato Grosso 2018, ocorreu manifestações no campo 

somente em 17 municípios, que são eles, Água Boa, Alta Floresta, Cáceres, Campo Novo Dos 

Parecis, Canarana, Cuiabá, General Carneiro, Itaúba, Jaciara, Jangada, Mirassol do Oeste, 

Paranaíta, Nossa Senhora do Livramento, Peixoto de Azevedo, Rondonópolis, Sinop e Tangará 

da Serra. Com um total de 40 manifestação no campo e 17.118 pessoas em manifestação no ano 

de 2017. 

 

Considerações finais 

 

Neste artigo foi apresentado a metodologia dos dados de manifestação da luta pela terra 

do DATALUTA Mato Grosso, foi explicado o modo de trabalho desde a coleta e sistematização 

dos dados, buscando tornar pública refletir sobre sua metodologia e sua relevância para os 

estudos da questão agrária. Nos dias atuais não são apenas os movimentos sociais que estão em 

busca da reforma agrária, a sociedade no total necessita de um novo modelo na organização 

econômica, unindo-se e criando uma reforma agrária popular, que vai além de uma 

democratização de terras contrapondo o agronegócio com criação de uma estratégia de um novo 

sistema agrícola. 
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CONFLITOS SOCIOTERRITORIAIS E A GEOGRAFIA DA MARGINALIZAÇÃO 

SOCIAL CAMPONESA: As lutas e enfrentamentos ao agronegócio em Balsas no 
Maranhão 

 

Vanderson Viana Rodrigues1 
Eliezer Henrique da Silva Sousa2 

  Ademir Terra 3 
 

Resumo 
 
Os conflitos agrários entre camponeses e produtores de commodities integrados ao agronegócio no município de 
Balsas, no estado do Maranhão, têm sua gênese na década de 1970, ligada às políticas de povoamento e incentivos 
agrícolas efetivadas pelos governos militares. A chegada de novos moradores ao município mudou o modo de vida 
da população local – os camponeses, pois trouxeram consigo culturas, hábitos e tradições oriundos da sua terra 
natal, no sul do país. Todavia, o cultivo mecanizado em áreas de cerrado, com topografia plana, e com rápida 
correção mineral, foi o elemento novo mais significativo trazido por esses migrantes, com repercussões tanto no 
meio rural, quanto no urbano. A territorialização desse novo ator social fez emergir novos e contundentes conflitos 
socioterritoriais que seguem até os dias atuais e se tornam cada vez mais complexos, ou seja, a nova atividade 
desenvolvida no campo, além de não incluir os camponeses, provoca mudanças quantitativas e qualitativas 
significativas no meio ambiente e na sociedade. 
 
Palavras-chave: Conflitos agrários; Questão agrária; Campesinato. 
 
 
Introdução 

 

No presente texto nos propomos analisar a conjuntura conflituosa do campo instalada 

no Maranhão e em especial no município de Balsas - MA, seus impactos e os enfrentamentos 

sociais em decorrência das sobreposições territoriais, as quais vêm provocando inúmeras 

mazelas sociais, tendo como cenário o agravamento dos confrontos e conflitos envolvendo 

camponeses e sojicultores do município, neste sentido, busca-se entender o posicionamento dos 

governos estadual e municipal. Baseando-nos em dados primário e secundários, à luz do 

materialismo histórico dialético que nos ajuda compreender as ações de tais agentes presentes 

no território em análise (MARX, 1978; NETTO, 2011; TERRA, RODRIGUES, 2018). 
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Inicialmente, nos debrucemos sobre alguns pontos centrais que balizam este trabalho, 

como: campesinato, território e questão agrária. A discussão inicial foi direcionada à forma 

conceitual/metodológica visando compor os elementos que deram nexos às análises que 

empreendemos do objeto proposto. Assim, tal discussão se deu de modo preliminar, ou seja, 

sem a pretensão de aprofundamento em tais conceitos. Salientamos ainda que não buscamos 

separar cada elemento indistintamente, pois cada um faz, dialeticamente, parte de uma mesma 

realidade concreta, assim sendo, trata-se tão somente de um recurso didático visando a 

exploração do fenômeno que ora estamos analisando. 

Chama-nos a atenção a respeito da realidade camponesa, de sua organização e das 

implicações do avanço da monocultura de grãos no município de Balsas, a marginalização e 

invisibilidade dos camponeses como consequência da territorialização e espacialização do 

agronegócio regional, sobrepondo-se às áreas de uso dos camponeses, pois “para se 

territorializar no campo, o capital expropria, violenta, escraviza, mata! Novas dinâmicas 

naturais também são criadas a partir dessas relações sociais, que modificam o espaço por meio 

de diferentes formas de desterritorialização e reterritorialização” (SODRÉ, 2015 p. 15). 

A falácia da reforma agrária; a violência dos agentes públicos atuantes no território, 

nas diferentes escalas de governo, evidenciados nos registros de conflitos; a seletividade do 

Estado na elaboração das políticas agrícolas e sociais, que continuamente dilacera a cidadania 

no campo; a passividade e conivência do Estado diante do quadro de abandono e expulsão dos 

camponeses e povos originários dos seus territórios, tornam cada vez mais relevante o vigor das 

lutas agrárias atuais. 

Entendemos que os movimentos sociais de luta e resistência, com o intuito de ajudar 

a manter firme o direito ao uso e a posse legal da terra, tem sido de grande importância no 

município de Balsas. A participação da sociedade maranhense e da comunidade de intelectuais 

sensíveis à causa camponesa é fundamental no sentido de subverter a atual realidade, mesmo 

que tal empreitada se apresente como utópica. Salienta-se que a luta pela/na terra tem se tornado 

cada dia mais difícil e complexa, tendo em vista a fluidez da influência dos empresários do 

agronegócio nas diversas escalas de poder. 

Os camponeses que tiveram seu território e consequentemente o seu modo de vida 

afetado, contraditoriamente os (re)criam através da luta pela/na terra, com diferentes 

mecanismos que lhes asseguram a permanência e o seu desenvolvimento econômico, social e 

cultural. No contexto das novas territorialidades forjadas por imposição do capital, por meio 
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deste trabalho, realizamos uma análise dos processos de luta pela/na terra no assentamento 

Gado Bravinho, localizado no município de Balsas. Especificamente, procedemos um 

levantamento dos elementos que dão corpo à questão agrária local, uma vez que o território é 

também resultado de um processo histórico carregado de poderes.  

 
Conflitos e a luta pela/na terra no Maranhão 

 
O processo geohistórico que envolve os conflitos pela/na terra no estado do Maranhão 

é carregado de sobreposições territoriais, onde os interesses da elite política, econômica e social 

do estado, dos quais alguns são oriundos de outras regiões do país, são contemplados com as 

facilidades criadas no contexto da abertura de terras para inserção destes novos agentes sociais.  

Segundo dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), em 1985 foram registrados 71 

conflitos no campo maranhense, dos quais teriam resultados em dois assassinatos de 

trabalhadores rurais sem-terra no município de Imperatriz, trabalhadores este que tinham em 

comum o fato de serem migrantes expulsos do oeste do Estado. Isso ocorreu por conta da 

grilagem de uma área denomina Fazenda Pindaré, (mais tarde dividida entre os grupos da 

VARIG, SHARP, CACIQUE, MESBLA e Pão de Açúcar) que no ano seguinte recebeu o nome 

de “Fazenda Criminosa”, em função do assassinato de vários outros trabalhadores rurais (CPT, 

1986, p. 32). 

Segundo Schilling (2005), [...] a reforma agrária deve realizar a democratização da 

propriedade permitir o acesso e fixação do homem na terra, como proprietário e não como 

servo, inclusive dos trabalhadores rurais, além disso, devem ser indispensavelmente, amparado 

pelo regime de garantias jurídico-sociais [...]. (SCHILLING, 2005, p. 233) 

Os problemas decorrentes da grande concentração de terras nas mãos de poucos 

persistem até os dias de hoje no estado do Maranhão, muitos camponeses que dependem da 

terra para a produção e sua reprodução social, não dispõe deste meio de produção para 

desenvolver suas atividades, pois os incentivos públicos e a legislação têm beneficiado o 

agronegócio que, a cada ano, aumenta seus domínios territoriais, enquanto os camponês são 

expropriado dos seus territórios, que desta forma não conseguem manter seu modo vida, por 

meio do extrativismo e cultivo de lavouras diversificadas para subsistência sua e da família. 

Segundo Silva e Cunha (2012) O direito à terra tem sido uma bandeira de luta de 

trabalhadores rurais em todo o Maranhão. As lutas extrativistas não ficaram atrás nessa 

empreitada reivindicatória. Os conflitos em torno dos babaçuais também somaram números 
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alarmantes. Parte desses conflitos podem ser visualizados na região do Mearim, a qual 

pertencente à Zona dos Cocais, maior produtora de babaçu no estado. (SILVA; CUNHA, 2012, 

p. 05)  

 O Maranhão convive com um aumento progressivo no número de conflitos territoriais, 

segundo dados da CPT, no estado entre 1985 e 2017, ocorreram cerca de 2.884 conflitos por 

terra (Gráfico 1) envolvendo cerca de 251.703 famílias. A grande maioria ocorreu em 

comunidades tradicionais da zona rural, onde estão sendo implantados grandes 

empreendimentos.  

Gráfico 1 - Evolução do número de conflitos pela terra no Maranhão entre 1985 e 2018 

 

Fonte: CPT, série histórica, cadernos de conflitos no campo Brasil de 1985 a 2018 
Org.: RODRIGUES, 2019 

 

A luta por terra no Maranhão é uma das maiores do Brasil, realidade comprovada não 

só na atualidade como também ao longo da história deste Estado. Evidencia-se também que, os 

conflitos agrários, ocorrem em áreas que são agricultáveis, que são disputadas pelos grandes 

produtores para a implantação de pastagem, e mais recentemente de campos produtores 

direcionados à grande lavoura capitalista – o agronegócio, que para tanto expulsa os 

camponeses para as pequenas cidades localizadas próximas às gigantescas plantações, 

geralmente produtora de soja e milho.  

 Fernandes (2008) afirma que para a sua territorialização, o capital precisa destruir outros 

territórios, como, por exemplo, os territórios camponeses e indígenas. Esse processo de 
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territorialização e desterritorialização gera conflitualidades diferenciadas que se modificam de 

acordo com a conjuntura da questão agrária. (FERNANDES, 2008, p. 02) 

Para Moreira (2005), nos conflitos rurais opõem-se grandes proprietários e camponeses 

ao redor da questão da reforma agrária. A forte concentração da propriedade rural herdada do 

período colonial, e que atravessa sem mudança as transformações fundamentais do século XIX 

- a independência, a abolição da escravatura e a república - agora é questionada por um 

campesinato que começa a ser expulso do campo por conta das mudanças com que a 

agropecuária responde as demandas urbanas e da industrialização, reagindo o campesinato com 

a pressão pela partilha e redistribuição mais equânime da propriedade rural, que equilibre as 

relações no campo e modernize socialmente as relações agrarias. (MOREIRA, 2005, p. 19) 

 
Agentes e processos territoriais em Balsas/MA 

 
O uso das terras do cerrado maranhense para a agricultura técnico científico globalizada 

surge entre 1971 e 1974 quando foram iniciados os primeiros estudos no estado para testes com 

os solos e a adequação das sementes: 

 
através do Departamento de Pesquisa e Experimentação – DEPE da secretaria de 
Agricultura do Maranhão – SAGRIMA através de convenio firmado com a SUDENE 
[...]. em 1978 a Empresa Agropecuária do Estado do Maranhão – EMAPA, sob a 
coordenação do Centro Nacional de Pesquisas com soja – CNPSo/ EMBRAPA 
ampliou a iniciou um programa de pesquisa com soja cujo finalidade era verificar, a 
nível de campo, a adaptabilidade da cultura em algumas regiões do estado, sendo 
selecionados os municípios de Bacabal, Balsas e Brejo, localizados em Microrregiões 
distintas [...], de maneira que no início de 1980 a SAGRIMA elaborou o documento 
intitulado ´Subsídios do para um Programa de Expansão da Cultura da Soja no Estado 
do Maranhão´ com o objetivo de [...] fortalece a economia agrícola estadual através 
da expansão da cultura da soja, implementar a oferta de matéria prima ao parque 
industrial de oleaginosas e abrir novos espaços a exportação da economia estadual, 
com vista ao mercado regional. (FERREIRA, 2008, p. 101 e 102) 

 

A partir de 1995, no sul de Maranhão toma-se relevante a fase III do Programa de 

Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados  (PRODECER)4, que tinha 

como objetivo tornar as áreas de cerrado do Maranhão e do Tocantins (norte de Goiás)  mais 

produtivas aproveitando todo seu potencial, bem como estimular a migração racional, o 

 
4 O Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados – PRODECER, foi um 
programa que estabelecia a relação entre Brasil e Japão para o desenvolvimento agrícola em áreas do cerrado 
brasileiro. Teve início em um comunicado conjunto assinado pelo primeiro-ministro japonês Kakuei Tanaka, e 
pelo então Presidente do Brasil Ernesto Geisel, em setembro de 1974, e encerrou-se em 2001. (BRASIL, 2019) 
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programa visava, fundamentalmente, a implantação de agricultores familiares de médio porte 

que não possuíam sua própria terra, cuja seleção desses produtores se deu principalmente, por 

cooperativas de cada região. O programa tinha algumas peculiaridades como: Os produtores 

adquiriram todos os insumos necessários à produção tais como: terra, máquinas agrícolas, 

residência, instalações, recursos para custeio etc. 

Esse programa equivale ao Projeto de Colonização Gerais de Balsas (PC-GEBAL), 

implantado a partir de julho de 1996, incorporando inicialmente, uma área de 80 mil hectares, 

a qual segundo Giordano (1999):  

 
[...] com exploração de 40 mil ha por 42 colonos, tendo consumido investimentos de 
US$ 138 milhões de recursos dos governos brasileiro (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social/Banco do Nordeste) e japonês (Japan 
Internacional Corporation Agency - JICA) (GIORDANO, 1999, p. 114).  
 

Essas políticas resultaram na implantação do cultivo da soja e milho destinados à 

exportação e desenvolvido por empresas como a Agropecuária e Industria Serra Grande Ltda. 

(AGROSERRA), VARIG Agropecuária, CUTRALE, CARGIL e a CEVAL (FERREIRA, 

2008), estes grupos empresariais se instalaram no município de Balsas, atraídos pelo baixo 

Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) da soja, contudo essas empresas, 

para aumentar a produtividade, necessitaram de tecnologia, pesquisa, energia elétrica  e áreas 

planas que permitissem o uso de máquinas modernas. 

Assim, por várias razões, as lavouras modernas vão encontrar em Balsas as condições 

ideais para seu desenvolvimento, um importante fator será a disponibilidade de terras planas 

nas áreas das chapadas, que até então não eram utilizadas pelos camponeses, pois estes 

preferiam se instalar nas áreas de “baixões” para o desenvolvimento de suas atividades de 

subsistências, cujas as áreas eram mais úmidas e pela maior disponibilidade de nutrientes mais 

aflorados. 

Na prática, o programa PC-GEBAL, teve uma destinação diversa daquela que foi 

teoricamente planejada, uma vez que o modelo de produção adotado não incluiu os camponeses, 

senão pelas características peculiares que este grupo social apresenta, como modo de vida e 

condições materiais, mas principalmente, porque a despeito do programa preconizar atender 

aos agricultores familiares médios, a intenção era beneficiar outro tipo de produtor como se 

pode vislumbrar na atualidade. 
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É neste contexto que o município de Balsas foi sendo modificado e transformado “num 

espaço nacional de economia internacional” (SANTOS, 1996, p. 244) por conta da sojicultura, 

que atraiu e continua atraindo cada vez mais empreendimentos voltados para o mercado de 

commodities. Localizada nas coordenadas geográficas: Latitude 07º 31’ 57” S, Longitude: 46º 

02' 08” W, e Altitude de 247m em relação ao nível médio do mar. Tem uma população estimada 

em 94.779 habitantes no ano de 2018 pelo IBGE, e com uma densidade demográfica 6,36 

hab./km², ocupando 13.141,733 km². Está a uma distância aproximada de 711 km em relação a 

São Luís, capital do Estado do Maranhão. 

Balsas possui uma localização geográfica (Figura 1) estratégica, uma vez que é cortado 

pelas rodovias transamazônica (BR 230), e pela BR 324 além da MA 140, localização esta que 

entre outros fatores, explica o fato de ser hoje uma das principais áreas de produção agrícola do 

estado, processo este desencadeado a partir do Plano de Colonização Nacional na década de 

1970 como já destacado anteriormente. 

 

 
Figura 1 - Localização geográfica do município de Balsas no Maranhão 

  

 

Fonte: IBGE, 2017; DNIT, 2017 
Org.: RODRIGUES & ROCHA, 2019 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 02 – Mobilização Camponesa na América-Latina 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
849 

 

A cidade é a terceira maior do estado do Maranhão, e o município possui maior extensão 

territorial do Estado, em Balsas se concentra o maior número de empreendimentos responsáveis 

pelo desenvolvimento do setor agrícola mecanizado da Microrregião dos Gerais de Balsas e do 

Estado, nele estão instaladas concessionárias de máquinas e implementos agrícolas, armazéns 

e silos para grãos, escritórios de empresas que compram as safras dos agricultores, e 

comercializam no mercado externo em grande parte, estão instaladas também inúmeras de 

revendas de insumos agrícolas, escritórios de empresas de assistência técnica, transportadoras 

e muitas outras empresas fundamentais para a cadeia do agronegócio. Tais característica são 

resultado de um conjunto de ações das distintas esferas de governo, as quais doravante 

passamos a discorrer. 

 Assim os atributos que cercam o município de Balsas são atraentes à expansão do 

agronegócio uma vez que a localização do município o agrega características exigidas por  

 

esta atividade econômica, uma delas é a interligação das rodovias no município o que o torna 

privilegiado por facilitar o escoamento dos grãos até o complexo portuário de São Luís, este 

que é o quinto porto em movimentação de carga do Brasil, e que serve 10 estados brasileiros 

(ANTAQ, 2015) é uma das mais significativas vantagens da região requeridas pelo 

agronegócio, o que tornou o município de Balsas o principal produtor da soja do Maranhão, 

contudo essa produção também tem se estendido para municípios de Tasso Fragoso e Riachão 

localizados na Microrregião Gerais de Balsas – MA, e mais recente para a Mesorregião do Leste 

Maranhense e a Mesorregião do Oeste Maranhense. 

 
Monopolização territorial e os conflitos em Balsas/MA 
 

O conflito pela imposição de determinadas culturas agrícolas é uma das categorias de 

conflitos existentes entre o agronegócio e o campesinato na região do município de Balsas, é 

um conflito que se dá de forma muitas das vezes encoberta e sem chamar a atenção para a 

sociedade em geral, pois só é percebido na comparação dos números. 

Contudo, a luta dos camponeses contra o crescimento do agronegócio sobre seus 

territórios é para ele como uma forma de se manter com seus próprios meios e suas próprias 

características de vida e também de produção para assim ser o compositor da sua própria 

história, e não submeter sua vida aos caprichos do grande capital, que esmaga o seu lugar e sua 

cultura.  
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Esse conflito é entendido como “[...] as ações de resistência e enfrentamento que 

acontece em diferentes contextos sociais no âmbito rural, envolvendo a luta pela terra, água, 

direitos e pelos meios de trabalho ou produção” (CPT, 2008, p. 10), se caracteriza de muitas 

maneiras, primeiramente o conflito espacial pela produção, que se dá na forma 

encoberta/escondida, mas a forma violenta do conflito é a mais cruel, pois mata, desaloja, e 

deixa marcas.  

Em Balsas o número de conflitos por terra no período de 2001 a 2018 soma 52 

(cinquenta e duas) ocorrências, que obteve alguns picos nos anos de 2008 e 2010 (Gráfico 2) 

quando foram registrados 7 (sete), conflitos por disputa de terras entre camponeses e os 

representantes do agronegócio. 

Nos últimos anos a ocorrência de conflitos registrou uma queda em Balsas, mudança 

que é explicada pela espacialização do agronegócio para outros municípios da região e também 

para outras regiões do Estado, entretanto nos últimos dois anos (2017 – 2018) registra-se uma 

elevação das ocorrências no município, ligadas principalmente às  mudanças arbitrárias dos 

limites das propriedades por parte dos latifundiários, ameaças por parte dos jagunços, invasões 

a áreas pertencentes aos assentamentos rurais, bem como e apropriação de áreas baixas das 

chapadas para constituírem-se em áreas de reserva legal das áreas produtoras de commodities. 

 

Gráfico 2 - Número de conflitos agrários ocorridos em Balsas entre 2001 e 20185 

 

 
5 Escolhemos este recorte temporal de 18 (dezoito) anos pois em 2001 foi realizado o primeiro registro de conflito 
agrário no município de Balsas. Em maio de 2001 duas famílias camponesas foram ameaçadas por jagunços... em 
junho do mesmo ano essas famílias foram expulsas de terras ao sul da sede do município por jagunços a mando de 
um fazendeiro, que algum tempo depois instalou um campo de soja no local (CPT, 2002). 
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Fonte: CPT, série histórica, cadernos de conflitos no campo Brasil de 2001 a 2018 
Org.: RODRIGUES, 2018 

 

 As ocorrências que são decorrentes de áreas de assentamento rurais do INCRA, são 

provocadas na maioria das vezes por conta da aquisição das terras próximas ao assentamento 

pelos fazendeiros para implantação de campos de produção de soja, o que provoca inúmeros 

problemas para os moradores dos assentamentos. 

 Um grande problema que tem provocado inúmeros conflitos é a proibição da criação 

dos animais livremente nas áreas de chapada, que, é um dos componentes do sistema de 

produção praticado pelos camponeses. Nesse sistema de produção, as roças é que são cercadas, 

enquanto os animais pastoreiam nas áreas de uso comum (a chapada). Na situação atual ocorre 

o inverso, pois como os campos de soja não são cercados, a criação de animais é que deve ser 

limitada, e quando esses animais não são presos e entram em áreas das fazendas de grãos, eles 

são mortos a tiros, e jogados às margens das estradas perto de comunidades que estejam 

próximas as áreas de plantio para servir de exemplo e amedrontar os camponeses da área. 

 Como forma de resistência e de rebeldia algumas entidades de classe e de apoio aos 

camponeses que sofrem com esses conflitos e confrontos chama a atenção no tocante a sua 

busca por dar visibilidade a essas comunidades, assim temos a Comissão Pastoral da Terra – 

CPT, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais – STTR, e a Associação 

Camponesa – ACA, que buscam dar força e visibilidade aos camponeses que sofrem com o 

avanço do agronegócio no município. 

 
Considerações finais 
 

Ao analisarmos os conflitos socioterritoriais que afligem os camponeses do município 

de Balsas/MA, compreendemos que a dinâmica da conjuntura ligada ao agronegócio, tem sido 

como uma mão invisível que liga todos os conflitos que ali tem se instalado, entendemos que a 

negligência dos órgãos públicos materializada principalmente na falta de assistência técnica e 

o isolamento desta comunidade é fruto de um conjunto de fatores demandados pelo capital do 

agronegócio, sobre o território local que tem se subvertido às demandas da economia. 

Apesar das particularidades que se fazem presente nas discussões travadas sobre o 

território, a questão agrária e os conflitos agrários no estado do Maranhão e no município de 

Balsas compreendemos quem há um ligação com escalas maiores, a níveis estaduais, federais 

e mundiais, assim podemos afirmar que as adversidades pelas quais passam os camponeses de 
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Balsas e do assentamento Gado Bravinho são análogas às condições de vida de milhares de 

famílias camponesas brasileiras. 

Assim compreendemos que o desejo por melhores condições de vida é o que induz os 

camponeses a buscarem mesmo em condições de precariedade e de subalternidade, lutar pela 

autonomia territorial para seus familiares, pois seu interesse não visa a acumulação econômica 

mais sim cultural, social, alimentar e em certa medida político, estando em constante 

movimento de criação e transformação do território, conforme suas concepções, sonhos e 

relações culturais com a terra. 
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ACAMPAMENTO ZÉ MARIA DO TOMÉ: ORGANIZAÇÃO, LUTA E RESPEITO 

COM A TERRA 
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Camila dos Santos DUTRA2. 

 

 

RESUMO 
Neste artigo é discutido o processo de formação e resistência do acampamento Zé Maria do Tomé, localizado na 
Chapada do Apodi, em Limoeiro do Norte (Ceará). Apresentamos as problemáticas que envolvem o acampamento, 
impostas pela disputa territorial gerada pela agronegócio local e estrangeiro, que se instala nesta localidade gerando 
uma série de problemas ambientais, alimentícios e sociais. É evidenciado também as formas de resistência desse 
território, através de sua maneira de produzir alimentos saudáveis e as práticas comunitárias,  voltadas para o modo 
de vida destes moradores que requerem o direito à terra.          
 
PALAVRAS CHAVES: Organização, Luta, Respeito com a terra 

 
RESUMEN 
Este artículo analiza el proceso de formación y resistencia del campamento Zé Maria do Tomé, ubicado en Chapada 
do Apodi, en Limoeiro do Norte (Ceará). Presentamos los problemas que rodean el campamento, impuestos por la 
disputa territorial generada por los agronegocios locales y extranjeros, que se instala en esta localidad generando 
una serie de problemas ambientales, alimentarios y sociales. También se evidencian las formas de resistencia de 
este territorio, a través de su forma de producir alimentos saludables y las prácticas comunitarias, centradas en la 
forma de vida de aquellos residentes que exigen el derecho a la tierra. 

 
CONTRASEÑAS: Organización, lucha, respeto por la tierra 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O Acampamento Zé Maria do Tomé, se encontra localizado na Chapada do Apodi em 

Limoeiro do Norte-CE, e recebe o nome de um líder Comunitário, o Zé Maria. Morador do 

município de Tomé, este senhor que fora brutalmente assassinado em 2010, o mesmo já lutava 

por pautas anti-agrotóxicos, produtos químicos que envenenam os trabalhadores das empresas 

localizadas em Limoeiro do Norte. Desde sua ocupação no dia 05 de Maio de 2014, o 

acampamento que herdou a luta e nome deste ativista, vem passando por diversas disputas, 

sejam estas territoriais, lutando contra o agronegócio local que busca monopolizar a localidade 

para a produção de monoculturas agrícolas. O território também é atingido por disputas 

 
1 Graduando no Curso de Geografia Licenciatura Plena da UECE. 
2 Prof. Dra. do curso de Geografia da UECE 
 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 02 – Mobilização Camponesa na América-Latina 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
855 

 

ambientais, já que toda água que se encontra nesta zona de irrigação, que está exposta em 

superfície, se encontra contaminada pelo uso dos agrotóxicos usados para exterminar as pragas 

das plantações de banana das empresas. Há também a disputa de modelo de produção entre 

visto que os empresários agrícolas e a produção familiar camponesa, está pautada numa 

produção saudável, orgânica, agroecológica e sustentável, praticada pelos camponeses, livre 

dos venenos adicionados às lavouras de monocultura do agronegócio. Toda esta luta se encontra 

envolta a um perímetro irrigado, sendo uma localidade que permite aos grandes latifundiários 

da região um maior monopólio e obtenção dos recursos naturais, o acampamento faz frente aos 

lotes de terra que foram destinados aos grandes empresário. 

 Estas disputas dificultam a vida de atualmente cerca de 140 famílias camponesas que se 

encontram acampadas, resistindo, ocupando, produzindo e se organizando de forma 

cooperativa, buscando melhores condições de vida neste território. Os(as) camponeses(as) sem-

terra tem como maior  inimigo o preconceito alienado sobre os movimentos sociais e o capital 

empresarial. 

 O processo de reintegração de posse teve início logo após a chegada dos moradores do 

acampamento, e que vem sendo renovada corriqueiramente. Os empresários da agrícolas da 

Chapada do Apodi reclamam da não contribuição dos acampados para com o consumo de água 

do perímetro irrigado,  porém este é um ponto que os moradores já pautam no seu processo de 

legalização do seu acampamento, eles não são contrários ao pagamento da água,  não querem 

se beneficiar ilegalmente do perímetro, mas lutam por direitos iguais à terra e à água.  

 Mesmo a área de ocupação sendo de pertencimento da União, algo que deveria facilitar 

o repasse desta área improdutiva,  ainda é nítido se encontrar dificuldades da área ser destinada 

ao uso social da terra.  Estabelecido por lei n°4.504/64, onde terras que não se tem nenhum tipo 

de atividade social sobre elas devem serem destinadas à reforma agrária, ou seja deve 

beneficiar, justamente as pessoas que ali estão requerendo aquele pedaço de terra, para a 

produção não somente de alimentos orgânicos e agroecológicos, mas também, para a produção 

de uma vida digna e saudável. 

 Porém mandados de reintegração de posse, ameaças e conflitos marcam o cotidiano 

destas pessoas, mesmo que “segundo a documentação do DNOCS, a maior parte da área 

invadida foi ocupada por empresas nacionais e multinacionais. algumas delas após invadirem 

arrendavam a terra a outros produtores, o que demonstra que, mesmo quando não produzindo 

esses empresários lucraram de alguma modo, com as terras da chapada” (PEREIRA; 2013). 
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 O papel deste artigo é entender e explicar como surgem essas disputas, como as pessoas 

que ali residem fazem para buscar uma sobrevivência digna e orgânica, seja no modo de 

produção, ou no modo de organização, social e territorial emancipatória, buscando reaver sua 

cultura e identidade, onde as mulheres, homens, jovens e crianças possam ser os agentes 

provedores  desta emancipação,  possam ser  sujeitos livres e conscientes, transformadores e 

provedores de sua própria existência, longe de todo os malefícios, os quais o capital tende a 

promover. “Torna-te quem tu és;” afinal, o ser humano não é apenas esse ser dominado pelo 

fetiche da mercadoria - viveu antes dela e a ela sobreviverá, quando nem mesmo a propriedade 

e o dinheiro existirão” (NIETZSCHE 1930 apud BOGO. 2010 p.21).  

 A partir de seus processos históricos de resistência, trabalho e luta. E toda dialética que 

a luta carrega em suas histórias, resulta no amadurecimento identitário do ser camponês, digno 

e militante com causas pautadas ao bem estar igualitário, coletivo e conciso com os recursos 

naturais dispostos a eles em seu território, que ainda se encontra em processo formação,  

passando pela organização espacial e social deste determinado lugar. 

 O trabalho tem como principais pontos, o processo de organização dos sujeitos que se 

tornam agentes da construção territorial deste espaço e as formas de produzir, sendo uma 

agricultura saudável e que respeita os limites da natureza. 

 Para o desenvolvimento deste trabalho, fizemos uma visita de campo ao acampamento, 

onde permanecemos no decorrer de três dias, presenciando as atividades e o convívio destes 

moradores, nestes dias foram aplicados um questionário, que buscou entender todo o processo 

de subjetividade e luta pelo pertencimento à terra para aqueles sujeitos. Entrevistas foram 

gravadas em áudio e vídeo que, posteriormente, foram selecionadas e organizadas para um 

documentário intitulado “Um breve relato de grandes histórias-Acampamento Zé Maria do 

Tomé.”, fazendo deste trabalho uma articulação do documentário desenvolvido pelo grupo.  

 

Do processo de disputa e resistência 

 

 O acampamento se encontra em um perímetro de irrigação cujo tinha a finalidade de 

empregar desenvolvimento para a região, que dentro deste processo invisibiliza família cujo 

tinham formas identitárias mais tradicionais sendo esta uma área vista com grandes olhos pelos 

latifundiários do agronegócio local, pois se torna um espaço de obtenção de lucro, com mais 

facilidades para a produção, visto que se tem um dos recursos naturais principais em 
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abundância, para a produção em larga escala, sendo este a água, que tem como única finalidade 

para os latifúndios a obtenção final de um maior capital financeiro. 

 Devido a grande quantidade de venenos exposta na região, toda a água que se  encontra 

em superfície ou seja presente nos canais de irrigação, tendo um canal que transpassa o 

acampamento, está suscetível à contaminação. Sendo destinada em suma maioria para as 

plantações dos moradores do acampamento, pouco sendo destinada para o consumo humano 

ou animal, pois mesmo que esteja contaminada esta serve para higiene humana e hidratação dos 

animais, este uso mesmo limitado de não ingestão humana, ainda tende a acarretar em doenças. 

Em amostras coletadas de trabalhadores rurais da Chapada do Apodi, em Limoeiro do 
Norte, houve importantes alterações cromossômicas: aneuploidias; deleções dos 
cromossomos 5, 7 e 11; monossomia; amplificação do gene TP53 –, anormalidades 
semelhantes às encontradas nas síndromes mielodisplásicas e nas leucemias mielóides 
agudas e importantes para o prognóstico de doenças malignas, concluiu-se que a 
exposição crônica aos agrotóxicos pode ser a responsável por tais alterações 
(FERREIRA FILHO, 2013 apud DIÓGENES, 2017). 

 

 Adentrando na problemática deste perímetro irrigado, mesmo contaminado pelos 

insumos tóxicos geradores de doenças e inviabilidade da água, é marcado por disputas 

territoriais, desde as décadas 1960, finalizando em sua segunda fase na década de 1990. Dentro 

deste processo de construção se foi negado a existência de famílias que residiam na Chapada, 

entre elas famílias de agricultores, que foram invisibilizados neste processo de construção, 

sendo desapropriados de suas terras para a implantação deste perímetro, que vislumbrava 

promover a geração de emprego, renda e desenvolvimento, coisa que não se materializou.  

 Os únicos beneficiados com esta implantação foram produtores empresariais, que hoje 

buscam por meios jurídicos obter as terras onde os acampados estão inseridos, trazendo a 

inquietude para as cercas do acampamento, que desde sua ocupação sofre com atos de 

reintegração de posse, fazendo da luta ponto de resistência e existência destes sujeitos. 

 O processo ganha força com a união dos trabalhadores rurais, sendo estes trabalhadores 

aqueles cujo suas famílias foram desapropriadas para construção dos canais e que exerciam 

atividades nas empresas locais e multinacionais 

 Devido o trabalho de base trazidos pelos movimentos sociais que unificaram o 

movimento rural da Chapada do Apodi, vemos que estes antes dispersos, sem conhecer 

realmente o que seriam as disputas rurais, agora se encontram unificados levando adiante aquilo 

que lhes fora apresentado como uma forma de vida melhor, lhes promovendo uma nova 

perspectiva de vida.. “Quando todo homem ou mulher só tenha que trabalhar três ou quatro 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 02 – Mobilização Camponesa na América-Latina 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
858 

 

horas diárias para satisfazer suas necessidades materiais, terá vinte horas restantes livre de todo 

“controle’”(Trotsky.1933). E este controle agora passa a ser todo do sujeito que enfrenta a 

opressão dos grandes latifundiários, ou seja os camponeses que agora começam a se reconhecer 

como produtores de suas próprias vida e criando uma identidade própria. 

  

Da identidade advinda da luta 

 

 O processo de identidade é  construídos em um processo dialético de reconhecimento 

passando por diversas inquietações geradas nos indivíduos que em primeiro momento não se 

reconhecem com dita cuja identidade camponesa passando por um processo de negação daquela 

que se tinha antes ou de sua atual condição identitária, onde para que o sujeito possa chegar a 

realmente ser e/ou se sentir camponês, precisa passar por um processo de construção ou 

formulação de identidade, modificando aquele que se era antes, e que agora passa a ser, esse 

processo parte da “práxis humana, a unidade indissolúvel entre minha ação e minha reflexão 

sobre o mundo”( FREIRE,1980, p.26), ou seja  o surgimento de uma ideia ou reflexão que dará 

origem a uma ação. Está ação posta em prática dará origem a algo e alguém, visto que a ideia 

antes abstrata passa agora a se torna algo material, e o sujeito se torna alguém, ambos: coisa e 

sujeito ou campo e camponês, são diferentes daqueles que se eram antes, após passar pelo 

processo  de intensa negação, ou seja,  empecilhos e dificuldades trazidos juntos com este 

processo de formação, neste caso específico a luta. Que lhes antes era algo pelo qual não se 

interessavam ou lhes era estranho e distante, até a percepção de que este processo era o que de 

fato que poderiam lhes trazer benefícios de vida.  

Quando um marceneiro toma um pedaço de madeira  para fazer uma mesa; 
transforma não só a madeira em mesa, mas uma ideia em mesa; e transforma-
se a si próprio porque aprende. Tanto assim que, ao terminar a mesa, nem a 
madeira, nem a sua ideia e nem o próprio marceneiro são a mesma coisa - o 
marceneiro elevou as suas habilidades, num processo de intensas negações, 
pela dialética materialista.”( BOGO, 2010, p.35). 

 
 Este mesmo processo pode ser ligado para construção territorial, quando o sujeito se 

percebe  sobre determinado local ou percebe que naquele espaço, eles possam agir como o 

agentes provedores e modificador de uma construção espacial. Refletem e dão origem às ideias, 

que por sua vez dará início a uma ação de transformação, sendo esta iniciativa de modelagem 

espacial, transformando o espaço em um local habitado, dando origem a seu lugar de 

pertencimento, com este processo de práxis aflora a identidade deste sujeito, que ao passar por 
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todo um processo de mudança, onde lutando por  melhorias de condições de vida, precisam 

corriqueiramente se renovar, para inovar seja na produção espacial ou na produção alimentar.  

 Neste processo o sujeito se percebendo como agente modelador, dentro deste processo 

da práxis, reflexão e ação, toma conhecimento de si próprio e de sua condição atual “o esta ou 

estou melhor”. Analisando as falas dos acampados percebemos que esta condição já é 

perceptível pelos próprios moradores do acampamento, que se sentem pertencidos cada vez 

mais neste espaço em que eles estão construindo para sua (r)existência. 

 
Esperança né, esperança de uma vida melhor já, já melhorou muito a minha vida né 
depois do acampamento, e é esperança né, esperança de um futuro melhor pra mim e 
pra minha família, é tudo de bom pra mim, eu não quero sair daqui não !. (Acampada 
1). 

 
 A lutas destes moradores fazem com que estes procurem formas diversificadas de 

representação do seu espaço e organização dentro da sua área, refletindo no processo de 

modelagem do espaço, que vai desde sua divisão territorial, passando pela forma de produção 

e escoamento de alimentos excedentes, que alimenta a região local com alimentos orgânicos e 

saudáveis, seja nas feiras da cidade ou nas feiras agroecológicas onde se tem a 

representatividade dos próprios acampados. 

            

Figura 1- Feira agroecológica do Acampamento Zé Maria do Tomé 

               Fonte: Adriano Carvalho,2019. 

 

 Mas para que a iniciativa tenha início é importante salientar a necessidade da ação de 

um sujeito interlocutor que possa levar aos sujeitos que serão agentes transformadores do 

espaço, um trabalho de base que dará origem aos primeiros passos para processo de 

transformação, ou seja leve aqueles uma reflexão. Esta reflexão tende a libertar a condição 

daqueles que estão dispostos a modificarem suas realidades, dando origem à luta de classe 
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emancipatória destes sujeitos, neste caso esta interlocução e organização orgânica é tomada 

como prática desenvolvida pelos movimentos sociais ligados às problemáticas territoriais rurais 

neste caso o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e outras entidades. Que dando 

auxílio ao trabalho de base e apoio aos trabalhadores rurais deste acampamento, levou estes 

uma reflexão que deu origem a sua percepção de identidade camponesa advinda da ação de 

ocupação e produção espacial. O trabalho de base feito com estes sujeito contém um leque de 

assuntos variados, sendo estes agroecologia e sustentabilidade, emancipação feminina no 

território e organicidade que auxilia no bom funcionamento e convivência neste determinado 

espaço.  

 Problemáticas corriqueiras na cidade são levadas para campo como pautas, a serem 

discutidas para que não haja os mesmo incidentes no campo, o que melhora convívio social, 

são exemplos destes assuntos, a violência contra mulher, entre outros, como indicado na fala 

da camponesa. 

Gente trabalha muito o tema de violência contra mulher né, do patriarcado gente 
trabalha muito com esses temas também, os temas que o MST trabalha que é questão 
de tudo que ta acontecendo ai na no Brasil, gente também trabalha com as mulheres 
também, gente tem palestra também várias coisas que gente tem, gente vai pra 
minicursos, vai pra feirinhas em limoeiro, participa de atos, de palestras em limoeiro 
na FAFIDAM, em Fortaleza gente já foi também, não para não é correria direto. (?) 

 

 Sempre em busca de um convívio social exemplar e de representatividade, “toda 

organização deve ter e procurar formar seus militantes de acordo com os princípios políticos e 

filosóficos que estabelece” (BOGO, 2010, p.186), de acordo com isto os moradores do 

acampamento buscam sempre fortalecer suas forças, buscando sempre novos métodos de ação 

e representação, um deles é a criação do grupo de mulheres mãos que criam. 

 Ponto importante a ser debate é a condição da mulher neste espaço, assim como na vida 

urbana, exerce um papel de extrema luta diária. As mulheres do Acampamento Zé Maria do 

Tomé representam tanto a delicadeza como a força do local, trabalhando com seus produtos de 

artesanato, remédios caseiros, doces, molhos etc. vendidos em feiras agroecológicas, tendo uma 

representação desmistificadora, retirando o olhar errôneo deste movimento social, pois as 

grandes redes televisivas lhes apresentam como desordeiras. Assim estas mulheres deram 

origem ao grupo coletivo Mãos que Criam, que trabalha a emancipação feminina, que também 

lutam diariamente para terem seu pedaço de terra junto com os outros moradores.  Estas 

camponesas compõem a linha de frente quando chegam a ser surpreendidos(as) com os pedidos 

de reintegração de posse, sendo a última no final do ano de 2018. No diálogo com as acampadas, 
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podemos perceber a força da representatividades, tanto desmistificadora do movimento quanto 

de resistência às forças de repressão que sofrem com as reintegrações de posse. 

Agente ficou na concentração  na portaria pra não deixar eles passar ai quando eles 
vinheram, nos fizemos uma barreira de pneus e tocamos fogo pra eles não passar, ai 
foi uma expectativa até umas 11 horas, numa expectativa mesmo um medo de que eles 
conseguissem entrar né ? . No caso veio só duas viaturas nesse dia mas tinha o batalhão 
de limoeiro que tava pronto pra entrar, só esperando a ordem pra entrar, mais ai graças 
a DEUS o juiz pediu uma prova que aqui tinha criança, por que eles diziam que aqui 
não tinha criança eram só homens, não tinham criança nem mulheres, só tinham 
homens e a maioria dos homens eram vagabundos, eram pistolero sabe essas coisas, 
que eles sempre falam, e ai gente fez um vídeo com as crianças e com as mulheres 
mostrando que tinha, ai mandamos pra eles, era uma imprensa que tava aqui iai agente 
mandou pra eles, e agente acabou que derrubando, ele disse que não tinham o aparato 
para prosseguir com a ordem de despejo. (?) 

 

 Analisando o processo de implantação do território, percebesse que este sempre está em 

busca de uma harmonia, dentro e fora do acampamento onde sua organização dentro da área 

funciona de forma solidária orgânica, sendo refletido de forma revolucionária, fora das cercas 

do território camponês, onde mostra aos demais sujeitos sociais, que residem próximos ao 

acampamento, que estes não são aqueles vendidos nas redes de televisão, que buscam lograr o 

verdadeiro papel do movimento sem terra. Mesmo com tantos percalços, estes camponeses e 

camponesas conseguem vencer as dificuldades relacionadas ao preconceito promovido por 

agentes de comunicação. 

 Porém a disputa territorial tende a conter outras pautas que são advindas do processo de 

ocupação dos moradores neste espaço, ou seja, após a migração dos sujeitos para este ambiente. 

 

Busca por uma produção e alimentação saudável 

 

 De um espaço antes desprovido de dinâmicas e culturas, ou seja uma paisagem natural, 

a área ocupada pelos acampados, passa agora a ser uma paisagem cultural, obtendo os aspectos 

dos gêneros de vida elaborados por seus moradores. 

 A forma como os sujeitos se respeitam e se relacionam, dentro da dinâmica campesina 

e agroecológica, é um ponto central que remete a luta pela qual os sujeitos deste espaço 

trazem(carregam) consigo, como o respeito com a terra, e o equilíbrio para a formação e 

consolidação do seu habitat.  

 Ao analisar o cuidado que estes sujeitos obtém em seu território, percebemos que estes 

se negam a usar insumos químicos, mostrando que o capital não é o que buscam, e sim o cuidado 

com a terra a partir de uma consciência agroecológica. 
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 É de se salientar também que a busca por este cuidado refletido nos gêneros de vida dos 

acampados, faz com que eles busquem por cultivar alimentos que não precisam deste insumos, 

que prejudicam as sua vida e saúde, “os agrotóxicos são tomados enquanto tecnologia por tal 

segmentos que os  denomina ‘defensivos’ agrícolas e/ou ‘tratamento’  para produtos e lavouras, 

todavia são na verdade, ofensivos a vida humana, da biosfera e item que subjuga o trabalhador 

a condições e contextos de produção arriscada à saúde” ( Magna Pereira; 2013.p21). Esta ação 

é o ponto que diverge bastante as posturas exercidas pelos empresários da localidade e os 

acampados, mesmo com a não utilização dos tóxicos estes mostram que sua forma produzir é 

mais diversificada e saudável, as falas dos moradores trazem consigo a representatividade de 

sua produção heterogênea. 

Eu e muitos acabamos optando pela banana porque ela não precisa de 
agrotóxico, muito menos de adubo químico, só com esterco ela dá e você 
pode vê ai que essa banana aqui já é velha essa aqui, tem uma mais nova lá 
na frente, mas ela não precisa de produtos químicos, por isso que muitos 
optam pela banana e tem muita banana aqui. (?) 
Aqui tem banana, mamão,batata,cajueiro,pimentinha, acelora, feijão, 
macaxeira, milho, jirimum, batata doce, melancia, fava, cheiro verde, cibola, 
tem todas essas coisas que gente planta. (?) 

 
 Mesmo não utilizando agrotóxicos, os acampados são afetados pelo uso de veneno nas 

outras propriedades agrícolas vizinhas, em das áreas de produção onde os latifundiários ocupam 

com sua produção em larga escala, sendo direcionadas para a produção de monoculturas, entre 

elas a de banana.  

 Percebe-se que nas falas destes sujeitos camponeses que o uso dos tóxicos usados nas 

lavouras vizinhas tendem a prejudicar a vida dos acampados de duas formas, contaminação da 

água e do ar através da pulverização aérea, que atualmente devido ser uma pauta de resistências 

destes moradores contrários a esses métodos  é proibida por lei n°18/15², a qual também leva o 

nome do Zé Maria do Tomé. Dando ao Estado do Ceará à única unidade federativa do Brasil 

que criminaliza tais formas de aplicação. O uso dos agrotóxicos prejudica não só o modo de 

vida dos acampados na Chapada do Apodi mas também a vida das pessoas próximas ao 

acampamento, provocando doenças diversas nas pessoas que moram na localidade. 

Pois é cumo afeta, cumo afeta é que, quando eles pulveriza lá o bafo se instala em 
todo lugar, daqui pra Limoeiro, ele se coisa no ar né? e as cumida né que vai pra cidade 
ela já vai com veneno já, como por exemplo o repolho ele pulveriza de manhã e de 
tardezinha ele termina de fechar aquela folha com o veneno, a tomate eles pulveriza 
de manhã de tardezinha eles colhe que é pra ir pras banca do mercado, quer dizer isso 
ai afeta muito né ná, prejudica muito, tanto nós que fica aqui na chapada como toda a 
sociedade, o pessoal da cidade também né, de que vão consumir essas frutas e legume 
né… (?) 
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Eu já ouvi muitas histórias já, já vi muitas histórias já, aqui no acampamento nunca 
ouvi falar não mas eu já ouvi muitas histórias já que, já que, algumas pessoas já 
adoeceram e outras já até chegaram a morrer por causa desses agrotóxicos né. (?) 

 

 Vemos que a luta dos residentes neste acampamento se formula em um gama de assuntos 

complexos e burocráticos, trás cada vez mais inquietações, que apesar de todos estes 

empecilhos, a percepção de vida melhor é nítida para eles, que vão modelando seu modo de 

viver. Se percebem com melhores condições de vida não querendo sair do seu espaço,  agora 

mais que nunca de pertencimento, em que buscam para sua organização espacial, serviços para 

que estes possam assim, como educação, saúde, transporte, água, energia, como os moradores 

do meio urbano. Algumas pequenas vitórias já foram conquistadas como, ônibus escolar, 

médicos e energia. 

  Figura: ônibus escolar conquistado pelos acampados  

   Fonte: Adriano Carvalho 2019. 

 

Considerações finais 
 
  “Sem ação não pode haver revolução” (Bogo.2010 p.125). A revolução que estes 

buscam é simplesmente quebrar os padrões impostos sobre eles, que estes possam estabelecer 

seu modo próprio de vida, sendo sujeitos s de si. 

A luta e unidade dos contrários elevou esses mesmos indivíduos para a consolidação de 
sujeitos, agora Sem Terra, nome próprio, inconfundível com outras categorias ou grupos 
sociais pelas suas formas organizativas e de luta: pelos métodos de trabalho 
organizativos; pela estética na ordem dos passos e na combinação das cores; pelo visual 
dos acampamentos. onde as barracas se enfileiram estabelecendo uma forma de 
convivência social” (BOGO, 2010, p.136).  
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 Os acampados do Zè Maria do Tomé obtém hoje seus próprios natureza e identidade, 

frutos de sua luta e resistência, semeada diariamente no espaço onde se encontram, ocupando e 

resistindo, a tudo e todos que planejam desarticular o seu movimento. “Ao lutar a unidade 

política ganha forma e em torno das reivindicações imediatas se estabelece a identidade do 

movimento” (BOGO, 2010, p.138).     

 Além do movimento que ganha força no campo, cidade e instituições, estes sujeitos 

acampados adquirem força própria, se consolidando enquanto comunidade e se fortalecendo 

enquanto seres agentes de seu próprio modo de viver. É visível a emancipação destas pessoas 

que sabem que enfrentaram muita luta pela frente, mas que contém força e coletividade para 

enfrentarem seus desafios. 
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DO APODI/CE: a Romaria da Chapada na luta por justiça e direitos 
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Resumo: Este artigo discute a importância da Romaria na Chapada do Apodi/CE, entendida como a expressão da 
luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais contra a expansão do agronegócio na região e as diversas 
problemáticas decorrentes desse processo. Através da pesquisa-ação realizada, traçamos o perfil dos agentes que 
participam dessa rede de resistência e evidenciamos as principais problemáticas, ações e motivações que 
impulsionam a luta pelo território e a busca por justiça na Chapada do Apodi. 
Palavras-Chave: Resistência. Território. Romaria. 
 

Introdução 
 
  A partir de meados da década de 1990 observa-se uma expansão do modelo produtivo 

do agronegócio no Brasil, representando o advento de um novo paradigma no campo, que passa 

a ser concebido sob os preceitos do grande capital, que visa acumulação associada à exploração 

da terra e do trabalho e ao aumento da produtividade. A expansão desse agronegócio tem gerado 

profundos impactos sobre o território brasileiro, com destaque para grandes áreas de produção 

intensiva de frutas na região Nordeste, entre as quais se insere a Chapada do Apodi, localizada 

na região do Baixo Jaguaribe, na divisa com o estado do Rio Grande do Norte.  

Com isso, nota-se um intenso processo de territorialização do grande capital nessa 
região, com a instalação de inúmeras empresas agrícolas, que estão entre as principais 
responsáveis por inserirem uma nova lógica de produção no Baixo Jaguaribe, 
mediante o cultivo de frutas em larga escala, muitas delas voltadas para atender 
basicamente as necessidades mercado externo, contribuindo para expandir tanto a 
monocultura quanto o latifúndio na região (CAVALCANTE, 2017, p. 01). 

 

 Diante deste cenário observamos que a região do Baixo Jaguaribe e, particularmente, a 

Chapada do Apodi estão em conflito e resistem a partir de lutas travadas contra o modelo 

hegemônico do agronegócio aí instalado. Vale salientar algumas pesquisas de autores que 
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trabalham diretamente com esta temática na região, apontando e caracterizando a verdadeira 

face dos conflitos, como podemos observar nos trabalhos de Freitas (2010), Rigotto (2011, 

2012), Cavalcante (2017), Carvalho, Mendes e Freitas (2014). 

 O acirramento dos conflitos na região do Baixo Jaguaribe pós anos 1980 promoveu um 

levante popular de várias entidades vinculadas à luta pelos povos e comunidades tradicionais 

do campo e em favor da vida. Nesse sentido, esses agentes desempenham um protagonismo 

fundamental junto aos camponeses cujas lutas se materializam em seus territórios. Os conflitos 

vinculados à territorialização do agronegócio na região impactaram substancialmente a vida 

do(a) trabalhador(a) do campo e os bens comuns dispostos no ambiente. 

Decorrente do agravamento e das tensões relacionadas à defesa do território, emerge a figura 

de Zé Maria do Tomé, o qual travou a luta contra a disseminação do agronegócio na Chapada 

do Apodi, especificamente contra a pulverização aérea de agrotóxicos na comunidade onde 

residia, chamada Tomé, em Quixeré/CE. Diante da realização de várias denúncias, Zé Maria 

tornou-se a voz mais ativa e visível na Chapada do Apodi, assim atraindo inimigos e seguidores, 

diante de seus depoimentos e denúncias que frisavam a proibição da pulverização. No dia 21 

de abril de 2010, o camponês e ambientalista Zé Maria foi assassinado com 21 tiros em uma 

emboscada. 

 Após o assassinato de Zé Maria, a luta contra a disseminação do agronegócio e o uso de 

agrotóxicos na região foi alavancada/reforçada por lideranças, movimentos sociais e pelos 

sujeitos que diretamente são afetados pelo problema. A partir desses fatores, é que em 2011 

surge a Romaria da Chapada, idealizada pela Cáritas Diocesana de Limoeiro do Norte, o 

Movimento 21 (M21) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT), possuindo um caráter religioso, 

dadas as correntes da teologia da libertação, mas também com um cunho fortemente político e 

crítico. 

 Esses atos promovem a materialização e o reforço da chamada luta pela terra, onde a 

presença da religiosidade está atrelada a estes momentos, devido a presença da Igreja como um 

dos agentes principais que estão ligados juntamente aos movimentos sociais e principalmente 

ao povo. Na Chapada do Apodi, a figura representativa da Igreja Católica está fortemente 

vinculada e articulada com a resistência no território, não se podendo desconsiderar a forte 

resignação de fé que está presente na Romaria. Acerca disso, podemos observar neste trecho a 

indissociável relação de luta e fé na região:   
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A própria ideia de romaria é uma metáfora construída para dar sentido a uma causa 
religiosa. Então as Romarias da Terra têm a função metafórica de lembrar a todos o 
dever e o compromisso cristãos de caminharem no mesmo sentido dos excluídos 
(SILVA, 2017, p. 3). 

 

 Sendo assim, a Igreja é um dos agentes fundamentais na região jaguaribana, como já 

explicitado anteriormente. Este trecho é de uma das entrevistas realizadas durante a pesquisa, 

com uma das lideranças que atuam na região, onde podemos observar o significado da Romaria: 

... um dos atores aqui na região, diria inclusive um ator importante tem sido a igreja 
através da Cáritas, particularmente é um setor minoritário na igreja mas que tem tido 
um papel muito importante é... no trabalho com as comunidades atingidas pelos 
grandes projetos, é... na própria articulação das resistências e das lutas aqui na região, 
e eu sempre gosto de insistir muito numa coisa, porque que a igreja se envolve com 
isso, porque a igreja não é uma ONG, a igreja não é um partido político, a igreja não 
é um movimento social, porque a gente fez um conjunto de conversa, eu poderia falar 
isso como um militante de um movimento social, como um ativista social, como um 
militante político, mas eu tô falando tudo isso tam... como movimento, como militante 
social mas como militante social eclesial religioso (Abençoado5, Limoeiro do Norte, 
abril de 2018). 
 

  “Romaria da Chapada”, “Romaria da Resistência”, “Romaria dos Mártires” ou ainda 

“Romaria do Apodi”, são nomes que denominam o ato símbolo de resistência e fé na Chapada 

do Apodi e na região do Baixo Jaguaribe. A Romaria da Chapada, como é mais popularmente 

conhecida, é uma manifestação religiosa de cunho social que promove a visibilidade dos 

problemas socioambientais na Chapada do Apodi, em prol de justiça e defesa dos direitos dos 

(as) camponeses (as). A romaria acontece todos os anos no dia 21 de abril, simbolicamente no 

mesmo dia do assassinato de Zé Maria. O percurso da caminhada é traçado do ponto onde Zé 

Maria tombou até a comunidade onde residia, culminando em uma missa realizada na igreja da 

praça central da comunidade.  

 Pudemos vivenciar na VIII Romaria da Chapada a articulação e a força contida nesse 

momento através das palavras de ordem, dos cartazes e das faixas, que são representados 

durante todo o percurso (Figura 1). Algumas dessas palavras de ordem estão presentes em 

outros momentos de articulação e soam como um grito de justiça pelo assassinato de Zé Maria 

e pelos direitos dos camponeses e camponesas injustiçados do Baixo Jaguaribe: 

“Companheiro Zé Maria 

Aqui estamos nós 

Falando por você já que calaram sua voz!” 

 
5 Entrevista com liderança religiosa que atua no Baixo Jaguaribe.  
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“A Chapada é nossa 

A Chapada é do povo 

É só lutando que será nossa de novo!” 

“Lutar e resistir, 

Pela Chapada do Apodi!” 
 
 

Figura 1 – VIII Romaria da Chapada, Zé Maria a luta continua! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Liana Sandra Maia Chaves Leitão, 2018. 
 

Proposições metodológicas 

 As proposições metodológicas adotadas para a pesquisa desenvolvida estão vinculadas 

à Pedagogia do Território. Segundo Rigotto, Leão e Melo (2018, p. 369) a Pedagogia do 

Território é  

uma práxis acadêmica [que] vem sendo construída em reflexões e ações que se dão a 
partir dos encontros com os territórios em conflito ambientais, nomeadamente com os 
movimentos sociais e com as comunidades que sofrem processos históricos de 
vulnerabilização, aprofundados pelas injustiças ambientais.  

 

 A vista disso propusemos uma dinâmica de sociabilidade nos processos que delinearam 

os caminhos metodológicos da pesquisa. Realizamos a partilha de um saber dialogado com os 

sujeitos sociais, protagonistas durante o desenvolvimento das atividades da pesquisa, revelado 

no âmbito da afirmação de uma pesquisa-ação suplantada a partir das demandas e dinâmicas do 

território de luta/resistência de vivência. O desenvolvimento da pesquisa considerou a ótica dos 
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agentes protagonistas que desempenham um papel social fundamental para a reivindicação dos 

direitos da classe trabalho do campo na Chapada do Apodi. 

 Nesse sentido, a metodologia utilizada fincou suas bases em algumas etapas para a 

construção da pesquisa, dentre elas: a) Levantamento e leitura bibliográfica; b) Hemeroteca;  c) 

Trabalho de Campo; d) Vivências nos territórios e participação em atos políticos; e) Elaboração 

de questionários/formulários e aplicação; f) Tabulação e interpretação dos dados. Todas as 

etapas da metodologia versaram de acordo com dois eixos de análise: i) Conflitos territoriais; 

ii) Organização das redes políticas territoriais de resistência (agentes). 

 Realizamos o levantamento e as leituras bibliográficas a partir de plataformas digitais 

como o banco de dados de TCC’s, monografias e teses da Universidade Estadual do Ceará - 

UECE, Universidade Federal do Ceará - UFC, e a Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos 

-  FAFIDAM,  e outras instituições, incluindo sites, blogs e  jornais digitais, que  também 

contribuíram para a construção da hemeroteca digital. Os trabalhos de campo e as vivências nos 

territórios se basearam em visitas que nos levaram a participar, contribuir e dialogar com os 

sujeitos e as atividades na região. 

 Em fase final houve a construção do questionário, aplicação em campo e a tabulação do 

mesmo em arquivo digital a posteriori. Essa etapa contou com a ajuda dos(as) bolsistas do 

Grupo de Pesquisa e Articulação Campo, Terra e Território – NATERRA e do Laboratório de 

Estudos da Natureza, Terra e Território – LECANTE. Dividimos a tarefa de elaborar uma grade 

de perguntas onde pudéssemos obter respostas que contemplariam a maior parte dos 

questionamentos gerados a partir de nossas vivências e pesquisas. 

 A aplicação dos questionários/formulários foi realizada durante as atividades da 8° 

Semana Zé Maria do Tomé e na concentração de saída da VIII Romaria da Chapada. A segunda 

etapa consistiu na transformação destes respectivos dados que logo após a tabulação inserimos 

na plataforma Google em gráficos; posteriormente criamos categorias analíticas a partir da 

leitura e análise das respostas que foram obtidas. A interpretação dos resultados baseou-se em 

trabalhos e nas vivências resultantes da pesquisa empírica e da práxis acadêmica. 

 
Resultados e Discussão  
 
 Objetivamos traçar um perfil sobre os participantes da Romaria da Chapada 

identificando questões, problemáticas, temas e as justificativas que explicam as principais 
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motivações da participação nas atividades e a importância da Romaria a partir das respostas 

obtidas. 

 Nesse sentido, foi aplicado um total de 118 questionários durante a VIII Romaria da 

Chapada do Apodi, com o objetivo de caracterizar e identificar o público participante do evento. 

Estes resultados são os primeiros tabulados, interpretados e divulgados sobre a Romaria com o 

intuito de, para além de uma identificação, trazermos os principais motivos e problemáticas que 

ocasionam a participação do(a) sujeito(a), com a luta e a representação de tais atividades para a 

região e para a resistência. Os resultados dos questionários aplicados foram tabulados e 

materializados em gráficos para melhor expressar os processos. 

 Elaboramos 19 gráficos referentes às perguntas do questionário respondido. Cada 

gráfico demonstrou resultados que apontaram as problemáticas, as resistências, os motivos da 

luta contra o agronegócio e dados que também ajudaram a entender a atuação dos agentes na 

região. Vale salientar que apenas alguns dos resultados serão apresentados a seguir, tendo em 

vista o tamanho que foi a pesquisa, com o enfoque de demonstrar as principais respostas que 

nos apresentará o perfil dos participantes, quem são e qual o significado/representatividade da 

romaria na luta e para a região. 

   Como observamos no gráfico 1, a presença significativa de adultos de 36 a 50 anos, com 

25% de representação, seguido do oposto que aponta que 21% seja um público de menores de 

18 anos, balanceando as características dos participantes. A seguir com 20%, temos o público 

jovial de 18 a 24 anos e também 20% de 25 a 35 anos, demonstrando que o público é místico e 

o evento abrange todas as faixas etárias. O restante concerne a 8% representando adultos com 

mais de 50 anos e a presença de idosos com 60 anos, seguidos de mais 6% que possuem a idade 

maior que 60 anos e ainda assim estão presentes na luta.  A variabilidade na idade dos 

participantes representa um público misto e balanceado que apresenta uma aproximação na 

quantidade de participantes com faixas etárias diferentes. Podemos observar a juventude 

bastante atuante na luta no Baixo Jaguaribe, que também segue composta por um público 

bastante adulto, ativo e participativo como os sujeitos de 36 a 50 anos.  
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                Gráfico 1 - Idade dos participantes presentes na Romaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Letícia Gabrielle Batalha do Nascimento, 2019. 

 

 O público participante da romaria se identificou em 4 categorias analisadas (gráfico 2) 

que 37% dos participantes são estudantes e 28% são dos movimentos sociais, um dos principais 

participantes também são as comunidades com 21%, professores equivalem a 4%, os que não 

informaram representam a penas 4% e outros 2%. Em número bastante representativo, os 

estudantes assumem o papel de representação das universidades e escolas engajadas com o 

compromisso social e atuantes em prol das minorias, acompanhado dos professores que também 

somam neste engajamento.  

 As outras duas porcentagens mais representativas concerne aos militantes que 

participam de algum movimento social, destacando a articulação e presença desses movimentos 

na participação e concretização dos eventos, seguido da presença massiva da comunidade, 

dando significância a resistência e destacando a importância da participação dos sujeitos 

acometidos e subalternizados na própria luta por seus direitos, que está sendo acentuada e se 

concretiza através dos atos que participam e estão presentes, como nesse caso a romaria.  

Gráfico 2 - Identificação do público por categorias 

Fonte: Letícia Gabrielle Batalha do Nascimento, 2019. 
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 Os gráficos 3 e 4 nos revelam de maneira quali/quantitativa os motivos que levaram os 

participantes a agregar a Romaria da Chapada. Eles expressam uma dinâmica interessante 

relacionada a articulação da Romaria com os movimentos sociais e do grande papel político e 

social que o ambientalista Zé Maria do Tomé desempenhou no território da Chapada do Apodi. 

 Para esclarecimento, os gráficos 3 e 4 são bastante parecidos nas perguntas e em algumas 

respostas, então para evitar dúvidas, fizemos uma síntese das respostas que são semelhantes.  

 Os gráficos a seguir representam a importância que a romaria tem para os participantes 

e para a região (gráfico 3) e o motivo pelo qual aqueles sujeitos estão presentes na luta (gráfico 

4). A importância da romaria para os sujeitos e região primeiramente vem representada com 

39% daqueles que apontam a história/memória de Zé Maria do Tomé como principal motivo, 

seguido de 26% para fortalecer a luta contra o agronegócio, 15%  para fortalecer a luta e as 

resistências na região, e também sendo representado por 14% o apoio aos movimentos sociais, 

e 5% dizem ser importante pela causa religiosa. 

Gráfico 3 – Qual a importância da Romaria 

Fonte: Letícia Gabrielle Batalha do Nascimento, 2019. 

 

  A motivação da participação dos sujeitos não diverge em números muito significativos 

em relação as respostas obtidas no gráfico anterior, porém destaca um balanceamento entre os 

resultados. Como podemos observar na figura (gráfico 4) as três principais respostas estão com 

resultados bastantes semelhantes, que se destacam em 28% a preservação da história/memória 

de Zé Maria do Tomé, 23% para fortalecer a luta contra o agronegócio, 25% para apoiar os 

movimentos sociais e 10% para fortalecer  a luta e resistências na região. Além de destacarmos 

as principais respostas com porcentagem mais significativa, ainda obtemos com 5% o fator da 
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curiosidade, 4% a convite de amigos e parentes, 3% por ser ato religioso e 1% para cumprir 

atividades acadêmicas.  

Gráfico 4 – Porque os sujeitos estavam participando da Romaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Letícia Gabrielle Batalha do Nascimento, 2019.  

 Evidenciamos que as principais motivações se referem a história e memória de Zé Maria 

para que ela nunca seja esquecida, seguido do fortalecimento da luta contra o agronegócio na 

Chapada do Apodi. Destacamos dois principais pontos para o fortalecimento da rede de agentes 

que atuam no Baixo Jaguaribe, trazendo a importância que a articulação que dos sujeitos podem 

fortalecer progressivamente a luta contra as injustiças ambientais inertes na região, ressaltando 

a importância do papel de Zé Maria para a resistência da disseminação do agronegócio.  

 O apoio aos movimentos sociais também é um dos principais motivos pelo qual os 

sujeitos participam e se engajam nas manifestações sociais, e nesse enfoque fortalecendo a luta 

na região do Baixo Jaguaribe, caracterizando uma teia de sujeitos que mesmo não pertencentes 

a movimentos sociais ou universidade, possuem um senso crítico e político sobre a temática, 

ocasionando um maior  contingente de apoio as articulações sociais em prol da defesa do 

território, e da asseguração dos direitos dos camponeses e camponesas.  

  

Considerações finais 

 

 Observamos que existe uma “rede política territorial de resistência” (SILVA, SANTOS, 

NASCIMENTO, 2011), organizada na Chapada do Apodi e região do Baixo Jaguaribe, que tem 

o objetivo principal de enfrentamento à expansão do agronegócio. Os sujeitos articulados 

internamente nessa rede são responsáveis por pensar e planejar importantes ações políticas, as 
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quais expressam a resistência aos processos da classe dominante ruralista na região. Entre as 

ações promovidas, a da Romaria da Chapada se apresenta como um dos espaços que mais 

agregam os diferentes segmentos da sociedade, unindo os movimentos sociais, universidades, 

grupos de pesquisa, sindicatos, moradores do campo e da cidade, dentre outros, etc. entorno do 

debate social e político na região. 

 As observações feitas durante todo o processo da pesquisa evidenciam o importante 

papel da Romaria, revelando os conflitos por água, terra e territórios na Chapada. Podemos 

notar que as dimensões espaciais da representação da Romaria são traçadas para muito além do 

campo religioso, assumindo um caráter expressamente político. As disputas territoriais 

marcadas por mortes e conflitos diretos, cuja ação está diretamente ligada à violência, são 

estopins para manifestações de resistências de maiores proporções como a Romaria da 

Chapada, agregando comunidades e movimentos sociais na busca por um território onde seus 

direitos sejam respeitados e a justiça assegurada.  

 Por fim, cabe mencionar que a pesquisa salientou os principais perfis presentes na luta 

e resistência na Chapada do Apodi e região do Baixo Jaguaribe, que colaboram para a 

reinvindicação dos direitos e da justiça social dos camponeses(as) afetados pelas problemáticas 

oriundas da presença do agronegócio na Chapada do Apodi.  
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A PRODUÇÃO DO ABACAXI COMO ESTRATÉGIA DE REPRODUÇÃO SOCIAL 

CAMPONESA NA VILA DE CONDEIXA EM SALVATERRA/PA 

 

Katarina Fagundes Aragão1 
Cátia Oliveira Macedo2 

Introdução 
 
  As diversas formas de apropriação do espaço agrário brasileiro têm nos proporcionado 

observar e construir ricos debates ao longo do tempo. Neste contexto, destaca-se o processo de 

modernização da agricultura como um dos grandes responsáveis pela (re)estruturação da 

dinâmica do campo, nas relações sociais e territoriais entre os diferentes os agentes, macro e 

micro. Assim, suscitar o debate acerca do campo no século XXI envolve apontar as principais 

transformações observadas nos últimos anos, sinalizando para questões como a formação 

territorial de monopólios, expansão de fronteiras, o processo de internacionalização da economia 

(OLIVEIRA, 1998) e o próprio desenvolvimento desigual e combinado que permite, de forma 

contraditória, a reprodução de formas não capitalistas de produção. 

  A definição do “ser camponês”, enquanto sujeito, e seu papel na sociedade, ainda 

constitui um debate bastante atual e também contraditório, uma verdadeira mistificação 

(SHANIN, 2005). Há quem desconsidere a existência do campesinato, rejeitando o que propõe 

Marx (1986) quando este diz que além da burguesia e do proletariado existe uma terceira classe 

social, formada pelos camponeses. Contudo, há uma linha teórica que defende que apesar de 

constituir uma classe, o campesinato está fadado ao desaparecimento pois este não se encaixa na 

lógica capitalista e tende a se tornar dependente do mercado, desta forma, acreditam na inevitável 

proletarização dos camponeses (KAUTSKY, 1980). Em contrapartida, outros teóricos acreditam 

na recriação do camponês, à medida em que este desenvolve estratégias de (re)produção, 

geralmente baseadas em uma ordem moral (WOORTMANN, 1990), para permanecer inserido 

no sistema capitalista, sem abandonar, no entanto, sua essência campesina.  Mas apesar de todas 

contradições que envolvem a sua caracterização, é consenso afirmar que o camponês é um sujeito 

 
1 Discente do curso de Licenciatura Plena em Geografia na Universidade do Estado do Pará. Membro do Grupo 
de Pesquisa Territorialização Camponesa na Amazônia (GPTECA). E-mail: katarina_fagundes@hotmail.com.  
2 Professora da Universidade do Estado do Pará (UEPA/PPGG) e do Instituto de Educação Federal do Pará 
(IFPA/ProfEPT). Doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (USP). Coordenadora do Grupo 
de Pesquisa Territorialização Camponesa na Amazônia (GPTECA). E-mail: ccatiammacedo@gmail.com.  
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das dinâmicas de produção que envolvem diretamente a terra, abarcando ainda outros elementos 

essenciais, como o trabalho e a família. O campesinato, assim, configura um modo de vida.  

  Considerando as transformações na agricultura camponesa no advento do século XXI, 

busca-se discutir a reprodução camponesa na vila de Condeixa, situada no município de 

Salvaterra (PA), a partir da produção do abacaxi, símbolo da economia salvaterrense. Contudo, 

é preciso pensar para além do aspecto econômico, valorizando a carga social e simbólica presente 

no processo produtivo. 

  Tendo em vista a principal inquietação desta pesquisa, que está centrada nas dinâmicas 

de produção, durante entrevistas realizadas com agricultores de Condeixa, sujeitos deste estudo, 

soube-se que nos últimos anos a produção de abacaxi em outras localidades aumentou 

significativamente, tornando a concorrência muito grande e o mercado consumidor insuficiente. 

A permanência nas roças é imprescindível para garantir o sustento das famílias, logo, para 

continuar produzindo, observa-se o assalariamento, a diversificação da produção e até mesmo a 

introdução de agrotóxicos e adubos químicos no cultivo do abacaxi. Os relatos também indicam 

os efeitos negativos da ausência de uma associação organizada. 

Assim, num esforço de uma leitura menos economicista e mais humanizada, busca-se 

apreender de que forma os camponeses da vila de Condeixa utilizam estratégias para resistir 

frente a expansão capitalista no campo e ao mesmo tempo garantir seu modo de vida e (re)afirmar 

sua territorialidade. 

 

Salvaterra, terra de abacaxi: o território da pesquisa 

 

Situado na microrregião do Arari3, o município de Salvaterra possui a menor extensão 

territorial do arquipélago do Marajó, 1.039 km². Seu passado histórico remonta à chegada de 

jesuítas por volta do século XVI na vila de Monsarás, onde acredita-se ter sido a primeira sede 

do município. Além da sede, é composto por diversos quilombos4 e vilas, dentre as maiores estão 

Joanes, Monsarás e Condeixa, lócus desta pesquisa. A economia se expressa a partir da pesca, 

comércio e agricultura. Segundo dados do IBGE (2017), entre lavoura temporária e lavoura 

 
3 Segundo o IBGE (1990), a ilha do Marajó subdivide-se em três microrregiões: Arari, Portel e Furos de Breves. 
4 O município de Salvaterra abriga, ao todo, quinze comunidades quilombolas. São elas: Bacabal, Bairro Alto, Boa 
Vista, Pau Furado, Vila União, Salvá, Campina, Caldeirão, Mangueiras, Providência, Deus Ajude, São Benedito, 
Paixão, Siricari e Rosário. (BARGAS; CARDOSO, 2015). 
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permanente, os principais produtos agrícolas cultivados e de maior rentabilidade são: açaí, côco-

da-Baía, arroz com casca, mandioca e abacaxi, este último, símbolo municipal.  

Fundada em 9 de setembro de 1917, a vila de Condeixa (FIGURA 1), situada à 25 km 

da sede de Salvaterra, possui cerca de 2.572 habitantes (IBGE, 2010) e 308 residências. 

Apresenta características de zona urbana com a rua principal asfaltada, praça, salão 
do Festival do Abacaxi e da festa do Divino Espírito Santo, Igreja católica e salão 
paroquial, quatro igrejas protestantes, dois campos de futebol, escolas de ensino 
infantil e fundamental maior, com uma quadra de esportes, posto de saúde e seis 
comércios, além da fábrica de beneficiamento do arroz [...] e o porto ao qual recebe 
mercadorias vindo de Belém através de barcos fretados. (SANTOS, 2019).  

 

A economia mais expressiva é a agricultura, onde as atividades agrícolas 

desenvolvidas estão majoritariamente ligadas à produção familiar. De acordo com dados cedidos 

pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará – ADEPARÁ de Salvaterra, há 240 agricultores 

regularizados no polo de Condeixa, que compreende, além de Condeixa, as vilas de Maruacá, 

São Marcos, Cachoeirinha e Júlio. 

FIGURA 1: Mapa de localização da vila de Condeixa. 
Fonte: Autoras, 2019. 

 Na vila de Condeixa, a maior parte da população desenvolve atividades agrícolas, em 

sua maioria ligadas à produção do abacaxi, no entanto, observa-se a prática de trabalho acessório 
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(TAVARES DOS SANTOS, 1978) por parte das famílias, uma vez que só a roça não é mais 

suficiente. Assim, têm-se camponeses que atuam como vigias de escola, dono de bar, mecânico 

entre outras atividades, nos mostrando a presença do assalariamento como uma estratégia de 

complemento da renda familiar.  

 Sob a ótica do método qualitativo, este estudo foi desenvolvido a partir de pesquisa de 

campo de cunho exploratório, observação participante, análise bibliográfica e documental, bem 

como registros fotográficos. Durante a realização desta pesquisa foram visitadas várias 

propriedades, no entanto, os relatos são referentes apenas a cinco unidades familiares, 

representadas por cinco camponeses que participaram das entrevistas, os quais serão aqui 

chamados de camponeses A, B, C, D e E. Apesar do número reduzido de famílias entrevistadas, 

foi possível compreender de que forma se estabelecem as dinâmicas de produção, como a tríade 

terra-trabalho-família se relaciona e como a produção do abacaxi pode ser apontada enquanto um 

elemento constituinte da reprodução camponesa. 

 

Alguns parâmetros sobre a reprodução social camponesa 
 
  O campesinato configura a principal relação não capitalista de produção, representando 

a dinâmica desigual e combinada que é própria do capitalismo. De acordo com Camacho (2014), 

o campesinato é marcado pela flexibilidade de adaptação com a finalidade de 
reproduzir material e culturalmente, o seu modo de vida. Este modo de vida camponês 
não é tipicamente capitalista, pois não tem como fundamento principal a acumulação, 
mas sim a ajuda mútua, característica que marca as comunidades camponesas. O 
princípio fundamental do campesinato é a reprodução material e cultural familiar, por 
meio da produção para subsistência e a venda do excedente dessa produção 
(CAMACHO, 2014). 

   

  Não obstante, neste universo da reprodução do capital é ímpar discutir a agricultura e 

seu processo de modernização sob a dimensão da fronteira, considerando, para além do 

econômico, seu caráter de encontro e conflito (MARTINS, 1996) entre indivíduos, espaços e 

temporalidades, aqui, especialmente, no recorte geográfico da região amazônica e da ilha do 

Marajó.  

O Brasil é um país particularmente apropriado para estudar a fronteira nessa 
perspectiva. As últimas décadas tem sido uma época em que grupos humanos de 
diferentes tribos indígenas foram contactados pela primeira vez pelos civilizados. Ao 
mesmo tempo, civilizados muito diversificados entre si, com mentalidades muito 
desencontradas a respeito de seu lugar nesse dramático confronto da condição humana 
e de concepções de humanidade: o camponês, o peão, o garimpeiro, o grande 
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fazendeiro, o empresário, o religioso (de diferentes confissões religiosas), o 
funcionário público, o antropólogo. (MARTINS, 1996). 

   

  Para Martins (1997), pensar a Amazônia e a sua questão agrária implica a discussão da 

fronteira e seu caráter territorial e simbólico, bem como a presença das frentes pioneira e de 

expansão, todavia, o debate envolvendo a fronteira, especificamente a amazônica, que costuma 

ser bastante denso e complexo, não constitui um dos objetivos desta pesquisa, apesar de 

configurar um elemento importante para compreender os processos aqui abordados. Desta forma, 

apreende-se a Amazônia enquanto região de fronteira e, portanto, área onde historicamente se 

estabelecem intensos conflitos mediados pela dinâmica de acumulação do capital. 

  Considerando estas inúmeras estratégias de apropriação do capital, pode-se conceber 

que  

o saque, interno e externo, foi o meio mais importante de acumulação primitiva de 
capitais que, desde a Idade Média, tornou possível a aparição de uma nova etapa 
histórica na evolução econômica mundial. Na medida em que se estendia a economia 
monetária, o intercâmbio desigual ia abarcando cada vez mais camadas sociais e mais 
regiões do planeta. (GALEANO, 2012). 

   

  O processo de apropriação territorial e econômica do espaço amazônico não ocorreu de 

forma diferente. A ocupação fundiária sempre esteve ligada a políticas de colonização para uma 

“terra sem homens”. Esta tendência pode ser observada em diferentes momentos, a exemplo do 

regime da concessão de sesmarias pela coroa portuguesa e em seguida, da promulgação da Lei 

de Terras, em 1850, que se tornou um dos primeiros instrumentos legais de expropriação de 

populações tradicionais e legitimação da concentração fundiária. Desde então, muitas outras 

políticas e projetos foram pensados para o desenvolvimento da região. Note-se que a ideia do 

“desenvolver” em questão pertence ao Estado e aos agentes hegemônicos, sob a ótica de uma 

colonialidade, onde a Amazônia ainda é vista de fora. 

  Em meio a este universo de constante expropriação territorial e social e negação de sua 

existência, o campesinato busca estratégias de resistência. Para permanecer se reproduzindo 

socialmente firmam-se na religiosidade, no trabalho, na família, nas festas, e em quaisquer 

elementos que permitam a expressão da campesinidade (WOORTMANN, 1990) e da 

territorialidade que, por sua vez, está intimamente relacionada em como as pessoas usam a terra 

e como elas organizam-se no espaço, e como elas dão sentido ao lugar (SACK, 1986). 
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  A modernização no campo brasileiro traz consigo inúmeras transformações 

(OLIVEIRA, 2007) as quais podem implicar no modo de vida camponês, especialmente no que 

diz respeito aos processos produtivos. Contrapondo a atual imagética da Amazônia, firma-se a 

apreensão da existência de um campesinato que possui inúmeras especificidades. A vila de 

Condeixa, em Salvaterra (PA) é um exemplo desta heterogeneidade.  

 

Abacaxi: produção e reprodução social na vila de Condeixa 
 
  “Do celeiro da flora que é nossa, vem a riqueza, canta a poesia, teu solo promissor e o 

mar nos oferece, o trabalho a ventura a cada dia5”. De acordo com os dizeres, o trabalho na terra 

é uma expressão da identidade salvaterrense, especialmente quando se trata do trabalho para a 

produção do abacaxi, uma vez que este é considerado o símbolo da economia do município. Para 

tanto, trabalhar envolve não somente garantir o sustento individual e/ou coletivo, mas também a 

dimensão simbólica da propriedade, do processo produtivo e das relações sociais e para com a 

natureza, assim, pode-se pensar numa topofilia (TUAN, 1974) deste trabalho.  

O apego à terra do pequeno agricultor ou camponês é profundo. Conhecem a natureza 
porque ganham a vida com ela. [...] Para o trabalhador rural a natureza forma parte 
deles - e a beleza, como substância e processo da natureza pode-se dizer que a 
personifica. Este sentimento de fusão com a natureza não é simples metáfora. Os 
músculos e as cicatrizes testemunham a intimidade física do contato. A topofilia do 
agricultor está formada desta intimidade física, da dependência material e do fato de 
que a terra é um repositório de lembranças e mantém a esperança [...]. (TUAN, 1974). 
 

  

 Típico de regiões tropicais e subtropicais, o abacaxi, in natura ou industrializado, é um 

dos frutos mais apreciados e comercializados no Brasil. Segundo Crestani et al. (2010), por conta 

de sua “coroa”, coube-lhe o título de “Rei dos Frutos Coloniais”, conferido pelos exploradores 

europeus. Existem centenas de cultivares6 desenvolvidas no Brasil (CRESTANI et al., 2010), 

entretanto, o abacaxi produzido em Salvaterra (FIGURA 2) e, especificamente na vila de 

Condeixa, é referente à espécie Ananas comosus, da variedade cultivar Pérola (BARBOSA 

JUNIOR; LOPES, 2018). Destaca-se aqui as características físico-químicas que tornam o fruto 

muito apreciado e de ótima qualidade. 

 
5 Primeira estrofe do Hino Municipal de Salvaterra, de autoria do professor Jaime Corrêa de Assis. 
6 Termo da Botânica utilizado para designar uma variedade de planta cultivada que, a partir de uma espécie natural, 
é submetida a melhoramento genético, apresentando características perfeitamente identificáveis que a distinguem 
de outras variedades. (DICIONÁRIO INFOPÉDIA DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2019). 
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Considera-se, portanto, que o abacaxi produzido no município de Salvaterra é um 
produto de boa qualidade, e, especificamente ao nível de atividade oxidante 
apresentada, ele é uma importante fonte de antioxidantes, talvez mais efetivos do que 
suplementos dietéticos na proteção do corpo contra danos oxidativos, sendo assim, 
recomenda-se seu consumo. (BARBOSA JUNIOR; LOPES, 2018). 

 

FIGURA 2: Abacaxi produzido em Salvaterra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

   

  Em se tratando da produção agrícola, o ciclo do abacaxi (FIGURA 3) dura de 1 ano a 1 

ano e 8 meses, dependendo dos métodos utilizados no cultivo. O preparo da terra, também 

chamado de “roçagem”, que ainda tem como principal técnica o tradicional corte e queima, se 

inicia por volta do mês de julho e vai até meados de setembro, quando começa a plantação. Esta 

por sua vez se estende até janeiro, coincidindo com o período das chuvas na região. Segundo os 

camponeses, é neste momento que o abacaxi começa a “enraizar”, isto é, fixar suas raízes no solo 

garantindo o desenvolvimento. Entre os meses de fevereiro e junho ocorre a adubação, 

usualmente feita com o fertilizante NPK, uma combinação de três substâncias: Nitrogênio (N), 

Fósforo (P) e Potássio (K).  

  Atualmente, a produção do abacaxi baseia-se na safra programada, isto é, a partir do 

processo de indução floral ou “frutagem”, como é conhecido popularmente, o produtor tem 

controle sobre a colheita, podendo escolher o período do ano onde esta será mais lucrativa. A 

indução floral é realizada a partir do carbureto de cálcio, daí os produtores chamarem o processo 

de “carburetagem” (SANCHES; MATOS, 2013). Segundo os relatos, cerca de um mês após a 
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carburetagem já é possível colher os frutos. Assim, esta geralmente ocorre em junho e a colheita, 

posteriormente, em julho. 

FIGURA 3: Ciclo do Abacaxi 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoras, 2019. 

 

Salvaterra é responsável pelo fornecimento de abacaxi que abastece toda a Região 

Metropolitana de Belém. O Censo Agropecuário do Estado do Pará, em 2015, apontava 

Salvaterra como o terceiro maior produtor de abacaxi do estado, totalizando 3,12% da produção. 

No entanto, o mesmo censo, na edição de 2017, mostrou uma queda de posição para o quarto 

lugar, com 2,67% da produção, ultrapassada pelo município de Rio Maria. (BOLETIM 

AGROPECUÁRIO DO ESTADO DO PARÁ, 2015; 2017). Esta diminuição na produção pôde 

ser notada durante as entrevistas.  

“A produção é muita, o mercado que tá hoje oferecendo tem muito muito abacaxi, aí 
o preço cai, tá devagar. Além de ir daqui pra lá, vem de lá pra cá, o abacaxi ele tá em 
tudo, tudo quanto é setor tem abacaxi. A demanda tá muita, é muito abacaxi, tudo por 
aí tem, tudo quanto é lugarzinho tem abacaxi, além de que aqui já tem muito porque 
a produção aqui cresceu muito. Antigamente, quando eu me entendia era Condeixa, 
Condeixa e Camará, agora não, aí pra dentro tem muito abacaxi [...] A fábrica faz falta 
porque aí essa fruta média, o que atrapalha muito é essa fruta miúda e atrapalha muito, 
e eles compravam, porque pra eles servia”. (Entrevista com o camponês A, trabalho 
de campo, 2019). 
“Não tem nada, a gente que tem que fazer o esforço, cada um por si né. Olha, só a 
saca do adubo tá cento e cinquenta, uma saca de adubo. Essa rocinha pega três sacas 
de adubo, ainda tem o carbureto [...] E o gasto é muito grande Deus o livre, eu digo 
assim, mas antes você plantar uma roça pequena que você zele bem do que você fazer 
uma grandona e não ter a condições porque só o adubo é um absurdo né, um absurdo 
de adubo. Aí num tem uma associação de nada [...]”. (Entrevista com o camponês 
B, trabalho de campo, 2019). 
“Aqui já foi a terra do abacaxi. Muitas pessoas levaram o abacaxi pra Floresta do 
Araguaia, Barcarena e assim a produção foi sendo superada. O incentivo lá (Floresta 
do Araguaia) é mais forte”. (Entrevista com o camponês E, trabalho de campo, 
2019). 

   

  Nos últimos anos a produção do abacaxi tem passado por inúmeras transformações e a 

partir dos relatos acima pode-se identificar algumas questões. A disseminação do cultivo no 
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município de Salvaterra é um elemento em destaque. Se antes esta cultura constituía uma prática 

familiar, passada entre gerações, com o cultivo totalmente orgânico e baseado em relações de 

coletividade, recentemente têm se observado um aumento da produção desligada das relações 

familiares, o que nos leva a conclusão de que o abacaxi, para estes novos produtores, é apenas uma 

fonte de renda e não representa nenhuma dimensão simbólica.  

Outro fator para justificar a queda na produção está relacionado aos altos custos do 

processo produtivo e a falta de incentivos para com o pequeno produtor. De acordo com Oliveira 

(1998), “financiamentos obtidos pela agricultura são desiguais” uma vez que estes são destinados 

em função da extensão dos estabelecimentos. 

Em síntese, a realidade sobre os financiamentos agrícolas foi a seguinte em 1985: 
24,2% dos estabelecimentos tinham menos de 10 ha e ficaram com 3,5% dos 
financiamentos, enquanto os estabelecimentos com mais de 1000 ha, que eram 1,5%, 
ficaram com 27,1% dos financiamentos. Isso faz com que tenhamos uma relação 
financiamento/estabelecimento que expressa a seguinte realidade: no Brasil a maior 
parte dos financiamentos agrícolas tem ficado com médios e grandes estabelecimentos 
agropecuários. (OLIVEIRA, 1998). 

   

  De fato, mesmo com o passar dos anos e uma série de políticas agrícolas, este quadro 

não mudou. Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2019), as 

contratações de crédito rural para pequenos produtores foram de 12,7%, 11,7% para médios 

produtores e 75,6% para os “demais” produtores, isto é, latifundiários. 

Tendo em vista a falta de incentivos, ao decidir continuar produzindo o abacaxi, é quase 

primordial que o camponês busque outros rendimentos. Na roça do camponês A, o abacaxi 

permanece como fonte principal de renda, no entanto, há outras espécies cultivadas, como a 

mandioca, côco, banana, graviola, manga, goiaba, ingá, melancia e cupuaçu, nos apontando uma 

diversificação da produção para autoconsumo e comercialização (GUIMARÃES, 2015). 

FIGURA 4: Produção diversificada em Condeixa 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 
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  No entanto, os camponeses B, C, D e E, além da agricultura, desenvolvem outras 

atividades, a exemplo de: vigilância em escolas da vila, mecânico de motocicletas, dono de bar. 

Sejam autônomos ou assalariados, a maioria dos produtores busca outras alternativas para se 

manter. Esta realidade é ressaltada pelo agricultor C: “Não é mais possível depender só do abacaxi, 

é preciso buscar outros meios, outros trabalhos”. Por fim, o enfraquecimento da associação 

contribui para o aumento das dificuldades na produção. Dentre outros motivos, à esta situação 

pode-se atribuir a desativação da fábrica de beneficiamento de abacaxi, cujo prédio foi doado para 

o agronegócio do arroz. 

A produção do abacaxi na vila de Condeixa ganha novos parâmetros, que envolvem 

desde questões econômicas até preocupações ambientais, com a chegada do agronegócio rizicultor 

que afeta o cultivo do abacaxi através do descarte irregular das cascas de arroz, que são levadas da 

fábrica até uma espécie de “lixão” à céu aberto, onde as cascas ainda com resíduos químicos 

utilizados no processo de beneficiamento são descartadas diretamente no solo próximas à 

vegetação existente e inúmeras roças de abacaxi. Justiça ambiental é, portanto, uma noção 

emergente que integra o processo histórico de construção subjetiva da cultura dos direitos 

(ACSELRAD, 2010), logo, pensar a questão socioambiental também é um ponto relevante neste 

debate. 

Sobre a introdução de agrotóxicos na produção, os relatos mostram que até 

aproximadamente vinte anos atrás não era necessária a utilização destes produtos, exceto o 

carbureto de cálcio, que tradicionalmente é usado para a indução floral. Segundo os camponeses: 

“Há uns quinze anos atrás, o abacaxi, a gente não usava isso aqui ó, esses produtos aí 
porque a terra era boa e não tinha esse tipo de doença né, então devido vai no caminhão 
pra Ceasa, vem, assim como vai vem muita coisa, é igual uma doença contaminosa 
entendeu. É um vírus que tá vindo assim, que a gente não sabe, o pessoal usa muita 
coisa, então é o que tá acontecendo agora. Quer dizer, o abacaxi pra nós aqui ele só 
vai no adubo, é com agrotóxico [...] Então aqui pra trabalhar com abacaxi tá assim 
agora, quer dizer se você plantar ele, esperar cinco meses pra adubar você perde o 
tempo”. (Entrevista com o camponês C, trabalho de campo, 2019). 
“Olha é obrigado a gente jogar, atualmente é obrigado usar o agrotóxico porque tem 
muita abelha. Muito tempo atrás não tinha, mas agora se não fizer isso [...]”. 
(Entrevista com o camponês D, trabalho de campo, 2019). 
“Vinte anos atrás começou a dar a praga [...] aí algumas pessoas fazem, sabe que é 
errado né, mas diz que é acostumado. Mas tem que usar porque senão é difícil colher, 
quem não fizer isso corre risco de não colher [...]”. (Entrevista com o camponês E, 
trabalho de campo, 2019). 

 

O debate do uso de agrotóxicos e a chamada violência silenciosa é suscitado por 

Bombardi (2013), que aponta para uma nova dinâmica de subordinação da renda da terra. Neste 
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sentido, os camponeses reconhecem os riscos de contaminação a partir dos agrotóxicos, mas não 

veem outra saída a não ser utilizá-los, pois “quem não se rende ao veneno perde o tempo”, ou seja, 

perde o tempo onde a produção é mais lucrativa, logo, não pode garantir seu sustento. 

A heterogeneidade do campesinato é um convite para explorar particularidades nos 

diferentes lugares. As relações sociais, a cultura, a religiosidade e as festas são elementos que 

podem expressar simultaneamente a resistência e a reprodução camponesa. Em Condeixa, os 

jovens aprendem desde cedo a valorizar e a reproduzir a sua existência e para isso são envolvidos 

nas várias atividades existentes na comunidade como: vendas de cupuaçu, bacuri, trabalho no 

açougue, entre outros. O trabalho exercido contribui para a garantia de vida, através da plantação 

e colheita do abacaxi e também da pesca artesanal (AZULAY; SANTOS, 2008).  

A terra, a família e o trabalho constituem valores importantes para a reprodução social. 

Para Woortmann (1990), o significado da terra é o significado do trabalho e o trabalho é o 

significado da família, como o é, igualmente, a terra enquanto patrimônio. Mais que objeto de 

trabalho, a terra é o espaço da família. Segundo pesquisa realizada por Azulay e Santos (2008) 

com jovens de Condeixa, os sonhos dos meninos correspondem ao desejo de casar e trabalhar 

como pescador, ou agricultor. Já as meninas, a maioria possui como projeto de futuro o casamento 

e filhos. Através do trabalho, buscam se tornar independentes de seus pais e construir suas famílias. 

A relação entre pai e filho é também simbolizada pelo tempo: o primeiro doa ao filho 
que está se tomando adulto um tempo para que ele possa, pelo trabalho, acumular os 
recursos necessários ao casamento. Diz-se que o pai “dá o tempo”. Com o casamento, 
o pai doa o chão de roça e o chão de morada isto é, os espaços onde irá se desenvolver 
um novo tempo de família. (WOORTMANN, 1990). 

 
Na vila de Condeixa a festa pode ser apontada como um elemento-chave para 

compreender as dinâmicas de produção. Usualmente trabalho e festa/lazer se diferem, no entanto, 

para Brandão (2009) 

entre uma situação e outra, o trabalho e a festa, a produção e a celebração, uma 
diferença simples e quase romântica estaria dizer que, pelo menos para o caso de 
trabalho rural, o trabalho gera os frutos da terra, e a festa camponesa celebra os seres 
– humanos, naturais ou sobrenaturais – por meio dos quais acredita-se ou sabe-se que 
os frutos são gerados. (BRANDÃO, 2009). 

 
Em julho de 1985 foi organizada a primeira edição do Festival do Abacaxi (AZULAY; 

SANTOS, 2008), uma festividade no período da safra com a finalidade expor os resultados da 

produção. Realizado na sede da associação, o festival promove a venda do abacaxi in natura, bem 

como iguarias derivadas do fruto (bolos, sucos, doces, entre outros). No entanto, além da 
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comercialização, há festas de aparelhagem7, desfile de misses, corridas de bicicleta, canoagem e a 

disputa de futebol para os jovens de Condeixa. O festival sempre atraiu um grande público, de 

Salvaterra e das cidades vizinhas, Soure e Cachoeira do Arari, no entanto, com o passar do tempo 

houve o enfraquecimento da associação e o festival foi perdendo as forças, porém nunca deixou 

de ser realizado. 

Apesar da safra ser colhida no mês de julho, os camponeses relataram que em virtude 

de decisões políticas o festival foi transferido para o mês de setembro, gerando grande 

descontentamento entre os produtores e, assim permaneceu durante muitos anos. Contudo, em 

2019, após a reunião entre pessoas da comunidade, que inclusive estão buscando retornar às 

atividades da associação, o festival foi realizado no mês de julho. 

Como é possível observar, em Condeixa a produção do abacaxi é motivo de celebração. 

A existência de um festival, além de comemorar a safra também celebra a garantia do sustento de 

famílias e os saberes passados “de pai pra filho”, de geração em geração. É um momento de 

sociabilidade entre a comunidade, de orgulho ao expor os resultados de mais de um ano de 

dedicação árdua na terra, pois “do plantio à colheita todo dia tem serviço”. 

 

Conclusão 

 

Apesar de todas contradições que envolvem a sua caracterização, é consenso afirmar 

que o camponês é um sujeito das dinâmicas de produção que envolvem diretamente a terra, 

abarcando ainda outros elementos essenciais, como o trabalho e a família. E assim vai se 

constituindo a agricultura camponesa, uma atividade econômica, mas também um modo de vida.  

Cada família camponesa é quase autossuficiente; ela própria produz inteiramente a 
maior parte do que consome, adquirindo assim os meios de subsistência mais através 
de trocas com a natureza do que do intercâmbio com a sociedade. Uma pequena 
propriedade, um camponês e sua família [...]. (MARX, 2011). 

 

 
7 As festas de aparelhagem, de modo geral, inserem-se no conjunto de modalidades festivas associadas à atuação 
das chamadas aparelhagens, empreendimentos identificados pela utilização de suntuosos aparatos eletrônicos, 
sonoros e visuais; diferenciados pelo “estilo” de festas que propõem; pelo público que atraem e por suas dimensões 
e feições diversas. Algumas, as menores, podem incluir (além do DJ) apenas um par de amplificadores e alguns 
aparelhos como toca-cd, computador, MP3 e equalizadores – geralmente presentes em festividades comunitárias, 
confraternizações profissionais, bares, bingos dançantes, aniversários e demais eventos de proporções 
relativamente menores. (LIMA, 2016). 
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A terra é palco da interação entre homem e natureza, mas também das relações sociais, 

da(s) identidade(s) e das memórias. Para além de um chão, é sinônimo de luta, luta esta da qual a 

agricultura camponesa não costuma abrir mão, uma vez que plantar e colher também são atos 

políticos e de resistência. 

Faz-se necessário apreender que historicamente, a produção agrícola por meio da 

agricultura camponesa esteve presente na região da Ilha do Marajó. Mas não somente a produção 

em si, também é importante apreender a forma de organização campesina, considerando as 

mudanças na dinâmica agrária no advento do século XXI. 

Em Salvaterra, mais especificamente na vila de Condeixa, o abacaxi possui uma carga 

social e simbólica de grande importância e constitui o principal resultante da produção agrícola. 

No entanto, observa-se que  

as famílias que residem no meio rural, de um modo geral, estão procurando 
diversificar cada vez mais sua produção e comercializar seus produtos diretamente 
com seus fregueses, e esse fator é tido como estratégia de assegurar os rendimentos 
necessários para sustentar sua família e manter sua propriedade. (GUIMARÃES, 
2015). 

 

Assim, assalariamento, diversificação do consumo e a introdução de agrotóxicos são 

estratégias desenvolvidas pelos camponeses para permanecer nas lavouras e resistir aos altos 

custos que o mercado impõe sobre os insumos necessários à produção. Uma vez que há sucesso 

na safra, através de um festival celebram o trabalho no solo e (re)afirmam sua territorialidade 

(SACK, 1986), a campesinidade, a relação íntima com a terra, o trabalho, a família 

(WOORTMANN, 1990) e a produção do abacaxi. 

 

Referências 

ACSELRAD, H. Ambientalização das lutas sociais - o caso do movimento por justiça ambiental. 
Estudos Avançados, São Paulo, v. 24, n. 68, p.103-119, 2010.  

AZULAY, D. C; SANTOS, C. F. S. Juventude Marajoara: educação no cotidiano e projetos de 
vida de jovens da vila de Condeixa em Salvaterra-PA. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Licenciatura em Pedagogia) - Universidade Federal do Pará, Soure, 2008.  

BARBOSA JUNIOR, A. S.; LOPES, D. P. Perfil físico-químico, compostos fenólicos e 
atividade antioxidante do Ananas comosus (L.) Merril cultivar pérola produzido em 
Salvaterra-PA. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura Plena em Ciências Naturais 
– com Habilitação em Química) - Universidade do Estado do Pará, Salvaterra, 2018. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 02 – Mobilização Camponesa na América-Latina 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

889 
 

BARGAS, J. K. R.; CARDOSO, L. F. C. e. Cartografia social e organização política das 
comunidades remanescentes de quilombos de Salvaterra, Marajó, Pará, Brasil. In: Boletim do 
Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 10, n. 2, p. 469-488, maio/ago, 2015.  

BOMBARDI, L. M. Violência Silenciosa: o uso de Agrotóxicos no Brasil. In: Anais do VI 
Simpósio Internacional de Geografia Agrária: Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 
2013. 

BRANDÃO, C. R. O trabalho como festa: algumas imagens e palavras sobre o trabalho camponês 
acompanhado de canto e festa. In: GODOI, E. P; MENEZES, M. A; ACEVEDO MARIN, R. E. 
(Orgs.). Diversidade do campesinato: expressões e categorias: construções identitárias e 
sociabilidades. São Paulo: Editora UNESP; Brasília, DF: Núcleo de Estudos Agrários e 
Desenvolvimento Rural, v. 1, 2009. 337p. 

CAMACHO, R. S. Algumas considerações acerca do modo de vida camponês. In: X Fórum 
Ambiental da Alta Paulista. v. 10, n. 10, p. 1-16, 2014. 

CRESTANI, M.; BARBIERI, R.L.; HAWERROTH, F.J.; CARVALHO, F.I.F.; OLIVEIRA, A. 
C. Das Américas para o Mundo - origem, domesticação e dispersão do abacaxizeiro. Ciência 
Rural, Santa Maria, v. 40, n. 6, p. 1473-1483, 2010. 

CULTIVAR. In: Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2019. 
Disponível em: <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/cultivar>. Acesso em: 
13 de jun. de 2019. 

CRÉDITO RURAL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2019. Disponível 
em: http://www.agricultura.gov.br/assuntos/politica-agricola/credito-rural. Acesso em: 20 de ago. 
de 2019. 

GALEANO, E. Veias abertas da América Latina. Tradução de Sergio Faraco. Porto Alegre: 
L&PM, 2012. 

GUIMARÃES, A. R. A produção de abacaxi: estratégias de reprodução da agricultura familiar 
no município de Monte Alegre de Minas (MG). 2015. 152 p. Dissertação (Mestrado em Geografia) 
- Universidade Federal de Goiás, Catalão, 2015. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Divisão regional do Brasil em 
mesorregiões e microrregiões geográficas. Rio de Janeiro, 1990. 

________. Brasil em síntese: Salvaterra, c2017. Disponível em: < 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/salvaterra/panorama>. Acesso em: 22 de mai. de 2019. 

________. Censo demográfico 2010: características gerais da população, religião e pessoas com 
deficiência. Rio de Janeiro, 2010.  

KAUTSKY, K. A questão agrária. São Paulo: Proposta Editorial, 1980. 3 ed. 184 p. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 02 – Mobilização Camponesa na América-Latina 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

890 
 

LIMA, A. F. A moda das aparelhagens: festa e cotidiano na capital paraense. Ponto Urbe, São 
Paulo, v. 19, 2016. Disponível em: http://journals.openedition.org/pontourbe/3252. Acesso em: 30 
de abr. de 2019. 

MARTINS, J. S. Fronteira: a degradação do outro nos confins do humano. São Paulo: Hucitec, 
1997. 213 p. 

______. O tempo da fronteira: retorno à controvérsia sobre o tempo histórico da frente de expansão 
e da frente pioneira. Tempo Social: São Paulo, v. 8, p. 25-70, mai.,1996. 

MARX, K. O 18 brumário de Luís Bonaparte. São Paulo: Boitempo, 2011. 

______. O Capital: livro III, vol. III, tomo 2. São Paulo: Nova Cultural, 1986. 

OLIVEIRA, A. U. de. Modo capitalista de produção, agricultura e reforma agrária. São 
Paulo: Labur Edições, 2007. 

______. A geografia agrária e as transformações territoriais recentes no campo brasileiro. In: 
CARLOS, A. F. A. (Org.). Novos caminhos da geografia. São Paulo: Contexto, 1998.  

PARÁ. Boletim agropecuário do Pará. Belém: FAPESPA, 2015. 

______. Boletim agropecuário do Pará. Belém: FAPESPA, 2017. 

SACK, R. D. Territorialidade humana: teoria e história. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1986. 

SANCHES, N. F.; MATOS, A. P. de (Ed.). Abacaxi: o produtor pergunta, a Embrapa responde. 
Brasília: Embrapa, 2013. 2. ed. 196 p. 

SANTOS, S. M. Levantamento etnobotânico das espécies frutíferas da comunidade rural vila 
de Condeixa, município de Salvaterra, Marajó-PA. Trabalho de Conclusão de Curso. 
(Licenciatura em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Pará, Soure, 2019. 

SHANIN, Teodor. A definição de camponês: conceituações e desconceituações - o velho e o novo 
em uma discussão marxista. Revista NERA, Presidente Prudente, n. 7, p. 1-21, jul./ dez, 2005. 

TAVARES DOS SANTOS, José Vicente. Colonos do vinho: estudo sobre a subordinação do 
trabalho camponês ao capital. São Paulo: HUCITEC, 1978. 182 p. 

TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. São 
Paulo: DIFEL, 1974. 

WOORTMANN, K. “Com parente não se neguceia” - o campesinato como ordem moral. In: 
Anuário Antropológico/87. Brasília: Editora Universitária de Brasília/Tempo Brasileiro, p. 11-73, 
1990.  

 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 02 – Mobilização Camponesa na América-Latina 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

891 
 

 
JOSUÉ, JULIÃO E AS LIGAS:  

R-EXISTENCIAS CAMPONESAS 

 
Thiago França Simonetti1 

Bruno Maia Halley2 
 

 
 

Notas Iniciais 

Mistos de teóricos e ativistas sociais do/no Brasil desde meados do século XX, Josué de 

Castro e Francisco Julião destacaram-se, sobretudo, por suas trajetórias marcadas pela 

contestação e pela denúncia das mazelas sociais, reveladoras de um engajamento e luta político-

social que os distinguiram entre os seus contemporâneos. Ao desencastelarem temas como 

fome, reforma agrária e miséria, mostraram-se na vanguarda do seu tempo, revelando-se em 

matrizes às análises críticas pautadas no compromisso com o social. Entretanto, tais matrizes 

tornar-se-iam ignoradas em face às tramas de poder do regime que instalou-se no Brasil a partir 

de 31 de março de 1964 – o Golpe Militar. 

Nesse sentido, o presente trabalho constitui uma ligeira contribuição à retomada destes 

dois ativistas, partindo da desconstrução de mitos em torno do médico, geógrafo e deputado 

estadual Josué de Castro, e do advogado e deputado federal Francisco Julião, e, 

consequentemente, da elucidação de suas práticas sociais empreendidas a favor da causa 

camponesa no Nordeste brasileiro, no período que antecedeu o golpe. Na esteira desta análise, 

o texto aportar-se-á na relação entre Julião e Josué, pautada na questão agrária, e, por 

conseguinte, nos seus livros dedicados ao movimento rural das Ligas Camponesas no Nordeste 

brasileiro: O que são as Ligas Camponesas (1962) e Sete Palmos de Terra e um Caixão (1965), 

respectivamente.  

Consubstanciando essas leituras, também revisitar-se-á os escritos desenvolvidos por 

Manuel Correia de Andrade (1997), João Pedro Stédile (2002), Vandeck Santiago (2004) e 

 
1 Graduando em Geografia Bacharelado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte/Campus Natal, 
thiagofsimonetti@gmail.com  
2  Orientador do Trabalho de Iniciação Científica. Doutor em Geografia pela Universidade Federal Fluminense e 
Professor Substituto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/Campus Natal, bhalleype@gmail.com  
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Ariovaldo Umbelino de Oliveira (1994), em suas distintas perspectivas sobre a trajetória das 

Ligas surgidas no final da década de 1940 até seu desfecho com os anos de chumbo. Neste 

interstício, revisita-se as trajetórias de Josué e Julião, e, em seguida, o cruzamento de seus 

caminhos entre as décadas de 1950-60, período de maior expansão e resistência das Ligas, mas 

também do seu aniquilamento com o advento do regime repressor, que resultou, entre outras 

coisas, nos exílios de Josué e Julião.  

Josué e Julião: teóricos e ativistas sociais das Ligas Camponesas 

Discorrer sobre Josué de Castro se constitui tarefa honrosa. Trata-se, pois, de um exímio 

pensador e ativista da causa humana no Brasil, e, por que não, no mundo. A maior preocupação 

de Josué foi o combate da fome no mundo. Dedicou-se a entender as mazelas deste fenômeno 

social, tornando uma devoção em sua vida. Nascido no Recife, em 1908, Josué teve seu 

primeiro contato com a fome ainda quando criança, nos mangues do rio Capibaribe, no quintal 

de sua casa na Madalena, bairro do Recife. Neste ambiente anfíbio, Josué teve sua 

“alfabetização” inicial, desvelando a fome na “sociedade dos caranguejos” formada por homens 

e mulheres que ali residiam em casebres de barro batido a sopapo e folhas de flandres – os 

mocambos, sobrevivendo das ofertas da maré, em especial a carne do caranguejo (CASTRO, 

2003).  

Tempos depois, Josué enxergou a forme nos alagados do Recife a partir de um ciclo 

ecológico, o “ciclo do caranguejo”, com homens e mulheres vivendo sob uma espécie de 

mimetismo, sobrevivendo do caranguejo e se assemelhando a ele. O olhar biológico de Josué 

estava associado à sua formação médica. Após concluir o curso secundário no Recife, o jovem 

Josué estudou Medicina na Bahia, concluindo o curso na antiga Universidade do Brasil (atual 

Universidade Federal do Rio de Janeiro), aos 20 anos de idade. Além de aluno, foi professor da 

Faculdade de Medicina, ajudando a fundar o Instituto de Nutrição no Rio de Janeiro 

(CARVALHO, 2001).  

Neste centro acadêmico acabou associando os estudos nutricionais aos métodos da 

moderna Geografia, percebendo que o fenômeno da fome era antes de tudo um problema 

biossocial das estruturas econômicas defeituosas, dando-lhe status político, a despeito daqueles 

que a queriam ver como um fenômeno eminentemente natural (CARVALHO, 2001). Josué 

vislumbrou que a geografia poderia fornecer um enorme contribuição para se compreender os 
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fatores da fome, e, por conseguinte, possíveis soluções, principiando por espacializar o 

fenômeno.  

Ancorado nos métodos da geografia, Josué de Castro publica sua célebre Geografia da 

Fome, em 1946, pautada na regionalização da fome no Brasil, identificando áreas de fomes 

epidêmica, endêmica e de subnutrição crônica. O livro constitui-se no primeiro alerta sobre a 

fome, desconstruindo mitos e quebrando tabus construídos pelas elites político-econômicas que 

tentavam escamotear a fome no país. Josué compreendeu a fome como um produto fabricado 

por uns homens contra outros homens dentro de estruturas econômicas dominantes em cada 

região do território nacional. Ele revelou as causas e as consequências desta mazela social no 

Brasil. 

Em 1951, Josué publica Geopolítica da Fome, evidenciando o problema da carência 

nutricional humana em escala planetária. O geógrafo percebeu que a fome não era uma 

exclusividade brasileira, ou ainda, latino-americana. Era um problema de ordem mundial. Seus 

escritos sobre a fome tinham um propósito maior, de caráter humanitário. Josué buscava 

denunciar a pobreza como criação dos sistemas sociais historicamente gerados e alertar a 

opinião pública brasileira e do Terceiro Mundo contra as falácias das políticas de 

desenvolvimento econômico que enfatizavam o crescimento industrial e ignoravam a 

agricultura voltada para a produção de alimentos, bem como os angustiantes problemas do 

homem do campo, o agricultor expropriado da terra e de seus instrumentos de trabalho 

(LINHARES, 2007). 

Josué era defensor incontestável da vida camponesa e da implementação de uma ampla 

reforma agrária no território brasileiro como uma maneira de reparar os desníveis de renda e 

criar uma enorme celeiro agrícola para o mundo. Suas ações de um homem da ciência associada 

às incansáveis ações em prol ao combate da fome, o levaram ao cargo de Presidente do 

Conselho da Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO), entre 

1952 e 1955. Antes, a serviço da “Era Vargas”, foi nomeado chefe do Serviço Central de 

Alimentação do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, professor da 

Universidade do Distrito Federal, dirigente do Serviço de Alimentação da Previdência Social – 

SAPS, diretor do Serviço Técnico de Alimentação Nacional – STAN e do Instituto de 

Tecnologia Alimentar. Como se vê, Josué logrou uma vida de prestígio, constituindo-se, dessa 

forma, na referência das políticas de alimentação no Brasil, e também no mundo (CARVALHO, 

2001). 
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De “Cidadão do Mundo” reconhecido por seu empenho contra a fome, Josué acaba se 

voltando ao campo político, tornando-se um ativista social em defesa das classes mais 

desfavorecidas de sua terra natal. Elege-se Deputado Federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro 

– PTB, por Pernambuco, durante dois mandatos consecutivos, entre 1955 e 1963. Neste 

interstício, participou ativamente para a emancipação dos movimentos pela luta no campo, 

notadamente das Ligas Camponesas, do Engenho Galileia, no município de Vitória de Santo 

Antão, Zona da Mata pernambucana.  

A relação de Josué com a questão agrária mostra-se ainda pouco conhecida. Poucos 
sabem da sua luta em favor das Ligas Camponesas, tampouco de seu envolvimento com o amigo 
Francisco Julião, advogado, deputado estadual e líder das Ligas sobreditas. Segundo o jornalista 
Vandeck Santiago, 

Foi Josué de Castro quem presidiu o I Congresso Camponês de Pernambuco, realizado 
em setembro de 1955, na sede do Clube Náutico Capibaribe, no Recife. O evento 
marcou a consolidação das Ligas – teve a eleição da primeira diretoria do movimento 
– e possibilitou um acontecimento histórico: a realização da primeira passeata de 
camponeses na capital (SANTIAGO, 2008, p. 85-86). 

 

Caminhando a favor das Ligas com Josué estava Julião. Reconhecido como um dos 

expoentes da causa camponesa no Brasil, Francisco Julião Arruda de Paula nasceu em Bom 

Jardim, em 1915, Zona da Mata de Pernambuco. Era filho de uma família abastada de senhores 

de engenho. Teve uma infância letrada, e desde cedo enxergou as dissonâncias sociais do seu 

entorno espacial. Comumente assistia a fome e a miséria circundante, que eram devastadoras 

na primeira metade do século XX, sobretudo em se tratando da vida camponesa, alijada dos 

meios de produção na região canavieira de Pernambuco (SANTIAGO, 2001). 

Em 1939, Julião conclui o curso de Direito no Recife, instalando na cidade um escritório 

de advocacia. De início, o envolvimento de Julião junto ao meio camponês era inexpressivo. O 

advogado ainda não pensava em lutar pela causa dos trabalhadores rurais, tampouco expressava 

algum ativismo político (SANTIAGO, 2004). Conforme o próprio Julião esclarece, as Ligas 

Camponesas não foram por ele fundadas, mas sim, defendidas quando os trabalhadores os 

procuraram (JULIÃO, 1962).  

Em 1947, Julião filia-se ao então Partido Republicano (PR), permanecendo pouco tempo. 

Um ano depois, adere ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). Naquele instante, o caminho de 

Julião encontra as Ligas Camponesas, que até então chamavam-se Sociedade Agrícola e 

Pecuária de Pernambuco (SANTIAGO, 2004), passando a representar àquela massa de 

desafortunados. As Ligas foram a primeira organização camponesa que se tem registro, ressalta 
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Stédile (2002), percursora dos atuais movimentos de luta pela terra no Brasil. Como 

mencionado, surgiram no Engenho Galileia, em Vitória de Santo Antão, com os camponeses 

do engenho reivindicando o direito à terra, afora melhores condições de vida, trabalho e até de 

“morte”, conforme ver-se-á adiante.  

Os camponeses sofriam os regimes de trabalho dos mais perversos. O “Cambão”, era a 

prática de se trabalhar por até três dias da semana para o senhor da terra sem receber nenhum 

tipo de vencimento. A subordinação ao poder dos proprietários do capital era esmagador, tolhia 

as esperança de ganhos dos camponeses. Não à toa, a abolição de tal prática consistia numa das 

principais reivindicações desses trabalhadores (ANDRADE, 1997). Neste contexto do “não 

direito à terra”, também se associava o “não direito ao céu”. As Ligas também exigiam 

condições mais dignas para o sepultamento de seus mortos, engajando-se numa sociedade de 

auxílio fúnebre que fornecia caixões para seus filiados (antes eles tomavam emprestado um 

caixão junto à municipalidade, que exigia a devolução da urna após o enterro do corpo). Da 

prática do “Cambão” à “reivindicação dos mortos” (CASTRO, 1965) estabelecia-se o estopim 

para a criação das Ligas. 

Em 1948, Francisco Julião adentra no contexto das Ligas quando os camponeses, foreiros 

de condição, são demitidos e expulsos do Engenho da Galileia. Naquela época, a ausência de 

leis trabalhistas não obrigava o empregador a prestar qualquer tipo de ressarcimento aos 

camponeses. Por conseguinte, sob ameaça policial, os camponeses foram avisados que teriam 

que deixar suas casas num prazo de dois meses. Tomados pelo sentimento de injustiça, os 

camponeses, representados pelo seu líder Zezé da Galileia, decidiram buscar ajuda legal, 

encontrando, paradoxalmente, num filho de senhores de engenho, o apoio necessário na luta 

por direitos e território - a terra.  

Em reuniões públicas que envolviam palavras de luta e pregações cristãs, Julião 

arregimentou camponeses, tornando-se bastante popular, ao ponto de se eleger deputado 

estadual em 1954. Em 1958 foi reeleito com expressiva votação, na legenda do PSB. Em 1959, 

venceu o processo judicial que garantiu a posse das terras do engenho da Galileia para seus 

moradores. As Ligas começaram a obter repercussão nacional e a despertar o interesse da 

imprensa. O movimento ultrapassou efetivamente as fronteiras de Pernambuco a partir de 1959 

com a fundação da primeira Liga Camponesa paraibana (SANTIAGO, 2004). 

Em 1961, Julião visitou Cuba, tornando-se um entusiasta da Revolução Cubana. É dessa 

época que surge o lema das Ligas Camponesas: “Reforma agrária na lei ou na marra”. Por 
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conseguinte, aumentaram as acusações à Julião de “agitador”. Também havia, neste contexto, 

o medo norte-americano de as Ligas transformarem o Nordeste brasileiro numa “nova Cuba”. 

Em 1960, o The New York Times publicou uma série de artigos sobre as Ligas, destacando 

Julião como líder e agitador, e apontando a gravidade da situação econômica e social da região 

Nordeste (SANTIAGO, 2008).  

Neste instante, dentro do conturbado cenário político brasileiro, o Presidente da 

República João Goulart renuncia, com os militares subvertendo a ordem e tomando o poder 

com auxilio inclusive da geopolítica norte-americana. Com o Golpe Militar, Julião, acusado de 

“notório comunista” pelo regime, logo foi cassado do cargo de deputado. Foi exilado do Brasil, 

passando a residir no México. As Ligas foram sufocadas, seus líderes assassinados, presos e 

exilados. Julião somente retornou ao Brasil em 1979, quando foi anistiado. Em 1986, concorreu 

a vaga de deputado federal pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, buscando uma aliança 

com a direita através do “Pacto da Galileia”, onde os latifundiários destinariam 10% de suas 

terras à reforma agrária. Não conseguiu nem uma coisa, nem outra. Neste mesmo ano retornou 

ao México, onde passou os últimos anos de vida. Morreu em julho de 1999 (SANTIAGO, 

2004).  

Também taxado como comunista pelo Golpe de 1964, o amigo Josué também foi exilado, 

passando a residir em Paris, onde faleceu em 1973. Tinha muita saudade do Brasil, tentou 

retornar várias vezes, mas seu visto foi negado. Em vida, lutou contra a fome e a favor da 

reforma agrária, combateu o latifúndio monocultor e escreveu um livro célebre sobre as Ligas, 

ressaltando o quadro de sofrimento do Nordeste brasileiro e os movimentos de r-existências dos 

camponeses, conforme ver-se-á na sequência. 

R-existências camponesas: as Ligas pré-Golpe Militar. 

Sobre as Ligas Camponeses, há uma obra emblemática, Sete Palmos de Terra e um 

Caixão, de Josué de Castro (1965), por se tratar de uma referência sintomática sobre a condição 

de vida dos camponeses nordestinos frente ao latifúndio monocultor da cana-de-açúcar. No 

livro, Josué explicita a gênese e evolução das Ligas Camponesas, que esteve intimamente ligado 

à figura de Julião, político e advogado que defendera a causa dos moradores do Engenho 

Galileia, berço das Ligas sobreditas.  
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O título Sete Palmos de Terra e um Caixão é uma expressão de origem popular muito 

utilizada por Julião (SANTIAGO, 2008), e aponta o sofrimento como o traço mais marcante na 

paisagem do Nordeste brasileiro. Segundo Josué, a região trata-se de uma “terra de sofrimento”, 

onde a morte se manifesta como fator social constante, revelando uma “paisagem defunta” 

modelada pelas diversas expressões de fome e miséria então presentes (CASTRO, 1965).  

Neste panorama, o autor analisa e denuncia a escravidão da terra e do homem por um 

modelo baseado no latifúndio submisso aos interesses estrangeiros. Modelo que privilegia as 

exportações a despeito do fortalecimento do mercado interno, comandado por uma elite 

conservadora a serviço dos grandes grupos econômicos. Neste contexto, Josué destaca o papel 

das Ligas como uma organização de conscientização popular do povo camponês.  

Os primeiros passos desta tomada de consciência centravam-se na “reivindicação dos 

mortos” - reclamo das Ligas por um fundo funerário aos homens e mulheres do campo, seguido 

pela luta dos camponeses contra a expulsão das terras nas quais nasceram e criaram vínculos 

(CASTRO, 1965). A luta pelo direito a uma morte digna, à terra e por uma reforma agrária 

tratava-se, portanto, de um triplo movimento de r-existências, uma circularidade de ações que 

buscava garantir a sobrevivência e identidade dos camponeses no seu território de vivência, e 

também a garantia de um território mítico - o céu - quando da morte do camponês.  

A trama de r-existências das Ligas revela uma relação mais amiúde do indivíduo com o 

espaço circundante, onde o território da Galileia encontrava-se imerso em relações materiais e 

imateriais subjacentes às racionalidades próprias de pensar e fazer do universo camponês. 

Apreensão do território pelos campesinos, portanto, diferenciava-se bastante da apropriação 

espacial conduzida pelos latifundiários, cujo modelo de comportamento encontrava-se marcado 

pela razão econômica, e, por conseguinte, pela exploração doentia dos recursos naturais, que se 

coadunava à expropriação perversa da massa trabalhadora, conforme já observado. 

As r-existências dos camponeses configuravam-se também em r-existências para os 

ativistas Julião e Josué, que malgrado suas distintas esferas de atuação, comungavam com o 

compromisso de uma sociedade mais igualitária. Julião era um grande amigo de Josué, de quem 

foi companheiro de chapa em duas eleições, as de 1954 e as de 1958 – ele para estadual, o 

amigo para federal. Os dois aparecem numa imagem frequentemente reproduzida, quando da 

desapropriação do Engenho Galileia, em 1959. Josué de Castro está falando, ao microfone, e 

logo à frente, de braços cruzados e cabelos ao vento, Francisco Julião (Figura 01). 
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Figura 01: Julião com Josué de Castro durante desapropriação do Engenho Galileia, em Vitória de Santo Antão, 
em 1959.  
Fonte: Santiago (2004). 

 

A relação próxima entre Josué e Julião também pode ser evidenciada num poema de 

cordel escrito em 1993 pelo antigo líder das Ligas quando fazia 20 anos do falecimento do autor 

de Geografia da Fome, que morreu exilado em Paris, em 1973: “Josué de Castro disse / Com 

coragem e ousadia / O que há cinquenta anos / Alguém no Brasil não dizia / Josué de Castro foi 

/ Quem destampou a panela / Da pobreza e da miséria / Para ver o que havia nela / [...] Josué, 

nosso profeta / Quis redimir o seu povo / Quis dar pão a todo mundo / E fazer um mundo novo”, 

cantam alguns versos.3 

Na ordem do dia, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST revela-se 

como herdeiro da luta e resistência camponesa do Engenho Galileia, como também do 

engajamento político e social de Josué e Julião, figuras emblemáticas do pensamento social 

brasileiro. Segundo Stédile, o surgimento do MST a partir de reuniões entre 1979 e 1984, levou 

em consideração as experiências das lutas passadas. “As experiências das Ligas e as conversas 

com Julião e outros dirigentes das Ligas que ainda estavam vivos, como Clodomiro Morais, os 

livros dos mestre Manuel Correia de Andrade, de Josué de Castro, nos ajudaram muito”.4 A 

partir desta revisitação é que se vislumbra a permanência da memória de luta de Josué, de Julião 

e das Ligas, malgrado o período de ostracismo imposto pelo Golpe de 1964, que tentou distorcer 

 
3 JULIÃO, F. Josué, nosso profeta (poema de cordel). Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1993. 
4 Depoimento de João Pedro Stédile, líder do MST, ao jornalista Vandeck Santiago, que fora publicado no caderno 
Documento, no Diário de Pernambuco, de 31 de março de 2004. In: Francisco Julião, as Ligas e o golpe militar de 
1964. Diário de Pernambuco – Caderno Documento. Recife, 31 de março de 2004. 
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a história e esconder os feitos destes indivíduos para a sociedade de então, e, sobretudo, a 

vindoura. 

Considerações Finais 

No trabalho ora descrito procurou-se revisitar as trajetórias dos ativistas políticos e 

sociais, Josué de Castro e Francisco Julião, ambos contemporâneos e combatentes das injustiças 

no campo brasileiro. Buscou-se elucidar a historiografia desses sujeitos e dos trabalhadores 

rurais em organizações embrionárias, as Ligas Camponesas, frente às imposições das elites 

político-econômicas do passado. No presente, os papeis exercidos por esses sujeitos se mostram 

vivos entre os campesinos, influenciando e ressignificando as atuações dos atuais sujeitos do 

campo em face à diluição dos direitos trabalhistas e sociais no Brasil, inclusive os direitos das 

minorias étnico-culturais que vêm sofrendo constantemente as ameaças da perda de seus 

territórios.  

Neste sentido, a revisitação das memórias de luta destes ativistas e das próprias Ligas 

serve de aprendizado ao atual quadro de resistência, que como no passado, também envolve 

movimentos de r-existências calcados em outras formas de racionalidades, outros modos de 

pensar e sentir o meio ambiente (a terra, a água, as matas e as pessoas), diferindo bastante da 

racionalidade agroexportadora. No presente, as r-existências dos camponeses comungam com 

o período promissor dos avanços técnicos, popularizando-se cada vez mais à nível global, com 

a luta e resistência dos trabalhadores rurais tornando-se também planetária frente às ameaças 

voraz do agronegócio, que expropria da terra os camponeses, contamina o solo, a água, os 

alimentos, e a população em si em prol da maximização do lucro.  

A questão agraria continua, assim, uma veia aberta no cenário político, econômico, social 

e cultural da sociedade brasileira, como também da sociedade mundial frente ao aumento da 

concentração de renda, da pobreza e da problemática ambiental em voga. Neste quadro 

alarmante, a organização camponesa transnacionalizou-se (vide a rede da Via Campesina), 

adicionando as pautas ambientais ao repertório de lutas – preservação ambiental, defesa da 

biodiversidade, do conhecimento tradicional e das culturas locais.  Outras pautas, contudo, 

continuam a mesma, como o combate à concentração fundiária e à exploração do trabalhador 

rural. Daí a necessidade de sempre revisitar o passado, neste caso o passado de luta das Ligas 

Camponesas e dos seus ativistas Josué e Julião, como memórias de engajamento político e 
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resistência teórica-intelectual frente às perversidades classistas e ideológicas da sociedade 

capitalista de então e também a do presente.  
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territorialização das múltiplas resistências no Baixo Jaguaribe/CE1 
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Resumo 
 
Este artigo aborda as ações de lutas e resistências ao agronegócio no Baixo Jaguaribe, no estado do Ceará, a partir 
das relações sociais desenvolvidas pela rede política de resistência que atua na região. O assassinato do líder 
comunitário Zé Maria Filho, em 21 de abril de 2010, surtiu como um efeito aglutinador dos agentes que atuavam 
separadamente, dando origem ao Movimento Vinte e Um (M21). Dentre as ações desse coletivo está a organização 
da Semana Zé Maria do Tomé, que ocorre anualmente em diferentes espaços da região jaguaribana. Identificar, 
catalogar e mapear ações e agentes que atuam na resistência ao agronegócio no Baixo Jaguaribe compuseram os 
objetivos desta pesquisa. O desenvolvimento do trabalho se deu a partir de leituras, pesquisas em bibliotecas físicas 
e virtuais, consultas aos sites de jornais regional e local, periódicos, realização de entrevistas e trabalhos de campo. 
A partir da realização da pesquisa, observa-se que a Semana Zé Maria do Tomé assume, na região jaguaribana, 
um movimento/processo acadêmico, religioso e político, tendo em vista as atividades e caminhos construídos.  
 
Palavras-chave: Semana Zé Maria, Territorialização, Resistências, Agronegócio. 
 
 
Introdução 
  
 A expansão acelerada do agronegócio no Brasil, concebido a partir dos preceitos da 

Revolução Verde, cuja acumulação capitalista está associada à exploração da terra e do trabalho 

e ao aumento da produtividade, tem gerado profundos impactos ao território brasileiro, 

particularmente na região Nordeste, sendo o Ceará um dos estados que mais recebeu 

investimentos, inserindo-se no contexto global de acumulação do capital. Esse estado passou a 

receber volumosos aportes financeiros, advindos principalmente do governo federal, 

capitaneados pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e pelo 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). 

 
1 A discussão aqui apresenta é resultante do projeto de pesquisa “As redes políticas territoriais de resistência ao 
agronegócio no Baixo Jaguaribe/CE”, coordenado pela professora doutora Camila Dutra dos Santos, contemplado 
com bolsas de iniciação científica da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e da Fundação Cearense de Apoio 
ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) vigente no período de 2017-2018.  
2 Graduanda de Geografia, Universidade Estadual do Ceará, lianaleitao.uecegoegrafia.2013@gmail.com 
3 Doutora em Geografia, Universidade Estadual do Ceará, camilageo@hotmail.com 
4 Graduanda de Geografia, Universidade Estadual do Ceará, leticiagbatalha@hotmail.com 
5 Doutorando em Geografia, Universidade Estadual do Ceará, leandro.cavalcante@hotmail.com 
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 A microrregião do Baixo Jaguaribe, inserida na mesoregião do Vale do Jaguaribe, 

porção leste do Ceará, desde a década de 1970, a partir das políticas públicas de irrigação, teve 

em seu território a instalação de vários equipamentos para a modernização da agricultura, 

através da implementação de perímetros irrigados, em destaque, Morada Nova (1968), 

Jaguaruana (1975), Jaguaribe-Apodi (1987) e Tabuleiro de Russas (2008); e de políticas de 

créditos agrícolas, como por exemplo, do Programa de Valorização Rural do Baixo e Médio 

Jaguaribe (PROMOVALE) em 1980 e a Política Nacional de Aproveitamento Racional de 

Várzeas Irrigáveis (PROVARZEAS) em 1981 pelo governo federal, conforme Freitas (2010).  

 Até a década de 1990, os perímetros irrigados tinham como objetivo a promoção do 

desenvolvimento da agricultura local, até então baseada na subsistência, que passou a se 

desenvolver em escala comercial, tornando-se uma força motriz da economia da região, tendo 

como prioridade o abastecimento interno. A partir desse período, tendo em vista os 

acontecimentos globais e as decisões proferidas pelo Consenso de Washington, os países da 

América Latina ficariam destinados a produção de commodities, os perímetros irrigados 

adotaram a lógica da difusão do agronegócio globalizado, direcionado sobretudo para a 

exportação, que no Ceará, principalmente no Baixo Jaguaribe, se traduz na produção de frutas 

em larga escala.  

 Dentro desse novo contexto, no início dos anos 2000 com o apoio do DNOCS, o 

Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi (PIJA), instalado na Chapada do Apodi, limite natural entre 

os estados do Rio Grande do Norte e Ceará, passa a ser dominado por grandes empresas, 

nacionais e multinacionais do agronegócio, impactando diretamente nos proprietários dos 

pequenos lotes no perímetro irrigado, mas sobretudo nos territórios das comunidades do entorno 

do PIJA. Com a presença dessas empresas, agravou-se os problemas sociais na região, 

principalmente nos municípios de Limoeiro do Norte, Russas e Quixeré, mostrando uma 

tendência de controle de terras e dos sistemas produtivos.  

 Esse modelo de desenvolvimento agrícola trouxe grandes transformações no território 

cearense, mas não se traduziu numa equidade social, e sim na implicação direta em conflitos 

por terra, por água, por condições dignas de empregos e salários etc., configurando-se em 

processos de resistências a esse modelo de desenvolvimento pensado para a Chapada do Apodi, 

como discutem Freitas (2010, 2018), Bezerra (2012), Ferreira et al (2016), Ferreira e Viana 

Júnior (2016), Rigotto (2011ab), Rigotto et al (2012), Lima, Vasconcelos e Freitas (2011), 
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Alves (2012), Costa (2011), Marinho (2010), Braga (2010), Mendes, Carvalho e Freitas (2014), 

Pontes et al (2013), Araújo (2016), entre outros.  

 Dentre as conflitualidades (FERNANDES, 2008b) inerentes ao sistema capitalista de 

produção, como concentração de terra, controle da água, monocultura, expropriação de terras, 

desterritorialização etc., um dos mais problemáticos é a contaminação das pessoas, dos animais 

e da natureza a partir da pulverização aérea. O agricultor, líder comunitário e ambientalista, Zé 

Maria do Tomé, foi o principal denunciador da pulverização aérea de agrotóxicos sendo, de 

acordo com matérias jornalísticas, um dos principais motivos para em 21 de abril de 2010 ser 

alvo de um crime de pistolagem, comum a região à época do coronelismo, mas que ainda 

continua sendo a prática utilizada para calar lideranças no campo, como aconteceu com Zé 

Maria, assassinado com 19 tiros, todos a queima roupa concentrados do tórax para cima. 

 A morte de Zé Maria tinha um objetivo claro: calar as pessoas, cujo recado foi muito 

bem dado. No entanto, surtiu um efeito contrário, pois serviu como um aglutinador das pessoas 

que atuavam na região, dando origem então ao Movimento Vinte e Um (M21), uma rede 

política territorial de resistência ao modelo agroexportador implantado na região do Baixo 

Jaguaribe/CE. Dessa união, surgiu a Semana Zé Maria do Tomé, que em abril de 2019 teve sua 

nona edição e, recentemente, foi sancionada uma lei municipal incorporando-a ao calendário 

oficial dos eventos de Limoeiro do Norte/CE, como também existe um projeto de lei a nível 

estadual, contendo a mesma inciativa, que está aguardando votação na Assembleia Legislativa 

do Estado do Ceará. 

 Objetivando identificar, mapear e compreender a articulação dessa rede política 

territorial, o M21, elegemos a Semana Zé Maria do Tomé como uma das ações de maior 

repercussão e visibilidade das denúncias iniciadas pelo líder comunitário, como também um 

movimento de articulação do ensino, da política e da religiosidade.  

 

Procedimentos metodológicos e a construção da pesquisa 

 

Para a análise, nos debruçamos incialmente na literatura existente, a partir de atores 

nacionais e internacionais, dos conceitos chaves que elegemos, dentre os quais, território, 

conflitos territoriais no campo, resistências, movimentos sociais e territorialização. A escolha 

do referencial teórico e metodológico partiu de um pressuposto inicial de que o território deve 
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ser apreendido como síntese contraditória, como totalidade concreta dos processos que o 

produzem e reproduzem. Também entendemos que a produção do conhecimento científico deve 

estar a serviço da sociedade e em diálogo com os sujeitos sociais envolvidos nas áreas 

pesquisadas, como defende Rigotto (2011b).  

Cabe à Geografia e, sobretudo, ao campo da Geografia Agrária, estudar os 

desdobramentos da monopolização do território camponês pelo capital para também elucidar a 

dimensão geográfica do próprio processo de territorialização camponesa, que se dá mediante 

as resistências e ação dos movimentos sociais. E nesse sentido, as relações de produção serão 

analisadas na perspectiva apontada por Oliveira (2007, p. 36), enquanto “o conjunto das 

relações que se estabelecem entre os homens em uma sociedade determinada, no processo de 

produção das condições materiais de sua existência”. Desta forma, acreditamos que a análise 

da produção dos espaços e as suas territorialidades devem estar em sintonia com as demandas 

dos mesmos, adotando uma posição política, o que não significa dizer que não terá cunho 

científico, muito pelo contrário.  

 A metodologia utilizada considerou, especialmente: levantamento bibliográfico; 

pesquisa em jornais locais; realização de trabalhos de campo; vivências nos territórios e 

participação em atos políticos – descritas na sequência. Esses procedimentos possibilitaram 

avançar no entendimento dos conflitos presentes na região, associados ao avanço do 

agronegócio e às resistências travadas. A pesquisa bibliográfica foi realizada em bibliotecas 

localizadas na Universidade Estadual do Ceará (UECE), Faculdade de Filosofia Dom Aureliano 

Matos (FAFIDAM) e Universidade Federal do Ceará (UFC). Além das visitas presenciais às 

bibliotecas, contamos também com pesquisa realizada via internet, destacando-se os seguintes 

portais eletrônicos: periódicos da Capes, Google Acadêmico, Banco de Teses da USP, Portal 

Datalure, Domínio Público, revistas eletrônicas, jornais eletrônicos, bibliotecas virtuais de 

universidades públicas, entre outros. A pesquisa foi encaminhada a partir dos conceitos de 

território, desterritorialização, reterritorialização, movimentos sociais, conflitos sociais, 

conflitos territoriais no campo e movimentos camponeses. 

 A pesquisa em jornais locais foi realizada no sentido de montarmos uma hemeroteca 

com notícias do Baixo Jaguaribe, remetendo especialmente ao contexto dos conflitos e 

resistências, obtidas em jornais de maior circulação na região e estado, como o Jornal Diário 

do Nordeste, Jornal O Povo, Portal Tribuna do Ceará, Folha de Limoeiro, Tv Jaguar, Folha do 
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Vale, Blog de Limoeiro do Norte etc. Essa hemeroteca foi uma importante fonte de informações 

a respeito do cotidiano do campo e das cidades da região jaguaribana, ajudando a 

acompanharmos sistematicamente a dinâmica regional.  

A construção da hemeroteca baseou-se em dois momentos, inicialmente na captação 

das notícias sobre o agronegócio e os conflitos no Baixo Jaguaribe, e posteriormente, restringiu-

se à Semana Zé Maria do Tomé e à Romaria da Chapada, sendo catalogadas 62 matérias acerca 

dos temas de interesse para a pesquisa. O desenvolvimento desta atividade deu-se através das 

pesquisas semanais e até diárias. A organização foi constituída em salvar as matérias, seguido 

de leitura e interpretação da mesmas, a fim de as utilizarmos na construção da pesquisa.  

 Além dessas atividades, a realização de trabalhos de campo assumiu um destaque 

fundamental na nossa pesquisa, diante do caráter predominantemente qualitativo da pesquisa, 

ressaltando e valorizando cada informação obtida durante os trabalhos de campo. Procuramos, 

ao longo da pesquisa, reafirmar a importância dos trabalhos de campo e das informações 

qualitativas, das histórias orais, dos relatos dos produtores e trabalhadores rurais, comunidades 

impactadas e expropriadas pelas empresas, movimentos sociais e lideranças dos movimentos 

de resistência, entre outros. Realizamos trabalhos de campo para apreender o papel das redes 

políticas territoriais de resistência ao agronegócio na região, mediante visitas a organizações, 

órgãos ou instituições que atuem nessa rede, com destaque para a Cáritas Diocesana de 

Limoeiro e Central Sindical e Popular (CSP-Conlutas). O principal método de coleta de 

informações durante os trabalhos de campo foi a realização de entrevistas semiestruturadas com 

representantes dos movimentos sociais da região.  

 Na fase final da pesquisa, ainda na obtenção dos dados, o ponto culminante da pesquisa 

realizou-se no período da Semana Zé Maria do Tomé e da Romaria da Chapada do Apodi em 

abril de 2018, durante os dias 16 a 21, nas cidades de Limoeiro do Norte, Quixeré e Tabuleiro 

do Norte. Nesse período, buscamos participar e vivenciar a maioria das atividades da semana e 

propiciar a fase final do projeto, com a aplicação dos questionários e a realização de entrevistas 

com participantes e representantes sociais da região. Destaca-se a participação das bolsistas e 

dos professores que integram esse projeto na construção e organização da Semana Zé Maria do 

Tomé de 2018, enquanto atividade fundamental para apreender as resistências ao agronegócio 

na região jaguaribana.  
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 Outra atividade importante, realizada durante o período de vigência da pesquisa, foi a 

participação em diversos atos políticos no Baixo Jaguaribe e vivências realizadas nos territórios 

de luta e resistência contra o agronegócio na região. Houve acompanhamento de reuniões do 

Fórum de Convivência com o Semiárido, em Limoeiro do Norte, como também a participações 

em ações como o Grito dos Excluídos, realizado na cidade de Aracati em setembro de 2017 e 

da celebração da Missa das Águas, realizada na Comunidade do Uiraponga em Morada Nova, 

como também a participação na Semana Zé Maria do Tomé e Romaria da Chapada do Apodi 

2018 e 2019, em Limoeiro do Norte e Quixeré. Acrescentam-se vivências realizadas 

continuadamente no Acampamento Zé Maria do Tomé, em Limoeiro do Norte, um lócus de 

luta e resistência na região da Chapada do Apodi, que assume uma posição revolucionária e 

contra hegemônica frente aos imperativos do Estado e do agronegócio.  

  

Território e movimento na construção das resistências  

 

 Discutir sobre resistências, principalmente no que se refere à expansão do agronegócio 

no Baixo Jaguaribe, nos remete ao debate sobre território. Raffestin (1993) conceitua-o como 

sendo o resultado de ações conduzidas por sujeitos de diferentes níveis, que conduzem à 

apropriação do espaço – sendo que, é a partir deste, que o território se constitui. É neste palco 

onde se estabelecem as relações necessárias para dar origem a uma territorialização, que seria 

uma apropriação, concreta ou abstrata, pelos agentes que nele atuam.  

 Os sujeitos, as suas ações, combinados aos conhecimentos e práticas econômicas, 

políticas, sociais e culturais da sociedade que o comportam, constituem o território de acordo 

com suas intencionalidades e objetividades, amparadas por uma relação de poder. Essa relação 

de poder, normalmente, é associada ao poder do Estado. Sobre isto, Lacoste (1988, p. 22), nos 

diz que: 

[...] é preciso perceber que o "amenagement” do território não tem como único 
objetivo o de maximizar o lucro, mas também o de organizar estrategicamente o 
espaço econômico, social e político, de tal forma que o aparelho de Estado possa estar 
em condições de abafar os movimentos populares.  

 

 Percebemos uma concordância de pensamento entre os dois autores citados, no sentido 

de que o território se forma a partir da comunhão de atores estrategicamente reunidos, para 

garantir as transformações necessárias para o desenvolvimento de ações nos diversos espaços, 
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econômico, social, político, cultural etc., sendo o Estado um desses agentes e também 

proporcionador de outros agentes. Isso nos remete à Souza (2006, p. 81), quando diz que o 

território é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de 

poder, demonstrando que a partir dos processos de territorialização, os territórios são 

construídos e desconstruídos seguindo diferentes escalas. Corroborando com essa ideia, 

Fernandes (2005b, p. 24) afirma que: 

 
O território é o espaço apropriado por uma determinada relação social que o produz e 
o mantém a partir de uma forma de poder. Os territórios são formados no espaço 
geográfico a partir de diferentes relações sociais. O território é uma fração do espaço 
geográfico e ou de outros espaços materiais ou imateriais. 

 

 Consideramos que o conceito de território se traduz na apropriação/dominação do 

espaço produzido, pelos mais diferentes atores, empresas, instituições públicas ou privadas, por 

organizações nacionais ou internacionais, organizações governamentais ou não 

governamentais, movimentos sociais, ambientais, indígenas, quilombolas etc., aparados ou não 

pelo poder do Estado. O próprio Estado domina o território para comandar as suas intervenções 

que podem ou não privilegiar as minorias, desprovidas de poder. Consideramos também que a 

configuração do território é inerente ao poder concedido aos diversos agentes envolvidos na 

transformação do espaço natural em espaço produzido, ou deste em outro espaço produzido.  

 Na região do Baixo Jaguaribe, por exemplo, notamos a existência de distintos territórios, 

delimitados pelas relações de poder as quais se refere Souza (2006). Territórios esses 

organizados pelo modelo de produção hegemônico do agronegócio, mas também pelo modelo 

de produção camponês, que resiste apesar da atuação do grande capital na região, como defende 

Fernandes (2009). 

 Sendo o território esta arena de atores e ações, acreditamos ser nele onde os conflitos 

territoriais se estabelecem. Os conflitos territoriais advindos da expansão do agronegócio por 

todo o país, em especial nas últimas três décadas, remetem sobretudo às disputas por terra e por 

água, desterritorialização e proletarização de camponeses, intoxicação por uso de agrotóxicos, 

impactos socioambientais de pequenas e grandes proporções, entre outros, conforme analisados 

por autores como Acserald (2014), Carneiro, Rigotto e Pignati (2012) e Porto e Milarez (2009). 

  Os conflitos territoriais no campo brasileiro se intensificaram a partir de 1970 com a 

abertura do Brasil para uma agricultura de exportação de commodities, o agronegócio. Todavia, 

o teólogo Leonardo Boff, ao analisar os dados dos conflitos no campo brasileiro de 2016, 
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apresentados pelo CPT (2016), em seu Caderno Conflitos no Campo Brasil, traz que esses 

conflitos são herança das ações do processo de colonização, que ele os denomina de “sombras” 

que são: passado colonial violento, genocídio indígena, escravidão e a Lei de Terra de 1850. A 

reflexão sobre essas “quatro sombras” nos permite compreender que a sociedade brasileira se 

formou e se cristalizou a partir de suas contradições, pois de um lado se apresenta na 

“reprodução de um modelo agrário-agrícola fundado na extrema concentração de poder 

político, social e econômico latifundiário e, de outro, aquele(a)s que lutam por uma reforma 

agrária como base necessária de uma sociedade mais justa” (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 

142). 

 Essa violência se apresenta na forma do Estado, que não mostra nenhum interesse na 

execução de uma reforma agrária séria; dos latifundiários que apresentam como soluções 

armando jagunços e pistoleiros para agirem contra as pessoas que lutam e que se colocam contra 

esse modelo de concentração de terras; o Poder Judiciário que está a serviço dos capitalistas, 

negando aos povos do campo seu direito à terra. 

 Os conflitos territoriais no campo cearense são decorrentes também dos processos de 

desterritorialização dos camponeses, proletarização dos trabalhadores, impactos ambientais de 

pequeno e médio porte, de uso de agrotóxicos etc. Os conflitos no campo do Baixo Jaguaribe 

são reflexos de uma política estatal, seguindo os moldes das políticas nacional e internacional, 

iniciada na década de 1970, privilegiando partes do território cearense com condições naturais 

e montando uma infraestrutura com recursos públicos para atender a expansão da produção 

agrícola de frutas para a exportação, isto é, o agronegócio.  

 Em meio a esse contexto de conflitos, emergem os movimentos socioterritoriais 

associados às redes políticas territoriais de resistência. Tais movimentos, de acordo com 

Fernandes (2005, 2008a) e Pedon (2013), têm em comum a luta pelo território, pelo direito à 

terra e à água, pela garantia assegurada de respeito à biodiversidade e à vida humana, por 

melhores condições de trabalho e contra a exploração a qual os povos do campo estão 

submetidos, implicado em resistências das mais diversas. 

 Os movimentos socioterritoriais, a exemplo dos movimentos sem-terra e sem-teto, têm 

como um de seus principais objetivos a conquista do território, a forma pela qual o movimento 

busca essa realização é a ocupação (PEDON, 2013, p. 238). Observamos como objetivos 

comuns aos movimentos sociais, a busca por justiça social e igualdade social, onde o modelo 
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segregador capitalista retira direitos sociais e ignora a cultura dos povos, comprometendo a 

capacidade de resistência destes. A resistência no campo brasileiro nasceu através do 

surgimento dos interesses políticos pelo território e seus recursos. Os movimentos sociais 

brasileiros nasceram através da luta pela liberdade e democracia, em diversos campos como: 

movimentos de indígenas, camponeses, negros, mulheres, trabalhadores assalariados etc.  

 A grande parte dos movimentos sociais e das resistências do campo brasileiro surgiram 

através de um período onde a conjuntura política estava em regime militar, assim restringindo 

ainda mais um acesso ao diálogo e reivindicações passivas: 

 
Entre a década de 1940 e o golpe de 1964 houve imensa e extensa mobilização social 
no campo brasileiro, atingindo a maioria dos estados. Através de formas variadas de 
organização, os camponeses ganharam visibilidade no espaço público e se afirmaram 
politicamente no cenário nacional (PEREIRA; ALENTEJANO, 2014, p. 75). 

 

 O interesse sobre a terra é fundamental, mas o manejo e a utilização é que diferem as 

lutas por território. Inicialmente, podemos dizer que o começo das reivindicações surgiu por 

busca da reforma agrária para a igualdade de terras entre os latifundiários e os camponeses. 

Devido a demanda e insistência dos camponeses sobre a questão agrária, o governo passou a 

criar órgãos que seriam responsáveis pelo devido “ajuste”, entre o campesinato e os empresários 

na distribuição das terras, como a Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura 

(CONTAG), uns dos primeiros a serem criados e derivando outros posteriormente. A partir 

desse momento, surgem os sindicatos e movimentos sociais no espaço rural, político e 

socioeconômico brasileiro 

 A conjuntura para a “formalização” de tais resistências e movimentos sociais ligados ao 

campo é estabelecida através das formas culturais ligadas ao povo. Não podemos esquecer que 

o principal intuito do sistema capitalista é quebrar essa ligação forte que existe com os 

movimentos sociais de base, e acabar ou restringir ao máximo o direito de expressão a 

democracia, e de terras em todo o território.  Maia (2008, p. 51) define a relação de resistência 

nos movimentos sociais como:  

 
No meu entendimento, na fundação dessas lutas estão inclusos também o resgate da 
cultura popular, suas raízes e sua continuação. Atualmente, com a globalização no 
campo, há um descompasso da cultura popular em relação ao meio rural, destruída 
pela ordem vigente. O que vejo nos olhos e escuto nas falas dos militantes 
entrevistados é que a luta transforma a vida das pessoas, a chance das populações 
excluídas de terem seu espaço conquistado está em buscarem sonhos e pensarem 
utopias. 
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 A maior convicção dos movimentos sociais é a democratização dos espaços de 

produção, em busca da igualdade e utilizando como resistência à ocupação de terras, que por 

direito deveriam ser do povo para a execução das suas funções de trabalho, moradia e relações 

econômicas. Resistir é sinônimo de lutar e perseverar por aquilo que é viável e favorável à vida 

humana, seja por um território ou pela conquista dos direitos, quando falamos nas resistências 

estamos falando de organização, ocupação, reivindicação, soberanias e conquistas.  

 Fernandes (2005, p. 28), nos traz que a “territorialização é um dos processos geográficos 

que se materializam no espaço.” Esses processos geográficos são as próprias relações sociais. 

O referido autor afirma ainda que:  

 
Os processos geográficos são também processos sociais. As relações sociais a partir 
de suas intencionalidades produzem espaços, lugares, territórios, regiões e paisagens. 
Ao produzirem seus espaços e neles se realizarem, as relações sociais também são 
produzidas pelos espaços. Essa indissociabilidade promove os movimentos dos 
espaços sociais e dos territórios nos espaços geográficos. Nesses movimentos as 
propriedades dos espaços e dos territórios são manifestadas em ações, relações e 
expressões, materiais e imateriais (FERNANDES, 2005, p. 28) 

 

Os movimentos das propriedades dos espaços e territórios são: expansão, fluxo, 
refluxo, multidimensionamento, criação e destruição. A expansão e ou a criação de 
territórios são ações concretas representadas pela territorialização. O refluxo e a 
destruição são ações concretas representadas pela desterritorialização. Esse 
movimento explicita a conflitualidade e as contradições das relações socioespaciais e 
socioterritoriais. Por causa dessas características, acontece ao mesmo tempo a 
expansão e a destruição; a criação e o refluxo. Esse é o movimento do processo 
geográfico conhecido como TDR, ou territorialização – desterritorialização – 
reterritorialização (FERNANDES, 2005, p. 28-29) 

 

 Diante de tudo o que foi exposto, entendemos que os territórios apropriados pelos 

agricultores e camponeses do Baixo Jaguaribe foram dominados pelo Estado, tendo em vista o 

desenvolvimento a partir da instalação e expansão do agronegócio, permitindo a entrada de 

empresas nacionais e internacionais, produtoras de frutas em larga escala para exportação. 

Desses processos, emergem os conflitos em torno das terras, da água, do trabalho etc., que 

demandam resistências e geram-se os processos geográficos de des-re-territorialização dos 

sujeitos apoiados numa “rede política de resistência”, discutida por Silva, Santos e Nascimento 

(2011), ao modelo pensado para essa região. 

 

O movimento do movimento: a Semana Zé Maria do Tomé  
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 Nas entrevistas realizadas no decorrer da pesquisa, identificamos que o primeiro ano 

que sucedeu a morte de Zé Maria foi repleto de manifestações, e a cada uma delas estava visível 

o sentimento de se fazer justiça e a necessidade de permanecer viva a luta iniciada por Zé Maria, 

instigaram pesquisadores de universidades, integrantes de movimentos sociais, lideranças 

religiosas, movimentos das pastorais, comunidade acadêmica etc., a elaboração de um evento 

que desse visibilidade à impunidade dos mandantes e executores da morte da liderança 

camponesa, como também o avanço indiscriminado do agronegócio no Baixo Jaguaribe, 

principalmente na Chapada do Apodi, e as suas consequências desastrosas para as comunidades. 

 Desse movimento desencadeou uma rede política territorial de resistência, o M21, que 

em abril de 2011, numa ação coletiva realizou a I Semana Zé Maria do Tomé, forjada nas lutas 

e resistências dos sujeitos envolvidos no combate ao modelo de desenvolvimento, instalado na 

década de 1980/90, com o aval dos governos federal, estadual e municipal. 

 
A gente se reúne logo no início do ano, a primeira reunião foi em janeiro, depois 
fevereiro, março e abril agora, 6 de abril que a gente fez a última reunião. Para fechar 
a programação e consolidá-la. [...] É uma semana mesmo para despertar a 
consciência da população, apresentar as pesquisas para aprofundar nosso trabalho 
e autoproteção do próprio grupo, porque não é fácil entrar nessa seara desse tema 
dentro da região da pistolagem. Limoeiro é uma região de pistolagem e quanto mais 
apoio a gente tem, mais unificados ficamos, pois, o individualismo só leva ao 
sectarismo, ao isolamento (Guerreiro, Limoeiro do Norte, 2018, grifo nosso). 

 

 Ressaltamos que antes da realização da I Semana Zé Maria do Tomé, aconteceu uma 

série de eventos políticos, que contribuíram para pensar esse evento, dentre eles, um ato político 

realizado na capital cearense, no dia 28 de abril de 2010, em protesto ao crime cometido contra 

Zé Maria. Em seguida, em maio de 2010, foram realizadas duas atividades, a primeira em 

Fortaleza, onde foi realizado o seminário “A violação de direitos fundamentais frente aos 

impactos socioambientais do agronegócio na Chapada do Apodi/CE.” Em Limoeiro do Norte, 

aconteceram duas audiências públicas, uma sobre “Os impactos socioambientais da 

pulverização aérea” e outra acerca do “Uso de agrotóxicos na Chapada do Apodi”. Em paralelo 

a essas atividades do mês de maio, o poder executivo e o poder legislativo, articulavam a 

revogação da “Lei Zé Maria do Tomé” de proibição da pulverização aérea, e ao mesmo tempo 

recebiam um abaixo-assinado com 1.700 assinaturas para a manutenção da mesma lei. A 

revogação da lei acabou vencendo.  
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 Em agosto de 2010, na FAFIDAM, aconteceu o seminário “Conhecimento e Ação: 

resultados da pesquisa agrotóxicos/UFC”, promovido pelo Núcleo Trabalho, Meio Ambiente e 

Saúde (TRAMAS) da Universidade Federal do Ceará (UFC) e o M21. Em setembro de 2010, 

aconteceram dois seminários sobre o uso de agrotóxicos, uma de repercussão estadual e outro, 

nacional. Ainda em setembro, o emblemático “Grito dos Excluídos”, realizado em Aracati, 

ganhou corpo e força com a participação das comunidades da Chapada do Apodi. Em 27 de 

dezembro de 2010, no site do jornal Diário do Nordeste, publicou-se que: 

 
Na última semana, um protesto com 240 velas escrevendo o nome “justiça” foi 
colocado na calçada da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, em referência aos 
oito meses da morte de José Maria Filho. O sentido do protesto é também para 
mostrar a indignação com a revogação, pela Câmara Municipal, da lei que 
proibia a pulverização aérea. Os vereadores tinham proibido a dispersão do veneno 
por aviões, mas sob pressão recuaram na medida (MELQUÍADES JÚNIOR, 2010). 

  

 Com a intenção de dar continuidade aos eventos, os representantes do M21 se 

concentraram na realização de uma semana, a ser realizada em abril e que consistisse na 

denúncia do assassinato de Zé Maria do Tomé, como também visibilizar as lutas por ele 

iniciadas. Então, em abril de 2011, realizou-se a I Semana Zé Maria do Tomé, que culminou 

com o lançamento da “Campanha Internacional e Permanente contra os agrotóxicos e pela 

Vida”, mobilizações sobre um ano de impunidade do crime que vitimou Zé Maria, tanto em 

Limoeiro do Norte como na Comunidade do Tomé e ainda a inauguração do espaço “Memórias 

das Comunidades da Chapada do Apodi”. 

 O ano seguinte, em 2012, a Semana ficou marcada pela Caminhada Pela Paz, evento 

que concentrou no local do assassinato de Zé Maria, familiares e várias outras pessoas 

envolvidas com os mais diversos movimentos sociais, instituições formais e não formais. Após 

a caminhada, aconteceu missa na Igreja da Comunidade do Tomé. Também foi realizada 

reunião com os representantes do M21 para elaborar estratégias para visibilizar e dar 

continuidade a luta de Zé Maria. 

 

Foto 1 – Percurso da romaria Campanha pela Paz no local do assassinato de Zé Maria do Tomé 
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Fonte: http://www.aratu.org.br/2012/04/ze-maria-do-tome-um-defensor-do-meio.html. 

 

 A III Semana Zé Maria do Tomé, realizada de 18 a 21 de abril de 2013, ficou marcada 

pelos lançamentos do Comitê Estadual da Campanha Permanente Contra dos Agrotóxicos e 

pela Vida; Almanaque do Baixo Jaguaribe do TRAMAS/UFC e do Dossiê Agrotóxicos da 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO). 

Na IV Semana Zé Maria do Tomé, realizada de 21 a 29 de abril de 2014, tivemos o 

lançamento do “Dossiê dos Perímetros Irrigados” (TRAMAS/UFC) que trouxe ao 

conhecimento do público informações coletadas a partir de inúmeros trabalhos científicos, e o 

documentário “Chapada do Apodi, Morte e Vida”, produzido pela Articulação Nacional de 

Agroecologia, sob a direção de Tiago Carvalho. 

 Na quinta edição da Semana Zé Maria do Tomé, realizada no período de 20 a 25 de abril 

de 2015, o folder contendo a programação, chama a atenção pelo grito ecoado, que não pode 

ser esquecido “Companheiro Zé Maria, aqui estamos nós. Falando por você, já que calaram a 

sua voz!”. Iniciou-se com o debate “Água, Direito e Participação: água do aquífero Jandaíra”; 

prosseguiu com “Direito à Terra e Reforma Agrária Popular”; dando continuidade com “Estado 

e injustiça ambiental”; “Mulheres, Saúde e Território”; “Violência de estado, repressão aos 

movimentos e luta pela desmilitarização”. Ainda na programação, teve oficina, lançamento do 

vídeo produzido pelo programa Conexão Repórter da TV Record, “Doce veneno nos campos 

do senhor”; lançamento do livro “Agronegócio e luta de classe”; lançamento da cartilha 

produzida pelo Núcleo TRAMAS/UFC “A viagem pela Chapada do Apodi”. Ainda foi possível 

a participação através de vídeo-conferência da Audiência Pública “Contra o uso abusivo de 
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agrotóxicos” tendo sido realizada no dia 25 de abril de 2015 na Assembleia Legislativa do 

Estado do Ceará. Teve ainda um intercâmbio na cidade de Angicos no Rio Grande do Norte.  

 A VI Semana Zé Maria do Tomé iniciou dia 17 de abril de 2016 começou no 

Acampamento Zé Maria do Tomé, com um ato político e uma missa em memória aos 20 anos 

de massacre de Eldorado dos Carajás e assassinatos no Paraná; e se prolongou até o dia 22 de 

abril de 2016, com uma vasta programação contendo mesas-rendondas como “Há coisa no ar: 

(não) respire fundo, lute!”; “Clima e água: do Vale Jaguaribe ao Mundo”; “Justiça, terra e 

trabalho no contexto da Chapada do Apodi CE e RN”. Houve a apresentação do documentário 

“Doce Veneno” em espaços diferentes da quinta edição da Semana. Desta vez, a Audiência 

Pública “Aquífero Jandaíra: as águas subterrâneas em questão” realizada em 20 de abril de 2016 

aconteceu no auditório da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos (FAFIDAM). Houve 

também apresentações de peças teatrais, intercâmbios entre comunidades do Vale do Jaguaribe 

e uma ação de panfletagem nas ruas de Limoeiro do Norte, em defesa da água, do ambiente e 

da Reforma Agrária Popular.  

 No ano de 2017, aconteceu de 17 a 23 de abril a sétima edição da Semana Zé Maria do 

Tomé. Durante a realização, tivemos variadas atividades como: defesas de dissertação, rodas 

de conversas (“Saberes dos povos para uma vida digna: pistas de alternativas ao des-

envolvimento”, “Mulheres, saúde e agricultura camponesa”); mesas-redondas (“A política de 

águas e o modelo de desenvolvimento do estado do Ceará”, “A formação indígena na região do 

Vale do Jaguaribe”, “Os retrocessos na Lei Estadual dos Agrotóxicos”), peças de teatro, 

apresentação de documentários, missa das águas, intercâmbio das comunidades, assembleias 

populares das pastorais sociais e movimentos ligados às Diocese de Limoeiro do Norte, e 

muitos debates. 

 O conjunto de atividades realizadas na VIII Semana Zé Maria do Tomé, realizada de 16 

a 21 de abril de 2018, teve como subtema “Em defesa da vida, da terra, da água e da democracia 

e cobrando justiça pelo assassinato de Zé Maria do Tomé”, delineou a territorialização da 

Semana nos diferentes espaços em que foram realizadas, apontando que a cada ano de 

realização, mais espaços se juntam na luta e na resistência ao modelo de desenvolvimento 

implementado pela parceria público/privado no Estado do Ceará. Além dos novos espaços 

conquistados, a oitava edição da semana também contou com a colaboração de novos agentes, 

dentre eles, a Escola Família Agrícola Jaguaribana José Maria do Tomé (EFA Jaguaribana), o 
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curso de História da FAFIDAM, através do Centro Acadêmico Zé Maria do Tomé, e o Grupo 

de Pesquisa e Articulação Campo, Terra e Território (NATERRA/UECE).  

 As atividades tiveram início na noite do dia 16, no auditório da FAFIDAM, com uma 

análise conjuntural em torno dos temas terra, água, educação, saúde, produção, inclusão 

sócioprodutiva e criminalização dos movimentos sociais. Ainda na FAFIDAM, em dias 

seguintes, tivemos as mesas-redondas “Brasil e o ataque aos direitos: democracia, previdência, 

terra e água”, “Agrotóxicos: relação entre capital, doença e conflitos socioambientais”, 

“Violência, segurança e juventude no Ceará: sofrimentos, descasos e perspectivas”, “Água: 

políticas, gestão e conflitos no Vale do Jaguaribe” e “Educação do campo e capitalismo: 

desafios e experiências de resistência”. Nesta última mesa, foram compartilhados com o público 

presente, os resultados de projeto de extensão da Escola de Ensino Profissionalizante de 

Jaguaruana, “Projetos educativos no Assentamento Araguaia” coordenado pelo professor de 

História, Joel Neto. 

 No Acampamento Zé Maria do Tomé, situado dentro do Perímetro Irrigado Jaguaribe-

Apodi, na Chapada do Apodi/Limoeiro do Norte, vivenciamos os momentos de trocas de 

experiências sobre as lutas e resistências do Acampamento Zé Maria e a Comunidade do 

Uiraponga/Morada Nova, através do intercâmbio provido pela Cáritas Diocesana. Tivemos 

também a atividade da Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária Popular, onde 

integrantes do MST e da Cáritas Diocesana trouxeram os debates sobre terra, água e produção 

agroecológica. Ainda na Chapada do Apodi, aconteceu uma atividade de campo denominada 

“Conflitos entre agronegócio e campesinato na Chapada do Apodi: disputas por terra, água e 

território” promovida pelo Grupo NATERRA/UECE, que contou com a participação dos alunos 

da disciplina de Geografia Agrária do curso de Geografia da UECE. 

 Dando continuidades as atividades, a Cáritas Diocesana intermediou o Fórum 

Microrregional de Convivência com o Semiárido do Vale do Jaguaribe, sob o título “Potencial 

político das tecnologias sociais”, que aconteceu no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Limoeiro do Norte; e a Rede de Defesa de Crianças e Adolescente, que aconteceu na sede do 

Projeto Paz e União, no bairro Cidade Alta em Limoeiro do Norte.  

 E por fim, na Escola da Família Agrícola Zé Maria do Tomé (EFA Jaguaribana), situada 

na localidade Currais de Cima em Tabuleiro do Norte/CE, acolheu os participantes da Semana 

Zé Maria do Tomé para uma roda de conversa sobre “Educação contextualizada e 
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Agroecologia”. Na oportunidade, os participantes vivenciaram um momento simbólico do 

plantio de uma árvore.   

 
Foto 2 – Escola Família Agrícola Jaguaribana Zé Maria do Tomé 

 
Fonte: Acervo de pesquisa, 2018. 

 
 Um dos pontos culminantes durante a realização das semanas é Romaria da Chapada, 

que se inicia no lugar onde o líder Zé Maria foi assassinado e após uma caminhada de quase 

oito quilômetros, chega à Comunidade do Tomé, onde é realizada uma missa no pátio da Igreja. 

 

Foto 3 – Memorial Zé Maria do Tomé 

 
Fonte: Acervo de pesquisa, 2018. 

  

 Segundo Fernandes (2005), a territorialização é uma ação concreta. Portando, citamos 

alguns desses territórios que foram constituídos a partir das ações mobilizadoras acontecidas 
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nas edições da Semana Zé Maria do Tomé, sendo esta, condicionada às lutas demandadas pelo 

líder comunitário. A realização da Semana Zé Maria do Tomé se constitui num território que 

se configura nos diversos espaços geográficos, pois surge com um conjunto de ações em 

diferentes espaços. As atividades que com compõem a programação da Semana Zé Maria do 

Tomé se materializam no espaço onde são realizadas, seja na FAFIDAM, no Acampamento Zé 

Maria do Tomé, na Escola Família Agrícola Jaguaribana Zé Maria do Tomé, nas ruas da cidade 

de Limoeiro do Norte, nos sindicatos etc. 

 Se a concretude das ações representa uma territorialização, destacamos que foram as 

ações de grupos de pesquisadores, movimentos sociais, trabalhadores e trabalhadoras, entidades 

públicas, num esforço reunido conseguiram a instalação do Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CEREST) em Limoeiro do Norte, que em homenagem ao líder Zé Maria, leva o 

nome CEREST Zé Maria do Tomé. Já em maio de 2014, instalou-se na Chapada do Apodi, o 

Acampamento Zé Maria do Tomé, onde mais de 100 famílias ocuparam uma porção de terras, 

no coração do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi, destinadas aos trabalhadores rurais, mas 

que o processo de reterritorialização estava muito lento e demorado. Então, sob organização do 

MST, o lugar foi ocupado e, hoje o Acampamento Zé Maria do Tomé é um território de luta e 

resistência ao agronegócio na região jaguaribana.  

 

Considerações finais: o movimento não para! 

 

A intenção de não concluir se dá a partir do entendimento que o movimento continua, 

tanto do lado dos agentes hegemônicos capitalistas e do Estado, quanto do lado dos agentes de 

resistência, a partir da rede política de resistência, o M21 por exemplo, cujas ações acabam 

confluindo anualmente na realização da Semana Zé Maria do Tomé.  

A instalação do Projeto Irrigado Jaguaribe-Apodi, dentro do modelo agroexportador 

defendido pelo capital, que está representado na região jaguaribana por empresas nacionais e 

internacionais, com o apoio das públicas federal, estadual e municipal, foi e continua sendo 

responsável por uma série de conflitos socioterritoriais. Estes conflitos permeiam as lutas pelo 

direito à terra, água, saúde, ambiente saudável, soberania alimentar etc., que dão origem ao 

M21, rede de agentes que lutam para dar visibilidade a luta iniciada pelo líder comunitário Zé 

Maria do Tomé. 
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Dessas lutas, surgiu a Semana Zé Maria do Tomé, um evento que acontece anualmente, 

desde 2011, pensada a partir de um coletivo de organizações e instituições, formais e não 

formais, que atuam conjuntamente em determinados momentos, mas também, cada uma dessas 

instituições, exercem atividades que vão de encontro ao agrohidronegócio no Baixo Jaguaribe, 

seja nas elaboração de monografias, dissertações e teses, como é o caso das universidades; seja 

pelos programas de ações de convivência com a seca, desenvolvidos pelas pastorais 

eclesiásticas; seja pelo enfrentamento direto e organizações de base pelos sindicatos; seja na 

atuação histórica da luta pela reforma agrária popular do MST, sejas por todas as atividades das 

outras instituições que contribuem para o envolvimento de todas e todos na conquista dos 

direitos. As materializações dessas ações delineiam a territorialização da Semana Zé Maria do 

Tomé nos espaços onde vão sendo realizadas suas edições.   

 

Referências bibliográficas 

ACSELRAD, H. Disputas cognitivas e exercício da capacitada crítica: o caso dos conflitos 
ambientais no Brasil. Sociologias, Porto Alegre, ano 16, n. 35, p. 84-105, 2014. 
 
ALVES, M. O. Mercado, arame e Estado: recursos comuns e resistência em Lagoa dos 
Cavalos, sertão do Ceará. 2012. 341f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável) - 
Universidade de Brasília, Brasília, 2012. 
 
ARAÚJO, S. de L. O gosto amargo das frutas nas terras do senhor: terrritorialização da 
produção capitalista e as disputas territoriais entre o agronegócio e o campesinato na região 
do Baixo Jaguaribe (CE). 2016. 248f. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Federal 
do Ceará, Fortaleza, 2016. 
 
BEZERRA, J. E. A fruticultura no Nordeste semiárido: internacionalização, conflitos 
territoriais e a precarização do trabalho. 2012. 260f. Tese (Doutorado em Geografia) - 
Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2012. 
 
BRAGA, L. de Q. V. Agronegócio cercando agroecologia: modo de vida e conflito sócio-
ambiental em comunidades agrícolas de Tabuleiro de Russas, Ceará. 2010. 181f. Dissertação 
(Mestrado em Saúde Pública) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2010. 
 
CARNEIRO, F. F.; RIGOTTO, R.; PIGNATI, W. Frutas, cereais e carne do Sul: agrotóxicos 
e conflitos ambientais no agronegócio no Brasil. E-cadernos CES, Coimbra, n. 17, p. 10-30, 
2012. 
 
CPT, COMISSÃO PASTORAL DA TERRA. Conflitos no campo – Brasil 2016. Goiânia: 
CPT Nacional. 
 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 02 – Mobilização Camponesa na América-Latina 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

919 
 

COSTA, S. B. Redes políticas territoriais em questão: perspectivas nos atores e nas redes em 
tensão no espaço agrário do baixo Jaguaribe cearense. Terra Livre, São Paulo, ano 27, v. 1, 
n. 36, p. 208-228, 2011. 
 
FERREIRA, M. J. et al. Gestão e uso dos recursos hídricos e a expansão do agronegócio: 
água para quê e para quem? Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 21, p. 743-752, 
2016. 
 
FERREIRA, M. J.; VIANA JUNIOR, M. A expansão do agronegócio no semiárido cearense e 
suas implicações para a saúde, o trabalho e o ambiente. Interface, Botucatu, v. 20, p. 892-
910, 2016. 
 
FERNANDES, B. M. Movimentos socioterritoriais e movimentos socioespaciais: 
contribuição teórica para uma leitura geográfica dos movimentos sociais. Revista Nera, 
Presidente Prudente, ano 8, n. 6, p. 24-34, 2005. 
 
FERNANDES, B. M. Movimentos socioterritoriais no campo brasileiro: contribuição para 
leitura geográfica dos movimentos camponeses. In: OLIVEIRA, M. M. et al. (Org.). O 
Brasil, a América Latina e o Mundo: espacialidades contemporâneas. Rio de Janeiro: 
Lamparina, 2008a. p. 385-404. 
 
FERNANDES, B. M. Questão Agrária: conflitualidade e desenvolvimento territorial. In: 
BUAINAIN, Antônio Márcio (Coor.). Luta pela Terra, Reforma Agrária e Gestão de 
Conflitos no Brasil. Campinas/SP: Editora da UNICAMP, 2008b. p. 173-230. 
 
FERNANDES, B. M. Sobre a tipologia de territórios In: SAQUET, M. A.; SPOSITO, E. 
(Orgs.). Territórios e territorialidades: teorias, processos e conflitos. São Paulo: Expressão 
Popular, 2009. p. 197-215. 
 
FREITAS, B. M. C. Marcas da modernização da agricultura no território do Perímetro 
Irrigado Jaguaribe-Apodi: uma face da atual reestruturação socioespacial do Ceará. 2010. 
181f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 
2010. 
 
FREITAS, B. M. C. Campesinato, uso de agrotóxicos e sujeição da renda da terra ao 
capital no contexto da expansão da Política Nacional de Irrigação no Ceará. 2018. 325f. 
Tese (Doutorado em Geografia Humana) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 
LACOSTE, Y. A Geografia - isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Campinas: 
Papirus, 1988. 
 
LIMA, L. C.; VASCONCELOS, T. S. L.; FREITAS, B. M. C. Os novos espaços seletivos no 
campo. Fortaleza: EdUECE, 2011. 
 
MAIA, L. A. Mística, Educação e Resistência no Movimento dos Sem-Terra – MST. 
Fortaleza: Edições UFC, 2008.  
 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 02 – Mobilização Camponesa na América-Latina 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

920 
 

MARINHO, A. M. C. P. Contextos e contornos da modernização agrícola em municípios 
do Baixo Jaguaribe-CE: o espelho do (des)envolvimento e seus reflexos na saúde, trabalho e 
ambiente. 2010. 245f. Tese (Doutorado em Saúde Pública) - Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2010. 
 
MELQUÍADES JÚNIOR. Protesto pede justiça para caso Zé Maria. Diário do Nordeste, 
Fortaleza, 27 dez. 2010. Regional. Disponível em: 
<http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/protesto-pede-justica -para-
caso-ze-maria-1.744371>. Acesso em 10 mai. 2018. 
 
MENDES, J. E.; CARVALHO, S. M. G. de; FREITAS, B. M. C. O agronegócio na Chapada 
do Apodi e a atuação de resistência do Movimento 21. In: ENCONTRO DA REDE DE 
ESTUDOS RURAIS, 6.; 2014. Anais eletrônicos... Campinas: Rede Rurais, 2014. 
 
OLIVEIRA, A. U. Modo de produção capitalista, agricultura e reforma agrária. São 
Paulo: FFLCH/USP, 2007. 
 
PEDON, N. R. Geografia e movimentos sociais: dos primeiros estudos à abordagem 
socioterritorial. São Paulo: EdUNESP, 2013. 
 
PEREIRA, J.; ALENTEJANO, P. R. Terra, poder e lutas sociais no campo brasileiro: do 
golpe à apoteose do agronegócio (1964-2014). Revista Tempos Históricos, Cândido 
Rondon, v. 18, p. 73-111, 2014. 
 
PONTES, A. G. V. et al. Os perímetros irrigados como estratégia geopolítica para o 
desenvolvimento do semiárido e suas implicações à saúde, ao trabalho e ao ambiente. Ciência 
& Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 18, n. 11, p. 3213-3222, 2013. 
 
PORTO, M. F.; MILANEZ, B. Eixos de desenvolvimento econômico e geração de conflitos 
socioambientais no Brasil: desafios para a sustentabilidade e a justiça ambiental. Ciência & 
Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, n. 14, v. 6, p. 1983-1994, 2009. 
 
RAFFESTIN, C. Por uma geografia do poder. São Paulo: Editora Ática, 1993. 
 
RIGOTTO, R. (Org.). Agrotóxicos, trabalho e saúde: vulnerabilidade e resistência no 
contexto da modernização agrícola no Baixo Jaguaribe/CE. Fortaleza: Edições UFC, 2011a. 
 
RIGOTTO, R. Os conflitos entre o agronegócio e os direitos das populações: o papel do 
campo científico. Revista Pegada, Presidente Prudente, v. 12, n. 01, p. 123-140, 2011b. 
 
RIGOTTO, R. et al. O verde da economia no campo: desafios à pesquisa e às políticas 
públicas para a promoção da saúde no avanço da modernização agrícola. Ciência & Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 6, p. 1533-1542, 2012. 
 
SILVA, C. A. F.; SANTOS, A. P.; NASCIMENTO, L. B. Ensaio sobre o conceito de rede 
política territorial. In: SILVA, C. A. F. (Org.). Redes políticas territoriais: estratégias, 
conflitos e violência. Rio de Janeiro: Editora Livre Expressão, 2011. p. 15-34.  



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 02 – Mobilização Camponesa na América-Latina 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

921 
 

 
SOUZA, M. J. L. O território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. In: 
CASTRO, Iná E. et al. (Orgs.). Geografia: conceitos e temas. 2ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2006. p. 77-116. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 02 – Mobilização Camponesa na América-Latina 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

922 
 

 
    RESISTÊNCIA CAMPESINA E FORÇA DE TRABALHO NA CIDADE DE 

SOMBRIO SANTA CATARINA 

Rafaela Freitas da Silva1 

Resumo 
O artigo busca retratar as formas de resistência presentes na comunidade do Pirão Frio no extremo Sul 

catarinense a partir da territorialização, funcionalidade da gestão econômica e força de trabalho produzida na 
mesma. Isso a partir de entrevistas qualitativas feitas a comunidade campesina, onde, relatam sua estrutura familiar 
e força de trabalho como pontos principais de resistência na região, o artigo propõe uma análise teórica do porque 
esse isolamento acontece e, quais são as formas de resistências/mobilização existentes nesse espaço 
histórico/geográfico. 
Palavras-chave:  

 
Resumen 
El artículo busca retratar las formas de resistencia presentes en la comunidad de Pirão Frio en el extremo 

sur de Santa Catarina a partir de la territorialización, la funcionalidad de la gestión económica y la fuerza laboral 
producida en ella. Esto se basa en entrevistas cualitativas con la comunidad campesina, donde informan que su 
estructura familiar y su fuerza laboral son los principales puntos de resistencia en la región. Esta región es 
considerada por los residentes como "aislada". El artículo propone un análisis teórico de por qué este aislamiento 
y cuáles son las formas de resistencia / movilización que existen en este espacio histórico / geográfico. 
Palabras clave: 

 

Introdução 

Historicamente a produção rural brasileira é analisada a partir de  diferentes correntes 

teóricas nas ciências humanas, em especial a Geografia. Nossa pesquisa se insere num conjunto 

de estudos que considera a agricultura familiar pertencente à classe do campesinato. 

Compreende-se o campesinato como uma classe social e não apenas como um setor da 

economia, uma forma de organização da produção ou um modo de vida. [...] o campesinato 

permanece como conceito-chave para decifrar os processos sociais e políticos que ocorrem 

neste espaço e suas contradições (MARQUES, 2000). 

Assumimos  o conceito de camponês por reconhecer a importância da agricultura 

familiar no Brasil não apenas como produtores econômicos ou “pequenos empreendedores”, 

mas sim como ponto principal de resistência acima de métodos alternativos de reprodução 

alimentícia e de vida. O camponês expressa também a contradição do capital ao resistir à 

proletarização e, por outro lado, o capitalismo que não os extingue totalmente e permite a sua 

reprodução (PEREIRA, 2005). Atualmente, nas comunidades rurais brasileiras 
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contemporâneas, coexistem a vida campesina e a classe do proletariado que é utilizado em 

empregos dentro de outros contextos atrelados ao sistema capitalista. 

No sentido político, os camponeses no Brasil têm tomado a rédea  de  seu  destino  ao 

ocuparem  as terras do país em  busca  da  revolução ou reforma agrária  e,  obtendo  com  isso,  

o  controle  de  seu processo  de  reprodução (BOMBARDI, 2017). Congruentemente à vida 

campesina e suas especificidades de produção agrícola, no Brasil existem diversas 

movimentações sociais em cunho organizacional representando nacionalmente a luta e 

resistência do trabalhador rural como, o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra; 

Movimento dos Atingidos por Barragem; Movimento da mulher camponesa, que ao longo do 

país atuam de diferentes formas na luta pelos seus direitos em cima da terra em que produzem, 

atuando como posseiros, se estruturando para devidas pressões e reivindicações visando uma 

reforma agrária no país. Porém, em muitas áreas onde os impactos ambientais não foram ou 

estão presentes de forma crítica ao ponto de estabelecer uma organização (como o MAB); ou 

estão fora do enfoque das grandes indústrias agrícolas -  onde a questão social dos moradores 

nativos é bastante abalada devido à mudança brusca na produção econômica da região - ou onde 

não há organização que se forma da estrutura dos sindicatos brasileiros, remanescem 

comunidades afastadas dos movimentos sociais. 

Desenvolvimento: 

 Podendo caracterizar essa resistência em diferentes pontos da história campesina, o 

camponês brasileiro é um migrante e sua expropriação não tem representado uma ruptura total 

de seus vínculos com a terra, vínculos familiares, relação de origem etc. O que explica, em 

parte, a permanência entre eles de um conjunto de símbolos e valores que remetem a uma ordem 

moral ou lógica tradicional e a possibilidade do acesso à terra se apresentar como uma 

alternativa para pobres do campo e da cidade que buscam assegurar a sua sobrevivência 

mantendo a dignidade de trabalhador (MARQUES, 2000). Considerando que vender a própria 

produção e realizar o valor monetário do trabalho é expressão da autonomia camponesa 

(WOORTMANN, 1991), o campesinato é capaz de produzir o valor do trabalho através da mão 

de obra aliado a potencialidade da terra na qual trabalha, ou seja, se o trabalhador é proprietário 

da produção tanto o valor monetário da terra quanto da mão de obra serão rentáveis de maneiras 

compatíveis.  
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Já no sentido político, os camponeses no Brasil têm tomado a rédea de seu destino ao ocuparem  

as terras do país em  busca  da  reforma agrária  e,  obtendo  com  isso,  o  controle  de  seu processo  de  

reprodução (BOMBARDI, 2017). Congruentemente à vida campesina e suas especificidades de 

produção agrícola, no Brasil existem diversas movimentações sociais em cunho organizacional 

representando nacionalmente a luta e resistência do trabalhador rural como, o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais sem Terra; Movimento dos Atingidos por Barragem; Movimento da mulher 

camponesa, que ao longo do país atuam de diferentes formas na luta pelos seus direitos em cima da terra 

em que produzem, atuando como posseiros, se estruturando para devidas pressões e reivindicações 

visando a redistribuição de terras e garantia de posse das terras quilombolas e indígenas no país. Porém, 

em muitas áreas onde os impactos ambientais não foram ou estão presentes de forma crítica ao ponto de 

estabelecer uma organização (como as citadas a cima); ou estão fora do enfoque das grandes indústrias 

agrícolas -  onde a questão social dos moradores nativos é bastante abalada devido à mudança brusca na 

produção econômica da região - ou onde não há organização que se forma da estrutura dos sindicatos 

brasileiros, remanescem comunidades afastadas dos movimentos sociais.  

O campesinato possui uma organização da produção baseada no trabalho familiar e no 

uso como valor. O reconhecimento de sua especificidade não implica a negação da diversidade 

de formas de subordinação às quais pode se apresentar submetido, nem da multiplicidade de 

estratégias por ele adotadas diante de diferentes situações e que podem conduzir ora ao 

“descampesinamento”, ora à sua reprodução enquanto camponês (MARTINS, 2000). Em meio 

as diferentes possibilidades de se produzir capital no sistema capitalista, onde, se demanda da 

capitalização de meios de produção para que se dê o produto do trabalho, a questão atual da 

agricultura brasileira é uma remanescente da monopolização das terras acerca da imersão ao 

capitalismo, ou seja, a partir do momento em que o campesinato começou a vender sua força 

de trabalho. 

E esse processo geral da sujeição da renda da terra ao capital monopolista 
engendra, contraditoriamente, o processo de concentração/especialização desse 
produtor familiar subordinado, esse camponês que conheceu, em menos de 
cinquenta anos, um aumento violento da produtividade do seu trabalho. Aumento 
esse que certamente está na base da criação dessa nova realidade: a da 
concentração das terras entre os camponeses. (OLIVEIRA, 2007 p. 53) 
  

 Segundo Oliveira, a inserção do capitalismo no meio rural desencadeou a concentração 

de terras, da qual, nos referimos hoje a má distribuição de terra brasileira. Dentre isso encaixa-

se a terra como a fonte de matéria prima que se transforma em capital. É neste contexto que se 
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deve entender a produção camponesa: a renda camponesa é apropriada pelo capital 

monopolista, convertendo-se em capital (OLIVEIRA, 2007). 

 Sendo assim, as relações capitalistas de produção são relações baseadas no processo de 

separação dos trabalhadores dos meios de produção, ou seja, os trabalhadores devem aparecer 

no mercado como trabalhadores livres de toda a propriedade, exceto de sua própria força de 

trabalho (OLIVEIRA, 2007). É nesse contexto que os trabalhadores rurais brasileiros se 

encaixam vendendo sua mão de obra dentro da sua própria terra ou trabalhando em terras 

terceiras vendendo mão de obra específica (adquirida nas especificidades das tecnologias 

oriundas da vida campesina). 

 Junto com a expansão do capitalismo no campo, permanecem aspectos campesinos já 

que sua estrutura familiar e econômica se difunde em meio a abrangência e resistência do modo 

de vida paralelo às pressões do capital.  O camponês brasileiro é um migrante e sua expropriação 

não tem representado uma ruptura total de seus vínculos com a terra, vínculos familiares, 

relação de origem etc. O que explica, em parte, a permanência entre eles de um conjunto de 

símbolos e valores que remetem a uma ordem moral ou lógica tradicional e a possibilidade do 

acesso à terra se apresentar como uma alternativa para pobres do campo e da cidade que buscam 

assegurar a sua sobrevivência mantendo a dignidade de trabalhador (MARQUES, 2000). 

Considerando que vender a própria produção e realizar o valor monetário do trabalho é 

expressão da autonomia camponesa (WOORTMANN, 1991), o campesinato é capaz de 

produzir o valor do trabalho através da mão de obra aliado a potencialidade da terra na qual 

trabalha, ou seja, se o trabalhador é proprietário da produção tanto o valor monetário da terra 

quanto da mão de obra serão rentáveis de maneiras compatíveis.  

Porém, a realidade do trabalhador camponês não se perpetua com eficácia em todos os 

setores, pois, como já citado antes, para dar impulso ao capitalismo no Brasil a terra se tornou 

mercadoria e, em seguida os escravos tornaram-se trabalhadores livres. Como trabalhadores 

livres, vendiam sua força de trabalho ao ex-escravocrata, então fazendeiro - capitalista. 

Permanece a separação entre os trabalhadores e os meios de produção. De modo que os escravos 

tornaram-se livres e sem-terra (FERNANDES, 2000). Com isso a inserção demasiada da mão 

de obra europeia no Brasil nos anos posteriores ao regime escravista resultou em diversas 

regionalizações do trabalho rural no Brasil, oriundas da Lei de terras promulgada no Brasil 

república e das práticas propostas no período da primeira tentativa democrática no Brasil. 
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É neste período, a partir da proclamação da República (em 1889) que se dá a 

organização política brasileira em que as terras antes obtidas de formas “legais” passaram 

também ser fonte de grande poder político. O acesso e a propriedade da terra se tornam 

decisivos para a reorganização da questão ferroviária e econômica brasileira, diante disso há 

maior centralização de posses latifundiárias e aplicação de leis que favorecem esta prática. Em 

meio a esse contexto, no século XX, diversas terras pertencentes a posseiros ou pequenos 

proprietários são desapropriadas devido à repressão militar aliada ao governo. Em todo o país, 

diversos conflitos e eventos foram testemunhos da organização camponesa que, para resistirem 

na terra, juntamente com as lutas dos trabalhadores assalariados e os congressos camponeses, 

desenvolveram o processo de organização política do campesinato aliados ao crescimento da a 

luta pela reforma agrária e, organizações por meio do Partido Comunista Brasileiro - PCB e a 

Igreja Católica, entre outras instituições, disputaram esse espaço político, interessadas nesse 

processo (FERNANDES, 2000). A partir desta organização, ocorreram outras do mesmo cunho 

no território brasileiro. Em meio ao caos e eficácia das organizações políticas surge a 

intervenção militar no Brasil em 1964 a qual proíbe as ações de partidos políticos e movimentos 

sindicais no país. 

Neste processo, algumas regiões ficaram de fora do produto da inserção do capital para 

desenvolvimento tecnológico, tão quanto das movimentações sociais. Sendo essas motivadas 

pela falta de qualidade do solo para rebater as necessidades postas estatalmente e 

ditatorialmente para exportação 

Sendo assim, a partir de 1985 os produtores rurais fora dos sistemas hoje reconhecidos 

como agronegócio e, das organizações sociais se direcionam, demasiadamente, para 

“alternativas” que seguem a lógica capitalista, porém se enquadram em diferentes moldes 

criados nas políticas populacionais a partir de 1980. Tendo como eixo o grau de integração ao 

mercado, elaborou-se uma estrutura diferenciada a estes produtores, permitindo assim uma 

modelização dos diferentes tipos de agricultura familiar. Isento de determinismos, observou-se 

a preponderância de algumas tendências: da autarquia para a economia de mercado, da tradição 

para a modernidade (LAMARCHE, 1998).  

Contando que a realidade brasileira no quesito agrário e a dependência íntima do capital 

e investimento estatal para que haja perpetuação da produção. Por isso temos que considerar o 

preço da terra, enquanto categoria objetiva, depende de uma dada situação do mercado fundiário 
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(organização estatal), isto é, da importância e da urgência da procura de terra por parte dos 

camponeses mal fornecidos e da oferta, de terra disponível por qualquer razão (CHAYANOV, 

1924). Segundo Abramovay, a agricultura familiar é também uma criação do Estado. O Estado 

passa a adotar um conjunto de políticas para regular o nível de oferta agrícola. Neste contexto, 

o agricultor familiar não se limita à função de fornecedor de excedentes para grupos econômicos 

vinculados à produção, comercialização e/ou processamento de produtos agrícolas, mas, muito 

mais do que isto, sua função passa a ser a de garantir o “abastecimento alimentar abundante, a 

preços estáveis, contribuindo assim para o processo de formação dos novos padrões de consumo 

característicos da expansão capitalista posterior à Segunda Guerra Mundial” (ABRAMOVAY, 

1992). 

A agricultura familiar é aquela em que a gestão, a propriedade e a maior parte do 
trabalho, vêm de indivíduos que mantêm entre si laços de sangue ou de casamento. 
Que esta definição não seja unânime e muitas vezes tampouco operacional. É 
perfeitamente compreensível, já que os diferentes setores sociais e suas 
representações constroem categorias científicas que servirão a certas finalidades 
práticas: a definição de agricultura familiar, para fins de atribuição de crédito, pode 
não ser exatamente a mesma daquela estabelecida com finalidades de 
quantificação estatística num estudo acadêmico. O importante é que estes três 
atributos básicos (gestão, propriedade e trabalho familiar) estão presentes em todas 
elas. (ABRAMOVAY, 1997, p.3) 

 
 O universo da agricultura familiar no Brasil é extremamente heterogêneo e inclui desde 

famílias muito pobres as quais detém, em caráter precário, um pedaço de terra que dificilmente 

pode servir de base para uma unidade de produção sustentável, até famílias com dotação de 

recursos, terra, capacitação, organização, conhecimento (SAVOLDI, 2010). Neste sentido a 

agricultura familiar no Brasil desenvolve um cunho maior quando o governo se mobiliza à 

criação de políticas públicas:  

Na esfera governamental, a agricultura familiar foi incluída como propriedade na segunda 
metade da década de 1990, quando foi lançado o PLANAF (Plano Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar) em agosto de 1995. Inicialmente era apenas uma 
linha de crédito para custeio. Depois essa linha de crédito, seguindo as reivindicações da 
CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura), culminou na 
criação do PRONAF (Programa Nacional dos Trabalhadores da Agricultura Familiar) em 
1996. (SAVOLDI, 2010 p.8) 

 

Nesta perspectiva, o alavancamento da questão empresarial e destinação de “mão de 

obra” específica para diferentes trabalhos dentro do setor agrário, a partir dos anos 2000 no 
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Brasil há grande avanço dos sistemas integrados agrícolas e crédito rural2, como a criação de 

diferentes sistemas cooperativos, que no âmbito agrícola tem como propósito auxiliar nas 

demandas do agronegócio. Segundo o Ministério da Agricultura do Brasil o cooperativismo é 

uma associação autônoma de no mínimo vinte pessoas, unidas voluntariamente para atender 

necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, por meio de uma empresa de propriedade 

coletiva e de controle democrático dos associados (autor, 2006). Dentro dessa logística existem 

diferentes tipos de linhas de créditos e financiamento rural das quais as regiões citadas acima 

(que são fora do âmbito do agronegócio diretamente) se encaixam.  

Deste modo, o trabalho da produção agrícola tende a se expandir e não seguir uma 

linhagem única decorrente dos diferentes moldes de se utilizar a própria terra, por exemplo, há 

uma longa tradição de trabalhar alugado para terceiros e de empregar, ele mesmo, trabalhadores 

alugados em seu estabelecimento familiar (WANDERLEY, 1996). Tendo assim uma não 

entidade de como se desenvolve o trabalho e como se dá a organização dentro dessas regiões 

dentro e fora da integração da agricultura, sendo, este o objeto e ponto de partida para a pesquisa 

do presente trabalho. 

Neste contato foi mediado pela dona Maria, Sombriense e trabalhadora agrícola há 30 

anos, com isso, podemos observar que a formação e estrutura familiar correlacionada com a 

força de trabalho e produção, identificando relações com produção integrada e cooperativas e, 

ligações sindicais, organizacionais e autônomas. Sendo estas pautas presentes na resistência da 

vida campesina na comunidade que pressupõe uma estrutura territorial que compactua com a 

autonomia da venda da força de trabalho camponesa e seus modos de reprodução de vida. 

  A História de Sombrio mistura-se a peculiar personalidade dos índios Xokleng e Carijó 

que habitavam na região à valentia de seu primeiro morador, José João Guimarães. Conforme 

Farias (2000), “a ocupação humana de Sombrio é tão antiga quanto a presença dos indígenas 

no litoral catarinense [...] já havia índios na região litorânea de Santa Catarina há pelo menos 

1.500 anos” (SOMBRIO, 2010). Em 2019 a cidade possui em média 25 mil habitantes segundo 

dados do IBGE, se localiza à beira da br 101 na microrregião do extremo sul catarinense. O 

início da sua produção agrícola- alimentícia para reprodução da economia da cidade na 

modernidade  inicia-se junto ao processo de agricultura integrada no estado de santa catarina 

 
2 Art. 2º. Considera-se Crédito Rural o suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e 
estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou suas cooperativas para aplicação exclusiva em 
atividades que se enquadrem nos objetivos indicados na legislação em vigor. 
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(PI), como citado anteriormente, a produção integrada por meio do crédito integra a produção 

dos “pequenos empreendimentos”. Seguindo as diretrizes estatais postas pelas práticas do PI, a 

produção da cidade segue “ordens naturais” de produção, produzindo  culturas de arroz, fumo 

e banana criação extensiva de gado leiteiro e de corte, para a avicultura de corte (em sistema 

integrado com empresas do setor) e suinocultura com alguns atrelamentos a indústria 

alimentícia de laticínios e fécula de mandioca. 

 A região da qual tratamos está relacionada à produção de gado leiteiro. Essa produção, 

ligada à pequena burguesia junto às cooperativas no estado capitalista classificado por Lênin 

como uma consequência de concessão do estado do acesso burguês à terra, essa concessão 

concerne a um só capitalista ou a uma só firma, a um sindicato, a um só cartel ou truste em cada 

contrato de concessão em separado. A cooperativa abarca a muitos milhares, inclusive a 

milhões de pequenos proprietários. A concessão admite, inclusive, exige um contrato preciso e 

um prazo fixo (LÊNIN, 1918).  

 Ou seja, a produção de leite feita na região é vendida à uma pequena indústria (Laticínios 

Monte-Sinai). Esta indústria possui terras na região onde alguns trabalhadores exercem sua 

força de trabalho, tão quanto alguns possuem pedaços de terra  onde não se sabe a caracterização 

de classe nesse sentido pois o setor imobiliário na região é bastante específico (segundo os 

moradores, algumas terras compradas em 2008 custaram seiscentos reais).  

 Segundo Maria, moradora da região. eles se classificam como terceirizados da terra, 

porque por mais que alguns tenham sua própria terra, o trabalho exercido nela é terceirizado, 

tanto a produção quanto a força de trabalho. Ela citou que ainda produz pequenas hortaliças e 

vegetais em hortas coletivas no bairro. Segundo ela, essa horta está unido os vizinhos, têm 

pensado em até organizar uma associação bairrista. Pontuou também sua atuação na 

organização da “Feira do Sábado” que acontece aos finais de semana no campo de futebol do 

centro da cidade. Além disso, ela afirmou várias vezes a necessidade de movimentação “alguns 

vizinhos são conservadores, alguns não, mas a gente trabalha bastante e não ganha tanto, o 

sindicato que eu faço parte é parado, eu acho que tá errado e deveríamos ter mais garantia” 

disse Maria. Ela contou também que antigamente se ganhava por produção, e que desde 2010 

começou a receber um salário fixo para garantia de aposentadoria rural, sendo que ainda luta 

na justiça para comprovar seus anos de trabalho na lavoura.  
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Pela estruturação do bairro é possível perceber que há bastante precariedade nas 

ferramentas de trabalho, o solo é fraco, bastante gado em pequenos espaços de terras, 

precarização nas atividades da vida coletiva como postos de saúde, infraestrutura etc. 

A partir das visitas na comunidade foi observado a produção autônoma de comida e a 

importância por meio dos moradores de união e coletividade nas ações do bairro, pois, segundo 

eles, há uma grande desvalorização da força de trabalho e consideração pelas vidas presentes 

no bairro. Levantando vários questionamentos de como podem ou deveriam se 

mobilizar/organizar frente a isso pela prefeitura municipal e os demais vizinhos quais não 

compactuam da ideia de reconhecer seu processo e, se organizar frente a isso. 

 
Considerações Finais: 
 
Em relação ao campo, é observado que a realidade da produção integrada é bastante 

precarizada tanto no quesito da força de trabalho quanto na direta relação ao capital do estado 

e de grandes indústrias, mostrando que essa massiva dependência faz com que o controle da 

produção no sentido da força de trabalho seja mais mascarado e em linhagens mais tênues. Pois, 

observando a força de trabalho dentro da terra, produção, uso e posse de terra, identificar 

relações com produção integrada e cooperativas, ligações sindicais e organizacionais, é possível 

pautar que a realidade da região abordada é bastante complexa.  

Os pontos trazidos pelos moradores, retratam bastante a questão de que mesmo com 

terra própria o trabalho é árduo e sem muito retorno, atribuo isso à estratégia capitalista de 

aproveitar todos os espaços como reprodução do capital, ou seja, utilizando da potencialidade 

da força de trabalho campesina para reprodução do capital em moldes alternativos, como, 

cooperativas, PI, etc.  

Em meu caráter, os moradores aparentam que há uma necessidade de organização ou 

apreço por movimentação social dentro da região devido a exploração decorrente desse método 

de produção, a realidade campesina vista num bairro que não necessariamente são de sem terra, 

postura-se como uma realidade em massa de classe trabalhadora ou campesina que observa a 

exploração da sua força de trabalho como ponto principal para reivindicações e, acredito que 

em potencialidade de luta.  

 
REFERÊNCIAS: 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 02 – Mobilização Camponesa na América-Latina 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

931 
 

ABRAMOVAY, R. Nova forma de luta pela terra: acampar. In: Nova forma de luta pela terra: 
acampar. Revista Reforma Agrária. Campinas: ABRA. Ano 15. nº2 – mai/jul. 1985. p. 55-60. 
 
ABRA. Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural. Revista Reforma Agrária. 
Campinas:ABRA. Volume 28, nº 1,2 e 3 – jan/dez. 1998 – Volume 29 nº 10 jan/ago 1999. 
BANCO CENTRAL DO BRASIL. Manual de Crédito Rural. Brasília, 1987-2004. 3 volumes. 
 
BERNINI, Carina Inserra. De posseiro a assentado: a reinvenção da comunidade do Guapiruvu 
na construção contraditória do assentamento agroambiental Alves, Teixeira e Pereira, Sete 
Barras-SP. 2009. Dissertação (Mestrado em Geografia Humana) - Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
doi:10.11606/D.8.2009.tde-02022010-151735. Acesso em: 2019-06-16. 
 
BRANCHER, P. C. Sindicalismo rural: organização, estrutura sindical e perspectivas. 
Disponível em: http://www.abrareformaagraria.org.br/artigo52.htm Acessado em: 27 de 
fevereiro de 2002. 
 
BRASIL. (Ministério Desenvolvimento Agrário). Informações sobre o Programa Acesso Direto 
à Terra. Brasília, DF, 2001. Disponível em: 
http://www.desenvolvimentoagrário.gov.br/notícias/adterra.htm Acesso em 10 Junho de 2019. 
BRASIL, Ministério da Agricultura e da Reforma Agrária. Programa da Terra. Brasília, DF, 
1992. 81p. 
 
BRASIL. (Ministério Desenvolvimento Agrário). Portaria nº 62 – 27 de março de 2001. Trata 
de critérios para realização de vistorias de imóveis rurais, segundo Medida Provisória nº 2.109-
49 de 27 de fevereiro de 2001. Disponível em: http:///incra.gov.br. Acesso em 15 de junho de 
2019. 
BOMBARDI, L. M. O Bairro Reforma e o processo de territorialização camponesa. Dissertação 
(Mestrado). Departamento de Geografia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 
Universidade de São Paulo, 2001. 
 
BOMBARDI, L. M. Contribuição ao debate teórico acerca dos conceitos de campesinato e 
agricultura familiar. João Pessoa: XII ENG, 2002. 
 
RODRIGUES, LM., and FIORE, OD. Lenin e a economia soviética. In: Lenin: capitalismo de estado e 
burocracia [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisa Social, 2010, pp. 4-20. ISBN 978- 
85-7982-021-2. Available from SciELO Books . 
 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 02 – Mobilização Camponesa na América-Latina 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

932 
 

 

A RESISTÊNCIA ENQUANTO PERSISTÊNCIA NO CAMPO EM MOITA BONITA-
SE 

Tays Almeida dos Santos 1 
Luana Monteiro do Nascimento2 

Islane Silva Batista3 
 

Introdução 

 

O espaço agrário brasileiro, tem sua estruturação de posse da terra marcada pela alta 

concentração fundiária, proveniente do processo histórico, que por meio da doação de terras 

pela Coroa portuguesa a donatários (Capitanias Hereditárias) e pela Lei de Terras 1850 (a terra 

passa a ser adquirida, somente por meio da compra), favoreceu a concentração de terra até os 

dias atuais. Tal estrutura fundiária gerou desigualdades, fome e pobreza entre outros problemas 

sociais que assolam o país. Uma mínima parcela de pessoas é proprietária de extensos 

latifúndios, enquanto outra enorme parcela é proprietária de minifúndios ou pequenas 

propriedades. 

 Diante disso, nota-se a desigual distribuição das terras brasileiras e a extrema 

necessidade de uma Reforma Agrária ampla. No entanto, é nesse cenário que os camponeses 

brasileiros em diferentes partes do país resistem; em suas pequenas propriedades produzindo e 

persistindo apesar das dificuldades e condições impostas consequentemente pelas raízes 

históricas do país, assim como, pelas imposições da modernização no campo. Portanto, ressalta-

se a importância da terra para a resistência e permanência do camponês no campo, ainda que 

com pouca terra para produzir e garantir sua renda e sobreviver dignamente com sua família. 

Sendo assim, este artigo tem como objetivo analisar a resistência enquanto persistência 

camponesa em Moita Bonita, no estado de Sergipe, tendo como destaque a análise da estrutura 

fundiária do município nos anos de 1985, 1995/1996 e 2006 com predominância na pequena 

propriedade. Com enfoque na diversificação dos cultivos, a exemplos da batata doce, da 

mandioca, do amendoim, do feijão e da banana, além das hortaliças.   
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3 Graduanda e Bolsista do PET - Geografia - UFS, Campus de Itabaiana -  islane9815@gmail.com 
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Para a pesquisa foram utilizados os dados do Censos Agropecuários de 1985, 1995/96 

e 2006, como também entrevistas com pequenos produtores para compreensão da realidade 

camponesa do município.  

Com os respectivos dados, foram elaborados a Curva de Lorenz com base em DINIZ 

(1982) e os resultados do Índice de Gini, com base em SANTOS (2016), além do gráfico da 

predominância, atrelados a elaboração dos mapas do défícit habitacional e da pobreza, para 

comprovar a permanência camponesa em Moita Bonita, entre tais anos analisados. Foram feitos 

também levantamentos bibliográficos, para fundamentação teórica, aliados a coleta de dados 

no SIDRA-IBGE, dos principais cultivares do município.  

 

2. Camponês: Presente! 

 

A estrutura agrária do Brasil foi construída sob os moldes do modo de produção 

capitalista concentrando terra, expropriando e explorando milhares de camponeses. Tais 

problemáticas foram gestadas na formação histórica do país, desde as Capitanias hereditárias, 

e com destaque para a Lei de Terras de 1850 que instituiu que a posse de propriedades de terras 

só se daria por meio da compra, efetivando assim a propriedade privada da terra, dificultando 

o acesso à terra para a classe mais pobre. Isto perpassou até os dias atuais, trazendo consigo 

consequências negativas ao povo brasileiro.  Por isso, declara Oliveira (2001, p. 187):  

 

Dessa forma, a concentração da propriedade privada da terra no Brasil não pode ser 
compreendida como excrescência à lógica do desenvolvimento capitalista. Ao 
contrário, ela é parte constitutiva do capitalismo que aqui se desenvolve. Um 
capitalismo que revela contraditoriamente sua face dupla: uma moderna no verso e 
outra atrasada no reverso. É por isso minha insistência na tese de que a concentração 
fundiária no Brasil tem características sui generis na história mundial. 
 
 

A organização fundiária da terra nesse período estava intimamente ligada aos ciclos de 

atividades econômicas, predominando o latifúndio, este especificamente para a produção de 

monoculturas destinadas à exportação, através da exploração força de trabalho escrava.  

Desta maneira, é notório o caráter concentrador, explorador e segregador que foi 

formado o espaço agrário do Brasil e que repercutiu com consequências por séculos até os dias 

atuais. Entretanto, foi diante deste formato do espaço agrário brasileiro que emergiram inúmeras 
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lutas sociais de resistência a posse e a permanência na terra, bem como por condições de uma 

vida digna. 

“[...] os camponeses lutam no Brasil em duas frentes: uma para entrar na terra, para 
se tornar em camponeses proprietários; e, em outra frente, lutam para permanecer na 
terra como produtores de alimentos fundamentais à sociedade brasileira. São, 
portanto, uma classe em luta permanente, [..]”. (OLIVEIRA, 2001, p. 189). 

 

Remotamente, tais lutas foram representadas pelos indígenas e Quilombolas e mais 

recente, pelas Ligas Camponesas e movimentos, como o Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra, assim, desde o século XVI até a atualidade, ocorrem resistências por parte dos 

trabalhadores do campo, envolvendo a luta pela terra em busca da Reforma Agrária, como 

também a afirmação do campesinato, enquanto classe. 

 A luta pela terra no Brasil foi e é carregada de violência contra aqueles que mais 

precisam. A posse da terra, representa no Brasil, reserva de valor e principalmente, acúmulo de 

poder, então enquanto os capitalistas determinam esse fim, os camponeses buscam o acesso à 

mesma para sustentar sua família e é por este motivo que a Reforma Agrária pode desenvolver 

um papel importante no que se diz respeito a uma distribuição justa da posse da terra, já que ela 

está concentrada nas mãos de uma pequena classe abastarda. Além disso, ela reforça a 

diversidade produtiva que abastece os mercados, como bem atesta Oliveira (2001, p.205): 

 
Ela tem, portanto, um objetivo social, ou seja, é o caminho para retirar da 
marginalidade social, no mínimo, uma parte dos pobres. Mas, a Reforma Agrária é 
também econômica, porque certamente levará a aumento da oferta de produtos 
agrícolas destas pequenas unidades ao mercado.  
 

 Mesmo diante de tanto esforço dos camponeses, existem alguns autores que negam esta 

identidade, outros afirmam que o campesinato está fadado ao desaparecimento e outros ainda, 

atestam uma substituição de camponeses para agricultores familiares assalariados. Entretanto, 

vale ressaltar também aqueles que defendem a permanência dessa classe social que vive da/para 

a terra, sendo está um meio de reprodução de suas gerações.  

Embora o campesinato tenha aparecido no seio de uma sociedade situada na periferia 

do capitalismo e a margem do latifúndio escravista, o conceito de camponês ganha destaque 

nos anos 50. Nos anos 1970, surge o termo de pequena produção em detrimento ao de camponês 

e na última década do século XX se manifesta a caracterização de agricultura familiar, também 

em detrimento ao camponês.  
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Todas essas expressões tentam negar e apagar o campesinato do cenário de luta pela 

terra e privilegiar as relações capitalistas no campo, mas desde meados dos anos 1990, o 

campesinato tem ganhado força e ressurgido como identidade política devido a crítica ao 

incremento do modo de produção capitalista no campo e seus impactos negativos sobre a cultura 

e ao ambiente, como bem lembra Marques (2008). 

Diante dos altos e baixos, o camponês e sua família agem de diversas formas para poder 

manter-se uma conexão com a terra. Em tempos de dificuldades, eles trabalham 

temporariamente nas cidades ou no próprio campo como parceiro de outro camponês, vendem 

o excedente nas feiras por preços menores, dentre outras situações, mas não deixa de ter uma 

relação com a terra, ou seja, “O camponês brasileiro é um migrante e sua expropriação não tem 

representado uma ruptura total de seus vínculos com a terra” (MARQUES, 2008). 

Além das dificuldades para se manter na terra, existe ainda o preconceito que a 

sociedade carrega para com essa classe. A semântica do termo camponês foi e é carregada por 

muitos como significado de atraso, arcaico, isolado, dentre outros. Mas diante dessa visão 

exclusiva e discriminatória, persiste entre eles a luta e persistência pela terra que representa um 

enorme significado para a sociedade em geral, mesmo que esta não reconheça. 

Pois mesmo em pequenas parcelas de sua propriedade o camponês se reproduz, 

produzindo de forma variada, garantindo seu sustento e diversificando as feiras livres com a 

venda do excedente produzido. É neste último fato que agrega importância para a sociedade, 

pois é desta classe que provém os alimentos que abastecem as comunidades, municípios e 

estados; enfim é o camponês que produz o alimento do brasileiro, já que o que se produz nos 

latifúndios é principalmente para exportação. 

 

3. Daqui não saio, daqui ninguém me tira 

 

O município de Moita Bonita se localiza na região agreste de Sergipe, com condições 

de solo e pluviosidade favoráveis para a produção de culturas na região, bem como a presença 

de poços reservatórios de agua para irrigação. Com população total de 11.001 habitantes, se 

encaixa entre os municípios que detém maior número de população rural que urbana, com 

população rural de 6.401, e a de população urbana de 4.600 habitantes, de acordo com o Censo 

Demográfico para o ano de 2010. Tendo índices baixos de déficit habitacional no campo e de 

pobreza. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 02 – Mobilização Camponesa na América-Latina 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

936 
 

Dentre essas discussões cabe compreender a questão da estrutura fundiária atual. 

Segundo o INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a propriedade da 

terra pode ser classificada através do módulo fiscal que é uma unidade de medida expressa em 

hectares, fixada para cada município, que varia de acordo com a região considerando os 

seguintes fatores: tipo de exploração predominante no município; renda obtida com a 

exploração predominante; outras explorações existentes no município, embora não 

predominantes, sejam significativas em função da área utilizada e o conceito de propriedade 

familiar.  

O módulo fiscal, por sua vez é classificado em minifúndio, o imóvel rural com dimensão 

inferior a 1 módulo rural, em pequena propriedade o imóvel rural de área compreendida entre 

1 e 4 módulos fiscais, em média propriedade o imóvel rural de área superior a 4 e até 15 módulos 

fiscais e em grande propriedade ou latifúndio, o imóvel rural de área superior a 15 módulos 

ficais. 

Segundo o INCRA “a pequena propriedade representa 60,0% dos imóveis cadastrados 

e ocupa somente 7,8% desta área. Já a grande propriedade, que representa 1,2% dos imóveis 

cadastrados, ocupa 55,0% desta mesma área”. Sendo assim, é evidente a desproporção da posse 

da terra no território brasileiro, marcado desde sua formação territorial pela extrema 

concentração fundiária, assim como pela expropriação do camponês, pelos consultivo nos 

latifúndios presentes até hoje, e mediante aos processos de desenvolvimento da agricultura 

como a mecanização do campo e a crescente adesão dos pacotes tecnológicos. 

Desta forma, se compreende a relevância da posse da terra na resistência e permanência 

do camponês no campo, pois ao se analisar esta como terra de moradia, terra de trabalho, como 

meio de viver, de produzir alimentos e de adquirir renda para sua sobrevivência é fator 

fundamental para entender a importância da existência do camponês. 

Para demonstrar a importância da manutenção do camponês no município de Moita 

Bonita, foram realizadas pesquisas nos Censos Agropecuários de 1985, 1995/96 e 2006, bem 

como a elaboração da Curva de Lorenz com base em DINIZ (1982) e os resultados do Índice 

de Gini, com base em SANTOS (2016) dos respectivos anos, atrelados a coleta de dados no 

SIDRA-IBGE, dos principais cultivares e de alguns rebanhos presentes no município, e 

elaboração dos mapas de déficit habitacional e pobreza 
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Ao analisar a curva de Lorenz, é preciso levar em consideração que quanto mais próxima 

do centro a curva se encontrar, menor será a concentração, e quando mais larga (mais próxima 

das extremidades), maior será a concentração 

Ao observar as três curvas é praticamente impossível perceber diferenças no formato, 

demonstrando ser fruto de uma manutenção do camponês no município de Moita Bonita, no 

entanto, esta manutenção se dá pela resistência no pequeno produtor que com unidades de 

tamanho ínfimo, ainda consegue sobreviver no/do campo. 

Este fato nos leva a crer na ocorrência da fragmentação da terra pelos camponeses, na 

divisão de terras para os filhos que se casam e recebem parcela da propriedade como herança 

para se reproduzirem ali mesmo, ainda que em pequenas propriedades, garantindo à produção 

diversificada de cultivos, à subsistência e à persistência em permanecer no campo. 

 

Para confirmar os resultados da curva de Lorenz foram utilizados os valores do Índice 

de Gini com base em SANTOS (2016) dos anos analisados, o Índice de Gini apresenta uma 

variação de 0 a 1, sendo que 0 representa a distribuição igualitária, ou seja, todos têm o mesmo 

tamanho de propriedade, por vez o valor 1 apresenta a concentração máxima, é quando um 

único proprietário tem todas as terras e o restante não possui nenhuma.  

Tabela 01: Índice de GINI para o município de Moita Bonita - Sergipe, 2019. 
 

Índice de Gini 1985 95-96 2006 
Moita Bonita 0,59 0,63 0,57 

Fonte: SANTOS, 2016 
Organização: SANTOS, NASCIMENTO e BATISTA, 2019 
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De acordo com os valores do índice de Gini fica evidente a manutenção da pequena 

propriedade com os seguintes valores, ano de 85 (0,59); 95/96 (0,63); 2006 (0,57). E como 

demonstrado na Curva de Lorenz, nos anos de 85, 95/96, 2006 a estrutura fundiária permaneceu 

relativamente igual, com um leve aumento no ano de 1995/96 e que em 2006 retorna a ser 

inferior a 0,60. 

Quando se leva em consideração o módulo fiscal, se percebe que nos anos em análise, 

que no município não existe nenhuma propriedade que exceda os 15 módulos fiscais, ou seja, 

em Moita Bonita só existem propriedades consideradas pequenas e médias, fator que 

impulsiona cada vez mais a importância camponesa no município. 

 Aliado a todos os fatores que atestam a permanência do campesinato em Moita Bonita, 

está o número de estabelecimentos e a área presentes no município. Em 1985, a grande maioria 

dos estabelecimentos se enquadram no setor de pequena propriedade, assim como também, 

estas ocupam a maior área. Cabe ressaltar que neste ano existiam apenas pequena, 

pequena/média e média propriedade, ou seja, não inexistiam as grandes. Já nos anos de 1995-

96, houve um leve aumento nas propriedades pequena/média e média e o surgimento da 

média/grande, além desse aumento, a área das mesmas também se estenderam, reduzindo assim 

a área ocupada pelas pequenas.  

No ano de 2006, o cenário no campo volta a ter semelhanças com o ano de 1985, no que 

se refere as propriedades grandes, pois estas já não existem mais, ou seja, foram fragmentadas. 

Mas em contrapartida, a área das pequenas/médias e médias teve um aumento considerável, 

diminuindo a área ocupada pelas pequenas. Ver em figura 02. 
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Ainda com relação da figura 02, se observa que as mudanças durante o período em 

análise foram pequenas, no entanto, se deve chamar a atenção o crescimento percentual da 

participação das médias e médias-grandes, não como o aumento da concentração de terras no 

município, através das incorporações das maiores, mais sim pelo processo de fragmentação das 

menores (processo de minifundiarização), que o município vem sofrendo no decorrer dos 

últimos anos.  

O processo de minifundiarização, mesmo favorecendo a ampliação do número de 

propriedades, os mesmos não conseguem manter a mesma quantidade de terras em hectares, ao 

tempo que favorece a permanência e até ampliação do número de camponeses, contribui para a 

sua mobilidade para a área urbana, alguns membros da família por não ter condição de se manter 

no campo, migra para a cidade a procura há procura de emprego, fator que ocorreram nos anos 

analisados, o maior número de estabelecimentos prevalece entre as pequenas propriedades, 

confirmando a presença massiva dos camponeses. 

A tabela a seguir corrobora com a afirmativa anterior, mesmo parecendo ser oposta. É 

um movimento contraditório, quanto mais camponeses resiste nas suas unidades, e que sem 

condições de aquisição de mais terras, para a crescente família (com casamento dos filhos, os 

pais disponibilizam parte da propriedade, para que estes construam casas e sobrevivam da 

terra), como ocorre o aumento de pessoas e estagnação no tamanho da propriedade, alguns vão 

para as cidades a procura de emprego. 

Ao observar a tabela 02, pode-se destacar a diminuição vertiginosa da população no 

campo, em grande escala em Sergipe, passando de quase, 50% a pouco mais de 25% em 30 

anos, caso que de certa forma é seguido por Moita Bonita, que sai de 86% para menos de 60%, 

no caso do município em análise é fruto da fragmentação da terra, boa parte dos filhos de 

camponeses, vão morar na cidade a procura de estudos, empregos, entre outros. 

 

Tabela 02: Taxa de ruralização em Moita Bonita e Sergipe- Sergipe, 2019. 
 

Anos População Moita Bonita Sergipe 
 

1980 
Urbano 1.207 617.851 

Rural 8.622 522.528 

% Rural 86,00 45,82 
 Urbano 2.495 1002.877 
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1990 Rural 6.737 488.999 

% Rural 72,97 32,77 
 

2000 
Urbano 3.633 1.272.573 

Rural 7.367 512.255 

% Rural 66,97 28,70 
2010 Urbano 4.600 1.520.366 

Rural 6.401 547.651 
% Rural 58,18 26,48 

Fonte: SIDRA - IBGE 
Organização: SANTOS, NASCIMENTO e BATISTA, 2019 
  

 Ainda com relação a tabela, merece uma observação, mesmo se mostrando uma 

destacada diminuição na taxa de ruralização, mesmo assim, o município, conta com um 

percentual acima de 50%, mostrando a força do camponês moitense, e em certos casos a tabela 

não reflete a realidade local, alguns camponeses, mesmo se fixando na cidade, ainda continuam 

com propriedade no campo, e boa parte de sua renda provém da labuta no roçado, como 

popularmente é denominado. 

Desta forma, é notória a persistência do camponês em sua terra, ainda que migre para a 

cidade temporariamente e depois retorne a terra, sem romper totalmente essa ligação com ela.  

Cabe aqui destacar a produção nos respectivos anos analisados, no município de Moita 

Bonita, é possível observar a variedade de lavouras permanentes e temporárias como 

amendoim, banana, feijão, manga, maracujá, melancia, milho, batata doce e mandioca, com 

destaque significativo para as duas últimas. Nas propriedades consideradas minifúndios é típico 

encontrar uma ampla diversidade de culturas.  

Mesmo diante da diversidade produtiva, algumas culturas podem reduzir ou chegar a 

desaparecer dos dados como é o caso do algodão, da laranja e da fava para os anos de 1985, 

1995-96 e 2006, mas em contrapartida, outras surgem, como é o caso do maracujá. A produção 

de batata doce e macaxeira sofreram uma queda nos respectivos anos analisados, mas ainda são 

os principais produtos cultivados no município, representando importância na mesma na região. 

 Dentro das culturas permanentes, a banana teve um aumento significativo, já a manga 

aumentou nos anos 1995-96 e reduziu em 2006. Mesmo com a oscilação, a maioria das culturas 

vêm sendo mantidas, promovendo a policultura, responsável pelo abastecimento de alimentos 

da região e garantindo a permanência do homem no campo. 

Tabela 03: Produção da Lavoura em Moita Bonita - Sergipe, 2019. 
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Lavouras (Tonelada) 1985 95-96 2006 
Algodão 9 - - 
Amendoim 104 43 43 
Banana 28 61 840 
Batata Doce 8.050 8.725 6.497 
Fava 6 4 - 
Feijão 130 565 62 
Laranja 138 - - 
Mandioca 16.800 11.050 7.700 
Manga 483 1.210 800 
Maracujá - 153 165 
Melancia 175 6 11 
Milho 196 212 92 

Fonte: SIDRA - IBGE 
Organização: SANTOS, NASCIMENTO e BATISTA, 2019 

 

Em entrevista de campo, também foram pontuados outros produtos que não foram 

contabilizados com maior ênfase nos Censos Agropecuários em análise, como as hortaliças, a 

exemplo do coentro, pepino, cebola e pimentão, estes são mais frequentes nas menores 

unidades, as que compreendem as de tamanho inferiores a 1 hectare, favorecidos pela farta 

oferta de água, os agricultores entrevistados, afirmaram ter em sua propriedade poço artesiano, 

com oferta do recurso hídrico durante todo ano. 

Somado a isso, tem-se a criação de rebanhos equino, caprino, ovino, bovino, galináceo 

e suíno, com maior relevância para os três últimos. Além dessa criação de animais, existe ainda 

a extração de derivados dos mesmos, como leite e ovos, ver tabela 04. É através dessa 

multiplicidade de funções que o campesinato moitense permanece ultrapassando gerações e 

atestando a importância da posse da terra, seja para promover a diversidade de produção ou 

para reduzir a pobreza e o déficit habitacional no campo. 

Tabela 04: Derivados de Animais em Moita Bonita- Sergipe, 2019. 
 

Tipos de derivados 1985 95-96 2006 
Vacas ordenhadas 580 430 634 
Leite (mil litros) 244 248 467 
Média anual vaca/litros 420 577 737 
Ovos (mil litros) 50 33 55 

Fonte: SIDRA - IBGE 
Organização: SANTOS, NASCIMENTO e BATISTA, 2019 
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Em adição aos cultivos, a criação de animais também possui relevância para a 

sustentação do campesinato no município. Os maiores destaques estão nos rebanhos bovino, 

suíno e galináceo, o primeiro teve uma queda nos anos 1995-96, mas em 2006 recuperou sua 

produtividade, já o segundo e o terceiro tiveram aumentos significativos nos anos em análise, 

ver tabela 05. Associado a essa criação, há também a extração dos derivados, com destaque 

para o acréscimo na produção de leite em todos os anos analisados, não só na quantidade mais 

na média, o que reforça o uso cada vez mais intensivo do rebanho, atrelado a melhoria na 

genética do plantel. 

Tabela 05: Efetivo do Rebanho em Moita Bonita- Sergipe, 2019. 
 

Rebanhos (Cabeças) 1985 95-96 2006 
Bovino 5.750 4.792 5.614 
Equino 400 225 280 
Suíno 260 842 1.450 
Caprino 265 85 120 
Ovino 265 300 540 
Galinácea 5.000 5.750 8.815 

Fonte: SIDRA - IBGE 
Organização: SANTOS, NASCIMENTO e BATISTA, 2019 
 
 

Assim, se percebe a extrema importância da resistência do camponês no município, 

observado pela elevada quantidade de pequenas propriedades e pela diversificada produção de 

alimentos, atrelada a permanência no campo, por parte de considerável parcela da população. 

Esta importância é visível quando se observa os baixos índices de déficit habitacional rural e de 

pobreza no campo, que se encontra entre os menores de Sergipe. 

Com relação ao déficit habitacional, é reflexo da força do campesinato na região Agreste 

de Itabaiana, com um fator agrário forte, diversificado e que consegue manter o camponês no 

campo, como mostrados no decorrer do trabalho, a qualidade de vida no campo, desta região 

sobressai sobre as demais e um fator importante para se comprovar tal assertiva é o baixo déficit 

habitacional, com se observa no a mapa a seguir. 
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Evidencia assim que a terra tem destacada relevância por servir de propriedade para 

moradia, de local para trabalhar, assim como meio de viver, de produzir alimentos e de adquirir 
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renda para sua sobrevivência. Portanto, a posse da terra tem grande significado no que diz 

respeito a reprodução e subsistência dos camponeses 

 

 

Pode-se observar no mapa 02, que Moita Bonita se enquadra em um dos municípios 

sergipanos que apresenta as menores incidências de pobreza. Fator que demonstra a força 

camponesa na região agreste de Itabaiana, região esta que se caracteriza pela força camponesa, 
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é aí que se encontram as menores concentrações terras, destacada diversificação dos cultivares 

e baixos índices de déficit habitacional, que contribui para a menor taxa de pobreza, ao 

comparar com municípios de alta concentração de terra, com alta taxa de monoculturização, 

como é o caso de Laranjeiras na região da Cotinguiba, se percebe elevada diferença nos índices.  

Segundo o Relatório da Oxfam Terrenos da Desigualdade, “o desenvolvimento local e 

a superação da pobreza no Brasil estão associados, entre outros fatores, a distribuição de terras 

e de recursos agrícolas. Altos índices de concentração fundiária trazem graves consequências 

para o desenvolvimento, em especial no âmbito municipal”. Desta forma, se vê como a pobreza 

e a exorbitante desigualdade brasileira tem intima relação com a distribuição de terra desigual 

e que este é um dos fatores que levam aos elevados índices de pobreza no Brasil.  

Visto que a retirada dos meios de produção do homem é a base da engrenagem do 

capitalismo, sustentando assim seu funcionamento, e consequentemente suas contradições. É 

nesse sentido que a separação do homem com a terra acarreta na transformação do camponês 

em trabalhador assalariado, expropriado e explorado, por vender sua força de trabalho a 

capitalistas por remunerações baixas, resultando em problemas sociais, bem como perpetua a 

continuidade das desigualdades.   

 

4. Considerações Finais 

A elaboração de gráficos, tabelas e mapas, atrelados a estudos do conceito de camponês, 

somados as entrevistas de campo demonstram o quão é importante a elaboração de trabalhos 

que comprovem a viabilidade do camponês. 

Diante do exposto, é correto afirmar que mesmo com pouca terra o camponês de Moita 

Bonita resiste enquanto persiste no campo e na história, produzindo e garantindo sua fonte de 

renda,  que mesmo com todas as adversidades promovidas pela alta concentração de terras no 

país, e com propriedades extremamente reduzidas, com quase 50% do total de propriedades, 

com tamanho inferior a 1 hectare, estes conseguem produzir para o sustento e o excedente vende 

na feira, consegue permanecer no campo moitense 

Os últimos anos o parcelamento das unidades camponesas no município vem 

comprometendo a vida no campo, com gradual diminuição do percentual da taxa da população 

no campo, no entanto, boa parcela dos camponeses persistem e resistem na/da terra. 
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Entretanto é notória a necessidade de uma Reforma Agrária no país para que em outros 

municípios o camponês produza em suas terras e não necessite vender a força de trabalho nas 

grandes propriedades, ou tenham que migrar para as grandes cidades. Bem como, a posse e a 

permanência na terra assegurem sua autonomia de produzir diversificadamente.  
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COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO CEARÁ E A LUTA POR DIREITOS 

 

Alguns estudos constatam a precariedade e a especificidade da história da organização 

social e produtiva do campesinato no Estado do Ceará, Alencar (2005); Silva (2016), Alencar, 

Sampaio e Félix (2013); Sampaio et al (2014); Matos (2017) são alguns exemplos destes 

estudos. As formações de quilombos no Brasil datam do século XVI, e surgiram como forma 

de resistência às condições de vida e trabalho impostas no período colonial e imperial. No 

presente, a visibilidade dessas comunidades fez com que o conceito de quilombo fosse 

modificado, buscando cobrir os diferentes contextos de posse e uso de terras por populações 

negras no país. 

Existem duas grandes teses quando é posto em debate o espaço agrário brasileiro. A 

primeira de que não existe uma questão agrária, e defende o paradigma do desenvolvimento 

capitalista no campo. Ou seja, é pautado na mecanização da agricultura em grande escala, 

monocultura fundada no latifúndio, pois não considera a agricultura familiar camponesa uma 

força motriz na produção agropecuária. A segunda reconhece a questão agrária em sua 

complexidade, onde para produzir um crescimento econômico e desenvolvimento integrado das 

forças produtivas existe o caminho de incentivo à agricultura familiar camponesa, modificação 
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e Tecnológico (FUNCAP) - Email: Car.wellyson@gmail.com 
2  Bolsista de Extensão através da Universidade Federal do Ceará - Email: Anne01catherine@hotmail.com 
3 Professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará - Email: Famaro.ufc@gmail.com 
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da estrutura fundiária, políticas de acesso a crédito e valorização do mercado interno 

(GRAZIANO et al, 1980; OLIVEIRA, 2001) 

Essa configuração nacional, ainda, não é realidade para a organização e reconhecimento 

das comunidades quilombolas no território brasileiro, pois o processo de titulação dessas 

comunidades enfrenta tanto um aparato burocrático do Estado, quanto o uma opressão 

simbólica e concreta por conta do racismo estrutural que invisibiliza todo a geohistória e a 

necessidade de reparação para com a vida dessas comunidades. Em termos de dados, 

recentemente foi refeito o mapeamento das comunidades cearenses pelos próprios quilombolas, 

que contou com ajuda financeira da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA) vinculado 

ao Governo do Estado do Ceará, que articulou o primeiro mapeamento em 2009, da Comissão 

Estadual de Comunidades Quilombolas Rurais do Ceará (CERQUICE) e da Comissão Nacional 

de Articulação Quilombolas (CONAQ). 

Os avanços e recuos dos movimentos sociais e sindicais do campesinato passam pelas 

retomadas das ações de ocupações de terras, os embates por uma política de reforma agrária 

explícita, pois conseguiram transformá-los, não somente numa "categoria social" reconhecida, 

mas em um sujeito político, que muitos já consideravam extinto (BEZERRA. 2017). 

As comunidades remanescentes de quilombo se adaptaram a viver em regiões por vezes 

hostis, e aqui enquadramos diversas violências tanto físicas quanto simbólicas. Porém, 

mantendo e adaptando de diversas maneiras suas tradições culturais, religiosas e com isso 

aprenderam a tirar seu sustento dos recursos naturais disponíveis, ao mesmo tempo em que se 

tornaram responsáveis por sua preservação, manutenção do modo de vida, bem como 

interagindo com outros povos e comunidades tradicionais. As comunidades quilombolas rurais 

são constituídas por famílias camponesas de agricultores, seringueiros, pescadores, extrativistas 

dentre outras, e desenvolvem atividades de turismo de base comunitária em seus territórios, 

pelos quais continuam a lutar (Fundação Palmares). No Ceará, estão registradas 88 

comunidades Quilombolas, mas apenas 54 são certificadas pela Fundação Palmares e nenhuma 

ainda é certificada pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Com 

11 comunidades quilombolas reconhecidas oficialmente pela Coordenação das Comunidades 

Quilombolas do Ceará (Cerquice) e nove certificadas pela Fundação Cultural Palmares (FCP), 

Caucaia é o município com o maior número de representação de quilombos no Estado 

(Mapeamento das Comunidades Quilombolas do Estado do Ceará, 2019). E nos últimos anos 
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tem registrado avanços importantes para essas populações em áreas estratégicas como 

educação, cultura e setor produtivo. O título é um documento de auto-definição que concede 

direito a políticas públicas específicas. A medida tem validade a partir do interesse dos grupos 

de se reconhecerem e se declararem através da história, da cultura, da luta e da resistência do 

povo negro como remanescentes de quilombos. Após análise de relatórios e visita in loco, o 

certificado é emitido. 

Com o recente mapeamento organizado pela CONAQ e a CERQUICE em parceria com 

a SDA (Secretaria de Desenvolvimento Agrário) do Governo do Estado. Esse novo processo de 

mapeamento dessas comunidades, se desenrola em uma nova forma de pertencimento e 

construção de uma identidade sobretudo política desses povos, fez com que fossem mapeadas 

para além da sua distribuição espacial pelo território, mas também dados que forneçam base 

para a criação de políticas públicas, onde foram catalogadas necessidades como luz, água e até 

saúde. 

O título é um documento de auto-definição que concede direito a políticas públicas 

específicas. A medida tem validade a partir do interesse dos grupos de hoje de se reconhecerem 

e se declararem através da história, da cultura, da luta e da existência do povo negro como 

remanescentes de quilombos. Após análise de relatórios e visita in loco, o certificado é emitido.  

A realidade de muitas comunidades sempre se encontra a partir de pessoas que tomaram 

as responsabilidades e passaram a construir uma identidade coletiva, partindo das suas 

necessidades enquanto sujeitos, mas também no que ligava a comunidade para além da 

aproximação geográfica e diferentes graus de parentesco. 

Neste sentido, estamos na busca de reafirmar a identidade dos quilombos e a sua 

importância geohistórica do estado, uma nova forma de enxergar e construir uma história 

espacializada desses sujeitos que construíram a resistência pelo território que suas comunidades 

ocupam hoje. Falar dessas pessoas que são referências de luta nas suas comunidades, também 

é trazer a tona o processo de invisibilidade que eles passam, onde muitas vezes os próprios não 

o reconhecem.  

 

COMUNIDADES QUILOMBOLAS EM PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO 

 

 MUNICÍPIO COMUNIDADE 
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1 AURORA AURORA 

2 AURORA SÍTIO DO COXA 

3 POTENGI SASSORÉ 

4 POTENGI CATOLÉ 

5 ARARIPE CACHOEIRINHA 

6 ARARIPE COQUEIRO CAMPINA DE FORA 

7 ARARIPE SÍTIO ARRUDA 

8 SALITRE SÍTIO QUINÇAS 

9 SALITRE SERRA DOS NOGUEIRAS 

10 SALITRE SERRINHA 

11 PARAMBU SÃO GONÇALO 

12 PARAMBU SERRA DOS RODRIGUES 

13 PARAMBU SERRA DOS PAULOS 

14 MILHÃ CARNAUBINHA 

15 SOLONÓPOLES ESTRELA 

16 QUIXERAMOBIM MEARIM 

17 QUIXERAMOBIM BOM FUTURO 

18 NOVO ORIENTE PARANÃ 

19 NOVO ORIENTE SANTO ANTÔNIO 

20 TAMBORIL BARRIGUDA 

21 CANINDÉ BEM FICA 

22 TRAIRÍ BEJA BODE 

23 URUBURETAMA SERRA DO OURO 

24 MORRINHOS CURRALINHOS 

25 MORRINHOS JUNCO MANSO I 
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26 MORRINHOS ALTO ALEGRE 

27 CRUZ CAIÇARA DE BAIXO 

28 MARCO BATOQUE 

29 MARCO CEDÓ 

30 SOBRAL PATRIARCA 

FONTE: Coordenação das Comunidades Quilombolas do Ceará - CERQUICE, 2019. Org: 

AGUIAR, C. W. (2019). 

 

COMUNIDADE QUILOMBOLA DE NAZARÉ - ITAPIPOCA/CE 

 

Encontra-se em uma região serrana, entre Itapipoca e Uruburetama, em média de 680 

m de altitude, difícil acesso, sendo este uma estratégia para proteção, um saber ancestral para 

reconhecimento do próprio território que a comunidade ocupa e sua relação com o espaço. Por 

se tratar muitas vezes de trabalhos ligados com a agricultura, através da contribuição do clima 

na serra, na comunidade potencializaram o trabalho através especificamente da fruticultura por 

conta do clima de serra ser favorável a esses tipos de cultura e funcionam como uma grande 

rede de contribuição com relação ao que é produzido, consumido e vendido, onde já se pode 

pensar esse aspecto da produção como um elemento para se pensar a organização social dentro 

do Quilombo. 

 Em 2005 a comunidade passou pelo processo de identificação e auto declaração 

enquanto Quilombolas. Esse anseio veio através da necessidade que a comunidade tinha de 

obter benefícios básicos como energia elétrica, que é um fator que agrava bastante a 

permanência dos e das quilombolas dentro daquele espaço, que como bem citado acima, com 

uma locomoção bastante precária e praticamente impossível de ser feita durante o período da 

noite ou de chuvas. A energia que hoje em dia parece um recurso básico, dando uma falsa 

sensação de que ele sempre esteve presente no cotidiano, não é uma realidade ainda para 

algumas das comunidades quilombolas que estão pelo Estado cearense. Tal reflexão pode ser 

um ponto de partida para também entender o processo de invisibilidade e precarização que parte 

desses lugares foram submetidos, já que na capital/região metropolitana já havia energia a 

bastante tempo. Outra grande conquista da comunidade foi que lutaram pela construção de 
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estradas que vieram a facilitar a locomoção. O fortalecimento da identidade da comunidade e 

empoderamento dos sujeitos enquanto quilombolas também perpassa por essa capacidade de 

mobilizar em prol de ganhos e melhorias de vidas, que essa identidade também está 

intrinsecamente ligada à condições materiais para sobrevivência, dignidade e permanência 

desses sujeitos diante ao restante da sociedade. 

A comunidade de Nazaré, é uma região que onde se encontra 58 famílias ao todo, que 

apesar de ser certificada como já bem dito acima, ainda muitas dessas famílias não se 

identificam enquanto quilombolas. Essa não identificação é fruto de um processo histórico nada 

específico dessa comunidade, e sim fazendo parte de uma relação impregnada pelo racismo no 

Brasil. Muitas dessas famílias, mesmo que com perfis diversos de composições, que variam de 

famílias na totalidade composta por pessoas que se identificam enquanto quilombolas, e vai até 

mesmo para famílias de pessoas compostas por parentes dos posseiros das terras e que durante 

muito tempo foram base de conflito e de insegurança aos que ousaram defender sua identidade 

e o ser quilombola. Apesar desses parentes dos posseiros estarem burocraticamente dentro da 

contagem das famílias dentro da comunidade, há uma certa negação desse documento por parte 

dos mais jovens da comunidade. 

 As terras em que a comunidade quilombola se encontra, se encontram dentro de uma 

área que faz parte de um terreno sob posse e dividido entre 3 irmãos, que a partir de agora 

chamaremos de Os Alves, que fazem parte de uma família composta de antigos senhores de 

escravos, além da posse das terras. Os Alves ainda hoje não tem uma boa relação com muitos 

dos quilombolas que estão dentro do território, principalmente aqueles que assumem uma 

postura mais incisiva e política na busca dos seus direitos. É importante se pensar o quanto que 

essa relação de vizinhança com os posseiros, levando em conta que as propriedades chegam a 

menos de 50 metros de distância dos locais que a comunidade utiliza para se reunir, acaba sendo 

bastante conflituosa e composta por diversos tipos de violência. Onde essa vulnerabilidade com 

relação a posse da terra que a comunidade se encontra, também é uma forma de reforçar o local 

histórico de subalternidade que as comunidades quilombolas e os movimentos negros vem 

historicamente rompendo com esse imaginário. Essa postura mais politizada durante muito 

tempo foi tido como um grande objetivo para formação e envolvimento políticos desses sujeitos 

para impactar as políticas propostas municipal, estadual e nacionalmente.  
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GEOHISTÓRIA, ORALIDADE E PROJETO COLETIVO DE VIDA 

 

 A Geografia se encontra dentro dos discursos que são construídos pela sociedade ao 

longo dos processos históricos, espacializar as trajetórias de vida ao longo do tempo é uma 

maneira de romper com a ideia do reprodutor e contador de histórias e sua compreensão do 

espaço. Essas trajetórias quando partem dos povos minorizados, seja pelo Racismo ou até 

mesmo pelo Capitalismo e Patriarcado, temos o caminho de reconstruir essa história. Ou seja, 

trazer a história oral através de entrevistas como metodologia faz com que se repense outras 

formas de espaço por confrontar os dados institucionais com a compreensão coletiva da 

comunidade e fazer uma história alternativa à história oficial, inclusive mais democrática, 

valoriza subjetividades subjacentes e resulta em fontes históricas legítimas, com reconstituições 

e representações do real, como bem afirma SUCUPIRA(2014). 

Portanto, como já dito mais acima, utilizando da realização de entrevistas com quem 

atuou, vivenciou e ainda continua na luta, como o campesinato, com advogados, intelectuais 

orgânicos, políticos, religiosos e técnicos. A metodologia escolhida é de abordagem qualitativa, 

utilizando para as entrevistas a História Oral com ênfase nas trajetórias de vida dos 

entrevistados. Kofes (2001) define a trajetória de vida como o processo de configuração de uma 

experiência social singular ou a “etnografia de uma experiência”. Nesse caso, as entrevistas têm 

a finalidade de compreender a trajetória de vida dos entrevistados e sua relação de luta e 

resistência atrelada aos movimentos dos quais participam. 

 Como afirma Pollak (1989): todas as histórias de vida devem ser consideradas como 

instrumentos de reconstrução da identidade e não apenas como relatos factuais. Bem como, 

entendemos esses relatos, as lutas e resistências, espacializações e territorializações são reflexos 

dos processos históricos que ocorreram e ocorrem no Brasil, das relações sociais que 

transpassam classe, raça e gênero. Pois, mesmo em comunidade quilombolas como a de Nazaré, 

o imaginário da própria comunidade com relação aos grandes papéis são geralmente executados 

por homens. E mesmo com a relação comunidade e posseiros, foi rompida a partir do momento 

em que, apesar de conflituosa, eles e elas passaram a lutar por sua própria construção enquanto 

comunidade quilombola. Essa construção gerou problemas para ambas as partes no sentido que 

muitos quilombolas trabalham a partir da agricultura familiar, com o processo de certificação e 
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reconhecimento, tiveram que parar de produzir para Os Alves ainda com base nas relações de 

produção do sistema escravista, em que boa parte do produto final ficava para os senhores. 

O rompimento com essa forma de produzir traz muitas consequências para a produção 

e reprodução do espaço em que a comunidade se encontra, pois boa parte das terras ainda se 

encontra sobre posse dos Alves. As transformações também vão se dando até mesmo com a 

chegada da escola, que em 2018, ainda estava sendo finalizada a sua construção. A escola dentro 

do espaço da comunidade fará com que mais jovens possam concluir os estudos e portanto, ao 

longo do tempo, possam trazer mais melhorias com o intuito de dar novas alternativas a 

comunidade Nazaré. 

“PREFEITO” SEM MANDATO E ANCESTRALIDADE EM NAZARÉ 

 Em um dos pontos mais altos e difícil acesso da comunidade, próximo a plantações de 

cana de açúcar, onde poderia a ser antigamente um pequeno engenho, é onde Benedito de 

Souza, o prefeito da comunidade, reside e trabalha. Esse apelido carinhoso dado a esse senhor, 

que hoje é um dos mais velhos dentro da comunidade, faz parte de uma tradição de respeito 

pela figura ancestral masculina que ele representa e ao mesmo tempo uma pessoa que teve 

grande função dentro das rotinas de trabalho dentro daquele espaço. 

 A ancestralidade, legado comum nas comunidades quilombolas, faz parte de um 

contexto em que as mesmas se enxergam como uma grande família, em que um avança e volta 

para ajudar os que ficaram. A comunidade de Nazaré trata sobre ancestralidade mesmo sem em 

nenhum momento ter que ficar dizendo sobre a palavra. 

Prefeito teve 6 filhos, 4 mulheres e 2 homens, um dos filhos já havia morrido por um 

motivo que, em respeito ao próprio senhor e por ser um motivo delicado, acabou ficando de 

lado. Conhecer sobre sua história, sobre sua família, é também encontrar e ter que encarar de 

frente problemas, conflitos e feridas que não estão superadas, é inclusive compreensível a 

medida em que ele mudava de assunto e respondia muitas vezes com coisas fora de contexto 

sobre a sua vida. E aqui, é importante entender o contexto dessa relação, em que o mesmo 

trabalha diretamente, apesar da idade, com o corte e o processamento da cana. É um reflexo das 

relações sociais de pouco menos que dois séculos atrás, entre escravizado e escravizador,  o 

quão violento e constrangedor deve ser falar de uma história baseada em tanta opressão e 
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exploração, o que ainda é uma realidade na vida dele, falar da sua família que era escravizada 

e logo humilhada pelos descendentes dos Alves, posseiros das terras.  

 Benedito de Souza, quilombola, trabalhador rural, tem 71 anos, órfão, tendo sempre um 

relação subalterna de gratidão com relação aos posseiros das terras, em sua juventude, além de 

trabalhar na roça, também sempre esteve executando também a função de carregar pessoas, 

sejam elas doentes, idosas ou até mortas, até Itapipoca, que aproximadamente tem 13 

quilômetros de distância, em um terreno e uma estrada nada fácil de percorrer, já que estamos 

falando de uma comunidade quilombola que se encontrar em uma serra.  

Quilombos como o de nazaré, que ainda estão em um grande processo de fortalecimento 

da identidade quilombola, e por não estarem totalmente isolados do resto da sociedade e por 

estarem dentro de um processo histórico, não estão isentos das relações de produção ainda 

advindas do sistema escravista. Benedito de Souza, que aos 71 anos ainda executa trabalhos 

braçais dentro do canavial em terras de posse de um dos Alves, “divide” sua produção de cana, 

onde também chega a acontecer dele já entregar a cana toda processada em forma de rapadura 

para um dos Alves. Então, até que ponto de fato esse apreço entre o senhor Benedito aos 

herdeiros das terras é de fato algo que traga benefícios mútuos. 

 

 AURILA: UM POVO, UMA TRAJETÓRIA E UMA MULHER NEGRA 

 

Relatar e situar no espaço sobre a história de vida da Aurila, que tem 47 anos, é também 

falar do processo de reconhecimento da comunidade enquanto quilombolas, ao passo que a 

identidade se reafirma, a luta também vai avançando por mais conflituosa e cheio de sacrifícios 

que ela carregue, seu tataravô foi um escravizado que fugiu do litoral ainda durante o período 

do ciclo do couro, para a comunidade em que já se encontrava nas terras em posse da família 

Alves. 

De acordo com Malcher(2017), “O protagonismo das mulheres quilombolas nas lutas 

coletivas busca garantir a permanência na terra”. Diferente de muitos debates entorno do papel 

da mulher se limitar aos trabalhos domésticos, as mulheres negras passam por contato muito 

cedo em cumprir atividades braçais tidas como masculinas. E a autora continua “Na década de 

2000, a temática ambiental, a regularização fundiária em desenvolvimento lento, a reforma 

política, a busca por compreender o papel do Estado Brasileiro, o racismo, a violência e bem 

viver fazem parte da agenda das mulheres negras, sem perder de vista sua ancestralidade” 
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Cresceu com bastante dificuldade, uma realidade latente dentro das comunidades 

quilombolas e sobretudo para as mulheres negras, estudou nas séries iniciais em casa com a 

mãe, que também com muita dificuldade conseguiu ser alfabetizada pelos familiares dos 

posseiros. Da 1ª até a 3ª série passou a estudar na sede de Itapipoca, e nos anos seguintes teve 

que passar a morar com o tio na cidade durante a semana, por conta da grande dificuldade que 

era sair extremamente cedo e descer a serra, sem iluminação adequada e muito menos estradas, 

e ir pra escola. Nesses anos iniciais dos estudos, Aurila passou a observar a quantidade de 

pessoas da própria comunidade irem desistindo de estudar, seja por conta do racismo que 

sofriam no ambiente escolar, até mesmo por conta da enorme distância e obstáculos que era 

chegar até o local, seja pelos professores que eram preconceituosos ou até mesmo pelos colegas. 

Cedo também passou a trabalhar de doméstica, que faz parte de uma realidade de subempregos 

designados a população negra, nas casas prestando serviço, sendo assim já tendo que ultrapassar 

uma dupla jornada de estudos e trabalhos ainda bastante jovem. 

Casou-se ainda cedo, manteve relação baseada em bastantes conflitos por conta do seu 

esposo não aceitar suas atitudes enquanto mulher negra insurgente que queria estudar e ser 

independente, que passava pouco tempo em casa. Quando iniciou a faculdade de letras no 

período noturno em Itapipoca, já trabalhava na docência durante o dia e teve que ir aprendendo 

na prática a dureza da profissão de ser uma professora mulher, negra e quilombola; isso tudo 

além de cuidar da casa e da educação dos filhos, fazer com que o racismo não os intimidaram 

e já plantar sementes sobre a identidade quilombola dentro de todos e todas. E depois de um 

tempo, separou-se do marido também e passou a se dedicar a sua vida e a dos seus filhos. 

Mesmo dando conta de muitas coisas, uma realidade das mulheres negras, ainda 

encontrou determinação para militar politicamente pelo seu povo, e assim foram criando as 

primeiras formas de organização da comunidade. Em 1997 fundaram a associação de 

moradores, um passo importante no crescimento da autoestima enquanto quilombolas e o que 

desembocou em outras lutas futuramente, como a do reconhecimento pela Fundação Palmares, 

luta por energia em 2006 e até mesmo por estradas melhores que levassem ao Quilombo. 

Em 2011, Aurila foi eleita coordenação nacional da Coordenação Nacional de 

Articulação das Comunidades Negras Rurais e Quilombolas (CONAQ) que tem como objetivo 

mobilizar as comunidades nos vários Estados e criando debates politizados além da própria 

autoafirmação, bem como questionar mesmo as relações desiguais entre os povos do nosso país. 
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Hoje, Aurila se dedica cada vez mais na luta ao lado do seu povo, atuando sempre em diversas 

frentes, investe muito do seu salário, que ganha trabalhando no Museu de Itapipoca, na própria 

comunidade. Bem como também passou a integrar a secretaria de cultura de Itapipoca. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os Quilombos no Ceará e seu grande atraso através da burocracia em se emitir o titulo 

sobre suas terras e sua autodefinição representam o quanto que o racismo é estrutural e que 

ainda irão viver diariamente com os reflexos dos séculos do sistema escravista. Os Quilombos 

estão em um processo de recontar sua história a partir das suas próprias vozes, lutando por 

políticas públicas que afetem diretamente suas vidas e também na garantia de um bem viver 

com dignidade para as gerações futuras, bem como seus ancestrais garantiram através de muita 

resistências que os mesmo pudessem viver hoje. 

 A Comunidade de Nazaré não está deslocada da realidade nacional dos quilombos que 

estão diariamente enfrentando preconceitos, tentativas de apagamento e submissão por parte 

dos herdeiros das terras e descendentes dos seus antigos escravizadores. Mas de toda forma, é 

notável as mudanças que foram se dando ao longo do tempo e que se materializaram dentro do 

espaço da comunidade, que para pessoas que não estão dentro dessas condições de violências, 

acham que ainda é quase nada. De fato, ainda se tem muito para alcançar, mas principalmente 

em garantir que os passos que foram avançados até agora não retrocedam e que cada vez mais 

a identidade quilombola seja internalizada e motivo de grande orgulhos para as pessoas que 

vivem na terra, trabalham diariamente e que possam celebrar o seu direito a vida. 

Registrar as formas de resistências que essas pessoas vão enfrentando ao longo tempo, 

sem esquecer que não são experiências individuais, e sim quando um consegue já é um grande 

ganho para a comunidade como um todo. Aurila e Benedito são apenas duas pessoas que fazem 

parte de uma grande rede de afeto e fortalecimento dentro da comunidade, onde de fato faz com 

que também se fortaleça a ideia de que ainda é pouco, que se pode bem mais, que as conquistas 

são apenas um pouca fração de todo esse tempo de negação aos direitos das comunidades 

quilombolas. Que essas conquistas para além de acrescentar o sentimento de que se pode mais, 

que ser quilombola faz parte de um passado, que está presente e que traçará o futuro aos que 

virão. “É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar” trecho da música Aroeira 
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de Geraldo Vandré. É a volta dos que durante muito tempo foram silenciados, mas que assim 

como seus ancestrais resistiram, há muito o que vir. 
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DINÂMICAS TERRITORIAIS DE UM CAMPESINATO MARCADO PELA 
GUERRILHA DO ARAGUAIA: territorialidades e percepções na articulação da inter-

relação passado e presente1 
 

Naurinete Fernandes Inácio Reis2 
 
RESUMO 
 

O campesinato da região conhecida como Bico do Papagaio (divisas dos estados do Pará, Tocantins e 
Maranhão) teve suas dinâmicas territoriais definidas e redefinidas em decorrência direta ou indireta dos fatos 
relacionados à Guerrilha do Araguaia (1972 a 1974). Somando-se aos outros processos históricos, esses fatos 
contribuíram para a intensificação de mudanças na estrutura social, espacial, política e econômica. Tendo como 
ponto de partida o período de ocorrência da Guerrilha e os camponeses nela envolvidos, este artigo apresenta 
alguns apontamentos sobre os procedimentos que estão sendo adotados na pesquisa de doutorado, visando 
identificar e compreender a influência da Guerrilha do Araguaia na história do campesinato da região sudeste do 
Pará. Esses procedimentos fundamentam a realização de uma cartografia analítica de memórias que, dentre outros 
objetivos específicos, procura compreender a forma como os sujeitos sociais articulam em suas narrativas 
elementos do passado para explicar/justificar as dinâmicas territoriais do campesinato no presente, em sintonia 
com contextos geo-históricos e culturais.  
 
Palavras-chave: Campesinato, Guerrilha, Territorialidades, Memória. 
 
 

1. Campesinato e Guerrilha no Araguaia 

 

O campesinato da região do Araguaia, localizado na Amazônia Oriental brasileira, tem 

sido historicamente marcado por complexos processos de conflitos decorrentes de disputas 

entre diferentes sujeitos, grupos e classes sociais, envolvendo interesses políticos, econômicos 

e sociais antagônicos e inconciliáveis. Dentre esses conflitos, a Guerrilha do Araguaia destaca-

se como um fato histórico que, apesar da não disponibilização da maior parte dos documentos 

oficiais relacionados ao combate militar ao movimento guerrilheiro, por vias institucionais, 

ainda suscita pesquisas, investigações e debates, tanto sobre o conflito em si, quanto 

relacionados às suas repercussões em escala regional, nacional e internacional. 

 
1 O artigo apresenta reflexões iniciais que fazem parte da pesquisa de doutorado em andamento “Cartografia de 
Memórias: territorialidade, guerrilha e campesinato na região do Araguaia - Amazônia Oriental”, vinculada ao 
Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo (PPGH/USP). O presente 
trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil 
(CAPES) - Código de Financiamento 001. 

2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana (PPGH/USP); mestra em Sociologia pela 
Universidade Federal de Goiás (UFG). E-mail: neteinacio@unifesspa.edu.br. 
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A Guerrilha do Araguaia foi objeto de pesquisa de estudiosos que nos ajudam a 

compreender os fatos a ela relacionados, dentre eles, Campos Filho (2013), Peixoto (2011), 

Mechi (2012). Esses trabalhos possibilitam uma melhor compreensão sobre o envolvimento 

dos camponeses no conflito e apontam transformações ocorridas na região em função da 

repressão militar ao foco guerrilheiro e, consequentemente, à população. 

Os relatos concedidos por camponeses e indígenas envolvidos no conflito, bem como 

por lideranças dos movimentos sociais e sindicais vinculados ao campo, demonstram que as 

transformações das dinâmicas territoriais do campesino regional foram intensificadas em 

decorrência direta ou indireta da Guerrilha que, somando-se aos outros processos históricos, 

contribuiu para a promoção de mudanças na estrutura social, espacial, política e econômica. 

Tendo decorrido mais de 40 anos, os desdobramentos dessas transformações alcançam os dias 

atuais, sendo evidenciados também a partir das novas formas de organização camponesa que 

reivindicam o conhecimento e reconhecimento de experiências históricas, bem como lutam por 

direitos, com apoio de outros movimentos da sociedade civil organizada. 

A Guerrilha do Araguaia foi planejada pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) para 

ser executada enquanto uma forma de resistência à ditadura civil-militar, instaurada no Brasil 

com o Golpe de Estado de 1964. Num contexto repressão e censura em que uma diversidade de 

organizações de esquerda avaliou que a revolução se daria apenas através da luta armada 

imediata, o PCdoB se inspirou na concepção político-ideológica sistematizada a partir da 

experiência revolucionária na China, ocorrida no ano de 1949. 

Almejando a construção de um governo popular revolucionário e, ao avaliar que a região 

seria aspecto fundamental a ser levado em consideração, o partido escolheu a área delimitada 

territorialmente pelas regiões sudeste do Pará, norte de Goiás (atual Estado do Tocantins) e 

oeste do Maranhão para o desenvolvimento das estratégias políticas e militares de guerrilha 

rural (Figura 1). Os militantes analisaram as condições econômicas, geográficas, políticas, bem 

como as riquezas naturais e, além disso, interessaram-se pelo processo de colonização, 

promovido principalmente através das frentes migratórias que formavam o campesinato na 

Amazônia. Na concepção do partido, a região seria palco ideal para a deflagração das ações de 

guerrilha e os migrantes constituíam uma “massa” que, conquistada através do trabalho político 

de conscientização, faria parte do exército revolucionário. 
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Os deslocamentos dos militantes para a região do Araguaia, alguns treinados 

militarmente com táticas de guerrilha em outros países, começaram ainda na década de 1960. 

Constituíram uma Comissão Militar e iniciaram a organização das FORGAS – Forças 

Guerrilheiras do Araguaia - organização militar estruturada em Destacamentos ou Bases 

Guerrilheiras: Gameleira, Caianos e Faveira, comandados respectivamente por Osvaldão, Paulo 

Rodrigues, João Carlos Haas Sobrinho (GORENDER, 1987). 

 

Figura 1 – Mapa de localização da região da Guerrilha no período de 1970 

 
Organização autoral 

 
Os militantes chegaram à região como migrantes em busca de terra, de trabalho e 

procuravam vivenciar o modo de vida camponês, compartilhando as experiências da 

comunidade: caçando, plantando, colhendo, pescando e criando animais para autoconsumo. A 

partir de 1970, foram treinados militarmente com táticas guerrilheiras no interior da mata pelos 

comandantes dos destacamentos (PORTELA, 1986). Os treinamentos eram feitos de forma 

secreta, sem o conhecimento da população; procuravam conhecer a floresta e as matas, faziam 

experiências de sobrevivência na selva e organizaram também os PAs - Pontos de Apoios, nos 

quais guardavam comidas, remédios e armas. 
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Outra tática de guerrilha adotada foi a ligação e integração com a população através do 

estabelecimento de relações de amizades e de confiança entre camponeses e militantes. Esses 

atuaram como médicos, enfermeiros, professores, pequenos comerciantes, etc. Além de 

possibilitar contatos com a população poderiam se preparar para os confrontos armados. 

Em 1972, os órgãos de informação descobriram a preparação guerrilheira e as Forças 

Armadas brasileiras surpreenderam o movimento, empreendendo três campanhas de cerco e 

aniquilamento contra cerca de 69 militantes do PCdoB que estavam na região. A etapa de 

conscientização política dos camponeses quanto à necessidade de uma luta armada, como 

planejado pela Comissão Militar da Guerrilha, não foi executada e o campesinato da região foi 

envolvido no processo violento de repressão e violação de direitos por parte das Forças 

Armadas. Em um contexto internacional de Guerra Fria e, respaldadas no discurso ideológico 

da “doutrina da segurança nacional” e da “defesa da lei e da ordem”, exterminaram o 

movimento guerrilheiro procurando não deixar rastros do acontecimento. Nesse sentido, o 

período entre janeiro de 1974 e março de 1975 é caracterizado como fase da “Operação 

Limpeza”, em que procuraram eliminar todos os vestígios de conflito na região, envolvendo as 

Forças Armadas e o Estado brasileiro. 

Porém, as perseguições, ameaças e coações que historicamente aterrorizaram a 

população no período posterior não foram suficientes para silenciar os sujeitos presentes na 

região, notadamente os camponeses, bem como os indígenas Suruí Aikewara, envolvidos. As 

vozes desses sujeitos ecoam reivindicando o reconhecimento público de seu envolvimento no 

conflito armado. Conforme os relatos, muitos foram presos e alvos de tortura, tiveram suas 

roças queimadas, foram remanejados compulsoriamente de suas moradias ou foram forçados a 

atuarem como mateiros em apoio às ações dos militares durante a busca aos “terroristas”. Estas 

vozes apontam para a necessidade de não esquecimento do ocorrido e evidenciam os problemas 

decorrentes deste e de outros conflitos, bem como outras demandas atuais dos moradores da 

região. 

Este artigo, vinculado a uma pesquisa de doutorado em desenvolvimento, apresenta 

alguns dos procedimentos teórico-metodológicos que nos possibilitam compreender e analisar, 

a partir das memórias orais, as consequências dos fatos relacionados à Guerrilha do Araguaia 

para as localidades e para a população da área onde ocorreu o conflito. Possibilitam também 

refletirmos sobre os sentidos atribuídos no presente às experiências vivenciadas pelos 
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camponeses no passado, como articulam em suas narrativas elementos do passado para 

explicar/justificar as dinâmicas territoriais do campesinato no presente, em sintonia com 

contextos geo-históricos e culturais.  

 

2. Principais elementos teórico-metodológicos para uma cartografia de memória 

 

Os fatos relacionados ao campesinato atualmente estão sendo estudados tendo como 

referências as experiências vivenciadas pelos sujeitos nele inseridos. A pesquisa está sendo 

desenvolvia a partir de uma abordagem interdisciplinar, articulando a perspectiva da geografia 

agrária às bases teóricas referentes à concepção de memória social, à metodologia da história 

oral e aos estudos sobre representações cartográficas, à luz das novas abordagens nos debates 

cartográficos.  

Dentre as referências, tem-se recorrido às abordagens de autores que discutem a 

temática da memória social (HALBWACHS, 2004; BOSI, 1994, 2013; POLLAK, 1973; LE 

GOFF, 2003, entre outros), história oral (ALBERTI, 2004; DELGADO, 2006; MEIHY e 

HOLANDA, 2013), da cartografia (LUSSAULT, 2003; LACOSTE, 1997; FONSECA, 2007; 

BERTIN, 1988; HARLEY, 2005, entre ouros), além dos estudos desenvolvidos por GIRARDI 

e SOARES (2016). Esses autores apresentam conceituações que fornecem elementos para 

refletirmos sobre a produção de representações e o desenvolvimento de uma análise 

comparativa relacional entre mapa e memória.  

As modalidades da História Oral, considerando os testemunhos como ponto básico e 

fundamental das análises, sem, contudo, impossibilitar o diálogo com outras fontes, nos 

possibilitam realizar atividades recorrendo aos procedimentos metodológicos norteados pelas 

bases teóricas de algumas das modalidades da pesquisa, a saber: a pesquisa-participante, a 

história de vida e a etnografia. Esses procedimentos de pesquisa contribuem para evidenciar as 

experiências vivenciadas, por meio das narrativas orais, tendo como suporte a memória e o 

processo de recordação. 

Assim, mais ou menos naturalmente, a história oral privilegia grupos sociais 
deslocados – migrantes e imigrantes -, parcelas minoritárias excluídas, 
marginalizadas, e se vale de suas narrativas para propor uma “outra história”, ou 
história “vista de baixo”, de ângulo incomum, sobre determinada realidade em 
contraposição ao silenciamento ou à visão “majoritária” e institucionalizada, 
assumida como aquela que devemos reconhecer como ‘versão oficial’ (MEIHY; 
HOLANDA, 2013, p. 52). 
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O diálogo interdisciplinar contribui para embasar e fundamentar o desenvolvimento do 

procedimento de pesquisa aqui denominado de cartografia analítica de memórias. Essa 

perspectiva toma os relatos e narrativas enquanto fonte de pesquisa que perpassa pela dinâmica 

da memória, compreendida enquanto imagem ou representação (no sentido mais abrangente 

definido por Lussault, 2003). Assim, concebidas também enquanto mapa ou mapeamento, as 

memórias explicam os fatos, os acontecimentos e as práticas sociais, mas também contribuem 

para criar novas realidades, na medida em que são constituídas e reconstituídas socialmente, 

tomando como referência o tempo presente.  

No decorrer da pesquisa têm sido utilizadas as ferramentas de coleta de dados a partir 

da pesquisa bibliográfica e documental, enquanto procedimento importante para a análise da 

temática e o aprofundamento da compreensão sobre o tema desenvolvido. Assim, tem-se 

procedido ao estudo sobre a literatura geral e regional relacionada às dinâmicas territoriais do 

campesinato na região e na Amazônia Oriental brasileira; sobre a relação entre as políticas do 

Estado-nação e as dinâmicas geopolíticas internacionais no período de ocorrência da Guerrilha 

do Araguaia, bem como relacionada ao referencial teórico e aos procedimentos metodológicos 

que norteiam a investigação (cartografia de memórias, território, memória social, história oral, 

entre outros). 

Além dos procedimentos descritos acima, a realização de trabalho de campo nas 

localidades e comunidades da região tem possibilitado a construção de relações dialógicas e de 

alteridades com os sujeitos sociais, com coleta de depoimentos e realização de entrevistas, tanto 

individuais, como em conversas compartilhadas, com procedimento etnográfico e de histórias 

de vida. 

Partindo do pressuposto de que as experiências vivenciadas pelos camponeses da região, 

durante a guerrilha, perpassam, de alguma forma, as memórias das representações e práticas 

deles, em contextos posteriores, esses procedimentos têm sido fundamentais para a construção 

da cartografia de memórias, a qual consiste na análise das trajetórias e histórias de vida, 

associando as memórias das experiências, dos conflitos e dilemas vivenciados pelos sujeitos, 

bem como explicitando as práticas tradicionais que caracterizam as territorialidades, com a 

paisagem física, com a representação elaborada do lugar ou dos lugares.  

Os procedimentos adotados para o bom desenvolvimento da pesquisa estão sendo 

cuidadosamente considerados, privilegiando-se a construção do conhecimento a partir de uma 
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relação dialógica, processual, dinâmica e flexível. A realização do conjunto de entrevistas 

procura dialogar tanto com o grupo de colaboradores, como com o contexto externo, 

promovendo também interações eventuais com outras fontes documentais. 

A partir dos procedimentos metodológicos adotados, tem-se aprofundado o 

entendimento da constituição do campesinato na região do Araguaia, as transformações nas 

estruturas fundiárias e os processos de desenvolvimento histórico e formação social. Assim, 

tem-se estudado as formas de associação do poder político e econômico por famílias ou 

empresas que visam à apropriação e o domínio da terra; os conflitos decorrentes da estrutura 

fundiária concentrada e das relações sociais e de trabalho dela resultantes; a formação e atuação 

das oligarquias locais e do processo de expansão capitalista na região, o qual gerou profundas 

transformações no espaço social e no modo de vida dos sujeitos sociais inseridos nesse 

contexto. Além disso, estão sendo desenvolvidas pesquisas sobre as formas de organizações e 

lutas atuais dos sujeitos que constituem essa realidade. 

Os estudos e pesquisas realizadas por Jean Hébette (2004), Marília Ferreira Emmi 

(1999), Otávio Guilherme Velho (1979, 1981), Octavio Ianni (1981), José de Souza Martins 

(1981, 1991, 2009) e Ariovaldo Umbelino de Oliveira (1991, 2002, 2003), entre outros, nos 

ajudam a compreender a realidade amazônica e regional. A diversidade de interesses dos 

diferentes agentes sociais que estiveram e estão inseridos nesse contexto resultaram, e resultam, 

nos intensos e constantes conflitos que historicamente caracterizam a região. A terra tem sido 

o maior bem disputado, à qual são atribuídas diferentes funções e significados, sendo 

considerada meio e bem de produção, mas também mercadoria. O contexto atual tem como 

característica principal a expansão das grandes empresas agropecuárias e a tentativa de 

expropriação do campesinato, por parte do capital industrial e comercial.  

Os estudos e pesquisas sobre as transformações socioeconômicas que ocorreram na 

região no período posterior à Guerrilha e à abertura democrática, a exemplo de Mechi (2012), 

demonstram que as ações do Estado brasileiro foram fundamentais para gerar e intensificar os 

conflitos e violências que caracterizaram a região diante de um temor obsessivo da possível 

reorganização do movimento guerrilheiro. Dentre essas ações, as políticas públicas adotadas 

pelo governo militar através de planos nacionais e regionais de desenvolvimentos contribuíram 

para exercer o controle sobre a região e a população. As medidas fundamentadas em princípios 

contidos na ideologia de Segurança Nacional criminalizaram movimentos sociais, atuaram para 
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conter a organização camponesa e reforçaram o poder do Sebastião de Moura Rodrigues3 na 

região.  

O modelo de ocupação autoritário pensado para a região, o qual foi intensificado após 

o período de ocorrência da guerrilha, excluiu a maioria das populações dos benefícios gerados 

pelos grandes projetos e aumentou os conflitos e assassinatos dos que lutam pela terra. Na 

região, são evidenciadas a continuidade da grilagem, da violência dos latifundiários, as 

dificuldades de sobrevivência e a deficiência da atuação do Estado na região, o qual atua em 

favor dos grandes grupos econômicos. 

É possível apontar alguns aspectos dessa realidade a partir dos resultados parciais do 

trabalho de campo realizado nos municípios de Marabá, São Domingos do Araguaia, Brejo 

Grande, São Geraldo do Araguaia, no Pará, e Xambioá no Tocantins. As entrevistas concedidas 

por sujeitos que vivenciaram o contexto da Guerrilha, especialmente os camponeses, lideranças 

dos movimentos sociais vinculados ao campo, bem como os indígenas Suruí Aikewara, 

evidenciam as transformações ocorridas na região e indicam também sobrevivências do passado 

que marcam os lugares, as paisagens e os espaços presentes. Dentre os motivos das mudanças, 

apontam os fatos relacionados à Guerrilha, os quais provocaram transformações territoriais, 

sociais e políticas na região e, consequentemente, no modo de vida camponês.  

Durante as narrativas orais, os sujeitos sociais reconstituem a dinâmica da vida pessoal 

relacionando-a com processos sociais e históricos, atualizando e renovando a percepção sobre 

o passado no contexto do tempo presente. Dão relevo às experiências de vida, à forma como se 

relacionam com a terra, com rios, florestas e demais espaços sociais, bem como se organizam 

no espaço e atribuem sentido ao lugar, abordando as mudanças ocorridas no transcurso do 

tempo para compreender o contexto atual.  

 

3. Considerações 

 
3 No período de ocorrência da Guerrilha, quando ficou conhecido como major Curió, ele comandou as ações que 
culminaram no extermínio do movimento guerrilheiro e as operações subsequentes de limpeza. “Figura polêmica, 
odiada por alguns, temida por outros, o major Curió constituiu-se na lei por aquelas plagas. Ele comandava não 
somente uma equipe de secretas, mas também um séquito de bate-paus, jagunços elevados à condição de braço 
armado do Serviço Nacional de Informações. Curió expandiu sua ação e autoridade por todos os garimpos da 
região, exercendo tamanha influência que foi um dos deputados federais mais votados do estado do Pará, em 1986. 
Sua rede de informações era tão eficiente que nenhum elemento estranho na região passava desapercebido” 
(CAMPOS FILHO, 2003, p. 168). 
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Os sujeitos da pesquisa têm em comum uma trajetória de vida marcada por experiências 

que se interseccionam e fazem sentido inseridas no conjunto das relações vivenciadas 

coletivamente, dentro de uma perspectiva de totalidade em suas dimensões de temporalidades 

e espacialidades. Conforme os relatos, o campesinato na região é constituído por camponeses 

migrantes em constantes e complexos processos de deslocamentos espaciais que os 

condicionam a conviver com situações extremas de violências e exploração na luta cotidiana 

pela sobrevivência, em contextos que os submetem a relações baseadas em temporalidades 

diferentes das suas, ainda que inseridas na mesma realidade social.  

As trajetórias descritas oralmente evidenciam: experiências vivenciadas na luta pela 

ocupação, posse e permanência na terra; as dificuldades enfrentadas na produção e reprodução 

da vida nas alternadas atividades de trabalhos, a exemplo das relações de 

dominação/subordinação e resistência no trabalho nas áreas dos cauchais, nos castanhais, nos 

garimpos e, mais recentemente, no desenvolvimento da agricultura enquanto atividade 

principal, num processo de resistência às agressões decorrentes da expansão territorial do 

capital na região. 

Os camponeses relatam suas trajetórias de vida, demonstrando a forma como percebem 

e interpretam os processos sociais do qual fizerem e fazem parte, juntamente com diversos 

outros sujeitos e agentes sociais, apontando as contribuições de diferentes segmentos sociais na 

organização dos trabalhadores, na constituição e reconfiguração do campesinato na região. 

Historicamente, essa classe tem tido contribuições importantes na defesa de direitos, na luta 

histórica pela posse e permanência na terra, a exemplo do apoio significativo das delegacias 

sindicais que, através de ações de forma espontânea ou institucionalizada, com contribuição da 

Igreja católica através da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e das Comunidades Eclesiais de 

Bases (CEBs), bem como dos partidos políticos de esquerda, obtiveram conquistas e, devido à 

necessidade de resistência, impulsionaram a organização camponesa na continuidade da luta. 

Em análise parcial, os trabalhos de campo realizados, ao desenvolvimento da pesquisa 

de tese, nos permite apontar, preliminarmente, que os sujeitos organizam e expressam suas 

memórias a partir do seu lugar social, remetendo ao passado vivenciado, articulando-as as 

situações do presente, manifestando demandas atuais, expectativas, desejos e necessidades que 

orientam suas formas de estar e agir. As memórias veiculadas nos relatos realizam um 

importante trabalho de dar consistência e reforçar o sentido atribuído à continuidade e/ou 
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descontinuidade das territorialidades materiais e simbólicas dessas populações, notadamente, 

relacionadas às suas demandas atuais. 

A pesquisa tem apontado que algumas situações relacionadas às condições e modos de 

vida atuais dos camponeses entrevistados estão entrelaçadas às experiências vivenciadas no 

decorrer das trajetórias e histórias, notadamente, relacionadas à Guerrilha do Araguaia. São 

sujeitos sociais inseridos em dinâmicas de um campesinato, numa região marcada por conflitos 

fundiários atuais que estão conectados ao tempo, ao espaço, aos fatos e acontecimentos do 

passado. 

Essa articulação nos possibilita compreender, de forma interpretativa e processual, a 

realidade multifacetada do campesinato numa região marcada por um conflito armado, ou seja, 

entender a influência da Guerrilha na história do campesinato local. A diversidade de sujeitos 

sociais vivencia as dinâmicas do campesinato, bem como se relaciona e atua no processo de 

criação e recriação do modo de vida camponês, frente à diversidade de agentes sociais e 

interesses presentes na região. Assim, contribuem ativamente para produção e reconfiguração 

do espaço social, no qual se insere o campesinato do sudeste paraense. 
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AUTONOMIA TERRITORIAL E RESISTÊNCIA: 

Pensar novos mundos 

Rafael Barra Amador1 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

O presente trabalho em certa medida arvora-se em pensar diferentes escalas geográficas 

de analise – América Latina, Brasil, Maranhão – considerando as ligações diretas com 

acontecimentos semelhantes no Brasil e América Latina para pensar a partir do que buscamos 

compreender enquanto processos de autonomia territorial e as praticas de resistências que 

conduziram à autonomia em algum nível de deferentes grupos sociais em distintos espaços. O 

texto esboça uma breve reflexão sobre tais temas, portanto não pretende-se conclusivo, mas 

sim, se  propõem a lançar luz acerca dos mesmos, bem como trazer a voga seguimentos sociais 

historicamente relegados. 

Logo é necessário colocar os movimentos sociais populares como protagonistas de suas 

próprias historias, mesmo em países onde os partidos políticos considerados de esquerda 

foram/são significativos, como o Brasil, que por mais de uma década implementou uma forte 

política de mediação de classes. Nesse sentido, vieram desde abajo com os movimentos 

populares a vanguarda na luta contra o neoliberalismo. Estes movimentos emergem ou ganham 

força em momentos de como agora, onde se tem um esgarçamento do tecido social a favor ainda 

mais do modelo neoliberal em sua etapa mais aguda, de extrema articulação do capital 

financeiro com os territórios, mediado por governos neoconservadores.  

Nesse sentido, busca-se compreender os movimentos populares, a partir de uma 

concepção gramsciana onde os movimentos, são representação do movimento da sociedade que 

segue em constante processo de transformação.  Com a perda de direitos conquistados 

historicamente acentuados, as resistências (mobilizações políticas e insurreições populares) por 

vezes partem em resposta a demandas locais, ou com as próprias comunidades. As insurreições 

nesse caso, são a expressão particular das lutas de classe, por vezes podem ter forma concreta 

 
1 Estudante de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGGEO da Universidade Federal do 
Maranhão – UFMA. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
do Maranhão – FAPEMA.  Email: rafaelmbarra@gmail.com  
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e direta ou expressas na forma como podem (resistências cotidianas em formas por vezes não 

visíveis).  

Historicamente o Estado em parceria com grandes corporações têm imposto aos povos 

e grupos camponeses tradicionais que a única forma legitima de reconhecimento de suas 

identidades coletivas e o consequente acesso aos diretos historicamente conquistados, como a 

autonomia sobre os seus territórios seja efetivada através das mais diversas formas de 

associativismo (cooperativas, associações, etc.). Essa prática em alguma medida engessa os 

movimentos nas estruturas burocráticas do Estado, freando qualquer forma de ação de 

resistência concreta venha a ser praticada pelos movimentos/articulações. Ainda nessa esteira 

analítica, este modelo formal de organização em larga medida, anula as formas próprias de 

organização e reinvindicação dos povos e grupos camponeses tradicionais.  

Nesse sentido os movimentos além das práticas de resistências cotidianas passam a um 

questionamento do poder estabelecido. À medida que o processo de luta avança gradualmente 

os povos tradicionais e seguimentos camponeses passam de uma atitude necessariamente de 

resistência ao neoliberalismo e lutas pontuais, avançando  na compreensão da necessidade de 

construção de instrumentos e mecanismos próprios de politica, tais quais, os exemplos 

pontuados por Harnecker (2018) ocorridos no Equador com o movimento de Unidade 

Plurinacional Pachakutik, movimento ao Socialismo - Instrumento Político pela Soberania dos 

Povos na Bolívia.   

Pode-se verificar que junto ao que se convencionou chamar de velhos movimentos 

sociais, por vezes extremamente ligais a formas clássicas de organização (partidos, sindicatos) 

que entram em crise, sobretudo, pós 1960 com a erupção de lutas especificas como, a questão 

de gênero, étnica racial, ecológica, lutas que em grande medida, pensadas fora do âmbito da 

luta de classe (negação), bem como, promovem uma profunda fragmentação da luta popular. 

Ainda que pesem as especificidades das lutas Harnecker (2018) pontua acerca maneira de 

pensar as lutas especificas históricas no âmbito das lutas de classe Harnecker (2018 p. 44)  

“Tratam-se de movimentos muito pluralistas onde coexistem componentes da Teologia da 

Libertação, do nacionalismo revolucionário, do marxismo, do indigenismo, do anarquismo”. 

Desse modo, deixam de se preocupar questões pontuais e passam a se ocupar de temas mais 

nacionais/globais, este fato, não só enriquece a luta e demandas como possibilita que setores 

diversos sejam incorporados a luta. 
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O presente texto é fruto de diversas reflexões sobre o tema autonomia territorial e 

resistências, elementos de analise da dissertação que está em processo de confecção, bem como 

os exemplos de movimentos e articulações mencionados no texto, são figurações do que se 

busca entender como, autonomia territorial e resistências. Desta forma recorremos ao dialogo 

com autores como, Harnecker (2018), Gohn (2011, 2014), Netto (2017), Mariategui (2000) 

entre outros, para pensar questões pertinentes a movimentos sociais e lutas sociais que em 

alguma medida conduziram a processos autonômicos, destacando a escala – America latina, 

Brasil, Maranhão –, recorremos também a casos empíricos que compreendemos serem bons 

exemplos que retratem o tema abordado. Ainda como objetivo deste trabalho é orientar a análise 

crítica de experiências históricas e contemporâneas, considerando o avanço do 

conservadorismo e a perspectiva dos movimentos de resistência na luta pela construção de 

alternativas emancipatórias.  

 

NOVOS MUNDOS POSSÍVEIS  

 

Segundo Harnecker (2018) destaca que a América Latina teve papel pioneiro no 

processo de rejeição das políticas neoliberais, ainda que pesem países como o Chile que serviu 

como laboratório para por em prática o experimento neoliberal de forma voraz, tais políticas, 

exerceram a função primária de aprofundar a pobreza e aflorar ainda mais as desigualdades 

sociais. Ainda em diálogo com Harnecker (2018) a autora trás uma reflexão acerca do 

protagonismo dos movimentos de base popular como vanguarda no enfrentamento contra o 

neoliberalismo na América Latina. 

No bojo do processo que nos propomos a pensar nesse ensaio utopias concreta, ideia 

trabalhada por Harvey (2004) utopia pensada a luz de uma força politica de transformação, de 

alternativa que contraponha a lógica destrutiva inerente ao processo de globalização 

contemporâneo, este é um fenômeno da mais alta relevância e mereceria uma analise mais 

detalhada, mas por hora fiquemos com as palavras de Netto (2017 p. 230). 2 “A “utopia 

concreta” e a crença na possibilidade de um “novo mundo”, com novos valores de convivência, 

não exclusão, respeito à diversidade, aliança e construção de redes solidárias, defesa do 

 
2 Ver mais em Cultura Política e movimentos sociais latino americanos: Os casos do EZLN e do MST. 
(2017). 
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ecossistema para salvar a vida [...]” essas possibilidades de imaginar novos mundos pensados 

a partir de algumas práticas de grupos sociais subalternizados.  Em conformidade como o 

pensamento de Netto (2017 p. 229) na tentativa de tecer uma diferenciação e aproximação da 

empiria com a teoria o autor entende como novos movimentos sociais3,são grupos que em algum 

sentido estão próximos da tradição libertária, ligados a formas de organização próprias e 

autogestaveis. 

É comum em rápidas buscas na literatura dita especializada, menções ao Exército 

Nacional de Libertação Nacional - EZLN e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - 

MST, como sendo exemplos do paradigma dos chamados novos movimentos sociais. Netto 

(2017 p.229) nos permite ver que “essas comparações, por vezes superficiais, geralmente 

baseiam-se no fato de ambos os movimentos articularem, no seu discurso, críticas às práticas 

aos efeitos perversos da globalização neoliberal”. Dessa forma, um dos elementos chaves para 

compreender tanto o discurso quanto às ações desses “novos movimentos” gira em torno da 

ideia de exclusão social, tal exclusão implica também no processo de perda da identidade.  

Segundo Netto (2017 p.229), a respeito dos novos movimentos e suas formas de 

organização: 

É essa recusa de desesperada de aceitar tal destino, e a consequente formulação de 
projetos sociais alternativos, que engendra a originalidade das formas de organização 
e resistência contra uma modalidade de “desenvolvimento” que prescinde o homem. 
As rebeliões das populações rurais marginalizadas, de ontem e de hoje, e em toda 
América Latina, aparecem como gestos coletivos, materiais e simbólicos cujo 
conteúdo, na maioria dos casos, pode ser encontrado na vontade dessas comunidades 
em persistir no seu ser. Revoltam-se e se organizam para resistir porque somente a 
resistência é possível frente ao movimento do mundo que dissolve e nega esse ser 
(NETTO, 2017). 

 

Destaque para lutas históricas de povos das Américas, tais quais, a luta do movimento 

mapuche no Chile (1990 até hoje), os mapuches, são um povo indígena que foi atingido por 

políticas neoliberais. A autora salienta a figura do Exército Zapatista de Libertação Nacional4, 

 
3 Para o autor isso não significa abandonar o conceito de classe: “[...] A experiência da classe é determinada, em 
grande medida, pelas relações de produção em que os homens nasceram – ou entraram involuntariamente. A 
consciência de classe é forma como as experiências são tratadas em termos culturais: encarnadas em tradições 
sistemas de valores, ideias e formas instrucionais. “ 
4O movimento Zapatista como ficou conhecido, Segundo Bernardo Mançano Fernandes em artigo publicado para 
enciclopédia Latino americana descreve o papel do movimento “[...] não denunciou somente as desigualdades e a 
situação de exclusão da maioria da população mexicana. Também deu intenso destaque à perda da soberania 
nacional representada pela adesão ao tratado de livre-comércio. Igualmente, colocou em destaque a negação do 
governo de aceitar a pluralidade étnica e suas autonomias.” 
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que em janeiro de 1994 eclode um processo de luta contra o Tratado de Livre Comércio da 

América do Norte – NAFTA5. Ainda reitera a autora sobre o processo. Harnecker (2018, p.35-

36) [...] “penso que o movimento conseguiu trazer a tona o tema da opressão e discriminação 

sofrida pelos indígenas mexicanos”. A Guerra da água na Bolívia (1999) e a rebelião no estado 

mexicano de Oaxaca, que levou a promoção de autogoverno que durou por seis (06) meses, 

constituindo assim, a chamada comuna de Oaxaca, são exemplos explorados por Harnecker 

(2018), a fim de demonstrar que mudança começa pelos povos de baixo.  

Tomada por barricadas e acampamentos a cada esquina, as cores nas ruas, pessoas nas 

praças tecendo, lendo, conversando, este era o cenário visto nas ruas no período em que 

experienciava o autogoverno em Oaxaca no ano de 2006. Segundo Branco (2017), “Oaxaca 

viveu um expressão social radical e profunda, onde o povo se encarregou de manter a ordem”. 

Os fatos ocorridos em Oaxaca no período são bem mais do que uma revolta, o que já bastante, 

mas é uma erupção generalizada de um modo de vida que remete a diversidade social e cultural 

do Estado aos povos indígenas (BRANCO, 2017).  Essa erupção assim, como outras já estava 

latente, até quando sua explosão se torna inevitável, resultado de um longo processo de 

contradições, que tomam forma.  

Na construção de caminhos autônomos, os zapatistas logo após o levante armado de 

1994, passam a tecer uma rede relações que englobam a sociedade civil e um diálogo possível 

com forças políticas sociais do estado de Chiapas. Embora as experiências de autogestão – do 

território – sejam práticas seculares dos povos latino americanos. Segundo Ornelas (2005), do 

ponto de vista da efetivação da autonomia, os diálogos de San Andrés6 representa momento 

decisivo, foi possível tornar visível a problemática a nível nacional.  

A autonomia na busca por condições materiais de vida está materializada nas formas de 

luta por território legitimando a luta dos povos e grupos camponeses latinos americanos. 

Independente do final da luta – não houve final – o movimento zapatista trouxe à luz elementos 

para discussão, tais como, a opressão e descriminação sofrida pelos povos indígenas mexicanos, 

bem como a necessidade urgente e reformar as políticas do Estado.  

 
5 A insurgência Zapatista tem início no mesmo dia da assinatura do acordo de livre comércio da América do norte 
– NAFTA. O acordo representa a integração econômica e a dinamização da expansão do capitalismo, 
intensificando os processos de expropriação. 
6 Ver mais em: Proposta de Lei sobre os Direitos e Cultura Indígenas. (ORNELAS, 2005, p.141). 
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No que diz respeito às experiências em nível de Brasil não se pode furtar em falar sobre 

o MST. Segundo Harnecker (2018), ao se referir ao MST à autora considera o movimento como 

expoente na luta contra o neoliberalismo voraz que assolou e assola a América Latina e Brasil 

desde anos 1980, tendo sua atuação enquanto movimento consolidada principalmente na década 

de 1990.  

Na esteira das experiências de resistência concretas, cabe destacar os processos de 

retomadas de território do Povo Guarani Kaiowá ocorridas no Mato Grosso que sob forte 

ameaça [de morte] resistem e seguem derrubando as cercas e retomando os territórios que 

estavam em posse do latifúndio. Cabe destacar em breves linhas um pouco do histórico da luta 

segundo o Jornal Resistência Camponesa (2018),7 “Nas últimas décadas, os guarani e kaiowá e 

os terena vêm avançando no processo de retomada do seu território tradicional, que foi sendo 

expropriado ao longo dos séculos e resultou no confinamento dos indígenas em reservas ou em 

acampamentos, normalmente às margens de estradas”.  

Se tratando de Maranhão temos um punhado de exemplos de casos de resistência 

concreta e processo de autonomia territorial em curso. A luta por reconhecimento étnico e 

territorial do povo Akroá-Gamella foi retomada por volta de 2012, após um trabalho interno à 

comunidade de (retomada de consciência. O processo dê-se a partir da retomada da memória 

do povo, quanto mais trabalhada, mais se reafirma o caminho a ser percorrido. Nesse processo 

de retomada de consciência, além do resgate da memória a compreensão de que a luta seria/é 

difícil, porém extremamente necessária para garantir os direitos que historicamente foram 

negados, bem como, o respeito como povo indígena que fora perdido seja recuperado (CIMI, 

2015)8.  

Cabe pontuar também as práticas de resistência operadas na comunidade quilombola 

Nazaré no município de Serrano do Maranhão. A partir de retomadas de áreas que haviam sido 

ocupadas por fazendeiros e de um processo de fortalecimento da educação quilombola que 

 
7 Mais detalhes ver em: Resistência Camponesa jornal da luta combativa dos camponeses pobres “Povos Guarani 
e kaiowá e Terena resistem às ameaças de despejo”. Disponível em < https://resistenciacamponesa.com/povos-
originarios/povos-guarani-e-kaiowa-e-terena-resistem-as-ameacas-de-despejo/>  
8Mais detalhes ver em: CIMI – CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO. A força do povo Gamela: 
“Pensavam que nós éramos matutos, mas nós somos índios”. Disponível em: < 
https://cimi.org.br/2015/05/37192/>  
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preserva os modos de vida e a história do povo negro, a comunidade tem avançado em direção 

a autonomia.  

Ainda acerca de exemplos figurativos de movimentos que caminham na direção da 

construção de caminhos autônomos no Maranhão, vale destacar a Teia de povos e comunidades 

tradicionais9. Todo esse processo de transformações pelo qual o campo maranhense vem 

passando ganha contornos mais claros quando vistos à luz dos conflitos sociais, onde os sujeitos 

(Quebradeiras de Coco, Sertanejos, Camponeses, Quilombolas, Indígenas e Pescadores) 

constroem e buscam apoio na articulação da Teia. 

Neste cenário o Maranhão mostra-se um campo fértil para desenvolvimento de politicas 

que afetam diretamente os povos e comunidades espalhados ao longo do seu território. Embora 

campo frutífero para problemas de ordem desenvolvimentista, nota-se também, no Maranhão 

como espaço fecundo para reação/resistência, por vezes organizada em defesa de um projeto de 

vida em contraposição ao projeto de morte marcado pelo desenvolvimento do capital. 

. A articulação da Teia no Maranhão, até o momento agrega diversos grupos étnicos 

tradicionais10, marco jurídico que por si só garante a legitimação de suas territorialidades – 

sertanejos, quilombolas, indígenas, geraizeiros, pescadores artesanais, quebradeiras de coco – 

que possuem respectivamente suas próprias Teias (ALMEIDA, 2008).  Recorremos aos estudos 

realizados por Rodrigues (2010), na tentativa de lançar luz sobre a importância de compreender 

a heterogeneidade do campesinato brasileiro, com destaque ao campesinato maranhense e sua 

multiplicidade.  Ainda vale pontua o carácter pioneiro da articulação no Maranhão, haja vista 

existam composições semelhantes em outros estados como a Bahia. 

Assim ratifica Rodrigues (2010 p.19) 

O campesinato brasileiro tem seu desenvolvimento de forma heterogênea, não 
podendo haver uma fórmula para descrevê-lo, assim, falar dele é tratar de formas 
diversas de relações sociais, que muitas vezes, se desencontram historicamente e 
espacialmente. O caso fronteira, como sendo um lugar do encontro entre 
temporalidades distintas, em que, de um lado, se pões a velocidade do modo de 
produção capitalista e, de outro, povoações que estão fora do ciclo produtivo da 
produtividade capitalista, pode ser descrito como um exemplo das formas de 
resistência do campesinato frente ao avanço das formas capitalistas de incorporação 
espacial e social.  

 
9 A Teia de Povos e Comunidades Tradicionais é uma articulação entre Povos e Comunidades, com o objetivo de 
“tecer o bem viver” diante de tantas violências e direitos originários negados. Inicia-se entre uma articulação entre 
quilombolas e indígenas que diante de tantas pautas comuns, firmam alianças para construir caminhos autônomos 
e de resistência.  (BATISTA; SANTOS; et.al, 2017). 
10 Para mais informações ver: Terra de quilombo, terras indígenas, “babaçuais livre”, “castanhais do povo”, 
faixinais  e fundos de pasta: terras tradicionalmente ocupadas. 2ª. Ed. Manaus: PGSCA-UFAM, 2008. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 02 – Mobilização Camponesa na América-Latina 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

982 
 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este breve trabalho trouxe elementos para se pensar possibilidades de reconstrução do 

que buscamos chamar de novo mundo a partir de experiências empíricas espalhadas por países 

da América Latina, como Brasil, México, Chile e Bolívia. Importante reforçar que no Maranhão 

há focos de resistência em busca por caminhos autônomos e que todos os 

movimentos/articulações insurrecionários ou não possuem elementos de conexão ainda que 

pesem suas diferenças de forma de organização e atuação. Portanto uma reflexão possível de 

ser feita é que a luta não se resume a plena posse dos territórios, mas sim por nova forma de 

sociabilidade, não se sabe ao certo qual, mas lançam-se elementos mínimos para se pensar. 

Uma sociedade onde as utopias tornem-se cada vez mais concretas para todos os grupo e 

espaços. 

A pretensão aqui, não é exaurir a discursão sobre os temas, tão pouco chegar a uma 

resposta definitiva, mas pontuar brevemente a pratica autonômica dos povos tradicionais e 

seguimentos camponeses na América Latina, com recorte mais encorpado para alguns sujeitos 

articulados na Teia de Povos e Comunidades Tradicionais do Maranhão. Kropotkin (1995) em 

seu texto El apoyo mutuo: un factor de la evolución em extrapolação pode-se concluir que a 

cooperação mutua pode servir de combustível para revolução, promovida pelo povos de baixo.  

Davis (2018) salienta a necessidade de uma organização de base popular, criada a partir de 

baixo, que una todos os seguimentos dos movimentos.  

Reduzir esses movimentos a uma classificação fechada, isolada, delimitada é reduzir a 

potencia dos mesmos. Desta feita, é preferível buscar uma compreensão que aceite as 

contradições inerentes a cada um destes movimentos no ponto de vista da organização e 

atuação, mas considerando a dimensão libertária como horizonte. Por fim, para este texto 

apenas, se faz necessário sobremaneira pensar os movimentos que tem promovido uma serie de 

insurreições por boa parte da América Latina, numa perspectiva libertária. Em suma, as 

considerações aqui feitas, ajudam a pensar que há possibilidades para enfrentar e modificar 

minimamente o cenário que tem se mostrado desastroso, com a retomada com força do rolo 

compressor neoliberal. 
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CAMPESINATO: 
Estratégias de Sobrevivência do Camponês na Sociedade 

Contemporânea 
 

PORTO, Carmem Rejane Pacheco1 
PUNTEL, Júlia Graziela2 

CHUQUILLANQUE, Darwin Aranda3 
 

Resumo  
A pesquisa teve como objetivo principal caracterizar as estratégias de sobrevivência dos camponeses na província 
de San Ignacio/Peru, onde a cultura de café orgânico para exportação é a principal atividade geradora de renda das 
famílias. Faz-se importante compreender como se dá a gestão das unidades de produção frente às dificuldades 
socioeconômicas enfrentadas pelos camponeses, o que em parte se explica pela ausência de valorização do café e 
resulta no baixo ingresso de renda para a unidade de produção camponesa. A pesquisa foi realizada em duas etapas, 
a primeira em 22 de janeiro a 23 de fevereiro de 2018, onde foram coletados dados através de entrevista e 
observação participante. A segunda etapa se baseou na retomada da revisão bibliográfica e atenderam os temas 
relacionados ao campesinato, a modernização da agricultura, ao autoconsumo, a reciprocidade e a pluriatividade. 
Foi observado que as comunidades camponesas possuem características genéricas que estão ligadas com os 
métodos de sobrevivência da unidade familiar, sendo elas a reciprocidade, a produção para autoconsumo e a 
pluriatividade, mas também possuem características heterogêneas, como a cultura e os meios de produção.  
 
Palavras - chave: Autoconsumo; Reciprocidade; Pluriatividade 
 
 
Introdução  
 

A modernização da agricultura ocorre após a segunda Guerra mundial, essa, promoveu 

verdadeiras transformações no espaço rural, que abrangeu uma ampla variedade de espécies de 

plantas modificadas geneticamente em laboratório, espécies agrícolas que foram desenvolvidas 

para alcançar uma maior produtividade, assim, como os maquinários que substituíram a mão 

de obra humana. A modernização conservadora ao mesmo tempo em que trazia pacotes 

tecnológicos, mecanização para as áreas rurais, também promoveu a exclusão social, a 

degradação ambiental e a concentração de terras no meio rural.  

A nova base produtiva alterou as relações sociais e gerou uma reestruturação no campo 

através de novas atividades e relações que resultaram na expansão do modo capitalista de 

produção para áreas rurais. A essas constatações aliaram-se questionamentos sobre o papel do 
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3 Mestrando em Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS. 
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Estado e da política agrícola e sobre a forma como essa privilegiava os cultivos de exportação 

em detrimento dos produtos de consumo interno. Além desses tantos fatores, também adquire 

relevância as discussões sobre o modelo de desenvolvimento que é focado na industrialização.  

De acordo com Goodman, Sorgi, Wilkison (2008), os diferentes aspectos da produção 

agrícola foram transformados em setores específicos da atividade industrial, esses são 

discutidos pelos autores em dois importantes conceitos, que é o apropriacionismo e o 

substitucionismo. O apropriacionismo foi a imposição de um processo de produção capitalista 

unificado no sistema agroalimentício que revolucionou os meios de produção. Contudo, as 

limitações deste processo são representadas pela natureza orgânica, pela terra e pelo espaço, 

visto que o apropriacionismo do meio de produção rural descaracterizou os processos naturais 

de produção herdados, reconfigurando radicalmente a divisão social do trabalho e o surgimento 

da indústria moderna. O substitucionismo se caracteriza pelo processo de substituição de 

produtos agrícolas por produtos não agrícolas, criados em laboratórios industriais. As indústrias 

processadoras de alimentos passam a buscar produtos que não dependam da produção agrícola, 

já que a mesma está diretamente envolvida aos processos da natureza. Desta forma, debilitam-

se um número expressivo de agricultores, enfraquecendo seu poder de barganha diante do setor 

industrial (GOODMAN, SORGI, WILKISON, 2008).  

O capital industrial tem se limitado a apropriação dos métodos de trabalho e de produção 

rural, introduzindo a mecanização da agricultura e a inovações químicas e genéticas, o 

desenvolvimento se caracterizou pela apropriação das atividades discretas na zona rural, sendo 

que as produções dos meios para a apropriação destas atividades se encontram nas cidades e 

não no campo. O conceito de desenvolvimento na agricultura se dá como o movimento 

competitivo dos capitais industriais, com o fim de criar setores de acumulação através da 

reestruturação do processo recebido de produção rural “pré-industrial”. Houve uma apropriação 

gradativa por parte da indústria para com as atividades relacionadas à produção e 

processamento. A apropriação industrial consolidou sua posição em vários setores do sistema 

agroalimentício.  

O desenvolvimento da indústria apresenta diversas apropriações parciais das atividades 

de produção rural por parte do capital industrial. Estas apropriações discretas têm por objetivo 

a manutenção do rural, onde a natureza é o agente responsável pelo processamento e a terra sua 

máquina principal. Sendo assim, a mecanização e as tecnologias ainda estão subordinadas a 

natureza. A segunda fase do apropriacionismo se destaca pelas pesquisas nos ciclos biológicos 
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vitais do processo de produção natural, insumos agrícolas, agrotóxicos e sementes 

geneticamente modificadas, que resultou na difusão das inovações industriais que trouxeram 

ganhos espetaculares no crescimento da produtividade total (GOODMAN, SORGI, 

WILKISON, 2008).  

Entretanto, após o produto agrícola ser reduzido a um insumo industrial, sofre cada vez 

mais com o substitucionismo, que representa a parcela de componentes não agrícolas 

adicionados e trocados por alimentos, modificando sua forma verdadeira no final. O 

substitucionismo se caracteriza pelo progresso de substituição de produtos agrícolas por 

produtos não agrícolas, desenvolvidos em laboratórios industriais. As Indústrias processadoras 

de alimentos passam a procurar produtos que não dependam de modo direto da produção 

agrícola, já que a mesma está intimamente envolvida aos processos da natureza, como chuvas 

e secas, o que pode significar incertezas em sua oferta e desvalorização ou supervalorização da 

matéria-prima agrícola. Isto acontece com alguns alimentos como a margarina em substituição 

à manteiga, com os adoçantes em substituição ao açúcar e as fibras sintéticas substituindo lã e 

fibras vegetais. Desta forma, debilitam-se um número expressivo de agricultores, 

enfraquecendo seu poder de barganha diante do setor industrial (GOODMAN, SORGI, 

WILKISON, 2008).  

Mesmo com a modernização da agricultura, com a mercantilização e reestruturação 

tecnológica (pacotes de insumos, sementes modificadas), absorvendo parte da agricultura 

camponesa e a transformando em agricultura empresarial, o modo de fazer agricultura do 

camponês e o campesinato, não desapareceram segundo pesquisas de Ploeg (2008), estão 

presentes em diversas regiões do mundo, são evidenciados os diferentes modos de fazer 

agricultura, com suas respectivas heterogeneidades culturais, e ao mesmo tempo com suas 

homogeneidades no modo de ser camponês no mundo contemporâneo. No contexto do 

campesinato e da agricultura familiar a produção para o autoconsumo assume um papel de 

grande importância, sendo uma das mais importantes estratégias para a manutenção do 

complexo familiar camponês. A produção para autoconsumo conforme Grisa e Conterato 

(2011) é compreendida como toda a produção realizada pela família e destinada ao seu consumo 

ou ao dos animais existentes no estabelecimento rural. Esses autores assinalam que essa 

produção não é contabilizada pelo produtor, portanto a renda real não é conhecida. Os pontos 

positivos desta estratégia são o fácil acesso a alimentos e a segurança alimentar e nutricional 

disponível para o camponês, sendo que estes alimentos advindos da própria produção estão, em 
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sua maioria, livres de venenos agrícolas, além disso, garantem segurança econômica frente as 

oscilações de preços nos mercados. Ainda a produção para o autoconsumo colabora com a 

manutenção da cultura alimentar regional, produzir seus alimentos e manter hábitos alimentares 

locais (GRISA e CONTERATO, 2011).  

Produzir para o autoconsumo não quer dizer que os produtores e produtoras rurais 

tenham algum tipo de aversão aos mercados, mas sim optam por manter uma espécie de 

proteção contra as incertezas e flutuações que ocorrem nos preços dos alimentos quando 

regulados pelo mercado, entretanto, em alguns casos os camponeses não observam que este 

hábito de produzir para o consumo acaba por gerar uma significativa ajuda financeira para o 

complexo familiar. Assim, de acordo com Grisa e Conterato (2011), nota-se que ao investir na 

produção do alimento para o autoconsumo, ou parte dele, estas unidades familiares estão 

diminuindo a desproteção frente aos mercados, garantindo sua alimentação e respeitando 

culturas alimentares regionais. Além disso, observa-se que famílias rurais que produzem para 

o autoconsumo, possuem uma melhor alimentação, isto ocorre devido à diversidade de produtos 

e a maneira como são produzidos, esses registros são encontrados em estudos realizados por 

(GRISA e CONTERATO, 2011). Em sua abordagem comparam a alimentação de famílias que 

produzem para o autoconsumo e as que residem em complexo urbano com renda monetária 

similar, e consideram que a produção em uma propriedade familiar é realizada com recursos do 

próprio local, a exemplo de cinzas, esterco de animais, palhas de colheita, galhos de podas que 

além de evitar o uso de produtos químicos, confere aos alimentos uma qualidade nutricional 

elevada quando comparada a alimentos advindos da agricultura convencional. Geralmente as 

sementes são as da safra anterior ou de trocas entre vizinhos, essa prática gera para a unidade 

familiar agrícola maior estabilidade socioeconômica.  

No campesinato e no modo camponês de fazer agricultura descrito por Ploeg (2008), 

mesmo em diferentes culturas, encontram-se características homogêneas, umas dessas 

características é a reciprocidade e a pluriatividade, que são vistas em todas as partes do mundo 

onde se encontram comunidades camponesas.  

O conceito de reciprocidade se justifica pela enorme importância e valor na sociedade 

camponesa, as relações mútuas contribuem para a conservação de normas sociais herdadas nas 

comunidades. O conceito de reciprocidade é apresentado como uma norma imprescindível para 

uma convivência saudável. Na comunidade camponesa observam-se comportamentos de 

reciprocidade em diversos momentos que abrangem diferentes atividades. Para Eric Sabourin 
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(2011), existe a reciprocidade real e a reciprocidade simbólica, a real abrange o campo do 

trabalho, da troca de serviços entre camponeses, como mutirões para colheita e plantio, 

compartilhamento de ferramentas, mas também se fundamenta em valores éticos de 

responsabilidade, dignidade e prestígio. A reciprocidade simbólica se encontra nos eventos, 

como casamentos, batizados, festas, rezas e comemorações. A reciprocidade é tratada como 

uma dádiva por Eric Sabourin (2011) representa uma das características genéricas dos 

camponeses, algo que é passado por herança mesmo com suas inovações nas formas de 

cooperação. A reciprocidade não possui uma obrigação em ser cumprida e sim o simples hábito 

que o camponês herdou de ser recíproco com seus vizinhos. Reconhecendo a importância da 

dádiva para a classe camponesa, invisível para a sociedade, o autor afirma em seus estudos que 

trata-se de uma estratégica para a sobrevivência das famílias camponesa, especialmente para a 

sua capacidade de reprodução social e econômica no campo.  

A pluriatividade é uma estratégia ligada a sobrevivência dos indivíduos que compõem 

o domicílio rural, um fenômeno no qual os componentes de uma unidade familiar desempenham 

diversas atividades com o objetivo de obter uma remuneração pelas mesmas, que se 

desenvolvem, tanto no interior como no exterior da propriedade rural, por meio da venda da 

força de trabalho familiar, da prestação de serviços a outros agricultores ou de iniciativas 

centradas na própria exploração que acarretem no aproveitamento de todas as potencialidades 

presentes na propriedade ou seu entorno (ANJOS, 2003).  

Em Schneider (2003), a pluriatividade é discutida como um fenômeno social, 

característico de indivíduos que pertencem a uma família no meio rural, onde membros que 

compõem a mesma, passam a se dedicar a realização de diversas atividades econômicas, no 

entanto acrescenta que essas podem ser não agrícolas e agrícolas, podendo ser fora ou dentro 

do complexo familiar. Essas atividades contribuem no melhoramento da renda, possibilitando 

maior grau de autonomia econômica das famílias, garantindo a reprodução social das mesmas.  

Abramovay (1992) nos diz que além da pluriatividade estar vinculada as atividades que 

podem ocorrer dentro e fora da propriedade rural, destaca o direcionamento dos agricultores 

para outras atividades remuneradas que criam alternativas às crises oriundas das oscilações de 

preços em função do mercado e da superprodução. A reflexão proposta por Kageyama (2004), 

se refere a importância da pluriatividade, destacando o seu papel na retenção da população e na 

redução do êxodo do espaço rural. Considera a mesma como uma estratégia que facilita a 

permanência das famílias no espaço rural.  
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O artigo discute as estratégias de sobrevivência das comunidades camponesas, frente ao 

mundo capitalista, sendo a produção para o autoconsumo, a reciprocidade e a pluriatividade, 

estratégias determinantes não só para a manutenção no modo camponês, mas sim para a 

sustentação da organização camponesa na Unidade de produção familiar. Ainda, discute-se a 

importância destes métodos para o conforto das famílias camponesas, visto que o café não é 

usado para alimentação e também não gera renda suficiente para garantir a aquisição de 

alimentos, assim como a persistência e resistência do camponês no espaço rural.  

 

Metodologia  
 

A pesquisa foi realizada com 30 camponeses, sendo que os trabalhos de campo para 

entrevistas e observação participante ocorreram de 22 de janeiro a 23 de fevereiro de 2018, a 

complementação da revisão bibliográfica atendeu os temas relacionados ao campesinato, 

modernização da agricultura, autoconsumo, reciprocidade e pluriatividade. A organização das 

informações e análise ocorreu entre janeiro de 2019 e abril de 2019. O estudo realizou-se na 

província de San Ignacio/Peru4. Tem uma extensão de 4 990,30 km2. Com uma população 

estimada em 131.239 pessoas, com uma população urbana de 20.604 e a rural totalizava 

110.635 habitantes (Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI). San Ignacio é uma 

província que tem sua economia movimentada pela agricultura, entre os principais produtos 

destaca-se a produção de café orgânico, principalmente para exportação e a produção de 

banana, mandioca, arroz, frutas, verduras, galinhas, patos, suínos, entre outros, todos esses 

destinados para o autoconsumo e para o abastecimento do mercado local.  

Segundo o Centro Nacional de Planejamento Estratégico - CEPLAN (2018) do Peru, 

San Ignacio tem um índice de pobreza5 de 64,5%, pobreza extrema 30,8% e 21,7% de 

desnutrição crônica6 em crianças menores de cinco anos. Para realizar esta pesquisa, utilizou-

se o método de Pesquisa Explicativa. Segundo Severino (2007), a pesquisa explicativa é aquela 

que além de analisar os fenômenos analisados, busca identificar suas causas seja através da 

 
4  A província está localizada ao norte do departamento de Cajamarca - Perú, essa província é dividida em sete 
distritos sete distritos, San Ignacio, Chirinos, Huarango, La Coipa, Namballe, San José de Lourdes e Tabaconas. 
5 "A pobreza está associada com a incapacidade das pessoas de satisfazer suas necessidades básicas de 
alimentação". INEI. Disponível em: https://www.inei.gob.pe/preguntas-frecuentes/. Acesso em: 01 de julho de 
2019.   
6 "A desnutrição crônica é o retardo de crescimento em estatura para a idade, é determinada pela comparação do 
tamanho da criança com o esperado para sua idade e sexo". INEI. Disponível em: 
https://www.inei.gob.pe/preguntas-frecuentes/. Acesso em: 01 de julho de 2019.   
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aplicação do método experimental/ matemático, seja através da interpretação possibilitada pelos 

métodos quantitativos. A técnica utilizada para a coleta de informações foi o questionário 

semiestruturado. As entrevistas no formato semiestruturado são um meio termo entre as 

estruturadas e não estruturadas. Normalmente é feito com um questionário semiaberto, ou seja, 

um roteiro para a entrevista. O número de questões pode variar, dependendo da análise que se 

pretende realizar contendo questões fechadas e abertas (SEVERINO, 2007).  

Além do questionário semiestruturado, foi utilizada a técnica de “observação 

participante” proposta por Geilfus (2002). A observação participante é uma técnica de 

investigação social em que o observador divide o mesmo espaço, na medida em que as 

circunstâncias o concedam, as atividades, as ocasiões, os interesses e os afetos de um grupo de 

pessoas ou de uma comunidade. Essa técnica consiste em inserir-se durante um período na 

comunidade e participar das atividades para entender e adquirir uma compreensão mais 

profunda da realidade, é por isso desejável que o investigador possa ter adquirido treino nas 

suas habilidades e capacidades para utilizar a técnica. Para o autor o período de permanência 

na comunidade, não precisa ser longo.  

A princípio a consulta foi realizada em órgãos municipais e organizações não 

governamentais sobre a produção e exportação de café, proveniente do campesinato da 

província de San Ignacio. O questionário foi estruturado pelas seguintes informações: 

identificação (gênero, estado civil, faixa etária, escolaridade); tipos de produtos produzidos na 

propriedade, outras fontes de renda além do café, participação do poder público na produção e 

comercialização, participação dos integrantes da família na produção e comercialização, 

trabalhadores externos na propriedade, alguém da família conta com aposentadoria ou participa 

de algum programa social, dificuldades na produção e comercialização); satisfação com a 

atividade de produção, comercialização e forma de organização.  

Na segunda parte da pesquisa, foram levantados os dados da primeira etapa realizando 

uma reflexão juntamente com a revisão bibliográfica onde os temas abordados foram, 

campesinato, produção para autoconsumo, reciprocidade e pluriatividade, sendo estratégias que 

complementam a renda do camponês para que o mesmo permaneça no espaço rural.  

 
Resultados e Discussões  

 
San Ignacio é uma província que tem sua economia movimentada pela agricultura, entre 

os principais produtos destaca-se a produção de café orgânico, principalmente para exportação. 
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Entre os 30 camponeses entrevistados 53,33% pertencem ao gênero feminino e 46,67% ao 

gênero masculino, os camponeses apresentam idades entre 23 e 67 anos, observando os dados, 

pode-se afirmar que os jovens ainda mantêm a sucessão familiar no campo. A escolaridade é 

extremamente baixa, sendo que apenas 60% frequenta o ensino fundamental.  

A produção para o autoconsumo em propriedades camponesas desempenha um papel 

importante na economia, na reprodução social e na sobrevivência das famílias de campesinos. 

A cultura de café, na província de San Ignacio/Peru, local do estudo, demonstra a fragilidade 

da inserção das famílias camponesas no mercado internacional. A renda proveniente da 

comercialização do café não garante o básico para a manutenção das famílias, mesmo que os 

camponeses realizem todo o trabalho referente a produção e tenham consciência que a mão de 

obra utilizada no processo de produção, quando contabilizada, representa mais de 50% dos 

custos de produção do café. A pesquisa revelou que os camponeses priorizam a mão de obra 

familiar e de mutirões, como não contabilizam as despesas de alimentação durante a realização 

destes trabalhos coletivos, nem o custo da mão de obra, a sensação é de que o lucro com o 

cultivo do café é maior do que realmente foi evidenciado.  

Os mutirões são uma estratégia de sobrevivência dos camponeses e realizam-se 

principalmente na época da colheita, mas também ocorrem no processo de preparo da terra, ou 

seja, na capina, no plantio de novas lavouras, na construção de casas, entre outras atividades 

relacionadas a vida campesina. Os mutirões são instigados pela penosidade imposta pelo 

trabalho na agricultura campesina, o que obriga os camponeses a manterem a união nos 

momentos de maior demanda de mão de obra. Outro motivo que leva o camponês a realizar 

mutirões é a preservação da herança de reciprocidade que existe nas comunidades camponesas, 

onde os vizinhos auxiliam uns aos outros em diversos momentos de necessidade (ERIC 

SABOURIN, 2011). Ainda assim, na atual conjuntura, foi destacado que este método está se 

perdendo com o passar dos anos, em consequência dos camponeses possuírem pequenas 

lavouras e disponibilizarem de pouco tempo para se colocarem a disposição de eventuais 

mutirões organizados por seus vizinhos. Contudo cabe realçar que o pouco lucro da produção 

do café tem limitado as relações de reciprocidade entre os camponeses, que preferem cobrar a 

diária de trabalho do que participar de mutirões. Se inicialmente a necessidade fez com que os 

camponeses se unissem em mutirões, uma necessidade maior faz com que estes mesmos 

camponeses comecem a vender o seu trabalho como mão de obra, no campo, pelo simples fato 

de não conseguirem manter as necessidades básicas da estrutura familiar, apenas com a 
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produção do café, o que resulta na pluriatividade. Considerada como uma estratégia de 

sobrevivência desenvolvida no meio rural ou uma forma de complementar de renda do 

camponês, reduzindo a dependência de circuitos bancários (PLOEG, 2008). Na necessidade de 

sustentar o complexo familiar, os camponeses aderem a estratégias de diversificação da 

produção para o autoconsumo e comercialização do excedente. Comercialização esta, feita por 

atravessadores que pagam um preço muito baixo pelos produtos dos camponeses, 

desvalorizando a produção para o autoconsumo e desmotivando o aumento deste tipo de 

produção. Que em algumas situações é vista como uma tarefa a mais a ser realizada, e não 

oferece um retorno monetário satisfatório. Entre os principais produtos comercializados, além 

do café estão: frutas (cacau e banana) o fumo, animais (galinhas e suínos) e o mel.  

É apropriado mencionar que todos os camponeses priorizam a produção para a 

alimentação da família, essa priorização garante que o apropricionismo do meio de produção 

rural não descaracterize os processos naturais de produção herdados, e o substitucionismo 

agrícola não consiga adentrar o espaço rural com facilidade, mantendo os alimentos em sua 

forma primaria e real, sem substituições (GOODMAN, SORGI, WILKISON, 2008). A 

conservação das culturas alimentares da região se constitui como uma importante estratégia 

para manter viva a herança do modo de fazer agricultura de um local específico (PLOEG, 2008). 

Entre os principais produtos para o autoconsumo, destacam-se: frutas (banana, maracujá, 

laranja, mamão, etc), raízes (mandioca), tubérculos (batatas doce), cereais (milho), legumes 

(feijão, abóbora), hortaliças (alface de variadas espécies), animais de pequeno porte (galinhas, 

porquinhos da índia, patos, suínos, entre outros), derivados de animais (ovos, gordura, carne, 

mel). Observa-se, que a produção para o autoconsumo não é só algo cultural, mas sim algo 

necessário, pois como já foi dito somente a cultura do café, que é destinado à exportação e 

portanto não faz parte da produção para o consumo, não é suficiente para prover as necessidades 

manutenção destes indivíduos e de suas famílias.  

Cabe resgatar que conforme foi dito anteriormente, a produção para o autoconsumo é 

reconhecida como uma estratégia fundamental, já que a mesma garante a alimentação da família 

e dos animais da propriedade, que em parte são usados para o autoconsumo (GRISA e 

CONTERATO, 2011). O autoconsumo seria mais valorizado se o camponês conseguisse 

precificar os alimentos consumidos no âmbito da unidade de produção. A devida consciência 

do valor faria aumentar a área de produção de alimentos que tenham como finalidade abastecer 

a propriedade e o complexo familiar, ainda diminuiria o êxodo rural, e aumentaria a 
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recampesinação, visto que a necessidade de comprar alimento minimizaria, simultaneamente, 

a dependência dos camponeses de empresas capitalistas de produção, melhorando assim a 

qualidade de vida das famílias camponesas.  

 
Conclusão  
 
 Este artigo teve por objetivo caracterizar as estratégias de sobrevivência desenvolvidas 

no conjunto dos estabelecimentos camponeses na província de San Ignacio/Peru. Os 

camponeses revelam-se descontentes com a cultura do café, devido ao baixo lucro que a 

produção gera em contraste com a grande quantidade de mão de obra exigida para sua 

manutenção. Os camponeses complementam sua renda e garantem sua subsistência familiar 

através de estratégias inerentes da classe camponesa, como produção para ao autoconsumo, 

reciprocidade e pluriatividade.  

A produção para o autoconsumo garante as famílias acesso direto a alimentos de alta 

qualidade nutricional, além da venda do excedente dos produtos para o mercado local. Os 

mutirões realizados no campo são de grande importância para a manutenção das boas relações 

sociais, onde vizinhos replicam laços de reciprocidade, herança intrínseca da comunidade 

camponesa. Apesar disso, vê-se cada vez mais o desaparecimento destes costumes nas 

comunidades camponesas, os fatores de maior importância são o tempo e a condição financeira 

das famílias, a cultura do café exige tempo de trabalho, mas seu resultado final não apresenta 

um lucro substancial que permita que o camponês viva sem a necessidade de realizar atividades 

remuneradas fora da propriedade, vivendo assim na pluriatividade.  

A pesquisa revelou, que as famílias camponesas, teriam uma melhor qualidade de vida 

se houvesse maior investimento na produção para o autoconsumo. Considera-se que se essa 

fosse contabilizada de forma que identificassem a sua importância no conjunto da produção, 

consumo, renda gerada e ausência de gastos com alimentos ou insumos na unidade de produção 

camponesa, a mesma seria mais valorizada. A precificação dos produtos destinados ao 

autoconsumo, não é considerada neste artigo no sentido da comercialização, mas para o 

camponês ter ciência da importância da produção para o autoconsumo e seus benefícios para a 

composição da renda pela diminuição dos gastos e qualidade de vida do conjunto familiar.  
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RESISTÊNCIA CAMPONESA NO SÉCULO XXI: LUTAS E MOBILIZAÇÕES 

AGRÁRIAS NO BICO DO PAPAGAIO 

 

Mariana Leal Conceição Nóbrega,  

Debora Assumpcao e Lima 

Resumo: 

 

A centralidade das lutas camponesas não somente nos conflitos por terra assume um caráter 

revolucionário, pois possuem como característica fundamental, o não conformismo, voltada 

para a construção de uma luta que se recusa aceitar a ordem vigente, que embora em muitos 

momentos possa parecer difuso, reflete um sentimento forte de mudança que se reifica na 

ruptura permanente com o que é convencionado, imposto ou pré-construído. A mesorregião do 

Bico do Papagaio apresenta nuances históricos marcados por conflitos sociais, sobretudo no 

que tange à questão fundiária, devido ao nível acentuado de concentração de terras. A 

mesorregião constitui em uma área de confluência dos rios Araguaia e Tocantins e se configura 

como uma região de fronteira entre os estados do Pará, Maranhão e Tocantins. Essa área nas 

décadas de 1960/1970 do século passado significou o acesso para a toda a Amazônia Legal 

constituindo-se numa região de intensos conflitos envolvendo camponeses, grileiros e 

fazendeiros durante todo o Regime Militar (1964-1985). O Bico do Papagaio passa a ser 

considerado mesorregião na primeira gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-

2007) através do decreto nº 6.047, de 22 de fevereiro de 2007 que instituía a Política Nacional 

de Desenvolvimento Regional - PNDR e que foi revogada pelo decreto nº 9.810, de 30 de maio 

de 2019. O objeto de estudo deste artigo trata-se da análise sobre o processo de resistência 

camponesa brasileira, tendo como estudo de caso, a mesorregião do Bico do Papagaio e como 

este processo tem se apresentado como uma pratica anti-hegemônica ao modelo de produção 

capitalista. Práticas anti-hegemônicas são processos de resistência frente ao modelo de 

produção capitalista que são gestadas por diversos grupos e classes sociais de campo e da 

cidade, que embora subordinados a esse modelo de produção, conseguem produzir e se 

reproduzir de diversas formas, seja por meio da sua atividade produtiva, através de sua 

identidade, relações com a natureza, relações de solidariedade e mobilização política que 
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expressa uma identidade institucional, mas especialmente reflete um processo simbólico, 

poderoso e dinâmico em grande parte viabilizada por movimentos sociais. Na década de 1980 

do século passado no período de 1985 a 1989 verifica-se que o número de conflitos dos estados 

que compõem a mesorregião do Bico correspondem a uma média de 30 % do total de conflitos 

registrados no país. Chama a atenção ainda o número de assassinatos. Neste mesmo período do 

universo de 553 assassinatos no Brasil, 217 ocorreu no Bico, o que representa um percentual 

de 39, 24% do total de mortos no Brasil naquele período. Após o período dos governos 

militares, ocorreram no Bico em meados dos anos de 1980, intensas disputas pela terra e com 

a formação de oposições pela disputa da direção dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais 

(STR's), envolvendo lideranças de trabalhadores e trabalhadoras rurais e os denominados 

"pelegos" que ocupavam os espaços dos sindicatos e não representavam a classe de forma 

legítima. A década de 1990 deste mesmo século que estamos tratando também não nos trouxe 

uma realidade diferente relativa à violência no campo. Os números continuavam alarmantes, os 

assassinatos no Brasil no período de 1990 a 1999 chegaram à quantidade de 427 mortos, sendo 

que no Bico do Papagaio ocorrem 224 assassinatos, ou seja, mais da metade do total de 

ocorrências no país, correspondendo a uma porcentagem de 52,45%. A quantidade de 

assassinatos no campo no período de 2000 a 2015 foi de 482 assassinatos e os estados que 

compõem a mesorregião do Bico do Papagaio representaram a quantia de 269 assassinatos no 

campo, o que significa que o Bico continua sendo a representação mais significativa de 

ocorrências de violência ao campesinato brasileiro. Neste território encontram-se grandes 

lideranças e expressões da luta camponesa, além de organizações que foram sendo constituídas 

e que se consolidaram na região. São lutas continuas e permanentes que se expressam não 

somente na luta pela terra, mas pelo modelo produtivo e na defesa intransigente dos bens 

naturais. Após o regime militar as lutas não cessaram e constituíram um dos maiores espaços 

de ocupações de terra e formação de assentamentos rurais no país. Os movimentos sociais 

camponeses do Bico do Papagaio incorporam nos seus projetos e programas de atuação, a 

reivindicação de leis e políticas públicas que contemplam as demandas e direitos coletivos dos 

povos do campo. Participam ativamente na elaboração, gestão e monitoramento da aplicação 

desses dispositivos que contribuem de maneira significativa para certa autonomia e prática de 

uma cidadania ainda que muitas vezes seja tolhida pela própria ação e omissão Estatal. 

Referencias Bibliográficas ARENDT, Hanna. Da revolução. [tradução: Fernando Didimo 
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A FORMAÇÃO TERRITORIAL DO CONTESTADO: processos, conflitos e 
resistências 

Diane Daniela Gemelli1 

 

Introdução 

Este trabalho é parte de uma pesquisa que busca a partir da totalidade concreta do 

Território Contestado analisar os processos, conflitos e resistências que se 

estabeleceram/estabelecem no tempo-espaço e que configuraram/configuram a formação 

territorial do Contestado. 

O artigo se estrutura em três partes. A primeira intitulada “formação territorial do 

Contestado: processos de expansão capitalista”, busca compreender os processos de expansão 

geográfica do capital no Território Contestado, a partir da apropriação da terra-território pelos 

coronéis, latifundiários e industriais da madeira. Entende-se, que ao passo que o território é 

reconfigurado por outros interesses, nega-se o direito à terra-território aos caboclos e às 

caboclas, aos trabalhadores e às trabalhadoras, aos camponesas e às camponesas. 

Num segundo momento discutimos a “formação territorial do Contestado: conflitos 

territoriais”. No fazer das relações de produção capitalistas o espaço é produzido, o território é 

formado e os conflitos se constituem, enquanto resultado da tensão estabelecida pela lógica da 

luta de classes, pelas diferentes racionalidades e pela dinâmica da totalidade social. 

Entendemos que o Contestado vai se conformando, configurando e desenhando num 

devir espaço-temporal, através das contradições entre projetos de desenvolvimento, lógicas e 

racionalidades econômicas, diferentes concepções de capital e modo de vida que denotam em 

conflitos e resistências. Assim, discutimos os conflitos territoriais provocados pelos processos 

de apropriação da terra-território.  

Por fim, abordamos a “formação territorial do Contestado: construção de resistências”, 

neste eixo são abordadas as resistências construídas pelos sujeitos sociais diante dos processos 

de expansão geográfica do capital, que buscam homogeneizar o espaço geográfico. 

 
1 Professora Adjunta do Curso de Licenciatura em Geografia da UNESPAR – Universidade Estadual do Paraná, 
Campus de União da Vitória. E-mail: daianegemelli@yahoo.com.br 
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Objetiva-se discorrer sobre as lutas e resistências que permanecem no Território 

Contestado, isto é, se existe um processo hegemônico de expansão capitalista e de 

uniformização espacial, dialeticamente, também existe a negação dessa imposição.  

 

Formação territorial do Contestado: processos de expansão capitalista  

 

As primeiras ferrovias construídas no Brasil remontam o período Imperial, sob a 

justificativa da interligação das regiões, bem como a ocupação das terras devolutas2, ou seja, 

no caso do Contestado, tratava-se do uso de um sistema técnico para requalificar o “sertão”, 

transformando-o em território “moderno” a ser incorporado pelo capital imperialista. 

Entende-se o sertão Contestado a partir da reflexão de Moraes (2003), quando diz que 

o sertão não é obra da natureza, embora a presença de elementos naturais apareça associada à 

sua identificação. Sendo o sertão, um lugar onde o ritmo e a dinâmica da natureza condicionam 

o elemento humano, igualmente, não se qualifica pela ação humana, existência social, práticas 

produtivas, ou seja, não é uma materialidade criada por grupos sociais, dada inclusive, a 

invisibilidade do elemento humano, sendo designado enquanto “vazio”. 

Destarte, o sertão é uma condição atribuída a variados e diferenciados lugares, no 

sentido de um símbolo imposto em determinados contextos históricos e condições locacionais, 

que atua como um qualificativo local básico no processo de sua valoração, ou seja, trata-se de 

um discurso valorativo referente ao espaço, que qualifica os lugares segundo a mentalidade 

reinante e os interesses vigentes neste processo. Assim, no que se refere à construção da imagem 

do sertão, associam-se valores em geral negativos, os quais introduzem objetivos práticos de 

ocupação ou reocupação dos espaços enfocados. 

Nesse sentido à construção da estrada de ferro ligando Itararé (SP) à Santa Maria (RS) 

é um elemento para requalificar o sertão, visto que viabilizou a incorporação daqueles espaços 

às práticas imperialistas, que caracterizavam, naquele momento, a rapina do território brasileiro 

há quatrocentos anos. Nesse sentido, nos referimos, sobremaneira, aos interesses em torno da 

riqueza em potencial da floresta a ser mercadificada. 

 
2 Sobre isso ver: Thomé (1980) e Fraga (2006). 
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 Thomé (2010), também assevera a importância da ferrovia à exploração madeireira, 

ressaltando, que no final do século XIX, o potencial madeireiro oriundo da araucária já era 

conhecido, porém sua exploração era impossibilitada pela ausência de vias de transporte. 

 De acordo com Thomé (1980), a ferrovia passaria por distintos territórios do ponto de 

vista da ocupação. No Paraná, praticamente toda a região estava ocupada, com muitas pessoas 

possuindo o título de posses e sesmarias, enquanto, que a partir do rio Iguaçu no sentido sul, as 

terras eram devolutas, com poucas posses até Passo Fundo quando voltava a se encontrar 

fazendas. O autor, enfatiza, que a existência das terras devolutas permitia que a ferrovia fosse 

do tipo colonizadora, pois havia terras suficientes para nelas se promover a instalação de 

núcleos coloniais e lembra, que com a possibilidade de construção da ferrovia e, consequente, 

valorização das terras, muitos fazendeiros se interessaram pelas terras devolutas. 

 Quando da demarcação das terras a serem exploradas as propriedades dos grandes 

fazendeiros foram, em geral, respeitadas, de modo que as terras dos coronéis do Contestado não 

foram transformadas em concessão às empresas acionárias da Brazil Railway Company3 

(THOMÉ, 1980).  O partilhamento das terras dos posseiros, excetuando as dos coronéis e outras 

que seriam griladas ao longo dos anos, até o século XXI, caracteriza a estrutura do espaço 

agrário do Contestado (FRAGA, 2006). 

De acordo com Thomé (1980), em 1906, para que a linha tronco ficasse pronta faltava 

ainda abrir ao tráfego os trechos: de Passo Fundo ao rio Uruguai, no Rio Grande do Sul; do rio 

Uruguai até União da Vitória, em terras contestadas; de Jaguariaíva a Itararé, no limite entre os 

estados do Paraná e São Paulo.  

É nesse cenário que chega ao Território Contestado a Brazil Railway Company e suas 

empresas subsidiárias, administradas por Percival Farquhar, que serão responsáveis pela 

construção da ferrovia, exploração madeireira e venda de lotes de terra com objetivos de 

colonização. Elementos estes que estão no centro das motivações que levaram a deflagração da 

Guerra do Contestado e, portanto, da “colonização” via espoliação da natureza e do território, 

associada ao discurso de desenvolvimento e progresso, por meio, inclusive da substituição 

do/da caboclo/cabocla pelo/pela imigrante europeu/europeia. 

Nesse bojo, a ideia de “progresso e desenvolvimento” no Brasil passa por práticas 

imperialistas de exploração, com importantes desdobramentos no que tange a formação 

 
3 Empresa responsável pela construção da Ferrovia no Contestado. 
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territorial, tal qual a atuação do Grupo Farquhar, em Território Contestado. Afim de assentar os 

trilhos, a Brazil Railway Company, contratou o engenheiro Achilles Stengel4, responsável 

também pelo Corpo de Segurança da empresa, composto por aproximadamente 200 homens 

com a incumbência de retirar posseiros5 das áreas concedidas à empresa (VINHAS DE 

QUEIROZ, 1966). 

Sob a direção de Achilles Stengel, a ferrovia levou dois anos para ser construída entre o 

rio Iguaçu e o rio Uruguai, ou seja, de União da Vitória até Marcelino Ramos, atravessando, do 

norte para o sul a zona contestada e percorrendo todo o fértil vale do rio do Peixe (VINHAS 

DE QUEIROZ, 1966). 

Junto à concessão para a construção da Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande, e o 

pagamento de juros de 6% ao ano sobre o total investido, em caso de prejuízo nas operações da 

ferrovia, a Brazil Railway Company recebeu terras marginais aos trilhos, com objetivo de 

explorá-las e posteriormente colonizá-las.  

 

A estrada obtivera do governo federal uma concessão de terras equivalente a uma 
superfície de nove quilômetros para cada lado do eixo, ou igual ao produto da extensão 
quilométrica da estrada multiplicada por 18. A área total assim obtida deveria ser 
escolhida e demarcada, sem levar em conta sesmarias, nem posses, dentro de uma 
zona de trinta quilômetros, ou seja, quinze para cada lado. Não só por isso, mas 
também pela subvenção quilométrica, o traçado se desdobrava em exageradas 
sinuosidades. Deste modo, a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande ziguezagueava 
para todos os pontos cardeais, a furtar-se de pequenas obras de arte. (VINHAS de 
QUEIROZ, 1966, p. 71). 

 

Para Vinhas de Queiroz (1966), é questionável a legitimidade de tal concessão, haja 

vista, que a Lei de Terras de 1850 legislava que a aquisição de terras devolutas só deveria ser 

realizada por meio de título de compra. 

 De todo modo, enquanto continuavam os trabalhos para a construção da ferrovia novos 

elementos agitaram o Território Contestado, isso porque, a Brazil Railway Company recorreu 

aos governos de Santa Catarina e do Paraná alegando que terras que lhes pertenciam estavam 

ocupadas6. Em fevereiro de 1911, o governo do Paraná reconheceu os direitos da empresa, nesse 

 
4 Achilles Stengel foi o nome designado à uma estação ferroviária localizada no município de Porto União-SC, 
bem como é o nome de uma localidade na área rural deste mesmo município, ou seja, mais um elemento da 
hegemonia que se materializa em formas espaciais. 
5 Trataremos na sequência a retirada dos posseiros e as ações do Corpo de Segurança da Lumber.  
6 Há décadas as terras eram ocupadas por caboclos e caboclas. Posseiros e posseiras que serão chamados pela 
companhia de intrusos. 
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mesmo ano são expulsos os primeiros posseiros que ocupavam as terras marginais à ferrovia e 

que haviam sido concedidas ao grupo de Percival Farquhar. Embora o Estado de Santa Catarina 

nunca tendo respondido a reivindicação da empresa, a mesma ganhou na justiça local o direito 

de expulsar os posseiros, mesmo sob a alegação de usucapião destes (VINHAS DE QUEIROZ, 

1966). 

 Junto à construção da ferrovia o conflito se inflama com a instalação, em 1909, da 

Southern Brazil Lumber and Colonization Company, que, por meio da concessão das terras 

ocupadas pela Floresta Ombrófila Mista, irá retirar, araucária, imbuia, cedro e erva-mate. Após 

a pilhagem, fará a venda de lotes de terras, com a finalidade da ocupação/colonização por 

imigrantes europeus, daquilo que era denominado como “sertão”.   

Em 1907, a Brazil Railway Company começou a se mobilizar no sentido da instalação 

de uma nova companhia, que através da concessão à Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande 

pudesse realizar a exploração madeireira e posterior colonização das terras marginas à ferrovia. 

Isso se concretizou em 1909, quando em Miami-EUA, é organizada a Lumber com o objetivo 

de explorar os grandes pinhais brasileiros, existentes, principalmente, na região dos vales dos 

rios Negro, Iguaçu, Timbó, do Peixe e Canoinhas (THOMÉ, 1980). 

 

A Lumber montou uma grande serraria em Três Barras, distante de Canoinhas apenas 
duas léguas e uma outra menor em Calmon, à margem da Estrada de Ferro São Paulo-
Rio Grande. Em torno da primeira formou-se uma pequena cidade na qual, todos os 
anos, a 4 de julho, via-se flutuar por toda parte a bandeira estrelada dos Estados 
Unidos. Ali eram serrados diariamente 300 metros cúbicos de madeira e, em dez horas 
de trabalho, cortavam-se 1.050 dúzias de tábuas. Desde a coleta das toras, no interior 
da floresta, até seu desdobramento e armazenagem, todas as operações eram 
mecanizadas. De Três Barras partia no rumo das matas uma ferrovia especial; na 
extremidade da linha, poderosos guinchos puxam as toras desde o lugar onde eram 
abatidas, numa distância até de trezentos metros. Ao chegarem à serraria os vagões 
carregados, eram as toras automaticamente guinchadas, e sempre por meio de 
máquinas levadas ao local do desdobramento, serradas e classificadas. Em 1912, essa 
estrada de ferro sui generis já se estendia por trinta quilômetros. Apenas oitocentos 
trabalhadores manejavam todo esse colosso mecânico. A Lumber tornou-se desse 
modo, a maior companhia madeireira da América do Sul. Encarregou-se também a 
Brazil Railway de construir uma estrada de ferro entre União da Vitória e São 
Francisco, no litoral catarinense. Por ela começou a descer a madeira destinada à 
exportação, até que, para atender às conveniências do Paraná, houve uma equiparação 
de fretes e, por um caminho mais longo e sinuoso, as tábuas seguiam para o porto de 
Paranaguá. (VINHAS de QUEIROZ, 1966, p. 75). 
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A instalação da Lumber, em Três Barras e Calmon,7 deve-se a concessão de 1903, feita 

pelo Ministério de Viação e Obras Públicas à companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio 

Grande, através da qual, permitia-se a exploração madeireira numa área de até 15 km para cada 

lado da linha tronco (Itararé-Rio Uruguai). Conforme Thomé (1980), as consequências desta 

autorização, por certo não foram previstas, pois permitia-se à companhia devastar algumas 

dezenas de milhares de quilômetros quadrados de terras, ao longo da ferrovia, reservadas para 

colonização futura. 

O fato, é que a Lumber adquiriu 3.248 km2 de terras, sendo 1.800 onde atualmente é o 

município de Três Barras, e o restante em diversas áreas menores do Território Contestado. As 

terras escolhidas tinham grande predomínio de araucária, e se encontravam próximas ao tronco 

principal da ferrovia São Paulo-Rio Grande e do ramal União da Vitória-São Francisco do Sul, 

ou ainda, seguindo até o município de Rio Negro/PR, com sentido à Curitiba, para então chegar 

ao Porto de Paranaguá (THOMÉ, 1980). 

 

Nesta área existiam instaladas muitas fazendas, de criação de gado, de culturas 
diversas, e engenhos de erva-mate de propriedade de muitos coronéis da Guarda 
Nacional, ricos fazendeiros e influentes políticos, e haviam muitos quilômetros 
quadrados de terras devolutas, ocupadas por posseiros avulsos, sem títulos plenos de 
posse e domínio. A Lumber escolheu as melhores porções de mato, sendo que, além 
de adquirir terras cobertas suficientes para a exploração, firmou diversos contratos 
com fazendeiros locais, pelos quais se comprometia a serrar e tirar os pinheiros dos 
campos, para limpá-los das grimpas, favorecendo as pastagens. (THOMÉ, 1980, 
p.101). 

 

 Nas proximidades de onde hoje é o município de Calmon, em Santa Catarina, e que na 

época era território sob o domínio político-administrativo do Paraná, em 1909, a Lumber 

instalou outra serraria, menor do que a instalada em Três Barras, mas de igual modo importante. 

Esta, tinha o objetivo de servir à construção da ferrovia, por meio da retirada de madeira para 

exportação, bem como, para a fabricação de dormentes onde seriam assentados os trilhos. 

Tratava-se de uma área de 51.691 hectares, adquirida, além de outros fazendeiros, 

principalmente de Affonso Alves de Camargo (que como já dito, além de vice-presidente do 

Paraná era advogado da companhia). Nesse imóvel, conhecido como Fazenda São Roque, 

foram instaladas quatro serrarias (THOMÉ, 1980). 

 
7 Além das serrarias da Lumber em Três Barras e Calmon, haviam instalações do Grupo Farquhar em Jaguariaíva 
e Sengés, no estado do Paraná, igualmente articuladas à construção da ferrovia. Sobre isso ver Thomé (1980) e 
Valentini (2009). 
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Demarcada a área da Fazenda São Roque, a Lumber promoveu a expulsão de todos os 
que a habitavam. Os antigos moradores, posseiros na maioria nunca antes 
incomodados, em vão tentaram argumentar a usucapião junto ao governo. Aos 
relutantes em sair, era enviado o corpo de segurança, que nunca falhava em suas 
missões assassinas. (THOMÉ, 1980, p. 104). 

 

Ainda no que concerne às terras adquiridas ou concedidas à Lumber, Thomé (1980), 

lembra que após a assinatura do Acordo de Limites entre Paraná e Santa Catarina, o estado de 

Santa Catarina tentou, sem êxito, anular o título das terras da Lumber, que quando da sua 

instalação estavam sob território administrado pelo Paraná, e que haviam sido adquiridas junto 

ao governo do estado. O insucesso por parte de Santa Catarina em anular alguns títulos de terras, 

muitos dos quais, com dupla titularidade, em cartórios do Paraná e de Santa Catarina, deve-se 

à uma cláusula do Acordo de Limites, onde consta que em caso de duplicidade de títulos é 

válido o registro realizado em cartório paranaense. 

 Para Vinhas de Queiroz (1966), não era somente o capital, por meio de firmas 

estrangeiras que se valiam desse negócio: exploração das terras e posterior venda de lotes. 

 

Além da Lumber, outras empresas estrangeiras dedicavam-se à especulação de terras 
e à venda de lotes coloniais em determinados trechos [...] Mas não eram apenas as 
firmas estrangeiras que se beneficiavam desses negócios [...] Àquela época se 
chamavam bendengós largos tratos adquiridos por preços irrisórios aos governos 
estaduais e que, depois de expulsos os posseiros, eram logo passados adiante ou 
permaneciam incultos, à espera de ocasião mais propícia para a venda. (VINHAS DE 
QUEIROZ, 1966, p. 76). 

 

 Tal prática inflama as disputas no Contestado, envolvendo, de um lado, o capital madeireiro e 

de outro, caboclos e caboclas que viviam na terra há pelo menos um século, daremos mais 

ênfase a isso na sequência. 

 A partir de 1915, a Lumber loteou e começou a vender a colonos estrangeiros terrenos 

ao longo da estrada de ferro, depois que deles tinham sido expulsos os posseiros e antigos 

proprietários (VINHAS DE QUEIRÓZ, 1966). 

A Lumber explorou a madeira no Território Contestado até 1940, ano em que se 

encerrou o prazo de cinquenta anos, concedidos pelo governo brasileiro, para a exploração, 

colonização e utilização das terras marginais à ferrovia, independente de tais terras serem 

oriundas de concessão ou mesmo adquiridas. Deste modo, Getúlio Vargas promoveu a 
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retomada8 de todos os bens da Lumber e das demais empresas do grupo de Percival Farquhar9 

(THOMÉ, 1980). 

Os elementos que levaram a construção desta estrada, a instalação e concessão da Brazil 

Railway Company e de sua subsidiária a Southern Brazil Lumber and Colonizations Companhy, 

ambas vinculadas à Percival Farquhar, nos fazem entender a expansão geográfica do capital em 

Território Contestado, a partir dos trilhos do trem e da exploração madeireira, assentados na 

espoliação da natureza e do território, desagregando modos de vida e promovendo a 

desarrumação socioambiental. 

Associamos a exploração madeireira, em escala intensiva, à chegada dos trilhos do trem, 

pois conforme Carvalho (2010), a inexistência de vias que possibilitassem o escoamento da 

madeira até os portos, fez com que a madeira do Contestado fosse explorada com a finalidade 

de acumulação, apenas, com a construção da estrada de ferro. O autor, ainda sinaliza que antes 

da instalação da Lumber, a exploração madeireira10 era realizada por meio de pequenas 

serrarias, e atendia especificamente às necessidades locais das pequenas vilas e colônias 

existentes, utilizando-se inclusive de técnicas simples, baseadas na força de trabalho humana, 

por meio do falquejamento ou utilização de traçadeiras para cortar a madeira, diferente das 

técnicas utilizadas pela Lumber. 

 

A empresa instituiu um processo industrial altamente mecanizado, com elevada 
organização técnica. O início do processo ocorria com o corte das toras no meio da 
floresta, tarefa executada por grupos de trabalhadores que se embrenhavam nas matas, 
selecionavam e serravam as árvores. Em seguida, as toras que jaziam no chão eram 
presas por longos cabos de aço – cada qual com centenas de metros de comprimento 
– e içadas por guinchos movidos a vapor comprimido. As enormes toras eram 
arrastadas até a margem dos ramais ferroviários, construídos pela própria empresa, 
que poderiam atingir até trinta quilômetros de extensão. Ao serem arrastadas, 
destruíam toda a vegetação existente no percurso, ou seja, árvores menores, espécies 
economicamente menos interessantes e também grandes quantidades de árvores de 
erva mate, cuja extração consistia em recurso preponderante para a sobrevivência da 
população pobre que habitava a região. Após chegar à beira dos trilhos, o mesmo 
guincho erguia as toras e as colocava sobre vagões que eram conduzidos até o engenho 
da serraria, no centro da vila de Três Barras. No interior do engenho, as toras eram 

 
8 No final de década de 1940 é publicado no Diário oficial da União, edital de venda do patrimônio da Lumber em 
Calmon e Três Barras. Sendo que a fazenda São Roque, em Calmon, foi adquirida em 1950 pelas empresas Pinho 
e Terras Ltda e Indústria Gropp S/A. Já as instalações de Três Barras receberam uma proposta de aquisição da Cia. 
de Madeiras del Alto Paraná, porém, em julho de 1952 o Ministério da Guerra promove a encampação dos bens 
da extinta Lumber, tendo sido criado o campo Militar de Instruções de Marechal Hermes. (VALENTINI, 2009). 
9 Decreto-lei nº 2.436, de 22 de julho de 1940. 
10 Carvalho (2010), sinaliza que a exploração da araucária com a finalidade de exportação, começou no Paraná, 
sendo impulsionada pela construção da ferrovia Paranaguá-Curitiba em 1885 e pelo incentivo governamental por 
meio da isenção de impostos à exportação da madeira. 
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serradas, selecionadas e armazenadas mecanicamente. Subsequentemente eram 
carregadas em vagões e transportadas até os portos de São Francisco do Sul e 
Paranaguá e dali enviadas ao exterior. (TOMPOROSKI, 2013, p. 32). 

 

  De acordo com Valentini (2009), até o segundo semestre de 1925 esgotaram-se as 

reservas de pinheirais nativos nas proximidades de Três Barras. Assim, houve o investimento 

em engenhos menores. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial as exportações de madeira 

para a Europa se encerram. Com a França envolvida no conflito, país que tinha um importante 

escritório de vendas da Lumber, acelera-se o fim das atividades madeireiras do grupo. 

 

Formação territorial do Contestado: conflitos territoriais 

 

Para se estabelecer a Lumber precisou de terras vazias e estas terras não eram um “sertão 

inabitado” como se propalava. Construída a ferrovia, era preciso retirar das terras concedidas 

ao Grupo Farquhar, homens e mulheres que nelas viviam há décadas. Para isso, a Lumber 

constitui o que foi denominado de “Corpo de Segurança”, que teve um papel decisivo na 

expulsão/desterreamento dos caboclos e das caboclas que habitavam as terras concedidas, 

enquanto parte do pagamento pela construção da ferrovia. A empresa ainda exerceu papel 

importante no processo de limpeza étnica, que continuou no pós-guerra com as ações dos 

“esquadrões da morte”, consistindo na desagregação/desestruturação do modo de vida caboclo 

pela incorporação do imigrante europeu. 

 

Para desalojar o posseiro e o pequeno proprietário, a Lumber organizou uma força 
paramilitar, mais ágil que a Justiça Brasileira, conhecido como “corpo de segurança 
da Lumber”. Causou verdadeira guerra de expulsão, perseguição, tortura e mortes no 
sertão contestado. Fortemente armado, o grupo vasculhava os pinheirais da empresa 
para varrer, expulsar e matar. De ambos os lados pessoas morreram, outros 
sobreviveram, mas isso foi apenas o começo daquela que seria a maior guerra 
camponesa do Brasil. (FRAGA, 2006, p. 183-184). 
  

 Fraga (2006), indica que, 

 
De 1912 a 1916, ocorreram em Santa Catarina, numa área em litígio com o vizinho 
Paraná, os fatos mais sangrentos das suas histórias, quando a população do Planalto 
pegou em armas e deu o grito de guerra, no episódio que ficou conhecido por Guerra 
do Contestado. Foram várias as causas do conflito armado, pois na mesma época e no 
mesmo lugar, ocorreu um movimento messiânico de grandes proporções, uma disputa 
pela posse de terras, uma competição econômica pela exploração de riquezas naturais, 
e uma questão de limites interestaduais. (FRAGA, 2006, p.80-81).  
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Eduardo Galeano, ao referir-se ao que entendemos, enquanto o elemento mais forte, 

grave e violento do Território Contestado, qual seja, a expulsão dos caboclos e das caboclas das 

terras de posse, diz, 

 
As terras eram um estupendo negócio adicional: o fabuloso presente concedido em 
1911 à Brazil Railway significou o incêndio de um sem-número de cabanas e a 
expulsão ou a morte das famílias camponesas assentadas na área da concessão. Esse 
foi o gatilho que deflagrou a rebelião do Contestado, uma das mais intensas páginas 
da fúria popular de toda a história do Brasil. (GALEANO, 2014, p. 282). 

  

 Terra e floresta, negadas aos caboclos e às caboclas e apropriadas, sobretudo pela 

Lumber, inserem o Contestado na divisão internacional do trabalho, por meio da expansão 

geográfica do capital, espoliação e exportação da natureza mercadificada, permitida pela 

construção da ferrovia que possibilitava o saqueamento da madeira e, por consequência, da 

vida, da reprodução social, cultural e biológica dos homens e mulheres daquele chão. 

 

No tenso e complexo cenário de relações em que se transformou a região do 
Contestado no início do século XX, um elemento que contribuiu fortemente para a 
instabilidade social da região e, consequentemente, para a deflagração da Guerra 
Sertaneja do Contestado foi a instauração do capital estrangeiro, representado pelos 
projetos de construção ferroviária e exploração madeireira, que, em suma, poderia ser 
resumido numa relação entre o moderno vs. o arcaico. (FRAGA, 2006, p. 184). 

 

 Para Fraga (2006), a posse da terra perdida e o pinheiro roubado, desesperavam milhares 

de caboclos que não tinham para onde se dirigir, pessoas sem um lugar para morar e algo para 

se sustentar. Foram as primeiras faíscas de um incêndio que duraria quatro anos. 

Despojados ou ameaçados da perda de seus bens de raiz, descrentes da justiça que só 

funcionava para amparar as causas dos poderosos, os caboclos não viram outro meio de garantir 

sua subsistência senão apelando para a garrucha e o facão11 (OLIVEIRA, 1985, p. 61). 

Vinhas de Queiroz (1966, p. 02) é enfático ao dizer “importa observar que foi aqui, no 

apogeu de tais lutas, que pela primeira vez na nossa história as massas camponesas 

manifestaram clara consciência da necessidade de garantir o seu direito de terra”. Isto se 

manifestou, por exemplo, quando do ataque caboclo às vilas e a destruição dos cartórios, onde 

havia os livros com registros de imóveis. O ato de desmanchar as cercas, e os provérbios, 

 
11 Oliveira (1985, p. 61) destaca que as armas dos caboclos eram também seus instrumentos de trabalho, “o facão 
servia-lhe não só para cortar a erva-mate como também para abrir picadas no meio dos xaxinais e taquarais, ao 
passo que a garrucha ou a Winchester dava-lhe a garantia de caças abundantes”. 
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“segundo os quais os três males do homem são: dinheiro, terra e mulher bonita: é o que dá 

morte” (VINHAS de QUEIROZ, 1966, p. 02). 

Sobre a complexidade do Contestado e os desdobramentos no que diz respeito a 

instalação do capital internacional, Thomé (1980), sublinha. 

 

Foram várias as causas do conflito que chegou a abalar as estruturas republicanas, 
pois na mesma época e no mesmo lugar o território contestado foi envolvido por um 
movimento messiânico de grandes proporções, por uma violenta disputa pela 
propriedade das terras, por uma questão de limites interestaduais, por uma luta pelos 
direitos humanos, por uma acirrada competição pela exploração das riquezas naturais, 
e por uma aterrorizante fase de banditismo. A implantação das empresas do sistema 
Farquhar, portanto, não foi a única causa do levante, mas sua presença na região, 
aliada a outros acontecimentos, muito contribui para a deflagração. (THOMÉ, 1980, 
p. 121). 
 

 Gallo (1999) também pondera sobre a concentração de terras e os desdobramentos em 

torno do advento da República, além da intensificação do projeto de colonização no Contestado, 

processos viabilizados pela aliança entre empresários da madeira, fazendeiros, coronéis e o 

Estado. 

 

A concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Processo que se agravou 
durante o século XIX, [...] constitui, sem dúvida, um dos detonadores dos 
acontecimentos posteriores, em 1912 com a Proclamação da República, intensificou-
se o projeto de colonização, realizado em boa parte em terras devolutas, e também as 
implicações das concessões de terrenos às empresas estrangeiras os empresários 
aliados aos fazendeiros locais e aos governos, compravam terras devolutas e de 
particulares por preços irrisórios, vendendo-as depois com vantagem. Nesse processo 
[...] muitos posseiros foram expulsos de suas terras e nada podiam fazer quando um 
terceiro, devidamente documentado, aparecia reclamando seus direitos como o 
legítimo proprietário. (GALLO, 1999, p. 98). 
 

Wachowicz (2001, p. 198) ressalta que sendo entregues as terras do Contestado à Brazil 

Railway Company era preciso “limpá-las da presença indesejável dos caboclos posseiros”, 

nesse cenário “passaram os caboclos a ser ameaçados e expulsos de suas posses, ocupadas há 

várias gerações”. Sem ter a quem recorrer os caboclos e as caboclas do Contestado identificam 

seus inimigos como sendo, 

 

[...] o governo federal republicano, os coronéis papa-terras e seus capangas, a polícia 
ilegal dos norte-americanos e as polícias legais os paranaenses e catarinenses. 
Revoltava e indignava ainda os sertanejos o fato de o governo federal vender extensas 
regiões em lotes, a preços acessíveis a imigrantes europeus que ali se fixaram, nada 
cabendo a eles próprios, nativos da região”. (WACHOWICZ, 2001, p. 199, grifos do 
autor). 
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O Contestado, ao existir e se fazer em sua complexidade, é geográfico em essência. O 

Contestado, há um século nos mostra os significados e desdobramentos do capital, enquanto 

ato hegemônico na organização do espaço e revela a bravura de sua gente, homens e mulheres, 

meninos e meninas, crianças e idosos que corajosamente lutaram e lutam por um outro mundo 

possível.  

Simultânea e coincidentemente, o Contestado reuniu, no mesmo tempo e no mesmo 
espaço geográfico, mais de 30 mil pessoas – habitantes da região na época –, desde 
fazendeiros, em defesa de suas propriedades, até posseiros tentando se manter em 
terras devolutas, “fanatizados” por promessas messiânicas, e oportunistas, que viam 
no movimento ocasião para exercerem pressões políticas acerca dos limites 
disputados entre Santa Catarina e o Paraná. Por isso, é dito que nem todos os 
sertanejos catarinenses eram rebeldes, nem todos os rebeldes eram fanáticos, e nem 
todos os fanáticos eram jagunços. Os camponeses de Santa Catarina e do Paraná 
formavam o bravo “Exército Encantado de São João Maria”, unindo sob a cruz verde 
da bandeira branca da libertação quase 10 mil pessoas armadas – homens, velhos, 
crianças e mulheres – no qual se divisavam criadores, peões e lavradores, apegados 
às terras em que viviam; centenas de ex-trabalhadores da estrada de ferro São Paulo – 
Rio Grande, abandonados à própria sorte após a construção; comerciantes de vilas e 
de estradas; agregados e capatazes; pessoas carentes de alfabetização, assistência e 
promoção social; antigos combatentes farroupilhas e maragatos; ex-combatentes dos 
batalhões de Voluntários da Pátria e da Guarda Nacional; e ainda criminosos, ex-
presidiários e foragidos da justiça. Todos juntos atacavam e se defendiam. Tiveram a 
ousadia respondida à bala. Lutaram pela sobrevivência até que, cercados, sucumbiram 
aos mais fortes – o genocídio. (FRAGA, 2005, p. 244). 

 

 Enquanto elemento fundamental para o desenrolar da guerra, Machado (2011), refere-

se a falta de alimentos nos redutos, e, aponta a fome como um dos impactos gerados pelo 

conflito no planalto catarinense. 

 

Embora muitos depoimentos confirmem a existência de criações e lavouras 
trabalhadas pelos moradores dos redutos, a rapidez da guerra, o cerco militar e a 
crescente população desses povoados impedia uma autossuficiência alimentar e 
reclamava por outras soluções. [...] A memória da fome é particularmente impactante 
ao longo do período da guerra, já que, nessa região, embora a população de peões, 
agregados e posseiros fosse muito pobre, viviam, antes da guerra, num regime 
alimentar razoavelmente farto. Até mesmo no planalto, uma região típica de expansão 
da pecuária extensiva, havia grande número de roças de milho, feijão e mandioca. Os 
pobres também eram pequenos criadores, tanto de gado vacum como de suínos e aves. 
(MACHADO, 2011, p. 181). 
 

 Em 08 de fevereiro de 1915 é promovido o primeiro ataque no Vale de Santa Maria sem 

obter grande sucesso, redutos menores foram atacados (Timbó e Caçador). Porém, foi no dia 

03 de abril de 1915, que as tropas entraram no reduto de Santa Maria (que se estendia por quinze 

quilômetros na mata). “Ali, as lutas terminaram na manhã do dia 5, quando seis mil casas foram 
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incendiadas, depois de mortos aproximadamente 600 caboclos, sem contar mulheres e 

crianças12” (THOMÉ, 1992, p. 99). 

Após o Massacre em Santa Maria, o Exército desfaz as colunas de combate e deixa no 

Contestado pequenos destacamentos com o objetivo de conter o surgimento de novos redutos e 

de varrer daquela terra os caboclos e as caboclas que não tivessem sido mortos. 

 

Nessa época, registrou-se a fase mais sangrenta da Guerra do Contestado, quando as 
forças policiais, em nome da lei e para imporem a ordem a qualquer custo, “limparam” 
a região abaixo de Santa Maria, quando os “bandidos”, remanescentes dos redutos 
“jagunços”, foram caçados em Butiá Verde, Liberata, Campo da Dúvida, Perdiz 
Grande, Taboão, Bahia, Perdizinha, Fazenda Roseira, Campina Velha e outros locais 
do Alto Vale do rio do Peixe. (FRAGA, 2005, p. 254). 

 

 Até dezembro de 1915 ocorrera uma série de ataques a redutos menores, até tudo ser 

destruído. “A destruição do último reduto não foi diferente dos anteriores. Cadáveres de 

homens, mulheres e crianças estavam espalhados por toda parte” (VALENTINI, 2003, p. 106). 

 A assinatura do Acordo de Limites entre Paraná e Santa Catarina, em 20 de outubro de 

1916, pôs fim ao litígio político-administrativo entre as unidades federadas e marca, 

oficialmente, o fim da Guerra do Contestado. Contudo, ao passo que o Exército e a imprensa 

se retiram da região os coronéis, de ambos os estados, se armam para tornar, 1917, o ano da 

limpeza.  

Porém, no que concerne à repercussão da Guerra do Contestado sobre o espaço agrário 
regional, faz-se importante lembrar que o ano de 1917 é tido historicamente como o 
ano da “limpeza” das terras que estavam sob domínio da Lumber e dos coronéis. A 
saída da imprensa da área do conflito fez com que os estados litigantes, representados 
pelos coronéis latifundiários, contratassem a mão-de-obra (quase 2.000 milicianos) 
que procederia a expulsão (e assassinato), e juntamente com o corpo de segurança da 
Lumber (200 homens aproximadamente) faria o papel de “limpeza”, por meio da 
morte e destituição do direito de propriedade dos posseiros. (FRAGA, 2005, p. 255). 

  

 Não é possível precisar quantos caboclos e quantas caboclas foram mortos/mortas, seja, 

pelas forças oficiais13 do Exército brasileiro, do Corpo de Segurança da Lumber, ou ainda pela 

 
12 O número de mortes, no reduto de Santa Maria, até hoje é incerto, e assim permanecerá. Como é possível em 
um reduto com 6.000 casas serem contabilizados apenas 600 corpos? Mesmo sem saber, quantos caboclos e 
quantas caboclas, homens, mulheres e crianças foram assassinados naquele 03 de abril de 1915, nada apagará o 
horror de uma nação que mata seu povo.   
13 Mas as forças oficiais aqui relatadas são muito mais que o Exército. Além da polícia, há os grupos de vaqueanos 
civis. Normalmente eram fazendeiros, oficiais da Guarda Nacional, que colocavam seus peões em armas para 
servir de guias às tropas o exército e para “limpar” determinados territórios da presença de rebeldes, no início dos 
conflitos. [...]. Os vaqueanos atuaram com muita intensidade ao final do conflito, conhecido como a fase do 
açougue (MACHADO, 2011, p. 183). 
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força dos coronéis locais. Foram quatro anos de Guerra declarada, porém o pós-guerra, 

sobretudo, no ano de 1917, registrou o genocídio de caboclos e caboclas que haviam fugido da 

morte nos quatro anos anteriores, é quando “o governo federal, a pedido das autoridades 

estaduais, distribuiu armas entre os civis, e apoiou a ação dos vaqueanos para erradicar 

finalmente com os rebeldes no planalto norte de Santa Catarina” (MACHADO, 2011, p. 184). 

Famintos, famílias inteiras, crianças, idosos e enfermos foram assassinados, queimados com 

grimpa e nó de pinheiro14.   

Com o massacre dos caboclos e das caboclas no pós-guerra, ocorre a massiva chegada 

de imigrantes, sobretudo, italianos, alemães, ucranianos e poloneses, a ponto de que, na 

atualidade, em alguns municípios do Contestado (Iomerê, Videira, Salto Veloso, Arroio Trinta, 

Treze Tílias, entre outros) a presença/herança cabocla tem sido apagada/negada por meio das 

práticas sociais, culturais e espaciais dos imigrantes.  

 Os caboclos e as caboclas, eram (são!), os homens e as mulheres daquelas terras, que 

viviam longe da presença e atuação do Estado, da Igreja, sem acesso à saúde e escolas. Homens 

e mulheres, que foram/são chamados de fanáticos(as), como se os acontecimentos da Guerra 

do Contestado fossem estritamente de cunho religioso-messiânico. Ao qualificar a Guerra, 

enquanto um ato de fanáticos(as), camufla-se o massacre e o genocídio que existiu em nome da 

implantação do desenvolvimento econômico capitalista. Justifica-se a ação assassina do 

Exército brasileiro e da República dos coronéis, ou como diziam os caboclos e as caboclas, da 

República do Diabo. 

 O Contestado não ocorreu por fanatismo religioso, pelo contrário, foi o resultado, em 

nossa leitura, da expansão geográfica do capital e apropriação da natureza (terra e floresta), via 

expulsão de milhares de homens e mulheres de suas terras e de seus territórios. Os caboclos e 

as caboclas não viviam na miséria, tinham abundância, sobretudo, de alimentos. Não estavam 

isolados na floresta, historicamente mantiveram relação com os tropeiros que transitavam pela 

região levando animais até Sorocaba. Caboclos e caboclas não eram ignorantes, eram sabedores 

do que queriam, lutaram por justiça e dignidade. 

 

[...] os caboclos e as caboclas que foram calcinados pelas bocas dos canhões da velha 
república do diabo, como eles bem diziam, deixaram para o Brasil uma lição de vida, 
por meio de uma rede de solidariedade, audácia, inteligência e utopia, alvacenta e 

 
14 Ver Vinhas de Queiroz (1966). 
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intátil aos olhos de milhões de brasileiros, que, um século depois, não a conhecem. 
(FRAGA, 2013, p. 370). 
 

Contudo, os caboclos e as caboclas continuam a existir e a lutar no Contestado, em Santa 

Catarina e no Paraná. Sendo que o espírito de luta e resistência desses sujeitos de outrora, é 

fonte de ensinamento e rebeldia. Ensinando-nos que não vale a pena viver sem coragem, 

bravura e solidariedade. 

 

Formação territorial do Contestado: construção de resistências 

 

Entendendo que o espaço geográfico se constitui pela tensão entre o fazer hegemônico 

(modelo civilizatório do capital) e pelas contra-hegemonias, enquanto um conjunto de lutas e 

resistências que apresentam um outro sentido ao espaço a partir de contra-racionalidades, em 

oposição a lógica que busca homogeneizar tudo e todos asseveramos que a investida do capital 

no Contestado não ocorreu sem tensionamentos, sem contra-hegemonias e contra-

racionalidades, isto é, se existe um processo hegemônico de expansão capitalista e de 

uniformização espacial, dialeticamente, também existe a negação dessa imposição. 

Nesse sentido, tal abordagem considera que há um século, homens e mulheres, lutam 

por um mundo de justiça social, de liberdade e de solidariedade. Lutam, pelo direito à vida, à 

terra, ao trabalho e ao território. Pelo direito de viver na simplicidade de um mundo regido pela 

dignidade e pelo respeito ao próximo e à natureza. 

Entendemos que após a guerra as resistências se efetivam e se territorializam, 

sobremaneira, nos inúmeros assentamentos da reforma agrária estabelecidos no Contestado, 

resultantes da luta cabocla camponesa frente à lógica de concentração de terras e eliminação da 

diversidade, marcas da expansão geográfica do capital e da degradação da natureza e do 

trabalho. 

 Assim, asseveramos que os assentamentos de reforma agrária podem representar um 

caminho, para reunificar homem-mulher-natureza, por meio da terra e do trabalho para a 

existência e reprodução das territorialidades que dão sentido à vida, na acepção assinalada por 

Shiva (2003, p. 17) quando diz que “a uniformidade e a diversidade não são apenas maneiras 

de usar a terra, são maneiras de pensar e viver”. 
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É importante ressaltar que de acordo com dados do INCRA (2018) nos municípios 

catarinenses do Contestado existem 2.797 famílias assentadas em 96 assentamentos, isso 

equivale a 53,3% do total de famílias assentadas e a 54% da área destinada à reforma agrária 

no estado. Já no lado paranaense são 748 famílias assentadas em três municípios, Bituruna, 

General Carneiro e Palmas, destas, 408 pertencem a seis assentamentos localizados em 

Bituruna. 

Entretanto há um conjunto de homens e mulheres que ainda desejam o pedaço de terra, 

são camponeses que vivem nas periferias das cidades ou em acampamentos de luta pela terra 

caso do Acampamento Vitória do Contestado que se formou em maio de 2018 no município de 

General Carneiro e que atualmente é formado por aproximadamente 40 famílias. 

Ao questionarmos os acampados por que lutam por um pedaço de terra a reposta é 

simples, “pra fazer uma casinha e viver da terra. [O que pretendem plantar?] feijão, milho, 

verdura, até mesmo erva-mate” (ENTREVISTA, 2019). Ao relatarem o sonho em ter uma casa 

e poderem plantar o alimento que garanta a existência social da família nos mostram que o 

desejo dos caboclos e das caboclas que lutaram na Guerra do Contestado não foi eliminado com 

o horror e o genocídio provocado pela República brasileira, pelo Exército e pelos processos de 

expansão do capital. 

A luta para ter um pedaço de terra, para produzir e criar os animais também é indicada 

em outra entrevista que também lembra a dificuldade em viver na cidade onde os custos com 

as necessidades mais elementares como o pagamento de água, energia, além da lenha para fazer 

fogo, encarecem e pesam no orçamento de famílias que por vezes vivem sob a extrema 

precarização do trabalho que se reflete nas condições de vida. Diante disso, assim relata um 

entrevistado ao ser questionado sobre as motivações que o levaram a lutar por terra “pra 

produzir a roça, milho, feijão, ter os bichos da gente que na cidade como que vai ter? Não tem 

jeito. Aqui eu não pago lenha, não pago água e lá tem que pagar tudo e tem mais o aluguel 

ainda” (ENTREVISTA, 2019). 

Ao conversar com os acampados as respostas se somam no sentido da construção do 

território assentado na produção baseada na diversidade, na criação dos animais que servem 

como alimento e que também são aproveitados para o trabalho, é caso do cavalo muito utilizado 

para o transporte de lenha, de erva-mate e no preparo da terra para o cultivo. Assim, nos revelam 
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a “vontade de plantar, vontade de estar no mato, vontade de ter uma galinhinha ou alguma coisa 

né” (ENTREVISTA, 2019). 

 

Imagem 1: Roçado e animais no Acampamento Vitória do Contestado 

 
Fonte: a autora. Trabalho de campo, 2019. 

 
 Entendemos que o roçado de milho, a horta cercada com taquaras e os cavalos, 

destacados nas imagens acima são alguns dos elementos da territorialidade caboclo camponesa 

que dão outro sentido ao território, ou seja, as feições territoriais são absolutamente distintas 

daquelas denotadas no território sob o controle da grande propriedade, no caso, um latifúndio 

sem produção alguma, que após o exaurimento da floresta nativa é abandonado pelo suposto 

proprietário, nesse sentido as imagens ainda representam o território em disputa, que é 

construído e descontruído pelo processo de territorialização de determinadas relações poder.  

No caso de um acampamento de luta pela terra, embora a territorialização ainda não seja 

efetiva por parte daqueles que lutam pela terra, mesmo assim é notória a reconfiguração daquele 

espaço quando da existência de sujeitos que atribuem outro sentido valorativo à terra que não 

aquele assentado no valor de troca e no caráter especulativo próprio do domínio territorial. 

A imagem da sequência ilustra alguns dos símbolos da luta pela terra e pelo território, o 

barraco de lona, o cano do fogão à lenha utensílio indispensável para o preparo dos alimentos 

e para aquecer nos dias frios, a araucária elemento de luta e resistência cabocla que num de seus 
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galhos firma a bandeira da coragem, da rebeldia e dos ideais de um mundo de justiça e  

solidariedade. 

Figura 2 – Acampamento Vitória do Contestado, General Carneiro

 
Fonte: a autora. Trabalho de campo, 2019. 

 

Considerações Finais 

  

 A formação territorial do Contestado tem como elemento central a ocorrência de uma 

guerra, motivada pelas disputas territoriais ensejadas pelo processo de expansão capitalista e 

pela territorialização do capital imperialista em detrimento às territorialidades já existentes, 

quais sejam, aquelas assentadas no modo de vida caboclo. 

 Deste modo, o Contestado vai sendo conformado na contradição, no conflito, nas lutas 

e na resistência. A racionalidade capitalista não era compatível com a existência do povo 

caboclo que habitava o território cobiçado para a exploração madeireira, além disso o próprio 

modo de vida caboclo, os significados da terra, da floresta e do trabalho representam 

racionalidade absolutamente distinta daquela na qual se ampara o controle territorial capitalista 

baseado na violência e na espoliação. 
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 Por fim, atestamos que o horror, a barbárie e o genocídio provocados pela guerra não 

foram suficientes para eliminar o povo caboclo, seu modo de vida e o anseio pelo retorno à terra 

da qual seus antepassados foram expulsos. Diante disso, os assentamentos de reforma agrária 

existentes no Contestado representam a territorialziação, a materialização da luta cabocla pelo 

retorno à terra, enquanto os acampamentos, e no caso deste artigo, o Acampamento Vitória do 

Contestado representam um caminho para a reterritorialização caboclo camponesa enquanto 

condição à reprodução da territorialidade e do modo de vida. 
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RESISTÊNCIAS SOCIAIS E VIOLÊNCIA NO CONTEXTO DA JUSTIÇA 
TRANSICIONAL E O PÓS-CONFLITO. LUTA PELA TERRA E PELA VIDA: O 

Caso dos Movimentos Sociais e Camponeses na Colômbia1 

Marcia Arteaga Pertuz 2 

 

Resumo  

Historicamente a disputa pelo controle do território tem sido parte da realidade latino-americana. A luta 
pela terra e o território tem representado um dos temas centrais na defesa dos direitos dos camponeses 
e comunidades tradicionais. Nesse sentido, tanto camponeses e comunidades tradicionais, “dentro e 
fora” de movimentos sociais têm construído importantes formas de resistências.  No caso colombiano, 
a violência tem sido usada explicitamente como instrumento de poder e controle do território, 
respondendo a um modelo e projeto de sociedade com um profundo caráter capitalista. Como resposta, 
a emancipação de defensores e defensoras, líderes sociais os coloca no alvo da persecução e ataques 
sistemáticos a sua vida e integridade. Não por sorte, as cifras o sinalam como um dos países mais 
violentos da história num contexto de conflito armado interno. A partir do ano 2005 com o processo de 
Justicia y Paz (Lei 975/2005) o país inaugura um importante marco para a busca do fim do conflito e a 
paz. A justiça transicional o de transição como também é conhecida, representaria para as vítimas do 
conflito armado e para todo o país uma importante possibilidade não só para reduzir as tensões e conflito 
entre as partes involucradas, más também para recuperar e ocupar o lugar que por mais de cincoenta 
décadas de violência teria sido negado as outras territorialidades. Sem embargo traz mais de uma 
década de sua implementação o processo de desmobilização paramilitar das AUC (Autodefensas Unidas 
de Colombia) tem mostrado poucos resultados a favor das vítimas; as estruturas paramilitares tem se 
renovado e fortalecido. No ano 2012, o governo iniciou um novo processo ne negociação, em ocasião 
com as guerrilhas das FARC-EP, concluído em 2016 com a assinatura oficial do Acordo. Desde sua 
implementação o país tem reduzido significativamente os índices de violência resultado dos 
enfrentamentos entre paramilitares, guerrilhas e o Estado. Contraditoriamente, a violência e persecução 
de movimentos sociais tem incrementando de forma sistemática. Especialmente contra aqueles que tem 
defendido, a terra e o território. Com o marco de justiça transicional surge no país como um de seus 
mecanismos de reparação a Lei 1448/2012- Lei de Vítimas e Restituição de Terras, tem sido então 
reclamantes de terras (na sua maioria camponeses e indígenas), líderes e movimentos associados a este 
processo os mais atacados.  

Entre 2017 e 2018 se registraram por parte de órgãos não governamentais mais de 1300 agressões contra 
os militantes de movimentos sociais, líderes comunitários, ativistas ambientais, reclamantes de terra e 
defensores e defensoras e de Direitos Humanos. Sendo as principais tipologias de violência empregadas, 
ameaças e assassinatos. Frente a estes fatos, têm surgido na comunidade nacional e academia uma 
crescente preocupação, no meio da qual o governo nacional tem desenvolvido um papel ausente. O 
presente trabalho surge nesse sentido como uma forma de ocupar um lugar na reflexão e o compromisso 
da geografia frente a violência política e social que se faz cada dia mais forte no país. Para isso 
recorremos a discussão do caso colombiano a partir da noção do território enquanto espaço de luta e 
produto social, a teoria dos movimentos sociais e a confrontação de cifras de agressões e violência, para 
mergulhar na compreensão da realidade que dificulta o avanço da emancipação social e a construção de 

 
1Este trabalho apresenta avanços parciais da pesquisa de mestrado , financiada pela FAPESP, n. de processo: 2018/09824-0  
2Mestranda em Geografia, Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Territorial de América Latina e Caribe- 

IPPRI/UNESP-SP. marcearteaga1982@gmail.com.  
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territorialidades antagônicas e de resistência. Assim mesmo, analisamos o discurso implementado pelo 
governo de Santos durante as negociações, firma e implantação do Acordo de Paz com as Farc, cujo 
principal instrumento representou a autodenominada “paz territorial”, cortina traz a qual tem se ocultado 
intencionalidades que deslegitimam o papel dos movimentos sociais e as vítimas no processo de um 
contexto de conflito ao pós-conflito.  

A revisão dos relatórios de distintas entidades não governamentais tais como SIADDHH, INDEPAZ, 
Front Line Defenders, OACNUDH, e governamentais no caso da Defensoría del Pueblo que cumpre o 
papel da CPT no Brasil, levantaram a necessidade de confrontar as cifras e gerar um banco de dados que 
permitiram ter uma analises mas acertada. Para isto, revisamos os relatórios de violência de Defensores 
e Defensoras de Direitos Humanos publicados por SIADDHH desde 2009 até 2018 e INDEPAZ de 2016 
a 2018, nos quais os casos estão melhor documentados, posteriormente foram sistematizados e 
confrontados os assassinatos foco central de nosso trabalho, para demostrar que a luta pela terra na 
Colômbia é a luta pela vida.  Por outro lado, também foram consolidados num banco de dados as cifras 
de violência e fatos vitimizantes que tem acontecido no país desde 1984 até o ano 2018, publicados pelo 
RUV (Registro Único de Victimas), centramo-nos nos casos de deslocamentos, despejos e abandonos 
forçados de terra, cujas dimensões demonstram porque a disputa no campo que inicialmente seria pela 
acumulação e concentração da terra e o latifúndio hoje responde a disputa pelo território. Por fim, 
suportados nas cifras de restituição de terras proporcionadas pela URT (Unidad de Restitución de 
Tierras), chegamos à conclusão que aqueles territórios onde a violência tem sido mais marcada, são 
alguns dos espaços em que as vítimas do conflito e os movimentos sociais reclamam com mais 
intensidade seus direitos, mas também, nos quais tem se perdido mais vidas no processo de justiça 
transicional, bandeira política de Santos durante dois períodos de governo, ao qual o atual governo se 
mantem de costas.  

Palavras Chaves: Movimentos sociais, Justiça transicional, Campesinato, Terra, Território.  

 

Introdução  
 

As lutas e reivindicações camponesas da Colômbia completam cerca cinquenta décadas, 

suas demandas tem sofrido transformações pautadas pelas mudanças próprias da história e 

estrutura social e político-econômica do país, sem embargo, a luta pelo acesso a terra tem 

permanecido como a principal reivindicação na história do movimento camponês e se coloca 

no centro da discussão da questão agrária colombiana, retomando importância recentemente.  

 Junto com as mudanças e ampliação das demandas do movimento camponês, sua 

estrutura e formas organizativas têm sofrido processos de transformação e adaptação, 

determinados essencialmente pelo contexto violento no qual se inserem, expressão das relações 

antagônicas produzidas pela disputa territorial. Num cenário extremamente complexo e onde a 

violência política permeia todos os espaços de construção coletiva, tanto os movimentos sociais, 

ativismos e lideranças locais, quanto outras formas organizativas ou de reivindicação popular, 

aparecem debilitados e restritos.  Não entanto, a luta pela terra tem permanecido como uma das 

principais reivindicações na disputa de classes, principalmente para o movimento camponês.  
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 De acordo com Fernandes (2005) e as condições histórico-materiais nas quais tem se 

desenvolvido o movimento como mostraremos no que sigue, poderíamos afirmar que  para estes 

o território representa condição e razão essencial da sua existência. As disputas, por su parte, 

nas quais o campesinato se reafirma enquanto classe mostrará que a luta pela terra sobrepassa 

a dimensão material do território, ratificando-le como produto das relações de poder no espaço 

(RAFFESTIN, 1993). Desde ambas perspectivas então, organizações, movimentos e sujeitos 

que no campo tem lutado historicamente reivindicando seus direitos à vida e a terra na 

Colômbia, são movimentos socioterritoriais (FERNANDES, 2005; SOBREIRO, 2016).   

 As enormes dimensões do conflito armado interno e as disputas territoriais que não 

podem ser reduzidas a este, mostram o uso da violência como o principal mecanismo para 

despojar, oprimir, calhar e marcar com uma profunda ausência os espaços coletivos nos casos 

em que líderes, ativistas e defensores são eliminados. Negando, no caso particular Colombiano 

que a violência seja a "razão última - e não a primeira e única- das classes dominantes" 

(SÁNCHEZ, 2011, p. 394). Uma discussão mais ampla sob a as dimensões territoriais do 

conflito é apresentada em PERTUZ, et al., (2019), na qual nos fundamentamos para aprofundar 

no tema dos movimentos e a luta pela terra no país.  

 Assim, neste trabalho apresentamos as reflexões desenvolvidas em torno de um tema 

que aparece como desafio numa conjuntura em que a censura e a violência social recrudesce. 

Os avanços colocados a continuação pretendem delinear vínculos entre os mecanismos de 

acumulução do capital, que denota elementos particulares no caso colombiano, ao aparecer 

alinhada uma ampla gama relações sob o qual se sustenta seu modelo político económico e, a 

reactivação da violência contra defensores e defensoras da política de restituição de terras no 

marco de justicia transicional e 'pós-conflito'.  

Os indicadores extraídos das bases de dados sobre violência, despojos e deslocamentos 

forçados -em construção-, se constituem como elementos de apoio para esta discussão. Num 

primeiro momento a revisão dos relatórios de distintas entidades não governamentais tais como 

SIADDHH, INDEPAZ, Front Line Defenders, OACNUDH, e governamentais no caso da 

Defensoría del Pueblo cujo papel se aproxima ao da CPT no Brasil, levantaram a necessidade 

de confrontar as cifras e gerar um banco de dados que permitiram ter uma análises mais 

acertada. Para isso, revisamos  
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os relatórios de "Violencia de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos" 

publicados por SIADDHH desde 2009 até 2018 e INDEPAZ de 2016 a 2018, nos quais os casos 

estão melhor documentados. Posteriormente foram sistematizados e confrontados os 

assassinatos foco central de nosso trabalho, a partir do qual é possível inferir que a luta pela 

terra na Colômbia é a luta pela vida.  Por outro lado, as cifras de violência e fatos vitimizantes 

que tem acontecido no país desde 1984 até o ano 2018, publicados pelo RUV (Registro Único 

de Victimas), nos casos de deslocamentos, despojos e abandonos forçados de terra, demonstram 

porque a disputa no campo que inicialmente seria pela acumulação e concentração da terra e o 

latifúndio hoje responde a disputa pelo território. 

 Num primeiro momento, é apresentada a trajetória do movimento camponês no país, 

considerando sua relevância para compreender as condições sob as quais se desenvolve o 

fenômeno de recrudescimento da violência político e social na atualidade. Em seguida, na 

segunda parte se expõem os elementos referentes a justicia transicional colombiana e as 

contradições do denominado marco de 'pós-conflito', para nos desdobrar sob a política de 

restituição de terras implementada no país a partir de 2012 e que vem sendo duramente 

ameaçada, atingindo diretamente a reclamantes vítimas do conflito, líderes, defensoras e 

defensores.   

 

Trajetórias do movimento camponês, repertórios de lutas e resistências territoriais 
  
 As principais mobilizações camponesas no país teriam lugar nas décadas de 1930 e 

1970, resultado dos conflitos agrários e enfrentamentos com os latifundiários. 

Contraditoriamente, a estimulação da produção capitalista no campo, seria incorporada como 

um dos elementos centrais das reformas agrárias pautadas pelo governo após das amplas 

mobilizações que tiveram como objetivo principal a redistribuição da propriedade da terra 

(LEGRAND, 1986; CARROLL, 2015). O que desencadeou na ampliação do modelo pecuário, 

a expansão do latifúndio, a concentração da terra e o incremento da desigualdade ao interior do 

campo. Somado a isto, as elites regionais consolidaram os despejos, deslocamentos forçados e 

a grilagem como mecanismos basilares de seu modelo de desenvolvimento. 

As políticas agrárias da década de 30, se caracterizariam pela intencionalidade 

governamental de manter e reforçar a proteção de colonos e pequenos produtores, todavia os 

interesses dos grandes proprietários e empresas permanecem na lista de prioridades dum Estado 
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reformista (MACHADO, 2017). Para então, num contexto en Colômbia se incorporava a 

economia mundial, a expansão da fronteira agrícola  gerada pelo desenvolvimento da economia 

agroexportadora, promoveria os conflitos entre camponeses e latifundiários,  acirrados pela 

disputa sobre o controle e propriedade da terra (LEGRAND,  1984). Em efeito, segundo 

Machado (2017), a estrutura agrária herdada do século XX continuaria consolidando-se, 

provocando a agitação dos camponeses, que compensariam a ausência de representação política 

com os primeiros processos organizados de autodefensas camponesas com as guerrilhas 

liberais. Tanto a colonização como a redistribuição de fazendas se constituíram nas respostas 

do governo às demandas camponesas e a solução dos conflitos nos anos 30 e seguintes. 

Em adiante, durante a década do 40 o país enfrentou retrocessos nas reformas 

promovidas pela Lei 200/1936, aprofundando-se os conflitos e a violência ao interior do campo, 

prolongando-se segundo Bejarano (1983) a crises política e a dissociação entre a esfera social 

e política, que se expressou em manifestações partidistas. Os anos 50, atravessados pela 

ditadura militar estariam caracterizados pela ‘modernização do campo’, o incremento da 

violência contra o campesinato e a modernização do esqueleto institucional agrário do país. Nos 

primeiros anos desta década, a resistência camponesa se distanciava da esfera política para se 

alinhar aos movimentos guerrilheiros, que começam a ser expressão da luta dos camponeses 

contra os latifundiários (BEJARANO, 1983), revertendo a natureza da luta ao interior do 

campo,  a mudança dessa natureza se consolida do passo duma guerra civil a luta de classes 

(SÁNCHEZ, 1976, apud., BEJARANO, 1983).  A dictadura militar irrumpe em 1953, 

fragmentando e criminalizando as ações camponesas. 

Com a caída da ditadura militar em 1957, o conflito no campo mostraria o domínio do 

latifúndio sob os camponeses. A repressão da classe dominante sob os camponeses reaparece 

para perpetuar as antigas relações de produção, dar continuidade ao processo de despojos de 

terras e fortalecer a estrutura desigual da posse (URREA, 1977, apud., BEJARANO, 1983).  

Em resposta, a agitação dos camponeses reivindicaria o caráter de classe das lutas e resistências 

armadas durante a década de 60 , se estendendo até os anos 70.   

Frente ao acirramento dos conflitos entre latifundiários, camponeses, colonos expulsos 

e trabalhadores rurais, a ação estatal por sua parte, na década de 1960 estaria  marcada por um 

novo intento de  reforma agrária, promovida através da Lei 135/1961 (modificada parcialmente 

pela Lei 1a/1968), travada a inícios da década de 70 com a Lei 4a/1973. 
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           A partir de esta última, um movimento de contrarreforma teria início, agudizando o 

caráter antidemocrático das políticas agrárias nacionais e provocando a radicalização da luta do 

movimento camponês com ocupações de terras em todo o país- com foco ao interior da região 

do litoral Caribe (Costa Atlántica). As lutas estariam pautadas e coordenadas pela principal 

organização de camponeses que existiria para então no país, a ANUC- Associación Nacional 

de Usuarios Campesinos, que posteriormente enfrentaria seu declive, provocado de um lado 

pela forte repressão e, por outro, a causa das contradições próprias de sua estrutura organizativa 

e estratégias de mobilização (ARCHILA, 2003; TOBASURA, 2005).  

As mobilizações armadas de finais da década de 1960 e 1970 correspondentes com os 

movimentos guerrilheiros teriam um forte vínculo com o movimento camponês radical cuja 

atuação na luta pela terra possui seus antecedentes na década de 30 nas Ligas Camponesas. O 

avanço das guerrilhas e os movimentos radicais sob os territórios de domínio do latifúndio 

provocou a resposta imediata do Estado, as elites regionais e os latifundiários, que em conjunto 

desenvolveram como principal estratégia a violência, repressão e o enfrentamento armado.  

Con la contrarreforma, la militarización y el trato represivo que se dio a cualquier 
inconformidad que se manifestara en el campo, el gobierno de Pastrana (1970- 1974) 
propició la división de la ANUC en dos líneas: una de carácter estatal que siguió las 
directrices de los partidos tradicionales, y otra independiente, que apoyaba las 
invasiones de tierras pero que, debido a la falta de entendimiento de sus dirigentes, 
terminó dividida, dificultando la constitución de una organización sólida que trazara 
las directrices políticas y operativas del campesinado. (TOBASURA, 2005, p. 61 ).  

 

Para finais da década de setenta e durante os anos anos oitenta, o repertório de ações e 

reivindicações das lutas camponesas se diversificam, colocando no centro as demandas 

trabalhistas, a qualidade de vida, o acesso a terra, , a defesa da vida, os direitos humanos e a 

paz, reivindicando o caráter de classe do movimento camponês (TOBASURA, 2005). Algumas 

das causas explicativas desta diversificação se encontram na própria fragmentação do 

movimento, a persecução de seus integrantes e o aprofundamento da violência política no país. 

Segundo Machado (2017),   

El movimiento campesino, dividido de manera irreconciliable desde el primer 
quinquenio de los setenta, siguió fragmentándose pese a algunos esfuerzos de 
unificación. Pero el conflicto y la acción paramilitar empezaron a darle un duro golpe 
al destierro, la persecución y el asesinato de líderes campesinos, sin que el Estado 
tomara cartas en el asunto. Su fuerte debilitamiento, acentuado en los setenta y ochenta, 
hizo que los reclamos por la reforma agraria fueran languideciendo y que la protesta 
campesina derivara también hacia otros temas más relacionados con los derechos 
humanos y la insuficiencia de bienes públicos en el campo.  Aunque se mantuvieron 
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las reivindicaciones sobre la Reforma Agraria, ellas no tenían la fuerza de antes 
(MACHADO, 2017, s/p).  

 

Em adiante, a particularidade das manifestações e reivindicações do movimento 

camponês e a inflexão das políticas agrárias que pretendiam atender o problema de 

concentração da terra, mostram os efeitos do fomento da política de mercado de terras sob 

recomendação do Banco Mundial3,  do despliegue territorial do narcotráfico e do acirramento 

do conflito armado a finais da década de oitenta e ao longo dos anos noventa. Os vínculos entre 

a elite dominante do país e o paramilitarismo mantém-se não só para se estreitar, mas para se 

estabelecer, como um dos elementos estruturais na luta de classes e o modelo de acumulação 

via espoliação que rege a dinâmica agrária do país até hoje (MONDRAGÓN, 2008; 

GRAJALES, 2011).  Ligado a este, os despejos e deslocamentos forçados de terras assim como 

emprego desmedido da violência, manifestam-se como as principais dimensões territoriais do 

conflito (Tabela 1).  

A tendência da intensificação da violência e os enfrentamentos armados convergem a 

finais dos 90 com a ruptura definitiva dos diálogos de paz com as guerrilhas das FARC (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colômbia) e o ELN (Ejército de Liberación Nacional); o 

fortalecimento do controle social do paramilitarismo4 e o prelúdio das relações entre o governo 

colombiano e os Estados Unidos, mostrando com maior agudeza sua crua face imperialista no 

decorrer do primeiro decênio do século XX.  

Tabela 1. Número de pessoas atingidas  por ano segundo hecho victimizante (1984-2018) 

 
3 A política de mercado de terras se fundamentou, de acordo com Machado (2017), tanto no Projeto de Cooperação 
Internacional PENUD-FAO, como nos novos critérios de desenvolvimento nacional compatíveis com a desregularização do 
Estado e, em parte nas recomendações do Banco Mundial. A modernização do mercado de terras e os postulados neoliberais 
plenamente assumidos pelo DNP (Departamento Nacional de Planeación) estarían contenidos en Leis como a Lei 160 de 1994, 
com claras características duma reforma agrária de mercado.   
4 Segundo Carroll (2015) isto se manifestará por exemplo na influência que exerceu o paramilitarismo nas manifestações 
camponesas contra a desmilitarização de zonas de territorialização do ELN durante as negociações com o governo de Pastrana 
a finais da década de 90, obrigando ao governo a romper os diálogos e forçando a construção duma política de segurança 
nacional baseada na repressão militar. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 02 – Mobilização Camponesa na América-Latina 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

1026 
 

Fonte: Elaboração própria a partir do RUV-Registro Único de Víctimas, 2019.  
*a expressão adotada refere-se à ação que vitimiza (em espanhol hecho victimizante).  O registro gerado pelo RUV, 
mostra o número de vítimas reportadas por ano. 
** a somatória total dos valores da tabela não corresponde com o total de vítimas únicas dado que, uma pessoa 
pode ter reportado em vários anos.  

 

A virada de século se inaugura com uma esquerda profundamente debilitada e o 

distanciamento das guerrilhas da base social ao adotar como estratégia principal a disputa 

territorial; o movimento camponês praticamente desestruturado, junto com os movimentos 

sociais e ativismos locais, continuam sendo alvo da violência paramilitar, vendo-se impelidos 

a modificar sua estrutura organizativa e adotar formas delineadas pela clandestinidade 

(CARROLL, 2015). A política agrária do país abandona completamente os problemas 

associados à estrutura fundiária e a necessidade de uma reforma agrária integral, para dirigir 

parcialmente seus esforços em atender os problemas gerados ao interior do campo a causa do 

conflito armado.  

Essas condições inscrevem-se num escenario contraditório. Enquanto os governos da 

américa-latina experimentavam o giro da izquierda e o surgimento de novos espaços de 

articulação internacional, tanto de bloques económicos quanto de organizações e movimentos 

sociais, tais como Via Campesina e  a CLOC (Coordinadora Latinoamericana de 

Organizaciones del Campo), na Colômbia, excepcionalmente, no meio da crise humanitária, a 

extrema direita asciende e estreita relações de caráter neoliberal.  
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A dinâmica dos movimentos sociais na primeira década do século , estudada por Archila 

(2011), mostra a pérdida relativa de participação de aqueles com identidade de classe e que 

tradicionalmente tinham ocupado um lugar importante na história do país, o movimento 

camponês e os trabalhadores rurais. Segundo o autor, este último junto com suas manifestações, 

perdería ampliamente sua visibilidade em correspondência com o recrudescimento da violência 

no campo, e outros fatores como a transformação de sua estrutura produtiva e formas de 

participação popular. Adicionalmente, suas pautas e reivindicações se ampliaram, como sua 

articulação com redes de escala global, como a Via Campesina:  

Así, además de clamar por una reforma agraria con acceso a tierra en condiciones de 
sostenibilidad y un nuevo ordenamiento territorial, hoy reivindican temas como la 
defensa de los intereses nacionales, la seguridad alimentaria, el rechazo a la guerra y al 
desplazamiento forzado (Novoa y otros 2002). Establecen alianzas con otros 
productores rurales y aun con pequeños y medianos empresarios, mientras al mismo 
tiempo se articulan a redes globales como Vía Campesina  (ARCHILA, 2011, p. 195). 

 

Nesta linha, e pese ao debilitamento do movimento camponês e o difícil contexto no 

qual sua luta se insere,  autores como Tobasura (2005), mantém a ideia da presença ativa de 

este no cenário das lutas sociais e agrárias, e sua articulação com outras organizações e 

movimentos sociais, como estratégia de fortalecimento e mobilização. "O movimento agrário 

estreita seus vínculos e define agendas compartilhadas para enfrentar a globalização neoliberal 

com outras organizações e movimentos internacionais" (TOBASURA, 2005, p.62). Nessa 

articulação o papel de FENSUAGRO (Federación Nacionl Sindical Unitaria Agropecuaria), o 

CNA (Coordinador Nacional Agrário) e a ANZORC (Asociación Nacional de Reserva 

Campesina) tem sido fundamental até atualidade.  

Os logros destes movimentos, que aqui consideramos como socioterritoriais pela 

essência de sua luta e reivindicações, tem estado permanentemente atravessados pela 

criminalização e persecução. Todavia, a defesa da terra, a vida e os territórios inaugura uma 

importante ponte entre o movimento indigenista, camponês e de afrodescendentes, que se 

mostra muito mais forte a partir da segunda década do século XXI. Essa aproximação 

possibilitou por exemplo, que a explosão da Minga Indígena, em seu conjunto de manifestações 

e protestos, que tiveram lugar no ano 2008, provocasse uma nova onda de mobilizações e 

agitação no país, levando a junção destes no Paro Nacional Agrário de 2013.  

Sucessivamente, em 2014, foi construída por uma ampla diversidade de organizações 

camponesas, indígenas e afrodescendientes a CACEP (Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y 
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Popular) e a Mesa Única Nacional, como interlocutor da Cumbre  com o governo para atender 

as demandas definidas no denominado Pliego Único de Exigencias5, resultado das discussões 

e avaliações do acontecido durante o Paro Nacional em 2013. 

A militarização dos espaços de socialização e protestos em ocasião de este, se mostraria 

mais uma vez como parte do amplo repertório de violência empregado pelo Estado como 

mecanismo de repressão. Sem embargo, as ameaças e assassinatos  representam as principais 

formas de violência presentes no cotidiano dos sujeitos que defendem e reivindicam os direitos 

constantemente violados pela ampla gama de agentes que participam na disputa territorial.  

Frente a este realidade, a participação destes sujeitos vêm-se delinear com estratégias de 

resistência, tanto na dimensão organizativa quanto nos repertórios de luta. Nesse sentido, os 

movimentos urbanos, étnicos, de gênero, de estudiantes, em defesa dos direitos humanos e 

aqueles que se aproximam a ativismos ambientais, tem aparecido com mais intensidade na cena 

pública nos últimos anos. Contudo, destacamos aqui, aqueles que em resposta a o uso 

desmedido da violência e o abandono por parte do estado de políticas agrárias que atendam 

integralmente os problemas do campesinato,  lutam pela justiça social, a paz e a reparação 

integral dos millones de víctimas do conflito, a vida, a terra e o território.  

Desde o ano 2005, com o despliegue de intentos recurrentes do governo por estabelecer 

um mecanismo de justiça excepcional que criasse condições favoráveis para a desmobilização 

das autodefensas paramilitares e a ruptura antecipada dos diálogos com as FARC, as 

reivindicações dos direitos dos camponeses sobre seus territórios vem se consolidar como uma 

das principais demandas ao interior do campo, tensionando as relações entre o Estado e os 

representantes das vítimas do conflito armado.  

Ao respeito, referências locais com perfil de liderança vem atuando diariamente para o 

fortalecimento de espaços democráticos, nos quais se constroem e reproduzem territorialidades 

de resistência. Na dimensão coletiva, a estrutura organizativa vem tomar forma de redes de 

defensoras e defensores de direitos humanos articuladas com ONG's, cooperativas ou 

associações de produtores e organizações de escala local e barrial (conhecidas como Juntas de 

Acción Comunal).  

 
5 O Pliego Único de Exigencias: Mandatos para el buen vivir, por la reforma agraria estructural, la soberanía, la democracia 
y la paz con justicia social, pode ser considerado como manifesto da CACEP. Este engloba as demandas do amplio grupo de 
movimentos e organizações que representam a diversidade de atores que conformam o campo colombiano.  
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No ano 2012 surge no seio do governo, a Lei de Restituição de Terras- Lei 1448/2011, 

dando resposta a luta desenvolvida pelos camponeses e lideranças locais que defenderam em 

inúmeras ocasiões a terra como condição essencial para sua existência. Entretanto, diversos 

escenarios começaram a compor a materialização da  denominada justiça de transição, no marco 

do 'pós-conflito'. Nos casos onde a restituição material e o retorno foi possível, as ameaças e 

pressões reativaram as experiências de medo e terror   vividas por muitos dos camponeses 

vítimas de despojos e abandonos forçados, que levaram historicamente ao fenômeno de 

deslocamento interno a tomar enormes dimensões.  Em alguns casos, tantos as lideranças locais 

que construíram redes de apoio entre as vítimas quanto os próprios reclamantes de terras, foram 

despojados sistematicamente da primeira condição necessária para avançar na reconquista: a 

vida. Isto nos coloca no último escenario, a revitimização, que se refere no caso específico 

estudado, a o abandono ou despojo forçado posterior ao retorno, no senso de proteger 

essencialmente a própria existência.   

Estes elementos, nos inserem num cenário extremamente complexo mas necessário de 

compreender. Os seguintes itens, abordam dois panoramas que são centrais para essa análises, 

o primeiro refere-se a experiência colombiana de justiça transicional dentro do controversial 

marco do pós-conflito o segundo, aborda o recrudescimento da violência encontra de líderes 

sociais, defensores e defensoras de direitos humanos e reclamantes de terras nesse marco.  

 

Justiça Transicional colombiana. 'Pós-conflito', reparação e recrudescimento da violência  

 

A leitura tradicional de justiça de transição a define como a passagem de condições de 

extrema repressão, conflito ou violência à condições que possibilitam a recuperação do estado 

de paz e a restituição democrática (HONÓRIO, 2013). O marco de justiça transicional na 

Colômbia é inaugurado com a Lei 975/2005 (UPRIMNY et al., 2018). Contudo, a 

implementação desta lei, em conjunto com outros instrumentos definidos com a pretensão de 

criar condições de estabilidade jurídica, acontece em um contexto de intensas tensões políticas 

e de conflito vigente, revelando, assim, a natureza contraditória da experiência colombiana.  

Enquanto a comunidade internacional e defensores de direitos humanos pressionavam 

para que foram atendidos e freados os ataques e violações contra a sociedade civil, as políticas 

estatais se concentravam na 'segurança nacional' e o 'programa antidrogas', avançando com 
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ações contrainsurgentes e restringindo a "proteção dos direitos constitucionais dos cidadãos e 

os direitos políticos" (CARROLL, 2017, p. 23), ampliando paralelamente às liberdades, o 

controle e domínio territorial das autodefesas paramilitares, a elite política, o latifúndio  e o 

capital estrangeiro. Em outra vía, as políticas agrárias, começam uma importante viragem para 

dar atenção á numerosa quantia de deslocamentos forçados produzidos pela violência ao interior 

do campo, ocupando-se "mais dos efeitos do conflito que de suas causas" (MACHADO, 2017, 

s/p.).  

Poderíamos afirmar, que na colômbia, nunca foi tão necessário criar um conjunto de 

instrumentos jurídicos para a construção de uma sociedade pacificada como no primeiro 

quinquênio do 2000. Essa necessidade revela-se contraditoriamente em dois sentidos: um 

expressa a intencionalidade do governo e os paramilitares de criar um marco jurídico 

excepcional para a desmobilização com benefícios que dizem respeito de seu caráter de indulto, 

o outro; responde as enormes dimensões e impactos do conflito armado e , o papel das 

autodefesas na violação de direitos humanos cometidos a grande escala durante décadas6.  

Frente a este último, a Lei 387/1997, junto com a Sentença 1150/2002, criam um precedente 

fundamental para reconhecer o deslocamento forçado como um fenômeno real, de enormes 

magnitudes, produto sim do conflito armado e a disputa territorial.    

Desde sua criação e após mais de dez anos de sua implementação, tem-se gerado em 

torno da Lei 975/2005, uma ampla discussão. Em relação tanto aos mecanismos de reparação 

integral definidos nesta, como, frente ao compromisso assumido pelos desmobilizados com o 

esclarecimento da verdade e, a reconstrução das violações cometidas em ocasião do conflicto.  

Outra das principais críticas ao processo, refere-se a forma como o discurso de justiça, 

reparação e reconciliação, adotado pelo governo e beneficiados, têm sido estratagema das 

desmobilizações paramilitares. Produzindo tensões que imprimem ao processo, "uma dimensão 

penal, um componente político e um caráter humanitário que complexifica a disputa pelo lugar 

que ocupam e que deveriam ocupar neste [...]” (DELGADO, 2011, p.55) as vítimas e os 

responsáveis pelas violações.  

 
6Sob este último aspecto, o  informe do Centro Nacional de Memoria Histórica, publicado no ano 2013, mostra cifras 
alarmantes de eventos violentos ocorridos em ocasião do conflito armado interno. No período de 1996 a 2005, uma pessoa foi 
sequestrada a cada oito horas e, um civil ou militar tive contacto com uma mina antipessoal, para citar alguns exemplos.  Estas, 
junto com outras cifras, de acordo com o mesmo informe, colocam a Colômbia depois de Moçambique, na frente da lista de 
países com maior número de vítimas de este tipo de minas e, o primeiro na escala mundial em sufrir deslocamentos forçados 
internos.  
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Frente a isto, poderia-se apelar à importância do processo de Justicia y Paz, no 

esclarecimento de padrões de vitimização e criminalidade paramilitar, assim como da vocação 

reparadora dos bens objeto de extinção de domínio, adquiridos irregularmente através de 

economias ilegais.  

Contudo, a dificuldade de apuração das testemunhas, a inesperada extradição pós-

desmobilização de membros estratégicos das autodefesas e a reconfiguração de estruturas 

paramilitares, têm representado seu Talón de Aquiles frente as várias tarefas em pendência. 

Exemplo destas são: i) a identificação e individualização de responsáveis pelas violações dos 

direitos humanos, ii) a análise dos vínculos existentes entre o paramilitarismo, narcotráfico, 

empresários e políticos do país, iii) a integração dos mecanismos de reparação criados nesta Lei 

e os definidos posteriormente no marco da justiça transicional colombiana, como os 

estabelecidos na Lei 1448/2011, iv) e a garantia da reivindicação dos direitos das vítimas, tais 

como a não repetição das violações  (DELGADO, 2011; CNHM, 2013 ). 

O balanço da implementação da Lei 975/2005, mostra que ausência de colocar as 

vítimas do conflito no centro da justiça, verdade e reparação, deixa saldos enormes. A carga 

ideológica e relações de poder que tem atravessado os processos de justiça e reparação no país, 

se colocam como desafios frente a construção de uma realidade concreta em que, as relações 

desiguais, de controle e domínio sejam superadas definitivamente.  A necessidade iminente de 

paz, aparece no discurso dos três últimos governos de turno de forma diferenciada, algumas 

vezes mais próximo, outras vezes mais distante da noção de justiça social, revelando seu caráter 

ideológico, em correspondência às relações de poder que o sustentam.   

Nesse escenario, a Lei 1148/2011- Ley de Victimas y de Restitución de Tierras, surge 

com a intencionalidade de incorporar mecanismos que podem ser interpretados como 

instrumentos de justiça e reparação integral. A diferença da Lei 975/2005, a Lei de vítimas e 

restituição de terras, atende a um problema estrutural da questão agrária colombiana: as disputas 

territoriais, que tomam forma na estrutura de posse e propriedade da terra.   

A intensidade e magnitude dos deslocamentos forçados, assim como a sistemática 

apropriação ilegítima de terras, relevam os impactos da “confluência entre transações 

econômicas e as violações dos direitos humanos” (VARGAS, 2018, p. 94) impressa na tradição 

fundiária do país. Estas transações se expressam no território, no fenómeno de abandono e 

despojo forçado de terras, produto da desapropriação violenta.  
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A restituição de terra responde assim, a uma demanda histórica de reconhecimento da 

existência dum modelo de acumulação capitalista. Dinamizador do mercado de terras e relações 

sociais desiguais, inscrito numa lógica global e cuja expansão tem acontecido, em palavras de 

Luxemburgo (1970), com uma violência e rapidez extraordinárias.  

A reparação, nesse sentido, representa a “reconstrução (através da memória, a 

visibilidade e a não repetição) de uma identidade que tem sido negada. Reparar é recuperar a 

autoridade do ausente (o desaparecido, o desterrado, o oprimido) através da conexão entre 

memória e justiça” (VARGAS, 2018, p. 89-88). A recuperação do perdido, o negado, representa 

a reconstrução da identidade a partir da restituição e o retorno, isto é, da reapropriação do 

território.  

A restituição material e o retorno,  constituem a base para a recriação de territorialidades 

que não foram destruídas por completo e ficaram vigentes na memória; reforça o sentido 

imaterial do território; legítima a resistência das famílias camponesas longe ou perto de suas 

terras e, os reafirma como sujeitos históricos e sujeitos políticos. 

Como uma primeira aproximação, poderíamos afirmar que a restituição de terras supõe 

prevalecer os direitos das vítimas sobre poderes hegemônicos relacionados com estruturas 

política y socialmente desiguais, situadas em contextos que por séculos tem estado 

caracterizados por uma tradição de espoliação (VARGAS, 2018). Todavia, o retorno ao campo 

e a reapropriação, exigem o fim do conflito nestes espaços (OSPINA, RIVEROS, 2018). A 

criação e recriação de outras territorialidades, neste caso camponesas, em termos estritos 

dependeria da transição efetiva ao pós-conflito; a realidade atual tem indicado a dificuldade de 

superar a enorme limitante que representa o conflito vigente.  

Frente a estes desafios, a resposta, longe de estar na construção duma paz 

institucionalizada, permeada pelos vícios do Estado, está no fortalecimento de identidades 

emancipatórias. Presentes na estrutura das relações sociais camponesas, cuja construção de 

territorialidades a partir da resistência, tem predominado mesmo em condições adversas. 

Enquanto a pacificação de territórios amplia as possibilidades do retorno e a permanência, a 

política de restituição de terras prove os instrumentos necessários para recuperar os direitos 

legítimos de posse e propriedade, são os camponeses e camponesas, cuja relação com a terra é 

fundamental enquanto meio fundamental para a vida, tecem na horizontalidade, 

territorialidades emancipatórias e de resistências.  
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A reivindicação da política de restituição por parte das vítimas do conflito armado, tem 

sido visível nos esforços coletivos por retornar e permanecer, em territórios em que a disputa 

pelo controle e domínio continua vigente. As ameaças e assassinatos de líderes locais, 

defensores e defensoras dos direitos das vítimas e reclamantes de terras, responde a prevalência 

de um projeto político econômico, cujo conteúdo ideológico, nega as possibilidades de 

reprodução autônoma do campesinato (MONDRAGÓN, 2008). O recrudescimento da 

violência política e social no país e o aumento de ataques sistemáticos contra líderes sociais a 

partir do ano 2018 (Tabela 2), mostra outra das contradições da justiça transicional, “nos 

momentos em que é mais indispensável, ela parece tornar-se mais difícil de atingi-la” (CUEVA, 

2000, p. 6). Na Colômbia, entre 2005 e maio de 2018, 715 líderes sociais foram assassinados.  

Tabela 2. Total líderes e defensores assassinados anualmente em Colômbia desde 2005 até maio de 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:  
Organizado pelo autor em base a SIADDHH, INDEPAZ, Observatorio de Restitución y Regulación de los 
Derechos de Propiedad Agraria. 
*Os dados de 2018 correspondem com os registrados até o mês de maio 
 

 Nossa realidade aponta que "por cada 100 líderes e defensores assassinados no país entre 

2005 e 2018, 28 correspondem a líderes rurais e reclamantes de terras" (PERTUZ et al., 2019, 

p. 211); o despojo da vida aparece como instância radical da repressão política.  
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A participação na luta pela terra, a vida e o território, que transcende estruturas 

organizativas tradicionais, nos exorta a refletir sobre a necessidade de adoptar as associações, 

cooperativas, e o anonimato, como estratégias de luta num contexto hostil, em que a renúncia 

a esta aparece como última alternativa.  A experiência colombiana de justiça transicional nos 

ensina que “quanto mais indispensável, ela pareceria também mais inalcançável. Isto significa 

dizer que a justiça de transição é, sem dúvida, uma justiça do possível [...] (HONÓRIO, 2013, 

p. 173)”.  
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A OCUPAÇÃO COMO FORMA DE ACESSO À TERRA NO CAMPO E NA CIDADE 

 

Hellen Carolina Gomes Mesquita da Silva 

Resumo: 

INTRODUÇÃO E METODOLOGIA: O presente trabalho apresenta uma discussão sobre os 

processos de espacialização da luta pela terra do campo à cidade, tendo como principais 

protagonistas o MST e o MTST. A discussão está alicerçada a partir da análise geográfica das 

ações dos movimentos socioterritoriais do campo e da cidade na conquista do território, bem 

como no desenvolvimento de estratégias de luta nos enfrentamentos contrahegemônicos, que 

contribuíram para o atual cenário das disputas da classe trabalhadora no Brasil. Centramos 

como ponto de partida as ações do MST na década de 1990 que tiveram como foco a 

massificação e espacialização da luta pela terra no Brasil. Este processo de massificação se 

revelou na construção de um conjunto de estratégias de luta que contribuíram para a 

organização dos trabalhadores não só no campo, como na cidade. O que culminou na criação 

de um movimento socioterritorial urbano, cuja sua gênese está fortemente ligada as 

metodologias de ação do MST, porém na cidade. Contudo, as particularidades dos 

enfrentamentos protagonizados no contexto urbano, levaram a necessidade de desenvolvimento 

de estratégias de luta específicas às particularidades do desenvolvimento do capitalismo nas 

cidades. É neste interim que o MTST começa a desenvolver suas próprias práticas de luta, 

caminhando para a construção de sua autonomia e territorialização. Partimos de referenciais 

teóricos e aprofundamento dos dados levantados e trabalhos de campo, para entender como se 

constitui o processo de territorialização do MTST nas cidades a partir da territorialização da 

luta do campo. Também aprofundamos alguns estudos de casos de ocupações realizadas pelo 

movimento, na tentativa de estabelecer contrapontos metodológicos dos processos de luta 

protagonizados pelo MST, legitimando assim, as contribuições de ambas formas de luta nos 

enfrentamentos contrahegemonicos e na organização da classe trabalhadora. DISCUSSÕES 

PRELIMINARES:O debate que aqui nos propomos em fazer é fruto das discussões realizadas 

em âmbito da dissertação de mestrado em geografia, intitulada Sobre lonas e lutas: análise da 

espacialização da luta pela terra do campo à cidade a partir das ações do MST e MTST nas 

regiões de Campinas e Grande São Paulo (1997-2016), defendida no Programa de Pós-
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Graduação em Geografia da Universidade Estadual Paulista campus de Presidente Prudente. 

Partimos da análise da construção de como se deu o processo de territorialização da luta pela 

terra do campo à cidade, a partir da concepção do MST nos processos de massificação e 

unificação das lutas de classe. Apontamos como as particularidades deste processo levaram a 

criação de um movimento socioterritorial urbano, o MTST, cujas práticas de luta, inicialmente, 

são construídas a partir das experiências de enfrentamentos no campo. Contudo, as 

especificidades intrínsecas a lógica capitalista de produção das cidades fez com que o MTST 

construísse, na práxis, a sua própria metodologia de luta e projeto político. Tendo em vista que 

o MTST é um movimento que nasce com base nas experiências de luta pela terra no campo, 

partiremos aqui da concepção de autores que, ao longo de suas pesquisas, buscaram refletir 

sobre as formas e conteúdos destas ocupações. O intuito é estabelecer, inicialmente, uma análise 

comparativa para investigar como se desenvolveu a lógica destas ocupações em seus 

respectivos contextos. Assim posteriormente avançaremos para estudos de caso de experiências 

de territorialização do MST no campo e MTST na cidade. Sendo assim, embasaremos a reflexão 

a partir de Fernandes (1999; 2001; 2008; 2013), que quando afirma que a ocupação é a principal 

forma de acesso à terra, o viés de análise em que se fundamenta é o processo de territorialização 

do MST no Brasil. O contexto inicial do qual o autor constrói sua argumentação é a década de 

1990, em que as ocupações de latifúndios, propriedades capitalistas, terras de negócio e 

exploração e terras devolutas e/ou griladas, tornam-se uma das principais estratégias de 

espacialização e territorialização dos movimentos de trabalhadores sem terra, frente a 

concentrada estrutura fundiária brasileira. Segundo o autor, o que leva, sobretudo, um 

movimento socioterritorial a ocupar uma terra é o indicativo de descumprimento de sua função 

social, definida pelo artigo 186 da Constituição Federal de 1988. Sendo assim, uma vez que o 

Estado não apresenta iniciativa para cumprir a determinação constitucional, os movimentos 

socioterritoriais agem para que isso aconteça. Evidente que esta não é a única motivação que 

permeia este tipo de ação, uma vez que os movimentos socioterritoriais também ocupam em 

reinvindicação ao acesso a água, moradia, saneamento, educação, políticas públicas, direito à 

cidade e demais direitos que garantam sua reprodução e transformação social. No entanto, o 

cumprimento da função social da terra é um dos elementos centrais para compreender e 

contextualizar esta forma de luta dentro da questão agrária e urbana brasileira, assim como no 

âmbito das disputas entre diferentes modelos de produção e desenvolvimento. Tratando-se de 

uma expressiva estratégia de enfrentamento para a conquista do território a ocupação de terra 
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não pode ser compreendida enquanto ação isolada e desprendida de demais contextos 

históricos, conjunturas político-econômicas, assim como de outras formas de luta e resistência. 

Acrescentamos que a ocupação de terra, seja ela organizada em movimentos socioterritoriais 

ou não, representa a síntese de múltiplas determinações, da qual, dialeticamente, confluirá para 

um novo campo de possibilidades, conquistas e ações. Ao mesmo tempo também é a síntese, a 

expressão e a condição de outras formas de luta que a antecedem e que irão sucede-la. 
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DE TROMBAS E FORMOSO AO MST: a luta pela terra em Goiás 
 

Marcos Paulo Françozi1 
 

Resumo 
Quando verificamos a história da luta pela terra em Goiás, nos deparamos com algumas experiências que marcaram 
a trajetória camponesa no estado e que também possuem em si particularidades que, contrastados com a totalidade 
do movimento de luta dos camponeses brasileiros, explicam por si próprios o que é a luta pela terra, como o 
messianismo de Santa Dica, as lutas nos Quilombos, a “comuna” indígena do Centro de Pesquisa Indígena e a o 
enfrentamento de Trombas e Formoso. Assim, é a partir dessa rica história de luta que os camponeses de Goiás 
devem ser vistos. Tendo isso em vista, o presente artigo busca compreender melhor como se deu este último 
conflito e de como sua supressão “apagou” da memória camponesa, uma referencia de organização política no 
estado. Do mesmo modo, a partir de dados institucionais, espacializou-se a luta pela terra no estado, na tentativa 
de elucidar a realidade da Reforma Agrária em Goiás. 
 
Palavras-chave: Trombas e Formoso; Goiás; Luta pela terra; 
 
 

Introdução 

Nos pouco mais de trinta anos desde a redemocratização do Brasil, os movimentos 

sociais de luta pela terra continuam na esperança da garantia de justiça social pela Reforma 

Agrária, um direito garantido pela Constituição Federal de 1988. Apesar de algumas conquistas 

durante este período, a luta camponesa encontra-se ameaçada, e junto dela, todos os direitos 

conquistados pela sociedade civil organizada, no decorrer do tempo e dos diferentes Governos 

que juraram defendê-la. 

Conforme Fagnani (2017), o golpe de 2016 dá início ao fim do ciclo democrático, onde 

há a radicalização do projeto liberal que fora derrotado nas ultimas quatro eleições 

presidenciais. No entanto, é a eleição de Jair Bolsonaro em 2018 que representa a “face da 

barbárie” (OLIVEIRA, 2003) das elites concentradoras de terras no país, que destinam 

impunemente aos movimentos sociais, violências e assassinatos, sem trégua e sem fronteiras. 

O processo iniciado em 2016 tem o objetivo de destruir os avanços sociais conquistados 

após Constituição de 1988. Fato este que fica mais claro com as medidas tomadas pelo tanto 

pelo Governo Temer (2016-2018), quanto pelo Governo Bolsonaro em 2019, como as reformas 

(trabalhista e da previdência), cortes na educação e saúde e a agenda de privatizações. 

 
1 Aluno de Pós-Graduação (Mestrado) pela Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí (UFG/REJ). E-mail: 
marcoos_k10@hotmail.com. 
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Dentre estas medidas, está a suspensão por tempo indeterminado da realização da 

Reforma Agrária pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), imposta 

pelo Governo Bolsonaro em março de 2019. Para Camargos e Magalhães (2019), esta estratégia 

significa o fim da Reforma Agrária, pois não transfere a propriedade de terras improdutivas 

para as famílias sem-terra. 

Diante do exposto, o presente artigo pretende analisar a luta pela terra empreendida no 

estado de Goiás. O estado, que de acordo com Calaça e Dias (2010), possui sua estrutura 

fundiária caracterizada por grandes propriedades e tem, ao mesmo tempo, uma longa trajetória 

de insurgência ao latifúndio, como o movimento camponês de Trombas e Formoso, o qual será 

analisado na primeira parte deste trabalho. 

Já num segundo momento, por meio de dados da CPT e do Incra, pretende-se analisar e 

espacializar a luta pela terra nos últimos 30 anos (1988 a 2018). Utilizando como pressuposto 

teórico o desenvolvimento desigual, contraditório e combinado do capitalismo no campo 

brasileiro (OLIVEIRA, 1991; 2001), bem como o conceito de território como chave para a 

compreensão dos processos e relações de poder (RAFFESTIN, 1993) demonstrando que é nas 

lutas de classe no território no qual os movimentos sociais buscam a posse de uma fração deste 

território para reproduzir seu modo de vida e sua cultura. 

 

Os camponeses de Trombas e Formoso 

A luta travada por posseiros em Trombas e Formoso foi a de maior repercussão e a mais 

significativa ação camponesa do estado de Goiás. Esse movimento camponês foi resultado do 

processo de ocupação das terras do estado entre as décadas de 1940 e 1960 e também da intensa 

migração populacional, fomentadas por políticas de colonização agrícola do Governo Federal, 

nas chamadas “frentes de expansão”, como destaca Azevedo (2014). 

Conforme destaca o autor supracitado, iniciava-se em nosso país: 

[...] um período marcado por um forte discurso governamental e uma forte ideologia 
das classes dominantes no sentido do “nacionalismo” e do desenvolvimento 
capitalista (reproduzidas em maior ou menor grau pelo próprio Partido Comunista). 
Essa ideologia estatal se traduz naturalmente pela via da geopolítica, ou seja, visando 
a instrumentalização do espaço para fins político-militares, o que no caso do Estado 
brasileiro indicava a importância da unificação nacional, especialmente através da 
colonização civil, mercantil e estatal do território. Os chamados “espaços vazios” 
deveriam ser não apenas preenchidos, mas, principalmente, conectados e 
centralizados geograficamente através das ferrovias e rodovias nacionais 
(AZEVEDO, 2014. p.69). 
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É importante deixar claro que as transformações ocorridas nesse período desenvolveram 

a integração no sentido da expansão do controle do Capital e do Estado sobre o território e sobre 

as massas trabalhadoras do campo e da cidade, reproduzindo assim, sob novas técnicas (forças 

produtivas) e arranjos espaço-temporais, as “velhas estruturas sociais” (SANTOS; SILVEIRA, 

2008, p.37). 

A política de Getúlio Vargas de (que ficou conhecida como “Marcha para o Oeste”) 

visava essa unificação do território nacional e tinha no estado do Goiás um ponto estratégico 

de ligação da Amazônia com o restante do país (ALENCAR, 1994). Essa política modificou a 

configuração econômica e política na região central do país e, portanto, também a da luta de 

classes. 

Isso evidencia-se com um dos primeiros episódios de conflito agrário fruto da política 

varguista de colonização agrícola, nas revoltas camponesas de Porecatu e a do Sudoeste do 

Paraná, “[...] ambas tendo origem na instauração da Colônia Agrícola Nacional General Osório 

(Cango), criada por Getúlio Vargas no ano de 1943 em uma área de 350 mil hectares [...], e que 

criou altos fluxos migratórios especialmente de trabalhadores paulistas e nordestinos” 

(AZEVEDO, 2014). 

É possível afirmar que esse movimento camponês é fruto do processo de ocupação de 

terras e da intensa migração ocorrida em Goiás naquele período e, ainda, que é resultado da 

estrutura fundiária que obrigava o homem do campo a constantemente se deslocar pelo 

território. Em sua gênese, Duarte (1998) aponta: 

Nestas duas localidades [Trombas e Formoso], que na época eram vilas pertencentes 
ao município de Uruaçu, existiam enormes áreas de terras devolutas, que foram, 
inicialmente, ocupadas por posseiros. Com a construção da estrada de rodagem 
Transbrasiliana, em 1948, estas terras foram valorizadas e atraíram o fluxo migratório 
de outros estados, principalmente de Minas Gerais. Logo os grileiros começaram a 
agir dando origem a um conflito violento entre grileiros/fazendeiros e posseiros 
(DUARTE, 1998, p.164). 

 

Segundo Carneiro (1988), a ocupação da região já havia sido iniciada antes do término 

da rodovia, atendendo às expectativas criadas pela “Marcha para o Oeste”. De acordo com a 

autora, a existência de uma imensa faixa de terras devolutas, superior a 60 mil hectares, 

conduziu um enorme fluxo migratório, atingindo em média de seis famílias por dia. 

Como assevera Dourado (2014, p.103), “assim como em Trombas e Formoso, a 

ocupação das terras do Médio-Norte goiano, no final da década de 1940 e início da década de 
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1950, não foi somente mais um simples avanço da fronteira agrícola de Goiás”, mas sim, a 

representação da “possibilidade de acesso à terra pelo pequeno produtor, o que marcaria 

incisivamente a região com um conflito agrário” (p.103). 

O conflito teve início quando um grupo de fazendeiros, liderado por João Soares, passou 

a exigir dos posseiros que ali já estavam instalados, o pagamento do arrendo da terra por escrito 

– um documento atestando a desistência da terra e firmando o pagamento do arrendo. Os 

posseiros se recusaram a assinar qualquer contrato, apesar de pagarem a taxa cobrada: cerca de 

30% da produção de arroz (CARNEIRO, 1988). 

A recusa dos camponeses em assinar estes contratos, 

[...] desencadeou sucessivas ações de coerção desempenhadas pelos fazendeiros que 
se diziam donos das terras, resultando na reação dos posseiros e, consequentemente, 
no conflito armado. A organização ganhou força, recebeu apoio de estudantes, 
parlamentares estaduais e federais, intelectuais e militantes políticos, principalmente 
do Partido Comunista Brasileiro (PCB), que chegaram a enviar membros do partido 
para auxiliar na luta armada (DOURADO, 2014, p.103). 

 

Segundo Cunha (2007), os fazendeiros atuaram nesse primeiro momento por meio de 

duas linhas de ação: a violência direta contra os posseiros, queimando suas plantações e casas, 

se utilizando de violência e até a tortura contra os moradores, inclusive mulheres e crianças; 

paralelamente a segunda forma foi consistia em atuar nas vias jurídicas, para grilar os títulos 

das terras devolutas e se passarem por “legítimos” proprietários. 

Se faz importante ressaltar a atuação dos militantes comunistas nos conflitos de 

Trombas e Formoso. Como já ressaltado anteriormente, o PCB, diferentemente das posições de 

Francisco Julião na ocasião das Ligas Camponesas, acreditava que os embates nas lutas por 

terra no país deveriam ocorrer prioritariamente no âmbito jurídico, o que de fato ocorreu no 

caso goiano entre 1950 e 1954, que conforme aponta Azevedo (2014), os camponeses resistiram 

até o ano de 1954 “[...] pela via da legalidade, buscando de todas as formas os títulos de 

propriedade” (p.72), orientados por José Firmino, em Formoso e por José Porfírio, em Trombas, 

ambos partidários do PCB. 

No entanto, a guinada do movimento camponês para a resistência armada se mistura 

com a história do partido, que compelido a clandestinidade desde 1948 pelo Governo Dutra, 

responde à truculência do Governo, o que traria ao PCB diversas tensões e disputas internas 

nos anos posteriores, como aponta o documento do Comitê Central do PCB. Estas disputas 

internas do partido refletem os atos realizados nos movimentos camponeses da época, como em 
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Porecatu, em que alguns segmentos do partido defendiam o uso da “violência revolucionária”, 

o que de fato ocorreu e culminou na desarticulação do movimento em 1951. 

Mais tarde, essa guinada de alguns setores do partido também passou a refletir nos 

conflitos de Trombas e Formoso. Nos relatos de Azevedo (2014), após as tentativas frustradas 

de José Porfírio em estabelecer um acordo com os grileiros e de buscar apoio do Governo 

estadual com os trâmites jurídicos, o militante percebe que o Estado não possuía meios para 

reprimir e prender todos os posseiros, admitindo a possibilidade de passar para a resistência 

armada. 

É importante salientar que a hipótese da resistência armada admitida por Porfírio já 

havia se mostrado possível desde 1953, quando o líder de Formoso, José Firmino, recebeu a 

visita de militantes comunistas para morar e viver na região a fim de organizar a luta 

(AZEVEDO, 2014). Outro fator importante é apontado por Martins (1981), que afirma que no 

mesmo ano, José Porfírio teve a casa invadida por grileiros, em que na ocasião, sua mulher e 

filho recém-nascido foram arrancados de casa, sendo esta queimada, o que resultou a morte da 

mulher poucos dias depois. 

A revolta de Trombas e Formoso ocorreu nessa conjuntura política apontada como 

“segundo momento” do PCB, como aponta Cunha (2007). Nesse momento, entre a orientação 

do “Manifesto de Agosto” de 1950 e do IV Congresso, em 1954, é quando ocorreram o I e II 

Congresso Camponês em Goiânia, em 1951 e 1952, ocasião em que foi fundada a União dos 

Camponeses de Goiás (UCG), que em 1954 se tornou União dos Trabalhadores Agrícolas de 

Goiás (ULTAG). 

Segundo Cunha (2007):  

O segundo momento da história do PCB Goiás desenvolve-se entre 1950 e 1964, com 
especial ênfase para o trabalho de campo. Esse período de intervenção está associado 
à nova fase de expansão do capitalismo no campo e à colonização do norte do estado, 
onde o crescimento do partido pôde ser acompanhado por dois elementos importantes: 
a Colônia Agrícola Nacional de Goiás (Cang) e a construção da Belém-Brasília 
(CUNHA, 2007, p.127). 

 

A transformação e escalada da situação em Trombas e Formoso para o conflito geral 

teve o seu estopim quando, mais uma vez o grileiro João Soares, que se formou uma espécie de 

líder contra as ações dos posseiros, aproveitando-se de uma “liminar” para reintegração de 

posse e da batida da polícia na posse de “Nego Carreiro”, um camponês que se negara a pagar 
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o arrendo, “[...] organizou uma ‘expedição’ de jagunços e policiais para intimar os camponeses 

da decisão judicial, aproveitando para saquear suas colheitas” (AZEVEDO, 2014, p.74). 

Como o enfrentamento era iminente, as lideranças já vinham preparando militarmente 

os camponeses com treinamentos e aquisição de armas. Os comunistas, a despeito das 

experiencias anteriores em confrontos contra o aparato do Estado, como em Porecatu, tiveram 

em Trombas e Formoso uma série de particularidades. Como destaca Azevedo (2014), os 

camponeses, por uma série de fatores, apresentaram uma grande capacidade de resistência, 

tendo em vista que o conflito armado perdurou por cerca de três anos (1955-1957), saindo 

vitoriosos ao final do processo. 

Dentre os fatores fundamentais para a resistência camponesa, segundo Azevedo (2014), 

o conhecimento sobre o território pelos posseiros e sua ágil rede de comunicação foi decisiva 

para as forças em combate. Ainda cabe salientar a participação efetiva das mulheres, tanto na 

comunicação, quanto nas linhas de frente, a confiança estabelecida entre as lideranças políticas 

e a base camponesa, bem como a manutenção da produção através do mutirão e a rede de 

solidariedade que foi estabelecida entre campo e cidade, foram os fatores fundamentais para a 

resistência camponesa. 

Com o processo intenso de mobilização dos camponeses, ainda em 1955, no início dos 

conflitos armados, foi fundada a “Associação dos Lavradores de Formoso e Trombas, tendo 

José Porfírio na presidência e José Ribeiro como primeiro secretário” (AZEVEDO, 2014, p.77). 

A associação que foi fundamental para a organização e vitória dos posseiros de Trombas e 

Formoso, com o fim do embate e expulsão dos grileiros, passa então, utilizando-se da paz 

instaurada, a aprofundar o trabalho de organização camponesa. Como destaca Cunha (2007), 

“a partir desse momento, com o efetivo controle de toda a área pelos posseiros e o total 

abandono pelo governo do estado de Goiás, a Associação é o governo em toda a região, bem 

como o poder real do território” (p.207-208). 

Frente aparente “desterritorialização” do Estado e do capital, a associação e os 

“Conselhos de Córregos”2 “[...] emergem como a maior expressão do novo poder político dos 

camponeses sobre o território” (AZEVEDO, 2014, p.78). Para o autor, os conselhos, que eram 

 
2 Segundo Carneiro (1988) os Conselhos de Córrego surgiram em meados de 1957, eram como extensões da 
Associação e tinham por objetivo facilitar a ação da mesma e dinamizar as tarefas e as atividades desenvolvidas. 
Eram 25 conselhos, sendo os principais os córregos de Ismeril, Corrente, Onça, Trombas, Sapato, Lajinha e Laje 
Grande. As reuniões dos conselhos ocorriam a cada 30 dias e a do Conselho Geral a cada 60. 
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democraticamente eleitos e tinham a finalidade de resolver os problemas internos dos posseiros, 

carregavam em si:   

[...] elementos muito ricos de continuidade e inovação no que tange as propostas 
históricas de conselhos oriundas das revoluções populares desde o século XIX. Ao 
passo que mantém a estrutura básica de um poder efetivo das massas por local de 
trabalho e moradia, de baixo para cima, se adapta as condições geográficas e culturais 
da região. Sendo esta característica natural (os diversos córregos cortando a região) 
um elemento determinante para a reprodução da vida e da cultura local, os 
córregos são verdadeiras centralidades no campo, modelando possibilidades e limites 
territoriais dos camponeses (AZEVEDO, 2014, p.78, grifo nosso). 

 

Conforme Carneiro (1988), primeiramente, os conselhos tiveram sua origem 

intimamente ligada a prática do mutirão, que além de ter sido um meio pelo qual pode-se 

sustentar a resistência armada, teve continuidade após a expulsão dos grileiros como prática 

corrente de produção comunitária e reprodução da vida camponesa. Deste modo, os conselhos 

surgiram como criações autênticas da união dos camponeses contra os mandonismos, fundindo 

o meio político e econômico do grupo. 

Cunha (2007) também faz uma interessante retrospectiva das características gerais do 

surgimento dos Conselhos:  

No princípio, os Conselhos de Córregos surgem com essa denominação em razão de 
a região possuir um grande número de córregos onde os moradores fixavam posses e 
faziam suas casas, em geral próximas umas das outras com fundo para um córrego. A 
utilização comum desses locais, fosse para a lavagem de roupa fosse para outras 
atividades afins, como banho ou busca de água, aliada ao tradicional cooperativismo 
do campesinato, veio a ser um instrumento fundamental de consolidação da 
resistência, união e mobilização dos posseiros. Nos momentos de luta, era a linha de 
frente de combate, mobilizando, informando e discutindo as resoluções da 
Associação. (p.200) 

 

Com o fim do Governo de José Ludovico de Almeida (1955-1959), que havia se 

declarado inimigo dos camponeses de Trombas e Formoso, conforme Carneiro (1988), o 

abandono do Estado teve fim em 1960, quando Mauro Borges assumiu o Governo do estado de 

Goiás, prometendo demarcar e legalizar as terras. Segundo Carneiro (1988), a entrega dos 

títulos ocorreu em 18 de agosto de 1962 e, na ocasião, o governador foi recebido com festa em 

Formoso, para a entrega dos primeiros 129 títulos de propriedade, na mesma cidade que havia 

sido a base de organização dos grileiros. 

Ainda em 1962, conforme aponta Dourado (2014), “[...] depois da titulação das terras, 

José Porfírio [...] se candidatou a deputado estadual de Goiás pelo PTB” (p.104), se elegendo 

com 4.663 votos. Nos relatos de Carneiro (1988), Trombas e Formoso passou a ser exemplo 
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em todo o estado de Goiás, fomentando a criação de outras associações em diversos municípios, 

influenciando até mesmo o pensamento político de Mauro Borges, que em seu discurso de posse 

defendeu que o uso da propriedade deve estar condicionado ao bem-estar social e ainda 

prometeu promover a justa distribuição das terras goianas. 

No entanto, dois anos depois, veio o Golpe Civil Militar de 1964 e a realidade 

camponesa foi mais uma vez tomada pela violência. De acordo com Dourado (2014), o 

movimento de Trombas e Formoso foi rapidamente desmantelado, perseguido e abafado pela 

ditadura, ao ser considerado uma “organização de atividades comunistas e subversivas” (p.114). 

Ainda como relata a autora, José Porfírio,  

[...] mediante sua força representativa dentro do âmbito político camponês, se tornou 
o principal alvo da perseguição militar na região. Fugiu, sendo preso em 1972, na 
Fazenda Riachão, no município de Angelical, no Maranhão. Foi condenado a seis 
meses de prisão, sendo solto em 07 de junho de 1973. Nesse dia José Porfírio teria 
comprado uma passagem para Goiânia – estava preso em Brasília - tendo sido deixado 
na rodoviária por sua advogada. Nunca mais foi visto e é considerado, hoje, 
desaparecido político (DOURADO, 2014, p.114). 

 

O Golpe Civil Militar de 1964 inaugurou na região um longo período no qual se 

empreenderam as perseguições a qualquer ação que o regime considerasse subversiva. Dourado 

(2014) ao escrever para o relatório “Direito à Memória e à Verdade” aponta que a luta dos 

camponeses da região foi facilmente associada ao caráter de subversão, gerando além de 

perseguições, intensas fugas e abandonos de terras dos camponeses ligados a associação. 

O abandono significou uma ruptura na narrativa de um movimento político 

genuinamente camponês, tendo em vista que a própria origem do município de Trombas é a 

história do evento político de Trombas e Formoso. Para Dourado (2014), o direito a memória 

foi negado aos camponeses quando sua história e a do movimento do qual eles fizeram parte 

foi escondido e repreendido mesmo quando o conflito já havia sido resolvido, com a censura, 

perseguição de seus correligionários, prisão, tortura e assassinato de suas lideranças, como o 

exemplo de Porfírio. 

A região foi invadida pelos militares em duas ocasiões, em 1964 para desmantelar a 

associação, os Conselhos de Córregos e substituir a liberdade pela autoridade estatal, nomeando 

um interventor para a prefeitura de ambos os municípios. Já em 1971, a segunda invasão militar, 

intitulada de “Operação Mesopotâmia”, ocorreu com a “descoberta” da guerrilha do Araguaia, 

que na verdade serviu para justamente desalojar e retirar os camponeses da região. Como relata 
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Azevedo (2014, p.84) “a invasão foi extremamente violenta, torturando e prendendo dezenas 

de camponeses e antigos militantes comunistas”. 

Para Azevedo (2014) a política de segurança nacional da ditadura se utilizava da luta 

“anticomunista” para destruir qualquer resquício de resistência popular. A guerrilha do 

Araguaia, que de fato ousou se impor contra a violência do regime com a mesma moeda, foi 

utilizada também como forma de desarticular toda e qualquer tipo de organização coletiva da 

região, seja ela política ou sindical. 

Por outro lado, o trabalho do aparato repressivo era, obviamente, sempre acompanhado 

do trabalho do aparato ideológico e a mídia cumpria muito bem esse papel: 

No curso da intitulada “Operação Mesopotâmia”, a imprensa nacional anunciou com 
alarde a “Incrível história de um país russo no Brasil” e o fato de que “Goiás abrigou 
durante 11 anos um Estado Comunista”, bem como a prisão das principais lideranças 
(...) e a descoberta de um sofisticado arsenal de armas. (CUNHA, 2007, p.280) 

 

Mais uma vez, é possível perceber no curso da história recente do país, as elites rurais, 

as oligarquias econômicas, se utilizando do Estado para manter a estrutura social 

profundamente desigual. A história de Trombas e Formoso faz parte disso, como ressalta Cunha 

(2007), que afirma que após as invasões militares nestes dois municípios, a modernização 

conservadora, via violenta repressão e incentivos governamentais, foi transformando a região e 

expulsando os camponeses. 

A ditadura promoveu, segundo Dourado (2014), o silêncio e esquecimento da luta 

camponesa de Trombas e Formoso, tanto nacionalmente, quanto ali mesmo, onde tudo 

aconteceu. Apesar de existirem resquícios dos acontecimentos, como algumas pessoas que 

vivenciaram aquele momento, ou até José Porfírio homenageado em um colégio no município 

de Trombas com o mesmo nome, a narrativa política do conflito, da organização e resistência 

camponesa se esvaeceu com a ação repressiva dos militares. 

Para Dourado (2014): 

O golpe militar talvez seja um dos maiores dos traumas no contexto narrativo de 
Trombas e Formoso, sendo responsável por uma interrupção no narrar dessas histórias 
e fazendo com que seus próprios protagonistas se calassem frente a qualquer 
possibilidade de expressão de suas memórias. O silêncio caracterizou-se, nesse 
momento histórico, enquanto processo de experiências traumatizantes vividas em 
decorrência das perseguições durante o período da ditadura militar (DOURADO, 
2014, p.108). 
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O fato é que o esquecimento do que aconteceu em Trombas e Formoso, assim como 

outros diversos conflitos por terra no país, sejam eles vitórias camponesas ou não, repercutiram 

e ainda repercutem em nossa história política. A prisão e o desaparecimento de José Porfírio o 

excluíram do debate democrático. A formação de novas lideranças camponesas foi tolhida 

durante o período ditatorial. 

O desconhecimento da experiência democrática conquistada e construída pelos 

camponeses exclui a sua participação da história, substituindo-a pela imposta pelos militares e 

pelo imaginário construído pela mídia comercial que apoiava o regime, principalmente na 

narrativa que os classificou “terroristas”, muito semelhante à narrativa que se tenta construir 

contra os movimentos socioterritoriais hoje. 

 

Espacialização da luta pela terra em Goiás entre 1988 e 2018 

A Ditadura Civil Militar rompeu a trajetória organizacional dos camponeses no Brasil e 

deixou herança violenta na história social do país. Ao mesmo tempo em que o direito a se 

organizar em prol de uma causa foi cerceado, as transformações socioterritoriais foram sendo 

impostas pelo “casamento” das oligarquias com os militares, relegando ao Cerrado o forte 

interesse dos agroexportadores por suas terras, antes vistas como improdutivas. 

A base da estrutura fundiária no estado de Goiás não teve grandes alterações até a 

introdução do cultivo da soja no Cerrado no final da década de 1970 e início da década de 1980, 

como podemos verificar na Tabela 01. Para Calaça e Dias (2010), no estado persistiu “[...] um 

quadro de grandes propriedades, favorecendo ainda mais o agravamento do problema da 

concentração de terras [...], com a consequente e crescente expulsão dos pequenos 

proprietários” (p.316). 

 

Tabela 01 – Número de estabelecimentos agropecuários por grupos de área total no 
estado de Goiás (1970 – 2006) 

Ano 
Menos de 10 

ha 
De 10 a 100 

ha 
De 100 a 
1.000 ha 

Mais de 
1.000 ha 

Total 

1970 14.149 53.842 35.366 4.187 107.544 

1980 13.825 52.136 39.133 5.502 110.596 

1995 12.526 55.073 38.728 5.437 111.764 
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2006 21.842 72.242 34.494 5.001 133.579 

Fonte: IBGE, 2019. Organização: do autor, 2019. 

 
Ao observarmos a Tabela 01, o período de 1970 a 1995 mantém os mesmos níveis de 

concentração de terra. As transformações mais significativas quanto ao número de 

estabelecimentos no estado de Goiás se deram apenas entre o ano de 1995 e o ano de 2006, 

principalmente nos grupos de menos de 10 ha e de 10 a 100 ha. Estes dois grupos, de acordo 

com o INCRA (2017), receberam uma quantia significativa de novos estabelecimentos 

advindos da política estatal de reforma agrária (quase 10 mil propriedades distribuídas) e da 

regularização fundiária de posses e territórios tradicionais, principalmente após a eleição de 

Lula e a implementação do PNRA II. 

No entanto, se observarmos os dados referentes a área dos estabelecimentos na Tabela 

02, nos demais grupos, de 100 a 1000ha e de mais de 1000ha, percebemos que há uma inversão 

nas proporções. Enquanto os grupos com menos de 100ha possuem um maior número de 

estabelecimentos (69,34% do total em 2006), inversamente, este mesmo grupo possui a menor 

parte das terras, ocupando apenas 11,29% do total em 2006 

 
Tabela 02 – Área dos estabelecimentos agropecuários por grupos de área total no estado 

de Goiás (1970 – 2006) 

Ano 
Menos de 10 

ha 
De 10 a 100 

ha 
De 100 a 
1.000 ha 

Mais de 
1.000 ha 

Total 

1970 85.098 2.403.138 10.414.281 11.430.155 24.332.672 

1980 82.470 2.346.667 11.941.312 14.814.846 29.185.295 

1995 69.284 2.425.310 12.011.556 12.966.497 27.472.647 

2006 111.376 2.840.656 10.701.273 12.482.776 26.136.081 

Fonte: IBGE, 2019. Organização: do autor, 2019. 
 
Isso fica mais evidente quando observamos o grupo de estabelecimentos de mais de mil 

hectares, em que a parte menor dos proprietários goianos (3,69%) possuiu quase a metade do 

total da área ocupada no estado (47,76%), ilustrados no Gráfico 01. Para Calaça e Rodrigues 

(2005), significa que nas últimas quatro décadas não houveram ações que alterassem a 
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distribuição desigual da terra em Goiás, confirmando pelos dados o caráter concentrador do 

modelo produtivo adotado pelo Estado brasileiro.  

 
Gráfico 01 – Número de estabelecimentos agropecuários em % por grupos de área total 

no estado de Goiás (1950 – 2006) 

 
Fonte: IBGE, 2019. Organização: do autor, 2019. 

 

A ocupação do estado de Goiás, de acordo com Chaveiro e Barreira (2010), respeitou 

duas modalidades de representação do Cerrado, enunciadas por diferentes atores e momentos 

históricos distintos, sendo uma visão negativa, apontada como um lugar inóspito, “[...] de 

vegetação feia, solo pobre, povo rude”, e outra positiva, “[...] celeiro do Brasil, caixa d’água do 

planeta, corredor produtivo” (p.15). 

Essa apropriação do bioma foi construída com objetivos políticos, conforme apontam 

Chaveiro e Barreira (2010):  

[...] a construção de uma imagem negativa do Cerrado feita por agentes externos aos 
povos do local, tal como foi incidida até a década de 1970, supôs que os povos que 
aqui existiam, seu modo de vida, sua economia, a sua cultura, por não pertencerem 
a uma racionalidade econômica hegemônica, eram uma espécie de parias da nação. 
Todavia, se os povos eram destituídos da racionalidade desenvolvida, o ambiente era 
preservado (CHAVEIRO; BARREIRA, 2010, p.17, grifo nosso). 

 

Já a construção de uma imagem positiva do Cerrado, evidenciam os autores, foi formada 

a partir da década de 1970, “[...] é paralela ao uso intenso dos componentes do bioma, 

coordenado por atores externos. Território dinâmico, integrado àquela racionalidade, tem seus 
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componentes impactados e destruídos” (p.17). Ou seja, a dinâmica é desigual entre os diferentes 

momentos e apropriada diferenciadamente pelos atores, abandonando o Cerrado num primeiro 

momento, mas mantendo-o preservado e transformando-o num segundo momento, inserindo-o 

na economia nacional e internacional, mas destruindo sua natureza e expulsando seus povos 

(CHAVEIRO; BARREIRA, 2010). 

Conforme evidenciam Calaça e Dias (2010), o modelo produtivo idealizado para o 

Centro-Oeste teve de contar com pactos políticos com as oligarquias locais que, tendo como 

traço comum “o caráter concentrador do modelo de desenvolvimento do país” (p.317), resultou 

em fortes impactos socioambientais. Chaveiro e Barreira (2010) corroboram com isso quando 

afirmam que: 

[...] essas mudanças, além de dinamizarem economicamente esse território [o 
Cerrado], dariam-lhes mais sobrevida política. Assim é que estendeu-se essa ideia: o 
sertão é o Brasil profundo e original, diferente do litoral que é contaminado pelas 
forças exteriores. Mas esse Brasil profundo precisa ser mudado pelo exemplo 
externo, de maneira que o que é original não serve e o que é externo é espúrio, mas 
necessário (CHAVEIRO; BARREIRA, 2010, p.26, grifo nosso). 

 

Em síntese, o Cerrado foi apropriado e transformado de acordo com os interesses 

políticos e econômicos daqueles que não viviam ou sobreviviam dele. O bioma foi sendo 

incorporado aproveitando de suas características estruturais, como apontam Calaça e Dias 

(2010), quando demonstram a concentração oligárquica da terra em Goiás. Sob outra ótica, que 

não exclui a primeira, a partir do imaginário social negativo, conforme apontam Chaveiro e 

Barreira (2010), efetivou-se como “sentença de verdade de que havia dois Brasis – um do litoral 

e outro do sertão” (p.26), um desenvolvido e outro retrógrado, um superior e outro inferior. 

Assim, fica evidente a desnaturalização do Cerrado, bem como a desumanização de seus 

povos, tendo em vista que boa parte do processo de “modernização” do Centro-Oeste se deu 

durante o regime militar no país. Na ressignificação do bioma, se seus ocupantes representam 

um atraso, nada mais “justo” do que retirá-los a força, se suas árvores são feias e inúteis, 

substituí-las por algo lucrativo também é justificável. 

Nos quase setenta anos da resistência de Trombas e Formoso, os camponeses 

permanecem nas disputas territoriais e na luta pela terra em Goiás. Se para Fernandes (1999), a 

principal ação dos movimentos socioterritoriais se dá pelas ocupações de terras, a luta 

camponesa no estado persiste desde a redemocratização como representa o Gráfico 02.  
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Gráfico 02 – Ocupações de terra em Goiás (1988 a 2015) 

 

Fonte: CPT, 2017. Organização: do autor, 2019. 

 

Entre os anos de 1988 e 2018 houver em Goiás 424 ocupações de terra. Estas ações 

variaram ao longo dos anos estudados, de acordo com a conjuntura política e econômica do 

período. No Gráfico 12, observamos a concentração desta ação em três períodos: entre os anos 

de 1995 e 2002, sendo o ano de 1997 com o maior número de registros de ocupações (67); 

seguido pelo período de 2003 a 2010, com 36 ações em 2004; e o período de 2010 a 2018 que 

teve seu auge em 2015 com 19 ocupações de terra. 

Estes três períodos representam momentos políticos distintos no Brasil. Como 

abordamos no capítulo anterior, de 1995 a 2010, nos governos FHC e Lula, houveram diferentes 

posicionamentos quanto a política de reforma agrária no país. Se o objetivo destas ações é 

cobrar do Estado medidas de combate à desigualdade e promover a reforma agrária, é possível 

dizer que o alto número de ocupações no primeiro período (196), marcado pelo avanço do 

neoliberalismo e crise na economia brasileira, representa um maior nível de pressão exercido 

pelos movimentos socioterritoriais frente ao Governo vigente. 

No segundo período percebe-se um número menor de ocupações de terra (135), mas não 

menos expressivos. A quantidade de ocupações de 2003 a 2010 revela que mesmo num 

Governo “aberto” a esses movimentos, a luta pela terra permaneceu a ser exercida pela pressão 
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dos camponeses. Como ressalta Grzybowski (1987), o sentido político dos sem-terra não 

decorre das relações situacionais que eles mantêm, mas sim no fato de sua situação de 

marginalizados, devido a estrutura agrária vigente. Assim, exigem do Estado:  

[...] medidas que lhes garantam o acesso à propriedade da terra e a sua integração 
econômica e social como pequenos proprietários. Os sem-terra não se defendem, mas 
tomam a iniciativa, ocupando áreas e, sobretudo, organizando acampamentos. Criam 
situações de fato, obrigando o Estado a intervir, através de juízes, policiais, INCRA, 
políticos. A não ser nas ocupações, os sem-terra não são hostilizados diretamente 
pelos grandes proprietários. A pressão destes é feita, sobretudo, através de suas 
organizações (GRZYBOWSKI, 1987, p.24). 

 

O terceiro período representa outro momento político tanto para o país, quanto para os 

movimentos socioterritoriais. A eleição de Dilma Rousseff em 2010, em sua aparência, dava 

continuidade ao plano político do Partido dos Trabalhadores que vinha sendo construído desde 

a redemocratização, efetivando-se com a eleição de 2002. No entanto, a crise que afetou a 

economia mundial em 2008 começara a refletir na estrutura política do Brasil. A baixa dos 

preços das commodities no mercado mundial, a crise fiscal e as movimentações das ruas em 

2013 abalaram esse plano político, que terminou abruptamente com o “golpe parlamentar” de 

2016, no qual a presidenta foi retirada por um processo de impeachment sem crime3. 

Quando mapeados, os dados das ocupações de terra em Goiás revelam a espacialização 

da luta pela terra. Segundo Fernandes (1999, p.136), espacializar é: 

[…] registrar no espaço social um processo de luta. É o multimensionamento do 
espaço de socialização política. É escrever no espaço por intermédio de ações 
concretas como manifestações, passeatas, caminhadas, ocupações de prédios 
públicos, negociações ocupações e reocupações de terras, etc. (FERNANDES, 1999, 
p. 136). 
 

O Mapa 02 apresenta a espacialização da luta pela terra em Goiás (1988 a 2018). No 

mapa, observamos a concentração das ocupações de terra nos municípios de Goiás (26 

ocupações), Jataí (25), Itaberaí (18) e Formosa com 16 ocupações registradas. Estes principais 

municípios foram foco de lutas em determinados períodos. O município de Goiás na década de 

1990, Itaberaí entre 1996 e 2008, Formosa no início dos anos 2000 e as ocupações em Jataí 

mantiveram uma constância entre as décadas de 1990 e 2000. 

 

 
3 Em 2016, um mês antes do impeachment, o Ministério Público Federal concluiu que não houve crime de 
responsabilidade. Em parecer enviado à Justiça, o procurador da República no Distrito Federal Ivan Marx pediu o 
arquivamento de investigação aberta para apurar possível infração penal de autoridades do governo da presidente 
afastada (FABRINI, 2016). 
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Mapa 02 – Ocupações de terra em Goiás (1988 a 2018) 

 
Fonte: CPT, 2017. Organização: do ator, 2019. 

 

Se as ocupações têm por objetivo chamar a atenção do Estado para a necessidade da 

realização da reforma agrária, como já salientado anteriormente, o Gráfico 03 apresenta dados 

sobre os assentamentos rurais criados em Goiás entre os anos de 1988 a 2018. 

Neste período foram criados 450 assentamentos no estado, em sua maioria entre os anos 

de 1995 e 2010. Destacamos o ano 2006 no qual foram criados 33 assentamentos rurais. Quando 

comparamos o Gráfico 02 sobre ocupações com o Gráfico 03 sobre assentamentos rurais 

observamos que o período de lutas no campo no estado está ligado diretamente ao período em 

que mais se assentou famílias no estado de Goiás. 

 

Gráfico 03 – Assentamentos criados em Goiás (1988 a 2018) 
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Fonte: INCRA, 2017. Organização: do autor, 2019. 
 

A partir de 2010, Goiás segue a tendência nacional de paralisação da reforma agrária, 

assim, observamos números inexpressivos desde então, chegando ao ponto de nenhum 

assentamento ser implementado em 2018. Número este que tende a se repetir em 2019, pois 

como revela um memorando enviado pelo Governo ao INCRA, em março deste ano, suspende 

por tempo indeterminado a realização de vistorias pelo órgão em todos os estados. 

Para Camargos e Magalhães (2019), “[...] a estratégia significa o fim da reforma agrária, 

pois não transfere a propriedade de terras improdutivas para as famílias sem-terra” (n.p.). De 

acordo com os autores:  

Os servidores do Incra atribuem a suspensão da reforma agrária ao secretário especial 
de Regulação Fundiária do Ministério da Agricultura, Luiz Antônio Nabhan Garcia, 
que articulou contatos entre Bolsonaro e produtores rurais durante a campanha 
eleitoral (n.p). 

 

Nabhan Garcia é presidente licenciado da União Democrática Ruralista (UDR). A 

entidade foi protagonista nos enfrentamentos com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST) na região do Pontal do Paranapanema, em São Paulo, há 20 anos. Garcia ainda é 

autor de frases como “são fabriquinhas de ditadores”, ao se referir às escolas do MST e, “não 

durmo sem uma arma”, quando questionado sobre se o aumento de armas na sociedade pode 

aumentar a violência no campo (MARQUES, n.p., 2019). 
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Ao espacializarmos os assentamentos realizados pelo INCRA em Goiás no Mapa 03 

também podemos ter ideia de como a luta dos movimentos socioterritoriais se reterritorializa 

após a conquista da terra. Avaliando o mapa, é possível perceber que, em maior ou menor grau, 

os assentamentos representam a luta camponesa efetivada pelas ocupações. Quando as 

comparamos com o Mapa 02, verifica-se uma divisão no estado, onde: a região Centro-Oeste 

apresenta o maior número de assentamentos realizados e de acordo com a representação das 

ocupações; e a porção Centro-Leste do estado com poucos ou nenhum assentamento, 

destacando a região nordeste, com nenhum assentamento. 

O mapa também demonstra o desbalanço no jogo de poder que a concentração de terras 

suscita. Se para Raffestin (1993) território é poder e representa um “espaço político por 

excelência” (p.60), o latifúndio sempre tem a vantagem territorial sobre os camponeses. A 

exemplo disso cita-se o exemplo de Formosa, um município situado em uma região marcada 

pela forte concentração de terras e uso intenso de tecnologias agrícolas, com vários pivôs 

centrais (IMB, 2014), que somou 16 ocupações no início dos anos 2000 e não possui nenhum 

assentamento efetivado pelo INCRA. 

 

Mapa 03 – Assentamentos rurais realizados pelo Incra em Goiás (1988 a 2018) 

 
Fonte: INCRA, 2017. Organização: do autor, 2019. 
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Outro município que pode exemplificar a desigualdade nas disputas territoriais é Jataí, 

no Sudoeste do estado. Com 25 ocupações de terras registradas, o município possui apenas 6 

assentamentos de reforma agrária, conquistados em momentos políticos distintos. Jataí pode 

servir de exemplo também para toda a região da qual faz parte. Como evidencia Clemente 

(2015), o amplo predomínio de grandes estabelecimentos na região comprova facilmente a 

marginalização camponesa. 

Nesta perspectiva, a luta pela terra no estado de Goiás está em permanente dinâmica 

apresentando sempre novas características e elementos a serem analisados pela Geografia. 

Esses elementos podem ser mais gerais e passivos de uma ampla representação, como as 

ocupações de terras, os assentamentos e a concentração fundiária; e, mais específicos, que 

depreendem de uma análise mais profunda, caso a caso. 

 

Considerações finais 

 

Ressaltar a importância do movimento de Trombas e Formoso se faz necessário num 

momento em que a existência dos movimentos sociais em geral está ameaçada. Lembrar que 

mesmo vitoriosos, os camponeses sempre devem manter-se organizados e em luta. Isso se 

reflete na espacialização da luta pela terra no estado de Goiás, pois é somente na luta que as 

ações políticas se concretizam. 

Quase um século após a luta Trombas e Formoso as disputas no campo em Goiás e no 

Brasil se mantiveram. Desta maneira, as inovações tecnológicas e os altos índices de produção 

não eliminaram as desigualdades e contradições no campo, mantendo e aprofundando a questão 

agrária. Assim, a teoria do desenvolvimento desigual, contraditório e combinado continua 

sendo o eixo teórico válido para compreender o campo brasileiro. 

Nesse sentido, a luta pela terra na atualidade (1988 a 2018) em Goiás teve seu ápice 

entre os anos de 1996 e 2009. Os números da reforma agrária acompanharam a tendência das 

ocupações de terra e, nos últimos anos (2011 a 2018) reduziram muito. Podemos compreender 

desta análise, que a luta pela terra na atualidade obteve resultados importantes, mas que precisa 

ser retomada na busca pela equidade social no campo. 
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CAMINHOS DA MEMÓRIA COLETIVA AGROECOLÓGICA NAS 

R-EXISTÊNCIAS CAMPONESAS1 

 

Flavia Donini Rossito2 
Anne Geraldi Pimentel3 

Katya Regina Isaguirre-Torres4 
 

Introdução 

 

Por meio de um movimento mundialmente conhecido como Revolução Verde, fez-se 

acreditar que era preciso modernizar e industrializar o campo sob o lema de “acabar com a fome 

do mundo”, em um cenário de fome e migrações após duas grandes guerras mundiais. Assim, 

o mundo industrial avançou também sobre o setor agrícola e, segundo Hobsbawm (2007, p. 

257), durante as décadas de 1950-1960 a produção agrícola se expandiu no ritmo da 

industrialização com o aumento da produtividade durante a Revolução Verde (HOBSBAWM, 

2007, p. 257; SANTILLI, 2009, p. 58; COSTA, E. C.; OLIVEIRA, R. S., 2013, p. 55).  

Duas consequências desse progresso agrícola são apontadas por Hobsbawm (2007, p. 

286): êxodo rural e o aparecimento dos grandes produtores agrícolas mundiais. Entre as décadas 

de 1945 a 1990, houve o que Hobsbawm (2007) denominou de “revolução social”, cuja marca 

foi o êxodo rural (COSTA, E.C.; OLIVEIRA, R.S., 2013, p. 66) causado pela invasão das 

tecnologias de intensificação da exploração da mão-de-obra e a mecanização do setor agrário, 

 
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
- Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
2 Doutoranda em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. Bolsista CNPq. 
Estudante no grupo de pesquisa EKOA: Grupo de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental, da 
Universidade Federal do Paraná. Pesquisadora associada ao Centro de Pesquisa e Extensão em Direito 
Socioambiental (CEPEDIS). Pesquisadora do Coletivo de Estudos e Ações em Resistências Territoriais no Campo 
e na Cidade (CERESTA), da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. Advogada. E-mail: 
flaviarossito@gmail.com 
3 Doutoranda em Direito pelo Programa de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica – PR, linha de 
pesquisa em Direito Socioambiental e Sustentabilidade. Grupos de estudos: Meio Ambiente: Sociedades 
Tradicionais e Sociedade Hegemônica PUC/PR e Coletivo de Estudos e Ações em Resistências Territoriais no 
Campo e na Cidade - CERESTA. Bolsista CAPES, Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE, 
processo nº 88881.188031/2018-01. Correio eletrônico: hannah_agp@yahoo.com.br 
4 Doutora em meio ambiente e desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. Professora das disciplinas 
de direito agrário e ambiental junto ao Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Paraná. E-mail: katya.isaguirre@ufpr.br 
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isto fez com que grande parte da população migrasse das áreas rurais para as urbanas em busca 

de sustento, principalmente, nos países centrais. Obviamente que, este processo levou a uma 

grande concentração de renda e poucos agricultores se “transformaram nos grandes produtores 

agrícolas para o mercado mundial” (HOBSBAWM, 2007, p. 286). 

Com a modernização agrícola veio seu pacote de industrialização das sementes, dos 

fertilizantes, dos agrotóxicos, maquinários e tecnologias agrícolas não acessíveis aos 

camponeses. Assim, o agronegócio foi criando um sistema de dependência do campo aos 

pacotes agrícolas e tecnológicos, o que contribuiu para marginalização dos conhecimentos e 

das práticas tradicionais camponesas.  

Essa marginalização dos conhecimentos e das práticas tradicionais traz a noção de que 

há cisão entre os saberes populares e a ciência moderna, como percebe Santilli (2012), que 

identifica dois tipos de sistemas de circulação de sementes: o sistema formal, regulador da 

circulação das mercadorias vindas do desenvolvimento de tecnologias da ciência moderna, no 

qual o agricultor é entendido como mero receptor dessas tecnologias agrícolas, o que marca 

uma subordinação destes agricultores ao sistema de agricultura industrial; e o sistema local, no 

qual os agricultores são ativos e utilizam de seus conhecimentos tradicionais para produzir suas 

próprias sementes. Assim, quando o agricultor é tratado como mero receptor das sementes 

produzidas pelas empresas multinacionais de sementes e outros insumos químicos, parece 

desvinculado de seu próprio conhecimento. 

É um modelo que subestima a capacidade dos agricultores locais e tradicionais de 
desenvolver e produzir suas sementes, assim como seus saberes e práticas agrícolas 
(em geral), e considera que o conhecimento científico dará solução a todos os 
problemas agrícolas por meio das variedades melhoradas e das sementes ‘de alta 
qualidade’. Os agricultores são vistos como meros recipientes dessas tecnologias 
agrícolas (SANTILLI, 2012, p.461) 

 

Entretanto, ao mesmo tempo em que se intensifica o movimento para industrializar o 

campo, de outro lado os camponeses que não tinham, não têm ou optaram por não ter acesso 

aos pacotes tecnológicos e agrícolas continuam resistindo com suas práticas tradicionais de 

cultivos agrícolas, da manutenção e troca de sementes crioulas, da criação de animais, da pesca 

artesanal, extrativismo e inventando suas tecnologias camponesas alternativas. Neste sentido, 

expressam Machín Sosa et. al que, 

No mundo inteiro, a família camponesa sempre fez experiências com diferentes 
métodos de plantio e de produção, compartilhando depois o conhecimento resultante 
com os vizinhos. Foi a modernização brutal – com o despojamento e o deslocamento 
do saber local e tradicional que acompanharam a Revolução Verde – que gerou um 
deslocamento do saber tradicional pelo pensamento e práticas da modernidade, assim 
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como o virtual abandono de muitas tradições importantes. Por sorte sempre 
sobreviveram alguns conhecimentos remanescentes e memórias coletivas. (2013, 
p. 31). (Grifo nosso) 

 

E por meio dos conhecimentos tradicionais remanescentes e memórias coletivas 

empregadas como resistências cotidianas desenvolvidas por uma ciência popular que veio a ser 

chamada de agroecologia, com técnicas e práticas de conservação, troca e comercialização das 

sementes crioulas entre camponeses, de receitas de caldas agroecológicas utilizadas como 

fertilizantes e também repelentes, de técnicas de conservação e recuperação do solo e do 

desenvolvimento de tecnologias alternativas, os camponeses seguiram, assim, resistindo ao 

projeto industrial de produção capitalista que se inicia pela desterritorialização camponesa 

(expulsão do camponês da terra)5 e a criação da propriedade privada individual da terra, da 

natureza e suas sementes.  

A presente pesquisa tem por objetivo descrever partes de um pequeno caminho já 

percorrido pelas presentes pesquisadoras na imensidão dos caminhos de r-existência camponesa 

agroecológica pela América Latina e Caribe como contribuição ao estudo das resistências 

cotidianas do movimento camponês contra a expansão violenta do processo de produção do 

capital6 no campo para formação do capital industrial como “força dominante do metabolismo 

socioeconômico” que “define a fase clássica da formação capitalista” (MÉSZÁROS, 2011, p. 

1064).  

Utilizamos da pesquisa-ação junto às experiências da Reforma Agrária Popular 

Agroecológica e suas Jornadas de Agroecologia conduzidas pelo Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Estado do Paraná, região Sul do Brasil, e de uma 

pesquisa de campo em uma finca agroecológica em Cuba, para traçarmos, assim, as bases 

teóricas e práticas da presente pesquisa. 

Dividimos o presente trabalho em dois momentos. No primeiro analisamos os 

caminhos que vêm sendo traçados pela r-existência camponesa a partir do conhecimento 

 
5 Nesse sentindo, Karl Marx (2017, p. 838) descreveu que “a expropriação do produtor rural, do camponês, que 
fica assim privado de suas terras, constitui a base de todo processo.” 
6 István Mészáros (2011, p. 1064) analisa o termo “capital” como uma “categoria histórica dinâmica” e que “a 
força social a ela correspondente aparece – na forma de capital ‘monetário’, ‘mercantil’, etc. – vários séculos antes 
de a formação social do capitalismo enquanto tal se emergir e se consolidar”. Continua o autor explicando que 
“Marx estava muito interessado em apreender as especificidades históricas das várias formas do capital e suas 
transições de uma para outra, até que finalmente o capitalismo industrial se torne a força dominante do 
metabolismo socioeconômico e objetivamente defina a fase clássica da formação capitalista.” 
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tradicional que compartilha sua memória coletiva, que ora se utiliza de metodologias simples 

de trocas de saberes e outrora de métodos mais sistematizados como é o caso do Movimento 

Agroecológico de Camponês a Camponês (MACAC). No segundo descrevemos duas 

experiências como exemplos da práxis na construção dos caminhos de r-existência camponesa 

agroecológica diante da violenta expansão do capital industrial no campo. Por fim, 

apresentamos as considerações finais e as referências. 

1 R-existir pela agroecologia  

Primeiramente, entendemos necessário analisar três conceitos importantes para que 

possamos descrever os dois casos práticos que trazemos como exemplos de resistências 

cotidianas ao avanço do capital industrial no campo. São eles: r-existência, agroecologia e 

memória coletiva camponesa. 

Conforme ensina Porto-Gonçalves (p.47) “mais do que resistência, o que se tem é R-

Existência posto que não se reage, simplesmente a ação alheia, mas, sim, que algo pré-existe e 

é a partir dessa existência que se R-Existe. Existo, logo resisto. R-Existo.” E diante da pré-

existência da agricultura ecológica tradicional logo se R-existe frente aos Impérios Alimentares 

(PLOEG, 2008, p. 26), tanto na luta pela terra quanto para escolher o modo de produção de 

alimentos, r-existindo na disputa pelo resgate da soberania alimentar.  

Os camponeses que buscam desenvolver as práticas agroecológicas, buscam outras 

formas de existência, com resgate dos conhecimentos tradicionais e os compartilham através 

da articulação, trocas de saberes e práticas para desenvolverem de outra forma a produção 

agrícola, eles serão insurgentes ao controle e à subordinação ao modo de produção capitalista, 

inventam e reinventam suas práticas, protegem a terra e as sementes, possuem o “controle e a 

autonomia sobre os meios de produção, sobre a jornada de trabalho e o resultado de sua 

produção; o respeito aos ritmos e aos processos da natureza etc., significa r-existir à agricultura 

capitalista” (IKUTA, 2018, p.140). 

Essa outra forma de existência e produção vem sendo chamada de Agroecologia, que 

na verdade expressa um nome novo para práticas que são milenares, conforme explicam 

Caballero Grande et. al.,  

La agricultura ecológica (Agroecología) aunque es un nombre nuevo, es una práctica 
milenaria, pues todo lo que hicieron los agricultores a lo largo de la historia es 
Agroecología, hasta el día en que decidieron romper hostilidades con la naturaleza 
para doblegarla. Es, por tanto, producir en armonía con la naturaleza, rescatando 
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las prácticas tradicionales y la sabiduría campesina, devolviendo al campesino el 
papel principal en la producción agrícola, garantizando la sostenibilidad de los 
sistemas agropecuarios. (2014, p. 9). 

 

Desta forma, as práticas de agroecologia estão intimamente ligadas aos conhecimentos 

tradicionais que possibilitam a extração e modificação da natureza por meio do trabalho 

humano7 para produzir alimentos para vida humana e para outros animais, conservando e 

multiplicando as espécies das sementes crioulas e da agrobiodiversidade8, mas sempre em 

interação com os processos de vida da natureza. E esses saberes e práticas agroecológicas foram 

formando ao longo dos séculos a memória coletiva camponesa que mantém viva as relações de 

reciprocidade entre os seres humanos e entre estes e as demais espécies da natureza. Conforme 

ensinam Toledo e Barrera-Bassols, “A memória permite que os indivíduos se lembrem de 

eventos do passado. Assim como os indivíduos, as sociedades têm uma memória coletiva, uma 

memória social” (2015, p. 23). 

Na América Latina e Caribe a forma de trocas de saberes e de práticas que a memória 

coletiva camponesa assume está intrínseca na agroecologia, e são repassadas de geração em 

geração, entre vizinhos, por meio da educação do campo e dos cursos das Escolas Latino 

Americana de Agroecologia (ELAA)9 e, também, pela Metodologia de Camponês a Camponês 

(MCAC). Nas palavras de Holt-Giménez,  

El Movimiento Campesino a Campesino tiene su origen en la profunda cultura 
indígena de Mesoamérica; en las lenguas, las comunidades y las familias extendidas 
que evolucionaron conjuntamente con el cultivo del maíz, de los frijoles y de los 
güicoyes (calabazas), alimentados por la lluvia. Es parte del cambio constante del 
campesinado, son formas de resistencia cultural ante la dominación externa, la cual 
va desde la invasión de los españoles hasta la globalización corporativa actual. 
(2008, p. 64) 

 
7 “Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, processo em que o ser humano, 
com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a 
natureza com uma de suas forças. Põe em movimento as forças naturais de seu corpo – braços e pernas, cabeça e 
mãos -, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana. Atuando assim 
sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria natureza.” (MARX, 2017, p. 211) 
8 Agrobiodiversidade “é essencialmente um produto da intervenção do homem sobre os ecossistemas: de sua 
inventividade e criatividade na interação com o ambiente natural” para extrair, conservar, multiplicar ou modificar 
plantas destinadas à alimentação humana. (SANTILLI, 2009, p. 90-94). 
9 Conforme explica Simone Aparecida Resende, da coordenação pedagógica do MST, a “ELAA é uma proposta 
que surge da Via Campesina, uma articulação mundial de movimentos camponeses, em 2005 no Fórum Social 
Mundial em Porto Alegre e região, quando Hugo Chávez esteve presente. O projeto abarcava duas escolas, uma 
no Brasil e outra na Venezuela, que também se consolidou – é a IALA (Instituto de Agroecologia Latino-
Americano) Paulo Freire. Existem outros IALAs: o Guarani no Paraguai, um no Chile voltado para as mulheres e 
outro na Colômbia, inaugurado esse ano – além de experiências no Equador, Guatemala e Argentina, sendo a 
ELAA um símbolo do internacionalismo no projeto de educação do campo e de transição agroecológica.” 
Disponível em: <http://elaa.redelivre.org.br/sobre/> Acesso em: 25 Ago. 2019 
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Como bem explica Dom Felipe Tomás Mux “Campesino a Campesino fue sembrado 

en Guatemala, floreció en México y Nicaragua y dio sus frutos en Cuba”.10 E assim, o MCAC 

foi traçando os caminhos da r-existência camponesa na América Latina e Caribe e semeando 

os conhecimentos tradicionais agroecológicos.  

O MCAC tem como principal metodologia o protagonismo dos camponeses e 

camponesas nas trocas de práticas e saberes tradicionais agroecológicos, pois há 

horizontalidade entre quem ensina e quem aprende e quem aprende também ensina (MACHÍN 

SOSA, 2013, p. 28-29).  

Em Cuba a MCAC tomou grandes proporções políticas e institucionais e se 

transformou no Movimiento Agroecológico Campesino a Campesino (MACAC) como política 

nacional e se desenvolveu a partir de uma organização camponesa já existente no país que é a 

Asociación Nacional de Agricultores Pequeños - ANAP.  

Adilén Maria Roque Jaime (2019), dirigente da ANAP, contou como funciona e qual 

a metodologia utilizada em Cuba:  

Se identifican campesinos líderes, con este proyecto, que tiene un grupo de requisitos, 
que les gusta la experimentación, que tiene que capacitarse, pero que lo más que sean 
buenos comunicadores, que les gusta divulgar sus experiencias. Y entonces estos 
campesinos líderes son los que promueven, hacia a otros campesinos, las prácticas 
agroecológicas. ¿Cómo? A través de los talleres que organizan o el propio 
movimiento, de las visitas, los días de campos y intercambios que hacemos 
periódicamente. Entonces se convirtió, digamos, en una manera de promover muy 
rápido las prácticas agroecológicas. Y entonces, bueno, es un poco el resultado que 
hoy nos ha permitido llegar a esa cantidad de fincas, que aún tenemos un potencial 
de fincas, que sigue creando nuevas tecnologías. En todas fincas campesinas se sigue 
practicando la agroecología, casi todas. Porque generalmente el campesino prueba 
el cultivo, intercala cultivos, tradicionalmente usan los transportes de la tracción 
animal, aplican materia orgánica y lombricultura, pero entonces hay mucho 
potencial en el sector cooperativo campesino para la agroecología.  
 

O MACAC, segundo Roque Jaime (2019), funciona com a ação de dois atores 

fundamentais, o promotor e o facilitador. O primeiro é um camponês líder, capaz de promover 

e contribuir na divulgação da metodologia. O facilitador é um técnico que contribui com a 

facilitação de todo esse processo dentro das cooperativas. Por último, foi criado a figura do 

coordenador de agroecologia, que será um profissional, pago por este trabalho, escolhido no 

município, que se ocupa de coordenar tudo o que tiver relacionado com agroecologia, a ciência 

 
10 Dom Felipe Tomás Mux é um camponês Caqchikel guatemalteca, membro do grupo onde nasceu o movimento 
de camponês a camponês (MCAC) na década de 1960 na Guatemala. Disponível em: 
<https://viacampesina.org/es/fundador-historico-campesino-campesino-cierre-evento-internacional-
agroecologia-cuba/> Acesso em: 26 maio 2018. 
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e a técnica, Assim, “en el caso de Cuba, y no como otras regiones, en que la ciencia anda al 

lado del campesino, esto ya debe haber percebido” (ROQUE JAIME, 2019), declara a 

entrevistada, ao criticar que em outros países a ciência pode estar separada dos camponeses. 

Desta forma, a memória coletiva agroecológica camponesa vai tecendo seus caminhos 

de r-existência pela América Latina e Caribe como forma de resistir cotidianamente o projeto 

de desterritorialização e industrialização do campo, pois, conforme ensina James C. Scott 

(2011), naquilo que denominou de “resistências cotidianas”, o fato dos camponeses ou 

operários não estarem se arriscando em greves e revoluções que certamente os destruiriam, não 

significa que aceitaram tudo que foi posto pela elite, mas que cometem pequenas resistências 

no cotidiano como forma de luta. E tem sido por meio das práticas de resistências 

agroecológicas que os camponeses têm se insurgido contra os projetos de avanço do capital 

industrial no campo e r-existindo enquanto classe11. 

2 Memórias das práticas camponesas para agroecologia  

E das inúmeras experiências da r-existência camponesa agroecológica que existem 

pela América Latina e Caribe, narramos duas práticas de r-existência agroecológica vivenciadas 

e estudadas pelas autoras, sendo a primeira vivenciada junto à experiência de agroecologia na 

província de Artemisa, Cuba e a segunda trazendo a história de 18 anos da Jornada de 

Agroecologia no Estado do Paraná, Brasil. 

 

2.1 Agroecologia em Cuba: a experiência da Finca Villega 

 

Nos anos de 1960 a 1980 em Cuba, a agricultura foi baseada no modelo industrial, 

como o único possível de desenvolvimento, momento em que foi um território fértil para este 

modelo, ou seja, não havia uma disputa. Desta maneira, estamos utilizando a ideia de fertilidade 

no sentido de falta de disputa com outros modelos de agricultura. Portanto, quando se disse que 

a agroecologia encontrou território fértil, queremos apontar que, após o fim da URSS, o Estado 

 
11 Ândrea F. Batista, ao estudar o movimento camponês e sua consciência de classe a partir de seu 
internacionalismo pela Via Campesina Internacional, conclui que a classe camponesa é “um movimento 
internacional que desenvolve uma consciência social (consciência em si), na medida em que negando as 
consequências do capital no campo busca reafirma-se em sua existência, reivindicando seus direitos de acesso à 
terra, às condições de produção de sua existência, à educação do campo, à saúde, à moradia, à alimentação 
saudável, direito de acesso à água, à biodiversidade, à infra-estrutura no campo, aos direitos da mulher. Pautas 
essas articuladas a um projeto de transformação estrutural dessa sociedade.” (2019, p. 306) 
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cubano não tinha outra opção que não fosse encontrar formas de produzir alimentos sem o 

conjunto tecnológico da agricultura industrial, fenômeno que foi denominado “Revolução 

agroecológica”, como denomina Machín Sosa (2013) em seu livro intitulado “Revolução 

agroecológica: o movimento de camponês a camponês da ANAP em Cuba”.  

Para compreender a “Revolução agroecológica”, ocorrida em Cuba depois dos anos de 

1990 é preciso contextualizar historicamente o processo desde a luta por autonomia até sua 

organização como um estado de economia planificada, ou como Florestan Fernandes (2012) 

aponta “da guerrilha ao socialismo”. E entender os motivos e os efeitos do bloqueio 

econômico12 imposto à Cuba e suas relações econômicas com a antiga União Soviética, a qual 

era o principal, senão o único parceiro econômico. 

Com o colapso do bloco socialista, a economia cubana entra em grave crise econômica, 

que levou ao desabastecimento de produtos de toda espécie, desde combustível, maquinarias, 

insumos agrícolas, a produtos básicos como alimentos, remédios, entre outros (MACHÍN 

SOSA, et. al., 2012; DESALOMS, 2012). Tudo ocorreu devido à perda das relações comerciais 

com a extinta URSS e o recrudescimento do bloqueio econômico. Momento que ficou 

conhecido como “período especial”, entre 1990-1993, quando houve brusca queda no produto 

interno bruto (PIB) (GARCÍA MOLINA, 2004, p. 17). 

O desenvolvimento do setor agrícola em Cuba era extremante dependente do 

fornecimento de todos os insumos agrícolas procedentes da agricultura convencional, como 

pesticidas, herbicidas, fertilizantes químicos. Estava baseada no monocultivo de cana-de-açúcar 

ou tabaco; e, os alimentos básicos todos eram importados fundamentalmente da União 

Soviética. A fome se instalou com severidade entre os cubanos, sua causa foi, eminentemente 

social, devido à continuidade do bloqueio estadunidense e a impossibilidade de importar 

alimentos com o fim do bloco soviético. A ingestão de calorias dos cubanos caiu de 3.000 

calorias diárias para 1.900 calorias, sendo que a Organização Mundial da Saúde (OMS) indica 

que não pode ser inferior a 2.400 calorias por dia (DESALOMS, 2012). Isto levou o país de 

 
12 Os EUA buscaram sistematizar legalmente este bloqueio através de legislação nacionais, como a Lei Torricelli 
de 1992 e a Lei Helms-Burton de 1996. Atualmente, tem ameaçado as propriedades nacionalizadas através da 
suspensão da ineficácia do Título III, que se refere à possibilidade de questionar no judiciário norte-americano, as 
propriedades nacionalizadas no processo revolucionário. Ocorre que estes institutos jurídicos ferem 
flagrantemente, o princípio da soberania dos estados modernos, impondo sanções que extrapolam a jurisdição dos 
EUA, contudo são instrumentos que usam de forma política, para arrefecer o bloqueio econômico imposto 
unilateralmente contra Cuba desde o triunfo da Revolução de 1959. Sobre estes instrumentos jurídicos, ver em 
Soto Piper (2008). 
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uma situação de relativa seguridade alimentar a uma total insegurança alimentar, em pouco 

tempo. 

Foi em resposta a esta crise que o governo cubano entrou numa época de austeridade, 

que necessitou de medidas especiais, cujo objetivo era “conservar as conquistas políticas e 

sociais alcançadas com a Revolução” (MACHÍN SOSA, et. al., 2012, p. 47). O principal foco 

foi a transformação do setor agrícola com a descentralização da produção, a abertura para 

iniciativas privadas (camponeses ou pessoas jurídicas) com a distribuição de terras em usufruto 

gratuito; estímulo à organização em forma de cooperação no campo; incentivo à produção de 

gêneros alimentícios; e, também, a busca por tecnologias de produção agrícola mais 

sustentáveis, de menor custo, menos agressivas ao meio ambiente (MACHÍN SOSA, et. al., 

2012, p. 47). 

E foi nesse contexto histórico de transição agroecológica que a família Acosta Varela, 

que reside na província de Artemisa, município de Güira de Melena, em Cuba (GOZÁLES 

CABRERA, 2017), tornou-se, com o processo de distribuição de terras realizada pelo Estado 

que, usufrutuária da finca Villega e, com isso, passou a acessar as políticas do Estado para a 

agricultura agroecológica, e se filiaram a uma cooperativa de agricultores. 

 
FOTO 1: FAMÍLIA ACOSTA VARELA EM SUA FINCA AGROECOLÓGICA VILLEGA. CUBA, 2018. 

 
FONTE: arquivo pessoal Anne Geraldi Pimentel 

 
Nas fotos abaixo, é possível verificar que eles cuidam do processo produtivo: produção 

e manutenção das sementes e fazem as mudas, mantém os cuidados do solo, com a 

compostagem e adubação natural, plantam uma grande variedade de frutas (banana, abacate, 

manga, mamey e mamão), hortaliças e legumes.  
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FOTO 2: FAMÍLIA ACOSTA VARELA MANUSEANDO SEMENTES CRIOULAS E O MUDÁRIO. CUBA, 
2018. 

 
FONTE: arquivo pessoal Anne Geraldi Pimentel 

 
Conhecem a terra onde vivem e embora o solo seja bom, parte dele possui formações 

rochosas, que impedem o plantio de legumes e hortaliças, assim, plantaram árvores frutíferas 

de raízes resistentes como a manga, o mamey e o abacate. 

Na agroecologia, o plantio diversificado é uma prática agrícola que protege e vivifica 

o solo, o que contribui para o não desgaste dos nutrientes do solo; com práticas agroflorestais, 

preservam as matas e florestas. Essas práticas de diversificação da produção e agroflorestais só 

são possíveis em pequenas propriedades, uns dos motivos é que esta é uma produção que não 

aceita a total mecanização do trabalho, como nas grandes monoculturas, que todo o processo já 

está mecanizado, desde o preparo do solo até a colheita. Isso não significa menor produtividade 

nesse tipo de propriedade, pois pequenos produtores que se baseiam na policultura, em termos 

de produtos colhidos por unidade de área, têm produtividade superior às monoculturas em até 

20% a 60%, segundo Altieri (2012, p. 370). Assim, é neste sentido que o autor irá afirmar cinco 

razões para se revitalizar a agricultura camponesa, citaremos duas: 

b. Pequenas propriedades rurais são mais produtivas e conservam mais os recursos 
naturais do que as grandes monoculturas; 
c. Pequenas propriedades diversificadas representem modelos de 
sustentabilidade.(ALTIERI, 2012, p. 363). 

 

Inclusive, a adoção de técnicas de produção agrícola agroecológica tem surtido efeitos 

nas mudanças climáticas em Cuba, Díaz (2014) aponta pesquisas que demonstram a maior 

resistência às intemperes climáticas nas fincas que adotaram o sistema agroecológico de 

produção, práticas que tem contribuído para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. 

Díaz (2014) exemplifica ao relatar a passagem do furacão Ike, no ano de 2008, que, segundo 
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pesquisas realizadas com o objetivo de investigar a capacidade de recuperação das fincas 

agroecológicas, foi observado que nas áreas de plantio convencional “sembradas con 

monocultivo sufrieron una destrucción casi total, las pérdidas en las agroecológicas fueron 

menores, alrededor de un 50%, y presentaron una recuperación entre 80 y 90% tras cuarenta 

días del paso del huracán” (DÍAZ, 2014, p. 168). 

Exemplo do movimento campesino a campesino verificado em Cuba foi a visita 

realizada na finca Villega, onde foi realizada uma conversar com o facilitador Jesus Pérez Pérez, 

engenheiro agrônomo e com o promotor Miguel Acosta Varela, ambos participam da 

Cooperativa de Serviços (CCS) Primero de Mayo (VÍA CAMPESINA, 2015). O facilitador 

menciona que sua atividade engloba a preparação dos promotores, bem como produzir sementes 

em áreas coletivas para a distribuição aos associados da cooperativa (VÍA CAMPESINA, 

2015). 

Desta forma, a agroecologia está sendo construída através da ação prática e dos 

conhecimentos tradicionais dos camponeses, que por meio do MACAC transforma a teoria para 

criar as bases técnicas para a expansão da agricultura agroecológica, é uma “investigação-ação 

participativa”, na qual o sujeito, no caso as camponesas e os camponeses, têm participação 

direta através de seus conhecimentos e experiências, que deve ser compartilhado com o saber 

científico e com os demais camponeses. Formando uma dialética de comunicação, como Paulo 

Freire (1983) nos ensina, que começa com a experiência prática, se torna teoria e volta para ser 

aplicada na prática, ação e reflexão, assim, os saberes práticos e teóricos não estão separados, 

e necessitam de uma articulação entre os sujeitos camponeses e técnicos agrícolas, pois 

“atuando, transforma; transformando, cria uma realidade que, por sua vez, ‘envolvendo-o’, 

condiciona sua forma de atuar” (FREIRE, p. 17, 1983).  

Em relação à comercialização da produção, em Cuba há um mercado 

institucionalizado pelo Estado, em que compra os alimentos produzidos pelos camponeses para 

beneficiar a população. Esse mercado institucional cubano é necessário para garantir uma 

estabilidade e segurança aos produtores por constituir uma renda básica às camponesas e aos 

camponeses. Assim, a família camponesa Acosta Varela (Güira de Melena) declarou que 100% 

do que produzem vai para venda institucional, e não há outras fontes de renda que não seja o 

restaurante e o contrato com o Estado, pois não vendem para mercados ou mesmo de forma 

privada. 
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2.2 As Jornadas de Agroecologia do MST no Estado do Paraná, Brasil 

 

As Jornadas de Agroecologia são encontros realizados em alguns Estados brasileiros, 

como Bahia e Paraná13, entre os Movimentos Sociais do Campo, Organizações Não-

Governamentais, Universidades, professores e pesquisadores brasileiros e visitantes de outros 

países da América Latina e Caribe. No Estado do Paraná as Jornadas de Agroecologia 

acontecem anualmente e de forma itinerante desde 2001 (TARDIN, 2009).  

 
FOTO 3 – MAPA DAS JORNADAS EXPOSTO NO TÚNEL DO TEMPO NA 18ª JORNADA DE 
AGROECOLOGIA, 2019, EM CURITIBA, PR. 

 

FONTE: arquivo pessoal Flavia Donini Rossito. 
 

Na foto acima podemos constatar que a primeira Jornada de Agroecologia aconteceu 

na cidade de Ponta Grossa, onde ficou com suas três primeiras edições (2002, 2003 e 2004). 

Em seguida, passou pela cidade de Cascavel (2005, 2006, 2007 e 2008), por Francisco Beltrão 

(2009 e 2010), Londrina (2011 e 2012), Maringá (2013 e 2014), Irati (2015), Lapa (2016 e 

2017) e nos últimos dois anos foi realizada em Curitiba (2018 e 2019). 

 

13 Informações sobre a Jornada de Agroecologia no Paraná estão disponíveis em: 
<https://jornadadeagroecologia.org.br/> Acesso em: 02 Nov. 2019. 
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Conforme explica José Maria Tardin et. al. (2019, p. 5), a “Jornada surge em 

contraposição direta ao agronegócio – forma econômica e política do capital dominar e explorar 

a agricultura, concentrar a terra, mercantilizar a natureza, impor um padrão alimentar à 

humanidade e depredar as bases ecológicas da biosfera”. 

Das Jornadas de Agroecologia, ressaltada sua importância política no enfrentamento 

ao agronegócio e suas empresas sementeiras que impõem a industrialização ao campo, neste 

trabalho nos interessa resgatar as práticas de r-existência camponesa agroecológica que ocorrem 

durante as Jornadas de Agroecologia por meio da transmissão dos conhecimentos tradicionais 

mantidos pela memória coletiva, o que possibilita a afirmação do saber-viver agroecológico e 

também para repensar a reforma agrária em uma perspectiva agroecológica.  

Dentre as práticas de r-existência que ocorreram e ocorrem durante as Jornadas de 

Agroecologia, estão os guardiões e guardiãs de sementes crioulas, que expõem suas 

experiências de conservação, multiplicação, troca e comercialização das sementes crioulas. 

Percebemos que durante as Jornadas as sementes são trocadas entre guardiões e guardiãs e no 

ano seguinte, quando voltam à próxima edição da Jornada, cumpriram com o compromisso de 

multiplicar as sementes crioulas recebidas e, assim, vão mantendo vivas as práticas e os 

conhecimentos tradicionais de conservação das sementes que respeitam os processos da 

natureza. Ao manterem viva a memória coletiva de conservação e multiplicação das sementes, 

os guardiões e guardiãs também mantêm viva sua própria natureza.  

Durante a 17ª Jornada de Agroecologia, já na cidade de Curitiba, em plena Praça 

Santos Andrade, localizada no centro da capital paranaense, trabalhamos junto ao projeto de 

pesquisa e extensão do Coletivo de Estudos e Ações em Resistências Territoriais no Campo e 

na Cidade (CERESTA), da Unicentro, de Irati, na recepção e partilha das sementes crioulas, 

oportunidade em que convivemos com camponesas e camponeses, guardiões e guardiãs de 

sementes e seus saberes tradicionais. Nas diversas prosas que surgiram durante o trabalho, 

presenciamos o momento em que Dona L. resgatou de sua memória as lembranças da primeira 

Jornada de Agroecologia na Cidade de Ponta Grossa. Enquanto separávamos e dividíamos em 

pequenos pacotes diversas espécies de sementes de milho, feijão, arroz e outros grãos, legumes, 

verduras, flores etc. para partilha, Dona L. disse que na primeira Jornada eles tinham apenas 

uma espécie de milho para partilha e no final do evento partilharam entre todos os presentes 

essas sementes com o compromisso de multiplicarem e trazerem no ano seguinte. O 
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compromisso foi honrado e a cada ano mais e mais espécies de sementes crioulas chegam para 

serem partilhadas durante a Jornada. 

Durante as dezesseis primeiras edições das Jornadas de Agroecologia pelo interior do 

Paraná também foram possíveis as trocas de conhecimentos e práticas agroecológicas nas 

oficinas que eram realizadas com base na MCAC, onde eram trocadas receitas de caldas 

agroecológicas de fertilizantes e de repelentes, técnicas de enxerto de mudas, de conservação e 

recuperação do solo degradado, dentre tantas outras práticas e saberes agroecológicos que 

contribuíram para construção de acampamentos e assentamentos agroecológicos da reforma 

agrária. 

Nos anos de 2018 e 2019, já no centro da capital paranaense, as Jornadas de 

Agroecologia começam a tomar novo formato que se aproxima das feiras da reforma agrária 

promovidas pelo MST em outros estados brasileiros. No centro urbano já não é mais possível 

as oficinas agroecológicas. Entretanto, nesse novo formato, as Jornadas também conquistam 

um espaço importante na luta pela soberania alimentar, por uma alimentação saudável, livre de 

agrotóxicos e transgênicos, uma vez que aproximam campo cidade, agricultores rurais e 

urbanos, produtores e consumidores, trabalhadores rurais e urbanos. 

Na acolhida e partilha das sementes crioulas nas duas edições realizadas em Curitiba 

fomos surpreendidas pelos guardiões e guardiãs urbanos de sementes crioulas. A agricultura 

urbana r-existe na capital paranaense nos quintais, praças, terrenos baldios e pequenas chácaras, 

prova de que os caminhos da memória coletiva agroecológica vão r-existindo cotidianamente 

tanto no campo quanto nas cidades às investidas violentas da expansão do capital. 

Durante as Jornadas de Agroecologia também é marcante a r-existência das mulheres 

camponesas como guardiãs das sementes crioulas, produtoras de alimentos agroecológicos, 

artesanatos, nas apresentações culturais, na educação do campo, a frente das cooperativas da 

reforma agrária e na luta pela terra.  

Na 18ª Jornada de Agroecologia as mulheres representaram suas bandeiras de lutas e 

de produção agroecológica em uma grande mandala em exposição no Túnel do Tempo, como 

observamos na foto abaixo. 

 

FOTO 6: MANDALA REPRESENTANDO O PROTAGONISMO DAS MULHERES CAMPONESAS NA 
LUTA PELA TERRA E POR OUTRO MODELO DE PRODUÇÃO. TÚNEL DO TEMPO NA 18ª JORNADA 

DE AGROECOLOGIA, CURITIBA, 2019. 
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FONTE: arquivo pessoal Flavia Donini Rossito. 

 

Assim, entender as dinâmicas de troca, conservação, multiplicação e comercialização 

das sementes crioulas que vêm acontecendo nas Jornadas de Agroecologia possibilita 

compreender que a essência do pensamento agroecológico demanda por condições dignas de 

vida, de trabalho e produção no campo e nas cidades, pela garantia de reprodução sociocultural 

dos saberes locais/tradicionais, pela reciprocidade/cooperação e a autonomia das agricultoras e 

dos agricultores, contrariando os processos de artificialização da vida por meio de processos 

biotecnológicos os quais são destituídos de sentido para os camponeses e, também, para os 

agricultores urbanos.  

 

Considerações finais 

 

Desta forma, em oposição à industrialização do campo, desterritorialização dos 

camponeses e da marginalização de seus conhecimentos tradicionais agroecológicos, os 

camponeses e camponesas vão traçando seus caminhos de r-existência por meio da memória 

coletiva agroecológica pela América Latina e Caribe.  

São o compartilhar de territórios, dos conhecimentos tradicionais agroecológicos e 

suas memórias coletivas, as ações dos guardiões e guardiãs de sementes crioulas que resistem 
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no campo e nas cidades que formam as resistências cotidianas camponesas pela América Latina 

e Caribe.  

Os dois exemplos práticos trazidos no presente trabalho, com a experiência da família 

Acosta Varella e sua finca agroecológica Villega, em Artemisa, Cuba, e com as dezoito edições 

das Jornadas de Agroecologia conduzidas pelo MST e diversas parcerias, mostram que a 

memória coletiva agroecológica se mantém viva e por pré-existir à formação do capital 

industrial como força dominante do metabolismo socioeconômico, resistem à forma industrial 

capitalista e, assim, r-existem como movimento camponês. 
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AGRARISMO COMUNISTA NO BRASIL: O LUGAR DO PENSAMENTO DE CAIO 

PRADO JUNIOR E SUA REPERCUSSÃO NAS FORMAS DE MOBILIZAÇÃO 

CAMPONESA 

 

Júlia Carla Duarte Cavalcante 

Resumo: 

 

Introdução O presente trabalho pretende analisar as formulações do intelectual Caio Prado 

Junior situando-as dentro do quadro teórico do agrarismo comunista no Brasil. A partir desta 

base, serão investigadas quais as suas repercussões nas experiências de mobilização camponesa 

no país. Esta análise será feita através de uma revisão teórica a partir do método de estudos do 

pensamento. Tal reflexão se mostra necessária tendo em vista a obra do autor investigado fazer 

parte do ensaísmo clássico sobre a formação sócio-política brasileira de maneira a ter 

repercutido em formas de organização da classe trabalhadora nacional. Com isso, pretende-se 

averiguar o aspecto agrarista de suas formulações com o objetivo de saber até que ponto o 

caminho da práxis caiopradiana contribuiu na constituição do campesinato e suas organizações 

no país. Abordagem Teórica e Metodologia. O que se denomina neste texto como agrarismo 

comunista consiste em uma forma de categorizar uma linhagem de análises fundada na 

interpretação de intelectuais que dedicaram um importante espaço de sua obra à formulações 

sobre a realidade da questão agrária no Brasil. Essa linhagem tem em comum o embasamento 

teórico no marxismo político que se preocupou em analisar, ainda que com certas divergências 

dentro desse próprio campo, as particularidades de nossa formação social (SANTOS, 2008). A 

esse agrarismo poderiam ser citados como principais publicistas: Alberto Passos Guimarães, 

Ivan Ribeiro e Caio Prado Junior. Estes autores compuseram uma vertente forjada nos 

insterstícios do Partido Comunista Brasileiro (PCB), cujo ápice das discussões e formulações 

sobre o tema, remonta, sobretudo, às décadas de 50 e 60 do século XX (RICUPERO, 2000).A 

metodologia empreendida será a de estudo do pensamento, na forma como coloca o cientista 

político Gildo Marçal Brandão de maneira que o objeto em questão será localizado a partir [...] 

da existência de um corpo de problemas e soluções intelectuais, de um estoque teórico e 

metodológico aos quais os autores são obrigados a se referir no enfrentamento das novas 
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questões postas pelo desenvolvimento social [...] (BRANDÃO, 2005, p. 233).Diferentes formas 

de mobilização no espaço rural se desenvolveram na história brasileira, essas experiências 

servem como objetos de análise na compreensão da formação política e social do país, assim 

como das maneiras como a constituição de um campesinato e dos instrumentos de organização 

dos trabalhadores, a exemplo dos sindicatos, se formaram no cenário nacional. Trata-se, 

portanto, de investigar como o agrarismo comunista - aqui especificamente tratado a partir do 

pensamento caiopradiano - tratou a questão agrária e as formas de mobilizações rurais no Brasil 

e quais suas principais formulações no que concerne a este aspecto. O contexto de vida e obra 

de Caio Prado Jr. se situa numa fase histórica brasileira em que a questão agrária era colocada 

como uma questão nacional. Esse fator fez com que este intelectual dedicasse uma importante 

parte de seus escritos ao tema. Havia assim um debate político em que se produzia e se buscava 

incidir influências a respeito de quais seriam as propostas para o campo e a organização da 

classe trabalhadora no Brasil, com destaque para o papel dos trabalhadores rurais nesse processo 

(SANTOS, 2008).Nessa esteira, de maneira mais geral, Prado Jr. foi um dos principais 

formuladores do que consistiria em uma reforma agrária “inicialmente não camponesa” com 

fortes tendências não campesinistas e mais deslocadas da pauta da luta pela terra. Como coloca 

Santos (2008), as formulações caiopradianas não convergiam com a matriz comunista 

majoritária da época: Diversamente da tradição comunista, Caio Prado atribui essa função a um 

protagonismo popular não camponês assentado em reivindicações trabalhistas da força de 

trabalho dos grandes setores da agropecuária, mobilizada por sindicatos estáveis e espalhados 

pelos municípios brasileiros. Fazendo decorrer a ideia de revolução agrária da sua interpretação 

de Brasil, o clássico pensa na renovação do mundo rural com o avivamento de um capitalismo 

débil que, entregue à própria lógica, ver-se-ia incapaz de modernizar o país e abrir espaço aos 

contingentes devastados, particularmente os excluídos do sistema produtivo agrário. 

(SANTOS, 2008, p.15). As questões que se colocam com essa análise apontam para diferentes 

formas de interpretação do Brasil e seus rebatimentos nas maneiras diversas de mobilização 

agrária que se constituíram no país. Marcado pela defesa de formas associativas de caráter 

moderno e permanente, as influências do pensamento de Prado Jr. podem ser percebidas até 

hoje em formas associativas presentes no sindicalismo rural. Resultados Preliminares Sem 

dúvida Caio Prado Jr. pode ser considerado um dos clássicos de interpretação do Brasil, de tal 

forma que sua produção torna-se uma peça importante para a análise de qualquer objeto situado 

a partir da realidade nacional. É nesses termos que verificar a constituição das mobilizações 
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rurais e do debate sobre o sujeito camponês na formação social brasileira necessita de uma 

revisita em sua obra. No entanto, é importante fazer esse debate aliado as experiências concretas 

das mobilizações camponesas no Brasil. As décadas de 50 e 60 foram palco tanto da construção 

do sindicalismo rural quanto de experiências como as Ligas Camponesas, sobre as quais 

influíram diferentes maneiras de se pensar a existência e formação do campesinato brasileiro. 

O lugar do pensamento de Caio Prado Jr. se constitui, assim, no quadro teórico e político sobre 

o qual essas questões são colocadas. Este trabalho situa o seu lugar nesse quadro, o que aponta 

para uma ênfase em uma espécie de movimentos sociais reivindicatórios mais ligados ao 

trabalhismo, cabe refletir até que ponto tais formulações contribuíram e também deixaram a 

desejar na construção das mobilizações camponesas no Brasil. Referências Bibliográficas 

ANDRADE, Manoel Correia de. Ligas Camponesas e sindicatos Rurais do Nordeste 1957-

1964.Revista TEMAS de ciências humanas. São Paulo: Livraria Editora de Ciências Humanas, 

v.8, pp. 115-133, 1980. ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação 

e a negação do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2009.AZEVEDO, Fernando Antonio. As Ligas 

Camponesas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.EFREM FILHO, R.; AZEVEDO, A. As Teorias 

da Posse e da Propriedade e o Campo Jurídico Sob Conflito. Revista da Faculdade de Direito 

da Universidade Federal de Goiás, p. 73–97, 2010. EFREM FILHO, R.; BEZERRA, D. P. 

Brutais sutilezas, sutis brutalidades: violência e criminalização contra trabalhadores sem terra. 

Revista Direito e Práxis, v. 4, n. 7, p. 218–241, 10 dez. 2013.ENGELS, Friedrich. A origem da 

família, da propriedade privada e do Estado.(Tradução de Leandro Konder). 4. ed. Rio de 

Janeiro: Expressão Popular, 2012. ________,.Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. 

Coleção: Bases; 13. Global, 1985. FERNANDES, Florestan. A Revolução Burguesa no Brasil: 

ensaio de interpretação sociológica. – 5ª ed. – São Paulo: Globo, 2005. _________,.Nós e o 

marxismo. São Paulo: Expressão Popular, 2009._________,.Capitalismo Dependente e Classes 

Sociais na América Latina. Global editora. São Paulo, 2009.JULIÃO, Francisco. Que são as 

Ligas Camponesas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1962.LÊNIN, Vladimir Ilitch. O 

Programa Agrário da Social-Democracia na Primeira Revolução Russa de 1950-1907. São 

Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 1980. LESSA, Sérgio. Para compreender a 

ontologia de Lukács.- 4. Ed.- .Maceió: Coletivo Veredas, 2016.LUKÁCS, Gyorgy. Para uma 

ontologia do ser social - vol. II. Tradução de Nélio Schneider, Ivo Tonet e Ronaldo Vielmi 

Fortes. 1ª edição. São Paulo: Boitempo, 2013.MARX, Karl. Contribuição à crítica da economia 
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RESISTÊNCIA CAMPONESA: uma análise da reprodução camponesa, nas 

comunidades Apiteua e Olho d´àgua- Moju/PA 

 

Adriene Rodrigues Cunha 

Resumo: 

 

Este trabalho, procura apresentar a importância que há, em debater os processos de 

territorialização camponesa e sua resistência, perante a expansão do capitalismo no campo, mais 

especificamente do agronegócio do dendê. Busca-se fazer a análise da reprodução camponesa, 

nas comunidades Apiteua e Olho D’água, do Ramal Jupuuba, ligado a PA 150, no município 

de Moju, situado no nordeste paraense, diante do discurso de desaparecimento do campesinato. 

Trata-se de duas comunidades que vivem basicamente da agricultura camponesa. Os dados 

coletados em trabalho de campo, mostram que em um total de cerca de cento e trinta famílias, 

somando as duas comunidades, apenas seis delas cultivam dendê, a maioria produz farinha de 

mandioca. Ou seja, o contato com as empresas monocultoras de dendê, é insignificante diante 

do número de famílias apresentadas, deixando visível a existência da resistência camponesa, 

com aspectos contrários ao capital. Partindo desta análise percebe-se que, há uma resistência 

camponesa a ser discutida, dentro da área de geografia agrária, e as comunidades Apiteua e 

Olho D`água, podem servir como base para este estudo. A partir do momento que for 

encontrada nelas, as estratégias que elas utilizam para continuar mantendo seu território, seu 

modo de vida, diante disso, a questão norteadora deste trabalho é: Como essa resistência vem 

se constituindo, no contexto de disputa pelo território? Este problema central, leva a mais duas 

questões: Quais são os elementos, que permitem mostrar que a terra, para as comunidades, serve 

para além da produção de seus produtos? Quais são os fatores que demonstram, a resistência 

dos camponeses, mesmo com o contato com as empresas, seja pelo trabalho assalariado ou 

pelos projetos. O objetivo central deste trabalho, como dito anteriormente, será discutir as 

estratégias de resistência camponesa, face ao avanço do agronegócio do dendê. Investigando, 

como ocorre a reprodução camponesa, nas comunidades Apiteua e Olho D’água. Descrevendo, 

que a terra para os camponeses, não se refere apenas para a produção, mas também, como palco 

de outra forma de territorialização camponesa, ligada as ações comunitárias, pela vizinhança, 
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pela igreja, pela associação de moradores e agricultores. Assim como procurar entender, como 

o contato, através do projeto de Agricultura Familiar com as empresas monocultoras de dendê, 

interfere na resistência camponesa e quais os impactos ela tem provocado. Para fazer a 

discussão das estratégias de resistência camponesa, faz-se necessário o estudo de teorias que 

descrevam esse termo. Por isso está sendo usado, a leitura da obra de FABRINNI (2006 & 

2007), leitura que transpassa a temática principal abordada nesta pesquisa, a resistência 

camponesa, como fundamento para se entender o objetivo deste trabalho. Essa resistência será 

apresentada dentro das comunidades Apiteua e Olho D`água, face ao avanço do agronegócio. 

Essa pesquisa se faz juntamente com a empiria, pois o trabalho de campo aproxima a pesquisa 

do pesquisado, fundamentando ainda mais o trabalho que foi realizado. Através dos trabalhos 

de campo, se realiza a coleta de dados, a partir da observação participante, com entrevistas, com 

perguntas semiestruturadas, utilizando gravador de celular, permanecendo o tempo que for 

necessário nas casas das famílias, ou nos sítios fotografando, vendo como o sítio está dividido. 

As entrevistas, nos permitem obter a história de vida dos entrevistados, “História de vida: tenta 

obter dados relativos à experiência íntima de alguém que tenha significado importante para o 

conhecimento do objeto em estudo” (MARCONI & LAKATOS, 2018, P. 109). Os camponeses 

são os únicos que podem falar de si mesmo, para que este trabalho seja melhor produzido, falar 

da sua vivência, do seu modo de vida. O objetivo central deste trabalho trata da resistência 

camponesa, desta forma a leitura da obra de Fabrinni (2006), é de importante contribuição para 

esta pesquisa. No sentido de explicar que: Destaca-se no processo de construção da resistência 

dos camponeses a partir de forças locais um conjunto de características e manifestações 

relacionadas à economia, cultura, costumes, política, relações de parentesco e vizinhança, 

compadrio, relações familiares e de gênero, socialização das crianças, etc.” (FABRINNI, 2006, 

p. 78) As forças locais, definidas pelo conjunto de características apresentadas nesta citação, 

são elementos essenciais para a manutenção do território camponês, constituindo uma 

resistência que vai além dos movimentos sociais. Com uma economia camponesa, voltada para 

a produção da farinha de mandioca, açaí, da policultura em geral, onde parte é destinada ao 

mercado para vender e comprar o que não podem produzir. Estamos diante de dois territórios 

em disputa. O território camponês e o território do agronegócio. E para discutir território, 

conceito geográfico basilar desta pesquisa, apresentamos o conceito trabalho por Hasbaert 

(2014), quando ele informa que: “Território, no nosso ponto de vista, é tido como um espaço 

geográfico dominado e/ou apropriado, cujas práticas sociais são focalizadas enquanto relações 
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de poder, como se estivéssemos olhando para o espaço focando nosso olhar sobre as relações 

de poder, mas poder num sentido amplo e que envolve os mais diferentes sujeitos sociais[...]”. 

(HAESBAERT, 2014, p. 5). Desvendando também, o fato de que as relações de poder dentro 

de um território, podem ocorrer em diversos níveis de escala, tanto microterritórios, como a 

pequena unidade camponesa, assim como aconteça no macroterritório, como a monocultura do 

dendê. Haesbaert (2007), enfatiza ainda mais que o território tem relação com o poder, não 

necessariamente político, mas que de acordo com o território camponês e do agronegócio, dois 

territórios em disputa territorial, a partir do valor simbólico, podem representar tanto valor de 

uso, quanto valor de troca, é o que vemos a seguir: “Território, assim, em qualquer acepção, 

tem a ver com poder, mas não apenas ao tradicional "poder político". Ele diz respeito tanto ao 

poder no sentido Território e Multiterritorialidade: Um Debate mais explícito, de dominação, 

quanto ao poder no sentido mais implícito ou simbólico, de apropriação. Lefebvre distingue 

apropriação de dominação ("possessão", "propriedade"), o primeiro sendo um processo muito 

mais simbólico, carregado das marcas do "vivido", do valor de uso, o segundo mais concreto, 

funcional e vinculado ao valor de troca.” (HAESBAERT, 2007, p. 20-21). Trazer esta 

conceituação já aponta para o fato de que, o território discutido aqui, tem o seu viés de disputa, 

mas refere-se a um poder além do político. O poder no sentido simbólico demarca este território 

camponês, a partir das marcas do vivido que ele aporta dentro do lugar onde vivem. Território 

e lugar, alguns conceitos da Geografia, aqui se encontram. Sack (2013), ao discutir a 

territorialidade, mostrando que ela vai desde relacionamentos cotidianos até organizações mais 

complexas, nos mostra também que: “Ao contrário de muitos lugares comuns, territórios 

requerem esforços constantes para estabelecê-los e mantê-los9. Eles resultam de estratégias 

para afetar, influenciar e controlar pessoas, fenômenos e relações.” (SACK, 2013, p. 77). Trata-

se aqui, das estratégias de resistências, que os camponeses estabelecem para manter os seus 

territórios. As relações camponesas, que vão desde o plantar, como foi enfatizado 

anteriormente, mas que também inserem nas influências de cunho político e religioso, que 

alcançam de certa forma um controle das áreas que estão sendo pesquisadas. 
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A ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DOS CAMPONESES INTEGRADOS ÁS 

AGROINDÚSTRIAS DE AVES NO MUNICÍPIO DE MARECHAL C. RONDON – 

PARANÁ 

 

Edson Luiz Zanchetti da Luz 

Resumo: 

 

O espaço agrário brasileiro é marcado por profundas desigualdades e contrastes, assim a 

compreensão do processo de expansão desigual e contraditória das relações capitalistas, é de 

fundamental importância para interpretação da questão agraria brasileira. A reprodução das 

relações capitalistas a partir da subordinação de relações não-capitalistas de produção é fruto 

deste processo de expansão, é neste contexto, que esta inserido a produção de frangos de corte, 

geralmente realizadas em pequenas propriedades rurais, a qual ilustra tal processo através da 

utilização do trabalho familiar camponês e da canalização da renda da terra camponesa para as 

camadas capitalistas. O presente trabalho buscará analisar a integração camponesa às 

agroindústrias de aves no município de Marechal Cândido Rondon no contexto da expansão 

desigual e contraditória das relações capitalistas sobre o campo. Tendo como questão central 

identificar e problematizar a organização coletiva dos camponeses como forma de esboçar 

resistências contra esquemas de exploração e subordinação, bem como, àqueles enfrentamentos 

que ocorrem na esfera do cotidiano e não se traduzem necessariamente em lutas, porém, são 

fundamentais para a resistência camponesa. A metodologia empregada consiste em um 

primeiro momento de levantamento bibliográfico relacionado à temática proposta, 

compreendendo o estudo dos seguintes temas: questão agrária, conflitos e lutas no campo, 

campesinato, classes sociais, organização política e coletiva dos camponeses, cooperativas 

agroindustriais, avanço do capitalismo no campo no Brasil e Paraná, organização e resistências 

engendradas pelos camponeses. Investigação documental junto a entidades e organizações. 

Também serão efetuadas pesquisas a campo, junto as agroindustriais e com os camponeses, 

buscando identificar e analisar os conflitos, as resistências, as estratégias e práticas adotadas 

por eles em seu cotidiano. Nestes trabalhos de campo serão realizadas entrevistas para coleta 

de informações e dados empíricos quantitativos e qualitativos. Até o presente momento foi 
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realizada a primeira entrevista, com o Gestor do setor de aves da Copagril. As obras de José de 

Souza Martins e Ariovaldo U. de Oliveira, nortearam o entendimento de questões estruturais, 

como a questão agrária no Brasil, a forma como ocorre o avanço do capitalismo no campo, bem 

como de que maneira o campesinato desafia teorias e resiste permanecendo no campo. O colono 

imigrante estudado por Martins foi “escolhido” por suas características sociais, porém mesmo 

este sujeito tendo sido tirado de seu lugar, do convívio social afastado de suas tradições, ele 

carregava fortes traços do modo de vida camponês, sobretudo o trabalho familiar também 

conhecido como auto-exploração (Bernstein, 2011). E a partir da revisão bibliográfica feita, 

pode-se entender que o camponês que se faz presente na nossa área de estudo também aqui foi, 

reterritorializado e reinventado e aqui persiste e ao reproduzir-se também reproduz o capital, 

que em nossa realidade local apresenta-se vestido de cooperativas agroindustriais. Oliveira nos 

traz a tona dois conceitos atrelados a expansão do capitalismo no campo, que são: a 

territorialização do capital e a monopolização do território. Em nosso estudo a permanência dos 

camponeses em suas terras está relacionada a monopolização do território diante do que na 

avicultura o tempo de trabalho ainda é maior que o tempo de produção. Em primeira análise 

feita a partir da entrevista com o Gestor da Copagril, observou-se alguns elementos que podem 

reforçar a ideia da recriação do campesinato. Diante dos dados referentes a estrutura fundiária, 

colhidos da entrevista é possível vermos que ao longo dos últimos anos, o número de pequenas 

propriedades até 10 hectares integradas a Copagril, passou de 1063 em 2011, para 1661 em 

2018. Outro dado que pode ser observado foi o crescimento do número de arrendatários 

integrados a empresa, que cresceu mais de 200% de 2017 para 2018, passando de 111 para 243. 

Estes dois indicadores até então representam somente um crescimento no número de integrados 

à Copagril, necessitando de uma confrontação com outros dados e variáveis, na busca de 

identificar se também podem comprovar algum tipo de mudança na estrutura agrária do 

município de Marechal Cândido Rondon. Esta confrontação de dados e informações, assim 

como identificação dos sujeitos sociais do campo, será possível de ser realizada na próxima 

etapa das entrevistas, onde serão ouvidos os avicultores, buscando através do questionário 

elaborado analisar os elementos que resguardam a autonomia dos camponeses quanto a 

propriedade dos seus meios de produção, a manutenção do seu modo de vida e propiciam a sua 

reprodução enquanto classe. Ao mesmo tempo, se procurará compreender a permanência destes 

sujeitos condicionada a inserção na dinâmica do mercado capitalista e a consequente 

subordinação da renda da terra ao capital identificando os conflitos e resistências gestadas. 
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AGRICULTURA DE BEIRA DE ESTRADA - UM ESTUDO SOBRE AS PRÁTICAS 

AGRÍCOLAS NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA BA 052 - ANGUERA 

 

Larissa Silva Neri,  

Lucimara Rocha de Souza Bastos 

Resumo: 

 

INTRODUÇÃOA organização do espaço agrário brasileiro teve início no período da 

colonização brasileira, na qual extensas áreas de terras foram doadas pelo rei de Portugal para 

a produção da cana-de-açúcar, conhecido como as capitanias hereditárias. Tal ação provocou a 

concentração fundiária e de poder nas mãos das elites do país. Segundo Oliveira (2004), a 

espacialização do modo de produção capitalista no campo brasileiro e a valorização do 

agronegócio só contribuíram ainda mais para fazer do Brasil um “paraíso do latifúndio”. O 

Brasil está entre os países com maior concentração de propriedades rurais das Américas, estas 

terras muitas das vezes se concentram na mão dos grandes latifundiários, que mantém em suas 

propriedades uma grande extinção territorial ainda não cultivada. De acordo com Alves (2015) 

essa concentração fundiária é decorrente da promulgação da Lei de Terras em 1850. Um dos 

resultados negativos dessa concentração é a carência de terras por uma parte da população 

brasileira, visto que um grande percentual desta população se encontra enquanto produtor sem 

classe, ou seja, sem terra para realizar seu cultivo partindo para o plantio em beira de estrada. 

A concentração de Terras na mão dos grandes latifundiários no Brasil intensificou a 

desigualdade socioespacial, resultando na saída desses pequenos produtores rurais sem terra na 

procura de alternativas para plantar, uma dessas alternativas é encontrada no plantio em beira 

de estrada, visto que a ocupação das terras devolutas agora passa a ser viabilizadas pela Lei de 

Terras de 1850, pois agora só poderão ser ocupadas a parti da sua compra Alves (2015). As 

beiras de estradas passam a ser um lugar de apropriação tornando-se um meio que os 

agricultores encontraram para garantir sua subsistência a partir do cultivo. Junior (2013) ressalta 

importância da sua utilização como um espaço de produção e de luta pela terra, sendo as 

rodovias um destes espaços. Diante das questões que foram apresentadas cumpre-se 

compreender no presente trabalho quais as práticas agrícolas de beira de estrada desenvolvidas 
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nas proximidades da BA– 052, nas proximidades do município de Anguera, a partir da análise 

das motivações que promovem a utilização dessas terras pertencentes ao Estado ou União; quais 

os sujeitos que fazem uso dessas terras e qual a relação de pertencimento dos agricultores com 

a terra. METODOLOGIA Para tal propósito fez-se necessário à análise bibliográfica, 

entrevistas com os agricultores, visita a área para observação das paisagens, fotografias da área, 

elaboração de tabelas e gráficos. Para discussão teórica foram utilizados autores como: Junior 

(2013), Souza (2013), Alves (2015).DISCUSSÃO TEÓRICAA terra em seu primeiro momento 

é compreendida como um recurso natural utilizada para a sobrevivência, porém com a inserção 

do modo de produção capitalista a mesma passa a ser apropriada e usufruída como mercadoria, 

gerando lucros para classes dominantes. Para Alves (2015) a terra é um bem natural que não 

foi criada pelo trabalho humano, ou seja, ela não se configura enquanto uma mercadoria, mas 

quando apropriada pelo modo de produção capitalista tornando-se uma propriedade privada 

saindo do parâmetro natural e se originando enquanto mercadoria especial. A partir desse 

momento, a terra passa a ser apropriada com “(...) fins lucrativos, possibilitando a extração da 

renda da terra, bem como a especulação imobiliária, constituindo, também, reserva de valor” 

(ALVES, 2015. p. 12).No Brasil esse processo de formação do território advém de 

condicionantes de lutas para condição de equidade no compartilhamento de terras por uma parte 

de sua oligarquia, que tinham em suas mãos um grande contingencial de terras, essa 

concentração fundiária muitas vezes era proporcionada não só pelo seu poder de capital, mas 

por membros da Bancadas Ruralistas que articulavam ações que dificultavam as lutas dos 

movimentos sociais, como é abordado por Alves (2015). Ainda segundo a autora são 

circunstâncias como essas que contribuíram para que a agricultura começasse a tomar novas 

proporções, como a inserção da indústria na agricultora, o que vai acabar modificando a 

realidade do campo aumentando o trabalho assalariado e o trabalho do camponês. A 

intensificação da pobreza rural é uma das consequências desse processo de introdução da 

indústria na agricultura uma das soluções encontradas por parte da população foi buscar novos 

meios de conviver e cultivar em áreas que pudessem ser ocupadas sem a compra da terra. 

Iniciando o processo de práticas agrícolas, pecuárias e extensivas que agora passam a ocorrer 

em faixas denominadas popularmente de “beira de estrada” ou institucionalmente como “faixa 

de domínio de terras públicas”, as quais abrigam plantios de variadas culturas e a utilização da 

área para pastoreio do gado e coleta/extração de capim de acordo com Junior (2013). O autor 
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ainda cita que estas práticas se encontram “(...) presente em inúmeras rodovias federais 

brasileiras, muito particularmente no Nordeste, em especial nas rodovias BR 235 em Sergipe, 

BR-230 na Paraíba e BR-232 em Pernambuco, que ligam as capitais destes estados do litoral 

ao interior” (JUNIOR, 2013. p. 45). Em alguns municípios da Bahia ainda se encontra tal 

atividade sendo praticada por agricultores sem-terra. Como é o caso do município de Anguera 

que fica nas intermediações da BA-052 também conhecida como Estrada do Feijão. Com uma 

área de unidade territorial estimada pelo (IBGE 2018) com cerca de 187. 840 km² e cerca de 

11.142 habitantes. Muitas dessas famílias que residem na cidade de Anguera realizam práticas 

agrícolas em beira de estrada, ou seja, em faixas de domínios da União visto que não possuem 

sua própria terra, isso ocorre pela concentração de grandes extensões de terras na mão de 

poucos, a maioria das terras são passadas hereditariamente entre pais e filhos como afirmado 

pelos próprios agricultores. Mesmo tendo conhecimento de que a Terra é da União os mesmos 

se sentem pertencente isso porque estes agricultores produzem nessas faixas há muitos anos. 

Alguns dos motivos que levam os agricultores a plantar em beira de estrada ocorrem pela 

concentração de grandes extensões de terras nas mãos de poucos latifundiários, o desemprego 

por ser uma cidade majoritariamente pequena e sem muitos investimentos em empregos muitas 

famílias fica sem opção e acabam se apropriando dessas terras para garantir seu sustento, a 

relação de pertencimento é outro fator que faz com esses agricultores continuem exercendo 

essas práticas ao longo do tempo. Atividade que muitas das vezes são desenvolvidas por muito 

tempo pelos seus próprios pais, onde esses agricultores dão continuidade ao plantio em beira 

de estrada. Diante disso, o plantio e a colheita realizada nessas faixas contribuem para as 

subsistências de gerações de muitas famílias. À análise do perfil dos agricultores que 

praticavam à agricultura em beira de estrada no município de Anguera em 2015 demonstrou 

que a renda mensal desses agricultores é inferior a um salário mínimo onde somente 20% 

recebiam um salário integral, e cerca de 60% destes agricultores possuíam ensino fundamental 

incompleto e 30% não possuem escolaridade. Como é possível observar a maioria desses 

agricultores não recebiam um salário integral, mas contavam com aparo dos programas sociais 

do governo a outra metade conseguiam ter uma renda alternativa ou trabalhos informais. A 

concentração fundiária encontrada no Brasil é acarreta por diversas problemáticas, uma delas é 

a falta de terras para pequenos agricultores sendo o espaço de trabalho destes, sem ela ocorre o 

aumento do nível de carências dessas populações e o desenvolve da pobreza, principalmente no 
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campo. Tal fato contribui para que estes produtores sem terra busquem novas alternativas para 

estar se sustentando, sendo uma destas a ocupação das faixas de rodovias e a beira de estrada 

para desenvolver suas práticas agrícolas, atividade que de certa forma garante seu sustento e de 

sua família. CONSIDERAÇÕES FINAIS À beira de estrada muitas das vezes tornam-se um 

lugar de lutas e subsistência para os agricultores, além disso, os mesmos se sentem pertencentes 

a essas terras por produzir nelas há muitos anos.Com o modo de produção capitalista 

influenciando na intensificação do agronegócio tornou-se cada vez mais problemática a 

situação dos agricultores sem terras, visto que com essas estratégias utilizadas pelo capital os 

agricultores tiveram que se apropriar das terras devolutas pertencentes a união, para garantir o 

seu sustento e de sua família. Nesse sentindo o agronegócio provoca o fortalecimento das 

desigualdades sociais e territoriais ao mesmo tempo em que aumenta as lutas e os conflitos por 

terras. Diante desta consideração concluísse que a agricultura de beira de estrada é considerada 

como uma forma de resistência e de necessidade desenvolvida pelos produtores sem classe, 

essa alternativa desencadeada pelas famílias, principalmente da cidade de Anguera – Ba foram 

provocadas e influenciadas pelos grandes latifundiários que cada vez mais lucram e impulsiona 

a desigualdade social e territorial. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICASALVES, Renata 

Batista. Agropecuária de beira de estrada em Sergipe: um Estudo da BR 235. Dissertação 

(mestrado em Geografia) – Universidade Federal de Sergipe, 2015.MITIDIERO JUNIOR, 

Marco Antonio. Agricultura de beira de estrada ou agropecuária marginal ou, ainda, o 

campesinato espremido. Revista NERA, v. 16, n. 23, 2013.SOUZA, Ricardo Pereira. 

Agricultura de beira de estrada: estudo preliminar sobre práticas de agricultura na faixa de 

domínio da rodovia estadual PB 008–João Pessoa/distrito de Jacumã. 2014.IBGE. História 

Anguera Bahia. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/anguera/panorama>. 

Acessado em 09 de julho de 2019. 

 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

 
1092 

 

 

AS RELAÇÕES EXISTENTES ENTRE AS EMPRESAS DE COSMÉTICOS E AS 

COMUNIDADES NA AMAZÔNIA: UM ESTUDO DE CASO DA COMUNIDADE DE 

JAUARI, MUNICÍPIO DE MOJU - PA. 

 

Layse Fernanda de Castro Santos 

Resumo: 

 

Comumente, o tema de pesquisa aqui desenvolvido em suas perspectivas empíricas e teóricas 

é tipicamente interdisciplinar e pode ser posicionado na geografia humana contemporânea 

(regional, econômica e política) com um amplo campo na área ambiental. Originando-se de 

uma breve caracterização e reconstituição histórica sobre a Amazônia, e verificando, 

principalmente, sua evolução nas últimas décadas, o artigo centra o seu foco em questões 

debatidas na região e sobre a relação advinda das comunidades e empresas. Esse 

desenvolvimento contínuo se deu, dentre outros fatores, como decorrência da exigência 

crescente por produtos ambientais e sociais corretos. De acordo com Clay (1997), “no início, a 

comercialização era usualmente executada com o auxílio de organizações não governamentais. 

Com o tempo, no entanto, a comercialização passou a ocorrer por meio do estabelecimento de 

“parcerias” entre comunidades florestais e empresas”. Percebe-se que o interesse das empresas 

em estabelecer ligações foi de forma gradativa. A análise de ameaça ao meio ambiente 

desenvolveu novos métodos de ingressar ao meio. A aliança comunidade-empresa dentro da 

perspectiva do desenvolvimento sustentável é um fenômeno novo. Nasceu da observação de 

que setores individuais são incapazes de resolver as complexidades do desenvolvimento 

sustentável e baseiam-se na possibilidade de repartir riscos, além de agregar recursos e 

habilidades para o benefício mútuo e a sociedade como um todo. Diferem, portanto, de outras 

formas de parcerias como as de público-privadas, as quais geralmente se baseiam na 

transferência de responsabilidades e riscos de um setor a outro. (WALNER, 2003, p. 8).Pode-

se fazer uma análise temporal do surgimento do conceito de responsabilidade social das 

empresas até os dias atuais. Os primeiros estudos que tratam a responsabilidade social tiveram 

início nos Estados Unidos, no ano de 1950, e na Europa no ano de 1960. Os primeiros autores 
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que se manifestaram em trabalhos foram Charles Eliot (1906), Arthur Hakley (1907) e John 

Clarck (1916). Contudo, de acordo com o livro Responsibilities Of the Businessman de Howard 

Bowen “as declarações não receberam apoio, pois foram consideradas de cunho socialista. Foi, 

exclusivamente, no ano de 1953, nos Estados Unidos, que a temática obteve atenção e ganhou 

espaço. Na década de 70, manifestaram-se associações de profissionais interessados em estudar 

sobre o assunto”. Visto que as parcerias que foram existindo nessas últimas décadas, 

requereram um ambiente mais competitivo no mercado. A diversificação e ampliação 

demandaram pela transformação na organização dos diversos agentes envolvidos, e dessa 

forma, implantação de parcerias. Sobre essa abordagem, pergunta-se: Qual a relação feita entre 

as comunidades amazônicas e as empresas de cosméticos? Parcerias com comunidades 

representam, pelo menos em parte, também uma forma dinâmica de filantropia. O abarcamento 

em parcerias é até certo ponto, um método de gerenciamento de ameaças para reduzir problemas 

com regulamentos, expedições de oposição e boicotagem dos consumidores. Assim sendo, é 

uma forma de impedir impactos negativos nas vendas, no controle do mercado e no valor das 

ações (MORSELLO, 2004, p. 3).O artigo aqui proposto parte de uma pesquisa realizada na 

comunidade de Jauari que está inserida nesse cenário de relações com a Natura desde o ano de 

2007, fornecendo ativos para produção de sabonetes e óleos corporais. A Natura se enquadra 

ao ramo de produtos com recursos naturais desde o ano 2000 com a linha Ekos. Principalmente 

para fortalecer um modelo inovador na indústria de cosméticos, investigando a concepção de 

que o ser humano e a natureza são um só e que essa ligação deveria ser corroborada no cuidado 

com a beleza. Assim, a atenção pessoal estaria muito mais ligada à associação do ser humano 

com o meio ambiente. A Unidade Industrial de Benevides da Natura era responsável por cerca 

de 50% de todo fornecimento de óleos da biodiversidade para produtos da Natura e da massa 

base para sabonetes Ekos. A empresa começou a atuar em Benevides/PA no ano de 2006 e em 

2011 conseguiu instaurar relações com 15 comunidades fornecedoras, incluindo a de Jauari. 

Contudo, para que se pudesse chegar até as comunidades, precisou-se contar com apoio de 

parceiros locais que conheciam a região, tinham um contato prévio com as associações. Um 

desses parceiros foi a ONG Fase (Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional) 

que no ano de 2007 notaram que havia objetivos em comuns de desenvolvimento, emancipação 

e sustentabilidade (Natura Cosméticos S.A).Nessa perspectiva, pode-se perguntar: Como as 

comunidades estão inseridas no meio de venda e compra com as empresas? Será que elas são 
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ressarcidas de forma devida? Será que recebem amparos ambientais e sociais? Fazendo-se uma 

análise mais detalhada sobre essa relação empresa/comunidade âmbito colocada até aqui, 

percebe-se que vai mais além do qual já foi exposto. Ela se insere no contexto dos objetivos do 

milênio, no qual surgiu no ano de 2000 pelas Organizações das Nações Unidas com o objetivo 

de procurar formas de inserir a busca por oitos objetivos em agendas internacionais. No 7° 

objetivo “Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente” o objetivo é promover o 

desenvolvimento sustentável, reduzir a perda de diversidade biológica e reduzir pela metade, 

até 2015, a proporção da população sem acesso a água potável e esgotamento sanitário. São 

estabelecidas algumas metas para que se estabeleça o 7º objetivo: • Meta 9: Incorporar os 

princípios de desenvolvimento sustentável nas políticas públicas e programas nacionais e 

inverter a perda de recursos ambientais; • Meta 10: Reduzir à metade, até 2015, a proporção da 

população sem acesso permanente e sustentável à água potável e a saneamento básico;• Meta 

11: Até 2020, ter alcançado melhoria significativa na vida de pelo menos 100 milhões de 

habitantes vivendo em condições degradantes. Os Objetivos do Milênio têm o mérito de 

estabelecer as bases para uma discussão sobre os benefícios esperados de um desenvolvimento 

sustentável para a Amazônia brasileira. Porém, é necessário ampliar a divulgação e o debate 

sobre esses objetivos na Amazônia que até agora tem sido tratado de forma periférica. 

Esperamos que a publicação deste relatório possa contribuir para iniciar um ciclo mais amplo 

de debate sobre como avançar na implantação desses objetivos e metas na Amazônia 

(CELENTANO E VERÍSSIMO, 2007, p.41).A empresa chegou a Jauari e começou a exercer 

esse 7º objetivo. A comunidade passou a obter acesso a informações, transformando a vida da 

população ribeirinha. Ofereceu treinamento técnico para extração e o manejo dos recursos 

naturais, seja na conscientização ambiental, quanto na social das pessoas sobre a importância 

da manutenção da floresta e do desenvolvimento da comunidade. Trouxe projetos como acesso 

digital, água potável e um veículo aquático para atender as necessidades da comunidade. Vale-

se destacar que a intenção deste trabalho não é romantizar, tão pouco estarrecer essa relação 

feita, porém sim de mostrar o funcionamento e os objetivos que cada uma contém refletindo no 

contexto social, econômico e ambiental. O interesse em estudar essa ligação se vem devido a 

Amazônia ser o foco nos últimos anos. O objetivo desta exploração acadêmica é de 

compreender os benefícios, obstáculos e instigações entre as empresas de cosméticos e as 

comunidades amazônicas. Analisar qual o papel da Amazônia para as empresas e comunidades 
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concebendo se as parcerias entre ambas apresentam um modelo de desenvolvimento 

sustentável. A metodologia utilizada para a obtenção de dados expostos neste trabalho foi de 

caráter qualitativo e quantitativo do tipo estudo de caso, através de questionário semiaberto 

(verificar apêndice) de Jauari. Pesquisa documental feita em artigos, revistas, sites, entre outros, 

para que se pudesse compreender a relação feita da empresa e comunidade. Pesquisadores como 

Morsello (2004), Becker (2005), Celentano e Veríssimo (2007), entre outros, têm apresentado 

trabalhos bastante significativos nesta área. Foram dois dias dedicados à coleta de dados na 

comunidade de Jauari. Utilizando o transporte rodoviário (carro), fazendo o trajeto pelas 

comunidades: Caeté, África e Laranjituba, e a última Moju-Miri. Teve que se atravessar de 

Moju-Miri para Jauari utilizando o transporte hidroviário (barco) com cerca de 5 minutos para 

que se pudesse chegar à mesma. Para a localização, foi-se necessário o uso de GPS e mapa. A 

recepção da comunidade e disposição em ajudar foi de cunho chave para que se pudessem obter 

respostas. Surpreendeu ao retratar sobre a compreensão a respeito do desenvolvimento 

sustentável e a relação com a Natura sendo conjunta para o crescimento de ambas. A 

comunidade ribeirinha ainda precisa de muitos amparos partindo, principalmente, da prefeitura 

de Moju. Nesses termos, a pesquisa teve o propósito de alcançar a conexão que há entre as duas. 
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DOS “TEMPOS DE FARTURA” AOS “TEMPOS DE PRIVAÇÃO”: NARRATIVAS 

DAS R-EXISTÊNCIAS DO SER RIBEIRINHO NO BAIXO RIO SÃO FRANCISCO 

 

Cícero Bezerra da Silva 

Resumo: 

 

A construção de usinas hidroelétricas no Brasil tem sido a causa de drásticas transformações 

territoriais, evolvendo as dimensões ambientais, socioeconômicas e culturais nas áreas onde são 

implantadas. Esses empreendimentos, de modo geral, são construídos levando em consideração 

o discurso da “modernidade”, do novo e revelam a necessidade de expansão dos interesses do 

capital no espaço mediado pelo papel do Estado (CARMO, 2013; NASCIMENTO; ROSA, 

2016). Neste processo, os recursos da natureza são, portanto, mercantilizados, água e terra 

passam a ser enxergados apernas pelo ideário de mercado. Ainda assim, a implantação desses 

empreendimentos ocorre quase sempre de forma unilateral, ou seja, não levam em consideração 

as relações sociais que historicamente se estabeleceram no espaço e que são reveladoras de 

modos de vida específicos em que o “ciclo da vida” cotidiana está associado ao ciclo das águas. 

É nesse contexto que estamos tratando, portanto, de um modelo de apropriação onde “a relação 

homem (mulher) se apresenta como algo externo à natureza, capaz de designar preço (e não 

uso) a todas as condições materiais da existência humana”. (NASCIMENTO; MENDONÇA, 

2012, p. 02). A expropriação das comunidades ribeirinhas e tradicionais, de camponeses e a 

inundação de extensas áreas de terras são, por exemplo, algumas das consequências desse 

processo de apropriação. Além disso, é fundamental evidenciar que os laços afetivos, de 

pertencimento e as relações identitárias e culturais que significam a vida desses povos são 

violentamente afetadas, seja pela desterritorialização ou, de outro modo, pela inserção de 

elementos na paisagem local que são alheios a realidade. Esses danos/impactos já foram 

revelados por diversas análises como aquelas apresentadas pela Comissão Mundial de 

Barragens (CMBs, 2003) e pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB, 2004a; 2004b; 

2003). Mediante esse contexto, o artigo tem como objetivo apresentar os danos de ordem 

socioeconômicas e culturais que moldam a vida dos ribeirinhos no baixo rio São Francisco, 

localizados a jusante do lago da usina hidroelétrica de Xingó, entre os estados de Alagoas e 
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Sergipe. Para isso, utilizamo-nos das narrativas dos ribeirinhos, pois estas são reveladoras das 

formas de r-existências e das transformações ocorridas no espaço em decorrência da 

operacionalização da referida barragem em 1994. Como procedimentos metodológicos estamos 

aportados na pesquisa de abordagem qualitativa em que buscamos valorizar as narrativas e a 

percepção de quem vive e experiencia a realidade. Como instrumentais de investigação, 

realizamos sete jornadas de campo entre outubro de 2018 e junho de 2019, bem como a 

aplicação de entrevistas semiestruturada e observação não participante. Levando em 

consideração a escala do fenômeno buscamos, para fins de representação, uma aproximação 

com os povoados, comunidades e sedes municipais que margeiam o baixo rio São Francisco e 

que estão inseridos no domínio das terras semiáridas. No estado de Sergipe percorremos os 

municípios de Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Gararu e Nossa 

Senhora de Lourdes. Em Alagoas detemo-nos aos municípios de Piranhas, Pão de Açúcar, Belo 

Monte e Traipu. A escolha dos sujeitos componentes da amostra da pesquisa se deu pela 

amostragem de variedades de tipos (TURATO, 2003), caracterizada por ser de livre escolha e 

acompanhada de uma justificativa que caracterize todos os componentes. No caso específico, a 

característica-chave foi à vivência com o rio. Em ordem cronológica, a primeira usina 

construída no rio São Francisco e a entrar em operação foi a usina Paulo Afonso I, no ano de 

1955; em seguida, Três Marias, em 1963; Paulo Afonso II, no ano de 1965; e Paulo Afonso III, 

em 1968. No período subsequente, houve a inauguração da usina Apolônio Sales (Moxotó) e 

Sobradinho, ambas entraram em operação em 1978; Paulo Afonso IV, em 1980; Itaparica e 

Xingó, nos anos de 1988 e 1994, respectivamente. Vargas (1999), Vieira (2004), Fontes (2011) 

e Pfau (2011) enfatizam as consequências políticas, geográficas e socioculturais dessas 

barragens e traduzem essas consequências, sobretudo pelo controle definitivo da vasão das 

águas sanfranciscanas em detrimento da geração de energia elétrica. Essas barragens 

“afundaram cidades, igrejas e sítios arqueológicos, desapropriaram índios, quilombolas e 

vazanteiros, mexeram nas tradições e cultura dos ribeirinhos”. Acerca do baixo curso, Fontes 

(2011, p. 43) avalia que a “construção da barragem de Xingó representou o marco definitivo 

em relação ao controle do homem sobre o comportamento do seguimento do sistema fluvial 

situado a jusante dessa barragem”. O controle definitivo da vasão do rio São Francisco pelas 

grandes barragens influenciou de maneira significativa os modos de vida das populações 

ribeirinhas, que já não mais dispunham das enchentes periódicas que traziam fertilidade às 

várzeas e lagoas amplamente ocupadas pela cultura arroz. Ocorria, assim, o declínio de um 
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modelo econômico singular, com alterações também no sistema de transporte fluvial, que 

passou a funcionar de maneira deficitária dada as condições de vasão e assoreamento causado 

pelo acúmulo de sedimentos. Esse cenário é revelado pelas narrativas do ribeirinho, em que as 

lembranças dos chamados “tempos de fatura” - período que antecede a construção da barragem 

de Xingó – é relatada com angustia e se revela no processo de ressignificação do ser ribeirinho 

e do estar no rio. O cotidiano é, pois, o “tempo de privação”, em que a pesca e a navegação se 

faz de maneira deficitária. O ribeirinho, e que assim se fazem questão de serem denominados, 

buscam formas alternativas de sobrevivência no/do rio, de resistência, de existência. O “vazio” 

do rio espelha a dependência do assistencialismo, dos povoados e comunidades pouco habitadas 

em razão da difícil sobrevivência e da tendente migração potencial de jovens filhos de 

pescadores que já não mais enxergam como possível a vida no rio. Assim, o “Rio da Integração 

Nacional” e das potenciardes tornou-se o rio dos limites e da escassez. 
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A COLONIALIDADE DO SABER NA POLÍTICA AMBIENTAL BRASILEIRA: A 

IMPORTÂNCIA DA MOBILIZAÇÃO DE IDENTIDADES NA LUTA PELO 

TERRITÓRIO NA ILHA GRANDE (RJ) 

Johana Maiy Alecrim Alves Gomes1 

 

Resumo 
O recorte espacial deste trabalho é a Ilha Grande, distrito do município de Angra dos Reis, no sul do estado do Rio 
de Janeiro, que é uma grande área protegida, uma vez que toda a Ilha está inserida em unidades de conservação, 
de diferentes categorias. O objetivo da pesquisa é analisar o papel da mobilização de identidades na luta pelo 
território inserida nos conflitos ambientais que acontecem na Ilha Grande, a partir da premissa de que política 
ambiental brasileira, importada do modelo norte-americano, é resultado da colonialidade do saber. Quanto aos 
caminhos metodológicos, foi realizada pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo.  

Palavras-chave: Identidade; Território; Caiçara 

  

I. Introdução 

 

A Ilha Grande, recorte espacial do presente trabalho, é a maior ilha do estado do Rio de 

Janeiro, sendo distrito do município de Angra dos Reis, no sul do estado. Toda a Ilha está 

inserida em unidades de conservação, de diferentes categorias, como podemos observar na 

Figura 1, e sua dinâmica é diretamente influenciada por essas áreas preservadas. Diferentes 

conflitos ambientais acontecem na Ilha, em função da diversidade de atores envolvidos com 

interesses muitas vezes antagônicos, além da sobreposição de esferas de gestão: as unidades de 

conservação são geridas pelo Estado, a partir do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), 

enquanto o turismo é regulamentado pela prefeitura de Angra dos Reis junto à iniciativa 

privada. Em meio a esse cenário conflituoso, a identidade caiçara foi mobilizada em diferentes 

momentos e foi fundamental na defesa do interesse coletivo dessas populações frente a decisões 

governamentais e também frente ao avanço da iniciativa privada e seus interesses particulares. 

O objetivo da pesquisa é analisar o papel da mobilização de identidades na luta pelo território 

inserida nos conflitos ambientais que acontecem na Ilha Grande, a partir da premissa de que 

política ambiental brasileira, importada do modelo norte-americano, é resultado da 

colonialidade do saber que muitas vezes impede análises e deliberações democráticas acerca 

dos conflitos inseridos na realidade latino-americana. Quanto aos caminhos metodológicos, foi 

 
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense (UFF), linha de pesquisa 
Ordenamento Territorial Urbano Regional, campo temático Território, Política e Movimentos Sociais.  
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realizada pesquisa bibliográfica acerca das temáticas abordadas, como a questão da proteção 

ambiental e populações tradicionais (Diegues, 1996) e também a discussão sobre território e 

identidade (Haesbaert 1999, 2002 e 2014 e Cruz, 2007) e colonialidade (Santos, 2009, Quijano, 

2009, Porto-Gonçalves, 2005, Lander, 2005), além de pesquisa documental centrada na seleção, 

revisão e análise de legislação, planos de manejo e jornais locais, e também pesquisas de campo 

realizadas entre 2016 e 2019 nas quais foram realizadas entrevistas abertas e semiestruturadas.   

Figura 1:Unidades de Conservação da Ilha Grande 

 

Fonte: NEPPT UERJ 2016 
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II. A instrumentalização da natureza na Ilha Grande: uma breve trajetória 

 

Toda a dinâmica da Ilha passa a ser afetada a partir da década de 1970, em função da 

chegada da legislação ambiental e da abertura de um trecho da BR-101 conhecido como Rio-

Santos. A Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) surge na década de 1960 e já em 1970 

realizou o Plano de Aproveitamento Turístico (Projeto Turis), que reordenava o litoral sul-

fluminense para estabelecimento do turismo e era um dos primeiros projetos turísticos 

realizados no Brasil. Junto a esse processo surgem as primeiras áreas protegidas da Região da 

Costa Verde. Através do Decreto Estadual Nº15.273, em 26 de junho de 1971 é criado o Parque 

Estadual da Ilha Grande (PEIG), e em 1982 a Área de Proteção Ambiental de Tamoios (APA 

TAMOIOS) foi estabelecida pelo Decreto Lei n 9.452. Por se tratar de um ambiente insular de 

mais difícil acesso e também em função do presídio Instituto Penal Cândido Mendes, o turismo 

chega na Ilha Grande em ritmo mais lento quando comparado ao restante da região. Gomes 

(2006, p.248) afirma que o fim do presídio, em 1994, marca por definitivo a entrada dos 

discursos ambientalistas na Ilha, prevalecendo o discurso preservacionista, representado pelos 

órgãos ambientais e fundamentado no saber técnico, voltado para criação de leis gerais que a 

sociedade deve adotar, “impondo ao homem um modelo de relação com a natureza baseado nas 

leis da Ecologia e Economia, (…) e são subestimados os saberes locais e seus sistemas de 

manejo do ambiente.” (GOMES, 2006, p. 249). O autor revela que moradores mais antigos 

reagem com estranheza a legislação ambiental, que entendem como uma regulamentação 

injusta imposta pelos órgãos ambientais aos nativos. Os conflitos são frequentes: retirada de 

areia da praia para construções pequenas ou certos tipos de cultivo passam a ser proibidos.  

Em síntese, a partir da década de 1970 a dinâmica espacial da Ilha Grande passa a ser 

determinada por essas duas atividades: a proteção ambiental e o turismo. Diversas práticas 

tradicionais foram interrompidas em função dessa alteração: a legislação ambiental por vezes 

impediu determinadas práticas, e a entrada do turismo também fez com que diversos núcleos 

populacionais direcionassem suas atividades econômicas para esse setor. Segundo Catão (2005, 

p.1), a inserção da Ilha no contexto de áreas protegidas foi responsável pela requalificação do 

local como lugar de gestão do meio ambiente. Atualmente, o órgão gestor das unidades de 

conservação no estado do Rio de Janeiro é o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), e, por 

outro lado, a gestão turística na Ilha é majoritariamente de instância municipal e privada, através 

da autarquia Fundação de Turismo de Angra dos Reis (TurisAngra). Verifica-se, portanto, a 
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interferência e sobreposição de diferentes instâncias de poder institucional. Prado (2003, p. 6) 

indica que “há uma clara disputa dos atores presentes - moradores, frequentadores, ONGs 

ambientalistas, órgãos públicos ambientais - em torno de uma mobilização para “salvar a ilha”, 

onde as diferenças ficam por conta de salvar por quê, para quê, para quem”. A autora também 

diz que “estamos diante de dois códigos de relacionamento com a natureza: o tradicional local 

e o da ideologia ambientalista de proteção” (2006, p. 277). Há então o surgimento — ou 

acirramento — de uma disputa de racionalidades. Porto-Gonçalves (1989, p.37) aponta que 

cada sociedade cria um determinado conceito de natureza a medida em que cria e institui as 

suas relações sociais, e de diferentes lugares sociais surgem práticas e discursos ecológicos 

contraditórios entre si. O autor também faz o questionamento: “(...) se todos falam em defesa 

do meio ambiente por que as práticas vigentes são contraditórias? ” (PORTO-GOLÇALVES, 

1989, p.17). 

 

III. A Política Ambiental desde o norte e as Identidades Territoriais 

 

O termo caiçara é trabalhado por diferentes autores, sendo Diegues (2005) aquele a se 

referir aos caiçaras como um grupo pertencente ao litoral dos Estados do Paraná, São Paulo e 

Rio de Janeiro que foi adquirindo um modo de vida bem particular de ser, com o 

desenvolvimento de suas técnicas em função da combinação de suas origens com a natureza 

local, a partir de um isolamento que “propiciou, ao mesmo tempo, sua independência e sua 

afirmação cultural e econômica” (Diegues, 2005, p. 22-23). É evidente que a definição do autor 

não representa a totalidade dos grupos caiçaras, que são plurais, e hoje apresentam alterações 

em suas práticas em função de motivos diversos, mas seu trabalho pode oferecer um caminho 

para que pensemos a realidade. Para evidenciar brevemente a importância da mobilização da 

identidade caiçara na luta pelo território, se faz necessário apontar dois processos já 

mencionados que acontecem na Ilha a partir da década de 1970: a entrada massiva do turismo 

e a chegada da legislação ambiental. Diegues (1996, p. 37) já nos mostrou que o modelo de 

áreas preservadas adotado pelo Brasil foi importado de um modelo norte-americano, que cria 

uma dicotomia entre "povos" e "parques”, um modelo com efeito devastador sobre as 

populações tradicionais de pescadores, extrativistas e populações indígenas, que possuem uma 

diferente relação com a natureza (Diegues, 1996, p.39).   
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Existe longa bibliografia acerca da importação da política ambiental norte-americana 

pelo Brasil (Diegues, 1996 e Vallejo 2005), e entendemos aqui que esta é consequência da 

colonialidade do saber. Como nos aponta Santos (2009, p.10), a colonialidade da América 

Latina não foi somente política, mas também epistemológica, na qual houve a supressão de 

conhecimentos locais, assim como também nos aponta Quijano (2009, p. 111), afirmando que 

as sociedades colonizadas foram despojadas de seu saber. Porto Gonçalves (2005, p. 3) afirma: 

“há um legado epistemológico do eurocentrismo que nos impede de compreender o mundo a 

partir do próprio mundo em que vivemos e das epistemes que lhes são próprias.” A importação 

do modelo norte-americano de proteção ambiental faz parte da importação de diversos 

conhecimentos e modos de fazer, agir e pensar que fazem parte da colonialidade do saber. A 

adoção de modelos eurocêntricos e anglocêntricos de áreas protegidas, estudos de impacto 

ambiental e legislações diversas faz parte do aspecto moderno colonial que direciona a 

supressão de conhecimentos próprios, conhecimentos sobre nossas especificidades locais. Além 

disso, a própria separação “povo x parque” apontada por Diegues é uma consequência da 

tradição moderno colonial que separa natureza e ser-humano. Santos (1988, p.49) pensa que a 

racionalidade moderna, enquanto um paradigma que se estende às ciências sociais a partir do 

século XIX, cria uma ruptura entre natureza e ser humano, e Lander (2005, p.9) afirma que a 

primeira separação da tradição ocidental, que tem origem religiosa, é a separação entre o 

sagrado, o humano e a natureza. Podemos dizer então que a política ambiental brasileira, 

sobretudo no que diz respeito as unidades de conservação de proteção integral, é também 

fundamentada na separação ser-humano e natureza, o que gerou diversos conflitos com 

populações tradicionais já amplamente discutidos pela literatura científica e também pelos 

movimentos sociais.  A escolha dos dispositivos legais e das redações legislativas revela um 

caráter moderno colonial, e pouca reflexão acerca das realidades brasileiras. É uma política 

ambiental desde o norte, para o sul.  

Antes da chegada da legislação ambiental, os sujeitos não precisavam definir-se como 

caiçaras na Ilha Grande, segundo Catão (2014, p.10). A autora diz que apenas após a criação da 

Reserva Biológica Praia do Sul em 1981 e a também com a chegada dos turistas é que foi 

necessária a afirmação da identidade caiçara por parte dos moradores da Ilha. Segundo a autora 

(2014, p.88) “a identidade caiçara torna-se importante, então, ao reafirmar o direito ao lugar, 

principalmente perante as leis ambientais. ” No ano de 2014, o Parque Estadual Marinho do 

Aventureiro foi recategorizado em Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro. 
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Uma unidade de conservação de proteção ambiental que impedia as práticas caiçaras e até a 

presença dessas populações foi substituída por uma de uso sustentável, mais permissiva, e a 

identidade caiçara foi importante como instrumento de reafirmação do direito político ao 

território. Um ano após essa recategorização, a Lei n° 7.061/2015 tornou possível o 

estabelecimento de Parcerias Público Privadas (PPP) para a gestão de unidades de conservação 

estaduais no Rio de Janeiro, e a Ilha Grande foi escolhida como projeto piloto, e para enfrentar 

esse processo pouco transparente, a população da Ilha se organizou através do Fórum Contra a 

Privatização da Baía da Ilha Grande, uma entidade criada a partir do associativismo da 

sociedade civil dentro do contexto de um conflito ambiental, no qual o modo de apropriação e 

uso da população residente seria alterado pela entrada de uma empresa privada. Uma das 

estratégias de enfrentamento mais importantes para a interrupção — ainda que temporária — 

do projeto de PPP foi a mobilização de identidades caiçaras. Haesbaert (2014, p. 62), ao discutir 

a questão de populações tradicionais, aponta que o reconhecimento do direito ao território 

através da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (BRASIL, 2007) fez com que muitos grupos redescobrissem e reconstruíssem suas 

identidades, como uma forma de empoderamento e mobilização. É notável o papel central dessa 

mobilização na busca por uma efetiva participação nos processos decisórios que permeiam a 

Ilha, na busca por uma sociedade mais democrática, especialmente no contexto político que 

atravessa o país. Um descrédito direcionado às unidades de conservação e órgãos ambientais 

pode favorecer o discurso neoliberal, facilitando a entrada de um turismo representado por 

grandes empresas, segregador de populações tradicionais hoje envolvidas com turismo de base 

comunitária2.  

Pretendo aqui discutir a ideia de identidade com base em Cruz (2007) para poder pensar 

as questões que motivam este trabalho. Entendo, então, assim como Cruz (2007), a identidade 

enquanto uma construção histórica de significados que acaba por direcionar a identificação de 

um grupo. Assim, se é uma construção histórica, não há essencialismos no conceito de 

identidade, e sim dinamicidade e multiplicidade: as identidades não são fixadas e terminadas, e 

 
2 Segundo o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBIO), o turismo de base comunitária é um modelo de 
gestão da visitação protagonizado pela comunidade, gerando benefícios coletivos, promovendo a vivência 
intercultural, a qualidade de vida, a valorização da história e da cultura dessas populações, bem 
como a utilização sustentável para fins recreativos e educativos, dos recursos da Unidade de Conservação. Retirado 
de (acesso em 09 set 2019): 
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/turismo_de_base_comunitaria_em_uc
_2017.pdf..   
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sim abertas, em processo, em mudança e transformação.  Os vínculos de pertencimento, 

segundo Cruz (2007) podem existir em função das tradições, mas também pelas estratégias de 

rumos, rotas e projetos. As identidades são construídas pela diferença, e, sendo assim, são 

sempre relacionais. O caiçara é caiçara, então, porque existe aquele que não é caiçara, e, 

portanto, a identidade não é auto referenciada, sendo impossível entender a identidade de um 

grupo dentro de um contexto único, apenas com base em seu modo de vida.  Além disso, as 

identidades não são puramente subjetivas nem tampouco puramente materiais. A identidade é, 

de fato, uma construção social de representação influenciada por um contexto social material, 

que por sua vez sofre interferências das representações.   

 A afirmação da identidade é uma luta em busca do reconhecimento social da diferença, 

necessária para a manutenção das especificidades de certos grupos (Cruz, 2007, p.7), o que 

evidencia uma disputa estratégica de poder. As identidades estão em um campo de disputa e de 

batalha, com significados sendo construídos a partir das estratégias de determinamos grupos, 

elas são produtos de lutas sociais e políticas e também produzem lutas sociais e políticas. O 

campo de batalha da construção das identidades é um campo de batalha por recursos materiais 

e simbólicos, e pode subverter relações de poder hegemônicas, a medida em que para além de 

identidades hegemônicas há aquelas dos sujeitos subalternizados que constantemente assombra 

as primeiras. 

 Haesbaert (1999, p.170) aponta para a urgência da necessidade de defender o direito à 

diferença, discutindo o conceito de identidades territoriais. Para o autor, identidades sociais que 

são fundamentalmente definidas através do território são identidades territoriais. Quando o 

espaço geográfico é parte fundamental dos processos de identificação territorial e os grupos 

sociais desenvolvem relações de apropriação, no campo das ideias e da realidade concreta, com 

esses espaços, há a formação de identidades territoriais. As ideias de Cruz (2007) já 

apresentadas dialogam com as ideias de Haesbaert (1999), que também entende as identidades 

como relacionais, formadas a partir do embate, diálogo ou conflito com o Outro (Haesbaert, 

1999, p. 175). As identidades legitimam um existir social que tem como fundamental a 

percepção da diferença. Não há, segundo o autor, territórios sem valoração simbólica por parte 

de seus habitantes, e assim criamos símbolos a partir de relações carregadas de subjetividade, 

símbolos estes que podem ter um recorte geográfico, o território, como um referente concreto. 

As identidades territoriais são, portanto, as identidades em que os aspectos fundamentais de 

suas existências estão na referência a um território, as identidades em que o referencial 
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simbólico parte do território (Haesbaert, 1999, p.178).  Após essa breve discussão, pretendo 

apresentar os casos do Aventureiro e de Palmas, nos quais observo identidades territoriais que 

surgem e são mobilizadas partir da Praia, da Ilha, da diferença, do outro, do símbolo, do 

material, do conflito, da estratégia e do enfrentamento. 

 

IV. O Aventureiro e A Praia Grande de Palmas  

 

A Vila do Aventureiro está localizada no litoral sudoeste da Ilha Grande, tendo acesso 

através do mar ou por uma trilha extremamente íngreme. Em função da dificuldade da trilha e 

da frequente inviabilidade do acesso ao mar em função de condições atmosféricas e oceânicas, 

recebeu o nome de Aventureiro. A principal atividade econômica foi a pesca, e hoje é, 

sobretudo, fundamentada no turismo.  

 Em 1981 a população do Aventureiro passou a viver na ilegalidade, pois nesse ano foi 

criada a Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul (RBPS) através do Decreto Estadual N° 

4.974, em 02 de dezembro de 1981, com sede Vila do Aventureiro. É uma unidade de 

conservação de proteção integral que não permite visitação, em sua área só é permitida a 

pesquisa científica e também atividades educacionais, quando autorizadas pelo INEA. Na 

RBPS são encontrados cinco ecossistemas naturais: manguezal, laguna, restinga, costões 

rochosos e matas de encosta, e a unidade de conservação foi criada com a finalidade de 

preservar esses ecossistemas, sob rigoroso controle do governo do estado.  É a única reserva do 

estado do Rio de Janeiro que conta com todos os ecossistemas litorâneos, além de uma rica 

fauna. A unidade de conservação integral proibia habitação humana, o que faz ter início um 

conflito ambiental, que, segundo Acselrad, são aqueles 

envolvendo grupos sociais com modos diferenciados de apropriação, uso e 
significação do território, tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem a 
continuidade das formas sociais de apropriação do meio que desenvolvem ameaçada 
por impactos indesejáveis (…) decorrentes do exercício das práticas de outros grupos. 
(ACSELRAD, 2004, p. 26) 

 

 Quando a população do Aventureiro tem a continuidade de seus modos de apropriação 

impedida pelo Estado a partir da criação de uma área protegida com caráter restritivo, há um 

conflito ambiental. Nove anos depois da criação da RBPS surge o Parque Estadual Marinho do 

Aventureiro, PEMA, adjacente à Reserva Biológica da Praia de Sul com seus limites 
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compreendendo toda a área de costeira e das praias. O Parque mantém o caráter proibicionista 

da RBPS, permitindo atividade turística e recreativa, mas impedindo e proibindo atividades de 

pesca e extrativismo. Sendo assim, o Parque impede a continuidade de toda a apropriação 

material e simbólica da praia pela população do Aventureiro, que vivia da pesca e necessitava 

do extrativismo para a construção de suas casas e utensílios.  

Em 2000 foi criada a Associação de Moradores e Amigos do Aventureiro (AMAV) na 

tentativa de obter protagonismo frente as decisões governamentais. A associação assume 

indiretamente a gestão do turismo na praia, enquanto eram frequentes os conflitos entre Polícia 

Militar e os campings, o que era agravado pela situação de ilegalidade da população moradora. 

O Aventureiro era então o único povoado da Ilha que tinha turismo exclusivamente de campings 

(Silva, 2016, p.9), e com a proibição da pesca, o turismo passou a ser a principal fonte de renda 

dos moradores, e mesmo assim esses campings eram proibidos pela Polícia Militar 

frequentemente. Em 2006, a associação de moradores, junto a outras experiências de 

associativismo já existentes na Ilha Grande, acionou o Ministério Público na tentativa de 

pressionar a efetivação de estudos que solucionassem a situação da ilegalidade, o que resultou 

em um termo de compromisso entre a Prefeitura de Angra dos Reis, o governo do estado do 

Rio de Janeiro e a Associação de Moradores e Amigos do Aventureiro (AMAV), permitindo 

então o funcionamento dos campings. Em 2008 há, finalmente, o início do processo de retirada 

do Aventureiro dos limites da RBPS, a partir de reuniões entre o Instituto Estadual do Ambiente 

(INEA) com a população local, em busca da criação de uma Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável (RDS). Em 2014 ela é enfim criada, a partir da Lei nº 6793/14, do estado do Rio de 

Janeiro, que alterou os limites Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul e extinguiu o Parque 

Estadual Marinho do Aventureiro, que foi recategorizado em RDS, uma unidade de 

conservação do tipo uso sustentável, que, por fim, regularizou a situação dos moradores do 

Aventureiro. De acordo com o SNUC (2000), a Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma 

“área natural onde vivem populações tradicionais que se baseiam em sistemas sustentáveis de 

exploração de recursos naturais”, que, enfim, permite a ocupação e habitação. Fica evidente 

que durante 33 anos a população estava inserida em um contexto de conflito que fez com que a 

mobilização de identidades fosse necessária. Ao se afirmar enquanto caiçaras e, portanto, 

população tradicional, o povo do Aventureiro conquistou a legitimidade da sua existência na 

Praia do Aventureiro, porque enquanto caiçaras possuem o direito de existir dentro dos limites 

da RDS. Assim como apontado anteriormente, identidades são também representações 
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construídas a partir de contextos materiais que exigem estratégias de mobilização. A identidade 

é relacional na medida em que ela existe a partir da diferença e do embate com o outro. O outro, 

nesse caso, o Estado. 

Já a Praia Grande de Palmas está localizada na Enseada de Palmas, no nordeste da Ilha 

Grande, e também tem suas atividades voltadas para o turismo. Diferentemente de Aventureiro, 

Palmas nunca esteve inserida em uma unidade de conservação de proteção integral, apenas de 

uso sustentável, no caso, a Área de Proteção Tamoios (APA TAMOIOS), que é uma unidade 

de conservação de uso sustentável criada, segundo o INEA, com o objetivo de garantir a 

proteção do ambiente natural da região. Toda a área territorial da Ilha Grande está inserida na 

APA Tamoios e a administração da APA hoje está sob gestão do INEA - Instituto Estadual do 

Ambiente. Por ser uma unidade de conservação de uso sustentável, de acordo com o SNUC 

(2000), é consentida a ocupação humana e visitação caso exista a garantia de manutenção dos 

aspectos naturais da área.  

 

Figura 2: Casa de pau-a-pique da Praia Grande de Palmas 

 
Fonte: Autora (2019) 

 

 Entre os trabalhos de campo realizados entre 2016 e 2019 para a pesquisa que envolve 

a investigação sobre o papel das áreas protegidas no ordenamento da Ilha Grande, algumas 

entrevistas semiestruturadas e abertas foram realizadas na Praia Grande de Palmas. Em uma 

entrevista realizada com a liderança da Associação de Moradores (AMEPalmas), foi 

evidenciado que os moradores não costumam se identificar como caiçaras. Possuem o mesmo 

histórico do Aventureiro: até 1970 a principal atividade era a pesca, e hoje é o turismo. Nas 

conversas durante os campos é comum ouvir histórias sobre avós que trabalhavam 
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exclusivamente na roça, que não precisavam buscar nada no continente, e de avôs pescadores. 

E, nessas histórias, quase nenhuma menção a palavra caiçara. Além das histórias, as casas de 

pau a pique materializam no espaço uma simbologia que costuma ser atribuída aos caiçaras. A 

população de Palmas não está e nunca esteve sob a ilegalidade, e, portanto, a construção e 

mobilização dessa identidade perante ao Estado não foi necessária como no Aventureiro. 

Porém, há um processo em curso atualmente em que moradores que trabalham com turismo 

costumam expor “quartos caiçaras” em anúncios de pousadas, assim como “restaurantes 

caiçaras” nas redes sociais. Portanto, a identidade começa a ser mobilizada hoje na Praia Grande 

de Palmas, sobretudo como uma estratégia comercial. Haesbaert (1999, p. 180) aponta que a 

identidade, enquanto uma escolha, tem sua importância fundamentada na sua eficácia. A 

população de Palmas, apesar de não estar sob a ilegalidade decorrente de uma unidade de 

conservação restritiva, teve suas atividades de pesca substituídas pelo turismo, mas está 

localizada em uma posição geográfica que a coloca fora da rota dos principais passeios 

turísticos da Ilha, o que torna necessário encontrar maneiras de fomentar a atividade e atrair 

turistas.  Percebemos então, novamente, a identidade como uma estratégia para manutenção da 

existência (material e simbólica) dessas pessoas.  

 

V. Conclusões 

As relações que diferentes grupos sociais e instituições desenvolvem com os espaços 

são investigadas por pesquisadores de diversas áreas, especialmente pela Geografia. Os 

conflitos ambientais relacionados à ocupação de áreas protegidas são resultantes das relações 

de disputa estabelecidas por diferentes atores sociais, o que culmina em disputas pelo controle 

e também pelo relacionamento com o território. Sendo assim, dentro do contexto dos conflitos 

ambientais, percebemos que nas unidades de conservação e entornos existem diferentes grupos 

sociais que estabelecem distintas mediações espaciais na efetivação de suas relações com 

determinado espaço. Diferentes grupos se territorializam através de processos de caráter 

simbólico ou funcional nas relações que têm com seus espaços, sempre dependendo das 

estratégias de poder em jogo, e “não é preciso dizer que são muitos os potenciais conflitos a se 

desdobrar dentro desse jogo de territorialidades” (Haesbaert, 2002, p.96).  Os conflitos 

ambientais existem como consequência desse jogo de territorialidades explicitado por 

Haesbaert. Existe uma longa bibliografia a respeito dos conflitos ambientais que toma como 
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necessária a introdução da natureza no campo de análise dos conflitos sociais, como aponta 

Henri Acselrad: 

Vista a complexidade do quadro que se afigura na reordenação contemporânea dos 
mecanismos de regulação dos recursos ambientais a nível mundial, coloca-se, tanto 
para pesquisadores como para formuladores de políticas, o desafio de encontrar 
instrumentos de análise apropriados ao entendimento desta rede intrincada de 
processos sócio-ecológicos e políticos que põem, inelutavelmente, a natureza no 
interior do campo dos conflitos sociais. (ACSELRAD, 2004, p.9) 

 

Os conflitos ambientais envolvem então grupos sociais que se territorializam de formas 

diferenciadas. O que observamos no contexto da grande área protegida Ilha Grande é um 

exemplo desse tipo de conflito, no qual populações tradicionais e moradores mais recentes 

sofrem interferência de uma territorialidade institucional – INEA – e também a partir da esfera 

privada – empresas do ramo do turismo.   

Segundo Haesbaert, o surgimento do Estado foi responsável pela divisão da terra a partir 

da organização administrativa, residencial e fundiária, e, na medida em que o Estado fixa os 

homens a determinada terra, acaba organizando seus corpos, sendo uma entidade que destrói 

territorialidades previamente existentes e funda novas (2004, p. 199). Partindo desse 

pressuposto, podemos entender que as sociedades tradicionais da Ilha Grande tiveram suas 

territorialidades deturpadas pelo órgão ambiental que representa a atuação do Estado, que por 

sua vez fundou novas territorialidades na localidade. A discussão sobre a política ambiental é 

necessária uma vez que as interferências propostas pelo Estado acontecem a partir das unidades 

de conservação, como decretos de zoneamento para a APA Tamoios que aumentariam a rede 

hoteleira, ou estabelecimento de Zonas de Interesse Turístico, ou até, mais recentemente, 

projetos de privatização do Parque Estadual que limitaria o acesso à Ilha.  

O avanço da gestão privada em unidades de conservação3  e o crescimento do discurso 

neoliberal4 privatizador e antiambientalista é uma ameaça à preservação social, cultural e 

também ambiental. Como já foi discutido, a desconfiança e o desprestígio direcionado às 

 
3 No ano de 2015 foi apresentada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) a Lei 
n°7.061/2015, que torna possível o estabelecimento de Parcerias Público Privadas para a gestão de unidades de 
conservação estaduais, e a Ilha Grande foi escolhida como projeto piloto. A nível nacional, outros parques foram 
colocados para concessão, como o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, e leis da mesma natureza foram 
aprovadas na Assembleia Legislativa de São Paulo, que também concedeu diversos parques. 
4 SATRIANO, N. e COELHO, H. Bolsonaro diz querer fazer de Angra dos Reis, no RJ, uma 'nova Cancún'. O 
Globo, Rio de Janeiro. 08/05/2019. https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/05/08/bolsonaro-diz-
querer-fazer-de-angra-dos-reis-no-rj-uma-nova-cancun.ghtml 
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unidades de conservação em função dos conflitos apresentados ao longo do trabalho podem 

favorecer a fácil entrada de um turismo empresarial para substituir o turismo de base local, com 

consequente reordenação do espaço, encarecimento do solo, aumento do custo de vida, e 

possível expulsão da população que reside há séculos na Ilha. Dessa forma, a mobilização da 

identidade caiçara é uma importante estratégia política na medida em que populações 

tradicionais contam com dispositivos legais que colaboram para a manutenção do seu direito à 

terra. Além disso, e sobretudo por isso, a identidade pode existir também enquanto estratégia 

de estreitamento de laços entre a comunidade local, o que reforça o poder de enfrentamento ao 

processo de neoliberalização da natureza em curso a nível mundial e nacional. No Brasil, 

autores como Penna-Firme (2015) e Souza (2018) vem discutindo a apropriação do discurso 

ambientalista como forma de instrumentalização da natureza para fins de exercício do poder. O 

aumento significativo de gestão privada em áreas protegidas no Brasil torna necessário inserir 

a dimensão política da questão ambiental nos debates, discutir sobre quais intencionalidades 

estão por trás dos discursos conservacionistas. A dicotomia entre povos e parques tão discutida 

por Diegues (1996) se reflete em diversos casos no contexto brasileiro no conflito entre 

unidades de conservação e populações tradicionais, e no contexto político que atravessamos é 

perceptível o aprofundamento de problemas não tão novos assim. Essa dicotomia, consequência 

da separação moderno-colonial entre ser-humano e natureza, consequência da tradição 

moderno-colonial de supressão de saberes locais e consequência da herança moderno-colonial 

de importação de epistemologias outras, desde o norte, que não cabem para a realidade 

brasileira e latino-americana, reforça e aprofunda desigualdades, e não diferenças. As 

identidades funcionam como um reforço a diferença na busca pela diminuição da desigualdade, 

e é necessário, mais do que nunca, repensar as estratégias, estabelecer vínculos e recriar 

símbolos. Reforçando o importante pensamento de dois grandes geógrafos brasileiros, 

precisamos, de fato, “descobrir o caminho intermediário entre um território-mundo de valores 

universais que defendam a dignidade humana (...) e os múltiplos territórios singulares da 

experiência dos símbolos e da luta” (HAESBAERT, 1999, p. 188), uma vez que “tudo nos 

concita a buscar uma outra relação da sociedade com a natureza, onde a justiça social e a 

sustentabilidade ecológica se façam por meio da liberdade, onde todos tenham direitos iguais 

para afirmarem a sua diferença.” (PORTO-GONÇALVES, 2006, p.45). 
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CONFLITO SOCIOAMBIENTAL NA COMUNIDADE BURITI AMARELO NO 

PARQUE NACIONAL DOS LENÇÓIS MARANHENSES (PNLM)  

 

Givanilson Trindade Sousa1 
Ademir Terra2  

 
RESUMO 
 
A implantação do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (PNLM) transformou o modo de vida dos habitantes 
locais em razão das normas e restrições impostas pelo plano de manejo dispostos na lei de criação do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), que gere Unidades de Conservação (UCs) em suas várias 
modalidades. As comunidades situadas nas dependências do parque estão tendo seu modo de vida drasticamente 
afetados, sobretudo nas atividades agropastoril e o extrativismo exercido pelos camponeses desde a ocupação do 
território por seus ancestrais. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) pontua que 
a solução mais coerente seja a retirada dos habitantes do parque, alegando que estes são os maiores responsáveis 
pela degradação ambiental, por outro lado os camponeses, vivem no território à várias gerações antes mesmo da 
criação do parque. A lei só é efetiva nas disciplinação dos moradores locais, uma vez que os turistas também 
degradam o ambiente, talvez numa escala muito maior, no entanto, a estes não é aplicado qualquer penalização. O 
ICMBio contraditoriamente alega “penalizar” as agências de turismo com multas com o intuito de coibir tais 
práticas, além disso, verifica-se suntuosas construções de particulares principalmente na zona de amortecimento, 
a qual também se aplica a legislação atinente ao parque, evidenciando que o foco das ações repressoras incidem 
apenas nas comunidades camponesas, as quais, são desassistidas, pelas diferentes esferas de governo, ao mesmo 
tempo que têm seu modo de vida prejudicado, e em certa medida, para garantir lazer aos “urbanoides”. 
 
Palavras-chave: Conflitos Socioambientais, Preservação Ambiental, PNLM.  
 

 

 INTRODUÇÃO  

 

Os camponeses que habitam o Parque Nacional dos Lençóis Maranhense em 

Barreirinhas no Maranhão, historicamente exerceram/exercem o extrativismo, a pesca artesanal 

e atividades agropastoris de subsistência, utilizando a natureza como fonte de recursos. Toda a 

produção camponesa é realizada na unidade familiar, que se constitui como uma forma 

específica de produzir, sobretudo os gêneros agropecuários Silva (2014). 
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2 Professor do Departamento de História e Geografia – DHG da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA. 
Coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Questão Agrária e Movimentos Sociais - GEPQAM. 
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A partir do ano 2000, as famílias camponesas foram fortemente impactadas, em sua 

pequena produção, em função da atuação efetiva do ICMBio, órgão gestor da Unidade de 

Conservação,  que passou a monitorar suas ações  penalizando-os, com respaldo na legislação 

do SNUC, a qual foi criada no mesmo ano para gerenciar os Parques Nacionais (PARNAS), 

dando início a um conjunto de novos conflitos envolvendo os comunitários que habitam nas 

dependências do parque, e esta nova conflitualidade, por eles vivenciada, orbita em torno das 

ações orquestradas pelo órgão gestor.  

No conjunto dos conflitos que compõem a nova conflitualidade, destaca-se ainda, 

aqueles gerados pela implantação e implementação do ecoturismo que se desenvolve como 

atividade econômica no parque, atividade legal, de uso público, como preconiza o SNUC, 

todavia, as atividades até aqui desenvolvidas pelos turistas, tem demostrado serem claramente 

nocivas ao meio ambiente; adiciona-se ao rol dos conflitos que envolve os camponeses do 

PNLM, a construção da rodovia MA-402, que liga São Luís (capital do Estado) a Barreirinhas, 

que complexifica ainda mais a conflitualidade do Parque.   

O PNLM foi inserido no conjunto das Unidades de Conservação Integral, ou seja,  esta 

modalidade proíbe a habitação humana nas dependências do parque e na zona de amortecimento 

que (área que se localiza no entorno da UC), cuja finalidade é diminuir ação humana, impondo 

normas e restrições, esse é o elemento primordial para eclosão dos conflitos socioespaciais nas 

dependências do parque, ainda que neste esteja ausente “uma zona intangível, aquela onde os 

processos naturais são preservados em sua totalidade sem a interferência do homem” 

(CASTRO, 2012 p.173).  

A presente pesquisa objetivou desvendar os conflitos socioambientais existentes na 

comunidade Buriti Amarelo (Figura 1). Tais aspectos são poucos evidenciados por aqueles que 

não têm um contato maior com os camponeses do Parque, sobretudo, nesta comunidade que 

não se localiza na rota turística do PNLM. Para compreensão destes aspectos, fez-se necessário, 

empreendermos reflexões teóricas a cerca da temática, bem como investigar, como o órgão 

gestor os concebe, e quais medidas são postas em prática objetivando viabilizar o modo de vida 

dos camponeses. 

 

Figura 1 - Localização Geográfica da Comunidade Buriti Amarelo no PNLM 
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Fonte: IBGE, 2017 
Org.: Terra, 2018 
 

As visitas a campo permitiram uma maior aproximação com os atores sociais alvo da 

pesquisa, o que nos proporcionou uma melhor apreensão da realidade bem como das 

peculiaridades do recorte espacial proposto.  

Tais atores sociais, eleitos para a presente pesquisa, que habitam a mais de um século o 

território no qual foi criado o PNLM, os quais podem ser enquadrados como comunidades 

tradicionais, cuja definição foi dada pelo Decreto Nº 6.040 de 7 de fevereiro de 2007 que 

reconhece comunidades e povos tradicionais, como grupos culturalmente diferenciados que 

usam os recursos naturais para manutenção social, econômica, cultural, religiosa e ancestral 
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tem como objetivo basilar a garantia dos direitos territoriais desses povos e comunidades 

(BRASIL, 2007). 

Foram realizados trabalhos de campo nas comunidades Buriti Amarelo, quando os 

sujeitos políticos envolvidos no processo foram entrevistados: chefes de famílias, líderes 

comunitários, proprietários de agência de turismo, secretários municipais (principalmente de 

Agricultura, Pesca e Desenvolvimento) do município de Barreirinhas, além-técnicos do 

ICMBio. 

Propomos uma abordagem qualitativa complementada pela quantitativa, com a 

utilização de entrevistas semiestruturadas, caracterizadas por Denker (2000, p. 137) como “uma 

comunicação verbal entre duas ou mais pessoas, com um grau de estruturação previamente 

definido, cuja finalidade é a obtenção de informações de pesquisa e de novas consultas 

documentais”. Esse instrumento, segundo a autora, “permite maior liberdade do pesquisador”, 

pois admite a adição de perguntas não previstas, a depender do teor das respostas e das reações 

dos entrevistados. A pesquisa, dessa forma, tem possibilitado a compreensão da realidade por 

meio de uma relação dinâmica entre o mundo real e os sujeitos, uma vez que o conhecimento 

não é separado em partes e está em constante movimento. 

Para tanto, empregamos como método o materialismo histórico, pois este possibilita 

analisar como o homem se organiza na produção e reprodução do capital, além do seu caráter 

histórico (como ele se organiza através dos tempos). 

 

TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADES 
 

 O conceito de território das ciências biológicas foi incorporado pela Geografia por 

Ratzel (1897), influenciado pelo pensamento de Charles Darwin, ele aponta um território 

naturalista, para o autor as condições do meio determinam a sobrevivência do homem 

(determinismo). De acordo Ratzel (1923) o solo é condição fundamental para o 

desenvolvimento da sociedade ajustado a habitação e alimentação.  

Para Ferreira (2014) o território surgiu na Geografia Política no século XIX com 

Ratzel tendo como cerne o Estado-Nação (Fronteira política – Administrativa e fronteira–

físicas) na visão clássica o Estado era o único a deter o poder, para o autor o território tem dois 

aspectos o físico – natural e político figurado no estado e essas características se constituem 
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condição sine qua non pra o desenvolvimento do Estado Nacional. Ainda segundo o autor a 

manutenção do poder ocorre pela apropriação de novos territórios “espaços vitais”. 

Raffestin (1980) apresentar uma crítica ao que ele denomina de Geografia do Estado 

como único lócus de poder, ele afirma que o termo geografia política explicita o poder para 

além dimensão do Estado, está em todas as organizações sociais, porque o poder está para além 

do Estado-Nação: 

 
Uma verdadeira geografia só pode ser uma geografia do poder ou dos poderes. Para 
nós, a expressão geografia do poder é bem mais adequada e nós a utilizaremos daqui 
para frente. Se dissermos seguindo Lefebvre, que só existe o poder político, isto 
significa, levando-se em consideração o precedeu, que o fato político não está 
inteiramente refugiado no Estado (RAFFESTIN, 1980, p.17). 
 

 
Para Souza (2009) o território é poder tendo seu perfil em primeira ordem ligado ao 

político, contudo o autor aponta duas dimensões intrínsecas ao território o simbolismo 

(indenidade, cultura e significados) e política ligado à produção de bens materiais fora do 

contexto político: 

O que “define” o território é, em primeiríssimo lugar, o poder − e, nesse sentido, a 
dimensão política é aquela que, antes de qualquer outra, lhe define o perfil. Isso não 
quer dizer, porém, que a cultura (o simbolismo, as teias de significados, as 
identidades…) e mesmo a economia (o trabalho, os processos de produção e 
circulação de bens) não sejam relevantes ou não estejam “contemplados” ao se lidar 
com o conceito de território (SOUZA, 2009, p. 59). 

 

De acordo com Haesbaert (2004) território e territorialidade são duas dimensões 

distintas, a primeira refere-se ao normativo ao jurídico-político e território simbólico ou cultural 

que ocorre a partir da apropriação, ou seja, é um processo de valor de uso:  

 
Território, assim, em qualquer acepção, tem a ver com poder, mas não apenas ao 
tradicional “poder político”. Ele diz respeito tanto ao poder no sentido mais concreto, 
de dominação, quanto ao poder no sentido mais simbólico, de apropriação. Lefebvre 
distingue apropriação de dominação (“possessão”, “propriedade”), o primeiro sendo 
um processo muito mais simbólico, carregado das marcas do “vivido”, do valor de 
uso, o segundo mais concreto, funcional e vinculado ao valor de troca (HAESBAERT, 
2004 p. 2). 
 

A territorialidade trata da particularidade dos atores sociais e sua 

“muldimensionalidade” as quais são singulares tendo como substrato as relações “existenciais 

e ou/produtivista”: 

 
De acordo com nossa perspectiva, a territorialidade adquire um valor bem particular, 
pois reflete a muldimensionalidade do “vivido” territorial pelos membros de uma 
coletividade, pelas sociedades em geral. Os homens “vivem” mesmo tempo, processo 
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territorial e o produto territorial por intermédio de um sistema de relações existenciais 
e/ou produtivista (RAFFESTIN, 1980, p.158). 
 

Para Sack (1986) a territorialidade tem forte ligação com o lugar isso porque a 

centralidade dela é o ser humano por dá-la sentido “[...] está intimamente relacionada em como 

as pessoas usam a terra e como elas organizam-se no espaço, e como elas dão sentido ao lugar” 

(SACK, 1986, p.3). O autor refere aos índios americanos Chippewa como uma organização 

social, que privilegiava a propriedade comunal e trabalho coletivo cuja égide era reciprocidade.    

Ainda segundo Sack (1986) a territorialidade se estrutura em três aspectos a 

“classificação por área, a comunicação dos limites e a tentativa de controlar o acesso a coisas 

ou pessoas” (SACK, 1986, p. 3). A territorialidade ganha contornos e sentidos distintos 

conforme seu contexto, nas comunidades tradicionais, por exemplo, os limites territoriais 

existem, contudo, apresentam uma lógica de apropriação, controle e comunicação dos limites 

diferenciado alicerçada em seus valores e não em limites jurídicos – políticos fugindo do 

território da norma.   

Para Arruzzo, (2013) a entrada de sujeitos externos a realidade local tem forte impacto 

a territorialidade dos atores sociais, no caso do Mato Grosso do Sul retrata o abalo ocasionado 

pelo agronegócio no território indígena Kaiowá, grupo étnico que viviam/vivem no território 

antes da territorialização da monocultura mecanizado a qual desterritorializou os índios de seus 

territórios originários expropriando – os de seu Tekoha que significa “modo de vida e lugar, 

podendo ser entendido como o lugar onde se pode viver do seu modo” (Arruzzo, 2013, p.7).   

Ainda no tocante a territorialidade de povos tradicionais destaca Sack (1986) que a 

influência dos europeus sobre a cultura dos Chippewa desestruturou a organização social e seu 

modo de vida. Nos casos brasileiros cria novos significados a sua territorialidade 

ressignificando suas práticas culturais como forma de resistência frente aos agentes econômicos 

do grande capital. 

Os comunitários cuja lógica tem como esteio apropriação do território fincados na 

lógica de proximidade estreitada pelos laços famílias Wanderley (2008) encontra-se ameaçada 

pela hegemonia do capital o qual se firma nas relações de troca amparado no aparato Estatal-

Empresarial que asfixia a forma simbólica da territorialidade camponesa: 

 
Podemos então afirmar que o território, imerso em relações de dominação e/ou de 
apropriação sociedade-espaço, “desdobra-se ao longo de um continuum que vai da 
dominação político-econômica mais ‘concreta’ e ‘funcional’ à apropriação mais 
subjetiva e/ou ‘cultural-simbólica’” (HAESBAERT, 2004:95-96). Segundo Lefebvre, 
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dominação e apropriação deveriam caminhar juntas, ou melhor, esta última deveria 
prevalecer sobre a primeira, mas a dinâmica de acumulação capitalista fez com que a 
primeira sobrepujasse quase completamente a segunda, sufocando as possibilidades 
de uma efetiva “reapropriação” dos espaços, dominados pelo aparato estatal-
empresarial e/ou completamente transformados em mercadoria (HAESBAERT, 2004, 
p. 2). 

 
 O autor aponta o território enquanto abrigo e recurso, os quais podem combinam-se 

isso porque o homem precisa dos recursos naturais e necessita também produzir significados, 

não se restringindo a penas ao “ter, mas ao ser” nesse aspecto o território dos hegemonizados 

aparece como sustentáculo para sua sobrevivência diferente do território dos hegemônicos 

privilegiando o caráter funcional e mercantil. 

Para Saquet (2007) a sociedade não está desconectada da natureza essa relação de 

materialidade, imaterialidade, verticalidade e horizontalidade articulam e desarticula os 

territórios “A matéria e a ideia, conjugadas, estão em movimento constante, em que, há 

superações, articulações territoriais, internas e externas a cada território” (SAQUET, 2007 p. 

17). 

 No que tange as comunidades há uma forte autonomia no que diz respeito à regência 

de suas vidas constituindo, uma heteronomia (norma, lei e costume que é imposto de cima para 

baixo e/ou de fora para dentro), contudo, a autonomia anda na contramão por se tratar de um 

território que foge da norma por ter autogoverno e uma autogestão que dá a “si própria à lei”, 

observado na realidade dos camponeses de Buriti Amarelo como descreve Souza (2009).   

 
A autonomia, isto é, a capacidade de um grupo de “dar a si próprio a lei” (em outras 
palavras, de autogerir-se e autogovernar-se, livre de hierarquias institucionalizadas e 
assimetrias estruturais de poder e a atribuição da legitimidade do poder a alguma fonte 
transcendental e externa ao grupo) (SOUZA 2009, p.68) 
 

 A comunidade pesquisada tem como marcas fundantes a autonomia e relação 

simbólica com os elementos naturais tais como os rios, os buritizais, as lagoas e os objetos não 

naturais o cemitérios, a igrejas e os barracões comunitários dos festejos, todo o arranjo espacial 

que forma o território tem uma representação indenitária com os marcadores locais.   

 

COMUNIDADE DE BURITI AMARELO 

 

A comunidade Buriti Amarelo localiza-se no interior do PNLM no município de 

Barreirinha à uma hora da sede municipal, via quadriciclo (principal meio de transporte 

utilizado no Parque), possui cinco famílias que fazem parte de organizações de classes e 
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programas sociais, espacializadas próximas umas das outras no entorno de lagos e áreas 

inundadas (Figura 2), totalizando treze habitantes residentes na comunidade, os quais exercem 

atividades produtivas ligadas ao extrativismo da castanha e do pseudofruto do caju, a coleta do 

Mirim3, a pesca artesanal e a criação de suínos, galináceos, caprinos e ovinos (Figuras 3 e 4), 

cuja produção é integralmente destinada à subsistência dos seus familiares, numa lógica de 

produção interna obedecendo à “equação de mãos e bocas” (CHAYANOV, 1925), ou seja, a 

dimensão da área de produção é equivalente ao tamanho da família, empregando 

essencialmente o trabalho familiar. 

 

Figura 2 - Mapa de espacialização da comunidade de Buriti Amarelo 
Fonte: 
Google 
Maps 

Org.: 

SOUSA, 2018 
 

 A economia camponesa local tem um movimento específico e peculiar, onde os gêneros 

oriundos do extrativismo principalmente a castanha de caju e o excedente da pequena produção 

são comercializadas e o montante obtido é utilizado para aquisição de novos produtos que 

segundo Oliveira (2007): 

 
Na produção camponesa, se está diante da seguinte fórmula M-D-M, ou seja, a forma 
simples de circulação das mercadorias, onde a conversão de mercadorias em dinheiro 
se faz com a finalidade de se poder obter os meios para adquirir outras mercadorias 

 
3 Fruto extrativo de coloração preta muito comum na comunidade. 
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igualmente necessárias à satisfação de necessidades. É, pois, um movimento do 
vender para comprar. (OLIVEIRA, 2007, p. 40) 

 
 

Os lagos e áreas inundadas (Figura 2) são fontes de subsistência dos comunitários, 

dessas áreas, no período de agosto a dezembro, retiram o pescado para sua alimentação, todavia, 

em razão das características geográficas da comunidade, localizada próxima ao litoral, a pesca 

se constitui numa importante atividade desempenhada pelos comunitários. 

 

Figura 3 - Criação de caprinos na 
comunidade Buriti Amarelo 

Figura 4 - Criação de galináceos na 
comunidade Buriti Amarelo 

  

        Autor: SOUSA, 2017           Autor: SOUSA, 2017 

 

Além da pesca, as famílias realizam a criação de animais (Quadro 1), e esta é uma 

atividade exclusiva dos chefes de família, assim como a pesca. A falta de protagonismo 

feminino é algo característico no meio rural, reduzindo o papel da mulher a tarefas secundárias, 

como o cuidar das crianças, cozinhar e zelar da casa.  

Quadro 1 - Criação de animais dos produtores locais 
Moradores/entrevistado Rebanho 

Francisco Bovinos 

João Suínos, Caprinos e Galináceos. 

Luís Carlos Galináceos, Caprinos e Equinos. 

Osmar Caprinos, Galináceos e Suínos. 
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Nelson Galináceos e Suínos 

Fonte: Pesquisa de Campo 
Org.: Sousa, 2018  
 

Outro aspecto relevante da criação é o fato dela ter dupla função, as quais são 

primordiais para os momentos de crise servindo como uma poupança (WOORTMANN, 1990) 

podem ser usados na alimentação e para obtenção de renda, os animais é um capital acumulado 

na unidade camponesa, todavia, não têm um caráter mercadológico.  

A produção do Sr. Francisco se restringe ao rebanho bovino por três motivos: o morador 

reside em dois povoados (Buriti Amarelo e Manoelzinho); realiza sua roça em Manoelzinho, 

porque o solo apresenta melhores condições de plantio; a falta de escola forçando o mesmo a 

viver a maior parte do tempo em Manoelzinho. Já o Sr. Bernardo possui um rebanho restrito a 

criação de galináceos que é ínfima em razão de sua idade avançada.  

O extrativismo vegetal é uma atividade econômica muito relevante nesta comunidade. 

Destaque para o extrativismo do buriti, palmeira com múltiplas utilidades para os moradores 

locais, presente nos artesanatos; nas “puxadas” das residências, nos chiqueiros e nos currais dos 

animais; na culinária com doces e caldos (Figura 5). O extrativismo fornece a matéria-prima 

para a confecção de vários produtos do artesanato local (Figuras 6 e 7).  

 

Figura 5 - Doce de buriti Figura 6 - Puçá Figura 7 - Castanha do caju 
 

 

 

 

 

Autor: SOUSA, 2018 Autor: SOUSA, 2018 Autor: SOUSA, 2018 
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A produção dos seus próprios utensílios4 é uma característica marcante do campesinato 

local, estes utensílios, são confeccionados com materiais simples e na maioria das vezes com 

recursos retirados da natureza, como por exemplo, os socós, o côfo (Figura 8)  e o puçá (Figura 

9), demonstrando uma relação homem-natureza, cultural-simbólico como afirma Castro (2012):  

 
As comunidades e povoados do PNLM têm seu modo de vida tipicamente de 
subsistência, baseado ora mais ora menos na agricultura, pesca e pecuária. [...] uma 
diferenciação focada na relação homem-natureza, no cultural-simbólico, já que a base 
do território se assenta preponderantemente numa dimensão naturalista, onde 
estabelecem suas práticas socioculturais e sócio espaciais, segundo sua historicidade, 
seu tempo e contexto (CASTRO, 2012 p. 198). 
 

Uma das formas de reprodução do campesinato ocorre por intermédio do contato das 

crianças com os instrumentos de trabalho em miniatura, utilizando-os em suas brincadeiras, 

quando crescidas elas já dominam seu manuseio, esse processo de socialização define a divisão 

social trabalho dentro da unidade camponesa que segundo Oliveira (2007) é um elemento 

estruturante da produção camponesa: 

 
A socialização do camponês - é importante elemento da produção camponesa, pois é 
através dela que as crianças são iniciadas, desde pequenas, como personagens da 
divisão social do trabalho no interior da unidade produtiva; quando criança camponesa 
é pequena, brinca com miniaturas dos instrumentos de trabalho; quando é criança 
crescida, já trabalha com esses instrumentos (OLIVEIRA, 2007 p. 40). 
 

Figura 8 - Côfo Figura 9 - Socó 

  

Autor: SOUSA, 2017 Autor: SOUSA, 2017 

 
4 Os utensílios são confeccionados pelos próprios moradores com os recursos disponibilizados pelo meio 
ambientes, são utilizados para a pesca e transporte do pescado.  
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No que tange a economia verificou-se no povoado o sobretrabalho, atividade realizada 

fora da unidade de produção, a qual complementa a renda familiar, os trabalhadores, em sua 

maioria as exercem atividades ligadas ao turismo embora a principal prática seja de 

subsistência. O campônio tem uma lógica de tempo orientada pela natureza conforme atividade 

que está desempenhando em seu território. Neste contexto, é ilustrativa a afirmação do Sr. João, 

segundo o qual o seu patrão é o cansaço, o relógio que regula o seu trabalho é a “altura do sol”, 

diferente, por exemplo, da propriedade capitalista, em que há subalternização da mão de obra e 

da mais-valia, submetendo o trabalhador a uma jornada de trabalho extenuante. Por haver 

flexibilidade no horário, os camponeses da comunidade Buriti Amarelo podem disponibilizar 

de tempo para realizarem algumas atividades no município de Barreirinhas. Esta flexibilidade 

da jornada de trabalho camponesa foi analisada por Oliveira (2007), segundo o qual: 

 
A jornada de trabalho - é outro elemento da produção camponesa a ser distinguido, 
pois nesse caso não há rigidez de horário diário, como na p2rodução capitalista; a 
jornada de trabalho do camponês varia conforme a época do ano e segundo os 
produtos cultivados; assim, combinam-se períodos de pouco trabalho (muito tempo 
livre, quando então o camponês pode desempenhar um trabalho acessório ou produzir 
instrumentos de trabalho) e períodos de trabalho intenso (quando muitas vezes nem 
mesmo o nascer e o pôr-do-sol são limites naturais da jornada de trabalho) 
(OLIVEIRA, 2007 p.40). 
 

Cada elemento especializado tem um significado e uma importância específica para os 

camponeses, ele tem um valor simbólico e afetivo para os moradores há uma simbiose e a 

também a manifestação de suas crenças associada à prosperidade de peixes de animais que 

nascem que são atrelados a divindades cultuados pelos habitantes locais. 

Todas as residências visitadas possuem canteiros com cheiro verde, tomate, cebolinha e 

plantas medicinas, a forma de produzir foi driblar a pobreza do solo para isso eles adubam os 

canteiros com as fezes dos animais criados em seus quintais, pois como afirma Ploeg (2016), 

os camponeses são atores que não dependem de recursos externos, uma vez que eles criam os 

meios e as circunstâncias de produção.  

O território para os camponeses não é normativo, ou seja, ele não é delimitado, se 

consolida a partir da ética dos campônios, a qual se fundamenta na honra, na hierarquia e na 

reciprocidade, embora exista cercamento os moradores locais alegam que é uma imposição do 

ICMBio, eles deixaram claro que não existe propriedade privada, a terra na comunidade é um 

bem compartilhado entre os moradores.  
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A ajuda mútua é uma característica que marca a vida dos comunitários, isto é, os 

camponeses trocam dias de trabalho no período de plantio e de colheita quando há uma 

demanda muito grande de mão de obra, há também a parceria, nesse caso o trabalhador divide 

os lucros e prejuízos com seus parceiros. Esse modo de produção de relações não capitalista é 

inerente ao próprio capital, Martins (2010). 

A solidariedade é algo prevalente nas ralações sociais camponesas, é comum quando 

algum morador adoece, os agricultores doarem sua força de trabalho na produção de seus iguais, 

além de fornecer alimentos à família do doente “com parente não se negoceia” faz alusão aos 

laços estabelecidos entre os camponeses entorno dos elementos naturais, o que Ploeg (2016) 

denomina de coprodução que se configura da relação social do homem com natureza os quais 

são “transformados mutuamente”. 

Além disso, registra-se a falta de infraestrutura no povoado, ou seja, os camponeses não 

possuem escola, posto médico e nem energia elétrica, esses são os principais fatores que levam 

ao êxodo rural, a maioria dos entrevistados alegou que seus filhos estudam em Barreirinhas 

porque Buriti Amarelo não oferece escola. Quanto à energia elétrica os morares 

responsabilizam o ICMBio pela falta deste importante recurso em seus domicílios, no entanto, 

os agentes do órgão gestor afirmam que a comunidade estava dentro do projeto “Luz Para 

Todos” do governo federal e que a implantação da rede elétrica seria de responsabilidade da 

Companhia Energética do Maranhão (CEMAR), concessionária de energia elétrica do 

Maranhão. 

De acordo com a CEMAR, não existem projetos atualmente para o fornecimento de 

energia elétrica para essa comunidade, pois não há recurso financeiro disponível para a 

implantação da rede elétrica. Em função da falta de eletricidade, todos os camponeses 

entrevistados não possuem qualquer eletrodomésticos, por isso, armazenam água em potes e 

filtros de argilas e salgam carne para conserva-la. No entanto, o servidor do ICMBio declarar 

que essa situação vivenciada pelos camponeses é favorável aos interesses ambientais, por duas 

razões, primeiro porque a ausência do conforto que energia elétrica viabilizaria, força-os a 

abandonar os territórios que ocupam no Parque, e segundo, a falta de energia elétrica 

desestimula o interesse de novas famílias em habitar no Parque. 

Outro aspecto referente à permanência dos moradores, sobretudo dos seus filhos, refere-

se ao estigma que se originou a respeito do campo, como lugar distante da cidade, de trabalho 

penoso, isso associado à falta de infraestrutura faz com que o jovem seja seduzido a migrar para 
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cidade em busca de um horizonte melhor (MARTINS, 1981). O Sr. Pedro de 60 anos, cuja 

família fundou a comunidade Buriti Amarelo a gerações, relata que sua relação com o território 

ultrapassa a dimensão econômica porque lá estão firmados seus laços familiares e até mesmo 

com a natureza e isso garante a sua permanência em seu território. 

 

 CONFLITOS NA COMUNIDADE  BURITI AMARELO 

 

O PNLM foi criado em 1981, contudo os moradores locais sentiram efetivamente os 

efeitos da criação somente a partir de 2002 quando foi demarcado e primeira equipe de 

ambientalista foi encaminhada para atuar no parque desencadeando o primeiro conflito segundo 

relatam os camponeses, o primeiro diretor do Parque proibiu a criação de caprinos porque 

constava no plano a proibição de tal prática.  

O plano de manejo se constitui o instrumento de gerenciamento da UC o mesmo 

estabelece restrições às práticas ancestrais dos campônios as quais são praticadas a gerações, o 

conflito nesse contexto se materializa como divergência entre modo de vida agropastoril das 

comunidades e gestão do parque as quais não são participes na participes Arruda (1999): 

 
Estas áreas são sujeitas a um regime de proteção externo, com território definido pelo 
Estado, cujas autoridades decidem as áreas a serem colocadas sob proteção e sob que 
modalidade e, independentemente, formulam e executam os respectivos planos de 
manejo. As pessoas que vivem no interior ou no entorno das áreas não participam em 
nada destas decisões. Mais que isso, as decisões costumam ser mantidas em sigilo até 
sua transformação em lei, justamente para evitar movimentações sociais que possam 
criar embaraços para os planejadores oficiais (ARRUDA, 1999, p.84) 
 

Os moradores apontam que as penalizações são constantes às atividades agropastoris 

realizados pelos camponeses na UC, afetando dessa forma, a reprodução material e cultural 

dessas comunidades, no que concerne ao seu modo de vida, o ICMBio está minguando a 

possibilidade de reprodução, inviabilizando obras de infraestrutura para os comunitários, 

forçando a migração de muitas pessoas para outras áreas em busca de saúde, educação e energia 

elétrica, sendo este último dado o mais preocupante, já que o município possui 903 famílias que 

não a possuem tal recurso em seus domicílios de acordo com o (IBGE 2017). 

Além disso, muitos comunitários relataram que o órgão gestor age de forma arbitrária 

na destruição de plantações, proibição de reformas e ampliações de moradias de demolição das 

mesmas, “apesar da perseguição do ICMBio há uma intensa mobilização dos moradores e de 

entidades de classe afim de assegura sua cidadania” afirma Josefa que mora há 50 anos na 
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comunidade (desde que nasceu), tais penalizações tem amparo legal criminalizando os 

camponeses que vivem nas unidades de conservação como aponta Arruda (1999): 

 
Quando as populações resistem e permanecem, suas necessidades de exploração dos 
recursos naturais inerentes a seu modo de vida e sobrevivência raramente são 
reconhecidas. Ao invés disso, passa a ocorrer uma “criminalização” dos atos mais 
corriqueiros e fundamentais para a reprodução sociocultural destas comunidades. A 
caça, a pesca, a utilização de recursos da floresta para a manufatura de utensílios e 
equipamentos diversos, a feitura das roças, a criação de galinhas ou porcos, o papagaio 
na varanda, a lenha para cozinhar e aquecer, a construção de uma nova casa para o 
filho que se casou, etc., tudo isso é, de uma penada jurídica, transformado em crime e 
seus praticantes perseguidos e penalizados. Ao mesmo tempo, são instados a proteger 
e respeitar o meio ambiente, sendo encarados como os principais responsáveis (e não 
o modelo urbano-industrial em expansão) pelo futuro da humanidade, corporificado 
na preservação da área em questão (ARRUDA, 1999 p.84). 

  
O analista ambiental do ICMBio afirmou que o conjunto de atividades desenvolvida 

pelos camponeses com ênfase para queimada, plantio de caju e criação de peixe em cativeiro 

para o órgão são as atividades mais danosas à preservação. O cultivo de caju se materializa 

como atividade antrópica e penalizada pelo órgão, a queimada é ainda mais severa por ser 

realizada em áreas de vale de rios onde se concentra espécie endêmica e criação de peixes nas 

lagoas por comprometer a biodiversidade nativa. 

Os arautos da gestão dos parques formados nas ciências exatas e naturais desconsideram 

os laços afetivos e o saberes tradicionais dessas comunidades tradicionais com seu território, 

tais saberes dos camponeses se fundamenta no movimento cíclico da natureza, considerando as 

fases da lua para o cultivo, para pesca, para retirada da madeira e caça, do outro lado os 

ambientalista com seus sistema técnico de manejo, os quais  são insuficientes para conservação 

da natureza: 

 
Configura-se, nesse caso, o confronto de dois saberes: o tradicional e o 
científicomoderno. De ura lado, está o saber acumulado das populações tradicionais 
sobre os ciclos naturais, a reprodução e migração da fauna, a influência da lua nas 
atividades de corte da madeira, da pesca, sobre os sistemas de manejo dos recursos 
naturais, as proibições do exercício de atividades em certas áreas ou períodos do ano, 
tendo em vista a conservação das espécies. De outro lado, está o conhecimento 
científico, oriundo das ciências exatas que não apenas desconhece, mas despreza o 
conhecimento tradicionalmente acumulado. Em lugar da etnociência, instala-se o 
poder da ciência moderna, com seus modelos ecossistêmicos, com a administração 
"moderna" dos recursos naturais, com a noção de capacidade de suporte baseada em 
informações científicas (na maioria das vezes, insuficientes) (DIEGUES, 2001 p. 69). 
 

Os conflitos se firmam entre os comunitários e o ICMBio tendo por base a dicotomia 

homem e natureza, que desconsidera o camponês e suas práticas de conservação, separando o 
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homem da natureza por considera-lo nocivo à conservação do meio ambiente e de seus recursos. 

Este elemento é basilar quando tema é Unidades de Conservação Ambiental de tempo integral:  

Assim, esse modelo supõe uma dicotomia conflitante entre ser humano e natureza, 
supõe que as comunidades locais são incapazes de desenvolver um manejo mais sábio 
dos recursos naturais (o que pode ser verdade nos casos de extrativismo comercial em 
grande escala, mas não em todos os casos), e finalmente, que estas áreas podem ser 
perpetuadas num estado de natural equilíbrio (ARRUDA,1999, p. 84). 

  
Ao questionar os moradores, se eles gostavam de residir na comunidade, eles afirmaram 

que sim, Sra. Joana, moradora a 40 anos na comunidade, de a seguinte declaração: “gosto daqui, 

porque aqui aprendemos ser gente, além do mais, enterrei meu pai e minha mãe aqui” o 

pertencimento dos moradores a seu lugar é visível Tuan (2013), elas vivem ali há várias 

gerações. Antes mesmo da criação Parque que ocorreu em 1981, em governo autoritário o qual 

não estabeleceu dialogo com a sociedade camponesa, sendo que a primeira audiência pública 

para a criação do mesmo foi realizada em São Luís, ou seja, ele foi criado em uma ação que se 

deu de “cima pra baixo” ignorando os atores sociais que viviam/vivem no território do PNLM, 

o que Terra (2017) denomina de pecado original: 

 
O PNLM padece de um “pecado original”, uma vez que as políticas de sua criação, 
levadas a cabo pelo poder público, foram realizadas com pouca ou nenhuma 
participação da população que nele habitava/habita, ou que fazia/faz uso dos seus 
recursos como meio de subsistência, originando o mais crítico conflito da atualidade 
nessa unidade. A definição da área como UPI, à revelia da população local, teve 
profunda repercussão na vida dos comunitários, tendo em vista que a ocupação desse 
território não é recente, mas decorre de um processo histórico carregado de 
territorialidades, construídas ao longo de gerações que desenvolveram ali um gênero 
de vida específico (TERRA, 2017, p. 251). 
 

A gestão territorial da Unidade de Proteção Integral, desconsidera o modo de vida 

tradicional que nos remete ao período colonial de ocupação do território Castro (2012), os 

conservacionistas ignoram o arranjo tecnológico rudimentar dos camponeses confeccionado em 

sua própria indústria doméstica, tendo esses instrumentos um impacto pequeno sobre o 

ambiente, de acordo com Becker (1999), as comunidades vivem alicerçadas nos conhecimentos 

ecológicos geracionais, passados de geração para geração, evidenciado no cultivo de ervas 

medicinais dos moradores tradicionais, havendo portanto, relação intrínseca entre homem-

sociedade, existente nos mais remotos tempos, na organização do arranjo espacial das 

sociedades primitivas Moreira (2009). 

Afirma Diegues (2001) que o homem tem que ser pensado como ator nuclear na 

conservação da biodiversidade, contudo, o órgão gestor do parque não pensa dessa forma, pois 
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consideram os moradores tradicionais a principal ameaça à conservação das espécies animais e 

vegetais do PARNA, sobretudo na comunidade Ponta do Mangue por localizar-se em uma área 

que o plano de Manejo proíbe veementemente as ações dos campônios, área estratégica que, 

segundo os analistas ambientas do ICMBio, configura-se o que Diegues (2001) denomina de 

neomito: 

 
Para o neomito, o mundo natural tem vida própria, é objeto de estudo e manejo, 
aparentemente sem a participação do homem. O saber moderno se arvora não só em 
juiz de todo o conhecimento, mas até da proteção de uma natureza "intacta", portadora 
de uma biodiversidade sobre a qual a ação humana teria efeitos devastadores. Não é 
para menos que, em todas as áreas naturais protegidas, a pesquisa científica seja 
permitida, mas não o etnoconhecimento, pois esse exige a presença das comunidades 
tradicionais, do saber, de técnicas patrimoniais e, sobretudo, de uma relação 
simbiótica entre o homem e a natureza (DIEGUES, 1996 p. 69). 

 
O autor afirma ainda que a criação de unidades de conservação, se sustenta “no mito 

moderno da natureza intocada” o qual desnaturaliza o homem apresentando-o incompatível a 

preservação da natureza, neste caso especifico as unidades de conservação integrais cuja 

legislação vela por sua intocabilidade preservando seu estado “puro”: 

 
O CONCEITO de mito [...] está longe da noção de "falácia", "ilusão" ou conhecimento 
equivocado que lhe é atribuído pelo senso comum. A noção de mito naturalista, da 
natureza intocada, do mundo selvagem diz respeito a uma representação simbólica 
pela qual existiriam áreas naturais intocadas e intocáveis pelo homem, apresentando 
componentes num estado "puro" até anterior ao aparecimento do homem. Esse mito 
supõe a incompatibilidade entre as ações de quaisquer grupos humanos e a 
conservação da natureza. O homem seria, desse modo, um destruidor do mundo 
natural e, portanto, deveria ser mantido separado das áreas naturais que necessitariam 
de uma "proteção total" (DIEGUES, 2001, p. 53). 

 
Ressalta-se que a UC foi criada para atender a sociedade urbana oferecendo-lhes lazer, 

a qual ignora os povos tradicionais que sobrevivem a séculos da exploração da natureza numa 

relação de valor de uso e não de troca, tal problemática ocorre em função da transposição para 

o terceiro mundo, desempoderando as comunidades tradicionais conforme sentencia Arruda 

(1999): 

 
Ainda que este modelo possa ser relativamente adequado aos EUA, dada a existência 
de grandes áreas desabitadas, sua transposição para o Terceiro Mundo mostra-se 
problemática, pois mesmo as áreas consideradas isoladas ou selvagens abrigam 
populações humanas, as quais, como decorrência do modelo adotado, devem ser 
retiradas de suas terras, transformadas de agora em diante em unidade de conservação 
para benefício das populações urbanas (turismo ecológico), das futuras gerações, do 
equilíbrio ecossistêmico necessário à humanidade em geral, da pesquisa científica, 
mas não das populações locais (ARRUDA,1999 p.84). 
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Está explícito que as normas impostas aos moradores pelo ICMBio tiram-lhes o direito 

a seu território e sua territorialidade. Os camponeses são penalizados para proporcionar 

conforto e bem-estar aos citadinos, os quais, em nossa perspectiva, geram impactos a natureza 

através da pesca ilegal, das trilhas de rally clandestino e lixo descartado pelos turistas. 

Os servidores do ICMBio afirmam que estão tomando as providências “penalizando” 

as agências de turismo responsáveis pelo ecoturismo no PNLM, aplicando multas. O que fica 

claro é que dentro da lógica capitalista, alguém ganha em detrimento de outro, e neste caso, os 

ganhadores não são os camponeses.  

 

Considerações Finais 

 

O campesinato é uma classe social que se constitui a partir de interesses e 

experiências comuns partilhadas entre os campônios, e estes se opõem a outros sujeitos 

evidenciados no conflito entre os moradores e o ecoturismo. A criação do parque impôs 

restrições às práticas camponesas, sobretudo, a criação de animais e a roça tradicional no toco, 

realizadas nas áreas de restinga mais arbórea, localizadas nos vales e encostas em áreas mais 

úmidas. 

O ICMBio por meio de seus servidores, afirmam que os maiores agentes de 

degradação da Unidade de Conservação são os camponeses, sobretudo, pelo desmatamento das 

áreas, onde se encontram maior diversidade biológica, tendo algumas espécies em extinção. 

Para o órgão a solução mais viável, seria a remoção dos moradores do PNLM como estabelece 

o SNUC. 

Constatou-se também, que os moradores não tiveram nenhuma participação nas 

discussões de criação do parque, característica esta, que foi a marca dos governos militares, 

além do que, a criação do PNLM é anterior a instituição da lei (SNUC) que exige a participação 

das populações diretamente afetadas pela implantação de parques. 

Os conflitos existentes na comunidade são latentes pelo fato do ICMBio ainda não 

ter tomado qualquer medida efetiva que vise uma solução que contemple os interesses dos 

camponeses, eles convivem com a incerteza de uma decisão que será tomada de cima para 

baixo, da qual serão excluídos de qualquer decisão que decidirá seus futuros em seu território 

no qual estabeleceram sua territorialidade, no modo de produzir e também dos laços afetivos. 
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Há uma sistemática penalização dos comunitários por parte do ICMBio, no entanto, 

observou-se também atividades consideradas lícitas como o ecoturismo, também degradam o 

meio ambiente, contudo estas são negligenciadas pelo órgão gestor do parque. Evidencia-se 

assim, que num contexto geral desde sua criação, o PNLM atende tão somente aos interesses 

dos citadinos no que se refere a recreação e o lazer. 

As UCs foram fundamentadas sobre o mito da natureza intocada, na falácia dos 

vazios populacionais com foi sugerido pelo projeto RADAM-BRASIL na década de 1970, na 

sugestão de criação do parque em 1981 ignorando os povos tradicionais que ali viviam com sua 

cultura, num modo de ser e viver com a natureza. A grande contradição existente se sustenta no 

fato do turismo beneficiar as pessoas que na sua quase totalidade, não são também do município 

de Barreirinhas, ou seja, parte significativa da população do município é excluídas das benesses 

que o turismo trás para a região. 

A partir da implantação da PNLM os camponeses tiveram sua produção e 

reprodução alteradas. Todavia, o camponês continua, através da resistência, produzindo e se 

reproduzindo no território, enfrentando as imposições do órgão ressalta-se que as relações 

socioculturais, que ele estabelece com a natureza perpassa a relação de produção de bens 

materiais. Garantir o uso dos recursos naturais ao campônio é perpetuar sua reprodução no 

território em todas as suas dimensões, simbólicas e matérias. 

Analisou-se também que os moradores locais não tem acesso a políticas públicas 

saúde, educação, infraestrutura e energia elétrica, que entendida pelos trabalhadores locais 

como estratégia para eles se retirarem do território herdado de seus ancestrais fruto da 

colonização indígena.  
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RESUMO: Os desafios da produção camponesa no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses teve sua gênese 
com a efetiva criação do parque e posteriormente sua classificação como unidade de proteção integral, onde o 
órgão gestor, impõe diversas restrições às comunidades tradicionais que residem nos domínios parque, antes 
mesmo de sua criação. Tais restrições impõe limitações à manutenção ao modo de vida dessas comunidades a 
exemplo da agricultura de subsistência, como no caso da comunidade Tucuns, recorte espacial da presente 
pesquisa. O presente trabalho objetivou, analisar os desafios da produção camponesa frente às restrições da política 
de preservação ambiental, onde pautamo-nos sobretudo no método materialismo histórico e na análise da 
observação participante, que subsidiou nas análises propostas. Durante as atividades de campo, foram realizadas 
visitas técnicas e exploratórias à comunidade Tucuns e ao escritório do Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade, onde dialeticamente procuramos levantar informações de ambos os lados, sempre com o intuito 
de dar vez e voz aos camponeses, gentes socioespaciais, vivem aos sobressaltos em razão constante iminência de 
desterritorialização.  
 
Palavras-chave:  Desafios, Campesinato, Unidade de Conservação, Tucuns, Lençóis Maranhenses. 
 
 
Introdução 
 

 Em um cenário onde as discussões sobre a conservação dos recursos naturais e sua 

finitude são cada vez mais triviais, várias são as alternativas que buscam tentar reverter tal 

situação. O Brasil, por deter uma enorme biodiversidade, suscita uma constante preocupação 

na implementação de políticas de preservação ambiental, e uma das principais medidas tomadas 

visando a garantia da conservação e preservação desses recursos nacionais, se materializou com 

a implantação de Unidades de Conservação (UCs). 

 A política de implantação dessas áreas no Brasil, tem sua gênese inspirada na práxis do 

Parque Nacional de Yellowstone, nos EUA, uma vez que esta foi a primeira UC criada no 
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mundo, tornando-se assim, um modelo para diversos países, em especial os de terceiro mundo, 

como afirma Diegues (1996), sem no entanto, considerar as especificidades de cada território. 

 No Brasil, essas unidades se dividem em duas categorias: as de proteção integral e as de 

uso sustentável1. É parte da problemática das UCs Brasileiras, o fato das Unidades de Proteção 

Integral (UPI) restringir a presença de grupos humanos, ainda que estes habitam a área muito 

antes de sua criação. Essa política é justificada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), com a premissa de que a presença dessas populações pode degradar 

ainda mais esses espaços a serem preservados. 

 É justamente nessa categoria que está inserido Parque Nacional dos Lençóis 

Maranhenses (PNLM), pois no seu interior residem diversas comunidades tradicionais, estas 

denominadas por Queiroz (1976) como populações camponesas, as quais segundo Arruda 

(1999), apresentam um modelo de ocupação e uso dos recursos naturais para garantir sua 

subsistência. 

 As atividades realizadas pelos camponeses que residem na comunidade de Tucuns, são 

baseadas sobretudo nas práticas agropastoris, como a criação de animais, agricultura de 

subsistência, pesca, e outras atividades que Carvalho (2005) caracteriza como práticas 

campesinas tradicionais, e que os camponeses desenvolvem à séculos como meio de 

sobrevivência, e que são centradas na mão-de-obra familiar, sem qualquer interferência externa. 

 Obviamente, tais práticas foram fortemente impactadas com a implantação e 

implementação do parque, uma vez que é uma UPI, que além de restringir a presença humana, 

veta qualquer forma de extrativismo e/ou qualquer forma de produção camponesa, exceto o uso 

indireto dos recursos concedidos pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 

com a justificativa de garantir a preservação dos recursos e ecossistemas naturais de grande 

relevância ecológica, e beleza cênica (PLANO DE MANEJO, 2004). 

 Com o intuito de retirar essas populações desses territórios, o ICMBio respaldado na 

legislação do SNUC, impõe diversas restrições aos habitantes do parque que acabam por 

dificultar a manutenção e reprodução do modo de vida camponês que lhes é peculiar. 

 Atividades como o extrativismo, criação de animais, plantações, e até a construção de 

novas moradias, constam nos próprios planos de manejo dos parques, como atividades restritas 

 
1 Art. 7º Unidades de Proteção Integral cujo objetivo básico “preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso 
indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei” e  Unidades de Uso Sustentável 
que tem como objetivo “compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus 
recursos naturais”.  
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e que geram problemas ambientais, ainda que essas sejam práticas necessárias para a 

subsistência dessas populações. 

 Este artigo resulta das reflexões realizadas no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas 

sobre a Questão Agrária e Movimentos Sociais (GEPQAM) vinculado ao Departamento de 

História e Geografia (DHG) da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e integra o 

projeto de pesquisa “Contradições e conflitos entre a preservação ambiental e a reprodução 

camponesa no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. A analise aqui presente tem como 

recorte espacial a comunidade tradicional Tucuns, e objetiva  analisar em que medida as 

restrições impostas pelo ICMBio dificulta a vida dos camponeses, ao obstaculizar a 

continuidade de suas atividades subsistência, bem como explicitar as formas de resistência que 

emerge entre os camponeses, na luta pela preservação de seus territórios e suas territorialidades.  

 Para tanto, valemo-nos do materialismo histórico dialético, através do qual, buscamos 

compreender a relação histórica que há entre os camponeses da comunidade Tucuns e seu 

território, bem como entender como as relações de convívio influenciou na atual organização 

sociespacial da comunidade visando sua produção e reprodução. 

 No percurso metodológico, realizou-se levantamentos bibliográfico a cerca de temas 

inerentes à política de preservação ambiental, o modo de produção camponês, comunidades 

tradicionais e conflitos socioambientais, em livros, artigos, teses, relatórios, e alguns 

documentos civis elaborados pela própria comunidade denominados por Pisciotta (2003) de 

literatura cinzenta. 

 No trabalho de campo foram realizadas visitas técnicas e exploratórias à comunidade 

Tucuns, onde focamos, sobretudo na análise e observação participante. Posteriormente foram 

realizadas entrevistas gravadas e transcritas com representantes do ICMBio, e principalmente 

com os atores condicionantes desta pesquisa, os camponeses.  

 O PNLM localiza-se nas coordenadas geográficas: 02°19’ S a 02°45’ S e 42°44’ W a 

43°29’ W (Figura 1), e está inserido no bioma costeiro marinho, com ecossistemas de mangue, 

restinga e dunas. Pode ser acessado por via terrestre, pela rodovia MA-02, por via marítima, 

através do rio preguiça e também por meios de taxis aéreos. 

 

Figura 1- Localização Geográfica do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses 
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Fonte: IBGE 

Org: Terra, 2017 
 

 O PNLM foi criado em 02 de junho de 1981, com base em uma proposta apresentada 

pelo projeto RADAMBRASIL na década de 1970, visando preencher lacunas do então sistema 

de Unidades de Conservação (IBAMA, 2004). Sua criação se deu durante o período de vigência 

dos governos militares, cujas ações não eram conduzidas de forma democrática, desta forma, 

as populações que habitavam na área que foi transformada no parque não tiveram participaram 

e tão pouco ciência do processo. Terra (2017) pontua que o PNLM padece de um “pecado 

original”, uma vez que as políticas de sua criação foram realizadas com pouca ou nenhuma 

participação da população que nele habitava/habita, ou que fazia/faz uso de seus recursos como 

meio de subsistência, apesar desse direito ser garantido às populações, como consta no Artigo 

22 do SNUC. Assim, quando as comunidades se deram conta, já estavam inseridas numa 

Unidade de proteção integral. 
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O modelo de subsistência das comunidades tradicionais 

 

 Para a melhor compreensão das discussões propostas, faz-se necessário realizar, ainda 

que de forma sucinta, uma discussão sobre as comunidades tradicionais e o seu modo de 

produção e reprodução, uma vez que esses são fatores essenciais para a compreensão da análise 

proposta. As comunidades tradicionais que habitam no PNLM e que fazem uso dos recursos, 

nele presente, para sua subsistência, são definidas no artigo 3°, Inciso I, do decreto n°6.040, de 

07 de fevereiro de 2007, como: 

[...] grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 
formas de vida próprias de organização social que ocupam e usam territórios e seus 
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, 
religiosa, ancestral e econômica utilizando conhecimentos, inovações e práticas 
geradas e transmitidas pela tradição (BRASIL, 2007). 
 

 Há uma paridade entre comunidades tradicionais e comunidades camponesas, uma vez 

que ambas possuem as mesmas características. Arruda (1999), enfatiza que as comunidades 

tradicionais, são aquelas que apresentam um modelo de ocupação do espaço, e uso dos recursos 

naturais voltados principalmente para a subsistência, com fraca articulação ao mercado. 

Queiroz (1973), pesquisou populações tradicionais composta de sitiantes, caipiras e caiçaras, 

definindo-as como lavradores, cuja produção é orientada para a subsistência. Segundo esse 

autor, as populações e culturas tradicionais, são, de forma geral, consideradas como 

camponesas. 

 Portanto, na tentativa de sanar as possíveis dúvidas que ainda giram em torno dessa 

questão, é que afirmamos que comunidades camponesas e comunidades tradicionais, são 

equivalentes, e usaremos os dois termos para nos referirmos a essas populações. 

 O modo de vida das comunidades tradicionais, é pautado sobretudo na agricultura de 

subsistência, com a qual os camponeses se desdobram para garantir a sobrevivência de seus 

familiares. Como estão inseridas em ambientes com uma enorme riqueza em recursos naturais, 

essas comunidades aprenderam a manejar sustentavelmente a fauna e a flora do ambiente do 

qual vivem e dependem. 

 Segundo Diegues (2001), as comunidades tradicionais têm as seguintes características:  

As culturas e sociedades tradicionais se caracterizam pela a) dependência e até 
simbiose com a natureza, os ciclos naturais e os recursos naturais renováveis a partir 
dos quais se constrói um modo de vida; b) conhecimento aprofundado da natureza e 
de seus ciclos que se reflete na elaboração de estratégias de uso e de manejo dos 
recursos naturais. Esse conhecimento é transferido de geração em geração por via oral; 
c) noção de território ou espaço onde o grupo social se reproduz econômica e 
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socialmente; d) moradia e ocupação desse território por várias gerações, ainda que 
alguns membros individuais possam ter-se deslocado para os centros urbanos e 
voltado para a terra de seus antepassados; e) importância das atividades de 
subsistência, ainda que a produção de mercadorias possa estai mais ou menos 
desenvolvida, o que implica uma relação com o mercado. f) reduzida acumulação de 
capital; g) importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e às relações 
de parentesco ou compadrio para o exercício das atividades econômicas, sociais e 
culturais; h) importância das simbologias, mitos e rituais associados à caça, à pesca e 
atividades extrativistas; i) a tecnologia utilizada é relativamente simples, de impacto 
limitado sobre meio ambiente. Há reduzida divisão técnica e social do trabalho, 
sobressaindo o artesanal, cujo produtor (e sua família) domina o processo de trabalho 
até o produto final; j) fraco poder político, que em geral reside com os grupos de poder 
dos centros urbanos; l) auto identificação ou identificação pelos outros de se pertencer 
a uma cultura distinta das outras . 
 

 Assim, nessas comunidades, as atividades agropastoris são práticas comuns e que se 

configuram como um auxílio primordial, para a manutenção das múltiplas dimensões do 

campesinato. A criação de animais por exemplo, serve tanto como alimento, como meio de 

transporte, partindo da constatação de que sua subsistência depende somente dos seus próprios 

esforços e habilidades, ou seja, tem pouco ou nenhum amparo das políticas públicas que 

poderiam emanar das diferentes escalas de governo. Outras atividades inerentes ao seu modo 

de vida, é o cultivo de gêneros agrícolas, cuja produtividade e variedade depende das 

características edafoclimáticas do lugar.  

 No PNLM por exemplo, é comum observar as plantações exuberantes em solos 

relativamente arenosos. Como observado no interior da comunidade Tucuns, onde há a 

produção de hortaliças (geralmente em canteiros adubados, devido a salinidade do solo), 

plantação de banana, mandioca, caju, buriti e alguns outros gêneros que fazem parte da 

agricultura e da dieta dos comunitários.  

 Consideramos tais populações como tradicionais, por não produzirem em grandes 

escalas, produtos industriais ou integrando a cadeia produtiva do agronegócio, e também porque 

sua forma de produção se caracteriza pela disseminação de estratégias de vida, que são 

repassadas de uma geração à outra. Ou seja, uma das formas de reprodução do campesinato, é 

garantir que suas práticas continuem sendo realizadas pelos seus descendentes como herança 

de seus ancestrais. 

 Esclarecemos ainda que as comunidades tradicionais produzem para reproduzir seu 

modo de vida, porém não estão ligadas somente a esse binômio, produção-reprodução, mas a 

todas as práticas realizadas no território camponês, que se configuram como marcas de apego 

e afetividade. 
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Comunidade de Tucuns: (Dificuldades e resistências) ou dá (repressão a resistência)? 

 

 As práticas campesinas nas comunidades tradicionais que habitam numa UPI, não se 

distinguem das demais em termos de produção camponesa. A diferença é que a política de 

preservação ambiental restringe as ações dessa população na área, comprometendo sua 

dinâmicas e formas de firmarem sua reprodução, tudo isso em concordância e conveniência da 

legislação do SNUC, tendo em vista que este considera as práticas camponesas como um 

elemento inicial para a degradação e escassez dos recursos naturais, e por isso mesmo proíbe 

suas atividades, não restando para os camponeses outra alternativa senão a resistência como 

forma de garantir a sua sobrevivência e a de seus familiares. 

 A comunidade Tucuns (Figura 2), recorte espacial desta pesquisa, localiza-se no interior 

do PNLM, é composta por 17 famílias, e não foge à regra geral do campesinato, pois garantem 

sua subsistência por meio de atividades agro-pastoris, como a criação de animais, plantação de 

produtos como mandioca, pequenas hortaliças e a pesca. Atividades comuns, que como afirma 

Carvalho (2005) são praticadas, sobretudo com o intuito de garantir a própria sobrevivência. 

 

Figura 2 – Vista parcial da comunidade Tucuns localizada no PNLM 

 
Fonte: VIANA, 2019 

 
 Em virtude das frequentes fiscalizações do ICMBio, os moradores têm enfrentado 

dificuldades para realizar suas atividades, uma vez que o órgão gestor lhes aplica multas com 

valores elevados, quando flagrados exercendo determinadas atividades que para eles é 

corriqueira mas que todavia compões o corolário das atividades proibidas pela legislação.  
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Arruda (1999) sentencia que as práticas inerentes ao modo de vida camponês são descartadas 

passando a ocorrer uma criminalização das suas práticas mais comuns.  

 O modelo de subsistência das comunidades tradicionais pautam-se, sobretudo, no uso 

dos recursos naturais, que são realizadas com objetivo principal de satisfazer as necessidades 

básicas dos familiares, onde tudo o que é extraído é reposto pela própria natureza, e em muitos 

casos pelos próprios camponeses através de replantio e de outras técnicas e conhecimentos 

adquiridos, assimilados e repassados ao longo dos tempos. 

 As políticas de proteção ambiental em UCs, essencialmente aquelas que estão incluídas 

na categoria de proteção integral, sob o pretexto da preservação, usurpam os direitos das 

comunidades tradicionais.  

 Desde a implantação e implementação do PNLM à revelia das populações que habitam 

a área há muito tempo, segundo Castro (2012) e Marques (1999) a ocupação daquele território 

pelos camponeses remonta ao século XIX, estas populações enfrentam desafios para garantirem 

sua reprodução. Atividades como a pesca, a caça e o cultivo de produtos como Mandioca, 

hortaliças, frutas entre outros, foram proibidos pela legislação do SNUC. Ainda assim, tais 

atividades são realizadas pelos camponeses, por vezes de forma clandestina e em menor 

quantidade, em função da frequente fiscalização do ICMBio e de suas consequentes multas. 

 Em razão de tantas dificuldades, os camponeses de Tucuns acabam optando por algumas 

alternativas que não lhes são tão vantajosas, como a comercialização de alguns dos seus 

produtos, e consequentemente tendo que se submeterem às formas de comercialização 

capitalista, que não lhes dão um retorno satisfatório, uma vez que seus produtos são comprados 

com um valor muito baixo em relação ao que é praticado no mercado pelos atravessadores. 

Na produção camponesa, se está diante da seguinte fórmula M-D-A, ou seja, a forma 
mais simples de circulação das mercadorias, onde a conversão de mercadorias em 
dinheiro se faz com a finalidade de se poder obter os meios para adquirir outras 
mercadorias igualmente necessária a satisfação de necessidades. É, pois, um 
movimento do vender para comprar. (OLIVEIRA, 2007, p.40). 
 

 Atividades como a criação de animais em Tucuns é significativa e relevante, 

principalmente por se destinar a produção de alimentos para as famílias da comunidade. Apesar 

das restrições impostas pelo órgão gestor do parque, que com respaldo na legislação do SNUC, 

tenta inviabilizar esse tipo de atividade, todas as 17 famílias que residem na comunidade, 

realizam algum tipo de criação de animais em seus quintais, seja de caprinos, galináceos, suínos, 

entre outros animais. Tal insistência e ato de resistência não se dá em virtude de um desejo 
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deliberado de afrontar a legislação e seus guardiões, os servidores do ICMBio, mas em razão 

de atender as necessidades mais básicas dos camponeses da comunidade.  

 Uma das formas mais comuns que os camponeses encontram para continuar subsistindo, 

sem no entanto, sofrer demasiadamente com as restrições do ICMBio, é se subordinar às 

práticas de comercialização capitalistas, onde o camponês, na tentativa de garantir a reposição 

de produtos básicos, vendem parte de sua produção para turistas e para estabelecimentos 

comerciais. 

  De acordo com Oliveira (1997),“na pequena propriedade camponesa, uma parte da 

produção agrícola, entra primeiro e fundamentalmente no consumo do produtor, do camponês, 

como meio de subsistência imediato, e outra parte, o excedente, é comercializado sobre a forma 

de mercadoria”. No entanto é necessário lembrar que Ploeg (2006) afirma, que a força do 

trabalho camponeses, seus recursos usados, não entram no processo de trabalho como 

mercadorias.  

 Apesar disso, é importante ressaltar que há uma clara diferença entre a produção 

camponesa e a produção capitalista, onde ambas possuem diferentes finalidades. Sobre isto 

Oliveira(2007) esclarece: 

A distinção entre a produção camponesa e a produção capitalista. Na produção 
capitalista, ocorre o movimento de circulação do capital expresso nas fórmulas: D - 
M - D na sua versão simples, e D - M - D na sua versão ampliada. Já na produção 
camponesa, se está diante da seguinte fórmula M - D - M, ou seja, a forma simples de 
circulação das mercadorias, onde a conversão de mercadorias em dinheiro se faz com 
a finalidade de se poder obter os meios para adquirir outras mercadorias igualmente 
necessárias à satisfação de necessidades. É, pois, um movimento do vender para 
comprar. (OLIVEIRA, 2007, p.40). 

 
 A comunidade Tucuns, devido às elevadas multas que lhes são aplicadas, acabam 

também se subordinando a esse processo de comercialização, pois alguns produtos, tais como 

mandioca, banana, caju e outros, são comercializados pelos camponeses, e com o dinheiro 

arrecadado, compra-se produtos como arroz, carnes, e alguns outros utensílios, que antes os 

mesmos produziam, mas que na atualidade ficaram restritos. 

 Historicamente, a pesca dentro da comunidade Tucuns sempre representou uma 

atividade muito relevante na subsistência de seus moradores, mas depois da implantação de 

pontos turísticos como barracas e pousadas, se tornou uma atividade de difícil acesso, 

principalmente porque os barcos pesqueiros diminuem as chances dos moradores de 

conseguirem arrecadar o básico para se sustentar. Além disso, as restrições do ICMBio, também 

são uma forma de dificultar o acesso dos camponeses aos lugares propícios para a pesca. 
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É muito difícil conseguirmos pescar algo aqui. Os grandes barcos vêm e pegam todos 
os peixes, inclusive os camarões. Uma vez ou outra que conseguimos pescar algo, e 
quando passa alguém querendo, a gente vende. As coisas têm ficado difíceis para nós 
aqui na comunidade. (Morador da comunidade de Tucuns, 2018). 
 

 As comunidades tradicionais, sempre mantêm uma relação dialética com a natureza, 

antes mesmo de alguns teóricos ligados à ciência ambiental que hoje as consideram 

degradadoras desse meio. Os camponeses aprenderam a manejar a fauna e a flora, 

desenvolvendo estratégias que garantem sua reprodução e também a sustentabilidade dos 

recursos naturais. É importante esclarecer que não se trata de negar os benefícios sociais que a 

Ciência Moderna proporcionou, mas o conhecimento científico não é suficiente para garantir 

um uso racional e prudente dos recursos naturais porque não se trata de um “conhecimento 

neutro” de interesses, e sim da expressão de uma relação social específica com a natureza 

(PORTO-GONÇALVES, 1990, 2008).  

 Assim, os planos de manejo das UCs deveriam incluir os usos e desusos que as 

comunidades tradicionais desenvolvem nessas áreas, que são estratégicas de sobrevivência e 

sustentabilidade, onde juntamente com os meios científicos, garantiriam a eficácia no processo 

de conservação dos recursos naturais. 

 Fora os desafios relacionados à realização das atividades agropastoris, os camponeses 

de Tucuns, ainda enfrentam diversas dificuldades em relação a ausência e/ou falta de 

infraestrutura, uma vez que a legislação de UCs cria uma série de restrições, assim, a 

comunidade padece de transporte público, abastecimento de água, energia elétrica, e tantos 

outros recursos que são básicos e necessários à subsistência humana. 

 O sistema de energia dentro da comunidade, foi previsto dentro do programa Luz Para 

Todos, do Governo Federal, entretanto a comunidade não foi contemplada, desde então, 

reclama esse direito junto ao órgão gestor, que segundo os moradores, os dirigentes do órgão 

sempre transfere a responsabilidade para a Companhia Energética do Maranhão (CEMAR), e 

esta por sua vez, à prefeitura de Barreirinhas. A legislação exige que qualquer obra ou atividade 

de infraestrutura que for realizada nas dependências do parque, deve ser avaliada pelo órgão 

gestor, como afirma o artigo 46 do SNUC:  

A instalação das redes de abastecimento de água, esgoto, energia e infraestrutura 
urbana em geral, em unidades de conservação, onde esses equipamentos são 
admitidos, depende da prévia aprovação do órgão responsável por sua administração 
sem prejuízo da necessidade de elaboração de estudos de impacto ambiental e outas 
exigências legais. (CNRBMA. 2002, p. 43). 
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 Com base nos dados apresentados até aqui, é possível observar que a comunidade 

Tucuns, converge em atividades que concretizam sua tradicionalidade, e que mostram que são 

práticas necessárias para garantirem a reprodução dos camponeses que nela vivem. Como 

afirma Ploeg (2009) “é necessário enfatizar que, os agricultores familiares camponeses são 

portadores da história de seus lugares de vida, de trabalho bem como de suas estratégias 

produtivas”. Assim é necessário reconhecer que as atividades agropastoris camponesas, não são 

praticadas com o objetivo de destruição do meio, mas como um modo tradicional de garantir 

sua sobrevivência. 

 

Considerações Finais 

 

 Com base nas discussões aqui travadas, pode-se concluir que os camponeses habitam 

em áreas de preservação, sofrem as consequências impostas por um modelo restritivo de 

unidade de conservação que foi importado dos EUA pelo Brasil, sem considerar as 

especificidades do socioambientais brasileiras.  

 Ainda que o ICMBio justifique as restrições e multas com a premissa de que a presença 

dessas populações causaria a degradação desse meio, essa justificativa se torna contraditória, 

uma vez que os camponeses sempre realizaram suas atividades, antes mesmo da criação de tais 

políticas de preservação ambiental, dedicavam/dedicam um manejo sustentável das áreas que 

são seus habitats, e da qual fundamentalmente dependem. Então se torna contraditório 

considerar que os camponeses sejam responsáveis pela destruição desses espaços. 

 As restrições e multas aplicadas aos comunitários, acabam por dificultar as suas 

atividades, que são inerentes à sua subsistência. Os camponeses de Tucuns, enfrentam 

diariamente vários desafios para sua reprodução,  tanto pela ausência de assistência por parte 

do  estado, como pelas restrições de suas atividades, que outrora eram realizadas de forma 

comum no interior do parque, mas que agora é motivo de punição.  

 Como afirma Karl Marx (1968) “o homem vive da natureza, isto significa que a natureza 

é seu corpo com o qual ele deve permanecer para não perecer”. Assim acontece com os 

moradores de Tucuns que a séculos se relacionam com a natureza, em uma dinâmica de 

necessidade e parceria, sem que haja o comprometimento da existência de um ou do outro. 

Apesar de todas as implicações enfrentadas, os camponeses continuam resistindo e lutando para 

garantia de seus direitos. 
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O AVANÇO DO AGRONEGÓCIO NOS CERRADOS DO CENTRO-NORTE DO BRASIL: A 

disputa por território e a resistência das quebradeiras de coco babaçu na Região Tocantina 

Maranhense (MA) 

 
Luna Peres Guimarães1  

  

 

A Questão Agrária no Brasil  

 

         A chegada dos europeus no Brasil e o processo de extrativismo dá início a questão 

agrária brasileira. Através da busca por uma base econômica estável para que a colonização se 

efetivasse e fosse lucrativa, os portugueses tornaram este o alicerce fundamental do 

funcionamento do qual tirariam proveito na colônia (PRADO JUNIOR, 1957). Segundo o autor, 

o Brasil, como colônia tropical, teve o sentido de sua colonização em um caráter mercantil sob 

o sistema escravista de raças consideradas inferiores. Resultando em uma “empresa do colono 

branco”, o Brasil teria um modo de funcionamento no qual sua economia consistiria em 

explorar recursos naturais do território nacional em benefício do comércio europeu. A ausência 

de um mercado interno brasileiro solidificado e articulado em união com o fato de a economia 

brasileira ter como seu atributo fundamental a produção extensiva para o mercado internacional 

deu origem a teoria de Prado Junior (1957) de que o Brasil não fez a transição de economia 

colonial para nacional, o que ele chama de “atonia econômica”. 

         A questão agrária no Brasil se passa dentro de um contexto em que milhões de 

brasileiros dependem do uso da terra, mas ele é voltado para uma reduzida minoria devido ao 

grau elevado de concentração da propriedade agrária. Grande parte da população rural dispõe 

de terras que não são suficientes para sua manutenção, resultando na busca de emprego em 

outras terras. O proprietário, a partir da grande oferta de trabalhadores, determina suas 

condições de trabalho que, na maioria das vezes, são características servis (PRADO JUNIOR, 

1981). O autor coloca a agropecuária brasileira como bem sucedida diante dos objetivos 

 
1 Estudante de Graduação em Geografia, Universidade Estadual de Campinas, lunaperes10@hotmail.com. O 
presente trabalho foi realizado em Iniciação Científica com apoio do PIBIC-CNPq sob a orientação do Prof. Dr. 
Vicente Eudes Lemos Alves. 
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propostos para a atividade, objetivo este que seria a obtenção do maior lucro possível no mais 

curto período de tempo, com a menor despesa inicial executável. 

Para Prado Junior (1981), o êxito da agropecuária depende fundamentalmente de alguns 

fatores, sendo eles: a concentração da propriedade de terras e o baixo número de 

empreendedores, o grande número de trabalhadores em busca de emprego que nunca conseguiu 

se equiparar à minoria privilegiada (sendo sua única opção fornecer mão de obra) e a grande 

disponibilidade de força de trabalho, pois sempre puderam contar ora com escravos, ora 

indígenas e ora afluxo migratório, resultando em um trabalho precarizado e uma baixa 

qualidade de vida da população rural. A atividade econômica de exploração agromercantil 

consiste, portanto, numa base territorial necessariamente extensa e na produção de algum 

produto essencial que possua alto valor comercial, deixando em segundo plano os gêneros que 

são essenciais para a sobrevivência dos trabalhadores locais. 

 

Atual dimensão espacial do agronegócio no Brasil 

 

A agricultura atualmente consiste em uma perspectiva econômica capitalista e 

monopolista, sendo estruturada, segundo Oliveira (2016, p.123), “sobre uma tríade: a 

produção de commodities, as bolsas de mercadorias e de futuro e a formação das empresas 

monopolistas mundiais”. O referido autor aponta que o primeiro item da tríade refere-se à 

mercantilização do alimento, que deixa de ser uma estratégia geopolítica e torna-se apenas mais 

uma compra no mercado mundial. O segundo, corresponde aos valores mundiais que essas 

commodities adquirem, sendo controladas, principalmente, pela Bolsa de Chicago, que “detém 

o principal e mais diversificado mercado de derivativos do mundo” e o terceiro, associa-se ao 

monopólio para a produção de mercadorias agrícolas no campo e se sustenta a partir da 

formação de empresas mundiais monopolistas, tendo seu suporte em transnacionais. Nesse 

sentido, ainda de acordo com o referido autor, a formação das empresas monopolistas mundiais 

vem da associação de grupos econômicos nacionais e estrangeiros, os quais detiveram o 

monopólio da produção a nível mundial. 

Verifica-se, assim, que o avanço do agronegócio no Brasil está associado a uma ampla 

articulação entre capital nacional e estrangeiro e o próprio Estado nacional brasileiro. Este 

último, participando do processo de modernização do campo através de políticas públicas 

direcionadas para a concessão de incentivos fiscais e créditos subsidiados que permitissem aos 
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distintos agentes econômicos o despertar para a participação de empreendimentos no setor 

agroindustrial (DELGADO, 1982). O novo contexto econômico e político, que ganha força no 

país na década de 1970, transformou a estrutura produtiva do campo brasileiro, bem como 

trouxe novas modalidades de conflitos para o rural, especialmente em regiões de expansão da 

fronteira agrícola (ALVES, 2015). 

Por consequência de características inerentes a cada ramificação da agropecuária 

modernizada, a espacialização torna-se fruto direto dessas propriedades intrínsecas e da 

diversidade, tendo em vista que a regionalização é consequência do agronegócio globalizado e 

resulta em um “aprofundamento das desigualdades socioespaciais, a fragmentação geográfica 

e a diversidade de situações” (CASTILLO; BERNARDES, 2019, p. 10). Esse processo 

distingue os diferentes ramos produtivos que, apesar de unidos em um fenômeno regional e em 

um mesmo grupo econômico - RPA e agronegócio -, as regiões produtivas agrícolas da mesma 

categoria competem mutuamente em diferentes escalas geográficas, diferenciando-se através 

do grau de competitividade. 

         Nas últimas quatro décadas a atividade agropecuária brasileira provocou profundas 

mudanças na organização territorial brasileira a partir de incentivos a novas regionalizações e 

urbanizações. As chamadas Regiões produtivas do agronegócio (RPAs) são os locais que 

sofreram transformações de sua dinâmica socioespacial características do agronegócio 

globalizado, sendo o “palco de circuitos superiores do agronegócio globalizado” (ELIAS, 2011, 

p. 155) e áreas que foram determinadas para os maiores investimentos produtivos dessa 

categoria, evidenciando as localizações que eram mais competitivas. A consequência desse 

processo foi um acirramento das relações campo-cidade com base em uma nova urbanização 

regional proporcionada pela estrutura técnica, econômica e social do agronegócio que mobiliza 

também os espaços urbanos não metropolitanos devido à necessidade de procedimentos que 

acontecem nas cidades que circundam os locais de produção agrícola promovendo seu 

crescimento através da obtenção de novas funções, como a administração do agronegócio local, 

resultando na difusão de regiões produzidas altamente especializadas e corporativas e abertas à 

atuação dos capitais hegemônicos dadas as possibilidades para acumulação (ELIAS, 2015). 

Como o agronegócio globalizado se realiza totalmente mediante a dialética entre a 
ordem global e a ordem local, as RPAs estão conectadas diretamente aos centros de 
poder e consumo em nível mundial e, assim, as escalas locais e regionais articulam-
se permanentemente com a internacional e o território organiza-se com base em 
imposições do mercado, comandado por grandes empresas nacionais e multinacionais. 
Desse modo, nas RPAs formam-se novos espaços de fluxos rápidos inerentes às redes 
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agroindustriais, nas quais as verticalidades têm predominância sobre as 
horizontalidades (ELIAS, 2015, p. 28). 
  

A partir da proposta de Oliveira (2011), as relações capitalistas mundiais que moldaram 

o desenvolvimento da agricultura no Brasil e provocaram a concentração populacional seguindo 

em direção às cidades, devido à industrialização no país e à crescente expansão comercial. O 

avanço do capitalismo sobre o campo ocorreu na industrialização da agricultura seguindo a 

lógica da internacionalização da economia brasileira com base nas demandas necessárias para 

o aumento das exportações. 

 

A violência no campo frente ao agronegócio brasileiro 

 

O avanço do agronegócio ocorre gerando muitos conflitos entre os dois lados, com 

imposição da violência por esse capital sobre as populações locais e seus espaços de vida. A 

violência no campo sofreu processo de intensificação no século XXI no Brasil e está associada 

à concentração de poder, ao monopólio da terra e à abstenção do Estado que busca desarticular 

a dinâmica dos trabalhadores e das comunidades camponesas, pois essas populações e seu modo 

de reprodução da vida questionam o modo que a mundialização do capital utiliza para se 

estabelecer, sendo ele através da exploração de riquezas naturais e da exploração dos 

trabalhadores, fazendo parte do processo de estruturação territorial do Brasil (FELICIANO, 

2016). Através do argumento de que “a violência no campo é um elemento estruturante do 

processo de formação territorial do Brasil” (FELICIANO, 2016, p.82), o autor  discute a 

estrutura e reprodução da violência no campo na formação socioespacial brasileira através da 

centralidade dos ataques e de destruição das comunidades tradicionais, indígenas e negros por 

conta de sua resistência perante as formas de avanço que o capitalismo adquire e utiliza para 

territorializar-se no campo. 

Como explicitado pelo gráfico abaixo, os dados referentes às famílias envolvidas em 

conflitos por terra no Brasil entre os anos de 2003-2018 são muito altos, demonstrando como a 

violência no país ganha novas formas, dinâmicas e geometrias no atual período. O avanço do 

agronegócio no MATOPIBA tem como consequência a intensificação dos conflitos por 

território, visto que é a região na qual o avanço da fronteira agrícola se dá de maneira mais 

preponderante e também por conta das comunidades tradicionais possuírem formas de 
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reprodução de vida que são colocadas como segundo plano frente à acumulação de capital que 

resultaria dos monocultivos agroflorestais. 

 

Gráfico 1 - Número de Famílias Envolvidas em Conflitos por Terra no Brasil entre 

2003-2018 

 
Fonte: Cedoc Dom Tomás Balduino  - (CPT) 

          

A tabela acima foi organizada com base nos dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT) 

e demonstra em quantidade o número de ocorrências de violência no campo em cada estado 

brasileiro, exemplificando também a quantidade de famílias atingidas e a quantidade de áreas 

envolvidas nos conflitos. Os 3 locais nos quais o número de ocorrências é mais alto é, em 

primeiro lugar, o Maranhão, com 201 no ano de 2017 e com 199 no ano de 2018; seguido pela 

Bahia, com 116 no ano de 2017 e 112 no ano de 2018, e, em terceiro lugar, o Pará, com 111 no 

ano de 2017 e 121 no ano de 218. 

 
Tabela 1 - Número de ocorrências, famílias e área envolvidas em violência no campo nos 

anos de 2017 e 2018 
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Fonte: Cedoc Tomás Balduino. Adaptado de: CPT. 

 
 

O avanço do agronegócio no Cerrado do MATOPIBA 

 

O exemplo evidente desse processo é a soja, incentivada pelo governo militar para a 

ampliação do comércio com diversos países do mundo. A partir de sua produção, o modelo 
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econômico de desenvolvimento que se estabeleceu em MATOPIBA desde a década de 1970, 

contando também com o estado do Mato Grosso, favoreceu o grande capital na ocupação desta 

grande fronteira de recursos. Sendo uma região distante dos grandes centros de compradores, é 

necessário que haja uma maior diversificação na atividade produtiva, procurando sempre 

produtos agrícolas que tenham maior possibilidade de acréscimo de valor agregado no processo 

industrial. No cerrado, a soja é o produto que se destaca dentro das necessidades citadas acima 

(BERNARDES, 2005). 

De acordo com Pitta e Vega (2017), o avanço no agronegócio no MATOPIBA evidencia 

a transformação substancial realizada no campo através da modernização trazida pela revolução 

verde na década de 1950, momento de estabelecimento da produção de commodities no Brasil 

pelas agroindústrias. Estas transformações acarretaram a expropriação reiterada de camponeses 

e na substituição da força de trabalho assalariada para a realização da produção agrícola por 

máquinas, o que causou um grande aumento no número de desempregados no campo. 

         Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2019), o Cerrado ocupa em torno de 

22% do território brasileiro e é o espaço no qual estão localizadas as nascentes de três bacias 

hidrográficas da América do Sul (Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata), o que lhe 

proporciona uma iminente capacidade aquífera enriquecendo a sua biodiversidade. Incide sobre 

os estados do MATOPIBA e também sobre Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Certificado como a savana mais 

importante em termos de biodiversidade e riqueza natural do mundo, o Cerrado é a estrutura de 

diversas populações que sobrevivem através do uso de seus recursos, tais como quilombolas, 

indígenas, babaçueiras, entre outras comunidades que, além de serem parte do patrimônio 

cultural e histórico brasileiro, possuem um conhecimento acerca de sua biodiversidade, 

utilizando plantas de uso medicinal e para reabilitação de solos danificados. 

O processo de avanço da fronteira agrícola e abertura de áreas que possam ser utilizadas 

para a monocultura e para a pecuária tem causado um gradual enxugamento dos recursos 

naturais do Cerrado, pois é uma região com insuficiente proteção ambiental, tendo apenas 

8,21% de sua área legalmente sob a proteção de unidades de conservação, sendo que “desse 

total, 2,85% são unidades de conservação de proteção integral e 5,36% de unidades de 

conservação de uso sustentável, incluindo RPPNs (0,07%)” (MMA, 2019). Segundo o Plano de 

Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado - PPCerrado 

do Ministério do Meio Ambiente, o cerrado: 
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É um dos biomas brasileiros mais ameaçados em termos de perda de cobertura vegetal 
remanescente. Nele, o desmatamento, as queimadas e os incêndios florestais 
ocasionam a alteração da paisagem, a fragmentação dos habitats, a extinção de 
espécies, a invasão de espécies exóticas, a erosão dos solos, a poluição dos aqüíferos, 
o assoreamento dos rios e o desequilíbrio no ciclo de carbono, dentre outros prejuízos. 
O avanço das tecnologias desenvolvidas para o seu aproveitamento agropecuário 
permitiu que, em pouco tempo, fosse explorado de forma rápida e intensiva. E a 
modernização da agricultura, em curso há quatro décadas na região, levou à perda de 
aproximadamente metade da área original nativa. É um ritmo mais veloz do que o 
desmatamento ocorrido na Mata Atlântica, e o que vem ocorrendo na Amazônia 
(MMA, 2009, p. 16). 
 

         O processo de avanço da fronteira agrícola no Cerrado contou com a inserção de 

inovações tecnológicas das quais os sulistas, portadores do capital necessário para o 

investimento, utilizaram desorganizando as sociedades locais em benefício da modernização 

capitalista através da alteração das relações sociais de trabalho, a partir de formas diferentes de 

produção e políticas que favorecem a exploração dos trabalhadores (MENDONÇA, 2004), 

como explicitado por Matos e Pessôa (2014, p. 10): 

No caso do Cerrado, para consolidar a agricultura moderna, o Estado teve participação 
ativa por meio de incentivos fiscais, crédito agrícola, subsídios à exportação e 
investimentos em infraestrutura, como eletrificação rural, implantação de sistemas de 
beneficiamento e armazenamento de produtos agrícolas, bem como construção de 
rodovias pavimentadas e não pavimentadas. Todos esses fatores possibilitaram a 
captura das áreas de Cerrado na e para a dinâmica da expansão capitalista de produção. 
 

         A expansão agroindustrializada e mecanizada do capital nos Cerrados do MATOPIBA 

se utiliza de técnicas, elevado fluxo de capital e a exploração dos trabalhadores promovendo a 

espoliação dos pequenos produtores e camponeses que subsistem através da agricultura familiar 

na região. As comunidades tradicionais, indígenas (mais de 80 etnias), quilombolas, 

quebradeiras de coco, entre outros, são os grandes cuidadores do patrimônio local, 

caracterizando a sociodiversidade do Cerrado devido às estratégias criadas de sobrevivência no 

bioma, possuindo uma relação orgânica com o espaço a partir, por exemplo, das características 

primárias de suas atividades de produção (caça, pesca, extrativismo) por meio de táticas 

agropecuárias que realizam de maneira composta e diversa os elementos da paisagem local 

(PITTA, VEGA, 2017). 

 

As tensões emergentes na região Tocantina Maranhense 

 

O Maranhão foi ocupado pela população europeia através de duas formas: em terras 

mais próximas ao litoral, fixou-se a frente vinculada à agricultura, enquanto ao sul, fixou-se a 
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frente ligada a pecuária (ANDRADE, 1973). A mão de obra utilizada nessas localidades para o 

cultivo da cana-de-açúcar, do algodão e das plantations foi realizada por povos indígenas e por 

descendentes de escravos de origem africana. Quando se encerra o regime de escravidão, todo 

esse conjunto é enfraquecido sendo gradualmente alterado para um sistema de produção de 

pecuária extensiva. O campesinato surge nesse novo conjunto sustentando-se através da partilha 

de recursos e da colaboração entre elementos domésticos de produção (PORRO, 2004; 

ALMEIDA, 1976 apud ARAUJO, 2013). Até aqui, o processo de ocupação maranhense é 

considerado espontâneo. Após a década de 1960, o Norte começou a ser visto como um grande 

espaço vazio sob um olhar desenvolvimentista elaborado pelo planejamento público 

evidenciado na criação da SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), 

criada a partir da elaboração de um documento pelo GTDN (Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste) sob a coordenação de Celso Furtado que propunha colonizar o 

Maranhão sob a justificativa de correção do processo migratório nordestino advindo da seca no 

Nordeste e que não levava em consideração a estrutura social e econômica que existia no estado 

(ARAUJO, 2013). 

         Após a década de 1970, os migrantes de origem da região Sul do Brasil chegam nos 

Cerrados no sul do Maranhão estendendo a monocultura da soja através da sua moderna 

tecnologia, desalojando as famílias que subsistiam por meio da cultura de sobrevivência. Em 

Pindaré, Mearim e na Pré-Amazônica (uma das 32 regiões administrativas nas quais o território 

maranhense é dividido), famílias foram expulsas de suas terras por grileiros, madeireiros e por 

grupos de outros estados, situação que intensificou o êxodo rural e tornou o Maranhão 

exportador de mão de obra extremamente explorada ou escrava, principalmente para o sul do 

Pará, local onde os são chamados para trabalhar com garantias financeiras. No entanto, a 

realidade ao chegar são condições de trabalho precárias e subumanas (RIOS, 2005). 

A modernização contemporânea no Cerrado sul-maranhense torna-se mais visível em 

torno dos anos 1980 com o desenvolvimento da produção de soja na região, consolidando-se 

na década de 1990 com a notória expansão das plantações no sul do Maranhão. Através de 

incentivos fiscais e políticas de subsídio de créditos articulados principalmente por 

financiamentos federais, o Estado brasileiro foi ativo no processo de estímulo de grandes 

empresas na região inclusive por meio de isenções fiscais, como designado pela “Lei Kandir” 

de 1995 que permite a abolição do ICMS para estados brasileiros exportadores de soja (ALVES, 

2006). 
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A divisão regional do IBGE (2010) divide a mesorregião oeste do maranhão em três 

microrregiões: Imperatriz, Gurupi e Pindaré. O presente estudo concentra-se na microrregião 

de Imperatriz, denominada de Região Tocantina Maranhense devido ao Rio Tocantins que 

passa pelo seu sítio urbano fundamental, Imperatriz, e também perpassa os municípios de 

Carolina, Estreito e Porto Franco. Essa microrregião é composta por Açailândia, Amarante do 

Maranhão, Arame, Buritirana, Campestre do Maranhão, Carolina, Cidelândia, Davinópolis, 

Estreito, Grajaú, Gov. Edison Lobão, Imperatriz, Itinga do Maranhão, João Lisboa, Lageado 

Novo, Montes Altos, Porto Franco, Ribamar Fiquene, Senador La Roque, São Francisco do 

Brejão, São João do Paraíso, Sítio Novo, São Pedro da Água Branca e Vila Nova dos Martírios 

(ALVES, NÓBREGA, 2019). 

Mapa 1 - Microrregiões do Maranhão  

  
Figura 1 - Microrregiões do Maranhão. Fonte: IBGE (2017) 

 

Segundo Velho (2013), o grande fluxo de migração que aconteceu por parte de outros 

estados nordestinos em direção ao Maranhão foi de extrema importância para o avanço da 

produção agrícola de arroz que se estabelece especialmente em Imperatriz e nas cidades da 
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região. A partir da concessão de créditos proporcionados por bancos públicos e incentivos 

fiscais, a rizicultura conseguiu expandir e avançar sua produção para bases mais modernas 

atendendo não só os maiores produtores de arroz locais, mas também permitindo o 

estabelecimento de produtores que vieram através do fluxo migratório. O desmatamento cresce 

a partir da necessidade de abertura de área para que a pecuária bovina e os cultivos de arroz 

possam expandir-se (ALVES, NÓBREGA, 2015). 

         A chegada da fábrica Suzano Papel e Celulose em 2014 trouxe alterações na dinâmica 

econômica e nos modos de vida das comunidades tradicionais da região tocantina maranhense. 

A empresa hegemônica e suas imposições, como, por exemplo, a plantação de monocultivos de 

eucalipto, não respeitam as organizações sociais e ambientais pré existentes no Maranhão no 

momento em que passam a ocupar vastas extensões de território que anteriormente eram 

utilizadas para outras finalidades, desde reprodução de modo de vida das comunidades até para 

plantação de arroz, o que desarticula os modos de vida regionais. Sendo considerado o 

município da região como o melhor local para a produção de celulose do mundo devido a sua 

posição espacial estratégica para a saída da produção, a Microrregião de Imperatriz vem 

estimulando o cultivo de eucalipto a partir de incentivos fiscais subsidiados pelo município de 

Imperatriz e pelo estado do Maranhão (ALVES, NÓBREGA, 2015). 

         Segundo Ribeiro Junior (2014), os argumentos para a Suzano ter escolhido o município 

de Imperatriz e seu entorno foi devido ao espaço necessário para o cumprimento da fase inicial 

da produção da fábrica, além da “malha rodo-ferroviária (BR 010, BR 226, MA 122, MA 125, 

MA 138, MA 280 e MA 338), rede elétrica (Subestação Imperatriz de 500kV), recursos hídricos 

(Rio Tocantins)” (RIBEIRO JUNIOR, 2014, p. 164) e também o relevo das áreas locais que, 

por serem planas, facilitam o cultivo. 

         As populações tradicionais que sofrem os impactos pela implantação da fábrica Suzano 

de maneira direta são reconhecidas pelo empreendimento, tendo as localidades da chamada 

Estrada do Arroz, proximidades da MA-386, como destaque no que tange as comunidades de 

Esperantina, Açaizal, São José da Matança, Olho d’Água, Coquelândia, São Félix, Petrolina, 

Bacaba e Imbiral (PANTOJA, PEREIRA, 2016). Segundo Santos (2011), a produção de carvão 

na região de Imperatriz gerou diversos danos para a população extrativista trabalhadora do 

local, em especial as quebradeiras de coco babaçu devido à disputa pelo produto gerada pelo 

fato de o carvão apresentar aumento do seu preço no mercado nacional e internacional e o coco 

poder ser utilizado para fazer carvão. 
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As mulheres na luta popular: o caso das Quebradeiras de Coco Babaçu 

 

Discutindo o papel e a atuação fundamental das mulheres na luta popular, Vasconcellos 

(2015) argumenta que as mulheres sempre estiveram presentes ocupando espaços em diversas 

organizações sociais que participaram dos momentos de mudanças sociais na América Latina, 

constituindo-as como sujeito político. Argumentando o fato de a divisão sexual do trabalho no 

campo ainda muito presente nos dias de hoje, a autora conjectura acerca da invisibilização do 

trabalho rural feminino, sendo as mulheres vistas como não participantes das atividades que 

trazem renda a família mesmo sendo responsáveis pelo trabalho doméstico e, muitas vezes, 

também trabalharem em hortas e com animais de pequeno porte, evidenciando a estrutura 

capitalista presente no campo, na qual só possui valor o que pode ser transformado em 

mercadoria. 

Os babaçuais, áreas nas quais existem as palmeiras de babaçu, são de origem brasileira 

e são espécies nativas em onze estados: Maranhão, Piauí, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, 

Minas Gerais e Rondônia. O babaçu se realiza como atividade econômica principalmente em 

locais nos quais há ações e mobilizações políticas articuladas pelo movimento social que o 

compõem nos estados do Maranhão, Sudeste do Pará, Tocantins e Piauí, sendo o Maranhão 

evidenciado com sua elevada densidade dos babaçuais e com maior fluxo econômico em torno 

do babaçu, tanto na produção como na comercialização e também no alto número de 

extrativistas das amêndoas (FIGUEIREDO, 2005). Segundo o Censo Agropecuário do IBGE 

(2017), a quantidade produzida em toneladas do coco babaçu no Brasil no ano de 2017 foi de 

68.421, sendo 57.978 toneladas somente do estado do Maranhão. 

A expansão do agronegócio nas Regiões produtivas do agronegócio (RPAs) produziu 

diversos efeitos sobre as comunidades tradicionais que viviam nesses locais, incluindo as 

quebradeiras de coco babaçu. Articulando-se como movimento social em 1991 no 1º Encontro 

Interestadual das Quebradeiras de Coco realizado na cidade de São Luís do Maranhão, o 

MIQCB (Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu) é formado pelos estados 

do Piauí, Maranhão, Tocantins e Pará. Sua prática é referente à coleta da amêndoa e produção 

de sabão, óleo e casca do coco babaçu. 

Os conflitos que deram origem ao movimento são fruto da expansão do agronegócio, 

tais como: pecuarização, sojicultura, plantações de eucalipto, ou regiões adequadas para a 

construção das “baterias de forno” utilizadas na produção de carvão vegetal, que provocaram a 
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apropriação privada de áreas nas quais os babaçuais estavam localizados. A pecuária é indicada 

como a maior atividade desmatadora responsável por causar cerca de 80% de toda a devastação 

da Amazônia Legal, esta que engloba os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, 

Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do Estado do Maranhão, resultando na 

consequente devastação de zonas babaçuais. Além deste fator, a zona ecológica de expansão da 

soja, da pecuária e da produção de papel e celulose através da plantação de eucalipto são as 

mesmas dos babaçuais, promovendo conflitos entre os agentes do agronegócio e as 

comunidades tradicionais instaladas nas regiões (ALMEIDA, SHIRAISHI NETO, MARTINS, 

2005). 

         A produção ilegal de carvão vegetal também é um empecilho para a sobrevivência da 

prática das quebradeiras de coco babaçu. Esta prática, além de desmatar babaçuais para a 

construção das “baterias de forno” para a produção do carvão, necessita da remoção do coco 

babaçu inteiro, sendo retirado pelos “catadores de coco”. Estes trabalhadores executam um 

trabalho que não consideram demandar qualificações maiores, apenas retirando os cocos de 

forma desordenada e sem quaisquer critérios, enquanto as quebradeiras de coco se utilizam de 

saberes práticos sobre o meio com o qual trabalham e sobre o processo de coleta e quebra do 

coco, praticando-os de maneira responsável com o meio ambiente. O conhecimento dessas 

mulheres estrutura-se em preocupações com a sustentabilidade local a partir de práticas que 

garantem a manutenção dos “olhos d’água”. A seleção de palmeiras é realizada com frutos de 

maior qualidade e retirando a amêndoa de forma intacta baseando-se na compreensão das 

limitações das plantas para que não as comprometa (ALMEIDA; SHIRAISHI NETO; 

MARTINS, 2005). 

         A trajetória das quebradeiras de coco tem início com uma perspectiva de subsistência 

familiar do período colonial até a 1ª Guerra Mundial, momento em que o babaçu começa a 

tornar-se interessante internacionalmente por conta de suas propriedades (cosmética, energética 

e de limpeza).  Percebendo a importância das quebradeiras de coco na mão de obra para a 

realização da extração, os fazendeiros as colocavam em uma posição de produtoras 

agroextrativistas, passando o material, em sequência, para os atravessadores, responsáveis pelo 

contato com o comerciante que iria vender para a indústria (ARAÚJO JUNIOR; DMITRUK; 

MOURA, 2014). Nesse cenário, iniciam-se investimentos no Maranhão para a exploração do 

babaçu, leis concedendo terras e incentivos para a construção de fábricas produtoras de óleo 

vegetal (CORDEIRO, 2008). 
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         Nesse momento, as quebradeiras não possuíam qualquer independência em relação à 

sua atividade econômica. Segundo Araújo Junior, Dmitruk, Moura (2014), na década de 1980 

ocorre uma queda de interesse pelo babaçu e os conflitos territoriais se intensificam. Com a 

criação do MIQCB no início da década de 1990, o processo produtivo é transformado, retirando 

os atravessadores da cadeia produtiva e inserindo as próprias quebradeiras na administração da 

venda dos produtos e da troca de mercadorias, fato que resulta na viabilidade econômica desta 

atividade. 

A Lei do Babaçu Livre é uma das maiores exigências das quebradeiras de coco babaçu. 

O crescimento de monocultivos e da produção de soja nas Regiões Produtivas do Agronegócio 

(RPAs) foram sustentados por grandes propriedades de terras, os latifúndios, que, a partir da 

grilagem e de outros procedimentos muitas vezes ilegais, obtiveram a posse de terras nas quais 

já eram existentes as práticas de quebra de coco babaçu pelas comunidades agroextrativistas. 

Segundo Araújo (2001), a atividade de roça - considerada a principal - era contida pelos 

proprietários dessas áreas privadas, fazendo com que as quebradeiras ficassem sujeitas e 

dependentes de sua relação com o proprietário do local. Em muitos momentos, ainda segundo 

a autora, eram exigidos pagamentos pelo acesso aos babaçuais, como por exemplo o sistema de 

“meia”, na qual metade de toda a extração fica para o proprietário, a “terça”, na qual o resultado 

da extração e da quebra é dividido em três e o trabalhador fica somente com um terço. A 

dependência da permissão do proprietário para o acesso à terra retira a possibilidade de cuidar 

e administrar o local de trabalho desses grupos. Resultando em um processo de precarização 

das condições de trabalho devido às grandes caminhadas impostas pelos fazendeiros, nas quais 

perdem o tempo em que poderiam estar realizando a extração do produto, exige-se que o mesmo 

consiga administrar e controlar quem entra e sai das terras além do controle de vendas do coco 

babaçu, arrendando para atravessadores e diminuindo o lucro obtido pelas mulheres 

quebradeiras, como explicitado por Nóbrega (2015): 

A atividade de coleta e quebra de coco babaçu realizada pelas mulheres da estrada do 
arroz é feita em meio aos babaçuais, e pela quantidade de coco que é quebrada não é 
possível trazer para outro espaço a fim de se fazer a quebra. Além disso, os caminhos 
entre as palmeiras muitas vezes são distantes e não permitem a entrada de animal ou 
outro meio de transporte (NÓBREGA, 2015, p. 85). 

Partindo da perspectiva de que quando as terras foram apropriadas, os babaçuais já 

existiam e, portanto, não tinham dono e não são obra do atual proprietário, a lei exige que todas 

as pessoas que necessitarem do coco possam entrar em qualquer propriedade para coletá-lo, no 
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livre acesso e o uso comum dos babaçuais sem interferência nas atividades do atual dono do 

local. Além disso, a lei também estabelece que nenhuma das palmeiras pode ser derrubada 

(AYRES JÚNIOR, 2007). Segundo Shiraishi Neto (2005), a lei é vigente no município de Lago 

do Junco no Estado (MA), no Lago dos Rodrigues (MA), Esperantinópolis (MA), São Luís 

Gonzaga (MA), Praia Norte (TO), Axixá (TO), Imperatriz (MA) e São Domingos do Araguaia 

(PA). 

A Estrada do Arroz possui diversos povoados das quebradeiras de coco babaçu, que 

exercem suas atividades econômicas enfrentando diversas questões como já citadas 

anteriormente. A principal questão atualmente encontra-se demarcada pela concentração de 

terras e pelo latifúndio, concretizada em grupos econômicos que seguem a hegemonia do 

agronegócio no Cerrado brasileiro, delimitado na região pela cadeia produtiva de ferro gusa e 

celulose, materializadas pelas empresas CELMAR (empresa que, na década de 1970, iniciou 

seu planejamento para instalar-se na área devido aos incentivos realizados pelo governo 

federal), Ferro Gusa Carajás S.A e Suzano Papel e Celulose. As mulheres quebradeiras nesses 

povoados organizam-se politicamente através da Associação de Mulheres Quebradeiras de 

Coco Babaçu dos Povoados São Feliz e Coquelândia (AMOCBEA) e Associação de 

Quebradeiras de Coco Babaçu do Povoado Petrolina (AQCBPP) (NÓBREGA, 2015). Segundo 

Nóbrega (2015), a empresa Suzano se reuniu com as mulheres da atividade e comunicou a elas 

que não poderiam continuar exercendo a quebra do coco babaçu nas terras que a empresa 

expropriou, desprezando as relações costumeiras estabelecidas previamente no local, 

desconsiderando “Lei Municipal nº 1.084/ 2003, que ‘dispõe sobre a proibição da derrubada de 

babaçu no município de Imperatriz, estado do Maranhão, e dá outras providências’” 

(NÓBREGA, 2015, p. 85). 

Uma das grandes ações da Associação do Movimento Interestadual das Quebradeiras 

de Coco Babaçu (AMIQCB) é o projeto Floresta de Babaçu em Pé, desenvolvido com recursos 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), e tem como objetivo a ação direta 

contra a derrubada dos babaçuais, buscando a inclusão dos familiares das quebradeiras através 

da produção da renda no campo por intermédio do agroextrativismo. A abrangência do projeto 

é de mais de 60 mil Km² e contempla 58 municípios do Tocantins, Maranhão e Pará (MIQCB, 

2019a) 

O Fundo Babaçu foi criado em 2012 pelo Movimento Interestadual das Quebradeiras 

de Coco Babaçu, sendo uma de suas grandes conquistas e ações de luta, e é dirigido de maneira 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
1163 

 

participativa através de uma comissão composta por diferentes organizações que possuem 

parceria com o MIQCB. Tem como objetivo: facilitar o acesso a fundos que não serão 

reembolsados para fortalecer a base agroecológica do extrativismo e da economia solidária; 

fortalecer ações dedicadas à segurança alimentar e ao aumento da qualidade de vida das 

comunidades tradicionais que produzem em sistema de subsistência nos babaçuais; fortalecer a 

preservação da sociobiodiversidade existente nos babaçuais mediante às políticas públicas e 

recursos; fortalecer a mobilização da comunidade e aperfeiçoar a organização de base a fim de 

melhor desenvoltura política e, por fim, capacitar a comunidade acerca da administração de 

projetos socioambientais (MIQCB, 2019b). 

 

Considerações finais 

 

O avanço do agronegócio brasileiro estruturado sobre uma perspectiva capitalista de 

acumulação do capital, concentração de terras, monopólio do poder e de produção de 

commodities conforme as exigências externas tem como consequência a criação de uma 

espacialização que consiste em um circuito espacial produtivo que funciona organizado por 

empresas hegemônicas resultando nas regiões nas quais o agronegócio globalizado irá se 

territorializar (ELIAS, 2015). 

         O avanço da fronteira agrícola sobre a região do MATOPIBA tem como forma de 

expansão uma política que atinge as comunidades tradicionais, indígenas e negras da região, 

resultando na intensificação de conflitos territoriais e, em especial, no Maranhão. 

         As quebradeiras de coco babaçu e o movimento político no qual se organizam 

(Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco Babaçu - MIQCB) traz à tona a discussão 

acerca da preservação de modos de vida por subsistência envolvendo comunidades tradicionais 

agroextrativistas que dialogam e preservam o meio ambiente, realizando ações em busca de sua 

sobrevivência.  
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A ROÇA DE COIVARA E AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO VALE DO 

RIBEIRA (SP):  

novos e velhos elementos em disputa 

 
Tainá Holanda Caldeira Baptista1 

 
 
 

1. Introdução 

  

 O ano de 2018 foi positivamente marcado pelo reconhecimento, no mês de setembro, 

do Sistema Agrícola Tradicional (SAT) das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira como 

Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN) (IPHAN, 2018). Essa conquista é fruto da histórica mobilização das 

comunidades quilombolas do Vale do Ribeira (SP), em especial de 19 comunidades2 que 

participaram ativamente do processo de registro desse bem, realizado em parceria com o 

Instituto Socioambiental (ISA)3. Essa mesma instituição fomentou ao longo do ano de 2018 a 

campanha “Tá Na Hora Da Roça”4, em busca de publicizar os conflitos e as dificuldades que 

as mais de 80 comunidades da região enfrentam para continuar produzindo alimentos através 

da roça de coivara, aspecto central do SAT (ISA, 2018). O sistema agrícola reconhecido é 

entendido não só como as práticas e as técnicas agrícolas, mas também como um sistema de 

conhecimentos ecológicos, religiosos, sociais e culturais historicamente construídos pelas 

comunidades quilombolas dessa região. No presente trabalho, compreendemos sistema agrícola 

como a distribuição de espécies de culturas sobre toda a área cultivada, espacial e 

 
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo (USP). 
Bacharela e licenciada em Ciências Sociais pela mesma universidade. E-mail: tainabaptista@hotmail.com. 
2 Entre essas, encontram-se as comunidades quilombolas: de Morro Seco, em Iguape; de Mandira, em Cananéia; 
de Abobral Margem-Esquerda, de Pedro Cubas, de Pedro Cubas de Cima, de Sapatu, de Ivaporunduva, de André 
Lopes, de Galvão e de São Pedro, em Eldorado; de Poça, em Eldorado e Jacupiranga; de Nhunguara, em Eldorado 
e Iporanga; de Piririca, de Maria Rosa, de Pilões, de Bombas, de Praia Grande e de Porto Velho, em Iporanga; e 
de Cangume, em Itaóca. (IPHAN, 2018). 
3 O Instituto Socioambiental (ISA) é uma organização não governamental, de interesse público, fundada em 22 de 
abril de 1994, que trabalha em defesa dos direitos sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao 
patrimônio cultural, aos povos indígenas e comunidades tradicionais do Brasil.  
4 Essa campanha foi uma estratégia do ISA para coletar assinaturas para uma petição pública que reivindica 
agilidade na concessão de autorizações para a roça de coivara nas comunidades quilombolas do Vale do Ribeira.  
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cronologicamente, segundo determinados princípios que se norteiam por um processo com 

início, meio e fim (WAIBEL, 1979). 

 O reconhecimento do SAT pelo IPHAN coloca em cena um importante debate acerca 

da autonomia das comunidades tradicionais em seus territórios quando os mesmos se encontram 

em situação de sobreposição com áreas protegidas. Consideramos que, nos casos de 

sobreposição, os conflitos entre formas distintas de territorialidade se acirram, uma vez que as 

comunidades locais e as instituições e os órgãos estatais tendem a apresentar interesses distintos 

para o mesmo território.  

No contexto do Vale do Ribeira, onde se localiza a maior área contínua de Mata 

Atlântica do Brasil, com 21% do total de 7% do que resta deste bioma no país (ISA, 2013, p. 

15), os conflitos territoriais são históricos. Muitas das áreas onde tradicionalmente vivem 

comunidades quilombolas foram transformadas em Unidades de Conservação (UC’s) de 

Proteção Integral a partir da década de 1970, tornando ilegal a permanência de populações 

humanas em seu interior. A luta e a pressão por parte das próprias comunidades, apoiadas por 

alguns setores do movimento ambientalista e da sociedade em geral, levou o Estado a instaurar 

processos de recategorização dessas áreas, que, em alguns casos, foram transformadas em 

Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Reservas Extrativistas (Resex). Dessa 

forma, a permanência das comunidades e povos tradicionais em seus territórios foi legalizada, 

através de uma legislação que busca garantir a reprodução social de seus modos de vida no 

interior das UC’s (BERNINI, 2015). 

 Apesar dos avanços citados, as comunidades quilombolas do Vale do Ribeira ainda 

enfrentam muitos desafios. Buscaremos lançar luz sobre o histórico de conflituosidade do Vale 

do Ribeira, com ênfase nos conflitos territoriais envolvendo a roça de coivara e o recente 

reconhecimento do Sistema Agrícola Tradicional das comunidades quilombolas que lá vivem. 

Nosso intuito é contribuir com  o debate acadêmico, mas também político, a respeito da luta e 

da resistência das comunidades tradicionais, e dos desafios ―  novos e velhos ― que se 

configuram no Brasil de ontem, de hoje e talvez de amanhã.  

 

2. Vale do Ribeira: aspectos históricos e geográficos dos conflitos 

A região conhecida por Vale do Ribeira abrange parte do Estado de São Paulo e do 

Estado do Paraná, possuindo uma área total de 2.830.666 hectares. A porção localizada em São 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

1170 
 

Paulo foi uma das primeiras a ser povoada na América do Sul pelos colonizadores europeus. 

Nessa região, encontra-se a maior parte de comunidades quilombolas do Estado de São Paulo 

(ISA, 2013). Neste trabalho, trataremos, principalmente, da área do Vale localizada em São 

Paulo.  

 O povoamento da região do Vale do Ribeira se iniciou pela Baixada do rio Ribeira, 

havendo fortes indícios de ocupação humana já de antes do século XVI. Estima-se que essas 

ocupações datam do período entre 4.000 anos a.C. e 1.000 anos d.C. . Petrone (1961) afirma 

que os “homens dos sambaquis” viveram na região ao longo dos rios e lagunas do Vale, 

conforme vestígios coletados nos sambaquis5 que até hoje existem no litoral.  

Após esse período, povos indígenas descendentes dessas primeiras ocupações passaram 

a povoar a região, sendo em sua maioria Tupi e Guarani. Algumas aldeias permanecem em 

territórios indígenas em municípios conhecidos hoje como Pariquera-Açu, Sete Barras e 

Miracatu. É possível verificar muitas influências dos conhecimentos e modos de vida desses 

povos entre as comunidades quilombolas que habitam, também, o Vale (GIACOMINI, 2010).  

De acordo com Giacomini (2010), a grande presença de povos indígenas e afrodescendentes na 

região, no passado, se deve às características geográficas do Vale do Ribeira, que 

proporcionaram certo isolamento e segurança às populações que buscavam se proteger durante 

o violento processo de colonização iniciado pelos europeus.  

Com o advento da mineração de ouro de aluvião, porém, os colonizadores se 

estabeleceram na região, instituindo a exploração da força de trabalho de populações 

afrodescendentes escravizadas. Com o término desse ciclo econômico, grande parte da 

população negra escravizada foi abandonada na região, ou para lá se dirigiu, se estabelecendo 

em comunidades rurais estruturadas através do cultivo de alimentos para autoconsumo, cujo 

excedente produzido era destinado ao comércio local e regional. As técnicas agrícolas que as 

comunidades quilombolas e ribeirinhas foram desenvolvendo ao longo do tempo tiveram forte 

influência dos conhecimentos trocados com os povos indígenas da região (ISA, 2013).  

Outros ciclos econômicos se sucederam à mineração, como a rizicultura na primeira 

metade do século XIX. Mas o grande crescimento econômico do café fez com que o Vale do 

Ribeira ficasse às margens dos investimentos na rede de transporte ferroviária e na 

 
5 Sambaquis são depósitos construídos, ao longo do tempo, por grupos humanos, constituídos por matéria orgânica 
e calcários (de origem marinha, terrestre ou de água salobra).  
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implementação do trabalho assalariado, que foram comuns em outras regiões do Brasil, por não 

apresentar características propícias para essa atividade agrícola. Sendo assim, quando a Lei de 

Terras6 entrou em vigor, em 1850, a agricultura comercial no Vale estava em decadência. Dessa 

forma, as comunidades tradicionais conseguiram manter a posse comunal das terras onde 

viviam coletivamente, baseadas no trabalho familiar e nas relações de ajuda mútua (BERNINI, 

2015).  

Nas palavras de Bernini,  

 

é estabelecida, então, uma conjuntura histórica propícia à 
continuidade de relações tradicionais no Vale, relações marcadas pela 
manutenção da agricultura de subsistência ‒ sobretudo o cultivo de arroz, 
mandioca e milho, e a criação de porcos. Combinava-se ainda o extrativismo 
de espécies florestais ‒ a exemplo do palmito Juçara, para consumo próprio, 
da madeira para confecção de canoas, além da utilização de ervas para o 
tratamento de doenças ‒ e caça e pesca de animais como complementação da 
dieta familiar. (BERNINI, 2015, p. 117-118).  

 

A partir de 1940, mas principalmente entre as décadas de 1950 e 1960, ocorreu uma 

nova incorporação da região do Vale do Ribeira à economia de São Paulo, dessa vez relacionada 

ao processo mais amplo de “desenvolvimento do país”, alçado na ideia de maximização de 

lucros, industrialização acelerada e expansão da produção agropecuária voltada para a 

exportação. Aos poucos configurou-se um cinturão mercantilizado composto por sítios, 

fazendas e pequenas empresas no Vale, próximo à recém construída rodovia que liga São Paulo 

e o Paraná. A imigração japonesa para Registro, responsável pela introdução do chá e da banana 

como culturas comerciais, e a melhoria do sistema viário foram aspectos centrais desse 

processo. (BERNINI, 2015). 

Os acontecimentos acima descritos foram fortemente marcados pela grilagem de terras 

e ocupação de diversas áreas por comerciantes, sitiantes e fazendeiros provenientes de outras 

regiões. Essa tendência foi amplificada a partir da década de 1970, através da tentativa, por 

parte do Estado, de demarcar terras devolutas e distribuir títulos em bairros rurais. As 

comunidades e os povos que tradicionalmente viviam no Vale foram prejudicados, ao passo 

que a aquisição de terras por grandes proprietários foi estimulada pelo Estado. De acordo com 

Giacomini (2010), essa ação demarcatória desconsiderou o regime de uso comum da terra 

 
6 Trata-se da Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850, que ficou conhecida como a primeira iniciativa de 
regulamentação da propriedade privada no Brasil.  
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praticado pelas comunidades tradicionais da região, buscando transformar a lógica da posse em 

propriedade.  

Segundo Martinez (1985), os projetos governamentais para a região do Vale do Ribeira 

consideravam as culturas caipiras e caiçaras como motivo de atraso econômico, devido aos seus 

modos de produção e reprodução da vida não capitalistas. Portanto, o que se pretendia, na visão 

dessa autora, era tornar a região atrativa para o capital privado, substituindo as pequenas 

propriedades e os latifúndios improdutivos por uma classe média rural de tipo empresarial. 

Apesar disso, até 1980 a intervenção do Estado na região foi parcial e incompleta, mesmo tendo 

garantido certa integração territorial e realizado pequenas e médias obras de infraestrutura. 

Verificou-se, também, o aumento da concentração fundiária, resultado da valorização das terras 

do Vale decorrente dos investimento em infraestrutura. (GIACOMINI, 2010, p. 153) 

De acordo com Bernini (2015), a partir da década de 1980, com a redemocratização do 

país e a força das pautas ambientalistas, o governo do Estado passou a priorizar um plano de 

desenvolvimento para o Vale do Ribeira que buscava integrar o desenvolvimento 

socioeconômico com as características culturais e ambientais da região. Nesse período, foram 

criadas a Secretaria de Assuntos Fundiários e a Secretaria do Meio Ambiente. Esses órgãos 

passaram a priorizar as políticas de conservação alçadas na criação de Unidades de Conservação 

de Proteção Integral (UCs), principalmente Parques e Estações Ecológicas, categorias jurídicas 

que não permitem a ocupação dessas áreas por populações humanas, desconsiderando, assim, 

as terras ocupadas tradicionalmente por comunidades tradicionais. (BERNINI, 2015, p. 125). 

Nas palavras da autora,  

se a situação de economia periférica já proporcionava uma atuação 
insuficiente do Estado na região, a implantação de UC’s irá agravar ainda mais 
a situação das populações residentes nas comunidades do Vale do Ribeira. Isso 
porque, além de terem suas práticas de caça e manejo da terra proibidas, os 
moradores do interior e entorno das áreas protegidas ficam desassistidos em 
relação aos serviços de transporte, educação, saúde, saneamento, já que a 
presença de populações nessas áreas torna-se ilegal. (BERNINI, 2015, p. 125). 

 

Essa visão conservacionista das políticas públicas e da legislação para o Vale do Ribeira 

entrou em conflito com a territorialidade quilombola, uma vez que a sobreposição de UC’s no 

território tradicionalmente ocupado por essas comunidades implicou na proibição de suas 

práticas de manejo da terra, extrativismo e caça. Passaram a ser proibidas práticas agrícolas 
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como a roça de coivara7, que se baseia na abertura de clareiras na floresta, por meio de 

queimadas controladas, que têm por objetivo a limpeza da área e a fertilização do solo através 

da decomposição de matéria orgânica proveniente da queimada.  

As comunidades quilombolas do Vale do Ribeira passaram a se organizar para 

reivindicar seus direitos, garantidos pela primeira vez na Constituição Federal de 1988, e 

garantir a reprodução de seu modo de vida, compreendido como “(...) um conjunto de práticas 

cotidianas desenvolvidas por um determinado grupo social e decorrentes de sua história, da 

posição que ocupa na sociedade envolvente e da forma específica que assegura sua reprodução 

social” (MARQUES, 1994, p. 3-4). Durante as décadas de 1990 e 2000, a aproximação das 

organizações quilombolas com movimentos sociais e ONGs ambientalistas levou a uma 

intensificação da luta, pautada na reivindicação do direito ao território e à autonomia 

quilombola (BERNINI, 2015, p. 127).  

A pressão política das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira levou o Estado a 

instaurar processos mais participativos de gestão das UC’s, que foram recategorizadas como 

RDS e Resex (BERNINI, 2015, p. 131-132). Apesar disso, atualmente, as comunidades que 

vivem em territórios sobrepostos a UC’s necessitam obter a licença junto aos órgãos 

responsáveis pela gestão ambiental da área para plantar as tradicionais roças de coivara, sem a 

qual estão sujeitas a diversas sanções (BERNINI, 2015; DE BIASE, 2016; HADDAD, 2012; 

ISA, 2018). Para obterem a licença, as comunidades estão sujeitas a uma série de processos 

vagarosos e burocráticos. O atraso dos órgãos na concessão das licenças é comum, o que 

compromete o calendário agrícola e cultural quilombola e desencadeia sérios problemas de 

abastecimento alimentar (MORAIS, 2018). 

 

3. A roça de coivara e o manejo do fogo: entre a questão agrária e a questão ambiental 

Os conflitos acima relatados são nítidos exemplos dos impasses entre a questão 

ambiental e a questão agrária no Brasil, amplificados nos contextos de sobreposição de unidades 

de conservação com territórios tradicionais. O manejo do fogo ― importante aspecto da roça 

 
7 Trata-se do primeiro sistema de cultivo adotado pelos povos antigos/ancestrais, após a domesticação das 
primeiras espécies vegetais por populações humanas (ADAMS et al, 2012, p. 26). Gómez-Pompa e Kaus (2000) 
também ressaltam que esse tipo de agricultura é parte integral dos ecossistemas das florestas tropicais há milênios. 
Caracterizam esse sistema agrícola como um processo contínuo de limpeza, plantio e descanso, típicos das formas 
mais antigas de agricultura por rodízio, e que resultam em um mosaico de diferentes idades de crescimento da 
floresta, incluindo grandes formações de vegetação madura (GÓMEZ-POMPA, KAUS; 2000, p. 135-136). 
 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

1174 
 

de coivara ― apresenta-se como um caso exemplar desses conflitos. Populações nativas de 

diversas regiões do mundo que se utilizam tradicionalmente dessa técnica em suas atividades 

agrícolas e ecológicas são proibidas de manejar o fogo quando seus territórios se localizam no 

interior de áreas protegidas. Até o presente momento, grande parte do movimento ambientalista 

e a maioria das políticas públicas no Brasil ainda concebe o fogo como um distúrbio negativo 

causador de poluição e desmatamento, proibindo ou dificultando seu manejo pelas 

comunidades tradicionais. Há estudos, porém, que evidenciam o aspecto central do fogo na 

conservação de ecossistemas naturais, principalmente nos casos de ambientes pirofíticos, como 

o Cerrado brasileiro (COUTINHO, 1990).  Da mesma forma, é válido ressaltar a importância 

do manejo do fogo em regiões de Floresta Tropical, onde a roça de coivara é praticada por 

comunidades tradicionais de todo o mundo (ADAMS et al, 2012, p. 26). 

Conforme a análise bibliográfica revela em relação ao conflituoso cenário em que se 

localiza a roça de coivara desenvolvida pelas comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, 

verifica-se o crescente abandono dessa prática agrícola. Esse fato se apresenta como um 

obstáculo para a reprodução do modo de vida tradicional quilombola, uma vez que as atividades 

ligadas à roça têm papéis importantes na conservação e transmissão de saberes. Entre as 

consequências, verifica-se o êxodo rural entre os mais jovens (ISA, 2013).  Além disso, o 

aumento da necessidade de aquisição de produtos alimentícios básicos em mercados, antes 

cultivados nas roças tradicionais, tem levado a uma significativa mudança no padrão alimentar 

dessas comunidades, que passam a consumir cada vez mais industrializados (PEDROSO JR.,  

2008, p. 173-174) A redução da roça de coivara também ocasiona, em muitos casos, a 

diminuição das atividades físicas realizadas pelos quilombolas, o que, somado à mudança no 

padrão alimentar, pode estar contribuindo para o aumento das taxas de obesidade (ANGELI, 

2008, p. 149-150). 

É válido enfatizar que, no caso das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, 

plantar por meio da roça de coivara não é apenas cultivar alimentos; mas também socializar 

conhecimentos e saberes entre as gerações mais novas; contar e ouvir histórias dos mais velhos; 

realizar mutirões de colheita, que terminam em festas, garantindo a socialização entre os 

moradores da comunidade; ter autonomia para produzir de acordo com o calendário agrícola e 

a organização do tempo das próprias comunidades; não depender do mercado para adquirir 

alimentos ou insumos para as plantações (ISA, 2013). Em suma, “(...) a aprovação das roças é 
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o ponto nevrálgico para a continuidade da reprodução sociocultural das comunidades 

tradicionais do Vale do Ribeira.” (BERNINI, 2015, p. 131). 

Apesar da morosidade usual do licenciamento, a roça de coivara não foi abandonada de 

todo pelas famílias quilombolas. Verificam-se diferentes tipo de estratégias adotadas pelas 

comunidades para lidar com essa questão. Na comunidade de Ivaporunduva, as roças de coivara 

continuam presentes na geografia do território, mesmo nos períodos em que não há licença para 

plantar por meio dessa técnica (geralmente no intervalo entre a licença antiga que expirou e a 

nova que ainda não foi expedida) (HADDAD, 2012). Nesse intervalo, as famílias quilombolas 

correm risco de serem multadas pela fiscalização. Já na comunidade de Ribeirão Grande, 

verifica-se o desenvolvimento da Agroecologia, por meio da atuação da Cooperafloresta8, como 

uma forma alternativa de produção de alimentos, tendo em vista a proibição das roças de coivara 

durante o período em que a área das atuais RDS eram enquadradas na categoria de UC’s de 

Proteção Integral (DE BIASE, 2016). Atualmente, há conflitos envolvendo a Cooperafloresta, 

de um lado, e famílias quilombolas que defendem a manutenção das roças de coivara e do 

manejo do fogo ― práticas tidas como contraditórias em relação aos princípios da agrofloresta9 

pelos técnicos da associação.  

Vale lembrar, ainda, que mesmo entre os próprios funcionários dos órgãos estatais não 

há consenso sobre os supostos riscos do manejo do fogo para realização das roças de coivara. 

Em sua pesquisa, Bernini (2015) traz a opinião de Wagner Portilho, então gestor da RDS 

Quilombos de Barra do Turvo:  

 

(...) Aí fica faltando falar o seguinte, que roça tradicional não é um empreendimento de 
impacto ambiental significativo a ponto de a CETESB ter que analisar uma roça de 0,5 
ha, de 1 ha, de 2 ha. Não é uma agricultura de impacto que precisa ser licenciada como 
se fosse um empreendimento que exige licenciamento mesmo. (...) A gente precisa 
encarar a roça como um empreendimento de baixíssimo impacto ambiental, 
principalmente nesse sistema de população tradicional. (...) Sempre existiu essa roça 
aqui que fez com que ocorresse essa conservação ambiental, não é ela então o problema. 
Mas, pensando nos problemas gerais da Mata Atlântica, agora a roça virou o bode? 
(“Wagner Portilho, informação pessoal, abril de 2014” in BERNINI, 2015, p. 223-224).  

  

 Com efeito, as opiniões dos sujeitos sociais envolvidos com a polêmica questão sobre a 

roça de coivara e o manejo do fogo entre as comunidades quilombolas do Vale do Ribeira são 

 
8 Trata-se da Associação dos Agricultores Agroflorestais de Barra do Turvo e Adrianópolis. 
9 A Cooperafloresta segue os princípios difundidos por Ernst Götsch, agricultor e pesquisador suíço que 
desenvolveu o conceito de Agricultura Sintrópica.   
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muitas e controversas, representando disputas por formas de territorialidade também distintas 

e contraditórias. Consideramos importante, porém, compreender a roça de coivara como uma 

prática baseada nos regimes de conhecimento das populações que a utilizam, adaptada aos 

ecossistemas em que é realizada.  

Sobre esse aspecto, Carneiro da Cunha e Almeida (2009) argumentam que, apesar de as 

populações tradicionais não comporem um todo homogêneo, que pode ser naturalizado do 

ponto de vista ocidental no ideal do “bom selvagem ecológico” ― que suposta e naturalmente 

apresentaria um modo de vida de baixo impacto ambiental ―, é comum entre essas populações 

a busca pela proteção do território em que vivem e do qual dependem. Atualmente, a maioria 

demonstra disposição em negociar, com os Estados e a sociedade envolvente, a prestação de 

serviços ambientais em troca do controle e autonomia sobre seus territórios. (CARNEIRO DA 

CUNHA, 2009, p. 279). Desse modo, é possível que aqui repouse a chave para o futuro: “(...) 

[no] reconhecimento de que os paradigmas e práticas de ciências tradicionais10 são fontes 

potenciais de inovação da nossa ciência.” (CARNEIRO DA CUNHA, 2009, p. 306). 

 

4. A roça de coivara e o Sistema Agrícola Tradicional: da ilegalidade ao 

reconhecimento 

O reconhecimento do SAT pelo IPHAN enquanto patrimônio cultural imaterial nacional 

representa um instrumento de salvaguarda desse sistema. O mesmo poderá ser mobilizado na 

luta por autonomia nos territórios tradicionais como forma de garantir que a territorialidade 

quilombola seja respeitada e as comunidades encontrem meios para continuar se reproduzindo 

enquanto tais. Apesar disso, não é certo o uso que será feito desse reconhecimento, nem sua 

validade ou peso nos conflitos já existentes por formas de territorialidade distintas entre as 

comunidades quilombolas e os órgãos estatais.  

Consideramos, porém, que esse elemento evidencia a atualidade e a urgência das lutas 

territoriais no Brasil, ainda mais complexas em contextos em que a questão agrária e a questão 

ambiental se entrelaçam, se sobrepõem e se contradizem, resultando, às vezes, em complexos 

casos do ponto de vista jurídico. A análise dos fatos relatados é fecunda, também, ao atualizar 

 
10 Carneiro da Cunha considera que os saberes tradicionais e os saberes científicos modernos constituem unidades 
em si mesmas comparáveis, uma vez que são formas de procurar entender e agir sobre o mundo. Nesse sentido, os 
saberes tradicionais são oriundos das ciências tradicionais, que “(...) consiste(m) tanto ou mais em seus processos 
de investigação quanto nos acervos já transmitidos pelas gerações anteriores. Processos. Modos de fazer. Outros 
protocolos.” (2009, p. 302). 
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as potencialidades do arcabouço teórico geográfico. Ressoam, por exemplo, os apontamentos 

de Oliveira (2004) que considera que a análise da agricultura brasileira (e dos conflitos agrários) 

deve ser realizada no bojo da compreensão do desenvolvimento do capitalismo no mundo. Isso 

implica na compreensão desse desenvolvimento como sendo contraditório e combinado, ou 

seja, ao mesmo tempo que avança reproduzindo relações especificamente capitalistas, produz 

também, contraditoriamente, relações não capitalistas de produção e de trabalho – onde se 

inserem as comunidades quilombolas. Oliveira sustenta, ainda, que o território também deve 

ser apreendido como síntese contraditória, resultado da totalidade do modo de produção, 

distribuição, circulação, consumo e suas articulações e mediações supra-estruturais, como as 

políticas, ideológicas e simbólicas. O território se constrói, dessa forma, enquanto efeito 

material da luta de classes travada pelas populações na produção de seus modos de existência. 

(OLIVEIRA, 2004, p. 40).  

Do ponto de vista dos conflitos envolvendo a roça de coivara, o arcabouço teórico de 

Raffestin (1993) também merece atenção. Isso porque as classes sociais (e suas segmentações), 

compreendidas em relação ao lugar que ocupam no modo de produção capitalista ou não-

capitalista, necessitam se apoderar da terra ou de seus recursos. Trata-se, portanto, de uma 

disputa pela delimitação ou controle do espaço, transformado, através do poder exercido por 

um sujeito social, em um território. A extensão do território, porém, depende da extensão do 

poder que o determina (RAFFESTIN, 1993). Esse poder provém de sujeitos sociais que buscam 

uma estratégia de organização do espaço, de modo que seja possível alterá-lo, afetá-lo ou 

controlá-lo, instituindo o que se denomina territorialidade (RAFFESTIN, 1993).  

Nesse sentido, ficam claras as territorialidades em disputa no caso das comunidades 

quilombolas do Vale do Ribeira que vivem em áreas protegidas. De um lado, as próprias 

comunidades buscam manter o modo de produção camponês e seu modo de vida baseado na 

tradicionalidade; de outro, o Estado, alinhado com os ideais conservacionistas do movimento 

ambientalista (DIEGUES, 2008). Ademais, é importante situar o ambientalismo 

conservacionista como consequência da própria dinâmica do capitalismo mundial. Chesnais e 

Serfati (2003) argumentam que a crise ecológica planetária tem sua origem nos fundamentos e 

princípios de funcionamento do capitalismo, desdobrados das consequências e organização 

política e econômica dos Estados.  
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 Sendo assim, a tentativa por parte do Estado de deslocar a responsabilidade por uma 

crise ecológica resultante da própria lógica do capital, através da imposição de conservação 

ambiental restrita às populações tradicionais e aos povos indígenas, como ocorre atualmente no 

Vale do Ribeira, é inconsistente. Isso porque essas populações são responsáveis pelo 

desenvolvimento manejado e pela “conservação” histórica da biodiversidade e da 

agrobiodiversidade11 da região, sendo a própria agrobiodiversidade uma parte importante da 

biodiversidade (SANTILLI, 2009, p.92).   

 

5. Considerações finais 

 

Por fim, à guisa de conclusão, consideramos que não é possível prever a forma como 

esse novo elemento será mobilizado no cenário político que se abre para as comunidades 

quilombolas do Vale do Ribeira. Tampouco é possível saber, hoje, no cenário político 

brasileiro, qual a força e a validade do reconhecimento de um bem como patrimônio cultural 

material ou imaterial do Brasil pelo IPHAN.  A escalada do conservadorismo e das pautas 

neoliberais tornam incertos instrumentos anteriormente mobilizados a favor da democracia e 

das lutas sociais. Porém, ainda assim, é inegável a importância do reconhecimento promovido 

pelo IPHAN como ferramenta para estimular o debate público e a reflexão ampla e democrática 

acerca da sociobiodiversidade oriunda dos povos e comunidades que resistem no (e ao) Brasil.  
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COMUNIDADE QUILOMBOLA ILHA DE SÃO VICENTE: 

territorialidade, identidade, resistência, conflitos e disputas socioespaciais. 
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RESUMO 

O trabalho a seguir, resultado das impressões e informações colhidas em uma atividade de campo na ilha de São 
Vicente (localizada dentro dos limites territoriais do município de Araguatins - TO) através das disciplinas 
Geografia Agrária, Geografia Física do Brasil e Climatologia, ainda que proponha proceder a considerações um 
tanto lacônicas sobre características físicas e humanas atinentes à comunidade quilombola habitante daquele local 
- Comunidade Quilombola Ilha de São Vicente -, tem como foco principal a busca por discorrer - bem como tecer 
algumas considerações sobre - a respeito do enredo de existência e permanência de uma autoidentificação coletiva 
do grupo social ali residente com o espaço onde se encontram estabelecidos, que também é percolado por um 
histórico de iniciativas e estratégias de mobilização societária continuada e brava resistência ante às frequentes e 
gradualmente mais pesadas pressões demográficas e socioeconômicas exercidas, principalmente, no plano de um 
específico embate agrário e fundiário no qual estão envolvidos os membros da comunidade e um fazendeiro local, 
que alega ser detentor de diversos terrenos na mencionada ilha e já conseguiu se apossar de mais da metade das 
terras da localidade, com a anuência da justiça local de Araguatins. Em detrimento dessa realidade exposta, o nosso 
estudo se propõe a discutir a realidade da ilha de São Vicente através da perspectiva da Geografia, apresentando a 
relevância de estudar a temática, assim como evidenciar a visão da comunidade perante a situação. Por fim, 
manifestaremos alguns apontamentos sobre a realização da pesquisa. 

Palavras-chave: Comunidade Quilombola; Resistência; Agentes Opressores. 
 

ABSTRACT 

The following work, the result of the impressions and information collected in a field activity on the island of São 
Vicente (located within the territorial limits of the municipality of Araguatins - TO) through the disciplines 
Agrarian Geography, Physical Geography of Brazil and Climatology, although it proposes to make considerations 
somewhat laconic about physical and human characteristics pertaining to the quilombola community living in that 
place - Quilombola Community Ilha de São Vicente -, we will have as main focus the search for discourse - as 
well as to make some considerations about - about the plot of existence and permanence of a self-identification of 
the social group living there with the space where they are established, which is also percolated by a history of 
initiatives and strategies for continued social mobilization and strong resistance to the frequent and gradually 
heavier demographic and socioeconomic pressures exerted, in the context of a specific land and agrarian attack 
involving members of the community and a local farmer who claims to be the owner of several lands on the island 
and has already managed to get hold of more than half of the land of the locality, with the consent of local justice 
of Araguatins. To the detriment of this exposed reality, our study proposes to discuss the reality of the island of 
São Vicente through the perspective of Geography, presenting the relevance of studying the theme, as well as 
showing the community's view of the situation. And finally, we will make some notes about the conduct of the 
research. 
. 
Keywords: Quilombola Community; Resistance; Oppressive Agents. 
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Introdução 
Com o advento da agricultura, entre 11000 e 8000 anos atrás, a humanidade deu 

início ao processo de domesticação de espécies vegetais e animais com o intuito de assegurar, 

através de novos e diversificados artifícios, a própria subsistência. A partir desse momento, o 

processo de produção da materialidade da vida humana passou a sujeitar-se ao incremento 

gradual de novas tecnologias. 

 Com isso, além de surgirem os primeiros traços, conforme construto teórico de 

Porto-Gonçalves (2006), do conceito e noção de ‘segurança alimentar’, o desenvolvimento de 

técnicas de cultivo agrícola e pecuário permitiu ao ser humano dedicar-se à descoberta e 

exercício de novas habilidades.  

Graças ao tempo livre obtido, em consequência da execução das atividades acima 

descritas, inumeráveis grupamentos humanos pouco a pouco abdicaram do estilo de vida 

nômade a fim de dedicar-se ao modo sedentário de existência, no qual o processo formativo 

dos primeiros ajuntamentos humanos – povoados, vilas e cidades – sucedeu-se 

simultaneamente a uma integração cada vez maior entre atividades agrícolas que passaram a 

responder diretamente pela garantia da subsistência do homem, a saber, o extrativismo 

(preexistente em relação a esse momento histórico), a agricultura e a pecuária.  

Nos tempos atuais, contudo, em vista da absurda complexificação das relações 

comerciais aliada à consolidação do modelo de propriedade privada dos meios de produção 

(capitalismo), nos países subdesenvolvidos (como o Brasil) têm ocorrido a fragilização e 

enfraquecimento da conformação do elo supracitado que ainda estrutura a vida econômica do 

campesinato equivalente aos povos e comunidades ditos ‘tradicionais’, com implicações que 

induziram não apenas a uma aquisição paulatinamente mais dificultada da própria subsistência, 

quando consideramos a perspectiva de segmentos sociais como os povos e comunidades 

tradicionais, mas também a dificuldades significativas para assegurar e manter o direito à posse 

da terra e do território secularmente ocupados. 

Conforme Paulino (2006), assim se consolida a questão agrária brasileira, cuja 

fórmula de acumulação privilegia a extração da mais-valia social, via monopolização da 

propriedade e consequente potencialização da capacidade de extrair renda da terra. É essa 

mesma concentração que irá atuar no encolhimento do poder de barganha dos trabalhadores, 

nas esferas de representação dos mesmos no tamanho do mercado interno, não apenas no 

sentido econômico, mas no nível de privação que o mesmo implica.  
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 Nessa perspectiva, compreender a relação entre a ilha de São Vicente e os 

quilombolas que lá residem é tarefa que por outro lado também exige a feitura de um resgate 

histórico do processo formativo da sociedade nacional em temas como a persistente 

concentração da renda ao longo dos séculos e a estruturação fundiária injusta e desigual, na 

medida em que a lógica da exploração econômica das terras brasileiras basicamente ainda é 

baseada na mesma tríade organizacional do período colonial: monocultura, latifúndio e, por 

mais surpreendente que seja (ou não), formas mais sutis de escravidão.  

Binkowski (2018) afirma que no Brasil, dentre os conflitos rurais, os que mais 

provocaram mortes foram os conflitos pela luta da terra. Portanto, a realização do estudo serve 

como base para melhor conhecimento desta triste realidade vivida no campo. 

Nesse sentido, o objetivo central do estudo é observar de forma crítica o enredo de 

construção e manutenção da autoidentificação coletiva dos quilombolas com o local em que 

residem e seu processo de mobilização social continuada organizada, visando a defesa de seu 

patrimônio material e imaterial identitário, físico, ambiental e cultural e a imposição de 

resistência ante às frequentes e gradualmente mais fortes investidas do capital no âmbito do 

conflito agrário mais direto envolvendo a referida comunidade e um latifundiário local, o 

fazendeiro Edelves Fernandes, que alega ser proprietário legítimo de terras na ilha. (LOPES, 

2014).  

Posteriormente analisar-se-á a forma com que os remanescentes de quilombolas se 

apropriam e produzem o espaço em que vivem e quais tipo(s) de conflito(s) socioespacial(is) 

existem no local. A relação das pessoas com o território também é algo de nosso interesse, 

buscando assim uma melhor percepção sobre a dinâmica de vida exercida naquele espaço. 

 

Metodologia 

Para a realização da pesquisa usou-se o materialismo histórico e dialético como 

fundamento teórico para a abordagem metodológica, tendo em vista que o mesmo demonstra 

ser opção para o alcance do objetivo do estudo, através do qual podemos observar as 

contradições socialmente existentes, sobretudo no âmbito do sistema capitalista. 

De acordo com Moraes e Costa (1987, p. 53): 

O materialismo histórico e dialético diferencia, de modo explícito, o estudo da 
sociedade do estudo da natureza. Marx na famosa passagem já mencionada acerca da 
ciência da história, conclui dividindo-a em história da natureza e história da sociedade. 
Estabelece assim dois domínios bem distintos da investigação científica, e trafega 
quase que exclusivamente por apenas um deles: o da pesquisa social. 
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Os procedimentos metodológicos partiram de leituras sobre a temática da questão 

agrária nacional para melhor embasamento sobre o tema a ser abordado. Nesse aspecto, Lakatos 

& Marconi (2004, p. 20) enfatizam que “os livros ou textos selecionados servem para leituras 

ou consultas; podem ajudar nos estudos em face dos conhecimentos técnicos e atualizados que 

contêm, ou oferecer subsídios para a elaboração de trabalhos científicos, incluindo seminários, 

trabalhos escolares e monografias.”  

Tanto a atividade de campo executada no dia 15 de dezembro quanto este trabalho 

priorizaram uma abordagem predominantemente qualitativa dos aspectos físicos e humanos 

intrínsecos, bem como dos impactos e problemáticas socioambientais e socioeconômicos 

incidentes sobre a Comunidade Quilombola Ilha de São Vicente. Foram seguidos os seguintes 

procedimentos de coleta e levantamento de dados: a) Levantamento cartográfico e bibliográfico 

prévio e posterior, alicerçado em leitura e análise de artigos científicos, livros, revistas 

científicas, trabalhos acadêmicos no geral e consulta a sites de internet especializados no 

tratamento das temáticas abordadas, com pesquisa de gabinete; b) Revisão de literatura, a fim 

de verificar teorizações e pontos dos materiais pesquisados que se encaixam na descrição e 

compreensão dos aspectos de interesse da investigação de campo levada a efeito; c) Observação 

participante do tipo artificial, com a integração momentânea do pesquisador ao grupo no intuito 

de proceder à investigação, havendo também a revelação de sua identidade como tal. (GIL, 

2008). Foram utilizados os seguintes materiais para coleta de dados em campo: pranchetas, 

canetas, bloco de notas, celulares, câmeras filmadoras e fotográficas, além de gravadores de 

áudio. 

A visita de campo à comunidade proporcionou observações minuciosas acerca da 

vivência dos quilombolas, assim como também oportunizou diálogos que serviram para a 

construção da pesquisa. Por fim, os dados coletados em campo foram analisados e foi realizada 

a transcrição das informações para a finalização da pesquisa.  

Caracterização da área de estudo 

A Comunidade Quilombola Ilha de São Vicente está inserida nos limites da unidade 

de área territorial do município de Araguatins. A ilha de mesmo nome é o território que perfaz 

base material para a reprodução da comunidade e está localizada de frente para o município 

supracitado, na margem direita do rio Araguaia e com área estimada em aproximadamente 2502 

ha, ou seja, 25,02 km2. Também habitam a ilha comunidades não quilombolas: há, de acordo 
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com Lopes (2014), umas outras 25 propriedades dentro do perímetro insular que não são 

relacionadas ao feitio quilombola.  

Araguatins é um município localizado às margens do rio Araguaia, com área 

aproximada de 2625 km2 e inserido na microrregião do Bico do Papagaio (mesorregião 

Ocidental do Tocantins) com sede municipal fixada nas seguintes coordenadas geográficas: 05° 

39’ 03’’ S e 48° 07’ 26’’ W. Foi fundado em 9 de junho de 1867 com o nome de Vila São 

Vicente do Araguaia e passou à categoria de município pela lei nº 426 de 21 de junho de 1913. 

Araguatins é limítrofe aos municípios de Esperantina, São Sebastião do Tocantins e Buriti do 

Tocantins (a norte), São Bento do Tocantins (a sul), Carrasco Bonito, Augustinópolis e Axixá 

do Tocantins (a leste), além do estado do Pará (a oeste), e se encontra a uma distância estimada 

em 618 km com relação à capital Palmas e 98 km do município de Imperatriz. (GOOGLE 

MAPS, 2018; IBGE, 2018).  

 
              Figura 01: mapa de localização do município de Araguatins. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2016). 
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Figura 02: croqui da ilha de São Vicente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth Pro (2018). 

Referencial Teórico  

Para esta pesquisa, a bibliografia consultada tematiza como eixos principais de 

abordagem as Comunidades Remanescentes de Quilombo, a produção do espaço calcada no 

modus vivendi da Comunidade Quilombola Ilha São Vicente, conceitos básicos de Território, 

Territorialidade, Espaço Geográfico, Territorialização e, por fim, a lógica operacional do 

processo de geração da territorialização em Raffestin (2008).  

As Comunidades Remanescentes de Quilombos são grupamentos étnicos formados 

por população em sua maioria afrodescendente, seja ela rural ou urbana. A estruturação social 

e a organização socioambiental, socioeconômica e socioespacial dessas comunidades é pautada 

por relações bastante peculiares estabelecidas para com a terra, o parentesco, o território e a 

ancestralidade. Demonstram ser portadoras de práticas e tradições culturais muito específicas, 

mas que buscam resgatar e reproduzir basicamente as mesmas representações e manifestações 

culturais existentes nas sociedades africanas às quais pertenciam seus antepassados. (INCRA, 

2018).  

Na seara legal, encontram-se amparadas por diversos dispositivos infra e 

supraconstitucionais, sendo que os principais e mais básicos são i) o Artigo 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal (CF); ii) o Decreto 

n° 4.887 de 20 de novembro de 2003, que regulamenta procedimento para identificação, 
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reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação de terras ocupadas por remanescentes de 

quilombolas, segundo tratamento dispensado no artigo 68 do ADCT; iii) o Artigo 2 do Decreto 

n° 4887/2003 - que considera remanentes das comunidades quilombolas grupos étnico-raciais 

providos de trajetória histórica particular, relações territoriais características e pressuposto de 

ancestralidade negra atrelada à defesa contra a opressão historicamente sofrida; iv) Artigos 215 

e 216 da CF; v) Incisos II e III do Artigo 3° do Decreto Federal n° 6040, de 7 de fevereiro de 

2007 e vi) os Artigos 14 e 16 da Convenção 169 da OIT (Organização Internacional do 

Trabalho), de junho de 1989. (BRASIL, 1988, 2003, 2007; ALMEIDA, 1999).  

Dados da Fundação Cultural Palmares - entidade ligada ao Ministério da Cultura 

instituída em 22 de agosto de 1988 e que se empenha em promover e preservar a arte e cultura 

afro-brasileiras - apontam para a existência de 3212 CRQs já devidamente certificadas somente 

no presente ano (2018). Os documentos de certificação consistem no reconhecimento formal 

dos direitos relativos a essas unidades e conferem ingresso em programas sociais do Governo 

Federal. O estado da Bahia lidera as estatísticas nesse sentido, com 783 comunidades 

certificadas, seguido pelo Maranhão, com um total de 754 unidades territoriais reconhecidas; o 

Tocantins, unidade da federação (UF) na qual está localizada a Comunidade Quilombola Ilha 

de São Vicente, apresenta ao todo 44 CRQs referenciadas como tais. Nesse sentido, cabe 

estabelecer o paralelo de que no ano de 2004 o Tocantins possuía apenas uma comunidade 

oficialmente reconhecida como remanente de quilombo: Lagoa da Pedra, localizada no 

município de Arraias; na mesma época, os dois estados com maior número de comunidades 

certificadas, Bahia e Maranhão, possuíam, respectivamente, 275 e 172 grupamentos. 

(TAMDJIAN & MENDES, 2005; FCP, 2018). 

A produção espacial materializada pela comunidade quilombola da Ilha de São 

Vicente reflete uma economia baseada essencialmente no fim último de subsistência. Assim 

como descreve Sandroni (1999), a produção agrícola, pesqueira ou extrativa (no caso da ilha, 

desempenhada em pequena escala) de subsistência é voltada para o consumo local, não sendo 

mercantil, pois inexiste excedente para comercializar e a destinação comercial fica a critério do 

próprio produtor caso haja geração de excedente. Em outras palavras, a agricultura de 

subsistência também é considerada uma forma de economia natural pelo fato de se usufruir dos 

recursos naturais para produção com vistas ao consumo interno. 

Os habitantes da ilha de São Vicente guardam costumes e elementos que garantem 

sua reprodução material (e, por extensão, marcam sua identidade cultural e a relação com o 
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meio natural), dentre os quais pode-se citar a produção de óleo de coco babaçu e o fabrico de 

instrumentais para fins de trabalho, como baleios, côfos, abanos, esteiras, cestos, vassouras, 

entre outros. Mantém técnicas de construção de casas de pau-a-pique, bem como preservam 

técnicas de pesca artesanal e métodos de caça. Os utensílios de palha produzidos também não 

se destinam à venda, mas são para exclusivo manuseio da própria comunidade. (LOPES, 2014).  

Esses saberes mantêm-se até os dias atuais corroborados no resgate memorial do 

modo de vida dos ancestrais e também na justificação, reafirmação e defesa do território. Com 

base no pensamento cosmográfico, Little (2002) afirma que tais práticas e conhecimentos 

exprimem identidades e sistemas de ideias, foram criados no seio coletivo e à medida que o 

tempo passou se configuraram num ato de resistência, visto que foram repassados de geração 

em geração a fim de propiciar o uso comum do espaço. O ato de rememorar esses saberes, no 

convívio familiar e comunitário, também desperta o sentimento de afetividade dos sujeitos para 

com seu território. 

No dizer de Maranhão (2019), o Território consiste na dimensão espacial concebida 

no tocante às relações de poder.  

(...) o território é produzido espaço-temporalmente pelas relações de poder 
engendradas por determinados grupos sociais. Dessa maneira, pode ser temporário ou 
permanente e se efetiva em diferentes escalas. O território leva em conta as dimensões 
espaciais e seus aspectos econômicos, políticos, culturais e simbólicos. 
(MARANHÃO, 2019, p. 393). 

Territorialidade é um termo intrínseco ao campo de estudos da Geografia e correlato 

(desinencial) ao de Território, categoria de análise primordial para a ciência geográfica assim 

como o Espaço Geográfico, o Lugar, a Paisagem e a Região. Na ótica de Saquet & Sposito 

(2008), equivale à qualificação adquirida pelo Território, consoante o uso ou apreensão - 

material ou simbólico - dele efetivado pelos seres humanos. 

O Espaço é o ponto de largada para a compreensão e reflexão acerca da categoria 

"Território". (FERNANDES, 2008). A Geografia busca compreender e analisar a sociedade 

como totalidade, partindo do estudo do Espaço que a rodeia; ao considerarmos que o espaço 

objetivado pela análise geográfica é basilar para se entender a sociedade que o habita, conclui-

se que seu objeto de estudo é o Espaço Geográfico. Corrêa (2001); Pereira (2007) o definem 

como sendo um setor específico da superfície terrestre, que se qualifica tanto pelo ambiente 

natural quanto pela maneira singular com que o ser humano deixa sobre ele seus traços 

distintivos. O Espaço Geográfico também pode ser definido como um conjunto de objetos e de 

ações com um passado histórico e modificado pela organização social, técnica e econômica dos 
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homens que o habitam ou habitaram ao longo de diferentes épocas. (FARIA, 2018; SANTOS, 

1996). 

Encontra-se em Raffestin (2008) a concepção da produção do território e da 

territorialidade qual entrelaçamento entre as dimensões e funcionalidades antropológica, 

ecológica, biológica e lógica cultural, dependente da existência de variáveis como a) um ator 

(homem ou coletividade) que combine diversos meios de forma a intervir no ambiente material 

e/ou social; b) trabalho (combinação entre energia e informação à disposição do ator); c) 

instrumentos de trabalho (mediadores materiais e/ou imateriais) à disposição do ator; d) um 

programa (isto é, o conjunto das intencionalidades, objetivos e metas alcançáveis) e e) relação 

do ator efetivada para com o ambiente geral, soma dos ambientes material (orgânico e/ou 

inorgânico) e social. Relações e interações entre esses condicionantes conduzem a um output 

que no caso vem a ser o processo de territorialização, coligando o território produzido pelo ator 

no ambiente e a territorialidade, que o autor conceitua como sendo o “conjunto das relações 

desenvolvidas pelo ator no território”. (RAFFESTIN, 2008, p. 28).  

É assim que, a partir desse esquema conceitual (dimensão sincrônica da ação sobre 

o espaço) analisamos nesta pesquisa aspectos referentes a três condicionantes em especial, 

envolvidos na disputa socioespacial entre a Comunidade Quilombola Ilha São Vicente 

(coletividade) e o projeto latifundiário concentrador do Sr. Edelves Fernandes (ator individual), 

tendo em mente o trabalho e os mediadores materiais e imateriais à disposição da Comunidade 

Remanescente de Quilombo, bem como os programas antagônicos desenvolvidos pelos dois 

atores sobre o ambiente geral, a ilha de São Vicente. De outro lado, atentamos também para a 

centralidade do entendimento quanto às dimensões diacrônicas da atuação sobre o espaço 

exercida por esses dois agentes de intervenção citados supra. 

Apropriando-se concretamente ou abstratamente (por exemplo, através da 
representação) de um espaço, o ator o “territorializa”.  Para construir um território, o 
ator projeta no espaço um trabalho, isto é, energia e informação, adaptando as 
condições dadas às necessidades de uma comunidade ou de uma sociedade. O espaço 
é a “prisão original”, de acordo com a definição de Gunnar Olson, a “jaula”, segundo 
Jean Brunhes; ao contrário, o território é a prisão que os homens constroem para si, 
reorganizando as condições iniciais. É, pois, lógico afirmar que não é a geografia que 
faz a história, mas, ao contrário, é a história que faz a geografia revelando, através do 
tempo, as potencialidades de um rio, de uma planície ou de uma montanha. Um fato 
totalmente esquecido na análise territorial é a dimensão diacrônica e a dimensão 
sincrônica da relação com o espaço. (RAFFESTIN, 2008, pp. 26-27).  

Conhecendo a realidade: comunidade quilombola Ilha de São Vicente 

A atividade de visitação à Comunidade Quilombola Ilha de São Vicente ocorreu no 

dia 15 de dezembro de 2018. Durante todo o percurso, desde o município de Araguatins até a 
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ilha, fomos gentil e inesquecivelmente guiados por D. Maria de Fátima Barros (D. Fátima), 

uma das lideranças comunitárias que representa a coletividade quilombola em questões 

políticas e jurídico-normativas no âmbito interno e externo à comunidade.  

Aportando na ilha de São Vicente, percorremos uma pequena subida e logo nos 

acomodamos no barracão de reunião da comunidade quilombola; o local consiste em um abrigo 

coberto de palha e sem paredes, onde os moradores se encontram periodicamente para discutir 

assuntos de interesse coletivo. Todos se sentaram nos bancos e cadeiras disponíveis, sendo que 

inclusive alguns dos membros da família que habita a casa ao lado do barracão se aproximaram 

para ouvir e acompanhar o diálogo que tivemos com D. Fátima e com seu irmão, o Sr. Miguel 

Barros, que também veio junto com o grupo durante o percurso de lancha. 

D. Fátima inicia seu momento de fala relatando sobre a formação da ilha de São 

Vicente e os primórdios da ocupação humana no local, partindo da ótica da narrativa lendária 

e mitológica e desvelando não somente a importância das visões explicativas acerca da vida e 

do mundo (pautadas em uma consciência e perspectiva da misticidade), valorizada no 

imaginário – coletivo e individual – dos membros de tais comunidades, mas também a 

centralidade que tais sujeitos enxergam na apropriação do espaço por eles conhecido, 

concepção essa que não raro, em variados momentos, supera as fronteiras da chamada 

reprodução material, vindo a ser simbólica e imaterial. D. Fátima discorre sobre a origem dos 

rios Tocantins e Araguaia, com base em uma forma de transmissão e comunicação de saberes, 

informações e histórias do passado que é marca efetivamente intrínseca às sociedades africanas 

e afrodescendentes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: o primeiro momento de diálogo, em roda de conversa com as lideranças da 
ilha, D. Fátima e Sr. Miguel. Fonte: dados coletados em campo (2018).  
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Se, de um lado, a tradição oral é repassada de geração em geração e os indivíduos 

envolvidos se encarregam de manter viva a memória concernente aos acontecimentos inseridos 

no passado, de outro a trajetória pretérita da localidade quilombola em debate também consta 

em registros documentais palpáveis e com informações referenciadas; é o caso de fontes 

bibliográficas como o livro “De São Vicente a Araguatins”, escrito por Leônidas Gonçalves 

Duarte (1890 - ?), neto de Vicente Bernardino Gomes, fundador da cidade de Araguatins. O 

compêndio, divulgado em 1968, (ano do centenário de Araguatins) e publicado em 1970, foi 

resultado da reunião e organização de diversos dados históricos, políticos e sociais pesquisados 

pelo referido autor. A essa altura do diálogo, D. Fátima e Sr. Miguel relatam sobre a origem 

histórica da comunidade quilombola e mencionam acontecimentos que constam na seção “Uma 

Dívida Resgatada Com Seres Humanos”, do livro escrito por Leônidas Duarte. (LOPES, 2014).   

Chegando a outro ponto alto do construtivo diálogo, D. Fátima compartilha com a 

equipe técnica relatos de sua experiência e cotidiano enquanto liderança da comunidade 

quilombola localizada na ilha em que nasceu. Refere-se aos perigos que correu e corre e de 

ameaças que sofreu e sofre, em consequência de ter levantado uma honrosa bandeira de luta: 

defender os legítimos direitos e interesses referentes aos remanescentes quilombolas e sua 

permanência no território centenariamente por eles habitado. Ela trata também da dificuldade 

em se viver na conjuntura social opressora de um país como o Brasil, ao mesmo tempo em que 

se orgulha da condição de ser mulher, negra, quilombola.  

Na última culminância do diálogo, D. Fátima passa a debater o temário situado em 

um dos três eixos protagonistas de abordagem deste trabalho: as disputas fundiárias pela 

legitimação de direitos à apropriação, uso e posse do território local. Ciente das atuais 

conveniências do Centro-Norte brasileiro, entorno regional circunvizinho à Araguatins e à 

comunidade onde habitam, D. Fátima e Sr. Miguel – seu irmão consanguíneo – de modo 

preliminar antevêem dias nebulosos no horizonte. 

Pois sabem que essa região em específico é visada e ambicionada cada vez mais, a 

cada ano que passa, por grandes projetos empreendedores (enviesadamente nominados e 

‘vendidos’ ideologicamente como projetos ditos de ‘desenvolvimento’) que visam se instalar 

em áreas estratégicas de maneira a potencializar suas perspectivas de lucratividade. D. Fátima 

menciona alguns problemas que a comunidade quilombola em São Vicente poderá enfrentar 

futuramente, no tocante à ameaça exercida por megaempreendimentos potenciais como a 

Hidrelétrica de Marabá, a Hidrovia Araguaia-Tocantins e as negociatas do agronegócio 
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efetuadas em um cenário de constante avanço das fronteiras agrícolas nacionais sobre o 

Matopiba (topônimo atribuído às áreas de chapadões e cerrados nos estados do Maranhão, 

Tocantins, Piauí e Bahia que recentemente vêm sendo cobiçadas pelo capital advindo do 

Centro-Sul e Sul do país). “Mas enfrentamos a luta com garra e determinação”, diz ela pouco 

antes de concluir o diálogo ocorrido.    

Território de luta e poder: um conflito socioespacial agrário 

Depois de decorridos 112 anos de vultosa estabilidade e tranquilidade no que tange 

ao desenvolvimento do modo de vida característico, tendo como base infraestrutural a ilha onde 

se encontra estabelecida, a Comunidade Quilombola Ilha de São Vicente passou a se ver às 

voltas com um litígio socioespacial motivado pelas ameaçadas encabeçadas por um fazendeiro 

local, o Sr. Edelves dos Passos de Carvalho Fernandes. Conforme transmite Lopes (2014), os 

quilombolas relataram que no ano de 2001, o Sr. Edelves deu entrada em uma ação judicial na 

instância jurídica municipal, requerendo reintegração de posse e exigindo para si uma 

propriedade (localizada dentro dos limites da comunidade), equivalente a um terreno centrado 

ao lado da moradia habitada por seu Salvador (tio de D. Fátima) e sua família, com delimitação 

física assinalada somente por uma cerca de arame farpado. 

No dia 20 de março de 2002, uma terça-feira, as partes envolvidas reuniram-se no 

prédio sede da Comarca de Araguatins para uma audiência com fins de julgamento do pedido 

formal de Reintegração de Posse movido por Edelves Fernandes contra seu Salvador. Uma 

apreciação do Termo de Audiência de Conciliação - Processo n° 2.504/01 mostra que o Sr. 

Edelves levou seu advogado para a sessão solene e seu Salvador foi para a ocasião sem defensor, 

e lá lhe foi conferido um promotor jurídico para conduzir seu caso.  

Na audiência foram contemplados os seguintes termos: Edelves cederia a seu 

Salvador uma área equivalente a um alqueire goiano (4,84 ha ou 0,0484 km2) localizada na 

faixa norte da ilha de São Vicente, como permuta pelo terreno disputado; o patriarca da 

comunidade, por sua vez, se comprometeria, em nome de si e de seus legatários, a retirar-se da 

área (que foi pivô da disputa) onde habitava com a família; além de remover dali todo e qualquer 

acrescentamento realizado (inclusive a própria lavoura de mandioca que havia plantado). Seu 

Salvador deveria conformar-se em não receber qualquer compensação financeira incidente 

sobre a perda dos acrescimentos estabelecidos no terreno em questão, nem mesmo derruir 

qualquer árvore interior aos limites da área em evidência. (LOPES, 2014). 
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O termo de conciliação assinado não se concretizou porque seu Salvador e sua 

família recusaram-se a deixar as terras. Apesar de ter sido fechado um acordo entre as partes – 

no qual o fazendeiro Edelves consentia na permanência dos mesmos no local, contanto que 

reconhecessem o pertencimento da área em litígio a ele (Edelves) e aos seus familiares (os 

Fernandes). Destarte, dali em diante houve um relativo relaxamento das tensões geradas; 

porém, a permanência da comunidade seguia incerta e constantemente contestada. (LOPES, 

2014). 

Todavia, no dia 26 de outubro de 2010 (terça-feira), ocorreu uma brusca guinada 

nos acontecimentos: mediante liminar emitida por um juiz substituto da Comarca de 

Araguatins, foi perpetrado um mandado de remoção (em atendimento a nova reivindicação do 

Sr. Edelves pela titularidade da área disputada) que ordenava o despejamento imediato de todas 

as famílias quilombolas que habitavam a ilha. A humilhante retirada compulsória aconteceu 

marcada por registros de tratamento truculento por parte dos policiais encarregados do despejo 

e houve também, por parte de indivíduos ligados ao Sr. Edelves Fernandes, a depredação e 

destruição de moradias, lavouras e outros bens materiais, além da subtração dos animais de cria 

pertencentes aos quilombolas. (LOPES, 2014). 

Dias antes do ocorrido, após receber o comunicado formal de remoção, seu 

Salvador recorreu à ajuda de um velho amigo da família, o Sr. Pedro Duarte, bisneto de Vicente 

Bernardino (fundador de Araguatins). O objetivo era levantar dados sobre o passado da 

comunidade quilombola que atestassem o direito inerente aos atuais descendentes de 

permanecer no local. Juntos, organizaram pesquisa documental e levantamento bibliográfico 

que comprovaram a existência autêntica de uma doação por parte de Vicente Bernardino Gomes 

em favorecimento a seus escravos doravante libertos, e que os mesmos constituíram morada na 

ilha de São Vicente desde 1888. (LOPES, op. cit.). 

Após a saída forçada, seu Salvador registrou Boletim de Ocorrência (B.O.) dois 

dias depois da desocupação, em 28 de outubro (uma quinta-feira). Passados uns dias, Pedro 

Duarte acionou um de seus filhos, o advogado Francisco de Assis Duarte, para pleitear uma 

ação judicial que incorresse no retorno das famílias à ilha de São Vicente. Decorrido exatamente 

um mês após o despejo, lhes foi concedida uma liminar que assegurava o retorno à terra da qual 

foram arrancados. Com o regresso, havia também a necessidade de reconstruir residências e 

lavouras arruinados. (LOPES, 2014). 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
1194 

 

Durante a investigação documental os quilombolas descobriram o livro, “De São 

Vicente a Araguatins” e buscaram coadunar as informações históricas nele contidas com os 

relatos contados e resgatados na memória pelos habitantes mais antigos da comunidade, a fim 

de conhecer a fundo a narrativa de sua própria trajetória ao longo de, na época analisada, 122 

anos. Foi daí então que os membros da comunidade se mobilizaram no intuito de constituir uma 

associação quilombola de moradores e demandar trâmite de certificação e reconhecimento 

quilombolas junto à Fundação Cultural Palmares (FCP). (LOPES, op. cit.). “A Associação das 

Comunidades Remanescentes de Quilombolas da Ilha São Vicente (ACREQUISVI) foi 

constituída em 19 de dezembro de 2010, após sua assembleia de fundação”. (Ibidem, op. cit., 

p. 53).   

Portanto, apesar dos vários percalços já enfrentados pelos quilombolas desde o ano 

2000 (quando começaram as tensões com o fazendeiro Edelves Fernandes), ‘nem tudo são 

espinhos’: o reconhecimento formal enquanto Comunidade Remanescente de Quilombo 

(CRQ), o surgimento e estruturação da  ACREQUISVI, bem como a elaboração e finalização 

do RTID (Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, publicado em 2015 no Diário 

Oficial da União) e a conclusão do Laudo Antropológico – realizado pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em parceria com a Universidade Federal do 

Tocantins (UFT) sob responsabilidade da antropóloga Rita de Cássia Domingues Lopes 

(LOPES, 2014) – no ano de 2014, são passos cruciais não somente para a recuperação do 

território anteriormente pertencente à comunidade na sua inteireza, mas também para o resgate 

identitário - individual e coletivo – do ethos comunitário enquanto grupo social remanente de 

quilombo, ainda que (conforme relatou D. Fátima durante o segundo momento de diálogo) os 

ilhéus tenham sofrido outras três tentativas de despejo mesmo após início do processo de 

regularização fundiária.  

Após tentativa de retirada ocorrida em 2016, os quilombolas vicentinos 

conseguiram comprovar junto ao Ministério Público Federal (MPF) que a ilha é de propriedade 

da União. Houve, a partir de então, abertura do processo regulatório mediante portaria n° 210 

da Secretaria de Patrimônio da União (SPU). Falta, portanto, apenas o cumprimento de três das 

sete etapas de regularização quilombola exigidas pelo INCRA: 5 – A decretação presidencial, 

seguida de posterior encaminhamento aos entes públicos, da desapropriação privada; 6 – O 

procedimento de desintrusão, com notificação e retirada dos ocupantes não quilombolas; 7 – A 
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emissão da titulação definitiva acerca da posse do território, com registro da terra 

regulamentado em nome da associação. (INCRA, 2018).    

A comunidade estudada ocupa a ilha há aproximadamente 130 anos – à exceção 

dos trinta dias de afastamento forçado pela retirada compulsória - e estabelece um modo de vida 

fundamentado nos costumes de seus ancestrais, consistindo na prática da agricultura de 

subsistência, da caça, pesca e extrativismo, atividades que refletiam e ainda refletem uma 

relação direta e estreita com o ambiente natural.  

Os habitantes da ilha de São Vicente guardam costumes e elementos que marcam 

sua identidade cultural e subsistência, dentre os quais pode-se citar a produção de óleo de coco 

babaçu e o fabrico de instrumentais para fins de trabalho, como baleios, côfos, abanos, esteiras, 

cestos, vassouras, entre outros. Mantém técnicas de construção de casas de pau-a-pique, bem 

como preservam técnicas de pesca artesanal e métodos de caça. Os utensílios de palha 

produzidos também não se destinam à venda, mas são para exclusivo manuseio da própria 

comunidade. (LOPES, 2014). Por esses conceitos, se entende que a comunidade tipifica uma 

aglomeração populacional rural, que se constituiu pela ocupação de terras, e posteriormente 

pela resistência por manter usos e costumes de seus antepassados ante a ameaça de expulsão 

pelo modelo de produção pecuário que pretende instalar-se no território, de maneira a cercear 

a continuidade das mencionadas práticas perpetuadas via tradição. 

Considerações Finais 

O trabalho teve a intenção de caracterizar a Comunidade Quilombola Ilha de São 

Vicente a partir de eixos de abordagem como a territorialidade, a identidade, a resistência à 

opressão e o conflito socioespacial. Estamos tratando de uma produção desenvolvida em 

momento manifestamente sintomático e oportuno, pois no ano de 2018 completaram-se 130 

anos da ocupação quilombola na ilha de São Vicente, o mesmo período em anos referente à 

Abolição da escravatura no Brasil, 70 anos da criação da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e 30 anos do lançamento da Constituição Federal Brasileira.  

Compete à geografia, nessa situação, estudar o espaço de forma extensiva, 

abordando suas particularidades, englobando componentes físicos, resgatando elementos 

históricos e correlacionando os modos de produção social com o fim de identificar 

permanências e transformações na espacialização dos fenômenos pertinentes às populações 

contempladas como objeto de estudo. Enriquecendo a compreensão sistêmica da organização 

espacial promovida pela coletividade, onde os modos de produção, distribuição e consumo 
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estão conexos ao uso e tipo de apropriação propostos para cada formato de relação dentro dos 

variados tipos de sociedade: assim, se a apropriação é coletiva a divisão do produto é dividida 

de forma mais igualitária e menos injusta, quando a apropriação é privada, as modalidades de 

divisão do produto final são profundamente monetizadas e desiguais. 

Em tempos recentes, representantes das comunidades quilombolas comumente são 

impedidos de reproduzir seu modo de vida em favorecimento de um suposto desenvolvimento 

regional. O termo “desenvolvimento”, tão propalado por grandes empreendimentos, foi 

utilizado em diferentes períodos por colonizadores que estipularam metas para a população 

local e utilizavam parâmetros de níveis básicos de nutrição, educação e saúde que deveriam ser 

alcançados como um sinal de que estaria existindo um processo de transformação capaz de 

beneficiar a todos. 

O progresso de determinada região era considerado satisfatório, contanto 

que prosperasse dentro da comunidade local o sentimento de bem-estar simultâneo ao aumento 

do nível de produção econômica e de consumo dos habitantes. Quando este coeficiente de 

progresso atingia o parâmetro estipulado pelo colonizador, esta pretensa busca pelo bem-estar 

era chamada de desenvolvimento. Desse modo a sociedade colonizadora usava seus próprios 

parâmetros para avaliar outras coletividades, catalogando-as.  

A atual política estatal insere nosso país dentro de um contexto não visto em sua 

totalidade, mas sim mapeado em zonas, umas mais lucrativas que outras, tornando intensificada 

a segmentação com favorecimento às necessidades de um avanço econômico que, para 

consolidar-se precisa beneficiar grupos de indivíduos mais interessantes aos investimentos do 

mercado globalizado, em detrimento da manutenção de segmentos sociais como as CRQs em 

uma condição de invisibilidade, muito embora importantes direitos lhes tenham sido outorgados 

após o lançamento da chamada Constituição cidadã de 1988, que buscou valorizar a 

plurietnicidade no seio do Estado brasileiro multicultural.  

Investimentos em planos sérios que priorizem a concessão de direitos a serviços 

básicos como educação e saúde de qualidade, moradia digna e acesso democrático à terra para 

populações quilombolas há muito são operacionalizados a conta-gotas ou nunca saíram do 

papel; há episódios em que, inclusive, essa oferta de oportunidades é mais escassa se comparada 

com a de possibilidades disponíveis para outros segmentos sociais também desfavorecidos. E 

assim é repassada ao mundo a imagem da desmoralização da democracia social brasileira e sua 

incapacidade de lidar com os problemas mais desafiadores relativos à estrutura agrária nacional.  
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COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE URBANO SANTOS 

a luta pela conquista da terra. 
 

Jacenilde Barros Araujo1 
 
RESUMO 
 
As ações desencadeadas para garantir a posse legal da terra é uma ação desenvolvida pelos camponeses 
para entrar no seu território e resistir contra a expropriação. Em todos os períodos da história, os 
camponeses lutaram pela terra, das mais diferentes formas. A Reforma Agrária tem sido uma das 
respostas políticas do Estado Brasileiro, desde 1985, aos conflitos agrários. Traçando um quadro 
comparativo, para todo o período de 1988 a 1997, entre as famílias envolvidas em conflitos, as famílias 
assentadas e as famílias participantes em ocupações de seu território. A luta pela terra, a violência 
política e costumeira dos proprietários fundiários e a seletividade do Estado nos conflitos agrários, 
indicam a continuidade do processo de dilaceramento da cidadania no campo, mas revelam também a 
vigor das lutas agrárias. Partindo desse contexto, o objetivo da pesquisa aqui relatada é de propor uma 
análise acerca da luta pela terra nas comunidades rurais do município de Urbano Santos, (São Raimundo 
e Ingá) e refletir sobre o direito à terra comunitária, individual e industrial a partir das experiências 
vividas por estas comunidades rurais. Segundo a CPT, em 2011 houve 224 conflitos por terra no 
Maranhão, envolvendo 12.663 famílias. A cidade com maior número destes conflitos foi Urbano Santos, 
na região leste do estado, localizada a 262 quilômetros da capital maranhense. Na cidade aconteceram 
28 conflitos. Percebe-se que, os conflitos agrários, ocorrem em áreas que são agricultáveis para darem 
lugar à pastagem e mais recentemente ao agronegócio que expulsa o homem do campo para as pequenas 
cidades em redor das gigantescas plantações de eucalipto. É importante lembrar que todo ser humano 
tem direito a um lote de terra para morar ou plantar, mas no caso do maranhão, isso parece não ser 
respeitado devido à ambição e a ganância por dinheiro e poder no campo. A partir da década de oitenta 
do século passado, os moradores dos povoados do município de Urbano Santos foram obrigados a deixar 
suas terras, onde produziam sua subsistência alimentar. O município de Urbano Santos está inserido 
nesta realidade e vem sofrendo pressões especialmente por parte da empresa Suzano Papel e Celulose 
S. A, que já possui atuação intensa nos municípios vizinhos. Não foi sem razão, portanto, que em 2012 
o Ministério do Meio Ambiente (MMA) incluiu este município na lista daqueles com maiores índices 
de desmatamento do bioma Cerrado. Para uma abordagem melhor do assunto o foco da pesquisa 
concentrou-se em duas comunidades do município (São Raimundo e Ingá), sendo estas as comunidades 
que mais resistiram, lutando pela conquista de suas terras e ao avanço do agronegócio na região. O 
estudo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa documental, ou seja, através da verificação de recursos 
como: relatórios, artigos, revistas, sites e periódicos que salientam o assunto abordado, assim como 
conversas com líderes dessas comunidades citadas no corpo deste trabalho. Também realizamos o estudo 
de campo para consolidar a veracidade dos fatos expostos afim de analisar o comportamento das 
comunidades citadas. Contudo, o estudo teve caráter qualitativo, evidenciando a pesquisa documental. 
A comunidade do São Raimundo e a comunidade Ingá sentiram a necessidade de se organizarem para 
não perder o modo de vida tradicional e a sua forma sustentável de tratar a terra onde residem. Tendo 
em vista o real motivo dos conflitos pela “posse da terra”, o estado identificou o padrão de como se 
desenvolveu a expropriação dos posseiros da terra em que viviam. Diversas comunidades rurais dessa 
região têm atualmente se mobilizado para garantir a continuidade das suas formas tradicionais de 
apropriação do território, fazendo frente à inserção da nova dinâmica socioespacial representada pela 
expansão dos grandes projetos de desenvolvimento agrícola, que não apenas têm modificado as 
concepções de uso do espaço, como também apresentam consequências indesejáveis sobre os recursos 
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naturais (solo, água, sistemas vivos). Ilustrativo disso é que a posse e o uso comum da terra eram 
amplamente praticados através do extrativismo vegetal, a coleta de frutas, do óleo de babaçu,  bacuri, 
pequi, da extração do mel e da criação de animais como porcos, bois e bodes em áreas de cerrado, 
ocupando um papel importante dentro da lógica de reprodução sociocultural dessas comunidades. Os 
resultados iniciais indicam que em um contexto de intensas disputas em torno do uso da terra, os 
moradores e seus aliados lutam pela manutenção de seus territórios e a preservação ambiental que se 
encontra ameaçada. A comunidade comparece na história agrária recente de Urbano Santos como uma 
das áreas mais conflitantes, de um território já conflagrado. A preocupação principal dos moradores das 
comunidades do São Raimundo e Ingá, consiste na defesa do território que, por sua vez, é indissociável 
da defesa do modo de viver e das formas sociais tradicionais de uso dos recursos naturais. Há uma 
mobilização política e de luta pela permanência no território por parte dos posseiros. Essa mobilização 
parece ganhar força quando os moradores se inserem em diversos espaços de participação política e de 
diálogo governamental, como no caso do Incra. Essas forças têm dado aos posseiros um incentivo maior 
na luta pela terra, uma vez que a leitura de Estado que eles têm significa uma distância para com a 
seguridade dos seus direitos constitucionais. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Comunidades Tradicionais; Posseiros; Conflitos Agrários. 
 

 
INTRODUÇÃO 
 

E tudo era cheio de água, e tudo era cheio de peixe. Aqui tinha muita 
fartura. Era uma beleza (...) Era um sonho! Era um sonho, hoje não 
tem mais... (morador do São Raimundo, município de Urbano Santos). 

 

O Baixo Parnaíba Maranhense vive nas últimas décadas uma forte pressão de grandes 

grupos e produtores do agronegócio que articulam o desmatamento de suas florestas para 

utilização da madeira como carvão vegetal e abrir espaço para a produção de monocultivos de 

soja e/ou eucalipto. 

O município de Urbano Santos está inserido nesta realidade e vem sofrendo pressões 

especialmente por parte da empresa Suzano Papel e Celulose S. A, que já possui atuação intensa 

nos municípios vizinhos. Não foi sem razão, portanto, que em 2012, o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) incluiu este município na lista daqueles com maiores índices de 

desmatamento do bioma Cerrado. 

Urbano Santos também apareceu no Relatório sobre conflitos no campo no Brasil, de 

2012, da Comissão Pastoral da Terra (CPT), como o município do estado do Maranhão com o 

maior número de conflitos.  

É muito fácil entender que as plantações de eucaliptos no município de Urbano Santos 

e em todo Baixo Parnaíba Maranhense encabeçada pela empresa multinacional “Suzano Papel 

e Celulose” é uma política atrasada em comparação com a nossa tradicional agricultura familiar 

praticada desde tempos bem remotos. A Suzano representa em seus mares de eucaliptos o 
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capitalismo selvagem que abusa das comunidades tradicionais em nossa região; já agricultura 

familiar prega em seu bojo o desenvolvimento rural sustentável, decerto não nos alimentamos 

de eucaliptos, de fato, comemos arroz, feijão, melancia, abóbora, quiabo; bebemos suco de 

bacuri e gostamos de pequi. O desenvolvimento sustentável na segurança alimentar é o caminho 

para uma sociedade mais justa e consciente sempre na proteção do meio ambiente e dos recursos 

naturais. O sistema neoliberal que utiliza de sua força capital para oprimir os trabalhadores 

rurais, estes são liderados pelos setores conservadores de latifundiários e grupos empresariais 

onde na verdade nunca fizeram nada pelas comunidades que lutam há séculos por uma Reforma 

Agrária de verdade. 

O município de Urbano Santos é polo da Suzano desde a década de 80, a maioria das 

terras pertence a ela e são utilizadas para a plantação desses monstros verdes onde até os 

passarinhos recusam adentrar nessas áreas sem respiração. Muitos são os conflitos registrados 

na zona rural de Urbano Santos envolvendo associações e a Suzano. A parir do ano de 2001 até 

2008, as comunidades estavam no fogo da luta contra o agronegócio; foram várias reuniões 

com o apoio das entidades em defesa dos direitos humanos realizando encontros e seminários 

incluindo até marchas e tomadas de estradas para chamar a atenção dos órgãos competentes e 

da mídia com o intuito de mostrar a realidade do avanço do eucalipto e da soja não apenas em 

Urbano Santos mas em muitos outros municípios da Região do Baixo Parnaíba.  

Essa luta em defesa da vida e das questões ambientais tendo como precursor o 

movimento social do município de Urbano Santos ganhou popularidade com poucos dias depois 

que a antiga Florestal LTDA chegou e se instalou por aqui, como podemos citar por exemplo a 

“Ação popular das CEBs nas derrubadas dos fornos da Empresa MAFLORA instalada no 

Povoado Juçaral no início dos anos 90”. Em 1992, a Paróquia Nossa Senhora da Natividade de 

Urbano Santos com a orientação da Diocese de Brejo em nome da CPT organizaram as CEBs 

(Comunidades Eclesiais de Bases) e outros associações de moradores do município e lugares 

vizinhos para a realização do histórico e importante “I Congresso de Trabalhadores em Defesa 

do Baixo Parnaíba” com o lema “Terra, vida, trabalho e Reforma Agrária”. Temas esses que 

nos faz refletir hoje em dia sobre o calor e otimismo das lideranças daquela época em se 

preocupar com o progresso das comunidades e combater os sistemas que assolam os 

camponeses, esse evento ficou para a história. 

Em Urbano Santos, foram indicados, pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais, dezenas 

de povoados, já que a Suzano Papel e Celulose, com o nome e por meio da Comercial e Agrícola 
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Paineiras Ltda., encontra-se nesse município há décadas, realizando plantios experimentais de 

eucalipto. Por questões de logística foram trabalhadas somente as comunidades do São 

Raimundo e Ingá. 

A busca pela autonomia e pela permanência territorial de comunidades camponesas no 

estado do Maranhão é recorrente na perspectiva histórica que concebe o espaço agrário, suas 

constantes transformações que advém das intervenções do capital e da monopolização dos 

processos, com alvo em consolidação de estruturas produtivas (COSTA e PAULA ANDRADE, 

2008a, 2013; CARNEIRO, 2008; SOUZA FILHO, 2014). O cenário de conflitos não finalizou 

a luta de povos e comunidades tradicionais camponesas contra esse modelo colonial, ao 

contrário, ecoa em novas formas de contestação social e organização espacial. 

O Maranhão, em sua dinâmica das lutas no campo, segundo os povos e etnias 

tradicionais camponesas, indígenas e quilombolas, é marcado por dois grandes processos 

sociais ligados à centralidade da terra e da questão agrária, a saber: o conflito diante do avanço 

do latifúndio improdutivo, que condiz com a histórica grilagem de terra ainda presente no século 

XXI (MATTOS JUNIOR, 2010) e com a violência contra as sociedades camponesas (PAULA 

ANDRADE, 2008b), diante das relações de trabalho nelas concebidas, como o foro, e a 

precarização da mão de obra no campo e na cidade (CARNEIRO, 1996 apud CARNEIRO, 

2013). Esses dois pilares sustentam a produção capitalista no campo, com fins do monocultivos 

(im)produtivo e a fixação de grandes complexos agroindustriais, suas estruturas de logística e 

exploração da natureza. Assim, o modelo em vigor no espaço agrário acirra as disputas 

territoriais e espolia, de forma vilipendiada, as sociedades camponesas, reforçando lutas e 

embates políticos de resistência. 

Segundo Franklin (2014) e Soares e Antunes (2010), 

diante da relação de cobrança do foro, diversos grupos camponeses no Maranhão se 
organizaram com o objetivo de questionar a estrutura agrária e as formas de 
exploração, descrevendo que a mais-valia produzida já subsidiava a forma capitalista 
de trabalho, não necessitando de outra forma de alienação camponesa, culminando na 
dívida e na forma análoga ao trabalho escravo, haja vista as condições empregadas 
aos camponeses pelos patrões. (FRANKLIN, 2014: SOARES E ANTUNES, 2010). 

 
Diante da complexidade que se estabelece no espaço agrário maranhense, povos e 

comunidades tradicionais reformulam suas lutas na centralidade do território e nos modos de 

vida, objetivando o bem viver. Afinal, o estado de conflitualidade gerado das epistemes 

diferenciadas em questão faz parte do cotidiano camponês, diante da expansão do capital em 

busca por “(...) apropriação privada das terras devolutas e das públicas, assim como de todas as 
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demais terras privadas que não estejam diretas ou indiretamente sob seu controle político e 

econômico” (CARVALHO, 2015:1). 

(...) compreendemos a conflitualidade como uma relação inerente ao processo de 
desenvolvimento do capitalismo no campo. Essa relação ocorre pelo enfrentamento 
entre os principais territórios da questão agrária brasileira: o território do campesinato 
e os territórios do latifúndio e do agronegócio. Compreendemos o latifúndio e o 
agronegócio como territórios do capital por causa de suas similaridades e 
diferencialidades excludentes: a grande propriedade, a especulação imobiliária, os 
grandes impactos ambientais, a superprodução e superexploração e a concentração do 
poder político e econômico. O latifúndio exclui pela improdutividade e especulação 
imobiliária privando os camponeses de acesso à terra. O agronegócio exclui pela 
produção em larga escala e intensa territorialização, impossibilitando o camponês de 
acesso à terra (GIRARDI e FERNANDES, 2009 apud CARVALHO, 2015). 

 

Carvalho (op. cit.) ainda aponta que a resistência camponesa se desenvolve no processo 

contraditório ao modelo dos monocultivos e do agronegócio que, em suas ações afirmadas pelas 

políticas públicas, buscam apagar a diversidade camponesa, como também seus territórios. 

Falamos da luta política e ideológica de dominação unilateral de concepção do mundo 

camponês. 

Opondo-se a esse modelo de destruição, encontramos o bem viver uma ferramenta de 

resistência dessas comunidades que desponta como demarcação política de práticas e 

conhecimentos, com base na espiritualidade e nas trajetórias ancestrais. É a lógica de produção, 

organização e formulação do processo social que não é descrita nos manuais, mas no contato e 

na partilha. Esta forma de ser camponês fortalece e demarca os territórios, retoma espaços 

invadidos e mobiliza as construções políticas organizativas desses sujeitos. São as formas e os 

caminhos de resistência insurgentes no campo, articuladas por coletivos e teias, como a Teia de 

Povos e Comunidades Tradicionais do Maranhão. 

A agricultura, com foco no leste do Estado, possibilita subsídios para a compreensão 

dos conflitos territoriais em curso, a partir das dimensões metabólicas e do trabalho, como 

cernes dos embates postos entre posseiros e quilombolas em direção à Suzano Papel e Celulose 

S. A., por exemplo. O uso da natureza na complementaridade do gênero de vida, mediado pelo 

trabalho é diametralmente diferente da racionalidade, da interpretação e da apreensão dos 

gêneros de vida para as Empresas que se instalaram historicamente naquelas localidades. A 

fragilidade contida na posse da terra é estratégia de ocupação territorial destas Empresas, uma 

vez que, como visto, a ocupação por parte das comunidades tradicionais e históricas se deu 

segundo o modelo colonial exportador da agricultura desenvolvida no Maranhão pelos colonos. 

Sobre a disputa pela posse de terras no Estado, essa sempre foi reivindicação daqueles que 
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chegaram, deflagrando conflitos que há três séculos acompanham a estrutura fundiária do 

Estado. O desdobramento de tal embate é desenvolvido adiante, como forma de exercício da 

compreensão sobre a qual Estado do Maranhão estamos nos referindo em meio ao ordenamento 

territorial do capital em curso. 

Ao pensarmos no meio ambiente, não podemos deixar de citar os sujeitos sociais que 

habitam esses locais invadidos pelo agronegócio. Por isso, lançamos mão dos relatos dos 

camponeses, o que nos permite delinear e compreender a situação da luta de classes que as 

comunidades lutam até hoje para defender sua terra. 

 

1. COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE URBANO SANTOS EM 

RESISTÊNCIA 

A luta das comunidades do município de Urbano Santos no espaço agrário maranhense 

é histórica e com marcas de exclusão e violência que podemos assinalar diante dos diversos 

momentos de invasão e destruição. Isso nos remete às marcas coloniais em nosso território 

(SANTOS; SILVEIRA, 2001; MOREIRA, 2014). 

Ao realizar uma leitura na escala do Maranhão e do Baixo Parnaíba, um dos grandes 

diferenciais deste processo de luta e resistência no campo são as práticas e saberes que 

compõem as formas e os processos do bem viver dos povos e das comunidades. Carneiro et. al. 

(1996), que ao analisar os processos de assentamentos e de reforma agrária nos anos 1990, já 

descreve esse importante diferencial na dimensão camponesa. Assim reflete: 

Como expusemos, estamos, por um lado diante de diversos casos em que se reformou 
a miséria, desapropriando--se áreas cujas dimensões e cuja fertilidade do solo são 
insuficientes para a reprodução das famílias ditas assentadas. Por outro lado, 
observamos, uma vez mais, o que denominamos de “a miséria da Reforma”, ou seja, 
a reprodução de práticas – procedimentos e programas de assistência aos assentados 
– que incorrem num erro básico: o desconhecimento e o desrespeito à organização 
preexistente e saberes acumulados dos seguimentos aos quais se dirige (CARNEIRO, 
1996, p.30). 

 

Diante do contexto apresentado, as diversas formas de aliciamento geram adesão ao 

modelo empresarial, mas também resistências. O descontentamento comas relações coloca os 

trabalhadores em estado de tensão e em busca de novas formas de organização, frente à 

necessidade da resistência concreta em vias de eclodir. 

O Fórum Carajás, é uma das entidades que atua desde 1992 nos estados do Maranhão, 

Tocantins e Pará, com foco na formação popular e nas ações que objetivam a maior 

democratização dos recursos, focado em comunidades no entorno da ferrovia Carajás (Fórum 
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Carajás, 2015). Com a aplicação de recursos financeiros de bancos e empresas, o Fórum Carajás 

desenvolve ações de assessoria de comunidades rurais e mediação para projetos de transferência 

de tecnologia, por exemplo. Comunidades como São Raimundo e Ingá receberam ações do 

Fórum como a criação de galinha caipira e outros animais de pequeno porte, além de manejo 

de bacurizeiros. Estas ações são descritas pelo Fórum com objetivo de implementação de outras 

fontes de renda camponesa. 

Localizado neste município estão os Povoados do São Raimundo e Ingá comunidade de 

agricultores familiares extrativistas que habitam a região há muito mais de 50 anos, tendo como 

fonte de subsistência a exploração sustentável e duradoura das chapadas de cerrado para coleta 

de frutos, especialmente o bacuri, que atualmente é uma forma de luta “é a lei do bacuri verde” 

que revela a dimensão concreta da resistência, com mobilização política dos territórios vizinhos, 

denúncia ao direito formal brasileiro, expresso no Ministério Público Estadual do Maranhão e 

a posição nos direitos da natureza, enquanto condição metabólica de reprodução. Desse modo, 

percebemos que são outras geografias descritas na resistência concreta (SCOTT, 2002) e 

garantia territorial. 

O povoado São Raimundo é uma comunidade deste município que segundo o Programa 

Territórios Livres, o povoado surgiu entre 1838 e 1841, tendo sido palco da revolta da Balaiada, 

que ocorreu no Maranhão nesta época. No local residem cerca de 55 famílias, majoritariamente 

negras, que trabalham com agricultura familiar e extrativismo em uma área de 

aproximadamente 1.635 hectares que faz parte da Chapada São Raimundo. 

A comunidade São Raimundo sofre pressões da Suzano Papel e Celulose, mas seu 

principal adversário na manutenção de seu modo de vida tradicional é o empresário Luís 

Evandro Loeff. Loeff é proprietário do imóvel Fazenda São Raimundo, declarada pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) como grande propriedade improdutiva 

e passível de desapropriação. A desapropriação foi requerida pela comunidade de São 

Raimundo para a criação de um Projeto de Assentamento Extrativista (PAE). 

O empresário Loeff vem ameaçando desmatar uma grande área da Chapada ocupada 

pela comunidade para plantar eucalipto. O processo de licenciamento deste empreendimento 

mostrou-se falho e os documentos apresentados por Loeff são passíveis de questionamento. A 

Procuradora Regional da República e a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na 

Agricultura no Estado do Maranhão (FAETEMA) apontam a ausência de consulta aos 

agricultores familiares envolvidos e que, na licença emitida pela Secretaria de Meio Ambiente 
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do Estado do Maranhão, consta como endereço do imóvel outro município que não São 

Raimundo. 

Os agricultores familiares de São Raimundo estão organizados e resistem aos avanços 

da Suzano por um lado e de Loeff por outro. Enquanto resistem, aguardam e pressionam pela 

conclusão do processo de desapropriação da terra e implantação do assentamento. 

O verde que eu conheço é a natureza que Deus nos deixou; para eles não vale nada, 
só serve para derrubar. “Morador de São Raimundo, município de Urbano Santos, 
sobre as empresas de soja e eucalipto atuantes na região do Baixo Parnaíba, 
Maranhão”. 

 

Ao narrar a história de seus lugares, os entrevistados retroagem a tempos distintos: 

àquele lembrado como o de seus ancestrais mais diretos (avós, bisavós), sobre os quais ouviam 

relatos dos mais velhos, e àquele mais recuado, que sua memória só alcança por meio de 

construção mítica, como o “tempo das caravelas”, o “tempo da família real”, o “tempo da guerra 

do balaio” “tempo do descobrimento do Brasil”. O que poderia, desavisadamente, ser entendido 

como ignorância dos marcos históricos oficiais, no entanto, representa a passagem do tempo tal 

como percebida por esses grupos, tema que tem recebido especial atenção da antropologia. 

Todas essas narrativas são mobilizadas pelos entrevistados para afirmar suas expectativas de 

direito, para explicar aos pesquisadores, como todo esse estoque de terras, antes aberto, sem 

donos ou com donos bastante conhecidos, foi parar em mãos dos atuais agentes sociais do 

agronegócio. 

Quando indagados a falar sobre as origens dos locais onde vivem, os entrevistados 

apresentam uma multiplicidade de nomes e sobrenomes, levando a perceber que os ancestrais 

das famílias encontradas hoje no povoado tinham o controle sobre distintas porções de terra, 

fosse pelo domínio (propriedade) ou pela posse. 

A roça das mulheres também é alvo deste mesmo assédio. Segundo Dona Eudimar, 

camponesa de São Raimundo, cita que a prefeitura de Urbano Santos desenvolve diversas ações 

nesta perspectiva, como relata dona Eudimar: 

Isso foi incentivo da Francisca. Ela foi pra Urbano Santos e se deu com o povo que 
deram essa ideia pra ela, que era muito bom. Aí ela veio e deu a proposta para nós, e 
procurou quem queria. Trabalhamos juntos e começamos. Primeiro trabalhamos todos 
juntos na massa de buriti, mas não foi adiante. Só foi uma vez mesmo que 
trabalhamos, porque deu problema. Agora nos reunimos para esta roça. São oito 
mulheres que tem no grupo. Solicitamos que o homem [técnico da prefeitura 
municipal de Urbano Santos] viesse aradar o chão, e como não tava mais no tempo de 
fazer a horta, nós combinamos de plantar feijão, milho, arroz e toda coisa. Limpamos 
um pedaço e outro tá lá no mato. [risos]. Mas nós já apanhamos algumas bagens de 
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feijão e ainda tem. Agora nós estávamos combinando aqui de limpar agora para 
plantar de novo. (Dona Eudimar, moradora do São Raimundo). 
 

Enquanto comunidades do Baixo Parnaíba são mobilizadas para as rodadas de 

conversas, empresas como a Suzano Papel e Celulose S. A. também alcançam suas pautas em 

rodadas metodologicamente semelhantes e realizadas com o Governo do Estado do Maranhão, 

por exemplo, a diferença está em efetivas alianças e soluções, uma vez que mitigar é a palavra 

de ordem diante dos conflitos e jamais muda o rumo do modelo de produção da sociedade. É o 

antagonismo nas ações de entidades e instituições no Baixo Parnaíba que está em direção às 

comunidades e essas, ao mesmo tempo, lutam pelo seu bem viver e autonomia no enfrentamento 

ao capital. 

No caso específico de São Raimundo, a entidade acompanha o processo junto ao INCRA 

e os diversos processos judiciais que garantem o uso e a propriedade do território. Esse trabalho 

tem contribuído nas decisões judiciais que impedem que gaúchos e empresas ocupem o 

território de maneira violenta. Isso tem fortalecido e motivado os camponeses a permaneceram 

na luta por direitos, relata a entrevistada. 

A prática de diversidade de iniciativas para o Baixo Parnaíba tem diferentes escalas de 

atuação da Suzano Papel e Celulose S. A. Existem outras expressões dessa investida como a 

construção de um campo agrícola e agroecológico na comunidade Ingá, em Urbano Santos, 

MA. Para o mobilizador social Jarden, da Pastoral Rural do Baixo Paranaíba, são parcerias 

realizadas entre as comunidades e a empresa, com objetivo de permanência da juventude no 

campo, uma vez que desempenham um processo migratório constante, resultante da perca de 

seus territórios para o agronegócio do eucalipto e da soja. Assim, tem--se uma contravenção 

diante dos efeitos diretos das ações da própria empresa nos territórios 

Entretanto, há outros elementos para que essa engrenagem funcione com efetividade 

diante do planejamento estratégico da empresa. Falamos do papel desempenhado por 

assistentes sociais. Assim apresentada, essa profissão tornou-se fundamental, diante da 

necessidade do convencimento popular. Ainda segundo Jarden, as assistentes sociais Fernanda 

e Luciana, trazem para os territórios as vantagens descritas pela empresa mediante o 

arrendamento de terras ou a venda das propriedades. E esse assédio não se dá de forma aleatória. 

Os territórios mais focados são aqueles que desempenham papel tampão contra o avanço do 

agronegócio para territórios em disputa. Essa impertinência também se expressa nos momentos 

festivos e de celebração que, patrocinados pela empresa, são realizados em grande escala, com 
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repercussão municipal e de grande visibilidade. O modus operandi da empresa também é 

registrado nas mesmas dimensões na região maranhense, como relata em entrevista o presidente 

do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Urbano Santos a senhora Noêmia. 

A lógica dual entre atraso e progresso não revela a perspectiva encarnada pelos 

camponeses nessas comunidades (São Raimundo e Ingá), haja vista a concepção, a partir da 

materialidade territorial e da territorialidade de bem viver e pertencimento. Além de lógicas 

diametralmente diferentes diante do modelo progressivo da agricultura familiar, são também 

ameaças para a perda do território. A postura da valorização dos espaços no território representa 

uma compreensão das relações naturais e sociais, que é ameaçada pelo capital no formato de 

agricultura mecanizada trazida por estas empresas vistas por estes camponeses por uma visão 

que acarreta, entre tantas destruições, a erosão do conhecimento ancestral. 

 

2. A AGRICULTURA FAMILIAR E SUA HISTÓRIA 
 

A questão agrária no Brasil é marcada por um padrão que tem seu foco na exploração 

da relação entre sociedade e natureza. Esse modelo é caracterizado como elemento que 

transforma essa interação – e suas dimensões de reprodução – em mercadoria, assim como todos 

os elementos técnicos que possibilitam que essa dinâmica se concretize. Mesmo com séculos 

de intensa atuação, o capital na agricultura continua a usar novas roupagens com o objetivo de 

alavancar os seus lucros em infinitas proporções (OLIVEIRA, 2013; 2014). Referimo-nos, aqui, 

aos recentes processos que se desenvolvem no Nordeste, especialmente, no Estado do 

Maranhão. Nos moldes coloniais e, por conta da reserva fundiária presente (SOUSA SANTOS, 

2008), as dinâmicas de mecanização e ocupação territorial que avançam a toque de correntões 

e tratores, de violência e destruição, são descritas como modernas: essa é a contemporânea 

transformação em vias de megaprojetos industriais para o campo (GISTELINCK, 1988). São 

esses alguns elementos da questão agrária nacional em curso no Maranhão. 

Desse modo, temos a concepção do modelo de desenvolvimento para o campo de forma 

intensificada e de complexidade global, com a inserção de novos sujeitos e objetividade em 

permanência em novos territórios, como o bioma cerrado nacional. Antes no litoral, essa 

transformação chega, agora, nos imbricados horizontes de expansão. Percebemos, assim, que 

são essas as trilhas do agronegócio, na disputa por continuar escrevendo uma forma agrária em 

meio a tantos conflitos territoriais. 
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Por isso, os povos e comunidades cantam! (CPT, 2015). Uma dessas lutas está nas 

formas de reprodução social camponesa e na retomada dos territórios alienados pela exploração. 

Desse modo, essas comunidades continuam na busca do desenvolvimento do bem viver dos 

povos em meio ao enfrentamento político, aos conflitos e às relações com a natureza. É a 

dimensão ontológica de sujeitos que aponta para uma questão agrária com protagonismo e força 

política 

A agricultura camponesa se realiza, sobretudo, nas áreas mais úmidas, chamadas pelas 

famílias de baixões e, em alguns povoados, nas próprias chapadas – formações florestais típicas 

do cerrado – em manchas de solo que permitem o cultivo, denominadas capões e morros. Em 

alguns locais, os entrevistados distinguem também o que denominam de mata, outro tipo de 

formação florestal próprio à implantação das lavouras camponesas. 

Apesar das distinções no tocante à formação histórica e etnológica dos diferentes grupos 

que constituem as unidades sociais, distribuídas por diferentes povoados, observa-se uma 

unidade sociológica em termos da economia camponesa, cujo traço principal é a articulação 

entre agricultura, extrativismo, artesanato, pesca e pequena criação de animais. Tais atividades 

econômicas são exercidas em áreas conhecidas como chapadas, baixões, morros, carrasco, 

matas, brejais, lagoas, rios, córregos e outras categorias classificatórias próprias de um sistema 

de conhecimento camponês bastante complexo e no manejo equilibrado dos recursos dos 

distintos ecossistemas locais. As famílias em questão se apropriam desses recursos para 

atividades de cultivo, extração, pesca, caça, criação de animais, tendo sido alcançadas por 

empreendimentos que visam a utilização das mesmas áreas para implantação de monocultivos 

da soja ou do eucalipto ou para transformá-las em reserva legal. 

Em função da expansão das grandes lavouras de soja e das monoculturas de eucalipto, 

que ganharam força a partir da década de 1990, essa área tem sido alvo de intensos processos 

de desmatamento e expulsão dos agricultores de suas terras tradicionalmente ocupadas. 

À esta, que se modifica coma velocidade da modernização agrícola, também são 

impostos outros padrões de natureza (ou ambientalismo) e de consumo. Carvalho (2013) analisa 

a ampla distribuição de sementes do pacote verde, com alta rentabilidade e resistentes aos 

vetores e predadores, entendendo que este padrão de consumo de insumos está presente também 

no padrão alimentar, ou seja: 

Mantido o atual modelo econômico para a agricultura e o comportamento da maioria 
da população de sentir--se mais como consumidora do que como cidadã, tudo leva a 
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crer que caminhamos para uma tirania de grandes corporações multinacionais sobre a 
dieta alimentar (CARVALHO, 2013, p.40). 

 

Os gaúchos são também grupos de migrantes que avançam para horizontes que possam 

alcançar, dentre o protagonismo presente no empreendimento agrícola, terras de baixo custo e 

mercados em vias de expansão para novas dinâmicas. 

Em meio a tantos avanços, à personificação do capital na estratégia estatal e diante da 

ausência de uma reforma agrária, explodem no Brasil embates, conflitos e disputas territoriais, 

como resposta dos povos e comunidades tradicionais a esse processo degradante e envenenador. 

“O conflito é a dor da sociedade, é a sociedade gritando “(PORTO-GONÇALVES, 2015, 

p.151). 

 
CONCLUSÃO 
 

A pesquisa de que trata este artigo retoma uma questão que abundantemente é tratada 

pelas ciências sociais brasileiras, relativa aos processos de expropriação camponesa em que o 

Estado, por meio de seus diferentes aparatos, assume papel de mediador fundamental no 

controle do acesso à terra. Enfatiza, igualmente, situações nas quais são executadas políticas 

legitimadoras do monopólio de grandes extensões de terra – antes públicas e ocupadas por 

segmentos camponeses vários – que passam a integrar patrimônios particulares, com 

devastação de extensas áreas de cobertura florestal nativa.  

No decorrer da pesquisa, no entanto, percebeu-se que, em muitas localidades, havia a 

presença não apenas da Suzano e de suas terceirizadas, mas também daqueles denominados 

genericamente de gaúchos – agricultores do Sul do país que se dedicam à sojicultura e ao plantio 

de outros grãos no âmbito do agronegócio. Sendo assim, passou-se a focalizar, igualmente, os 

conflitos socioambientais decorrentes da presença desses novos agentes sociais também 

interessados na terra. 

Nessas comunidades do São Raimundo e Ingá os trabalhos de campo complementam 

esta pesquisa, aprofundando questões como: resultado de relações estratégicas com a paisagem 

e recursos ambientais; as experiências de implantação de chamadas roças comunitárias, de parte 

do Grupo Suzano e as estratégias das famílias para continuar produzindo alimentos diante do 

açambarcamento, pela empresa, das áreas cultiváveis; os sistemas de conhecimento 

tradicionais, como aqueles voltados à produção de variedades de algumas espécies, como a 

mandioca, fundamentais à reprodução camponesa; a devastação da cobertura florestal e a 
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extinção de recursos hídricos em algumas situações limite. Neste artigo entende-se por conflitos 

socioambientais aquelas situações de disputa por recursos da natureza, sejam o solo, a cobertura 

florestal, águas, áreas de extrativismo, envolvendo grupos camponeses da região e novos 

agentes sociais interessados na terra – empresas e pessoas físicas que passaram a implantar 

plantios de soja e eucalipto. Esses grupos camponeses podem ser entendidos como populações 

tradicionais no sentido de sua longa permanência nessas áreas de cerrado, do estabelecimento 

de sistemas produtivos peculiares, ancorados 

Observa-se, por outro lado, a continuidade da ocupação camponesa ao longo do tempo 

e a unidade sociológica relativa às formas tradicionais de apropriação e manejo da natureza 

nessa região. Uma parte das famílias que hoje reside e cultiva nessas terras, agora açambarcadas 

pelo agronegócio, é originária de povoamento antigo, de seus antepassados. 

Percebe se que, os conflitos agrários, ocorrem em áreas que são agricultáveis para darem 

lugar à pastagem e mais recentemente ao agronegócio que expulsa o homem do campo para as 

pequenas cidades em redor das gigantescas plantações eucaliptais. É importante lembra que 

todo ser humano tem direito a um lote de terra para morar ou plantar, mas no caso do município 

de Urbano Santos – Ma. Isso parece não ser respeitado devido à ambição e ganância por 

dinheiro e poder no campo. 

A luta por terra em um dos maiores em extensões da região nordeste parece não ser 

verdade, porém, é uma realidade comprovada não só presente na história do passado como 

também no presente da história do nosso Estado.  

É interessante portanto, perceber que a luta pela terra no Maranhão tem se tornado uma 

tarefa difícil, isso porque, os grandes proprietários quando não são membros do governo são 

apadrinhados por ele. A situação é grave e piora ano após ano.  
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A ABORDAGEM REGIONAL COMO BASE PARA O ENTENDIMENTO 
HISTÓRICO-GEOGRÁFICO DOS CONFLITOS TERRITORIAIS NOS FUNDOS DE 

PASTO DO ENTORNO DO LAGO DE SOBRADINHO, BAHIA1 

 

Ícaro Cardoso Maia2 
Alcindo José de Sá3 

 

Introdução 

 

Este artigo faz uma contextualização política de caráter descritivo e histórico sobre o 

território de fundo de pasto de Areia Grande, recorte espacial pesquisado. Esta contextualização 

está imbuída de sentidos dialéticos, tendo em vista que a questão agrária vem à tona na 

discussão. Precisamos, portanto, começar enxergando além dos limites territoriais de Areia 

Grande, de modo a entender toda uma região que possui uma estrutura agrária comum, marcada 

por intensos conflitos e originada de um mesmo conjunto de latifúndios.  

Assim, para apresentarmos o território fundo de Pasto de Areia Grande é importante 

começarmos pelo contexto regional em que o mesmo está situado. O reconhecimento de 

processos que atuam em comum na região ajuda o pesquisador a evitar tomar o recorte espacial 

de forma isolada e desconectada dos processos que atuam em escalas mais abrangentes e que 

se originaram antes mesmo da existência do próprio território estudado. Neste sentido, cabe 

destacar que Areia Grande situa-se em Casa Nova, no sertão baiano do Rio São Francisco.  

Determinadas linhas discursivas vinculadas à gestão pública têm adotado o termo 

“Território da Cidadania Sertão do São Francisco” para denominar o conjunto formado por dez 

municípios baianos, sendo eles, de oeste a leste, assim listados: Pilão Arcado, Campo Alegre 

de Lourdes, Remanso, Sento Sé, Casa Nova, Sobradinho, Juazeiro, Curaçá, Uauá e Canudos.  

 
1 Este artigo é um desdobramento do terceiro capítulo da tese construída pelo primeiro autor, intitulada 
“Contracartografias sobre, com e para as comunidades de fundo de pasto de Areia Grande, em Casa Nova, Bahia: 
entre dinâmicas tradicionais e resistências territoriais”. 
2 Doutorando em Geografia na UFPE. Professor da área de Geoinformação na Universidade Federal do Vale do 
São Francisco, onde conduz o GEAGEO - Grupo de Estudos Agrários Geoinformacionais, tendo como linha de 
pesquisa, a "Geografia agrária de povos tradicionais". E-mail: icaromaia@msn.com  
3 Orientador do primeiro autor do presente trabalho. Professor Associado I do Departamento de Ciências 
Geográficas da UFPE. Tem experiência na área de Geografia Econômica, Geografia Política e Epistemologia da 
Geografia. E-mail: alcindo-sa@uol.com.br  
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No entanto, entendemos que a denominação “Território da Cidadania”, utilizada por tais 

instâncias do poder público, não condiz com a abordagem do conceito de território que embasa 

nosso trabalho, pois entendemos isto como uma captura do termo com fins modernizantes. Isto 

indica que o próprio debate conceitual de território vem sendo objeto de disputa por correntes 

político-epistemológicas distintas.  

Na disciplina acadêmica da geografia, essa disputa resume-se no fato de que a linha da 

geografia tradicional tem se utilizado desse termo para traduzir as relações entre espaço e poder 

desenvolvidas pelos Estados, enquanto estudos de linhas críticas da geografia abordam o 

conceito de território na perspectiva das relações de posse, controle e disputas do espaço pelos 

diversos grupos sociais. Esta segunda perspectiva é claramente mais apropriada à abordagem 

social sobre comunidades tradicionais. 

 Por este motivo, preferimos chamar o espaço em questão de “Região do sertão baiano 

do Rio São Francisco”. Isto porque a região é um conceito geográfico que atua no sentido do 

reconhecimento e da distinção de grandes delimitações espaciais com características comuns, 

podendo ser tais distinções realizadas a partir de uma priorização das características físicas ou 

das características sociais. Neste caso, a distinção que fazemos desta região dá destaque 

principalmente aos aspectos fundiários, que sintetizam diversas características político-

econômicas comuns às suas terras, e por isto, auxilia a contextualização de Areia Grande. Deste 

modo, a região se torna, aqui, um pano de fundo contextualizador para o debate territorial. 

A trajetória sucessória da Casa da Torre como uma síntese (ou resenha) sobre as origens 
da questão agrária na região do Sertão do Rio São Francisco 

 A área compreendida pelo atual sertão baiano do Rio São Francisco correspondeu, entre 

meados do século XVI e meados do século XIX, ao maior latifúndio já existente no Brasil: a 

sesmaria da Casa da Torre, do Morgadio4 de Garcia d’Ávila, conforme está ilustrado na Figura 

1. Assim, essa contextualização histórica é feita no sentido de apresentar o processo de 

ocupação que precedeu a atual configuração das terras de uso comum habitadas pelas 

comunidades fundo de pasto do sertão baiano, terras estas em sua maioria consideradas 

devolutas e geralmente apropriadas por meio da posse ou da compra informal. Cabe ainda, 

 
4 O morgadio era, em suma, um ato de regulamentação de um tipo específico de patrimônio hereditário, previsto 
nas leis do império português, no qual se transmitiam regras de conduta social em relação à respectiva linhagem 
familiar, contando com um código para designar os seus sucessores e estatutos.  
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destacar que a síntese aqui realizada se constitui em uma resenha (embora breve) de partes das 

obras de Santos (2010) e Ferraro Júnior (2008), que discutiram este tema de forma bastante 

aprofundada. 

 

Figura 1 – Comparação entre os limites territoriais do atual Sertão do São Francisco e do domínio da Casa da 
Torre dos Garcia D’Ávila (montagem do autor). 

 

 Fontes: Website do IDESAB (<http://idesabjuazeiro.blogspot.com/2011/06/territorio-do-sertao-do-sao-
francisco.html>, acesso em: 15 maio 2017); FERRARO JÚNIOR, 2008, p.33. 

 

 O recorte histórico desta contextualização é bastante abrangente, pois as narrativas aqui 

apresentadas remontam ao início do período colonial brasileiro, com a chegada de Garcia 

d’Ávila à Colônia, juntamente com o Primeiro Governador Geral Tomé de Souza, em 1549. 

Como aponta Cirlene Santos (SANTOS, 2010, p.42): 

Sua saga inicia-se quando em novembro de 1549, Tomé de Souza, cumprindo o 
Regimento que lhe foi entregue por D. João III, o qual determina o desbravamento 
das regiões desconhecidas, seguindo-se da doação da terra em sesmarias, obrigando a 
quem a recebesse a construção de uma torre ou casa forte junto ao engenho de açúcar 
e plantações. 
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 Deste modo, a primeira sesmaria brasileira foi doada ao pioneiro5 Garcia d’Ávila e a ele 

foi confiada a tarefa de “resolver conflitos” com o povo indígena Tupinambá, que habitava 

desde a margem direita do Rio São Francisco até o Recôncavo Baiano. Dessa forma, d’Ávila 

forma sua tropa e avança sertão adentro. Essa sua investida contra os Tupinambás, renderam-

lhe doações de cabeças de gado de Tomé de Souza, que mandou buscá-las em Cabo Verde, 

dando início ao que mais tarde se tornaria um imenso conjunto de currais, fornecendo animais 

aos engenhos do Recôncavo e carne aos habitantes de Salvador. Além dos currais, d’Ávila 

estabeleceu em suas terras, arrendamentos a pequenos colonos, de modo a manter produtivos 

os seus domínios e a extrair renda da terra. Segundo Santos (2010, p.41), a Casa da Torre tinha 

aproximadamente 120 sítios arrendados no sertão. 

 Ao longo de aproximadamente trezentos anos, perdurou o domínio da Casa da Torre 

sobre essas terras. O sucessor imediato de Garcia, segundo representante da Torre, foi seu neto 

Francisco Dias d’Ávila, sendo assim o segundo representante da Casa da Torre, que foi 

motivado principalmente pela expansão dos currais de gado, uma vez que crescia intensamente 

a procura de gado bovino, equino e muar pela indústria do açúcar, que os utilizava para 

transportes e tração nos engenhos.  

O terceiro representante da Casa da Torre também se chamou Garcia d’Ávila, como seu 

bisavô, tendo suas atenções voltadas para as terras onde se especulava haver metais preciosos, 

nos arredores da Serra da Jacobina. Foi neste período, mais precisamente em 1663, que o 

Sargento-mor Antônio Guedes de Brito recebeu uma grande sesmaria, que deu origem ao que 

posteriormente seria conhecida como Casa da Ponte, chegando a serem, estas duas Casas, rivais 

na disputa por terras às margens do Rio São Francisco, até que, segundo Calmon (1958, apud 

SANTOS, 2010, p.45), chegaram a um acordo em 1668: 

a Casa da Torre ficou com as terras situadas ao norte de uma linha que ia do rio Real 
até às nascentes do Itapicuru e do São Francisco, enquanto os Guedes de Brito se 
mantiveram nas terras situadas ao sul desta linha. 
 

 O quarto representante da Torre chamou-se Francisco Dias d’Ávila II, que recebe a 

patente de coronel como reconhecimento aos serviços prestados à Coroa na luta contra os índios 

Tapuias. As áreas conquistadas dos índios lhes eram doadas em sesmarias, de modo a avançar 

por terras que hoje são parte dos estados do Piauí, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte 

 
5 Para facilitar o acompanhamento ponto-a-ponto na leitura da história sucessória da Casa da Torre, fizemos grifos 
em nove numerações ordinais ao longo do texto, do primeiro ao último representante deste morgadio. 
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e Ceará, conforme aponta Bandeira (2007, p.209 apud SANTOS, 2010, p.46). Além disso, foi 

durante a liderança de Francisco Dias d’Ávila II que, para garantir a indivisibilidade territorial 

do patrimônio familiar, foi instituído o Morgadio da Torre, em 1681, a partir de uma solicitação 

feita junto ao Rei de Portugal. Como explica Santos (2010, p.47), “o Morgadio é uma forma de 

organização familiar que cria uma linhagem, bem como um código para designar os seus 

sucessores”. 

 No início do Século XVIII, quando o Morgadio estava sob a liderança do Coronel Garcia 

d’Ávila Pereira, quinto representante da Casa da Torre, a conjuntura política passava por 

grandes transformações na Colônia e em Portugal, ameaçando o poderio emanado dos 

Morgadios. Em 1729, foi emitida a sexta Carta Régia pela Coroa Portuguesa, de modo a 

pressionar os sesmeiros a identificar e demarcar suas terras e prestar contas sobre as formas 

produtivas de sua ocupação, mas estes ignoravam tais intimações. 

 Quando da liderança do sexto representante da Casa, Francisco Dias d’Ávila III, que 

assumiu o Morgadio em 1734, “a Colônia estava em outra etapa do seu desenvolvimento, no 

período do ouro, do diamante e do deslocamento do mercado do gado gordo para o sul” 

(SANTOS, 2010, p.50). A criação extensiva de gado estava em franca decadência, tanto devido 

às prolongadas secas, como devido estas novas dinâmicas econômicas, como aponta Bandeira: 

a criação de gado no Nordeste começou a decair até o ponto de converter-se em 
economia de subsistência, já ao fim do século XVIII. Por outro lado, a alta dos preços 
dos alimentos e dos animais de transporte, devido ao extraordinário crescimento da 
demanda provocado pela exploração do ouro, beneficiou a pecuária no Rio Grande de 
São Pedro, ao sul da Colônia. (BANDEIRA, 2007, p. 240 apud SANTOS, 2010, p.50). 
 

Os rebanhos dos antigos currais, sendo criados no sistema extensivo, desde o início 

prescindiram da presença de vaqueiros para manejar os pastoreios. Foram estes vaqueiros que, 

juntos às suas famílias, também desbravaram e povoaram as terras devolutas de entorno, 

realizando práticas de agricultura familiar para o consumo próprio e também comercializando 

alimentos (como milho, mandioca e batata-doce) nos núcleos urbanos que emergiam.  

De acordo com a pesquisa de Arraes (2013), alguns embriões de povoamento já se 

situavam ao longo das margens do Rio São Francisco no século XVIII. Esses povoamentos 

eram oficializados a partir de duas diferentes instâncias de poder, formando assim, tanto uma 

rede urbana de domínio eclesiástico – composta por freguesias (paróquias) – como uma rede 
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urbana de domínio civil – composta por arraiais que podiam ter o status de julgado6 ou de vila. 

Dois séculos antes da construção do Lago de Sobradinho, na área que hoje se encontra 

submersa, haviam dois julgados: Santo Antônio do Pilão Arcado (instituído em 1737) e São 

José da Barra do Sento Sé (instituído em 1742), conforme está apresentado na Figura 2. Estes 

julgados, em 1755 viriam a tornar-se freguesias, até que no Século XIX se tornariam as vilas 

de Pilão Arcado e Sento Sé. O mapa a seguir, construído por Arraes (2013), traz a localização 

desses dois julgados, bem como, ilustra o leito do Rio São Francisco anterior a seu represamento 

pela barragem de Sobradinho. Eram tais julgados, portanto, as referências urbanas e jurídicas 

mais próximas das caatingas de Areia Grande já no Século XVIII, para tratar de questões 

fundiárias. Para Arraes (2013, p.68),  

A precisa localização dos seis julgados no vale sanfranciscano (Barra do Rio Grande 
do Sul, Pilão Arcado, Sento Sé, Asaroá, Pambú e Cabrobó) seria, aos olhos do Estado 
português, outro efetivo método para prevenir as prevaricações legais no que dizia 
respeito ao uso indevido do ouro (tanto extraído nas minas das Jacobinas como na 
capitania das Minas Gerais), ao não pagamento do obrigatório Quinto e às questões 
fundiárias envolvendo a Casa da Torre e outros grandes fazendeiros. 

 
Figura 2 – Julgados da Região Nordeste instituídos entre 1699 e 1807, baseado em manuscritos do Projeto 
Resgate Barão do Rio Branco. Os julgados de Pilão Arcado e Sento Sé estão ao centro do mapa. 

 
6 Para Arraes (2013, p.67), “os ‘julgados’, no momento de sua constituição, exigiam a nomeação de um “homem 
bom” da terra para ocupar o cargo de juiz ordinário, junto de um escrivão e um tesoureiro. Detinham uma 
circunscrição territorial precisa, reunindo um determinado número de moradores. Nos casos inventariados até 
agora, essa área, em geral, coincidiu com o território da paróquia no qual foi implantado. Para [a pesquisadora] 
Cláudia Damasceno Fonseca, o julgado era uma circunscrição com autonomia judiciária parcial, por isso, sem 
jurisdição completa e autonomia administrativa, o que tornava dependente de uma vila vizinha. Seria a principal 
resolução adotada pelas autoridades régias para instalar estruturas judiciárias onde não se desejava [ainda] 
implantar uma vila” (grifo nosso). 
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 Fonte: ARRAES, 2013, p.69. 

Além disso, com o crescimento populacional, veio a necessidade de um ordenamento 

jurídico que melhor atendesse às demandas sociais das vilas e destes novos núcleos urbanos. 

Ao passo que a população aumentava, o controle da Casa da Torre sobre suas terras estava 

sendo perdido para posseiros e rendeiros. Em meio a este cenário, os procuradores desta Casa 

cometiam violências e abusos sobre os moradores das fazendas e sítios, sem a necessidade de 

qualquer ordem dos senhores da Torre. 

 O sétimo representante da Casa da Torre – e último varão descendente do pioneiro 

Garcia d’Ávila – foi Garcia d’Ávila Pereira de Aragão, que assume o Morgadio em um período 

de intenso processo de reorganização geral da Colônia, tendo em vista que, 

seja por conflitos internos à família, conflitos com posseiros e foreiros ou por ações 
regulatórias da Coroa visando mitigar os conflitos nos “sertões” nordestinos, a Casa 
da Torre reduz cada vez mais o seu domínio. Destaca-se, ainda, que com a pecuária 
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em declínio, devido às prolongadas secas e a disputa com a pecuária desenvolvida no 
sul da Colônia, a Casa da Torre passava a viver, mesmo nessa época, de outras rendas, 
particularmente dos engenhos de açúcar adquiridos e/ou formados nesse período. 
(SANTOS, 2010, p.51-52) 

 Tendo em vista que Garcia d’Ávila Pereira de Aragão faleceu sem deixar herdeiros 

legítimos, o Morgadio foi herdado em 1805 por uma sobrinha e incorporado aos bens de seu 

marido, Secretário de Estado e Guerra do Brasil, José Pires de Carvalho Albuquerque, oitavo 

representante da Casa da Torre, marcando o fim da hereditariedade patrimonial direta entre os 

d’Ávila. 

 O nono e último representante da Torre, o Coronel Antônio Joaquim Pires de Carvalho 

e Albuquerque, assumiu o Morgadio em um período de intensa crise política em Portugal e na 

Colônia, marcada pela Guerra de Independência da Bahia, em que a vitória baiana, em 1823, 

teve grande auxílio da Casa da Torre. Isso concorreu para que Dom Pedro lhe concedesse o 

título de Visconde, passando a ser chamado de Visconde da Torre. No entanto, já no início da 

década seguinte, diversas transformações políticas de caráter liberalista, decorrentes do início 

do período imperial, foram responsáveis pelo fim dos Morgadios das Casas da Torre e da Ponte:  

aos 7 de abril de 1831, determinaram ainda, várias reformas, que atingiram o direito 
de propriedade, a Lei n. 57, de 6 de outubro de 1835, proibiu o estabelecimento de 
Morgadios, bem como capelas e outros vínculos, e extinguiu os existentes 
(BANDEIRA, 2007, p. 643 apud SANTOS, 2010, p.41). 
 

Intensifica-se, portanto, um processo desmembramento dos domínios dos d’Ávila e dos 

Guedes de Brito e a alienação de parcelas de suas imensas glebas, marcada pela imprecisão de 

limites. Os herdeiros das terras dos extintos Morgadios foram, com o passar dos anos, 

fragmentando o controle sobre as propriedades, vendendo fazendas e perdendo grande parte das 

terras em conflitos com posseiros, de modo a desfazer-se pouco a pouco os domínios das duas 

oligarquias familiares sobre os sertões. No entanto, as comunidades pastoris baianas persistem 

mesmo com o fim dos grandes currais e dos amplos investimentos pecuaristas outrora marcaram 

o sertão. 

O pesquisador Luiz Antônio Ferraro Júnior, em sua tese de doutorado (FERRARO 

JÚNIOR, 2008, p.53), discute uma lista de interpretações das possíveis razões da configuração 

e persistência dessas comunidades, apontando como possibilidades explicativas: uma razão 

ambiental, que explica a necessidade das práticas extensivas a partir das questões climáticas; 

uma razão ibérica, como herança cultural da forma comunal da ocupação das terras nos 

“baldios” portugueses; uma razão anti-européia, “idealizando o caráter indígena e negro como 
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solidários em oposição ao europeu”; uma razão indígena, relacionando a configuração das 

comunidades pastoris aos “territórios de caça” das aldeias; uma razão socioeconômica, na qual 

“as terras esquecidas por sua baixa valorização econômica teriam sido apossados de forma 

comunitária pelos habitantes remanescentes”; uma razão fundiária, segundo a qual, “a 

impossibilidade de reconhecimento e titulação da propriedade familiar induziu à não-

discriminação individualizada das mesmas”; e uma razão sociocultural, em que “o relativo 

isolamento das famílias de vaqueiros induziu uma ocupação pelo simples crescimento 

vegetativo”. Para o autor (Op. Cit., p.55): 

Dentre essas razões explicativas, a explicação sociocultural parece dominante frente 
às observações de campo. As outras estão, em geral, subordinadas a ela. A 
manutenção das terras indivisas só aconteceu porque os conflitos internos eram (e 
continuam sendo) passíveis de solução no âmbito comunitário-familiar, as 
comunidades são predominantemente formadas por herdeiros e seus descendentes, 
parentes em diferentes graus. As razões ambientais, econômicas e fundiárias também 
são factíveis, podendo, em diferentes graus, ter se somado para fortalecer o modo 
Fundo de Pasto de uso e ocupação. (...) De qualquer modo, pode se agregar à 
explicação a ascendência ser de camponeses pobres, sejam portugueses, indígenas ou 
negros. Estes, independente de uma influência cultural direta, nunca tiveram 
propriedade privada de terras e não conseguiram mudar isso. 
 

Concordamos com o autor, que embora haja contribuições provenientes de diversas 

destas razões, o fator sociocultural é preponderante, principalmente no que tange às relações de 

parentesco, que tornaram desnecessária qualquer divisão das terras por unidades familiares, 

como se verifica em Areia Grande, sendo essa ausência de divisão uma estratégia de 

sobrevivência do grupo e um fator de incentivo à continuidade dos modos de produzir que se 

realizavam nos currais. 

Contudo, também destacamos outros fatores relacionados à persistência camponesa que 

remetem à razão fundiária, uma vez que as terras de uso comum já se constituíam 

historicamente por meio das faixas de intervalo de terras com uma légua (pouco menos de cinco 

quilômetros) de largura exigidos para separação entre as sesmarias, de acordo com a Carta 

Régia de 28 de setembro de 1700. Tais faixas de uma légua de intervalo – chamadas à época de 

“indivisos” ou de “pastos comuns” (TEIXEIRA DA SILVA, 1997) – em muitos casos remetem 

às áreas hoje chamadas pela Lei Estadual da Bahia nº 3.442/1975 de “Terras Públicas 

Devolutas”, por não possuírem quaisquer documentações antigas ou registros em cartórios de 

imóveis. 

Teixeira da Silva (1997) defende ainda a perspectiva de que estas terras de uso comum 

já vinham sendo habitadas por camponeses desde o início do período colonial paralelamente à 
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instituição das sesmarias, porém com uma “invisibilidade” por não participarem dos grandes 

processos econômicos. Para o autor, essa forma de ocupação do território permaneceu inclusive 

após 1850, com a promulgação da Lei de Terras, que praticamente não alterou em nada o regime 

de posse e uso da terra nos sertões. Para o autor, “os efeitos da legislação parecem ter se limitado 

à área cafeeira, no eixo Centro-Sul do país, sem qualquer mudança de fundo nos demais 

regimes” (TEIXEIRA DA SILVA, 1997 apud SANTOS, 2010). 

Por estes diversos fatores históricos, a estrutura agrária da região do sertão baiano do 

Rio São Francisco é marcada por comunidades pastoris de terras comunais. Este é o cenário 

que vem abrir nossa discussão sobre as origens das comunidades fundo de pasto de Areia 

Grande e seu percurso perante os conflitos com projetos modernos de desenvolvimento 

regional. 

 
Do início da ocupação tradicional das terras de Areia Grande à chegada dos primeiros 
projetos de modernização regional 
 

O território de fundo de pasto de Areia Grande é localizado ao norte do Lago de 

Sobradinho, mais precisamente, a cerca de 40 quilômetros a oeste da sede municipal de Casa 

Nova, Bahia, pela rodovia BR-235, na zona rural do referido município. Este território é 

oficialmente registrado com uma área de pouco mais de 76 mil hectares (CDA, 2008), embora 

venhamos a demonstrar mais adiante que ele seja efetivamente bem maior que isto. Este 

território está inserido no contexto regional do Sertão Baiano do Rio São Francisco, cuja síntese 

histórica foi apresentada no tópico anterior. 

O nome do território –  Areia Grande – foi atribuído pelos habitantes das comunidades 

que o compõem e atualmente se constituem formalmente em cinco: Jurema, Melancia, Riacho 

Grande, Salina da Brinca e a comunidade de Ladeira Grande, tendo esta última sido 

recentemente registrada como integrante do território e partícipe da União das Associações – 

sobre a qual, discutiremos melhor no último tópico deste artigo – , embora desde o princípio já 

estivesse envolvida com as lutas de Areia Grande e tivesse uma íntima interação com as demais 

comunidades, principalmente a de Riacho Grande, sua imediata adjacente. 

Embora falemos em cinco comunidades distintas, existe uma história em comum que as 

permeia através dos enredos familiares e que é narrada a partir da chegada dos antepassados 

dos atuais habitantes, antigos sertanejos como o senhor Manoel Pracatão, retirante vindo do 
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Cariri cearense, que foi um dos primeiros posseiros das terras que hoje constituem o território 

de Areia Grande, mais exatamente no Riacho Grande, em meados do Século XIX: 

os primeiros moradores dessa região vieram em 1860, quando chegou o Sr. Manoel 
Pereira da Silva, que ficou conhecido como Manoel Pracatão, que veio de Poço do 
Negro, Juazeiro do Crato – CE [Juazeiro do Norte], quando houve uma grande seca, 
posteriormente casou com a Sra. Cipriana da Silva (FARFÁN, 2008 – grifo nosso). 

 
Este contexto histórico que cerca a década de 1860, como já vimos em tópico anterior, 

foi caracterizado pelo fim dos morgadios e pela fragmentação de seus domínios territoriais, 

considerando que a morte do Visconde da Torre – último administrador do já extinto morgadio 

da Casa da Torre – ocorreu em 1852 e que uma parte significativa das terras já vinham sendo 

ocupadas por posseiros, enquanto as pequenas partes que ficaram com os herdeiros foram sendo 

vendidas, arrendadas e sendo lançadas ao absenteísmo pelos mesmos, onerados por dívidas 

(SANTOS, 2010, p. 53). 

Segundo a pesquisa genealógica feita por Farfán (2008), que entrevistou tataranetos do 

senhor Manoel Pracatão, houveram casamentos entre primos ao longo de sua descendência, tal 

qual a união dos próprios bisavós dos entrevistados (Bernadete e Joaquim Pereira da Silva), 

netos de Pracatão. Esses dados contribuem para demonstrar como as comunidades tradicionais 

são constituídas de relações de parentesco em diversos graus, condição esta que influenciou seu 

caráter comunal, com ausência de divisão de terras por núcleos familiares. 

Uma outra neta de Pracatão, a senhora Honorina Ferreira da Rocha, casou-se com 

Francisco Roque da Rocha (conhecido como Chico do Roque), com quem teve onze filhos, dos 

quais, dois foram participantes de nossa pesquisa: o senhor Joaquim Ferreira da Rocha 

(conhecido como Seu Quinquim7, falecido em 2018, durante o período de realização da presente 

pesquisa) e o senhor Jorge da Rocha, seu irmão. Estes deram importantes contribuições para o 

entendimento dos principais momentos históricos de Areia Grande. 

Outro importante registro foi a chegada dos primeiros habitantes da comunidade 

Jurema, que hoje é a que se localiza mais ao sul dentre as cinco comunidades do território de 

Areia Grande, estando apenas a 5 quilômetros da borda do extenso Lago de Sobradinho. Assim, 

no caso da Jurema, tem-se o registro da chegada do senhor Manoel Salomão da Silva (conhecido 

 
7 Joaquim Ferreira da Rocha, carinhosamente conhecido como Quinquim, nasceu em 18 de agosto de 1940 e 
faleceu eu na mesma data, no ano de 2017, aos 77 anos. Seu Quinquim era considerado pelas comunidades de 
Areia Grande como um conselheiro e orientador. Ele fazia a abertura das reuniões gerais que se ainda hoje se 
realizam na sede da UNASFP (local também chamado de “guarita”), constantemente incentivando toda a 
comunidade a buscar o caminho da união nas lutas sociais de Areia Grande. 
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como Nevéio) no ano de 1900, vindo de Santarém, Pará, sendo este, avô de mais alguns 

participantes da presente pesquisa. 

Cabe destacar que neste período, não só a comunidade da Jurema, mas todas que hoje 

compõem Areia Grande, habitavam as proximidades do Rio São Francisco, uma vez que o Lago 

de Sobradinho ainda não existia. Mas além do rio principal, ocupavam também as margens de 

um importante afluente seu, o Riacho Grande, que nasce no Piauí e corta o noroeste baiano, 

passando por Areia Grande. Deste modo, nas terras compreendidas entre o Riacho Grande e o 

Rio São Francisco, próximo à desembocadura do primeiro sobre o segundo, estes sertanejos 

também viviam como ribeirinhos e vazanteiros, além de serem criadores de gados (caprinos e 

bovinos, principalmente), nas caatingas verdes destes interflúvios. Como já vimos em tópico 

anterior, a pecuária extensiva foi a primeira atividade econômica realizada no semiárido 

nordestino, especialmente disseminada pela via do Rio São Francisco. Portanto, em Areia 

Grande, fica evidente que as comunidades atuais herdaram esse modo de vida. Essa diversidade 

de atividades familiares era, bem como é até hoje, condição de garantia de suprimentos no meio 

semiárido. 

Neste contexto histórico de final do Século XIX, o município de Casa Nova tinha o 

nome de São José do Riacho de Casa Nova – fundado em 1879 – alcunha esta que demonstra 

como o Riacho Grande tem sido historicamente uma importante referência local. Neste período, 

a atividade econômica mais importante do município era a extração de sal, na conhecida área 

das Salinas de Casa Nova. Vale lembrar que hoje, tanto as Salinas como o Riacho Grande são 

as toponímias de duas das comunidades de fundo de pasto aqui abordadas, representando assim, 

sua ambiência. 

A baixíssima ou inexistente pressão fundiária era a realidade das terras de Areia Grande 

enquanto não se ouvia falar da construção da Barragem de Sobradinho. Essa foi a condição 

primordial para a consolidação das comunidades pastoris em tais terras na primeira metade do 

Século XX, onde prevalecia o direito costumeiro, no qual a posse das terras é igual ao domínio 

das mesmas, ou seja, havia uma relação direta entre direito e trabalho, sendo predominante 

nesta região o trabalho com criação de animais. Neste sentido, os poucos imóveis registrados 

que haviam eram rodeados de terras habitadas pelas famílias sertanejas que viviam de 

atividades agropastoris. 
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A pressão fundiária nas terras de Areia Grande no final dos anos 1960 e início dos 1970 

começou a se manifestar na medida em que foi sendo divulgado o projeto de implantação da 

Usina Hidrelétrica de Sobradinho, que teve suas obras realizadas ao longo da década de 1970, 

com o represamento das águas do Rio São Francisco, com destaque ao ano de 1974, quando 

houve a materialização do Lago de Sobradinho, com inundação de uma área de mais de 4 mil 

quilômetros quadrados durante a formação da represa. Na comunidade do Riacho Grande, este 

“braço” do lago – que foi aumentando gradualmente de nível com a inundação – levou seus 

habitantes a um processo de deslocamento de suas moradias que se estendeu até 1978. 

Assim, a especulação das terras de entorno deste lago de represamento foi motivada pela 

promessa de disponibilidade de água e energia elétrica em abundância, o que possibilitaria a 

implantação de empreendimentos agroindustriais. 

Neste contexto, destaca-se como ponto de grande relevância os impactos causados com 

a inundação parcial de sete municípios: Casa Nova, Sento-Sé, Pilão Arcado e Remanso – que 

tiveram suas sedes inundadas e transferidas para áreas mais afastadas do corpo hídrico – além 

de Juazeiro, Xique-Xique e Barra, que sofreram impactos menos intensos, tendo a inundação 

alcançado apenas suas áreas rurais. Vale destacar que até 1989, Sobradinho ainda era distrito 

do município de Juazeiro. 

De acordo com o Movimento Nacional dos Atingidos por Barragem, foram removidos 

das áreas inundadas em torno de 70 mil habitantes, sendo a grande maioria composta de 

agricultores familiares. Muitos dos camponeses que ocupavam as planícies ao longo das 

margens do antigo leito fluvial do Rio São Francisco, após a remoção compulsória, foram 

reassentados em áreas da caatinga com maior dificuldade de acesso à água e com solos menos 

férteis, configurando condições bem menos favoráveis para a realização da agricultura 

familiar. Para Ferdinando de Sousa (2019), 

Além de todo o drama de abandonar suas terras ancestrais e ter de recomeçar a vida 
em outras localidades, muitos sertanejos ainda foram enganados por espertalhões com 
“bons contatos no Governo e na CHESF”. Com acesso a informações privilegiadas, 
especialmente as áreas que seriam alagadas e quais os valores que seriam pagos em 
indenizações, esses verdadeiros vigaristas se travestiam de “corretores de imóveis” e 
aplicavam “golpes” nos sertanejos. Com muita conversa fiada, eles informavam que 
esses sertanejos seriam desapropriados sem receber nenhuma indenização pelas suas 
terras e os convenciam a vendê-las por valores irrisórios. De posse da documentação 
das terras, esses corretores de imóveis” procuravam a CHESF e conseguiam receber 
o valor integral das indenizações. Muita gente ficou milionária aplicando esse tipo de 
golpe nos sertões.  
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Os reassentamentos compulsórios foram em geral direcionados a áreas distantes do 

Lago, como o município de Serra do Ramalho, situado a mais de 900 quilômetros por estrada 

de Casa Nova. Todavia, muitos relutaram em permanecer no ambiente próximo e foram habitar 

o entorno do Lago de Sobradinho até uma distância não superior a 20 quilômetros, como foi o 

caso da comunidade de Salina da Brinca. 

  

Considerações finais: a organização comunitária nos fundos de pasto de Areia Grande, as 
suas conquistas e os seus horizontes 
 

Embora a intensificação da luta conjunta no território de Areia Grande remonte aos anos 

1970, somente vinte anos depois, em 1999, as comunidades formalizaram sua união, iniciada 

com apenas quatro delas: Jurema, Melancia, Riacho Grande e Salina da Brinca, de modo a 

formarem juntas a UNASFP8 – União das Associações de Fundo de Pasto do município de Casa 

Nova, Bahia. Após mais quase vinte anos, em setembro de 2018, a Comunidade de Ladeira 

Grande aderiu formalmente como integrante da UNASFP a partir de uma reunião realizada na 

sede da mesma, embora já estivesse efetivamente presente na luta pelo território comum há 

muitos anos. 

A adesão tardia de Ladeira Grande, juntamente com o fato de outras comunidades do 

entorno ainda não terem aderido formalmente até o presente, faz parte do caráter processual do 

autorreconhecimento identitário como comunidade tradicional e da paulatina tomada de 

entendimento sobre os significados jurídicos da denominação fundo de pasto perante as relações 

com a terra e o território. 

Mas antes da constituição da UNASFP, cada uma das comunidades que a integram já 

haviam se constituído enquanto associações locais, sendo elas: a Associação de Pequenos 

Produtores Rurais de Riacho Grande, aberta em agosto de 1986; a Associação de Fundo de 

Pasto dos Pequenos Produtores de Sítio da Melancia, aberta em maio de 1996; a Associação de 

Fundo de Pasto dos Agricultores e Moradores de Salina da Brinca, aberta em julho de 1997; e, 

finalmente, a Associação dos Produtores Rurais da Jurema, cuja data de abertura não foi 

publicizada devido ter sido aberta como pessoa jurídica de direito privado.  

 
8 Atualmente possui mais de mil famílias associadas. Tem como campo de atuação principal (segundo a CNAE - 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas), as “Atividades de associações de defesa de direitos sociais” 
(código CNAE 9430800). 
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Vale ressaltar que no caso da Comunidade de Salina da Brinca, sua associação não 

possuía a denominação “fundo de pasto” em seu título quando aberta, em 1997. Tal inserção 

foi feita posteriormente, como fruto do fortalecimento das articulações socioculturais 

relacionadas ao autorreconhecimento identitário no território de Areia Grande. 

Tais articulações trouxeram diversas conquistas jurídicas, como alguns exemplos a citar: 

a Ação Discriminatória Administrativa Rural da Gleba “Riacho Grande”, em 2008; os 

processos de certificação pela SEPROMI (Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do 

Governo do Estado da Bahia) das comunidades Jurema e Salina da Brinca, respectivamente em 

2014 e 2018; dentre outras vitórias. Conquistas como estas representam um incentivo a mais 

para a articulação entre as comunidades tradicionais de fundo de pasto que habitam 

considerável parte do sertão baiano, cujas origens perpassam por uma história comum e que 

enfrentam contextos sociopolíticos semelhantes. 
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ENTRE DIÁLOGOS, CONFLITOS E AS IDENTIDADES TERRITORIAIS: 

Complexidade Territorial Quilombola de Brejão dos Negros 

 
 Jeovane da Silveira Fidelis Querino1 

 
 

Introdução 
 

Este Trabalho se destina inicialmente em dar visibilidade aos conflitos e identidades 

vivenciados durante um trabalho de campo feito com algumas das Comunidades de Brejão dos 

Negros, no Município de Brejão Grande-SE (Figura 1). Percorrendo, através de entrevistas não-

estruturadas e conversas informais, realizadas no ano de 2018, o cotidiano conflitivo e 

identitário das comunidades de Santa Cruz (localizada no mapa com o nome de Brejão dos 

Negros, pois é a comunidade principal, Figura 1) e Resina e do povoado de Carapitanga (Figura 

1), que fazem parte do complexo de comunidades de Brejão dos Negros, sendo estas as 

principais entrevistadas. 

Figura 1. Mapa dos Territórios Quilombolas de Brejão dos Negros-SE 

Fonte: Elaborado a partir da base de dados do IBGE/2013/2015 por Bruna M.S. Rapazo, 2018 

 
1Graduando em Geografia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Petiano no PET Conexões dos 
Saberes Encontros Sociais; membro do LECgeo (Laboratório de Estudos sobre Espaço, Cultura e Política); 
E-mail: jeovanedasilveira@gmail.com 
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Será analisado, ao longo deste trabalho, quais os Conflitos e Identidades Territoriais e 

Quilombolas nas já referidas comunidades, analisando, também, as Relações contraditórias 

entre Sociedade e Natureza, bem como as relações entre as comunidades e o Ambiente, frente 

ao Capitalismo Destrutivo (NUNES, 2012, LÖWY, 2005), propondo a Defesa do Território 

Quilombola frente ao processo de espoliação (HARVEY, 2005) que o Capital exerce sobre este 

Território Quilombola. 

 

Metodologia 
 

Desta forma, utilizando as Metodologias Horizontais e Dialógicas (BERKIN; 

KALTMEIER, 2012), buscar-se-á compreender, através do diálogo com as populações locais 

das comunidades, a realidade que eles estão inseridos, sendo este diálogo mediado nos seguintes 

tópicos: 

 Conflitos e Identidades Territoriais e Quilombolas; 
 Conflitos e Relações Sociedade e Natureza; 
 Capitalismo Destrutivo da Natureza e a Defesa do Território. 

                                                                                                   
Estes tópicos serão mais aprofundados ao longo deste trabalho, como forma de tornar 

visível os processos, bem como as descrições e análises feitos, a partir da realidade intrínseca 

nos diálogos e nas caminhadas com os habitantes das comunidades, num processo de construção 

do conhecimento que reconhece antes de tudo que a realidade ela é explicada com e pelos 

habitantes locais. 

As Metodologias Horizontais e Dialógicas são um aprendizado e um aperfeiçoamento 

contantes da metodologia, propondo um aprendizado que descoloniza as metodologias para 

chegar a uma investigação horizontal (BERKIN; KALTMEIER, 2012). Desta maneira, ao 

analisar os tópicos se proporá colocar em pauta as discussões desenvolvidas ao longo do 

Trabalho de Campo. 

Este Trabalho de Campo está fundamentado, metodologicamente, nos seguintes textos, 

(DOURADO, 2013; BRANDÃO, 2007; LACOSTE, 2006), e, com a reflexão a partir destes, 

buscar-se-á compreender os processos observados e descritos nas conversas e entrevistas feitas 

com as pessoas das comunidades, propondo uma pesquisa mais próxima das comunidades, mais 

participante e que coloque em pauta a criticidade para refletir sobre a realidade da natureza, 

levando em conta o conjunto de processos sociais e políticos envolvidos. 
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Com o texto de Dourado (2013), refletiu-se sobre como fazer um trabalho de campo 

na Geografia Agrária de forma abarcar uma aproximação entre teoria e empiria, como se verá 

ao longo deste trabalho, a tentativa de aproximar conceitos das ciências sociais, tanto com a 

Geografia e a Prática vivenciada em campo, valorizando os saberes-fazeres dos entrevistados, 

bem como as suas memórias, histórias, cores, aromas, sabores, emoções e saberes, como se 

verá, ao longo deste trabalho, será mostrado, como se dar a construção material e simbólica 

deste território quilombola. 

Através do texto de Brandão (2007) procurou refletir sobre a aproximação com as 

comunidades, os agentes que fazem parte da pesquisa, como forma de tornar o trabalho mais 

aproximado com a realidade vivenciada em campo, chegando no limiar da pesquisa 

participante, convencendo-nos a pesquisar e aprender caminhando pelo seu território 

quilombola e chegando a ir de barco com os pescadores na visita às outras comunidades. 

O texto de Lacoste (2006) nos auxiliou a refletir como metodologicamente seria 

possível pensar as contradições sociais e naturais de forma conjunta, considerando a interação 

social com a natureza, auxiliando a entender como os processos sociais e capitalistas impactam 

diretamente na Natureza, enquanto substantivo feminino, tendo em vista a voracidade que o 

Capitalismo Destrutivo chegou no território quilombola, de forma que, como se verá mais a 

frente tem sérios impactos ambientais na área. 

Desta maneira, as Metodologias Horizontais e Dialógicas são bases metodológicas na 

consideração dos entrevistados como pessoas dotadas de discursos, que dentro das relações de 

poder, são discursos, que aliadados em conjunto, vem a constituir a complexidade territorial 

(SALGADO; SANTOS, 2011), sendo essa Territorialidade concebida de modo relacional, a 

partir dos discursos dos agentes obtidos durante as entrevistas e diálogos com as comunidades, 

discursos estes que dão os sentidos e significados à complexidade territorial. 

Essas metodologias impulsionam um diálogo de saberes científicos e populares em 

torno deste conceito de complexidade territorial com o intuito de abarcar suas contradições 

(SALGADO; SANTOS, 2011) e a quantidade de agentes sociais bastante variáveis na 

constituição do Território Quilombola, que, por sua vez, apresenta uma dimensão conflitiva e 

identitária, conforme se verá ao longo deste trabalho. 

Esta concepção de Complexidade Territorial se inspira em SALGADO; SANTOS 

(2011), mas também, principalmente na concepção de Território de Enrique Leff (2016), que 

afirma: “O Território se redefine como o campo das relações de poder entre natureza e cultura” 
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(p. 452) e mais ainda “O Território se converte em espaço significado por novos sentidos da 

vida” (p. 453). 

Com isso, a concepção de Complexidade territorial é inspirada nos discursos dos 

entrevistados que dão sentidos a natureza, cultura e às suas vidas, de modo a constituir um 

sentido a esta Complexidade Territorial. 

 
Conflitos e Identidades Territoriais e Quilombolas 
 

As Comunidades de Brejão dos Negros não possuem uma atividade pesqueira como 

antes, devido ao avanço da Água Salgada e Salobra do Oceano Atlântico em relação ao rio São 

Francisco. Aliado a isso, com a Carcinicultura há uma ameaça à qualidade da água e à pesca, 

bem como torna inviáveis a plantação de arroz e de outros produtos de auto consumo para a 

população local. Há, também, problemas quanto a demarcação de Terras e o possível 

arrendamento para a Carcinicultura, o que vem desmatando o mangue ao longo da foz do Rio 

São Francisco. 

Desta forma, há um metabolismo societal (CONCEIÇÃO, 2011) que é a aliança entre 

Capital, Estado e Empresa na construção e instituição de viveiros na Região que vem 

impactando ambientalmente a população e a natureza. 

Há uma luta nas comunidades que se demonstrou bastante visível na primeira reunião 

no Centro Comunitário de Brejão dos Negros (conforme demonstrado na Figura 2), que se teve 

durante o Trabalho de Campo, sendo, esta Luta mais do que por Terra e se revelou também 

como uma Luta pela água e contra a Carcinicultura, que se utiliza da estratégia da construção 

de viveiros de camarão nas margens do Mangue, no Território Quilombola das Comunidades, 

sendo a posse desses viveiros, apontada pelas comunidades, como atrelada aos Governantes 

Regionais. 

Figura 2. Centro Comunitário 

 

 

 

 

 
Fonte: O AUTOR, 2018 
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Logo após a reunião da Associação dos Moradores de Brejão dos Negros, que está 

próxima á comunidade de Santa Cruz, houve uma experiência subjetiva e geográfica com 

relação ao Maracatu, com a apresentação de comidas e bebidas típicas do local, sendo bastante 

perceptível a Territorialidade do Sabor e da Fruta nas bebidas de Jenipapo e Camboin, bem 

como a Afirmação de Existência e da Identidade Territorial (HAESBAERT, 1999), que o 

Maracatu exerce, através de suas músicas, batuques, corporeidades (relação corpo-espaço), na 

imitação do som das águas do rio e do mar, colocando em pauta a Luta por Reconhecimento 

das Comunidades Quilombolas. 

O Território Quilombola lutado pelo conjunto de comunidades que formam Brejão dos 

Negros é de mais de 8.000 hectares, sendo uma das demandas das comunidades a revindicação 

da demarcação de Terras ao INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) 

para sua possível regulamentação. 

A Identidade que as comunidades possuem com o seu Território é de suma importância 

para a manutenção deles neste chão, colocando em pauta como se dar essa identificação com o 

Território, que, como Rogério Haesbaert (1999) aponta: 

“Produto e produtor de identidade, o território não é apenas um “ter”, mediador de 
relações de poder (político-econômico) onde o domínio sobre as parcelas concretas 
do espaço é sua dimensão mais visível. O território compõe também o “ser” de cada 
grupo social”. (HAESBAERT, 1999, p. 242) 

Desta forma, é de suma importância refletir sobre como se dar a identificação com o 

Território, de forma que o “ser” quilombola é intrínseco na maneira de demarcar e reivindicar 

o Território, pois mais do material (político-econômico), o Território tem se revelado simbólico 

(cultural e ecológico) de forma a estabelecer a complementariedade em relação ao Território 

Quilombola, pois este se revela como “corpo simbolizado, significado, codificado (LEFF, 2016, 

p. 455), que, é revelado mais visivelmente em seus geossímbolos (BONNEMAISON, 2002), 

conforme se verá mais a frente.  

Com isso, as Comunidades mantém uma área de Restinga (conforme a Figura 3), que 

a comunidade de Santa Cruz conserva com mais de 30 espécies diferentes, há uma presença de 

um carácter espiritual do local, onde funciona o centro religioso, o Terreiro de Umbanda. 

Desta forma, foi observado uma série de Geossímbolos, que são, definidos como “um 

lugar, um itinerário, uma extensão que, por razões políticas, religiosas ou culturais, aos olhos 

de certas pessoas e grupos étnicos assume um dimensão simbólica que os fortalece em sua 

identidade.” (BONNEMAISON, 2002, p.109), a exemplo disso temos, a Gameleira (uma árvore 
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geossimbólica localizada dentro da Restinga), o Boiadeiro, Santo Antônio, Toca de Oxóssi, 

Roncó e dentre outros. 

Figura 3. Restinga Próximo a Comunidade de Santa Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O AUTOR, 2018 

É de suma importância destacar algumas Espécies de plantas na parte da vegetação 

conservada de Restinga, como: Curiri, Junco, Aroeira, Pau-Pombo, Raia, Cajueiro Sergipano, 

Ingá, Amesca, Amesqueira, Cactos e Palmeira, árvores geossímbolos, que, conforme, alegados 

pelos entrevistados, são importantes na manutenção de suas vidas e alimentações, revelando o 

sentido de vida que eles possuem geossímbolicamente com a Restinga e tudo de importante 

neste local. 

Isso leva a refletir sobre como a Destruição do Mangue e da Cultura local, bem como 

a violação dos Direitos Humanos, vem impactando nas populações locais, sujeita ao 

epistemícidio e a erosão de saberes (PORTO-GONÇALVES, 2012). 

Vale salientar que, as relações de Trabalho observadas foram de auto consumo, com a 

questão de venda de produtos a atravessadores, para a revenda em outros locais. Todavia, a 

organização produtiva observada foi relativa a atividades de pesca (no rio, mar e mangue) e 

uma pequena produção de alimentos nos roçados, com um turismo comunitário ainda 

incipiente, sendo um dos planos da comunidade a implantação desta atividade. 

O Modo de Afirmação de Existência observado e entendido é em torno da Luta de 

Classes (Quilombolas X Representantes do capital, como se verá mais a frente), por 

reconhecimento do seu Território e redistribuição das suas Terras (CRUZ, 2013; BOMFIM, 

2016), que visa atender as demandas comunitárias, numa luta por Terra e água, sendo 
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perceptível na Identidade Territorial, Musical e Cultural revelada pela população local, 

constituindo esta identidade como um discurso que viabiliza suas formas de luta apontadas de 

forma conjunta. 

Desta forma, faz todo o sentido o que Enrique Leff (2016) afirma: 

“A Legitimação dos direitos culturais está gerando processos de reterritorialização e 
reapropriação material/simbólica da natureza a partir de sentidos culturais atribuídos 
à natureza em suas cosmogonias e práticas socioeconômicas. A natureza e a cultura se 
politizam. O Território se redefine como o campo das relações de poder entre natureza 
e cultura” (LEFF, 2016, p. 452) 

Com isso, vale ressaltar que, a estratégia de modo de afirmação de existência através 

dos geossímbolos se dar como forma de reivindicação e de luta pelo Território em sua 

complexidade, ou seja, os habitantes locais se apropriam da natureza, politizando-a para 

revindicar sua cultura e natureza como pertencentes ao seu Território.  

 
Conflitos e as Relações Contraditórias entre Sociedade e Natureza 
 

Com a visita a comunidade de Carapitanga se visou compreender as dinâmicas 

territoriais locais, através dos discursos das lideranças durante reunião com estas e uma parte 

da comunidade, para compreender através das Metodologias Horizontais e Dialógicas 

(BERKIN; KALTMEIER, 2012), como se dar o cotidiano conflitivo desses agentes sociais. 

Desta forma, foi percebida novamente em relatos de moradores, a questão dos viveiros 

de camarão no Território, sendo também, relatado que: 

 A água nos viveiros possui cloro, altamente degradante ao ambiente; 

 Os Camarões sem ser de viveiros são mais baratos; 

 O Desmatamento do Mangue é para fazer viveiros de camarões; 

 A Proibição da Derrubada do Mangue pelos Órgãos Estatais (IBAMA e ICMBio, 

principalmente); 

 A falta de fiscalização desses Órgãos Estatais, pois há um avanço da Carcinicultura no 

Território. 

Vale salientar que, as políticas de Licenciamento Ambiental e medidas de 

compensação ambiental foram feitas objetivando a implantação do Desenvolvimento 

Sustentável no Território, que também é impactado pelas ações da PETROBRÁS, possuindo 

postos de extração e distribuição de Petróleo no Território, segundo relatos dos locais, atuando 

através de medidas paliativas de pequeno e médio prazo nas questões ambientais locais não 

solucionando por completo as questões. 
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Além disso, foram observadas de modo visível no Território, a presença de alguns 

painéis de energia solar, cisternas, distribuição de água potável (devido a água do rio ser salobra, 

imprópria para o consumo) e o centro comunitário que foi feito através de uma medida 

compensação ambiental oferecida pelo IBAMA e PETROBRÁS para com as comunidades de 

Brejão dos Negros. 

Vale refletir, a partir das relações sociedade e natureza, sobre o discurso de 

desenvolvimento sustentável propagado globalmente e localmente, que, conforme, Leandro 

Nunes (2012) demonstra: 

Neste contexto, nota-se o caráter ideológico do desenvolvimento sustentável. A 
relação de dominação da burguesia se dá mediante um distanciamento entre discurso 
e prática. Propaga-se a igualdade social, liberdade, segurança, preservação dos 
recursos naturais, entre outros. Porém, o que se nota é o contrário, cada vez mais 
disparidade social, violência, destruição dos recursos naturais e superexploração da 
força de trabalho. (NUNES, 2012, p. 7) 

De forma que se torna cada vez mais visível como o discurso de “desenvolvimento 

sustentável”, que na prática tem mascarado ainda mais a destruição da natureza pelo 

Capitalismo Destrutivo, que tem ocasionado em Brejão dos Negros a destruição dos mangues 

para a carcinicultura e a extração de petróleo no Território, tudo isso em nome da preservação 

da natureza, com as medidas paliativas já apontadas, que mascaram a realidade e não resolvem 

o problema do reconhecimento territorial das comunidades de Brejão dos Negros, medida 

garantida por lei (BRASIL, 2003; 2018), que favorece a conservação ambiental, devido a 

construção simbólica e afetiva que a população local tem com o seu ambiente, ou seja, 

manguezal e restinga. 

Desta forma, analisando de forma crítica, esse desenvolvimento não é realmente 

sustentável e alternativo com as comunidades que residem em Brejão dos Negros, pois a região 

sofre com a concentração fundiária e a carcinicultura predatória do ambiente. Essas medidas de 

“compensação” não estão resolvendo os problemas da comunidade, mas “mascarando” os 

problemas, bem como conformando a população, fazendo-a ficar refém dos Latifundiários e 

Capitalistas da Região, e também distante da Luta por Terra, Água e Território. 

No diálogo com a comunidade de Carapitanga foi relatado o conflito da região entre 

Latifundiários e Quilombolas, conforme segue um trecho da fala de um morador do local: “Os 

grandes tem lucro, os pobres sofrem com os viveiros que desmatam o mangue”. De forma que, 

é percebido como a figura do Latifundiário e Capitalista se confundem e terminam formando 

uma Aliança (MARTINS, 1981) forma a obter lucro através da Renda da Terra. 
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Há uma cooptação dos Latifundiários para que os Quilombolas e a população local 

vendam suas terras e façam viveiros de camarão, de forma que a contradição é combinada, pois 

a Natureza, enquanto substantivo feminino, sofre com os processos capitalistas, que impactam 

com grandes projetos e empreendimentos, atuando de forma a estabelecer a Territorialização 

do Capital e a Desterritorialização (HAESBAERT, 2004) dos Pescadores e Ribeirinhos. 

Consequentemente, é perceptível o conflito de duas formas de visão sobre a natureza, 

que são antagônicas, a visão da natureza funcional, vendo ela como recurso, e da natureza 

simbólica, que é vista como fonte de vida para os pescadores e ribeirinhos. 

Ainda sobre o avanço de políticas na região, vale-se perguntar, qual a política do lugar 

e o lugar da política em Brejão dos Negros? Pois parece que há um descompasso de políticas 

implantadas pelo Estado em relação as comunidades, beneficiando apenas grandes 

investimentos do Capital. 

Desta maneira, o Capital impacta a vida de ribeirinhos, pescadores e quilombolas, 

através da ação sobre o Território, a exemplo disso, temos, a Carcinicultura, a Diminuição da 

vazão do rio, devido ao represamento promovido usinas hidrelétricas (OLIVEIRA, 2012), que, 

consequentemente, colabora com a salinidade das águas do rio São Francisco, fruto exatamente 

do avanço do mar sobre o rio, aliado a isso, há a implantação de Grandes Projetos que favorecem 

o grande capital em detrimento da população local de Brejão dos Negros. 

Os fatos observados durante o passeio de barco até a localidade do Cabeço, que foi 

destruída com o avanço do mar, coloca em evidência, que, a diminuição da vazão do rio causada 

pelo avanço do mar, e, consequentemente, a salinização da água, impacta no modo de vida da 

população local. 

Desta forma, alguns pescadores, sem alternativas, devido ao impacto sobre suas vidas, 

são cooptados pelo Grande Capital e acabam degradando ambientalmente o ecossistema 

Manguezal, colaborando para a implantação da Carcinicultura da Região, exemplificado na foto 

do Viveiro de camarão (Figura 4). 
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Figura 4. Viveiro de Camarão em meio ao Manguezal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: O AUTOR, 2018 

 

Em contrapartida, na comunidade de Brejão dos Negros, há uma atividade que atua na 

fabricação de farinha de mandioca, demonstrando outra forma e modo de viver frente as 

contradições da natureza produzidas pelo Capital, numa Luta, em prol de uma tentativa de 

chegar a autonomia comunitária. Vale destacar que, a fabricação de farinha é totalmente sem 

agrotóxicos, conforme informado pela agricultora no local. 

Desta forma, tornou-se desafiador repensar o conceito de natureza, frente as 

contradições conflitivas em relação a natureza, bem como a proposta de incluir no Metabolismo 

Societal, a Dinâmica da Natureza, Estado e Mercado, como forma de auxiliar na compreensão 

das contradições da natureza, da violação de direitos humanos fundamentais e do direito ao 

Território (SANTOS, 1987).  

Vale Salientar, como é importante a contribuição da Ecologia Política (PORTO-

GONÇALVES, 2012; LEFF, 2006) na compreensão das contradições e dos conflitos 

envolvendo a Natureza em sua Totalidade, bem como as questões ambientais de Brejão dos 

Negros. 

 

Capitalismo Destrutivo da Natureza e Defesa do Território 
 

É importante salientar o processo de Territorialização em Brejão dos Negros, que na 

Foz do Rio São Francisco foi observado a Fazenda Arimbipe (Figura 5), os Viveiros de Camarão 

em meio ao Manguezal, a Comunidade de Sanharén e os coqueiros, sendo estes, resultantes da 

estratégia moderno-colonial de instalação de fazendas e destruição do Mangue na Região, sendo 

visível as ações do Capitalismo Destrutivo (NUNES, 2012) na referida área. 
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Figura 5. Fazenda Arimbipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O AUTOR, 2018 

O Capitalismo Destrutivo, no contexto global e local, tem gerado, um cenário 

catastrófico, apontando para uma crise ambiental, tanto global, quanto local, de forma que, 

conforme Leandro Nunes (2012) afirma: 

Num mundo tomado pelo capitalismo destrutivo, este não acarreta consequências 
apenas na degradação das forças de trabalho humanas, mas também no meio ambiente. 
Tais consequências afetarão a sociedade tanto na questão geográfica quanto na social 
(relações sociais), estas agravarão ainda mais toda uma conjuntura de formação do 
espaço geográfico que habitamos. A alteração deste meio vai desde a perda de casas 
devido a enchentes, furacões à infertilidade do solo, a sociedade humana se verá 
obrigada a entrar em constantes conflitos na busca pela sua sobrevivência. (NUNES, 
2012, p. 7) 

Conforme o trecho acima, não resta dúvidas que o capital no âmbito global tem gerado 

consequências sociais e ambientais, geradas pelo progresso destrutivo do capital sobre a 

natureza (LÖWY, 2005), de modo que isso afeta a sociedade geograficamente, nas condições 

de se habitar a Terra, que, contextualizando no âmbito local de Brejão dos Negros, tem 

impactado com a Carcinicultura e a diminuição da vazão do rio São Francisco, gerando 

conflitos que se contextualizam, tanto globalmente, quanto localmente, conforme se verá mais 

a frente. 

Além disso, em decorrência do processo de Turistificação (transformação de um 

espaço para fins turísticos) predatório do Espaço (MENDONÇA, 2001) na Foz do rio São 

Francisco, que se aproveita da degradação ambiental, produzida pela erosão eólica, que formam 

Dunas (Figura 6), e também com a apropriação da Destruição do antigo povoado e da Reserva 

Ambiental de Piaçabuçu. Isso tem colocado o Turismo em xeque, tendo em vista, que, este se 
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serve da Degradação Ambiental, como forma de ser uma atividade de  espoliação do Antigo 

Povoado, que, conforme aponta David Harvey (2005): 

“Foram criados também mecanismos inteiramente novos de acumulação por 
espoliação. […] A escalada da destruição dos recursos ambientais (terra, ar, água) e 
degradações proliferantes de hábiats, que impedem tudo exceto formas capital-
intensivas”. (HARVEY, 2002, p. 123) 

Desta forma, é bastante visível neste trecho, que o Capital, utiliza-se da acumulação 

por espoliação, degradando o habitat das populações pesqueiras e quilombolas do rio São 

Francisco e suas margens, inviabilizando suas atividades, de forma que põe em evidencia a 

atividade turística predatória, que se utiliza da degradação ambiental para legitimar sua 

expansão (conforme a Figura 6), ressignificando o que antes era um antigo povoado, para tornar 

a área, onde era este povoado, uma área de visitação turística. 

Figura 6. Dunas em Piaçabuçu-AL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O AUTOR, 2018 

 

O Processo de Territorialização do Capital gera impactos ambientais, bem como a 

Desterritorialização das Comunidades, devido a lógica do Capital Destrutivo, com Grandes 

Obras Hídricas, como a Transposição e usinas hidroelétricas, corroborando para o avanço do 

Mar e a Diminuição da Vazão do Rio (OLIVEIRA, 2012). 

Há indícios de antigos Engenhos de Cana-de-Açúcar, que são formas de viabilizar 

Capital Destrutivo sobre o ecossistema Manguezal na área. 
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Dessa forma, através de entrevistas com as lideranças da Comunidade de Resina, foi 

observado e analisado a trajetória de luta por reconhecimento da comunidade quilombola, 

conforme listado abaixo: 

 Acampamento da Sede da Antiga Fazenda da Região; 

 Enfrentamento ao Fazendeiro: Conflitos por coco; 

 Conflitos com a Juíza, que possui terras na Região; 

 Conflitos com os interesses da NORCON, empresa do Resort, na região, bem como a 

queimada de 4 barracos a mando desta empresa, conforme as lideranças informaram; 

 Conflitos com CHESF devido a água salgada do rio; 

 Conflitos com a Carcinicultura que desmata o Manguezal e polui os rios com 

substâncias utilizadas nos camarões; 

 Proibição da Pesca perto dos viveiros de camarão; 

 Cooptação do Grande Capital de alguns membros da comunidade para implantar 

viveiros de Camarões. 

É de suma importância refletir que a Aliança do Metabolismo Societal é bastante 

visível, inclusive em relatos de ribeirinhos e pescadores, que sofreram conflitos com a Polícia 

– aparelho necropolítico de um Estado de exceção (MBEMBE, 2018) – bem como a violência 

física e simbólica sofrida pelas comunidades quilombolas, com palavras e preconceitos. 

Vale salientar que, medidas de compensação ambiental feitas pelo IBAMA e a 

PETROBRAS, confirmadas nos diálogos com as lideranças, novamente, só confirmam, que, 

não resolvem o problema do Território, mas “mascaram” e até podem aprofundar as 

contradições socionaturais, que perpassa as vidas dos moradores das comunidades, inclusive a 

de Resina, pois não há uma fiscalização satisfatória dos Manguezais. 

De certa forma, medidas feitas pelas Lideranças e conquistadas pela própria 

comunidade começam a sobressair, mas precisam ser ampliadas visando a autonomia 

comunitária, pois é preciso continuar lutando pela Defesa e Permanência do/no Território. 

Vários projetos têm sido executados em parceria com os órgãos governamentais, como 

Minha Casa Minha Vida e a Estrada na comunidade, feita com a parceria do Comitê da Bacia 

do Rio São Francisco e o INCRA, mas também o projeto comunitário da Agroindústria de Óleo 

de coco tem colaborado para a mudança da dinâmica da economia local dos moradores da 

comunidade Resina. 
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Considerações Finais 
 

Assim, mais do que resistir, é preciso R-Existir (PORTO-GONÇALVES, 2002), as 

comunidades de Brejão dos Negros precisam lutar por autonomia do seu território e pelo seu 

reconhecimento, enquanto não houver isso, não será possível que as comunidades atuem de 

modo a preservar o ecossistema Manguezal, bem como evitar a erosão de saberes que eles vem 

sofrendo. Por isso, é necessária a Luta pela Defesa e pelas condições de permanecer no 

Território, como forma de constituir a Luta pela Defesa dos Direitos Humanos e da Natureza. 

Este trabalho quis tornar visível, a análise dos processos dos Conflitos e Identidades 

Territoriais e Quilombolas, Conflitos e Relações Contraditórias entre Sociedade e Natureza e 

Capitalismo Destrutivo da Natureza e a Defesa do Território. 

É de suma importância que este trabalho sobre complexidade territorial, quis colocar 

o território em sua complexidade (SALGADO; SANTOS, 2011), ou seja, o Território tecido em 

conjunto através dos discursos que foram captados durante as entrevistas não-estruturadas feitas 

durante o trabalho de Campo. 

Portanto, é de suma importância refletir os processos, os conflitos e as identidades nas 

comunidades visitadas no trabalho de Campo da Disciplina de Geografia Agrária, visando 

aperfeiçoar, as metodologias horizontais e dialógicas, a compreensão dos interesses do capital 

frente a natureza e tornar viável a luta por reconhecimento, por redistribuição e no 

enfrentamento da luta de classes que as comunidades quilombolas frente aos interesses do 

grande capital. 
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TERRITÓRIO QUILOMBOLA E LIDERANÇA FEMININA NA COMUNIDADE 

REMANESCENTE QUILOMBOLA ROCINHA EM LIVRAMENTO DE NOSSA 

SENHORA - BA. 

Jéssica Martins da Silva,  

Gerusa Martins da Silva 

Resumo: 

 

Introdução A ciência geográfica contribui de maneira significativa para a sociedade por meio 

dos estudos realizados no âmbito dessa ciência. Tais estudos visam a relação entre a sociedade 

e o espaço, isso se dá por meio das categorias de análise geográfica como exemplo o território. 

O território possui diversas abordagens sociais, dentre elas o poder, a identidade, o 

pertencimento entre outras. Tais abordagens podem ser verificadas nas relações sociais 

existentes no campo agrário que envolve as comunidades tradicionais. A questão da terra no 

Brasil iniciou-se em 1500 com o processo de colonização como aponta kiel (2013), este foi um 

momento em que questões territoriais e econômicas, tiveram grandes destaques em relação a 

ocupação de terras. Atualmente há varias comunidades negras, sendo que boa parte delas, são 

devidamente tituladas como comunidades quilombolas. Partes dessas comunidades são 

formadas por negros que na época de escravidão se refugiaram em quilombos, como é tão 

conhecido e famoso o Quilombo dos Palmares. Entretanto, nem todas essas comunidades são 

formadas por esse contexto, pois, após a criação da lei Auréa, a maioria dos escravos não 

continuaram nas fazendas, eles foram para os quilombos, poucos receberam doações de terras 

e alguns foram para a cidade durante o crescimento urbano. “Elas simbolizam a resistência a 

diferentes formas de dominação. Essas comunidades mantêm forte ligação com sua história e 

trajetória, preservando costumes e cultura trazidos por seus antepassados”. (Guia de 

cadastramento de famílias quilombolas, 2011, p.6)".Para a titulação da comunidade quilombola 

é necessário que possua a auto identificação do sujeito quilombola, frente a fundação cultural 

dos Palmares. Essa auto identificação, parte do seu reconhecimento cultural e histórico e seu 

pertencimento ao grupo. Dessa forma, a proposta desse trabalho é analisar o papel da mulher 

na comunidade Quilombola da Rocinha, a fim de verificar os aspectos identitários 

característicos de comunidades quilombolas, assim como, os aspectos sociais que possibilitam 
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ou não a permanência da identidade e dos moradores na comunidade. Metodologia O trabalho 

foi realizado por meio de leituras sobre território, como também, sobre a formação da cultura 

quilombola, além de entrevistas realizadas na comunidade remanescente quilombola Rocinha, 

no município de Livramento de Nossa Senhora-BA, em aula de campo da disciplina geografia 

agrária. Comunidade Quilombola da Rocinha Cada comunidade Quilombola possui 

peculiaridades culturais que caracterizam cada grupo. Dessa forma, a comunidade 

remanescente Quilombola da Rocinha dispõe de elementos identitários de grande relevância 

para a sociedade. A comunidade remanescente quilombola Rocinha localiza-se em Livramento 

de Nossa Senhora, a mesma possui 14 comunidades quilombolas tituladas. O reconhecimento 

como remanescente quilombola frente a fundação cultural dos Palmares ocorreu em 2008 . 

Segundo a presidente da associação, a comunidade possui aproximadamente mais de duzentas 

famílias. Dessa forma, localiza-se próximo a serra das almas, além disso, situa-se em área com 

abundância de agua. A água provém pela nascente do riu Taquari. Segundo relatos da presidente 

da associação, antes a água era transportada por regos, mas não privilegiava a comunidade da 

rocinha. Por conta disso, a comunidade lutou por recursos e atualmente a água é transportada 

por meio de encanação, até a comunidade. Quem esteve a frente dessa luta, foram as mulheres, 

que possui papel importante na comunidade. Os cargos dentro da associação são compostos por 

mulheres, que lutam pelas causas e buscam o direito da comunidade. A identidade e cultura são 

aspectos territoriais importantes para a titulação de uma comunidade quilombola. Há na 

comunidade Rocinha a presença do reisado, das resadeiras, dos sambas, da capoeira, fabricação 

de renda, chapéu, esteira, ervas medicinais. O reisado, assim como as resadeiras, como a 

fabricação de renda e esteiras, é composto por grupos de mulheres. As mulheres da comunidade 

decidiram compor o grupo de reis que saem de casa em casa no início do ano, como alternativa 

de preservar a cultura na comunidade. Os moradores relataram a falta de interesse dos jovens 

quanto a preservação da cultura e identidade. Entretanto, a associação promove eventos de 

cunho cultural para motivar os jovens a valorizar a história, a cultura e a identidade que compõe 

o grupo. Esses eventos são gincanas, cujas dinâmicas são relacionadas às tradições, além disso, 

são feitas apresentações, motivando a participação da capoeira, entre outros, esses eventos 

contam com o apoio e parceria da escola, sendo fundamental em conscientizar e manter as 

tradições. Considerações finais Contudo, as comunidades quilombola são fruto do processo 

histórico de escravidão, com a comunidade Rocinha não é diferente. Tal comunidade passou 
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pelo processo de titulação e reconhecimento frente a fundação cultural dos Palmares, isso 

possibilitou o acesso a diversos benefícios. Outro fator importante é a liderança feminina, que 

tem se mostrado importante na luta por conquistas no grupo. Além disso, o sentimento de 

pertencimento e valorização da cultura é muito marcante na comunidade Rocinha. Dessa forma, 

fica evidente a presença de aspectos territoriais na comunidade, que contribui para a 

permanência da cultura, identidade e dos próprios moradores, apesar de alguns problemas 

apresentados atualmente. Referências BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS). Guia de cadastramento de famílias quilombolas, Cadastro Único para 

Programas Sociais. Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc). 2ª edição revisada. 

Brasília- DF. 2011.KIEL; Roberto. Quando tudo o que o papa quis foi ter o que comer na terra 

de Canaã. In. Desenvolvimento agrícola e a questão agraria. Org Mielitz; Carlos. Fundação 

pseu abramo partido dos trabalhadores, 2013. 
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PRAIA GRANDE DA CAJAÍBA: RESILIÊNCIAS NO TERRITÓRIO DE VIDA 

 

Lucia Cavalieri,  

Thatiana Duarte do Monte Lima Lourival 

Resumo: 

 

Este artigo se debruçará em um território de comunidade tradicional, ou seja, um tecido 

disputado e vivido em práticas cotidianas pontilhadas de espiritualidade, natureza e cultura e 

que, por meio do costume, de conhecimentos ancestrais e posse comum da terra, pode ser 

entendido como uma política de conhecimento, uma episteme. A Praia Grande da Cajaíba bem 

como outros lugares da região costeira de Paraty- RJ, conheceu um momento determinante de 

grilagem de terras com a abertura da estrada BR101 entre as décadas de 1960 e 1970. Inúmeros 

trabalhos (Cavalieri, L., 1999; Cavalieri, L., 2003; De Francesco, A.A., 2012, entre outros) já 

abordaram o tema e descreveram o processo violento de expulsão de dezenas de famílias. Na 

década de 1950, a Praia Grande da Cajaíba, território em foco, contava com mais de 200 

moradores que viviam do cultivo da mandioca, do café, da banana e do pescado. Tinham a vida 

orientada pela natureza e pela cultura, sobretudo pelas festas populares de cunho religioso, tais 

como a Festa dos Reis e Bandeira do Divino além dos puxirões que sempre terminavam em 

festa e arranjos de casamento. Em 1993 eram cerca de 25 famílias que ocupavam a praia, a 

restinga, o sertão, a várzea e a floresta conformando um mosaico de territorialidades que 

denotam que a posse da comunidade e de cada família não se restringiria em polígonos 

administrativos pois estes não logram incorporar as dimensões imateriais e ancestrais. Vale 

lembrar que os territórios tradicionais de comunidades na América Latina, Abya Yala, estão em 

disputa desde o século XV, desde o momento em que os povos originários viram surgir os 

europeus num projeto de conquista moderno-capitalista que, para se efetivar enquanto poder, 

conhecimento e ser, promoveu genocídios e epistemicídios. A comunidade caiçara do território 

em tela, vivenciou da década de 1960 a 2003, aproximadamente, a grilagem de suas terras, um 

forte, progressivo e contínuo processo de expulsão; vivenciou ainda a chegada de duas unidades 

de conservação que se sobrepõem, quais sejam: Área de Proteção Ambiental Cairuçu das Pedras 

(APA do Cairuçu) e Reserva Ecológica da Juatinga (REEJ). A APA foi criada na década de 
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1980 e passou a ser gerida pelo o ICMBio pois trata-se de unidade federal; a REEJ, criada em 

1992, encontra-se sob a jurisdição do INEA por ser uma unidade de conservação estadual. As 

consequências da grilagem das terras e da chegada das unidades de conservação se fazem vivas 

até os dias de hoje. Ainda vigoram processos de reintegração de posse e constantes ameaças 

por parte dos auto-intitulados proprietários da terra. A relação com as Unidades de Conservação 

nos parece ser modulada pelas políticas vigentes de conservação, pelos sujeitos que ocupam os 

cargos de gestão (algumas vezes são indicados por partidos políticos que têm concepções de 

conservação da natureza, prioritariamente da natureza, mais restritivas) e pelas lutas cotidianas 

dos comunitários. Há uma cultura que se institucionaliza - a fim de preservar o território, qual 

seja, a do pedido de autorizações que devem ser solicitadas para qualquer construção ou uso da 

natureza. Há processos de criminalização da vida cotidiana (como roçar, caçar, construir casa, 

fazer canoa...) que ora promovem insurgências, ora o descrédito, ora o desânimo dos caiçaras. 

Há ainda um processo de recategorização da Reserva Ecológica da Juatinga, unidade de 

conservação estadual, como já explicitado, que tramita há mais de 20 anos no INEA sem uma 

proposta que possa ser acordada por todos os sujeitos envolvidos na região: prefeitura, 

proprietários, grandes empresas com interesses na área (para construção de marinhas, resorts e 

condomínios de luxo), posseiros, caiçaras, órgãos ambientais.... Nunca haverá um consenso 

sobre a recategorização por se tratar não tão somente de paradigmas de conservação mas 

também da propriedade privada da terra e de interesse do grande capital. À luz destas 

considerações, este artigo objetiva revisitar a comunidade da Praia Grande da Cajaíba, 

especialmente duas famílias que resistiram ao processo de expulsão que quase se concretizou 

em sua totalidade nos primeiros anos do século XXI. As perguntas que o artigo visa deslindar 

são: quais os processos contribuíram para a permanência da comunidade em seu território? 

Quando a luta passou a ser entendida como luta pelo território (e não mais luta pela posse da 

terra)? Como os processos judiciais encontram-se nos dias de hoje e quais os caminhos se 

vislumbram? Para a empreitada, a pesquisa se ocupa de revisão bibliográfica, entrevistas com 

as duas principais lideranças, Seu Altamiro e Dona Dica, trabalhos de campo com a 

comunidade, mapeamento de projetos que ocorrem junto às Instituições de Ensino Superior 

(IES), acompanhamento dos processos judiciais, entrevistas com lideranças do Fórum das 

Comunidades Tradicionais ( FCT).Há também uma pergunta secundária que nos move, 

enquanto membros da universidade, pesquisadores e ativistas sociais: quais os projetos que as 
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Instituições de Ensino Superior e seus estudantes aportaram nas últimas duas décadas e que 

podem contribuir com a permanência das comunidades? Inicialmente, o artigo revisará, 

brevemente, alguns projetos em curso na Praia Grande da Cajaíba tais como: Raízes e Frutos 

(projeto de extensão da UFRJ com mais de 10 anos); Saneamento Ecológico (projeto do 

Observatório dos Territórios Saudáveis e Sustentáveis-OTSS/ Fundação Oswaldo Cruz-

FIOCRUZ); Cartonomia (cartografia social da Geografia-UFF); Encontro de Saberes (diálogos 

interepistêmicos com mestres da cultura popular promovido de forma interdisciplinar entre 

diversas faculdades e cursos, entre elas a Faculdade de Educação de Niterói) e, por fim, o 

Projeto POVOS (Caracterização das Comunidades Tradicionais, reivindicação histórica do 

FCT com execução do OTSS/ Fiocruz, recurso da Petrobrás e parceria com APA). 
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O DISCURSO AMBIENTAL DOS PESCADORES ARTESANAIS DA BAÍA DE 

GUANABARA COMO ESTRATÉGIA DE R-EXISTÊNCIA 

 

Yana dos Santos Moyses 

Resumo: 

 

A partir de 2012, é explícito um discurso ambiental acionado/construído pelos pescadores 

artesanais da Associação dos Homens e Mulheres do Mar (AHOMAR) que, por um lado, 

evidencia um projeto político do COMPERJ, que inclui a expulsão do pescador artesanal da 

Baía de Guanabara e, por outro lado, propõe outro projeto político para baía, a partir de outra 

racionalidade: a do próprio pescador artesanal. As estratégias de resistência desses sujeitos, 

mais propriamente a partir das vozes e dos corpos da AHOMAR, revelariam consigo as próprias 

táticas de dominação sobre os mesmos. Evidenciar-se-ia o outro lado da moeda: o acionamento 

também de um discurso ambiental por parte do COMPERJ como forma de dominação, não só 

dos povos da Baía de Guanabara, mas, principalmente, de seu território, da própria Baía de 

Guanabara. Observa-se, discursos ambientais em disputa, que significam, de fato, projetos 

políticos em disputa. Desta forma, para se desconstruir um discurso e se construir outro, é 

necessário que se evidencie os projetos de ambos. E é exatamente assim que os pescadores 

artesanais, mais especificamente da AHOMAR, procedem. O objetivo deste trabalho é, assim, 

analisar as estratégias de resistência acionadas/construídas pelos pescadores artesanais, 

enfatizando o papel dos discursos ambientais como forma de legitimar seus saberes e fazeres, 

o seu próprio projeto político para Baía de Guanabara. Nessa análise privilegiamos, a análise 

dos discursos públicos ou ocultos ”em cena” (SCOTT, 2004), Compreende-se que o discurso 

ambiental dos pescadores artesanais da AHOMAR é um discurso oculto “em cena”, ou seja, 

representa a(s) verdade(s) do coletivo dos pescadores da Baía de Guanabara. O trabalho se 

utiliza de diferentes depoimentos públicos, como falas proferidas em encontros, palestras, 

manifestações, Audiências Públicas e reuniões do Conselho Gestor da APA de Guapimirim e 

da ESEC da Guanabara (CONAPAGUAPI). Dentre as fontes analisadas, também se encontram 

os discursos escritos e/ou gravados: entrevistas publicadas, matérias em revistas, jornais, blogs, 

trabalhos científicos, assim como reportagens e filmes. Além disso, também foram utilizados 

documentos de instituições do Ministério Público, da Plataforma DHESCA e atas de audiências 
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públicas, os quais foram elaborados/realizados em função de denúncias da própria associação. 

A partir da compreensão que a disputa que se evidencia é , de fato, epistemológica-política 

(Porto-Gonçalves, 2006), a análise desta pesquisa se dá a partir de uma perspectiva descolonial, 

como forma de se evidenciarem outros discursos, outros “lócus de enunciação”, outras 

verdades, outros saberes, outras epistemes, além do discurso epistemológico hegemônico da 

ciência e da filosofia modernas. Logo, como forma de se evidenciarem outros projetos políticos, 

além do projeto civilizatório dominante. Em função do fechamento da sede da AHOMAR em 

2012 e da distância das lideranças da associação de seu território, da pesca, do mar, os 

pescadores artesanais mudam suas estratégias de luta. É quando adotam a principal tática de 

seus opositores. A partir de então, os pescadores artesanais da AHOMAR incorporam diferentes 

instrumentos técnicos já realizados pela associação em parceria com outras instituições- como 

o Mapa de Exclusão da Pesca da Baía da Guanabara, elaborado juntamente com a Assembleia 

Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente (APEDEMA)-RJ, em 2007 e o 

mapeamento participativo com 28 comunidades pesqueiras da Baía de Guanabara realizado 

juntamente com a geógrafa Carla Chaves em 2011- e adotam claramente uma linguagem 

técnico-científica em seus discursos. A partir de 2012, então, detecta-se o acionamento de um 

discurso ambiental sólido, organizado, coerente e consistente pelos pescadores artesanais da 

Baía de Guanabara como estratégia de resistência e R-Existência, em consonância com outras 

lutas travadas em território nacional e latino americano, como do Movimento de Pescadores e 

Pescadoras Artesanais do Brasil (MPP). Ainda, da mesma maneira que seus dominadores, este 

grupo foi estabelecendo articulações com diferentes instituições, organizações civis, 

movimentos sociais, sindicatos, ecologistas, universidades (Comissão de Direitos Humanos, 

Anistia, Frontline, Justiça Global, FASE, ASISBAMA, Mais Democracia, Rede Brasileira de 

Justiça Ambiental, FIOCRUZ, UFRJ, UERJ). Passou a participar de espaços, tais como: 

Conselho Gestor da APA Guapimirim, Conselho da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, 

Conselho Estadual de Meio Ambiente, APEDEMA, Fórum dos Atingidos pela Indústria do 

Petróleo e Petroquímica das Cercanias da Baía de Guanabara (FAPP-BG) e em outros ligados 

ao meio ambiente e à pesca; além de documentos da DHESCA e do Ministério Público Federal 

(MPF), gerados a partir de denúncias e solicitações da AHOMAR. Diferentemente dos agentes 

do COMPERJ, que tecnificam a “questão ambiental”, os pescadores artesanais politizam a 

questão, focando nas relações de poder, nas disputas pela apropriação e pelo controle da Baía 

de Guanabara e com o grifo nas desigualdades dos riscos ambientais decorrentes do discurso 
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de desenvolvimento sustentável e, assim, do projeto político do COMPERJ. Por outro lado, 

mesmo com o acento nas disputas de poder, esses sujeitos também falam tecnicamente com o 

poder dominante. Com isso, provam cientificamente as desigualdades ambientais do projeto 

político COMPERJ e quem são os principais afetados por esse projeto. Materializam seus 

discursos em instrumentos técnicos e provam que não é apenas “história de pescador”, é 

cientifico. Comprovam assim que, inserido no projeto do COMPERJ está um projeto político 

de expulsão do pescador artesanal de seu território. Dessa forma, negam o conceito de 

desenvolvimento sustentável, a categoria-chave do discurso ambiental do empreendimento e 

constroem seu discurso a partir do acionamento das categorias território-identidade-memória. 

Buscam, assim, de fato, um discurso ambiental descolonizado, que legitime seus projetos 

políticos. Passam de vítimas para protagonistas de um discurso ambiental que atua agora como 

estratégia de R-Existência O discurso ambiental desses sujeitos foca justamente na construção 

dos significados da identidade do pescador artesanal, assim como na construção dos 

significados de seu território, propriamente: a Baía de Guanabara. É recorrente, na construção 

do discurso ambiental desses sujeitos, o resgate da memória da história da Baía de Guanabara, 

o que é inerente à memória de seus povos originários. As categorias apropriadas em seu discurso 

dialogam com as categorias de luta já utilizadas por outros grupos subalternizados no contexto 

latino-americano, como os indígenas e os quilombolas. Dessa forma, é visível a aproximação 

dos pescadores artesanais com esses últimos grupos na construção de um discurso ambiental 

como estratégia de luta. Suas narrativas têm alguns propósitos claros. Primeiramente, 

evidenciam que os originários da Baía de Guanabara são os pescadores artesanais e, assim, os 

“donos” legítimos desse território. Ao mesmo tempo, já evidenciam a dívida histórica que 

temos para com esses povos. E mais, especificamente, a dívida histórica (inclusive moral) que 

a Petrobras tem com os mesmos. Dessa forma, também é uma luta pela dignidade. Ao 

evidenciarem que a pesca artesanal é uma tradição ancestral, que passa de pai para filho, se 

auto-reconhecem enquanto uma comunidade tradicional. A reivindicação pelo reconhecimento 

enquanto uma comunidade tradicional, que se mistura com os outros propósitos, é uma defesa 

fundamentalmente identitária e territorial. Compreendem que a preservação da identidade do 

pescador significa a preservação da própria história do Brasil, pelo que eles representaram (e 

representam), como para contribuição da diversidade cultural do Rio de Janeiro e do Brasil. Ou 

seja, ao defendermos suas identidades, estamos defendendo nossa própria identidade. E, com 

isso, outros saberes, outros fazeres, outros sabores, outras formas de lidar com a natureza. 
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Entretanto, da mesma forma que seus ascendentes, os Tamoyos, foram exterminados de seus 

territórios no Rio de Janeiro, estes vivem atualmente um “genocídio” (expressão utilizada pelos 

próprios pescadores em audiências públicas), direta e/ou indiretamente, e também estão sendo 

dizimados de seus territórios. A morte do pescador representa a morte de um saber (o 

epistemicídio levantado por Souza Santos) e de um fazer. Consequentemente, a morte da 

própria Baía de Guanabara. Os saberes e fazeres ambientais, inerentes à memória do pescador 

artesanal, assim como de seus povos originários, indígenas, quilombolas, os quais possuem 

modos diferenciados de ver e de viver a vida, de se relacionar com a natureza, são essenciais 

para o debate ambiental. São exatamente esses povos que podem trazer importantes 

contribuições para a chamada “crise ambiental”, ou em outro termo, para a “crise civilizatória”. 

Eles podem reverter um processo de degradação ambiental do modelo hegemônico de 

desenvolvimento hoje com status de sustentável. Logo, são exatamente os pescadores artesanais 

da Baía de Guanabara, com seus saberes e fazeres, que melhor poderiam contribuir para reverter 

o processo de degradação, para “salvação” de nossa baía A Baía de Guanabara não é só o 

“território da pesca”, “o território do pescador”, é “Mãe Baía de Guanabara”, é “um lugar 

sagrado” para os pescadores. Há uma relação de respeito, veneração. A relação materna 

evidencia ainda a origem da vida da Baía de Guanabara. Eles são filhos desta, ou seja, são feitos 

desta. A Baía de Guanabara é, assim, o patrimônio de existência e R-Existência do pescador 

artesanal. Como seus ascendentes, “há milhares e centenas de anos”, estabelecem, em seus 

próprios termos, uma relação “harmoniosa”, “umbilical”, “milenar” com a natureza. Carregam 

técnicas ancestrais de manejo dos recursos naturais como um saber geracional que mantêm o 

equilíbrio da natureza. Não só fazem parte da natureza, como são a natureza. Constituem-se, os 

próprios, um ser na natureza. Evidencia-se, assim, o projeto político dos pescadores artesanais, 

que é exatamente oposto ao projeto político do COMPERJ, de dominação sobre os outros povos 

e sobre a natureza (BOFF, 2001). Dessa forma, a luta desses sujeitos pelo seu território, pela 

identidade e memória do pescador artesanal, para que seus filhos continuem fazendo como seus 

avós, seus pais fizeram, é uma luta para a manutenção e reprodução da vida, tanto da diversidade 

biológica, como cultural. É uma luta para a manutenção e reprodução de saberes e fazeres para 

futuras gerações (o que não compreende apenas as dos pescadores). É uma luta por outras 

racionalidades que desafiem as coloniais. É, evidentemente, um projeto político que luta pela 

vida, pela nossa vida. É uma luta de todos nós. 
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UM POVO QUE "NÃO QUER IR NEM VIR, UM POVO QUE QUER PASSAR": A 

HISTÓRIA DOS CIGANOS DO BRASIL E SUA CONTRIBUIÇÃO 

SOCIOESPACIAL NO CEARÁ. 

 

Angélica Maria da Silva 

Resumo: 

A Formação socioespacial do Brasil ocorreu de maneira heterogêna, gradativa e conflituosa. 

Conforme afirma Caio Prado Júnior (1976), o povoamento das terras brasileiras não era 

intensão dos colonizadores, mas somente a abertura de novas empresas coloniais. As terras 

brasileiras era ocupada pelos povos indígenas silvícolas, seminômades e presentes em todas as 

partes, do semiárido ao litoral. Com o tempo, porém, e após especulações de outros países por 

terras tupiniquins, os colonizadores foram aos poucos se fixando e organizando usos para a 

terra, baseado em uma economia agrária. Expediram populações europeias para o Brasil, 

inclusive famílias ciganas (objeto deste estudo), trouxeram africanos de diversos locais do 

continente para serem escravizados, catequizaram, exterminaram e expulsaram indígenas para 

os interiores, desenhando uma nova história e formando novas identidades a partir do que Darcy 

Ribeiro (1995) denominou de "matrizes de formação do povo brasileiro". A formação dessas 

diferentes populações se deu de forma complexa, plural e multicolorida. Uma miscigenação 

nem sempre romântica, mas quase sempre dominada pelos preceitos capitalista, europeu, 

cristão e etnicamente branco. Considerando essas diversidades, o governo federal criou em 

2004 e reeditou em 2006 a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das 

Comunidades Tradicionais, do qual resultou em 2007 no decreto 6040 que institui a Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, cuja na 

definição conceitual afirma que esses povos e comunidades são “grupos culturalmente 

diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização 

social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 

cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 

práticas gerados e transmitidos pela tradição”. (BRASIL, 2007) Entre os povos considerados 

tradicionais estão os ciganos, grupo heterogêneo, com forte presença no Brasil. Os primeiros 

registros que se tem de ciganos no país datam do século XVI, quando a corte portuguesa 
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deportou uma família cigana para a Bahia (TEIXEIRA, 2008). Não se sabe ao certo quantos 

ciganos foram deportados para o Brasil desde o século mencionado, mas segundo Teixeira 

(2008) “não há dúvida alguma que os primeiros ciganos que desembarcaram no Brasil foram 

oriundos de Portugal, e que estes não vieram voluntariamente, mas expulsos daquele país”. A 

expulsão é decorrente de políticas anti ciganistas. Presume-se com isso que os povos tenham 

forte influência na formação territorial do país, porém, a invisibilidade e os preconceitos ainda 

são pertinentes quando se fala dos povos em questão. A bibliografia acerca dos ciganos ainda 

é relativamente escassa, principalmente dos povos presentes no nordeste do país. Contudo, para 

a elaboração desta pesquisa foi utilizado um caminho metodológico que se inicia com 

levantamentos de dados secundários, dados a partir da leitura de livros, artigos, revistas e jornais 

que confiram informações sobre os povos, além da consulta a órgãos públicos e entidades afins 

do tema. Quanto aos recursos bibliográficos pode-se citar as contribuições de Teixeira (2008); 

Moonem (2011); Lima (1996); Carlos (2016); Carlos e Astigarraga (2017). Quanto as 

informações fornecidas pelos jornais, forma consultados matérias de revistas e jornais antigos 

e recentes, pelo qual é perceptível algumas mudanças na forma de abordagem, visto que é 

comum encontrar em matérias jornalísticas antigas termos como ladrões de cavalos, caloteiros 

e delinquentes como sinônimo de ciganos, ao passo que atualmente encontra-se textos com 

maior valorização dos povos. A etapa seguinte para a elaboração da pesquisa, fundamentou-se 

na participação de encontros e palestras públicas do qual convidavam ciganos do Ceará para 

falarem sobre suas histórias, vivências e políticas públicas afirmativas. Os caminhos que ainda 

faltam ser percorridos é a vivência direta com os povos ciganos, bem como estudos de caso. 

Este último exige paciência e cuidado, pois trata-se de povos excluídos e perseguidos por 

séculos e a aproximação de gadjés (não ciganos) nem sempre é bem vista. Os motivos são 

compreensíveis, haja vista que a imagem que se construiu dos ciganos ao longo dos tempos, 

esta imagem é quase sempre dual, ora baseada em um romantismo de grupos nômades, viajantes 

livres, sem pátria nem patrão, ora como sinônimo de barbárie, caloteiros, sem mencionar a 

imagem da mulher cigana: atraente, sedutora e traiçoeira. Parte-se da premissa também que 

uma das principais ferramentas para se compreender a contribuição dos ciganos no estado do 

Ceará é a utilização da metodologia do uso da história oral, haja vista que a tradição oral é um 

dos principais, senão o mais importante meio de transmissão de produção e reprodução dos 

povos ciganos. Para tanto buscou-se nas bibliografias de Bosi (1979; 1987) e Ferreira (2015), 

onde são encontradas bases para uma melhor sistematização desta metodologia. Segundo o 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), no Brasil há cerca de 800 mil 

ciganos, o que coloca o país em segundo lugar no mundo em população cigana. A presença dos 

ciganos no Ceará será destaque neste trabalho. Os ciganos dividem-se em três grandes grupos 

que por sua vez se dividem em subgrupos, cuja denominação destas subdivisões são dadas a 

partir dos lugares de origem e dos ofícios que herdam. Os três grandes grupos são: Sinti, cujos 

registros afirmam a presença dos Sinti na Alemanha e Áustria ainda na Idade Média; os Rom, 

os povos deste grupo têm origens históricas e geográficas bem distintas e por esse motivo cada 

subgrupo se auto denomina nação; e por último os Calons, maioria expressiva no Brasil 

principalmente no nordeste. Este último chegou ao Brasil da Península Ibérica e por esse motivo 

são os mais numerosos no país. No Ceará não é diferente. A maioria dos ciganos que aqui 

residem são do grupo Calon. Entidades como a Associação de preservação da Cultura Cigana 

de Caucaia (ASPRECCC) juntamente com órgãos de iniciativa privada e do estado do Ceará 

têm desenvolvido estudos que visam o mapeamento de todas as comunidades ciganas residentes 

nos municípios cearenses. Em novembro de 2018 foi verificado a existência de famílias ciganas 

em pelo menos 53 municípios. Este trabalho, tem como finalidade colaborar mesmo que de 

maneira modéstia na construção científica e na visibilização dos povos e comunidades 

tradicionais ciganas. Portanto, é perceptível que desde a criação do Decreto 6040 os povos e 

comunidades tradicionais ciganas têm alcançado uma maior visibilidade, todavia essas ações 

ainda estão longe de reparar séculos de perseguição e preconceito, visto que desde o século XVI 

estes povos participam da construção socioespacial do Brasil e dos estados brasileiros. Os 

ciganos, assim como as populações brasileiras que não representam os preceitos capitalista, 

macho europeu cristão, resistem e existem, se relacionam com a natureza de maneira própria, 

ao passo que participam da construção da sociedade contemporânea, sofrem influências e 

influenciam no mundo globalizado, desde as primeiras ocupações do Brasil. E como diria 

Cecília Meireles “a tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. A minha, não quer ir 

nem vir. A minha raça quer passar”. 
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TERRITÓRIO DE SENTIDOS OU TERRITÓRIO DE CONFLITOS?: as tramas e as 

ressignificações das territorialidades camponesas na Chapada do Apodi/CE  

Rafaela Lopes de Sousa1 
Camila Dutra dos Santos2 

Luiz Cruz Lima3 
 

Introdução 

 
A busca por espaços que propiciassem a dinamização do agronegócio no território 

cearense configura-se em uma série de políticas públicas subsidiadas pelo Estado, buscando, 

portanto, inserir o estado do Ceará no circuito de produção agrícola em larga escala. A Chapada 

do Apodi se insere nesse espaço com intensas modificações no campo, operando novas relações 

sociais de produção que identificam novas alianças entre Estado e empresas privadas.  

Esse processo se constitui, se identifica e se materializa a partir dos conflitos com 

comunidades que historicamente (re)criaram-se e territorializam-se nas bases da agricultura 

camponesa. Temos o objetivo de discutir e de compreender os desafios de resistir aos moldes 

de produção hegemônica e os conflitos entre agronegócio e comunidades tradicionais da 

Chapada do Apodi. O território possui múltiplas identidades que foram e são criadas por aqueles 

que buscam o direito à terra, à água e à saúde. Criam-se sentidos próprios e característicos do 

“ser camponês(a)”, mas que, contudo, se veem em um quadro de disputas de terras com grandes 

empresas do ramo do agronegócio da fruticultura irrigada na Chapada do Apodi.  

Para a construção desse trabalho, baseamo-nos nas metodologias da Pesquisa Social – 

Minayo (2016); Pesquisa Participante – Orlando Fals Borda e Brandão (1987); Paulo Freire 

(1986); Brandão e Streck (2006); Brandão e Borges (2007); Brandão (2007); Observação 

Participante – Proença (2007); Minayo, 2016; e Ecologia de Saberes - Santos (2005). 

Entendemos que a metodologia não se restringe aos procedimentos metodológicos e as técnicas 

de pesquisa que facilitam os levantamentos dos dados (MINAYO, 2016). Compreendemos a 
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metodologia como algo que vai além de garantir os objetivos da pesquisa, pois dialoga com a 

forma pela qual estamos realizando nossa pesquisa e como isso se configura na realidade 

estudada. 

Enquanto procedimentos metodológicos, tivemos: levantamento e leitura de material 

bibliográfico; construção de um embasamento teórico; levantamento e organização de pesquisa 

documental; construção de um banco; trabalhos de campo; imersão juntamente com os (as) 

camponeses (as) do território, caracterizada pelo diálogo de saberes; e utilização de fotografias 

e outros materiais audiovisuais. A partir de alguns resultados deste estudo, temos que o avanço 

do agronegócio é proporcional ao avanço das lutas e resistências dos movimentos sociais que 

se constituem na Chapada do Apodi, o que nos leva caminhar pelo decurso deste território.  

 

As repercussões e as conflitualidades a partir do processo de estruturação do agronegócio 
na Chapada do Apodi 
 

Diante do avanço dos novos arranjos produtivos agrícolas, o agronegócio e sua 

tecnificação no campo trouxeram serias consequências no espaço agrário no Ceará, formando 

um quadro de desigualdades e expropriações, gerando conflitos de cunho econômico, social, 

ambiental e cultural. Santos (2000) define esses novos arranjos produtivos de agricultura 

científica, oferecendo novas possibilidades para a acumulação ampliada do capital, por se 

constituir um modelo que traz uma série de apropriações de espaços e territórios favorável à 

produção industrial.  

 O incremento do agronegócio no Ceará foi intensificado nos últimos anos, a exemplo 

do que ocorre, também, em outros estados do Brasil (MARINHO, 2010). Nesse sentido, 

aumentar a produção massificada para as exportações, significa um tipo de (des)envolvimento 

econômico, com geração de riquezas para os estados e concentração de lucro para os grandes 

empresários. Para a implantação desse tipo de agricultura, efetivou-se a institucionalização de 

políticas públicas subsidiadas pelo Estado, para a implementação dos perímetros públicos 

irrigados. Estes têm sido impostos aos territórios usados4 por pequenos agricultores como 

 
4 Destacamos que a categoria de território usado teve sua formulação a partir do pensamento de Milton Santos de 
que o território usado estaria se referindo “ao habitat criado pelo colonizador, abrigando as instalações construídas 
pelo avanço da colonização nas novas terras, as quais expressavam sua inserção na economia colonial. Tratava-se, 
assim, de um espaço econômico inserido na área acima qualificada de domínio estatal (...)” (MORAES, 2013, p. 
123). Porém, cabe-nos levar em consideração as reformulações trazidas nesta categoria, pela qual não mais leva-
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estratégia política sob as bandeiras e o chavão de (des)envolvimento do semiárido. Além dos 

grandes vales, delimita-se uma grande extensão de terras de solos férteis, como os solos da 

Chapada do Apodi. 

A Chapada do Apodi é uma formação montanhosa localizada na fronteira entre os 

estados do Ceará e do Rio Grande do Norte. Para o lado do Ceará, compreende os municípios 

de Limoeiro do Norte, Quixeré, Tabuleiro do Norte, Alto Santo, Jaguaruana, Potiretama e 

Aracati (IBGE, 2016).  

 

Figura 01 – Mapa de localização da Chapada do Apodi no estado do Ceará 

    

Elaboração: Xavier, 2019; Organização: Autora, 2019. 

 

A Chapada do Apodi, desde cedo, assumiu papel de grande importância na formação do 

Estado do Ceará, por ser uma área propícia a territorialização das populações, instalações de 

empresas etc. dada à fertilidade dos solos, com presença de água proveniente do Rio Jaguaribe, 

principal rio da sub-bacia do Baixo Jaguaribe, drenando, portanto, todos os municípios. 

Esta microrregião é um exemplo efetivo de um quadro de conflitos territoriais que se 

desdobram a partir do modo capitalista de produção e pela expropriação e exploração da força 

de trabalho e da natureza. Segundo Freitas (2010, p. 16): 

 
se em consideração apenas as terras colonizadas, mas também, a totalidade que se configura em um território, uma 
vez que “...estamos levando em conta todos os atores” (SANTOS, 2000, p. 106).   
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Corresponde à expansão da modernização da agricultura no Ceará, que tem início com 
a implantação da política nacional de irrigação na década de 1970, tomando nova 
feição e funcionalidade nos anos de 1990. Foi nesse último período que se projetou 
no Ceará um modelo de gestão do território baseado em um redirecionamento 
políticoeconômico e social, gerador de amplas e intensas transformações 
socioterritoriais, apesar das permanências e da manutenção de determinadas 
estruturas. 
 
 

Desde o final dos anos 1980, com a instalação do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi 

(PIJA), foram se instalando, neste território, as monoculturas de melancia, banana, melão, 

abacaxi e mamão, por empresas do agronegócio da fruticultura irrigada, subsidiadas pelo poder 

estatal.  

 

Figura 02 – Área do perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi na Chapada do 

Apodi/CE 

 
        Fonte: IPECE (1988); INPE (2005); organizado por Freitas (2010). 

 

Com a expansão do agronegócio na Chapada do Apodi, muitos problemas foram 

desencadeados, dentre eles a destruição progressiva de comunidades rurais, com a inserção de 

empresas do ramo do melão, abacaxi e banana. Esse fenômeno é decorrente da territorialização 

do capital naquela região, promovendo a degradação da natureza e alterando as relações entre 
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os sujeitos sociais e seus territórios, historicamente constituídos (SOUSA, 2017). Essa questão 

mostra que vem ocorrendo na região não somente o controle da terra, mas também o da água, 

por parte das empresas do agronegócio, garantindo os interesses mercadológicos dessas, em 

detrimento da qualidade de vida da população e da natureza. 

Este modelo de (des)envolvimento agrícola trouxe profundas transformações no 

território, tendo estas, significativos impactos negativos no meio ambiente e na saúde das 

populações, principalmente pela utilização de agrotóxicos e insumos químicos na produção da 

fruticultura irrigada das empresas do agronegócio (MARINHO, 2010).  

O uso indiscriminado de agrotóxico é o mais expressivo na Chapada do Apodi, que vem 

contaminando a água que as comunidades do entorno consomem, a exemplo da comunidade do 

Tomé, um dos distritos localizado na Chapada e vem sofrendo com a contaminação diária 

ocasionadas pelo uso de agrotóxicos, estes podem ter efeitos nocivos sobre as culturas agrícolas, 

sobre a saúde humana, bem como sobre o meio ambiente (RIGOTTO, 2011).  

Os estudos realizados por Rigotto (2010) na Chapada do Apodi evidenciam que 97% 

dos trabalhadores do agronegócio e dos agricultores familiares dos municípios estudados estão 

expostos a agrotóxicos, das quais envolvem desde a preparação de misturas, a pulverização 

costal, o trabalho exercido em área recém-pulverizada, o armazenamento e transporte, até o 

descarte de embalagens e a limpeza de roupas. 

Portanto, podemos concordar, que de acordo com Freitas (2011), a construção do 

perímetro significou a desterritorialização de 320 famílias além do desaparecimento de 

comunidades e de problemáticas envolvendo a saúde dos(as) trabalhadores(as) rurais e do 

ambiente. 

Segundo Leão (2018, p. 11): 

 

O encontro entre agricultores familiares camponeses, agentes do Estado e empresários 
e altos funcionários de empresas do agronegócio inaugurou um desencontro de visões 
de mundo, de tipos de conhecimento, de temporalidades históricas, tensões 
características dos conflitos em situações de fronteira. 

 
 

 Esse processo nos leva a compreender que surgem situações de conflitualidades 

(FERNANDES, 2004) e embates diretos com o poder estatal e com grupos de empresários, pois 

o reordenamento territorial, caracterizado pelos sistemas de engenharia (SANTOS, 2008) levou 

à desterritorialização de diversas comunidades. Essas relações de conflitualidade alteraram o 
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cenário, as práticas produtivas e os modos de vidas historicamente constituídos pelos (as) 

camponeses (as) do território da Chapada do Apodi.  

Fernandes (2004, p. 05) conceitua conflitualidade como: 

 

O processo de enfretamento perene que explicita o paradoxo das contradições e as 
desigualdades do sistema capitalista, evidenciando a necessidade do debate 
permanente, nos planos teóricos e práticos, a respeito do controle político e de 
modelos de desenvolvimento. 

 

Como percebemos, a conflitualidade, diferente do conflito, não consegue ser resolvido, 

pois ela está imbricada na sociedade capitalista. Entendemos que diversos conflitos podem 

cessar, mediante acordos estratégicos ou outras formas que cessem os processos de disputa. 

Porém, na questão agrária, esses processos não cessam por completo, principalmente, quando 

se refere a situações em que o camponês não se rende ao meio de produção capitalista, por isso, 

nossa escolha em trabalhar a conflitualidade. 

Velásquez (2012) compreende que dentro dessa teia de conflitualidades que se mantem 

nas relações de poder, principalmente quando há indícios de apropriação das identidades 

simbólicas e culturais de um determinado grupo social, a resistência se faz necessário. O autor 

enfatiza a questão dos indígenas, visto que foram povos historicamente dizimados e que buscam 

resistir ante aos movimentos da modernidade. 

Compreendendo essas relações históricas, percebemos que a Chapada do Apodi se 

destaca por essa série de conflitualidades e as resistências se evidenciam nesse processo.  

As denúncias realizadas por um líder comunitário José Maria Filho, mais conhecido 

como Zé Maria do Tomé, foram de grande relevância para a criação de movimentos sociais em 

prol da luta pela terra dos (as) camponeses (as) da Chapada. Este havia denunciado o uso de 

agrotóxicos; o não cumprimento da Lei nº 1.278/2009 (proibição da pulverização aérea no 

município de Limoeiro do Norte); as grilagens de terras públicas no perímetro irrigado 

Jaguaribe-Apodi atrelados ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS e 

expulsão de agricultores. No dia 21 de abril de 2010, Zé Maria do Tomé foi assassinado com 

25 tiros de revólver no Sítio Tomé, em Limoeiro do Norte, na Chapada do Apodi, que de acordo 

com os próprios movimentos sociais, a morte se deu através de homicídio (pistolagem) a 

mandato de um dos empresários de uma firma do ramo do agronegócio, segundo notícias do 
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jornal Brasil de Fato5 a partir de relatos do advogado popular e membro da Comissão de Direitos 

Humanos da OAB/CE e do Instituto de Pesquisa, Direito e Movimentos Sociais (IPDMS) que 

acompanha o caso desde 2010.  

 Após o assassinato de Zé Maria, houve uma insurgência de movimentos sociais, pois as 

atrocidades acometidas pelas empresas do agronegócio e pelo próprio Estado tornaram-se mais 

evidentes. Um dos resultados foi a criação do M21 (Movimento 21 de Abril) reúne diversas 

entidades (pastorais sociais, universidade, pesquisadores (as), associações comunitárias, 

sindicatos, etc.) em apoio às lutas e as resistências das comunidades da Chapada do Apodi, 

diante das injustiças ambientais ocasionadas pelas empresas do agronegócio. 

Neste sentido, é que compreendemos as territorialidades dos camponeses e as 

resistências localmente (re)construídas. Entende-se territorialidade como formas de apropriação 

de um determinado espaço ou “como o esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar, 

controlar e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, convertendo-o 

em seu território”. (LITTLE, 2002, p.2). Para Saquet (2017), “as territorialidades são o 

elemento constituinte do território, são múltiplas e envolvem os atores públicos, privados, 

comunicativos, a identidade, as heranças históricas, poderes e conflitos” (p. 34). 

A partir de então, temos que a ação dos (as) camponeses (as) se ampliou a partir da 

atuação dos movimentos sociais na Chapada do Apodi, (re)criando uma organicidade que se 

relaciona com as resistências diante dos conflitos. A ruptura com os ideais de produção 

capitalista se faz ainda mais necessária para que seja possível as ressignificações da 

territorialidade dos (as) camponeses neste território. A territorialização e a atuação dos 

movimentos sociais na Chapada do Apodi (re)criam um território a partir dos sentidos, das 

identidades e dos modos de vida que não se coadunam com os moldes capitalistas de produção.  

 

As repercussões dos movimentos sociais no processo de resistência frente ao agronegócio 

na Chapada do Apodi 

 

O conceito de território passou por diversas metamorfoses no que concerne ao seu 

conteúdo, perpassando por diversos autores e é por isso que hoje vemos a discussão desse 

 
5 Notícia publicada em 29 de abril de 2019. Link: <https://www.brasildefato.com.br/2019/04/29/opiniao-or-
assassinato-de-ze-maria-do-tome-9-anos-de-impunidade/>. Acesso em: 29 de out. de 2019. 
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conceito, sendo mais expandida e sendo mais expressa na realidade social. Saquet (2015) 

salienta que, no processo de renovação da Geografia (entre as décadas de 1950 e 1960), há 

evidências de perspectivas críticas, históricas e relacionais acerca do território (e da 

territorialidade, como veremos posteriormente), como processos sociais que são efetivados 

apenas por relações de poder entre os homens (e mulheres) e entre estes/as e o ambiente, 

desconsiderando, portanto, as relações e as características da vida dos sujeitos e da própria 

natureza como um todo. É com base nesse destaque de Saquet que vamos nos fundamentar para 

discutir o território. 

Gottmann (2012) considera que o território deve possuir uma conexão ideal entre espaço 

e política. Uma vez que a distribuição territorial das várias formas de poder político se 

transformou profundamente ao longo da história, o território também serve como uma 

expressão dos relacionamentos entre tempo e política. Saquet compreende o território para além 

de expressões entre tempo e política, observando que o território:  

 
Corresponde a um objeto de valorização por diversas formas de ação coletiva 
ancoradas geograficamente. Na lógica camponesa, conforme Sabourin (2009), há um 
vínculo com a terra e com o patrimônio familiar, relações de reciprocidade entre 
pessoas e certa autonomia perante o mercado capitalista, ou, como afirma Dansero 
(2012), há estreitas relações ecológicas e culturais com o território ou, ainda, 
enraizamento, fazendo-se parte da comunidade (SAQUET, 2017, p. 28). 

 
Portanto, no território existe uma série de movimentos que circunscrevem as dinâmicas 

dos sujeitos sociais locais, interagindo, assim, diante das relações de poder, símbolos, signos, 

territorialidades entre as pessoas e entre estas e sua natureza exterior (SAQUET, 2017). 

Diante dessa teia de conflitualidades que emergiram na Chapada do Apodi, surgem 

diversas formas de resistências que se configuram nos territórios que foram invadidos pelas 

empresas do agronegócio. A construção do “lugar social dos camponeses” está intimamente 

ligada aos processos de lutas e resistências que são realizados em diferentes espaços e que segue 

momentos históricos (FABRINI, 2008). Ainda de acordo com o autor, destaca-se que:  

 

A organização dos camponeses nos movimentos sociais permitiu a eles importantes 
conquistas. Neste sentido, os movimentos sociais se tornaram paradigmáticos na 
realização de lutas e passaram a ser considerados a forma mais eficiente de resistência 
dos camponeses. Mas, ao ser reconhecido como paradigma nas lutas camponesas, os 
movimentos não devem ser absolutizados ou exclusivos, como se tivesse o monopólio 
das lutas no campo. A resistência camponesa não se limita à ação/organização nos 
movimentos sociais, ou seja, as lutas camponesas não devem ser interpretadas 
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somente na esfera dos movimentos sociais: o “movimento camponês” é mais amplo 
do que os “movimentos sociais” (FABRINI, 2008, p. 239). 

 

Constituem-se frente à hegemonia do capital as resistências das comunidades, como as 

propostas trazidas pelos conhecimentos da agricultura familiar e camponesa, ao qual enfrenta 

vários desafios em todo o mundo (SOSA, 2013). As lutas contra os impactos do modelo de 

agricultura do agronegócio e pelo fortalecimento de um outro modelo de produção frente à 

agricultura convencional fazem parte da construção de um processo de mudança e de quebra 

dos paradigmas do capitalismo. 

Portanto, podemos compreender que, entre o movimento camponês, há um conjunto de 

relações que se erguem como resistência aos processos de dominação do capitalismo e mais 

especificamente, ao agronegócio. O movimento camponês se destaca pela dinâmica que se dá 

na produção camponesa (indo desde os seus processos produtivos e relações autocentradas; a 

autonomia nos processos e o controle das produções; além da coletividade, da solidariedade, 

dos vínculos que são estabelecidos, dentre outros). Esses processos se configuram como 

resistência dos (as) camponeses (as), partindo da força de seus territórios. 

Percebemos, diante da vivência com as comunidades da Chapada do Apodi, que tomar 

consciência da perversidade acometida pelo agronegócio é de grande relevância para a 

sobrevivência dos modos de vida tradicionais dos camponeses e camponesas, que vivem nessas 

áreas de conflitos. A agricultura camponesa busca caminho próprio na sua viabilização através 

do cooperativismo, da produção de subsistência, da economia solidária e do comércio justo, 

com o intuito de reconstruir a diversidade das produções, com a criação de sementes crioulas, 

biodiversidade vegetal e animal, além de construir uma base de conhecimentos que se associam 

ao modo de produção agroecológico.  

O (re)conhecimento de seus direitos e de seu poder de transformação da realidade em 

que vivem tem levado os camponeses “a refletirem sobre as condições de exclusão e a 

necessidade de lutar contra ela pela via da organização, solidariedade e da mudança das formas 

de produção [...]” (GHIZELINI, 2007, p. 80). Assim, a resistência à dominação, em muitos 

casos, tem sido manifestada por meio de organizações que, através de ações coletivas, lutam 

pela libertação dos atores sociais e contra o funcionamento da economia dominada pelo lucro 

e pela vontade política de dominação (LIMA, 2016). Nesse âmbito, tem sido notória a maior 
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participação dos camponeses na vida política da região e na defesa de seus interesses, enquanto 

classe.  

Portanto, entendemos segundo Lima (2016, p. 82) que:  
 

Nesse processo, percebe-se que a conquista da terra é apenas o primeiro passo para se 
buscar a autonomia, tendo em vista que os objetivos camponeses só serão alcançados 
quando a classe tiver em mãos o direito de produzir as culturas que julgar necessárias 
a sua sobrevivência. O camponês enquanto sujeito social, ao buscar transformar sua 
realidade, atua como protagonista que tem na sua ação a possibilidade de realizar seus 
propósitos de vida. Essa necessidade de autoafirmação surge como um imperativo 
vital diante das mutações que ocorrem e remodelam o rural, e sua indignação aliada à 
busca por liberdade é condição sine quan non para a sobrevivência de sua cultura e de 
seu modo de vida.  

 
Portanto, é de grande relevância a constante luta dos movimentos sociais rurais, no 

sentido de resistir às pressões decorrentes desse tipo de modernização capitalista do campo e 

promover o fortalecimento dos camponeses e camponesas, para que estes mantenham acesos 

seus propósitos de vida e não continuem apenas reféns de um sistema que se transforma e se 

revitaliza para satisfazer apenas as necessidades de reprodução ampliada do capitalismo no 

espaço geográfico. 

Neste sentido, destacamos a importância da organização nos processos internos na 

Chapada do Apodi e mesmo externos (atos, movimentações, manifestações, solidariedades, 

coletividades, etc.).  Destacamos que os movimentos sociais, que se constituíram em busca de 

justiça, buscam formas de resistência e organização para superar as adversidades encontradas 

no cotidiano, como as problemáticas trazidas pelas empresas, criando, portanto, novos sentidos 

para aquele território.  

Tais movimentos ressignificam essa teia de relações de territorialidades que fortalecem 

povos e comunidades tradicionais em contextos de lutas sociais no campo e, neste caso, 

trazendo demandas pela reforma agrária e por projetos que preservem a natureza e fortaleça a 

agricultura camponesa. 

 

“A Chapada é nossa, a Chapada é do povo”: para (não) concluir 

 

A partir dos estudos realizados ao longo da pesquisa, observamos que a expansão do 

modelo de produção do agronegócio, principalmente a partir da inserção do capitalismo nas 

áreas rurais, atingiu os diversos setores da sociedade. Diante das possibilidades encontradas de 
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territorializarem-se em locais mais propícios para a produção da fruticultura irrigada, 

percebemos que as empresas de médio e grande porte se instalaram na Chapada do Apodi a 

partir das ações diretas do Estado. 

Em decorrência desse modelo de produção baseadas nos moldes capitalistas, essa cadeia 

produtiva do agronegócio se configura como um processo de insustentabilidade social e 

ambiental, pois em seu espaço se criam muitas problemáticas ocupacionais, sanitárias, 

ambientais e sociais. Tais problemáticas estão associadas a efeitos nocivos que se refletem nos 

trabalhos degradantes e escravo, acidentes de trabalho, intoxicações, câncer, más-formações, 

sequelas e ainda contaminação com agrotóxicos e fertilizantes na biodiversidade e em todos os 

espaços ou setores do circuito espacial da produção do agronegócio e dos agrotóxicos 

Diante das vulnerabilidades às quais estão expostas os camponeses e as camponesas e 

demais grupos sociais da Chapada do Apodi, frente à indústria do agronegócio, há também os 

movimentos de luta e resistências contra a hegemonia capitalista.  

Apesar dos ataques do agronegócio e da ausência de atuação por parte do Estado, a 

Chapada do Apodi resiste e luta através das tramas das ressignificações das formas de vivência 

e de produção, para ter melhores condições de vida e ir contra o modelo hegemônico de 

produção do agronegócio. A atuação dos movimentos sociais e das comunidades faze com que 

a luta seja fortalecida diante de tantas vulnerabilidades. Em nossa pesquisa, observamos 

também que nessa luta, a experiência na produção de base agroecológica alenta uma esperança 

para o futuro. 
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DO LUGAR DA EXPERIÊNCIA AO TERRITÓRIO TRADICIONAL CAIÇARA 

 

Luana Moraes1 

Introdução 

 

 O presente trabalho faz parte do desenvolvimento da tese de doutorado em curso no 

Programa de pós-graduação em Geografia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro. Ele é resultado das etapas preliminares de campo na área de estudo selecionada, 

objetivando-se trazer uma reflexão a respeito de conceitos geográficos que podem ser 

identificados no cotidiano das comunidades ali residentes.  

 O trabalho de campo é uma ferramenta fundamental à ciência geográfica, possibilitando 

a observação de teorias e fatos apresentados em trabalhos científicos anteriores, e também sendo 

fator gerador de novas teorias. O trabalho de campo que deu base para estes escritos ocorreu 

entre 07 e 29 de maio de 2019 em três comunidades tradicionais caiçaras do litoral sul-

fluminense do Rio de Janeiro, as quais não serão reveladas, respeitando as definições da 

resolução 510/16 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).  

 O trabalho de campo foi capaz de provocar reflexões a respeito da noção de Gênero de 

Vida apresentada por Vidal de la Blache; sobre o lugar experiencial de Yi-Fu Tuan sem negar 

as atualizações trabalhadas por Doreen Massey, ligando-o ao “território” de Joel Bonnemaison, 

compondo uma constelação geográfica de conceitos que ajudam a pensar a questão que o 

próprio campo trouxe à tona. 

 Apesar de conceitualmente a identidade caiçara ser relacionada ao território 

tradicionalmente ocupado por estas comunidades, em conversas informais e corriqueiras, aquilo 

que é conhecido na Geografia como “lugar” é que aparece como justificativa da relação homem 

– meio, e do direito e necessidade de permanência das comunidades naqueles locais. O que a 

Geografia chama “território” é observável em momentos de articulação, engajamento, e defesa, 

assemelhando-se a uma territorialidade animal, em termos biológicos. 

 
1 Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Geografia, PUC – Rio; Mestre em Psicossociologia de 

Comunidade e Ecologia Social, EICOS – UFRJ; Bacharel em Geografia, UFRJ. 
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 A esse respeito, reflete-se sobre a associação dos tempos Modernos aos espaços 

nomeados como Territórios Tradicionais, que não estão desconectados dos fluxos e dinâmicas 

d’além de seus territórios, compondo uma rede (HAESBAERT, 2004). Rede esta, que possui 

trama de nós e linhas de concentração e espessura diferenciados, o que expressaria uma 

hierarquia entre eles, aquilo que Bonnemaison chamou de “uma coleção de lugares 

hierarquizados” (BONNEMAISOM, 1981) e que Massey comentou como um sentido de lugar 

global (MASSEY, 2000). 

 Apesar de um lugar menos “introvertido” como Massey (op. cit) caracteriza o sentido 

global de lugar, ainda permanecem o sentido de aconchego e de lar, de eles e nós, demonstrando 

a complexidade das relações socioespaciais, em um meio específico que são as planícies fluvio-

marinhas no sopé da Serra do Mar coberta pela Mata Atlântica, onde o difícil acesso possibilitou 

que pequenas comunidades se desenvolvessem com os recursos disponíveis ali, impregnando 

aqueles espaços com histórias pessoais, e animando os espaços com o cotidiano de suas vidas. 

 

Comunidades tradicionais e o gênero de vida caiçara 

 As comunidades tradicionais caiçaras costumavam ser classificadas como comunidades 

pacíficas e em equilíbrio contínuo com a natureza, estereotipando o “mito do bom selvagem” 

como já apresentado por Adams (2000). Em tal obra a autora propõe outra forma de entender 

as dinâmicas socioeconômicas destas comunidades, evitando o olhar purista e cristalizado a 

respeito da cultura e apresenta a ideia de um isolamento relativo dessas comunidades em relação 

ao acesso e consequentes trocas entre as comunidades e o mundo externo a elas. 

 Essa visão está alinhada às proposições deste trabalho, que concebe as comunidades 

tradicionais caiçaras como inseridas na rede de lugares e territórios multiescalares estabelecida 

na modernidade, tecendo uma trama cultural complexa que é incompatível com as definições 

mais corriqueiras das comunidades tradicionais no século XXI. Adams (2000) mostra 

claramente que não é de agora que os caiçaras “abandonam” seus afazeres tradicionais para se 

inserir nos grandes ciclos econômicos brasileiros e quando estes decaíam, voltavam ao seu 

modo de vida associado aos recursos advindos da terra, por coleta, colheita e caça, e do mar. 

 É na permanência desse modus operandi de um grupo em determinado meio que se 

identifica um gênero de vida distinto. Mas falar disto não necessariamente é falar em 

cristalização e imutabilidade, pois à medida que o grupo opera, ou seja, intervém sobre o meio 

com suas técnicas, altera o meio em si e acaba por demandar inovações técnicas para continuar 
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a sobreviver ali e dali. É como La Blache (1911) e Sorre (1967) discorrem sobre os gêneros de 

vida. 

 Nesse sentido, pensar sobre possíveis limites para essas inovações, transformações no 

gênero de vida, ajudam a pensar também sobre a identidade cultural destas comunidades que 

está atrelada diretamente aos territórios tradicionalmente ocupados por elas e os usos ali 

estabelecidos. Se antes havia o predomínio de uso direto dos recursos disponíveis naquele meio 

para alimentação, saúde e instrumentalização da comunidade ali residente, agora há a 

continuidade dos usos diretos e acrescentaram-se usos indiretos e o crescimento de fluxos 

materiais e simbólicos do interior – exterior e vice-versa. 

Panorama do Campo 

 Atualmente (2019), as três comunidades estudadas possuem energia elétrica; acesso a 

sinal de telefonia e internet (precário em alguns pontos), o esgoto é despejado in natura ou 

tratado conforme a consciência e possibilidade de cada usuário, há uma escola municipal que 

vai até o 5° ano do fundamental em cada comunidade; ocorre uma rápida expansão de 

edificações. As três comunidades estão sobrepostas a unidades de conservação, uma de uso 

indireto, outra de uso direto e outra que não foi caracterizada pelo Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação, mas tem ideais semelhantes às Reservas Extrativistas, visando a 

proteção do meio ambiente e das comunidades ali preexistentes. 

 A facilidade ou dificuldade de acesso parece continuar moldando os modos de vida 

dessas comunidades. A abertura da BR 101 na década de 1970, marcou a intensificação dos 

fluxos de pessoas e mercadorias para abastecer as comunidades; de turistas, que começam a 

monetizar as economias locais; de saídas definitivas (ou não) dos moradores locais e de 

pensamentos forjados sob diferentes racionalidades. 

 Nesse sentido, apenas uma comunidade tem acesso integralmente pavimentado e conta 

com uma linha de ônibus até o centro da cidade. As outras duas têm acesso ao centro por ônibus 

municipal, depois continuam sua travessia de Kombi, administrada pelo condomínio que regula 

a ligação entre o ponto final do ônibus e o píer para, enfim, pegarem um barco durante 20 

minutos para a comunidade mais próxima e 40 minutos para a mais distante. O condomínio 

também regula a passagem de materiais de construção para essas comunidades. 

 A comunidade 1, que tem acesso facilitado possui um desenvolvimento linear ao longo 

da faixa de areia, mas tem apresentado um padrão de ocupação em altitude, tanto pela subida 
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dos morros, quanto pela verticalização das construções. Se antes havia quintais sem cercas e 

casas esparsas, atualmente os vizinhos estão bem mais próximos e os terrenos bem mais 

ocupados, geralmente pelos filhos que foram construindo suas casas nos terrenos dos pais ou 

nas terras de plantio. 

 Possui comércio próprio: mercadinhos, padarias, farmácias, muitas lojinhas de 

souvenires, restaurantes e pousadas para turistas. A associação de moradores faz constantes 

intervenções instalando lixeiras; construindo quadra poliesportiva; rampa de skate; buscando 

colocar em funcionamento uma estação de tratamento de esgoto, embargada pelo órgão 

ambiental; e tendo levantado uma casa de pau-a-pique, como espaço de educação diferenciada 

e de memória das casas de farinha e das roças caiçaras. Nas praias nota-se construções de bambu 

e palha, improvisando bares, e também, no lugar dos antigos ranchos de pesca, restaurantes 

mais estruturados. Ao longo das cinco praias desta comunidade, há apenas dois ranchos 

administrados pela associação de barqueiros. Lá são guardados tanto os materiais de pesca 

quanto os de turismo aquático. 

 Na comunidade 2, a ocupação é feita da praia (a única) para o interior do vale, com 

poucas ocupações na encosta, casas térreas, ainda com quintais arborizados, predominando os 

campings em vez de pousadas. No caminho principal, que segue para o interior da comunidade, 

é possível ver casas de pau-a-pique e construções de casas de alvenaria. Não há mais casas de 

farinha e roças, mas há galinhas em alguns quintais. A ida aos cercos é constante durante os 

dias. Não há uma associação que organize as atividades de trabalhos no mar, então os barcos 

estão sobre toda a faixa de areia, aguardando a qualquer pedido de transporte de turistas e 

moradores.  

 Essa comunidade não possui uma estrutura urbanizada como a anterior, mas tem sido 

realizado uma experiência interessante quanto ao esgoto, a implementação de fossas por 

evapotranspiração trazendo uma solução adequada ecologicamente. O lixo sólido é levado de 

barco para tratamento no centro da cidade. Não há iluminação urbana, nem ruas pavimentadas. 

 A comunidade 3, além de ser a que está mais distante da BR 101 também possui 

características naturais que podem ser considerados fatores que dificultam a instalação e 

ampliação de infraestruturas associadas ao desenvolvimento. Possui uma única praia com faixa 

de areia curta e estreita que se divide entre a mobilidade do rio e do mar, ora mais largo ora 

mais estreito, ora maré alta ora maré baixa, ora; rochas; e alguns pequenos bares bem rústicos, 

alguns ainda em estrutura de madeira outros em alvenaria precária e pequenos.  
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 A partir da saída da areia a comunidade entra encosta acima. Aqui, devido à falta de 

espaço, as casas voltam a se apertar e são bem menores que nas outras duas comunidades, há 

também grandes terrenos, mas o predomínio é de casas simples, próximas, divididas não por 

cercas mas por plantas. Ao longo do caminho (de subida para outra comunidade que não faz 

parte desse estudo) é possível ver uma casa de farinha e um vasto espaço de floresta com muitas 

juçaras, bananeiras, cacau, mamão. 

 Aqui a luz elétrica chegou no final do ano de 2017, mas antes já possuía algumas placas 

solares e geradores. O turismo ainda não é consolidado, mas já é o suficiente para os moradores 

perceberem que é uma opção econômica que proporciona, segundo eles, mais condições de ter 

as coisas. Aqui o peixe pescado é limpo na beira do rio, no almoço tem caranguejo e peixe 

frescos, mas o restante vem do mercado lá do centro urbano. 

 A seguir, apresento graficamente por imagem de satélite um panorama das 

comunidades, sua abrangência de terreno (baseado em relatos de campo), localização relativa 

às outras, as unidades de conservação, e os caminhos de acesso por terra e mar (Figura 1).  

Figura 1: Mapa das comunidades e caminhos estudadas. 

Gênero de vida e o lugar da existência 

 Como já comentado anteriormente, o gênero de vida foi um conceito elaborado por Paul 

Vidal de La Blache apresentava-se como uma alternativa ao viés mais determinista que a 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
1277 

 

Geografia vinha percorrendo. Nesse sentido, Gomes (2003) entende que La Blache deslocou o 

homem de mais um elemento do sistema para O elemento, sendo capaz, através de sua 

intencionalidade, de modificar o meio que o cerca com os recursos disponíveis nesse próprio 

meio. Desta forma, os diferentes meios e recursos disponíveis possibilitariam as semelhanças e 

diferenças entre os gêneros de vida.  

 Para La Blache: 

Um gênero de vida constituído implica em uma ação metódica e contínua, que age 
fortemente sobre a natureza ou, para falar como geógrafo, sobre a fisionomia das 
áreas. Sem dúvida, a ação do homem se faz sentir sobre seu meio desde o dia em que 
sua mão se armou de um instrumento; pode-se dizer que, desde os primórdios das 
civilizações, essa ação não foi negligenciável. Mas totalmente diferente é o efeito de 
hábitos organizados e sistemáticos que esculpem cada vez mais profundamente seus 
sulcos, impondo-se pela força adquirida por gerações sucessivas, imprimindo suas 
marcas nos espíritos, direcionando em um sentido determinado todas as forças do 
progresso (BLACHE, 1911, p.1). 

  

 Conforme os meios vão sendo modificados os próprios gêneros de vida também se 

alteram. Já em 1911, o autor atenta para as transformações “não invisíveis sobre os cultivos, os 

agrupamentos humanos e a fisionomia das regiões” provocadas pelo desenvolvimento crescente 

da vida urbana. A esse respeito, Maximilien Sorre dá prosseguimento aos estudos vidalianos e 

propõe que o gênero de vida deva ser entendido como uma forma ativa de adaptação de um 

grupo humano ao seu meio geográfico. E lembra que esta é uma noção extremamente rica que 

abrange a maioria, senão a totalidade das atividades dos grupos (1984, p.99). 

 Os estudos de Sorre são fundamentais à Geografia Humana, na medida em que 

relembram que seu problema primeiro é elucidar as relações homem e meio, a partir do ângulo 

espacial. Propõe também que o meio não é apenas uma combinação de traços elementares, mas 

um complexo geográfico elementar, onde as relações elementares ocorrem de forma conjunta 

produzindo uma especificação do espaço. “Todas as análises do meio encontram-se dominadas 

por considerações relativas ao espaço” (SORRE,1967, p.140). 

 Sobre gênero de vida esse autor usa uma palavra-chave para este trabalho que será mais 

a frente trabalhada: 

Entende-se gênero de vida por um conjunto coletivo de atividades transmitidas e 
consolidadas pela tradição, graças às quais um grupo humano assegura sua existência 
em um meio determinado. Um conjunto de técnicas adaptativas do homem e do 
meio, no que comportam de elementos mentais e intelectuais (SORRE, 1967, p.141, 
grifos meus). 
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 Sobre tais possibilidades de transformação dos gêneros de vida, Amorim (2014, p.47) 

afirma a partir de Sorre que “é necessário que tenha um mínimo de duração sem, no entanto, 

ser eterno, já que ele nasce, transforma-se e expande-se”. De Monbeig a autora extrai que “de 

tempos em tempos um novo gênero de vida é gestado, fruto da combinação do antigo e do novo 

em um lento e contínuo processo transformador”. Tais afirmações parecem dar base para as 

transformações observadas nas três comunidades, onde a especificação do gênero de vida 

“caiçara” pode ser observado em três estados diferenciados. 

 A esse respeito, entendo que a diferenciação da entrada e aglutinação de novas técnicas 

nos sistemas tradicionais seja de fundamental entendimento. Milton Santos (2006) reivindica a 

importância da técnica nas análises geográficas, apresentando-a para além do instrumento 

técnico, mas como um meio (canal) pelo qual o homem se relaciona com seu meio (habitat). E 

que é capaz de marcar tempos, não só o relativo à data de criação e uso da técnica, mas os 

tempos humanos, tempos de trabalho (se naturais ou produtivos), tempos de circulação, tempo 

da divisão territorial do trabalho, tempo da cooperação, e todo o tipo de marcação temporal que 

a existência humana utilizar.  

 Assim, a diferença de momentos em que técnicas modernizantes (e quanto a isso é 

preciso entender que trata-se da entrada de um novo sistema técnico e não apenas uma nova 

forma operacional de existir naquele meio) são aderidas nos sistemas tradicionais pode ser 

entendida como um dos fatores que possibilitam a percepção diferenciada entre comunidades. 

Esta não é uma percepção meramente paisagística, mas também na forma como cada 

comunidade tem mantido e recriado a seu gênero de vida. Apesar de Milton Santos não trabalhar 

com o termo “gênero de vida” crê-se que há uma fluidez de diálogo entre os autores, visto que 

a técnica é um elemento fundamental em ambos. 

 Seguindo essa ideia de fluidez, identifico similaridades entre o gênero de vida e a 

identidade cultural, tendo em vista que esta última trata de um conjunto das relações de 

pertencimento a determinado grupo cultural, ao chão que habitam e os recursos a ele vinculados, 

conforme demonstrado por Moraes: 

identidades locais que são territorializadas e vinculam não só os grupos, mas os seus 
indivíduos ao território, em uma geração cíclica de características de pertencimento 
dos indivíduos a grupos, lugares, modos de vida, culturas. Esses vínculos possuem 
marcação espacial e temporal, na medida em que as gerações mais antigas vão 
passando essa identidade construída as novas gerações, através do processo 
identificado como tradição cultural (MORAES, 2017, p.103). 
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 Assim, conforme o homem vai humanizando seus espaços através das técnicas, e estes 

fazem parte de seu cotidiano, identidade pessoais e coletivas são trabalhadas junto ao espaço 

que habitam. Yi-Fu Tuan propõe que há uma relação que funda o lugar, partindo da experiência 

total, realizada através de todos os sentidos cognitivos, com a mente ativa e reflexiva, gerando 

uma intimidade com o lugar (TUAN, 1983, p.20). 

 Werther Holzer lembra que o “lugar” dos geógrafos humanistas da década de 1980 não 

é o mesmo lugar que La Blache expressava como sinônimo de local, mas ironicamente, a meu 

ver, é passível de associação à sua noção de gênero de vida, pois define-se “o lugar enquanto 

uma experiência que se refere essencialmente, ao espaço como é vivenciado pelos seres 

humanos. Um centro gerador de significados geográficos, que está em relação dialética com o 

constructo abstrato que denominamos ‘espaço’” (HOLZER, 1999, p 70). 

 A ressalva em tal associação firma-se na ênfase que o gênero de vida dá ao advento da 

técnica para a relação objetiva entre homem e o meio/espaço, enquanto que no “lugar” a análise 

da relação está mais focada na percepção que o sujeito tem a respeito da relação com o meio, o 

que não quer dizer que o lugar não possua uma concretude, mas que tal concretude possui uma 

realidade simbólica relativa à experiência de mundo/lugar do sujeito. Nesse sentido, como 

lembra Tuan (1983), a cultura é fundamental à compreensão dos lugares. 

 Ao falar que a cultura é fundamental na compreensão de lugar, a proposta de Sorre sobre 

gênero de vida parece corroborar a ligação entre os dois conceitos geográficos. E essa discussão 

ganha respaldo com as falas ouvidas nas três comunidades caiçaras apresentadas, pois ao 

argumentar sobre o “seu lugar” os comunitários relatam o seu cotidiano desde a infância, que 

era por onde corriam e brincavam e que iam para roça, para o mato e para o mar com seus pais. 

 É nessa vivência que o gênero de vida, ou modo de vida como alguns autores chamam, 

é passado de geração em geração. É preciso remover o romantismo que persiste sobre a ideia 

de cultura e tradição, que as coloca em relação com uma imutabilidade falsamente engessada e 

que vem gerando conflitos a característica de transformação e permanência da tradição e 

consequentemente do gênero de vida, que já havia sido apontado por seus criadores.  

 Quando pequeninos, são levados para as atividades porque não podem ficar sozinhos, e 

entre uma brincadeira e outra estão vendo como se faz; quando um pouco mais crescidos 

costumam gostar de ajudar os pais; quando adolescentes, já são força de trabalho para ajudar 

os pais a trazer comida para mesa. Comida que se não for plantada meses antes, não alimenta a 

barriga na hora da fome que vem todo dia. E é nessa lida diária que as técnicas de intervenção 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
1280 

 

no meio são passadas para as próximas gerações. As inovações técnicas chegam quase que 

como um alento a essa vida que todos relatam ser de muito trabalho e, às vezes, de necessidade. 

 Mas as inovações não são mudanças técnicas pontuais, trazem consigo um sistema de 

valores e racionalidades e tempos que compõe uma onda de mudanças que as comunidades 

vivenciam com a chegada do “progresso”. As roças são, aos poucos, abandonadas e os 

alimentos vem quase que integralmente do mercado. As caças além de darem trabalho demais 

são proibidas em prol da preservação ambiental2. A pesca de cerco permanece, mas o 

deslocamento até o cerco não é mais com esforço em 20 minutos à canoa de remo e sim, em 5 

minutos direcionando o motor do barco. E veja, que o próprio cerco é uma técnica introduzida 

e aperfeiçoada pelo conhecimento de um japonês e um caiçara3. 

 Atualmente, a técnica principal de mediação entre o caiçara e o meio é feita de forma 

indireta através dos serviços turísticos que a conservação ambiental de seus espaços tem 

possibilitado. O serviço de turismo ecológico ou cultural ainda é insipiente, predominando a 

forma do turismo de massa, fato que também pode ser um dos indicativos de algumas diferenças 

entre as comunidades. Enquanto que a comunidade 1 já faz críticas à chegada massiva de 

turistas e busca ferramentas para equilibrar o turismo ao longo de todo o ano, a comunidade 3 

deseja que o turismo aumente, e a comunidade 2 acha que, em alguns aspectos, o controle de 

acesso promovido pelo condomínio seja positiva, pois dificulta que cheguem ao que é hoje a 

comunidade 1. 

 A respeito dessas mudanças, mas da coexistência de um discurso e de objetos de tradição 

na paisagem, diga-se de passagem uma paisagem altamente humanizada, faz lembrar as 

reflexões sobre o sentido global de lugar de Doreen Massey, onde a autora critica a defesa de 

que o lugar seja exclusivamente um lócus com fronteiras estabelecidas, onde dentro há 

 
2 A cerca destas questões, um caiçara e um carioca que se mudou para uma das comunidades há duas décadas 

conversavam sobre a caça nos limites do Parque Nacional que sobrepõe a comunidade: 
Caiçara: - Hoje a gente não caça mais né? Não precisa, compra no mercado, além de ter a preservação ambiental. 
Carioca: - Como assim, cara? Você prefere comer uma carne que você não sabe de onde veio a comer uma carne 

fresca? … Aliás, a gente sabe de onde é, é lá do centro-oeste, que está derrubando a floresta amazônica para 
alimentar a gente que mora aqui. 

Caiçara: - Ah, não é preferir, mas é assim que é, e hoje não pode mais caçar. 
3 Essa evolução tecnológica é registrada no livro e mostra que o japonês Seu Gentil trouxe a técnica do cerco 

próxima a beira-mar, mas com uma fibra que logo se rompia, foi quando um caiçara lhe mostrou como suas 
redes de pesca são construídas com três linhas e são mais resistentes. Seu Gentil juntou as possibilidades e 
logo a nova técnica foi se difundindo não só na comunidade em que foi desenvolvida, através da difusão 
cultur1al foi chegando a outras comunidades, sendo hoje uma característica marcante do gênero de vida 
caiçara.  
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homogeneidade e paz entre o grupo que o habita, e critica que a origem do lugar seja pautado 

na introspecção das histórias e tradições do grupo.  

 Sem negar totalmente as proposições de Massey, é necessário considerar a fragmentação 

e distinção das experiências de compressão do tempo-espaço. E que, atualmente, o que dá a um 

lugar sua especificidade não é sua história longa e internalizada, mas ele ser construído por 

relações sociais que se encontram e se entrelaçam em um lócus particular. E acrescenta que os 

sentidos de lugar se pluralizam, na medida que cada indivíduo, o percebe a partir de sua própria 

experiência. 

 Ao olhar para as comunidades estudadas não se pode negar os argumentos de Massey 

(2000) quanto à heterogeneidade que as constitui, e também quanto à ampliação na rede de 

lugares que cada indivíduo percorre e acrescenta ao seu lugar comum, entenda-se comunitário. 

Não são raros os relatos de viagens internacionais (haja vista a conexão com tantos turistas), 

mas quando instigados a falar de suas trajetórias de vidas, é fácil perceber uma união e 

homogeneidade, a tríade lócus – experiência – sentimento, muitas vezes se repete. Fica evidente 

uma aproximação com as “viagens e enraizamentos” de Bonnemaison (1981). 

 Observa-se, então, que predominantemente, a vida destes caiçaras é desenvolvida nesses 

espaços em que a comunidade existe e assim firma-se a noção de lugar que em diversos 

momentos é usada em uma conversa banal com eles. “Se se reconhece que as pessoas têm 

identidades múltiplas, os lugares também, e isso pode ser fonte de riqueza ou de conflitos ou 

de ambas” (MASSEY, 2000, p.183). E as experiências individuais não negam a existência das 

experiências comuns e que são fatores de aglutinação de grupo e de vínculo ao espaço do 

cotidiano, o lugar da tradição. Entendo que, novamente, a questão escalar faça diferença na 

análise: o lugar para o caiçara, o lugar para os caiçaras de cada comunidade, o lugar para um 

caiçara de determinada comunidade. 

Da defesa do lugar à evocação do território 

 Perceba que até o momento, apesar de o título deste trabalho mencionar a formação do 

território tradicional, os conceitos de gênero de vida e lugar é que foram trabalhados. Isso, não 

por mera lógica organizacional, mas para trazer para o papel a reflexão dos conceitos na mesma 

ordem em que eles aparecem no cotidiano das comunidades como categorias práticas. 

 Primeiro, o modo de vida, aqui apresentado como gênero de vida, que não é 

necessariamente reflexivo mas uma operação concreta do viver; depois o “lugar” como palavra 
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corriqueira que justifique qualquer necessidade de manutenção de vínculo com a espacialidade 

concreta de suas comunidades. E é quando chega a ameaça de serem privados desses “lugares” 

que o “território” é evocado, requerendo domínio por seu grupo, que não quer dizer acesso 

exclusivo, e sim o direito de gerir com alguma autonomia o espaço como sempre fora feito por 

eles próprios. 

 Retomando a obra de Bonnemaison (op. cit), é interessante notar como o autor apresenta 

o território a partir da abordagem cultural na geografia, trazendo-lhe toda a questão simbólica 

que fora apresentada anteriormente como vinculada ao lugar, mas propondo uma análise da 

encarnação desse símbolos no espaço, originando o que denominou de geossímbolos.  

O espaço cultural é um espaço geossimbólico, carregado de afetividade e 
significações: em sua expressão mais forte, torna-se território-santuário, isto é, um 
espaço de comunhão com um conjunto de signos e de valores. A idéia de território 
fica então associada à ideia de conservação cultural (BONNEMAISON, 1986, p.111). 

  

 A “nova” abordagem para analisar o território é relevante por conseguir incluir a 

etnicidade dos povos como um fator determinante nas relações que se expressam materialmente 

no espaço ao territorializá-lo. E é com essa identidade cultural que o “lugar” que aparece em 

conversas nas comunidades e é transformado em “território” nos discursos dos próprios grupos, 

geralmente, quando trata-se de uma ameaça. Em termos mais claros, em conversas amigáveis 

o que se houve é “esse é meu lugar” e não “esse é meu território”. Mas quando trata-se da 

gestão, de deliberar limites, caminhos, usos: “Esse é o território tradicional caiçara” ou “Nossos 

pais e avós ocuparam e viveram nesse território de modo tradicional…”. Defender o território 

é defender a cultura local, que é o seu modo de vida. 

A etnia se cria e se fortalece pela profundidade de sua ancoragem no solo e pelo grau 
de correspondência mais ou menos elaborada que mantém com um espaço – que ela 
divide em áreas, originando uma malha – e polariza de acordo com suas próprias 
finalidades e representações simbólicas. No interior desse espaço-território, os grupos 
e etnias vivem uma certa relação entre o enraizamento e as viagens; essa relação, 
estabelecida a partir de uma dosagem de duas noções contrárias, é evidentemente 
bastante variável de acordo com os estatutos sociais, os gêneros de vida, as épocas e 
os tipos de sociedade (BONNEMAISON, 1986, p.99). 

  

 Em trabalhos mais atuais, Haesbaert (2004) segue visão semelhante à de Bonnemaison, 

apresentando a ideia de territórios – rede. Este é outro trabalho relevante à compreensão da 

formação dos territórios tradicionais na modernidade, ajudando a pensar a complexa trama de 

múltiplos territórios e multiterritorialidades que compõe a realidade espaço-temporal das 
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comunidades aqui exemplificadas. Além de ressaltar o caráter político do território e evidenciar 

sua importância para compor pautas de igualdade social e diversidade cultural. 

 Haesbaert começa sua explanação apresentando a conotação dupla do território, material 

e simbólica, que dialoga diretamente com o, já exposto, momento em que a categoria 

“território” é evocada pelos grupos que ocupam as comunidades, estando relacionado a uma 

dominação jurídico-política e ao mesmo tempo “para aqueles que têm o privilégio de usufrui-

lo, o território inspira a identificação (positiva) e a efetiva ‘apropriação’”. (HAESBAERT, 

2004, p.1). Entre dominação e apropriação de territórios, Sack (1986) afirma que “a 

territorialidade, como um componente do poder, não é apenas um meio para criar e manter a 

ordem, mas é uma estratégia para criar e manter grande parte do contexto geográfico através do 

qual nós experimentamos o mundo e o dotamos de significado” (SACK apud HAESBAERT, 

2004, p. 3). 

 O autor ainda acrescenta que é fundamental compreender os processos de formação do 

território sob uma ótica histórica, revelando as diferentes intencionalidades na dominação e 

apropriação dos espaços e os diferentes atores que ao longo do tempo territorializam ou buscam 

territorializar os espaços—e relembrando La Blache e Milton Santos, também os sistemas 

técnicos e a racionalidade que os acompanha devem fazer parte dessa análise histórica do 

território. À luz dos objetivos de territorialização que se acumulam ao longo do tempo, as 

comunidades estudadas, apesar de vivenciarem transformações associadas à modernidade 

perseveram nos objetivos que Haesbaert descreve como característicos das comunidades 

tradicionais. 

 A partir disso, observo um choque entre os objetivos dos múltiplos territórios existentes 

nas comunidades com a multiterritorialidade requerida para si enquanto sujeitos, como um 

direito de ir e vir, de participar dos fluxos globais. Em outras palavras, quando a dominação e 

apropriação dos espaços que historicamente eram feitos pelas comunidades está em risco de 

passar para mão de outros atores sociais com interesses divergentes do projeto eleito como 

comum para a comunidade ele é confrontado ou mesmo expulso do território, aproximando-se 

mais de uma ideia “uniterritorial”. 

 Por outro lado, quando esse isolamento (relativo) priva as comunidades coletiva e 

individualmente de participar das benesses promovidas pela modernidade, é reivindicado seu 

lugar nas redes de territórios. Colocando-se assim uma diferença entre o território da 

comunidade e os territórios dos indivíduos que compõe a comunidade. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
1284 

 

 Mais uma vez torna-se evidente o que Haesbaert apresenta: “tecemos nossa própria rede, 

ou melhor, nosso(s) próprio(s) território(s)-rede(s) – que implicam, sem dúvida, assim, a 

vivência de uma multiterritorialidade, pois, como já salientamos, todo território – rede resulta 

da conjugação, em outra escala, de territórios – zona, descontínuos” (op. cit., p. 13). 

Considerações finais 

 Ao longo desde trabalho busquei apresentar os conceitos de gênero de vida, lugar e 

território construindo um instrumental para analisar como os espaços naturais ocupados 

historicamente por determinadas comunidades chegam à identificação de território tradicional 

caiçara e em que medida esse enquadramento é relevante para as relações socioespaciais ali 

estabelecidas, relações que são marcadas na modernidade pela fluidez, multiplicidade 

identitária e complexidade. 

 Neste percurso busquei fazer as aproximações entre autores e conceitos mostrando que 

“o mais importante não é a palavra que sintetiza o conceito mas seu conteúdo teórico – 

filosófico” (HAESBAERT, 2014, p.29) sendo capaz de informar o leitor a respeito dos 

significados que estou atribuindo a cada um deles sem negligenciar seu campo de proposições 

filosóficas, almejando trabalhá-los em uma constelação de conceitos. 

 Haesbaert também fez aproximações entre os conceitos de lugar e território: 

O lugar, como o território, torna-se muito mais complexo pela crescente mobilidade 
e, desse modo, pelas redes cada vez mais se impõe na sua construção. As diferentes 
lógicas espaciais, zonais e reticulares se imbricam assim para moldar distintas 
configurações de territórios e lugares. Da mesma forma, considerados analiticamente, 
esses conceitos jamais poderão ser “fechados” em espécies de gavetas claramente 
distinguíveis (op. cit., p.47).  

  

 Neste sentido, concluo a partir das comunidades observadas e dos conceitos apresentado 

que o gênero de vida pensado por Vidal de La Blache, ainda se mostra pertinente e capaz de 

contribuir às análises geográficas. E que subjetivamente primeiro existe o sentido de lugar 

experiencial associado aos espaços da comunidade e depois, por um ato reflexivo e intencional, 

aflora a noção de territorialidade. 
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O MODO DE VIDA DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS RIBEIRINHAS DE 

IRANDUBA – AMAZONAS 

 

Antonio Gomes Tomaz Neto 

Resumo: 

 

INTRODUÇÃO Iranduba está localizado ao sul da cidade de Manaus, com a qual possui 

conexão fluvial e rodoviária (através da Ponte Rio Negro). Atualmente Iranduba é constituído 

além de sua sede urbana, por 4 distritos, são eles: Ariaú, Cacau Pirêra, Lago do Limão e 

Paricatuba. Geologicamente, o município está situado em uma formação do período cretáceo, 

chamada de Alter do Chão e em outras áreas próximas aos rios Negro, Solimões e Ariaú, sua 

formação é mais recente (Holoceno) oriunda de deposições aluvionares dos rios. O município 

de Iranduba possui produtores agrícolas que produzem para subsistência, que foram 

beneficiados com a construção da ponte devido ao fato do escoamento da produção ficou mais 

prático. A área rural de Iranduba é caracterizado pela sua produção agrícola no âmbito familiar 

ou seja pequenas produções. Outro aspecto que chama a atenção é que a agricultura em Iranduba 

se divide em produção de várzea e produção de terra firme. O ribeirinho que reside nas áreas 

de várzea, de acordo com Pereira (2007) os ambientes de várzea se caracterizam por uma 

sazonalidade anual devido às enchentes periódicas dos seus rios, que regulam os ciclos de vida 

da local e consequentemente afetam as oportunidades de sobrevivência disponíveis para as 

populações ribeirinhas. O ribeirinho através das gerações se adaptou a essa geomorfologia, de 

onde retira sua renda para sobreviver, um esforço localizado e intenso. OBJETIVO O objetivo 

deste trabalho consistiu em analisar de forma qualitativa o modo de vida ribeirinho e como ele 

se comporta no processo de urbanização. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS As 

atividades de campo foram realizadas por meio fluvial, a expedição para as comunidades do 

Rio Solimões foi realizada no período de 16 de Fevereiro de 2018 a 18 de fevereiro de 2018. 

Usamos como meio de transporte um batelão (embarcação de pequeno porte) fretado. Foi feito 

um percurso até o limite do município de Iranduba com o município de Manacapuru onde se 

encontram duas comunidades. A partir desse limite navegamos aproximadamente 56 km até a 

Comunidade Costa do Catalão que se encontra na foz do Rio Solimões. Já no que diz respeito 
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aos pressupostos teórico-metodológicos, fez-se uso de elementos da Abordagem Qualitativa e 

da Pesquisa Bibliográfica. A Abordagem Qualitativa apresenta, como uma de suas principais 

características, o foco na interpretação das situações em estudo, ao invés de enfatizar a 

quantificação dos resultados. De acordo com Oliveira (2013), esta abordagem metodológica é 

empregada quando o pesquisador deseja, de forma flexível, elevar aspectos da subjetividade, 

fornecendo uma compreensão detalhada acerca do objeto de estudo em seu contexto histórico. 

Aliada a abordagem qualitativa, fez-se uso da Pesquisa Bibliográfica, utilizada com a finalidade 

de levantar informações sobre a temática de estudo. De acordo com Amaral (2007), este tipo 

de pesquisa consiste basicamente na seleção, fichamento e arquivamento de informações 

relacionadas a um determinado tema. DISCUSSÕES O modo de vida e a organização política 

das comunidades tradicionais ribeirinhas são marcadas por uma forte identidade baseada nos 

valores socioculturais e na dinâmica sócio-histórica da região amazônica. Na base dos 

conhecimentos das comunidades tradicionais, predominam os saberes herdados das populações 

indígenas que habitam a região, desde momentos que antecedem ao processo de colonização 

que são passadas de geração em geração. Chaves (2001) afirma que os ribeirinhos são uma 

referência de população tradicional na Amazônia, a iniciar pela forma de comunicação, no uso 

das representações dos lugares e tempos de suas vidas na relação com a natureza. Desde a 

relação com a água, seus sistemas classificatórios da fauna e flora formam um extenso 

patrimônio cultural. Para a autora, os agentes sociais identificados como ribeirinhos. Quando 

se fala sobre a identidade das populações que vivem na Amazônia, a comunidade ribeirinha é 

lembrada imediatamente como uma representação considerada natural da cultura amazônica. É 

a partir desta discussão que se vê a importância do rio e das matas em diversas perspectivas da 

região, como exemplo, o traçado da rede fluvial que faz a circulação tanto de pessoas quanto 

de mercadorias, que consequentemente deu o povoamento na Amazônia no seus primórdios. 

Podemos caracterizar a região amazônica a partir de dois padrões de ecossistemas denominados 

de terras firmes que são áreas extremamente altas ocupadas por florestas que não estão sujeitas 

a inundações, e as terras de várzea que são as áreas baixas nas margens dos rios 

consequentemente sofrem inundações periódicas em épocas de chuva pela baixa densidade por 

vários meses ao ano, está por sua vez compõe a maior parte do território amazônico. É nestes 

espaços que os ribeirinhos vivem, em pequenas comunidades localizadas a beira dos rios, 

dispersos em casas de madeira, construídas em palafita. As famílias ribeirinhas são 

estabelecidas pelo trabalho na roça e a participação da vida social e religiosa da população 
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construindo sua própria organização, estratégia de adaptação, identidades e instituições. 

Através da mestiçagem adquiriram conhecimentos, valores de diversos povos e isso possibilitou 

desenvolver uma cultura flexível e até mesmo cosmopolita. A raiz europeia incorporou as 

comunidades ribeirinhas uma rede de compadrios, os povos amazônicos não vivem isolados no 

espaço-temporal, eles instituem relações de trocas materiais e simbólicas entre si e com as 

comunidades vizinhas. Enraizando uma rede de parentesco que se caracterizam por colaborar 

para o acesso aos recursos naturais manter uma ligação e uma reciprocidade mútua. Os laços 

de parentesco são estabelecidos por consanguinidade referindo as relações biológicas afinidade 

através de casamentos. Estes dependem tanto da terra quanto da água para seu trabalho, este 

por sua vez é baseado nas atividades de subsistência como a pesca, a agricultura, a extração de 

produtos florestais, a caça, a criação de pequenos animais domésticos, comércio e ainda em 

pequenas madeireiras, todas estas atividades necessitam e tem como norte o ciclo da natureza, 

pois é este que dita quando pescar, plantar e colher, se existir uma enchente, por exemplo, 

grande parte de suas atividades ficam comprometidas. Ao utilizar da água do rio como fonte de 

subsistência, é usada tanto para beber, tomar banho e lavar utensílios domésticos quanto para 

realizar atividades como à pesca. A lavoura de subsistência é extensa e itinerante, ou seja, a 

agricultura é feita por determinados períodos e depois de cultivada a terra perde sua propriedade 

produtiva e assim a lavoura é feita em outro local. O que predomina na região é a agricultura 

de hortaliças, pelo fato de que são culturas de ciclo curto (de 2 a 3 meses) outro fator que 

proporciona o sucesso de sua produção é pelo fato do solo fértil de várzea. Em algumas famílias 

a alimentação diária é complementada com alimentos industrializados, não é necessário elas 

irem às cidades vizinhas fazer as compra, algumas vilas tem um pequeno comercio que vende 

até vende para pagar no outro mês. Cada comunidade tem sua igreja que pode ser católica ou 

evangélica. Essas comunidades também possuem escolas, de ensino fundamental e médio 

mediado por tecnologia. Pelo menos uma vez ao mês têm agentes comunitários fazendo visitas 

as comunidades. Os meios de transporte utilizado pelo ribeirinho na maioria das comunidades 

ainda são as pequenas embarcações adaptadas motor a gasolina em que eles o chamam de 

“rabeta ou motor”. CONSIDERAÇÕES Sendo assim, a vida cotidiana do ribeirinho se 

estabelece pelas relações constituídas com e através do rio e das florestas. Podemos perceber 

que o ribeirinho não está estático no tempo, embora mantenha suas práticas tradicionais, ele 

recebe influências diversas da sociedade moderna. Sua identidade depende dos caminhos a 

serem percorridos, das relações de pertencimento, sobretudo, aqueles envolvidos em um 
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processo tragando consequências nefastas da colonização. Nesta sociedade de conflitos e 

contradições a identidade ribeirinha deve ser vista como uma dinâmica constante que se busca 

refazer e reinventar sua própria história. REFERENCIAS OLIVEIRA, M. M. Como Fazer 

Pesquisa Qualitativa. Petrópolis: Vozes, 2013.AMARAL, J. J. F. Como Fazer uma Pesquisa 

Bibliográfica. Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2007.CHAVES, Maria P. S. R. Uma 

experiência de pesquisa-ação para gestão comunitária de tecnologias apropriadas na Amazônia: 

o estudo de caso do assentamento de Reforma Agrária Iporá. 2001. Tese (Doutorado em Política 

Científica e Tecnológica) – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, 

SP.PEREIRA, Henrique. A Dinâmica Da Paisagem Socioambiental Das Várzeas Do Rio 

Solimões-Amazonas. In: Comunidades ribeirinhas amazônicas: modos de vida e uso dos 

recursos naturais. FRAXE Therezinha; PEREIRA Henrique; WITKOSKI Antônio. - Manaus: 

EDUA, 2007. pp :11-32 
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NÃO-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS TERRITÓRIOS DAS COMUNIDADES 

QUILOMBOLAS DA BAHIA, UM CASO DE RACISMO? 

Paula Regina de Oliveira Cordeiro1 

RESUMO 

A situação fundiária dos territórios quilombolas é dramática no Brasil. Esse estudo pretende, através do 
levantamento e síntese de dados e de reflexões teóricas argumentar que a não-regularização, a não-proteção e os 
conflitos nos territórios quilombolas estão inseridos na relação de poder estabelecida a partir da constituição do 
capitalismo contemporâneo. Para isso são trazidos alguns casos no Estado da Bahia, como os dos quilombos de 
Rio dos Macacos, de Dom João, de Graciosa e de São Franscisco do Paraguaçu. O racismo estrutural é, sem dúvida, 
o elemento explicativo de maior relevo para a não-proteção dos territórios quilombolas.  

Palavras-chave: Racismo estrutural; Regularização fundiária; Territórios quilombolas. 

 

Introdução 

 

 Desde pelo menos a década de 1970, os povos e comunidades tradicionais se colocam 

no cenário nacional, afirmando suas identidades e seus territórios. Diferentes de outros sujeitos 

sociais do campo, os povos e comunidades tradicionais são oriundos de terras tradicionalmente 

ocupadas que “expressam uma diversidade de formas de existência coletiva de diferentes povos 

e grupos sociais em suas relações com os recursos da natureza” (ALMEIDA, 2004. p. 09). 

 É fundamental apreender que o aparecimento dos povos e das comunidades tradicionais 

é político (MARTINS, 1993). Como afirma Alex Ratts (2004): “Num país em que ‘custa alto’ 

ser índio ou negro (...) a autoatribuição de identidade vem acompanhada de demandas pela 

manutenção ou recuperação de direitos, sobretudo do acesso à terra” (RATTS, 2004, p.79), 

como na reflexão proposta no texto em questão. 

 Entre os povos e comunidades tradicionais do Brasil estão quilombolas, pescadores 

artesanais, marisqueiras e ribeirinhos. Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), as Comunidades Tradicionais constituem aproximadamente cinco 

 
1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal da Bahia. Membro do Grupo 
Costeiros – Estudos Socioespaciais da Universidade Federal da Bahia e da Nova Cartografia Social – Núcleo de 
Estudos em Agroecologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Atualmente é professora substituta da 
Universidade do Estado da Bahia. E-mail: paulareginacordeiro@gmail.com. 
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milhões de Brasileiros e ocupam ¼ do território nacional (SEPPIR, 2013), constituindo-se em 

significativa população no Brasil. 

 A classificação dessas populações enquanto “povos e comunidades tradicionais” pode 

apresentar imprecisão, devido às generalizações, mas será utilizada aqui como reforço a 

autoatribuição, se caracterizando como identificação política e de reafirmação de direitos 

(CASTRO,1997). 

 Boa parte da população tradicional rural possui o modo de vida integrado com a 

natureza, possuindo dependência direta dos recursos naturais no sentido de garantir aspectos 

sociais, culturais e de subsistência, com atividades de baixo impacto a essa natureza. Possui 

baixa inserção no mercado formal ou no circuito superior da economia (SANTOS, 2004), vendo 

o mercado como não-determinante para o seu modo de vida. Boa parte dos povos e 

comunidades tradicionais não possuem documentos de propriedade para fortalecer a posse do 

território (CAÑETE; CAÑETE, 2011). Porém, o principal critério para a identificação destas é 

a autoatribuição (ou autodefinição).  

 É nesse cenário no qual estão inseridos os quilombos que com a sua organização são 

importantes protagonistas do mundo agrário. Entende-se que com o acionamento da identidade 

quilombola, o território quilombola deve passar a ser preservado, pois segundo a Constituição 

Federal de 1988 é garantida através do Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT) a dominialidade das terras tradicionalmente ocupadas: “Aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida 

a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. O ADCT passa 

a ser regulamentado pelo Decreto nº 4.887/2003, o qual define “Os procedimentos 

administrativos para a identificação, o reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a 

titulação da propriedade definitiva das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 

quilombos (...)” (BRASIL, 2003). 

 Duas contribuições da legislação quilombola são destacadas aqui. A primeira faz 

referência a prioridade dada ao critério de autoatribuição. Na prática a autoatribuição se dá a 

partir do reconhecimento coletivo e individual: individual porque o/a sujeito se reconhece 

enquanto quilombola, coletivo porque a comunidade o/a reconhece enquanto pertencente ao 

grupo. Outra questão importante é que com o Decreto 4.887/2003, a compreensão de quilombo 
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se desloca da obrigatoriedade das fugas e do caráter punitivo, existentes no tempo da 

escravidão, tornando os quilombolas sujeitos de direito (CARRIL, 2006). 

 Vive-se um momento no qual cada vez mais comunidades reivindicam identidades. 

Segundo os dados da Fundação Cultural Palmares (2017), existem 2.997 comunidades 

remanescentes de quilombos no Brasil. Destas, 2.523 possuem a certidão quilombola emitida 

pela Fundação Cultural Palmares (Mapa 1). No Estado da Bahia existem 763 comunidades 

remanescentes de quilombos; destas, 613 possuem a certidão quilombola. 

Mapa 1 – Comunidades quilombolas no Brasil até o ano de 2017 

 

 Os fatores para esse crescimento são diversos, mas, sem dúvida, boa parte dos 

quilombos aciona a identidade em contextos de conflitos territoriais, nos quais a identidade se 

revela como garantidora de direitos. É, portanto a partir do choque com a tentativa de 

apropriação privada de seus territórios que boa parte das comunidades (re) constrói sua 
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identidade. Ou como nos diz Frantz Fanon: “Enquanto o negro estiver em casa não precisará, 

salvo por ocasião de pequenas lutas intestinas, confirmar seu ser diante de um outro.” (FANON, 

2008, p.103). 

 Segundo a legislação vigente, essa (re) construção identitária deveria levar a políticas 

sociais, culturais, territoriais. Porém, durante a análise da situação fundiária das comunidades 

quilombolas da Bahia percebe-se que o Estado não tem atuado no sentido de garantir os direitos 

territoriais. Nesse sentido esse artigo pretende investigar se a não-regularização dos territórios 

tradicionais quilombolas, ou melhor, se a não-proteção2 possui relação com o racismo, mais 

precisamente com o racismo estrutural.  

Territórios Quilombolas 

 O território quilombola é compreendido pelos sujeitos sociais quilombolas como o 

espaço necessário à reprodução cultural, religiosa, social, ancestral e econômica, sendo à base 

da organização social e da identidade cultural de grupos negros. Alex Ratts (2004) alerta que 

onde há identidade, o confronto está presente: 

Por fim, o “jogo de espelhos” da identidade nos remete igualmente a um quadro 
complexo que se desdobra em situações e escalas variadas. Os encontros ou 
reencontros entre índios, negros e os outros quase sempre tornam-se confrontos 
perceptíveis nos planos da linguagem, dos códigos simbólicos e da dimensão espacial. 
Não raramente emergem como conflitos territoriais e étnicos. Os outros aqui referidos 
o são sempre dentro de um quadro situacional, relacional ou contextual. (RATTS, 
2004, P. 80). 

  

 Ao pensar com Alex Ratts pode-se concluir que o território quilombola, no entanto, é 

também um espaço de disputas e conflitos. Portanto o território quilombola está localizado no 

confronto entre modos de vida, entre disputas pela produção e reprodução de determinada 

porção do espaço. É na disputa, no confronto entre os poderes que o território quilombola ganha 

contornos e novos relevos. 

 Fato comprobatório é que conjuntamente com a crescente autoatribuição dos povos 

vivencia-se um quadro da não-titulação dos territórios quilombolas. Segundo o decreto 

4.887/2003, há procedimentos para a identificação, o reconhecimento, a delimitação, a 

 
2 Os territórios das comunidades de quilombos devem ser protegidas e receber políticas públicas sendo 
regularizadas ou não. 
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demarcação e a titulação da propriedade definitiva das terras ocupadas por remanescentes das 

comunidades dos quilombos. 

 O processo de organização das comunidades quilombolas em torno da identidade 

quilombola é, sem dúvida, o primeiro momento da regularização fundiária dos territórios 

quilombolas. Posteriormente a associação comunitária solicita a certidão de 

autorreconhecimento quilombola a Fundação Cultural Palmares. A comunidade apresenta a 

certidão ao Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra). A primeira etapa para a 

regularização do território é a elaboração do Relatório Técnico de Identificação de Delimitação 

(RTID), que consiste em levantamentos e estudos fundiários, cartográficos, antropológicos, 

ecológicos, geográficos, socioeconômicos, históricos obtidos em campo e junto a instituições 

de caráter público ou privado. O objetivo principal do RTID é identificar os limites das terras 

das comunidades remanescentes de quilombos. 

 A fase seguinte é a publicação do RTID, no qual os interessados terão 90 dias para 

contestarem o Relatório junto à Superintendência Regional do Incra. Do julgamento das 

contestações caberá recurso único ao Conselho Diretor do Incra, no prazo de 30 dias. A próxima 

fase é a portaria de reconhecimento, no qual há a publicação de portaria do Presidente do Incra 

no Diário Oficial da União (DOU) e dos estados. Na publicação estará descrita os limites do 

território quilombola. Após a publicação caso existam imóveis privados (títulos ou posses) no 

território tradicional, é necessária a publicação de Decreto Presidencial de Desapropriação por 

Interesse Social. Esses imóveis serão vistoriados e avaliados conforme o preço de mercado e 

receberão indenização em dinheiro. 

 A titulação do território é o coroamento desse processo. Aqui o presidente do Incra 

realizará a titulação mediante a outorga de título coletivo, imprescritível e pró-indiviso à 

comunidade, em nome da associação comunitária. Apesar de poder ser sintetizado em poucas 

linhas, o caminho pela titulação percorrido pelas comunidades quilombolas pode se arrastar no 

tempo. Os dados mostram o número reduzido de comunidades quilombolas que conseguem 

chegar a fase final, ou seja, que conquistam a titulação quilombola. 

 Se de 2005 até 2017 foram emitidas 2.455 certidões quilombolas, segundo os dados do 

Incra, no mesmo período, foram elaborados 259 RTIDs, com a publicação de 82 decretos, 141 

portarias e emissão de 116 títulos, destes 99 são títulos parciais e apenas 17 quilombos tiveram 

a titulação completa de seus territórios (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Dados da Regularização Fundiária no Brasil 2005-2017 

 

 

  

  

 Na Bahia, no mesmo período foram certificadas 596 comunidades quilombolas, destas, 

no período entre 2004 e 2018, 319 comunidades abriram processos no Incra para a regularização 

fundiária, segundo dados do Incra entre 2005 e 2018, 37 comunidades possuem processos em 

andamento, destas 16 possuem RTIDs elaborados ou em fase de elaboração, 7 possuem a 

portaria publicada, 8 possuem decretos publicados, 3 possuem a Concessão do Direito Real de 

Uso (CDRU), apenas 3 possuem a titulação parcial dos seus territórios e nenhum quilombo 

possui a titulação integral de seu território, o que significa que na Bahia existem 245 processos 

paralisados no Incra, ou melhor existem 245 territórios (76,80%) esperando por regularização 

fundiária na Bahia (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Dados da Regularização Fundiária na Bahia 2005 - 2018 
Quadro 2 – Dados da Regularização Fundiária na Bahia 2005 - 2018 

 
Obs: Os dados referentes as certidões quilombolas são do período de 2004 a 2017.Fonte: Incra, 2019 
Elaboração: CORDEIRO, 2019 
  

 É perceptível a disparidade entre o reconhecimento da identidade quilombola e a 

garantia de seus direitos territoriais. Os dados apresentados acima são alarmantes, pois mostram 

a negligência com que estão sendo tratados os territórios quilombolas no Brasil. Se no Brasil, 

até 2017 existiam apenas 116 titulações territoriais esse número piora quando percebe-se que 

destes apenas 17 possuíam a titulação integral de seus territórios. Na Bahia, território com 

expressiva concentração quilombola, nenhum quilombo teve seus direitos territoriais 

respeitados. A não titulação ou a titulação parcial dos territórios quilombolas se tornou norma 

nos processos de regularização fundiária, contrariando o decreto 4.887/2003, deixando esses 

territórios vulneráveis e atuando no sentido de conferir legalidade às invasões externas aos 

territórios quilombolas. 
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 Em pesquisa pode-se perceber que todos os 37 quilombos que estão com processos em 

andamento no Incra, na Bahia, possuem conflitos territoriais, incluindo aqueles com titulação 

parcial do território. As situações de conflito variam desde a tentativa de expulsão e violência 

por fazendeiros, quanto por implantações de megaempreendimentos como a Ferrovia de 

Integração Oeste-Leste (FIOL), o Porto de Aratu, áreas de extração de gás natural, petróleo e 

minérios, por conflitos com as forças armadas3, além de conflitos causados pela expansão do 

turismo nos territórios tradicionais. 

 A não-regularização fundiária destes territórios na Bahia é fruto do entendimento de que 

esses devem estar disponíveis para o mercado. Essa visão da propriedade privada da terra é 

fruto da organização do sistema-mundo moderno-colonial (QUIJANO, 2005). Para a 

constituição do mundo moderno-colonial vivenciado atualmente, foi necessário o 

estabelecimento de normatizações que visavam assegurar o poder político, econômico, social e 

cultural do europeu e posteriormente norte-americano sobre o restante do globo. Para isso, 

como já demonstrou Yves Lacoste (1988), o controle territorial é indispensável. Assim, lançou-

se mão da hierarquização e subjugação dos povos cujos territórios deveriam ser redirecionados 

aos interesses dos colonizadores, nas palavras de Vandana Shiva: “o desaparecimento do saber 

local por meio de sua interação com o saber ocidental dominante acontece em muitos planos, 

por meio de muitos processos. Primeiro fazem o saber local desaparecer simplesmente não o 

vendo, negando sua existência.” (SHIVA, 2003, p.23). 

 A medida que o saber local consegue se restabelecer e re-existir ocorre a tentativa de 

descaracterizá-lo, subjugando-o novamente: 

Quando o saber local aparece de fato no campo da visão globalizadora, fazem com 
que desapareça negando-lhe o status de um saber sistemático e atribuindo-lhe os 
adjetivos de “primitivo” e anticientífico. Analogamente o sistema ocidental é 
considerado o único “científico e universal”. Entretanto, os prefixos “científico” para 
os sistemas modernos e “anticientífico” para os sistemas tradicionais de saber tem 
pouca relação com saber e muita com poder (SHIVA, 2003, p. 23). 

  

 Com a pretensão de tornar-se universal, o atual sistema criou um imaginário de neutro, 

científico e moderno, segundo Shiva (2003): 

 
3 Como no caso do Quilombo Rio dos Macacos, em conflito desde pelo menos a década de 1970 com a Marinha 
do Brasil. O território tradicional de Rio dos Macacos foi reduzido de 301 hectares para 104 hectares e teve a 
portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU). Um estudo fora realizado em Dissertação de mestrado em 
2018, com o título: “Essa terra é para filh@s e net@s, não vende e não pode trocar: A disputa entre o território 
tradicional quilombola-pesqueiro de Rio dos Macacos e o território militarizado da Marinha do Brasil”. 
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(…) o sistema dominante também é um sistema local, com sua base social em 
determinada cultura, classe e gênero. Não é universal em sentido epistemológico. É 
apenas a versão globalizada de uma tradição local extremamente provinciana. 
Nascidos de uma cultura dominadora e colonizadora, os sistemas modernos de saber 
são, eles próprios, colonizadores. (SHIVA, 2003, p. 22). 

 

 A ideia de moderno e de progresso afirma que todas as sociedades têm um destino em 

comum: o desenvolvimento. E, para que o desenvolvimento seja alcançado é necessário que os 

territórios estejam disponíveis para o seu principal agente: o mercado. A não-regularização, ou 

melhor, a não proteção dos territórios quilombolas torna-se norma. 

Territórios Quilombolas e Racismo 

 O conflito em torno dos territórios quilombolas é parte do processo de expansão das 

fronteiras do capital. Essas fronteiras do capital necessitam romper, fragmentar, avançar sobre 

as fronteiras étnicas, sejam elas dos povos indígenas, quilombolas, pescadores, fundos e fechos 

de pasto ou de outras comunidades tradicionais.  

 No caso estudado trata-se de que a população negra é aquela a habitar os territórios 

quilombolas. A raça não é apenas um dado, mas um fator importante para a compreensão do 

processo em curso. Renato Emerson dos Santos afirma que: 

 
A raça é um critério básico de classificação da população mundial,  
fundamental para afirmação do sistema capitalista (QUIJANO, 2007).  
Sustentada (durante um tempo) ou superada (mais recentemente) pelo saber  
do campo da Biologia, é sua pertinência social em projetos de poder que sustenta sua 
permanência, a despeito de ter ou não ter lastro em saberes científicos. É neste sentido 
que mesmo com a negação da pertinência de diferenças biológicas entre seres 
humanos que permitam sua classificação em grupos raciais, no cotidiano das relações 
sociais a raça continua a ser um princípio regulador de comportamentos e relações: 
reconhecer a igualdade biológica não necessariamente impulsiona reconhecimento de 
igualdade social (SANTOS, 2017, p. 59). 

 

 A expulsão, a apropriação privada e a negação de direitos aos povos negros e indígenas 

estão na gênese da formação socioespacial brasileira e apesar das conquistas inscritas na 

Constituição Federal de 1988, a hierarquização das populações através da raça e etnia continua 

a transformar os territórios dessas populações em algo que merece ser conquistado, quando não 

colonizado. Carlos Moore, afirma que “(…) o fenótipo, desde os mais longínquos períodos, 

determina um papel orientador das ações de violência iniciadas por disputas de recursos e 

território entre populações visivelmente diferentes” (MOORE, 2012, p.130).  
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 A operacionalização do racismo serve, portanto, para assegurar a propriedade e 

preservação monopolista das riquezas vitais da sociedade (MOORE, 2012). No caso do Brasil, 

o qual está inserido na divisão internacional do trabalho como um país exportador de 

commodities, os territórios com maiores riquezas naturais, possuem então as riquezas vitais da 

nossa sociedade. Em texto recente, Paulo Alentejano afirma que: 

A tropicalidade (abundância de sol e água) dominante em nosso território garante a 
intensidade dos processos de fotossíntese, acelerando o metabolismo das plantas e seu 
processo de crescimento, o que favorece ainda mais à acumulação de capital na 
agricultura, por contribuir para reduzir a diferença entre tempo de trabalho e tempo de 
produção (ALENTEJANO, 2015, p. 06). 

  

 As palavras de Alentejano reafirmam a compreensão de que os conflitos fundiários, com 

destaque para os conflitos nos territórios quilombolas são uma necessidade de expansão do 

capital. O racismo, assim como o capital evolui constantemente (CESAIRE, 1971), se outrora 

fora a escravização, ou a Lei de Terras de 18504, a atual necessidade da exploração intensa e 

mecanizada da natureza coloca mais uma vez a necessidade dos sujeitos hegemônicos em negar 

e exterminar o diferente. Dessa forma ora afirmam as comunidades quilombolas como 

atrasadas, como impedimento ao desenvolvimento, necessitando serem estas superadas, ora 

tentam descaracterizá-las. Isso é percebido nas palavras de Jair Bolsonaro, atual presidente da 

República que em 2017 demonstra suas impressões sobre uma comunidade quilombola em 

Eldorado (São Paulo): “O afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada. 

Eu acho que nem para procriar eles servem mais” (BRASIL DE FATO, 2019)5. 

 Da mesma forma que as instituições nacionais da então recém República brasileira “(…) 

defendiam que o desenvolvimento e o crescimento da República – fundada em 1889 – estariam 

vinculados ao branqueamento da sua população.” (CORRÊA, 2017, p.117). Os capitalistas 

brasileiros e estrangeiros defendem que o desenvolvimento e o progresso da atual república só 

existirão quando a propriedade da terra seja assegurada a quem der lucro. Novamente reproduz-

se as palavras de Jair Bolsonaro: 

Seu povo, seus irmãos, têm problemas. E o grande problema chama-se governo 
federal. Eles querem ser libertos, para ter liberdade para poder trabalhar dentro da sua 
comunidade, acho até que se quiser vender aquela área quilombola, que venda, 
opinião minha. Se quiser explorar, tirar por exemplo minério, ter maquinário, a 

 
4 A Lei de Terras de 1850 é conhecida por ter antecedido e preparado a propriedade privada para não absorver os 
africanos escravizados que seriam libertos em 1888, com a abolição formal da escravatura.  
5 Ver matéria completa em: https://www.brasildefato.com.br/2019/06/07/quilombolas-que-foram-alvo-de-
bolsonaro-criticam-arquivamento-de-processo-de-racismo/. 
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exemplo do seu irmão fazendeiro do lado, se quiser, poder explorar de forma racional 
seus recursos naturais igual ao fazendeiro do lado. (OGLOBO, 2018)6. 
 

 Não é de se espantar que um país que até a Constituição de 1945 possuía decretos e 

artigos que afirmavam a importância da imigração para o branqueamento da nação7 produza 

argumentos para a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3239 – a ADI quilombola – e 

para a não-regularização (e não-proteção) dos territórios quilombolas. 

 A ADI 3239 discute a constitucionalidade do já citado Decreto Federal nº 4887/038, 

ajuizada em 2004 pelo Partido da Frente Liberal (PFL), atual Democratas, contém 11 volumes 

e 1600 páginas. A ADI quilombola questiona dois princípios fundamentais do Decreto, o 

primeiro é o critério de autoatribuição para a identificação de quilombos e o segundo é a 

existência de “critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades de 

quilombos” para medição e demarcação destas terras (art. 2º, § 3º). Após 14 anos, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) declarou a validade do Decreto 4.887/2003, a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 3239 foi julgada improcedente por oito ministros. O ministro e relator do 

caso Cezar Peluso (aposentado), foi o único voto pela total procedência da ação. Cezar Peluso 

afirma que não se poderia ignorar o crescimento de conflitos agrários e que o Decreto 

4.887/2003, por representar a usurpação de direitos de propriedade privada, pode levar o 

incitamento à revolta. 

 A decisão do relator demonstra que não há compreensão dos quilombolas enquanto 

sujeitos de direitos, mas sim como usurpadores de direitos de propriedade privada. A questão 

que se coloca é entender que a propriedade da terra no Brasil sempre foi reconhecida para 

aqueles que detinham o poder político e econômico ao longo do tempo. Sem dúvida, essas 

pessoas não são negras, nem indígenas. O racismo opera aqui com seu caráter institucional. 

Nesse sentido, segundo Sílvio Almeida: “o poder é elemento constitutivo das relações raciais, 

mas não somente o poder de um indivíduo de uma raça sobre outro, mas de um grupo sobre 

 
6 Ver matéria completa em: https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-defende-que-areas-quilombolas-possam-
ser-vendidas-22859321. 
7 “Atender-se-á, na admissão dos imigrantes, à necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da 
população, as características mais convenientes da sua ascendência europeia, assim como a defesa do trabalhador 
nacional.” (DECRETO N.7.967, 1945) 
8 Decreto que regulamenta o procedimento de titulação dos territórios quilombolas no Brasil. 
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outro, algo possível quando há o controle direto ou indireto de determinados grupos sobre o 

aparato institucional” (ALMEIDA, 2018, p. 36). 

 Ao tentar romper essa ordem da organização da propriedade privada, os quilombos no 

Brasil ameaçam romper também a ordem racial do poder. É necessário remeter as palavras de 

Vandana Shiva, algumas linhas acima, contextualizando com a situação vivenciada pelos 

quilombos na contemporaneidade. A história dos quilombos no Brasil podem ser divididas em 

três momentos: (I) perseguição, punição e criminalização até 1888, com a abolição da 

escravatura (MOURA, 1981); (2) apagamento no pós-abolição até aproximadamente a década 

de 1970 (ANJOS, 2004); (3) emergência e consolidação de direitos com a Constituição Federal 

de 1988. Se desde a introdução dos primeiros africanos escravizados no Brasil reinou a tentativa 

de apagamento cultural, através da aculturação ou do genocídio, a partir da abolição da 

escravatura a tentativa foi de apagar os sujeitos que foram subalternizados “simplesmente não 

o [os] vendo, negando sua [suas] existência [existências]” (SHIVA, 2003, p.23) e quando essas 

existências “aparece [aparecem] de fato no campo da visão globalizadora, fazem com que 

desapareça [desapareçam]” (SHIVA, 2003, p.23). 

 O questionamento em relação a autoatribuição na ADI 3239 é uma manifestação à nível 

nacional do que acontece nos territórios. O questionamento da identidade quilombola é 

constante nos processos de regularização fundiária, principalmente quando esses territórios 

estão em conflitos. Se a ADI 3239 foi derrubada, o questionamento ocorre nos territórios 

mesmo quando os quilombos apresentam a certidão emitida pela Fundação Cultural Palmares.  

 Na Bahia, por exemplo, inúmeros quilombos de deparam com esse questionamento. O 

Quilombo Rio dos Macacos, localizada no município de Simões Filho, em conflito com a 

Marinha do Brasil teve sua identidade questionada pelo juiz Evandro Reimão que ao julgar uma 

ação da Marinha afirma serem os quilombolas ocupantes ilegais que se escondem por trás da 

identidade quilombola. Além do juiz, a Revista Veja em maio de 2014 publicou a notícia com 

o título “O falso quilombo do ministro”, reafirmando a tese de que a identidade quilombola na 

comunidade de Rio dos Macacos seria falsa (Figura 1). 

Figura 1 – Reportagem da Revista Veja em 2014 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

1301 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 O território quilombola de São Francisco do Paraguaçu, situado no município de 

Cachoeira, em conflito com fazendeiros oriundos das oligarquias nacionais também teve sua 

identidade questionada. Foram diversas tentativas de ações de reintegração de posse ordenadas 

pelas justiças estadual e federal e ações violentas levadas a cabo por jagunços e policiais da 

Polícia Militar (PM) do Estado da Bahia. Todas as ações tinham como princípio o 

questionamento seguido de negação da identidade quilombola. Além dos impedimentos 

ocasionados pela articulação dos fazendeiros com a justiça, entrou em cena a TV Globo, que 

em reportagem veiculada em 20079 afirmou que houve fraude na emissão da certidão da 

Fundação Cultural Palmares, pois segundo a emissora, a identidade quilombola em questão é 

falsa. 

Figura 2 – Reportagem da TV Globo em 2007 

 
9 Link para reportagem: https://www.youtube.com/watch?v=Y6C1YtZQBq0 
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 No Baixo Sul da Bahia, no município de Taperoá o quilombo de Graciosa em conflito 

com a expansão do turismo e da privatização das áreas de pesca e de agricultura também teve 

o processo de regularização fundiária interrompido pela decisão judicial do juiz Evandro 

Reimão questionando e negando também a condição desses enquanto quilombolas.  

 Esse mesmo juiz também afirmou a condição de falsa a identidade quilombola da 

comunidade de Dom João, no município de São Francisco do Conde. Nessa comunidade, o 

conflito se instaura tanto pela presença de fazendeiros, pelos derramamentos de resíduos da 

Petrobras, quanto pela construção de autódromo pelo Governo do Estado da Bahia. 

 Poder-se-ia passar muitas linhas pelo tortuoso caminho percorrido pelos quilombos na 

Bahia, mas se da emissão da certidão da Fundação Cultural Palmares até a elaboração do RTID 

o rio corre e muitas vezes não chega a foz, o mesmo acontece quando há a publicação dos 

Relatórios dessas comunidades.  

 Por exemplo, em 2012, o Incra apresentou o RTID do quilombo Rio dos Macacos e 

identificou 301 hectares como território quilombola. No entanto, segundo os quilombolas sua 

territorialidade chega até aos 900 hectares. Sendo publicado em 2014, após exigência do 

Ministério Público Federal, o território a ser destinado para a titulação abarca 104 hectares 

desfragmentados10. O mapa abaixo (Mapa 3), apresenta a desfragmentação do território. A linha 

preta representa os 301 hectares inicialmente reconhecidos pelo Incra já as poligonais brancas 

representam os 104 hectares. O território será dividido em duas glebas sem continuidade e 

 
10 Um estudo fora realizado em Dissertação de mestrado em 2018, com o título: “Essa terra é para filh@s e net@s, 
não vende e não pode trocar: A disputa entre o território tradicional quilombola-pesqueiro de Rio dos Macacos e 
o território militarizado da Marinha do Brasil”. 
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articulação territorial: a primeira, localizada na área norte-noroeste do território, possui 98,2755 

ha; a segunda possui 5,8057 ha e está localizada a sudoeste. A princípio essa proposta ignora e 

desrespeita a decisão quilombola contrária a fragmentação territorial. Não se trata apenas da 

questão quantitativa do território, mas também das questões culturais e identitárias: a existência 

de um território continuo no Quilombo – “Um Quilombo só”, é condição necessária para a sua 

reprodução. A fragmentação desencadeará um processo de fratura ou quebra, o território que 

era um se transformará em dois fragmentos, são duas partes quebradas, isoladas, desunidas, 

desconectada. Atualmente a comunidade possui portaria publicada no Diário Oficial da União 

(DOU). 

Mapa 3 – Fragmentação do território quilombola de Rio dos Macacos 

  

 Existem também na Bahia três quilombos que possuem a titulação parcial dos seus 

territórios, como fora visto anteriormente, nenhum quilombo apresenta a titulação territorial 

integral. Essa situação revela não apenas o não cumprimento da Constituição Federal de 1988, 

mas de que há algo mais poderoso que a carta magma, aqui esse “algo” é o racismo. Este 

entendido não apenas como institucional, mas como racismo estrutural. Segundo Silvio 

Almeida:  

(…) se é possível falar de um racismo institucional, significa que, de algum modo, a 
imposição de regras e padrões racistas por parte da instituição é de alguma maneira 
vinculada à ordem social que ela visa resguardar. Assim como a instituição tem sua 
atuação condicionada a uma estrutura social previamente existente – com todos os 
conflitos que lhe são próprios –, o racismo que esta instituição venha a expressar é 
também parte desta mesma estrutura. As instituições são apenas a materialização de 
uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo como um de 
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seus componentes orgânicos. Dito de modo mais direto: as instituições são racistas 
porque a sociedade é racista (ALMEIDA, 2018, p. 36). 

 
 Falar de racismo estrutural não é afirmar que o racismo é intocável ou inquestionável. 

Ao contrário, a sociedade é formada por relações de poder envolvendo não apenas raças e etnias, 

mas colocando em intersecção a classe, o gênero, a sexualidade, a geração, etc. Todos esses 

elementos vão gerar inúmeros conflitos e tensões. Essa tensão é também capaz de incidir sobre 

o padrão de funcionamento de determinadas instituições que privilegiem determinados grupos 

sociais. Significando “que as instituições também podem atuar de maneira conflituosa, 

posicionando-se dentro do conflito” (ALMEIDA, 2018, p, 37), ou também que há tensão dentro 

das instituições. 

 No caso dos quilombos essa tensão é notada constantemente. Ao considerar o recorte 

temporal entre os anos de 1970 até os dias atuais, em 2019, percebe-se que a potência dos 

movimentos quilombolas, articulados a outros movimentos de re-existências do campo e da 

cidade, aos parlamentares, universidades, artistas e outros setores da sociedade, conseguiram 

afirmar a importância constitucional do Art. 68 da Constituição Federal de 1988 e do Decreto 

4.887/2003. Ao mesmo tempo, pela força da presença daqueles setores que também se articulam 

para manterem os privilégios existem os ataques e a obstrução de políticas que ao combaterem 

o racismo, combatem também a sociedade que o produz. 

Conclusão 

 A não-proteção dos territórios quilombolas e mais do que isso, a própria compreensão 

de que os e as quilombolas não são importantes para a constituição da nação, se apresenta 

quando são desvelados os dados sobre a regularização fundiária no Brasil. A Bahia, território 

com maior quantitativo de comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural 

Palmares apresenta inúmeros casos em que o impedimento do processo de regularização 

fundiária impacta violentamente não apenas o território ou a natureza, mas também os corpos 

dos negros e negras aquilomboladas. 

 A obstrução dos procedimentos nas mais diversas etapas da regularização fundiária, 

quando não questionada não contribui para a constituição de uma nação que respeite os direitos 

dos povos e das comunidades tradicionais, dentre eles os quilombos, conforme se compromete 
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o Brasil através de diversos acordos internacionais, como a Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho.  

 É necessário assumir que o racismo está presente na vida cotidiana na sociedade 

brasileira, incluindo aqui as instituições. Se a ordem é racista, as instituições são também 

racistas, como já foi afirmado no tópico anterior. Sílvio Almeida afirma: “Em uma sociedade 

em que o racismo está presente na vida cotidiana, as instituições que não tratarem de maneira 

ativa e como um problema a desigualdade racial irão facilmente reproduzir as práticas racistas 

já tidas como ‘normais’ em toda a sociedade” (ALMEIDA, 2018, p. 37). 

 A partir da compreensão apresentada nesse texto é possível afirmar que a não-

regularização dos territórios quilombolas na Bahia e no Brasil é responsabilidade da ordem que 

mantém e garante com que a sociedade e suas instituições reproduzam o racismo estrutural. 

Essa reprodução não é feita sem tensões de grupos que tentam romper esse ciclo que se arrasta 

no Brasil e mais especificamente na Bahia desde 1501, quando foi iniciada a colonização das 

águas e terras de Kirimurê11. 
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OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DAS USINAS HIDRELÉTRICAS NA 

AMAZÔNIA: TUCURUÍ, BELO MONTE E AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS NO 

PARÁ 

 

Monique Karoline Souza de Jesus 

Resumo: 

 

Introdução A região amazônica brasileira é destaque a nível mundial devido a sua grande 

biodiversidade e outras riquezas que despertam o interesse do grande capital. Uma dessas 

riquezas é seu grande potencial hídrico, pois dos 2,5% de água doce disponível no mundo, cerca 

de 8% pertence a essa região. É a região Norte que possui o maior índice de disponibilidade por 

pessoa de água doce do Brasil, combinando a alta vazão específica e a baixa densidade 

populacional, como pode verificar-se nas Regiões Hidrográficas Costeira Norte. Nela está 

situada a maior parte da Bacia Amazônica, que é a maior do mundo, onde existem grandes 

números de rios, sendo dois deles o Rio Tocantins (25° maior do mundo, em relação à 

extensão), que abriga a usina de Tucuruí e o rio Xingu, onde está a hidrelétrica de Belo Monte. 

Devido a isso, essa região há tempos sofre processos de intervenções que em sua maioria, 

ignoram as dinâmicas das populações tradicionais locais, sendo que as mesmas, conforme 

Loureiro (2009)São excludentes, comprometem ou destroem sua rica multiculturalidade, levam 

à homogeneização cada vez maior das comunidades, dissolvendo num todo comum as 

particularidades e especificidades dos diversos grupos sociais; são concentrados de renda, 

geram poucos empregos, espalham miséria em torno de grandes empreendimentos que 

implantam e provocam grandes impactos ambientais (LOUREIRO, 2009, p. 2)Essas 

intervenções ganharam força na época da ditadura militar (1964-1985), cujo objetivando 

explorar espaços que ainda não possuíam certo desenvolvimento, por isso iniciaram o processo 

de expansão do capital na Amazônia. Nessa mesma época, houve a primeira crise do petróleo 

(1973), devido a isso, militares priorizaram o desenvolvimento do setor energético. Até porque, 

o petróleo ainda é um recurso não-renovável e investir em energia hidráulica seria mais viável, 

pois: é uma fonte renovável, a energia é “limpa” e o Brasil possui um gigantesco potencial 

hídrico, como afirma a Aneel, essa fonte seria “uma das poucas fontes para a produção de 
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energia que não contribui para o aquecimento global- o principal problema ambiental da 

atualidade. E ainda é renovável: pelos efeitos da energia solar e da força da gravidade 

[...]”.Frente a essa enorme capacidade é preciso haver o questionamento sobre até quando essa 

fonte de energia é limpa e benéfica ao meio ambiente, pois, além de ser necessário desmatar 

grandes extensões de florestas para construir uma usina hidrelétrica, há chances, como ocorreu 

no caso de Tucuruí, de serem liberados gazes de efeito estufa, devido à decomposição da 

matéria orgânica, quando a quantidade de vegetação não é devidamente retirada. Neste texto 

analisou-se de que forma os empreendimentos hidrelétricos reconfiguram o espaço, seus 

impactos sobre as relações que existem no mesmo; Como eles afetam a dinâmica das 

populações tradicionais locais, para isso partiu-se de alguns questionamentos: Como as 

populações tradicionais são colocadas diante de um interesse do grande capital? Quais foram 

as mudanças ocasionadas pela construção das duas usinas no Pará? Quais os impactos sofridos 

pelas populações tradicionais e pelo meio ambiente? Quais os benefícios ambos 

empreendimentos trouxeram para essas populações? As usinas trouxeram mais benefícios ou 

malefícios no aspecto geral? Uma construção da magnitude de uma hidroelétrica produz 

impactos ao longo dos tempos, não se resumindo apenas ao represamento da água. Metodologia 

Para o desenvolvimento desse trabalho, levando em conta a natureza do objeto de estudo foi 

realizada uma revisão bibliográfica e documental, com base em materiais previamente 

elaborados, sendo eles artigos científicos e livros Resultados Com a realização dessa pesquisa, 

ficou evidente que em ambos os casos não se pode afirmar que a energia produzida por ambas 

seja “limpa”, pois, embora num primeiro momento a energia proveniente de uma usina 

hidrelétrica seja considerada limpa por não poluir o meio ambiente, já que sua matéria-prima é 

a água, mas nesses casos em questão deve-se considerar os grandes impactos que o 

represamento da água do Rio Tocantins e do Rio Xingu acarretou. No caso de Tucuruí, um 

grande impacto desse empreendimento foi o de não retirada da quantidade adequada da 

vegetação para inundar a localidade. A área de floresta correspondia a 2875 Km2 e apenas 10% 

foram retiradas, enquanto que estudos desenvolvidos nessa área recomendavam que fosse 

retirado mais de 80% da vegetação. Como só uma pequena parte da área vegetal foi desmatada, 

o restante que ficou ocasionou eutrofização, ou seja, se decompôs. Devido a essa decomposição 

da matéria orgânica, da vegetação apodrecendo em meio às águas, gases poluentes, como o 

carbono e o metano foram liberados, e isso contribui para o efeito estufa; além disso, o fato 

alastrou na região um mau cheiro. Essa construção ainda comprometeu a biodiversidade local, 
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além de alagar e desmatar a floresta, quando começaram as obras, algumas espécies de 

macacos, aves, dentre outras- foram afetadas, apenas um 1% delas sobreviveu e algumas correm 

o risco de nunca se adaptarem ao novo ambiente a que foram expostas. E com essa alteração 

que a qualidade das águas sofreu, devido a liberação dos gases e aumento de algas, o que 

também tornou a água ácida- espécies piscícolas foram afetadas. Houve impacto em suas 

reproduções; algumas sumiram e outras ficaram retidas acima da barragem, afetando assim a 

migração dessas espécies que desciam em determinada época para se reproduzirem. Então a 

atividade pesqueira também acabou sendo afetada, consequentemente afetou a economia local 

e a subsistência de populações tradicionais, como os ribeirinhos e os indígenas, além de outras 

pessoas. São muitas as consequências negativas graças à UHE de Tucuruí, mais de 30 mil 

pessoas foram remanejadas por causa dessa construção, o município onde está situada a usina 

passou por um inchaço populacional, apesar de possuir pouca infraestrutura para tal, dentre 

outros. No caso de Belo Monte, apesar de ainda não funcionar em 100% de sua capacidade, já 

soma também muitos problemas, iniciadas a obras de construção da UHE, 40 mil pessoas 

migraram para o município de Altamira, causando um inchaço populacional num local onde 

não havia infraestrutura para receber tamanho contingente. Com esse aumento da população, 

aumentou também os índices de violência, em 2015 o município foi eleito o mais violento do 

Brasil, com o número de homicídios por habitante maior que o de cidades como Rio de Janeiro 

e São Paulo. As maiores vítimas desse aumento na violência, são as mulheres. Houve também 

crescimento da prostituição e tráfico de drogas. Para construir a barragem, a Norte Energia 

deveria investir em políticas para benefício da população, construir hospitais, escolas, investir 

em saneamento, dentre outros benefícios. Mas por não chegar a um acordo com a prefeitura 

local, um hospital que foi construído, até 2016 não estava funcionando, assim como escolas. A 

empresa instalou tubulações nas ruas do município, mas não estavam ligadas às casas e devido 

a isso, o esgoto produzido ficava represado pela barragem. A barragem causou também uma 

alteração no regime de secas e cheias do Rio Xingu, afetando desse modo a reprodução de 

algumas espécies, na parte em que o está secando, os peixes não conseguem subir para fazerem 

sua desova, portanto algumas espécies não são mais encontradas na região. Entre os anos de 

2015 e 2016, 16 toneladas de peixes morreram devido à essa alteração provocada pela 

construção da usina. E isso afeta diretamente a economia local e subsistência das populações 

tradicionais Considerações finais As construções das duas usinas configuraram-se num 

processo de inúmeras mudanças nas regiões em que estão localizadas. Ambas não são as únicas 
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existentes na Amazônia, mas ocupam um lugar de destaque quando se trata de transformações 

na configuração espacial. A justificava de progresso, de crescimento e desenvolvimento local, 

advindo com um empreendimento da magnitude das duas UHE, não se aplica a nenhum dos 

dois casos. Tucuruí foi cercada de erros que até hoje assombram quem vivem ao entorno, houve 

corrupção, mas não houve planos para minimizar os impactos causados que certamente seriam 

previsto se a obra passasse por um processo de licenciamento. Até hoje persiste a batalha 

judicial entre algumas das famílias afetadas pela usina e a ELETRONORTE. No caso de Belo 

Monte, deveria haver um aprendizado com o exemplo e erros do passado, para isso, 40 cientistas 

renomados no mundo inteiro fizeram uma análise do Estudo de Impacto Ambiental e do 

Relatório de Impacto ao Meio Ambiente da usina, ainda assim- foram ignorados e o IBAMA 

concedeu as licenças necessárias para a concretização da UHE. A usina ainda não está 100% 

concluída e mesmo assim já impactou, em alguns casos irreversivelmente, o meio ambiente e a 

população local. Não houve progresso em Altamira e nos demais locais que comportam a usina, 

o que há são escolas e hospitais- que foram construídos para compensar, fechados. Houve um 

crescimento da especulação imobiliária e uma das atividades extrativistas mais fortes da região, 

a pesca, foi grandemente afetada. Além disso, ficou evidente que os índios são donos de suas 

terras, aquelas demarcadas, até um novo projeto ser idealizado na Amazônia. Por isso, os 

direitos das populações tradicionais devem ser garantidos, seus direitos humanos culturais 

devem ser preservados. Referências LOUREIRO, V. R. A Amazônia no século XXI: novas 

formas de desenvolvimento. 33° Encontro Anual da ANPOCS. Minas Gerais, 2009. 
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RESISTENCIA QUILOMBOLA: 

Conflitos territoriais da comunidade de Mamuna, no município de Alcântara - Ma 

 

Leonardo Azevedo Serra¹ 

Karinne Cristhina Diniz Brito² 

 
Resumo 
Temos como objetivo analisar os conflitos gerados a partir dos projetos de expansão da Base de Lançamento de 
Alcântara (CLA), assim como debater as políticas públicas para o território quilombola de Mamuna. Em virtude 
dos fatos mencionados, tal estudo propõe discutir a realidade da comunidade na perspectiva de inseguranças devido 
a expansão territorial da aeronáutica. 
Palavras-chaves: Quilombo; Território; Mamuna. 
 

 

Introdução 

O município de Alcântara, desde 1755, tem passado por processos de inclusão e 

exclusão territorial, e por conta desses processos, grandes áreas antes ocupadas por fazendas de 

monocultura foram ocupadas por grupos de negros escravizados nos séculos XVIII e XIX. A 

exemplo da comunidade da Mamuna onde ocupantes das antigas fazendas que margeavam 

Alcântara, permaneceram nas terras e desenvolveram formas particulares de cultura e uso da 

natureza.  Uma ancestralidade definida pelo o Art. 2° do Decreto n° 4.887, de 20 de novembro 

de 2003:  

“Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste 
Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória 
histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de 
ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica 
sofrida”.  Brasil (2003). 

 

Em 1980, o Estado brasileiro decretou por utilidade pública uma parte do território 

de Alcântara, como argumento jurídico para o remanejamento de 270 famílias distribuídas 

sobre 21 povoados, com a finalidade da instalação do Centro de Lançamento de Alcântara. As 

comunidades remanescentes onde Mamuna está inserida passam novamente pela tentativa de 

expropriação em nome de um discurso desenvolvimentista, por outro lado as políticas públicas 

se mostram cada vez mais burocráticas.  

O que acorreu em Alcântara é um caso de indiferença do Estado brasileiro com o 
campesinato, uma vez que o município apresenta uma vasta diversificação étnica, 
onde esses remanescentes de quilombos habitam (COELHO, 2017). 
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Nesse contexto, podemos compreender a luta e a resistência do quilombo da 

Mamuna em assegurar a proteção de seu território frente as ameaças da expansão da base 

militar, que resiste a um sistema injusto e desigual. O conflito territorial entre o estado brasileiro 

e os quilombolas (povos remanescentes) da comunidade Mamuna-Alcantara, resultou no 

deslocamento compulsório de centenas de famílias, pela construção do CLA (Centro de 

Lançamento de Alcantara). 

 
Objetivo 

O presente estudo tem como objetivo expor e discutir o ponto de vista do quilombo 

Mamuna, frente as ameaças e inseguranças de seu território, e mostrar as facetas das políticas 

públicas da região tendo como base as observações da comunidade local sobre a expansão 

territorial da CLA.  

Procedimentos Metodológicos 

Na pesquisa do trabalho, buscamos o método do materialismo histórico, onde irá se 

tratar do modo de produção e da expansão do Centro de Lançamento de Alcântara, modificando 

todo o espaço geográfico da área, trazendo conflitos internos e externos da comunidade, as 

forças produtivas (o trabalho, seus instrumentos, as técnicas). E o método dialético, pois 

pensamos as diferenças   sociais e culturais no território de Mamuna. A comunidade Mamuna 

se encontra a 14,5 km de Alcântara, e apenas 7 km de distância da base de lançamento de 

Alcântara.  

As atividades de trabalho de campo como a visitação nos locais foram feitas no 

centro histórico de Alcântara para entender um contexto histórico do município e depois na 

comunidade Mamuna, que ocorreram nos dias, 11,12,13 de julho de 2019. Fomos recebidos 

pela liderança da comunidade, Maria José Lima, que representa sua comunidade nas questões 

políticas internas e externas. No local fizemos uma roda de conversa com outras lideranças e 

moradores para contar suas histórias sobre suas lutas e resistências na comunidade, e quais suas 

visões da expansão da base e quais os seus medos. 

  Foram feitas também perguntas a respeito do modo de vida e identidade territorial. 

Observamos aspectos referentes aos lugares de interesse e as territorialidades da comunidade. 

As conversas foram realizadas com lideranças locais: Maria José, por exemplo, nos contou a 

respeito dos lugares de reuniões que as lideranças fazem periodicamente para tratar assuntos de 
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interesse social e político dentro da comunidade, todavia, assuntos de como irão reunir o pessoal 

pra resistir a ameaças externas. O local é marcado com bastante vegetações, sobretudo, 

mangueiras e cajueiros, pois os mesmos construíram bancos embaixo dessas árvores para 

melhor se acomodar para as reuniões. A Igreja, que segundo Maria José, é uma das maneiras 

de reunir as pessoas, pois a comunidade é bastante religiosa. 

foram utilizadas as ferramentas de do Arcmap. 10.5 para a elaboração do mapa 

temático para localizar o município de Alcântara e a utilização do Google Earth Pro, para a 

obtenção da imagem de satélite da comunidade para abordar a área de estudo da comunidade. 

CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA – CLA 

Partindo do pressuposto dos processos de expropriação quilombola da região de 

Mamuna, tendo os principais atores os Ministérios da Aeronáutica e Ciência e Tecnologia, 

apoiados pela Casa Civil e do Gabinete de Segurança Institucional do Estado, no cenário de 

relações de indiferença entre o campesinato e o estado brasileiro uma vez que a cidade de 

Alcantara apresenta um território e características étnicas, após a insolvência econômica de 

grandes proprietários de terras,  ex-escravos, homens livres e pobres construíram um sistema 

de campesinato para subsistência que de modificam de acordo com suas particularidades 

étnicas, e caracterizam seu pertencimento étnico em categorias como: de terras de preto, terras 

de santo ou santíssimo (ALMEIDA, 2009; MOURA, 2007). 

Por esse modo singular de relação com a terra e a continua reprodução dela pelas 

gerações como herança cultural, tem levantado interesses nacionais e internacionais, em que 

mais uma vez, assistimos à retomada dos processos de desapropriação das comunidades 

quilombolas. Vivem com a incerteza do domínio sob seu território e ameaça da insegurança 

alimentar (PAULA ANDRADE; SOUZA FILHO, 2006), além de restrições dentro do próprio 

território.   

Isso se dá por conta de em 1980, com o argumento de utilidade pública, o Estado 

Brasileiro decretou a expropriação de 62 mil ha em Alcântara, como argumento jurídico para a 

instalação do CLA (COELHO, 2017). O que resultou no remanejamento de famílias de seus 

lugares de residência e trabalho a se adequarem em agrovilas , perdendo totalmente suas 

relações e características culturais com as terras e modo de vida, sob as imposições militares de 

parcelamento de terra deixando a mão do campesinato livre e passando a viver segregados em 

lotes parcelado por famílias e sob outros recursos básicos.  
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Uma das características marcantes do campesinato maranhense, sob tudo, 

alcantarense, é o uso comum (LINHARES, 1999; MOURÃO SÁ, 2007; PRADO, 2007; 

PAULA ANDRADE, 1990; SOUZA FILHO, 1998). É impossível a reprodução alimentar 

nessas áreas, pois apresentam solos inférteis (ALMEIDA, 1985) e vivem sob escassez de 

recursos naturais, pois cada família é responsável pela sua produção, essas condições revelam 

a inviabilidade autônoma nesses locais, 270 famílias de 21 povoados foram remanejados para 

7 agrovilas: Peru, Marudá ,Espera, Ponta Seca, Só Assim, Cajueiro e Peptal, remanejamento no 

qual foi dirigido pelo Ministro da Aeronáutica em 1986. 

Os principais atores defendem o projeto da Base como um grande salto técnico 

cientifico que significa um avanço ao progresso e desenvolvimento do País. O novo objetivo a 

construção do Centro Espacial de Alcantara – CLA de caráter civil, oposto ao CLA. Neste caso 

a área estabelecida para o novo empreendimento está localizada no litoral norte do município 

de Alcântara, que necessita de 5.700 ha a mais do que já possui, 8.700 ha (conforme mapa 1) , 

para construção de novos sítios, área atualmente ocupada por comunidades quilombolas, neste 

caso, a Comunidade Remanescente Quilombola Mamuna, com a justificativa que Alcantara é 

melhor região para o desenvolvimento do projeto.  

Mapa 1: Área de Identificação  
              Fonte: Google Earth Pro 
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CARACTERISTICAS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA MAMUNA 

As relações espaciais que se estabeleceram na comunidade de Mamuna está 

adicionado num cenário temporal de ação, a todo um projeto de colonização com forte 

investimento do estado na Região, desde a primeira construção da base e atualmente com a 

expansão. 

Mamuna, que os moradores conhecem como sítio: pois a comunidade está 

caracterizada e localizada na encosta de um arruamento e quintais que não tem limites político-

jurídicos estabelecidos oficialmente, sem registros sobre o número de habitantes atuais e do 

passado, características evidenciadas pelo (mapa 2). 

 

 
Mapa 2: localização da Comunidade Mamuna em Alcântara-Ma 
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Povoado de Mamuna localizado no município de Alcântara, caracterizado como 

vila de pescadores que se encontra dentro do território de interesse de expansão do centro de 

lançamento de Alcântara. Todavia, Alcântara que tem a maior concentração de comunidades 

quilombolas, chega a quase o total de municípios do estado do Maranhão, são no total de 204 

comunidades e apenas 3 são registradas. 

A luta desse povo também é caracterizada pela resistência para não se transformar 

em agrovilas, pois com a transformação vem a perca de toda uma identidade cultural e histórica 

construída ao longo do tempo, essas agrovilas foram impostas pelo governo devido a expansão 

do CLA. Quando houve os remanejamentos, essas famílias receberam casas de alvenarias, sem 

qualquer manutenção sobre a qualidade de vida, no que contribuiu para o agravante problema 

da superlotação tempos depois quando os filhos dos chefes vieram a se casar e as famílias 

crescerem. Conta os moradores de Mamuna na roda de conversa. (Figura 1) 

 

 
figura 1. roda de conversa com moradores da comunidade 

autor: Janderson Cardim 

       

Essa roda de conversa com os moradores, sobretudo, com os mais antigos da 

comunidade foram primordiais , pois foi a partir de suas próprias experiencias vividas e as suas 

impressões sobre os fenômenos que ocorreram e que estão ocorrendo, que conseguimos resgatar 

a memória e toda uma historicidade de um território que passa por luta direta afim de enriquecer 

produções voltadas para a ciência geográfica, e também divulgar as lutas desse povo para 

futuras políticas publicas voltada para o território. 
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Logo após o Sr. Joel Araújo apresentou seu roçado, onde cultiva macaxeira, melancia e 

outros alimentos para Consumo e comércio e para o comércio, além desse modo de cultivo, ele 

apresentou como é feito a farinha e explicou todo o processo desde a extração até o processo 

final. Além desses métodos para o resultado de nossa pesquisa, como está representado nas 

(figuras 2 e 3). além das práticas agrícolas, a pesca ocupa um lugar importante nesse modelo de 

economia, a comunidade de Mamuna sobrevive se várias práticas econômicas no que resulta 

em sua autonomia uma vez que esses mesmos grupos se apropriam do uso da terra. 

 
Figura 2. Sr. Joel explicando como           Figura 3. Plantação de macaxeira que futuramente é feita a  
é feita a plantação, cultivo e tipos de          autor: Janderson Cardim 
plantas 
autor: Janderson Cardim 

 
Contudo, o Sr. Joel fez uma critica e contou a nós do grupo de pesquisa, como os afeta; 

(...) “Uma dor, uma dor demais. No coração, na cabeça. Uma dor eu sair daqui, e 
deixar um lugar desse aqui que é um paraíso.” 
Paraíso esse que o Joel cita, é devido a grande abundancia de peixes e suas roças de 
subsistência, plantio de melancia, macaxeira etc. 
 

O mesmo também falou como seria o acesso a praia caso houvesse a futura expansão 

do CLA. 

(...) “acabou, quem vai saber pra onde vamos ser jogado, pra a gente conhecer “meno” 
uma maré, como a gente “tamo” “teno”. Nascido e criando “teno”, a gente vai para o 
trabalho, quando a gente chega do trabalho, eu chego, pego uma rede aqui e vou pegar 
um kg de peixe rápido e venho me mantendo com minha família. Aqui, eu conheço 
por ser nosso, é nosso... uma coisa que você tem, que é seu em mão, e eu chegar pra 
comprar você vai vender se quiser. Meu pouco de conhecimento, que você não é 
obrigado a me vender aquilo que é seu, as autoridades tem que ver isso. Então, a gente 
tem que lutar por esse tipo de coisa.”  Conclui Sr. Joel. 
 

Feitas essas perguntas , fomos convidados para conhecer as praias no qual a maioria 

do povoado tira seus sustentos, vivendo da pesca que serve tanto para o próprio consumo e para 
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a venda na comunidade e até mesmo para o centro de Alcântara, levando uma para uma escala 

maior, os mesmo também comercializa para a capital do Maranhão, São Luís.  Local que o Sr. 

Joel fala, que o cenário pode mudar, pois com a possível expansão, eles irão ficar impedidos de 

transitar naquele território sem poder pescar e assim irá afetar toda a vida daquela comunidade. 

(figura 4)  

 
figura 4. praia de Mamuna, onde a comunidade faz atividades como, pesca.   

Se houver uma possível expansão do CLA, os mesmos serão impedidos de transitar. 
Autor: Janderson Cardim 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há gerações que vem ocorrendo as lutas e resistências dos moradores de Mamuna 

pelo uso e controle de seu território, estão as quebradeiras de coco, pescadores, os 

remanescentes de quilombo, ribeirinhos entre outros, cuja pessoas vêm sido hostilizadas em 

todo o território nacional. Caracterizadas pela grande violência de grupos dominantes que 

cercam e travam confrontos com as comunidades tradicionais, que com consequência aumenta 

o índice de conflitos no campo. Seja ela conflito de donos de terra e até o próprio governo que 

é o caso de Mamuna. 

O Maranhão é um grande exemplo de representatividade de luta e resistência de 

várias comunidades tradicionais, justamente por essa população querer desenvolver as 

atividades em suas terras que foram herdadas. Neste contexto está inserida a Mamuna, 

comunidade remanescente de quilombo onde luta há mais de 30 anos para o uso e direitos e 

também a manutenção de territorialidades, para continuarem produzindo seus cultivos de 

subsistência. 
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Em virtude das conversas e relatos, constatou-se que a comunidade enfrenta um 

eminente problema por parte do poder público, com a expansão do CLA que está previsto para 

ser aprovado no senado brasileiro. Esses problemas que irá gerar grandes impactos 

socioambiental, com o remanejamento de famílias para novas agrovilas, que segundo foi 

relatado, famílias que foram realocadas para essas agrovilas na década de 80, não receberam 

auxilio, onde a situação de saneamento básico era precária. 

O Estado com uma visão capitalista que se omite em relação a população, favorece 

os impactos em suas relações com espaço, com uma conversa que, com a expansão da Base irá 

crescer a economia local, com a chegada de investimentos, infraestrutura, renda e emprego, 

porém, os moradores veem a história se repetir quando aconteceu o mesmo na década de 80.  

Em meio às incertezas e dúvidas que está por vim, em conversa com os mesmos, 

onde dizem “não somos contra o desenvolvimento, mas não aceitam a ampliação e um novo 

deslocamento de famílias.” Pois a maioria dessa população vive da agricultura, da pesca, do seu 

território, e entende que uma aprovável saída da região costeira, seria ruim para todos, 

provocando um grande aumento de migração para a capital, levando-as a morar nas regiões da 

grande periferia urbana. 
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SOCIOBIODIVERSIDADE NA PERSPECTIVA DOS POVOS TRADICIONAIS DO 

CERRADO 
Dr. Ricardo da Silva Costa1. 
Dr. Rosselvelt José Santos2. 

 
  

 
Resumo 
O texto tem como origem o projeto financiado pela CAPES, “DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 
SOCIOBIODIVERSIDADE: perspectivas para o mundo do Cerrado”. Sendo que o tema central de ambos é a 
sociobiodiversidade. Na elaboração do texto, utilizamos os recursos do Laboratório de Geografia Cultural 
(LAGECULT), principalmente, banco de dados estatísticos e imagens e som, além de teses, mapas e artigos. O 
LAGECULT realiza um trabalho de registro fílmico dos modos de vida tradicionais do Cerrado e está localizado 
no Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. O estudo apresenta como recorte temporal de 
três décadas, iniciando-se na década de 1980 e estendendo-se até 2010. Como área de estudo, elencamos os 
municípios de Aruanã GO, Buritizeiro MG e Jaú do Tocantins TO ambos os municípios abrigam comunidades de 
povos tradicionais do Cerrado. Os grupos sociais cerradeiros são detentores de diversificado conhecimento desse 
bioma, indicando a urgente necessidade de serem valorizadas nas questões que envolvem o manejo e a preservação 
da sociobiodiversidade do Cerrado. 
Palavras Chave: Território. Sociobiodiversidade. Povos tradicionais. Cerrado. 
 
Resumen 
El texto se origina en el proyecto financiado por CAPES, "DESARROLLO TERRITORIAL Y 
SOCIOBIODIVERSIDAD: perspectivas para el mundo del Cerrado". El tema central de ambos es la 
sociobiodiversidad. En la elaboración del texto, utilizamos los recursos del Laboratorio de Geografía Cultural 
(LAGECULT), principalmente, bases de datos estadísticos e imágenes y sonido, así como tesis, mapas y artículos. 
LAGECULT realiza una grabación cinematográfica de las formas de vida tradicionales de Cerrado y se encuentra 
en el Instituto de Geografía de la Universidad Federal de Uberlândia. El estudio presenta un marco temporal de 
tres décadas, que comienza en la década de 1980 y se extiende hasta 2010. Como área de estudio, enumeramos los 
municipios de Aruanã GO, Buritizeiro MG y Jaú do Tocantins A ambos municipios albergan comunidades de 
pueblos Cerrado Los grupos sociales cercanos son titulares de un conocimiento diversificado de este bioma, lo que 
indica la urgente necesidad de ser valorado en los temas que involucran el manejo y la preservación de la 
sociobiodiversidad del Cerrado. 
Palabras clave: Territorio. Sociobiodiversidad. Pueblos tradicionales. Cerrado. 
 
 

Introdução 
 
O presente texto tem como origem as proposições do projeto financiado pela CAPES, 

“DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E SOCIOBIODIVERSIDADE: perspectivas para o 

mundo do Cerrado”. O tema central de ambos é a sociobiodiversidade.  Á analise da 
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sociobiodiversidade no contexto dos povos tradicionais é de grande valia para pensarmos a 

relevância dos saberes e fazeres dos povos tradicionais na preservação do bioma Cerrado.  

O Cerrado tem sido abordado nos estudos vinculados ao Laboratório de Geografia 

Cultural (LAGECULT). Nele tivemos acesso a um vasto material icnográfico, teses e bancos 

de dados estatísticos, imagens e som. Esse material subsidiou a escrita desse texto.   

Para discutirmos alguns conteúdos socioculturais dos povos do Cerrado estabelecemos 

um recorte temporal que se inicia na década de 1980 e se estende até 2010. Nesse período 

ocorreram vários eventos sociais impactantes para a sociobiodiversidade do Cerrado. Nos 

estados do Tocantins, Minas Gerais e Goiás registram-se a “expansão” da agropecuária, bem 

como a demarcação/titulação das áreas que abrigam os povos tradicionais.  

Com o desenvolvimento da pesquisa, a partir do vivido daqueles povos, priorizamos as 

comunidades extrativistas das RESEX (Reservas Extrativistas), uma tribo indígena e um grupo 

de quilombolas, ambos tradicionais do Bioma Cerrado. Cada grupo humano desenvolveu seus 

modos de vida em um dos três Estados. Os povos tradicionais, nas RESEX encontram-se em 

Minas Gerais, a tribo indígena no estado Goiano e o Quilombo no território Tocantinense.  

Em seus territórios analisamos as áreas degradadas em três décadas e as suas formas de 

(re)existências e permanência territorial.  Em seus domínios, as comunidades cerradeiras 

estudadas apresentam amplo conhecimento do Bioma Cerrado. A valorização dos seus saberes, 

fazeres e incorporação em políticas públicas podem contribuir para o manejo e a preservação 

da sociobiodiversidade do Bioma.  

Conceitualmente a biodiversidade é a variedade de seres vivos de todas as origens, 

envolvendo ainda a diversidade dentro/entre espécies e de ecossistema. A partir dessas 

considerações, analisamos a sociobiodiversidade considerando as práticas socioculturais e as 

consequências que a possível diminuição/falta de políticas públicas poderá provocar, nas 

comunidades, onde o agronegócio já consolidou como lógica dominante. 

 As questões relacionadas as problemáticas ambientais requerem analises rigorosas para 

compreendermos os destinos das populações tradicionais e os seus conteúdos relacionados a 

sociobiodiversidade nas áreas de Cerrado. Com relação aos modos de vida dos povos 

tradicionais ponderamos sobre os efeitos das imposições sociais e de como diferentes sujeitos 

sociais concebem o território efetivamente usado.  

Sociobiodiversidade e os povos tradicionais do Cerrado 
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A área de estudo abrange povos tradicionais historicamente territorializados  no Bioma 

Cerrado3. Como podemos observar no mapa 01, os indígenas, tribo Karajá, vivem em área 

demarcada no município de Aruanã, estado de Goiás. Em Buritizeiro-MG vivem os extrativistas 

da (RESEX) Buritizeiros. Os quilombolas do Rio das Almas ocupam área no município de Jaú 

do Tocantins - TO.  

Mapa 01 – Localização da área de estudo.  
 

 

 
3 De acordo com o MMA (sd/sp) o Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área de 
2.036.448 km2, cerca de 22% do território nacional. A sua área contínua incide sobre os estados de Goiás, 
Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo 
e Distrito Federal, além dos encraves no Amapá, Roraima e Amazonas. Neste espaço territorial encontram-se as 
nascentes das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul (Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata), 
o que resulta em um elevado potencial aquífero e favorece a sua biodiversidade [...] Além dos aspectos ambientais, 
o Cerrado tem grande importância social. Muitas populações sobrevivem de seus recursos naturais, incluindo 
etnias indígenas, quilombolas, geraizeiros, ribeirinhos, babaçueiras, vazanteiros e comunidades quilombolas que, 
juntas, fazem parte do patrimônio histórico e cultural brasileiro, e detêm um conhecimento tradicional de sua 
biodiversidade. 
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De acordo com o Decreto nº 6.040 de fevereiro de 2007, que programa a Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos Tradicionais, no art. 3º define-se: 

Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se 
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos pela tradição. (BRASIL, 2007). 

 

O município de Aruanã - GO, possuí área territorial de 3.050,00 Km², o que equivale á 

305.000,00 hectares, destes segundo IBGE SIDRA (2018) 4.535,00 são ocupados por lavouras 

temporárias (soja, sorgo e milho). Vale ressaltar que em apenas um ano (2017/2018) a 

quantidade de áreas cultivadas com aqueles grãos praticamente dobrou. Apesar da quantidade 

de lavouras, Aruanã – GO apresenta como sua base econômica principal a pecuária.  

Com a reprodução ampliada do agronegócio e também a prática do turismo vinculado a 

pesca, consideramos que as tensões de várias ordens se alargam na tribo indígena dos Karajás.  

No território a produção dos meios de vida deriva da pesca, do cultivo de alguns alimentos e da 

confecção de artesanato. 

Enfrentado a crescente pressão gerada pela disputa dos agropecuaristas e do turismo em 

seus territórios tradicionais os Karajás tendem a reagir. Segundo Silva e Lima (2017): 

Neste sentido, com suas terras pressionadas por atividades econômicas vinculadas à 
pecuária e ao turismo, os Karajá procuram fortalecer sua cultura diante de inúmeras 
pressões externas exercidas pela própria situação de contato interétnico. A 
ressignificação da cultura parece ser um traço que evidência estratégias desse povo 
para afirmarem sua etnicidade negociando com a sociedade envolvente elementos 
culturais e objetos tecnológicos que vão sendo utilizados nos próprios termos dos 
indígenas de acordo com seus interesses (SILVA; LIMA, 2017, p. 159). 

 

Contudo, em uma perspectiva de aclaramento das ameaças que tendem a se efetivar no 

território indígena, Chaveiro (2017) considera que: 

Os espaços-tempos das diferentes etnias indígenas do Brasil contrastam com as 
temporalidades avassaladoras do capital que se implantou no Cerrado goiano. O 
aclaramento teórico pode ser: três componentes efetivos da vida sofrem solavancos, o 
corpo, a terra e a cultura. Esses ingredientes alteram os modos pelos quais os povos 
indígenas representam a vida, a sua vida, as suas divindades, as suas espiritualidades. 
(CHAVEIRO, 2017, p. 48) 

 

Refletindo sobre as duas considerações compreendemos que apesar de todas as 

dificuldades encontradas pelo Karajás, eles movimentam as suas territorialidades, calçados em 
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suas tradições, costumes e habilidades. Compreendemos também que é a partir das suas 

características relacionadas a sociobiodiversidade que ocorre o fortalecimento do território. 

Em Buritizeiro – MG, os povos tradicionais estão reivindicando/lutando pelo 

reconhecimento da sua sociobiodiversidade em uma RESEX. A implantação da reserva 

extrativista está acontecendo sob a tutela do Governo Federal. As ações do Estado foram de 

vistoriar as áreas demarcadas. A partir do trabalho de inspeção o processo de reconhecimento 

estacionou, sob a alegação de “falta” de verbas. 

A demora do estado em agir, atendendo as demandas locais, coloca os coletores de frutos 

do Cerrado em situação de incerteza, gerando enormes dificuldades para as suas práticas 

extrativistas. Sem garantias institucionais, principalmente jurídicas, as comunidades perdem a 

sua capacidade de atuarem no processo de geração de trabalho e renda.  

Nas comunidades extrativistas identificamos vários produtos. Selecionamos aqueles que 

já conquistaram consumidores locais e regionais. Para os coletores dos frutos do Cerrado os 

que fazem mais “sucesso” são os doces de coco de bacuri, de buriti e as geleias de mamacadela 

e araticun. 

Com as indefinições no processo de demarcação da RESEX, observamos o aumento do 

desmatamento, nas áreas onde seria implantada a reserva.  Com a retirada da vegetação nativa 

os frutos do Cerrado ficam cada vez mais raros, comprometendo o modo de vida dos coletores. 

De acordo com Inácio e Santos (2018) 

A sociobiodiversidade no interior das RESEX parece ser um compromisso dos povos 
tradicionais que vivem nesses locais. A permanência dessas populações nas UCs 
aponta para o uso do território de forma sustentável, pois, os recursos naturais são 
explorados e conservados concomitantemente (INÁCIO; SANTOS, 2018, p.3). 

 

A implantação da RESEX é um projeto de vida construído pelos extrativistas, vinculado 

a sua existência a qual comparece no vivido profundamente vinculado a manutenção do Cerrado 

em pé. Os povos tradicionais desenvolveram suas tradições a partir da coleta de parte dos frutos 

do Cerrada. No período em que os frutos são abundantes a coleta chega á ocupar 70 % do tempo 

das famílias extrativistas.  Como a não conseguem coletar e transformar todos os frutos, o 

restante fica para a germinação e para alimentação dos animais. 

No estado do Tocantins, município de Jaú do Tocantins os remanescentes Quilombolas 

da comunidade Rio das Almas receberam a sua certificação da Fundação Cultural Palmares 
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(FCP) no ano de 2010.  No entanto a comunidade ainda não ganhou o título do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

De acordo com o Decreto Nº 4.887 de 20 de novembro de 2003: 

Art. 2º Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins 
deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com 
trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção 
de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida 
(BRASIL, 2003). 
 

 De acordo com o decreto, são remanescentes das comunidades dos quilombos os grupos 

étnico-raciais, segundo critérios de auto atribuição.  O primeiro passo é a comunidade 

reconhecer-se como tal, com trajetória histórica própria e com relações específicas com o 

território. No andamento do processo as comunidades quilombolas tem que possuir associações 

para dar início ao processo de certificação. 

Além das associações fornecerem o subsídio para solicitarem o processo de certificação, 

elas são responsáveis também pela manutenção dos meios de vida da comunidade. As pessoas 

a partir das associações buscam em órgãos públicos sementes, maquinários para poderem 

cultivar, ou dar manutenção nas áreas. 

A comunidade quilombola está localizada no Bioma Cerrado. No território destaca-se o 

Rio das Almas e o Rio das Alminhas. Os corpos d´água são importantes para a produção dos 

meios de vida. Neles os quilombolas praticam a pesca artesanal. O uso que a comunidade 

estabelece da natureza segue um conjunto de práticas sociais regidos pelo cuidado com a 

preservação das águas e vegetação.  

A partir da paisagem observa-se que as poucas áreas que restaram sobre a guarda dos 

quilombolas encontram-se melhor preservadas do que as áreas vizinhas perdidas para os 

fazendeiros, em geral transformadas em pastagem e lavouras. 

De maneira geral os povos tradicionais do Cerrado preocupam-se com a preservação 

desenvolvendo projetos de vida intimamente associados a defesa do Cerrado em pé. Eles são 

definitivamente contrários a lógica do agronegócio e dos pecuaristas. Para os povos tradicionais 

do Bioma: “Cerrado de pé é vida, deitado é tristeza4”. O Cerrado não é apenas o meio de vida 

dessas populações ele encontra-se entrelaçado, imbricado as temporalidades das suas lógicas 

sociais.  

 
4 Fala do Coletor residente na RESEX Buritizeiro, 2019. 
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Essas lógicas sociais prevalecem, comparecem nas invenções de tradições. Assim, 

continuar vivendo, mesmo com os empecilhos causados com o aumento/avanço do agronegócio 

sobre seus territórios deverá ser pensando como um projeto das famílias. 

 
Considerações Finais 
 

Procuramos apresentar alguns fatores associado-ligados a sociobiodiversidade do 

Bioma Cerrado. Identificamos que ocorre uma profunda transformação dos elementos 

identitários da vida cotidiana desses povos tradicionais. São mutações que fazem com que os 

povos tradicionais manifestem as tensões vivenciadas nos lugares, ocorrendo certos 

estranhamentos na relação com o território.  

Em síntese a preocupação dos povos tradicionais é manifestada em relação ao 

desrespeito que setores da sociedade proporcionam para com os povos tradicionais, com a vida 

no/do lugar. Em alguns lugares observamos que o uso dos agrotóxicos não respeita os limites 

territoriais ocupados pelos extrativistas, com isso ele chega até as comunidades, prejudicando 

a saúde e os seus cultivos. Nessa situação, os povos tradicionais compreendem que não há 

consideração aos seus jeitos de viver, as suas territorialidades.  

Constatamos que o avanço do agronegócio, materializado nas paisagens das grandes 

lavouras e nas pastagens envolvendo a pecuária, no Cerrado, não produziu apenas grandes 

safras, mas tensões que envolvem pessoas que vivem e dependem dos recursos naturais do 

Cerrado. No nosso estudo a coleta é fundamental para os Povos das RESEX, os rios são vitais 

para os Povos indígenas e quilombolas. Continuar com seus modos de vida é uma condição 

para que o Cerrado seja mantido vivo e em pé. 

Compreendemos que o estudo da sociobiodiversidade entranhada nos povos tradicionais 

é de extrema valia para a existência e permanência das comunidades que vivem no/do Cerrado. 

Esses grupos humanos a partir de suas práticas sociais fazem comparecer saberes e fazeres 

específicos relacionados ao Bioma. Sua continuidade representa potencialidades que podem se 

efetivar como possibilidade de uso e preservação dos recursos do Cerrado. 
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A FESTA COMO EXPRESSÃO TERRITORIAL DE UMA COMUNIDADE 

Conflitos e resistências na Foz do Rio Doce 
 

Vítor Mendes Goulart1 
 
 
 
Introdução 

 

Este trabalho é fruto de uma pesquisa de mestrado que vem sendo desenvolvida no 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo. Nosso 

tema se concentra nos estudos sobre o papel das festas tradicionais na r-existência de uma 

comunidade de pescadores na Foz do Rio Doce.  

Partimos da ideia de que o mundo se organiza segundo uma racionalidade que tem por 

objetivo uma invasão de todos os aspectos da vida social com a finalidade de torna-la rentável 

e lucrativa (LEFEBVRE, 1991; DARDOT; LAVAL, 2017). Entendemos esse processo como 

fruto de longos anos de desenvolvimento de uma lógica que tem como finalidade a acumulação 

do capital. Expandida para todo o globo, a subordinação da vida ganha força nos mais variados 

territórios. 

A vila de Regência Augusta em Linhares-ES é um território perturbado por essa lógica, 

de maneira mais incisiva, desde pelo menos a década de 1980, com a chegada da PETROBRAS 

e do IBAMA, mas na década de 1960 já era visada para receber grandes empreendimentos 

portuários para o escoamento de minério de ferro e carvão, como nos indica a Revista Brasileira 

de Geografia (1961). Em novembro de 2015 a barragem do Fundão da mineradora SAMARCO 

em Mariana-MG se rompeu deixando um rastro de destruição ao longo de mais de 500 km da 

bacia do Rio Doce. Regência foi a última vila a ser impactada antes da “onda de rejeitos” chegar 

ao Oceano. 

Junto a essas situações catastróficas, soma-se o avanço de igrejas neopentecostais que 

tem o efeito de desagregação cultural e a tentativa de apagamento das memórias coletivas 

ligadas à modos tradicionais de sustentação da vida. Percebemos muito claramente que essa 

investida acaba por estar lado-a-lado com a lógica predatória da acumulação do capital, 

 
1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
E-mail: mgoulartvitor@gmail.com 
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principalmente no que diz respeito a inserção de comunidades tradicionais à modos de vida da 

chamada sociedade moderna. 

Com uma rica tradição cabocla que se manifesta sobretudo a partir das festas do congo 

e dos saberes tradicionais relacionados à alimentação, um grupo, que hoje se encontra reduzido, 

mantém firme a cultura local e demonstra força frente as perturbações diversas. 

Dessa forma, as festas, tema central desse trabalho, se mostram como resistências 

criativas em um claro movimento de territorialização contra as investidas predatórias. Apesar 

do número reduzido de participantes, elas não deixam de acontecer. Elas se reinventam, se 

ressignificam, estão em movimento e se mostram como alimentos (sustentos) da vida comum.   

Sendo assim, para encaminhar a pesquisa traçamos os seguintes objetivos: 

• Realizar um aprofundamento bibliográfico sobre os conceitos de Festa, Cultura e Território, 

priorizando autores da geografia, sociologia e antropologia; 

• Investigar os impactos sofridos ao longo dos anos nas festas tradicionais da vila, destacando, 

sobretudo impactos provenientes de agentes externos e suas consequências na Festa do Caboclo 

Bernardo e na Festa de São Benedito; 

• Identificar o caráter comum das festas proporcionado principalmente pela alimentação e a fé 

religiosa; 

• Verificar de que maneira se organizam os festejos e quais agentes estão em disputa pelo 

controle dos eventos festivos. 

A partir dos objetivos mencionados, nossa metodologia se baseia nos seguintes pontos: 

• Revisão bibliográfica; 

• Pesquisa documental; 

• Trabalhos de campo; 

• Entrevistas; 

• Fotografias. 

Antes de avançarmos em nossa discussão sobre o território em questão, cabe destacar 

alguns pontos que guiam a nossa análise. Nossa intenção é a princípio, esclarecer o caminho 

conceitual que temos trilhado no que se refere ao tema central de nossa pesquisa. Em seguida, 

traremos uma breve contextualização do território que nos propomos apresentar e dois eventos 

festivos.  
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A Festa como um alimento 
 

A abordagem que gostaríamos de colocar como perspectiva do nosso trabalho, entende 

a festa como um alimento da vida comum, um sustento da vida social. Essa ótica de análise 

vem, sobretudo, da experiência que tivemos em trabalhos de campo na comunidade de Regência 

Augusta-ES e a partir dos elementos provenientes de abordagens e perspectivas clássicas, 

destacadas sobretudo por Rita Amaral (2001), Jean Duvignaud (1983), Henri Lefebvre (1991), 

Guy di Méo (2014) e Paul Claval (2014). 

Se expandirmos a concepção do que normalmente é concebido como o ato de alimentar, 

podemos pensar em um alargamento dessa ideia ao entendermos que os corpos individuais ou 

sociais não se alimentam unicamente de nutrientes presentes nos grãos, vegetais, carnes etc. As 

festas alimentam as pessoas, não unicamente com as comidas e bebidas essenciais de uma 

cerimônia festiva, mas também com os encontros, afetos, danças, simbolismos, em suma, a vida 

compartilhada de forma intensa. 

Entendemos que as próprias comidas são um primeiro ponto dessa alimentação, não só 

pelo seu caráter fisiológico, mas pela socialização e pelas trocas que ocorrem a partir dela. Uma 

mesa repleta de comidas é um convite a interação: as pessoas se aglomeram, experimentam, 

comentam com quem está ao lado sobre esse ou aquele prato, perguntam quem preparou, como 

preparou, pedem a receita, socializam saberes. Nesse processo, a conversa se desenvolve, os 

gostos e as histórias são coletivizados e as pessoas alimentam seus corpos.  

O prazer e a alegria de estar juntos, proporcionados pelo espaço-tempo festivo, são 

outros elementos que consideramos alimentos essenciais da vida humana. Nesse sentido, 

concordamos com Nietzsche: 

Em geral, a sensação de prazer com base nas relações humanas torna o homem 
melhor; a alegria comum, o prazer desfrutado em conjunto a aumenta, dá 
segurança ao indivíduo, torna-o mais afável, dissolve a desconfiança e a inveja: 
pois ele se sente bem e vê que o mesmo sucede ao outro. As manifestações de 
prazer semelhantes despertam a fantasia da empatia, o sentimento de ser igual: 
o mesmo fazem os sofrimentos comuns, as mesmas tormentas, os mesmos 
perigos e inimigos. Com base nisso se constrói depois a mais antiga aliança: 
cujo sentido é defender-se e eliminar conjuntamente um desprazer ameaçador, 
em proveito de cada indivíduo. E assim o instinto social nasce do prazer 
(NIETZSCHE, 2019 [1878]).  

 

Os encontros, as alegrias compartilhadas, geram estados de euforia que funcionam como 

espécies de esvaziamentos e preenchimentos corpóreos: o alívio do peso cotidiano, a saída da 
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rotina, os excessos, tendem a amenizar as tensões do dia-a-dia. Os corpos relaxam, ao mesmo 

tempo que ficam saciados. 

Em festas religiosas, essas relações se expressam através de muitos fatores. A 

alimentação a partir da fé, do pertencimento a uma comunidade, estados de êxtase e transe, são 

exemplos. Para alguns grupos, a manutenção e continuidade dessas festas representam caráter 

de resistência frente a racionalidade hegemônica. Manter suas tradições, sua cultura e sua fé 

podem não ser algo muito fácil no mundo que vivemos.  

O alimento que esses eventos proporcionam, dizem respeito ao sustento da vida comum, 

aqueles meandros que a correnteza do capital e de sua racionalidade não conseguem submeter 

completamente. Mesmo com o processo mercantil absorvendo essa inerência da vida, ele não 

consegue ter um controle e cooptação total daqueles que de fato dão vida, significado e 

movimento a Festa.    

Finalizando esse tópico, entendemos que a Festa “(...) repousa sempre sobre a 

necessidade vital para os homens de se reunir, de se reagrupar para produzir, compartilhar e 

sobreviver” (DI MÉO, 2014, p. 231. Grifo nosso). 

As festas que guiam nossa análise são as festas produzidas por ações comuns, que 

remontam a tradições culturais específicas de um território, mas também que partilham 

símbolos com outras manifestações da cultura popular. A Festa do Congo demonstra claramente 

o encontro/choque/intercâmbio de culturas, característico do processo colonial brasileiro. A fé 

católica se mistura com tambores e ganzás e produzem uma manifestação única da cultura 

popular. 

 

A vila de Regência Augusta-ES 
 

A vila de Regência Augusta se localiza na emblemática foz do Rio Doce, na costa 

sudeste do Brasil. Conhecido pela violência que marca o encontro do rio com o Oceano, o lugar 

já foi palco de diversos acidentes com embarcações desde o período colonial. A temida 

embocadura do Doce é descrita por muitos que lá estiveram, como uma das mais perigosas do 

Brasil, as mudanças no regime fluvial fazem com que surjam bancos de areia em constante 

deslocamento, responsáveis por armadilhas fatais para muitos que se aventuraram navegá-la. 

O barão Maximiliano von Speidel descreveu sua própria experiência na barra do Rio 

Doce quando esteve em visita no ano de 1888: 
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Da parte brasileira, não se admite de bom grado o perigo dessa barra. Mas as 
nossas experiências pessoais nos convenceram de que os relatórios não 
brasileiros sobre esses perigos estão muito bem justificados. O nosso pequeno 
navio a vapor teve que forçar a passagem através de uma ressaca agitada, da 
altura de uma casa. Ele rolava, balançava, gemia e emitia todo tipo de ruídos 
indescritíveis. Ora a proa se levantava bem alto, ora uma das rodas girava sobre 
nossas cabeças no ar, ora pensávamos que a quilha se soltaria por falta de água 
no meio de todas essas ondas, no momento seguinte pensávamos que 
soçobraríamos, de tanto que o navio se virava para os lados, e por fim tínhamos 
a impressão de que essa frágil coisa se despedaçaria de tanto ser jogada para 
todos os lados. Na fúria selvagem dos elementos agitados, a voz tonitruante do 
capitão, na maioria das vezes, nem era ouvida. Como doidos, os marinheiros 
corriam para ajudar onde era mais necessário, e um deles, jogado no chão, 
gemeu alto, dizendo que a saída hoje estava muito ruim. Estávamos sentados 
no convés e nos segurávamos com todas as forças para não cairmos para fora 
do navio. Isso tudo levou alguns temerosos minutos, durante os quais a escuma 
nos envolvia, respingando alto para cima. Depois disso, o pequeno e corajoso 
navio superou a luta para atravessar a barra e navegou orgulhoso por sobre o 
mar calmo, consciente de sua vitória.  
O que acabamos de vivenciar foi a saudação de despedida do rio Doce 
(BAVIERA, 2013, p. 128). 

 

Um ano antes da visita de Maximiliano, ocorreu o naufrágio do “Imperial Marinheiro”, 

navio de guerra da marinha imperial que estava passando pelo local, a pedido da França, para 

mapear as áreas de risco à navegação na região dos Abrolhos. Bahiense (1948) escreveu: 

Ao raiar da madrugada do dia da Independência, nesse grande 7 de setembro 
de 1887 (...) exatamente à uma hora e quarenta minutos, navegando o “Imperial 
Marinheiro” no rumo NNE, com a velocidade de 11 milhas horárias e estando 
de quarto o Segundo-Tenente Alfredo de Azevedo Alves, aproxima-se 
demasiadamente da costa e, apenas a 120 metros da mesma, afirmam uns, ou 
a distância bem superior, dizem outros, choca-se contra o pontal sul da barra 
do Rio Doce, depois de passar o lugarejo Comboios, verificando-se o desastre 
a duas milhas da desembocadura do grande rio, em Regência (BAHIENSE, 
1948, p. 39). 

 

Esse episódio fez com que Regência ganhasse notoriedade nacional pela atitude heroica 

de um habitante local: Bernardo José dos Santos, o Caboclo Bernardo, que salvou 128 vidas 

que estavam a bordo do navio naufragado. O ato que fez com que Bernardo virasse um mito e 

um símbolo da cultura local, seu feito histórico é lembrado até hoje por ocasião da Festa do 

Caboclo Bernardo, que será tratada em um tópico específico desse artigo. 

Como podemos observar nos relatos haviam motivos de sobra para que os viajantes e 

colonizadores temessem atravessar a barra do Rio Doce, mas esses ainda não eram os únicos. 

A presença dos índios Botocudos que habitavam as margens, gerava medo nos colonizadores. 

Não por acaso, haviam quartéis em toda a região com objetivo de proteger viajantes e oficiais 

do império, além de servirem ao projeto de colonização do território e da caça aos indígenas. A 
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história desses quartéis remonta a um projeto de colonização empreendido pelo governador da 

capitania à época. 

Nota-se que durante todo o século dezenove a política de caça e extermínio dos 

indígenas botocudos foi um empreendimento dos governos das capitanias, como nos mostra 

Reis (2003). No início do século XX, essa população praticamente não existia mais, a não ser 

algumas comunidades e grupos remanescentes. Apesar das perseguições e do extermínio, é 

perceptível os traços que podemos encontrar na vila de Regência, dizendo respeito, sobretudo 

aos hábitos alimentares e as formas tradicionais de manutenção do território. Nesse sentido o 

“Relatório de Identificação do Território Tradicional Ribeirinho da Foz do Rio Doce” 

produzido pelo OCCA (2014) é essencial para compreendermos as lacunas deixadas pela 

“história oficial”.  

Além dos remanescentes indígenas, o projeto colonial fez com que a vila também fosse 

habitada por negros provenientes de outras regiões do Espírito Santo e por europeus que ali se 

instalavam para colonizar o lugar. Esse entrelaçamento de culturas faz com que surja, em 

Regência, a figura do caboclo, como se autoidentificam uma boa parte dos nativos. Essa 

autodefinição diz respeito a um modo de ser, uma moral, uma forma de enxergar o mundo, 

muito provavelmente advinda do feito heroico do Caboclo Bernardo, como nos mostra Valim 

(2008). As características que compõe a figura do caboclo são as mesmas atribuídas a Bernardo 

“(...) a bravura, a força física, a coragem e a intrepidez como as qualidades que o herói possuía, 

que permitiram-no administrar os infortúnios marítimos durante o naufrágio do Navio Imperial” 

(VALIM, 2008, p. 83). 

Em conversas com nativos, algumas outras características do caboclo aparecem: “o 

caboclo é quieto, no canto dele, não gosta de confusão”, “quando tem briga por aqui, pode 

saber, não é de filhos de Regência”, nos relata uma senhora.  A forma calma e acolhedora do 

povo de Regência também é algo que salta aos olhos: boa receptividade com os turistas, 

pesquisadores etc. Não é difícil ser chamado para almoçar na casa de alguém que você conheceu 

a pouco.   

Essas características marcantes, o jeito pacato, calmo, receptivo do caboclo, esconde um 

território em permanentes disputas. Desde pelo menos o século XVIII o olhar do colonizador 

está voltado para aquele território com a intenção de exploração dos recursos naturais 

fundamentado em uma racionalidade capitalista hegemônica, que em um primeiro momento 
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buscava a exploração de riquezas naturais como madeira de lei e possíveis metais preciosos. A 

partir da segunda metade do século XX, a racionalidade predatória se volta para outra frente de 

exploração: os grandes projetos desenvolvimentistas, baseados em grandes indústrias e 

complexos portuários, como assinalado anteriormente. 

Na década de 1980 é instalado o complexo petrolífero da Petróleo Brasil S.A. -

PETROBRAS, com a unidade de produção de Lagoa Parda em Regência (VALIM, 2008; 

OCCA, 2014). Junto com o complexo industrial se instala também o Projeto Tartaruga Marinha 

(TAMAR) e o IBAMA passa atuar na área, segundo alguns relatos locais, com poder de polícia. 

Esse último é de grande importância para nossa análise, pois representa um momento de “corte” 

na história cultural da vila, como nos relatou algumas senhoras com quem tivemos a 

oportunidade de conversar e entrevistar.  

 Antes da chegada do IBAMA, a vila era praticamente autossuficiente: produzia-se de 

tudo e mantinha relações comerciais com lugares próximos para suprir algumas poucas 

necessidades. “A gente plantava arroz, não era cacau não!” nos diz uma nativa, fazendo 

referência à mudança de plantios da vila com a cultura cacauera que hoje é importante fonte de 

renda na comunidade. 

Com a chegada do órgão ambiental o modo de vida foi drasticamente alterado, em 

entrevistas podemos verificar que a perda da autonomia em relação ao ambiente e aos hábitos 

alimentares é uma das principais características. Uma senhora nos conta que a primeira vez que 

ela foi intimidada pelo IBAMA foi em um caso que nos lembrou muito os “furtos de madeira” 

descritos por Marx em “Os Despossuídos” (2017 [1842]): Ela e seu marido estavam voltando 

da mata carregando muitos galhos de madeira para utilizar como lenha e um agente do IBAMA 

os pararam e disseram que caso ele visse novamente o que estava ocorrendo eles seriam presos. 

Esse foi um marco na política ambiental da vila. A partir desse momento eles 

(comunidade) passaram a ter medo de manterem suas tradicionais fontes de sustento alimentar. 

Ela nos contou que a comida da vila era uma fartura e tudo era suprido pelo ambiente local e 

pelas trocas entre as famílias e inclusive com as fazendas de criação de gado que se instalaram 

no território: “Nós dava alguns quilos de peixe em troca eles davam feijão pra gente. Era assim 

meu filho, nossa vida aqui era assim. Depois que chegou esse pessoal aí [IBAMA], acabou 

tudo!” 
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Outro corte que afetou drasticamente o modo de vida local foi o despejo de rejeitos 

minerários da barragem do Fundão em Mariana-MG da empresa SAMARCO (VALE E BHP 

BILLITON) em novembro de 2015. Apesar do Rio ter sofrido com a morte de um número 

incontável de peixes e de grande parte de sua biodiversidade durante a passagem da lama de 

rejeitos, não demorou muito para que os pescadores conseguissem perceber que os peixes 

estavam voltando e conseguindo se reproduzir. Porém duas situações se impunham nesse 

momento: a primeira era o risco de saúde ligado à contaminação, o segundo se trata de um 

problema juridico-criminal, pois o Estado proibiu a pesca em toda a bacia do Rio Doce. 

Todos esses impactos que a vila vem sofrendo, tem feito com que a comunidade 

tradicional de Regência perca a expressividade no território em questão. Durante nossos 

trabalhos de campo percebemos que nosso estudo diz respeito a um grupo que se encontra 

reduzido e não a todo o povoado que compreende a vila. Isso se deve claramente à penetração 

da racionalidade hegemônica no território, ao falecimento de pessoas importantes que 

representavam as antigas tradições e como se não bastasse, ao processo mais recente de avanço 

das igrejas neopentecostais no território. Esse último atinge diretamente a cultura tradicional, 

gerando novos conflitos através do abandono e discriminação das manifestações festivas. 

Frente a todas essas questões, acreditamos que não podemos enviesar a nossa análise 

apenas através dos processos negativos que formam o território em questão, por isso vamos a 

partir de agora falar do tema central desse trabalho que são as festas tradicionais da vila de 

Regência Augusta. Elas também não escaparam dos diversos impactos de agentes externos que 

produzem perturbações no território, mas nos mostram como ainda há a permanência do comum 

(DARDOT; LAVAL, 2017), da vida compartilhada, principalmente através da alimentação e 

da fé religiosa, da co-produção de espaços-tempos que não se submetem por completo aos 

poderes destrutivos que tanto afligem aquele povoado. 

Festas de São Benedito 
 

As festas de São Benedito na vila de Regência marcam a permanência da 

tradicionalidade e de um fazer comum ligado diretamente à alimentação e a devoção ao santo 

cozinheiro. Quando questionados de quando data a festa, os entrevistados não sabem localizar 

exatamente o início dessa manifestação, mas sempre relatam que é a mais antiga e tradicional 

festa da vila, junto com o Carnaval. Ao contrário dos últimos anos, que a festa reduziu tanto em 
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número de “folgadores” como em duração, as festas antigas duravam três dias com apenas dois 

tambores e dois ganzás e reuniam toda a comunidade. 

O congo, manifestação cultural típica do Espírito Santo, é quem conduz as festas (não 

só as de São Benedito). Sob o comando do apito do mestre a festa é realizada todos os anos no 

dia 25 de novembro. Ao nos relatar sobre como as festas aconteciam na vila, uma cozinheira 

nos revela traços marcantes que remontam a um passado indígena, como a produção da 

“Jaroba”, (também conhecida por Cauim) que era a bebida típica dos festejos, além de remédio 

para os rins. 

A fartura de comida é outra característica dessa festa, não por acaso, pois São Benedito 

é o santo cozinheiro e possui grande parte de seus milagres relacionados aos alimentos. A 

tradição é a arrecadação dos alimentos a partir da “esmola”: os devotos saem com a imagem de 

São Benedito para arrecadar os alimentos ou, contemporaneamente, dinheiro para comprar a 

comida da festa.  Hoje os devotos não passam mais em todas as casas como antes, pois como 

nos diz a cozinheira, tem casa que se passa direto porque sabe que a religião da pessoa é outra. 

 Da organização até os dias da festa é realizada uma mobilização comunitária para que 

sejam arrecadados recursos. Quando trazemos essa mobilização comunitária, não significa que 

toda a vila esteja envolvida na produção do evento, mas sim, de um grupo de pessoas mais 

engajadas, mantenedoras da tradição.  

Em entrevistas e conversas informais com os “nativos”, são relatados como em anos 

anteriores a festa era produzida por um engajamento muito maior e que a cada ciclo festivo o 

número de pessoas vem caindo. Dois principais motivos foram listados: o falecimento de 

algumas figuras locais importantes que organizavam a festa e o avanço das igrejas 

neopentecostais no território. O crime da SAMARCO, apesar de não aparecer com muita 

clareza nas falas locais, afetou e afeta diretamente esse festejo: além da pouca participação das 

pessoas (aprofundado pelo crime), em sua última edição, no ano de 2018, parte da vila ficou 

sem água, gerando uma mobilização para abastecer a cozinha de São Benedito, onde estavam 

sendo preparadas as comidas da festa.   

A alimentação é um ponto alto desse evento: durante a organização são feitas procissões 

para arrecadar alimentos junto à vila, nos dias de festa esses alimentos serão cozinhados e 

preparados para servir a comunidade. Portanto, trata-se de uma ação comum com uma 

finalidade comum, instituída dessa maneira, a festa acontece todos os anos e alimenta a fé e a 
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integração daqueles que festejam. Durante dois dias ao som dos tambores, casacas e da cantoria, 

os conguistas preenchem os lugares com sorrisos, alegrias e devoção.   

No primeiro momento, o festejo começa ao anoitecer com uma prática ritual na Casa do 

Congo, trata-se de tocar os instrumentos enquanto as cozinheiras de São Benedito preparam 

uma farofa e o mastro é escondido por um grupo de homens. Uma espécie de aperitivo ao que 

está por vir. Encerrado os ritos da primeira noite, os conguistas e demais participantes vão para 

suas casas dormirem e se despedem firmando o compromisso de união para o grande momento 

do dia seguinte. 

Ao fim da tarde do segundo dia, os conguistas e devotos se reúnem novamente na Casa 

do Congo para fazer o aquecimento dos instrumentos, esse é o momento de as pessoas irem 

chegando e se reunindo. Sob o comando do apito do mestre, a banda sai da Casa em direção a 

Igreja Católica, lá os instrumentos são silenciados para dar início a uma série de rezas, dentre 

elas o Pai Nosso e a Ave Maria. Após esse ato, as imagens de São Benedito e Santa Catarina 

são postas em procissão e atrás delas a banda faz a sua música característica celebrando e 

homenageando-os, é a afirmação do elo entre a comunidade, a igreja e os santos.  

Nesse claro movimento de territorialização, as ruas da vila vão sendo ocupadas, no 

caminho outras pessoas vão se juntando, algumas se põem a dançar, os encontros acontecem. 

O que em outros tempos seria motivo de uma grande euforia na vila, hoje o movimento é apenas 

observado por grande parte dos moradores locais, alguns indiferentes, outros com tímidos 

acenos.    

Encerrada a procissão, é o momento da procura do mastro, escondido na noite anterior. 

Nessa altura da festa, uma placa de madeira com a imagem de São Benedito é carregada por 

duas mulheres à frente da banda. Posteriormente a placa será colocada na ponta do mastro. 

Assim que encontrado é levado para ao lado da Casa do Congo aonde será fincado e lá 

permanecerá até sua retirada na Festa de São Sebastião, dois meses depois.  

Esse é o ponto máximo da festa: durante a fincada a banda toca seus instrumentos com 

o maior vigor e energia, os fogos explodem, homens puxam o mastro com cordas. É um 

momento de emoção e de perigo, movimentos errados com as cordas podem causar a queda do 

mastro em alguém, gerando uma tragédia, pois todos estão muito próximos. Em seguida o lugar 

é preenchido por muita música, sorrisos, danças e calor humano. A frente da Casa do Congo é 

tomada por muitas energias no espetáculo conduzido pelo mestre. 
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É chegada uma das horas mais esperadas: o jantar coletivo. Como se fosse o selamento 

da festa, a comida passa a ser servida com fartura para todos os presentes, inclusive aos 

cachorros que rodeiam os comensais e se alimentam até o ponto de recusarem as sobras.  

Existe uma regra básica nessa festa: a comida não pode ser vendida. “A comida não é 

vendida, é dada! É doada para todo bichinho que chegar ali. Não se pode vender a comida da 

Festa de São Benedito.” Nos relata a cozinheira mais antiga da festa. 

Após o jantar, o mestre chama todos de volta para pegarem seus instrumentos e a música 

reinicia dentro da Casa do Congo. Ela dura enquanto existir animação e força dos conguistas. 

Esse dispêndio de energia do festejar (tocar instrumentos, dançar etc.) é justamente parte 

importante do que a festa alimenta, pois ao mesmo tempo em que é feito um esforço físico, as 

tensões cotidianas se aliviam, os encontros, as alegrias e o êxtase preenchem os corpos e os 

revigoram. As pessoas voltam mais calmas e tranquilas para as suas casas, o elo de fé está 

renovado e as energias repostas para uma volta menos tensa ao cotidiano. 

 
Fincada do mastro de São Benedito em Regência. No centro, o mestre/capitão da banda de congo e ao 

fundo o mastro de São Benedito ornamentado com folhas e flores. Foto do autor. 2017 
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Fila na Casa do Congo para o jantar coletivo durante a Festa de São Benedito. Foto do autor. 2018. 
 

Festa do Caboclo Bernardo 
 

A Festa do Caboclo Bernardo acontece todos os anos para celebrar e reviver a memória 

de Bernardo José dos Santos. Filho de uma índia botocuda, nascido e criado na vila de Regência, 

esse homem se transformou em herói, salvando cento e vinte e oito vidas que estavam a bordo 

de um navio da Marinha Imperial Brasileira que naufragou na foz do Rio Doce em setembro de 

1887. Chamado pela então Princesa Regente do Império, Bernardo foi condecorado com uma 

medalha oficial e teve seu feito reconhecido pela elite militar e política da época (BAHIENSE, 

1971). Assassinado covardemente aos 55 anos de idade, o Caboclo Bernardo se tornou um mito 

e como nos referimos anteriormente, permeia com muito vigor o imaginário social da 

comunidade.  

A festa que leva seu nome é marcada por momentos distintos e possui duração de três 

dias. Talvez esse seja o evento festivo da vila que tenha sofrido o impacto mais forte do crime 

da SAMARCO. Com o intuito de se abrir para os turistas, os nativos viram, após o ocorrido, o 

evento esvaziado, situação essa que já está se revertendo e em suas duas últimas edições contou 

com um número expressivo de pessoas. Por ser um momento de maior abertura, a vila fica 

repleta de barraquinhas de comida e artesanato, tanto produzidas pelos habitantes locais como 

por pessoas de fora que vão até lá fazer comércio. 

O primeiro dia do festejo começa com uma solenidade oficial. É normal a presença e os 

discursos de representantes dos governos locais, exaltando a cultura do lugar, mas pouco ou 
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nada fazendo para fomentar a continuidade e a permanência das manifestações tradicionais. A 

banda de congo está presente nesse momento e vale destacar o grupo de Congo Mirim, formado 

por crianças e adolescentes. Alguns políticos pegam instrumentos para tocar, num sinal de 

parceria com a comunidade, mas logo que conseguem suas fotos, voltam para os seus assentos 

e seus microfones, em suma, voltam as suas posições de exterioridade. Geralmente, essas 

solenidades ocorrem em instituições oficiais, como no auditório do Projeto Tamar. 

Passado esse primeiro momento, o segundo dia é marcado pela chegada dos turistas que 

podem ser vistos em grupos, caminhando pela vila. Esta, enfeitada e decorada para recebê-los. 

O palco principal da festa é a praça que leva o nome do herói e aonde se encontra seu busto. 

Este dia é marcado por apresentações culturais como, rodas de capoeira, teatro e shows com 

bandas regionais e/ou nacionais. Já no terceiro dia de festa e que também se caracteriza por ser 

seu ponto alto, acontece o encontro das bandas de congo, trata-se de um dos maiores encontros 

desse tipo em escala regional. Algumas edições contaram com quase trinta grupos de diferentes 

lugares. Uma característica marcante dessas bandas são suas bandeiras que trazem o nome do 

grupo, o local de origem e o santo ao qual a comunidade é devota. Todas possuem um objetivo 

comum quando chegam a Regência: homenagear o Caboclo Bernardo e mostrar seu congo. Por 

ter um caráter mais comum, vamos nos dedicar um pouco mais a esse terceiro momento. 

O domingo começa com a chegada das bandas de Congo em Regência. Ao contrário de 

edições passadas, em sua penúltima edição (2018), não houve um preparo com antecedência do 

café da manhã para recepcionar os conguistas. Sem esse preparo, duas ativistas locais fizeram 

uma recepção às pressas. O número de bandas de congo também foi reduzido, pois muitas não 

tiveram o apoio financeiro necessário para se deslocarem até a festa. Apesar disso, a energia 

com que chegam faz-nos esquecer desses problemas, assim que vão descendo de seus ônibus e 

vans, os conguistas já começam a tocar seus instrumentos. No lugar de encontro, as bandas 

tocam juntas e fazem a alegria dos que cantam e dançam. É o aquecimento para o desfile.  

Percorrendo lugares de importância simbólica da vila, tais como a casa de Dona 

Mariquinha, o busto de Caboclo Bernardo, a Igreja Católica e a Casa de Congo, as bandas 

desfilam, exibem suas músicas, suas danças, suas tradições e claro, homenageiam o grande 

herói. Há também um almoço coletivo para os conguistas, antes preparado de forma 

colaborativo, hoje comprado em um restaurante local e distribuído em forma de marmitas. Após 

o almoço, a festa vai chegando ao fim com o último encontro das bandas, na Praça Caboclo 
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Bernardo. É o momento de grupo por grupo se apresentar novamente, destacando seus 

territórios de origem, seus ritmos, suas homenagens e por fim se despedindo de Regência, 

exceto para alguns que se juntam e ficam tocando seus instrumentos em parceria com outros 

grupos, em uma tentativa de alongar aquele momento ao máximo, em esticar aquele momento 

de alegria.       

Com o fim da festa o espaço começa a retornar as suas funções habituais, a vila de 

Regência retorna para sua calmaria e seu pacato modo de ser. Os adornos são pouco a pouco 

retirados e no outro dia se percebem poucos sinais de que houve um grande evento naqueles 

lugares tão significativos. A Festa fica nas memórias, nas experiências e nas trocas, alimentando 

imaginários, identidades e a fé, ela demonstra sua importância, reforçando para quem participou 

a necessidade de continuação. 

Por fim, cabe destacar, que um evento de grandes proporções como esse, precisa de um 

financiamento externo para sua realização. Com a chegada dos rejeitos minerários no Rio Doce 

e todos os impactos decorrentes, a Fundação Renova passou a cuidar desse investimento. A 

quantidade de dinheiro autorizada é repassada para a associação de moradores e a partir daí 

organiza-se sua destinação. Esses recursos arrecadados junto a Fundação têm gerado muitas 

controvérsias, principalmente sobre o seu destino. No ano de 2018, houve um claro 

favorecimento ao comércio e as atrações musicais de repercussão regional e nacional em 

detrimento do encontro tradicional das bandas de congo, realizado no terceiro dia de festa. 

Questões como essas se tornam motivos de desconfianças e conflitos internos na vila. 
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Todos os anos durante a Festa do Caboclo Bernardo, grupos se apresentam dentro da igreja de Regência 
Augusta. Foto do autor. 2019 

 

 
Grupos de várias partes do Espírito Santo aguardam para entrar na igreja durante a Festa do Caboclo 

Bernardo. Foto do autor. 2019 
 
Algumas considerações 
 

Considerando os dados que vêm sendo recolhidos em campo (a partir de entrevistas, 

fotografias e caderno de campo) e na pesquisa documental, buscamos construir uma narrativa 

geográfica, ou seja, uma abordagem da transformação do território a partir das festas 

(considerando que esses eventos envolvem aspectos econômicos, simbólicos, naturais etc.). 

Outro dado importante é o fato das festas (principalmente as dos santos) virem 

diminuindo e perdendo expressividade, isso nos mostra como um grupo específico vem 

perdendo força e influência na vila. Isso se deve sobretudo ao avanço das igrejas 

neopentecostais, a morte dos mestres, um crescente desinteresse dos jovens e impactos 

provenientes das investidas predatórias do capital.  

Após o “crime da Samarco”, por exemplo, a Fundação Renova (instituição criada para 

mitigar os impactos do rompimento da barragem) vem subsidiando as festas, gerando disputas 

e conflitos internos pelo controle e destinação do dinheiro. Outro dado fundamental para 

entender a atuação predatória dessa instituição é o método duvidoso e pouco transparente de 

destinação do auxílio-salário (o cartão da SAMARCO) aos atingidos pelo crime, fragilizando 

assim os laços comunitários. 
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Para finalizar, a alimentação tanto nas festas como cotidianamente, vem sofrendo 

impactos negativos desde a chegada do IBAMA e se aprofundando com o “crime da Samarco”. 

Mesmo assim ela não deixa de ser um ponto alto nos festejos e da vida comum.    
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 A CONSTRUÇÃO DO TERRITÓRIO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA ITACOA 

MIRI  
  

Andressa Martins Cardoso1 
Mayara Loureiro Pinheiro Guedes2 

Edineia Nascimento Monteiro3 
  

  

1. Introdução 
 

A presente pesquisa, busca trata a construção do espaço socialmente construindo 

contextualizando a comunidade quilombola, trazendo os pensamentos dos autores e as 

contribuições dos geógrafos Rafael Anjos, Milton Santos e Rogério Haesbaert sobre o conceito 

de espaço; bem como procurar, em uma primeira aproximação, as articulações existentes em 

suas obras. O tema é de grande valor e relevância teórica para a geografia, visto que o espaço, 

e em especial o espaço geográfico, é atribuído como seu objeto de estudo. Assim, compreende-

lo como dinâmico, resultado do trabalho dos seres humanos, em movimento dialético e em 

contínua transformação permite avançar epistemologicamente.  

A realização do estudo é procedente da necessidade de aprofundar o debate e estimular 

a análise crítica da realidade a partir do conceito de espaço na comunidade Itacoã Miri. Tendo 

em vista, que o estado do Pará tem grande destaque no cerne desta discussão por ser até agora 

um dos maiores títuladores de territórios remanescentes de quilombos. Este mesmo estado 

também foi o primeiro a reconhecer terras quilombolas, quando o fez na comunidade 

remanescente de Boa Vista (no município de Oriximiná) no ano de 1995 e executado pelo 

INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). (TRECCANI, 2006).  

Também se justifica em virtude das profundas transformações ocorridas no período de 

globalização que estabeleceram novas dinâmicas fazendo necessário atualizar ou até mesmo 

rever os conceitos. Neste sentido, foi fundamental o papel intelectual desempenhado por Rafael 

Anjos, Milton Santos e Rogério Haesbaert na definição do conceito de espaço em um mundo 

 
1 Universidade Federal do Pará – UFPA, Campus Belém – Rua Augusto Corrêa, 1 – Guamá, Belém – PA, 66075-
110, andressacardoso73@gmail.com; 
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110, mayaraguedes-pa@hotmail.com; 
3 Universidade Federal do Pará – UFPA, Campus Belém – Rua Augusto Corrêa, 1 – Guamá, Belém – PA, 66075-
110, edineia.monteiroufpa@gmail.com; 
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em movimento contínuo, onde a técnica e a informação desempenham função chave. Apesar 

das mudanças ainda encontramos remanescentes quilombolas que resistem ao tempo e lutam 

pelo reconhecimento de sua terra, assim como os indígenas tem uma relação com a terra que 

deve ser valorizada, reconhecida e tratada como territórios com dignidade e direitos que 

precisam. 

 
2. História Da Comunidade Quilombola Itacoã. 
 

Localizada no baixo Acará, no Furo de Guarapiranga, ao lado da Região urbana de 

Belém que possui um grande contingente de negros constituído por escravos, quilombolas, 

agregados e descendentes, em meio rural repleto de mobilizações étnicas produto de uma 

construção espacial que poderia começar com o consentimento do sitio Itanquoan por sesmaria, 

distribuição de terras destinadas à produção agrícola, ao Capitão Antônio Maciel, ao entorno 

empreendimentos agropecuários, uma olaria e a casa grande assim como no contexto nacional 

possuía uma estrutura que retrata experiências sociais e a rede que organizava, ela abrigava os 

conflitos, exploração, castigos e rigor motivos das fugas em massa, poderíamos começar 

igualmente pela história de Fidelis o primeiro negro fugitivo e a formação de seus quilombos, 

mas ainda pela relação intrínseca dos negros com a Cabanagem, revolta popular contra um 

sistema opressor e excludente aos tempos de ruptura política que significou a abolição da 

escravidão que implicou em novas relações de dominação, onde os antigos escravos e seus 

descendentes foram transformados em agregados obrigados a pagar renda, ao senhorio 

(herdeiros da terra).  

A casa grande símbolo da escravidão não existia mais, porém implantaram novas formas 

de exploração, no entorno dela lavraram a terra, plantaram e construíram casas, mas as 

cobranças continuaram até os anos 60, em meados dos anos 70 esse sistema foi quebrado e eles 

puderam continuar abrindo roças e se desenvolvendo em terras públicas, mesmo com ameaças 

dos que “compraram” os terrenos, no final dessa década as mobilizações étnicas surgiram e 

permitiram as afirmações sobre a diversidade das raças no Brasil e posteriormente seus 

princípios foram fundamentados na Constituição de 88.  

A existência de quilombos no Pará é importante, pois indica que não somos meros 

telespectadores na história, também tivemos resistência por meio dos negros que por fugas 

construíam uma “vida livre”, uma presença forte nos movimentos contra Portugal e seu sistema 

de opressão e exploração, por exemplo a Cabanagem, como forma de libertação. Porém, a luta 
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não termina com o fim da escravidão, atualmente a luta dessas populações é a titulação de terras, 

nesse território predomina a ocupação de terras abandonadas por agregados, e por organização 

quilombola, a economia está baseada na agricultura familiar e vários tipos de plantação e 

criação para subsistência, as terras são reconhecidas com propriedades definitivas quando tem 

seu território titulado, mas muitos ainda padecem sobre descaso do poder público e interferência 

de agentes econômicos contrários a essa titulação, um desrespeito a essa cultura que molda as 

condições e que determinam a organização da comunidade. 

 

3. Referencial Teórico 

3.1 Breve histórico do surgimento dos quilombos  

 

O surgimento de quilombos no Brasil, começou com a venda de pessoas traficadas da 

África para o país que foi descoberto pelo homem branco, precisamente os portugueses, que se 

instalaram no Brasil desde 1532, faziam uso da mão de obra escrava negra e indígena. Contudo, 

os negros eram mais requisitados como mão de obras pois, apresentavam melhor constituição 

física e como eles eram dominados desde suas capturas no país natal, com isso, seus captores 

pensavam que eles não tinham força para resistir no continente estranho.  

Porém, se enganaram com povo de origem africana, que passaram a chegar no Brasil e 

convivência com os estudiosos que passaram a defender a abolição da escravatura, tendo como 

base, a mão de obra remunerada, esse foi um dos estopins para as fugas dos engenhos, fazendas 

locais os quais os negros eram agredidos, privados e até mortos. Por conta da crueldade e 

ganancia dos senhores, que abusavam desse povo.  

Assim, com as fugas criou-se espaços, para os quais negros fugidos buscavam viver 

livres das crueldades infligidas pelos senhores de engenhos. Dessa forma a primeira referência 

a quilombo em documentos oficiais ocorreu no período colonial pelo Conselho Ultramarino, 

em 1740, definindo-o como “toda habitação de negros fugidos que passem de cinco, em partes 

despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados nem se achem pilões nele”. Essa 

concepção de que os quilombos seriam constituídos somente por fugas de negros, produzidas 

pelas autoridades portuguesas, apresenta-se equivocada. Muitos autores contrapondo-se a essa 

definição procuram recuperar, por meio de estudos, os sentidos atribuídos ao termo desde sua 

origem africana (MOURA, 1986).  
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De acordo com Anjos (2000) atualmente os territórios quilombolas devem ser 

interpretados de forma mais ampla e não como forma de resistência do período Colonial, pois 

constituem grupos de grande importância para a formação da identidade nacional, revelam as 

contradições geradas pelo processo de desenvolvimento econômico e territorial desiguais no 

país, em que “as terras ocupadas pelas comunidades tradicionais não são apenas áreas 

delimitadas por fronteira, mas é o espaço de vivência, de produção material e de reprodução 

das suas matrizes culturais”.  

Na contextualização de território a condição é essencial, pois, defini que os grupos 

ocupantes de um espaço estão nele. Sendo assim, a terra não significa o espaço físico, mas, 

espaço comum marcado pelo registro da história.  

Para Malcher (2006), a discursão da identidade quilombola, estão vinculadas ao 

território e identidade aparecem intimamente imbricados, a construção do território produz uma 

identidade e a identidade produz o território, este processo é produto de ações coletivas, 

recíprocas, de sujeitos sociais. A territorialização, também é construção, movimento, no tempo 

e no espaço. São relações entre os sujeitos com sua natureza. Essa relação é registrada pela 

memória individual e coletiva, fruto e condição de saberes e conhecimentos.  

O conceito de território é importante pois, destaca os sentimentos agregados a 

apropriação do espaço, levando-se em conta seus limites e fronteira, podendo ter concepção 

individual e coletivo, ampliando as noções de territorialidade nesse processo.  

Conforme anjos (2006), o território é na sua essência um ato físico, político e social, 

categorizável, possível de dimensionamento, onde geralmente o Estado está presente e estão 

gravadas as referências culturais e simbólicas da população. Dessa forma o território étnico 

seria o espaço construído, materializado a partir das referências de identidade e pertencimento 

territorial e, geralmente, a sua população tem um traço de origem comum.  

Diante disso, a noção de espaço geográfico como algo que esteve em constante 

modificações persiste, pois, cada território representado seja por comunidades, povos e nações, 

traz a característica do local em que se vive.  

 

3.2 Espaços Socialmente Construído  

 

A constituição do espaço geográfico é a consequência de um processo histórico e 

natural, essa construção é contínua e múltipla e se define, de acordo com a concepção que as 
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pessoas têm de si e do meio que habitam. Em conformidade com, Moraes (1988) aponta que a 

relação dos homens com a natureza implica níveis de percepção do meio que os abriga. A 

construção do habitat necessariamente envolve projeções, ideias preconcebidas, avaliações, 

enfim, formas de consciência do espaço.  

Aprofundando na definição de lugar que abarca uma permanente mudança, decorrente 

da própria lógica da sociedade e das inovações técnicas que estão sempre transformando o 

espaço geográfico (SANTOS, 1994). A compreensão do lugar no movimento das contradições 

exige entendê-lo pautado nos seus pares dialéticos: o interno e o externo; o novo e o velho; o 

local e o global. O interno abarca as variáveis que estão presentes no lugar, “aquilo que aparece 

como local”, e o externo constitui-se o que está fora do lugar e se apresenta como uma escala 

de ação maior. Contudo, os lugares têm variáveis internas e externas, sendo que o externo ao 

se inserir no lugar se internaliza.  

Para Santos (1994), a concepção de lugar está intimamente relacionada à própria 

definição de espaço: Tudo que existe num lugar está em relação com os outros elementos desse 

lugar. O que define o lugar é exatamente uma teia de objetos e ações com causa e efeito, que 

forma um contexto e atinge todas as variáveis já existentes, internas; e as novas, que se vão 

internalizar.  

Em outra referência Santos (1988), define espaço com um conjunto de objetos e de 

relações que se realizam sobre estes objetos; não entre estes especificamente, mas para as quais 

eles servem de intermediários. Os objetos ajudam a concretizar uma série de relações. O espaço 

é resultado da ação do homem sobre o próprio espaço, intermediados pelos objetos, naturais e 

artificiais.  

Para Haesbaert (2010), o conceito de espaço, território e região. São esclarecido 

claramente com o conceito de região e com os processos de regionalização, sendo importante 

destacar sua relação com seu grau de abrangência frente a outros conceitos, tais como: espaço 

e território. Seguindo pensamento do autor em questão, o território resulta de uma ação 

conduzida por um ator sistemático, pode ser concebido a partir da imbricação de múltiplas 

relações de poder. Enquanto, espaço é a expressão de uma dimensão da sociedade, priorizando 

os processos em suas extensões, e coerência/simultaneidade.  

Considerando que Haesbaert (2010), discuti q que a globalização, ao invés de promover 

o fim da região reforça a dinâmica regional, ficando evidente o aparecimento de novas formas 

de regionalização como: as regiões em rede e os regionalismos que visam manter a identidade 
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regional. Não podemos esquecer que a regionalização pode variar, num sentido mais amplo, de 

acordo com as questões e objetivos que estão em jogo. A região pode ser vista como um espaço-

momento, dos quais a diferenciação resulta muito mais da articulação espacial em rede, 

complexa, amplamente aberta às transformações, cuja dominância está marcada em termos de 

densidade, disposição e dimensão espacial.  

Santos (1979), O espaço reproduz a totalidade através das transformações determinadas 

pela sociedade, modos de produção, distribuição da população, entre outras necessidades, 

desempenham funções evolutivas na formação econômica e social, influencia na sua construção 

e também é influenciado nas demais estruturas de modo que torna um componente fundamental 

da totalidade social e de seus movimentos.  

O espaço pode ser definido pelo conjunto de lugares compreendidos como porções do 

espaço produtivo e de consumo. Como já vimos na obra anterior, forma, função e estrutura são 

fundamentais para a compreensão da totalidade e do espaço; são aliadas na formação espacial 

junto com outros elementos que podemos destacar: divisão social do trabalho, urbanização e 

sistemas de fluxos, pois todos esses fatores têm influência na forma como o espaço é 

organizado.  

O Espaço e Sociedade (1979), a forma aparece como condição da história. Milton Santos 

afirma que as formas permanecem como herança das divisões do trabalho efetivadas no passado 

e as formas novas surgem como exigência funcional da divisão do trabalho atual. As formas, 

que não têm as mesmas significações ao longo da história do país, da região, do lugar, 

representam a acumulação de tempo e sua compreensão depende do que foram as divisões do 

trabalho.  

O espaço contém o território modelado, configurado; o território corresponde aos 

complexos naturais e às construções/obras feitas pelo homem: estradas, plantações, fábricas, 

casas, cidades. O território é construído historicamente, cada vez mais, como negação da 

natureza natural. A materialidade do território é, assim, definida por objetos que têm uma 

gênese técnica e social, juntamente com um conteúdo técnico e social. 

 
4. Processo de Titulação das comunidades Quilombolas 

4.1 Titulação de Comunidades Quilombolas 

 A Constituição Federal de 1988 declarou no artigo 68 “Aos remanescentes das 

comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 
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definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. Já legislação brasileira parte da 

presunção de que a identidade quilombola consiste na sua auto identificação e de acordo com 

o Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA), “as comunidades quilombolas são grupos 

étnicos predominantemente constituídos pela população negra rural ou urbana, que se auto 

definem a partir das relações com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições 

e práticas culturais próprias” (INCRA, 2015) 

Para se conseguir o título de posse de terras quilombolas é de total importância a 

preservação da cultura e do modo de vida nestas comunidades. Para que uma comunidade tenha 

acesso à política de regularização de territórios quilombolas é necessário que ela se 

autorreconheça como um quilombo é o primeiro passo e retirar junto a Fundação Palmares, 

ligada ao Ministério da Cultura, uma certificação na qual a comunidade se auto defina como 

quilombola e preciso que haja uma relação histórica com o território reivindicado. Pois esses 

fatores devem constar do pedido de auto definição enviado à Palmares. De posse desse 

documento, o processo pode ser aberto no Incra. 

Posteriormente a certificação, é necessário obter o título de propriedade do território. 

Para que o processo de titulação tenha início, as comunidades interessadas devem entrar em 

contato com a Superintendência Regional do INCRA do seu estado A partir daí, e feita a 

elaboração de um relatório técnico de identificação e delimitação (RTID) composto de vários 

estudos e cadastramento das famílias quilombolas. Em seguida, abre-se a possibilidade de 

impugnações ao RTID por ocasionais interessados, caso o relatório seja aprovado, segue-se 

então a regularização fundiária, quando as pessoas não-quilombolas são removidas das terras 

demarcadas e os imóveis particulares, são desapropriados. 

Após emitir o certificado é concedido o título de propriedade à comunidade, emitido 

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) ou seja, a titulação, que 

garante a propriedade do território e a autonomia da comunidade que é coletivo, inalienável e 

em nome da associação dos moradores da área. O INCRA é o órgão responsável pelo 

levantamento territorial e estudos antropológicos e históricos e para a correta demarcação da 

área a ser titulada. O título é registrado no cartório de imóveis sem qualquer obrigação 

financeira para a comunidade que foi beneficiada.  

Com a posse de suas terras, os quilombolas têm mais facilidade de acesso a programas 

do governo federal, como o Luz para Todos, o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e 

projetos do Ministério da Cultura. 
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4.2 Processo de Titulação da comunidade Quilombola Itacoã Miri 
 

A comunidade tem sua gênese a partir de uma fazenda que existia, de cujo o dono era 

um coronel, nessa fazenda existia a casa grande local onde ficava os escravos sendo eles brancos 

e negros. Com o fim da escravidão, os escravos foram embora ficando apenas 2 (dois), um deles 

se casou na comunidade e constituiu uma família com 16 (dezesseis) filhos, e assim foram se 

reproduzindo e a comunidade foi crescendo, esses escravos livres passaram a trabalhar nas 

terras que ali existiam, mas para viver ali tinha que pagar para uma pessoa que se intitulava o 

dono da terra. Logo após a morte do dono da terra seus filhos foram morar em Belém, deixando 

um capataz tomando conta do lugar. 

Os moradores pagavam uma taxa anual para o dono da terra que mais tarde se tornou o 

dono do respectivo território. Embora realizando esse pagamento como propósito de utilizarem 

a terra para desenvolverem suas atividades diárias, nenhum morador podia fazer casa de 

madeira ou barro, pois no momento em que vendesse a terra teriam que indenizar esse 

proprietário de acordo com o valor da casa fazendo com que os moradores vivessem em 

situações precárias e desumanas, pois desse modo seria fácil a retirada dessas famílias quando 

o terreno fosse vendido. O que não ocorreu, pois, as famílias foram crescendo se multiplicado 

e a partir de 1973 os moradores começaram a não pagar as mensalidades fazendo com que os 

donos (filhos) passassem a vim para a comunidade com maior frequência acompanhados por 

policiais que faziam ameaças e humilhavam os moradores. Por esse motivo se iniciou uma 

revolta dos moradores pois os filhos do dono resolveram vender as terras dando apenas uma 

única parte aos moradores, logo em seguida o terreno foi vendido em três partes e como os 

portugueses não conseguiram ficar com tudo eles hipotecaram dois terços do terreno para dois 

funcionários do estado. 

Por esse fato os funcionários do Estado se diziam donos de uma parte que era justamente 

a área de moradia, porém que a comunidade não aceito essa divisão e diante disso iniciou o 

trabalho de legalização da terra, essa briga era justamente com os portugueses, pois quando o 

estado tomou pé da questão, já tinha duas partes hipotecadas e um dos portugueses ficou 

morando na comunidade. Até que chegou ao ponto de o governo concordar e desapropriar a 

terra colocando um valor na conta da justiça, para os donos sendo que a resposta foi de que o 

valor não havia sido aceito pelos donos, mesmo assim foi entregue ao governo o título de terra 

para a comunidade mesmo sem que o dono aceitasse, foi aonde se iniciou uma briga judicial 

entre dono e o Estado.  
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Hoje a comunidade não tem essa informação se eles receberam o valor de 90 mil reais 

na época, a comunidade conseguiu a titulação, entretanto houve todos esses processos, onde 

essas terras passaram por vários donos, seguinte a isso foi legalizado um documento em que 

tornaria o senhor José Maria Alves o primeiro presidente da associação, daí em diante se reinicia 

a luta, mas agora em busca de conquistas do território e financiamento de projetos para a 

comunidade. E a partir dessa legalização conseguiram vários convênios como por exemplo 

financiamento para a compra de dois barcos para o transporte dos moradores da comunidade, 

essa luta teve foco na questão da terra. 

Atualmente a comunidade tem como conquistas da associação o programa Minha casa 

minha vida  onde foram  concluídas e entregues 50 habitações em 2014 para as famílias além 

de 38 unidade que já estão com processo documental deferidos para 2019 (em finalização)  

também foi entregue 20 cheques moradia a comunidade, 120 cestas básicas entregue as famílias 

na cesta quilombola e  outros serviços de grande benevolência que foi a água encanada e 

potável,  luz para todos , escola e posto de saúde, benefícios de aposentadoria rural e programa 

bolsa família, hoje as famílias da comunidade são 170 vivendo da produção de açaí e da 

agricultura familiar. 

 

4. Objetivos 

 

O objetivo geral é apresentar a formação da comunidade e especificamente evidenciar 

a atual estrutura e identificar as contribuições sociais para a formação territorial do quilombo 

Itancoã. 

 

5. Metodologia 

 

A pesquisa do presente estudo ocorreu através de um levantamento bibliográfico e 

documental referente ao tema, que foi levantada a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de: livros, publicações em periódicos e artigos científicos, monografias, 

dissertações, teses, material cartográfico, internet. Em seguida deu-se continuidade com o 

tratamento de dados levantados na pesquisa bibliográfica a partir da abordagem qualitativa. A 

pesquisa documental assim como a maioria das tipologias, a pesquisa documental pode integrar 

o rol de pesquisas utilizadas em um mesmo estudo ou se caracterizar como o único 
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delineamento utilizado para tal (BEUREN, 2006). A utilização da pesquisa documental é 

destacada no momento em que podemos organizar informações que se encontram dispersas, 

conferindo-lhe uma nova importância como fonte de consulta. Nessa tipologia de pesquisa, os 

documentos são classificados em dois tipos principais: fontes de primeira mão e fontes de 

segunda mão. Gil (2008), define os documentos de primeira mão como os que não receberam 

qualquer tratamento analítico, como: documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, 

contratos, diários, filmes, fotografias, gravações etc. Como base de pesquisa os livros de 

Rogerio Haesbaert. 

 

6. Conclusão 

 

Apresentamos a formação de Itacoã Miri, desde os seus antepassados africanos, até os 

dias atuais. A história dos grupos quilombolas no Brasil é de luta e sofrimento, chegaram aqui 

como escravos e após a abolição da escravatura foram esquecidos, pois não haviam politicas 

direcionadas aos negros livres, até hoje eles precisam lutar por direitos essenciais que garantam 

a redução das desigualdades. Com base na pesquisa podemos concluir que a comunidade é um 

espaço socialmente construído que passou por um processo longo de transformação, até hoje 

estão resinificando esse espaço, tentando não perder a identidade cultural e lutando pelo 

reconhecimento dos direitos dos quilombolas. 
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VULNERABILIDADE SOCIAL: ESTUDO DE INDICADORES DA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA DO MUQUÉM, ALAGOAS, BRASIL 

José Lidemberg de Sousa Lopes1 

Resumo 

O artigo teve como objetivo revelar estudo sobre vulnerabilidade social na comunidade quilombola do Muquém 
em União dos Palmares, localizada na microrregião Serrana dos Quilombos no estado de Alagoas. A comunidade 
quilombola, conhecida muitas vezes como grupos minoritários, cada vez mais vem demonstrando resistência e se 
fortalecendo por meios de luta e sua participação constante na sociedade, de modo a saírem da condição de 
subcidadãos. Em termos legislativos, dois aspectos favoreceram tal transformação: a inclusão na Constituição de 
1988 do artigo 68 das Disposições Transitórias de Direitos Territoriais aos Remanescentes de Quilombos e o 
Decreto 6.040/2007 que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais. A metodologia utilizada envolveu etapas como: levantamento bibliográfico relacionado com a 
temática; visita a órgãos públicos com Fundação Palmares, Secretaria de Cultura do município para dados 
secundários, bem ainda visita in loco para compor o banco de dados com indicadores para resultar em técnicas 
participativas, diagnóstico social e ambiental. Tais procedimentos ajudaram em informações sobre a história da 
comunidade, aspectos sociais, culturais, ambientais dentre outros. A pesquisa teve caráter de cunho 
empírico/estudo de caso. Esse método, convergindo com as técnicas citadas anteriormente contribuíram para um 
modelo participativo, onde em muitas pesquisas sobre vulnerabilidade tem sido muito utilizada para se trabalhar 
com organizações comunitárias, pois envolve a participação dos beneficiários nos processos. Como resultado da 
pesquisa observou-se que a comunidade está em um alto índice de vulnerabilidade.  

Palavras-chave: Meio Ambiente. Problemas Sociais. Cultura e Identidade. 

 

Introdução 

 

Esta pesquisa serviu para desenvolvermos uma reflexão teórico-metodológica de estudo 

sobre Índice de Vulnerabilidade Social – IVS por meio de Indicadores Sociais (IS) da 

Comunidade de Remanescente Quilombola do Muquém que se localiza no município de União 

dos Palmares/AL, afim de diagnosticar em que nível de vulnerabilidade social está inserida o 

objeto da pesquisa, e que medidas podem ajudar para minimizar vários impactos que o presente 

trabalho pontuarão com as descobertas das variáveis sociais da região em questão. 

Para determinar a vulnerabilidade social de qualquer área, utilizaremos características 

socioeconômicas como idade, renda, educação, infraestrutura dos grupos sociais. A 

vulnerabilidade biofísica apesar de não ser elencadas na pesquisa, também serviu de recursos 

 
1 Professor de graduação em geografia e da Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e Cultura (ProDiC) da 
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para analise para entendermos áreas susceptíveis à ocorrência de um perigo natural que venha 

a ocorrer. 

O trabalho visa desenvolver e implementar indicadores sociais (IS) para esse grupo de 

remanescentes de quilombos, onde essa ferramenta (índice) é utilizada por diversos setores, seja 

ele social, econômico, financeiro, ambiental dentre outros para planejar, implementar e avaliar 

os impactos dos projetos que são implementados por essas atividades. Tal pesquisa permitirá 

que se proponha um conjunto de indicadores para avaliar os impactos que está ou venha a 

acorrer futuramente na comunidade. 

Nessa perspectiva, o trabalho teve a promoção de contribuir nos processos educativos e 

gerenciais, por meio de ferramentas para aferição do desempenho social e econômico em escala 

local, com o objetivo de auxiliar o processo de tomada de decisões para os órgãos gestores e da 

comunidade. Dessa forma, o responsável pelas atividades produtivas in loco conseguirá realizar 

um planejamento técnico com visão integrada e uma interação holística entre os sistemas de 

produção e a conservação dos recursos naturais existentes, em conformidade com a Legislação 

Ambiental nacional vigente, visto que a comunidade é do meio rural. 

Para a execução da pesquisa, foi desenvolvido o sistema Indicadores de Vulnerabilidade 

Sociais (IVS): (i) IVS Infraestrutura Urbana; ii) IVS Capital Humano; e iii) IVS Renda e 

Trabalho, referenciado por Lopes (2013), onde os mesmos foram adaptados pelo citado autor 

em sua tese doutoral intitulada: Proposta de Indicadores de Sustentabilidade aplicada para o 

estudo da vulnerabilidade da comunidade do Batoque - Aquiraz/CE. 

Esperamos que os resultados possibilitem uma compreensibilidade dos fatores que 

estabelecem as diretrizes das Políticas Públicas voltadas para área do desenvolvimento 

sustentável, imprescindíveis para efetivação e aperfeiçoamento dos mecanismos de democracia 

deliberativa, para fazer cumprir-se a transparência, e o controle social sobre a política 

institucional.  

Como teóricos e pesquisadores das temáticas indicadores e vulnerabilidade, citamos 

com exemplo: Deponti, Eckert e Azambuja (2002), onde os mesmos nos fazem refletir sobre o 

conceito de indicadores, como instrumento que permite mensurar as modificações nas 

características de um determinado sistema e avaliar uma situação presente e sua tendência de 

comportamento. Ainda, Corrêa e Teixeira (2008), onde estabelecem o termo e sua comparação 

relacionando a escala temporal e espacial. 
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Com isso, um indicador deve avaliar uma variável, com base em uma situação padrão 

ou ideal a ser alcançada (MARZALL, 1999), e ser validado socialmente, por meio da aplicação 

de estudos de caso comparados com padrões determinados pela sociedade. 

Entretanto, a escolha dos parâmetros e as medidas para análise e interpretação dos dados 

devem ser claras e objetivas, sem deixar dúvidas sobre os princípios utilizados no processo de 

avaliação (MARZALL; ALMEIDA, 2000). A construção de uma metodologia precisa, de fácil 

aplicação e de baixo custo, que integre fatores econômicos, sociais e ambientais em diferentes 

locais. 

O IVS será concebido visando otimizar a relação entre exposição, sensibilidade e 

capacidade de resposta dos indicadores analisados na pesquisa. Para isso, utiliza indicadores já 

conhecidos e validados pela literatura, que sejam de baixo custo e fáceis de serem aplicados e 

manuseados por pesquisadores ou outros sem treinamento especializado. 

O sistema IVS se baseará em diversas referências que trata sobre definições de 

indicadores de sustentabilidade e sobre avaliação de vulnerabilidade socioambiental (ADGER, 

2006; ANDERSEN e GOSK, 1987; ANDERSON, 2000; ANDRADE, 2007;BOHLE, 2001; 

CAMPANHOLA, 2003; CHAVES, 2010; CORREA; TEIXEIRA, 2008; CUTTER, 

MITCHELL e SCOTT, 2000; ASTIER, 2001; ASTIER; MASERA; GÁLVAN-MIYOSHI, 

2008;DAL CIN e SIMEONI, 1994; DEPONTTI; ECKERT; AZAMBUJA, 2002; 

GÓMEZLIMÓN; SANCHEZ-FERNANDEZ, 2010; LOPES, 2013; LÓPEZ-RIDAURA; 

MASERA; RODRIGUES;; MATTOS FILHO, 2004; QIU et al., 2007; RAO; RODRIGUES et 

al., 2010; ROGERS, 2006;). 

O sistema IVS será apresentado como ferramenta de gestão para a comunidade do 

Muquém, como contribuidora de realizar um diagnóstico do sistema social, dessa comunidade, 

apontar pontos críticos ou riscos, pontos positivos e oportunidades de melhoria nos setores 

como saneamento básico, saúde e educação, por exemplo. Além disso, gerar uma série de 

informações úteis para auxiliar a gestão pública na identificação de vulnerabilidades 

socioeconômicas, fragilidades ambientais, bem como na elaboração e no monitoramento de 

programas específicos de intervenção em áreas ou situações problemáticas, de programas 

indutores para adoção de práticas de adequação ambiental e socioeconômica em comunidades 

em geral.  

Desse modo, a pesquisa deve ser robusta, replicável e adotada em larga escala, mas, ao 

mesmo tempo, considerar as especificidades locais na interpretação e contextualização das 
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informações geradas. O conjunto de indicadores que compõem o IVS avalia alguns princípios 

e critérios que norteiam a transição de projeto para um padrão de maior sustentabilidade, a 

seguir elencaremos alguns desse princípios: 

1.relacionamento com a comunidade; 

2. acesso a programas educacionais e de capacitação; 

3. acesso aos serviços básicos. 

 
Material e método 

A Comunidade de Remanescentes Quilombola do Muquém situa-se no município de 

União dos Palmares, zona da mata alagoana, região também que abriga a Serra da Barriga 

(Figura 1). 

Figura 1 – Localização da Comunidade Quilombola do Muquém, União dos Palmares, Al. 

 

A Carta Magna de 1998 reconhece e protege esse grupo minoritário, bem ainda seus 

direitos sociais, culturais, econômicos e políticos dos remanescentes de comunidades 

quilombolas. Os art. 2015/16 e os ADTC (Dispositivo Constitucionais Transitórios, art. 68 

tratam desse direito desses povos. 
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De acordo com Reis (2014, p. 5) são considerados remanescentes da comunidade os 

grupos étnicos-raciais, segundo seus critérios de auto atribuições, com trajetórias histórica 

própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 

relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. 

As terras de quilombos são sua maior garantia de reprodução, seja ela física, social, 

econômica e cultural, é dever e obrigação do Estado proteger as manifestações culturais e tomar 

todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas antigas dessa população. 

O Muquém abriga cerca de 20 hectares de terras e uma comunidade numerosa, com 

aproximadamente 658 habitantes. Os primeiros indícios de ocupação no povoado data do final 

do século 16, como a instauração da Serra da Barriga, conhecida (inter)nacionalmente como o 

primeiro refúgio dos negros. Ícone da resistência e de batalhas comandadas por Zumbi dos 

Palmares. Atualmente é um dos principais cartão postal do município e recentemente foi 

reconhecida como Patrimônio Cultural do Mercosul. 

Muquém está localizada cerca de 5 quilômetro da sede municipal. Uma placa à margem 

da rodovia indica uma estrada de terra que leva a comunidade. O povoado em 2005, por meio 

da Portaria nº 7, de seis de abril foi certificada terras remanescentes quilombolas pela Fundação 

Palmares. 

A infraestrutura e condições de vida dessa população é precária. A população vive do 

corte da cana, da lavoura de feijão, milho, macaxeira etc., e da fabricação de panelas, potes e 

outros objetos de barros. O artesanato em barro tem sido a principal fonte de renda das famílias 

que habitam o povoado. 

Com isso, visando melhorar as condições de vida dos moradores e divulgação e venda 

da atividade ceramista, foi construído no povoado um galpão, com o intuito de abrigar os 

artesãos e fomentar os trabalhos realizados pelos mesmos. Entretanto, o espaço não é muito 

utilizado, visto que os ceramistas trabalham em casa, devido aos fornos estarem no fundo dos 

quintais e cada um possuir seu estilo próprio de confeccionar suas peças em argilas. 

No ano de 2010, ocorreu um efeito extremo climático, onde o povoado Muquém foi 

afetado. A cheio do rio Mundaú que circunda a comunidade foi tão intensa que dezenas de 

famílias ficaram desabrigadas. Sendo que a defesa civil do município decretou estado de 

calamidade pública no povoado. 
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Relatos de moradores mais antigos contam que: 39 pessoas se salvaram subindo em um 

pé de jaqueira, em uma antiga mangueira, em trocos de madeiras. Essas pessoas passaram maior 

parte da noite ilhados. 

Os atingidos pela enchente foram abrigados em barracas de lona, permanecendo nesse 

ambiente por cerca de 3 anos. Somente em 2013 é que os moradores atingidos foram 

contemplados com complexo de residências, cerca de 120 casas com 58m², composto de dois 

quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda e área de serviço. 

Foi construído também no “Novo Muquém”, uma escola e um posto de saúde e dois 

espaços ecumênicos. 

Atualmente, os moradores vêm incorporando novos usos dos espaços, com pequenos 

comércios para complementar a sua renda. O que deva ser salientado também é que o apesar de 

uma vasto número de famílias terem sido contempladas com as novas residências, ainda existem 

pessoas que são resistentes e permanecem a morar no “Antigo Muquém”. 

Outra problemática sobre essa cheia está relacionado a produção de cerâmica no 

Muquém. A destruição dos espaços de produção domésticas como os fornos e centenas de peças 

foram levada pelas águas 

Ninguém sabe ao certo a origem do toponímio "Muquém". Uns dizem ter sido um 

guerreiro de Palmares, outros, que significa, "terra do barro". No dicionário, moquém (com o) 

é uma grelha de varas usada para assar carne. Nas senzalas, os miúdos do boi eram assados no 

moquém para alimentar os escravos.  

Nela mora 858 pessoas, no total de 144 famílias. Em relação a infraestrutura das 203 

residências da comunidade, somente 144 possuem energia e água encanada; nenhuma possui 

rede de esgoto; a maior parte da população recebe cerca de meio salário mínimo. Outros 

recursos são provindo de programas assistencialistas como bolsa família e auxílio aos 

quilombolas; 319 alunos estão matriculados na escola, sendo que 195 são do povoado e 89 

idosos. 

A seleção dos indicadores foram realizados através de três dimensões: i) IVS 

Infraestrutura Urbana; ii) IVS Capital Humano; e iii) IVS Renda e Trabalho. Onde: a) IVS 

Infraestrutura Urbana. O subíndice contempla a vulnerabilidade de infraestrutura urbana 

procura refletir as condições de acesso aos serviços de saneamento básico (redes de 

abastecimento de água, de serviços de esgotamento sanitário e renda de até ½ salário mínimo) 

aspectos relacionados ao lugar de domicílio das pessoas e que impactam significativamente seu 
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bem-estar. b) IVS Capital Humano que determinam as perspectivas (atuais e futuras) de 

inclusão social dos indivíduos: saúde e educação. Neste sentido, foram selecionados para 

compô-lo indicadores de mortalidade infantil; da presença, nos domicílios, de crianças e jovens 

que não frequentam a escola; c) IVS Renda e Trabalho a vulnerabilidade de renda e trabalho, 

medida por este subíndice, agrupa não só indicadores relativos à insuficiência de renda presente 

(percentual de domicílios com renda domiciliar per capita igual ou inferior a meio salário 

mínimo de 2010),  

Para o resultado IVS aplicamos média aritmética dos três subíndices IVS Infraestrutura 

Urbana, IVS Capital Humano e IVS Renda e Trabalho; cada um deles entra no cálculo do IVS 

final com o mesmo peso. 

Para o cálculo dos subíndices, foram utilizados doze indicadores calculados a partir das 

variáveis dos censos demográficos do IBGE e pesquisa in loco, para os anos de 2016 – 

tabulados para o ADH no Brasil –3 com seus respectivos pesos. Para a construção de cada 

dimensão do IVS, utilizando os pesos equivalentes para cada indicador, foi necessário utilizar 

parâmetros máximos e mínimos, em cada indicador, para transformá-lo, também, num 

indicador padronizado, com valores variando de 0,00 a 1,00. 

Como dito anteriormente, cada indicador teve seu valor normalizado numa escala que 

varia entre 0 a 1, em que 0 corresponde à situação ideal, ou desejável, e 1 corresponde à pior 

situação. A condição de absoluta ausência de vulnerabilidade equivale a 0% de casos 

indesejados (ou por exemplo zero mortos por mil nascidos vivos, no caso da variável taxa de 

mortalidade de crianças de até 1 ano de idade). 

Já o valor máximo de cada indicador – ou seja, a situação de máxima vulnerabilidade – 

foi estabelecido a partir da média encontrada para os dados municipais de cada um deles, 

considerando, para efeitos de cálculo, os valores relativos aos anos de 2010 de dois desvios-

padrão, limitados em 1, mesmo para os municípios que extrapolaram este valor. 

Com isso, O IVS é um índice que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo a 1, maior é a 

vulnerabilidade social de uma área pesquisa. Para locais que apresentam IVS entre 0 e 0,20, 

considera-se que possuem muito baixa vulnerabilidade social. Valores entre 0,21 e 0,30 indicam 

baixa vulnerabilidade social. Aqueles que apresentam IVS entre 0,31 e 0,40 são de média 

vulnerabilidade social, ao passo que entre 0,41 e 0,50 são considerados de alta vulnerabilidade 

social. Qualquer valor entre 0,51 e 1 indica que a comunidade possui muito alta vulnerabilidade 

social. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
1365 

 

Sendo assim, foi considerada como situação ideal (ausência de vulnerabilidade social) 

a não ocorrência de casos em cada uma das dimensões (por exemplo, mortalidade infantil igual 

a zero) e o valor máximo correspondeu, sempre, à pior situação encontrada a partir da 

padronização referida. Todos os indicadores listados apresentam relação direta com situações 

de vulnerabilidade social: quanto maior o indicador, maior a vulnerabilidade social. 

Feita a normalização dos dados para os indicadores que compõem o subíndice, foram 

aplicados os pesos relativos a cada um dos indicadores. A fim de deixar mais claro o que 

significam os indicadores com valores entre 0 e 1. 

O IVS será desenvolvido para ser realizado no campo e no escritório. É feita entrevista 

e aplicação de questionários com a população local e a coleta de dados no campo e órgãos 

públicos, bem como, análises laboratoriais, geoprocessamento de imagens de satélite e 

processamento e interpretação dos dados. 

A pesquisa abordará método de natureza interdisciplinar, estudo de caso, e foi estruturada 

em três etapas:  

 A primeira etapa ocorreu com atividade de gabinete (levantamento bibliográfico e 

cartográfico). A segunda etapa correspondeu na pesquisa de campo, onde a atividade 

ocorrerá sistematicamente para coleta de dados sociais, econômicas, tecnológicas e 

ambientais dos bairros. Os dados: 1) social, com as variáveis: demografia, habitação, 

saúde, educação, renda A terceira etapa foi analisado, integrado e sistematizado, 

tabulação e interpretação dos dados coletados, que levaram a teorizar o objeto e explicá-

lo, com todas os dados organizados poderemos traçar os critérios e indicadores para 

estudo e análise socioambiental dos bairros em questão. Nessa etapa será confeccionado 

os mapas de vulnerabilidade socioambiental. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como resultados da vulnerabilidade social da Comunidade de Remanescentes 

Quilombolas do Muquém, foram analisados 12 indicadores dos três subíndice, a seguir: 
 

Valores de referência 
do Indicador 

 

Subíndice Indicador Melhor 
situação 

Pior 
situação 

Valor da 
variável 
social 

Valor do 
subíndice 

Valor 
do IVS 
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Infraestrutura 
urbana 

Domicílios com 
abastecimento 
de água 

0,00 1,00 0,70  
 
 
 
 
 
0, 81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,56 

Domicílios com 
esgotamento 
sanitário 

0,00 1,00 1,00 

Proporção de 
pessoas que 
vive em  
domicílios com 
renda per capita 
de ½ salário 
mínimo 

0,00 1,00 0,73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capital 
Humano 

Mortalidade 
Até um ano de 
idade 

0,00 1,00 0,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,34 

Número de 
crianças de 0 a 5 
anos que não 
frequentam a 
escola 

0,00 1,00 0,00 

Número de 
pessoas de 6 a 
14 anos que não 
frequentam a 
escola 

0,00 1,00 0,00 

Número de 
mulheres de 10 
a 17 anos de 
idade que 
tiveram filhos 

0,00 1,00 0,03 

Taxa de 
analfabetismo 
da população de 
15 anos ou mais 
de idade 

0,00 1,00 0,33 

Proporção de 
pessoas de 15 a 
24 anos que não 
trabalham e 
possuem renda 

0,00 1,00 1,00 
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per capita igual 
o inferior a ½ 
salário mínimo 
na população 
total dessa faixa 
etária 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renda e 
Trabalho 

Proporção de 
pessoas com 
renda 
domiciliar per 
capita igual a 1 
salário mínimo 

0,00 1,00 0,06  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,55 

Proporção de 
pessoas de 15 
anos ou mais 
sem 
fundamental 
completo e em 
ocupação 
informal 

  
0,82 

Proporção de 
pessoas em 
domicílios com 
renda per capita 
inferior a ½ 
salário mínimo 
e dependentes 
de idosos 

0,00 1,00 0,77 

 

Após a mensuração dos valores, chegamos ao resultado que a Comunidade de 

Remanescentes Quilombolas foi de 0,56, onde na classificação de variável o valor ficou muita 

alta vulnerabilidade. 

Se analisarmos a tabela de resultados percebemos que foram bastante variados os 

resultados no que concerne o valor da variável social da pesquisa, onde no subíndice 

Infraestrutura Social, os valores dos indicadores de maior preocupação foram o indicador 

Domicílios com esgotamento sanitário que teve um elevado valor de 1,00, seguido por 

Proporção de pessoas que vive em domicílios com renda per capita de ½ salário mínimo que 

teve 0,73.  
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No subíndice de Capital Humano o indicador proporção de pessoas de 15 a 24 anos que 

não trabalham e possuem renda per capita igual o inferior a ½ salário mínimo na população 

total dessa faixa etária teve o valor preocupante de 1,00, seguido da variável Taxa de 

analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade que chegou aos seus 0,33. 

Já em relação ao subíndice Renda e Trabalho o que revelou em maior preocupação se 

relacionou com o indicador proporção de pessoas de 15 anos ou mais sem fundamental 

completo e em ocupação informal que o valor foi de 0,82. Já a mensuração da variável 

Proporção de pessoas em domicílios com renda per capita inferior a ½ salário mínimo e 

dependentes de idosos chegou a 0,82. 

Esses valores revelam que políticas públicas e um olhar acurado dos gestores municipais 

e estaduais são de grande relevância de melhoria de vida para essa população que já são tão 

sofridas, e que os órgãos como Fundação Cultural Palmares proporcione assistência, preste 

assessoramento e zele por esse povo. 

Considerações finais 

Este artigo buscou esclarecer imprecisões conceituais são bastante comuns nessa área 

de conhecimento, e reflexões não apenas para destacar a construção dos conceitos de 

indicadores e vulnerabilidade, mas também enfatizar a sua importância para os especialistas, 

bem como para as populações locais que são os protagonistas destes cenários, observadas 

principalmente em áreas de grandeou pequeno adensamento populacional.  

É relevante frisar a influência que os fatores sociais, econômicos e culturais têm sobre 

os indivíduos que vivem em setores de riscos numa condição de vulnerabilidade. Percebe-se 

então a importância das abordagens qualitativas associadas à mensuração do risco, pois muitas 

vezes nos deparamos apenas com metodologias quantitativas que acabam sendo limitadas, por 

não serem capazes de interpretar a situação real dos grupos populacionais.  

A articulação entre técnicos, especialistas e participação ativa da população é muito 

importante, pois este conhecimento contribuirá de modo significativo na construção de 

estratégias de mitigação espacialmente mais detalhadas (Nossa et al., 2013).  

Enfim, a discussão sobre vulnerabilidade é essencial para a aplicação de políticas 

públicas sejam executadas continuamente (com a efetiva participação de todos os setores da 

sociedade), buscando o restabelecimento destas populações em condição de vulnerabilidade e 
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expostas a risco de desastres naturais ou antrópicos, assim como, a reestruturação de serviços 

essenciais ao seu bem estar para todos. 
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KONAWENTRU: CONFLITO E IDENTIDADE TERRITORIAL MAPUCHE 

 

Natasha Freire França,  

Francisco Tavares de Melo 

Resumo: 

 

O modelo de desenvolvimento econômico em que vivemos que se apresenta em sua etapa atual 

como flexível, continua reproduzindo sua lógica de acumulação através da apropriação dos bens 

da natureza em diversas partes do mundo. Para sustentar suas economias, os grandes países 

industriais, hoje representados pelas grandes corporações transnacionais, procuram aprisionar 

esses bens com a cumplicidade de Estados subservientes às elites político/econômica nacionais. 

Por suas riquezas, a América Latina foi palco de diversas disputas territoriais que envolveram, 

ao longo do processo evolutivo de acumulação capitalista, diferentes interesses que colocavam, 

de um lado, o capital nacional e estrangeiro e, de outro, as comunidades assentadas sobre estes 

territórios. No contexto latinoamericano, diversas comunidades tem assumido um papel de 

protagonismo a cerca da defesa da natureza e de seus territórios, se convertendo em sujeitos 

políticos com projetos históricos próprios. Os Mapuches, povo originário situado entre os 

Estados Nacionais de Chile e Argentina, tem lutado ao longo de séculos pela autonomia de seu 

território e afirmação de sua cultura. Os Mapuches têm atuado desde sempre de modo a 

defender os direitos e a dignidade de seu povo. Salientamos que a presente pesquisa procura 

abordar a questão Mapuche especificamente na porção que corresponde ao Estado chileno, 

denominada Gullumapu na língua ancestral, o mapudungum. No contexto atual, o patrimônio 

social e cultural do povo Mapuche está situado na IX região do Chile, denominada de 

Araucanía. Essa região abarca uma área de aproximadamente 31.842,30 km², cuja capital 

regional é a cidade de Temuco. A pesquisa em questão procura Entender o conflito territorial 

mapuche-chileno levando em conta a representação simbólica que o território adquire dentro 

de sua cosmovisão, reafirmando sua identidade. Para tanto, buscaremos compreender a relação 

entre o povo e o território dentro de sua cosmovisão; e investigar a trajetória do conflito 

mapuche-chileno ao longo do século XX e início do século XXI. A motivação pela temática 

surgiu a partir de uma viagem realizada para Santiago, no Chile. Conhecendo um pouco da 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

1372 
 

história de luta desse povo, percebi o quanto seria importante trazer essa temática para discussão 

dentro de uma perspectiva geográfica. A temática eleita se mostra imensamente relevante, 

sobretudo no momento em que passamos no que se refere à promoção de políticas anti-

indígenas, marcado por criminalização de lideranças, menosprezo pela questão de demarcação 

de terras indígenas, enfim, por completo descaso pelos povos tradicionais, seus direitos básicos 

e saberes ancestrais. Para o desenvolvimento da pesquisa foi feito um levantamento 

bibliográfico de importantes autores, Mapuches e chilenos, que abordam o conflito em questão 

de modo a proporcionar uma maior familiaridade com a história do povo Mapuche, envolvendo 

a questão territorial e a sua participação política. Buscaram-se também leituras acerca da 

categoria território propostas por geógrafos brasileiros. Em mapudungun, a língua oficial 

Mapuche, as palavras Mapu e Che significam, respectivamente, terra e gente. Dentro de sua 

visão de mundo, tais palavras possuem uma relação indissociável, não se pode entender a 

formação de um indivíduo fora da terra – ou território, em nosso entendimento. As palavras 

carregam o sentido do mito de origem, uma vez que o processo de formação do povo (Che) não 

se entende fora do território (Mapu), é a partir do Mapu que emerge, “brota” o Che. O Mapu é 

uma palavra central e de uso permanente em todos os níveis do discurso Mapuche, seja cultural, 

político ou espiritual, portanto pode adquirir diferentes conotações de acordo com o contexto e 

a finalidade com que se apresenta o discurso. É a partir dele que os processos identitários se 

constroem, assim como o autorreconhecimento coletivo como povo. Parece-nos claro, portanto, 

que o conceito de território é fundamental para entender a questão Mapuche, ainda que ele seja 

um “produto” de um pensamento ocidental de formas de apropriação material ou simbólica que 

se desenrolam a partir de relações de poder sobre o espaço. Tal conceito tem ganhado força no 

discurso Mapuche em suas reivindicações acerca dos direitos coletivos, políticos, culturais, 

linguísticos e econômicos, entretanto, não é possível fazer uso destes direitos se não houver 

primeiramente um reconhecimento da dimensão territorial onde cada um destes direitos podem 

ser exercidos. A usurpação das riquezas na América Latina promovida pelo colonialismo 

europeu ao longo dos séculos contribuiu para um processo intenso de desterritorialização de 

diversos povos originários. No caso Mapuche, tal processo foi intensificado com a consolidação 

da criação dos Estados Nacionais do Chile e da Argentina ao final do século XVIII e ao longo 

do século XIX, em um contexto de invasão armada permanente por parte de seus exércitos, 

resultando sistematicamente na redução de suas terras e negando sua territorialidade. A partir 
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do século XVI, o povo Mapuche sofreu diversas investidas dos conquistadores espanhóis, 

conseguindo o feito histórico de mantê-los afastados e com forte autonomia da coroa espanhola. 

Tal feito durou até a independência do Chile, em 1818. A autonomia de que gozavam os 

Mapuches foi gradativamente erodida pelos interesses dos grupos que passaram a governar o 

país. A independência, como era natural, foi alheia aos Mapuches e com ela mudou 

radicalmente a visão que a sociedade circundante tinha deste povo. Diante disto, as terras 

tradicionalmente ocupadas pelos Mapuches foram sendo transferidas aos imigrantes e colonos 

que passaram a explorá-las para atender especialmente ao mercado externo. Tal fato provocou 

danos materiais e morais ao povo na medida em que se viram ilegitimamente privados de boa 

parcela da sua fonte de subsistência, além dos prejuízos em termos da sua identidade. O 

processo de perda do território Mapuche se acelera radicalmente na época republicana com a 

ocupação militar da Araucanía, mal denominada de “Pacificação da Araucanía”, entre 1862 e 

1883. Essas reduções territoriais foram reforçadas pelos latifundiários através de compras 

fraudulentas, manipulações legais e pressões sobre a comunidade Mapuche. Este cenário 

começa a apresentar mudanças durante os processos de reformas agrárias que se desenvolvem 

durante os governos de Jorge Alessandri e Eduardo Frei, entre os anos de 1962 e 1970, e, 

posteriormente, no governo de Salvador Allende, entre 1970 e 1973. Neste último, se reverte 

pela primeira vez o processo de redução territorial Mapuche. Em toda a história contemporânea 

chilena, o governo da Unidad Popular, no que se refere à questão Mapuche, foi o que mais 

demonstrou esforço na busca por soluções de suas demandas. Apesar desse esforço, a 

discriminação se manteve existente em parte da sociedade e em alguns casos membros do 

próprio governo que não se mostrava sensíveis à tais demandas. Entre os anos de 1964 e 1973 

a população Mapuche participou ativamente de um notável processo de mobilizações 

populares, firmaram compromissos e projetaram sonhos. Este período de lutas e conquistas foi 

bruscamente interrompido com o Golpe Militar em 11 de setembro de 1973, marcada pela forte 

repressão praticada pelo Estado chileno e pelos partidários do golpe. A forte repressão sofrida 

pelo povo Mapuche durante a ditadura chilena não só proibia a sua organização política, como 

torturou e assassinou vários de seus membros, essa perseguição ficou conhecida como 

“Terrorismo de Estado”. Ao longo desse período, os militares atuavam contra os Mapuche 

motivados pela visão em que os classificavam como índios e comunistas. A repressão fazia o 

papel de acabar com a população Mapuche, vista como uma ameaça tanto para os latifundiários 
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do sul quanto para os setores responsáveis pelo desenvolvimento urbano da região. Com o fim 

da ditadura,em 1990, Patrício Aylwin, candidato pela Concertación de Partidos por la 

Democracia, foi eleito com a maioria dos votos no No. Para demostrar seu compromisso com 

os povos originário que o apoiaram, convidou ao Palacio de La Moneda, no mesmo ano, mais 

de cem dirigentes indígenas para constituir a comissão para elaborar a futura lei indígena. A 

criação da “Comisión Especial de Pueblos Indígenas” (CEPI) estava no marco do retorno à 

democracia para os povos originários. Esta comissão construiu as bases para a criação da Lei 

Indígena nº 19.253, de 1993. Dentre os principais pontos da lei destacamos: reconhecimento 

dos indígenas como os descendentes dos grupos humanos que existem hoje no Chile; a 

obrigação do Estado em respeitar, proteger e promover o desenvolvimento dos povos indígenas; 

proteger as terras indígenas; constituição de fundos de desenvolvimento para promover compra 

e regularização de terras e água para as comunidades, e para melhorar a situação 

socioeconômica; reconhecer a língua; e por ultimo a criação da Comisión Nacional de 

Desarrollo Indígena (CONADI), onde os indígenas possuem 50% da representação.Todavia, ao 

longo dos anos de 1990 foram se acentuando os conflitos com os Mapuches. A maioria destes 

conflitos está relacionada com o uso indiscriminado dos recursos naturais por parte de empresas 

chilenas e transnacionais dentro dos territórios Mapuches. Os principais enfrentamentos 

ocorrem pela construção de hidrelétricas, de estradas e pela devastação/exploração dos recursos 

naturais por empresas dedicadas à exploração florestal. As ações dos Mapuches neste período 

são bastante diversas, vão desde marchas e manifestações até ocupação de terras. Em muitos de 

seus protestos e mobilizações, a população Mapuche é submetida à lei antiterrorista, sendo 

presa, sofrendo violência injustamente, sendo frequentes os casos de assassinato às lideranças 

políticas do movimento. Desenvolver uma pesquisa com a temática em questão nos oferece a 

oportunidade de ampliar o horizonte limitado que a colonialidade busca manter. Explorar a 

história de diferentes povos pelo mundo, seus modos de agir, pensar, sentir, a maneira como 

concebem e interagem com a natureza, suas experiências e saberes próprios, em suma, sua visão 

de mundo, pode ser realmente algo bastante enriquecedor. Conhecer, mesmo que apenas uma 

pequena parte, da história de luta do povo Mapuche, no Chile, certamente contribuiu para 

romper alguns paradigmas referentes a povos originários dentro de uma perspectiva colonial, 

construída de modo preconceituoso e opressivo para com esses povos. 
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TERRITÓRIOS TRADICIONAIS DE PESCA DO LITORAL AMAZONICO: as 

reservas extrativista marinha vistas como um instrumento de lutas sociais 

 

Josinaldo Reis do Nascimento 

Resumo: 

 

A Costa Norte Brasileira se estende da foz do rio Oiapoque-AP até a baía de São Marcos-MA 

é formanda de paisagens dominadas predominantemente pelo ecossistema manguezal, drenado 

por diversos rios e furos e que formam reentrâncias nas extensas áreas estuarinas. Esta faixa 

costeira se caracteriza, sobretudo, por apresentar grande abundância e diversidade da biota 

aquática, o que assegura uma alta produtividade pesqueira, criando uma zona de importância 

científica e socioeconômica excepcional, esta alta produtividade pesqueira está diretamente 

relacionada aos elevados índices de matéria orgânica proporcionados pela dinâmica das 

florestas de mangue e dos rios, formando condições favoráveis para a reprodução e 

desenvolvimento dos estoques pesqueiros, o que faz da pesca uma das atividades extrativas 

mais tradicionais e importantes, sobretudo na geração de renda e como fonte alimentar para 

parte significativa das populações humanas que vivem nesta zona costeira, além de contribuir 

de maneira relevante para a balança comercial do país. Nos últimos anos a pesca, 

principalmente a industrial, tem aumentado os esforços de captura nas proximidades da costa, 

e este crescimento tem afetado negativamente os estoques pesqueiros e ameaçado os territórios 

tradicionais de pesca e suas populações humanas. Por isso, a implementação de RESEX 

marinha no litoral do Estado do Pará apresenta-se como uma forte estratégia de arranjo 

institucional de regulamentação participativa de manejo dos recursos pesqueiros de uso comum. 

O presente estudo foi desenvolvido nos territórios das reservas extrativistas marinha de: 

Tracuateua; Caeté-Taperaçu; Arai-Peroba e Gurupi-Piriá, e apresenta uma reflexão acerca das 

ações sociais dos pescadores e pescadoras que culminaram na reconfiguração dos seus 

territórios tradicionais de trabalho e de reprodução dos modos de vida em reservas extrativistas 

marinha. As coletas de dados ocorreram no período de fevereiro de 2017 a maio de 2019, 

conduzidas por métodos qualitativos como: entrevistas em profundidade, semiestruturadas e 

observação participante. A institucionalização dos territórios tradicionais de pesca em RESEX 
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marinha se deu em meio a uma série de conflitos socioambientais que proporcionaram a estas 

populações tradicionais formar uma rede solidária de cooperação e articulação social, que 

contribuiu também, na reafirmação do sentimento de identidade e restabeleceu relações 

socioespaciais peculiares, o que simultaneamente contribuíram como os processos permanentes 

de geração de conhecimentos. Neste contexto, o V-ENEAM ocorrido na cidade de Bragança-

PA em 1995, contribuiu para estabelecer novas redes entre os pescadores e pescadoras entre si, 

e com os dos municípios vizinhos, alguns saíram de lá inquietos e fortalecidos, o que 

proporcionou a criação de unidades de mobilização que ajudaria na correlação de forças 

políticas e simbólicas entre os pescadores e pescadoras artesanais versus Estado e os 

empresários do setor pesqueiro em uma luta desigual. Contudo, a articulação e o apoio dos 

sujeitos ditos de fora, foi um elemento de coesão crucial para oficialização destes territórios em 

favor dos pescadores e pescadoras artesanais. A institucionalização dos territórios tradicionais 

de trabalho e de reprodução do modo de vida dos pescadores e pescadoras artesanais, do litoral 

nordeste do estado do Pará em RESEX Marinha, de fato estabelece aqui novos marcos 

regulatórios para a conservação do ecossistema manguezais desta faixa litorânea, o que 

visivelmente contribuiu para frear a expansão da carcinicultura para o litoral norte do Brasil e 

tem mantido um embate constante com a pesca industrial, sobretudo aquelas frotas que possuem 

licença para a captura de peixes diversos com rede de arrasto de fundo na plataforma continental 

amazônica. Há em curso um processo de adaptação às novas estruturas de poder e governança 

tecidas nos territórios tradicionais de pesca, e estas formas são, ainda, edificadas de maneira 

personificada em elementos da natureza, que acabam exercendo um papel crucial nas relações 

sociais e contribuindo para compreensão do território e o estabelecimento de normas de manejo 

por estes pescadores e pescadoras. As territorialidades presentes nas RESEX marinhas aqui 

analisadas se referem às formas tradicionais do uso dos recursos pesqueiros e de reprodução 

social, contudo, coexistem no território formas de reprodução capitalista, como pesca industrial, 

que visivelmente destoam das compreensões sociocultural edificadas em elementos da 

natureza. E vale destacar que ambas as atividades impactam o meio ambiente, guardando suas 

devidas proporções e percepções do espaço onde e como as suas técnicas de extração dos 

recursos são efetuadas. Neste caso em especial, como se trata de territorialidades que atuam 

simultaneamente no espaço e no tempo, uma prejudica de maneira direta a permanência da 

outra, o que pode explicar as reivindicações em torno de um território exclusivo para pesca 

artesanal. Na atualidade, a reprodução social dessas comunidades e populações tradicionais, 
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inclusive de outras como quebradeiras de coco, quilombolas e indígenas, encontra-se ligada 

cada vez mais a dificuldades de reconhecimento de direitos, cidadania, identidade e cultura, 

agora mais que nunca, com a ascensão de um governo central com pouca capacidade de articular 

debates coletivos com diferentes classes e interesses diversos. Assim, a perspectiva temporal 

na análise das lutas por reconhecimento de territórios torna-se mais relevante. Este novo quadro 

político-institucional agrava os problemas e evidencia a necessidade de reorganizações 

coletivas para que esses grupos sociais possam defender seus modos de vida, majoritariamente 

ligados à extração de recursos pesqueiros. Por isso suas organizações tornam-se cada vez mais 

fundamentais para garantir a conservação destes territórios de uso comum institucionalizado a 

partir deste acúmulo de lutas sociais registrados no presente estudo. 
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OS EFEITOS DA PALMA AFRICANA NA TERRITORIALIDADE DO PALENQUE 

SAN JUAN DE PALOS PRIETO, CARIBE COLOMBIANO. 

 

Lucas Bento da Silva 

Resumo: 

 

Destacamos nesse artigo em teorizar os efeitos da palma africana na territorialidade e nas 

commodities agrícolas da segurança alimentar das famílias palenqueiras de San Juan de Palos 

Prieto. Prieto, localiza-se na região do Caribe, no departamento de Magdalena, a capital deste 

departamento é Santa Marta, Colômbia. As pesquisas no território negro foram feitas em etapas, 

por exemplo, observações das paisagens, relatório das atividades políticas, econômicas e 

culturais no caderno de campo em Prieto e também investigamos a autonomia feminina e a 

autonomia do grupo étnico relacionado no território geográfico estudado. As formas e técnicas 

da agricultura tradicional nas Américas são dinâmicas e se apresentam materializadas no 

espaço, em diversos territórios étnicos, camponeses e outros, como no Palenque Prieto. 

Historicamente, as práticas nas formas de produções de tais agriculturas estão conectadas e 

associadas espacialmente na maioria das situações, determinadas pelas técnicas ancestrais. As 

características das produções de alimentos tradicionais em Prieto são: técnicas rudimentares, 

em alguns causos; produção destinada quase exclusivamente para consumo; se por vezes 

vendem é em quantidades reduzidas; com tarefas a serem feitas pelos vários grupos de trabalhos 

e com sistema de agrobiodiversidade. “O termo agrobiodiversidade é formado por agro, do 

latim, campo, cultura, bio, do grego, vida, diversidade. Significa, portanto, diversidade da vida 

no campo, das culturas”. (MACHADO, 2012, p. 48). Então, à agricultura tradicional é um 

sistema de desempenho na terra que procedeu no acumulado do desenvolvimento local durante 

décadas de experiência empírica e experimentações camponesas tradicionais, como 

destacaremos no palenque. Essas produções tradicionais no século XXI estão rodeadas pelas 

fronteiras do agronegócio, da mineração e dos empreendimentos hidrelétricos que se configura 

como um meio técnicas-científico-informacional, que segundo Milton Santos “é, o momento 

histórico no qual a construção ou reconstrução do espaço se dará com um crescente conteúdo 

de ciência e de técnicas” (SANTOS, 2006, p. 132). Outra agricultura que é mais recente que 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
1379 

 

surgiu como movimento de reação ao modelo político do agronegócio é a agroecologia, esta 

agricultura procura organizar o processo de produção de plantas e animais que totaliza no 

território, a partir das relações estabelecidas entre os conjuntos dos saberes tradicionais, que 

configura no mundo rural das Américas de formas ancestrais, culturais e diversas, que deve ser 

concebida em uma intencionalidade integral no qual as variáveis étnicas e sociais ocupam um 

papel relevante no processo prático da agroecologia. A agricultura no território de Prieto está 

configurada em faces pelos conhecimentos que há sido acumulado por tempo em geração em 

geração, este conhecimento gerado no espaço, empiricamente e por experiência construída em 

décadas, pelas práticas entre as comunidades tradicionais. Portanto, há muitas diferenciações 

nessas agriculturas com a nova agricultura moderna, que é uma agricultura cientificada em que 

a produção de alimentos se transforma em uma variante da agroindústria. Do ponto de vista 

técnico, na agroindústria são organizados processos visando à transformação e à conservação 

dos produtos agrícolas para sua posterior utilização e consumo. Para isso, são utilizados 

insumos e processos que visam alterar as condições físico-químicas dos produtos agrícolas, a 

fim de aumentar suas possibilidades de uso e conservação” (CHRISTOFFOLI, 2012 p. 74 e 

75).É importante salientar, que a agricultura tradicional não é estática, os sistemas atuais da 

agricultura são reflexões de anos de evolução de formas e técnicas de várias épocas, território 

e cultura, exemplo de alimentos tradicionais é a batata, que começou a ser cultivada pelas 

civilizações andinas e seu cultivo e técnica foram aperfeiçoados pelos Incas; e o tomate, que é 

originário das Américas Central e do Sul, que foi por muito tempo alimento da civilização Inca. 

Isto posto, não é determinante que a agricultura seja a forma principal de geração de renda das 

famílias de Prieto, mesmo assim, esta é uma atividade principal ou transversal às outras 

atividades presentes e executadas pelo grupo no território. Estes grupos, a partir de uma lógica 

tradicional ou agroecológica, elaboram técnicas, manejo dos solos, das águas e das sementes, 

flora e fauna que marcam seu espaço, seu território, meio físico e biológico traçando um 

movimento de constante mudança e adaptação (CARVALHO, 2010). Por isso, o conjunto de 

questões colocadas no desenvolvimento deste artigo, sobre a relação entre agricultura 

tradicional e conflito territorial em Prieto evidenciou, assim, a dimensão da produção de 

alimentos, articulando território, cultura, etnias e relação de poder. Deste modo, o artigo está 

estruturado em três partes, primeira parte; teorizamos sobre as produções de commodities 

agrícolas e técnicas e formas de produções. Os efeitos da palma africana na agricultura 

tradicional do palenque, os conflitos pela continuidade da produção agrícola ancestral. A 
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segunda parte contextualiza as metodologias utilizadas na pesquisa de campo e na última e 

terceira parte do artigo à conclusão da pesquisa. Diante dessas questões, a pesquisa busca-se 

realizar uma reflexão crítica sobre as relações estabelecidas entre os que estão ilegalmente se 

apropriando da terra e impactando economicamente o território negro de Prieto, para fins de 

grupos econômicos, com objetivos de extrair os recursos naturais e energéticos ou para 

totalização do agronegócio, por exemplo; da soja, palma africana e eucalipto. Deste jeito, se faz 

necessário construir experiências que façam contraposição concreta ao modelo capitalista de 

monoculturas e exploração dos solos. 
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A MULHER CAMPONESA PROTAGONISTA DA LUTA E RESISTÊNCIA NA 

GLEBA TAUÁ, EM BARRA DO OURO-TO 
 

Alberto Pereira Lopes1 
Wemerson Cavalcante Lemos2 

 
Introdução 
 

O município de Barra do Ouro-TO localiza-se a uma latitude 07º41'22" sul e longitude 

47º40'58" oeste, emancipado em 1996 com a Lei Estadual de nº 829, área de 1.106,345 km2, 

população estimada de 2016 de 4.503 habitantes segundo (IBGE). A sua principal atividade 

econômica é a agropecuária com grande poderio dos seus executores, que expandem seus 

domínios sobre o bioma cerrado da região, desrespeitando moradores que já se encontram a 

décadas nesta região. 

Nesse sentido, a violência que tem se propagado neste município é resultado da 

territorialização do capital em terras que também não os pertencem segundo a CPT. Esse 

processo de domínio pelo chamado agronegócio vem repercutir na incidência da pobreza de sua 

população que chega a 46, 24% de acordo com o IBGE. Isto representa quase metade da 

população que vive numa situação bastante preocupante em relação aos direitos universais e 

fundamentais do ser humano.  

O objetivo desta pesquisa é compreender a expansão das relações capitalistas e a 

apropriação concentrada da terra e a luta dos contrários como o camponês, o posseiro e as 

comunidades tradicionais que lutam pela conquista do seu território para viver com os recursos 

disponíveis do lugar, da terra com uma relação de identidade com a natureza. Nesse embate se 

constitui os conflitos entre os grandes proprietários e as comunidades tradicionais, em que os 

as mortes, a expulsão de posseiros, ribeirinhos, extrativistas, indígenas são bastante comuns por 

parte dos jagunços a mando do patrão, sobretudo nesta região da chamada nova fronteira 

agrícola. As mulheres são protagonistas em suas organizações na Gleba Tauá, são lideranças 

que lutam contra as atrocidades dos que chegaram depois para implantar a agricultura de 

precisão, expropriando dos que na gleba já se encontravam a mais de 100 anos.        

 
1 Professor Associado da Universidade Federal do Tocantins – Campus – Araguaína – Coordenador do Grupo de 
Estudos Agrários e Direitos Humanos –GEADH certificado pelo CNPq. 
2 Aluno de graduação em licenciatura em Geografia pela Universidade Federal do Tocantins 
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Contudo, agrava-se o conflito mediante a expansão da grande propriedade em áreas 

ocupadas pelas comunidades tradicionais que vivem da terra com suas pequenas atividades para 

a sobrevivência.  A expansão do proprietário segue dentro do argumento que a gleba Tauá não 

tinha dono, tornando-se essa área de especulação para os fazendeiros vindo do sul do Brasil, 

segundo relatos dos seus moradores em maio de 2018.  

Palavras-chaves: Gleba Tauá; Conflitos; Resistência; 
 
Metodologia 
 

O método dialético empregado vem contribuir para compreensão das relações que se 

apresentam como o processo da prática do homem na situação da sua vida real, no cenário da 

submissão, da intolerância, da alienação em relação às forças produtivas que centralizam e 

determinam a exploração do trabalho, garantindo a apropriação privada da riqueza.  

Contudo, o indivíduo não tem um conhecimento efetivo da realidade, a sua consciência 

está pautada na objetividade da reflexão das coisas externas, das aparências reflexivas. Os 

instrumentos utilizados na pesquisa a fim de obtermos os resultados previstos, visam estabelecer 

parâmetros de investigação por meio das técnicas que irão fornecer elementos para o campo de 

interesse.  

O primeiro passo a ser dado será a pesquisa bibliográfica sobre o tema em estudo, o que 

irá permitir meios para explorar e buscar novas abordagens afim de dar embasamento teórico e 

histórico em relação ao problema levantado. As fontes bibliográficas servirão como base teórica 

na ótica do tema em estudo como:  de periódicos, livros, teses, dissertações, publicações 

avulsas, endereços eletrônicos etc, que trarão estudos sobre as comunidades tradicionais, os 

conflitos, as relações capitalistas e não-capitalistas no campo, os camponeses etc, que 

permitirão trazer bases teóricas pertinentes ao objeto do trabalho para chegarmos a resultados 

consistentes. 

Além das fontes indiretas, buscaremos dados mais específicos sobre as comunidades 

tradicionais especificamente as mulheres posseiras na Gleba Tauá na cidade de Barra do Ouro 

–TO, iremos trabalhar por meio de roteiros de entrevistas e conversa informal com os 

assentados e os posseiros vítimas da expropriação diante da violência que se estabelece. 

 

A expansão do agronegócio em terras da união  
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A partir de 2009 os grandes fazendeiros do chamado Grupo Binotto se instalaram na 

região para produzir soja em grande escala, expandindo a área para a terra dos posseiros que 

vivem há mais de um século nesta região, vivendo da subsistência. Este grupo representante do 

capital alegam que a terra os pertence e que está regularizada dentro do Programa Terra Legal3. 

No entanto, segundo a CPT houve manobras para regularizar as terras que foram griladas, parte 

da Gleba foi colocada em nomes de laranjas para que o Ministério do Desenvolvimento Agrário 

o legalize retirando os camponeses/posseiros com desrespeito e violência. Os representantes 

patronais do grupo Binotto mostram documentos como estivessem na terra há bastante tempo 

para se inserir ao Programa Terra Legal que tem como alternativa regularizar a terra da união.  

Dessa maneira a regularização seria de maneira arbitrária e oportunista porque estes 

chegaram ao decorrer da década de 1990 e os camponeses estão na terra a mais de 50 anos. 

Dessa forma, utiliza-se de uma documentação suspeita, uma declaração de ocupação para 

expandir seus negócios e desestabilizar as famílias com violência como a derrubada das casas, 

destruição das plantações para impor o seu poder para a grilagem da terra. As famílias 

encontram-se ilhadas, sem saída vivem do medo, são pessoas com mais de 60 anos de idade 

vivendo da terra de geração a geração, como no caso Dona Raimunda figura emblemática que 

luta contra as atrocidades. 

O estado do Tocantins, não foge da regra, a política de desenvolvimento do estado foi 

pautada para favorecer e proteger grupos econômicos, políticos e o latifúndio, que por sua vez 

preservam a grande propriedade fundiária, com suas formas tradicionais de produção e 

reprodução do capital. Forma-se, desse modo, um grande contingente de desprovidos que não 

têm acesso à terra, resultado da desigualdade social. Trata-se dos explorados pela classe 

dominante.  

Dessa maneira, distribuição de terras para os grandes capitalistas foi estratégia de 

governo no estado do Tocantins desde a sua criação: os lotes eram vendidos a preço simbólicos, 

para atender uma elite que se constituía e tinha o discurso de desenvolver uma região que sofria 

com o abandono durante muito tempo. Como aponta Ribeiro:  

Apesar de vários discursos apontarem para um ‘ Estado modelo’ e sem vícios, ele tem 
sido um exemplo do vício, da politicagem, um estado em favor da elite que não se 
altera e personalizado em poucas pessoas. Porém, esta é uma das práticas silenciadas 

 
3 O Programa Terra Legal foi criado pelo governo brasileiro Lei 11.952/09 que tem como objetivo regularizar as 
ocupações legitimas com prioridades os pequenos produtores e comunidades locais. (MDA- Ministério do 
Desenvolvimento Agrário) 
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pelo discurso tocantinense. As poucas vozes que enunciam não têm espaço e são 
sufocadas aos poucos. (RIBEIRO, 2001, p. 112. Grifo do autor) 

     
A própria ostentação da atividade econômica agropecuária no Tocantins demonstra o 

grande poder de domínio dos fazendeiros, o qual é apoiado pelo estado e eleva a desigualdade 

sócio-econômica das classes sociais desprovidas de condições necessárias para a sobrevivência. 

Geram-se trabalhadores submissos a determinados trabalhos, entre os quais o trabalho forçado, 

além da expropriação da terra como acontece na Gleba Tauá. 

 

Violência contra mulher camponesa no Brasil, um breve panorama 
 

As mulheres camponesas/posseiras da comunidade Gleba Tauá assim como as demais 

mulheres presentes no campo brasileiro, exercem papel fundamental na soberania alimentar, 

(BASTER 2018).  Mesmo mediante a grande importância do papel da mulher camponesa, ela 

é muitas vezes vítimas de violência.  

De 2009 a 2018, 1.409 mulheres sofreram algum tipo de violência, (CPT,2018). O 

número apesar de bastante expressivo ainda está longe de revelar a realidade, no caso de 

violência contra as camponesas é computado o número de famílias, e não o número de mulheres 

envolvidas naquela violência (CPT, 2018). 

No Brasil, as mulheres do campo enfrentem mais restrições do que os homens no 
acesso á terra, água, sementes, tecnologias, créditos e assistência técnica. Elas também 
são discriminadas no mercado de trabalho rurais e são as responsáveis pela maior parte 
do trabalho não remunerado, já que ficam também á frente dos cuidados de suas casas, 
dos filhos e de afazeres domésticos. Além de serem as maiores vítimas de violência e 
exploração sexual em decorrência da instalações de projetos de desenvolvimento. E 
há uma tendência do aumento da violência contra as mulheres no campo, em especial 
por causa de conflitos pela terra, água e por defenderem territórios indígenas, 
quilombolas e outros. (CPT, CONFLITOS NO CAMPO BRASIL, 2018.p.82) 

 
 

As características da mulher camponesa no Brasil está entrelaça a resistência exercida 

nas trincheiras que é o campo brasileiro atualmente. Desse modo, as mazelas de um país onde 

a economia está historicamente ligada a divisão internacional do trabalho, o que nos coloca na 

condição de subdesenvolvido e dependência, gerado pela exploração massiva dos recursos 

naturais em que recai sobretudo sobre as organizações camponesas.  

 Considerando que o Brasil apresenta uma área agricultável disponível no total estimada 

em 152,5 milhões de hectares ou 17,9% do território, para o agronegócio é um grande potencial 

de exploração afim de garantir sua manutenção (NOTICIAS AGRICOLAS, 2019). 
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Assim o agronegócio   vem se fortalecendo historicamente, o que de antemão cresceu 

também a violência contra a mulher camponesa.  Entre 2009 e 2018 foram 38 mulheres 

assassinadas, 80 sofreram tentativas de assassinatos, 409 receberam ameaças de morte; 22 

morreram em consequência de conflitos, 11 foram presas, 410 foram detidas e 37 foram 

estupradas. (CPT,2018).  

Os conflitos no campo envolvendo os movimentos camponeses tem crescido nos 

últimos anos, o Quadro 1 mostra o comparativo entre as regiões no período de 2017 e 2018, 

como o total de conflitos no Brasil. 

Quadro 1- Pessoas Envolvidas em conflitos por região- Brasil 2017-2018 
 

Região/Ano 2107 2018 2017-2018% 

Centro-Oeste 75.529 54.652 -27,6% 

Nordeste 267.206 302.503 +13,2% 

Norte 224.494 493.183 +119,7% 

Sudeste 89.052 81.396 -8,6% 

Sul 52.239 28.924 -44,8% 

Brasil  708.520 960.630 +35,6% 

 Fonte: Cedoc- Centro de Documentação Dom Tomás Balduino- CPT.    Elaboração LEMTP-   UFF, 2018. 
 

 
Mesmo com a diminuição do número de conflitos em algumas regiões, nos últimos dois 

anos os dados mostram um aumento expressivo no quadro geral no país +35,6% (CPT,2018).   

 O governo vigente contribui com seus discursos preconceituosos para o aumento dos 

conflitos, além de suas medidas da agenda do neoliberalismo, haja vista a reforma trabalhista e 

a reforma da previdência que constitui um aumento abissal entre pobres e ricos elevando a taxa 

de desemprego e trabalhadores na informalidade.  

Não obstante, no governo do Partido dos trabalhadores (PT), de uma certa forma havia 

um diálogo entre os movimentos em relação a luta pela terra, porém a reforma agrária deixou a 

desejar. Os índices de conflitos no campo em algumas regiões registraram queda conforme 

apresenta os dados do Caderno de Conflito da CPT.  

Os conflitos no campo, em 2018, registram o avanço da fronteira sobre a Amazônia. 
Ao comparamos a média anual de conflitos no campo durante os governos Lula (2003-
2010) e Dilma (2011-2014), e o período da ruptura política (2015-2018), observa-se 
uma mudança importante na concentração regional de conflitos: até 2014 predominam 
os conflitos na região Nordeste e, a partir de 2015, a região Norte ganha proeminência. 
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Note-se, entretanto, que a região Norte tem sua média anual ascendendo 
vertiginosamente desde o primeiro período, crescendo em 126 conflitos na média 
anual na comparação com o período da Ruptura Política [tabela 1]. Nas regiões Sul e 
Sudeste, a média anual de conflitos cai desde o governo Lula, enquanto na região 
Centro-Oeste se mantem. (CPT, CONFLITOS NO CAMPO BRASIL, 2018.p.93) 

 
Desse modo, entende-se que o modelo econômico aplicado no país, segue as regras do 

capital financeiro, do agronegócio que expande seus domínios na chamada fronteira agrícola 

como mecanismo de produção e da produtividade gerando também a  violência e os conflitos 

no campo brasileiro.  A mulher camponesa se enquadra nestes índices de violência, são vítimas 

das atrocidades, porém mesmo mediante aos ataques provenientes dos donos dos meios de 

produção representados no campo por grupo de fazendeiros e grandes monopólios 

latifundiários, a mulher camponesa se apresenta como símbolo de resistência e luta pelo direito 

a terra como aparece na Gleba Tauá em Barra do Ouro-TO.  

 

A luta da mulher camponesa/posseira na comunidade Gleba Tauá Barra do Ouro- TO 
(relatos e vivências)  
 

Na comunidade Gleba Tauá a figura da mulher foge à regra dos padrões da sociedade 

patriarcal conservadora em que a mulher cabe apenas às atividades domésticas e submissão ao 

homem. A mulher camponesa/posseira da Gleba Tauá assume o papel de protagonista da luta 

pela terra e resistência contra os fazendeiros e grandes latifundiários, o que também as coloca 

como alvo. Assim, mulheres como a dona Raimunda Pereira dos Santos, Zéliana Tereza dos 

Santos, Belisa Araújo dos Santos moradoras da comunidade Gleba Tauá no Município de Barra 

do Ouro - TO, sofrem as atrocidades de grupos como o grupo Binotto, que grilam terras e tentam 

desapropriar as camponesas/posseiras a força da única fonte de sobrevivência que as mesmas 

possuem, que é a terra.   

Dona Raimunda Pereira dos Santos principal liderança feminina da Gleba, é moradora 

da comunidade muito antes da chegada do grupo Binotto na região, hoje com 77 anos, relatou 

em entrevista o período da chegada dos fazendeiros na região, como também relatou as 

atrocidades que sofreu do grupo por resistir a desapropriação ilegal e desumana cometida pelos 

fazendeiros do grupo Binotto.  

Dona Raimunda se considera posseira da terra onde vive, chegou na região da Barra do 

Ouro em 1952 com sete anos de idade. Nascida no estado do Maranhão, veio para a comunidade 

devido seu pai não ter terra para morar no Maranhão.  No Maranhão, Dona Raimunda morava 
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com seus familiares de forma agregada. Seu avô e seu pai eram vaqueiros em uma fazenda na 

região, e todos da família de Dona Raimunda se submetiam a forma de trabalhos impostas pelo 

fazendeiro devido a necessidade da sobrevivência. 

Ao chegar na região da Barra do Ouro-TO, Dona Raimunda relata que o lugar era bem 

diferente do que é hoje, a vegetação nativa de cerrado era predominante, espécies de animais 

típicos do cerrado viviam em grande concentração na região, os rios e nascentes eram 

preservados, ou melhor, intactos, sem intervenção do agronegócio.  

Com a chegada da família de Dona Raimundo outras famílias chegaram na região, a 

terra era da união, e as famílias foram na esperança de ter um pedaço de terra para plantar e 

criar os seus animais (gado, galinha, porco etc). Todos vivam em harmonia e sem conflitos.  

Quando os fazendeiros do grupo Binotto chegaram na região os conflitos se iniciaram, 

o grupo que já possuía um grande número de hectares devido a regularização fraudulenta do 

programa Terra Legal, mesmo assim começou a aliciar os posseiros, já que a lógica é de 

ampliação de terras para o agronegócio.  Dona Raimundo relata, que os pistoleiros do grupo 

passavam de casa em casa com a proposta de comprar as terras dos posseiros, o primeiro ataque. 

Algumas mediantes ao medo venderam suas terras. Dona Raimunda também foi vítima, e foi 

ameaçada por não aceitar a proposta de vender a terra onde vive.  

A partir desse momento iniciou-se com mais ênfase os ataques contra dona Raimunda, 

ela relata que um grupo de 5 pistoleiros foi contratado para matá-la, os pistoleiros afirmavam 

que Dona Raimunda era a mais perigosa da região, devido ao fato de ser dura e resistir às 

tentativas de desapropriação.  

Dona Raimunda entrou em contato com a Comissão Pastoral da Terra (CPT). “ [...] 

vocês me socorre por que estou sendo jurada de morte pelos pistoleiros do grupo Binotto [...]” 

(DONA RAIMUNDA,  Set. 2019). Em resposta ao clamor de Dona Raimundo a CPT respondeu 

que no dia seguinte iria mandar uma equipe, para ajudá-la. Dona Raimunda segue em seu relato, 

“ [...] eles não me pegam não Pedro, de jeito nem, quando eu escutar o carro zua bem aí, eu já 

olho pelo buraco que eu fiz na parede de barro, para eu olhar lá, se eu ver que não é vocês, eu 

caio bem aqui pelo fundo da cozinha, caiu no mato, atravesso o córrego bem aqui, me taco 

dentro dessa mata, diacho que eles vão me achar [...]” (DONA RAIMUNDO, Set, 2019).  

O senhor Pedro é um agente da Comissão Pastoral da Terra (CPT), que a muitos anos 

acompanha a situação da Gleba Tauá, a ligação do agente com os posseiros vem por parte do 
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próprio acompanhamento por meio das visitas e reuniões no intuito de contribuir para a 

regularização da comunidade, e na luta pela conquista da terra.  

Dona Raimundo então começou a mudar sua rotina devido a ameaça de morte, ela relata 

que os pistoleiros viviam com frequência nos arredores de sua casa, principalmente durante a 

noite. Devido a ameaça constante, Dona Raimunda relata que não dormia, apenas tirava rápidos 

cochilos, e ficava perturbada com a presença dos pistoleiros, “ [...] eu ficava perturbada, o que 

que eu podia fazer? O que que eu podia fazer? Eu não tinha como agir nada, eu não tinha pra 

onde ir, eu ficava imaginando pra onde meu Deus, pra onde eu vou?  A noite  pra mim dormir 

era dormindo aos cochilos, agradeço que tem uns cachorros aí, uns vira latas,  esses cachorros 

barroava a noite todinha que parece que tava comendo mesmo,  eu de noite com um facão 

grande no pé da minha rede ali, na hora que eu ver mexer eu  não vou esperar não, de jeito 

nem um, se arrebentar os amarradinhos da porta ai, eu fico bem de trás da porta, quando 

passar eu largo o facão pra cima e não to nem ai, quando era de manhã eu só via os rastros 

dos jagunços na terra em volta da minha casa [...]”. (DONA RAIMUNDA, 2019.) 

Vista como frágil por ser mulher e de idade avançada, os pistoleiros a mando do grupo 

Binotto acreditavam que seria fácil expulsar Dona Raimunda, porém, foi aí que a liderança e a 

força da mulher camponesa se mostrou a sua resistência.  Dona Raimunda passou a resistir 

diariamente aos ataques contra sua vida. É importante ressaltar que o machismo está presente 

no campo, e as mulheres são vistas como indefesas, nesta perspectiva também é importante 

lembrar que a mulher camponesa passa longe da perspectiva de mulher frágil e indefesa.  

A mulher no campo assume na maioria das vezes o papel de protagonista da luta, e se 

manifesta como liderança, onde por muitas vezes o homem não está presente como é o caso de 

Dona Raimunda, que vivia só, mesmo assim liderava os demais posseiros, tato homens quanto 

mulheres.  Sua resistência e luta frequente demonstra o quanto a mulher é forte e tem grande 

importância na luta pela terra no Brasil.  

Dona Raimunda relata que a polícia também estava presente, mas, trabalhava como peão 

do grupo Binotto, e ia com frequência na sua casa tentar expulsá-la, foram 4 tentativas de 

despejo, onde Dona Raimunda resistiu e não arredou o pé de sua moradia. Vendo que não seria 

fácil tirar a posseira da terra, as medidas do grupo juntamente com a justiça se intensificaram - 

a casa de dona Raimunda foi derrubada duas vezes, a primeira vez foi a polícia que chegou com 

uma ordem de despejo arbitrária e derrubou a casa da liderança. 
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Quando perguntado se dona Raimundo tinha medo, a resposta surpreende, “[...] Eu 

nunca sofri medo desses homens, nunca sofri medo, eu só me entregava para aquele, nunca 

tive medo de maneira alguma até hoje, graças a Deus [...]”, Dona Raimunda expressa a fé e a 

crença do camponesa, fé que foi sempre expressada na entrevista, todas as histórias contadas, a 

vitória por resistir até hoje a diversos ataques, eram sempre dedicadas ao seu padroeiro Padre 

Cícero.  

Zélina Tereza dos Santos 65 anos, solteira, camponesa mãe de 5 filhos, é filha de Dona 

Raimunda, nasceu na Gleba Tauá e vive de perto todas as atrocidades que a mãe sofreu, e conta 

em entrevista que também foi vítima dos pistoleiros do grupo Binotto.  

Zélina relata que os pistoleiros cercavam sua casa, o lote onde Zélina mora na Gleba 

fica cerca de 700 metros do lote onde a mãe vive. A camponesa conta que não podia sair de 

casa devido a presença dos pistoleiros, e também recorreu a CPT. “[...] ó Pedro, nós aqui, 

estamos cercados de pistoleiro, nós, não pode sair nem na Barra do Ouro pra comprar um 

açúcar. [...]”. 

A posseira Zélina também teve sua casa destruída pela os jagunços do grupo Binotto. 

Zélina relata que sua primeira casa foi queimada é não sobrou nada. Mesmo mediante a tristeza 

de ter todos seus bens conquistados com o suor do seu trabalho destruídos, Zélina criou forças 

e construiu uma nova casa. A casa dos posseiros sobretudo, são choupanas de paredes de barro 

e taipa, com telhado de palha. 

Os conflitos se deram a partir do momento em que o grupo Binotto chegou na região, 

fato já evidenciado anteriormente.  O grupo chegou na Gleba e começou a explorar a terra, a 

cultura principal praticada pelo grupo é a monocultura da soja. O grupo desmatou praticamente 

toda região, e o restante do cerrado que sobrou está com os dias contados. Zélina relata que o 

grupo usava o “CORRENTÃO” conforme mostra Figura 1, para derrubar o cerrado. O 

correntão se trata de uma corrente de aço entre 10 a 15 metros, em que cada poda da corrente é 

presa em um trator, assim os tratores puxam a corrente colocando tudo que estiver na frente 

abaixo.  

O que mais assusta, é que os funcionários do grupo Binotto também ameaçavam 

derrubar a casa dos posseiras com o correntão, ignorando a presença das pessoas dentro das 

residências, porém, mesmo mediante a ameaça as mulheres resistiram e não abandonaram as 

suas residências, impendido a tentativa dos jagunços derrubarem suas moradias. 
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     Figura 1- O Correntão para o desmatamento 

 
                             Fonte: Comissão Pastoral da Terra (2015). 
 

As famílias da Gleba Tauá vivem ilhados, o grupo Binotto tem delimitado suas áreas 

bem próximo das terras onde produzem seus alimentos. Dona Raimunda por exemplo, vive hoje 

cercada por plantações de soja, seu lote atualmente se resume a uma porção de terra, cercada 

por áreas de plantio que o grupo Binotto arrenda para outros fazendeiros conforme Figuras 2 e 

3. Dona Raimunda como todos os outros posseiros vivem do cultivo da terra e das atividades 

rurais, o pedaço de terra que lhe resta, que é bem menor do que o tamanho original antes da 

chegada dos Binottos, onde a mesma planta hortaliças, frutas, feijão e cria algumas galinhas e 

porcos. 

Figura 2- Casa da Dona Raimunda 

 
                       Fonte: Lemos (2019). 
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Figura 3- Plantação de soja em frente o lote de Dona Raimunda 

 
                       Fonte: Lemos (2019). 
 

Belisa Araújo dos Santos, 68 anos, aposentada, viúva desde 2003, vive com seu filho 

na comunidade Gleba Tauá no município de Barra do Ouro –TO, não é posseira tão antiga como 

Dona Raimunda, mas vive na Gleba Tauá há 3 anos, relatou em entrevista que também sofreu 

as ameaças dos jagunços do grupo Binotto.  

A camponesa/posseira de 68 anos, veio para região por não ter onde morar, Belisa 

relatou que veio para Gleba por saber que a terra não pertencia a fazendeiro, mais sim, pertencia 

a união. Belisa relata que sua chegada na região foi questionada pelos fazendeiros, os jagunços 

a mando dos fazendeiros que tentaram impedir que ela construísse o barraco onde vive com o 

filho, “[...] assim que nos chegou pra cá,  eles não queriam que nós fizéssemos o barraco aqui, 

ele veio  aqui várias vezes, chegou até falar que iria arrumar um serviço pra gente fora, de 

vaqueiro em uma fazenda, afim de nos sair daqui, ai eu falei não, daqui eu não saio de jeito 

nem um, por que,  eu to aqui infelizmente por que não tenho onde morar, se eu tivesse onde 

morar eu não tava aqui. [...]”. Belisa relata que os jagunços foram várias vezes em sua casa 

com a mesma proposta, e a respostas da camponesa foi a mesma, “QUE NÃO SAIRIA DA 

TERRA”. O filho da camponesa confirmou o depoimento da mãe, e acrescentou dizendo que os 

ataques começaram quando os jagunços de fato perceberam que Belisa não sairia da terra onde 

vive.   

Belisa tem uma pequena produção, onde cultiva roça de mandioca, arroz, feijão, milho, 

melancia, banana e também cria galinhas e porcos.  A criação e a plantação de Belisa conforme 

Figuras 4 e 5 servem sobretudo como fonte da sua alimentação, os itens que não consegue 
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produzir em sua terra, compra na cidade de Barra do Ouro. Sabendo que as pequenas plantações 

dos camponeses são a fonte de sua alimentação e renda, os fazendeiros destroem o pouco que 

os camponeses cultivam. Belisa teve uma roça destruída pelo trator do Grupo Binotto, quando 

questionou os jagunços afirmaram que seria indenizada. Dona Belisa chegou até assinar uns 

papeis entregue pelos jagunços, mas afirma que nunca foi indenizada pela roça destruída. “[...] 

a rocinha que meu menino plantou perto do gradeado deles, eles passaram com a grade por 

cima. [...]”.  

 
Figura 4- Roça de mandioca da dona Belisa 

 
                      Fonte: Lemos (2019). 
 

Figura 5- plantação de banana da dona Belisa 

 
                      Fonte: Lemos (2019). 
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A camponesa/posseira Belisa Araújo também relatou que o grupo também polui a 

região.  Belisa afirmou que o grupo usa um avião para lançar veneno sobre as lavouras de soja, 

e que também jogam veneno sobre as plantações dos posseiros, e o que assusta é que o veneno 

lançado pelo avião também é lançando sobre os moradores da comunidade Gleba Tauá.  

O agronegócio já se encontra em alto nível de desenvolvimento na região, e as 

consequências são as piores possíveis, as três camponesas/posseiras relatam a diferença na 

paisagem hoje, com extensa área de soja, onde antes existia o cerrado. As nascentes dos rios 

secaram devido o desmatamento e a falta de drenagem da água da chuva pelo solo empobrecido, 

devido ao cultivo excessivo da soja, além do nível de poluição ser alto, e os rios que antes não 

secavam hoje encontram-se secos.  

 
É em meio a todo esse caos e perturbação diária que essas figuras emblemáticas da luta 

pela terra na Gleba Tauá resistem, a mulher camponesa é símbolo de resistência contra as 

mazelas do agronegócio existente no Estado do Tocantins, sendo assim todos os dias travam 

uma árdua luta, onde o objetivo é possuir um pedaço de terra que possam dizer que é seu.  

 

 Para não concluir [...]    
        
 As organizações camponesas resistiram por muitas décadas aos conflitos, às pressões e 

à violência por parte do Estado conservador e dos grandes proprietários de terras vinculados às 

estratégias políticas governamentais.  

 No final dos anos 1950 e 1960, continuando na década de 1970, as políticas fundiárias 

se configuraram como resposta às pressões dos movimentos sociais no campo. Foram 

momentos em que se multiplicaram os conflitos fundiários e assassinatos no campo para a 

expansão da grande propriedade.                     

Diante desta barbárie, a luta pela terra se intensificou com seus sujeitos a partir da 

década de 1980, com novas bandeiras, de liberdade, autonomia sindical, assistência social e 

reforma agrária.  As formas de luta do camponês é resultado da reprodução do capital em seus 

aspectos contraditórios, concentrando riquezas e utilizando uma mão de obra marginalizada no 

contexto da divisão social do trabalho que atende às forças produtivas expandindo a sua 

concentração de riquezas para produzir o capital.   
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Dessa forma, vivenciamos um momento de incerteza e violência nesta nova conjuntura 

em que o movimento social no campo tem que criar novas bandeiras, na luta pela liberdade, 

autonomia sindical, assistência social e reforma agrária. O fato nos remete a pensar como será 

a vida da mulher camponesa Brasil, em foco as mulheres camponesas/posseiras da comunidade 

Gleba Tauá no município de Barra do Ouro-TO. 

Contudo é preciso mostrar a sociedade a luta de mulheres como Dona Raimunda, Zélina 

e Belisa que somam-se a milhares de mulheres camponesas que diariamente são vítimas das 

mazelas sociais de um país onde os governantes ignoram essa luta, e fortalecem ainda mais o 

lado de quem a domina imposta pela a produção e reprodução do capitalismo.  

Essa pesquisa é inicial, tenta expressar a luta da mulher camponesa, e inicialmente tenta 

entender a perspectiva da mulher camponesa/posseira da Gleba Tauá. A narrativa dessas 

mulheres muitas vezes de idade já avançada, demostram o quanto o agronegócio difundido no 

território tocantinense é capaz de fazer para que o sistema de acumulação seja consolidado, 

tanto a acumulação do capital, na expansão da terra, o que tem formado grande monopólios 

agrícolas no estado.  

Contudo, a grande concentração de terras nas mãos de pequenos grupos privilegiados, 

expressam dados alarmantes do crescimento de conflitos no campo e a violência contra as 

mulheres camponesas, divulgados nos últimos anos. Dessa forma, é preciso dar voz às essas 

mulheres, a fim de evidenciar o que tão pouco é divulgado para sociedade, com a intenção de 

levar a discussão acerca dessa problemática para além dos âmbito acadêmico.  

A comunidade Gleba Tauá soma-se a centenas de outras comunidades existentes no 

Brasil que vivem diariamente o que as políticas de um país onde a concentração da riqueza está 

pautada no extrativismo intensivo de matérias primas, como é o caso do Estado do Tocantins, 

produção que não atende o mercado interno, mais sim, atende o mercado externo, expressado 

pelo auto número de exportação realizado pelo estado.  

Por fim, as organizações camponesas como a presente na Gleba Tauá, é a expressão da 

luta constante contra essas mazelas, o que coloca a mulher camponesa como figura emblemática 

de luta e resistência contra o agronegócio da região. 
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CULTURA CIGANA NO MUNICÍPIO DE TRINDADE-GO:  

Da territorialidade a sedentarização da comunidade o desafio (re)conhecimento 

 

Wilker Lopes Vieira1 
 
 

Resumo: O presente estudo tem como objetivo discutir a relação entre a cultura e o território cigano em Trindade, 
no estado de Goiás. O grupo de ciganos do município de Trindade, representam um dos maiores do estado e se 
espacializam em áreas periféricas da cidade. Nas abordagens teórico-metodológicas, levantou-se a trajetória dos 
ciganos no Brasil. Logo após uma apresentação dos autores da geografia que trabalham com o tema. 
Posteriormente buscou-se ligar aos os conceitos epistemológicos do território e da cultura na geografia. Como via 
metodológica aderiu-se pela pesquisa qualitativa a partir de uma revisão bibliográfica em momentos oportunos a 
pesquisa participat iva. Dessa forma neste trabalho procura-se contribuir no que se refere as questões de expressão 
e manifestação cultural do ciganos, sua sedentarização, abarcando o conceito de território.  
 
Palavras Chaves: Ciganos, Cultura, Território, Geografia. 
 
 
Resumen: El presente estudio tiene como objetivo discutir la relación entre la cultura y el territorio gitano en 
Trindade, estado de Goiás. El g rupo de gitanos en el municipio de Trindade, representa uno de los más grandes 
en el estado y se espacializa en áreas periféricas del estado. Ciudad En los enfoques teórico-metodológicos, se 
planteó la trayectoria de los gitanos en Brasil. Luego una presentación de los autores de geografía que trabajan con 
el tema. Como enfoque metodológico adherido a la investigación cualitativa de una revisión de la literatura en los 
momentos apropiados investigación participativa. Por lo tanto, este trabajo busca contribuir a los problemas de 
expresión y manifestación cultural de los gitanos, tu fijación abarcando el concepto de territorio. 

 
Palablas Claves: Gitanos, La cultura, Território, Geografia. 
 

 
1 – Introdução 

 

 Diversas concepções sobre ciganos permeiam o imaginário humano. Tais com: seus 

costumes, suas expressões, suas festas, danças, roupas.  Algumas concepções distorcidas se dão 

em grande parte devido às escassas produções científicas, estudos acadêmicos existentes que 

tentem narrar a trajetória deste povo. 

 Diante de todo o contexto que permeia o território cigano em Trindade vale destacar a 

realidade sociocultural do grupo que apresentam características bem definidas, que garantem 

segurança, conforto e liberdade aos mesmos. No entanto, acredita-se que o espaço ocupado 

pelos ciganos reflete a uma formação de uma territorialidade apresentando uma referência 

 
1 Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Goiás em nível mestrado. 
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básica que é a consolidação do espaço vivido construído a partir da percepção do grupo cigano. 

 Dessa forma pode-se entender o território cigano percebido de maneiras diversas 

devido principalmente à sua cultura e diferentes referências de identidades construídas no 

espaço. Esta abordagem possibilita compreender o papel preponderante que a cultura produzida 

por grupos sociais e  s o b r e  a qual eles atuam sendo uma sociedade marcada por fatores 

políticos, econômicos, sociais e culturais. 

 Percebe-se que o espaço ocupado por cada cigano e demais seres humanos no mundo, 

pode ser percebido como o espaço da vida e é o símbolo daquele tipo de vida que o situa em 

relação a outras possibilidades. Isso permite dizer que esse espaço específico que abriga a vida, 

assume a condição de espaço único e humanizado na medida em que a representação elaborada 

pelas pessoas que ocupam este espaço se concretiza em representações espaciais. 

 O presente artigo pesquisa em uma abordagem inicial sobre o grupo de ciganos no 

município de Trindade-Goiás, grupo este que se encontra na cidade por várias gerações e 

deixam as marcas de sua identidade no espaço. Com o objetivo de compreender este grupo 

étnico, com enorme representação nesse município nesse artigo são apresentados assuntos 

como a caracterização enquanto grupo social, posteriormente a distribuição dos ciganos no 

Brasil sobretudo em Goiás e os principais autores/geógrafos que trabalham com essa temática. E 

fechando com desafio de apresentar os apontamentos dos ciganos de Trindade que representam 

um dos maiores grupos étnicos do estado. 

 Uma questão que merece atenção no estudo e discussão é a presença do  território. Não 

se pode instituir sociedade nenhuma sem a presença do território. Vaz (2010) justifica que 

quanto mais sólido se torna o vínculo por meio do qual a alimentação e a moradia prendem no 

território, tanto mais se impõe à sociedade a necessidade de manter a propriedade do seu 

território. Raffestin (1993), afirma que o território se forma a partir do espaço. Ele é o resultado 

de uma ação conduzida por um ator sintagmático, que realiza um programa, em qualquer nível. 

 Nesse território instaurado os sujeitos expressam suas relações culturais.   A cultura 

constitui-se em uma expressão dotada de diversas acepções, o conceito de cultura é discutido 

por diversos ramos das ciências sociais de variadas matizes. Porém tem recibido enfoques 

relevantes nos estudos geográficos.   

  Para a produção desse trabalho foram realizadas algumas entrevistas informais 

com lideranças do grupo cigano do município de Trindade algumas conversas informais, com 
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ex prefeitos da cidade, outra importante contribuição foi de professores da escola situada no 

bairro cigano onde a maioria do alunado pertencem ao grupo, esses encontros contribuiriam 

para o enriquecimento do trabalho. Busquei também ouvir pessoas ligadas à administração 

municipal para que trabalho também se pautasse na opinião da administração pública e sua 

devida posição diante desse grupo. 

 A pesquisa participativa foi fundamental para a construção desse trabalho. Com base 

nisso e a partir e de uma revisão bibliográfica este artigo busca apresentar a comunidade Calón 

do município de Trindade-Go, reportando aos conceito da geografia que possibilitam discorrer 

sobre esse grupo. 

 

2. Ciganos, entre a trajetória a geografia. 

 

 A trajetória da chegada dos ciganos ao Brasil é incerta. Alguns autores trabalham com 

a perspectiva que vieram fugidos da Europa, rotulados como “ladrões de cavalos”, 

“trapaceiros”, “gambireiros” e outros termos pejorativos de acordo com Teixeira (2008). 

Também conhecidos como “nômades”, suas origens na maioria das vezes, estão pautadas em 

lendas, mitos e poesias e na oralidade da própria etnia ou através da visão e das interpretações 

que deles são feitas. 

 São esses desconhecimentos ligados à sua cultura, valores, comportamentos sociais e 

políticos, principalmente nos seus hábitos e expressões culturais, que se cria estereótipos 

generalizados desta cultura. Eles se diferem pela forma como vivem da cultura majoritária 

devido a isso estão sujeitos à discriminação, xenofobia, segregação, dentre outros problemas. 

 Sobre o origem do nome cigano é explicado em  que  o termo e suas variações em 

diferentes línguas – cygani, tsigan, zigeneuner – são derivados da palavra grega Atsingani, que 

significa não toque, intocáveis. Estas palavras foram cunhadas pera denominar os povos romani 

no período em que estiveram presentes no território que compunha o Império Bizantino, por 

volta do ano 1000  como afirma Costa e Vasconcelos (2015). 

 Apesar de origem incerta Moonem (2008) aponta que o fato de muitos ciganos serem 

denominados romenos ou mesmo fazerem referências à Romênis quando se fala de ciganos 

encontra razão no fato de que estes foram, por muito tempo, escravos naquele país, sendo 

libertados somente em meados do século XX. Por isso, receberam uma influência muito forte 
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da cultura romena. Se constituindo assim este país como um berço para muitos ciganos. 

 Ainda sobre a origem dos ciganos segundos as leituras feitas em Teixeira (2008) e 

Moonem (2008), existe três grupos diferentes de ciganos, os Rom, os Sinti e os Calon, o 

primeiro proclamou-se superior em nobreza e autenticidade, o segundo grupo é o mais 

numeroso em países  como Alemanha, Itália e França e sua língua é o Sintó, e o terceiro grupo 

são os ciganos mais numerosos nos países Espanha e Portugual. Os ciganos se ramificam, 

segundo Moonen (2013), em grupo, subgrupo e o dialeto. 

1) os ROM, ou Roma, que falam a língua romani; são divididos em vários sub-
grupos, com denominações próprias, como os Kalderash, Matchuaia, Lovara, 
Curara etc.; são predominantes nos países balcânicos, mas a partir do Século 
XIX migraram também para outros países europeus e para as Américas; (2) os 
SINTI, que falam a língua sintó e são mais encontrados na Alemanha, Itália e 
França, onde também são chamados Manouch;(3) os CALON, KALON ou 
KALÉ, que falam a língua caló, os “ciganos ibéricos”, que vivem 
principalmente em Portugal e na Espanha, onde são mais conhecidos como 
Gitanos, mas que no decorrer dos tempos se espalharam também por outros 
países da Europa e foram deportados ou migraram inclusive para a América do 
Sul. (MOONEN, 2013, p. 04 e 05 ). 

 

 Do grupo Calon são as famílias que vieram para o Brasil de forma não voluntária, pois 

os mesmos estavam incomodando a igreja católica, portanto eram perseguidos pois cultuavam 

outros deuses e não o Deus cristão.  

 Um dos motivos da inexistência de documentação comprobatória de suas origens, e de 

registros históricos se dá devido sua cultura ser pautada na oralidade e poucos pesquisadores que 

poucos se interessam pelo o tema. De acordo com Teixeira (2008), a documentação conhecida 

aponta que o início da sua história no Brasil se deu por volta de 1574. Posteriormente, em torno 

de 1718, a presença de ciganos é notada no estado de Minas Gerais onde vieram da Bahia, uma 

vez que foram deportados de Portugal. Os grupos ciganos estão historicamente divididos e 

distribuídos no pais, quando chegavam ao Brasil deportados os mesmos eram enviados para o 

interior da colônia com a intenção de dificultar à volta para metrópole para não perpetuarem 

seu modo de vida.  

 Os pesquisadores Rodrigo Corrêa Teixeira e Moacir Antônio Locatelli (2008), 

concordam que não é possível trazer uma exatidão na quantidade de ciganos e sua distribuição 

geográfica no Brasil que refutam com dados da UNESCO, que divulga cerca de 600 mil ciganos 

distribuídos em todo território brasileiro. O Ministério do Desenvolvimento Social e a 

Secretaria Nacional de Renda e Cidadania - SENARC divulgaram um mapa da distribuição 
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de acampamentos/bairros ciganos em todo Brasil. 

 

Figura 1: Municípios com acampamentos ou “bairros” ciganos. 
Fonte: Ministério de Desenvolvimento Social – MDS, Secretaria Nacional de Renda e Cidadania – 
SENARC, 2012. 

 Observando o mapa, podemos concluir que as regiões, sul, sudeste, nordeste e centro 

oeste, encontram-se a maior intensidade de acampamentos e bairros fixos de ciganos. 

Predominantemente esses acampamentos e bairros fixos de ciganos estão mais concentrados 

nos estados da Bahia e em Goiás. 

 Por diversos momentos ouvimos pessoas pautadas no senso comum se justificarem que 

o grupo de ciganos não tem expressividade no Brasil. Sendo que a única região brasileira que 

não é citada no mapa acima com a presença de acampamentos e bairros ciganos é na região 

norte ainda assim não significando sua inexistência no local. 

 A cultura cigana na geografia ainda é pouco abordada e poucas contribuições foram 

feitas sobre o assunto. A falta de contribuições e material produzido por geógrafos sobre 

ciganos impede uma reflexão mais precisa e completa sobre expressões baseadas numa análise 

espacial. Dois autores geógrafos(as) são as principais referências das abordagens de ciganos. 

Solange T. de Lima Guimarães (2003), que discorre sobre uma das categorias de análise da 

geografia no artigo “Paisagens e Ciganos: Uma reflexão sobre paisagens de medo e topofilia 
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e topofobia”, onde o seu principal referencial é Yi-Fu Tuan (1979). A autora cita que à medida 

que os grupos culturais reencontram suas paisagens como um prolongamento da própria 

identidade, essas relações são intensificadas, interiorizadas, gerando processos combinados e 

simultâneos de natureza diversificada, legados de um jogo de forças. Seu tema principal é o 

elo afetivo da relação do ser com o lugar. E também a topofobia, que sugere o medo em relação 

ao lugar.  

 O outro autor citado como referência para o tema e especificamente acerca dos ciganos 

em Goiás, é Ademir Divino Vaz (2010). Uma produção relevante intitulada “José, Tereza, 

Zélia... e seu território cigano”. As contribuições de Vaz podem ser consideradas uma das mais 

completas e embasadas contribuições sobre ciganos, sobretudo, em Goiás. Vaz (2010) em seu 

trabalho dá destaque ao território, pois acredita que ele é resultado das relações sociais do 

grupo e um processo da sua identidade cultural. Conclui que a produção do território cigano é 

fruto de um conjunto de relações sociais e do contínuo movimento da ligação com a sociedade. 

 Que independente do lugar onde se forma esse território, apesar de sofrer 

transformações e influências, ainda assim na medida do possível mantém seus costumes e 

tradições. 

 Outro trabalho importante que também estuda o grupo de ciganos de é de autoria da 

antropóloga Cintya Maria Costa Rodrigues das Ciências Sociais da UFG, que trabalha com o 

tema da memória. A autora disserta sobre os ciganos em Trindade-Go, no seu trabalho 

Memória das Dinâmicas Sócioespaciais de Grupos Culturalmente Indefinidos Por Suas 

Práticas Migratórias. Desenvolveu suas pesquisas nos anos de 2009 e 2010 a partir de 

entrevistas realizadas por ela, ligados a memórias dos ciganos de Trindade. Concluiu que o 

grupo está sempre ligado a situações de desprezo, discriminação e abandono por parte da 

comunidade não cigana da cidade. Nesse momento a cidade vivia um novo cenário político e 

houve o surgimento de uma nova liderança cigana no município. Nesse sentindo seu trabalho 

deu muita ênfase às questões políticas. 

 

3. Ciganos em Trindade da itinerência a sedentarização. 

  

 O município de Trindade está localizado na região metropolitana de Goiânia, a 18km 

da capital com uma população estimada de 139. 847 habitantes de acordo com censo do IBGE 
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de 2010. O setor é uma das atividades econômicas de maior importância da cidade, sendo o 

segundo no ramo da indústria de confecções no estado de Goiás. Outro setor econômico 

importante da cidade é o turismo religioso comércio de  artigos religiosos, hotéis, pousadas, 

bares e restaurantes. A cidade recebe milhares de devotos do Divino Pai Eterno diariamente, 

e com maior intensidade na primeira quinzena de julho, chegando a receber hoje 2 milhões 

e meio de devotos no período de romaria conhecido como Festa de Trindade. Uma romaria 

que se iniciou junto com a formação da cidade quando um casal de agricultores mineiros 

Constantino Xavier e Ana Rosa que em 1830 se mudaram para Goiás com a finalidade de 

procurar novos meios de subsistência uma vez que o ciclo do ouro estava em decadência, 

estes encontraram as margens do córrego Barro Preto uma imagem de barro do Divino Pai 

Eterno. 

 Na imagem da santíssima Trindade, aparece Deus Pai, Deus Filho e Deus Espirito 

coroando a virgem Maria. Amigos, vizinhos de fazendas próximas começaram a rezar terços 

aos pés da imagem. Anos depois construíram uma pequena capela com a finalidade de cultos 

à imagem. Inúmeras pessoas passaram a migrar para o próximo a capela construída com a 

notícia de milagres concebidos pela imagem do Divino Pai Eterno. No período de 1830 à 1927, 

com o grande fluxo migratório o território passou por arraial, distrito e até ser elevada à 

categoria de cidade, por meio da Lei Estadual nº 825, de 20 de junho de 1927, segundo 

Rodrigues (2005). 

 A história dos ciganos de Trindade começou com a romaria um grupo foi atraído pelo 

período festivo da romaria e se estabeleceu em Trindade cerca de 60 anos atrás. O grupo de 

ciganos recém chegados em Trindade instalaram suas barracas no setor localizado na região 

norte do município conhecido como Vila Pai Eterno. Dando inicío ao processo de 

sedentarização. Anteriormente esses setores eram apenas terrenos da prefeitura onde os 

ciganos se instalavam.  

 O processo de sedentarização do grupo de ciganos em questão obedece uma forma 

comum entre ciganos de outros municipios conforme aponta Borges (2015), em tempos 

pretéritos os ciganos chegavam a um determinado local e ali pediam pousada, ou seja, 

autorização do dono (da fazenda ou do terreno) para acampanhar por alguns dias, utilizar seus 

pastos na alimentaçõa dos animais (principalmente “tropa” de cavalos e “muares”, burros), 

utilizar as instalações como currais, dar água aos animais e por alguns vezes acabavam por 
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ficar na localidade ou próximo. Nesse sentido aproxima-se as afirmações do Santos (1999) 

que menciona a o território como simbólico e funcional. O território funcional a começar pelo 

território como fonte estrutural, seja como proteção ou abrigo, seja como fonte de recursos 

naturais. 

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas 
superpostas. O território tem que ser entendido como o território usado, não o 
território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o 
sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do 
trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da 
vida. (SANTOS, 1999)  

 

 O território cigano do município de Trindade, mais especificadamente a Vila Pai Eterno 

é um território segregado. Os benefícios básicos de um setor bem estruturado demoraram 

alcançar o território cigano. Segundo Marcuse (2004), historicamente existe um padrão geral 

de segregação das classes sociais, que podemos dividir apontando a divisão Cultural que 

realiza-se através da língua, da religião, das características étnicas, estilo arquitetônico, por 

país ou nacionalidade; 

 Alguns estigmas ao respeito dos ciganos foram criados no município, sempre quando 

um morador da cidade se refere a Vila Pai Eterno, sempre citam “Lá nos ciganos” ou “do outro 

lado do asfalto’’ nesses termos é possível notar marcas de um território segregado, que foi um 

dos últimos setores a receber asfalto, água tratada e toda sorte de infraestrutura. Por muito 

tempo os ciganos por meio de suas lideranças buscavam o reconhecimento da sua cultura junto 

aos setores ligados à administração e também por meio dos moradores na cidade de tentativas 

de rompimentos com o preconceito que existe. Alguns passos foram dados no que se refere 

aos direitos dos ciganos em todas as esferas tanto na federal por meio do Guia de Políticas 

Públicas para os Povos Ciganos da Secretaria de Políticas especiais de Igualdade Racial e 

também no município de Trindade menos institucionalizada porém de convivência e 

reconhecimento.  

 Hoje após muitos anos da presença dos ciganos na cidade nos setores que recebem o 

grupo de ciganos é possível encontrar escolas, posto de saúde, asfalto, água encanada, esgoto, 

energia elétrica. O grupo de ciganos do município de Trindade cresceu e se expandiram para 

setores vizinhos, como setor Serra Dourada e Setor Samarah. Conforme demarcado e exposto 

nos mapas acima. Segundo Vaz (2010), para compreender a identidade territorial apresenta-se, 

inicialmente a organização interna do território. 
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 Os ciganos Trindade estão ligados a atividades econômicas de venda de mercadorias, 

algumas famílias trabalham com artefatos de cobre, são conhecidos na cidade como os ciganos 

tacheiros, por causa dos tachos, panelas e outros utensílios que vendem em lojas pequenas 

instaladas as margens da rodovia GO 060. Outra parte dos ciganos vive de troca de 

mercadorias, como animais, automóveis e móveis, atividade que na linguagem popular é 

chamada de “gambira” ou “gambiragem”. É possível encontrar na rodoviária da cidade alguns 

ciganos vendendo celulares, relógios e pulseiras, anunciados como artigos de ouro. 

 Um dos eventos mais importantes do grupo de cigano é o casamento  que sempre 

acontecem na passagem da adolescência e a juventude de casais prometidos desde crianças 

perpetuando assim um costume antigo. A cerimônia religiosa ocorre de forma semelhante aos 

demais casamentos, geralmente realizado na igreja católica de Santa Luzia uma igreja no 

próprio setor. No decorrer da cerimônia entram os padrinhos trajados com camisa, chapéu e 

botas. As madrinhas se vestem de calça jeans com muito brilho, blusas de alças, todas bem 

maquiadas. Em seguida tem entrada das damas de honra posteriormente entra o noivo 

acompanhado de sua mãe e seu pai e a última entrada é a da noiva também acompanhada de 

seus pais. 

 A cerimônia dura em torno de 40 minutos, o padre tem seu momento de fala na 

celebração. Após a celebração todos os convidados saem em carreata do casamento e vão para 

um lote vazio com uma tenda armada no setor Samarah que foi decorado com bandeirolas 

para a festa de casamento. No local não há mesas ou cadeiras, apenas uma parte cimentada 

com alguns tocos de árvores que servem como assentos, tocando músicas sertanejas em alto 

volume. Nessa festa as comidas e as bebidas são vendidas, como espetinhos (churrasco), 

refrigerantes e cervejas. Os ciganos soltam foguetes com frequência, algumas famílias não 

participam da cerimônia  caso seus patriarcas estejam viajando no sul do pais hábito muito 

comum que ocorre entre maio e outubro período destinado para autar como vendedores 

ambulantes no litoral, sendo assim o restante da família não pode participar de comemorações.  

 A expressão “territorializar’’ é percebida em Raffestin (1993), quando afirma que os 

atores ao se apropriarem dos espaços acabam por “territorializar” os mesmos sustentados por 

um conjunto de ações, posturas, práticas, comportamentos, enfim códigos que revelam relações 

de poder, fundamentais para esse processo de empoderamento e manutenção do território. 

Almeida (2008) apresenta que o território é, antes de tudo, uma convivialidade, uma espécie de 
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relação social, política e simbólica que liga o homem a sua terra e, simultaneamente, estabelece 

sua identidade cultural. 

 Este contexto citado pode ser percebido na comunidade cigana estudada por um 

conjunto de práticas e normas intrínsecas a esse grupo, como costumes, festas tradicionais, 

expressões de vivências tais como moradia, roupas, acessórios, manifestações culturais, como 

por exemplo, os casamentos e entre outras que são impressas no território. 

 Diante de todo o contexto que permeia o território cigano em Trindade vale destacar a 

realidade sociocultural do grupo que apresenta características bem definidas. Dessa forma, 

pode-se entender que o território cigano é percebido de maneiras diversas principalmente 

devido à sua cultura e diferentes referências de identidades construídas no espaço. 

 Além de sua funcionalidade, a dimensão territorial constitui e organiza resistência ou 

aceitação, que foram capazes de criar uma identidade territorial e servir como ponto de 

convergência de interesses evidenciando a diversidade de dimensões que tem o território. 

 Apesar das mudanças ocorridas fruto de mundo globalizado e da sua dispersão pelo 

mundo, esse grupo étnico ainda continua resistindo as mudanças do tempo como é percebida 

na tradição do grupo do município de Trindade. Existem outras questões para serem descritas 

na relação da cultura e territorialidade dos ciganos em Trindade-Go, como o casamento cigano, 

a devoção à Santa Sarah Kali, celebrada no dia 24 de maio (dia do cigano), a novena de Bom 

Jesus da Lapa que acontece entre os dias 29 julho a 06 de agosto com novenas todos os dias na 

casa do festeiro, os problemas de escolaridade do grupo e adaptação escolar para atender o grupo 

de ciganos, o tipo de moradia, pois alguns ainda residem em barracas, essas questões merecem 

uma investigação mais detalhada pois o universo cigano é dinâmico impossível de ser descrito 

brevemente sem dar o valor devido as riquezas dos detalhes existentes. 

 

 5. Considerações 

 

 Neste trabalho mesmo que de forma sumária procurou-se apresentar a partir de um 

reflexão epistemológica a trajetória dos ciganos e suas abordagens na geografia. Foi 

constatado que os mesmos estão dispersos por todo território brasileiro desde o século XVI, 

conforme afirma TEIXEIRA (2008). 

 O presente teve também como objetivo apresentar o conceito de território diluido no 
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texto utilizando os levantamentos feitos por Raffestin (1993), que em suas obras centrais parte 

do princípio que o território envolve não só a dimensão política, mas também a apropriação 

simbólica e de diferentes perscpetivas sociais e Vaz (2010) para reportar a territorialidade 

cigana. A partir dos levantamentos da cultura, compreendeu-se apontamentos ligados desde a 

história do pensamento geográfico sendo referida constantemente nos estudos geográficos 

mesmo que implícita.  

 Observa-se ainda, que os ciganos vivem várias dimensões sociais ao mesmo tempo, uma 

fortemente relacionada ao seu grupo cultural, e outro com relações às dinâmicas não ciganas. 

O cigano possui uma identidade cultural, construída sobre repressões de todos os tipos, 

tornando-o um indivíduo relutante quanto às relações travadas com os não ciganos, porém ao 

mesmo tempo necessitando destas para sobreviver. 

 É imprescindível analisar as especificidades do grupo cigano sem perder de vista os 

pontos convergentes com os demais atores sociais, demonstrando as múltiplas formas de mate- 

rialização das suas necessidades culturais em relação ao território. Identifica-se no entanto a 

carência de políticas públicas para os povos ciganos, reforçando o descaso do poder público em 

reconhecer os elementos dessa cultura, que mesmo perdendo alguns traços, como suas princi- 

pais expressões, o nomadismo, costumes como a moradia em barracas e até mesmo algumas 

tradições.  

 Em conclusão, suscitamos a partir dessas considerações que existe uma identidade 

territorial no grupo de ciganos em questão que está expresso nas suas dimensões culturais. 

Saliento que a compreensão do grupo de ciganos do município de Trindade extrapola os 

objetivos traçados por esse projeto, tornando assim impossível de relatar em apenas um artigo. 

O que me motiva para a continuidade de futuras pesquisas, que abordem pontuais 

contribuições para o meio acadêmico, sobretudo pela geografia feita em Goiás.  
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COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE GARANHUNS-PE: A IMPORTÂNCIA DA 
DELIMITAÇÃO DE SEUS TERRITÓRIOS E O SEU RECONHECIMENTO SOCIAL 

 
Wellington Cesar Barbosa de Lira1 

 
 
Introdução  
 

Em virtude de um processo de imediatização e difusão dos meios informacionais 

atuarem na dinâmica e estruturação da configuração espacial e social recente. Esta se torna uma 

abordagem relevante, uma vez que se toma como referencial a identificação espacial da 

sociedade, compreendendo, de modo geral, que sua identidade territorial está vinculada apenas 

ao Estado-nação, que atrelada ao efeito da globalização proporciona uma padronização 

territorial da sociedade.  

Fato este que não se manifesta como verdade exclusiva, uma vez que existem 

identidades territoriais descontinuas ou fragmentadas e sobrepostas onde vigora o confronto ou 

o diálogo, revelando uma sociedade completamente não padronizada. É sobre este viés que se 

buscou analisar a configuração identitária e territorial das comunidades remanescentes 

quilombolas de Castainho, Caluete, Estivas, Estrela, Timbó e Tigre, localizadas no município 

de Garanhuns-PE. 

Estas comunidades se apresentam de modo singular, no que diz respeito ao seu 

posicionamento locacional, uma vez que estão no entorno de um dos centros polarizadores do 

Agreste Meridional Pernambucano. Apesar desta proximidade, todas estas comunidades vivem 

de modo muito precário, não estando contextualizadas socialmente na configuração municipal. 

Vale ressaltar que o município de Garanhuns se apresenta como um referencial regional de 

conotação europeia (suíça pernambucana), devido a sua condição climática. Fato este que se 

evidencia através da sua feição urbana que possui moradias no estilo de chalés europeus, ou 

seja, a cidade é evidenciada pela sua tradição branca europeia e faz disso, literalmente, um 

cartão de visita. Tudo isso torna as comunidades ilhas de isolamento socioeconômico, sendo 

apenas percebidas, do ponto de vista político locacional, em períodos eleitorais.  

 
1 INCRA-SR(03)/PE wellingtonlira@yahoo.com.br wellington.lira@rce.incra.gov.br 
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Dessa forma, o processo de identificação e delimitação dos territórios das comunidades 

remanescentes quilombolas de Castainho, Caluete, Estivas, Estrela, Timbó e Tigre se 

apresentam como um intrigante objeto de análise, uma vez que todo o seu processo de 

reconhecimento socioterritorial encontra-se em construção, tornando-as um elemento 

desencadeador para a compreensão da dinâmica, territorial e social existente, não só no 

município de Garanhuns, mas em todo o Agreste Meridional Pernambucano. 

 

A cidade versus as comunidades  
 

Incrustada entre sete colinas numa região planáltica do Agreste Meridional 

pernambucano, com aproximadamente mil metros de altitude, apresentando um clima 

mesotérmico, comparado com a região sul do mediterrâneo, encontramos a cidade de 

Garanhuns, (figura 01 entrada da cidade). Distante 225 Km da capital pernambucana, rica em 

belas paisagens e fontes de água mineral, sendo também conhecida como a cidade das flores 

(figura 02 Relógio de Flores ponto turístico da cidade), possui uma população atual de 137,810 

habitantes, segundo levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE em 2016. É considerada um centro polarizador da região abrigando um diversificado 

comércio e sendo referência regional nas áreas de saúde e educação.  

 
Figura 01 - entrada principal da cidade de Garanhuns. 

FONTE: https://novamais.com/noticias/43889/prefeitura-de-garanhuns-pe-anuncia-seletivos 
acessado em 20/04/19 
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Figura 02 - relógio de flores localizado na Praça Tavares Correia, 
FONTE: https://viagemeturismo.abril.com.br/cidades/garanhuns/ acessado em 22/04/19 

 

A origem de Garanhuns remete a metade do século XVII, com a instalação no planalto 

da tribo Cariris, denominada de Unhanhu, de corruptela Garanhu, donde o primitivo nome de 

Campo de Garanhu, encontrado em escritos antigos nos cartórios de Garanhuns e no Arquivo 

Ultramarino de Lisboa. Em 1700 foi instalada a capitania do Ararobá e a freguesia de Santo 

Antônio do Ararobá, tendo como sede o território da fazenda do Garcia, depois Sítio Tapera, 

sede da capitania – hoje cidade de Garanhuns. Em 1777 foi criada a freguesia de Garanhuns e 

em 1879 foi elevada à categoria de cidade. 

No fim do século XVII,o Mestre de Campo, Domingos Jorge Velho, e seu filho, Miguel 
Coelho Gomes, partem para Palmares, no intuito de extirpar os negros Quilombolas. 
Não obtendo êxito nesta investida, retorna aos campos de Unhanhu, cuja cercania, nos 
bosques e serras, permaneciam emboscados os negros do Quilombo. Nesse mesmo 
período o seu filho Miguel Coelho Gomes, casa-se com uma índia Cariri, gerando a que 
vira ser a matriarca de Garanhuns a senhora cabocla Simoa Gomes. Ainda desta mesma 
epopeia, Manoel Coelho Gomes, recebeu a herança de seis léguas de terra em quadro, 
que iam do norte ao sul, desde o quilombo até o brejo. Passando posteriormente a ser 
Sítio do Garcia, nos Campos dos Unhanhuns, então Capitânia do Santo Antônio do 
Ararobá (CAVALCANTI, 1983 p.14) 

 

Na porção setentrional do estado de Alagoas e na porção meridional do estado de 

Pernambuco, se poderá encontrar um cenário marcado pela resistência de um povo ao seu 

cativeiro, proporcionando o surgimento de um líder e seu povo, assim nasce Palmares. 

Contemporânea do período da guerra holandesa e da guerrilha do Quilombo dos 

Palmares, Garanhuns é marcada pela forte presença de negros fugidos, pois por ordem do Rei 

todos os quilombos deveriam ser destruídos. Com a forte presença das tropas no litoral esses 

negros foram cada vez mais adentrando aos agrestes e sertões do nordeste brasileiro, buscando 

refúgio, principalmente, nas áreas planálticas. Vale lembrar que a grande concentração de 

escravos vindos da África dava-se, essencialmente, no litoral, pois era nesta faixa que se 

empregava a monocultura da cana-de-açúcar, que requeria muita mão de obra.  

Dessa forma, nas áreas planálticas do agreste pernambucano, passam a existir redutos 

de resistência em similaridade a Palmares. Esses novos quilombos que surgiam nestas áreas 

descritas em diversos documentos como áreas de florestas e altas serras serão também alvos 

das tropas do Rei, que segundo alguns autores, conseguiu exterminar os quilombos encontrados 

nas terras de Unhanhu ou de Unhanhus, entre estes o Magano, que hoje dá nome a um bairro 

de Garanhuns.  
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É nesta fase que se originam as comunidades de Castainho, Caluete, Estivas, Estrela, 

Timbó e Tigre, não existe definição da data, mas se sabe que é inegável a íntima relação da 

formação desses com o Quilombo dos Palmares. É incontestável afirmar que, a formação da 

cidade de Garanhuns passe pela configuração dos quilombos. Apesar deste fato ser suprimido 

por alguns autores que tratam da formação da cidade, fazendo referência apenas ao colonizador 

europeu. A seguir tem-se a figura de localização das comunidades no município:  

 

 
Fonte: INCRA 2011 

 
 

De modo geral essas comunidades se caracterizam da seguinte maneira:  

Castainho - Distante aproximadamente 3 km do centro do município de Garanhuns, 

encurralada pela expansão urbana da cidade que praticamente a reduz a uma periferia, encontra-

se Castainho. Atualmente a população de Castainho é de 128 famílias, as quais sobrevivem, 

essencialmente, de atividades ligadas a agricultura, merecendo destaque ao cultivo da 

mandioca, onde há seu beneficiamento na casa de farinha da comunidade, além de serem 

atendidos pelos programas sociais do Governo Federal. No tocante a infraestrutura Castainho 

possui fornecimento de energia elétrica em todo o seu território, todas as estradas e vias de 

acesso não são asfaltadas, a comunidade não é atendida pela rede de abastecimento oficial de 
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água (COMPESA), os moradores dispõem de apenas 01 escola de ensino fundamental, e não 

tem posto de saúde local, e a maioria das casas são de alvenaria. Nas figuras 03 e 04 abaixo, 

tem-se imagens do centro da comunidade e sua casa de farinha. 

 
 

Figura 03 – Núcleo central da comunidade, setembro 2017. Fonte: Wellington lira 
 
 

 
 
Figura 04 – Maquinário da casa de farinha da comunidade, setembro 2017. Fonte: Wellington lira  
 
 

Caluete - Distando aproximadamente 17 km do centro do município de Garanhuns, possuindo 

uma população aproximadamente de 100 famílias que sobrevivem, essencialmente, dos 

programas sociais do Governo Federal, da agricultura familiar de subsistência e de 

aposentadorias. Sua infraestrutura é bastante precária onde não possuem abastecimento de água 

potável, suas estradas e caminhos não são asfaltados, não possuem escolas nem postos de saúde, 

a maioria das casas não são de alvenaria. Nas figuras 05 e 06, tem-se imagens da comunidade. 
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Figura 05 – Pequeno cultivo de milho em uma propriedade, julho 20107. Fonte: Wellington lira 

 

 
Figura 06 – Perfil da maioria das casas da comunidade, julho 2017, Fonte: Wellington lira 

 
 

 
Timbó - Possuindo uma população de aproximadamente 130 famílias, localizada a 

aproximadamente 30 km do centro do município de Garanhuns, a comunidade do Timbó é 

marcada por possuir um núcleo central bem diversificado apresentando entre outros pontos um 

cemitério e uma área de produção dos tijolos para construção de suas moradias, conforme 

mostram as figuras 07, 08 e 09. A população local também sobrevive, essencialmente, dos 

programas sociais do Governo Federal, da agricultura familiar de subsistência, com destaque 

para o cultivo da mandioca, sendo que sua casa de farinha ainda possui uma estrutura com 

maquinários muito rudimentar, como visto nas figuras 10,11 e 12. Sua infraestrutura não foge 

ao perfil das outras comunidades onde não possuem abastecimento de água potável, suas 

estradas e caminhos não são asfaltados, não possuem postos de saúde.  
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Figura 07 – Vista do núcleo central da comunidade, julho 2017. Fonte: Wellington lira 

 

 
Figura 08 – imagem do cemitério desativado da comunidade, julho 2017. Fonte: Wellington lira  
 
 
 

 

Figura 09 – membros da comunidade produzindo tijolos, julho 2017. Fonte: Wellington lira 
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Figura 10 – máquina da casa de farinha da comunidade, julho 2017. Fonte: Wellington lira 

 

 
Figura 11 – mandioca para ser beneficiada na casa de farinha da comunidade, julho 2017. Fonte: Wellington 
lira  
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Figura 12 – prensa e ao fundo tanque na casa de farinha da comunidade, julho 2017. Fonte: Wellington lira  

 

 
 
 
Estrela - localizada a aproximadamente 8 km do centro do município de Garanhuns, a 

comunidade de Estrela possuindo uma população entorno de 125 famílias. A sua população 

também sobrevive, essencialmente, dos programas sociais do Governo Federal, da agricultura 

familiar de subsistência, do trabalho alugado e de aposentadorias. A infraestrutura da 

comunidade não foge ao perfil das outras existentes, não possuem abastecimento de água 

potável, suas estradas e caminhos não são asfaltados, não possuem postos de saúde, mas são 

atendidos por uma escola municipal de ensino fundamental e pela rede de energia elétrica. 

Abaixo seguem imagens do núcleo central da comunidade (figura 13) e um “mapa” que eles 

produziram com a distribuição espacial de culturas e recursos naturais (figura 14).  
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Figura 13 – núcleo central da comunidade, é marcado pela presença de um templo católico, setembro 2017. 
Fonte: Wellington lira  

 

 
 
Figura 14 – mapa temático produzido pela comunidade, setembro 2017. Fonte: Wellington lira  
 

 

Estivas - Distando aproximadamente 4 km do centro do município de Garanhuns, possuindo 

uma população aproximadamente de 100 famílias que sobrevivem, essencialmente, dos 

programas sociais do Governo Federal, da agricultura familiar de subsistência e de 

aposentadorias. Sua infraestrutura é comum as outras comunidades, não possuem 

abastecimento de água potável, suas estradas e caminhos não são asfaltados, não possuem 

postos de saúde e possuem apenas uma escola municipal de ensino fundamental. Nas figuras 

15 e 16, a seguir, tem-se imagens da comunidade. 
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Figura 15– chegada ao núcleo central da comunidade, setembro 2017. Fonte: Wellington lira  
 

 
 
Figura 16– moradia e membros da comunidade, setembro 2017. Fonte: Wellington lira  
 

 

 

Tigre – localizada a aproximadamente 6 km do centro do município de Garanhuns, a 

comunidade de Tigre possui uma população aproximadamente de 92 famílias que sobrevivem, 

essencialmente, dos programas sociais do Governo Federal, da agricultura familiar de 

subsistência e de aposentadorias. Sua infraestrutura é comum as outras comunidades, não 

possuem abastecimento de água potável, suas estradas e caminhos não são asfaltados, não 

possuem postos de saúde e possuem apenas uma escola municipal de ensino fundamental e são 

atendidos em todo o território pela rede de energia elétrica. Nas figuras 17 e 18, abaixo, tem-se 

algumas imagens da comunidade. 
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Figura 17– escola localizada no núcleo central da comunidade, julho 2010. Fonte: Wellington lira  
 

 
 
Figura 18– cultivo de mandioca em uma propriedade da comunidade, julho 2010. Fonte: Wellington lira  

 

 

A partir das características gerais dessas comunidades o que mais se pode perceber é a 

precária condição de vida de suas populações, ficando sujeitas as poucas ações dos agentes 

governamentais.  

Comunidades e identidade socioterritorial  

Até bem pouco tempo o Governo Brasileiro possuía um hipotético conhecimento sobre 

a diversidade fundiária do país. Ao incluir os diversos grupos não-camponeses na problemática 

fundiária, o Governo vai além do tema da redistribuição de terras, envolvendo assim, uma 

temática centrada nos processos de ocupação e afirmação territorial, os quais remetem, dentro 

de um marco legal do Estado, as políticas de ordenamento e reconhecimento territorial. É 
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significativo para uma comunidade ter plenos domínios da sua área, uma vez que isto lhe 

confere uma condição indispensável para a sua sobrevivência física e cultural.  

O conhecimento e a definição do território tornam-se fundamentais para que diversos 

grupos humanos possam atuar e ampliar suas práticas, exercendo mais seus papeis como 

membros de uma sociedade marcada por uma intensa complexidade. A palavra território é 

derivada diretamente do vocábulo latino terra, que era utilizado pelo sistema jurídico romano 

dentro do chamado jus terrendi, como o pedaço de terra apropriado dentro dos limites de uma 

determinada jurisdição político-administrativa.  

Apesar de ser um conceito para as ciências, o território se apresenta de modo muito 

particular para diversos ramos: enquanto o geógrafo tende a enfatizar a materialidade do 

território, em suas múltiplas dimensões; a Ciência Política enfatiza a sua construção a partir de 

relações de poder (na maioria das vezes ligada à concepção de Estado); a Economia, que prefere 

a noção de espaço à de território, percebe-o muitas vezes como um fator locacional ou como 

uma das bases da produção (enquanto força produtiva); a Antropologia destaca sua dimensão 

simbólica, principalmente no estudo das sociedades ditas tradicionais; a Sociologia o enfoca a 

partir de sua intervenção nas relações sociais, em sentido amplo; a Psicologia incorpora-o no 

debate sobre a construção da subjetividade ou da identidade pessoal, ampliando-o até a escala 

do indivíduo; para a Filosofia este se apresenta como conceito-chave atingindo uma noção 

muito ampla que atinge dimensões que vão do físico ao mental, do social ao psicológico. 

Ao buscar uma conceituação para o território podemos identificar a existência de 

algumas dimensões que usualmente ele é focado, sendo estas realizadas a partir de uma 

contextualização política, econômica, cultural. Numa perspectiva política o território costuma 

possuir relações de espaço-poder, em geral, ou jurídico-política, relativas também a todas as 

relações espaço-poder institucionalizadas. A mais difundida, é aquela que trata o território como 

um espaço delimitado e controlado, através do qual se exerce um determinado poder, na maioria 

das vezes, mas não exclusivamente, relacionado ao poder político do Estado. Sobre o ponto de 

vista econômico, menos difundido, é dada ao território uma ênfase a sua dimensão espacial das 

relações econômicas, o território é entendido como fonte de recursos e/ou incorporado no 

embate entre classes sociais e na relação capital-trabalho, como produto da divisão “territorial” 

do trabalho, por exemplo.  

Numa perspectiva cultural e também simbólico-cultural, o território é priorizado com 

uma dimensão mais subjetiva, sendo visto como um produto da apropriação e valorização 
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simbólica de um grupo em relação ao seu espaço vivido. É importante salientar a diferenciação 

existente entre essas três dimensões (política, cultural, econômica) com que usualmente o 

território é focalizado, mas é significativo também buscar uma discussão mais ampliada, 

levando em consideração que estas dimensões estão inseridas dentro de uma fundamentação 

filosófica, ficando evidente que uma resposta a estes referenciais irá depender da posição 

filosófica adotada pelo pesquisador.  

Numa abordagem geográfica se podem identificar algumas posições que privilegiam a 

dimensão econômica na construção do conceito de território. A mais consistente e relevante 

vem de Santos (2000), que afirma que o uso, prioritariamente econômico, é o definidor por 

excelência do território, em defesa de uma abordagem geográfica integradora e totalizante. 

Santos (1994) utiliza a controvertida expressão “território usado” como correlato direto de 

espaço geográfico, objeto da disciplina geográfica.  

Ao definir espaço geográfico como sendo sinônimo de território (território usado), como 

interação entre um sistema de objetos e um sistema de ações, Santos (1996) explicita a base 

materialista de fundamentação econômica em seu trabalho. Apesar de criticar as limitações da 

abordagem analítica em torno da dialética das forças de produção e das relações de produção, 

ele associa, ainda que de forma simplória, como ele próprio diz, sistema de objetos como um 

conjunto de forças produtivas e sistema de ações como um conjunto de relações sociais de 

produção.  

As relações sociais e as práticas exercidas em um território são entendidas como 

territorialidade. “[...] ao falar em territorialidade tem em mente um certo tipo de interação entre 

o homem e espaço, a qual, é aliás, sempre uma interação entre seres humanos mediatizada pelo 

espaço”. (SOUZA, 2000, p.99). Esta territorialidade ainda pode ser entendida, segundo Little 

(2002), como um esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar controlar e se identificar 

com uma parcela específica do seu ambiente biofísico. Outro aspecto elencado por Little (2002) 

afirma que a territorialidade possui uma multiplicidade de expressões, sendo capaz de produzir 

um leque muito amplo de tipos de territórios, cada um com suas particularidades culturais. 

Dessa maneira, busca-se uma reflexão que indica que o território não seja visto apenas 

como o lócus das relações de poder que se fortalecem através de mediações espaciais, mas como 

um meio de identificação e de reformulação de sentidos e de valores.  

É de acordo com esta concepção que se buscará também tratar a questão de identidade, 

fundamental para o diálogo com o território na busca de uma construção socio territorial. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
1422 

 

De modo genérico, a identidade será entendida como algo que pode tanto referenciar 

uma pessoa como um objeto, implicando numa relação de semelhança ou de igualdade. 

Entretanto, deve-se entender que esta busca do igual, do idêntico, pode ser trocada pela busca 

do verdadeiro, do autêntico. Para muitos autores a identidade não é vista de modo concreto, 

ficando restrita ao campo das representações, eminentemente simbólica. Não podemos, neste 

caso, tratar a identidade de modo imaterial, uma vez que se entende que a sua materialidade 

pode vir através do território. Assim, estamos buscando a construção de uma identidade socio 

territorial. Identificar, no âmbito humano-social, é sempre um processo reflexivo, portanto, 

identificar-se é sempre um processo de identificar-se com, ou seja, é sempre um processo 

relacional, diálogo inserido numa relação social, não sendo definido de forma clara, mas como 

um movimento sempre em curso.  

Algumas identidades podem se manifestar em função das condições espaço temporais 

em que o grupo está inserido buscando um reconhecimento que se faz frente à alteridade, pois 

é no encontro ou embate com o outro que se busca a afirmação e reconhecimento daquilo que 

os distinguem podendo, dessa forma, gerar um diálogo ou conflito. Uma das principais questões 

que envolvem a identidade é a dificuldade de reconhecer o outro, tendendo-se sempre por meio 

de um processo classificatório o qual padroniza e cria parâmetros únicos de comparação, 

hierarquizando ou “desigualizando” aquilo que deveria ser visto apenas como diferente. Neste 

sentido, a diferença identitária, cultural, se dissolve na desigualdade e o extremo desta 

transformação é o preconceito, onde a diferença do outro acaba se transformando na sua 

estigmatização, no seu rebaixamento, na sua depreciação. Na realidade, diferença ou alteridade 

e desigualdade ou comparabilidade não podem ser vistos de forma excludentes, nem de modo 

a que uma se dilua na outra, a fronteira entre o desigual e o diferente é sutil, e o que ora é visto 

como diferente pode ser visto em outra situação como desigual, ou vice-versa.  

Ao buscar o entendimento de uma identidade socio territorial pode-se também levantar 

uma discussão sobre símbolo. Uma vez que este mantém numa relação mais direta com a coisa 

nomeada e ao mesmo tempo mais carregado de subjetividade, possuindo uma abertura capaz 

de levar a outros sentidos.  

Assim, uma das bases que pode dar mais consistência e eficácia ao poder simbólico da 

identidade são os referencias concretos aos quais se faz referência para ser construída, uma vez 

que o símbolo necessita sempre de algum referente concreto para se realizar, podendo ser este 
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um recorte ou uma característica espacial, ou neste caso, pode-se ter a construção de uma 

identidade através do território, constituindo assim, uma identidade socio territorial.  

De acordo com Haesbaert (2004), toda identidade territorial é uma identidade social 

definida fundamentalmente através do território, ou seja, dentro de uma relação de apropriação 

que se dá tanto no campo da ideias quanto no da realidade concreta, o espaço geográfico 

constituindo assim parte fundamental dos processos de identificação social, trata-se de uma 

identidade em que um dos aspectos fundamentais para sua estruturação está na alusão ou 

referência a um território, tanto no sentido simbólico quanto concreto. Assim, a identidade 

social é também uma identidade territorial quando o referente simbólico central da construção 

dessa identidade parte ou perpassa o território. Dessa forma, entende-se que a existência de um 

recorte territorial real materializado, concreto, pode ajudar na construção de uma identidade 

socio territorial, tornando-a mais inteligível e objetiva.  

A busca pela regulação territorial  

Com a finalidade de regulamentar as áreas remanescentes de quilombo, o governo 

federal editou, com base no art. 84, incisos IV e VI alínea a da Carta da República, o Decreto 

nº 4.887 de 20 de novembro de 2003 o qual dispõe no seu art. 2º: consideram-se remanescentes 

das comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo 

critérios de auto-atribuição, com trajetória própria, dotados de relações territoriais 

específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão 

histórica sofrida. 

O Decreto nº 4.887/2003 é visto como polêmico e extremamente discutível, uma vez 

que o termo auto-atribuição dá espaço para severas críticas. Porém, antes da edição deste 

Decreto ele foi objeto de amplos debates, momento em que houve uma audiência pública com 

todas as entidades, órgãos e setores envolvidos na questão quilombola.  

Verificou-se então, que o melhor critério para se identificar uma comunidade é da auto 

atribuição, uma vez que este método de identificação foi alvo de análise científica por 

antropólogos, que segundo eles, ninguém melhor que os próprios integrantes que vivenciam as 

manifestações culturais e os costumes locais, os modos de criar, fazer e viver, para se auto 

atribuírem comunidades remanescentes de quilombos, pois um critério de atribuição externa 

poderia dar margens a descriminações despropositadas. 
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Vale lembrar que o Decreto 4.887/2003 tem sua validade, visto que o Brasil é signatário 

da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre povos indígenas e 

tribais, aprovada pelo Congresso Nacional mediante o Decreto Legislativo nº 143, de 20 de 

junho de 2002. e tornada eficaz pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004, que em seu artigo 

1º, item 2 assim consta: a consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser 

considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as 

disposições da presente Convenção. Além do mais, a propriedade das comunidades 

quilombolas não advém do Decreto 4.887/2003, e sim do artigo 68 dos Atos das Disposições 

Constitucionais Transitórias –ADCT, combinados com os artigos 215 e 216 da Constituição 

Federal. Por tanto, este Decreto é constitucional, pois a propriedade é garantida aos 

remanescentes de quilombos como meio de salvaguardar nosso patrimônio histórico-cultural 

material e imaterial.  

É importe registrar que a discussão de constitucionalidade do Decreto 4.887/2003 

chegou ao fim no dia 08 de fevereiro de 2018, onde em sessão plenária o Supremo Tribunal 

Federal, por maioria de 08 votos, entendeu ser constitucional o referido Decreto, mantendo 

inalteradas todas as regras e roteiros nele existentes. Garantido, com isso, a titulação das terras 

das comunidades quilombolas.  

Para que haja a consolidação da delimitação e posse do seu território, as comunidades 

remanescentes de quilombos devem seguir o que de termina o Decreto 4.887/2003, dando início 

ao processo através do seu reconhecimento como comunidade remanescente quilombola, que 

será realizado através da sua autoatribuição e reconhecida e inscrita no Cadastro Geral junto a 

Fundação Cultural Palmares, órgão que tem a incumbência de emitir certidões desse ato. A 

partir daí inicia-se todo um conjunto de atividades para tornar efetivo o comando constitucional 

tais como: estudos antropológicos, Relatório Técnico de Identificação – RTID, colheita de 

elementos fáticos escritos e/ou orais, dados histórico-sociais, levantamento da cadeia dominial 

do imóvel até sua origem. 

É importante frisar que a Fundação Cultural Palmares expede a Certidão de 

autoatribuição, na forma do ‘PAR’ 4º do art. 3º do Decreto 4.887/2003, está apenas concedendo 

o que se pode chamar de certidão de nascimento da comunidade, ratificando as conclusões da 

Antropologia e adimplindo o dever que se obrigou internacionalmente por meio da Convenção 

169 da OIT. Além do mais, a expedição da certidão não concede, de pronto, o título de domínio 

em favor da comunidade há todo um procedimento previsto no Decreto, inclusive com relatório 
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técnico e estudos antropológicos com direito ao contraditório e a ampla defesa, hoje de 

competência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. 

A titulação administrativa das terras remanescentes de quilombo é realizada, sem 

qualquer ônus financeiro, em favor de todo o corpo social, que será representado por suas 

associações legalmente constituídas. Em outras palavras, as comunidades formam suas 

associações para que as represente, devendo inscrever os seus estatutos no registro competente, 

que, a partir de então, adquirem personalidade jurídica, estando aptas a seres titulares de direito, 

qual seja, a propriedade. Por conseguinte, o título de domínio não poderá ser concedido 

individualmente à integrante das associações, este é reconhecido e registrado mediante outorga 

de título coletivo e pró-indiviso às comunidades. Trata-se, por tanto, de uma propriedade 

coletiva que deverá abranger, quanto à territorialidade, não somente o local específico onde os 

integrantes habitam, mas também aqueles utilizados para exploração agropecuária, agrícola e 

extrativista – observada a sazonalidade das atividades - os espaços destinados à recreação, as 

atividades religiosas e os necessários à sua reprodução física, socioeconômica e cultural. 

É pelo reconhecimento dos seus territórios que as comunidades de Castainho, Caluete, 

Estivas, Estrela, Timbó e Tigre veem lutando para que as autoridades governamentais realizem 

um resgate, principalmente no que diz respeito à definição de sua área territorial. Para que dessa 

foram, elas possam ter a definição do seu espaço, e com isso conseguirem, além da sua 

autoafirmação enquanto grupo social, demonstrar para o restante da sociedade que eles existem, 

e são membros atuantes na configuração de todo o complexo social existente.  
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Introdução  

A mariscagem é tudo para mim, 
ela sustentou  minha vida. 

(Dona Bezita) 

 

Dona Bezita, líder comunitária, é uma mulher de múltiplos saberes. Previamente, 

anunciava que, a nossa trajetória nas comunidades costeiras do litoral sul de Sergipe seria 

contemplada por valores simbólicos que extrapolavam nossas expectativas.  Sua afirmação é 

reflexo de um processo de construção do conhecimento, de lutas, desafios e conquistas, de 

experiências, saberes e descobertas, características de seu povo e sua história.  

As comunidades de Porto do Mato, Ribuleirinha e Manoel Dias, no município de 

Estância/SE, desenvolvem tradicionalmente a atividade extrativista em áreas de restingas e 

manguezais, cujo modo de vida está assentado em práticas que envolvem predominantemente 

a catação de mangaba e a pesca do marisco. 

Este contexto serve de plataforma para a vida de centenas de famílias que aproveitam o 

extenso litoral brasileiro como alternativa para o desenvolvimento de atividades 

socioeconômicas. Desta forma, quando o espaço natural se torna sociabilizado por esses 

indivíduos, ganha tons e formas diversificadas, transformando o lugar habitado em objeto de 

manifestação das subjetividades, da construção social de significados e da assimilação de 

práticas, princípios e valores que passam a constituir um conjunto de costumes que caracterizam 

uma comunidade (CAETANO, 2015). 

Esta descrição, apesar de parecer uma característica marcante na origem da formação 

de comunidades onde o saber é hereditário, repercute na conservação dos recursos naturais, ao 
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mesmo tempo em que garantem a sua sobrevivência. Essas populações consolidaram 

conhecimentos sobre como atuar sobre o meio, quais seus limites e potenciais, tudo isso, de 

maneira sustentável. 

Diante disto, (DIEGUES, 1996) afirma que a relação das comunidades tradicionais com 

a natureza apresenta uma série de normas e critérios de uso da terra, água, florestas, extração e 

plantio, desenvolvido no contexto sociocultural que tem como base a solidariedade e a partilha. 

 Nesta perspectiva, o presente trabalho tem por objetivo principal compreender a 

dinâmica local, analisando principalmente o papel das mulheres marisqueiras e mangabeiras 

em comunidades costeiras de Sergipe, suas relações com o meio e os principais desafios uma 

vez que estes se encontram em constantes ameaças impostas pelos vetores do capital, que 

comprometem diretamente a existência da atividade extrativista e integridade da comunidade 

tradicional. 

O recorte espacial para a execução desta pesquisa incluiu as comunidades de Porto do 

Mato, Ribuleirinha e Manoel Dias, no município de Estância/SE. O trabalho de campo foi 

desenvolvido a partir da disciplina Sociedade e Natureza, Interação Cultura-Natureza e 

Perspectiva da Agroecologia, através do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

Os procedimentos operacionais desta pesquisa foram trilhados a partir do emprego das 

seguintes metodologias: levantamento bibliográfico e pesquisa de campo (observação, registro 

fotográfico, entrevistas) enfatizando os processos inerentes ao trabalho das mulheres 

extrativistas. 

O estudo está dividido basicamente por três seções, além desta introdução. A primeira 

parte apresenta um panorama geral acerca das características geoambientais da área estudada. 

A segunda seção traça os caminhos metodológicos adotados por esta pesquisa.  Enquanto, a 

terceira parte aborda os resultados. As considerações finais constituem a quarta seção que 

enaltece uma compreensão geral do objeto estudado. 

Caracterização do Estudo 

 As comunidades de Porto do Mato, Ribuleirinha e Manoel Dias estão situadas no 

município de Estância (figura 01), no litoral sul do estado de Sergipe. Estância limita-se a sul 

com os municípios de Santa Luzia do Itanhy e Indiaroba, a sudoeste com Arauá, a oeste com 
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Salgado, e a norte-nordeste com Itaporanga D’Ajuda. A área municipal abrange 649,6 km². O 

acesso a partir de Aracaju é realizado pelas rodovias pavimentadas BR-235 e BR-101, num 

percurso total de 68 km. O município foi criado pela Lei Provincial de 04/05/1848 (CPRM, 

2002). 

 

Figura 01 – Localização geográfica do município de Estancia – SE. 

 
Fonte:  Elaborado por Marcelo Alves dos Santos,2011. 

 

De acordo com o IBGE (2018), o município de Estancia tem aproximadamente 68.804 

habitantes, cuja base econômica está associada ao extrativismo, com predominância para a 
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catação de mangaba e a pesca do marisco.  Agricultura e turismo são atividades que também 

ocupam lugar de destaque na economia local. 

O município de Estância/SE como principal unidade geomorfológica a planície costeira, 

caracterizada pelas suas formas planas e baixas. Os tabuleiros costeiros, também presentes na 

área de estudo. No que tange a hidrografia, a área estudada é banhada pelas as bacias dos rios 

Piauí e Real. Entre os seus principais afluentes, destaca-se o rio Piautinga (do qual o povoado 

Porto do Mato faz parte). 

O tipo climático é litorâneo quente úmido a sub-úmido, temperatura média anual de 

24,9o C, a precipitação média anual é de 1.400 mm, com período chuvoso de março a agosto. 

A temperatura se mantém elevada em torno de 25C°, e pouco varia ao longo dos meses, sendo 

uma consequência da maritimidade (CPRM, 2002). Como consequência do clima, do solo 

arenoso e da localização da área no curso inferior de rios, a vegetação predominante é composta 

por manguezais, bem como restingas, sendo está herbácea por influência da brisa marítima que 

impede o desenvolvimento de arbustos e árvores (GOMES, 2007).  

Este ecossistema é de fundamental importância para as comunidades locais, incluindo a 

do povoado Porto do Mato, Ribuleirinha e Manoel Dias, pois muitas famílias se utilizam deste 

para sobreviver através da pesca, principalmente do Aratú. 

 

Procedimentos Metodológicos  

 

Fruto de um laboratório de campo, este trabalho utilizou como base o método de 

estudo de caso. A realização desta pesquisa adotou as características metodológicas da 

pesquisa qualitativa que permite, segundo Goldenberg (1999), o tratamento das subjetividades 

e particularidades dos fenômenos sociais estudados por meio do contato direto com o 

ambiente e os agentes investigados.  

 A pesquisa bibliográfica em literaturas acerca da temática em questão constituiu outra 

técnica de obtenção de informação importante ao desenvolvimento da pesquisa. Com base 

nisso, essa pesquisa foi subsídiada pela bibliografia oferecida pela disciplina Relações 

Sociedade e Natureza, Interação Cultura-Natureza e Perspectiva da Agroecologia, através do 

Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pernambuco (PPGEO/UFPE), 

ministrada pela Drª. Mônica Cox de Brito Pereira, no segundo semestre de 2018. 
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O laboratório de campo, realizado entre 12 a 15 de dezembro de 2018, conforme quadro 

1, constitui o fundamental principal para o desenvolvimento deste trabalho. O acompanhamento 

dos fatos faz da observação direta um instrumento indispensável à obtenção de informações.  

 

Quadro 01 – Roteiro detalhado do estudo de campo 
12/12 – 

QUARTA-FEIRA 
13/12 – 

QUINTA -FEIRA 
14/12 – 

SEXTA  -FEIRA 
15/12 – 

SÁBADO 
13h - Saída do Recife 09h - Visita ao 

Programa de Educação 
Ambiental de 
Comunidades 

Costeiras 
Local: UFS-Campus 

São Cristóvão 
(auditório do NUPEG) 

 
11h30min - Saída para 

Estância 
 

8h Percurso de barco 
pelas áreas de 
manguezais da 

Comunidade Porto do 
Mato 

 
 
 
 

12h - Almoço na 
Comunidade Porto do 

Mato-Estância 

8h - Percurso pelo 
território da Resex 

Extrativista Sul 
(Resex Marinho-

Costeira) e Conversa 
com a Organização 

das Mulheres 
Mangabeiras 

Local: Comunidade 
Manoel Dias-Estância 
11h30min - Almoço 

na Comunidade 
 

23h - Chegada em 
Aracajú/SE (pernoite) 

13h - Almoço na 
Comunidade Porto do 

Mato-Estância 
14h - Conversa com o 

Movimento de 
Mulheres Marisqueiras 

Local: Comunidade 
Porto do Mato-

Estância 
19h - jantar 

Atividade - Roda de 
conversa, trocas, 

reflexão e socialização 
da vivência entre o 

grupo. 
Pernoite na 

comunidade Porto do 
Mato-Estância 

 

14h - Conversa com 
lideranças do 

Movimento de 
Catadoras de 

Mangaba 
Local: Comunidade 

Ribuleirinha -Estância 
19h - Jantar 

Atividade - Roda de 
conversa, trocas, 

reflexão e socialização 
da vivência entre o 

grupo 
 

Pernoite na 
Comunidade Porto do 

Mato-Estância. 
 

 
12h - Retorno a Recife 

 

Fonte: Elaborada por Mônica Cox,2018. 
 

Neste sentido, a pesquisa foi viabilizada a partir da observação e vivência da realidade 

local, da observação e aprendizado com as comunidades, bem como observação da diversidade 

dos ecossistemas e do território, da diversidade do espaço geográfico, da memória e história 

dos sujeitos.  
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O referido procedimento permitiu o contato direto com a comunidade, além disso, 

proporcionou o reconhecimento do território, conversas e entrevistas com representantes 

mulheres das comunidades.  

Enfim, serão estes os elementos norteadores desta pesquisa. O emprego dos mesmos 

deve-se ao fato de que, articulados, constituem as ferramentas mais adequadas para alcançar os 

objetivos aqui suscitados tendo em vista abarcar tanto os pressupostos teóricos como os que 

conduzem a captar os aspectos da realidade que envolve o objeto estudado. 

Os resultados encontram-se expostos nas seções que compõem esta pesquisa, além 

desta, sendo a primeira dedicada a uma revisão bibliográfica, com vistas ao embasamento 

teórico, pautada em literaturas referentes ao assunto em questão. 

A segunda parte dedica-se a apresentar a caracterização da área em estudo destacando 

os aspectos de localização, contextualização física, os aspectos demográficos, sociais e 

econômicos. 

A última parte observa os resultados e discussões, contendo uma apresentação 

descritiva-analítica da realidade empírica estudada, trazendo a participação dos atores sociais, 

com entrevistas, imagens, observações, mapas, trajeto da pesquisa de campo e representações 

espaciais observadas em campo. 

Finalmente, são apresentadas as considerações do trabalho relacionando os principais 

aspectos da abordagem  

 

Resultados e discussão  

 

Instrumento fundamental para a concretização dos objetivos propostos, a pesquisa de 

campo, foi utilizada como guia de apresentação dos resultados e discussão do presente estudo. 

Neste sentido, considera-se como estratégia introdutória, o encontro realizado na Universidade 

Federal de Sergipe, através do Programa de Educação Ambiental de Comunidades Costeiras 

(PEAC/UFS). O PEAC é uma ação de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, através da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), de responsabilidade da Petrobras. 

Executado pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), através de um convênio, o 

PEAC atua na bacia Sergipe/Alagoas. Realiza atualmente quatro projetos: Conselho Gestor, 
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Observatório Social dos Royalties, Organização e Fortalecimento Sociopolítico das 

Marisqueiras no Litoral de Sergipe e a pesquisa.  

A visita deliberou ainda, um debate acerca das atividades realizadas pelo PEAC, com 

breve apresentação de sua dimensão e resultados. As orientações tiveram como base 

metodológica o diálogo, a observação dos conflitos territoriais existentes, problematizando o 

direito ao uso da natureza, enquanto um bem comum, frente a forte especulação imobiliária que 

afeta diretamente o ambiente costeiro, foco desta produção. 

Na ocasião, o professor Eraldo Ramos, pesquisador da Universidade Federal de Sergipe, 

afirmou que “os vetores do capital tentam suprimir a natureza, transformando-a em produto, 

implicando em sérios riscos a ancestralidade dos povos tradicionais”. 

O segundo momento foi marcado pela apresentação do Movimento das Marisqueiras de 

Sergipe (MMS). A ocasião proporcionou um dialogo com as lideranças locais, com destaque 

para as mulheres marisqueiras, oportunidade em que destacaram as principais demandas e lutas 

do grupo nos seus anos de construção em Sergipe.  

Uma questão bastante abordada foi à condição do trabalho feminino na pesca artesanal, 

seus direitos e dificuldades enfrentadas na atividade. Estas mulheres têm nos mangues 

costeiros (figura 02). o seu espaço de trabalho e fonte de subsistência. A mariscagem 

trata-se de uma atividade predominantemente feminina e se caracteriza por uma 

pesca de baixo impacto ambiental, realizada através de instrumentos rudimentares, 

muitas vezes confeccionados pelas próprias marisqueiras. 

Para Diegues (1999), essas sociedades desenvolveram formas particulares de manejo 

dos recursos naturais que não visam diretamente o lucro, mas a reprodução cultural e social 

como também percepções e representações em relação ao mundo naturais marcadas pela ideia 

de associação com a natureza e a dependência de seus ciclos.  Culturas tradicionais, nessa 

perspectiva, são aquelas que se desenvolvem do modo de produção da pequena produção. Essas 

culturas se distinguem daquelas associadas ao modo de produção capitalista em que não só a 

força de trabalho como a própria natureza, se transforma em objeto de compra e venda 

(DIEGUES, 1999). 

No que concerne a esta questão, torna-se relevante afirmar que, na área estudada, 

verifica-se a presença de planícies e tabuleiros costeiros e manguezais, o que promove uma 

abundância de recursos pesqueiros, assim como, uma grande área de restinga arbórea, dunas e 
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mata ciliar, recurso fundamental para as diversas comunidades tradicionais que habitam o 

referido espaço. 

Esta variedade de atrativos naturais ocasionou processos de ocupação e usos múltiplos, 

numa visão mercadológica da natureza que comprometem tanto o equilíbrio ambiental quanto 

o quadro socioeconômico (SANTOS e VILLAR, 2012). 

Por esta razão, nos últimos anos as comunidades pesqueiras tradicionais vêm sofrendo 

uma série de impactos negativos (crescimento populacional desordenado, turismo 

insustentável, especulação imobiliária e exploração intensiva dos recursos dentro de uma lógica 

da geração de riquezas e do consumo demasiado) que provocam a transformação do ambiente 

de forma a existirem conflitos no desenvolvimento da atividade, pois os recursos se tornam 

escassos (SANTOS, et. al, 2012).  

Figura 02 – Condomínio residencial em área de restinga (Estância/SE). 

 
Fonte: Luciano Guimarães, 2018. 

 

Neste sentido, a especulação imobiliária aparece como principal agente mobilizador de 

apropriação dos territórios. Na escala delimitada pelo estudo de campo, observa-se a expansão 

da construção civil (hóteis, pousadas e condomínios residenciais), ocupações de terra e 

cercamento das áreas. 

O avanço dos grandes empreendimentos imobiliários promoveu fortes transformações 

no contexto paisagístico local. Tal mudança também gerou impactos negativos em relação ao 

meio ambiente, provocando uma grande pressão sobre o ecossistema de manguezal da 
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localidade, o que afeta diretamente a pesca do marisco. Dessa forma, a inserção de novas 

atividades em qualquer um desses ambientes podem interferir no desenvolvimento da pesca 

artesanal, constitui-se enquanto ameaças a existência e preservação desses territórios. 

Concomitantemente a esta análise, no terceiro momento, buscando observar e registrar 

os aspectos em torno de conflitos socioambientais e projetos desenvolvidos no território foi 

feito uma análise espacial das áreas de mangue, através de um percurso de barco. Esta atividade 

serviu com experimento para uma análise socioambiental no que tange as áreas de mangue da 

comunidade de Porto do Mato. 

No roteiro, foi possível observar que as áreas encontram-se fortemente antropizados, 

colocando em risco o equilíbrio do ambiente. Dentre as razões que explicam os impactos 

ambientais acima mencionados, destaca-se: a expansão imobiliária, a carcinicultura (criação de 

camarões), atividades turísticas, representam as principais razões para os impactos nas áreas de 

manguezais.  

A manutenção do mangue é fundamental para a subsistência das comunidades 

pesqueiras que vivem em seu entorno, tendo vista sua relevância socioeconômica para as 

populações locais.  

De acordo com a marisqueira, Cátia Regina dos Santos, o manguezal guarda uma grande 

diversidade de mariscos e peixes. “A gente bate nas folhas dos manguezais e depois a gente 

pega o aratu com a vara e bota no balde. Quando chega do mangue a gente cozinha e vai quebrar 

o aratu, bota numa bolsa de quilo e passa a vender nas feiras e para os atravessadores”, destacou 

Cátia, uma das representantes do Movimento das Mulheres Marisqueiras. 

O manguezal está fortemente associado ao modo de vida dessa população, abrigando 

tradições, traços culturais, sua história e fonte de renda. Neste sentido, torna-se imprescindível 

promover um modelo de desenvolvimento sustentável, devendo, portanto, preservar os recursos 

naturais e as populações locais. 

 Nas comunidades envolvidas na pesquisa, existem também muitas mangabeiras. Desta 

forma, o quarto momento foi dedicado a realizar uma imersão no território a fim de realizar 

observações acerca de sua relevância socioeconômica para a população local, assim como, 

analisar o seu contexto ambiental.  

Neste sentido, é importante ressaltar que, a mangabeira ocorre nos tabuleiros costeiros, 

baixada litorânea e cerrados do Brasil, sendo seus frutos de grande importância para a produção 

de sucos, polpas congeladas, doces e sorvetes (RODRIGUES et al., 2012 ).  
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Entretanto, apesar da importância socioeconômica da espécie para Sergipe, as áreas 

onde há ocorrência natural das mangabeiras estão sofrendo intensa pressão que, de acordo com 

as mulheres catadoras, decorre, dentre outros fatores, da produção de eucalipto. O plantio exige 

grandes extesões de terras, fato que impõe o corte das mangabeiras e, consequentemente, sua 

produção. (Figura 03). 

Figura 03 – Plantação de eucalipto no município de Estância/SE.   

 
Fonte: Luciano Guimarães, 2018. 

  

 Outra razão considerada para a redução das áreas de mangabeiras está associada ao 

aumento da especulação imobiliária que intensificou o processo de demarcação de terras com 

implantação de cercas e construção de condomínios, hotéis e casas de veraneio, dificultando 

assim o acesso das catadoras extrativistas. 

Conforme Katiane, integrante do Movimento das Catadoras de Mangada da comunidade 

de Manoel Dias, “com a construção desses condomínios as mangabas estão diminuindo. Só tem 

mangaba quem tem no quintal ou no sítio”. Assim, o avanço dos condomínios representa uma 

grande ameaça às mangabeiras, afetando diretamente as comunidades locais, pois dependem da 

catação de mangada para completar sua renda. 
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A catação de mangada é predominantemente realizada por mulheres que, 

frequentemente, precisam percorrer longas distâncias para coletar os frutos. Por isso, quando a 

conservação do extrativismo da mangaba é abordada, deve-se levar em consideração a 

manutenção dos modos de vidas dessas mulheres que, organizam seu tempo de trabalho não 

apenas entre as diferentes atividades de coleta, mas também com a agricultura, e a pesca. 

(RODRIGUES et al.,2017). 

Figura 04 – Construção de condomínios em áreas de mangabeiras. 

 
Fonte: Luciano Guimarães, 2018. 

 

As catadoras de mangaba dominam práticas e saberes que possibilitaram ao longo do 

tempo a sobrevivência de suas famílias e a conservação dos produtos do extrativismo vegetal 

(mangaba e outras frutas, palhas de palmeiras etc.) e animal (peixes, mariscos, crustáceos).  

Neste sentido, a conservação dos recursos naturais e dos modos de vida das localidades 

de catadoras de mangaba do Estado de Sergipe implica na manutenção da diversidade ambiental 

e cultural de diferentes atores, uma vez que essas mulheres são responsáveis pela maior parte 

dos frutos que são consumidos em forma de alimento por quase toda a população sergipana e 

de outros estados do Nordeste (RODRIGUES et al.,2017).  

A safra (produção) de mangaba acontece entre os meses de novembro a julho. A colheita 

é realizada predominantemente mulheres, com auxílio de ferramentas artesanais. Conforme 
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relato das catadoras é possível processar muitos derivados a partir da mangaba (trufa, geléia, 

licor, brigadeiro, cocada, polpa, bala, sorvete, polpa, bolo e biscoito)(figura 05). Esses produtos 

são comercializados nas feiras livres e pontos comerciais as margens da estrada. No entanto, a 

venda do fruto pode acontecer ainda no campo, entre os donos de terra, catadoras de mangaba 

e atravessadores. 

Figura 05 – Derivados da mangaba, em Estância/SE. 

 
Fonte: Catadoras de Mangaba de Ribulerinha, 2018. 

 

Este avanço está relacionado ao “Projeto Catadoras de Mangaba, Gerando Renda e 

Tecendo Vida em Sergipe”. Fomentado pela Petrobrás em parceria com a Universidade Federal 

de Sergipe e Movimento das Mulheres Mangabeiras, o projeto, contribui fundamentalmente 

para a difusão de práticas de agroecologia, tecnologia social.  

Através do referido projeto, as catadoras receberam técnicas de aperfeiçoamento da 

produção (Figura 06) e de qualidade dos produtos. Além disso, foram construídas unidades de 

beneficiamento da mangaba, o que vem gerando renda e melhorando as condições de vida das 

mulheres extrativistas. 

                       Figura 06 – Unidade de processamento e comercialização - Estância/SE. 
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Fonte: Luciano Guimarães, 2018. 

 

Esta ação impulsionou a produção, e agregou valor ao extrativismo da mangaba. O  

serve ainda referencial de mobilização e organização das mulheres. De acordo com estudos 

realizados por (RODRIGUES et al.,2017) o extrativismo da mangaba, é uma das principais 

fontes de renda das comunidades. Em ordem de importância, é a primeira fonte de renda para 

38,89% das localidades de catadoras de mangaba do Estado de Sergipe.  

Nos últimos anos, as catadoras de mangaba passaram a ter visibilidade das suas práticas 

extrativistas. Este novo cenário teve contribuições resultantes de instituições de pesquisas 

envolvendo as catadoras de mangaba e também é resultado da auto-organização deste segmento 

de comunidade tradicional.  
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As conquistas tem origem na organização das mulheres extrativistas da mangaba se 

destaca pela defesa das áreas territoriais nativas de mangabeiras, fonte de renda e reprodução 

de conhecimentos singulares fruto da interdependência com o meio ambiente.  

Neste sentido, Castro (2000) infere que o território é o espaço ao qual um certo grupo 

garante aos seus membros direitos estáveis de acesso, de uso e de controle dos recursos e sua 

disponibilidade no tempo, constituindo o conjunto de recursos que ela deseja e se sente capaz 

de explorar sob condições tecnológicas dadas. De acordo com a autora, “o que está em jogo é 

a defesa do direito de continuar mantendo uma conexão vital entre a produção de alimentos e a 

terra. Impossível proteger a diversidade biológica sem proteger, concomitantemente, a 

sociodiversidade que a produz e conserva”. 

Desta forma, existem representações simbólicas e míticas que perpassem as diferentes 

formas de organizar o trabalho, cada uma delas defronta-se com as capacidades e os limites dos 

saberes e dos interesses de cada grupo, de suas formas de agir sobre o território. A natureza 

apresenta-se imediatamente ao conhecimento desses grupos como um lugar de permanente 

observação, pesquisa e reprodução de saberes (CASTRO, 2000). 

 Nas comunidades de Porto do Mato, Ribuleirinha e Manoel Dias, esta relação é intensa 

e comprovada. Os saberes tradicionais estão intimamente ligados ao seu território e sua 

ancestralidade, que se reproduz com o tempo. O território é uma plataforma que sustenta 

centenas de famílias através das suas propriedades, de seu conjunto de valores naturais e sociais. 

 

Conclusões  

 
Esta pesquisa demonstrou que nas comunidades de Porto do Mato, Ribuleirinha e 

Manoel Dias, as atividades relacionadas à mariscagem e a catação de mangaba constituem 

relevante alternativa de geração de emprego e renda para as mulheres extrativistas e suas 

famílias.  

Além disso, observa-se que tais atividades conta a participação predominante de 

mulheres que mantém uma relação interdependente com os recursos naturais, promovendo e 

preservando a biodiversidade, sendo essencial para fortalecer o reconhecimento de seus valores 

e de sua autonomia/cidadania.  

A experiência das mulheres investigadas com a produção extrativista também 

possibilitou um diálogo com as populações do território, reforçando a importância da 
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socioeconômica e cultural das atividades, mostrando que o sucesso desses processos depende 

da manutenção do ambiente costeiro. 

As mulheres, através de organizações sociais, defendem seu modo de vida e suas 

tradições fazendo um enorme esforço cotidiano contra a degradação socioambiental que afeta 

seu território, enfrentando uma onda contínua do avanço dos vetores do capital que incluem  

construção de condomínios, plantação de eucalipto, criação de camarões, turismo em grande 

escala, que exercem forte pressão sobre as restingas e os manguezais. 

Desta forma, há que se compreender melhor o trabalho das mulheres extrativistas (na 

mariscagem e na catação de mangaba) reconhecendo-as como prática sustentável, que preserva 

o meio ambiente e reproduz os seus saberes. Do mesmo modo, consideramos importante refletir 

sobre as dificuldades que essas mulheres enfrentam no percurso na execução dessas atividades, 

seja de ordem política, social e cultural ou ambiental e, com base nesta condição, reafirmar a 

necessidade de políticas públicas que possam não só melhorar o trabalho das mulheres 

extrativistas, mas contribuir com a valorização do seu saber e de sua história. 
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O TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO NO NORTE DO ESTADO DO 

TOCANTINS: a invisibilidade de um novo tempo 
 

Rodrigo Dias Delmondes1 
Alberto Pereira Lopes2 

 
Introdução 
 
 O Brasil e em especial o norte do Tocantins tem sido um dos estados em que a 

precarização do trabalho no campo tem sido um dos fatores essenciais para a reprodução do 

capital em sua dinâmica contraditória. Trata-se de um sistema em que expropria e explora o 

trabalhador desde a sua força do trabalho, o tempo que o trabalhador executa na propriedade e 

a apropriação do que lhe é direito - o salário nas atividades que lhes são atribuídas para a 

produção e reprodução do capital.   

Dessa maneira, o resultado tem sido essa catástrofe de denúncias, de exploração, de 

violência e desmando contra os trabalhadores que vivem da venda de sua força de trabalho para 

os proprietários de terras. Quando falamos na venda da força de trabalho estamos nos 

reportando ao próprio sistema capitalista que em sua essência, a sua forma de ser é pelo 

assalariamento do trabalhador. No entanto, nem sempre isso acontece, por que para se 

reproduzir o próprio sistema utiliza de outras formas de produção que não são capitalistas, como 

afirma Martins (1997) em que o próprio sistema usa a acumulação primitiva no interior da 

reprodução ampliada do capital. 

É nesta reprodução que iremos encontrar o trabalho escravo contemporâneo, em que o 

processo de precarização do trabalho é uma das formas em que se realiza no contexto do 

desenvolvimento do capital e da sua reprodução ampliada, o que cria à desproletarização do 

trabalhador junto ao serviço prestado. A desproletarização do trabalhador, estar na forma de 

não haver uma relação trabalhista, ou seja, o trabalhador não é visto dentro das relações de 

trabalho. A forma como o trabalhador vive é de acordo com as normas de quem o contrata, e 

não na forma do que lhe é de direito, um trabalho remunerado com todos os seus direitos 

garantidos perante as leis trabalhistas. O objetivo desta pesquisa é compreender a política de 

erradicação do trabalho escravo contemporâneo a nível nacional e estadual – o caso do norte 

 
1 Aluno do 6º período do curso de Lic. em Geografia - Universidade Federal do Tocantins. 
2 Prof. Doutor Associado do Curso de Lic. em geografia da Universidade Federal do Tocantins-UFT, coordenador 
do Grupo de Estudos Agrários e Direitos Humanos certificado pelo CNPq. 
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Tocantins, e suas ações para conter o crescimento da mão-de-obra precária e da impunidade da 

violência, de tal forma, que os Planos de Erradicação do trabalho escravo existem, mas que 

ainda não são suficientes para conter a degradação do ser humano que serve como mão-de-obra 

barata para a acumulação primitiva do capital daqueles que se dizem donos da terra – os grandes 

proprietários em tempos de incertezas. 

Na atual conjuntura, as relações de trabalho em que acontece a exploração, carteira de 

trabalho não assinada, falta de equipamentos de segurança, falta do bem estar do trabalhador, 

são questões invisíveis para uma sociedade em que as redes sociais são atributos dos tempos 

modernos, e a vida de quem vive em situação vulnerável as características do trabalho escravo 

torna-se banal.  

 

Metodologia 

O método dialético empregado vem contribuir para compreensão das relações que se 

apresentam como o processo da prática do homem na situação da sua vida real, no cenário da 

submissão, da intolerância, da alienação em relação às forças produtivas que centralizam e 

determinam a exploração do trabalho, garantindo a apropriação privada da riqueza. Contudo, o 

indivíduo não tem um conhecimento efetivo da realidade, a sua consciência está pautada na 

objetividade da reflexão das coisas externas, das aparências reflexivas.  

Os instrumentos utilizados na pesquisa afim de obtermos os resultados previstos, 

visam estabelecer parâmetros de investigação por meio das técnicas que irão fornecer elementos 

para o campo de interesse. O primeiro passo a ser dado será a pesquisa bibliográfica sobre o 

tema em estudo, o que irá permitir meios para explorar e buscar novas abordagens afim de dar 

embasamento teórico e histórico em relação ao problema levantado.  

As fontes bibliográficas servirão como base teórica na ótica do tema em estudo - 

partirão de periódicos, livros, teses, dissertações, publicações avulsas, endereços eletrônicos 

etc, que trarão estudos sobre a questão agrária e fundiária, os conflitos no campo, a reforma 

agrária, o trabalho escravo contemporâneo, as relações capitalistas e não-capitalistas no campo, 

os camponeses etc, que permitirão trazer bases teóricas pertinentes ao objeto do trabalho para 

chegarmos a uma conclusão consistente. 

Em relação às fontes primárias, utilizaremos os documentos disponíveis no Ministério 

Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, Ministério Público Federal, Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), sobre os números das vítimas do trabalho escravo por dívida 
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no Brasil, sobretudo no extremo norte do Tocantins num recorte espacial entre 2015 a 2019 

afim de buscarmos as respostas do problema levantado. 

 

Algumas reflexões sobre o trabalho escravo contemporâneo  

A expansão do capital em sua acumulação cria situações não capitalistas de produção, 

utiliza-se mecanismos em que o trabalhador é desprovido de direitos, apenas de deveres para 

cumprir a uma situação adversa ao que imaginava encontrar nas propriedades. Essa adversidade 

está relacionada à dívida, ao cerceamento da liberdade, e se não bastasse à violência física, que 

no caso, muitas vezes chega à morte.  

É diante desse problema que procuramos pensar sobre a arbitrariedade dos 

proprietários de terras que para obter a reprodução ampliada do capital usam de cárcere privado 

aos trabalhadores. Além do cerceamento da liberdade, mas também as condições adversas para 

o ser humano como: falta de salário, carteira apreendida, comida estragada, a água de rio para 

consumir contaminada com os agrotóxicos e fezes de animais, como também, o local das 

refeições e do descanso - não passam de barracões cobertos com lona preta com uma 

temperatura que chega a ser superior a 45°C no seu interior, além dos perigos de animais 

peçonhentos que podem trazer riscos à saúde e a vida dos trabalhadores. Como se não bastasse 

à presença de vigilantes como guardiãs da propriedade para que não haja trabalhadores fugitivos 

etc. Estas características apresentadas demonstram o grau de crueldade para com os 

trabalhadores, que para sobreviver se submetem ao trabalho degradante nas fazendas em quase 

todos os estados brasileiros, tratados como se fossem criminosos, bandidos para satisfazer a 

reprodução do capital.  

O trabalho escravo no Tocantins como forma de expansão das forças produtivas, é uma 

realidade de grande expressão, pois, segundo a OIT,3 o estado estar sempre nas primeiras 

colocações de denúncias e resgates.  

Diante da afirmação acima, a escravidão por dívida, no Tocantins sobretudo na sua 

porção norte e extremo norte do estado tem chamado a atenção de alguns órgãos 

governamentais e não governamentais, como o Ministério Público, a Comissão Pastoral da 

Terra e a Organização Internacional do Trabalho/OIT, que denunciam e fiscalizam a liberação 

dos trabalhadores cativos. Podemos observar (LOPES, 2018) que, em todos os imóveis a 

 
3 Veja mais informações sobre o trabalho escravo acessando. www.oit.org/brasilia. 
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atividade em que o trabalho escravo é mais frequente é a pecuária, definindo-se como a 

principal atividade no Tocantins. Este é apenas um recorte do que é o trabalho escravo 

contemporâneo, em que a pecuária é uma das atividades da cadeia produtiva, que mais escraviza 

trabalhadores no estado. No entanto, esse trabalho degradante se encontra em outras atividades 

agropecuárias, como: soja, feijão, algodão, carvão etc.  

É na diversidade dos sujeitos que vivem e sobrevivem na fronteira como o camponês, 

os fazendeiros, os posseiros, os grileiros que encontramos o trabalhador temporário vindo de 

várias regiões do país tornando-se vítimas do trabalho escravo por dívida impostos pelos donos 

dos meios de produção. 

As relações de poder que se instalam nesta região ultrapassam as fronteiras do 

latifúndio, em que muitas vezes o Estado dá apoio ao grande proprietário quando existem 

ameaças em sua propriedade, beneficiando-o por meio da desapropriação de sua propriedade, 

indenizando-o em valores superiores a de mercado. É diante desta proteção, feita pelo Estado 

aos latifundiários, grileiros, grandes empresas agropecuárias, que a terra, nesta região, torna-se 

cada vez mais privada e concentrada nas mãos de poucos, ocasionando os conflitos fundiários, 

a segregação e a exclusão. 

Essa condição de desigualdade nas relações que compõem o sistema capitalista 

demonstra que este, em sua essência, sobrevive pelo crescimento em torno da produção e 

ocupação dos espaços, criando uma reserva de mão-de-obra para a sua acumulação. Dessa 

forma, a expansão dos proprietários capitalistas, em direção às novas fronteiras no Brasil, 

confirma a ocupação do espaço numa forma desigual e contraditória, em que as relações de 

produção e reprodução estão alicerçadas numa mão-de-obra forçada no trabalho degradante.  

O estado do Tocantins oferece essa reserva de mão-de-obra em suas vastas 

propriedades. Tais reservatórios de trabalho, que englobam a pecuária e a agricultura, 

representam graves violações dos direitos humanos e da restrição da liberdade, correlatos à 

prática da escravidão, servidão por dívida ou condição servil. 

Neste aspecto em que a economia do Tocantins se volta para a expansão da pecuária 

ou para a agricultura moderna, as relações de produção são redefinidas por antigas relações, 

como também se configuram em relações não-capitalistas de produção, para garantir a sua 

expansão e a renda capitalizada na terra. Martins, discutindo essa questão no aspecto da 

transição do sistema escravo colonial no Brasil para o sistema de trabalho livre, ressalta: 

A produção capitalista de relações não-capitalistas de produção expressa não apenas 
uma forma de reprodução ampliada do capital, mas também a reprodução ampliada 
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das contradições do capitalismo – o movimento contraditório não só de subordinação 
de relações pré-capitalistas, mas também de criação de relações antagônicas e 
subordinadas relações não-capitalistas. (MARTINS, 1998, p. 21) 

 

Nesse caso, a subordinação do trabalho é intrínseca às relações não-capitalistas porque 

estas atuam na expansão da grande propriedade, em direção a lugares que se distanciam em 

termos de desenvolvimento econômico, isto é, a lugares cuja forma de deslocamento é o 

transporte particular. Tais locais estão no interior da mata fechada, o que dificulta a atuação do 

Ministério Público.  

Os grandes proprietários da terra intensificam as relações de trabalho pela ausência de 

salário, devido às dificuldades que existem entre os trabalhadores que se sujeitam a incorporar 

as atividades que lhes são impostas. Um dos fatores para que o trabalhador seja o alvo principal 

como escravo relaciona-se a expansão da produção e reprodução do capital, na região de 

fronteira agrícola no Tocantins, é a inexistência da mecanização para alguns serviços, diante do 

acesso as localidades a serem praticadas a degradação do trabalho oferecem. Isto porque é o 

momento de formação das propriedades, ou mesmo na semeadura do capim para o gado, e no 

momento de fazer as cercas. 

Neste sentido, é pertinente nos remeter à estrutura agrária brasileira com a expansão 

territorial das relações capitalistas concentrando a terra, trazendo como consequência a 

exclusão, expulsão de trabalhadores em suas variadas especialidades ou categorias como: 

pequenos trabalhadores, posseiros, comunidades tradicionais, quebradeiras de coco, os 

extrativistas, ribeirinhos, caiçaras etc. estes sujeitos são expulsos de forma direta ou indireta e 

buscam as cidades para viverem na periferia.  

Não obstante, estes trabalhadores que vivem nas periferias das cidades são presas 

fáceis para os aliciadores, diante da vulnerabilidade que se encontram - o desemprego presente, 

e diante desta circunstancia aceitam as propostas que são postas no discurso do aliciador de 

maneira eficaz. Estes são levados primeiro para os hotéis das cidades, como acontece na cidade 

de Araguaína, para na madrugada serem encaminhados para as propriedades. Neste contexto, a 

uma cadeia de eficiência no recrutamento de trabalhadores, desde do empreiteiro, aliciadores, 

cantineiros, fiscais e os trabalhadores. Como afirma Figueira (2004, p. 249):  

Um empreiteiro experiente recruta, de uma só vez, mais de 150 homens ou mesmo 
mais de mil homens. Normalmente, neste caso, monta uma estrutura de 
funcionamento em que terá aliciadores, cantineiros, ‘fiscais de serviços’, motoristas, 
subempreiteiros, também chamados de ‘retagatos’, e responsáveis pelas turmas. Faz 
parte da estrutura da própria fazenda, com frequência, ter um corpo de ‘segurança’, 
os fiscais que controlam a entrada e a saída das pessoas e os limites da fazenda. Os 
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empreiteiros também possuem fiscais que observam a qualidade do serviço, o tempo 
gasto em sua execução, e impedem a saída de trabalhadores antes da conclusão da 
empreita. As duas milícias, a da fazenda e a do empreiteiro, com frequência são 
armadas e se apoiam. (Grifo do autor) 

 

Assim, poderemos perceber que o trabalho escravo contemporâneo é estruturado no 

contexto das relações de poder que se estabelecem numa cadeia que se forma para satisfazer a 

reprodução ampliada do capital. O Tocantins tem seguido este rito de trabalhadores que são 

vítimas da escravidão, mediante a expansão da grande propriedade agropecuária como atividade 

com maior número de casos. Dessa forma, os dados apresentados pela Síntese do Trabalho 

escravo - Comissão Pastoral da Terra -  os números de trabalhadores vítimas da escravidão no 

norte do Tocantins, tem decrescido isto mediante as políticas de combate, mas também poderá 

ocorrer a diminuição das fiscalizações em áreas isoladas e distantes o que acarreta dificuldades 

de locomoção dos agentes responsáveis pelas fiscalizações. 

O  Quadro 1 demonstra os números de fiscalizações e trabalhadores libertados em todo 

estado do Tocantins entre 2015 a 2019.  

Quadro 1: Tocantins Trabalhadores vítimas da escravidão contemporânea 
entre 2015-2019 .  

 
 
 
 
 

 

                                  

 

 

Fonte: Síntese do Trabalho Escravo Contemporâneo – CPT 2019.Org. Alberto P. Lopes 
 

Observando o Quadro 1 teremos um decréscimo em relação as fiscalizações como 

também na libertação dos trabalhadores libertados. Isso mostra o quanto as políticas destinadas 

a radicação do trabalho precisam ser amplas, mesmo com os números em decréscimo, isto não 

afirma a eficiência dos dados. Tal argumentação pauta-se pela extensão do próprio estado em 

área territorial que dificulta as fiscalizações, além de poucos auditores e de recursos financeiros 

para um trabalho mais efetivo.  

ANO Trabalhadores  
Fiscalizados 

Trabalhadores 
libertados 

2015 7 30 
2016 3 28 
2017 4 19 
2018 1 9 
2019 1 4 
TOTAL 16 79 
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A política de eficiência dos recursos financeiros são muito restritas para fazer o 

trabalho mais preciso, segundo o auditor Rodrigo Ramos do Carmo (2012)4: “A capacidade da 

inspeção do trabalho ela é reduzida, a gente não tem aquele efetivo necessário! É um estado 

grande e atualmente a gente tem 32 auditores fiscais.” O efetivo fica na cidade de Palmas, 

imagina uma ocorrência de denúncia no Bico do Papagaio com cerca de 500 km de distância 

em relação a capital, o quanto seria difícil para a equipe fazer as ocorrências. Portanto, os 

números muitas vezes não refletem a realidade, devido tais dificuldades de acordo com o 

auditor - mas também demonstram o quanto as políticas têm sido eficientes se compararmos a 

outros números em anos anteriores que eram bem maiores.  

  Em anos anteriores os números de denúncias, trabalhadores fiscalizados e libertados 

tinham números bem mais significativos de que nos dias atuais, isso também demonstra a 

eficiência dos programas destinados para erradicação do trabalho escravo.  O Quadro 2 retrata 

os principais municípios no norte do Estado do Tocantins com os números de fiscalizações e 

trabalhadores libertados. 

Quadro 2: Municípios do norte do Tocantins com vítimas da escravidão contemporânea 2015-
2019 

Municípios Fiscalização Trabalhadores libertados 
Arapoema 2 7 
Xambioá 2 2 
Araguatins  1 8 
Aragominas  1 1 
Babaçulânida 1 2 
Muricilânida 1 2 
Total 8 23 

Fonte: Síntese do trabalho Escravo Contemporâneo – CPT 2019 Org. Alberto P. Lopes 
 

O Quadro 2 apresenta alguns dos municípios selecionados metodologicamente do 

norte do Tocantins com maior representatividade tanto no contexto da fiscalização e números 

de trabalhadores libertados. Observa-se no quadro que de uma certa maneira os números são 

bem tímidos, talvez mediante aos problemas discutidos anteriormente como a questão do 

número de agentes que trabalham na erradicação do trabalho escravo, mas também mediante as 

políticas públicas que deram maior visibilidade a este problema. Teremos aí nestes municípios 

selecionados 8 fiscalizações e um total de 23 trabalhadores libertados. Isso significa, que o 

trabalho escravo continua em evidencia.  

 
4 Entrevista concedida a Juliana Lopes em 2012 para a Construção do Trabalho de Conclusão de Curso, orientada 
pelo Prof. Dr. Alberto P. Lopes. 
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É preciso a sociedade entender que o trabalho escravo contemporâneo existe, e não 

poderá ser visto como uma coisa cultural, mas sim como uma forma da pessoa escravizada não 

ter o domínio de sua própria vida, como diz o coordenador Nacional de Erradicação do Trabalho 

Escravo do Ministério Público do Trabalho Tiago Muniz Cavalcanti numa entrevista ao G1. 

Ainda acrescenta:  

Quando a gente fala em liberdade, a gente em liberdade em um sentido muito mais 
amplo. É a autonomia pessoal. É o livre arbítrio. É a liberdade como 
autodeterminação. Qual é o instrumento atual usado pelo empregador para guardar e 
manter essa situação de exploração? Não é mais liberdade de locomoção. O escravo 
não precisa mais estar enjaulado. Na verdade, o instrumento usado é a vulnerabilidade 
social, é a pobreza extrema. A pobreza extrema faz com que o trabalhador se perpetue 
naquela situação, de apropriação, de exploração, característica de escravidão. (G1 
g1.globo.com/economia/noticia/escravos-sem-corrente)  

 

Dessa forma, a pobreza instiga o indivíduo a aceitar determinadas propostas de 

trabalho, devido à falta de oferta de emprego, diante do baixo grau de escolaridade e baixo nível 

de desenvolvimento humano. O porquê do retorno ao trabalho degradante a sociedade espera 

muito dessas ações repressivas, que são feitas pelo Ministério do Trabalho que é o resgate (a 

retirada dos trabalhadores).  De um trabalho de prevenção por meio das ações de fiscalização 

de rotina do Ministério do trabalho. Porém, só que não basta apenas às ações do Ministério do 

Trabalho.  Precisa de ações educativas, combater o aliciamento ilegal de trabalhadores, 

descobrir onde estão os focos de aliciamento. Precisa ser feito um trabalho de conscientização, 

de educação para a sociedade de forma ampla. 

No Tocantins a terra do agronegócio, os políticos e os proprietários de terras sentem-

se no direito de afirmar que não existe trabalho escravo no campo e sim uma forma cultural 

(Lopes, 2018). É tanto que a bancada ruralista criam empecilho em termos do conceito do 

trabalho escravo. E isto acarretou um retrocesso no governo de Michel Temer, foi criada a 

Portaria nº 1129 de 13/10/2017 publicada no Diário Oficial da União em 16/10/2017. A portaria 

estabelece o fim do conceito sobre trabalho escravo contemporâneo construído no Código Penal 

Brasileiro em seu artigo 149, além da limitação da competência dos auditores fiscais para a sua 

identificação e a subordinação do Ministério do Trabalho em relação a divulgação da lista suja5. 

 
5 A lista suja criada sob a Portaria 540 de 15 de outubro de 2004, tem como objetivo punir os que praticam tal ato 
análogo a de escravo, com pagamentos de multas e seu nome incluso pelo Ministério do Trabalho e Emprego na 
lista, permanecendo pelo menos até dois anos além de ser impossibilitado de receber qualquer tipo de créditos para 
financiamento em agencias públicas ou privadas seja nacionais ou internacionais; a retirada do nome depende do 
monitoramento da fazenda.   
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Trata-se de um retrocesso porque nesta Portaria caracteriza-se como trabalho escravo 

apenas a existência de guardas armados e o cerceamento da liberdade, deixando de fora as 

jornadas exaustivas, o trabalho degradante e a negação da pessoa humana como elemento 

essencial da cidadania. Graças a reação dos auditores fiscais do trabalho, do Ministério Público 

do Trabalho, Procuradoria Geral da República, Comissão Pastoral da Terra, que entraram com 

ação no Supremo Tribunal Federal – Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental.  

Com tal reação o Ministro do Trabalho Senhor Ronaldo Nogueira renunciou o cargo 

deixando uma nova Portaria de nº 1293 de 28/12/2017 reestabelecendo o conceito do trabalho 

escravo já mencionado no Código Penal Brasileiro. O Código Penal Brasileiro em seu artigo 

149 apresenta de forma clara a caracterização do trabalho análogo a escravidão. Para Plassat 

(2017, p. 136):  

Segundo o Art. CPB, o trabalho escravo contemporâneo comporta quatro modalidades 
alternativas: trabalho forçado, ou servidão por dívida, ou condições degradantes, ou 
jornada exaustiva. Modalidades alternativas, às vezes cumulativas, que apontam para 
a característica essencial da prática moderna da escravidão: ela é uma violação brutal 
da dignidade da pessoa, a qual vem ser tratada como coisa, sendo-lhe negado um 
atributo bem mais fundamental que o da liberdade formal de ir e vir: o atributo do 
livre-arbítrio, a capacidade de poder optar ou negar, de dizer ‘sim’ ou ‘não’. 

 

Desta forma, o Código Penal Brasileiro assegura o conceito de escravidão 

contemporânea e suas modalidades, para que enquadre os que utilizam dessa prática para 

acumulação do capital. O Tocantins tem se destacado neste cenário mediante a sua atividade 

econômica principal a agropecuária, além de sua posição geográfica na chamada mais nova 

fronteira agrícola do Brasil com 100% do seu território destinado ao MATOPIBA projeto 

agropecuário que abrange os Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia que se destina a 

expansão da agricultura em larga escala 

Para Lopes (2018, p. 115):  

O Tocantins tem se destacado no cenário do desenvolvimento da agropecuária, devido 
ao trabalho forçado dos que buscam na fronteira nova oportunidade, e nela acabam 
encontrando a repressão e a violência – formas de trabalho que condizem com a 
acumulação primitiva que promete a vida do trabalhador.   

  

Nestes termos, percebe-se o quanto os grandes proprietários tem dificultado a 

visibilidade do trabalho escravo contemporâneo, seja por meio de seus representantes no 

congresso nacional, que tentam desmerecer o conceito de trabalho escravo já criado pelo 

Código penal Brasileiro em seu artigo 149. 
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Para não concluir [...] 

A escravidão que discutimos neste trabalho não é a que vivenciamos no Brasil Colônia, 

porém se assemelha nas relações de trabalho, bem como na negação da liberdade. Na escravidão 

moderna esta era legal - o escravo era renda capitalizada, a cor era significante, eram os negros 

vindos da África para trabalharem nas monoculturas do Brasil, seja na cana de açúcar ou no 

café, além de outras atividades. 

A escravidão contemporânea se diferencia da escravidão moderna -  primeiro não 

define-se por meio da cor, este basta ser pobre, miserável para ser alvo para a cadeia que se 

forma nos recrutamentos de trabalhadores – segundo não é renda capitalizada por que não são 

negociáveis no mercado, mas são peças descartáveis quando terminam os serviços nas 

propriedades.   

A definição do trabalho escravo pauta-se no Código Penal Brasileiro em seu artigo 149 

que define a condição análogo de escravo, e não propriamente a de escravo do século XVIII do 

Brasil Colônia. As modalidades que estão explicitas no Código Penal Brasileiro considera-se o 

trabalho análogo a de escravo – trabalho degradante que expõe riscos dos trabalhadores a sua 

segurança; jornada exaustiva, quantidade excessiva de horas trabalhadas; Servidão por dívida a 

manutenção do trabalhador na propriedade para pagar uma dívida fraudulenta pelos seus chefes, 

seja no adiantamento de algum dinheiro, compra de alimentação e equipamentos na cantina; 

trabalho forçado é a negação da liberdade, este é impedido de deixar o trabalho por meio das 

ameaças, retenção de documentos, salários etc. 

Diante destas modalidades apresentadas não é necessário que todas sejam vinculadas 

no ato de infração, o que importa para se autuado é a violação do indivíduo, de sua liberdade, 

do direito enquanto cidadão assegurado a constituição brasileira de 1988.   

O Tocantins se destaca neste cenário da escravidão contemporânea, graças a sua 

atividade principal baseada na agropecuária que encontra-se trabalhadores que são aliciados 

com falsas promessas, vulneráveis mediante o grau de pobreza e a falta de emprego. Este 

cenário apresenta diante da estrutura fundiária baseada na concentração de renda. A expansão 

da grande propriedade é uma realidade presente no mais novo estado da federação em que 

destaca-se os conflitos entre grileiros, posseiros sem esquecer do cenário dos trabalhadores 

vítimas da escravidão sobretudo no norte do Estado como apresentadas nos índices da Comissão 

Pastoral da Terra.  
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Neste cenário, vivencia-se um momento bastante complexo conjuntural no cenário 

político, mediante as políticas que são destinadas a erradicação do trabalho escravo – os grandes 

proprietários tentam a todo momento omitir a existência de trabalho escravo contemporâneo, 

com medidas como no caso a não divulgação da lista suja, bem como tentam a todo momento 

criar empecilho sobre o conceito do trabalho análogo a escravidão. Para alguns proprietários e 

seus representantes no congresso, as condições que os trabalhadores vítimas da escravidão 

vivem estão relacionadas a uma questão cultural e não a uma relação de coerção e servidão.    

Desta maneira, o invisível é uma condição para que a violação aos direitos humano 

seja maculada, e que não haja nenhuma punição aos algozes. O novo tempo que se desenha 

pauta-se num retrocesso de dois séculos atrás, na discriminação estrutural das populações 

pobres desse país que tornam-se presas fáceis para reprodução do capital numa relação não 

capitalista de produção como afirma Martins (1997).    
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LUTA PELA TERRA, LUTA PELO TERRITÓRIO: A DECOLONIALIDADE E A 

GEOGRAFICIDADE DO MOVIMENTO QUILOMBOLA NA AMAZÔNIA 

 

Aiala Colares de Oliveira Couto 

Resumo: 

 

Os conflitos territoriais na Amazônia datam o histórico de sua ocupação e formação 

sociogeográfica, contudo, a intensificação deles é resultado do processo de integração recente 

da região à economia nacional e internacional após os anos de 1960. O modelo de economia de 

fronteira a partir da instalação de grandes projetos agropecuários, minerais e energéticos, 

promoveu uma organização espacial resultante de uma modernização conservadora que impôs 

uma lógica de desenvolvimento civilizatório desrespeitando as geografias, as identidades e as 

relações ancestrais dos povos tradicionais e seus lugares na Amazônia. Assim, indígenas, 

quilombolas, castanheiros, ribeirinhos, dentre outros, passaram a estar inseridos diretamente na 

luta pelo direito a terra e pelo direito ao território, sobretudo, em função do autoreconhecimento 

das relações étnicas e culturais que condicionam a existência dos povos que passaram a ser 

reconhecidas como instrumentos importantes da manutenção da legitimidade do uso do 

território. A presença de grandes latifúndios pela compra ou grilagem de terras hoje se 

encontram enquanto grandes obstáculos para os projetos de demarcação, titulação e reforma 

agrária das terras devolutas, improdutivas e apropriadas de forma irregular. Destaca-se então, a 

resistência dos povos tradicionais remanescentes quilombolas que na região amazônica através 

da auto-organização e das ações em redes junto com organizações como: Malungo, Fundação 

Cultural Palmares e UEPA vem reivindicando a titulação definitiva de suas terras envolvendo 

o reconhecimento das terras de preto ou terras de quilombo. O objetivo deste artigo é: analisar 

a luta pela terra nos territórios quilombolas de São Pedro, Itaboca, Cacoal, Quatro Bocas e 

Pitimandeua nos municípios de Inhangapí e Castanhal no Pará na Amazônia Oriental. Buscou-

se resgatar por meio dos estudos decoloniais a geograficidade ancestral desta população como 

forma de aproximar o conhecimento científico ao lugar de fala das comunidades destacadas, 

considerando, narrativas subjetivas e coletivas que trazem uma cosmovisão que continua a 

existir mesmo diante de um violento epistemicídio lançado sobre eles. Em relação à 
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modernidade colonial, para Porto-Gonçalves (2005), a busca de alternativas à conformação 

profundamente excludente e desigual do mundo moderno exige um esforço de desconstrução, 

o do caráter universal e natural da sociedade capitalista-liberal. Para isso, as atividades de 

extensão universitária da UEPA realizadas nestes quilombos caminharam para esta dinâmica 

de desconstrução, onde “Isso requer o questionamento das pretensões de objetividade e 

neutralidade dos principais instrumentos de naturalização e legitimação dessa ordem social: o 

conjunto de saberes que conhecemos globalmente como ciências sociais. Esse trabalho de 

desconstrução é um esforço extraordinariamente vigoroso e multifacetado que vem sendo 

realizado nos ú̇ltimos anos em todas as partes do mundo” (PORTO-GOÇALVES, 2005, p.8). 

A missão civilizatória europeia que construiu um imaginário do mundo moderno-colonial levou 

para as várias regiões do planeta um padrão de consumo e de comportamento que se 

universalizou por meio da expansão do capitalismo. E no Brasil, um neocolonialismo que tende 

a mercantilizar a natureza colo sobre risco não apenas a floresta amazônica, mais também, as 

sociabilidades que nela se manifestam. Pode-se dizer que a região convive entre as sinergias 

simbólicas culturais endógenas e as formas de espoliação colonial dos “novos colonizadores” 

pós anos de 1960. Desse modo, os povos quilombolas aparecem como sujeitos antagônicos e 

“as noções de raça e de cultural operam aqui como um dispositivo taxonômico que gera 

identidades opostas. O colonizado aparece assim como ‘o outro da razão’ que justifica o 

exercício de um poder disciplinar por parte do colonizador” (CASTR0-GOMES, 2005, p 83). 

No período inicial de ocupação da Amazônia (Séc. XVI) ocorreu uma forte intervenção 

político-colonial que através da igreja católica estabeleceu um sistema de controle dos povos 

originários por meio de um modelo de educação cristã que cometeu um violento processo de 

etinocídio sobre os indígenas. E sobre a população negra de origem africana, documentos 

históricos relatam que a partir do final do século XVII já se tem a presença de mão de obra 

africana que durante a segunda metade do século XVIII com o governo de Marques de Pombal 

se intensifica em função da criação da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão que 

funcionará em regime de monopólio entre 1755 a 1778 e já nesse período já se ouvia falar na 

presença de mocambos que se intensificam durante o século XIX. São as primeiras referenciais 

da colonialidade do poder onde a “raça” aparece como uma estratégia fundamental na utilização 

de um modelo de dominação para a construção de um sistema mundo moderno-colonial-

universal-patriarcal-branco-cristão. E na Amazônia, nesse período não era comum falar-se da 

presença de mocambos, pois os aglomerados juntavam indígenas e negros que eram explorados 
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pela colonização portuguesa na região. Diante disso, as políticas de desenvolvimento regional 

direcionadas para a região amazônica foram pensadas sob uma forte relação entre o Estado e o 

capital privado, sobretudo, durante o regime militar (1964-1985), reproduzindo efeitos 

perversos da colonialidade que enxergavam a Amazônia como um “espaço vazio”, sem história, 

sem cultura e sem a identidade de seus povos. Subjetividades e territorialidades foram 

negligenciadas pelas formas de apropriação do espaço. E os mais diversos conflitos se 

manifestam nas mais diversas formas de relação entre a sociedade e a natureza envolvendo: 

povos tradicionais, madeireiros, mineradoras, fazendeiros e o Estado, além, de envolver 

também, todos aqueles sujeitos que migraram para a Amazônia em busca de terras, de ouro e 

de empregos. Nesse sentido, os governos militares buscaram de todas as formas uma rápida 

integração da região ao contexto nacional e várias estratégias foram criadas para que a 

incorporação definitiva da Amazônia se realizasse. Nesse sentido, os grandes projetos de 

infraestrutura foram implantados para que isso de fato viesse a acontecer. A primeira grande 

intervenção dos militares se deu a partir do primeiro Programa Nacional de Desenvolvimento 

(PND) que traz consigo o Plano de Integração Nacional (PIN) que promove uma expansão da 

malha rodoviária na região com o discurso de que era preciso “integrar para não entregar”, onde 

a integração afastaria o perigo reapresentado pelos países fronteiriços em ocupar a Amazônia, 

ou seja, as rodovias garantiriam a soberania nacional sobre a região. Na análise de Becker 

(1997), O governo federal com o projeto de modernização acelerada da sociedade e do território 

nacional promoveu políticas públicas com o intuito de romper o isolamento da região em 

relação à economia nacional, nesse sentido, a política de integração foi importante como 

estratégia geopolítica do governo militar, pois fluxos migratórios se direcionaram para a 

Amazônia, ou seja, pessoas que vieram do Nordeste e do Sudeste expulsos pela modernização 

do campo ou pala concentração fundiária que ao se dirigirem para Amazônia formaram um 

exército de reserva. Sendo assim, a integração era importante para garantir a ocupação 

definitiva da região e amenizar conflitos fundiários em outras partes do Brasil. Mas, que por 

outro lado, criou um clima de tensão e conflitos que colocam sob o risco os povos e 

comunidades quilombolas que utilizam os rios e as florestas como formas de organização 

espacial e como atividades econômicas de subsistências. E neste cenário caótico e conflitivo 

que se dá a produção do espaço regional as comunidades remanescentes quilombolas a partir 

da auto-organização buscam o reconhecimento das ancestralidades e identidades históricas 

relacionadas às frentes de resistências da população negra na Amazônia. E isto garante o direito 
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a titulação e permanência no território tendo o uso da terra para fins de subsistência e trabalho 

coletivo o que garante a condição de existência dos quilombos. Os quilombos Menino Jesus de 

Pitimandeua, Itaboca, Cacoal e Quatro-Bocas estudados aqui neste trabalho, são exemplos 

desse movimento. A metodologia desta pesquisa partiu da revisão bibliográfica de autores 

como: Becker (1997), Bello (2005), Castro-Gomes (2005), Cajigas-Rotundo (2007), Escobar 

(2003; 2005), Haesbaert (2004), Mignolo (2005; 2010), Porto-Gonçalves (2001; 2005), Santos 

(2002), dentre outros. Partiu-se também, dos trabalhos de campo com elaboração de relatórios, 

entrevistas e registros fotográficos, destacando-se que houve uma valorização das narrativas de 

campo através da história oral como técnica de coleta de dados. O resultado da pesquisa aponta 

para alguns impasses que envolvem conflitos internos dentro das comunidades que se 

materializam em conflitos políticos (e até pessoais), a morosidades do poder público através do 

ITERPA que representa o estado e custa dar a titulação definitiva da terra, e pouco ou nenhum 

conhecimento da população sobre a importância da titulação das terras quilombolas para a 

existência das comunidades. E por fim, destaca-se que os elementos simbólico-culturais de 

apropriação dos territórios vêm sendo resgatados a partir das ações/intervenções das instituições 

e organizações que atuam em redes resgatando o significado político do quilombo, como por 

exemplo, o NEAB-UEPA, NEAB- UFPA, CEDENPA, MALUNGO e Fundação Cultural 

Palmares que reforçam a luta pelos territórios quilombolas na região. 
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DA EXISTÊNCIA A (RE) EXISTÊNCIA DOS POVOS TRADICIONAIS DA 

AMAZÔNIA: UMA ANÁLISE NO TERRITÓRIO QUILOMBOLA DO JAMBUAÇU. 

 

Izabely Carneiro Miranda1 
Dhemerson Martins Gonçalves2 

 

RESUMO  

O presente artigo traz a seguinte abordagem, uma análise da trajetória de existência e resistência das comunidades 
tradicionais amazônicas, tendo como lócus o território quilombola do Jambuaçu, localizado no município de Moju, 
nordeste do estado do Pará. Analisaremos ainda como o avanço da monocultura da palma africana o dendê vem 
tomando conta do território mojuense e como que o cultivo da palma está influenciando dentro do cotidiano dos 
camponeses do município e respectivamente no território quilombola do Jambuaçu, tendo como controvérsia ainda 
os avanços do capital internacional na região, por intermédio, dos grandes projetos desenvolvimentistas como o 
linhão de transmissão, mineroduto, que transporta minérios para o município de Barcarena e a então ferrovia que 
visa “cortar” a região transportando minérios, grãos e fertilizantes, impactando de maneira diferenciada a região. 
Em contrapartida mostrar também que os camponeses resistem contra o avanço do capital dentro de seus territórios, 
e mesmo que as grandes multinacionais avancem território a dentro estes resistem para que suas tradições 
permaneçam em suas comunidades.  
Palavras-chaves: Território; Desenvolvimento; Existência; Resistência. 
 
 
Introdução  
 

Entendemos que o Quilombo do Jambuaçu desde a década de 1970 vem sofrendo 

impactos socioambientais causados primeiramente pelo o monocultivo do dendê e, por 

conseguinte o processo mineral e uma linha de transmissão que foi criada justamente para 

subsidiar os projetos que passam dentro do Quilombo. Partindo deste é que se busca analisar 

e entender por que o mesmo vem sendo utilizado como território estratégico para o capital 

privado? 

Os Territórios de existência e resistências são os pontos que norteiam a pesquisa, 

partindo do ponto de vista das relações de poder coexistentes dentro do Quilombo do 

Jambuaçu, entende-se que os grandes projetos desenvolvimentistas conseguem inserir sua 

própria lógica dentro do território onde o mesmo se apropriou e conseguiu impor a sua própria 
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Geotecnologias Aplicadas ao Planejamento Ambiental e Des. Territorial Rural, do Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária pela Universidade Federal do Pará. E-mail: izabelymiranda02@gmail.com  
2 Licenciado em Geografia, graduando de bacharelado em Geografia e Pós-Graduando, lato sensu, em 
Geotecnologias Aplicadas ao Planejamento Ambiental e Des. Territorial Rural, do Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária pela Universidade Federal do Pará. E-mail: dhemersonmartins2@gmail.com 
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ordem, e, por conseguinte construindo o seu próprio ordenamento territorial em uma lógica 

de super faturação, exploração dos recursos naturais e humanos. 

Partindo da problemática que norteia a pesquisa é que criamos duas subquestões: Quais 

as tensões que ocorrem dentro do Quilombo partindo da disputa por território, Quilombo X 

Grandes Projetos? Quais as contras estrátegicas territoriais do Quilombo do Jambuaçu frente 

aos Projetos desenvolvimentistas?  É necessário fazermos uma análise desde a década de 1970 

para podermos entender como emergem essas tensões dentro Território do Jambuaçu e 

como o capital privado consegue se territorializar dentro do Quilombo. Para Santiago, 2018 

 
Nós quilombolas do território de Jambuaçu travamos nossas lutas em defesa de 
nossas terras desde a década de 1970, porém, foi na década de 1980 que os conflitos   
se   acirraram   dentro   do   território.   Nesse   ano, chegaram   à comunidade os 
“gatos” (pistoleiros) da empresa REASA. Chegaram “como quem não quer nada”, 
mas tinham por objetivo roubar as terras do Itero, da Dona Joana, Serafina, 
Agostinho, Fabriciano e família. Aos olhos da empresa aquela   terra   era   promissora   
para   desenvolver   seu   projeto   de dendê. (SANTIAGO, 2018, p.48). 

 

No que tange a importância de mostrarmos a forma que se deu a expropriação dos 

povos Quilombolas, de como que o desenvolvimento foi cruel para mulheres, homens, 

crianças, para o povo Quilombola, é nesse sentindo que se acredita que é de fundamental 

importância que se pesquise, e que a mesma seja de dentro para fora que está aconteça para 

mostrar a forma que o capital privado se apropria e expropriam pessoas, animais, o povo. 

E mostrar como que o mesmo é perverso para conseguir o tal desenvolvimento e de como 

este só beneficia a se próprio enquanto que os povos tradicionais são os principais afetados, 

impactados e desrespeitados por este. 

 
Procedimentos metodológicos  

 
A pesquisa busca-se desenvolver no território quilombola do Jambuaçu, localizado no 

município de Moju, nordeste paraense (Mapa 1). Nesse contexto, em um primeiro momento 

utilizaremos o método de pesquisa e investigação que está destacada sobre a perspectiva dos 

procedimentos metodológicos como pesquisa teórica em leituras bibliográficas  (artigos  

científicos,  trabalhos  de  conclusão  de  curso,  dissertações  de mestrado, teses de doutorado, 

revistas cientificas), juntamente com pesquisa em sites oficiais, bibliotecas públicas, 

acervos de instituições públicas, como o Museu Goeldi, biblioteca central da UFPA, dentre 

outras. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

1460 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: INCRA, 2019. Elaboração: Izabely Carneiro Miranda, 2019. 
 
  

 A coleta de dados secundários será realizada em sites oficiais IBGE, INTERPA, 

EMATER, INCRA, ANA, Ideflor-bio, será necessário também buscar nos sites das 

entidades   que   representam  os   povos   Quilombola,  como   a   fundação  Palmares, 

BAMBAÊ (Associação do Jambuaçu). Também será utilizado como coleta de dado os sites 

oficiais das empresas MARBORGES, IMERYS, arquivos da REASA estes para fazer uma 

analise temporal e territorial e assim compreender como está consegue se desenvolver 

dentro do Quilombo. Outro contexto em se tratando de procedimentos metodológicos  é  o  

trabalho  de  campo  que  está  destacado  na  pesquisa  in  loco  no contexto do espaço vivido 

do quilombo do Jambuaçu, com o intuito de conviver com a realidade das comunidades e, 

com isso, estabelecer distinções, características, análises, comprovações e comparações, acerca 

da pesquisa realizada no território. 
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 Em seguida será aplicado o questionário de perguntas semiestruturadas onde se 

pretende ter dados socioeconômicos e culturais, e, para além deste será realizado rodas de 

conversas com os quilombolas com o intuito de saber sobre suas histórias, costumes, e também 

conseguir dados mais antigos para assim  resgatar principalmente a memoria dos  mais  antigos  

e  obter  informações  sobre  o  inicio  das  instalações  das  grandes empresas dentro do 

Quilombo. O objetivo de obter os relados das conflitualidades, relações do espaço vivido 

em seu contexto histórico, obter informações acerca dos acontecimentos mais recentes, a 

partir dos processos desempenhados na contemporaneidade como o protocolo de consulta 

prévia livre e informada à convenção 169, como forma de resistência e a partir das entrevistas 

obter mais conhecimentos no que se refere à realidade das comunidades do Jambuaçu. 

Faz-se   necessário   também   trazer   os   conhecimentos   sobre   cartografia, 

geoprocessamento, sensoriamento remoto para dentro da pesquisa para assim fazer 

levantamentos de dados mais precisos, cartografa o quilombo, realizar elaborações de mapas 

utilizando o software Qgis, fazer análises sobre o solo com as técnicas do sensoriamento 

remoto, e assim englobar o conhecimento empírico dos Quilombolas com a ciência 

geográfica. 

 
Discussão teórica: o conceito geográfico de território. 

 
Para a realização das análises referente ao trabalho aqui intencionado é necessário 

fazermos um dialogo a respeito do referencial teórico, onde se concentra na perspectiva de 

território, um dos principais conceitos geográficos e para termos domínio e coesão é necessário 

trazermos alguns autores que debatem esse conceito como o Rogério Haesbaert (2004) e 

Fernandes (2005). O debate será traçado na perspectiva da pesquisa discorrida ao longo do 

texto. 

Com isso faz-se necessário entendermos o que é território? E como o mesmo 

influenciará na pesquisa, especificamente no Território Quilombola do Jambuaçu, Moju-Pa. 

Para isso iremos entender o que é território segundo Haesbaert (2004). 

Desde a origem, o território nasce com uma dupla conotação, material 
e simbólica, pois etimologicamente aparece tão próximo de terra-territorium 
quanto  de  terreo-territor  (terror,  aterrorizar),  ou  seja,  tem  a  ver  com 
dominação (jurídico-política) da terra e com a inspiração do terror, do medo – 
especialmente para aqueles que, com esta dominação, ficam alijados da terra, ou 
no “territorium” são impedidos de entrar. Ao mesmo tempo, por extensão, 
podemos dizer que, para aqueles que têm o privilégio de usufrui-lo, o  território  
inspira  a  identificação  (positiva)  e  a  efetiva  “apropriação”. Território, assim, em 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

1462 
 

qualquer acepção, tem a ver com poder, mas não apenas ao tradicional “poder 
político”. Ele diz respeito tanto ao poder no sentido mais concreto, de dominação, 
quanto ao poder no sentido mais simbólico, de apropriação. (HAESBAERT, 2004, 
p.1) 

 

A fundamentação desde se baseia em dizer que o território é algo tanto material 

como simbólico, entendemos que existe uma apropriação de determinado território e que 

aquele que se sobressai sobre este é que o domina é que consegue exercer o papel da ordem, 

porém aqueles que conseguem desfrutar de determinado território e que também exerce 

o poder, mas não o poder político este está sobre a perspectiva do território simbólico, 

para Haesbaert (2004), “Podemos então afirmar que o território, imerso em relações de 

dominação e/ou de apropriação sociedade-espaço, “desdobra-se ao longo de um continuo que 

vai da dominação político-econômica mais ‘concreta’ e ‘funcional’ à apropriação mais 

subjetiva e/ou ‘cultural-simbólica””. 

O conceito de território está entrelaçado sobre “poder”, podemos assim entender que 

determinado sujeito consegue exercer tal dominação em vários territórios, neste caso 

podemos dizer que os grandes projetos desenvolvimentistas conseguem dominar e/ou se 

territorializar em qualquer outro lugar como exemplo os territórios dos povos tradicionais. 

Para Fernandes (2005). 
 

A contradição, a solidariedade e a conflitualidade são relações explicitadas quando 
compreendemos o território em sua multidimensionalidade.  O  território como 
espaço geográfico contém os elementos da natureza e os espaços produzidos 
pelas relações sociais.  É, portanto, uma totalidade restringida pela intencionalidade 
que o criou. A sua existência assim como a sua destruição serão determinadas pelas 
relações sociais que dão movimento ao espaço.  Assim, o território é espaço de 
liberdade e dominação, de expropriação e resistência. (FERNANDES,2005, p.28) 

 
Com   isso   podemos   então   entender   que   as grandes corporações vêm 

expropriando e criando a sua própria ordem dentro dos territórios dos povos tradicionais, 

porém estes povos (RE) existem, para lutar por suas culturas, saberes, divindades, por 

seus territórios. Este é um espaço em constantes disputas e assim os sujeitos neste caso os 

Quilombolas vão existindo para resistir e travados intensas disputas territoriais para defender o 

que é seu por direito. 

 
Dinâmicas dos grandes projetos no território quilombola do Jambuaçu. 

 
Os projetos desenvolvimentistas exercem uma influência de poder e territorial dentro 

da Amazônia Paraense, partindo do ponto de vista de que estes conseguem se ordenar dentro 
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dos territórios já ocupados em sua grande maioria pelos povos tradicionais (assentados, 

quilombolas, indígenas e ribeirinhos), para promover seu próprio desenvolvimento econômico 

e a sua super faturação de lucro.  É nessa perspectiva de desenvolvimento que os grandes 

projetos conseguem se territorializar facilmente dentro do território paraense. 

Entendemos que estes projetos estão inseridos dentro de todo território paraense, é que 

se busca fazer um recorde para dentro do município de Moju especificamente no Território 

Quilombola do Jambuaçu. E nessa perspectiva analisar por que o Quilombo do Jambuaçu é 

território estratégico para os grandes projetos. Compreende-se que o município em que o 

quilombo está localizado é geograficamente estratégico, pois o mesmo tem acesso a vários 

outros municípios, assim servindo como uma das principais rotas para a escoação do que é 

produzido pelos grandes projetos. 

O uso por parte do capital está diretamente ligada as empresas de exploração 

mineral – que possuem no território a dinâmica de escoação do minério bauxita via 

mineroduto pela empresa Hydro Alunorte e também via mineroduto a escoação do 

minério  caulim,  esse  pela  empresa  Imerys  Rio  Capim Caulim,  essa  dinâmica  de escoação  

corta totalmente o território quilombola, causando diferenciados impactos socioambientais, 

o território possui também no que tange ao uso por parte do capital hegemônico,  

monoculturas  extensivas  de  dendê,  sendo  explorados  pela  empresa 

 Marborges influenciando diretamente na dinâmica territorial do quilombo, para 

Fernandes (2008). 

A paisagem do território do agronegócio é homogênea, enquanto a paisagem do 
território camponês é heterogênea. A composição uniforme e geométrica da 
monocultura se caracteriza pela pouca presença de pessoas no território, porque sua 
área está ocupada por mercadoria, que predomina na paisagem. A mercadoria é a 
expressão do território do agronegócio. A diversidade dos elementos que 
compõem a paisagem do território camponês é caracterizada pela grande presença 
de pessoas no território, porque é neste e deste espaço que constroem suas 
existências, produzindo alimentos. Homens, mulheres, jovens, meninos e meninas, 
moradias, produção de mercadorias, culturas e infraestrutura social, entre outros,  
são  os  componentes  da  paisagem  dos territórios camponeses. (FERNANDES, 
2008, p.11) 

 
É nessa perspectiva e em contrapartida os grupos contra-hegemônico, grupos 

sociais, sociedade civil, sobre a perspectiva do uso do território esta principalmente 

voltada (RE) existência, pois os camponeses querem utilizar seu território para o bem viver, 

para a sua sub existência os mesmo não conseguem ver seu território como reprodução 

do capital, para eles o território é sinônimo de luta. “enfatizar a relação entre os territórios como 
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espaço de governança e como propriedades.  Esta relação é determinada por políticas de 

desenvolvimento, portanto quem determina a política define a forma de organização dos 

territórios”. (FERNANDES,2008, p.5). 

Partindo do ponto de vista que os projetos desenvolvimentistas “invadiram” o 

Território Quilombola e com a chegada do mesmo cominou nos intensos conflitos por terra, 

poder e por soberania. A partir das conflitualidades existentes, os Quilombolas forjaram 

inúmeras formas de resistência dentro do quilombo, acredita-se que a partir do momento que 

os mesmo conseguem se alto organizar dentro de vários coletivos (das mulheres, juventudes, 

associações, entre outros), estes entendem que é a partir da práxis que  conseguiram  fazer  

um  enfrentamento  organizado  e  coeso  frente  aos  projetos desenvolvimentistas que estão 

territorializando-se dos dentro do Quilombo do Jambuaçu. 

 

Considerações  

 

Com o avanço do capitalismo e com os grandes investimentos na agricultura, pecuária 

e na mineração, a forma de exclusão só aumenta no Brasil, é um grande exportador de matéria 

prima, o agronegócio tem tomado conta dos territórios brasileiro, no entanto pessoas morrem 

de fome no Brasil, produzimos para quem? E para que? O monopólio e a concentração de poder 

têm assolado camponesas e camponeses, sabemos que tudo que produzimos nada é para a classe 

trabalhadora e sim para a classe burguesa, onde cada dia mais investir em soja transgênica, em 

inúmeras fazendas com a pecuária e o saque dos nossos minérios. O Brasil onde encontra-se 

tanta riqueza, entra-se muita pobreza também, produzimos tanto, mais tudo que produzimos é 

exportado para os grandes países desenvolvidos, sabemos que o que produzimos não é para a 

classe trabalhadora. E que esse sistema de exclusão cada dia mais faz com as camponesas e 

camponeses não tenham acesso nenhum, pois o “progresso” que é tanto divulgado por os 

grandes capitalistas nunca chega para o trabalhador do campo.   Partindo disso os camponeses 

das comunidades quilombolas do Jambuaçu tem resistido todos os dias para que a monocultura 

do dendê e os projetos de mineração não avance em seu território, muitos sabem que o cultivo 

da palma não será como sua agricultura campesina, e, que os impactos ambientais e socais serão 

enormes, logo os quilombolas vem se organizando para não deixar que seu território, lugar onde 
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existe toda uma história de vida, onde ali encontra-se suas raízes, não será fácil para as 

multinacionais ter o território que pertence as comunidades tradicionais. 

Logo uma das armas dos camponeses é persistir em suas plantações com o cultivo da 

raiz da mandioca, não apenas isso mais as plantações de arroz, milho, frutas nativas, dentre 

inúmeras variações que os camponeses plantam. Porém os camponeses ainda são muito 

artesanais na sua produção, nos dias atuais que vivemos é necessário que eles reinventem e 

façam uso das tecnologias para melhor facilitar sua vida no campo. O acesso à internet e outros 

meios modernos de informação poderiam abrir um caminho importante para o desenvolvimento 

agrícola baseando no conhecimento, mas esses meios não podem continuar beneficiando 

somente aos mesmos setores que sempre tiveram acesso ao capital e à tecnologia, deixando fora 

milhões de agricultores familiares, camponeses e os mais pobres da região. Neste sentindo, cabe 

ao estado reverter a tendência neoliberal que destruiu os serviços de Extensão Rural em quase 

todos os países, cumprindo com seu dever de ofertar este serviço que se caracteriza como um 

“bem Público”. Não há dúvidas que o conhecimento cientifico de ponta (e ecologicamente 

correto) terá cada vez maior custo, tenderá a ser restringido a alguns setores e dominado por 

estratégias de poder econômico. Isso poderá determinar que as instituições públicas de 

pesquisas e extensão rural fiquem cada vez mais debilitada, sem possibilidades de contribuir 

para que o conhecimento chegue por outras vias acessíveis aos agricultores familiares e 

camponeses de comunidades quilomobolas de menos recursos. Caberá ao Estado estar atento a 

este tipo de problemática destinando recursos e estabelecendo políticas que possam superar tais 

obstáculos. Ao mesmo tempo, devem ser apoiadas e estimuladas milhares de iniciativas de 

agricultores e técnicos, que têm avançado o desenvolvimento de experiências baseadas no 

conhecimento agroecológico. 

Está claro, neste começo do século XXI, que a modernização agrícola não ajudou a 

solucionar o problema generalizado da pobreza rural, nem melhorou a distribuição da terra e da 

renda. As opções que foram oferecidas para modernizar a agricultura foram boas por curto 

prazo e, principalmente, para os agricultores de maiores recursos e acesso ás políticas de 

incentivo, mas não foram ás necessidades e condições da maioria dos agricultores familiares e 

camponeses. Isso tudo aconteceu mediante políticas públicas equivocadas, que acabaram indo 

contra os setores mais frágeis ao mesmo tempo em que favoreciam os cultivos de exportação, 

substituindo a produção de alimentos básicos e as formas de produção tradicionais, 
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diversificadas, focadas na segurança alimentar e na produção de comida. A integração dos 

países ao mercado internacional ignora as necessidades de melhorar a balança comercial 

regional, a segurança e a soberania alimentar dos países, que poderiam ser elementos 

importantes para reduzir a pobreza e criar modelos mais equitativos e estratégias 

ambientalmente sustentável de desenvolvimento rural.  A agroecologia oferece conhecimentos 

e as metodologias necessárias para o desenvolver a agricultura que seja, por um lado, 

ambientalmente adequado e, por outro, altamente produtiva, socialmente equitativa e 

economicamente viável, através da aplicação dos princípios agroecológicos, poderão ser 

superados os desafios básicos na construção de agricultura sustentável, ou seja,  fazer um 

melhor uso dos recursos internos, minimizar o uso de insumos externos, reciclar e gerar recursos 

e insumos no interior dos agrossistemas, usar com mais eficiência as estratégias de 

diversificação que aumentem o sinergismos entre os componentes-chave de cada agrossistema. 
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A LUTA SECULAR PELA TERRA CABOCLA NO SUL DO BRASIL:  

condições e resistências de comunidades tradicionais no Acampamento Reduto Vitória 

do Contestado, do MST, em General Carneiro, PR 

 

Nilson Cesar Fraga1 
Willian Manfio2 

Paulo Alessandro Stradioto3 
Mariana Mantovani de Quadros Rapacci4 

 
 

 A luta pelo direito à terra tem sido uma constante na região da Guerra do Contestado 

(1912-1916) desde que a entrada do capital imperialista estadunidense avançou sobre as terras 

de domínio caboclo, por eles ocupada desde o século XVIII, quando o sertão paranaense e 

catarinense era rota de espanhóis e portugueses que buscavam fixar suas pretensas posses 

territoriais, além de serem caminhos de tropeiros, sendo esses, fundadores dos grandes 

latifúndios regionais, por meio de sesmarias. 

 A Guerra do Contestado buscou eliminar toda a população tradicional cabocla da região, 

abrindo espaço para a recolonização a partir da entrada de imigrantes de origem europeia, 

inicialmente alemães e italianos e, na sequência, de eslavos (FRAGA, 2005, 2006, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2016 e 2017). Mas, passados pouco mais de 100 anos da guerra, há numerosos 

caboclos e caboclas que seguem lutando pelo direito à terra ocupada por seus ancestrais. Muitos 

desses, vivem na periferia das pequenas cidades do Contestado, outros são explorados nos 

latifúndios e, alguns, estão acampando ou assentados e ligados ao Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a exemplo das famílias caboclas do Acampamento 

Reduto Vitória do Contestado, no município de General Carneiro, no Paraná.  

 Por meio deste trabalho, busca-se investigar o processo histórico dessas famílias 

caboclas, descendentes e herdeiras que são do povo caboclo que sofreu as consequências da 
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Guerra do Contestado e, que lutam pelo direito à terra desde a primeira década do século XX. 

Mas, esse trabalho possui outras nuances, pois é fruto de um projeto integrado de pesquisa e 

extensão que vem atuando diretamente no auxílio das famílias acampadas, com auxílio de 

outras instituições regionais, tais como a Universidade Estadual do Paraná, curso de Geografia, 

de União da Vitória, a APP Sindicato, de União de Vitória e o MST. 

Metodologicamente, o presente trabalho traz uma análise pormenorizada da situação do 

acampamento e das condições de vida das famílias, seus desafios e incertezas quanto ao 

desenvolvimento da vida sobre a terra que ocuparam, em 18 de agosto de 2018 - a Fazenda 

Palmital.  

Desde a ocupação da terra pelos acampados, é mantido contato com eles e elas, 

acompanhando o desenrolar do processo de vida sobre ela, assim com as precárias 

infraestruturas existentes, desde viver nos barracos de lona, assim como a aquisição de 

alimentos e as péssimas condições de acesso ao acampamento. São realizadas entrevistas 

frequentes, assim como auxílio de roupas, agasalhos, cobertores e alimentos, sendo essa a parte 

da extensão do projeto integrado, ou seja, realizamos, bimestralmente, ações humanitárias para 

mitigar as precariedades da vida, com auxílio da APP Sindicato, UNESPAR/Geografia e MST, 

que, conjuntamente com a Universidade Estadual de Londrina (UEL), que promovem tais 

ações. 

No tocante a questão legal da terra ocupada, a legalização do acompanhamento vem 

sendo assistida pela advogada das famílias e comunidades sem-terra, Thaís Giselle Diniz Santos 

que, ao manter contato com a juíza da Comarca de General Carneiro, obteve a informação de 

que, mesmo que o proprietário não tenha pedido a reintegração de posse da terra, esta se faz 

necessária, pois deve se considerar que os/as acampados/as estão ligados ao MST.  

No que concerne ao Acampamento Reduto Vitória do Contestado, ele era um anseio de 

muitos moradores em situação de vulnerabilidade social do município. Atilio Mattozo, de 

General Carneiro, idealizador do Acampamento, confirma que eles e elas queriam fazer a 

ocupação de forma independente e que se fez necessário alcançar o convencimento do grupo 

para aguardarem as orientações do MST, pois isso lhes garantiria orientações legais e estruturais 

sobre as questões de ocupações da reforma agrária. 

Atilio Mattozo descreve o processo de formação do acampamento: 

A ocupação que deu origem ao Acampamento Reduto Vitória do Contestado começou, 
pode-se dizer, um ano antes, em 2017. A condição socioeconômica do município, a 
ausência de empregos, a miséria que se agravava cada vez mais e a incerteza sobre o 
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futuro foram fatores determinantes. Tanto que as primeiras conversas que eu tive com 
moradores do município sobre ocupação de terra foi por proposição deles, que até 
batiam na minha porta para perguntar o que eu achava sobre fazer uma “invasão” no 
terreno da madeireira Miguel Forte. 
Eu não conhecia o lugar, General Carneiro é muito grande em extensão territorial e 
existem muitas fazendas abandonadas, mas os homens e mulheres que me procuraram 
sabiam, conheciam cada canto dessas fazendas, porque, afinal, já haviam gastado 
grande parte de suas vidas trabalhando nelas, na época da extração de madeira e de erva-
mate. Eles garantiam que havia muita terra improdutiva e queriam uma orientação sobre 
como proceder. Eu não sei exatamente de onde surgiu essa identificação deles comigo 
e por que eles me procuravam, mas o fato é que eu nunca concordei com a ideia de uma 
invasão. Eu expliquei a eles o conceito de ocupação, a diferença entre as duas palavras 
e também falei sobre o MST, disse a eles que não apoiava a ação de ocupação se não 
fosse sob a orientação do movimento, tendo em vista a necessidade de uma politização, 
isto é, de uma conscientização política das pessoas que fossem aderir a essa ação, para 
que não se tornasse apenas uma luta sem sentido e fadada ao fracasso (MATTOZO, 
2019). 
  

A entrada do MST na organização do grupo que faria a ocupação e posterior 

acampamento aconteceu entre Atilio Mattozo e as lideranças das frentes de massas no Paraná. 

 
Me comprometi em fazer contato com o movimento e houve, no início, uma resistência 
à ação de ocupação em General Carneiro por parte deste. Previa-se que seria conflituosa 
a ação. Depois do despejo das famílias da comunidade do Alecrim, no Pinhão, o 
movimento decidiu ajudar e foi aí que começamos uma intensa jornada de preparação, 
de reuniões de formação, cada uma delas reunindo mais gente. Foi nesse período que 
conhecemos o companheiro Rodrigo e a companheira Maria, da frente de massas do 
movimento, designados para organizar o povo de General Careiro e que até hoje são 
uma referência para aquele povo (MATTOZO, 2019). 
 

A formação humana na região do Contestado, que era conhecido como sertão 

paranaense e catarinense durante a Guerra do Contestado possui elementos socioterritorias 

diferentes de outras regiões sulistas, pois o povo caboclo sempre viveu naquela região à margem 

do Estado, que lá praticamente só chegava nas poucas cidades e vilas. Tais fatos fazem desse 

povo, uma população mais introvertida e desconfiada das pessoas e ações que vem de fora para 

dentro do seu mundo vivido. 

 
Nosso povo é diferente, tem uma energia ansiosa, violenta, arrebatadora. Depois de 
algumas reuniões de formação, sem termos oferecido uma data para a ocupação, houve 
uma efervescência e o grupo todo começou a exigir que a ação ocorresse logo. Para não 
perdermos mobilização, decidimos dar início aos preparativos da ocupação. Ficou 
definido que seria ocupada apenas a faixa de 60 metros a partir do centro da rodovia BR 
153, que pertence ao DENIT, ou seja, a beira da estrada, como é chamada. Isso seria 
para chamar a atenção do INCRA e pedir que ele fizesse a vistoria na área da fazenda 
do Forte, afim de constatar que a área estava improdutiva e que teria condições de ser 
destinada para a reforma agrária (MATTOZO, 2019). 

 

A primeira tentativa de organização do grupo e do acampamento foi frustrante para 

população que lutava por um pedaço de terra. 
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Em uma madrugada gelada, cerca de 50 famílias ocuparam a área. O clima era de 
esperança, as pessoas montavam seus barracos com um sorriso nos lábios e com os 
olhos brilhando, parecia que tudo ia bem. Doce esperança, triste lembrança. Na tarde 
do primeiro dia, um helicóptero da Polícia Militar já sobrevoava o acampamento, numa 
demonstração de força que seria ainda maior no dia seguinte. Durante a noite, um 
vendaval derrubou mais da metade dos barracos e, por ser perto da cidade, muitas 
famílias que estavam com crianças saíram e foram para casas de parentes. As que 
permaneceram foram acordadas com uma surpresa terrível. Um enorme contingente de 
policiais, armados até os dentes, com uma ordem de despejo. Havia policiais de cinco 
batalhões, incluindo Ponta Grossa, uma logística que, para realizar aquela ação com 
pouco mais de 24 horas da ocupação, só poderia ter sido iniciada na primeira hora do 
dia da ocupação. O mais revoltante, é que a ordem de despejo dizia que o proprietário 
não havia pedido a reintegração. Foi uma demonstração de força para lembrar que 
aquela era a região da guerra do Contestado e que não se permitiria uma nova 
organização popular para lutar pela terra e pela subsistência. Foi um recado de que em 
General Carneiro a escravidão nunca vai acabar e que não se toleram escravos 
rebelados. As poucas famílias que estavam às margens da rodovia foram expulsas 
através de uma ordem judicial que determinava a ação visando prevenir grandes 
prejuízos ao proprietário “ainda que ele não tivesse pedido a reintegração” 
(MATTOZO, 2019). 

 

Nos dias seguintes, se iniciam as (re)organizações do acampamento para as centenas de 

pessoas que ainda estavam ocupando os barracos na faixa de domínio da BR 153, pois se fazia 

necessário levar aquela população para a terra e estratégias foram acertadas.  

O dia terminou amargo, uma sensação de derrota muito grande. Porém, nos dias 
seguintes, aconteceu o que nenhum de nós imaginaria: não só as famílias que foram 
despejadas quiseram continuar na luta, como uma enorme quantidade de pessoas se uniu 
a causa e exigiu uma nova ação. Decidimos então, de comum acordo, que faríamos uma 
ocupação neutra, apenas como protesto, visando exigir uma posição do INCRA. O 
acampamento na margem da rodovia, logo na saída da cidade, chegou a reunir mais de 
150 famílias e durou dois meses. Ali foram muitos os desafios enfrentados. Dificuldades 
financeiras, intrigas plantadas por pessoas de fora e com interesse em desmontar o 
acampamento, a dificuldade na organização das ações coletivas. Foi um período de 
grande aprendizado para todos. A universidade se aproximou, muitos companheiros e 
companheiras aderiram à causa e ajudaram na coleta de doações de roupas e comida. O 
povo estava, novamente, cheio de esperança e todos os desafios eram superados, 
deixando grandes aprendizados (MATTOZO, 2019). 

 

O traslado da população acampada na rodovia, para a Fazenda Palmital, se deu 

estrategicamente na madrugada de 17 de julho de 2018, indo em pequenos grupos, 

discretamente, até o local de ocupação da terra, sem chamar a atenção do policiamento que 

fazia rondas pela BR 153. Até que os últimos acampando, seguiram de ônibus e, antes de 

amanhecer do dia 18, o povo caboclo, já se encontrava sobre a terra. Iniciando uma nova fase 

na vida dessas famílias sem-terra. 

O acampamento se esvaziou um pouco, depois que o INCRA não cumpriu a promessa 
que havia feito, de visitar o local para um novo recadastramento, no dia 28 de junho. 
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Novamente, o povo acampado quis uma nova ação e já se discutia a respeito da terra 
onde hoje está o Acampamento Reduto Vitória do Contestado. Enfim, no dia 17 de julho 
de 2018, todo o acampamento estava vibrando. Era chegada a hora, mas a polícia já 
sabia de tudo, os posseiros da terra também. A polícia passava a cada 15 minutos em 
frente ao acampamento e seria preciso uma estratégia para a saída. Pedimos a todos os 
que estavam de carro que entrassem com suas famílias nos carros e ficassem em fila e 
em silêncio. Da rodovia não era possível ver o que acontecia no acampamento, ainda 
mais à noite e, já na madrugada do dia 18, a cada vez que a viatura passava, nós 
liberávamos um carro para sair e esperar em uma estrada, depois da cidade, na direção 
da fazenda. Isso levou mais de três horas e, quando o último carro saiu, o restante 
embarcou em um ônibus e só ficaram alguns barracos e alguns companheiros ao redor 
do fogo da guarita, agindo normalmente. No dia seguinte, já passava das nove da manhã, 
quando um policial finalmente perguntou o que se passava no acampamento e um dos 
companheiros disse que ali já não havia acampamento e que o povo já estava todo na 
nova terra. Foi vencido mais esse desafio. Agora estava criado o Acampamento Reduto 
Vitória do Contestado (MATTOZO, 2019).   

 

Nos meses seguintes, a situação de vida dos/das acampados/as é marcada por 

vulnerabilidade social profunda, mas isso não era diferente mesmo antes de ocuparem a terra - 

que ainda não está produzindo o suficiente para o autossustento das famílias -, viviam em 

situação precária na periferia da cidade e em outros municípios da região.  

Em conformidade com dados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

2012, General Carneiro apresentava 13.635 habitantes (o mapa 1, mostra a localização do 

município e do Acampamento Redutor Vitória do Contestado), e o município recebeu, no ano 

de 2016, o valor de R$ 1.876.289,00 do Programa Bolsa Família, atendendo 1.485 famílias que 

usufruíam deste benefício, caracterizando-o, como um dos mais pobres do Paraná 

(SCHREINER, 2016). 
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O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de General Carneiro é 0,652, em 2010, 

o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 

0,699). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice 

de 0,816, seguida de Renda, com índice de 0,638, e de Educação, com índice de 0,532. Em 

2010, 48,39% da população municipal estava vulnerável à pobreza (ATLAS BRASIL, 2019). 

O marco teórico deste trabalho envolve a discussão da terra, desde a Lei de Terras de 

1850 até as discussões contemporâneas sobre a reforma agrária, além de autores que versam 

sobre pobreza e miséria, tanto na Geografia, como noutras áreas das ciências humanas e sociais, 

sendo que o texto em questão é avalizado por estudos sobre a Guerra do Contestado, a dinâmica 

socioeconômica regional e a herança da pobreza e do abandono a que foi submetida essa região, 

tanto no Paraná, como em Santa Catarina, pois a situação do Acampamento Reduto Vitória do 

Contestado, não difere de outros existentes em mais de 60 municípios da área do Contestado. 

Nesse sentido de acordo com Rafael Georges, coordenador de campanhas da Oxfam 

Brasil, é impossível reduzir a pobreza, tanto no Brasil quanto no mundo, sem reduzir a 

desigualdade social. O cientista social acredita que o combate à fome e outras ações pontuais 

não sejam o suficiente para erradicar a pobreza, sendo assim, é necessário o desenvolvimento 

de programas estruturados a longo prazo, para que haja uma mudança no atual sistema 

econômico, tornando-o mais inclusivo e solidário (GEORGES, 2018), não se duvida que a 

reforma agrária seja uma saída para tais problemas apresentados pelo autor, pois a questão que 

envolve a posse da terra, no Brasil, é uma herança do processo de reocupação territorial, isso a 

partir de 1500. 

Desde 1534, vigorava no Brasil um regime de sesmarias, por força da legislação 

portuguesa, as Ordenações Manuelinas de 1521 e, posteriormente, as Ordenações Filipinas de 

1603. Tratava-se de um regime em que as terras pertenciam à coroa portuguesa, podendo os 

agentes da coroa presentes no Brasil realizar doações a particulares, a seu critério, segundo suas 

qualidades pessoais, seu status social e os serviços que prestara à coroa (FONSECA, 2005), 

sendo essa a forma de ocupação que formou os latifúndios deste sertão sulista, onde se encontra, 

atualmente, o município de General Carneiro.    

Embora o regime de sesmarias tenha sido revogado com a independência do Brasil em 

1822, devido a um vácuo legislativo, as Ordenações Filipinas continuam vigentes no país, até 

que o império aprovasse legislação específica sobre as questões civis, incluindo a propriedade. 

Tal regulação sobre a propriedade somente aparece em 1850, com a Lei n. 601/1850, conhecida 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
1474 

 

por Lei de Terras (FONSECA, 2005), mesmo sob o manto de tal legislação, o povo caboclo 

não teve direito à terra ocupada secularmente, tanto que são expulsos da mesma com a entrada 

do capital estrangeiro - estadunidense -, a partir do início do século XX, quando da construção 

da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande (EFSPRG) e, depois, com a instalação de duas 

grandes madeireiras – a Cia. Lumber -, ambas pertencentes ao truste de Percival Farquhar. 

Mais de um século depois, o Estatuto da Terra de 1964, embora possibilitasse 

formalmente a implantação da Reforma Agrária historicamente necessária para a remediação 

de séculos de concentração fundiária, se mostrou pouco eficaz na realidade material, devido a 

interesses políticos e econômicos por trás da própria promulgação da lei e de relevante poder 

no contexto histórico da época, como ainda são. O não reacesso à terra é um dos fatores que 

explicam a pobreza vivida por parte considerável da população do Contestado, tanto que tal 

fato, coloca a população cabocla em constante situação de vulnerabilidade social na região, que 

possui um dos maiores índices de pobreza do Sul do Brasil. 

A princípio, as palavras “pobreza” e “miséria” podem parecer sinônimos quando 

expressadas no cotidiano, afinal ambas se referem à contextos de fragilidade ocasionados pela 

falta de dinheiro. De acordo com Paul Singer (2019) e Barros, Henriques e Mendonça (2001), 

o conceito de pobreza, apesar de não poder ser definido de uma forma única e universal, refere-

se à falta de recursos monetários para a aquisição de bens e serviços essenciais para que haja 

uma qualidade de vida. Nesse contexto, a miséria seria, então, compreendida como uma pobreza 

extrema, tão extrema que suas vítimas não dispõem de dinheiro sequer para adquirir condições 

essenciais a sobrevivência, sendo, portanto, privadas de ter uma vida digna e, tais fatores são 

comuns em General Carneiro, assim como em outros municípios do Contestado.  

A situação das famílias acampadas perpassa pela situação de pobreza e miséria e, a luta 

por um pedaço de terra faz parte do sonho deles e delas, em ter um futuro mais digno para si, 

mas, principalmente, para seus filhos e filhas, pois o acampamento conta com mais de 60 

crianças. Entender essa dinâmica de luta pela terra, decidida mesmo antes de firmarem aliança 

com o MST, prova que o povo caboclo vem lutando pelo direito à terra desde o genocídio 

promovido pela entrada do imperialismo estadunidense na região do Contestado. Assim, são 

mais de cem anos lutando pelo direito de existir nas suas terras ancestrais – terras caboclas, de 

um povo que tradicionalmente vivia na região desde o século XVIII. 

O Acampamento Reduto Vitória do Contestado se caracteriza como parte do processo 

histórico-geográfico regional, que caracteriza pela luta pela terra e, pelo direito à justiça 
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histórica, quando se considera que a população cabocla foi expulsa de suas terras ancestrais, 

quando da entrada do capital estrangeiro na região. A terra deve ser o caminho para a 

diminuição da pobreza e da fome na região do Contestado e, de General Carneiro, no caso aqui 

tratado. 

 Entre agosto de 2018 e agosto de 2019, por meio do Observatório da Região e da Guerra 

do Contestado – ORGC/UEL, a partir de uma atuação conjunta com a APP Sindicato, de União 

da Vitória, do Curso de Geografia, da UNESPAR, de docentes do Núcleo Regional de Educação 

de Irati, notadamente do Colégio Estadual do Campo Bituva das Campinas, de Fernandes 

Pinheiro, com atividades centralizadas no Laboratório de Geografia, Território, Meio Ambiente 

e Conflito – GEOTMAC - Universidade Estadual de Londrina -, se iniciaram ações 

humanitárias e extensionistas para acompanhar e auxiliar na organização do Acampamento 

Reduto Vitória do Contestado, sendo que o primeiro trabalho de campo, para reconhecimento, 

aconteceu em meados de agosto de 2018, quando o acesso ao Acampamento, ainda era precário, 

como se pode observar na figura 1. 

 

Figura 1: Caminho de acesso ao Acampamento Reduto Vitória do Contestado 

 
Fonte: Fraga, agosto de 2018. 
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 No primeiro encontro do grupo de ação humanitária e extensão universitária, foi 

ministrada uma aula campal sobre o tema que mais unia os/as acampados/as – a luta do povo 

caboclo pela terra, a base cultural na figura do Monge João Maria e o capital estrangeira 

formador dos latifúndios desse a Guerra do Contestado. A figura 2, mostra um grupo de 

acampados/as logo depois da aula campal coletiva. Nesse primeiro contato com o coletivo 

acampado, estavam presentes lideranças da APP Sindicato, de União da Vitória, Observatório 

da Região e da Guerra do Contestado – ORGC/UEL, lideranças locais e regionais, dentre elas, 

Atílio Mattozo e docentes do Curso de Geografia da UNESPAR, de União da Vitória. 

Em sendo a primeira incursão no Acampamento, não se teve contato com as lideranças 

regionais e estaduais do MST, isso viria a ocorrer no decorrer dos meses seguintes. A partir de 

uma campanha humanitária, feita a partir da Universidade Estadual de Londrina - UEL, foi 

entregue ao grupo meia tonelada de roupas, agasalhos e cobertores, além de alimentos. Da 

Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR / União da Vitória, do Curso de Geografia, foram 

levados donativos, da mesma forma, a APP Sindicato, de União da Vitória fez campanha por 

donativos e os entregou no mesmo dia. 

 

Figura 2: Aula campal coletiva no Acampamento Reduto Vitória do Contestado. 

 
Fonte: Imagem captada por uma criança acampada, agosto de 2018. 
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 No decorrer de 2018, muitas ações foram promovidas para diminuir a escassez de 

alimentos, agasalhos e cobertores para as famílias acampadas. Tais ações foram centralizadas 

nos Cursos de Geografia, da UEL e da UNESPAR, assim como na APP Sindicato. Além do 

companheiro Atílio Mattozo, tivemos o ingresso, nesse grupo de ações humanitárias, das/dos 

companheiras/os Soeli Miranda (General Carneiro), Denise B. de Lara (Fernandes Pinheiro), 

Anderson Ramos (Bituruna), Salete Tonon (União da Vitória), Delamar Corrêa (União da 

Vitória), Edna Pereira da Silva (Londrina), Silas Fonseca (União da Vitória), Diane Gemelli 

(União da Vitória), além de numerosas pessoas da Universidade Estadual de Londrina, tanto da 

administração, quanto estudantes e docentes. As imagens que seguem, demonstram o papel das 

ações humanitárias que visavam melhorar a condição de luta e resistência na terra, pelo povo 

acampando, até que a terra lhes permitisse o autoconsumo. Nas figuras 3 e 4 é possível verificar 

a coleta de víveres na UEL e a entrega do material na escola improvida do Acampamento. 

 

Figura 3: Coleta de víveres na UEL.             Figura 4: Escola do Acampamento. 

    
Fontes: Acervo do GEOTMAC e Observatório da Região e da Guerra do Contestado, 2018. 
 

 Mas, no decorrer de 2018, o grupo apoiador do Acampamento reduto Vitória do 

Contestado, acaba se deparando com muitos outros desafios decorrentes das fragilidades 

iniciais da ocupação da terra pelo povo acampado. Dentre eles, as condições climáticas que 

registraram um inverno muito frio e úmido, fator impeditivo para plantar as primeiras lavouras 

e colher alimentos, fator gerador de escassez de alimentos e a migração de algumas famílias 

para casas de parentes na cidade, principalmente as crianças. 

Também, considerando a efetivação do acampamento, havia o problema de manutenção 

das crianças e dos jovens na escola, pois o inverno frio e úmido, impedia o deslocamento de 

ônibus, vans ou kombis da sede municipal até o acampamento, isso devido a precariedade dos 
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caminhos e de outras questões de ordem política. Na figura 5 é possível verificar a planta do 

prédio da escola desenhada pelos/pelas acampados/as. 

 

Figura 5: Planta baixa da Escola do MST Monge João Maria. 

 
Fonte: Acervo do Observatório da Região e da Guerra do Contestado, 2018. 

 

Então, para evitar que as crianças ficassem sem aulas, sobremaneira as pequenas do 

Ensino Fundamental, o Observatório da Região e da Guerra do Contestado promove uma 

campanha, via WhatsApp, solicitando doações para a construção de uma escola no 

Acampamento. Em poucas semanas, são depositados mais de R$ 7.600,00, de apoiadores e 

apoiadoras do Acampamento, que já acompanhavam nosso trabalho pelas redes sociais. Pessoas 

de Maringá (PR), Campo Mourão (PR), Porto Velho (RO), Formosa (GO), Uibaí (BA), 

Florianópolis (SC), Ponta Grossa (PR), Águas Mornas (SC), Londrina (PR), União da Vitória 

(PR), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Fernandes Pinheiro (PR), Rebouças (PR), dentre outros 

lugares e pessoas. Na figura 6 é possível verificar o prédio da escola, ereto em madeirite, 

contendo 4 salas de aulas, uma pequena cozinha e um espaço de biblioteca. O prédio foi erguido 

pela própria comunidade acampada. 

 

Figura 6: Prédio da Escola do Acampamento.           Figura 7: Arte referencial da Escola.  
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Fonte: Fraga, 2018.                                 Arte gráfica: Manoela Loureiro Cardoso, 2018. 

 

Em comum acordo com a comunidade, a escola foi batizada com o nome de Escola do 

MST Monge João Maria, em homenagem ao Monge do Contestado, guia espiritual e principal 

referência da cultura cabocla para o povo do sertão sulista do Brasil. A arte da escola foi 

elaborada pela estudante de Design Gráfico da Universidade Estadual de Londrina, Manoela 

Loureiro Cardoso, estagiária na Gráfica da UEL, conforme pode ser verificada na figura 7, que 

traz o Monge histórico do lado esquerdo, a logomarca do MST e o nome da escola, do lado 

direito. 

 A partir da construção da escola, a mesma acabou se tornando um centro de encontro, 

debate e vivência para os/as acampados/as, por ser o único local de grande dimensão e coberto, 

as reuniões estão acontecendo no mesmo desde então. Por questões burocráticas envolvendo as 

lideranças do MST e o estado, assim como a prefeitura, a escola não foi efetivamente usada, 

mesmo havendo atividades para as crianças. A figura 8, mostra o prédio da escola, onde foi 

instalado um quadro na parede, para anotar reuniões e outras informações, assim como, nos 

fundos, foi puxada uma lona, permitindo fazer festas em eventos comemorativos, como o dia 

das crianças e outras celebrações. 

 
Figura 8: Aspectos do prédio da Escola do MST Monge João Maria. 
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Fonte: Fraga, 2019. 
  

 Depois de construída a escola, a partir do Observatório da Região e da Guerra do 

Contestado – ORGC/UEL, foi feita uma campanha de arrecadação de livros didáticos, literatura 

geral e material de uso cotidiano escolar. Foram arrecadados mais de 800 livros, sendo a maioria 

livros didáticos para uso das crianças do primeiro ao nono ano do Ensino Fundamental, 

garantindo a funcionalidade mínima da escola, as figuras 9 e 10 mostram o carregamento do 

material escolar coletado na Universidade Estadual de Londrina e escolas da Região 

Metropolitana de Londrina e uma criança, no Acampamento, observando o material escolar no 

dia da entrega do mesmo. 

Figura 9: Carregamento do material escolar. Figura 10: Crianças acampada na escola. 

    
Fontes: Fraga, 2019. 
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O presente ensaio traz o processo de luta pela terra de uma população tradicional cabocla 

do Paraná, sendo que o mesmo está envolto pelas tramas de um processo histórico de 

concentração de terra no Brasil, mas é acrescido pelo fato de a população cabocla regional ter 

sido expulsa de suas terras com a entrada do capitalismo imperialista estadunidense no início 

do século XX, com a instalação da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande e a implantação de 

duas grandes madeireiras na região – a Cia. Lumber. 

Nesse sentindo, aqui foi apresentada a luta pela reconquista da terra que, originalmente, 

era ocupada pela população cabocla, demonstrando que, pouco mais de cem anos depois de 

serem expulsos de suas terras, a reocupação das mesmas é fundamental para garantir renda e 

trabalho para essa população escravizada secularmente pelo plantation de pinus e pela colheita 

de batatas, erva mate, tomates e outras lavouras regionais que se encontram nas mãos de uma 

pequena elite capitalista do campo, e que é detentora da terra usurpada do povo caboclo, assim 

como é dona do capital e da lavoura capitalista na atualidade. 

Muitos são os desafios dessa comunidade que se encontra em processo de 

reterritorialização sobre suas terras ancestrais. Dentre tais desafios, há o que envolve a 

“redescoberta” da vida em uma terra que é sua, que sempre foi suas, sendo esse um fator 

importante, pois para uma população miserável, redescobrir-se como dona de uma pedaço de 

terra é assustador, pois são filhos de uma geração de pessoas escravizadas no campo, vivendo 

de salários (ou diárias) insignificantes para que pudessem ter uma vida com o mínimo de 

dignidade e conforto. Aliás, da renda que conseguiam ter até pouco tempo, quase não 

conseguiam alimentar a si e aos seus filhos e filhas. A terra, nesse ponto, lhes permite sonhar 

com um futuro de esperança e dignidades, coisas que não haviam tido até então. 

No decorrer dos últimos 14 meses de acompanhamento da trajetória dessa população 

que ocupou as terras da Fazenda Palmital, um típico latifúndio improdutivo no Sul do Brasil, 

foi possível vivenciar a felicidade de um povo que se reencontra com a terra, isso em um 

primeiro momento. Pois, na sequência, há a frustração de se estar na terra e não conseguir, nos 

primeiros meses de ocupação, tirar dela o alimento, pois entre o inverno de 2018 e o verão de 

2019, foram assolados por um período de muito frio, com constantes geadas e excessivas 

umidade causadas por longo período de chuvas sequenciais.  Já, no segundo inverno do grupo 

do Acampamento Reduto Vitória do Contestado, em 2019, até o presente momento, a estiagem 

foi forte sobre o sul do país, fazendo com que os/as acampados/as tenham tido a esperança 
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renovada, pois a região é rica em recursos hídricos, mesmo em tempos de escassez hídrica no 

conjunto regional, permitindo replantar a terra e o sonho da colheita futura. 

Depois de 14 meses, o Acampamento já se encontra melhor estruturado, com os lotes 

demarcados e cercados, podendo ser observada a pequena lavoura em cada lote, assim como 

muitos animais domésticos, sobremaneira, os que servem para alimentação dessa geração que 

resiste e luta pela sua terra ancestral – há galinhas, porcos, vacas, cavalos e outros animais nos 

arredores dos barracos do povo caboclo do Acampamento Reduto Vitória do Contestado. 

Acompanhar a luta dessa população pela terra, terra que era historicamente sua, permite 

acreditar que a Reforma Agrária se caracteriza como um sistema pela regulamentação e 

promoção justa de uma divisão de terras no interior do corpo da uma Nação. A reforma Agrária 

no Brasil, ainda é feita pela luta insistente de uma massa popular sem acesso à mesma, pois 

adquirir terra para plantar alimentos no país, é uma batalha que ocorre, diuturnamente, em todo 

o território político-jurídico desta República – mas ela é de profunda importância, pois permite 

a população trabalhar e aumentar a produção agrícola alimentar, assim como diminuir as 

desigualdades sociais e democratizar a estrutura fundiária, além de frear parte da expropriação 

que ocorre secularmente no campo, nos sertões do Brasil, a exemplo do Contestado. 

Este ensaio traz fragmentos da luta secular pela terra no Sul do Brasil, a partir de uma 

Acampamento de luta pela Reforma Agrária, demonstrando as condições precárias, a pobreza, 

a fome e, ao mesmo tempo, a resistência dessa comunidade tradicional cabocla que, com auxílio 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, segue sonhando com uma vida de 

dignidade e justiça social, a partir de 900 hectares de terra, distribuídos para 150 famílias. Mas 

nada é garantido, pois em se viver em um país, cuja justiça é burguesa, há, ainda, o risco de 

perderem a terra, sua, e serem lançados/as novamente na beira de uma rodovia ou na periferia 

de uma das pequenas cidades regionais do Contestado. 

Há que se concluir esse ensaio com uma imagem, a mais simbólica possível para o povo 

caboclo sulista, sobremaneira, os do Paraná e de Santa Catarina. Quando do primeiro contato 

com o grupo acampado, em agosto de 2018, a pedido das lideranças do MST, por meio de uma 

mensagem no Facebook, quando foi solicitado ao professor Nilson Cesar Fraga, que estuda o 

Contestado desde 1994, que fosse ao Acampamento fazer uma fala sobre a história da expulsão 

do povo caboclo das  suas terras durante a Guerra do Contestado. Naquele primeiro encontro, 

a aula campal se deu a partir dos símbolos da luta e da resistência do povo caboclo que lutou 

por quatro anos contra o Exército da República, as polícias do Paraná, Santa Catarina, Rio 
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Grande do Sul e milhares de milicianos contratados para promover o genocídio da população 

cabocla do sertão do Contestado. A bandeira cabocla do Contestado foi a primeira a ser 

apresentada, como símbolo de luta, fé e esperança de um povo que enfrentou a República do 

Diabo, seguido pela espada de pau, usada por caboclos e caboclas para enfrentar os canhões 

republicanos e as degolas promovidas pelas forças legalistas que eliminaram mais de 30 mil 

pessoas da região de interesse do capital estadunidense e dos coronéis latifundiários do 

Contestado, apresentados na figura 12,.  

 

Figura 12: Símbolos históricos da resistência cabocla durante a Guerra do Contestado – a espada 
de pau, a bandeira cabocla do Contestado e a imagem do Monge João Maria. 

 
Fonte: Fraga, 2018. 

Por fim, a fala terminou com a apresentação da figura do Monge João Maria, santo 

popular e figura mais importante que dá base à cultura, existência e resistência da população 

cabocla sulista. E, tais símbolos depositados sobre as terras do Acampamento Reduto Vitória 

do Contestado foi entregue como presente ao povo caboclo acampado, para que lhes servisse 

como símbolo de uma resistência que se iniciou em 1912 e segue até 2019 – símbolo mais 

profundos da história de uma população brasileira que segue lutando pelo direito à terra, à 

justiça e à vida! 

Em se tratando de um tema que envolve a luta histórica do povo caboclo do Contestado, 

nada mais justo do que concluir com uma imagem deles e delas conosco, pois nos ensinam que 

a luta se faz no campo real, no mundo real, na terra que germina o alimento saudável, que é a 

base da vida sobre os territórios. 

Nesses 14 meses, mais do que levar, trouxemos lições de vidas e saberes, para 

aplicarmos nos fazeres cotidianos da ciência, na Universidade, que ainda é burguesa, mas que 
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se torna mais popular cada vez que estamos com as pessoas caboclas, representadas na figura 

13.  

 

Figura 13: Na antiga Escola do Acampamento Reduto Vitória do Contestado – caboclos, caboclas, 
pesquisadores, extensionistas, representantes populares, apoiadores e apoiadoras – gente que na 
terra aprende e apreende as Geografias. 

 
Fonte: Um caboclo anônimo, como milhares, acampado, 2019. 
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A PRODUÇÃO CAMPONESA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: Desafios, 
conflitos e contradições. Um estudo da comunidade tradicional Santo Inácio, localizada 

no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses 
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Ademir Terra3 

 

Resumo: O Brasil é um país rico em biodiversidade, desse modo se justifica a criação de Unidades de 
Conservação, que se responsabilizam por garantir a preservação e o equilíbrio ecossistêmico dos recursos naturais. 
A problemática principal das Unidades de Conservação brasileiras é não respeitar os direitos das comunidades 
tradicionais, restringindo as atividades que esses povos desenvolvem antes mesmo da implantação da política de 
preservação, tais atividades são necessárias à manutenção e reprodução destes atores sociais. O Parque Nacional 
dos Lençóis Maranhenses está inserido na modalidade de Unidade de Proteção Integral a qual tem como objetivo 
básico preservar a natureza, admitido somente o uso indireto dos seus recursos naturais, desta forma, desde o 
enquadramento do Parque nesta modalidade, as comunidades que residem em seu interior passaram a enfrentar 
dificuldades para garantir sua reprodução, em função da proibição de suas atividades, como ocorre com a 
comunidade Santo Inácio, recorte empírico desta pesquisa. O Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade, órgão gestor do Parque, justifica as restrições, com a premissa de que as atividades camponesas 
contribuem com a degradação do mesmo, mas ao mesmo admite, com respaldo na legislação, atividades turísticas, 
que segundo dados levantados na pesquisa, comprometem muito mais o meio ambiente do Parque que as atividades 
praticadas pelos camponeses. O presente artigo tem como objetivo analisar os desafios enfrentados pelos 
camponeses da comunidade Santo Inácio, além verificar as contradições e conflitos que existem entre os 
camponeses e o órgão gestor do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. 
 
Palavras-Chave: Parque Nacional, Lençóis Maranhenses, Produção Camponesa, Conflitos Socioambientais, 
Comunidade Santo Inácio. 
 
Abstract: Brazil is a country rich in biodiversity, thus justifying the creation of Conservation Units, which are 
responsible for ensuring the preservation and ecosystem balance of natural resources. The main problem of the 
Brazilian Conservation Units is not to respect the rights of traditional communities, restricting the activities that 
these people develop even before the implementation of the preservation policy, such activities are necessary for 
the maintenance and reproduction of these social actors. The Lençóis Maranhenses National Park is part of the 
Integral Protection Unit, which has as its basic objective the preservation of nature, allowing only the indirect use 
of its natural resources, thus, since the park is framed in this modality, the communities that reside In its interior, 
they began to face difficulties in guaranteeing their reproduction, due to the prohibition of their activities, as occurs 
with the Santo Inácio community, an empirical outline of this research. The Chico Mendes Institute for 
Biodiversity Conservation, the park's managing body, justifies the restrictions, with the premise that peasant 
activities contribute to its degradation, but at the same time, with the support of legislation, admits that, according 
to data collected In research, they compromise the Park's environment much more than the activities practiced by 
the peasants. This article aims to analyze the challenges faced by the peasants of the Santo Inácio community, as 
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well as to verify the contradictions and conflicts that exist between the peasants and the governing body of the 
Lençóis Maranhenses National Park. 
 
Keywords: National Park, Lençóis Maranhenses, Peasant Production, Socioenvironmental Conflicts, Santo Inácio 
Community. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

 
As práticas campesinas, historicamente se apresentam como atividades 

fundamentais para a subsistência das comunidades tradicionais, ou também chamadas 

comunidades camponesas, cujas atividades se voltam, sobretudo, para suprir as necessidades 

familiares, caracterizada fundamentalmente pela produção para autoconsumo.  

Segundo Oliveira (2007); Gama e Santos (1981), o camponês é o sujeito que vive 

e trabalha no campo, sua produção é marcada pela força de trabalho familiar, trabalho 

acessório/assalariado, ajuda mútua, parceria, propriedade da terra, propriedade dos meios de 

produção, socialização do camponês e autonomia sobre a jornada de trabalho. Portanto, o 

camponês e seu modo de vida possui autonomia, e toda a complexidade camponesa possui 

fundamentos, pois os camponeses hierarquicamente aprenderam a compreender e manejar suas 

práticas, não individualmente, mas na coletividade do campo. 

As comunidades camponesas estão espacializadas em diversas áreas da superfície 

terrestre. No Brasil, grande parte dessas populações residem em regiões que possuem grande 

biodiversidade, ou seja, em porções florestais. Muitas dessas áreas, desde a década de 1990, 

foram transformadas em Unidades de Conservação (UCs), isto é, áreas de proteção ambiental, 

com finalidade de preservar esses espaços ecossistêmicos e sua biodiversidade, sobretudo no 

território brasileiro que é rico em fauna e flora, e suscita à política de preservação ambiental e 

necessidade de preservar esses espaços. 

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), essas 

unidades são classificadas em duas categorias: as de uso integral, que têm como objetivo básico 

preservar a natureza, sendo admitido somente o uso indireto dos seus recursos naturais. E as de 

usos sustentável no qual o principal objetivo é compatibilizar a conservação da natureza com o 

uso sustentável de parcela de seus recursos naturais (SNUC, 2011). 

A problemática das Unidades de Conservação de Proteção Integral (UPI) é 

proveniente da sua política, que restringe a presença humana, ou quaisquer de suas práticas 

empregando recursos da natureza no interior dessas áreas. Considerando que em muitas UCs 
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vivem diversas comunidades camponesas que habitam na localidade muito antes da 

transformação dessas áreas em espaços de preservação, e que a partir de sua inserção, tais 

grupos humanos tiveram seus modos de vida desrespeitados e impactados negativamente. 

O presente artigo é parte integrante do projeto de pesquisa “Contradições e conflitos 

entre a preservação ambiental e a reprodução camponesa no Parque Nacional dos Lençóis 

Maranhenses (PNLM)”, que está sendo desenvolvido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 

a Questão Agrária e Movimentos Sociais (GEPQAM), vinculado ao Departamento de História 

e Geografia (DHG) da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), a pesquisa teve como 

recorte empírico a comunidade Santo Inácio localizada no PNLM e objetivou analisá-la 

enquanto comunidade camponesa, os reflexos desta condição, bem como as implicações, 

dificuldades e contradições de estar inserida no interior de uma unidade de conservação. 

As análises propostas neste trabalho foram realizadas à luz do materialismo 

histórico dialético que nos possibilita verificar como os camponeses vivem historicamente nesta 

região, e como se deu a atual organização socioecônomica e socioespacial da comunidade. No 

percurso metodológico, realizou-se levantamento bibliográfico em livros, artigos, teses, 

relatórios, e alguns documentos civis elaborados pela própria comunidade Santo Inácio, que em 

geral não são considerados nos estudos, a chamada literatura cinzenta (PISCIOTTA, 2003).  

Efetuamos visitas técnicas e exploratórias na comunidade Santo Inácio com o objetivo de 

realizar entrevistas com representantes do ICMBio e principalmente com os atores 

condicionantes desta pesquisa, os camponeses, tais entrevistas foram gravadas, transcritas e 

analisadas com apoio de um referencial teórico atinente à temática. 

 

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses - PNLM 

 Criado em 1981, o PNLM (Figura 1), que segundo Castro (2012, p. 151) sua 

criação teria sido sugerida “como um espaço, a se constituir um espaço de conservação a partir 

do projeto RADAM-BRASIL, na década de 1970”. O mesmo está inserido na categoria de 

proteção integral, em razão disto, restringe-se qualquer atividade humana nas suas 

dependências. Apesar dessas imposições, existem aproximadamente 27 comunidades 

camponesas que residem em seu interior, e estas lá estão presentes antes mesmo da criação do 

Parque. Ressalta-se que na condição de camponesas, tais dependem integralmente dos recursos 

naturais que o Parque dispõe. 
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 Figura 1 Mapa de Localização do Parque Nacional dos Lencóis Maranhenses 

 

 

Conflitos Socioambientais e contradições na gestão do PNLM 

Apesar do parque ter sido criado em 1981, os camponeses só sentiram o impacto 

no seu modo de vida a partir da sua demarcação, em 2002, quando os agentes ambientalistas 

começaram a impor restrições, baseadas no SNUC, que foi criado neste mesmo ano, proibindo 

práticas comuns dos moradores, como a criação de animais, a pesca e a roça, essas atividades 

quando identificadas pelo órgão gestor ICMBio, ocasionam penalizações.  

Tais ações desencadearam uma série de conflitos no interior dessas comunidades, 

já que os camponeses precisam garantir sua subsistência, e como não produzem nos moldes 

capitalistas, necessitam dos recursos que a natureza dispõe, e que serve para garantir sua 

reprodução.  

Acselrad (2004), corrobora com tal assertiva ao afirmar que:  

 

Fonte: Carvalho; Veloso, 2019 
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Os conflitos que envolvem grupos sociais com modos diferenciados de apropriação, 
uso e significação do território, tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem 
a continuidade das formas sociais de apropriação ameaçada, por impactos 
indesejáveis- transmitido pelo solo, água, ar ou sistemas vivos – decorrentes do 
exercício das práticas de outros grupos (ACSELRAD, 2004, p. 26). 
 

Os personagens envolvidos (ICMBio e comunidades Tradicionais) possuem 

relações distintas com o território do Parque. Os ambientalistas que chegaram recentemente, se 

considerarmos em relação aos moradores, tratam a região como uma área a ser protegida das 

ações humanas, e contemplar visualmente suas belezas, diferente dos camponeses que residem 

nessas comunidades considerando-as como parte de sua história. 

 Desde as restrições e penalizações impostas, os moradores se sentem ameaçados 

pelo medo de perder seus territórios. Uma das soluções propostas pelo órgão gestor é remanejar 

essas populações para outras áreas, sem considerar sua afetividade com o local, na visão dos 

camponeses, não se trata apenas de um “pedaço de terra”, existe um apego com seus territórios 

que foram usados por seus antepassados, e representam um espaço de convívio para eles, onde 

vivem e se reproduzem socialmente, caracterizando-os como populações tradicionais que 

desenvolvem sua territorialidade.  

De acordo com Diegues (2000): 

O olhar das elites urbanas (políticas, ambientalistas) tende a privilegiar o estético, o 
paradisíaco, e também o “selvagem”, enquanto que as comunidades locais privilegiam 
o lugar, o espaço onde vivem, onde trabalham e se reproduzem socialmente, isto é, o 
seu território. (DIEGUES, 2000, p. 27). 

 
 

Os moradores de comunidades tradicionais relatam que constantemente enfrentam 

conflitos com o ICMBio, o que acaba impactando diretamente suas vidas, pois as atividades 

importantes para a comunidade são restringidas aos moradores, o que acaba por ferir sua 

territorialidade, considerando que elas são praticadas desde que os camponeses se 

territorializaram na área, onde está registrado o marco de suas atividades, e que fazem parte de 

seu cotidiano, pois “os atores sociais ao se apropriarem dos espaços, acabam por ‘territorializar’ 

os mesmos” (RAFFESTIN, 1993). 

Existem ainda diversas contradições que cercam os conflitos no PNLM, uma delas 

se refere a não participação da população no processo de criação da Unidade de Conservação. 

De acordo com Terra (2017), a criação da unidade padece do pecado original justamente pela 

não inserção dos camponeses nas discussões de criação do parque. Uma das razões para 

exclusão camponesa seria porque o PNLM fora criado em 1981, durante a vigência do governo 
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militar, período histórico brasileiro em que os processos não eram conduzidos de forma 

democrática, portanto, não houve a participação da população como sugere o Artigo 5° do 

SNUC, que só foi criado em 2002, ou seja, a criação do PNLM é anterior à legislação que o 

regula. 

Além disso, uma das alternativas que o órgão gestor se apoia para solucionar o 

“problema” de parques ocupados por camponeses, é transferência destes para assentamentos 

rurais ou para centros urbanos, sem considerar que a territorialidade desses moradores perpassa 

gerações que na maioria das vezes está ligada ao grau de parentesco, e por isso os camponeses 

mantém laços de afetividade com os territórios que habitam. A falta de estrutura, o remanejo 

obrigatório, além de outras práticas que desterritorializa os camponeses, fere os direitos desses 

povos, que são garantidos pelo artigo 215°, da Constituição Federal. 

O ecoturismo se desenvolve dentro do PARNA como uma atividade legal, 

respaldada pela legislação do SNUC, cuja prática deve se desenvolver voltada para o lazer, sem 

que haja degradação do Parque. Entretanto, não é isso que ocorre. É comum observar práticas 

que infringem as regras propostas tanto pelo turismo sustentável, quanto pelo órgão gestor, o 

descarte de resíduo nas praias do PNLM é um exemplo desse descaso.  

Para Diegues (2001):  

O objetivo geral dessas áreas naturais protegidas é preservar os espaços com atributos 
ecológicos importantes. Algumas delas, como parques, são estabelecidas para que sua 
riqueza natural e estética seja apreciada pelos visitantes, não permitindo ao mesmo 
tempo, a moradia de pessoas em seu interior (DIEGUES, 2001, p. 9). 
 
 

Como Terra (2017) afirma, são muitas as evidências dos privilégios concedidos 

àqueles que detém o poder político e econômico, em detrimento das comunidades locais, ainda 

que essas tenham aprendido técnicas e estratégias de manejo, sua relação com os territórios que 

hoje compreendem as unidades de conservação pauta-se em uma dialética, onde o uso dos 

recursos naturais por parte das comunidades tradicionais é utilizado de maneira simbiótica, tudo 

que é extraido, é reposto, respeitando sempre os ciclos da fauna e da flora. 

As comunidades que habitam o Parque desenvolvem atividades camponesas, 

sobretudo as agropastoris. No entanto, desde a implantação do território do PNLM, a realização 

dessas atividades se tornara verdadeiros desafios, pois o órgão gestor do Parque, o Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), respaldado na legislação do 

SNUC, aplica além de restrições, multas aos camponeses que infringem as regras legais. 
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O ICMBio afirma que as sanções são necessárias para a conservação dos recursos 

do Parque Nacional (PARNA), e que as atividades que os comunitários desenvolvem, podem 

atrapalhar o processo de preservação. O que é contraditório, pois essas comunidades há séculos 

mantêm um manejo sustentável e voluntário dessas áreas, principalmente porque dependem 

delas para garantir sua sobrevivência. Não há como negar que a inclusão das estratégias da 

ciência ambiental para conservar esses espaços seja eficaz, mas as comunidades tradicionais 

possuem saberes fundamentais que podem contribuir no cuidado dessas áreas. Como afirma 

Diegues (2001), tendo em vista as limitações das contribuições da própria ciência, deveria haver 

um esforço maior em se integrar o etnoconhecimento das populações tradicionais nos planos 

de manejo. 

Portanto podemos admitir integralmente as contribuições da ciência em relação ao 

manejo das UCs. Mas acredita-se que é fundamental garantir o respeito ao território e a 

territorialidade das comunidades que há séculos vivem harmonicamente com os recursos 

disponíveis nessas UCs, onde essa relação pauta-se, na predominância do manejo sustentável. 

 

A comunidade Tradicional Santo Inácio e os desafios da produção camponesa em 

Unidades de Conservação  

Definimos o conjunto de camponeses que habitam o interior do PNLM de 

comunidades tradicionais e estas são definidas pelo Decreto Nº 6.040, de 7 de fevereiro de 

2007 Artigo 3º inciso I como:  

 
[...] grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 
formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
economica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 
pela tradição. (BRASIL, 2007). 

 

O Artigo 216 da Constituição Ferderal (1988) ressalta que são patrimônio cultural 

brasileiro os “bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira” nos quais se incluem: 

I - As formas de expressão;  
I - As formas de expressão;  
II - Os modos de criar, fazer e viver;  
II - Os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - As obras, objetos, 
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documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-
culturais; 
V - Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 1988) 

 

Tais características se aplicam ao modo de vida de todas as comunidades presentes 

no PNLM, das quais escolhemos como recorte empírico de nossa a análise a comunidade Santo 

Inácio que tal como as demais, possui autonomia em relação a sua organização social no PNLM, 

sua forma de produção voltada à subsistência, além de possuírem saberes que os auxiliam nas 

atividades diárias. 

A comunidade possui uma parte dentro do parque denominada pelos moradores de 

Santo Inácio 1 e outra situada dentro da zona de amortecimento do PNLM denominada de Santo 

Inácio 2, ambas são assistidas e representadas pela mesma associação.  

A zona de amortecimento é a área que se situa no entorno da UC, cuja finalidade é 

diminuir a ação humana, na qual já estão presentes as normas e restrições atinentes à 

modalidade de proteção integral, tais normas e restrições fazem parte de conjunto de elementos 

responsáveis pela insurgência dos conflitos socioambientais nas dependências do Parque, ainda 

que neste esteja ausente “uma zona tangível, aquela onde os processos naturais são preservados 

em sua totalidade sem a interferência do homem” (CASTRO, 2012, p.173).  

A comunidade Santo Inácio apresenta seu perfil socioeconômico dentro de uma 

dinâmica diversificada, pois está localizada na rota turística, assim, os comunitários 

desenvolvem algumas atividades ligadas ao turismo. Ainda assim, conserva algumas atividades 

tradicionais como a agricultura e a pecuária, e outras que Carvalho (2005), caracteriza como 

práticas campesinas tradicionais, e que os comunitários desenvolvem há anos no interior do 

PNLM. 

As atividades desenvolvidas pelos camponeses pautam-se, sobretudo na agricultura 

para autoconsumo, ou seja, são práticas agrícolas desenvolvidas com o intuito de garantir a 

sobrevivência da família. A produção camponesa é realizada na unidade familiar, que se 

constitui como uma forma específica de produzir, sobretudo gêneros agropecuários, como 

afirma Silva (2014): 

  
A produção camponesa se mantém através de formação social, resistência, valores 
culturais, saberes e fazeres de um povo utilizando o acesso de forma livre e autônoma 
de relação com a terra, floresta e águas respeitando-as e mantendo os valores culturais 
de recursos autocriados e automanejados na prática produtiva e valorizando as formas 
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de apropriação, redistribuição e consumo de bens materiais e sociais, Nesse sentido, 
vale ressaltar que o modo de viver das famílias, isso quer dizer que é um valor de 
referência da agricultura camponesa. (SILVA, 2014 p.17). 

 

Na comunidade Santo Inácio a produção camponesa não perde suas características 

em termos gerais. Por se localizar próxima a uma região de praia, os camponeses acabam tendo 

uma dinâmica minimamente diferenciada, considerando que o turismo relativamente favorece 

a comercialização de alguns produtos resultantes do trabalho camponês.  

  É comum observar no interior da comunidade, a criação de caprinos, ovinos, 

avicultura, plantação de hortaliças, que servem para garantir a alimentação de seus 

componentes. Devido às restrições em relação à criação de animais, os camponeses se obrigam 

a comercializar parte da sua produção para complementar o consumo de seus familiares. Este 

processo se carateriza pelo movimento que Oliveira (2007), denomida de “vender para 

comprar”, os camponeses vendem os seus produtos para estabelecimentos comerciais (nas 

pousadas), com o intuito de garantir a reposição de produtos básicos que não produzem em seus 

territórios.  

Apesar da comercialização, os camponeses têm seus produtos subvalorizados, pois 

os estabelecimentos que adquirem seus produtos oferecem um preço muito abaixo do valor de 

mercado. Como afirma Fernandes (2012), convenientemente o mercado capitalista é que 

determina o preço desses produtos. 

A produção agropastoril realizada no PNLM está intimamente ligada a subsistência 

dos camponeses, cuja produção está relacionada a uma totalidade de valores, pois são práticas 

desenvolvidas com afetividade há séculos, sendo ensinadas e repassadas de geração para 

geração. Os camponeses da comunidade Santo Inácio viviam historicamente de modo 

harmônico em seus territórios até a efetivação do PNLM como UPI, ou seja, a partir da 

territorialização da política de preservação ambiental na área, sobretudo após a classificação do 

PNLM como UC de proteção integral, essas práticas foram inibidas pela exigência de 

cumprimento da legislação do SNUC, sem considerar que tais práticas eram a base de 

sustentação das diversas comunidades tradicionais, que residem no interior do Parque.  

As restrições impostas pelo órgão gestor do Parque, o ICMBio atingiram não 

somente as atividades agro-pastoris, são alvo das constantes fiscalizações e não raro passíveis 

de multas o extrativismo, a pesca e a criação de animais, pois a legislação do SNUC considera 

que tais atividades contribuem para o desequilibrio ecossistêmico do PARNA. 
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 A cerca das imposições legais sobre os habitantes de áreas de proteção ambiental, bem 

como e as resistências desencadeadas pelos camponeses, Arruda (1999) afirma que: 

 
Quando as populações resistem e permanecem, suas necessidades de exploração dos 
recursos naturais inerentes a seu modo de vida e sobrevivência raramente são 
reconhecidas. Ao invés disso, passa a ocorrer uma “criminalização” dos atos mais 
corriqueiros e fundamentais para a reprodução sociocultural destas comunidades. A 
caça, a pesca, a utilização de recursos da floresta para a manufatura de utensílios e 
equipamentos diversos, a feitura das roças, a criação de galinhas ou porcos, o papagaio 
na varanda, a lenha para cozinhar e aquecer, a construção de uma nova casa para o 
filho que se casou, etc., tudo isso é, de uma penada jurídica, transformado em crime e 
seus praticantes perseguidos e penalizados. (ARRUDA, 1999, p.84). 

 

Diegues (2001) assevera que essas restrições são vistas por essas populações locais 

como uma usurpação de direitos sagrados da terra onde viveram seus antepassados, o espaço 

coletivo no qual se realiza seu modo de vida muito distinto do urbano-industrial. Fica evidente 

que existem diversos limites impostos aos camponeses, conforme Little (2002, p. 40) “esses 

limites não reconhecem as fronteiras construídas historicamente por grupos familiares [...] e 

não reconhecem também suas condutas territoriais”. 

O ICMBio afirma que muitas atividades realizadas pelos moradores ameaça o 

desenvolvimento sustentável das áreas a serem protegidas, por isso justifica as restrições 

impostas aos camponeses e consequentemente em caso de desobediência, as penalizações, 

preconiza ainda que atividades como a roça acabam por ameaçar a biodiversidade do parque e 

de outras regiões, principalmente quando praticadas perto de vales e encostas. Além da pesca, 

que na visão do órgão é realizada de forma equivocada, pois afeta a diversidade de peixes, essas 

e outras justificativas apresentadas pela gestão do Parque, se contradizem quando existem 

relações capitalistas envolvidas, e essas são claramente percebidas na localidade. 

 

Considerações Finais 

 

Com base nas discussões efetuadas ao longo do texto é evidente que a comunidade 

Santo Inácio, desde a demarcação do parque em 2002, padece de injustiças que lhes tiram a 

segurança de continuar a residir em seus territórios de origem, além de ter sua reprodução 

ameaçada, pois suas atividades pautadas no modo de vida camponês, necessárias às suas 

subsistências e que foram praticadas por seus antepassados, fazem agora parte das práticas 

ilegais. 
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São perceptíveis as contradições que geram os conflitos no interior do Parque, 

enquanto os moradores das comunidades passam por um processo de exclusão e 

desterritorialização, as práticas turísticas nocivas, são cada vez mais explícitas e toleradas no 

PNLM, bem como os efeitos do desenvolvimento de tal atividade que não contemplam os 

objetivos propostos pela legislação que regulam as UCs. Além disso, atividades derivadas do 

turismo, muitas vezes reduzem as chances dos moradores locais se sustentarem. 

Apesar de todas as implicações enfrentadas, os camponeses continuam resistindo e 

lutando para garantir seus direitos. Assim os moradores de Santo Inácio que há séculos se 

relacionam com a natureza, em uma dinâmica de necessidade e parceria, sem que haja desgaste 

de um ou outro continuam resistindo para permanecer no local e efetuar suas práticas de 

camponesas à despeito de todas as forças antagônicas. 
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TERRITORIALIDADES RIBEIRINHAS: O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E 
RESISTÊNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANJO DA GUARDA NO MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA/PA 
 
 

Tassia do Rego Luz1 
Sávio Levi Moraes Lima2 

 
 
Introdução 

A análise dos territórios e territorialidades dos povos ribeirinhos da Amazônia tem 

provocado inúmeros questionamentos, especialmente sobre a maneira como são vistos pela 

sociedade, muitas vezes compreendidos como atrasados ou “tradicionais” em relação à 

modernidade, sendo definidos enquanto caboclos e mantidos historicamente apagados e 

silenciados por uma lógica hegemônica.  

É importante destacar ainda, que a formação dos ribeirinhos enquanto grupo social está 

sofrendo um processo de exploração, marginalização, dominação, mas que desde seu processo 

histórico até os dias atuais, vem resistindo frente a lógica capitalista que se impõe 

invisibilizando-os na sociedade.   

Um dos exemplos dessa invisibilidade, e que pouco se tem debatido na Ciência 

Geográfica, é a realidade das populações ribeirinhas, que infelizmente é afetada pela lógica de 

exclusão da maioria. Esses têm intensificado suas lutas coletivas através de relações sociais, 

realizadas em eventos e debates, o que atualmente tem sido construído através de resistência e 

(re) existência.   

O contexto de resistência dessas populações é construído a partir do território simbólico 

ou concreto e resultam em memórias positivas ou negativas, podendo ser compreendidas então, 

como identidades de resistência territorial. Estas, por sua vez, estão atreladas à dimensão 

histórica, e as memórias coletivas do território e territorialidades.  

 
1 Licenciada em Geografia com Ênfase em Desenvolvimento Territorial Rural pelo Programa Nacional de 
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Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivos: resgatar os aspectos da trajetória 

histórica do primeiro espaço educacional da Comunidade Bom Jesus, em Abaetetuba, 

destacando algumas fases de como ela foi sendo construída através de um intenso processo de 

lutas e resistências. Conhecer quais os fatores que influenciaram do processo. E ainda, enfatizar 

como as populações locais contribuíram no processo de construção e resistência da Escola. 

Através de uma pesquisa mais densa, baseada nos conhecimentos empíricos adquiridos 

durante a convivência na comunidade analisada, e também o científico, no decorrer do curso de 

Licenciatura em Geografia pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária- 

PRONERA, este trabalho precedeu da análise das obras de autores como Raffestin (1993 e 

2009), Pereira (2017), Oliveira Neto (2011), Brito (2017), Caldart (2002) e Porto Gonçalves 

(2006), os quais tem sido imprescindíveis nas abordagens conceituais apresentadas no corpo 

deste trabalho. 

 Além da aplicação do roteiro de entrevistas, utilização de recursos cartográficos e 

fotográficos, os quais tiveram como objeto de estudo a Escola Municipal Anjo da Guarda, que 

fica localizada no rio Maracapucu-Miri, comunidade Bom Jesus, PAE Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro, no município de Abaetetuba.  

Em um primeiro momento serão discutidos os conceitos de território e territorialidade, 

dando ênfase para a importância da educação ribeirinha. 

Em um segundo momento, serão abordadas as especificidades do Lócus de pesquisa, no 

qual a escola em discussão está inserida, através da utilização de recursos cartográficos, a sua 

respectiva localização.   

E em um terceiro momento, será discutida a importância da atuação dos agentes 

mediadores locais para o processo de construção e resistência da escola, e o protagonismo das 

populações locais nas conflitualidades e negociações, através da identidade de resistência 

territorial, o que influenciou consequentemente na organização territorial, social e educacional 

da comunidade.  

Território e territorialidades: análise educacional ribeirinha   

O território é um espaço que está sendo apropriado por diversos grupos que se 

relacionam, politicamente, socialmente e culturalmente. Tais relações não estão ligadas 

somente aos limites físicos, mas também nas construções sociais percebidas através da 
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historicidade. Sobre isso, Raffestin (1993, p. 143) afirma que “ao se apropriar de um espaço, 

concreta ou abstratamente, (por exemplo, pela representação), o ator ‘territorializa’ o espaço”.  

Essa apropriação que o autor menciona é marcada por relações de poder exercidas 

individualmente ou em grupo por agentes sociais no espaço, resultando na produção do 

território a partir da ação destes. Contudo, partindo do pressuposto que o território se efetiva da 

apropriação do homem no espaço, essas duas categorias geográficas têm sido eventualmente 

confundidas, apesar de apresentarem diferenças entre si, pois a categoria “território” é uma 

construção social formada a partir das relações de poder, envolvendo a sociedade e o espaço 

geográfico, que sempre, de alguma forma, está ligado à natureza.  

A respeito dessa diferença, Raffestin (2009) ressalta que: 

Espaço e território não são termos equivalentes e nem sinônimos. Utilizando-os 
indiferentemente, os geógrafos introduziram em suas análises algumas confusões 
notáveis. É fundamental entender como o espaço está em posição que antecede ao 
território, porque este é gerado a partir do espaço constituindo o resultado de uma ação 
conduzida por um ator que realiza um programa em qualquer nível. (RAFFESTIN, 
2009, p. 26).   
 

 
O autor destaca essa diferenciação, e ao mesmo tempo, ressalta a importância de ambos, 

pois não estão separados, já que o espaço gera o território. Ele também menciona os atores que 

se apropriam concretamente ou abstratamente de um espaço e territorializa-o, tornando-o 

produto das relações sociais mediante um esforço coletivo de uso e apropriação e reprodução 

do território. Esse conjunto de relações entre os grupos no território gera um cenário de 

encontros que definem as territorialidades específicas, seja ela ribeirinha ou até mesmo de 

qualquer outro grupo social que se insere. 

É importante ressaltar que as territorialidades não produzem apenas conflitos, mas 

também trocas de experiências que enriquecem e fortalecem as identidades como um ato de 

resistência através dos embates que ocorrem em cada âmbito da sociedade.    

Para Raffestin (1993, p. 161), “conceber a territorialidade como uma simples ligação 

com o espaço seria fazer nascer um determinismo sem interesse. É sempre uma relação, mesmo 

que diferenciada, com os outros atores”. Na análise do autor, é identificada uma crítica às 

discussões acerca das territorialidades que tratam apenas no campo físico, considerando uma 

abordagem simples. Mas o autor ressalta a importância das interações com outros atores e as 

representações que se originam no território, as quais são fomentadoras da territorialidade.      

Para HAESBAERT 2007 (apud, FERREIRA, 2014, p. 128),      
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[...] assim como o território, o debate em torno do conceito de territorialidade também 
assume dimensões múltiplas: desde uma concepção como sendo mais ampla que a do 
território, perpassando pela percepção da territorialidade como algo mais restrito. 
Além da abordagem diferenciadora, que separa e distingue claramente territorialidade 
e território. 
 

Na construção do conceito de territorialidade vem surgir outros conceitos como 

espaço, território, lugar, poder, sendo necessário enfatizar que eles não podem se separar. 

Portanto, Raffestin (1993) sustenta que: 

(...) de acordo com nossa perspectiva, a territorialidade assume um valor bem 
particular, pois reflete o multidimensionamento do “vivido” territorial pelos membros 
de uma coletividade, pela sociedade em geral. Os homens “vivem” ao mesmo tempo, 
o processo territorial por intermédio de um sistema de relações existenciais e/ou 
produtivistas (RAFFESTIN, 1993, p. 158). 

Nesse contexto, pode-se afirmar que o próprio território vem ganhar identidade nas 

ações em coletivo que ele produz através das manifestações políticas, culturais, sociais, 

econômicas e educacionais, geradas pelos grupos que se apropriam e defendem mediante o 

fortalecimento das lutas e da resistência territorial frente ao processo de homogeneização da 

globalização.   

Quando se trata das manifestações educacionais voltadas para a realidade dos sujeitos 

do campo, é possível perceber que as lutas têm se acirrado frente ao modelo educacional que 

impera, o da educação rural, através das insurgências principalmente dos movimentos 

campesinos frente a este sistema educacional, o qual vem excluindo o sujeito do campo de seus 

direitos básicos de conhecimentos. 

Desta forma, a luta por uma educação de qualidade e o acesso a ela, vem proporcionando 

uma sustentação das necessidades intelectuais e sociais das populações emergidas do campo, 

mas infelizmente, é possível percebermos com mais intensidade, que atualmente a educação se 

encontra em um processo de mercantilização pelo sistema capitalista. Nesse contexto, Hage e 

Cruz reitera que: 

 

O sistema capitalista atualmente hegemônico submete a Educação a um violento 
processo de mercantilização, na tentativa de esvaziar o caráter de res publica, que 
referencia o acesso de todos os seres humanos em igualdade de condições a esse bem 
público, apresentando-o como um serviço, disponibilizado desigualmente aos 
diferentes perfis de consumidor existentes na sociedade, configurados pelo poder 
aquisitivo de cada indivíduo (HAGE e CRUZ, p.1). 
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Isso tem atingido principalmente, o campo e o sistema educacional, transformando-o 

em um espaço de produção de mercadorias e não em um território constituído por sujeitos, que 

consequentemente tem mantido a concepção de educação rural. Mas à medida que o modo de 

produção capitalista vem avançando, é observado que a luta desses povos sejam eles 

quilombolas, indígenas, assentados, ribeirinhos, por uma educação do campo tem se 

intensificado. 

Trazendo essa discussão para o contexto das populações ribeirinhas, vale salientar 

sucintamente, que o seu processo de formação foi marcado pelas ocupações ocorridas as 

margens dos rios e igarapés, resultando em marcas materializadas na paisagem como também 

em simbólicas e relacionais. Ao longo do tempo, tais fatores influenciaram na configuração 

territorial, e consequentemente, na constituição das territorialidades dessas populações. 

O estudo sobre as populações ribeirinhas tem provocado questionamentos que envolvem 

questões de ordem conceitual, as quais desafiam o modo como os ribeirinhos são pensados, 

definidos ou generalizados em relação as suas maneiras de existir e reproduzir suas relações. 

Nesse sentido, Pereira (2017) destaca que: 

Os ribeirinhos não se encontram entre o tradicional e o moderno, em razão dos 
processos de modernização que impactaram a região a partir da década de 1960, mas 
são modernos desde sua origem, porque seus territórios e modos de vida são 
“artefatos” produzidos a partir do processo de colonização portuguesa da Amazônia. 
(PEREIRA, 2017, p.29). 

 

Diante de tal afirmação, pode-se dizer que as populações ribeirinhas da Amazônia 

começaram a ganhar visibilidade e reconhecimento dos seus direitos a partir da década de 80, 

momento em que começaram a se organizar politicamente mostrando resistência com a inserção 

dos movimentos sociais e o ressurgimento de um sindicalismo ativo. 

Além disso, é importante destacar que essas populações possuem um modo particular 

de vida em vários aspectos, tais como o uso do território, manejo dos recursos locais, 

estabelecimento das relações sociais de trabalho, etc. Com isso, tornaram-se detentoras de um 

amplo saber sobre o território amazônico, desenvolvendo assim, atividades culturais, sociais, 

políticas e educacionais. Essa relação com o território define as características peculiares do 

cenário ribeirinho, mostrando a riqueza sociocultural, ambiental, educacional e territorial que 

as envolve. Nesse sentido, OLIVEIRA NETO 2017 afirma que: 
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[...] o território passa a ser educação quando os sujeitos reconhecem que a produção 
territorial é também produção do saber ao mesmo tempo em que a educação popular 
do campo se transforma em território quando ela reconhecendo as disputas no saber, 
localizando-se na disputa e assumindo a responsabilidade de se associar à construção 
da visibilidade dos sujeitos que historicamente foram invisibilizados pelo Estado e 
pelo modo de produção. (OLIVEIRA NETO, 2011, p. 9). 

 
 

Com isso, o que se percebe é que a educação transforma o território, e 

consequentemente, dá visibilidade aos povos ribeirinhos que foram historicamente e 

socialmente apagados e silenciados na sociedade. Essa educação pode ser definida como um 

processo que vai muito mais além de um espaço de sala de aula. Assim, Oliveira Neto (2011) 

afirma: 

[...] a sua carga educativa está para muito além do espaço de sala de aula. Ele é, em 
si, educativo e a vivência da comunidade comprova que, nas relações cotidianas, ele 
é um elemento importante nas trocas materiais e simbólicas que estruturam a vida 
destes grupos sociais. (OLIVEIRA NETO, 2011, p. 8-9). 

 

Trata-se inegavelmente de uma educação que não se atenha apenas a uma sala da aula, 

mas que esteja voltada para os sujeitos que estão dentro dela e suas especificidades. 

Essa concepção tem sido analisada no contexto ribeirinho, onde se tem buscado uma 

educação do campo, pensada a partir da realidade dos sujeitos, como um movimento que está 

em constante reconfiguração, buscando respeitar as reais condições dos indivíduos que a mesma 

assiste. Diante disso, é possível afirmar então que, a educação se torna um elemento de 

fundamental importância na constituição atual dos territórios rurais ribeirinhos da Amazônia, 

como afirma ainda Oliveira NETO 2011: 

 

A educação é elemento fundamental na constituição do território rural-ribeirinho, pois 
esta evita que os filhos dos trabalhadores do campo tenham que migrar para a cidade”, 
e ao mesmo tempo “a prática educativa em si expressa concepções de 
desenvolvimento e de campo, que articuladas a outros elementos contribui para a 
desestruturação ou a reestruturação destas formações socioespaciais (OLIVEIRA 
NETO, 2011, p. 2). 

 
 

Nessa passagem, o autor ressalta a importância da educação para a formação do 

território ribeirinho e enfatiza que a prática educativa é importante para o desenvolvimento do 

campo para que não ocorra a migração dos educandos até a cidade, mas é importante ressaltar 

que seja uma educação voltada e pensada para o lugar do sujeito. De acordo com a autora 

Caldart (2002, p. 26), isso só é possível mediante: 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
1505 

 

[...] a luta do povo do campo por políticas públicas que garantam o seu direito à 
educação, e a uma educação que seja no e do campo. No: o povo tem direito a ser 
educado no lugar onde vive; Do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o 
seu lugar e com a sua participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades 
humanas e sociais (2002, p. 26).  

A educação tem que ser pensada a partir da realidade de cada sujeito, respeitando cada 

especificidade, para que posteriormente isso venha a contribuir na superação do modelo 

atrasado de educação, que é a educação rural, atualmente imposta principalmente aos sujeitos 

do campo. Essa afirmação é reforçada por Brito (2017): 

A Educação do Campo se forja na oposição à Educação Rural reafirmando-se contra 
o modelo atrasado de educação que coloca os sujeitos do campo em segundo plano, 
como pessoas determinadas a somente vender a sua força de trabalho, sem a 
possibilidade real de serem detentoras dos meios de produção. (2017, p. 66) 

Cabe apontar que a Educação do Campo é um grande marco das políticas públicas, 

pensada a partir da realidade dos sujeitos no campo, e que não está baseada em um sistema 

pronto e acabado, mas em um movimento que sempre está em constante reconfiguração, 

buscando respeitar as reais condições dos indivíduos que a mesma assiste. 

Com isso, é perceptível na vivência do sujeito campesino, o fortalecimento da 

identidade de resistência territorial, e a luta por políticas públicas em defesa e manutenção dos 

seus territórios, frente a negação de uma educação de qualidade, ocasionada pelo sistema 

capitalista. Portanto, essas populações não são apenas um grupo social, são também formações 

socioespaciais que desde seu processo histórico tiveram a necessidade de se relacionar, produzir 

e reproduzir suas territorialidades e estratégias de resistência e (RE) existência territorial’. 

(PORTO-GONÇALVES, 2006).   

Caracterização geográfica e especificidades do Lócus de pesquisa 

Segundo a nova regionalização do IBGE, o município de Abaetetuba está localizado na 

região imediata de Abaetetuba e intermediária de Belém, com uma extensão territorial, segundo 

o INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), de 1.610,75 km. 

A distância do distrito sede à capital do Estado é, em linha reta, de 60 km e de 110 km por via 

rodoviária [...], segundo Ferranti (2013 apud SOUSA, 2009; MACHADO, 2008; GESPAN, 

2004). O município está localizado às margens do Rio Maratauíra e sua população, segundo o 

último censo do IBGE (2010), é de 141.100 habitantes, sendo que a população urbana é de 
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83.804, e a população rural de 57.296 habitantes aproximadamente. Somados, formam o 7º 

município paraense mais populoso. 

Convém ressaltar que Abaetetuba se constitui também, com um histórico muito 

importante em sua divisão geográfica rural, na qual é dividida em rural do centro, sendo 

constituída por 35 colônias e o distrito de Beja, que é um dos pontos turísticos da região. 

A divisão rural das ilhas é resultado de um protagonismo muito importante do 

Movimento Social dos Trabalhadores Rurais, no município de Abaetetuba, através da junção 

de forças, as quais deram origem aos 16 Projetos de Assentamentos Agroextrativistas (PAEs), 

a saber: PAE ilha Paruru; Piquiarana; Piquiarana- Mirim; Uruá I; Nossa Sr.ª da Paz; Nossa Sr.ª 

das Graças; Nossa Sr.ª de Nazaré; Nossa Sr.ª do Perpétuo Socorro; Santa Maria; Santo Afonso; 

Santo Antônio I; Santo Antônio II; São Francisco de Assis. São João Batista; São João Batista 

II e São Raimundo (MAPA 1). 

 

 

 

 

 

Fonte: LIMA, Sávio Levi Moraes, 2019 

Os PAEs, evidenciados no mapa, estão localizados no oeste do município e recebem 

água de vários rios, formando o complexo hidrográfico da região, com características próprias 

e uma realidade bem diferente do restante do município, principalmente na área educacional, a 

qual ainda sofre com o descaso por parte Estado. 

MAPA 1: LOCALIZAÇÃO DO PAE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO 
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A política de implantação dos assentamentos foi concretizada através do protagonismo 

dos Movimentos Sociais no município, mediante um processo de lutas, conflitos sociais e 

resistência, para a reorganização do espaço. Os assentamentos expressam conteúdos históricos 

que resultaram dos processos políticos e sociais, ou ainda, trata-se de um espaço onde as 

relações sociais se materializaram. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que os assentamentos são frutos da conquista do espaço 

no qual os trabalhadores rurais o transformaram em um território com identidades e resistências 

próprias. Convém destacar que o assentamento Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, destacado 

no mapa, logo após sua criação, passou a abranger dez comunidades, dentre as quais está a 

comunidade Bom Jesus, lócus dessa pesquisa, que começou a se organizar após a implantação 

e estabilização do PAE.  

A comunidade “Bom Jesus” abrange o rio principal (Maracapucu-Miri), e seus afluentes 

(furos e igarapés). Iniciou sua formação logo após a implantação da política de assentamento e 

a partir do surgimento da primeira Igreja Católica inaugurada na comunidade, que 

anteriormente era chamada de Igreja Católica Bom Jesus da Cana Verde, onde as devoções das 

comunidades agrícolas da época estavam associadas aos pedidos feitos em prol de suas 

colheitas de cana de açúcar que era o produto de sobrevivência naquele período.  

Com a diminuição, e o aumento de outros produtos, os devotos deixaram de pedir 

bênçãos especificamente pela colheita da cana de açúcar, o que ocasionou em uma nova 

nomenclatura para a comunidade, e que atualmente é denominada apenas de Comunidade Bom 

Jesus.  

Tal contextualização se faz necessária, pois o crescimento da comunidade em termos 

populacionais ocorreu inicialmente, devido á dinâmica espacial da população na época em 

busca de cana de açúcar, e mais tarde, se deu pela busca de melhores condições de vida, pois 

havia a imagem de um lugar tranquilo e digno de se viver. No entanto, isso não significa que a 

economia estava no auge, apenas supria as necessidades básicas e fornecia um lugar com mais 

“segurança” para as populações inseridas. 

Nesse período, convém ressaltar que as questões políticas, sociais e educacionais 

também não estavam de acordo com as suas especificidades. Diante disso, a população 

começou a se relacionar, produzir, reproduzir suas estratégias de resistência e interagir com 

outros atores, o que levou a apropriarem o espaço de diversas formas, passando a configurar o 

território e a expressar suas territorialidades sobre ele.  
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É importante salientar que a comunidade passou a fazer parte do PAE Nossa Senhora 

do Perpétuo Socorro, juntamente com outras nove comunidades, logo após a implementação da 

política de assentamento. Daí ela começou a se organizar, baseada em resistência coletiva, pois 

é na comunidade que as populações se constituem enquanto sujeitos sociais, tendo seus direitos 

referendados, exercem a solidariedade e disputam espaços. É na comunidade que ocorre a 

dinâmica da vida cotidiana nos aspectos políticos, sociais, culturais, e porque não dizer dos 

educacionais.   

É importante ressaltar que o cotidiano dessas populações é pleno de especificidades, 

pois estão em constante processo de desafios, de relações de resistências em coletivo na 

comunidade, frente às carências e anseios, principalmente na educação, e que necessitam 

romper com essa realidade que lhes é imposta, sendo assim necessária, a efetivação de políticas 

públicas que sejam capazes de pensar em uma educação a partir da identidade dessas 

populações.  

É necessário pautar que a Escola Municipal de Educação Infantil Anjo da Guarda 

(MAPA 2), infelizmente não surgiu de acordo com os moldes da educação voltada para o 

campo, mas foi um grande avanço, pois ela surge por meio de resistência territorial iniciado 

pelas primeiras populações da comunidade juntamente com os agentes mediadores locais, os 

quais tiveram um papel influente no atual cenário educacional que se organizou, pois 

socializaram seus saberes e seus anseios através do processo de lutas e resistências.  

A escola em discussão neste trabalho está localizada no Rio Maracapucu-Miri, na 

comunidade Bom Jesus e desde seu surgimento, vem suprindo a demanda de alunos por ser a 

única escola atualmente na comunidade. Essa é uma questão muito importante a ser discutida, 

pois apesar de tais dificuldades, a população vem lutando por políticas públicas voltadas para 

as especificidades dos povos inseridos.  

MAPA 2: LOCALIZAÇÃO DA ESCOLA ANJO DA GUARDA 
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               Seu surgimento foi consequência da atuação de agentes mediadores locais, e das 

populações locais, que através da identidade de resistência territorial, se reconheceram 

enquanto sujeitos com especificidades e que também necessitavam de uma educação de 

qualidade. Mobilizaram primeiramente, a organização interna da comunidade para o diálogo 

como os políticos e gestores do município. Essa discussão é contextualizada a seguir. 

Os agentes mediadores locais e a resistência da escola 

 

 O objetivo dessa sessão é resgatar os aspectos da trajetória histórica do primeiro espaço 

educacional, destacando algumas fases de como ela foi sendo construída através de um intenso 

processo de lutas e resistências através de agentes mediadores locais, bem como destacar a 

importância da identidade de resistência territorial desses agentes no espaço. Como afirma 

Corrêa (2011), a produção do espaço: 

 

“[...] é o resultado da ação de agentes sociais concretos, históricos, dotados de 
interesses, estratégias e práticas espaciais próprias, portadores de contradições e 
geradores de conflitos entre eles e com outros segmentos de sociedade” (2011, p.5), 
 

 
Tais agentes foram de suma importância para a contrapartida de surgimento do primeiro 

espaço educacional da comunidade, que traz consigo valores de resistência na formação do 

território e suas territorialidades das populações ribeirinhas da comunidade Bom Jesus. De 

início, saliento a primeira fase na qual se iniciou a resistência para a construção da escola através 

de mediadores locais, que foram primeiramente, os sujeitos que cederam as suas casas para os 

Fonte: LIMA, Sávio Levi Moraes, 2019 
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educadores ministrarem as aulas. Portanto, foi no ano de 1983 que as aulas eram realizadas em 

três casas diferentes de moradores da comunidade.  

A primeira casa era do Sr. José Negrão, no qual o professor era o Sr. Benedito da Silva 

(formado em Matemática) que lecionava para cinco alunos. A merenda era feita na lenha pela 

esposa do dono da casa, e os alunos chegavam através de casco a remo. A segunda casa era da 

dona Célia Viégas e a mesma era a merendeira e também professora (formada em Língua 

Portuguesa). Lecionava para oito alunos, esses se deslocavam também, através de casco a remo. 

A terceira casa era da professora Suzana Lobato (formada em Ciências Naturais), que 

ministrava aula para cinco alunos, mas no caso da merenda, tinha o auxílio da sua filha, que 

também assistia aula, e o deslocamento era igual aos anteriores, aspectos esses presenciados 

nessa época e ainda hoje, com menos intensidade. 

Essa foi uma fase de intensas dificuldades, pois a estrutura não favorecia a realização 

das atividades e não detinham de recursos necessários que uma escola do campo necessita. No 

entanto, isso não foi empecilho para os sujeitos, pelo contrário, realizavam suas atividades com 

determinação. Para melhor compreensão dos fatos, foram realizadas entrevistas com os 

professores, ex-professores, diretores, ex-diretores, além de moradores da comunidade, e serão 

destacadas algumas falas que poderão ser analisadas ao longo dessa sessão.  Uma dessas falas 

pode ser analisada através do relato do ex-professor denominado de “A”3, o mesmo relata que:  

(...) não tinha energia na época, aí a gente tinha que usar a lamparina pra corrigi os 

trabalhos e preparar a aula do dia seguinte; a gente tinha que fazer a merenda e sentava 

no chão pra estudar e merendar; os alunos chegavam a remo porque naquela época 

era nosso meio de locomoção. Hoje ainda tem, mas com menos intensidade. Mesmo 

com todos esses obstáculos a gente não pensava em desistir porque a gente tinha um 

sonho que era ter uma escola de qualidade.  

Como foram percebidas na fala do professor, as inúmeras dificuldades enfrentadas pelos 

sujeitos não foram empecilhos que interferiram na continuidade da construção da escola, pois 

para eles, a educação era algo que sustentaria a comunidade e a transformaria, como menciona 

(LOPES, 2009, p.23) “a educação como aprendizagem, desenvolvimento, formação, acesso à 

cultura, ao saber acumulado pela humanidade, espaço de encontro entre gerações, entre 

conhecimentos, entre pessoas que constroem histórias”. 

 
3Essa denominação foi utilizada para preservar a imagem de todos os entrevistados. 
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Com objetivo de dar continuidade à outra fase do processo de resistência, é possível 

destacar os educadores inseridos no processo como outro agente mediador local, pois atuaram 

na contrapartida de surgimento da escola realizando as primeiras articulações com os primeiros 

moradores, em uma possível parceria juntamente com a Igreja Cristã Evangélica e a Igreja 

Católica da comunidade, as quais foram articuladoras do diálogo para a doação de um pequeno 

lote de terra, no qual mais tarde foi construído o prédio escolar.  

Quando me refiro em igreja, não faço distinção por ser católica ou evangélica, mas sim, 

de uma abordagem mais ampla, na qual é estabelecida uma junção das distintas religiosidades 

que tem contribuído para um debate essencialmente importante do processo educacional das 

populações ribeirinhas, relacionado à identidade de resistência no território.  É possível afirmar 

então, que a Igreja, enquanto agente mediadora local, tem uma grande importância no que 

condiz a organização social frente aos ataques do Estado, o qual não tem atuado de acordo com 

as especificidades dos sujeitos do campo. 

Por último, destaca- se como outro agente mediador local muito importante nesse 

processo, a Associação de Moradores das Ilhas de Abaetetuba (AMIA), que se formou a partir 

da organicidade da comunidade em busca de projetos que contemplassem a construção da 

escola. Portanto, foi um movimento que atuou diretamente a partir da influência que tomou, 

visto que em todo seu processo histórico, foi portadora de valores educacionais incentivando 

os próprios moradores das comunidades das ilhas a ver na educação um ponto primordial para 

tornar a vida de crianças e jovens distante da violência e da criminalidade e formar cidadãos 

protagonistas de sua própria história. 

Com isso, é importante salientar que a associação após anos de lutas, ganhou 

reconhecimento jurídico, o que facilitou a discussão em prol da aplicação do projeto de 

construção que há anos ficou relegado para a comunidade. No ano de 2005, a Escola Municipal 

Anjo da Guarda (Figura 1), começou a ser construída, juntamente com o apoio das famílias, da 

igreja, dos educadores, e no ano de 2008 ela foi inaugurada.  
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Figura 1: Escola Municipal de Educação Infantil Anjo de Guarda 

Fonte: LUZ, T. R, 2018 

Durante nove anos amparando a comunidade, e por ser construída em madeira, precisou 

receber reformas em termos de pintura e instalação de projeto de tratamento de água. Os 

principais contextos de construção da escola foram marcados por grandes mudanças, desde o 

primeiro espaço construído, até o atual (que pode ser destacada como a terceira fase do processo 

de resistência), que mesmo não atendendo todo o público de educandos da comunidade, 

continua funcionando. Para compreender melhor a respeito do processo educacional, que 

atualmente vem sendo vivenciado pela escola, foram entrevistados o atual diretor, professores 

e pais de alunos, mas para isso faz-se necessário descrever como a escola em si está estruturada, 

tanto fisicamente, como pedagogicamente. 

O espaço físico escolar possui grande importância para o corpo discente, uma vez que 

ele é o cenário diário de estudo, discussões, debates, reflexões, convívios sociais e lazer. Esse 

espaço necessita ser convidativo para os alunos, representando relações de intimidade e 

afetividade, que podem se manifestar através da apreciação visual ou estética e pelos sentidos 

a partir de uma longa vivência. A estrutura pedagógica deve estar baseada nos fundamentos 

educacionais, que correspondem aos desafios e que elevem o ser humano como agente do 

processo de construção do conhecimento, na dimensão da sua integridade e integralidade, daí a 

importância da estruturação da escola para uma boa ação pedagógica. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
1513 

 

Diante disso, a escola em discussão tem uma estrutura física construída em madeira, 

dividida em vários setores, sendo três salas, uma diretoria, uma biblioteca, uma cozinha, uma 

área que serve como refeitório, lazer e brincadeiras.  Por ser localizada em área de várzea, para 

o acesso ao rio e a algumas casas ao seu entorno, são utilizadas pontes de madeira, que não 

apresentam segurança para os sujeitos que adentram o espaço escolar.  

 O acervo da biblioteca está enfrentando problemas de conservação devido à estrutura 

da escola ser de madeira, o que fica suscetível à grande quantidade de cupim (inseto que se 

alimenta principalmente de madeira e de outras matérias vegetais e seus derivados) que há 

alguns meses acabaram com grande parte dos livros, revistas e alguns materiais pedagógicos. 

Esse é um problema constante e que tem afetado diretamente o ensino aprendizagem e ação dos 

educadores, o que consequentemente tem gerado um grande número de evasão escolar e altos 

índices de reprovação.  

Em relação à estrutura pedagógica, vale mencionar que a escola possui em seu quadro 

pedagógico: um diretor, seis professores, sendo três atuando no turno da manhã nas séries do 

pré-escolar, 2º e 3º ano do ensino fundamental, respectivamente. No turno da tarde, atuam os 

outros três, sendo um no 4º ano, um no 5º, e o último trabalha com um aluno portador de 

deficiência auditiva, que com grandes dificuldades, a escola conseguiu um profissional para 

essa especificidade.  

Diante do que foi exposto, é possível perceber intensas dificuldades, como a carência 

na infraestrutura, o que tem ocasionado um alto índice de abandono, e o fato de ser a única 

escola da comunidade e ainda não oferecer o ensino fundamental e médio, tem levado os 

educandos a migrarem para escolas de outras comunidades, o que resulta em uma dinâmica 

socioespacial preocupante, pelo fato da distância entre as comunidades tornar o acesso perigoso 

e até mesmo não sendo possível realizar pelo fato da ausência de meios de locomoção.  

Outro problema encontrado, é o crescente inchaço das escolas que recebem a grande 

demanda de educandos, resultando em problemas ainda maiores. Alguns desses problemas 

podem ser evidenciados na fala do diretor “B”, entrevistado no dia 30/08/2017, que é formado 

em Licenciatura em Pedagogia e atua na escola há dois anos e um mês, sendo o seu primeiro 

mandato na escola. Sua fala evidencia diversos problemas enfrentados pela escola atualmente: 

(...) a gente percebe que as dificuldades são grandes; não temos uma estrutura 
adequada para os alunos; o prédio tá caindo; as gestões anteriores não conseguiram 
ficar muito tempo; estou a pouco tempo aqui na escola, e me esforço muito, mesmo 
tendo uma família pra sustentar; me preocupo com a estrutura da escola e com a vida 
dos alunos, porque eu quero que eles saiam daqui com o foco de entrar numa 
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Universidade, e eu sei que a estrutura dessa escola não ajuda muito na educação deles, 
porque criança quer brincar e comer e também isso faz parte do crescimento delas, e 
pra estudar tem que ter material didático. Como a escola não oferece o ensino 
fundamental e muito menos o ensino médio, a maioria dos alunos ou desistem ou vão 
para escolas de outras comunidades o que tem gerado outros problemas. Mas eu tenho 
lutado por uma educação melhor que atenda a demanda de alunos e suas 
especificidades. 
 

Percebe-se com clareza na fala do diretor, a grande carência que a escola ribeirinha sofre 

por apresentar ausência da maioria dos recursos necessários a educação, pois os desafios que 

emergem da ausência do poder público em suprir a demanda mínima necessária, estão presentes 

na maioria das escolas do meio rural (ilhas e campo), muitas vezes interferindo na realização 

da ação pedagógica, pois não se pode olhar para esse contexto e enxergar um problema apenas.  

Além dos desafios enfrentados na questão de estrutura física, a escola sofre também 

com a falta de preparo acadêmico, pois o Estado não tem oferecido uma formação continuada 

para a atuação no campo, o que tem forçado os professores a atuarem de forma improvisada, 

afetando a aplicabilidade do ensino-aprendizagem dos educandos. Nesse sentido, conversando 

com a professora “C”, que é formada em Licenciatura Plena em Letras e atua há doze anos em 

escolas do município, principalmente no meio rural, a mesma relatou que:    

(...) eu tive que aprender muita coisa, porque quando saí da universidade, não saí 
totalmente preparada, porque a gente sabe que não dá pra sair totalmente preparada. 
Uma coisa é teoria, outra coisa é a prática. Como trabalho com um aluno com 
necessidade especial, tenho que dá o melhor de mim, pois cada dia é um desafio pra 
gente. Não tenho muitas oportunidades no município de participar de uma formação 
continuada com cursos de especialização voltados para trabalhar com os ribeirinhos e 
principalmente um aluno com necessidades especiais. Mesmo com esses problemas 
anseio e luto por uma educação melhor nessa escola.  
 

Evidencia-se assim, na fala da professora, que a ação pedagógica ultrapassa os limites 

da sala de aula, ou melhor, dos próprios ambientes escolares. Trata-se de uma ação pedagógica 

que enfrenta os problemas sociais e todos os contextos desafiadores: questões sociais, 

econômicas, culturais e geográficas.  

Os desafios que emergem tanto da ação pedagógica, como da carência dos recursos 

físicos da escola, são analisados na fala dos entrevistados, os quais relatam seus anseios e 

perspectivas para uma educação que atenda os sujeitos do campo. Dessa forma, torna-se de 

suma importância ouvir os sujeitos, pois através das palavras percebe-se a resistência, a qual é 

estabelecida entre os sujeitos. Como afirma Vygotsky (1989), em relação a importância das 

palavras:     

As palavras constituem o microssomo da consciência. Elas contêm o significado 
singular e o coletivo, o pessoal e o social. Qualquer que seja a sua dimensão, o 
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significado da palavra é sempre um fenômeno tanto da fala quanto do pensamento. 
Significando um processo vivo e dinâmico que estabelece conexões entre as ações do 
sujeito e seus processos cognitivos, afetivo-volitivos e os processos sociais. 
(VYGOTSKY, 1989, p. 69). 

Diante disso, cabe salientar que mesmo enfrentando tais problemas, a escola tem 

apresentado um papel primordial na comunidade, mostrando para o Estado (o qual tem negado 

políticas públicas), a importante resistência da identidade das populações ribeirinhas no 

território, para a continuação do processo educacional e início de intensas mobilizações contra 

o possível fechamento da escola. Tal questão vem preocupando ainda mais os moradores da 

comunidade, pois é constante o crescimento da população (segundo pesquisa no ano de 2018, 

são cem famílias), as quais tem realizado intensas mobilizações para a concretização do projeto 

de uma escola maior, com estrutura que atenda a demanda de alunos.  

Além de todas as conquistas alcançadas pelas populações ribeirinhas através de lutas 

realizadas coletivamente, e mesmo diante de um cenário preocupante, vale destacar que 

atualmente a escola usufrui do Projeto Mais Educação que foi criado pela Portaria do MEC nº 

1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº5/2016, o qual tem a finalidade do melhoramento 

da aprendizagem dos alunos nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática, ampliando a jornada 

escolar das crianças e adolescentes, e no ano de 2018, foi implementado a realização do 

acompanhamento pedagógico nos campos de artes, cultura, esporte e lazer.  

Essa conquista foi mediada pela AMIA, através da criação de um projeto específico, o 

qual integrou comunidade e escola, realizando reuniões e parcerias com o objetivo de articular 

estratégias para sua aplicação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível constatar diante da pesquisa, que ao se fazer uma análise do território e 

territorialidades ribeirinhas, inúmeras problematizações são geradas. Ao se tratar do contexto 

educacional, esses problemas se intensificam, pois, se percebe com mais intensidade, a negação 

de uma educação de qualidade imposta pela lógica capitalista a essas populações.  

A comunidade Bom Jesus foi formada a partir da necessidade de se ter um espaço que 

atendesse a demanda de educandos e suas especificidades. Com isso, através de um intenso 

processo de luta e resistência, o projeto foi consolidado, resultando na formação da atual escola 

da comunidade, denominada de Anjo da Guarda. Foi através da organização coletiva sustentada 

pela identidade de resistência territorial das populações locais e da atuação dos agentes 
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mediadores retratados nesse trabalho, que se configurou o território e as territorialidades dos 

povos ribeirinhos da comunidade em discussão. 

Desde a construção da escola, a mesma vem enfrentando diversos problemas devido à 

ausência de políticas públicas voltadas para o campo, que atendam as especificidades da 

população inserida. Pode-se dizer que isso é reflexo histórico do tipo de colonização que 

sofremos, no qual foram priorizados os interesses políticos e econômicos em detrimento dos 

interesses coletivos da população. Frente a isso, é possível perceber que a atuação coletiva da 

comunidade está baseada na identidade de resistência territorial dos sujeitos inseridos, tanto os 

agentes mediadores locais como também os demais moradores da comunidade.  

Pode-se afirmar que o processo de luta e resistência tem sido intenso na busca da 

implementação dessas políticas públicas, de modo que a identidade do campo em toda sua 

complexidade seja atendida e respeitada. Cabe ressaltar ainda, que a comunidade vem 

intensificando ainda mais as estratégias de organização, na qual um dos objetivos é realizar a 

fiscalização da implementação dessas políticas.  

Diante do que foi exposto nesse trabalho, pode-se concluir que muitas coisas ainda 

precisam ser pesquisadas e discutidas sobre o assunto, que por si só é tão complexo, e as 

possibilidades não se esgotam, sendo necessário realizar um trabalho posterior, dando 

continuação para essa pesquisa. 
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS A PARTIR DO 

USO DA TERRA: UMA VISÃO ETNOGEOMORFOLÓGICA 
 

Environmental perception of traditional communities from land use: an 
ethnogeomorphological view 

 
Paulo Lucas Cândido de Farias1;  

Simone Cardoso Ribeiro2. 
 

Resumo: Analisar e compreender o conhecimento tradicional por meio da percepção ambiental das comunidades 
locais é uma forma de luta que fortalece a identidade e a cultura. Por esse motivo, entender como as comunidades 
agrícolas tradicionais percebem a paisagem e os processos geomorfológicos, a partir de um conjunto de práticas 
do uso e manejo da terra é fundamental categorizar informações sobre o relevo. A metodologia baseou-se em 
pesquisas bibliográficas de trabalhos publicados em anais, artigos em periódicos, livros, dissertações e teses 
essenciais ao tema discutido. Trabalhos de enfoque etnogeomorfológico podem ser aplicados em estudos 
agropastoris, geoturismo, educação ambiental e geoconservação, bem como, podem subsidiar o planejamento 
espacial e o ordenamento territorial, partindo do pressuposto do desenvolvimento local sustentável. 

Palavras-chaves: Percepção ambiental; comunidade tradicional; Etnogeomorfologia. 

 

Abstract: Analyzing and understanding traditional knowledge through the environmental perception of local 
communities is a form of struggle that strengthens identity and culture. For this reason, understanding how 
traditional farming communities perceive the landscape and geomorphological processes, from a set of land use 
and management practices it is essential to categorize information about the relief. The methodology was based 
on bibliographical research of papers published in annals, articles in journals, books, dissertations and theses 
essential to the theme discussed. Works of ethnogeomorphological focus can be applied in agropastoral, 
geotourism, environmental education and geoconservation, well as, can subsidize spatial planning and spatial 
planning, leaving of the assumption of the sustainable local development. 

Keywords: Environmental perception; Traditional community; Ethnogeomorphology. 

 

Comunidade tradicional e Percepção ambiental 

A situação do quadro ambiental tem se tornado motivo de preocupação da população 

mundial (PEREIRA; DIEGUES, 2010), por meio de diversas crises, dentre eles, as de cunho 

ambientais e que vem se tornando pauta nas grandes conferências nos mais variados campos de 

conhecimento político e acadêmico.  

Desse modo, entender como as comunidades percebem o meio físico/natural em que 

estão inseridas, é fundamental no sentido de fortalecimento das identidades e para uma 
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utilização mais equilibrada dos recursos naturais locais disponíveis, em prol da manutenção e 

produção alimentar das famílias rurais. 

Em virtude da busca do crescimento econômico imposta pela sociedade capitalista, as 

comunidades tradicionais são colocadas em segundo ou terceiros planos, por meio de retóricas 

que ficam muitas vezes por trás dos discursos “desenvolvimentistas” elaborados por entidades 

tanto da esfera pública, quanto da iniciativa privada (CÂMELO, 2016).  

Por esse motivo, as comunidades tradicionais levam consigo a ideia de “atraso ou 

retrocesso”, gerando um certo preconceito pela sociedade em sua maioria. Porém, quando se 

trata na tomada de decisão acerca do planejamento espacial de áreas rurais, a participação 

dessas comunidades é imprescindível, levando em consideração a experiência de vida e troca 

de saberes tradicionais com os acadêmicos, a respeito das fragilidades, potencialidade do 

ambiente e com o ordenamento territorial local (RIBEIRO, 2016). 

Devido a esses encalços, as comunidades tradicionais determinam formas de resistência 

por luta de territórios através dos anseios de identidade remetente à coletividade, aconchego, 

segurança, proximidade e relações de confiança, contra o individualismo predominante da 

hegemonia externa das sociedades modernas, nos quais esses povos buscam por reivindicações 

de uma seguridade de vida, em luta por uma sociedade mais justa e menos desigual (CAMÊLO, 

2016). 

Todavia, para entender melhor a contextualização das comunidades tradicionais 

atrelado à percepção ambiental, é necessário abordar algumas categorias essenciais da 

geografia, tal como a ideia de espaço, lugar e território.  

A primeira, dentre as categorias mencionadas, perpassa por uma perspectiva mais geral, 

logo Santos (2014, p. 78) menciona que “o espaço é o resultado da ação dos homens sobre o 

próprio espaço, intermediados pelos objetos, naturais e artificiais”. O segundo, e mais 

particular é carregado de sensações e percepções (CAMÊLO, 2016), em que Mariani (2002, p. 

38) pondera que “o lugar é, portanto, um repositório de significados, que encarna experiências 

e aspirações”, “especificas do amor humano por lugar ou topofilia”, que “pode ser definida em 

sentido amplo, incluindo todos os laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente 

material” (TUAN, 1980, p. 106 e 107).  

Nessa perspectiva, pode-se levar em consideração a comparação entre espaço e lugar, 

como termos ambivalentes. Pois, enquanto que o espaço é liberdade, um conceito mais abstrato, 
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lugar é segurança, dotado de valor mais concreto, experienciado, valorizado e com significação 

para a pessoa (TUAN, 1983). Assim como Tuan (1983), Escobar (2005) corrobora que o lugar, 

de fato possui uma experiência de uma localidade específica com algum grau de enraizamento, 

com conexão com a vida diária. 

O terceiro por sua vez, corresponde ao território, que para Rougemont e Gómez (2010) 

é “um campo de conflitos, gerados pelas distintas maneiras de se apropriá-lo e, em definitivo, 

de se vivê-lo”, é a matriz inicial para a reprodução social de alguns grupos, como é o caso dos 

Povos e Comunidades Tradicionais, por exemplo os campesinos. Para eles “é na relação com o 

território que se imprimem os mais diversos modos de viver, de produzir, de estar e de ser, 

refletindo um leque diverso de culturas, identidades e relações”. Assim sendo, Escobar (2005, 

p. 6) afirma que o território é 

“concebido como uma entidade multidimensional que resulta em diversos tipos de 
práticas e relações; como também, estabelecem vínculos entre os sistemas 
simbólicos/culturais concebido como uma entidade multidimensional com o território 
estabelecido, que resulta em vários tipos de práticas e relações produtivas que podem 
ser altamente complexas”.  

 

Dentre as três categorias mencionada, nota-se que há um entrelaçamento, porém 

percebe-se que há uma distinção entre esses conceitos. Camêlo (2016), afirma que o território 

seria um conjunto de lugares, e na perspectiva da percepção ambiental, o conceito de lugar se 

sobressai.  

Desse modo, trazer a definição de comunidades tradicionais é fundamental para essa 

discursão, pois no Decreto 6.040/2007 da Constituição Brasileira que institui a Política Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, é definido como “grupos 

culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 

organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 

e práticas gerados e transmitidos pela tradição”. 

Por meio dessa definição, Diegues et al. (1999) considera vários pontos fundamentais 

que caracterizam as comunidades tradicionais, dentre eles, destacam-se   

a) pela dependência freqüentemente, por uma relação de simbiose entre a natureza, os 
ciclos naturais e os recursos naturais renováveis com os quais se constrói um modo de 
vida; b) pelo conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos que se reflete na 
elaboração de estratégias de uso e de manejo dos recursos naturais. Esse conhecimento 
é transferido por oralidade de geração em geração; c) pela noção de território ou 
espaço onde o grupo social se reproduz econômica e socialmente; d) pela moradia e 
ocupação desse território por várias gerações, ainda que alguns membros individuais 
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possam ter se deslocado para os centros urbanos e voltado para a terra de seus 
antepassados; e) pela importância das atividades de subsistência, ainda que a produção 
de mercadorias possa estar mais ou menos desenvolvida, o que implica uma relação 
com o mercado; [...] (DIEGUES et al., 1999, p. 22). 

 

Mediante a essas características, as ações e informações do ritmo natural do ambiente 

em que os indivíduos são expostos, só irão chamar atenção e interesse, aquelas que conduzirão 

a estímulos que vão conduzir a um comportamento (SIGNORATI, 2018), que a partir daí, 

passam por filtros culturais e individuais para se tornarem percepção (OLIVEIRA, 2012, p. 

57). Esses estímulos conduzem a um comportamento e dentre essas sensações, que quando se 

trabalha com análise da paisagem, dá-se destaque aos aspectos do domínio do visível, ou seja, 

“é tudo aquilo que vemos, e que nossa visão alcança” (SANTOS, 2014, p. 67). 

 Diante a isso, Oliveira (2012) afirma que não é fácil uma definição efetiva, sobre a 

percepção ambiental. A autora destaca ainda que, é mais interessante “experienciá-la do que 

defini-la”, ao mesmo tempo em que o conceito se difere entre os estudiosos, 

cada um dado ênfase à sua especialidade. Cada um atribuindo maior ou menor 
intensidade ao aspecto abordado, à sutileza de compreensão, ou, ainda modo de 
expressão. A resposta das à percepção ambiental, também será variada: cultural, 
econômica, artística, geográfica, histórica, ecológica, afetiva (OLIVEIRA, 2012, p. 
60). 

Além de Oliveira (2012), vale destacar visões de outros atores sobre essa temática, tal 

como Fernandes et al., (2004), Marczwski (2006), Braga e Marcomin (2008), Barros (2012) 

entre outros.  

A concepção de percepção ambiental para Fernandes et al., (2004), é que cada indivíduo 

percebe, reage e responde diferentemente às ações sobre o ambiente em que vive. Para 

Marczwski (2006), o estudo da percepção ambiental de uma comunidade, configura-se em uma 

ferramenta imprescindível para compreender, planejar, sensibilizar e desenvolvam posturas 

éticas e responsáveis perante o ambiente. 

Do ponto de vista de Braga e Marcomin (2008), a percepção ambiental reflete as 

impressões, efeitos, sentidos e o modo como os indivíduos percebem e são afetados pelo meio, 

à medida que para Barros (2012), a percepção é algo flexível, que ao longo da vida, as 

percepções das pessoas se adaptam continuamente ao meio que as cerca, tendendo a dar ênfase 

aos aspectos da realidade que se encontram em harmonia com suas crenças. 
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Silva (2017) também colabora, e pondera que a percepção ambiental pode contribuir 

para a construção do conhecimento. Assim, a percepção gera um saber, que é transmitido de 

geração a geração. Logo, possibilita uma melhor compreensão do ambiente, devido a 

experiencia vivenciada por aqueles que usam e manejam a terra. 

Quando se trata dos saberes adquiridos ao longo da vida, El-deir (1999, p. 175) alega 

que “a percepção ambiental das comunidades tradicionais vem sendo usada como base na 

busca de paradigmas da sustentabilidade das atividades humanas”, principalmente no campo 

agrário, pois faz referência a novos modelos alternativos de desenvolvimento rural (RIBEIRO, 

2012).  

Nesse sentindo, a relação holística do humano ao físico “a compreensão implica em 

melhorar as condições ambientais, modificando as práticas de manutenção para o lugar onde 

habita, por meio da interação mais sustentável com o espaço” (SILVA, 2017, p. 16). Em vista 

disso, ressaltar o conhecimento tradicional, é uma forma de caracterizar uma determinada 

cultura, como as suas dinâmicas humanas relacionadas aos objetos e recursos naturais locais 

disponíveis. 

Sob o ponto de vista das comunidades tradicionais, podemos considerar também que a 

“percepção do ambiente e visão do mundo dos agricultores” sobre as paisagens, “passam a 

ocupar uma posição de suma importância” (HOEFLE, 2007, p. 7). Pois, além de dar impulso 

à conscientização da conservação dos solos, também é possível, na questão de uso da terra, 

amenizar os processos de degradação pelos agentes e processos erosivos sobre a superfície. 

As informações fornecidas pelas comunidades tradicionais permitem fornecer subsídios 

e propostas estratégicas de um melhor planejamento e gestão dos espaços rurais, bem como, 

podem propiciar a tomada de decisão na geoconservação do ambiente e manutenção dos 

recursos disponíveis, em função da realidade percebida dos indivíduos e da comunidade como 

um todo (SILVA, 2017). 

De certo modo, a ótica da percepção ambiental é bastante influenciada por Tuan (1980) 

na relação do homem e meio, que além de ressaltar a identidade cultural, também passa a ter 

uma maior relevância em virtude de ponderações atribuídos ao uso e manejo da terra do 

contexto das comunidades tradicionais rurais, com as atividades e práticas agropastoris no 

campo.  
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Uso da terra e Etnogeomorfologia: um diálogo possível 

 

Na história de ocupação do território brasileiro, sabe-se que o desenvolvimento das 

atividades do campo relacionadas tanto à agricultura quanto à pecuária, têm início com a 

retirada da cobertura vegetal nativa, sendo ela substituída por alguma vegetação secundaria ou 

criação, destinada inicialmente ao consumo ou a venda do excedente para o mercado - quando 

se trata das comunidades locais. Essas ações antrópicas no ambiente físico/natural, muitas vezes 

expõe o solo aos agentes erosivos, o que pode implicar em possíveis processos de degradação 

da paisagem e consequentes desequilíbrios ambientais (GIRÃO; CORRÊA, 2004). 

Para boa parte das sociedades tradicionais, a natureza não é vista como uma propriedade 

privada, e é manejada de modo a garantir a manutenção dos seus ciclos, em especial, ao 

desenvolvimento agrícolas e pastoris, voltada não para o lucro, mas sim para a subsistência e a 

manutenção da vida (RIBEIRO, 2016). 

Dessarte, a análise da dinâmica da paisagem a partir do uso e manejo da terra é um 

objeto de estudo relevante, pois o uso dos recursos naturais por meio das atividades 

agropecuárias para o autoconsumo de famílias tradicionais, são fatores determinantes para o 

controle geomórfico dos compartimentos do relevo, sobretudo das camadas superficiais do solo. 

Essas práticas advindas dos conhecimentos tradicionais vêm incorporando estratégias 

de subsistência ao longo dos anos em torno de seus cultivos (lavoura e pastagem), que além de 

suprir as necessidades essenciais com a produção de alimento, também complementa a renda 

com a venda do excedente. Dessa maneira, Hoefle (2007, p. 7) menciona que, “agricultor é 

identificado e tratado como um parceiro em gerar práticas agrícolas sustentáveis de forma que 

seu conhecimento é o ponto de partida”. 

Assim, cada indivíduo possui uma lente exclusiva para as formas e processos in loco, 

que são observados e experienciados nas variadas escalas de tempo e espaço dos indivíduos 

(BARROS, 2012). Isso leva em consideração que cada membro da coletividade cria um vínculo 

afetivo e vitalício com o meio físico/natural. 

O dia a dia das comunidades tradicionais que sobrevivem e interagem com os recursos 

naturais nas paisagens, destaque-se de forma direta a ocupação dos territórios. Diante a essa 

questão, o envolvimento do homem com suas formas de uso e manejo com a terra e seus 

conhecimentos, podem ser organizados e explicados para suas gerações futuras a partir de seus 
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mitos, dos preceitos éticos, religiosos, valores e conhecimento das famílias, através de suas 

vivências com a terra. Sendo assim, intimamente ligado com o meio, e pode definir a maneira 

e período como tais recursos serão utilizados (PEREIRA; DIEGUES, 2010). 

Uma vez elencada essa temática sob a ótica do desenvolvimento local, se tem elementos 

de análise como a subsistência e a qualidade de vida, que contrário ao modo de vida urbano, 

pode favorecer a conscientização ambiental, ao planejamento dos espaços e ordenamento do 

território, a partir dos elementos físicos na paisagem. Por esse motivo, pode resultar em ações 

que estimulem a conservação dos recursos disponíveis na natureza e a utilização de modo 

racional destes recursos, que são essenciais para a manutenção de equilíbrio da vida e da 

sobrevivência na terra. 

Em virtude a essa relação simbiótica do homem e meio (DIEGUES et al., 1999), faz do 

saber-fazer patrimônios culturais, tornando como uma identidade o seu modo e estilo de vida, 

símbolos e técnicas tradicionais de manejo, que possui complexidades com o meio, quando se 

aborda métodos sistêmicos de análises dos processos superficiais da paisagem. 

Dessa maneira, deve-se considerar o Etnoconhecimento advindo dessas percepções, que 

faz referência a Etnociência que, conforme Diegues et al., (1999, p. 37), visa analisar e 

compreender os saberes locais de cultura própria, uma vez que parte da linguística para estudar 

sobre os “processos naturais, tentando descobrir a lógica subjacente ao conhecimento humano 

do mundo natural, as taxonomias e classificações totalizadoras” das comunidades tradicionais. 

Estudos com essa ênfase fazem uso de outras ciências, como suporte para o entendimento. 

Como é o caso da Etnoecologia e a Etnopedologia, que são sistemas de conhecimento co-irmãos 

da Etnogeomofologia (RIBEIRO, 2012). 

Por essa razão, essas novas aproximações interdisciplinares na relação homem e 

natureza, tem dado aos estudos geomorfológicos outras visões, principalmente na última 

década, em destaque na relação do relevo e seus processos atuantes com o conhecimento 

tradicional de comunidades agrícolas rurais.  

Nas novas abordagens dessa temática científica, destaca-se o estudo da relação entre o 

conhecimento tradicional e a geomorfologia que, atualmente no Brasil, alude-se à proposta 

teórico metodológica pioneira desenvolvida por Ribeiro (2012) sobre a Etnogeomorfologia, que 

pode ser definida como uma ciência híbrida, que estuda o conhecimento que uma 
comunidade tem acerca dos processos geomorfológicos, levando em consideração os 
saberes sobre a natureza e os valores da cultura e da tradição locais, sendo a base 
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antropológica da utilização das formas de relevo por dada cultura (RIBEIRO, 2012, 
p. 49 e 51). 

 

Para a realização de estudos com esse tipo de enfoque, se faz necessário em um primeiro 

momento, verificar as situações reais da comunidade, ou seja, realizar um reconhecimento 

prévio da área, tomando como referência a cultura e as tradições locais. Bem como, em um 

segundo momento, analisar as formas de uso da terra e a percepção da comunidade sobre os 

processos e formas geomórficas do local. 

Desta forma, depreende-se que o estudo etnogeomorfológico busca investigar, analisar 

e sistematizar o valioso conhecimento dos povos. No que concerne a essa tipologia de estudo, 

o alcance de seus resultados pode auxiliar na elaboração de pesquisas e políticas públicas, numa 

perspectiva de aperfeiçoar as técnicas de manejo e amenizar os impactos dos processos erosivos 

sobre os compartimentos de relevo. 

A partir desse enfoque, o conhecimento das populações tradicionais pode evidenciar 

como essas comunidades podem estar pactuar no processo de conservação e proteção dos 

recursos naturais utilizados por eles (JORGE, 2018). Assim, a relação homem e natureza pode 

coexistir, incorporando um certo equilíbrio ambiental (PEREIRA; DIEGUES, 2010).  

De certo modo, as assertivas apresentadas ao longo deste texto, buscam agregar um 

aspecto teórico e inovador, trazendo à luz dos debates geomorfológicos, os conhecimentos 

tradicionais, ainda hoje pouco explorados no que diz respeito à compreensão das formas de 

relevo e os processos de superfície atuantes.  

Neste campo de ideias, argumenta-se que os estudos etnogeomorfologicos constituem 

um caminho possível de aproximação e diálogo entre as populações tradicionais e a academia 

(JORGE, 2018), estabelecendo uma ponte entre a percepção ambiental, fundamentada na 

análise da paisagem, e as práticas de manejo das populações tradicionais atuando diretamente 

sobre as coberturas superficiais do terreno.  

A respeito das atividades desenvolvidas por agricultores como a agricultura e a pecuária, 

pode ser destacado também aspectos do geoturismo, em áreas rurais como ferramenta, em 

termos de sustentabilidade, e pode proporcionar a luta pela identidade e valorização do espaço 

das comunidades locais (JORGE, 2018), esse tipo de atividade estimula o conhecimento para 

protege e amenizar os impactos no “meio físico contra processos erosivos e de degradação” 

(GUERRA, 2018, p. 118).  
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A inserção das comunidades locais com seus locus produtivos em atividades dessa 

categoria, em estratégias socioeconômicas, podem potencializar a disseminação dos saberes 

tradicionais e proporcionar o crescimento da renda e emprego em prol do desenvolvimento 

local sustentável, através de atividades de recreação, bem como, trabalhos a inserção de 

programas e atividades relacionado à educação ambiental participativa, atrelados a práticas 

geoconservação da terra (RIBEIRO, 2016; JORGE, 2018). 

Estudos das concepções de grupos minoritários locais, vêm sendo relevante para o 

avanço do conhecimento cientifico como um todo, em especial no campo geomorfológico. 

Segundo Jorge (2018), a busca de um proposito pautado no desenvolvimento sustentável em 

proveito a geoconservação dos recursos naturais disponíveis, como é o caso dos solos e das 

geoformas que influenciam, proveniente das dinâmicas sistêmicas do ambiente.  

Logo, o papel das experiências vividas e percebidas das comunidades locais, revela um 

valioso conhecimento que pode ser do uso e manejo da terra à conservação deste. Isso 

possibilita uma estreita relação com o desenvolvimento socioeconômico equilibrado (JORGE, 

2018), no qual manter as tradições locais e assegurando a sobrevivências das famílias com a 

produção de alimento, em que as vezes, pode se ter a venda do seu excedente. 

Através desses saberes tradicionais, é possível procurar novas formas de planejamento 

ambiental, pautados nas formas de uso e manejo da terra com atividades agropastoris e 

geoconservação. Assim, temáticas etnogeomorfológicas podem auxiliar à adotar medidas 

cabíveis na tomada de decisão em áreas rurais, e é fundamental para desenvolvimento 

equilibrado na relação entre as famílias com o meio, sendo possível garantir a preservação de 

suas identidades e costumes no território. 

 

Considerações finais 

 

Pode-se afirmar que a percepção ambiental dos produtores rurais de cultura tradicional 

sobre a dinâmica do seu ambiente de vivência e o seu locus de produção (o solo e as formas de 

relevo que o influenciam) tem um posicionamento central como estratégia para a construção de 

um modelo alternativo de disseminação do desenvolvimento rural sustentável (RIBEIRO, 

2016).  
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Então, deve-se considerar que a Etnogeomorfologia além de colaborar com a 

reafirmação de identidade territorial dos povos e procurar entender as classificações e 

taxonomias geomórficas. Também, pode oferecer um aporte teórico metodológico relevante, 

voltado a um melhor planejamento espacial e gestão dos recursos naturais disponíveis que 

proporciona a manutenção das famílias, e fazendo-se um possível instrumento norteador 

fornecendo elementos na elaboração de políticas públicas de cunho rural em escala local. 

Estudos com esse ponto de vista, criam fundamentos e mecanismos para elaboração de 

futuros trabalhos para a Ciência Geográfica e outras áreas afins, uma vez que buscam analisar 

toda as interpretações peculiares de uso e manejo da terra. Dando importância a contribuição 

do conhecimento geomorfológico na ação de panejar, reconhecer e valorizar esses saberes, no 

final pode conduzir a formas mais equilibradas de uso da terra através da geoconservação, tanto 

para a população presente quanto às futuras gerações, permitindo ainda a manutenção de sua 

cultura e dos ciclos naturais de produção ao longo do tempo. 
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POSSE, USO E PROPRIEDADE DA TERRA NA COMUNIDADE NOVA JATOBÁ, 

CURAÇÁ-BA: mais de quatro décadas após a construção da barragem de Sobradinho 

 
Antonio Carlos Gomes Rêgo,  

Dinalva Donizete Ribeiro 
Resumo: 

 

GT 03 – Comunidades tradicionais na luta por territórios. Autores: Rêgo, Antonio Carlos 

Gomes ; Ribeiro, Dinalva Donizete .INTRODUÇÃO Analisamos, entre outras questões, a 

situação agrária vivenciada pelas famílias ribeirinhas após a construção da barragem de 

Sobradinho-BA na década de 1970 com o propósito de promover “desenvolvimento” no 

submédio do São Francisco. Como decorrência, vários empreendimentos vindos, 

principalmente, da região sul e sudeste, ali se instalaram para a produção da fruticultura. A 

pesquisa contempla as comunidades ribeirinhas Nova Jatobá, Rompedor e Favela, localizadas 

no Vale do São Francisco, no município de Curaçá, no norte do estado da Bahia. As três 

Comunidades, juntas, recebem o nome de comunidade Nova Jatobá.Com a política de expansão 

da agricultura no Norte da Bahia e a implantação da usina hidrelétrica de Sobradinho, a 

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF) promoveu a 

desapropriação das famílias camponesas que desenvolviam atividades extrativistas, de pesca, 

de caça, agricultura e criação de caprinos, ovinos, bovinos, numa prática de fundo de pasto. 

Não houve a devida indenização a estas famílias, tão somente receberam como compensação 

uma casa rústica (de taipa, construída com madeira e barro), cacimba, tanque, curral e um 

pequeno roçado construído com varas ou galhas. Esse tratamento dado pela CODEVASF, 

segundo a própria Companhia, foi em virtude daquelas famílias não serem proprietárias, tão 

somente posseiras, destituídas dos títulos da terra (GONÇALVES, 1997). Passado mais de 

quatro décadas de funcionamento da hidrelétrica de Sobradinho, tratamos aqui a situação 

fundiária das famílias que vivem nas comunidades ribeirinhas Nova Jatobá, Rompedor e Favela, 

em Curacá-BA. METODOLOGIA Foi empregada uma abordagem qualitativa em pesquisa de 

campo instrumentalizada por meio de entrevistas semiestruturadas, caderno de campo e 

observação da realidade das famílias. Trinta famílias foram pesquisadas nas três comunidades, 

totalizando 151 pessoas. Toda a metodologia aqui empregada foi baseada na premissa de que o 
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sujeito colaborador é o marco principal da pesquisa e que será ativo na construção coletiva do 

conhecimento, sendo, portanto, uma pesquisa participativa. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Há mais de um século os antepassados daquelas famílias cultivam terras às margens do rio São 

Francisco; suas residências foram, historicamente, construídas a cerca de um quilômetro das 

margens (do local dos cultivos), em áreas de relevo mais elevado, “nos altos”, livre das 

enchentes que eram comuns até o início da década de 1980. Segundo os colaboradores da 

pesquisa, as terras estão em processo de regularização. Para Feliciano, “da posse da terra à 

propriedade há uma transformação da igualdade para a desigualdade, portanto, fazendo-se 

necessário um terceiro elemento “superior” a tudo isso, ou seja, o Estado’’(FELICIANO, 2015, 

p.130)”.Ainda Feliciano complementa quando diz: No Brasil, a propriedade privada da terra é 

a materialização de poder, de extensão de um domínio e que dificilmente é renegada e 

expropriada de quem a detém. Portanto, a relação terra, território e Estado, sob este aspecto, é 

um amálgama quase indivisível, já que quem detém o domínio da terra constrói formas de 

produção (capitalistas ou não capitalistas), as quais definem a formação de um território, que 

pode, dependendo da força dessa classe social, direcionar as ações de um Estado. Com isso, 

surge o Estado como uma ordem jurídica, a fim de manter as necessidades dos detentores do 

poder, em um determinado momento histórico (FELICIANO, 2015, p. 136). Nas três 

comunidades estudadas a parcela de terra que as famílias ribeirinhas têm como sua posse é 

pequena, com larguras que variam entre 20 a 30 m na margem do rio e o comprimento 

aproximado de 2 km e não contam com recursos apropriados para irrigar nem as poucas áreas 

de terras que estão margeando o rio, tampouco os lugares mais elevados (segundo dados 

coletados por meio da pesquisa). Nessa situação as famílias ficam impossibilitadas de realizar 

a função social da terra que estão em suas posses, produzir seus próprios alimentos e garantir 

sua reprodução material e imaterial por meio da terra que está sob seus domínios. Pois, é sabido 

que o tamanho da terra assume relevância na manutenção de produção estável, no correto 

manejo do bioma e das reservas para o enfrentamento das instabilidades climáticas. Um estudo 

realizado pela Embrapa Semiárido (FILHO et al., 2003) afirma que nas áreas da grande 

Depressão Sertaneja, uma das mais secas do Semiárido, uma propriedade familiar necessita de 

até 300 hectares de terra para ser sustentável e quanto menor a quantidade de chuva na região, 

mais terra se precisa para viver. Alguns proprietários de terras no local tiveram suas áreas 

adquiridas através de compra da posse dos ribeirinhos e regularizadas com títulos emitidos pelo 
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governo do estado da Bahia, através do órgão CDA (Coordenação de Desenvolvimento 

Agrário). Tais investidores chegaram à região, adquiriram terras e regularizaram-nas, seja com 

escrituras ou títulos. São investidores e têm conhecimento e dinheiro para resolver as 

burocracias para regularização da terra, enquanto os ribeirinhos, que por toda sua vida estiveram 

naquele território para utilizar a terra para produzir alimentos, não dispõem de condições para 

resolver as burocracias da regularização da terra. A pesquisa revelou que as melhores terras 

para se cultivar e produzir alimentos são as da ilha da Capivara, que pertencem a terceiros e 

localiza-se em frente às parcelas de terras que estão em nome da Associação Nova Jatobá e de 

outros empreendimentos instalados no local. Antes da hidrelétrica de Sobradinho lembram que 

a Ilha era cultivada até o limite de suas extremidades. A agricultura se fazia à medida que as 

águas começavam a deixar as terras descobertas. Segundo os ribeirinhos, “ali se produzia 

bastante antigamente”. Mas, atualmente isso não é mais possível, pois as terras são de vários 

posseiros que não pertencem mais às Comunidades. Tais terras são estratégicas para a 

agricultura intensiva, pois estão à margem do rio São Francisco. Os ribeirinhos que lá vivem há 

décadas (cujas famílias ocuparam aquele território há mais de um século) na labuta da produção 

de alimentos junto à família e comercializando nos circuitos próximos, não têm garantia do 

domínio à terra, tampouco acesso às melhores áreas para sua produção. CONCLUSÃOO status 

de regularização fundiária verificada nas três Comunidades estudadas evidencia que os 

ribeirinhos do submédio São Francisco estão em situação de vulnerabilidade, em estado de 

insegurança em relação do domínio da terra. REFERENCIAS FELICIANO, Carlos Alberto. 

Estado, apropriação e concentração de terra e poder: da propriedade como direito natural ao 

questionamento da função social da terra. In: MIDITIERO JÚNIOR, Marco Antonio; 

GARCIA, Maria Franco; VIANA, Pedro Costa Guedes. A questão agrária no século XXI: 

escalas, dinâmicas e conflitos territoriais. 1ª ed. São Paulo: Outras Expressões, 2015, p. 125-

151. FILHO, C. G.; LOPES, P. R. C.; SILVA, G. C. P. Elementos para formulação de um 

programa de convivência com a seca no Semiárido brasileiro. Embrapa, Petrolina 

2003http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/25821/1/SDC171.pdf. Acesso 

em: 10 fev. 2019.GONÇALVES, Esmeraldo Lopes. Opara: formação histórica e social do 

submédio São Francisco. Juazeiro: [s.e], 1997. 
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TERRITÓRIOS DAS (RE) EXITÊNCIAS: Um estudo sobre preservação ambiental e as 

lutas pela permanência do território quilombola dentro de uma Unidade de 

Conservação 

 

Queila Romualdo da Silva 

Resumo: 

 

RESUMO Este trabalho de pesquisa baseia-se na temática que engloba as lutas territoriais 

vivenciadas pelos moradores do quilombo Cafundá Astrogilda no decorrer dos séculos. É 

importante ressaltar que, parte dessas lutas se dá por sua localização, dentro de uma área natural 

protegida regida por um ambientalismo conservador, denominada como Parque Estadual da 

Pedra Branca. Essa demarcação arbitrária do Maciço da Pedra Branca, legitimada em muita das 

vezes por interesses capitalistas, influencia na vida dos moradores do Maciço, nas suas práticas 

e nos diferentes usos do território. Palavras-chave: Quilombolas. Território. Memória. 

Identidade. Direito. INTRODUÇÃO Falar em Preservação Ambiental em uma lógica de um 

mundo capitalista globalizado é uma tarefa muito complicada. O surgimento de uma concepção 

preservacionista baseada em áreas naturais protegidas ocorre nos Estados Unidos, 

aproximadamente no século XIX. Essa lógica conservacionista pauta-se na noção da relação 

entre homem e natureza dicotômica, onde o homem é o destruidor de todo o meio natural. Esse 

ponto de vista assemelha-se ao Jardim do Éden cristão ocidental, que possui uma natureza de 

contemplação, pura e espiritualizada, onde, outrora, o homem havia sido expulso. Uma vez 

expulso não pode relacionar-se com a natureza, pois tornou-se “impuro” e predatório. As 

discussões dessa corrente de pensamento conservadora que permitiram e legitimara a criação 

de Parques Naturais como áreas protegidas, na visão de sociedades urbano-industriais. O mito 

da natureza estática e intocada, vinculado pela mídia cultural, passa a ser aceito e propagado 

em todos os países de Terceiro Mundo. As áreas naturais protegidas serão as mais consideradas 

pela sociedade urbano industrial, pois o homem limitará o seu convívio com a natureza a uma 

simples visitação e o meio natural poderá ser preservado (Diegues, 2000) . Segundo Morin 

(1991) quando a história contemporânea trouxe a crítica a algumas antigas mitologias, acabou 

por criar e regenerar outros pensamentos mitológicos, de forma mais modernizada, o 
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pensamento simbólico/imaginário/mágico. Há alguma certa persistência do pensamento 

mitológico, que representa a forma que as sociedades urbano-industriais enxergam as regiões 

rurais, como “distantes ou atrasadas”. A superação do mito, que a sociedade urbano-industrial 

considera ter passado, apenas reformula outros novos mitos, como a criação de um Estado-

nação (que na minha percepção não passa de uma visão mitológica de democracia e igualdade 

de direitos) e pensamentos imaginários do meio natural, pautados em religiões conservadoras. 

Logo, pensar em preservação ou na união de uma sociedade vivendo de forma relacional, 

territorial e/ou espiritual com a natureza é um processo de desconstrução de ideias. Desconstruir 

é aquilo que nos direciona, enquanto pesquisadores e sujeitos formadores de nossas próprias 

opiniões. Com o intuito de iniciar esse processo de desconstrução de ideias nasceu o tema dessa 

pesquisa, localizado geograficamente no quilombo Cafundá Astrogilda, em Vargem grande, na 

zona Oeste do Rio de Janeiro. Essa área geográfica, por si mesma, dialoga com os conceitos de 

preservação que as áreas naturais protegidas de sociedades capitalistas têm como base. Além 

disso, essa pesquisa busca evidenciar as lutas pela permanência no território que os sujeitos 

moradores desse quilombo têm enfrentado, desde a sua criação até os dias atuais. 

METODOLOGIAA metodologia que será utilizada nessa pesquisa pauta-se na dialética. É 

impossível construir uma pesquisa com os sujeitos sem ouvir as memórias passadas através das 

histórias orais. Logo, os sujeitos da pesquisa, os pequenos agricultores moradores do quilombo 

Cafundá Astrogilda, no Maciço da Pedra Branca, que interagem em resistência ao objeto 

pesquisado, a especulação imobiliária da região, a política de demarcação das áreas 

desenvolvida pelo Estado e o ambientalismo conservador. Por isso, o trabalho de campo é uma 

ferramenta essencial para dialogar com esses sujeitos, a fim de fundamentar a pesquisa através 

de experiências obtidas pela vivência, além, é claro, dos dados que serão obtidos através das 

entrevistas e análises teóricas. 1.1 QUESTIONÁRIO – Flexível temático 1. Abordar a questão 

da tradição do quilombo Cafundá Astrogilda. Conhecer a história do lugar e compreender o 

posicionamento matriarcal da sociedade, assim como a escolha do nome. 2. Enfatizar a 

produção agrícola e as relações entre o Quilombo e a AgroVargem (coletivo de agricultores 

urbanos de Vargem Grande). 3. Dialogar sobre as demandas de um quilombo urbano e as lutas 

territoriais frente às lógicas preservacionistas ao qual está inserido, o Parque Estadual da Pedra 

Branca. 4. Compreender a identidade político-territorial dos moradores e as lutas por 

permanência no território. RESULTADOS E DISCUSSÃO Posto isto, é importante relatar 

brevemente a história do quilombo Cafundá Astrogilda, através de alguns relatos dos 
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moradores, que obtive acesso em muitas referências bibliográficas, em destaque Cáceres (2017) 

– que procura relatar uma análise histórica fiel baseada na memória oral dos moradores. Além 

disso, documentos como o Plano de Manejo do Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB) 

também foram necessários para a formulação dessa pesquisa. O Maciço da Pedra Branca, com 

seus 12.500 hectares de extensão sempre configurou uma vasta zona de terra e extensão carioca. 

Anteriormente denominado como Planície de Jacarepaguá, compreendia as áreas entre os 

maciços da Tijuca e da Pedra Branca, além das lagoas da Tijuca, Camorim e Marapendi. Era 

também, cercado por vales na Restinga de Itapeba (Lage), pelos Campos de Sernambetiba e 

pela Restinga de Jacarepaguá. Toda essa área que aqui descrevo, foi aprofundada pelo autor 

Magalhães Corrêa (1930), em “O Sertão Carioca”. Esse denominado “Sertão Carioca” era 

desconhecido pela maioria dos moradores das áreas urbano-industriais centrais do Rio de 

Janeiro, nas primeiras décadas do século XX. Os povos quilombolas que viviam nesse maciço 

buscavam se relacionar com a terra de forma sagrada. Os diferentes usos do território baseavam-

se na agricultura como forma de subsistência, na caça e nas carvoarias. Em 1974, o governador 

Chagas Freitas influenciou as condições sociais atuais dos moradores, com a propiciação de 

caminhos que resultaram na criação do Parque Estadual da Pedra Branca. Fato este que gerou 

profundas mudanças na vida dos moradores, como a proibição da maioria dos usos existentes. 

Logo, segundo Haesbaert (2007), é possível dizer que um território se cria e se recria de acordo 

com a multiplicidade dos sujeitos e das ações que compõe esse espaço. Essa multiplicidade 

territorial põe em evidência distintas territorialidades, convivendo no mesmo espaço, com 

relações contraditórias ou não, porém, existe uma pluralidade de interesses sobre o território 

que permeiam todos os agentes dessa trama. As relações de poder capitalistas modernas, aliadas 

as lógicas hegemônicas das elites do entorno do Parque Estadual da Pedra Branca, ajudam a 

legitimar o mito da natureza que precisa ser preservada e intocada, para que haja uma 

“proteção” do que é considerado visivelmente belo. Para essa elite, uma população 

remanescente de quilombos vivendo lado a lado de suas mansões, dentro de uma área protegida, 

não é belo ou adequado. Já para o capital, a política de demarcação de áreas permite a 

especulação imobiliária da região e gera lucros. Porém, o que acontecerá com os agentes em 

cena? Quais as histórias perversas estão por trás da mão forte do capital e do Estado? Por fim, 

é importante ressaltar que história de um território é, acima de tudo, a história daqueles que 

usufruem e se apropriam dele. Logo, essa pesquisa busca evidenciar as lutas territoriais travadas 

pelos quilombolas de Cafundá Astrogilda, desde a apropriação das terras legitimadas em seus 
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documentos de posses e histórias orais, até os dias atuais, com os “tempos do parque” e as 

profundas modificações que a demarcação forçada das terras tem causado aos moradores, que 

lutam a todo tempo para legitimar o direito às terras e (re) existir nesse território. 

CONCLUSÕES INICIAIS É importante ressaltar que o tema dessa pesquisa nasceu através do 

desenvolvimento de um trabalho monográfico realizado na mesma área. A vida dos moradores 

quilombolas do Maciço da Pedra Branca chamou a minha atenção para a cultura, a existência e 

a identidade. Por isso, escolha deste tema está justificada no desejo de compreender mais 

profundamente os processos de especulação imobiliária e luta pelo território no local em que 

tenho relações intrínsecas, a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Portanto, buscarei debater a 

dicotomia rural-urbano, a relação entre “tradição” e “modernidade” e produção agrícola e 

outros usos do território, em embate com o movimento conservacionista da natureza. Além 

disso, tentarei compreender o processo de evolução urbana da Zona Oeste do Rio de Janeiro, 

mais especificamente o processo de ocupação das populações quilombolas moradoras da região 

do Maciço da Pedra Branca. Enfatizando, assim, as disputas territoriais dos pequenos 

agricultores urbanos em resistência à especulação imobiliária desta região. REFERÊNCIAS 
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Vargem Grande (RJ). Revista Tempo e Argumento Volume 09 - Número 22 - Ano 

2017.CORRÊA, Armando Magalhães. O Sertão Carioca / Armando Magalhães Corrêa; 

apresentação de Marcus Venicio Ribeiro; introdução de José Augusto Drummond. – 2ª ed. Rio 

de Janeiro: Contra Capa, 2017. DIEGUES, Antonio Carlos Santana. O mito moderno da 

natureza intocada / Antonio Carlos Santana Diegues. — 3.a ed. — São Paulo: Hucitec Núcleo 

de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras, USP, 2000. . 

MORIN, E. O método: o conhecimento do conhecimento. São Paulo: Europa-América (Bib. 

Universitária), 1986. PEREIRA, Carolina de Freitas. Articulações e negociações no processo 

de conformação do território da comunidade remanescente de quilombo da rasa. Niterói, 2013. 
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CONFLITOS TERRITORIAIS: Luta e resistência da comunidade quilombola de São 

Vicente no norte do Tocantins 

Elias Costa Mota1 
Karinne Cristhina Diniz Brito2 

Leonardo Azevedo Serra3 
 
Resumo  
A comunidade teve reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares em 09 de dezembro de 2010 e em 27 de 
dezembro de 2010 recebeu a certidão de autodefinição, o que significa o reconhecimento do Estado Brasileiro que 
a comunidade é de fato tem origem de descendentes quilombolas, sendo assim, possui direitos. Após a legitimação 
do reconhecimento quilombola, ainda sim houveram conflitos por parte de um fazendeiro que alegar ter terras na 
área. Em suma o trabalho propõe sob a perspectiva da comunidade quilombola de São Vicente narrar os conflitos 
existentes no território, mostrando suas marcas identitárias e culturais, os dados foram obtidos através de uma aula 
de campo.  
Palavras-chaves: Quilombo; Território; São Vicente; Luta.  
 

 

1. INTRODUÇÃO  

 
 O presente artigo tem como objetivo expor o que foi analisado em campo, na 

Comunidade Quilombola São Vicente, localizada na região do Bico do Papagaio, no município 

de Araguatins ao Norte do estado do Tocantins, cercada pelos rios Tocantins e Araguaia. Na 

ilha existem 200 habitantes, sendo, 40 famílias que sobrevivem da pesca, da agricultura 

familiar, do artesanato, de doações e do sistema de trocas entre eles, a obtenção dos dados fora 

possível por meio de reuniões em campo com uma das lideranças da comunidade quilombola a 

Sr.ª Fátima Barros, além de revisões bibliográficas. 

 A ilha por estar em um ponto estratégico às margens de dois afluentes e por apresentar 

solos que facilmente podem ser corrigidos, tem sido alvo de interesses agrários. A Comunidade 

busca em seus elementos identitários, memorias e passado histórico a relação existente com o 

seu espaço de cunho físico, estabelecendo relações sociais dentro e fora da Comunidade  

 Em 2010, o Quilombo passou pelo processo de reconhecimento, lutando pelos direitos 

de permanecer em seu território, após um conflito gerado por parte de um senhor que se diz 

fazendeiro que alega ter terras dentro da ilha.  

 
 1 Acadêmico em Geografia pela Universidade Federal do Maranhão 
 2 Acadêmica em Geografia pela Universidade Federal do Maranhão – karinne_brito@hotmail.com 

3 Acadêmico em Geografia pela Universidade Federal do Maranhão – leonardo.seraa2@gmail.com 
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 Foi analisado que os conceitos identitários, de etnicidade, de pertencimento territorial, 

apropriação cultural e as memórias de suas ancestralidades são extremamente importantes na 

luta dos direitos territoriais.  

 A Comunidade Quilombola Ilha São Vicente tem fundamento na Constituição Federal 

Brasileira de 1988, especificadamente no Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT) que diz em seu texto: “Aos remanescentes das comunidades dos 

quilombos que estejam ocupando as suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, 

devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos.”  

 Ressaltam-se ainda os artigos 215 e 216 da Constituição que garantem os direitos 

culturais onde o “Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro 

brasileiras, e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional”.  

 Vale lembrar que Comunidades Quilombolas, segundo (SCHMITT; TURATTI; 

CARVALHO, 2002, p.3):  

Existem processos variados e diversificados dessa definição que incluem fugas 
com ocupação de terras livres e geralmente isoladas, mas também heranças, 
doações, recebimento de terras como pagamento de serviços prestados ao 
Estado, a simples permanência nas terras que ocupavam e cultivavam no 
interior das grandes propriedades, bem como a compra de terras, tanto durante 
a vigência do sistema escravocrata quanto após a sua extinção.  

  

 Em suma, existem várias definições que variam de acordo com a historicidade e origem, 

na aplicação da definição de quilombo. Onde terras que são ocupadas pelas comunidades 

quilombolas remanescentes são chamados de terras de preto, terras de santo ou santíssimo 

(ALMEIDA, 2009; MOURA, 2007).  

2. METODOLOGIA  

 A pesquisa para a obtenção dos resultados, buscamos o método materialismo histórico 

e dialético, pois com podemos verificar as diferenças dos modos de produção capitalista de 

conflitos de terras com fazendeiros, e todos os aspectos históricos da comunidade e sua cultura.  

 Também foi necessário o método descritivo, com uma roda de conversa na comunidade 

para nos contar suas histórias de lutas.  

 Para complementar a pesquisa foi utilizada o uso das ferramentas do software 

ARCVIEW GIS 10.4, para a criação do mapa temático da localização do município de 
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Araguatins e o estado de Tocantins e o Google Earth Pro para a utilização da imagem de satélite 

de localização da Ilha de São Vicente.  

3. LOCALIZAÇAO DA ILHA DE SÃO VICENTE  

 A Ilha de São Vicente está sob as coordenadas S 5° 33’ 52”, W 48° 8’ 45”. Localizada 

no município de Araguatins na microrregião do Bico do Papagaio ao extremo norte do 

Tocantins, na margem direita do rio Araguaia, conforme a figura 1 e 2.  

 Distante a 625 km da capital do Tocantins Palmas, o acesso é feito apenas por barco 

pelo portinho de Araguaína, abrange uma área de 2.502,0437 (dois mil quinhentos e dois 

hectares, quatro ares e trinta e sete centiares).  

 A comunidade está sob dois biomas brasileiros, a zona de transição entre o cerrado e 

amazônico, a espécies de flora mãos comuns são as sapucaias e as palmeiras de babaçu. 

 
Mapa 1:Delimitação municipal de Araguatins, TO. 

Fonte: IBGE, 2017. 
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Mapa 2: Identificação da Ilha de São Vicente- TO. 
Fonte: Google Earth, 2018. 

 
 

4. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE SÃO 
VICENTE 
 

 A Comunidade Remanescente Quilombola de São Vicente se auto reconhece como 
remanescentes de quilombo e são descendentes de Henrique Julião Barros e Maria Batista 
Barros, ambos ex-escravos que residem desde 1888 na região do Bico do Papagaio e desde 
1665 na região do Araguatins. Conforme Lopes (2017): 
 

O livro de Leônidas G. Duarte12, intitulado “De São Vicente a Araguatins”, datado 
de 1970, que conta a história da cidade de Araguatins, através de vários fatos 
históricos, políticos e sociais. O autor fez uso de vários documentos e o transcreveu 
no livro, o que levou vários anos reunindo e organizando tais documentos. No 
centenário da cidade em 1968 o divulgou e em 1970 publicou-o. Há um registro neste 
livro chamado “Uma dívida resgatada com seres humanos” onde informa que o 
fundador da cidade, Vicente Bernardino Gomes em 1869, enviou um emissário para 
receber uma dívida que possuía no município de Carolina-Maranhão, e como 
pagamento recebeu oito escravos sendo dois casais com os seus filhos, entre eles: 
Henrique Julião Barros, apelidado de Henrique Cacete. 
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 Segundo a Sr.ª Fátima as duas famílias mencionadas são a família Barros e a família 

Noronha. Em que, logo depois da abolição da escravatura em 1888, Bernardino doou as terras 

para eles morarem, a família Noronha ocupou a região a margem esquerda do rio Araguaia, no 

Pará e a família Barros a região da ilha no Tocantins. Conforme Fatima, Henrique Julião Barros 

se casou com Maria Batista Barros e tiveram sete filhos, todos nascidos e criados na ilha. 

 Esse contexto histórico foi narrado pela Sr.ª Fatima Barros, em sua fala identificamos a 

resistência de perpetuação e o zelo da memória da história do quilombo de São Vicente para as 

futuras gerações, pudemos perceber o enraizamento cultural, a luta e força em seu discurso. 

Como afirma Ecléa Bosi (2007); 

A linguagem é o instrumento socializador da memória, pois reduz, unifica e aproxima 
no mesmo espaço histórico e cultural vivências tão diversas como o sonho, as 
lembranças e as experiências recentes. 
 

 Atualmente, as famílias vivem sem infraestrutura básica, sem água encanada ou 

assistência médica, porém, recentemente a comunidade conquistou a eletricidade, que por sua 

vez, custa caro. 

 Alguns moradores mantem casa na ilha e também residem no município mais próximo, 

em Araguatins, por conta da falta de infraestrutura. As crianças estudam na sede do município 

em que seu meio de transporte é por lancha até o portinho de Araguatins que demora cerca de 

10 minutos. 

  Segundo a Sr.ª Fátima Barros, atualmente existem 20 jovens na universidade, e ela 

chama atenção a esse feito quando diz “que no futuro quem irão lutar pelos territórios serão 

eles e que precisam de conhecimento para defender os interesses do seu povo”, logo, se nota a 

importância que é dada para a educação. 

 As formas de produção de subsistência são oriundas das atividades agrícolas e de 

criações de animais de pequeno porte. As plantações mais cultivadas são o milho, mandioca, 

batata, feijão, pimenta, entre outras. Eles também fazem a extração do coco babaçu para a 

produção de óleo e carvão vegetal e utilizam as folhas de coqueiro para cobrirem os telhados 

das casas. 

 A ilha vai se dar em um ambiente insular, com solos acidos e de pouca fertilidade 

natural, como pudemos perceber com a presença maciça de insetos e palmáceas. Solos 

predominantemente arenosos com sedimentos finos (areia e silte). 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

1542 
 

A respeito da tipologia do solo, vão se destacar os neossolos quartzarênicos e os 

latossolos amarelos. Os índices de maiores fertilidades dos solos se resumem nas áreas das 

bordas costeiras fluviais, onde há maior prevalência de argila e maior aporte aprofundado da 

matéria orgânica, conforme figura 1. 

 
Figura 1: Ilha Fluvial São Vicente 

Fonte: Thiago F. Sousa , 2018 

Quanto as potencialidades para a agricultura local, os solos da localidade vão ter maior 

propensão à fruticultura e ao cultivo de leguminosos e não vai ser recomendado atividades como 

a pecuária. 

4.1 A disputa territorial na Ilha de São Vicente 

 A família Barros e Noronha habitam a ilha a mais de um século, com o total de cinco 

gerações, incluindo-os existem outros moradores não-quilombolas que se casaram com um 

quilombola e que buscam em São Vicente um lugar para viver.  Em 26 de outubro de 2010, as 

famílias que viviam na ilha foram despejadas por uma liminar judicial em instância local, que 

atendeu uma pessoa que reivindica a titularidade da terra. 
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 O juiz substituto atendeu a uma demanda judicial de tutoridade de terra emitida por 

Edelves dos Passos de Carvalho Fernandes, onde despejaram toda a família Barros de forma 

violenta, além do desrespeito das memórias simbólicas e culturais, já que possuíam vários anos 

nesse território, tiveram suas casas derrubadas e queimadas, plantações destruídas e animais 

relocados. 

 Todas as famílias despejadas foram levadas para casa de Pedro Barros que é irmão de 

seu Salvador, considerado patriarca da comunidade, situada na mesma ilha, que aguardaram o 

retorno de suas terras, seu Salvador fez um boletim de ocorrência contando o despejo da família. 

 Durante o ato os bens materiais do seu Salvador e familiares foram retirados e 

transportados de maneira inadequada, o que acarretou em grandes perdas de seus pertences. 

Dona Maria da Luz (esposa do seu Salvador), nos relatou: 

... Saímos no dia 26 de outubro [2010] quando foi dia 27 de outubro, eles destruíram, 
eu vim aqui de tarde por umas quatro horas pra dá comida pros porcos e pra ver se 
conseguia pegar o resto das galinha, o que podia fazer pra levar, né, e não deu pra 
pegar nada, daí fui embora... quando cheguei lá em baixo fiquei olhando pra cá e vi o 
fumaçeiro... acabou foi com tudo, com a roça de mandioca e carregaram os nossos 
porco do chiqueiro (DOMINGUES-LOPES, 2014, p. 50). 
 

 Logo, redigiu um documento, em assembleia, onde se identificam que são 

remanescentes quilombolas, e entraram com um Processo de Reconhecimento Quilombola na 

Fundação Cultural Palmares.  

 Em 2010, comunidade criou a Associação das Comunidades Remanescentes de 

Quilombolas da Ilha São Vicente (ACREQUISVI) e no mesmo ano a Fundação Palmares emitiu 

a Certidão de Autodefinição, a portaria foi publicada no Diário Oficial da União, o que significa 

o reconhecimento do Estado Brasileiro que a comunidade é de fato oriundos de descendentes 

quilombolas. 

 Também procuraram documentos antigos que provam a existência por anos no 

território, e procurou saber dos habitantes mais antigos as histórias dos seus antepassados e as 

histórias do deu território, e que hoje, depois de tanta resistência, conquistas e lutas, habitam na 

ilha de São Vicente sempre prontos pra defender o lugar no qual se identificam.  

 Para Pollack (1989), a memória sendo ela coletiva ou individual é vista como um 

processo de construção social, sendo elementos fundamentais nessa construção os 

“acontecimentos, personagens e lugares,” e nesse contexto o lugar assume um papel 
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importantíssimo para os quilombolas no que diz respeito a construção de uma identidade 

cultural. Para Pollack (1989), o silencio assume outro papel:  

O silêncio sobre o passado, longe de conduzir ao esquecimento, é a resistência que 

uma sociedade civil impotente opõe ao excesso de discursos oficiais. Ao mesmo 

tempo, ela transmite cuidadosamente as lembranças dissidentes nas redes familiares e 

de amizades, esperando a hora da verdade e da redistribuição das cartas políticas e 

ideológicas (1989, p.3). 

 

As memórias individuais neste contexto surgem como um instrumento primordial na 

construção da memória coletiva, alimentam a memória do grupo que fazem parte, um canal 

primordial no resgate da memória histórica e preservação da identidade. 

 Recentemente a justiça concedeu a posse de terra para a comunidade quilombola de São 

Vicente, a decisão foi tomada pela Juíza  Roseli Ribeiro, titular da 1ª Vara Federal de Araguaína, 

após o laudo antropológico provar o parentesco de Salvador Batista Barros com o quilombola 

Julião  Barros e Serafina Benedita Batista. 

  O laudo foi elaborado antropóloga da Universidade Federal do Tocantins, Rita de 

Cássia Lopes Rodrigues, segundo a Justiça Federal Seção Judiciária do Tocantins (2019): 

Ao analisar os fatos, a magistrada considerou relatório antropológico elaborado pela 
antropóloga da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Rita de Cássia Domingues 
Lopes, e uma equipe multidisciplinar do INCRA, que aponta a doação da área em 
questão a ex-escravos após a abolição da escravatura em 1888. A antropóloga relata 
que, durante o trabalho de campo, foi constatado que Salvador Batista Barros e seus 
irmãos, bisnetos dos ex-escravos agraciados com a porção de terra, nasceram e foram 
criados na “Ilha de São Vicente. Ao julgar a demanda, a juíza federal Roseli Ribeiro, 
titular da 1a Vara Federal de Araguaína (TO), garantiu a permanência da comunidade 
na terra, com base na norma do art. 68 do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias), por entender que a área disputada é ocupada por descendentes de ex-
escravos, a quem a ilha fora doada após a abolição da escravatura (JUSTIÇA 
FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DO TOCANTINS,2019). 

 

 Alegando se proprietária de grande parte da Ilha de São Vicente, a ré do processo, 

afirma que as terras teriam sido compradas no ano de 1985 por seu falecido marido. 

 Ela afirmava que, em 1997, seu esposo permitiu que Salvador Batista Barros, um 
senhor que, segundo ela, passava por dificuldades financeiras, "plantasse uma roça 
em pequena parte da propriedade". Com o passar dos anos, Salvador Batista Barros 
teria levado sua família e outros parentes para o local (SJTO/ TRF,2019). 

 

 Segundo a magistrada, com todos os documentos anexados ao laudo antropológico, 

ficou “fartamente comprovado que os ancestrais de Salvador Batista Barros, de seus irmãos e 
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de seus descendentes são os ex-escravos Julião Barros e Serafina Benedita Batista, precursores 

do quilombo da ‘Ilha de São Vicente”. 

 

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Neste trabalho foi possível descrever a construção histórica e os conflitos da 

comunidade quilombola da ilha de São Vicente em especial a família Barros que possui um 

laço histórico com a ilha, tal família habita esse território desde a época escravocrata, herdada 

por um grande latifundiário da época, porem desde então essa comunidade vem sofrendo 

ameaças jurídicas para que saiam de seus respectivos lugares. 

  Mas a resistência dessas famílias ocorre com grande força pois a ilha possui valores 

éticos e culturais a estes. A quilombola Fatima é uma das principias representantes dessa 

resistência, formada em Pedagogia, passou quatro anos em Brasília, a procura de saberes 

judiciais que pudessem fortalecer mais ainda seus direitos como povos tradicionais. Ainda nos 

dias de hoje existe resistência para que ninguém tome seu território, direito esse juridicamente 

herdado. 

 O principal objetivo deste artigo foi relatar a resistência da comunidade de São Vicente, 

mostrando suas marcas identitárias e culturais, e também narrar que a resistência está apenas 

começando já que as novas gerações estão se apropriando ainda mais dos saberes judicialmente 

corretos, justiça essa que está dividida entre as vontades dos grandes latifundiários e a justiça 

dos direitos legais das comunidades tradicionais, um exemplo dessa nova geração é Elizana 

filha de Seu Miguel que também é um grande representante quilombo da ilha, acadêmica em 

Ciência da Computação e participante ativa dos debates de sua comunidade, junto a Fatima 

Barros. 

 Como disse Cardoso de Oliveira (1976), a identidade é um processo de contato e 

contraste entre grupos, onde cada um apresenta sua particularidade, seus próprios elementos de 

identidade que os diferencia dos demais e por esta razão se reconhece as diferenças. 

  A comunidade de São Vicente se diferencia de outros grupos buscando em suas 

memórias, em seus laços identitários, em sua ancestralidade e história elementos específicos 

que gera um contraponto de diferenciação e que se unem no mesmo contexto de luta pelo 

território. Nesse sentido, a identidade é também uma questão de poder e de política (CARDOSO 

DE OLIVEIRA, 1976). 
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A QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL EM DEBATE 

Povos e comunidades tradicionais nas lutas por territórios 
 

Pedro Catanzaro da Rocha Leão1 
 
Introdução 
 

O presente artigo considera a atualidade da questão agrária no Brasil, tendo em vista o 

cenário de acirramento dos conflitos e aumento da violência, bem como a emergência de uma 

nova gramática das lutas sociais no campo2, com a categoria dos povos e comunidades 

tradicionais nas lutas por terra/ território. As novas práticas e escalas do capital e do Estado 

estruturadas no modelo de desenvolvimento em curso contribuem para um quadro de 

intensificação dos conflitos agrários nos últimos anos. 

A análise dos dados de conflitos no campo da Comissão Pastoral da Terra (CPT) nos 

permite afirmar que está em curso uma reconfiguração da questão agrária, haja vista a inversão 

das principais categorias sociais envolvidas em conflitos. Como expressão do avanço das 

fronteiras do agro e outros negócios, os povos e comunidades tradicionais têm sido vistos como 

obstáculos ao desenvolvimento e alvos dos conflitos no campo. Em defesa de seus territórios, 

essa pluralidade de sujeitos coletivos diversificados em suas origens, culturas, etnias e formas 

de ser e estar no mundo, tem agenciado estratégias de resistência vinculadas a afirmação de 

territorialidades e a noção de identidade territorial.  

Considera-se que na trajetória espacial do capitalismo as disputas de territorialidades 

são traços do movimento de busca por novas formas/novos espaços de acumulação de riqueza 

e reprodução do capital. No caso brasileiro, o processo de penetração do capitalismo nocampo 

se realiza com a expropriação de povos e comunidades de suas terras desencadeando em 

conflitos e violência.  

Nesse sentido, à luz das ideias de progresso, modernização e desenvolvimento, a 

expansão territorial do capitalismo atualiza-se com a inserção de grupos empresariais e 

latifundiários ligados ao agronegócio, à mineração, ao hidronegócio, às grandes empreiteiras e 

 
1Graduando em Geografia pela Universidade Federal Fluminense e Bolsista CNPq no Laboratório de Estudos de 
Movimentos Sociais e Territorialidades (LEMTO-UFF). E-mail: pedroleao0498@gmail.com.  
2A expressão “nova gramática de lutas sociais no campo” foi cunhada por Valter Cruz (2013) em: CRUZ, V. C. 
Das Lutas por Redistribuição de Terra às Lutas pelo Reconhecimento de Territórios: uma nova gramática das lutas 
sociais? In: Henri Acselrad. (Org.). Cartografia social, terra e território. 1ed.Rio de Janeiro: IPPUR/UFRJ, 2013, 
v. 1, p. 119-176. 
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grandes projetos de infraestrutura (portos, rodovias, hidrelétricas) e novos setores, como os de 

energia solar e eólica. Sob a perspectiva dos grupos/classes sociais em situação de 

subalternização, as frentes de expansão são consideradas frentes de invasão. 

Em decorrência das tensões territoriais, emergem identidades sócio-políticas que 

constituem um mosaico de formas espaciais e temporais de organização político-territorial e 

modos de vida, representados por uma diversidade de grupos/classes sociais que se espraiam 

pelo território nacional. Essas identidades coletivas possibilitam um horizonte de possibilidade 

estratégica nas lutas por terra/ território. São camponeses, sem terras, assentados, pequenos 

proprietários, trabalhadores rurais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, catadoras de mangaba, 

catadoras de coco babaçu, faxinalenses, benzedeiras, vazanteiros, seringueiros, camponeses de 

fundo e fecho de pasto e mais uma vasta gama de identidades coletivas que agregam 

grupos/classes sociais que fazem uso direto de terras que não estão sob o controle das 

oligarquias latifundiárias ou de grupos empresariais ligados ao desenvolvimento do capitalismo 

no campo. 

Assim, a histórica luta travada por uma multiplicidade de grupos/classes sociais em 

situação de subalternização por terra e território deixa fortes marcas na geografia da sociedade 

brasileira. Há oposição ao latifúndio e controle territorial das oligarquias e grupos empresariais 

que mercantilizam a terra que se materializa nos aproximados 110 milhões de hectares de 

terras/territórios indígenas; nos cerca de 100 milhões de hectares de unidades territoriais de 

conservação, as quais metade estão sob o controle e uso direto de populações tradicionais, os 

88 milhões de hectares de terra sob a forma de assentamentos da reforma agrária; 40 milhões 

de hectares de territórios quilombolas enquanto propriedades legalmente reconhecidas. Ainda, 

têm-se a área dos pequenos estabelecimentos rurais com menos de 100 hectares que ocupam 71 

milhões e 700 mil hectares de terra.3 

Em contrapartida, o avanço das fronteiras do capital em suas frentes de 

expansão/invasão sinaliza o movimento dos grupos hegemônicos de investimento em processos 

de territorialização. Há, dessa forma, uma tensão conflitiva que vai contra os grupos/classes que 

resistem em seus territórios tradicionalmente ocupados ou são compostos por trabalhadores/as 

sem-terra que lutam por um pedaço de terra e dignidade para a vida. 

 
3Os dados aqui expostos são fruto de uma pesquisa coletiva realizada no Laboratório de Estudos de Movimentos 
Sociais e Territorialidades e publicada no Informe 2018 IPDRS: Acesso a latierra y território em Sudamérica. Ver: 
https://ipdrs.org/images/impresos/archivos/Informe-2018-IPDRS.pdf 
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Na lógica colonial que acompanha o desenvolvimento do capitalismo no campo e sua 

expansão/invasão territorial, os povos e comunidades tradicionais e os movimentos sociais de 

comunidades rurais que lutam por terra e território são encarados como obstáculos ao 

desenvolvimento e questões a serem resolvidas (Pereira, 2017). Através da imposição de uma 

racionalidade empresarial, entram em conflito não só corpos e territorialidades, mas modos de 

ser e estar no mundo, epistemologias e ontologias vinculadas à uma variedade étnica e 

diversidade sociocultural intrínsecas às populações do campo brasileiro. Assim, o debate sobre 

as lutas por terra/território, bem como a categoria dos povos e comunidades tradicionais nesse 

contexto, é central no entendimento da questão agrária brasileira.  

Portanto, o objetivo deste artigo é empreender um debate acerca da atualidade da 

questão agrária no Brasil analisando os dados de conflitos e violência no campo da Comissão 

Pastoral da Terra, bem como discutir as estratégias de resistência dos povos e comunidades 

tradicionais nas lutas por território inseridos no processo de reconfiguração da questão agrária 

brasileira e no contexto de emergência de uma nova gramática de lutas sociais no campo na 

América Latina. Nesse sentido, serão apresentados uma série de dados que comprovam o 

cenário de acirramento de conflitos e aumento na violência no campo, sobretudo contra os 

chamados povos e comunidades tradicionais. Em seguida, através de pesquisa documental e 

levantamento bibliográfico, discute-se a forma como esses grupos/classes sociais têm resistido 

em defesa de seus territórios. 

 

A atualidade da questão agrária no Brasil: de conflitos e violência no campo 
 

No ano de 2018, a CPT4registrou aproximadamente um milhão de pessoas envolvidas 

em conflitos no campo brasileiro. Um aumento significativo de 35,6% em relação a 2017 que 

contabilizou 708.520 pessoas envolvidas em conflitos. Os altos números revelam a centralidade 

da questão agrária no país e nos permite empreender uma análise das relações sociais e de poder 

no campo a partir da perspectiva do conflito.  

Tabela 1: Pessoas Envolvidas em Conflitos por Região – Brasil 2017-2018 
Região/Ano 2017 2018 2017-2018 % 
Centro-Oeste 75.529 54.652 - 27,6% 

Nordeste 267.206 302.503 + 13,2% 
Norte 224.494 493.183 + 119,7% 

 
4Para saber mais, ver o Caderno de Conflitos no Campo no Brasil 2018, disponível em: 
https://www.cptnacional.org.br/  
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Sudeste 89.052 81.396 - 8,6% 
Sul 55.239 28.924 - 44,8% 

Brasil 708.520 960.630 + 35,6% 
Fonte: CEDOC Dom Tomás Balduíno – CPT.  Elaboração LEMTO-UFF, 2019. 

 

O aumento do número de pessoas envolvidas em conflitos, contudo, não foi homogêneo 

no território nacional. Houve, inclusive, diminuição em três das macrorregiões brasileiras, a 

saber: na região Sul, onde o número caiu 44,8%; na região Centro-Oeste, em 27,6%; e na região 

Sudeste em 8,6%. Sendo assim, foi o aumento exponencial do número de pessoas envolvidas 

em conflitos na região Norte, de 119,7%, em 2018 em relação a 2017, o maior responsável pelo 

aumento geral do número de pessoas envolvidas em conflitos no país, haja vista que o aumento 

na região Nordeste, de 13,2%, foi relativamente baixo em relação à região Norte. Assim, a 

região Norte passou a predominar entre todas as regiões brasileiras quanto ao número de 

pessoas envolvidas em conflitos, com uma proporção maior que todas as regiões somadas. Ou 

seja, 51,3% de todas as pessoas envolvidas em conflitos no Brasil. Isso nos dá forte indícios do 

avanço/invasão da Amazônia na atualidade. 

Um panorama geral do quadro de acirramento dos conflitos é visualizado quando 

analisamos os dados sobre ocorrências de conflitos por terra5. Como se vê no gráfico 1, nos 

últimos 3 anos as ocorrências aumentaram consideravelmente em relação aos anos anteriores. 

Se entre 2013 e 2015 a média de ocorrências de conflitos por terra foi de aproximadamente 775 

conflitos por ano, entre 2016 e 2018 a média sobe para 1064 ocorrências de conflitos por terra 

ao ano.  

 
Gráfico 1: Ocorrências de Conflitos por Terra - Brasil 2000-2018 

 
 

5Na tabela 1, os dados estavam vinculados ao total de conflitos agrários no país (conflitos por terra, por água, 
trabalhistas e outros) segundo dados da CPT, publicados no Caderno de Conflitos no Campo no Brasil 2018. Aqui, 
os dados fazem referência somente aos conflitos por terra, desconsiderando, portanto, os conflitos envolvendo 
água, os trabalhistas, e os outros. 
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Fonte: CEDOC Dom Tomás Balduíno. Elaboração: LEMTO-UFF, 2019. 
 

Atestamos, portanto, que na contramão daquilo que nos fazem crer ideólogos do 

agronegócio e do desenvolvimento, há claramente uma questão agrária a ser resolvida no Brasil, 

onde se materializa a violência contra os povos do campo, da floresta e das águas na incansável 

busca por novos territórios de apropriação da natureza para produção de commodities (agrícolas 

e minerais) e demais demandas do mercado nacional e internacional de busca por recursos.   

Em um país onde 45% das áreas rurais encontra-se nas mãos de 1% das propriedades6, 

o que indica a concentração fundiária e, consequentemente de poder; onde a Reforma Agrária 

não foi realizada de maneira a atender as demandas da sociedade, haja vista o grande número 

de famílias sem terra, que, compondo ou não movimentos sociais em luta pelo acesso à terra, 

contribuem para o inchaço das áreas urbanas e para a manutenção de um padrão de poder 

fundado no latifúndio; onde os conflitos agrários seguem ocorrendo, com um claro acirramento 

na atualidade, vide dados da CPT; onde povos e comunidades tradicionais são vistos como 

obstáculos ao modelo de desenvolvimento imposto pelas classes dominantes e as elites agrárias 

do país e, portanto, sofrem cada vez mais ataques e violência em processos de 

desterritorialização e despossessão; não há dúvida de que há uma questão agrária a ser debatida 

e resolvida em escala nacional.  

Assim, a questão agrária mostra não só sua persistência, como exige que se elabore um 

escopo teórico-político que dê conta da complexidade com que ela vem se redesenhando 

(PORTO-GONÇALVES; ALENTEJANO, 2011). Nesse sentido, empreendemos um debate 

acerca da nova gramática das lutas sociais no campo através da caracterização dos povos e 

comunidades tradicionais e suas estratégias de resistência nas lutas por terra e território no 

Brasil. Para isso, lançaremos uma discussão acerca da centralidade que exercem os conflitos e 

a violência no processo de formação territorial brasileira, bem como sua permanência no atual 

modelo de desenvolvimento em curso. Com isso, será possível identificar de que forma, junto 

a análise do Banco de Dados da CPT, está em curso uma intensificação da questão agrária, o 

que constata a centralidade das lutas por terra e território.  

Nesse sentido, entendemos o conflito como conceito fundamental, pois, segundo Porto-

Gonçalves e Cuin (2014), tal conceito aponta para uma dimensão imanente às relações sociais 

 
6Estudo divulgado em 2016 pela OXFAM. Ver mais em: https://oxfam.org.br/noticias/no-brasil-1-das-
propriedades-detem-metade-da-area-rural/  
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e de poder. Sobre um mesmo tema ou campo de ações há, sempre, ao menos duas visões/ 

práticas distintas entre os indivíduos/grupos/classes sociais inseridas. Nessa perspectiva, 

tomamos o conflito como conceito central na análise das dinâmicas sócio geográficas que se 

reproduzem no território brasileiro. Registra-se: os conflitos agrários são acompanhados de um 

intenso processo violento contra as populações do campo encampado pelos atores hegemônicos 

do sistema mundo moderno-colonial e, portanto, são a contradição em estado prático do atual 

modelo de desenvolvimento em curso. (Porto-Gonçalves; Cuin, 2014).  

No processo de configuração do espaço agrário nacional e da própria formação 

territorial do Brasil, os conflitos são marca de uma dinâmica de inserção de forças 

modernizadoras, alimentadas pela construção do ideário de nação e pelas noções de progresso 

e desenvolvimento. Sob a perspectiva da modernização e com a tutela do Estado, efetivou-se 

uma guerra colonial contra os povos originários do país que, hoje em dia, atualiza-se em práticas 

coloniais de subalternização de povos e comunidades em nome do desenvolvimento.  

Segundo Silva (2019), a invenção mítica do Estado-nação, a partir do século XIX, foi 

fruto de ideologias geográficas das classes dominantes capitalistas, apesar de o sentido de 

nacionalidade já existir em sociedades pré-capitalistas. O Estado foi o principal articulador do 

projeto de invenção da nação, no qual a unidade nacional está acima da diversidade social. 

Thièsse (2014) aponta que o sentido contemporâneo de nação é produto ideológico da 

modernidade imposta pela acumulação capitalista que se revelou instrumento eficaz de 

transformação socioespacial de um território de um país.  

No caso brasileiro, portanto, de acordo com Silva (2019), o Estado fez a opção mais 

pela modernização do território em detrimento do reconhecimento e da referência ao patrimônio 

cultural diverso dos povos que compõem o escopo da sociedade brasileira. Nesse sentido, a 

ideologia modernizadora de constituição do nacional - e que nos acompanha até os dias de hoje, 

sob o signo da modernização do território e das relações sociais - ocultou as contradições do 

processo de acumulação capitalista e reforçou a reprodução do nacionalismo através da ideia 

de progresso.  

A violência é o alicerce dessa dinâmica de produção de um Brasil que exclui os muitos 

brasis que o compõe. Isso porque o processo de penetração das forças modernizadoras e do 

paradigma do desenvolvimento capitalista no país sob a justificativa do progresso nacional se 

deu e se dá através de um intenso modo de violência contra os povos do campo, da floresta e 

das águas. 
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Todavia, a violência faz parte de nossa composição social desde antes do processo de 

expansão do capitalismo. Elemento fundante da constituição do sistema mundo moderno-

colonial, a violência, física e simbólica, marca o processo de conquista territorial imposto pelos 

estado-nações europeus a partir do período das grandes navegações, no final do século XV. O 

“descobrimento” do continente que hoje conhecemos como América foi, simultaneamente, o 

“encobrimento” dos povos originários desta parte do mundo, violentados, negligenciados, 

subalternizados, explorados, massacrados e desterritorializados na guerra colonial imposta a 

partir da Europa.  

Assim, afirmamos, baseados nas leituras de pensadores do giro decolonialcomo Aníbal 

Quijano (2005) e Walter Mignolo (2007), que o sistema mundo desde seu nascimento é 

moderno, pois funda-se na ideia de modernização, e colonial, pois funciona através das esferas 

do colonialismo e, atualmente, das dimensões da colonialidade. Ações truculentas de violência 

contra a vida de pessoas na luta pela terra se mantêm generalizadas contra qualquer grupo social 

que luta por justiça através da terra. A modernização conserva as características de violência 

que nos habita desde o período colonial. Assim, sustenta-se a tese de Aníbal Quijano quando 

nos diz que na América Latina o fim do colonialismo não significou o fim da 

colonialidade(QUIJANO, 2005). 

Essa colonialidade, contudo, usualmente escamoteia outra forma de colonialismo que 

nos auxilia a compreender a violência constitutiva da sociedade: o colonialismo interno 

(Casanova, 2006). No Brasil, esse colonialismo é marcado pelo controle territorial e, portanto, 

da terra em si. Assim, “a questão da terra, eixo em torno do qual gira a questão agrária, é, desde 

o início de nossa formação histórica colonial, também a chave de conquista do território onde 

o componente econômico estava subordinado a uma dimensão política” (Porto-Gonçalves; 

Alentejano, 2011: 112). 

De acordo com Porto-Gonçalves e Alentejano (2011), a questão agrária sempre foi uma 

questão de territorialização/ desterritorialização. Nesse sentido, a violência para a 

territorialização do capital é significativa de nossa formação territorial. Em contrapartida, há 

luta em defesa do território e pela apropriação da terra por parte dos povos do campo em suas 

variadas identidades coletivas que possibilitam afirmarmos que, se há uma geografia do 

latifúndio-monocultura-grilagem-devastação, há também uma geografia dos “de baixo” que 

lutam por afirmação de territorialidade e modos de vida.  
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Nesse sentido, tomamos o desafio de atualizar o debate sobre a questão agrária de forma 

a incorporar a diversidade de protagonistas da construção de justiça e democracia no campo e 

que são as principais vítimas da violência do Estado e do capital nos processos expropriatórios 

em curso. Cabe, contudo, analisar o contexto atual de desenvolvimento que se materializa na 

violência contra os povos do mundo agrário. 

Fator de aceleração dos processos de expropriação e espoliação no campo, o atual 

modelo de desenvolvimento em curso, inserido em contexto internacional de busca por terras 

agricultáveis e fontes de recursos naturais, atualiza o caráter moderno e colonial de nossa 

formação territorial e proporciona um cenário de acirramento de conflitos e de aumento da 

violência no campo. Este modelo é reproduzido pelos governos progressistas e alimentado no 

contexto de ruptura política com o impeachment de Dilma e, em 2019, com o primeiro ano do 

mandato do atual presidente da república e sua clara disposição a manutenção de um padrão de 

desenvolvimento baseado na exportação de commodities, na exploração mineral, eólica, enfim, 

das frentes de expansão do capitalismo no campo.  

Ressaltamos que o paradigma do desenvolvimento no Brasil é pensado a partir da 

mercantilização da natureza através de verdadeiras economias de enclave, com processos de 

desterritorialização de povos e comunidades do campo. Isso acontece a partir do processo de 

acumulação via espoliação, que viabiliza a operacionalização do modelo de desenvolvimento 

através do roubo, da fraude e da violência. Aqui, nos apoiaremos em Harvey (2004) para 

salientarmos que é intrínseco ao sistema capitalista de produção a busca por novos territórios e 

a existência de territórios com relações não capitalistas para se garantir a expansão do capital. 

Esse processo se dá de forma expropriatória e, com o aval do Estado brasileiro, conta com 

instrumentos de grilagens e fenômenos de expulsão, despejo e violência. 

Desse modo, o capitalismo precisa expropriar terras para o mercado e garantir a 

reprodução do capital. Através da acumulação via espoliação, a produção de riqueza se dá por 

mecanismos de exclusão, que se baseiam na corrupção, na expulsão de famílias, no assassinato 

de camponeses e indígenas etc. A acumulação de capital, neste caso, se dá através não da 

exploração do trabalho, mas pela espoliação dos povos, nos diversos tempos-espaços do Brasil. 

Assim, aumenta-se em larga escala a demanda pelas condições materiais necessárias à 

reprodução da vida (terra-água-subsolo/minérios-plantas-animais), os “recursos” naturais sob a 

perspectiva do capital. Os povos e comunidades tradicionais têm uma relação com a 

terra/território marcada pelo uso comum (comunitário e/ou coletivo) da terra, dos mangues, das 
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chapadas, das florestas e não pela propriedade privada. (Porto-Gonçalves, et al. 2018). O 

avanço/invasão sobre as terras tradicionalmente ocupadas por povos e comunidades 

tradicionais é uma maneira do capital se apropriar dos recursos que existem nessas localidades, 

através de processos de territorialização e a garantia da propriedade privada da terra. Assim, a 

estratégia é desterritorializar as comunidades tradicionais com vistas a viabilizar a 

territorialização do capital (Pereira, 2018). 

A legitimação social deste processo se dá através das agroestratégias, que se 

configuram como procedimento central no modelo de desenvolvimento e viabilizam o processo 

de acumulação por espoliação. Estas podem ser compreendidas como estratégias no sentido de 

produzir discursos heterogêneos, ações empreendedoras, controle midiático e em um conjunto 

de ações e medidas que influenciam políticas públicas removendo obstáculos jurídico-formais 

à expansão do agronegócio (Almeida, 2010). 

O ataque aos povos e comunidades tradicionais, principalmente indígenas e 

quilombolas, é impulsionado pelas agroestratégias, que visam alterações no campo normativo 

e a recodificação de territórios por meio de uma coalizão de interesses no campo legislativo. 

Nesse sentido, as agroestratégias são a operacionalização do modelo de (des) envolvimento em 

curso e permitem a consolidação de um contexto de conflitos territoriais evidentes, haja vista 

as 1124 ocorrências de conflito por terra no Brasil em 2018. Registra-se que mais de 4% do 

território brasileiro - 39 milhões de hectares - configura a extensão de terras em conflito no 

campo no país, segundo dados da CPT. A região Norte concentra 92% das áreas em conflito 

em 2018, ou 36.238 milhões de hectares.  

Tabela 2: Área em Conflito por macrorregião no Brasil (2018)  
(1.000 hectares) 

Região/Ano 2018 % 
Centro-Oeste 1.571 4,0% 

Nordeste 1.472 3,7% 
Norte 36.238 92,0% 

Sudeste 900 0,2% 
Sul 520 0,1% 

Brasil 39.425 100% 
Fonte: CEDOC Dom Tomás Balduíno/ Elaboração: LEMTO-UFF. 

 

A tabela 2 - Área em conflito por macrorregião no Brasil (2018) - indica que a região 

Norte, a qual faz parte a Amazônia brasileira, teve 92% da extensão de terras implicadas em 

conflito no total do país. Não há como deixar mais claro que as frentes de expansão do capital 
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são, na verdade, frentes de invasão de territórios. Registre-se que a região Centro-Oeste, com 

4% da extensão total de terras em disputa no Brasil, em 2018, contribui para colocar a Amazônia 

em destaque, haja vista que o estado de Mato Grosso pertence à Amazônia Legal. A região 

Nordeste, que teve 3,7% da extensão total das terras em disputa em 2018, também contribui 

para colocar a Amazônia em destaque, haja vista o número elevado de localidades em conflitos 

no Maranhão, estado que tem a maior parte da sua área também na Amazônia Legal.  

Dessa forma, fica clara a ocorrência de um problema fundiário generalizado no país, 

sendo que a região Norte, sobretudo na área da Amazônia Legal, tem contabilizado a maior 

quantidade de pessoas e a maior quantidade de área em conflito. Nesta região, a presença de 

povos tradicionais em suas mais variadas identidades coletivas representa a expansão das 

fronteiras do capital sobre os territórios dessas comunidades.  

Uma análise das categorias sociais envolvidas em conflitos agrários no Brasil nos mostra, 

com base nos dados da CPT, que é possível constatar que no período entre 2000 e 2007, 51% 

dos conflitos no campo envolviam sem terras, 31% envolviam os chamados Povos 

Tradicionais, e 13% envolviam assentados. Já no período posterior (2008 - 2015), mais de 50% 

dos conflitos envolveram Povos Tradicionais, 25% envolveram sem terras e 9 assentados. O 

quadro nos indica a emergência de novos/velhos sujeitos, os povos e comunidades tradicionais, 

que simboliza os processos de redefinição das lutas por terra e território e o cenário de 

reconfiguração da questão agrária no Brasil. 

 
Gráfico 2: Localidades em Conflito - Brasil 2000-20057 

 
Fonte: CEDOC Dom Tomás Balduíno. Elaboração: LEMTO-UFF, 2016. 

 
 

7Informa-se que uma mesma localidade pode registrar diversas ocorrências de conflito num mesmo ano. Por isso 
há a distinção entre ocorrências e localidades em que se registram os conflitos. A primeira nos indica o grau de 
intensidade dos conflitos e a segunda a amplitude geográfica das comunidades em conflito. 
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Tabela 3: Categorias Sociais Envolvidas em Conflitos por Terra no Brasil (2015-2017 
e 2018)  

Populações 
Tradicionais 

Sem 
Terra Assentados 

Pequenos 
Proprietários Outros 

Total 
geral 

Média 
Anual 

2015-17 509 289 63 29 2,7 934 
2018 801 178 71 27 3 1079 

Variação 
% + 57,4% 

- 
38,4% + 12,7% - 06,9% 

-
11,10% 

+ 
15,5% 

Fonte: CEDOC Dom Tomás Balduíno/ Elaboração: LEMTO-UFF. 
 

De acordo com a tabela 3 -  Categorias Sociais Implicadas em Conflitos por Terra no 

Brasil (2015-2017 e 2018) - podemos identificar a predominância das populações tradicionais 

no envolvimento em conflitos agrários, o que exemplifica o processo de reconfiguração da 

questão agrária brasileira. Considera-se que as Populações Tradicionais geralmente estão em 

posse real de uso das condições de reprodução material (e simbólica) da vida e, nesse sentido, 

a elevada proporção delas implicadas em conflitos indica que há um processo de expropriação 

causado pela expansão do capital/invasão de seus territórios onde há r-existência. R-existência, 

pois, luta-se não somente pela terra e o território, mas pela afirmação de modos de existências 

outros, não relacionados à perspectiva moderna de progresso e desenvolvimento social, onde a 

terra é vida e não mercadoria. 

 
Uma nova gramática de lutas sociais no campo: Os povos e comunidades tradicionais 
nas lutas por território 
 

O ataque aos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais e o acirramento 

dos conflitos agrários envolvendo essa categoria social caracteriza o processo de reconfiguração 

da questão agrária no país. A reação dos povos e comunidades tradicionais simboliza uma 

redefinição das lutas por terra e território no Brasil e insere-se em uma nova gramática das lutas 

sociais no campo na América Latina. 

Para realizarmos uma discussão conceitual em cima da categoria povos e comunidades 

tradicionais e apontarmos algumas estratégias de resistência em defesa de seus territórios, é 

fundamental contextualizarmos o cenário de emergência de diversas identidades coletivas 

objetivadas em movimentos sociais que, por conta de aspectos em comum, são incorporadas a 
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categoria em voga. É a partir da anunciação da nova gramática de lutas sociais no campo que 

evidenciaremos a categoria de povos e comunidades tradicionais.8 

Nesse sentido, segundo Almeida (2004), tem se assistido desde o final dos anos 1980, 

em escala latino-americana, um conjunto de mobilizações vinculadas a encontros e organização 

de movimentos sociais e associações de grupos sociais e identidades coletivas inseridas na 

categoria de povos e comunidades tradicionais. Essas mobilizações ultrapassam o sentido 

estreito de uma organização sindical clássica ao incorporar fatores étnicos, critérios ecológicos 

e auto definição coletiva (Almeida, 2005).  

De acordo com Porto-Gonçalves (2001), a construção dessas identidades coletivas surge 

de velhas condições sociais e étnicas - indígenas e quilombolas -; de uma relação com a natureza 

de extrativistas - ribeirinhos, seringueiros, pescadores, castanheiros, quebradeiras de coco -; ou 

os atingidos, assentados e a categoria dos sem terra. Dessa forma, a pluralidade de grupos 

sociais que ressignificam sua existência na prática política cotidiana de luta em defesa ou pelo 

acesso a territórios vêm implantando uma ressignificação política e cultural de sua experiência 

e forma de organização política. 

Os novos movimentos sociais vinculados à categoria de povos e comunidades 

tradicionais emergem mobilizando estratégias discursivas e identitárias que, no 

autorreconhecimento, se desprendem da definição generalizada de camponês - muito utilizada 

como identidade sociopolítica estruturante nas lutas dos povos do campo durante muitas 

décadas. São diversas denominações e auto definições, múltiplas identidades e diferentes 

formas de associação. Como ressalta Cruz (2013), isso não significa uma destituição do atributo 

político da categoria de mobilização camponês - haja vista a capacidade organizativa e o 

sucesso de organizações como a via campesina, por exemplo - mas é inegável a emergência de 

novas identidades coletivas objetivadas em movimentos sociais que exercem novas/outras 

 
8É fundamental pontuarmos que há muitas diferenças entre as formas de organização social, expressões culturais 
e modos de vida entre as identidades coletivas que compõem a categoria de povos e comunidades tradicionais. 
Contudo, para fins de análise, devido a uma série de aspectos em comum que serão expostos ao longo do texto, 
optamos pela utilização da categoria. A união dessa pluralidade de sujeitos, povos e comunidades em uma 
categoria social serve para avaliarmos como o cenário de acirramento de conflitos agrários fundamenta-se na 
violência contra populações que tradicionalmente ocupam suas terras. Em termos etnográficos, por exemplo, um 
povo indígena é muito diferente de um povo caiçara ou ribeirinho. Sem deixar de considerar que muitos povos 
indígenas e quilombolas defendem que sejam separados dessa categoria por conta dos avanços políticos que, cada 
qual, alcançaram com as identidades que engendram.  
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práticas de organização e mobilização em defesa de seus territórios frente às novas práticas e 

escalas do capital e do Estado estruturadas no modelo de desenvolvimento em curso.  

Esses movimentos apontam para uma politização da própria cultura e seus modos de 

vida tradicionais ao valorizarem a memória coletiva e oral, a ancestralidade e os saberes 

tradicionais na construção de identidades sociopolíticas. Tais reconfigurações identitárias 

apresentam um horizonte de possibilidades estratégico nas lutas por território e pela garantia de 

direitos sociais, assim como essa constituição de novos sujeitos políticos no campo, segundo 

Cruz (2012), aponta para uma redefinição das táticas e estratégias de luta pela terra/ território. 

Assim, a constituição dessas identidades sociopolíticas se dá através da afirmação de 

identidades culturais e políticas, pautadas na territorialidade de cada grupo social. Logo, são 

lutas por autonomia territorial e afirmação de identidades territoriais. Considera-se que, por 

serem diversos grupos sociais/ sujeitos coletivos, as identidades territoriais fundamentam-se em 

territorialidades específicas construídas a partir de formas intrínsecas de uso comum. 

As lutas por território são lutas por territorialidades, que é aspecto fundamental na 

reprodução dos saberes e modos de vida dessas populações. Isso porque, como nos indica Cruz 

(2013), o território é ao mesmo tempo abrigo e recurso. É fonte de recursos ou meio de produção 

e, concomitantemente, é elemento fundamental de identificação ou simbolização de grupos 

através de referentes espaciais. A contribuição de Little (2003) nos auxilia na compreensão, ao 

afirmar que os territórios dessas comunidades tradicionais se fundamentam em décadas (e até 

séculos) de ocupação efetiva e a longa duração dessas ocupações fornece um peso histórico as 

reivindicações territoriais. Nesse sentido, 

“A expressão dessas territorialidades, então, não reside na figura de leis ou títulos, 
mas se mantém viva nos bastidores da memória coletiva que incorpora dimensões 
simbólicas e identitárias na relação do grupo com sua área, o que dá profundidade e 
consistência temporal ao território” (Little, 2003: 14). 

 

Portanto, na luta contra os processos de modernização e expansão das fronteiras 

econômicas e demográficas sobre as terras desses grupos sociais articulam-se movimentos 

sociais que afirmam identidade, autonomia e territorialidades na defesa de territórios, atrelados 

a categoria de povos e comunidades tradicionais 

Segundo Little (2003), os violentos processos de desterritorialização (vide capítulo 1) 

tem como consequência a elaboração, por parte dos povos e comunidades tradicionais, de 

estratégias territoriais vinculadas a uma onda de (re)territorializações. Assim,  
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“O alvo central dessa onda consiste em forçar o Estado brasileiro a admitir a existência 
de distintas formas de expressão territorial – incluindo distintos regimes de 
propriedade – dentro do marco legal único do Estado, atendendo às necessidades 
desses grupos. As novas condutas territoriais por parte dos povos tradicionais criaram 
um espaço político próprio, na qual a luta por novas categorias territoriais virou um 
dos campos privilegiados de disputa. Uns dos principais resultados dessa onda tem 
sido a criação ou consolidação de categorias fundiárias do Estado. Devido à grande 
diversidade de formas territoriais desses povos, houve a necessidade de ajustar as 
categorias às realidades empíricas e históricas do campo, em vez enquadrá-las nas 
normas existentes da lei brasileira. ” (Little, 2003: 6) 

 

Desse modo, direitos territoriais mobilizam-se na afirmação de identidade e 

territorialidades específicas através do reconhecimento e demarcação de Terras Indígenas, de 

Quilombos; criação de reservas extrativistas; acordos de pesca, dentre outros marcos jurídicos. 

Segundo Cruz (2013), está em curso uma outra reforma agrária desde as mobilizações dos 

povos tradicionais, principalmente da Amazônia. 

Nesse sentido, podemos falar de uma ressignificação da reforma agrária na medida em 

que a questão territorial muda a qualidade do debate sobre ela ao introduzir novos componentes, 

tais como a cultura, etnia, identidades sociopolíticas, territorialidades e direitos territoriais. 

Assim, a luta dos povos e comunidades tradicionais por terra/ território é uma denúncia ao 

caráter homogeneizador e colonial do signo do progresso e o paradigma do desenvolvimento 

no Brasil ao afirmar que a questão agrária é complexa, multifacetada e envolve uma diversidade 

imensa de identidades coletivas que se articulam politicamente na contramão daquilo que é 

impulsionado pela expansão territorial do capitalismo no campo.  

Essa variedade de lutas em oposição ao latifúndio e ao desenvolvimento capitalista nos 

aponta a uma caracterização dessa nova gramática das lutas sociais no campo. Segundo Cruz 

(2013), o Brasil chega ao século XXI com movimentos sociais estruturados na demanda da terra 

via instrumentos de redistribuição atrelado a política de Reforma Agrária, bem como em 

demandas de demarcação de territórios por meio de políticas de reconhecimento. 

Nesse sentido,  
 

“Não se trata simplesmente de lutas fundiárias por redistribuição de terra, está em 
pauta também o reconhecimento de elementos étnicos, culturais e de afirmação 
identitária das comunidades tradicionais, apontando para necessidade de 
reconhecimento jurídico de seus territórios e territorialidades. ” (Cruz, 2012: 7) 

 

O debate teórico e político, desde as experiências dos povos em situação de 

subalternização em torno das ideias de redistribuição e reconhecimento servem como pano de 

fundo para compreensão dos processos atuais de luta por terra/ território no Brasil. Mais do que 
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lutas sociais alicerçadas na ideia de igualdade e redistribuição, atreladas a oposição a exploração 

e exclusão social, há uma nova gramática das lutas no campo que incorpora a ideia de 

valorização do direito à diferença e do reconhecimento do outro no direito ao território. A 

reconfiguração da questão agrária no Brasil é marcada pela predominância dos povos e 

tradicionais dentre as categorias sociais envolvidas em conflitos no campo, e suas estratégias 

de resistência em defesa dos territórios de vida apontam para o que viemos falando como uma 

nova gramática das lutas sociais no campo. 

A categoria social que denominamos de povos e comunidades tradicionais abarca uma 

imensa variedade de grupos/classes sociais que, diversos entre si, possuem territorialidades 

próprias e modos de vida que tem em comum o uso tradicional da terra que encara o território 

desses povos enquanto base física de sua reprodução material e simbólica. Essas identidades 

coletivas, portanto, realizam lutas pelo reconhecimento de direitos territoriais e em defesa de 

seus territórios de vida. Assim, para os povos e comunidades tradicionais, a territorialidade é 

acionada politicamente enquanto estratégia de mobilização de direitos.  

Nesse sentido, em um esforço de sistematização e caracterização das identidades 

coletivas em torno do termo povos e comunidades tradicionais, entendemos, baseados em Cruz 

(2012), que, apesar da enorme diversidade desses grupos, é possível identificarmos traços e 

características em comum entre eles, a saber: 

 

1. Relação com a natureza: Saberes associados ao manejo e à apropriação da natureza e 

ecossistemas, biodiversidade e recursos naturais; temporalidade ligada aos ritmos naturais, uso 

de recursos naturais por base familiar, comunitária ou coletiva 

2. Relação com território e territorialidade: Longa história de ocupação territorial; relação de 

ancestralidade; o espaço ocupado enquanto base material e referência de produção de sentidos. 

Constituição de diversas modalidades de apropriação da terra e recursos: apossamento coletivo, 

lotes familiares com uso comum de recursos, terras soltas, fundos de pasto, etc. Enfim terras 

tradicionalmente ocupadas 

3. Racionalidade econômico-produtiva: Produção econômica baseada na unidade familiar, 

doméstica ou comunal. Figuram importantes também as relações de parentesco e compadrio. 

Essas comunidades geralmente tem uma economia assentada na caça, pesca, extrativismo, 

agricultura, artesanatos; e usam tecnologias de baixo impacto ambiental. A divisão tecno-social 

do trabalho é reduzida: sobressai o modelo artesanal. O destino da produção na subsistência, 

nas festas coletivas, e eventualmente há a venda de excedente. 
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4. Inter-relações com grupos do entorno e Auto-identificação: É comum que esses 

povos/comunidades tenham relações de cooperação ou conflito com comunidades similares em 

suas regiões; essas relações auxiliam a produção das próprias identidades desses grupos. Assim 

sendo, há um caráter de diferença não só em termos de população do ideário nacional, mas 

também de diferenciação da maioria das populações das regiões que vivem. Essas classificações 

são apropriadas e ressignificadas regionalmente por esses grupos. 

 

Dessa forma, a categoria de povos e comunidades tradicionais é acionada como uma 

categoria de análise, mas também como categoria da prática política, vinculada a questão 

identitária na luta por direitos territoriais e sociais (Cruz, 2012). O próprio Estado brasileiro 

reconhece a categoria das comunidades tradicionais, tendo em vista, por exemplo, o decreto de 

2004 que criou a Comissão Nacional de Desenvolvimento das Comunidades Tradicionais.  

Por povos e comunidades tradicionais, segundo a sistematização de Cruz (2012), 

entendemos: os povos indígenas; quilombolas; populações agroextrativistas – seringueiros, 

castanheiros, quebradeiras de coco babaçu; grupos vinculados aos rios ou ao mar – 

ribeirinhos, pescadores artesanais, caiçaras, varjeiros, jangadeiros, marisqueiros; grupos 

associados ecossistemas específicos – pantaneiros, caatingueiros, vazanteiros, geraizeiros, 

chapadeiros; grupos associados à agricultura ou à pecuária – faxinais, sertanejos, caipiras, 

sitiantes-campeiros, fundos de pasto, vaqueiros. (CRUZ, 2012). Em nossa análise, soma-se a 

esta vasta gama de identidades a categoria dos posseiros, que recobre diversas modalidades 

campesinas que tem em comum o fato de não serem reconhecidas como proprietários privados 

da terra.9 

Os povos e comunidades tradicionais, dependendo da situação geográfica em que se 

encontram, consolidaram uma consciência ecológica incorporada a identidade coletiva e 

desenvolveram estratégias de luta e resistência que vislumbram novos horizontes de sentido 

para a vida e oferecem “outras fontes de inspiração para a vida em comum que dão mais 

substância à democracia, pois sinalizam para pluralismo jurídico e para a justiça territorial (que 

inclui a justiça ambiental) ”. (Porto-Gonçalves, et al 2019). 

Nesse sentido, os movimentos sociais vinculados aos povos e comunidades tradicionais 

estruturam-se sob os mais variados critérios organizativos, orquestrados à luz da matriz 

 
9Nos anos 1970, por exemplo, muitos grupos sociais que se identificavam como posseiros passaram a se auto 
reconhecer como seringueiros ao longo do tempo. O mesmo pode ser visto em relação a algumas comunidades 
quilombolas e outras identidades coletivas. 
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epistemológica e da racionalidade inerente a determinado grupo social. Em uma visão geral, as 

movimentações políticas mais recentes têm sido realizadas sob a ótica da retomada de terras e 

a difícil construção da autonomia, marcada por grupos sociais que mais resistiam às invasões, 

como os indígenas e quilombolas, do que tomavam iniciativa de retomar suas terras territórios.  

É nesse caminho que, por exemplo, alguma comunidade vem desenvolvendo nos 

últimos anos Protocolos de Consulta, para que qualquer interessado em se apropriar dos seus 

territórios ou recursos nele encontrados saiba como a população deseja ser tratada na relação. 

Foram muitas iniciativas que aconteceram nesse sentido, como se pode ver entre os 

Mundurukus, no Pará; os Pescadores de Santarém-PA; entre os moradores da RESEX Riosinho 

do Anfrisio10, em Altamira-PA; entre os quilombolas da Comunidade de Abacatal, em 

Ananindeua-PA. Ainda, entre os pescadores da Comunidade de Bailique11, no Amapá e entre 

os índios Krenak12 , no município de Resplendor-MG. Com a afirmação desses protocolos, 

outros horizontes de sentido para a vida prática são enunciados, através de outras formas de 

estabelecer limites ao Estado e ao capital.  

 

Conclusão 

 

O artigo, portanto, considera que há diferentes formas culturais de vida e modos sociais 

de trabalho no campo, bem como há múltiplas formas de inserção do capitalismo moderno-

colonial na contemporaneidade. Nesse sentido, é importante compreendermos quem são os 

grupos/classes que lutam por terra e território no Brasil e como tomam forma as estratégias de 

resistência ao desenvolvimento e a uma racionalidade que nega experiências, invisibiliza 

sujeitos, assassina corpos e coloniza mentes e ações. A análise dos conflitos no campo no país 

nos permite entender a naturalização da violência contra os povos e comunidades tradicionais 

e a emergência desta categoria nas lutas por terra e território no país, reconfigurando a questão 

agrária nacional.  

Através das concepções de autorreconhecimento, identidades coletivas e direitos 

territoriais, tem-se um quadro de lutas sociais no campo que ao enunciarem a questão territorial 

 
10Ver:https://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/525d4abdb1776_ProtocoloBiocultural_Riozinho_capa_10
Out13pdf.pdf 
11Ver: http://www.amazoniacosmetico.com.br/arquivos/PROTOCOLO_COMUNITARIO_DO_BAILIQUE_An
a_Margarida_Bailique.pdf 
12Ver:http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/protocolo-de-consulta-krenak 
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qualificam o debate acerca da questão agrária no Brasil. Portanto, mais do que a luta pela 

redistribuição de terras, fundamental no enfrentamento ao latifúndio moderno-colonial e que 

remete a disputa pela realização da Reforma Agrária e a garantia do acesso à terra de povos do 

campo sem terra, essa reconfiguração da questão agrária brasileira aponta para a luta por 

reconhecimento de territorialidades e permanência nos territórios. 

Em uma sociedade cada vez mais acostumada a viver junto à violência e à tragédia, me 

parece crucial expor como alguns grupos sociais tem articulado estratégias de resistência e 

enfrentamento que apontam uma criatividade inovadora nas lutas sociais no campo. Os povos 

e comunidades tradicionais nos mostram cotidianamente como a sua própria existência é uma 

confrontação aos modos de vida edificados pela lógica colonial do sistema mundo que nos é 

imposto, assim como suas práticas territoriais engendram possibilidades de construção de 

alternativas ao desenvolvimento em curso, através da valorização de saberes e experiências de 

relação com a natureza e não contra. E precisamos ouvir os povos e reconhecer suas demandas 

se quisermos somar a um outro projeto de sociedade, a partir das camadas populares. 
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EXPROPRIAÇÃO, RESISTÊNCIA E A CONSTRUÇÃO DE UM TERRITÓRIO 
CAMPONÊS NA CHAPADA DO APODI – CEARÁ. 

 
Carliziane Dutra Alves1 

Maria Lucenir Jerônimo Chaves2 
 
 

Introdução  
 
 

O objetivo deste artigo é analisar como o modelo do agronegócio da fruticultura 

instalou-se na região do Baixo Jaguaribe, gerando a expropriação das comunidades tradicionais 

camponesas na Chapada do Apodi e o surgimento de um território camponês.  

Este trabalho é resultado dos projetos de Iniciação Científica3 e de Extensão 

Universitária4 realizados no Campus da Universidade Estadual do Ceará, sediada em Limoeiro 

do Norte, Ceará. Os mencionados projetos dão continuidade às perspectivas de pesquisa que 

surgiram durante a elaboração da tese de doutorado5, mas, devido à escolha teórico-

metodológica não foram possíveis de serem desenvolvidas no percurso do estudo. Para a 

elaboração desse artigo foi imprescindível o levantamento bibliográfico e quantitativo de 

empresas e de comunidades atingidas pelo avanço da fruticultura para exportação e as 

entrevistas junto aos camponeses expropriados de suas comunidades. 

A pesquisa em andamento almeja compreender a questão agrária entendida a partir dos 

processos de transformação do espaço rural na região do Baixo Jaguaribe, em especial, na 

Chapada do Apodi, alvo de um projeto de desenvolvimento territorial no campo através da 

expansão do agronegócio da fruticultura. 

 
1 Graduanda do curso de Geografia da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos (FAFIDAM) campus da 
Universidade Estadual do Ceará (UECE) na cidade de Limoeiro do Norte (CE). Integrante do Grupo de Pesquisa 
e Articulação Terra, Campo e Território (NATERRA) e bolsista do Programa de Extensão da FAFIDAM.  
carliziane.alves@aluno.uece.br. 
2 Professora da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Vice-líder do Grupo de Pesquisa e Articulação Terra, 
Campo e Território (NATERRA). Lotado na Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos (FAFIDAM), 
Colegiado de Geografia, cidade de Limoeiro do Norte (CE). lucenir.chaves@uece.br 
3Expropriação e resistência das comunidades camponesas da Chapada do Apodi nos municípios de Limoeiro do 
Norte e de Quixeré (CE) 
4 Território, conflitos sócio-territoriais por terra e água no Acampamento Zé Maria do Tomé, Chapada do Apodi 
(CE).  
5 Agronegócio e urbanização: rede urbana funcional ao agronegócio da fruticultura. 2016. 247f. Tese (Doutorado 
em Geografia) – Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2016. 
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Entender a questão agrária nos remete a uma “visão social de mundo” (LÖWY, 2007), 

fundamental para entender a ordem social estabelecida, seja para sua construção ou 

desconstrução, seja nas novas formas de organização da sociedade. Nesse sentido, é apreendida 

no desenvolvimento do modo capitalista de produção no campo. A questão agrária, para 

Fernandes (2001, p.23) é o movimento do conjunto de “problemas relativos ao 

desenvolvimento da agropecuária e das lutas de resistência dos trabalhadores, que são inerentes 

ao processo desigual e contraditório das relações capitalistas de produção”. 

Para compreender a realidade agrária da região do Baixo Jaguaribe, ou seja, a 

organização do espaço rural com sua dinâmica econômica e social a partir da segunda metade 

do século XX é preciso conhecer a política pública de irrigação moderna e os reflexos na vida 

dos camponeses nas suas comunidades rurais tradicionais.  

Do ponto de vista do aporte teórico-metodológico, buscamos a compreensão de 

reestruturação produtiva no campo, conflitualidade e território camponês para apoiar a nossa 

análise da realidade agrária na Chapada do Apodi, sob o prisma do confronto entre dois modelos 

de desenvolvimento rural, o que se apoia no agronegócio e na agricultura familiar. As 

transformações territoriais na Chapada do Apodi refletem os modelos em disputa, materializado 

na ocupação de terra no perímetro Jaguaribe Apodi pelos camponeses expropriados de suas 

comunidades rurais pelo agronegócio da fruticultura. 

A reestruturação produtiva no campo brasileiro tem como base o Estado Neoliberal, 

responsável pelas políticas públicas de irrigação, os incentivos fiscais a favor das empresas, 

entre outras condições, que vêm nas últimas décadas viabilizando a expansão da fronteira 

agrícola no país. No Baixo Jaguaribe, a dinâmica do agronegócio tem gerado ataques às famílias 

das comunidades rurais, além de aumentar a grilagem de terras na região. 

Conforme Lefebvre (2013), que as estruturas são momentos provisórios, podemos então 

pensar a reestruturação como um movimento ao mesmo tempo de “continuidades” e 

“descontinuidades”. Por isso, a reestruturação produtiva do capital pode ocorrer quando as 

estruturas vigentes já não atendem às necessidades do capital, nesse sentido, ela é uma válvula 

de escape para a crise estrutural do capital. 

Entendendo a reestruturação como resultado de mudanças sociais e espaciais, a 

reestruturação produtiva no capitalismo é entendida como um fenômeno sócioespacial, uma vez 
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que, surge do processo social capitalista tardio e do processo espacial de desconcentração. 

Lencioni (1998, p.7-8), ao considerar a reestruturação como movimento, adverte que: 

[...] as formas anteriores não se dissolvem nesse processo de reestruturação, elas se 
modificam e são modificadas pela teia de relações em movimento. Tornam-se, sim, 
subordinadas face ao desenvolvimento dessas novas formas que reestruturam tanto a 
sociedade como o espaço. 

 
A reestruturação produtiva no campo sob o controle do grande capital traz entre as suas 

consequências à expropriação. Esta para Martins (1980) se define como o divórcio entre o 

trabalhador e as coisas que ele necessita para trabalhar, isto é, o trabalhador perde o que lhe é 

próprio, além de suas ferramentas necessárias para produzir, perde a propriedade da terra. Além 

da perda da pequena propriedade ainda se depara com a condição de não mais reproduzir sua 

existência via as relações de trabalho não capitalista de produção.  

A reestruturação produtiva do campo atinge a dinâmica de produção nas comunidades 

rurais tradicionais. O Estado e as empresas expropriaram famílias camponesas das terras onde 

moravam e tiravam o seu sustento. A resistência dos camponeses construída na luta e no 

enfretamento ao capital no campo representado pelo avanço das empresas produtoras de 

commodities agrícolas com a participação de empresas de insumos agrícolas desencadeou a 

mais importante luta pela terra já realizada na região do Baixo Jaguaribe.  Referimos a luta pela 

conquista de um território camponês, num contexto de disputa entre dois projetos de 

perspectivas antagônicas de desenvolvimento com base no agronegócio globalizado e na da 

agricultura camponesa.   

Autores como Kautsky (1986) e Lênin (1982) discutiram o desaparecimento dos 

camponeses com a intensificação das relações capitalistas, principalmente, pela modernização 

das relações no campo e industrialização da agricultura, desencadeando o fim do campesinato. 

Assim, os autores mencionados não levaram em consideração a capacidade de luta e resistência 

como condição de existência do campesinato, como fizeram Martins (1981), Oliveira (1987, 

1996) e Fernandes (1996). As lutas e resistências são indispensáveis na compreensão do 

campesinato.  

É Importante destacar o papel político desempenhado pelo campesinato na sua 

constituição, enquanto sujeitos no processo de formação histórica e política brasileira, no 

tocante a disputa e a construção do seu território, garantindo assim, a sua recriação. O que 

acontece no campo é uma disputa por território entre o agronegócio que organiza o território 

para produção de commodites, de outro, o camponês que organiza para reprodução da vida.  
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O território é uma construção social, advindas das relações de poder estabelecidas no 

espaço geográfico, geradoras de conflitualidades entre as classes sociais. Nesse sentido, o 

território é produto da luta de classes. Resulta, como enfatiza Oliveira (2007, p. 8), “da luta de 

classe travada pela sociedade no processo de produção de sua existência”. Essa por sua vez, 

não está desvinculada das lutas travadas pelo campesinato para acesso a terra, a água e ao 

território, através da qual, desvenda a rejeição ao modelo de agricultura imposto pelo 

latifúndio/agronegócio. Dessa forma, têm-se constituído o protagonismo dos camponeses no 

processo de sua recriação e na garantia de sua existência enquanto classe social.  

O maior controle social via formas recriadas que revelam a modernização do processo 

de trabalho, a expropriação e subordinação do trabalho e a apropriação da renda da terra pelo 

capital, tem gerado intensos conflitos na Chapada do Apodi. Conflitos esses, que têm na sua 

gênese na exploração do trabalho, na concentração de terras e na expropriação de famílias rurais 

de suas comunidades, portanto, a expressão histórica da conflitualidade no campo da região.  

A conflitualidade social de acordo com Binkowski (2018) nos remete a pensar em 

algumas dimensões como desigualdades de classe, questões relativas ao trabalho, problemas de 

justiça social, participação social e/ou associativa, entre outros temas tão complexos presentes 

no dia a dia da sociedade.  

Entendemos com base em Fernandes (2005) que a conflitualidade envolve um contínuo 

enfrentamento ao capitalismo, portanto, um processo constante alimentado pelas contradições 

e desigualdades dele. Conflitualidade tem uma constância e o conflito revela os determinados 

momentos de sua constância. O conflito, para Fernandes (2005, p.26), “corresponde ao estado 

de confronto entre forças opostas, relações sociais distintas, em condições políticas adversas, 

que buscam por meio da negociação, da manifestação, da luta popular, do diálogo, a superação, 

que acontece com a vitória, a derrota ou o empate”. 

O conflito por terra e água é um elemento importante para compreender o atual momento 

da questão agrária na região do baixo Jaguaribe, como também o surgimento do território 

camponês meio ao domínio territorial do agronegócio, na chapada do Apodi.  

 
A reestruturação produtiva da agricultura e a (re)concentração de terra no Baixo 
Jaguaribe  

Os caminhos trilhados pelo Estado português e pelos agentes sociais envolvidos com a 

atividade pecuarista no vale do rio Jaguaribe resultaram na primeira configuração que hoje 
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denominamos de região do Baixo Jaguaribe6, no Ceará. Configuração esta, resultante de 

interesses políticos, econômicos e sociais, marcada por conflitos e resistência por parte dos 

povos indígenas. Estes na opinião de Freitas (2018) devem-se a origem dos camponeses do 

Baixo Jaguaribe, descendentes de relações sociais conflituosas entre os invasores europeus e os 

povos que aqui viviam e sobreviviam do que a terra lhes proporcionava.  

A pecuária foi à primeira atividade econômica que propiciou a ocupação do latifúndio 

no Ceará. No sertão jaguaribano, além da pecuária, a produção do algodão, que já era cultivado 

pelos indígenas para o autoabastecimento e nas pequenas propriedades, expandiu sua produção 

nas grandes propriedades através da mão de obra de sitiantes, posseiros e meeiros. Isso ocorreu 

num período em que o capital dominava a esfera da circulação, quando ainda não existiam as 

condições técnicas que permitiriam apropriar-se de uma maior produtividade do trabalho. Vale 

ressaltar a importância dessa atividade econômica na organização do espaço regional, dando 

maior visibilidade as cidades e o integrando ao mercado nacional. 

Mesmo diante as oscilações do valor do algodão cearense e nacional no mercado, o 

extrativismo da carnaúba manteve o latifúndio intocável no Baixo Jaguaribe. A cera de 

carnaúba entre os anos de 1940 e 1970 valorizou-se no mercado nacional e internacional, em 

função do desenvolvimento industrial que proporcionou um vasto campo de utilidade para a 

cera.  

Na região supracitada, o tripé gado-algodão-cera de carnaúba foi responsável pela 

expansão demográfica, o dinamismo das maiores cidades, a formação da classe agrocomercial 

(os coronéis), elite regional cujo fundamento de poder se assentava na propriedade da terra, na 

exploração do trabalho dos camponeses e no controle econômico e político do espaço. 

Com a desvalorização da cera de carnaúba, a partir da década de 1960, com a sua 

substituição pela matéria-prima sintética, alguns proprietários venderam suas terras; outros 

passaram a investir na agricultura irrigada. Estes últimos foram beneficiados pela intervenção 

planejada do Estado brasileiro nas áreas de bacias hidrográficas. No caso do Baixo Jaguaribe, 

foi possibilitada pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), criada no 

ano de 1959, com ações voltadas a mobilização dos setores agrícola e industrial. A questão do 

combate às secas na região  sob a atenção do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

 
6 Microrregião do Baixo Jaguaribe: Alto Santo, Ibicuitinga, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Morada Nova, 
Palhano, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte (IBGE, 2002). 
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(DNOCS) teve duas medidas, primeira a perenização do rio Jaguaribe, condicionando, assim, 

o desenvolvimento da irrigação em todo o seu curso (SOARES, 1999, 2002; CHAVES, 2004) 

e a segunda proporcionar uma tímida modernização do latifúndio.  

No final da década de 1960, a SUDENE perdeu sua liderança no comando do 

planejamento regional, sobrepondo-se uma nova forma de intervenção no Nordeste, 

concentrado em espaços econômicos restritos, mais suscetíveis de desenvolvimento e com 

capacidade de dar resposta ao processo de acumulação de capital. Entre os programas 

direcionados ao campo, destacou-se o Programa de Irrigação do Nordeste (PROINE), passando 

a irrigação a ser o eixo central da política agrícola sob o comando do DNOCS. 

No Baixo Jaguaribe, a intervenção do Estado ocorreu num primeiro momento, via 

criação de perímetros de irrigação, uma das medidas criadas para amenizar os conflitos gerados 

pela concentração da terra, a apropriação da água armazenada nas grandes e médias 

propriedades e a falta de uma politica publica para a agricultura familiar. O perímetro irrigado 

surgiu com a criação da Lei no 4.504, de 1964, do Estatuto da Terra. Segundo comenta Diniz 

(2002), os perímetros foram aprovados na vigência do período militar e serviram de medida 

paliativa implementada pelos governos militares para desmobilizar os crescentes conflitos 

ocorridos no campo. Ao mesmo tempo, coloca-se também como uma forma de aumentar a 

produtividade no meio rural, integrando-se ao contexto do capitalismo nacional. 

Durante a década de 1970 surgiram dois perímetros de irrigação numa concepção de 

irrigação moderna no Baixo Jaguaribe: o Perímetro Público de Irrigação de Morada Nova 

(PIMN), na bacia hidrográfica do rio Banabuiú e o Perímetro Irrigado de Jaguaruana, na bacia 

hidrográfica do rio Jaguaribe, ambos administrados pelo DNOCS.  

Os perímetros públicos implantados na década de 1970 são reveladores de uma fase na 

qual a reestruturação produtiva da agricultura tinha como base o incentivo à irrigação, apoiada 

por programas direcionados à produção de alimentos para o país. Nesse sentido, sublinha Elias 

(2002), que a irrigação pública estava voltada à produção de alimentos e ao incentivo à 

agricultura familiar como um componente da política de desenvolvimento regional. Por outro 

lado, adverte Diniz (1997), que a política de irrigação acabou tornando viável uma verdadeira 

contra reforma agrária, na medida em que, na prática, observa-se que o número de famílias 

expulsas das áreas desapropriadas para a implantação dos Perímetros Irrigados foi superior às 

famílias selecionadas como irrigantes.   
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O que de fato ocorreu com a implantação do Perímetro Irrigado de Morada Nova foi a 

desapropriação de uma área de 10.849 ha (DNOCS, 2011), na qual eram encontrados 

latifúndios, pequenas propriedades e famílias de camponeses sem terra que trabalhavam nas 

terras desapropriadas. No Perímetro Irrigado Jaguaribe Apodi, não foi diferente, na área de 

10.284,31 ha desapropriada, a maioria era pequenas propriedades, seguindo de médias e 01 

latifúndio. 

Na década de 1980, surgiu mais um programa denominado Programa de Valorização 

Rural do Baixo e Médio Jaguaribe (PROMOVALE) voltado para proprietários de terra da 

região, beneficiando as médias e grandes propriedades, possibilitando sua modernização. 

Ressalta Soares (1999) que esse programa acabou beneficiando médios e grandes proprietários 

que concentravam a terra e controlavam o beneficiamento e a comercialização da cera de 

carnaúba. Esses proprietários constituíam a “elite regional” (Soares, 1999), também 

denominada por Chaves (2004) “classe agrocomercial”. Não era de admirar-se que o público-

meta do programa, menciona Soares (1999) envolvia: 

todos os proprietários assentados nos espaços aluvionais banhado pelos rios Jaguaribe 
e Banabuiú, fossem eles grandes, pequenos ou médios, porém, os grandes 
beneficiados desse programa foram, efetivamente, os proprietários de carnaubais e os 
donos dos grandes pomares (SOARES, 1999, p.71).  
 

O modelo de desenvolvimento para o campo no Baixo Jaguaribe que já vinha ocorrendo 

com uma modernização técnica utilizando o pacote tecnológico da revolução verde7 nas médias 

e grandes propriedades com o PROMOVALE e com a criação de perímetros irrigados na década 

de 1970, ou seja, projetos de produção agrícola apoiados no trabalho familiar, com as mudanças 

na política de irrigação de caráter público-privado, a exemplo do Perímetro Irrigado de Morada 

Nova e o Perímetro Irrigado Tabuleiro de Russas, aprofunda o processo de modernização 

excludente com as novas tecnologias de irrigação, uma variedade de produtos tóxicos da 

indústria agroquímica, e, ainda impõe novas relações sociais de trabalho, o assalariamento rural. 

Agora os principais alvos do Estado, alimentando, ainda mais, o capital, sedento por lucro 

passam a ser a Chapada do Apodi e, posteriormente, o Tabuleiro de Russas. 

 
7 Esta foi concebida como um pacote tecnológico – insumos químicos, sementes de laboratório, irrigação, 
mecanização, grandes extensões de terra – conjugada ao difusionismo tecnológico e a uma base ideológica de 
valorização do progresso (PEREIRA, 2012, p. 687). 
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Para implementar o perímetro Jaguaribe Apodi (Figura 1)  foi desapropriada 

oficialmente uma área de 10.284,26 hectares. De acordo com Freitas (2010, p. 205) a área 

prevista para desapropriação, entre 1986 e 1987, pertencia a: 

268 posseiros e/ou proprietários, que detinham 15.106,68 hectares, assim distribuída: 
201 minifúndios; 52 pequenos, 14 médios e 1 grande proprietário. Apenas 15 
proprietários (14 médios e 1 grande) concentravam 43% da área total, e os 57% 
restante distribuída entre 253 pequenos, a maioria minifúndios posseiros. 
 
 

   Figura 05 – Área do perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi (CE). 

 
Fonte: IPECE (1988); INPE (2005); organizado por Freitas (2010). 

 
Na mesma concepção do Jaguaribe Apodi, o perímetro Irrigado Tabuleiro de Russas 

também ocupou áreas de latifundiários e de pequenas propriedades familiares, restando aos 

camponeses buscarem trabalho assalariado e lutar por lotes no perímetro.  

Em meados da década de 1990, muda-se o conteúdo do latifúndio tradicional passando 

a se sobrepor o modelo de fazendas agrícolas modernas articuladas a um mercado globalizado 

sob o controle na sua maioria de agentes externos. A terra passa a ser controlada por empresas 

agrícolas nacionais e internacionais que se instalam na Chapada do Apodi, nos Municípios de 

Limoeiro do Norte e de Quixeré. As terras passam a ser adquiridas pelos empresários seja pela 

compra de lotes de colonos endividados com o banco, nos perímetros públicos, de pequenas 
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propriedades desprovidas de uma política pública voltada à produção familiar, seja através da 

grilagem. Muitos proprietários venderam suas terras para o Estado para fim de desapropriação 

e para empresários que pretendiam investir na produção de frutas e de milho, ambos para 

exportação.  

Resistência das comunidades tradicionais camponesas ao modelo do agronegócio na 
Chapada do Apodi 

As disputas e conflitualidades no campo brasileiro estão diretamente relacionadas aos 

moldes da concentração fundiária dominada pelos latifundiários e empresários rurais. A 

Chapada do Apodi8 é um exemplo desse quadro de disputas territoriais que se desdobram a 

partir do modo capitalista de produção e pela expropriação e exploração da força de trabalho e 

dos recursos naturais. 

Antes de a irrigação moderna chegar à região do Baixo Jaguaribe, especialmente na 

Chapada do Apodi, predominava a agricultura de sequeiro e o trabalho familiar. Até a década 

de 1930, a Chapada era dominada por uma “mata fechada”, com poucos habitantes dispersos. 

Entre as décadas de 1930 e 1940, havia um maior número de famílias camponesas residindo na 

mencionada Chapada, cultivando algodão, milho, feijão e criando animais. Fora da quadra 

chuvosa as condições de cultivo eram reduzidas.  O trabalho no extrativismo vegetal (extração 

da cera de carnaúba e extração de madeira) nas médias e grandes propriedades eram atividades 

que muito contribuíram com a sobrevivência das famílias camponesas. 

Um marco da política nacional de irrigação na região foi à instalação dos perímetros que 

desde o início, ocorreu permeada de muitos conflitos territoriais, relacionados à expropriação das 

tradicionais comunidades rurais. No campo, as relações sociais se materializam e se reproduzem, 

produzindo espaços e territórios em movimentos desiguais, contraditórios e conflitivos.  

Na Chapada do Apodi, os camponeses se organizam e lutam para contestar ao modelo 

do agronegócio, atuando principalmente pela negação: ao latifúndio, a agricultura de mercado, 

a água enquanto mercadoria, o uso indiscriminado dos agrotóxicos, a apropriação privada das 

 
8 Segundo Souza (1988, p. 84), a Chapada do Apodi abrange a porção norte-oriental do Ceará. Apresenta superfície 
bem conservada até um nível aproximado de 250m. É capeada por calcários que pertencem à Formação Jandaíra 
que forma uma pequena cornija (parte superior do front e constitui um material bastante resistente), responsável 
pelo desnível com o arenito da Formação Açu. O topo é levemente decaído para o Norte, conferindo um formato 
cuestiforme. O predomínio de solo na Chapada do Apodi é de cambissolos, que evidencia os usos na agricultura. 
Possui um revestimento biogeográfico configurando caatingas de porte arbóreo-arbustivo.  
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infraestruturas públicas de viabilização da agricultura irrigada e a precarização do trabalho a 

que são submetidos.  

Assim como a terra foi concentrada, o acesso à água, principalmente para a produção 

também esteve favorecida nas grandes propriedades. Atualmente, o conflito ocorre ao mesmo 

tempo pelo direito a terra e pelo acesso à água. Este é um recurso natural necessário à produção 

e a vida. A apropriação da água e da terra com a territorialização das empresas do agronegócio 

da fruticultura deve ser considerada como um tema central na discussão a respeito do 

desaparecimento das comunidades rurais. Esse desparecimento e/ou invasão quase total das 

comunidades rurais pelas empresas que produzem frutas para exportação, vem gerando 

conflitos socioterritoriais na região do Baixo Jaguaribe, Ceará, sendo a Chapada do Apodi, nos 

municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré, um espaço expressivo dos supracitados conflitos.  

Além da apropriação da água que correm nos canais que abastecem a produção no 

Perímetro de Irrigação Jaguaribe Apodi9, empresas agrícolas utilizam, de forma abundante, as 

águas subterrâneas do Aquífero Jandaíra, em áreas que compreendem os estados do Ceará e 

Rio Grande do Norte. Somente a empresa multinacional Del Monte Fresh Produce Brasil Ltda 

possuía, no ano de 2009, cerca de 44 poços abastecidos pelo referido Aquífero, apenas no Ceará. 

Com alta exploração da água do aquífero para a fruticultura e a escassez de chuvas, o aquífero 

perde sua força de recarga, comprometendo os poços dos pequenos produtores, que não tem 

recurso para investir em perfuração de poços profundos para garantir sua produção.  

Muitas comunidades da Chapada do Apodi foram atingidas pela apropriação da água 

por parte das empresas que viabilizam o modelo do agronegócio, apoiadas pelas políticas 

públicas do Estado, responsáveis por sistemas técnicos voltados a apropriação e o controle de 

água por esses agentes hegemônicos que produzem para o mercado nacional e internacional.  

Além do controle, do rebaixamento da água do lençol freático, do desaparecimento de 

lagoas rurais, da falta de incentivos por parte do Estado aos camponeses para perfuração de 

poços, passando a surgir poços profundos, alternativa viável apenas para o agronegócio, as 

comunidades ainda se deparam com o agrotóxico.  

O agrotóxico vem sendo utilizado com o intuito de expandir as produções agrícolas e 

gerar mais lucros. Em contrapartida, a sua utilização de forma indiscriminada vem ocasionando 

 
9 As empresas pagam uma taxa pelo uso da água para irrigação apenas no caso dos canais. Em relação às águas 
subterrâneas não há qualquer cobrança ou controle desse uso pelo Estado. 
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sérios problemas a saúde das famílias. Ressaltamos aqui: intoxicações agudas, malformação 

congênita, câncer, doenças hepáticas e respiratórias, entre outras complicações que já levaram 

a mortes, conforme mostram os estudos de Rigotto (2011) e as denúncias das pessoas que 

saíram e ainda moram nas comunidades e dos movimentos sociais.  

Durante a pesquisa identificamos moradores de comunidades que desapareceram e das que 

estão com o seu território parcialmente controlado pelas empresas, que nos seus relatos informaram 

que antes da implantação do Perímetro Irrigado Jaguaribe Apodi e da chegada das empresas 

instaladas dentro da área do perímetro e na área circunvizinha, existiam  18 comunidades na Chapada 

do Apodi (Quadro 1), nas quais, as famílias viviam e produziam. 

 
 

          Quadro 1. Comunidades da Chapada do Apodi - Limoeiro do Norte (CE) 
 
 
 
 
 
 

            
Fonte: Pesquisa direta.  Organização Alves, 2019.    

 
Entre as décadas de 1930 e 1940, do século XX, eram encontradas as seguintes 

comunidades: Tomé, Cabeça Preta e Lagoinha (Pesquisa direta, 2019; SENA, 2004; FREITAS, 

2010). Posteriormente, surgiram as comunidades Poço Novo, Consulta, Sucupira, Macacos, 

Jucás, Ipu, Maracajás, Baixa Vermelha, Km 60, Km 68, Km 69, Km 70 no (município de 

Limoeiro do Norte/CE); Cabeça de Santa Cruz, Lagoa das Carnaúbas (encosta da Chapada) 

Lagoa da Casca, Cercado do Meio (município de Quixeré/CE); Baixa Grande, Santa Maria, 

comunidades na divisa com o município de Tabuleiro do Norte. 

As comunidades mais atingidas pelo modelo do agronegócio da fruticultura foram: Km 

68, Km 69, Km 70, Baixa Vermelha, Ipu, Maracajás, Angico Grosso, Azuis, Consulta e alguns 

moradores do distrito de Tomé. O caso mais grave foi à comunidade do Km 69 (Figuras 2 e 3), 

que desapareceu totalmente. Nela residiam 70 famílias, expulsas com a expansão da área 

produtiva da multinacional Del Monte Fresh Produce Brasil Ltda.  
 

Figura 2: Casas fechadas na Comunidade Km 69.        Figura 3: Vestígios de casas -Comunidade Km 69. 

COMUNIDADES RURAIS  
Cabeça Preta, Baixa Grande, Baixa Vermelho, Km 60, Km 68, Km 69, 
Santa Maria, Distrito Tomé, Cabeça de Santa Cruz, Maracajá, Ipu, 
Macacos, Carnaúbas, Lagoa da Casca, Cercado do Meio, Azuis, Consulta, 
Angico Grosso, Baixa Vermelha. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

1577 
 

           
Fonte: Barros, 2018.                                                          Fonte: Barros, 2018. 

 

Segundo Santos (2006), a multinacional utilizou várias estratégias para expulsar os 

camponeses da comunidade. A empresa que já vinha comprado uma grande propriedade na 

comunidade, no ano de 2004, começou a negociar a compra de terra com pequenos e médios 

proprietários, construiu galpões e outras infraestruturas produtivas. A última estratégia da 

empresa foi armazenar e usar enxofre próximo às casas das famílias que resistiam sair da 

comunidade.  

Na área onde se localizava a comunidade de Angico Grosso está instalada a empresa WG 

Fruticultura.  As comunidades Azuis e Consulta foram ocupadas pelo Perímetro de Irrigação 

Jaguaribe Apodi. A comunidade de Maracajá desapareceu parcialmente.  

As comunidades Tomé, Ipu, Maracajá, como as demais citadas, vem lutando pelo acesso 

a água para produzir e para o consumo humano, que além de está sendo disputada pelo 

agronegócio, vem sendo contaminada pelos agrotóxicos.  

Durante a pesquisa identificamos empresas do ramo da fruticultura instaladas na Chapada 

do Apodi, responsáveis seja pelo desaparecimento de comunidades, seja pela ocupação parcial do 

território, ocasionando a saída das famílias para outras comunidades rurais ou para bairros periféricos 

das cidades de Limoeiro do Norte e de Quixeré (Quadro 2). 

 

                   Quadro 2: Empresas da Fruticultura- Chapada do Apodi  (CE) 
EMPRESAS HECTARES 

Agrícola Famosa 4.120 

Banesa 650 
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Del Monte Fresh Produce Brasil 
Ltda 

6.900 

Frutacor 980 

JS Tropical  400  

WG Fruticultura 174 

                        Fonte: Pesquisa direta (2019); Cavalcante, 2017. Organizado por Alves, 2019. 

Resistência ao agronegócio: Acampamento Zé Maria do Tomé 

O modelo de desenvolvimento capitalista na Chapada do Apodi caracteriza-se como 

“contraditório e combinado”, conforme chama atenção Oliveira (1999), ao mesmo tempo em 

que esse desenvolvimento avança reproduzindo relações capitalistas através do trabalho 

assalariado, realizado nas empresas do agronegócio da fruticultura, produz também, igual e 

contraditoriamente, relações não capitalistas de produção, por intermédio do trabalho familiar 

no Acampamento Zé Maria do Tomé.  

O nome do acampamento é uma homenagem ao líder camponês e ambientalista Zé 

Maria, que residia na comunidade do Tomé, assassinado no dia 21 de abril de 2010, próximo 

de onde morava. O líder denunciava publicamente o uso indiscriminado de agrotóxicos, o não 

cumprimento da Lei nº 1.278/2009 (proibição da pulverização aérea no município de Limoeiro 

do Norte), a grilagem de terra pública no perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi, etc. 

A luta de Zé Maria não foi em vão e permanece atual. Em 9 de janeiro de 2019 foi 

publicada a Lei Estadual nº 16.820, chamada “Lei Zé Maria do Tomé”, de autoria do Deputado 

Estadual Renato Roseno (PSOL/CE), que proíbe “a pulverização aérea de agrotóxicos na 

agricultura no Estado do Ceará”. 

A ocupação do território onde hoje se localiza o Acampamento Zé Maria do Tomé 

ocorreu no dia 05 de maio de 2014, quando o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), entidades sindicais, Igreja Católica representada pela Caritas Diocesana, Universidades 

e 1074 famílias tanto do entorno do perímetro irrigado, como de outras áreas da região, subiram 

a Chapada do Apodi para denunciar e resistir a esse modelo perverso de desenvolvimento que 

expulsa os camponeses de suas terras, o agronegócio. O agro não tem nada de pop, o agro mata 

via os agrotóxicos, devasta a natureza via o desmatamento, desterritorializa as famílias que 
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vivem nas comunidades rurais tradicionais, gera grandes lucros à custa da exploração do 

trabalho de homens e mulheres pobres do campo.    

Abaixo temos a Tabela 1 com o número de famílias e suas respectivas comunidades 

presentes na ocupação. 
 

Tabela 1: Número de famílias e comunidades na ocupação inicial do 
Acampamento Zé Maria do Tomé           

Nº COMUNIDADE Nº FAMÍLIASACAMPADAS 

1 Barreiras 3 
2 Cabeça da Ladeira 1 
3 Cabeça de Santa Cruz 2 
4 Cabeça Preta 242 
5 Carbomil 2 
6 Carnaúbas 39 
7 Carrasco Grande 9 
8 Cercado do Meio 2 
9 Consulta 2 
10 Ipu 8 
11 Itaitinga 1 
12 Km 60 35 
13 Km 69 1 
14 Lagoa da Casca 37 
15 Lagoinha 213 
16 Macacos 20 
17 Maracaja 42 
18 Maria Preta 4 
19 Pivô 9 
20 Queimadas 17 
21 Quixeré 1 
22 Rua do Meio 22 
23 Santa Maria 79 
24 Sítio Cajueiro 1 
25 Sitio Ilha (Quixeré) 1 
26 Sítio Pocinhos 3 
27 Sítio Rasteira 2 
28 Sítio Santo Antônio 2 
29 Sucupira 10 
30 Tomé 215 
31 Vila Nova 32 
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No acampamento Zé Maria do Tomé (Figura 4) atualmente residem aproximadamente 

150 famílias. Antes de concretizar a ocupação da terra, as famílias já contavam e contam com 

o apoio da Universidade Estadual do Ceará, Campus de Limoeiro do Norte, do Núcleo de 

Trabalho, Meio Ambiente e Saúde, vinculado a Universidade Federal do Ceará 

(UFC/TRAMAS), da Caritas Diocesana de Limoeiro do Norte, do Movimento 21, entre outros.   

 Figura 4: Área do Acampamento Zé Maria do Tomé. Chapada do Apodi (CE). 
 

 
 Fonte: Projeto de Extensão Universitária. Curso de Geografia da UECE/FAFIDAM, 2018. 
 

Ocupada a terra no perímetro por intermédio da pressão realizada pelo MST, famílias 

acampadas e outras entidades, foi celebrado um acordo através da Portaria Nº 1, de 24 de março 

de 2015, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Integração, com o 

objetivo de elaborar e acompanhar uma Proposta de Moradia e Produção para os agricultores 

familiares. Em seu parágrafo único, afirma que: 

32 
Comunidade não 
identificada 

17 

Total 1074  
Fonte: Pesquisa de Campo (2019); Freitas (2017); Programa de Extensão do Curso de 
Pedagogia e PET - História da FAFIDAM.  
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a área destinada ao cumprimento do Termo de Ajuste de Conduta - TAC, celebrado 
entre o Ministério Público Federal e o DNOCS, em 06 de julho de 2010, inicialmente 
firmada em 1.000ha, passa a ser de 1.700ha, já incluindo a área de reserva legal” 
(Ministério da Integração Nacional, apud, FREITAS, 2018, p. 249) 

  
 

As famílias construíram suas moradias e organizaram seus espaços de produção 

individual e coletivo. Diferentemente das empresas que priorizam a monocultura, o 

acampamento se destaca com a policultura produzindo banana, mamão, jerimum, melancia, 

tomate, pimentão etc. Algumas famílias vêm discutindo e iniciando uma produção numa 

perspectiva de transição agroecológica10. Esses produtos são vendidos na feira agroecológica 

que acontece aos sábado no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Limoeiro do Norte, na 

FAFIDAM e nas comunidades circunvizinhas, Cabeça Preta e Tomé. 

No Acampamento também existe um grupo de mulheres chamado “Mãos Que Criam” 

que surgiu com o objetivo de mostrar para a sociedade que as acampadas também produzem; para tentar 

desfazer a imagem de “vagabundos” que as pessoas têm dos movimentos sociais, sobretudo do MST, 

além de ajudar na condição financeira dessas mulheres.  Nesse grupo são produzidos artesanatos 

(bijuterias, acessórios, roupa) doces etc. A comercialização de seus produtos ocorre tanto na 

feirinha agroecológica que acontece nos eventos acadêmicos na UECE/FAFIDAM, aos sábados 

no STR de Limoeiro do Norte, além da exposição dos produtos no próprio acampamento, pois 

é constante a ida de visitantes (especialmente da comunidade acadêmica, dos movimentos 

sociais etc) para conhecer o território das famílias acampadas.  

Considerações Finais  

   A leitura atual da questão agrária no Baixo Jaguaribe, passa pelas novas estratégias de 

apropriação da terra e da água, que gera entre as consequências o desaparecimento e alterações 

do modo de vida e de produzir das famílias camponesas nas comunidades rurais tradicionais, 

em especial, na Chapada do Apodi, onde estão instaladas as maiores empresas do agronegócio 

da fruticultura do estado do Ceará. 

 
10 De acordo com Caporal e Costabeber (2004), a transição agroecológica se trata de um processo social, ou seja, 
depende da intervenção humana. Implica não somente na busca de uma maior racionalização econômico-produtiva 
com base nas especificidades biofísicas de cada agroecossistema, mas também numa mudança de atitudes e valores 
dos atores sociais em relação ao manejo e conservação dos recursos naturais. 
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Por isso, é preciso ter a compreensão de que o processo de consecução do agronegócio, 

mediante a expansão da agricultura capitalista e da territorialização das empresas agrícolas que 

agem difundindo esse modelo de produção, não somente altera o modo como às famílias 

camponesas vivem nas suas comunidades, como leva ao desaparecimento de muitos desses 

territórios.                                                                                                                                                                

A conflitualidade na Chapada está diretamente vinculada à negação ao direito a terra e 

a água aos agricultores familiares. No campo, as relações sociais que envolvem camponeses, 

movimentos sociais, empresas e Estado materializam-se e se reproduzem, produzindo 

territórios em movimentos desiguais, contraditórios e conflitivos. O processo de modernização 

da agricultura atrelado ao agronegócio está diretamente ligado à expulsão de camponeses das 

comunidades Chapada do Apodi, principalmente nos municípios de Limoeiro do Norte e de 

Quixeré.  

A expropriação de comunidades camponesas em função das estratégias de 

territorialização das empresas do agronegócio, estratégias essas, concentradora de terra, que 

controla o uso da água, favorece o uso abusivo dos agrotóxicos têm acirrado os conflitos 

socioterritoriais na Chapada do Apodi. Esses conflitos têm sido decisivo para o processo de 

organização, luta e resistência dos camponeses ao modelo do agronegócio.  
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TERRITÓRIO QUILOMBOLA: AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA NA 
COMUNIDADE NEGRA RURAL FURNAS DO DIONÍSIO – JARAGUARI/MS. 

 
Ana Cláudia Sacchi Baldo1 

Marília Luiza Peluso2 
 

 

1. Introdução  

 

Este trabalho é parte da pesquisa de doutorado do curso de Pós-graduação em Geografia 

da Universidade de Brasília, intitulada “Identidade étnica e territorialidade: análise espaço-

temporal do território quilombola Furnas do Dionísio - Jaraguari/MS”. O objeto de estudo é a 

comunidade negra rural Furnas do Dionísio, localizada no município de Jaraguari, estado de 

Mato Grosso do Sul. A comunidade ocupa uma área entre os municípios de Bandeirantes, ao 

norte; Ribas do Rio Pardo, a leste; Rochedinho, ao sul e; o município de Rochedo, a oeste do 

estado, como mostra o Mapa 01 adiante. 

Formada por volta de 1890 a comunidade ocupava uma área histórica entre 904,090 a 

914 hectares obtida por Dionísio Antônio Vieira e família no período entre 1913 a 1917 

(PAULETTI, 2003; OLIVEIRA, 2004; OLIVEIRA, 2005). Em 2000, Furnas do Dionísio foi 

certificada como comunidade remanescente de quilombo e, em 2005, foi titulada pela 

Fundação Cultural Palmares (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 2005; 2007; FUNDAÇÃO 

CULTURAL PALMARES, 2009; URQUIZA; SANTOS, 2017).  

Posteriormente, em 2009, a comunidade foi regularizada como território quilombola 

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, com uma área de 

1.018,2796 hectares (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 2009; INCRA, 2009). Atualmente, 

Furnas do Dionísio é composta e constituída por aproximadamente 450 moradores 

distribuídos entre 96 a 100 famílias (PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI, 2018). 

 

 
1 Discente do curso de Pós-graduação em Geografia da Universidade de Brasília. Endereço eletrônico: 
anaclaudiasacchi89@gmail.com 
2 Professora do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade de Brasília. Endereço eletrônico: 
peluso@unb.br 
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Mapa 01: Localização geográfica da área de estudo: Comunidade negra rural Furnas do 
Dionísio. 

 
Fonte: DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO, 2009; INCRA, 2009; 

              BING AERIAL, 2018. Orgs.: BALDO, A. C. S.; TOLENTINO, G. (2019). 
 

 

Pesquisas realizadas em distintas áreas do conhecimento investigam e analisam o 

quilombo Furnas do Dionísio como na área de história social, desenvolvimento local, ciências 

agrárias, sobretudo na geografia. Neste sentido, o trabalho de Leite (1994), destaca a 

manutenção da história comum da comunidade quilombola que contribui para a afirmação da 

identidade étnica do grupo. 
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Além disso, o estudo de Pauletti (2003), ainda ressalta a importância da agricultura de 

subsistência como prática coletiva e cotidiana reproduzida pelas famílias quilombolas. Os 

trabalhos de Oliveira (2004) e Silva (2007), também são relevantes e destacam a conservação 

da cultura e do turismo que, também contribuem para a manutenção da identidade étnica da 

comunidade, inclusive para o desenvolvimento local do grupo social.  

Na geografia, também é proeminente considerar a pesquisa de Perogil (2012), cujo estudo 

avalia as propostas e os objetivos do projeto Programa Brasil Quilombola, implantado e inserido 

em Furnas do Dionísio como política pública integradora reconhecida e oficializada pela 

Constituição Federal Brasileira. Contudo, foi possível observar no trabalho de Perogil (2012) 

que a inserção do projeto Programa Brasil Quilombola corroborou, efetivamente, para a 

afirmação da identidade étnica da comunidade e para a manutenção do próprio território 

tradicional do quilombo.  

O problema da pesquisa centra-se em identificar e compreender que o território étnico 

material-imaterial de uso tradicional da comunidade quilombola Furnas do Dionísio encontra-

se em risco de desaparecimento pelas pressões territoriais que o cercam em decorrência do 

intenso processo de modernização da agricultura comercial-capitalista, da mecanização do 

espaço rural brasileiro e da vida cotidiana pós-moderna.  

Desse modo, a identidade étnica e a territorialidade da comunidade junto à agricultura 

de subsistência desenvolvidos e reproduzidos pelas famílias quilombolas permanecem 

ameaçados devido à modernização e instrumentalização dos espaços geográficos, sobretudo 

do espaço rural brasileiro e pelo esquecimento da história, enfraquecimento das memórias, 

das tradições e dos costumes decorrentes da cultura do consumo moderno imposta pela 

sociedade urbano/industrial. 

A pergunta problematizadora do artigo é: “Como as famílias da comunidade quilombola 

Furnas do Dionísio constroem e mantêm seu território étnico de uso tradicional?” As questões 

problematizadora focam em identificar, analisar e compreender de que modo às famílias 

garantem a identidade étnica e a territorialidade da comunidade e de que forma mantêm a 

agricultura de subsistência no quilombo.  

As questões problematizadora são:  

a) – De que modo às famílias de Furnas do Dionísio garantem a identidade étnica e a 

territorialidade da comunidade quilombola? 

 b) – De que forma as famílias mantêm a agricultura de subsistência no quilombo? 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
1588 

 

Diante disso, tem-se que: a) – As famílias garantem a identidade étnica e a territorialidade 

do quilombo Furnas do Dionísio pela história comum formada e mantida por meio da 

conservação da memória social da comunidade através das lembranças individuais e coletivas 

das famílias e pela cultura representada pela preservação das festas tradicionais.  

b) – As famílias mantêm o desenvolvimento da agricultura de subsistência no quilombo 

através do cultivo de alimentos básicos, como: mandioca, milho, cana-de-açúcar, 

hortifrútigranjeiros, produção artesanal da rapadura, farinha de mandioca, doces caseiros, 

açúcar mascavo, destinado ao autoconsumo familiar com venda do excedente. 

Neste sentido, a hipótese da pesquisa é de que o território étnico de uso tradicional de 

Furnas do Dionísio é construído e mantido pela materialidade e pela imaterialidade contidas 

nas práticas coletivas e cotidianas desenvolvidas e reproduzidas pelas famílias na realidade da 

vida cotidiana do grupo social, as quais garantem a identidade étnica e a territorialidade da 

comunidade quilombola e mantêm a agricultura de subsistência.  

O objetivo geral do artigo foca na investigação e análise espaço-temporal do território 

étnico material-imaterial de uso tradicional de Furnas do Dionísio construído e mantido pela 

identidade étnica e territorialidade da comunidade quilombola junto à agricultura de 

subsistência.  

Dessa maneira, neste trabalho será apresentada e analisada a agricultura de subsistência 

como um dos objetivos específicos da pesquisa. A agricultura de subsistência desenvolvida e 

reproduzida na comunidade quilombola é pautada no cultivo de alimentos básicos, como: 

mandioca, cana-de açúcar, milho, hortifrútigranjeiros, na produção artesanal de rapadura, 

farinha de mandioca, doces caseiros e açúcar mascavo destinado ao autoconsumo das famílias 

com venda do excedente.  

Os procedimentos metodológicos se pautaram em pesquisa bibliográfica dos estudos 

realizados para identificar a agricultura de subsistência praticada pelas famílias do quilombo; 

pesquisa em fontes documentadas oficiais como Diário Digital (2016), Secretaria de Estado e 

Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar - SEMAGRO 

(2017), Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural – AGRAER (2018) que 

confirmam as atividades de subsistência como a agricultura e produção artesanal de diversos 

alimentos, como: rapadura, farinha de mandioca, açúcar mascavo e doces caseiros.  

Além disso, foram realizados questionários com as famílias, focando em questões com 

relação à agricultura desenvolvida e reproduzida pelas famílias da comunidade quilombola. A 
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partir dos dados e das informações levantados e coletados por meio dos questionários foram 

organizados e sistematizados os gráficos, nos quais foi possível analisar o grau de 

representatividade e importância que a prática da agricultura assume para toda a comunidade. 

Por fim, os registros fotográficos comprovaram o desenvolvimento e a reprodução das 

atividades agrícolas e artesanais de subsistência.  

 

2. Território quilombola: teorização e conceito 

Ressalte-se que o Brasil representa a nação com maior registro de população 

afrodescendente das Américas trazida à força entre os séculos XVI a XIX. Grupos étnicos 

africanos foram escravizados e submetidos à exploração do trabalho nos engenhos de cana-de-

açúcar da Região Nordeste do país, nas minas de extração de ouro das Sudeste e Centro-Oeste; 

nas plantações de café do Rio de Janeiro, além dos trabalhos domésticos e atividades produtivas 

desempenhadas até a abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888.  

Como consequência deste árduo e conflitante processo de escravidão de seres humanos, 

que perdurou por três séculos e meio, núcleos de resistência e territórios de quilombos 

formaram-se no espaço rural e urbano tanto durante o período vigente da escravidão quanto 

após sua abolição.  

A teorização do tema território quilombola é bastante amplo e denso, sobretudo nas 

ciências sociais e humanas. Em conformidade com o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA (2017), os territórios quilombolas são as terras de uso tradicional 

secularmente ocupadas pelas comunidades negras as quais estejam sendo utilizadas para a 

reprodução física, sóciocultural e econômica de tais grupos étnicos.   

Os quilombos representam sítios histórico-geográficos que se mostram como símbolos 

concretos da secular exclusão socioespacial brasileira compostos na atualidade por 

comunidades livres que, assim como no passado, reproduzem seus territórios étnicos e 

tradicionais os quais compõem a sociedade e o espaço geográfico brasileiro. O território étnico 

dos quilombos é construído e mantido pela reprodução do espaço social por meio das 

referências de identidade e pertencimento (ANJOS, 2004; 2009; 2014). 

Nesta análise, a terra, o terreiro, o território e a territorialidade pertencentes as 

comunidades quilombolas, como afirma Anjos (2010), assumem grande importância e 

relevância dentro da temática da pluralidade sociocultural brasileira. Tais categorias e conceitos 

geográficos de análise são bastante importantes e pertinentes, pois representam conceitos de 
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análise fundamentais, os quais contribuem para a investigação da formação espaço-temporal 

dos territórios de quilombos.   

O campo de investigação e o estado da arte com relação ao tema de pesquisa, também são 

bastante vastos estendendo-se e abrangendo diversas áreas do conhecimento científico, como: 

a antropologia, a sociologia, a história, a geografia, a educação, dentre outros. Estudos e 

pesquisas desenvolvidas nestas áreas investigam e analisam a formação espaço-temporal dos 

territórios quilombolas.  

Neste sentido, destacam-se os trabalhos de: O'dwyer (2002) na antropologia com: 

“Quilombos: identidade étnica e territorialidade”; Moura (2012) na educação com: “Festas dos 

quilombos” e Santos (2015) na cartografia social com: “Identidade étnica e territorialidade: a 

luta pela titulação definitiva do território quilombola de Camaputiua – Cajari – MA”. 

Na geografia, também são importantes e relevantes os trabalhos de Jesus (2007) em: 

“Migração quilombola: território e identidade - estudo preliminar de migrantes Kalungas no 

Distrito Federal”; Branco (2007) em: “Encontros, desencontros e reencontros na trajetória da 

comunidade remanescente do quilombo Caçandoca: identidade e territorialidade”; Ferreira 

(2009) em: “Donos do lugar: a territorialidade quilombola do Sapê Norte – ES”; Anjos (2011) 

em: “Territorialidade quilombola” e Sahr (2011) em: “Geograficidades Quilombolas: estudo 

etnográfico da comunidade de São João, Adrianópolis – Paraná”. 

Os trabalhos e as pesquisas dos autores expostos e mencionados têm demonstrado e 

comprovado que os territórios dos quilombos são construídos e mantidos pela identidade étnica 

e territorialidade das comunidades negras. A identidade étnica e a territorialidade destas 

comunidades são formadas e mantidas pelas relações sociais e de parentesco, inclusive pelas 

festas, através de práticas coletivas e cotidianas desenvolvidas e reproduzidas pelas famílias 

pertencentes a tais grupos.  

Além disso, a identidade étnica e a territorialidade destas comunidades também são 

formadas e mantidas pela história comum, pelas normas de pertencimento territorial e pela 

consciência étnica, os quais mantem os territórios tradicionais destes grupos sociais. Desse 

modo, as comunidades quilombolas reproduzem modos de vida, materialização de territórios e 

identidades específicos. 

A partir dos estudos desenvolvidos, ainda foi possível analisar e compreender a 

formação e manutenção dos territórios quilombolas através da geograficidade das 

comunidades negras. A geograficidade das comunidades é construída e mantida por meio da 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
1591 

 

conservação das relações sociais e práticas culturais coletivas e cotidianas desenvolvidas pelas 

famílias que reproduzem o espaço físico, sobretudo social e mantem os territórios étnicos e 

tradicionais destes grupos.  

Diante do exposto, comprova-se a existência do território étnico material- imaterial de 

uso tradicional pertencente aos quilombos. Na presente análise, as comunidades quilombolas 

constroem e mantem o território étnico e tradicional através da reprodução contínua do espaço 

físico e social por meio da conservação das relações sociais e de parentesco e da preservação 

da história comum e práticas culturais, simbólicas, identitárias e de subsistência. Tais práticas 

desenvolvidas e reproduzidas pelas famílias garantem a identidade étnica e a territorialidade 

destas comunidades e mantem o território étnico material-imaterial de uso tradicional destes 

grupos.  

Neste sentido, confirma-se que a formação do território étnico e tradicional dos 

quilombos contribuiu, significativamente, no processo de construção da identidade nacional e 

do espaço geográfico brasileiro. Desse modo, é necessário e primordial investigar, analisar e 

compreender a formação espaço-temporal dos territórios quilombolas com objetivo de 

garantir o conhecimento sobre a real historiografia e geograficidade de tais grupos e 

comunidades.  

3. Agricultura de subsistência em Furnas do Dionísio. 

Segundo a publicação do Ministério da Cultura (1998), no passado Furnas do Dionísio 

compunha um povoado onde a subsistência do grupo social era garantida e mantida por meio 

da produção de alimentos básicos destinados ao autoconsumo das famílias. A comunidade 

também se articulava com o comércio por meio da venda do excedente dos alimentos 

produzidos. Entretanto, o desencadeamento do avanço técnico permitiu que as famílias 

desenvolvessem uma produção mais autônoma capaz de atender as demandas do mercado.  

As famílias quilombolas plantavam roças de mantimentos, como: mandioca, hortaliças e 

também criavam animais de pequeno e médio porte. O papel das mulheres exercia uma função 

fundamental nas atividades domésticas, como: a coleta de frutos, plantas medicinais e a 

produção de cobertas, tapetes, óleo, sabão, dentre outros. Com o tempo, a produção artesanal 

de rapadura, doces caseiros, açúcar mascavo, melado e farinha de mandioca aos poucos ganhou 

reconhecimento e visibilidade, sendo vendidos e comercializados em localidades próximas 

(LEITE, 1994; OLIVEIRA, 2004; JÚNIOR, 2009).  
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Conforme apontam os estudos de Silva (2007) e Urquiza e Santos (2017), a principal 

fonte econômica desenvolvida na comunidade quilombola ainda se pauta na agricultura de 

subsistência. Desse modo, é interessante ressaltar que o quilombo, assim como no passado, 

hoje continua representando uma comunidade negra rural que possui uma economia local 

autônoma cuja manutenção depende, essencialmente, da organização interna e coletiva entre 

as famílias que compõem o grupo étnico.  

O desenvolvimento e a reprodução de atividades agrícolas têm ligação direta com a 

natureza e fertilidade dos solos presente no quilombo. Nos quintais onde predominam o solo 

do tipo latossolo vermelho é possível encontrar pequenas lavouras típicas da agricultura de 

subsistência com produção de alimentos básicos, como: mandioca, cana-de-açúcar e hortaliças 

(Fotos 01, 02 e 03), os quais são destinados ao autoconsumo das famílias cujo excedente da 

produção ainda é vendido e comercializado.  

Foto 01: Lavoura de mandioca. 

 
          Fonte: BALDO, A.C.S.; 2019. 

Foto 02: Lavoura de cana-de-açúcar. 

 
                       Fonte: BALDO, A.C.S.; 2019. 
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Foto 03: Cultivo de hortaliças. 
 

 
                    Fonte: BALDO, A.C.S.; 2019. 

 

Comprova-se, ainda, a existência de pomares que estão distribuídos em muitos quintais, 

como por exemplo, as plantações de banana e limão (Fotos 04 e 05), as quais são destinados 

ao consumo das famílias e que, inclusive evidencia a diversidade de produção encontrada na 

comunidade quilombola.  

Foto 04: Cultivo de banana. 

 
           Fonte: BALDO, A.C.S.; 2019. 
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Foto 05: Cultivo de limão. 
 

 
                    Fonte: BALDO, A.C.S.; 2019. 

 

Constata-se que o quilombo Furnas do Dionísio constitui uma comunidade negra rural 

que se encontra espacialmente localizada em uma área formada pela composição de terras e 

solos bastante férteis e propícios a reprodução de atividades agrícolas que garantem a 

subsistência do grupo social no local onde vivem.  

É relevante destacar que nos quintais onde o solo é menos favorável ao desenvolvimento 

de práticas agrícolas, como por exemplo, o solo do tipo neolítico, é possível encontrar a 

criação de animais de pequeno e médio porte, como aves e suínos e onde a pecuária leiteira 

assume destaque. O leite coletado é armazenado na agroindústria dos produtores rurais e 

também é destinado ao consumo das famílias e ao abastecimento interno de toda a comunidade 

para a produção de queijos, doces e derivados.   

Além das práticas agrícolas também se constata a produção artesanal de diversos 

produtos, como: rapadura, farinha de mandioca, açúcar mascavo e doces caseiros (Foto 06). 

Estes produtos assumem grande destaque, pois se constituem em alimentos que possuem alto 

valor cultural ligado a conservação da história e da cultura local do quilombo, os quais são 

destinados ao autoconsumo das famílias e ao abastecimento interno da comunidade.  



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
1595 

 

Além disso, o excedente da produção destes alimentos ainda é vendido e comercializado 

em feira local organizada pelas famílias, como expõe a foto 07, o que contribui para ampliar 

a renda doméstica do grupo étnico e manter a tradição.  

Foto 06: Rapadura e doces caseiros em Furnas do Dionísio. 

 
Fonte: Semagro. Disponível em: <http://www.semagro.ms.gov.br/com-apoio-do-governo-do-estado-
furnas-de-dionisio-inaugura-um-novo-tempo/> Publicado em: 9 de novembro 2017. Acesso em: 16-

09-2019. 
 
 

Foto 07: Rapadura e farinha de mandioca vendidos em feira local no quilombo Furnas do 
Dionísio. 

 
Fonte: Escola Estadual Zumbi dos Palmares. Disponível em: 

<http://eezumbidospalmares.blogspot.com.br/2013_08_01_archive.hthttp://eezumbidospalmares.blogs
pot.com.br/2013_08_01_archive.html> Publicado em: 21 de agosto de 2013. Acesso em 17-01-2019. 
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A farinha de mandioca, a rapadura e os doces assumem grande relevância em Furnas do 

Dionísio e em toda região, pois são produtos que passaram a ter maior reconhecimento e 

visibilidade através dos projetos de apoio social e incentivos econômicos promovidos pela 

empresa Energisa em parceria com o governo do estado de Mato Grosso do Sul. O objetivo 

principal deste projeto é agregar valor aos alimentos produzidos pelas famílias e ampliar a 

estrutura da agroindústria, potencializando a eficiência energética e o desenvolvimento local da 

comunidade quilombola (DIÁRIO DIGITAL, 2016; SEMAGRO, 2017).  

Desse modo, vê-se que o projeto implantado na comunidade negra rural contribui com 

ações que visam o desenvolvimento social, econômico e territorial do quilombo possibilitando 

às famílias aumentar sua produção local e ampliar a renda doméstica do grupo.   

O cultivo de alimentos básicos, como mandioca e hortaliças e a produção artesanal de 

rapadura e farinha de mandioca, além de suprir as necessidades internas das famílias da 

comunidade são produtos cujo excedente é comercializado para a Central de Abastecimento 

de Mato Grosso do Sul - CEASA, estabelecimento responsável pelo fornecimento de 

alimentos destinados aos mercados locais e regionais do estado. As famílias ainda produzem 

alimentos para atender os programas de merenda escolar pelo Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE (AGRAER, 2018).  

É bastante relevante salientar que, quando questionados sobre a agricultura 

desenvolvida e reproduzida pelas famílias e o que representa para a comunidade quilombola, 

os entrevistados contribuíram com pontos de vista bastante significativos, como: a fonte de 

alimentos, nossa vida e alimento da comunidade, nosso alimento, a nossa existência na 

comunidade e faz parte da comunidade, como ilustrado no gráfico 01 adiante. 

A partir da análise do gráfico 01 observa-se que a agricultura desenvolvida e 

reproduzida na em Furnas do Dionísio é muito importante, pois constitui a fonte que gera e 

fornece o alimento para as famílias, contribuindo para a manutençao da própria existência 

social do grupo étnico no local em que se encontram. 

 
Gráfico 01: O que a agricultura representa em Furnas do Dionísio? 
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Fonte: Dados e informações levantados e coletados por meio dos questionários 

com as familias da comunidade quilombola Furnas do Dionísio, 2019. 
Org. BALDO, A.C.S.; 2019. 

 
 

Além disso, quando perguntados sobre a importância em manter a agricultura, os 

entrevistados salientaram ser necessária, pois constitui uma atividade fundamental e 

indispensável para toda comunidade porque produz os alimentos básicos que garantem a 

subsistência das familias e o abastecimento interno do quilombo, como pode ser contatado no 

gráfico 02 abaixo.  

Gráfico 02: Porque é importante manter a agricultura em Furnas do Dionísio? 

 
Fonte: Dados e informações levantados e coletados por meio dos questionários 

com as familias da comunidade quilombola Furnas do Dionísio, 2019. 
Org. BALDO, A.C.S.; 2019. 
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Uma característica marcante em Furnas do Dionísio é a organização mútua das famílias 

nos espaços de uso comum do quilombo para o desenvolvimento e reprodução das práticas 

agrícolas e onde os saberes e as técnicas tradicionais de cultivo-manejo das terras são 

transmitidos de geração para geração. Desse modo, tem-se que a agricultura praticada na 

comunidade quilombola representa uma atividade comunitária que garante o autoconsumo das 

famílias com venda dos produtos excedentes ampliando a renda doméstica do grupo social e 

mantendo a tradição e os costumes.  

Como salienta Wanderley (2009), quilombolas, seringueiros, quebradeiras de coco-

babaçu, pescadores, agroextrativistas, dentre outros povos tradicionais representam agricultores 

territoriais, uma vez que se encontram profundamente enraizados em seus espaços de vida 

cotidiano e que se reproduzem por meio de atividades agrícolas, artesanais e de subsistência.  

Contudo, vê-se que a agricultura de subsistência praticada em Furnas do Dionísio 

representa uma atividade altamente sustentável desenvolvida e reproduzida nos espaços de 

uso comum e coletivo da comunidade negra rural que fortalece o potencial endógeno do 

quilombo, contribuindo para a manutenção da existência social das famílias e o 

desenvolvimento local do grupo étnico. 

4.   Resultados e discussões  

Verificou-se, a partir deste trabalho, que a agricultura de subsistência desenvolvida e 

reproduzida em Furnas do Dionísio é pautada no cultivo de alimentos básicos, como: 

mandioca, milho, cana-de-açúcar, hortifrútigranjeiros e na produção artesanal de rapadura, 

farinha de mandioca, doces caseiros e açúcar mascavo destinados ao autoconsumo das 

famílias com a venda do excedente, representando práticas materiais que contribuem para a 

manutenção do território étnico de uso tradicional da comunidade quilombola.  

As atividades de subsistência como a agricultura e a produção artesanal de alimentos 

representam práticas de ordem material e são fundamentais, pois são atividades altamente 

sustentáveis e que são desenvolvidas no espaço físico de uso comum e coletivo da comunidade 

reproduzindo o território étnico e tradicional do quilombo que, também é mantido pela 

imaterialidade contida nas práticas coletivas e cotidianas desempenhadas pelas famílias.  

Além disso, os recursos naturais disponíveis, como a água, o solo e a vegetação são 

elementos que compõem o espaço físico e ambiental da comunidade e são bastante importantes 

e indispensáveis para a manutenção de atividades de subsistência, como a agricultura e a 
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produção artesanal de vários produtos alimentícios. A preservação dos recursos naturais é 

essencial e indispensável, pois garantem a própria existência social do grupo étnico e o real 

desenvolvimento sócioeconômico e territorial do quilombo.  
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QUESTÃO AGRÁRIA E MINERAÇÃO: um estudo sobre a violação dos direitos 

territoriais em comunidades camponesas a partir da ação da mineradora Hydro-

Alunorte em Barcarena/PA. 

 

João Victor Rocha Leão1 

 Lannah Christine Pinheiro Rodrigues2 

Fabiano de Oliveira Bringel3 

Introdução  

  

Nas décadas de 1960 e 1970, as estradas federais foram abertas com maior intensidade. 

Com isso, acelera-se o cercamento das terras e uma redefinição gradativa da rede urbana, 

tornando-a cada vez mais complexa com o surgimento de novas cidades e municípios. As 

rodovias conectaram o sul e sudeste do Pará às outras regiões do país, inserido-os dentro de um 

contexto geopolítico de integração ao capitalismo financeiro internacional e nacional. 

Com isso a Amazônia vê grandes massas de trabalhadores penetrarem em seu espaço. 

Subjacentemente, fazendeiros e empresários acompanham o movimento destes trabalhadores 

atraídos pelas benesses governamentais dos subsídios oferecidos pela SUDAM e pelo BASA. 

A chegada do Banco Econômico, do Bradesco, do Bamerindus e da Companhia Vale do Rio 

Doce – CVRD são exemplos deste processo. 

É neste cenário que vemos a mudança da matriz econômica da região: do extrativismo 

vegetal aos extrativismos madeireiro e mineral. Com clara estagnação no setor primário da 

economia. Sendo a Amazônia um cenário de fronteira e de recente intensificação das atividades 

capitalistas. 

Mudando assim as configurações dessa região, que agora abriga diferentes interesses, 

de um lado, capitalistas industriais friccionados com as velhas oligarquias, agora 

“modernizadas” pelo agronegócio e a mineração. E as organizações dos subalternizados com 
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3 Doutor em Geografia. Professor da UEPA. Coordenador do GPTECA/UEPA e LEPEC/UFPE. Participa da 
Rede de Pesquisadores em Geografia (Sócio) Ambiental e do Instituto de Teoria e História do Anarquismo – 
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frações de camponeses, representadas pelo MST e MAM. Os povos tradicionais nas figuras dos 

Movimentos e articulações em redes de Quilombolas, Ribeirinhos, Indígenas, Pescadores e 

Extrativistas. Com esse cenário vemos o acirramento do conflito, agora, recheado de novos 

componentes como a sua ambientalização e a financeirização das terras. 

É neste contexto que os movimentos sociais foram fundamentais para a resposta rápida 

do povo de Barcarena quando, no dia 17 de fevereiro de 2018, aconteceu o transbordamento da 

barragem de rejeitos (SDR1 e SDR2) da empresa norueguesa Hydro/Alunorte em Barcarena no 

Pará, atingindo treze comunidades. Buscando entender a reação do povo organizado é que 

desenvolvemos essa pesquisa no interior do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC) – CNPq. Em 2018 fizemos o levantamento bibliográfico e realizamos 

trabalho de campo no primeiro semestre de 2019 buscando entender como a ação desse capital 

agride os direitos territoriais das Comunidades Camponesas no entorno dos grandes projetos 

mínero-metalúrgicos na região? 

As ferramentas teóricas para entender a territorialização do capital mineral na 

Amazônia. 

Partindo do questionamento central da pesquisa, utilizamos três conceitos fundamentais 

que nos dá resposta à pergunta apresentada: Territorialização; Questão Agrária e Campesinato. 

O primeiro é o de territorialização. Desde estudos na geografia tradicional através das 

contribuições de Ratzel, até estudos contemporâneos como os de Haesbaert (2010) e Souza 

(1995). Assim, os processos desqualificadores a que são submetidos os camponeses nos dão 

uma pista para a compreensão do fenômeno da desterritorialização. Ao mesmo tempo, os 

fenômenos requalificadores são indicativos de processos de reterritorialização. Tendo como 

quadro de análise o ambiente da fronteira da Amazônia a partir da ação do capital minerário. 

Nossa segunda categoria analítica parte da definição de Questão Agrária. Entendemos 

a categoria de acordo com José de Souza Martins como um bloqueio que a propriedade da terra 

representa ao desenvolvimento do capital, à reprodução ampliada do capital. Esse bloqueio 

pode se manifestar de vários modos. Ele pode se manifestar como redução da taxa média de 

lucro, motivada pela importância quantitativa que a renda fundiária possa ter na distribuição da 

mais-valia e no parasitismo de uma classe de rentistas. O tempo da questão agrária é o tempo 

longo dos bloqueios, dificuldades e possibilidades a que o Estado faça uma revisão agrária de 

alcance histórico e estrutural, mais contida ou mais ousada. (MARTINS, 2001). 
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Por fim, nosso terceiro conceito estruturante diz respeito ao campesinato, com clássicos 

que tratam o sujeito camponês (MENDRAS, 1978; CHAYANOV, 2014; WOLF, 1976; 

HÉBETTE, 2004), e que definem que os traços mais significativos da família no campo, do 

ponto de vista sócio-antropológico-geográfico, são a “comunidade familiar e a comunidade de 

vizinhança”; “sociedade patriarcal com a centralidade no homem, chefe da família”; uma 

“sociedade autárquica e/ou territorial”; uma busca pelo “apoio mútuo” entre os membros; a 

perspectiva da “propriedade privada da terra” e a busca pela “autonomia” nos seus modos de 

viver e de produzir. 

Por meios das três categorias analíticas citadas nos aproximamos dos processos 

sucessivos de negação, destituição e omissão dos direitos das comunidades pesquisadas em 

Barcarena. Existe uma lógica perversa implantada, que move países do sul, desde o projeto 

moderno colonial, a se tornarem subordinados frente aos países do hemisfério norte. Sobre isso 

nos fala Alberto Acosta (2017) de um determinado “Paradoxo da abundância” ou “Maldição 

dos recursos naturais”. Para nos explicar sobre a estranheza de possuir tanta acumulo de matéria 

e energia, de fonte de recursos que seriam abundantemente apresntadas no território e que 

poderiam ser usados em benefício de uma excelente qualidade de vida para aqueles que vivem 

em suas proximidades. No entanto, o paradoxo se estabelece e o que era fonte de riqueza se 

torna sinônimo de maldição, intensificando a degradação da existência física e espiritual do 

povo que vive no entorno das áreas mineradas.  

Quando amplificamos a escala de produção das grandes firmas mineradoras e 

espacializamos sua estrutura de produção notamos que os países que, no passado, foram 

colônias dos países centrais, continuam com a sua lógica subordinada, típica dos tempos do 

metalismo. Ainda que sob outros parâmetros técnicos e outras lógicas atribuídas a divisão 

internacional do trabalho (LIPIETZ, 1991). Uma importante contribuição para entender a 

permanência dessa lógica espoliadora é o debate proposto por Harvey (2004) na leitura sobre o 

neoextrativismo em tempos de globalização que é a acumulação via espoliação. Um fenômeno 

constitutivo e permanente em tempos de capitalismo neoliberal de despojo irreversível dos bens 

comuns tirando a centralidade da reprodução ampliada de capital a fim de combater os 

excedentes que obstacularizam a acumulação e causam suas crises cíclicas. Os instrumentos 

para isso variam desde a destruição das barreiras jurídicos-formais para a apropriação dessa 

mesma natureza até as diversas fraquezas fiscais em países e regiões no mundo que se insiram 

na geopolítica de forma subalternizada e periférica. Necessita obviamente de métodos não 
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convencionais, como extração e captura de renda da natureza, passando por guerras híbridas e 

não convencionais até utilização de mão de obra escrava. 

A gênese da relação entre mineração e questão agrária 

Na década de 1980, quando se instala o polo mínero-industrial de Barcarena, temos 

alguns elementos que se articulam para a intensificação da mobilidade do trabalho no Pará e o 

consequente abastecimento do mercado de trabalho demandado pelo capital minerário. O 

primeiro deles relaciona-se ao fechamento dos principais castanhais na região. Os camponeses 

e caboclos que trabalhavam em regime de servidão são obrigados a buscar alternativas que se 

oferecem. Vão desde a ocupação desses castanhais até a experiência em diversos garimpos, 

principalmente no Estado do Pará. Despontam garimpos no Oeste do Pará no município de 

Itaituba como Pato Sinop, Ouro Mil, Comandante Machado, Nova Mineração e Taurí. São 

algumas currutelas que aparecem na memória social dos trabalhadores. Por outro lado, no 

Sudeste do Pará, desponta a famosa Serra Pelada como o garimpo que mais atraiu pessoas no 

Brasil. No seu auge entre 1980 e 1982 chegou a abrigar algo em torno de 100 (cem) mil 

garimpeiros. Outros, menos famosos, como Cotia em Curionópilis, Garimpo do Rio Gelado em 

Eldorado do Carajás são exemplos desses deslocamentos temporários para os garimpos. O 

trabalho garimpeiro é sempre muito efêmero e precoce como podemos ler no relato de 

“Joaquim” a partir de suas experiências. Sua trajetória sintetiza a trajetória de uma juventude 

camponesa que viveu essa década de 1980 e que começou a trabalhar. 

 

Primeiro com os pais né? na agricultura, aprendi um monte de coisa, na economia 

familiar e agrícola, então todo mundo tinha que tirar uma pontinha na roça e, também, 

filho homem conta mais um pouco e aí eu não cheguei a forçar tanto porque adoeci 

quando era criança ainda, tive problema de pneumonia e aí fui operado, quando fui 

poupado de alguma coisa mas já fiz muito trabalho braçal na roça, lá em Curionópolis, 

então logo depois disso comecei a sair de casa para buscar outras alternativas. Tava 

com doze anos mais ou menos. Fui para o garimpo, na época era a grande influência 

do garimpo em Curionópolis e região... não, não, fui pro garimpo do Manelão, na 

Transamazônica, lá eu passei....tinha....14 anos aí eu fiquei quase 70 dias lá, aí o 

garimpo quebrou na época que entrou o Collor, naquela crise que quebrou o pau na 

situação mineral, principalmente do ouro, antes eu rodava por aqui por perto, no 

Tucumã, de Curionópolis para lá dá uns duzentos quilômetros, aqui perto no garimpo 
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da Grota Rica que o pessoal chamava, garimpo da Anta” (“Joaquim”, assentado na 

Palmares II, entrevista em maio de 2015). 

 

A história de “Joaquim” confirma a lógica efêmera do garimpo para o camponês e para 

as comunidades tradicionais de uma forma geral. O garimpo no horizonte desse sujeito é 

relacionado ao ato de aventurar-se. Sonia Barbosa Magalhães (2002) define de forma bem 

interessante esse componente do aventurar-se. A aventura está diretamente relacionada “a uma 

atividade especifica que vai ser tentada, fora do universo camponês, e que implique um 

deslocamento espacial definitivo” (MAGALHÃES, 2002:267, 2002). Segundo essa autora essa 

possibilidade é reservada apenas aos “jovens celibatários”, os “jovens recém-casados” ou 

“homens divorciados”. Sendo que não se perde o horizonte de que no garimpo não se “pára”. 

Passa-se um verão. 

Importante ainda destacar que os povos do campo sempre tiveram experiências em 

outros tipos de trabalho, diferentes da atividade agrícola. Contudo, dentro de um horizonte de 

retorno à composição de uma relação de trabalho mais direta com a natureza. Podemos 

demarcar tal afirmação a partir da fala do Sr. “Cupiúba” que diz: 

 

[...] teve um entremeio que eu mexi com garimpo né? Trabalhei uns dias também em 

firma, mas não fichado4, pra fazer bico né? Eu não me dou muito bem com aquele 

movimento da cidade, aquele barulho, aquela zuada, né? Eu não aguento aquilo, e 

aqui não, aqui é sossegado (“Cupiúba” assentado da Palmares II, entrevista em 

fevereiro de 2015). 

 

Podemos, então, concluir que a fala de “Cupiúba” é uma pequena síntese do horizonte 

de uma massa de camponeses na fronteira capitalista da Amazônia paraense. Apesar de todo 

ambiente “ornamentado” pelo capital para ser hostil à reprodução do campesinato, existe aí um 

processo de resistência que tem uma matriz que supera a dimensão do econômico e da profissão 

pela profissão. 

As falas que coletamos acabava relacionando o trabalho informal em garimpos e grotas 

do Pará com a territorialização do capital mineral no estado. O caso de Barcarena é exemplar 

já que temos pessoas com trajetórias profundas que tiveram experiências no garimpo e que 

moram hoje no entorno desses Grandes Projetos. O polo industrial de Barcarena (Figura 01) faz 

 
4 Fichado: trabalho com carteira assinada. 
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parte do Projeto Grande Carajás que vem se territorializando desde o final de 1970 no Pará e 

de 1980 na região de Barcarena. Essas empresas se instalaram num contexto em que a 

preocupação ambiental era incipiente. Não se precisava, para sua instalação, EIA (Estudo de 

Impacto Ambiental)/RIMA (Relatório de Impacto no Meio Ambiente) o que deixou fluido o 

território para que essas empresas pudessem fazer o quisessem durante a ditadura civil-militar. 

Formulamos aqui algumas hipóteses imediatas para a reflexão neste artigo. A primeira 

delas é que precisa de uma grande auditoria ambiental neste polo industrial de Barcarena para 

corrigir possíveis distorções e coibir novos eventos de transbordamento da bacia de rejeitos. 

Outra importante é criar mecanismo de controle popular sobre a indústria mineradora. 

Conversamos com alguns militantes do MAM na região de Barcarena e eles propõe instalação 

imediata de Conselhos envolvendo a sociedade civil para se debater as causas e consequências 

da mineração para o território. Outra hipótese importante para pensarmos os rios são as 

propostas de comitês gestores de bacias hidrográficas. Um mecanismo importante de gestão 

que envolve vários setores da sociedade. Então temos os maiores rios do mundo e nenhum 

comitê institucionalizado. Esse crime ambiental da Hydro vem exatamente num contexto de 

debate sobre o novo Código mineral onde a tendência é afrouxar ainda mais o território para as 

empresas de mineração com a transformação do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral 

numa agência reguladora, que sabemos acaba não regulando nada. 

Temos, então, A HYDRO, fundada em 1905, tem como maior acionista o estado 

norueguês, bem como instituições dos Estados Unidos, Inglaterra e China, possuem relações 

comerciais com o Brasil desde a década de 70, adquirindo em 2010 os ativos de alumínio da 

VALE, dessa forma construiu uma companhia de alumínio global. Esse saque dos nossos 

minérios inclui: Bauxita (Paragominas-PA), participação majoritária da maior refinaria de 

alumina do mundo, a ALUNORTE, e também participação de 51% na empresa de alumínio do 

Brasil, a ALBRAS. Só no Pará, se somarmos o lucro de todas as empresas comandadas pela 

NORKS HYDRO ASA seu faturamento líquido está na ordem de R$ 11 bilhões em 2016, com 

lucro líquido de R$ 1,5 bilhão. Abaixo em pontos verdes claros as comunidade que sofreram 

com o transbordamento. 

 

Figura 01: Comunidades Impactadas no entorno da Bacia de Rejeitos da Hydro. 
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Fonte: Visita técnica realizada no dia 18 de abril de 2018. 

Para além do lucro: a violação dos direitos territoriais em Barcarena (PA) 

 Na madrugada do dia 17 de fevereiro de 2018 ocorreu o transbordamento de bacia de 

rejeitos (SDR1 e SDR2) da empresa norueguesa em Barcarena no estado do Pará. As denúncias 

das práticas irregulares da empresa em relação às questões tanto sociais como ambientais não 

é fato novo. Treze comunidades ribeirinhas sofrem por esse crime, destas quadro foram 

diretamente afetadas Água Verde, Burajuba, Jesus de Nazaré, Jardim Canaã, sem falar da escala 

que essa poluição pode alcança, acentuando as dificuldades que esses empreendimento trazem 

para as populações próximas as barragens.  

 Essa contaminação que, segundo relatório do Instituto Evandro Chagas (IEC) 

RELATÓRIO Nº: 002/2018 PROCESSO Nº: 010/2018,‘neste momento as águas apresentaram 

níveis elevados de Alumínio e outras variáveis associadas aos efluentes gerados pela Hydro 

Alunorte’. Porém em 2012, pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA) que 

analisaram 26 comunidades, verificaram que 24 delas a água estava com altas concentrações de 

Chumbo. Elemento químico muito nocivo a saúde física e mental. 

Conversamos com uma das lideranças das comunidades atigidas, o sr. Mário Assunção 

do Espírito Santo. Líder quilombola da comunidade São Lourenço, fundada por de seus 

ascendentes, o Sr. Joaquim dos Santos, vindo da ilha do Marajó e que ali constituiu uma 

comunidade com grande recorte espacial de 8km em linha reta. Sendo assim, a terra de São 

Lourenço pertence à linhagem de sua mãe. A família que ali se instalou, teve relação direta com 
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os acontecimentos da Revolução Cabana ocorrida nos municípios do estado do Pará. 

 Permanecendo por longos anos no território, as comunidades começaram a sofrer 

consequências na década de 1960 com os novos olhares do ditatorial e com a abertura da 

Transamazônica. Assim, nos detalhe como observou os ares de “modernização” do território 

amazônico e a instalação das primeiras indústrias mínero-metalúrgicas na desembocadura do 

Tocantins 

Aí, nessa década a maioria foi trabalhar em Belém e vinha no final de semana pra 

fazer farinha, cuidar da roça que tinha deixado aqui. Houve a desapropriação pelo 

então senhor presidente general João Figueiredo, criando o projeto industrial pra 

Barcarena, o polo industrial de Barcarena. Aonde ele no seu decreto desapropria o 

lado direito, de todas as terras, que até então seu Manuel tinha. Nós não tínhamos 

nenhum, nenhum de nós era “estudado” como a gente costuma falar aqui, todos da 

minha família eram analfabetos, quem sabia desenhar o nome era de bandagem. 

(Mário Assunção do Espirito Santo, Comunidade São Loureço, entrevista em 24 de 

setembro de 2019).  

 

Em uma longa conversa, Mário relata os primeiros processos desapropiradores oriundos 

dos planos dos Governo para a região de Barcarena. Isso tudo ainda sob o Governo do General 

Figueiredo. Em sua memória, os primeiros sinais de violação dos direitos dos territórios 

quilombolas por parte dos militares são lembrados 

E nos tínhamos um tio chamado Márcio, que ele tinha cuidado do documento do 

terreno, de recolher o dinheiro chamado para pagar os “fóruns”, recolhia de todos nós 

aqui e pegava o imposto do terreno, era ele que chefiava a família. E quando vem isso 

que eles começam a resgatar as ruas e passar por cima de roças, ele vai com um primo 

nosso que tinha servido o exercício, Chamado Roselino dos Santos, ele pega e diz pra 

ele ‘filho vai, que tu és mais estudado, porque eles vão tomar tudo o que é nosso’... 

Nós fomos proibidos de cortar uma vara. (Mário Assunção do Espirito Santo, 

Comunidade São Loureço, entrevista em 24 de setembro de 2019). 

 

Um dos agentes desapropriadores citado por Mário acima foi uma Companhia que o 

governo federal fundou em 1979 chamadas de CODEBAR – Companhia de Desenvolvimento 

de Barcarena e que tinha como um de seus maiores acionistas o próprio Governo do Estado do 

Pará. Sob o manto do desenvolvimento a CODEBAR, segundo nosso informante, vinha com 

malotes cheios de moedas de um cruzeiro com o objetivo de transparecer uma quantia grande 
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de dinheiro, exatamente para enganar e saquear os bens das Comunidades. Muitos venderam 

suas terras nessa ocasião.  

Frente a essa pilhagem governamental, Mário destaca a reunião dos moradores em uma 

associação. A necessidade de se organizar e fazer frente ao processo expropriador era um 

imperativo. Logo fundaram a Associação dos Trabalhadores Rurais do São Lourenço. O 

trabalho na terra era, antes de tudo, uma perpspectiva de fincar-se e justificar a permanência 

pela lógica da terra de trabalho (GARCIA JR, 1983). Argumenta que mesmo uma parte das 

famílias trabalhando em Belém ao longo da semana, no final dela os quilombolas retomavam 

suas lidas nas roças. Representante da atual comunidade quilombola, Mário foca na luta pelo 

reconhecimento da comunidade enquanto território quilombola, mas, pelo nome e pelo povo de 

sua comunidade não desiste e denuncia que a primeira violação de direito se encontra na 

agressão do Estado. 

Como vimos o Governo Federal preparava o “terreno” para as grandes indústrias se 

territorializarem nas terras dos remanescentes de Quilombo. A partir do estabelecimento da 

Albrás e especialmente na ocasião da gestão da Hydro a violação dos direitos continua 

sistemáticamente. Após o crime do transbordamento em fevereiro de 2018 a política de 

reparação e mitigação da empresa se limitou a disponibilizar cartões, válidos para cinco meses. 

Como se não bastasse valores irrisórios, como de 600 reais pagos ao logo desses cinco meses, 

existe uma distorção fundamental que a liderança denúncia 

 

Todos de Barcarena tem direito, os atingidos diretamente primeiro, quem?! Quem 

mora a margem do rio Murucupi. E sabe pra quem veio os primeiros cinco mil cartões? 

Pro povo que mora dentro da vila dos cabanos é empregado da Hydro. É justo uma 

coisa dessas? Empresário, que tem duas três lojas, dono de supermercado, a dona de 

dois hotéis lá da vila dos cabanos, o dono de três mercadinhos aqui tem, mas o primo 

ali que não tem identidade e CPF ele não ganhou, tu tá entendendo uma coisa dessas? 

Mas o governo não mandou lá e disse “prefeito mande alguém na casa do seu fulano, 

que ele não tem identidade nem CPF...” Isso se chama o que? Garantia de direito. O 

ministério público não fez isso. Cadê o direito? (Mário Assunção do Espirito Santo, 

Comunidade São Loureço, entrevista em 24 de setembro de 2019). 

 

Além das Comunidades Quilombolas que foram atingidas como São João, Burajuba e 

Boa Vista soma-se a mesma situação de violação dos direitos comunidades urbanas e 

periféricas. É o caso do Jardim Cabano (Figura 03). Jaqueline, representante dos moradores 
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com 32 anos e ativista do Centro Comunitário do bairro nos relata sua trajetória de vida, vindo 

com a família para Barcarena ainda criança. Naquela terra se casou e se mudou para o atual 

bairro, com seu trabalho de agente de saúde começou a perceber diversos problemas e conflitos 

instaurados no seio da comunidade em virtude da presença das grandes firmas. Todas 

portadoras de uma narrativa de desenvolvimento da região o que provoca um receio dos 

próprios moradores caso as mesmas venham fechar as suas portas. Os porta vozes das empresas 

acabam utilizando o “fantasma” do desemprego para continuar se cacifando junto ao território 

como podemos ver no fragmento abaixo  

 

Eu vejo que pessoas apoiam ou não apoiam é porquê eles pensam muito na 

sobrevivência do dia a dia, entendeu? “Se a empresa fechar como é que eu vou manter 

minha família?” Acabar o minério extraído a gente não tem um plano B, um plano C 

(...) nunca foi pensado isso pra Barcarena. Veio o desenvolvimento (...) e não foi uma 

coisa debatida em audiência, foi uma coisa imposta, né, esse modelo de 

desenvolvimento. Eu acho que a gente tem que pensar que esse é um fator que 

desmobiliza muito o ativismo aqui em Barcarena, porque quando se fala aquela frase 

‘vou fechar’ ai as pessoas ficam contra a todo tipo de movimento, mesmo sabendo 

que talvez fosse o melhor. Elas no fundo não querem aceitar porque é a sobrevivência, 

mesmo sabendo que ela ta sendo atingida diretamente, porque olha onde elas moram. 

(Jaqueline, líder comunitária do bairro Jardim Cabano, entrevista em 25 de setembro 

de 2019). 

 Os agentes capitalistas e portadores da lógica do desenvolviemento acabam se 

comportando como verdadeiros religiosos que ao ouvirem alguma “blasfêmia” contra a 

empresa ameaçam sua saída deixando as pessoas no limbo do desemprego. Gomez (2007) 

apresenta o caráter messiânico, religioso e autoritário da lógica do desenvolviemento. Nesse 

cenário, onde a maioria dos moradores reconhece a dificuldade que a empresa tem em manter 

os padrões de segurança mínimos no município, mesmo assim ainda são contra a saída das 

empresas mineradoras da região. É importante também salientar que depois de 40 anos de 

artuação dessas grandes firmas no município de Barcarena sua agricultura praticamente 

desapareceu. A agricultura familiar ressente da falta de assistência técnica e de braços que 

possam renovar a lida na roça. Grande parte da juventude do campo migrou para a malha urbana 

afim de se empregar em alguma empresa ligada a linha de produção mineral. Hoje ainda existe 

o Festival do Abacaxí mas puramente simbólico já que a produção do fruto que já comandou a 

agricultura local se resume a algusn poucos quintais. 
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 Abaixo a sede da associação de moradores usado para debater os ataques da indútria 

minerária 

 

Figura 03: Associação dos moradores do bairro Jardim Cabano 

 

Fonte: Trabalho de Campo, 2019. 

  

 Alternativas à comunidade em termos de ocupação são poucas e muito difícies de ser 

acessadas. A dificuldade na agricultura é confirmada por Jaqueline: “algumas pessoas falam ‘aí 

eu vou viver de roça’, aonde é que tem espaço? Aonde é que tem fomento? Não tem.” 

(Jaqueline, líder comunitária do bairro Jardim Cabano, entrevista em 25 de setembro de 2019). 

Quando questionada acerca do reconhecimento dos moradores em relação aos problemas que 

são ocasionados pelos impactos da empresa ela responde que existe  

 

Sim e não. Sim, porque quando tu vai conversando com eles, tu vai encontrando 

relatos, vem um pesquisador e eles vão entendendo. E não, porque quando teve o 

acontecimento de fevereiro de 2018, eu quase apanho dos moradores por causa do não 

fornecimento de água, porque quem foi que denunciou? (Jaqueline, líder comunitária 

do bairro Jardim Cabano, entrevista em 25 de setembro de 2019). 

 

A denúncia colocada pela nossa informante acima é grave já que quem vai ser 

criminalizado por qualquer ação de retaliação da empresa será exatamente as lideranças que se 

colocam contra este comportamento autoritário das corporações. Além de relatar a falta de 

diálogo com a empresa, chama atenção para os projetos de “fachada” que as ONG´s ligadas ao 

capital acabam desenvolvendo com o verniz de projetos sociais. Outro ponto ressaltado se refere 
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a um jogo de cena feito em Hydro e a própria prefeitura objetivando colocar a culpa na 

prefietura pela conatminação dos rios através do susposto despejo de xorume no rio. Sobre isso 

a liderança comenta 

A Hydro utilizou isso pra dizer que a contaminação era da prefeitura. Só que aqui a 

gente tem os exames. No dia 14 de março deu insatisfatório pro alumínio, aí no dia 19 

de abril deu alumínio na água, já em abril, esse poço aqui é dos sítios. Em março não 

deu, tinha desaparecido, e no mês de abril já deu de novo. A Hydro foi obrigada a 

oferecer mais médicos porque as pessoas estavam ficando doentes, foram aparecendo 

mais casos e mais casos. E aí teve a coleta da água no final de semana logo e esse foi 

um poço que deu positivo. Quando foi em agosto começou a ser feito a coleta de 

cabelo e sangue, esse aqui é o meu, deu 363 de alumínio deveria da 5 pontos. Da 

minha mãe foi o maior, foi mais de 200 vezes acima. Isso é uma conquista nossa. Foi 

uma luta pra conseguir os exames a prefeitura não queria dar. Eu entrei na justiça pra 

poder pegar. Porque eu só conseguiria água pro bairro se eu tivesse um resultado do 

laudo, aí foi que a gente lutou. (Jaqueline, líder comunitária do bairro Jardim Cabano, 

entrevista em 25 de setembro de 2019).   

  Jaqueline nos disponibilizou as imagens dos exames e os dados acima da média  

Figura 04: laudo do exame das amostras de cabelo e sangue. 

 

Fonte: Trabalho de Campo, 2019.  
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Outra liderança lembrada frequentemente na luta no município é Sandra Amorim, que 

nos acolheu em sua casa. Sandra que é líder de sua comunidade quilombola Sítio São João e 

mantem frete a empresa e ao império industrial um posicionamento crítico buscando encontrar 

a produtividade desse capital para região em que ele se instalou. Sandra relata acontecimentos 

em seu terreno desde 2009, onde um poço da localidade sofreu com a incidência de soda 

cáustica. O acidente do transbordamento também afetou ainda mais a comunidade, afetando a 

agricultura, a água e as relações sociais desses moradores. Assim, lutando ao lado de sua 

comunidade Sandra Amorim se destaca como um das maiores lideranças locais.  

Em volta pelo parque industrial do município de Barcarena, registramos (Figura 06) a 

fachada dos grandes projetos instalados na região, de grande magnitude e grande impacto na 

vida das comunidades. 

 

Figura 06: Fachada da Hydro. 

 

Fonte: Trabalho de Campo, 2019. 

Considerações Finais: O dragão de ferro, quanto vale? 

Deixamos aqui como fruto de nosso trabalho esse registro que tem por finalidade se 

somar as lutas dessas comunidades, saindo da universidade e pondo em prática os estudos que 
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tanto nos fazem refletir sobre as sociedades e sua relação com a natureza em sala, dando retorno 

dos privilégios que nos são oferecidos a estarmos na academia. Agradecemos à Sandra Amorim 

da comunidade São João, ao Mario do Espirito Santo da comunidade São Lourenço e Jaqueline 

do Bairro Jardim Cabano e destinamos esse trabalho à suas lutas diárias. 

O projeto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) ainda em 

andamento verificou na literatura especializada na geografia agrária uma carência nas reflexões 

Mineração e Questão Agrária na Amazônia Oriental. Quando a mineração é tratada as 

Comunidades Tradicionais aparecem como meros fornecedores de mão de obra. Quando 

discutida em sua característica artesanal, a mineração é pensada nos termos do garimpo 

objetivando uma identidade aos lavradores que é fixa e desqualificadora ao mesmo tempo. A 

mineração precisa ser pensada com um dos componentes fundamentais da Questão Agrária. O 

que fundamenta essa questão é a condição de fronteira agrária que envolve a região e as 

ideologias geográficas que perpassam a atividade mineralógica da construção do mito do 

desenvolvimento na Amazônia Oriental. 

Na década de 1980, quando se instala o polo minero-industrial de Barcarena, o fim dos 

castanhais e a experiência com os garimpos casam para a intensificação da mobilidade do 

trabalho no Pará e o abastecimento da demanda do capital minerário. Dentro do que foi debatido 

e analisado, urge algumas necessidades a essas comunidades. A primeira delas é que precisa de 

uma grande auditoria ambiental neste polo industrial para corrigir possíveis distorções e novos 

eventos de transbordamento da bacia de rejeitos. Outra ação importante é criar mecanismo de 

controle popular sobre a indústria mineradora. Conversamos com alguns militantes do MAM 

na região de Barcarena e eles propõem instalação imediata de Conselhos envolvendo a 

sociedade civil para se debater as causas e consequências da mineração para o território. Um 

mecanismo importante de gestão que envolve vários setores da sociedade. Esse crime ambiental 

da Hydro vem exatamente num contexto de debate sobre o novo Código mineral onde a 

tendência é afrouxar ainda mais o território para as empresas de mineração com a transformação 

do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral numa agência reguladora, que sabemos acaba 

não regulando nada. 

 A coisa se torna mais séria ainda quando pensamos que aguá nessa região compõe uma 

grande bacia de drenagem que apresenta um perfil geomorfológico que vai de uma área mais 

alta nas cabeceiras e até mais baixas na desembocadura (abaixo do nível do mar). Então, a 

hipótese é que o movimento das águas durante o período chuvoso pode agravar o processo de 
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contaminação em direção a Belém, já que nesse período a oxigenação da água e por isso o 

deslocamento de nutrientes, partículas e substâncias se dinamiza ainda mais. Isso tudo em 

direção a porção insular da capital que é composta de 40 ilhas com uma população 

eminentemente ribeirinha que se apropria da água seja na forma direta do rio ou mesmo das 

águas subterrâneas através dos poços. Isso sem falar na contaminação do meio biótico como a 

fauna e flora (especialmente os peixes base nutricional de nosso povo e o açaí uma das 

principais alimentos da região ) 

Estes elementos apontam para algumas necessidades para a pesquisa nesta região. A 

necessidade de espacializar o fenômeno. Por isso a ciência geográfica é importante neste debate. 

Urge uma pauta de pesquisa interdisciplinar capaz gerar mapas e entender a dinâmica da 

indústria mineradora nesta região. O pólo industrial de Barcarena faz parte do Projeto Grande 

Carajás que vem se territorializando desde o final de 1970 no Pará e de 1980 na região de 

Barcarena. Essas empresas se instalaram num contexto em que a preocupação ambiental era 

incipiente. E por isso nos indagamos. Tudo isso Vale a pena? 
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RESISTÊNCIA E R-EXISTÊNCIA NO CAMPO: AS LUTAS DO MOVIMENTO 

QUILOMBOLA PELO RECONHECIMENTO IDENTITÁRIO E REDISTRIBUIÇÃO 

DE POLÍTICAS SOCIAIS NO TERRITÓRIO EM CONCÓRDIA DO PARÁ. 

 
Merian Nascimento de Abreu,  

Eliana Teles Rodrigues,  
Thiago Maciel Vilhena 

Resumo: 

 

1- Introdução O presente trabalho trata do movimento de resistência e r-existência das 

comunidades quilombolas pelo reconhecimento identitário e redistribuição de políticas sociais 

no território do Município de Concórdia do Pará, compreendendo-o como processo de 

construção sócio cultural e de estabelecimento de novas territorialidades e de novas relações de 

poder que transformaram a dinâmica territorial do campo. Nesse contexto procuramos destacar 

que o processo de construção de identidade, enquanto comunidades remanescentes de 

quilombos enfrenta inúmeros desafios que iniciam na constituição da memória individual e 

coletiva com seus saberes, fazeres e tradições, imprimindo suas marcas de resistência ao 

processo de exploração e exclusão social, na delimitação do território e exercício de sua 

territorialidade com seu modo de agir, de pensar, de se organizar e de produzir. No município 

de Concórdia do Pará encontram-se nove comunidades reconhecidas pela Fundação Palmares 

como remanescentes de quilombos, destas apenas quatro possuem a titulação junto ao INCRA, 

as quais representam a resistência e r-existência da população do campo no município e não 

aceitam as cercas da opressão e da injustiça e vem ao longo do tempo buscando o 

reconhecimento identitário e a redistribuição de políticas sociais no território.2- Abordagem 

teórica e metodológica Ao discutirmos sobre a resistência das populações africanas e 

afrodescendentes a escravização e as formas de violência cultural, física e psicológica as quais 

foram e ainda são submetidas e a r-existência destas no cenário atual, suas lutas por 

redistribuição e reconhecimento fazemos uma contextualização da chegada destes no Brasil, 

buscando mostrar a importância dos quilombos e o significado deste termo no período de 

escravidão, que era local de fuga e de resistência, e, na atualidade como território de 

reconhecimento identitário e de redistribuição de políticas sociais. Também enfocamos a 

legislação nacional que durante muito tempo não reconheceu e contemplou estes grupos sociais, 
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mas como fruto de muitas lutas a Constituição de 1988 passou a garantir um conjunto de 

políticas afirmativas na busca por justiça social. Nossa discussão está pautada na construção de 

uma história a partir de novos atores que não apareceram na literatura oficial, mas que foram e 

são fundamentais para a construção do nosso país. Concordamos com a afirmação de CRUZ 

(2013) que surgiram nos últimos anos um conjunto de novos movimentos sociais que buscam 

serem reconhecidos em sua diversidade étnica, cultural e identitária constituindo um novo 

cenário sociopolítico de reivindicações na luta por justiça social. Neste contexto, os 

movimentos sociais quilombolas redesenham a Geografia do campo na Amazônia com uma 

nova configuração territorial de redistribuição do território e reconhecimento identitário dentre 

estes destacamos o surgimento do movimento social quilombola em Concórdia do Pará lutando 

pela redistribuição do território e de políticas sociais que visem justiça social e pelo 

reconhecimento identitário destes grupos que querem manter sua memória, cultura e tradições. 

Para compreender esse movimento realizamos uma pesquisa qualitativa haja vista que a luta 

por reconhecimento identitário e redistribuição de políticas sociais no território é um processo 

social, com memória, história, dinâmica social, um “nível de realidade” que segundo MINAYO 

(2010) não pode ser quantificado.3- Resistência e r-existência no campo: as lutas do movimento 

quilombola pelo reconhecimento identitário e redistribuição de políticas sociais no território em 

Concórdia do Pará. O movimento de resistência e de r-existência das comunidades quilombolas 

em Concórdia do Pará tem como marco a busca pela alfabetização de jovens e adultos das 

comunidades rurais dos municípios de Bujaru e Concórdia do Pará no ano de 1991, através dos 

Círculos de Cultura inspirados no modelo de alfabetização de Paulo Freire. Assim, ao trabalhar 

a partir das palavras geradoras, como farinha, mandioca, roçado, caça, surgiu à palavra 

escravidão, que passa a ser discutida pelos alunos e instiga a curiosidade de saber se houve 

trabalho escravo na região. Após vários debates entre os alunos e educadores, inicia um projeto 

de resgate histórico-cultural e conclui-se que tanto em Bujaru como em Concórdia do Pará 

aconteceu o trabalho escravo e que muitas comunidades têm ancestralidade africana. Neste 

contexto, a senhora Antonina Borges Santana inicia um trabalho de resgate histórico e cultural, 

buscando conscientizar os moradores das comunidades com ancestralidade negra do grande 

desafio de se auto identificar enquanto comunidades remanescentes de quilombo e da luta para 

serem reconhecidos enquanto sujeitos de direito, que se organizados poderiam reivindicar junto 

aos órgãos competentes políticas públicas que viessem dar dignidade e qualidade de vida aos 

moradores dessas comunidades. A luta para o reconhecimento das comunidades enquanto 
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remanescentes de quilombos inicia coma união das lideranças locais que fazem o trabalho de 

conscientização sobre a importância do auto reconhecimento e de afirmação da identidade negra 

nas comunidades do município. Segundo relatos da senhora Antonina Borges Santana, essa 

tarefa foi árdua, haja vista que algumas comunidades inicialmente não se identificaram como 

remanescentes de quilombo em decorrência do preconceito e de toda a carga negativa do que 

era ser negro no Brasil. O auto reconhecimento enquanto comunidade remanescente de 

quilombo foi o primeiro desafio a ser vencido, a partir daí inicia-se o processo de formalização 

para o reconhecimento junto a Fundação Cultural Palmares e ao INCRA, para isso foi fundada 

a Associação de Remanescentes de Quilombo Nova Esperança de Concórdia do Pará 

(ARQUINEC) no ano de 2001 para representar as comunidades que se auto identificaram como 

remanescentes de quilombo no Município de Concórdia do Pará. É nesse momento que surgem 

resistências e conflitos entre a associação e o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais de Concórdia do Pará que discordavam da ideia de que a titulação coletiva das terras 

seria melhor para as comunidades, pois tirava a autonomia de cada proprietário da terra. A 

ARQUINEC conseguiu o reconhecimento para nove comunidades negras do município de 

Concórdia do Pará como remanescente de quilombos junto a Fundação Cultural Palmares, mas 

só conseguiu o título coletivo junto ao INCRA para as comunidades Dona, Ipanema, Campo 

Verde e Santo Antonio, o que gerou desentendimento entre os membros da associação que 

resolveram criar em 2011 uma nova associação, a ARQUIC- Associação dos Remanescentes 

de Quilombo do Cravo, para representar a Comunidade Nossa Senhora das Graças Vila do 

Cravo e demais comunidades que não conseguiram o título coletivo. Apesar da separação legal 

das associações representativas das comunidades quilombolas elas mantêm relações entre si e 

buscam integrar-se na hora das lutas, pois apesar das divergências que surgem compreendem 

que unidas fortalecem o movimento, assim a ARQUINEC e a ARQUIC discutem entre si e com 

seus associados às pautas de reivindicações bem como as estratégias a serem seguidas. As lutas 

das comunidades quilombolas em Concórdia do Pará redesenharam a Geografia do campo do 

município e conquistaram um conjunto de políticas sociais que melhoraram a qualidade de vida 

da população e trouxe a tona a autoafirmação e o orgulho da ancestralidade negra, mas ainda 

há muito a conquistar, e esses grupos tem consciência de que precisam continuar resistindo às 

amarras da exploração do grande capital, da opressão e o preconceito tão latentes na sociedade 

brasileira. A luta pela r-existência envolve o reconhecimento da ancestralidade africana, o 

respeito à cultura e o reescrever de uma história com seus verdadeiros protagonistas, sejam eles 
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brancos, negros ou indígenas. É necessário não enfraquecer a luta, resistir, se organizar e lutar 

para que os direitos de todos sejam respeitados, que não sejamos julgados pela cor da pele, pela 

religião e sim reconhecidos como seres humanos, sujeitos de direitos, cidadãos brasileiros.4- 

Considerações finais O movimento de resistência e r-existência das comunidades quilombolas 

em Concórdia do Pará representa a luta contra o sistema escravocrata e a toda as mazelas sociais 

a que foram condenados na pós-libertação dos escravos, demonstra a força e a garra destes 

grupos sociais que resistiram, resistem e reexistem em nossa sociedade na busca por direitos e 

cidadania. Esse movimento encontra grandes obstáculos do grande capital, dos poderosos, dos 

políticos que querem se perpetuar no poder e fazer do povo massa de manobra, da própria 

população negra que não aceita sua ancestralidade, mas assim como no passado a resistência 

apresenta resultados e perspectivas de mudanças num país em que o preconceito é latente, mas 

que de forma embrionária vem fazendo mudanças. É dentro deste contexto de lutas, desafios, 

organização social e conquistas que compreendemos o movimento de resistência e r-existência 

das comunidades quilombolas em Concórdia do Pará, o qual vem trilhando um caminho de 

lutas e desafios para conseguir o seu reconhecimento identitário e redistribuição de políticas 

sociais no território e assim conquistar não apenas o direito as suas terras, mas, sobretudo direito 

de garantir a identidade quilombola, manter viva sua cultura ,de escrever e reescrever sua 

história com seus protagonistas.5- Referências Bibliográficas ALMEIDA, Alfredo Wagner 

Berno de. Quilombos: Repertório Bibliográfico de uma questão redefinida (1995-1997). In: 

ANDRADE Tânia (org.). Quilombos em São Paulo: tradições, direitos e lutas. São Paulo: 

IMESP, 1997. CASTRO, Edna Maria Ramos de. (2005) CD-ROM Quilombolas do Pará. 

Projeto Mapeamento de Comunidades Negras Rurais do Pará. Belém-PA, 

NAEA/UFPA/UNAMAZ, Programa Raízes. CRUZ, V. do C. Das lutas por redistribuição de 

terras às lutas por reconhecimento de territórios: uma nova gramática das lutas sociais. In: 

ACSELRAD, H.; VIEGAS, R.N. (org.) Cartografia Social, terra e território. Rio de Janeiro: 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e 

Regional, 2013. (Coleção Território, ambiente e conflitos sociais; nº 3). 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA CACIQUE JOSÉ 

BORGES DO POVO TAPUIA EM GOIÁS1 
 

Dra. Lorranne Gomes da Silva2 
Dra. Odelfa Rosa3 

Dra. Patrícia Francisca de Matos4 
 
Introdução 
 

A presente pesquisa objetiva analisar como a Educação Ambiental é abordada na 

Escola Estadual Indígena Cacique José Borges em 2019 do povo Tapuia.  

A Terra Indígena (T.I) é composta por duas glebas não contínuas: Gleba 1-A, 

localizada no município de Nova América, e a Gleba 1-B, localizada no município de 

Rubiataba, totalizando 1.666 hectares; e a Gleba 2, localizada também no município de Nova 

América, com uma área de 77 hectares. As duas glebas perfazem um total de 1.743 hectares 

demarcadas em 1984, meio à intensos conflitos com fazendeiros da região.   

Há na TI vários córregos o que torna a reserva abundante em água, é uma região 

serrana, e as espécies de Cerrado, especialmente o Cerrado stricto senso e o Cerradão é a 

vegetação natural. Em consideração ao uso da terra a divisão foi feita pelos próprios índios. Em 

comum acordo destinaram uma parte para uso coletivo, onde se construiu uma Lavoura 

Comunitária e o restante foi dividida particularmente entre as famílias da aldeia. 

Do grande aldeamento de 1800, dos 5.000 índios, hoje os Tapuia somam 

aproximadamente 200 pessoas aldeadas. O povo Tapuia sempre lutou por sua identidade étnica 

institucional (ser reconhecido pelo Estado como índio), e social (o que os fazem ser índio para 

a sociedade).  

 
1 Pesquisa desenvolvida no Estágio de pós doutoramento pela Universidade Federal de Goiás, câmpus Catalão, 
com bolsa PNPD/Capes. 
2 Doutora em Geografia (2016) pela Universidade Federal de Goiás, Instituto de Estudos Socioambientais (IESA), 
câmpus Goiânia. Pós-Doutoranda em Geografia (2019/2020) pela Universidade Federal de Goiás, câmpus Catalão. 
Pesquisadora. Bolsista PNPD/Capes.  
3 Doutora em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia (2008). Professora adjunto II da Universidade 
Federal de Goiás, curso de Geografia - Campus de Catalão. Orientadora da Pesquisa. 
4 Doutora em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia (2011). Professora na Universidade Federal de 
Uberlândia de 2010 a 2017. Atualmente é professora adjunta III no Curso de Geografia e do Programa de Pós 
Graduação em Geografia da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão e do Programa de Pós Graduação 
em Geografia da FACIP/UFU. Co-orientadora da Pesquisa. 
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Nesse sentido, a Escola Indígena é um elemento que contribui para o fortalecimento 

sociocultural desse povo. Compreende-se que os conteúdos, atividades e ações executadas na 

Escola Indígena sobre Educação Ambiental, podem contribuir para o fortalecimento identitário 

e sociocultural, preservação do ambiente e elaboração de ações de resistência, permanência e 

luta desse povo em seu território. 

Metodologia 

A pesquisa é qualitativa e etnográfica. A etnografia, na sua acepção mais ampla, pode 

ser entendida, segundo (Fetterman, 1989, p.11): como "a arte e a ciência de descrever uma 

cultura ou grupo”. A pesquisa etnográfica abrange a descrição dos eventos que ocorrem na vida 

de um grupo com especial atenção sobretudo para as estruturas socioculturais.  

Os procedimentos metodológicos serão compostos por: trabalhos de campo que 

proporcionarão a observação participante, anotações na caderneta de campo, elaboração e 

execução de rodas de conversas e registro de narrativas e imagens. 

Para Minayo (1993) o trabalho de campo permite que o pesquisador aproxime da 

realidade sobre o qual formulou uma pergunta, mas também pode estabelecer uma interação 

com os sujeitos que conformam a realidade, construindo conhecimento empírico.  

Nesse sentido, a observação participante colabora para a construção dessa interação já 

que ela não é apenas uma observação contemplativa, mas como ressalta Oliveira (2000, p.24) 

o “ouvir” e “olhar” complementam-se na investigação. O autor afirma ainda que na observação 

participante: “O pesquisador assume um papel perfeitamente digerível pela sociedade 

observada, a ponto de viabilizar uma aceitação senão ótima pelos membros daquela sociedade, 

pelo menos afável, de modo a não impedir a necessária interação”. 

Para Goldenberg (1997, p. 63) a observação participante, “é uma metodologia de 

pesquisa que aparece como possibilidade na tentativa de descrição, explicação e compreensão 

do objeto de estudo”. Para Ludke e André (1986), a vivência e a observação no lugar são 

consideradas fundamentais na pesquisa qualitativa e caracterizam-se pelo contato direto do 

pesquisador com os sujeitos. 

As informações coletadas durante os trabalhos de campo serão registradas em uma 

caderneta de campo, com elementos essências para compor a análise e escrita da proposta de 

investigação aqui apresentada, a caderneta é uma ferramenta de pesquisa para registrar 
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observações recorrentes no cotidiano. Outro procedimento metodológico será as rodas de 

conversas. Segundo Moura e Lima (2014, p.99): 

A roda de conversa é, no âmbito da pesquisa narrativa, uma forma de produzir dados 
em que o pesquisador se insere como sujeito da pesquisa pela participação na conversa 
e, ao mesmo tempo, produz dados para discussão. É, na verdade, um instrumento que 
permite a partilha de experiências e o desenvolvimento de reflexões sobre as práticas 
educativas dos sujeitos, em um processo mediado pela interação com os pares, através 
de diálogos internos e no silêncio observador e reflexivo.  

 

A roda de conversa é uma metodologia da pesquisa qualitativa que permite um tipo de 

discussão teórica e metodológica que é própria das ciências humanas, uma vez que seu campo 

de atuação, segundo Martins (1989), não é predelineado. Isso significa dizer conforme Moura 

e Lima (2014, p.99), que: 

A denominação qualitativa define-se por adentrar o mundo dos significados das ações 
e das relações humanas, que não são passíveis de formatar em números e equações, 
mas que se revestem de critérios de observação e análise, por meio das quais é possível 
desvendar seus sentidos e suas significações.  

 

Nesse contexto, as narrativas também poderão compor os procedimentos 

metodológicos da pesquisa. Isso porque compreende-se que os sujeitos pesquisados são 

narradores potenciais de informação da realidade, elementos, e distintas vivências no lugar. 

Para Santamarina e Marinas (1995) o sujeito não narra sozinho, reproduz vozes, 

discursos e memórias de outras pessoas, que se associam à sua no processo de rememoração e 

de socialização, e o discurso narrativo, no caso da roda de conversa, é uma construção coletiva. 

No contexto da produção de dados, o pesquisador deve compreender que as memórias culturais 

e individuais estão intimamente ligadas. Desse modo, as narrativas expostas nas rodas de 

conversas ajudarão compor os dados.  

Pretende-se executar dois trabalhos de campo durante a pesquisa que será de doze (12) 

meses, cada campo será realizado na aldeia Carretão, na Escola Estadual Indígena Cacique José 

Borges que fica entre os municípios de Rubiataba/Nova América/GO, no povo Tapuia e terá 

duração prevista de aproximadamente 7 dias, sendo o 1º campo planejado para Junho e o 2º 

para Outubro de 2019, podendo as datas serem alteradas conforme calendário da escola.  

Compreende-se que o trabalho de campo como permanência, estada, ainda que 

temporária e datada, bem como a presença e a busca pela profundidade podem inserir-se nesse 

movimento de pesquisa, viabilizando a observação participante. 
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Educação Ambiental  
 

As abordagens sobre Educação Ambiental são diversas, e cada uma traz interpretações 

distintas sobre os conceitos e formas de ação. Assim, a compreensão de Educação Ambiental 

adotado pode refletir projetos e ações com diferentes metodologias e resultados. 

Nesse estudo compreende-se que o meio ambiente não é simplesmente um objeto de 

estudo, ou um tema de destaque no cenário mundial, mas que trata da própria vida dos sujeitos 

sociais onde se encontram natureza, sociedade e cultura. Nesse contexto, a presente pesquisa se 

pauta no conceito de Educação Ambiental elaborada por Sauvé (2005, p.01), que entende: 

A educação ambiental não é, portanto, uma “forma” de educação (uma “educação 
para...”) entre inúmeras outras; não é simplesmente uma “ferramenta” para a 
resolução de problemas ou de gestão do meio ambiente. Trata-se de uma dimensão 
essencial da educação fundamental que diz respeito a uma esfera de interações que 
está na base do desenvolvimento pessoal e social: a da relação com o meio em que 
vivemos, com essa “casa de vida” compartilhada. A educação ambiental visa a induzir 
dinâmicas sociais, de início na comunidade local e, posteriormente, em redes mais 
amplas de solidariedade, promovendo a abordagem colaborativa e crítica das 
realidades socioambientais e uma compreensão autônoma e criativa dos problemas 
que se apresentam e das soluções possíveis para eles. 

 
Assim, além de um mero discurso político ou ideológico pelo ou em prol do meio 

ambiente, a Educação Ambiental tem o papel de despertar a compreensão da relação 

homem/natureza como princípio basilar para a elaboração e execução de intervenções 

apropriadas. 

É sabido que para a maioria dos povos indígenas no Brasil, essa relação é vista de 

forma diferente, já que para eles não há separação entre homem e natureza, como é o princípio 

das bases capitalistas de produção e consumo, visíveis em muitas sociedades não-indígenas.  

Para muitos povos indígenas a terra e a natureza não tem valor econômico, elas servem 

para a reprodução da vida e cultura de seu povo, assim, está além da retirada dos recursos 

naturais para sua sobrevivência, é uma ligação de significação que transcende ao utilitarismo, 

porque sem a terra e a natureza as relações socioculturais deixam de existir. Sobre essa questão, 

Ramos (1986, p. 13) ratifica que: 

 
Para os povos indígenas, a terra é muito mais do que simples meio de subsistência. 
Ela representa o suporte da vida social e está diretamente ligada ao sistema de crenças 
e conhecimento. Não é apenas um recurso natural - é tão importante quanto este - é 
um recurso sociocultural.  

 
Albagli (2004, p.26) afirma que: 
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Nas sociedades indígenas, o fundamental é o sentimento de identidade com a Terra-
Mãe, sentimento esse baseado no conhecimento, no patrimônio cultural e nas relações 
sociais e religiosas que esses povos guardam com aquela parcela geográfica”.  

 
E para Carlos Filho (2003, p. 181): 

 
A terra é a grande provedora das necessidades humanas. É da terra que todos os povos 
tiram o seu sustento, sua alegria, seu vestuário e sua arte. Não apenas a terra que 
germina o grão, mas a que fornece os minerais, o barro dos objetos, o ferro do 
machado e o abrigo às intempéries se liga ao ser humano para criar sua cultura, mística 
e espiritualidade. Por isso, no processo de transformação da riqueza natural em objetos 
da riqueza humana, a fonte é sempre a terra e a natureza que a acompanha. 

 

De acordo com Diegues & Arruda (2001, p.32), os povos indígenas entendem haver 

uma “interligação orgânica entre o mundo natural, o sobrenatural e a organização social”. 

Pessoas, plantas e animais, fazem parte do mesmo mundo, diferenciando-se dos primeiros, em 

muitos casos, apenas “pela diversidade de aparências e pela falta de linguagem”, podendo, 

inclusive, em alguns casos, seres humanos transformarem-se em animais e vice-versa. No povo 

Avá-Canoeiro, por exemplo, conforme Silva (2016), isso pode ser percebido.  

Enquanto que na perspectiva econômica a terra é sinônimo de lucro, portanto, uma 

mercadoria. Conforme Carlos Filho (2003, p. 182): “A modernidade capitalista transformou a 

terra em mercadoria quando a fez propriedade privada individual e transferível a quem não a 

usa”.  

Nesse contexto, nota-se que com os avanços da modernidade, e uma vida cada vez 

mais entrecruzada por elementos, símbolos, tempos e espaços distintos dos não indígenas, as 

ideologias do consumo, tem adentrado de forma significativa no cotidiano de muitos indígenas.  

Justamente esses elementos do mundo não indígena incorporados ao modo de vida 

indígena tem intensificados problemas ambientais nas aldeias em Goiás como: o lixo; poluição 

das águas; extração inadequada de recursos naturais; degradação do Cerrado; pesca e caça 

predatória; falta de saneamento básico; alagamentos de áreas de coleta; assoreamentos dos 

córregos, diminuição da capacidade dos mananciais; erosão das áreas de roças; uso inadequado 

do solo; desmatamento das cabeceiras de nascentes e de mata ciliares; comprometimento dos 

recursos hídricos; extinção e morte de peixes; desaparecimento de trechos de curso de córregos, 

diminuição ou inexistência de áreas para produção agrícola; entre outros.  
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Diante do modelo capitalista ocidental, tão diferenciado material e 

culturalmente, como os povos indígenas podem enfrentar o avanço da moderna sociedade 

industrial? 

Os estudos de Gray (1995) destaca que, na perspectiva dos povos indígenas, os 

projetos próprios de desenvolvimento ou preservação, além de valorizarem iniciativas locais, 

devem esforçar para articular as dimensões cultura e política do desenvolvimento a abordagens 

sustentáveis. 

Nesse contexto, a Educação Escolar Indígena, pautado no direito que os povos 

indígenas tem garantido pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), a uma educação escolar específica, diferenciada, intercultural, 

bilíngue/multilíngue e comunitária, deverá colaborar para valorização da cultura tradicional em 

diálogo com as necessidades atuais. 

Desse modo, compreende-se que o papel da Educação Escolar Indígena em Goiás, 

deve ser fundamental para solucionar problemáticas e criar ações voltadas para um manejo 

integrado e uso mais racional dos recursos naturais, principalmente do solo, da água e da 

biodiversidade. 

A educação ambiental conforme Dias (2004) pode ter como finalidade proporcionar a 

todas as pessoas a possibilidade de adquirir conhecimentos, o sentido dos valores, o interesse 

ativo e as atitudes necessárias para proteger e melhorar a qualidade ambiental, induzindo novas 

formas de conduta nos indivíduos, nos grupos sociais e na sociedade em conjunto, tornando-a 

apta a agir em busca de soluções para os seus problemas ambientais, como forma de elevação 

da sua qualidade de vida. 

De acordo com Silva, Rabelo, Rodriguez (2011) a Educação Ambiental aplicada nas 

escolas indígenas merece uma boa reflexão e atenção por partes dos educadores, pois estes têm 

que estarem atentos à educação ambiental compartilhada pelos povos indígenas. Para Rosa e 

Santos (2009, p.258): 

A escola continua a ser o local onde a cultura e o aprendizado se transformam, 
propiciando o surgimento de uma sociedade mais justa e igualitária despertando a 
atenção dos alunos pelos fenômenos naturais e sociais, juntamente com o sentimento 
de pertencimento a sua comunidade e a integração com o meio ambiente. 

Contudo, a formação e capacitação de professores e alunos, na busca pela forma mais 

adequada de integração entre Educação Escolar Indígena e Educação Ambiental e dos 

elementos que compõem a cultura e o meio ambiente de cada povo é fundamental e necessário. 
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Resultados Esperados 

De acordo a lei n°9.795, de 27 de abril de 1999, a Educação Ambiental, deve ser 

contínua e permanente da educação Nacional, devendo estar presente em todos os níveis e 

modalidades do processo de educação formal e não formal. É sabido que a escola é um 

instrumento fundamental no desenvolvimento da educação e gestão ambiental. 

Além de identificar como a educação ambiental é abordada na Escola Estadual 

Indígena Cacique José Borges no povo Tapuia, espera-se com essa pesquisa: 

1. Despertar consciência crítica sobre as questões ambientais; 

2. Levantar os problemas enfrentados pelo povo Tapuia a respeito da Educação Ambiental; 

3. Identificar como esses problemas são abordados pela Escola Estadual Indígena Cacique 

José Borges; 

4. Contribuir para a comunidade escolar a respeito de conhecimentos em educação 

ambiental que contribuam para disseminação de informações sobre como preservar o 

ambiente/Cerrado; 

5. Auxiliar com os problemas apresentados na aldeia Carretão do povo Tapuia em relação 

à Educação Ambiental.  

 

Considerações Finais 
 

As pesquisas voltados para os povos indígenas pode contribuir para que estes sujeitos 

saiam da invisibilidade tornando-os interlocutores do mundo. Espera-se que essa pesquisa 

contribua no sentido de fortalecer a autoafirmação étnica e as lutas políticas do povo indígena 

Tapuia, sobretudo, nas questões ambientais.  

Analisar como são realizadas as ações para Educação Ambiental na Escola Estadual 

Indígena Cacique José Borges do povo Tapuia, poderá proporcionar registrar conhecimentos 

importantes para reflexão acerca da sustentabilidade e outras formas de preservação e 

consciência ecológica.  

De acordo com Callai (2002, p.64) “o meio em que o aluno vive é rico em 

possibilidades de exploração, de desenvolvimento de atividades, por isso deve-se sempre ter o 

real, o que de fato existe, como ponto de partida para o estudo, [...].”  
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No contexto da Educação Escolar Indígena, as possibilidades entre a relação do real 

com a vida dos alunos é muito grande já que o espaço escolar é estendido para diversos e 

diferentes outros espaços de aprendizagens na Terra Indígena (local de caça, pesca e coleta; as 

arredores das casas; as árvores; a roça; o banho no rio; entre outros) ou fora dela (visita na casa 

dos vizinhos e parentes; viagens, entre outros).  

Contudo, além de compreender como se dá a Educação Escolar Indígena no povo 

Tapuia, evidenciar como a Educação ambiental é abordada na Escola Estadual Indígena 

Cacique José Borges, poder contribuir para os problemas apresentados é também prioridade 

dessa pesquisa.  
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REFLEXÕES SOBRE O CONTEXTO DE LUTA E DE R-EXISTÊNCIA DA 

COMUNIDADE QUILOMBOLA DO MORRO REDONDO, SEABRA – BAHIA 

 

Aline Miranda Barbosa 

Resumo: 

 

O presente trabalho busca trazer algumas reflexões sobre comunidades tradicionais na luta por 

territórios a partir da análise e discussão do processo de luta e de r-existência da comunidade 

quilombola do Morro Redondo localizada no município de Seabra – Bahia. Primeiramente é 

importante destacar que a emergência de Povos e Comunidades Tradicionais no cenário das 

lutas sociais no Brasil se configura como um processo de emergência de sujeitos sociais 

conformando identidades coletivas e territoriais que afirmam a diferença na luta pelo território. 

A concepção de povos e comunidades tradicionais trata de uma construção conceitual que 

deriva de experiências de lutas que destacam a necessidade do direito à igualdade na diferença 

diante da especificidade de cada grupo. Especificidades que levam esses grupos a se 

autodenominarem com múltiplos nomes/identidades que são construídas em contextos políticos 

determinados e que geralmente estão associados a conflitos socioambientais gerados pelo 

processo de acumulação de capital e pelo enfrentamento/resistência ao processo de expansão 

espoliatória do capitalismo moderno colonial. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é discutir 

as formas de organização e de enfrentamento/resistência da comunidade quilombola do Morro 

Redondo em defesa do seu território tradicional. Diante da amplitude de identidades que 

envolvem a categoria de comunidades tradicionais, metodologicamente optamos por discorrer: 

sobre o conceito de comunidades quilombolas, comunidades quilombolas na Bahia e a 

comunidade quilombola do Morro Redondo. O conceito de comunidades quilombolas 

incorpora as chamadas “terras de pretos”, "terras de santo”, “mocambos”, “comunidades 

negras” e “quilombos” que são algumas expressões usadas pelos próprios habitantes locais para 

fazer referência aos seus territórios e que, geralmente, dizem respeito às formas de ocupação 

que esses grupos fazem dos seus territórios (AMORIM; GERMANI, 2005). A luta de 

comunidades negras quilombolas pela regularização fundiária e pelo reconhecimento de seus 

territórios passou a ter maior expressão no cenário político a partir de finais da década de 1970. 
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Em 1988, no âmbito da constituinte, o movimento político das comunidades quilombolas 

obteve uma grande conquista política com a inserção, na nascente Constituição, de um artigo 

voltado a assegurar às comunidades a regularização fundiária da área em que vivem. Desse 

modo, o conceito de comunidades quilombolas se torna funcional por ter a especificidade de 

incorporar Comunidades Negras Rurais e articular-se com o conceito referendado na 

constituição de 1988, que as denomina como Remanescentes das Comunidades dos Quilombos 

– considerado inapropriado por pesquisadores e militantes do movimento negro por remeter a 

ideia de resquício, sobra e/ou resíduo (AMORIM; GERMANI, 2005). Um avanço mais 

contundente na política de reconhecimento e titulação de comunidades quilombolas se dá, 

contudo, somente a partir de 2003, ano em que é lançado o Decreto 4887. No âmbito desse 

instrumento, a competência de demarcações e titulações foi transferida do Ministério da Cultura 

(MinC) para o Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária (INCRA). Coube à 

Fundação Cultural Palmares (FCP), entidade atualmente vinculada ao MinC, a responsabilidade 

de formalizar a existência de comunidades quilombolas, o que realiza por meio da emissão de 

certidões; além de assessorá-las juridicamente e desenvolver projetos, programas e políticas 

públicas de acesso à cidadania. Os dados divulgados pela FCP revelam a expressividade do 

número de comunidades quilombolas no país: de 2004 até fevereiro de 2019 foram emitidas 

2.752 certidões de autodefinição envolvendo 3.311 Comunidades de Remanescentes de 

Quilombos (FCP, 2019). Do ponto de vista dos processos de reconhecimento e titulação da terra 

há uma notória morosidade, que fica evidente ao se observar a relação entre comunidades 

certificadas pela FCP, processos abertos e títulos emitidos pelo INCRA. Entre os anos de 2005 

e 2018 o INCRA tem um total de 1.747 processos abertos com o fim de obter a regularização 

fundiária e titulação coletiva do território, desses total de processos abertos apenas 124 

conquistaram a titulação do território (INCRA-DFQ (a), 2019). A Bahia é o estado que possui 

o número mais expressivo de comunidades quilombolas no Brasil, de acordo com a FCP, entre 

os anos de 2004 e 2019, foram expedidos o total de 668 certidões à 801 comunidades (FCP, 

2019). Esse número corresponde à 24% das certidões emitidas pela FCP, ficando o estado da 

Bahia em primeiro lugar com 801 comunidades certificadas e o Maranhão em segundo lugar 

com 787 comunidades quilombolas certificadas pela FCP. A expressividade do estado da Bahia 

em número de comunidades quilombolas é possível de ser verificada também a partir dos dados 

do INCRA, de acordo com os dados publicados em maio de 2019 há um total de 1.747 processos 

abertos para a titulação de territórios quilombolas (INCRA-DFQ (b), 2019) junto ao órgão, 
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desse total a região nordeste é a região mais expressiva e com o maior número de processos 

abertos (1.005 processos) e em segundo lugar está a região sudeste (331 processos). Dentre os 

estados do nordeste, a Bahia novamente se destaca como um dos estados com o maior número 

de comunidades quilombolas, de acordo com o número de processos abertos no INCRA o 

estado do Maranhão estaria em primeiro lugar com o total de 399 processos, a Bahia em 

segundo lugar com o total de 319 processos e o Piauí em terceiro com o total de 65 processos. 

Dessa forma, a partir dos dados divulgados tanto pela FCP quanto pelo INCRA podemos 

afirmar que o estado da Bahia é um dos estados com maior número de comunidades 

quilombolas identificadas e reivindicando a titulação e demarcação de seus territórios. É nesse 

contexto que está inserida a comunidade quilombola do Morro Redondo, trata-se de uma 

comunidade que está reivindicando a demarcação de seu território desde que se tornou alvo do 

avanço do setor mineral. O Morro Redondo está localizado na área rural do município de 

Seabra, no estado da Bahia próximo da região que engloba o Parque Nacional da Chapada da 

Diamantina. No Morro Redondo a presença de interesses minerários iniciou a partir dos anos 

2000 e foi sobretudo a partir de 2007 que passou a se concretizar por meio da exploração de 

rochas de conglomerados pela empresa Rocha Bahia Mineração Ltda. Atualmente a empresa 

encontra-se com a atividade suspensa e aguardando o processo de solicitação de lavra ser 

encaminhado. Além dessa empresa, há também cinco outras mineradoras que possuem 

autorização para realização de pesquisas relacionadas a minérios de ferro e de alumínio em 

áreas que correspondem ao território da comunidade, nesse sentido o reconhecimento da 

comunidade e a titulação do território se torna fundamental importância para a sua continuidade 

de existência. Esse processo de busca de reconhecimento (simbólico/material) inicia-se em 

2005 quando a comunidade passa a ver seu território ameaçado por interesses externos e em 

agosto deste mesmo o processo de reconhecimento é aberto na FCP, a comunidade obtêm no 

mesmo mês a certidão de auto-reconhecimento e no mês seguinte é emitida a portaria de auto-

reconhecimento no Diário Oficial da União (DOU). Formalmente reconhecida como 

comunidade quilombola, a comunidade cria sua associação e se organiza para obter o 

reconhecimento do território junto ao INCRA, no ano de 2009 é aberto o processo de titulação 

com a finalidade de obter a regularização fundiária por meio da emissão da titulação coletiva. 

Dentre as etapas necessárias para a titulação por parte do INCRA podemos destacar seis 

momentos diferentes: 1) abertura do processo, 2) elaboração do Relatório Técnico de 

Identificação e Delimitação – RTID, 3) publicação do RTID, 4) decreto de desapropriação e 5) 
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titulação. No processo da comunidade quilombola do Morro Redondo estão pendentes apenas 

os dois últimos momentos, a averiguação da necessidade de desapropriação e se necessária é 

emitido um decreto presidencial de desapropriação por interesse social e por fim a realização 

da titulação pelo presidente do INCRA mediante a outorga de título coletivo. No entanto, o 

processo da comunidade encontra-se nesse estágio desde agosto de 2017, quando foi emitida a 

portaria de reconhecimento publicada pelo INCRA no DOU dando legitimidade ao conteúdo 

do RTID da comunidade. Dessa forma, voltamos a questão da morosidade quando se trata de 

reconhecimento do território visto que este ano completa dez anos que a comunidade aguarda 

a titulação junto ao INCRA. Se de um lado verificamos a morosidade nos processos de titulação 

de terras quilombolas, por outro lado observamos o avanço dos interesses minerários no estado 

da Bahia, de acordo com Germani e Antonio (2019) na Bahia existem aproximadamente 19 mil 

processos minerais cadastrados na base SIGMINE (Sistema de Informações Geográficas da 

Mineração) / DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) e se configura assim, como 

o estado com maior número de solicitações de autorização de pesquisa para a exploração de 

minérios do Brasil. Esses dados indicam uma possível acentuação da sobreposição de interesse 

de exploração mineral em territórios de comunidades quilombolas no estado da Bahia e por 

isso, é importante destacar que a exploração de recursos minerais, ao focar principalmente o 

subsolo, costuma ignorar os usos do solo, os usos da terra. Podemos afirmar que o Morro 

Redondo trata-se de um território onde a sobreposição da mineração em território quilombola 

se evidenciou, pois temos de um lado uma comunidade que se constituiu nesse território, que 

se auto-identifica como quilombola e que reivindica a titulação coletiva do território e de outro 

lado, um território que está também sob o interesse de exploração do setor mineral. Trata-se de 

mais um exemplo onde a luta pelo território de comunidades tradicionais se depara com o 

processo de expansão espoliatória do capitalismo moderno colonial. Referências AMORIM, I. 

G.; GERMANI, G. I. Quilombos da Bahia: presença incontestável. Anais do X Encontro de 

Geógrafos da América Latina – São Paulo: Universidade de São Paulo - USP, 2005.GERMANI, 

G. I.;ANTONIO, L. Z. 10 Questões para uma análise crítica da mineração na Bahia. Publicado 

em endereço eletrônico em outubro de 2018. Disponível em: < 

http://mamnacional.org.br/2018/10/01/artigo-10-questoes-para-uma-analise-critica-da-

mineracao-na-bahia/ >. Acesso em: março de 2019. 
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A DESCOLONIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: 

Uma análise da dinâmica territorial em Nego Bispo, um intelectual quilombola 
 

Zenaira Santos1 
Paloma Sousa Vieira da Silva2 

 

Resumo 

Por muito tempo silenciadas na sociedade brasileira e na própria ciência geográfica, as comunidades quilombolas 
ainda carregam estigmas de múltiplos estereótipos de opressão interseccionados, sejam de raça, classe, religião e 
cultura ou outros. Conscientes da importância desse debate à descolonização do conhecimento hegemônico, esse 
trabalho buscou versar a produção de teóricos que debatem a dinâmica territorial das comunidades quilombolas 
com a perspectiva conceitual do intelectual quilombola Antônio Bispo dos Santos. Para este proposito analisamos 
o arcabouço conceitual de território, territorialidade e identidade territorial, intimamente entrelaçados às 
experiências confluentes das comunidades quilombolas. Ao longo da reflexão realizada verificamos a importância 
dessa troca de saberes para nossa compreensão da dinâmica territorial quilombola, sendo essencial, para além do 
pensamento contra colonialismo patriarcal e racista, o agenciamento dos subalternizados. 

Palavras-chave: Território; Comunidade Remanescente de Quilombo; Lugar de Fala 

 

Introdução 

 

Antônio Bispo dos Santos, mais conhecido como Nego Bispo, é ativista político e 

militante de grande expressão no movimento social quilombola e nos movimentos de luta pela 

terra. É formado por mestras e mestres de ofício, morador do Quilombo Saco-Curtume, São 

João do Piauí/PI e reivindica seu lugar de fala, como intelectual quilombola, na condição 

existencial e biográfica, propondo uma nova epistemologia para se discutir desde a colonização 

aos modelos de desenvolvimento adotados no Brasil. 

Através da análise do modo de vida das comunidades de Caldeirões/CE, Canudos/BA, 

Pau de Colher/BA e Quilombo dos Palmares/AL até as comunidades tradicionais da atualidade, 

o autor nos deixa evidente a importância do entendimento da “biointegração” e dos, ora 

denominados, Territórios de Confluência para a trajetória e relações sociais plurais dessas 

comunidades “heterogêneas, onde matriarcado e/ou patriarcado se desenvolvem de acordo com 

os contextos históricos” (SANTOS, 2015, p. 39). 

 
1 Licencianda do Curso de Geografia da Universidade Federal Fluminense - UFF. Bolsista do Programa Residência 
Pedagógica de Geografia UFF; colaboradora do Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Currículo, 
Conhecimento e Educação Geográfica (GEPECCEG). E-mail: zsantos@id.uff.br 
2 Licencianda do Curso de Geografia da Universidade Federal Fluminense - UFF. Bolsista do Programa Residência 
Pedagógica de Geografia UFF. E-mail: palomavieira.sousa@gmail.com 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

1638 
 

Diferentes intelectuais acadêmicos, como Adelmir Fiabani (2005) e José Maurício 

Arruti (2006), também discutem a temática das comunidades quilombolas e constatam as 

trajetórias desses sujeitos como intimamente relacionadas às dinâmicas territoriais. Diante 

dessa afirmação, o presente trabalho objetivou analisar a dinâmica territorial quilombola, por 

meio da análise das categorias: território, territorialidade e identidade territorial, incorporando 

ao debate a perspectiva do intelectual quilombola Nego Bispo que, consciente de seu lugar de 

fala, trabalha o que aqui nomeamos Territórios de Confluência em contraposição aos aspectos 

de homogeneização impostos pelo modelo de “desenvolvimento” capitalista. 

Metodologicamente, pautamo-nos na discussão da importância do lugar de fala às 

construções acadêmicas e no levantamento teórico-conceitual pertinente à temática quilombola, 

devidamente atravessada pela escrita de Nego Bispo em “Colonização, Quilombos: modos e 

significações”, publicado em 2015 pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Inclusão 

da Universidade de Brasília (INCTI/UnB), que visa o encontro de saberes, através da 

publicação de mestras e mestres das comunidades tradicionais brasileiras. 

Deste modo, neste trabalho em um primeiro momento trazemos um breve 

levantamento da vida e obra de Nego Bispo, sua narrativa e saberes importantes para construção 

desse diálogo. Em um segundo momento, discutiremos a importância metodológica do lugar de 

fala no confrontamento às epistemologias hegemônicas presentes nas metodologias, princípios 

e fazeres acadêmicos que, por vezes, perpetuam o distanciamento entre as diferentes 

construções do conhecimento. E, na sequência apresenta-se um diálogo conceitual acerca da 

produção de teóricos que debatem a dinâmica territorial das comunidades quilombolas com a 

perspectiva conceitual do intelectual quilombola Antônio Bispo dos Santos. Vale ressaltar que 

os capítulos desse artigo foram nomeados com versos retirados da poesia de Bispo denominada 

“Fogo!… Queimaram Palmares, Nasceu Canudos”. 

Nego Bispo: “Mesmo queimando o nosso povo, não queimarão a ancestralidade” 

Nos versos da poesia de Bispo que nomeiam este capítulo, o poeta transparece o quanto 

a população quilombola se organiza e reorganiza em suas (re)existências que antecedem a 

“abolição” da escravatura em 1988. O autor acredita que, mesmo diante de dispositivos de poder 

que visam silenciar determinadas identidades, tais não impedem na totalidade que esses sujeitos 
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acionem novos mecanismos de contra-colonização em contrapartida aos modelos hegemônicos 

de desenvolvimento. 

Nego Bispo nasceu Antônio Bispo dos Santos no Vale do Rio Berlengas, antigo 

povoado Papagaio, hoje município de Francinópolis/PI, em 10 de dezembro de 1959. 

Atualmente é morador da comunidade quilombola Saco Curtume, no município de São João do 

Piauí/PI. É ativista político e militante do movimento social quilombola, nos movimentos de 

luta pela terra e autor de Quilombos, modos e significados (2007) e Colonização, Quilombos: 

modos e significados (2015), além de autor de inúmeros artigos e poemas, foi também professor 

e mestre convidado do projeto Encontro de Saberes na Universidade de Brasília – UNB, na 

disciplina “Confluênicas quilombolas contra-colonização em 2017/013. 

Com base em sua trajetória de vida, e de suas(eus) companheiras(os) e em seu 

posicionamento político, Antônio Bispo dos Santos, atualmente membro da Coordenação 

Estadual das Comunidades Quilombolas do Piauí (CECOQ/PI) e da Coordenação Nacional de 

Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), propõe uma alternativa 

civilizatória crítica e libertadora ao atual modelo desumano de desenvolvimento econômico. 

Sua escrita quilombola e anticolonialista garantem sua inserção na galeria da intelectualidade 

brasileira (SANTOS, 2015). 

A escrita de Bispo (2015) vincula-se ao olhar decolonial nos convidando ao 

questionamento do projeto moderno, eurocêntrico e ocidentalizante vivenciados nos últimos 

séculos e ainda para descolonização da linguagem e do pensamento. O autor afirma que a forma 

de pensar dos povos tradicionais e a intelectualidade acadêmica se distanciam por serem 

construídas e constituídas a partir de diferentes paradigmas. Optando por trabalhar com os 

conceitos de colonização e a contra-colonização para designar os “processos de enfrentamento 

entre povos, raças e etnias em confronto direto no mesmo espaço físico geográfico” (SANTOS, 

2015, p. 15). 

Vamos compreender por colonização todos os processos etnocêntricos de invasão, 
expropriação, etnocídio, subjugação e até de substituição de uma cultura pela outra, 
independentemente do território físico geográfico em que essa cultura se encontra. E 
vamos compreender por contra-colonização todos os processos de resistência e de luta 
em defesa dos territórios dos povos contra-colonizadores, os símbolos, as 
significações e os modos de vida praticados nesses territórios (BISPO, 2015, p. 47). 

 
3 Informações e dados sobre o autor contidas no site do Programa de Formação Transversal em Saberes 
Tradicionais da Universidade Federal de Minas Gerais. Disponível em: 
http://www.saberestradicionais.org/antonio-bispo-dos-santos/. Acesso em: 26 set. de 2019 
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Para elucidar as novas formas de colonização, ele narra os eventos do Quilombo de 

Palmares/AL, Canudos/BA, Caldeirões/CE e Pau de Colher/BA e PI, construindo uma 

caminhada histórica de (re)existências até alcançar as comunidades tradicionais 

contemporâneas, ainda submetidas a um “verdadeiro genocídio por parte do Estado” (BISPO, 

2015, p. 12). Em uma valorosa afirmativa, Bispo engendra a questão dos territórios quilombolas 

enquanto fundos territoriais do ordenamento estatal ao afirmar que as guerras da colonização 

são guerras territoriais de disputas de territorialidades. Esta posição de “reservas” a serem 

disputadas e integradas ao mercado de terras, coloca esses sujeitos em condição constante de 

vulnerabilidade.  

Lugar de Fala: “Porque mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade” 

O conceito de lugar de fala, utilizado nesse trabalho, confronta o conhecimento 

produzido pela epistemologia hegemônica utilizada para “desqualificar os saberes tradicionais 

das mestras e dos mestres de ofício” (2015, p. 53) transmitidos oralmente de geração a geração. 

Para Mignolo (2008) este sentido único dado ao conhecimento está presente nas metodologias, 

princípios e nas subjetividades formadas no âmbito das construções acadêmicas, enraizadas no 

domínio dos conceitos modernos e eurocentrados. Essas subjetividades colonizadas se 

entrelaçam a outros símbolos e subjetividades já presentes na sociedade (re)produzindo novas 

formas de silenciamento e invisibilidade.  

A narrativa de mulheres e homens de comunidades tradicionais, sejam indígenas, afro-

brasileiras, e/ou outras culturas populares incorpora-se ao ato de restituir “humanidades 

negadas” e estabelece uma crítica à hierarquização dos saberes como produto da classificação 

racial, demonstrando que o modelo universalmente valorizado de ciência é branco, euro-cristão 

e patriarcal” (RIBEIRO, 2017, p. 20). 

A nossa relação com as imagens de mundo dá-se na lógica da emancipação dos povos 
e das comunidades tradicionais através da contra-colonização. Não é através da luta 
de classes, pois a luta de classes é europeia e cristã-monoteísta. Não trato povos e 
comunidades tradicionais como categorias marxistas: como trabalhadores 
desempregados ou revolucionários. Essa linguagem é euro-cristã-colonialista 
(BISPO, 2018, s/d) 
 

 

Lugar de fala está intrinsicamente condicionado ao campo do social, e não do 

individual, entendendo que o lugar social que determinados grupos existem e ocupam negam 
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ou autorizam lugares de cidadania (RIBEIRO, 2017). Quando essa cidadania se configura em 

um determinado território de ancestralidade, não somente de subsistência, mas de relação 

afetiva entre sujeitos, meio ambiente e o espaço em que constroem suas biografias, ela deveria 

ser analisada a partir das estratégias de ação política que são desenvolvidas frente as demandas 

sociais específicas e ao reconhecimento identitário, necessitando de uma concepção mais ampla 

da próprio conceito de cidadania. 

Em sua narrativa quilombola Nego Bispo incorpora a necessidade da compreensão dos 

processos de colonização, como fator emancipatório e libertário, essencial às (re)existências 

das comunidades tradicionais. A imposição do silencio por meio de diferentes dispositivos que 

perpassaram os períodos históricos não impediu que os sujeitos socialmente organizados 

acionassem dispositivos e/ou criassem redes de confluência em contrapartida aos modelos 

hegemônicos de desenvolvimento, ou, nas palavras de Ribeiro, 

 
Isso, de forma alguma, significa que esses grupos não criam ferramentas para 
enfrentar esses silêncios institucionais, ao contrário, existem várias formas de 
organização políticas, culturais e intelectuais. A questão é que essas condições sociais 
dificultam a visibilidade e legitimidade dessas produções (RIBEIRO, 2017, p. 63). 
 

 

Vale ainda ressaltar que o conhecimento produzido entre os muros da universidade 

não deve ocorrer de forma distanciada das práticas cotidianas dos sujeitos, sendo ambos 

modificados, mas somente sua inserção no debate contra colonialidade não significa por si só a 

desconstrução do pensamento, tampouco a inserção dos subalternizados neste debate. O 

desenvolvimento do pensamento contrário aos moldes do “sistema mundo capitalista moderno 

colonial patriarcal” (Porto-Gonçalves, 2016, p. 225) sem que haja uma desobediência 

epistêmica nos conduz aos mesmos jogos de poder gerados por essas marcas historicamente 

construídas. 

Um diálogo conceitual: “Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os 

significados” 

A partir da análise do intelectual quilombola Antônio Bispo dos Santos (2015), de 

autores da Geografia e outras ciências como Antropologia, Sociologia e História, como Adelmir 

Fiabani (2005), José Maurício Arruti (2006), Rogério Haesbaert (1999, 2004, 2006), entre 

outros que dialogam com a temática das comunidades quilombolas, constata-se ser consenso 
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que suas trajetórias estão intimamente relacionadas às dinâmicas territoriais. Neste âmbito, para 

melhor compreensão da dinâmica quilombola, o presente trabalho tráz alguns conceitos que se 

encontram entrelaçados à tal realidade: território, territorialidades e identidade territorial. 

A pesquisadora Beatriz Nascimento (2006, p. 118-119) descreveu as redefinições do 

fenômeno Quilombo, desde sua origem como instituição angolana, na história da pré-diáspora, 

século XVI. No contexto brasileiro, os quilombos, acompanham a trajetória do período colonial 

e imperial, ora completamente invisibilizados, ora vistos como um risco à sociedade 

escravocrata. Os quilombos entram no século XX caracterizados ideologicamente na forma de 

resistência cultural, mas no século XIX, a mística alcançada em reação às formas de opressão 

sofridas por esses sujeitos, encontrava-se no sonho de liberdade, de desenvolver seu próprio 

meio de vida, através das plantações, como outrora praticado do outro lado do Atlântico. Se 

antes esses espaços serviam como forma de reação ao colonialismo de fato, a partir dos anos 

1970, quando se verifica a reorganização e revitalização do movimento negro brasileiro, passam 

a reagir ao colonialismo cultural, sendo redefinido de instituição em si para símbolo de 

resistência. 

Tais apontamentos demonstram a secularidade dessa população, reconhecida na 

categoria de população tradicional, colocadas em realidades próprias a cada território. 

Ressaltamos aqui, a não homogeneidade desses sujeitos, o que lhes permitiu diferenças no 

processo formativo de suas atuais organizações, construções simbólicas herdadas, e os meios 

com os quais se relacionam com o sistema de produção: 

 

[...] a trajetória desses povos transpõe qualquer texto científico ou literário. Ela é 
visível e palpável materialmente e pode ser sentida imaterialmente, tanto quando 
olhamos para o passado e fazemos referência aos nossos ancestrais, como hoje quando 
visitamos as comunidades da atualidade e dialogamos com as suas organizações e 
manifestações culturais (SANTOS, 2015, p. 38). 
 

 

Assim, no estudo específico do conceito de território, percebemos sua 

multidimensionalidade disciplinar quando para Ciência Política pode ser entendido pela 

abordagem das relações de poder, na Economia como uma fonte de recursos, na Sociologia por 

seu papel nas relações sociais e na Antropologia em sua dimensão simbólica. Mesmo na 

Geografia este é percebido de forma multifacetada, variando de acordo com a corrente 

geográfica, suas abordagens principais podem remontar a leitura política do território, 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

1643 
 

referindo-se à relação espaço-poder; a leitura econômica do território pela Geografia, onde este 

é visto como um recurso econômico e também a leitura simbólico-cultural, na qual o território 

é apreendido como produto da apropriação simbólica que um determinado grupo faz do espaço 

(HAESBAERT, 2004). 

Souza (2013), afirma que o perfil do conceito de território está na dimensão política, 

mas não afasta a importância dos simbolismos e das identidades contidas na dimensão cultural, 

nem dos processos de produção e circulação de bens contidos na esfera econômica. O autor 

acrescenta que o território é definido e delimitado por relações de poder não necessariamente 

exercidas pelo Estado, exemplificando com as comunidades quilombolas que manifestam as 

relações de poder a partir do território, sem ser uma instituição estatal. 

O intelectual quilombola discute território a partir das relações estabelecidas entre este 

e os fatores sociais, físicos, culturais e políticos, utilizando-se dos conceitos de biointeração, 

confluência, transconfluência. Por meio da confluência dos modos de vida de algumas 

comunidades tradicionais brasileiras, baseadas na interdependência da mulher e do homem com 

a natureza (“biointeração”), temos uma proposta adversa ao atual modelo de desenvolvimento 

capitalista, conduzindo à redefinição social dos agentes mobilizados em torno das 

reivindicações de direitos, o que consolida o posicionamento social e político possibilitando a 

convivência mais harmoniosa entre os diversos povos (“transconfluência”). 

Ao encontro dos povos marcados pelas vivências de biointeração denominamos 

território de confluência, um território fragmentado, cujo encontro é balizado pela junção das 

práticas de interdependência dessas comunidades com seus territórios e acionado como forma 

de (re)existência. Os povos e comunidades tradicionais, sejam quilombolas, indígenas, 

seringueiros, entre outros, possuem suas próprias demandas, são marcados pela 

heterogeneidade, mas, segundo Bispo, confluem e convergem e rumo a soberania de escolha de 

suas próprias matrizes, modos de vida, de produção e reprodução na luta pelo território: 

 

A surpresa para os colonialistas e a felicidade para nós é que, quando nós chegamos 
ao território dos indígenas, encontramos modos parecidos com os nossos. 
Encontramos relações com a natureza parecidas com as nossas. Houve uma grande 
confluência nos modos e nos pensamentos. E isso nos fortaleceu. E aí fizemos uma 
grande aliança cosmológica, mesmo falando línguas diferentes. Pelos nossos modos, 
a gente se entendeu (SANTOS, 2018, p. s/d). 
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Nesta perspectiva, Raffestin (1993) incorpora as delimitações materiais e imateriais do 

território, haja vista que as relações estabelecidas não se esgotam em suas fronteiras. Essas 

populações apresentam um conjunto de ações comportamentais e normas intrínsecas a cada 

grupo que, segundo Arruti (2006) e Fiabani (2005) estão alicerçadas nos elementos: terra, 

etnicidade e reminiscências sobre o passado escravista. É justamente neste cenário de contato, 

de práticas, de socialização, de manifestação cultural, do encontro com o “outro” e fonte de 

recursos, que se definem as territorialidades, entendidas como um “conjunto de relações que se 

originam num sistema tridimensional sociedade-espaço-tempo” (RAFFESTIN, 1993, p. 160). 

Tais territorialidades são dinâmicas e resultam justamente destas relações mantidas no 

território, mas que não se exaurem nelas, abrangem também as relações com os agentes 

externos. Estas concepções multidimensionais nos conduzem a compreensão das 

territorialidades e das produções territoriais e são fundamentais ao processo de empoderamento 

e manutenção do território quilombola, sendo acionadas como fortalecedoras das identidades 

construídas a partir desses encontros. Os aspectos que perpassam o território e, 

consequentemente as pessoas que nele vivem e suas territorialidades caracterizam as 

diferenciações entre os grupos, nascendo assim as identidades, que no território, adquirem o 

status de identidade territorial, essencial ao entendimento de identidade quilombola. 

Assim como a noção de território, identidade também possui diferentes significações, 

seja na Antropologia, Sociologia, Psicologia, Ciências Sociais ou na Geografia. A construção 

identitária é um processo ocorrido no âmbito individual e coletivo, realizado ao longo da 

trajetória de vida. E, enquanto seres sociais, os atores acumulam trocas de experiências nos 

grupos em que transitam, seja família, escola, trabalho, enfim diferentes contextos com os quais 

se identificam ou não, desenvolvendo o sentimento de pertencimento quando há essa 

identificação. A partir das suas interações os sujeitos são identificados(as) e reconhecidos(as) 

na sociedade (ANDRÉ, 2008). 

Os espaços vivenciados pelo grupo na construção identitária, em alguns casos se 

apresentam de maneira essencial a construção da identidade, proporcionando o fortalecimento 

da identidade coletiva, que é acima de tudo territorial (HAESBAERT, 2006). Assim, como o 

território e a territorialidade, a identidade também é dinâmica, não estática, estando em 

constante processo de construção e reconstrução e suscetíveis a tensões, contradições e 

conflitos, facilmente percebidos quando tratamos da questão quilombola. 
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De acordo com Haesbaert (1999), existe um notório processo de resgate da identidade 

na resistência à homogeneização da cultura e exclusão das minorias, provocado pelo 

capitalismo e pelo processo de globalização. Nessa perspectiva, a identidade das comunidades 

quilombolas é entendida como “identidades de resistências”, mas também como “identidades 

pluriculturais”, identidades que tem interferência do global, sem perder sua essência particular 

(HAESBAERT, 1999). Quaisquer apontamentos diferentes dessa percepção, visam “quebrar as 

suas identidades com o intuito de os coisificar/desumanizar” (SANTOS, 2015, p. 15). 

Considerações 

Diante do debate produzido, ousamos dizer que uma das ideias centrais semeadas pelo 

autor se encontra na resistência, aqui caracterizada pela constante disputa entre o modelo 

colonialista capitalista de desenvolvimento adotado no Brasil e o modelo da “biointeração”; 

entre sujeitos de identidade territorial e o avanço sobre territórios tradicionais vistos como 

“fundos territoriais” pelos atores capitalistas; entre comunidades heterogêneas e a imposta 

homogeneização das culturas. Existe um notório processo de resgate da identidade na 

resistência à homogeneização da cultura e exclusão das minorias provocada pelo modelo 

neoliberalista financeiro especulativo. 

Segundo Quijano a colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do 

padrão mundial de poder capitalista. Se funda na imposição de uma classificação racial/étnica 

da população do mundo como pedra angular do dito padrão de poder e opera em cada um dos 

planos, âmbitos e dimensões materiais e subjetivas, da existência social cotidiana e da escala 

social (QUIJANO, 2000, p. 342). Para que haja emancipação dos sujeitos a partir da contra-

colonização, é necessário reedição das trajetórias dos povos quilombolas por suas próprias 

matrizes, essa é a principal pauta tanto para quilombolas e indígenas. 

Para Bispo, os atores universitários permanecerão um instrumento colonial na 

dimensão da produção do conhecimento, caso não reconheçam a importância de outros saberes, 

outras epistemologias possíveis, da necessidade de se aprender com os povos tradicionais, 

línguas, arquiteturas, modelos distintos da acumulação e apropriação de capital. Esse 

movimento resultaria em real "confluência” entre os saberes, um processo de equilíbrio entre 

as civilizações diversas, uma contra-colonização baseada na descolonização do conhecimento. 
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É evidente, que nesse modelo capitalista colonial as desigualdades e hierarquias sociais 

impostas a grupos subalternizados impacta diretamente no reconhecimento dos mesmos. Seus 

saberes e vozes que ficam a margem das produções intelectuais, que ainda se manifestam sob 

a ótica e a lógica eurocêntrica, importante na manutenção do Status quo. 

No intuito da descolonização do conhecimento é necessário reconhecer o quanto as 

identidades territoriais foram e ainda são silenciadas e desautorizadas no sentido epistêmico em 

prol da valorização de outras. Ao reivindicar seu lugar de fala, Antônio Bispo dos Santos e 

outras(os) mestras e mestres, protagonistas das (re)existências em âmbito cultural, político e 

econômico de distintas populações tradicionais dividem seus saberes, histórias de vida e 

relações com o território, ferramentas de historicidade e ressignificações. A narrativa de Nego 

Bispo perpassa sua individualidade enquanto intelectual quilombola, pela necessidade da 

representatividade no atual contexto político brasileiro, com os desmontes das políticas públicas 

relacionadas a seguridade e (re)existência dos saberes e vozes de comunidades tradicionais. 
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DESENVOLVIMENTO LOCAL E OS SABERES DAS ARTESÃS QUILOMBOLA:  

contribuições da educação ambiental na produção artesanal da comunidade quilombola 
de Conceição das Crioulas1 

 
Éder Batista da Silva2 

Maria Aparecida Tenório Salvador da Costa3 
 

Resumo 

Este texto traduz um recorte de uma pesquisa acadêmica desenvolvida com o objetivo de analisar a dialogicidade 
entre a extensão rural e a educação ambiental na promoção de mudanças sociais e desenvolvimento local na 
Comunidade Quilombola de Conceição das Crioulas, zona rural do município de Salgueiro – PE. O referido recorte 
tem por objetivo analisar o processo de construção do desenvolvimento local pelas artesãs da comunidade 
quilombola através da adoção da educação ambiental como estratégia de resistência dos valores culturais e 
fortalecimento do projeto político da comunidade quilombola. A pesquisa é de natureza qualitativa, onde os dados 
foram coletados através da análise documental, observações de campo e da realização de entrevistas 
semiestruturadas e analisados através da metodologia da Análise do Discurso – AD. Os sujeitos da investigação 
foram: artesãs, educadores e educadoras da comunidade. A educação ambiental adotada nos espaços de construção 
de conhecimentos da comunidade contribui de maneira direta para formação de uma nova visão de mundo dos 
sujeitos da comunidade quilombola.  

Palavras chaves: Educação não-formal; Quilombos; Ecologia de saberes; Saberes Tradicionais; Sustentabilidade. 

 

Introdução 

O presente texto traduz um recorte de uma pesquisa acadêmica desenvolvida que teve 

por objetivo geral: analisar a dialogicidade entre a extensão rural e a educação ambiental na 

promoção de mudanças sociais e desenvolvimento local na Comunidade Quilombola de 

Conceição das Crioulas, zona rural do município de Salgueiro – PE.  

Neste sentido, o referido recorte tem como objetivo específico analisar o processo de 

construção do desenvolvimento local pelas artesãs da comunidade quilombola através da 

adoção da educação ambiental como estratégia de resistência dos valores culturais e 

fortalecimento do projeto político da comunidade quilombola.  

 
1 O artigo é originado das contribuições pós-defesa da dissertação intitulada “Extensão Rural e Educação 
Ambiental: a experiência da Comunidade Quilombola de Conceição das Crioulas, no município de Salgueiro – 
PE” de autoria de Éder Batista da Silva, defendida no ano de 2019 no Programa de Pós-Graduação em Extensão 
Rural e Desenvolvimento Local – POSMEX, UFRPE, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida Tenório 
Salvador da Costa. 
2 Engenheiro Florestal, Licenciado em Ciências Agrícolas, Mestre em Extensão Rural e Desenvolvimento Local – 
POSMEX, UFRPE, Recife – PE, Brasil, e-mail: eder7bs@gmail.com. 
3 Coordenadora do Curso de Pedagogia e Professora do Departamento de Educação, UFRPE, RECIFE – PE, Brasil, 
e-mail: aparecidatcosta@hotmail.com. 
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A partir do entendimento de que a educação ambiental exerce um papel fundamental na 

compreensão identitária dos sujeitos da comunidade quilombola, o processo investigativo 

buscou, ainda, identificar como as práticas educativas da comunidade contribuem para o 

fortalecimento da autonomia das mulheres artesãs da própria comunidade, assim como a 

possibilidade de construção dos saberes que proporcionam novas posturas quanto ao manejo e 

utilização sustentável dos recursos do território da comunidade quilombola para produção da 

matéria prima a ser empregada nas atividades de produção artesanal. 

A comunidade Quilombola de Conceição das Crioulas está localizada no distrito de 

Conceição das Crioulas, zona rural do município de Salgueiro no sertão de Pernambuco (a 550 

km da capital Recife) e dista aproximadamente 45 km da sede urbana desse município. Ocupa 

uma área territorial de aproximadamente 16.865,678 hectares4 com aproximadamente 750 

famílias divididas em 16 núcleos populacionais (sítios), que tem como principais atividades 

econômicas a agricultura familiar, a pecuária e a produção artesanal em fibras naturais, palha e 

barro. 

A história da comunidade Conceição das Crioulas remonta ao início do século XVIII, 

com a chegada de seis negras à região, guiadas por Francisco José, um escravo rebelado, e 

inicialmente arrendaram uma porção de terra que, posteriormente, foi adquirida com recursos 

advindos do trabalho artesanal na produção e fiação do algodão. Registros da comunidade 

indicam que as terras que compõe o território original da comunidade foram adquiridas 

oficialmente pelas mulheres fundadoras da comunidade no ano de 1802, contudo a comunidade 

só foi oficialmente reconhecida como comunidade quilombola pelo Estado Brasileiro no ano 

de 2000.  

Atualmente é considerada a maior e mais antiga comunidade quilombola do estado de 

Pernambuco e, dada a sua localização territorial, tem sofrido diversas problemáticas sociais em 

função dos longos períodos de escassez hídricas, precariedade da via de acesso a comunidade 

e conflitos com proprietários de terra vizinhos (latifúndio) que ao longo do tempo adentraram 

e tomaram para si áreas do território original da comunidade. 

 

 
4 Área atual regularizada da comunidade. Contudo, de acordo com a Fundação Cultural Palmares, a comunidade 
ainda reivindica uma área maior que a atualmente regularizada, mais de 17.000 hectares, como sendo integrante 
do território originário de formação da comunidade quilombola. 
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O fio metodológico 

O presente estudo é de natureza qualitativa, no qual os dados foram coletados através 

da análise documental, observações de campo e da realização de entrevistas semiestruturadas. 

Os sujeitos da investigação foram compostos por: representantes do coletivo de mulheres 

artesãs e educadores e educadoras das escolas quilombolas da comunidade.  

A técnica da análise documental foi utilizada para compreensão do conceito de 

sustentabilidade nos territórios de comunidades quilombolas rurais à luz dos pressupostos da 

ecologia de saberes e do desenvolvimento local sustentável, visando compreender o processo 

de construção do desenvolvimento local da comunidade quilombola estudada a partir do diálogo 

entre a educação ambiental e os saberes tradicionais da referida comunidade.  

A sistematização, descrição e a análise das informações colhidas através de documentos 

e discursos dos sujeitos pesquisados tiveram como alicerce a Análise do Discurso – AD, onde 

os discursos foram organizados e interpretados através do estabelecimento de seus sentidos.  

Desta forma, são considerados como discurso tanto as falas dos sujeitos entrevistados, 

como os seus gestos e silêncios, assim como os discursos contidos nos documentos analisados. 

Para fundamentar a AD, são adotadas as perspectivas apresentadas por: Dijk (2008) sobre o 

poder do discurso; e Couto, Couto e Borges (2015) sobre o discurso ecológico (Análise do 

Discurso Ecológico - ADE).  

Os aportes teóricos para a compreensão dos objetivos da pesquisa estão fundamentados 

nas concepções de Leite (1999; 2008), que versa sobre o projeto político quilombola como 

instrumento de sustentabilidade desses territórios; Santos (2010) e Brandão (2013), que 

discutem a ecologia de saberes como um instrumento de diálogo entre o saber tradicional e as 

perspectivas de desenvolvimento social dos sujeitos locais; Buarque (2008), Leff (2009), Sachs 

(2008, 2009), Kronemberger (2011), que discutem a sustentabilidade dos territórios como 

perspectiva de construção do desenvolvimento local; Figueiredo (2007); Carvalho (2008; 

2012); Luzzi (2012); Sorrentino et al (2013), que discutem a educação ambiental como uma 

demanda social; e Gohn (2010) e Graciani (2014) que analisam as perspectivas de formação 

crítica e emancipação dos sujeitos pela ótica da pedagogia social. 

 

Educação ambiental e o desenvolvimento local quilombola 
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Historicamente os povos tradicionais na América Latina, em virtude da destruição dos 

seus valores culturais pela ação do colonizador europeu, foram alijados de processos educativos 

que valorizassem as particularidades de seus modos de vida, o que resultou na destruição dos 

seus valores culturais pela imposição da visão eurocêntrica.  

No Brasil, este processo de imposição dos valores culturais antrópicos não foi diferente, 

povos originários tiveram seus modos de vida totalmente destruídos em função da imposição 

da visão de mundo alicerçada nos fundamentos ideológicos dos colonizadores. É fato conhecido 

em nossa história que, desde o período colonial, a educação formal foi negada as populações 

periféricas do país, em especial as de origem negra que foram violentamente exploradas durante 

o período escravocrata brasileiro.  

Durante esse período, perpetuou-se a crença de que pessoas negras num espaço escolar 

representaria um risco a “ordem social” e poderiam exercer uma “má influência” nesses espaços 

(FONSECA, 2001). Contudo, faz-se necessário destacar que essa visão preconceituosa tinha 

como objetivo afastar as populações negras do acesso a educação para que não pudessem se 

rebelar contra as injustiças sociais e os modos de vida da elite brasileira. Como afirma Campos 

e Gallinari (2017, p. 203), a “educação ocupa um lugar importante na produção de 

conhecimento sobre si e sobre os outros, além de contribuir para a formação de quadros 

intelectuais e políticos”. 

O acesso à educação é um dos direitos humanos básicos listados na Carta Magna 

Brasileira (CF-1988) para a formação a formação cidadã dos indivíduos. Contudo em pleno 

século XXI, os povos tradicionais do Brasil ainda travam uma batalha diária para acesso e 

garantia das condições mínimas de qualidade da educação que recebem em seus devidos 

espaços territoriais, o que se configura numa batalha constante para garantir minimamente a 

preservação de sua identidade, sua cultura e seus valores sociais. 

É de conhecimento comum que sistema formal de ensino, ou seja, a escola, representa 

um espaço de formação social que possibilita a construção de uma sociedade menos injusta e 

excludente, pois acredita-se que neste espaço as diferenças culturais podem ser expressas e 

respeitadas por todos (SOARES, 2008). Contudo a formação educativa não está limitada 

exclusivamente aos espaços educativos formais, ela alcançam outros espaços de nosso 

cotidiano, tais como: a igreja, a associação de trabalhadores, a feira, o sindicato, etc., são os 

chamados espaços de educativos não-formais, que cumprem o papel de suprir e promover a 

formação educacional que não é vivenciada através do sistema formal de ensino. 
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A partir das discussões no campo educacional iniciadas na década de 1980, 

principalmente através dos movimentos sociais, foi possível enxergar que a educação para os 

povos quilombolas necessitava ser repensada, ou seja, concebida de maneira diferente da que 

até então estava sendo desenvolvida pelo sistema formal de ensino adotado no Brasil. Esta nova 

forma de pensar a educação tinha como objetivo corrigir as diversas problemáticas que foram 

identificadas, tais como: a reprodução do racismo, as inadequações dos materiais didáticos e 

organização do currículo escolar que não dialogavam com a realidades de vida os sujeitos deste 

recorte, etc. (MIRANDA, 2012). 

Para Bezerra e Silva (2016, p. 5), o processo de escolarização dos territórios 

quilombolas do país é “marcado por negação, interdição e também por ruptura e fratura”. Para 

as autoras, o território quilombola não é só um lugar de moradia, mas também um “lugar da 

memória, da ancestralidade, do saber fazer e de aprender juntos e de construir no presente o 

futuro” (p.2). 

Apesar de ser considerada a maior comunidade quilombola de Pernambuco e uma das 

mais antigas do país, a Comunidade Quilombola de Conceição das Crioulas apresenta uma 

condição rara entre as comunidades de quilombo no Brasil, a de ser uma comunidade que possuí 

escolas em seu território que englobam todos os níveis da educação básica, desde o ensino 

infantil até o ensino médio, que dialogam com a sua realidade de vida (BEZERRA; SILVA, 

2016). 

No capítulo teórico que versa sobre a educação quilombola na dissertação que 

possibilitou a produção deste artigo, afirmei que quando a educação é pensada para dialogar 

com a realidade de vida dos sujeitos dos territórios quilombolas, esta poderá ser uma ferramenta 

de empoderamento e libertação social dos sujeitos. 

 

a educação quilombola de qualidade poderá garantir que os sujeitos envolvidos nos 
processos educativos, crianças, jovens, adultos, idosos, se empoderem de 
conhecimentos acerca de suas realidades e possam seguir trilhando a luta de seus 
ancestrais. Desta maneira, a educação cumprirá um de seus papeis primordiais, que é 
prover melhorias das condições sociais dos sujeitos das comunidades quilombolas 
através da formação crítica dos sujeitos (SILVA, 2019, p. 47- 48). 

 

Também destaquei, que a valorização dos conhecimentos acumulados pelos sujeitos 

desse grupo social ao longo do tempo, pelas suas praticas educacionais, possibilita o 

fortalecimento da identidade local dos sujeitos e a sustentabilidade do projeto político 
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quilombola, que é de grande importância para a manutenção dos modos de vida das 

comunidades deste recorte social. 

 

a participação dos sujeitos mais experientes (mais vividos) das comunidades nos 
diferentes espaços educativos, seja ele formal ou não, é um diferencial em relação ao 
modelo de educação hegemônico no país, pois trazem consigo a memória viva de suas 
comunidades e conseguem repassar os conhecimentos que acumularam ao longo da 
vida para as crianças e membros mais jovens da comunidade, salvaguardando assim 
a história da comunidade e fortalecendo suas raízes (SILVA, 2019, p. 48). 

 

A educação quilombola não se limita exclusivamente aos espaços formais do sistema 

de ensino, ou seja, unicamente ao ambiente escolar, esta é bem mais ampla e alcança os diversos 

espaços e práticas educativas não formais adotadas pelos diversos atores sociais que integra o 

universo quilombola. Compreende-se então, que esta é conjunto de práticas que abarcam 

também uma combinação de conhecimentos diversificados, concebidos no relacionamento com 

a natureza, no espaço de vida e na utilização racional dos recursos naturais de seus territórios, 

que se configura numa complexa rede de conhecimentos estruturados a partir de suas próprias 

experiências. 

Um dos eixos norteadores da educação quilombola, é a preocupação com questões 

ambientais que envolve o território das comunidades quilombolas, desta forma as práticas 

educativas e ações de conscientização ambiental dos sujeitos quilombolas também não estão 

limitadas aos sujeitos vinculados a escola, ou seja, tal preocupação estende-se pelos diversos 

espaços formativos das comunidades, através ações que tenham a finalidade de promover a 

educação ambiental.  

Para compreendermos o conceito de Educação Ambiental, faz-se necessário recorrer aos 

artigos 1º e 2º da Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA (Lei Federal 9.795, de 27 

de abril de 1999) que conceituam a Educação Ambiental (EA) e a estabelecem como sendo um 

componente essencial da educação do país que não se limita apenas às formas e aos processos 

educativos tradicionais, sendo esta uma temática bem mais ampla. 

 

Art. 1º Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 
Art. 2º A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 
nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 
modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal (BRASIL, 1999). 
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Este dispositivo legal tem por objetivo estabelecer as bases legais para compreensão do 

conceito de educação ambiental, assim como seus princípios básicos e objetivos fundamentais, 

elencados nos Art. 4º e 5º da referida lei.  

Desta forma, é possível compreender que a PNEA está alicerçada sob uma visão 

humanística e holística para alcançar o objetivo de salvaguarda do ambiente que vivemos e 

parte do pressuposto que, para compreensão da realidade, é necessário que exista uma formação 

da consciência crítica dos sujeitos acerca da temática ambiental e social que fortaleça a 

cidadania dos indivíduos no processo de construção de uma sociedade ambientalmente 

equilibrada e socialmente justa. 

 

Art. 4º São princípios básicos da educação ambiental: I - o enfoque humanista, 
holístico, democrático e participativo; [...] III - o pluralismo de ideias e concepções 
pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade; IV - a vinculação 
entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; [...] VIII - o reconhecimento 
e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. 
Art. 5º São objetivos fundamentais da educação ambiental: I - o desenvolvimento de 
uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas 
relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, 
econômicos, científicos, culturais e éticos; [...] III - o estímulo e o fortalecimento de 
uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social; [...] V - o estímulo à 
cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e macrorregionais, com 
vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos 
princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, 
responsabilidade e sustentabilidade; [...] VII - o fortalecimento da cidadania, 
autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da 
humanidade (BRASIL, 1999). 

 

A Educação Ambiental possibilita que os indivíduos reflitam acerca das problemáticas 

e mazelas sociais produzidas pela visão hegemônica da sociedade em que vive, além de propor 

novas alternativas que busquem contornar e reduzir as desigualdades sociais de seu tempo. Esta 

concepção pode ser considerada como uma visão de contraposição dos conflitos sociais e 

ambientais impostos pela sociedade hegemônica e apresenta um significativo de mobilização 

para emancipação de grupos sociais em situação de vulnerabilidade (BIAGE DE ANDRADE; 

DOS SANTOS PINTO, 2017). 

Para Da Silva Rosa (2015, p. 212), a educação ambiental pode ser compreendida como: 

 

Como uma estratégia de reflexão para a sociedade ou grupo pelo qual é desenvolvida 
no intuito de novamente estabelecer valores e criar uma nova identidade ao indivíduo, 
considerando que este só poderá ser formado de modo a demonstrar o 
amadurecimento ambiental com base em um projeto que o insira como formador de 
opinião e não apenas como cumpridor de ordens ou regras. 
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Para Thiago (2011), a educação ambiental deve ser compreendida como sendo um 

processo crítico da realidade social, que objetiva a transformação da realidade na medida que 

busca alcançar a igualdade de condições de acesso e uso dos recursos naturais de forma justa e 

socialmente sustentável.  

Para Barros (2012) esta transformação envolve a compreensão da complexa relação - 

homem com ambiente e o seu território -, além de seus anseios, expectativas, satisfações e 

insatisfações, pois cada indivíduo percebe, reage e responde de maneiras distintas ao ambiente 

que ocupa. A autora, ainda defende que os sujeitos de povos tradicionais apresentam uma 

relação bastante direta com o meio ambiente, através de uma visão ambiental que permite uma 

melhor compreensão do contexto socioambiental dos territórios que ocupam, pois “a percepção 

ambiental é algo fundamental se pensarmos no grau de envolvimento dos indivíduos que 

pertencem a esses grupos com a natureza, sendo esta primordial para sua sobrevivência” (p. 

218 - 219). 

Compreende-se então que, um dos maiores desafios posto a educação ambiental é o de 

promover o diálogo com as ações de desenvolvimento praticadas no país, em especial com a 

sustentabilidade das comunidades tradicionais que estão localizadas no meio rural, que 

demanda maior aprofundamento das relações sociais entre os diversos sujeitos que estão 

envolvidos nesse processo. 

Ao longo do tempo, o conceito de sustentabilidade tem remetido a diversas discussões, 

que o define basicamente pela visão de mundo de quem o analisa, contudo, existe um consenso 

acerca da necessidade de se buscar novas estratégias de desenvolvimento que possam ser 

consideradas ambiental, econômica e socialmente viáveis. 

Neste sentido, Pinto (2006, p. 52) afirma que: 

 

A Educação Ambiental pode ser considerada como um instrumento eficiente na 
potencialização do desenvolvimento local sustentável, considerando que a sua prática 
induz à mudança de hábitos, atitudes, valores, comportamentos e conceitos, levando 
também a comunidade a discussões, o que dá um novo significado às práticas sociais, 
delineando uma nova realidade que começa a ser transformada a partir de atitudes 
conscientes das pessoas. 

 

A autora ainda conclui que: 

 

Para que a Educação Ambiental contribua com a potencialização do desenvolvimento 
local, é preciso que a trajetória do seu processo educativo não se resuma 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
1657 

 

exclusivamente à escola. Deve estar voltada também para uma rede de ações e 
relações estabelecidas por meio de um conjunto de práticas desenvolvidas por 
diversos atores sociais que exerçam um papel fundamental para o seu 
desenvolvimento e sua concretização (PINTO, 2006, p. 52). 

 

Assim, é possível concluir que a educação ambiental pode ser considera como uma 

importante ferramenta que nos possibilita repensar e eliminar práticas agressivas e 

insustentáveis ao ambiente natural, modificando hábitos danosos, comuns em nosso dia-a-dia, 

para alcançar um desenvolvimento local que possa ser considerado sustentável e propor novas 

formas de pensar. 

Nesse sentido, Boaventura de Souza Santos (2010) defende que os processos 

sustentáveis concebidos no seio de uma comunidade quilombola, não só possibilitam formas 

alternativas de construção e reconstrução de novos conhecimentos, bem como viabilizam 

possíveis ações para alcançar um processo de desenvolvimento local que seja considerado 

sustentável do ponto de vista social e ambiental.  

 
A produção artesanal de Conceição das Crioulas 

 

A produção artesanal da comunidade Quilombola de Conceição das Crioulas é uma 

herança histórica, que remonta a época de fundação da comunidade ainda no século XVIII, é 

considerada uma tradição feminina associada aos processos de resistência e luta da comunidade 

quilombola. Apesar da produção artesanal da comunidade ser uma constante de seu cotidiano, 

essa atividade foi deixada em segundo plano por um longo tempo e só numa fase mais recente 

de sua história, quando a comunidade atravessava um período de grandes dificuldades, a 

produção artesanal foi resgatada de maneira mais intensa como uma possibilidade de promoção 

de renda. 

Ao longo do tempo, o barro, o caroá, o catolezeiro, a madeira e a linha de algodão foram 

utilizadas como matéria prima básica para a produção artesanal da comunidade, que 

possibilitava não só uma geração de renda, mas também uma atividade educativa que 

envolvesse crianças, jovens e adultos. Assim panelas, pratos, copos, brincos, colares, bolsas, 

flores, bonecas, colheres de pau, cabides foram produzidos pelas mãos habilidosas das mulheres 

artesãs da comunidade quilombola que contam a sua história e reafirmam a identidade étnica e 

cultural de Conceição das Crioulas. 
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A produção artesanal da comunidade, que é protagonizada pelas mulheres artesãs, 

utiliza como matéria prima recursos naturais que podem ser considerados, até certo ponto, 

escassos na caatinga, principalmente em virtude das condições climáticas peculiares da região 

em que a comunidade está localizada. Assim a produção artesanal exige que a comunidade tome 

certos cuidados para que os recursos naturais da caatinga sejam utilizados de maneira 

sustentável. 

Essa visão de sustentabilidade não engloba apenas os aspectos ambientais da exploração 

dos recursos da caatinga, ela envolve também a questões sociais, econômicas e identitárias da 

própria comunidade. A exemplo dos produtos produzidos a partir da fibra do caroá, 

Neoglaziovia variegata, uma bromeliácea nativa da caatinga nordestina, a qual é empregada 

pela comunidade para produção de bolsas, painéis, jogos americanos e bonecas.  

As bonecas produzidas a partir da fibra do caroá representam um grande diferencial na 

produção artesanal, pois retratam a resistência das mulheres negras da comunidade e 

homenageiam a distintas lideranças da comunidade ao longo do tempo. Inicialmente criada para 

homenagear uma de suas fundadoras, a comunidade hoje produz onze bonecas, que 

homenageiam onze mulheres da comunidade: parteiras, educadoras e agriculturas da região, 

que são comercializadas junto com um encarte contando a história da pessoa retratada pela 

boneca.  

Entre as homenageadas, estão mulheres que hoje são referência viva na comunidade, 

pois compreendem que as mulheres devem ter sua importância reconhecida ainda quando estão 

em vida. 

É importante reconhecer o protagonismo das mulheres da comunidade, mas em vida. 
Muitas vezes só se homenageia a pessoa após a morte, mas elas precisam saber que 
são importantes ainda em vida. Eu sou uma das mulheres homenageadas, fico feliz 
sabendo que meu trabalho com as mulheres, com os jovens, com as meninas para 
fortalecer a nossa identidade como quilombola é reconhecido. Também tem o 
reconhecimento enquanto educadora, eu ensino a cuidar do meio ambiente, eu levo as 
crianças para conhecer o território da nossa comunidade. Muitas mulheres daqui me 
vê como uma referência de luta (educadora e artesã). 

 

Destaca-se aqui, que a produção artesanal representa uma grande importância social, 

cultural e histórica para a comunidade. Essa atividade é vista como cartão de visitas a 

comunidade fora da Município de Salgueiro. 

 

O artesanato surgiu com a intenção de manter a nossa história, mas também é uma 
terapia. O mais importante da peça não é o dinheiro, é a história dela, a história de 
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quem fez ela. É importante quando uma menina começa a aprender a fazer as peças 
que ela saiba que ainda não é possível viver só do artesanato, mas esse já provém um 
complemento de renda interessante, além de reafirmar a nossa história (educadora e 
artesã). 

 

Contudo, a produção artesanal só se tornou vitrine da comunidade a partir do ano de 

2001, quando artesãs locais foram convidadas a participar da FENEARTE5 no Centro de 

Convenções de Pernambuco. 

As mulheres artesãs da comunidade lidam com uma realidade local que, muitas vezes, 

desestimulava a produção artesanal, o que justifica o porque desta atividade ter sido deixada 

em segundo plano e restrita a poucos grupos de pessoas da comunidade por um longo tempo. 

Em outros lugares a gente pediria dinheiro, açúcar, café emprestado ao vizinho, aqui 
a gente pede água. Se não cuidar bem da minha cisterna, não vou poder contar com o 
vizinho toda hora que precisar porque a água dele também vai acabar (artesã). 

 

Por esse relato, compreende-se que a comunidade apresenta uma consciência da 

necessidade de uma atenção especial com os recursos hídricos locais, tais como: não uso do 

fogo para limpeza de terras para cultivo agrícola, proteção dos recursos hídricos, manutenção 

da vegetação da caatinga, etc., pois isto impacta diretamente na oferta de matéria prima 

disponível para trabalhar. 

A preocupação com a sustentabilidade dos recursos locais pela comunidade quilombola, 

pela ótica da educação ambiental, pode ser evidenciada nas ações de um coletivo criado por 

mulheres artesãs, que tem a finalidade promover um trabalho de exploração racional recursos 

da caatinga como matéria prima. 

De acordo com as artesãs, esse grupo de trabalho tem, entre suas finalidades, o 

aperfeiçoamento das técnicas de retiradas das matérias primas, a melhoria da qualificação das 

pessoas envolvidas nesse processo e a conscientização da comunidade. 

 
É necessário que a pessoa aprenda a retirar a matéria prima e utilizar os recursos, mas 
precisamos que alguém vá ensinando para que o número de pessoas que fazem isso 
vá aumentando, mas que seja de maneira organizada para não destruir (educadora e 
artesã). 

 

 
5 FENEARTE é a Feira Nacional de Negócios do Artesanato, evento promovido anualmente pelo governo do 
estado de Pernambuco no Centro de Convenções de Pernambuco em Olinda e tem por finalidade dar visibilidade 
e fortalecer a produção artesanal do Estado. 
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Assim, para as artesãs é necessário que se demonstre como fazer, os cuidados que devem 

ser adotados e até que ponto se pode intervir sem que haja danos além daqueles que o ambiente 

natural é capaz de suportar e se reestabelecer sozinho. 

A gente não quer muita gente retirando matéria prima, queremos que as pessoas da 
comunidade tenham consciência que é preciso ter um controle sobre o que retiramos 
para não provocar desperdício e nem destruir a caatinga. A gente leva esse 
conhecimento para dentro das escolas para que as crianças também aprendam e 
tenham consciência dessa preocupação com nosso trabalho e com o meio ambiente 
(educadora e artesã). 

 

Para as artesãs, além da manutenção dos seus valores culturais, a produção artesanal da 

comunidade também é considera como um importante instrumento de debate sobre as questões 

de sustentabilidade do território da comunidade. Ou seja, esse debate fomenta discussões acerca 

da sustentabilidade dos recursos naturais da comunidade, das questões de gênero e valorização 

do trabalho das mulheres, dá inclusão dos jovens para salvaguarda da memorial biocultural da 

comunidade, da valorização das experiências de vidas, etc. 

Aqui é possível compreender, que a comunidade se utiliza da concepção da educação 

ambiental para estimular uma apropriação crítica dos saberes em seu ambiente de vida.  

Ressalta-se que, no universo quilombola, essa prática não é algo isolado, ela é fruto de uma 

combinação de conhecimentos acumulados ao longo do tempo, que torna-se ainda mais 

colorido de saberes à medida que a comunidade aumenta seu nível de estruturação política e 

cultural. 

O relato de uma das educadoras entrevistadas, nos mostra o quanto esse engajamento 

dos sujeitos da comunidade é importante para formação da consciência crítica da própria 

comunidade. 

Essa é uma comunidade que tira muito o aluno das quatro paredes para ir mostrar o 
próprio território... assim a gente tá sempre mostrando o que a gente pode fazer com 
o que temos, [...] a gente faz, o que a gente fala, a gente vai mostrar na prática pros 
nossos estudantes (educadora). 

 

Ao considerarmos, que as comunidades quilombolas são sistemas culturais que estão 

em constante evolução, se faz necessário que os sujeitos desses espaços sociais também estejam 

em processo de aquisição de novos saberes para ressignificação dos conhecimentos 

acumulados. Ou seja, o processo de construção de conhecimento citado pela educadora 

entrevistada nos permite concluir que o diálogo entre a escola quilombola e os espaços 

educativos não formais da comunidade possibilita a formação da consciência crítica da 
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comunidade, em especial no que se refere aos aspectos políticos, sociais, econômicos e 

ambientais. 

Esse processo também ocorre em sentido inverso, quando os diversos atores sociais da 

comunidade adentram também no ambiente escolar formal para demonstrar como são 

realizadas as ações do cotidiano em outros espaços de vida, e levam consigo a visão da educação 

ambiental como uma ferramenta norteadora de suas ações enquanto sujeitos quilombolas rurais. 

Ressalta-se que os saberes encontrados no seio das comunidades quilombolas rurais 

também permitem a construção de novos espaços de reflexão e diálogo acerca dos aspectos 

socioambientais das próprias comunidades, que podem ser compreendidos como sendo uma 

tradução da manutenção de seus aspectos de identidade e culturalidade político-social, que 

buscam a salvaguarda dos saberes tradicionais acumulados pelos sujeitos quilombolas ao longo 

do tempo.  

Assim, compreende-se que a educação ambiental adotada pelos diversos espaços de 

construção de conhecimentos da comunidade quilombola de Conceição das Crioulas, contribui 

de maneira direta para formação de uma nova visão de mundo dos sujeitos da comunidade, na 

medida em que se propõe a questionar a visão hegemônica de mundo para buscar a formação 

de uma consciência crítica dos sujeitos da comunidade no que se refere ao uso dos recursos 

naturais do território quilombola. 

 
Considerações finais 

 

O trabalho investigativo realizado possibilita afirmar que as artesãs da comunidade 

demonstraram uma grande preocupação com a manutenção dos recursos naturais que são 

encontrados em território.  

O estímulo e adoção de práticas educativas voltadas às realidades da comunidade 

quilombola pelo coletivo de mulheres artesãs tem por objetivo o alcance de melhorias sociais 

através de ações, que estimulem a qualidade de vida e a concepção sociopolítica dos sujeitos da 

referida comunidade.  

A educação ambiental tem sido empregada como uma importante ferramenta de 

mobilização social da comunidade para tratar das questões de sustentabilidade do território 

quilombola de Conceição das Crioulas. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
1662 

 

A comunidade quilombola tem como prática a integração entre a educação formal e os 

espaços educativos não formais, para fortalecimento da identidade quilombola e estimular a 

participação dos jovens em ações voltadas para as questões de sustentabilidade da comunidade 

que alcance os recortes de gênero, questões ambientais, geração de renda e participação social. 

A produção artesanal na comunidade tem como objetivo não só a geração de renda, bem 

como o fortalecimento da identidade e a valorização do trabalho das mulheres artesãs, além do 

estimulo a comunidade para conscientização da exploração racional dos recursos utilizados 

como matéria prima. 
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A “TERRA” COMO MEIO DE SUBSISTÊNCIA: UMA COMPARAÇÃO ENTRE AS 

QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU NO NORTE DO TOCANTINS, BRASIL, E 

OS CAMPONESES DO DISTRITO DE BOANE EM MOÇAMBIQUE, NO SUL DA 

ÁFRICA 

 
 Thayssllorranny Batista Reinaldo1 

Orlando Inácio Jalane2 
 

RESUMO 
 
Esta pesquisa faz um estudo comparativo entre as Quebradeiras de Coco Babaçu no Norte do estado do Tocantins, 
na Amazônia Legal e os camponeses do Distrito de Boane em Moçambique, situado no Sul da África. Trata-se de 
uma pesquisa qualitativa que tem como finalidade conhecer os modos de vida e as formas de uso da terra dessas 
duas comunidades. Em relação a metodologia usou-se pesquisa bibliográfica e documental, entrevistas e registros 
fotográficos. Os moradores de ambas as áreas de estudo lutam e resistem para manter vivas suas tradições e modos 
de vida, frente a reprodução ampliada do capital sobre seus territórios por meio do trabalho coletivo, e associações 
e cooperativas. O que vai de encontro a visão de Chayaov (1975) ao afirmar que uma das formas dos camponeses 
tem de resistirem e sobreviverem enquanto classe, é por meio do associativismo e cooperativismo. 
 
Palavras-Chave: Camponês; quebradeiras de coco babaçu no Norte do Tocantins, camponeses do Distrito de 
Boane – Moçambique. 
 

SUMMARY 
 
This research makes a comparative study between the Babaçu Coconut Breakers in the northern state of Tocantins, 
in the Legal Amazon, and the small farmer of the Boane District in Mozambique, located in southern Africa. This 
qualitative research aims to know the ways of life and land use of these two communities. Regarding the 
methodology, bibliographic and documentary research, interviews and photographic records. Residents of both 
areas of study struggle and resist keeping their traditions and ways of life alive in the face of the expanded 
reproduction of capital over their territories through collective work, and associations and cooperatives. What 
corroborates Chayaov's (1975) view that the small farmers have to resist and survive as a class is through 
associativism and cooperativism.. 
 
Keywords: Peasant; babaçu coconut breakers in northern Tocantins, farmers of Boane District – Mozambique. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

A luta pela terra, pela sobrevivência e o sustento familiar, não é um problema apenas 

brasileiro, mais mundial. As situações e os desdobramentos envolvendo a questão fundiária são 
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diversas, e na maioria das vezes conflituosas, na qual os camponeses precisam resistir frente a 

expansão do capital sobre seus territórios. Em tempos de globalização, o uso da terra como 

meio de subsistência tem se tornado um desafio cotidiano, para aqueles que dela dependem para 

sobreviver.  

É da terra que se produz o alimento, essencial a continuidade e existência da vida, e 

tanto no Brasil quanto na África problemas são enfrentados no campo. Por isso, esta pesquisa 

vai comparar a realidade vivenciada pelas Quebradeiras de Coco Babaçu, no Norte do 

Tocantins, Brasil, e os camponeses do Distrito de Boane em Moçambique, situado no Sul da 

África. Ambas as comunidades usam a terra como meio de sobrevivência e para o sustento da 

família. Entretanto, os interesses dos donos dos modos de produção e a reprodução ampliada 

do capital tem modificado o território a sua maneira, impactando diretamente a vida da 

comunidade local. Ambas as comunidades se organizaram de forma coletiva para resistir a 

reprodução ampliada do capital sobre seus territórios. 

De um lado temos o Brasil, um país que tem sua estrutura fundiária marcado pela 

desigualdade e pela concentração de terras nas mãos da minoria (latifundiários), enquanto a 

maioria fica excluída e as margens do sistema capitalista. E do outro temos Moçambique, um 

país aonde a terra é propriedade do Estado e não pode ser vendida. Apesar desses países terem 

estruturas fundiárias diferentes, eles têm algo em comum no campo, a resistência e a luta do 

camponês para garantir sua sobrevivência, modos de vida e se afirmarem enquanto uma classe. 

Para entender a organização territorial na qual essas duas comunidades estão inseridas 

foram realizadas visita a campo, entrevistas. Usou-se ainda a pesquisa bibliográfica e 

documental. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que busca compreender a realidade de ambas 

as comunidades. Esse artigo está organizado em quatro subtópico:  

O primeiro “pensando o conceito de camponês”, discute o que seria o camponês e sua 

importância com base em Shanin (1983), Bartra Vergés (1941) e Chayanov (1974), que 

destacam a importância do trabalho familiar para o camponês e sua organização enquanto 

classe. O segundo “breves considerações sobre a desigualdade e a concentração fundiária no 

Brasil”, discute a concentração fundiária no Brasil de forma breve desde o Brasil Colônia, 

destacando os principais acontecimentos ao longo do tempo e do espaço.  

O terceiro “Um olhar sobre as quebradeiras de coco babaçu no Norte do Tocantins”, 

concentra suas discussões em torno das quebradeiras de coco, e de suas lutas diárias para 
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resistirem frente o avanço da agropecuária sobre seus territórios. E o quarto “ Os Camponeses 

do Distrito Boane em Moçambique, resistência e modos de vida”, vai destacar a luta dos 

camponeses de Boane para garantir o sustento diário.  

 

PENSANDO O CONCEITO DE CAMPONÊS 

 
Os camponeses e o campesinato tem sido objeto de estudo de muitos pesquisadores da 

ciência geográfica, e seus conceitos tem se transformado ao longo do tempo e do espaço. De 

acordo com Bartra Vergés (1941) um dos maiores desafios contemporâneos é pensar e entender 

o camponês, pois esse é um sujeito heterogêneo, que na atualidade não precisa necessariamente 

viver no campo, mais que pode reproduzir seus costumes e modos de vida na cidade. 

Nessa mesma linha de pensamento, Shanin (1983) explica que o camponês tem 

apresentado uma surpreendente flexibilidade e capacidade de adaptação, mesmo em momentos 

de crises. E por meio da resiliência conseguem se reorganizar e crescer com a situação, 

adaptando-se e reproduzindo seus modos de vida. Para esse pesquisador o conceito de 

camponês refere-se a uma classe e também a um modo de vida. E o campesinato não é uma 

realidade estática. E enquanto classe, os camponeses representam um movimento importante 

na luta pelos seus direitos e pelo acesso à terra, frente a uma agricultura cada vez mais 

globalizada e modernizada.  

Tanto Shanin (1983) quanto Chayanov (1974) defendem a existência do camponês. E 

afirmam que os camponeses continuam existindo na atualidade e que provavelmente continuem 

a existir por muito tempo. Ambos pesquisadores afirmam que o objetivo maior do camponês é 

o sustento familiar, e somente após suprir as necessidades da família e que comercializam o 

excedente. 

Ajudando-nos a compreender a importância do camponês, Chayanov (1974) defende 

sua existência, ressaltando a relevância da força do trabalho da família, como base estruturante 

dessa classe. Nesse caso, a família desempenha um papel fundamental de organização e de 

permanência do campesinato. E para esse autor uma das formas do camponês resistir frente ao 

capitalismo, seria por meio das cooperativas e/ou associações. Ele afirma que é preciso ver o 

camponês como um sujeito criativo da sua própria existência, capaz de se (re) organizar 

inclusive em momentos de crise.  
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Para Chayanov (1974) o campesinato é um modo de produção, cujas características 

são:  

a) a força do trabalho familiar (unidade econômica camponesa);  

b) pequena propriedade como local das atividades;  

c) a própria família produz seu meio de produção, às vezes, devido a diversos fatores, 

membros da família se veem obrigados a empregarem sua força de trabalho em atividades 

rurais não-agrícolas. 

A grande contribuição de Chayanov (1974) foi demonstrar porque o campesinato, 

apesar de toda precariedade enquanto economia, permanecia e se reproduzia como classe social, 

contestando a teoria da tradição marxista do desaparecimento do camponês.  Para o autor, o 

capitalismo era uma realidade que não podia ser negada, mas que nem tudo era explicado pelas 

relações capitalista de produção. É nesse sentido, que Chayanov propõe uma teoria do 

campesinato a partir da morfologia da Unidade Econômica Camponesa, a qual baseava-se no 

trabalho da família. 

Seu ponto de partida é a exploração familiar sem assalariados. Dessa forma, Chayanov 

(1974) argumenta que o campesinato não pode ser considerado capitalista, pois não maximiza 

as categorias salário, renda e lucro. O que motiva a exploração camponesa é a demanda da 

família, ou seja, o nível de consumo. Na produção familiar, o camponês define suas estratégias 

a partir de um balanço entre trabalho e consumo (esforço exigido / grau de satisfação familiar). 

Além da diferenciação no processo de tomada de decisão, a produção familiar possui caráter 

mutável de composição da força de trabalho ao longo do tempo, o que o autor chama de 

diferenciação demográfica.  

Para Chayanov (1974), cada família possui uma dinâmica demográfica própria, dada em 

função do número de membros que compõem e de suas idades. Esta composição familiar 

determinará a variação no volume de trabalho e consumo, necessário para garantir a 

sobrevivência de família. 

 

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A DESIGUALDADE E A CONCENTRAÇÃO 

FUNDIÁRIA NO BRASIL 

 
Historicamente a organização fundiária no Brasil tem como uma de suas principais 

características a concentração fundiária, a desigualdade social, a contradição e o conflito. De 
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acordo com Panini (1990) o monopólio da terra no Brasil tem suas origens ainda no século XVI, 

com as Capitanias Hereditárias (1543-1536), que foram doadas pelo Rei Dom João III a nobres 

de sua confiança pelo regime de Sesmarias, iniciando a formação da grande propriedade no 

Brasil. Pinto (1995, p. 65) afirma que, 

 
A ocupação do território brasileiro pelos portugueses a partir de 1500 (descobrimento) 
até 1822 (independência política) se dá com base na concessão de sesmarias pelos reis 
(ou seu delegados), aos senhores de posses vinculados à Coroa. As sesmarias, medidas 
em léguas (6.000 m), constituíam-se em imensas áreas de terras. A estrutura fundiária 
brasileira nasce, pois, sob a égibe da grande propriedade rural, o latifúndio.  

 

Segundo Panini (1990), o princípio básico da Lei de Sesmarias consistia no cultivo da 

terra por recursos próprios do sesmeiro, que geralmente era uma pessoa que tinha poder e 

capital, como os donos de negócio e os senhores de engenho. A economia nas sesmarias girava 

em torno da exploração e da mão-de-obra escrava. Outro momento importante na legislação 

que direciona as ações no campo, ocorreu em 1850 com a criação e aprovação da Lei nº 601, a 

chamada Lei de Terras (criada no dia 18 de setembro de 1850), que proibia a aquisição de terras 

por qualquer outro meio que não fosse a compra. O que contribuiu diretamente para o 

agravamento da concentração fundiária, pois aqueles que não dispunham de um poder 

aquisitivo alto, não poderia adquirir terras, como ex-escravos, camponeses, imigrantes.  

De acordo com Moreira (1990) o século XIX foi considerado o século de mudanças, 

pois em 1827 ocorre a extinção do regime de Sesmarias, em 1850 cria-se a Lei de Terras, em 

1870 inicia-se o processo migratório de colonos, em 1850 há a abolição do tráfico negreiro, em 

1888 há abolição da escravatura, sendo que neste período (1850-188), avança e conclui-se o 

processo da dissolução formal do regime escravocrata.  Em 1831 (ano de da proclamação da 

República), consolida-se o Estado Nacional que conduz a transição burguesa. O autor explica 

que,  

O século XIX começa assim com o renascimento da agricultura e sob o esforço da 
agroexportação e evolui para fechar com o esgotamento do ciclo agrícola. Quatro 
acontecimentos ponteiam portanto esse século. O nascimento e consolidação do 
Estado Nacional (1822 a 1840), o nascimento do mercado de terras (Lei de 1850), o 
nascimento do trabalho capitalista (1850 a 1870) e o nascimento do regime liberal-
republicano (1889). Isto é, todas as instituições da ordem burguesa, que irão 
desenvolver-se no decurso do século XX. (MOREIRA, 1990, p. 26)  

  

Os conflitos e lutas no campo ocorrem desde o Brasil Colônia, todavia no século XX os 

camponeses lutam frente a reprodução ampliada do capital de forma mais organizada e coletiva, 
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o que contribuiu para o fortalecimento e surgimento de movimentos sociais no campo. Esses 

movimentos constituíram-se historicamente, principalmente a partir de duas frentes, as Ligas 

camponeses (entre as décadas de 1940 e 1960), e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), criado na década de 1980.  

De acordo com Oliveira (2010), os camponeses lutavam pela terra e contra a exploração 

do trabalho, com o crescimento e fortalecimento das ligas camponesas, o Governo João Goulart 

criou a Superintendência da Política Agrária (SUPRA) – criado em 11 de outubro de 1962 pela 

Lei Delegada nº 11 e regulamentado pelo Decreto nº 1.878-A, de 21 de dezembro de 1962 –, 

órgão do governo federal responsável pela implantação de uma política de reforma agrária.  

Com o objetivo de conter os conflitos no campo, que eclodiam em todo pais, e promover 

a reforma Agrária – reforma essa que segundo Ariovaldo Umbelino de Oliveira na verdade 

nunca aconteceu –, criou-se também o Instituto Brasileiros de Reforma Agrária (IBRA) e o 

Instituto , Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA), que depois foram extintos e surgiu o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), subordinado ao Ministério da 

Agricultura) em 1970, com a Lei de nº 1.110 no dia 09/07/1970 (Pinto, 1995).  

A década de 1970 é marcada pelo surgimento e fortalecimento de programas e políticas 

de ocupação da Amazônia Legal, como por exemplo o Programa de Integração Nacional 

(PIN/)1970), que tinha como objetivo construir e pavimentar rodovias de todo o país, levar 

redes de telecomunicações, e desenvolver um programa de colonização dirigida na Amazônia, 

incentivando a migração de indivíduos de diversos pontos do Brasil para a região, 

principalmente de populações do Nordeste (Machado, 1992); o Programa de Redistribuição de 

Terras e de Estimulo a Agroindústria do Norte e Nordeste- PROTERRA (1971) e outros. O 

PROTERRA, tinha como objetivo e estratégia “[...] promover o mais fácil acesso do homem à 

terra, criar melhores condições de emprego de mão-de-obra, de fomentar a agroindústria nas 

áreas de atuação da SUDAM e SUDENE”. (OLIVEIRA, 2007) 

Essas políticas de fomento a expansão da fronteira agrícola na Amazônia Legal 

contribuíram diretamente para a concentração de terras nas mãos de uma pequena parcela 

(latifundiários, empresas nacionais e multinacionais) e para o agravamento das desigualdades 

social no campo, aumento os conflitos socioterrioriais.  
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UM OLHAR SOBRE AS QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU NO NORTE DO 

TOCANTINS 

 
O estado do Tocantins faz parte da Amazônia Legal e possui uma extensão territorial 

de 277 620,914 km², a sua porção norte localiza-se em uma área de transição entre os biomas 

Cerrado e Amazônia, um espaço rico em biodiversidade e recursos naturais, e que tem recebido 

um olhar de investidores nacionais e estrangeiros. É um estado que foi criado em 1988 com 

apoio da União Democrática Ruralista (UDR), e que tem a sua estrutura fundiária pautada na 

concentração de terras nas mãos de uma minoria, e na desigualdade social no campo, assim 

como no restante do território nacional. Lopes (2018, p. 110) afirma que: 

 
A política de desenvolvimento do estado foi pautada para favorecer e proteger grupos 
econômicos, políticos e latifúndio, que por sua vez preservem a grande propriedade 
fundiária, com suas formas tradicionais de reprodução do capital. Forma-se, desse 
modo, um grande contingente de desprovidos que não têm acesso à terra, resultado da 
desigualdade social. 

  

Lopes (2018) esclarece que no Estado do Tocantins a distribuição de terras para 

capitalistas, ocorreu com apoio do Estado, que vendeu essas terras por um valor simbólico. É 

um estado que também recebeu investimentos por meio de políticas de ocupação do Governo 

Federal, como o Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo a Agroindústria do Norte e 

Nordeste (PROTERRA) e o Programa Nipo-Brasileiro de Cooperação para o Desenvolvimento 

Agrícola da Região do Cerrado (PRODECER), na sua terceira etapa (a partir de 1996). Este 

último, tinha como principal finalidade produzir grãos em áreas do Cerrado.  

De acordo com Reinaldo (2016), os investimentos oriundos do PROTERRA eram 

utilizados na compra de cabeças de gado, construção de cercas e de currais nas propriedades 

rurais, sobretudo nas grandes propriedades. O Tocantins é um estado que tem se destacado no 

desenvolvimento de projetos agropecuários e agroindustriais, e muitos desses projetos 

destacam-se não apenas em uma escala local e regional, mais também nacional e internacional. 

Dentre tais projetos podemos citar: o Projeto Javaés e o Projeto Rio Formoso, nos municípios 

de Formoso do Araguaia, Dueré e Lagoa da Confusão; Projeto Sampaio, nos municípios de 

Carrasco Bonito, Sampaio e Augustinópolis; projeto Gurita, em Itapiratins e outros. É um 

estado que já destaca inclusive na exportação de soja internacionalmente.  
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Essa modernização no campo e a expansão da Fronteira Agrícola no Norte do 

Tocantins, causou não apenas impactos ambientais, mais também tem modificado a vida da 

população local, que muitas vezes precisam migrar para a cidade ou buscarem outras formas de 

trabalho, para garantir o sustento da família. Muitos camponeses acabam se desterritorializando 

e tendo seus modos de vida transformados devido essa nova reorganização do campo, que tem 

atendido aos donos dos modos de produção. Pois,  

 
[...] o estado do Tocantins tem se preocupado com a produtividade agropecuária 
destinada ao mercado internacional, enquanto maioria da população do campo é 
obrigada a deixar suas terras para trabalhar para os grandes proprietários. Essa 
realidade mostra que o estado sempre foi um local de estratégias econômicas voltadas 
para a expansão de grande propriedade com práticas ao mesmo tempo inovadoras e 
arcaicas, na medida em que nega a cultura de um povo, criando novos conceitos por 
meio do medo e da submissão. Ora, nessa fronteira, o camponês e o pequeno 
trabalhador representam para o proprietário uma mão de obra barata, capaz de trazer 
benefícios almejados entre eles a formação das fazendas para produção e 
produtividade. (LOPES, 2018, p. 111) 

 

No extremo norte do Tocantins, situa-se uma região denominada de Bico do Papagaio, 

um local diverso e rico em fauna e flora, e que tem enfrentado diversos conflitos no campo. 

Pois, trata-se de uma área de expansão da fronteira agrícola, aonde a modernização da 

agricultura tem reorganizado o território para atender a reprodução ampliada do capital. Em 

relação a fronteira agrícola, Huertas (2009) afirma que sua existência está diretamente ligada a 

mecanização e industrialização no campo. No caso do Bico do Papagaio, investidores nacionais 

e estrangeiros têm investido na região, inclusive nela já se encontra uma grande produção de 

eucalipto que abastece o mercado nacional e internacional, na produção de carvão e celulose.  

A expansão da Fronteira Agrícola no Bico do Papagaio pode ser percebida também, pela 

introdução de empresas multinacionais no campo, como por exemplo a Suzano Papel e 

Celulose, Cargill, Bunge e outras. Nessa região atualmente além da produção do eucalipto, 

destaca-se a produção de soja e a criação de gado, para abate, recria e engorda. É um espaço, 

contraditório e complexo de conflito e jogos de interesse.  

Em relação a produção de eucalipto no Norte do Tocantins, a Tabela 1, feita com base em 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra os municípios dessa 

região que já produz eucalipto. 
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Tabela 1 - Produção de eucalipto no Norte do Tocantins 

Municípios Produto Área total (ha) Área colhida (há) 
2017 2018 2017 2018 

Araguatins Eucalipto 2.195 2.965 317 2.195 
Itaguatins Eucalipto 222 222 0 0 
Cachoeirinha Eucalipto 683 683 0 0 
Angico Eucalipto 2.212 2.017 1.790 508 
Riachinho Eucalipto 724 388 343 0 
Palmeiras do Tocantins Eucalipto 1.481 1;001 1.161 0 
Pau D’Arco Eucalipto 0 2 0 0 

Fonte: Sidra, IBGE. Org. REINALDO, Thayssllorranny Batista. Junho de 2019.  
 

Boa parte dessa produção de eucalipto é destinada a cidade de Imperatris-MA e de lá é 

destinada a outros locais, inclusive para o exterior. Como podemos ver na tabela 1, acima, o 

município do Norte do Tocantins que mais teve área plantada em 2017 foi o município de 

Araguatins, com uma área total 2.195 hectares e em 2018 com 2965 hectares, seguido pelos 

munícipios de Angico com 1.481 hectares plantados em 2.017, e 2.017 hectares plantado em 

2018. No que se refere a área colhida, o município que mais se destacou foi Araguatins com 

uma área colhida de 317 hectare em 2017 e 2195 hectare em 2018. Grande parte dessa produção 

é destinada a produção de papel e celulose. 

A produção de eucalipto ocupa extensões de terras em vários municípios no Norte do 

Tocantins, inclusive no município de São Bento do Tocantins, aonde moram muitas 

quebradeiras de coco babaçu, que direto ou indiretamente tiveram suas atividades impactadas 

devido essa produção.  Nesse município as empresas responsáveis pela produção de eucalipto 

é a SINOBRAS Florestal e a Suzano Papel e Celulose.  

Em São Bento do Tocantins, vários moradores tem a extração do coco babaçu como 

principal fonte de renda, ou como complementação da renda que é responsável pelo sustento 

da família. Um dos povoados do município, o Povoado Campestre, aonde moram cerca de 

quinze (15) famílias, que usam o coco e os seus derivados para garantir o pão de cada dia. Para 

essas quebradeiras, essa atividade representa também uma identidade. No caso, delas ainda não 

são organizadas em associações, trabalham por conta própria e de maneira coletiva. Nas 

palavras de uma das quebradeiras de coco deste povoado: 

 
O coco pra mim é tudo, dele eu tiro o azeite, faço o carvão, vendo o bago. Criei meus 
filhos quebrando coco, e aprendi a quebrar coco com a minha mãe. No meu caso tudo 
que eu ganho é do coco, porque eu ainda não sou aposentada, já mexo com o apusento 
faz tempo, mais ainda não consegui. O coco aqui pra nós é importante para sustentar 
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nossa família. Eu com o dinheiro vindo do coco criei filhos e hoje crio meus netos 
(Entrevista 01, realizada em 22 de setembro de 2019). 

 

Essa comunidade (Povoado Campestre), já vive a mais de quinze anos no mesmo lugar 

em pequenas propriedades rurais, na qual plantam mandioca, banana, feijão, criam galinhas 

para o sustento da família. Muitos dos pais de família trabalham nas empresas de eucalipto, e 

as mulheres se dedicam dentre outras coisas, a coleta do coco babaçu. Em um dos relatos é 

possível perceber a importância dessa atividade na vida delas, “[...] com o dinheiro que vendo 

do coco, eu paguei e pago o aluguel dos meus filhos que estudam na cidade, compro minhas 

coisas, ajudo meu esposo. O dinheiro mesmo sendo pouco, nos ajuda muito”. (Entrevista 02, 

realizada em 22 de setembro de 2019) 

No caso especifico dessa comunidade, segundo elas não enfrentam ainda conflitos no 

campo, até mesmo porque elas coletam o coco babaçu em suas próprias propriedades. Situação 

essa que não ocorre com outras quebradeiras de coco babaçu do Bico do Papagaio, que sofrem 

inclusive intimidação por parte de fazendeiros, segundo Rocha (2011). A autora fala que houve 

inclusive a contratação de jagunços por parte dos fazendeiros para vigiarem suas propriedades 

rurais, evitando assim que as quebradeiras de coco babaçu entrassem em suas fazendas. O que 

por outro lado gerou nessas mulheres uma resistência e as mesmas buscaram meios de resistir 

e enfrentar os que as oprimiam. E, 

 
A medida que os fazendeiros/pecuaristas aumentavam as restrições e impedimentos 
de acesso aos babaçuais, as mulheres juntamente com suas famílias elaboravam um 
leque de estratégias de reação sendo uma das primeiras iniciativas os enfrentamentos 
coletivos para entrar em áreas proibidas a fim de retirarem o coco de dentro de suas 
propriedades. Em seguida, iniciaram mobilizações para enfrentarem os jagunços e 
impedir ou empatar as derrubadas de palmeiras de babaçu. (ROCHA, 2015, p. 101) 

 

As derrubadas dos babaçuais ocorriam paralelamente ao aumento da agropecuária no 

Bico do Papagaio, e isso ocasionou medo e insegurança para essas mães de família que retiram 

do coco o seu sustento diário. Essa situação de conflito por outro lado fez com essas mulheres 

lutassem por seus direitos, organizando-se inclusive por meios de associações. Dessa luta 

organizada, surgiu também o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu 

(MIQCB), em 1995. Um movimento organizado e consolidado, reconhecido nacionalmente, 

que reúne cerca de 300 mil mulheres extrativistas dos estados do Tocantins, Pará, Piauí e 

Maranhão, segundo dados da Comissão da Pastoral da Terra (CPT/2019).  
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De acordo com a CPT (2019), o MIQCB luta pelo direito à terra e à palmeira de babaçu, 

para que essas mulheres possam trabalhar e sustentar suas famílias. Esse movimento também 

busca o reconhecimento das quebradeiras de coco babaçu como uma categoria profissional. 

Muitas lideranças, das comunidades que coletam o babaçu vem lutando pelo reconhecimento 

de seus direitos desde a implantação desse movimento. Uma das maiores representantes do 

movimento das quebradeiras é a dona Raimunda Gomes da Silva (faleceu em 7 de novembro 

de 2018), ela foi indicada ao prêmio Nobel da Paz e recebeu o título de doutora Honoris Causa 

pela Universidade Federal do Tocantins.  

Essa resistência, gerada também a partir de uma identidade coletiva resultou na 

consolidação na Lei do Babaçu Livre, aprovada em 1997 no município de Lago do Junco-MA 

(localizado na região dos cocais). Essa lei garante ou deveria garantir não apenas no papel, que 

as quebradeiras de coco babaçu tenham livre acesso ao uso e extração dos babaçuais, mesmo 

que estes estejam em propriedades particulares. Além disso essa lei visa diminuir a derrubada 

das palmeiras.  

Mesmo com a Lei do Babaçu Livre, muitas quebradeiras ainda não conseguem coletar os 

frutos nas propriedades privadas. E nem todas as mulheres que coletam o fruto dessa palmeira 

estão organizadas nesse movimento, algumas comunidades ainda extraem o fruto e vendem sua 

mercadoria de maneira particular, como é o caso das quebradeiras do Povoado Campestre, em 

São Bento do Tocantins, que já falamos anteriormente.   

O dia-a-dia dessas camponesas no campo, coletando o fruto da palmeira debaixo de sol e 

sua perseguição por parte de fazendeiros, reflete a desigualdade social em que muitas famílias 

vivem na área em estudo, e em todo o território nacional, que é marcado pela desigualdade, 

contradição e a concentração fundiária na estrutura agrária brasileira (Oliveira, 2002). No que 

se refere ao trabalho diário das quebradeiras de coco babaçu (Figura 1), Dias (2012, p.9) explica 

que elas “[...] trabalham sentadas e sobre o fio de um machado muito afiado preso pelas pernas 

fica equilibrado o coco babaçu; depois de ser batido, com muita força e por inúmeras vezes, 

com um pedaço de pau, o coco parte-se deixando aparecer suas amêndoas, que são colocadas à 

parte”. Essas mulheres geralmente saem de casa bem cedo e só retornam no fim da tarde, e 

levam consigo o alimento já preparado para nutrição de seus corpos.  
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Figura 1 - Quebradeiras de Coco Babaçu em um dia de trabalho. 

Fonte: OHARA, Gustavo. Janeiro de 2018. 

 

A extração e coleta do coco babaçu é uma atividade que foi, e é repassada de geração para 

geração, o que contribui diretamente na criação de uma identidade coletiva, segundo Brito e 

Almeida (2017). Da Palmeira, as mulheres utilizam praticamente tudo, e transformam o produto 

em diferentes derivados e até mesmo em artesanatos. Segundo os autores: 

 
Das folhas da palmeira aproveitam a palha para fazer quibano, balaio, peneira; do 
coco aproveitam o endocarpo e o mesocarpo para fazer azeite, farinha, carvão, 
brincos, colares e até farofa de gongo do coco, alimento muito apreciado com toque 
picante. Inventam, pois, a vida a cada manhã e, posto não serem trabalhadoras 
assalariadas, vivem do que podem produzir no dia, dependendo, desse modo, de 
encontrar o coco, quebrá-lo e de vender a sua produção nas associações ou no 
mercado, a “venda” – pequena mercearia local –, que serve como um atravessador 
(BRITO, ALMEIDA, 2017, p. 231). 

 

A comercialização dos produtos oriundos da extração do coco babaçu é comercializado 

tanto via associação e cooperativas, quanto de forma direta pelas quebradeiras. A coleta do coco 

babaçu para Dias (2005), é um sistema tradicional de subsistência conduzido por mulheres. 

Durante a estiagem as quebradeiras de coco, armazenam grande quantidade do coco, geralmente 

dentro de casa ou em algum local onde moram, para extração diária da amêndoa do coco 

(Figuras 2 e 3). Armazenam também para que no período de chuva possam ter como trabalhar 

e garantir assim o sustento da família.  

 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

1677 
 

  

Figura 2 e 3: Coco babaçu  
Fonte: REINALDO, Thayssllorranny Batista. Setembro de 2019. 

 

A organização das quebradeiras de coco babaçu por associações, nos leva a compreender 

a importância do trabalho coletivo, da união e da luta pelos objetivos comuns ao bem da 

comunidade. E ajuda na compreensão da teoria de Chayanov (1974) quando fala que os 

camponeses, enquanto classe, podem se reunir em cooperativas coletivas para introduzir suas 

mercadorias no ambiente da industrialização agrícola em grande escala. Ou seja, é por meio do 

trabalho em conjunto, no caso das quebradeiras de coco associações que elas conseguem 

colocar seu produto no mercado, e sobreviverem e reproduzirem seus modos de vida mesmo 

diante da reprodução ampliada do capital sobre seus territórios. E essa reorganização do 

território pelo capital, ocorre tanto por parte de fazendeiros, como por empresários nacionais e 

internacionais.  

E como afirma Chayanov (1974) a lógica camponesa não é a de acumulação de capital, 

mais de reprodução de seu modo de vida independente das relações capitalistas, sendo o 

trabalho familiar o principal pilar da organização camponesa. Essa realidade, de resistência e 

luta no campo por camponeses, ocorre não somente no Norte do Tocantins, mais também no 

Distrito de Boane, em Moçambique, aonde camponeses também se organizam em associações 

e cooperativas para se manterem no campo, e para garantir o sustento familiar (Mostraremos 

no próximo tópico). Portanto mesmo sendo continentes diferentes percebemos semelhanças na 
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luta e nos usos da terra por parte dos camponeses, sujeitos que veem na terra um meio de 

sobrevivência e da continuidade da vida, por meio da produção de alimentos. 

 
OS CAMPONESES DO DISTRITO BOANE EM MOÇAMBIQUE, RESISTÊNCIA E 

MODOS DE VIDA 

 
Diferentemente do Brasil, em Moçambique a terra não pode ser vendida, ou por qualquer 

outra forma, alienada, hipotecada ou penhorada, pois ela pertence ao Estado (Madamule, 2017), 

e as condições de uso e aproveitamento da terra são determinadas pelo Estado. A terra tem 

como principal finalidade cumprir sua função social. Entretanto, mesmo a terra pertencendo ao 

Estado em Moçambique já se encontram grandes empresas nacionais e multinacionais, que tem 

como principal característica a reprodução ampliada do capital, o que direto ou indiretamente 

tem impactado a vida da população local e seus modos de vida.  

A agricultura familiar na África, e particularmente em Moçambique assume um 

destaque com um relativo peso, não só pelos mais de 70% da mão de obra empregue em relação 

a população ativa do pais, mais por que é a grande fonte de vida para mais de 60% da população 

e garante a dieta dos mais de 283 milhões de habitantes.  

Para o Mosca (2014) o desenvolvimento de Moçambique está profundamente ligado 

ao setor agrícola com mais de 64% da população vivendo na área rural, sendo que 

aproximadante 55% desta vive abaixo da linha da pobreza. A agricultura é a principal fonte de 

renda do país com grande incidência nas áreas rurais onde mais de 95% da população depende 

exclusivamente da agricultura que depende das condições climáticas vigentes. Os últimos anos 

da década 90 do século XX e os primeiros deste século foram assolados por vários eventos 

climáticos extremos como secas e inundações cíclicas, onde os agricultores estão entre os 

grupos mais expostos a esses eventos estremos, visto que esses tem uma dependência natural 

do trabalho sobre a terra para a sua sobrevivência. 

A disponibilidade de terra arável e água são os requisitos básicos para produção 

agrária, e em Moçambique apenas 5.6% do seu território apresenta condições ideias para a 

pratica agrícola dos quais apenas 2.6% tem capacidades de serem irrigáveis. Segundo a JA4 e 

 
3 Instituto Nacional de Estatística, quarto recenseamento Geral da População e Habitação de 2017 (INE,2019). 
4A JA (Justiça Ambiental), é um movimento social não governamental que luta pela preservação da Natureza, pela 
Justiça social   e o acesso à terra. 
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UNAC5 as estruturas de posse da terra em Moçambique são dominadas por pequenos 

agricultores controlado mais de 95,19% do total da terra cultivada. O que torna o caso 

moçambicano bastante interessante no quesito da posse de uso é aproveitamento da terra, ela é 

propriedade do estado “[...]A terra é propriedade do Estado e não pode ser vendida ou, por 

qualquer forma alienada, hipotecada ou penhorada”, 6 e por essa razão não pode ser vendida 

nem alienada, fato que não dá o garante integral aos camponeses sobre a posse dela. 

A existência de um documento legal de posse de uso da terra em Moçambique, não 

inibe o estado ou os grandes investidores de tirá-la do camponês, sempre apoiado no nome de 

desenvolvimento e emprego, apoiados principalmente pelo capital mineiro e agrário 

estrangeiro.  O distrito de Boane se insere nessa lógica agrária nacional, maioritariamente 

familiar, pouco uso das tecnologias agrárias avançadas e sem grandes incentivos externos tanto 

do estado quanto do setor privado. Com Pouco mais de 70% da sua população ativa dependente 

do cultivo da terra, feito de forma tradicional e com grande dependência das condições 

climáticas. 

Neste distrito a agricultura é a atividade que ocupa a maior parte da população ativa 

com cerca de 67% da população ativa dos quais 55% trabalham por conta própria e 30% em 

regime de exploração familiar, sendo que o sector familiar ocupa cerca de 7.500 hectares, 

correspondente a 9,1% da superfície total do distrito e é aquela que mais emprega gente na 

agricultura, no total dos agricultores da agricultura familiar mais de 55% de são sexo feminino 

(MAE, 2005; INE, 2010). 

Os camponeses de Boane, tal como a grande maioria dos camponeses Moçambicanos 

tem enfrentado enormes dificuldades na questão do acesso e uso das terras agrícolas do distrito, 

fato que pode ser associado as inciativas com vista a revolução verde em África. Na sua maioria 

esses incentivos estão assentos no paradigma da modernização da agricultura a partir da 

introdução de capitais externos, sem o alinhamento aos sistemas agrários dos camponeses locais 

Mosca (2014).   

Ainda segundo o Mosca (2014), as inciativas da entrada do capital agrário estrangeiro, 

sem acompanhar as dinâmicas internas dos camponeses nacionais, traz consigo uma carga 

 
5 A UNAC (União Nacional dos Camponeses) é um movimento de Camponeses, do sector familiar, que luta pela 
participação ativa dos camponeses no processo de desenvolvimento de Moçambique fundado em 1987 e registada 
em 1994. As mudanças políticas e económicas que se operaram em 1987 motivaram o surgimento deste 
movimento. 
6 Artigo 3º da Lei de Terras 19/97 de Moçambique. 
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pesada em desfavor aos destes e ao meio rural a partir da usurpação (Land grabbing) das suas 

melhores terras, levando os camponeses ao êxodo para as cidades. 

Pela lei de terra de Moçambique o estado é o guardião legal da terra, podendo cedê-lo 

para o seu uso por tempo indeterminado, mas essa é uma falsa presunção visto que existe 

aqueles que a trabalham no dia a dia, fazendo desses proprietários consuetudinários que são na 

sua maioria os agricultores familiares.  Mosca (2014, p. 74) aponta esse senário dos hábitos no 

uso da terra em Moçambique: 

 

Nenhuma ocupação do solo deve ser realizada sem a devida indenização dos seus donos. Porém, 
os reassentamentos e ocupação de terras por grandes explorações florestais e de empresas 
agrícolas são, muitas vezes, implantados sem consideração pelos aspectos históricos e 
sociológicos envolvidos, coma mudança de residência e local de trabalho, geralmente para zonas 
mais distantes dos mercados, dos serviços básicos, com maiores dificuldades de transporte e 
comunicações, para habitats que nem sempre se coadunam com os hábitos e formas de vida da 
população envolvida. 
 

Os dias atuais são cada vez mais desafiantes para a classe camponesa, agudizados 

principalmente como já referido do capital mineiro o que o Mosca (2014) titula de a “febre dos 

recursos naturais”, e a penetração do capital agrário.  Esses fatos levaram a emergência de uma 

consciência de classe, que segundo o Mosca (2014) ela não surge ligada a uma consciência 

política de uma classe camponesa com o interesse de defender os seus interesses, mas é 

resultante dos conflitos de terra, dos reassentamentos, da exclusão da pequena produção na 

política económica e agrária, das faltas de apoio à produção. 

Os pequenos agricultores de Boane, nos últimos anos viram se afastados da terra 

produtiva e com disponibilidade de água, em detrimento das grandes companhias agrárias de 

cultivo de banana, citrinos, etc.  

Os movimentos associativos dos camponeses é a única barreirara de defesa dos 

interesses da classe, apesar de ter nascidos na maior parte deles com a falta de consciência 

política camponesa o que dificulta o seu acesso aos centros de poder e tomada de decisão, mas 

ela carrega consigo uma questão mais profunda de defesa do pertence a um bem maior para os 

camponeses “pose da terra”, e que ela tenha uma capacidade produtiva.  

O fato de a terra ser pertence do estado, é na opinião dos vários autores uma das razoes 

do fracasso dos movimentos dos camponeses em defesa dos seus interesses de classe, pois a 

balança sempre pesa para os interesses do estado. Sendo que a posse da terra é uma questão 

econômica e política importante e um elemento integrante das políticas de desenvolvimento 
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agrícola, rural e urbano, o estado monopoliza para que tenha o controlo das ações das 

organizações dos camponeses mesmo que elas sejam ainda incipientes.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir da análise comparativa entre a realidade das quebradeiras de coco babaçu, no 

Norte do Tocantins e dos camponeses do Distrito de Boane em Moçambique, percebemos que 

a luta camponesa contra a reprodução ampliada do capital sobre seus territórios, é um problema 

global, que atinge diferentes comunidades e tem como característica a desigualdade social e a 

contradição. Percebemos ainda, que mesmo essas duas comunidades vivendo em continentes 

diferentes e sobre uma organização fundiária totalmente diferente, os interesses capitalistas 

sempre prevalecem em detrimento aos interesses dos camponeses. 

O estudo entre essas duas comunidades camponesas, contribuiu ainda para vermos 

como a teoria de Chayanov (1974) ainda se faz presente nos dias atuais, ao falar que os 

camponeses enquanto classe conseguem se reorganizar e resistir frente ao capitalismo, e que 

uma das formas que encontram de fazerem isso, é por meio do trabalho coletivo, a partir de 

associações e cooperativas. E tanto as quebradeiras de coco babaçu quanto os camponeses de 

Boane, têm se organizado coletivamente para defender seus territórios e modos de vida, contra 

aqueles que os primem de alguma forma.   

É importante destacar que mesmo, que todas as quebradeiras de coco babaçu do Norte 

do Tocantins não façam parte de uma associação ou cooperativa, as experiências daquelas que 

já se organizam por meios de associações inspiram as demais, para buscarem meios de se 

organizarem também. São camponesas, mulheres que labutam cotidianamente sol a sol para 

garantir o pão de cada dia, e que mesmo tendo fazendeiros as perseguindo, não desistem e 

tentam manter seus modos de vida e suas culturas ainda vivas.  

Em relação a realidade camponesa de Moçambique, sobretudo em Boane, o 

associativismo por parte dos camponeses, acontece dentre outras coisas, por intermédio de 

Organizações não Governamentais (ONGs) nacionais e estrangeiras, que buscam garantir por 

meios de associações e cooperativas os direitos básicos dos camponeses, e o uso e o 

aproveitamento da terra por essas famílias. Todavia, é importante deixar claro, que como os 

camponeses não os donos da terra (e sim o Estado), eles não podem por lei nacional de 
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Moçambique vender a terra, mesmo sendo os donos consuetudinário, ou seja podem plantar, 

morar só não podem vender a terra. 
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TERRITÓRIOS EM CONFLITOS SOCIOTERRITORIAIS NO MARANHÃO1 
 

Francisco dos Santos Meireles2 
Roberta Maria Batista de Figueiredo Lima3 

 
 
INTRODUÇÃO 
 

Ao tratar a questão agrária, devemos pensar em uma problemática histórica, 

transcorrendo por vários momentos, fatos, até chegar nos dias atuais. Tratar do tema no Brasil 

nos remete necessariamente a direcionar o olhar para a concentração fundiária, para a des-

territorialização, aos conflitos socioterritoriais, à violência no campo e à resistência, este último 

elemento estabelecido pelos indivíduos que necessitam do território tendo em vista a sua 

sobrevivência, reprodução social, cultural e que geralmente são invisibilizados ou esquecidos 

pelo estado quando se trata de políticas de reconhecimento ou reforma agrária.  

Tal situação, obriga os indivíduos e/ou os grupos sociais que estão sendo expulsos e 

expropriados de seus territórios a migrar para as periferias das cidades, ou a se organizar em 

torno de movimentos socioterritoriais fazendo frente às injustiças estabelecidas no espaço 

agrário Brasileiro, desenvolvendo diversas ações, como manifestações, bloqueios de estradas, 

retomadas, mobilizações e ocupações de prédios de órgãos do estado, politizando as ações e 

dando visibilidade as pautas de reinvindicações. É nesse contexto, que desde os anos 1980 o 

estado do Maranhão figura entre os que registram maior ocorrência de conflitos no campo 

brasileiro.  

Em 2017, o estado liderou pelo sétimo ano consecutivo esse triste quadro, tal situação, 

resulta de uma série de ações, estratégias e interesses estabelecidos dentro de uma lógica 

propagada pelo Estado brasileiro ao longo dos anos, associada à sua inserção e incorporação do 

modelo agrário-agrícola mundial (PORTO-GONÇALVES, 2006), pautado na intensificação 

 
1 Este trabalho deriva de parte da monografia “Conflitos Socioterritoriais nas Microrregiões da Baixada 
Maranhense e Litoral Ocidental” desenvolvida no âmbito dos projetos de pesquisa “Mapeamento e 
Georreferenciamento dos territórios em conflitos no Maranhão”, financiado pelo CNPq de 2015-2018 e  “Conflitos 
socioambientais, comunidades tradicionais e práticas participativas de mapeamento”, financiado pela 
FAPEMA, desde 2018. 
2 Graduado em Geografia UFMA e membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Questões Agrárias (NERA). 
e-mail: franciscomeireles@yahoo.com.br 
3 Professora do Departamento de Geociências/ UFMA e coordenadora do NERA. E-mail: 
robertabflima@gmail.com 
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exploração de elementos da natureza para a obtenção resultados econômicos imediatos. Tal 

processo, tem levado a constituição de territórios de exploração (MOREIRA e TARGINO, 

2007), provocado danos irreversíveis em múltiplas dimensões (territorial, social, ambiental) e 

ativado conflitualidades (FERNANDES, 2004).  

De um lado, temos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outros, cujo modo de 

vida se transcreve no território e nas suas territorialidades, indispensável para o seu sustento, 

manutenção da vida, e saberes ancestrais. De outro lado, empresários, fazendeiros, ligados a 

atividades econômicas distintas (mineração, energia, construção civil e etc.) se apropriando dos 

territórios tradicionais, transformando-os em mercadoria. Para isso, atuam em diferentes 

esferas, seja econômica, política e jurídica.  

Nesse sentido, o presente trabalho busca investigar os conflitos socioterritoriais, 

estabelecidos nas microrregiões da Baixada Maranhense e Litoral Ocidental, ocorridos entre os 

anos de 2008 à 2017. Tal pesquisa é um recorte de um projeto mais amplo cujo objetivo é 

mapear os territórios em conflitos agrários no Estado do Maranhão que foi financiado pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico do Maranhão 

(FAPEMA) de 2013 a 2015 e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifica e 

Tecnológico (CNPQ) de 2015 a 2018.  

 

Desenho metodológico da pesquisa e a escolha da abordagem socioterritorial. 

 

Este trabalho compreende um recorte da monografia de conclusão do curso de 

Geografia de Francisco dos Santos Meireles, desenvolvida a partir de seu envolvimento 

enquanto bolsista do projeto “Mapeamento e Georreferenciamento dos Territórios em Conflitos 

Agrários no Maranhão”. Tal o projeto foi desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e pesquisas em 

Questões Agrárias – NERA/UFMA, que é vinculado ao departamento de Geociências da 

Universidade Federal do Maranhão – UFMA, em parceria com a Comissão Pastoral da Terra – 

CPT, Instituição que desde o ano de 1985 faz o levantamento de conflitos no campo no Brasil, 

e com o Movimento Quilombola do Maranhão – MOQUIBOM, movimento de comunidades 

quilombolas organizados e em processo de luta intenso para a efetiva demarcação de seus 

territórios. 

Buscamos através desta pesquisa articular elementos que nos permitiram além de 

perceber a espacialização dos conflitos socioterritoriais, as atividades econômicas dos agentes 
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agressores4, os grupos agredidos, o número de pessoas atingidas e os impactos dos conflitos 

nos territórios. Para dimensionar este último elemento, durante as atividades de campo, 

direcionamos o nosso olhar para as territorialidades das pessoas que vivem nos territórios em 

conflito aos quais visitamos.  

Nesse sentido, buscamos dar prioridade no decorrer deste trabalho, aos saberes dos 

sujeitos sociais em questão, saberes esses adquiridos a partir de sua experiência, vivência do 

lugar, e sobretudo com relação à percepção que os mesmos têm do território enquanto lugar de 

vida reprodução material e dos seus modos de vida, nos possibilitando dessa forma, identificar 

com maior precisão as referências espaciais de cada comunidade visitada durante a pesquisa os 

tipos de impactos (desmatamento, cercamento de rios, lagos, florestas e etc.) os agressores e ou 

atividade do agressor (fazendeiro, madeireiro, construção civil, mineração, energia, cana de 

açúcar e etc.) 

Quando se fala de território a primeira ideia que nos vêm à cabeça, é a de território 

controlado pelo Estado, de controle de fronteiras e domínio dos seus limites. Penso que isso se 

justificaria, até mesmo pelo modo como essa categoria (território) nos foi ensinada no contexto 

escolar. Observamos também esse mesmo sentido no contexto jornalístico, por exemplo, no 

caso recente de migração do povo Venezuelano à Países da América do Sul. Ou o caso de 

migrantes da América central em direção aos Estados Unidos. O discurso que temos visto 

ultimamente na maioria das manchetes jornalísticas, o território, é colocado como limite de 

fronteiras. Ou seja, esse é o sentido mais usual ou comum que se observa. O grande problema 

dessa compreensão superficial, é que ajuda a suprimir territórios, ou seja, apenas vemos o 

território do Estado, deixando de olhar os territórios, dos povos indígenas, quilombolas, 

camponeses, quebradeiras de coco, ribeirinhos, pescadores e outros.  

Articular o arcabouço teórico disponível para o entendimento de quais territórios 

estamos falando e as quais nos propusemos a analisar é tarefa necessária. Na tentativa de trazer 

essas aproximações analíticas utilizaremos uma abordagem que achamos pertinente adotar em 

nossas análises. Trata-se das reflexões colocadas por Fernandes (2009) onde o mesmo tenta 

 
4 Estamos admitindo neste estudo, que os agentes agressores são os indivíduos, empresas (empresários), 
fazendeiros, com atuação nos territórios tradicionais, que de alguma forma inviabilizam o pleno uso dessas áreas, 
pelos membros das populações tradicionais, seja pelo cercamento de florestas, rios, lagos, ou outros elementos 
naturais; seja pela negação de direitos (Ex: trabalhistas, produção, educacionais, etc.), na tentativa de obtenção do 
controle (domínio) para exploração, lucro. Também consideramos que o Estado brasileiro (em todas as esferas) 
também está inserido nessa categoria de agressor admitindo-se, que o mesmo na condição de gestor das políticas 
públicas, garante o acesso de forma plena, promovendo a negação, (seja pela ausência ou morosidade) aos povos 
indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, e etc. 
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traçar um direcionamento a uma tipologia dos territórios. Isso em nossas leituras torna-se 

extremamente necessária, pois nos coloca em um plano se não exato, ao menos de aproximação 

em definir qual território está em conflito socioterritorial. 

Segundo a tipologia proposta pelo referido autor já citado acima, os territórios estão 

ordenados em: primeiro território, segundo território e terceiro território. O autor ressalta a 

aquisição de terras pelas transacionais em diversos continentes, com objetivo principal de 

expandir a sua produção de commodities. 

E para fazer frente a essa política de expansão dessas transnacionais, do outro lado 

estão os movimentos indígenas e camponeses, nesse sentido o autor se firma em 

(STAVENHAGEN apud FERNANDES, 2009) que justifica o motivo que leva a essa 

resistência: 

“Porque a expansão dos territórios das transnacionais ocorre sobre seus territórios, provocando 
a sua desterritorialização, empurrando-os para novas áreas, provocando o desmatamento, 
abrindo novos territórios que no futuro poderão ser controlados pelas transnacionais” (p.207). 

 

O exemplo acima, do ponto de vista lógico é muito semelhante ao que acontece na 

microrregião da Baixada Maranhense e Litoral ocidental. Tal processo gera grandes conflitos 

socioterrioriais, muitos impactos, sobretudo para quem está fazendo frente a esse modelo de 

desenvolvimento. 

O primeiro território, está relacionado aos espaços de governança, nesse caso 

(FERNANDES, 2009) diz: 

“O primeiro território ou espaço de governança está organizado em diversas escalas e instâncias. 
Os estados, províncias, departamentos, municípios são frações integradas e independentes do 
primeiro território, são diferentes escalas dos espaços de governança.”(p.207). 

 

O segundo território para o mesmo autor, é constituído de: 

“Propriedades privadas não capitalistas, familiares ou comunitárias e as propriedades 
capitalistas. Territórios capitalistas e não capitalistas produzem permanente conflitualidades pela 
disputa territorial. Territórios indígenas, quilombolas, camponeses, de moradia com suas várias 
identidades são constituídos na multiterritorialidade rural e urbana. São movimentos 
socioterritoriais disputando o primeiro território em todas suas escalas” (p.208). 

 

E o terceiro território? Bem para o (FERNANDES,2009) este: 

“É o espaço relacional considerado a partir de suas conflitualidades e reúne todos os tipos de 
território. O caráter relacional, por unir as propriedades fixas e móveis, promove os seus 
movimentos de expansão e refluxo. Esse movimento é determinado pelas relações sociais e as 
conflitualidades entre as classes. Grupos sociais, sociedade e Estado. ” (p.210). 
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Após situar tais questões, partiremos para as questões do debate socioterritorial 

colocado em questão neste trabalho de monografia. De início usaremos o conceito de 

conflitualidade que nos servirá de suporte teórico para entendermos os conflitos 

socioterritoriais. 

Conflitualidade, é um processo constante alimentado pelas contradições e desigualdades do 
capitalismo. O movimento da conflitualidade é paradoxal ao promover, concomitantemente, a 
territorialização – desterritorialização – reterritorialização de diferentes relações sociais. A 
realização desses processos geográficos gerados pelo conflito, é mais bem compreendida quando 
analisada nas suas temporalidades e espacialidades. São processo de desenvolvimento territorial 
rural formadores de diferentes organizações sociais. (FERNANDES, 2004, p.2).     

 

Assim, a conflitualidade é expressa pela disputa dos territórios, que é compreendido 

pelos grupos em questão, neste caso os povos indígenas e quilombolas que por sua vez têm uma 

percepção e uso diferente dos agentes agressores, estes últimos compreendendo o território a 

partir de uma lógica capitalista, com a intenção de extrair os “recursos naturais” desse território 

disputado. Nesse sentido, “As formas de uso ou de apropriação da terra [território] pelas classes 

sociais do capitalismo e as sociedades que possuem outros tipos de relação social de produção. 

Está na designação ou tipo de utilização que caberá a terra [território]” (OLIVEIRA, apud 

CHAVES, 2015, p.143). 

Em nosso, entendimento os conflitos socioterritoriais que estamos discutindo aqui, 

apresentam uma série de variáveis e atores envolvidos. No entanto, é de suma importância 

compreendermos que de um lado temos sujeitos que olham o território (disputado) a partir de 

um sentimento coletivo (comunitário). Do outro lado (fazendeiros, latifundiários, empresas, 

Estado, etc.) grupos que apenas visualizam a terra como, propriedade individual mercadoria, 

exploração, cujo objetivo principal é a obtenção do lucro, promovendo a desterritorialização, 

controle econômico, político, impondo a lógica hegemônica do capital. Nesse contexto, os 

conflitos são também resultado de ações de resistências, sobretudo dos povos indígenas, 

quilombolas, ribeirinhos, sertanejos e outros, populações que têm as suas áreas como territórios 

de esperança.  

MOREIRA e TARGINO, (2007 p.75) definem o território de esperança:  

“É aquele conquistado e construído: pela luta de resistência camponesa. Essas diferentes 
estratégias simbolizam formas de “ruptura” com o sistema hegemônico, isto é, com a 
organização social, econômica, e política pré-existente no agro brasileiro”. 

 

Sendo assim, as áreas em conflitos nas microrregiões da Baixada Maranhense e Litoral 

Ocidental, nos dão a ideia de que não existe a homogeneidade territorial, ou seja, o território 
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não é dominado (e nem pode) em sua totalidade pela lógica do capital. O que reforça que 

existem formas simbólicas-subjetivas de apropriação dos territórios (MOREIRA e TARGINO, 

2007), que justamente são propulsores de resistência e rupturas.   

 

Os Territórios em Conflitos Socioterritoriais 

 

“Mapa inédito coloca o Brasil em 3º lugar em conflitos ambientais”, esse foi o título 

dado a matéria5 divulgada por diversos meios de comunicação no ano de 2014, após a 

divulgação de um trabalho desenvolvido pela Universidade Autônoma de Barcelona, cujo 

objetivo foi disponibilizar através de uma plataforma interativa 6 na rede mundial de 

computadores, espacializando os conflitos ambientais no mundo. 

Embora o nosso objetivo neste trabalho seja pensar os conflitos socioterritoriais, 

acreditamos ser pertinente mostrar os dados da referida plataforma, pois embora os dados 

apresentados estejam restritos aos conflitos ambientais, sobretudo os desencadeados a partir de 

grandes projetos, eles não estão dissociados dos conflitos socioterritoriais, pois é nos territórios 

que ocorrem os conflitos ambientais. Além disso, esses dados servem para nos dar subsídios no 

sentido de olhar os conflitos no Brasil, em um contexto mais amplo. 

Nesse sentido, utilizamos os dados da plataforma em dois momentos o primeiro no ano 

de 2014 onde em se tratando de América do Sul o Brasil era o terceiro país com o maior número 

de conflitos. Ficando atrás da Colômbia com 122 (cento e vinte e dois) e Perú apresentando 70 

(setenta). 

O segundo momento é 5 (cinco) anos depois onde as informações inseridas na 

plataforma, nos mostram que o Brasil sai da condição de 3º em número de conflitos, para ocupar 

o posto de 1º com maior número de conflitos 130 ocorrências de conflitos, seguido da Colômbia 

128, e Perú com 91 como podemos visualizar no gráfico 1, a seguir. 

No Brasil, aparecem conflitos envolvendo diversos setores econômicos ligados a 

mineração, energia e principalmente da expansão do agronegócio. Isso reflete a opção feita pelo 

estado brasileiro no âmbito econômico, descentralizando recursos e fomentando investimentos 

a essas áreas.  

 
5 Disponível em:< https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/03/140321_disputas_ambientais_mdb> 
6 Disponível em:< http://ejatlas.org/>  
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Esses dados nos mostram o quanto a situação do país em relação aos conflitos é 

grave, pois em apenas 4 (quatro) anos, tivemos um crescimento de 79,3%, enquanto a Colômbia 

teve um aumento de 7,6% e o Perú 14%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: 

http://ejatlas.org/. Org.: MEIRELES, F.S - NERA-UFMA. 

 

 

 

Fonte: http://ejatlas.org/. Org.: MEIRELES, F.S - NERA-UFMA. 

Gráfico 1: Conflitos ambientais na América do Sul, 2019. 

130 128

91

BRASIL COLOMBIA PERÚ

Gráfico 2: Crescimento de conflitos ambientais no Brasil (2014-2018). 
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Ao ampliarmos a escala do mapa com o objetivo de visualizar os conflitos que 

ocorrem no Estado do Maranhão, foi possível identificar apenas 4 (quatro) conflitos 

socioterritoriais em todo o estado.  

O primeiro está localizado no município de Chapadinha, leste do estado, tendo 

como principal agente agressor a Suzano energia renovável7, o empreendimento da empresa 

trata-se de uma indústria de pellets de madeira de Eucalipto, os pellets são produzidos a partir 

do pó da madeira e na sua queima, gera calor e   energia, segundo o estudo de impacto ambiental 

(EIA/RIMA) do projeto, onde o destino do produto será o continente europeu.  

Entre os impactos ocasionados a partir da instalação da indústria da Suzano energia 

renovável no município de Chapadinha –MA, citamos, a alteração da qualidade do ar através 

da emissão de gases e material particulado, mudanças na paisagem da localidade, desmatamento 

e redução da flora e da fauna naquela localidade, a poluição do solo e dos corpos hídricos, 

incluindo o assoreamento dos rios nas proximidades da indústria. E a principal categoria afetada 

são os posseiros. 

O segundo conflito que é demostrado na pesquisa é o conflito estabelecido na 

comunidade de Piquiá de Baixo, no munícipio de Açailândia. O conflito também está associado 

a atividade mineradora, dentre os agressores, estão as empresas Vienna Aço S / A, Aço 

Maranhão S / A. SIMASA de aço do Vale Pindaré, Gusa Maranhão Ltda. – FERGUMAR, Gusa 

Nordeste S / A e a Vale S/A. Essas empresas com todo o seu aparato de degradação social e 

ambiental afetaram mais de 1.100 pessoas daquela comunidade. 

Entre os impactos ocasionados pela atividade mineradora nessa localidade estão; a 

poluição do ar em decorrência da circulação de partículas; a contaminação de rios, lagos e 

córregos; a poluição sonora em decorrência do transporte e ou movimentação de cargas; 

concentração do uso de água para o resfriamento de turbinas. 

Os impactos dessa atividade são desastrosos e dificilmente é possível pensar nessa 

atividade enquanto uma atividade que evidencia somente pontos positivos, pois os impactos 

negativos sobrepõem os positivos, do ponto de vista ambiental e, principalmente social. Além 

dos impactos já ditos anteriormente na perspectiva local do conflito vivenciado pela 

comunidade de Piquiá de baixo. 

 
7 No ano de 2016, houve uma decisão judicial que proibiu Suzano de desmatar novas áreas para a expansão do 
plantio de Eucalipto, naquela região. Pois, tal atividade estava causando sérios danos ambientais na região. Em 
2017, apesar das tentativas de suspensão da decisão pela empresa e o Estado do Maranhão. O STF, foi favorável 
a manutenção da decisão anteriormente proferida. 
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Concordamos com Coelho (2015, p.117) quando elenca outros impactos oriundos dessa 

atividade; A super exploração do trabalho na cadeia produtiva do minério de ferro e do aço; 

Aumento do tráfego local quando se prioriza o transporte rodoviário; alto risco de Acidentes de 

trabalho; expulsão da população residentes nas proximidades do empreendimento; Destruição 

de formas de produção tradicionais e a inviabilização de formas tradicionais de viver, estar e 

produzir. 

Outro conflito é o que ocorre no município de Santo Antônio dos Lopes, localizado na 

mesorregião do centro maranhense. Tal conflito é ocasionado pela instalação do complexo 

termoelétrico Parnaíba, administrado pela empresa ENEVA, entre os atingidos por essa 

atividade estão quebradeiras de coco, quilombolas e camponeses. 

E por fim cabe destaque para a situação que ocorre na Terra Indígena Araribóia, que 

tem sofrido constantes ataques com a invasão de madeireiros, grilagem de terras e incêndios 

criminosos, a floresta é morada do povo Guajajaras e Awá-Guajá. 

Compreendermos a proposta colocada a partir da plataforma de conflitos ambientais no 

mundo, e reconhecemos a importância dada aos conflitos que são registrados até o momento 

no estado do Maranhão, através da plataforma. E ainda dando visibilidade a tais conflitos, 

contribuindo com as lutas por justiça, direitos e principalmente a vida.  

No entanto, o Maranhão apresenta números alarmantes, com relação aos conflitos 

socioterritoriais estabelecidos no estado podendo ocorrer em centros urbanos das cidades, mas 

o local onde estão estabelecidos os conflitos com maior intensidade e mais evidente é no espaço 

rural maranhense. Portanto, optamos por utilizar os dados do caderno de conflitos coletados 

através da Comissão Pastoral da Terra. 

De acordo com esses dados publicados pela Comissão Pastoral da Terra, o Maranhão é 

o estado com o maior número de ocorrências de conflitos no campo do Brasil, pelo 7º (sétimo) 

ano consecutivo, ou seja, desde o ano de 2011, registra esse fato negativo. 

No gráfico abaixo temos a variação dos números de conflitos entre 2008 a 2017. Em 

2011 o estado apresentou 257 conflitos, no mesmo ano o segundo estado com a maior 

ocorrência foi o estado do Pará (PA) com 178. No ano seguinte o Maranhão apresentou 184 

ficando à frente do estado do Pará (PA) por uma diferença de 18 conflitos. Já em 2013 os 

conflitos no estado seguiram reduzindo gradativamente em relação aos anos de 2012 e 2013. 

Porém ainda continuava no topo em relação aos demais estados. 
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Em 2014 ainda apresentava 142 conflitos e a diferença aumentou em relação ao segundo 

estado com o maior número de ocorrência de conflito a Bahia (BA) com 103 conflitos. Já em 

2015 o Maranhão seguiu com um número ainda muito alto, 135 conflitos. No ano de 2016 o 

número de conflitos voltou a subir com 180 conflitos no campo. E por fim em 2017 foi o ano 

em que o número de conflitos no Maranhão volta a aumentar. Dessa forma, constata-se a partir 

desses dados que as ações do estado brasileiro para reduzir os conflitos no país e no estado 

ainda, caminha a passos lentos, embora tenham sido realizadas mobilizações, acampamentos, 

obstrução de rodovias, ocupações em prédios públicos e retomadas em áreas que foram 

invadidas por grileiros, fazendeiros e empresas.  

Gráfico 3: Conflitos no campo registrados no Maranhão entre (2008 – 2017). 
 

 

 

Apontamos alguns fatores que tem relevância considerável, para justificar esse 

contexto de conflitos no campo maranhense. O primeiro fator é a concentração fundiária no 

estado, tal fator está associado segundo Azar:  

 “[...] às relações de favorecimento que ao longo do tempo o Estado proporcionou à classe 
dominante, promovendo-lhe condições de privilégios que têm por base a apropriação da terra 
através de mecanismos de expropriação, a exemplo do arcabouço jurídico que foi sendo 
desenvolvido ao longo da história do país. ” (2011, p.9) 

 

Fonte: CPT; Org.: MEIRELES, F.S – NERA-UFMA. 
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Para alguns estudiosos da questão agrária, tais relações se configuram como herança 

colonial, perpassando pela  

“[...]divisão em sesmarias às ocupações por fazendas de cana de açúcar e algodão, da 
promulgação da Lei de Terras de 1850 (Lei nº 601/1850) à “Lei Sarney de Terras do Maranhão” 
(Lei Estadual n.º 2.979/1969)” (LIMA, COSTA e SANTOS, 2013 p.9). 
 

Além das investidas a partir dos militares o que fez com que o país no fim da década de 

1960, o Brasil se transforma em um canteiro de obras de projetos impetrados pelos militares, 

sobretudo obras relacionadas a infraestrutura (pontes, rodovias, hidrelétricas). Garantindo a 

transferências de grandes porções de áreas a grupos econômicos, aumentando o número de 

latifúndios, investindo em aparatos tecnocientíficos, subsidiando e destinando créditos para 

políticas agrícolas, favorecendo a inserção do capital no campo (FERNANDES apud FILHO, 

2005, p.50).  

Dessa forma, muitas famílias de migrantes que já haviam se deslocado em busca de 

melhores condições, populações e povos tradicionais (quilombolas, ribeirinhos, pescadores, 

extrativistas, indígenas, quebradeiras de coco) que sempre tiveram a terra e os seus modos de 

vida ligados a sua ancestralidade, viram os seus projetos de vida se transformarem em “projetos 

de morte”, tornando-se o Maranhão em um “estado da morte” e coberto de sangue. 

Por outro lado, pós-constituição de 1988, a apropriação de informações e elementos do 

ponto do de vista do direito das populações tradicionais, foram absorvidos e contribuíram para 

que essas populações estabelecessem estratégias de lutas e resistência, fazendo frente aos 

“mandos e desmandos” do latifúndio maranhense que historicamente teve o aparato jurídico, 

político e econômico a seu favor. 

Mapeando Conflito no Maranhão  

Mapear conflitos, sem dúvida não é uma tarefa que é executada com facilidade, de um 

lado temos os riscos, afinal de contas os conflitos existem por fazer parte de uma série de 

interesses principalmente advindo dos que detêm o poder econômico e político. Por muito 

tempo e ainda hoje esse instrumento foi e ainda continua sendo usado para disseminar a lógica 

e o interesse hegemônico, reproduzindo e legitimando o discurso dos mesmos e associando a 

verdade irrestrita para as diferentes áreas (guerra, controle do estado, geomarketing, turismo, 

exploração mineral e etc.) 

Tais elementos direcionaram muitos a pensar “os mapas” equivocadamente apenas 

como “Uma ferramenta de conhecimento [...] em uma abordagem euclidiana que se baseia 
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numa visão cartesiana de extensão, sobre a ideia de um espaço abstrato independentemente dos 

objetos que nele se dispõe” (LEVY, 2008 p.156). 

Nesse sentido, o mapa é instrumento de “organização” e usos “estratégico-econômicos” 

para o estado. Estabelecendo limites a territoriais administrativos, entre cidades, estados e 

países, muitas vezes demonstrando apenas elementos e aspectos positivos. Essa delimitação 

muitas vezes direciona as os sujeitos sobretudo os povos e populações tradicionais a limitar a 

sua territorialidade sendo que os mesmos têm o território pensado de forma diferente do 

território pensado pelo estado, como podemos observar no que disse um indígena da etnia 

Akroá-Gamella, durante uma atividade de mobilização dos povos e comunidades tradicionais 

do Maranhão. 

“Em primeiro lugar, o nosso território é o lugar das nossas encantarias e dos nossos 
encantados, em segundo é o local onde fazemos nossas roças, nossas caças, onde tem 
nossos guarimanzais, nossas pescarias que são lugares, muito importante pra gente, pois 
é do território que tiramos o nosso sustento, justamente no nosso território temos os 
nossos campos naturais, de onde tiramos as nossas riquezas, nossos rios, nossas matas, 
nossos remédios naturais e hoje estão sendo derrubados pelos invasores,  a terra onde 
sobrevivemos é o nosso território”. (CÖTAP AKROÁ-GAMELLA, 2016). 

 

A partir do momento que o estado produz “mapas” que não contemplam todos os 

sujeitos que estão na superfície de um território, esses sujeitos passam a ser invisibilizados, 

juntamente com a sua cultura, seu modo de vida e os conflitos sócio territoriais. Dessa forma, 

as práticas disseminadas pelo estado em relação aos mapas ocasionam “a obsolescência e o 

desligamento progressivo com relação à demanda social”. (LEVY, 2008, p.159). 

Nesse sentido, buscamos durante a pesquisa elaborar através das ferramentas, técnicas 

e instrumentos como programas de geoprocessamento, computadores e aparelho de GPS para 

elaborar mapas que possam somar na luta pelos seus territórios tradicionais, priorizando o 

aspecto social ao qual um mapa pode desempenhar e servindo como instrumento para contrapor 

aos mapas usados pelos agressores. 

No mapa abaixo elaborado a partir da parceria entre o Núcleo de Estudos em questões 

Agrárias /NERA –UFMA, e a comissão Pastoral da Terra – CPT, podemos visualizar (figura 1 

e 2) a ocorrências dos conflitos e a sua distribuição no território do estado do Maranhão, 

adotando como estratégia de representação a identificação da categorias atingidas pelos 

conflitos nos anos de 2008 e 2016. 
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Figuras 1 e 2: Maranhão: Distribuição geográfica 
dos conflitos por categoria atingida 2008 e 2016 
Fonte: CPT, 2008 e 2016 

 

A leitura dos mapas acima permite visualizar o aumento dos conflitos no Maranhão nos 

últimos anos, bem como a intensidade com que tais conflitos passaram a atingir os chamados 

povos e comunidades tradicionais, tais como indígenas, quilombolas, pescadores, entre outros. 

Sabendo que no estado do Maranhão existem 217 municípios (IBGE,2010) podemos observar 

que em 85 municípios maranhenses existe algum conflitos sendo travado, ou seja, 

aproximadamente 40% dos municípios maranhenses estão em situação de conflito no campo.  

Em um plano mais abrangente em se tratando do estado do Maranhão, podemos concluir 

que as situações de violência contra os povos e comunidades tradicionais, podem ser 

identificadas em todas as mesorregiões do Estado. Cabendo dar evidência, as mesorregiões 

Leste e Norte com a maior incidência dos conflitos. Na primeira, podemos associar a ocorrência 

de conflitos, sobretudo, pela expansão da monocultura de soja e eucalipto para a mesorregião 

(ALMEIDA, 2017; GASPAR, 2010), com destaque para os municípios de Códo, Chapadinha, 

Belágua, Matões, Parnarama, Urbano Santos, Santa Quitéria, Brejo, entre outros.  
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Na porção norte do estado, sobretudo na região conhecida como Baixada Maranhense 

tais conflitos atingem fundamentalmente comunidade quilombolas em luta por reconhecimento 

territorial, bem como, a atuação de fazendeiros, criadores de búfalos que promovem o 

cercamento dos campos naturais (ALVES e COSTA, 2018; RODRIGUES, ALMEIDA, 

NUNES et al, 2012). Destaca-se os municípios de Viana, São Vicente de Férrer, Mirinzal entre 

outros.  

No que diz respeito aos conflitos ocorridos na região metropolitana da Grande São Luís, 

merece destaque aqueles derivados da instalação de grandes empreendimentos de logística de 

portos e ferrovias. Com destaque para a presença conflituosa da Etrada de Ferro Carajás da Vale 

e recentemente pela expansão de projetos na área Portuária de São Luís, causando a 

expropriação de famílias dos povoados Cajueiro, Taim, Rios dos Cachorros, Limoeiro entre 

outros. (MOREIRA, 2016).  

 

Considerações Finais  

 

As duas microrregiões da Baixada e Litoral Ocidental Maranhense apresentam altos 

índices de ocorrência conflitos, resultando em ameaças, destruição de casas, roças, e 

assassinatos de lideranças quilombolas, massacres, como o que atingiu os indígenas Akroá-

Gamella em 2017. No entanto, buscamos através deste trabalho, demonstrar algumas questões, 

por exemplo: as populações tradicionais agredidas; o contingente populacional afetado; o 

impacto dos conflitos nos municípios localizados nessas microrregiões que apresentam a maior 

incidência; as atividades econômicas desenvolvidas pelos agressores relacionadas aos conflitos. 

Também trabalhamos na tentativa de articular elementos que nos permitiram perceber a 

espacialização dos conflitos socioterritoriais nas microrregiões estudadas, os agressores, os 

agredidos e os impactos dos conflitos nos territórios, para dimensionar tais impactos, 

direcionamos o olhar para as territorialidades dos sujeitos que vivem nos territórios atingidos 

pelos conflitos.  

Para a realização da pesquisa adotamos como instrumentos metodológicos para o 

desenvolvimento deste estudo, procedimentos como: pesquisa bibliográfica que nos forneceu 

suporte acerca da construção teórica; pesquisa documental, para aquisição de dados sobre os 

conflitos no Maranhão, contidos nos Relatórios de Conflitos no Campo da Comissão Pastoral 

da Terra – CPT (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017) e pesquisa de 
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campo no território Indígena do Povo Akroá-Gamella e nas comunidades quilombolas de Mata 

de Pantaleão, Rio do Curral e Maiabi, necessário, para observações, compartilhamento de 

vivências, e participações em atividades organizadas pelos movimentos socioterritoriais do 

campo. Com isso, foi possível constatar que na microrregião da Baixada Maranhense os 

conflitos ocorrem em aproximadamente 96% dos municípios e no Litoral Ocidental estão em 

61% dos municípios.  

Tal situação afetou durante o período, um contingente de cerca de 18.231 famílias nas 

duas microrregiões. No que se refere às atividades econômicas desenvolvidas pelos agressores 

na geração de conflitos destacam-se pecuária, construção civil, monocultura de eucalipto, 

mineração, energia e soja. Entre as ocorrências de conflitos socioterritoriais em curso no 

período analisado nas microrregiões estudadas, 76% envolveram quilombolas, 11% posseiros, 

6% indígenas, 5% assentados e 2% (ribeirinhos, extrativistas, pescadores e outros). Os impactos 

provocados a esses grupos destacam-se, o desmatamento das florestas, das áreas de 

extrativismo, a diminuição do fluxo e volume de água dos corpos hídricos que banham os 

territórios, resultando na diminuição dos estoques pesqueiros e de caça, impedindo essas 

populações, que tem seus modos de reprodução material vinculados bens naturais dos 

territórios, de exercer as suas práticas territoriais tradicionais, inviabilizando as suas formas de 

reprodução material e simbólica. 
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TERRITÓRIO EM CONFLITO: reflexões a partir da expansão da agricultura 

capitalista na região nordeste do estado do Tocantins 

 

Lázaro Wandson de Nazaré Teles1  

 

RESUMO 

Ao longo da história brasileira a estrutura fundiária se constituiu em uma forma desigual de distribuição da terra. 
Não obstante, faz- se presente o efeito devastador da expansão da agricultura capitalista sobre os territórios de 
ocupações tradicionais, sejam eles indígenas, quilombolas ou camponeses. Já em um período mais recente, a partir 
da década de 1940, no processo de modernização da agricultura no país, inicia-se a chamada “Marcha para Oeste”, 
influindo a intervenção direta do Estado para acelerar o deslocamento dos típicos agentes da frente pioneira sobre 
territórios, em geral já ocupados por aqueles que haviam se deslocado com a frente de expansão. Portanto, o 
encontro de sujeitos que vivem em lógicas diferentes. Já na região nordeste do estado do Tocantins, essas políticas 
de incentivos voltados à agricultura capitalista foram responsáveis pelo seu avanço e sua conflituosa relação com 
os camponeses posseiros que ocupavam à região. Nesse sentido, o trabalho, em fase de desenvolvimento, tem 
como objetivo analisar as transformações socioterritoriais na região nordeste do Tocantins, a partir da 
implementação do Projeto de produção de grãos no município de Campos Lindos (Projeto Campos Lindos). O 
objeto está sendo analisado à luz da dialética materialista por conceber que as relações estabelecidas na região 
nordeste do Tocantins estão na compreensão da lógica do desenvolvimento capitalista moderno, que se faz de 
forma desigual e combinada. A soja sendo uma das principais atividades agrícolas pensadas e desenvolvidas a 
partir do Projeto que desapropriou a interesse público uma área de mais de 105 mil hectares para assim, alavancar 
a expansão da produção de grãos. A partir de então, a história é de expropriação e impactos sobre o campesinato 
dessa região. O debate sobre estas transformações e impactos na produção camponesa, compreendem as discussões 
teórico-metodológicas a respeito das mudanças das relações de capital-trabalho, produção e conflitos entre os 
diversos sujeitos envolvidos. Assim, a referida pesquisa traz como sujeitos centrais, os camponeses expropriados, 
com sérias dificuldades de garantirem sua reprodução e impactados pela expansão do Projeto. Além, de entender 
a organização política desses sujeitos através da Comissão Pastoral da Terral (CPT), que os acompanham ao longo 
de mais de 20 anos de criação do Projeto. Uma prévia análise do objeto, foi constatado que em 1997 o Governo 
do Estado do Tocantins expediu o decreto Nº 436/97, alegando utilidade pública, para fins de desapropriação, uma 
área de aproximados 105.590 hectares da Fazenda Santa Catarina no município de Campos Lindos para a 
implantação do “Projeto Agrícola Campos Lindos” e a partir de então, iniciou-se um longo processo de 
expropriação camponesa das áreas agora ocupadas pelo Projeto. Além dos impactos sobre as diversas comunidades 
que vivem nas bordas do referido projeto, quadro de severos problemas ambientais que também impõem limites à 
reprodução do campesinato. 
 
Palavras-chave: Agricultura capitalista, campesinato, conflito.  
 
 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, entende-se a produção agrícola moderna como forma de superar o atraso no 

campo. A ideologia do desenvolvimento está na ordem do dia, tendo o Estado um papel de 

centralidade na formulação de políticas de incentivos voltadas ao setor. 
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 O avanço da frente pioneira, atraída pelas políticas do Estado, sobre a frente de expansão 

e a conflitiva coexistência de ambas é mais do que contraposição de distintas modalidades de 

ocupação do território. Ao coexistirem na situação de fronteira, dão aos conflitos que ali se 

travam, entre grandes proprietários de terras, camponeses e indígenas, a dimensão de conflitos 

por distintas concepções da produção de vida, marcando o destino dos diversos sujeitos 

envolvidos.  

Nesse sentido, o trabalho tem como objetivo analisar as transformações socioterritoriais 

na região nordeste do Tocantins, a partir da implementação do Projeto de produção de grãos no 

município de Campos Lindos (Projeto Campos Lindos). Diante do desse processo de 

modernização da agricultura, ou seja a articulação de uma agricultura que na perspectivas dos 

planejadores, seria capaz de deixar para trás a agricultura da pobreza a agricultura do atraso. 

Assim, os sujeitos da agricultura camponesa são desconsiderados do Planejamento do Estado, 

relegados a própria sorte. 

A soja sendo uma das principais atividades agrícolas pensadas e desenvolvidas na a 

partir do Projeto que desapropriou a interesse público uma área de mais de 105 mil hectares 

para assim, alavancar a expansão da produção de grãos. A partir daqui, a história é de 

expropriação e impactos sobre o campesinato dessa região. O debate sobre estas transformações 

e impactos na produção camponesa, compreendem as discussões teórico-metodológicas a 

respeito das mudanças das relações de capital-trabalho, produção e conflitos entre os diversos 

sujeitos envolvidos.  

 Assim, a referida pesquisa trará como sujeitos centrais, os camponeses expropriados, 

com sérias dificuldades de garantirem sua reprodução e impactados pela expansão do Projeto. 

Além, de entender a organização política desses sujeitos através da Comissão Pastoral da Terral 

(CPT), que os acompanham ao longo de mais de 20 anos de criação do Projeto. 

 Por se tratar de uma pesquisa em andamento, o trabalho trará uma prévia análise do 

decreto Nº 436/97, que desapropriou uma área de aproximados 105.590 hectares da Fazenda 

Santa Catarina no município de Campos Lindos para a implantação do “Projeto Agrícola 

Campos Lindos” e a partir de então, iniciou-se um longo processo de expropriação camponesa 

das áreas agora ocupadas pelo Projeto. Além dos impactos sobre as diversas comunidades que 

vivem nas bordas do referido projeto, quadro de severos problemas ambientais que também 

impõem limites à reprodução do campesinato. 
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1 FRONTEIRA EM QUESTÃO: ASPECTOS DA EXPANSÃO DA AGRICULTURA 
CAPITALISTA NO TOCANTINS 
 

A questão agrária no Brasil está alicerçada aos graves problemas de concentração de 

“terra” ao longo de séculos de história do nosso país, mas vem ao longo de uma história recente 

que data dos séculos XX e XXI sendo marcada por uma nova organização, reivindicação e luta 

no campo brasileiro, imprimida pelos camponeses no Brasil.  

Essa dinâmica de luta no campo tem provocado conflitos em praticamente todas as 

partes do território brasileiro. “O exame da questão agrária no Brasil revela a existência, no 

campo, de diferentes tipos de tensão social. Em algumas regiões prevalece tensão de um tipo; 

em outras regiões, de outro tipo (...)” (OLIVEIRA, 2007, p. 113).  

No caso do antigo norte goiano (Tocantins), as políticas de desenvolvimento para a 

região norte, foram formas de integração dos estados do Norte com os Estados do Sul do País, 

como a construção da BR-153 (Belém-Brasília) nas décadas de 60 e 70. Segundo Valverde 

(1967, p. 343) “a abertura da rodovia Belém-Brasília, em 1960, foi o primeiro e decisivo passo 

concreto para a integração da Amazônia na comunidade brasileira”. 

 Esta e outras políticas de desenvolvimento regional provocaram profundas mudanças 

no antigo Norte-Goiano, hoje Estado do Tocantins, impactando de forma significativa os 

diversos aspectos de vida dos que aqui estavam, seja pelo surgimento de novos núcleos urbanos 

que foram surgindo ao longo da nova estrada que cortava o Cerrado/Amazônia. 

Essas áreas, portanto, articulavam-se às ideias que impregnavam as cabeças de um 

grande número de pessoas, a de que a Amazônia era um grande vazio e que deveria ser ocupado. 

“Constituiria aquilo que os geógrafos franceses, de modo ambíguo de zona pioneira, terra livre 

a ser conquistada pelo espírito empreendedor dos novos bandeirantes” (MARTINS, 1980, p. 

68). 

A partir da década de 70, com abertura do novo caminho (a estrada), acentuou-se o 

fluxo migratório de famílias vindas de outras regiões. “(...) na floresta amazônica, a frente 

pioneira foi extraordinariamente ampliada. Mas para além dos prognósticos econômicos 

estabelecidos nessa integração, temos a chegada do estranho em terras já ocupadas, assim as 

frentes pioneiras instaladas na região provocaram uma situação de instabilidade, medo e 

incertezas, o quadro de conflitos está posto como afirma Martins (1997, p. 147). 
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A partir do Golpe de estado de 1964 e do estabelecimento da ditadura militar, a 
Amazônia transformou-se num imenso cenário de ocupação territorial massiva, 
violenta e rápida processo que continuou atenuado, com a restauração do regime 
político e democrático em 1985.  
 

Esta Frente Pioneira trouxe fazendeiros de diversas regiões do país principalmente da 

região sul e sudeste subsidiado pelo Estado, apropriavam-se de extensas áreas de terras 

desocupadas ou ocupadas por posseiros que expropriados de suas terras, de onde tiravam a 

subsistência da família, migraram paras as cidades mais próximas que por sua vez passavam a 

viver nas periferias dessas cidades.  

Nesse caso, existe uma grande diferença entre a chegada das frentes migratórias que 

avançaram nessa região no início do século XX composta por ribeirinhos ao longo dos rios 

Tocantins e Araguaia, vaqueiros e posseiros vindos principalmente dos estados do nordeste, e 

das frentes chegadas após o advento da Belém Brasília BR-153 composta principalmente por 

capitalistas da região centro-sul do país. 

Apesar das poucas informações sobre o processo da chegada das frentes migratórias 

antes da abertura da BR 153, não existe muitos casos de violência extremas no contato entre os 

grupos chegantes e as populações nativas, já as frentes migratórias, posterior a construção da 

Belém-Brasília, foram marcadas por profundos e violentos conflitos entre os moradores e os 

grandes proprietários de terras e grileiros que se estabelecia na região.  

Esses conflitos representam para Martins (1997, p. 150):  

 

Não só os índios da fronteira foram envolvidos na luta violenta pela terra. Também os 
camponeses da região, moradores antigos ou recentemente migrados, foram 
alcançados pela violência dos grandes proprietários de terra, pelos assassinatos, pelas 
expulsões, pela destruição de casas e povoados. Entre 1964 e 1985, quase seiscentos 
camponeses foram assassinados em conflitos na região na região amazônica por 
ordem de proprietários que disputavam com eles o direito a terra. (MARTINS, 1997, 
p.150). 
 

 As ações de violência do grande capital sobre as populações amazônicas teve o aporte 

do Estado comandado pelos militares. Octavio Ianni discorre sobre o assunto afirmando que 

“As tensões e os conflitos cresceram de envergadura e multiplicaram-se em número, na mesma 

proporção que cresceu o afluxo de empresa e empresários para área em busca de terras boas 

para pastagens, lavoura e mineração ou extrativismo.” (IANNI,1978, p. 158)  

Esse grande capital chega à região através da veia de integração (Belém-Brasília), mas 

também subsidiado pelos programas de fomento do estado através dos órgãos governamentais 
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como “SUDAM, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, INCRA, e outras agencias do poder 

estatal aliadas do grande capital” (ibid). 

No caso do antigo Norte-Goiano, além da construção da Belém-Brasília, podemos citar 

alguns projetos que mudaram a sua dinâmica socioterritorial: Projeto Rio Formoso no sudoeste 

do estado, PRODECER III e Projeto Campos Lindos, claro além de tantos outros. 

O Projeto Rio Formoso foi implantado em 1979, portanto, antes da constituição do 

estado do Tocantins, implementado pelo então estado de Goiás, com uma área de 

aproximadamente 27.000 hectares destinados principalmente para a produção de arroz irrigado 

no período chuvoso e milho e soja no período seco. Área que para além da produção, representa 

um quadro de conflitualidade entre os diversos sujeitos, os quais, pode-se: 

Observar os crescentes conflitos gerados pela necessidade do aumento de áreas para 
a agricultura irrigada no entorno da Ilha do Bananal, que colocam indígenas, 
camponeses e produtores rurais numa complexa e contraditória rede de relações 
sociais que compõe o território da região do médio Araguaia. (RODRIGUES, 2013, 
p. 28). 

  
 Observa-se que a partir deste projeto, desenhou-se um quadro de tensões entre 

camponeses e indígenas que estão próximos ao projeto. Dada a alto disponibilidade de água 

para desenvolver as produções, esses sujeitos sofrem os impactos do uso/abuso dos recursos 

hídricos na bacia do Rio Formoso que interfere diretamente ao seu modo de produção.  

 Com quase 40 anos de implantação desse, a preocupação de fato é com sua a garantia 

de recursos para a sua revitalização, como aponta o Perfil do Agronegócio Tocantinense (2016, 

p. 74), “trará benefícios como o restabelecimento de plena operação dos perímetros irrigados, 

com melhoria de produtividade e o fortalecimento do setor produtivo regional”.  

 Já um outro projeto de desenvolvimento implementa no estado do Tocantins é Programa 

de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados - PRODECER III. Sendo 

um programa de produção agrícola, firmado entre Brasil e Japão, coordenado pela Companhia 

de Promoção Agrícola – CAMPO e supervisionado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 

 Esse projeto teve sua primeira etapa instalada em 1979 no estado de Minas Gerais em 

área de aproximadamente 64 mil hectares. Posteriormente, em sua Segunda etapa no ano de 

1985, expandiu para a área central dos cerrados, nos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia incorporando segundo (CAMPO) uma área de 

aproximadamente 200 mil hectares. 
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 A partir de 1995 a Terceira Etapa do Projeto, expande-se sobre uma área de 80 mil 

hectares, sendo 40 mil hectares para a expansão da agricultura na cidade de Balsas no 

Maranhão, e 40 mil hectares na cidade de Pedro Afonso na região Nordeste do Estado do 

Tocantins. 

 A expansão da Agricultura capitalista em Pedro Afonso, por sua vez, trouxe uma pressão 

cada vez maior sobre o território indígena Krahô, trata-se de um quadro de tensão e conflito 

nessas áreas de expansão onde os diferentes sujeitos se encontram. Pontue-se que dos primeiros 

anos de implementação do programa a 2010 o município era um dos maiores produtores de soja 

do estado do Tocantins, tendo o seu pico de produção de soja em 2006 quando produziu 87.720 

toneladas de soja.  

 Já a partir de 2011 há uma mudança na dinâmica produtiva na cidade de Pedro. Agora 

o carro chefe passa a ser a plantação de cana-de-açúcar. Para se ter uma ideia em 2017, segundo 

os dados do IBGE, a produção foi de 2.358.400 toneladas, correspondendo a 80% de toda a 

produção do estado. Esse crescimento se dá pela criação da unidade produtora de açúcar de 

bionergia da Bunge em parceria a Itochu Corporation. Sendo que 80% dos recursos são 

provenientes da Bunge e os outros 20% da Itochu 

No caso da expansão da agricultura capitalista no município de Pedro Afonso, temos o 

encontro, ou melhor o desencontro entre os diversos sujeitos desta área, de um lado os 

agricultores capitalistas, e de outro os indígenas e as pressões sobre seus territórios. 

Porto-Gonçalves e Santos (2012) afirma que entre os apologistas desse modelo de 

desenvolvimento tem dado o destaque para o seu êxito econômico, é possível identificar o preço 

que a sociedade brasileira vem pagando, sobretudo os grupos sociais que vem sendo vítimas de 

violência imanentes a esse processo. 

Desta forma, observa-se que a ação do grande capital na apropriação e na expansão 

das propriedades privada das terras na Amazônia é amparada pelo aparelho estatal e resulta no 

surgimento dos conflitos e violência provocados pelos interesses antagônicos entre 

latifundiários, camponeses, indígenas e etc.  

São nos conflitos, entre essas classes antagônicas, gerados pelos violentos processos 

de disputa pela posse da terra, na transformação da terra como local de vida e de trabalho em 

mercadoria, na modificação desta terra de valor de uso em valor de mercado através da 
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introdução e consolidação do capitalismo agrário, que se desenvolve a estrutura agraria na 

fronteira da Amazônia tocantinense. 

Entretanto, Martins (1997, p. 147) continua afirmando que “apesar da história de 

deslocamento da fronteira agrícola ser de destruição, é também uma história de resistência, de 

revolta, de protesto, de sonho e de esperança”.  

 

1.1 A EXPANSÃO DA AGRICULTURA CAPITALISTA EM CAMPOS LINDOS 

 

 O município de Campos Lindos criado em 1993 e situado na região nordeste do estado 

do Tocantins conforme figura 1, possui uma população estimada de 8.139 pessoas, sendo 4.819 

(59,2%) residentes na área urbana e 3.320 (40,8%) residentes em áreas rurais do município. 

 Embora os prognósticos dos planejadores, ao implementar “políticas de 

desenvolvimento” como o da envergadura do Projeto Campos lindos, é de que devam ser 

estabelecidos por “planos que impulsionem o setor, além de garantir a integração social, é 

também uma questão de segurança territorial e soberania”, não é o que muitas vezes se observa 

nas cidades (Tocantins, 2016, p. 04). 

A exemplo, a cidade de Campos Lindos, que recebeu o projeto com a promessa de levar 

desenvolvimento a essa região, está entre os piores IDH’s do Brasil, ocupando a posição 5.277 

entre os 5.570 municípios, além de apresentar o segundo pior índice entre os 139 municípios 

do estado do Tocantins, com IDH de 0,544. 

Assim, uma fala reproduzida em 2006 pelo então prefeito da cidade (constante no 

relatório organizados pela CPT), acaba nos ajudando a entender as condições as quais uma boa 

parcela daquela população.  

Neste sentido,  

 
Nós temos aqui no município o que o pessoal chama de apartheid. Nós temos 
tecnologia de ponta na Serra do Centro, uma das maiores médias de produção de soja 
do mundo. E, quando você desce a serra aqui pra cidade você vê uma pobreza extrema. 
Nós somos um dos piores IDH do Estado. Quer dizer, como é que nós somos um dos 
maiores produtores de soja do Estado, temos tecnologia, temos condições perfeitas 
para produzir grãos, para produzir comida e estamos com o IDH tão baixo. Esse 
conjunto tem que mudar (Campos Lindos,  maio 2006). 
 

 São caminhos e descaminhos atravessados pelo município. De um lado o maior produtor 

de grãos do estado, por outro amarga-se o peso das condições socioeconômicas vividas por uma 
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significa parcela da população, particularmente, os camponeses expropriados ou aqueles que 

resistem ao processo de expansão da agricultura capitalista no município de Campos Lindos. 

 Em que condições foram elaborados o projeto? Quais os seus beneficiários? Quais os 

sujeitos foram alijados do processo? Qual o quadro dos camponeses que vivem em suas posses 

próximas as áreas expansão do projeto?  Quais os impasses jurídicos que permeiam ainda hoje 

a sua implementação? São alguns dos questionamentos que buscaremos responder ao final 

dessa pesquisa. 

 

Figura 1: Localização do Município de Campos Lindos 

Fonte: IBGE. (Organizado pelo autor). 

   

O Estado do Tocantins, criado em 1988, tem, em relação à terra, uma conhecida história 

de conflitos onde se destaca a intensa grilagem de terras e desapropriações por interesse público 
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(na verdade representam os interesses da classe dominante) e a situação de desordem fundiária 

ainda vigente.  

 A resistência das comunidades rurais às várias tentativas de expropriação de suas terras 

não foi em vão, já que hoje o Estado do Tocantins, segundo os dados do INCRA (2017), conta 

cerca de 23.405 famílias assentamentos em 378 assentamentos, ocupando uma área de 

1.241.685 hectares. No entanto, a região que engloba o município de Campos Lindos, pouco 

foi atingida pelo processo de criação de assentamentos, como se pode observar na Figura 2 a 

seguir, prevalecendo ainda uma população rural de camponeses posseiros aguardando titulação 

de sua terra de trabalho. 

 

Figura 2: Distribuição dos assentamentos no estado do Tocantins.  

 
Fonte: INCRA, 2018. (Organizado pelo autor). 
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Sendo assim, ao longo do processo de expansão da agricultura capitalista no município 

de Campos Lindos, percebeu-se um grande impacto sobre as áreas ocupadas tradicionalmente 

por camponeses posseiros, que não tiveram outra saída senão, unirem-se ao ideal de 

permanecerem em suas posses e resistirem às pressões sobre suas áreas. 

Vale ressaltar que essa luta é assistida pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), regional 

de Araguaína, que ao longo de 21 anos de implementação do Projeto Campos Lindos, organiza 

e assessora os camponeses que foram totalmente desconsiderados pelas políticas de projetos 

dirigidos, implementos pelo estado do Tocantins. 

O relatório aponta que a soja entrou no município ainda nos anos 80, e posteriormente, 

massivamente, no final dos anos 90 com o Decreto 437/98, visando a desapropriação de 

105.000ha, para fins de utilidade pública, cujos beneficiários foram empresários do sul e sudeste 

do País. A Serra do Centro é o polo produtor do município, e está dividida em áreas que variam 

de 300 hectares a 4.000 hectares. Até 2006, estimava-se que a Serra do Centro, possuía uma 

área plantada de aproximadamente, 41 mil hectares de soja, 1,2 mil hectares de milho e 3 mil 

hectares de arroz. 

Segundo o IBGE, no período histórico que vai de 1997 (data de implantação do 

Projeto) até 2004, em um curto período de tempo, a produção de soja em Campos Lindos 

alcançou um significativo crescimento. Assim, a área total de produção de grão, saiu de 450 

hectares, em 1997, para 45.000 hectares já em 2005, enquanto a produção passou de 1.491 

toneladas para 121.000 toneladas de grãos (principalmente soja), em 07 anos. 

Já entre 2013 a 2015 a produção de soja em campos Lindos ultrapassava a média de 

200.000 toneladas. Sendo por vários anos consecutivos o maior produtor de soja do estado do 

Tocantins, tendo inclusive o seu pico de produção de soja no ano de 2014 com 232.140 

toneladas. 

A partir de 2016 houve uma queda na produção de soja, em contrapartida um aumento 

significativo na produção de milho. Conforme a figura 3, mesmo com a queda na produção de 

soja, o município figura na segunda posição como produtor desse grão, com 128.790 toneladas, 

tendo o município de Peixe produzido 148.890 toneladas de soja no mesmo período.  

 

Figura 3: Produção de Soja no Tocantins (t) 2017  
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Fonte: IBGE (2017). Organizado pelo autor. 
 

 Já a áreas destinadas a produção de grãos, que como citado anteriormente eram de 450 

hectares em 1997, passou para 45.000 hectares em 2005. Em um breve panorama desses 

números relativos a área plantada em 2014, só as áreas destinadas a produção de soja no 

município correspondiam a 73.000 hectares. Com a queda na produção em 2017 as áreas 

corresponderam a um total de 40.500 hectares, conforme Figura 4. 

Figura 4: Área de Soja Plantada no Tocantins (ha) 
 
 

 
Fonte: IBGE, 2017. (Organizado pelo autor).  
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Já no que consiste a produção de milho, os últimos dados do IBGE, apontaram 

conforme figura 5 que em 2017 a produção foi de 135.036 toneladas, tendo o seu auge em 2014 

com uma produção de 240.400 toneladas. Para efeitos comparativos no ano de 2004 a produção 

da mesma cultura correspondia a 3.640 toneladas, o que denota o crescimento significativo da 

produção de grãos no município. 

 
Figura 5: Produção de Milho no Tocantins (t) 2017 

 

 
Fonte: IBGE, 2017. (Organizado pelo autor). 
 
 No que concerne as áreas destinadas a produção de milho em 2004, tivemos um total 

de 1.820 hectares, tendo 11 anos depois em 2015 uma área correspondente a 47.200 hectares. 

Já em 2017, conforme figura 6, a área plantada de milho era na ordem de 27.100 hectares. 

Vale ressaltar, que mesmo com a queda de produção em relação aos anos de 2016 e 2015, por 

exemplo, a área destinada ao plantio de milho era a maior do estado do Tocantins. 

Figura 6: Área Plantada de Milho no Tocantins (ha) 

 
 

Fonte: IBGE, 2017. (Organizado pelo autor). 
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 Ao analisar os dados históricos do IBGE, sobre as áreas destinadas a produção de soja 

e milho, principais grãos produzidos na área de influência do Projeto Campos Lindos, em 2014 

a área de produção desses grãos correspondeu a um total de 114.800 hectares, frente aos 32.780 

hectares de área plantada desses dois tipos de grãos. Para se ter uma ideia essa área corresponde 

a pouco mais de 10% de toda a área plantada do estado do Tocantins, que em 2014 era de pouco 

mais de 1.000.000 de hectares conforme dados do Governo disponibilizados no perfil do 

Agronegócio do Tocantinense. 

 Em relação a quantidade produzida, mesmo com a variação ocorrida em 2017. Os dados 

apontam que o município de Campos Lindos produz cerca de 10% de toda a produção de soja 

do estado, enquanto o milho corresponde, atualmente, a 16% de todo o milho produzido. 

 

1.2 O PROJETO AGRÍCOLA CAMPOS LINDOS 

 

Na lógica de implementar “políticas de desenvolvimento” para áreas consideradas 

atrasadas no estado do Tocantins, os planejadores desconsideram famílias que ocupavam áreas 

diversas na região nordeste, especialmente nas áreas objeto desta pesquisa. Essas políticas, 

como observaremos, favoreceu um grupo seleto em detrimento das várias famílias camponesas. 

O Governo do Estado através do Decreto n° 436/97, publicado em 8 de maio, declarou 

de utilidade pública, para fins de desapropriação uma vasta área de terras, com 

aproximadamente 105.590 hectares, do Loteamento Fazenda Santa Catarina, no município de 

Campos Lindos. Essa desapropriação, assentou-se na justificativa de implementação de um 

Polo de Produção de grãos e frutas, tendo a partir daí e determinado que o Instituto de Terras 

do Tocantins (ITERTINS), com o apoio da Procuradoria Geral do Estado, adotasse as 

providências administrativas e judiciais necessárias para a sua efetivação.   Iniciava assim, o 

recrudescimento de tensões e conflitos entre a agricultura capitalista e a agricultura camponesa. 

 A esse tipo de projeto, onde o Estado é o fio condutor das benesses às classes 

dominantes, “um país inteiro é expropriado e lesado para dar vida a uma substância 

essencialmente morta, como o capital. Jamais se deu sequer um centavo de incentivo fiscal a 

um posseiro, a um pequeno lavrador” MARTINS (1980, p. 137). Ao contrário, padecem sob o 

braço forte do Estado. 
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Segundo o relatório organizado pela CPT em 2007, No período da desapropriação 

ocupavam os lotes da Fazenda Santa Catarina vinte e sete proprietários de terra, com mais de 

2.000 hectares cada, conforme tabela 1, cuja maioria nunca foi vista na região, além de 80 

famílias de posseiros, em média com 40 anos de posse mansa e pacífica (Processo 

Administrativo (08127.000074/97-82). 

Percebe-se que os 27 “proprietários nuca vistos” (segundo o relatório organizado pela 

CPT/FASE/UFT), não foram vistos pelos sujeitos que ocupavam as áreas do Projeto. Mas foram 

vistos pelo Estado, tanto é que na época foram indenizados. 

Já os camponeses posseiros que estavam em média há 40 anos em suas posses não foram 

indenizados, aliás como (consta no relatório), sequer foram comunicados sobre a 

implementação do Projeto. Só souberam, quando o ato de imissão de posse expedido aos dez 

dias de fevereiro do ano de 1998, ou seja, só chegou de fato ao conhecimento dos camponeses 

quase um ano após o decreto de desapropriação. 

Na criação do Projeto Campos Lindos, foram titulados setenta e sete lotes na área de 

reserva, conforme planta do loteamento da Fazenda Santa Catarina. Além desses, outras 

dezenas de famílias não foram reconhecidas pelo estado do Tocantins como sujeitos de direito 

a posse. 

Ao longo de mais de vinte e um anos de implementação do projeto, muitas famílias 

acabaram desistindo de suas terras, mas outras tantas permanecer resistentes em largarem suas 

posses. E segundo laudo antropológico do Ministério Público Federal, cinquenta e nove 

famílias das permanecem nas áreas de reserva legal do projeto, estão lá por mais de quarenta 

ou até cinquenta anos. 

São sujeitos que de uma hora para outra, de posseiros foram transformados em 

forasteiros, verdadeiros estranhos em seu próprio território. Viram suas áreas reduzindo a quase 

nada, com isso o território de vida deu lugar ao território de quase morte. As bases para a sua 

(re) produção foram jogadas ao chão, o que de fato restou, foi a intensa luta pela sua 

sobrevivência e contra a expropriação de sua própria história. 

Quando se fala da luta pela sobrevivência, referimo-nos a mínima condição da 

reprodução do seu modo de vida/produção. E quando se fala da expropriação de sua própria 

história, está se falando da sua terra que para além de seu instrumento de trabalho é ali que fora 
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forjada a sua própria história, essa luta “reage à sua expulsão do lugar em que constrói a sua 

vida” (IANNI, 2009, p. 142). 

Esse camponeses, como foi colocado, ficaram restritos a Reserva Legal do Projeto e 

vivem os limites impostas pelo uso dessas áreas legalmente definidas. Vivem o dilema de uso 

ou não da terra sobre pena de incorrer em ilegalidade, já que são áreas de usos restritos. Assim, 

vivem sobre a limitação de suas pequenas posses e a limitação legal de uso de suas posses. 

Vale ressaltar, o posseiro é anterior a área de reserva legal. A imposição de destinos aos 

camponeses, ou seja, de reclusão às áreas de Reserva Legal, foram capitaneadas pelo estado do 

Tocantins, que desconsiderou as diversas famílias camponesas que ali viviam. 

Atualmente, os camponeses da Serra do Centro, formam uma grande ilha de camponeses 

cercados e sufocados de sojas por todos os lados. Formam, muitas vezes, famílias camponesas 

que com sérias dificuldades de produzir, são cercadas pelo que há de mais moderno no campo. 

Além do moderno, também os cerca a desumanidade do desenvolvimento, que vindo para 

alguns é quase o decreto de fome e miséria para tantos outros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O retrato dos des (caminhos) da implementação do Projeto Campos Lindos, são 

revelados, desde o decreto de desapropriação da área, em 1997, e a forte chegada da produção 

de grãos, até seus severos impactos sobre os camponeses que tradicionalmente ocupavam 

aquela área. 

Estamos diante da ideologia do desenvolvimento que gera pobreza. De um projeto que 

elege os agraciados da classe dominante e exclui os trabalhadores da terra. Dada a importância 

do espaço agrária do município, a separação do camponês do seu instrumento de trabalho, a 

terra, só poderia gerar pobreza. 

Portanto, a expansão da agricultura capitalista na região nordeste do estado do 

Tocantins, impôs ao campesinato, impacto nos mais diversos aspectos de sua (re) produção. A 

luta, portanto, deu-se sobre as bases desses diversos aspectos, e a luta pela terra de trabalho é 

um desses aspectos. 
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GEOGRAFIA E QUESTÃO ÉTNICORRACIAL: CAMINHOS TRAÇADOS NA UFPB 
NOS ÚLTIMOS 15 ANOS 

 
Amanda Christinne Nascimento Marques1 

Maria José da Silva2 
Rute Vieira3 

 

Introdução 
 

As produções acadêmicas apresentadas nos últimos quinze anos pela Geografia e nos 

Direitos Humanos demonstram caminhos de reflexão sobre a questão étnicorracial na Paraíba, 

esse artigo apresenta um recorte que tem como propósito discutir elementos que caracterizam 

uma leitura espacial dos povos e populações tradicionais em dois programas de pós-graduação 

situado na Universidade Federal da Paraíba, tendo geógrafos como escritores e orientadores os 

quais dedicaram seus estudos sobre a temática. 

 Nesse contexto, destacamos o Programa de pós-graduação em Geografia e o Programa 

de pós graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas em nível de mestrado, 

espaço em que geógrafos atuam e executam pesquisas que trazem à baila uma leitura de caráter 

interdisciplinar e multidimensional. O recorte temporal de nossa investigação compreende os 

anos de 2003 a 2019, quando se inicia por advento do período de criação dos Programas 

estudados. 

 A metodologia adotada para escrita do referido artigo corresponde a um levantamento 

bibliográfico realizado no portal de domínio público em que estão disponibilizadas as 

produções. Destaca-se ao longo da escrita, os elementos de caráter quali-quantitativo pautados 

em reflexões a respeito dos elementos teórico-metodológicos, listagem por período de 

publicação, orientação e caráter argumentativo das obras. 

Os primeiros levantamentos realizados para desenvolvimento do artigo se deram por 

intermédio de pesquisa de iniciação científica – PIBIC/CNPq/UFPB intitulada “Território e 

territorialidades étnicas em comunidades quilombolas na Paraíba”, no período de agosto de 

2017 a julho de 2018, sendo as autoras Amanda Marques (orientadora) e Maria José da Silva 

 
1 Universidade Federal da Paraíba. amandamarques.geografia@gmail.com 
2 Universidade Federal da Paraíba. mariasilvat.a@gmail.com 
3 Universidade Federal da Paraíba. rutgeoufpb@gmail.com 
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(bolsista). Naquele momento, um de nossos objetivos era estudar, por meio de levantamento 

bibliográfico, as principais discussões realizadas sobre os territórios quilombolas na Paraíba, 

destacando-se as produções da UFPB nos programas de pós-graduação em Geografia, História, 

Direitos Humanos, Antropologia e Ciências Sociais. 

Segundo Silva (2018), de 2006 a 2016, foram produzidas 41 dissertações no programa 

de Geografia e 51 no programa de Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas.  

Preâmbulos iniciais: por que estudar a questão etnicorracial na Geografia? 

Iniciamos a resposta a essa questão inicial mencionando a publicação de um texto de 

Milton Santos, em maio de 2000, no jornal Folha de São Paulo, intitulado “Ser negro no Brasil 

hoje”: 

o fato de que o trabalho do negro tenha sido, desde os inícios da história econômica, 
essencial à manutenção do bem-estar das classes dominantes deu-lhe um papel central 
na gestação e perpetuação de uma ética conservadora e desigualitária. Os interesses 
cristalizados produziram convicções escravocratas arraigadas e mantêm estereótipos 
que ultrapassam os limites do simbólico e têm incidência sobre os demais aspectos 
das relações sociais. Por isso, talvez ironicamente, a ascensão, por menor que seja, 
dos negros na escala social sempre deu lugar a expressões veladas ou ostensivas de 
ressentimentos (paradoxalmente contra as vítimas). 
 

O trecho dos escritos busca explicar a não inclusão do negro na sociedade de classes e 

nas pautas sociais, assim como também ocorre com os indígenas. Para o autor, perdura e é 

retroalimentado um ideário de nação que não encena apenas uma disputa de classes em seu viés 

econômico, ou seja, está alicerçado no âmago da sociedade brasileira um espírito racista que 

relega a esses grupos étnicos um lugar social de inferioridade. 

Autores como Goffman (2017), Elias (2000), Becker (2008) e Costa (2004) que, embora 

não tenham se debruçado sobre a questão etnicorracial propriamente dita, analisam os 

imaginários e práticas sociais por intermédio da reprodução de estigmas sociais. Nesse sentido, 

a atribuição dada aos indígenas e aos negros é de atraso que, nos os dizeres de Santos (2007), 

significa uma cidadania mutilada, e segundo Souza (2003), são tidos como cidadãos de segunda 

classe. 

Tais afirmativas também se fazem presentes quando nos reportamos aos processos de 

territorialização desses povos. Segundo dados do governo federal, por meio da Secretaria de 

Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR, foram certificadas, até 2014, 2.040 comunidades 

quilombolas no país. A Fundação Nacional do Índio contabiliza 817.963 indígenas no Brasil, 
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distribuídos em aproximadamente 398 etnias. A grande maioria desses grupos está localizada 

na região Norte do país (+50%), seguido da região Centro-oeste (18%), Nordeste (16%), 

Sudeste (7%) e Sul (4%). (IBGE, 2010). 

 O Conselho Indigenista Missionário (CIMI) afirma que, em 2018, 80% do montante de 

terras indígenas estavam por identificar ou sem providências, o mesmo indicador de descaso é 

visto para as terras quilombolas. Ao apresentar os dados das terras quilombolas em processo 

demarcatório, a Comissão Pró-índio de São Paulo denuncia que 85% das terras reivindicadas, 

não têm relatório de identificação. 

Na esfera política, os interesses sobre as terras de uso tradicional também são resultantes 

na câmara dos deputados de Projetos de Lei (PL) e Propostas de Emenda à Constituição (PEC) 

que buscam deslegitimar o uso e ocupação dessas terras.  

Vejamos, por exemplo, o Projeto de Lei 1003/2015 que tramita no pleno com o 

propósito alterar a Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, que dispõe sobre o estatuto da 

terra. De autoria de Édio Flores do PR/RR, o deputado justifica o acréscimo da seguinte 

redação: 

 
Art. 120-A. As desocupações por desapropriações resultantes da demarcação de terras 
indígenas e quilombolas só serão efetivadas após o pagamento da justa indenização 
em dinheiro, calculada sobre o valor da terra e benfeitorias, ao seu legítimo 
proprietário ou a aquém detenha a sua posse de boa fé, atestada por qualquer 
documento público. Parágrafo único. A terra e as benfeitorias serão avaliadas pelo 
valor de mercado, por meio de instituição oficial ou amplamente reconhecida. (PL em 
tramitação)4 
 

O autor do PL justifica a propositura por considerar que os processos demarcatórios de 

terras indígenas e quilombolas são autoritários e injustos para os proprietários de terra, cujos 

valores pagos por via indenizatória são incompatíveis com os de mercado, assim como que as 

terras só serão desocupadas após homologação e pagamento do valor da terra e das benfeitorias. 

Cabem aqui algumas considerações para o sentido que chamaremos de “tendencioso” 

da proposição. Segundo Marques (2015), em casos que fazem referência a desapropriações de 

terras indígenas, a terra nua não adquire efeito indenizatório, apenas as benfeitorias são 

elementos que incidem sobre o valor da terra. Em caso de desapropriação de terras de 

 
4 Proposta de alteração do Estatuto da Terra, por Edio Flores. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1316147&filename=Tramitacao-
PL+1003/2015>.Acesso em: 01 nov. 2018. 
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remanescentes quilombolas a indenização, essas ocorrem por interesse social, sendo o valor da 

terra e benfeitorias incorporadas ao trâmite indenizatório, conforme descrito no Art. 13, do 

Decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003: 

 
Art. 13. Incidindo nos territórios ocupados por remanescentes das comunidades dos 
quilombos título de domínio particular não invalidado por nulidade, prescrição ou 
comisso, e nem tornado ineficaz por outros fundamentos, será realizada vistoria e 
avaliação do imóvel, objetivando a adoção dos atos necessários à sua desapropriação, 
quando couber. (BRASIL, 2003) 

 
O Artigo 68, da Constituição Brasileira, pelo Ato das Disposições Transitórias 

Constitucionais (ADTC), é o documento base para o processo de regularização das 

comunidades Quilombolas. Ele assegura: 

 

Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras 
é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 
respectivos (BRASIL, 1988, Grifos nossos). 

 
O artigo 231, da Constituição de 1988, diz: 
 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 
bens.     
§ 4.º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos 
sobre elas, imprescritíveis (BRASIL, 1988, Grifos nossos).  

 

Para Marques (2015), um aspecto importante para discutir  essa questão é a concepção 

de território expresso nas leis normatizadas pelo Estado e que tem gerado muitos debates e 

diferentes interpretações, sobretudo nos termos grifados “que estejam ocupando” e “que 

tradicionalmente ocupam”. 

Esses termos têm gerado e produzido interpretações durante o processo de identificação 

dessas terras: uma jurídica e outra antropológica. Segundo Oliven (2005), Antropólogos e 

Operadores do Direito têm linguagens e éticas distintas. Para esse autor: 

 
Quando está em questão uma demanda de terras por parte de um grupo indígena ou 
de remanescentes de comunidades de quilombos, o juiz pergunta, na lista de seus 
quesitos, se o grupo realmente habita o lugar, há quanto tempo etc. Os peritos do 
fazendeiro que está ocupando a área com frequência argumentam que o grupo 
indígena não se encontrava lá há 500 anos e que, portanto, não tem direito à terra. Os 
antropólogos tendem a reagir diante da ideia de definir o direito à terra com base numa 
ocupação ininterrupta desde 1500. Eles não querem ser obrigados a dar respostas 
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calcadas numa ótica excessivamente positivista, que acaba limitado a visão do que 
está em jogo. Cabe ao antropólogo mostrar que não se trata de utilizar o critério de 
ocupação desde a chegada dos portugueses, mas o das formas tradicionais de 
ocupação (OLIVEN, 2005, p.66). 
 

A leitura jurídica entende a ocupação permanente como aquela em que os grupos nunca 

saíram de seus recortes territoriais desde o período anterior a 1500 (em caso de terras indígenas), 

ou seja, estejam ocupando a terra desde sempre, tal como descrito e questionado por Marques 

(2015, p.318):  

 
Ocupação permanente para essa leitura se dá quando um grupo permanece dentro dos 
limites estabelecidos como terra indígena durante todo o processo histórico. Assim, 
como proceder dessa maneira se a formação territorial do Brasil após a invasão 
europeia foi configurada à custa de expropriação, matança, etnocídios, genocídios e 
várias outras práticas de violência que atingem as populações indígenas e 
Quilombolas?  

 
Cabe destacar que, em casos que se referem aos povos e populações tradicionais, as 

interpretações da Lei colocam-se como mera leitura jurídica, sem fundamentação e parâmetros 

identitários. Nesses casos, cabe ao Estado brasileiro garantir os direitos assegurados pela 

Convenção 169, da OIT, que sinaliza para a importância da memória social como demarcador 

de diferença desses grupos. Significa compreender o território sob o prisma simbólico, cuja 

dimensão é condição si ne qua non para sua existência. 

Os embates permanecem na arena política em que projetos de emendas à constituição 

como a PEC 215, apresenta-se como tentativa de dificultar ainda mais os processos 

demarcatórios desses grupos. “Peste 215” é a forma como os indígenas tratam a proposta de 

emenda à Constituição nº 215, de 2000, cuja autoria é do deputado Almir Sá, do PL de Roraima. 

 O Projeto de Lei, que está tramitando, busca alterar os artigos 39 e 232 da constituição 

de 1988 com o propósito de transferir do executivo para o Congresso Nacional a aprovação dos 

processos demarcatórios das terras indígenas, bem como a ratificação das terras já 

homologadas. Os deputados que estão apoiando a aprovação da PEC são constituintes da 

bancada ruralista, cujos interesses partidários são extensivos aos interesses econômicos.  

Para Marques (2015), há casos em que os grupos passam a obter reconhecimento em 

momentos históricos diferentes e as terras indígenas na atualidade, assim como os territórios 

Quilombolas, têm sido objeto de disputas, sobretudo por serem áreas de interesse de expansão, 

não só do agronegócio, mas também das diferentes frentes de expansão no país. 
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Conforme aponta Chauí (1989), o Estado tem direcionado suas ações por intermédio de 

relações ambíguas de legislar, tendo em vista que, ao mesmo tempo em que assina a Convenção 

169, da OIT, defende a PEC 215. Ao tempo em que garante direitos por meio de decretos e o 

texto constitucional, encontra mecanismos para onerar os pleitos, seja no sucateamento das 

estruturas administrativas responsáveis pelas demandas dos grupos, seja delineando 

condicionantes para barrar as reivindicações. 

De acordo com Foucault (2008, p. 105): “O que modifica o Estado é a arte de governar”, 

e essa arte de governar não tem sido mudada, tendo em vista que os ocupantes dos cargos 

eletivos no país permanecem tendo a mesma linha de atuação, conduzindo as demandas sociais 

conforme seus interesses, afinidades e conveniências. Concordando com Chauí (1989), 

podemos dizer que o Estado brasileiro é fruto e resultado de uma elite oligárquica, paternalista 

e classista. 

E o que a Geografia tem a ver com isso? Pensar sobre os campos de disputa, perpetuado 

por lógicas de poder, das quais Raffestin (1993), Haesbaert (2004) e Souza (2003) discutem e 

demonstram que povos do campo que adquirem elementos sócio-territoriais fundamentados na 

alteridade, são tidos como ameaça ao projeto de nação que os inclui sob uma dimensão outsider.  

Tais reflexões estão sendo feitas por pesquisadores que colocam a temática etnicorracial 

sob a ótica geográfica promovendo uma ciência de denúncia mas, ao mesmo tempo, sinalizam 

para as de diferença entre os grupos estudados, por intermédio de suas práticas culturais 

(ALMEIDA, 2005) ou sinais diacríticos (BARTH, 1998) que demarcam a diferença e o sentido 

da terra como um “bem viver”. 

Sobre as produções de uma escala que se faz Glocal: diálogos com geógrafos do PPGG 

 Datam de 2009 a 2015 as produções que fazem referência à questão etnicorracial no 

PPGG. Com exceção da dissertação de mestrado de Monteiro (2013), orientada por Maria 

Franco Garcia, os outros pesquisadores desenvolveram seus trabalhos sob a orientação ou co-

orientação de Maria de Fátima Ferreira Rodrigues.  

As produções demarcam um espaço até então não investigado no âmbito do programa, 

ao tempo em que apresentam um alinhamento teórico que coloca como centralidade a categoria 

território e suas derivações. No decorrer das investigações de pesquisa, os autores evidenciam 

que o território é mediado por relações de poder que se manifestam por intermédio de embates 
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cotidianos, alinhados por uma condição de classe, mas também trazendo as evidências do 

diacrítico e da cultura como elementos que caracterizam grupos etnicamente diferenciados.  

 

GRÁFICO 1 - DISSERTAÇÕES SOBRE A QUESTÃO ETNICORRACIAL PPGG/UFPB (2003-2019). 

 
Fonte: http://www.ccen.ufpb.br/ppgg. (Adaptado) 

 

As primeiras produções sobre a temática etnicorracial no PPGG/UFPB foram 

publicadas em 2009, por Moreira (2009) e Marques (2009), as autoras dialogaram sobre as 

territorialidades étnicas da comunidade quilombola de Caiana dos Crioulos e do povo indígena 

Potiguara, respectivamente. 

Embora tenha sido o “Talhado”, situada no município de Santa Luzia, a primeira 

comunidade quilombola na Paraíba que teve expressão nacional, a qual foi tema de 

documentário nos anos de 1960, dirigido por Linduarte Noronha, e alvo de estudos produzidos 

nos anos de 1990, por Santos (1998), “Caiana dos Crioulos” foi a comunidade que apresentou 

maior número de estudos, notadamente pela expressão de suas lideranças em espaços públicos. 

A comunidade é reconhecida também pela arte, tendo sido produzido por Socorro Lira, 

em 2003, Cd com faixas exclusivas de cirandas e cocos de roda cantados na comunidade e que 

ganharam expressão nacional. 

Motivada pela iniciação científica e os resultados de sua monografia, que também 

versou sobre o tema, Moreira (2009) investiga a construção do território do remanescente de 
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quilombo de Caiana dos Crioulos, localizado no município de Alagoa Grande – PB. A 

resistência é apresentada pela dimensão da terra que se faz herança e pelos caminhos de uma 

topografia de difícil acesso e o sincretismo religioso como marca na comunidade. Os rezadores 

curam, mas também mantém as memórias do “reinado encantado”, escritura talhada em uma 

rocha, que para os moradores, significa lugar de segredo a partir de uma escrita que nunca 

poderá ser “desencantada” ou descoberta. 

O lugar ainda é pauta de reflexão de Moreira (2009) quando se utiliza das letras de uma 

ciranda para explicar as origens da Toponímia de Caiana. Para a autora, a ciranda “Lavadeira” 

simboliza o passado de escravidão, cujas forma de trabalho estiveram presentes pela 

monocultura canavieira:  

A Lavadeira (ciranda) 
A lavadeira que lavava minha roupa 
Tá quase louca de me procurar,  
Ela lavava na palha da cana, 
Da cana caiana do canaviá.  
(MOREIRA, 2009, p. 84). 
 

 Os dilemas entre o partir e o ficar também são evidenciados pela autora que, ao traçar 

as rotas de migração para o Rio de Janeiro, demonstra que os laços identitários permanecem 

por constatar a preferência dos casamentos entre famílias da própria comunidade. 

 Os casamentos são eventos planejados e de muita fartura, constroem latadas e espaços 

para o forró. A peregrinação até a igreja de Alagoa Grande também transforma-se em evento 

que une as famílias e dá sentido ao viver em comunidade. 

 Com sua pesquisa, Moreira (2009) cria um espaço de anunciação de um saber geográfico 

sobre as comunidades quilombolas na pós-graduação na Paraíba e, no mesmo período, Marques 

(2009) evidencia os grupos indígenas. 

 Naquele período, os estudos sobre a questão indígena eram realizados por outras 

ciências, notadamente antropólogos que realizaram trabalhos acadêmicos sobre os Potiguara, 

único grupo identificado na Paraíba até 2006. As produções eram centralizadas na figura de 

Moonen (1990), que tinha vasta experiência de trabalho iniciada no final dos anos de 1970. 

 A autora analisou o processo de construção do território e da territorialidade étnica dos 

índios Potiguara da Aldeia Três Rios, localizada no município de Marcação, Paraíba, 

enfatizando a luta pelo território tradicional da referida aldeia nas situações de conflito. Naquele 

período, o povo Potiguara passava por um processo emergente, o qual retomava espaços de uso 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

1725 
 

tradicional que haviam sido esbulhados pela Companhia de Tecidos Rio Tinto e as usinas de 

cana de açúcar.  

Para Marques (2009), a retomada dessa aldeia, realizada em 04 de agosto de 2003, 

configurou-se como um movimento de reafirmação da identidade e da memória coletiva desse 

grupo étnico. Destaca-se o diálogo entre os saberes que utilizamos, e as dinâmicas da(s) 

territorialidade(s) étnica(s) dos Potiguara, que transcenderam a fronteira étnica, ou seja, a 

fronteira das aldeias, que se estende em diferentes escalas. A luta pela conquista do território e 

as práticas de resistência dos indígenas de Três Rios configuraram traços relevantes da 

reafirmação da identidade étnica Potiguara, verdadeiros vetores para a conquista do território.  

Para a autora, duas dimensões das territorialidade(s) foram priorizadas: a interna e a 

externa à fronteira étnica e foi através delas que conseguimos compreender as dinâmicas do 

espaço-tempo Potiguara. Essas dinâmicas foram caracterizadas como territorialidade étnica, no 

singular, para quando referir-se aos processos internos do grupo, e territorialidades étnicas, no 

plural, para quando mencionam-se as dinâmicas que se processam além das fronteiras étnicas 

Potiguara.  

Internamente, as dinâmicas do uso e ocupação do território étnico se processam de forma 

individual e coletiva. A moradia, os quintais, terreiros e roçados são espaços familiares 

individuais. Já a oca, o campo de futebol, manguezal, as cabeceiras dos rios, matas, escola, 

posto de saúde, são de espaços coletivos de uso comum do grupo. Casa, rua, sítio, paul, oca, 

roçado são nomenclaturas que caracterizam a territorialidade de apropriação individual de 

dimensão familiar e a territorialidade de usufruto comum ou coletivo. Nesse panorama da 

aldeia, são construídas as estratégias de reprodução social do grupo étnico.  

No contexto das territorialidades étnicas da luta pela terra, os indígenas utilizaram 

espaços públicos para mobilizar, publicizar e reafirmar a identidade indígena. Nesses momentos 

de mobilização, os Potiguara contam com o apoio da rede de solidários e do conjunto das aldeias 

que compõe o território tradicional indígena. O toré se caracteriza, nesse contexto, como fator 

simbólico e político da luta pela terra, tornando-se uma dimensão da territorialidade étnica 

fundamental para a compreensão do grupo. 

Santana (2011) destaca a figura da mulher quilombola na construção da identidade 

étnica do grupo. Ao estabelecer um diálogo interdisciplinar, considera que a mulher 

desempenha diversos papéis dentro da comunidade, seja nos espaços domésticos, sociais e 
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religiosos, mas principalmente em transmitir alguns aspectos da memória que reafirmam a 

identidade do grupo, através das práticas culturais vivenciadas no cotidiano de seus membros. 

Destaca também os processos migrantes dos homens da comunidade para a cidade do 

Rio de Janeiro, o que acarreta na permanência das mulheres na comunidade e sua necessidade 

de ocupação de espaços domésticos e políticos. 

Monteiro (2013) estuda as mulheres quilombolas, estabelecendo o recorte espacial da 

Paraíba na produção do espaço agrário em dezessete comunidades, perfazendo uma abordagem 

qualitativa, através de trabalhos de campo. 

Para a autora, ao analisar o papel desempenhado pelas mulheres quilombolas no âmbito 

da divisão sexual do trabalho, são considerados trabalho as atividades que geram valor 

econômico, estando as mulheres situadas em uma condição desigual. Os homens, na maioria 

dos casos analisados, assumem a condição de chefes familiares ocupando o papel de 

mantenedor econômico. Outro elemento expresso pela autora diz respeito à migração como 

alternativa econômica de reprodução familiar realizada pelos homens, as mulheres nesse 

contexto, assumem o trabalho no roçado e de permanência na terra. Quando as mulheres 

ocupam espaço fora de suas comunidades, elas assumem a função de domésticas, o que reforça 

os papéis de gênero desempenhados por homens e mulheres no interior das comunidades e fora 

dela. 

Ao analisar o processo de construção do território e da identidade étnica da Comunidade 

quilombola “Grilo”, situada no município de Riachão do Bacamarte/PB, Maracajá (2013) 

discute o território materializado pelo poder, ao tempo em que demonstra que as 

territorialidades da comunidade originam-se de uma memória ancestral. Para a autora, pensar 

sobre os traços de formação da comunidade é importante para compreendermos a dimensão 

étnica, figurada nas relações de parentesco, identidade territorial e práticas culturais. Partindo 

dessa perspectiva, afirma que a ciranda, a relação com a terra e a religiosidade comportam 

elementos constituintes da memória quilombola, ao tempo em que se coloca como marcas de 

diferença da identidade étnica. 

Ao estudar os movimentos do século XIX, “Ronco da Abelha” e “Quebra Quilos”, a 

autora lança a hipótese de que, nos lugares em que houve a eclosão desses movimentos na 

Paraíba, ocorreu a reivindicação pela terra de grupos quilombolas. Nesse contexto, a 

comunidades quilombola do Grilo resulta desse processo de resistência. 
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Cavalcante (2013) coloca como centralidade a lei 10.639/2003 estabelecendo uma 

análise sobre o ensino de Geografia na Escola de Ensino Fundamental Professora Antônia do 

Socorro da Silva Machado, situada na comunidade quilombola de Paratibe, limite sul da cidade 

de João Pessoa. Os autores realizam um perfil dos discentes e docentes que frequentam a escola, 

indagando sobre questões relativas ao autorreconhecimento, preconceito racial e à importância 

do ensino de Geografia em conteúdos referentes à identidade territorial quilombola. Com base 

em descrições de eventos realizados na escola e reflexões sobre o cotidiano escolar, os autores 

afirmam que o ensino de Geografia ofertado tem possibilitado contribuições primorosas no trato 

da questão étnico-racial. 

Silvestre (2015) estuda a correlação de forças instauradas nos discursos parlamentares 

que fazem menção aos remanescentes de quilombos. Para o autor, esses discursos estão 

imbuídos de interesses relativos às tentativas de impugnação das políticas públicas destinadas 

para essas comunidades. Ao indagar se as políticas de regularização fundiária influenciam na 

permanência ou no êxodo dos moradores de Caiana dos Crioulos, o autor afirma que, embora 

o estado brasileiro tenha avançado no âmbito das políticas de inclusão social, a regularização 

territorial apresenta limitações e dinamizações nos territórios quilombolas, a exemplo dos 

processos migratórios constantes. 

TABELA 1 - DISSERTAÇÕES SOBRE A QUESTÃO ETNICORRACIAL PPGG/UFPB 

(2003-2019) 

Ano Autores 
(as) 

Títulos Orientador (a) Comunidades/loca
lização 

2009 Alecsandra 
Pereira da 
Costa 
Moreira 

A luta pela terra e a 
construção do 
território 
remanescente de 
quilombo de Caiana 
dos Crioulos, Alagoa 
Grande-PB. 

Maria de Fátima 
Ferreira 
Rodrigues. 

Comunidade 
Caiana dos 
Crioulos – Alagoa 
Grande - PB. 

2009 Amanda 
Christinne 
Nasciment
o Marques. 

 Território de 
Memória e 
Territorialidades da 
Vitória dos Potiguara 
da Aldeia Três Rios. 

Maria de Fátima 
Ferreira 
Rodrigues 

Aldeia Três Rios – 
Marcação – PB. 

2011 Jussara 
Manuela 
Santos de 
Santana 

Territorialidade 
Quilombola: um 
olhar sobre o papel 
feminino em Caiana 

Maria de Fátima 
Ferreira 
Rodrigues. 

Comunidade 
Caiana dos 
Crioulos – Alagoa 
Grande - PB. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

1728 
 

dos Crioulos, Alagoa 
Grande, PB 

2013 Karoline 
dos Santos 
Monteiro 

As mulheres 
quilombolas na 
Paraíba: terra, 
trabalho e território. 

Maria Franco 
García 

Comunidades 
Quilombolas do 
Estado da Paraíba. 

2013 Maria 
Salomé 
Lopes 
Maracajá 

Território e memória: 
a construção da 
territorialidade étnica 
da Comunidade 
quilombola Grilo, 
Paraíba.  

Maria de Fátima 
Ferreira 
Rodrigues e Josias 
Galvão 

Comunidade 
Quilombola Grilo – 
PB. 

2013 Ygor Yuri 
de Luna 
Cavalcante 

O ensino de 
Geografia na 
educação 
quilombola: 
experiências na 
escola municipal de 
ensino fundamental 
professora Antônia 
Socorro da Silva 
Machado - 
comunidade negra de 
Paratibe, PB 

Maria de Fátima 
Ferreira 
Rodrigues 

Comunidade Negra 
de Paratibe – PB. 

2015 Diego de 
Oliveira 
Silvestre 
 

O constitucional e o 
real da Política de 
Regularização 
Territorial 
Quilombola: Uma 
análise da 
Comunidade de 
Caiana dos Crioulos 
– Alagoa 
Grande/PB.” 

Josias de Castro 
Galvão e Maria de 
Fátima Ferreira 
Rodrigues 

Comunidade 
Caiana dos 
Crioulos – Alagoa 
Grande - PB. 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações do site http://www.ccen.ufpb.br/ppgg.  

Sobre as produções nos Direitos Humanos: diálogos com geógrafos do PPGDH 

As dissertações que fazem referência aos estudos etnicorraciais nos Direitos Humanos 

e que tem geógrafos como autores ou orientadores datam de 2014 a 2017. Todos os 

pesquisadores desenvolveram seus trabalhos sob a orientação de Maria de Fátima Ferreira 

Rodrigues.  
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As produções colocam como centralidade a questão quilombola, trabalhando a temática 

a partir de diferentes localidades do recorte paraibano, a saber: Catolé do Rocha, João Pessoa, 

Ingá, Areia, Conde e Manaíra.  

 

GRÁFICO 2 - DISSERTAÇÕES SOBRE A QUESTÃO ETNICORRACIAL NO PPGDH/UFPB (2003-2019). 

 
Fonte: https://repositorio.ufpb.br.  

 
 A primeira produção no âmbito dos Direitos Humanos foi publicada em 2014 por 

Oliveira Junior (2014). O autor estuda a perspectiva do território e da identidade étnica dos 

quilombolas situados no município de Ingá. São 160 famílias que apresentam um traço 

genealógico comum, cuja descendência é do ancestral Manoel Paulo Grande. Descreve que os 

moradores apresentam relações de parentesco com outras comunidades quilombolas do 

entorno, sendo elas Grilo, Matão e Matias. Apresenta ainda o histórico de formação de Pedra 

D´agua tomando como aporte teórico metodológico a memória social dos moradores, ao tempo 

em que reconstrói em seu texto o fazer cotidiano dos núcleos familiares. 

Almeida (2015) faz uma discussão sobre a fronteira étnica presente no espaço de uso 

tradicional no litoral sul paraibano, realiza reflexão inicial demonstrando dados nacionais 

referentes aos processos de identificação das terras quilombolas, afirmando que das 5.000 

comunidades territorializadas no país, 2.600 receberam certificação de Fundação Cultural 

Palmares e apenas 200 tiveram seus processos de titulação concluídos. O que demonstra um 
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descaso patente no trato da questão das terras de povos tradicionais. Casos que se assemelham 

a situação fundiária da comunidade do Ipiranga (caso em estudo) que conta com 122 famílias 

autodeclaradas e remontam seu histórico de ocupação territorial desde o período sesmarial. As 

autoras se debruçam sobre documentação do registro de terras realizados no século XIX, a 

memória dos mais velhos e assinalam que em virtude do histórico de conflito e morte no 

processo de luta pela terra no litoral sul, os moradores da comunidade do Ipiranga têm receio 

de apontar os verdadeiros limites do território tradicional da comunidade. 

Negócio (2016) estuda duas comunidades quilombolas situadas no Estado da paraíba. 

Fonseca, em Manaíra e Bonfim, em Areia. A autora analisa as políticas públicas destinadas a 

esse público, assim como descreve e reflete sobre as etapas de execução do processo de 

demarcação territorial dessas comunidades. Chama atenção para a organização das 

comunidades quilombolas na Paraíba, apresentando a importância do Ministério Público, a 

Associação de Apoio aos Assentamentos e as Comunidades Afro-descendentes – AACADE e 

a Universidade Federal da Paraíba como articuladores que buscam a garantias de direitos desses 

grupos vulneráveis. 

Costa (2016) ao estudar a comunidade quilombola de Paratibe, situada na zona sul da 

cidade de João Pessoa, aborda a contribuição dos dispositivos legais e do papel dos Direitos 

Humanos na garantia dos direitos dos quilombolas. Toma como objeto de reflexão o processo 

de expansão imobiliária na porção sul da cidade de João Pessoa como elemento de 

descaracterização e negação da identidade de 200 famílias que se identificam como quilombolas 

em Paratibe. Enfatiza-se os caminhos do auto reconhecimento, relações familiares e as situações 

históricas da comunidade como elementos de distinção e da condição emergente desse grupo. 

Tomando como base a oralidade e os referenciais consultados, a autora destaca que a 

emergência étnica de Paratibe foi necessária para que a comunidade pudesse ser incluída na 

agenda social de políticas públicas no país. 

 Souza (2017) adentra o espaço dos quilombos no sertão e faz uma reflexão sobre o 

protagonismo das mulheres quilombolas situadas na cidade Catolé do Rocha. Para a autora, as 

mulheres quilombolas assumem o papel de lideranças comunitárias e ativam o processo de luta 

pela terra e contra a exploração do trabalho. Embora vivenciando um cotidiano de racismo, 

machismo e misoginia, elas acumulam jornadas diárias intensas e transformam esses espaços 

de subalternidade em alternativa para resistir. Exemplo dessas estratégias elencadas é expressa 
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no texto por meio das vivencias em campo com Maria Francisca da Silva (Bidia) e Luciana 

França, ambas da comunidade de Lagoa Rasa. Essas mulheres se colocam no cenário político 

de afirmação das diferenças. Bidia busca romper com o patriarcado e oligarquia local se 

candidatando e expressando uma alternativa de mudança no cenário político de Catolé do 

Rocha. E Luciana França busca na universidade e no Movimento Negro reivindicar espaços de 

igualdade e garantia de direitos. 

 

TABELA 2 - DISSERTAÇÕES SOBRE A QUESTÃO ETNICORRACIAL PPDHG/UFPB 

(2014-2018) 

 Em  Dissertações defendidas sobre a questão étnico-racial no Programa de Pós 
Graduação em Direitos Humanos (2014 até 2018) 

Autores 
(as) 

Títulos Ano 
Orientador 

(a) 
Comunidade/localidade 

Viviane 
de Souza 

Quilombos do Sertão: uma 
análise sobre as lutas por 
território das comunidades 
negras de Catolé do Rocha – 
PB 

20
17

 Maria de 
Fátima 
Ferreira 
Rodrigues  

Catolé do Rocha – PB 

Iany 
Elizabeth 
da Costa 

A Ressignificação da 
Identidade Quilombola na 
Comunidade de Paratibe, 
João Pessoa – PB: Uma 
Análise a Partir dos 
Processos de Resistência. 

20
16

 Maria de 
Fátima 
Ferreira 

Rodrigues 

Comunidade Quilombola 
Paratibe – PB 

Carla 
Daniela 

Leite 
Negócio 

A razão Metonímia, e o 
multiculturalismo e as 
políticas públicas – O 
exercício dos Direitos 
Fundamentais pelas 
minorias étnicas e culturais: 
a experiência dos 
remanescentes de quilombos 
no Estado da Paraíba. 

20
16

 Maria de 
Fátima 
Ferreira 

Rodrigues 

Paraíba – PB 

Mayra 
Porto de 
Almeida 

“Olha os pirangueiros!”: 
territorialidade étnica e 
direitos humanos no 
município do Conde/PB 

20
15

 Maria de 
Fátima 
Ferreira 

Rodrigues 

Conde - PB 
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Manoel 
Félix 

Oliveira 
Júnior 

O território e a identidade 
étnica de Pedra D’água, Ingá 
- PB: história de resistência e 
memória camponesa. 
Dissertação de mestrado em 
Direitos Humanos. João 
Pessoa: Universidade 
Federal da Paraíba, 2014. 

20
14

 Maria de 
Fátima 
Ferreira 

Rodrigues 

Ingá - PB 

 

Considerações finais 

Destacamos que o direito à diferença passa a ser garantido pelo Brasil, pois houve uma 

preocupação não só do Estado brasileiro, mas também da comunidade internacional, em discutir 

os problemas enfrentados pelas populações tradicionais, principalmente depois de 1988.  

Essa necessidade de discussão vem se dando também por meio de legislação que garante 

o direito coletivo desses grupos. Entretanto, a concretização dessas leis ainda é um obstáculo. 

Como foi discutido, as dificuldades de interpretação das leis ou a inexistência delas, o 

despreparo das instituições e a burocratização dos processos demarcatórios que tramitam no 

Brasil têm acarretado muitas vezes na sensação de omissão do Estado e no aumento dos 

conflitos territoriais. 

Existe uma morosidade da justiça na resolução dos casos de violência, usurpação de terras 

e privilégio dos interesses econômicos e políticos pautados na lógica de expansão capitalista. 

Os órgãos responsáveis pela tutela e desapropriação desses territórios tardam em realizar os 

estudos preliminares, percorrendo assim, os trâmites demarcatórios normatizados. 

Considerando as produções sobre a questão étnicorracial na Geografia e nos Direitos 

Humanos durante o período de 2003 a 2019, destacamos que a temática é objeto de reflexão 

dos geógrafos entre os anos de 2009 a 2017. No caso da Geografia, o não reaparecimento de 

pesquisas na área pode ser atrelada a falta de linhas temáticas que abarquem a discussão no 

âmbito do programa. Já o aparecimento da discussão étnica, com enfoques territoriais nos 

Direitos Humanos, resultam de inclusão de linha temática “território e etnicidade” que deu 

possibilidade de ingresso de pesquisadores que buscam dialogar sobre o tema. 

Outro indicador relevante, diz respeito a saída da pesquisadora que desenvolvia 

pesquisas no programa de Geografia, o que pode ter desmotivado a inserção de novas pesquisas 

sobre o tema.  
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No programa de Geografia, destaca-se que das 7 dissertações defendidas, 4 delas 

resultaram de pesquisas desenvolvidas no âmbito da iniciação cientifica e de trabalhos 

monográficos, o que demonstra que o interesse pelo tema é resultante de trabalhos anteriores e 

que os pesquisadores buscam na pós graduação o aprofundamento da temática em questão. Com 

exceção de um autor, o restante é integrante do grupo de pesquisa Gestar: território, trabalho e 

cidadania, cadastrado no CNPq e que vem discutindo a temática étnicorracial no âmbito da 

ciência geográfica. 

No programa de pós graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas, 

destaca-se que das 5 dissertações defendidas, todas foram orientadas por Maria de Fátima 

Ferreira Rodrigues, egressa do PPGG. 

Durante a análise das produções, identificamos discussões relacionadas a questão de 

gênero, especificamente a participação das mulheres na luta pela terra; a diversidade das formas 

ocupação do território e as estratégias de resistência estabelecidas por meio da organização do 

movimento negro; o processo de identidade quilombola; o acesso às políticas públicas e às 

legislações.  

As produções apresentam um alinhamento teórico que colocam como centralidade a 

categoria território e suas derivações. No decorrer das investigações de pesquisa, os autores 

evidenciam que o território é mediado por relações de poder, que se manifestam por intermédio 

de embates cotidianos, alinhados por uma condição de classe, mas também trazendo as 

evidências do diacrítico e da cultura como elementos que caracterizam grupos etnicamente 

diferenciados. Os textos analisados denunciam o descaso para com esses grupos étnicos, ao 

tempo em que sinalizam que cabe ao Estado brasileiro garantir os direitos assegurados pela 

Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT e a Constituição Brasileira de 

1988 que ratificam a importância da memória social como demarcador de diferença desses 

grupos. Significa compreender o território sob o prisma simbólico, cuja dimensão é condição 

si ne qua non para sua existência. 
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A FRONTEIRA AGRÍCOLA E OS CONFLITOS TERRITORIAIS NO NORTE DO 

TOCANTINS 

 
Thayssllorranny Batista Reinaldo1 

Alexandra Maria de Oliveira2 
RESUMO 
 
Esta pesquisa concentra suas discussões em torno da categoria fronteira, sobretudo no que se refere a Fronteira 
Agrícola, tendo como referência sua expansão no Norte do Tocantins e a luta e resistência das comunidades locais 
(principalmente dos camponeses, focando na comunidade do Acampamento Gabriel Filho em Palmeirante-TO).  
Em relação a metodologia foi utilizada fontes primarias e secundárias, embasamento teórico (Martins, 2009; 
Furtado, 2009; Machado, 1992; Lopes, 2018 e outros), visita a campo, entrevistas semiestruturadas e registros 
fotográficos. Os estudos fronteiriços têm ocupado debates importantes não somente na ciência geográfica, 
recebendo ao longo do tempo e do espaço diferentes definições deixando de ser vista apenas como delimitação de 
um mapa, e passando a ser compreendida também enquanto um processo complexo e contraditório. Martins (2009) 
afirma que o mais caracteriza um espaço fronteiriço, é o conflito que nele ocorre. E em relação ao conflito, o Norte 
do Estado do Tocantins na Amazônia Legal, tem vivenciado situações conflituosas no campo entre camponeses e 
os donos dos modos de produção, causando um ambiente de medo, intimação, perseguição e morte.  
 
Palavras-Chave: Fronteira Agrícola, Norte do Tocantins, Conflito, sujeitos. 

 

SUMMARY 
 
This research focuses its discussions around the border category, especially regarding the Agricultural Frontier, 
having as reference its expansion in the North of Tocantins and the struggle and resistance of the local communities 
(mainly of the peasants, focusing on the community of Camp Gabriel Filho in Palm-TO). Regarding the 
methodology were used primary and secondary sources, theoretical background (Martins, 2009; Furtado, 2009; 
Machado, 1992; Lopes, 2018 and others), field visit, semi-structured interviews and photographic records. Border 
studies have occupied important debates not only in geographical science, receiving over time and space different 
definitions, no longer seen only as a delimitation of a map, but also understood as a complex and contradictory 
process. Martins (2009) states that the most characteristic of a border space is the conflict that occurs in it. And in 
relation to the conflict, the northern state of Tocantins in the Legal Amazon has been experiencing conflicting 
situations in the countryside between peasants and the owners of modes of production, causing an environment of 
fear, intimation, persecution and death. 
 
Keywords: Agricultural Border, Northern Tocantins, Conflict, subjects. 

 

INTRODUÇÃO 

  
De acordo com Prado Júnior (2004), os interesses políticos e econômicos sobre a região 

amazônica ocorrem ainda no primeiro período da história brasileira e perduram ao longo do 
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tempo e do espaço. Trata-se de uma região que teve seu território reorganizado para atender as 

demandas do capital, não levando em consideração a população local, o que contribuiu 

diretamente para a intensificação e aumento dos conflitos no campo (Martins, 2009).  

A região amazônica, é a última grande fronteira da América Latina (Martins, 2009), 

uma área estrategicamente arquitetada para atender, sobretudo, aos interesses do capital.  A 

segunda metade do século XX, vai ser marcada pela intensificação e criação de políticas e 

programas de ocupação na Amazônia Legal, que vão colaborar diretamente com a expansão da 

Fronteira Agrícola e modernização do campo, dentre tais programas podemos citar o Programa 

de Integração Nacional (PIN), o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados 

(POLOCENTRO), o Programa de Redistribuição de Terras e Estímulos e Agroindústria do 

Norte e Nordeste (PROTERRA) e o Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro de 

Desenvolvimento dos Cerrados (PROTERRA).  

O estado do Tocantins faz parte da Amazônia Legal, e em sua porção Norte a expansão 

da Fronteira Agrícola tem ocorrido de maneira intensa, causando dentre outras coisas, o conflito 

na luta pela terra, entre camponeses e latifundiários. Entender esses espaços fronteiriços 

conflituosos, que tem gerado um ambiente de intolerância, medo e morte no campo é também 

um dos objetivos desta pesquisa. Trata-se de uma análise inicial que terá continuidade, pois é 

muito difícil dar conta de toda a totalidade desse espaço neste artigo.  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que usou como recursos metodológicos, pesquisa 

bibliográfica em teses, dissertações, artigos científicos e livros; pesquisa documental em sites 

da Comissão da Pastoral da Terra (CPT) e do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE). 

Realizou-se ainda visita a campo, na comunidade do Acampamento Gabriel Filho em 

Palmeirante-TO, sendo possível ouvir até mesmo relato de crianças, que por meio de um 

desenho representaram o que sentiam naquele lugar. Realizou-se também, entrevista com essa 

comunidade (serão identificadas por números 01, 02 …). Além disso foram utilizados um mapa 

de localização da região norte do Tocantins, tabela, gráfico e registros fotográficos.  

É um trabalho que está estruturado em dois momentos de discussão. O primeiro 

denominado “Fronteira, conceitos e políticas de ocupação na Amazônia Legal”, discute o 

surgimento do conceito Fronteira e sua modificação ao longo do tempo e do espaço, bem como 

trata das suas implicações e sua relação com as políticas e programas de ocupação da Amazônia 

Legal.  
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O segundo momento denominado “a Fronteira Agrícola no Norte do Tocantins e o 

conflito”, concentra suas discussões em torno do entendimento da Fronteira Agrícola e da 

modernização do campo no Norte do Tocantins. E mostra ainda a desigualdade na área de 

estudo, enquanto um espaço desigual e contraditório, tendo de um lado camponeses que usam 

a terra para sobrevivência e do outro latifundiários e empresários brasileiros e estrangeiros que 

usam a terra como reserva de valor e para garantir a reprodução ampliada do capital. É um 

tópico que vai falar também da realidade da comunidade do Acampamento Gabriel Filho, em 

Palmeirante-TO, que vivem no dia a dia o medo, a opressão e a perseguição. 

 
FRONTEIRA, CONCEITOS E POLÍTICAS DE OCUPAÇÃO NA AMAZÔNIA 
LEGAL 

 
 Dentre os diversos objetos de estudo da ciência geográfica, temos a Fronteira, uma 

categoria recente que pode receber diferentes definições, dependendo do ponto de vista e do 

objetivo do pesquisador. O conceito de fronteira modificou-se ao longo do tempo e do espaço, 

à medida em que a sociedade também sofreu alterações tecnológicas, políticas, econômicas, 

sociais, capitalistas, etc.  

 Os primeiros registros que se tem da utilização do termo fronteira, foi no século XIV na 

França, originada inicialmente como adjetivo feminino do substantivo “front”, “fronteire”. 

Albuquerque (2010) e Ferrari (2014) explicam, que a origem desse termo está relacionada ao 

universo militar, front, conquista militar e estabelecimento de limites. Nesse caso os militares 

iam até o front defender seus territórios de possíveis ataques de invasores.  

 Ao longo do tempo, uma das figuras que ganhou uma certa representatividade dentro do 

debate fronteiriço, foi o historiador Frederick Jackson Turner (F. J. Tuner/1861-1932), que 

discutiu em sua tese, a expansão do Oeste Americano. Ele passa a compreender a fronteira 

como oportunidade de expansão das civilizações em movimento. Ferrari (2014) explica que na 

visão desse historiador, a fronteira seria o lugar onde nasce o território e a identidade, não seria 

algo fixo (como a delimitação de um mapa), mas uma frente pioneira em expansão (uma 

fronteira em movimento). 

 Machado (1992) explica que os estudos de F. J. Tuner, influenciou outros estudiosos 

por todo o continente, inclusive no Brasil, aonde sua tese sobre os “espaços vazios”, foi usada 

para justificar a ocupação da região amazônica.  O principal objetivo dessa teoria era contribuir 
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no processo migratório de diversos pontos do Brasil para a Amazônia Legal3, criada em 1953 

pela Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA).  

 Ainda sobre a tese dos espaços vazios, Machado (1992) salienta que não levaram em 

consideração as populações que já residiam na região amazônica, como ribeirinhos, indígenas, 

quilombolas, camponeses, etc., sujeitos que tiveram seus modos de vida transformados pela 

expansão da Fronteira Agrícola, sobre seus territórios. Todo o processo de ocupação da 

Amazônia Legal se deu alicerçada pelo Estado, por meio de políticas e programas de ocupação, 

que forneceu inclusive incentivos fiscais para que empresas nacionais e multinacionais se 

instalassem na região, reorganizando o território.  

Dentre as políticas de ocupação da Amazônia Legal, Machado (1992) cita o Programa 

de Integração Nacional4 (PIN), que tinha dentre seus objetivos, fomentar o desenvolvimento de 

um programa de colonização dirigida rumo a região amazônica,  e incorporar as regiões 

consideradas economicamente atrasadas do Brasil (Norte/Nordeste), à modernidade já 

encontrada em outras regiões brasileiras (Centro Oeste/Sul). Para intensificar a migração o 

governo forneceu incentivo e condições para que muitas pessoas migrassem. E além disso, criou 

condições para que muitas empresas nacionais e estrangeiras investissem na região.   

Dentre as condições que o Estado forneceu para as empresas que decidissem investir na 

região amazônica, Machado (1992) destaca, os incentivos fiscais, a construção e pavimentação 

de rodovias, a criação de rede de telecomunicações e distribuição de redes de energia elétrica. 

E além disso o Governo Federal facilitou a obtenção de crédito agrícola através de bancos 

oficiais (programa PROTERRA). Dentre as rodovias que o PIN tinha como meta criar, Furtado 

(2014) cita a Rodovia Transamazônica (BR-230), e em suas margens, possibilitava-se a 

implantação de projetos de colonização oficiais e particulares.  

A construção de rodovias que interligasse todo o Brasil, foi um dos elementos chave 

nessa política de ocupação da Amazônia Legal, segundo Costa (1988). Pois, a abertura das 

rodovias Transamazônica – BR/230 (migração de leste para oeste) e a Cuiabá-Santarém – 

BR/163 (migração do Sul para o Norte), possibilitou uma integração nacional por vias terrestres 

 
3 A Amazônia Legal, de acordo com Becker (2007), abrange uma área de aproximadamente 5.217.423 Km², 
compostos pelos Estados: Acre, Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima e parte dos estados do Mato Grosso, 
Tocantins e Maranhão. 
4 Instituído em 1970 e implantado a partir do 1971, no Governo do General Emilio Garrastazu Médici, pelo 
Decreto lei nº. 1.106. 
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dessa região com o restante do país. O que facilitou também a sua exploração e o escoamento 

da produção.  

Em relação ao apoio financeiro dado as empresas que optassem em investir na 

Amazônia Legal, o órgão responsável por direcionar a ação era a Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAN), com apoio do Banco da Amazônia S.A, BASA, 

segundo Becker (1982). Além do apoio da SUDAN, haviam outros tipos de incentivos públicos, 

privados e tecnológicos.  

Após o Golpe Militar de 1964, houveram muitas políticas voltadas a ocupação da região 

Amazônica, teve inclusive a criação do I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND – 

1972/1974), e o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND 1975/1976), ambos continham 

ações voltadas a modernização agrícola e fomento ao crescimento econômico brasileiro. 

Gonçalves Neto (1997) explica que o I PND, divulgado no governo no General Médici, tinha 

como principal objetivo colocar o Brasil na categoria dos países desenvolvidos e expandir a 

economia nacional, além de propor e planejar políticas de integração nacional na região 

amazônica.  

Gonçalves Neto (1997) ressalta ainda, que um dos principais pontos de debate do I PND, 

era a modernização do setor agrícola e empresarial, principalmente no Centro-Sul, e de tornar 

viável a agricultura nordestina, a partir da introdução de novas tecnologias no campo. Essas 

ações seriam pautadas pelo Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo à Agroindústria 

do Norte e Nordeste (PROTERRA) –  Programa instituído pelo Decreto-lei nº 1.179, no dia 06 

de julho de 1971 – e na modernização e distribuição de produtos agrícolas. O que contribuiu 

para a expansão da fronteira agrícola rumo a região amazônica. Essa política agrícola estava 

assentada em três pontos fundamentais,  

 
1) No sistema, já montado, de incentivos fiscais e financeiros ao aumento da 

produção, ao investimento, à transformação tecnológica no setor agrícola. 
2) Na disseminação do uso de insumos modernos de forma diversificada para o 

Centro-Sul e Nordeste, atentos aos efeitos sobre a absorção da mão-de-obra. 
3) No programa, já em curso de pesquisa agrícola em grande dimensão a fim de 

obter, para os produtos básicos do Centro-Sul e do Nordeste, os resultados 
alcançados, por exemplo, no caso o trigo. (GONÇALVES NETO, 1997, p. 133) 

 
Em relação ao PROTERRA, Oliveira (2007) esclarece que um dos seus objetivos e 

estratégia era promover o mais fácil aceso do homem à terra, criar melhores condições de 

emprego de mão de obra, fomentar a agroindústria nas áreas de atuação da Superintendência de 
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Desenvolvimento da Amazônia (SUDAN) e da Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE). Conforme o autor, o proprietário que não aderisse ao PROTERRA 

espontaneamente, era ameaçado de desapropriação e o pagamento poderia ser efetuado em 

títulos de dívidas públicas (resgatáveis num prazo de 5 a 20 anos).  

Oliveira (1991), é pontual ao afirmar que o PIN, o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) e o PROTERRA, formavam um projeto articulado nos bastidores 

do Governo Militar. E assim,  

 
“[...] criava o governo do General Médici um programa que simplesmente contrariava 
o Estatuto da Terra, que previa a desapropriação através de pagamento com ‘Títulos 
da Dívida Agrária’. Entretanto, agora através do PROTERRA, passava esta 
desapropriação a ser feita ‘mediante previa e justa indenização em dinheiro’ (alínea 
“a” do artigo 3). Estava estabelecido mais um elo da “contrarreforma agrária”, ou seja, 
uma reforma a favor dos latifundiários. (OLIVEIRA, 1991, p. 82) 
 

Prieto, (2017, p. 11) afirma que “[...] Buscava-se a incorporação da Amazônia Legal ao 

processo de produção do capital em escala nacional e internacional, incorporando 

economicamente a região a partir do desenvolvimento da agricultura capitalista empresarial”. 

Tratava-se de uma estratégia geopolítica de ocupação e exploração da Amazônia, que tinha 

como plano de fundo um discurso ideológico, pautado na ocupação dos vazios demográficos 

dessa região, com os excedentes populacionais nordestinos com objetivo de “integrar”, a região 

Norte ao restante do país. O autor ressalta que essa ideia era materializada no slogan, “terra sem 

homens na Amazônia, para homens sem terra do Nordeste” do governo Médici.  

E no II PND (lançado no Governo do General Ernesto Geisel), aprofunda-se cada vez 

mais o processo de internacionalização da economia brasileira. Gonçalves Neto (1997), observa 

que o governo além de fomentar o processo industrial nos setores empresarial e agropecuário, 

incentivava a ocupação das terras nas regiões fronteiriças (principalmente na Amazônia Legal), 

fornecia estímulos à agroindústria, promovia programas de redistribuição de terras, e estratégias 

de ocupação de novas áreas (Centro-Oeste, Amazônia, vales úmidos do Nordeste) e, 

principalmente, investia na modernização do setor rural (Reinaldo, 2016). 

  Segundo Oliveira (1991) dentre as políticas implementadas pelo Estado no II PND, 

destacaram-se o Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia 

(POLOMAZONIA - Decreto n°. 74.607 de 25/09/1974); o Programa de Desenvolvimento dos 

Cerrados (POLOCENTRO - Decreto n° 75.320 – 29/01/1975); e o Programa Nipo-Brasileiro 

de Cooperação para o Desenvolvimento Agrícola da Região do Cerrado (PRODECER).  
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 O POLOMAZÔNA, objetivava “[...] desenvolver regiões da Amazônia com base em 

suas potencialidades minerais e agropecuárias, ocupando espaços vazios e investindo em 

projetos de infraestrutura” (FURTADO, 2014, p. 85). E propunha dezesseis polos de 

desenvolvimento para a Amazônia, alguns deles voltados para associação entre produção de 

energia, indústria e extração mineral.  O POLOCENTRO, tinha por finalidade promover o 

desenvolvimento e a modernização de atividades agropecuárias no Centro-Oeste e no Oeste de 

Minas Gerais, mediante a ocupação racional de áreas selecionadas, com características de 

cerrado (Art. 1, Decreto nº 75320 de 29/01/1975). E o PRODECER, buscava tornar as áreas de 

cerrado mais produtivas e “desenvolvidas”.  

 De acordo com Inocêncio e Calaça (2009) o PRODECER ocorreu em três etapas, a 

primeira (PRODECER I), iniciou em 1980 no Oeste de Minas Gerais; a segunda (PRODECER 

II), foi implantada em 1987 em Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Bahia); e o terceiro 

(PRODECER III), ocorreu a partir de 1995, nos estados do Maranhão e Tocantins. O 

PRODECER teve como meta, a criação de polos de desenvolvimento agrícola nas novas 

fronteiras agrícolas na Região dos Cerrados, investindo dentre outras coisas, na produção de 

soja nessas áreas. Para Pessoa e Inocêncio (2014, p. 17),  

 
A participação japonesa no PRODECER e nos demais programas com financiamentos 
do Japão representa os interesses internacionais no Cerrado como área estratégica de 
suprimentos agrícolas na divisão internacional do trabalho, o que acabou se 
concretizando com a cultura da soja. Esta ação direta do governo ao assinar o acordo 
com os japoneses para a produção de grãos exportáveis no Cerrado caracteriza a 
dimensão do poder do Estado na ocupação, ordenação e reordenação do território, no 
caso exposto através da agricultura. 

 
 Pessôa e Inocêncio (2014, p. 14) afirmam que o PRODECER, cumpriu seu principal 

papel, “[...] o de articular o capital público ao privado de modo a estabelecer, em definitivo, 

todas as condições para a territorialização do capital no Cerrado [...]”. O que contribuiu 

diretamente para a expansão da fronteira agrícola na região Norte, com a introdução de 

sofisticadas técnicas de produção e a reprodução ampliada do capital no campo. Todavia, se 

por um lado essa modernização agrícola gerou a concentração de capital para uns, para outros 

trouxe medo, opressão, morte, perseguição, percas de modos de vida e expulsão do campo.  

 O que vai de encontro com a concepção de Martins (2009) sobre a fronteira, ao afirmar 

que sua organização se dá por meio da Frente Pioneira e da Frente de expansão, que são na 

verdade modos de ver e compreender os espaços fronteiriços. A Frente Pioneira, refere-se a 
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dimensão ampliada de reprodução do capital e da conversão da terra em mercadoria. E é 

observada a partir da ótica do pioneiro empreendedor, tendo como referência o empresário, o 

fazendeiro, o comerciante, o pequeno agricultor moderno e a implantação de instituições 

políticas e jurídicas. 

 Já a Frente de expansão direciona-se a população que vivem à margem do sistema 

capitalista, que tem a terra como meio de sobrevivência e do sustento da família. Neste caso 

insere-se as comunidades indígenas, castanheiros, pequenos agricultores que praticam uma 

agricultura de roça e no limite do mercado (Martins, 2009). A modernização agrícola, 

representada pela frente pioneira, preocupada com a reprodução ampliada do capital, se por um 

lado trás o crescimento econômico para um grupo pequeno (latifundiários, empresários, 

Estado), por outro, causa desigualdade social e intensifica o conflito nos espaços fronteiriços 

da/na Amazônia Legal. 

E como bem nos retrata Martins (2009) a fronteira é um local onde tudo acontece 

(sonhos, tramas, violência, morte, interesses políticos e econômicos), aonde os sonhos de quem 

chega podem se realizar ou não. Um lugar de encontro e desencontro (modos de vida e 

temporalidades históricas), que tem como principal característica o conflito, seja ele armado ou 

não. E “[...] o que há de sociologicamente mais relevante para caracterizar e definir a fronteira 

no Brasil é, justamente, a situação de conflito social [...] a fronteira é essencialmente o lugar da 

alteridade. É isso que faz dela uma realidade singular (MARTINS, 2009, p. 150). 

No entendimento de Martins (2009) a fronteira é criada pela expansão territorial do 

grande capital e da sociedade civilizada que reorganiza o território a sua maneira, ou seja, de 

acordo com seus objetivos capitalistas, e geralmente não leva em consideração a população 

local, intensificando conflitos, e por vezes resultando em mortes no campo. Nesse caso, o 

conflito faz com que a fronteira seja essencialmente um lugar de descoberta do outro e de 

desencontro.  

Silva (2007, p. 285) afirma que a fronteira é resultado das contradições socioespaciais 

de reprodução da sociedade capitalista e “[...] a busca de novas áreas por produtores e empresas 

no interior do país reflete processos de excluso social, reprodução ampliada do capital, inserção 

precária de grupos sociais e difuso de valores culturais e ideológicos”. E para Becker (1990) a 

fronteira sendo compreendida numa perspectiva espaço-temporal, pode ser definida como um 

espaço não totalmente estruturado capas de gerar novas realidades.  
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É na fronteira que os diferentes sujeitos se encontram e que o homem também busca 

criar e fortalecer sua identidade com o lugar. A fronteira, também pode ser à borda de processos 

singulares de integração e conflito, assim como pode ser área de contato social, cultural, de 

etnias, econômica, etc., numa sociedade extremamente capitalista, que chega “impondo” seus 

modos de produção à população local (Silva, 2007).  

 
A FRONTEIRA AGRÍCOLA NO NORTE DO TOCANTINS E O CONFLITO 

 
Em tempos de globalização, o campo vem se tornando cada vez mais mecanizado, com 

a introdução de modernas tecnologias, o que vai fazer da fronteira um local ainda mais 

composto de alteridade.  A segunda metade do século XX foi marcada por fortes investimentos 

no Cerrado, por parte do Estado e do setor privado, o PRODECER foi um exemplo disso. E as 

terras desse bioma que eram tidas como improdutivas, passam a ser vista como uma 

possibilidade viável para a reprodução ampliada do capital, causando um impacto não somente 

no meio ambiente, mais também na vida da população local, que tiveram seus modos de vida 

transformados em prol do chamado “desenvolvimento”, que exclui uns e beneficia outros.  

Pessôa e Matos (2005, p. 11861) destacam que: 

 
O cerrado brasileiro apresentava pouca importância no cenário econômico nacional, 
suas terras eram de pouca potencialidade para exercer a atividade agrícola intensiva, 
por ser considerado áreas de vegetação pobre e solos de baixa fertilidade. Com a 
participação do Estado na implementação de políticas públicas, criação de programas, 
incentivos fiscais e adoção do pacote tecnológico que estava em vigor em outras 
regiões, essa região passa a ser uma das maiores produtoras de grãos do país.  

 
Observa-se que a consolidação de atividades agropecuárias e agrícolas modernas nas 

áreas do Cerrado, se por um lado aumentou a produtividade, por outro intensificou os problemas 

sociais e ambientais. Toda essa modernização agrícola no campo, representa a principal 

característica da Fronteira Agrícola, que é justamente a industrialização e tecnificação do/no 

campo (Huertas, 2009). E no caso do Estado do Tocantins, o que vem se destacando é a 

produção de soja, a produção de eucalipto e a criação de gado.  

Explicando um pouco mais sobre a Fronteira Agrícola, Silva (2006, p. 2) afirma que:  

 
A fronteira Agrícola capitalista brasileira é um processo social que reflete e 
condiciona a (re)produção de um espaço geográfico através da incorporação de terras 
e mão-de-obra em áreas selecionadas pelas forças sociais representantes do processo 
de reprodução do capital em direção a espaços até então periféricos e marginalizados.  
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De acordo com Silva (2006) a expansão da Fronteira Agrícola causou a 

desterritorialização de grupos sociais, como indígenas, camponeses, comunidades quilombolas, 

ribeirinhos, etc., que usavam a terra como meio de sobrevivência e para o sustento familiar. 

Com o avanço do agronegócio sobre seus territórios, muitos desses grupos sociais acabaram 

tendo que migrar para a cidade, vivendo em situações de vulnerabilidade social, ou ocupando 

áreas periféricas da mesma (Becker, 1994).  

Parafraseando com Porto-Gonçalves (2018), podemos dizer que a produção mecanizada 

em áreas de Fronteira Agrícola, seja nos biomas Cerrado é/ou Amazônia, insere no campo novas 

formas e relações de trabalho e produz uma relação local-global, seja por meio da 

comercialização e exportação de mercadorias e da produção, ou ainda na aquisição de insumos, 

agrotóxicos, fertilizantes etc., é/ou ainda por meio de mão-de-obra qualificada. O autor é 

pontual ao afirmar que,  
 

Os camponeses dos cerrados se veem, hoje, desapropriados por um modelo que, por 
sua própria lógica, não democratiza seus benefícios, seja pela elevada magnitude de 
capital que exige para aceder a todo o pacote tecnológico, seja pelas enormes 
extensões de terras, seja ainda pela diminuição de preços agrícolas que impede que 
cheguem ao mercado aqueles que estão abaixo do nível de produtividade médio, 
sempre rebaixado pelas grandes empresas do agronegócio. Por sua vez esse modelo 
transfere para a sociedade como um todo, e até mesmo para as gerações futuras, sua 
enorme ineficiência energética global e seus danos ambientais [...]. (PORTO-
GONÇALVES, 2018, p. 261) 

 
Diante de todo as ações de reordenamento territorial nos espaços de expansão da 

Fronteira Agrícola, o estado do Tocantins não ficou alheio a essa mudança. No caso especifico 

deste trabalho, centraremos as discussões em torno da região norte deste estado. Um espaço 

permeado de conflitos (ideológicos, intimidação e ameaças, mortes, etc.), aonde os interesses 

políticos e econômicos se fazem presente, reorganizando o território de acordo com os seus 

interesses capitalistas. 

O estado do Tocantins, localizado na região Norte do Brasil, é um dos nove estados que 

compõem a Amazônia Legal, criada em 1953, pela Lei nº 1.806 de 06 de janeiro de 1953, pela 

Superintendência do Plano de Valorização da Amazônia (SPVEA). Cuja finalidade era 

promover o desenvolvimento e o ordenamento regional. Costa (1988) vai além dessa definição, 

e afirma que é uma região estrategicamente pensada para atender os interesses políticos e 

econômicos do Estado e dos donos dos modos de produção nacional e até mesmo internacional. 
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 A criação desse estado em 1988, já mostra uma influência de fazendeiros e pecuarista 

na região, pois eles foram os principais responsáveis pela aprovação da separação do estado de 

Goiás (antigo Norte Goiano, hoje Tocantins), por meio da União Democrática Ruralista – UDR, 

em uma assembleia realizada em Brasília no dia 01 de setembro de 1988, segundo Reinaldo, 

Silva e Brito (2012). Concordamos com Barbosa (1999) ao afirmar, que a aprovação da criação 

do Tocantins contribuiu diretamente para o aumento do poder de voto e da representatividade 

da UDR, junto ao Congresso Nacional. Pois, criaram-se inclusive, muitos municípios no estado, 

mesmo esses não tendo condições financeiras de se manter, e muitos dos líderes políticos desses 

municípios, eram envolvidos diretamente com atividades pecuaristas no estado ou proprietários 

de fazendas.  

Os interesses sobre o território tocantinense não é de hoje, e como vimos à própria 

criação do Estado sofreu influência da UDR, o que possivelmente ajude-nos a compreender os 

desdobramentos que a expansão da fronteira agrícola tomou no estado, sobretudo na região 

Norte deste, onde já se encontra inclusive a produção de eucalipto, destinado a produção de 

celulose e ao abastecimento do mercado internacional, em uma teia de relações (políticas, 

econômicas, trabalhistas) que extrapolam a escala local e regional. E que vai de encontro o que 

Porto-Gonçalves (2018) vai denominar de mercantilizarão da natureza, em seu livro “A 

globalização na natureza e natureza da globalização”. 

O Norte do Tocantins (Mapa 1), localiza-se em uma área de transição entre os biomas 

Cerrado e Amazônia, um espaço rico em biodiversidade, fauna, flora, recursos naturais e 

culturais, onde os interesses políticos e econômicos se fazem presente. Um dos principais 

elementos econômicos da área em estudo é a questão agropecuária, seja com a criação de gado 

leiteiro e de corte, ou com a produção agrícola. Lá encontram-se comunidades indígenas, 

quilombolas, camponeses, ribeirinhos, quebradeiras de coco babaçu, etc., que resistem frente a 

reprodução ampliada do capital, e a expansão da fronteira agrícola sobre seus territórios. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

1748 
 

 
Mapa 1 - Norte do estado do Tocantins 

Elaboração: DIAS, Reges Sodré da luz Silva, 2018 
 

Trata-se de um espaço composto de violência e resistência no campo, aonde muitas 

famílias são forçadas a migrar (seja por intimidação, ou por não terem condições de se manter) 

para a cidade, ou passam a trabalhar para terceiros em outras propriedades rurais. Ajudando-

nos a compreender essa lógica, Lopes (2018, p. 111), observa que “[...] o estado do Tocantins 

tem se preocupado com a produtividade agropecuária destinada ao mercado internacional, 

enquanto a maioria da população do campo é obrigada a deixar suas terras para trabalhar para 

os grandes proprietários”.  

Diante de toda essa situação emblemática no campo, o camponês é levado/forçado a 

vender sua força de trabalho para o capital. E em relação a expansão da agropecuária no estado 

do Tocantins, essa se deu também por meio de incentivos fiscais, e subsídios governamentais 

para a produção do capital (Lopes, 2018). E no que se refere ao reordenamento territorial, a 
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construção da rodovia Belém-Brasília foi importante, pois facilitou a interligação da região, e 

a comercialização e escoamento da produção, que antes era feita pelos rios. 

Além disso, a construção dessa rodovia contribuiu diretamente para fortalecimento de 

muitos núcleos urbanos, segundo Bessa (2013), como por exemplo Araguaína-TO, Colinas-

TO, Gurupi-TO, por se localizarem as margens dessa rodovia. Por outro lado, os que se situava 

as margens dos rios como Filadélfia –TO, perde força. 

Frisando um pouco mais sobre o município de Araguaína, localizado   no Norte do 

Tocantins, ao mesmo tempo que houve o fortalecimento e crescimento econômico, causados 

direto ou indiretamente pela construção da rodovia (BR-153), intensificou os conflitos e os 

aliciamentos no campo. A este respeito, Lopes (2009) em sua tese de doutorado, afirma que 

este município é porta de entrada e saída de aliciadores, seja devido a sua localização 

geográfica, ou por ser um polo (serviços de saúde, educação, comércio) para municípios 

circunvizinhos e outros estados, como Maranhão e Pará. Além disso, nesse município já houve 

casos de trabalho análogo a escravidão no campo. O autor explica que, 

 
Os estados de onde mais migram trabalhadores para formar a cadeia de trabalho 
escravo por dívida no Tocantins são: Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Pará. A cidade 
de Araguaína é a receptora dos traficantes e dos traficados, onde esse processo se dá 
principalmente pelo seu eixo de acesso a BR 153, que interage com outras vias 
vicinais do recrutamento a um destino desconhecido pelos trabalhadores.  
Araguaína, no entanto, não funciona apenas como local de entrada e saída de 
aliciadores e peões para trabalharem noutros municípios dentro ou fora do estado. O 
município se encontra na lista daqueles que praticam o trabalho escravo por dívida em 
seus estabelecimentos agropecuários. De fato, o trabalho escravo por dívida instaura-
se no momento em que Araguaína foi beneficiada com os projetos 
desenvolvimentistas dos militares para integrar as regiões consideradas quase 
inóspitas às regiões tidas desenvolvidas. (LOPES, 2017, p. 110) 
 

 Esses casos de conflitos e aliciamentos no campo em Araguaína-TO, mostra a realidade 

que temos por trás da fronteira trabalhada por Martins (2009), ao afirmar que o conflito se dá 

em um cenário de ambição, intolerância e morte. 

A fronteira Agrícola no município Araguaína-TO, pode ser notada pela modernização 

no campo, por meio de sofisticadas técnicas usadas para o melhoramento de rebanho (bovinos) 

e produção leiteira, e pela introdução de máquinas cada vez mais modernas no campo. Em 

relação a produção agropecuária neste município, existe uma relação comercial entre 

proprietários rurais e a agroindústria (representada pelos frigoríficos), que destina parte da 

produção da carne de gado para o exterior, movimentando um mercado local-global. Diante 
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disso, percebemos que as relações e atividades que permeiam o campo, chegam também até a 

cidade. E que estes espaços fronteiriços são complexos e por vezes contraditórias.  

Outra local na área de estudo que enfrenta conflitos territoriais no campo, é a região do 

Bico do Papagaio, localizada no extremo norte do Tocantins. Uma área rica em recursos 

naturais e biodiversidade, e que teve seu território e a vida da população local reorganizado, a 

partir da expansão da Fronteira Agrícola. Em sua tese Sader (1986) afirma que no Bico do 

Papagaio, antes da construção da rodovia Belém-Brasília a lida no campo era baseada em 

técnica rudimentares e no trabalho familiar, e a terra era usada como meio de sobrevivência, 

para o sustento da família. 

A expansão da fronteira agrícola e a chegada de investidores no Bico do Papagaio, causa 

paulatinamente uma mudança no uso da terra, e as formas de produção passam a se dar por 

mecanismos modernos e tecnológicos, atendendo os interesses e demandas do capital. Essa 

reprodução ampliada do capital, intensifica o conflito no campo, famílias são desapropriadas e 

expulsas de suas casas, e o latifúndio e a concentração fundiária passam a ser uma marca cada 

vez mais presente na região.  

Em relação aos conflitos, Rocha (2015), expõe dados alarmantes de ameaças de morte 

e tentativas de assassinato de camponeses e lideranças de movimentos sociais no Bico do 

Papagaio (Gráfico 1). O que nos leva a concordar com a definição de Martins (2009) da fronteira 

enquanto um local conflitivo e amedrontador.  

 
Gráfico 1 - Brasil: Região do Bico do Papagaio (1985-2014) 

Fonte: Chaves (2015, p. 240). 
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O gráfico 1 mostra que desde 1985 já existia ameaça de morte no campo no Bico do 

Papagaio, e que ao longo do tempo intensificou-se as ameaças, surgindo as tentativas de 

assassinatos e até mesmo a conclusão destes.  A primeira tentativa de assassinato foi registrada 

em 1987, o que não significa dizer que antes dessa data não teve mortes no campo ou tentativas, 

significa apenas que esses podem não ter sido registrado. Pois, como sabemos que muitos 

assassinatos e ameaças não chegam a ser registradas nas instancias responsáveis, por medo ou 

por outro motivo. Podemos perceber ainda no gráfico, que os nos anos de 1996, 2003, 2009, 

2012 e 2014, foram os anos em que mais se teve tentativas de assassinatos no Bico do Papagaio. 

Com base nos dados da Comissão da Pastoral da Terra5 (CPT) é possível identificar 

alguns dos locais que tem conflito no Norte do Tocantins na Tabela 1. São situações que 

refletem a realidade vivenciada por muitos camponeses diariamente na área em estudo. Sujeitos 

que tiveram e tem suas vidas transformadas em função dentre outras coisas, da reprodução 

ampliada do capital sobre seus territórios. São famílias que na maioria das vezes moram a várias 

gerações no mesmo lugar, e que criaram seus filhos e netos com o cultivo da/na terra.  E que 

agora resistem para conseguir permanecer ou para voltarem para suas casas (como é o caso das 

famílias que moram no Acampamento Gabriel Filho em Palmeirante-TO).  

 
Municípios Nome do Conflito Famílias Áreas 

Araguaína/Babaçulândia
/Filadélfia 

Faz. Boa Esperança / Itaparica / Água Viva / 
Acamp. Na TO-222 

50  

Araguatins Comunidade Quilombola da Ilha de São 
Vicente 

34  

Araguatins Empresa Ouro Verde/Faz. Esmeralda 80  
Babaçulândia Faz. Aruanã I, II, II, e IV/Taboca 50  
Barra do Ouro Gleba Garimpo / Faz Serrinha / 

Comunidade Serrinha 
38 1221 

Barra do Ouro Gleba Tauá 90 2000 
Filadélfia Comunidade Barra do Grotão 31  

Palmeirante Fazenda Malú 80  
Palmeirante Faz. Recreio / Freitas/Acamp. Bom Jesus 

/  Gabriel Filho 
30 975 

Palmeirante P.A. Santo Antônio Bom Sossego 10  
Tocantinópolis/Mauril

ândia do Tocantins 
T. I. Apinajé / Apinayês / UHE Serra 

Quebrada/PAC 
227  

Tabela 1 – Conflito no Campo (Norte do Tocantins) 
Fonte: CPT, 2018. (Recorte da tabela original) 

 

 
5 Disponível no site <https://www.cptnacional.org.br/>.  
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Com base nos dados da Tabela 1, percebemos como a realidade no campo na área de 

estudo é emblemática e contraditória, sendo inclusive muito difícil compreende-la na sua 

totalidade.  Um espaço fronteiriço, aonde os sonhos dos moradores locais e de quem chega 

podem se realizar ou não, e que o outro vive um constate encontro e desencontro (Martins, 

2009), seja em relação aos seus modos de vida a suas próprias ideologias e sonhos. Pois é uma 

área onde tudo ainda é muito incerto, pois os moradores vivem lado a lado com o medo e a 

perseguição. Em uma visita feita ao Acampamento Gabriel Filho, situado em Palmeirante-TO, 

que é também um dos locais de conflitos acompanhado a vários anos pela CPT, foi possível 

identificar e sentir o medo e a insegurança no olhar daqueles que lá vivem.  

Trata-se de uma comunidade que vive sobre constate intimidação, e que o período que 

mais temem, é a noite. O relato de um dos moradores é comovente e mostra o quanto eles 

precisam resistir e lutar para permanecerem no acampamento, onde as casas são de lona e nem 

se quer tem água perto para beberem, é um local que fica no meio do Cerrado. 

 
“[...] aqui ninguém dorme a noite, já aconteceu de ter que sair correndo por causa de 
pistoleiros, que estavam rondados as casas aqui no acampamento. A gente corre, com 
criança, passa a noite no mato. Os meus menino já vivem com medo, choram por nada. 
E eu sinceramente já pensei em ir embora daqui. Só que eu não tenho pra onde ir, tudo 
que eu tinha investi na terra, que hoje eu nem posso pisar. Entrevista 03, realizada em 
23 de setembro de 2019) 
 

Essas intimidações podem ocorrer de maneira direta ou indireta, como por um simples 

olhar por exemplo, e causam consequência imagináveis, que vão desde a expulsão do homem 

do campo, até mesmo o aparecimento de doenças de cunho psicológicos e traumas para o resto 

da vida. Sem falar nas crianças que sempre estão com medo, e desde pequenos vivem problemas 

de adultos. Sentimento esse que foi expressado inclusive em forma de desenho por uma delas. 

 

.  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 – O medo de uma criança no acampamento Gabriel Filho 
Fonte: desenho feito por uma criança, setembro de 2019. 
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Nas palavras dessa criança “[...] tia, eu tenho medo a gente corre no meio da noite. Até 

indo pra escola já pararam o ônibus [...]” (23 de setembro de 2019). É uma situação que vai 

muito de encontro ao que o sociólogo José de Souza Martins (2009) expõe sobre a fronteira, 

inclusive ao afirmar que muitas crianças perdem suas infâncias nesses locais de conflito. Para 

termos ideia da dimensão dos conflitos nessa comunidade, a CPT e os moradores falam que o 

líder, o Sr. Gabriel Filho foi assassinado, em outubro de 2010 e até hoje o caso segue na justiça, 

sem nenhuma resolução. Nas palavras de uma moradora: 

 
Foi um assassinato cruel, tiros a queima roupa. Quem estava atirando ainda atirava e 
falava, você ta morrendo por causa disso e daquilo. Parece que sua morte era para 
servir de exemplo pra nós. Foi um dia muito triste. E de lá para cá o medo nos 
acompanha, aqui ninguém dorme de noite, tomamos café para ficarmos acordados, 
pois muitas vezes temos que correr no meio da noite porque somos perseguidos. Passa 
caminhonete fazendo barulho, nos alumiam com lanterna. É um medo todo dia, toda 
hora. (Entrevista 01, realizada em 23 de setembro de 2019). 

 
Essa comunidade, atualmente vive em um acampamento dentro da Fazenda Bonito, 

próximo a Fazenda Freitas, aonde viviam e tinham suas residências.   Os mesmos receberam 

uma ordem de reintegração de posse no dia 17 de abril de 2018, segundo dados da CPT. E esses 

camponeses tiveram que sair de suas casas e ir acampar na fazenda vizinha em barracos 

improvisados feitos de lona (Figuras 2 e 3) deixando tudo para trás. Uma das moradoras explica 

que após essa reintegração de posse não puderam mais voltar as suas casas. Nas palavras dela 

“[...] a gente não pode nem entrar em casa para alimentar as criação, a gente não pode entrar 

na roça pra colher o que a plantamos. A água buscamos a 5 km, não temos energia. Não 

recebemos ajuda de ninguém. Os homens trabalha fora, para ganhar o pão de cada dia [...]”. 

(Entrevista, 02 realizada em 23 de setembro de 2019).  

 

 
          Figura 2 – Acampamento Gabriel Filho em Palmeirante-TO 

Fonte: REINALDO, Thayssllorranny Batista. Setembro de 2019. 
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Além da comunidade do Acampamento Gabriel Filho, outras comunidades no Norte do 

Tocantins também vivem em situações semelhantes de conflitos e perseguições no campo. Pois, 

essa área, tem se tornado cada vez mais alvo de investidores (locais, nacionais e internacionais) 

e de latifundiários tendo a concentração fundiária com uma de suas principais marcas. Esses 

espaços fronteiriços têm se tornando espaços de medo, perseguição, intolerância, opressão e 

morte.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio dessa pesquisa foi possível identificar o quanto os espaços fronteiriços do Norte 

do Tocantins são complexos e contraditórios, tendo de um lado uma forte concentração 

fundiária e de recursos econômicos nas mãos da minoria, e do outro sujeitos que vivem à 

margem do sistema capitalista. Sujeitos que lutam e resistem para permanecerem em seus 

territórios, e que antes usavam a terra para garantir diariamente o sustento da família, e que 

agora se encontram em uma situação em que precisam vender sua força de trabalho, ocupando 

outras funções sem ser a lida com a terra.  

Essa é uma realidade vivenciada pela comunidade do Acampamento Gabriel Filho, em 

Palmeirante- TO. Todavia, além dessa comunidade, outras também enfrentam situações 

semelhantes no campo, casos que geralmente não aparecem na mídia. São famílias que além de 

terem que resistir e lutar por seus territórios e modos de vida, convivem cotidianamente lado a 

lado com o medo, mostrando-nos o lado mais perverso da fronteira. Comunidades desassistidas 

e que na maioria das vezes não recebem apoio do Estado.  

Portanto o Norte do Tocantins, é um espaço fronteiriço contraditório e emblemático, que 

beneficia uns em detrimento de outros, e que precisa ser mais pesquisado e compreendido pela 

academia e pesquisadores. Já que se trata de uma área de expansão da Fronteira Agrícola e de 

interesses capitalistas, que não mede ações para alcançar seus objetivos, mesmo que para isso 

desaproprie, expulse, persiga e até mesmo mate camponeses ou quem quer seja, que tente 

impedir a reprodução ampliada do capital.  
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O LITORAL SERGIPANO SOB A ÉGIDE DA ACUMULAÇÃO DE CAPITAL: UMA 

ANÁLISE A PARTIR DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

 

Jhonatas Ramos Macario de Araújo1; 
Marcos Antonio Galvão Filho2;  
Marleide Maria Santos Sergio3 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente artigo tem como objetivo debater o desenvolvimento capitalista no campo, 

realizando um resgate de categorias marxistas que serviram para dar suporte à análise da 

questão agrária4.  Consideramos como categoria analítica central para a compreensão do 

processo em análise neste trabalho, a acumulação primitiva na perspectiva evidenciada por Karl 

Marx (1867), apontada por ele, como ponto de partida do modo de produção capitalista. 

Consideramos também a análise de Karl Kautsky (1898) sobre a apropriação capitalista da 

agricultura  por meio de múltiplas estratégias;  desta forma, constata que o desenvolvimento 

capitalista impõe um conjunto de obstáculos à reprodução social camponesa, de modo que o 

autor identifica uma tendência à proletarização desta população concomitante com o processo 

de industrialização da agricultura. Mas, também se verifica que a pequena propriedade com as 

relações de trabalho ali predominantes, não desaparecem, ainda que a tendência do domínio do 

capital no campo seja uma realidade. 

 É nesta perspectiva que se busca debater a acumulação capitalista no espaço costeiro 

sergipano, território de dezenas de comunidades e povos tradicionais que vivem do artesanato, 

da agricultura, da pesca artesanal e da criação de pequenos animais. Há décadas convivem com 

os impactos do desenvolvimento de grandes empreendimentos como a indústria petrolífera, da 

 
1 Graduando do curso de Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Bolsista de Iniciação 
Científica do Observatório Social dos Royalties, sob orientação da Profª. D.ra Christiane Senhorinha Soares 
Campos, pelo Programa de Educação Ambiental com Comunidades Costeiras (PEAC-UFS). 
(jhmacario@academico.ufs.br) 
2 Graduando do curso de Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Bolsista de Iniciação Científica no 
projeto O desenvolvimento capitalista no campo e a atualidade das categorias marxistas no debate do 
desenvolvimento econômico e da questão agrária, sob orientação da Profª. Drª. Christiane Campos e da profª. 
Drª.Marleide Sergio. (marcosogalvao@hotmail.com) 
3 Profª D.ra vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia/ UFS (marleidesergio@gmail.com) 
4 Este texto é resultado de um projeto PIBIC que tem como escopo a análise do desenvolvimento do capital no 
campo e a pertinência das categorias marxistas para a análise da questão agrária no contexto contemporâneo. 
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atividade canavieira e mais recentemente da especulação imobiliária e outras atividades 

vinculadas ao turismo e lazer. Neste início de século XXI, além do acirramento destas formas 

de acumulação de capital, vem se intensificando a carcinicultura, a criação de camarões em 

cativeiros, que implica numa forma de apropriação da terra e da água que criam grandes 

obstáculos à reprodução social das comunidades 

 Muitas das localidades investigadas são comunidades rurais, de modo que as formas de 

acumulação de capital que vem se desenvolvendo na região suscitam e/ou agravam de forma 

significativa a questão agrária, uma vez que, “A tendência do capital é dominar tudo, subordinar 

todos os setores e ramos da produção e, pouco a pouco, ele o faz” (MARTINS, 1995, p.160). O 

papel do Estado por sua vez, é primordial para a manutenção desse processo; como elucida 

Delgado (2005), no contexto contemporâneo vigora um “pacto de classe” entre o capital e o 

Estado, que realiza uma estratégia econômica de capital financeiro, perseguindo o lucro e a 

renda da terra, sob patrocínio de políticas estatais. 

 Evidenciamos assim, a pertinência das categorias marxistas para analisar o 

desenvolvimento capitalista no campo no contexto contemporâneo e as contradições que o 

mesmo produz, sob o respaldo de um desenvolvimento econômico engendrado no campo 

brasileiro, que através das políticas do Estado, legitimam-se processos geradores de um 

acirramento da questão agrária que alcança comunidades tradicionais em uma luta contínua 

contra a expropriação. 

METODOLOGIA 

 A parte empírica deste trabalho consistiu em entrevistas com lideranças de povos e 

comunidades tradicionais, que foram realizadas durante XI Encontro do Programa de Educação 

Ambiental com Comunidades Costeiras (EPEAC), de 06 a 09 de junho em Aracaju - SE. A área 

in loco da pesquisa é composta por cerca de 90 povos e comunidades tradicionais circunscritos 

em dez municípios do litoral Sergipano que pertencem à região de abrangência do Programa de 

Educação Ambiental em Comunidades Costeiras de Sergipe (PEAC)5. O Mapa 1 mostra a área 

 
5 O Programa de Educação Ambiental com Comunidades Costeiras (PEAC) configura-se no âmbito dos Programas 
de Educação Ambiental (PEAs) exigidos pela CGPEG/DILIC/IBAMA (Coordenação-Geral de Petróleo e 
Gás/Diretoria de Licenciamento Ambiental/Instituto Brasileiro de Meio Ambiente) como condicionante do 
licenciamento ambiental federal para a exploração de petróleo e gás offshore. O PEAC é executado na Bacia de 
Sergipe-Alagoas sob a perspectiva da educação ambiental crítica, seguindo as linhas de atuação estabelecidas pela 
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de abrangência deste programa executado pela Universidade Federal de Sergipe. Os 

procedimentos metodológicos utilizados neste estudo são pesquisa bibliográfica e pesquisa 

qualitativa que foi construída através da análise de conteúdo presente em entrevistas realizadas 

junto a 15 lideranças comunitárias das regiões do PEAC. Este programa divide o litoral 

sergipano em regiões norte, centro e sul. Neste estudo foram entrevistas 15 pessoas dos 

municípios de Brejo Grande e Pirambu pelo norte, Barra dos Coqueiros, Aracaju e São 

Cristóvão pelo centro e, Estância, Indiaroba e Itaporanga D’ajuda pelo sul. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Norma Técnica 01/2010 (IBAMA), que dispõe das diretrizes para execução dos projetos de mitigação dos impactos 
socioambientais gerados. 
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1. Acumulação Primitiva no contexto contemporâneo: novas/velhas roupagens  

 Previamente à análise da concepção da acumulação primitiva em Karl Marx (1998) é 

importante explicitar alguns elementos basilares de reflexão que o levaram a elaborar essa 

categoria. Marx buscou interpretar os fenômenos sociais a partir da movimentação das classes 

sociais, tendo o contexto sócio histórico de uma Inglaterra, entre os séculos XIV e XVI, onde 

estavam presentes camponeses que, apesar de suas particularidades acumuladas pela 

experiência da sociedade feudal, tinham acesso à terra, seja pelo regime de uso coletivo, seja 

pelo usufruto da terra utilizada.  

 Segundo o autor, a Acumulação Primitiva carrega em sua essência o surgimento de um 

capital novo, inédito, a partir de outros meios que ainda não foram integrados ou que não são 

produtos de um ciclo de reprodução do capital, a exemplo  de um processo de tomada à força 

de terras por uma pessoa ou um pequeno grupo de indivíduos; essas terras, antes utilizadas de 

forma coletiva para a subsistência de grupos de trabalhadores, após a tomada, são utilizadas 

para reproduzir o capital acumulado deste pequeno grupo. Sendo expropriados dos seus meios 

de produção, os trabalhadores se tornam livres, pois não estão ligados às amarras do então 

sistema feudal, nem aos meios de produção. A nova relação com a sociedade se realiza a partir 

da venda da sua força de trabalho para os novos detentores dos meios de produção. Marx deixa 

manifesto que esse processo pressupõe a subjugação e a violência nos diversos graus de 

desenvolvimento, enfatizando, que o mesmo não se limita a um período histórico embrionário 

do capitalismo e nem a um dado recorte espacial. 

O sistema capitalista pressupõe a dissociação entre os trabalhadores e a propriedade 
dos meios pelos quais realizam o trabalho. Quando a produção capitalista se torna 
independente, não se limita a manter essa dissociação, mas a reproduz em escala cada 
vez maior. (MARX, 2014. p. 836). 

  

 A tese da adequação da acumulação primitiva na análise de fenômenos concebidos na 

contemporaneidade não é um consenso entre os estudiosos.  Entretanto, é de fundamental 

importância e corroboramos com análises como a de Sandra Lencioni  quando  sustenta a tese 

da atualidade dessa categoria marxista na reflexão da forma como o capital se apropria do 

campo brasileiro “A acumulação primitiva na sociedade contemporânea repete a fraude, o 

roubo e a violência que estiveram presentes no momento da acumulação originária” (Lencioni, 

2012, p. 05). A análise de Marx encontra na realidade, o papel imprescindível para a reprodução 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

1761 
 

do capital exercido pela expropriação da base fundiária das comunidades tradicionais, seja do 

camponês, do pescador artesanal, dos nativos etc. 

  Conflitos fundiários envolvendo povos indígenas, por exemplo, que têm seus territórios 

invadidos ou ameaçados, são partes de um processo de crescente expropriação registrado no 

Brasil. “Espancamentos, torturas, assassinatos, constrangimentos de pessoas e comunidades 

têm sido cada vez mais comuns e alguns fatos mostram requintes de crueldade” (LIEBGOTT, 

BONIN, 2014, p. 128/9). 

 Em 2014 o balanço sobre conflitos no campo organizado pela Comissão Pastoral da 

Terra, identificou o protagonismo das populações/povos tradicionais na questão agrária, a 

exemplos dos seringueiros, quilombolas, ribeirinhos e indígenas, onde está em questão a 

resistência para a permanência na terra frente às ameaças de grupos que representam o avanço 

do capital sobre os territórios dos referidos povos.  A esse respeito, Medeiros (2014) destaca 

que as ações de violência, de acordo com registros da CPT, têm sido patrocinadas por 

empresários (individuais ou grupos empresariais), mineradoras, madeireiros, grileiros e 

fazendeiros.   

 Também a esse respeito, Mitidiero Jr. et al (2018, p. 167) considera que 

As tentativas contemporâneas para reativar a “roda da fortuna”, a reprodução 
ampliada de capital, dão-se por meios violentos materializados em ações concretas 
que atingem indivíduos ou grupos sociais, como, por exemplo: a expulsão de 
populações camponesas e indígenas de suas terras, terras essas que vão ser anexadas 
ao mercado capitalista (do mercado imobiliário à terra como ativo financeiro).  

  

 Dessa forma, evidencia-se o caráter brusco da acumulação primitiva apontado por Marx 

que afirma ser a expropriação do produtor rural, do camponês, a base de todo o processo do 

desenvolvimento do capitalismo como modo de produção. Por isso, embora possa aparecer sob 

novas formas e justificadas pelo Estado, “Na realidade, os métodos da acumulação primitiva 

nada têm de idílicos” (Marx, 2014, p. 836). 

 A situação do campo brasileiro concernente à intensificação de conflitos sobretudo por 

terra e por água, está presente no Relatório da CPT (2018) que indica um aumento de 36% 

comparado a 2017, em relação ao número de pessoas envolvidas, aproximadamente 1 milhão 

de pessoas.   Ainda de acordo com o Relatório, 2.307 famílias foram expulsas de suas terras, 

59% a mais do que no ano anterior. O quadro configura-se como um agravamento da questão 

agrária que precisa ser compreendida no contexto mais amplo do avanço do capital sobre o 

campo e dos pressupostos teóricos que contribuam para desvendar a realidade.    
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2. A Questão Agrária e seus rebatimentos socioeconômicos 
 

 É fundamental compreender teoricamente os fundamentos do desenvolvimento 

capitalista em geral, mas também, nos apropriarmos do debate específico sobre o avanço do 

capitalismo no espaço agrário.  O primeiro autor a tratar desse tema numa perspectiva crítica, 

de modo articulado com a perspectiva marxista, foi Karl Kautsky (1898) ao embasar sua 

pesquisa na seguinte questão: se o capital se apropria da agricultura, como o faz? O autor vai 

perceber que o processo de industrialização da agricultura levará a tendência à proletarização 

camponesa.  Em suas pesquisas ele constatou como o desenvolvimento do capitalismo no 

campo resultou tanto na reprodução da grande quanto da pequena propriedade. De modo que 

não afirma que o desenvolvimento do capitalismo implica no fim do campesinato. Entretanto, 

ressalta que o processo de mercantilização, imposto pelo capital, vai tornando mais difícil a 

reprodução social do campesinato e ampliando a tendência a proletarização de pessoas que 

viviam do trabalho na terra e do uso comunal dos bens da natureza. O autor analisa 

detalhadamente os mecanismos usados pelo capital para subordinar a produção agrícola à sua 

dinâmica de acumulação. 

 Conforme Kautsky (1898) o desenvolvimento capitalista vai tornando a produção 

agrícola subordinada à produção industrial, de modo que o campo vai se transformando em 

produtor e consumidor de produtos industrializados implicando em perda de sua autonomia, ao 

ponto de os camponeses terem que de alguma forma levantar valor monetário para sustentar  

suas família. Muitas famílias não conseguem renda suficiente para suprir suas necessidades. A 

grande produção agrícola leva a queda dos preços dos produtos e parte da família camponesa 

precisa trabalhar como assalariada. O êxodo rural é estabelecido, rompe-se com a cultura 

comunal, hereditária e familiar da produção agrícola e do uso da terra, para abarcar um novo 

tipo de relação no campo, a relação entre o dono da terra e o assalariado. Esse desenvolvimento 

provoca a proletarização dos camponeses, “o antagonismo de classe existente entre o 

explorador e explorado, entre proprietário e o proletário, penetra a aldeia e a própria casa do 

camponês, destruindo a antiga harmonia e a antiga comunidade de interesses” (KAUTSKY, 

1998 p.44). 

 A propriedade deixa de ter um uso comunal, que satisfaz as necessidades da economia 

agrária pastoril, e passa a ser privada que satisfaz agora, as necessidades da economia agrária 

baseada na exploração agrícola do solo (KAUTSKY, 1998). O autor ressalta em sua análise que 
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a propriedade privada é o ponto de partida para a existência de uma economia agrícola. Para a 

transformação do modo de produção, era necessário muito capital, sem ele era impossível haver 

agricultura moderna. Aqueles camponeses que não tinham capital, acabavam realizando 

hipotecas sobre sua terra, para possuir crédito e continuar a produzir, se por acaso a colheita 

fosse mal naquele período, o camponês perderia sua terra – vislumbramos aqui mais uma 

ferramenta da acumulação e do desenvolvimento capitalista, que são as pressões para afastar o 

camponês do seu meio de produção, ou seja, a terra, fazendo com que o mesmo tenha que 

vender sua força de trabalho no mercado para os proprietários das grandes ou pequenas 

propriedades, gerando mais-valia e retroalimentando a acumulação.  

 Kautsky (1998) constata que a proletarização camponesa é uma tendência do 

desenvolvimento capitalista no campo como já supracitado, no entanto, verifica que há uma 

reprodução de todos os tamanhos de propriedades, entretanto, subordinadas ao domínio da 

indústria. De modo que para o autor, o que caracteriza a apropriação do capital no campo é o 

processo da industrialização da agricultura, tanto na grande quanto nas pequenas propriedades.  

Quando averiguamos a questão agrária dentro da realidade brasileira, podemos destacar dois 

autores relevantes para a discussão que propomos com este trabalho: DELGADO (1981) e 

MARTINS (2005). Inicialmente Martins (1981) argumenta que erroneamente, as análises 

realizadas no Brasil, consideram a terra como capital. O autor nos diz que capital 

 

[...] é o trabalho acumulado pelo capitalista, sob a forma de meios de produção 
(instrumentos e objetos de trabalho), não obstante produzidos pelo trabalho e não pelo 
próprio capital, que servem como meios de produção para que o capitalista gaste a 
outra parte do seu capital pagando salários aos trabalhadores que farão com que o seu 
capital cresça ainda mais. (MARTINS, 1995, p. 159) 

 

 Sendo assim, o capital nada mais é do que produto do trabalho assalariado, com a 

definição de capital estabelecida, se entende que a terra não é produto do trabalho assalariado e 

nem de nenhuma outra forma de trabalho. A terra é um bem natural, finito e que não pode ser 

reproduzido, ou seja, não pode ser criada a partir do trabalho. A terra passa a ser um instrumento 

de trabalho qualitativamente diferente dos outros meios de produção, quando se trabalha na 

terra, não é para se produzir a terra, mas é para produzir o fruto da terra, a mesma não pode 

conter valor (MARTINS,1995).  

 Da mesma forma que o capital se apropria do trabalho, ele também se apropria da terra, 

ou seja, assim como o capital transforma trabalho em mercadoria, a terra também é convertida 
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na mesma. Os salários são trocados por essa mercadoria, no caso dos trabalhadores, e no caso 

da terra é necessário se pagar uma renda para a mesma ser utilizada pelo capital ou pelo 

trabalhador. Podemos auferir dois aspectos importantes do pagamento da renda da terra pelo 

capitalista: i. o fato de que a terra não é capital; ii. a contradição que antepõe a terra ao capital, 

assim quando o capitalista paga pela utilização da terra, ele acaba por converter uma parte do 

seu capital em renda, acaba por imobilizar improdutivamente essa parte do seu capital 

(MARTINS,1995).  

 A questão agrária no Brasil se mostra pelo não acesso à terra devido ao processo de 

formação do desenvolvimento capitalista que cria uma enorme população sem-terra. “A 

tendência do capital é dominar tudo, subordinar todos os setores e ramos da produção e, pouco 

a pouco, ele o faz.” (idem, ibidem, pag.160);  o desenvolvimento do capitalismo no campo se 

caracteriza para o autor, pela transformação da terra em mercadoria, assim como ocorre na 

categoria trabalho, cria-se uma sujeição da renda territorial ao capital. Nessas condições de 

confronto entre terra e capital “as tensões produzidas pela estrutura fundiária, pela chamada 

“injusta distribuição de terra”, já não podem ser resolvidas por uma reforma dessa estrutura” 

uma vez que, “não há como reformar a exploração capitalista que já está completamente 

embutida na propriedade fundiária” (idem, ibidem, p.177).  

 Delgado (2005) também apresenta em sua análise,  como a questão agrária vai mudando 

a forma e o conteúdo ao longo da história do Brasil, enfatizando o quanto o controle da terra 

foi um mecanismo importante de acumulação no país e o papel do Estado na regulação da terra 

como propriedade privada. O autor elucida que o pensamento econômico hegemônico no Brasil 

ficou calcado no pensamento funcionalista norte-americano com respeito a função clássica da 

agricultura no desenvolvimento econômico 

 

A imaginação dos economistas conservadores da época [1964], e também de alguns 
críticos do sistema, está impregnada das chamadas cinco funções da agricultura: i) 
liberar mão-de-obra para a indústria; ii) gerar oferta adequada de alimentos; iii) suprir 
matérias-primas para indústrias; iv) elevar as exportações agrícolas; e v) transferir 
renda real para o setor urbano (DELGADO, 2005, p. 56). 

 

 Sendo assim, não se reconhecia nenhuma problemática que estivesse fora dessa lógica, 

esse grupo de pensadores não reconheciam um problema com a questão agrária no Brasil. 

Fundamentam seu pensamento numa ‘crise agrária’ que teria como saída um processo de 

modernização técnica da agricultura, que de acordo com as teses do diagnóstico e programa de 
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crescimento agropecuário proposto por Delfim Neto em 1963-1964, era necessário para haver 

a expansão do setor agrícola que dependia  “a) do nível técnico da mão de obra; b) do nível de 

mecanização; c) do nível de utilização de adubos; e finalmente d)de estrutura agrária eficiente” 

(Delfim Neto, 1969, p. 113-114, apud DELGADO, 2005, p. 57). 

 

Observe-se que a agricultura brasileira completou, entre 1965 e 1981, um ciclo de 
modernização técnica e crescimento, sem mudança na estrutura agrária. A partir do 
início da década de 1980 a economia brasileira se defrontará com um longo período 
de relativa estagnação econômica interna, em grande medida imposta pelas condições 
do ajustamento à crise do endividamento externo. Neste contexto o papel da 
agricultura é crucial para a gestão das várias conjunturas macroeconômicas do 
período. (DELGADO, 2005, p.62) 
 

 A forma como a política econômica externa irá incorporar o setor agrícola na ‘solução’ 

do endividamento externo, reforça a estratégia de concentração e especulação fundiária no 

mercado de terras (idem). A atenção que o setor agrícola recebe nas pautas dos governos, são 

sempre maiores investimentos para a modernização técnica, uma vez que o setor como já 

supracitado, representa a ‘solução’ para o endividamento. Políticas como a liberação de créditos 

rurais financiadas pelo governo demonstra como o Estado contribuiu e contribui para regulação 

da terra como propriedade privada, e para a concentração fundiária no país.  A estrutura do 

agronegócio como elucida Delgado (2005, p. 66) “é uma associação do grande capital 

agroindustrial com a grande propriedade fundiária.” Associação essa que, “realiza uma 

estratégica econômica de capital financeiro, perseguindo o lucro e a renda da terra, sob 

patrocínio de políticas de Estado.” 

 
3. Política da Carcinicultura em Sergipe: gerando impactos sob a lógica do 
desenvolvimento 
 

 Entende-se por carcinicultura a criação de camarão em cativeiro, com base em 

tecnologias importadas, com aprimoramentos que contribuíram para um aparato tecnológico e 

científico próprio. Na década de 1990 registra-se significativa  expansão  amparada pelo Estado 

para este tipo de investimento capitalista no espaço agrário. No litoral nordestino  a atividade 

vai se concentrar com maior intensidade, impactando de forma direta  nas relações de trabalho 

e de produção, o que acaba desenvolvendo conflitando com o modo de vida das comunidades 

de pescadores e pescadoras artesanais (CAMPOS et al, 2018). O capital ao se apropriar de 

determinadas sociedades ele não altera somente o simples mecanismo de troca ou distribuição, 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

1766 
 

mas ele age principalmente como determinante e regulador da reprodução social 

(WOOD,2001). 

 A expansão da atividade é relacionada à determinada concepção de desenvolvimento 

para as regiões pobres do Nordeste, apresentada como geradora de renda para os pescadores e 

pescadoras artesanais, uma vez que o discurso considera a pesca artesanal  obsoleta pela 

diminuição dos pescados em escala mundial.  

Em 2004 Sergipe contava com um total de 69 produtores de camarão, em 2011 esse 
número saltou para 224 produtores, um crescimento de 225% no período. A produção 
em 2004 foi de 2.543 (t) e em 2011 de 2.973 (t). Com relação as aéreas ocupadas pelos 
empreendimentos da carcinicultura no estado ocorreu um aumento de 102% passando 
de 514 ha em 2004 para 1.040 ha em 2011, segundo informações da ABCC (2013). 
(CAMPOS et al, 2018 p. 13) 

 

 A expansão em Sergipe vem ocorrendo com amplo apoio do Estado responsável pela  

lei 8.327/2017 que institui a política estadual da carcinicultura, regularizando e gerando 

estabilidade jurídica da atividade no estado, garantindo assim um maior investimento através 

de convênios que viabilizam a crescente expansão da atividade. Ressaltamos o exemplo do 

munícipio de Brejo Grande -SE6, que nos últimos anos vem sofrendo os impactos da expansão 

da carcinicultura, tendo a água e as terras expropriadas e privatizadas.  O entrevistado ‘A’7 

região norte (60 anos) nos diz que “[...] há uns 6 ou 7 anos atrás chegou a carcinicultura e eles 

tomaram conta da terra”. Podemos elucidar esse processo da intensificação da atividade através 

de um comparativo de imagens captadas pelo software ‘Google Earth’ nos anos de 2014 e 2019 

respectivamente. 

 
6 “Carcinicultores de Brejo Grande receberão apoio do governo para viabilizar produção” – Chamada para notícia 
do “Jornal do Dia Online” publicada em 09/02/2019 
<http://www.jornaldodiase.com.br/noticias_ler.php?id=37914> Acesso em: 17/10/19. 
7 Homem de 60 anos, residente no município de Brejo Grande, comunidade Brejão dos Negros. 
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Imagem 1 – Vista de satélite do município de Brejo Grande – SE ano de 2014. Fonte: Google Earth. Acesso em: 

01/10/2019. 

 

 

Imagem 2 – Vista de satélite do município de Brejo Grande – SE ano de 2019. Fonte: Google Earth. Acesso em: 

01/10/2019. 
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 Podemos perceber que em um período curto de 05 anos, a atividade demonstra um 

crescimento exacerbado. Como FONTES et al (2014, p. 306) nos diz “[...] o desflorestamento, 

os lixos tóxicos, a salinização das águas, a erosão do solo, os conflitos urbanos, as 

contaminações químicas, etc., que destroem lugares, pessoas e lucros, são fenômenos cujo 

prejuízo é socializado pelo capital”, ou seja, todos pagam por ele, enquanto apenas alguns 

lucram (FONTES , 2014). É presente em todas as entrevistas realizadas   nessa pesquisa,  

referências aos prejuízos que a atividade de carcinicultura trazem para áreas onde é 

desenvolvida, como nos relata o entrevistado ‘C’8 região centro (51 anos): 

“O grande problema hoje não só dos manguezais como dos rios... eu posso até dizer 
dos rios que eu conheço por aqui o grande problema é a carcinicultura, a 
carcinicultura vem destruindo a produção dos rios. Quando mata a produção do rio, 
mata a produção do mar, porque muitos peixes entram no rio para desovar e você vai 
ter aquelas drogas, aquele monte de calcário e cal e lá no rio Japaratuba não é 
diferente tá diminuindo cada vez mais a produção de peixe e até a pesca em alto 
mar.” 
 

 Além dos impactos com a contaminação e salinização das águas em Brejo Grande, outro 

fenômeno que surge na região é a especulação imobiliária, como constata o entrevistado ‘B’9 

região norte (30 anos) “Hoje tá muito valorizado [a terra] com esse negócio de carcinicultura, 

tá dando muito dinheiro.” processo esse que inviabiliza por exemplo o arrendamento das terras, 

que era uma atividade comum na região como relata o entrevistado ‘A’ região norte (60 anos) 

“Antes era assim [arrendamento], hoje não tem mais isso, a carcinicultura não deixa [...] antes 

tinha, nois trabalhava assim. Antes tinha a terra e os fazendeiros arrendava terra ai nois 

pagava a renda”.  O referido município já foi um dos principais produtores de arroz do estado, 

chegando em 2014 a produzir 10.709 toneladas de acordo com o IBGE, mas hoje, com o 

crescimento da criação de camarões em cativeiro e a degradação das águas e do solo, a produção 

em 2018 chegou a 493 toneladas, sendo evidenciados nas falas: “antigamente nois plantava 

muito arroz, agora nois tamo com a ideia de plantar capim pra gado, arroz não tá dando mais 

por causa da água salgada” (entrevistado região norte, ‘B’, 30 anos) e  

“[...] arroz não planta mais porque a água salgou, por causa da carcinicultura [...] 
como era antes, arroz era a família que trabalhava, hoje pequenas família como é 
uma área delimitada pelo INCRA porque é terra quilombola, continua fazendo a 

 
8 Homem de 51 anos, residente no município de Barra dos Coqueiros, comunidade quilombola Pontal da Barra. 
9 Homem de 30 anos, residente no município de Brejo Grande, comunidade Brejão dos Negros. 
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mesma coisa com arroz, mas agora com alguns tipos de legumes” (entrevistado região 
norte, ‘A’, 60 anos) 

 

 Nas entrevistas, conseguimos perceber que as comunidades possuem modos de vida/ 

sustento muito parecidos, além da agricultura, atividades como “[...] a pesca em alto mar, a 

pesca do camarão e o caranguejo, o aratu que é do mangue, do manguezal” (entrevistado 

região centro, ‘C’, 51 anos) são comuns entre elas. Como essas populações não possuem acesso 

a grandes aparatos tecnológicos, são considerados técnicas e manejos obsoletos. Como reafirma 

FONTES et al (2014, p. 306)  

Vemos todos os dias que capitalismo se exibe como a permanente criação de novas e 
reluzentes necessidades mercantis, pela aceleração da inovação tecnológica e pela 
obsolescência acelerada das mercadorias que os trabalhadores produzem, pelo 
crescimento de empresas monopólicas que abraçam o planeta, pela expansão da 
industrialização da agricultura.  

 
 Neste processo que ocorre a relação social, onde os proprietários adquirem meios de 

produção e força de trabalho, extraem mais valor dos trabalhadores na figura do lucro, 

configura-se um cenário respaldado na expropriação dos povos do campo; o capitalismo cria 

uma produção de “braços aptos, necessitados e disponíveis” para vender sua força de trabalho 

(FONTES, 2014). No caso da carcinicultura, é possível identificar que as comunidades são 

excluídas dos seus modos de vida, uma vez que são impedidos e expropriados dos seus meios. 

Mas, são eles de acordo com FONTES (2014) incluídos socialmente, já que, se incluem nos 

contingentes de trabalhadores disponíveis.  Como constatado por Kautsky (1898) no campo há 

uma tendência a proletarização camponesa, criando pressões para que um grande contingente 

de camponeses e camponesas acabe por migrar para os centros urbanos para se tornar como já 

mencionado, contingente de trabalhadores que amplia cada vez mais o exército de reserva. Essa 

realidade é ratificada pelos entrevistados: “emprego só se for pela prefeitura, e que eu saiba lá 

na comunidade, não tem ninguém trabalhando na prefeitura não” (entrevistado região norte, 

‘B’, 30 anos) “[...] eles [carcinicultores] não dão emprego para ninguém da comunidade, tem 

áreas que nois não pode nem passar” (entrevistado região norte, ‘A’, 60 anos). 

 Concomitante a esse processo, ocorre à essa população um desenraizamento, levando a 

sua extinção social, moral, histórica, cultural e até mesmo física (FONTES, 2014). “A lagoa 

que a gente pescava agora o dono não quer deixar mais não, não pode nem pescar aqueles 

camarão pequenininho [...] a gente pega aquilo pra comer e não querem deixar pescar mais 
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não” (entrevistada região norte, ‘E’10, 58 anos) “Atrapalham assim: as cercas fecham o acesso 

que a gente tem a maré para trabalhar, esses empreendimentos, quando eles constroem, cercam 

e fazem um condomínio, cercam e você fica impedido de passar para a maré para sobreviver e 

procurar” (entrevistada região sul, ‘F’11, 49 anos) “[...] tem áreas onde eles trabalham com 

carcinicultura que não passa pescador nenhum” (entrevistado região norte, ‘A’, 60 anos) 

“sempre tem aquele ‘conflitozinho’ que o pessoal sempre andam armados... um dia 
desses teve um ‘probrema’ lá de... do cara expulsar uns moradores lá e disse que a 
terra era dele e que a terra é da união e aí tem esses ‘probrema...’ o pessoal não querem 
perder o trabalho e onde ele constrói na união... que são terras da união, a união não 
indeniza, indeniza se for particular, se for da união você pode fazer o benefício que 
for, a união não indeniza, porque aquela área não era para a pessoa tá, naquela área 
usufruindo. Já foi demarcada, mas existe esse ‘probrema’ também.” (entrevistado 
região centro, ‘C’, 51 anos) 

 
 Este conjunto de entrevistas revelam os múltiplos obstáculos que o desenvolvimento 

capitalista vem impondo a reprodução social das comunidades, acirrando a questão agrária no 

litoral de Sergipe.   

 
CONCLUSÃO 
 
 Seja norte, centro ou sul, identificamos que através do respaldo do desenvolvimento 

econômico engendrados no campo brasileiro através das políticas do Estado, foram processos 

que levaram a um acirramento da questão agrária no que tange os camponeses e o não acesso à 

terra. Podemos perceber que “a luta pela terra, acaba se transformando em uma luta contra o 

capital, contra a expropriação e a exploração que estão na sua essência”. (MARTINS, 1995, p. 

177). Como o próprio Kautsky constata, há uma tendência à proletarização dessas comunidades 

camponesas advindos do processo de acumulação do capital e consequentemente da 

industrialização da agricultura. Evidenciamos assim, a contribuição do debate marxista e a sua 

atualidade na análise e compreensão dos processos relacionados à acumulação de capital e 

respectivos rebatimento na produção do espaço e nas disputas territoriais respaldados na 

expropriação e separação dos trabalhadores camponeses dos seus meios de produção. “Os 

fazendeiros querem tirar a gente do território da gente e colocar pra longe e longe nois não 

sabe o que vai acontecer com as pessoas que é acostumada a viver e pescar na beira do rio, 

 
10 Mulher de 58 anos, residente no município de Pirambu, comunidade Santa Isabel. 
11 Mulher de 49 anos, residente no município de Estância, comunidade Muculanduba. 
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querem botar pra longe” (entrevistado região norte, ‘B’, 30 anos).  A  expropriação dos povos 

do campo é condição de fato,  para a construção das relações sociais capitalistas. “Em nossos 

dias essa expropriação se exacerba sobre quem resiste bravamente, inclusive por saber o destino 

que lhes espera, amontoados em cidades iníquas.” (FONTES et al, 2014, p. 307). O debate da 

questão agrária a partir do suporte teórico da acumulação primitiva se mostrou pertinente para 

analisar os processos que estão se desenvolvendo no litoral de Sergipe e que vem criando 

enormes obstáculos a reprodução social de povos e comunidades tradicionais.  
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COMUNIDADE MAMUNA: pelo direito de continuar existindo 
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Resumo 
 Este presente trabalho tem o intuito de analisar e compreender parte dos conflitos por territórios 
encontrados no município de Alcântara. Devido a criação e expansão do Centro de Lançamento de Alcântara 
(CLA) diversas comunidades sofreram com desapropriação de suas terras, tendo que serem realocadas para 
agrovilas que não suprem as necessidades de produção dessa populações que vivem da terra e do mar, nesse 
trabalho iremos focar na comunidade de Mamuna e em sua luta diária por seu direito a terra e como a população 
dessa comunidade lida com as constantes ameaças de expansão da base e tomada de suas terras. Além disso, 
mostrar como essa comunidade faz uso do seu território, aproveitando dos recursos naturais oferecidos em seu 
espaço para tirar deles seus sustentos, mostrando assim a importância que essas terras possuem para essas pessoas 
que a tanto tempo residem nesse local e que atualmente vivem com a constante sensação de insegurança devido à 
base de lançamento vizinha de seu terreno. 
 
Palavras-chave: Centro de Lançamento de Alcântara; Remanejamento; Luta; Resistência. 
 

Introdução 
 

O município de Alcântara possui mais de 100 comunidades quilombolas, remanescentes 

da época Imperial. Uma destas é a Mamuna, comunidade com práticas agrícolas e pesqueira, 

localizada próxima do CLA. Esta comunidade vive há anos com o receio de serem remanejados 

por estarem no mapa de uma ampliação do CLA. 

O aperfeiçoamento tecnológico dita, em muitos países, políticas públicas que buscam o 

desenvolvimento do Estado Nação. Não muito diferente destes países o Brasil visa conseguir 

acordos para melhorias e ampliações das tecnologias espaciais utilizadas em seu Centro de 

Lançamento em Alcântara (MA) e com a promessa de desenvolvimento para o município. 

Desenvolvimento esse, que segundo relatos das comunidades, nunca chegou diretamente a eles, 

apenas em ocasiões pequenas na qual oferecem subempregos de curto prazo ou algo relacionado 

a isso, sendo assim, o CLA faz o uso do território alcantarense privando seus conhecimentos 

tecnológicos daqueles que já habitam a região por anos antes mesmo das primeiras instalações 

da base, além de trazer diversos conflitos com desapropriação de comunidades que são 

obrigadas a se realocarem para agrovilas instaladas no município longe do litoral, afetando 

assim a soberania alimentar das populações quilombolas, além de diversos outros problemas 

que essas comunidades vem a sofrer. 

 

Metodologia 
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 Para a realização do trabalho usou-se tanto de referências bibliográficas das quais se 

aprofundam em uma contextualização maior sobre terras quilombolas e seus direitos, quanto 

uma visita de campo até a comunidade de Mamuna no município de Alcântara realizada no dia 

12 de Julho de 2019 junto a cadeira de Geopolítica do curso de Geografia da Universidade 

Federal do Maranhão, nessa atividade em campo pôde-se conversar com moradores da 

comunidade que vivem naquela região a vida inteira, além de conversar com líderes da luta 

pelo território que também são moradores da comunidade, foi possível também conhecer de 

perto como os moradores daquela região utilizam da natureza para tirarem seu sustento diário 

a plantações dos mais diversos alimentos como a macaxeira e milho como também se visitou o 

porto de pesca utilizado pelos moradores de onde retiram os mais diversos frutos do mar, como 

peixe, camarão, caranguejo, além de ter uma conversa em uma roda com alguns moradores para 

entender como é lidar diariamente com a ameaça constante da expansão da base do Centro de 

Lançamento de Alcântara (CLA), tentando assim entender os interesses do CLA para com 

aquela região na qual é tão disputada devido a sua geolocalização. Considera-se essencial o 

trabalho de campo para a elaboração desse tipo de trabalho acadêmico, entender com os 

próprios moradores como se dar o sistema de sua comunidade é primordial para a compreensão 

da necessidade de luta dos povos tradicionais, claro que em apenas um dia não foi possível 

compreender o suficiente de como se dá o funcionamento do sistema, porém acredita-se ser o 

básico para a então compreensão da necessidade desse trabalho. 

 

Contexto histórico de Alcântara 
 
 Alcântara está localizada cerca de 96 km da Capital São Luís, não se sabe ao certo a sua 

data de fundação, mas em 1612 já havia pequenas aldeias onde esta era denominada de 

Tapuitapera (terra dos índios). Neste mesmo ano ocorreram as expedições dos franceses 

liderados por Daniel de La Touche, os franceses tentando fundar colônias no Brasil 

estabeleciam relações amistosas com os indígenas e até construíram uma capela na localidade 

(IPHAN). 

 Com a expulsão dos franceses o governo português envia uma pequena expedição para 

colonizar o local, entregando o domínio do território a Matias de Albuquerque, Conde de 

Alegrete. A Coroa Portuguesa decide pela criação do Estado Colonial do Maranhão que era 

composto pelas capitanias do Maranhão e Grão-Pará. Em 1624 Matias de Albuquerque é 

nomeado governador da Capitania de Pernambuco e parte em direção a cidade que estava sob 
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ataque dos Holandeses, Tapuitapera é então doada a Antônio de Coelho Carvalho, irmão do 

primeiro governador do Maranhão Francisco Coelho de Carvalho. 

 A aldeia de Tapuitapera é substituída por Alcântara em 1648 quando esta é elevada a 

condição de vila. Nesta época já havia engenhos instalados na região que prosperaram 

economicamente. Devido a sua posição que privilegiada para exportações Alcântara cresceu 

em todos os seus setores econômicos se tornando o maior centro produtor do estado, gerando 

grandes fortunas aos senhores de terras e consequentemente aumentando a população escrava 

na localidade.  

 Com o passar dos séculos Alcântara foi perdendo sua força enquanto o Império decaia, 

as abolições agora estavam previstas em lei, a República estava proclamada. Para Choairy 

(2000), a decadência das lavouras monocultoras advém da crise do mercado agroexportador e 

acaba criando novos agentes sociais no cenário histórico e a criação de um modelo de 

campesinato livre. As grandes propriedades monocultoras são repartidas entre os agora ex 

escravos, indígenas, homens livres e pobres. 

 

O Centro de Lançamento 
 
 No início da década de 1980, surge por meio do Programa Nacional de Atividades 

Espaciais o Centro de Lançamento de Alcântara, que visa o lançamento de sondas e satélites 

com tecnologia brasileira. O decreto de n° 88.136/1983 disponibiliza uma área de 62 mil 

hectares ou 41,45% do território alcantarense (FERREIRA, 2012, p. 123) e dá validade a 

construção do CLA.  

 Com esta quantidade de terras disponibilizadas, alegando fins de utilidade pública, 

foram remanejadas mais de 310 famílias de 49 povoados que praticavam agricultura e pesca 

artesanal. Foram criadas agrovilas no continente do município. 

 

O CLA tentou amenizar o problema da relocação mediante a construção de sete 
agrovilas para a população que foi remanejada, cujo discurso ressaltava o conforto 
dessas através de equipamentos sociais e urbanos antes inexistentes; verificou-se, 
porém, que a principal reclamação é em relação à terra considerada pequena e 
imprópria para a agricultura de subsistência que praticavam além da do que não possui 
rios e praias próximos para a prática de pescaria. (FERREIRA, 2012, p. 123) 

 

A posição geográfica em que Alcântara está localizada, próxima à linha do Equador, 

ajuda na economia de aproximadamente 30% do combustível que originalmente era gasto nas 
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expedições espaciais. Esta economia deixa o CLA na mira do mundo para fazer acordos. Um 

dos acordos foi no ano de 2000 com o governo dos Estados Unidos da América, que foi vetado 

devido a polêmica proposta de uso das dependências do CLA pelo EUA. O acordo foi rejeitado 

em 2001 pela Comissão de Assuntos Externos da Câmara Federal (FERREIRA, 2012, p. 124). 

 No dia 22 de agosto de 2003 ocorreu a maior tragédia nas dependências do Centro, um 

acidente na plataforma de lançamento que culminou na morte de 21 profissionais durante a 

tentativa de lançamento do terceiro protótipo do Veículo Lançador de Satélites.  

 Em 2003 em um tratado firmado entre o Brasil e a Ucrânia é fundada a empresa 

binacional Alcântara Cyclone Space, que passa a funcionar apenas em 2006. A empresa criada 

com caráter cooperativo de longo prazo na utilização do Veículo de Lançamentos Cyclone-4. 

Em 2015 o Brasil denuncia o acordo com a justificativa de “desequilíbrio na equação 

tecnológico-comercial que justificou a constituição da parceria entre os dois países” (AEB). 

 Em março de 2019 o recém-eleito presidente, Jair Messias Bolsonaro, assina durante 

uma cerimônia oficial em Washington juntamente com o presidente dos Estados Unidos da 

América Donald Trump o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, que disponibiliza áreas de 

acesso livre ao governo estadunidense dentro do CLA, no acordo há cláusulas de sigilo 

tecnológico por parte do governo norte americano. O requerimento sobre o acordo tramitou 

pela câmara até ser aprovado no dia 22 de outubro de 2019. 

 

As tentativas de expansão 
 
 As atividades tecnológicas do Centro têm se expandido durante os anos, por isso “desde 

2005 existe o empenho de setores ligados ao Estado pela expansão do CLA para atender 

interesses comerciais, com o aluguel da Base Espacial a outros países” (COELHO, 2017, p. 

27). Os idealizadores defendem que expansão será um avanço técnico-científico que trará 

desenvolvimento não só à Alcântara como ao Brasil inteiro. 

 No novo território expandido, se aprovado, será construído o Centro Espacial de 

Alcântara (CEA) de disposição civil e não militar como o CLA. A questão problemática desta 

expansão é que, as áreas desejadas para a instalação do CEA são em sua maioria a área litorânea 

do município. 

Em 2006 ocorre um seminário promovido pelo Grupo Executivo Interministerial 
(GEI) para apresentar aos quilombolas a proposta de criação do Centro Espacial de 
Alcântara (CEA): “um complexo composto por seis áreas destinadas a abrigar projetos 
aeroespaciais. Por esta proposta, além dos 8.700 ha já ocupados pelos militares, o 
governo necessitaria de mais 5.700 ha para construir três novos sítios de lançamento, 
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no âmbito do Centro Espacial de Alcântara (CEA) e três áreas institucionais. 
(COELHO, 2017, p. 28). 
 

 
Fonte: Danilo Serejo Lopes, 2018. 

  

Como relata a Lopes (2018) “em 2008 empresas contratadas da binacional Alcântara Cyclone 

Space, invadiram o território de roça das comunidades de Mamuna e Baracatatiua em uma 

tentativa arbitraria de implantar 03 sítios de lançamento de aluguel”, a Cyclone Space foi criada 

a partir de um acordo firmado entre o Brasil e a Ucrânia. No mesmo o INCRA publica o 

Relatório Técnico de Identificação e Delimitação de Alcântara, onde é reconhecido o 

pertencimento das terras pelos quilombolas. 

 

A comunidade 
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 Para ALMEIDA (2008) as comunidades tradicionais são grupos de características 

diferenciadas onde se caracterizam por suas próprias formas de organização social, utilizando 

do território como condição de para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, onde seus conhecimentos são gerados por suas tradições. Assim é a comunidade de 

Mamuna, onde seus moradores a séculos residem de forma quase que independente do sistema 

econômico atual que está presente no Estado. 

 O sítio da comunidade de Mamuna é, como considerado por COELHO (2017) como as 

chamadas “Terras de Sustança” onde os camponeses, através da gestão de recursos naturais, 

garantem sua reprodução social em seu meio de comunidade em um uso coletivo do espaço 

onde suas famílias podem fazer o uso da terra tirando dela seu sustento. Com essa aproximação 

da terra como retirada de sustento as comunidades resistem aos seus repressores, sempre se 

articulando politicamente e indo a luta por seus direitos que possuem sobre suas terras, 

efetivando assim uma luta frequente contra entidades que frequentemente tem interesses em 

seu espaço para outros usos, no caso da comunidade de Mamuna, o CLA. 

 A comunidade de Mamuna encontra-se na fronteira com os terrenos do Centro de 

Lançamento de Alcântara, onde antes se encontravam as terras da comunidade de Peru Velho 

e Camarajó no qual foram desapropriados e realocados para as agrovilas, sendo assim o sitio 

Mamuna encontra-se nas terras onde está planejado a fase três da expansão do CLA, sendo que 

já se encontram na fase dois do projeto, sendo assim, a comunidade se rodeia de insegurança 

sendo principal alvo da expansão caso venha a ocorrer futuramente.  

                       
Fonte: Thiago F. Sousa, 2019. 
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 A razão pela qual os moradores da comunidade Mamuna resistem a saída do seu local 

de origem e lutam a mais de 40 anos pelo seu território de direito é que eles conseguem tirar 

daquelas terras quase tudo o que é necessário para seus sustentos, na comunidade residem mais 

de 70 famílias, do qual praticamente todas elas dependem daquelas terras, seja para a pesca dos 

mais diversos mariscos, agricultura ou extrativismo. Desse modo os moradores utilizam dos 

recursos naturais para seu próprio consumo e também para a venda nas cidades para 

conseguirem renda para suprirem as demais necessidades do qual os moradores dependem.  

 Visto da desapropriação que outras comunidades sofreram sendo realocadas para 

agrovilas entende-se o porquê da luta que a comunidade tem sempre pelo seu direito de 

permanecer em suas terras, nas agrovilas as populações estão fadadas a uma produção de 

subsistência, onde as terras são consideradas pelos próprios moradores como improprias para a 

agricultura e extrativismo, além de estarem muito longe do litoral alcantarense, de onde é 

retirado grande parte do sustento dessas populações através da pesca. 

 Conversando com moradores da comunidade pôde-se entender mais como se dá o 

convívio entre eles, o número de famílias que residem na comunidade, os recursos que públicos 

que chegam até eles e os que faltam ainda chegar. Há mais de 70 famílias vivendo na 

comunidade com pessoas das mais diversas idades, com pessoas com mais de 90 anos de idade 

que nasceram e foram criadas na comunidade, os moradores sentem certo descaso dos órgãos 

públicos para com eles, a exemplo, mesmo tendo mais de 200 anos de existência o programa 

minha casa minha vida nunca chegou a suas terras, além da única escola da comunidade só 

ensinar até o 5° ano letivo do ensino fundamental do qual as crianças que residem se veem 

obrigadas a se deslocarem para uma escola que ensina até o 9° ano em uma agrovila próxima 

da comunidade, no qual tem transporte escolar que os levam até lá; também não há escolas de 

ensino médio na região no qual só há uma mais próxima na sede do município de Alcântara. Os 

moradores da comunidade conseguiram ser contemplados com o programa Bolsa Família que 

auxilia na renda de algumas famílias. Quanto a sua infraestrutura, a comunidade somente 

recebeu energia elétrica durante o programa Luz para todos do Governo Federal, para seu 

abastecimento hídrico a comunidade depende de poço artesiano e a estrada para chegar até a 

comunidade é parte de piçarra e parte de areia. 

 Os moradores da comunidade de Mamuna vivem diariamente sobre o sentimento de 

insegurança frente às ameaças de expansão da base de Alcântara, de acordo com relatos de 

moradores, diversas vezes já ocorreram visitas de militares da base na comunidade no qual soa 
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um tom de ameaça para os moradores. A luta pela titulação das terras dos povos Mamuna é 

uma luta que percorre por anos, até o momento do presente trabalho os moradores ainda não 

conseguiram suas titulações do qual tem direito de acordo com o Art. 68/ADCT/CF 1988, de 

acordo os moradores da comunidade o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) que é o órgão responsável pela titulação não comparece às assembleias que são 

realizadas para tratar da questão da titulação de posse das terras.  

 Embora a grande mídia e outros veículos de informação tentem trazer a imagem de 

benefício aos moradores com a implantação e expansão do CLA não é bem isso que acontece 

com os moradores, principalmente com os que residem nas comunidades locais, os 

investimentos aplicados a base não chegam nas comunidades, assim como não tem capacitação 

para moradores da região para que possam ao menos trabalhar na base, de acordo com 

moradores, o máximo que precisam de alguém das comunidades locais é quando precisam de 

mão de obra para desmatar alguma parte da vegetação. A comunidade chega a receber até 

mesmo turistas, devido a praia de Mamuna no litoral que atrai algumas pessoas por ser um local 

muito reservado e preservado, os moradores relatam que não se importam com a visita dos 

turistas e inclusive se agradam de ter o nome da comunidade conhecido, suas maiores 

preocupações mesmo estão voltadas a visitas de pessoas da Base de lançamento. 

Fotos da área 

Plantação de mandioca de um dos residentes da comunidade (CARDIM, 2019) 
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Praia de Mamuna, local de pesca dos moradores (CARDIM, 2019) 

 

 
Rio que divide o território de Mamuna e o CLA (CARDIM, 2019) 
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Considerações finais  
 
 O trabalho teve como objeto trazer olhares para comunidades que sofrem com a ameaça 

da expansão do CLA trazendo como foco a comunidade de Mamuna, através do trabalho tenta-

se mostrar como se dá o uso desse território pela comunidade que faz uso dessas terras a 

centenas de anos e que tentar realocar essas pessoas para outros locais como agrovilas é algo 

fora de cogitação. Para isso, entender como como se dá o processo de territorialidade desses 

povos é essencial, de acordo com Alfredo Wagner (2008), não se deve olhar o processo de 

territorialização de forma linear tal qual das grandes metrópoles, a história dessas comunidades 

não evolutiva, tradições se mantém por décadas passadas de geração a geração, hábitos e 

costumes singulares são preservados, com isso deve-se respeitar aqueles que vivem desse modo, 

respeitando seu direito a terra e seu direito de existir. 

Seminários propostos pelo governo do estado para debater o novo acordo que, até então, 

estava em tramite na câmara e tentar amenizar a questão de novos remanejamentos, contando 

com a presença de lideranças quilombolas e oficiais da aeronáutica, não foram suficientes para 

reduzir o medo das comunidades, que em contrapartida assiste a remoção de comunidades 

tradicionais na capital do estado. Entender e dar a devida atenção ao descaso estatal que esses 

povos sofrem é essencial para que outras entidades ou grupos, acadêmicos ou militantes ajudem 

para que suas vozes sejam ouvidas. 
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A IMPORTÂNCIA DOS SUJEITOS COMUNITÁRIOS COMO PROTAGONISTAS 
DAS SUAS PRÓPRIAS VIDAS 

 
Thaynara Moreira Botelho1  

 

 

Introdução 
 

A prática de pensar a prática é a melhor maneira de aprender a pensar certo (FREIRE, 
1980, p. 71). 

 
O presente estudo disserta sobre a importância do trabalho da (o) assistente social com 

comunidades na perspectiva da educação popular. Para tanto, o referencial teórico que orienta 

a pesquisa é o do método de Marx. 

A ruptura com uma concepção ortodoxa sobre comunidade nos permite repensar em 

seus entraves e possibilidades num contexto em que o “jogo distributivo estatal alcançou seu 

limite absoluto” (KURZ, 1997, p 24). A prática profissional precisa respeitar os processos de 

resistência, rompendo com os elos de dependência, tutela e principalmente com o autoritarismo 

sutil que contribuem para o controle social sobre a população. As relações de dominação que 

se estabelecem entre movimentos sociais e assistentes sociais fazem parte da atual configuração 

do capital num contexto de barbárie. O trabalho da (o) assistente social tem que se tornar cada 

vez mais secundário quanto mais os movimentos sociais se tornarem independentes com relação 

ao Estado, mercado e da própria figura da (o) assistente social (BOTELHO, 2016). 

No contexto histórico atual já não é mais possível pensar em formas de “integração”, 

por isso, o trabalho com comunidades que estamos pensando se refere ao movimento que a 

própria comunidade é obrigada e capaz de produzir. Não se trata de sair da esfera macro e se 

inserir na esfera micro, há de se levar em consideração o fetichismo, o qual reside nas próprias 

bases da sociedade capitalista e impregna todos os seus aspectos (relações pessoais, mercadoria, 

dinheiro, capital, salário, Estado etc.). A crítica do fetichismo da mercadoria “exige a superação 

de todas as formas fetichistas e, portanto, também da forma fetichista do sujeito que só consegue 

imaginar que vender e comprar nunca deixarão de existir” (JAPPE, 2006, p. 263).  

 
1 Doutoranda em Políticas Sociais na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro/Bolsista da 

FAPERJ. E-mail: thaynarambotelho@gmail.com 
 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
1784 

 

Assim, não se trata de encontrar nos espaços comunitários pessoas livres e conscientes. 

O trabalho da (o) assistente social com comunidades, no sentido de educação popular, não é 

uma referência em termos de técnica, mas uma referência em termos de movimentações do que 

a comunidade está sendo obrigada a produzir. Trata-se de colocar a prática profissional a 

serviço das práticas populares e não sobre elas. Num estágio do capitalismo em ruínas, pode 

ser interessante as (os) assistentes sociais trabalharem com os grupos sociais no sentido de 

reflexão das ações cotidianas, o que traduz aspectos da cultura, lutas e saberes populares ao 

invés de trabalharem com comunidades para que as mesmas desenvolvam tipos de participação 

prescritos nos programas (que são formas de controle da participação, poder e resistência) 

(BOTELHO, 2016). 

O trabalho da (o) assistente social na perspectiva de educação popular na década de 

1960, o próprio refreamento das comunidades acelerado pela ditadura e as alternativas de 

resistência realizadas pelas massas ao longo da história, podem nos auxiliar em pensar nas 

limitações da prática restrita à concepção de “direitos”, em um momento em que, o próprio 

processo do capitalismo o priva das suas possibilidades de financiamento. Diante da situação 

caótica que os países periféricos vivenciam diariamente, as (os) assistentes sociais podem 

contribuir de forma a não interromper as formas de resistências e auto-organização das massas. 

A valorização da cultura nas esferas comunitárias pode ser imprescindível no presente cenário.  

O trabalho das (os) assistentes sociais com comunidades anteriores à ditadura civil-militar 

de 1964 

Caminhando para a década de sessenta, as (os) assistentes sociais (em suas formas de 

atuação não hegemônica) se aproximaram das comunidades não interrompendo as suas formas 

de auto-organização, a base material que existia foi produzida pelas massas em movimento. As 

experiências de trabalho de algumas/uns assistentes sociais abriram uma possibilidade para se 

pensar nas formas práticas da vida comunitária apesar dos profissionais ainda não terem 

elaborado, naquele contexto, a relação da prática do Serviço Social com uma perspectiva de 

transformação societária. A partir do momento em que as (os) assistentes sociais se inseriam 

nas comunidades, participavam concretamente da vida das massas e estabeleciam com elas um 

vínculo orgânico (SILVA, 1995). 

Nessa época, as/os profissionais tiveram contato com as experiências de auto- 

organização (que eram reais) devido à sociedade da mercadoria ainda ser embrionária, no tempo 
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histórico em que germinaram as bases (ainda que incipientes) para a produção da perspectiva 

de transformação social no Serviço Social brasileiro nos anos vindouros. Mesmo que isso não 

se desse de forma plena naquele contexto devido à presença do tradicionalismo que ainda 

vigorava na profissão. A partir das experiências práticas, o trabalho das (os) assistentes sociais 

operou como um instrumental a serviço das camadas populares e não como sua direção. Estas 

estavam num processo de auto-organização social das comunidades que resistiam às inovações 

da modernidade. A partir das vivências e espontaneidades, o “que fazer” era definido pelas 

massas diante das problemáticas fundamentais que estavam sendo geradas pelo distanciamento 

entre vida e trabalho (SOUZA, 2010). 

Nesse contexto, através da ideologia de que o “progresso” aconteceria com a 

industrialização dos países periféricos, a Organização das Nações Unidas (ONU) juntamente 

com os Estados Unidos (EUA) perceberam a “contribuição” que o Serviço Social poderia dar 

para a expansão do modo de produção capitalista que, naquele momento, tinha como meta 

modernizar a agricultura e industrializar o país. O Desenvolvimento de Comunidade (DC) 

(pensado enquanto técnica) foi trazido para o Brasil com o sentido de formar especialistas para 

a implantação de programas comunitários para as áreas rurais e urbanas a fim de garantir a “paz 

social”, “harmonia” e “equilíbrio da Nação” na lógica da modernização. Essa técnica tinha o 

objetivo de conseguir a adesão das massas aos planos regionais e nacionais, num momento em 

que a atenção se voltava para o “atraso” das condições de vida das populações brasileiras. O 

DC pautava-se em pressupostos de uma “sociedade harmônica e equilibrada, percebendo a 

comunidade como unidade conceitual, cujo objetivo seria a união dos esforços do povo aos do 

governo” (SILVA, 1995, p. 26).  

Nesse suposto esquema conceitual de que o DC poderia contribuir para que as massas 

aderissem à modernização, a produção de uma força social coletiva fomentaria a instauração 

do “progresso” no país. Essa visão contribuiu mais a um projeto de dominação2 que a um 

projeto de liberação das camadas populares. A necessidade do desenvolvimentismo em nome 

do “progresso” brasileiro que chegava às comunidades visava à participação das camadas 

 
2 Com o avanço do capitalismo industrial, novos fatores passaram a “determinar o contexto econômico e político 

brasileiro, criando condições para que o DC passe a ser pensado também em função da problemática urbana. 
As novas forças ligadas ao capital que penetra no país a partir do governo de Juscelino Kubitschek, passam a 
requerer dos órgãos públicos uma política de modernização dos valores e atitudes da população, de modo a 
ampliar o mercado de consumo e instrumentalizar técnica e disciplinarmente o mercado de trabalho disponível. 
A comunidade é um meio importante para disseminação dessa política, não só a nível de mudança de valores, 
mas também de atitudes a serem assumidas pela população” (SOUZA, 2010, p. 47). 
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populares para que as rebeliões não ocorressem e para que as massas se contentassem com a 

modernização em curso, 

Nas diversas colocações, fica patente a preocupação com o ajustamento social da 
comunidade. Os determinantes desta ação são entendidos na forma positivista dos 
fatos aparentes movidos por uma concepção humanista em que coloca as intenções de 
altruísmo e solidariedade como objetivos a serem alcançados em função dos 
problemas sociais criados (SOUZA, 2010, p. 35). 
 

A partir de então, surgiram em várias cidades brasileiras, experiências baseadas nos 

pressupostos iniciais do DC. Em Itaperuna (RJ), em 1950, surgiu a Missão Rural com a 

finalidade de “melhorar” as condições de vida econômica e social nas áreas agrícolas. Em 

continuidade ao processo de modernização no campo, em 1955 é criado o Serviço Social Rural 

(SSR) com o objetivo de “desenvolver” e recuperar as comunidades brasileiras. Em 1956 é 

criada a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABCAR) para prestar assistência 

às famílias rurais, através do crédito rural e das atividades de “educação” (visando mudanças 

no comportamento dos usuários através das instruções ministradas pelos agrônomos e agentes 

de economia doméstica) que deveriam durar até que as famílias se mostrassem aptas a assumir 

sua recuperação socioeconômica (AMMANN, 2013). 

Apesar da técnica de desenvolvimento de comunidade ter vindo para o Brasil sob 

exigências da ONU na tentativa de “disciplinar” as massas e garantir o “progresso” da nação, a 

aproximação de assistentes sociais com as comunidades teve experiências interessantes devido 

as formas de auto-organização das massas presentes naquelas comunidades. O DC não operou 

somente como uma técnica autônoma e externa, quando falamos em trabalho com comunidades, 

temos que levar em consideração que não foi um movimento homogêneo no Brasil e muito 

menos na América Latina3 nas décadas de 1950 a 1980. Assim o DC não tomou a forma de um 

programa global desencadeado pelo governo, se referiu também as experiências próprias das 

massas ligados aos grupos de cultura, CEBs, educação de adultos e de trabalho de (os) 

assistentes sociais (NUNES, 1980). 

O DC, apesar de toda carga ideológica e conservadora que o próprio nome traz, teve 

vários desdobramentos e mudanças nos diferentes períodos. Por isso, concordamos com a 

definição formulada pela Wanderley (1993, p. 166, grifo da autora), o processo de 

 
3 À nível latino –americano, as práticas com comunidades receberam diferentes nomenclaturas: Cooperação 

Popular (Peru); Promoção Popular (Chile); Acción Comunal (Colômbia); Acción Conjunta (Guatemala), 
Acción Comunitária (Uruguai), Promoção e Assistência da Comunidade (Argentina). Apesar dos traços 
comuns, as atuações foram diferentes, com concepções, conteúdos e alcances diversos (NUNES, 1980). 
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“desenvolvimento comunitário se refere a um conjunto de procedimentos e de modos de ação 

por meio dos quais se instituem comunidades, situadas e datadas historicamente”.   

Dessa forma, há de se destacar três vertentes profissionais que, no período ditatorial irão 

se desdobrar, no processo denominado por Netto (2010) de “Reconceituação do Serviço Social” 

que compreende três direções: Modernização Conservadora, Reatualização do 

Conservadorismo e Intenção de Ruptura. Se referem a: 

 

Uma corrente que extrapola para o Desenvolvimento de Comunidade os 
procedimentos e as representações “tradicionais”, apenas alterando o âmbito da sua 
intervenção; outra, que pensa o Desenvolvimento de Comunidade numa perspectiva 
macrossocietária, supondo mudanças econômicas estruturais, mas sempre no bojo do 
ordenamento capitalista; e, enfim, uma vertente que pensa o Desenvolvimento de 
Comunidade como instrumento de um processo de transformação social substantiva, 
conectado à libertação social das classes e camadas subalternas (NETTO, 2010, p. 
140). 

 

No Brasil, apesar da forte influência estadunidense nas décadas de 1950/1960, verificou-

se uma nova alternativa de prática do Serviço Social, deslocando o polo da “disfunção social” 

para o da ininterrupção das relações sociais, considerando como força motriz a auto-

organização das massas. Entre as (os) assistentes sociais e as massas haviam trocas coletivas 

do saber, transcendendo o caráter individualista e parcial da prática. A (o) assistente social não 

operava somente como um burocrata em ação, nas experiências de trabalho, a (o) profissional 

dialogava com as comunidades. A inserção na realidade implicava um conhecimento empírico 

da mesma. As experiências comunitárias vivenciadas no Brasil ganharam repercussão 

internacional devido à resistência das massas em consonância com a atuação de assistente 

sociais, movimentos de cultura, educação popular e influência das comunidades eclesiais de 

base (SILVA, 1995). 

A partir de então, começaram a surgir em nosso país (de 1950 até 1969)4, publicações 

brasileiras sobre Desenvolvimento de Comunidade, oferecendo subsídios para o trabalho da (o) 

assistente social em todo o território nacional (que antes apenas importava informações norte-

americanas). Através das experiências práticas junto às comunidades, o trabalho de 

algumas/uns assistentes sociais incentivou um agir coletivo no sentido de não interferir nas 

 
4 “Este es el período de mayor concentración del tratamento de esta temática ya que com anterioridade a 1950- y 

a la más definida y homogénea influencia cultural norteamericana en el continente- estas publicaciones 
representaban apenas el 2%” (BONFIGIO, 1982, p. 7). 
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formas de resistências das massas. Isso significava um processo pelo qual o popular se 

organizava de forma a assumir a tarefa histórica de serem os protagonistas de suas ações, 

geradas por mulheres e homens que já estavam sentindo o peso da modernidade que atassalhava 

os países latino-americanos com o discurso de “progresso”. Sobre as experiências práticas das 

comunidades e da interação das (os) assistentes sociais nesses espaços, Castro (1992), 

desenvolveu um trabalho interessante resgatando as raízes e traços possíveis da singularidade 

de um cenário propício ao trabalho com comunidades, no qual o DC configurou uma trajetória 

que emergiu da espontaneidade das bases, induzida por um projeto universitário, se estendendo 

das massas às instituições, das bases ao “topo”, de forma ascendente e não o contrário.       

Segundo a autora, 

Na década de 60, um projeto de Desenvolvimento de Comunidade, de âmbito local, 
de iniciativa do curso de Serviço Social, sediado em Florianópolis, pretendeu fazer 
brotar uma nova dinâmica no conjunto das relações sociais das populações que viviam 
nas áreas citadas, e incentivar um agir coletivo voltado para a auto- organização e para 
a melhoria de suas condições de vida (CASTRO, 1992, p. 13). 
 

A partir das experiências vivenciadas na década de sessenta, ocorreu um esforço de 

estímulo à participação das populações trabalhadas nas comunidades por parte das (os) 

assistentes sociais, com o objetivo de não interromper as formas próprias de resistência das 

massas. A cooperação - entre mulheres e homens dentro das comunidades - abria caminhos para 

formulações de mecanismos de resistências para se defenderem das barreiras sociais geradas 

pelas formas de modernização que estavam surgindo. As condições de vivências nos espaços 

de moradia eram os interesses e preocupações comuns dos grupos nelas existentes, tendendo a 

ampliar o âmbito da repercussão dos seus interesses e enfrentamentos comuns. Em nível dos 

movimentos sociais, a participação significava a tomada de decisões e gestão das ações pela 

própria comunidade. A (o) assistente social estimulava a participação através de exercícios 

diversos de reflexão e ação, relativa aos interesses e preocupações da população, assim como 

em relação às suas condições reais e potenciais de organização social. A solidariedade popular 

espontânea prevalecia nos afazeres da comunidade (SILVA, 1995; SOUZA, 2010). 

A prática profissional da/o assistente social se desvinculara dos pressupostos do DC 

motivado pela ONU no momento em que passou a não interromper as formas de organização 

das comunidades, que antes veio para o Brasil com o objetivo de “pacificar” a Nação, tentando 

retirar a espontaneidade e resistências. A presença das/os assistentes sociais nos espaços 

comunitários fez com que percebessem que as populações rurais se identificavam com o espaço 
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próprio da prática social comum em seus espaços de moradia. As lutas e enfrentamento dos 

movimentos sociais por fora das instituições e que já tinham algum tipo de organização 

elaborada conscientemente se davam de forma coletiva. Sob o ângulo dos movimentos sociais, 

as áreas de moradia passaram a ser áreas de mobilização e organização popular, levando a 

população a um pensar e a um agir em comum diante dos problemas que enfrentavam no 

cotidiano (ALVES, 2013). 

No trabalho das (os) assistentes sociais com grupos populares, o exercício coletivo da 

tomada de decisões e da gestão das ações definidas e implementadas pela população se 

destacavam. As (os) assistentes sociais, nos espaços comunitários, não interrompiam as formas 

de auto-organização das massas, a definição do “que fazer” não era definido pelo profissional; 

as transformações reais eram impulsionadas pela iniciativa e esforços dos setores populares. As 

práticas profissionais eram afirmadas 

Através de um processo de desenvolvimento pessoal do usuário, favorecendo um 
processo de independência dos próprios serviços e de auto- afirmação. O status quo 
das estruturas não é atingido, mas aquele homem, aquele grupo, cresceu, deu um passo 
adiante, tornou- se mais humano. Esse tipo de atuação, é preciso ainda salientar, não 
esgota o Serviço Social; é apenas uma das suas formas, e invalidá-la por considerá-la 
assistencialismo ou funcionalismo apresenta-se como uma conclusão carente de 
fundamentos (JUNQUEIRA, 1980, p. 16).  
 

Na esfera prática de trabalho de algumas (os) assistentes sociais, ao invés de se 

apropriarem do esquema formal predeterminado internacionalmente como a ONU motivava, 

procuravam dar sentido às próprias experiências e resistências comunitárias. As trocas de 

experiências e cooperação se estabeleciam em função dos objetivos gerais e vontades comuns 

traçados nesses espaços. Os objetivos eram valorizados para que as reflexões e ações 

desenvolvidas não se perdessem. O trabalho das (os) assistentes sociais se efetivava em uma 

dada realidade à qual se dava o nome de comunidade. As mulheres e homens, situados numa 

dada base territorial, constituíam uma comunidade na medida em que a organização do 

cotidiano levava à criação de canais próprios de expressão (SOUZA, 2010). 

As (os) assistentes sociais, nesse momento histórico, se aproximaram dos grupos de 

cultura popular, educação popular, comunidades eclesiais de bases e, juntos, a partir das 

vivências cotidianas, desenvolveram formas de lutas para que as reivindicações e 

espontaneidades das massas não fossem fragmentadas5. A (o) profissional não atrapalhava os 

 
5 “Quanto maior a fragmentação da população, menor é a sua força social e maior também a sua dependência e 

submissão. A organização é o elemento básico de poder de uma população; supõe consciência da realidade  
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exercícios diversos de reflexão e ação relativa aos interesses e preocupações das massas, assim 

como em relação às suas condições reais e potenciais de organização social. Ao assistente social 

foi permitido na década de 1960 praticar a educação popular, mas daí não podemos afirmar que 

ele foi um educador popular, não era o profissional que conscientizava, mobilizava e definia o 

que as comunidades deveriam fazer. Nesse momento histórico, foram criadas várias 

organizações de educação de adultos que incentivaram as massas a serem as protagonistas na 

produção de suas histórias e nas lutas pelas mudanças estruturais. O Serviço Social e, 

consequentemente o DC foram influenciados por este posicionamento (SILVA, 1986). 

Era importante que no contato com as massas, as (os) assistentes sociais conhecessem o 

desenvolvimento das práticas estimulado pelos centros dedicados à educação popular bem 

como suas experiências e avaliações. Podemos dizer que as práticas se complementaram, mas 

não se fundiram. A realidade concreta era levada em consideração, o cotidiano das comunidades 

apresentava peculiaridades que tinha a ver com suas condições sócio-históricas, de forma que 

as lutas e valores das comunidades fossem reconhecidos. As experiências históricas nos 

mostraram que os processos revolucionários não ocorreram pela transferência de consciência, 

mas pela própria práxis. Logo, nenhum agente que se diga “conscientizador” pode filtrar aquilo 

que a própria base não experimentou no seu processo prático, na sua vivência cotidiana dentro 

da comunidade. Nessa época, o capitalismo ainda estava em expansão, não tinha atingido todas 

as suas formas de dominação social (SILVA, 1995). 

Mesmo com as limitações de um país inserido na periferia do capitalismo mundial e 

com as diversas restrições de liberdades, oportunidades e condições a que fomos submetidos 

em nome do “progresso”, da modernidade e do capitalismo industrial, as resistências das massas 

devem ser destacadas. A partir das resistências comunitárias à vida moderna, foi permitido ao 

assistente social, no papel de “agente externo”, adentrar nesses espaços e trabalhar com as 

massas contribuindo e conhecendo os múltiplos aspectos que compunham as suas vidas 

cotidianas. O contato com as bases populares foi importante num momento em que as mesmas 

assumiam as tarefas que lhes correspondiam em um processo de verdadeira mobilização. As 

capacidades organizativas dos setores populares se davam nos espaços imediatos das 

“necessidades sentidas”, compreendidas e desenvolvidas nas bases, nas quais os movimentos 

 
social existente e das suas possíveis implicações numa dimensão de confronto. Nesse sentido, a organização social 

é condição básica de participação e desenvolvimento” (SOUZA, 2010, p. 143). 
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populares eram capazes de atuar como sujeitos de resistência na história. Esse fato não 

descaracterizou a importância das trocas entre o “agente externo” e o “ator principal” no interior 

da comunidade, estas trocas eram importantes para que o ator principal desse seguimento as 

suas indagações e descobrissem o “que fazer” diante das vivências cotidianas marcadas pelas 

perdas de liberdades (CARDOZO, 1980).   

Nas experiências práticas de atuação do Serviço Social com comunidades na década de 

sessenta, o discurso teórico das (os) assistentes sociais (em uma perspectiva não hegemônica) 

se referia a produção cotidiana das massas, a educação popular era a própria transmissão oral, 

as massas faziam narrações orais que permitiam trocas de olhares e gestos. Num contínuo 

exercício da memória, desafiavam as pessoas a se apoderarem e desenvolverem à sua maneira 

o que era narrado e trocado. As massas trocavam experiências, elas se “mediam” em atos 

grupais de conhecimento. As trocas coletivas proporcionadas pelo saber popular formavam 

seres de resistência (FREIRE; NOGUEIRA, 1988). 

Numa entrevista realizada com Freire, publicada na Revista Serviço Social e Sociedade 

nº 3, ele respondeu que as (os) assistentes sociais na década de 1960 realizaram importantes 

trabalhos6 com comunidades e que mais tarde, caminhando para os anos 1980, junto com ele e 

com a igreja em grupos de extensão da PUC/SP desenvolveram trabalhos interessantes com os 

setores populares baseados na perspectiva de educação popular. Disse ele, 

 

Em grande medida tenho visto os assistentes sociais trabalhando no campo de 
alfabetização e da pós-alfabetização, no serviço social específico, na ação 
comunitária, etc., quer dizer, há uma boa presença de assistentes sociais nesse 
conjunto de equipes com as quais estou trabalhando. [...] Há algo que eu gostaria de 
sublinhar numa conversa, numa publicação de serviço social, que corresponde a uma 
espécie de ato de dever ou até de gratidão de minha parte. Quer dizer, é a presença de 
assistentes sociais na minha prática de educador e, até, eu diria, na minha visão mesma 
do trabalho pedagógico popular (FREIRE, 1980, p. 72-73).  

 

Ainda nessa entrevista, o educador popular frisou a importância da experiência histórico 

social da profissão, que antes da década de 1960 já começava a florescer nas experiências 

cotidianas de trabalho uma compreensão mais dinâmica, menos ideal da prática. Nos trabalhos 

com comunidades pelos grupos de cultura, religião e Serviço Social (considerando as práticas 

 
6Na Revista Serviço Social e Sociedade de número posterior é novamente falado por Paulo Freire sobre o trabalho 

profissional com a perspectiva de educação popular. O educador popular afirmou ter recebido, no início da 
prática de educação popular, profunda influência das (os) assistentes sociais (JUNQUEIRA, 1980). 
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de atuação que não foram homogêneas e nem hegemônica na profissão) de meados da década 

de 1950 até início de 1960, a (o) profissional se identificava com as massas, criando condições 

para a atuação do “ator principal”, não querendo tomar o lugar dele. A prática era realizada de 

acordo com os interesses das camadas populares, o suporte da (o) profissional era necessário, 

mas secundário. De tal modo, a atuação da (o) assistente social não podia 

 

Substituir as ações e decisões da população: antes deve complementá-las. Não existe 
grupo superior ou inferior, ambos os procedimentos são manifestações culturais, 
ambos são válidos cada um em seu marco. A confiança que o assistente social deposita 
na realidade e a capacidade de criação da população viabiliza o diálogo, uma autêntica 
conversação crítica e verdadeira, intercâmbio de ação e reflexão (CARDOZO, 1980, 
p. 132).  
 

Nas comunidades, os diálogos espontâneos primados nos interesses das massas se 

sobressaíam, cabendo ao profissional contribuir com as ações das massas, fornecendo os 

elementos teóricos e técnicos que fossem necessários. Qualquer ação a ser feita deveria ser 

reconhecida pelo grupo de forma que analisassem a possibilidade de realização, qualquer 

intenção de mobilização deveria se referir aos “problemas sentidos” elencados pela 

comunidade. Ao contrário, as “tarefas objetivas”, não traziam no seu ordenamento a 

preocupação com as subjetividades das massas, e às vezes se perdiam em fragmentos de ação 

(CARDOZO, 1980). 

As (os) profissionais, envolvidos nas esferas comunitárias, se deparavam com a não 

resposta da comunidade e isso, já era uma resposta. Em uma experiência de educação popular 

junto com os assistentes sociais, Freire, certa vez, recebeu a seguinte indagação: 

 

Paulo, é impossível, porque a comunidade com que a gente está trabalhando hoje, só 
quer rezar, e a reza mais alienada possível, a atitude de reza mais despojada de tudo o 
que há de crítica. E, o que fazer? Nós não sabemos o que fazer, porque a comunidade 
não responde. Aí, eu disse, mas já respondeu! A comunidade quer rezar! É lógico que 
tem que começar da reza. Então, porque não começar depois do pai-nosso, a reler os 
Evangelhos? Fazer uma leitura histórica dos evangelhos, partindo exatamente da 
posição da comunidade, não da sua posição (FREIRE, 1980, p. 75, grifo do autor). 

 

Naquele momento histórico, estávamos diante de um cenário em que as comunidades 

eram capazes de se auto- determinar, não cabia ao assistente social ditar o que as comunidades 

deveriam fazer. Nos trabalhos com as bases, Freire chamava a atenção da (o) assistente social, 

de grupos de religiosos ou de quaisquer pessoas que desenvolviam trabalhos com as 

comunidades, dizendo que a tarefa era descobrir qual era o jogo e que se descobrissem a 
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resposta deveriam jogá-lo sem ficar aprisionados a métodos e técnicas sobre o “que fazer” 

porque talvez estas não responderiam aos anseios da comunidade. Freire dizia que a educação 

popular se referia a uma troca de experiências, dessa forma, ninguém educava ninguém, 

ninguém educava a si mesmo, as mulheres e homens se educavam entre si, mediatizados pela 

realidade em que viviam.  A tarefa não era “a de ir às áreas populares para depositar na cabeça 

das populações o conteúdo temático que tenhamos adquirido nas nossas leituras de livros” 

(FREIRE, 1980, p. 76). 

Na aproximação com a prática de educação popular, as comunidades que provocavam 

a atuação da (o) profissional, assim, os objetivos do trabalho versavam sobre a politização, 

organização, mobilização e participação das massas em suas formas espontâneas. As (os) 

assistentes sociais se identificavam com as experiências produzidas pelas massas. Para que 

ocorresse essa identificação era necessário: o conhecimento sobre a gênese, constituição, 

funcionamento e suas representações sociais espontâneas; a valorização do saber popular: 

símbolos, dramaturgias, códigos, religiosidades, produtos culturais e a não separação entre a 

dicotomia de trabalho manual e intelectual. Cabia ainda ao profissional lutar constantemente 

contra a manipulação, autoritarismo e individualismo; estando a serviço dos movimentos 

populares e oferecendo informações, técnicas e sua especialização sem interromper as formas 

de lutas e resistência das massas (WANDERLEY, 1980). 

A (o) assistente social não executava ou delimitava o que as comunidades deveriam 

fazer. Não era o Serviço Social que engendrava a mudança: era a base. Apesar da renovação da 

profissão ainda não ter ocorrido nesse momento histórico, o papel do Serviço Social (não 

hegemônico) nas comunidades era importante para as bases populares justamente porque 

desenvolvia o trabalho não se desvinculando das comunidades. As (os) profissionais ainda não 

estavam nas periferias como agentes de instituições (que relacionadas as necessidades 

populares significaram a interrupção das práticas espontâneas das massas), como veio a ocorrer 

depois de 1964. Antes disso, existiram formas de atuação em sentido horizontal com os 

movimentos sociais, o que se colocava como ponto central das discussões relativas à prática 

profissional era a questão da articulação com as comunidades, o que representava um avanço 

enorme para a profissão (SERRA, 1983).  

O que marcava esse período era menos a prática profissional e mais a própria 

experiência que a comunidade produzia. Nos trabalhos cotidianos, as (os) assistentes sociais 

procuravam se identificar com a população comunitária, num primeiro momento, a (o) 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
1794 

 

profissional observava a área de trabalho compreendendo todo o seu espaço histórico; mantinha 

espaços de contatos individuais e grupais mediante visitas; realizava encontros informais 

primando pelas temáticas de interesses das massas e registrava sistematicamente as informações 

coletadas. Por meio da prática, a reflexão e ação se processavam.  

Com a identificação e engajamento das (os) assistentes sociais com os movimentos 

populares, a interferência das (os) profissionais diminuía à medida que as massas iam se 

tornando auto- determinantes e auto- gestoras do processo histórico através de formas 

espontâneas de mobilização (ganhando destaque as improvisações teatrais realizadas por 

mulheres e homens). Nas expressões culturais, as massas, sendo sujeitos determinantes de sua 

própria vida, criando as suas próprias histórias iam criando a si mesmas. Assim como as massas, 

as (os) assistentes sociais iam se transformando de acordo com suas experiências práticas. A 

decisão da (o) profissional não substituía as ações e decisões das bases populares, mas as 

complementavam de acordo com os interesses destas (auto- gestoras do processo). A (o) 

assistente social atuava como co- participante e não como protagonista da ação (CARDOZO, 

1980). 

A participação popular era sinônimo de mobilização pelos próprios comunitários, neste 

sentido, o desenvolvimento de comunidade acabava ampliando a repercussão participativa das 

massas que se produziam na reflexão e ação desencadeada por meio dos problemas sensíveis 

daqueles espaços. As experiências das (os) assistente sociais acabavam contribuindo com esse 

processo na medida em que não interrompiam as elaborações das comunidades. As práticas, 

ainda não eram marcadas por técnicas mecânicas e burocráticas que vieram a se consolidar no 

momento posterior, estas representaram mais uma negação ao desenvolvimento comunitário 

em sentido amplo (SOUZA, 1982).  

A preocupação do Serviço Social em se articular com as experiências de educação 

popular ficou patente no segundo Congresso7 Panamericano de Serviço Social realizado no Rio 

de Janeiro em 1949. Na temática do evento sobre desenvolvimento de comunidade foi realizada 

uma mesa de debate sobre a promoção da educação popular nas experiências comunitárias. O 

trabalho da (o) assistente social, na década de 1950 até meados de 1960, na perspectiva do 

 
7 Ao citarmos esse congresso não desconsideramos toda carga ideológica e conservadora do evento, que buscava 

inserir o Serviço Social no rol das perspectivas desenvolvimentistas a partir dos ordenamentos estadunidenses, 
mas não há dúvidas de que inserir o debate da educação popular antes dela ser consolidada já representava um 
avanço para a profissão. 
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desenvolvimento comunitário ligado as experiências das massas se referia ao trabalho de 

assistência prestado às famílias, às conversas com mulheres e homens sobre as suas condições 

sociais e sobre as trocas sociais nas comunidades.  As experiências práticas de educação popular 

e do Serviço Social foram interessantes no interior das comunidades, principalmente as rurais, 

pois estas representavam oitenta por cento da população na década de cinquenta (BONFIGLIO, 

1982).  

A partir do trabalho com comunidades foi possível um conhecimento da realidade e uma 

dinâmica que afirmava as organizações populares espontâneas8, as ações supunham uma 

redefinição qualitativa do papel profissional, passando de transmissor de conteúdos a receptor, 

de forma a não interromper os setores populares na produção de suas formas próprias de 

resistências. Esse tipo de desenvolvimento comunitário, foi chamado de “heterodoxo” por 

Wanderley (1993) por conceber uma perspectiva ampla de participação que postulava 

mudanças estruturais na sociedade a partir da realidade prática. Nesse momento foram possíveis 

as experiências dos movimentos populares de cultura, educação popular, comunidades eclesiais 

e movimentos de educação de base. Os movimentos comunitários, em meados do século XX 

no Brasil, indicavam o processo tardio de formação da classe proletária moderna, a classe foi 

se formando na dicotomia entre o velho e o novo que ora se entrelaçavam, ora se entrechocavam 

nas “mudanças versus persistência do sistema; mudança cultural versus mudança estrutural; 

defesa versus denúncia dos modelos tradicionais do Desenvolvimento de Comunidade” 

(AMMANN, 2013, p. 109, grifo da autora).  

As massas que estavam se transformando em classe, permaneciam presentes na luta 

resistindo às inovações que estavam sendo operadas, esse fato nos remete as elaborações de 

Thompson ao analisar a formação da classe operária inglesa. Nesse momento histórico, no 

Brasil, já existia o germe da perspectiva de transformação social gestada pelo profissional, ainda 

que de forma não sistematizada teoricamente na década de 1960.  

Considerações finais 

 
8“Como processo espontâneo, vai se articulando nas comunidades à medida que os próprios desafios da natureza 

e os sociais vão levando o homem a procurar formas adequadas de reação a eles. Encontrar tais formas significa 
buscar a cooperação para a realização de ações comuns em torno dos problemas comuns que afetam a 
comunidade” (SOUZA, 2010, p. 28). 
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 Temos que repensar nas possibilidades do trabalho com comunidades pelo Serviço 

Social na cena contemporânea, considerando as resistências das massas diante das limitações 

das políticas sociais e pensando nos trabalhos com comunidades que já existiram. 

No atual tempo histórico, temos elementos teóricos suficientes que nos fornecem as 

bases para uma crítica da estrutura societária, mas esse fato não alterou de forma significativa 

a prática profissional, por isso, existe a ideologia de que o Serviço Social pode atuar na 

perspectiva de transformação social, sem enfrentar a mistificação das instituições que dão forma 

ao poder e deformam as práticas do meio popular. Talvez, assim a “paz será total”, mas será 

que é isso que queremos? Talvez a história tenha chegado ao fim, mas a do valor que está se 

auto- diluindo, do sistema produtor de mercadorias e não a história das massas em busca de 

uma nova forma social. A implosão do capitalismo está fazendo com que os movimentos sociais 

busquem alternativas de sobrevivência, o que poderá permitir a emergência de uma outra forma 

social. Por isso, é fundamental pensarmos nas possibilidades de atuação com as massas. O fim 

da história pode ser o começo de uma nova, mas isso vai depender também da condução do 

social.  

Estas análises não se trata de um simples retorno ao passado, mas de buscarmos 

referências que nos façam refletir sobre a necessidade de repensarmos nas possibilidades de 

trabalho da (o) assistente social com comunidades, tendo em vista as experiências de resistência 

das massas num processo de crise estrutural. 
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A IMPORTÂNCIA DOS SUJEITOS COMUNITÁRIOS COMO PROTAGONISTAS 
DAS SUAS PRÓPRIAS VIDAS 

 
Thaynara Moreira Botelho1  

 

 

Introdução 
 

A prática de pensar a prática é a melhor maneira de aprender a pensar certo (FREIRE, 
1980, p. 71). 

 
O presente estudo disserta sobre a importância do trabalho da (o) assistente social com 

comunidades na perspectiva da educação popular. Para tanto, o referencial teórico que orienta 

a pesquisa é o do método de Marx. 

A ruptura com uma concepção ortodoxa sobre comunidade nos permite repensar em 

seus entraves e possibilidades num contexto em que o “jogo distributivo estatal alcançou seu 

limite absoluto” (KURZ, 1997, p 24). A prática profissional precisa respeitar os processos de 

resistência, rompendo com os elos de dependência, tutela e principalmente com o autoritarismo 

sutil que contribuem para o controle social sobre a população. As relações de dominação que 

se estabelecem entre movimentos sociais e assistentes sociais fazem parte da atual configuração 

do capital num contexto de barbárie. O trabalho da (o) assistente social tem que se tornar cada 

vez mais secundário quanto mais os movimentos sociais se tornarem independentes com relação 

ao Estado, mercado e da própria figura da (o) assistente social (BOTELHO, 2016). 

No contexto histórico atual já não é mais possível pensar em formas de “integração”, 

por isso, o trabalho com comunidades que estamos pensando se refere ao movimento que a 

própria comunidade é obrigada e capaz de produzir. Não se trata de sair da esfera macro e se 

inserir na esfera micro, há de se levar em consideração o fetichismo, o qual reside nas próprias 

bases da sociedade capitalista e impregna todos os seus aspectos (relações pessoais, mercadoria, 

dinheiro, capital, salário, Estado etc.). A crítica do fetichismo da mercadoria “exige a superação 

de todas as formas fetichistas e, portanto, também da forma fetichista do sujeito que só consegue 

imaginar que vender e comprar nunca deixarão de existir” (JAPPE, 2006, p. 263).  

 
1 Doutoranda em Políticas Sociais na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro/Bolsista da 

FAPERJ. E-mail: thaynarambotelho@gmail.com 
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Assim, não se trata de encontrar nos espaços comunitários pessoas livres e conscientes. 

O trabalho da (o) assistente social com comunidades, no sentido de educação popular, não é 

uma referência em termos de técnica, mas uma referência em termos de movimentações do que 

a comunidade está sendo obrigada a produzir. Trata-se de colocar a prática profissional a 

serviço das práticas populares e não sobre elas. Num estágio do capitalismo em ruínas, pode 

ser interessante as (os) assistentes sociais trabalharem com os grupos sociais no sentido de 

reflexão das ações cotidianas, o que traduz aspectos da cultura, lutas e saberes populares ao 

invés de trabalharem com comunidades para que as mesmas desenvolvam tipos de participação 

prescritos nos programas (que são formas de controle da participação, poder e resistência) 

(BOTELHO, 2016). 

O trabalho da (o) assistente social na perspectiva de educação popular na década de 

1960, o próprio refreamento das comunidades acelerado pela ditadura e as alternativas de 

resistência realizadas pelas massas ao longo da história, podem nos auxiliar em pensar nas 

limitações da prática restrita à concepção de “direitos”, em um momento em que, o próprio 

processo do capitalismo o priva das suas possibilidades de financiamento. Diante da situação 

caótica que os países periféricos vivenciam diariamente, as (os) assistentes sociais podem 

contribuir de forma a não interromper as formas de resistências e auto-organização das massas. 

A valorização da cultura nas esferas comunitárias pode ser imprescindível no presente cenário.  

O trabalho das (os) assistentes sociais com comunidades anteriores à ditadura civil-militar 

de 1964 

Caminhando para a década de sessenta, as (os) assistentes sociais (em suas formas de 

atuação não hegemônica) se aproximaram das comunidades não interrompendo as suas formas 

de auto-organização, a base material que existia foi produzida pelas massas em movimento. As 

experiências de trabalho de algumas/uns assistentes sociais abriram uma possibilidade para se 

pensar nas formas práticas da vida comunitária apesar dos profissionais ainda não terem 

elaborado, naquele contexto, a relação da prática do Serviço Social com uma perspectiva de 

transformação societária. A partir do momento em que as (os) assistentes sociais se inseriam 

nas comunidades, participavam concretamente da vida das massas e estabeleciam com elas um 

vínculo orgânico (SILVA, 1995). 
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Nessa época, as/os profissionais tiveram contato com as experiências de auto- 

organização (que eram reais) devido à sociedade da mercadoria ainda ser embrionária, no tempo 

histórico em que germinaram as bases (ainda que incipientes) para a produção da perspectiva 

de transformação social no Serviço Social brasileiro nos anos vindouros. Mesmo que isso não 

se desse de forma plena naquele contexto devido à presença do tradicionalismo que ainda 

vigorava na profissão. A partir das experiências práticas, o trabalho das (os) assistentes sociais 

operou como um instrumental a serviço das camadas populares e não como sua direção. Estas 

estavam num processo de auto-organização social das comunidades que resistiam às inovações 

da modernidade. A partir das vivências e espontaneidades, o “que fazer” era definido pelas 

massas diante das problemáticas fundamentais que estavam sendo geradas pelo distanciamento 

entre vida e trabalho (SOUZA, 2010). 

Nesse contexto, através da ideologia de que o “progresso” aconteceria com a 

industrialização dos países periféricos, a Organização das Nações Unidas (ONU) juntamente 

com os Estados Unidos (EUA) perceberam a “contribuição” que o Serviço Social poderia dar 

para a expansão do modo de produção capitalista que, naquele momento, tinha como meta 

modernizar a agricultura e industrializar o país. O Desenvolvimento de Comunidade (DC) 

(pensado enquanto técnica) foi trazido para o Brasil com o sentido de formar especialistas para 

a implantação de programas comunitários para as áreas rurais e urbanas a fim de garantir a “paz 

social”, “harmonia” e “equilíbrio da Nação” na lógica da modernização. Essa técnica tinha o 

objetivo de conseguir a adesão das massas aos planos regionais e nacionais, num momento em 

que a atenção se voltava para o “atraso” das condições de vida das populações brasileiras. O 

DC pautava-se em pressupostos de uma “sociedade harmônica e equilibrada, percebendo a 

comunidade como unidade conceitual, cujo objetivo seria a união dos esforços do povo aos do 

governo” (SILVA, 1995, p. 26).  

Nesse suposto esquema conceitual de que o DC poderia contribuir para que as massas 

aderissem à modernização, a produção de uma força social coletiva fomentaria a instauração 

do “progresso” no país. Essa visão contribuiu mais a um projeto de dominação2 que a um 

 
2 Com o avanço do capitalismo industrial, novos fatores passaram a “determinar o contexto econômico e político 

brasileiro, criando condições para que o DC passe a ser pensado também em função da problemática urbana. 
As novas forças ligadas ao capital que penetra no país a partir do governo de Juscelino Kubitschek, passam a 
requerer dos órgãos públicos uma política de modernização dos valores e atitudes da população, de modo a 
ampliar o mercado de consumo e instrumentalizar técnica e disciplinarmente o mercado de trabalho disponível. 
A comunidade é um meio importante para disseminação dessa política, não só a nível de mudança de valores, 
mas também de atitudes a serem assumidas pela população” (SOUZA, 2010, p. 47). 
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projeto de liberação das camadas populares. A necessidade do desenvolvimentismo em nome 

do “progresso” brasileiro que chegava às comunidades visava à participação das camadas 

populares para que as rebeliões não ocorressem e para que as massas se contentassem com a 

modernização em curso, 

Nas diversas colocações, fica patente a preocupação com o ajustamento social da 
comunidade. Os determinantes desta ação são entendidos na forma positivista dos 
fatos aparentes movidos por uma concepção humanista em que coloca as intenções de 
altruísmo e solidariedade como objetivos a serem alcançados em função dos 
problemas sociais criados (SOUZA, 2010, p. 35). 
 

A partir de então, surgiram em várias cidades brasileiras, experiências baseadas nos 

pressupostos iniciais do DC. Em Itaperuna (RJ), em 1950, surgiu a Missão Rural com a 

finalidade de “melhorar” as condições de vida econômica e social nas áreas agrícolas. Em 

continuidade ao processo de modernização no campo, em 1955 é criado o Serviço Social Rural 

(SSR) com o objetivo de “desenvolver” e recuperar as comunidades brasileiras. Em 1956 é 

criada a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABCAR) para prestar assistência 

às famílias rurais, através do crédito rural e das atividades de “educação” (visando mudanças 

no comportamento dos usuários através das instruções ministradas pelos agrônomos e agentes 

de economia doméstica) que deveriam durar até que as famílias se mostrassem aptas a assumir 

sua recuperação socioeconômica (AMMANN, 2013). 

Apesar da técnica de desenvolvimento de comunidade ter vindo para o Brasil sob 

exigências da ONU na tentativa de “disciplinar” as massas e garantir o “progresso” da nação, a 

aproximação de assistentes sociais com as comunidades teve experiências interessantes devido 

as formas de auto-organização das massas presentes naquelas comunidades. O DC não operou 

somente como uma técnica autônoma e externa, quando falamos em trabalho com comunidades, 

temos que levar em consideração que não foi um movimento homogêneo no Brasil e muito 

menos na América Latina3 nas décadas de 1950 a 1980. Assim o DC não tomou a forma de um 

programa global desencadeado pelo governo, se referiu também as experiências próprias das 

massas ligados aos grupos de cultura, CEBs, educação de adultos e de trabalho de (os) 

assistentes sociais (NUNES, 1980). 

 
3 À nível latino –americano, as práticas com comunidades receberam diferentes nomenclaturas: Cooperação 

Popular (Peru); Promoção Popular (Chile); Acción Comunal (Colômbia); Acción Conjunta (Guatemala), 
Acción Comunitária (Uruguai), Promoção e Assistência da Comunidade (Argentina). Apesar dos traços 
comuns, as atuações foram diferentes, com concepções, conteúdos e alcances diversos (NUNES, 1980). 
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O DC, apesar de toda carga ideológica e conservadora que o próprio nome traz, teve 

vários desdobramentos e mudanças nos diferentes períodos. Por isso, concordamos com a 

definição formulada pela Wanderley (1993, p. 166, grifo da autora), o processo de 

“desenvolvimento comunitário se refere a um conjunto de procedimentos e de modos de ação 

por meio dos quais se instituem comunidades, situadas e datadas historicamente”.   

Dessa forma, há de se destacar três vertentes profissionais que, no período ditatorial irão 

se desdobrar, no processo denominado por Netto (2010) de “Reconceituação do Serviço Social” 

que compreende três direções: Modernização Conservadora, Reatualização do 

Conservadorismo e Intenção de Ruptura. Se referem a: 

 

Uma corrente que extrapola para o Desenvolvimento de Comunidade os 
procedimentos e as representações “tradicionais”, apenas alterando o âmbito da sua 
intervenção; outra, que pensa o Desenvolvimento de Comunidade numa perspectiva 
macrossocietária, supondo mudanças econômicas estruturais, mas sempre no bojo do 
ordenamento capitalista; e, enfim, uma vertente que pensa o Desenvolvimento de 
Comunidade como instrumento de um processo de transformação social substantiva, 
conectado à libertação social das classes e camadas subalternas (NETTO, 2010, p. 
140). 

 

No Brasil, apesar da forte influência estadunidense nas décadas de 1950/1960, verificou-

se uma nova alternativa de prática do Serviço Social, deslocando o polo da “disfunção social” 

para o da ininterrupção das relações sociais, considerando como força motriz a auto-

organização das massas. Entre as (os) assistentes sociais e as massas haviam trocas coletivas 

do saber, transcendendo o caráter individualista e parcial da prática. A (o) assistente social não 

operava somente como um burocrata em ação, nas experiências de trabalho, a (o) profissional 

dialogava com as comunidades. A inserção na realidade implicava um conhecimento empírico 

da mesma. As experiências comunitárias vivenciadas no Brasil ganharam repercussão 

internacional devido à resistência das massas em consonância com a atuação de assistente 

sociais, movimentos de cultura, educação popular e influência das comunidades eclesiais de 

base (SILVA, 1995). 

A partir de então, começaram a surgir em nosso país (de 1950 até 1969)4, publicações 

brasileiras sobre Desenvolvimento de Comunidade, oferecendo subsídios para o trabalho da (o) 

 
4 “Este es el período de mayor concentración del tratamento de esta temática ya que com anterioridade a 1950- y 

a la más definida y homogénea influencia cultural norteamericana en el continente- estas publicaciones 
representaban apenas el 2%” (BONFIGIO, 1982, p. 7). 
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assistente social em todo o território nacional (que antes apenas importava informações norte-

americanas). Através das experiências práticas junto às comunidades, o trabalho de 

algumas/uns assistentes sociais incentivou um agir coletivo no sentido de não interferir nas 

formas de resistências das massas. Isso significava um processo pelo qual o popular se 

organizava de forma a assumir a tarefa histórica de serem os protagonistas de suas ações, 

geradas por mulheres e homens que já estavam sentindo o peso da modernidade que atassalhava 

os países latino-americanos com o discurso de “progresso”. Sobre as experiências práticas das 

comunidades e da interação das (os) assistentes sociais nesses espaços, Castro (1992), 

desenvolveu um trabalho interessante resgatando as raízes e traços possíveis da singularidade 

de um cenário propício ao trabalho com comunidades, no qual o DC configurou uma trajetória 

que emergiu da espontaneidade das bases, induzida por um projeto universitário, se estendendo 

das massas às instituições, das bases ao “topo”, de forma ascendente e não o contrário.       

Segundo a autora, 

Na década de 60, um projeto de Desenvolvimento de Comunidade, de âmbito local, 
de iniciativa do curso de Serviço Social, sediado em Florianópolis, pretendeu fazer 
brotar uma nova dinâmica no conjunto das relações sociais das populações que viviam 
nas áreas citadas, e incentivar um agir coletivo voltado para a auto- organização e para 
a melhoria de suas condições de vida (CASTRO, 1992, p. 13). 
 

A partir das experiências vivenciadas na década de sessenta, ocorreu um esforço de 

estímulo à participação das populações trabalhadas nas comunidades por parte das (os) 

assistentes sociais, com o objetivo de não interromper as formas próprias de resistência das 

massas. A cooperação - entre mulheres e homens dentro das comunidades - abria caminhos para 

formulações de mecanismos de resistências para se defenderem das barreiras sociais geradas 

pelas formas de modernização que estavam surgindo. As condições de vivências nos espaços 

de moradia eram os interesses e preocupações comuns dos grupos nelas existentes, tendendo a 

ampliar o âmbito da repercussão dos seus interesses e enfrentamentos comuns. Em nível dos 

movimentos sociais, a participação significava a tomada de decisões e gestão das ações pela 

própria comunidade. A (o) assistente social estimulava a participação através de exercícios 

diversos de reflexão e ação, relativa aos interesses e preocupações da população, assim como 

em relação às suas condições reais e potenciais de organização social. A solidariedade popular 

espontânea prevalecia nos afazeres da comunidade (SILVA, 1995; SOUZA, 2010). 

A prática profissional da/o assistente social se desvinculara dos pressupostos do DC 

motivado pela ONU no momento em que passou a não interromper as formas de organização 
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das comunidades, que antes veio para o Brasil com o objetivo de “pacificar” a Nação, tentando 

retirar a espontaneidade e resistências. A presença das/os assistentes sociais nos espaços 

comunitários fez com que percebessem que as populações rurais se identificavam com o espaço 

próprio da prática social comum em seus espaços de moradia. As lutas e enfrentamento dos 

movimentos sociais por fora das instituições e que já tinham algum tipo de organização 

elaborada conscientemente se davam de forma coletiva. Sob o ângulo dos movimentos sociais, 

as áreas de moradia passaram a ser áreas de mobilização e organização popular, levando a 

população a um pensar e a um agir em comum diante dos problemas que enfrentavam no 

cotidiano (ALVES, 2013). 

No trabalho das (os) assistentes sociais com grupos populares, o exercício coletivo da 

tomada de decisões e da gestão das ações definidas e implementadas pela população se 

destacavam. As (os) assistentes sociais, nos espaços comunitários, não interrompiam as formas 

de auto-organização das massas, a definição do “que fazer” não era definido pelo profissional; 

as transformações reais eram impulsionadas pela iniciativa e esforços dos setores populares. As 

práticas profissionais eram afirmadas 

Através de um processo de desenvolvimento pessoal do usuário, favorecendo um 
processo de independência dos próprios serviços e de auto- afirmação. O status quo 
das estruturas não é atingido, mas aquele homem, aquele grupo, cresceu, deu um passo 
adiante, tornou- se mais humano. Esse tipo de atuação, é preciso ainda salientar, não 
esgota o Serviço Social; é apenas uma das suas formas, e invalidá-la por considerá-la 
assistencialismo ou funcionalismo apresenta-se como uma conclusão carente de 
fundamentos (JUNQUEIRA, 1980, p. 16).  
 

Na esfera prática de trabalho de algumas (os) assistentes sociais, ao invés de se 

apropriarem do esquema formal predeterminado internacionalmente como a ONU motivava, 

procuravam dar sentido às próprias experiências e resistências comunitárias. As trocas de 

experiências e cooperação se estabeleciam em função dos objetivos gerais e vontades comuns 

traçados nesses espaços. Os objetivos eram valorizados para que as reflexões e ações 

desenvolvidas não se perdessem. O trabalho das (os) assistentes sociais se efetivava em uma 

dada realidade à qual se dava o nome de comunidade. As mulheres e homens, situados numa 

dada base territorial, constituíam uma comunidade na medida em que a organização do 

cotidiano levava à criação de canais próprios de expressão (SOUZA, 2010). 

As (os) assistentes sociais, nesse momento histórico, se aproximaram dos grupos de 

cultura popular, educação popular, comunidades eclesiais de bases e, juntos, a partir das 

vivências cotidianas, desenvolveram formas de lutas para que as reivindicações e 
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espontaneidades das massas não fossem fragmentadas5. A (o) profissional não atrapalhava os 

exercícios diversos de reflexão e ação relativa aos interesses e preocupações das massas, assim 

como em relação às suas condições reais e potenciais de organização social. Ao assistente social 

foi permitido na década de 1960 praticar a educação popular, mas daí não podemos afirmar que 

ele foi um educador popular, não era o profissional que conscientizava, mobilizava e definia o 

que as comunidades deveriam fazer. Nesse momento histórico, foram criadas várias 

organizações de educação de adultos que incentivaram as massas a serem as protagonistas na 

produção de suas histórias e nas lutas pelas mudanças estruturais. O Serviço Social e, 

consequentemente o DC foram influenciados por este posicionamento (SILVA, 1986). 

Era importante que no contato com as massas, as (os) assistentes sociais conhecessem o 

desenvolvimento das práticas estimulado pelos centros dedicados à educação popular bem 

como suas experiências e avaliações. Podemos dizer que as práticas se complementaram, mas 

não se fundiram. A realidade concreta era levada em consideração, o cotidiano das comunidades 

apresentava peculiaridades que tinha a ver com suas condições sócio-históricas, de forma que 

as lutas e valores das comunidades fossem reconhecidos. As experiências históricas nos 

mostraram que os processos revolucionários não ocorreram pela transferência de consciência, 

mas pela própria práxis. Logo, nenhum agente que se diga “conscientizador” pode filtrar aquilo 

que a própria base não experimentou no seu processo prático, na sua vivência cotidiana dentro 

da comunidade. Nessa época, o capitalismo ainda estava em expansão, não tinha atingido todas 

as suas formas de dominação social (SILVA, 1995). 

Mesmo com as limitações de um país inserido na periferia do capitalismo mundial e 

com as diversas restrições de liberdades, oportunidades e condições a que fomos submetidos 

em nome do “progresso”, da modernidade e do capitalismo industrial, as resistências das massas 

devem ser destacadas. A partir das resistências comunitárias à vida moderna, foi permitido ao 

assistente social, no papel de “agente externo”, adentrar nesses espaços e trabalhar com as 

massas contribuindo e conhecendo os múltiplos aspectos que compunham as suas vidas 

cotidianas. O contato com as bases populares foi importante num momento em que as mesmas 

assumiam as tarefas que lhes correspondiam em um processo de verdadeira mobilização. As 

 
5 “Quanto maior a fragmentação da população, menor é a sua força social e maior também a sua dependência e 

submissão. A organização é o elemento básico de poder de uma população; supõe consciência da realidade 
social existente e das suas possíveis implicações numa dimensão de confronto. Nesse sentido, a organização 
social é condição básica de participação e desenvolvimento” (SOUZA, 2010, p. 143). 
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capacidades organizativas dos setores populares se davam nos espaços imediatos das 

“necessidades sentidas”, compreendidas e desenvolvidas nas bases, nas quais os movimentos 

populares eram capazes de atuar como sujeitos de resistência na história. Esse fato não 

descaracterizou a importância das trocas entre o “agente externo” e o “ator principal” no interior 

da comunidade, estas trocas eram importantes para que o ator principal desse seguimento as 

suas indagações e descobrissem o “que fazer” diante das vivências cotidianas marcadas pelas 

perdas de liberdades (CARDOZO, 1980).   

Nas experiências práticas de atuação do Serviço Social com comunidades na década de 

sessenta, o discurso teórico das (os) assistentes sociais (em uma perspectiva não hegemônica) 

se referia a produção cotidiana das massas, a educação popular era a própria transmissão oral, 

as massas faziam narrações orais que permitiam trocas de olhares e gestos. Num contínuo 

exercício da memória, desafiavam as pessoas a se apoderarem e desenvolverem à sua maneira 

o que era narrado e trocado. As massas trocavam experiências, elas se “mediam” em atos 

grupais de conhecimento. As trocas coletivas proporcionadas pelo saber popular formavam 

seres de resistência (FREIRE; NOGUEIRA, 1988). 

Numa entrevista realizada com Freire, publicada na Revista Serviço Social e Sociedade 

nº 3, ele respondeu que as (os) assistentes sociais na década de 1960 realizaram importantes 

trabalhos6 com comunidades e que mais tarde, caminhando para os anos 1980, junto com ele e 

com a igreja em grupos de extensão da PUC/SP desenvolveram trabalhos interessantes com os 

setores populares baseados na perspectiva de educação popular. Disse ele, 

 

Em grande medida tenho visto os assistentes sociais trabalhando no campo de 
alfabetização e da pós-alfabetização, no serviço social específico, na ação 
comunitária, etc., quer dizer, há uma boa presença de assistentes sociais nesse 
conjunto de equipes com as quais estou trabalhando. [...] Há algo que eu gostaria de 
sublinhar numa conversa, numa publicação de serviço social, que corresponde a uma 
espécie de ato de dever ou até de gratidão de minha parte. Quer dizer, é a presença de 
assistentes sociais na minha prática de educador e, até, eu diria, na minha visão mesma 
do trabalho pedagógico popular (FREIRE, 1980, p. 72-73).  

Ainda nessa entrevista, o educador popular frisou a importância da experiência histórico 

social da profissão, que antes da década de 1960 já começava a florescer nas experiências 

cotidianas de trabalho uma compreensão mais dinâmica, menos ideal da prática. Nos trabalhos 

 
6Na Revista Serviço Social e Sociedade de número posterior é novamente falado por Paulo Freire sobre o trabalho 

profissional com a perspectiva de educação popular. O educador popular afirmou ter recebido, no início da 
prática de educação popular, profunda influência das (os) assistentes sociais (JUNQUEIRA, 1980). 
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com comunidades pelos grupos de cultura, religião e Serviço Social (considerando as práticas 

de atuação que não foram homogêneas e nem hegemônica na profissão) de meados da década 

de 1950 até início de 1960, a (o) profissional se identificava com as massas, criando condições 

para a atuação do “ator principal”, não querendo tomar o lugar dele. A prática era realizada de 

acordo com os interesses das camadas populares, o suporte da (o) profissional era necessário, 

mas secundário. De tal modo, a atuação da (o) assistente social não podia 

 

Substituir as ações e decisões da população: antes deve complementá-las. Não existe 
grupo superior ou inferior, ambos os procedimentos são manifestações culturais, 
ambos são válidos cada um em seu marco. A confiança que o assistente social deposita 
na realidade e a capacidade de criação da população viabiliza o diálogo, uma autêntica 
conversação crítica e verdadeira, intercâmbio de ação e reflexão (CARDOZO, 1980, 
p. 132).  
 

Nas comunidades, os diálogos espontâneos primados nos interesses das massas se 

sobressaíam, cabendo ao profissional contribuir com as ações das massas, fornecendo os 

elementos teóricos e técnicos que fossem necessários. Qualquer ação a ser feita deveria ser 

reconhecida pelo grupo de forma que analisassem a possibilidade de realização, qualquer 

intenção de mobilização deveria se referir aos “problemas sentidos” elencados pela 

comunidade. Ao contrário, as “tarefas objetivas”, não traziam no seu ordenamento a 

preocupação com as subjetividades das massas, e às vezes se perdiam em fragmentos de ação 

(CARDOZO, 1980). 

As (os) profissionais, envolvidos nas esferas comunitárias, se deparavam com a não 

resposta da comunidade e isso, já era uma resposta. Em uma experiência de educação popular 

junto com os assistentes sociais, Freire, certa vez, recebeu a seguinte indagação: 

 

Paulo, é impossível, porque a comunidade com que a gente está trabalhando hoje, só 
quer rezar, e a reza mais alienada possível, a atitude de reza mais despojada de tudo o 
que há de crítica. E, o que fazer? Nós não sabemos o que fazer, porque a comunidade 
não responde. Aí, eu disse, mas já respondeu! A comunidade quer rezar! É lógico que 
tem que começar da reza. Então, porque não começar depois do pai-nosso, a reler os 
Evangelhos? Fazer uma leitura histórica dos evangelhos, partindo exatamente da 
posição da comunidade, não da sua posição (FREIRE, 1980, p. 75, grifo do autor). 

 

Naquele momento histórico, estávamos diante de um cenário em que as comunidades 

eram capazes de se auto- determinar, não cabia ao assistente social ditar o que as comunidades 

deveriam fazer. Nos trabalhos com as bases, Freire chamava a atenção da (o) assistente social, 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

1793 
 

de grupos de religiosos ou de quaisquer pessoas que desenvolviam trabalhos com as 

comunidades, dizendo que a tarefa era descobrir qual era o jogo e que se descobrissem a 

resposta deveriam jogá-lo sem ficar aprisionados a métodos e técnicas sobre o “que fazer” 

porque talvez estas não responderiam aos anseios da comunidade. Freire dizia que a educação 

popular se referia a uma troca de experiências, dessa forma, ninguém educava ninguém, 

ninguém educava a si mesmo, as mulheres e homens se educavam entre si, mediatizados pela 

realidade em que viviam.  A tarefa não era “a de ir às áreas populares para depositar na cabeça 

das populações o conteúdo temático que tenhamos adquirido nas nossas leituras de livros” 

(FREIRE, 1980, p. 76). 

Na aproximação com a prática de educação popular, as comunidades que provocavam 

a atuação da (o) profissional, assim, os objetivos do trabalho versavam sobre a politização, 

organização, mobilização e participação das massas em suas formas espontâneas. As (os) 

assistentes sociais se identificavam com as experiências produzidas pelas massas. Para que 

ocorresse essa identificação era necessário: o conhecimento sobre a gênese, constituição, 

funcionamento e suas representações sociais espontâneas; a valorização do saber popular: 

símbolos, dramaturgias, códigos, religiosidades, produtos culturais e a não separação entre a 

dicotomia de trabalho manual e intelectual. Cabia ainda ao profissional lutar constantemente 

contra a manipulação, autoritarismo e individualismo; estando a serviço dos movimentos 

populares e oferecendo informações, técnicas e sua especialização sem interromper as formas 

de lutas e resistência das massas (WANDERLEY, 1980). 

A (o) assistente social não executava ou delimitava o que as comunidades deveriam 

fazer. Não era o Serviço Social que engendrava a mudança: era a base. Apesar da renovação da 

profissão ainda não ter ocorrido nesse momento histórico, o papel do Serviço Social (não 

hegemônico) nas comunidades era importante para as bases populares justamente porque 

desenvolvia o trabalho não se desvinculando das comunidades. As (os) profissionais ainda não 

estavam nas periferias como agentes de instituições (que relacionadas as necessidades 

populares significaram a interrupção das práticas espontâneas das massas), como veio a ocorrer 

depois de 1964. Antes disso, existiram formas de atuação em sentido horizontal com os 

movimentos sociais, o que se colocava como ponto central das discussões relativas à prática 

profissional era a questão da articulação com as comunidades, o que representava um avanço 

enorme para a profissão (SERRA, 1983).  
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O que marcava esse período era menos a prática profissional e mais a própria 

experiência que a comunidade produzia. Nos trabalhos cotidianos, as (os) assistentes sociais 

procuravam se identificar com a população comunitária, num primeiro momento, a (o) 

profissional observava a área de trabalho compreendendo todo o seu espaço histórico; mantinha 

espaços de contatos individuais e grupais mediante visitas; realizava encontros informais 

primando pelas temáticas de interesses das massas e registrava sistematicamente as informações 

coletadas. Por meio da prática, a reflexão e ação se processavam.  

Com a identificação e engajamento das (os) assistentes sociais com os movimentos 

populares, a interferência das (os) profissionais diminuía à medida que as massas iam se 

tornando auto- determinantes e auto- gestoras do processo histórico através de formas 

espontâneas de mobilização (ganhando destaque as improvisações teatrais realizadas por 

mulheres e homens). Nas expressões culturais, as massas, sendo sujeitos determinantes de sua 

própria vida, criando as suas próprias histórias iam criando a si mesmas. Assim como as massas, 

as (os) assistentes sociais iam se transformando de acordo com suas experiências práticas. A 

decisão da (o) profissional não substituía as ações e decisões das bases populares, mas as 

complementavam de acordo com os interesses destas (auto- gestoras do processo). A (o) 

assistente social atuava como co- participante e não como protagonista da ação (CARDOZO, 

1980). 

A participação popular era sinônimo de mobilização pelos próprios comunitários, neste 

sentido, o desenvolvimento de comunidade acabava ampliando a repercussão participativa das 

massas que se produziam na reflexão e ação desencadeada por meio dos problemas sensíveis 

daqueles espaços. As experiências das (os) assistente sociais acabavam contribuindo com esse 

processo na medida em que não interrompiam as elaborações das comunidades. As práticas, 

ainda não eram marcadas por técnicas mecânicas e burocráticas que vieram a se consolidar no 

momento posterior, estas representaram mais uma negação ao desenvolvimento comunitário 

em sentido amplo (SOUZA, 1982).  

A preocupação do Serviço Social em se articular com as experiências de educação 

popular ficou patente no segundo Congresso7 Panamericano de Serviço Social realizado no Rio 

 
7 Ao citarmos esse congresso não desconsideramos toda carga ideológica e conservadora do evento, que buscava 

inserir o Serviço Social no rol das perspectivas desenvolvimentistas a partir dos ordenamentos estadunidenses, 
mas não há dúvidas de que inserir o debate da educação popular antes dela ser consolidada já representava um 
avanço para a profissão. 
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de Janeiro em 1949. Na temática do evento sobre desenvolvimento de comunidade foi realizada 

uma mesa de debate sobre a promoção da educação popular nas experiências comunitárias. O 

trabalho da (o) assistente social, na década de 1950 até meados de 1960, na perspectiva do 

desenvolvimento comunitário ligado as experiências das massas se referia ao trabalho de 

assistência prestado às famílias, às conversas com mulheres e homens sobre as suas condições 

sociais e sobre as trocas sociais nas comunidades.  As experiências práticas de educação popular 

e do Serviço Social foram interessantes no interior das comunidades, principalmente as rurais, 

pois estas representavam oitenta por cento da população na década de cinquenta (BONFIGLIO, 

1982).  

A partir do trabalho com comunidades foi possível um conhecimento da realidade e uma 

dinâmica que afirmava as organizações populares espontâneas8, as ações supunham uma 

redefinição qualitativa do papel profissional, passando de transmissor de conteúdos a receptor, 

de forma a não interromper os setores populares na produção de suas formas próprias de 

resistências. Esse tipo de desenvolvimento comunitário, foi chamado de “heterodoxo” por 

Wanderley (1993) por conceber uma perspectiva ampla de participação que postulava 

mudanças estruturais na sociedade a partir da realidade prática. Nesse momento foram possíveis 

as experiências dos movimentos populares de cultura, educação popular, comunidades eclesiais 

e movimentos de educação de base. Os movimentos comunitários, em meados do século XX 

no Brasil, indicavam o processo tardio de formação da classe proletária moderna, a classe foi 

se formando na dicotomia entre o velho e o novo que ora se entrelaçavam, ora se entrechocavam 

nas “mudanças versus persistência do sistema; mudança cultural versus mudança estrutural; 

defesa versus denúncia dos modelos tradicionais do Desenvolvimento de Comunidade” 

(AMMANN, 2013, p. 109, grifo da autora).  

As massas que estavam se transformando em classe, permaneciam presentes na luta 

resistindo às inovações que estavam sendo operadas, esse fato nos remete as elaborações de 

Thompson ao analisar a formação da classe operária inglesa. Nesse momento histórico, no 

Brasil, já existia o germe da perspectiva de transformação social gestada pelo profissional, ainda 

que de forma não sistematizada teoricamente na década de 1960.  

 
8“Como processo espontâneo, vai se articulando nas comunidades à medida que os próprios desafios da natureza 

e os sociais vão levando o homem a procurar formas adequadas de reação a eles. Encontrar tais formas significa 
buscar a cooperação para a realização de ações comuns em torno dos problemas comuns que afetam a 
comunidade” (SOUZA, 2010, p. 28). 
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Considerações finais 

 Temos que repensar nas possibilidades do trabalho com comunidades pelo Serviço 

Social na cena contemporânea, considerando as resistências das massas diante das limitações 

das políticas sociais e pensando nos trabalhos com comunidades que já existiram. 

No atual tempo histórico, temos elementos teóricos suficientes que nos fornecem as 

bases para uma crítica da estrutura societária, mas esse fato não alterou de forma significativa 

a prática profissional, por isso, existe a ideologia de que o Serviço Social pode atuar na 

perspectiva de transformação social, sem enfrentar a mistificação das instituições que dão forma 

ao poder e deformam as práticas do meio popular. Talvez, assim a “paz será total”, mas será 

que é isso que queremos? Talvez a história tenha chegado ao fim, mas a do valor que está se 

auto- diluindo, do sistema produtor de mercadorias e não a história das massas em busca de 

uma nova forma social. A implosão do capitalismo está fazendo com que os movimentos sociais 

busquem alternativas de sobrevivência, o que poderá permitir a emergência de uma outra forma 

social. Por isso, é fundamental pensarmos nas possibilidades de atuação com as massas. O fim 

da história pode ser o começo de uma nova, mas isso vai depender também da condução do 

social.  

Estas análises não se trata de um simples retorno ao passado, mas de buscarmos 

referências que nos façam refletir sobre a necessidade de repensarmos nas possibilidades de 

trabalho da (o) assistente social com comunidades, tendo em vista as experiências de resistência 

das massas num processo de crise estrutural. 
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IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EÓLICOS EM ÁREA DE DUNAS: ESTUDO DE 
CASO NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE AREIA 

BRANCA/RN1 
 

Osvaldo da Cunha 
 
 
RESUMO 
 
No Brasil a partir da Lei n° 10.438/2002, do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas Renovável (PROINFA), 
dá crise energética que o país vivenciou no ano 2000 que ocorreu o apagão. Desde então ocorreu um grande 
investimento na produção de energias alternativas, principalmente no litoral nordestino brasileiro, devido suas 
condições naturais favoráveis para produção de energia eólica. O que vem atraindo empresas estrangeiras para 
investirem na produção de energia “limpa”. Porém, essas empresas têm sido instaladas em áreas de Dunas, ente 
5km à 25km da Costa litorânea, acarretando conflitos entre os moradores das comunidades tradicionais. Portanto, 
esse artigo foi fruto de uma dissertação de mestrado em Geografia. Procurou identificar a dinâmica política de 
instalação do parque eólico, os impactos na vida dos moradores e as possíveis contribuições para os moradores da 
comunidade de São Cristóvão.  
 
Palavras-chave: Comunidade Tradicional; Território; Energia Eólica; São Cristóvão. 
 
 ABSTRACT 
 
In Brazil, from the Law n. 10.438 / 2002, the Program for the Incentive of Alternative Renewable Sources 
(PROINFA), gives energy crisis that the country experienced in the year 2000 that occurred the blackout. Since 
then, there has been a great investment in the production of alternative energies, mainly in the Northeastern coast 
due to its favorable natural conditions for the production of wind energy. Therefore, it has been attracting foreign 
companies to invest in the production of "clean" energy. However, these companies have settled in areas of Dunas 
near 5km to 25km of the coastal coast causing conflicts between residents of the traditional communities. This 
article sought to identify the dynamics of the installation of the wind farm, the impacts on the life of the residents 
and the possible contributions to the residents of the community of São Cristóvão.  
  
Key words: Wind Power; Territory; Community; Conflicts; São Cristóvão.  
 
RESUMEN 
 
En Brasil a partir de la Ley n ° 10.438 / 2002, del Programa de Incentivo a las Fuentes Alternativas Renovable 
(PROINFA), da crisis energética que el país vivió en el año 2000 que ocurrió el apagón. Desde entonces ha 
ocurrido una gran inversión en la producción de energías alternativas, principalmente en el litoral nordestino 
brasileño, debido a sus condiciones naturales favorables para la producción de energía eólica. Lo que viene 
atrayendo a empresas extranjeras para invertir en la producción de energía "limpia". Sin embargo, estas empresas 
han sido instaladas en áreas de Dunas, a 5 km a 25 km de la costa costera, acarreando conflictos entre los moradores 
de las comunidades tradicionales. Por lo tanto, este artículo fue fruto de una disertación de maestría en Geografía. 
Se intentó identificar la dinámica política de instalación del parque eólico, los impactos en la vida de los habitantes 
y las posibles contribuciones a los moradores de la comunidad de San Cristóbal. 
 
Palabras clave: Comunidad Tradicional; territorio; Energía eólica; San Cristóbal. 
 

 
1Pesquisa desenvolvida pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia do Mestrado Acadêmico da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte. O mesmo fez parte de uma pesquisa de mestrado em Geografia nessa mesma 
Universidade dentro da linha de estudo sócio ambiental tendo como título: Os Novos Ventos (RE): Reprodução 
Territorial a partir da Introdução de Parques Eólicos no Rio Grande do Norte.  
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1. INTRODUÇÃO 

Comunidades tradicionais estão sofrendo em todo país por conta dos empreendimentos 

eólicos que vêm se instalando em seus territórios, os quais ocasionam disputas por suas terras. 

Tais grupos apresentam projetos de desenvolvimento econômico nas áreas litorâneas como 

empreendimento eólicos, os quais estimulam a questão imobiliária e prejudicam o turismo local 

(ARRUDA, 1999). 

 Segundo Arruda (1999), os conflitos surgiram no Brasil a partir do ano de 1980 devido 

a criação das APs, desconsiderando plenamente a existência dos moradores nessas áreas, o que 

acaba por causar a expulsão desses de suas comunidades tradicionais, como ocorreu com os 

índios, os quilombolas e os pescadores que viviam dos recursos naturais em suas comunidades.  

             Os povos dessas comunidades não têm tido seus direitos respeitados enquanto 

proprietários das terras, principalmente nas áreas de conflito territorial. Para o Decreto 

n°604/07, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades, os grupos tradicionais são aqueles culturalmente diferenciados, que se 

reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam 

territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, 

ancestral e econômica conforme define Cunha e Almeida (2010).  

 

Populações tradicionais não podem ser confundidas com populações indígenas, pois 
cada grupo é regido por leis diferentes, no entanto, algumas pessoas ainda confundem, 
pois são categorias sinônimas. Alguns autores consideram que as populações 
indígenas são apenas um subgrupo das populações tradicionais segundo (CUNHA; 
ALMEIDA, 2010, p. 21). 

 

 Barreto Filho (2006) discute acerca de duas perspectivas sobre o surgimento das 

comunidades tradicionais no país. A primeira tendo como referência o conservacionista, 

envolvendo o poder público e a sociedade civil em geral, que incorporou as populações ao 

discurso da preservação ambiental.  

             De acordo com os dados da Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural do 

Ministério da Cultura - SCDC/MINC, Brandão (2016) afirma que o Brasil se caracteriza por 

sua multiplicidade sociocultural, uma vez que, o país possui em torno de 522 etnias com modos 

de vida diferentes e culturas particulares. Na contabilidade feita pela SCDC são no total oito 

milhões de brasileiros que vivem em comunidades tradicionais. 
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 Brandão (2016) lembra que estas comunidades vivem em brigas constantes por direitos 

e que os mesmos não podem ser confundidos como privilégios, grande exemplo disso, de 

acordo com a autora, são os conflitos territoriais originados pela posse da terra. A lei de terra, 

nº 601/1850 é antiga e teve poucas reformas, estabelece o processo de titulação individual com 

demarcação de lotes e de quantidade de hectares por famílias (BRANDÃO,2016).  

             A comunidade de São Cristóvão é um exemplo de comunidade tradicional escolhida 

para instalação dos empreendimentos eólicos, além de ser uma área de Preservação Permanente 

(APP), que faz parte das dunas do Rosado que abrangem Porto do Mangue e Areia Branca/RN, 

criada pelo Decreto n° 27.695, de 21 de fevereiro de 2018.  A partir de então vem se instalando 

na região empreendimento de energia renováveis, os quais estão ocasionando conflitos entre os 

moradores e a Faculdade FACENE, ambos alegando posse dos terrenos em que os 

empreendimentos foram instalados. Conforme pesquisa de campo coletada por Monteiro 

(2018), na própria comunidade de São Cristóvão ocorrem conflitos pela posse de terra. No 

entanto, foi aberto, desde então, na comarca de Mossoró-RN um processo de reiteração de posse 

desses terrenos entre moradores e a FACENE, na Vara do trabalho pelo processo N° 59500-

67.1994.5.2100011(RT), expedida pela primeira vara do trabalho na Comarca.  

 Já em Ponta do Mel a disputa tem ocorrido entre moradores do assentamento e o INCA, 

os primeiros afirmam que residem há mais de 30 anos nos terrenos que foram adquiridas por 

meio do documento usucapião, porém, as terras foram passando de pai para filho. Esse tipo de 

conflito socioambiental tem aumentado no Brasil conforme pesquisa realizada pelo Conselho 

Pastoral dos Pescadores (CPP) em 2016, já são nove estados, os quais envolvem comunidades 

Pesqueiras: Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Rio de 

Janeiro, Santa Catarina e Espírito Santo.  

 No Nordeste são predominantes empreendimentos turísticos, a especulação imobiliária, 

carcinicultura e parque eólicos nas comunidades tradicionais, principalmente no litoral. O 

quadro 1, mostra os principais conflitos socioambientais desde de 1969 e o número de famílias 

envolvidas que chega a 103.359 (cento e três mil, trezentas e cinquenta e nove), entre 

pescadores e comunidades tradicionais, segundo esse mesmo relatório do Conselho Pastoral 

dos Pescadores (CPP) 2016. 
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Estado Principais conflitos socioambientais 
com empreendimento 

 
 

 Número de 
família 

envolvidas 

Período de 
registro 
(Ano) 

Rio Grande do 
Norte 

Parque eólico, especulação imobiliária 
e empreendimento turísticos 

 3250 Desde de 
1980 

Ceará Parque eólico, especulação imobiliária, 
empreendimento turístico, 
carcinicultura e privatização das terras 
públicas 

 15731 Desde 1980 

Bahia Especulação imobiliária, 
empreendimento turístico, 
carcinicultura, privatização de terras 
públicas, agronegócio, indústria 
petroquímica e naval 

 31.345 Desde de 
1960 

Maranhão Empreendimento petrolíferos, 
pecuários e de mineração 

 22.000 Desde de 
1969 

Pernambuco Especulação imobiliária, 
empreendimento turísticos, 
carcinicultura, indústria naval e 
petrolífera 

 1308 Desde de 
1990 

Alagoas  Empreendimento petrolíferos, 
pecuários e mineração 

 22.000 Desde de 
1969 

Rio de Janeiro Indústria petrolífera  28.000 Desde de 
2000 

Santa Catarina Pesca industrial, empreendimentos 
turísticos,carcinicultura,exploração 
imobiliária, cultivo industrial de arroz 
e prática de surf 

 1250 Desde de 
2005 

Espírito Santo Empreendimento petrolífero  25 Desde de 
1970 

Quadro 1 – Conflitos socioambientais no litoral do Brasil. Fonte: Conselho Pastoral dos Pescadores 
(CPP), 2016.Adaptado pelo autor, 2018. 

 

   Segundo o relatório do Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP), em 2016 a maioria dos 

conflitos foram motivados por empresas privadas, fazendeiros e empresas públicas, que são as 

principais causadoras de conflitos nas comunidades pesqueiras.  

         Conforme Graveveb e Brandstron (2015) os estudos levantados até agora evidenciam 

que as comunidades tradicionais são os locais mais escolhidos pelas empresas eólicas no 
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nordeste brasileiro por serem locais apropriados para a exploração de energia renovável no país 

com o discurso de emprego em grande quantidade. 

  “A desigualdade social e de poder está na raiz da degradação ambiental quando os 

benefícios de uso do meio ambiente estão concentrados em poucas mãos, assim como a 

capacidade de transferir custos ambientais para os mais fracos” (ACSELRAD; MELLO; 

BEZERRA, 2009, p. 9). 

        Segundo Phillips (2002) as áreas de Preservação Permanente (APP) e Reservas Legais 

são protegida pela Lei Federal 12.651/2012, que dispõe sobre a proteção de vegetação nativa 

que faz parte do Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC). As Unidades de 

Conservação (UC) tem passado por grandes desafios devido as atividades do agronegócio no 

Brasil.  

  Segundo Meireles (2011), se faz necessário a reivindicação pelos direitos básicos dos 

moradores das comunidades tradicionais que sobrevivem de recursos naturais, como: terra, 

água, energia e biodiversidade. Por isso, essas comunidades devem ser contempladas com ações 

para que se venha a garantir sua sobrevivência, bem como a permanência dos grupos, como, 

índios, ribeirinhas, pescadores, marisqueiras, camponeses e quilombolas. 

  As Dunas de São Cristóvão ficam localizadas perto de praias, além de serem uma área 

de Preservação Permanente (APP) conforme a Resolução do CONOMA, Nº 302/2002, 

303/2002, que define o que são as APPs no território brasileiro, embora estas não definam a 

escala mínima ou máxima para as análises e delimitação das APPs no país.  

             Conforme Arezesa et al (2014), Portugal em 2010 investiu em energia eólica como uma 

estratégia de assegurar até 2020 o seu potencial energético em energias renováveis cujo 

principal objetivo era reforçar a liderança do país na sustentabilidade energética, porém, as 

instalações das turbinas eólicas (WT) tem deixado consequências na vida da população das 

comunidades envolvidas. De acordo com Kaoshan et al (2015), essa problemática vem sendo 

discutido a nível internacional, como por exemplo na Nova Zelândia, que tem vivenciado 

experiências parecidas com relação aos impactos na vida da população, principalmente no 

aspecto da saúde, devido ao ruído sonoro dos aerogeradores instalados nesses parques eólicos 

que provocam irritabilidade, perca de sono, dificuldade de concentração e dores de cabeça 

levando muitos a deixarem suas comunidades.  
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           Conforme evidencia Pasqualetti (2011), em muitos casos tem ocorrido a imposição dos 

parques eólicos nas comunidades tradicionais sem uma discussão ampla com a população, 

ocasionando uma resistência entre os moradores com relação a instalação.       

2. POLÍTICAS DE EXPANSÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA NO MUNDO E NO 

BRASIL 

A crise ambiental vivida pelo mundo inteiro tem levado os países desenvolvidos e 

emergentes a produzirem fontes de energias renováveis, as quais surgem como alternativa para 

reduzir o efeito estufa e a crise ambiental em escala sem precedente (BERMANN, 2007). 

Segundo previsão do Conselho Europeu de Energia Renovável, cerca de metade do 

fornecimento total de energia global virá de energias renováveis até 2040. 

             A expansão de fontes de energia renovável vem ocorrendo como mostra a tabela 1, em 

todo o território nacional, segundo a ANEEL (2008). Quanto ao seu potencial, segundo o último 

estudo realizado em 2001, chega 143GW, de acordo com a Associação Brasileira de Energia 

Eólica (ABE Eólica) o potencial é superior a 500 GW e atualmente estão instalados em 125W, 

constatando que a energia eólica pode ser mais utilizada no futuro. A tabela 2, destaca a 

quantidade de empreendimentos instalados em três regiões brasileiras: Nordeste, Sul e Sudeste. 

 

Região Quantidade de empreendimentos Potência instalada (GW) 
Nordeste 412 10,659 

Sul 95 2,076 
Sudeste 03 0,028 
Total 502 12,763 

Tabela 1 – Quantidade de empreendimentos e potência instalada, por região, Brasil, 2018. 
Fonte: (BRASIL, 2018c).   

 
 
 

Estado Quantidade de empreendimentos Potência instalada (GW) 
Rio Grande do Norte 135 3,678 

Bahia 93 2,410 
Ceará 74 1,935 
Piauí 52 1,443 

Pernambuco 34 0,782 
Maranhão 8 0,220 

Paraíba 15 0,157 
Sergipe 1 0,034 
Total 412 10,659 

Tabela 2 – Quantidade de empreendimentos e potência instalada na região Nordeste, 2018. 
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Fonte: (BRASIL, 2018c).  
 

             Portanto, segundo a agência de Energia Aneel (2018) o Brasil tem investido bastante 

para gerar energia limpa e sustentável. Dentro dessa perspectiva o Brasil continua entre os 

países com o maior potencial de energia eólica em sua matriz energética, com 6,15% do total. 

Essa fonte deve crescer de 1.700 MW em 2016 e 5.959MW até 2018.  

 2.1. As políticas energéticas renováveis no território do nordeste brasileiro  

 A região Nordeste, segundo o Plano Nacional de Energia (PNE) criado em 2015, possuía 

a população de aproximadamente 51 milhões de habitantes, sendo considerada um número 

expressivo comparado aos países da Europa produtores dessa fonte de energia, como a Espanha, 

por exemplo. Segundo o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), a região Nordeste 

chegará em 2020, com uma população em torno de 57 milhões de pessoas (SILVA, 2014). 

 Prates (2018) explica que o estado do Rio Grande do Norte tem se destacado no país por 

ser um dos que mais tem produzido energia eólica. Quanto aos impactos ambientais, estes são 

diversos em nosso território, indo desde o desmatamento, extinção da fauna, poluição visual e 

sonora. No Rio Grande do Norte possui 137 parques eólicos o estado tem produzido em torno 

de R$ 4 bilhões em investimentos e a produção tem ultrapassado anual do estado 5GW como 

mostra a figura 1. 

 
Figura 1 – Distribuição dos parques eólicos pelo território do Rio Grande do Norte, 2017. 

Fonte: (ANEEL, 2017). Fonte: autor,2018. 
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 A Lei N. º 10.080, de 14 de julho de 2016, que regula a exploração de energia eólica e 

a solar em território Potiguar tem como base a Resolução do CONAMA N. º 462/2014, que 

normatiza os procedimentos para esse tipo de atividade econômica no Brasil, tomando como 

referência para os restantes dos estados brasileiros (BRASIL,2014). 

 A partir da Lei N. º 10.438/2002, do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica (PROINFA), o estado do Rio Grande do Norte busca regularizar essa atividade 

em seu território por meio do Projeto de Lei N. º 112/2015, que institui a Política Estadual de 

incentivo ao aproveitamento da energia eólica e solar. Bem como, institui a Lei N. º 10.163, de 

21 de fevereiro de 2017, que criou a Política de Geração Distribuída com Energias Renováveis 

(GDER), ou seja, o estado regulamentou o potencial do mercado eólico. Como também analisa 

a parte da compensação ambiental e social conforme o Decreto de N° 4340/2002, que regula o 

licenciamento Ambiental e as compensações nas comunidades (RIO GRANDE DO NORTE, 

2015/2017). 

 Conforme Meireles (2011) e Freitas (2016), os estudos vêm comprovando uma 

problemática com relação aos empreendimentos no litoral Nordestino. O estudo realizado por 

Brandstron (2015) no município de Acaraú no estado do Ceará comprovou a desarticulação da 

dinâmica costeira nessas localidades. Na visão de Gorayeb (2016), essas comunidades não estão 

sendo ouvidas e nem consideradas com relação à política governamental energética eólica que 

vem sendo implantada, principalmente com relação aos direitos de posse sobre das terras.  

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os procedimentos abordados tomaram como base a tipologia que trata das leis que 

regulam a atividade de produção de energia alternativa, de forma particular, a energia eólica no 

país, bem como documentos que tratam da instalação dos empreendimentos eólicos, a exemplo 

do licenciamento ambiental. Além disso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em 

dissertações, teses, artigos e títulos que discutem a temática em questão e, uma pesquisa de 

campo com os moradores e membros de sindicatos e associações que participaram da audiência 

pública e vivenciaram o período de instalação do parque eólico na comunidade de São 

Cristóvão, entre 2011 até 2018. Os dados foram tabulados no programa Excel 2013 para se 

avaliar às variáveis em suas respostas. 
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            Esse tipo de pesquisa é usado, principalmente, em estudos descritivos, traduzindo, 

opiniões e informações em número a fim de classificá-los e analisá-los os impactos ambientais 

ao meio ambiente com esse tipo de empreendimento eólico em área litorânea (RICHARDSON, 

1999). 

A pesquisa tomou como referencial os estudos de Meireles (2011), Pasqualetti (2011), 

Gorayeb (2018) e Brannstrom (2017), que discutem as instalações de parques eólicos nas áreas 

litorâneas do Nordeste brasileiro, voltado para as fontes de energias renováveis.  

             A pesquisa documental, de forma mais específica ocorreu no ano de 2018, nos quais 

foram analisadas as licenças ambientais, as declarações de ocupação do solo que são expedidas 

pela prefeitura Municipal anualmente. Como também o licenciamento ambiental expedido pelo 

Instituto de Desenvolvimento Meio Ambiente (IDEMA), para as empresas NEOENERGIA e 

IBERDROLA, a prefeitura Municipal de Areia Branca e a Secretaria do Meio Ambiente. Além 

da Lei Municipal de N. º 1.195/2011, fornecida pela Câmara Municipal do referido município, 

responsável por regular esse tipo de atividade.  

3.1. Caracterização do local de estudo 

             A área de estudo específica é o povoado de São Cristóvão, situado no município de 

Areia Branca no estado do Rio Grande do Norte-RN. Nas coordenadas de 4° 55” ‘30” de 

latitude Sul e 36° ‘56 30” de longitude Oeste, com uma altitude média de 48m, e uma unidade 

territorial de 9,72Km. Segundo dados da sinopse por setores do IBGE (2010), a população 

residente é de 663 habitantes. O povoado possui uma extensa faixa de areia que contorna as 

suas praias, apresentando, também, densidade relativa de residências de veraneio em suas 

margens. Situada na mesorregião oeste potiguar, Costa Branca do estado do Rio Grande do 

Norte2, na porção setentrional; limitando ao Oeste com a comunidade de Redonda, ao leste com 

a praia de Ponta do Mel, situada em uma região do semiárido com vegetação caatinga. 

  

 
2 Costa Branca é o jargão turístico dado a uma região no estado do Rio Grande do Norte. Essa região se localiza 
no centro-oeste do estado e possui uma geografia plana. Seu nome é uma referência as paisagens locais, com a 
predominância das dunas e das salinas com imensos morros brancos. Baseia-se no turismo de massa e também no 
turismo histórico. Fazem parte desse pólo: Angico, Galinhos, Pendências, Apodi, Grossos, Areia Branca, 
Guamaré, porto do Mangue, ITAJÁ, São Bento do Norte, Assú, Lages, Caiçara do Norte, Macau, Mossoró, São 
Rafael, Carnaubais e Tibau. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

1827 
 

 
Figura 2 – Parque nas áreas de Dunas, São Cristóvão: Fonte: autor, 2018. 

 
 

O parque eólico em área de dunas móveis como mostra a figura 2, acaba por ocasionar 

desmatamento para colocar aerogeradores fixos sobre as dunas, e a abertura de estrada para que 

os mesmos tenham acesso ao parque.  

 

 
Figura 3– Construção do condomínio, São Cristóvão: Fonte: autor, 2018 

 
 

Após as instalações desses empreendimentos tanto em São Cristóvão, como também em 

Ponta do Mel, vem ocorrendo um estimulo pela questão imobiliária como mostra a figura 3.  
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Figura 4 – Mapa das localizações dos parques eólicos nas comunidades rurais, Areia Branca,2017. 

Fonte: (ANEEL 2017; GOOGLE, 2017).  
 

Ao observar a imagem de satélite da figura 4, percebe-se que o parque eólico foi 

instalado em torno das dunas na comunidade de São Cristóvão, que é uma área de zona costeira 

no litoral potiguar, hoje reconhecida também por uma APP, através do Decreto Estadual N. º 

27.695, de 21 de fevereiro de 2018, que tem como objetivo proteger a diversidade biológica, 

disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.  

Hoje o município de Areia Branca, RN tem vivido esse desafio que já foi comprovado 

na comunidade de São José, na qual foi retirada uma família que morava a mais de 20 anos na 

localidade. Ocorrem também conflitos entre moradores, empresa eólica e a FACENE3, a 

chamada grilagem de terras conforme Monteiro (2018). 

 

 
3Esse conflito está associado a disputa pela posse de terra entre moradores e a Faculdade de Enfermagem e de 
Medicina Nova Esperança (FACENE), que se diz proprietária das terras. Os moradores afirmam possuir as terras 
a mais de 20 anos. Hoje se encontra esse processo na vara do trabalho em Mossoró/RN, pela posse desses terrenos, 
pelo processo N. º 59500-67.1994.5.21.00011 (RT), expedida pela 1° Vara do Trabalho na Comarca. 
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Figura 5 – Mapa de localização do parque eólico na área das dunas, São Cristóvão, 2017. 
Fonte: (ANNEL, 2017; Google, 2017).  

 

Percebe-se que o município está tomado por parques eólicos em torno do seu território 

geográfico, os aerogeradores modificaram toda paisagem natural causando uma verdadeira 

poluição visual.  

4. RESULTADOS 

 4.1. Políticas públicas, desenvolvimento territorial e a implantação do Parque Eólico  

Dentro desse contexto de políticas energéticas no território brasileiro, busca-se a 

compreensão da política territorial na comunidade estudada, além de identificar como foram 

desenvolvidas e como andam as ações na Comunidade de São Cristóvão, sob a luz da Lei n° 

10.438/2002, do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas Renováveis (PROINFA), no 

Brasil. Todavia, no Rio Grande do Norte-RN, pela legislação Estadual, Lei n° 112/2015, que 

institui a Política Estadual de Incentivo ao Aproveitamento da Energia Eólica e Solar (IAEES), 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

1830 
 

bem como, institui a Lei N. º 10.163, de 21 de fevereiro de 2017, que criou a Política Estadual 

de Geração Distribuição com Energias Renováveis (GDER). 

 

 
Figura 6 – Via de acesso, São Cristóvão, fonte: autor, 2018. 

 
 

No caso da comunidade de São Cristóvão o acordo ficou nas palavras como mostra a 

figura 6, pois até hoje não houve o registro em ATA da reunião entre o poder público e as 

associações, fato que inviabiliza a comunidade a cobrar como parte da compensação acordado 

entre o poder público, poder legislativo e a sociedade civil.   

 4.2. Análises do processo de implantação do parque eólico e discussões dos atores 

envolvidos 

A Lei Municipal Complementar N. º 1.195/2011, dispõe sobre a redução da alíquota do 

Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza (ISS) para as empresas prestadoras de serviços 

participantes de Projetos de Instalação de Parques de Energia Eólica no Município de Areia 

Branca e dá outras providências. 

 

O Art.4°, para efeito de avaliação e aprovação das solicitações baseadas na presente 
Lei N. º 1.195/2011, serão os projetos analisados de acordo com as seguintes 
condições; 
 I – Considerável desenvolvimento econômico para o Município 
 II – Alcance Social 
 III – Efeito multiplicador da atividade; 
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 IV – Previsão de receita anual de prestação de serviços tributáveis em Areia Branca; 
 V – Percentual de contratação de mão-de-obra no Município de Areia Branca não      
inferior a 30% (trinta por cento) (AREIA BRANCA, 2011). 
 

            Esse projeto de lei supracitado exige pouco das empresas eólicas em relação ao retorno 

para a população do município, pois exigem não inferior a 30% da mão-de-obra seja local, 

deixando que 70% dos possíveis contratados sejam de outros municípios, estados ou até mesmo 

de outros países. 

Licenciamento Ambiental: Nome do empreendimento: MEL-II- Comunidade de São 
Cristóvão. Energia Renovável S/A.CNPJ:12.107.032/0001-70; Licença Ambiental: 
n° 2015-094564/TEC/RLS-0335 -  validade até:12/02/2021 (IDEMA, 2015)4. 
 

              Essa licença foi emitida pelo IDEMA, para exploração da energia eólica em São 

Cristóvão, no município de Areia Branca (RN), porém, esse parque eólico está junto com o de 

Ponta do Mel, por isso, é chamado de Mel II. A licença foi autorizada em 2015 para a empresa 

Agro Energia do Norte S/A, explorar a energia eólica na área de Dunas na comunidade de São 

Cristóvão por um período de cinco anos. No entanto, todo os anos os empresários renovam 

essas licenças junto ao IDEMA, em seguida apresentam ao município junto à Secretaria de 

Meio Ambiente essa Declaração de Ocupação de Solo, para poder explorar a atividade. Segundo 

a Licença Ambiental fornecida pelo IDEMA, para a instalação do parque eólico na comunidade. 

Empreendimento: Mel II-Energia Renovável S/A, CNPJ: 12.107.032/0001-70, com Licença 

Ambiental n° 2016-103127/TEC/RLO-0336, validade até 02/03/2022. 

Com base em documentos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Areia Branca, 

durante solicitação por meio do Ofício N. º 036/2018, a Gerência Ambiental do município 

forneceu declarações de ocupação do Uso do Solo na área do empreendimento na comunidade 

de São Cristóvão, chamada de Mel II, mostrando que a mesma empresa, ou seja, Agro Energia 

do Norte S/A, CNPJ N. º 09.008.307/0001-03, é a responsável pela exploração da energia eólica 

na comunidade de São Cristóvão e Ponta do Mel.  

O plano Diretor do município de Areia Branca/RN e o projeto de Lei N. º 1.037/2006, 

foi elaborado quando o município ainda não tinha recebido esses empreendimentos de energia 

renovável, por isso, a uma necessidade de uma revisão para que venha a se adequar à nova 

legislação ambiental vigente tanto a nível estadual como Federal.  

 
4 Informação obtida da placa fixada no local do empreendimento Na Comunidade de São Cristóvão. 
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Portanto, procura-se entender como se deu a participação da população local em relação 

a aprovação do empreendimento na comunidade. Buscou-se localizar a Ata da audiência 

pública que aprovou a instalação do parque eólico. Todavia, esse documento não foi encontrado 

e segundo o Oficio N. º 036/2018, emitido pela Câmara Municipal de Areia Branca em 04 de 

abril de 2018, que tratou do assunto, a cópia da ATA da audiência pública sobre a instalação 

do parque eólico em São Cristóvão. 

              Em pesquisa realizada por Gê (2018) na Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Estadual Ponta Tubarão (RDSEPT), no Rio Grande do Norte, verificou-se que na ocasião da 

instalação do parque eólico naquela localidade, os empreendimentos eólicos tentavam de forma 

célere facilitar a instalação de aerogeradores sem o parecer do conselho. 

No caso da comunidade de São Cristóvão observa-se que apesar de ter ocorrido a 

audiência pública, a empresa foi a responsável por conduzir a discussão, como pode ser 

constatado no relato do presidente da Colônia de Pescadores (Z-33). 

 

Eu fui na audiência, apresentaram a proposta da criação de um fundo, no qual 
mensalmente seria depositado uma quantia para o município gerenciar os recursos 
naturais para os projetos de preservação ambiental da comunidade, além da 
construção da estrada, porém, nunca foram cumpridas essas propostas (F.B.S, 2018). 
 

            No entanto, o entrevistado acrescenta que até os dias atuais nada foi depositado. Em 

entrevista com o engenheiro agrônomo S. D. D. M, este afirma que foram oferecidos empregos 

temporários aos moradores da comunidade, mas apenas durante o período de instalação do 

parque, o que segundo o mesmo, não trouxe nenhum benefício para a população de São 

Cristóvão (S. D. D. M, 2018). 

Em entrevista realizada com o presidente da Câmara Municipal de Areia Branca/RN, J. 

S. G. N., no período 2015-2016, que também esteve na casa como vereador por dois outros 

mandatos, de 2009-2012 e 2013-2016, este afirmou que participou da audiência pública no 

Hotel Costa Branca, promovida pela empresa IBERDROLA, enquanto representante do poder 

legislativo, na ocasião a empresa, “apresentou algumas propostas de compensação para a 

comunidade e o município de Areia Branca/RN. Por exemplo, a geração de emprego, o 

recolhimento do ICMS e o ISS” (J.S.G.N., 2018). 

               O presidente da Associação do Conselho Comunitário dos Moradores, J. A. N., 

afirmou em entrevista ter participado da audiência pública promovida pela IBERDROLA e na 
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ocasião, “a própria empresa não apresentava a parte de compensação ambiental como também 

social para as comunidades” (J. A. N., 2018). O responsável pela empresa IBERDROLA eólica, 

cedeu entrevista afirmando que,  

“Eu sou o gestor responsável atualmente pela empresa IBERDROLA e NEO 
ENERGIA, durante o período de instalação não participei das audiências públicas, 
mas, o gerente anterior passou todas as informações referentes ao processo de 
instalação do parque eólico em São Cristóvão. Com relação a parte de compensação 
foram realizadas ações no que diz respeito a compensação social em algumas 
instituições sociais do município de Areia Branca (...)” (S.C.D.R.G., 20 
 

          Ao analisar dos discursos dos autores envolvidos mostram que a empresa apresentou um 

discurso de desenvolvimento econômico para o município onde possibilitou o convencimento 

dos gestores públicos, associação dos pescadores, agricultores e a sociedade civil organizado 

com o discurso de emprego e renda, porém, os empregos eram todos temporários. Onde muitos 

dos agricultores, pescadores perderam seu espaço de produção para manterem suas famílias. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

             A instalação de parques eólicos no Rio Grande do Norte-RN, tem ocorrido em grande 

proporção devido a políticas energéticas implantada no país a partir de 2001 em virtude do 

apagão no Brasil. Embora saibamos que os locais onde estão sendo instalados tem sido motivo 

de conflito nas comunidades tradicionais devido serem instalados em áreas de Dunas situadas 

entre 5km a 25km da costa litorânea. Antes a área das Dunas era local de visitação dos turistas, 

hoje estes são impedidos de ter acesso. 

             Portanto, os acordos firmados na audiência pública entre comunidade e empresa não 

foram cumpridos. No entanto, percebemos a falta de transparência por parte da empresa para o 

gestor local, presidente de associações dos pescadores e sindicatos rurais que participaram de 

uma única audiência pública para instalação do parque eólico em área de dunas na comunidade 

de São Cristóvão. Além de não perguntarem aos conselhos se aprovavam ou não parque eólico 

na comunidade.  
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AGRONEGÓCIO DO DENDÊ: UM DISCURSO DE MUDANÇA ENERGÉTICA 

REFLETINDO EM TERRITÓRIO AGRÁRIO 

 

Jamilli Medeiros de Oliveira da Silva 

Resumo: 

 

A busca por fontes de energia renováveis tem se estabelecido como um dos temas centrais de 

debates nas agendas governamental e do setor privado, desde o colapso econômico mundial 

impulsionado pela crise do petróleo na década de 1970. Esse foi o momento em que o Brasil 

passou a vislumbrar a busca por uma alternativa energética, por meio da oferta do 

agrocombustível, inicialmente, decorrente da produção da cana-de-açúcar e de outros produtos 

vegetais (SOUZA, 2013). A produção do óleo vegetal começou a ganhar importância, contexto 

propício para a monocultura do dendê se desenvolver em larga escala mediante incentivos 

governamentais. A região amazônica se tornou palco desse processo de “transição energética”, 

já que apresenta fatores edafoclimáticos favoráveis à produção do dendê. Em 1950 se iniciou 

de maneira gradativa o plantio na região, e no ano de 1970 a iniciativa privada adentrou o 

mercado dessa oleaginosa, alavancando ainda mais a sua produção. Por sua vez, nos últimos 

anos, diante de uma série de iniciativas públicas, como o Plano Nacional de Produção e Uso do 

Biodiesel (PNPB), criado em 2004, e o Plano Palma Verde e o Programa de Produção 

Sustentável de Óleo de Palma (PSOP), criados em 2010, o estado do Pará se tornou o principal 

produtor de dendê do país, representando 88% da produção nacional (BRASIL, 2018). Em 

especial, a mesorregião do Nordeste paraense concentra esta produção (93,8%) (IBGE, 2016). 

Diante desse contexto, o Município do Acará (PA), se apresenta como o terceiro principal 

produtor de dendê do estado, região historicamente formada por um campesinato amazônico de 

origem quilombola, ribeirinha e indígena (LIMA, 2004; 2009; MARIN, 2000). Assim, não 

sendo uma espacialidade vazia, como historicamente fizeram crer as políticas estatais de 

integração da Amazônia, estas comunidades passaram a lidar com este novo agente de 

transformação, o agronegócio. Analisando a expansão dos monocultivos de dendê, Backhouse 

(2013) argumenta que o discurso da “sustentabilidade”, relativo à produção do 

agrocombustível, camufla o violento processo de privatização de terras na Amazônia, processo 
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que se apresenta como problemático às comunidades locais, acirrando ainda mais os conflitos 

agrários na região. Ademais, importantes estudos revelam o devastador processo de 

contaminação de rios, dos solos e do ar por meio do uso de agrotóxicos altamente nocivos à 

vida e à natureza, utilizados em monoculturas pertencentes ao agronegócio (BOMBARDI, 

2013; 2017; SANTOS; GLASS, 2018). Em face dessa realidade objetivamos identificar as 

tensões territoriais ocasionadas com o avanço do dendê em direção as comunidades 

quilombolas do Alto Acará /PA, na qual se organizaram a partir da Associação de Moradores e 

Agricultores Quilombolas do Alto Acará (Amarqualta), tendo em vista as tentativas de 

alienação territorial do agronegócio do dendê, levadas a cabo pelas práticas socioespaciais da 

empresa Biopalma/Vale que se instalou na região desde 2007. A partir de relatórios de trabalhos 

de campo, aplicação de entrevistas semiestruturadas revisão documental e bibliográfica, busca-

se identificar as formas de expansão do agronegócio do dendê e a reação às suas estratégias de 

avanço, estabelecidas pelas comunidades, afim de impedir o avanço desta oleaginosa em 

direção as suas terras, reverberando em conflitos sociais e territoriais, uma vez que tais 

determinações se apresentam como estratégia de produção energética, mas em verdade se 

consolidam como questão agrária. (FABRINI, 2010; 2011; CAMPOS, 2012).REFERÊNCIAS 

BRASIL. Diagnóstico da Produção Sustentável da Palma de Óleo no Brasil. Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Brasília: Mapa/ACE, 2018.BOMBARDI, L. M. 

Violência silenciosa: o uso de Agrotóxicos no Brasil. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE 

GEOGRAFIA AGRÁRIA, 6., 2013, João Pessoa – PB. Anais... João Pessoa: Universidade 

Federal da Paraíba, 2013. 16 p.BOMBARDI, L. M. Atlas: Geografia do uso de Agrotóxicos no 

Brasil e conexão com a União Europeia. São Paulo: FFLCH - USP, 2017.CAMPOS, J. F. S. 

Leituras dos territórios paradigmáticos da Geografia Agrária: análise dos grupos de pesquisa 

do estado de São Paulo. 2012. 389 f. (Doutorado em Geografia) – Faculdade de Ciências e 

Tecnologia (FCT), Universidade Estadual Paulista, Campus de Presidente Prudente, Presidente 

Prudente.FABRINI, J. E. O campesinato frente à expansão do agronegócio e do 

agrocombustível. In: SAQUET, M. A.; SANTOS, R. A. dos (Org.). Geografia agrária, território 

e desenvolvimento. São Paulo, SP: Expressão Popular, 2010. p. 55-88.FABRINI, J.E. 

Território, classe e movimentos sociais no campo. Revista da ANPEGE,v. 7, n. 7, p. 97-112, 

jan./jul. 2011.IBGE. Censo Agropecuário de 2006. Disponível em: 

<http://www.cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: 15 out. 18.LIMA, A. R. R de. Revolução 

camponesa no vale do Acará 1822-1840. Belém: Prefeitura Municipal, 2004.LIMA, A.R.R de. 
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Terra e trabalho como componentes das lutas cabanas no Acará-PA (século XIX). In: 

SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 25., 2009, Fortaleza. Anais... Fortaleza: Anpuh, 

2009. 10 p.MARIN, R. E. A. Camponeses, donos de engenhos e escravos na região do Acará 

no século XVIII e XIX. Papers do NAEA, Belém, n. 153, p. 1-26, 2000.SANTOS, M.; GLASS, 

V. (Org.). Atlas do agrotóxico: Fatos e números sobre as corporações que controlam o que 

comemos. Fundação Heinrich Boll: Rio de Janeiro, 2018.SOUZA, J. G. A Produção brasileira 

de etanol e seus efeitos sobre o valor da terra, sobre a concentração fundiária e sobre a 

homogeneização da paisagem. Diversidades, Niterói, v. 5, p. 29-58, 2013. 
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ESPAÇO E TERRITÓRIO: CATEGORIAS PARA ANÁLISE DE FIRMAÇÃO DO 

TÍTULO DE TERRA DO QUILOMBO SUCURIJUQUARA, MOSQUEIRO, 

BELÉM/PA 

 

Jamily Suelem Viana Miranda 

Resumo: 

 

INTRODUÇÃO As comunidades quilombolas são grupos étnicos raciais com critérios de 

autoatribuição, com presunção de ancestralidade negra historicamente marcada pela opressão e 

resistência. Apesar de alguns quilombos terem sido criados na época da escravidão, muitos 

foram criados após a abolição oficial da escravatura, pois era a única oportunidade que se tinha 

pra viver em liberdade. Ao longo do tempo, essas comunidades vêm, através de formas 

estratégicas, se organizando para que haja a permanência no território, sendo necessária a 

titulação oficial que é assegurada pela constituição federal de 1988 que visa garantir os direitos 

de reminiscência aos afrodescendentes. A falta de titulação da terra do quilombo Sucurijuquara 

em Mosqueiro, Belém/PA acarreta numa série de dificuldades que interfere diretamente no 

cotidiano dessa comunidade. Na organização de um espaço se apresentam todas as relações 

sociais e relação com a natureza. Após o fim da escravidão negra no território brasileiro os 

quilombos começaram a se organizar, mas o que ficou marcado foi o “protesto às condições 

desumanas e degradantes a que estavam sujeitos os escravos” (MACHER, 2006, p. 5). Sendo 

uma forma de resistência étnica, para demonstrar a exploração e trabalho escravo negro, a 

maioria dos quilombos foram formados por escravos que se rebelavam ou fugiam cansados da 

situação de maus tratos. Todavia, houve comunidades quilombolas que surgiram com a doação 

de áreas que foram desagregadas de lavouras de monocultura, a exemplo, cana-de-açúcar e 

algodão, da compra de terras por ex escravos e de terras que foram conquistadas pelos negros 

por meio da prestação de serviço de guerra. Quando discutimos a construção da identidade 

quilombola é imprescindível não associarmos ao território, no qual a construção do território 

vai produzir a identidade étnica e a identidade produz o território como uma ação recíproca dos 

sujeitos. A territorialização se deve à relação do sujeito com a natureza que tende a se 

movimentar ao longo do tempo e do espaço. Essa relação é registrada pela memória, individual 
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e coletiva, fruto e condição de saberes e conhecimentos (MALCHER, 2006). Nesse sentindo, o 

objetivo do trabalho se centra em fazer uma análise regressiva da luta pelo título de posse da 

terra, tendo como base principal seu processo histórico, analisando ainda as conquistas que já 

foram feitas a partir do reconhecimento enquanto remanescentes de quilombo e atuação do 

poder público mediante as demandas que precisam ser enfrentadas. É necessário compreender 

que a partir da conquista desse processo e de sua estruturação efetiva, os mesmos poderão se 

organizar efetivamente em suas terras e firmarem suas tradições que construíram através de 

uma trajetória de resistências e lutas, deixando o seu legado para os remanescentes futuros. 

METODOLOGIA Para o efetivo desenvolvimento desse trabalho, os procedimentos 

metodológicos adotados se encontram articulados em três momentos dispostos da seguinte 

maneira: O primeiro consistiu em fazer análises bibliográficas e reflexões acerca das categorias 

geográficas Espaço e Território, bem como de assuntos referentes a comunidades tradicionais; 

no segundo foi realizado trabalho de campo na área de estudo, onde foram utilizadas abordagens 

qualitativas e quantitativas, com aplicação de questionário sócio-econômico e semi-estruturado, 

com produção de gráficos e registos fotográficos como ferramentas importantes; e o terceiro 

momento consistiu na estruturação escrita e apresentação dos resultados. Os conceitos de 

Espaço e Território constituem lentes analíticas primordiais para o desenvolvimento da nossa 

pesquisa, uma vez que são instrumentais teóricos que permitem compreender mudanças e 

permanências, continuidades, descontinuidades, ações e contradições desses espaços e 

territórios. Esse caminho teórico-metodológico constitui possibilidade analítica importante para 

uma reflexão acerca do objeto em movimento, atentando para o desenvolvimento de múltiplas 

determinações da realidade social, de tal maneira que possamos identificar movimentos de 

transformações que conduziram e conduzem a mudanças gerais, às particularidades e 

singularidades (LEFEBVRE, 1991). O trabalho de campo se apresenta enquanto uma atividade 

científica fundamental para a construção dessa pesquisa, pois a partir dele pôde-se identificar 

mudanças e contradições entre os discursos e as ações da gestão pública no que se refere a 

titulação de posse da terra desse quilombo. Nessas circunstâncias, as observações sistemáticas 

qualitativas, como instrumento operacional, possibilitaram a obtenção de informações 

importantes sobre a realidade da comunidade. A articulação entre elementos de natureza 

quantitativa e qualitativa permitiu analisar, por uma lente teórico-metodológica específicas, as 

potencialidades, limites e contradições entre os discursos da gestão pública e da comunidade 

Sucurijuquara em Mosqueiro, Belém/PA. Constatou-se que a luta da comunidade quilombola 
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Sucurijuquara pela política afirmativa de posse é processo complexo e que dura há décadas. A 

não firmação do título de posse da terra, bem como todas problemáticas sociais provenientes 

desse processo mostram a insuficiência na gestão de políticas públicas voltadas para atender as 

comunidades tradicionais e remanescentes de quilombos, como o caso em Mosqueiro, 

Belém/PA. A temática abordada visa contribuir com estudos vêm sendo feitos na área a fim de 

promover propostas e soluções que atendam as de demandas dessas comunidades e que 

estimulem a valorização e igualdade social. BIBLIOGRAFIAMALCHER, M., A., F. 

Identidade Quilombola e Território. PPGEO Universidade Federal do Pará. Grupo de Pesquisa 

Cultura e Sociabilidade na Amazônia. 2006LEFEBVRE, H. The Production of space. Ed. 

Blackweel: EUA, 1991. 
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AÇÕES E REAÇÕES DOS POVOS TRADICIONAIS NO USO E NA DEFESA 

DO TERRITÓRIO EM BURITIZEIRO-MINAS GERAIS-BRASIL 
 

Jaqueline Borges Inácio1 
Rosselvelt José Santos2 

 
Introdução 
 

O objetivo é contribuir para análise dos modos de vida dos povos tradicionais, 

considerando o contexto dos interesses econômicos e como eles reagem no processo de 

continuarem vivendo na área demarcada para a criação da Reserva Extrativista (RESEX) no 

município de Buritizeiro A área de estudo encontra-se localizada na Mesorregião Norte de 

Minas Gerais/Brasil, espaço caracterizado por envolver comunidades tradicionais na luta pelo 

desenvolvimento do território. 

As RESEX classificam-se como uma categoria de Unidade de Conservação de Uso 

Sustentável (UC), e são exploradas por povos tradicionais extrativistas, que retiram seus 

sustentos a partir dos recursos disponíveis na natureza. No Brasil elas foram criadas pelas 

instituições governamentais, e são instituídas pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), conforme disposto na Lei 9.985/2000 (MMA, 2019). 

Assim, compreendemos que as RESEX se configuram como sendo territórios que 

abrigam uma diversidade étnica as quais se estabeleceram durante um processo de lutas e 

afirmação cultural. Nelas os povos tradicionais foram constituindo seus modos de vida 

decorrentes de suas práticas socioculturais no/com o lugar, além de amplo conhecimento do 

bioma Cerrado, envolvendo a sociobiodiversidade. 

Desse modo, a preservação da sociobiodiversidade do Cerrado brasileiro deve ser 

discutida a partir da sua complexidade, pois mesmo que as criações de Unidades de 

Conservação sejam uma conquista da sociedade, ela envolve um processo dinâmico e intricado 

por demandas que se criam em função das necessidades e interesses sociais do nosso tempo. A 

importância crescente de estudos sobre a sociobiodiversidade no Cerrado, por certo evidencia 

disputas de uso dos seus recursos em espaços já territorializados pelas práticas sociais.  

 
1 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Uberlândia-MG. E-
mail: jaquelinebinacio@yahoo.com.br.  
2 Professor Titular do Instituo de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia-MG. E-mail: 
rossselvelt@ufu.br.  
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Segundo Chaveiro (2017): 

O respeito à diversidade como bem da vida, a lição da heterogeneidade ambiental do 
Cerrado. A necessidade de criar arcos de poder entre movimentos sociais, 
universidades, escolas e frentes que defendem a vida, dão sentido político ao termo 
sociobiodiversidade. A luta pelo direito à terra, ao território, à cultura é, sem dúvida, 
uma luta pelo vivente. O vivente é exemplo de Biogeya- terra-viva. (CHAVEIRO, 
2017. p.22). 

 

O desvendamento da vida que se processa nas RESEX indica a relevância dos grupos 

humanos para a compreensão, por exemplo, do conhecimento que eles detêm sobre o bioma 

Cerrado. Tal compreensão está para além da lógica preservacionista e conservacionista, 

deixando claro o cuidado para manter a diversidade biológica e étnica do Cerrado (DIEGUES, 

2000).  

Nesta perspectiva, a Reserva Extrativista está demandando estudos que possibilitem o 

conhecimento do dinamismo da própria sociedade e as possíveis oposições, tensões criadas nos 

jogos de interesses por aquele espaço. O conhecimento científico também poderá contribuir 

para o entendimento, em profundidade, dos costumes e tradições dos grupos humanos que nelas 

vivem. A partir das suas gentes é possível avaliar se as imposições da sociedade tencionam as 

formas de elaborações da vida, analisando aquilo que elas representam para a 

sociobiodiversidade do Cerrado.  

Os Geraizeiros que desenvolveram seus modos de vida no interior da RESEX criaram e 

possivelmente também recriam seus vínculos territoriais, pertenças e identidades na relação 

com tais espaços. Contudo, ocorrem diversos conflitos e disputas pelo território. As tensões, 

em geral ocorrem entre os povos tradicionais, o agronegócio e as usinas de energia elétrica, 

ambos orientados pela lógica de produção e consumo capitalista.  

Nas comunidades, as pessoas tendem a resistir as diversas pressões a partir de suas 

organizações políticas, contrastando e de certo modo potencializando seus compromissos 

conservacionistas, legitimando as suas permanências. No lugar, as práticas sociais incluem 

habilidades de obterem os seus meios de vida e existência territorial para além de propósitos 

meramente materiais. Trata-se de posturas étnico culturais que conversam com as suas 

condições de vida, suas amarrações territoriais e relações sociais próprias do cotidiano. 

Segundo Haesbaert (2004), “o território é uma construção histórica e, portanto, social, 

a partir das relações de poder (concreto e simbólico) que envolvem, concomitantemente 

sociedade e espaço geográfico (que também é sempre, de alguma forma, natureza). ” 
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Desse modo, as RESEX se constituem em territórios tensos, configurando-se em 

espaços de disputas onde o poder decorre daquilo que motiva a captura, uso e apropriação dos 

recursos naturais. 

No estudo das RESEX também está posto a compreensão sobre o uso e apropriação da 

natureza, a qual deve ser relativa e relacional sobre aquilo que a sociedade nutre como 

expectativa de sustentação dos seus processos produtivos e reprodutivos. Assim, compreende-

se a urgência de abordá-la para além de seus recursos naturais. As políticas públicas voltadas 

para os povos tradicionais, pautadas na preservação da sociobiodiversidade do Cerrado devem 

considerar ainda os seus aspectos simbólicos e relações de poder em suas várias dimensões.  

Entende-se que a sociobiodiversidade está relacionada a preservação e valorização da 

biodiversidade das espécies vegetais e animais, bem como, na valorização dos aspectos 

culturais, dos saberes e fazeres tradicionais e o modo de relacionamento entre as pessoas e o 

meio ambiente. 

O envolvimento dos povos tradicionais no uso sustentável dos recursos naturais, 

também é importante para o processo de reconhecimento, valorização e legitimação do respeito 

a heterogeneidade da vida existente nos lugares formadores das reservas extrativistas. 

Sendo assim, esta pesquisa vem sendo desenvolvida no sentido de analisar a 

sociobiodiversidade como fundamento dos modos de vida tradicionais do Cerrado, bem como 

as ações e reações dos povos tradicionais no uso e defesa do território. As informações foram 

obtidas a partir de bibliografias específicas, além de consultas em sites de órgãos 

governamentais vinculados ao meio ambiente e envolvidos na criação das Unidades de 

Conservação como: Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto Chico Mendes de 

Biodiversidade (ICMBio) e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

Foram realizados trabalhos de campo com objetivo de conhecer e identificar as 

estratégias de r-existência dos povos tradicionais que se encontram na área demarcada para a 

criação da RESEX, que se classificam como Geraizeiros. Além disso, fizemos o estudo das 

memórias dos sujeitos, onde ouvimos descrições dos seus modos de vida em duas comunidades 

tradicionais, a Gerais do Calixto e Lança 1. Ambas estão dentro da área da RESEX. Utilizamos 

de recursos audiovisuais (câmera fotográfica e câmera filmadora) para registrar as imagens 

relativas ao cotidiano dos Geraizeiros e das suas práticas produtivas fixadas na paisagem do 

Cerrado. Também registramos as falas derivadas dos encontros dos representantes das 
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comunidades de extrativistas e das pessoas que exercem algum tipo de liderança nas 

comunidades locais. 

Para Demo (1995, p.65) “a prática não é apenas opção, mas necessidade da teoria, desde 

que esta pretenda ser real. Com isso reconhece-se que a prática também produz conhecimento”. 

Desse modo, o trabalho de campo vem sendo vital na definição de abordagens 

metodológicas, possibilitando aprofundar o estudo sobre a proposta dos Geraizeiros de 

Buritizeiro, a qual consiste na criação de uma RESEX na área rural do município, afirmando 

suas pertenças, identidades, e vínculos ao território.  

Área de Estudo 

O município de Buritizeiro está localizado no Norte de Minas Gerais (Mapa 1), no 

médio São Francisco. É uma região de transição de clima tropical semiúmido para o semiárido, 

com regime pluviométrico marcado por duas estações definidas (úmida e seca). 

Estima-se que a população do município para o ano de 2019 seja de aproximadamente 

de 28.000 habitantes, com densidade demográfica de 3,73 hab./km2. Quanto a sua área 

territorial é de 7.218, 401 km2, sendo considerado um dos maiores municípios da região. 

 

Mapa 1: Mesorregião Norte de Minas Gerais 
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1 Os geraizeiros e as estratégias de r-existência 

 Os povos tradicionais que vivem na região Norte de Minas Gerais se denominam como 

Geraizeiros, que segundo eles são áreas do Cerrado que estão mais próximas dos fundos de vale 

e das veredas, ou seja, nas áreas mais úmidas.  

Quanto as espécies de vegetação que encontramos nos gerais, são de árvores de médio 

e pequeno porte, além de algumas espécies mais ressecadas com galhos mais finos e o solo mais 

arenoso. Nos relatos das pessoas que vivem nas comunidades, ouvimos informações de que: 

[...] “em algumas áreas existem espécies que encontramos no sertão. ” O sertão é na região 

considerado as áreas mais secas, pois, no norte mineiro há presença de outro bioma, a Caatinga. 

O sertão para as comunidades dos Gerais está numa faixa de transição entre Cerrado e 

Caatinga. No entanto, as espécies vegetais e animais que predominam são as características do 

Cerrado. 

 Segundo Nogueira (2009), os Gerais: 

É também o território reivindicado e um dos mais importantes vetores no processo de 
afirmação identitária dos Geraizeiros, oferecendo elementos discursivos e 
perfomativos de justificação para as demandas desse grupo, numa ampla arena de 
articulação política. Isso porque os Geraizeiros estão situados em contextos diversos 
e em relação a outros atores sociais. (NOGUEIRA, 2009, p.23). 

 
 Cabe destacar que os contextos em que os Geraizeiros estão inseridos envolvem 

situações de contradição, onde eles lutam pela implementação da RESEX e pelo 

reconhecimento de seus modos de vida e de suas atividades extrativistas. No entanto a ação de 

capitais associados ao agronegócio de eucalipto exerce poder de subordinação em alguns deles 

e por não possuir outra alternativa, são alcançados e capturados pela lógica daquele cultivo.  

Aqueles que resistem, trabalham na coleta de frutos do Cerrado e muitas vezes precisam 

estocar as poupas em geladeiras, pois, não possuem recursos financeiros para investir em selos 

e embalagens para armazenar os produtos. O objetivo é coletar, transformar e comercializar os 

resultados dos seus trabalhos familiares em feiras abertas em eventos.  

O projeto familiar dos extrativistas enfrenta várias dificuldades. Para eles: “Umas das 

maiores dificuldades encontradas pelos geraizeiros é a falta de transporte, perda dos frutos e 

da área. ”3  

 
3 Entrevista realizada em trabalho de campo no município de Buritizeiro-MG, em agosto de 2019. 
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 Desse modo, alguns desses sujeitos precisam trabalhar no período entre safra na 

construção de cercas em grandes propriedades que estão e serão ocupadas com plantações de 

eucalipto e pastagem. 

 As tensões vivenciadas pelos Geraizeiros são fabricadas no interior da nossa sociedade, 

implicando em reações que podem ser lidas a partir das suas identidades. Assim, outras 

definições das populações tradicionais consideradas Geraizeiras torna-se importante citar, pois 

trata-se de um jeito que os sujeitos elaboram para estabelecer suas pertenças, historicamente e 

culturalmente vinculadas ao Cerrado do Norte de Minas Gerais. De acordo com a definição 

apontada pela Secretaria do Estado de Direitos Humanos de Minas Gerais: 

Os gerais são como um grande quintal explorado e ocupado coletivamente, onde todos 
podem coletar frutos nativos e onde o gado é criado solto. Esses povos são famosos 
por seu conhecimento de plantas medicinais locais, e além do comércio de produtos 
oriundos das atividades de coleta, possuem pequenas lavouras, congregando assim as 
atividades agropecuárias e extrativistas. (Secretaria do Estado de Direitos Humanos, 
Participação Social e Cidadania –SDPAC, 2016, p. 26). 
 

 Os Geraizeiros que ainda vivem na Comunidade Gerais do Calixto e Lança 1(Mapa 2) 

ainda conseguem coletar os frutos originais do Cerrado como a cagaita, buriti, mangaba, murici, 

araticum, baru, coco catolé, umbu, jatobá, pequi, dentre outros. A partir deles as famílias 

produzem poupas, doces, bombons e sorvetes. Os frutos em natura são comercializados na 

vizinhança, envolvendo familiares. 

 Como estratégia de gerarem trabalho e renda, existem alguns sujeitos que cultivam 

mandioca e produzem polvilho, farinha e beiju. No pátio, ao redor da casa familiar criam 

algumas poucas cabeças de gado leiteiro. Elaboram uma pequena produção de queijos, parte 

para o consumo doméstico, parte para comercializar junto com as pessoas conhecidas. 

A partir das suas relações sociais observa-se um conjunto de ações que vai processando 

uma existência relacionada aos ciclos do extrativismo. No seu envolvimento criam estratégias 

de r-existência, uma vez que o principal objetivo das famílias é defender o direito a viver na 

RESEX. Compreendem que o caminho é se juntar e lutar para que o projeto saia do papel e eles 

tenham seus modos de vida e atividades reconhecidas pelo Governo Federal, para que possam 

buscar apoio de entidades que os ajudem na captação de recursos para aquisição de maquinários 

e tecnologias para conquistar qualidade de vida. 
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Mapa 2: Localização da Comunidade Gerais do Calixto e Lança 1 

 

Suas lutas vão para além das causas territoriais dos Geraizeiros. Elas contribuem com a 

preservação das espécies do Cerrado, que em muitas regiões já estão escassas, pois, eles como 

extrativistas conhecem as plantas, inclusive as suas propriedades medicinais, sabem sobre o 

ciclo da natureza, sua época de colheita de cada fruto. Daqueles saberes, eles não retiram todos 

os frutos, colhem uma parte e deixam o restante para sementes e para os animais. Na prática de 

coletores apreenderam a fazerem o uso consciente dos recursos naturais disponíveis. Conforme 

podemos observar na fala de uma extrativista: 

[...] A gente coleta um pouco dos frutos para o nosso uso, mas, sempre deixa um 
pouco pros bicho, porque eles alimenta dos fruto das árvores do Cerrado. A gente 
sempre fez assim desde que começou a mexer com o extrativismo há mais de 40 ano, 
porque é um jeito de mantê o Cerrado de pé, porque a gente tem que ter consciência 
que devemos desfrutar da natureza sem acabar com tudo [...]4 
 

 Na área da RESEX, nos últimos 40 anos, observa-se no relato que o Cerrado usado pelos 

Geraizeiros tende a uma lógica da preservação. Nele ainda há uma importante quantidade de 

frutos do Cerrado. Contudo, a vegetação nativa, incluindo aquelas características das veredas 

foram diminuindo, devido as queimadas e a retirada dos buritis para criar áreas de pastagem e 

plantações de eucalipto.  

 
4 Entrevista realizada em trabalho de campo no município de Buritizeiro-MG, em agosto de 2019. 
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Observam que a partir do ano de 2010 a chuva ficou mais escassa, e desde então, quase 

não dá o fruto do buriti. A diminuição das chuvas também é um fator que preocupa os 

Geraizeiros, bem como, a falta de incentivo e falta de água nas comunidades. 

Apesar das dificuldades enfrentadas, os Geraizeiros seguem na luta pela permanência 

no lugar. Nas suas narrativas de vida eles destacam que eram mais felizes e realizados quando 

conseguiam extrair os frutos do Cerrado em abundância e plantar as lavouras de arroz, feijão, 

milho e mandioca. Todos esses cultivos eram usados no sustento da própria família. 

As transformações no espaço e suas tensões no cotidiano dos Geraizeiros ocorrem 

também para além das mudanças climáticas. No território das suas comunidades a chegada do 

“estranho” promoveu a inserção de lavouras de eucalipto, a criação de áreas de pastagem e 

instalação de carvoarias. Assim, boa parte da área que os Geraizeiros utilizavam para fazer a 

coleta dos frutos foi incorporada pelas empresas e pelos criadores de gado. 

Apenas uma empresa desmatou mais de 14.000 hectares de terra para plantar eucalipto 

e 2000 hectares foram ocupados com criação de gado. O desmatamento do Cerrado fez 

sucumbir inúmeras espécies nativas. A justificativa oferecida pelas grandes empresas e 

produtores rurais relaciona-se a promoção do desenvolvimento da economia da região.  

2 O extrativismo em território de conflitos 

Em 2007 foi delimitada essa área para criação da RESEX intitulada Serra do Alemão, 

que dá nome a serra que se encontra na região dos Gerais. A totalidade da área é de 33.000 

hectares, com 20.000 hectares utilizados para coleta dos frutos e 800 hectares de área de 

conflito. 

Os geraizeiros por direito conquistado vão estabelecendo suas territorialidades na área 

de RESEX. Seus vínculos territoriais são estabelecidos em meio a conflitos e lutas, fazendo 

surgir estratégias de vida locais, contribuindo para proteção dessas áreas naturais. Além disso, 

nestas áreas, os grupos humanos criam e também recriam suas tradições e identidade com tais 

territórios.  

No entanto, na área da RESEX e no seu entorno existem propriedades ocupadas com 

plantações de eucalipto, atalhadas com gado e carvoarias, presenças que desencadeiam os 

conflitos no território. São atividades distintas que disputam essas áreas, pois, enquanto os 

Geraizeiros usam os recursos naturais disponíveis de forma consciente, os que estão a serviço 

do grande capital buscam o desenvolvimento das atividades econômicas sem considerar a 
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sociobiodiversidade presente nos territórios dos povos que vivem nas comunidades. Estão 

interessados nos benefícios e nos rendimentos financeiros que as atividades desenvolvidas 

nessas áreas lhes proporcionam, e também não estão interessados em preservar as espécies 

nativas do Cerrado. 

Para Fernandes (2007): 

Pensar o território nesta conjuntura, deve-se considerar a conflitualidade existente 
entre o campesinato e o agronegócio que disputam territórios. Esses compõem 
diferentes modelos de desenvolvimento, portanto formam territórios divergentes, com 
organizações espaciais diferentes, paisagens geográficas completamente distintas. Os 
territórios do campesinato e os territórios do agronegócio são organizados de formas 
distintas, a partir de diferentes relações sociais. Um exemplo importante é que 
enquanto o agronegócio organiza seu território para produção de mercadorias, o grupo 
de camponeses organiza seu território, primeiro, para sua existência, precisando 
desenvolver todas as dimensões da vida (FERNANDES, 2007, p.18). 

 

Neste processo estão envolvidos o meio biológico e os conhecimentos humanos de um 

determinado território. A sociobiodiversidade neste contexto comparece como um processo 

dinâmico, apresentando múltiplas possibilidades de interação comunidade/bioma. No Cerrado 

brasileiro a sua biodiversidade, faz dele, a savana mais rica do planeta, possibilitando aos 

sujeitos que vivem nas comunidades tradicionais, existências densas de saberes e fazeres.  

Além disso, os Geraizeiros vivem entrelaçados aos ciclos naturais do Cerrado. A partir 

de seus modos de vida constituíram comunidades que geraram estratégias de caráter múltiplo, 

nas quais, os usos da natureza, derivam de um conjunto de práticas sociais e culturais que pouco 

alteraram as paisagens daquelas áreas.  

Cabe destacar que os povos que perderam parte de suas propriedades de terra, não 

deixaram de desenvolver as atividades de coleta dos frutos do Cerrado e comercializar seus 

produtos. Eles estabeleceram diálogos/negociações com os responsáveis pelo agronegócio e os 

proprietários de terra, para que possam entrar nas propriedades que ainda conservam parte do 

Cerrado em pé, e fazer a coleta dos frutos, sem comprometer suas atividades. 

Segundo Porto-Gonçalves (2006): 

Tradicionalmente os camponeses convivem nessas terras sem nenhum registro formal 
de propriedade ao lado de fazendeiros que mantinham grandes áreas com pastagem, 
geralmente natural, para uma criação extensiva de gado. Até mesmo entre fazendeiros 
e camponeses havia regras de uso compartilhado dos recursos naturais, como é o caso 
do pequi ou, já numa área adjacente ao cerrado, como a zona dos cocais do Maranhão, 
a coleta do babaçu. O fazendeiro podia ser proprietário da terra, mas não do babaçu, 
ou do pequi, ou do baru, ou da fava d’anta, o que mostra uma modalidade mais 
complexa de apropriação dos recursos naturais onde as territorialidades não são 
mutuamente excludentes, onde a propriedade privada absoluta, sobretudo quando 
capitalista, acaba por instaurar uma relação conflituosa. (PORTO-GONÇALVES, 
2006, p.259). 
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Contudo, existem outras tensões que comparecem na área devido ao fato de diferentes 

pessoas de regiões distantes estarem entrando nas propriedades sem autorização. Segundo os 

Geraizeiros elas acabam derrubando os frutos verdes, comprometem a coleta no tempo 

adequado e por não serem autorizadas acabam dificultando a entrada dos extrativistas nas 

propriedades. Essa situação tem preocupado as famílias, pois temem que não possam mais 

colher os frutos existentes nas propriedades vizinhas as comunidades em que vivem e que estão 

dentro da área demarcada da RESEX. 

Nesta situação, os extrativistas vão criando maneiras de permanecer no local. Uma 

estratégia parece ser o de acionarem as suas territorialidades, as quais são constituídas por 

pessoas que vivem nas comunidades, estão vinculadas as praticas extrativistas. Esses sujeitos 

são e estão nessas áreas há gerações e seus modos de vida, saberes e fazeres não desaparecem 

ao longo do tempo, mas são (r) inventados para atender as suas necessidades e propósitos 

socioculturais. 

 Eles lutam por direitos territoriais que estão implicados na defesa do meio ambiente, 

bem como, de colher, produzir e comercializar os frutos do Cerrado e seus derivados, mantendo 

e também redefinindo as relações sociais com seus familiares e amigos. Sendo assim, ao 

preservar o território acionam as suas territorialidades como jeitos de ressaltarem seus valores 

humanos, costumes, modos de vida imbicados a comunidade a que pertencem. 

 Nas áreas destinadas ao extrativismo, os povos tradicionais não estão livres das tensões 

procedentes de uma permanente demanda por recursos naturais. O Estado deverá agir criando 

políticas públicas que lhes dê direito de permanecer em territórios onde os recursos naturais não 

estão disponíveis para serem explorados a partir de uma única lógica social. 

Considerações Finais 

 Compreendemos a importância que as atividades extrativistas exercem na vida dos 

Geraizeiros que se territorializaram usando a área da RESEX Serra do Alemão em Buritizeiro-

MG. Ao coletarem os frutos do Cerrado, eles contribuem com a preservação dos recursos 

naturais e estabeleceram relações sociais reelaborando seus vínculos territoriais e comunitários. 

 As memórias do lugar onde nasceram e foram criados são acionadas a cada momento 

para reforçarem, por exemplo, as suas pertenças ao território. Destacam como foram 

constituindo seus modos de vida a partir dos saberes e fazeres tradicionais das suas famílias. 
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 A luta em defesa do território é repleta de estratégias sociais para permanecerem 

desenvolvendo suas atividades. Eles se reconhecem como povos tradicionais, “somos os 

Geraizeiros”. Eles são fundamentais na conquista da sociobiodiversidade e na construção 

sociocultural do Cerrado do Norte de Minas Gerais. 

 Suas permanências são dinâmicas e decorrem de práticas sociais vivas e capazes de 

desenvolver estratégias de desenvolvimento das suas atividades. Nesse sentido é fundamental 

que a Reserva Extrativista seja legalizada, pois, assim, poderão trabalhar e gerar vida a partir 

do extrativismo. Também precisam de proteção do Estado e outras instituições, para viverem a 

partir do extrativismo dos frutos do Cerrado. 

 Portanto, é preciso quebrar o paradigma de que as Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável devem ser intocadas sem que os povos tradicionais que já vivem nessas áreas 

possam utilizar de forma consciente os recursos disponíveis nesses lugares. O uso das RESEX 

pelos povos tradicionais além de ser uma forma de r-existência, é nestes territórios que eles 

desenvolvem seus conhecimentos necessários para poderem alargar suas atividades e 

garantirem a vida em suas várias dimensões. 
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existência das comunidades quilombolas do Maranhão1 
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INTRODUÇÃO  
 

Nos dias atuais, se faz, cada vez mais presente e necessária nas comunidades 

quilombolas do Brasil e principalmente no Estado do Maranhão, a discursão sobre territórios 

livres e soberania em todos os sentidos. Essa discussão já é parte integrante dos encontros 

quilombolas e de comunidades tradicionais no Maranhão e visa garantir a retomada da 

identidade dessas comunidades e de seus territórios historicamente usurpada pelo processor 

colonizador europeu. Vários processos para atingir esse objetivo já estão ocorrendo, desde a 

soberania alimentar, autodemarcação dos territórios que vivem em processo contínuo de 

conflito, retomada da educação em um processo decolonial e principalmente a retomada da 

identidade, sobretudo, da espiritualidade trazida de África pelos ancestrais e demonizada em 

solo brasileiro desde a época da colonização europeia e atualmente, pela crescente expansão 

das igrejas evangélicas, considerada em muitos casos, como uma “neocolonização cristã”. 

O debate sobre os territórios e territórios livres das comunidades quilombolas é amplo 

e diverso, pois o território nesse sentindo não é apenas visto em uma dimensão física e terrena, 

mas política, espiritual e sagrada e como tal, parte importante e necessária para a existência e 

manutenção do modo de vida dessas comunidades. Esse mesmo território é rico em sentidos e 

sentimentos, vai além da perspectiva geográfica de poder sobre o espaço. O território para as 

 
1 O estudo que deu origem a estas reflexões deu-se por meio dos projetos de pesquisa “Mapeamento e 
Georreferenciamento dos territórios em conflitos no Maranhão”, financiado pelo CNPq de 2015-2018 e  “Conflitos 
socioambientais, comunidade tradicionais e formas participativas de mapeamento”, financiado pela FAPEMA, 
desde 2018. 
2 Graduando em Geografia UFMA e membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Questões Agrárias (NERA). 
e-mail: fabriciodefrancamelo@gmail.com  
3 Graduando em Geografia UFMA. 
4  Professora do Departamento de Geociências/ UFMA e coordenadora do NERA. E-mail: 
robertabflima@gmail.com 
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comunidades quilombolas, pode ser entendido, na concepção da Geografia Humanística e da 

Fenomenologia, a partir do conceito de lugar,  que de acordo com Relph (1979 apud Leite 1998, 

p.2), vai muito além do que uma porção do espaço facilmente localizável por coordenadas 

geográficas, o lugar é um espaço de experiências, de trocas de sentimentos, de laços afetivos, 

de relações sociais e míticas, é o local das raízes, da segurança e da soberania. 

Nesse mesmo sentindo, o espaço passar a ter outras variações simbólicas e subjetivas 

que vão além da percepção visual da paisagem e adentra um campo muito mais profundo e 

experiencial do sentimento e dos cinco sentidos humanos. O olhar para esse espaço-território-

lugar é mais amplo do que os conceitos, até então cunhados pela geografia tradicional, consegue 

expressar ou definir, sendo então necessário cunhar outros sentidos que se aproximam das 

experiencias já vividas, sentidas e compreendidas pelas comunidades quilombolas. Para isso, 

vamos recorrer e pegar emprestado de outros ramos de conhecimento, como a filosofia, outra 

definição, que a nosso ver consiga se aproximar, ainda que de maneira não perfeita, desse olhar 

das comunidades sobre esse espaço habitado, vivido, experienciado e sentido. 

O quilombo não é apenas um local, um lugar no espaço, é uma grande casa, e desse 

modo, de acordo com o filósofo Bachelard (1993):  

É preciso dizer como habitamos o nosso espaço vital de acordo com todas as dialéticas 
da vida, como nos enraizamos, dia a dia, num “canto do mundo”. Porque a casa é o 
nosso canto do mundo. Ela é, como se diz amiúde, o nosso primeiro universo. É um 
verdadeiro cosmos. [...] Os verdadeiros pontos de partida da imagem, se os 
estudarmos fenomenologicamente, revelarão concretamente os valores do espaço 
habitado, o não-eu que protege o eu. [...] Todo espaço realmente habitado traz a 
essência da noção de casa (BACHELARD, 1993, p. 23-25). 

 

Assim, é preciso entender que o território quilombola não é apenas, como já dissemos 

anteriormente, um local facilmente georreferenciado, que possui valores de mercado e que seja 

passível a especulação imobiliária, ele é a casa da memória da comunidade, da vida das pessoas, 

é uma pequena parte de um grande cosmos, um cosmos que perpassa a ideia do simples espaço 

físico e adentra uma outra dimensão inteiramente diferente daquela que nossos olhos 

ocidentalizados e capitalistas conseguem perceber, a dimensão do cuidado, da proteção, das 

raízes e de maneira muito mais profunda a dimensão do sagrado, do espiritual, pois para as 

comunidades quilombolas o quilombo é um grande terreiro, um grande templo religioso onde 

cada parte desse território é um local vivo e sagrado. 

No entanto, assim como a casa vive em constante situação de defesa e conflito contra as 

ameaças da intempérie do tempo, as comunidades quilombolas do Brasil e principalmente do 
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Maranhão vivem em constantes situações de ameaças e conflitos de terra, água, conflitos esses 

muitas vezes infligidos pelo estado e principalmente pelo mercado e o grande capital que não 

reconhecem e tão pouco respeitam a relação existente entre as comunidades e seu território. 

Conflitos por terra, contra a expansão de fronteiras agrícolas, contra a extração dos recursos 

minerais presente nos territórios fazem parte do dia a dia de muitos quilombos. Porém, é 

importante ressaltar que assim como as comunidades convivem diariamente com as ameaças, 

elas também vivem em constante estado de luta e defesa de seus territórios e os significados 

desse ser território, “do não eu que protege o eu”. 

A partir desse entendimento sobre território, outro elemento único e próprio das 

comunidades do Maranhão, é essencial nessa luta: o Tambor, o tambor visto, percebido e 

sentido não apenas como um instrumento musical e físico, mas espiritual e sagrado, de onde 

vem toda a força, o ânimo e as orientações dos encantados (espíritos guias e protetores) que 

alimenta a luta, a vida, a identidade e a cultura dessas comunidades. Tambor que tentaremos, 

ainda que com a carência de nossas palavras, descrever com mais profundidade seu significado 

mais adiante. 

 

OBJETIVOS E METODOLOGIA 
 
Esta pesquisa foi desenvolvida no âmbito dos projetos de pesquisa “Mapeamento e 

Georreferenciamento dos territórios em conflitos no Maranhão”, financiado pelo CNPq de 

2015-2018 e “Conflitos socioambientais, comunidade tradicionais e formas participativas de 

mapeamento”, financiado pela FAPEMA, desde 2018, pelos membros do  Núcleo de Estudos 

e Pesquisas em Questões Agrárias (NERA) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). O 

recorte para este trabalho se propõe a analisar como as Comunidades Quilombolas, se utilizam 

do tambor e da religião de matriz africana, aqui entendida como espiritualidade, como um 

reforço da identidade quilombola, defesa e luta pelo direito ao território e territórios livres e ao 

bem viver dessas comunidades. 

A metodologia utilizada é uma abordagem qualitativa e de observação participante, 

baseada na análise de dados coletados pelo NERA durante os momentos de manifestações, 

encontros, retomadas e reuniões, o material consiste em entrevistas, gravações de áudio, além 

de anotações em caderno de campo. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 
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Essa pesquisa é um desdobramento de uma pesquisa já existente e em andamento sobre 

território e religião e parte integrante de uma pesquisa maior para o trabalho de conclusão do 

curso de Geografia, da Universidade Federal do Maranhão, por isso os resultados até aqui 

obtidos são ainda preliminares, no entanto não menos importantes e significativos, pois na 

dimensão das comunidades quilombolas do Maranhão tudo é grande, complexo e repleto de 

sentidos. 

Até o momento atual da pesquisa é possível notar que a perspectiva das comunidades 

quilombolas do Maranhão em relação ao território vai na contramão das concepções 

dicotômicas tradicionais  e em nosso caso, mais precisamente, das pesquisas em Geografia 

Cultural e da religião já existentes, também importantes no entendimento da Geografia Agrária 

e suas questões tão necessárias para as comunidades quilombolas, principalmente no que 

consiste na ideia de divisão dos espaços sagrados e profanos como afirma Rosendahl (2005):  

“Torna-se importante interpretar o fenômeno religioso e suas interações com o homem 
e o território a partir de dois focos de análise: o sagrado e o profano. Parte-se da 
revelação que o território é dividido em lugares do cosmo, que estão profundamente 
comprometidos com o domínio do sagrado e como tal, marcados por signos e 
significados, e em lugares do caos, que designam uma realidade não divina”.  

 

No entanto, para as comunidades quilombolas do Maranhão essa divisão não existe e 

nem é sentida, o território por inteiro é sagrado e não existem locais profanos, tudo faz parte 

uma unidade e é nesse contexto que se insere um dos elementos mais importantes na luta pela 

libertação dos territórios, o tambor. Tambor esse que perpassa a dimensão física e musical e 

adentra um outro território não visível aos olhos humanos comuns, o espaço do sagrado. 

O tambor é o território, simbólico e literalmente, fruto do trabalho das mãos humanas é 

constituído de elementos desses territórios lugares que é o “somatório das dimensões 

simbólicas, emocionais, culturais, políticas e biológicas” (BUTTIMER, 1985b, p.228 apud 

Leite, 1998, p.2). O tambor é parte do território, pois é constituído da madeira sagrada, do coro 

de animais, parte importantes e constituintes desse espaço. E deixa de ser apenas um 

instrumento musical para ser um portal de ligação entre os viventes, os antepassados e os 

encantados na luta pela defesa e libertação dos territórios. 

Esse mesmo tambor, aquecido ao fogo das palhas e madeiras do território, tocado pelas 

mãos dos homens, acompanhado de cantorias e danças que refletem a relação com o lugar e o 

sagrado, com a luta, autonomia e soberania dos quilombos, é o responsável pela força sentida 

pelos quilombolas e todos que ouvem o seu toque de chamado, de resistência e de luta. Força 
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essa oriunda dos ancestrais e das entidades espirituais presentes no território, seja nos rios, no 

chão, nas matas, nos animais. Por essa razão é possível perceber que sem o tambor não existe 

o território, pois não existe a força e a presença dos encantados que encoraja os quilombolas a 

enfrentar o sistema, o mercado e o modelo “agro minero exportador” em defesa de seu lugar 

sagrado e de vivência. 

Utilizado em vários momentos da vida das comunidades quilombolas, como dito acima, 

esse tambor é repleto de sentidos e de unificação, principalmente entre os gêneros, homens e 

mulheres se tornam um só na luta e na vivencia do território. Elemento político das 

comunidades, o tambor confronta-se com o pensamento colonizador, machista, racista e 

preconceituoso imposto pelos colonizadores europeus trazendo ao centro da vivência e da 

discussão elementos que permitem à retomada da autonomia e soberania dessas comunidades 

a importância da liberdade, pois para as comunidades quilombolas não basta apenas lutar por 

território livre se ainda estão presos a pensamentos homofóbicos, misóginos e machistas. Por 

isso esse instrumento é tão importante para as comunidades, pois sem ele não há luta efetiva, 

não a força revigorante e não há território livre. 

O tambor é também uma arma importante na luta contra a “nova colonização cristã” ou 

“neocolonização cristã” que afeta as comunidades quilombolas de forma forte e marcante, 

retomando o que se pensava no período da escravização dos negros trazidos de África. A 

instalação de igrejas evangélicas em territórios quilombolas é, muita das vezes, tida como um 

“mal” que afeta diretamente a essência principal de luta dessas comunidades: a sua identidade, 

identidade esta que foi roubada durante muito tempo em solo brasileiro principalmente no que 

concerne a sua espiritualidade. A expansão cada vez mais forte das denominações evangélicas 

neopentecostais em todo o Brasil, inclusive sobre os territórios quilombolas do Maranhão, está 

afetando drasticamente o modo de se conectar com o sagrado, dando a essa particularidade das 

comunidades quilombolas os mesmo termos usados no período da escravidão no Brasil: a 

demonização dos Orixás, do culto religioso africano e das demais formas de se conectar e 

reconectar com o sagrado nos quilombos. 

A relação dos quilombolas com as deidades trazidas de África é muito importante e 

sagrada, pois estas divindades não são apenas manifestações místicas que vivem em um espaço 

sagrado longe dos homens, do “pecado”, do “profano”, elas estão presentes no território, nas 

matas, nos rios, nos animais, nos elementos minerais, no fogo, no vento, em todos os espaços 
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do quilombo e por isso este é sagrado e desse entendimento, dessa experiencia é que parte a 

luta pela defesa dos territórios e territórios livres da expansão colonizadora. 

Segundo Pierry Verge (2018): 

O Orixá seria, em princípio, um ancestral divinizado, que, em vida, estabelecera 
vínculos que lhe garantiam um controle sobre certas forças da natureza, como o 
travão, o vento, as águas doces ou salgadas, ou, então, assegurando-lhe a possibilidade 
de exercer certas atividades como a caça, o trabalho com metais ou, ainda, adquirindo 
o conhecimento das propriedades das plantas e de sua utilização o poder, Axé, do 
ancestral. O Orixá teria, após a sua morte, a faculdade de encarnar-se 
momentaneamente em um de seus descendentes durante um fenômeno de possessão 
por ele provocada. A passagem da vida terrestre à condição de orixá desses seres 
excepcionais, possuidores de um axé poderoso, produz-se em geral em um momento 
de paixão, cujas lendas conservaram a lembrança. (PIERRE VERGE, 2018 p. 3). 
 

Nessa relação com o sagrado não só divindades como os Orixás estão presente na 

cosmogonia das comunidades quilombolas do Maranhão, mas também outros, como os 

encantados fazem parte da vida diária dos territórios quilombolas, encantados esses que estão 

literalmente ligado a forças e objetos da natureza, por exemplo: Caboclo Surrupira, entidade de 

um índio velho, tido como entidade de cura, que tem seu ponto de força, onde recebe suas 

oferendas, aos pés de uma árvore de Tucum. É essa relação tão íntima das comunidades com o 

território habitado pelos homens, bem como pelas entidades espirituais, com o espaço 

produzido é que faz a luta das comunidades por seu território tão emblemático, tão forte a ponto 

de muitos darem sua própria vida na luta contra o sistema, o mercado e o grande capital.  

Como já citado acima, nessa luta está presente de forma intensa e perene o Tambor, pois 

é ele o responsável pela conexão do território habitado e visível com o território também 

habitado, mas invisível presente nos quilombos. Esse tambor e seu toque exerce a função 

ritualística de portal de ligação entre esses espaços, e essa relação por si só, a retomada da 

espiritualidade trazida de África, já exerce de forma direta um processo de decolonialidade, 

pois é um ato de subversão frente aos padrões religiosos impostos pelo colonizador no Brasil e 

principalmente aos negros. Pois, ainda de acordo com Verge (2018):  

A presença dessas religiões africanas no novo mundo é uma consequência imprevista 
do tráfico de escravos. Escravos estes que foram trazidos para os diferentes países das 
Américas e das Antilhas, provenientes de regiões da África escalonadas de maneira 
descontínua, ao longo da costa ocidental, entre Senegâmbia e Angola. Provenientes, 
também, da costa oriental de Moçambique e da ilha de São Lourenço, nome dado 
época a Madagascar. Disso resultou, no Novo Mundo, Uma multidão de cativos que 
não falava a mesma língua, possuindo hábitos de vida diferentes e religiões distintas. 
Em comum, não tinham senão a infelicidade de estar, todos eles, reduzidos à 
escravidão, longe das suas terras de origem. (PIERRE VERGE, 2018 p. 8). 
 

O mesmo autor ainda acrescenta: 
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As convicções religiosas dos escravos eram, entretanto colocadas a duras provas 
quando de sua chagada ao Novo Mundo, onde eram batizados obrigatoriamente "para 
a salvação de sua alma” e devia curvar-se ás doutrinas religiosas de seus mestres. A 
extraordinária resistência oposta pelas religiões africanas às forças de alienação e de 
extermínio com que frequentemente se defrontavam haveria de surpreender a todos 
aqueles que tentavam justificar a cruel instituição do tráfico de escravos com o 
argumento de que as suas atividades as dos negreiros “constituíam o meio mais seguro 
e mais desejável de conduzir à Igreja as almas dos negros, o que seria mais 
recomendável do que os deixar na África, onde se perderiam num paganismo 
degradante ou estariam ameaçados pelo perigo da sujeição herética às nações 
estrangeiras, para onde seriam, no mínimo, deploravelmente enviados” (p. 8) 
 

 Essas convicções ainda estão presentes no imaginário do povo e está voltando cada vez 

mais forte, como citado acima, com a expansão das diversas denominações evangélicas e o ato 

de tocar o tambor, de lutar pela defesa de seus territórios e cultura a muito violentados já é um 

ato de bravura que é o estopim de um processo que se inicia agora, mais que é bastante 

profundo, que é a decolonização. 

Para além da tomada da autonomia religiosa e da identidade espiritual das comunidades 

quilombolas, o Tambor exerce outro papel importante nas relações sociais dentro dos 

quilombos, a igualdade entre os gêneros, homens e mulheres, embora esse processo ainda esteja 

em sua fase inicial, pois livrar-se do machismo e do patriarcado imposto a nós pelo colonizador 

é um processo lento, mas não impossível como podemos notar dentro das comunidades 

quilombolas que estão nesse processo decolonial. Afinal a concepção das comunidades é que 

sem as mulheres não pode haver luta e não pode haver território, pois assim como em África de 

cultura matriarcal, muitas das comunidades quilombolas do Maranhão são lideradas por 

mulheres e muita das vezes são elas as primeiras a entrar e liderar as trincheiras da luta pelo 

território e territórios livres.  

O papel de ambos é tão importante na luta que a hierarquia patriarcal e  colonizadora é 

posta em suspenso, o homem é um igual a mulher e visse e versa, embora essas relações muita 

das vezes só estão presentes ainda no campo dos debates e das reuniões, ainda há muito que 

superar do machismo imposto a nós, mas as comunidades estão cada vez mais a frente nessa 

discussão para acabar de vez com esse mal, como diz a letra de uma canção muito tocada nas 

rodas de tambor: 

“Eu chamei, eu chamei, eu chamei baiadeira eu chamei ... 

Aqui só começa tambor chamando baiadeiras/mulheres para baiar o tambor/luta” 

(desconhecido) 
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Assim, podemos afirmar que sem a luta efetiva e combativa das mulheres quilombolas 

não há luta por território, não há território livre e não há tambor, pois tudo faz parte de um todo, 

de um mesmo princípio. 

Dentro dessa temática, outras áreas também são influenciadas e libertadas pelo Tambor, 

que está cada vez mais, a medida que retomado, derrubando outras barreiras impostas pela 

colonização e em alguns casos pela “neocolonização cristã”, a homofobia, que assim como o 

machismo e a misoginia estão cada vez mais sendo combatidas dentro das comunidades, dentro 

dos quilombos, pois de nada adianta lutar pela libertação dos territórios se esses territórios 

libertos não se tornarem territórios efetivamente livres.  

Livres das cercas que aprisionam o campo, as águas, o côco babaçu, os animais, livre 

da colonização que machuca e destrói a vida das comunidades que lutam pela sua autonomia 

territorial, livre das amarras e tentáculos do mercado, do grande capital, da soja, do eucalipto, 

da agropecuária, da mineração, dos grandes empreendimentos portuários, ferroviários, 

rodoviários e espaciais; de nada adianta para as comunidades quilombolas lutar por territórios 

livres e as vezes com o próprio sangue se esse território não está livre do machismo, da violência 

contra a mulher, da homofobia, do feminicídio, da intolerância e do preconceito. Os territórios 

precisam ser livres e libertos, pois se assim não for, o sangue derramado por tantos escravizados 

e quilombolas nesse Brasil e no Chão Sagrado do Maranhão terá sido em vão. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo sobre a importância do tambor no processo de resistência das comunidades 

quilombolas do Maranhão, no processo de decolonialidade, é uma pesquisa que se faz 

necessária tanto para o entendimento dos processos de resistência dessas comunidades frente 

ao grande capital e ao mercado, bem como para o fortalecimento da identidade quilombola, 

valorização da espiritualidade de matriz africana e sua desmistificação, tirando do entendimento 

de uma grande parcela da sociedade brasileira as concepções demoníacas atribuídas a essa 

manifestação espiritual. Ao longo da pesquisa foi-se percebendo a vastidão acerca do assunto, 

não podendo ser esgotado em uma simples pesquisa, mas acreditamos podermos estender esta 

pesquisa para obter maiores resultados e contribuições para as comunidades quilombolas do 

Maranhão. 

Contudo, podemos afirmar que o tambor, as cantorias, danças e a religião são 

mecanismos importantes e eficazes na luta pela defesa do território, na preservação e 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
1864 

 

perpetuação da identidade quilombola e pelo direito do bem viver das comunidades 

quilombolas do Maranhão, sendo o combustível principal dessa empreitada, que aos poucos, 

mesmo com tantas dificuldades no cenário atual, vem dando resultados positivos.  
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“COMUNIDADE RIBEIRINHA”: UM TERRITÓRIO AINDA EM CONSTRUÇÃO 

EM ABAETETUBA - PA 

 

Marcos Cardoso Cardoso,  

Olívia Gonçalves Cardoso 

Resumo: 

Este ensaio versa sobre a perspectiva de uma construção coletiva de territórios de resistências 

a partir de uma análise dimensional do ribeirinho Amazonida, que ao longo da sua história 

sempre foi subjugado pelo lógica do Estado, seja no seu modelo de ordenamento territorial 

baseado em “projetos de desenvolvimento idealizados em escritório” que não leva em 

consideração as vivencias, valores, modos de vida, cultura e identidade dos sujeitos, seja pelo 

modelos de desenvolvimento que alijam esses sujeitos de seus territórios. Neste sentido o que 

se busca, é tentar encontrar instrumentos e ferramentas que venham fomentar nesses sujeitos o 

desejo de assumir a responsabilidade da luta coletiva, e que não é uma luta somente pelo acesso 

à terra, a água, mas essa luta evidencia uma busca mais profunda e insaciável. Essas 

adversidades tem sido encarado de uma forma diferente nos territórios ribeirinhos, 

principalmente a partir das frequentes ameaças e assedio que esses sujeitos vêm sofrendo de 

empresas multinacionais de comercio de grãos granel como é o caso da multinacional Cargill 

principal empresa no ramo de compra e comercialização dessas comodities do mundo e que 

pretende se instalar nos territórios ribeirinhos. Para além desta análise, se propõe discutir sobre 

a relevância que essa luta tem para a organização dos territórios ribeirinhos. Será que aumentou 

a organização social? Será que esses ribeirinhos estão cada vez mais empenhados em defender 

um modelo de desenvolvimento que busca a soberania de seus territórios? O fato é, que tudo 

está em constante transformação e o ribeirinho compreende essa lógica a partir de suas próprias 

particularidades e especificidades, sendo disseminador dessas transformações e avanços, a final 

o acesso a tecnologias pode ser um aliado em favor da soberania dos territórios ou não. Para 

subsidiar esse debate propõe-se discorrer sobre a apropriação do espaço de forma concreta ou 

abstrata pelo ator que a territorializa, Raffestin, (1993), ou seja, sua analise parte da perspectiva 

de que o ator nesse caso, o ribeirinho tem condições suficientes de organizar seu espaço a partir 

de sua ação concreta ou abstrata. Também se evidencia discorrer sobre a análise do 
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ordenamento territorial discutida por autores como Palheta, (2019) e Haesbaert, (2006). 

Seguido da contribuição socioterritorial e dos movimentos sociais de Fernandes, (2005) e 

Sobreiro Filho, (2015). A discursão sobre essas literaturas servirão de base para evidenciar 

elementos e instrumentos de estratégias para a luta em defesa dos territórios ribeirinhos, serão 

utilizados para ajudar a subsidiar as análises produtos cartográficos, acervo fotográfico das 

lutas, entrevista com lideranças e apoiadores. Vale ressaltar que essas analises teóricas e 

metodológicas podem dar condições de construir e buscar mais elementos práticos e concretos 

que servirão de apoio as lutas que ainda estão por vir. Os sujeitos que buscam esses elementos 

estão cansados das promessas e abandono, não há outra alternativa senão tomar as rédeas da 

situação e lutar, sendo responsáveis pela construção de uma história de superação e entrega. Os 

murros da alteridade estão sendo quebrados à medida que avançam rio a dentro, rompendo as 

barreiras e cravando estacas do conhecimento, não há limites para as necessidades do povo 

organizado. Se tornou uma luta constante de superação e valentia liderados principalmente por 

mulheres, adolescentes, jovens, adultos, idosos, analfabeto, acadêmico, politico e dos 

movimentos sociais que lutam por igualdade e respeito aos sujeitos das águas e das florestas da 

Amazônia. Neste cenário aparecem moradores, não moradores, simpatizantes, voluntários, 

militantes de outros movimentos, políticos, a igreja católica, e representantes de movimentos 

sociais da região, todos em prol de um único objetivo, a luta em defesa dos territórios das ilhas 

de Abaetetuba – PA. Os desafios a serem superados por esses sujeitos não se mostram fáceis, 

mas a vontade de sentir o conflito e as ameaças cessarem se torna o principal objetivo da luta. 

“Ordenar” o território sempre vai partir de uma “desordem” Haesbaert, (2006), por isso sugere 

que as lutas ainda serão constantes e consistirão em desafiar os sujeitos que ali vivem e 

dependem do território para sobreviver, á defender seu chão, sua casa, seus negócios, suas áreas 

de plantio de açaí, suas roças de mandioca, o rio, a floresta, os animais, etc. Essa preocupação 

e cuidado para com a natureza (floresta, rio, terra, ar, animais, etc.) serão sempre as bandeiras 

de luta dos povos e comunidades tradicionais que vivem e resistem em seus territórios na 

Amazônia, porque ali fazem história e cultura desde que seus antepassados foram excluídos das 

áreas nobres das cidades. Desde então as florestas e os rios passaram a constituir suas moradas, 

suas ruas, caminhos e estradas, suas culturas e identidades, valores e modos de vida. É o que o 

povo do campo possui de mais valioso, a relação com o lugar supera qualquer riqueza material, 

por isso este ensaio se lança a discutir a construção de um território a partir da ameaça eminente 
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AS DIMENSÕES GEOGRÁFICAS DO MAPEAMENTO DAS COMUNIDADES 
QUILOMBOLAS DO CEARÁ 

 
Natália Lidia Garcia de Carvalho1 

Anne Catherine Ferreira dos Santos2 

Orientadora: Gilca Garcia de Oliveira3 
 

RESUMO 
A oficialização das comunidades auto-identificadas como quilombolas é extremamente necessária para a criação, 
implantação e desenvolvimento de políticas públicas capazes de atender suas demandas econômicas, sociais e 
políticas. Diante de um cenário histórico repleto de desigualdades raciais no espaço agrário brasileiro, a alta 
concentração de terras nas mãos de poucos faz com que a situação da população negra rural seja uma das mais 
afetadas pelas problemáticas socioespaciais. A partir da necessidade de buscar o fortalecimento da auto-
organização e auto-gestão dos territórios quilombolas frente aos enfrentamentos cotidianos de manutenção da 
produção e reprodução da vida das populações, o movimento quilombola do Ceará, através da Coordenação 
Estadual das Comunidades Quilombolas do Ceará (CERQUICE), realizou o Mapeamento das Comunidades 
Quilombolas do Ceará onde toda a implementação do projeto foi realizada pelos/as quilombolas. Considerando o 
processo de protagonismo da pesquisa realizada pelos sujeitos, O presente trabalho tem como intenção expor os 
principais elementos de criação, organização e construção do Mapeamento das Comunidades Quilombolas do 
Ceará, bem como identificar as dimensões geográficas existentes no material produzido. O planejamento e a gestão 
das comunidades quilombolas passa pela compreensão das dimensões geográficas do território e do Poder como 
método na garantia de direitos. Portanto, a realização do Mapeamento feito pelas mãos dos sujeitos quilombolas 
torna o resultado ainda mais significativo no processo de re(construção) do território de identidade quilombola. 
 

Introdução 

O campo brasileiro é nitidamente marcado pela alta concentração de terras nas mãos 

de poucos. Tal processo, historicamente construídos sobre as bases do colonialismo e 

neocolonialismo, é parte essencial na compreensão das relações sociais de produção e 

reprodução da vida em comunidades rurais.  

No cenário de desigualdades em que vive tais populações, a demarcação das terras 

indígenas e quilombolas, garantida na Constituição de 1988, foi um marco importante na 

garantia de direitos das comunidades negras rurais. A oficialização das comunidades auto-

definidas como quilombolas é extremamente necessária para a criação e implantação de 

políticas públicas capazes de atender suas demandas. 

As populações rurais negras são verdadeiros exemplos persistência. Moura (1989) 

diz que essas organizações em quilombos se configura como mecanismo espacial de resistência 
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contra a escravidão e a marginalização da população negra. Hoje, mesmo dentro de uma 

conjuntura social e política diferente, as comunidades quilombolas seguem cumprindo um 

papel social baseado num contínuo processo de ressignificação do território e seguem criando 

símbolos e formas de resistir às antigas e atuais mazelas resultante das relações desiguais. 

O marco jurídico-político do reconhecimento de territórios quilombolas no Brasil 

aconteceu através do Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição Federal de 1998. Com o processo inicial de reconhecimento do direito à 

propriedade da terra e, posteriormente, a implementação de políticas públicas (incentivos à 

produção agrícola familiar, cultura, moradia, recursos hídricos entre outras), pode-se constatar 

um processo amplo de resgate da ancestralidade de comunidades negras rurais em busca da 

auto-definição quilombola.    

Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA, 2019), 

atualmente foram abertos em todo o Brasil 1.715 processos de reconhecimento quilombola. 

Quase 57% destes processos se concentram na região Nordeste. No Ceará, dos 75 territórios 

que se identificam como quilombolas, apenas 49 deles possuem a certificação da Fundação 

Cultural Palmares (FCP), as demais estão com processo aberto e até o atual momento nenhuma 

das comunidades já certificadas foram tituladas pelo INCRA no estado do Ceará. Embora as 

políticas públicas voltadas para o campo tenham tido avanços, em especial na última década, 

ainda sim as incertezas, seja das comunidades já certificadas ou das ainda em aguardo, de 

conquistas pontuais tornam o tema do direito à terra e água conquista a serem alcançadas de 

forma categórica. 

Diante da necessidade de buscar o fortalecimento da auto-organização e auto-gestão 

dos territórios quilombolas frente aos enfrentamentos cotidianos de manutenção da produção e 

reprodução da vida das populações, o movimento quilombola do Ceará, através da Coordenação 

Estadual das Comunidades Quilombolas do Ceará (CERQUICE), realizou o Mapeamento das 

Comunidades Quilombolas do Ceará onde toda a implementação do projeto foi realizada pelos 

próprios sujeitos quilombolas. Considerando o processo de protagonismo da pesquisa realizada 

pelos sujeitos-pesquisadores. O trabalho sintetiza os elementos de criação, organização e 

construção do Mapeamento das Comunidades Quilombolas do Ceará, bem como identifica as 

dimensões geográficas existentes no material produzido. Para isso foi feito acompanhamento 

das atividades públicas realizadas pelo movimento quilombola, sendo estas voltadas para a 
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realização e posteriormente divulgação dos resultados do Mapeamento. Utilizou-se os 

procedimentos de observação, conversas informais e entrevista semi-estruturada. Os principais 

resultados obtidos com a elaboração do Mapeamento, na interpretação dos sujeitos-

pesquisadores, correspondem ao reconhecimento das necessidades indispensáveis para a 

produção e reprodução do modo de vida das comunidades, como é o caso da falta de água, 

problema recorrente em quase todo o estado do Ceará. Dessa forma, tem-se o Mapeamento 

como instrumento de investigação para a implementação das políticas públicas necessárias à 

garantia de direitos das comunidades quilombolas no Ceará. 

O presente trabalho é constituído por duas partes, sendo a primeira uma reflexão 

teórica a respeito do Território e da Identidade Quilombola frente à Questão Agrária; e a 

segunda a apresentação do Mapeamento, a construção dos procedimentos metodológicos 

adotados pela equipe de pesquisadores/as e as reflexões dos sujeitos quilombolas que 

participaram da realização da pesquisa. 

 

2 Território, Questão Agrária e as dimensões da identidade quilombola cearense 

O território, enquanto conceito geográfico que se propõe a discutir as 

multiplicidades de relações em determinado espaço, “tem a ver com poder, mas não apenas ao 

tradicional ‘poder político’. Ele diz respeito tanto ao poder no sentido mais explícito, de 

dominação, quanto ao poder no sentido mais implícito ou simbólico, de apropriação” 

(HAESBAERT, 2004, p. 20). 

Sendo “fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de 

relações de poder” (SOUZA, 1995, p. 78). O referido autor apresenta que a principal questão 

dessa categoria de análise geográfica é “quem” e “como” se influencia e se domina determinado 

espaço. O autor supracitado entende que o conhecimento sobre as características geoecológicas, 

produtivas e as relações de identidade e afetividade deste espaço constituem importante papel 

para compreensão e planejamento, lembrando assim que os territórios podem ser construídos e 

desconstruídos, desenvolvendo-se num caráter permanente, periódicos ou cíclico. 

A definição de território possui diferentes compreensões dependendo do contexto 

em que foram formuladas e das pretensões ideológicas existentes por trás de sua formulação. O 

território aqui será compreendido a partir das reflexões de Marcelo Lopes de Souza em seu livro 

“Os conceitos fundamentais da Pesquisa Sócio-Espacial” publicado em 2013. Segundo o autor 
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“o território”, conquanto sendo, também ele, uma das manifestações do espaço geográfico (ou, 

mais especificamente, do espaço social) e da espacialidade, nem por isso é uma “coisa 

material”. Logo, desmistifica-se aqui a ideia de território como delimitações físicas-

administrativas e afins.   

O território é um espaço de relações de poder sem, necessariamente, ser esse poder 

um utensílio opressor. O poder pode ser um método de se garantir direitos sobre algo. E, no 

contexto de comunidades quilombolas, o poder se expressa na oportunidade de manter viva sua 

cultura e seu modo de vida. Para tal, o reconhecimento do território significa autonomia para 

reprodução material e simbólica do modo de vida da comunidade. Souza (1995) interpreta essa 

autonomia como sendo a capacidade de gerir e defender de maneira livre e potencialmente 

igualitária o próprio território.  

Há, no entanto, uma conflitualidade nos processos de desenvolvimento territorial. 

Duas condições e distintos modelos que geram uma conflitualidade nas relações sociais e 

territoriais no agrário. 

 

A conflitualidade resulta do enfrentamento das classes. de um lado, o capital expropria 
e exclui; de outro, o campesinato ocupa a terra e se ressocializa. a conflitualidade 
gerada pelo capital em seu processo de territorialização destrói e recria o campesinato, 
excluindo-o, subordinando-o, concentrando terra, aumentando as desigualdades. a 
conflitualidade gerada pelo campesinato em seu processo de territorialização destrói 
e recria o capital, ressocializando-se em sua formação autônoma, diminuindo as 
desigualdades, desconcentrando terra. Essa conflitualidade promove modelos 
distintos de desenvolvimento (FERNANDES, 2013, p. 181). 

 

A questão agrária é um movimento de destruição e recriação das relações sociais. 

A territorialização do capital e a desterritorialização e  reterritorialização do campesinato faz 

parte do paradoxo fundamental nas relações de historicidade e espacialidade do campo. Assim, 

“os conflitos por terra são também conflitos pela imposição dos modelos de desenvolvimento 

“territorial” rural e nestes se desdobram” (FERNANDES, 2013, p. 175). 

Se tratando de comunidades quilombolas rurais, as conflitualidades explicitadas 

acima se acirram ao adentrar a questão racial, que também envolve a questão agrária. Aqui o 

território é visto como uma dimensão importante da produção e reprodução social das 

comunidades, mas também é a materialização da sua ancestralidade, é a partir do território em 

que estão vivendo que se parte a busca pelas raízes e, consecutivamente, a construção de uma 

auto-definição quilombola.  
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Portanto, considera-se que os aspectos econômicos estão imbricados com as 

questões culturais e socio-raciais. Em geral, as comunidades sofrem com o racismo e a 

discriminação antes mesmo do auto-reconhecimento, provando de forma cruel a necessidade 

de políticas de incentivo econômico e cultural que contribuam na melhoria de vida social dessas 

populações. 

Portanto, o material produzido pelas comunidades quilombolas do Ceará 

organizado pela CERQUICE tem por objetivo principal responder da melhor forma as 

demandas por políticas públicas há muito reivindicadas pelas comunidades. A seguir será 

exposto como foi criado, organizado e desenvolvido o Mapeamento das Comunidades 

Quilombolas do Ceará.    

 

3 Mapear para conhecer 

O chamado Mapeamento das comunidades quilombolas do Ceará partiu de uma 

demanda feita pelo Movimento Quilombola ao governo do estado do Ceará no ano de 2018, 

onde em audiência pública com o governador do estado foi solicitado a realização de um 

diagnóstico com informações mais aprofundadas sobre a situação em que vivem as famílias 

quilombolas do estado.  

A organização do mapeamento se deu na parceria entre o Governo do estado do 

Ceará e o Movimento Quilombola do Ceará, com a implementação do projeto pelo Instituto 

Agropolos do Ceará e da Associação Remanescente de Quilombolas de Porteiras. A ideia do 

Movimento Quilombola na construção do Mapeamento parte do princípio de conhecer as 

diversas realidades e dificuldades na vida das populações quilombolas a fim de buscar 

estratégias reais de melhoria da vida das famílias quilombolas. 

Imagem 1 – Cerimônia de Abertura do Seminário de Apresentação do Mapeamento Quilombola 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, abril/2019 
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Sendo assim, todos os procedimentos para a realização da pesquisa tiveram 

participação ampla das lideranças de comunidades de todo o estado. Além da diretoria do 

movimento (CERQUICE), outras lideranças comunitárias como mulheres e juventude 

quilombola participaram ativamente das atividades. É importante destacar a diversidade de 

gênero e idade entre os/as envolvidos/as com o processo. 

Imagem 2 – Mística de abertura do Seminário, realizado por crianças de jovens quilombolas 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, abril/2019 

 

3.1 Metodologia utilizada para a realização do Mapeamento 

A pesquisa foi realizada de acordo com os padrões éticos exigidos pela Resolução 

510/2017 do Conselho Nacional de Saúde, sendo inicialmente realizada uma formação com a 

equipe de pesquisadores/as. Todos os participantes da equipe são quilombolas do estado do 

Ceará que se envolveram de alguma forma no mapeamento, seja através do movimento estadual 

ou pelas associações comunitárias.  

Imagem 3 – Equipe de pesquisadores/as que realizaram as visitas nas comunidades 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, abril/2019 
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A formação foi dividida em dois momentos: teórico e prático. No momento teórico 

foi exposto os objetivos, abordagem do mapeamento e a metodologia com procedimentos e 

instrumentos necessários para a aplicação do trabalho de campo e das entrevistas. 

 

Após as exposições dos Conteúdos aplicados durante a formação/capacitação, foi 
realizada a aula de Campo, utilizando como laboratório experimental a comunidade 
Quilombola de Cercadão dos Dicetas, localizada no Município de Caucaia, onde todos 
os participantes foram divididos em equipes para a realização de pesquisa utilizando 
formulário comunitário e familiar, acompanhados por um Coordenador capaz de 
orientar e observar o método de condução de equipe ao visitar o objeto de pesquisa e 
aplicação dos formulários (Trecho retirado da apostila produzida com resultados do 
Mapeamento)  

 
A pesquisa se deu através dos seguintes procedimentos:  

1. Conversa inicial com as lideranças das comunidades; durante esse momento a equipe 

de pesquisadores/as explica para os diretores da associação os objetivos e a metodologia 

que será realizada na coleta de dados; 

2. Reunião geral com a comunidade; nesse momento a equipe realizou a aplicação do 

primeiro questionário comunitário, com perguntas e respostas coletivas;  

3. Visita às residências; foram realizadas entrevistas por família, seguindo o quantitativo 

de 10% do total de famílias residentes na comunidade; 

4. Centralização e compilação dos dados; todos os resultados foram inseridos na apostila 

e distribuídos para todas as comunidades após o lançamento; 

As equipes foram, em geral, bem recepcionadas pelas comunidades e conseguiram 

apoio e participação das famílias. É importante identificar que muitas comunidades nunca 

tinham recebido visitas de lideranças do movimento, portanto este momento também contribuiu 

no fortalecimento das relações políticas entre as comunidades do estado, criando laços e 

fortalecendo a luta coletiva. 

 

Nós ficamos com o mapeamento da região dos sertões dos Inhamuns [...] nosso 
trabalho começou mesmo em novembro, no dia 5 de novembro, nos comecemos na 
comunidade de Furada, aonde nós fomos muito bem recebidos [...] em todas as 
comunidades fomos muito bem agraciados, muito bem acolhido. [...] E na questão 
assim da Furada né, nós notamos muito a questão de casas... de adaptação adequadas, 
falta de água, falta de estrutura, falta de escola [...] por exemplo, a locomoção dos 
alunos chegava de 25 km pra chegar na escola, o acesso muito ruim, [...] a estrada 
muito ruim de acesso (relato do pesquisador, abril/2019). 
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O envolvimento e a solidariedade com os problemas específicos das demais 

comunidades também foi identificado através dos relatos. O trabalho o qual os/as 

pesquisadores/as estavam realizando naquele momento fazia parte de uma compreensão mais 

ampla da sua própria condição como sujeito de uma luta coletiva. O problema inexistente na 

sua comunidade pode vir a ser uma dificuldade em outro território quilombola, através dessa 

percepção pode-se ter um olhar articulado dos territórios.  

 

3.2 A socialização dos resultados 

A realização do evento de lançamento da apostila aconteceu na sede da Secretaria 

de Desenvolvimento Agrário do Ceará – DAS e foi um momento de integração, comemoração 

e resistência para as comunidades e o Movimento Quilombola. Como foi bem ressaltado por 

uma liderança em seu discurso, aquela foi a primeira realização de um evento com participação 

de todas as comunidades na instituição, portanto considera-se esse momento simbólica e 

politicamente importante para os/as quilombolas do Ceará. 

No material impresso está contido dados a respeito dos seguintes temas: Habitação, 

condições sanitárias e energia elétrica; Recursos hídricos; Educação, cultura e esporte; Saúde; 

Produção agrícola; Preservação ambiental; Bens de consumo; Problemas apontados pela 

comunidade (por ordem de prioridade). 

 

Imagem 4 – Material impresso do Mapeamento distribuído para todas as comunidades 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, abril/2019 
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Ficou perceptível, através dos gestos, discursos e conversas de corredor, o 

sentimento de comemoração entre todos/as envolvidos/as no processo e os/as convidados/as. A 

concretização de uma de importante demanda do movimento quilombola que poderá 

desencadear na elaboração de políticas públicas é um exemplo do uso de pesquisas científicas 

enquanto instrumento de mudança social.  

Para além dos resultados, o empoderamento dado aos sujeitos quilombolas na 

realização da pesquisa possibilitou a estes um aprendizado que gerou reflexões e conhecimento 

sobre as diversas realidades contidas nos territórios quilombolas.  

 

3.3 O olhar dos sujeitos-pesquisadores/as quilombolas 

Através das palavras de lideranças quilombolas identifica-se o orgulho do material 

produzido “Um mapeamento feito por nós”. Segundo uma liderança feminina do movimento: 

 

É de uma grandeza extraordinária, eu fico feliz em estar nesse momento concluindo 
um trabalho tão importante [...] pra ele ser colocado em prática [...]. Nesse momento 
a gente fica bastante emocionado porque ninguém imaginava que os quilombolas 
pudessem está realizando um mapeamento, e a gente realizou, com muito sacrifício 
mas a gente fez, e quando a gente se deleitar nesses resultados a gente vai ficar mais 
feliz ainda, porque chegar nas comunidades e ver toda aquela situação, e a gente 
depois conseguir ta buscando melhorar, isso pra gente é um momento de 
fortalecimento (discurso realizado no Seminário de apresentação do Mapeamento, 
abril/2019).  

 

Nas palavras do presidente da CERQUICE: 

 
É um marco na luta e na história do povo quilombola [...]. Foi uma equipe de 25 
pessoas que visitaram todos os Quilombos do estado do Ceará. [...] Eles foram com a 
cara, com a coragem, com a determinação e com o espírito de luta e de compromisso 
que tem com as comunidades quilombolas pra fazer esse trabalho, e isso é grandioso, 
isso é valoroso, isso vai trazer para o movimento quilombola muitos frutos, muitas 
políticas públicas irão emergir dessa luta, desse diagnóstico social, econômico e 
político, que é o resultado desse mapeamento (discurso realizado no Seminário de 
apresentação do Mapeamento, abril/2019).  

 

Na realização da pesquisa as equipes foram divididas de acordo com as Regiões de 

Planejamento4 do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE, em geral os 

membros das equipes ficavam em outras regiões, não próximas de suas comunidades. Isso 

permitiu aos sujeitos pesquisadores conhecer as outras formas de vida comunitária, cultura 

 
4 Sertão Central; Inhamuns; Crateús e Ibiapaba; Sobral e Aracatiaçu; Região Metropolitana; Cariri.  
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local, culinária e produções que não são realizadas em suas respectivas comunidades. Á 

exemplo, um pesquisador da comunidade de Lagoa das Pedras (Tamboril/Ce, localizado na 

região do Sertão de Crateús) participou da equipe do Sertão de Inhamuns e relatou as diferenças 

entre a base alimentar de ambas as regiões. Na sua fala ele discorre sobre outras diferenças: 

Essa é a comunidade de Serra dos Rodrigos, no Parambu [...] eu fiquei 
surpreso porque eu nunca tinha visto uma casa de farinha e eu cheguei a ver 
lá, eu fiquei muito... interessante [...] lá só tem água pela operação pipa [...] e 
eles relataram que [...] tem vezes que é uma carrada por vez pra toda a 
comunidade, pro consumo humano (relato do pesquisador, abril/2019). 

 

Durante o Seminário de lançamento do Mapeamento foram apresentados os 

resultados, que em sua maioria convergiam para três problemáticas principais: a necessidade 

de garantir o território através da titulação das terras em consequência de conflitos locais; a 

ausência de assistência em direitos básicos como saúde e educação devido a distância das 

unidades (postos de saúde, hospitais e escolas) e; a ausência de recursos hídricos e falta de 

abastecimento de água.   

4 Considerações Finais 

O conhecimento sobre o território é fundamental para o apoderar-se. O 

planejamento e a gestão das comunidades quilombolas passa pela compreensão das dimensões 

geográficas do território e do Poder como método na garantia de direitos. Portanto, a realização 

do Mapeamento feito pelas mãos dos sujeitos quilombolas torna o resultado ainda mais 

significativo no processo de re(construção) do território de identidade quilombola.  

A auto-definição quilombola é um acontecimento recente e deve ser encarado como 

um processo contínuo e heterogêneo, a ser observado com cautela e levantando considerações 

quanto as especificidades locais. No entanto, a auto-organização coletiva favorece a visão de 

totalidade necessária à luta política por direitos.  

Percebeu-se durante as observações que o Estado foi parte fundamental no 

fornecimento de recursos financeiros, logísticos e humanos, itens indispensáveis para a 

realização do projeto. Contudo, a participação ativa do movimento quilombola demonstra que 

através da organização popular é possível apoderar-se dos mecanismos políticos oferecidos pelo 

Estado, mesmo que de forma limitada, visto que o objetivo principal do movimento quilombola 
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segue sendo a luta pela garantia de direitos para a produção e reprodução da vida social nos 

territórios quilombolas. 
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RESUMO 

O presente estudo se propôs identificar a origem das principais comunidades quilombolas no município de Águas 
Belas – PE. Conhecendo como ocorreu sua formação e os fatores históricos ao longo dos anos, as comunidades 
são formadas por: negros, descendentes de escravos e associações remanescentes, portadores de uma identidade 
cultural distinta, as mesmas são reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares. O estudo constituiu-se a partir do 
encaminhamento da pesquisa qualitativa, para tanto, os fundamentos teórico-metodológicos da pesquisa se 
apoiaram em trabalhos de campo, com observação direta e aplicação questionários. No relato dos entrevistados, 
foi identificado semelhanças entre a origem das comunidades estudadas, os ancestrais teriam vindo da região da 
zona da mata dos engenhos de açúcar que trabalhavam. A miscigenação em todas é visível, porém cada uma com 
um grau de intensificação maior que a outra, as principais etnias que proporcionaram que esse fenômeno 
acontecesse, foram: negro, índio, branco. A cultura ao longo dos anos foi enfraquecendo, mas ainda permanece 
em pequenos grupos de samba de coco; o artesanato de barro e palha ainda se encontra em Tanquinhos. As 
principais dificuldades relatadas pelos os entrevistados, está atrelado ao racismo e o preconceito que ainda persisti 
dentro e fora, como também dar continuidade às tradições culturais.  

Palavras-chave: memória, origem, quilombo, resistência. 
 
ABSTRACT 
 
The present study aimed to identify the origin of the main quilombola communities in the municipality of Águas 
Belas - PE. Knowing how their formation and historical factors took place over the years, the communities are 
formed by: blacks, descendants of slaves and remnants associations, bearers of a distinct cultural identity, these 
are recognized by the Palmares Cultural Foundation. The study was based on qualitative research, for which the 
theoretical-methodological foundations of the research were based on fieldwork, with direct observation and 
application of questionnaires. In the interviewees' reports, similarities were identified between the origin of the 
studied communities, the ancestors would have come from the region of the sugarcane zone that worked. The 
miscegenation in all is visible, but each one with a greater degree of intensification than the other, the main 
ethnicities that gave rise to this phenomenon were: black, Indian, white. The culture over the years has been 
weakening, but still remains in small groups of coconut samba; the handicrafts of clay and straw are still found in 
Tanquinhos. The main difficulties reported by the interviewees are linked to the racism and prejudice that still 
persisted inside and outside, as well as to give continuity to cultural traditions 
Key words: memory, origin, quilombo, resistance. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

As comunidades quilombolas estudadas estão situadas no município de Águas 

Belas/PE. Todas são reconhecidas pela a Fundação Cultural Palmares como comunidades 

remanescentes de quilombo. A comunidade de Tanquinhos e o Sítio Pinhão foram reconhecidas 

em 2005 e a comunidade denominada de Quilombo no ano de 2004. 

 Nas comunidades quilombolas residem pessoas descendentes de negros, que ainda 

preservam culturas específicas, ocupam um território com significado cultural e sentimental, 

pois deram origem a um lugar de segurança e tranquilidade aqueles que no passado, sofreram 

opressões e foram maltratados.  De acordo com Andrade (2007, p. 01),  

Comunidades remanescentes de quilombo, quilombolas, comunidades negras rurais são 
constituídas pelos descendentes dos escravos negros que, no processo de resistência à 
escravidão, originaram grupos sociais que ocupam um território comum e compartilham 
características culturais até os dias de hoje.  
 

Quando se fala de quilombo ou de comunidades remanescentes de quilombolas, remete 

a um povo que sofreu muito, mas lutou pela sua liberdade. Ser negro, ser quilombola, ser 

descendente, vai muito além da cor de pele ou do tipo de cabelo, é ter orgulho das origens de 

um povo que resistiu às injustiças e aos sistemas de padrões do mundo contemporâneo. 

As comunidades quilombolas são definidas pelo Incra – Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – como “grupos étnicos – predominantemente constituídos pela 

população negra rural ou urbana –, que se auto definem a partir das relações específicas com a 

terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e práticas culturais próprias”. Ou 

seja, possui uma longa trajetória que ocorreram diversas situações, para constituírem as 

comunidades a qual conhecemos. 

Quando as comunidades possuem uma herança histórica social e cultural, construída a 

longo de anos e se definem como comunidade remanescente de quilombo, mas precisam de 

reconhecimento, demarcação e titulação territorial o INCRA é o responsável por esses assuntos. 

As dificuldades encontradas são pertinentes e que assola não só esse grupo étnico como também 

vários outros no Brasil, por causa da delimitação e posse de determinado território. De acordo 

com o artigo 2º do Decreto 4887/2003 

 
Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste 
Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição com trajetória 
própria, dotados de relações territoriais especificas, com presunção de ancestralidade 
negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida (artigo 2º do Decreto 
4887/2003). 
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Sendo assim, são amparadas por Lei e o INCRA a partir deste decreto presidencial fica 

responsável pelo reconhecimento das terras ocupadas por essas comunidades quilombolas, 

quando se autodeclararem, passam a ter maior visibilidade e proteção perante a lei que garantem 

seus direitos, apesar de muitas vezes por falta de conhecimento e acesso, acabam por ignora-la.  

 De acordo com Silva (2012, p. 06) “a história do negro no Brasil não se constitui 

somente de submissão, houve também, é claro, diversas formas de resistência negra à 

escravidão como revoltas, fugas, assassinato de senhores, abortos e a constituição de 

quilombos”. Os quilombos são heranças de organizações que lutaram ativamente contra a 

escravatura e que lutam até hoje, contra o preconceito e o racismo. Nas comunidades estudadas 

encontramos bem marcadas essas situações, que trazem consigo essa herança de um povo que 

tanto lutou pela sua liberdade. 

 As comunidades quilombolas em Águas Belas/PE; dispõem de uma riquíssima cultura 

e costumes tradicionais, como artesanato de barro e de palha em Tanquinhos, e o samba de coco 

em Quilombo e Pinhão. Silva (2012, p.02) descreve que “estas comunidades detêm grandes 

conhecimentos tradicionais, e muitos destes foram trazidos do continente africano, enquanto 

outros foram descobertos por elas no Brasil ao longo dos anos, mediante vários experimentos”. 

Ao passar das décadas a cultura foi tendo modificações por causa da vivência com vários outros 

grupos étnico, e assim criando uma identidade própria. 

A mistura de raças por causa dos vários grupos étnicos, fez com que nas comunidades 

quilombolas ocorressem a miscigenação, com o contato de culturas diferentes ou pela 

procriação biológica. Em Águas Belas/PE, a miscigenação aconteceu com a mistura de negros, 

brancos e mulatos na comunidade do Quilombo e Pinhão, e a predominância de negros, índios 

e mulatos em Tanquinhos. Ferreira (2012, p.11) descreve que:  

 
O ser humano não vive sozinho no mundo e nunca viveu, haja vista o princípio 
sociológico do ser societário fundamentado pela filosofia. Assim, o contato na 
sociedade de uns com os outros é o que nos faz plural em qualquer aspecto da cultura, 
a exemplo da religião, da linguagem, etc. É desse contato que surge a miscigenação 
biológica ou cultural.  
 

A partir dessa miscigenação geraram-se grupos étnicos diferentes, isso foi visível nas 

próprias comunidades quilombolas estudadas. Os negros no tempo da colonização vindos da 

África, eram oriundos de várias tribos diferentes, porém ocorreu a mistura biológica e social. 

As comunidades estudadas são descendentes afros, mas, apresentam características físicas e 
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sociais diferentes que geraram costumes específicos, por exemplo, a forma de se dançar o samba 

de coco que em Tanquinhos é de uma forma e em Quilombo é de outra forma.  

O principal objetivo dessa produção foi verificar a origem das comunidades quilombolas 

em Águas Belas/PE, identificando como ocorreu a miscigenação das comunidades ao longo do 

tempo e como a cultura ainda é presente nas mesmas e suas principais dificuldades. A pesquisa 

percorreu uma metodologia de investigação qualitativa do tipo exploratória e descritiva. Para 

coleta de dados, foram utilizadas pesquisas bibliográficas e de campo com observação direta 

com aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas.  

2. METODOLOGIA 

O município de Águas Belas/PE, está localizado na mesorregião do agreste meridional, 

situado à 387 metros de altitude, a cidade fica a 306,3 Km da capital Recife pelas BR-423 e a 

BR-232. De acordo com o IBGE (2010) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – a 

população estimada para 2018 é de 43.195, com densidade demográfica em 2010 de 45,41 

hab/km²: entre índios, quilombolas, assentados, população rural e população urbana. Os 

municípios que fazem divisa territorial com Águas Belas/PE são: ao Norte as cidades Buíque e 

Pedra, ao Sul o estado de Alagoas, ao Leste a cidade de Iati e a Oeste a cidade de Itaíba. Na 

zona rural do município de Águas Belas/PE, estão localizadas três comunidades quilombolas: 

a comunidade de Tanquinhos que fica à 22 km da cidade; a comunidade denominada de 

Quilombo à 33km e o Sítio Pinhão à 31km da cidade. 

As comunidades quilombolas em Águas Belas – PE, estão localizadas entre as serras do 

município; o Sítio Pinhão e a comunidade do Quilombo ficam ao norte com coordenadas de 

9º3’ S e 37º00’ O e Tanquinhos ao sul com as coordenadas de 9º15’ S e 37º08’ O (figura 01). 

Todas são reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, a comunidade de Quilombo, teve seu 

reconhecimento publicado no Diário Oficial da União (10/12/2004 – p.8, nº 068 – f. 72), o Sítio 

Pinhão (08/06/2005 – p.12 – nº 150 – f. 55) e Tanquinhos (08/06/2005 – p. 16 – nº 151 – f. 56).  

 

Figura 01: Localização das comunidades no munícipio de Águas Belas. 
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Fonte: Google Earth, 2018. 

 

A pesquisa sobreveio mediante estudo de campo nas comunidades quilombolas, de 

Tanquinhos, Pinhão e a comunidade denominada de Quilombo em Águas Belas – PE, bem 

como pesquisas bibliográficas em artigos e sites especializados.  As informações coletadas 

foram adquiridas a partir de um questionário, com perguntas fechadas e abertas. Em Tanquinhos 

foram entrevistados 25 moradores; no Quilombo e Pinhão apenas 20 moradores ao todo, pois 

essas comunidades se definem como unificadas. Por serem comunidades com densidades 

demográficas variadas, não foi possível realizar as entrevistas com um percentual único. (figura 

02).  

 
Figura 02: Descrição dos questionários respondidos pelas comunidades estudadas: Pinhão, Quilombo e 

Tanquinhos. 

 

Fonte: arquivo pessoal, 2018. 
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As perguntas abertas e fechadas, proporcionaram destrinchar a origem das comunidades 

e de onde os primeiros habitantes vieram, a pergunta que sucedeu essa perspectiva é a 

alternativa 22 do questionário com o seguinte enunciado: O que deu origem a sua comunidade 

e de onde vieram? Os entrevistados relataram o que conheciam entorno dos seus encentrais. 

Sendo assim, os questionários apresentaram dados específicos referentes aos entrevistados das 

comunidades estudadas, como o quantitativo de entrevistados e a escolaridade.  

Para Marconi & Lakatos (2005) “o questionário é instrumento de coleta de dados 

constituído por uma série de perguntas, que devem ser respondidas por escrito”. Cada pessoa 

respondeu um questionário com 25 perguntas, que estão atreladas a origem da cultura 

quilombola. Ao recolher os questionários, foram analisados os dados de forma descritiva, com 

o intuito de verificar e correlacionar as informações nele obtidas, contribuindo no 

descobrimento da origem das comunidades. 

O estudo bibliográfico, é um método que traz um conceito a partir de pesquisas 

relacionadas com o tema.  Gil (2002, p. 44) relata que a “pesquisa bibliográfica é desenvolvida 

com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.” 

Além do estudo bibliográfico, foi realizado um estudo de campo por meio de entrevistas 

norteadas por um questionário. Sendo empregado durante as visitas as comunidades, como 

alguns dos entrevistados não sabem ler ou escrever, as respostas foram escritas pelas 

pesquisadoras. 

A metodologia aplicada foi qualitativa do tipo exploratória descritiva: A pesquisa 

qualitativa, se preocupa na qualidade da informação sem se deter em números. Esse método foi 

aplicado para identificar o surgimento dessas comunidades quilombolas, verificando os 

primeiros habitantes e de onde vieram, analisando o ambiente e os costumes deixados e 

vivenciados até os dias atuais. 

O método qualitativo de pesquisa é aqui entendido como aquele que se ocupa do nível 
subjetivo e relacional da realidade social e é tratado por meio da história, do universo, 
dos significados, dos motivos, das crenças, dos valores e das atitudes dos atores sociais 
(Minayo, 2013, apud Taquette e Minayo, 2015, p. 418). 
 

Os dados da pesquisa de campo apresentam elementos essenciais, como a pesquisa 

exploratória, pois esse tipo de pesquisa proporciona uma maior familiaridade com a situação 

estudada. A pesquisa descritiva foi um fator crucial, pois é um momento que ocorreu a descrição 

feita a parti da coleta de dados. Gil (2002, p. 42) descreve que 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características 
de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 
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variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma 
de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas 
de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. 
 

As pesquisas tanto a exploratória como a descritiva, proporcionaram conhecer a situação 

pesquisada e descrevê-las de forma detalhada. Sendo que a pesquisa exploratória tem por 

finalidade modificar os conceitos e as ideias, assimilado com o estudo bibliografia e a 

entrevista. Chaer et al. (2011, p. 254) “as pesquisas exploratórias serviriam, em apertada síntese, 

para um primeiro conhecimento de temas e fatos menos estudados e menos conhecidos. Seria 

uma etapa inicial para um posterior aprofundamento temático”. Os resultados obtidos, a partir 

dos materiais e métodos, conseguiram ser os mais verídicos possíveis.  

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As comunidades estudadas, apresentam histórias parecidas quanto as suas origens. 

Tendo uma maior participação na comunidade de tanquinhos, por causa do quantitativo de 

habitantes. A aplicação do questionário em modo geral apresentou certo equilíbrio entre o 

quantitativo de mulheres e homens entrevistados; é importante colocar que é representativo o 

número de entrevistados que não sabem ler/escrever.  

 Na análise dos dados coletados, foi possível verificar que as dificuldades enfrentadas 

entre as comunidades estudadas são parecidas, estando atrelados principalmente ao fator de 

discriminação e preconceito sofrido dentro da própria comunidade; sem contar as dificuldades 

que estão passando em manter a cultura viva, isso por causa da falta de interesse dos mais 

jovens.  

O sítio Pinhão e a comunidade do Quilombo possuem a mesma história, por isso os 

próprios moradores denominaram-se como comunidades unificadas, apesar de cada uma ter um 

registro na Fundação Cultural Palmares. Os primeiros habitantes do sítio Pinhão e a comunidade 

do Quilombo, foram as famílias Gomes, Caetano e Lira, estas por sua vez, constituíram as 109 

famílias presentes hoje no Quilombo e no Pinhão. O lugar que se instalaram é no meio das 

serras, e o acesso a comunidade é um pouco difícil. (figura 03).  

 

Figura 03: Vista área das comunidades do Quilombo e Pinhão. 
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Fonte: Google Earth 2018. 

 

Não foi possível encontrar uma data especifica da chegada dos primeiros habitantes, 

porém, conseguimos chegar uma data aproximada que seria por volta de 1900. Essa data foi 

determinada a partir do nascimento dos filhos, netos e bisnetos desses primeiros habitantes. 

Alguns dos entrevistados, acreditam que podem ter relação com o antigo casarão que está 

localizado na Serra das Antas, muitas famílias antigamente passavam a semana trabalhando nas 

terras em volta. Nas ruínas do casarão é possível ver uma senzala na parte debaixo da casa, em 

alguns relatos dos entrevistados comentaram que quando crianças costumavam brincar no 

casarão que já estava abandonado. 

Essas comunidades passaram a ter mais visibilidade, depois que começarem a se 

organizar e conseguiram o reconhecimento na Fundação Cultural Palmares. O sítio Pinhão está 

localizado no perímetro rural, as casas são mais afastadas uma das outras e todas são de 

alvenarias. O Quilombo, é uma vila com casas próximas e algumas afastadas, possui pequenas 

‘bodegas’ e algumas pessoas tem acesso à internet. O samba, marca da cultura afro, hoje resistiu 

com um grupo de crianças na escola do Fundamental I, infelizmente, vem se perdendo a cada 

ano. No artesanato ainda tem pessoas que sabem fazer, porém, não produzem mais. A religião 

afro antes marcante, deu lugar ao cristianismo. Das 20 pessoas entrevistadas apenas 1 não é 

católico.  

A principal atividade econômica é a agricultura de subsistência, os mesmos produzem 

o suficiente para a família, isto quando as condições climáticas são favoráveis para a produção. 

Um dos principais utensílios que a comunidade ainda utiliza é o pote de barro, o fogão a lenha 

ou de carvão.  Ao passar dos anos foram se modernizando com as tecnologias, as casas possuem 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
1887 

 

energia elétrica, utilizam o botijão de gás, possui uma pequena venda que supri as necessidades 

básicas. Na comunidade tem um centro comunitário, onde as pessoas se reúnem quando 

precisam; um grupo escolar que atende o Fundamental I, ao concluírem é preciso se 

locomoverem ao Distrito de Curral Novo ou para a cidade de Águas Belas/PE.  

Durante a visitação para aplicação do questionário nessas comunidades, um entrevistado 

levou as pesquisadoras até a casa de farinha, símbolo antigo da cultura afro muito utilizado no 

passado. Atualmente é utilizado por uma família como depósito de ração para os seus animais, 

porém, ainda se tem alguns maquinários que eram utilizados na produção da farinha. (figura 

04). 

Figura 04: Antiga casa da farinha, hoje utilizado para outros fins. 

 

Fonte: arquivo pessoal, 2018. 
 

Segundo um entrevistado ocorreu um episódio, em que pessoas de fora da comunidade 

disseram que os gestos que era feito durante o samba de coco estava atrelado a coisas ruins, e 

por causa disso o grupo de samba de coco acabou, as pessoas se dispersaram, o que hoje resisti 

é apenas um pequeno grupo de crianças que dançam o samba na escola. Outra dificuldade é a 

política partidária que ao invés de ajudar acaba atrapalhando as organizações comunitárias. É 

necessário que a comunidade tenha a conscientização de trilhar os seus próprios caminhos, sem 

interferência de políticos ou terceiros. 

Na comunidade de Tanquinhos a primeira família foi os Borges que chegaram na região 

entre 1921 a 1940, se estabeleceram um pouco mais acima de onde está localizada atualmente 

o povoado (figura 05). Depois chegou a família dos Birundas, que começaram a construir as 

primeiras casas dentro do atual povoado. A partir dos Borges e dos Birundas formou-se as 
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gerações. A maioria dos entrevistados não souberam responder, se a comunidade teve alguma 

ligação com o antigo casarão da Serra das Antas. 

Figura 05: Vista aérea da comunidade de Tanquinhos. 

 

Fonte: Google Earth 2018. 
 

Os Borges, se instalaram na parte mais alta da comunidade de Tanquinhos que chamam 

de serrote, atualmente está localizada depois do riacho que fica por trás da comunidade. Quando 

os Birundas chegaram e formaram a vila que deu origem ao povoado, ficavam antes desse 

riacho e a divisão dos terrenos das famílias era explicita. Do riacho subindo para o serrote ficava 

a família dos Borges e do riacho pra trás onde é o povoado atualmente, ficava a família dos 

Birundas. 

Nos aspectos culturais, a comunidade ainda preserva o tradicional samba de coco e o 

artesanato. Em dias festivos as pessoas se reúnem para pisarem o samba de coco, vestem as 

roupas adequadas e fazem a festa ao som do pandeiro, triângulo e da zabumba (figura 06). Hoje 

em dia eles não “apila” o chão, pois as casas são todos de alvenaria e não de taipa, eles se 

reúnem mais para festejar e mostrar as heranças dos seus antepassados.  

 
Figura 06: samba de coco. 

 
Fonte: arquivo pessoal, 2018. 
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O artesanato é feito de barro e da palha de coqueiro. Do barro surgi os vários tipos de 

panelas, esculturas e vasos (figura 07) que depois de terem sido esculpidos é necessário queimar 

no forno que é construído só para essa função (figura 08), sendo assim a arte fica mais resistente; 

tem-se ainda a palha, que se transforma na esteira e vassouras. A religião afro não existe mais, 

hoje apenas tem os católicos e os evangélicos.  

Figura 07: panelas, esculturas e vasos feitos de barro. 

 
Fonte: arquivo pessoal, 2018. 

 
 

Figura 08: forno utilizado para queimar o artesanato de barro. 

 
Fonte: arquivo pessoal, 2018. 
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A comunidade de Tanquinhos é uma área já urbanizada – é o segundo distrito de Águas 

Belas/PE – possui escola, postinho de saúde, possui um pequeno comércio – mercado e 

mercadinhos, borracharias, padarias, lojas variadas, farmácia –, como uma feirinha livre aos 

sábados e uma boa parte da população tem acesso à internet, as casas são todas de alvenaria. 

A comunidade passa a ter mais visibilidade com a participação de eventos, o 

envolvimento da escola e a celebração do dia da consciência negra. As atividades econômicas 

desenvolvidas na comunidade se concentram, principalmente na agricultura de subsistência 

com a produção de feijão e milho, e na pecuária com a produção de leite. 

O racismo ainda é presente tanto fora da comunidade como entre os próprios moradores. 

Isto ocorre, porque nem todos se declaram como Quilombola; ou por que não querem se 

identificar como grupo étnico; ou pelo fato de já terem sofrido racismo e o preconceito. Isso 

por causa do tom da pele, do tipo de cabelo, da religião; chegam a pensar que se afirmarem ser 

descendentes podem sofrer mais ainda. 

De acordo com os dados coletados, tanto a família dos Borges de Tanquinhos, como a 

família Gomes do Quilombo e Pinhão, possuem origem na zona da mata, onde trabalhavam 

para os senhores de engenhos por comida. Aqueles que se faziam de “corpo mole” ou não 

queriam trabalhar, eram colocados no tronco para serem chicoteados. Quando terminava o dia, 

colocavam corrente nos pés com uma esfera pesada para que não fugissem. Os homens 

trabalhavam na produção do açúcar e as mulheres cuidavam dos afazeres na casa grande e dos 

filhos das senhoras.  

Na comunidade do Quilombo e no sítio Pinhão, além da família Gomes vindos da zona 

da mata, teve a família Lira de Mãe Venança que vieram de Alagoas, ela era filha de dono de 

engenho e fugiu com um negro por quem tinha se apaixonado, trousse uma quantia em dinheiro 

e comprou uma boa parte de terras, porém, foi escravizada depois, dando origem as famílias 

Lira e Caetano. 

Ocorreu contendas entre as pessoas no engenho, durante a confusão alguns fugiram 

pelos canaviais e se instalaram depois da zona da mata ao longo do agreste. Ao descobrirem os 

locais de fugas dos antigos “trabalhadores”, começou a surgir os coronéis em Águas Belas/PE, 

forçando esses fugitivos a trabalharem para eles novamente.  

As condições da época eram precárias, a alimentação era “regada”, as roupas eram de 

sacos, as casas tudo de taipa; quando construíam as casas de taipa, juntavam todo mundo para 
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dançar o samba de coco; era quando as pessoas pisavam o chão para “apilar” a terra da casa; 

era a forma de festejarem e esquecer o longo e árduo dia de trabalho. 

Em todas as comunidades, encontramos pessoas que não se aceitam como descendentes 

ou tem vergonha de suas origens. Existem casos de pessoas que dizem ser quilombolas para 

serem favorecidas. Além dessas dificuldades, as comunidades estudadas, sofrem com a falta de 

interesse dos mais jovens em manter a cultura, suas tradições e costumes de um povo que tanto 

lutou. 

É bem perceptível a ocorrência da miscigenação da população do Pinhão e Quilombo, 

identificamos isso com uma família de vinte irmãos, foram entrevistados alguns desses irmãos 

e analisamos as características físicas: um era moreno com olhos azuis, o outro moreno claro 

de olhos azuis e o outro moreno dos olhos pretos. Verificamos que a questão física ocorreu 

modificações, mas os traços afros são bem mais visíveis no Quilombo e Pinhão do que em 

Tanquinhos. Como no Quilombo e no Pinhão, primos se casaram com primos, não perderam 

tanto a herança genética. Já em Tanquinhos a miscigenação ocorreu mais fortemente, misturou-

se etnias como o branco, o índio e o negro. 

Em todas as comunidades não tem saneamento básico e muito menos coleta de lixo. 

Com isso, estão sujeitos a vários tipos de epidemias e doenças, que afetam a vida dos 

moradores; por essa razão a importância do saneamento básico. “A forma mais adequada de 

evitar grande parte de tais doenças é cuidando da higiene, da limpeza do ambiente e da 

alimentação e uma das formas de fazê-lo é através do saneamento” (Cavinatto,1992 apud 

Ribeiro et al, 2010, p. 14).  

Nas comunidades o alto preconceito foi comum, ou seja, o próprio grupo tem 

preconceito consigo mesmo e tem aqueles que têm vergonha de se identificarem como 

quilombola ou como morador de comunidade quilombola. Além disso, ainda tem o preconceito 

que sofrem nos lugares por onde andam. As comunidades quilombolas possuem desconto na 

conta de energia, ou seja, são cadastrados como baixa renda quilombola, um entrevistado 

relatou que ao ir cadastrar sua energia, umas das pessoas presentes se incomodou de que os 

quilombolas tenham energias reduzidas. 

Muitos dos entrevistados não sabem ler ou escrever, algumas só estudaram até a 2ª série 

da Educação Básica. No Quilombo e Pinhão, teve um projeto de alfabetização da EJA – 

Educação de Jovens e Adultos –, alguns alunos participaram e conseguiram concluir a 4ª serie. 

Em Tanquinhos recentemente foi oferecido a EJA Campo Médio, os moradores que tinham 
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concluído o Ensino Fundamental II, tiveram a oportunidade de cursar e receber o diploma do 

Ensino Médio. 

Um problema que muitos lugares enfrentam é a escravidão mascarada do trabalho, isso 

não é diferente nessas comunidades. Por causa da necessidade, muitas pessoas são sujeitadas a 

isso, e acabam sendo exploradas com trabalhos desumanos. Os entrevistados relataram que é 

preciso um maior reconhecimento e apoio dos órgãos governamentais, para ajudarem a 

demonstrar as potencialidades da comunidade e desenvolvê-las; buscando efetivar esse 

processo de reconhecimento das mesmas. 

Quando questionados sobre a origem das suas comunidades, a maioria dos entrevistados 

narraram que seus ancestrais teriam vindo da região da zona mata, onde trabalhavam com a 

produção e o corte de cana. Os homens trabalhavam no campo e no engenho com a produção 

de açúcar, e as mulheres cuidavam da casa dos filhos dos patrões.  

Mesmo após a assinatura na Lei Áurea em 1888, que abolia totalmente a escravidão no 

Brasil, não impediu que os ex-escravos fossem explorados; esse processo de abolição foi 

demorado, pois nos engenhos os trabalhos eram mascarados por algum tipo de “remuneração”, 

as pessoas não eram denominadas como escravos, mais muitos continuavam trabalhando em 

condições desumanas. Sigaud (1979) descreve que “um decênio antes, os antropólogos do 

Museu Nacional no Rio de Janeiro haviam constatado que para a maioria dos trabalhadores no 

Nordeste açucareiro, os engenhos eram como cativeiros” (apud Filho, 2015, p. 05). 

Após alguns anos da abolição, as pessoas sentiam dificuldades em se afastar dos 

engenhos, com medo das consequências de quererem sair sem o consentimento dos “patrões”. 

O medo ainda estava presente na vida de um povo que tanto lutou pela liberdade, e ao ter essa 

liberdade eram assombrados pelo o que viveram. 

Em Pernambuco, eles próprios admitiam as dificuldades que enfrentavam para 
sair das ‘ilhas do açúcar’: ‘Não, eu não podia sair não! O pessoal lá, pra sair, 
era o maior sacrifício. Tinha que falar com o administrador, que ia sair pra 
outro canto: onde ia, o que era que ia fazer... e naquele tempo era o cativeiro...’ 
(DABAT, 2012 apud Filho, 2015, p. 05). 

Com essa situação mesmo após a abolição, foi necessário ocorrer movimentos para 

tentar sair do alcance da elite açucareira. E ao fugirem, buscaram ficar o mais longe possível e 

tentar construírem uma vida longe da opressão e dos maltrato. Assim muitos desses, deram 

origem a comunidades como as que foram estudadas.  

Portanto, as comunidades se colocaram à disposição na aplicação dos questionários, 

cada uma apresentando seus costumes e tradições, todas com histórias bem parecidas apesar de 
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virem de famílias diferentes. Demostraram um histórico de lutas, que buscaram sempre 

conquista sua liberdade. Todos os resultados foram satisfatórios para a construção dessa 

produção.  

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa aponta que a origem das comunidades estudadas possuem semelhanças, as 

famílias vindas da zona da mata buscavam um refúgio, tentando ficar longe de tudo aquilo que 

fez o seu povo sofrer. Por mais que muitos tivessem nascidos livres, não apagam o que seus 

pais sofreram o que seu povo sofreu, porque as marcas são tão fortes que ainda persistem até 

hoje em dia pelos seus descendentes, seja em forma de racismo, preconceito ou menosprezo 

social e cultural, tanto dentro da própria comunidade como fora. Isso é uma luta travada não só 

por essas comunidades, mas por todos aqueles que se reconhecem e se declaram quilombolas e 

descendentes afros. 

A miscigenação é bem evidente em ambas as comunidades, contundo, essa mistura de 

raças não fez com que as comunidades esquecessem as suas raízes, apesar das várias 

dificuldades enfrentadas diariamente. É necessário conhecer essas comunidades, mas a fundo, 

para descontinuar essa imagem que a sociedade impôs um estereótipo de que ser negro é 

questão de cor de pele e do tipo do cabelo, mas isso não é a realidade. Ser quilombola vai muito 

além de questões físicas, mas sim de aceitação, pois ocorreu uma mistura do negro, com branco 

e com o índio; afirma ser quilombola é o direito de quem quer preserva toda a história da sua 

ancestralidade e lutar pelo o direito e o reconhecimento da sua comunidade. 

 

REFERÊNCIAS 
 
 ANTÔNIO, C. G. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

EDILSON, F. da S. JANETE, C. de A; ANNE, K.V.. A Sociodiversidade Étnico-cultural em 
Águas Belas no Encontro entre a Educação Básica e a Saúde da Escola. Revista Cadernos 
de Estudos e Pesquisa na Educação Básica. Recife, 2016.  
 
ELISANGELA, A.M.F. Refletindo o conceito de miscigenação no Brasil. Universidade 
Estadual da Paraíba, 2012. 
 
GALDINO, C.  RAFAEL, R. P. D. ELISA A. R. A técnica do questionário na pesquisa 
educacional. Evidência, Araxá, 2011 
 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
1894 

 

IBGE. Município de Águas Belas. Disponível em: <https://www.cidade-
brasil.com.br/municipio-aguas-belas.html>. Acesso em:18 nov. 2018. 
 
INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Quilombolas. Disponível em: 

<http://www.incra.gov.br/quilombola>.  Acesso em: 07 dez. 2018.  

 
JESIEL, S. S. Levantamento etnohistórico da comunidade quilombola do Cedro-GO. XXI 
Encontro Nacional de Geografia Agrária, UFU – Universidade Federal de Uberlândia, 2012.  
 
JOSÉ, M. M. F. F. A Plantation açucareira no Nordeste do Brasil e a cartografia mental 
dos trabalhadores no mundo dos engenhos (Pernambuco, século XX). XXVIII Simpósio 
Nacional de História, Florianópolis – SC, 2015.   
 
JÚLIA, W. R. JULIANA, M. S. R. Saneamento básico e sua relação com o meio ambiente 
e a saúde pública. Universidade Federal de Juiz de Fora, 2010. 
 
LUCIA, A. Comunidades Quilombolas no Brasil, Semana da Consciência Negra. Secretaria 
da Educação do Paraná, 2007 
 
 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003.  
 
SIMONE, R. da S. Quilombos no Brasil: a memória como forma de reinvenção da 
identidade e territorialidade negra. XII Colóquio Internacional de Geocrítica, 2012.  
 
STELLA, R. T. MARIA, C. M. Análise de estudos qualitativos conduzidos por médicos 
publicados em periódicos científicos brasileiros, entre 2004 e 2013.  
 
 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
1895 

 

 

QUILOMBOS DO BRASIL: O caso da Ilha de São Vicente no Estado do Tocantins 

 
Joerbeth Barbosa Santos,  

Ian Moura Martins,  

Teresa Cristina Cantanhede Borges 

Resumo: 

 

O contexto histórico de formação territorial brasileiro provém de um cenário de confronto entre 

povos com concepções divergentes. Essas concepções se configuravam: nas origens, na relação 

deles com a terra, e principalmente na organização socioespacial destes. Nesse sentido, os 

quilombos segundo as suas peculiaridades regionais e históricas se transformaram em espaços 

de refúgio para escravos fugidos dos senhores, que se agrupavam, ocupavam territórios, e 

organizavam formas de subsistência com práticas agrícolas e extrativistas. Partindo dessas 

premissas, a Constituição Federal (1988) e o decreto 4.887/03 sobre comunidades quilombolas 

(Terras de Preto, Terras de Santo, Mocambo, Terra de Pobre, entre outros) buscam assegurar o 

título de propriedade definitiva e o reconhecimento legal a estas comunidades, mas o número 

de comunidades que ainda não possui ou que estão caminhando para o reconhecimento oficial 

é expressivo, só no Estado de Tocantins 26 quilombos estão com processo em andamento 

(INCRA-DFQ, 2019). Sobre essa perspectiva, o presente artigo buscou analisar o processo de 

titulação e reconhecimento territorial da Comunidade Quilombola da Ilha de São Vicente 

localizada no município de Araguatins no estado do Tocantins. O processo de titulação de 

território quilombola tramita desde 2011 no Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA), 

faltando apenas 4 dos 6 passos para a titulação final do território quilombola, ou seja, está sendo 

elaborado o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) sobre a comunidade 

quilombola. Destaca-se que o termo comunidade quilombola é entendido aqui como os 

remanescentes das comunidades dos quilombos formado por grupos étnico-raciais, que se 

autodefinem e possuem uma trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais 

específica (INCRA, 2019). A comunidade da Ilha São Vicente tem aproximadamente 130 anos 

e atualmente os remanescentes de quilombo ocupam uma área de 32,574 hectares, que 

corresponde uma pequena parte da Ilha São Vicente. A comunidade se ver diante de vários 

conflitos, como a invasão de pessoas que não pertencem à comunidade, que se apropriam de 
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um bem que é de propriedade do quilombo da Ilha de São Vicente. Nesse contexto, a 

comunidade encontra-se em um conflito agrário, configurando-se em ameaça a vida da 

população pertencente à comunidade quilombola da Ilha de São Vicente e aqueles que estão na 

liderança da comunidade. A pesquisa qualitativa descritiva foi utilizada como método de 

análise, tomando como base os entendimentos de (Trivinõs, 1990; Gil, 2010) que afirmam ser 

um produto de uma visão subjetiva e a interpretação dos resultados surge como a totalidade de 

uma especulação que tem como base a percepção de um fenômeno num contexto. Como 

procedimento metodológico, a revisão de literatura possibilitou compreender a situação dos 

quilombos brasileiros com foco na área de estudo, contextualizando o relatório antropológico 

de Lopes (2014). Foram feitas descrições dos lugares visitados pelos pesquisadores, entrevistas 

abertas com a líder quilombola e dois moradores mais antigos da ilha, registros fotográficos e 

coleta de relatos dando o fundamento concreto necessário para o entendimento do processo de 

ocupação e da história de luta da comunidade quilombola. Os remanescentes ainda enfrentam 

uma série de problemas, desde o não reconhecimento da sociedade local do município de 

Araguatins até a falta de políticas públicas voltadas para o beneficiamento destas comunidades. 

A comunidade possui o reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares (FCP) e a Certidão 

de Autodefinição expedida por esta mesma Fundação. O § 4º do art. 3º do Decreto nº 4.887, de 

20 de novembro de 2003, reserva à Fundação Cultural Palmares (FCP) a competência pela 

emissão de certidão às comunidades quilombolas e sua inscrição em cadastro geral, mas a FCP 

não certifica quem é ou não quilombola, mas, sim, respeita o direito à autodefinição 

preconizado pela Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), (FCP, 

2019). Segundo Lima el al., (2016), em todo o Brasil, até final do ano de 2014 havia 2.550 

comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultual Palmares, 66% destas 

comunidades estão situadas na região Nordeste, com grande destaque para os estados da Bahia 

e do Maranhão, com 658 e 582 comunidades certificadas respectivamente. No que refere ao 

processo de titulação das terras até 2014 foram tituladas apenas 154 “terras quilombolas”. No 

Estado de Tocantins, segundo a FCP (2019) 45 quilombos possuem certidões de autodefinição. 

Apesar dos movimentos sociais como a Coordenação Nacional de Articulação das 

Comunidades Quilombolas e uma política governamental “Política Nacional dos Quilombolas” 

e o reconhecimento dessas áreas como patrimônio cultural do país pelos Artigos 215 e 216 da 

Constituição Federal de 1988, essas comunidades ainda enfrentam muitas barreiras para ter seu 

reconhecimento enquanto quilombolas e muitas delas são retiradas dos seus territórios 
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(ALMEIDA, 2004). Além disso, a comunidade quilombola está na microrregião do Bico do 

Papagaio, no extremo Norte do Estado do Tocantins, essa área do Interflúvio Araguaia-

Tocantins possui uma área de 15.993,20 km2, correspondendo a 5,75% do território do 

Tocantins, composta por 25 municípios (entre eles o município de Araguatins) é configurada 

como uma zona de intensos conflitos agrários, sendo que essa problemática é advinda do 

processo de ocupação do sudoeste do Maranhão e o sudeste do Pará. Segundo estudos, os 

conflitos nessa área são decorrentes, principalmente, de dois motivos: a estrutura da malha 

fundiária; e a fertilidade do solo (Oliveira; Crestani; Strassburg, 2014). A Comunidade 

Quilombola da Ilha de São Vicente tem 48 famílias (aproximadamente 200 pessoas), no que 

tange o modo de produção e atividades econômicas são basicamente para sua subsistência, as 

famílias vivem do trabalho agrícola e da criação de pequenos animais como galinha e pato, 

assim como do extrativismo. As plantações são feitas em lotes individuais e são produzidos 

principalmente: milho, feijão, arroz, pimenta, hortaliças e mandioca. Destaca-se, que os 

representantes da Comunidade Tradicional Quilombola da Ilha de São Vicente têm a 

preocupação em desenvolver uma identidade étnica de pertencimento e reconhecimento do seu 

território, por meio da construção de uma identidade coletiva com as demais gerações, o 

fortalecimento de identidade quilombola é trabalhada através de atividades pedagógicas, 

culturais e religiosas, como o festejo de São José e de Nossa Senhora do Rosário. Sobre esse 

processo de fortalecimento dos laços étnicos Haesbaert (2004) fala que na vivência diária há 

sempre uma preocupação cultural que são repassadas por gerações e são carregadas das marcas 

do vivido e do valor de uso. Ressalta-se que a comunidade segundo a fala de D.F.B (uma das 

líderes da comunidade), busca o reconhecimento, respeito e reparação pelo que aconteceu com 

seus antepassados, e a titulação seria uma maneira de assegurar a essa comunidade a posse 

efetiva de sua terra. Por fim, a análise do contexto histórico da Ilha de São Vicente permite 

problematizar as questões socioespaciais que ocorrem nas comunidades quilombolas de todo o 

território brasileiro, tendo em vista a não concessão de direitos básicos e dignidade de vida para 

os remanescentes da história do povo brasileiro. Assim, como a relevância e necessidade de se 

conhecer ainda mais essas áreas, que por sua vez, apresentam grandes potencialidades e 

desafios que precisam ser precisam ser melhores revistas. Contundo, muitos entraves se 

colocam na organização do territorial (principalmente entrave jurídicos e burocráticos), mas a 

luta na comunidade está de pé a todo o momento, a titulação e o reconhecimento enquanto 
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quilombolas será apenas um de muitos passos conquistados por essa comunidade de luta e 

resistência. 
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TERRITÓRIO KINIKINAU: UM ESTUDO SOBRE A DESTERRITORIALIZAÇÃO 
DA ETNIA KINIKINAU E A BUSCA PELA RECONQUISTA TERRITORIAL. 

 

 
João Evaldo Ghizoni Dieterich1 

 

Introdução 

 

Realizamos no ano de 2012 um Trabalho de Conclusão de Curso, sobre os aspectos 

territoriais da etnia Kinikinau. Esta etnia foi considerada, durante muitas décadas uma etnia 

extinta. “Ressurgindo” oficialmente em meados da década de 1990, vem requerendo seu status 

de etnia em estágio de reorganização sociocultural, desta forma buscando nos últimos anos, seu 

território tradicional. Os Kinikinau são um subgrupo da nação Guaná, residentes na aldeia São 

João, que se localiza próxima à cidade de Bonito - MS, numa área de terras sob o domínio da 

etnia Kadwéu, fato que ocorre devido à falta de terras tradicionais, o que causa uma 

disseminação desta população para outras aldeias do Estado de Mato Grosso do Sul, originando 

atritos interétnicos. 

Eram residentes em uma aldeia na localidade de Agaxi, região que compreende uma 

área entre os municípios de Miranda e Aquidauana - MS, segundo Silva (2001 p. 17), um ponto 

referencial da área Kinikinau é a Fazenda Paraíso que fica próximo a entrada da aldeia Bananal 

ao lado direito da BR-262, no sentido Campo Grande á Miranda. 

Durante a Guerra do Paraguai (1864-1870), foram obrigados a abandonarem suas 

terras e procurarem refúgios, para se protegerem dos ataques paraguaios. Pouco contingente 

populacional sobrou desta etnia após o término da guerra, e estes em decorrência da expulsão 

causada pelos fazendeiros foram obrigados a fugir e se tornaram mendigos, trabalhadores de 

fazendas vizinhas, em regime de semiescravidão para garantirem a sua sobrevivência. 

Souza e Silva (2003 p. 153), chamam a atenção para o fato de durante muitos anos os 

Kinikinau manterem-se ocultos, vivendo juntos aos Terena, “eram obrigados pelos chefes de 

posto a se registrarem como Terena”, o que acabou por levar os órgãos governamentais a 

 
1 Doutorando em Geografia pelo Programa de Pós Graduação em Geografia, da Faculdade de Ciências Humanas 
(PPGG/FCH), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Dourados/MS. E-mail: 
joaoevaldo2009@hotmail.com. 
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declarar estes como extintos. Souza e Silva reconhecem que a etnia está se organizando para 

poder passar a seus filhos a sua identidade. 

Sem terem onde morar foi-lhes oferecido moradia em terras Kadwéu como forma de 

controle e segurança das fronteiras destas. De acordo com os relatos de 13 de junho de 1940, 

cinco famílias Kinikinau foram de mudança para a terra cedida, constituindo o que é conhecido 

como aldeia São João. 

 

Desenvolvimento 

Considerados como extintos entre as décadas de 1920 até meados de 1990, por órgãos 

oficiais2 do Estado brasileiro, os Kinikinau vêm se organizando para reconquistar seus direitos 

enquanto grupo étnico. Nas últimas décadas, após sua desinvisibilização3, recuperaram direitos 

garantidos por lei, os quais não eram disponibilizados anteriormente, como o caso da 

alfabetização em língua materna, porém seu principal objetivo é a conquista de seu território 

tradicional, este sendo considerado a localidade de Agaxi, que, segundo Flores (2010), teria a 

Fazenda Paraíso como um ponto referencial, ficando próximo à entrada da aldeia Bananal ao 

lado direito da BR-262, no sentido das cidades de Aquidauana-MS para Miranda-MS. 

Em entrevistas realizadas com os indivíduos da etnia em trabalhos anteriores4, foi-nos 

expressado que a reconquista do território tradicional garantiria a perpetuação de sua etnia e a 

sobrevivência das futuras gerações. Portanto o território aqui expresso pelos indivíduos é 

considerado, na noção de sustentáculo da vida e da cultura, como forma de garantir a existência 

étnica historicamente construída pelo grupo em questão. 

Conforme Castro (2010, p. 53-54), “Chané-Guaná tiveram seus primeiros registros 

efetuados pelos conquistadores espanhóis, pelos missionários da Companhia de Jesus”, por 

 
2 Esses órgãos oficiais compreendem o SPI (Serviço de Proteção aos Índios) e posteriormente a FUNAI (Fundação 
Nacional do Índio). O SPI foi responsável até 1967 por ações de pacificação e sedentarizarão dos grupos indígenas, 
além do auxílio em suas necessidades territoriais e de sobrevivência, promovendo a tutela dos mesmos. Já a FUNAI 
(Fundação Nacional do Índio) é criada para dar continuidade aos trabalhos que eram realizados pelo SPI após a 
extinção do mesmo, mantendo o objetivo de proteger e promover o direito dos povos indígenas no Brasil. 
3 Desinvisibilizar para Santos significa a busca pela desinvisibilização das práticas sociais reais tornadas invisíveis 
pela modernidade em diferentes dimensões. Para tanto, praticar tal processo é a busca pela vida cotidiana e as 
práticas emancipatórias presentes nestas, verificando, assim, quais são e como se estabelece a busca/luta pelos 
direitos da etnia aqui trabalhada em seu processo territorial. (SANTOS, 2005 apud OLIVEIRA; SGARBI, 2008, 
p. 93). Desinvisibilizar, neste caso, passa a ser referenciado ao processo pelo qual a etnia Kinikinau “deixa de ser 
uma etnia extinta” para ser uma etnia “viva”. 
4 DIETERICH, J.E.G.  
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volta de meados do século XVI. Os Kinikinau neste século eram classificados pela grande nação 

a qual sua etnia é reconhecida como subtribo, a Nação Guaná, ocorrendo seus primeiros 

registros oficiais como Kinikinau em meados do século XVIII. 

Segundo Castro (2010), os Guaná foram encontrados por Cabeza de Vaca a norte do 

Chaco5 na foz do rio Cuiabá. Seus assentamentos estavam entre os paralelos 18 e 23, indo a 

Oeste, fazendo limite com o Peru. Nos relatos apresentados por Castro (Ibid.), os Guaná já se 

encontravam divididos em quatro subgrupos, que compunham uma das mais numerosas nações 

do Chaco, com cerca de 19 mil índios.  

As primeiras informações da etnia no Brasil estão em registros documentais 

pertencentes à província de Mato Grosso, já em meados do século XIX. Castro (Ibid.) descreve 

que o processo de migração do território paraguaio para o brasileiro se deu na segunda metade 

do século XIX. Por meio da travessia do rio Paraguai, os Kinikinau migraram para as 

proximidades do rio Miranda, próximo ao município de Miranda, na província de Mato Grosso, 

porção territorial que corresponde ao atual estado de Mato Grosso do Sul6. 

 

 
          Figura I: Localização das aldeias indígenas do estado de Mato Grosso do Sul, organizado por Reitman, I.R. 2014. 

 
5 Segundo Castro (2010, p. 71) “O nome Chaco foi usado inicialmente para se referir a Província de Tucuman, 
posteriormente utilizado para designar uma ampla planura, abrangendo terras dos atuais estados da Bolívia, 
Argentina, Paraguai e Brasil (CARVALHO, 1992).” Esta área assemelha-se ao Pantanal brasileiro. 
6 A divisão dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ocorreu no ano de 1977, sendo ratificada em 1979. 
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Os Kinikinau foram reunidos, no ano de 1819, na Missão de Nossa Senhora da 

Misericórdia, em Albuquerque. Devido a seus traços produtores e comerciantes, os governantes 

tiveram o interesse de ingressá-los na catequese. Além das atividades voltadas para a moral da 

religião cristã, era estimulada a produção agrícola para o sustento dos militares instalados na 

região (CASTRO, Ibid.). 

A Missão era dirigida pelo missionário capuchinho José de Maria de Macerata. Neste 

período os presidentes de capitanias já não consideravam haver diferenças entre os demais 

subgrupos Guaná e os Kinikinau, pois, segundo o diretor João Baptista e Oliveira, “Guaná e 

Kinikinau são todos Guaná e o bem se fazia a um aproveitava-se a outro” (SILVA, 2001). 

 O religioso Macerata dizia que os Guaná eram merecedores de particular atenção, 

igualando-se a eles os Kinikinau, pois eram do mesmo “partido”. Somavam cerca de quatro mil 

indivíduos e demonstravam-se todos dóceis e devotados às instruções e a todos os exercícios 

religiosos de piedade e da religião que lhes eram passados diariamente (SILVA, 2001). 

Um fato a ser destacado aqui é que no ano de 1819 o religioso Macerata, estabelecia 

em seus escritos relatos da relação conflituosa entre Guaná e Guaicuru. Ele afirma que os 

Kinikinau, ao fugirem da América espanhola em número aproximado de mil indígenas, 

passaram a viver na missão administrada por ele para “não sofrerem mais aos serviçais e roubos 

da vagabunda e malfazeja nação Guaycurú que os tinha ameaçado de tirar-lhes a vida” (SILVA, 

2001, p. 26). 

A partir do ano de 1843 os relatórios dos religiosos como o missionário José Maria 

Macerata passam a considerar que cada subgrupo é uma nação. Os Terenas eram considerados 

uma nação pouco numerosa, porém já havia recebido o batismo. Os Kinikinau eram descritos 

como os “amantes das lavouras” (SILVA, 2001). 

No ano de 1845 iniciam-se os registros diretos sobre os Kinikinau. Estes ocupavam 

terras próximas a Albuquerque e possuíam outro aldeamento em Miranda. Foram descritos 

como nada notáveis: suas habitações eram de palha, dispostas em círculo em torno de uma praça 

(SILVA, 2001). 

Oficialmente, os registros individualizados das etnias começaram a ocorrer a partir de 

1846, onde a Diretoria Geral dos Índios estabelece diferenciadores étnicos, em que a sua 

principal diferença estava na localização das suas habitações (CASTRO, Ibid.). 
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Taunay descreve que os Kinikinau aldeavam-se em Eugaxigo7, localizada a alguns 

quilômetros da cidade de Miranda. Um de seus traços diferenciadores eram as “estampas” no 

rosto. Para Taunay as mulheres eram belas e esforçavam-se para compreender a língua 

portuguesa (SILVA, 2001). 

De acordo com os Relatórios da Diretoria Geral dos Índios do ano de 1872, existiam 

cerca de mil indígenas Kinikinau habitando entre as cidades de Albuquerque e Miranda. 

Ressaltava que eram exímios agricultores e que trabalhavam para os não índios. Segundo os 

relatos, os Laiana, Terena e Kinikinau construíram suas aldeias perto do forte Coimbra e das 

vilas das serras do Albuquerque; os demais grupos étnicos se estabeleceram aos arredores da 

Serra de Maracaju (SOUZA, 2010). 

Cunha (1987) entende que no século XIX a questão indígena deixou de ser uma 

questão de mão de obra para tornar-se uma questão de terras. Neste momento histórico, o 

objetivo era estender os espaços transitáveis da fronteira do Império. Onde era restrito o acesso 

à terra, mediante o estabelecimento da Lei de Terras (1850), por parte de negros libertos, 

indígenas e brancos pobres, possibilitando o estabelecimento de relações assalariadas e a 

reprodução do capitalismo no Brasil. Ou seja, a política de terras e de trabalho andavam juntas 

em uma busca em comum. 

Os aldeamentos que mais se aproximaram ao disposto no Regulamento das Missões 

foram os dos Guaná, na freguesia de Albuquerque, e os dos Kinikinau, na localidade 

denominada de mato grande, segundo os dados da Diretoria Geral dos Índios. Estes 

aldeamentos eram considerados como exemplares. Em Mato Grande foi criado o aldeamento 

de Nossa Senhora do Bom Conselho, habitado pelos Kinikinau. Já os Guaná habitavam a 

Missão Nossa Senhora da Misericórdia. Ambos aldeamentos contavam com um único diretor 

de aldeia designado pelo diretório geral, portanto, as decisões do diretor correspondiam a 

ambos, sem maiores especificações (CASTRO, Ibid.). 

Para Castro, os processos de aldeamento e missões oficiais são vistos como um 

processo de territorialização, que não é considerado como uma imposição e sim foram desejadas 

e procuradas pelos Kinikinau, para nelas encontrarem novos parceiros, para continuarem a 

existência coletiva. Segundo a autora, o comércio com os moradores locais foi viabilizado 

“pelas antigas tendências e pelos princípios através dos quais eram portadores e que orientavam 

 
7 Na língua Guaicuru significa bando de capivaras. 
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suas práticas sociais [...] política de alianças e de trocas concorreu para sua adaptação às novas 

situações” (Ibid. p. 315). 

No ano de 1864 iniciou-se a Guerra da Tríplice Aliança, ocasionando grande 

participação das etnias que habitavam a região de conflito, onde todos os relatos informam que 

as etnias descendentes da nação Guaná aliaram-se ao lado brasileiro da luta. A participação dos 

Kinikinau tem expressão nos relatos encontrados pelos historiadores que trabalham com a 

questão e aqui serão apresentados. 

Segundo Bittencourt; Ladeira (2000), os soldados que restaram da segunda cavalaria 

de Nioaque estavam em fuga, passaram na aldeia Agaxi e comunicaram o que estava ocorrendo 

em relação às tropas paraguaias invadindo a região. O capitão Kinikinau Pacalalá pediu que 

todos os indivíduos deixassem a aldeia e subissem a Serra de Maracajú, ao mesmo tempo em 

que ele montava uma força tarefa de cerca de 30 homens que buscavam se armar para lutar 

contra os paraguaios e protegerem o seu povo. 

Após o término da Guerra da Tríplice Aliança, ao retornarem ao seu território 

tradicional, os Kinikinau encontraram uma situação não esperada. Por participarem no lado 

brasileiro do conflito, estes esperavam encontrar benefícios por parte do governo imperial. 

Porém, o que encontraram foi a expulsão de seu território. 

No período pós-guerra, mudanças na formação do Brasil ocorreram tanto quanto a 

aspectos territoriais como nas estruturas sociais. Os indígenas foram uma das parcelas da 

sociedade que mais sofreram com a guerra e com seu término, pois durante o período de 

confronto foram obrigados a se refugiar em lugares nunca antes habitados, abandonando assim 

seu território tradicional. Após o término da guerra, ao tentarem retornar a estes territórios, 

encontraram-nos ocupados por migrantes sulistas e soldados que tinham lutado na guerra 

declarando-se como “seus verdadeiros donos”, ou após um tempo foram obrigados a se retirar 

(CASTRO, 2010). 

Ao acontecer tal fato, foram obrigados a buscar moradia em territórios próximos ao 

seu, juntos aos patrícios indígenas que permitiram sua entrada em seu território. Cerca de 50 

anos após o término oficial do conflito, a etnia Kinikinau passou a ser considerada extinta pelos 

órgãos oficiais. Neste período, passaram por seguidos processos de desterritorialização: os 
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“últimos” remanescentes da etnia eram obrigados, segundo relatos dos próprios em entrevistas8, 

a se registrarem enquanto Terena. 

Souza (2008) descreve que os Kinikinau vagavam também por fazendas vizinhas 

trabalhando como “quase escravos”, e somente após a criação da aldeia de São João no 

município de Porto Murtinho no ano de 1945 estes vieram a se reagrupar de forma melhor 

concentrada. A autora revela que eles, assim que passaram a habitar os territórios de “seus 

irmãos”, passaram a uma quase servidão em relação aos demais. 

Pois, por medo de perderem o único território ao qual tinham o direito e por terem a 

consciência que não tinham direito legal sobre o mesmo, passaram a se sujeitar a todas as 

exigências que eram impostas. Sempre procuraram desenvolver uma convivência pacífica com 

os demais, nunca se contrapondo a vontade dos seus patrícios que lhes proporcionavam moradia 

(SOUZA, Ibid.). 

Para Haesbaert (2004), o território possui várias noções e o autor sintetiza todas em 

três: política, cultural e econômica. A noção política está relacionada à questão de delimitação 

física e as relações de controle e poder; a cultural são as relações simbólicas, que são construídas 

através da relação do indivíduo com o território; e a Econômica é onde se especializam as 

relações de trabalho e fonte de recursos, o que acaba por gerar as mais diferentes 

territorialidades sociais.  

Como pontua Santos, “O importante é saber que a sociedade exerce permanentemente 

um diálogo com o território usado, e que esse diálogo inclui as coisas naturais e artificiais, a 

herança social e a sociedade em seu movimento atual” (Ibid., p. 26). A relação da identidade 

com o território é historicamente construída e alterada no dia a dia, variando conforme as 

relações ou fatos sociais acontecem principalmente no caso Kinikinau, que estão em contato 

direto aos demais grupos para que possam se utilizar de seu território como forma de moradia9. 

Haesbaert cita Bonnemaison e Cambrèzy para relatar como é a relação de 

pertencimento entre os indivíduos e os territórios: 

Pertencemos a um território, não o possuímos, guardamo-lo, habitamo-lo, 
impregnamo-nos dele. Além disto, os viventes não são os únicos a ocupar o território, 
a presença dos mortos marca-o mais do que nunca com o signo do sagrado. Enfim, o 
território não diz respeito apena à função ou ao ter, mas ao ser. Esquecer este princípio 

 
8 Entrevistas realizadas no ano de 2010, para trabalho anterior desenvolvido ainda no período da graduação, onde 
abordou-se a questão territorial em conjunto com o “ressurgimento” da etnia, principalmente em seus aspectos 
culturais. 
9 Como revelado anteriormente na aldeia São João, cujas terras pertencem à etnia Kadwéu. 
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espiritual e não material é se sujeitar a não compreender a violência trágica de muitas 
lutas e conflitos que afetam o mundo de hoje: perder seu território é desaparecer 
(BONNEMAISON e CAMBRÈZY apud HAESBAERT, 2004, p. 73). 
  

Portanto, a nossa relação com o território acontece a partir da visão de pertencimento 

e de posse deste, incluindo os aspectos históricos (“mortos/o sagrado”)10 que aquela parcela 

física gera em cada um, causando uma identidade única que explica toda a formação 

sociocultural de um povo.  

Por possuírem um forte pertencimento étnico e conservarem sua identidade (“princípio 

espiritual”), mesmo sofrendo com processos de expulsão e de transculturação11, os Kinikinau 

não desapareceram, seguindo o princípio explicado por Haesbaert, de que “A força desta carga 

simbólica é tamanha que o território é visto como um construtor de identidades, talvez o mais 

eficaz de todos.” (Ibid., p. 73). Perante a negativa de sua existência pelo Governo Federal os 

Kinikinau desenvolvem o aspecto que Haesbaert (Ibid., p.92) discute e aqui é apresentado: 

   

A exclusão social que tende a dissolver os laços territoriais acaba em vários momentos 
tendo o efeito contrário: as dificuldades cotidianas pela sobrevivência material levam 
muitos grupos a se aglutinarem em torno de ideologias e mesmo de espaços mais 
fechados visando assegurar a manutenção de sua identidade cultural, último refúgio 
na luta por preservar um mínimo de dignidade. 

 

Isto é evidenciado na vivência Kinikinau, em relação à unificação que os indivíduos 

da etnia vêm desenvolvendo, como demonstrado no mês de novembro do ano de 2014, com a 

organização e realização da primeira assembleia que foi constituída em parceria com CIMI e 

FUNAI, porém por iniciativa do grupo. 

Nesta, foi organizado o conselho de representação, eleito pelos mesmos, de forma livre 

e organizada, em comum acordo, passando o conselho deliberar pelos principais interesses da 

etnia representando a todos.  

Desta forma, a aglutinação ocorreu em torno de um interesse em comum que une a 

todos e para a manutenção e busca pelos interesses do grupo; estes se aglutinam para o 

fortalecimento de sua busca pelo território tradicional e para gerar uma melhor 

 
10 A simbologia que o território terá em relação aos antepassados da etnia que estão presentes neste ou que os liga 
a este território.  
11 Onde a etnia vive em convívio direto com outras culturas, porém mantem sua cultura “tradicional”. Ou seja, ela 
vive em um processo de movimento contínuo, variando entre a cultura dominante e a cultura dominada. 
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representatividade e uma maior expressão de forças para a sociedade envolvente e para a alçada 

governamental, através de seus órgãos. 

A territorialização significa a criação de um efetivo poder sobre a sua reprodução 

enquanto grupo social e também em relação ao número de indivíduos. Esse poder, para 

Haesbaert (Ibid,. p. 97), é “sempre multiescalar e multidimensional, material e imaterial, de 

“dominação” e “apropriação” ao mesmo tempo”. Desta forma os Kinikinau estabelecem um 

poder e um fortalecimento a sua luta, a partir do momento em que engendram uma maior 

aglutinação do grupo em torno de uma ideologia que é a busca de seus direitos, sendo o principal 

requerimento a retomada de seu território tradicional. Em relação à territorialização, é 

pertinente destacar o que Haesbaert afirma:  

 
[...], é evidente que, como toda relação de poder, a territorialização é desigualmente 
distribuída entre seus sujeitos e/ou classes sociais e, como tal, haverá sempre, lado a 
lado, ganhadores e perdedores, controlandores e controlados, territorializadores que 
desterritorializam por uma reterritorialização sob seu comando e desterritorializados 
em busca de uma outra reterritorialização, de resistência e, portanto, distinta daquela 
imposta pelos seus desterritorializadores (Ibid., p. 259). 
 
 

No exposto acima, pode ser identificado o Estado em conjunto com os indivíduos que 

participaram da ocupação das terras que correspondem ao estado de Mato Grosso do Sul, após 

o término da Guerra da Tríplice Aliança, como os desterritorializadores, e os Kinikinau como 

os desterritorializados. As reterritorializações podem ser identificadas nos mais diversos 

territórios distintos onde estes se territorializaram. Estas territorializações foram mediadas pelo 

Estado como uma forma de controle maior sobre a etnia, porém agora é buscada uma nova 

reterritorialização em seu território tradicional, que corresponderia à de resistência do grupo 

que o autor defende.  

Portanto, a organização política dos povos indígenas, e aqui dos Kinikinau, faz com 

que o Estado perca o controle sobre uma de suas formas de domínio da sociedade para um 

grupo, que ao se organizar percebe o quão importante esto é para a sua luta. 

 
As identidades, fundamentais na organização política, significam pertencimento, 
afetividade, coesão e possibilidade de resistência e projeção coletiva do futuro 
respeitando as diferenças. A identidade é construída coletivamente pelos sujeitos 
locais, interagindo entre si e [...] significa uma forma para, politicamente, dinamizar 
as singularidades em favor do desenvolvimento local: os princípios organizativos de 
uma sociedade local permitem-facilitam a reunião, a discussão e a projeção do futuro 
(SAQUET, 2001, p. 94). 
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A partir do momento em que se organizam politicamente, esses passam a configurar 

um cenário que para a etnia, se faz mais importante a cada dia, pois agora, com o conselho de 

representantes, eles passam a integrar a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil  (Apib), 

ajudando a organizar e buscar, além da manutenção, o cumprimento dos direitos dos indígenas. 

Esta é a nova face e a nova construção que o grupo vem empreendendo, que eles 

implementam para ter mais êxito em sua luta por seus objetivos, pois ao integrar a Apib passam 

a figurar dentro do cenário nacional da luta indígena, obtendo mais força e apoio para a sua 

causa.  

Durante a primeira assembleia Kinikinau realizada no mês de novembro de 201412, foi 

expressa em depoimentos tais preocupações em relação ao território tradicional e a garantia de 

um futuro para seus filhos. Estes expressavam a preocupação em relação a sua identificação 

enquanto membro do grupo, regimentado por um documento de identificação oficial.  

Posto isto, entendemos que esse documento, que para a sociedade não indígena é nada 

mais que uma burocracia, para estes indivíduos passa a ser uma das formas de reconhecimento 

enquanto Kinikinau. Porém, os Kinikinau utilizam o mecanismo do Estado de identificação 

obrigatória para conciliar o mesmo a sua luta, perfazendo um sentido contrário, já que a maior 

parcela populacional registrada pelo Estado serve de fortalecimento para as lutas por direitos 

sociais e busca pela retomada do território tradicional, que o grupo venha a desenvolver. 

A partir do momento em que é estabelecido um registro dos indivíduos enquanto 

Kinikinau, esse Estado possibilita um maior adensamento populacional, contando hoje com 

cerca de 600 indivíduos13, onde ativará mecanismos legislativos que garantam o direito a que 

esta etnia tem. Sendo assim, os Kinikinau fortalecem sua luta em torno do objetivo comum que 

é seu território. 

A noção que o grupo passa quando fala de sua luta pela retomada de seu território. Não 

só essa etnia; se formos inquerir as demais vamos identificar estas característica em todas. O 

território tradicional destes povos não tem valor que o capitalismo dá a uma parcela de terra; 

para eles o território, perfaz toda a complexa cosmografia que estes possuem. O território 

 
12 Assembleia realizada na terra indígena Terena, Aldeia Cabeceira, no município de Nioaque, no período de 6 a 
9 de novembro de 2014, com o intuito de debater e fortalecer a etnia através de relatos e discussões sobre as 
necessidades da mesma, como forma de conscientizar a necessidade do engajamento de todos na luta pelo território 
tradicional.  
13 Segundo dados apresentados pelo site Povos Indígenas no Brasil. Disponível em: < 
https://www.indios.org.br/pt/Povo:Kinikinau>, acessado em: 20/06/2019.  
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tradicional é toda uma construção que nunca iremos conseguir compreender ou traduzir, por 

mais que escrevamos volumes e volumes sobre, jamais iremos representar através de nossas 

análises científicas tudo o que este representa para tal população. 

Nosso entendimento sobre tal questão não é tão imbricado de simbologia e carga 

histórica como para os mesmos. O que fazemos é demonstrar o que essa população faz para 

conseguir uma mudança para a etnia, talvez considerada pela sociedade em geral como fútil, 

porém para estes é como se estivessem lutando por suas vidas, como estão. 

Procuramos aqui demonstrar o que passam e dar voz a suas perspectivas de conquista 

e reconhecimento, em âmbito nacional, como povo resistente. Aqui pode ser retratada da 

seguinte forma a análise da importância do território tradicional para os Kinikinau; encontramos 

nas palavras de Cunha uma breve explanação:  

 A territorialidade, se concebida enquanto a forma como a sociedade, ou, mais 
specificamente, os grupos sociais, se organizam no espaço, sendo, desse modo, como 
definiu Sack (1986:5): [...] o meio pelo qual espaço e sociedade estão inter-
relacionados”, como uma condição que “está intimamente ligada ao modo como as 
pessoas utilizam a terra, como elas próprias se organizam no espaço e como as pessoas 
utilizam a terra, como elas próprias se organizam no espaço e como elas dão 
significado ao lugar” (p.2), podemos concebê-le como um componente essencial para 
a realização da vida social”. (1987., p. 140) 
 

Desta forma, o retorno ao território tradicional significa para os Kinikinau o retorno a 

um modo de vida e a uma significação da mesma que não somos capazes de mensurar. Como 

dito no excerto, o território para tais comunidades passa a ser “componente essencial para a 

realização da vida social”, através do qual todas as práticas e aspectos da identidade poderão 

ser desenvolvidos em sua plenitude, sem a problemática de estarem em territórios que não os 

pertencem, não necessitando manter o enquadramento de regras que seguem na atual conjuntura 

em que vivem. 

Necessitamos analisar o processo de retomada dos territórios tradicionais, frente ao 

atual processo de acirramento da disputa ideológica, que os produtores rurais vêm 

estabelecendo com campanhas contrárias as lutas das etnias indígenas do estado de Mato 

Grosso do Sul, para a população em geral. Frente também ao novo presidente da república 

eleito, abertamente contrário à causa indígena.  

Um exemplo disso foi uma passeata organizada no dia 07 de outubro de 2017, pelo 

Sindicato Rural de Dourados – MS, em defesa “dos produtores” e contra os “que nada 

produzem”. Nesta, foram distribuídos folders com dados alterados para colocarem os indígenas 
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de forma negativa perante a sociedade. Para tanto, precisamos entender o processo de pressão 

que os indígenas e principalmente os grupos étnicos menores e desterritorializados, como os 

Kinikinau, passam para conseguirem o mínimo para sobreviver.  

Um fato recente ocorrido no dia 01 de agosto de 2019, demonstra claramente a situação 

de violência por parte do Estado para com os indígenas. Os Kinikinau durante a retomada de 

seu território tradicional na fazenda Água Branca no município de Aquidauana/MS. Sofreram 

um processo de despejo, de forma violenta e sem ordem judicial, por parte da Polícia Militar 

do estado, ferindo duas pessoas. Fato este, que está em investigação por parte do Ministério 

Público Federal.  

Oliveira coloca que há, a presença de muitas empresas internacionais que acumulam 

uma grande quantidade de terras, muitas delas indígenas, o que nos leva a analisar o cenário 

nacional, falta terras tradicionais para os indígenas marginalizados e sobram terras para o capital 

internacional, onde a terra deixa de ser algo tradicional, com valor 

sentimental/religioso/identitário e passa para um simples valor de mercado.  

Portanto, Faz-se necessário posicionar e analisar a luta Kinikinau por seu território 

dentro deste cenário nacional de disputas e embates agrários. Onde minorias tem se unido para 

combater os grandes detentores do poder capitalista, que se unem ao capital internacional e a 

uma “bancada ruralista”, no Congresso Nacional. Onde propostas de leis e emedas a 

Constituição Nacional, tentam privilegiar ruralista e diminuir os poucos direitos oferecidos aos 

povos indígenas nacionais. Caracterizando assim, um cenário de disputas agrários, cada vez 

mais acirrado e desfavorecido aos pequenos produtores e populações originárias.  

 

Considerações finais 

O território é utilizado historicamente pelos Kinikinau como forma de reprodução e 

manutenção do seu grupo social, pois, ao analisarmos todo o processo de migração que 

passaram, concluímos que sua identidade étnica não foi perdida e se mantem até as presentes 

gerações, na medida em que aglutina a população em torno de um ideal comum, que é a 

reprodução de seu modo de vida. 

Algo perceptível durante, é a necessidade que os mesmos possuem pela retomada do 

seu território tradicional em Agaxi, pois, estão em um nível de desenvolvimento social e étnico, 
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onde se torna cada vez mais necessário a utilização de um território físico próprio, para a 

continuidade da sua reestruturação étnica e cultural. 

A luta pela identidade e território se faz cada dia mais presente no meio deste grupo, 

que é reforçada pelas recentes conquistas que as etnias consideradas como irmãs, tem alcançado 

nas últimas décadas. 

Estamos convictos de que o movimento de luta pelo direito ao território está em seu 

início, possuindo bases firmes para a sua concretização, pois, apesar de todos os percalços, o 

sentimento de pertencimento deste povo em relação a sua etnia nunca morreu e hoje está mais 

ativo do que nunca. Alterando desta forma a sua situação histórica, deixando de serem 

indivíduos passivos nesta e aceitando as imposições dos demais, para finalmente se tornarem 

ativos e assumirem a direção de seu futuro, buscando construir o mesmo, de maneira que 

possam ter suas necessidades e objetivos conquistados, assegurando assim, as futuras gerações 

as condições de desenvolvimento sócio territorial que foi negado às gerações anteriores. 
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O TERRITÓRIO COMO PERMANÊNCIA E RESISTÊNCIA DA COMUNIDADE DE 

FUNDO DE PASTO RIACHO SANTO ANTÔNIO EM SENTO SÉ, NA BAHIA 

 
Cecília Mussa Malvezzi,  

Joelma Cristina dos Santos 
Resumo: 

 

No interior do semi árido nordestino são encontradas comunidades tradicionais que, ao longo 

das décadas afirmam seu território a partir de suas culturas, territorialidades, permanência do 

lugar e resistência. A (re) existência de uma comunidade tradicional significa uma luta para 

preservar sua vivência, como um embate ao atual sistema econômico que nós vivemos, o 

capitalismo. Essas áreas que ocupam um território que possa gerar lucro ou algum benefício ao 

capitalismo, sofrem por processos de desterritorialização que por vezes são resistidos ou 

cedidos. Analisar e estudar territórios atualmente nos concebe um maior entendimento de como 

pertencer a um território significa lutar por sua permanência, e observar como a cultura tem um 

papel importante nesse processo. As comunidades tradicionais de fundo de pasto são 

encontradas no interior de Pernambuco e Bahia e tem como característica a dedicação à pecuária 

extensiva e utiliza a vegetação natural da caatinga como local de pastoreio. São constituídas por 

poucas famílias de relação próxima e buscam manter suas territorialidades através de suas 

culturas tradicionais e saberes passados de geração à geração. Este trabalho objetiva realizar 

uma análise acerca da temática do processo de pertencimento ao território e as territorialidades 

da comunidade tradicional de fundo de pasto Riacho Santo Antônio, no município de Sento Sé, 

na Bahia. Foi necessário como procedimento metodológico, realizar trabalho de campo e a 

aplicação de entrevista. Além disso, realizar o levantamento bibliográfico para suceder em um 

debate teórico a respeito da temática sobre território e entender esse complexo processo de 

permanência do território. A comunidade estudada por este artigo busca ao longo dos anos 

melhorar suas condições de vida, como a instalação de cisternas de captação de água pluvial, 

além da obtenção de energia elétrica para móveis eletrônicos. Porém, muitas conquistas foram 

obtidas recentemente, como a energia elétrica e a internet. Existe uma dificuldade de se 

conseguir alguns acessos básicos, como escola e unidades de saúde pública. Dessa forma, além 

de lutarem para manterem seu território, existe a luta para a obtenção de direitos de cada 
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indivíduo, como saúde e educação. Para fortalecer a luta e permanência dessa comunidade no 

território, conta-se com a presença da Comissão Pastoral da Terra (CPT) que tem como objetivo 

a conquista do direito à terra, da resistência na terra e de produção sustentável. Dessa forma, a 

CPT atua como um meio de nortear a comunidade de fundo de pasto estudada por este artigo 

afim de que seu território seja garantido, sua cultura ainda permanente, assim como manter as 

práticas de cultivo na terra, plantio etc.. O conceito de território tem ligação direta em relação 

ao lugar. O lugar traz consigo em seu conceito a questão do sentimento por ele, um sentimento 

adquirido e mantido através da cultura do indivíduo. Os aspectos peculiares de cada território 

faz com que exista um sentimento pelo lugar e assim levar a permanência do território, podendo 

entrar em conflitos quando necessário para isso. A comunidade tradicional de fundo de pasto 

Riacho Santo Antônio atualmente mantém suas tradições e cultura, possuem um território 

delimitado por lei e mesmo assim busca resistir a ações externas de domínio da área. 

Atualmente, a comunidade passa por um processo de resistência em relação a instalação de 

usinas eólicas próximas ao local, no qual cada vez mais se aproximam de seu território. A 

grilagem e as disputas pela posse da terra também são processos onde a comunidade se atenta 

a não sofrer. A CPT atua nessa comunidade levando conhecimento sobre leis e direitos que 

possuem, além de auxiliar na renda local incentivando a venda de produtos alimentícios como 

doces, incentivar a produção de animais como galináceos e caprinos para alimentação. Dessa 

forma, entende-se que a CPT atua como auxílio na resistência e permanência dessa comunidade, 

porém ela realiza um papel de nortear a comunidade, e não tomar o seu papel de luta. Além do 

apoio da CPT, a comunidade está inserida em uma formação geomorfológica onde existem 

barreiras naturais que impedem e dificultam o acesso, como serras íngremes e poucas estradas 

de fácil acesso. A comunidade tradicional de fundo de pasto Riacho Santo Antônio busca 

manter seu território e cultura através do auxílio da CPT e resistindo às dinâmicas de posse do 

território, evitando assim a seguinte desterritorialização. Entende-se, então, que existe um 

sentimento pelo lugar dos indivíduos da comunidade que através dele buscam manter seu 

território e sua cultura, e esse território é ameaçado por empresas que buscam se apropriar da 

área. Os conflitos no campo por território se constituem em uma questão muito debatida por 

pesquisadores atualmente, visto que esses debates auxiliam a entender como ocorre a complexa 

dinâmica no espaço geográfico nordestino brasileiro e seus desafios no campo. O semi árido 

nordestino é uma área de intenso conflito no campo, pois além do avanço do agronegócio, é 

também local para o avanço de empresas como mineradores e usinas eólicas. Esse avanço 
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implica conflitos com pequenos agricultores, comunidades tradicionais e pequenos produtores. 

Os atingidos, a cada dia, buscam manter seus territórios e culturas através da luta pela terra, 

agregando apoiadores para que recorram por seus direitos. 
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FESTA 13 DE MAIO: da identidade a territorialidade1 

 

Katiane da Silva Santos2  
Kênia Gonçalves Costa3 

 

 

Introdução  
 

Estuda a principal manifestação cultural de uma comunidade quilombola, a Festa 13 de 

Maio, da Comunidade Quilombola Dona Juscelina (CQDJ) em Muricilândia – TO que já 

atravessa três séculos (IXX, XX e XXI). A Festa é de origem maranhense, após a abolição da 

escravatura no Brasil (1888) e através de um processo de migração de seus festejadores, foi 

territorializada no município de Muricilândia ao norte do Tocantins. De forma, que foi Dona 

Juscelina, a protagonista deste processo, de tal modo, que se tornou a líder do grupo étnico a 

que pertence. 

Porquanto, às vésperas da abolição, o império enviou telegramas para todas as partes do 

país para anunciar o evento de assinatura da Lei Áurea, que daria a liberdade aos escravizados, 

em 13 de Maio, a Princesa Isabel, na condição de regente do império a assinou. Este ato 

provocou diversas comemorações por todo o território brasileiro, e na comunidade negra no 

município de Nova Iorque (MA) foi comemorada com danças e cantos, e então foi estabelecida 

a teatralização do ritual de assinatura da lei, repetindo-se sempre na mesma data, que ficou 

marcada na memória daquele povo preto que passaram a rememorar o dia em que deixaram de 

serem cativos. 

Dona Juscelina foi ensinada oralmente por seu tio Claro Preto do Saco, o ex-escravo 

lembrava aos mais jovens que às 4h horas da manhã a Princesa Isabel enviou para a senzala um 

telegrama anunciando que às 16h daria a libertação do cativeiro, e depois no horário previsto 

 
1 O presente trabalho compõe a dissertação de mestrado intitulada como “Do Passado ao Presente: A Festa 13 

de Maio da Comunidade Quilombola Dona Juscelina em Muricilândia-TO”, a qual foi submetida ao Conselho 
de Etica da UFT e autorizada pelo Parecer nº 2.894.630. 

2 Geógrafa Licenciada e Mestra em Estudos Interdisciplinares de Cultura e Território pela Universidade Federal 
do Tocantins. E-mail: geo.katiane@uft.edu.br.  

3 Professora do Departamento de Geografia e Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Mestrado 
Acadêmico em Estudos Interdisciplinares de Cultura e Território da Universidade Federal do Tocantins. E-
mail: keniacost@uft.edu.br. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

1918 
 

enviou outro telegrama anunciando a libertação. Esse acontecimento passou a ser comemorado 

pelo grupo étnico, desde a abolição aos dias atuais, embora que sabemos que os telegramas 

foram enviados as autoridades.  

Estes grupos de cultura afro, remanescentes de povos que perduram desde o Brasil 

colônia, e que ao longo dos séculos até os dias atuais construíram e desconstruíram sua 

identidade, gerando novas realidades territoriais como resultantes desse processo. Seus 

elementos identitários são territorialidades que fundamentam seus direitos territoriais. 

Os membros da comunidade quilombola estudada, mesmo após processos de migrações, 

pois são oriundos da região nordeste do país e carregam consigo resquícios da cultura 

afrodescendente e por isso reconstruíram seus traços identitários na atual localidade em que 

vivem, em Muricilândia (TO).  

Neste sentido, faz-se relevante o estudo da cultura quilombola e sua relação com o 

território, trazendo importantes contribuições para as discussões que englobam as relações dos 

grupos étnicorraciais quilombolas com a natureza e sua apropriação para fins de modos de 

produção tradicional, assim como o estabelecimento de sua territorialidade ou a luta para 

alcançá-la, envolvendo relações de poder políticos e econômicos e também para suas 

manifestações culturais contra-hegemônicas. Assim, no intuito de compreendermos a 

importância da permanência, preservação e resistências das culturas tradicionais é que este 

estudo se desenvolve.   

A pesquisa objetiva compreender a tradicional manifestação cultural da Comunidade 

Quilombola Dona Juscelina, a Festa 13 de Maio, na construção do território simbólico que os 

levam a exercerem a territorialidade e como suas tradições são integradas ao território.  

Para encontrarmos as nuances da proposta da pesquisa, realizamos os seguintes 

procedimentos metodológicos: a) foi alicerçada no modelo de pesquisa com caráter 

interpretativa e qualitativa com fontes primárias, b) partindo de levantamentos em campo, c) 

realizamos revisão conceitual e temática que fundamentaram teórica e metodologicamente a 

pesquisa. Para tal, mobilizamos o método da História Oral (THOMPSON, 1992), pois, os 

relatos orais nos levam a compreensão dos modos de vidas tradicionais e da relação homem-

meio. 

Paul Thompson (1992, p. 44) considera que a história oral constrói-se entorno de 

pessoas, onde suas vidas são lançadas na história admitindo toda e qualquer pessoa desde líderes 
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até desconhecidos do povo como sujeitos dessa história. O autor nos indica que o método “[...] 

Traz a história para dentro da comunidade e extrai a história de dentro da comunidade [...]”.  

Trazemos à discussão interfaces entre cultura e território aportados nos estudos de Little 

(2002), Claval (2007), Haesbaert (2007; 2015), Raffestin (2015), Suzuki (2013), Saquet (2007; 

2015), Almeida (2008), Assunção (2010), Schwarcz (2018a; 2018b), Croatto (2001), Berdoulay 

(2012), nos embasamos teoricamente em estudos relacionados à memória em Candau (2016) e 

Halbawachs (2003) e realizamos uma discussão sobre os significados de Festa em Cavalcanti 

(S/D) e Priori (1994). 

O Quilombo Dona Juscelina 

A Comunidade Remanescente Quilombola (CRQ) Dona Juscelina é territorializada em 

Muricilândia (TO) e seus membros advêm da região nordeste do país. A líder Dona Juscelina é 

a portadora da Festa maranhense trazida para o Tocantins e que é a principal territorialidade do 

grupo étnico que estudamos nesta pesquisa. 

Sobre a categoria território, a qual nos interessa neste estudo, Claude Raffestin (2015, 

p. 22) defende que “[...] É fundamental entender como o espaço está em posição que antecede 

ao território, porque este é gerado a partir do espaço [...]”. Nesta perspectiva, o território é 

pensado como o resultado das tramas dos sujeitos históricos sobre o espaço.   

Espaço e Território não são termos equivalentes e nem sinônimos, há diferenças, mas 

também há reciprocidade e unidade, porém essas duas categorias não são unas. Neste sentido, 

“[...] o espaço geográfico é considerado, em geral, como a grande categoria da geografia, como 

algo universal, sempre presente na formação de cada lugar, juntamente com o tempo [...]”. 

(SAQUET, 2015, p. 71-72, grifo do autor). Em relação a categoria espaço, as considerações 

teóricas mais aceitas no Brasil o concebe como espaço geográfico, e os territórios o constitui.  

 

Dessa maneira podemos, finalmente, diferenciar minimamente o território do 
espaço. Para nós, sucintamente, há pelo menos três processos que, ontologicamente, 
estão na base desta diferenciação: a) as relações de poder numa compreensão 
multidimensional, constituindo campos de força econômicos, políticos e culturais ([i-
]materiais) com uma miríade de combinações; b) a construção histórica e relacional 
de identidades; c) o movimento de territorialização, desterritorialização e 
reterritorialização [...]. (SAQUET, 2015, p. 78, grifos do autor). 

 

Neste sentido, para destacar o conceito de território é necessário que a pesquisa se atenha 

aos elementos: poder e identidades, além da tríade Territorialização, Desterritorialização e 
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Reterritorialização (TDR). Porém, em nosso estudo damos uma atenção especial à identidade 

que é étnica, e que gera seu campo simbólico de acordo com o desenvolvimento cultural de 

cada tempo histórico.  

Noutras palavras, Saquet (2007, p. 158) destaca que no território há uma variedade de 

sujeitos com relações que podem ser recíprocas, contraditórias e de unidade, e que podem 

ocorrer no lugar, com o lugar, com outros lugares e com outros sujeitos. De forma que o que 

determina as bases do território são: “[...] as redes de circulação e comunicação, as relações de 

poder, as contradições e a identidade [...]”.  

Sobre a construção territorial do grupo étnico, inicialmente em 1952 ocuparam terras 

devolutas às margens de um rio que o denominaram de Muricizal, aglomerando sete famílias 

de mesmo nível socioeconômico, estabeleceram um regime de propriedade do tipo apropriado 

com forte carga simbólica de cultura tradicional. Sobre cultura, Paul Claval (2007) nos traz sua 

definição.  

A cultura é a soma dos comportamentos, dos saberes, das técnicas, dos conhecimentos 
e dos valores acumulados pelos indivíduos durante suas vidas e, em uma outra escala, 
pelo conjunto dos grupos de que fazem parte. A cultura é herança transmitida de uma 
geração a outra. Ela tem suas raízes num passado longínquo, que mergulha no 
território onde seus mortos são enterrados e onde seus deuses se manifestaram. Não é 
portanto um conjunto fechado e imutável de técnicas e de comportamentos. Os 
contatos entre povos de diferentes culturas são algumas vezes conflitantes, mas 
constituem uma fonte de enriquecimento mútuo. A cultura transforma-se, também, 
sob o efeito das iniciativas ou das inovações que florescem no seu seio. (CLAVAL, 
2007, p. 63). 

 

 Nesta direção, entendemos que a cultura é transmitida, é “enriquecida” por meio do 

encontro com outros povos e pode também ocorrer transformações em seu próprio meio. 

Os quilombolas da CQDJ mantém com a terra uma relação cosmográfica, (LITTLE, 

2002, p. 4), pois, “[...] inclui seu regime de propriedade, os vínculos afetivos que mantém com 

seu território específico, a história da sua ocupação guardada na memória coletiva, o uso social 

que dá ao território e as formas de defesa dele.”, mantendo viva na memória sua trajetória 

socioespacial.   

O grupo cultural vivia da agricultura de subsistência como o extrativismo do coco-de-

babaçú, a caça, a pesca e a troca e/ou venda do excedente. Assim, o rio Muricizal era utilizado 

para a exportação dos produtos que eram utilizados para escambo ou venda para adquirirem 

produtos também de necessidade básica. 
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A inserção de Dona Juscelina no grupo social ocorreu após dez anos da fundação do 

núcleo populacional, em 1962, e causa uma ruptura nos costumes que era de rezar para o 

costume de festa com reza. A matriarca quilombola traz para a localidade o que chama de 

“Alegrão”, que é a Festa 13 de Maio, que a nosso ver é uma memória do cárcere, pois mesmo 

com a imposição da religiosidade cristã, os povos africanos são culturalmente alegres e na 

historiografia da escravidão mostra que haviam festas nas senzalas ao som de batuques de 

tambores.   

A investigação sobre o território da comunidade quilombola em análise nos remete as 

concepções de Haesbaert (2007), que aponta duas referências em relação ao processo de 

territorialização: a) uma com maior carga funcional; b) e outra com maior carga simbólica. 

O geógrafo ressalta que nenhuma das duas são ideais, pois não se apresentam de forma 

pura, “[...] território ‘funcional’ tem sempre uma carga simbólica, por menos expressiva que 

seja, e todo território ‘simbólico’ tem sempre algum caráter funcional, por mais reduzido que 

pareça [...]” (HAESBAERT, 2007, p. 23, grifos do autor).   

Rogério Haesbaert (2007) destaca os elementos que melhor caracterizam essas duas 

referências territoriais, entre elas selecionamos as seguintes: a) funcional – processos de 

dominação com a presença da desigualdade social, o território é apenas um recurso com valor 

de troca, controle físico e serve para a produção; b) simbólico – processos de apropriação, seus 

sujeitos exercem territorialidade mesmo sem a posse territorial, há multiplicidade de 

identidades, o território possui valor simbólico de uso, de lar, de abrigo e segurança afetiva. 

Entendidas essas concepções, podemos identificar o território da Comunidade 

Quilombola Dona Juscelina com maior carga simbólica-identitária do que concreto-funcional, 

pois fora constituído sob uma cultura tradicional do campesinato negro.  

A CQDJ foi identificada pela Fundação Cultural Palmares (FCP) como categoria social 

quilombola em 2010. Suas terras foram ilegalmente desapropriadas por órgãos governamentais 

que venderam como patrimônio público, sem levar em consideração quem lá já estava. 

Desterritorializados, a ação foi provocada pelo o governo goiano, pois na época ainda não havia 

o surgimento do Estado do Tocantins, e ocorreu através do Instituto de Desenvolvimento 

Agrário de Goiás (IDAGO), pelo Grupo Executivo das Terras do Araguaia/Tocantins (GETAT) 

e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Então, o grupo social 

foi segregado em uma área urbana que deu origem ao município de Muricilândia (TO). 
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[...] Vai aparecendo o pessoal, vai chegando aí o pessoal de Goiás, São Paulo, do Sul 
e vem trazendo os títulos que eles conseguiram no Goiás e esse povo [quilombolas] 
vai ficando encurralados e aí as áreas vão diminuindo [os centros de produção] [...] 
De maneira que todos tinham seu pedacinho de terra, os seus centros, mas poucos 
conseguiram ficar com ele [...] lá quem chega com os documentos por exemplo, é o 
pessoal do sul que não conhecia o local e que chegava lá com o título de terra, porque 
o governo queria era isso, reforma agrária era dar [vender] um lote para produzir, 
era um mundaréu de terra, e não levavam em consideração quem já estava lá dentro, 
aí o pessoal fica encurralado, sem saber o que vai fazer, tem a terra, mas não é dono 
da terra [...] Não tinham como ficar lá, pois quando chega o rico, de qualquer forma 
ele vai encurralando a pessoa, vai pressionando e o pobre ás vezes não tem o que 
fazer [...]. (MANUEL FILHO BORGES apud SANTOS, 2018, p. 81-83). 

 

Após o reconhecimento como categoria social quilombola, o grupo étnico teve iniciado 

seu processo de Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) do território pelo 

INCRA, a qual foi finalizado a primeira etapa que é o Estudo Antropológico, faltando ainda o 

levantamento fundiário e o memorial descritivo e cadastramento das famílias quilombolas, todo 

os trâmites ainda constam em processamento.  

De acordo com informações coletadas na Associação da Comunidade Quilombola Dona 

Juscelina (ACQDJ), há 235 famílias cadastradas, com 830 membros. Onde, boa parte dos 

membros encontra-se segregados na área urbana de Muricilândia (TO), em razão de processos 

de expropriação territorial que compõe a maior luta do grupo étnico. 

Em razão da discrepância da Constituição Federal (1988) com a realidade dos grupos 

étnicos, pois, reconhece como quilombo apenas os remanescentes que estejam ocupando suas 

terras antes da abolição da escravatura, sem levar em consideração os diversos fenômenos 

sociais, a exemplo disso os ataques sofridos pelos quilombolas e as fugas em busca de salvar a 

vida, além do latifúndio facilitado pela Lei de Terras (1850), assim, os grupos se espalharam 

ainda mais pelo território nacional. 

Deste modo, o termo quilombo foi ressignificado através do Decreto nº 4.887 (BRASIL, 

2003, S/P), em seu artigo segundo, foi estabelecido o critério de autodefinição, onde a própria 

comunidade que se reconheça como um grupo étnicorracial que tenha: “[...] trajetória histórica 

própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 

relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”, possam ser reconhecidos como 

remanescentes quilombolas como é o caso da CRQ Dona Juscelina.  

Porquanto, o território da CQDJ passou por um processo de “contenção territorial”, pois, 

estas instituições públicas demarcaram uma área para a zona urbana, onde segregou o grupo 

social, e uma área para a zona rural que foi dividida em grandes lotes de terras com o propósito 
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de se realizar a organização do território nacional com a dita “reforma agrária” e venderam 

essas terras.  

[...] a problemática da mobilidade tornou-se ainda mais relevante. Poderíamos dizer 
que o próprio poder, hoje, está vinculado diretamente a quem detém o controle da 
mobilidade, dos fluxos, e pode desencadeá-los, vivenciando assim sua 
‘multiterritorialidade’ [...] e os que ficam à margem desse controle e que, ao contrário, 
sofrem com as tentativas de ‘imobilização’ – sempre relativa e, portanto, do âmbito 
da aqui denominada ‘contenção’ territorial. (HAESBAERT, 2015, p. 109, grifos do 
autor). 

 

Rogerio Haesbaert (2015) sustenta que na contenção territorial não é que o Estado 

consiga enclausurar, mas consegue suprimir, embora que os contidos sempre encontrarão outros 

caminhos para fluírem.  

Desta forma, a comunidade tradicional que culturalmente identifica-se com o espaço 

rural, e não desenraizada de sua cultura, estabelecem modos de vida que variam entre urbano e 

rural. Sobre este processo entende-se que “Geograficamente falando, não há desterritorialização 

sem reterritorialização pelo simples fato de que o homem é um animal ‘territorial’ [...]” 

(HAESBAERT, 2007, p. 20, grifo do autor). Porquanto, foi no espaço citadino que a 

comunidade reterritorializou suas práticas rurais.  

Júlio Suzuki (2013) entende que as comunidades tradicionais possui uma profunda 

relação com a natureza, ou seja, se reproduzem cosmograficamente. O autor aponta que o modo 

de vida destes povos respeitam os ciclos naturais além de mitos e rituais relacionados às 

atividades de produtividade substancial que passa pela sustentabilidade com o uso de 

tecnologias simples. E todo o conhecimento da lida com os recursos naturais são transmitidos 

oralmente às futuras gerações.  

Suzuki (2013) enfatiza que os grupos tradicionais fundamentam-se em duas dimensões: 

a) distanciamento – seus modos de vida estão intrinsicamente ligados a uma relação com a 

natureza, porém pode haver a presença do moderno; b) aproximação – são influenciados pela 

sociedade urbano-industrial, mas mantém laços com o tradicional. 

Deste modo, compreendemos que no município de Muricilândia (TO) há um território 

quilombola, pois são terras que foram tradicionalmente ocupadas por um povo negro, que 

culturalmente “[...] expressam uma diversidade de formas de existência coletiva de diferentes 

povos e grupos sociais em suas relações com os recursos da natureza [...]” (ALMEIDA, 2008, 

p. 25). 
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Matthias Assunção (2010) classifica como “terras de preto”, aquelas em que foram 

tradicionalmente ocupadas, como é o caso da CRQ Dona Juscelina, e que é típica das 

comunidades negras maranhense de onde boa parte dos membros quilombolas é oriunda. 

[...] o processo de apropriação de terra se deu de maneira distinta no escravismo 
maranhense. Resultou na ocupação de muitas terras por ex-escravos antes e depois da 
Abolição, as chamadas ‘terras de preto’, mais numerosas no Maranhão do que em 
qualquer outro estado. (ASSUNÇÃO, 2010, p. 69-70, grifo do autor). 

 

De certo o Maranhão é um dos Estados mais negros do Brasil em razão da intensa 

escravatura, possui 699 CRQ’s atrás apenas da Bahia com 747 comunidades (PALMARES, 

2017, S/P). Com a abolição e a saída das fazendas, essa população passou por um processo de 

espraiamento, assim, os remanescentes quilombolas chegaram ao Tocantins, após mais de duas 

décadas de uso social das terras ocupadas no atual município de Muricilândia, dá o direito a 

este grupo étnico a posse de suas terras ancestral. 

O estudo de um grupo social de característica tradicional nos leva a ater-nos as suas 

tradições que permanecem por gerações, repetindo suas práticas simbólicas e seus rituais com 

referências ao passado, mantendo os valores de um povo, dando continuidade a um passado 

histórico mantido pela memória social de um determinado grupo. 

Sobre memória, entendemos que é uma faculdade que todo indivíduo já nasce dotado, 

quando transmitida é decisiva para a afirmação do processo identitário, caso haja rupturas “[...] 

é a sociedade como um todo que se transforma e que conhece uma mudança social sob a forma 

de desorganização ou mutação.” (CANDAU, 2016, p. 120).  

Sendo assim, a memória constrói a identidade, “[...] se refere à vida em sociedade, a um 

campo simbólico e envolve a reciprocidade. Na geografia, significa, simultaneamente, 

espacialidade e/ou territorialidade” (SAQUET, 2007, p. 147, grifo do autor).  

 Neste sentido, entendemos que a construção identitária, ocorre a partir da adaptação 

individual a uma dada cultura através do desenvolvimento da subjetividade do sentir-se 

pertencente aquele grupo ao qual está inserido, assim, buscamos compreender como a 

realização da Festa quilombola tornou-se como um símbolo identitário em um novo contexto 

sócio-territorial.  

Nesta direção, utilizaremos o conceito proposto por Haesbaert (2007, p. 25), pois trata-

se de uma territorialidade imaterial através do controle simbólico da identidade territorial que 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

1925 
 

o grupo manifesta, “[...] como uma estratégia político-cultural, mesmo que o território ao qual 

se refira não esteja concretamente manifestado [...]”. 

Rogerio Haesbaert (2007) nota que a geografia propõe sempre manter a ênfase na 

dimensão material do território, que tem como primeira dimensão, a cultural, e só depois é que 

vêm às dimensões política e econômica, embora isso não seja determinante e até questionável 

como alerta o autor.  

Marcos Saquet afirma que as identidades são componentes fundamentais para a 

constituição territorial.  

[...] a identidade é trabalhada a partir da dificuldade de adaptação de um indivíduo em 
situações novas ou como um modo de ser coletivo [...] Uma pessoa pode se adaptar e 
se identificar em um novo contexto social ou um grupo social pode construir sua 
identidade, com relações de afetividade, confiança e reconhecimento [...]. (SAQUET, 
2007, p. 147, grifos do autor). 

 

Seguindo as concepções do autor consideramos que a conservação e reprodução dos 

traços identitários dão um sentido de continuidade histórico-cultural e simbólica. Nesta direção, 

apontamos para a categoria de análise escolhida, sendo a territorialidade de uma comunidade 

tradicional.  

Essa territorialidade imaterial é a Festa quilombola em análise, sendo uma prática que 

neste caso também a entendemos como rito, e que são de grande expressividade da cultura 

negra, solidificando a construção de uma identidade afro.  

A Festa 13 de Maio 

A pesquisa tenta refletir sobre a “Festa 13 de Maio” como uma territorialidade da 

Comunidade Quilombola Dona Juscelina, onde relacionamos seus elementos representativos 

com o momento histórico brasileiro em que ela se entrelaça, do passado ao presente, passou por 

transformações e atualmente é ressignificada e mais conhecida como “Festejo da Abolição”. 

 

As atividades festivas no dia 13 de Maio constituem-se da seguinte forma: 

 A Alvorada – simboliza o primeiro telegrama enviado pela Princesa Isabel declarando 

a possível abolição da escravatura no Brasil em 13 de maio de 1888 ás 4h da manhã;  

 O Culto Ecumênico – elemento agregado a festa, em razão da presente diversidade 

religiosa na comunidade quilombola;  



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

1926 
 

 O Teatro a céu aberto - simboliza o segundo telegrama enviado pela Princesa Isabel 

declarando a abolição da escravatura no Brasil em 13 de maio de 1888 ás 16h da tarde. 

Ocorre neste mesmo horário o ritual de assinatura da Lei Áurea que culmina com a 

dança do rebolado que é a explosão de alegria dos escravos libertos, seguida de um 

cortejo pela cidade em formato de procissão, onde dançam e cantam. 

 

Possuindo uma estreita relação entre Festa e Ritual, faz uma alusão ao fato político de 

abolição da escravatura no Brasil (1888). O “Teatro a céu aberto” como é chamado pelos 

quilombolas é o principal elemento que deu origem a essa manifestação cultural, seu ápice é o 

momento em que se encena a violência da escravidão e para pôr fim ao sofrimento do negro a 

assinatura da Lei Áurea.  

As Figuras 01 e 02 mostram momentos do Teatro a céu aberto, na primeira observa-se 

a representação da Princesa Isabel como abolicionista e defensora dos escravizados, na segunda 

a princesa assina a Lei Áurea e liberta os negros.  

 

Figura 01: Princesa Isabel intercedendo por escravo sendo castigado no tronco. 

 

Fonte: SANTOS, K. S. (2018). 
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O Festejo da Abolição da CQDJ replica o discurso dominante, entretanto, tal aspecto 

associa-se aos objetivos do Império no século XIX, que buscava a popularidade da Princesa 

Isabel junto as comunidades negras, sendo este fato, uma memória do cárcere carregada pelos 

quilombolas, visto que seus ancestrais quando libertos assimilaram a estratégia imperialista.  

 

Figura 02: Princesa Isabel assinando a Lei Áurea. 

 

Fonte: SANTOS, K. S. (2018). 

 

Lilian Schwarcz (2018a) defende que a Lei Áurea veio carregada de simbolismo e cita 

o exemplo do próprio adjetivo – Áurea, fazendo articulação com a figura da princesa branca.  

Quando ela assina, aí eu saio; –Salve a Princesa Isabel, deu a liberdade a cor, foi no 
dia 13 de maio [...] preto não tem mais senhor [...] Naquele tempo quem era o nêgo, 
o nêgo só comia o resto dos outros e ele hoje, eles tem o direito de ser doutor, nóis 
ver que tem doutor negro e naquele tempo, nêgo era cachorro [...]. (DONA 
JSUCELINA apud SANTOS, 2018, p. 181). 

 

O dia 13 de Maio foi marcado por rituais; cortejos, missas campais, solenidades, 

procissões e festejos, mas atualmente não é tão bem aceito e comemorado pelo movimento 

negro, haja vista que deu a liberdade, mas não criou condições para a emancipação econômica 

dos escravizados, que marginalizados se aglomeraram principalmente nas periferias das 
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cidades, apesar desta população ter sustentado por mais de três séculos a classe dominante 

branca. “Estamos politizando essa data e deixando bem claro que é preciso lembrar para não 

esquecer. Mas não é possível celebrar" (SCHWARCZ, 2018b, S/P). 

Entretanto, o verdadeiro protagonismo na abolição da escravatura foi do próprio 

movimento negro, que também teve adesão de uma minoria de pessoas brancas como a Princesa 

Isabel, no entanto, eram os oprimidos que resistiram com pressões sociais pela libertação. Mas 

o que ecoou na história do país foi o discurso dos vencedores, ou seja, da elite branca, sendo 

silenciadas as vozes dos que realmente lutaram pela causa. 

Na Comunidade Quilombola Dona Juscelina, a data de 13 de Maio é festiva, para os 

mais velhos é celebrar a Princesa Isabel como a libertadora, sendo esta percepção uma memória 

do cárcere e para os mais jovens é apenas celebrar a liberdade. Deste modo, faz-se o ritual que 

é o Teatro a céu aberto, pois, assim como em 1888 houve uma preparação, da mesma forma a 

encenação se faz. 

Por ritual compreendemos que são práticas que conta com gestos e organização 

específica para tal. “[...] o rito é performativo, ‘faz’ [...] o rito converte em cena, teatraliza [...] 

o rito, como ação [...] o rito é um conjunto de gestos [...]” (CROATTO, 2001, p. 331, grifo do 

autor). 

Os quilombolas da comunidade Dona Juscelina depositam na Festa 13 de Maio, sua 

própria história e memórias. Todo o enredo das festividades tem como tema central, a 

escravidão do negro, as resistências dos escravizados na condição de subalternização, a abolição 

do cativeiro, a Princesa Isabel como libertadora e a comemoração pela liberdade.  No 

passado, foram os ex-escravos e agregados de fazendas escravocratas no interior maranhense 

que passaram a rememorar a libertação do cativeiro. No presente essa representação é 

reproduzida no Tocantins pelos descendentes destes povos, no dia 13 de Maio ajuntam-se 

pessoas quilombolas e não-quilombolas para assistirem a encenação teatral. 

A Festa quilombola em estudo, não acontece como um evento anual, mas vai além, 

mantém-se no cotidiano de seus membros, requer preparativos e organização que se manifestam 

através de conteúdos cognitivos e afetivos como explica Cavalcanti. 

 

[...] não são simplesmente ‘eventos’, mas sim a culminância de processos culturais 
que, não raramente, se estendem ao longo do ano. Das mais tradicionais às mais 
modernas, deitam raízes profundas na vida dos grupos que as promovem [...] As festas 
produzem assim seu artesanato característico, têm seus promotores orgânicos e trazem 
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ocultos no seu brilho muita tenacidade, disciplina e capacidade de organização. 
(CAVALCANTI, S/D, p. 4, grifo da autora).  

  

A produção da Festa que dura todo o ano traduz-se em territorialidades, que expressam 

também os modos de vida do grupo étnico. De forma, que ao longo do tempo, seus 

organizadores repensam suas práticas, agregando novos elementos que dão novos sentidos a 

velhos aspectos, recompondo-se e se reinventando para o momento atual.  

Mary Del Priori nos traz uma importante definição sobre expressões culturais de 

contextos festivos.  

Expressão teatral de uma organização social, a festa é também fato político, religioso 
ou simbólico. Os jogos, as danças e as músicas que a recheiam não só significam 
descanso, prazeres e alegria durante sua realização; eles têm simultaneamente 
importante função social: permitem às crianças, aos jovens, aos espectadores e atores 
da festa introjetar valores e normas da vida coletiva, partilhar sentimentos coletivos e 
conhecimentos comunitários [...] A alegria da festa ajuda as populações a suportar o 
trabalho, o perigo e a exploração, mas reafirma, igualmente, laços de solidariedade ou 
permite aos indivíduos marcar suas especificidades e diferenças. (PRIORI, 1994, p. 
10).  

  

  Podemos assim identificar que o Teatro a céu aberto compunha a organização social dos 

ancestrais dos membros quilombolas, haja vista se tratar de um fato político que marcou a 

história brasileira e principalmente a vida dos oprimidos as quais estavam submetidos à 

escravidão, acompanhado por danças e músicas, expressam a alegria do povo afrodescendente, 

bem como a comemoração resultante do fato político que lhes deram libertação.   

O enredo da Festa 13 de Maio, que dialoga com o passado e o presente, tem a capacidade 

de incutir valores específicos da cultura afro aos seus participantes que também conta com 

pessoas não quilombolas. “[...] Na roda da festa, como na roda da vida, tudo volta 

inelutavelmente ao mesmo lugar, os jovens aprendendo com os velhos a perpetuar uma cultura 

legada pelos últimos.” (Op. cit.).   

Deste modo, a organização para as realizações da festa acontece através da transmissão 

de saberes e fazeres dos mais velhos para os mais jovens, como afirma Claval (2007), de que a 

cultura é uma herança transmitida de uma geração para a outra. 

Neste sentido, suas expressões e manifestações culturais a partir de seus modos de vida, 

com seus hábitos, costumes, tradições, transmissões de saberes e fazeres mantém e fazem 

perdurar seus sistemas culturais e “[...] não é somente uma questão de herança do passado nem 
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é feita da experiência presente; ela corresponde, talvez, antes de tudo, a uma projeção no futuro 

[...]” (BERDOULAY, 2012, p. 122).  

Entendemos que a cultura é constituída a partir de relações intersubjetivas. Um grupo 

imbuído de uma cultura produz seu território simbólico, que é a capacidade de exercer 

territorialidades imbricadas ao território concreto. Desta forma, entendemos que essas práticas 

identitárias são capazes de produzirem territorialidades, assim, esta pesquisa trata de um 

elemento territorializante da CQDJ, que é a Festa 13 de Maio. 

O rito de realização da Festa 13 de Maio foi o principal elemento que proporcionou a 

certificação da comunidade como remanescentes quilombolas. A manifestação cultural foi 

idealizada pelo tio da matriarca, o senhor Claro Preto do Saco (Saco era o nome de uma serra 

próximo de onde ele morava), que transfere as suas memórias do período escravocrata para os 

mais jovens, mas elege Dona Juscelina ainda uma jovem para entregar a missão de continuar 

com seu legado. Segundo a matriarca quilombola, ele faleceu em 1950 com 84 anos de idade, 

ou seja, ele pode ter nascido por volta de 1866, ou nesta década, isso quer dizer que era escravo.   

 

[...] Meu tio me deu a lição todas né [...] ele fazia, formava lá, do mesmo jeito né, ele 
fazia, aí quando eu menina eu via e quando ele me entregou né, quando ele me 
entregou eu já tinha, já tava dentro dos 20 anos [...] do mesmo jeito eu faço [...]. 
(DONA JSUCELINA apud SANTOS, 2018, p. 104). 

  

Dona Juscelina relata sobre a primeira Festa que fez em Muricilândia (TO) em 1968; 

“[...] eu levei, arrumei uma moça no lugar da Princesa Isabel porque eu comemoro o dia 

daquele feliz dia que ela se propôs a acabar com a escravidão no Brasil [...]”. (DONA 

JSUCELINA apud SANTOS, 2018, p. 104). 

Porquanto, compreendemos que para fazer parte de uma memória coletiva não é 

necessário ter participado de um dado evento e que esta memória pode ser partilhada através da 

oralidade, deste modo a matriarca constrói uma memória coletiva junto com um novo grupo 

social. 

Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que 
se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente 
nós vimos. Isto acontece porque jamais estamos sós. Não é preciso que outros estejam 
presentes, materialmente distintos de nós, porque sempre levamos conosco e em nós 
certa quantidade de pessoas que não se confundem [...]. (HALBWACHS, 2003, p. 
30). 
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Deste modo, os migrantes advindos da região nordeste do país, consegue manter seus 

traços identitários e reconstrói em uma nova espacialidade sua cultura, mantém suas tradições 

e exercem suas territorialidades. A partir das oralidades que transmitem seus saberes e fazeres, 

o grupo vem mantendo suas especificidades culturais e consolidando-se tanto em visibilidade 

quanto em reivindicações de seus direitos como povos tradicionais.  

O dia 13 de Maio na Comunidade Quilombola Dona Juscelina tem ganhado espaço de 

militância, atualmente mais reivindicam direitos sociais do que comemoram a “farsa” da 

libertação, e exaltam uma postura de uma Consciência Negra. 

Considerações finais 

Tratamos neste estudo da Festa 13 de Maio da Comunidade Quilombola Dona Juscelina 

em Muricilândia (TO). A Festa atravessa séculos, através dela formam-se territorialidades, que 

geram territórios simbólicos pois sua característica é a imaterialidade, entretanto, por ter a 

capacidade de construir identidades, consequentemente tem o poder de produzir territórios 

concretos. 

As tessituras do grupo étnico deste estudo, em suas tramas, expressões peculiares 

culturais que envolvem seus modos de vida, tradições e representações artísticas, nos levam a 

compreensão que estas são formas de exercerem territorialidades em defesa do território 

ancestral. 

Destacamos os artigos 215 e 216 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) que defende 

a proteção das manifestações das culturas afro-brasileiras e a preservação de seus bens materiais 

e imateriais. Esta lei embasa os direitos territoriais dessa categoria social que é quilombola e 

que os diferencia de outros grupos não tradicionais. 

Deste modo, nosso problema de pesquisa foi compreender essa tradicional manifestação 

cultural da Comunidade Quilombola Dona Juscelina, que é a Festa 13 de Maio, a partir de como 

suas tradições são integradas ao território e o grupo constrói um território simbólico. Por meio 

de esse fazer ancestral que ao ser ressignificado passando a ser conhecido como Festejo da 

Abolição no município de Muricilândia (TO), a comunidade se organiza em núcleos como os 

dos jovens, dos adolescentes, dos anciãos, dentro e fora das escolas, da comunidade e do próprio 

município em que vivem para transferirem os conhecimentos de uma geração para a outra.  
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Assim, vão gerando territorialidades imateriais, pois, por não estarem de posse do 

território e estarem segregados no sítio urbano, suas estratégias ou mobilizações reivindicam o 

território concreto, pois como categoria social possuem direitos territoriais. 

  A Festa 13 de Maio é o elo entre o passado e o presente em que proporciona ao grupo 

a produção de fronteiras culturais que consolida a identificação como categoria social 

quilombola. Consideramos que a conservação e reprodução dos traços identitários dão um 

sentido de continuidade histórico-cultural e simbólica. 
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SEMENTES DA TERRA: Novas territorialidades da resistência jovem Guarani e 

Kaiowá no NO TEKOHA GUYRA KAMBY’I – MATO GROSSO DO SUL 

 
Letícia Espadim Martins,  

Germano Lima Alziro,  
Gislaine Carolina Monfort 

Resumo: 

 

“Estado e Governo Brasileiro, Latifundiários e Ruralistas, aqui estamos! Nós somos a juventude 

Guarani e Kaiowa. Somos os filhos daqueles que vocês desterraram e assassinaram. Fomos 

formados e educados pela luta contra o massacre e o genocídio que vocês travaram e ainda 

travam contra nossos pais. Fomos empoderados pela trajetória e pelo ensinamento de nossos 

anciões que apesar de tudo mantiveram acesas as fogueiras de nossa tradição. Que mesmo ao 

lado das rodovias, expulsos de nossas terras, guardaram com carinho as sementes de nossa 

cultura ancestral. É por isso que continuamos gritando alto e com orgulho: SOMOS GUARANI 

E KAIOWA (...) Nascemos na luta e da luta não sairemos” (Carta de apresentação da Retomada 

Aty Jovem, Yvy Kuarusu\Paranhos-MS, 2016).“Apesar de nossas condições e situações de 

miséria, exclusões e vulneráveis sofridas relatadas, nós jovens queremos vier dignamente e 

felizes com as nossas famílias e como povo Guarani e kaiowá, por essa razão nos organizamos, 

lutamos e resistimos frente ao etnocídio e genocídio promovidos contra nós pelos colonizadores 

[e] anti-indígenas”. (Retomada Aty Jovem, documento final, Tekoha Pirakua/Bela Vista-MS, 

2019)Resumo O povo Guarani constitui-se pelos grupos guarani-ñandeva, guarani-kaiowá e 

guarani- mbya. Estes grupos estão territorializados nas zonas baixas do continente sul-

americano, possuindo seus tekoha, territórios tradicionalmente ocupados, na Bolívia, Paraguai, 

Uruguai, Argentina e Brasil. No Brasil, a zona fronteiriça do estado do Mato Grosso do Sul 

abriga tekoha dos povos guarani-ñandeva e guarani-kaiowá. É nessa região que encontra-se a 

terra indígena tekoha guyra kamby`i., entre os municípios de Douradina e Itaporã. A 

comunidade atualmente constituída por compartilham com o restante do povo Kaiowá e 

Guarani “desde o período colonial condições históricas de expropriação de suas terras, cujos 

conflitos foram acirrados a partir de meados do século XX.” (CRESPE, SILVESTRE, 2018, 

p.141). Todavia, essas famílias seguem construindo suas histórias e memórias e “[...] desde a 

década de 1980, esses grupos [Guarani e Kaiow] estão mobilizados para reaver seus territórios 
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e neles se (re) organizarem segundo seus modos próprios de viver” (CRESPE, SILVESTRE, 

2018, p.141). Nesse contexto, o presente trabalho enfoca-se neste lapso temporal de 

reorganização das lutas Kaiowá e Guarani em defesa de seus territórios tradicionais, possuindo 

em sua juventude as sementes portadoras do futuro e esperança da comunidade. Por meio de 

diálogos, encontros e reflexões construídas junto as/aos jovens Kaiowá e Guarani de guyra 

gambi'y buscamos compreender a relação existente entre a juventude indígena e (re)construção 

de parte dos territórios étnicos reivindicados por seu povo. Trilhamos um caminho teórico-

metodológico fundamentado na História Oral por acreditarmos que esta metodologia pode 

contribuir substancialmente com o fazer da pesquisa geográfica, além de nos oportunizar pensar 

os processos de produção e transformação do território e territorialidades junto as experiências 

de diferentes gerações que vivem em guyra kamby’i, percebendo as múltiplas relações espaço-

temporais. Existem três modalidades possíveis nesta metodologia, sendo a história oral de vida, 

temática e tradição oral, todas estas possibilidades apresentam como base as entrevistas, relatos 

orais e depoimentos dos sujeitos e suas trajetórias. Alberti (1990, apud SILVA, 1998, p.118) 

compreende a história oral como uma metodologia de pesquisa histórica, antropológica, 

sociológica [geográfica] que evidencia por meio de entrevistas, como os sujeitos retomam, pela 

expressão da palavra, as participações, experiências de vida, testemunho de acontecimentos 

específicos, contextos e situações que se aproximam da proposta do estudo. Nesse sentido, as 

fontes orais a partir da História oral temática, nos permitem pensar junto a jovens Guarani e 

Kaiowa e a partir de categorias da própria língua guarani, elementos como tekoyma (modo de 

vida dos antigos) e tekopyaju (novos modos de viver); um modo de viver em um território onde 

o se constituía o tekoha (lugar onde se é) e um novo modo a partir das desterritorializações dos 

tekoha e territorialização precária em outros lugares como nas reservas indígenas e 

acampamentos na beira de rodovia. As reestruturações nos territórios étnicos produz 

multiterritorialidades entre as diferentes gerações, pois “o território muda de lugar de acordo 

com o movimento das gentes” (Mota 2011, p.24), de modo que, “homens e mulheres mudam e 

transitam por diferentes territórios, participando de outras territorialidades. Portanto, para 

compreendermos a relação espaço-temporal entre o tekoyma e tekopyaju, os processos de 

reestruturação territorial, bem como as respostas e ações que as/os jovens Guarani e Kaiowá 

elaboraram sobre o passado e como as produzem sobre o presente, consideramos que o conceito 

de etnicidade como contribuição fundamental para nossas reflexões. Nessa perspectiva, tal 

conceito manifesta um rompimento com a concepção de aculturação e concebe a cultura como 
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dinâmica que no movimentar do tempo e dos sujeitos passa por modificações , isto é, a cultura 

transforma e é transformada pelos sujeitos através brincar com criar novos e retomar de antigos 

significados culturais. Cunha (2009; p. 237) salienta que desse modo “(...) a cultura tende ao 

mesmo tempo a se acentuar, tornando-se mais visível, e a se simplificar e enrijecer, reduzindo- 

se a um número menor de traços que se tornam diacríticos”. As/os jovens ecoam uma nova 

resistência Kaiowá e Guarani presente no cotidiano das reservas, acampamentos, retomadas 

universidades ou em conselhos e assembleias enquanto movimento e organização étnico-

socioterritorial (MOTA & PEREIRA, 2012), visto que essas/esses jovens sementes criam 

espaços de discussões e florescem novas formas de organização política fundamentadas na 

reivindicação de seus territórios e na luta pela recuperação de seus tekoha (território étnico e 

lugar onde se vive e “se é”).Palavras-Chave: Guarani e Kaiowa. Jovens. Territorialidade. 

Referências ALBERTI, I, V. O fascínio do vivido, ou o que atrai na história oral. CPDOC, 

2003. Rio de Janeiro. AMADO, J. & FERREIRA, M. M. (Org.). Usos & abusos da história 

oral. 2ª edição. Rio de Janeiro: FGV, 1998CUNHA, Manuela Carneiro da (2009). Cultura com 

aspas e outros ensaios. São Paulo:CMOTA, Juliana Grasiéli Bueno. Os Guarani e Kaiowá e 

suas lutas pelo tekoha: os acampamentos de retomadas e a conquista do teko porã (bem viver. 

Revista NERA Presidente Prudente Ano 20, nº. 39 - Dossiê pp. 60-85 2017.MOTA, Juliana 

Grasiéli Bueno. Territórios e territorialidades Guarani e Kaiowa: da territorialização precária 

na Reserva Indígena de Dourados à multiterritorialidade. (Mestrado em Geografia) - UFGD, 

Dourados, 2011.CRESPE, Aline Castilho; SILVESTRE, Célia Foster. Tekoha, Nhande Reko, 

Kokue: O território como condição para a produção de alimentos e do modo de vida bom e belo 

entre os Kaiowá e os Guarani. In: Saberes, Sociabilidades, Formas Organizacionais e 

Territorialidades entre os Kaiowá e os Guarani em Mato Grosso do Sul. PEREIRA, L; 

SILVESTRE, C.; CARIAGA, D. (Org.). Dourados-MS: Ed. UFGD. 2018.p. 141-155. 
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A ORGANIZAÇÃO DAS QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU E SUA 

PRODUÇÃO DO TERRITORIO 

 

Mayara Karla Silva Montenegro1 
Sávio José Dias Rodrigues2 

 

Resumo 
 

Este artigo foi elaborado no intuito de estabelecer a compreensão acerca da importância da existência dos 
movimentos sociais do campo, especialmente aqueles que deram espaço para que quebradeiras de coco se unissem 
e se reconhecessem enquanto agentes de transformação de sua realidade. Produzindo seu território estritamente 
ligado a luta junto a grupos que fortaleceram o enfrentamento de conflitos desses camponeses muitas vezes 
marginalizados pela sociedade capitalista e assim contribuem para que se garanta a justiça social frente às 
adversidades impostas. 
Palavras-chave: Quebradeiras de coco. Território. Organização. 

 

Introdução 

O cotidiano da vida no ambiente rural vem sendo revitalizado graças à construção de 

estratégias que transformam seu espaço de vida. Essa revitalização é marcada pela valorização 

e reconhecimento identitário dentro do ambiente de comunidade tradicional. 

De acordo com (BRANDAO e BORGES, 2014) Comunidade pode ser definida como 

“a comunidade é a paráfrase do lugar-humano. É aquilo que se cria em um espaço de vida 

quando ali se vive, quando ali se chega ou quando para ali se vai de maneira imposta e arbitrária. 

Partindo dessa reflexão e a do decreto n.º 6.040, de 7 de fevereiro de 2007 que se refere: 

 

 Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se 
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos pela tradição (BRASIL, 2007) 
 

A partir desse entendimento acerca dos conceitos de comunidade e comunidade 

tradicional refletiremos as dificuldades enfrentadas diariamente por essas populações que são a 

todo o momento cercado por conflitos por grupos classistas dominadores.  

 
1 Universidade Federal do Maranhão, graduada de Ciências Humanas-História. E-mail: maya-
montenegro@hotmail.com 
2 Universidade Federal do Maranhão, doutor em Geografia – UFC. E-mail: saviodiasbr@hotmail.com 
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No decorrer da história acompanhamos as mudanças que o mundo vem sofrendo. O 

processo de globalização e com ele o avanço da tecnologia vem nos possibilitando ultrapassar 

barreiras que em tempos anteriores eram ainda inimagináveis. O que antes acontecia em um 

âmbito local-local, hoje se vivencia de modo local-global. Ou seja, estamos interligados com 

tudo o que acontece no mundo numa escala sem limites. Diante desse processo de 

desenvolvimento, utilizamos o que Milton Santos (2006) falaria sobre o alargamento dos 

contextos que seriam “as novas possibilidades de fluidez que estão na base dessa formidável 

expansão do intercâmbio”. 

Os indivíduos ao se inserirem numa perspectiva grupal dentro da comunidade lutam e 

se reconhecem como agentes transformadores de sua realidade apropriando-se do espaço de 

vivência e criam laços dentro do território que ocupam.  

Este artigo discorrerá sobre a influência de grupos sociais dentro de movimentos de 

mobilização social. A participação popular e sua organização possibilitam uma mudança dos 

contextos sociais de pobreza e marginalização no que diz respeito à comunidade de 

quebradeiras de coco babaçu. E assim caracterizar como no decorrer dos anos e através do 

enfrentamento dos conflitos esses grupos transformou seu território e construíram uma nova 

territorialidade que vêm mudando a forma com que lidam e interage com o ambiente, sua 

produção e a relação com o outro. 

Refletindo sobre economia gerada em torno do extrativismo, o extrativismo do babaçu 

é o que sustenta muitas famílias no território maranhense. Uma das principais discussões sobre 

essa temática é a privatização de terras em posse de pecuarista e donos de latifúndios. Com a 

privatização das terras, as mulheres coletoras e quebradeiras de coco babaçu perdem o acesso 

aos babaçuais.  

A construção de cercas e o desmatamento para criação de gado são questões agravantes 

que ocasiona na perda e escassez do babaçu. A luta pelo acesso a terra e ao território vem se 

articulando através de grupos organizados em defesa dessas práticas extrativista. O 

enfrentamento com o apoio desses grupos vem trazendo algumas vitórias para as quebradeiras 

de coco, quebrando o monopólio de compra e possibilitando que os camponeses tenham 

controle sobre os preços de seus produtos.  

Este artigo é baseado por meio de leituras e releituras de artigos, resenhas, teses, 

dissertações e monografias buscadas através da Internet. Por pesquisa material bibliográfica, 
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documental, e relatório de trabalho de campo realizado na comunidade de Ludovico, localizada 

no Município de Lago do Junco-Ma. E junto a sites do governo federal como a CONAB 

(Companhia Nacional de Abastecimento) que fazem um mapeamento acerca da destinação de 

subsídios da Política de garantia de preço mínimo (PGPM) em que serviu de base de dados para 

conhecimento da destinação de recursos para as quebradeiras de coco babaçu, ferramenta esta 

que se faz importante para se compreender a importância da amêndoa de babaçu e de como 

vem sendo feita a política e a destinação de recursos a ela, principalmente no Maranhão. A 

pesquisa material bibliográfica é necessária para o aprofundamento teórico-metodológico sobre 

as categorias de território, espaço e comunidades tradicionais 

A Luta das Quebradeiras de Coco Babaçu no Maranhão 

 A construção de cercas e o desmatamento para criação de gado são questões agravantes 

que ocasionam a perda e escassez do babaçu. A luta pelo acesso à terra e ao território das 

quebradeiras de coco vem se articulando através de grupos organizados em defesa das práticas 

extrativistas. O enfrentamento com o apoio desses grupos vem trazendo algumas vitórias para 

as quebradeiras de coco, quebrando o monopólio de compra e possibilitando que os camponeses 

tenham controle sobre os preços de seus produtos.  

A organização dos camponeses nasce no seio de grupos dentro das igrejas, nos clubes 

de mães e de mulheres que buscam debater as condições com os quais aquela comunidade em 

que se está inserido vive. A partir desse reconhecimento de sua condição, dentro dessas 

instituições foi-se fortalecendo o debate e conseguiram unir-se em busca da luta pelos seus 

direitos.  Organizaram-se, mobilizaram-se e constituíram um grupo que começaria a atuar pela 

luta do acesso aos babaçuais e pela preservação de sua cultura e a não dependência aos 

fazendeiros, latifundiários. 

Nos anos 90, os movimentos sociais começam a surgir e assim promoverem o 

fortalecimento da luta e da resistência de comunidades e populações tradicionais que tiram da 

natureza sua renda sem prejudicar o meio em que vive. No caso especifico das quebradeiras de 

coco e suas famílias de agroextrativistas de Lago do Junco. Sua força se concretiza quando 

conseguem a aprovação de leis municipal do Babaçu Livre, ganham visibilidade ao seu 

esquema organizativo cooperativista, conseguirem acesso a Política de Garantia de Preços 

Mínimos que foi implantada em 2009 pelo Governo Federal, através da Companhia Nacional 
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de Abastecimento (CONAB), autarquia vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) atuando de duas formas: A primeira é pela subvenção direta, em que 

o produtor extrativista vende ao comprador a amêndoa e recebe da CONAB o valor de 

diferença. A segunda é por via de cooperativas, que comercializam e recebem da CONAB o 

valor de subvenção, repassando para as quebradeiras o valor subvencionado através do que se 

convencionou chamar nas cooperativas de sobras.  

Também se destaca a formação de um mercado dos subprodutos do babaçu: azeite, 

sabonete e óleo. A partir de todos esses ganhos que teve como marco inicial a luta pelo acesso 

à terra, essas mulheres quebradeiras de coco transformam seu território e entram no mercado 

local, nacional e internacional sem intermediadores. Por meio do esquema associativista 

adquirem visibilidade e passam a negociar seus produtos com empresas nacionais e 

internacionais consolidando seu lugar no mercado. 

A movimentação de mulheres quebradeiras de coco nos grupos de debate social em seu 

início foi desenvolvido dentro de grupos pastorais de igreja, clube de mães, os espaços 

religiosos permitiam esse debate e muito contribuíam para a mobilização coletiva no intuito de 

discutir sobre seu território e o espaço que ocupam e a partir daí se moldam as discussões sobre 

a produção do espaço. A produção do espaço se desenvolve a partir da ação inicial de debate 

de sua importância na reflexão acerca das transformações da realidade que se vivencia para um 

bem-estar dos indivíduos que dividem o mesmo território. 

As mulheres quebradeiras de coco babaçu são os atores principais dessa luta em defesa 

de sua cultura, da resistência e da força de enfrentamento de conflitos de acesso a terra e acesso 

as áreas de babaçuais, o embate dessas mulheres com latifundiários e fazendeiros se deu de 

maneira intensa e acalorada. As quebradeiras antes faziam seu trajeto de ir buscar o coco babaçu 

em áreas vastas, pouco utilizadas, tendo o babaçu até os anos de 1950 uma importante economia 

no Maranhão.. Com o passar do tempo, esta que antes era uma economia em efervescência, 

sendo o Maranhão reconhecido como “população do babaçu” devido a essa alta produtividade 

de seu fruto. Nos dias atuais vem sofrendo uma grande queda derivada de vários fatores que 

vão se sucedendo com o tempo. 

No contexto apresentado, as relações entre extrativistas e proprietários de terra, com a 

lei de incentivo a política agropecuária, chamada de Lei de Terras Sarney (2.979/1969) vem a 
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piorar a vida dos camponeses. Fazendo se tornar ainda mais escassas as áreas de coleta. 

Perdendo as palmeiras de babaçu seu espaço para a expansão da pecuária e do agronegócio. 

A constituição da Cooperativa dos Pequenos Produtores Agroextrativistas de Lago do 

Junco (COPPALJ), Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais de Lago do Junco e Lago 

dos Rodrigues (AMTR), Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão 

(ASSEMA), Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB) e demais 

organizações se fortalecem e passam a criar um território de possibilidades de relações de poder 

simbólico e econômico a partir do compartilhamento de interesses voltados para demarcação 

de um espaço de luta e enfrentamento de barreiras políticas, sociais e de gênero na região do 

Médio Mearim. 

Construção do Território e da Territorialidade das Quebradeiras de Coco 

Nos parágrafos anteriores discutimos a relação do conceito de comunidade e a 

importância desse reconhecimento do outro dentro do mesmo ambiente. Partindo dessa análise 

podemos agora discorrer sobre o território que é produzido e dado a ele significados. O que nele 

se produz e reproduz tece a rede de relações econômicas, sociais, culturais, familiares que dão 

significado aos agentes humanos que ocupam e usam o espaço. 

Os grupos de enfrentamento estabelecidos dentro de movimentos sociais 

reinvidicatórios são berços para a luta por direito e justiça social, nessa perspectiva é fortalecido 

e intensificado os conceitos que abordam o que se discute por identidade. A identidade passa a 

ser o meio pelo qual se reconhece a força de um grupo.  

Suas expressões fortalecem seu território, pois estão intrinsecamente envolvidas nas 

relações que são constituídas nas mais diversas dimensões sociais. Haesberth (2005, pg.1774) 

compreende que o “Território, em qual quer acepção, tem a ver com poder, não apenas 

tradicional “poder político”. Ele diz respeito tanto ao poder no sentido mais simbólico, de 

apropriação. 

Nesse sentido, o poder é imaginado como provido de significados dados a ele que podem 

ser entendidos a partir de laços culturais e de uso do ambiente em que se vive e as relações que 

podem ser estabelecidas nesse espaço. Dentro do território se criam laços, se trocam 

experiências, dentro do lugar e das relações que vão se tecendo no cotidiano dos espaços 

ocupados. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

1942 
 

Os movimentos sociais contribuem na produção do território, Raffestin em seus estudos 

fala acerca do território ser carregado de relações de poder e estas não necessariamente sejam 

de cunho político. Os indivíduos unem-se em grupos de mobilização na buscam da conquista 

por direitos e seu reconhecimento enquanto cidadãos.  

A articulação dessas mulheres em movimentos sociais propiciou uma compreensão 

sobre si mesma, visualizando no território e nas outras pessoas que participam desse mesmo 

contexto social um ponto de interação. O estudo a luz da contribuição dos movimentos sociais 

se faz importante no sentido de entender a partir de uma consciência coletiva as mudanças no 

espaço de vivência marcando o território.  

A relação que estes estabelecem na construção das práticas dentro do seu lugar no 

cotidiano de suas ações e no trabalho humano realizado. A relação do homem com a natureza 

considerando seu espaço como um campo de trocas permanentes permite que o homem 

estabeleça nessa relação um vínculo tanto econômico quanto social. 

Perante o exposto, as relações são necessárias para se constituir mecanismos que fazem 

a interação do ser consigo mesmo e com o outro, entendendo essas questões por meio de um 

processo mediado tanto pela ação humana quanto pelos símbolos que dela absorvemos. Este 

ponto de interação possui intrinsecamente um mundo em si que vai além do contato físico, ele 

se estabelece e se alimenta de uma gama de símbolos e dessa forma compartilham de uma 

reconstrução e interpretações da atividade do sujeito e a tomada de consciência da sua condição 

diante do ambiente de contato. 

A construção do território das quebradeiras de coco é marcada pelo constante embate 

dessas mulheres praticantes da atividade da quebra do coco para sustento e alimentação de suas 

famílias com os fazendeiros e proprietários de terra que, com o avanço dos negócios com 

pecuária e o desenvolvimento do agronegócio promovem a queima e o corte das palmeiras de 

babaçu para dar espaço a extensos hectares de criação de gado e plantações de milho, soja e 

demais produtos em grande escala produtiva. 

Diante deste cenário os movimentos sociais ganharam força e fizeram com que estas 

mulheres tomassem frente do protagonismo da luta por terra e auxiliadas por embasamentos 

jurídicos lutaram para aprovação da Lei do Babaçu livre que teve sua primeira sanção no 

Município de Lago do Junco-Ma.  
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Neste município estas famílias de extrativistas conseguiram também criar uma 

cooperativa que auxilia estas mulheres a retirarem os atravessadores do comercio da amêndoa 

do babaçu. Com a presença dos atravessadores as mulheres perdem lucro, os atravessadores 

intermediam o mercado da amêndoa do babaçu e com isso estas mulheres s quebradeiras 

conseguem um valor irrisório pelo quilo da amêndoa. 

 Através da implantação da cooperativa estas mulheres e suas famílias puderam 

organizar-se e adquirirem autonomia na comercialização da amêndoa de babaçu. Se tendo um 

controle através da cooperativa, procurava-se estabelecer uma base para a venda do quilo do 

babaçu e com isso conseguem ir retirando atravessadores. 

A cooperativa de Pequenos Produtores Agroextrativistas de Lago do Junco tem poder 

de estabelecer um valor mínimo de venda nessa região, que está na média de R$1,90 por quilo 

em que feito à coleta da produção dos associados nas cantinas3, a amêndoa é levada até a sede 

da cooperativa e lá é extraído o óleo que será comercializado no mercado nacional e 

internacional.  

Em relação a outras regiões no Maranhão e constatando a força do cooperativismo 

vemos que os preços variam muito. Em Ludovico, povoado do município de Lago do Junco os 

agroextrativistas através do seu esquema de associativismo afastam os atravessadores e 

dominam o mercado de venda do babaçu na região, estabelecendo um valor significativo por 

quilo de coco que como dito anteriormente, está na média de R$1,90. Em outros municípios o 

valor de mercado oscila entre R$1,40; 1,70 e 1,65 entre os anos de 2016 e 2017. 

Essa valorização de preço da amêndoa do babaçu se faz mecanismo de melhoria das 

condições de vida dos trabalhadores (as) extrativistas do coco na região. Além de proporcionar 

uma importante contribuição do trabalho feminino na renda familiar, aumentando o poder de 

compra dessas famílias dando reconhecimento ao trabalho dessas mulheres. 

A autonomia das famílias através da implantação da cooperativa possibilita que se 

estabeleça um novo sentido para suas vidas, uma nova territorialidade que é entendida por 

Raffestin (1993, p. 158):  

 

(...) a territorialidade adquire um valor bem particular, pois reflete a 
multidimensionalidade do vivido territorial pelos homens de uma coletividade, pelas 

 
3 Pontos de comercialização instalados na comunidade pela Cooperativa de Pequenos Produtores 

Agroextrativistas de Lago do Junco-Ma. Onde se compra a amêndoa produzida pelos associados e não associados 
e vendem-se produtos da cesta básica 
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sociedades em geral. Os homens “vivem”, ao mesmo tempo, o processo territorial e o 
produto territorial por intermédio de um sistema de relações existenciais e/ou 
produtivistas. 

 
 

Pensando dessa forma, a territorialidade é criada a partir do momento em que elas 

modificam seu cotidiano, transformam sua realidade através da implantação da cooperativa. 

Resignificando suas práticas através do novo fazer da vida. Reestruturando sua realidade 

através da participação das quebradeiras no mercado de compra e venda de babaçu e seus 

produtos derivados. Dessa forma, as instituições associativas e de cooperativismo criam uma 

rede que tem como objetivo possibilitar uma alternativa de enfrentamento de uma realidade 

adversa às famílias que buscam sobreviver por meio do extrativismo. A partir dessa ótica, o 

sistema cooperativista carrega uma série de benefícios e contribui para o desenvolvimento local. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O campesinato enfrenta uma luta constante a fim de ser erguer contra os esquemas de 

dominação e subordinação com os quais tem que lidar no seu cotidiano. Os movimentos sociais 

nascem como uma das principais ferramentas com que estes camponeses podem contar para 

lutar por condições de vida melhor dentro do espaço que ocupam e em favor da construção e 

proteção do seu território. Contribuindo para que realmente aconteçam transformações no seu 

ambiente de vivência. Com apoio dos movimentos sociais as quebradeiras de coco babaçu tem 

a oportunidade de abertura de um espaço para serem ouvidas e garantam sua existência e 

resistência frente às dificuldades que enfrentaram e continuam a enfrentar.  

Através dos movimentos sociais as quebradeiras de coco puderam adquirir espaços de 

luta e resistência. Alicerçadas em uma postura de combate à destruição dos recursos naturais, a 

identidade das quebradeiras de coco vem se fortalecendo a partir do momento que se unem e 

assumem dentro de movimentos de resistência e luta pelo acesso a terra e a coleta do babaçu. 

 A luta e a resistência das quebradeiras são marcadas pelo constante enfrentamento 

principalmente das mulheres contra ações de fazendeiros e latifundiários que ameaçam o 

cotidiano de comunidades tradicionais atrapalhando a sobrevivência de sua cultura, preservação 

de seu território e construção da sua territorialidade. 

Nesse processo, a organização de movimentos sociais ganhou força e possibilitou 

ultrapassar barreiras impostas pelos donos de terra e latifundiários. A participação das mulheres 
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quebradeiras de coco nos movimentos de luta e preservação de recursos naturais forma uma 

identidade coletiva a qual eles se reconhecem pela atividade da quebra do coco. A partir desse 

olhar, constroem sua territorialidade e são incentivadas com a inserção de políticas públicas no 

cotidiano rural, inseridas por intermédio da cooperativa, como é o caso da COPPALJ, cria-se 

um novo território marcado pelas relações de produção e de poder. Através das organizações 

se estabelecem novas formas de poder, marcadas pelo uso sustentável da terra e de uma 

economia que gira em torno de um recurso natural. 
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Resumo: 

 

O processo da industrialização brasileira, mais especificamente na Amazônia, trouxe consigo 

grandes projetos industriais, cuja compreensão, vem do modelo de desenvolvimento 

modernizador dos regimes militares, e que tiveram participações da iniciativa privada, brasileira 

e internacional. Este modelo previa a modernização do Brasil e da integração da Amazônia à 

dinâmica econômica nacional e internacional que refletiram em um aparente crescimento 

econômico (SANT’ ANA JÙNIOR et al., 2009). Apesar disso, os setores, espaços e pontos 

ocupados pelo capital, ficaram centralizados e não se expandiram para beneficiar as populações 

tradicionais que já viviam na Amazônia, ou seja, tal modernização e melhorias se tornaram 

apenas uma fachada. (CPT, 2012). Com isso, para que sustentasse a grande leva de indústrias 

na Amazônia brasileira, foi necessário a instalação de infraestrutura de base, como a construção 

de grandes estradas, ferrovias, portos, aeroportos e usinas hidroelétricas. Esse aparato permitiu 

uma acelerada ocupação da região, entendida há muito tempo por seu um grande e suposto 

“vazio demográfico”. No entanto, bem sabemos essa visão etnocêntrica, desconsiderou a 

existência de milhares de grupos sociais e étnicos que na época viviam na região, onde nela 

constituíram relações produtivas, sociais e culturais, com características únicas. (SANT’ ANA 

JÙNIOR et al., 2009). No estado do Pará, o Projeto Grande Carajás foi concebido para 

promover a exploração e comercialização das jazidas de minério localizadas no sudeste do Pará, 

se constituiu na visão mais expressiva do modelo de desenvolvimento implementado a partir 

dos regimes militares. Já no Maranhão segundo Alves, Sant’Ana Júnior e Pereira (2009), os 

projeto e iniciativas de desenvolvimento proporcionaram à implantação da infraestrutura 

necessária para a exploração e escoamento da produção mineral, florestal, agrícola, pecuária e 

industrial no próprio e adjacências. Na década de 1970, foram construídas extensas redes de 

estradas de rodagem de matérias primas e mercadorias cortando todo o território do Maranhão 

e ligando para o restante do Brasil. As comunidades locais tendem a constituir um modo de 
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vida peculiar, incluindo a cultura, sociabilidade e o trabalho. Se adaptando às condições 

ecológicas e ambientais, predominando as atividades econômicas da agricultura, pesca, 

extrativismo, artesanato, com um calendário sazonal anual, conforme os recursos explorados e 

fornecidos pela natureza. (CÂNDIDO, 1997). Nesse contexto, a ilha de Tauá Mirim (que abriga 

os povoados de Portinho, Embaubal, Jacamim, Amapá e Tauá-Mirim) junto com os povoados 

de Parnauaçu, Cajueiro, Porto Grande, Vila Maranhão, Limoeiro, Rio dos Cachorros e Taim se 

insere como um território ocupado por comunidades da região do litoral maranhense e que tem 

resistido às pressões do grande polo industrial siderúrgico que vem avançando cada vez mais 

na ilha do maranhão e, que almeja por mais território para expandir o seu complexo industrial. 

A implantação de usinas siderúrgicas nas imediações do complexo portuário foi, no entanto, 

impedida pela lei de zoneamento de São Luís, que proíbe a construção de empreendimentos 

industriais em zona rural, sendo a área ocupada pelas comunidades supracitadas nomeada Zona 

Rural II. Parte do Programa Grande Carajás, a construção destas siderúrgicas visa reduzir custos 

com o transporte de minério beneficiado, por que razão houve junto ao poder público municipal 

tentativas para uma reconfiguração da classificação desta região de zona rural para zona 

industrial, fato que encontra respaldo na tendência do poder público maranhense em beneficiar 

grandes empreendimentos, mesmo em detrimento da sua população e do ambiente em que está 

se insere (RODRIGUES et al., 2017). O objetivo deste trabalho é analisar os conflitos entre as 

comunidades tradicionais da ilha do Tauá Mirim e os interesses privados/estatais. Para tanto, 

foi realizado um trabalho de campo e pesquisa bibliográfica em obras de geógrafos que versam 

sobre a temática. Como resultado, foi realizado uma análise da dinâmica socioespacial dada 

ilha de Tauá Mirim, onde foi possível compreender a relação dos moradores com a terra e seus 

modos de vida. Visto que, a grande importância dos povos tradicionais na conservação de nosso 

patrimônio natural e imaterial. A Ilha de Tauá-Mirim encontra-se no litoral ocidental a sudoeste 

da ilha do Maranhão, se inserindo no sistema estuarino do Golfão Maranhense, sendo 

caracterizada como uma Região de “reentrâncias maranhenses”, exibindo importantes 

manguezais e profundos estuários. A ilha faz parte da área rural, ocupando uma extensão de 

aproximadamente 290.117, 86 m² (SILVA, 2012). O transporte para ilha de Tauá-Mirim se dar 

de duas formas: utilizando a linha de transporte público de ônibus que sai do Terminal de 

Integração no bairro da Praia Grande até o ponto final de ônibus do bairro do Coqueiro, onde 

se localiza o Estreito dos Coqueiros e pegando um transporte aquático pagando R$ 1,50 (Um e 

Cinquenta Centavos) a travessia. Sobre as características naturais da ilha de Tauá Mirim, 
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identificamos a presença de apicuns, falésias, lagunas, manguezais, pântanos salinos e salobros, 

praias e vasas. Apresenta largura variável, sendo mais ampla na área das reentrâncias 

(FEITOSA; TROVÃO, 2006). Na área estudada, se destaca pela presença da vegetação de 

mangues e mata de cocais. Já o clima da ilha de Tauá-Mirim situa-se no tropical úmido, cujas 

temperaturas são elevadas o ano todo. Manifestando-se duas estações distintas: chuvosa (de 

janeiro a julho) e seca (julho a dezembro). No que diz respeito dados populacionais, o número 

de moradores chega próximo na casa das 800 pessoas (IBGE, 2010). Com relação ao histórico 

do processo de povoamento da região, na época do Brasil colônia, a Ilha era uma sesmaria de 

propriedade da Arquidiocese de São Luís. Muitos anos depois, a Arquidiocese de São Luís doou 

as Terras para o Estado para que este implantasse um assentamento rural conduzido pelo 

ITERMA. Que logo em seguida foi atribuído as terras para as comunidades presentes na ilha 

de Tauá Mirim (SANT’ ANA JÙNIOR et al., 2009). O uso atribuído à terra e aos recursos 

naturais por essas comunidades em muito difere do tratamento conferido ao ambiente por esses 

empreendimentos industriais, que em um caso mais recente como a construção de um terminal 

da Raízen S/A nas proximidades do complexo portuário dá-se pelo desmatamento e aterramento 

do manguezal, feição muito presente na região sudoeste da Ilha do Maranhão e bioma 

caracterizado como área de proteção permanente. Diante desse avanço do polo industrial, 

apoiado mesmo pelo poder público, tendo seu território – o deslocamento compulsório é uma 

possibilidade – e modo de vida ameaçados, as comunidades da Zona Rural II de São Luís, 

inicialmente sob a liderança das comunidades de Taim e Rio dos Cachorros, buscaram a partir 

de 1996 a legitimação do seu território através da criação de uma Reserva Extrativista na região 

que compreende as comunidades de Cajueiro, Porto Grande, Limeiro, Taim, Rio dos Cachorros, 

além de parte da Vila Maranhão e a totalidade da Ilha de Tauá-Mirim que abrange os povoados 

Amapá, Embaubal, Jacamim, Portinho e Tauá-Mirim, juntamente de um amplo espelho d’água 

em uma área de 16.663,55 hectares e perímetro de 71,21 km (SANT’ ANA JÙNIOR et al., 

2009). O pedido para criação da Reserva Extrativista foi movido primeiramente junto ao 

CNPT/IBAMA e atualmente é manejado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade. O Programa Grande Carajás prevê a redução de custos com transporte de 

minério beneficiado, para tal deu-se a instalação da Estrada de Ferro Carajás, do Complexo 

Portuário de São Luís, além de indústrias minero-metalúrgicas e sucursais administrativas de 

indústrias petrolíferas na região sudoeste da Ilha do Maranhão. No entanto a instalação de 

usinas siderúrgicas para o beneficiamento do minério, com baixo custo de transporte, dada a 
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proximidade com o Complexo Portuário, foi impedida uma vez que a lei de zoneamento de São 

Luís caracteriza a área como Zona Rural II, onde se localizam as comunidades tradicionais que 

resistem a essa expansão industrial. Há, porém, no poder público municipal e estadual um 

paradigma de segregação socioespacial, que se configura pela tomada de decisões que 

favoreçam as companhias de grande capital em detrimento da população (RODRIGUES et al., 

2017), o fato é que assim que essas empresas demonstraram interesse nesta área , houve 

sinalizações para mudanças na lei de zoneamento, com intuito de reconfigurar a Zona Rural II 

como zona industrial. A constante manutenção da Av. Engenheiro Emíliano Macieira, trecho 

da BR-135 que dá acesso ao complexo portuário, pelos órgãos federais contrasta com situação 

da infraestrutura das comunidades da zona rural, sob responsabilidade do poder público 

municipal, como observado na ilha de Tauá-Mirim. Nesse contexto, com a possibilidade de 

deslocamentos compulsórios, pondo em risco o território e a cultura das comunidades 

tradicionais desta região, estas se mobilizaram para resistir diante do avanço do polo industrial, 

movido pela iniciativa privada e pelo poder público, e junto a entidades e instituições que se 

interessam pela preservação ambiental instituíram a RESEX de Tauá-Mirim. O plano de criação 

da Reserva Extrativista de Tauá-Mirim é um reflexo da busca por legitimação do território por 

essas comunidades residentes não só no caso de Tauá-Mirim, mas de várias comunidades no 

Brasil, através de tentativas de manter seus territórios tradicionalmente ocupados, junto do 

modo de vida que através das gerações vem sendo esculpido ali. 
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MOVIMENTO SOCIAL NO CAMPO: os processos de r-existências do movimento 

“Aricurá vive” em Cametá-Pará 

 
Mario júnior de Carvalho Arnaud,  

Weslley de Souza Marques 

Resumo: 

 

Os movimentos sociais no Pará necessitam ser revisitados do ponto de vista da pesquisa social, 

da sua espacialização e territorialização. Especialmente no Baixo Tocantins, sub-região que 

congrega principalmente os municípios de Cametá, Limoeiro do Ajurú, Mocajuba e Baião, 

sentimos a necessidade de uma atualização da situação em que estes se encontram haja vista as 

grandes mudanças as quais o país e o as unidades regionais passaram, em termos de movimentos 

sociais, as bandeiras e temas que estão nas pautas das lutas, bem como suas formas de 

territorialização nos espaços em que estão inseridos. A realidade do Baixo Tocantins mudou, 

seja pelas internalidades, seja pelas externalidades. Urge a necessidade de uma aprofundada 

compreensão dessas mudanças. Nesse âmbito, o movimento social “Aricurá vive” apresenta em 

suas condicionantes um aporte de análise bem atual de como os movimentos sociais vem se 

configurando e se reconfigurando quando adentramos em suas motivações e compreendemos 

seus objetivos. Em uma comunidade, o Aricurá onde predomina o rio e a terra firme, vemos o 

campesinato florestal e extrativista sob influência de uma forte ameaça em relação a entrada 

devastadora do capital desestruturando os seus modos de sobrevivência. Este movimento, o 

“Aricurá Vive” é um movimento social que surgiu no ano de 2017 a partir da comunidade 

ribeirinha de Aricurá do município de Cametá-Pa, tem como objetivo central a defesa do Rio 

Aricurá, área de influência de empreendimentos habitacionais deste município. Em agosto de 

2017, moradores da comunidade, professores, estudantes, técnicos ambientais, instituições 

religiosas, organizações sociais locais e nacionais entre outros, debruçaram-se sobre o projeto 

de construção de 949 unidades habitacionais via programa “Minha casa, minha vida” do 

Governo Federal, questionando a viabilidade do dispositivo de drenagem pluvial do 

empreendimento. Diversas audiências públicas foram realizadas sob críticas aos muitos 

problemas identificados em sua forma de realização, que antes de mais nada, contou com um 

“Instrumento de compromisso” da Prefeitura Municipal de Cametá-Pa, onde responsabilizava-
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se pela construção e instalação de uma vala a céu aberto de 2.459,00 metros, linear de 

comprimento que levaria os resíduos líquidos deste conjunto habitacional a desaguar no Rio 

Aricurá. Nossas categorias principais estão centradas no debate do movimento social, na 

perspectiva do conceito de território. Além destes estão intrínsecos os debates no bojo das 

territorialidades, espacialidades e conflitualidades que cercam os movimentos sociais no campo 

na região do Baixo Tocantins, especialmente em Cametá. Assim é no espaço geográfico que a 

concepção dos movimentos sociais entra na geografia, onde explica Santos (2011) que na 

Geografia das lutas sociais, temos as formas de materialização das lutas e dos conflitos sociais 

no espaço, enquanto expressão concreta das contradições sociais; em Geo-grafias dos 

movimentos sociais, onde: “o movimento social deixa de ser objeto e passa a ser, ele mesmo, 

um instrumento analítico para o desenvolvimento de nova espacialidade e territorialidade” 

(SANTOS, 2011: 28). Arnaud (2010), autor da dissertação de mestrado intitulada: “Gestão 

ambiental no Baixo Tocantins: dos movimentos ambientalistas à elaboração do PPDJUS” faz 

todo um histórico do movimento socioambiental no baixo Tocantins com atenção especial ao 

município de Cametá. O foco é o movimento socioambiental, mas não deixa de contextualizar 

o movimento social, em certo ponto entrelaçando os dois em um só. Contribui para mostrar 

como os movimentos influenciaram na existência da Gestão Ambiental em Cametá, inclusive 

demarcando que essa gestão iniciou nas área rurais independendo da institucionalização política 

no município de Cametá. Pontuou também as lutas travadas pelo reconhecimento dos impactos 

da Usina de Tucuruí no Baixo Tocantins bem como nas lutas pelos reparos a esses danos 

causados no municípios à jusante da barragem de Tucuruí, com a construção do PPDEJUS.Para 

Cruz (2011), outro autor que discutiu em sua tese de doutorado os movimentos sociais, traz à 

tona uma contribuição ao debate sobre a ambientalização e etnização das lutas sociais pela terra 

na Amazônia, estudo feito em Cametá-Pará, de modo que as comunidades cametaenses em seus 

processos reivindicatórios criam uma espécie de ambientalização dos direitos por eles 

adquiridos em suas lutas pela terra. Cruz (2006), deixou também importante contribuição nos 

processos de r-existência e identidade, assim como Porto-Gonçalves (2005) falando de uma r-

existência humana no campo brasileiro ao falar da violência contra a pessoa no campo 

brasileiro, analisando o agronegócio, grilagem e devastação. Na perspectiva do território e 

territorialidade expresso por Haesbaert, enquanto ação e dinâmica e como processo de 

territorialização. Considerando a diferença ente apropriaçao e propriedade, Haesbaert (2007, p. 

21) explica que “O território é sempre múltiplo, diverso e complexo, ao contrário do território 
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unifuncional, proposto e reproduzido pela lógica capitalista hegemônica...”. O território nasce 

com uma dupla conotação material e simbólica, pois: “[...] não se trata do território em seu 

sentido pleno, ou seja, onde a sua “materialização” se torna imprescindível” (HAESBAERT, 

2009, p. 106). Assim, o território tem a ver com dominação da terra, com apropriação, 

possessão. Pensamos não ser possível conceber o território na perspectiva do Capital, somente, 

já que sendo eles, funcionais, simbólicos, há de se pensar na configuração material e identitária, 

exatamente levando à ideia de territorialidade. A metodologia do trabalho esteve centrada 

inicialmente na interpretação das obras citadas no referencial teórico, além de outras a serem 

pesquisadas. Ou seja, realizamos a pesquisa bibliográfica das produções científicas da temática 

movimento social no campo, na região do Baixo Tocantins e realizaremos os trabalhos de 

campo com as visitas à comunidade Aricurá na busca do estabelecimento de um panorama da 

situação atual do seu movimento social. Neste momento, teremos a aplicação de entrevistas 

com os sujeitos do movimento e moradores da comunidade. De acordo com a característica 

qualitativa dessa pesquisa, temos seguintes procedimentos: Levantamento bibliográfico em 

livros, artigos, dissertações e Teses sobre os movimentos sociais no campo; Levantamento 

documental, estatístico e iconográfico a respeito da comunidade que foi tratada na pesquisa; 

Trabalho de campo na localidade; entrevistas com aplicação de questionários semi-estruturados 

com atores sociais e representantes do poder público; entrevistas com moradores/as da 

comunidade colhendo seus relatos e experiências vividas no que tange o cerne da pesquisa. Ao 

final, foi possível constatar que muitas foram as ações realizadas pelo movimento como: 

denúncias ao ministério público estadual e federal, ocupação do canteiro de obras do conjunto 

habitacional, ocupação da secretaria municipal de meio ambiente, atos públicos, audiências 

públicas, espaços formativos como, sarais e cine debates que trabalharam educação ambiental 

e outros. Atualmente a construção do instrumento de esgoto encontra-se paralisada em virtude 

da ocupação do conjunto habitacional por movimentos sociais que defendem o direito à 

moradia, e o Movimento “Aricurá vive” segue atento a estes desdobramentos organizando, 

formando e mobilizando a comunidade em defesa do Rio Aricurá. Referências bibliográficas 

ARNAUD, Mário J. de C. Gestão ambiental no Baixo Tocantins: dos movimentos 

ambientalistas à elaboração do PPDJUS. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do 

Pará, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Geografia, 

Belém, 2010.CRUZ, Valter do C. R-existências, Territorialidade e Identidades na Amazônia. 

Terra Livre, v. 1, p. 63-89, 2006 CRUZ, Valter. A ambientalização e etnização das lutas sociais 
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pela terra na Amazônia: novas agendas, novos agenciamentos político-territoriais. In: V 

Simpósio internacional de Geografia Agrária, 2011, Belém-PA. Anais do V Simpósio 

internacional de Geografia Agrária, 2011FERNANDES, B. M. Movimento Social como 

Categoria Geográfica. In: Revista Terra Livre nº 15. São Paulo: AGB, 2000, pp. 59-85. 

FERNANDES, B. M. Movimentos socioterritoriais e movimentos socioespaciais: contribuição 

teórica para uma leitura geográfica dos movimentos sociais. Presidente Prudente. REVISTA 

NERA – ANO 8, N. 6 – JANEIRO/JUNHO DE 2005. HAESBAERT, R. Território e 

multiterritorialidade: um debate. GEOgraphia, Vol. 9, Nº. 17 (2007).HAESBAERT, R.. 

Dilemas de conceitos; espaço-território e contenção territorial. In: SAQUET, M. A e SPOSITO, 

E. S. (Org.). Territórios e territorialidades: teorias, processos e conflitos. São Paulo: Expressão 

Popular, UNESP, 2009. pp. 95-120 PORTO-GONÇALVES, C. W. Geografia da violência 

contra a pessoa no campo brasileiro: agronegócio, grilagem e devastação. Caderno Conflito no 

Campo – Brasil 2004, Goiânia: Comissão Pastoral da Terra, p.142-156, 2005. PPDJUS, Plano 

Popular de Desenvolvimento Sustentável da Região a Jusante Da UHE Tucuruí, Tucuruí, 2003. 
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE OS SABERES TRADICIONAIS E AS 
BENZEDEIRAS DO CENTRO-SUL DO PARANÁ 

Marcos Antonio Folador1 
Matheus Flaherty Folador2 

 
Introdução 
 
 Saberes tradicionais são ensinamentos, conhecimentos, tradições que perpassam e 

ultrapassam tempos e espaços. As relações entre os sujeitos constituem e caracterizam os modos 

presentes na sociedade. A constituição de hábitos cotidianos e fazeres vão sendo repassados por 

gerações, e transpassados por espaços, caracterizando culturas e civilizações. 

 Segundo Diegues, 2000, o conhecimento tradicional é definido como o conjunto de 

saberes e saber-fazer a respeito do mundo natural, sobrenatural, transmitido oralmente de 

geração em geração.  

 Esses saberes são caracterizados pela evolução histórica dos sujeitos, sendo observados 

na relação como um todo da apropriação da sociedade sobre determinada natureza. O resultado 

da utilização se dá a partir da produção material e imaterial destes sujeitos, como a produção 

de utensílios, produtos primários (material) e como rezas, tradições, festas (imaterial) etc. 

 Entendemos que estes saberes não são estáticos mas sim dinâmicos, ou seja são 

construídos e re(organizados) ao longo da sua apropriação cultural e evolução histórica. 

Podemos considerar então, como resultados de acúmulos culturais, que vão se caracterizando 

no espaço, pela sucessão de tempos. 

 Apesar dos saberes/conhecimentos científicos estarem predominantemente em espaços 

privilegiados na sociedade, sendo reproduzidos em larga escala, não desconsideramos os 

saberes tradicionais na formação e evolução humana, afinal são os frutos deles que basearam a 

ciência atual, demonstrando sua grande importância para a constituição da sociedade e suas 

relações. 

 Como ressalta Manuela Carneiro da Cunha, 2007: 

O conhecimento científico se afirma, por definição, como verdade absoluta até que 
outro paradigma o venha sobrepujar (...) Essa universalidade do conhecimento 
científico não se aplica aos saberes tradicionais – muito mais tolerantes – que acolhem 

 
1 Licenciando em Geografia pela Unioeste – FB / marcos.a.folador@gmail.com 
2 Licenciando em Geografia pela Unioeste – FB / matheusfolador31@gmail.com 
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freqüentemente com igual confiança ou ceticismo explicações divergentes cuja 
validade entendem seja puramente local. (Carneiro da Cunha, 2007, p 78). 
 

 Neste sentido, identificamos que algumas relações sociais e acadêmicas, postulam os 

saberes tradicionais como subalternos ao conhecimento cientifico, defendendo que não devem 

ser colocados em pauta, pois não são regidos por paradigmas únicos e universais. Porém, 

evidenciamos que estes saberes tradicionais, possuem suas organizações, suas regras, não sendo 

abstratos, mas sim caracterizados e concretizados por meio de experiências únicas, próprias, 

coletivas, pelas relações construídas através de trocas com o meio, e da manutenção de 

informações e contextos históricos. Assim, defendemos que mais do que paradigmas, os saberes 

tradicionais são regidos por conhecimentos e saberes populares, que vão de encontro com a 

demanda social, cultural e não com a homogeneidade e conhecimento entre quatro paredes. 

 Diante destes apontamentos surge este trabalho, que dentre seus objetivos principais, 

destacam-se a intenção de abordar a forma que se constituem os saberes tradicionais nas 

relações sociais, demonstrando sua importância para manutenção de vivencias e modos de vida, 

sendo caracterizadas as benzedeiras e o atual papel das mesmas na sociedade.  

 Na conjuntura atual, destacamos o desenvolvimento da região centro-sul do estado do 

Paraná, sendo região destaque no desenvolvimento de políticas públicas e incentivo a 

permanência/ re(existências) deste ofício tradicional, para isso, utilizamos a pesquisa 

bibliográfica como metodologia, sendo trabalhado com pesquisas desenvolvidas neste recorte 

espacial.  

Pesquisas no Centro-sul paranaense 

 Ao buscarmos pesquisas sobre saberes tradicionais, que elencam as benzedeiras como 

representantes, evidenciamos o protagonismo da região centro-sul Paranaense na relevância 

social e do processo de autonomia dessas benzedeiras. Assim, no quadro a seguir apresenta-se 

a síntese dos trabalhos utilizados como referencial teórico para nossa pesquisa. 

Quadro 01 – Síntese dos trabalhos 
Autor Título Nível Instituição Ano 
Adriane de 
Andrade 

O movimento 
aprendizes de 
sabedoria (MASA): 
tecendo 
territorialidades de 

Dissertação Universidade 
Federal do Paraná 

2019 
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cura na disputa por 
saberes comuns 

Taisa Lewitzki A vida das 
benzedeiras: caminhos 
e movimentos 

Dissertação Universidade 
Federal do Paraná 

2019 

Vania Vaz As benzedeiras de 
Irati: suas experiências 
com o mundo, e o 
mundo da benzeção 

Dissertação Pontifícia 
Universidade 
Católica de São 
Paulo 

2006 

Fonte: produzido pelos autores. 
 
 A Pesquisa desenvolvida por Andrade (2019), busca caracterizar o Movimento 

Aprendizes da Sabedoria (MASA), o qual foi criado e é gerido pelas próprias benzedeiras, e 

benzedores da região centro-sul Paranaense, focando em primeiro plano na trajetória e história 

do movimento, nos conflitos atuais diante desta sociedade, e nas lutas travadas por este 

movimento para garantir sua continuidade. 

 No segundo capitulo o trabalho busca geografar o movimento, tentando entender a 

construção dessa identidade coletiva e as estratégias de territorialização e sua permanência 

nesse espaço, apresentando a cartografia social, as leis como institucionalização dos ofícios e 

os encontros comunitários em escalas geográficas locais e regionais. 

 O terceiro capítulo apresenta a disputa de territórios entre os saberes tradicionais de cura 

e a medicina atual, chamada pela autora de medicina-moderna-colonial-medicalizada. 

Discutindo as práticas de curas e benzimentos que resistiram a época das caças as bruxas, 

compreendida pela santa inquisição. Já o quarto capítulo discute as reflexões das críticas 

decoloniais, apresentando autores que convergem na colonialidade do poder, e tendo como 

exemplo o MASA, para identificar e dissertar sobre os conflitos socioambientais, sendo 

produtos da disputa dos bens comuns.  

 O trabalho desenvolvido por Lewitzki (2019), já é caracterizado pelo seu título, a autora 

busca dar enfoque ao MASA, mas na perspectiva da caracterização da vida, das relações e dos 

movimentos, concretos em seus significados, do caminhar e do ser não estático das benzedeiras 

do centro-sul paranaense. O capitulo inicial busca apresentar os caminhos que se encontram, a 

casa e o quintal das benzedeiras, espaço onde a convergência dos benzimentos, da produção 

vegetal, da circulação de pessoas, informações e fé. 

 O segundo capítulo apresenta os caminhos que se expandem, a caracterização das 

benzedeiras em movimento, indo ao encontro de outras benzedeiras, de lugares e festas 
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sagradas, demonstrando a efetivação territorial destes sujeitos, e assim, suas construções 

sociopolíticas, pela manutenção de espaços importantes para manutenção desses saberes. Já o 

terceiro, apresenta o cruzamento destes caminhos, evidenciando os espaços de encontro entre 

as benzedeiras e os aprendizes, identificando a construção coletiva de comunidades 

tradicionais. 

 O último capitulo informa as tramas de caminhos, relacionando os agentes externos do 

movimento, que causam conflitos, como os sujeitos do agronegócio, a resistência e 

subordinação medica, por meio de preconceito e perseguição. Mas apresentas as saídas 

encontradas pelas benzedeiras, para a manutenção destes caminhos, e suas conquistas, por meio 

de leis municipais e estadual, por exemplo, apresentando as vitorias do movimento de 

caminhos. 

 A pesquisa de Vaz (2006), globalmente apresenta o modo de vida e de viver de 

benzedeiras de Irati-PR, contextualizando de forma descritiva as experiências construídas pelas 

mesmas, utilizando a metodologia de trabalho a História oral. Assim, o primeiro momento do 

trabalho é utilizado para contar parte das experiências vividas pelas benzedeiras, desde o 

processo da saída do campo, para a cidade, apontando as experiências não tão boas nestas fases, 

como as que alegram a memória das benzedeiras, até o momento. 

 O segundo capítulo busca discutir o universo da benzeção, identificado pelas 

benzedeiras, como dom divino, elencando uma missão de vida a estas pessoas, através da 

efetivação da caridade e solidariedade, por exemplo. O terceiro capitulo sintetiza sobre a 

influência das religiões cristãs na formulação das práticas e nos rituais de benzeção, com a 

utilização de rezas, agradecimentos, pedidos, e papel social efetivado nestas relações. 

Detentores de Ofícios Tradicionais – As benzedeiras 

 Existem diversas formas da existência dos saberes tradicionais, mas destacamos sua 

presença na alimentação e na cura de enfermidades, que atuam diretamente nas relações 

humanas. Consideramos que com o passar dos anos e a evolução humana, o sujeito vem olhando 

de forma distinta a natureza, com o advento do capitalismo a apropriação e a exploração vem 

se intensificando.  

 Este processo não foi e não é homogêneo. Atualmente com o avanço da ciência 

ocidental, encontramos diversos “remédios”, alimentos sendo produzidos pelo poder 
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hegemônico dos detentores do capital, incorporados pelas grandes indústrias farmacêuticas e 

de alimentos, porém esses resultados da exploração da natureza, não se encontram acessíveis a 

população como um todo.  

 A caracterização dos oprimidos e daqueles que são excluídos dos grandes capitais acirra 

ainda mais a necessidade de produtos que auxiliem na sobrevivência e na vida destas pessoas. 

Destacamos então a atuação dos detentores de ofícios tradicionais que desempenham papeis de 

resistência e de solidariedade com os sujeitos.  

 As benzedeiras como são tipicamente conhecidas, são detentoras de um oficio 

tradicional que acompanha a evolução humana e que se caracterizou como um oficio tradicional 

ligado a saúde popular. Além das benzedeiras terem uma intensa relação com o ambiente, com 

a biodiversidade e com a conservação ambiental, tem-se uma grande ligação com a fé, na grande 

maioria das vezes pelo catolicismo, onde as rezas, orações e cantigas tem o poder da cura contra 

os maus que afligem a pessoa. 

 Outra característica das Benzedeiras é a relação que as mesmas desempenham com o 

sistema comercial, sendo resistência aos padrões de consumo. Após o benzimento ou 

procedimento de cura, as benzedeiras não cobram pela ação e assim tecem redes de relações, 

desde os vizinhos, amigos, parentes e desconhecidos, independentemente da situação 

financeira, classe social, idade etc, ou seja constroem relações de solidariedade, e que mesmo 

não cobrando, recebem presentes em sinal de gratidão a cura. 

 Como realça Diniz e Diniz (2018, p.1): 

As rezadeiras, benzedeiras ou até mesmo curandeiras, são mulheres que realizam as 
benzeduras em busca de curar o indivíduo doente de alguma enfermidade e para 
executar esta prática, elas acionam conhecimentos do catolicismo popular, utilizando 
“súplicas” e “rezas”, que tem o objetivo de restabelecer o equilíbrio material ou físico 
e espiritual das pessoas que buscam a sua ajuda. (DINIZ 2018) 

 
 Podemos considerar que a predominância na atuação dos ofícios tradicionais é do 

público feminino, sendo caracterizado por benzedeiras, que na grande maioria são idosas, mães 

e da periferia, tanto da cidade como no campo. Consideramos que o papel da mulher no 

desempenho deste oficio foi se configurando pela atuação histórica dos sujeitos, que aos passos 

da evolução humana, caracterizou a função de coletora (na pré-história), tendo contato direto 

com as plantas e seus efeitos, também em relação ao cuidado, que estas detém com seus 

semelhantes, como afirma  Lewitzki (2019, p.43) o cuidado presente tanto na realização de 

práticas de cura por mulheres idosas que caracterizam as benzedeiras, quanto em seu público, 
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formado em sua maioria por mulheres mães e avós, estas que representam a necessidade da 

atuação das benzedeiras.  

 Diante do papel da mulher neste contexto, não podemos deixar de enaltecer a 

participação política das mesmas dentro do movimento das benzedeiras, sendo um espaço no 

qual as mesmas são reconhecidas e conhecidas por seu oficio tradicional, espaço este que na 

medicina convencional (por exemplo) ainda representa um cenário patriarcal. Ou seja, as 

benzedeiras apesar de ainda sofrerem retaliações em suas vivências, seja pela igreja, por 

médicos ou pessoas comuns, conquistaram um papel fundamental nas suas atividades, sendo 

referências aos cidadãos que necessitam de cura. 

 De acordo com Lewitzki, no Paraná a identidade das benzedeiras se constitui da seguinte 

maneira: 

A identidade coletiva de "benzedeiras" agrega diversos ofícios tradicionais de saúde 
popular, que possuem práticas e saberes de cura relacionados a agrobiodiversidade da 
floresta de araucária. Além do conhecimento local sobre a biodiversidade de plantas 
medicinais e outros recursos e valores que incluem seu modo de vida. As benzedeiras 
dispõem de um imenso repertório de saberes e fazeres mágico-religiosos ligados à 
religiosidade popular, principalmente ao catolicismo, somados aos conhecimentos 
sociológicos sobre a localidade, os quais se vinculam às redes de relações sociais em 
que as benzedeiras estão imersas e também são referências. (2019, p144) 

 
 Nas relações entre as benzedeiras são reconhecidos como ofícios tradicionais de cura ou 

de saúde popular os seguintes ofícios: benzedeira, benzedor, curandeira, curador, costureira de 

rendidura ou machucadura, costureiro de rendidura ou machucadura, massagista tradicional, 

remedieira, remedieiro e parteira (PNCS, 2012). 

Reconhecimento das benzedeiras 

 A região centro-sul paranaense é consolidada a partir de territórios em conflito, que 

agregam povos tradicionais como faxinalenses e indígenas com a atuação dos ofícios 

tradicionais. A partir da apropriação dos sujeitos e na sua coletividade criou-se O MASA – 

Movimento Aprendizes da Sabedoria, que vêm atuando mais energicamente nas cidades de 

Irati, Rebouças, São João do Triunfo e Rio Azul. Cidades estas sendo destaque na atuação dos 

ofícios tradicionais e na atuação e reconhecimento destes. 

O MASA através de encontros de troca de experiências, debates e seminários 
com o poder público, parcerias com entidades de apoio, articulação com outros 
movimentos sociais e participação na Rede Puxirão de Povos e Comunidades 
Tradicionais, tem fortalecido e encorajado as Benzedeiras a reivindicarem seus 
direitos, assumindo espaços políticos de interesse dos Benzedores, propondo 
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alternativas para o fortalecimento das práticas tradicionais de cura, produzindo 
materiais de apoio, e principalmente conhecendo seus direitos. (MASA, 
2017,p.03) 
 

 A partir da articulação do MASA quanto a visibilidade e reconhecimento dos ofícios 

tradicionais e da luta pelos saberes tradicionais foram alcançadas várias conquistas, como a 

criação de Leis municipais que regularizam estes ofícios, sendo de Rebouças a Lei Municipal 

N. 1.401 de 2010, São João do Triunfo Lei Municipal N. 1.370 de 2011 e no município de Irati 

a Lei Municipal 4.543/2018 , que reconhecem os ofícios tradicionais de cura e regulamentam 

as Carteirinhas/Certificados de identificação dos Ofícios Tradicionais, concretizando uma 

política/ação pública de reconhecimento e valorização deste grupo. 

Quadro 2: Comparativo das Leis Municipais: 

Lei 1410/2010 

Rebouças 

Lei 1370/2011 

São João do Triunfo 

Lei 4543/2018 

Irati 

Dispõe sobre o processo de 

reconhecimento dos ofícios tradicionais 

de saúde popular em suas distintas 

modalidades: benzedeiros (a), 

curadores, costureiros (a) de rendiduras 

ou machucaduras e regulamenta o livre 

acesso à coleta de plantas medicinais 

nativas no município de Rebouças 

Dispõe sobre o processo de 

reconhecimento dos ofícios tradicionais de 

saúde popular em suas distintas 

modalidades: benzedeiros (a), curadores, 

remedieiros (as), costureiros (as) de 

rendidura ou machucaduras, massagistas 

tradicionais e parteiras e regulamenta o 

livro acesso à coleta de plantas medicinais 

nativas no munícipio de São João do 

Triunfo. 

Lei dispõe sobre a Política Municipal 

de Educação Popular em Saúde, 

valorizando os sabores populares, a 

ancestralidade, incentivo a produção 

individual e coletiva de conhecimento 

e sua inserção no Sistema Municipal 

de saúde 

Carteirinha de reconhecimento/ Certificado 

Solicitar certificado a Secretaria 

Municipal de Saúde através de carta de 

autodefinição informando as práticas 

tradicionais que domina. Carteirinha 

através do reconhecimento coletivo 

(elaboração abaixo assinado pela 

comunidade. 

Solicitar certificado a Secretaria 

Municipal de Saúde através de carta de 

autodefinição informando as práticas 

tradicionais que domina, se o solicitante 

quiser a carteirinha precisa enviar junto 

carta de reconhecimento coletivo 

(elaboração abaixo assinado pela 

comunidade) 

Apresentar declaração a Secretaria 

Municipal de Saúde, do respectivo 

reconhecimento da coletividade 

usuária de seus serviços (abaixo 

assinado da comunidade), *Não fala 

em certificado, só em documento de 

reconhecimento  

No art. 3º o Município reconhece os 

saberes  e conhecimentos dos detentores 

de ofício tradicional de cura como 

instrumentos importantes para a saúde 

pública do munícipio e através de um 

parágrafo único afirma que a prefeitura 

deverá incluir o serviços prestados por 

No art. 3º o Município reconhece todas as 

pessoas detentoras de ofícios tradicionais 

assim com as práticas tradicionais 

culturais de cura, adotada pelos sujeitos 

sociais, efetivando todas medidas para 

preservar a manifestação social e 

No art. 2º a política Municipal de 

Educação Popular em saúde visa 

complementar as ações voltadas para a 

promoção, proteção e recuperação da 

saúde entre a diversidade de saberes 

populares, valorizando a identidade de 

seus detentores.  
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estes no Sistema de Saúde Municipal 

como instrumento complementar de 

terapia na saúde pública do município  

manutenção do patrimônio imaterial 

cultural do munícipio  

Art. 5º O município mediante as 

diretrizes da Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos, através da 

Secretaria Municipal de Saúde firmará 

parcerias com as organizações, 

movimentos sociais para formalizar o 

uso de plantas medicinais e fitoterápicos, 

tais como: pomadas, tinturas, xaropes e 

essências. 

Art. 5º O município mediante as diretrizes 

da Política Nacional de Plantas Medicinais 

e Fitoterápicos bem como a Convenção 

sobre a Diversidade Biológica através da 

Secretaria Municipal de Saúde, firmará 

parcerias com organizações populares e 

movimentos 

Não menciona  

Fonte: ANDRADE (2019, p.81) 

  

 Apesar dos avanços em relação a criação das leis municipais, notamos que existem 

algumas diferenças entre as mesmas, caracterizando as visões dos governos municipais. Quanto 

as carteirinhas, as mesmas também significam um grande avanço diante da realidade brasileira, 

sendo mais uma forma de reconhecimento das benzedeiras. Para a confecção e formalização da 

mesma, é necessário que a benzedeira preencha a carta de autodefinição, indicando quais são 

seus ofícios tradicionais e protocole na prefeitura. 

 

Foto 1: Carteirinha de Reconhecimento de Ofício- São João do Triunfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Fonte: TaisaLewitski (2018) 
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 Além das leis municipais, a atuação do MASA em parceria com o Deputado Estadual 

Tadeu Veneri (PT), resultou da criação da Lei Estadual nº 19689 de 05 de novembro de 2018, 

que Declara Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Paraná os saberes, conhecimentos e 

práticas tradicionais de saúde dos ofícios tradicionais de saúde popular e cura religiosa. 

Reconhecendo as Benzedeiras como patrimônio imaterial do Paraná, divulgamos e criamos 

espaços para a disseminação e a conservação destes saberes. 

Estão contempladas na proposta os ofícios de romeiro de São Gonçalo, tocador de 
romaria, festeiros de santos, costureiras de rendidura, rezadeiras, remedieiros e 
parteiras. A lei reconhece a importância das ocupações e procedimentos voltados à 
promoção da saúde popular, que se utilizam de conhecimentos e práticas tradicionais 
repassados de geração a geração. (ANDRADE, 2019, p.84) 
 

 Desta forma destacamos a importância dos ofícios tradicionais e neste caso das 

benzedeiras, sendo elas detentoras de saberes tradicionais que auxiliam na manutenção da saúde 

popular e cura religiosa. 

Considerações finais 

 Os saberes tradicionais perduram séculos e seus agentes, praticantes que possuem os 

ofícios tradicionais repassam seus ensinamentos de geração em geração. 

 Pudemos perceber que além da caracterização e da opção pelo modo de vida que faz 

com que estas mulheres permaneçam em tais espaços, e projetem seu futuro auxiliando aos 

próximos de forma gratuita e por amor ao “dom” a elas recebido, as benzedeiras auxiliam na 

saúde popular. 

 Diante das disparidades da sociedade atual, na qual as contradições do capital se 

intensificam cada dia mais, os saberes tradicionais, somados ao cultivo das plantas medicinais, 

auxiliam regiões com pouco valor aquisitivo e com pessoas desprovidas de grande renda 

mensal, ou seja, possibilitam a cura de enfermidades de regiões carentes a partir de um custo 

baixíssimo (sendo vantagem ao Estado, gastar menos em saúde para todos). 

 Portanto, contudo, percebemos que estas relações ainda não acontecem efetivamente. 

Somente em regiões em que os três poderes trabalham juntos pelos saberes tradicionais (como 

é o caso da região centro sul do Paraná) e que se efetiva com maestria o fortalecimento e a 

permanência desses patrimônios imateriais nas civilizações.  
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PROCESSO DE DESTERRITORIALIZAÇÃO E CONFLITUALIDADES NAS 

COMUNIDADES BAIXIO DAS PALMEIRAS, BAIXIO DOS OITIS E BAIXIO DO 
MUQUÉM, NO MUNICÍPIO DE CRATO–CE. 

 
SILVA, Joelha Alves da.1 

SOUSA, Leandro Alves de.2 
PIANCÓ, Ana Roberta Duarte.3 

Resumo: 
O presente trabalho é fruto da pesquisa de Iniciação Cientifica – IC, financiada pela Fundação Cearense de Apoio 
à pesquisa – FUNCAP, nas comunidades do Baixio do Muquém, Baixio dos Oitis e Baixio das Palmeiras, 
localizadas na zona rural do município de Crato – CE, na região Sul cearense. O objetivo central do trabalho é 
apontar e discutir os principais impactos causados pela implementação do projeto Cinturão das Águas do Ceará – 
CAC, bem como identificar as formas de resistências das comunidades citadas frente à execução da obra. 
Palavras-chaves: Conflitos; Desterritorialização; Resistência; 

Introdução: 

O presente trabalho é fruto da pesquisa de Iniciação Cientifica – IC, financiada pela 

Fundação Cearense de Apoio à pesquisa – FUNCAP, nas comunidades do Baixio do Muquém, 

Baixio dos Oitis e Baixio das Palmeiras, localizadas na zona rural do município de Crato – CE, 

na região Sul cearense, que segundo o IBGE (2010) possui 121.428 habitantes. O município de 

Crato faz parte da Região Metropolitana do Cariri - RMC, e abrange uma área de 1.176.467 

km².   

O objetivo central do trabalho é apontar e discutir os principais impactos causados pela 

implementação do projeto Cinturão das Águas do Ceará – CAC, bem como identificar as formas 

de resistências das comunidades citadas frente à execução da obra.  

E necessário ressaltarmos inicialmente que as três comunidades estudadas pertencem a 

um único distrito que e o “Baixio das Palmeiras” e que além delas existem outras localidades 

pertencentes a ele, porém propomos a analisar apenas estas 3 comunidades. Assim, verificamos 

que grande parte de seus moradores moram nessas localidades há pelo menos 50 anos, e que 

podem ser vistos como trabalhadores “camponeses” que junto com a família trabalha em 
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coletivo na busca de obter lucro para a sua família, e o pouco excedente que sobram eles trocam 

por outros alimentos. Assim de acordo com Brito (2016, p.187): 

Os nomes das comunidades Oiti, Muquém e Palmeiras estão relacionados a árvores 
nativas da região e a chapada do Baixio faz referência à chapada do Araripe. Essa 
comunidade está localizada em uma elevação de relevo considerável, de onde se vê 
boa parte das comunidades. 

Quando falamos sobre a qualidade de vida das comunidades, podemos destacar que elas 

são comunidades humildes, que trabalham para seu próprio sustento, compostos por um numero 

significativo de camponeses e pequenos produtores de baixa renda, onde muitos deles, não são 

donos da terra e que desenvolvem suas culturas e criam pequenos animais.  

Entretanto, no mundo atual em que vivemos, e visível constatar que muitas pessoas 

presam pela qualidade de vida e do bem estar, que nas ultimam décadas vem se tornado 

constante na vida de qualquer cidadão, todavia a forma como o sistema capitalista se impõe nas 

sociedades apenas poucas pessoas tem a possibilidade de desfrutar dos benefícios desse sistema, 

enquanto uma grande maioria não consegue gozar os mínimos elementos básicos, e outros nem 

o mínimo/básico tem acesso. 

Para que a execução do trabalho tornasse possível, aplicamos um questionário com 

alguns moradores residentes das três comunidades, a fim de conseguirmos diagnosticar com 

mais precisão os conflitos territoriais, sociais culturais e ambientais percebidos pelos moradores 

e suas seguintes indagações referente a construção desse projeto. Como resultado disso é latente 

afirmar, que pelo menos 14% dos camponeses que responderam o questionário, declararam que 

não sabem nada sobre o CAC, os que dizem que sabem algo, afirmaram que somente souberam 

que o projeto iria passar na comunidade, no final do ano de 2009, sem muito detalhamento da 

obra e de seus impactos.  

Nosso primeiro contato com a empresa VBA que ganhou a licitação para fazer o estudo 

do impacto ambiental e o diagnóstico das pessoas que possivelmente iriam receber 

indenizações, aconteceu em 2010, onde de forma arbitraria técnicos entraram nos terrenos dos 

moradores sem pedir autorização para colocação de marcos do trajeto da obra nas comunidades.   

É pertinente destacar que, com a construção do projeto CAC, a direção de água advinda 

da transposição do Rio São Francisco será modificada, pois, “[...] dos 45 m³/s que seguiriam, 

diretamente, para o Açude Castanhão, 30 m³/s alimentarão o CAC e os outros 15 m³/s terão o 

rumo originalmente pensado” (BRITO 2016, p. 98).  
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Nessa perspectiva, O CAC terá três trechos e seis ramais, sendo o primeiro trecho de 

Jati a Nova Olinda, percorrendo 153, 6 km no sentido Leste – Oeste. O trecho 2 seguirá de 

Cariús a Jaguaribe/Poti, o trecho 3 é de Jaguaribe/Poti a Acaraú, para compreendermos melhor 

apresentamos o mapa do projeto.  

 

Figura 01 – MAPA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ (CAC) 
FONTE: Governo do Estado do Ceará; Secretaria dos Recursos Hídricos. Disponível 
em:<http://atlas.srh.ce.gov.br/arquivos/documentos/Aprenset_Cinturao_das_Aguas.pdf>. Acesso em: 04 de ago. 
de 2017. 

 Cabe realçar que, as críticas advindas nesse trabalho, não são contra o projeto em si, ou 

contra a distribuição de água, e sim, como são direcionados, de acordo com o modelo de 

desenvolvimento que o Brasil, o Nordeste tem proposto para os cidadãos.  Sendo assim, 

criticamos o Estado e sua forma de atuar com as comunidades, com pouco diálogo, através de 

invasões de propriedades pela empresa VBA Tecnologia, serviços e Engenharia SA, 

desmatando áreas preservadas pela comunidade para colocações dos marcos do trajeto do canal. 

Nessa perspectiva, assistimos na Região do Cariri Cearense o crescimento da agricultura 

comercial, enquanto que o modo de vida camponês sofre um impacto devastador. Como 

exemplo, destacamos o que tem acontecido com a comunidade 10 de abril que com o avanço 

da Obra Cinturão das Águas do Ceará – CAC no município de Crato – CE, no qual somente no 

ano de 1990 inicia-se uma discussão muito incipiente, somente realizada com a participação de 

técnicos do Estado do Ceará, Empresa vencedora da Licitação VBA e técnico da Prefeitura 

local e pessoa das comunidades onde foi apresentado o projeto, destacando as comunidades que 

seriam beneficiadas pelo CAC e com a construção de um canal cruzando o Sul do Ceará.  

Conforme o depoimento dos camponeses das comunidades investigadas, até aquele 

momento eles não tinham noção dos impactos que essa obra causaria nas suas vidas e das 

comunidades. De acordo com BRITO (2016) e NOBRE (2015) até o ano de 2013 todos os 
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estudos preliminares do Trecho que vai de Jati a Nova Olinda estavam concluídos. No primeiro 

trecho da obra, Jati receberá numa barragem as águas da Transposição do Rio São Francisco e 

de lá segue no Trecho do CAC até o Cariús.  

Com isso, a partir do avanço das ações da empresa vencedora na licitação para 

execução de estudos e início das obras do CAC no Cariri e no município de Crato os 

moradores das Comunidades: Baixio das Palmeiras, Baixio dos Oitis e Baixio do Muquém, 

começaram a perceber que seriam diretamente impactados com o avanço da obra no 

Distrito Baixio da Palmeiras e passaram a questionar o discurso do governo e dos técnicos 

que falavam que o CAC seria a solução para minimizar a escassez de água ou seca no 

Nordeste Brasileiro e especificamente no Ceará.  

 Começaram então um movimento para cobrar do poder público e da empresa VBA 

explicação sobre a obra e seus impactos, sociais, ambientais e no modo de vida da 

comunidade. Como não tinham respostas, o movimento de resistência foi crescendo, 

ganhou as redes sociais ao lançar um vídeo Baixio Preocupado, indo às ruas do município 

de Crato denunciar uma serie de violações que estavam acontecendo nas comunidades, 

como, entrada de técnicos da empresa VBA desmatando e colocando marcos por onde o 

canal iria passar, sem pedir autorização as famílias, pressão sobre as famílias para 

assinatura em documento para que fosse realizado estudo e cálculo para indenização por 

conta da desapropriação, assim como, o fato de não tinham acesso  as informações que 

sempre foram negadas.  

As principais dúvidas dos moradores eram: Quantas famílias de fato seriam 

desapropriadas? Qual seria o valor das indenizações? Quais critérios seriam utilizados? 

Dentre outras questões apontadas no campo realizado. As pessoas entrevistadas afirmaram 

que não são contra a obra, mas sim, contra o processo de desterritorialização que está 

provocando a perca de suas moradias, do acesso à terra de trabalho e o acesso a água que 

é abundante nas comunidades. 

De acordo com os entrevistados, os trabalhadores da VBA que davam justificativas, 

comunicavam que eles (os moradores) iriam ter que sair das suas casas para o início das obras, 

não havendo clareza, conforme já mencionamos sobre áreas diretamente afetadas, causando 

receio e preocupação nos camponeses das comunidades, principalmente os mais idosos. 

Diante disso, o contato com as comunidades tradicionais, como as comunidades 

pesquisadas, tornou possível a observância de uma população que é composta por camponeses 
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e pequenos produtores, que não possuem do direito à terra na maioria dos casos, sendo 

subjugados ao arrendamento para ter acesso à terra de trabalho. Além disso, é importante 

salientar que as comunidades nestes últimos anos vêm sofrendo frente ao avanço do modelo 

agrícola direcionado para agronegócio em detrimento da agricultura camponesa existente no 

Cariri.  

Com a pesquisa de campo foi diagnosticado a insatisfação dos moradores frente ao 

projeto, visto que os mesmo em seus depoimentos ressaltavam que o projeto está 

beneficiando os interesses do agronegócio e de empresas privadas. Com relação ao 

agronegócio (Fernandes 2014, p.1) pontua que: 

Agronegócio é o novo nome do modelo de desenvolvimento econômico da 
agropecuária capitalista. O modelo não é novo, sua origem está no sistema 
plantation, em que grandes propriedades são utilizadas na produção para 
exportação. Desde o princípio do capitalismo esse modelo passa por 
modificações, intensificando a exploração da terra e do homem. (FERNANDES, 
2014, p.1)  

Com relação ao discurso ideológico da agricultura convencional, percebemos que 

infelizmente ele tem afetado o modo de vida dos camponeses através de introdução de 

práticas que degradam os bens naturais. Ele busca devastar a agricultura das comunidades 

tradicionais, tanto, camponesa como, familiar, pois além da concentrar terra e água, o 

próprio Estado disponibiliza mais investimentos, tecnologia, inovação e assistência 

técnica, fortalecendo cada vez mais a agricultura capitalista Essas práticas que são 

difundidas através do poderoso discurso midiático imposto pelo agronegócio esconde sua 

verdadeira face, como observa Fernandes 2014: 

A agricultura capitalista não pode esconder o que está na sua lógica: concentração 
e exploração. O agronegócio procura representar a imagem da produtividade, da 
geração de riquezas. Torna-se o espaço produtivo por excelência, cuja supremacia 
não pode ser ameaçada pela ocupação da terra. Se o território do latifúndio pode 
ser desapropriado para a implantação de projetos de reforma agrária, o território 
do agronegócio apresenta-se como sagrado. O agronegócio é um novo tipo de 
latifúndio e ainda mais amplo, agora não concentra e domina apenas a terra, mas 
também a tecnologia de produção e as políticas de desenvolvimento. 
(FERNANDES, 2014, p.1). 

Nesta mesma perspectiva, (NOBRE, 2015) acrescenta que nos últimos governos do 

Estado do Ceará fizeram um grande esforço para se enquadrar nesse modelo, com a criação de 

uma série de programas, projetos e construções de grandes obras, dessa maneira o governo do 

estado tem investido na abertura para o grande capital agrícola e industrial. Como esse modelo 

necessita de uma crescente demanda de água, o órgão que gerencia os recursos hídricos no 
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Estado tem fortalecido o discurso baseado na escassez de água para colocar em prática tais 

projetos. 

Quando nos reportamos sobre as comunidades verificamos que elas são compostas na 

sua maioria por camponeses e pequenos produtores de baixa renda, onde desenvolvem suas 

culturas e criam pequenos animais, conforme dados colhidos através da aplicação de 

questionário com moradores das comunidades Baixio das Palmeiras, Baixio do Muquém e 

Baixio dos Oitis no ano de 2017 e início de 2018, os produtores são, meeiros, parceiros e 

arrendatários.  

 

Metodologia 

Para a execução dos objetivos propostos foram feitas as seguintes etapas que cremos 

que foram essenciais para a elaboração de nossas reflexões e conclusão. A primeira etapa 

baseou-se em levantamento bibliográfico relacionado aos conflitos gerados pela implementação 

do projeto Cinturão das Águas do Ceará – CAC. Dentre os principais autores pesquisados 

podemos destacar: BRITO (2016), NOBRE (2015) e FERNANDES (2011).  

Na segunda etapa realizou-se uma coleta de dados primários através de visitas realizadas 

no campo, utilização de mapas cartográficos, GPS e entrevistas com questionário 

semiestruturado aplicados a 40 do total de 250 famílias das três comunidades pesquisadas. 

Baseamos nosso trabalho a partir de uma perspectiva quali-quantitativa, pois buscamos 

apresentar elementos sociais referentes aos camponeses.  

 

Objetivos 

 Tendo como objetivo central apontar e discutir os principais impactos causados pela 

implementação do projeto Cinturão das Águas do Ceará – CAC. Propomos a presente pesquisa 

com o objetivo de analisar as relações que perpassam nas cercanias nas comunidades Baixio 

das Palmeiras, Baixio do Muquém e Baixio dos Oitis, com a implementação da obra hídrica, 

além de que pretendemos identificar as formas de resistências das comunidades citadas frente 

a execução da obra. 

 No sentido de atingir um bom resultado no trabalho, verificamos o acesso a terra e água 

para os produtores nas comunidades, bem como, as políticas públicas acessadas pelos 

camponeses e os impactos ocasionados, negativos e positivos nas comunidades advindos pelo 

respectivo projeto. 
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Ao fazermos uma abordagem desse projeto em um contexto amplo de alguns 

tempos para cá, percebe-se que a implementação de grandes obras hídricas tanto no Brasil 

quanto no Nordeste tem destruído as relações afetivas, de convivência aumentando cada 

vez mais o individualismo dos moradores nas comunidades, trazendo um conjunto de 

problemas que tem se intensificado. 

Ao conhecermos as comunidades, conseguimos identificar que as maiorias dos 

moradores que residem nos termos das localidades que nasceram ali, e o vinculo que eles 

têm com as comunidades de estrema importância, pois desde o nascimento estão presentes 

nessas comunidades, e isso reflete fortemente em uma identidade tanto social como 

cultural que foi conseguida com o passar dos anos. 

Um dos vídeos feitos pela comunidade foi o “O baixio preocupado”, e este ratifica 

de maneira real e concreta o que buscamos ressaltar nesse trabalho, pois ele vem abordar 

a indignação dos moradores mediante a construção da obra. Os moradores ainda destacam 

que a obra não beneficiara os moradores,  muitos citam que no momento em que 

solicitaram a construção das obras nas localidades, o estado não procurou o dialogo com 

os moradores residentes das comunidades estudadas, e como de sempre buscam apenas 

facilitar o acesso do capitalismo frente as comunidades que podem favorecer lucro para 

agronegócios. 

É notório percebermos que a atuação do CAC nas comunidades do Baixio do 

Muquém, Baixio das Palmeiras e o Baixio dos Oitis, não irá beneficiar a estas localidades, 

pois ao estudarmos a atuação dele na região, percebe-se que com a intensificação do 

projeto as obra tem buscado apropriar-se das terras dos agricultores rurais que ali produzem 

para poder sustentar a sua família, e estão sendo obrigados a entregar seus terrenos sem 

saber ao certo valor de indenização e até mesmo se vão ter acesso à outra terra que possam 

continuar produzindo acarretando sérios impactos para a população que reside na 

localidade.  

Ao fazermos uma analise nas comunidades, conseguimos observar que muitas das 

famílias produzem no quintal produtivo de sua casa, onde os alimentos que eles produzem 

são: feijão, milho, milho de fazer pipoca, goiaba, acerola, manga, cheiro-verde, dentre 

outros alimentos que servem para subsistência familiar e também para que eles possam 

vende uma parte (excedente) mesmo que pequena para trocar por outros alimentos que não 

são produzidos nas localidades, ou seja, relação puramente camponesa.    
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Sobre o conflito dos agricultores familiares que estão sendo atingidos pela obra, 

Nobre (2015) pontua que: 

É visível que grades obras como a Transposição das Águas do Rio São Francisco e o 
Cinturão das Águas do Ceará tenham uma orientação essencialmente comercial. Outro 
exemplo é o Açude Castanhão, Antes da obra, as comunidades no entorno utilizavam a 
água do rio Jaguaribe, hoje é abastecida por carros pipas. Mas, segundo o Coletivo Nigéria 
(2013), não falta água para a fazenda melancias da agropecuária Esperança que pertence a 
um dos maiores grupos econômica do Ceará. Alguns pequenos produtores rurais até 
conseguem outorga, ‘mais como a instalação da adutora é responsabilidade de quem 
solicita a outorga os trabalhadores não tem como bancar o custo’ (Nigéria, 2013). 
(NOBRE, 2015, p. 123-124). 

  

 Assim vemos que a presença do processo de desterritorialização e conflitualidades 

nas localidades e algo que nos últimos anos tem se tornado real, e preocupante cada vez 

mais.  Quando olhamos para as localidades percebemos que grande parte dos moradores 

adquirem seu sustento e o da sua família através de suas plantações, e ainda isso nem todos 

têm essa possibilidade, pois o acesso á ela não e para todos. Além disso, ao concluir esse 

projeto as famílias podem perder o seu acesso à água que usam para seu próprio consumo, 

retiradas em cisternas, poços ou pela rede de distribuição de água do município. 

Mediante a essa perspectiva, ao desenrolar do projeto nas comunidades, faz-nos 

entender que a obra não ficará disponível para a população já que antes do termino do dele, 

muitos moradores já estão sendo afastados do local, buscando refugio em outros lugares 

que possam construir sua vida plantando e colhendo em locais sem ter o conflito por terras. 

 A respeito do acesso a agua, é perceptível que ainda muitos moradores têm acesso 

a terra, entretanto o projeto CAC mostra uma situação que permite pensar que a obra ira 

ser para todos, e que todos terão acesso às terras e que ajudaria na escarces agua no Estado 

no Ceará. No entanto, não é isso que pode ser constatado em outras obras hídricas no 

próprio Estado do Ceará, pois a base do capitalismo e a “obtenção do lucro” têm sido o 

objetivo dessas obras, facilitado pela privatização das águas, nesse sentido, a quem o 

Estado deveria beneficiar, somente trará malefícios. Bem como, não será capaz de 

possibilitar um gerenciamento democrático das águas, para então, se ter uma distribuição 

igualitária dos recursos hídricos para a população que verdadeiramente necessita. 

Desta maneira e possível afirmarmos que a obra como muitas outras implementadas 

no Ceará, não será suficiente para que pudesse acabar como a seca no Nordeste, ou melhor, 

não será capaz de ter um gerenciamento democrático, para então, se ter uma distribuição 

igualitária dos recursos hídricos para a população que verdadeiramente necessita.  



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
1972 

 

Conclusão: 

Através de vários estudos sobre essa temática, conseguimos entender a necessidade 

de estudarmos e discutirmos esses assuntos no nosso cotidiano, visto que, esse projeto do 

governo que era para facilitar o acesso a agua para todas as pessoas das comunidades 

citadas, quanto a outros municípios que vem sofrendo com a escarces d’agua, vem como 

uma preocupação, é tem se tornado de alguns tempos para cá um dos problemas que mais 

tem acarretado conflitos nas comunidades por se tratar de um impacto ambiental, hídrico 

e pessoal (perca de identidade memória). 

Diante desse quadro, concluímos que as obras do Cinturão das Aguas no Ceara- 

CAC tem desde seu inicio afetado diretamente e indiretamente as comunidades citadas, 

uma vez que percebemos que suas áreas têm a cada momento sendo atingidas e tomadas 

pelo projeto, degradando bastante o seu solo de suas áreas. Deste modo, é perceptível a 

compreensão de que com o andamento das obras na localidade, o desânimo têm atingido 

os moradores que ali vivem. 

Conforme o que já pudemos salientar anteriormente, devido à construção da 

presente obra, preocupações têm surgido, em virtude de sua perda da identidade cultural 

ou por terem que passar por todo o processo de saída de suas residências e serem obrigados 

a construir uma casa nova, uma nova vida, sabendo eles que o valor da indenização 

disponibilizado pelo Estado é muito baixo, e que não será equivalente para adquirir o 

terreno e construir outro imóvel nas localidades. 

Constatamos que, a presente obra está trazendo para as comunidades mais transtornos 

do que benefícios. Através das visitas e trabalhos de campos realizados nas comunidades foi 

possível diagnosticar que os moradores não estão satisfeitos com a obra e sim, preocupados 

pelo que possa acontecer com suas propriedades e com as suas famílias, sendo assim, a obra 

torna-se um fato negativo aonde se considera impactados, diferente da perspectiva do Estado 

que acredita beneficiar as comunidades e os camponeses. 

Mediante aos conflitos que a obra tem trazido para as comunidades, nota-se que elas 

têm dado uma resposta fundamental frente a essa obra que é a sua “resistência”. A resistência 

camponesa é um dos pontos fortes, que alicerçam e fortalece as colunas dos vínculos entre os 

camponeses e comunidades, lutam para reexistir, batalham para não serem enquadrado e 

subordinado na dinâmica que perpassa as relações do capital, que aliena e esconde os pequenos 
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produtores, expropriando os mesmo, de acordo com os seus interesses, onde somente pensam 

no lucro, que irão obter, com a construção, termino e funcionamento destes megaprojetos.  

Após o movimento de resistência ganhar as ruas em passeatas e nas redes sociais, 

reuniões nas universidades (URCA e UFCA) conseguiram finalmente a realização de 

audiências públicas na câmera municipal do Crato, no Distrito Baixio das Palmeiras e por 

último no Assentamento 10 de Abril (outra área atingida) na qual conseguiram minimizar os 

impactos, uma vez que no projeto original do CAC pelo Distrito 125 casas seriam atingidas, na 

nova versão do projeto a empresa afirma que o CAC atingirá 17 moradores e algumas 

propriedades. Entretanto hoje os moradores das comunidades têm a consciência que o impacto 

será muito maior, a exemplo do já aconteceu na comunidade de Barro Branco sendo que mais 

de 30 famílias foram desterritorializadas, além dos Distritos de Monte Alverne e no 

Assentamento 10 de Abril em Crato. 

 
Figura 02. Seminário das associações rurais do Distrito Baixio das Palmeiras. Fonte: TAVARES (2017). 

Como resultado dessa resistência, percebemos alguns frutos que ela tem gerado, tal 

como a obra não ter dado início, tendo apenas alguns marcadores que foram colocados em meio 

às comunidades com o objetivo de que ela venha a ser construída logo depois. Por fim, torna-

se relevante destacar que os movimentos de resistência retardaram e até mesmo, existe 

promessa de diminuição dos impactos sobre as comunidades investigadas, graças à circulação 

em rede sociais do vídeo “Baixio Preocupado” que provocou uma articulação maior entre as 

comunidades.  

Outras formas de resistências foram colocadas em prática, sobretudo no meio jurídico 

como as denúncias aos órgãos competentes. Nessa proposta de resistir, percebemos que este 

movimento tem crescido bastante, dando origem ao Fórum das associações rurais, onde dezenas 

de pessoas se reúnem na comunidade do Baixio das Palmeiras em prol de refletirem assuntos 
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como a conjuntura política, o desenvolvimento que se tem dado o projeto do CAC, debates 

sobre as políticas públicas como Seguro Safra e seus procedentes e outros assuntos que sejam 

importantes para as comunidades. A criação do fórum das Águas do Cariri, também e algo que 

foi conquistado pelas comunidades, onde este movimento reflete e discute sobre a gestão das 

águas, indo além das discussões dos Impactos do CAC no Cariri e no Ceará.  

Diante desse cenário, cabe realçar que a finalidade do discurso desenvolvimentista 

sempre é a obtenção do lucro/capital, junto a isso vem busca incessante de tê-lo. Entretanto, 

para que haja uma continuidade de suas ideias para implantação de projetos, torna-se necessário 

inicialmente "mascarar suas propostas" afim de que perpassem um discurso mentiroso de que 

tais obras beneficiaram a todos trazendo benefícios as comunidades e aos indivíduos que ali 

moram. Contudo ao desenvolverem suas dinâmicas no determinado território, a ideia que 

outrora era "ajudar" torna-se um pensamento de excluir a comunidade do local afetando 

diretamente a dinâmica que tinha sido estabelecida, perdendo a cada dia sua identidade e suas 

culturas. 

Daí a importância do movimento de resistência que busca não somente a defesa de seu 

território, mas acima de tudo, o direito de produzir uma agricultura familiar camponesa sem 

uso de agrotóxicos, um modo de vida que está balizado no bem viver e não, no lucro 

desenfreado que não respeita a história e a identidade do lugar e das pessoas do território. 
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Resumo 

A presente pesquisa é resultado de uma aproximação com a comunidade quilombola de Carcará, objetivando de 
analisar os conflitos territoriais no Cariri cearense a partir da referida comunidade.  Nesse sentido objetiva-se 
também analisar os possíveis conflitos territoriais existentes na comunidade em estudo, verificar o auto 
reconhecimento enquanto quilombola e diagnosticar as principais formas de resistência na comunidade 
remanescente de quilombo. Esse estudo faz uma discursão da comunidade desde a sua formação até as formas de 
resistência atuais na luta pelo uso e acesso à terra, procurando assim estabelecer um diálogo através da 
horizontalidade sobre esse recorte espacial. O Cariri cearense, bem como o recorte escolhido é considerado um 
vasto campo para a pesquisa, já que o mesmo é dotado de valores simbólicos, históricos e culturais mostrando 
principalmente os marcos do passado nos dias atuais.  
 
Palavras chave: Comunidade quilombola, Conflitos territoriais, Identidade. 
 
 
Introdução  
 

As comunidades tradicionais, mais precisamente as quilombolas juntamente com suas 

experiências sempre estiveram inseridas no contexto histórico brasileiro, principalmente nas 

áreas em que o regime escravista se estruturou e fincou suas raízes.  

A historiografia aponta que o Ceará foi o primeiro Estado do Brasil a abolir a escravidão, 

porém na atualidade o reconhecimento e valorização daqueles que viveram as injustiças sociais 

mostram-se mínimas, principalmente quando se trata das comunidades remanescentes de 

quilombos.  

A partir dessa afirmação atribuída a chamada “Terra da Luz” torna-se necessário um 

melhor estudo desses espaços, bem como as suas relações de identidade e os conflitos 

territoriais existentes. A presente pesquisa pretende analisar os conflitos e as dinâmicas 

territoriais a partir da identidade quilombola na comunidade remanescente do quilombo Carcará 

na cidade de Potengi-CE. Posteriormente, complementando o primeiro objetiva-se também 

 
1 Universidade Regional do Cariri-URCA. Professor da Rede Básica do município de Campos Sales-CE. E-mail: 
Jonasdageografiaurca@gmail.com 
2 Universidade Regional do Cariri-URCA. Mestrando em Educação pela URCA. E-mail: 
jonisleysoares22@gmail.com 
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analisar os possíveis conflitos territoriais existentes na comunidade em estudo, verificar o auto 

reconhecimento enquanto quilombola e diagnosticar de forma destacada as principais formas 

de resistência 

O recorte espacial estudado é um dos pontos cruciais para se entender como se deu a 

resistência negra na região do Cariri cearense, já que Carcará situa-se a poucos quilômetros de 

uma Casa Grande onde viveu um dos mais conhecidos donos de escravos do Ceará no século 

XIX. O Barão de Aquiraz possuía uma grande propriedade na fazenda Infincado, município de 

Assaré-CE no qual ele exercia grande domínio e influência na região, o monumento é hoje 

considerado por historiadores e professores como uma simbologia ou materialização da 

presença negra na região do Cariri cearense. 

A presente pesquisa é de caráter inicial e foi de fundamental importância a realização 

de levantamentos e pesquisas bibliográficas que abordassem as relações entre estudos 

geográficos atrelados a identidade e território. Para desenvolvimento da mesma as visitas a 

campo, as conversas informais com os próprios moradores e a participação de reuniões da 

associação de agricultores da comunidade contribuíram de forma significativa para se entender 

as dinâmicas espaciais e suas relações. 

Destacamos que o recorte espacial estudado é carente em pesquisas cientificas, 

principalmente as que abordem os conflitos territoriais e as relações de identidade, neste sentido 

mostrasse necessário o entendimento de algumas categorias que compõe a ciência geográfica, 

como é o caso dos conceitos de lugar e território, além de outros conceitos que caminham juntos 

com essa ciência como o de cultura e identidade. 

Desenvolvimento  

Localização geográfica  

O Quilombo de Carcará está localizada em proximidades do distrito de Barreiros, cidade 

de Potengi-CE. A cidade é conhecida como "a cidade que não dorme", devido à grande 

quantidade de ferreiros existentes no recorte espacial, estima-se que até o final do anos 1990 

existiam mais de 70 oficinas de ferreiros na cidade.  

Como a metalurgia produz muito calor, os ferreiros começam a trabalhar sempre depois 

da meia-noite, na confecção das peças de metal como as foices, facas e outros artefatos. As 

batidas provocam um barulho que somente silencia ao raiar do dia. A maior parte do que é 
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produzido é vendida no comércio local, e exportada para outras cidades nos estados 

do Ceará, Piauí e Maranhão. 

O município está inserido na região Sul do Ceará, esse recorte regional é conhecida 

como Cariri cearense, estendendo-se por 338,7 km² e contando com uma população de 10 276 

habitantes segundo o último censo realizado pelo IBGE em 2010. A cidade faz divisa com os 

municípios de Araripe, Assaré e Santana do Cariri ambos no estado do Ceará. 

Formação da comunidade 

A área escolhida e delimitada é um dos pontos cruciais para se entender como se deu a 

resistência negra no estado do Ceará e na região do Cariri cearense, já que a comunidade 

quilombola está localizada a poucos quilômetros de uma Casa Grande onde viveu um dos mais 

conhecidos donos de escravos do Ceará no século XIX. 

Dessa forma Almeida e Araújo (2017, p. 38) trazem as seguintes considerações sobre 

esse dono de escravos “O Barão de Aquiraz possuía uma grande propriedade na fazenda 

Infincado, município de Assaré-CE no qual ele exercia grande domínio e influência na região, 

o monumento é hoje considerado por historiadores e professores como uma simbologia ou 

materialização da presença negra na região do Cariri cearense.” 

Existem poucas ilustrações ou fotografia que registrem a figura visual real do Barão de 

Aquiraz conforme expressa uma delas abaixo 

Imagem do Barão de Aquiraz 

 

FONTE: Biblioteca Nacional Digital 
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Ainda sobre a formação da comunidade é possível perceber essas afirmações no 

diálogos com os moradores de Carcará que afirmam terem seus antepassados advindos da Casa 

do Infincado, um casarão grande de 72 portas com paredes largas e estruturas em cedro.  

Casarão do Infincado 

 

FONTE: Porta de Comunicações de Nova Olinda- Ubuntu Notícias 

 

Hoje esse patrimônio histórico sofre com a falta de conservação e o desgaste natural 

inspirado assim preocupação já que esse monumento remente a um cotidiano de outros tempos, 

a casa em traz muitas histórias que são passadas de geração em geração no imaginário das 

pessoas, principalmente aquelas que dizem respeito as perversidades do Barão de Aquiraz. 

Precisa-se refletir de forma embasada a formação da comunidade, advinda de um 

quilombo a partir da fuga de negros e escravos. Segundo Munanga (1996) o quilombo no Brasil 

é compreendido da seguinte forma: 

“A palavra quilombo tem a conotação de uma associação de homens, abertas a todos 
sem distinção de filiação a qualquer linhagem, na qual os membros eram submetidos a 
dramáticos rituais de iniciação que os retiravam do âmbito protetor de suas linhagens e 
os integravam como co-guerreiros num regimento de super-homens invulneráveis às 
armas de inimigos. O quilombo amadurecido é uma instituição transcultural que 
recebeu contribuições de diversas culturas. (Munanga, 1996, p.59). 

 

O quilombo de Carcará foi o principal ponto de refúgio para esses negros, 

geograficamente a comunidade encontra-se em um relevo acidentado e de difícil acesso. A 

conquista inicial da terra após a desestruturação do sistema escravista deu-se principalmente 

pelo trabalho prestado a fazendeiros e proprietários de terras da região, já que a abolição da 

escravidão no Brasil caminhou distante do acesso à terra. Assim reforça Steca e Flores (2002): 
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Quanto ao negro, uma vez liberto, não teve acesso à terra. Segundo a Lei de Terras de 
1850, só poderiam adquiri-las, quem tivesse dinheiro para comprálas. Também, não 
lhes foram dadas as condições para que pudessem viver de forma digna, daí a grande 
dificuldade de se tornarem pequenos proprietários, vivendo em extrema pobreza. 
(STECA e FLORES 2002, p. 50). 

Com o desenvolvimento e vivencia na fase de investigação da pesquisa foi possível 

perceber que o acesso aos direitos básicos sociais são mínimos na comunidade, e que cada vez 

mais as políticas voltadas para o desenvolvimento social da comunitário mostram-se mais 

distantes da realidade, ficado assim os moradores ainda submissos aos grandes proprietários de 

terra que ganham vantagem em cima da exploração e da desvalorização da pessoa humana, algo 

que em certos momentos chega a ser desumano. 

Os conflitos territoriais na comunidade 
 

Levando em consideração que é preciso o entendimentos e compreensão dos conflitos 

territoriais principalmente em comunidades tradicionais, reforçamos que as suas dinâmicas não 

são unitárias, e que maioria das vezes é uma construção histórica que passa constantemente por 

um processo de mudanças, principalmente nos sujeitos que vivenciam os conflitos.  

Na comunidade quilombola de Carcará é possível perceber de forma visível que esses 

atritos foram construídos ao longo de décadas e o que interessava apenas a um único membro 

da família, algum tempo depois passa a despertar o interesse de outros membros, efetivando-se 

assim um repasse familiar desses conflitos. 

Os conflitos a qual me refiro dar-se principalmente por a luta pelo reconhecimento de 

uma terra dotada de ancestralidade e que possui um valor histórico e cultural significativo pra 

o povo remanescente de um quilombo. O acesso e uso dessas pessoas a terra e ao território 

quilombola está assegurado na constituição federal de 1988, onde se conseguiu de forma efetiva 

os direitos de reminiscência aos afrodescendentes, a constituição coloca da seguinte forma: 

 

Art. 68 - Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando 
suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os 
títulos respectivos. 
Art. 215 - O Estado garantirá a todos os afrodescendentes o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e 
a difusão das manifestações culturais. 
Art. 215 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. 
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A maior luta da comunidade é a que objetiva a demarcação e titulação pelos órgãos 

competentes da questão agrária, nesse caso mais precisamente seria o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA que é responsável pelo acesso à terra e a 

Fundação Cultural Palmares, responsável pela titulação e reconhecimento desses territórios. 

De acordo com Acevedo e Castro (2004, p.60) o território que está sendo reivindicado 

por um determinado grupo social é formado por um conjunto de recursos que ela deseja e existe 

a possibilidade para exploração, que se configura no espaço em que os membros de um 

determinado grupo têm pleno direito, de forma efetiva, de usar e controlar os recursos e de sua 

disponibilidade em certo tempo. 

Mesmo com os conflitos existentes envolvendo os remanescentes de quilombolas, o 

patrimônio cultural entra como ferramenta de aproximação entre aqueles que objetivam a posse 

da terra. As festas de toré, pifeiros, capoeira, reisado e caretas são destaques não apenas para a 

aquele grupo comunitário, mais para o município de forma geral. Outro fator que foi 

diagnosticado na comunidade é o crescente número de igrejas evangélicas, essas se instauram 

na comunidade com promessas de melhoramento para a vida das pessoas, com o discurso 

baseado na fé. 

Essas instituições aos poucos vão criando ferramentas de imposição religiosa para os 

moradores, cabe ressaltar também que as mesmas não respeitam as religiões já existentes 

naquele recorte espacial, nesse sentido contribuem para o desenvolvimento de uma intolerância 

religiosa e desgaste das religiões existentes, mais precisamente as de matriz africana. Dessa 

forma compreende uma violação a laicidade do estado que a cada dia massacra de forma 

invisível as religiões de matrizes africanas, e que consequentemente influenciam na identidade 

da comunidade. 

É alarmante os conflitos envolvendo questões agrárias, nesse contexto a categoria 

território torna-se necessário para entendermos os conflitos existentes na referida comunidade. 

Conforme disse Souza (1996, p. 78), inspirado em ideias de Raffestin (1993), “território é um 

espaço definido e delimitado por, e a partir das relações de poder”. 

Reforço que na comunidade em análise a categoria território se confunde muito com a 

categoria de região, a última é tida como a do senso comum e referenciada por diversos autores 

de grande nome na geografia, porém em Carcará o discurso de inverte no senso comum, assim 

a palavra região sede espaço para a categoria território. 
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 Reforçando a forma de compreensão dessa ideia Haesbaert (2006) traz um conceito 

interessante sobre essa categoria geográfica, na qual ele faz uma assimilação entre esse conceito 

geográfico e o acesso à terra, fazendo ligação com o seu uso e controle. 

O que reivindica uma sociedade ao se apropriar de um território é o acesso, o controle 
e o uso, tanto das realidades visíveis quanto dos poderes invisíveis que as compõem, e 
que parecem partilhar o domínio das condições de reprodução da vida dos homens, tanto 
a deles própria quanto a dos recursos dos quais eles dependem. (HAESBAERT, 2006). 

 
 

Ainda sobre o conceito de território, Santos (2002) apresenta território não apenas como 

os sistemas naturais em conjunto, mais sim como um território para o uso onde se constrói uma 

identidade ou um sentimento de pertencimento: 

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas 
superpostas. O território tem que ser entendido como território usado, não o território 
em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de 
pertencer aquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da 
residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida (SANTOS, 2002: 
10). 

As lutas pela posse da terra deixa a comunidade dividida entre aqueles que se auto 

identificam como remanescente de um quilombo e aqueles que se auto identificam mais são 

arrendatários e dependem das terras de latifundiários e fazendeiros da região. 

Paula Andrade (2009) pondera os dois lados dos conflitos, o daqueles que possui o 

direito patrimonial e os que defende o amplo direto dos grupos étnicos. 

A própria discursão acerca da distinção de conceitos de terra e território, ganha cena 
acadêmica, jurídica e política, envolvendo distintas posições entre aqueles que fixam os 
direitos patrimoniais e aqueles que defendem os direitos mais amplos de grupos étnicos 
(PAULA ANDRADE, 2009, p.52) 

Os grupos étnicos mostram-se articulados particularmente nessa comunidade, cabendo 

destacar a inserção de movimentos sociais da região do cariri cearense, principalmente os 

atuantes nas cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, posso citar como referência o 

Grupo de Valorização Negra do Cariri- GRUNEC. 

Relações de Identidade no território quilombola 

Nos dias atuais a ideia e noção de identidade está cada vez mais sendo usada no senso, 

comum, no cotidiano essa tem recebido atenção constantemente dos estudiosos, 

principalmente daqueles nas áreas de ciências humanas.  
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Dessa forma, a identidade quilombola é algo construído e que se confunde com o 

território, sendo o território construtor da identidade e a identidade construtor do território, 

ambos podem ser considerados produtos das relações sociais, o processo de interação com os 

sujeitos nesse processo de formação. Reforçando essa ideia Borges (1997) cita dois tipos de 

identidade, uma denominada a identidade com a terra e outra identidade com a luta: 

A identidade com a terra, identidade com a luta, iguais e diferentes, caminhando para 
construir um sujeito coletivo. Avanços, recuos, discussões, enfrentamento das próprias 
contradições em meio às contradições das sociedades que os apóiam através de algum 
seguimento ou os condena através de outros. Identidade e oposição na construção da 
sua identidade de sujeito coletivo. (BORGES, 1997, p.168). 

Reforçando essa ideia citada acima, Foucault (1978) afirma que a identidade é 

socialmente construída. Seguindo essa perspectiva as relações de identidade dos remanescentes 

de quilombo são criadas e recriadas na memória inspirando-se principalmente em seus 

antepassados. A identidade assim se constrói como algo simbólico que para HASBAERT 

(2002) é a partir do território que se cria uma identidade quilombola. 

A apropriação e construção de identidades territoriais resultam num fortalecimento das 
diferenças entre os grupos, o que por sua vez, pode desencadear tanto uma desagregação 
maior quanto um diálogo mais fecundo e enriquecedor. (HAESBAERT, 2002, p.121) 
 

A necessidade da luta pela permanência na terra faz com que a comunidade ente em 

um processo de empoderamento e auto identificação. Nesse sentido a identidade entra como 

usa ferramenta de luta de um grupo menos que se opõe a outros que desejam fragmentar essas 

relações, Bauman (2005) afirma que: 

A identidade é um grito de guerra usado em uma luta defensiva: (...) um grupo 
menor (e por isso mais fraco) contra uma totalidade maior e dotada de mais recursos (e 
por isso ameaçadora). (...) A identidade é uma luta simultânea contra a dissolução e a 
fragmentação; uma intenção de devorar e ao mesmo tempo uma recusa resoluta a ser 
devorado.(BAUMAN, 2005, p. 83-84). 

Dessa forma, assumir essa identidade em determinado momento leva a introdução de 

novas relações simbólicas principalmente, nesses espaços ocasionando uma maior valorização 

dos traços culturais e das relações de pertencimento do território quilombola além do 

fortalecimento de luta e acesso à terra. 

Educação Escolar Quilombola 

 Na comunidade quilombola de Carcará é possível, sobretudo destacar o papel 

considerável da Escola Maria Virgem da Silva que foi implantada no território quilombola no 
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ano de 2012 e recebeu esse nome para homenagear uma antiga e conhecida moradora da 

comunidade remanescente de quilombo. 

 

Escola Maria Virgem da Silva 

 

FONTE: Almeida 2018 

 

 O bom rendimento dessa instituição e o seu alto índice de aprovação nas avaliações 

externas garantiu o título no ano de Escola nota 10, sendo assim um destaque na educação 

potengiense em relação as demais escolas de ensino fundamental do município. Destaco que 

essa conquista é fruto de um bom trabalho realizado por professores, alunos, funcionários e 

gestores dessa instituição que torna-se referencia nos quesitos de ensino. 

 Para um melhor entendimento sobre a implantação dessa escola em territórios 

caracterizados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA como 

quilombola, é preciso entender que a mesma não foi pensada com o objetivo educacional de 

valorização de uma identidade ancestral, mais sim para atender a uma outra necessidade que 

diz respeito a uma demanda de distanciamento geográfico.  

 No ano de 2017 a Escola Maria Virgem da Silva é divulgada nas páginas de um artigo 

que foi publicado nos anais de em um dos mais importantes eventos da Geografia do Brasil e 

da América Latina, o Simpósio Internacional de Geografia Agraria- SINGA realizado em 

Curitiba-PR nas dependências da Universidade Federal do Paraná- UFPR. 
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 Sobre a Escola Maria Virgem da Silva, Almeida e Araújo (2017, p. 7) trouxeram as 

seguintes considerações: 

Essa instituição que tem como papel principal atender a necessidade da população rural 
que precisava se deslocar para a sede do município em busca do acesso à educação e ao 
ensino, principalmente os alunos do sexto ano ao ensino médio, já que até então não 
existia uma escola na comunidade de um porte suficiente para atender a demanda de 
alunos daquela região. Esse processo de deslocamento colocava em risco a vida dos 
estudantes que durante décadas foram transportados de maneira indevida e perigosa, 
com o uso dos caminhões Pau-de-Arara ou carros abertos para a sede do município, 
fazendo um trajeto que totaliza pouco mais de 18 quilômetros.  
 

Moura (2005, p.76) reforça que em uma escola situada geograficamente em uma 

comunidade tradicional, especificamente em comunidade quilombola precisa estar: 

Profundamente vinculada às matrizes culturais diversificadas que fazem parte da 
formação da nossa identidade nacional, deve permitir aos alunos respeitar os valores 
positivos que emergem do confronto dessas diferenças, possibilitando-lhes ao mesmo 
tempo desativar a carga negativa e eivada de preconceitos que marca a visão 
discriminatória de grupos sociais, com base em sua origem étnica, suas crenças 
religiosas ou suas práticas culturais. 

A partir da implantação da Escola Maria Virgem da Silva é possível observar que a 

educação escolar quilombola na comunidade de Carcará passa por um processo de mudança ou 

inovação, já que as políticas que visam a valorização da ancestralidade estão chegando de forma 

tardia, um exemplo é que a escola estudada chega no ano 2012 na comunidade mais não traz 

consigo o apoio a uma educação de valorização da ancestralidade ou uma educação 

contextualizada, ela chega alguns anos depois.   

É com base nessa afirmação que Martins e Lima (2001) sugere aos profissionais da 

educação que possa ser realizado um trabalho que vise a descolonização da educação por meio 

da construção de uma educação contextualizada que favoreça um diálogo permanente entre o 

conhecimento cientifico e o saber popular/saber comunitário, entre o que se aprende no 

ambiente escolar e as possibilidades para um desenvolvimento da pessoa humana de forma 

sustentável. Dessa forma, pode-se também evitar as práticas de racismo nas instituições e os 

sentimento de preconceitos que caracterizam-se por serem historicamente construídos. 

Assim, de acordo com as ideias de Lopes (2005, p.43): 

As pessoas não herdam, geneticamente, ideias de racismos, sentimentos de preconceito 
e modos de exercitar a discriminação, antes os desenvolvem com seus pares, na família, 
no trabalho no grupo religioso, na escola. Da mesma forma, podem aprender a ser ou 
tornam-se preconceituosos e discriminadores em relação a povos e nações. 
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É notório uma aproximação significativa das instituições de ensino superior com a 

comunidade quilombola, foi possível perceber de forma clara, durante um evento realizado na 

própria comunidade. O I Encontro de Educação Escolar Quilombola do Cariri Cearense surgiu 

com o objetivo principal de discutir uma educação afro diferenciada e contextualizada que 

mantenha-se pautada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola, contemplando as principais reivindicações no campo educacional das 

comunidades tradicionais/quilombolas do Cariri cearense.  

I Encontro de Educação Escolar Quilombola do Cariri Cearense

 
 

 
 

FONTE: Almeida 2018 
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 O evento foi organizado por grupos de estudos e pesquisadores atuantes na Universidade 

Regional do Cariri-URCA e em outras instituições de ensino superior, como é o caso da 

Universidade Federal do Ceará- UFC, bem como a contribuição de movimentos sociais e da 

própria comunidade quilombola de Carcará. 

Procedimentos Metodológicos 
 

Para compreender os conflitos territoriais no Cariri cearense e na comunidade 

quilombola de carcará, tomamos como tipo de pesquisa o estudo de caso. De acordo com 

Marques (2000, p. 5) a opção que inicia a partir de um estudo de caso decorre do pressuposto 

de que, para o entendimento e compreensão de uma determinada problemática se faz necessária 

a compreensão, em suas múltiplas determinações, do complexo processo de mudança constante 

social ao qual estão relacionadas, caracterizando-se assim por intensos conflitos e uma realidade 

social marcada por indefinições, instabilidades, ambiguidades e contradições de diversas 

formas. 

Assim destaco também o vasto levantamento e seleção bibliográfica que proporcionou 

um grande aporte de conhecimento teóricos sobre a temática proposta para discussão. Assim, 

conciliou-se a teoria com a prática, cabendo destacar as conversas informais com os moradores 

daquele recorte espacial, diálogos com professores, estudantes do nível fundamental e superior 

residentes na comunidade, presidentes de associações, líderes sindicais, além da aproximação 

para diálogos dos gestores da educação do município de Potengi-CE. 

A pesquisa ainda é de caráter participativo, já que nessa o pesquisador esteve em 

convivência com a comunidade durante alguns dias verificando principalmente as principais 

formas de interação e de resistência contra as opressões dos grandes latifundiários existentes na 

região. Segundo Gil (1991), "a pesquisa participante, assim como a pesquisa ação, caracteriza-

se principalmente pela de interação entre pesquisadores e membros das situações ou fenômenos 

investigadas". 

Carlos Rodrigues Brandão usando o mesmo pensamento em relação a essa categoria de 

pesquisa sistematizou e destacou a finalidade de uma pesquisa no caráter participativa: 

A relação de participação da prática científica no trabalho político das classes populares 
desafia o pesquisador a ver e compreender tais classes, seus sujeitos e seus mundos, 
tanto através de suas pessoas nominadas, quanto a partir de um trabalho social e político 
de classe que constituindo a razão da prática constitui igualmente a razão da pesquisa 
(Brandão, 1999, p. 13) 
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Cabe também destacar como contribuição para pesquisa a experiência do I Encontro de 

Educação Escolar Quilombola do Cariri Cearense, ocorrido no ano de 2017 nas dependências 

da Escola Maria Virgem da Silva na própria comunidade quilombola de Carcará. Este evento 

foi organizado por vários grupos de pesquisa e estudos atuantes na Universidade Regional do 

Cariri- URCA, além das contribuições significativas de alguns movimentos sociais e da própria 

comunidade quilombola de Carcará. 

Considerações Finais 

A partir dessa pesquisa foi possível compreender de forma mais mais detalhada um dos 

casos e conflitos territoriais no Cariri cearense, dessa forma foi possível compreender de forma 

mais profunda a dinâmica da comunidade quilombola de Carcará cabendo destacar os conflitos 

existentes e que nos últimos anos tem se mostrado crescente naquele recorte espacial.  

Enfatizamos que Carcará ainda é um exemplo na organização e luta pelo uso e acesso à 

terra, sendo uma comunidade com maior facilidade de articulação de que as demais do cariri 

cearense. Assim as demais comunidades quilombolas se espelham pois a articulação os 

remanescentes de quilombo tem mostrado resultados positivos. 

Hoje uma das bandeiras da comunidade é pela manutenção de sua identidade que se 

reconstrói a cada dia a partir do que chamamos de território quilombola, esse que encontra-se 

repleto de conflitos. Carcará, assim como inúmeras comunidades principalmente de cultura 

afrodescendente merecem uma maior visibilidade por órgãos públicos e pela própria sociedade 

pois essas compõem um relato vivo da luta e resistência contra os sistemas de opressão e de 

convivência com o racismo. 

Cabe ainda salientar que o preconceito e a intolerância encontra-se entranhados, 

sobretudo no discurso daqueles que se dizem os donos da terra e da razão, atropelando assim 

os direitos básicos dos remanescentes de quilombolas, que estão assegurados na 

Constituição Federal de 1988. 

Assim, saliento para o esforço principal que é contribuir de forma significativa para um 

debate acadêmico acerca das temáticas apresentadas e expostas no presente artigo, explorando 

e problematizando nesse processo de construção de elementos materiais e simbólicos que 

formam um território quilombola, sempre visando uma forma de somar para o direito 

constitucional dessas comunidades tradicionais. 
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Considero ainda que a comunidade quilombola de Carcará tem seu território resultado 

de um processo de organização atrelada a uma identidade, onde esse movimento de construção 

se apresenta uma intima ligação com o território. Sendo assim mostra se de uma importância a 

continuidade da organização e articulação desses sujeitos que mesmo invisíveis para os olhos 

da sociedade tem conseguido significativas conquistas como ressalto o acesso a moradia e 

alguns direitos básicos como a saúde a educação. 

Dessa forma sigamos na construção de uma geografia combativa, que dialogue de forma 

horizontal, partindo desses espaços dotados de conflitos e resistências, chegando a um âmbito 

acadêmico, mais que traga nos seus resultados um retorno para essas comunidades e que os 

sujeitos não sejam vistos apenas um mero objeto de estudo, mais sim a essência e visão de 

retorno da pesquisa. Reforçando assim a ideia de que o compromisso da academia não e apenas 

a produção acadêmica e formação profissional, vai além disso, o compromisso deve ser com a 

sociedade. A Geografia é da luta, a Geografia é do movimento. 
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O CONDOMÍNIO RURAL DA AMAZÔNIA: O REASSENTAMENTO RURAL 

COLETIVO (RRC) VITÓRIA DO XINGU-PA 

 

Darlene Costa da Silva 

Resumo: 

 

O presente artigo refere-se à evolução da pesquisa iniciada no ano de 2017, com objetivo de 

analisar a nova dinâmica de moradia imposta pelo capital através dos grandes projetos que 

propicia um aprofundamento do debate acadêmico e cientifico sobre a produção do espaço 

agrário na Amazônia precisamente no reassentamento Rural Coletivo , o projeto elaborado pela 

Norte Energia no município de Vitória do Xingu no Travessão 27 da rodovia Transamazônica, 

onde foram construídas casas e infraestrutura básica em 28 lotes rurais de 75 hectares cada, 

ocupando uma área total de aproximadamente 2,4 mil hectares. Com este compromisso a Norte 

Energia as acompanha desde a saída dos imóveis interferidos, durante a mudança para a área 

selecionada para o reassentamento rural, e presta o apoio necessário para ampliar o êxito do 

processo de relocação de famílias e a reorganização das atividades produtivas que já estão sendo 

desenvolvidas conforme a interface do Projeto 4.2.1 Projeto de Apoio à Pequena Produção e 

Agricultura Familiar. No contexto dos atingindo de áreas rurais cabe colocar que esses estão 

vinculados a um espaço produtivo, relação com a terra, onde desenvolvem atividades ligadas à 

produção de alimentos, e nesse contexto é necessário pensar as condições desse reassentamento. 

Nas áreas rurais integrantes da Área Diretamente Afetada (ADA) da UHE Belo Monte 

predominam a agricultura familiar e a economia de subsistência. Uma parte significativa dos 

produtores está instalada em imóveis originários de assentamentos implantados pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e, destaca-se também, a presença de 

famílias que exploram imóveis nas ilhas do rio Xingu que deverão ser remanejadas (NORTE 

ENERGIA, 2015, pag. 2).O processo de relocação para o Reassentamento Rural Coletivo - 

RRC foi iniciado no mês de setembro de 2015 e contava, em dezembro de 2015, com 27 famílias 

relocadas para seus lotes, faltando a transferência de apenas 1 família. Já o processo de 

relocação para o Reassentamento Individual em Área Remanescente (RAR), até dezembro de 

2015, já havia concluído todas as etapas básicas de implantação, quais sejam, a constituição das 
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áreas para relocação, a discussão com as famílias e a sua opção pela modalidade (NORTE 

ENERGIA, 2015). A transferência das famílias para o seu novo local de moradia no RAR 

aguarda a conclusão das obras de infraestrutura nos lotes. O Reassentamento Rural Coletivo – 

RRC localiza-se no município de Vitória do Xingu – PA a latitude 02º52'48" sul e a uma 

longitude 52º00'36" oeste. Precisamente no Travessão 27 da rodovia Transamazônica, sendo 

este, resultado do projeto elaborado pela Norte Energia como política mitigatória de 

compensação para famílias que ocupavam áreas rurais atingidas pelo reservatório da UHE Belo 

Monte. Para aproximar a pesquisa da realidade, foram realizadas idas a campo e aplicação de 

formulários e entrevistas abertas e semiestruturadas até o ano de 2019, bem como para auxiliar 

o avanço da pesquisa foram feitas revisões bibliográficas com diversos autores exemplificados 

no decorrer do texto. Após a coleta de dados foram sistematizados os dados gerando produtos 

como os mapas, tabelas e gráficos. A questão do desenvolvimento vem adquirindo um caráter 

estratégico para a inserção dos países na economia internacional, segundo autores como: 

BRANDÃO, 2007; HARVEY, 2006; LOIOLA, 2003; MILANI, 2007; OLIVEIRA, 2002; 

RIBEIRO, 1997,2007; SILVA, 1997. Embora haja um desafio para pensar o desenvolvimento 

local, sendo preciso reconhecer que nos tempos atuais o debate sobre esse desenvolvimento 

tem-se dado sobre sua força de apropria-se de territórios e suas possibilidades, como a exemplo 

da Amazônia brasileira onde desde a década de 1970, implantado diversos projetos discursados 

como vetores do desenvolvimento e que a medida de suas efetivações foram aplicando 

mudanças e pressões sobre o território. Dessa forma foram direcionados para esse território 

particular algumas ações que a medida de suas implementações foi (re) estruturando o território 

a serviço do sistema capitalista. O exemplo o Programa de Integração Nacional (PIN), a 

abertura da transamazônica, os Projetos Integrados de Colonização (PIC) e a construção de 

Hidrelétricas como Santo Antônio e Belo Monte que provocaram modificações na dinâmica 

local, ao qual levou a reorganização de várias famílias atingidas em detrimento de um processo 

de relocação. Para Harvey (2004) o desenvolvimento geográfico desigual dificulta a unificação 

dos múltiplos interesses das classes sociais. Diante do exposto, o desafio imposto à Amazônia 

trata da implantação dos reassentamentos que transferem a população deslocada de um 

território, neste caso ocasionado pela construção de hidrelétricas e são realocadas para um novo 

território, formando assim, os reassentamentos rurais coletivos que são condomínios rurais 

coletivos elaborados pelas empresas construtoras de hidrelétricas na Amazônia. A construção 

da hidrelétrica Belo Monte causou diversos impactos sociais nas suas áreas de influência, 
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principalmente no que diz respeito às problemáticas para as comunidades tradicionais como os 

ribeirinhos, pequenos extrativistas e outros habitantes destas áreas. Portanto ao abordar sobre 

as inserções de grandes obras na Amazônia atenta-se para a interferência gerada nas relações 

dos sujeitos locais, modificando seus distintos modos de vida. REFERENCIAS 
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OUTROS TERRITÓRIOS, OUTRAS IDENTIDADES 

 

Hugo Dubeux de Brito 

Resumo: 

 

Introdução A mesorregião da Zona da Mata pernambucana refere-se em seu topônimo a uma 

realidade passada. De fato a exuberante mata atlântica existente já há muito tem sido devastada 

para dar vastidão às monoculturas do agronegócio. O agronegócio da cana-de-açúcar 

historicamente tem sido territorializado nesta mesorregião construindo o que a historiadora 

Christine Dabat (2010) tem chamado de vocações naturais, afirmando que em nada são, mas 

que na realidade são identidades territoriais socialmente construídas para que a economia do 

açúcar aprofunde suas raízes. Dominique Temple (1998) chama de economicídio o ataque 

produzido pelos colonizadores, quando aqui chegaram, aos modos de vida ameríndios. Para 

dominar os territórios e povos locais buscaram desconstruir as lógicas presentes em suas 

existências, e sobrepor novas. Assim práticas culturais, religiosas, de policultivos, das relações 

de reciprocidade e comunitárias, foram sendo influenciadas pelos agentes externos coloniais 

em um sentido de transformação para uma lógica que atendesse às necessidades da coroa, e de 

um processo de globalização que se iniciava. Inclusive, “instalar a sacaricultura em terras 

ameríndias poderia ser considerado a inauguração da globalização eurocentrada” (DABAT, 

2010, p.53). Fazendo com que, por tudo isso, durante muito tempo as únicas experiências de 

policultivos na zona da mata pernambucana fossem nos quilombos (DABAT, 2010), espaços 

de resistência frente ao avanço deste sistema capitalista colonial. Em tempos mais recentes, a 

ditadura, e mesmo governos posteriores, auxiliaram a consolidar a mesorregião da zona da mata 

em suas vocações naturais (que em nada são...) para o agronegócio da cana-de-açúcar. 

Latifúndios de monocultivos com trabalho caracterizado por agricultores participantes da 

presente pesquisa como análogo à escravidão. A zona rural tem sido ocupada por estas 

estruturas, e comunidades têm desaparecido para dar vez aos monocultivos. Em média cerca de 

90 % de todas as terras plantadas da Zona da Mata são para o plantio da cana-de-açúcar. O 

reflexo sobre o meio rural é direto, levando a um exôdo onde se passou de uma mesorregião 

com 62 % de sua população rural em 1991 para 25 % rural em 2010, segundo o IBGE.No 
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entanto, como o exemplo citado dos quilombos, existem na Zona da Mata experiências que 

apontam para (r)existências. Onde se resiste a partir do exercício da sua existência enquanto 

enfrentamento à lógica dominante, e é de um tipo destas experiências que surge o presente 

trabalho. Este artigo é resultante de uma pesquisa participativa em parceria com agricultoras e 

agricultores hoje sócios em uma associação construída e gerida em autogestão na zona rural de 

Lagoa de Itaenga, inserida na mesorregião da Zona da Mata pernambucana, a ASSIM. Ela foi 

criada para buscarem (r)existir às vocações naturais historicamente consolidadas pelo poder 

dominante, de trabalho para a cana de açúcar. Para que acessassem recursos de políticas 

públicas e que assim não fosse necessário o trabalho nas usinas. Hoje a ASSIM é uma 

associação referência no estado de Pernambuco enquanto experiência de agroecologia e 

economia solidária, o que passa a consolidar composições para uma identidade territorial de 

(r)existência nestes atores. Ou seja, estabelecem a sua identidade a partir de seu território e 

enquanto diferenciação à lógica dominante na mesorregião das vocações naturais para a cana 

de açúcar. Com este artigo debateremos como a construção de redes possibilitou à ASSIM estar 

em um processo de territorialização da agroecologia e da economia solidária nas comunidades 

onde se insere. Para tal se fez e faz importante compreender que existe uma transição 

agroecológica que acontece. Um desenrolar importante para consolidar as temáticas nos 

territórios e em seus habitantes. Se antes atuavam a partir de identidades legitimadoras 

(CASTELLS, 2006) da economia da cana-de-açúcar, para se territorializar a partir de outras 

práticas e outros paradigmas tem sido importante perceber tudo isso enquanto um processo, 

onde se vai construindo um outro território em retroalimentação com uma outra identidade 

territorial. A construção de uma identidade de (r)existência, ou de uma identidade de projeto 

(CASTELLS, 2006), a partir do território, se mostrou essencial para a territorialização desta 

experiência de agricultura agroecológica e em economia solidária nas comunidades Imbé, 

Marrecos, e nos sítios vizinhos. Metodologia A metodologia utilizada para esta pesquisa foi a 

Sistematização de Experiência. Segundo Elza Falkembach (2018):"aprender a sistematizar não 

se desvincula do ato de fazê-lo, de aprender fazendo, mas num desencadear de atos de caráter 

eminentemente reflexivo. A sua prática, a minha prática, a própria experiência é o que se coloca 

como objeto de resgate e reflexão." (FALKEMBACH, 2018, p.2)Ela leva a uma reflexão 

construída a partir de um diálogo de saberes entre a universidade e a associação. Agricultoras 

e agricultores entram em um processo reflexivo sobre a própria experiência. Constroem um 

eixo central, ou seja, um objetivo, a diretriz para a sistematização. Em nosso caso, o eixo central 
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foi “como a nossa caminhada ajudou a fortalecer a organização coletiva no território?”. Para 

compreender tal eixo fizemos uso de: místicas; uma roda de conversas; o registro de uma mesa 

redonda de comemoração dos 20 anos da ASSIM, com a fala de sócios e de parceiros; e 

entrevistas com organizações parceiras e também com famílias agricultoras. Esta é uma 

metodologia inserida no guarda-chuva da Investigação Ação Participativa (IAP), onde se 

compreende que a construção de conhecimento deve ser atuante para a transformação social, e 

que o saber popular deve ser também central para este processo. Assim, estabelecemos uma 

equipe de sistematização, composta por pessoas da universidade e membros da ASSIM. Esta 

equipe ficou responsável pela gestão da pesquisa, ou seja, seus planejamentos, decisões, 

preparações, execuções. Isto é importante por ser compreendido enquanto um processo 

formativo para quem o executa, e assim cumprir o “destino final do conhecimento, o que valida 

a práxis e cumpre com o compromisso revolucionário” (BORDA, 2009, p.283, tradução livre). 

E também por fortalecer um processo de autogestão que é o que acontece na ASSIM. Discussão 

O território não é apenas uma base, um substrato material para a vida. Ele se estabelece a partir 

das disputas de poder que acontecem na sociedade, sendo conteúdo, meio, e processo das 

relações sociais existentes. Em seu seio quem o habita o influenciará, e também será 

influenciado por ele, podendo construir identidades territoriais (HAESBAERT, 2006). Segundo 

Valter Cruz (2006), Castells apresenta três tipos de identidades na sociedade: a identidade 

legitimadora, a identidade de resistência, e a identidade de projeto. A primeira serve à ordem 

dominante, expandindo e racionalizando sua dominação. A segunda se refere a atores oprimidos 

que estabelecem sua existência a partir de uma outra lógica que não a dominante, e por isso 

aqui escreveremos (r)existência. Finalmente, a identidade de projeto está presente naqueles que 

constroem uma lógica diferente da dominante e buscam com isso uma transformação na 

estrutura social como um todo. A maioria dos moradores das comunidades Imbé, Marrecos e 

dos sítios vizinhos, muitos dos quais fundaram a ASSIM, por muito tempo existiram a partir de 

uma identidade legitimadora da ordem dominante, ou seja, a partir da lógica dos sistemas de 

plantation da cana-de-açúcar. Assim, ao desenrolarem um processo de transição agroecológica 

em seu território foi e tem sido fundamental recomporem suas identidades. Ou seja, para 

territorializar a agroecologia e a economia solidária é preciso também que as agricultoras e os 

agricultores se transformem. No documento da V plenária de economia solidária (FBES, 2012) 

se fala em uma lógica de territórios da economia solidária. Ele afirma que quanto mais 

iniciativas e redes de economia solidária existirem num determinado território mais ele será 
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fortalecido neste paradigma, a partir da construção de novas territorialidades, de identidades 

territoriais para uma economia solidária. O mesmo acontece para a agroecologia. Práticas 

isoladas se tornam fragilizadas, e acabam por ter menor impacto na construção de um outro tipo 

de sociedade (SCHMITT; TYGEL, 2009). Ao contrário, as práticas que buscam esse outro tipo 

de projeto de sociedade, e não apenas um sucesso econômico, podem ser mais bem sucedidas 

no fortalecimento de suas próprias práticas, assim como outras de mesmo caráter. Quanto mais 

forte for essa rede, mais sólidas estarão estas práticas em nossa sociedade. Desta forma, para a 

consolidação da experiência da ASSIM em seu território foi e tem sido importante sua inserção 

nas redes de economia solidária e da agroecologia. Acontece um processo de retroalimentação 

onde a rede fortalece suas experiências ao mesmo tempo em que as experiências fortalecem a 

rede. Na ASSIM parceiros como o Centro Sabiá, a INCUBACOOP – UFRPE e o SERTA 

estiveram justamente presentes neste processo de retroalimentação junto à ASSIM e às redes 

da agroecologia e da economia solidária. No entanto, se estes atores possuem uma identidade 

de projeto, ou seja, que busque uma transformação em toda a estrutura da sociedade, 

percebemos que os membros da ASSIM construíram uma identidade de (r)existência. Para não 

concluir A ASSIM iniciou o processo de consolidação de sua experiência com sua inserção nas 

redes da agroecologia e da economia solidária. No entanto, os parceiros desta rede aos quais a 

associação trabalhou junto possuem uma identidade de projeto, e a ASSIM uma identidade de 

(r)existência. Se faz importante compreensão de que foi a inserção nestas redes que buscam a 

transformação paradigmática da sociedade que possibilitou à ASSIM fugir de suas vocações 

naturais socialmente construídas para a cana de açúcar. Assim, seria enriquecedor para a 

experiência que compreendesse seu território enquanto trincheira de enfrentamento ao 

agronegócio e de consolidação dos paradigmas da agroecologia e da economia solidária, que a 

associação promove, na sociedade. Assim poderá se fortalecer a associação, os membros, suas 

práticas, e a disputa para a construção de um território que enfrente a doce lógica secularmente 

opressora nesta zona rural. 
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A LUTA POR TERRA E ÁGUA NO QUILOMBO DE ACAUÃ NO RIO GRANDE DO 

NORTE, BRASIL 
 

Camila da Silva Pereira1 
 
Introdução 
 

A invisibilidade atribuída às comunidades quilombolas, produzida pelos discursos de 

negação de suas organizações territoriais e dos seus direitos coletivos é fruto do processo de 

subjugação desses povos às classes dominantes que, desde a inserção legal de suas demandas 

na Constituição Federal de 1988, regulamentadas pelo Decreto 4.887/2003 no Governo de Luís 

Inácio Lula da Silva, utilizam meios para retardar a efetivação dos direitos dessas comunidades, 

entre os quais o principal é a terra coletiva.  

Em 2004, com a alegação da inconstitucionalidade do Decreto 4.887 pela Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI 3.239/2004), as comunidades quilombolas de todo o Brasil 

enfrentaram uma das principais tentativas de retirada do seu direito à terra. Os anos 

subsequentes nos quais a ADI esteve em processo de votação, sendo encerrada em 2018 com 

maioria de votos contra à referida ação, comunidades de todo o Brasil continuaram a enfrentar 

conflitos por terra sob a alegação de que não tinham esse direito, visto que a autodeclaração 

identitária era uma das inconsistências apontadas pela ADI, como foi o caso da comunidade 

Acauã situada no município de Poço Branco a 63 km da capital do estado do Rio Grande do 

Norte, Natal.  

No entanto, o marco principal da luta da comunidade por terra e água se deu com a 

construção da barragem Engenheiro José Batista do Rego Pereira, conhecida também como 

açude Poço Branco entre 1959 e 1968. Nesse processo, o rio Ceará-Mirim teve seu nível 

aumentado, significativamente, ocasionando a realocação das famílias que viviam às margens, 

como os povoados denominados de Contador e a antiga Cunhã Velha como era chamada, que 

além de perderem as terras onde viviam e plantavam, tiveram dificuldades de sobreviver no 

novo local de moradia, principalmente, pela limitação no uso da água do reservatório e pelas 

disputas por terra com fazendeiros e posseiros que se instalaram após a construção da barragem.  

 
1 Doutora em Geografia – Universidade Federal do Ceará e Professora do Curso de Geografia da Universidade 
Estadual do Ceará – Campus Fafidam. camilasilvageo@gmail.com 
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Este trabalho resulta da pesquisa de doutorado em Geografia pela Universidade Federal 

do Ceará, que teve seu encerramento em junho do corrente ano. Portanto, para o 

aprofundamento da análise realizou-se pesquisa bibliográfica a partir de autores como: 

Fernandes et al (2017) e Almeida (2011) para discutir os conflitos no campo, a luta por terra e 

os direitos quilombolas; Arguedas (2015) e Valle (2006) para entender o processo de formação 

da comunidade Acauã e os conflitos decorrentes das formas de uso do território por agentes 

capitalistas e Haesbaert (2005 e 2010) para discutir o conceito de território, os processos de 

desterritorialização e reterritorialização, bem como as relações de poder que determinam o uso 

e o ordenamento do território.  

Realizou-se, também, a coleta de dados secundários no site do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra) e da Fundação Cultural Palmares (FCP), além de 

pesquisa documental em arquivos do Incra – RN e no relatório antropológico da comunidade 

Acauã. Realizou-se entrevista semiestruturada com a ex-liderança da comunidade, registros 

fotográficos e um mapeamento das estruturas e das áreas de conflitos com proprietários e 

posseiros presentes no território de Acauã.  

Os conflitos mais recentes enfrentados pela comunidade Acauã datam de 2004, ano em 

que é oficialmente reconhecida pela FCP e passa a ter processo de titulação aberto no Incra. 

Essas tensões estimularam dois movimentos: de um lado, as relações dos grupos se 

fragmentaram a pela migração de moradores que se viram ameaçados; de outro, a comunidade 

encontrou caminhos de fortalecimento em defesa do território do qual já foram expropriados.  

O texto está organizado em duas sessões. Na primeira discute-se no recorte da década 

de 1930 até os dias atuais alguns dos principais marcos da conquista de direitos pelas 

comunidades quilombolas de todo o Brasil, principalmente a partir da atuação de organizações 

como a Frente Negra Brasileira e o Movimento Negro Unificado frente às estratégias de 

desmonte e morosidade na efetivação por parte do Estado. Na segunda parte verticaliza-se a 

análise para o contexto de ameaças ao direito de titulação do território de Acauã que no cenário 

potiguar e em estados circunvizinhos obteve repercussão considerável, ocasionando o 

movimento chamado “Somos todos Acauã”, o que contribuiu para que o processo movido 

contra a comunidade, utilizando a ADI como justificativa para negar-lhes seu direito, fosse 

estancado e, posteriormente, encerrado a favor do direito da comunidade. 
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Dos direitos conquistados aos direitos ameaçados: resistência quilombola e os arranjos 
burocráticos para a titulação das terras 
 

Os quilombos no Brasil, assim denominados a partir de 1559 foram, inicialmente, 

conhecidos como mocambos. Formados, majoritariamente, por negros oriundos de processos 

de fuga, mas também por outros grupos étnicos sob situação de exploração, foram organizações 

presentes em quase toda a América Latina e em alguns países da América do Norte que 

adotaram o regime de escravidão (GOMES, 2015). As especificidades dos processos de 

formação e as diversas nomenclaturas atribuídas, ao longo do tempo, a essas organizações de 

resistência ao regime vigente e aos desdobramentos dessas imposições, não mais permitem 

restringir o seu entendimento às visões herdadas da conceituação colonialista do Conselho 

Ultramarino de 1740 ao Rei de Portugal, que definia as organizações quilombolas como “toda 

habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham 

ranchos levantados nem se achem pilões neles”2.  

No lapso de tempo que separa o regime escravocrata e sua a abolição oficial, inúmeras 

foram as estratégias de invalidar e invisibilizar a luta dos povos quilombolas, que diante da 

construção de uma sociedade aristocrata e burguesa que deslocou socialmente o negro pela 

ideologia de inferioridade racial, também ocasionou o processo de negação da sua presença em 

colônias e estados, sobretudo, estruturadas pelas relações coronelistas. Assim, dos anos que 

sequenciaram a data oficial da abolição da escravidão no Brasil até meados de 1920, as 

identificações quilombolas, em todo o país, sofreram um processo de invisibilização pelo 

Estado sob as afirmações de que, passado o regime escravocrata não mais existiam os 

quilombos (FERNANDES, 2008). 

Em se tratando desse processo no Rio Grande do Norte e em outros estados, sobretudo, 

do Nordeste, em que as identidades quilombolas foram encobertas pelas relações paternalistas 

e de compadrio3 que negavam a existência do escravismo, o movimento de invisibilização foi 

ainda mais reforçado pela justificativa da existência de um menor quantitativo de negros no 

estado, causando um processo tardio de oficialização dos movimentos sociais e instituições 

responsáveis pela mediação das suas demandas territoriais4.  

 
2 http://www.itcg.pr.gov.br/arquivos/File/Quilombos.pdf.  
3 Vide Woortmann, 1995 sobre compadrio e Chalhoub (2003) sobre paternalismo. 
4 Ver tese de doutorado da autora intitulada “Identidades (re)descobertas e a luta quilombola por direitos 
territoriais no estado do Rio Grande do Norte, Brasil” (2019). 
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Alguns dos principais marcos oficiais das lutas e conquistas de direitos dos povos 

quilombolas, a partir do apoio de organizações e movimentos no Brasil, datam do início dos 

anos de 1930 com a criação da Frente Negra Brasileira em meio à revolução de 30. A Frente 

Negra Brasileira inspirou a participação política de pessoas negras no movimento, abrindo 

representações em Pernambuco, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, entre outros 

(PEREIRA, 2008). Em meados de 1937 a Frente Negra Brasileira teve seu fim, transformando-

se em partido político em meio a decretação do Estado Novo, mas o incentivo à construção de 

movimentos sociais em outros estados brasileiros acabou contribuindo para que as mobilizações 

do povo negro não cessassem em meio ao acentuado processo de crescimento da burguesia e 

do fortalecimento desta com o apoio do Estado.  

De acordo com Pereira (2008) após o fim do Estado Novo, em meados de 1940, o 

Movimento Negro encontra novamente mais espaço para atuação, criando no Rio de Janeiro, 

em 1945, o Comitê Democrático Afro-brasileiro, com a intenção de adquirir voz na Assembleia 

Nacional Constituinte. Em seguida, na mesma década, surgem o Teatro Experimental do Negro 

e o Teatro Popular Brasileiro, ambos com o intuito de valorizar a cultura do povo negro na 

sociedade.  

Em relação às conquistas do povo negro por meio da atuação do Movimento Negro, 

ainda não oficializado no início do século XX, destaca-se a promulgação da Lei Afonso Arinos 

- Lei 1.390/51, de 3 de julho de 1951 que incluía penalidades para as práticas preconceituosas 

em relação à raça e à cor. A Lei nº 7.437, de 20 de dezembro de 1985 que penalizava as formas 

de preconceito contra raça, cor, sexo e estado civil e, por fim, a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 

1989, ambas criadas no governo de José Sarney, sendo esta última após a Constituição de 1988, 

determinando ser crime as práticas e discursos preconceituosos.  

As lutas do Movimento Negro tiveram início na década de 1930, mas foi em 1970 que 

o movimento começa a se reestruturar, quando representantes de várias entidades se reuniram 

em resposta à discriminação racial sofrida por quatro garotos do time infantil de voleibol do 

Clube de Regatas Tietê e a prisão, tortura e morte de Robison Silveira da Luz, acusado de roubar 

frutas numa feira em São Paulo. Além desses episódios, o aumento dos casos de racismo e 

assassinatos de negros nas principais capitais do Brasil suscitou mobilizações para a criação de 

um movimento que fosse representativo nos debates sobre a discriminação racial de negros e, 

posteriormente, aliou-se à luta quilombola, mediando a reivindicação de suas demandas frente 
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ao Estado. O Movimento Negro Unificado oficializou-se em 7 de julho de 1978 em meio à 

Ditadura Militar e culminou na criação do primeiro órgão público voltado para o apoio dos 

movimentos sociais afro-brasileiros em 1984, o Conselho de Participação e Desenvolvimento 

da Comunidade Negra (PEREIRA, 2008). 

Especificamente em relação às comunidades quilombolas o principal direito adquirido 

ao longo dos anos até a promulgação da Constituição de 1988, foi o reconhecimento do direito 

ancestral à terra. Nos artigos 68 da Constituição, ficam determinados, respectivamente, que aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida 

a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.  

Os quilombos coloniais passaram a serem entendidos na perspectiva do que Fiabani 

(2008) chama de quilombos de hoje ou os novos quilombos. Tais territórios, embora sejam 

fundamentados a partir de características seculares, a exemplo das relações consanguíneas de 

parentesco e uma ancestralidade negra escravizada, apresentam uma dimensão territorial 

diferenciada dos quilombos coloniais em termos de organização, dinâmica territorial e modos 

de vida que, não somente se baseiam no trabalho familiar, mas se inserem na lógica de recriação 

do campesinato dentro do modo de produção capitalista.  

Os novos quilombos, compreendendo a diversidade nas suas formas de organização, 

configuram-se por novas famílias descendentes de negros em luta pela libertação que, 

historicamente, buscam a autonomia sob os modos de vida em seus territórios. Os mecanismos 

de defesa de seus territórios se ressignificaram e há um processo contínuo de afirmação e busca 

por reconhecimento de seus direitos, historicamente, negados (ALMEIDA, 2011). 

Alguns dos enfrentamentos jurídicos e burocráticos que vêm colocando em risco a 

manutenção dos direitos já adquiridos pelas comunidades quilombolas em todo o Brasil é a ADI 

3.239/2004, ajuizada pelo Partido da Frente Liberal, atual Democratas. A ADI questionava e 

alegava a inconstitucionalidade do referido decreto que regulamenta o procedimento para 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 

remanescentes quilombolas conforme o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição Federal de 1988. 

Impetrada ao longo dos anos do governo do Partido dos Trabalhadores (PT), as 

principais alegações inclusas na ADI defendiam que o critério de autodeclaração de ser 

quilombola “fere” a Constituição, ao passo que o próprio interessado nas terras se reconhece 
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quilombola. Diamantino (2016) ressalta que a Ação exige que os direitos constitucionais sejam 

assegurados unicamente para as comunidades que tenham processo de formação anterior à data 

da abolição oficial da escravidão. Isso configura uma tentativa que visa deslegitimar a luta 

quilombola e o histórico pós-abolição de expropriação da terra e dos direitos territoriais, visto 

que as formas de escravismo se mantiveram passado o regime de escravidão, a partir de outros 

mecanismos de opressão e dominância. 

De acordo com a Comissão Pró-índio de São Paulo (2015) outra alegação da ADI é que 

o decreto é inconstitucional pela inexistência de lei que lhe confira validade, já que a 

Constituição não pode ser regulamentada por decreto. No entanto, essa prerrogativa não se 

fundamenta tendo em vista que o artigo 68 prevê a garantia de direitos fundamentais de 

aplicação imediata. O decreto somente regulamenta os trâmites da ação não necessitando de lei 

para a sua efetivação.  

A votação da ADI foi iniciada em 2012 no Superior Tribunal Federal (STF) com o voto 

do ministro Antônio Cezar Peluso que acatou o pedido de abertura do processo de modo que os 

títulos emitidos até a presente data do Decreto 4.887 seriam considerados válidos. A votação 

foi interrompida a pedido da ministra Rosa Weber para revisão, reconhecendo a permanência 

dos critérios de avaliação para a titulação de terras quilombolas. 

Em dezembro de 2014 a ADI retornou a pauta do STF, mas foi novamente protelada. 

Em março de 2015 o STF retomou o julgamento tendo um novo pedido de revisão feito pelo 

ministro Dias Toffoli. Em 18 de outubro de 2017 a votação que iria ocorrer em Brasília foi 

novamente adiada. Somente em 08 de fevereiro de 2018 o STF reabriu a votação e por maioria 

de votos a favor, declarou-se a constitucionalidade do Decreto 4.887. Foram 8 votos contra a 

ADI, 2 votos pela sua aprovação parcial solicitando a sua revisão e 1 voto a favor (BRASIL, 

2018). 

No Rio Grande do Norte, a comunidade Acauã foi alvo dos questionamentos presentes 

na ADI, a partir da reabertura de uma ação por um fazendeiro local não satisfeito com o 

resultado de um processo ganho pela comunidade. A reabertura do processo causou 

mobilizações em todo o estado, visto que as demais comunidades se viram numa situação de 

risco de revisão de seus processos em tramitação ou já finalizados, o que culminou na audiência 

em defesa de Acauã idealizada pelo Conselho Estadual da Mulher (Conem), pela Rede de 
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Mulheres Negras do Brasil e por uma quilombola de Acauã representante da Coeq – RN, sendo 

mediada pelo Deputado Estadual Fernando Mineiro do PT (CONAQ, 2017). 

Ainda sobre ameaça ou retira direitos dos povos quilombolas, destacamos que desde 

2014 os investimentos em políticas públicas para as comunidades quilombolas vêm sendo 

reduzidos. Dentre estes destacamos o Programa Territórios da Cidadania5, vinculado ao 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Em 2012 desenvolveu uma ação chamada: 

Projeto de Articulação e Acesso das Comunidades Quilombolas às Políticas Públicas de 

Desenvolvimento Rural nos Territórios da Cidadania, abrangendo 580 comunidades 

quilombolas em todo o Brasil, número aquém da quantidade de comunidades certificadas pela 

FCP, sendo que no Rio Grande do Norte somente constava comunidades do Território da 

Cidadania Seridó, onde está presente as comunidades Boa Vista dos Negros, Macambira e 

Negros do Riacho. Em relação as áreas indenizadas foram investidos pelo Programa, em 2008, 

R$ 39.100.000,00 para a desapropriação de 625.361 ha de terras em todo o Brasil (BRASIL, 

MDA, 2008).  

A diminuição dos repasses para o Programa Territórios da cidadania entre 2014 e 2016 

e a não existência de orçamento para suas ações entre 2017 a 2018, é apenas um exemplo do 

desmonte das políticas sociais destinadas a atender demandas básicas desses grupos. Com o 

golpe de 2016 que resultou no impeachment da então presidenta Dilma Rousseff e a posse do 

vice-presidente no Planalto, Michel Temer, iniciou-se uma série de mudanças nas pastas 

administrativas do governo, assim como reforçou-se a redução nas verbas para ações de 

diversas políticas públicas. No âmbito das políticas para os povos do campo e para as 

comunidades quilombolas as principais mudanças foram o fim do MDA e a transferência do 

Incra e as ações de reforma agrária e titulação dos territórios quilombolas para a Casa Civil. 

O cenário de instabilidade e morosidade no andamento das ações de reforma agrária, 

que também envolvem as comunidades quilombolas, já se projetava durante o governo Dilma 

que, de acordo com Fernandes et al (2017), configurou um dos mais relapsos em termos de 

ações de reforma agrária presenciando o aumento do número de manifestações em todo o Brasil, 

 
5 Criado em 2008 no governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva com um total de 60 territórios, passando em 
2009 para 120 territórios. O programa constitui uma estratégia de regionalização nos estados a partir dos critérios: 
menor IDH, maior concentração de agricultores familiares, assentamentos da Reforma Agrária, quilombolas, 
indígenas, maior número de beneficiários do Programa Bolsa Família e municípios com baixo dinamismo; abrange 
quilombolas, assentados, indígenas, pescadores, entre outros. No Rio Grande do Norte foram criados 6 territórios 
da cidadania: Açú-Mossoró, Alto Oeste, Mato Grande, Potengi, Seridó e Sertão do Apodi (MDA, 2008). 
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estimuladas também pelo poder controlador das mídias. Além disso, a ampliação de entrada do 

capital no campo através de empresas do agronegócio e a expropriação e as ameaças aos povos 

do campo se legitima, com mais ênfase, no processo de transição do governo Michel Temer 

para o do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, iniciado em 2019, que já nos primeiros dias 

de gestão implementou mudanças bruscas e obscuras em diversos setores administrativos do 

governo e, para as comunidades quilombolas e indígenas, direcionou as ações de demarcação e 

titulação das terras do Incra e da Funai para o Ministério da Agricultura, por meio da assinatura 

da Medida Provisória 870/20196. 

Os riscos de perda ou o retardamento na garantia de direitos são previstos por órgãos e 

movimentos sociais, visto que o ministério responsável pelas ações de titulação dos territórios 

quilombolas, ainda não tem definido como irá tramitar as ações, além de ser conduzido por ex 

membros e simpatizantes da bancada ruralista no Congresso Nacional. 

No item a seguir, traçamos essa análise utilizando como estudo de caso a comunidade 

quilombola Acauã no município de Poço Branco – RN, que configura o quadro das 28 

comunidades reconhecidas oficialmente no estado, entre as quais apresenta processo de 

titulação em estágio avançado no Incra, além de ter sido um dos territórios aonde ocorreu, ainda 

havendo vestígios, um dos conflitos mais expressivos nas últimas décadas, a luta pela água e 

pela terra.  

 

“Mexeu com uma, mexeu com todas”: conflitos territoriais e resistências em Acauã  
 

 Localizada a 63 km da capital do Rio Grande do Norte, Natal, Acauã está situada no município 

de Poço Branco na microrregião da Baixa Verde e, de acordo com o último censo do IBGE de 2010, 

apresentou população de 13.949 habitantes. A respeito do histórico de formação da comunidade de 

Acauã, os moradores elencam duas principais vertentes de entendimento, ambas com bastante 

imprecisão nos anos, mas estima-se que a comunidade se formou no final do século XIX. Inicialmente, 

as terras teriam sido ocupadas por José Acauã no lado direito do rio Ceará-Mirim, escravizado e fugitivo 

 

6 Em maio de 2019, a emenda constitucional 426 de autoria do deputado federal Túlio Gadêlha (Partido 
Democrático Trabalhista - PDT) foi aprovada pela comissão mista da MP. O texto inclui a transferência da Funai 
para o Ministério da Justiça, que hoje está no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, bem como 
que a demarcação das terras indígenas volte a ser atribuição da Funai. Embora ainda necessite passar pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado Federal, a aprovação do texto pela comissão já é considerada um avanço para a 
continuidade das ações para a garantia da demarcação das terras indígenas.  
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dos engenhos do baixo vale do Ceará- Mirim. Outra vertente é apontada pela memória genealógica sobre 

três irmãs (Ana, Benedita e Catarina). Ana e Catarina teriam se casado com os irmãos Joaquim Gomes 

e Sebastião Rodrigues dando início as relações de parentesco que deram origem à comunidade (VALLE, 

2006, p. 133). 

 Na literatura e na história oral a respeito das comunidades quilombolas rurais, há sempre 

descontinuidades quando se trata de investigar os vínculos de ligação das comunidades quilombolas 

com um passado escravista, seja pela escassez ou inexistência de documentos que apontem tais fatos, 

ou pelas fragmentações existentes nas memórias dos grupos e segundo Bosi (2003) a memória e as 

histórias por ela resgatadas expressam as sensibilidades dos sujeitos em meio às suas contradições. 

Assim como outros municípios brasileiros, Poço Branco construiu-se e 

desenvolveu-se às margens do Rio Ceará-Mirim, a partir do cultivo de lavouras de milho, feijão, 

mandioca, algodão e também com a criação de gado. A importância da água atravessa o 

histórico de formação de comunidades, cidades e municípios e, em muitos casos, protagoniza 

o cenário de disputas territoriais. No caso de Acauã, a água foi, ao longo de décadas, o principal 

elemento definidor de mudanças nas dinâmicas dos quilombolas da antiga Cunhã Velha e da 

atual comunidade de Acauã (VALLE, 2006). 

A gestão dos recursos hídricos, especificamente, na região Nordeste esteve ligada às 

políticas desenvolvimentistas, alavancadas, a partir da década de 1950. Nesse período, em que 

a estiagem se prolongou na região até meados de 1958, diversas obras de construção de açudes 

e barragens foram encabeçadas, principalmente, para atender aos interesses de elites agrárias e 

políticas à época que visavam garantir aumento da produção com o uso controlado da água 

(ARGUEDAS, 2015 e VALLE, 2006). 

Assim, as transformações socioespaciais do território quilombola de Acauã tem nas 

obras de construção da barragem Engenheiro José Batista do Rego Pereira, conhecida também 

como açude Poço Branco, iniciada em meados de 1959, mas já idealizada desde 1950, o evento 

de maior impacto no cotidiano dos moradores. Em 1959, engenheiros da firma Nóbrega 

Machado deram início às obras de construção da barragem após aprovação do projeto pelas 

autoridades municipais utilizando recursos federais através do Departamento de Obras e 

Saneamento (Dnocs). As obras tiveram início em 1959 e foram concluídas em 1968 (Figuras 

1), pouco depois da emancipação política do município de Poço Branco em 1963, até então 

pertencente ao município de Taipu (VALLE, 2006). 
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Figura 1 - Barragem Engenheiro José Batista do Rego Pereira (Açude Poço Branco) no 

município de Poço Branco (RN) 

 
Fonte: Pereira (2018). 

 

Com a construção da barragem, o rio Ceará-Mirim teve seu nível aumentado, 

significativamente, ocasionando o projeto de realocação das famílias que viviam às margens do 

rio, como os povoados denominados de Contador e a antiga comunidade de Acauã (Cunhã 

Velha). Conforme Arguedas (2015) além dessas, outras localidades foram atingidas pela 

construção da barragem como a chamada Vila de Poço Branco que deu lugar à sede do 

município. O autor acrescenta que “quando o nível das águas do açude está baixo, durante a 

época seca, é possível ver algumas velhas estruturas da antiga Poço Branco, com o destaque da 

igreja (ARGUEDAS, 2015, p. 64). 

Valle (2006) evidencia que não houve preocupação dos órgãos competentes com a 

situação das populações ribeirinhas. Segundo o autor “parece não ter havido um projeto 

específico de deslocamento populacional que considerasse os fatores socioculturais e 

econômicos das famílias atingidas pela barragem nem as consequências da mudança social, ao 

menos, a médio e longo prazo” (VALLE, 2006, p. 70). No novo local de alocação dos 

moradores de Acauã era inviável a produção econômica para além do cultivo de hortaliças e 

algumas árvores frutíferas em virtude das dificuldades de acesso a água do reservatório, que 

também ocasionou a perda de áreas de plantio antes cultivados nas proximidades do açude. 

A saída involuntária dos moradores da Cunhã Velha para a construção de um “novo” 

território, Acauã, ocasionou fragmentações nas relações entre os moradores da Cunhã Velha 
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que se viram obrigados a decidirem seus destinos, mas também fortaleceu a organização de 

uma parte deles que exigiram continuar nas proximidades da barragem.  

A construção da barragem ocasionou mudanças nas dinâmicas territoriais da 

comunidade em seus conteúdos cultural, produtivo e político-organizacional. Pensar a 

desterritorialização unicamente como a saída voluntária e involuntária de indivíduos ou grupos 

sociais de um determinado local omite os processos que sequenciam esse deslocamento. 

Movimentar-se, ainda que compulsoriamente, dentro de uma rede de relações que produzem o 

território, não condiciona a eliminação das identidades e territorialidades dos grupos sociais, 

mas as ressignifica, fragmentando os sentimentos de pertença dos grupos ou fortalecendo-os 

diante das tensões que impulsionaram seu deslocamento (HAESBAERT, 2005). 

As transformações sociais e territoriais pelas quais os moradores da Cunhã Velha 

passaram a enfrentar, os inseriu em uma dinâmica de uso do território diferente daquela de 

costume nas antigas terras em que ocupavam, pois ao mesmo tempo que permitiu maior 

aproximação dos moradores ao centro da cidade de Poço Branco, fragilizou as territorialidades 

do grupo e produziu outras, a partir da ampliação das redes de sociabilidades desses grupos. 

Além de as ações de indenização terem coberto somente o valor das casas ocupadas e 

desconsiderarem as áreas de plantio e o valor dos lotes, retirando dos moradores o direito do 

valor real de seus imóveis (VALLE, 2006), a cidade cresceu em população, após a construção 

da barragem, e algumas disputas se produziram no campo, inclusive em Acauã. Um problema 

que a ex-liderança quilombola relata, foi a invasão das terras por pessoas atraídas pelo seu valor 

capital adquirido e as limitações dos moradores à água da barragem e à terra, que mesmo com 

as restrições, passaram a sobreviver de serviços temporários e da agricultura familiar. Com a 

construção da barragem e o pagamento de algumas indenizações de maneira irregular somente 

dezesseis das trinta famílias conseguiram ficar morando nas novas terras de Acauã (VALLE, 

2006). 

Inicialmente, os moradores que migraram das terras da Cunhã Velha para Acauã, como 

passou a ser chamada, viviam em 4 hectares de terra adquiridos através das negociações com a 

prefeitura e a pelo pagamento com o valor das indenizações. As 47 famílias7 esperavam que o 

total de 540,51 hectares, incluindo 159,54 onde a comunidade se concentra, fossem 

desapropriados para a titulação, mas devido a alguns arranjos burocráticos articulados por 

 
7 No relatório antropológico elaborado por Valle (2006) há 56 famílias, mas dados do Incra de 2014 apontam 47. 
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proprietários de terras, a comunidade perdeu 201,69 hectares da Fazenda Maringá e espera que 

sejam finalizados e entregues os títulos dos 338,72 hectares restantes8, conforme apresentamos 

no Quadro 1 produzido a partir de pesquisa documental feita no Incra – RN. 

Quadro 1 – Situação atual das terras da comunidade quilombola Acauã, Poço Branco (RN) 

NOME DO 

IMÓVEL 

NOME DO EX 

PROPRIETÁRIO 
 

ÁREA 

(HA) 

VALOR 

TOTAL DO 

IMÓVEL 

SITUAÇÃO 

Sítio São Sebastião 
 

Belchior de Oliveira 

Rocha 

15,5385 21.840,32 Indenizado 

Fazenda Amarelona 
 

Antonio Soares da Rocha 179,2824 152.646,11 Indenizado 

CCDRU 

Fazenda Gamellare 
 

Heriberto José Turra 47,9258 29.154,54 Indenizado 

CCDRU 

Sítio São Luiz (Posse)
 

Manoel Ferreira da Cruz 

Irmão 

27,6824 27.750,80 Avaliado 

(POSSE) 

Fazenda Boa 

Esperança 

Helione Justino de Freitas 38,961 54.634,97 Indenizado 

CCDRU 

Santa Terezinha 
 

Severino Tomás de 

Carvalho 

22,00 52.878,66 Mandado 

Translativo 

(02/2017) 

Fazenda Maringá 
 

Elias Azevedo da 

Cunha Filho 

201,6916 ------------- Ação perdida

no STF 

Fonte: Pesquisa documental - Incra (2018). 

Os imóveis indenizados com ou sem Concessão de Direito Real de Uso (CCDRU) já 

não estão mais sob ação judicial e já vêm sendo utilizados pelos moradores desde 2013, mesmo 

ainda não titulados e sob posse do Incra. A Fazenda Santa Terezinha, na qual aparece o 

mandado translativo, está definida a desapropriação e o valor a ser pago, sendo feita a 

transferência definitiva de titularidade somente após julgamento de ação judicial, na qual os 

proprietários podem pedir revisão de valor. O Sítio São Luiz é área de posseiro e o processo 

 
8 Conforme Portaria Nº 91, de 19 de março de 2008 (INCRA - MDA). 
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tramita sem perspectiva de data para desintegração de posse. A desapropriação da Fazenda Boa 

Esperança ainda não teve o valor pago e sobre a Fazenda Maringá o proprietário teve ganho de 

causa. Os dois últimos imóveis foram alvos de ações conflituosas com a comunidade e daremos 

destaque na sequência. 

A expressão que inicia esse item “Mexeu com uma, mexeu com todas” foi proferida por 

uma moradora da comunidade de Acauã durante a audiência em defesa dos direitos dos povos 

quilombolas, realizada em 9 de junho de 2017. A ADI já representava uma ameaça aos direitos 

quilombolas, mas desde 2008, essa comunidade vivenciava problemas com os proprietários da 

região. Dois processos foram abertos, no referido ano, pelos proprietários das Fazendas 

Maringá e Boa Esperança contra a desapropriação dos imóveis.  

De acordo com Arguedas (2015) em 2008, o proprietário da Fazenda Maringá, 

juntamente com os proprietários do Sítio São Luiz e da Fazenda Boa Esperança, entrou com 

um processo na Justiça Federal do Rio Grande do Norte para a anulação do processo de titulação 

do território de Acauã, alegando a inexistência de fatos históricos comprováveis dessa 

identidade. O processo aberto reivindicava o direito a 201,69 hectares de terras localizados na 

margem direita da barragem onde a comunidade não está concentrada, mas possui glebas de 

terras, ficou parado por tempo indeterminado, interditando o uso das terras por ambas as partes, 

sendo reaberto no STF, anos depois e dando parecer favorável para o proprietário da Fazenda 

Maringá, em 2018. A decisão do STF tramitou sem que a comunidade fosse comunicada para 

que pudesse intervir e foi desfavorável à comunidade que perdeu parte dos 540 hectares 

previstos para fins de titulação da comunidade. 

O outro conflito travado pela comunidade, iniciado também em 2008, foi acionado pelos 

proprietários da Fazenda Boa Esperança. Neste mesmo ano, foi decretada a desapropriação de 

parte das terras que a comunidade alegava como suas. A indenização prevista era de R$ 

54.634,97, mas os proprietários exigiram a quantia de R$ 184.909,60. O juiz, porém 

acrescentou R$ 3.000,00 ao valor estipulado inicialmente9, mas mesmo assim recorreram da 

decisão ao Tribunal Regional Federal da 5ª região em Recife (PE) alegando que, estando para 

ser votada a ADI, a decisão judicial necessita ser revista. Foi nesse contexto que a audiência 

em defesa dos direitos de Acauã mobilizou comunidades de todo o estado  

 
9 Valores informados no site da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais 
Quilombolas – CONAQ (2017). 
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Arguedas (2015) destaca que, após a publicação do Relatório Técnico de Identificação 

e Delimitação (RTID) do território de Acauã, em 2005, um incêndio em alguns barracos da 

comunidade (Figura 2), além de invasão de gado das fazendas às áreas de plantio dos 

quilombolas e a proibição da circulação das famílias pelas terras foram alguns dos conflitos no 

território após o início do processo de titulação da comunidade. 

Figura 2 – Incêndio nas terras da comunidade quilombola Acauã, Poço Branco (RN) 

 
Fonte: Arguedas (2015). Foto cedida por Jair Ferreira de Souza 

 

A imbricação de relações políticas, culturais, econômicas e institucionais, revelam que 

a reterritorialização dos quilombolas de Acauã mesclou-se também à entrada de outros agentes 

territoriais por mediação do Estado e as relações divergentes de uso e valores do território, 

ocasionaram as disparidades que nele se materializaram (HAESBAERT, 2010). 

A revisão do processo da Fazenda Boa Esperança contra a indenização prevista para 

Acauã seria julgada no dia 21 de junho de 2017 pelo Tribunal Federal Regional da 5ª Região 

em Recife (PE), mas foi retirado de pauta no dia da audiência de julgamento, ficando sem nova 

data prevista. No entanto, após a reprovação da ADI, o processo contra Acauã foi encerrado 

sendo favorável à comunidade que aguarda a finalização dos trâmites da desapropriação dos 

38,961 hectares referentes à antiga fazenda. 

Ainda assim, o direito principal das comunidades quilombolas ainda não está totalmente 

assegurado, uma vez que as comunidades quilombolas passaram a enfrentar um cenário de 

instabilidade sobre como tramitarão as ações de titulação que antes era atribuição do Incra. Para 

o entendimento da organização do território de Acauã, o Mapa 1, apresenta as estruturas, as 

áreas de conflito e os espaços de socialização na comunidade. 

Mapa 1 – Organização do território quilombola Acauã, Poço Branco (RN)  
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No Mapa, há destaque para a barragem de Poço Branco. Ao sul temos a antiga 

comunidade Cunhã Velha aonde a comunidade residia antes da construção da barragem e ao 

norte a comunidade de Acauã onde os moradores atualmente moram. A área destacada como 

“começo da área de conflito” e “final da área de conflito” abrange o imóvel da antiga Fazenda 

Boa Esperança. Fato que chama a atenção é que na extensão das terras da Fazenda Boa 

Esperança já existiam estruturas da comunidade incluindo residências e a casa de farinha 

(Figura 3), que inclusive encontra-se desativada devido à estiagem dos últimos seis anos que 

vem dificultando o plantio e, consequentemente, o processamento da mandioca.  

A área destacada, no mapa como “limite de posseiro” corresponde ao Sítio São Luiz que 

ainda está com processo em tramitação para fins de desapropriação (Figura 4). A zona marcada 

como desapropriada corresponde ao Sítio São Sebastião que já teve processo de desapropriação 

encerrado. 

Figura 3 – Casa de farinha da comunidade quilombola Acauã, Poço Branco (RN) 
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Fonte: Pereira (2018). 

Figura 4 – Área de posseiro na comunidade quilombola Acauã, Poço Branco (RN) 

 
Fonte: Pereira (2018). 

 

Os espaços de socialização da comunidade são a Associação dos Moradores do 

Quilombo de Acauã – AMQA (Figura 5), onde ocorrem reuniões, eventos e atendimentos 

médicos quinzenais, uma vez que na comunidade não há posto de saúde; a Escola Municipal de 

Ensino Infantil da comunidade (Figura 6); uma capela em construção destinada às celebrações 

e festejos religiosos, majoritariamente, católicos; um clube de festa que funciona como ponto 

de encontro dos moradores em datas comemorativas e um campo de futebol. 

Figura 5 - Associação dos Moradores do Quilombo de Acauã (AMQA) 
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Fonte: Pereira (2018). 

Figura 6 – Escola Municipal de Ensino Infantil da comunidade Acauã, Poço Branco (RN) 

 
Fonte: Pereira (2018). 

Há apenas uma sala de aula para alunos de variados níveis de aprendizagem e faixas 

etárias diversificadas e a escola atende crianças até os 7 anos de idade. Os recursos são escassos 

e, de acordo com a professora, há um risco de a escola parar de funcionar nos próximos dois 

anos, tendo em vista a diminuição progressiva da quantidade de alunos e que, segundo a 

prefeitura, há transporte e condições de os alunos serem deslocados até Poço Branco para 

estudarem. Essa alegação omite a importância de os alunos terem, nos anos iniciais, uma 

educação minimamente contextualizada, embora a professora da escola, moradora da 

comunidade, reconheça as dificuldades dessa forma de educar, pois ainda há muito preconceito 

dos moradores da cidade com os quilombolas de Acauã. 

As áreas de residência e plantio da comunidade têm se expandido nos últimos anos após 

a emissão de contratos de concessão de uso que permitem a comunidade utilizar as terras já 
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desapropriadas, embora ainda não tituladas. Algumas das culturas produzidas na comunidade 

são o milho, o feijão, a mandioca e árvores frutíferas como banana e manga nas áreas próximas 

às residências (Figura 7). O abastecimento da comunidade ocorre por meio da barragem, além 

de todas as residências contam com cisternas para o armazenamento de água destinada, 

principalmente, para as atividades domésticas e para o consumo humano. Além de uma cisterna 

de enxurrada utilizada para armazenar água para o consumo animal e para irrigação (Figura 8).  

 

Figura 7 – Plantio de banana no quintal dos moradores da comunidade quilombola Acauã, 

Poço Branco (RN) 

 
Fonte: Pereira (2018). 

Figura 8 - Cisterna de enxurrada na comunidade quilombola Acauã, Poço Branco (RN) 

 
Fonte: Pereira (2018). 

Além da agricultura familiar, as fontes de renda dos moradores de Acauã se baseiam 

no Programa Bolsa Família, benefícios de prestação continuada (aposentadorias a idosos ou 

pessoa com deficiência física ou mental) e trabalhos informais de pedreiro, empregadas 

domésticas, entre outros. 
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A comunidade, que conta com processo de titulação em estágio bastante avançado ainda 

enfrenta os arranjos burocráticos institucionais e resistências de agentes territoriais contrários à 

efetivação do seu direito à terra. Essas inseguranças não são singulares a Acauã, engloba todas 

as comunidades que veem, de maneira recorrente, seus direitos básicos sendo burlados 

modificando as suas formas de viver o território e de nele resistir. 

 

Considerações finais 
 

Tem ocorrido, nas últimas décadas, o aprofundamento dos debates acerca da diversidade 

da formação das comunidades quilombolas em todo o Brasil, permitindo que a origem das suas 

territorializações seja compreendida para além da ideia unilateral dos processos de fuga. Isso 

deu-se, também em virtude do surgimento de movimentos importantes para o protagonismo das 

demandas dessas populações no cenário legislativo, o mais expressivo foi o Movimento Negro 

Unificado no final da década de 1970. 

Com o reconhecimento do seu principal direito, a terra, na Constituição Federal de 1988, 

as comunidades quilombolas vieram ao longo dos últimos anos, travando lutas com agentes 

territoriais e políticos que desenvolvem novas estratégias para deslegitimar direitos assegurados 

por lei, algumas destas são: a ADI 3.239/2004, a extinção do MDA, a retirada e a transferência 

de funções de órgãos específicos para lidar com as ações de titulação e o obscurantismo que se 

instaurou no último ano sobre o destino das políticas sociais que contribuem na manutenção 

físico-social dos territórios quilombolas. 

O estudo realizado sobre a comunidade Acauã demonstra os impactos do uso de algumas 

dessas estratégias que culminaram na restrição do uso de água da barragem de Poço Branco 

para as atividades cotidianas na comunidade, na perda de mais de 200 hectares de terras no 

processo movido pelo proprietário da Fazenda Maringá, bem como no risco de serem retirados 

de outra porção onde já haviam estruturas físicas, caso o processo da Fazenda Boa Esperança 

tivesse sido votado antes da decisão sobre a ADI, além de no cenário atual, o seu processo de 

titulação estar estancado, assim como de outras comunidades, após a MP 870/2019. 

Diante disso, a comunidade que, no trâmite do seu processo de titulação detinha direito 

a um total de 540,51 hectares, incluindo as terras aonde as famílias estão situadas, bem como 

as propriedades vizinhas e áreas de posseiros, perdeu 201,69 referente a ação, acima 

mencionada, restando em torno de 338,72 hectares a serem titulados.  
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Discutir a luta quilombola no cenário potiguar, a partir do exemplo de Acauã, permite 

entender que as referências desse processo são escassas ou inexistentes, o que ocasionou o 

enfraquecimento dos grupos pelas dificuldades de se reconhecerem na história e, por 

conseguinte, colocou-os em situação vulnerável para a perda de suas terras e demais direitos. 

A luta quilombola configura uma constante e complexa maneira de resistir cotidianamente às 

investidas do capital, à burocratização das ações do Estado e à fragmentação dos seus processos 

de identificação. 

Nesse processo de rsistência, a terra, elemento comum a todas as comunidades e 

necessária para a reprodução econômica e social dos grupos, tem significado político, cultural 

e ambiental. Embora o território transcenda a noção de terra, ela é, para as comunidades 

quilombolas, a condição fundamental para a garantia mínima da manutenção das relações de 

produção. No entanto, somente a terra não garante todos os meios para a continuidade das 

práticas sociais em sentido amplo, mas sem ela o território perde o referencial comum de 

convergência dos grupos, visto que o seu significado é ancestral e histórico e não somente 

material. 

O histórico de lutas dos quilombolas de Acauã frente às formas de exploração na terra 

e diante das estratégias de privá-los de seu direito principal e básico para a sobrevivência, 

expressa a realidade de muitas outras comunidades quilombolas do Brasil que estão em área de 

expansão do capital e que embora tenham assegurados legalmente seus direitos, estes não são 

garantidos pelas investidas dos agentes capitalistas no espaço e pela burocracia das ações por 

parte do Estado. 
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DEMARCAÇÕES TERRITORIAIS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS 

 

Jaqueline Gonçalves dos Santos1 
Gilmar Alves de Avelar2 

 

 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo discutir o processo de demarcação das terras quilombolas no Brasil tomando como 
referência a comunidade Kalunga de São Domingos, localizada a 55 km do município de Cavalcante – GO. Nessas 
terras, com sua economia, suas tradições e história de lutas escondem um pouco do quilombo Zumbi dos Palmares. 
Elas mantêm em suas memórias as aventuras e tristezas dos povos indígenas e a mistura de toda essa diversidade 
em um único cenário, belo e encantado. Atualmente a economia do município aflige os povos Kalunga que viveu 
e ainda vive em forma de subsistência. Dedicando-se a plantação de arroz, mandioca, fumo, milho e feijão criação 
de gado e aves. Dentro da comunidade há muita resistência entre povos nativos que luta contra os fazendeiros, 
tornando muito mais difícil as demarcações das terras. 
 
Palavras-chave: Cavalcante. Demarcação. Quilombo. Território. 

 

1. Introdução 

 

Este artigo trata da situação fundiária do território ocupado por remanescentes 

quilombolas Kalungas na região nordeste do Estado de Goiás. Visa discutir a situação de 

conflitos envolvendo questão ligadas a posse e uso da terra e as dificuldades relacionadas a 

demarcação das terras na região. Um exemplo dessas dificuldades aparece concretamente no 

caso de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n 3239 que se encontra em tramite no 

Supremo Tribunal Federal (STF). Esta ação foi impetrada pelo Partido da Frente Liberal (PFL) 

e tenta impugnar a efetivação do artigo 68 da Constituição de 1988¹. Se opondo entre outras 

coisas aos critérios, de identificação dos remanescentes de quilombos pela auto definição.  

Para os povos Kalunga, o direito ao território se firma, na maioria das vezes, fora da 

titulação cartorial. Estas pessoas reconhecem o seu direito sobre o seu território com bases em 

uma ocupação contínua e secular, por terem recebidos as terras de seus antepassados, bem como 

 
1 Acadêmica do Curso de Geografia da Regional Catalão da Universidade Federal de Goiás (RC/UFG). 
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2 Doutor em Geografia e Professor do Departamento de Geografia da Regional Catalão da Universidade Federal 
de Goiás (RC/UFG). g.avelar@uol.com.br 
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por estabelecer uma relação histórica de pertencimento e por nela trabalhar e construir um modo 

de vida particular.  

Os povos tradicionais estão atrelados ao ambiente e por conta disso se inserirem no 

conflito entre progresso, desenvolvimento e preservação ambiental em relação dos recursos 

naturais, bem como da cultura de determinada comunidade. Diante de tais fatos se faz 

necessário buscar meios para que a história, a cultura e os recursos desses povos sejam 

preservados.  

Contudo, ao revés desse quadro, do mesmo modo que áreas naturais estão sendo 

dizimada, a diversidade dessas comunidades está sendo esquecida e até mesmo desaparecendo. 

Tradições estão se perdendo na história e por isso é necessário que os seus conhecimentos sejam 

protegidos e esses territórios só serão protegidos com a demarcação.  

Vale ainda lembrar que a biodiversidade também é protegida no ordenamento jurídico 

do Brasil, tanto das comunidades indígenas como as comunidades quilombolas. Essa proteção 

se encontra disposta na Constituição Federal que preceitua a proteção as “manifestações das 

culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 

civilizatório nacional” (art. 215, par.1º), como também a “diversidade e integridade do 

patrimônio genético do país” (art. 225, par. 1º, II). 

2. Metodologia 

Esta pesquisa se fundamenta quase que exclusivamente no conhecimento empírico, 

resultado de convivência de anos naquele local e saber a importância do território. O acesso a 

Universidade nos permitiu saber de outra forma como foi/é fundamental a história dos povos 

quilombolas na construção do Brasil. Outras referências sobre a região, bem como a história 

dos povos negros e quilombolas foram consultadas para o desenvolvimento desta pesquisa de 

forma mais aprofundada como: artigos, livros e revistas. 

 

3. Bases Históricas e Geográficas de Cavalcante 

 

A cidade de Cavalcante está localizada no nordeste de Goiás, na região da Chapada dos 

Veadeiros, distante 310 km de Brasília. Cavalcante sempre esteve situado num recanto mágico 

e belo, cercado por serras e habitada pelos “Povos remanescentes Kalunga”. 
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Durante o século XVIII, o ouro foi o principal responsável pelo povoamento do Estado 

de Goiás, que começou com os bandeirantes levados pelas cobiça do valorizado minério e de 

outras riquezas que as novas terras podiam ter. Segundo Palacin e Morais (1989) Bartolomeu 

Bueno da Silva e João da Silva Ortiz, foram os bandeirantes que tiveram papel mais destacado 

na colonização de Goiás, pois abriram os primeiros caminhos para a conquista do ouro e com 

isso deixaram legados importantes para os viajantes que o sucederam. 

Os habitantes primitivos da Região da Chapada eram os índios Goyazes, que 

palmilharam seu território em busca de caça e coleta de alimentos e construíram abrigos 

temporários. Em 1592 foram dizimados pelos bandeirantes que abriram trilhas em busca de 

ouro e pedras preciosas em 1730, começando a povoar a região. 

Segundo a historiadores Cavalcante viveu seu apogeu entre o século XVIII e o início do 

século XIX. Esses bandeirantes traziam consigo cerca de nove mil escravos que trabalhavam 

nas suas minas de Cavalcante, que se tornou uma das principais localidades produtoras de ouro 

de Goiás durante o Império. Com a decadência do ouro, o município passou a ter a produção 

agrícola como sua principal fonte de sustentabilidade econômica, com destaque para a produção 

de trigo. 

Em 1780 existiam quatro engenhos de trigos na província de Goiás e em 1861 o Estado 

exportou 777 alqueires de farinha de trigo. Destes, 66% foram originais de Cavalcante, que 

recebeu o primeiro lugar na Exposição Internacional de Produção Agrícolas da Filadelfia. 

Muitos desses escravos fugiram para os vãos de serras e planaltos, constituindo comunidades 

que até hoje vive razoavelmente isolados, como é o caso das comunidades Kalungas ao Norte 

de Goiás. 

Porém, o primeiro registro oficial de povoamento foi na data de 1750. A data da 

fundação de Cavalcante é ignorada, presume-se que foi nos meados do século XVIII, no ano de 

1740. Vários municípios como Teresina, Monte Alegre, Alto Paraíso, Colinas do Sul e São João 

da Aliança, com exceção do último, seu território já fez parte do município de Cavalcante, razão 

pela qual se considera que é a matriz da ocupação da Chapada (Figuras 1 e 2). 

 

Figura 1: Microrregião da Chapada dos Veadeiros 
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Fonte: Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Dados Socioeconômicos/ Secretária de Estado, Gestão 

e Planejamento do Estado de Goiás IMB-SEGPAN, 2012. 

 

Figura 2: Localização da Comunidade Kalunga em Goiás 

 

Fonte: Secretária de Estado de indústria e Comércio de Goiás – SIC, 2012 
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Os Quilombos hoje fazem parte do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga. O 

território Kalunga abriga as comunidades de remanescentes de quilombo com uma área de 

253.191,72 hectares, espalhados em três municípios goianos: Teresina, Monte Alegre e 

Cavalcante. 

O clima é caracterizado em duas estações durante o ano. Uma época de seca, que vai de 

maio a setembro, e uma época de chuvosa, que vai de outubro a abril. A vegetação predominante 

é o cerrado de altitude, que abriga animais como veado campeiro, onça, lobo guará, várias 

espécies de macacos e aves. Vários tipos de frutos como a mangaba, buriti, pequi, caju, jatobá, 

bacuari e araça entre outros.  

Segundo Cabral (2009) a região ocupa cerca de 4.500 km² e constitui-se de áreas 

aplainadas, serras, morros e vales. A Chapada dos Veadeiros, onde fica o lugar mais alto de 

Goiás com 1676 metros de altura é reconhecido como Patrimônio Natural Mundial pela 

UNESCO. 

Apesar de ser um dos mais extensos dos municípios de Goiás, Cavalcante tem poucos 

habitantes. Segundo dados do Censo IBGE de 2010, a população é de 9.392 habitantes, com 

uma densidade demográfica de 1,35 hab./km², com quase 50% desta população morando em 

área rural. 

O município de Cavalcante apresenta várias carências de infraestrutura com destaque 

para a eletrificação rural deficitária em alguns povoados rurais, apesar de estar localizada 

próxima da usina de hidrelétrica de Serra da Mesa em Minaçu-Go. Também há carências 

relacionadas com a falta de água encanada, rede de esgoto nas áreas rurais, bem como na cidade.  

Segundo dados do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e dados socioeconômico da 

Secretária do Estado de Gestão e Planejamento de Goiás (SIC SEGPLAN, 2012), o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)² de Cavalcante é de 0,584, o mais baixo da 

microrregião da Chapada dos Veadeiros e também o mais baixo do Estado de Goiás. 

Segundo o IPEA (2013) e no Atlas de Desenvolvimento Humano 2014, apesar de ter 

havido uma evolução de 47,47% no IDH, de Cavalcante entre os anos de 2000 e 2010, o IDH 

do município ainda está classificando na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (entre 0,5 

e 0,599). 

 

4. A Importância do Território Kalunga 
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Os Kalungas são descendentes dos povos africanos que foram trazidos para o Brasil de 

forma violenta e feitos de escravos. Como forma de resistência fugiram e construíram casas 

temporárias em vários lugares. Depois da abolição da escravidão eles permaneceram em um 

lugar fixo, onde viveram e ainda vivem isolados. Viveram décadas sem acesso a energia 

elétrica, água tratada e encanada, além de ficarem privados de quase todos os tipos de 

comunicação com o exterior. Até mesmo em relação à saúde e educação, os moradores do 

quilombo sobreviveram no mais completo desconhecimento do mundo exterior, ignorando até 

mesmo o fim da escravatura, da mesma forma o quilombo foi ignorado pela sociedade externa 

a ele e permanecendo distantes dos centros urbanos.  

O distanciamento dos centros urbanos e a falta de estruturas básicas mínimas fizeram 

com que a comunidade onde vivem os Kalungas fosse interpretada por muitos como atrasada. 

Segundo Abramovay, 

Há um vício de raciocínio na maneira como se definem as áreas rurais no Brasil, que 
contribui decisivamente para que sejam assimiladas automaticamente a atraso, carência 
de serviços e falta de cidadania. A definição do IBGE [...] é de natureza residual: as 
áreas rurais são aquelas que se encontram fora dos limites das cidades, cujo 
estabelecimento é prerrogativas das prefeituras municipais. O acesso a infraestruturas e 
serviços básicos e um mínimo de adensamento são suficientes para que a população se 
torne “urbana”. Com isso, o meio rural corresponde aos remanescentes ainda não 
atingidos pelas cidades e sua emancipação social passa a ser vista - de maneira 
distorcida – como “urbanização do campo”. (ABRAMOVAY, 2000, p .2) 
 

Nesse sentido as comunidades rurais são entendidas como um processo de atraso, pelo 

fato de o espaço rural não conter certas similaridades com a cidade. Essa forma de interpretação 

despreza as formas próprias de organização de cada povo.  

Os povos Kalungas trata-se de um dos últimos quilombos remanescentes do Brasil, 

formado por ex-escravos, tendo chegado à região de Cavalcante há mais de 300 anos.  

            O Decreto nº 6.040/2007, que estabelece a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, define Povos e Comunidades Tradicionais 

como sendo: “grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 

formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como 

condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição”. 

[...] Os campesinos de hoje são sobre tudo, um índio, em luta pelo território. A 
segunda pelo território e desterritorialização, território como lugar de reprodução de 
uma ordem social com suas vertentes demarcadas – indígenas, cabocla, quilombolas, 
ribeirinha e de fronteiras. Sendo a última de uma configuração social mais complexa 
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e as primeiras oriundas de uma civilização cuja base é coletividade da terra, dos rios 
e das crenças, quando o lugar da propriedade e a constitucionalidades das coisas são 
nulas e não os definem e nem impõe o ritmo de protagonismo e de desenvolvimento 
linear. E o camponês da fronteira num paradoxo de negação da sua existência e da sua 
reprodução social pela formação do latifúndio e abrangência dos seus poderes cada 
vez mais crescentes que lhes retira a perspectiva do território e o modelo de 
desenvolvimento econômico que o transforma em operário simplificado, semi-
operário e lupém social. (TROCATE, 2018, p. 13) 

Nesse sentido, os povos tradicionais; os povos indígenas e as comunidades quilombolas 

são sujeitos de direitos. Direitos assegurados pela Constituição Federal de 1988. A Constituição 

trouxe o primeiro grande esforço legal na história do País, no sentido de prover o direito à 

propriedade definitiva das comunidades quilombolas, mediante uma ampliação da garantia do 

direito ao território, a cultura e não discriminação. Segundo a Constituição: “Aos remanescentes 

das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 

definitiva, devendo o Estado emitir - lhes os títulos respectivos” (art. 68, do ADCT da 

CF/1988).  Conforme a Constituição “as terras ocupadas por remanescentes das comunidades 

de quilombo são utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e 

cultural”. 

Exigimos proteção ás matas, a terra, os rios, nascentes e aos animais, para que a gente 
não se acabe (...) Exigimos que seja feita uma profunda Revitalização do Rio São 
Francisco e do Semiárido brasileiro (...) mais que isso, queremos nossos Territórios 
Livres, demarcados, titularizados, reconhecidos  para os Pescadores Artesanais, 
Quilombolas, Povos Indígenas, Povos de Terreiro e tantos outros. É o território o lugar 
de comunhão e reunião da comunidade para viver a religião, a festa, a organização, a 
resistência. É o lugar da terra e da água onde a vida se reproduz, é o lugar de nossa 
existência e de nossa afirmação identitária. (CARTA, 2008) 
 

          Para Oliveira (2009), quer na lógica das ações do Estado, quer na lógica das empresas 

monopolistas, quer na lógica dos latifundiários modernos concentradores de terra, quer na luta 

dos movimentos socioterritoriais, também modernos, o que se assiste é pura e simplesmente, 

luta por uma fração do território capitalista. Aí reside sua importância política e estratégica. Sua 

apropriação real ou pela representação significa o entrechoque de concepções distintas, ou das 

diferentes sociedades (indígenas, quilombolas, ou mesmo os inuit – esquimós), ou das classes, 

frações de classe ou de grupos sociais. (OLIVEIRA, 2009, p.6).    

 A apropriação do território pelos grupos descritos por Oliveira (2009) explicita o debate 

e a refuncionalização inserido sob o território. Deste modo, o território, isto é, o chão que é 

locus de vida, de existência para comunidades tradicionais entra em embate, não apenas, com 
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os grupos de interesse que visam demandar o domínio sob o território em si, inserindo o 

binômio apropriação-reprodução do capital. 

Embora Oliveira (2009) tenha descrito o território capitalista como meio de apropriação 

para estes diversos grupos com distintas visões sob essa fração de terra, acreditamos que o 

território em si não é puramente capitalista, mas que pode ser, e vir, a ser apropriado para 

funções distintas e especificas em cada grupo. Para o Estado, de modo genérico, o território 

deve ser visto através da faceta geopolítica, delimitada com Estados-Nação onde qual tem 

normas especificas. Para o capital, isto é o capitalista detentor dos meios de produção, o 

território pode ser compreendido como uma delimitação feita a partir do Estado com o intuito 

de avanço a partir da apropriação, de modo geral, dos recursos naturais, dos recursos físicos 

(mão de obra) e recursos de logística.  Já para as comunidades tradicionais, o território é visto 

a partir de sua materialidade e imaterialidade, não que estes grupos não se apropriem dos 

recursos em busca de sobrevivência e venda dos excedentes. Porém, a apropriação da natureza 

ocorre de forma dialética, usa-se o necessário respeitando o processo natural de resiliência, a 

recomposição da terra e seu ciclo ecológico. 

5. O Povoado de São Domingos 

Segundo moradores da Comunidade São Domingos, antigamente este povoado era 

conhecido como aldeia pelo habitar de povos indígenas neste território. Povos indígenas como 

os Avá-Canoeiro, que foram dizimados, o que mostra o quanto a colonização em Goiás também 

foi perversa para os indígenas, pois sabe-se que antes da chegada dos portugueses nestas terras 

dezenas de tribos já habitavam o atual território goiano. Atualmente este território está ocupado 

por remanescentes quilombolas que leva uma vida muito simples com casas feitas de palhas e 

adobe, muitas destas casas estão sendo substituídas por casas de alvenaria e com telhas Eternit.  

Desde pequenos são repassados de pai para filho, como lidar com os meios de produção 

para a sustentabilidade da família. Os moradores utilizam essas terras para a plantação e criação 

de gados, são bem preocupados com o meio ambiente, na época da plantação faz a queimada e 

o acero, todo ano repete o mesmo processo, a terra é uma das únicas formas de sobrevivência 

deste povo, pois praticamente vive do que planta. Faz plantação anualmente de arroz, feijão, 

fumo, mandioca, entre outros, para consumo do seu dia-a-dia. 
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Figura 3: Casa feita de adobe, no povoado de São Domingos. 

 

Fonte: SANTOS, J.G, 2018. 

 

Figura 4: Roça de arroz, no povoado de São Domingos. 

 

Fonte: SANTOS, J.G, 2018. 

 

É fundamental o uso das terras para comunidades tradicionais, pois nela encontram-se 

todos os laços e histórias de vida dos antepassados. Uma vez que esse território é ocupado por 

grileiros e fazendeiros, entra em conflito toda a história e o modo de vida desses povos. Os 

fazendeiros apossam dessas terras pelas riquezas naturais que tem, como o minério de ferro e 

cachoeiras. Para a extração desses minerais exploram a mão de obra barata das pessoas que 

moram neste local. 
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Para a extração desses minerais exploram a mão de obra barata das pessoas que moram 

neste local. Resulta que muitos jovens ficam entusiasmados para ganharem seu próprio dinheiro 

e obter sua autonomia financeira, o que provoca o abandono da escola muito cedo. Vão 

trabalhar principalmente na extração do minério de ferro, ganhando um salário muito baixo e 

causando mal para sua saúde.  

O único processo de demarcação que teve na comunidade faz mais de 10 anos, mesmo 

assim foi concedido apenas título de posse, facilitando que a terra pode ser comprada e vendida, 

transformando-a em mercadoria.  

Hoje há uma luta para que essas terras se tornem terras devolutas. Terras devolutas são 

terras públicas sem destinação pelo Poder Público e que em nenhum momento integraram o 

patrimônio de um particular, ainda que estejam irregularmente sob sua posse. O termo 

“devoluto” relaciona-se ao conceito de terra devolvida ou a ser devolvida ao Estado.     

As Constituições republicanas deram maior abrangência ao conceito de terra devoluta. 

A Constituição de 1988, no seu art. 20, II, inclui entre os bens pertencentes à União "as terras 

devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das 

vias federais de comunicação e à preservação ambiental". 

As demais terras devolutas pertencem aos Estados. No tocante à questão fundiária, pelo 

art. 188, a destinação de terras devolutas deve ser compatível com a política agrícola e com o 

plano nacional de reforma agrária. E, pelo viés ambiental, o art. 225, §5º determina que as terras 

devolutas necessárias à proteção dos ecossistemas naturais (assim como as arrecadadas pelos 

Estados por ações discriminatórias) são indisponíveis. 

Em relação as terras ocupadas ilegalmente por fazendeiros. A palavra desapropriação 

está relacionada à Reforma Agrária, visto que pretende obter uma área que não cumpre a sua 

função social conforme especificado na Constituição Federal (1988). De tal modo que o que 

“que estamos falando é de indenização em função de uma desapropriação, mas com finalidade 

de criar um patrimônio cultural, histórico e não para fins de Reforma Agrária, (MARTINS, 

1997, p, 129)  

Alguns setores da sociedade, como a Comissão Pastoral da Terra (CPT), são críticos em 

relação às indenizações dos fazendeiros em terras Kalungas. Alegam que aqueles que lá estão, 

quando fizeram as ocupações, sabiam de tratar de território Kalunga. (ARCHIVIO 

AFROAMERICA, 2005). Nesse sentido não há o que indenizar pelas terras. 
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6. Conclusão 

A luta dos remanescentes quilombolas pela posse definitiva do território faz parte de um 

processo de exclusão que se confunde com a história do Brasil. Esses “territórios de exclusão” 

se expressam, de acordo com as diferentes formações históricas, numa diversidade de tipos de 

existências coletivas que, no caso dos negros, deram origem às denominadas “terras de pretos”.  

Ante o exposto no presente texto se observa que a identidade dentro dessas comunidades 

é construída por meio da sua interação social. Contudo deve-se fazer uma dissociação, pois 

apesar de ambas as comunidades trazerem a ideia de coletividade, a comunidade quilombola 

quando por exemplo busca reivindicar seus direitos, o faz baseando-se na questão étnica. 

Em função dessa especificidade e do alto nível organizativo (apesar do contexto) o 

exemplo das comunidades afrodescendentes da região do Pacífico colombiano serve como 

referência para a organização de comunidades negras em outras partes da América Latina 

(RANGEL, 2008).  
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A IDENTIDADE TERRITORIAL COMO PROPULSORA DAS LUTAS 
Demarcação de Terras na Comunidade Quilombola Murumuru - Santarém, PA. 
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RESUMO 
 
Este trabalho traz uma análise a partir da perspectiva da abordagem cultural em geografia na qual se buscou 
entender a trajetória do povo quilombola no Brasil através das seguintes reflexões: como a identidade quilombola 
permanece no sentimento dos remanescentes e, de que forma estão apresentadas as territorialidades nos quilombos, 
que resultam nas lutas pela permanecia do povo no território dos seus antepassados. Entre as disputas territoriais 
no processo globalista de expansão latifundiária a invisibilização das comunidades quilombolas garante a 
desapropriação dos quilombos, no entanto, estes, através de meios jurídicos visibilizam sua identidade e suas 
organizações internas a fim de ganhar forças frente ao ordenamento espacial de conjuntura desfavorável a esses 
povos. Assim, a identidade viabiliza estratégias que legalizam a territorialização da comunidade quilombola 
Murumuru. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Identidade. Território. Quilombo. 
 

INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, as Comunidades Quilombolas caminham no processo de regularização 

fundiária. Como herança histórica das gestões do Estado brasileiro, as comunidades 

quilombolas, até início do século XXI, não possuíam documentação de propriedade das suas 

respectivas terras, diante de políticas mais agressivas aos quilombos, no cenário político atual, 

surge a extrema necessidade de regularização da terra, visto que os meios jurídicos servem 

(quando favoráveis aos povos tradicionais, na prática) de proteção legal aos ataques do setor 

financeiro, que especula as riquezas naturais na Amazônia, que em geral, comunidades 

quilombolas “pertencem” à União.  Os trâmites transcorrem pelos órgãos responsáveis pela 

Certificação da Identidade Quilombola, a Fundação Palmares, e pela demarcação e titulação 

das terras, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).  

Para análise, nos limitamos ao estudo sobre o Quilombo Murumuru, localizado no 

município de Santarém, região oeste do Estado do Pará. Atualmente o quilombo encontra-se 

em processo de titulação do território no INCRA, havendo passado pelos processos de 
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certificação da identidade quilombola, que a define como uma Comunidade Remanescente de 

Quilombos e cumprido com as competências que configuram, pela fundação Palmares, o seu 

território. 

Trata-se de uma análise, segundo o pensamento da Identidade Territorial de Haesbaert 

(2013), no entanto, a ênfase da pesquisa tem seus limites na r-existência quilombola no 

município de Santarém, no Oeste do Pará. A pesquisa fundamenta-se nos conceitos de 

Identidade Cultural de Hall (2011) e Identidade Territorial de Hasbaert (2013), buscamos 

também contribuições sobre os Povos Tradicionais em Rodrigues (2017) e sobre as Identidades 

e Territorialidades em Sousa (2015) e sobre a comunidade Murumuru, Funes (2005). O trabalho 

está estruturado em três momentos: no primeiro, os percursos e trajetórias do povo quilombola 

em escala nacional; no segundo, uma abordagem local, visando a comunidade de Murumuru, 

onde destacamos os mitos e as estórias, a história e o modo de vida da comunidade relacionado 

às suas ancestralidades; no terceiro, discutimos as questões da territorialidade do povo 

quilombola da comunidade Murumuru: suas formas de apropriação da natureza, os usos dos 

recursos naturais e das políticas de planejamento administrativo da associação de moradores e 

como estas questões configuram a luta pela permanência na terra. 

 Buscamos compreender a importância da Identidade Cultural do povo quilombola e a 

Identidade Territorial dos moradores do Quilombo Murumuru, como propulsora da sua 

autoafirmação racial, e assim das lutas pela permanência em suas terras. Estas, que, sofrem 

grande compactação na extensão territorial devido à pressão do agronegócio e das políticas de 

incentivo à grandes projetos que podem surtir impactos devastadores ao meio ambiente e, 

principalmente, expropriar as comunidades quilombolas locais.  

Para norteio de pesquisa sondamos algumas questões, como: A partir de que momento 

e de qual necessidade parte o reconhecimento racial quilombola? Quem se autodeclara 

quilombola? Por quê? Quais critérios utilizados pela Fundação Palmares “definem” a 

Identidade Quilombola nos processos de regularização fundiária? De quem parte a busca pelo 

reconhecimento da Identidade e de que forma são apresentados para os quilombos os resultados 

dos levantamentos antropológicos? Diante destas, podemos adentrar na discussão do 

movimento de luta pela terra que parte do reconhecimento e do empoderamento dos povos 

sobre seu território. 

 Consequentemente questões sobre as territorialidades se fazem necessárias na 

compreensão da totalidade da discussão, tais como: De que forma a territorialidade implica na 
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identidade cultural? Qual a relevância da identidade nos processos de apropriação e 

transformação dos espaços em comunidades quilombolas? Como a identidade se apresenta 

quando o território se vê ameaçado? 

Na comunidade Murumuru, realizamos a pesquisa de campo, entrevistamos quatro 

comunitários, entre eles o presidente da Associação de Moradores do Murumuru, e também 

registros fotográficos, ao longo da estrada principal, de residências e de lugares importantes na 

comunidade (como a placa da certidão de auto-reconhecimento, associação dos moradores, 

escola, igreja, igarapé, igapó, campo de pastagem, campo de futebol, casa de farinha, a serra, e 

de alguns moradores quilombolas). Ao final do campo, solicitamos ao seu Jorge (morador do 

Quilombo) um mapa mental da comunidade, que nos foi entregue com agrado pelo morador, o 

mapa nos possibilitou a visualização dinâmica do espaço e as territorialidades de acordo com a 

percepção do morador. 

O objetivo deste trabalho é compreender a identidade territorial dos moradores do 

quilombo Murumuru, como agente propulsor da sua autoafirmação racial, e assim das lutas pela 

demarcação de suas terras.  

 

A COMUNIDADE QUILOMBOLA MURUMURU 

A Comunidade Quilombola Murumuru está localizada no Oeste do Pará, à 

aproximadamente 27km da sede municipal de Santarém. Murumuru fica entre as comunidades 

anteriormente citadas, as três estão conectadas por uma estrada de terra, e esta dá acesso à 

rodovia PA-370, a rodovia PA-370 é a principal via de acesso que liga a comunidade 

Murumuru, Tiningu e Murumurutuba (ambas Comunidades Quilombolas) à Sede Municipal de 

Santarém.  

Figura 1: Mapa de Localização do Território Quilombola Murumuru – Santarém-PA, 2019. 
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A comunidade possui uma escola de ensino fundamental 1 (um) e 2 (dois), Escola Afro-

Amazônida, esta também atende crianças das comunidades vizinhas, não possui posto de saúde 

dentro dos seus limites. As comunidades Murumuru, Murumurutuba e Tiningu (ambas vizinhas 

do Murumuru) compartilham do posto de atendimento à saúde da comunidade Tiningu.  

A estrutura política da comunidade de baseia nas ações e gestão da associação, esta 

cumpre papel fundamental na organização das atividades e funcionalidade das lutas pela 

construção de uma sociedade coletiva e pacífica. A economia se baseia principalmente na 

produção do açaí, da poupa de frutas que são vendidas na cidade de Santarém.  Sobre as 

atividades que são exercidas na comunidade, Seu Mário (Presidente da Associação), nos relata 

um pouco sobre os cultivos e como eles são importantes para a economia local, 

“...aí nós temos aqui as frutas, então assim aqui só para você ter uma ideia ainda temos 
as frutas nativas que são alguns cupuaçuzeiros que já foram implantados mas ainda 
existe aqui tem muito cupuaçu na nossa região taperebá, tem a pesca que exerce 
influência muito grande e o forte daqui mesmo é o açaí, porque tenho período que dá 
durante duas vezes no ano são duas safras a primeira Safra ela é a partir de julho 
finalzinho de junho para julho é a safra bem forte e isso ajuda muito a comunidade o 
período que o pessoal espera ganhar dinheiro e aí tem até um conflito muito grande 
porque vem pessoas que nasceram aqui mas que foram para Manaus que tem seu 
emprego em Manaus e tira férias para vir apanhar açaí, tem pessoas de Santarém que 
pede dispensa para vir apanhar açaí porque se ganha um bom dinheiro nesse período... 
Isso ajuda muito na economia né.” (Seu Mário, 57 anos, em 02/06/2019) 

Muitos moradores também possuem empregos em Santarém e os jovens estudam na 

cidade para dar continuidade à educação oferecida pela comunidade, mantendo assim uma 

dinâmica de articulação e mobilidade com a cidade. 

A IDENTIDADE QUILOMBOLA 

Figura 2: Dona Isaura e seus netos, moradores do Murumuru

 
Fonte: Pesquisa em campo, 2019 

Foto: ANDRADE, Caroline Farias de, 2019. 
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As sociedades tradicionais se distinguem das sociedades modernas, no sentido que a 

segunda se define pela “mudança constante, rápida e permanente. ” (HALL, 2011 p. 15), na 

concepção de sujeito sociológico de Hall, “ a identidade é formada na “interação” entre o eu e 

a sociedade”, contudo ele afirma que “a identidade plenamente unificada, completa, segura e 

coerente é uma fantasia” para explicitar as mudanças constantes do sujeito pós-moderno, que 

se articula no mundo globalizado. Mas entender comunidades quilombolas como tradicionais 

explica o fato de serem resistências diante dos impactos globalista, e a auto-identificação social 

têm preservado muito mais que uma história, que um lugar, a unificação de uma identidade 

social particular distinta da sociedade “nacionalista” garante a contradição do sistema assim 

como força motora para resistir à dissipação de uma cultura: “O fortalecimento de identidades 

locais pode ser visto na forte reação defensiva daqueles membros dos grupos étnicos dominantes que se 

sentem ameaçados pela presença de outras culturas.” (HALL, 2011 p. 85). 

 
Partimos do pressuposto geral de que toda identidade cultural é uma identidade social 
definida fundamentalmente por meio do território, ou seja, dentro de uma relação de 
apropriação que se dá tanto no campo das ideias quanto no da realidade concreta, o 
espaço geográfico constituindo, assim, parte fundamental dos processos de 
identificação social. Se toda identidade territorial é, obviamente, uma identidade 
social, nem toda identidade social (como a identidade de gênero, por exemplo) toma 
obrigatoriamente como um de seus referenciais centrais o território ou, num sentido 
mais restrito, uma fração do espaço geográfico. De uma forma muito genérica, 
podemos afirmar que não há território sem algum tipo de identificação e valorização 
simbólica (positiva ou negativa) do espaço por seus habitantes. ” (HAESBART, 2013 
p. 235)  
 

Base na ideia de Haesbaert (2013) de identidade territorial, podemos afirmar que o 

sujeito/social define o território a partir da sua relação com o espaço e os meios de 

transformação e de uso, no caso de sociedades quilombolas, essa relação ganha valor simbólico 

de fortíssima relevância caracterizando um território de disputas tanto internas como externas, 

relevância que consiste na r-esistência diante de tentativas, às vezes sucedidas e às vezes não, 

de desterritorialização da sociedade não capitalista, esse é o conflito mais centralizador das 

ações jurídicas do Estado diante da regularização fundiária do território brasileiro.  

“[...] de 2003 para cá a escala progressiva de auto-reconhecimento projetou outra 
cartografia no Brasil. Foi através da auto-afimação da identidade étnica que as 
comunidades remanescentes de quilombos ganharam visibilidade no cenário nacional, 
o que somente foi possível com a Constituição de 1988 e com a designação de dois 
órgãos governamentais para acompanhar os trametes: a Fundação Cultural Palmares 
(FCP) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) ” 
(RODRIGUES; SOUSA; MARQUES, 2017, p. 39). 
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Comunidades quilombolas têm, desde o início do século XXI, manifestado interesse 

sobre o auto-reconhecimento de sua identidade coletiva e de seus valores culturais, a 

importância de reconhecer o Quilombo é essencial à territorialização do espaço vivido pela 

comunidade e, que anteriormente, pelos seus ancestrais, garantindo a estabilidade de uma 

sociedade enraizada nas tradições de seu povo em particular sendo respeitada pelos 

descendentes como por políticas que garantam permanência e continuidade dessas tradições. 

As comunidades quilombolas se espacializam de formas particulares nas regiões do território 

brasileiro. De acordo com Rodrigues, Silva et.al (2017, p. 28), sobre as lutas dos quilombos na 

Região nordeste do Brasil: 

“Algumas comunidades se formaram através de doações ou heranças de terras obtidas 
a partir da desagregação das atividades de monocultura, mas também da permanência 
nas terras em que cultivam no interior das grandes propriedades, tanto durante como 
após o período escravocrata, ou as obtiveram por meio da compra pelos próprios 
escravizados, liberados pelo fim do sistema escravista. ” 

“Ignorar” o processo de escravidão amazônida é decorrente do discurso de que não 

houve escravos na região. Hoje, não apenas um dilema, mas uma luta pelo reconhecimento 

identitário dos remanescentes de quilombos é o desafio atual, visto que se trata de uma 

resistência cultural, história, e territorial ao processo neocolonialista, conhecido como 

globalização capitalista. 

“Hoje, num mundo globalizado, juntamente com essa identidade contínua/contígua, 
aparecem identidades descontíguas, fragmentadas e/ou sobrepostas, nas quais vigora 
o confronto ou o diálogo, a relativa fluidez, elaborando-se, assim, novas formas de 
identificação social. ” (HAESBAERT, 2013, p. 240) 

Desde a última década, os povos tradicionais vêm apresentando uma iniciativa de 

afirmação da identidade. É importante destacar esse fato, já que nos referimos a uma das bases 

dos conflitos agrários na Amazônia, a demarcação das terras Quilombolas, bem como de terras 

Indígenas. Ao reconhecer a identidade e titular essas Comunidades, o Estado dá direito de uso 

e de preservação do patrimônio cultural e histórico, da memória dessas pessoas, e isto vai de 

contrito com os interesses latifundiários, que empregam dominação territorial e dos meios 

políticos do Estado brasileiro. Se considerarmos os interesses dos agentes que compõem o 

Estado, facilmente nota-se a indisposição nos processos de demarcação e titulação das terras 

quilombolas.  

“Na significação atribuída pelos próprios negros, está posto o sentido de um processo 
de ocupação territorial e reprodução cultural, que se ressignifica a partir do contato 
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com os outros grupos étnicos em conjunturas políticas diversas. ” (RODRIGUES; 
SILVA; MARQUES, 2017, p. 22). 

Nisto, as demarcações e titulação das terras quilombolas são caminhos jurídicos que 

passam pelo processo subjetivo, cultural e socioespacial, que pode revelar muito das produções 

do espaço. Reconhecer uma identidade, afirmar a história, e territorializar as dinâmicas 

espaciais vividas historicamente, são peças que dão sentido à luta e resistência à expansão do 

agronegócio e expulsão dos povos tradicionais. 

“Eu sou quilombola porque eu moro na comunidade faço parte da comunidade 
e, já me considero, porque moro aqui. Mas já vi muitas pessoas chegarem e dizer cê é 
filho de alemão, cê é filho de português, porque a gente tem a cor mais clara um 
pouquinho de que eles né. Não me considero negro não, mas amarelo, por exemplo, 
que branco eu não sou.” (Jorge Pereira, em 02/06/2019). 

Durante o trabalho de campo no quilombo Murumuru, foi possível coletar algumas 

informações acerca dos significativos culturais que dão sentido ao território, por exemplo, as 

histórias e as memórias que são transmitidas pelos mais velhos. São narrativas que expressam 

a identidade, as crenças do grupo. 

 Na entrevista que fizemos com seu João Lira (57 anos), morador da comunidade, ele 

traz relatos sobre a história da “sereia”, que segundo ele, com o passar do tempo já não possuem 

mais a mesma crença vivida e sentida pelos moradores. 

 [...] Então morria muita criança, tem até um cemitério na comunidade que só 
enterrava criança, e aí os curandeiros diziam que era a sereia que malinava  e levava 
as crianças né, e a gente acreditava nisso, ninguém passava lá meio dia e  nem seis 
horas da tarde, mulher menstruada não passava [...], então se tinha um respeito, 
ninguém falava alto lá, perto da casa da sereia que era uma nascente de água, e, no 
final da década de 60, o  presidente da comunidade chegou fez uma reunião e disse 
“olha, a prefeitura vai mandar um trator pra fazer uma estrada pra entrar carro pra cá, 
mas nós precisamos ir na frente derrubando as árvores maiores que o trator é pequeno” 
e aí nós fomos, quarenta e dois homens, pegamos de lá do igarapé  do sei Chaguinha 
pra cá, trabalhamos no primeiro dia, no segundo dia a gente chegou dez horas da 
manhã lá no olho d´água, onde morava a sereia. E tinham duas raízes de castanheira 
grande, uma mais alta e outra menor, [...] então ninguém tocava ali porque era o banco 
da sereia e o curandeiro dizia assim: “se alguém tocar ali vai simplesmente desaparece, 
a sereia leva pro encante com corpo e alma” aí quando chegamos lá o serviço parou.  
[...] e eu cavei e meti-lhe o machado na raiz da castanheira e tirei [...] quando estamos 
de cavar a segunda raiz aí chegou a dona Osulina que era a curandeira da comunidade, 
deu um esculacho lá em todo mundo, mas eu tirei as duas raízes. [...] quando eu saí 
de lá o meu cabelo já começou a arrepiar, e as pernas parece que ficavam inchadas, 
que quando eu me aproximei do local do banco da sereia eu vejo um vulto lá parecido 
com a raiz do pau, aí eu pensei que era ela [...] tudo quanto era nome de santo eu 
invocava, quando chegou perto eu percebi que era um sapo Cururu bem grandão 
mesmo[...] quando ele pulou pra me pegar eu recuei e chutei ele com o pé esquerdo, 
caiu lá pra dentro do buraco [...] aí começou a coçar o meu pé, [...] (a curandeira) 
“rapaz, tá abusando da tua sorte, ontem tu arrancaste o banco da sereia, não ficaste 
satisfeito essa noite tu deste um chute nela, aquele sapo era ela” e eu não tinha falado 
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pra ninguém,  ela disse: “tu tem uma proteção muito grande por isso tu ainda tá aqui 
conversando comigo, não bebe agua lá no olho d’água, principalmente em hora de 
meio dia...” Mas fazem tantos anos, até hoje se eu passar de pés por lá de noite eu me 
arrepio. Daí pra frente começou a perder força, o pessoal foi perdendo o medo, e hoje 
é muito difícil morrer uma criança na comunidade (Entrevista concedida por João 
Lira, 57 anos, em 01/06/2019).  

A narrativa sobre a Sereia anuncia elementos míticos, ou seja, a “sereia”, segundo o 

relato de seu João, ficava sentada em um tronco no centro da estrada da comunidade.  

A comunidade quilombola Murumuru apresenta características no modo de vida a 

íntima relação com a terra. Esta terra é o lugar do plantar, o lugar das colheitas, das festividades, 

das rodas de conversas, do viver material-simbólico. Os moradores entrevistados apresentam 

forte ligação tanto de produção da terra, como afeição emocional,  

minha terra é boa, eu planto umas macaxeiras pra ali, porque eles não querem mais 
que eu suba pra serra, tá vendo aquelas arvores lá, pra trás a gente trabalhava, é pra lá 
que a gente tinha nossas roças, tinha o cará, tinha batata, plantava macaxeira, plantava 
milho, feijão, arroz, cansei de plantar arroz, e levar lá pro jacamim pra beneficiar, 
trazer pra casa de volta. E hoje não tem mais ninguém planta um bago de arroz aqui 
na comunidade, acha melhor comprar. Aqui a gente tem pouca, pouca plantação, tem 
peroba, tem cupuaçu, que dá pra gente vender até, macaxeira eu tive ali só que o 
pessoal não compra... a gente cria porco, galinha, pato, e tem goiabeira, tem muito 
tipo de planta ai, tudo isso dá graças a Deus, cacau até estraga, vocês já viram lá, 
estragando lá em cima. Porque as crianças não dão mais conta aí estraga. Olha, 
cupuaçu, eu tô com o frízer cheinho aí, não tem onde colocar mais nada. A gente 
consome muito pouco, a gente comercializa quando acha pra quem vender, mas eu 
dei pra muita gente. (Entrevista concedida por Jorge Pereira, em 02/06/2019)  

 

TERRITORIALIDADES NO QUILOMBO MURUMURU 

As territorialidades dos povos tradicionais não são apenas apropriações do espaço sem 

conexões com a memória, com a cultura, mas passam a ter um sentido explícito quando se 

entende a relação do homem com a terra e como essa relação vem sendo conduzida pela 

transferência histórica de costumes e tradições.  

“Aqui as nossas ocupações é a manutenção do sítio que dá um trabalho, minha esposa 
se dedica praticamente ao sítio. Então é cuidar do que tem e procurar aumentar a 
produtividade que tem aqui. Então a gente acaba praticamente o dia todo e a em função 
do sítio a não ser dia de domingo dá essa paradinha para receber o pessoal de Santarém 
vem a filha que estuda, vem o genro eles passam o dia aqui com a gente. [...] O fato 
de ela não ser titulada, aqui nós temos duas coisas que você pode usar de forma 
coletiva, aliás três, o que é primeira o açaí, o igapó o que é coletivo ele é para todos, 
depois da área de criação de gado que é para todos. Então se você mora na comunidade 
e você quer criar um gado então você tem área para criar seu gado. No verão, por 
exemplo, você tem área coletiva, já no inverno você vai ter que alugar um lugar para 
o seu gado e se alimentar. A priori no verão você vai ter a área coletiva então é o igapó 
e a área coletiva de criação de gado e a pesca. ” (Entrevista concedida por Seu Mário, 
58 anos, em 02/06/2019) 
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A partir dessas práticas de vivências o homem se encontra em um vínculo afetivo com 

o lugar, este passa a ter valor simbólico, esse valor simbólico se apresenta na importância de 

um poder de apropriação efetiva do espaço físico. Nesse sentido, existe uma busca pela 

identidade territorial, por meios de reconhecimento identitário e legal, que nos leva a refletir 

sobre o auto-reconhecimento da identidade quilombola, como ele se materializa socialmente, e 

o reconhecimento das suas terras impulsiona nos trâmites da legalidade material de uso do 

território. “Aqui as pessoas sobreviviam de peixe, farinha, e açaí, esse era o interior na época... 

açaí, peixe e farinha, aqui era um lugar que fazia muita farinha era farinha boa, antigamente, já 

não tem mais. ” (Entrevista concedida por Jorge Pereira, 2019).  

 

Figura 3: Casa de Farinha, Murumuru, Stm – Pa. 

Fonte: Pesquisa em campo, 2019 
Foto: ANDRADE, Caroline Farias de, 2019. 

 
 
 

Figura 4: Estrada Principal da comunidade Murumuru 

Fonte: Pesquisa em campo, 2019 
Foto: ANDRADE, Caroline Farias de, 2019. 
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Figura 5: Área de pastagem coletiva do Murumuru 

Fonte: Pesquisa em campo, 2019 
Foto: ANDRADE, Caroline Farias de, 2019. 

“Todas essas formas de vida e trabalho têm sido uma das principais estratégias de 

identificação cultural [...] e que necessitam ser reconhecidas como tais, na intenção de dar 

visibilidade a estas gentes e de manter vivo o sentido de permanecer” (SOUZA, 2015 p. 92). 

Reconhecer, não somente a legitimidade de uma identidade cultural, mas de uma sociedade 

tradicionalmente vinculada à modos não convencionais ao modo capitalista de produção e 

reprodução do território.  

Para entender a percepção do morador do Murumuru, pedimos ao Seu Jorge, que 

produzisse um mapa mental (Figura 3) da sua perspectiva do seu lugar de vivência, o quilombo. 

Ele nos sugeriu, bem como fez, um retrospecto de quando chegou à comunidade, ainda criança, 

aos dias atuais. Esse trabalho analítico do Seu Jorge nos proporcionou, na perspectiva dele, 

perceber as transformações que ocorreram no espaço e, assim, as dinâmicas que se intensificam 

com o crescimento da população e da ocupação e uso do território. 

Figura 3: Transformações Espaciais na Comunidade Murumuru – Santarém –PA, 2019. 
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Fonte: Elaboração: PEREIRA, Jorge, 2019.  Organização: ANDRADE, Caroline Farias de, 2019. 

“Era muito feio, cerrado, tinha poucas famílias, essa estrada que vocês estão 

vendo, aqui, agora, cheia de plantação, antes não existia. Era um “manzal”, daqui pra 

lá um “manzal” mais feio do mundo, isso que cês tão vendo, o campo do Vasco isso 

era um manzal enorme, com muito espinho, espinho, tiriri, e tudo que não prestava aí 

tinha, e também, tinha muita fartura de fruta, né, se subir aqui serra tinha muita 

castanheira, isso ninguém vendia, pra cá pro igapó muita andiroba, patauá, isso 

estragava que ninguém fazia caso, hoje, praticamente nós que mora aqui a gente 

compra de outra comunidade que já acabou, não existe mais. O homem já acabou, 

tacaram fogo no igapó, e, ainda tem, mas pouco, não como naquele tempo. ” 

(Entrevista concedida por Jorge Pereira 66 anos, em 02/06/2019)  

O território, em geral, se dá pela apropriação do espaço independentemente do modo de 

uso, os povos tradicionais se diferenciam pelos usos do espaço ao se apropriar do meio natural 

através das práticas de trabalho com o solo, o rito e as crenças que ligam o povo à terra. Aos 

povos tradicionais, a terra não possui apenas valor financeiro, ela tem valor simbólico, histórico, 

possui dinâmica própria de sustentação da vida e da cultura. Para as comunidades quilombolas, 

este valor simbólico da terra é mais expressivo enquanto se entende que ela faz parte da história 

e da memória das pessoas. 

Os resultados das lutas são visíveis quando o Estado reconhece, através dos órgãos 

responsáveis pelas questões fundiárias, as notas sobre a propriedade do quilombo. Segundo o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA (2017)4, foi publicado no Diário 

Oficial da União (DOU) o resumo do relatório técnico de identificação e delimitação (RTID) 

do território Murumuru, os estudos compõem o documento que define uma área de 1827 

hectares, onde 116 famílias remanescentes de quilombos residem. 

 
4  Publicado em 11 de agosto de 2017, no sítio do INCRA – Oeste do Pará. Disponível em: 
<https://incraoestepara.wordpress.com/category/quilombolas/> acesso em 29 de junho de 2019. 
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Figura 7: Certidão de Auto-reconhecimento, Comunidade Murumuru. 

Fonte: Pesquisa em campo, 2019 
Foto: ANDRADE, Caroline Farias de, 2019. 

 

Apropriamo-nos novamente dos escritos das autoras, para dizer que “[...] embora 

saibamos que o seu significado [da terra] vai além do título de propriedade, coloca-se na 

perspectiva de valorização do pertencimento à terra onde edificaram sua identidade” 

(RODRIGUES; SOUSA; MARQUES, 2017, p. 30).  

A Identidade no Quilombo Murumuru passa a ser uma ferramenta de manutenção do 

uso do território, quando existe uma ameaça à dinâmica territorial dos povos tradicionais ela 

torna-se uma forma de resistência cultural nos espaços de vivências.  

[...] Cultura que é revitalizada por meio do pertencimento, da valorização dos saberes, 
da apropriação e do respeito às tradições, aos costumes, aos credos, às partilhas e às 
expressões simbólicas que resultam na promoção da identidade cultural, tendo como 
premissa uma proposta concreta de patrimonialização (SOUZA, 2015 p. 91). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ser quilombola implica em apropriar-se do espaço através dos modos de vida e da terra, 

implica em sentir-se pertencente ao lugar e apropriar-se das simbologias culturais, das tradições 

do povo. A identidade territorial, segundo Haesbaert (2013), é capaz de definir a relação do 

homem com seu espaço, no entrelaço do “ser” e do “estar” nele. O ser quilombola e estar no 

quilombo necessitam do “permanecer” e, no permanecer encontra-se a motivação da resistência 

do povo do quilombo Murumuru em seu território, da necessidade de continuidade do ser, e 

estar no quilombo, e preservar seu modo de viver nascem as lutas de resistência do povo 

remanescentes de quilombolas Murumuru.  
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Quando entendemos que a identidade está ligada às relações do homem com o espaço 

ela passa a ser peça-chave na compreensão do território e das lutas pela permanência nele. 

Permanecer é estar, é resistir e, sobretudo lutar pelos direitos que são seus, é o que o povo 

Murumuru tem feito nas últimas décadas, viabilizar seu permanecer no seu espaço, nas suas 

práticas culturais. 
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INTRODUÇÃO 
 

Falar de Território é uma tarefa primordial e, ao mesmo tempo, um desafio para todo 

geógrafo, tendo em vista, justamente o fato de ser esse um dos conceitos-chave da ciência 

geográfica. Pensando nessa perspectiva, não podemos nos deixar, cair em erratas conceituais e 

olvidar a dimensão basilar que envolve o território, que é o conflito, algo inerente à sua 

existência. Pensar o território sem conflito é não pensar em território.  

Para entendermos então esse conceito buscamos aporte teórico em Haesbaert (2009, p. 

105) o qual nos diz que: 

 

O território se define mais estritamente a partir de uma abordagem sobre o espaço que 
prioriza ou que coloca seu foco, no interior dessa dimensão espacial, na ‘dimensão’, 
ou melhor, nas problemáticas de caráter político ou que envolvem a 
manifestação/realização das relações de poder, em suas múltiplas esferas. 

 

 Tomando por base essa citação, identificamos a gênese do conceito de território, que 

são as relações de poder existentes na sociedade. “O poder é a chave – em toda relação circula 

o poder que não é nem possuído nem adquirido, mas simplesmente exercido” (Raffestin, 1993, 

p.7). Pensando então sob esta óptica, onde o território existe a partir das relações de poder, se 

torna inconcebível, negligenciar a existência de conflito(s) no mesmo.  

 
1 Geógrafo Licenciado. Pós-graduando pelo Programa de Especialização em Educação Ambiental e Geografia do 
Semiárido, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus de 
Educação a Distância (EaD). E-mail: franciscoalves258@gmail.com. 
2 Geógrafa Licenciada. Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE), Curso de Mestrado 
Acadêmico em Ensino (CMAE), pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus Pau dos 
Ferros/RN, Brasil. E-mail: raianypriscila18p@gmail.com.  
3 Doutor em Geografia. Professor Adjunto do Programa de Pós-graduação em Ensino (PPGE), da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus Pau dos Ferros/RN, Brasil. E-mail: ciceronilton@yahoo.com.br. 
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Ressaltamos, porém, que não se pode conceber o território apenas sob a égide do poder. 

Embora este seja de fato, fator primordial, deve ser considerado também a partir de outros 

elementos que o compõem, como nos propõe Haesbaert (1997, p. 41): 

 

[...] o território deve ser visto na perspectiva não apenas de um domínio ou controle 
politicamente estruturado, mas também de uma apropriação que incorpora uma 
dimensão simbólica, identitária e, porque não dizer, dependendo do grupo ou classe 
social a que estivermos nos referindo, afetiva. 
 

 Sendo assim, o território se forma pelas relações de poder nele existentes e pela relação 

de pertencimento que a ele se engloba, levando muitas vezes a resistência de seus atores 

mediante a existência de um poder hegemônico no território, o que acaba gerando, por 

consequência, relações conflituosas entre poderes que concorrem entre si. 

 Tomando como base esse breve relato sobre o conceito de território, e entendendo as 

relações conflituosas que se estabelecem nesse recorte do espaço, buscamos analisar o conflito 

no campo e a questão agrária no Brasil, tentando problematizar a ideia de território harmônico 

frente à política de Estado, iniciada em meados da década de 2000, promovendo reflexões 

acerca dos interesses que estão envoltos a tal propósito, de se conceber um território de “paz”, 

aplainado e sem conflito. 

METODOLOGIA 

Para a construção do presente trabalho utilizamos a pesquisa bibliográfica, por meio da 

qual fundamentamos as discussões realizadas acerca do conceito de território, com base em 

teóricos como Haesbaert (1997; 2009), e Raffestin (1993), na perspectiva de entendermos o 

conceito de território em seus diversos aspectos. Para pensarmos a questão agrária, utilizamos 

autores como Stédile (2000), Fabrini (2011), Fernandes (2008) dentre outros. Para que 

possamos compreender como a conflitualidade atua na região Nordeste brasileira, utilizamos 

Araújo (2000) e Andrade (2005). 

Posteriormente, como forma de endossar a nossa pesquisa, trabalhamos com a inserção 

de pautas evidenciadas nas falas de trabalhadores (as) rurais vinculados ao Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) de Apodi/RN. Estas informações são frutos de 

uma atividade de campo realizada no respectivo município, em setembro de 2019. Desse modo, 

esperamos entender como as bases do discurso territorial aparentemente harmônico, se 

apresentam e se contrapõem nesse contexto, tomando como recorte o município de Apodi-RN.  
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 Aproveitamos também como base para construção deste trabalho, o registro-síntese dos 

debates travados nas disciplinas de Geografia Agrária e Geografia do Nordeste, cursadas    

durante nossa experiência enquanto discentes no Curso de Graduação em Geografia da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus Profa. Maira Elisa de 

Albuquerque Maia (CAMEAM), entre os anos de 2014 e 2017. Além disso, destacamos 

também a contribuição salutar das atividades desenvolvidas no Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Cientifica (PIBIC), as quais corroboram diretamente com estes escritos, 

bem como os debates e discussões promovidos pelo Núcleo de Estudos de Geografia Agrária e 

Regional (NuGAR/CAMEAM/UERN), tendo em vista a abordagem do temário sobre o 

conceito de território e seus desdobramentos sobre a realidade socioespacial. 

 

ENTENDENDO O TERRITÓRIO AGRÁRIO BRASILEIRO 
   

Historicamente, o território agrário brasileiro tem sido marcado por uma estrutura 

fundiária desigual, assentada na concentração de terras, na mão de uma pequena parcela da 

população. Logo, essa condição histórica de desigualdade, tende a suscitar conflitos no 

território agrário.  

Falar em conflito no campo não é uma tarefa fácil, vide a certa complexidade com que 

se fazem os seus sujeitos formadores. O território agrário é em suma, bastante diferenciado 

pelos sujeitos que o compõem. Assim, podemos citar os grandes proprietários de terras, os 

agricultores familiares, os campesinos e os movimentos sociais de luta pela terra, dentre outros 

que o formam e, cada qual a partir de seus interesses. Portanto, como pode um espaço tão 

diverso como esse ser posto como uma unidade harmônica nas políticas territoriais recentes dos 

anos 2000? O que pensamos é que não dá para concebermos o território sob o viés da harmonia.  

Percebemos esse discurso sobre o território agrário, como um ambiente harmônico, a 

partir de mensagens propagadas pela mídia e pela sociedade brasileiras, tal como por intermédio 

do marketing empresarial que escamoteia a realidade desigual e conflitiva. Podemos observar 

esta realidade na propaganda do “AgroPop” ideologicamente construída, que repassa a 

impressão do agronegócio como agente unificador de todo o território agrário brasileiro, 

desconsiderando assim todos os conflitos existentes, causados por ele. 

 Os conflitos existentes no campo são bastante antigos no Brasil, e boa parte deles, se 

não todos, derivam da concentração da estrutura fundiária, estabelecida no País de maneira 

crônica desde a colonização, estabelecendo no Latifúndio o fator mais perverso de toda a 
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questão agrária nacional, sendo este capaz de expropriar e expulsar, afugentar e matar a quem 

se rebela ou contesta seu poder hegemônico. 

 

A realidade agrária brasileira reflete a perversidade de um modelo que não apenas 
sempre concentrou as terras no Brasil. Ainda mais grave é que [...] verifica-se que há 
uma tendência permanente à crescente concentração da propriedade da terra no Brasil 
(STÉDILE, 2000, p. 195). 

 

 Percebemos a partir do que foi posto por Stédile (2000), como o latifúndio se forma e 

se consolida através de uma estrutura perversa, que faz com que trabalhadores rurais sejam 

depostos de seus territórios, para dar vazão à expansão latifundiária, que se segue, 

historicamente, de maneira abrupta. 

“[...] Como está em curso um processo permanente de concentração da propriedade da 

terra, é evidente que há também uma diminuição relativa do peso dos pequenos proprietários” 

(STÉDILE, 2000, p. 196). O pequeno agricultor, portanto, se encontra em uma intensa relação 

conflituosa com os grandes proprietários. Todavia, se encontra fragilizado nessa disputa, que 

na verdade se caracteriza de maneira bastante desleal, se vendo então obrigado a abrir mão da 

sua terra e dos seus vínculos afetivos, frente à dominação do latifúndio.  

Remetemos novamente a Stédile (2000, p. 170) que nos diz: “A propriedade de terra 

determina também as relações sociais entre as pessoas no meio rural”, onde quem tem menos, 

ou nada, muitas vezes se vê forçado à submissão a quem possui a concentração fundiária. 

 No Nordeste, nesse sentido, não diferentemente do contexto brasileiro, as questões 

conflituosas no/do território agrário se apresentam, principalmente, mediante ao problema de 

concentração fundiária. Sob esta perspectiva, vejamos a fala de Araújo (2000, p. 14): 

 

Nas áreas em que predominam a rigidez das velhas estruturas econômico-sociais e o 
domínio político das oligarquias tradicionais da região, há traços comuns importantes. 
[...] A questão fundiária é mais dramática e vem-se agravando. Na Zona da Mata, por 
exemplo, o processo de concentração fundiária tem aumentado nos anos recentes, e o 
monopólio da cana sobre as áreas cultiváveis se ampliou. No semiárido das secas 
também resulta no agravamento da já elevada concentração das terras em mãos de 
pouquíssimos produtores. 

  

Notamos então, um sistema fundiário excludente, no qual a concentração de terras, à 

medida em que avança suas fronteiras, expropria o pequeno agricultor. Desta maneira, 

reafirmamos que este território não pode ser entendido como uma unidade harmônica, a não ser 

que esteja imbuído de um discurso eminentemente dominante. 
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TERRITÓRIO HARMÔNICO PRA QUE(M)? 
 
 De maneira geral, podemos dizer que as tensões e conflitos no campo recrudesceram de 

maneira marcante em um recorte espaço-temporal que vai desde os governos militares até aos 

dias atuais. Em premissa inicial, o golpe militar de 1964 levou abaixo a proposta de reforma 

agrária, que visava redistribuir as terras do País, e colocou em seu lugar uma “reforma agrária”, 

encabeçada inicialmente pelo então Presidente Marechal Castelo Branco, que em nada atendia 

aos anseios dos movimentos sociais, agravando ainda mais a estrutura fundiária díspar do 

Brasil. Com base nisso, Fernandes (2008, p. 1) destaca que: 

 

No centro dessas conflitualidades há a disputa territorial que se manifesta no controle 
do processo de criação e destruição do campesinato. A questão agrária é então uma 
questão territorial e a reforma agrária é a face dessa dimensão. As conflitualidades 
expressam os embates dos processos estruturais e suas características conjunturais. 
Nas últimas quatro décadas, a questão agrária teve diferentes conjunturas. 

  

Posterior ao golpe militar e diante de outra conjuntura que surgia com essa “reforma 

agrária”, notamos que o campo começa a sofrer um processo de quase extinção do campesinato, 

motivado por um avanço considerável da produção monocultora e do agronegócio, incentivados 

pelo processo de crescimento econômico promovido pelos governos militares (o “milagre 

econômico” da década de 1970), redundando no processo de modernização agrícola 

conservadora. Tendo como efeito, na década de 1980, a consolidação do modelo 

agroexportador e agroindustrial, aumentando com isso as conflitualidades no campo e a luta 

por terra. 

 Diante do cenário posto em tela, teve-se início a criação de um ideário unificador a partir 

do viés do agronegócio. Todavia, inicialmente no final dos anos 1970, ganhando mais força na 

década de 1980 e, espacializando e territorializando a ação dos movimentos sociais do campo. 

Os mesmos se expandem e começam a exigir, agora, uma reforma agrária de fato e de direito. 

Esse conflito perdura até os dias de hoje. O que nos impõe pensar a estreita relação entre o 

território e os movimentos sociais nesse contexto.  

 

[...] pois ambas as categorias estão relacionadas à transferência das decisões de 
cúpulas estatais, empresariais e partidárias para a base da sociedade civil organizada. 
Portanto, território e movimentos sociais estão à contramão de decisões centralizadas 
e tratam-se de uma ordenação social construída de baixo para cima (FABRINI, 2011, 
p. 98). 
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Entender, portanto, a participação que os movimentos sociais possuem na construção e 

configuração do território agrário e que sua luta baseia-se em uma resistência frente às forças 

hegemônicas do capital, torna-se primordial para entendermos que algumas ações políticas do 

Estado brasileiro não correspondem aos anseios da classe camponesa familiar.  

Para se ter uma ideia, o Ministério da Agricultura nos anos 1990 não valorizava as 

atividades agrícolas como um todo, privilegiando a agricultura de mercado (agronegócio), em 

detrimento da produção familiar camponesa.  

Sob esta óptica, durante a década de 1990, presenciamos um dos eventos mais marcantes 

relacionados aos conflitos no campo, conhecido como o Massacre de Eldorado dos Carajás4, 

que serviu posteriormente para a fundação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

que se apresentou como um grande ganho “[...] tanto para o desenvolvimento da agricultura de 

pequeno porte como para o reconhecimento de lutas históricas e conflitos ocorridos no campo 

[...]” (COSTA NETO et al, 2016, p. 3), sendo este a primeira forma de reconhecimento da 

agricultura de pequeno porte. 

 Aliado a esse ganho, tem-se uma deturpação em relação ao fator ideológico de território 

harmônico, evidenciado posteriormente na própria conceituação de Território posta pelo MDA, 

que, contrariando o próprio contexto sociopolítico no qual esse conceito foi concebido, não 

deveria assumir esta posição.  

Desse modo, mediante ao exposto até aqui, indagamos: a quê e a quem interessa 

considerar o território como uma unidade harmônica? A resposta não é simples, e podemos 

considerá-la a partir do construto de toda a história de desigualdade e conflitos no campo 

brasileiro. O território harmônico, nesse sentido, só interessa aos grandes proprietários de terras 

e ao agronegócio que, por consequência, se constituem enquanto poder hegemônico, utilizando-

se da prática e do discurso na forma de “apaziguar” e conter os conflitos no campo. 

 Como já foi relatado anteriormente, essa premissa escamoteia a realidade social, na qual 

evidencia-se a falaciosa ideia de que todos se encontram inseridos de maneira igualitária no 

processo de produção no campo – o que de fato não acontece e tem como função: construir uma 

visão aplainada e estéreo, que nega o conflito e a luta pela terra; ou mesmo mascara a realidade 

 
4 O Massacre de Eldorado dos Carajás foi a morte de dezenove sem-terra que ocorreu em 17 de abril de 1996 no município 
de Eldorado dos Carajás, no sul do Pará, Brasil decorrente da ação da polícia do estado do Pará. Dezenove sem-terra foram 
mortos pela Polícia Militar do estado do Pará. O confronto ocorreu quando 1.500 sem-terra que estavam acampados na região 
decidiram fazer uma marcha em protesto contra a demora da desapropriação de terras, principalmente as da Fazenda Macaxeira. 
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de pobreza e miséria dos pequenos agricultores familiares. Em nome de uma pseudo 

manutenção da “paz e da ordem” agrária: o território harmônico. 

 

HISTÓRIAS DE VIDAS DE UM TERRITÓRIO EM CONFLITO 
 
 Tomando como base as discussões tecidas, conseguimos entender como o território se 

dinamiza e como emerge o conflito. Contudo, procurando firmar o nosso trabalho em questões 

mais sólidas, buscamos estabelecer um diálogo com alguns relatos de trabalhadores e 

trabalhadoras do campo, registrados através de diálogos informais, apurados em uma aula de 

campo realizada na região da Chapada do Apodi (RN), onde a conflitualidade se expressa na 

proposta da fruticultura irrigada (principalmente a cultura do melão), se contrapondo à 

agricultura campesina e de base agroecológica5 da região. 

 Em termos gerais, o território da Chapada do Apodi apresenta uma estrutura pedológica 

caraterizada pela presença de Argissolos, Cambissolos e Latossolos, que associados às 

condições de luminosidades e geomorfológicas, apresentam uma alta fertilidade daquele local 

(MOTA et al. 2007). O município dispõe de importantes reservas de água subterrânea, em 

virtude dos seus atributos geológicos de base sedimentar, fator esse que tem atraído o interesse 

do agronegócio. 

 Assim, para entendermos a conflitualidade do território da Chapada do Apodi, devemos 

compreender primeiro, o processo geo-histórico de formação do mesmo, o qual concebemos 

que é fruto de uma ação de contraposição ao poder hegemônico. 

 

Há algumas décadas a Chapada do Apodi/RN era ocupada por grandes latifúndios, 
todavia, no final dos anos 1970 e início dos anos de 1980, surgiu um processo de 
organização popular das/os trabalhadoras/es rurais do município de Apodi, em 
decorrência de ações realizadas pelas igrejas, principalmente, a igreja católica, através 
das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), originando, assim, a criação de 
Associações Comunitárias nas comunidades rurais, as quais reivindicavam por água 
e trabalho na época das secas (PONTES, 2012 apud PINTO, 2018, p. 52) 

 

 Todo esse processo ocorrido nas décadas de 1970 e 1980, possibilitou através da luta 

conjunta dos (as) trabalhadores (as), a criação do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais (STTR) de Apodi, na década de 1990, coincidindo nesse mesmo período com a crise do 

 
5 [...] pode-se afirmar que a Agroecologia se constitui num paradigma capaz de contribuir para o enfrentamento da 
crise socioambiental da nossa época. Uma crise que, para alguns autores, é, no fundo, a própria crise do processo 
civilizatório. (CAPORAL; COSTABEBER; PAULUS, 2006, p. 04) 
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algodão, afetando principalmente os grandes proprietários de terras, gerando a posteriori a 

expansão do número de assentamentos rurais, implantados pelo Instituto Nacional de Reforma 

Agrária (INCRA) e das políticas de crédito rural (PINTO, 2018). 

 Dentro desse contexto, encontramos o Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi, 

popularmente conhecido pelas comunidades tradicionais da região como “Projeto da Morte”. 

Este projeto remete ao período da ditadura militar na década de 1970, como uma ação a ser 

desenvolvida pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) (PINTO, 

2018).  

Ainda de acordo com Pinto (2018), diante da proposta de implantação do Perímetro 

Irrigado Santa Cruz Apodi tem início uma organização popular no município, um movimento 

de resistência ao projeto de irrigação, encabeçado pelos agricultores familiares/camponeses.  

O projeto só foi de fato desengavetado na mesma leva do Projeto de Transposição do 

rio São Francisco, porém, a proposta não conseguiu passar pelo debate e resistência das 

comunidades tradicionais. Entre os anos de 2014 e 2015 tem início as obras para a instalação 

do perímetro irrigado, no entanto, no final de 2015 as obras são interrompidas em virtude do 

contingenciamento de gasto da União (PINTO, 2018).  

 Ainda que o Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi não tenha se efetivado, o conflito 

se manteve presente no território, através da organização popular, por meio da qual os (as) 

trabalhadores (as) realizaram ocupações na área do perímetro reivindicando as terras que 

haviam sido desapropriadas. Ainda que o projeto de irrigação não tenha se consolidado, as 

empresas de fruticultura se instalaram no município, mudando a dinâmica e o modo de vida da 

população, causando mudanças na estrutura fundiária local.  

 Isto posto, nos deteremos a partir de agora a algumas reflexões proporcionadas mediante 

uma aula de campo realizada no município de Apodi, no mês de outubro de 2019. Na 

oportunidade, pudemos conhecer o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadores Rurais (STTR) 

do município supracitado e dialogar diretamente com trabalhadores e trabalhadoras rurais. 

Nesta circunstância, conhecemos um pouco da realidade vivenciada por eles e como os 

mesmos tem se organizado e estabelecido frentes de resistência ao modelo agroexportador 

instalado no município. Neste seguimento, uma das pautas levantadas pelos (as) trabalhadores 

(as) rurais, que na oportunidade conversaram conosco, diz respeito ao uso excessivo de veneno 

pelas empresas de fruticultura irrigada na região da chapada.  
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Esta problemática tem motivado a saída de pequenos agricultores que residem na 

chapada e não conseguem conviver com o veneno. Então, observamos a lógica perversa de uma 

estrutura fundiária que expropria o pequeno agricultor familiar/camponês para dar vazão à 

expansão do agronegócio. Àquele que não consegue se adaptar à nova lógica de produção acaba 

vendendo suas terras e muitas vezes, passa à condição de trabalhador subordinado ao 

agronegócio, que escraviza pessoas e envenena o meio ambiente, com foco em uma produção 

voltada para a exportação e geração de commodities.  

Outra preocupação expressa nas falas dos (as) trabalhadores (as) também ligada ao uso 

desenfreado de agrotóxicos e fertilizantes químicos, se refere ao envenenamento das águas 

superficiais e subterrâneas, sobretudo do Aquífero Jandaíra – importante reserva de água 

subterrânea da região da chapada. Os trabalhadores temem que nos próximos anos a água esteja 

imprópria para o consumo humano - o que comprometerá o desenvolvimento de gerações 

futuras.  

 Outra pauta de discussão se refere à mudança no modo de vida dos agricultores em razão 

da instalação das empresas de fruticultura irrigada no município (diferentemente da agricultura 

camponesa - o trabalhador subordinado à essas empresas passam por uma mudança na rotina 

de trabalho: a empresa é quem dita a hora e o ritmo de trabalho; o salário é medido pela 

produção). 

Toda essa conjuntura se opõe ao modo de vida do campesinato, que difere do 

agronegócio não somente pela forma de produção, mas diante da interrelação do agricultor 

familiar/camponês com a terra, do sentimento de pertencimento, da cultura, dos costumes, da 

tradição e modos de vida que estão para além da produção com vistas ao lucro e à acumulação 

capitalistas.   

Outra questão discutida diz respeito ao papel das trabalhadoras rurais como resistência 

ao agronegócio. Recentemente, um grupo de mulheres da Agrovila Palmares em Apodi 

desenvolvem um projeto de cultivo de milho crioulo, com vistas a implementação de um campo 

de multiplicação de sementes para atender ao Programa de Aquisição de Sementes (PAA).  

O PAA é um instrumento que viabiliza que a Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB) compre sementes crioulas, corroborando assim com a produção de alimentos 

saudáveis e contribuindo com a geração de renda para os pequenos agricultores. Projetos como 

este fortalecem a agricultura familiar/camponesa e reafirmam a possibilidade de produzir 

alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos e transgênicos.  
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Observamos que o conflito socioambiental desencadeado na região da Chapada do 

Apodi/RN compreende tanto o viés do conflito entre dois modelos de produção: a agricultura 

familiar/camponesa e o agronegócio, quanto da luta pelo direito à terra e à água potável. O 

movimento de resistência e a organização popular tem conseguido mostrar que é possível 

produzir de maneira ecológica, com respeito ao meio ambiente e uma produção de alimentos 

saudáveis livres de agrotóxicos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Diante do exposto acerca da conceituação do território, partindo de uma perspectiva 

crítica ao discurso harmonioso que negligencia o conflito, conseguimos entender que essa 

ideologia só serve, de fato, para propagar o poder hegemônico do latifúndio e do agronegócio 

no campo. Uma maneira de simular realidades inexistentes e fazer com que pensemos que os 

camponeses não sofrem exploração, nem são massacrados por este modelo. Até por que é mais 

fácil criticar as ocupações promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 

(MST), por exemplo, do que o modelo ideológico dominante adotado pelo Agronegócio. 

 Ao contrário do que aconteceu na década de 1970 na região da chapada do Apodi/RN, 

marcada de um lado, pelos latifúndios e do outro da luta pelo direito à terra; atualmente o 

conflito age sob o modo de expropriação dos (as) trabalhadores (as), mas também sob a óptica 

do envenenamento do meio ambiente e do comprometimento do modelo de vida camponês, 

imposto de maneira desleal pelo apoio da estrutura Estatal ao modelo agroindustrial. 

 O papel das mulheres na agricultura de base ecológica atua como um importante ponto 

de resistência ao modelo agroindustrial. Esta ação na visão dos (as) trabalhadores (as) do 

Sindicato Rural de Apodi é também empregada de uma consciência crítica e de empoderamento 

das mulheres, dando também visibilidade a possibilidade de desenvolvimento de práticas 

agrícolas com base na preservação ambiental e geração de renda. Ações estas que geram 

conflitos por se contrapor ao modelo do agronegócio, posto como unificador pelo poder 

hegemônico que atua na região.  

Enfim, a priori essa discussão pode parecer algo insignificante diante de toda uma 

conjuntura massacrante, que a solução conceitual por si só não resolverá os problemas 

existentes. No entanto, na realidade essa não é a solução, e muito menos é o objetivo deste 

trabalho promover isso, mas, enquanto geógrafos não podemos deixar que um dos nossos 

conceitos-chave seja utilizado de maneira equivocada pelos poderes hegemônicos. 
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ENTRE CONFLITOS E DILEMAS: reflexões sobre a comunidade quilombola de 

Paratibe – PB 

 

Jadiele Cristina Berto da Silva1  

Maria de Fátima Ferreira Rodrigues2 

 

A Constituição Federal de 1988 representou uma conquista na garantia dos direitos civis, políticos e sociais em 
relação aos direitos da população negra. Foi reconhecida a necessidade de institucionalizar medidas de reparação, 
dado a trajetória histórica da etnia negra quilombola amparada pelo reconhecimento como comunidade tradicional, 
em que é assegurado a concessão de emissão de título de terra, além de ressignificar o termo quilombo. O trabalho 
em pauta busca interpretar mediante a pesquisa quantitativa e qualitativa, a ação do Estado para a delimitação da 
comunidade quilombola de Paratibe, localizada no município de João Pessoa-PB, assim como investigar o 
processo organizativo e demarcatório da comunidade quilombola. Para a condução dessa investigação, além da 
pesquisa bibliográfica e da pesquisa documental associamos ao estudo, o trabalho de campo como instrumento 
indispensável à pesquisa. Atualmente, Paratibe é uma das duas comunidades, no Estado, localizada na zona urbana. 
A sua certificação data de 11 de julho de 2006, a ser certificada pela FCP, apesar da luta pelo reconhecimento do 
território datar de 2005. Neste contexto, a identidade quilombola compõe parte da resistência à opressão procedente 
do sistema escravocrata. Cuja negação desta condição de herdeiro e proprietário de terra é uma forma de lutar 
contra as discriminações e desigualdades provenientes da escravidão. A luta pelo território terra é crucial para 
garantir a conservação e reconhecimento da identidade étnica quilombola, pois age no âmago político e na ordem 
que estabelece a maneira para o resgate histórico desse grupo. 
 
Palavras-chave: comunidades remanescentes quilombos, Estado, territorialidade étnica. 
 

Introdução 

 

 O presente artigo traz como temática os resultados parciais do plano de trabalho em 

andamento, intitulado: “Território quilombolas na Paraíba: releitura a partir do Território da 

Cidadania da Zona da Mata Sul”, que compõe o projeto de pesquisa “Território e 

Territorialização dos Negros na Paraíba: histórias, resistências e lugares de reprodução 

camponesa”3.O trabalho visa interpretar mediante a pesquisa quantitativa e qualitativa, a ação 

do Estado para a delimitação da comunidade quilombola de Paratibe, localizada no município 

 
1 Bacharel e licencianda em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Integrante da Abayomi – 
Coletiva de Mulheres Negras na Paraíba e do Fórum Paraíbano de Juventude Negra; Membro do Grupo de pesquisa 
GESTAR: Território, Trabalho e Cidadania. E-mail:jadieleberto@yahoo.com.br. 
2 Professora Titular do Departamento de Geociência/DGEOC; Membro do Programa de Pós-Graduação em 
Direitos Humanos e Políticas Públicas PPGDH e do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos – NCDH da 
Universidade Federal da Paraíba – UFPB. E-mail: fatimarodrigues.ufpb@gmail.com 
3 O projeto é financiado pelo PIBIC/CNPq/UFPB e coordenado pela Prof. Drª Maria de Fátima Ferreira Rodrigues. 
 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2056 

 

de João Pessoa-PB, assim como investigar o processo organizativo e demarcatório dessa 

comunidade remanescente de quilombo (CRQ). 

 A Comunidade Quilombola de Paratibe é uma das duas únicas comunidades 

quilombolas existentes em área urbana no Estado da Paraíba, juntamente com a comunidade 

remanescentes de quilombo da Serra do Talhado, situada na cidade de Santa Luzia. Vale 

salientar que mesmo se situando em um espaço urbano, a comunidade apresenta subespaços, 

nos quais a ruralidade se evidencia, resistindo ao processo de urbanização como outras 

comunidades tradicionais em cenários semelhantes. 

 Paratibe está localizada no litoral sul do município de João Pessoa, onde faz fronteira 

com o bairro de Muçumagro, Barra de Gramame, Costa do Sol, Mangabeira e Valentina de 

Figueiredo, em meio à Mata da Portela, e é uma das duas únicas comunidades quilombolas 

existentes em área urbana no Estado da Paraíba, juntamente com a comunidade remanescentes 

de quilombo da Serra do Talhado, situada na cidade de Santa Luzia. 

 No Brasil, os quilombos apresentam um modo de vida e uma organização sócio espacial 

cuja gênese aborda a história dos negros e dos seus descendentes até as gerações 

contemporâneas, o que expõe a necessidade de ponderar na análise territorial as trajetórias 

históricas que distinguiram os desdobramentos individuais e coletivos desse povo. 

A metodologia empregada neste relatório toma como base dados qualitativos e quantitativos, o 

que permite uma visão mais aprofundada do tema. Na escala geográfica, escolhemos a 

Comunidade remanescente de quilombola de Paratibe, que dá nome ao bairro no qual a 

comunidade remanescente está localizada, no contexto do município de João Pessoa, que situa-

se na mesorregião da Mata Paraibana. (mapa I). 

Mapa I – Localização da Comunidade Remanescente Quilombola de Paratibe 
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Fonte: SILVESTRE, Diego de Oliveira. 2013 

 Quanto à escala temporal optamos por trabalharmos de 1950 a 2018, embora em alguns 

momentos ao nos referirmos a sua história de luta pela terra tenhamos que nos reportar aos 

séculos XVIII e XX, dada as evidências de que a história do tempo presente os vincula a esse 

passado mais remoto. Como referencial teórico nos apoiamos no diálogo interdisciplinar de 

diversos estudiosos. Sobre o conceito de quilombo e a história dos negros dialogamos com Leite 

(2000), Arruti (2006) Almeida (2002), para interpretar os conceitos de território e 

territolialidade nos apoiamos em Santos (2000), Raffestin (1993), Haesbaert (2007) e Carril 

(1995). Buscamos no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e na 

Fundação Cultural Palmares (FCP) as ações em curso acerca das comunidades tradicionais. 

 A categoria geográfica que nos aporta é a do território, partindo do princípio que o 

território abrange em si diversas perspectivas, entre elas a perspectiva simbólica que ao 

circundar relações sociais que se constitui no território colaboram para a construção e re- 

construção de territorialidades. Na Geografia, o destaque na concepção de território faz- se 

presente desde o século XIX. Raffestin (1993) defende a relação entre Estado e poder, 

apresentando o poder na postura multidimensional, apontando o Estado como detentor do poder 

superior, relevando a existência e interação de outras organizações dotadas de poder político. 

Primordialmente, o espaço precede o território, sendo o produto de uma atividade conduzida, 

pois as interações existentes no território serão constituídas através das relações de poder 

reproduzidas no espaço. Assim, na análise territorial deve-se considerar que o território é 

formado por relações sociais, portanto, relações de poder multidimensionais, sejam elas 

concretas ou abstratas, de poder ou dominação. A partir dessas relações, a territorialidade se 

“se manifesta em todas as escalas espaciais e sociais; ela é consubstancial a todas as relações” 

(RAFFESTIN, 1993. p. 162). 

 O espaço geográfico se constrói a partir da acumulação de usos e de representações que 

sobre ele se formula, de modo que, 

Ao se apropriar de um espaço, concreto ou abstratamente, (por exemplo pela 
representação), o ator “territorializa” o espaço. (...) O território, nessa 
perspectiva, é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e 
informação, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder. (...) 
O espaço é, de certa forma, “dado” como se fosse uma matéria-prima. 
Preexistente a qualquer ação. (RAFFESTIN, 1993, p. 143) 

 

 Seguindo nesta abordagem, Haesbaert (2007) define território como uma combinação, 

funcional e política, dado que o espaço é utilizado tanto para realizar atividades, quanto para 
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gerar simbologias. “Desde a origem, o território nasce com uma dupla conotação, material e 

simbólica” (2007, p.20). Neste contexto da construção da identidade étnica, o território e 

identidade exercem influências mútuas, logo a identidade quilombola se constrói e reconstrói 

sempre atrelada com seu território, dado que este espaço abriga reprodução material e imaterial 

da comunidade, as relações entre os membros são reconstruídas, apresentando com sentimento 

de pertencimento para o determinado grupo, pois são estas relações que criam e informam o 

seu direito à terra. Desse modo, o território é compreendido nas relações políticas, econômicas 

e culturais, sendo entendida “como produto da apropriação feita através do imaginário e/ou da 

identidade social sobre o espaço” (HAESBAERT, 2007: 39). 

 Histórias como as que contam os negros de Paratibe alimentaram resistências como 

Palmares, assim como deram origem a diversos movimentos sociais no Brasil, sobretudo o 

Movimento Negro Unificado - MMU, que através da sua militância e num processo político de 

construção de alianças com outros setores dos movimentos sociais, construiu as possibilidades 

para a inserção da questão étnico-racial na Constituição Brasileira de 1988, o que traduz um 

marco e a inauguração de um processo de reparação por parte do Estado Brasileiro aos negros 

e negras. 

  Se a memória retrata esse passado abominável, traz para o presente o patrimônio cultural 

construído nas relações familiares gestadas e transmitidas em atividades econômicas, nos usos 

que fazem do território, das águas e das florestas, e nas relações extra familiares que constroem 

no território, o que lhes assegura uma identidade étnica que lhes respaldaram para reivindicarem 

a auto-afirmação de sua identidade. 

 É nesses limites que construímos esse trabalho, trazendo a história, a memória e a 

territorialidade étnica que dá substância a identidade étnica das comunidades do Ipiranga, 

Guruji e Mituaçu, em seus processos de resistência, permeado pela mediação do Estado 

brasileiro em suas ambiguidades. 

Povos de luta em territórios de exclusão 

 A trajetória histórica do território brasileiro é marcada com uma estrutura fundiária 

problemática, caracterizada pela violência. Desde os primórdios do período colonial, a estrutura 

fundiária se apresenta de forma desigual, seja com as capitanias hereditárias e seus donatários, 

seja posteriormente com as sesmarias e posteriormente em razão das mudanças nas relações de 

trabalho e consequentemente as condições da escravidão no Brasil, a Lei de Terras que data de 
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1850, na qual a terra se torna propriedade e estabelece legalmente a violência. O traço da 

estrutura fundiária é o caráter concentrador da propriedade da terra e não se teve realmente no 

projeto nacional empreendida a uma ampla reforma agrária. 

 Martins (2010) revela a ligação entre a passagem do trabalho escravo para o trabalho 

livre em relação à terra. A renda que se centrava na propriedade do escravizado, passa ser da 

terra, esta que era concessão da Coroa Portuguesa, torna-se com a Lei de Terras de 1850, só 

obtida pela compra. O cativeiro passa do escravizado para a terra, este cativeiro se configura 

como objeto da renda capitalizada, o que se estabeleceu como renda a atividade produtiva do 

trabalho passa como objeto do trabalho. Assim, a Lei de Terra legitima a concentração 

fundiária. 

 A terra não é produto do trabalho, todavia em alguns regimes é atribuído preços . A terra 

é elemento natural, não é capital, não pode ser reproduzida, não é fruto do trabalho humano até 

porque não é produzida, mas o que se concretiza nela tem valor, logo é um instrumento de 

trabalho. No contexto urbano, Rodrigues (1988) explica 

A terra urbana é permanente, nunca se desgasta, e as edificações sobre esta 
terra têm propiciado a oportunidade de acumular riquezas. Embora não seja 
específico da terra, este tem sido, historicamente, um dos repositórios mais 
comuns e importantes da acumulação de riquezas. (RODRIGUES, 1988, p. 16) 

 

 Rodrigues (1988) corrobora com o pensamento de Martins (2010) no que tange a terra 

como uma reconstituição do patrimônio perdido na figura do escravizado, tendo em vista que 

ele assegura o crédito. A autora afirma: 

O preço da terra se define originalmente como uma forma de impedir, no 
momento histórico de ascensão do capitalismo no Brasil, o acesso do 
trabalhador sem recursos à terra: “este momento refere-se à passagem do 
escravismo ao trabalho livre”. (RODRIGUES, 1988, p.18) 

 

 A Lei de Terras (Lei n. 601) corresponde à primeira lei da legislação da propriedade 

territorial datada do século XIX, especificamente do dia 18/9/1850, extinguia o regime de 

sesmarias, tornando a compra à única maneira de obtenção de terras, logo foi eliminada a 

possibilidade das classes baixas de adquirir terras, assim os direitos dos negros de acesso a terra 

foi negado mesmo antes da sua liberdade. Esta lei “exclui os africanos e seus descendentes da 

categoria de brasileiros, situando-os numa outra categoria separada, denominados “libertos” ” 

(LEITE, 2000, p.335), além do mais corroborava com as teorias raciais no que tange a 

importância de favorecer meios de miscigenação objetivando o enbranquecimento da 
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população. Nestas circunstâncias, os libertos foram privados do acesso a terra, ou seja, um das 

populações mais atingidas foi a negra. 

 Martins (1994, p.15) afirma: “o capital transformou-se em proprietário da terra [...] 

agora e aqui estamos diante de um modelo antidemocrático de desenvolvimento capitalista”. 

Mediante do mercado imobiliário no capitalismo, as classes de maior poder aquisitivo se 

beneficiam da terra como uma mercadoria, acessando as áreas de melhor localização e 

amparadas de infraestrutura de qualidade, logo, restando as classes socioeconomicamente 

desprivilegiadas à periferia. O poderio da especulação imobiliária é destacado na opção das 

classes média e alta em detrimento e exclusão do maior contingente populacional que compõe 

a classe baixa. 

 Nestas circunstâncias, os libertos foram privados do acesso a terra, o quilombo 

apresentava-se como a única forma do negro viver em liberdade, em um espaço onde sua cultura 

não era desprezada e sua dignidade conservada, mesmo assim a maioria dos libertos ficaram 

nas cidades e experimentaram a martirização cruel para introduzir-se na sociedade que ainda 

nos dias atuais exprime preceitos de exclusão para com as práticas religiosas, costumes, 

conhecimentos e sua cultura. 

 Concordamos com Fernandes (1964), as novas relações capitalistas que se 

desenvolveram no Brasil no início do século XX, o negro foi incluído de forma subalterna. No 

centenário da sanção da Lei Áurea, ocorrido em 1888, durante o processo de redemocratização 

do estado brasileiro, assinalado por movimentos sociais negros e do campo, evidenciando a 

questão da Reforma Agrária, a promulgação da Constituição Federal em 1988, garantiu direitos 

que ampara o reconhecimento formal da identidade étnica. No que concerne às comunidades 

quilombolas, a Constituição reconheceu em seu artigo 68º do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT): “aos remanescentes das comunidades dos quilombos que 

estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-

lhes os respectivos títulos”. A Constituição Cidadã não optou por uma reforma agrária 

democrática, o artigo 68º representa uma conquista, dado que integra aspectos dos territórios 

até a autodefinição da própria comunidade, decorrente de conflitos na sociedade, seu 

significado vai além de garantir a emissão de títulos, refere-se ao respeito à relação de 

pertencimento com a terra, onde edificaram sua identidade. Segundo Arruti (2003), o artigo 

indica uma medida de reparação histórica e cultural direcionada a população negra, frente às 

marcas de discriminação, preconceito e eliminação socioeconômica e política que balizam este 
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grupo. O processo de apropriação individual da terra é uma construção humana, resultado do 

projeto da modernidade. Frente à visão capitalista, na qual a terra consiste numa renda 

capitalizada na forma de propriedade privada, transformada em mercadoria mediante a Lei de 

Terras, substituindo uma das funções anteriormente excedida pelos escravizados na garantia de 

créditos, a titulação das propriedades quilombolas institui a coletividade do território conferida 

à comunidade, pro indiviso, inalienável, imprescritível e impenhorável, o que prevê o território 

quilombola livre da especulação imobiliária. 

Comunidade Quilombola de Paratibe: história, processos e lutas 

 Corrêa (1995) aponta a necessidade de se colocar nas análises a historicidade, afirmando 

que a consolidação do espaço se baliza no tempo histórico. Assim, a cidade abarcam relações 

sociais estabelecidas no espaço ao longo do tempo. Registros sobre Paratibe datam do século 

XVIII. O relato de Tavares evidencia a questão de terras em Paratybe 

Aos 2 de Setembro do anno de 1885, foi-me apresentada a declaração seguinte; 
- Nós abaixo assignado declaramos que possuímos a maior parte das terras das 
propriedades, Paratybe, cujas terras somos cosenhores, digo das propriedades 
– Paratibe e Gruta – sitas nesta Freguzia da cidade da Parahyba de cujas terras 
somos cosenhores com outros proprietários; estas terras limitão pela parte leste 
com a propriedade Salgado; e pelo oeste coma propriedade Cuiá – pelo norte 
com o rio Paratibe e pelo sul com a propriedade Mussumagro e terras da barra 
de Gramame, e nesta propriedade Barra também somos cosenhores em 
commum, limitando esta propriedade pela parte leste com o mar, pelo oeste 
com o Mussumagro, pelo sul como o rio Gramame, pelo norte com as terras 
do Camorupim e Paratibe. – Declaramos mais que possuímos mais nesta 
Cidade um terreno para cazas, na rua de S. Francisco com terras, digo com 
trinta e cinco palmos de frente e 150 de fundo confinando pela parte do este 
como o terreno de Antonio Marques de Almeida, pelo sul com a dita rua, pelo 
norte com o muro do Convento de S. Francisco. – Cidade da Parahyba 1º de 
Setembro de 1855. – João José de Carvalho e Maria Roza da Conceição 
Carvalho. – Nada mais se continha em dita declaração que fielmente copiei do 
original. – O vigário Joaquim Antonio Marques. 

 

 Irinêo Joffily na sua obra “Notas sobre a Parahyba” datada 1892 apresenta a decadência 

dos engenhos da região da Mata Sul no final do século XIX, fato que assegurou a permanência 

de indígenas até os dias atuais, bem como possibilitou no final do século XVIII, em razão das 

terras livres, a ocupação por parte de uma população marginalizada no sistema escravocrata, 

como negros forros ou fugidos e homens pobres livres. Registros historiográficos apontam que 

ao longo da formação territorial o litoral sul foi permeado por diferentes formas de apropriação 

da terra, como a existência de quilombos de Paratybe e Guajú e de indígenas, conforme 

argumenta Nascimento (2006, 91): 
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Se ao norte da Cidade da Paraíba e Freguesia do Livramento a população era 
bem numerosa devido à presença do estuário do Paraíba e mais a oeste devido 
à presença dos primeiros engenhos, ao sul da Cidade a população era mais 
escassa. Nos mal traçados limites que separavam o termo da referida Cidade, 
da Vila do Conde, nas imediações do rio Gramame, havia o engenho de mesmo 
nome, o engenho Velho e a propriedade Mumbaba. Estas terras no extremo sul 
da capital passaram a ser igualmente atrativas para a população pobre da 
cidade, não apenas devido às condições ecológicas, mangues e estuários, mas 
também pela presença do Quilombo de Paratybe, ainda ativo por ocasião dos 
distúrbios da Independência. Mais ao sul resistia o Quilombo do Guajú, 
próximo a povoação de Jacumã, já em terras do Conde, Vila de índios aldeados, 
já em parte, misturados com a população de homens livres pobres. 

  

 Os relatos e o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação da Comunidade 

registram que o processo de formação do povoamento territorial da comunidade está constituído 

em cinco núcleos familiares. Atualmente, a comunidade de Paratibe possui cerca de 150 

famílias dentro do território quilombola. Os casamentos propiciaram a dinâmica da 

configuração territorial da comunidade, processo que permaneceu até a década de 1960, sem 

alterações significativas. Vale salientar que a propriedade da terra foi mantida mediante 

heranças e partilhas, o que baliza a importância do casamento, todavia não foram feitas 

atualizações nos documentos seguido dos inventários dos herdeiros e a sucessão da propriedade, 

o que deixou o território vulnerável à especulação imobiliária, pois poucas famílias obtém a 

posse legal da terra que habitam. Quanto ao arranjo espacial: 

a comunidade se divide historicamente em quatro micro-áreas dispostas dos 
dois lados da PB-008, sendo que loteamentos e chácaras dividem a área com 
as casas dos quilombolas, tornando a comunidade um espaço bastante 
heterogêneo. (INCRA, 2006, p. 25) 

 

 Santos (2000) analisa a atividade e utilização desempenhada pelos seres humanos na 

produção do espaço, afirma que o território usado se constitui como uma totalidade onde 

acontecem interações divergentes e convergentes, como o espaço é dinâmico e composto por 

um sistema de objetos, sujeitos e ações a cada momento, surge novos objetos, sujeitos e ações 

que com o confronto ou a união aos outros, modifica a totalidade. Em meados do século XX, o 

Brasil passa pelo processo de urbanização. A urbanização brasileira modificou a organização 

socioespacial das cidades apresentando-as pelo poder de polarização. Como um fenômeno 

recente e crescente como bem salienta Santos (2005) a relação direta do processo ao modo de 

produção capitalista. Neste processo, a dinâmica territorial é marcada nas regiões litorâneas 

pelos processos de urbanização e turismo, na qual se apresenta a valorização. 
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 A partir da década de 1980 por intermédio da especulação imobiliária, a Comunidade 

de Paratibe sofre com o processo de inserção do território tradicional ao espaço urbano de João 

Pessoa. Neste contexto, o território da Paratibe passa de uma comunidade rural a uma 

comunidade urbana, como afirma o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 

INCRA: 

Antes, Paratibe era o rural com seus pescadores, coletores e fazedores de 
carvão que iam até a cidade; agora, a cidade chegou emParatibe, com todas as 
suas vantagens e desvantagens. (INCRA, 2006, p.25) 

 

 O Governo Federal apresenta os conjuntos habitacionais visando amenizar a 

problemática de moradia, possibilitando o acesso à terra à população em maior vulnerabilidade 

no contexto da urbanização. Em João Pessoa, o processo se deu justamente para atenuar os 

conflitos sociais. Quanto a historicidade, a vida urbana que se evidenciava na região norte e 

central (as quais já se apresentava ocupadas por grupos de maior poder aquisitivos amparados 

por serviços e comércios) se redireciona para a região sul, transformando a então zona rural da 

cidade, possibilitando um novo reordenamento do espaço urbano. Sobre esse processo a 

Antropóloga expõe: 

[...] na década de 60 mais ou menos foi também o momento que essas terras 
foram partilhadas, partilhada e e vendidas, nesse momento de algumas forma 
nem todos os herdeiros foram respeitados seus direitos, um irmão vendeu e o 
outro ficou desprotegido essa ação só vai ter um impacto real na década, mais 
próxima da gente, entre 70 e 80, quando é asfaltada essa rua próxima e quando 
os bairros começam a crescer vindo para cima de Paratibe, ou seja, começa a 
especulação imobiliária quando essas terras começam a valer. (2012) 
 

 O território de Paratibe encontra-se sobre forte pressão da especulação imobiliária desde 

o processo de expansão urbana na direção sul de João Pessoa, com a construção de conjuntos 

habitacionais financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) a partir da década de 

1960, até a construção da rodovia estadual PB 008 inaugurada em 2002. A partir do final da 

década 1960 em diante, diversos conjuntos habitacionais são criados e ampliados, tais como a 

criação dos bairros do José Américo e Altiplano Cabo Branco. Cabe destacar o apogeu da 

expansão urbana com a construção dos grandes conjuntos habitacionais Bancários, Mangabeira 

I e II e o Conjunto Valentina Figueiredo, este sendo o de maior proximidade da comunidade de 

Paratibe. 

 O empenho do Governo em ensejar a atividade turística é evidenciado na construção 

Rodovia Estadual PB-008, para além do projeto urbanístico já posto na construção do Bairros 

como Valentina Figueiredo e Mangabeira. A rodovia consiste na via de acesso ao Pólo Turístico 
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para ligação do município de João Pessoa com as praias do Litoral Sul. Esta ocasionou danos 

ambientais ao patrimônio ambiental da região, bem como contribuiu, valorizando do ponto de 

vista especulativo, o litoral sul, resultando na intensificação da ocupação turística e imobiliária. 

  Inserido nesta realidade, o território da comunidade de Paratibe é dividido com a 

construção da PB-008.  Cavalcanti (2013,  p.17)  estabelece  os principais eventos que marcaram 

a comunidade no que concerne a especulação imobiliária: 

 A Comunidade Negra de Paratibe vem sofrendo com um rápido e agressivo avanço da 

especulação imobiliária, perdendo grande parte de seu território, com a expansão da malha 

urbana de bairros e loteamentos populares adentrando seu território na década de 1980; com a 

construção da Rodovia Estadual PB-008 (João Pessoa – Jacumã) na década de 1990; o 

desmatamento da Mata da Portela2 (reserva de mata Atlântica com mangue) em 1990; e o surto 

de pragas em plantas frutíferas que ocorreu também na década de 1990, (que garantiam o 

sustento das famílias). Todas essas ações transformaram radicalmente as relações espaciais e 

raciais. (CAVALCANTE, 2013, p.17) 

 A expansão da malha urbana vai aporta a atividade da especulação imobiliária para 

dentro da comunidade resultando na construção de empreendimentos imobiliários ou, e 

principalmente, a comercialização de loteamentos e granjas no território tradicional em 

detrimento dos quilombolas que sofrem ao longa da história com os mais diversos impactos. 

Como também pode-se acrescentar o impedimento no deslocamentos dos moradores com as 

granjas atuais inferindo na sobrevivência, dado que a atividade de pesca ficou impossibilitada, 

o que acarreta na tentativa de migração e a busca de oportunidades na construção civil e, por 

fim a violência surge como problema urbano. 

 Ao analisar as fotografias aéreas dos anos de 1998, 2005 e 2008 ficam evidentes a 

expansão urbana sobre o território da comunidade de Paratibe (fotografias I, II, III). 
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Fotografia aérea I – Vista da área da Comunidade de Paratibe 

Fonte: Prefeitura Municipal de João Pessoa, 1998 

 

Fotografia aérea II - Vista da Comunidade de Paratibe 2005 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de João Pessoa, 2007 

 
Fotografia aéreas III - Vista da comunidade de Paratibe 
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Fonte: Prefeitura Municipal de João Pessoa, 2007 

  

 Neste contexto, o território foi ocupado por estranhos à comunidade através da venda 

de terrenos a preços insignificantes, ou ocupados à força passando essas terras a constituírem 

reserva de valor, sobretudo em razão da localização geográfica, possuidora de uma beleza 

paisagística singular, comumente enaltecida pela mídia. O Governo do Estado da Paraíba agiu 

mediante o sistema midiático ao fomentar novas representações do espaço para impulsionar o 

turismo, simultaneamente propagou a eficiência da rodovia estadual, todavia negligenciou a 

segregação sócio-espacial e a consequente desintegração da comunidade. 

 Cabe ressaltar a ação conjunta da Prefeitura Municipal de João Pessoa ao proporcionar 

a população da comunidade as reformas das casas de taipa para alvenaria. Além da instalação 

de serviços públicos como luz elétrica, saneamento e água encanada e equipamentos sociais 

como posto de saúde, escola e creche, sendo que alguns dos serviços não são específicos para 

este grupo étnico-racial. 

 A certidão de auto-atribuição da Comunidade Quilombola de Paratibe que data de 2006, 

o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação do Território da Comunidade – RTID bem 

como elaborado pelo INCRA, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba nos dias 22 e 

23 de dezembro de 2012 e, no Diário Oficial da União – Seção 3 nos dias 26 e 31 de dezembro 

de 2012 e Recomendação nº 25/2009, que adverte quanto aos processos desde a implantação a 
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comercialização de loteamentos dentro do território da comunidade remanescente de Quilombo 

de Paratibe, sem autorização da comunidade mediante seus representantes à Sudema e ao 

Município de João Pessoa, não impediu que a própria Prefeitura Municipal de João Pessoa 

autorizasse a construção de loteamentos e conjuntos habitacionais financiado pelo Programa 

Minha Casa, Minha Vida no território quilombola ocupando área de 8 hectares. Apenas em 

2016, com a ação do Ministério Público responsável por agir em ocorrências abarcando 

assuntos coletivos que concerne às comunidades quilombolas, foram disponibilizadas 48 

unidades direcionadas às famílias moradoras de Paratibe com o fim de garantir o direito humano 

à moradia digna dentro dos loteamentos (mapa II). O território tradicional da comunidade 

engloba área dos núcleos familiares que são insuficientes para a reprodução material e imaterial, 

bem como áreas de uso comum. 

 

Mapa II – Uso do Solo reivindicado pela Comunidade Quilombola de Paratibe 

 
Autor: SILVESTRE., Diego de Oliveira. 2013 
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 A alegação dada pela prefeitura em autorizar a construção dos loteamentos dá-se pelo 

fato de não haver uma documentação oficial expondo que tal área é pertencente a uma 

comunidade remanescente de quilombo, o que existe hoje é apenas o perímetro do território 

pretendido, mas não totalmente definido, pois o processo de reconhecimento não está 

concluído. Segundo a prefeitura, não se pode impedir a construção de novos imóveis na 

localidade, pois esta conduta fere o direito do proprietário, sem respaldo legal, ou seja, a 

ausência de documentação oficial que apresente a área como comunidade remanescente de 

quilombo coloca numa situação de vulnerabilidade o grupo. Vale ressaltar que mesmo com os 

avanços, ainda não se encontra concluído todo procedimento de identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes de Paratibe, pois o 

processo de reconhecimento não está concluído, portanto o que se posta é apenas o perímetro 

do território tradicional desejado. 

 Neste cenário, loteamentos são construídos em curtos períodos de tempo, muitas vezes 

desconsiderando a autorização da prefeitura, desrespeitando legislações ambientais. O processo 

de demarcação sofre ameaça, dado os interesses privados dos grandes proprietários e empresas. 

Mediante a prática de aliciamentos dos remanescentes, alguns donos de granjas e terrenos 

tentaram convencer tanto da negação do ser quilombola, quanto a realização de compra de 

terrenos na região. O cenário futuro consiste em dois grupos sociais marginalizados em 

confronto em decorrência das ações sem planejamento, ou melhor, sem visão histórica para não 

se falar do racismo ambiental, onde se discrimina, negligencia a realidade da população 

quilombola. 

 A partir da atuação do Ministério Público Federal secção Paraíba, a Prefeitura Municipal 

de João Pessoa PMJP assinou o Termo de Ajuste de Conduta – TAC, datado de 2015, obrigando 

a prefeitura atuar em conformidade com as disposições sobre o direoito ao acesso das políticas 

públicas assegurando, assim, os direitos sociais da comunidade de Paratibe. 

Considerações Finais 

 Os territórios são depositários da história dos homens e mulheres em seus afazeres 

cotidianos, lutas e vivências; sem as pessoas os lugares não existiriam e as paisagens teriam sua 

diversidade restrita às especificidades naturais; sem as pessoas e sem o trabalho as paisagens 

não seriam sociais, seriam naturais. É, pois, a história dos homens quem inaugura através do 

trabalho, e das práticas culturais, em geral, um processo de elaboração e reelaboração 
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permanente da paisagem, ao mesmo tempo em que configura lugares e territórios. Com essa 

compreensão da importância que têm os homens na produção e reprodução do espaço, em sua 

relação com a natureza é que narramos, em suas várias dimensões, a história da construção 

territorial da Comunidades de Paratibe, trazendo seus dilemas e lutas, e suas práticas de 

resistência cotidiana. 

 Derivaram da perversidade histórica no que cerne a população negra, a falta de 

oportunidades para todos de forma igual, o que ocasionou na marginalização dessa etnia. As 

pesquisas realizadas evidenciam que o processo de expansão urbana promovida pela atividade 

turística é responsável pela descaracterização da comunidade afetando a reprodução material e 

imaterial, como também as relações de poder no território quilombola. O território quilombola 

reaviva lembranças do passado escravista. A Comunidade Quilombola de Paratibe enfrenta o 

avanço dos empreendimentos imobiliários no interior do território reivindicado, tendo como 

um dos principais consubstanciadores o Estado, que deveria assegurar os direitos culturais e 

étnicos das populações tradicionais e, portanto, proteger as manifestações culturais populares 

afro-brasileiras. 

 As invasões demandam da atuação eficiente e urgente dos órgãos responsáveis, dado 

que põe em risco a permanência e a integridade física e cultural do território. O temor pelo 

reconhecimento quilombola se apresenta mediante a ação de sujeitos externos e influência 

totalmente o processo de regularização do território. A luta pelo território terra é crucial para 

garantir a conservação e reconhecimento da identidade étnica quilombola, pois age no âmago 

político e na ordem que estabelece a maneira para o resgate histórico desse grupo. 

 As comunidades quilombolas reconfiguram o território nacional e hoje assemelham-se 

aos quilombos históricos, ambos em seu tempo e lugar, são centros comunitários de resistência 

que marcam o território brasileiro na sua luta por liberdade, manutenção dos costumes, das 

crenças e das tradições e sobretudo da verdadeira cidadania. O estado segue fazendo a mediação 

ora de forma negligente com os direitos assegurados na Constituição de 1988 , ora de forma 

conivente com as diversas formas de violência que se pratica, o que demanda que os sujeitos 

sociais em questão enfrentem organizadamente a luta, e para tal é imprescindível o 

conhecimento de sua história e a valorização de sua identidade. 
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COMUNIDADES TRADICIONAIS E BIOINDICADORES: RIBEIRINHAR 

SABERES NA LUTA PELO TERRITÓRIO DE VIDAS NA AMAZÔNIA PARAENSE 

 

Osmana Dias Gonçalves 

Resumo: 

 

A diversidade social que se constitui as comunidades tradicionais na Amazônia, na perspectiva 

de compreender as formas de organização dos ribeirinhos, passa pela percepção de que são 

heterogêneos os saberes que singulariza cada território. Essa marca identitária é fundamento 

das culturas, modo de vida e saberes que esses povos no decorrer da história constroem e se 

organizam, buscando manter esses valores por meio da transmissão em suas gerações, e tendo 

a natureza como aliada desse processo.  Os saberes desses povos apresentam-se como uma 

marca identitária e que tradicionalmente são expressões de vida e resistências. Assim, criam e 

recriam seus territórios de vidas, determinando suas próprias organizações à medida que detêm 

o poder sobre o mesmo. Segundo Haesbaert (2005), o território expressa poder, que se 

manifesta na forma de dominação e de apropriação. Nessa concepção, os saberes tradicionais 

são uma manifestação de poder que o ribeirinho cria em seu território, ao mesmo tempo que se 

apropria através de suas culturas, crenças e valores, também domina os espaços materiais do 

território.  Nessa interação de sinais, a natureza apresenta-se como indicadora de fenômenos e 

ações que venham manifestar-se no território. E o homem por meio de sua sensibilidade e 

próprio respeito com a natureza busca compreender esses sinais e interagir com o meio que o 

rodeia, ou seja, há uma comunicação e uma própria sincronia de saberes. Assim sendo, os 

animais e os próprios vegetais que fazem parte da vida do ribeirinho são como que indicadores 

de fenômenos, logo, podem ser reconhecidos como bioindicadores, pois através de suas 

manifestações e comportamentos, o ribeirinho participa compreendendo e criando seus 

conhecimentos. Também sendo uma forma de perpetuar os conhecimentos de seus ancestrais, 

contudo, é a materialização de suas próprias crenças e culturas.  Logo, reconhece-se que “os 

animais e os vegetais podem se tornar importantes aliados do homem e da natureza como 

indicadores ambientais, podendo indicar várias modificações ocorridas no meio ambiente” 

(OLIVEIRA et al, 2004, p. 10). Ou seja, são considerados como bioindicadores, pois tem a 
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função tanto de indicar como sinalizar as manifestações da natureza (OLIVEIRA et al, 2004, p. 

11). Para o ribeirinho é uma forma de organização, ao qual se manifestará na dinâmica do seu 

modo de produzir, do trabalho, e de como organizar a sua vida, na compreensão da natureza. É 

por meio desses conhecimentos que o ribeirinho consegue interagir com o meio ambiente e 

organizar seu trabalho.  Porém, essa organização de vida das comunidades ribeirinhas não é 

apenas uma manifestação de sua identidade. Trata-se de manifestar através de seus saberes suas 

formas de resistências. Desde o reconhecimento do que o território expressa na sua vida, e 

assim, lutar face a toda ameaça que se apresenta, inclusive o que caracteriza como ameaça a 

soberania que o ribeirinho tem no seu território. Este em consequência das disputas que se 

travam, vem a configurar-se num território de conflitos, diante de diferentes intencionalidades 

de uso do território.  Partindo dessa análise, este trabalho tem como objetivo identificar por 

meio dos saberes tradicionais os bioindicadores presentes na comunidade amazônida ribeirinha 

chamada de Caripetuba, localizada no município de Abaetetuba-PA. Com isso, trazer em 

relevância os saberes dos povos tradicionais, em especial do ribeirinho, e mostrar a importância 

desses conhecimentos na vida desses povos, assim como manter esses saberes significa manter 

uma identidade que os diferencia e que produzem a diversidade social. Ao mesmo tempo, que 

esses saberes são formas de resistências desses povos, inclusive mediante a grandes projetos de 

logística portuária que ameaçam a identidade do ser ribeirinho e seus próprios bioindicadores e 

que pretendem se instalar nesse território de comunidades ribeirinhas. Sendo um projeto que 

visa atender as demandas do agronegócio, no que condiz a exportação de commodities.  Assim, 

este trabalho traz como procedimentos metodológicos a pesquisa resultante de uma revisão 

bibliográfica acerca de saberes tradicionais, na compreensão do que são bioindicadores, bem 

como que esses saberes que permeiam a identidade ribeirinha se traduz também em luta pela 

defesa desses territórios. E para dar o maior enfoque na pesquisa foi realizada entrevistas de 

cunho qualitativo com moradores da comunidade lócus da pesquisa.Buscou-se fazer uma 

abordagem com base teórica acerca do território com Haesbaert (2005), compreendendo o 

território como a totalidade do material e do simbólico. Ainda na perspectiva de discussão sobre 

território, porém focando como um espaço de identidade fez-se o diálogo com Medeiros (2009). 

Enquanto melhor compreensão sobre a vida ribeirinha, suas culturas e saberes, baseou-se em 

Lima e Andrade (2010). Para melhor compreensão sobre bioindicadores usou-se da leitura de 

Oliverira et al (2004).Assim, buscou-se fazer essa relação na própria criação e recriação 

identitária do ser ribeirinho. Pois, à medida que esses conhecimentos vão sendo repassados 
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através das gerações e ao mesmo tempo abordando novos saberes observados na vivencia do 

dia a dia, esses povos vão se constituindo numa riqueza de conhecimentos. Logo, são 

experiencias práticas, vividas e partilhadas, que contribuem no processo de resistências e re-

existências desses povos. 
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AS COMUNIDADES NEGRAS RURAIS QUILOMBOLAS DE FEIRA DE SANTANA 

(BA) SOB UMA PERSPECTIVA SÓCIO-ESPACIAL 

 

Elane Bastos de Souza 

Resumo: 

 

AS COMUNIDADES NEGRAS RURAIS QUILOMBOLAS DE FEIRA DE SANTANA (BA) 

SOB UMA PERSPECTIVA SÓCIO-ESPACIAL Elane Bastos de Souza O espaço agrário 

brasileiro se constituiu a partir de uma teia de relações e formas que são resultado do processo 

histórico de apropriação, ocupação e territorialização. Aqui, centenas de comunidades negras 

rurais e quilombolas secularmente estruturaram os seus laços na/com a terra que permanecem 

nos dias atuais. No estado da Bahia, atualmente, centenas de comunidades negras rurais e 

quilombolas em diferentes situações fundiárias e jurídicas, lutam e reivindicam o direito de 

estar e permanecer nos seus territórios sobre os quais construíram historicamente laços e 

reprodução (i)material como grupo social. A experiência quilombola, vivenciada em alguns 

lugares do mundo, sobretudo no continente africano e na América, possui especificidades que 

variaram de acordo com as experiências locais. No Brasil, o processo de formação das 

Comunidades Negras Rurais remonta ao período da escravidão e a sua permanência nos dias 

atuais reflete um histórico de resistência aos seus desdobramentos sobre a população de origem 

africana. No estado da Bahia, atualmente, centenas de comunidades negras rurais e quilombolas 

em diferentes situações fundiárias e jurídicas, lutam e reivindicam o direito de estar e 

permanecer nos seus territórios sobre os quais construíram historicamente laços e reprodução 

(i)material como grupo social. A Geografia como ciência que tem como preocupação 

fundamental analisar a sociedade nos seus mais diversos aspectos tomando como ponto de 

partida o espaço encontra na questão agrária um caminho possível, para pensar a organização 

espacial da área rural, num sentido mais amplo, através de uma diversidade de estudos e 

abordagens tais como movimentos sociais no campo, acampamentos, assentamentos, 

organização da produção agrícola, formas de acesso à terra, dentre outros. Nessa perspectiva, 

se inserem os estudos das comunidades tradicionais particularmente as comunidades negras 

rurais e quilombolas. A temática quilombola envolve múltiplos enfoques a partir de diversas 
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áreas de conhecimento tais como a sociologia, história, direito, antropologia e geografia. Esta 

última encontra nos estudos agrários um caminho possível, para analisar tal tema. Os estudos 

versam sob alguns focos de interesse desta ciência tais como o processo de espacialização e/ou 

territorialização, a relação na/com/pela terra, conflitos, modo de vida comunal, a utilização dos 

recursos naturais, as relações com o poder público, os processos de expropriação, entre outros.  

Dentre muitas características, Feira de Santana tem no fato de ser um entroncamento rodoviário, 

que interliga a Bahia e o Brasil de norte a sul um importante atributo. Essa peculiaridade faz 

com que este município seja um território de trocas diversas e constante circulação de 

mercadorias, serviços e pessoas. Esse hibridismo que repercute na sua organização sócio 

espacial, possibilita uma estreita relação da sua área urbana com a área rural e vice versa.  O 

presente trabalho tem a pretensão de analisar a dinâmica sócio-espacial de seis comunidades 

negras rurais quilombolas de Feira de Santana (BA): Lagoa Grande, Candeal, Matinha, Lagoa 

da Negra, Lagoa Salgada e Roçado destacando alguns aspectos da sua realidade. Desta forma 

pretende-se identificar os fatores que explicam a espacialização destas comunidades 

considerando o olhar destas sobre o espaço em que vivem. Sob o aspecto metodológico, 

considerando os possíveis diálogos entre comunidades negras rurais e Feira de Santana, optou-

se pelo método dialético que “fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante 

da realidade, já que os fatos sociais não podem ser entendidos quando considerados 

isoladamente, abstraídos de suas influencias políticas, econômicas e culturais, etc.” (GIL, 1999, 

p. 32). Para tanto, alguns procedimentos serão necessários: investigação bibliográfica, 

participação nas reuniões das associações comunitária, utilização de material cartográfico, 

levantamento de dados secundários, entre outros.  A busca por fundamentação para a análise 

das questões empíricas envolve o esforço de estabelecer uma relação de proximidade entre a 

prática e a teoria, visto que a última procura aprofundar a leitura da realidade a ser abordada. 

Buscando compreender a espacialização das comunidades negras rurais de Roçado, Lagoa 

Salgada, Lagoa da Negra, Candeal, Matinha e Lagoa Grande, observa-se que ambas 

vivenciaram um processo de ocupação e apropriação juntamente com suas experiências 

cotidianas de resistência que certamente repercutiram na sua organização interna e afirmação 

de sua identidade como grupo. Estes aspectos são observados nas inter-relações que estas 

comunidades estabelecem entre si e com o município de Feira de Santana. Desta forma, traçou-

se um caminho teórico que irá priorizar os conceitos mais recentes de comunidades quilombolas 

e de território, estes, por sua vez servirão de base para a analise do conceito de relações campo-
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cidade. Para tanto utilizou-se as contribuições de Matos (2006), Fiabani (2007) e Price (2000) 

para o conceito atual de quilombos e Santos (1987) e (1996) para o conceito de espaço.  
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OS CAMINHOS DO TURISMO COMUNITÁRIO 

A busca por afirmação territorial na Comunidade Quilombola do Cumbe, Aracati – CE 
 

Lara Maia dos Santos1;  
Camila Dutra dos Santos2 

 
 
RESUMO: A Comunidade quilombola-pesqueira do Cumbe sofre impactos com a presença de empreendimentos 
empresariais como a carcinicultura e a produção de energia eólica, que geraram impactos socioambientais no local. 
A comunidade viu o turismo comunitário como uma prática de resistência à problemática derivada do avanço 
desses estabelecimentos, e como valorização do seu território. O objetivo do trabalho é analisar a prática do turismo 
comunitário como afirmação e valorização do território quilombola-pesqueira do Cumbe. A metodologia utilizada 
se deu a partir da pesquisa-ação, trabalhos de campo e realização da cartografia social para entender os conflitos e 
as resistências, com foco no turismo comunitário.  
Palavras-chave: Turismo; território; resistências; Cumbe. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Nas últimas décadas o setor turístico experimentou uma grande expansão global, 

chegando a ser considerado a maior “indústria” da economia mundial. Para Molina (2003) a 

ampliação geográfica do setor turístico respondeu a processos distintos como a réplica às novas 

demandas de mercado, como estratégia de desenvolvimento local, e, sobretudo, para liberar e 

integrar mercados regionais.  

 No Nordeste brasileiro a chegada de tais práticas de turismo foi muito expressiva, 

principalmente no estado do Ceará, onde vários territórios como Canoa Quebrada e 

Jericoacoara tornaram-se tomados por empreendimento apoiados pelos governos locais, com a 

ideia de desenvolvimento. Dessa forma, para Coriolano (2008) contraditoriamente se dá um 

processo de descaracterização de comunidades pesqueiras para alocação da infraestrutura para 

o turismo, a exemplo do que ocorreu em outros núcleos nordestinos voltados ao turismo 

internacional. 

Diante dessas imposições podemos destacar a prática do turismo capitalista e sua relação com 

os territórios, pois segundo Coriolano (2008, p.6), as práticas de turismo implantadas no 

Nordeste brasileiro são voltadas às demandas internacionais e foram alvo de massiva presença 

de empreendedores estrangeiros, que dominam ou fazem submergir o mercado turístico local. 

 
1 Universidade Estadual do Ceará – UECE; E-mail: lara.santos@aluno.uece.br. 
2 Universidade Estadual do Ceará – UECE, E-mail: camila.dutra@uece.br. 
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 Diante dessas questões destaca-se a Comunidade Quilombola do Cumbe, localizada no 

município de Aracati, no estado do Ceará, e a busca por uma alternativa de turismo como prática 

de resistência frente às problemáticas existentes no território. A comunidade sofre desde a 

década de 1990 com a chegada da carcinicultura, atividade voltada para a criação de camarão 

em cativeiro, e posteriormente com a chegada do Parque Eólico da empresa Bons Ventos em 

2002, que gerou a privatização da área de dunas.   

 Nesse processo surgiram várias formas de resistências dos moradores que buscam 

mostrar sua existência e suas práticas sob o território, que até então foram invisibilizadas. Sendo 

assim, o turismo comunitário vem sendo uma atividade que busca afirmar a identidade 

quilombola e a valorização dos sistemas ambientais existentes na área.  

Como afirma Araújo e Gelbecke (2008, p.367) os princípios do enfoque de Turismo 

Comunitário centram-se na preservação, valorização e indução de tradições e relações sociais 

solidárias, na geração de trabalho e renda com base na produção associativista, no 

revigoramento dos significados de virtude humana e, por último, na utilização apropriada dos 

recursos naturais e das capacidades humanas locais. 

 Este trabalho foi construído a partir da pesquisa participativa e da pesquisa-ação dos 

autores em conjunto com o grupo de pesquisa NATERRA, como um desdobramento do 

trabalho de Extensão titulado “Pelos Caminhos do Turismo Comunitário no Território 

Quilombola-Pesqueiro do Cumbe (Aracati- CE): cartografias, memórias e vivências”. 

 Os procedimentos metodológicos utilizados foram o levantamento bibliográfico acerca 

da temática trabalhada, com foco no turismo comunitário. O segundo procedimento se deu a 

partir da pesquisa-ação, de pesquisa qualitativa na atividade de campo, com visitas por fim de 

ajudar na construção do turismo comunitário no território, seguidos do uso da cartografia social. 

 Para Thiollent e Silva (2007), a proposta de metodologia participativa fundamenta-se na 

crítica da metodologia unilateral, na crítica social das práticas científicas convencionais e de 

seus aspectos de dominação, de desconhecimento, aproveitamento do saber popular ou nativo.  

Visto a temática utilizada, a metodologia de pesquisa-ação tem sido discutida de longa 

data e, por vezes, utilizada em particular em práticas de extensão rural, difusão de tecnologia 

(THIOLLENT, 1984) e criação de tecnologia apropriada. Tal metodologia tem sido adotada 

para elaborar projetos de associações ou cooperativas e de economia solidária (THIOLLENT, 

2005). 
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Os trabalhos de campo se deram a partir da elaboração de um cronograma em conjunto 

com a comunidade e posterior realização de rodas de conversa, assim, a elaboração de relatórios 

e registros documentais foram sendo levantadas e organizadas, gerando um material de análise 

cada vez mais consistente e denso. Dessa forma, com o trabalho de campo foi “possível 

identificar padrões simbólicos, práticas, categorias de análise da realidade e visões de mundo 

do universo em questão” (DUARTE, 2002, p.140). 

O uso da cartografia social como prática para a elaboração de mapas da comunidade 

foram de suma importância para a elaboração do presente trabalho, pois para Acselrad (2012, 

p.13)  a partir da cartografia social as representações cartográficas “se estabelecem relações 

entre linguagens representacionais e práticas territoriais, entre a legitimidade dos sujeitos da 

representação cartográfica e seus efeitos de poder sobre o território”. 

 

A COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CUMBE E PROBLEMÁTICAS LOCAIS 

 

 A Comunidade Quilombola do Cumbe está localizada no município de Aracati, no 

estado do Ceará. O território está em uma área de contato entre o rio Jaguaribe e o mar, em um 

sistema ambiental fluvio-marinho. Dessa forma, a comunidade vive dependente dos sistemas 

ambientais presentes, pois é uma comunidade formada por pescadores e pescadoras, 

artesãos(ãs) e marisqueiros(as), que exercem atividades extrativas de subsistência.   

A zona costeira no Nordeste e especialmente no Ceará tornaram-se espaços onde atuam 

conflitos de uso, acelerando as perdas de recursos naturais e que geram impactos 

socioambientais como consequência da concentração demográfica atrelados aos interesses 

econômicos, essas atividades surgem muitas vezes de forma incompatível com a conservação 

ambiental.  

No caso da instalação da carcinicultura, segundo Queiróz (2007) foi um 

empreendimento que chegou na comunidade quilombola com o discurso do aumento de 

empregos na região, combater a fome e gerar renda. Porém, com as conversas feitas com os 

moradores, os relatos mostraram que a carcinicultura aumentou o processo de concentração de 

terras entre algumas famílias, que geraram conflitos entre os moradores devido ao processo de 

privatização do mangue e das gamboas, locais utilizados pelos moradores para as suas 

atividades de subsistência, além do processo de poluição da água doce, onde joga-se produtos 

químicos e grandes quantidades de sal para aumentar a produtividade do camarão. Há a 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2080 

 

poluição e ocupação do mangue que se encontra bastante degradado, devido a instalação dos 

tanques, que já ocupam áreas proibidas, pois degrada o ambiente de reprodução de vários serem 

vivos do local, como mostra o Mapa 1 a seguir: 

IMAGEM 1 - MAPA DE CONFLITOS DA COMUNIDADE DO CUMBE/CE 

 
Fonte: SOUSA e VIANA, 2018. 

Outro problema destaque são as instalações das eólicas, que chegou em 2008, também 

com o discurso de gerar emprego e crescimento para o local, porém esse empreendimento 

também trouxe vários problemas para o lugar. Inicialmente o discurso de gerar emprego não 

foi atendido aos moradores, mas sim houve a chegada de vários trabalhadores vindos de outros 

locais no processo de instalação do parque eólico, ocasionando o aumento do uso de bebidas 

alcoólicas, prostituição de mulheres e privatização das dunas, impedindo o acesso dos 
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moradores até as barracas e até as lagoas interdunares, onde ocorriam atividades de lazer e 

confraternização da comunidade.  

Percebeu-se que a paisagem foi totalmente poluída com as eólicas, visto que esse 

empreendimento modifica a movimentação natural das dunas, sendo um ambiente altamente 

imprevisível por depender da direção e força dos ventos. Podemos observar com os mapas a 

ocorrência de 53 aerogeradores sobre as dunas, sendo que alguns estão muito próximos do 

oceano. 

Para Nascimento (2014) a presença dos empreendimentos criam mecanismos dentro das 

comunidades costeiras e territórios tradicionais  justificando suas ações criminosas contra o 

ambiente natural, e consequentemente, contra o povo que depende dele para viver e reproduzir-

se individualmente ou coletivamente.  

Existe uma interpretação de território como potencializador do empreendedorismo e da 

organização produtiva de base local para obtenção de vantagens competitivas mercadológicas. 

Nessa perspectiva, “o território se constitui num trunfo para expansão da produção de 

mercadorias que se nutre e deriva da força local” (FABRINI, 2011, p.99) 

 A presença dos estabelecimentos trouxe práticas e organizações de resistência e de 

conflitualidades dentro de comunidade, pois os moradores buscaram novas formas para 

fortalecer suas existências frente aos empreendimentos instalados.  

 ...os conflitos por serem territoriais não se limitam apenas ao momento do 
enfrentamento entre classes ou entre camponeses e Estado. O enfrentamento é um 
momento do conflito. Para compreendê-lo em seu movimento utilizamos o conceito 
de conflitualidade. A conflitualidade é um processo constante alimentado pelas 
contradições e desigualdades do capitalismo. (Fernandes, 2005, p.2) 

Dessa forma, como afirma Fabrini (2011, p.102), “o território formado a partir das 

contradições sociais se constitui numa força capaz de potencializar a resistência camponesa à 

ordem dominante, imposição de oligarquias, opressão e poder das forças mercadológicas”. 

Nesse sentido, o território pode ser interpretado como resistência e possibilidade de ampliação 

das lutas contra esquemas de dominação capitalista 

A partir dos enfrentamentos dentro dos territórios foi possível a comunidade se 

organizar e realizar o turismo comunitário na busca da afirmação e proteção do território, muitas 

vezes, não sendo uma prática reconhecida pelo Estado e até mesmo dentro da própria 

comunidade, pois é uma prática diferente da proposta pelo capital. 

A conflitualidade é inerente ao processo de formação do capitalismo e do campesinato 
por causa do paradoxo gerado pela contradição estrutural. A conflitualidade e o 
desenvolvimento acontecem simultâneos e consequentemente, promovendo a 
transformação de territórios, modificando paisagens, criando comunidades, empresas, 
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municípios, mudando sistemas agrários e bases técnicas, complementando mercados, 
refazendo costumes e culturas, reinventando modos de vida. (FERNANDES, 2005, 
p.6) 

 

As práticas atualmente adotadas são resultadas de conflitualidades existentes que 

somente foram possíveis a partir de tentativas de desconstrução do território quilombola com a 

monopolização territorial.  

“o território é um espaço em disputa, pois os camponeses não exercem a 
dominação/controle/ poder total e completo sobre o espaço. Se os camponeses não 
possuem domínio total do território, o capital também não possui o monopólio 
completo, pois se se verificam relações de dominação e exploração, verificam-se 
também solidariedade, espírito comunitário, ajuda mútua, produção de subsistência.” 
(FABRINI, 2011, p. 103) 

A partir disso a discussão do turismo comunitário como prática de afirmação e luta pelos 

direitos sobre o território se faz necessário, visibilizando novas formas e conflitualidades para 

a preservação cultural e histórica do lugar. 

 

TURISMO COMUNITÁRIO COMO RESISTÊNCIA NO TERRITÓRIO 

QUILOMBOLA-PESQUEIRO DO CUMBE  

 Podemos perceber o processo de imposição do mercado empresarial no município de 

Aracati a partir do turismo, segundo Silva (2016) as políticas públicas estaduais redefiniram os 

focos de interesses e de atividades no estado, modificando as relações produtivas e as formas 

de uso do solo, criando-se novas territorialidades. Assim, as práticas de turismo se iniciaram 

na região a partir da atividade realizada na praia de Canoa Quebrada, localizada à poucos 

quilômetros de distância da comunidade do Cumbe.  

O modelo de turismo implantado pelo Programa de Desenvolvimento do Turismo do 

Ceará – PRODETUR, segundo Silva (2016) não impulsionou uma grande efetividade a longo 

prazo, visto que não permitiu a melhoria da qualidade de vida das populações presentes, além 

dos impactos ambientais sofridos retirando, assim, o modo de vida de muitas pessoas. 

 A chegada dos empreendimentos e as conflitualidades existentes fizeram com que a 

comunidade buscasse alternativas de reconhecimento e afirmação territorial. A escolha do 

turismo comunitário foi uma alternativa de trazer visibilidade para a região e impedir o avanço 

de empreendimentos, pois segundo Coriolano (2008, p.5) o turismo não somente mapeia 

territórios, mas cria territorialidades, pois define destinos, propõe roteiros, dando visibilidade a 

espaços até então “invisíveis”.  
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 Como afirma Sansolo e Burstyn (2009, p.215)  

o turismo de base comunitária é encarado como uma alternativa positiva e 
potencialmente sustentável de desenvolvimento econômico de pequenas comunidades 
autóctones (pescadores, agricultores familiares e extrativistas) na medida em que 
proporcionaria a manutenção das práticas cotidianas locais e a multifuncionalidade 
dos espaços tradicionais. 

 

O turismo comunitário apresenta uma perspectiva de incorporação de atitudes mais 

responsáveis no turismo em relação às suas modalidades massivas, valorizando as práticas 

voltadas para a economia solidária, a autogestão da cadeia produtiva, o 

associativismo/cooperativismo e a valorização das culturas locais, enfatizando o protagonismo 

das comunidades locais (BRASIL, 2008, p.?). 

o ponto crucial resultante do avanço do turismo no litoral foi a decadência e o 
desaparecimento de muitas atividades econômicas tradicionais como a pesca, a renda, 
o labirinto pela substituição de atividades ligadas a hotéis, pousadas, restaurantes e 
bares. Comunidades litorâneas, que sempre viveram da pesca, da agricultura de 
subsistência, do artesanato acabam abandonando estes trabalhos tradicionais, pela 
concorrência promovida pela pesca industrial, e pela perda das terras com aquisição 
de terrenos e expulsão dos pescadores e suas famílias da orla 
marítima.(CORIOLANO, 2008, p.7-8) 

  

 O turismo realizado no território do Cumbe é voltado para a valorização de práticas 

locais, onde os próprios moradores se organizam na Associação Quilombola e buscam roteiros 

para que os visitantes busquem o território a partir de suas riquezas e não somente pelas 

conflitualidades presentes. Como o apresentado a seguir: 

No turismo comunitário os residentes possuem o controle produtivo da atividade 
desde o planejamento até o desenvolvimento e gestão dos arranjos produtivos. Assim, 
conseguem melhorar suas economias, as oportunidades para o lugar, e se preocupam 
com o envolvimento participativo, não de forma individualista, daí o avanço para as 
gestões integradas dos arranjos produtivos que passam a ser comunitários, e facilitam 
os enfrentamentos. Realizam, assim, projetos que garantem melhoria das condições 
de vida local, além de prepararam condições para receber visitantes e turistas de uma 
forma mais digna.  (CORIOLANO, 2008, p.8). 

  

 A festa do mangue, que já ocorre em sua sexta edição, é um evento realizado todos os 

anos pela comunidade, onde é feito previamente um cronograma de atividades e visitas aos 

sistemas ambientais existentes. O turista tem a possibilidade de buscar vivências dentro do 

território, sendo hospedado em casas dos próprios moradores, entendendo e participando das 

práticas realizadas como a pesca, a coleta de búzios, do sururu e do caranguejo, contemplando 

também as atividades locais como o artesanato e os quintais produtivos. Assim enfatiza 

Coriolano (2008, p.9)  
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as atividades turísticas comunitárias são associadas às demais atividades econômicas, 
com iniciativas que fortalecem a agricultura, a pesca e o artesanato, tornando estas 
atividades preexistentes ao turismo mais sustentável. Prioriza a geração de trabalho 
para os residentes, os pequenos empreendimentos locais, a dinamização do capital 
local, a garantia da participação de todos, dando espaço também às mulheres e aos 
jovens. 

  

 O turismo da região possui o apoio da ONG – TERRAMAR , que lidera a rede de 

destinos de turismo comunitário no Ceará, em articulação com outras redes latino-americanas, 

africanas, europeias e integra a Rede de Destinos Comunitários no Brasil. E possui também 

parceria com a Organização Popular de Aracati – OPA, que segundo Silva (2016, p.56) 

“mobiliza comunidades atingidas por empreendimento diversos, tenta mostrar que a luta de 

todas é a mesma contra esses empreendimentos que seguem um modelo de economia que 

expropria e exclui independente do ramo que estejam inseridos”.  As comunidades 

experimentam, assim, formas novas de produção de serviços turísticos, sem padronização, com 

bastante criatividade, compromisso e solidariedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A prática do Turismo Comunitário traz uma nova forma de construção de 

conflitualidades, organização e resistência, ao passo que a valorização da identidade e do 

ambiente local aumentam. O território quilombola do Cumbe sofre com as imposições do 

capital e, ao mesmo tempo busca sua reafirmação territorial a partir da negação de práticas de 

dominação, resistindo e tornando-se uma comunidade organizada, capaz de produzir novas 

formas de uso do território. 

 Tais práticas buscam uma cooperação de todos os moradores, unificando e fortalecendo 

a identidade e a memória do lugar, que já foi bastante modificado pelos empreendimentos 

instalados. Percebe-se que a chegada das atividades ligadas ao capital poderia gerar uma 

separação e posterior dominação do lugar pelo capital, porém houve uma série de 

conflitualidades e resistências que fortaleceram a identidade do território com a busca de novas 

práticas que visibilizasse a luta e o ambiente local, como o turismo comunitário. 

 Dessa forma podemos perceber que o turismo visto pelo capital não é a única opção, 

visto que destrói e monopoliza os sistemas ambientais, não dando visibilidade para as 

comunidades tradicionais existentes. O turismo comunitário surge como uma possibilidade de 

renda e valorização da identidade e das comunidades tradicionais, ao passo que gera a união de 
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todo o território, na busca por uma nova alternativa em combate ao domínio dos lugares pelo 

capital.  
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A VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE CAMPONESA: CONSIDERAÇÕES SOBRE A 
ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO NO CAMPESINATO 

 
 

Lívia Thaysa Santos de Albuquerque Gama1 
Cirlene Jeane Santos e Santos2 

 

 

RESUMO: Este trabalho buscará elencar discussões voltadas a valorização da identidade camponesa, assim 
como discorrerá sobre a organização do processo produtivo no campesinato a partir de uma investigação realizada 
no povoado Serrote Grande, Craíbas/AL. Objetiva-se por meio deste, evidenciar a importância da valorização da 
identidade camponesa, destacando o camponês como o sujeito que vive e produz no campo, assim como discutirá 
como se dá o processo produtivo no campesinato presente no lócus da pesquisa. Esta teve caráter qualitativo com 
abordagem exploratória, foram utilizados como métodos, revisão bibliográfica visita exploratória, aplicação de 
questionários, realização de entrevistas e construção de acervo iconográfico. Como resultados, têm-se a 
caracterização da comunidade em questão como campesina, por apresentar em sua gênese características 
elementares ao campesinato, constituindo-se em um povoado no qual a religião católica possui grande relevância, 
sendo marcado pelo patriarcado e tendo a agricultura como principal ocupação dos camponeses residentes. O fumo 
é o principal cultivo e fonte de renda das famílias. A produção se estabelece através do trabalho familiar e as 
práticas de ajuda mútua. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Camponês; Trabalho; Produção; Renda; Ruralidade 

 

Introdução 

Este estudo versa sobre a caracterização da identidade camponesa, levando em 

consideração a organização familiar da produção. Nesse sentido, elenca discussões referentes 

ao campesinato localizado em uma comunidade rural do município de Craíbas, AL, no Povoado 

Serrote Grande. Serão elucidados aqui os elementos estruturais do modo de vida camponês da 

comunidade em estudo, assim como as principais características das relações sociais 

estabelecidas e da organização da produção. 

Objetiva-se por meio desse estudo evidenciar a importância da valorização da identidade 

camponesa, destacando o camponês como o sujeito que vive e produz no campo. Esta pesquisa 

é um estudo qualitativo com abordagem exploratória e teve seu desenvolvimento a partir de 

revisão bibliográfica, visita técnica exploratória, pesquisa de campo realizada in loco, aplicação 
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de questionários, entrevistas a 104 famílias residentes no povoado em questão e construção de 

acervo iconográfico. Para a realização das entrevistas e questionários, tomou-se como método 

a Amostragem Aleatória Simples (M. A. S.), neste todos os elementos tem a mesma 

probabilidade de serem utilizados para a amostra. Logo, destaca-se que a estimativa prevista 

com esse estudo é que a margem de erro seja de 5%, sendo o nível de confiabilidade de 90% 

aproximadamente. 

Discutir sobre a identidade camponesa é imprescindível haja vista tratar-se de uma 

realidade peculiar, levando em consideração que cada comunidade possui características 

únicas, sendo estas pertencentes aos elementos que estruturam e caracterizam o campesinato. 

Assim sendo, a organização do processo produtivo no modo de vida camponês é pensada de 

acordo com a realidade presente em cada comunidade campesina. 

Campesinato: caracterização e identidade camponesa 

O modo de vida camponês caracteriza-se por representar um vinculo muito forte entre 

o camponês e a terra, este homem do campo possui liberdade para seguir a vida à sua maneira, 

no seu ritmo, com os meios de produção que possui, com a autonomia que tanto deseja ter. Para 

Bombardi, “[...] ter a própria terra significava concretizar um sonho de liberdade e autonomia. 

Esta autonomia diz respeito ao controle total do processo de trabalho na terra, o que significa 

ser senhor do próprio tempo e do próprio espaço”. (2004, p. 200). 

O campesinato é “[...] uma expressão que não encontra lugar definido no corpo das 

categorias que formam leis básicas de desenvolvimento do capitalismo”. (Abramovay, 1998, p. 

35). Caracterizado por ser um segmento de forte resistência, o campesinato enfrenta embates 

sociopolíticos no que se refere à obtenção da propriedade privada da terra, tornando-se 

contraditória inserção do capitalismo estabelecido no campo. 

Assim, o campesinato sempre foi marcado pela luta e resistência, tanto para ter acesso 

a terra, quanto para ter o direito de permanecer nela. Nesse sentido, representa um segmento 

politico, um modo de produção e de vida e dessa maneira possui características peculiares, os 

quais se destacam os elementos estruturais. Estes se ajustam a cada realidade campesina de 

forma particular. 

Nesse sentido, as características universais do campesinato para Abramovay (1998), são 

as seguintes: unidade indissolúvel entre o empreendimento agrícola e a família; uso intensivo 

do trabalho; natureza patriarcal da organização social; a família camponesa 
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capitalismo/socialismo, oferta de produtos agropecuários abaixo de grandes empresas. A partir 

das características apontadas pelo autor supracitado, torna-se possível compreender que no 

modo de vida camponês, sendo a relação entre o camponês e a terra intima, tendo em vista que 

esta não é separada da família, ou seja, as atividades produtivas fazem parte da vivência no 

campo, tornando-se, portanto, a mão de obra familiar fundamental no processo. Todavia, 

embora o camponês tenha autonomia sobre o tempo e o espaço, o trabalho é praticado de forma 

intensiva, principalmente nos períodos em que as atividades se intensificam. Em relação à 

comercialização dos produtos cultivados, estes constantemente são comercializados à um preço 

abaixo do mercado, o que torna o camponês subordinado ao sistema capitalista. 

Oliveira (2007) destaca como elementos estruturais do campesinato: a força de trabalho 

familiar; a parceria; trabalho acessório; a jornada de trabalho assalariada; socialização do 

camponês; propriedade da terra; propriedade dos meios de produção; jornada de trabalho. O 

campesinato, nesse sentido é um segmento amplo, dotado de especificidades, e, portanto, 

representa um modo de vida e de produção particular, no qual envolve resistência politica, bem 

como enfrentamento as adversidades e embates com o capitalismo. 

Muitos são os fatores que contribuem para a efetivação da produção camponesa, é 

comum a presença de alguns elementos que se fazem presente no cotidiano das relações de 

produção, destacando-se a religiosidade, reciprocidade e ajuda mútua. “a ajuda mutua aparece 

[...] como um processo grupal, concorrendo às pessoas espontaneamente para prestar o auxílio 

necessário”. (Santos, 1978, p. 35). Ainda de acordo com autor, todas essas práticas “[...] cobrem 

uma necessidade de força de trabalho que o camponês não pode suprir apenas com o trabalho 

familiar, e tampouco com o assalariado, pois seus rendimentos monetários não permitem pagar 

trabalhadores continuamente”. (Santos, 1978, p. 36). 

A religiosidade é um dos fatores sempre presentes no campesinato, sabendo que os 

camponeses tem uma forte ligação com os ensinamentos religiosos e fazem dessa prática uma 

das características marcantes deste modo de vida. No povoado Serrote Grande, em estudo nesse 

trabalho, durante a pesquisa de campo os camponeses foram questionados em relação a religião 

a qual seguiam, o resultado proveniente da pesquisa pode ser observado a partir do gráfico 1. 

Gráfico 1. A religiosidade no povoado Serrote Grande, Craíbas/AL 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 
De acordo com Bombardi, (2004, p. 368), “o universo religioso e sobrenatural é base da 

vida, e moral camponesas”. Dessa maneira, é possível compreender a partir da afirmação feita 

pela autora o quão significa a religiosidade para as comunidades campesinas. A partir da figura 

1 pode ser observada a capela do povoado Serrote Grande, cujo santo padroeiro é o Menino 

Jesus, e na figura 2 um registro de um evento na tradicional (Sexta-feira Santa), que ocorre 

anualmente no município de Craíbas. 

Figuras 1 e 2. Capela Menino Jesus/ Festividade religiosa tradicional  
Povoado Serrote Grande/ Craíbas/AL 

 
Fonte: Acervo do autor 2015/2016. 

 

A religião predominante no povoado estudado é a católica, no entanto, de acordo com 

os dados obtidos com a pesquisa, foi possível tomar conhecimento de que também há 

camponeses que frequentam uma instituição religiosa protestante, situada também no povoado 

Serrote Grande. 

Sobre qual seria a principal ocupação dos camponeses, o gráfico 2 exposto a seguir, a 

totalidade dos camponeses entrevistados responderam que a sua principal ocupação era a 
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agricultura, ou seja, ser agricultor estava em primeiro lugar em relação as suas demais 

ocupações, sendo 2,90% trabalhadores assalariados registrados, 6,70% trabalhadores 

assalariados sem registro, e 1% afirmou ser autônomo. Diante do exposto, destaca-se que 

33,70% dos camponeses entrevistados são aposentados. 

Gráfico 2: Ocupação principal dos camponeses do povoado Serrote Grande 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 
 

No modo de vida camponês muitos são os elementos que caracterizam o campesinato, 

entre estes está à propriedade privada da terra, ou seja, para os camponeses ter acesso a terra 

como proprietário, mesmo que esta seja pequena é algo fundamental, haja vista sendo o 

camponês o dono da terra, este também passa a ter autonomia sobre os meios de produção e 

também sobre a jornada de trabalho. 

Sendo o povoado Serrote Grande uma comunidade campesina, apresenta o regime de 

propriedade de terra, conforme indicado no gráfico 3, característico em relação com os 

elementos estruturais e presentes no campesinato, sendo 69,20% dos camponeses proprietários 

de suas terras, e 27,90% que trabalham em terras de outras pessoas, que geralmente são de 

parentes, principalmente de seus pais. Nesse sentido, destaca-se que nesse modo de vida é 
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comum os filhos que casam construírem suas casas na mesma terra do pai, e permanecerem 

trabalhando na mesma terra.  

Gráfico 3: Regime de propriedade da terra no Povoado Serrote Grande 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Assim, conforme indica o gráfico 3 os rendeiros representam uma pequena parte dos 

camponeses, representando 2,90%, esses agricultores que não possuem terra própria para 

trabalhar, apenas o chão de casa, sendo necessário, nesse sentido, arrendar terra para poder 

cultivar. Há casos em que os rendeiros moram na terra do arrendatário, logo, para ambos os 

casos, é necessário pagar a renda da terra ao proprietário. Desse modo, a partir das entrevistas 

feitas ao longo da pesquisa de campo com os camponeses, constatou-se que esta renda é paga 

através da mercadoria, ou seja, o fumo, que é o principal produto cultivado. 

A organização do processo produtivo no povoado Serrote Grande, Craíbas/AL 

No campesinato, as relações de produção aparecem através das interações e relações 

estabelecidas entre os membros de cada unidade de produção camponesa, bem como entre os 

indivíduos de um mesmo grupo. De acordo com Oliveira (2007, p. 36), “as relações de produção 

devem ser entendidas como o conjunto das relações que se estabelecem entre os homens em 

sociedade determinada, no processo de produção das condições materiais de sua existência”. 

Nesse sentido, pode-se entender que estas relações ocorrem a todo o momento, a partir de 

diferentes representações, envolvendo as formas em que o trabalho ocorre no campo, às 

divisões de tarefas no seio familiar de cada família camponesa, as motivações que 

desencadeiam a contratação de trabalhadores temporários, ou seja, envolve toda uma estrutura 

e organização do trabalho no campo. 

Esse modo de vida tradicional ainda nos dias de hoje apresenta regime patriarcal, no 

qual na organização social da família, o chefe da casa é o homem, a quem são atribuídas as 

tarefas de maior responsabilidade, enquanto as mulheres geralmente ficam responsáveis para 
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cuidar dos filhos e das tarefas domésticas. Nesse regime, portanto, as decisões são tomadas 

pelos chefes de família, como pode ser percebido por meio do gráfico 4, que representa a 

distribuição por gênero dos chefes de família do povoado. 

Gráfico 4 : Distribuição por Sexo dos chefes de família 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

O gráfico 4 apresenta a disparidade entre os gêneros no que diz respeito a chefiar a 

família, neste caso a unidade de produção, evidenciando, nesse sentido, a pouca incidência da 

figura feminina nesse cenário, sendo 20,20% mulheres, enquanto 79,80% dos casos são homens 

quem assume esse papel. Os principais motivos das mulheres estarem também à frente da 

unidade de produção, estão relacionados ao fato de serem viúvas, mães solteiras ou divorciadas, 

sendo a viuvez o principal motivo observado com a pesquisa. 

A divisão de tarefas no seio familiar no campesinato ocorre de forma bem particular a 

depender da família, e das condições em que estas estão inseridas na sociedade. Logo, destaca-

se que no povoado Serrote Grande esta divisão se dá baseada nos princípios da moral, e da 

tradicionalidade, nos quais os homens em sua maioria realizam as tarefas mais pesadas, 

enquanto as mulheres os ajudam nas tarefas que exigem menor força de trabalho no campo, 

restringindo-se principalmente as atividades domésticas e do quintal, como por exemplo, a 

criação de animais e cultivo de hortaliças. Assim, “[...] estrutura-se no interior da família uma 

divisão técnica do trabalho, articulada pelo processo de cooperação, resultando numa jornada 

de trabalho combinada”. (Santos, 1978, p. 34). 

Nas relações de produção no campesinato, o trabalho familiar é predominante, todavia, 

são permitidos outros tipos de mão de obra no decorrer do ciclo agrícola. Nesse sentido, a ajuda 

mutua aparece como determinante, como afirma Cândido (2009, p. 194): “A necessidade de 

ajuda, imposta pela técnica agrícola, e sua retribuição automática determinavam a formação 
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duma ampla rede de relações, ligando os habitantes do grupo de vizinhança [...] contribuindo 

para a sua unidade estrutural e funcional”. 

Para o camponês as formas de ajuda mútua, como a prática do mutirão que estão 

baseadas nos princípios da reciprocidade, nos quais ambos se ajudam nos momentos em que a 

demanda de trabalho exige maior força de trabalho, são valorosas à medida que estas não 

configuram a subordinação do trabalho ao capital. No campesinato o trabalho realizado em 

terras alheias é percebido como um trabalho explorado, no qual o trabalhador não possui 

autonomia e controle sobre as decisões a serem tomadas em relação às atividades agrícolas, 

tampouco sobre o tempo e espaço, tornando-se assim submisso o trabalhador camponês ao 

proprietário das terras.  

Na medida em que ocorrem dentro das relações de produção, o mutirão configurado 

como ajuda mutua entre os camponeses, é possível exercer os princípios da solidariedade sem 

que haja exploração da força de trabalho. Sendo as práticas de ajuda mútua parte dos elementos 

estruturais do campesinato, constatou-se a partir da pesquisa de campo que estas se fazem 

presentes de uma forma bastante relevante, fazendo parte, portanto, das relações de produção, 

no povoado Serrote Grande, como mostra o gráfico 5  a seguir. 

 
Gráfico 5: Práticas de ajuda mútua no Povoado Serrote Grande 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A partir do gráfico 5, nota-se que a maioria das famílias participam de práticas da ajuda 

mútua, mais conhecida por eles como mutirão, ao longo das entrevistas foram relatadas 

informações de que o mutirão servia também para que não fossem pagos dias de serviço. 

Contudo, o mutirão se afirma como forma de sanar algumas dificuldades em relação ao excesso 

de trabalho nas unidades produtivas. Dessa maneira, Brandão (2009, p. 51) afirma: “Mas o 

trabalho “com os outros” ou “para o outro” é sempre um gratificante e alegre trabalho-festa, 
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[...] Quando, em vez de ser uma imposição [...] é uma escolha livre, uma “ajuda a um amigo” 

de quem se pode esperar a contraparte, quando necessário”. 

O trabalho no modo de vida do homem do campo é dotado de significado, representando 

claramente a essência da vida do camponês. Torna-se notório nesse sentido, o desejo por 

autonomia nas atividades realizadas no campo, no sentido em que quando o trabalho é realizado 

de forma livre e espontânea, difere, portanto, de quando o mesmo é imposto, tornando o 

trabalhador subordinado. Para Santos (1978, p. 126) “o modo de produção especificamente 

capitalista corresponde à fase de submissão real do trabalho ao capital, quando se desenvolvem 

relações sociais de produção entre os proprietários do capital e os detentores da força de 

trabalho”.  

Sendo para o camponês imprescindível a autonomia sobre a terra e os meios de 

produção, a subordinação do seu trabalho ao capital representa para ele ter uma vida de 

dependência, ser cativo. Dessa maneira, “[...] a condição de proprietário da terra e dos outros 

meios de produção assegura ao camponês o domínio sobre o processo de trabalho e assim lhe 

dá a condição de trabalhador independente. Ainda que subordinado ao capital”. (Santos, 1978, 

p. 130). 

No campo, os trabalhos realizados pelos membros do grupo, resultam em um trabalho 

coletivo, e, portanto, tornam o trabalho familiar como principal força de trabalho nas unidades 

produtivas, como já dito anteriormente. As figuras 3 e 4 representam o trabalho familiar no 

povoado Serrote Grande. 

 
Figuras 3 e 4. O trabalho familiar no povoado Serrote Grande, Craíbas/AL 

 
Fonte: Acervo do autor, 2018. 

 
 

O trabalho familiar pode ser percebido como elemento central no campesinato, tendo 

em vista a representação da força de trabalho predominante neste segmento. Para o camponês 
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o trabalho é visto como parte essencial da vida, como meio de sobrevivência, seu e de sua 

família, tendo a terra como instrumento de trabalho e reprodução. 

As categorias nucleantes do campesinato estão relacionadas, sendo elas: terra, família e 

trabalho. Logo, para o camponês é imprescindível o acesso a terra, para nela reproduzir 

socialmente sua família, mantendo o trabalho familiar como principal força de trabalho da 

unidade produtiva.  

A contratação de trabalhadores temporários nas unidades de produção camponesa, nesse 

sentido, não ocorre durante todo o período do ciclo agrícola. Está se restringe a “[...] caráter 

temporário, enquanto o trabalho permanente é fornecido pelo grupo doméstico”. (Woortmann, 

1990, p. 25). No caso especifico do povoado Serrote Grande a maior parte dos camponeses 

entrevistados, ou seja, 87,50% não contratam trabalhadores durante o ciclo agrícola, enquanto 

apenas 12,50% contratam diaristas em algum momento onde os trabalhos na roça são 

intensificados, conforme mostra o gráfico 6 a seguir. 

 
 

Gráfico 6. Contratação de trabalhadores assalariados pelos camponeses do  
Povoado Serrote Grande 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 
 

Em razão da posse de terra estabelecer-se na maioria das famílias como pequena 

propriedade, sendo a área cultivada pequena, torna possível que o trabalho realizado seja 

realizado somente pela família dispensando, nesse sentido, a contratação de força de trabalho. 

No entanto, há casos em que essa contratação se faz necessária em virtude dos proprietários já 

serem idosos ou não contarem com ajuda dos filhos para os trabalhos do campo. 

A produção camponesa do povoado Serrote Grande, Craíbas/AL 
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A produção no campesinato é marcada por diversos fatores, segundo Santos (1981, p. 

110): “a produção camponesa define-se pela presença de trabalho familiar, coordenando-se as 

atividades de todos os membros da família em um trabalho coletivo. Caracteriza-se ainda pela 

apropriação dos instrumentos de trabalho”. No modo de vida camponês, a produção esta 

intimamente ligada ao consumo, ou seja, o camponês produz objetivando suprir as necessidades 

básicas da família, sendo o seu principal foco o próprio consumo. Para Santos (1978, p.70) “[...] 

a produção camponesa realiza o circulo mercadoria-dinheiro-mercadoria (M-D-M), ou seja, o 

processo de vender para comprar, culminando o ciclo da obtenção de valores de uso”. Logo, 

“[...] a lógica da produção camponesa está assentada na forma simples de circulação de 

mercadorias, no qual se tem a conversão da mercadoria em dinheiro e a conversão do dinheiro 

em mercadoria, ou seja, vender para comprar”. (Oliveira, 1997, p. 52).  Se no campesinato, o 

trabalhador produz para viver, sua preocupação não esta centrada em trabalhar mais para obter 

um lucro maior, mas em realizar o trabalho que garanta a sua sobrevivência.  

Nesse sentido, a produção na comunidade se dá através do uso de técnicas rudimentares, 

a maioria dos trabalhos no campo são feitos pelos próprios camponeses, sem o auxilio de 

máquinas. Nas figuras 4 e 5 a seguir é possível observar o cultivo do fumo, que é predominante 

na região.  

Figuras 4 e 5. Produção camponesa do povoado Serrote Grande, Craíbas/AL 

 
Fonte: Acervo do autor, 2018. 

 
 

A cultura do fumo é a principal renda do povoado, assim como de todo o município, 

porém, os camponeses cultivam outros tipos de produtos, sendo estes para o autoconsumo, 

como por exemplo, feijão, batata, macaxeira, abobora, milho e mandioca. Evidencia-se, 

portanto, que o processo de produção no campesinato ocorre mediante utilização de recursos 

provenientes das produções anteriores, conforme indica o gráfico 7, levando em consideração 

que o camponês não consegue acumular capital para que possa tocar um novo ciclo sem que 
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necessite utilizar-se de produtos, no caso as sementes dos cultivos, ou renda obtida a partir de 

outras safras. 

 
Gráfico7: Acesso a financiamento para produção camponesa 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

Na produção camponesa a duração dos ciclos agrícolas, podem ser diferenciados a 

depender da época do ano, bem como em relação ao tipo de cultivo produzido, podendo ser 

mais longo ou mais curto, com períodos de maior abundância, como também de escassez.  

Garcia Jr. e Heredia (2009, p. 232) discutem sobre a questão posta, afirmando: “Há, portanto, 

momentos de pico nas fainas agrícolas e momentos de vazio [...] O uso potencial produtivo da 

família ao longo do ano e o montante da colheita dependem do volume de trabalho nos 

momentos de pico do ciclo agrícola”. 

Desse modo, destaca-se a presença da migração dos membros das unidades de produção, 

principalmente os chefes de família e os filhos homens, esse fenômeno ocorre em função da 

necessidade de acumular capital conforme indica Woortmann (2009, p. 227) “[...] pode ter 

como objetivo obter recursos que permitam a contratação de trabalhadores assalariados, de 

modo a preservar a família, e a mulher em particular”. É comum que esta ocorra em vários 

momentos durante o ano, porém, ela ocorre geralmente quando as atividades agrícolas não estão 

a todo vapor, havendo também casos em que acontece quando há mão de obra suficiente no 

grupo familiar para executar as atividades no campo. No povoado Serrote Grande, o processo 

migratório existe, porém, de forma menos acentuada conforme indica os gráficos 8 e 9 a seguir. 
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Gráfico 8: Migração dos chefes de família residentes no povoado Serrote Grande 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Gráfico 9: Migração dos filhos dos camponeses residentes no povoado Serrote Grande 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Observa-se que a necessidade de migrar para os camponeses, possibilita mudanças 

representativas na organização familiar e de produção de cada família, viabilizando a 

complementação de renda nas unidades domésticas, no sentido que possibilita a contratação de 

diaristas, bem como fortalece o processo produtivo. 

Sendo o fumo o principal cultivo do povoado, como já dito, sua comercialização é feita 

principalmente através de atravessadores conforme indica o gráfico 10 a seguir, enquanto os 

demais produtos cultivados são destinados ao autoconsumo. Logo, a circulação dos produtos 

cultivados pelos camponeses ocorre de forma indireta, sendo a renda obtida utilizada na compra 

de insumos. 

 

Gráfico 10. Comercialização do fumo no povoado Serrote Grande 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A produção camponesa é pensada de acordo com os cultivos que são mais rentáveis para 

o produtor, tendo em vista que para o camponês a produção deve prioritariamente satisfazer as 

necessidades familiares, como também a partir da venda desta, o valor seja revertido para a 

compra de insumos que garantam a sobrevivência da família. Wanderley (1985, p. 65), afirma: 

“[...] mesmo nos casos em que o autoconsumo ainda é predominante, algumas necessidades 

básicas da família só podem ser satisfeitas a partir de fora, que supõe relações de troca, em que 

parte da produção passa pelo mercado”. Portanto, no campesinato há relações diretas entre o 

camponês, a terra, a produção e o mercado, logo, estas relações são próprias deste modo de 

vida, não impedindo o camponês de permanece estabelecendo relações não capitalistas no seio 

do grupo doméstico e da comunidade. 

Considerações finais 

Este trabalho buscou discorrer sobre a identidade camponesa presente no povoado 

Serrote Grande, levando em consideração os elementos estruturais deste segmento, tendo como 

resultado a caracterização da comunidade em questão como campesina, por apresentar em sua 

gênese as características fundantes do campesinato, sendo uma comunidade na qual a religião 

possui grande relevância, sendo marcada pelo patriarcado e tendo a agricultura como principal 

ocupação dos camponeses residentes, e o fumo o principal cultivo. Assim como, a produção é 

movida principalmente pelo trabalho familiar e as práticas de ajuda mútua. 

Portanto, o campesinato se apresenta como uma categoria diversificada, que permite 

diferentes formas de (re)produção. Sendo o mesmo caracterizado como um segmento 

tradicional de forte enfrentamento politico, resistente na luta pela terra. 
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TERRITÓRIO CAMPONÊS RIBEIRINHO EM DISPUTA: RECONHECIMENTO 

TERRITORIAL E R-EXISTÊNCIA EM ABAETETUBA/PA 

 
Julia Maria da Silva Furtado,  

Adolfo da Costa Oliveira Neto 
 

Resumo: 

 

Os conflitos territoriais na Amazônia perpassam tanto as disputas por um modo de 

desenvolvimento quanto o reconhecimento de territórios, subalternizados estrategicamente. 

Diante disso, acreditamos que através desse reconhecimento do território camponês ribeirinho 

em Abaetetuba-PA, construído na/com a luta, está o caminho que expressa resistência e 

reivindicação de direitos frente a incursão do território hegemônico do capital, dos 

empreendimentos/projetos de agronegócio. Negando a subalternização desses territórios ao 

capital e lógica capitalista a partir da reprodução social enquanto ribeirinhos, a partir de suas 

atividades laborais e sociabilidades entre outras comunidades na região das ilhas em 

Abaetetuba-PA; construindo territórios e exercendo suas territorialidades em mediação como 

resistência às interferências e incursões do capital e lógica capitalista de produção – 

concentração de terras, exploração do trabalho camponês e sua produção, expropriação, etc. Por 

isso abordamos esses territórios camponeses ribeirinhos à luz da tipologia de territórios 

(FERNANDES, 2009), onde as várias intencionalidades, interpretações e compreensões sobre 

território conformam relações e materializações dessas concepções variadas. Conferindo assim 

o conflito territorial a partir da construção do conhecimento sobre território para sua 

materialização – sobre determinada concepção de territórios, e que partem das dimensões – 

política, econômica, cultural, ambiental, social, etc. – para obedecer/justificar “[...] Motivações 

para se conquistar ou defender um território [que] podem ser fortemente ou até primariamente 

de cunho cultural ou econômico; [...]” (SOUZA, 2013, p. 90).A partir de 

projetos/empreendimentos voltados ao agronegócio do setor graneleiro – soja e milho –, a 

região amazônica tem determinado papel/função em relação aos modelos de desenvolvimento 

que contemplem o agronegócio. Esses empreendimentos, pensados para a Amazônia de uma 

realidade externa, divergem da ideia de produção, desenvolvimento e interpretação de território 

de comunidades tradicionais. E na Ilha do Capim essas especificidades e divergências são o que 
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permitem aos camponeses ribeirinhos, em suas atividades e sociabilidades, identificarem-se 

através de práticas e vivências em comum: através da produção diversificada para 

autoconsumo, atividade nos rios para reprodução social/autoconsumo através da pesca – com 

excedente para comercialização –, a família como núcleo de produção e o regime de trabalho 

flexível ao tempo e clima – verão/inverno amazônicos e dinâmica de várzea. Se identificam 

também a partir da luta e tensão frente às incursões do capital nacional/internacional, pois 

encontram na ameaça e resistência o elemento de unicidade entre si e diferenciação ao “outro”: 

o capital nacional/internacional, sob o discurso e interpretação/intencionalidades que 

promovam e viabilizem a territorialização de elementos externos às comunidades ribeirinhas – 

discursos de integração, desenvolvimento, valorização cultural, etc. A lógica capitalista ao 

expandir-se modifica relações que fogem à sua regra de reprodução social a partir das 

contradições e desigualdades, promovendo entre a perspectiva do capital e a perspectiva das 

comunidades tradicionais o enfrentamento como resistência, que “[...] é um momento do 

conflito. Para compreendê-lo em seu movimento utilizamos o conceito de conflitualidade. A 

conflitualidade é um processo constante alimentado pelas contradições e desigualdades do 

capitalismo.” (FERNANDES, 2008, p. 2). Ou seja, a conflitualidade se expressa no movimento 

desse conflito como ação constante, que se desenvolve na tensão desde a disputa de concepção 

sobre território, o triunfo dessa interpretação, até a construção e/ou permanência desse 

território; num momento crítico de embate direto, que acarreta em diferentes consequências 

possíveis como a expropriação, subjugação e monopolização do território sem efetivamente 

ocorrer a territorialização – e expropriação – de um dos sujeitos, geralmente o território 

camponês (OLIVEIRA, 2005). Considerando que para além da desigualdade promovida pela 

lógica capitalista de produção e acumulação de capital, há ameaça sobre a reprodução da vida 

de comunidades tradicionais na Amazônia, através da incursão de desenvolvimento econômico 

e da perspectiva exclusiva de um território do/para o capital. Na relação e conflito presente na 

ótica de comunidades ribeirinhas, os territórios têm sua construção pautada na relação social e 

de produção para autoconsumo ligadas à terra, o rio com a pesca, na dinâmica da várzea – para 

cultivo de açaí – e para navegação ribeirinha – sociabilidade ribeirinha. Por isso o que está em 

questão é o fazer reconhecer essa existência e organização como válida e preponderante para 

sobrevivência da comunidade enquanto ribeirinha. Mas o conflito se dá ao negar a existência 

desses sujeitos que, de forma contraditória – entendendo que o campesinato é criado, destruído 

e recriado pelo desenvolvimento contraditório do capitalismo, pela produção capitalista de 
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relações não – capitalistas de produção, na expressão notável de José de Souza Martins (1986). 

” (FERNANDES, 2008, p. 11) –, precisa reafirma-la para subjuga-la a lógica de produção e 

expansão capitalista, sob o discurso de desenvolvimento, inclusão na 

sociedade/mercado/produção capitalista. A partir daí o caminho a ser seguido, como outros 

camponeses personagens dessa conflitualidade, é a reivindicação de reconhecimento que 

perpassa esses territórios, da luta e reivindicação de um saber, interpretação e constituição do 

território negligenciados, desde os rios até a floresta; desdobrando-se “[...] de dois modos: pela 

desterritorialização ou pelo controle das formas de uso e acesso aos territórios, ou seja, 

controlando as suas territorialidades. [...]” (FERNANDES, 2009, p. 12), onde o ribeirinho tem 

seu território estipulado e categorizado por outras intencionalidades que não as desses mesmos 

indivíduos, e a partir de uma relação de poder desigual – característica da lógica e 

desenvolvimento contraditório do capitalismo. Por isso se efetiva a luta e necessidade de 

luta/resistência a essa subalternização e disputa territorial no âmbito do reconhecimento e 

permanência do território camponês ribeirinho, pois sua destruição acarreta no esfacelamento 

dessas comunidades, laços afetivos em comunidade e modo de reprodução social. Entender esse 

processo de conflitualidade, para entender o papel de reivindicação através do uso do território 

constituído por esses ribeirinhos, é um esforço em andamento e que não pretende finalizar a 

discussão no presente artigo. Mas fomentar questionamentos e inquietações sobre os modelos 

e disputas por uma interpretação da concepção de território para além da hegemônica que 

impõem uma ideia territorial, que anula identidades, comunidades e territórios que fogem à 

regra de subalternização ao capitalismo. E isso a partir de uma discussão territorial, capaz de 

analisar as diversas relações em curso para construção de um território e impedimento de uma 

expansão da lógica capitalista que tem por base a subalternização com a destruição de territórios 

não subalternos. Referencias FERNANDES, Bernardo Mançano. Questão Agrária: 

conflitualidade e desenvolvimento territorial. In: Luta pela Terra, Reforma Agrária e Gestão de 

Conflitos no Brasil. Antônio Márcio Buainain (Editor). Editora da Unicamp, 

2008.FERNANDES, Bernardo Mançano. Sobre a Tipologia de Territórios. In: SAQUET, 

Marco Aurélio; SPOSITO, Eliseu Saverio. (orgs.) Territórios e Territorialidades: teorias, 

processos e conflitos. São Paulo: Expressão Popular, 2009, p. 197-216.OLIVEIRA, Ariovaldo 

Umbelino de. Agricultura Brasileira – transformações recentes. IN: ROSS, J.L.S. (ORG). 

Geografia do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2005.SOUZA, Marcelo Lopes de. Os Conceitos 

Fundamentais da Pesquisa Sócio-Espacial. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. 
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COMUNIDADES RIBEIRINHAS NA VARZEA AMAZÔNICA: Modo de vida e 
Territorialidades a partir de um estudo de caso das comunidades: Santo Afonso/Rio 
Xingu-Abaetetuba/PA e comunidade São Sebastião/ilha Cajubinha-Muaná/PA.                       

                                                                  

Orlandina da Silva Amaral1 
Rosiele Pimenta vieira2 

 

Resumo: 

A região Amazônica acumula uma biodiversidade muito extensa no planeta, além de apresentar uma vasta riqueza 
existente que se cruza com os rios, ilhas, igarapés, campos e furos, além disso, encontra-se na mesma uma grande 
diversidade formada por diferentes povos que precisam ser compreendidos em suas dimensões religiosas, 
ambientais, culturais e sociais. Este trabalho analisa as comunidades ribeirinhas na várzea Amazônica, seu modo 
de vida e territorialidade frente à expansão capitalista. A pesquisa abrange duas comunidades situadas no estado 
do Pará, uma localizada no município de Abaetetuba e a outra no município de Muaná na ilha do Marajó. Será 
abordado o contexto ribeirinho, utilizando a geograficidade e bases teóricas para análise das dinâmicas 
sociespaciais existentes. 

Palavras-chave: Comunidade, Ribeirinhos, Amazônia. 

 

Introdução: 

 

 Entender o contexto amazônico requer o conhecimento de quem são os autores dessa 

imensa região e como esses se relacionam com o meio em que vivem. Reconhecendo que 

muitos estudos precisam ser realizados nesse campo, já que as mudanças cotidianamente 

mudam o cenário em razão das grandes transformações sejam elas políticas, econômicas, 

sociais e ideológicas. Essa é uma análise que se dá para além das transformações que se 

estabelecem, pois evidencia as experiências de vida, ou seja, como essa população lida 

diariamente no meio em que vive. 

 A escolha por esse tema está atrelada a alguns pontos como a partir da relação que esses 

moradores têm com o rio e a floresta, além de portarem características polivalentes atribuídas 

a sua relação nas diferentes atividades desenvolvidas. O segundo ponto é o reconhecimento de 

 
1 Licenciada em geografia, cursando especialização em geotecnologias e bacharelado em Geografia na 
Universidade Federal do Pará- UFPA pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agraria (PRONERA), 
Integrante do Movimento Levante Popular da Juventude.  Orlandinaamaral8@gmail.com  
2 Licenciada em geografia, cursando bacharelado em Geografia na Universidade Federal do Pará- UFPA pelo 
Programa Nacional de Educação na Reforma Agraria (PRONERA), Integrante do Movimento Levante Popular da 
Juventude. rosielepv@gmail.com  
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que, apesar dessas comunidades estarem situadas em áreas distintas e distantes do centro urbano 

do qual as duas fazem parte, elas não estão isentas das grandes transformações que ocorrem 

através da incorporação do sistema capitalista relacionada a grandes empresas, com risco de 

mudar toda essa dinâmica ainda encontrada dentro dessa comunidade ou até da extinção do 

próprio modo de vida até então dito tradicional3.  

             Foi realizado um trabalho de campo na área de estudo, sendo aplicadas técnicas quali-

quanti (qualitativas e quantitativas) através de coleta de dados primários e secundários, registros 

fotográficos e observação in loco, além de visita nas associações de pesadores, sindicato dos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais e na organização comunitária. 

Foram também realizadas entrevistas não estruturadas com os moradores, reconhecendo 

que esses, pela vivência nesse ambiente, possuem um vasto conhecimento sobre as 

transformações, além de apresentarem um saber que chama atenção pela sua base empírica, 

empregado no conhecimento das dinâmicas da natureza e evidenciado na maneira como se 

relacionam com meio, pois como contribui Teixeira (2002, p.6) “É imprescindível ser 

considerado os significados, motivos, aspirações, atitudes, crenças e valores que se expressam 

pela linguagem comum e na vida cotidiana dos envolvidos”. 

Entendendo que ambas as comunidades são ribeirinhas, mas que possuem  diferentes 

territorialidades o presente trabalho se utiliza de autoras como (Oliveira & Silva, 2017) afim de 

dar subsídio na análise, nessa intenção os presentes autores citam a importância da categoria 

território para construção da identidade, além de afirmar que o território é uma das bases 

principais na fundamentação da concepção de identidade, pois segundo eles é  o papel dessa 

identidade que tem referência no espaço, é imprescindível para a compreensão da realidade 

ribeirinha, uma vez que nestas comunidades, esta categoria, que se torna espacial, destaca-se. 

Além disso, estes autores discutem território na perspectiva simbólica–cultural ou 

propriamente cultural, em que o território é visto como produto de apropriação simbólica de 

um determinado grupo, além de analisar essa categoria a partir de uma leitura econômica na 

qual o mesmo é visto como um recurso econômico. 

Santos & Silveira (2006) por sua vez, contribuem dizendo que o território é uma 

construção social, que se realiza coletivamente e multidimensionalmente “sendo este um 

 
3 Segundo Arruda, (1999) as populações classificadas como tradicionais, apresentam modelo de ocupação do 
espaço e do uso de recursos naturais voltados principalmente para a subsistência, com fraca articulação com o 
mercado, baseado em uso intensivo de mão de obra familiar. 
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conjunto de relações que se originam num sistema tridimensional sociedade-espaço-tempo”. 

Apesar dessas grandes transformações ocorridas nessa região, esse processo não dizimou as 

antigas relações existentes dentro do território ribeirinho, que de acordo com seu modo de vida 

e contato com o meio, continuam utilizando objetos adquiridos e construídos por eles mesmos 

dentro do próprio ambiente. Daí a importância de entender as dinâmicas existentes dentro dessa 

região em sua totalidade, pois os modos de vida re-(existem) apesar das inúmeras 

transformações e imposições. 

O desejo de construir uma cultura política e tornar mais sólida a organização para 

fortalecer o território ribeirinho em uma perspectiva popular, tendo como referência a produção 

com base ecológica, a dinâmica da natureza e o uso comunitário da terra, entre outros. Por fim, 

é essencial que as ilhas e assentamentos fortaleçam o seu reconhecimento como parte da classe 

trabalhadora para então unirem na luta por um projeto popular de sociedade. 

 

Características Geográficas dos municípios de Abaetetuba e Muaná com as 

respectivas comunidades estudadas 

 

O município de Abaetetuba está localizado na região intermediaria de Belém e Imediata 

de Abaetetuba. O município possui as seguintes coordenadas geográficas: 1° 43’31’’ de latitude 

sul, e 48° 53’21’’ de latitude Oeste. Atualmente, esse município conta com 73 ilhas, 

geograficamente distribuídas, por uma extensão que abrange aproximadamente 40% de todo o 

território Abaetetubense. O presente trabalho tem como lócus de pesquisa uma dessas ilhas 

denominada de rio Xingu- Comunidade Santo Afonso que está localizado no Noroeste da sede 

de Abaetetuba, desaguando na Bahia do Capim. 

 

             MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA COMUNIDADE SANTO AFONSO,  
RIO XINGU, ABAETETUBA-PA 
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Já o Arquipélago do Marajó está situado no litoral amazônico, constituído por ilhas que 

formam o Estuário da Baía do Marajó. É banhado pelas águas salgadas do Oceano Atlântico ao 

norte e pelas águas fluviais da foz do Rio Pará e Tocantins ao sul, formando um complexo 

fluviomarinho (IDEFLOR-BIO, 2016). Possui uma área de 5.904.322 há (PARÁ, 2011). Nele 

está inserido o município de Muaná que se encontra no Planalto Rebaixado da Amazônia (LUZ 

et al; 2013). A comunidade Cajubinha está localizado na área de várzea do município de Muaná, 

no sul da sede do municipal – em média a 15 a 20 minutos de barco, com uma área de 

2.011,1672 há (dois mil onze hectares dezesseis ares e setenta e dois centiares). Atualmente, 

encontra-se com 150 famílias. 
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MAPA DE LOCALIAÇÃO DO MUNICIPIO DE MUANÁ, ILHA CAJUBINHA, 
MARAJÓ-PA  
 

 
    FONTE:LARC/NUMA/UFPA 2019 

 

Modo de vida e Territorialidades das comunidades Santo Afonso – Rio Xingu e São 
Sebastião – Ilha Cajubinha 
 

Apesar das comunidades estudadas estarem em municípios distintos, apresenta uma 

forte singularidade no que condiz não só ao modo de vida como também a morfologia 

apresentada, haja vista que ambas as comunidades são ribeirinhas. No que se trata de modo de 

vida, Loureiro (1992) contribui afirmando que estas desenvolvem uma estrutura produtiva, 
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exclusivamente, embasada na subsistência, as principais atividades eram o extrativismo e a 

agricultura, desenvolvidos por meio de técnicas rudimentares e formas tradicionais.   Essa 

afirmação nos ajuda a entender um pouco da dinâmica de vida passada, haja vista que muita 

dessas atividades vem sendo substituídas por outras ou até mesmo extintas pelo fato de que não 

há tantos recursos naturais suficientes como anteriormente para o permanecimento das mesmas.  

Muitas questões determinam o modo de vida das comunidades ribeirinhas da Amazônia 

o que esta intimamente ligada à ancestralidade desses povos, onde homem e meio se 

misturavam e desenhava o espaço de vivencia, todos os recursos eram adquiridos do meio 

ambiente, desde os instrumentos de trabalho até a alimentação. Outro fator que é determinante 

até hoje no modo de vida desses ribeirinhos está impresso na linguagem própria e na forma de 

se relacionar com os demais membros da comunidade. O termo comunidade para eles está 

muito ligado à forma de organização da igreja, sobretudo católica, haja vista que está desde a 

formação do território é a principal responsável pela organização do povo como o todo. 

Nesse sentido, as populações caboclas ribeirinhas, segundo (GONÇALVES, 2005), são 

as mais características da Amazônia e em suas práticas estão presentes as culturas que vêm dos 

diferentes povos indígenas, do imigrante português, de migrantes nordestinos e de populações 

negras. No entanto esse mesmo autor contribui afirmando que antes dessa formação, sobretudo 

quando houve uma queda acentuada no ciclo da borracha e por não haver a continuação de um 

ciclo de tamanho porte, várias das ilhas e várzeas passam a estar um pouco mais livre dos 

barracões dos senhores, do comercio, daí estes passam a ter, então a figura do regatão, as 

comunidades em um funcionamento mais lento, cultivando um pouco mais dos valores de uso, 

diante disso para (GONÇAVES, 2005) o período de ápice de fortalecimento dessa população 

se deu em 1920 a 1940. 

 Momento em que parte dessa região passa pelo que o autor chama de um renascer 

ribeirinho, haja vista que antes disso essa região passa por um intenso processo de exploração: 

drogas do Sertão, companhias comerciais entre outros. Diante disso para além do processo de 

miscigenação as características imprimidas no gênero de vida dessa população perpassam por 

esses processos de formação. Havendo assim um melhor convívio, habitando as várzeas, 

desenvolveram todo um saber nessa convivência, principalmente com os rios e com a floresta. 

A pesca apresenta-se como uma das atividades praticadas no complexo cultural. 

O estabelecimento dessa relação ocorre de forma natural em consonância com o ritmo 

da natureza, que por sua vez, se estabelece por meio de seus elementos, as épocas e as fases de 
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ocorrência. Esse saber lhes permite viver e sobreviver nesse ambiente, saberes que são 

repassados por gerações e transmitidos principalmente, por meio do trabalho diário. Diante 

dessa realidade, é natural encontrar no rio Xingu e na rotina ribeirinha a mistura de adultos e 

crianças trabalhando juntos, nos afazeres da pesca (imagem 01), no plantio, na colheita e do 

cuidado com os animais.    

FOTO 01: Crianças pescando no rio Xingu, Abaetetuba-PA. 

                          
Fonte: Orlandina Amaral, 2018. 

 

Muitas foram às transformações ocorridas na dinâmica social e cultural do município 

de Abaetetuba, considerando desde os aspectos de miscigenação até as principais 

transformações que fazem parte da formação de um novo sujeito e uma nova territorialidade, 

que participa até nos dias atuais da vivência dos ribeirinhos desse município. Esses aspectos 

históricos baseiam-se em estudos sobre a formação ribeirinha e de continuidade étnica, 

sobretudo de base indígena, haja vista que esses segundo estudos foram os primeiros a 

antecederem o processo de miscigenação e a habitar as margens das áreas ribeirinhas, segundo 

(RIBEIRO, 1995):  

  
  [...] mais do que transmissores de modos tradicionais de sobrevivência na 
floresta úmida, desenvolvidos em milênios de esforço adaptativo, os índios 
foram o saber, o nervo e o músculo dessa sociedade parasitária. Índios é que 
fixavam os rumos, remavam nas canoas, abriam picadas na mata, descobriam 
e exploravam as concentrações de especiarias, lavravam a terra e preparavam 
o alimento. Nenhum colonizador sobreviveria na mata amazônica sem esses 
índios que eram seus olhos, suas mãos e seus pés (p.313).   
  

  
Diante disso, autores como FERREIRA, L. (2013), FERREIRA, D. (2014) e PEREIRA 

(2014) apresentam significativas contribuições sobre a memória histórica vivenciada por essas 

populações ribeirinhas a partir da relação que essas estabeleceram no meio físico sejam eles: 
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rios, furos e igarapés, que fazem parte de toda a região, dando visibilidade a estes como 

responsáveis pela configuração no contexto de territórios e territorialidades marcadas pela 

mobilidade, pelos circuitos de movimentos, pela forma como articulam diferentes recursos, 

trunfos e atributos territoriais e pela resistência/r-existência (PEREIRA, 2014).  Essas 

populações, no decorrer dos séculos, receberam várias denominações: Tapuios, caboclos, 

ribeirinhos, populações tradicionais, entre outros. Grande parte desses nomes foram impostos 

sobre eles e não vindo deles (FERREIRA, L. 2013, p.54). A partir do reconhecimento dos povos 

desse município que se denominam ribeirinhos, cabe respeitar e fazer a utilização também dessa 

denominação no presente trabalho.  

As atividades e ciclos, que fizeram parte das dinâmicas econômicas da Amazônia, 

estavam também inseridos na localidade estudada. Diante disso, nos anos de 1955 a 1960, a 

principal fonte de renda da população do rio Xingu se voltava para a extração da borracha, 

colheita do fruto da andiroba e ocuuba. No entanto, em 1965, esses produtos começam a ter 

uma drástica desvalorização no mercado, o que leva os moradores a buscarem outras formas de 

renda baseados na produção voltada para agricultura principalmente na produção de farinha de 

mandioca como evidenciado a imagem 03, essa atividade e desenvolvida, sobretudo por parte 

dos moradores mais antigos da comunidade.  

Foto 02: Produção de Farinha de mandioca. 

 
Fonte: Orlandina Amaral 2018. 

 

  Além dessa atividade de base familiar, existem outras voltadas para o extrativismo e a 

pesca (artesanal), essa última apresenta uma interessante forma de subsistência pelo modo 

plural em que é desenvolvida, pois a mesma é feita em diferenciados lugares e nas mais 

diferentes formas de se pescar, existindo assim, uma dinâmica ribeirinha bastante peculiar.  No 

entanto, um produto que tem ganhado o mercado global e que se configura como uma das 

espécies mais encontradas nesse meio é o fruto Açaí, sendo um produto muito importante para 
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a economia dessa comunidade, levando em consideração sua época de coleta, porém, quando 

há o período de ausência desse fruto, surgem outras possibilidades de renda, como o pescado, 

o artesanato, e a criação de pequenos animais. Essa rede de sustentabilidade permite a 

manutenção e reprodução de vida dos ribeirinhos dessa comunidade.  Inicialmente os trabalhos 

dos ribeirinhos dessa comunidade eram praticamente voltados à subsistência das famílias, e 

diante disso, é importante enfatizar a integração desses ribeirinhos na fase de integração plena 

da região no mercado externo, segundo Arenz (2000):  

Essa fase principiou com o ciclo da borracha e com a navegação a 
vapor (regatão), quando a Amazônia adentra na política econômica e social 
com base no extrativismo vegetal, no trabalho livre, favorecendo a imigração 
em massa de nordestinos como mão de obra mais barata e flexível. A chegada 
dos nordestinos contribuiu para a perda de importância dos tapuios na 
economia regional, ficando a parte do quadro de crescimento econômico do 
final do século XIX.  

  
Essa inserção do ribeirinho dentro dessa lógica não se estabelece como algo fixo onde 

esses começam a depender somente dessa fonte de trabalho, pois para além da extração da 

Borracha, os ribeirinhos já trabalhavam em outras atividades de subsistência. Nesse sentido, a 

extração da borracha surge como uma forma de soma diante das demais formas de trabalho 

desenvolvidas, ou seja, a partir dessa nova fonte de renda, os moradores já podem investir em 

instrumentos de trabalho, por exemplo, e isso foi tão marcante que em 2003 ainda se 

encontravam peças utilizadas nessa extração.  No entanto, é importante mencionar que não é 

possível entender os ribeirinhos apenas como um produto da colonização e das condições 

externas, mas sim como sociedades que são, ao mesmo tempo, produto das forças da produção 

capitalista e dependentes desta, como também sociedades locais e independentes (HARRIS, 

2006). 

 A partir dos anos 2000, ocorre à expansão do mercado voltado para o açaí, e com isso, 

outras formas de subsistência muito forte, como o cultivo da mandioca, diminuem. Isso causou 

um impacto dentro da comunidade, que passou a comprar farinha na cidade. No entanto, 

entendendo a importância dessas em sua mesa, alguns agricultores voltaram a produzi-la 

associada a outras espécies para além da plantação de mandioca, como: arroz, melancia, pepino, 

milho, entre outros. O milho serve para a criação de pequenos animais e as sementes desses são 

guardadas para o plantio do ano seguinte. Existem alguns agricultores que lidam com o 

ambiente de forma agroecológica mesmo sem saber o significado disso e o quanto essa 
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atividade pode ajudar no equilíbrio no meio onde vivem, além de contribuir para a alimentação 

saudável das suas famílias.  

Ainda se presencia nas atividades voltadas a agricultura, sobretudo no plantio das roças, 

a utilização de mutirões de ajuda entre os agricultores, o que fortalece a questão comunitária 

existente dentro do território ribeirinho. Atualmente, a maior parte das famílias do rio Xingu 

depende essencialmente da pesca artesanal (70%), agricultura (75%), cultivo do açaí (97%), 

dentre outros produtos, no entanto, dentre esses o que tem destaque para comercialização é o 

açaí, e o restante é utilizado apenas para subsistência das famílias. 

No Caso da comunidade São Sebastião, Muaná, assim como os demais municípios da 

ilha do Marajó, produzia e mandava para Belém, e outros centros mais desenvolvidos, produtos 

retirados da terra, da vegetação, dos rios e dos campos. No período Colonial, Muaná seguia a 

tendência dos fundadores de currais, e exploradores de engenhos. As várzeas e terras firmes 

encheram-se de plantações de cana e indústrias extrativas, agrícola, pecuária e comercio, Muaná 

produzia riquezas para as famílias que detinham a hegemonia da produção (LIMA, 2011 p, 27). 

Atualmente, a economia funciona em outro eixo. Valorizou-se o açaí, e a pesca do camarão 

começou a trazer renda para as famílias ribeirinhas.  

As produções não capitalistas agroextrativistas, que aconteciam conjuntamente ao 

funcionamento dos engenhos e de algumas fazendas da região, asseguram o caráter não 

mercantilizado dos rios e da terra para as famílias ribeirinhas - o extrativista e pescador, são 

partes importantes na identidade do Povo das Águas. 

Seu modo de vida ribeirinhos da comunidade está firmado na identidade, no 

pertencimento com os rios e florestas. Segundo SANTOS (2017), é uma relação que vai muito 

além do simples fato de morar nas margens dos rios. Trata de uma relação de depender do 

contato diário com a biodiversidade para poder subsistir; é uma relação de cuidado e 

preservação do bioma local. O alimento de famílias de pescadores e agricultores vem dos rios 

e das florestas e garantem também, o alimento para as feiras das cidades próximas, garantindo 

assim, a renda familiar. 

As atividades extrativistas são o pilar do modo de vida das populações locais. Na ilha 

Cajubinha, essas atividades são feitas de acordo com o amplo conhecimento existente, 

conhecimentos esses que são passados de pai para filho. Essas atividades, que parecem ser algo 

simples, precisam ser feitas seguindo as habilidades passadas de geração em geração em forma 

de conhecimento:  
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O conhecimento do ambiente em que vivem essas populações e suas 
habilidades no manuseio dos recursos naturais, medida que são transmitidos e 
absorvidos pelas gerações, transformam práticas, hábitos de vida, modos de 
apreensão e apropriação da natureza com traços característicos. São interações 
advindas do contato íntimo com a natureza, sejam pelas águas, florestas, terras, 
seja com o próprio homem. (MORAES, 2007, p 74).  

 

Vale ressaltar que as famílias que vivem na Ilha Cajubinha e que desenvolvem as 

atividades da extração do Açaí, da pesca do Camarão e as demais atividades acima citadas, tem 

um cuidado grande com o ambiente em vivem, e com a diversidade existente no mesmo, 

demostrando assim, o envolvimento desses com a valorização  das áreas de floresta e a 

preservação de espécies nativas, pois a gestão desses recursos naturais disponíveis se 

transforma em um dos principais aspectos para garantir a subsistência do ecossistema a longo 

prazo. 

Considerações Finais 

 Todo o modo de vida desenhado nas margens dos rios por esses ribeirinhos ainda se 

constituem como uma das formas de vida no tocante mais originário do que se pode imaginar, 

sobretudo no que discerne ao envolvimento com a natureza. Apesar das  mudanças cotidianas 

em seus territórios, estes ainda levam consigo um pouco da essência dos primeiros moradores 

dessas comunidades (se tratando aqui dos povos indígenas) reconfigurando-se agora como um 

novo individuo denominado ribeirinho, essas novas territorialidades que vem sendo desenhadas 

dentro dessas comunidades hora são advindas por imposição do capital de fora, hora são 

vontades dos próprios moradores, ou seja de suas necessidades de melhoria em suas práticas 

cotidianas, o que não dizima sua identidade de ribeirinho. Os processos de resistência de luta 

marcaram diferentes momentos históricos dentro desse ambiente, no entanto constantes 

conflitos continuam ocorrendo, sobretudo, no momento atual, inclusive de maneira mais forte, 

apoiada na flexibilização de leis ambientais voltadas para essas áreas, entre outras consideradas 

muito importante para manutenção tanto da floresta, quanto da permanência de seus povos. No 

entanto durante a pesquisa nas comunidades estudadas percebeu-se que estes tem uma 

organização muito forte referente à própria atuação da comunidade em busca de manter seus 

espaço, modo e reprodução, pois; enquanto trabalham e se organizam, vão imprimido aquilo 

que eles denominam de modo de vida ribeirinho. 
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COMUNIDADES TRADICIONAIS DA COSTA VERDE (RJ) EM DEFESA DE SEU 

TERRITÓRIO: TRAJETÓRIAS DE SUAS RELAÇÕES COM AS UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO LOCAIS 

 

Thais de Souza Morais 

Resumo: 

 

Introdução O presente trabalho tem como objetivo acrescentar ao debate sobre a luta das 

comunidades tradicionais em defesa de sua permanência em territórios de proteção ambiental e 

da manutenção de suas práticas sociais e culturais, tendo como foco a trajetória das 

comunidades tradicionais que habitam a Região da Costa Verde, no Estado do Rio de Janeiro, 

mais especificamente nos municípios de Angra dos Reis e Paraty. Esses municípios estão 

inseridos na Baía de Ilha Grande, região que se configura como uma das mais ricas em 

biodiversidade da Mata Atlântica. Além disso, a região integra o Corredor da Biodiversidade 

da Serra do Mar, sendo assim considerado como um ecossistema de extrema prioridade para a 

conservação, proteção e utilização sustentável dos seus recursos naturais, biodiversidade e 

serviços ecossistêmicos (MMA, 2002; SEA/FEEMA/IEF, 2008). Dessa forma, a partir da 

década de 1970 até os dias de hoje, o território das populações tradicionais que ali já viviam há 

gerações começou a estar inserido em unidades de conservação federais, estaduais e municipais 

que passaram a ocupar boa parte do território. Desde então, os órgãos ambientais impuseram 

uma série de restrições quanto o acesso ao território e os modos de vida por essas comunidades, 

gerando assim conflitos. A escolha desse recorte espacial primeiramente está atrelada a 

complexidade e diversidade de usos desse território, que pressionam as comunidades 

tradicionais locais de todos os lados. Segundo Feitosa e Silva (2015) essas populações vêm 

enfrentando ao longo das últimas décadas sérias ameaças quanto ao uso e acesso ao seu 

território. Durante o período militar o litoral sul fluminense passou por significativas mudanças 

no seu espaço físico e na sua configuração social a partir da entrada de empreendimentos 

desenvolvidos pelo governo federal e estadual, com o intuito de atrair investimentos públicos e 

privados ao local. Desde então as empresas interessadas em implantar projetos turísticos e 

industriais na região vêm travado diversos conflitos fundiários com as famílias e comunidades 
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que habitavam o local, como as comunidades quilombolas, os caiçaras e os povos indígenas. O 

segundo ponto para a escolha desse recorte são os significativos esforços dessas comunidades 

em se articular e se unir para fortalecer a luta pelos seus direitos, como a criação do Fórum das 

Comunidades Tradicionais de Angra, Paraty e Ubatuba, em 2007. Graças ao poder de 

articulação do Fórum, as comunidades ao defender suas práticas tradicionais, puderam 

contribuir para que Paraty e a Baía da Ilha Grande fossem oficialmente declaradas como 

Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. A importância desse fato está relacionada ao 

fato do local ser titulado como primeiro sítio misto do Brasil, ou seja, em que há a interação 

entre as referências culturais das comunidades tradicionais com o ambiente natural da Mata 

Atlântica. O que é considerado para esses povos como mais um instrumento de proteção e 

valorização dos territórios tradicionais. Elementos Teóricos e Metodológicos Para fins 

metodológicos, a discussão do tema será baseada na análise bibliográfica e documental 

pertinentes ao conflito de usos do território dos órgãos ambientais com as comunidades 

tradicionais locais e a trajetória de lutas e conquistas dessas comunidades ao longo das últimas 

décadas. Para a fundamentação teórica do debate sobre os múltiplos usos que se dão sobre um 

mesmo território (político-administrativo), e a acepção sobre a relação que os povos tradicionais 

exercem sobre o seu território, será aqui utilizado os conceitos de território e territorialidade. 

Sobre o conceito de território propomos expor o seguinte trecho de Haesbaert: "Os homens, ao 

tomarem consciência do espaço em que se inserem (visão mais subjetiva) e ao se apropriarem 

ou, em outras palavras, cercarem este espaço (visão mais objetiva), constroem e, de alguma 

forma, passam a ser construídos pelo território. [...] De fato o território não deve ser confundido 

com a simples materialidade do espaço socialmente construído, nem com um conjunto de forças 

mediadas por esta materialidade. O território é sempre, e concomitantemente, apropriação (num 

sentido mais simbólico) e domínio (num enfoque mais concreto, políticoeconômico) de um 

espaço socialmente partilhado." (Haesbaert, 2007) Utilizaremos aqui a compreensão do 

território no sentido mais simbólico, do espaço socialmente construído pelos povos tradicionais 

da região da Costa Verde. Sobre o histórico de ocupação da região Zuquin (2002) enfatiza que 

as cidades de Paraty e Angra foram as mais importantes durante o ciclo do ouro por terem sido 

o ponto de partida mais acessível da viagem para o Rio de Janeiro, além de serem locais de 

escoamento do ouro das Minas Gerais e detentoras de atividades agrícolas e do comércio de 

escravos. Com a construção das estradas e trilhos que interligavam São Paulo e Vale do Paraíba 

para o escoamento do café no final do século XIX, o litoral sul fluminense passou por uma fase 
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de declínio econômico. Isto garantiu o relativo isolamento geográfico da região, excluindo-a do 

cenário econômico, causando um processo de despovoamento, mas com a manutenção de 

comunidades que viviam das atividades de subsistência (ZUQUIM, 2002). O isolamento dessas 

comunidades permitiu que elas desenvolvessem seus modos de vida próprios em que se utilizam 

dos recursos naturais como forma de subsistência, o que é expresso pelo próprio Fórum das 

Comunidades Tradicionais de Angra, Paraty e Ubatuba, em que definem que seu cotidiano é 

rico em saberes e fazeres, passados de geração a geração, e que envolvem uma série de práticas 

sociais e culturais próprias, tais como a pesca artesanal, a oralidade, o artesanato, a agricultura 

de subsistência, além do turismo de base comunitária. Por possuírem uma íntima relação com 

seu espaço de vivência e os recursos dela extraídos, entramos no conceito de territorialidade 

que é constituinte da expressão política da identidade no território em que há senso de 

identidade espacial, senso de exclusividade e compartimentação da interação humana no 

espaço. (Raffestin, 1993). Considerações Finais Ao debatermos sobre a construção de 

territórios tradicionais nos municípios de Angra dos Reis e Paraty, as comunidades tradicionais 

ali presentes, possuem uma forte identidade com seu território, construindo assim sua 

territorialidade ao longo do tempo através de gerações. Suas práticas sociais e culturais são 

importantes elementos, que configuram sua identidade enquanto atuam como atores sociais em 

um território complexo e de múltiplos usos como se configura a região da Costa Verde. Ao 

debatermos sobre os conflitos entre seu uso e ocupação em áreas protegidas e com uma série 

de restrições impostas pelos órgãos ambientais que gerem as UC’s, destacamos a importância 

de acompanhar e debater sobre as lutas dessas comunidades para a manutenção dos seus modos 

de vida no local. Referências Bibliográficas HAESBAERT, R.; LIMONAD, E. O território em 

tempos de globalização. GEO UERJ, Rio de Janeiro, n.5, p.7-19,1.sem.1999.FEITOSA, A.; 

SILVA, I.M. Conflitos por terra e repressão no campo na região da Costa Verde, Litoral Sul 

Fluminense. In: Conflitos por terra e repressão no campo no estado do Rio de Janeiro (1946-

1988). UFRRJ, Rio de Janeiro, cap.5, p.292-393. 2015ARRUDA, R. 1999. “Populações 

tradicionais” e a proteção dos recursos naturais em unidades de conservação. Ambiente e 

Sociedade. Campinas, ano II - n° 5, p. 79-92.RAFFESTIN, C. 1993. Por uma geografia do 

poder. São Paulo: Ática.p.270.<https://www.preservareresistir.org/campanha> (Acesso em: 

23/07/19) 
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ANÁLISE DAS TERRITORIALIDADES CONSTRUÍDAS PELO POVO 

QUILOMBOLA DE PITA CANUDOS 

 

Valdecir de Carvalho 

Resumo: 

 

Nas outras formas de domínio social e político, a figura do Estado se posiciona como um 

fenômeno especificamente capitalista e ao mesmo tempo e em razão dessa especificidade ele 

busca a separação entre a política e a economia. Mas as respostas para essas questões não estão 

na política e sim no sistema capitalista. A pressão exercida pelo Estado através dos vários 

aparatos se manifesta da seguinte forma: o Estado utiliza esses aparatos para garantir a produção 

capitalista assegurando uma dinâmica baseada na troca de mercadorias e a própria exploração 

do trabalho de forma assalariado. O Estado é distinto de interesses e de domínios imediatos. 

Ele utiliza esse meio como uma forma de se sustentar e de sustentar a própria reprodução 

capitalista, isto não quer dizer que tenha plena inteligência e capacidade sobre tal e tampouco 

total capacidade de administrar como um sujeito dirigente, mentor ou promotor. Os conflitos 

inerentes do sistema capitalista engendram crises cíclicas das mais variadas amplitudes, 

reconstruindo as próprias posições das classes em luta e sua relação com o Estado. A postura 

do Estado não é neutro nas relações sociais, ele não está neutro a livre disposição da burguesia 

para que nele ela exerça o poder. As relações capitalistas possuem suas próprias relações e 

intencionalidades e dinâmicas próprias que agem de forma estrutural. A pulverização dos 

sujeitos de direito através de um aparato político garantes e sustentam a relação Capital e 

Estado. A estrutura do Estado não é nem nunca foi um poder neutro e indiferente que foi 

acoplado por acaso á exploração empreendida pelos burgueses. Nesse sentido o Estado é um 

derivado da própria exploração capitalista e da reprodução de suas imagens. As relações sociais 

e as interações entre os indivíduos não são mais estabelecidas entre junções de fatores imediatos 

e aleatórios ou relações de mundo, mas sim por intermédio de formas sociais que possibilitam 

a própria estipulação de inteligibilidades das relações, a chamada reinteração dos vínculos 

assumidos, assim, a reprodução social não se constitui apenas de atos isolados ou meramente 

dependentes da vontade ou da consciência dos indivíduos. No campo das lutas ideológicas e 
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políticas, dos movimentos sociais e sindicais, as ações de esquerda são enfraquecidas. Uma 

hegemonia conservadora e capitalista se torna ainda mais plena. O capitalismo assume o 

imaginário como única possibilidade à sociabilidade humana chegando-se a decretar o fim da 

História divergente a esse padrão.  A precarização das relações e das condições de trabalho faz 

com que, sucedendo ao modelo de regulação de segurança social, sejam vistas tendências 

individualistas, atrelada a abundância de crédito e consumismo de novas tecnologias à repressão 

às políticas e culturas discordantes. Vários aspectos devem estarem elencados no contexto de 

Estado e sua dinâmica de movimentação. É importante nesse sentido, a diferenciação entre 

Estado e Governo. O Estado é conjunto de instituições permanentes, de certa forma os órgãos 

legislativos, os tribunais, exércitos não formam um bloco monolítico, são instrumentos que 

possibilitam a ação do Governo. O Governo é um grande conjunto de programas e projetos que 

deve partir dos anseios da sociedade, formada por políticos, técnicos, organismos da sociedade 

civil e outros). Esses entes propões para a sociedade como um todo, configurando-se dessa 

forma a orientação política de um determinado governo. Esse mesmo governo assume por um 

determinado período a função e o papel de Estado. Na visão dos neoliberais, as políticas 

públicas e sociais, as chamadas ações do Estado que busca regulares desequilíbrios gerados 

pelo desenvolvimento desigual proveniente da acumulação capitalista; são considerados um dos 

maiores entraves a este mesmo desenvolvimento e responsáveis, em grande medida pela crise 

atravessada pela sociedade.  A identidade cultural ainda é bastante discutida dentro dos círculos 

teóricos das ciências sociais e ainda mais na Geografia tendo em vista e em face de sua 

complexidade. O conceito de Identidade constitui fonte de debates para as mais variadas 

ciências, portanto, definir o que é e como se constrói a identidade das pessoas pode ser feito 

através de diversos campos do saber. |As ciências geográfica, histórica e biológicas fornecem 

materiais para a construção de uma identidade cultural de um povo e para as suas estruturas de 

produção e reprodução, da memória coletiva e dos fantasmas pessoais, dos aparelhos do poder, 

das revelações religiosas e das categorias culturais. Mas por outro lado é papel dos indivíduos, 

da sociedade e dos grupos sociais, as várias sociedades transformam todos esses materiais e 

redefinem seu sentido em função de determinações sociais e de projetos culturais que se 

enraízam na sua estrutura social e no seu quadro do espaço-tempo Castells (1999).Entende-se, 

portanto, que a identidade se forma através do contato de um indivíduo com outro e em com a 

convivência mútua com a sociedade a qual pertence e na forma como o indivíduo se identifica 

perante a sociedade. O conceito de identidade é um processo, uma construção que está 
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vinculada ao tempo e sociedade aos quais o indivíduo pertence.  No que diz respeito a 

propriedades ligadas à origem ou ao lugar de origem, Bourdieu (2003) classifica a identidade 

como um caso popular das lutas de classificações, de dar e se fazer conhecer, de fazer ou 

desfazer grupos, ou a conservação ou a transformação das leis de formação dos preços materiais 

ou simbólicos ligados às manifestações simbólicas da identidade social. Segunda essa visão, as 

identidades podem ser conflitantes, pois um sujeito pode possuir duas ou mais identidades, 

entrando em desacordo com os demais indivíduos, devido às relações de poder na sociedade. 

Na visão de Hall (1998), teórico cultural e sociólogo jamaicano que viveu e atuou no Reino 

Unido a partir de 1951, a identidade de uma nação não passa de uma comunidade imaginada, 

portanto, não existente. A composição de padrões unificadores de uma nação construiu também 

a concepção de uma unidade cultural nacional, porém, esse conceito é uma representação 

simbólica, não existe, de fato. O sentido de culturas nacionais e mesmo o sentido de nação é 

ilusório (HALL, 1998, p. 48-49) Portanto, dentre os vários conceitos de identidade cultural, 

compreendemos que elas podem ser simbólicas, e que surgem das relações sociais cotidianas. 

Para muitos teóricos a identidade é uma construção simbólica e imagina, formada a partir de 

um lugar e do reconhecimento de diferenças. Outros teóricos consideram que a identidade 

cultural de um povo é geralmente reconhecida por seus elementos unificadores, como território, 

língua e religião. A construção de uma cultura está repleta de elementos e significados que vão 

identificar esse povo como pertencente a uma determinada comunidade ou região, 

diferenciando-os de outras comunidades, surge assim, a identidade cultural. 

 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2123 

 

 

A LUTA POR TERRAS  

Comunidades tradicionais em meio a inserção do Maranhão no mercado 
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Resumo 

O Maranhão no cenário nacional se destaca por ser o estado brasileiro com maior número de conflitos por terra. 
Atualmente, os conflitos territoriais estão ligados a uma disputa entre grandes capitalistas, latifundiários, grileiros, 
etc., que buscam espaços para desempenharem atividades produtivas, como também existe a figura dos pequenos 
produtores, que fazem uso e ocupação da terra, sobretudo, fazendo-se cumprir a função social da terra. Com base 
nessa problemática, o trabalho versa entender como as comunidades tradicionais estão inseridas em meio as 
políticas que o Estado adotou para sustentar o modus operandi do desenvolvimento do Maranhão e sua participação 
no mercado internacional. 

Palavras-chaves: Capitalistas, Comunidades Tradicionais e Estado. 

 

Abstract 

Maranhão in the national scenario stands out for being the Brazilian state with the largest number of conflicts over 
land. Nowadays, territorial conflicts are linked to a dispute between big capitalists, landowners, land grabbers, 
etc., who seek spaces to perform productive activities, as there is also the figure of small producers, who make use 
and occupation of land, especially by fulfill the social function of the earth. Based on this problem, this paper aims 
to understand how traditional communities are inserted in the policies adopted by the State to support the modus 
operandi of Maranhão's development. 

Key-words: Capitalists, Traditional Communities and State. 

 

Introdução 

 

Ao longo da história o território maranhense foi palco de uma disputa entre os grandes 

produtores – sejam eles maranhenses ou de outras regiões – contra populações tradicionais, 

camponeses e agricultores familiares. Esses povos tem uma forte relação de topofilia com o 

território onde vivem, e o fato de terem que “se retirar” de seu território para ceder o mesmo 
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aos grandes capitalistas ocasiona um grande impacto social, não só por “des-territorializar” 

um contingente de pessoas, mas por conta de um sentimento de pertencimento à terra que é 

afetado, resultando num impacto não só social, como também cultural, ambiental e econômico, 

pois as pessoas afetadas cultivavam suas plantações que dali proviam seus alimentos e exerciam 

relações de troca dentro da própria comunidade. Essa dinâmica parece se dar de maneira mais 

destacada nos chamados países em desenvolvimento, onde a moderna tecnologia convive com 

culturas tradicionais fortemente estabelecidas. Nesses casos, a implantação de mudanças 

culturais pode levar à modificação desses traços arcaicos e a um sentimento de perda de 

identidade (ARAÚJO, 2010). 

O Maranhão no cenário nacional se destaca por ser o estado brasileiro com maior 

número de conflitos por terra. Atualmente, os conflitos territoriais estão ligados a uma disputa 

entre grandes capitalistas, latifundiários, grileiros, etc., que buscam espaços para 

desempenharem atividades produtivas, como também existe a figura dos pequenos produtores, 

que fazem uso e ocupação da terra, sobretudo, fazendo-se cumprir a função social da 

propriedade. Essa luta coloca em foco a questão da territorialidade e a existência das 

comunidades tradicionais. Onde, de um lado, grandes grupos de empresários, representados 

pelo grande capital e, de outro, as comunidades tradicionais constituídas por povos indígenas, 

quilombolas, ribeirinhos e agricultores familiares que já habitavam há muito tempo nessas 

localidades conquistadas pelos seus próprios ancestrais, para continuarem exercendo relações 

de pertencimento com o território, juntamente com a preservação de suas culturas, crenças e 

simbologias.  

O modelo de produção agrícola instalado no Brasil e no mundo na década de 1960 

através da Revolução Verde que promoveu o avanço tecnológico para o campo, que teve como 

principais características a mecanização do trabalho e o uso de agrotóxicos eficientes no 

combate a pragas e ervas daninhas, visando a maior produtividade com menor custo, tem-se 

refletido de forma intensa no contexto do estado do Maranhão. 

Com base nisso, o presente trabalho traz como hipótese que o Estado é peça 

fundamental nessa briga devido ao fato de ser o responsável por assegurar, proteger e fazer 

valer os direitos dos membros dessas comunidades tradicionais, e atuando como intermediador 

dos grandes capitalistas. Os dirigentes estaduais, visando desenvolver/modernizar seu território 

acaba por muitas vezes ceder regiões, já habitadas e sem o consenso de seus habitantes, para a 

criação de grandes áreas para o cultivo de monocultura como os campos de soja no sul do estado 
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e os de eucalipto na região do cerrado maranhense. Isto implica todo um abandono do poder 

público para com as populações tradicionais causando a perda de sua identidade, pois a mesma 

está ligada ao espaço que o Estado cede ao capitalismo. 

Metodologia 

O mote deste estudo tem como escopo explicar e esclarecer, através da metodologia 

qualitativa, a maneira como se deu o processo de desterritorialização, já que o uso do espaço 

para instalação de projetos ditos de desenvolvimento possibilitaria o progresso econômico da 

região no que se refere à geração de emprego e renda, além de tornar evidente a maneira como 

hoje essas comunidades se identificam longe de seu território de origem e de que forma o Estado 

desempenhou seu papel em todo esse processo frente aos povos afetados por este impacto 

socioambiental. 

Foi de extrema importância para o desenvolvimento do trabalho a utilização de uma 

análise de conteúdo, pois o levantamento bibliográfico foi imprescindível na conquista de 

resultados satisfatórios. Buscou-se entender alguns conceitos chaves para o trabalho como o de 

espaço, no qual Santos (1988), cita:  

“O espaço deve ser considerado com um conjunto indissociável de que participam, de 
um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais, e, de 
outro, a vida que os preenche e os anima, seja a sociedade em movimento. O conteúdo 
(da sociedade) não é independente, da forma (os objetos geográficos), e cada forma 
encerra uma fração do conteúdo. O espaço, por conseguinte, é isto: um conjunto de 
formas contendo cada qual frações da sociedade em movimento. As formas, pois têm 
um papel na realização social. ” 

Entender o conceito de espaço, implica em entender como a dinâmica homem natureza 

é refletida no cotidiano. O espaço é moldado por paisagens, mas os conceitos não devem se 

confundirem entre si. 

“A paisagem é diferente do espaço. A primeira é a materialização de um instante da 
sociedade. Seria, numa comparação ousada, a realidade de homens fixos, parados 
como numa fotografia. O espaço resulta do casamento da sociedade com a paisagem. 
O espaço contém o movimento. Por isso, paisagem e espaço são um par dialético. 
Complementam-se e se opõem. Um esforço analítico impõe que os separemos como 
categorias diferentes, se não queremos correr o risco de não reconhecer o 
movimento da sociedade” (SANTOS, 1998). 

Optou-se por uma abordagem metodológica qualitativa por se tratar de um tema onde 

a visão crítica se encontra mais presente e não exige a busca significativa por dados 

quantitativos.  
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As políticas de estado para a inserção no mercado internacional 

 O Maranhão ao longo dos tempos vem sofrendo com um processo definitivo de 

modernização de sua estrutura industrial desde o período colonial, e essa vontade de se inserir 

de uma forma definitiva no cenário do mercado global acabou por intensificar uma briga dos 

grandes capitalistas contra pequenos produtores no que envolve de um lado a busca de espaços 

para se desenvolver as atividades de produção, e no outro o direito pela terra que há tempos é 

habitada. Isso é uma característica/problema de uma globalização, e de um capitalismo que 

necessita penetrar em regiões que residem agrupamentos humanos tradicionais, onde já se tem 

toda uma identidade consolidada, para impor as suas próprias características afetando a 

identidade da população de um espaço que já passou pelo seu processo de territorialidade. Isso 

está ligado ao conflito entre uma divisão do trabalho à escala planetária, no modo de produção 

capitalista (LEFEBVRE, 2006). 

Avaliando o contexto do Estado numa escala regional temos os conflitos por terra e ao 

considerarmos a escala global temos que, o papel do Estado se torna de suma importância na 

dinâmica do mercado internacional. A posição estratégica do porto do Itaqui, na capital São 

Luís, permite com que o deslocamento das commodities produzidas no Maranhão cheguem aos 

seus destinos no exterior de forma mais rápida e barata, o que se torna um dos fatores que 

atraem os grandes empreendimentos para o estado como produtores de soja e a Suzano Papel e 

Celulose. Desta forma o Estado se empenha em criar políticas que sustentem o modelo de 

produção vigente no território afim de satisfazer os interesses dos grandes produtores, 

assegurando uma posição do Maranhão no mercado internacional.  

Em um contexto geral do território maranhense, percebe-se que a inserção no mercado 

internacional trouxe problemas bastante agravantes no que diz respeito a territorialidade, muito 

devido a necessidade de desenvolvimento. De fato, houve um desenvolvimento significativo 

em algumas regiões do estado nos últimos 30 anos, mas a pobreza continua em números 

alarmantes, o que se mostra um dado bastante preocupante, pois mesmo assim, o Estado só se 

preocupa com a questão de desenvolver/modernizar suas estruturas industriais e agrícola em 

detrimento ao bem-estar de sua população. 

As políticas atotadas pelo poder público vão de encontro com o que o mercado quer 

em detrimento das comunidades tradicionais que se vêm a margem das políticas sociais. Azar 

(2011), cita sobre essa indagação: 
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“As políticas neoliberais adotadas pelo Estado veem consolidando o modelo de 
desenvolvimento rural que privilegia o agronegócio em detrimento da agricultura 
familiar camponesa, expandindo-se intensamente, com a entrada da soja pela região 
sul do estado [...]. ”  

 

Baseado na produção em larga escala de grãos (soja e milho), de celulose, o plantio de 

eucalipto e utilizando do modo de produção agroexportador de commodities agrícolas, o 

Maranhão tem no seu espaço um contexto de ocorrências de conflitos agrários relacionados à 

posse da terra, onde a implantação do Agronegócio tem se mostrado bastante presente em todas 

as regiões maranhenses, o qual trouxe com ele as figuras dos grandes fazendeiros, latifundiários, 

grileiros que, carregando o poder do grande capital, chegam a expulsar, destruir e desarticular 

de forma brutal e violenta os territórios de comunidades tradicionais compostos por povos de 

diversas etnias e entrando em conflito com as mesmas, o que colocou o Maranhão diante do 

cenário nacional no ranking do estado brasileiro com maior número de conflitos por terra, e 

tornando explícito que a situação da estrutura fundiária do estado é extremamente desigual, 

desprovida de justiça social, comandada pelo grande capital, resultando na concentração de 

terras nas mãos de poucos. Esses problemas estruturais e conjunturais ascenderam o debate 

sobre a questão agrária como também a do capitalismo agrário, possibilitando a ascendência de 

grandes movimentos sociais e lutas no campo, muito por causa, também, do abandono do 

Estado. 

Esse abandono, por exemplo, acaba por gerar a inatividade na produção desses 

camponeses que se veem obrigados a ir em busca de outras atividades com as quais não são 

muito familiarizados, provocando vários problemas estruturais que vão desde o êxodo rural ao 

inchaço populacional ligado à marginalização das áreas urbanas periféricas que, ao chegar à 

cidade, serão direcionados para o rol dos trabalhadores informais por estar desprovidos de 

qualificação profissional prevista pelo modelo capitalista de produção, culminando na 

precarização do trabalho, como também no modo de vida desse camponês no meio urbano; ou 

que muitas das vezes são realocados em terras improdutivas, impedidos de desenvolver novas 

culturas e de exercer relações econômicas, sociais e culturais. 

O atual cenário maranhense, consoante com a configuração nacional, mostra-nos o 

poder centralizador dos grandes latifundiários que visam somente o aumento da produção e da 
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competitividade, em um mercado cada vez mais agressivo, como é o global. Onde Milton 

Santos já dizia: 

“A política agora é feita no mercado. Só que esse mercado global não existe como 
ator, mas como uma ideologia, um símbolo. Os atores são as empresas globais, que 
não têm preocupações éticas. Dir-se-á que, no mundo da competitividade, ou se é cada 
vez mais individualista, ou se desaparece. ” (SANTOS, 2011, p.67) 

 

 Sempre com o auxílio do Estado no processo de formação desta estrutura fundiária, 

através de mecanismos, como a utilização de arcabouço jurídico legitimador da privatização de 

grandes propriedades de terra (AZAR, 2011), em detrimento dos pequenos produtores que cada 

vez mais vão desaparecendo num cenário onde o poder do capital é guiado por uma 

globalização perversa.  

Da modernização à precarização do trabalho 

 O Estado sempre possuiu o papel fundamental na questão do desenvolvimento e 

modernização do Maranhão, a fim de que lhe garantisse uma participação no cenário da 

globalização. A necessidade do Estado em uma tentativa de diminuir o número da pobreza e 

reestruturar seu modelo produtivo acaba por deixar de lado a população, onde as ações no 

Maranhão podem ser analisadas mais como estruturantes do grande capital do que propriamente 

de desenvolvimento ou redução da exclusão social (RODRIGUES, 2011). 

 As políticas desenvolvidas em nenhum momento buscaram inserir os pequenos 

produtores na modernização proposta pelo setor público, pois o mesmo entendia que só o capital 

externo seria capaz de trazer o almejado desenvolvimento, assim inutilizando o modo de 

produção dos pequenos produtores em desenvolver o Estado. 

 A Lei de Terras de 1969, que privatizou as terras produtivas do Maranhão, culminou 

num processo de expropriação das comunidades tradicionais, sejam elas indígenas, quilombolas 

ou de pequenos produtores, que culminou o deslocamento do homem do campo às áreas 

urbanas, resultando no inchaço populacional dessas áreas e caotizou ainda mais o processo 

desordenado de urbanização por conta da falta de planejamento que visa atender à demanda 

populacional através da migração, o que levou a precarização do trabalho dos mesmos, em um 

cenário onde as políticas que o Estado desenvolveu visavam um desenvolvimento e erradicação 

da pobreza. 
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 Essa precarização do trabalho é uma característica marcante da “des-territorialidade”, 

onde o pequeno produtor, vendo-se obrigado a sair de seu espaço de origem, tende a vender sua 

mão-de-obra por qualquer preço que lhe ajude no sustento de sua família. Haesbaert cita que a: 

[...] desterritorializaçâo está ligada à hibridização cultural que impede o 
reconhecimento de identidades claramente definidas — o território aqui é, antes de 
tudo, um território simbólico, ou um espaço de referência para a construção de 
identidades. (HAESBAERT, Cap. 02, p. 35, 2004) 
 

 Esse fenômeno pode ser presenciado na região do cerrado maranhense, atualmente 

sofrendo com o avanço da produção de eucalipto e de monoculturas, como o milho e a soja, 

que expulsa cada vez mais pessoas de seu território de origem, que sem os meios e as condições 

necessárias para exercerem suas atividades da agricultura familiar, são obrigados a aceitar 

qualquer tipo de trabalho fugindo de sua identidade com o trabalho no campo. 

 As comunidades locais sempre sobreviveram através dos seus próprios esforços, 

desempenhando suas atividades de extrativistas, de agricultura e artesanato, sem precisar da 

ajuda do Estado. Mas uma vez que o estado e as grandes empresas começam ao cobiçar o 

território das mesmas todo esse cenário se altera, onde os camponeses se veem mergulhados 

em problemas sociais que não eram de conhecimento no passado. 

 Milton Santos já alentava para essa problemática da pobreza estruturada, onde o mesmo 

dizia: 

[...] ao mesmo tempo que o poder público se retira das tarefas de proteção social, é 
lícito considerar que a atual divisão “administrativa” do trabalho e a ausência 
deliberada do Estado de sua missão social de regulação estejam contribuindo para uma 
produção científica, globalizada e voluntária da pobreza. (SANTOS, p. 72, 2011) 

 

 Nesse cenário, hoje se encontram muitas comunidades da zona rural no interior do que 

se encontram desamparadas pelo poder público, onde os moradores têm sua mão de obra 

precarizada. Essa precarização do trabalho é uma característica marcante da “des-

territorialidade”, onde o pequeno produtor, se vendo obrigado a sair de seu espaço de origem, 

tende a vender sua mão-de-obra por qualquer preço que lhe ajude no sustento de sua família. 

A Situação Fundiária 

Ao que se tem conhecimento, o Maranhão possui uma das estruturas fundiárias mais 

concentradoras e mal distribuídas do Brasil, caracterizada principalmente pela grande 

propriedade. Essa presença de desigualdade no processo de distribuição de terras consolida a 

injustiça social no campo, como também agrava progressivamente os conflitos agrários que na 
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maioria das vezes ceifam vidas, desarticulam comunidades tradicionais e interferem no 

equilíbrio ecológico.  

Essa desigualdade tem raízes históricas no processo de ocupação do espaço rural do 

Maranhão patrocinado pelo Estado, a exemplo, sobretudo, do irrefutável advento do 

instrumento jurídico intitulado como Lei de Terras ou Lei Sarney de Terras (Lei n. º 2.979, de 

17 de julho de 1969) que 

 

“[...] anunciou um ambicioso projeto para explorar e desenvolver a Amazônia. Como 
parte desse projeto, havia a necessidade de implantação de infraestrutura, 
especialmente a construção da rede rodoviária. A partir da Transamazônica, portanto, 
foram construídas várias outras rodovias decorrentes da implantação desse projeto, 
com sérias repercussões no aspecto da ocupação fundiária da chamada fronteira 
agrícola do Estado. ” (PEDROSA, s/d, p.22) 

 

A Lei de Terras de 1969 viabilizou o que seria a revolução agrícola no estado do 

Maranhão, o chamado “Maranhão Novo”, onde tinha como objetivo levar desenvolvimento 

para as áreas interioranas do estado, primordialmente atraindo grandes empresas pelo preço da 

terra o qual era vendida a “preço de banana”, empresas estas que, aproveitando-se das condições 

biogeográficas, promoveram o agronegócio e intensificaram o cultivo de monoculturas que em 

sua grande maioria está localizado nas vastas áreas do cerrado maranhense. Contudo, limitou e 

dificultou o acesso à terra aos pequenos camponeses que ali já residiam e sobreviviam da 

agricultura, resultando na desarticulação dessas pequenas propriedades.  

Outro instrumento que contribuiu para a transferência de terras a grandes projetos de 

“desenvolvimento” para a agropecuária ocorreu por via da SUDAM – Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia e SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste que, através de incentivos fiscais, financiou a implantação dos grandes projetos, os 

quais possibilitou a consolidação das ocupações de grandes extensões de terras aos grandes 

fazendeiros que não cumpriram com a função social da propriedade, e assim converteu vastas 

áreas do território estadual em terras improdutivas.  

Os dados de 2006 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE mostram o 

quão desigual é a estrutura fundiária do Maranhão, podendo-se concluir que a concentração de 

terras é um ponto central da questão agrária no estado.  Os dados de 2006 mostram que os 

imóveis rurais menores de 10 hectares representam boa parte das propriedades, com 47,38%, 

porém ocupam somente 1,37% da área total. Por outro lado, os imóveis acima de 1.000 hectares 

representam apenas 1,37% das propriedades e ocupam 36,12% da área total. Isso explica o 
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porquê de haver tanta miséria no campo e deixa claro o motivo do Maranhão ser destaque no 

território brasileiro no que se refere aos conflitos agrários.  

Considerações Finais 

A luta por espaço e legitimidade do território, já a muito conquistado, fazem parte da 

história do Maranhão. O camponês, o índio, o quilombola, pescador e etc., são os personagens 

centrais num conflito que os coloca frente ao avanço de um capitalismo faminto e incansável. 

Essa voracidade do capital, aliada a políticas de Estado Liberal, ditam o ritmo do uso e 

organização do espaço maranhense em detrimento da perda de identidade de comunidades 

tradicionais que se encontram no território. 

O Maranhão hoje é o reflexo da globalização, onde se tem o seu território fragmentado, 

com os grandes empreendimentos concentrando grande parte das terras, enquanto o lado mais 

fraco dessa globalização, os atores não hegemônicos, vivem com pouco e se veem inseridos em 

um canário de pobreza e precarização do trabalho. Precarização esse importante para se deixar 

de prontidão um “exército de reserva”, na qual sempre haverá mão-de-obra barata e disponível 

para alimentar as necessidades do capital. 

Os conflitos agrários se agravam cada vez mais, pois o Estado possibilita um cenário, 

onde a ideia de se produzir mais valia está a cima do bem-estar da população. Crescimento 

econômico não é uma pauta que deve ser negligenciada, mas debatida com desenvolvimento 

social. A população carece de atenção e amparo do poder público. As comunidades tradicionais 

têm de serem ouvidas, pois as mesmas possuem conhecimentos de vida que possibilitam a um 

crescimento e melhora de vida que o capital, hoje, não proporciona aos mais necessitados. Essas 

comunidades se fazem presente no território a mais tempo e já fincaram suas raízes. Elas pedem 

respeito e garantia de seus direitos, que o Estado se nega a dar. 

O desenvolvimento não se faz somente do método de produção capitalista, mas 

também de saberes e culturas que se encontram marcadas na história das populações 

tradicionais. Essas, apresentam um modo de vida, no qual o respeito a natureza e a sociabilidade 

são os fios condutores do crescimento humano e cultural. Ou seja, as políticas de 

desenvolvimento e crescimento que o Estado cria, devem levar em conta o que essas 

comunidades pensam acerca do território. O ordenamento do mesmo tem de ser feito levando 

em consideração o que a população quer e necessita para o futuro. 
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A TERRA COMO HERANÇA: LUTA E RESISTÊNCIA NO QUILOMBO TININGU 
EM SANTARÉM/PARÁ. 

Jarison de Paula Sena 1 
Dayanny Barros da Silva 2 

Maxilene Santos da Silva 3 
RESUMO 
 
Neste artigo, o objetivo central é analisar a trajetória de luta dos quilombolas, visando nas lutas que enfrentaram e 
enfrentam para alcançarem o direito à terra da comunidade quilombola do Tiningu, localizada no município de 
Santarém - PA. Para isso, fizemos revisões das literaturas que embasam o conceito de território e territorialidade, 
em autores da Geografia; e a realização do trabalho de campo na área de estudo. Dessa maneira, ensejamos que, 
este artigo coopere para os estudos na área da geografia, enriquecendo assim o campo de debate da geografia 
cultural sobre o território e os valores culturais advindos dos povos tradicionais, neste caso especificamente, do 
quilombo de Tiningú. 
Palavras chaves: Lutas, Território, Quilombo Tiningú. 
 

INTRODUÇÃO  

Este artigo tem como centralidade compreender uma tentativa de compreender o 

processo de resistência do quilombo Tiningu, localizado na Rodovia PA-370, na zona rural do 

município de Santarém, no Estado do Pará, na Mesorregião do Baixo Amazonas. Constituído 

por oitenta e cinco famílias autodeclaradas, cuja subsistência/autoconsumo se baseia na pesca 

no lago do Maicá (que margeia o quilombo) e no cultivo de alimentos e frutos (especificamente 

o açaí) no território.  

O estudo foi dividido em duas etapas, na primeira fizemos uma reflexão a respeito do 

enfoque conceitual de território e territorialidade e uma breve análise do quilombo de Tiningú, 

através da revisão bibliográfica. A segunda etapa, foi baseada em uma análise de campo em 

que foi observado o processo de construção da territorialidade étnica do quilombo de Tiningú, 

adquiridos na coleta de dados durante a visita “in loco”. Na qual, fazemos uma abordagem a 

respeito da origem e das lutas pelo autoreconhecimento do quilombo, que buscam alcançar seus 

direitos territoriais previstos nas diversas leis, como o artigo nº 169, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988; a convenção 169 de Organização 

Internacional dos povos e comunidades tradicionais (OIT); o decreto 4887/ 03 e as demais leis 

que amparam povos tradicionais. 
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A necessidade de realizar-se esta pesquisa a respeito das lutas do quilombo de Tiningú 

deu-se em virtude da disciplina de Geografia cultural, a partir da ida ao campo e observando a 

vivência dos quilombolas. Tivemos conhecimento das lutas já traçadas para a titulação e 

reconhecimento do território e dos desafios diários que enfrentam. 

O objetivo central é analisar a trajetória de luta desses povos tradicionais, visando as 

lutas que enfrentam para alcançarem o direito à terra. Os conflitos ocorrem por parte dos 

empresários, fazendeiros e sojicultores que os impedem pelo uso de agrotóxicos ou pelas 

ameaças de utilizarem os recursos naturais necessários às suas subsistências. 

ENFOQUE CONCEITUAL DE TERRITÓRIO 

O território é uma das categorias mais utilizadas na geografia, o seu conceito é 

polissêmico, ou seja, possui múltiplos significados dependendo da ciência que o aborda. Na 

atualidade, devido à sua importância na compreensão das relações que envolvem a questão da 

apropriação da terra pelas populações tradicionais que vivem no campo da Amazônia, e que 

vivem ameaçadas pela expropriação indiscriminada do capital, envolvendo os 

empreendimentos da modernização do capital nesta região. 

Para a geografia, o território remete-se ao poder, não o limitando ao Estado, mas sim no 

sentido de relações, no qual o indivíduo ou grupo de indivíduos se apropria de determinado 

espaço, como explica Haesbaert (2007), “território, assim, em qualquer acepção, tem a ver com 

poder, mas não apenas ao tradicional “poder político”. Ele diz respeito tanto ao poder no sentido 

mais concreto, de dominação, quanto ao poder no sentido mais simbólico, de apropriação”. 

Haesbaert (2004), nos leva a pensar o território dentro de uma perspectiva a relação que 

o sujeito tem com o espaço, em que o sentido enfatizado pelo autor é o de apropriação, que está 

ligado ao valor simbólico, às experiências vividas dentro desse espaço, como uma relação de 

identificação, “aqui é o meu lar”, e o espaço após ser apropriado passa a ser um território, 

passando a ser efetivado pelas expressões simbólicas, modo vida. 

Trazendo para uma abordagem cultural, o Território tem enorme importância, pois além 

de um produto funcional, ele também tem um valor simbólico aos indivíduos, no qual o utilizam 

para a manutenção de sua cultura, ou seja, modo de sobrevivência, rituais, organização espacial 

etc. Como enfatiza Haesbaert (2004) “[...] todo território é, ao mesmo tempo e 

obrigatoriamente, em diferentes combinações, funcional e simbólico, pois exercemos domínio 

sobre o espaço tanto para realizar “funções” quanto para produzir “significados”. Entrando em 
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concordância com o que destaca Almeida (2005) “[...] território ele o é, para aqueles que têm 

uma identidade territorial com ele, o resultado de uma apropriação simbólico-expressiva do 

espaço, sendo portador de significados e relações simbólicas”. 

O território é concebido como um produto da história da sociedade, e, sendo assim, está 

sempre em processo de mudança como explica Rocha e Almeida (2005), sendo que, esse 

processo de mudança traz um significado mais forte ao lugar do grupo, pois é passado de 

geração em geração, mesmo que com o tempo as práticas de alguns grupos se re-significam, 

muitos valores ainda são preservados até os dias atuais. Mas todo território é igual? Não! Os 

territórios devem ser classificados de acordo com o grupo étnico, como explica Haesbaert 

(2004) devemos primeiramente distinguir os territórios de acordo com os sujeitos que os 

constroem, sejam eles indivíduos, grupos sociais, o Estado, empresas, instituições como a Igreja 

etc. 

Enfatizamos que cada grupo tem sua própria relação com o espaço, o sentimento de 

pertencimento a aquele lugar vai muito além do valor material, existe um valor simbólico que 

traz sentido a existência do grupo, ou seja, o território é a expressão do existir, como explica 

Rocha e Almeida (2005). 

O território é o lugar do vivido a partir do percebido e do concebido, ou, em outras 
palavras, o lugar é concebido a partir do vivido. Para se entender o território, busca-
se analisar a identidade cultural através do coletivo de suas festas, seus ritos, seus 
mitos, suas crenças, no simbólico, enfim, na sua história. ROCHA E ALMEIDA 
(2005 p. 12.) 

Assim, o lugar onde esses povos tradicionais estão alojados é muito mais que um 

simples pedaço de terra, o lugar constituí o ponto de partida para a criação da identidade desse 

povo com seu território, suas raízes vêm da terra que está ligada ao território por uma associação 

simbólica construída por meio de vivências do cotidiano 

Entende-se que o território e o lugar vivido são indissociáveis, e que é de extrema 

importância para a cultura, pois esse vivido é o espaço de vida, onde os sujeitos constroem suas 

relações uns com os outros, seja no sentindo econômico, simbólico, religioso e etc. A cultura 

tem sua manifestação no território, o sujeito expressa seus sentimentos no lugar e o modifica 

conforme sua necessidade. 

Portanto, o território é uma construção de relações entre o sujeito/grupo e o espaço, no 

qual produz vários fatores, como apropriação, relação funcional e simbólica, o lugar do vivido, 
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todos esses e outros aspectos citados, demonstram como a cultura está relacionada com o espaço 

produzindo o território. 

O território é um conceito de múltiplas nuances onde as relações de poder se atritam 

dando origem as outras ramificações às relações sociais que influenciam diretamente como 

esses povos tradicionais vistos por outros grupos sociais que operam em diferentes lógicas de 

pensamento em relação a apropriação da terra com base na história brasileira sabemos que a 

terra é sinônimo de poder e controle social, econômico e acima de tudo político em vista de que 

acabou se tornando uma mercadoria, um produto no mercado consumidor de alto custo que em 

razão disso acaba exercendo uma gama invariável de conflitos e segregação no campo assim 

como nas cidades. 

ENFOQUE CONCEITUAL DE TERRITORIALIDADE 

Com embasamento conceitual de território, pode-se se iniciar a discursão sobre 

territorialidade; tendo em vista que território e territorialidade para a comunidade tradicional 

em questão são indissociáveis e que nos dias atuais está em bastante discussão a questão de 

territorialidade. Entretanto, o que difere o território da territorialidade? Sabe-se que o território 

é o lugar demarcado e ocupado por uma pessoa ou um grupo de indivíduos, enquanto que a 

territorialidade vai além da questão de posse e propriedade de um determinado lugar. Diante do 

exposto, nos remete a questão de pertencimento desse território, que ultrapassa a relação física 

passando a incluir as afetividades, sentimentos para com o território, tratando-se de 

comunidades tradicionais. Tais relações ficam mais evidenciadas, pois buscam a preservação 

da memória de seus ancestrais ou até mesmo a conquista de um determinado território.  

A territorialidade está muito ligada ao modo de vida dos sujeitos ativos na 

territorialização do espaço e as políticas desenvolvidas para o uso da terra. Nesse processo é 

importante para identificação de um território cujo espaço mostra características de afetividade 

com a espaço ocupado. Além de buscar a preservação da memória e da materialização dessas 

no território as comunidades tradicionais buscam garantir a existência dessas memórias para as 

gerações futuras, e é esse um dos principais problemas encontrados por esses indivíduos, tendo 

em vista que os territórios são constantemente objetos de disputas por diversos fatores 

hegemônicos que perduram nos mais diversos setores onde há essas territorialidades de fato já 

materializada. 
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Em sentido amplo, procurarmos compreender como se constrói um sentimento de 

pertencimento à um território. Em contrapartida, a priori é necessário entender os motivos pelo 

qual ele seja reivindicado para fins de uso em coletividade, devemos considerar os elementos e 

recursos que o favoreçam uma melhor condição de vida para aqueles que ali pretendem articular 

e permanecer nesse lugar. Para Hasbeart (2004), o território deve ser pensado como fonte de 

subsistência, pois a terra precisa ter recursos para fornecer alimentos a qual se possa existir a 

vida e deve ser além de simbólico, onde mantem suas características de afetividade ou de 

elementos representativos materializando a territorialidade, assim como também deve ser 

funcional, na qual possa encontrar matéria prima essencial para existência de um coletivo. 

Portanto, todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferentes 
combinações, funcional e simbólico, pois exercemos domínio sobre o espaço tanto 
para realizar “funções” quanto para produzir “significados”. O território é funcional a 
começar pelo território como recurso, seja como proteção ou abrigo (“lar” para o 
nosso repouso), seja como fonte de “recursos naturais” – “matérias-primas” que 
variam em importância de acordo com o (s) modelo (s) de sociedade (s) vigente (s) 
(como é o caso do petróleo no atual modelo energético capitalista) 
(HASBEART,2004). 

Toda territorialidade mantém o conjunto de elementos essenciais para poder dar 

possibilidades de permanência de uma determinada comunidade a um lugar, esses recursos 

possibilitam a partir de seu desenvolvimento e avanço, a modificação desse espaço tornando 

cada vez mais seu, essa nova identidade que é criada nesse lugar é quem dá a possibilidade da 

materialização dessa territorialidade, utilizando de artefatos, culturas e modo de vivência com 

características particulares, diferenciando de outros territórios. 

Para falarmos de identidade e pertencimento de um território, devemos levar em 

consideração as razões pelo qual é despertado esse sentimento nos indivíduos que o ocupam. 

Essas afetividades estão diretamente ligadas ao lugar relacionado com o modo de vida, e quando 

o mesmo oferece recursos que possibilita a sobrevivência de forma suficiente para manter uma 

vida boa no sentido de subsistência, quanto melhor e produtiva for a terra maior o sentimento 

com ela. A identidade é criada através das modificações do espaço ocupado com a vivencia dos 

indivíduos no lugar, assim como devemos levar em consideração as culturas desse povo e seus 

elementos representativos do lugar marcado geralmente por símbolos que remetem a conquistas 

ou mesmo a sua ancestralidade. 

A territorialidade é sinônimo de identidade coletiva de um grupo, que compreende um 

meio para criar a ordem, de tal de forma que mantenha uma política de auto-gestão para que 

possam seguir suas funcionalidades levando em consideração o bom funcionamento do 
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território para a coletividade. Esta gestão do território figura entre as características de uma 

comunidade onde é delimitado as ações que cada integrante desse lugar tem direitos e deveres 

a serem cumpridos e respeitados.  

A territorialidade, além de incorporar uma dimensão estritamente política, diz respeito 
também às relações econômicas e culturais, pois está intimamente ligada ao modo como 
as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se organizam no espaço e como elas dão 
significado ao lugar (HASBEAERT,2004.) 

No contexto atual e nas conjunturas que o País está passando, a territorialidade como 

prática de instrumento de luta, está em constante processo de conflitos territoriais, buscando 

sua autonomia perante ao território nacional, visto que é possível analisar os territórios e 

territorialidade em dois momentos distintos. O primeiro momento antes de serem reconhecidos 

pelo estado, onde a luta além de ser por conquista de território para permanecer nele, era 

também pelo reconhecimento por parte do estado, e depois no segundo momento quando já são 

reconhecidos territórios de comunidades tradicionais a luta agora é pela permanência dessas 

comunidades, sem que seja preciso conflitos mais graves, ou perca de seus territórios. Nesse 

sentido, as resistências dessas coletividades perpassam para as novas gerações gerando um 

sentimento de pertencimento ao lugar o que dá motivação para resistir às diversas questões 

imposta pelo modelo de sociedade hoje dominante no território brasileiro. 

Uma abordagem geográfica sobretudo na geografia cultural, torna-se um campo de alto 

debate a respeito do processo de territorializaçao e das territorialidades firmadas nesses espaços, 

sendo cada vez mais recorrentes os assuntos nas academias. Buscando compreender como se 

dão esses processos de permanecia nessas locais, recorremos a Saquet, (2009) que conceitua a 

territorialidade desse modo:  

[...] um fenômeno social, que envolve indivíduos que fazem parte de grupos interagidos 
entre si, mediados pelo território; mediações que mudam no tempo e no espaço. Ao 
mesmo tempo, a territorialidade não depende somente do sistema territorial local, mas 
também das relações intersubjetivas. [...] Essas relações dão identidade ao lugar, numa 
espécie de território patrimônio (SAQUET, 2009). 

Com base nessa discussão, podemos afirmar que a formação de uma territorialidade está 

relacionada ao modo de vida das pessoas e a relação que elas exercem com a o lugar que são 

indissociáveis, ao mesmo tempo que essas relações vão tornando possível a identificação, no 

sentido estrito de dá identidade a essas territorialidades. 

COMUNIDADE QUILOMBOLA DO TININGU  
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O termo quilombo é designado ao território onde negros (fugidos) se escondiam, 

criavam suas habitações e trabalhavam para garantir sua subsistência. Segundo Valentim e 

Trindade (2011), por meio a documentos de 1740 do Conselho Ultramarino, que defini 

quilombo como: “Toda habitação de negros fugidos que passem de cinco em parte despovoada, 

ainda que não tem ranchos levantados e nem se achem pilões”. 

Desta forma, os quilombos eram formados em áreas de difícil acesso, em meio a mata, 

espaços inabitados e afastados, onde os negros poderiam viver de forma livre, expressando seu 

modo de vida e sua cultura. Quando se pensar sobre cultura deve-se ter clareza que ela está 

ligada as ações humanas, ou seja, modo de vida dos sujeitos, sua forma de governar, seus ritos, 

artes, suas manifestações no espaço. Assim a cultura é para McDowell (1996): 

[...] um conjunto de ideias, hábitos e crenças que dá forma às ações das pessoas e à 
sua produção de artefatos materiais, incluindo a paisagem e o ambiente construído. A 
cultura é socialmente definida e socialmente determinada. Ideias culturais são 
expressões nas vidas de grupos sociais que articulam, expressam e contestam esses 
conjuntos de ideias e valores, que são eles próprios específicos no tempo e o espaço 
(MCDOWELL, 1996). 

Assim, percebemos que a cultura é determinada pelos grupos que habitam o território, 

portanto, o cultivo de saberes, costumes, tradições e valores que permanecem vivos em um 

coletivo por gerações. Assim sendo, a cultura indissociável a existência humana, ou seja, sem 

a existência humana, sem cultura, e, além disso, ela traz o sentido a nossa existência. 

Partindo da definição do Instituto Nacional de Reforma Agrária – Incra, sobre 

comunidades quilombolas como: “grupos étnicos- predominantemente constituídos pela 

população negra rural ou urbana –, que se autodefinem a partir das relações específicas com a 

terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e práticas culturais próprias”. 

Podemos então aprontar várias comunidades quilombolas em Santarém-PA, inclusive a 

comunidade de Tiningu. 

De acordo com as informações obtidas no site da Federação das Organizações 

Quilombolas de Santarém (FOQS), existem 12 comunidades quilombolas no município de 

Santarém, sendo elas: Arapemã, Bom Jardim, Murumurutuba, Murumuru, Nova Vista do 

Ituqui, Patos do Ituqui, Pérola do Maíca, São José do Ituqui, São Raimundo do Ituqui, Saracura, 

Sucubiu-açú e Tiningu, localizadas na região de várzea e do planalto. Destas comunidades, 

nenhuma possui a titulação da terra. 

O território denominado de quilombo de Tiningú, localiza-se na zona rural de Santarém 

no Pará, contemplando ao seu norte o Lago do Maicá; responsável por grande parte da 
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subsistência da comunidade, a leste a aldeia indígena Ipaupixuna; ao sul a aldeia indígena 

Açaizal; e a oeste o território quilombola Murumuru. A seguir algumas imagens sobre a 

comunidade de Tiningú. 

Figura 1: Unidade de Saúde Básica, Comunidade Tiningu, 2019 

 
Fonte: Aula de campo, Geografia - UFOPA, 2019 

Foto: SENA, Jarison de Paula, 2019 
 

Figura 2: Residências, Comunidade Tiningu, 2019. 

Fonte: Aula de campo, Geografia - UFOPA, 2019 
Foto: SENA, Jarison de Paula, 2019 

O quilombo Tiningu é constituído por 85 (oitenta e cinco famílias), cuja subsistência 

/autoconsumo se baseia na pesca no Lago do Maicá e no cultivo de alimentos como mandioca, 

o milho e feijão, além de frutos como o cupuaçu, a banana e o açaí produzido no quilombo 

havendo uma grande demanda e comercializado/trocados nas comunidades próximas, assim, 

influenciando na renda familiar. Nas imagens a seguir tentamos destacar alguns elementos da 

subsistência da comunidade. 

Figura 3: Açaizal, Comunidade Tiningú, 2019. 
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Fonte: Aula de campo, Geografia – UFOPA 2019. Foto: SENA, Jarison de Paula, 2019. 

 

Figura 4: Animais que servem para alimento. Comunidade Tiningu, Geografia – 2019. 
 

 

Fonte: Aula de campo, Geografia – UFOPA 2019. Foto: SENA, Jarison de Paula, 2019. 

Desta maneira, o uso do território para o quilombola é caracterizado por meio da 

produção coletiva da terra representando a continuidade e a segurança na manutenção do 

território haja vista que quando a terra é oficializada em nome do coletivo do quilombo não há 

como se desfazer de um pedaço da terra que pertence área territorial do quilombo que pertence 

a todos. 

No que tange aos trâmites jurídicos de demarcação da terra, o território do quilombo de 

Tiningú, obteve em outubro de 2018 a portaria que reconhece e declara como terras de quilombo 

à área reivindicada pelos moradores, de 3.857.8096 hectares. Porém, parte dessas terras se 

encontra sobre poder de fazendeiros o que ocasiona conflito com o quilombo de Tiningú, 

gerando assim ameaças ao presidente senhor Benedito Mota e os demais moradores da 

comunidade. 
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Todos vivem dos frutos que advém da terra, no caso dos quilombolas e os fazendeiros, 

ambos lutam para ter o controle da terra onde estão alojados, enquanto o quilombola luta por 

manter seu território e operando sob outra forma de produção na terra que não visa a 

acumulação e lucro, o contrário ocorre com o fazendeiro e os sojicultores. 

O quilombo de Tiningú se encontra temerosa ao crescimento acelerado da soja em suas 

proximidades e o grande empreendimento do porto no lago do Maíca. Logo que, os sojeiros se 

instalam em áreas de floresta o que ocasiona a destruição da mesma, afetando diretamente 

comunidades tradicionais que tem parte de seu sustento sendo retirado das florestas. O porto 

que tende a si instalar no lago do Maíca afeta diretamente a principal fonte de alimento das 

comunidades tradicionais, o pescado, tendo em vista que o porto será para o escoamento de 

grão e minério. 

ANÁLISE DA PESQUISA DE CAMPO 

A comunidade do Tiningu fica localizada na mesorregião do Baixo Amazonas, no 

Estado do Pará, zona rural do município de Santarém, na Rodovia PA 370 (figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Mapa de localização da comunidade quilombola do Tiningu, PA. 
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O intuito para análise da área de estudo deu-se, devido os grandes processos ocorridos 

na comunidade para o reconhecimento do território remanescente quilombola, dando ênfase ao 

sentimento do povo mais tradicional que luta diariamente pelo território, de uma maneira que 

não vise a geração de fundos lucrativos, mas o seu direito de possuir a legalização da terra, que 

tem uma memória afetiva simbólica. 

A princípio, o embasamento desta pesquisa foi com base em revisão de literatura, a qual 

pode-se observar todo um aparato do estudo de alguns autores sobre os conceitos de território, 

territorialidade, e de como os grupos sociais indígenas e quilombola tem uma relação direta 

com a terra. Tendo em vista que, a mesma interessa e expressa parte de sua cultura e história, 

além do que é o espaço que dá sentindo a identidade real do grupo. Conforme o esclarecimento 

sobre a importância da revisão de literatura que nos permite um conhecimento teórico. 

A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por meio de 
referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições 
científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi 
pesquisado, como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto 
apresentado na literatura científica. Para tanto, é de suma importância que o 
pesquisador realize um planejamento sistemático do processo de pesquisa, 
compreendendo desde a definição temática, passando pela construção lógica do 
trabalho até a decisão da sua forma de comunicação e divulgação (BOCCATO, 2006). 

Partindo desse momento de revisão de literatura, a qual tivemos todo o embasamento 

teórico, foi realizada a ida a campo com a finalidade em observar a vivência e o cotidiano da 

comunidade de Tiningu e em seguida houve uma roda de conversa com a liderança do 

quilombo, o presidente da associação comunitária, o Sr. Benedito Mota, que hoje se encontra à 

frente da luta e resistência pela manutenção do território quilombola do Tiningú. 

A pesquisa de campo é um meio e não um objetivo em si mesmo. É a pesquisa 
indispensável à análise da situação social. Trata-se, repetimos, de situação social e 
não de situação espacial. O espaço não pode ser estudado pelos geógrafos como uma 
categoria independente de vez que ele é nada mais que um dos elementos do sistema 
social. São as relações dos homens com o espaço ou a respeito do espaço que 
preocupam hoje os geógrafos modernos: preocupação ou polarização científica 
insuficiente, de vez que não se pode compreender estas relações sem compreender as 
relações dos homens entre si, quer dizer, as relações sociais (KAISER, 2006). 

Desta forma o intuito do campo conforme kaiser (2006), proporciona um olhar para a 

realidade que para o geografo é necessário o contato com o território estudado; pois somente 

assim, o mesmo consegue analisar a o espaço e suas relações sociais. Haja vista que, a teoria 

com a pratica se complementam gerando questionamentos necessários para a explanação e a 

análise de um determinado estudo. 
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Para se chegar a comunidade quilombola do Tiningu, houve a organização por 

intermédio da disciplina Geografia cultural a fim de ter um contato com comunidade tradicional 

junto com suas práticas culturais, vivências e sua relação com o espaço geográfico. Assim, é de 

suma importância entender a relação do homem com o espaço vivenciado, pois a sociedade 

deixa marcas através de suas lutas, saberes e tradições. 

Durante a realização da entrevista com o presidente da associação comunitária Sr. 

Benedito Mota na comunidade do Tiningu, foi relatado segundo a fala do mesmo, que: 

“Que desde 1844 existia um grupo de seis negros fugitivos que estavam aqui; e o 
histórico fala que aí em cima onde vocês foram, ali morava os índios você ve que ali 
os tratores já remexeram e aqui a acular tudo você ta achando peças de arqueologias 
e já vieram muitos alunos e professores pra ir lá com gente”. 

É visível em meio a fala de seu Benedito, orgulho em ser descendente de quilombola, 

de sua origem e da terra onde vive; pois, fez o possível em 1996 para oficializar o território do 

Tiningu como quilombo. Tendo em vista, o decreto que amparava a legalização quilombola 

permitia que três famílias pudessem se declarar como quilombola iria facilitar o transmite 

jurídicos para a legalização do território remanescente de quilombola. 

Com base nos pesquisadores da Associação Brasileira de Antropologia (ABA), o termo 

remanescente:  

Não se refere a resíduos ou resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de 
comparação biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma população 
estritamente homogênea. Da mesma forma nem sempre foram constituídos a partir de 
movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudos, consistem em grupos que 
desenvolveram práticas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de 
vida característicos num determinado lugar. (LEITE, 2000, p.03) 

O Tiningú por ser um quilombo possui sua organização própria na qual tendem a manter 

as suas tradições e relações territoriais próprias, a fim de manter sua identidade ética e cultural, 

tendo em vista que o território é fruto de resistência culturais.  

Na memória do entrevistado, a comunidade quilombola do Tinigu possui um 

movimento histórico baseado em princípios relacionados às fugas das pessoas escravizadas que 

emigravam do local onde viviam, que seriam a “senzala de engenho de Taperinha” para lugares 

distantes, onde pudessem viver longe dos opressores. Como Sr. Benedito deixa em sua fala: 

“E quando esses negros tavam aqui ai, a história conta que eles viviam perseguidos 
naquela época não era os soldados era os praças, eram perseguidos pelos praças os 
patrão mandavam os praças atrás deles, e os índios que escutavam na terra nesse 
tempo vinham e falava para eles que vinha alguém atrás dele, e eles se escondiam”. 
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É importante levar em consideração que os grupos que hoje são considerados 

remanescentes de comunidades de quilombos, maior parte deles se constituíram a partir de vasta 

diversidade de processos, que incluem as fugas dos escravos para ocupação de terras livres e 

geralmente isoladas (SCHMITT, TURATTI e CARVALHO, 2002). Em paralelo, a experiência 

histórica de formação do Tiningú foi a partir de diferentes fugas dos negros escravizados pelas 

elites latifundiárias, a qual viram no Tiningú um local de difícil acesso para a capturação dos 

mesmos. Percebe-se, assim, que as trajetórias de composição dos quilombos no Brasil possuem 

especificidades, particularidades regionais em seus próprios contextos históricos 

(CARVALHO & LIMA, 2013). 

Inserido neste contexto, podemos acompanhar nos relatos de seu Benedito Mota, em 

fala: 

“E assim, foi surgindo e chegou uma época de que a nossas raízes que era eu a 
descendente dessa seis pessoas ai começou surgir dês deles a história conta que existiu 
entre esse seis negros que estavam aqui um acasalamento de índio com negro, ne. 
Bom, mas a gente não sabia, quando foi 1996 fomos convidados seis comunidade para 
ir até Belém no encontro lá de raízes negras e ai foi eu aqui do Tiningú, outro rapaz 
do Murumuru, ai foi outro do Murumurutuba , Bom Jardim, Saracura e Arapemã ai 
nós fomos seis ali eu fui me depara com o histórico coma história do Tiningú que o 
Tiningú era um quilombo ou já morava negros aqui desde 1844”. 

A instalação das seis pessoas no Tiningú deu-se devido encontrar o local desocupado, 

com pouco acesso e possível para se recomeçar a vida em luta pela terra. Ao decorrer dos anos, 

construíram suas casas, casaram-se e tiveram filhos. É importante frisa que, o aumento da 

população ocasionou modificações e conflitos em função da luta pela defesa do território 

(GUIMARÃES; LEAL; PACHECO, 2015). 

A lutas existam de outra maneira, pelo fato da comunidade ainda não estar reconhecida 

como quilombola, por ser um termo ainda recente, e não conhecido pelos habitantes do lugar. 

Entretanto, observou-se grande interesse em auto se declarar, e em conjunto com os demais 

formou-se um grupo com algumas famílias que se auto declararam quilombola. Após o processo 

de declaração das famílias quilombolas, a comunidade começa a trabalhar o auto 

reconhecimento através dos transmite jurídicos, qual buscou-se o Instituto Nacional 

colonização e reforma agrária (INCRA) e a Fundação Cultural Palmares para o auto 

reconhecimento (GUIMARÃES; LEAL; PACHECO, 2015). 

Posteriormente, em 1988, a Constituição Federal Brasileira passou a prever no art. nº 

68, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias o seguinte: “Aos remanescentes das 

comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2147 

 

definitiva, devendo o Estado lhe emitir os títulos respectivos (VALENTINA & TRINDADE, 

2011). 

Assim comunidade Tiningú, se auto reconheceu como quilombo no ano de 1996, porém, 

só em 2003 obteve carta da Fundação Cultural Palmares onde era reconhecido o pleito 

solicitado pela comunidade, com dezessete famílias cadastradas. É certo afirmar que, o auto 

reconhecimento trouxe benefícios quanto ao desenvolvimento da comunidade, como a 

legislação brasileira garante em seu decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que em seu Art 2º 

tem como objetivo:  

[...] promover o desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, 
com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, 
sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua 
identidade, suas formas de organização e suas instituições (BRASIL, Decreto nº 
6.040/ 2007). 

É importante ressaltar também, que o quilombo de Tiningú já possui seus direitos 

garantidos por lei. No entanto, ainda não foi materializado na prática, pois, a maioria das terras, 

que são oficialmente do quilombo Tiningú, ainda está nas mãos dos fazendeiros. Segundo a fala 

do presidente da Associação dos Comunitários, quando os próprios quilombolas tomarem posse 

das suas terras poderá haver um grande conflito, entre os quilombolas e os fazendeiros que estão 

em posse da terra que pertencem a comunidade. 

Tendo em vista os conflitos que ocorrem, há uma necessidade do Estado Brasileiro em 

garantir o que preceitua as regulamentações vigentes, afim de evitar maiores conflitos, 

perseguições e mortes. Desta forma, há uma grande morosidade em relação aos trâmites 

administrativos quanto ao processo de demarcação dos territórios quilombolas, possibilitando 

grandes desafios aos grupos envolvidos. 

Mediante o avanço do agronegócio é notório que fica cada vez mais difícil a 

sobrevivência das comunidades tradicionais que vivem apenas do que produzem em suas terras, 

em meio ao avanço agressivo imposto pelos fazendeiros e seus maquinários quando invadem 

as terras do pequeno agricultor. É preciso ressaltar que apesar das pressões dos grandes projetos, 

as comunidades quilombolas têm resistido às investidas do capital. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na Amazônia quando se fala das populações tradicionais como o quilombo deve se leva 

em consideração que estas vivem sob outro código de vida que transparece no seu território 

diferente dos outros ocupantes do campo na Amazônia e que não passa por uma visão capitalista 
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sobre apropriação da terra, que possui um valor imaterial e simbólica que dá uma ideia do 

sentimento de pertencimento que este povo tem com seu território envolvendo laços bem 

antigos que remontam sua ancestralidade. 

Desta maneira, o quilombo Tiningú nos mostra como o território tem sua importância 

aos povos tradicionais, buscando construir entre os jovens a importância da terra, a valorização 

da identidade negra como elementos que fortalecem a manutenção da terra dos ancestrais. Que 

mesmo sob as ameaças que vem sofrendo, a comunidade resiste aos impactos do processo do 

discurso de “desenvolvimento” para a região.  

A luta é pela cidadania e a possibilidade que as futuras gerações possam desfrutar dos 

recursos da terra e das tradições que os ancestrais deixaram como herança. A memória é a 

tomada de posse da identidade são os elementos inerentes aos processos de resistência e de 

manutenção do modo de vida e do território dos ancestrais. Assim, a terra como herança no 

sentido material para o quilombo permite a sobrevivência que vem do trabalho da terra 

produzindo aquilo que a comunidade necessita para manutenção da vida na comunidade 

quilombola do Tiningú. 

Continuidade do quilombo Tiningu no sentido imaterial, observa por meio das vivências 

do cotidiano que vão dando forma na construção das relações de identidade que fortalecem a 

sua ligação simbólica com a terra, de ser do quilombo, pertencer ao quilombo e não abrir mão 

de sua existência. Neste caso, o modo vida que embora no princípio não se soubesse da 

existência que aquelas terras eram um território quilombola, parte das práticas vivenciais da 

comunidade que emanavam sua ancestralidade através do imaginário, costumes, crenças, o 

modo de trabalhar na terra e sua ligação com o lugar. 

Desse modo vemos a terra do quilombo do Tiningú como uma herança que deixa um 

legado de lutas por liberdade, respeito, dignidade e segue resistindo para alcançar futuramente 

a titulação das terras e possa haver paz no seu território. 
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COLONIALIDADE E “BRANQUEAMENTO DO TERRITÓRIO” NA EXPANSÃO 

DO CAPITAL TURÍSTICO SOBRE AS COMUNIDADES TRADICIONAIS DO 

MORRO DE SÃO PAULO-BA. 

 

 
                              Leonardo Fiusa Wanderley1 

 
 
 
Resumo: O presente trabalho reflete sobre a expansão do turismo na localidade conhecida como “Morro de São 
Paulo”, ilha de Tinharé, município de Cairu-BA. Trata-se de uma localidade com forte presença de comunidades 
tradicionais de descendência afro-indígenas, que têm na pesca artesanal uma das suas atividades produtivas, mas 
que ao longo das últimas décadas vem sendo desterritorializada pelo capital turístico-imobiliário nacional e 
internacional. A forma como se dá a invasão do turismo nos permite identificar dispositivos que concretizam um 
padrão de poder colonial, bem traduzido no chamado “branqueamento do território”. 
 
Palavras-chave: capital turístico, colonialidade, branqueamento do território, corpos negro, comunidades 
tradicionais. 

 
Introdução 
 

Muito se discute sobre como a globalização tem impulsionado a produção de espaços 

cada vez mais desiguais. A globalização hegemônica pode ser entendida como sistema de 

técnicas e de ações que asseguram a emergência de um mercado dito global (SANTOS, 2001). 

Está a se falar, portanto, de uma dinâmica de expansão do mercado e da lógica capitalista sobre 

os diversos cantos do planeta.  

No entanto, a globalização contemporânea não pode ser apartada de uma compreensão 

histórica capaz abarcar os processos colonizatórios enquanto fundantes de determinadas 

relações que se perpetuaram no tempo. Como discorre Quijano (2005): 

 
A globalização em curso é, em primeiro lugar, a culminação de um processo que 
começou com a constituição da América e do capitalismo colonial/moderno e 
eurocentrado como um novo padrão de poder mundial. Um dos eixos fundamentais 
desse padrão de poder é a classificação social da população mundial de acordo com a 
idéia de raça, uma construção mental que expressa a experiência básica da dominação 
colonial e que desde então permeia as dimensões mais importantes do poder 
mundial, incluindo sua racionalidade específica, o eurocentrismo. Esse eixo tem, 
portanto, origem e caráter colonial, mas provou ser mais duradouro e estável que o 
colonialismo em cuja matriz foi estabelecido. Implica, conseqüentemente, num 
elemento de colonialidade no padrão de poder hoje hegemônico.(p.01) 

 
1 Doutorando em Geografia na Universidade Federal da Bahia. Integrante do Grupo de Pesquisa Geografar. 
Professor do curso de Direito da Universidade do Estado da Bahia.  E-mail: leofwanderley@gmail.com 
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A colonialidade e o racismo, intrínseco a este, operam um sistema de poder estruturante 

nas relações hierárquicas, de exploração e dominação da modernidade, e nos processos de 

expansão e acumulação capitalista. A partir destas compressões, o presente trabalho pretende 

levantar elementos para refletir sobre a expansão socio-espacial2 capitalista na localidade 

conhecida como “Morro de São Paulo”, na ilha de Tinharé, município de Cairu-BA. Trata-se 

de uma localidade com a presença de pessoas e comunidades de descendência afro-indígena3, 

em que a forma como tem se dado a expansão do turismo permite identificar elementos que 

concretizam um padrão de poder colonial.  Intenta-se, portanto, investigar a lógica 

colonial/racista do “desenvolvimento” protagonizado pelos agentes do capital turístico-

imobiliário. Uma lógica que, no caso do Morro de São Paulo é bem traduzida no conceito de 

“branqueamento dos territórios” (SANTOS, 2017; CORRÊA, 2017). 
 
Colonialidade do poder e o branqueamento do território no avanço do turismo sobre as 
comunidades do Morro de São Paulo-ba. 
 

O conceito de “gentrificação” tem sido utilizado para expressar um fenômeno cada vez 

mais comum nos processos de desenvolvimento sócio-espacial. Um fenômeno constantemente 

relacionado a forças universais que comandam o modelo de globalização em curso e que se 

concretiza na expulsão das populações mais empobrecidas, tidas como indesejadas ou 

perigosas, dando lugar a uma nova configuração sócio-espacial a partir de investimentos 

públicos e privados que se voltam a fomentar a ocupação pelas classes de renda mais alta. 

Conforme Smith (1988), 

  
A gentrificação representa o processo de enobrecimento urbano, em que pessoas mais 
abastadas migram para as áreas centrais das cidades, promovendo a reforma e a 
recuperação das habitações e /ou de áreas dilapidadas ou degradadas, substituindo os 
locatários de nível sócio-econômico mais baixo que aí moravam. (p.07) 

 

Trata-se de um fenômeno manifesto no caso da localidade do Morro de Paulo. Onde 

viviam principalmente pessoas com moradias mais simples, em que a pesca artesanal como 

 
2 Conforme Souza (2016) o hífen na palavra sócio-espacial, a priori, não caberia, no entanto, o autor ressalta a 
importância dele como demarcação e conveniência conceitual e científica. O uso da palavra sócio-espacial, com 
hífen, demarca com mais precisão o entendimento de que “as  relações sociais e espaço são inseparáveis, mesmo 
que não se confundam” (p.16). O sócio, separado, mais do que qualificar o espaço “é um indicativo de que se está 
falando direta e plenamente, também das relações sociais”.  Para o autor “O espirito é iluminar o espaço recorrendo 
ás relações sociais, e estas recorrendo-se ao espaço, em uma dialética sem fim.” (p.18) 
3 Antes da colonização, a ilha era de domínio dos Povos Tupiniquins e Tupinambás. Ao longo do período pós-
colonial foram formadas comunidades envolvendo de origem predominantemente negra e indígena. Na ilha duas 
comunidades se autoreconhecem como Quilombolas, a comunidade da Batateira e do Galeão. 
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atividade produtiva ganhava destaque, observa-se hoje um cenário de grandes pousadas e 

hotéis, bares e restaurantes de luxo. A partir dos anos 70, “as casas de pescadores nativos foram 

se transformando em pousadas e hotéis, restaurantes, lojas, farmácias, sorveterias, 

lanchonetes[...]”4,  e casas de Veranista. Um processo que, desde então, só vem se 

intensificando com novos investimentos  cada vez mais sofisticados, que envolvem o capital 

turístico e imobiliário nacional e internacional. 

 Uma nova organização sócio-espacial, em que as áreas mais centrais e próximas ao mar 

foram quase que totalmente tomadas e moradores de alta renda  (a maioria provenientes de 

outras cidades e países), e empreendimentos de luxo, enquanto os antigos moradores ou 

“nativos”, pescadores/as e trabalhadores - que não migraram para outras cidades ou que 

migraram para a localidade - se apertam em bairros bastante precarizados e mais distantes da 

praia. As comunidades tradicionais, negras e afro-indígena, de “nativos”, e de trabalhadores/as5 

atualmente vive nos bairros da Mangaba, Buraco do Cachorro e Zimbo. 

É possível ampliar a complexidade na análise dos mecanismos de produção e expansão 

das relações sócio-espaciais capitalista, ao se perceber que nestes tem se concretizado também 

a imposição de um padrão de poder colonial. Anibal Quijano(1997;2005) situa a colonialidade 

do poder como processo intrínseco à constituição e à dinâmica de aprofundamento e expansão 

do sistema-mundo moderno-capitalista.  

A categoria “colonialidade” contribui para decifrar com mais precisão o aspecto 

eurocêntrico e cultural da globalização capitalista, que envolve a subjugação do conhecimento, 

 
4Publicação sobre a História do Morro de São Paulo, disponível em:  
http://www.morrodesaopaulobahiabrasil.com/sobre-morro-de-sao-paulo/historia.htm 
5 Dentro de cada bairro e entre pessoas que habitam diferentes bairros do Morro de São Paulo, se constituem 
relações de sociabilidade próprias que permitem afirmar a existência de comunidades ou de uma comunidade. 
Comunidade ou comunidades que se materializam a partir de diversos aspectos que se entrecruzam e lhes 
diferenciam de turistas, viajantes, veranistas, e integrantes dos grupos de alta renda: (i) a condição de cor e de 
ascendência, sendo predominanente de cor “preta” e origem afro-indígena; (ii) serem formada(s) por aqueles/as 
que moram e têm uma trajetória familiar na localidade, o que fornece o status de “nativos/as”; (iii) a condição 
geral de trabalho e renda, que lhes diferenciam dos integrantes do grande e médio capital turístico, sendo 
formada(s) por trabalhadores/as que vendem sua força de trabalho nos hotéis e restaurantes ou desenvolvem 
trabalhos autônomos, geralmente, informais;(iv) a condição cultural e socioambiental constituída  a partir da 
resistência de práticas culturais próprias e da relação diferenciada com os bens ambientais. A pesca artesanal e o 
extrativismo já foram as principais fontes de subsistência da(s) comunidade(s), e ainda resistem no seu cotidiano. 
Caminhos e áreas de uso tradicional, como as matas, a praias e a “Lagoa do Morro”, são vistas como territórios 
comuns. A organização de eventos coletivos como a festas religiosas, jogos de futebol, encontros de hip hop, entre 
outras, são parte dos vínculos de sociabilidade. Ou seja, apesar de não se auto-reconhecerem, formalmente, como 
Comunidade Tradicional pesqueira, quilombola ou qualquer outra, é possível identificar a presença de “formas 
próprias de organização social”, a “ocupação e o uso dos territórios e dos recursos naturais como condição para 
sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas 
gerados e transmitidos pela tradição”, nos termos do conceito propostos pelo art. 3°, inciso I do Decreto 6040/2007, 
que trata da Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais.    
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das formas de trabalho e do modo sociabilidade de comunidades e povos “não-europeus”. A 

partir de operações mentais gestadas na experiência histórica do processo de colonização, tudo 

que for diferente do padrão econômico e de sociabilidade capitalista, branca, europeia, é tido 

como inferior, primitivo, atrasado. 
 

"[...] o mito fundacional da versão eurocêntrica da modernidade é a ideia do estado de 
natureza como ponto de partida do curso civilizatório cuja culminação é a civilização 
europeia ou ocidental. Operações intelectuais que não teriam podido ser cultivadas e 
desenvolvidas sem a manutenção do caráter colonial do poder", (QUIJANO, 2005, p. 
127). 

 

A noção de colonialidade pode fornecer elementos importantes para compreender o 

processo de desterritorialização das comunidades tradicionais, uma vez que explicita uma 

lógica articulada de controle sobre o ser, sobre a natureza, sobre, o trabalho, sobre o 

conhecimento e sobre a cultura (QUIJANO, 1997 e 2005). A inserção destes territórios à 

“economia global”, tem se dado por meio da degradação e contaminação do meio ambiente, da 

expropriação de populações camponesas e tradicionais, da exploração do trabalho, como 

também na eliminação da diversidade epistêmica e cultural.  

Na ofensiva do turismo sobre os territórios das comunidades tradicionais do Morro de 

São Paulo, esse cenário esta presente, seja pela via dos impactos na dimensão mais material – 

como, por exemplo, nos ataques aos bens ambientais, ao território pesqueiro, aos caminhos e 

áreas comuns –, seja nas transformações que interferem na dimensão mais imaterial, algo que 

vai desde a “ressignificação simbólica dos lugares, de modo a torná-los aprazíveis aos turistas” 

(PORTO, 2016, p. 157), passando pela eliminação, “folclorização” e “mercadorização” de 

costumes e tradições locais. 

Para Coriolano (2006), as contradições do turismo “são mais patentes do que nas demais 

atividades econômicas porque ele é, em sua origem, elitista, produtor dos chamados não 

lugares, nega algumas vezes o local e degrada as culturas para maximizar o lucro”.(p. 46). Os 

serviços turísticos, como (hotéis, restaurantes, agências de viagens, transporte), são apropriados 

pelos grandes investidores do capital nacional associado ao estrangeiro, rompendo as cadeias 

produtivas das comunidades, facilitando a exploração de mão de obra local. É indutor, também, 

dos processos de privatização e mercadoriação da terra e da natureza. 

No cotidiano do Morro de São Paulo, a desterritorialização material e simbólica está 

presente de varias formas. Com a distância das comunidades em relação ao mar e a ausência de 

espaço a beira da praia para os apetrechos, as atividades da pesca artesanal tendem a enfraquecer 
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ainda mais. Além disto, praticamente todo o entorno da localidade, onde se encontram áreas 

tradicionais para práticas econômicas, culturais, religiosa, e de lazer, como fontes, lagoas, áreas 

de lazer, campos de mangaba, caminhos, tem sido privatizado, cercado e/ou destinada a grandes 

e médios empreendimentos turísticos e imobiliários6. Em nível de exemplo, está em processo 

de implantação um novo loteamento fechado de proporções gigantesca, que além de cercar 

áreas de uso tradicional, vai gerar(e já está gerando) o desmatamento de significativa área de 

mata atlântica nativa.      

 

 

 Figura 1 – Foto aérea do Morro de São Paulo com projeção do empreendimento7. 
 

O caso do Morro de Paulo materializa em uma escala local um conjunto de mecanismo 

do capitalismo global que vão desde aspectos econômicos até aspectos políticos, sociais, 

culturais, ontológicos e epistemológicos. O avanço do capital turístico sobre um território 

originalmente controlado por uma comunidade tradicional pesqueira e extrativista, “nativa”, de 

descendência iminentemente negra e indígena, com um modo de produção, costumes e formas 

 
6 A articulação entre o capital turístico e imobiliário é notória. O turismo movimenta o mercado imobiliário e a 
ação do capital imobiliário garante as condições para o investimentos do capital turístico. Tudo isto com o apoio 
e financiamento do Estado em suas três esferas. O Estado tem sido um instrumento essencial para a expansão do 
turismo nas ilhas e seus processos desterritorialização, e faz isso não só garantindo a apropriação privada/grilagem 
das terras nos territórios tradicionais, como também por meio de programas de financiamento aos grandes 
empreendimentos turísticos e imobiliários; da legitimação dos impactos sociais, ambientais e culturais, através da 
concessão de licenças ambientais e urbanísticas; dos processos de perseguição e criminalização das comunidades 
que lutam pelo direito ao território, entre outras. 
7 Disponível no site do empreendimento: vivermorrodesaopaulo.com.br 
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de organização política próprias tem significado a imposição de um padrão civilizatório 

eurocêntrico tido como mais avançado ou moderno.  

Esta imposição é reforçada com o discurso de desenvolvimento, que parte do 

pressuposto de que as comunidades tradicionais estão paradas no tempo e presas no espaço 

devendo ser incluída no mercado global, principalmente a partir de investimentos no turismo. 

Um desenvolvimento que nada mais é do que a incorporação de novos territórios e de novos 

sujeitos ao processo de acumulação do capital, que traz em sua essência um caráter colonial.  

Neste percurso, a dimensão racial, enquanto eixo fundamental do padrão de poder 

capitalista moderno e eurocentrado que comanda os movimentos globalizatórios, permeia os 

processos desterritorialização. Como aponta QUIJANO (2000) trata-se de um padrão de poder 

fundado na “imposición de uma classificação racial/étnica de la poblacion del mundo”, que 

opera “em cada um de los planos, âmbitos y dimensiones, materiais e subjetivas de la existência 

social e cotidiana y a la escala societal”. Em sentido similar, MUNANGA (2003) explica que 

o conceito de raça se tornou a base para os processos de dominação branca-capitalista-europeia 

sobre grupos e povos com cultura, valores, conhecimentos, economias distintas (p.05). Neste 

contexto, tudo que está fora dos padrões dos protagonistas da colonização vão sendo colocados 

na condição de barbarismo, a ser “salvo” e ao mesmo tempo controlado pelas empreitadas 

“civilizatórias”, que atualmente vestem a manta de “progresso” e “desenvolvimento”. 
A invasão do turismo sobre as comunidade tradicionais “não brancas” trazem consigo 

um discurso e uma prática de desterritorialização e reterritorialização que ao impor um modelo 

de desenvolvimento colonial-moderno-capitalista embranquecem sujeitos e comunidades. No 

contexto da localidade do Morro de São Paulo, a gentrificação dos espaços onde vivem/viviam 

as comunidades tradicionais pesqueiras traz em sua essência um caráter colonial, eurocêntrico 

e racista, muito bem traduzido no chamado “branqueamento dos territórios”.  

Entende-se território como “espaço definido e delimitado por e a partir de relações de 

poder” (SOUZA, 1995, p.78), visto em sua multidimensionalidade, ou seja, tanto em sua 

dimensão política, quanto econômica, quanto cultura-simbólica (distinguíveis, pórem 

inseparáveis) (SOUZA, 2016). Imerso em relações de dominação e/ou de apropriação 

sociedade-espaço, que se desdobram “ao longo de um continuum que vai da dominação 

político-econômica mais ‘concreta’ e ‘funcional’ à apropriação mais subjetiva e/ou ‘cultural-

simbólica’” (HAESBAERT, 2004, p. 95-96). Neste sentido, branquear um território significa 

que novas forças, envoltas em um contorno branco-eurocêntrico, passam a controlar os modos 

de organização e as praticas sociais, econômicas, culturais, políticas num determinado espaço. 
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 O branqueamento se traduz, portanto, em “uma intervenção racializada no território que 

produz representações da realidade em uma perspectiva eurocêntrica” (RIBEIRO, 2014, 

p.1272). Uma dominação territorial concretizada na ampliação das hierarquias e conflitos 

étnico-raciais, na diminuição do poder das comunidades, na folclorização, mercadorização e/ou 

violação das práticas culturais de raiz afro-indígena. Segundo Corrêa (2017), com base nos 

ensinamento de Renato Santos, o branqueamento do território é entendido a partir de três 

dimensões:  

 
uma atuando diretamente no ordenamento da ocupação do território, o branqueamento 
da ocupação, outra criando uma imagem e/ou apagando outra - um geografia 
imaginativa dos grupos e seus símbolos  - do território, o branqueamento da imagem, 
e, por fim, a normatização de uma cultura eurodescentende como única matriz valida 
em detrimento de outras, o branqueamento da cultura. Essas dimensões sintetizam a 
tentativa de invisivilização e reconstrução sob a lógica eurocêntrica de “territórios não 
brancos”, ou seja, o apagamento da presença das grafagens espaciais ( R. SANTOS, 
2009), das geo-grafias (PORTO-GONÇALVEZ, 2003) negras e indígenas no 
território.(p.123) 
 

No Morro de São Paulo, está lógica poder ser identificado, por exemplo, na relocação 

de uma população “não branca” que vivia mais próxima da faixa de praia (branqueamento da 

ocupação), na destituição de um padrão estético afro-indígena e das grafias tradicionais no 

espaço (branqueamento da imagem),  na ofensiva direta ou indireta contra o modo vida, os 

costumes, religiosidade, a musicalidade, linguagem e as demais práticas culturais e religiosas8 

(branqueamento da cultura). A invasão do turismo, nestes moldes, tem cada vez mais colocado 

a comunidade pesqueira e a população “não branca”, que tradicionalmente vive e controla a 

localidade, numa condição de subalternidade e dominação política, econômica, espacial e 

cultural-simbólica. É fundamental, portanto, compreender a chamada gentrificação em sintonia 

com o funcionamento destes mecanismos de poder capitalista, colonial, eurocêntrico e racista. 

 
Branqueamento do território e controle dos corpos negros no Morro de São Paulo-Ba 

 
A dinâmica ocidental de civilização implica uma relação tensa entre civilização e 

barbarismo. Tensão que foi abraçada também no repertório da ciência dominante, responsável 

pela criação ou validação de um conjunto de classificações e hierarquias que supervalorizam, 

 
8 Em relação à determinadas práticas culturais e religiosas de matriz africana,  podem ser identificados tanto os 
processos de folclorização e mercadoriazação, quanto de estigmatização/demonização. As lideranças das religiões 
neopentecostais constantemente assumem o protagonismo dos processos de estigmatização/demonização e tem 
ampliada cada vez mais a inserção nos territórios das comunidades do Morro.  
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dentre outras, as técnicas, os modos de vida, a cultura, o conhecimento, o gênero e a cor 

daqueles que financiaram a empreitada colonizatória. No que se refere à ideia de raça é muito 

peculiar o fato de que a ciência dominante chegou a apontar, expressamente, uma hierarquia 

objetiva entre pessoas de cor branca versus de cor preta. Como explica MUNANGA (2003) 

estas hierarquias foram inventadas com base na falácia de “uma relação intrínseca entre o 

biológico (cor da pele, traços morfológicos) e as qualidades psicológicas, morais, intelectuais e 

culturais.” (p.05). 
 

Assim, os indivíduos da raça “branca”, foram decretados coletivamente superiores aos 
da raça “negra” e “amarela”, em função de suas características físicas hereditárias, tais 
como a cor clara da pele, o formato do crânio (dolicocefalia), a forma dos lábios, do 
nariz, do queixo, etc. que segundo pensavam, os tornam mais bonitos, mais 
inteligentes, mais honestos, mais inventivos, etc. e conseqüentemente mais aptos para 
dirigir e dominar as outras raças, principalmente a negra mais escura de todas e 
conseqüentemente considerada como a mais estúpida, mais emocional, menos 
honesta, menos inteligente e portanto a mais sujeita à escravidão e a todas as formas 
de dominação. (MUNANGA, 2003, p.05) 

 
A imputação de inferioridade e barbarismo, no entanto, é feita com um certo 

“relativismo”, fundamental no processo de dominação e controle. Conforme (HAMLIM E 

FERREIRA, 2010), na história do pensamento ocidental negros são colocados na condição de 

monstros, ou seja, não são completamente “natureza”, mas colocados em proximidade com ela, 

o que configura a essência liminar de sua humanidade. Para o grego, o monstruoso é hybris, 

desproporção, falha ou impossibilidade de civilização. Ao mesmo tempo é um corpo que 

precisa ser civilizado. Aí reside a ambiguidade fundamental para o controle, pois cabe ao corpo 

ser civilizado, mas considerando-se que nunca será um igual.  

 
Segundo tal forma de pensar, um espaço de civilização que se contraponha a essa 
proximidade deve ser forjado – um espaço em que, da segurança do mundo da cultura, 
seja possível objetivar e controlar esses seres fronteiriços. (HAMLIM e FERREIRA, 
2010, p. 812) 

  
Neste caminho mais uma ambiguidade se coloca: o “outro” é aquele que em princípio 

não deve circular, mas também aquele que não pode deixar de circular, sob pena de privar o 

discurso civilizador da oposição que o funda: em sua feiura, desproporção, desordem, o monstro 

é o outro do civilizado (HAMLIM e FERREIRA, 2010. Assim tanto o que passou a ser 

controlado, quanto o que não se deixou dominar servem como exemplo, sendo o primeiro o que 

deve circular, e o segundo o que deve estar “fora dos muros da pólis”, como o Minotauro da 

mitologia grega. 
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Com essas lentes, pode-se olhar a realidade de branqueamento do território na localidade 

do Morro de São Paulo. Nas pousadas e hotéis os corpos negros circulam na condição de mão 

de obra superexplorada, em postos de subserviência. Assumem trabalhos “autônomos” e 

informais bastante precarizados e extenuantes, que chegam a repetir cenários escravistas, como 

é o caso do ofício de carregadores de malas.  

 

        

Figura 2 e 3 - Trabalho dos carregadores de malas na localidade do Morro de São Paulo. 

 
Em conversa com uma jovem negra, que faz parte do movimento Hip Hop no “Buraco 

do Cachorro”, ela relata que no seu bairro mora “a galera que trabalha nas pousadas nos 

restaurantes, nas lojas, mas também sempre em cargos inferiores, não conheço ninguém que é 

gerente, por exemplo”. Este contexto remete às expectativas de superioridade presente no 

repertório das elites brancas, apontadas por KRIPPENDORF (1989).  

no hotel, na praia, só se toma conhecimento dos nativos através de suas funções como 
serviçais: o servente, a arrumadeira, o vigia, os vendedores de souvenires, os chofés, 
os músicos, os dançarinos de musicas folclóricas. Esta situação reforça o sentimento 
de superioridade. (p. 113)  

 

A moradora descreve, também, sua inquietação com o lugar dos/as jovens negros/as 

nativos nas festas privadas, que são quase diárias no Morro de São Paulo. Ou não podem entrar, 

ou entram na condição de servir, como funcionários da limpeza ou do bar, ou para entreter, 

principalmente como dançarinos/as. Diz que certa vez foi em uma destas festas e ficou 

pensando: “só tem gente branca aqui, só tem gente branca aqui, e os caras negros fazendo show 

para os brancos”. 

Nestas festas privadas, em regra, os corpos negros são vistos como fora do novo padrão 

de beleza europeizada ou em uma lógica objetificada e hipersexualizada. Esta lógica pode ser 

associada à presença do imaginário de grande parte dos turistas dos países centrais de que “a 
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periferia do capitalismo é o ‘bordel do primeiro mundo’, (OURIQUES, 2005. p. 104), de que o 

‘outro’ é mero objeto, pela sua sexualidade e pela sua raça.” (OURIQUES, 2005. p. 104).  

Aqueles que, de forma consciente ou não, se contrapõem às expectativas de quem 

comanda a nova territorialidade do capital turístico, os que “não se deixaram dominar”, são 

“punidos”, “empurrados para fora do muro da polis”. As punições se dão de variadas formas: 

não contratação por parte das empresas e do Poder Público, alvo dos discursos estigmatizantes, 

aplicação dos mecanismos coercitivos estatais e privados, entre outras.  

Na ilha de Tinharé, uma comunidade vizinha à localidade do Morro de São Paulo, sofre 

constantes perseguições por não ter aceitado se submeter aos comandos do “poderosos”. Trata-

se da Comunidade Pesqueira e Quilombola da Batateira, que reivindica o domínio sobre suas 

terras e enfrenta a todo custo as tentativas de implantação de empreendimentos privados em 

suas terras. Por defender sua identidade negra e territorialidade, sofre com a disseminação de 

ideias racistas estigmatizadoras sobre seus integrantes, com a dificuldade de acessar trabalho 

na esfera privada e pública, além de estar sob constante ameaça por parte dos agentes do capital.  

A mando de um empresário que intentava se apropriar do território do quilombo, a comunidade 

foi invadida por capangas e policiais a paisana, que derrubaram casas e colocaram armas sobre 

mulheres e crianças visando obrigar que as famílias deixassem o local. 

Ocorre também dos/as “nativos/as”, em sua maioria negros/as, serem inseridos nos 

circuitos da territorialidade do capital turístico, mesmo que fora de uma posição de efetiva 

igualdade, o que alimenta a lógica das possibilidades de inserção, fundamentais para o projeto 

“civilizatório”. Nota-se assim, a presença de corpos negros ou não brancos, civilizados, que 

“aprenderam como trafegar” conformes os ditames dos “civilizados” (HAMILIM e FERREIRA, 

2010).  A jovem, citada acima, observa que alguns “nativos”, que estão mais inseridos nos 

ambientes do turismo, começam a reproduzir compreensões elitista e racista.  Relata que um 

dia chamou um colega, também negro, pra ir a uma “festa que o pessoal da comunidade faz na 

lagoa”, e que a colega dizia “nossa aquilo tá muito feio, aquela festa ali ‘feão’ vei”. 

No entanto, os processos de resistência e enfrentamento ao branqueamento do território, 

e pela afirmação de suas lutas no âmbito cultural e material, estão vivos e presentes. Seja de 

forma mais consciente e intencional como no movimento hip hop, que organiza um evento 

chamado “Hip Hop in Paradaise”.  

 
O Hip Hop in Paradise, acontece desde 2016, sempre no mês de maio, que 
durante um final de semana muda a rotina do local [...]o “Hip Hop in Paradise” 
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(alusão a Morro de São Paulo como “paraíso”), surgi como um incentivo a 
cultura, uma outra alternativa de prazer e lazer. Especialmente para o público 
que não é o alvo das festas privadas que acontecem na região, em pousadas, 
por exemplo (ALMEIDA FILHO, 2019).  
 

Seja de forma, a princípio, menos intencional, como na luta dos nativos que continuam 

a realizar atividades de comércio informal em locais indesejados pelos donos dos grandes 

restaurantes e pousadas; seja na ocupação das praias ‘reservadas’ aos turistas pelo “baba”(jogo 

de futebol) dos nativos no final de tarde; seja nos pescadores, marisqueiras e extrativistas que 

resistem a abandonar suas atividades e caminhar por áreas privatizadas e cercadas. Seja na luta 

para manter os festejos de matriz afro-indígena, como a festa de Iemanjá. Seja na resistência 

dos nativos a vender suas casas para os agentes do capital turístico e imobiliário, inclusive nas 

áreas supervalorizadas. Entre muitas outras formas. 

     
 Considerações finais 
 

Este ensaio foi uma tentativa de compreensão da lógica de criação e produção sócio-

espacial no âmbito da expansão do capital, a partir dos elementos coloniais que se mantêm 

intrínsecos a esta lógica. Investigou-se como o padrão de poder capitalista/colonial/racista 

transita pelas diversas escalas: desde uma escala global, passando pela escala dos territórios, 

até a dos corpos.  

Tendo como base os processos de invasão do capital turístico-imobiliário na localidade 

do Morro de Paulo, verifica-se que a dimensão das hierarquizações étnico-raciais tem uma 

dimensão estruturante nos processos de desterritorialzação e reterritorialização. Uma 

desterritorialização que, como explica HAESBAERT (2004), nem sempre tem uma dimensão 

física bem definida, mas que implica de fato na perda do efetivo domínio e apropriação da 

comunidade sobre seu território. Uma desterritorialização que pode ser traduzida no caso do 

Morro de São Paulo, enquanto um dispositivo de “branqueamento do território”  

  

[...] acionado na intenção de organizar os espaços em prol de um grupo branco 
em detrimento de grupos não brancos. Isso se aplica aos lugares que cada um 
deve ocupar, o papel que devem exercer e os padrões simbólicos a serem 
valorizados, contribuindo para a manutenção de um padrão eurocêntrico no 
que diz respeito à reprodução material e simbólica.  
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No Morro de São Paulo a dinâmica de exclusão e inserção controlada dos corpos negros, 

e o funcionamento de mecanismos repressivos e ideológicos de construção de imaginários 

eurocêntricos e funcionais ao capital turístico, se associam a processos de eliminação ou 

mercadorização/folclorização da cultura negra e indígena, à privatização e cercamento das áreas 

de uso tradicional, à implantação de grandes e megaempreendimentos que superexploram a 

mão-de-obra local e degradam a os bens ambientais. Ou seja, inviabiliza-se e subordinam-se 

práticas produtivas, culturais, religiosas e de sociabilidade que compõem a territorialidade das 

comunidades negras/afro-indígenas, tradicionais e “nativas”.  

Este cenário aponta para a complexidade dos processos de desterritorialização, que têm 

na dimensão étnico-racial um fator estruturante. Assim, não há que se falar apenas em 

gentrificação, mas também em branqueamento do território, não há que se falar apenas em 

controle dos/as pescadores/as, nativos/as e trabalhadores/as, mas também na dominação de 

corpos negros. A colonialidade , portanto, enquanto padrão de poder e enquanto categoria de 

análise, é parte intrínseca dessa realidade e instrumento teórico fundamental para a sua 

compreensão.  
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COMUNIDADES AFROAMAZÔNICAS: PERCURSOS PARA RECONHECIMENTO 
IDENTITÁRIO E TERRITORIAL DO QUILOMBO TININGU – SANTARÉM/PA 

 

Darlan Costa dos Santos Oliveira1  
Thatiane Flavienne de Vasconcelos Faria2 

 

RESUMO  

Este trabalho tem como problemática debater as questões étnicas, raciais e territoriais da comunidade quilombola 
Tiningu, a qual está localizada no município de Santarém-PA, rodovia Curuá-Una, PA-370, no ramal de Santa 
Rosa. As comunidades afro-amazônicas ganham visibilidade nos últimos vinte anos em decorrência de uma série 
de políticas públicas que estão respaldadas na Constituição Federal de 1988 e nos regulamentos posteriores que 
garantem a demarcação das suas terras, conforme prevê o Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Nesse sentido, este artigo busca analisar as diásporas afro-amazônicas do quilombo Tiningu, como 
se articulam e se projetam mediante as estratégias de permanências que estão centradas nas formas de uso e de 
apropriação dos territórios que os abrigam e que herdaram dos ancestrais. Além disso, também buscamos 
identificar os processos de reconhecimento da terra quilombola pelas instituições oficiais, uma vez que no Brasil, 
os remanescentes de antigos quilombos referem-se a um mesmo patrimônio territorial e cultural inestimável e em 
grande parte desconhecido pelo Estado, pelas autoridades e pelos órgãos oficiais, conforme destaca Anjos (2003). 
Trabalharemos com alguns conceitos-chave da Ciência Geográfica com a finalidade de respaldar as nossas 
análises, sem, no entanto, esquecermo-nos das categorias que são importantes para outras áreas do conhecimento, 
como a Antropologia, a Sociologia e a História. Na Geografia, as categorias território, territorialidade e lugar, além 
dos conceitos de identidade e cultura nos deram subsídios para compreender as dinâmicas territoriais e identitário 
do quilombo Tiningu. 

Palavras chave: Território, autorreconhecimento, quilombo. 

 

INTRODUÇÃO  

A construção desse artigo é baseada em pesquisas bibliográficas e diálogos com os moradores 

da comunidade quilombola Tiningu, dando ênfase a livros, artigos científicos e matérias de sites 

oficiais. Baseou-se na literatura sobre o território, considerando especialmente as abordagens 

geográficas sobre o tema. Evidenciando as diferentes abordagens teóricas existentes perante o 

assunto. Também se buscou tratar sobre o conceito de identidade territorial quilombola levando 

em consideração análises da Geografia e de outras Ciências capazes de trazer a importância da 

identidade.  Em relação ao debate realizado em campo, foi elaborado com o objetivo de obter 

informações sobre o autorreconhecimento dos moradores do Tiningu enquanto remanescentes 

Quilombolas, e quantos ainda não conseguem se identificar como tal, e também buscou se 
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2 Graduanda do Curso de Licenciatura em Geografia/UFOPA – thaatianevasconcelos@gmail.com 
 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2164 

 

entender a relação dos Quilombolas com o seu território contido nele: suas tradições, histórias, 

cultura e entre outros elementos de análise desse artigo. O presente artigo tem por objetivo 

analisar como se deu todo o processo de reconhecimento identitário e territorial acerca do 

território quilombola, levantando o debate sobre o conceito de território na geografia, porém 

trazendo o pensar no território como um todo, estando inserido no processo da dinâmica social 

e seus conflitos, de tal população. Outro intuito a atingir se trata da abordagem sobre do conceito 

de identidade territorial quilombola levando em consideração análises da Geografia, porém 

evidenciando o olhar de outras ciências que enriquecem o debate sobre o assunto, afins da 

construção de um olhar muito mais amplo e consistente que enfoca a importância da identidade. 

Por fim o intuito final desta pesquisa é a contribuição para a maior abertura de debate acerca da 

temática da luta quilombola no oeste paraense, visto que o território é de vital importância para 

os povos tradicionais, e há uma considerável carência de conhecimentos sobre essas populações 

na região, tendo como resultado, uma certa marginalização da luta dessas pessoas no meio 

social, agregado a casos de preconceito e perpetuação da segregação racial; sendo 

desconsideradas enquanto pertencentes ao meio social e reprodutores do próprio modo de 

vivências, sendo forma e símbolos de luta e resistência no oeste do Pará. 

O TERRITÓRIO QUILOMBOLA 

Dentro da abordagem sobre o território, se é de fundamental importância trazer a discursão de 

Clauder Raffestin (1993) do qual o território é marcado pela sua divisão político-administrativa, 

ou seja, pelo território nacional, o espaço onde se localiza uma nação. Nesse sentindo Raffestin 

entende o território como sendo: 

[...] um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por 
consequência, revela relações marcadas pelo poder. (...) o território se apoia no 
espaço, mas não é o espaço. É uma produção a partir do espaço. Ora, a produção, por 
causa de todas as relações que envolvem, se inscreve num campo de poder [...] 
(RAFFESTIN, 1993, p. 144) 

 
Dentro da análise de Raffestin (1993), a construção de um território têm suas relações 

explicitamente marcadas pelo poder. Sendo assim é necessário enfatizar uma categoria 

essencial para compreender o território, que é o poder, mas o poder praticado por pessoas ou 

grupos sem o qual não se define o que é território. Entretanto, poder e território, têm sua 

autonomia, mas são indissociáveis para a consolidação do conceito de território. A Geografia 

procura compreender como se dá no território as diversas formas de luta e permanência de 
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comunidades quilombolas em suas terras, seus espaços de reprodução e manutenção da vida. 

Assim, o território é compreendido no espaço como fundamental para a reprodução social e se 

constrói em sua dimensão tanto material quanto o imaterial, que é a sua reprodução de valores, 

crenças, dentre outros, mas também espaço de luta, de resistência para continuar se 

reproduzindo na terra. Para aprofundar as discussões sobre os conceitos, a inclusão de 

Haesbaert de multiterritorialidade, múltiplos territórios e trabalha a complexidade dos 

processos de territorialização são imprescindíveis na pesquisa proposta. 

Já a territorialidade não incorpora tão somente a questão política, mas também se 
refere às relações econômicas e culturais estabelecidas, por estar “intimamente ligada 
ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se organizam no espaço 
e como elas dão significado ao lugar”. (HAESBAERT, 2004, p. 3). 

As comunidades quilombolas “conjugam a construção material ‘funcional’ do território como 

abrigo e base de ‘recursos’ com uma profunda identificação que recheia o espaço de referentes 

simbólicos fundamentais à manutenção de sua cultura.” (HAESBAERT, 2004, p. 5). Como é o 

caso da comunidade quilombola Tiningu, que enfrenta diversos casos de tentativa de 

desapropriação de seu território, com a finalidade de cortarem a sua ligação íntima com a sua 

terra que é carregada de simbologias tanto material quanto imaterial, se tornando o grande 

intuito das redes capitalistas de produção, que visam transformar tal população em seres 

individuais, corrompidos de sua vida em comunidade e facilitando a sua mão de obra para o 

mercado. A própria renda capitalizada da terra. Esse passado histórico, aliado as condições 

concretas hoje de não apropriação da terra e dos meios de produção, relega esses sujeitos sociais 

a condição de fragilidade e constante exploração de sua força de trabalho. Assim, o território 

nesse caso pode ser compreendido como espaço de reprodução social e se constitui em uma 

dimensão material e imaterial, local de vida e de reprodução de valores, crenças, dentre outros, 

mas também espaço de luta, de resistência para continuar se reproduzindo na terra. Os sujeitos 

sociais da pesquisa são considerados ainda camponeses também, na medida em que se reproduz 

por meio de valores e compartilhamento entre famílias, os três sentindo que é a terra, trabalho 

e família, ou seja, são espaços da terra de trabalho e através desse consegue-se a reprodução 

social da família. 

O CONCEITO DE QUILOMBO E COMUNIDADES QUILOMBOLAS 

O movimento negro ganhou de certa forma, uma força expressiva a partir dos anos 80, o que 

muito contribuiu para os expressivos avanços na luta dessas populações no que se diz quanto 
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ao autorreconhecimento identitário. O primeiro grande passo dessas lutas; aliados é claro, a 

outros movimentos sociais da época, foi sem dúvidas, a participação popular de diversos grupos 

na Constituição Federal de 1988, através do artigo 68. 

Devido ao longo e violento processo de colonização, a mão de obra negra foi uma das principais 

fonte de trabalho escravo no Brasil, capaz de arrecadar lucro. Entretanto após a abolição da 

escravidão ouve o aumento de escravos que agora passaram a ser homens livres como demostra 

TRECCANI  

A escravidão negra foi disseminada no território brasileiro e perdurou por mais de três 
séculos. Um dado relevante é a presença significativa dos escravos negros no total da 
população no final do século XVI e começou no século XIX. (...), em 1583, tinha 
“uma população de cerca de 57.000 Habitantes. Desse total, 25.000 eram brancos; 
18.000 índios e 14.000 negros”. (...), em 1818, quando a população passou a ser de 
3.870.000, com 1.930.000 escravos. Em 1867 os escravos caíram para 14,17% do total 
(eram 1.400.000 contra 9.880.000 homens livres) (TRECCANI, 2006, p.32). 

Entretanto os territórios das comunidades negras não passam a existir somente após o período 

da abolição da escravidão. São territórios formados bem antes desse processo, que sugiram 

muitas das vezes com a necessidade para manter a sua existência, englobando assim, sua 

cultura, tradições e religião. 

Neste período os quilombos marcaram praticamente todo o território como sinal de 
protesto às condições desumanas e degradantes a que estavam sujeitos os escravos. 
Estes se constituíram em territórios étnicos de resistência, como alternativa de 
organização social, político e espacial às diversas formas de exploração do trabalho 
negro e escravo. Os territórios das comunidades negras, assim, têm origem nos 
quilombos ou mocambos, formados, sobretudo, pelos escravos que se rebelava contra 
a escravidão. Mas, também, algumas comunidades se formaram através de doações 
de terras realizadas a partir da desagregação da lavoura de monoculturas, como a cana-
de-açúcar e o algodão; da compra de terras pelos próprios “escravos”, possibilitados 
pela desestruturação do sistema escravista; bem como de terras que foram 
conquistadas pelos negros pela prestação de serviço de guerra, lutando contra 
insurreições ao lado de tropas oficiais. (LIRA, 2016) 

Fixados assim em todo o território brasileiro as suas raízes, por necessidade de resistência, não 

só nas regiões litorâneas, como muitos acreditam.    

Neste período os quilombos marcaram praticamente todo o território como sinal de 
protesto às condições desumanas e degradantes a que estavam sujeitos os escravos. 
Estes se constituíram em territórios étnicos de resistência, como alternativa de 
organização social, político e espacial às diversas formas de exploração do trabalho 
negro e escravo. (LIRA, 2016) 

Conforme destacou Leite, o termo quilombola foi utilizado no Brasil, pela administração 

colonial, em suas legislações, relatórios, atos e decretos, referenciavam as unidades de apoio 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2167 

 

instituídas pelos resistentes ao sistema escravocrata e às suas reações, organizações e lutas pelo 

fim da escravidão no País. 

Os “remanescentes das comunidades de quilombos”, que emerge com a constituição 
de 1988 é tributário não somente dos pleitos por títulos fundiários, mas de uma 
discussão mais ampla que foi travada nos movimentos negros e entre parlamentares 
envolvidos com a luta antirracista. (LEITE, 2000, p. 339). 

De acordo com o art. 68 do Ato da Constituição Federal de 1988 “Aos remanescentes das 

comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade 

definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos”. 

O projeto político Quilombola atravessou anos de história para se consolidar na 
Constituição Federal de 1988, todavia, a previsão do quilombo na ordem jurídica não 
se perfaz suficiente para modificar as práticas de expropriação e controle do território 
e com elas a posição de precariedade em que vivem os grupos. Há políticas públicas 
e de proteção, mas ainda se demonstram muito exíguas. (LEITE, 2008, p. 965).   

É importante destacar que o Brasil é um país que contém vários povos e tradições, os quais se 

distinguem entre si por um signo de identidades específicas. Conforme dispõe o Decreto nº 

6.040, de 07 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que traz o significado de povos e 

comunidades tradicionais, que são:   

Art. 3º Para os fins deste Decreto e do seu Anexo compreende-se por: I – [...]: Grupos 
culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas 
próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais 
como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 
utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição.  

 

Sendo que no art. 13.2 destaca a inclusão do termo "terras" o conceito de "territórios", pois 

assim é possível abranger “a totalidade do habitat das regiões" ocupados ou utilizados de algum 

a forma, noção esta que se encontra expressada no art. 2º, §§2º e 3º do Decreto nº 4.887/2003. 

Sendo assim as consequências de conflitos atuas são a produção de um tempo não tão distante 

que com a falta de politicas publicas para a fixação e a garantia de seu povo em seu território, 

culminou para a atual fragilidade das comunidades quilombolas, como explica Barth: 

A territorialidade negra, portanto, foi desde o início engendrada pelas e nas situações 
de tensão e conflito. Essa constatação reintroduz, na atualidade, um debate sobre 
questões persistentes e que nos incitam a exercitar um olhar retrospectivo e 
comparativo, capaz de revelar, nitidamente, os aspectos constitutivos das situações 
com as quais nos defrontamos no presente. Neste sentido, tornam-se fundamentais os 
exemplos provenientes das realidades locais para se perceber o que está em jogo nas 
diversas situações analisadas, suas dimensões, articulações, formas e realces. E é sob 
esse prisma que a territorialidade negra pode ser referida não a uma realidade equívoca 
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e distante, mas se reportando a uma dimensão simbólica da identidade na qual os 
negros se organizaram como coletividade nacional, articulações de grande 
complexidade e que aconteceram desde um processo relacional; multicentrado e 
altamente dinâmico. (BARTH apud LEITE, 2008, p. 967-968).   

 

Quilombo Tiningu: Vivências e conflitos 

Tiningu se situa em Santarém, no oeste paraense; mais precisamente na PA-370, rodovia Curuá-

Una, no ramal Santa Rosa, em confluência com outros territórios tradicionais; a oeste com a 

comunidade quilombola Murumuru, a leste com a aldeia indígena Ipaupixuna e a sul com a 

aldeia indígena Açaizal. Seus relatos históricos, remontam o século XIV, mais precisamente 

em 1844, quando um grupo de negros perseguidos chegou até o local onde hoje se situa a 

comunidade, que também era habitada por povoados indígenas, segundo os relatos, também 

encontramos passagens pela miscigenação dos povos negros recém chegados à região, com os 

povos indígenas já existentes ali. Segundo conta o senhor Benedito Mota, atual presidente da 

associação da comunidade, houve de início, uma grande resistência dos moradores para se 

autodeclararem enquanto remanescentes quilombolas; o que teve de ser trabalhado de forma 

intensificada ao longo dos anos; quando já na década de 90, algumas famílias no território 

começaram então a se autorreconhecerem enquanto quilombolas. E é a partir daí, junto ao 

INCRA e a Fundação Cultural Palmares, que o Tiningu passa a enfrentar o processo de luta 

pela titulação de seu território. Não diferente de outras localidades da zona rural na região 

amazônica, o território está condicionado a conflitos de terra ao seu redor, mantendo sempre a 

preocupação dos moradores inclusive com a segurança de vida dos mesmos. Atualmente o 

Tiningu se encontra no meio do processo de titulação da terra aos seus habitantes, sendo a 

última grande importante ação, a portaria oficial reconhecendo o território; legitimando o 

conteúdo do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID), publicado em 2015, no 

qual consta informações de grande relevância nos processos legais, tais como a delimitação de 

toda a área reconhecida, aspectos ambientais e agronômicos e relatório antropológico, com base 

nas memórias da população ali residente, cooperando na limitação de marcos de vivência e caça 

por exemplo. As atividades comunitárias estão mais voltadas para a questão do extrativismo e 

da pecuária; com produções locais de açaí, mandioca, milho e feijão como principais culturas 

anuais, e a criação de gado com destaque para o tipo bubalino. E anualmente, no mês de 

novembro, a comunidade se reúne para a realização do popular Festival do Tucunaré, o evento 

conta com atrações musicais locais, bandas marciais, e desfiles; celebrando a produção local, e 
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os resultados da pesca local, uma das principais fontes de subsistência das famílias locais. O 

quilombo Tiningu conta com cerca de 3,8 mil hectares de área abrangendo a vivência de cerca 

de 86 famílias, a região possui relatos de intenso conflito fundiário um indivíduo que se diz 

proprietário de terra em área dentro do quilombo.  

A área onde atualmente se localiza a casa do fazendeiro é onde também passam alguns canos 

de água que abastecem as famílias do quilombo. Segundo moradores, o fazendeiro já chegou a 

desligar o microssistema de abastecimento de água da comunidade, que capta água diretamente 

do igarapé e que foi construído pelos próprios quilombolas. Esse microssistema de água 

abastece também o posto de saúde que atende comunidades indígenas, pescadores e pescadoras 

do planalto santareno. Além disso o mesmo empresário e um funcionário também teriam 

envenenado a plantação de um quilombola do Tiningu, destruindo toda a sua produção; situação 

também semelhante ao que acontece no quilombo Bom Jardim, que vem sofrendo 

constantemente com o avanço das atividades relacionadas ao agronegócio. Além disso, ainda 

teriam cercado a área que o quilombo usa para atividades de agricultura, comprometendo 

inclusive a produção de uma casa de farinha do local. Por motivo de tais ocorrências, várias 

denúncias foram realizadas aos órgãos públicos, tais como o próprio INCRA, MPE e MPF, e 

foi ajuizada pelo quilombo uma ação possessória na justiça requerendo a garantia da posse da 

comunidade sobre essa área. 

Figura 1: Localização do Quilombo Tiningu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva, 2019 
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Figura 2: Crianças treinando laçamento de rebanho  Figura 3: Reprodução de modos de vida 

 

Autoria: Vasconcelos, 2019.    Autoria: Vasconcelos, 2019. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O movimento negro tem percursos muito importantes e ganha expressiva visibilidade a partir 

dos anos 80, tendo na sua trajetória importantes conquistas. De início percebe-se, analisando a 

trajetória de outras comunidades quilombolas, as dificuldades e as resistências tidas durante 

seus processos de reconhecimento identitário, muito alimentado pela falta de debates sobre e 

temática, e pela tentativa de apagar a história desses povos ao longo dos séculos no país. É 

importante frisar aqui, o papel de expressiva notoriedade exercido pelas associações e ONGs 

quanto ao apoio a esses povoados, uma vez que o trabalho com identidade e território se faz 

com dificuldades nos confins de localidades rurais e de acesso mais limitado à políticas 

públicas, como a própria educação. 

 Atualmente é possível perceber que as famílias que moram no local dizem-se felizes em 

permanecer vivendo ali, apesar todos os conflitos que ocorrem em seu território devido o 

interesse de fazendeiros em suas terras. Foi possível perceber através do debate que grande 

parte dos quilombolas que ali vivem se autodeclaram como remanescentes quilombola, sendo 

assim é possível perceber que a questão identitária e a importância dela é algo muito vivo dentro 

da comunidade. Já em relação ao território percebe-se uma grande valorização da terra, criando 

até grande afetividade, pois a terra se faz muito mais que algo simbólico que é essencial para 

sobrevivência de todos os membros da comunidade.   
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VIOLAÇÃO DO TERRITÓRIO CAMPONÊS DA FLORESTA FRENTE A 

SUSTENTABILIDADE CAPITALISTA: O CASO DO PROJETO PURUS DE 

CONSERVAÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS NO ACRE. 

 

Daniela Dias de Souza 

Resumo: 

 

Uma América Latina subalterna às ascensões e crises do capitalismo europeu e norte americano, 

possui na luta pelo direito ao território, um elemento de existência fundamental para 

compreender o processo de luta pela terra, em especial, neste caso, dos povos da Amazônia e 

suas resistências. No Acre, com seu passado de lutas territoriais, ambientais e ecológicas, 

conhecidos internacionalmente, a partir da virada do século passa a ser instrumento de uma 

nova tomada de forma de controle e poder do território. Agora, com o aparato histórico, político, 

científico e judicial do discurso da sustentabilidade, economia verde, desenvolvimento 

sustentável, floresta em pé e outras nomenclaturas resultantes de uma discussão intensificada 

em meados dos anos 1960, referente ao caráter destrutivo do capital e mais intensificado a partir 

de 1970, concomitante com a crise estrutural do modelo capitalista, é legitimado por uma série 

de acordos, protocolos e convenções internacionais. A lei estadual do Sistema de Incentivos aos 

Serviços Ambientais (Sisa), aprovada em outubro de 2010, fundamentou judicialmente as 

articulações necessárias para a consolidação e implementação dos projetos de compensação de 

emissão de carbono, considerado como um dos modelos mais avançados de mitigação da 

Emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE), já definido no Protocolo de Quioto. No mesmo ano, 

o projeto Purus já estava consolidado com o Governo do Estado, latifúndio local e agências de 

financiamento internacional, sendo considerado como um exemplo de harmonia entre 

crescimento econômico e preservação ambiental. Implementado dentro da região que abrange 

famílias da comunidade extrativista do Seringal Itatinga, com sua terceira geração no território, 

na realidade, forçou uma série de restrições no que diz respeito ao uso da terra, marcando um 

novo cenário de conflitos pela terra na região. Com pouca informação referente ao projeto, a 

comunidade passou a ter sua territorialidade e soberania ameaçada pelos agentes fiscalizadores, 

e agora considerados como novos agentes de desmatamento, uma vez que suas formas de uso 
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da terra são consideradas insustentáveis dentro dos padrões internacionais dos projetos 

sustentáveis. Organizações da sociedade civil do Acre, entre elas Comissão Pastoral da Terra 

(CPT), Conselho Indigenista Missonário (CIMI) e estudiosos da Universidade Federal do Acre, 

iniciaram uma série de debates e denúncias referente ao tipo e o objetivo do modelo de 

sustentabilidade que, controlada pelos protocolos e agentes internacionais, vêm sendo 

implantado no Estado. Para além disso, considerada pelas autoridades como um problema 

superado, o controle de terras pelos grandes latifundiários passou a tomar uma nova forma de 

protagonismo a partir da “cessão” de terras para os projetos de Redução das Emissões por 

Desmatamento e Degradação florestal (Redd). Na perspectiva do trabalho como formação e 

emancipação do ser, da natureza como fator fundamental de transformação do homem no 

constante processo de construção da linguagem e cultura, a comunidade do Seringal Itatinga 

passou a ter seu território violado por uma série de ameaças e intimidações por parte dos 

responsáveis do projeto. Dessa forma, a sustentabilidade capitalista imposta na região força a 

expropriação das comunidades da floresta não diretamente implicada na negação do acesso a 

terra, mas na perspectiva de limitar o uso da terra enquanto fator fundamental de existência, 

subexistência, e emancipação social das famílias diante do controle social metabólico imposto 

pelo modelo hegemônico. A partir deste cenário, a argumentação da comunidade possui um 

embasamento dentro do pensar o desenvolvimento sustentável e suas ações de mitigação, 

historicamente discutidas por protagonistas do mercado central do capitalismo mundial, de 

forma a considerar a participação popular dentro dos territórios como um elemento essencial, 

uma vez que este possui suas particularidades e valores característicos de sua territorialidade, 

enquanto constante forma de negação do controle social do capitalismo. A partir da revisão dos 

relatórios do Projeto Purus, da Plataforma DHESCA, organizações não governamentais, 

relatórios da Comissão Pastoral da Terra, e um levantamento bibliográfico no âmbito da 

discussão do território e trabalho enquanto categorias formativas da relação metabólica do 

homem com a natureza, com o objetivo de realizar uma análise referente ao contexto histórico 

dos projetos de desenvolvimento sustentável enquanto fator de reestruturação do capital, 

suposto elemento mitigador dos problemas ambientais a partir da articulação dos países centrais 

como meio de manutenção da exploração de territórios do Sul, e a forma com que se materializa 

com o Projeto Purus, no caso do Acre. As entrevistas com membros do Seringal Itatinga e do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Manoel Urbano (STR), foram instrumentos 

metodológicos usados para desenvolver uma discussão referente a forma com que vem se 
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desenvolvendo o processo de violação dos direitos territoriais da comunidade, e quem são os 

atores vitimados e os que vitimam, partindo da compreensão da forma como os processos 

conflituosos da luta pela soberania do território, diante da luta desigual entre camponeses da 

floresta e Estado em conjunto com o mercado internacional, também forjam novas formas de 

resistências a partir das denúncias e questionamentos ao modelo de sustentabilidade 

implementado na região. 
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AS QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU: ORGANIZAÇÃO E RESISTÊNCIA 

DIANTE DA TERRITORIALIZAÇÃO DA EMPRESA SUZANO NO MARANHÃO 

 

Francisca Silva Viana 

Resumo: 

 

Quais são as bases para a expansão do eucalipto no Maranhão e como se dão as resistências? É 

partindo desta indagação que objetivo discutir e evidenciar o momento atual de organização e 

de luta das quebradeiras de coco babaçu diante da chegada e expansão da empresa Suzano Papel 

e Celulose no estado do Maranhão a partir de 2013, e verificar a maneira como a empresa 

Suzano e Estado estão operando na região, que faz com que exista uma aparente “acomodação” 

e desarticulação por parte desse grupo que, em determinado momento, se consolidou como 

exemplo de movimento social, de auto-organização política coletiva e de luta pelo seu território 

e pela defesa dos seus modos de vida associados à utilização do babaçu. As quebradeiras de 

coco babaçu são um grupo que se afirma como uma existência coletiva, elas possuem um saber 

específico sobre a coleta e a quebra do coco babaçu bem como dos usos empregados para esse 

vegetal, e com uma noção muito clara de que sua identidade está correlacionada a um território 

específico: a Mata dos Cocais, sendo este território a expressão concreta da luta entre as 

quebradeiras (camponesas) e os latifundiários (ALMEIDA, 1995; 2009). Para Bombardi (2003) 

a prática camponesa não se trata de uma questão de memória ou de uma influência de um 

passado camponês, mas sim de uma mentalidade, de uma ordem moral, “e este fato não é 

resquício do passado, é presente, ainda que em um mundo tecnificado, ou seja, esta ordem moral 

só existe pois é indissociada da condição camponesa” (BOMBARDI, 2003).Tem-se que as 

quebradeiras são antes de tudo camponesas, uma categoria do campesinato e são, sobretudo, 

uma resistência camponesa feminina, elas possuem uma relação com a terra e com o território 

que são diferenciadas daquelas do agronegócio (OLIVEIRA, 2007). Essas camponesas utilizam 

a terra para manter seus modos de vida e reproduzem seus modos de vida por meio da 

organização e da luta coletiva e por isso reivindicam a comunalidade das suas terras 

tradicionalmente ocupadas. Elas estão diante de um contexto de relações contraditórias, 

imposto pelo sistema capitalista de produção que é aquele onde,[...] o capital tem atuado, 
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contraditoriamente, no sentido de criar e recriar as condições para o desenvolvimento da 

agricultura camponesa, sujeitando, portanto, a renda da terra ao capital. Optaram por submeter 

os camponeses e os elos mais frágeis dos capitalistas do campo. (OLIVEIRA, p. 22, 2007).O 

camponês tem na propriedade privada da terra sua sobrevivência e uma forma de trabalho para 

sobreviver, diferentemente do agronegócio, que só produz commodities para exportação. 

Segundo Ariovaldo de Oliveira (2007) com a industrialização no campo tem-se muitas 

transformações nas relações de produção na agricultura, ainda assim a força de trabalho familiar 

tem resistido e possui um papel significativo e tem aumentado numericamente e de modo 

expressivo. Só no Brasil ela representa mais de 80% da força de trabalho empregado na 

agricultura e é responsável pela produção de mais de 70% da produção de alimentos no país 

outro aspecto positivo é que o processo produtivo no campo emprega o maior contingente de 

força de trabalho (OLIVEIRA, 2007).Oliveira discute que um dos traços típicos da etapa 

monopolista do processo de desenvolvimento do modo capitalista de produção é a presença de 

grandes complexos industriais nas regiões onde as empresas estão inseridas, esses complexos 

são construídos para integrar a produção agropecuária (OLIVEIRA, 2007).A exemplo, e 

trazendo para a pesquisa e tema aqui traçados, temos a empresa Suzano que adentrou o 

Maranhão e construiu uma fábrica gigantesca em Imperatriz e expandiu expressivamente as 

plantações de eucalipto no estado, desmatando e substituindo as formações naturais dos 

babaçuais (MARQUES, 2016). Nesse mesmo município está localizada a sede do Movimento 

Interestadual de Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB), que surgiu em 1990, num período 

em que tantos outros movimentos sociais emergiam no país num contexto de luta por direitos 

sociais e por justiça ambiental. Luta essa que derivou, sobretudo, das pressões impostas pela 

Lei Estadual de Terras nº 2979, de 17 de julho de 1969, mais conhecida como “Lei Sarney”, 

que estimulou a concentração fundiária e de renda, gerando crescente violência e conflitos no 

campo, a expropriação camponesa e contribuiu significativamente para o avanço da 

agropecuária no Estado do Maranhão. Essa lei legitimou a distribuição de milhares de hectares 

de terras públicas, transformando-as em privadas e isso influenciou no aumento da 

concentração de terras e na restrição do acesso das quebradeiras aos babaçuais (ALMEIDA, 

1995; 2009). É importante compreender quais são os fundamentos da Lei de Terras que se 

reproduzem até hoje e que contribuem para manter os conflitos sociais em torno da terra e das 

riquezas naturais, bem como as implicações disso na relação campesinato/latifúndio. Há muitas 

gerações, as famílias camponesas do Maranhão dependem das palmeiras de babaçu para 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2177 

 

obtenção de renda, seja pela comercialização das amêndoas do coco babaçu e dos subprodutos 

dela derivados, seja pela troca por itens de consumo (ALMEIDA, 1995). A coleta do coco 

babaçu ocorria de forma livre nos babaçuais antes dessa lei. No entanto, a formação da 

propriedade privada da terra no estado possibilitou a inserção de grandes empresas no campo e 

a opção de muitos fazendeiros pela criação de gado e plantio de capim e, mais recentemente, 

nesta década, a produção de eucalipto. A eliminação ou drástica redução de palmeiras para essas 

atividades agropecuárias e agroindustriais representam um desafio para a integridade do sistema 

de produção camponês das quebradeiras de coco babaçu e de suas famílias (MARQUES, 

2016).Muitas transformações são percebidas nesse território tradicionalmente ocupado, com 

nítidas implicações nas práticas tradicionais das quebradeiras, que passaram a ter seu acesso 

aos babaçuais limitado (ALMEIDA, 1995; 2009). Todavia, o cercamento dos babaçuais 

impulsionou transformações na vida dessas camponesas, por meio de luta e da auto-

organização, em um movimento próprio, as quebradeiras de coco babaçu dos estados do 

Maranhão, Pará, Tocantins e Piauí passaram a reivindicar seus direitos, enquanto população 

tradicional, de exercer suas práticas tradicionais, evidenciando a legitimidade política de seus 

saberes nativos e do seu território (ALMEIDA, 1995; ACSELRAD, 2010).A trajetória de 

mobilização política em prol da sobrevivência do grupo foi responsável pela criação da 

chamada “Lei do Babaçu Livre”, que regulamenta e se propõe a assegurar a atividades das 

quebradeiras, no entanto essa lei existe em poucos municípios e a falta de fiscalização implica 

em elevado desmatamento das palmeiras de babaçu dentro dos grandes latifúndios (ALMEIDA, 

2009). A Suzano está se apropriando desse território e tem arrendando muitas terras no 

Maranhão (MARQUES, 2016), e devastado os babaçuais, é o que foi visto ao longo das estradas 

e rodovias maranhenses. No entanto, verificou-se também em campo uma aparente 

desarticulação do movimento, e que a literatura atual não está discutindo se as quebradeiras 

estão articuladas e mobilizadas política e socialmente diante desse novo contexto para lutar e 

reivindicar o seu território e sua permanência nele. Pode ser que essas camponesas tenham sido 

sujeitadas pela Suzano e pelo Estado, esse processo de sujeição do campesinato ou da renda 

camponesa da terra ao capital é uma sujeição que se dá sem que elas sejam expulsas da terra, 

se dá pelo arrendamento da terra (PAULINO, 2004).Eliane Tomiasi Paulino (2004) ao discutir 

sobre sujeição da renda camponesa da terra, acredita que, embora pareça haver uma 

conformação geral por parte da classe camponesa diante desse processo, há uma indignação 

coletiva e latente dentro da categoria, pois os camponeses e camponesas sabem que são 
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fundamentais no esquema de faturamento da indústria e por isso mesmo “vislumbram a sangria 

dos frutos do seu trabalho. ” (PAULINO, p. 17, 2004). Para isso os camponeses buscam 

permanentemente alternativas para preservarem sua autonomia, isso pode impossibilitar as 

“sentenças apriorísticas de desaparecimento” dessa população tradicional (PAULINO, 

2004).Diante disso, pretendo avaliar o contexto passado e atual de organização das quebradeiras 

de coco babaçu, as condições políticas anteriores à Lei te Terras; ao momento de organização 

e de afirmação identitária do grupo e também o contexto político atual, que faz parecer que elas 

estão “acomodadas” diante da chegada da Suzano. Serão analisados os aspectos inerentes à 

reprodução social dos seus modos de vida entendendo estes como uma ordem moral , 

verificando os aspectos sociais, políticos, econômicos e territoriais das quebradeiras e de como 

a rebeldia de permanecer na terra pode estar sendo confrontada com a chegada e expansão da 

empresa Suzano. A dimensão teórica da pesquisa será obtida por meio de uma pesquisa 

etnográfica que será feita em agosto de 2019, com quebradeiras de coco babaçu da região de 

Imperatriz, pois compreender a organização social e a luta no campo por parte dessas 

camponesas e dar voz a elas é um dever social, em face das suas lutas, resistência e importância 

social. REFERÊNCIAS ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Quebradeiras de Coco Babaçu: 

identidade e mobilização - legislação específica e fontes documentais e arquivísticas. III 

Encontro Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu. São Luís: MIQCB, 

1995.BOMBARDI, Larissa Mies. O papel da geografia agrária no debate teórico sobre os 

conceitos de campesinato e agricultura familiar. GEOUSP - Espaço e Tempo, São Paulo, Nº 

14, pp. 107-117, 2003.MARQUES, Marta Inez Medeiros. A territorialização da empresa 

Suzano no Campo em São Paulo e no Maranhão. Revista GeoNordeste, São Cristóvão, Ano 

XXVII, n. 2, p. 213-227, jul./dez. 2016.OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. Modo de Produção 

Capitalista, Agricultura e Reforma Agrária. São Paulo: FFLCH, 2007, 184p. Inclui bibliografia 

1. Geografia Agrária 2. Questão Agrária 3. Renda da Terra 4. Reforma Agrária PAULINO, 

Eliane Tomiasi. Sujeição da renda camponesa da terra no contexto da monopolização do 

território pelo capital. Revista Eletrônica da Associação dos Geógrafos Brasileiros – Seção Três 

Lagoa. Três Lagoas, v.1 – n.o, ano 1, Novembro 2004. 
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CONFLITOS QUE CERCAM O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA RESEX DE 

TAUÁ-MIRIM – SÃO LUÍS – MA. 

Marcelo Alves de Sousa1;  
David Vieira da Silva2 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise dos conflitos que cercam o processo de criação da 
Reserva Extrativista de Tauá-Mirim, localizada a sudoeste da ilha de São Luís – Estado do Maranhão. Além de 
observar a burocracia para a implantação da reserva extrativista, pondera-se também sobre as constantemente 
ameaçadas que as comunidades localizadas na RESEX sofrem pelos grandes projetos de desenvolvimento que 
procuram se instalar na região. Nessa perspectiva, adverte-se sobre a urgência de sua oficialização, sobretudo, pela 
necessidade da preservação de seus manguezais, áreas de várzeas e nascentes, assim como da reprodução de várias 
espécies marinhas e da consideração devida com as comunidades tradicionais que ali vivem. Para isso, utilizou-se 
entrevistas semiestruturadas com análise através da pesquisa qualitativa. 

Palavras-Chave: RESEX. Tauá-Mirim. Conflitos. Comunidades Tradicionais.    

 

1 Introdução 

A legislação que garante as normas para a criação, implantação e gestão das unidades 

de conservação estão ressaltadas na Lei Nº 9985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, da qual classifica a unidade de conservação 

como sendo um espaço territorial e seus recursos ambientais. Diante disso, é pertinente destacar 

que esta norma determina que as Reservas Extrativistas devem ser criadas por lei e 

administradas pelo órgão ambiental apropriado, da qual ressalta que se for lei federal, a 

responsabilidade de criação fica a cargo do Instituto Chico Mendes (ICMBio); No caso de lei 

estadual ou municipal, a incumbência para criação é de responsabilidade do órgão ambiental 

do estado ou município.   

O processo de criação da Reserva Extrativista de Tauá-Mirim, localizada a sudoeste 

da ilha de São Luís – Estado do Maranhão, e que tramita na Justiça Federal, vem se arrastando 

durante décadas, ocasionando uma morosidade na oficialização da Reserva Extrativista, 

gerando os designados conflitos entre as comunidades estabelecidas secularmente com os 

grandes projetos de desenvolvimento. 

 
1 Estudante do oitavo período do Curso de Geografia Licenciatura pela Universidade Federal do Maranhão – 
UFMA. E-mail: marceloprofessor16@gmail.com; 
2 Estudante do oitavo período do Curso de Geografia Licenciatura pela Universidade Federal do Maranhão – 
UFMA. E-mail: davidvieira0412@hotmail.com. 
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Partindo deste cenário atual e levando em consideração as frequentes ameaças pelos 

grandes projetos de desenvolvimento que procuram se instalar na região, este trabalho teve 

como objetivo geral analisar os conflitos que cercam o processo de implantação da Resex de 

Tauá-Mirim – São Luís – MA. Diante disso, para ter uma resposta mais eficaz para esse objetivo 

geral, traçou-se os seguintes objetivos específicos: Conhecer o conceito de reservas extrativista, 

sua base legal e a RESEX de Tauá-Mirim; analisar as características e definições de povos e 

comunidades e ponderar sobre a burocracia no processo de criação da Reserva Extrativista, 

objeto de estudo da presente pesquisa.  

2 Conceito de Reserva Extrativista, base legal e a RESEX de Tauá-Mirim. 

O conceito de Reserva Extrativista se constituiu, de acordo com Moreira (2000), na 

região amazônica por meio dos seringueiros, sobretudo pela busca da manutenção de seu modo 

de vida condicionado ao extrativismo de distintos recursos florestais, como o látex das 

seringueiras nativas e da castanha-do-Brasil. No entendimento de Cunha (2001) a 

recomendação para criação das Reservas Extrativistas é manifestada nos anos de 1980, 

tornando-se uma opção sólida de utilização sustentável da terra e dos recursos florestais (exceto 

dos madeiráveis), em virtude do modelo de desenvolvimento implantado na região amazônica.  

Diante desse cenário, destaca-se que a concepção de Reserva Extrativista ocorreu em 

1985, durante o primeiro Encontro Nacional dos Seringueiros como um importante argumento 

na tentativa de garantir aos seringueiros a sua permanência em suas terras constantemente 

ameaçadas pela expansão de grandes pastagens, pela especulação fundiária e pelo 

desmatamento. Sobre isso, Damasceno (2016, p. 50) destaca que “os maiores inimigos dos 

seringueiros eram os latifundiários, o agronegócio, as madeireiras e os pecuaristas”.  

Nessa perspectiva, acentua-se que o conceito de Reserva Extrativista surgiu por meio 

das populações extrativistas como consequência de uma analogia com as reservas indígenas, 

levando em consideração que as terras são da União, mas o seu aproveitamento é das 

comunidades.  

O conceito de Reserva Extrativista assume o pressuposto de que a exploração 
sustentável dos recursos fornecidos pela floresta e demais ecossistemas pode ser a 
base do desenvolvimento sustentável local, caso esses ecossistemas estejam 
protegidos de outros usos alternativos e incompatíveis com a sua manutenção. Para 
que isto seja possível são de diversas áreas os aspectos que devem ser adequadamente 
ponderados, englobando elementos econômicos, sociais, ecológicos e culturais 
(MOREIRA, 2000, p. 31). 
 

É extremamente relevante pontuar que a Reserva Extrativista (RESEX) está 
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intimamente ligada ao conceito de área utilizada por populações extrativistas tradicionais, da 

qual a sua subsistência fundamenta-se tanto no extrativismo como na agricultura de subsistência 

e na criação de animais de pequeno porte, objetivando além disso, a proteção dos meios de vida, 

a cultura e uso sustentável dos recursos naturais da unidade. Não obstante, acentua-se que a 

Reserva é de domínio público, e seu uso é especialmente outorgado às populações extrativistas 

tradicionais e, de acordo com a segundo a lei, as áreas particulares abrangidas em seus limites 

precisam ser desapropriadas.  

 

2.1 Reserva extrativista: Base Legal 

As Reservas Extrativistas foram introduzidas pela Lei 9.985/00, que criou o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), que foi regulado pelo Decreto nº 

4.340/02. Nessa perspectiva, o SNUC classifica a unidade de conservação como sendo um 

espaço territorial e seus recursos ambientais, na qual inclui as “águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 

conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção” (BRASIL, 2000). 

Damasceno (2016, p. 58), ressalta que: 

Nesta lei estão inclusas as Unidades de Conservação de Uso Sustentável que, ao 
contrário das Unidades de Conservação de Proteção Integral, permitem populações 
humanas em seu interior, regidas por um Plano de Manejo. O objetivo básico das 
Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso 
sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Nessa categoria, juntamente com 
outros seis tipos, estão localizadas as Reservas Extrativistas. 
 

Desta maneira, é pertinente destacar que o SNUC é constituído pelo conjunto das 

unidades de conservação correspondente as esferas federais, estaduais e municipais, sendo, 

contudo, constituído por 12 categorias de UC, tendo como principal objetivo a diferenciação 

das formas de proteção, assim como dos usos permitidos. Todavia, o órgão destaca ainda que 

as Unidades de Conservação são aquelas que necessitam de maiores cuidados por conta da sua 

fragilidade e particularidades, devendo ser utilizadas atentando para tanto seu aspecto 

sustentável como para sua conservação ao mesmo tempo (SNUC, 2016). 

Diante desse cenário, cabe destacar que a Reserva Extrativista é administrada por um 

Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua gestão e estabelecido levando 

em conta a representação de órgãos públicos, organizações da sociedade civil, bem como das 

populações tradicionais residentes na área. Observa-se que existem ainda três tipos de Reservas, 
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como a Reserva de Fauna (RFAU), Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN). 

Quanto a Reserva de Fauna (RFAU), nota-se que é um tipo de reserva que é composta 

por uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, 

residentes ou migratórias. No que tange a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), 

verifica-se que é uma área de característica natural, tendo como um dos principais objetivos 

abrigar populações tradicionais. Não obstante, acentua-se ainda que nesse tipo de reserva tem 

em sua essência os sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, assim como suas 

populações extrativistas simbolizam outros grupos sociais envolvidos na classe de tradicionais 

com a possibilidade de serem reconhecidas pelos produtos que extraem e vendem no mercado, 

destacando-se os seringueiros, castanheiros, babaçueiros e pescadores (LITTLE, 2004). 

Por fim, têm-se a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), que tem como 

sua principal característica a implementação em uma área privada. Desta forma, as RPPN são 

criadas por iniciativa do proprietário, com a finalidade de conservar a diversidade biológica. 

Nessa perspectiva, cabe destacar ainda que nesse tipo de unidade de conservação as visitações 

são permitidas somente para fins de pesquisa científica e atrativos turísticos, recreativos e 

educacionais. Destaca-se, contudo, que nessas Reservas são proibidas a exploração de recursos 

minerais e a caça amadora ou profissional, e a exploração comercial de recursos madeireiros só 

será admitida em bases sustentáveis e em situações especiais e complementares às demais 

atividades desenvolvidas na RESEX.  

2.1 Reserva Extrativista de Tauá-Mirim 

Tauá-Mirim fica localizada na Zona Rural do município de São Luís (MA) na costa 

Sudoeste da Ilha do Maranhão, igualmente denominada de Ilha de Upaon-Açu, na região 

correspondente ao Estreito dos Coqueiros (ou Rio Coqueiro) e a Baía de São Marcos. Segundo 

Damasceno (2016), Tauá-Mirim é a denominação utilizada para uma Reserva Extrativista 

(RESEX) que aguarda pelo processo de oficialização pelo Estado brasileiro, desde o ano de 

2003, quando foi dado um pontapé inicial com um abaixo-assinado pelas comunidades para dar 

início ao processo de criação da Reserva Extrativista. 

Desta maneira, é relevante observar que a área indicada para a RESEX de Tauá-

Mirim compreende diversos povoados da Ilha (Figura 01), como uma porção correspondente a 

Praia de Parnauaçu, na comunidade do Cajueiro, assim como a comunidade do Limoeiro, Porto 
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Grande, Rio dos Cachorros, Taim e parte da Vila Maranhão. Não obstante, a Ilha de Tauá-

Mirim inclui ainda os povoados Amapá, Embaubal, Jacamim, Portinho, Ilha Pequena e Tauá-

Mirim, bem como espelho d’água na Baia de São Marcos bastante amplo, totalizando 16.663,55 

hectares e perímetro de 71,21 km. 

 

Fura 01: Mapa da Área proposta para a criação da Reserva Extrativista de Tauá-Mirim 

 
Fonte: Laudo Socioeconômico e Biológico da Reserva Extrativista do Taim (IBAMA, 2007). 
 

 

É pertinente constatar que as orientações para a criação das Resex são apresentadas 

com a intenção de garantir tanto a conservação da biodiversidade quanto da sustentabilidade 

ambiental, do mesmo modo promove a participação ativa das populações tradicionais, para que 

sejam reconhecidos e valorizados os seus saberes, seus territórios e formas de organização 

social, como o que ocorre com o território que abrange a área proposta para a RESEX de Tauá-

Mirim, que de acordo com Sant’Ana Júnior (et al. 2009, p. 25), possuem ainda:  

[...] vasta extensão de manguezais e a existência de um modo de vida ancestralmente 
construído, com baixos índices de agressão ao meio, permite configurar a região como 
um território ocupado por populações tradicionais que utilizam e se apropriam de 
espaços e recursos naturais a partir de seus conhecimentos tradicionais e suas relações 
de reciprocidade e de parentesco. Esses são os principais argumentos para justificar a 
criação da RESEX de Tauá-Mirim. 
 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2184 

 

Logo, destaca-se que nessa área além de possuir uma intensa presença de manguezais, 

várzeas e nascentes e de reprodução de várias espécies marinhas, há também povos e 

comunidades tradicionais que possuem um modo de vida bastante peculiar nos seus limites 

aliados às condições ecológicas com o predomínio da atividade agrícola, pesca e criação de 

pequenos animais. Entretanto, nota-se que com a lentidão no andamento do processo de criação 

da reserva extrativista, se verifica que há igualmente uma preocupação com quanto ao futuro 

das pessoas que se estabeleceram na região ao longo de décadas, uma gente que nasceu pertinho 

do mar e aprendeu a viver da natureza e defende o ambiente para as gerações futuras. 

3 Povos e comunidades tradicionais: características e definição 

Para conhecer o universo que cercam “povos e comunidades tradicionais”, 

contextualiza-se inicialmente na presente pesquisa sobre um breve conceito de povos, que pode 

ser entendido levando em consideração os aspectos políticos, jurídicos e sociológicos. 

Entretanto, destaca-se que a modernidade do conceito é consagrada nos estudos de alguns 

autores, da qual muitos se baseiam nas considerações atinentes à Revolução francesa. Desta 

maneira, observa-se que o conceito apresentou diversas conotações ao longo da história desde 

a antiguidade, em que cada momento lhe conferiu um determinado papel.  

Nesse contexto, denomina-se povos às pessoas que em conjunto compõem uma 

nação, uma comunidade de menor escala ou espaço onde ocorrem os principais movimentos e 

que refletem com o tempo. Ao se fazer uma abordagem dos estudos de povos tradicionais no 

Brasil, faz necessário dialogar com os estudos do autor Paul E. Little, da qual argumenta que: 

No caso dos povos tradicionais do Brasil, uma grande semelhança pode ser detectada 
nas distintas formas de propriedade social, que as afastam da razão instrumental 
hegemônica com seu regime de propriedade baseado na dicotomia entre o privado e 
o público. Todavia, a razão histórica a elas subjacente incorpora alguns elementos que 
muitas vezes são considerados como públicos - isto é, bens coletivos -, mas que não 
são tutelados pelo Estado; ou seja, essa razão histórica introduz coletividades que 
funcionam em um nível inferior no plano do Estado-nação. No entanto, incorpora 
elementos comumente considerados como privados, no caso de bens pertencentes a 
um grupo específico de pessoas, mas que existem fora do âmbito do mercado 
(LITTLE, 2004, p. 259). 
 

Conforme a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais (PNPCT), Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs) são definidos 

como “grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas 

próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como 

condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica (...)” (BRASIL, 
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2007).  Desta maneira, cabe ressaltar que são considerados “povos e comunidades tradicionais” 

no Brasil os povos indígenas, as comunidades remanescentes de quilombos, os pescadores 

artesanais, os ribeirinhos, os povos ciganos, os povos de terreiro, dentre outros. 

Os povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados, que 
possuem condições sociais, culturais e econômicas próprias, mantendo relações 
específicas com o território e com o meio ambiente no qual estão inseridos. Respeitam 
também o princípio da sustentabilidade, buscando a sobrevivência das gerações 
presentes sob os aspectos físicos, culturais e econômicos, bem como assegurando as 
mesmas possibilidades para as próximas gerações (MPMG, 2014, p. 12). 
 

No Decreto Lei nº 6.040/2007, o Governo federal institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais - PNPCT, que têm como 

um dos seus principais objetivos, “coordenar a implementação da Política Nacional para o 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais”. De acordo com este 

decreto, em seu inciso primeiro, Povos e Comunidades Tradicionais são grupos com aspectos 

culturais bem distintos, tendo um reconhecimento desses aspectos como essenciais. Contudo, 

tem-se ainda a Instrução Normativa ICMBio nº 03, de 18/9/2007 – que tem como objetivo 

principal disciplinar as diretrizes, normas e procedimentos para a criação de Unidade de 

Conservação Federal das categorias Reserva Extrativista e Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável. 

Não obstante, há um entendimento de que as comunidades tradicionais possuem suas 

próprias formas de organização social, no que se “ocupam e usam territórios e recursos naturais 

como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição” (BRASIL, 2007). 

Além disso, praticam a pesca, coleta de mariscos, agricultura familiar, mantendo uma relação 

sustentável com os recursos ambientais, mantêm suas próprias formas de organização 

comunitária, ocupam ancestralmente a área, constituindo um modo de vida e uma cultura 

próprio (SANT’ANA JÚNIOR et al. 2009). 

Os povos e comunidades tradicionais são titulares de forma integral e gratuita do direito 

fundamental à assistência jurídica que deve ser adotada de forma coletiva, sempre que existir 

necessidade de afirmação, reconhecimento, proteção e defesa que compreendem seus direitos 

étnicos e territoriais. Sendo assim, a garantia do ingresso à Justiça compreende igualmente o 

direito de fazer parte de todos os processos que lhes estejam intimamente ligados, tanto de 

forma direta ou indireta, como componentes desses povos e comunidades tradicionais, ou por 

meio de suas organizações representativas. (MPMG, 2014). 
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Nesse contexto, as PCTs são especialmente denominadas de grupos que possuem uma 

cultura peculiar, possuindo ainda condições sociais e econômicas favoráveis para a manutenção 

de suas relações com o território e com o meio ambiente do qual fazem parte, reivindicando 

seus espaços ocupados durante séculos, seja essa ocupação ou de forma permanente ou 

temporária, preservando seus modos de ser, fazer e viver extremamente característicos. São 

povos que ocupam ou reivindicam seus territórios ocupados de forma permanente ou temporária 

de acordo com a tradição, em que seus membros possuem modos de ser, fazer e viver diferentes 

dos da sociedade em geral, ao passo que se reconheçam como portadores de identidades e 

direitos próprios. 

4 Materiais e métodos 

Nesse contexto de estudo, tem-se como metodologia a pesquisa qualitativa, da qual 

foram realizadas junto a interlocutores selecionados entrevistas semiestruturadas com uso de 

gravador, em que se fez uma análise de material descritivo com a observação dos participantes. 

Desta maneira, destaca-se que a escolha desses respondentes se deu pelo papel privilegiado de 

terem nascido e ainda permanecem na comunidade e, por conta disso, vivenciam a demora na 

oficialização da Reserva Extrativista, problmática esta que está ocasionado conflitos entre as 

comunidades estabelecidas secularmente com os grandes projetos de desenvolvimento. 

Foram adotados ainda outros procedimentos metodológicos para se ter maior 

compreensão e visualização dos ceonceitos atinentes ao tema, como o uso da pesquisa 

bibliográfica para nivelamento teórico; Acompanhamento e registro do noticiário sobre 

conflitos socioambientais veiculado na imprensa nacional e local. Além disso, fez-se visitas de 

campo nas áreas com conflitos socioambientais, com observação do cotidiano e de eventos e, 

por fim, a presente pesquisa se preocupou com o acompanhamento e observação de audiências 

públicas, reuniões, assembleias e outros momentos de realização de debates públicos 

envolvendo os casos empíricos selecionados, cuja metodologias aqui apresentadas foram 

fundamentais para se chegar a uma concepção sobre os conflitos que cercam o processo de 

criação da Reserva Extrativista de Tauá-Mirim, localizada a sudoeste da ilha de São Luís –

Maranhão. 

5 Resultados e discussões 
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De acordo com Almeida e Rezende (2013), há uma grande quantidade de casos de 

expulsão de moradores de territórios tradicionais por conta da declaração de seus territórios 

como Unidades de Conservação de Uso Indireto, compreendendo desde governo do presidente 

Jânio Quadros até o fim da ditadura militar. Não obstante, os autores destacam ainda que esses 

territórios são resididos por comunidades tradicionais que se deparam sob pressão direta ou do 

ICMBio ou de ações judiciais em nível estadual do Ministério Público Federal (MPF). 

No que diz respeito a Reserva Extrativista de Tauá-Mirim, desde o final da década de 

1970 e início da década de 1980, presencia-se a instalação e funcionamento em suas adjacências 

da Estrada de Ferro Carajás e seus terminais, bem como do Complexo Portuário de São Luís e 

de grandes indústrias minero-metalúrgicas, como os que compreendem o consórcio 

ALCOA/ALUMAR, a Vale e subsidiárias administrativas de indústrias petrolíferas, como a 

PETROBRÁS. Nessa perspectiva, compreende-se que com a instalação destes 

empreendimentos contribuiu para um forçoso deslocamento de várias comunidades, além de 

seu funcionamento ocasionar uma série de problemas ambientais na região, começando, 

sobretudo, por vastas áreas desmatadas. 

Na comunidade do Cajueiro, entrevistamos os representantes da Associação de 

Moradores local, Senhor Davi e Senhor Clóvis e, na Comunidade do Taim, o Senhor Alberto 

Cantanhede Lopes, da qual esta escolha teve como critério o fato de terem nascido e ainda 

permanecem na comunidade e, por conta disso, vivenciam a demora na oficialização da Reserva 

Extrativista. Nessa perspectiva, entrevistamos primeiramente o Senhor Davi (Presidente da 

associação de Moradores), que ao ser perguntado se a comunidade já tinha sofrido alguma 

intervenção por parte de algum empreendiomento, destacou que a comunidade do Cajueiro 

sofre ataques constantemente de empresas que buscam fazer a ocupação daquela região e, que 

em 2014, começaram os ataques; mas foi no dia 18 de dezembro do mesmo ano que essas 

ofensivas tomaram uma proporção ainda maior, configurando-se como extremante grave com 

a derrubada de dezesseis casas. 

De acordo com o senhor Clóvis, a comunidade possui registro no Instituto de 

Colonização e Terras do Maranhão (ITERMA) desde 1998; porém, segundo ele, uma empresa 

apareceu com um documento falsificado afirmando que ela possuía o direito sobre aquela 

localidade. No entanto, tornar esse lugar uma reserva extrativista é um sonho antigo dos 

moradores da região, sobretudo, por conta do processo de criação da reserva que se alastra há 

mais de dez anos. 
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A área proposta para a reserva compreende outros nove vilarejos, como a comunidade 

do Cajueiro, Limoeiro, Porto Grande, Amapá, Embaubal, Jacamim, Portinho e Tauá, contendo, 

contudo, uma unidade de conservação com quase 17 mil hectares. Nessa perspectiva, as 

unidades de conservação têm, em todo seu contexto histórico, uma série de conflitos que tem 

como um de seus principais objetivos, a expulsão de moradores tradicionais de seus territórios 

(Territórios Quilombolas, Terras Indígenas e Reservas Extrativistas). 

O processo de instalação da Reserva cumpriu as fases, legalmente previstas, de 
elaboração de laudos biológicos e socioeconômicos e de consulta pública à população, 
visando verificar se a demanda pela Reserva corresponde efetivamente à vontade dos 
agentes sociais envolvidos. No momento em que estamos encerrando este livro, 
depois de ter passado pelo exame por parte do Ministério do Meio Ambiente, foi 
encaminhado para a Casa Civil da Presidência da República e aguarda a sanção do 
Presidente da República (SANT’ANA JÚNIOR et al. 2009, p.28). 
 

Na Comunidade do Taim, entrevistamos o Senhor Alberto Cantanhede Lopes, 

conhecido por “Beto do Taim”, ex-presidente da Associação de Moradores, é pescador e 

liderança comunitária, no qual nos relatou os avanços que a comunidade já tinha alcançado e 

alguns problemas que ela ainda enfrentava. De acordo com o morador “a ausência do 

documento da Terra, o não investimento em equipamentos públicos, como escolas, posto de 

saúde não são meros desleixos ou falta de planejamento, é um planejamento pra ser assim”. 

Desta forma, observa-se que o próprio poder público municipal está se ausentando das 

responsabilidades junto à população com o intuito de contribuir com o afastamento dos 

moradores da região. 

[...] o início da judicialização do conflito em torno da RESEX não marca seu início 
de fato, mas o momento a partir do qual esse se torna público, ou se torna um conflito 
visível no meio jurídico. No Ministério Público Federal (MPF) foram instaurados dois 
(02) Inquéritos Civis Público (ICP) para investigar denúncias envolvendo a criação 
da Reserva Extrativista de Tauá-Mirim e ameaças à segurança dos povos e 
comunidades tradicionais que habitam a área (DAMASCENO, 2016, p. 25). 
 

Um outro ponto pertinente diz respeito a aceitação por parte das comunidades quanto 

aos seus direitos de uso e ocupação do território. Para Beto “Os níveis de compreensão também 

são diferentes dentro das comunidades”. O ex-presidente da Associação de Moradores destacou 

ainda que “de onde sai o processo que é o Taim, a gente tem mais pessoas envolvidas, tem mais 

pessoas com nível de compreensão maior” e cita as comunidades do Rio dos Cachorros e do 

Cajueiro que se preocupam com esse envolvimento. 

 Em parte da área requerida para a criação da Reserva Extrativista de Tauá-Mirim, 

desde 2001, ocorreu a tentativa de instalação de um polo siderúrgico, abrangendo uma vasta 

transação que teve como parte diretamente, os poderes executivos federal, estadual e municipal, 
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que ajustariam a infraestrutura necessária, contendo a permissão da área para as instalações 

físicas e de estímulos fiscais, correspondendo ainda a regularização dos aspectos legais que 

viabilizassem sua instalação (SANT’ANA JÚNIOR et al. 2009). 

No entanto, o morador ressalta que há comunidades que por influência de empresas 

que atuam na região, acham que a criação da unidade é prejudicial e “não se envolve com a 

criação da unidade”, como é o caso da comunidade de Porto Grande, sobretudo por conta de 

empresas ligadas a Alcoa e Vale que possuem um grande número de moradores que 

desenvolvem atividade laboral nessas empresas, ao passo que se sentem ameaçados com um 

possível desligamento das empresas caso venham à tona possíveis manifestações à favor da 

implantação da RESEX. 

Conforme levantamento e acompanhamento de registro do noticiário sobre conflitos 

socioambientais veiculado na imprensa nacional e local, observa-se que desde junho de 2014, 

a empresa WPR São Luís Gestão de Portos e Terminais Ltda,, por intercessão da consultoria 

ambiental Urbaniza Engenharia, se manifesta como proprietária empreendedora da 

Comunidade Cajueiro (região que está localizada dentro área proposta para a RESEX) 

gerando graves atos de violência, fraude e intimidação contra as comunidades do entorno e 

moradores tradicionais da área. Entretanto, apesar das comunidades possuírem os direitos 

possessórios legítimos e conferidos por título do Estado, continuam sendo tratadas como 

invasoras. No que lhe diz respeito, o licenciamento ambiental do terminal portuário, que era 

efetivado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão 

(SEMA), evidencia graves indicativos de ilegitimidade, desconfiança, abuso de poder, falta de 

transparência, ocultação e inconsistência de estudos socioambientais.  

Portanto, destaca-se que essas ações da empresa, somados aos interesses do governo 

do Estado do Maranhão, são objetos de ações civis públicas e inquéritos civis, tendo culminado, 

recentemente, na suspensão do licenciamento ambiental. Entretanto, os problemas no cotidiano 

dessas comunidades continuam, ao passo que as mesmas constantes ameaças se ampliaram por 

comunidades do entorno, ocasionando intimidação, indícios de grilagem, violência física, 

destruição de propriedades, e inúmeros outras ações ilegais em desfavor de centenas de famílias 

que ocupam essas áreas por décadas e ancestralmente. 

6. Conclusão 
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São muitos os conflitos que cercam o processo de criação da Reserva Extrativista de 

Tauá-Mirim, localizada a sudoeste da ilha de São Luís – Estado do Maranhão, lesando não 

apenas o meio ambiente e a zona de amortecimento da Unidade de Conservação; mas 

igualmente concorrendo de forma direta pelo uso do território, deslocamento compulsoriamente 

várias famílias pertencentes aos povoados da RESEX. 

Verificou-se ainda que o processo vem se arrastando durante décadas, ocasionando 

uma demora na oficialização da Reserva Extrativista e gerando os designados conflitos entre as 

comunidades estabelecidas secularmente com os grandes projetos de desenvolvimento, 

sobretudo, o da instalação de um Polo Siderúrgico na Ilha, que de forma evidente passou por 

uma elaboração de oficinas prévias às audiências públicas, em que estas últimas foram feitas 

sem divulgação adequada e com boicote por parte das instituições que representam o Estado. 

Além dos empreendimentos de maiores portes, a área do Distrito Industrial e seu 

entorno sofrerem constantementes com transformações relacionadas com as atividades das 

quais as ocorrências influenciam expressivamente no meio, alterando os modos de vida locais 

de forma direta. Não obstante, observa-se ainda que o próprio poder público municipal se 

ausenta das responsabilidades junto à população, tornando-se o responsável por enquadrar as 

consequências dos projetos à realidade local e contribuindo com o afastamento dos moradores 

da região. 

Nota-se que com a lentidão no andamento do processo de criação da reserva 

extrativista, se verifica que há igualmente uma preocupação quanto ao futuro das pessoas que 

se estabeleceram na região ao longo de décadas, um povo que nasceu pertinho do mar e 

aprendeu a viver da natureza e defende o ambiente para as gerações futuras. Destaca-se que 

nessa área além de possuir uma intensa presença de manguezais, várzeas e nascentes e de 

reprodução de várias espécies marinhas, há também povos e comunidades tradicionais que 

possuem um modo de vida bastante peculiar nos seus limites aliados às condições ecológicas 

com o predomínio da atividade agrícola, pesca e criação de pequenos animais. 

Logo, é importante salientar que a experiência que os moradores dessas comunidades 

adquiriram durante décadas convivendo nessa região não deve ser analisada unicamente como 

uma relação deles com os empreendimentos e os impactos socioambientais ocasionados por 

suas ações, mas sim, perceber que em sua luta pela defesa do território, os habitantes das 

referidas comunidades conseguem formar um especial discurso pronunciado em defesa do 
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território e do modo de vida peculiar de cada um, concretizando desta maneira, uma 

supervalorização da sua identidade como moradores pertencentes àquelas comunidades. 
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O USO DA CARTOGRAFIA SOCIAL COMO METODOLOGIA DE REFLEXÃO 
COLETIVA DOS TERRITÓRIOS TRADICIONAIS: a experiência de mapeamento 

participativo na comunidade quilombola de Paus Altos no município de Antonio 
Cardoso – Bahia. 

Ozeias de Almeida Santos1  

 

Introdução 

Historicamente, a cartografia tem sido instrumento de poder sob controle do Estado, e 

seu domínio era muito restrito, pois ela, a cartografia, favorecia a segurança do território e 

conquista de novos espaços. É notório o potencial estratégico e de convencimento dos mapas, 

pois por trás da sua elaboração e leitura sempre haverá uma carga ideológica, podendo variar 

de acordo aos objetivos e interesses do elaborador.  

No Brasil, tem crescido muito a utilização do mapeamento participativo, principalmente 

nas atividades de demarcações dos territórios de comunidades tradicionais, sobretudo os povos 

quilombolas. Nas últimas décadas, a abordagem participativa tem crescido com frequência na 

ciência cartográfica, com destaque para a cartografia social. Essa nova metodologia de pensar, 

sentir e representar o espaço tem possibilitado maior apropriação da técnica pela população em 

geral. 

Essa metodologia participativa reconhece as comunidades como detentoras do saber 

local, capazes de contribuir e subsidiar a produção do conhecimento da sua realidade. 

O presente trabalho é fruto de algumas observações e reflexões realizadas no decorrer 

das oficinas de mapeamento participativo na Comunidade Quilombola de Paus Altos no 

município de Antonio Cardoso - Bahia, como parte integrante da pesquisa de mestrado em 

Planejamento Territorial na Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS.   

Trata-se de um trabalho inédito e relevante, pois foi construído de forma participativa, 

com o envolvimento direto dos sujeitos que dão dinâmica diária ao território pesquisado. 

Outra questão importante é que a investigação científica foi conduzida por um membro da 

 
1 Quilombola. Graduado em Geografia.  Mestre em Planejamento Territorial pela Universidade Estadual de Feira 
de Santana – UEFS. Doutorando em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo – USP.  
 E-mail: ozeias.santos@usp.br 
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comunidade estudada, logo, o pesquisador é ao mesmo tempo sujeito e objeto da sua própria 

pesquisa. A sua vivência com o cotidiano da comunidade possibilitou o diálogo permanente 

entre teoria e prática; bem como, do conhecimento científico e tradicional, numa relação de 

complementariedade e não de supervalorização de um em detrimento ao outro. 

 

Referencial teórico-metodológico  

Estabelecer as fronteiras externas de um território é de fundamental importância para a 

consolidação do mesmo. Não menos importante, são as fronteiras internas no processo de 

planejamento e gestão do território. Logo, urge a necessidade da apropriação de técnicas que 

possibilitem potencializar esse processo. É neste contexto que a Cartografia Social por meio de 

diversas estratégias: mapeamento participativo, etnomapeamento e mapa mental; apresenta- se 

como uma aliada eficiente e com alto grau de aceitação entre as comunidades. 

A partir da década de 1990, o uso da cartografia social tem crescido muito nos 

mapeamentos de comunidades tradicionais. Uma das inúmeras vantagens apresentada por essa 

metodologia está na capacidade de adaptação à realidade e interesses da comunidade ao longo 

da sua execução. Isso ocorre porque neste processo, o pensar e refletir o território 

conjuntamente, fortalecem os laços de coesão, dirimem dúvidas, valorizam os conhecimentos 

tradicionais e principalmente potencializam os resultados. Por tudo isso, pode-se afirmar que o 

processo de construção do mapeamento, na maioria das vezes é mais importante que o próprio 

produto. Nesta lógica, é de fundamental importância apontar que o processo de mapeamento 

torna-se mais importante que o(s) próprio(os) mapa(s). O exercício de reflexão coletiva do 

território possibilita maior compreensão das suas possibilidades, fraquezas e potencialidades. 

A cartografia social é metodologia participativa de representação da realidade de 

inúmeras comunidades, quer sejam tradicionais ou não. Essa nova forma participativa de 

elaboração de mapas possibilita a adaptação do mapeamento às necessidades e particularidades 

dos autores envolvidos. 

 Alguns autores, a exemplo de Acselrad (2015) e Pereira Junior (2009), apontam a 

cartografia social como uma metodologia nova e alternativa que permite às comunidades 

envolvidas conhecerem o seu território de forma integral e assim, elaborar e definir estratégias 

para a gestão e uso dos recursos desse território.   

De acordo com estes autores, a Cartografia Social diferencia-se das tradicionais técnicas 
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de confecção de mapas, as quais são desenvolvidas por técnicos por meio da utilização de 

métodos e recursos mais sofisticados e alto grau de procedimentos e precisão matemática. A 

cartografia social é mais flexível, esse fazer pela experiência e conhecimento prático facilita e 

possibilita espacializar elementos simbólicos e sagrados que técnicas convencionais não 

conseguem. 

A metodologia participativa reconhece as comunidades tradicionais como detentoras do 

saber local, capaz de contribuir e subsidiar a produção do conhecimento da sua realidade.  

Na Comunidade Quilombola de Paus Altos, a pesquisa participante orientou o 

mapeamento participativo. Esse instrumento de pesquisa foi fidedigno no alcance dos objetivos 

propostos, uma vez que incorporou diversas fontes de dados, potencializando os conhecimentos 

tradicionais da população local, contribuindo para a emancipação da comunidade, e também 

para a cultura da prática de pensar o território ocupado e usado, numa macro visão de dentro 

para fora, invertendo a lógica historicamente imposta. Sobre a pesquisa participante, Beca 

(1982) infere que ela se distingue por três dimensões: a produção de conhecimento, a educação 

e a orientação da realidade com modificação intencional. 

Na realização das oficinas de etnomapemanto buscou-se adotar uma metodologia que 

favorecesse o envolvimento das lideranças comunitárias, jovens, idosos e mulheres. Ficou 

evidenciado que os participantes construíram coletivamente os mapas, respeitando as 

percepções de cada um, no entanto sem perder de vista a identidade e memória coletiva.  

Nas oficinas do mapeamento participativo o pesquisador, além de observador, também 

participou como facilitador, colocando seu saber à disposição da coletividade, dando 

oportunidade para que ela reelaborasse sua própria metodologia, segundo seu conhecimento 

sobre o território. Nesse tipo de atividade é importante também respeitar o tempo e o ritmo da 

comunidade no que se refere à realização das atividades. 

Conforme assevera Pereira Júnior (2009), esse processo apresenta muitas possibilidades 

de desenvolvimento da cartografia participativa, pois essa metodologia tem sido testada por 

muitos pesquisadores, e obtido resultados bastante positivos no que tange ao grau de aceitação 

da população, entendimento da realidade local e participação nos trabalhos realizados. 

 
As oficinas de consulta constituíram uma instância de discussão organizada pelas 
comunidades atingidas e suas entidades representativas, com o objetivo de 
discutir a criação de um instrumento de caráter associativo, com vistas a receber 
o título correspondente ao território pertencente a essas comunidades 
quilombolas. Durante as oficinas, as comunidades procuraram discutir a criação 
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de um instrumento em que cada membro do grupo se sentisse representado de 
fato e de direito, ou seja, tratou-se de uma tentativa de elaborar um instrumento 
que melhor os represente, quando do recebimento do título definitivo (PEREIRA 
JÚNIOR, 2009. p.23). 

 

As comunidades recorrem à cartografia social para pressionar ou dialogar com o 

Estado na reivindicação do território e seus recursos. Acselrad e Coli (2009) ressaltam as 

potencialidades que o mapeamento participativo com uso de SIG apresenta para o 

fortalecimento da coerência nas decisões das comunidades e fortalecimento das práticas 

tradicionais de manejo dos recursos. 

A formação do Banco de Dados Espaciais Quilombola - BANQUI 

Na comunidade de Paus Altos foi possível a formação de um banco de dados 

quilombola através do mapeamento participativo com o uso de imagem de satélite. O Banco 

de Dados Espaciais Quilombola reúne informações do território pesquisado obtidas nas rodas 

de conversas, caminhadas e mapeamento participativo. Essa base poderá ser acessada em 

outros momentos na realização de pesquisas e produção de documentos sobre a comunidade. 

A formação do BANQUI foi possível por meio da integração de dados primários, 

disponíveis em diferentes ambientes de digitais, e os dados secundários obtidos nas atividades 

realizadas na comunidade. 

Esse banco de dados organizado durante a pesquisa armazena um conjunto de dados 

sobre a delimitação territorial, uso e ocupação das terras da Comunidade Quilombola de Paus 

Altos e do município de Antônio Cardoso.  

O Banco de Dados Espaciais Quilombola (BANQUI) foi criado com o objetivo de 

armazenar dados primários e secundários coletados e/ou produzidos no decorrer da pesquisa. 

A base de dados foi alimentada durante todas as etapas do trabalho de campo. Os dados 

obtidos em campo foram analisados confrontados em diferentes momentos com a finalidade 

de validar os convergentes e descartar os desviantes e inconsistentes. Dessa forma, foi 

possível a formação de uma base de dados fidedigna. 

As informações organizadas foram imprescindíveis para a análise e caracterização do 

território ocupado e usado, ambos delimitados coletivamente nas oficinas de mapeamento 

participativo com o uso de imagens de satélite. 

O BANQUI é um subproduto da pesquisa com grande potencialidade para utilização 
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em outros trabalhos na Comunidade Quilombola de Paus Altos, pois o mesmo armazena 

dados e informações inéditas sobre o território. No entanto, essa base precisa ser 

constantemente alimentada para garantir sua atualização, tendo em vista que nenhum 

território é estático ou imutável. 

Portanto, com a utilização dos conhecimentos da cartografia social, associado ao uso 

de um Sistema de Informações Geográficas Participativo a pesquisa contribuiu para o 

exercício da leitura do espaço geográfico da comunidade, a partir da valorização do processo 

do mapeamento participativo, enquanto momento de aprendizado e exercício de pensar o 

território. 

 

O olhar coletivo sobre o território 

A Instrução Normativa Nº 49, 29 de setembro de 2008 do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) regulamenta os procedimentos para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação das terras ocupadas pelos quilombolas e estabelece 

a base para o mapeamento proposto. A normativa em seu artigo 9º preconiza que a identificação 

dos limites das terras deverá ser feita a partir de indicações da própria comunidade e a partir de 

estudos técnicos, também consistirá na caracterização espacial, econômica, ambiental e 

sociocultural da terra ocupada pela comunidade.  

O INCRA, ainda na referida normativa, destaca a importância da participação da 

comunidade como fundamental no processo de mapeamento do território. No entanto, na 

maioria das vezes as comunidades não se sentem instrumentalizadas para participarem de forma 

efetiva do processo devido ao pouco ou nenhum conhecimento dos equipamentos ou técnicas 

utilizadas por alguns profissionais. Essa deficiência impossibilita que a mesma se aproprie do 

processo.  

Ademais, não podemos ignorar que a pouca participação das comunidades no processo 

de delimitação territorial pode gerar problemas de diversas naturezas. Já a participação 

qualificada da comunidade no processo de demarcação das terras facilita na definição dos 

limites dos territórios e na indicação dos recursos naturais e sociais indispensáveis para a 

coletividade. Por exemplo, em uma área de disputa ou conflitos territoriais, as comunidades 

precisam ter condições de acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento de todas as etapas do 

processo, a fim de não perder áreas ou recursos. 
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Diante dessas necessidades e deficiências gritantes das comunidades, o mapeamento 

participativo se apresenta como metodologia bastante apropriada, onde os conhecimentos 

técnicos e científicos podem dialogar com o conhecimento tradicional.  

O mapeamento realizado pelas comunidades quilombolas a partir da sua percepção vai 

além da localização dos elementos físicos e sociais de um ambiente. Quando o mapa é 

confeccionado pelos agentes sociais da comunidade ele traz uma grande riqueza de detalhes, 

pois a comunidade consegue espacializar elementos e fatos que jamais seriam possíveis através 

das técnicas convencionais de mapeamento comumente utilizadas.   

Na experiência desenvolvida na Comunidade Quilombola de Paus Altos, a abordagem 

participativa foi fundamental para o olhar reflexivo da própria comunidade sobre seu território 

ao longo do desenvolvimento das oficinas. É válido considerar que o mapeamento participativo 

assume papel fundamental nas experiências de planejamento e gestão de áreas comunitárias dos 

povos quilombolas. A participação da população durante todo processo contribui para a 

emancipação da comunidade, construindo e fortalecendo estratégias democráticas para acesso 

e uso dos recursos disponíveis.  

A experiência realizada na comunidade de Paus Altos, município de Antonio Cardoso 

– Bahia tem potencialidade de ser reaplicada em outros territórios quilombolas, respeitando, é 

claro, as particularidades de cada grupo. O mapeamento participativo nessa comunidade foi 

realizado no decorrer de 4 (quatro) oficinas, com a produção de 6 (seis) mapas temáticos. Os 

mapas elaborados: histórico, geoambiental, vegetação, caça e pesca, roças de comuns e uso e 

ocupação representam as formas como os quilombolas usaram o território coletivamente ao 

longo da sua trajetória histórica. Esses encontros foram espaços valiosos de trocas de 

experiências e aprendizado através da reflexão coletiva sobre o território ocupado e o território 

usado. 

FIGURA 1 – OFICINA DE MAPEAMENTO PARTICIPATIVO NA COMUNIDADE 
QUILOMBOLA DE PAUS ALTOS. 
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Fonte: trabalho de campo.Santos, O.A (2016)  

 

 

a) Primeira oficina: Apresentação e formação. 

A primeira oficina marca o início do contato direcionado com a comunidade para a 

atividade do mapeamento. Neste momento, apresentou-se os objetivos da pesquisa, sugestão de 

metodologia utilizada nas oficinas e participação da comunidade. Foi também definido que 

haveria um produto da pesquisa a ser entregue a Associação Rural Quilombola de Paus Altos, 

Santa Cruz e Adjacências (ARQUIPASCA), o qual foi definido na terceira oficina, realizada 

com a participação da Diretoria da entidade. Em síntese, os produtos da pesquisa entregues a 

comunidade foram: 06 mapas temáticos, 01 mapa de localização e um relatório técnico como 

produto final. 

A oficina foi desenvolvida em 02 (dois) momentos: primeiro, foi provocada uma roda 

de conversa com o objetivo de obter informações preliminares sobre a trajetória histórica da 

comunidade e as estratégias de sobrevivência, a partir da memória coletiva. Consideramos que 

a memória individual na perspectiva de Halbwachs (1990) é construída a partir da inserção e 

relacionamento nos grupos sociais de referência do indivíduo, tendo em vista que cada memória 

individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva. 

A segunda etapa da oficina foi realizada utilizando um mosaico com 02 imagens de 

satélite da comunidade de Paus Altos, baixadas do Google Earth, com resolução espacial de 

500 metros e as mesmas fora disponibilizada aos participantes para que eles observassem, e a 

partir da imagem apontassem os locais que tinham significados para a coletividade: locais de 

plantações, caça, pesca, aguadas, locais sagrados etc. 

b) Segunda oficina de Etnomapeamento: mapeamento sob imagem de satélites. 
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Nessa etapa foram retomados os trabalhos com as imagens de satélites utilizadas na 

primeira oficina e foi iniciado o processo de georreferenciamento da comunidade, por meio de 

caminhadas guiadas, onde se marcou pontos de coordenadas geográficas  delimitando o 

território e localizando os objetos de importância para a população local. 

Foi feita uma breve roda de conversa sobre os resultados preliminares e a metodologia 

utilizada na primeira oficina e a possibilidade de reaplicação da mesma. Após a rodada de 

conversa, foi disponibilizada a imagem utilizada no último encontro. 

Durante a realização do mapeamento, as pessoas mais idosas apresentaram 

determinadas dificuldades em entender as imagens e também de desenhar, de vez em quando 

um ou outro se queixava que a visão já não era mais a mesma, ou a mão não detinha mais a 

firmeza da juventude. 

A experiência das oficinas demonstrou que quando se trabalha com idosos, é preciso 

que o pesquisador esteja atento para essas particularidades e antenados para algumas 

necessidades comuns para essa faixa etária. Em seus estudos com idosos, Bosi (1990) destaca 

a necessidade de respeitar as limitações e dificuldades das pessoas idosas na realização de 

trabalhos e pesquisas, pois as condições físicas do corpo na maioria das vezes não acompanham 

a vivacidade da mente. 

Neste percurso da pesquisa, os moradores da comunidade empenharam-se para a 

elaboração do mapa feito à mão, representando no papel os principais objetos e áreas que tinham 

significado para a comunidade de Paus Altos. Nessa elaboração, os mais velhos mostraram-se 

com muito mais conhecimentos da dinâmica do território que os mais novos, o que é natural. 

Eles (os idosos) indicavam os fatos, analisavam as áreas com muita clareza dos acontecimentos. 

Nos momentos de dúvidas ou incertezas das lembranças, os mesmos recorriam uns aos outros 

para confirmar ou descartar um fato. Por isso, era comum ouvir a pergunta: “não era assim, 

compadre”? 

Ao término dessa oficina, já foi possível traçar uma versão preliminar dos limites da 

comunidade, caracterização e linha do tempo.  

c) Terceira oficina: o etnomapeamento. 

No terceiro encontro foi priorizada a conclusão do mapeamento do território. Nesse 

momento, os participantes já estavam familiarizados com a metodologia dos trabalhos. 

Para o início da atividade foram resgatados alguns dados das oficinas anteriores e 

socialização dos trabalhos realizados até o momento. Os grupos de trabalho foram organizados 
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de maneira que pudesse garantir a continuidade dos membros em suas respectivas equipes de 

trabalhos. 

No início da atividade as equipes receberam seus trabalhos desenvolvidos nos encontros 

anteriores. Já sem o uso da imagem de satélite, iniciou-se a atividade de etnomapeamento. Em 

alguns momentos utilizou-se também a técnica de mapeamento mental, principalmente para 

espacializar objetos e fenômenos do passado, que já não é possível ver nas imagens atuais 

disponibilizadas pelos satélites. 

Conforme a compreensão de Simielli (1999), os mapas mentais são representações do 

vivido, são os mapas construídos a partir da nossa história com os lugares de experiências. No 

mapa mental, estão presentes a representação do saber percebido com sua forma, histórias e 

simbólicas. 

No decorrer do mapeamento, uma frase era bem comum e frequente nas falas dos idosos: 

“isso já se acabou, já não existe mais”. Essa afirmação vai para o papel representando o 

território simbólico apropriado no passado de forma física ou simbolicamente. Esse constante 

afirmação das pessoas indica uma dinâmica transformação e modificação do território 

apropriado historicamente. 

Na terceira oficina, o mapeamento foi concluído em sua primeira etapa. O produto 

preliminar foi um mapa base com diversos elementos e informações (figura 2). Portanto, o 

mesmo precisou passar por decomposição em camadas para separação e organização dos temas 

para elaboração dos mapas temáticos em ambiente de Sistema de Informações Geográficas. 

FIGURA 2 – MAPA BASE PRODUZIDO NAS OFICINAS DE 
MAPEAMENTO PARTICIPATIVO. 

 

Fonte: Trabalho de campo. Santos, O.A (2016). 
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d) Quarta Oficina: validação. 

Essa última etapa, denominada oficina de validação teve o objetivo de apresentar à 

comunidade os mapas e demais resultados preliminares das oficinas anteriores. 

Em uma experiência de mapeamento participativo é de fundamental importância que a 

comunidade examine, opine e emita parecer sobre os produtos obtidos. Nessa perspectiva, a 

oficina de validação buscou fazer um alinhamento com a comunidade, a fim de corrigir 

possíveis erros, realizar inclusões ou exclusões de elementos nos mapas. 

O mapa base elaborado pela comunidade ao longo do processo apresentava várias 

camadas, por isso foi preciso fazer subdivisões em ambiente digital para decompor as camadas 

e a espacialização de fenômenos e objetos. Dessa decomposição em camadas resultaram a 

elaboração de 6 (seis) mapas temáticos - histórico, geoambiental, vegetação, caça e pesca, roças 

de comuns e uso e ocupação - os quais foram disponibilizados para análise e posterior validação, 

alteração ou descarte. 

A validação dos etnomapas deu-se num ambiente de discussão e respeito às opiniões de 

todos. Frente a esse contexto, esse processo coletivo implicou em alguns ajustes necessários 

nos mapas apresentados e também demandou a elaboração de outro mapa para contemplar as 

informações levantadas pela comunidade e que não estavam presentes no mapeamento, por 

exemplo, as informações sobre plantas medicinais e demais recursos extraídos da caatinga pela 

população local. 

É preciso revelar que o mapeamento participativo da comunidade de Paus Altos 

conseguiu trazer para a reflexão grupal questões que na maioria das vezes passavam 

despercebidas pela própria coletividade. Um exemplo claro disso pode ser percebido quanto às 

questões das Roças de Comuns, as quais eram realizadas em pequenas áreas de caatinga 

desmatadas para o cultivo de milho, feijão e abóbora, e tinham como contrapartida do 

trabalhador o plantio gratuito de capim para formação das pastagens da fazenda. 

Outro exemplo foi que observamos, a partir da leitura coletiva da realidade através das 

oficinas de etnomapeamento, que o grupo começou a perceber que as terras “dadas” pelos 

fazendeiros para o plantio não era um ato de bondade e consideração, muito pelo contrário, ali 

se reafirmava a histórica relação de exploração da força de trabalho alheio para proveito próprio. 
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Considerações Finais 

As oficinas conseguiram atingir o seu objetivo mais importante, possibilitar a reflexão 

coletiva durante todas as fases do etnomapeamento, com a apropriação dos resultados da 

pesquisa pela própria comunidade participante. Outro fator muito importante é a identificação 

que o grupo tem com os produtos do trabalho, pois o mesmo consegue visualizar sua realidade, 

nos mapas confeccionados. Dessa forma, consegue-se avançar em direção de uma abordagem 

cartográfica libertadora, democrática e acessível à população. 

No processo de planejamento e gestão territorial é fundamental o diálogo com os 

diversos atores sociais presentes no território, a fim de valorizar as potencialidades e 

conhecimento local para a autogestão territorial, numa perspectiva participativa e democrática. 

O mapeamento e delimitação do território quilombola de Paus Altos além de contribuir 

na orientação do processo de demarcação das terras da comunidade pelos órgãos competentes, 

é para a comunidade, um importante instrumento de planejamento e gestão do território, visto 

que coletivamente podem refletir seu território a partir de sua história para propor cenários 

futuros. 

Ademais, estamos cientes de que a prática do planejamento e gestão territorial 

participativa alcançam seus objetivos quando a comunidade consegue pensar o território como 

um todo. Esse processo precisa dá conta das especificidades e demandas dos diversos atores 

sociais presentes no território. 

Dessa maneira, entender a vivência das comunidades tradicionais e sua relação com o 

ambiente que ocupam e manejam é imprescindível para um processo participativo, sustentável 

e democrático. Isso porque o conhecimento da população local sobre o seu território é um 

recurso em potencial para o desenvolvimento de um planejamento territorial que possam 

atender aos interesses de todos. 

Uma característica importante observada durante todas as fases do etnomapeamento é a 

apropriação dos resultados da pesquisa pela própria comunidade e a identificação que esses 

grupos têm com os produtos do trabalho, pois a mesma consegue visualizar sua realidade, nos 

mapas confeccionados. Dessa forma, consegue-se avançar em direção de uma abordagem 

cartográfica libertadora, democrática e acessível à população. 
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A LUTA DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS EM DEFESA DE SEUS 
TERRITÓRIOS: UMA ANÁLISE DO TERRITÓRIO QUILOMBOLA DE 

JAMBUAÇU 
 

Kátia Regina Assunção Veiga1 
Dayane Érica Cardoso Ribeiro2 

Duane Cardoso Ribeiro3 

Resumo 

A instalação do capital nacional e internacional ao longo do tempo tem sido “entrave” para a permanência de 
comunidades tradicionais4 presentes na Amazônia, onde em seus territórios ancestrais as populações quilombolas 
resistem, sendo que estas vivem em constantes conflitos com o capital, onde esses espaços vêm sofrendo impactos 
socioambientais provocados pelos diferentes empreendimento, que visam atender a demanda do capital 
impactando diretamente na vida dos diferentes sujeitos que vivem na Amazônia.  O objetivo deste trabalho é 
analisar os conflitos socioambientais, ocasionados pela instalação do capital agro-hidro-minero-bio-negócio, em 
comunidades quilombolas do nordeste paraense, dando enfoque para o território quilombola de Jambuaçu5 
localizado no município de MOJU-PA, fazendo um recorte para os aspectos socioculturais do território que se 
apresentam em constante choque com o modelo capitalista, que consome não apenas matéria prima, mas também 
culturas, pessoas, isto é, relações sociais centenárias.  
  
Palavras chave: Amazônia, povos tradicionais, conflitos sociais.  

 

INTRODUÇÃO 

Dentre os diversos conflitos presentes nas regiões Amazônicas, ocasionados pelo 

avanço do capital agro-hidro-minero-bio-negócio em territórios tradicionais ao longo da 

história, onde diariamente os povos que residem nessas áreas, presenciam a chegada de 

projetos/instalações que agride de forma desumana o meio ambiente e com isto meio social 

sofre fortes alterações, sendo por meio de portos, ferrovias, dragagem de rios, minero-dutos, 

linhas de transmissão, eliminação de matas primarias e desvio de canais modificando não 

somente a paisagem, gerando desta forma perturbações ambientais e sociais.  

 
1 Licenciada em Geografia e Graduanda de Bacharelado em Geografia com ênfase em desenvolvimento territorial 
rural, pelo Programa Nacional na Reforma Agrária – PRONERA. Na Universidade Federal do Pará - UFPA. 
E-mail: kareveiga@hotmail.com 
2Licenciada em Geografia e Graduanda de Bacharelado em Geografia com ênfase em desenvolvimento territorial 
rural, pelo Programa Nacional na Reforma Agrária – PRONERA. Na Universidade Federal do Pará - UFPA. 
E-mail: dayaneerica23@gmail.com  
3  Graduanda em ciências biológicas pela Universidade Federal do Pará 
E-mail:duaneribeiro9@gmail.com 
4 Ribeirinhos, Quilombolas, Camponeses, Indígenas, Seringueiros, Extrativistas, Garimpeiros (...). 
5 O acesso às comunidades Quilombolas de Jambuaçu é feito por meio da Rodovia dos Quilombolas (estrada não 
pavimentada), encontrando se a primeira acerca de 9 km da sede municipal. 
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Entretanto os povos tradicionais tem mostrado oposição perante esses 

empreendimentos, onde pode se observar em alguns municípios paraense o qual vem sendo 

palco desde a década de 1970 de conflitos ligados a instalação do capital agro mineral, conflitos 

esses ocultados no discurso de desenvolvimento, manobras essas utilizadas pela geopolítica 

mundial com a finalidade de camuflar a entrada de multinacionais nesses espaços, sendo 

evidente que no modelo capitalista a exploração do espaço geográfico de forma descontrolada 

é tida como prioridade para que se garanta o crescimento do lucro e acumulação de riquezas e 

distribuição de pobreza. 

As contradições impostas e as reestruturações do modo de vida estabelecidas pelo 

avanço do capital nacional e internacional no estado do Pará revela a ação violenta de um 

modelo econômico que age de forma sorrateira, o capital agro mineral desde a década de 1970 

vem avançando em territórios tradicionais, no estado do Pará dando enfoque para o nordeste 

paraense, o qual tem sido espaço de violação de direitos de povos quilombolas.  

Sendo assim o presente escrito analisará as mazelas provocadas pelo avanço do capital 

em comunidades tradicionais do nordeste paraense, focando para o território quilombola de 

Jambuaçu situadas no município de Moju-PA, que desde a década de 1970 vem sendo alvo de 

agressões provocadas pelo avanço do “desenvolvimento” / “progresso”, aguçando assim na 

região fortes conflitos.   

Desta forma busca se ressaltar ainda que função estar exercendo os povos tradicionais 

que se encontram dentro dessas áreas uma vez que passam a conviver com outra dinâmica 

ambiental e social, enfatizando a relação homem e trabalho, organizações, movimentos sociais, 

dentro da perspectiva do modelo capitalista implantado em seus territórios por meio dos 

diferentes projetos que visam atender o mercado externo. 

Acumulação de riquezas e distribuição de pobreza no sistema capitalista 

As desigualdades sociais no Brasil jamais poderão ser vista como pobreza ou falta de 

alternativas, desde a colonização se exporta matéria prima para alimentar o mercado 

internacional, esse modelo de exploração ao longo dos anos tem importado problemas 

ambientais, sociais e culturais, para as populações as quais sofre constantemente com os 

impactos causados pelo avanço do capital.  

O Brasil sendo um país colonizado carrega desde a sua gênese um sistema colonial, o 

qual tem sua economia baseada na exploração de matérias primas com a finalidade de abastecer 
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o mercado externo, há séculos o Brasil exporta matéria prima e importa catástrofes ambientais 

provocadas por um modelo de exploração que atende à demanda de mercado, mas não consegue 

suprir as necessidades das populações locais. 

A Amazônia continua a despertar interesse do capital nacional e internacional como uma 

das fronteiras importantes de terras e recursos, que estão interligados para avançar na 

exploração e aumentar o lucro com a intensificação das atividades produzidas e avanço da 

exploração em larga escala a partir de modelos de desenvolvimento que excluem as populações 

tradicionais de suas benesses, concentrando a riqueza e socializando os seus impactos. Estão 

fora do banquete do desenvolvimento os povos tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, 

camponeses, indígenas, seringueiros, extrativistas e garimpeiros, entre outros, que tem suas 

terras cortadas pelos grandes projetos, suas culturas enterradas e seus modos de vidas 

desestruturados pelo racismo ambiental causado pelos desastres ambientais provocados pelas 

diversas empresas multinacionais espalhadas pela Amazônia.  

Tem se observado que os diferentes empreendimentos que paulatinamente vem se 

instalando na Amazônia, visualizam o racismo ambiental como inevitável para que se tenha o 

que chamam de desenvolvimento e ou progresso, desta forma analisam o espaço como um 

“vazio demográfico” propicio para a exploração de forma desacerbada, que não respeita nem o 

tempo da natureza e muito menos as relações sociais desses territórios invadidos pelo avanço 

da exploração. Para Costa (2016), este modelo aponta que “os destroços ambientais são 

assumidos, assim, como custos inevitáveis para se alcançar o desenvolvimento”. 

A diversidade de recursos presentes nas regiões Amazônicas seguem, sendo estudadas 

sistematicamente pelos representantes do capital nacional e internacional que buscam implantar 

grandes projetos de exploração intensiva dos recursos baseados no avanço do agro-hidro-

minero-bio-negócio, impactando diretamente na vida dos diferentes sujeitos que são não apenas 

moradores da Amazônia, mas como também fazem parte da identidade Amazônica, sendo eles 

os povos tradicionais. 

A invasão dos territórios por meio de projetos que atende o mercado externo o qual 

impõe novas dinâmicas para as regiões têm gerado conflitos territoriais, assim como nos 

espaços que o mesmo se instala vem gerando crise de identidade resultante das mudanças 

sociais, casos esses ocorridos no território quilombola de Jambuaçu localizado no Município 

de Moju-PA, sendo um espaço de disputa do capital agro mineral onde se pode expor que 
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atualmente os projetos se “chocam”, tendo no território, minero-duto6, linhão de transmissão7,  

grandes áreas com plantio de Dendê8, e ainda em processo de licenciamento para a  instalação 

de ferrovia conhecida como FEPASA9. 

Chegada do Agronegócio marca uma onda de violência em Jambuaçu 

No final da década de 1970 chega ao município de Moju uma das empresas que prometia 

não só mudar as relações sociais do espaço, como também a “tranquilidade” da população 

quilombola de Jambuaçu, chamada REASA (Reflorestadora Amazônia Sociedade Amazônia), 

com a finalidade de adquirir terras usando de medidas sem escrúpulos para a acomodação de 

seus projetos, eliminação de árvores, morte de animais silvestres, grilagem de terras, violência 

contra os moradores da região, marcando desta forma transformações profundas em Jambuaçu. 

 O modelo capitalista instalado por meio da REASA no território quilombola de 

Jambuaçu trouxe consequências gravíssimas para a organização econômica, tendo em vista que 

a empresa destruiu uma parte significativa do “espaço de trabalho”/natureza, de onde os 

quilombolas tiravam seu sustento, que não estava atrelado a dinheiro e sim no bem viver da 

população, produzir pouco mais com qualidade garantindo o alimento das famílias, prática essa 

das populações tradicionais da Amazônia. 

A grande diferença dos projetos agroindustriais que estavam se instalando no 
município de Moju para os colonos que viviam na região estava no modo de produção, 
uma vez que as famílias estavam inseridas em um modelo econômico tradicional, 
baseado na produção para auto sustentação, sendo comercializado o excedente. Essa 
era uma prática de longa duração na Amazônia, principalmente em regiões isoladas 
dos centros urbanos mais desenvolvidos. (BRINGEL & SACRAMENTO, 2016, p. 
22) 

A REASA com intuito de alcançar grandes hectares de terra, “avaliava” as áreas dos 

camponeses e lhes oferecia uma quantia em dinheiro, variando entre cada área, no entanto os 

valores ofertados pela empresa sempre estavam abaixo do que realmente valia, sendo que os 

camponeses não tinham o direito de escolha já que aqueles que se recusavam a vender sofriam 

 
6 O minero-duto pertencente à empresa IMIRYS transporta bauxita de Paragominas até o porto da vila do conde 
em Barcarena, no período de instalação do mine-duto a empresa responsável era Vale do Rio Doce/ S.A. 
7 Linhão de transmissão pertence à empresa IMIRYS, no período de instalação o projeto pertencia à empresa Vale 
do Rio Doce/ S.A, sendo esse o segundo projeto da empresa cortar o território quilombola de Jambuaçu. 
8 A monocultura do dendê, dentro do território quilombola de Jambuaçu se dar através do grupo MARBOGES 
Agroindústria S/A.  
9 Ferrovia Paraense, com finalidade de escoar a produção em grande escala sendo que, a primeira parte começa 
em Marabá (núcleo Morada Nova) e vai até Barcarena (vila do Conde). As obras da primeira fase devem ser 
concluídas em 2024. Já a segunda fase parte de Marabá até Santana do Araguaia. 
 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2209 

 

ameaças. A violência marcou as formas de aquisições de terras na época, onde a população 

vivia frequentemente ameaçada por jagunços, pistoleiros ligados à empresa que tinham um 

papel importante na repressão dos camponeses que não aceitavam vender suas terras, o grupo 

ligado à empresa atuava incendiando roças, casa de familiares e até matavam alguém da 

família10, esses eram os artifícios usados pela empresa para forçar a venda de terras, neste 

período a grilagem de terras foi intensificada nas áreas quilombolas de Jambuaçu no Município 

de Moju – Pará11, com a finalidade de atender a demanda do agronegócio. 

Vale dizer que o município de Moju, nesses anos iniciais da década de 1980, 
viu de perto uma transformação antes nunca vista. Os desdobramentos desses 
eventos foram danosos para a população tradicional. Evidente que moradores 
de comunidades tradicionais habituados a outro modelo de vida sofreram com 
tudo isso. Onde houve a presença dos projetos agroindustriais, lá existiu 
conflitos, em maior ou menor grau, mas existiu. Em grande parte do território 
denominado quilombola, onde foi implantado o projeto da Reasa, várias 
tentativas foram feitas para expulsar moradores de seus espaços. (...) 
 (BRINGEL & SACRAMENTO, 2016, p. 27) 
 

Os moradores de Jambuaçu nesse período passam a ter apoio da Comissão Pastoral da 

Terra, a qual tem papel importante na luta e resistência dos quilombolas de Jambuaçu, sendo 

que a mesma contribuiu na organização política do território, para que então o enfrentamento 

perante as empresas ganhasse força, como afirma um morador quilombola de Jambuaçu.  

 
(...) veio o progresso ai, com empresas ai começaram a comprar terrar e tomar 
terra de moradores de alto a baixo aqui no Jambuaçu era a antiga empresa 
REASA, ai o pessoal tiveram uma resistência aqui nesse meio fizeram até uma 
associação de moradores e tal (...) ai resistiram (...) mas não foi suficiente ai 
veio a CPT fez uma consultoria ai com os moradores e acharam que eles 
deveriam se auto definir né, se auto definir quilombola justamente pra buscar 
os direitos territorial pra combater definitivamente com as empresa que vinham 
engolindo todo mundo aí tomando as terra e as cultura do povo (...) (JOÃO, 
2016) 

 A luta pelas certificações de terras foi travada pelos movimentos camponeses, 

sindicatos, ceb’s, associação de moradores, em Jambuaçu como sendo a saída para o fim de 

grilagem de terras ainda,  sendo que neste período o número de terras griladas no município de 

 
10 Crimes já arquivados, no entanto, vale ressaltar aqui a impunidade referente a esses, uma vez que não foram 
considerados crimes ligados a conflitos de terra, camuflando mais uma vez a violência dos grandes projetos na 
Amazônia.  
11 Nesse período o território quilombola de Jambuaçu, ainda não havia sido reconhecido como território 
quilombola de Jambuaçu de fato, pela fundação palmares ou por qualquer outro órgão, a certificação veio ocorrer 
somente no ano de 2003, sendo assim as comunidades eram reconhecidas por comunidades eclesiais de Base.   
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Moju eram assustadores, como já abordado por alguns autores que estudaram as consequências 

provocadas dentro do município nesse período. 

  Todo esse processo de expansão do modo de produção capitalista em Moju 
traz em sua esteira processos de concentração e de grilagem de terras. Foi o 
que observou o recente levantamento do Conselho de Nacional de Justiça – 
CNJ (2010), constatando que da área real do município de 903,385 hectares 
tinha-se um estoque de terras nos cartórios maior doze vezes ao tamanho da 
base territorial do município. Daí já se pode ter uma ideia das origens do 
processo de sobreposição de títulos de terras na Amazônia e, em especial, no 
Pará. É a origem do chamado “beliche” fundiário. Ou seja, só o Estado do Pará 
tem sua área oficial em 124.768.951,10 hectares. No mesmo levantamento da 
CNJ constatou que sua área real (494.786.345,307ha). Indicação de um 
processo violento de grilagem de terras e de sobreposição de títulos que, como 
vimos, não começa hoje. A imagem abaixo destaca o tamanho real e o 
“beliche” no município de Moju.  
 

Figura 1 - “beliche fundiário” no município de Moju 

 

Fonte–CNJ, 2010. elaboração BRINGEL & SACRAMENTO, 2016 

  

 Atualmente a área quilombola de Jambuaçu possui demarcação12, sendo um total de 15 

comunidades, interligadas pelas suas territorialidades: culturais, sociais, políticas e econômicas, 

fazendo delas um único território. 

 
12 Em algumas comunidades é comum encontrar ainda pontos colocados pelo INTERPA demarcando a área das 
comunidades quilombolas. 
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Figura 2 - Mapa de localização 

 
Fonte: IBGE, INCRA, DNIT 

 
Chegada da monocultura do Dendê no território quilombola de Jambuaçu 

 Paulatinamente o território quilombola de Jambuaçu vem sofrendo consequências com 

a implantação do agronegócio, que mesmo após terem conseguido que a REASA “saísse”13 do 

território, deixando pra trás um amontoamento de impactos dentro de Jambuaçu. Contudo o que 

chama a atenção dos moradores alguns anos depois é o surgimento de uma “nova” empresa do 

nome MARBOGES Agroindústria S/A, com a finalidade de introduzir a monocultura do Dendê 

na região, sendo que a mesma passa a ter posse das áreas que no passado a REASA arrancou 

dos camponeses tendo assim terra para implantar de imediato seus projetos de monocultura, 

apontando que os conflitos estavam longe de acabar em Jambuaçu.  

 
13 No ano de 1988 um grupo de pessoas saiu de Jambuaçu, portanto ferramentas utilizadas no seu dia a dia para o 
trabalho com a terra e para a caça, em marchar chegaram até a sede municipal com a finalidade de expulsar agentes 
do estado que coagiam os camponeses amando da empresa. A ação foi vitoriosa para os camponeses, marcando 
este dia com a resistência do povo de Jambuaçu.  
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 A Marboges não se distancia das medidas adotadas pela REASA com finalidade de 

adquirir terra, onde se pode dizer que os conflitos se modernizaram, mas não acabaram quando 

se trata de obter terras para aumentar a produção com a finalidade de aquecer o mercado 

externo, a empresa segue comprando terras dos camponeses com valores sempre abaixo do que 

realmente estar avaliado, no entanto pregando para os agricultores uma ideologia de que será 

um bom negócio para ambas as partes, em caso de resistência por parte dos proprietários em 

não venderem às propriedades a empresa passa a insistir por meio de pessoas influentes14, em 

alguns casos a empresa aumenta o valor ofertado pelas áreas. Desta forma a empresa segue 

ocupando hectares de terra em Jambuaçu com a monocultura do dendê, transformando 

drasticamente a paisagem e as relações da população quilombola. 

 
Figura 3 - Área de plantio de dendê dentro da área quilombola 

 
Fonte: RIBEIRO, 2017 

 
 O discurso de grandes empreendimentos diante da sociedade não se diferencia, sendo 

sempre o de melhoria de vida, prometendo aumentar os postos de trabalho, fomentar a questão 

econômica promovendo desenvolvimento para a região, desta forma cabe ressaltar que ao longo 

do tempo tem se observado nas áreas de abrangência desses empreendimentos uma realidade 

completamente distinta, qual mostra um crescimento desordenado provocando racismo 

 
14 Podendo ser alguém da família, líderes comunitários que dialogam diretamente com a pessoa ou que tenha 
influência sobre alguém da família.  
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ambiental, violação de direitos, consequências muita das vezes irreversíveis por onde passa, 

ficando para as populações locais somente as mazelas, como pode ser observado na fala de uma 

moradora quando relembra o tempo antes das instalações do capital dentro de Jambuaçu. 

(...)á antes era tudo mais fácil a gente fazia nossa rocinha, lá a gente plantava 
muito do que a gente comia, era as fruta, legume né (...)pegava uma caça que 
dependendo do tamanho da família dava pra comer mais de uma vez, ia pro 
garapé pegava um peixinho e pronto já tinha o que comer, hoje se o cara não 
se virar mesmo passa até fome, tudo mudou muito você coloca uma malhadeira 
e quando vai olhar não tem nada (...) se continuar desse jeito a tendência é só 
piorar (...) 
(ANDREZA, 2017)  
 

A monocultura do dendê dentro de Jambuaçu provocou uma nova forma de se relacionar 

com a terra, diferente da produção culturalmente trabalhada pelos camponeses que é da 

subsistência, com a chegada da empresa veio também o trabalho assalariado, a exigência de 

uma determinada carga horária de trabalho, onde o agricultor não tem a possibilidade de 

conciliar o trabalho na empresa com o do seu lote de terra, passando a depender exclusivamente 

do salário que recebe, tendo a necessidade na maioria das vezes de trabalhar dobrado15para 

garantir um valor que venha cobrir suas despesas no final do mês. 

(...) constitui se assim uma nova divisão internacional do trabalho cuja 
espacialidade pode nos revelar muito, especialmente no que se refere ao poder 
de transformação das novas tecnologias, às novas formas de intervenção das 
grandes corporações e a desconstituição de sujeitos coletivos por meio da 
desconstrução dos trabalhadores e outros grupos sociais. (COSTA, 2006, p. 
32) 

No modelo capitalista o homem não mas modifica o espaço para suprir suas 

necessidades, agora ele decompõe o espaço com a única finalidade de atender o mercado 

externo, onde se exporta riquezas e importa pobreza, a agilidade do capitalismo em consumir 

matérias primas e pessoas para acumular riquezas na mão de poucos e pobreza na mesa da 

maior parte da população é avassaladora. Desta forma é notável a apropriação da Amazônia 

pelo capital estrangeiro que estar interessado não só na matéria prima como também na mão de 

obra barata, flexibilidade nas leis ambientais e baixos impostos (para se exportar matéria).  

Atualmente percebe – se a dependência de uma parcela da população pelas empresas 

que se instalaram na região quanto a emprego, onde a população passa a ser mão de obra barata, 

deixando assim de cultivar em suas terras com isso enfraquecendo o campesinato e o mais 

 
15 Fica no trabalho depois do seu expediente, fazendo hora extra e/ou ainda nos dias de descanso, como finais de 
semana o sujeito vai trabalhar na diária no lote de outra pessoa, gerando assim um esgotamento físico por completo.  
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deprimente abrindo espaço para os projetos de monocultura, causando indignação em alguns 

moradores mais antigos do quilombo, como fica explicito na fala do seu João.  

(...) quando lutamos e conseguimos se titularizar como remanescente de 
quilombo o objetivo era de permanecer com cultura dos nossos antepassados 
como plantar, ajudar uns aos outros, resgatar as danças do quilombo (...) mas 
os moradores não querem eles acham melhor viver de um salário mínimo tem 
alguns que passam necessidades, mas não querem plantar! Viver com um 
salário mínimo não é sustentabilidade! (...) (RIBEIRO. 2016) 

 A invisibilidade das comunidades tradicionais na Amazônia, a falta de políticas públicas 

que venham a atender as necessidades básicas do sujeito, cabe de justificativa para a 

implantação dos projetos agro-hidro-minero-bio negócio, os quais são apresentados para a 

população como única saída para o desenvolvimento local, no entanto esse modelo causa um 

envolvimento dos camponeses na rede de mercado passando a servir de moeda de troca entre o 

estado e as multinacionais propriamente ditas, que vivem entre o jogo de ambas sofrendo com 

a truculência de seus modelos de progresso.  

As famílias que tiveram de sair de suas terras após a chegada das empresas em 

Jambuaçu, muitas sofrendo com o êxodo rural encontraram dificuldades em se adaptar a cidade, 

tendo alguns que retornaram para casas de parentes ou fizeram casas em áreas coletivas, 

contudo tendem a procurar a emprego na empresa de dendê, já que os mesmos não possuem 

terras para cultivarem, com isto, em sua maioria vão trabalhar no campo na colheita do dendê16, 

ganhando um salário mínimo ou em serviços gerais17. 

 Observar se que a expulsão dos camponeses de suas áreas faz parte não só do processo 

de aquisição de terras, como ainda para a garantia de sucesso em suas atividades futuras, já que 

as empresas terão um número expressivo de pessoas, que sem alternativas passaram então a 

integrar se ao grupo de funcionários da empresa, onde lhe servirão de mão de obra barata, 

contribuindo para que a margem de lucros da empresa cresça.  

Considerações finais  

Desta forma vale ressaltar o poder de organização dos povos tradicionais da Amazônia, 

que ao longo do tempo vem resistindo aos empreendimentos do capital nacional e estrangeiro, 

 
16 Esse é um dos postos de emprego que mais oferece vaga para as moradoras e moradores de Jambuaçu, tendo 
em vista que não necessita de uma formação especifica, vale ressaltar que uma mesma pessoa pode ser demitida 
pela empresa, mas no mesmo ano pode ser chamada mediante a entrega de currículos para ocupar o mesmo cargo. 
17 Atua na limpeza nas dependências da empresa. 
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a luta e resistência dos que a séculos sofrem com violência dos projetos que invadiram e que 

insistem invadir os seus territórios, onde não se é respeitado a história de um povo. 

  Os quilombolas de Jambuaçu encontram se organizados perante o novo 

empreendimento que ameaça o território, cicatrizados pelas mazelas dos projetos que desde o 

final da década 1970 vem violando seus direitos, onde de forma coletiva encontram forças 

diante de mais um projeto com discurso de “desenvolvimento” para a economia do estado, 

sendo única finalidade é atender mercado externo. 
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Resumo: 

 

Este trabalho foi desenvolvido com a intenção de compreender de que forma se dá o processo 

de ordenamento territorial e a formação dos indivíduos na comunidade do Rio Genipaúba, 

localizado nas ilhas de Abaetetuba no Estado do Pará, a partir das práticas e dinâmicas exercidas 

as quais são trabalhadas no território pesquisado. Ao se discutir o Território Quilombola do Rio 

Genipaúba, se faz necessário discutir no sentido da construção da nossa identidade cultural e 

pensar em uma forma muito mais abrangente, sendo que o Brasil possui milhares de territórios 

quilombolas que são ocupados pelos descendentes dos moradores dos Quilombos que 

cultivavam a cultura africana dentro das terras quilombolas. A grande parte da cultura 

afrodescendente, o quilombo do Rio Genipaúba é registrado e titulado como Território 

Quilombola, realidade distinta se levado em consideração quilombos pelo Brasil que ainda não 

foram reconhecidos e seus descendentes ainda não possuem a posse e nem o título da terra, o 

que é uma realidade no Brasil em consequência da burocracia e os mais diversos interesses. 

“Os componentes naturais de qualquer território dado foram delimitados pela ação humana e 

são usados por um certo número de pessoas por razões específicas, sendo tais usos e intenções 

determinados por e pertencentes a um processo político”. (GOTTMANN, 2012 p.523) O 

quilombo era a moradia dos escravos refugiados, geralmente, estes ex-escravos procuravam 

lugares como as características do território do Genipaúba, um lugar de difícil acesso, com terra 

fértil onde pudessem produzir a sua subsistência e este lugar é tido como local de resistência. É 

consoante dizer, que este território é considerado uma área de remanescentes de Quilombos, 

assim como as demais nove comunidades englobadas pela ARQUIA - Associação dos 

Remanescentes de Quilombos das Ilhas de Abaetetuba, estas comunidades foram legalmente 

reconhecidas a partir do ano de 2001, como área de Quilombo pela Fundação Palmares. O 

procedimento da titulação que teve como objetivo o reconhecimento e delimitação se deram a 
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partir dos movimentos das lutas de terras, produzindo relações de poder no território, em que 

há diferentes aspectos como limites, extensão e localização que envolve disputas e poder. 

Processo marcante na comunidade que se tornou parte de sua história e que culminou em 

experiência e aprendizado através de encontros dos movimentos com formação dos indivíduos 

para estarem atuando e se posicionando perante as lutas. “Muita história política evoluiu em 

torno da interpretação de qual deveria ser o melhor uso e extensão de território possível 

atribuído aos vários povos” (GOTTMANN, 2012 p.526)A localidade local é considerada uma 

comunidade eclesial de base de um padroeiro, sendo conhecida como comunidade Sagrado 

Coração de Jesus. O rio Genipaúba é uma das ilhas de Abaetetuba onde residem 

aproximadamente 78 famílias, sendo 63 residências, onde muitas são habitadas por mais de 

uma família, em uma mesma casa, chegando ao número de habitantes aproximadamente de 312 

pessoas. “O território, dessa forma, torna-se um palco de relações e processos no qual os atores 

sociais definem suas práticas espaciais de poder e sua territorialidade” (SILVA, 2009 p.9)A 

origem do nome da nossa comunidade, segundo um dos entrevistados, Sr. Deonato Lima dos 

Santos, se deu através da escolha feita pelo seu pai, o senhor Raimundo Almeida que por ser 

católico e bastante devoto do sagrado coração de Jesus, resolveu escolher este para padroeiro e 

para dar nome à comunidade. Posteriormente para a formação desta comunidade, os indivíduos 

se reuniam no rio Acaraqui e a experiência ali adquirida serviu de base para formação da 

comunidade do rio Genipaúba. Ao observar este território tem-se uma visão mais ampla e 

adequada da complexa relação que se estabelece entre o Homem e a terra, além dos diversos 

fatores e atores que interagem e também modificam este espaço, sua base econômica era e 

continua sendo a agricultura familiar, pois algumas famílias ainda apresentam essa reprodução 

de modo de vida para sua subsistência, sendo que, os mesmos trabalhavam e ainda trabalham a 

partir do plantio e cultivo do açaí, mandioca, milho e banana juntamente com a extração do 

carvão que se dá no processo da ação do homem com o meio. Vale Ressaltar, sobre outro meio 

de subsistência dos moradores da Comunidade que participavam de palestras e cursos, pessoas 

leigas que saíram de sua zona de conforto e que buscaram melhorias por meio da Associação 

dos Projetos Comunitários das Ilhas de Abaetetuba – APROCIA CNPJ N° 22.943.146/0001 – 

03 INCRIÇÃO ESTADUAL Nº15. 249.621-1 Rio Genipaúba – Ilhas de Abaetetuba/PÁ. CEP: 

68440-000, fundada no dia 26 de março de 1994. A APROCIA tem sua história pautada no 

trabalho construído em mutirão, por meio de leigos, que com dedicação trabalhavam em prol 

da vida, inicialmente fornecendo cursos e oficinas, e a partir deste trabalho comunitário, surge 
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à iniciativa de criar uma rede destes projetos comunitários, que mobilizaram as famílias e 

realizaram várias assembleias para organizar-se e trabalhar para crescer, a mesma surgiu nos 

anos 80, onde se encontravam 400 famílias associadas, que iniciaram a escavação de lagos para 

assim promover a piscicultura artesanal. E segundo Silva (2009, p. 12):Os recursos existentes 

no território, que são elementos de intencionalidade através das práticas sócio-político-

econômicas, materializam segundo Milton Santos e Maria Laura Silveira, as configurações 

territoriais [...] assim, tanto os recursos naturais existentes como os recursos político-

econômicos são alvos de questionamentos sociais que pleiteiam a sua socialização para uso 

geral da sociedade. Contudo, iniciou o trabalho tendo a parceria de 14 entidades, entre elas: a 

AMIA- Associação dos moradores das Ilhas de Abaetetuba; o Sindicato dos Trabalhadores 

rurais; colônia dos pescadores; a Paróquia das Ilhas; o CPT comissão Pastoral da Terra; o 

POEMA, FASE; ADEMPA, ARQUIA, outros órgãos e movimentos. Em seguida, resolveram 

criar sua própria associação. Dentre os parceiros têm-se as comunidades quilombolas e as 

comunidades eclesiais de base, como sustento da caminhada. sede da Associação, apresenta-se 

com uma vasta área de dois hectares, onde trabalha-se a piscicultura consorciado a criação de 

frangos. A estação possui contendo um laboratório, quatro criadores (lagos), onde se faz a 

central de alevinagem, destinados a desova, acompanhamento e maturação dos peixes. O 

laboratório compõe-se de 03 tanques para a produção de larvas, medindo 1.800 m2; 03 tanques 

para reprodutores com 600 m2. Além de 04 incubadoras de 200 litros; 04 incubadoras de 220 

litros e 04 incubadoras de 60 litros.Com tudo, a finalidade da pesquisa relacionada ao processo 

de territorialização do Rio Genipaúba, a mesma se dá a partir das práticas e dinâmicas 

envolvidas no seu próprio espaço do dia a dia. No entanto, o território do Rio Genipaúba, desde 

o início foi uma construção referente a identidade cultural local. Atualmente o Rio Genipaúba, 

é registrado e titulado como Território Quilombola, estabelecendo uma relação de poder e 

resistência desde o início do quilombo uma realidade distinta se levado em consideração aos 

demais quilombos pelo Brasil que ainda não foram reconhecidos e seus descendentes ainda não 

possuem a posse e nem o título da terra, o que é uma realidade no Brasil em consequência da 

burocracia e os mais diversos interesses. REFERENCIAS APROCIA CNPJ N° 

22.943.146/0001 – 03 INCRIÇÃO ESTADUAL Nº15. 249.621-1 Rio Genipaúba – Ilhas de 

Abaetetuba/PÁ. CEP: 68440-000, fundada no dia 26 de março de 1994. ARQUIA (Associação 

de Remanescentes Quilombolas das Ilhas de Abaetetuba)GOTTMANN, Jean. A evolução do 

conceito de território, v. 2, n. 3, ago. 2012.SILVA, João Márcio Palheta da. Poder, governo e 
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território na sociedade contemporânea. Série Estudos e Ensaios/ Ciências/FLACSO – Brasil – 

junho/2009. 
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FRENTE AOS GRANDES PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO NA ILHA DO 

MARANHÃO 
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Resumo  
 
O capital é um dos principais agentes transformadores na dinâmica sócio/espacial de um território. Assim sendo, 
comunidades tradicionais são frequentemente afetadas e lesadas por interesses empresariais e políticos quando têm 
seu território em vista da manutenção do capital. As comunidades Taim e Cajueiro, localizados em São Luís- MA, 
são exemplos da perversidade do interesse capitalista no território, municiado de ajuda do Estado. Porém, essas 
comunidades buscam meios de se organizar em prol da defesa dos seus territórios para garantir a manutenção do 
seu modo de vida e de existência. 
 
Palavras-Chave: Capital, Território, Comunidades. 
 

Introdução 

O modelo agrário brasileiro é marcado pela relação exploratória da sociedade para com 

a natureza. Assim, o resultante dessa relação é a mercantilização desta última mediante o uso 

das técnicas que possibilitam essa dinâmica. A mercantilização da natureza está ligado ao 

pensamento desenvolvimentista que tem as questões ambientais no centro de suas contradições. 

(COSTA; 2017 e PORTO-GONÇALVES; 2017).  

Em consonância a esse modelo, o campo maranhense é marcado por intensos conflitos 

territoriais, decorrente de uma histórica concentração fundiária e processos de grilagem de 

terras que tem como finalidade principal o favorecimento de uma elite agrária ligada à classe 

empresarial e a políticos, que caracteriza o modelo moderno-colonial (nota de rodapé) do 

estado. Diante disso, comunidades tradicionais encontram-se frente a constantes ameaças de 

perda do seu território, tendo em vista que muitas destas ainda estão em processo de luta por 

reconhecimento e regularização das áreas em que vivem tradicionalmente.  

 
1 Graduanda em Geografia pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) – isy.silvino5@gmail.com 
2 Graduando em Geografia pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) – mikael.gs114@gmail.com 
3 Graduanda em Geografia pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) – crsdaniela6@gmail.com 
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O estado do Maranhão vem passando por intensas mudanças no seu território, 

sobretudo a partir da década de 1970 quando passa a receber grandes investimentos privados 

no setor industrial, de empresas como a Vale do Rio Doce e Consórcio de Alumínio do 

Maranhão (Alumar), que fomentam o modo de produção capitalista em detrimento das lógicas 

de produção e reprodução de vida nas comunidades tradicionais. 

Deste modo, é o sistema capitalista que dita o modo de vida contemporâneo, e este só 

existe mediante às contradições que o sustenta. Nessa lógica, para proporcionar o dito 

desenvolvimento a um território, há concomitantemente a imposição de certas contradições 

econômicas e sociais. A exemplo disso, pode-se citar o avanço da fronteira agrícola em diversos 

estados brasileiros, que trazem certos progressos ao território, como pavimentação de rodovias, 

criação de malhas ferroviárias, aumento do PIB, entre outras coisas. Todavia, esses progressos 

em geral mudam toda a dinâmica territorial e ambiental desses espaços, por vezes, ocasionando 

situações de miséria e desequilíbrios ambientais que cercam o desenvolvimento nos moldes 

capitalistas. Além do mais, as melhorias em certas dimensões do território estão atreladas às 

demandas do próprio capital, como aponta Santos (1994, p.14): “a emergência de fluidez manda 

baixar fronteiras, melhorar transportes e comunicação, eliminar obstáculos à circulação do 

dinheiro”. Diante dessas bruscas mudanças, comunidades tradicionais precisam traçar 

estratégias bem definidas para proteger seu território e, assim, preservar a reprodução do seu 

modo de vida. 

Dito isto, a presente trabalho é resultado de pesquisas buscando entender as 

transformações territoriais nas comunidades de Taim e Cajueiro que, até o curso do trabalho 

ainda se encontram localizadas numa área reconhecida como rural - Zona rural II de São Luís 

(MA) - apesar de um esforço articulado entre empresários e o Estado para aprovação de um 

novo plano diretor que contemple a área como zona industrial, o que possibilitaria o  avanço de 

empreendimentos sobre o território.   

Taim, Cajueiro e a Resex Tauá-Mirim 

Discussões acerca dos embates em relação à instalação de grandes empreendimentos em 

áreas onde há comunidades tradicionais são complexas e delicadas, em virtude das contradições 

que permeiam a relação entre políticas de desenvolvimento e modos de vida tradicionais. “Uma 

das mudanças verificáveis nos conflitos é a recorrência, cada vez mais intensa, de grupos sociais 
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atingidos por iniciativas governamentais e/ou privadas, a mecanismos legais de defesa de seus 

interesses” (SANT’ANA JÚNIOR, 2007, s/p.).  

O Maranhão, por exemplo, presencia os embates das comunidades do Taim e do 

Cajueiro, em São Luís, contra a implantação de grandes empreendimentos em seus territórios. 

Procede-se, assim, uma análise comparativa, a fim de entender de que forma a organização 

dessas comunidades, que possuem um longo histórico de conflitos envolvendo desapossamento 

e desapropriação, influência na eficácia dos seus movimentos de resistência.  

Percebemos que as comunidades têm várias similaridades, estando localizadas na região 

sudoeste da Ilha de São Luís, parte da Zona Rural II, onde existem outras 18 comunidades. 

Essas têm como modo de vida (ou existência) a agricultura, e/ou extrativismo e a pesca. Taim 

e Cajueiro estão em uma das áreas mais populosas de São Luís (MA), o Eixo Itaqui-Bacanga, 

com aproximadamente 35 bairros e possui uma localização favorável, entre o Oceano Atlântico 

e o Rio Bacanga. Devido essa localização, a área abriga uma das maiores zonas portuárias do 

mundo (o Porto do Itaqui e o Terminal do Porto da Madeira, pertencente à Companhia Vale do 

Rio Doce) onde, consequentemente, concentra grande parte do distrito industrial da capital, 

além de abrigar bairros da zona rural.  

Essas comunidades fazem parte da Reserva Extrativista Tauá-Mirim, que visa segundo 

Sant`Ana Júnior, 2009, s/p., conservar a vasta extensão de manguezais e a existência de um 

modo de vida ancestralmente construído, com baixos índices de agressão ao meio. Esse fato 

permite configurar a região como um território ocupado por populações tradicionais que 

utilizam e se apropriam de espaços e recursos naturais a partir de seus conhecimentos 

tradicionais e relações de reciprocidade e de parentesco. 
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Figura 1: Representação Gráfica da Reserva Extrativista Tauá-Mirim. Fonte: ICMBio/UFMA 

 

Os conflitos com Estado e Prefeitura, decorrem das alterações do Plano Diretor (Lei nº 

4.669 de 11 de outubro de 2006), a proposta é atualizar o Zoneamento, Parcelamento, Uso e 

Ocupação, assim transformando zonas rurais onde estão as comunidades do Taim e Cajueiro 

em industriais. Essa ação impositiva tem relação com a construção de um porto na área, contra 

os quais as comunidades travaram uma luta política por sua identidade e direito ao território. 

 Em meio à expulsão compulsória dos moradores, tendo suas casas demolidas e as falhas 

na licença ambiental, iniciou-se a construção do Porto São Luís no Cajueiro, pela empresa WPR 

São Luís Gestão de Portos e Terminais em parceria com uma multinacional chinesa. Segundo 

o Porto São Luís, 23 famílias ainda encontram-se no local e não foram indenizadas pois são 

consideradas “invasoras”. 

 O porto serviria para escoação de grãos, principalmente a soja vinda do interior do 

estado, onde lá causa conflitos, põem em risco o Cerrado maranhense e gera violência. A 

pesquisa desenvolvida tem base em alguns conceitos básicos do campo da Geografia, tais como 

território e espaço, além dos conceitos de comunidades tradicionais, resistência e política, que 

tangem várias ciências como a história, a antropologia e a sociologia.  

Para Santos (1994), o espaço seria o conjunto indissociável de sistemas de objetos 

naturais ou fabricados e de sistemas de ações. Onde as transformações atuais do espaço 

geográfico se constituem fenômeno da globalização. Já para Castro (2012), espaço se constitui 

enquanto espaço político. Assim sendo, ele define espaço político como “aquele circunscrito 

pelas ações das instituições políticas (instituído) e das forças instituintes, que lhe confere um 

limite, dentro do qual há efeitos identificáveis e mensuráveis.” 

  O território, outra categoria chave dessa pesquisa, é entendido por Saquet e Silva 

(2008), como espaço de uma nação, delimitado e regulado, que apresenta elementos fixos, 

resultantes das atividades desenvolvidas pelo homem, bem como relações sociais e diferentes 

formas de ocupação e produção”. O território, entretanto, não pode ser visto, desconexo das 

relações sociais, materiais e de poder inerentes a ele por influência do capitalismo, segundo 

Morais (2017). Santos apud Saquet e Silva (2008), estabelece uma relação entre território, 

espaço e povo: “a utilização do território pelo povo cria o espaço”. 

Partindo dessa relação pode se estabelecer o conceito de comunidade tradicional como 

povos que tradicionalmente ocupam um determinado território, podendo esses serem indígenas, 
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quilombolas, pescadores ou extrativistas de acordo com O CONSEA (2008). Essas 

comunidades, por meio do território, produzem seus espaços de vida e diante do avanço de 

empreendimentos sobre seus territórios, elas têm seu espaço de vida ameaçado, tendo que se 

organizarem política e espacialmente para conseguirem preservar suas identidades e espaço de 

vivência.  

Conflitos Territoriais e Resistência 

 Esse processo de desenvolvimento econômico do Maranhão vem resultando vários 

conflitos de terra. A partir desses interesses econômicos aliados aos interesses políticos, vemos 

que esses conflitos chegam a São Luís, principalmente, para os moradores da zona rural, que 

vem sofrendo com a desapropriação de terras, ameaças e violência. Como vimos, a região da 

Zona Rural II, compostas pelas comunidades do Cajueiro e Taim, estão sobre ameaça para a 

construção de um porto chinês.  

As comunidades têm usando como estratégia principal a titulação de seu território por 

meio da Resex de Tauá-Mirim. De acordo com a Lei nº. 9985/2000:  

 

Art. 18. A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas 
tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na 
agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como 
objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar 
o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.  

§ 1o A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às 
populações extrativistas tradicionais conforme o disposto no art. 23 desta Lei e em 
regulamentação específica, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites 
devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.  

 

Esta institucionalização do território é um meio de resistências comum das 

comunidades tradicionais, seja por quilombolas, indígenas ou por reservas ambientais. Desde 

os primeiros episódios para deixarem suas casas, nos anos 70 e 80 para expansão da área 

portuária, eles iniciaram a luta pela titulação de suas terras como reserva extrativista como 

forma de resistência. A Resex pegaria boa parte dessas comunidades. Sant’na Júnior (2007) 

ressalta a importância do modo de vida: 

 

Nos povoados que demandam a instalação da Resex do Taim constitui-se um modo 
de vida peculiar (cultura, sociabilidade, trabalho adaptado às condições ecológicas da 
área). Predomina uma economia polivalente, ou seja, agricultura, pesca e 
extrativismo, constatando-se um calendário sazonal anual, conforme os recursos 
naturais explorados, normalmente, sob regime familiar de organização do trabalho. A 
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vasta extensão de manguezais, a relativa conservação dos recursos naturais e a 
convivência produtiva com os mesmos, sem provocar profundos impactos ambientais, 
configura essa região como prioritária à manutenção da biodiversidade. 

 

No Cajueiro encontra-se o terreiro do Egito, um dos mais antigos do Brasil, com sua 

história entrelaçada com o Tambor de Minas, importante representação cultural do Maranhão. 

Essa, além da luta pela reserva, foi uma das estratégias de luta da população em defesa do seu 

direito ao território.  

O povoado, nos últimos anos, vem sendo alvo da empresa WPR, que pretende construir 

um porto no local. Eles receberam propostas para vender a casa, alguns cederam a essas 

propostas, e tornou isto cada vez mais forte o poder da empresa dentro do território já que houve 

um enfraquecimento na união dos moradores das comunidades. 

No dia 12 de agosto de 2019, com o apoio do governo estadual, houve a desintegração 

de posse onde chegaram funcionários com tratores e policiais expulsando as pessoas de suas 

casas. Em resposta, os moradores fizeram protesto pacífico em frente à sede do governo do 

estado, com crianças, jovens e adultos, a polícia, ao final do dia, também os expulsou de lá, 

jogando spray de pimenta para tentar dispersar as pessoas do local.  

 

 
Figura 2: Imagem da polícia na comunidade do Cajueiro no dia 12 de agosto de 2019 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2226 

 

O Cajueiro se encontra numa situação muito mais complicada quanto ao Taim, com a 

expulsão de boa parte dos habitantes, restam poucos que lutam em prol de um dos direitos 

básicos previstos na constituição que é o de moradia. A empresa já começou seu processo de 

ocupação, com a instalação de uma base com guardas e várias placas, algumas delas contendo 

um conteúdo minimamente irônico como “Respeite a Fauna”, quando, em uma de nossas visitas 

ouvimos os relatos dos moradores denunciando a queima de algumas áreas pelos próprios 

funcionários da empresa.  

Figura 3: Placa na comunidade Cajueiro coloca pela empresa WPR 
 

Para além desses direitos usurpados, os moradores ainda são impedidos de irem em 

algumas áreas dentro dos territórios das comunidades, como descer a praia para prática da 

pesca, que é uma das principais atividades econômicas dos moradores. Percebemos então, a 

formas perversas que essas empresas trabalham, utilizando o medo e sua influência junto aos 

Estados para inibir as formas de resistência desses povos. 

Consideração Final  

A persistência das comunidades tradicionais na busca pelos seus direitos básicos, para 

sobrevivência de seu modo de vida, preservação da sua memória e cultura, nos mostram uma 

inversão da lógica desenvolvimentista, que tem massacrado comunidades e o meio ambiente, 
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principalmente, nos países considerados “subdesenvolvidos” onde o capital usa suas técnicas 

mais perversas. 

Diante disso, o uso capitalista e tradicional do território, no atual mundo globalizado, 

não consegue coexistir no mesmo território. E, como na atual lógica desenvolvimentista do 

mundo, os governos sempre beneficiam as grandes empresas em detrimento dos povos 

tradicionais. Por isso, para se protegerem das investidas dos empreendimentos em suas terras e 

as futuras consequências , as comunidades começaram a formar grupos, que na maioria das 

vezes são orientados por organizações sociais, que se reúnem organizadamente, trazendo 

resistência e protestos contra a implementação de projetos que podem futuramente alterar os 

seus modos de vida e trazer impactos negativos para o meio ambiente.  

O entendimento da história de ocupação territorial e de luta pela permanência nas 

áreas, além da compreensão do modo de vida nas comunidades, visto a partir de um olhar 

geopolítico, é de suma importância uma vez que a burocracia estatal se utiliza do processos de 

mudanças nas ferramentas legais para expulsar famílias de comunidades tradicionais e, assim, 

favorecer a manutenção dos interesses do capital com premissa desenvolvimentista.   
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QUILOMBO CAPOEIRAS DOS NEGROS: 

Resistência, formas de organização e desafios. 
 

José Reinaldo Alves Picanço1, 

 
Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre as estratégias de resistência e formas de organização da 
comunidade quilombola de Capoeiras dos Negros para garantir seu território, bem como os desafios a serem 
superados para melhorar as condições de vida de seus moradores. Para tanto, optou por metodologias 
participativas, valorizando os conhecimentos e experiências dos quilombolas, envolvendo-os na discussão, 
identificação de problemas, potencialidades e busca de soluções para riscos que emergem de suas vidas cotidianas. 
Palavras Chave: Quilombolas; Território. 
Abstract 
This paper aims to reflect on the strategies of resistance and organization of the quilombola community of 
Capoeiras dos Negros to ensure its territory, as well as the challenges to be overcome to improve the living 
conditions of its residents. To this end, it opted for participatory methodologies, valuing the knowledge and 
experiences of quilombolas, involving them in the discussion, identification of problems, potentialities and search 
for solutions to risks that emerge from their daily lives. 
Key words: Quilombolas; Territory.  
 

Introdução 

No Brasil, os Quilombos tem sua origem em comunidades formadas por escravos 

fugidos de fazendas e engenhos, que se transformaram em territórios de resistências dos negros 

que escapavam do trabalho forçado e dos castigos impostos por seus senhores. Muitos desses 

locais resistiram e seus moradores passaram a ser chamados de comunidades quilombolas 

remanescentes, constituídas por descendentes dos grupos que conseguiram sobreviver. 

Como em outros grupos tradicionais que lutam para manter seu território, a origem 

camponesa de comunidades negras remanescentes de quilombos, constituem uma forma de 

organização social de produção e consumo, característica da agricultura familiar. São marcadas, 

em grande medida, por vulnerabilidades econômicas, sociais e ambientais que resultam da 

ausência e/ou da precariedade dos serviços sociais básicos ofertados pelo poder público.  

Em outra perspectiva, as representações comunitárias, criadas pela necessidade de 

institucionalização de quilombos, para viabilizar demandas sociais e produtivas dos moradores, 

 
1 Professor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias/Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ) da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte - UFRN. E-mail: jreinaldo_picanco@hotmail.com 
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apresentam fragilidades na gestão administrativa, que limitam sua capacidade de mobilizar e 

encaminhar adequadamente as soluções requeridas. 

O contexto da problemática em que se insere este trabalho, está relacionado às 

dificuldades que remanescentes quilombolas enfrentam para produzir para sua subsistência e 

manter sua reprodução social, ao passo que reforçam sua identidade histórico-cultural e 

garantam o controle do espaço por elas ocupado. Nesta perspectiva, o presente artigo objetiva 

refletir sobre as estratégias de resistência e formas de organização da comunidade quilombola 

de Capoeiras dos Negros para garantir seu território, bem como os desafios a serem superados 

para melhorar as condições de vida de seus moradores. 

Dada a abordagem do estudo, torna-se relevante fundamentar alguns conceitos que 

se evidenciam como essenciais à compreensão da realidade socioespacial analisada. 

2. Fundamentação teórico-metodológica 

2.1. Territórios quilombolas: espaço de resistência e de vida 

Os territórios quilombolas existem em várias regiões brasileiras, onde habitam as 

populações chamadas de “remanescentes de quilombos”, sendo que a maioria destes grupos 

está fora das áreas urbanas e se caracteriza pela ancestralidade escrava, pelas redes de 

parentesco e fortes relações com o local onde vivem. Atualmente, o conceito de território de 

quilombos refere-se a um local necessário à reprodução social do grupo e, incluindo a memória 

histórica, as expressões culturais e suas formas próprias de apropriação do espaço. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 68, reconheceu os direitos territoriais 

“aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 

reconhecida a propriedade definitiva, devendo o estado emitir-lhes os títulos respectivos”. A 

partir de então, essas comunidades passaram a buscar, de forma mais efetiva, seus direitos, 

sendo organizados através do movimento quilombola.  

O processo de luta para garantir o direito às terras ocupadas pelos remanescentes 

quilombolas, logrou êxito para a institucionalização dos territórios quilombolas, após 15 anos 

de promulgada a Constituição de 1988. O Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, 

regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação 

e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que 
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trata o artigo 68, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Através do Decreto 

4.883/03, a competência para a delimitação das terras ocupadas pelos remanescentes das 

comunidades quilombolas, bem como a determinação de suas demarcações e titulações foi 

transferida do Ministério da Cultura para o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).  

Como requisito para a regularização, cabe à própria comunidade se autorreconhecer 

como “remanescente de quilombo”. O amparo legal é dado pela Convenção 169, da 

Organização Internacional do Trabalho, cujas determinações foram incorporadas à legislação 

brasileira pelo Decreto Legislativo 143/2002 e Decreto Nº 5.051/2004. A Fundação Cultural 

Palmares, autarquia vinculada ao Ministério da Cultura, é responsável pela emissão do 

certificado de autorreconhecimento dessas comunidades. Após a certificação, o processo 

para regularização fundiária é realizado pelo INCRA2, instituição responsável pela 

identificação, delimitação, demarcação, titulação e desintrusão de ocupantes não quilombolas, 

quando couber, para viabilizar a legalização dos quilombos do País. Ao Instituto agrário, 

também cabe elaborar os estudos antropológicos e históricos requeridos por lei, podendo, para 

tanto, contratar e/ou estabelecer parcerias para o fiel cumprimento dessa missão. 

O Incra define comunidades quilombolas como grupos étnicos constituídos, 

predominantemente por população negra rural ou urbana, que se autodefinem a partir das 

relações com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e as práticas 

culturais próprias. O Instituto agrário estima que existem em torno de três mil comunidades 

quilombolas no Brasil. 

Para além de sua dimensão física e de sua importância como provedor de recursos, o 

território é um lugar que inspira um sentimento de pertencimento, fornece elementos 

constitutivos da própria identidade do grupo e está investido de uma história e uma memória 

particular, construída pela coletividade que o ocupa. A segurança territorial é fundamental para 

as comunidades expressarem seu modo de vida e visão de mundo, bem como para planejar seu 

futuro. 

 
2 Informações disponíveis no endereço eletrônico do INCRA: 
http://www.incra.gov.br/index.php/estrutura-fundiaria/quilombolas. 
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As comunidades remanescentes quilombolas são reconhecidas pelo estado brasileiro 

como povos ou populações tradicionais, pelo Decreto Federal nº. 6.040 de 7 de fevereiro de 

2007, que instituiu a política Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades 

Tradicionais, e são definidos como 

"Povos e Comunidades Tradicionais: são grupos culturalmente diferenciados e que se 
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos pela tradição."  

 

Nesse sentido, estes grupos possuem organização específica, ocupam e usufruem 

territórios e recursos naturais para manter sua cultura, tanto no que se refere à organização 

social quanto referente à religiosidade, economia e ancestralidade. O uso dos recursos é baseado 

em conhecimentos, inovações e práticas que foram desenvolvidas pelos mesmos e são 

transmitidos oralmente e na prática tradicional cotidiana. 

Fazendo uso de uma tecnologia simples, mas eficiente localmente, resultado da 

experimentação através dos tempos, as populações tradicionais garantem os meios de sua 

sobrevivência. Esta desenvolveu uma cultura mítico-religiosa intimamente relacionada com o 

meio, ao mesmo tempo em que organiza suas atividades com base em suas necessidades 

materiais de modo a garantir sua reprodução social. É assim que 

“o trabalho que recria continuamente essas relações reúne aspectos visíveis e 
invisíveis, daí porque está longe de ser uma realidade simplesmente econômica. Nas 
sociedades ditas ‘tradicionais’ e no seio de certos grupos agroextrativistas, o 
trabalho encerra dimensões múltiplas, reunindo elementos técnicos com o mágico, 
o ritual, e enfim, o simbólico” (CASTRO, 1997, p. 223). 

 

Reconhecidas como populações tradicionais, as comunidades quilombolas dependem 

da terra, para múltiplas finalidades, como capital natural, meio de sobrevivência, de reprodução 

da vida e da sociedade. O cerne da luta do movimento dos quilombolas e outras populações 

tradicionais, não é simplesmente uma demanda por terra, mas por territórios que incluem o 

conceito de coletividade e territorialidade, que os diferencia dos “outros”. Nessa perspectiva, 

como destaca HAESBAERT (2002, p. 89),  

“todos os que vivem dentro dos seus limites tendem assim, em determinado sentido, a 
ser vistos como ‘iguais’, tanto pelo fato de estarem subordinados a um mesmo tipo de 
controle (interno ao território) quanto pela relação de diferença que, de alguma forma, 
se estabelece entre os que se encontram fora dos seus limites”.  
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Assim sendo, as diferenças estabelecidas entre territórios diferentes são valorizadas na 

medida em que são conhecidas e reconhecidas, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto 

de vista legal. 

O Decreto nº. 6.040 / 2007 também definiu “territórios tradicionais”, como “os espaços 

necessários a reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, 

sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos 

povos indígenas e quilombolas”. Ao mesmo tempo, pressupõe que essas populações se pautarão 

pelo “desenvolvimento sustentável”, definido como “o uso equilibrado dos recursos naturais, 

voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas 

possibilidades para as gerações futuras”.  

A legitimação dos territórios quilombolas, a exemplo do Quilombo Capoeiras dos 

Negros, estabeleceu novas oportunidades e limitações a esse grupo social. A premissa básica é 

que as populações locais façam uso dos recursos numa combinação de desenvolvimento 

econômico, social e ambiental. Para atender esse requisito, os quilombolas se organizaram 

através de uma Associação e uma Cooperativa, que passaram a  representar a comunidade e a 

gerir projetos sociais e econômicos, numa reinvenção da vida comunitária, mediada por um 

associativismo, que é demandado pela institucionalização dos territórios quilombolas, e que 

exige novas habilidades e competências de suas lideranças. 

2.2. Procedimento metodológico 

A pesquisa privilegiou o enfoque participativo, valorizando os conhecimentos e 

experiências dos participantes, envolvendo-os na discussão, identificação e busca de soluções 

para problemas que emergem de suas vidas cotidianas. Ao trabalhar com metodologias 

participativas, tem-se presente a referência ao método dialético, que permite reconhecer a 

construção da história como possibilidade e não como determinação. O mundo não é, o mundo 

está sendo e se constitui num porvir, como ensina Freire (2004). Nesse sentido, assume-se que 

uma ação consciente que interfira objetivamente na realidade, estimula a revisão do passado à 

luz do que está acontecendo no presente; questiona-se o presente, em nome do futuro; o que 

está sendo, em nome do que ainda não é, buscando intervir como sujeito ativo na história. 
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Para a estruturação do trabalho, inicialmente fez-se uma revisão bibliográfica, e foram 

realizadas três oficinas na comunidade Capoeiras, entre março e agosto de 2019, os encontros 

foram conduzidos nas dependências do Ponto de Cultura Quilombola Baobá, onde, também, 

funciona a sede da Associação de Moradores. As oficinas tiveram o objetivo de revelar os 

principais problemas enfrentados pela comunidade, suas potencialidades e definir estratégias 

de solução.  No desenvolvimento da pesquisa adotou-se a metodologia de Diagnóstico Rural 

Participativo (DRP), sendo utilizadas as seguintes técnicas: caminhada transversal, FOFA e 

entrevistas semi-estruturadas. A seguir, uma breve descrição dos procedimentos usados: 

Caminhada Transversal – consiste na realização de uma caminhada guiada na 

comunidade, percorrendo várias áreas de uso e recursos diferentes, o que permite obter 

informação sobre os diversos componentes dos recursos naturais, atividades econômicas, 

habitações, serviços públicos, características de solos e fontes de água, entre outras. Ao longo 

do trajeto são registrados todos os aspectos que surgem pela observação dos participantes em 

cada uma das diferentes zonas percorridas (VERDEJO, 2006). Realizou-se um percurso pela 

comunidade Capoeiras, com o acompanhamento de duas lideranças e dois alunos 

remanescentes de quilombolas, sendo feito registros das principais características encontradas.  

Materiais usados: caderno capa dura e caneta esferográfica. 

Entrevista Semi–Estruturada - Refere-se de uma entrevista composta por 10-15 

perguntas-chave previamente definidas. Esta técnica permite criar um ambiente de diálogo 

informal, onde a pessoa entrevistada se expressa livremente. A entrevista semi-estruturada pode 

ser realizada com pessoas-chave ou com grupos (VERDEJO, 2006). Foram realizadas quatro 

entrevistas, com foco em conhecer os serviços de saúde e educação, com os responsáveis pelo 

posto médico e da escola, respectivamente; e para qualificar as atividades das representações 

comunitárias, Associação e Cooperativa, com os respectivos presidentes. Os materiais 

utilizados: Roteiro de entrevistas em papel A4 e canetas esferográficas.  

FOFA – Metodologia aplicada para identificar, as fortalezas, oportunidades, fraquezas 

e ameaças da comunidade. Sendo que as Fortalezas são fatores no interior do grupo que 

contribuem para o seu melhor desempenho. As Fraquezas são fatores no interior do grupo que 

influem negativamente sobre o desempenho. As Oportunidades são fatores externos que 

influem ou poderiam influir positivamente no desenvolvimento organizativo do grupo, porém 

sobre os quais o próprio grupo não exerce controle.  Por fim as ameaças são fatores externos 
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que influem negativamente sobre o desenvolvimento organizativo do grupo, porém sobre os 

quais o próprio grupo não tem controle (VERDEJO, 2006). Com as informações geradas, são 

discutidas as relações existentes entre os diferentes grupos da comunidade e com instituições 

externas, analisando o estado atual das relações e como fortalecê-las. Materiais utilizados: 

tarjetas de cartolinas, papel madeira, lápis piloto e fita adesiva.   

3. Comunidades Negras no Estado do Rio Grande do Norte 

Segundo levantamento da Fundação Palmares, há em torno de 60 comunidades negras 

rurais no Estado do Rio Grande do Norte (Figura 1). Desse total, 20 receberam o certificado de 

reconhecimento como comunidade quilombola pela Fundação Cultural Palmares, sendo que 8 

delas encontram-se com processo em tramitação no INCRA/RN para a regularização fundiária 

das terras ocupadas, como destacado na tabela 1.  

 

Tabela 1 – Andamentos dos processos de regularização fundiária das comunidades quilombolas 

do Rio Grande do Norte 

Comunidade Município Área (ha) N° de 

Famílias 

Etapa 

Jatobá Patu 219,1934 18 Titulado 

Acauã Poço Branco 540,5138 47 Titulação 

Parcial 

Boa Vista dos 

Negros 

Parelhas 445,2676 36 CDRU 

Capoeira dos 

Negros 

Macaíba 906,7744 232 Decreto 

Macambira Lagoa Nova, Santana 

dos Matos e Bodó 

2.589,1695 263 Decreto 

Sítio Pavilhão Bom Jesus 52,1668 23 Portaria 

Aroeiras Pedro Avelino 530,8024 37 Portaria 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 

2236 

 

Nova 

Descoberta 

Ielmo Marinho 448,9959 103 RTID 

Fonte: Endereço eletrônico do INCRA3  

Notas: 1. Há casos em que há diferença de área publicada no Edital, na Portaria, no Decreto e no Título. Nestes 

casos, ocorreu retificação e a área aqui lançada é a do último ato; 2. CDRU - Concessão de Direito Real de Uso; 

3. RTID - Relatório Técnico de Identificação e Delimitação. 

 

No Rio Grande do Norte, as políticas de promoção de igualdade racial são executadas 

pela Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (COEPPIR), vinculada à 

Secretaria da Justiça e da Cidadania. Na figura abaixo, com informações de 2015, apresenta-se 

o mapeamento da distribuição das comunidades de origem negra no Rio Grande do Norte. 

 

                    Figura 1: Comunidades Negras no Rio Grande do Norte 

 
                       Fonte: Endereço eletrônico da COEPPIR (2015)4 

 
3Informações obtidas no endereço eletrônico do Incra, disponível em: incra.gov.br/sites/default/files/incra-
andamentoprocessos-quilombolas_quadrogeral.pdf 
4 https://coeppir.wordpress.com/2015/05/17/comunidades-negras-rurais-e-quilombolas-do-rn/, as 23:05 
H de 24.10.2019 
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          Nota: As comunidades em verde possuem o certificado de reconhecimento como comunidade     quilombola, 

emitido pela Fundação Cultural Palmares e as demais ainda não possuem. 

 

Apesar do significativo número de populações negras no estado, e das evidências de sua 

presença no período colonial, a historiografia local não tem dado a devida atenção ao tema, o 

que tem contribuído para a invisibilidade da contribuição do negro na formação da sociedade 

potiguar (COEPPIR, 2015).  

3.1. Breve histórico e caracterização do espaço da pesquisa 

 Segundo Lyra (2009)5, o primeiro núcleo populacional da comunidade Capoeiras surgiu 

por volta de 1847, constituído de três a quatro famílias de escravos fugidos dos castigos e maus 

tratos impostos por D. Maria Rosa de Moura, esposa do coronel Estevão José de Moura, do 

Engenho Ferreiro Torto. Após a morte da esposa, em 1875, o coronel, num gesto pioneiro 

alforriou todos os escravos do Engenho, assegurando um salário aos que permaneceram como 

trabalhadores livres, e aos que já moravam no quilombo de Capoeira, proporcionou-lhes a posse 

daquelas terras, que pertenciam aos domínios do Engenho. 

A partir de então, o Quilombo Capoeiras passou a receber outros escravos, decorrente 

da ação do Clube Abolicionista de Macaíba, que trouxera escravos roubados e fugidos dos 

engenhos do litoral. Assim sendo, o quilombo passou a ser o centro aglutinador de toda a ação 

abolicionista do litoral, recebendo os escravos oriundos dos engenhos litorâneos e das cidades 

vizinhas. De acordo com a cultura oral dos moradores, o nome Capoeiras seria uma homenagem 

a um dos primeiros moradores da comunidade, o senhor João Capoeira. 

Com a proclamação da República, em 1889, veio a formalização do registro civil, sendo 

que muitos dos ex-escravos passaram a adotar como sobrenomes, o lugar de origem ou engenho 

a que pertenciam ou mesmo o sobrenome dos antigos senhores. Esse seria o caso de Capoeiras, 

onde boa parte da população adotou o sobrenome Moura. 

Por muito tempo, os moradores casavam-se entre si, adotando forte resistência em 

relação a pessoas de outros lugares, numa estratégia de proteção territorial. Com isso, a 

 
5 Informações obtidas no endereço eletrônico de LYRA, Anderson Tavares de. 
http://www.historiaegenealogia.com/2009/08/capoeiras-terra-que-o-tempo-esqueceu.html, em 
26/10/2019, as 08:45h . 
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comunidade manteve-se isolada, estabelecendo-se uma organização social baseada em clãs, 

centralizada na liderança dos mais velhos, que ainda hoje marca forte reflexos no poder 

decisório local, e com uma economia baseada na agricultura de subsistência.  

A partir das últimas três décadas, com a chegada dos serviços básicos de energia elétrica, 

de água, infraestrutura viária, escola e posto médico, foi que os moradores de Capoeiras 

passaram a se relacionar mais ativamente com as comunidades vizinhas, com as cidades e com 

o mercado. Observa-se, sobretudo, que a participação comunitária no movimento quilombola, 

a relação com as cidades e a saída dos mais jovens para estudar, oportunizam a adoção de novas 

práticas e comportamentos. Cabe destaca, nesse processo, o reconhecimento histórico, em 

agosto de 2007, quando Capoeiras recebeu o certificado de Comunidade Remanescente de 

Quilombo. 

Na continuidade do processo de regularização fundiária, conduzido pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, foram destinados 906,77 ha ao 

Quilombo Capoeiras dos Negros, para uma população estimada em 232 famílias (Fundação 

Palmares; INCRA, 2015).  

A comunidade quilombola Capoeiras dos Negros está localizada no município da 

Macaíba - RN, distante, aproximadamente, 35 km da sede municipal, e em torno de 65 km de 

Natal (Figura 2). A população é estimada em 1.500 pessoas, que vivem da produção da 

agricultura familiar, principalmente, do cultivo e comercialização da farinha de mandioca. 

Figura 2: Mapa de localização do Quilombo Capoeiras dos Negros, no Município de 

Macaíba/RN. 
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Fonte: Elaborado por Luzimar Pereira da Costa (Macedo, 2014) 

 

Como pode-se observar, a sede municipal de Macaíba está localizada na região 

metropolitana de Natal, a capital potiguar, e limita-se ao norte pelos municípios de São Gonçalo 

do Amarante e Ielmo Marinho, a sul pelos municípios de Vera Cruz e São José de Mipibu e a 

leste pelos municípios de Natal e Parnamirim. 

De acordo com o IDEMA (apud Macedo, 2014), o município está localizado nos 

biomas Mata Atlântica e Caatinga. O tipo de clima é o tropical chuvoso, com o período de 

chuvas entre março e julho, e temperaturas máxima e mínima anuais correspondentes a 32°C 

e 21°C, respectivamente.  A formação vegetal é composta por floresta subcaducifólia e 

manguezal. Os principais tipos de solo encontrados são Podzólico Vermelho Amarelo 

Abrúptico Plinthico e Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico. O relevo é formado por 

terrenos pertencentes ao Embasamento Cristalino, caracterizado por migmatitos, gnaisses, 

xistos, anfibolitos e granitos e ao Grupo Barreiras formado por areias, arenitos, conglomerados, 

siltitos. O município encontra-se com 71,95% do seu território inserido na Bacia Hidrográfica 

do rio Potengi e 26% na Bacia Hidrográfica do rio Pirangi. Os principais rios que cortam a 

área de Macaíba são o rio Jundiaí e o rio Grande. Os principais riachos são Lamarão, 

Água Vermelha, Taborda e riacho do Sangue. As lagoas principais são Lagoa dos Cavalos, 

Lagoa Grande e Lagoa do Sítio. 

De acordo com Miller (2007), os solos agricultáveis da comunidade são o Arisco e a 

Caatinga, de uso comunal. O Arisco caracteriza-se por um solo arenoso e a Caatinga tem solo 

arenoso avermelhado com grande concentração de pedras. A principal atividade econômica dos 

moradores é a agricultura de subsistência, em que o cultivo e beneficiamento de mandioca se 

destacam, sendo também cultivado feijão, milho, jerimum e algumas hortaliças, bem como a 

palma, uma cactácea usada para alimentação animal. Registram-se ainda, quintais produtivos, 

que contam com pomares de frutíferas e pequenas criações de galinhas e porcos. Muitos buscam 

ocupações nas cidades, principalmente na construção civil e pequenos serviços informais. A 

fonte de renda mais regular vem de aposentadorias, pensões e benefícios sociais.  

 

4. Discutindo resultados 
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A utilização de recursos metodológicos participativos requer dos atores sociais um olhar 

crítico e investigativo sobre a realidade na qual se inserem, no sentido de compreendê-la e 

transformá-la, ou seja, partindo de uma realidade conhecida, definir e buscar alcançar uma 

realidade desejada pelos atores sociais envolvidos.  

Para efeito deste trabalho, optou-se em apresentar os resultados no formato de matrizes, 

que permite uma visão geral dos problemas e potencialidades da comunidade, proporcionando 

maior poder de síntese e análise das informações abordadas. Nesse sentido, foi gerada a Matriz 

de Organização Comunitária, baseada na “FOFA”=(Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e 

Ameaças), para identificar, analisar e visualizar a situação atual da comunidade de Capoeiras, 

objetivando planejar o fortalecimento organizativo e o desenvolvimento comunitário. 

 

Matriz de Organização Comunitária do Quilombo Capoeira dos Negros (“FOFA”) 

FORTALEZAS 

agricultura, energia, Associação, mercadinho, 

cultura popular (Pau Furado), criação animal, 

cisternas, Ponto de Cultura, igrejas, rios, 

Escola Municipal Santa Luzia, quadra de 

esportes, o povo, ser quilombola, linha de 

transporte, bares, igrejas. 

 

OPORTUNIDADES 

projeto de criação de galinhas, criação de 

peixes, perfuração de poços, sistema de 

irrigação, PAA e PNAE6, Escola de Ensino 

Médio, Academia Popular para idosos, 

crédito/financiamento agrícola, projetos, 

cisternas, fomentar esportes, fomentar cultura, 

transporte escolar para curso técnico, 

ampliação ensino infantil, acesso ao mercado. 

FRAQUEZAS 

Posto de saúde, Ponto turístico (Santa Cruz), 

Internet, Praça, água, transporte escolar, agente 

de saúde, estrada, poço, coleta de lixo, lagoa, 

solo, espaço de forró, esporte, pedagogos, 

academia de capoeira, técnicos de 

enfermagem, a Cooperativa, o CRAS, Pastoral 

da Criança, casa de farinha 

AMEAÇAS 

agronegócio, agrotóxicos, atravessador, 

Disputa política na Prefeitura  

 
6 PAA – Programa de Aquisição de Alimentos; PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ambos são 
programas do Governo Federal, executados em parceria com os municípios e estados, que permitem acesso 
diferenciado dos agricultores familiares ao mercado institucional. 
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 Com base na análise da FOFA, a estratégia é usar as informações geradas nas 

“Fortalezas” de modo a tirar vantagens das mesmas, buscando ampliar seus efeitos positivos, 

visto que são fatores existentes no interior do grupo, que contribuem para melhorar seu 

desempenho. Nesse sentido, cabe destacar a importância dada pela comunidade ao aspecto 

cultural - o ser quilombola, a cultura popular (dança do pau furado) e o ponto de cultura – que 

por reforçam e valorizam sua negritude, e se reflete em aumento da autoestima. A Associação 

Quilombola de Moradores de Capoeiras é destacada pelo reconhecimento por seu papel na 

representação, ação social e defesa dos interesses da comunidade. Segundo Maria das Graças 

de Moura7, Vice-Presidente, as principais atividades desenvolvidas pela Associação estão: 

Programa Nacional de Habitação Rural, com a Caixa Econômica Federal; Cisterna para Todos 

(ASA); Fome Zero (MDA) e Economia Solidária/Artesanato. 

No tocante às “Oportunidades”, deve-se procurar usá-las positivamente em favor do 

desenvolvimento organizacional da comunidade. Nesse sentido, vale ressaltar o conteúdo de 

produção: projeto de criação de galinhas, criação de peixes, perfuração de poços, 

financiamento, sistema de irrigação e mercado institucional (PAA e PNAE). A busca de apoio 

junto a potenciais parceiros, como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte/Escola 

Agrícola de Jundiaí (UFRN/EAJ), com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agrário e da 

Agricultura Familiar do RN (SEDRAF) e com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (EMATER), entre outros, é fundamental para viabilizar a efetivação de projetos de 

geração de renda, que possam melhorar as condições de vida dos moradores da comunidade. 

Em relação às “Fraquezas”, deve-se buscar mecanismos de eliminá-las ou minimizar 

seus efeitos. Entre os pontos fracos relacionados, merece atenção, dada sua importância, o 

fortalecimento da Cooperativa de Beneficiamento de Mandioca, responsável pela casa de 

farinha. Segundo a Presidente, Liliane de Moura Barbosa8, a cooperativa foi fundada em 2006, 

e conseguiu apoio da Fundação Petrobras, para a instalação de uma unidade de fabricação de 

farinha de mandioca e aquisição de um veículo para escoamento da produção. Produziu farinha 

e derivados que foram comercializados junto ao PNAE e comércio regional. Atualmente, conta 

com 28 cooperados, e encontra dificuldades para operar, devido estar com pendências na Junta 

 
7 Entrevista realizada em 20 de Junho de 2019. 
8 Entrevista realizada em 20 de Junho de 2019 
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Comercial e Receita Federal, razões que limitam sua produção e a impede de comercializar com 

o mercado institucional. 

Sobre as “Ameaças” externas que influem negativamente sobre o desenvolvimento da 

comunidade, sendo necessário e recomendável evitá-las, estão o atravessador e as disputas na 

Prefeitura. Sobre o atravessador, a estratégia é buscar acessar os canais de comercialização 

curtos, como feiras livres e o mercado institucional (PAA e PNAE). Em relação à Prefeitura, 

uma boa estratégia é buscar articulação com vereadores para melhorar a comunicação com o 

executivo municipal. 

 

5. Conclusões e considerações finais. 
 

Entre as muitas possibilidades e desafios existentes na comunidade, registram-se as 

dificuldades de lidar adequadamente com os limites entre o trabalho inerente a organização das 

atividades coletivas e as das unidades familiares. Em que pese o relativo sucesso alcançado pela 

Cooperativa e pela Associação, as ações de interesse da coletividade contam com reduzida 

adesão dos moradores, seja por não reconhecer devidamente o trabalho por elas executadas, 

seja por não relacionar com as ações realizadas no seio da produção familiar, ou por 

dificuldades nas relações interpessoais.   

A vivência das metodologias participativas, envolvendo mediadores e atores sociais, 

supõe a utilização de ferramentas e técnicas que possam contribuir para a realização de 

diagnósticos participativos com vistas ao planejamento das intervenções. O estudo realizado no 

Quilombo Capoeiras dos Negros, com o aporte das ferramentas destacadas nesse trabalho, 

contribuiu com o levantamento de informações, pactuando coletivamente com a comunidade 

as prioridades e estratégias para o planejamento participativo comunitário, com fins de 

desenvolvimento comunitário. Por outro lado, é fundamental uma ação contínua de 

fortalecimento das instâncias comunitárias para que possam superar suas fragilidades, e possam 

contribuir mais efetivamente para a melhoria da qualidade de vida da comunidade quilombola. 
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TRANSFORMAÇÕES TERRITORIAIS E SOCIOECONÔMICAS DECORRENTES 

DA ESPECULAÇÃO CAPITALISTA INDUSTRIAL: estudo de caso sobre a 

comunidade Salvaterra, Rosário – MA 

 

Victor Valvan Alves Freitas1 
Isilainy Cristiny Silvino da Silva2 

Izabel Cristina da Silva Lopes3 
 
Introdução 
 

O estado do Maranhão possui como característica principal os conflitos territoriais 

advindos de confrontos entre os grandes produtores ou corporações – sejam eles maranhenses 

ou de outras regiões – e comunidades tradicionais. Esses conflitos possuem íntima relação com 

a concentração fundiária, a grilagem de terra e a lógica desenvolvimentista adotada pelo estado 

desde o período ditatorial (pós golpe de 1964) que, nas últimas décadas vem sendo retomada 

sob face de antigos e novos projetos controlados por agências governamentais e/ou privadas 

com ampla justificativa de superação dos baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH). 

Porém, não se observa efeitos positivos nesse sentido, uma vez que, comumente o estado do 

Maranhão encontra-se entre os piores IDH do Brasil, se comparados às demais unidades 

federativas (Sant’Ana Júnior; Alves, 2010). 

Dentro dessa lógica desenvolvimentista geradora de conflitos, em 2008, o município de 

Bacabeira localizado no estado do Maranhão, foi notificado que receberia a instalação de uma 

usina de refinamento de petróleo. A Usina Premium I. Tal notícia causou grande impacto na 

dinâmica cotidiana e estrutural do município, pois, vinculado a ela veio o anúncio de criação 

de empregos tanto diretos como indiretos na dimensão municipal e estadual. Mediante à 

especulação da implantação da Usina, que segundo o planejamento da empresa Petróleo 

Brasileiro S.A (PETROBRAS), responsável pelo empreendimento, seria a maior usina já 

construída no país e na América Latina, a população de Bacabeira se organizou em um 
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3 Graduando em Geografia pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). izabel97lopes@gmail.com.  
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movimento de reestruturação dos bairros mais próximos à usina, para o recebimento das suas 

possíveis demandas.  

Esse empreendimento seria instalado em uma área ocupada historicamente pela 

comunidade Salvaterra que, segundo estudos de antropólogos e relatos de vida dos próprios 

moradores, ocupavam a área a mais de 200 anos. Lá desenvolviam seu modo de vida a partir 

de atividades intimamente ligadas ao território, como a pesca a caça e a agricultura. Do ponto 

de vista ambiental, o território pleiteado pela Petrobras para implantação da usina, era de grande 

importância do ponto de vista ecológico, pois abrigava inúmeras espécies de flora e fauna além 

de pontos de nascentes fluviais, sendo assim, o processo de terraplanagem que ocorreu foi 

imensamente prejudicial para a biodiversidade do município.    

Diante dessas problemáticas, o presente trabalho, a partir de uma vivência de campo com 

moradores da comunidade tradicional Salvaterra (Rosário - MA) e como lideranças da 

Associação de Moradores do município de Bacabeira, objetiva fazer uma breve análise sobre 

as transformações territoriais e socioeconômicas advindas da especulação do capitalismo 

industrial. Baseando-se em dados documentais e bibliográficos, busca-se entender os 

desdobramentos dos conflitos decorrentes das diferentes lógicas de uso e apropriação do 

território e tecer uma breve discussão sobre a importância do território para a manutenção do 

modo de vida tradicional. Além disso, busca-se formular algumas reflexões sobre as 

contradições nos trâmites de compra e uso do território, abordando-as a partir do pensamento 

de Santos (2011) sobre a globalização e seus impactos na vida das pessoas levando em conta 

que ela é percebida e imposta de maneira desigual. Demonstrando uma dupla aspecto do 

processo de globalização, apontada pelo autor como a globalização mais humana e a 

globalização perversa. A primeira apenas observada no campo teórico, a segunda vê-se aplicada 

na realidade.  

A globalização mais humana tornaria o mundo um lugar de coexistência sustentável, tanto 

à sociedade quanto às grandes empresas, sugere uma implantação, por exemplo, no caso de 

Salvaterra, a implantação da usina, sem tornar o local de instalação inóspito; Caso houvesse 

uma realocação da população local, que realocasse-a para uma área onde a sua a economia e 

cultura não fossem afetadas negativamente. “A globalização perversa é vista comumente na 

nossa realidade, ela destrói a noção de solidariedade, devolve o homem à condição primitiva 

do cada um por si, reduzindo as noções de moralidade pública e particular a um quase nada.”. 

(SANTOS; 2011). Nessa realidade quem comanda o destino da sociedade são as grandes 
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empresas, estas por sua vez “governam” apenas para si mesmas, fazendo com que a 

desigualdade se torne cada vez mais abissal. O compromisso delas não é para com a sociedade.    

O trabalho foi desenvolvido a partir de visitas de campos realizadas aos municípios de 

Rosário e Bacabeira, ambos localizados no estado de Maranhão. Na ocasião, foram feitas rodas 

de conversas entre os pesquisadores e as lideranças, tanto da Associação de Moradores dos 

bairros - localizados nas proximidades da área de implantação do empreendimento -, quanto 

com as lideranças da comunidade Salvaterra que foram realocados para o município de Rosário 

- MA. Durante as visita à área para onde a comunidade foi relocada, constatou-se a insatisfação 

dos moradores com suas novas moradias, com o solo – improdutivo, de caráter argiloso que, no 

período chuvoso, não permite que a água infiltre, causando alagamentos e impossibilitando o 

plantio – e por fim, com o tolhimento das práticas pesqueiras, pelo fato não haver na localidade 

áreas próprias para pesca. 

Pauta-se ainda, na revisão bibliográfica de livros, artigos e relatórios, para fim 

embasamento científico da pesquisa. Buscando a partir de alguns teóricos como Milton Santos, 

Carlos Walter Porto-Gonçalves, entre outros, abrir a discussão sobre território, enquanto 

categoria geográfica, sua importância física e simbólica para a comunidade e sobre os interesse 

capitalista e estatal ligados a ele enquanto espaço de caráter estratégico. 

Desenvolvimento capitalista e conflitos territoriais no estado do Maranhão  

O estado do Maranhão está inserido na dinâmica econômica internacional, com grande 

participação no mercado de commodities, exportando principalmente soja, milho, algodão e 

minérios. Em decorrência do caráter exportador primário e dentro de uma lógica 

desenvolvimentista adotada pelos governos a largos anos, percebe-se um crescente nos 

conflitos por terra no Estado. Somado à isto, nota-se a presenças de estruturas que facilitam o 

escoamento dessa produção, como a estrada de ferro Carajás e o Porto do Itaqui, este último é, 

segundo Ribeiro Júnior (2011), peça fundamental no planejamento do desenvolvimento do 

Maranhão, pois, cumpre papel central na movimentação de cargas, além de ser o principal meio 

de escoamento da produção de minério de ferro, alumínio, alumina, soja e ferro-gusa. Essas 

estruturas colaboram para uma maior competitividade dos produtos maranhenses no mercado 

internacional, uma vez que no mundo capitalista globalizado um menor tempo gasto no 

percurso entre o local de produção e seus destinos, resulta num menor custo. 
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Isso atraiu e ainda atrai empresários e corporações que, movidos por interesses meramente 

capitalista, usurpam terras e se instalam no território, sob um discurso desenvolvimentista e de 

geração de renda. A exemplo disso observa-se, a partir das últimas décadas do século XX, o 

aumento substancial de investimentos empresariais no cultivo de soja no sul e leste maranhense 

(Pereira Filho, 2015). Esse uso capitalista do território causa conflitos, pois vai de encontro com 

o uso tradicional, que incorporam tempos e relações distintos com o território. Além dos 

diversos conflitos decorrentes do uso do território para a produção de commodities, é notório 

aqueles decorrentes da apropriação e uso do território para fim de implantação de infraestruturas 

que beneficiam cadeias produtivas maranhenses ou mesmo do país. 

Durante sua fase desenvolvimentista, entre as décadas de 1970 e 1980, o Maranhão foi 

fortemente marcado pelo padrão econômico nacional e internacional, com as instaurações de 

capitais industriais através da Companhia Vale do Rio Doce, do Consórcio de Alumínio do 

Maranhão (Alumar) e da construção do Porto do Itaqui, em São Luís. Esses projetos se 

encontram compreendidos na lógica de desenvolvimento econômico ligado às exportações. 

Durante essa fase, os impactos ambientais negativos foram grandes, além dos impactos sobre a 

população, como a desterritorialização das comunidades que ali viviam. (CARVALHO, 2008, 

p.20) 

Além dos já citados empreendimentos implantados no Maranhão, a Vale, foi responsável 

pela implantação da Estrada de Ferro Carajás, uma ferrovia que passa pelos estados do 

Maranhão e Pará, e liga o Porto do Itaqui, em São Luís, a Marabá e Parauapebas (PA). Carajás 

foi criada em 1985 integrando o Programa Grande Carajás. Esse programa é um projeto de 

exploração mineral feito pela Vale, e abrange o sudoeste do Maranhão. A região do Pará e 

Maranhão cortada pela ferrovia, foi definida como Corredor Carajás, onde há intensas 

atividades de mineração, incluindo a pesquisa mineral, a extração do minério, a retirada e 

carregamento do material das minas, transporte, beneficiamento em siderúrgicas, investimentos 

portuários etc. Toda essa cadeia acaba implicando em transformações no uso e ocupação do 

território, outrora habitado por diferentes povos tradicionais, camponeses e núcleos urbanos. 

Outro empreendimento que marca o desenvolvimento capitalista do estado é o Porto do 

Itaqui que fica localizado na capital maranhense. O primeiro projeto para construção do porto 

na cidade data do ano de 1918, mas as obras nunca começaram. Foi durante a década de 60 que 

se teve início a construção das primeiras estruturas do porto (ANTAQ,2011). Um dos grandes 

diferenciais do porto e um dos motivos da escolha da sua localização, é a proximidade com os 
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mercados da Europa, América do Norte e o Canal do Panamá, por onde se alcança os países da 

Ásia. A sua região também abrange o MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia), que é 

considerada a terceira e última fronteira agrícola do país e realiza cerca de 54% de exportações 

pelo porto. 

No Maranhão, um expressivo número de conflitos socioambientais se configuram em 

decorrência desses projetos de desenvolvimento instalados a partir do final da década de 1970 

e, atualmente, em vias de instalação, exigindo o aprofundamento da discussão sobre as 

concepções vigentes de modernidade (DOMINGUES, 1999; EINSENSTADT, 1987; 

POLANYI, 2000); de desenvolvimento (ESCOBAR, 1996; SACHS, 2000) e desenvolvimento 

sustentável (LEFF, 2001; ZHOURI, LASCHEFSKI e PEREIRA, 2005). 

Isso ocorre porque as comunidades tradicionais possuem um modo de vida peculiar 

(cultura, sociabilidade, trabalho) adaptado às condições ecológicas, predominando economia 

polivalente, ou seja, agricultura, pesca, extrativismo, artesanato, com um calendário sazonal 

anual, conforme os recursos naturais explorados, normalmente, sob o regime familiar de 

organização do trabalho (ALVES; SANT’ANA JÚNIOR e MENDONÇA, 2007). Enquanto as 

empresas capitalista que rivalizam o território com estas, possuem uma lógica de apropriação 

da natureza de caráter exploratório e mercantil.  

Segundo Santos (2011), as comunidades tradicionais podem ser vistos como a nação 

passiva, aquela que participam de maneira ínfima do mercado global, sobrevivendo às margens 

desse sistema, excluídos da contabilidade pública e estatísticas oficiais. A nação passiva é 

estatisticamente lenta, localmente enraizada e orgânica. Aqui é onde observamos relações de 

simbiose com o entorno imediato, relações que criam uma cultura própria, que constitui um 

alicerce, uma base para a produção de uma política particular. Enquanto a nação passiva 

constrói suas vidas onde residem, a outra parcela - nação ativa4 - apenas circula por esses locais, 

utilizando-os apenas a seu serviço. Podemos também analisar tal cenário por outro viés, onde a 

nação passiva é a nação ativa, mediante seus próprios interesses, como a nação ativa trabalha 

para manter o sistema capitalista, torna-se passiva.  

 

 
4 Nação ativa e nação passiva. O paradigma mora no fato de a nação ativa ser aquela que obedece cegamente aos 
desígnios globalitários, enquanto a outra parcela constitui a nação passiva, justamente por não ter como 
acompanhar o sistema. A nação ativa é tida como fluida, internamente articulada, externamente desarticulada e 
entropia. Porém há a ilusão de sistema dinâmico, confundido com veloz. Não sendo genuíno, não possuindo 
finalidade para com a sociedade, um sistema feito para os interesses dos verdadeiros capitalistas. 
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“O caminho se fez ao caminhar...”: o caso da Comunidade Salvaterra  

“Alguém, 
sem o consentimento 

das crianças,  
assinou um decreto, 

um discurso 
e uma promissória 

hipotecando 
as árvores e os bichos” 

(Cesar Teixeira) 
 

O poema de César Teixeira, que precede este capítulo como epígrafe, pode ser lido 

também no livreto “O caminho se fez ao caminhar” elaborado por Francisco Sérgio Barreto e 

Marluze Pastor, e que conta um pouco da trajetória da comunidade bicentenária Salvaterra. Não 

é sabido se o poema presente no livro foi escrito falando diretamente da comunidade, mas ao 

ser usado para embelezar a construção textual do livro, passa a falar sobre Salvaterra. Fazendo 

uma ligação direta com o que se ler no poema, colocamos em foco que o território da 

Comunidade Tradicional foi transferido gratuitamente pelo governo do estado, para a Petrobrás 

sem o consentimento, ou mesmo conhecimento, dos seus moradores. Segundo relato das 

lideranças da comunidade, a empresa se quer sabia da existência de quaisquer comunidades que 

vivesse ou utilizasse o território. De maneira muito abstrata foram feitas as negociações entre a 

empresa e o Estado, hipotecando Salvaterra para abrigar uma refinaria de petróleo que benefício 

algum traria para os moradores.    

 O fato descrito aconteceu no ano de 2008, com o anúncio de que o estado do Maranhão 

receberia a maior usina de refinamento de petróleo da América do Sul, que compreenderia uma 

área de aproximados 20km². A Refinaria Premium I (mapa I), que seria implantada no 

município de Bacabeira, próximo ao Rio Itapecuru que, segundo Sant’Ana Júnior e Alves 

(2010), é um dos maiores e mais importante rios do Maranhão, possuindo cerca de 1500 km, 

que corta o estado de sul ao norte, sendo responsável por grande parte do abastecimento de água 

potável da São Luís e outros municípios, e a cerca de 58km² da capital. seria um dos quatro 

novos pontos de refino de petróleo do Nordeste. Sendo fruto de um acordo entre o Governo 
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Federal e Petrobrás, feito por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - Bentivi 

(2012). 

 Após as negociações supracitada, funcionários da empresa foram visitar a área adquirida  

a fim de fazer uma avaliação da mesma e se surpreenderam com a presença de um contingente 

de pessoas, de inúmeras casas, roças e animais. Segundo depoimentos dados por eles à 

comunidade, a Petrobrás não possuía conhecimento da existência da comunidade. Durante toda 

a negociação o governo não informou que a área fazia parte do território da comunidade, dando 

a entender que as terras eram devolutas.  

Com o conhecimento de que a área era ocupada pela comunidade, a empresa logo tentou 

convencê-la a deixar o território mediante a indenizações. A partir de então, começou um 

intenso processo de luta na tentativa frustrada da comunidade de continuar habitando seu 

território. Os diálogos estabelecidos entre os representantes do povoado e a empresa não tinham 

grandes avanços, pois, o governo que deveria mediar esse conflito, estava claramente alinhado 

aos interesses de caráter desenvolvimentista da Petrobrás, caracterizando a existência de uma 

burocracia estatal no estado do Maranhão à serviço de interesses particulares, embora projete 

Mapa I – mapa de localização da área concedida a Petrobrás. 
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esses como sendo interesses gerais de uma população, como aponta Ribeiro Júnior (2017) a 

partir das reflexões feitas por Marx  (1983). 

Durante todo o processo de luta na tentativa de não serem realocados para uma área alheia 

a sua história e ao seu modo de vida, a população do povoado sofreu inúmeros constrangimentos 

denunciados, inclusive em audiências públicas realizadas durante os trâmites necessários para 

a licença da implantação da refinaria, como aponta Sant’Ana Júnior e Alves (2010):  

funcionários da Secretaria de Indústria e Comércio, em setembro de 2009, procuram 
os moradores do povoado de Salvaterra (um dos povoados ameaçados de 
deslocamento) afirmando que teriam vinte dias para deixarem suas terras e que seriam 
alojados em um galpão na cidade de Bacabeira, até que fosse encontrada uma solução 
definitiva para sua situação, isto é, uma nova área para realização de seu assentamento. 
Ainda segundo a denúncia, alguns representantes dos moradores foram levados para 
conhecer o galpão e foram informados que, a partir de então, estavam proibidos de 
realizar novas plantações ou benfeitorias em suas terras, pois somente seriam 
indenizados pelo que tinham até aquela data [...] Essa situação provocou intensa 
indignação nos moradores mais antigos, que passaram a buscar apoio na Defensoria 
Pública do Maranhão, no Ministério Público Estadual e Federal e junto a movimentos 
sociais envolvidos com a questão socioambiental, procurando garantir o controle 
sobre o território que ocupam tradicionalmente. Mesmo com a reação de moradores 
e, sem considerar as denúncias feitas nas audiências públicas (denúncias que se 
estendiam também a aspectos técnicos do EIA/RIMA), a SEMA expediu a Licença 
Prévia (LP) do empreendimento. (SANT’ANA JÚNIOR; ALVES, 2010). 

Sendo assim, foi dado sequência aos processos para a implantação da usina e a efetiva 

apropriação do território foi feita pela empresa. A comunidade foi realocada para o município 

de Rosário - MA e o território que possuía uma rica biodiversidade foi destruído devido ao 

processo de terraplanagem, que soterrou não apenas a fauna e flora do território, mas todo um 

modo de vida desenvolvido ali por dois séculos.  

Os argumentos apresentados pela Petrobrás, para justificar a implantação da Refinaria 

Premium I no Maranhão foram:  

o potencial logístico de acesso ao mercado de derivados; o acesso à matéria-
prima, com infraestrutura portuária adequada para recebimento de navios de 
petróleo; a boa oportunidade de adequação às questões ambientais e sociais 
(sustentabilidade); o potencial de disponibilidade hídrica e de energia elétrica; 
o potencial de desenvolvimento e de crescimento; além do potencial de acesso 
marítimo, fluvial e terrestre na construção e montagem da Refinaria Premium 
I. (BENTIVI; 2012). 

 

Do ponto de vista logístico, o município de Bacabeira possui, de fato, uma localização 

estratégica, por se encontrar próximos ao complexo portuário de São Luís, um dos maiores mais 

importantes do Brasil. Porém não ocorreu uma adequação ambiental e social, como dito pela 
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Petrobrás, pelo contrário houve e ainda há grandes transtorno ligados à obra de instalação da 

Refinaria. Houve a terraplanagem e o cercamento dos 20 km², após a remoção da comunidade, 

todavia as obras não foram levadas a diante devido a uma crise política e econômica do país.  

Sendo assim, não só o povoado de Salvaterra foi afetado, mas os municípios de Bacabeira 

e Rosário também tiveram seus cotidianos impactados pela especulação da implantação da 

usina e seus possíveis benefícios. Bacabeira se viu diante de uma grande expectativa de geração 

de renda advinda do empreendimento que seria instalado no município e, os bairros mais 

próximos à área, se reestruturaram a partir investimento dos moradores em pousadas, 

restaurantes, pequenos comércios, etc. que pudessem atender às possíveis demandas dos 

trabalhadores que se empregaram tanto na fase de obras, quanto na de operação da usina. 

 

Impactos socioeconômicos e ambientais no contexto do atual modelo de desenvolvimento 

capitalista  

O momento capitalista atual, impõe-se a partir de um pensamento sobre o 

desenvolvimento como algo universal e homogêneo. Uma roupagem a ser vestida por diferentes 

território e povos, um único caminho a ser trilhado por todas as nações, na tentativa de se 

tornarem civilizadas, modernas e boas. Esse modelo de desenvolvimento característico do 

mundo moderno-colonial (nota de rodapé) mostra-se como sinônimo de dominação da natureza, 

sendo assim, as questões ambientais encontram-se como centro das contradições desse mundo. 

(PORTO-GONÇALVES, 2017). 

Segundo essa lógica de desenvolvimento hegemônico, a implantação de 

empreendimentos industrias é vista como caminho viável para a modernidade sob quaisquer 

condições. Assim, a Premium I foi apresentada como redentora do Maranhão que solucionaria 

os graves problemas socioeconômicos do estado, porém, a obra obedecendo a lógica capitalista, 

apenas se valeu desse discurso desenvolvimentista para se instalar no pequeno município, 

vislumbrando um maior beneficiamento a partir da área escolhida. Apesar de ser sabido que 

implantação de empreendimento desse tipo impactam diretamente o território e a população 

que nele vive, neste capítulo nos dedicaremos a refletir sobre como o abandono de um projeto 

da dimensão da Refinaria Premium I transforma mais uma vez a realidade de uma sociedade 

em processo de reestruturação e ressignificação do seu território. 

Inúmeros foram os malefícios para a povoado Salvaterra, diretamente afetada pelas 

primeiras ações de implantação da usina.  A comunidade sofreu com o processo de 
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desterritorialização, sendo realocados para o município de Rosário. A nova localidade da 

comunidade é várias vezes menor e limitada, se comparada ao território anteriormente ocupado, 

que era de 450 hectares, habitado por 34 famílias e compartilhado com tantas outras que 

mantinham alguma relação com o território, mesmo sem estabelecer moradia fixa.  No território 

original, as atividades de roça podiam ser desenvolvidas com grande tempo de pousio, prática 

essencial para a recuperação do solo e desenvolvida dessa maneira pela comunidade há 200 

anos. Salvaterra reconhece a agricultura e pesca como as principais atividades de reprodução 

de seu modo de vida.  

Com o deslocamento compulsório, estimulado pelo Estado de maneira clara, toda a 

dinâmica da comunidade mudou, uma vez que, nem o estado, nem a Petrobrás se prontificaram 

em realocar a comunidade a uma área similar ao território anteriormente ocupado. Dessa 

maneira, Salvaterra teve que se organizar economicamente, passando a viver a partir de outras 

atividades como, por exemplo, a produção de farinha e a venda de artesanato, atividades antes 

secundárias.  

Além dos grandes prejuízos com a especulação do funcionamento da usina, a população 

local, no geral, se viu com grandes danos no setor econômico e socioambiental, pois todo o 

município motivado por essa expectativa, reformulou sua estrutura de mercado, com a 

construção de novos estabelecimentos, de caráter de hotelaria e alimentação, que visavam 

atender as demandas que surgiram com o funcionamento do empreendimento. E, por conta de 

a usina não ter sido instalada, tornou-se inviável a manutenção dos novos estabelecimentos, já 

que não havia uma demanda para tal, assim, muitos destes vieram a falência causando um 

impacto negativo na economia local. 

Já o Município de Rosário teve que lidar com 214 novos moradores, oriundos do 

deslocamento compulsório da área ocupada pela empresa. Entre eles: crianças em idade escolar, 

adultos e idosos que passariam a depender diretamente de serviços oferecidos pela prefeitura, 

como acesso a atendimento hospitalar e educacional. Além disso, muitos foram os jovens e 

adultos que se dedicaram a fazerem cursos de formação nas áreas afins com as atividades que 

seriam desenvolvidas na refinaria, sem êxito profissional, já que, o mercado de trabalho que 

surgiria com o funcionamento da refinaria não se efetivou.  

Somado a toda essa problemática, há um aumento considerável da marginalização dos 

jovens e adultos tanto da comunidade Salvaterra, quanto dos bairros diretamente afetado pela 

especulação capitalista acerca da implantação desse grande empreendimento industrial. 
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Durante as rodas de conversas feitas ao longo das visitas aos municípios, esse foram 

apontamentos comuns feitos tanto pela liderança de Salvaterra, quanto das associações de 

moradores do município de Bacabeira. Existe uma preocupação quanto ao aumento da 

criminalidade na região, sobretudo do tráfico de drogas, além do aumento considerável da 

prostituição, o que demonstra a imensa vulnerabilidade da população. 

Ainda foi possível perceber que houve uma grande perda cultural, pois as atividades 

culturais tem ligação com o território de origem e necessitam do engajamento da juventude para 

serem reproduzidas, o que não ocorre mais porque houve uma ruptura das práticas ancestrais, 

decorrente de um novo modo de vida imposto após a realocação. 

Do ponto de vista ambiental, as perdas foram imensas, pois, o território abriga inúmeras 

árvores frutíferas, espécies de pássaros, pequenos mamíferos e peixes.  

A entrada do povoado era toda florestada, além das espécies nativas tinham muitas 
mangueiras. Continuando o caminho para o centro do povoado, encontrava-se 
andiroba, cupuaçuzeiros até chegar ao centro, onde se misturavam novamente espécie 
da floresta; mangueiras, bananeiras, juçareiras, bacurizeiros, pequizeiros, buritizeiro. 

 
 Além das perdas na fauna e flora, vários igarapés foram soterrados, como o Igarapé 

Precaú, Santo Antônio, Rabo de Porco, Igarapé de Saul e o Rio Verde. Acarretando  em grandes 

perdas da biodiversidade do município de Bacabeira. 

Considerações Finais 

Diante das características fundiárias do estado do Maranhão, e do atual sistema 

capitalista global, a implantação de grandes empreendimentos impactam diretamente o modo 

de vida de comunidades tradicionais e geram conflitos em diferentes escalas. O Caso da 

Refinaria Premium I é um exemplo desses processos que ocorre amplamente em todo o Brasil, 

quiçá no mundo. sendo assim, a partir de leituras buscamos refletir outras maneiras desses 

processos ocorrerem, segundo Santos (2011) esses processos deveriam ocorrer a partir de uma 

globalização mais humana, com outros modos de uso do território e de maneira a não conceber 

a natureza como algo passível de mera mercantilização.  
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ARTICULANDO ESCALAS NA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO ICMS 

ECOLÓGICO EM COMUNIDADES DE FAXINAIS DO PARANÁ: UMA 

COMPREENSÃO A PARTIR DA R-EXISTÊNCIA 

 

Marcelo Barreto 

Resumo: 

 

O objetivo deste trabalho é o de compreender como se dá a distribuição dos recursos 

provenientes do ICMS ecológico para a manutenção das comunidades de faxinais no município 

de Rebouças, Paraná. De acordo com o Decreto Estadual 3446/97, entende-se por Sistema 

Faxinal: o sistema de produção camponês tradicional, característico da região Centro-Sul do 

Paraná, que tem como traço marcante o uso coletivo da terra para produção animal e a 

conservação ambiental. Fundamenta-se na integração de três componentes: a) produção animal 

coletiva, à solta, através dos criadouros comunitários; b) produção agrícola - policultura 

alimentar de subsistência para consumo e comercialização; c) extrativismo florestal de baixo 

impacto - manejo de erva-mate, araucária e outras espécies nativas. O ICMS Ecológico é uma 

política pública que visa compensar os faxinalenses pela manutenção das suas práticas 

tradicionais e pela conservação da natureza. O Paraná foi o primeiro estado a incorporar o ICMS 

Ecológico ao seu ordenamento jurídico. A mobilização para a implantação dessa política 

pública partiu das esferas municipais em conjunto com o trabalho de organizações não 

governamentais. Houve pressão para que o governo estadual modernizasse as políticas públicas 

ambientais, visto que o ICMS Ecológico já fazia parte da constituição estadual desde o ano de 

1989. A origem do ICMS ecológico remete à esfera estatal e se constitui como compensação 

financeira para municípios que possuem Unidades de Conservação e mananciais no interior dos 

seus perímetros. No caso das Áreas Especiais de Uso Regulamentado (ARESURs) - Unidade 

de Conservação criada para garantir o direito dos faxinais aos recursos, os sujeitos beneficiários 

do repasse dos recursos são os faxinalenses. Essa disparidade quanto ao destino final dos 

recursos (prefeituras ou faxinais) evidencia certas disputas e tensionamentos que ocorrem na 

esfera municipal no tocante ao repasse, visto que a política pública não nasce das demandas 

específicas dos faxinalenses, mas do assistencialismo promovido pelo Estado. No entanto, este 
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recurso, antes de chegar ao seu destino, passa por um jogo de relações que envolvem disputas 

entre o poder público, o capital empregado no agronegócio e os povos faxinalenses que lutam 

pela manutenção do seu território. Para a construção do presente trabalho, recorreu-se à 

perspectiva escalar como forma de colocar os faxinalenses como protagonistas da resistência 

no campo, cuja ação não se limita à esfera local, mas traz consigo elementos que se fazem 

presentes em nível regional e global. Amparados pela Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho que garante o reconhecimento dos Povos e Comunidades 

Tradicionais por meio da autoafirmação coletiva, os faxinalenses vêm ganhando força para 

buscarem maior visibilidade no plano nacional e pressionarem o Estado para que possam ser 

desenvolvidas políticas públicas que fortaleçam suas comunidades diante dos conflitos que os 

rodeiam. A partir dos demonstrativos contábeis, coletados na prefeitura municipal de Rebouças 

e dos dados do Instituto Ambiental do Paraná busca-se estabelecer correlações quanto o 

montante de recurso gerado pelos faxinais e o efetivo repasse para as comunidades. Dessa 

forma, vem sendo possível constatar que os valores oscilam de um período para outro; ora 

assegurando certas condições para a manutenção dos faxinais, ora não. No entanto, a garantia 

de permanência na terra encontra-se ainda ameaçada. Primeiro pelo fato de que nem sempre o 

repasse desse recurso é garantido pela prefeitura. Segundo porque essa política pública não 

abrange a totalidade das demandas dos faxinalenses na sua r-existência. As implicações das 

limitações de acesso às políticas públicas são várias. Uma delas é que não é possível barrar a 

supressão das terras dos faxinalenses ocasionadas pelo avanço do agronegócio ou das chácaras 

privadas, o que vem gerando vários conflitos em seus territórios. Procura-se, com este trabalho 

elucidar as relações que envolvem o repasse do ICMS Ecológico para dar mais ferramentas à 

disposição dos faxinalenses na luta pelo repasse deste recurso e pela manutenção do seu 

território. REFERÊNCIAS: LOUREIRO, Wilson. LOUREIRO, W. ICMS ecológico: a 

consolidação de uma experiência brasileira de incentivo à conservação da biodiversidade. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, 3., 2002, Fortaleza. 

Anais... Fortaleza: Rede Pró-Unidades de Conservação, 2002.LOUREIRO, Wilson; 

MARTINEZ, Alexandre. ICMS Ecológico como Instrumento de Apoio as RPPN no Paraná. 

2004. Disponível em: <http://www.icmsecologico.org.br/site/images/artigos/a009.pdf>. 

Acesso em: 12 de novembro de 2017.IAP. ICMS Ecológico por Biodiversidade.2017. 

Disponível em <http://www.iap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=418>. 

Acesso em: 20 de dezembro de 2017.REBOUÇAS. Lei Municipal no.1235, de 31 de outubro 
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de 2008. Dispõe sobre o processo de reconhecimento dos faxinalenses e dos seus “acordos 

comunitários”. Sistema de Leis Municipais, Rebouças, 13 de mar. 2015.BRASIL. Senado 

Federal. Resolução nº: 65 de 1997 SEMA. Define a superfície total da ARESUR do Faxinal 

denominado Marmeleiro de baixo e do seu criadouro comunitário ativo, situado no município 

de Rebouças, e dá outras providências. Diário Oficial. Curitiba-PR. 19 de agosto de 

1997.PARANÁ. Decreto Estadual no. 3.446, de 25 de julho de 1997. Cria Áreas Especiais de 

Uso Regulamentado – ARESUR no Estado do Paraná e dá outras providências. Diário Oficial 

do Estado do Paraná, Curitiba, 14 de ago. 1997.PORTAL: ICMS Ecológico. O Destino 

Consciente de Sua Carga Tributária. 2018. Disponível em: 

<http://icmsecologico.org.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Item

id=68> Acesso em: 20 de novembro de 2017. 
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EXPERIÊNCIA COM AGROECOLOGIA NO SANTUÁRIO YACUMAMA NO RIO 

ABAETÉ, MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PA. 

 

Edivaldo Neves Ferreira1; 
Leonaldo Martins Moraes2; 
Silvestre Júnior de Sousa3. 

 
RESUMO 
O referido trabalho apresenta na prática experiencias agroecológicas vivenciadas numa comunidade ribeirinha 
no Rio Abaeté no município de Abaetetuba no estado do Pará. É um projeto baseado em ações voltadas para a 
questão da preservação da biodiversidade, no intuito de formar uma consciência ecológica nas populações que 
vivem nas margens dos rios. Incentiva não só no resgate e na revitalização da biodiversidade, mas também da 
cultura ribeirinha abaetetubense baseados na empiria para não perder os vínculos com os modos dos 
antepassados. 
 
Palavras chaves: Experiencias Agroecológicas; Preservação da Biodiversidade; Consciência Ecológica; 
Cultura Ribeirinha. 
 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho parte da iniciativa de uma parceria em conjunto com as comunidades 

ribeirinhas das ilhas de Abaetetuba, Comissão Pastoral da Terra (CPT Guajarina) e o 

Movimento dos Ribeirinhos(as) das Ilhas e Várzeas de Abaetetuba-MORIVA, na tentativa 

de reconstruir a biodiversidade pelas ações desordenadas da sociedade que residem nas 

margens dos rios, passa a existir a necessidade de desenvolver práticas sustentáveis de usos 

dos recursos naturais sem destruir maciçamente e que venha trazer benefícios para as 

populações locais. 

Segundo Vargas, Fontoura e Wizniewsky (2013), dessa forma, a agroecologia 

corresponde a um campo de estudo que compreende o manejo ecológico dos recursos 
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IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2260 

 

naturais, para que, através de uma ação social coletiva de caráter participativo, de um 

enfoque holístico e de uma estratégia sistêmica seja construído um modelo de agricultura e 

de vida sustentável. 

Foi uma iniciativa que se viu também na necessidade de incentivar a cultura que foi 

herdada dos nossos antepassados para os indivíduos da atualidade para que não percam o 

vínculo de identidade, não deixando as tecnologias de informações presentes no dia a dia 

transforme o modo de vida dessas pessoas; a cultura do povo ribeirinho é extremamente 

ligada, entrelaçada com o modo de vida local propriamente dita das ilhas que inclui várias 

diversidades. Salienta Vargas, Fontoura e Wizniewsky (2013), é um cenário que preconiza 

a necessidade de mudanças consciente e que abre alas para conhecimento que, não são novos, 

mas, tem conotação de certa forma recente para a sociedade em geral, especialmente para 

aqueles que diretamente estão envolvidos com a agricultura. 

Um outro ponto de extrema importância é formar os cidadãos ribeirinhos uma 

consciência ecológica veiculados as questões da educação ambiental, práticas sustentáveis 

de manejo que certa forma não destrua o grande ecossistema de várzea e a importância que 

ele apresenta na manutenção do equilíbrio ambiental, proporcionando melhor qualidade de 

vida as plantas, animais onde estão inseridos os seres humanos. Por isso, o Santuário 

Yacumama é um espaço de cuidado para com a biodiversidade, ao cultivo da mística da 

Mãe-Terra e da comunhão com a Mãe-Natureza. 

 

SANTUÁRIO YACUMAMA DA BIODIVERSIDADE RIBEIRINHA 

RIO ABAETÉ – ABAETETUBA – PARÁ – AMAZÔNIA – BRASIL 

“TODA SEMENTE TRAZ EM SI A PROMESSA DE MUITAS FLORESTAS.” 

(DEEPACK CHOPRA) 

 

1. O SIGNIFICADO DO NOME: “SANTUÁRIO YACUMAMA DA 

BIODIVERSIDADE RIBEIRINHA” 

 

1.1 SANTUÁRIO: Chamamos o local de “santuário” porque acreditamos naquilo que 

aprendemos de nossos antepassados de origem indígena ou afro: A MÃE-NATUREZA, 

TODA CRIADA POR DEUS, É SAGRADA. Muito conhecida é a carta que, há muitos anos, 

o cacique Seattle escreveu, nesse sentido, ao presidente dos Estados Unidos: 
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“Cada pedaço desta terra é sagrado para meu povo. Cada ramo brilhante de um 

pinheiro, cada punhado de areia nas praias, a penumbra na floresta densa, cada 

clareira e inseto a zumbir, são sagrados na memória de meu povo. Somos parte 

dessa terra e ela faz parte de nós.” 

“Cacique Seattle” 

 

Também para os Povos Indígenas Brasileiros a terra é chão sagrado e morada dos 

espíritos. Davi Kopenawa, liderança do povo Yanomami afirma que “dentro das serras 

moram os espíritos. Este é um motivo forte pelo qual os indígenas não poluem os rios e 

evitam urinar em suas águas. 

Fotos: Sede do Santuário Yacumama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organização do projeto 

 

1.2 YACUMAMA: Para os povos indígenas dos Andes, a mãe-água, à qual chamam de 

“Yacumama”, assim como a mãe-terra, “Pachamama”, constituem uma realidade que 

contêm TODA A VIDA, ou seja, têm um significado social, ético, cultural e espiritual que 

torna impossível vê-las como mercadoria. Portanto, não pode ser, jamais, comercializada. O 

que acontecer com a água também acontecerá aos filhos da terra e a todo ser vivo dizem eles, 

exortando seus filhos ao cuidado e ao respeito à Mãe-Água, a SAGRADA YACUMAMA. 
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Cultura ribeirinha. 

Fonte: Organização do projeto 

 

1.3 DA BIODIVERSIDADE: a palavra “biodiversidade” significa a diversidade da 

natureza viva. Ela varia de acordo com as diferentes regiões ecológicas. Refere-se, portanto, 

à variedade de vida no Planeta terra. 

Nós, para sobrevivermos, dependemos da biodiversidade, no entanto, nas últimas 

décadas, um grande declínio da biodiversidade vem acontecendo. Alguns estudos mostram 

que cerca de 12,5% das espécies de plantas conhecidas estão em extinção. Os próprios 

moradores das comunidades ribeirinhas das Ilhas de Abaetetuba já sentem falta de certas 

espécies que antes tinha em abundância. É nessa perspectiva que aqui surge a necessidade e 

a urgência do Santuário Yacumama em vista do resgate da nossa biodiversidade, 

principalmente na revitalização das áreas que já se encontram bastante degradadas pelas 

ações antrópicas. 
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Fotos: Área de floresta. 

Fonte: Organização do projeto 

 

1.4 RIBEIRINHO(a): a palavra “ribeirinho(a)” tem origem no vocábulo “ribeiro” que 

significa “curso de água”, ou seja, “rio”. Atualmente, essa palavra significa tudo o que se 

refere a quem mora às margens de um rio. Assim é que se fala e se estuda sobre o povo, a 

cultura, a identidade, a culinária, as crenças, o vocabulário e, é claro, a BIODIVERSIDADE 

RIBEIRINHA. Esse projeto trabalha justamente esse tipo de Biodiversidade e de Cultura. 

 

2. OS OBJETIVOS DO SANTUÁRIO YACUMAMA: 

2.1 O RESGATE E REVITALIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DAS ILHAS DE 

ABAETETUBA. 

 

Nosso Município já teve um grande potencial agrícola com grandes plantios de 

pimenta-do-reino, mandioca, arroz, milho, e plantas nativas como açaí, o miriti, inúmeras 

variedades de essências florestais e frutíferas, ervas medicinais e ornamentais etc. Mas, 

infelizmente, muitos ribeirinhos entregam-se com avidez às monoculturas do dendê e do açaí 

atendendo a grandes empresas exportadoras em detrimento da boa alimentação das famílias.  

O açaí, base da alimentação ribeirinha mesmo sendo de suma importância para a 

população, está se tornando hoje prejudicial a biodiversidade. É urgente que o ribeirinho e a 

ribeirinha reaprendam a viver e a conviver com a natureza da qual fazem parte. Espécies de 

ervas, cipós e essências vegetais que estão se tornando raras devem ser resgatadas, 
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replantadas para que esse importante bioma se refaça dos desgastes provocados pelo 

desmatamento e pelo cultivo da monocultura.  

 

Foto: Área replantada.                                                Foto: Área preservada 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organização do projeto. 

 

Foi dessa realidade refletida por nós CPT Região Guajarina, em encontros de 

formação com ribeirinhos/as que surgiu na ideia de se criar um centro onde se receba, se 

produza e se partilhe as espécies de nossa biodiversidade. 

 

2.2 RESGATAR E REVITALIZAR A CULTURA RIBEIRINHA 

ABAETETUBENSE. 

 

Um povo sem cultura é um povo sem alma e sem rosto. Todos os dias os meios de 

comunicação nos bombardeiam com culturas diversas da nossa e, como a mentalidade que 

corre por aí é acreditar no que “deu na televisão”, vamos pouco a pouco bebendo, sorvendo 

a “alma” de outros povos, perdendo, assim a nossa verdadeira imagem. Devemos ter a 

capacidade de aprender com a cultura do outro sem perder a nossa. O encontro de culturas 

diversas deve nos enriquecer e não nos anular ou envergonhar. Nossa cultura está 

extremamente ligada, entrelaçada com a geografia do lugar e a biodiversidade própria das 

ilhas. 
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2.3 FORMAR A CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA VISANDO O BEM-VIVER DO 

POVO RIBEIRINHO E A LUTA PELOS DIREITOS DA MÃE-NATUREZA. 

 

Uma formação que visa fazer emergir a consciência ecológica de nossos ancestrais 

indígenas e africanos em vista da reinvindicação de Direitos. Por isso, o Santuário 

Yacumama além de ser um espaço de cuidado para com a biodiversidade, ao cultivo da 

mística da Mãe-Terra e da comunhão com a Mãe-Natureza. 

Fotos: Momento de confraternização. 

Fonte: Organização do projeto. 

 

3. ATIVIDADES PREVISTAS 

 Estudo de nossa biodiversidade; 

 Mutirões para preparação de mudas; 

 Troca de mudas; 

 Orientação para o zoneamento ecológico nas propriedades ribeirinhas do Projeto; 

 Estudo de técnicas agrícolas; 

 Momentos culturais visando a revitalização da cultura ribeirinha; 

 Levantamento de bandeiras de luta em favor dos Direitos Humanos e Direitos da 

Natureza; 

 Encontros de estudo sobre a Ecologia, a Biodiversidade e a Mística da Terra e da 

Água. 

 

4. O QUE É O BEM – VIVER: 
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 Ter com a Mãe-Terra uma relação filial e umbilical, o que significa defendê-la dos 

exploradores. 

 Viver em Comunidade, em Fraternidade e, especialmente, em Complementaridade. 

 Compartilhar em vez de Competir. 

 Viver e conviver em harmonia consigo mesmo, com os outros e com a Natureza: 

Deus. 

 Banir da própria vida o luxo, a opulência, o esbanjamento. 

 Ter o que é necessário sem ser consumista. 

 Ser honesto, firme e verdadeiro (não roubar, não ser frouxo, não mentir) 

 Saber ouvir e compartilhar, distribuir. 

 Saber viver e sonhar. Sonhar em mutirão. 

 Saber se alimentar, saber beber e saber dançar. 

 Sair da monocultura que deteriora a vitalidade e a fertilidade da Mãe-Terra e do 

monocultivo mental que não nos permite ver tanta diversidade na vida. 

 

“Ame a terra que você conquistou ou herdou de seus pais. 
Preserve a terra com carinho. 
Passe os segredos da terra para seus filhos. 
Plante o que comer. 
Coma com alegria os frutos do seu trabalho. 
Tenha sempre uma horta perto de sua casa. 
Você teria coragem de vender sua mãe? 
Você teria coragem de vender a vida? 
Então, não venda a sua terra porque ela é a sua mãe, ela é a sua vida!” 

(da Agenda Latino-Americana 2012). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, pode-se perceber que, atualmente grande parte das matas ciliares já foram 

substituídas por plantios de açaizais; o projeto santuário yacumama da biodiversidade 

ribeirinha trabalha justamente esse problema propondo soluções, articulando junto com as 

comunidades alternativas que venha promover um desenvolvimento sustentável ambiental e 

social para as populações ribeirinhas das margens dos rios, ensinando-as a conviverem em 

harmonia com a natureza sem destruí-la maciçamente. As pessoas começam a perceber que 

o único jeito é preservar os recursos naturais que ainda existem para que as gerações 
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vindouras ainda gozem dessa beleza natureza que está sendo a cada dia destruída pela 

sociedade. 
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O CAMPO, ESPAÇO AGRARIO E AGRICULTURA NA AMAZONIA TOCANTINA: 

Um Levantamento do espaço agrário de Abaetetuba-PA. 

 

Renata da Silva dos Santos 
Silvestre Júnior de Sousa  

Leonaldo Martins Moraes 
 
Introdução 
 

A agricultura é a forma mais primária através da qual o homem altera a natureza 

primeira, o espaço natural. Ao laborar o solo e criar rebanhos o homem passou a produzir o 

espaço geográfico. O desenvolvimento da agricultura (e principalmente a sua intensificação) 

possibilitou o surgimento das cidades e a construção de um espaço geográfico cada vez mais 

artificial (GIRARDI, s.n). 

Os principais temas debatidos em relação às novas características do campo são a 

intensificação da pluriatividade, o aumento das atividades não-agrícolas em áreas rurais, a 

mecanização crescente da atividade agropecuária, o agronegócio e os movimentos 

socioterritoriais no campo. A questão agrária e outros sérios problemas nacionais possuem 

relação direta com a compreensão e ação sobre o rural e o urbano. 

Giraldi também analisa essas dinâmicas territoriais a partir das contradições que opõem 

o campesinato e as comunidades tradicionais amazônicas frente ao capital do agronegócio em 

sub-regiões amazônicas, demonstrando as fragmentações produzidas pelo processo de 

globalização que atinge o espaço regional. 

Segundo estudos de Costa (2000b), o Baixo Tocantins é considerado uma das regiões 

do Estado do Pará com melhores condições vivenciadas pela agricultura familiar, pois “[...] 

convergem elevada mudança tecnológica e baixa concentração fundiária” (COSTA, 2000, p. 

109). 

A partir da década de 1980, as transformações socioespaciais que ocorreram no Baixo 
Tocantins são representativas do padrão de desenvolvimento capitalista introduzido 
na Amazônia oriental por meio da instalação de grandes projetos econômicos e de 
infraestrutura como: a implantação das indústrias do complexo mínero-metalúrgico; 
a instalação de estrutura portuária para exportação de minérios e de produtos 
beneficiados pelo complexo industrial; houve impactos negativos diretos da Usina 
Hidrelétrica de Tucuruí construída no rio Tocantins nos municípios à jusante da UHE; 
vários projetos agroindustriais como a produção de dendê e coco-da-baía estão em 
grande expansão, principalmente com projeto voltados para a produção de biodiesel 
(SOUZA, 2011,p. 01) 
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Assim, o propósito desse artigo é compreender o espaço agrário do município de 

Abaetetuba-Pa, analisando a relação campo-cidade, assim como a importância da agricultura 

familiar para este espaço, e entender como foi significativo a preservação da floresta nativa, 

assim como a não manutenção de culturas de produção em alta escala. Para isso, a abordagem 

encontra-se estruturada em dois itens, além da introdução, das considerações finais e das 

referências. No primeiro item, apresenta-se uma discussão sobre os conceitos de Campo, 

Espaço Agrário e Agricultura na Amazônia Tocantina; e no segundo e último item 

apresentamos um Levantamento e caracterização do extrativismo no município de Abaetetuba. 

 
Campo, Espaço Agrário e Agricultura na Amazônia Tocantina 
 

O espaço como objeto de estudo da Geografia tem sido foco de debates entre geógrafos 

e tem sofrido transformações ao longo do tempo levando a uma evolução do seu conceito e a 

sua multiplicidade conforme a matrizes filosóficas e teóricas. 

 O meio rural, é um termo mais amplo que envolve todo o espaço não constituído por 

cidades. Ele envolve práticas agrárias e não agrárias. O espaço agrário é uma área ocupada com 

a produção agrícola (vegetal, pastagens e florestas), habitações dos agricultores e, ainda, 

infraestruturas e equipamentos que se relacionam com a atividade de produção agrícola. 

(VASCONCELOS, 2009). 

 Por outro lado, o meio agrário é aquele em que se realizam práticas econômicas e 

sociais eminentemente relacionadas sobretudo com o setor primário, sejam elas agrícolas, 

pecuárias ou extrativistas. 

Portanto, o espaço rural é composto por paisagens que, nem sempre, são humanizadas, 

envolvendo áreas de reservas florestais não ocupadas ou não diretamente transformadas pelas 

atividades humanas. 

O conceito de território surge concomitantemente e atrelado ao surgimento do Estado-

nação, como uma parcela do espaço delimitado, com fronteiras bem determinadas e dominado 

por relações de poder dando ao conceito um caráter estritamente político. No entanto Ratzel 

(1983), afirma: 

não se pode entender nada a respeito do que então ocorre se não for considerado o 
solo. Um povo regride quando perde território. Ele pode contar com menos cidadãos 
e conservar ainda muito solidamente o território onde se encontra as fontes de vida. 
Mas se seu território se reduz, é, de uma maneira geral o começo do seu fim. (Ratzel, 
1983, p.93) 
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Deste modo, o território é entendido aqui como recurso natural que tem por função 

abrigar e proteger e que as condições ambientais são fundamentais para acelerar ou dificulta o 

desenvolvimento do Estado, para tanto Ratzel desenvolve as teorias de “espaço vital” e “gênero 

de vida”. 

Os territórios são formados no espaço geográfico a partir de diferentes relações sociais. 

O território é uma fração do espaço geográfico e ou de outros espaços materiais ou imateriais. 

Entretanto é importante lembrar que o território é um espaço geográfico, assim como a região 

e o lugar, e possui as qualidades composicionais e completivas dos espaços.  

O campo pode ser pensado como território ou como setor da economia. O significado 

territorial é mais amplo que o significado setorial que entende o campo simplesmente como 

espaço de produção de mercadorias. Pensar o campo como território significa compreendê-lo 

como espaço de vida, ou como um tipo de espaço geográfico onde se realizam todas as 

dimensões da existência humana. 

O conceito de campo como espaço de vida é multidimensional e nos possibilita leituras 

e políticas mais amplas do que o conceito de campo ou de rural somente como espaço de 

produção de mercadorias. A economia não é uma totalidade, ela é uma dimensão do território. 

Quando a produção de mercadorias é analisada como totalidade, fora da multidimensionalidade 

territorial, constitui-se numa análise extremamente parcial e, às vezes, equivocada da realidade. 

É impossível explicar o território como um setor de produção, por mais dominantes que sejam 

as relações que determinam o modo de produção. 

O termo sistema agrário é empregado para caracterizar, dentro de um espaço, a 
associação das produções e das técnicas colocadas por uma sociedade em via de 
satisfazer suas necessidades. Ele exprime, particularmente, a interação entre um 
sistema biológico, representado pelo meio natural, e um sistema sociocultural, 
mediante as práticas saídas especialmente do conhecimento técnico. Daí a necessidade 
de qualquer intervenção no meio rural passar pela compreensão das formações 
agrárias e de sua dinâmica dentro de um contexto global, sistêmico e histórico, 
contextualizado na complexidade da realidade. A análise histórica é indispensável 
para visualizar-se a extrema diversidade dos sistemas agrícolas e do estágio da 
organização do meio representado por sistemas técnicos, especialização produtiva, 
estruturas de exploração, enfim, relações técnicas e sociais de produção e nível de 
acumulação (MENEZES, 2000. p. 97) 

 

A cobertura vegetal na região do Baixo Tocantins, segundo Rodrigues (apud SEIR: 

2009: 11), é formada de floresta Ombrófila Densa, com áreas de matas, de várzeas e de igapós. 

Parte dessa região está intensamente antro pisada, devido às atividades sociais, econômicas e 

culturais, que são exercidas sobre o ambiente. O solo da região é formado por terra firme e 
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várzea. O Território do Baixo Tocantins encontra-se numa zona de fronteira, está localizado 

entre a Amazônia Central e Amazônia Oriental, no nordeste do Pará. 

Para entender a organização de um espaço rural é necessário se reportar ao seu processo 

de colonização. Ao se falar em colonização, fala-se de um processo planejado de ocupação da 

terra, isto é, de uma forma específica de organização do espaço, visando à valorização de uma 

região (BERNARDES, 1962, p.217-9 apud DENEZ, 2012). 

Loureiro (1992) trata essencialmente do avanço do capital na Amazônia e do fracasso 

do projeto de desenvolvimento para a região. Segundo essa autora ocorreu um grande equívoco 

em se pensar que somente o grande capital constrói o desenvolvimento. Por isso, o projeto 

implantado foi totalmente adverso à realidade da Amazônia principalmente porque não condizia 

com as demandas socioambientais da região. 

A partir da década de 1970, o processo de modernização da agricultura, efetivado pelas 

transformações ocorridas na atividade agrícola e pela inserção do modo capitalista de produção 

no campo. a modernização significou o desaparecimento das formas tradicionais de relação com 

a terra. 

Segundo Barros (2016), a ação estatal ocorreu de forma intensa nesta fração do território 

do Baixo Tocantins mediante a realização de grandes projetos de mineração como a 

Albrás/Alunorte, em Barcarena, e de projetos agrícolas de dendê, em Moju e Tailândia. 

A instalação do grande projeto industrial de produção de alumínio 

ALBRAS/ALUNORTE que fica na região alterou a vida das sociedades próximas, segundo 

Silva (2010) os rios próximos têm sido gradativamente alteradas por fatores como: degradação 

de matas ciliares, destruição de habitats, poluição do ar e dos rios, interrupção de ciclo de 

reprodução de espécies de peixes importantes para a região entre outras mudanças. 

A expansão da produção agrícola empresarial no Pará segue uma orientação de políticas 

públicas que incentivam a integração da agricultura familiar no agronegócio de dendê. A 

racionalidade das atividades econômicas aí instaladas (pecuária e agricultura moderna) obedece 

a uma lógica de produção voltada para o mercado nacional e internacional que têm gerado uma 

série de transformações socioterritoriais na região. (BARROS, 2016, p. 23) 

O território do Baixo Tocantins vem experimentando um conjunto de transformações 

sociais, econômicas e territoriais com a chegada de empresas de dendê na região que passam a 

promover um uso agrícola seletivo de frações do território em diversos municípios. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2272 

 

Os pequenos produtores almejam permanecer na terra, com vistas à sua valorização e 

aos benefícios creditícios e fiscais relacionados a tal apropriação. Configura-se, então, um 

contexto de luta pela terra, que tende a agravar-se à medida que se expandem os 

estabelecimentos empresariais (BRITO E MESQUITA, 1980, p12 e 15). 

A extração vegetal do Norte do país tem grande importância para a economia da região 

e participação significante na produção nacional. E dentro da região, o Estado do Pará também 

é destaque em alguns produtos. Há três produtos da extração vegetal cuja produção nortista 

corresponde a mais de 80% da produção nacional. São eles: açaí, palmito e castanha-do-pará. 

 
Levantamento e caracterização do extrativismo no município de Abaetetuba 
 

O município de Abaetetuba possui área geográfica de 1.610,743 km² (IBGE, 2009). A 

cidade se expandiu e desenvolveu as margens do Rio Maratauíra, afluente do Rio Tocantins, 

localizado geograficamente na mesorregião do nordeste paraense e na microrregião de Cametá 

com latitude 01º43'05" sul e longitude 48º52'57" oeste, estando a uma altitude de 10 metros. 

(IBGE. 2009).  

A rica diversidade geográfica do município é uma das virtudes naturais que orgulha sua 

população, pois a cidade é dividida em áreas de Colônias, cidade (sede do município) e áreas 

de ilhas com toda extensão recortada por rios que formam no contorno da cidade um 

arquipélago de 72 Ilhas, agregadas hoje em 24 assentamentos agroextrativistas, conforme mapa 

abaixo. 

 Fonte: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Abaetetuba 2015 (gentilmente cedido). 
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A localização geográfica do município facilita o acesso aos Portos de Belém, Vila do 

Conde e ao sul do Pará, além da proximidade do Pólo Industrial na Vila dos Cabanos que dista 

30 km, é um município cercado por grandes projetos industriais e agroindustrial. 

Cerca de 1/3 da população do município de Abaetetuba vive na região das ilhas e, assim 

como em grande parte dos agrupamentos ribeirinhos na Amazônia, se auto reconhecem como 

formando comunidades. 

As formas de trabalho vieram se transformando ao longo do tempo e na área rural não 

foi diferente e tais transformações se deram por meio das relações sociais, políticas e 

econômicas nos últimos anos (OLIVEIRA, 2009). Nessa forma de organização do trabalho e 

desenvolvimento da produção as atividades agrícolas podem ou não coincidir com as atividades 

não agrícolas, apresentados através do artesanato, do comercio entre outras (SCHNEIDER, 

2008). 

A população camponesa ribeirinha de Abaetetuba ocupa e vive às margens dos rios e 

igarapés, ou em pequenas comunidades rurais extrativistas em terra firme e que segundo Cruz 

(2006) consolidou-se na região a partir de um processo de intercâmbio cultural entre as 

populações tradicionais que habitavam a região, muitas destas desde antes do processo de 

colonização, e tinham o seu modo de vida adaptado às condições do meio amazônico e os 

colonizadores, primeiramente os portugueses que, buscando introduzir também uma economia 

de base agrícola, passaram a interagir com essas populações tradicionais a partir do século XVII 

e que teve seu processo de interação intensificado a partir do ciclo da borracha no século XIX. 

A cana-de-açúcar era o produto forte dos sistemas de produção dos colonos. Esse plantio 

destinava-se, principalmente, à fabricação de aguardente, atividade bastante lucrativa e 

comercializada em frasqueiras e frascos. 

Para Cunha (2009), a produção do açúcar na Amazônia foi intensiva, existido muitos 

engenhos que se instalaram nas cercanias de Belém, Tocantins e Baixo Amazonas. Conforme 

Salles (2005), a zona fisiográfica em que se instalou a lavoura de cana-de-açúcar foi sem dúvida 

uma das mais ricas de elementos culturais da Amazônia. Na economia regional, a produção de 

açúcar chegou a ter importância e a figurar na pauta de exportação de produtos locais. 

Para Ferreira (2008) a predominância dos engenhos de cachaça deveu-se ao fato de que 

a produção de açúcar era uma atividade que necessitava de recursos e mão-de-obra em grau 

consideravelmente elevado e a produção de aguardente exigia bem menos recursos e mão-de-

obra. As aguardentes de cana eram mais simples de produzir e geravam lucros mais fáceis que 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2274 

 

o açúcar, “decorrendo disso uma das razões para que os senhores passassem a produzir cachaça, 

ignorando ou complementando a produção do açúcar”. (FERREIRA, 2008. p,46 apud 

NAHUM, 2011) 

A atividade extrativista, registre-se aqui principalmente o extrativismo animal e o 

vegetal, realizado de diversas formas por diferentes populações ao redor do mundo e que é tido 

como a mais antiga atividade humana (MOURÃO 2011, p. 5), é considerado uma atividade de 

base primária, e, mesmo nos dias atuais, sendo ainda realizado até mesmo em países altamente 

desenvolvidos do ponto de vista socioeconômico, é realizado com pouco ou nenhum emprego 

tecnológico, utilizando geralmente mão-de-obra sem qualificação e normalmente familiar. 

De acordo com o PDRST (2009), o município hoje em dia está sendo economicamente 

sustentado pela agricultura de subsistência, pela pesca e pelo extrativismo do açaí, pela 

construção naval, apesar dos seus problemas ainda é uma atividade que tem uma participação 

na economia local, além dos benefícios da previdência social e do funcionalismo público. 

A retomada econômica que rumava ao processo de extinção dos recursos naturais – pela 

supressão vegetal, pelo corte de madeiras nobres, madeiras para lenha ou carvão, extração do 

palmito e de outros recursos ambientais – muda de figura com a ampliação da utilização do 

fruto do açaí, tanto no mercado interno como no externo. A ascensão do fruto do açaí favoreceu 

o estabelecimento dos projetos de assentamento desenvolvidos na região das ilhas, uma vez que 

impulsionava a economia ribeirinha, outrora subordinada a relações mais desiguais de comércio 

com a cidade. 

A produção de açaí orgânico manejado encontra-se dentro de um modelo extrativista 

chamado neoextrativista, onde este se torna a nova alternativa de encaixar o extrativismo a 

partir da adoção de técnicas, como é realizado na propriedade familiar onde o estágio acontece, 

a produção do açaí torna-se manejado para favorecer o aumento da produtividade e melhorar a 

forma de trabalho ribeirinha, onde é relatado durante o estágio, que o açaí manejado diminuiu 

os acidentes com a colheita do açaí, em função de que este não desenvolve palmeiras altas e 

finas, o que provocavam muitos acidentes de trabalho (FABRÉ, RIBEIRO, 2003; PEREIRA, 

2005). 

Apesar de toda esta crise que ocorre na economia do município às atividades que mais 

se destacam e influenciam na economia local são o comercio que é bastante dinâmico, que é 

voltado principalmente para a comercialização de alimentos, que atende também a outros 

municípios, a de extrativismo, a de produtos agropecuários, bebidas, de estabelecimentos 
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atacadistas e de prestação de serviços diversos do ramo de alimentos e alojamento. Além da 

construção naval de pequeno porte. (PDRST, 2009). 

O mercado de açaí no Pará vem passando por mudanças estruturais nos últimos anos, 

tanto no consumo quanto no sistema de produção. Principalmente atrelado à expansão dos 

açaizais manejados em áreas de várzeas, em áreas de terra firme, utilização de sistemas de 

irrigação nos plantios de terra firma e adoção de novas tecnologias agrícolas. Apesar do avanço 

no consumo, aceitação do produto no mercado e preço atraente nos últimos anos, a oferta de 

frutos de açaí está evoluindo em ritmo inferior à demanda (RODRIGUES et al. 2015) 

A partir da década de 90 com a valorização do fruto, a conservação de açaizais foi 

beneficiada, e áreas antes devastadas passaram a significar novas oportunidades de renda para 

populações locais, chegando a 80% de toda renda gerada, refletindo na manutenção da 

paisagem, redução de riscos ambientais refletidos diretamente na fauna e flora local pelo 

processo exploratório do palmito (HOMMA, 2014). 

Esse destaque do açaí vem se consolidando por seu impacto positivo na economia 

abaetetubense. A produção de frutos in natura, que provinha quase que exclusivamente do 

extrativismo, a partir da década de 1990, passou a ser obtida também de açaizais nativos 

manejados e de cultivos implantados, principalmente nas áreas de várzea. Ou seja, seu padrão 

produtivo está sendo alterado, de extrativo, para manejo cultivado e/ou direcionado, em função 

da crescente procura no comércio regional e nacional. 

É importante mencionar que a extração do açaí, ocorre em todos os municípios do Baixo 

Tocantins, informação que não consta no IBGE (2008), principalmente com relação aos 

municípios de Cametá e Tailândia. Segundo o presidente da Cooperativa de Fruticultores de 

Abaetetuba – COFRUTA (depoimento colhido na Plenária Territorial de Validação, de 30-11 

a 1º-12 de 2010), em 2008 a cooperativa negociou 286 toneladas de açaí e em 2010 teriam sido 

80 toneladas, porém a aferição estatística da informação não é possível, tendo em conta que os 

dados ainda não estão disponíveis no IBGE em 2010. 

Com isso, verificamos que as práticas agrícolas caminham em direção à integração 

vertical da cadeia produtiva do açaí, ou seja, apropriar-se de todo o processo produtivo do fruto 

com vistas a aumentar a produtividade e evitar as oscilações de preço que hoje caracterizam seu 

mercado, sazonalidade característica da atividade extrativista dispersa e de pequena escala. 

Considerações Finais 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2276 

 

A finalização do presente artigo aponta para preocupação com a geografia que 

analisamos no município de Abaetetuba, pois indica que as transformações ocorridas no espaço 

agrário, foram forçadas pelos fluxos da agricultura. 

O espaço como objeto de estudo da Geografia tem sido foco de debates entre geólogos 

e tem sofrido transformações ao longo do tempo. Desta forma, compreendemos que através da 

análise sobre a relação campo-cidade do município de Abaetetuba-Pa, no que diz respeito ao 

processo de ocupação do território no espaço agrário. 

A dinâmica territorial do espaço agrário na microrregião de Abaetetuba foi 

impulsionada pela expansão da produção da cana-de-açúcar e posteriormente pelo extrativismo 

do açaí. 

 Atualmente na cidade de Abaetetuba, é possível se deparar com plantações de 

monoculturas do dendê, e nos rios a presença algum tipo de agrotóxico utilizado na sua 

produção. Este tipo de cultura de produção impacta o meio ambiente e a vida das pessoas destas 

comunidades, e cidade no que se refere à qualidade da produção de alimentos. 

As monoculturas de modo geral vêm tornando o solo desértico em grande escala, e o 

solo fértil e uma condição para existência humana, um lugar equilibrado e necessário para a 

nossa existência, e vem ser importante fazer um debate em torno dos impactos causados pelas 

culturas de produção, ou daqui uns trinta anos não só estas comunidades como toda humanidade 

sofrera pela secasses de alimentos e por problemas de saúde ocasionados por estas culturas.  

Os males a saúde tornam-se frequentes nas falas de muitos dos moradores das 

comunidades que residem próximo a estas monoculturas do dendê assim como descaso dos 

órgãos governamentais do estado, que deveria dar assistência e suporte a estas comunidades, 

que independente a ele cada vez mais se organiza de forma coletiva, com a finalidade de 

combater as monoculturas e assim manter o extrativismo e a produção de alimentos que respeite 

a manutenção do meio ambiente, o que vem contribuindo para não desertificação do solo e a 

manutenção da vegetação nativa e a produção de alimentos saudáveis. 
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TERRITÓRIO DE VIDA E DE TRABALHO: Luta pela terra na Comunidade 

Quilombola de Mituaçu – PB 

 

Débora Louise Filgueira1  

 
RESUMO 

 
O presente trabalho traz uma discussão sobre o processo de construção da territorialidade étnica e da luta pela 
regularização fundiária do território da comunidade quilombola de Mituaçu – PB, localizada no município do 
Conde – PB, a 25km da capital João Pessoa, composta por aproximadamente 330 famílias registradas pela 
associação comunitária. A comunidade possui a certificação de sua identidade quilombola emitida pela Fundação 
Cultural Palmares - FCP datada de 19 de agosto de 2005. O trabalho traz uma discussão acerca da proteção 
constitucional ao território, considerando-o enquanto uma questão de Direitos Humanos para as comunidades 
tradicionais, também diretamente relacionado à Geografia Agrária por tratar de conceitos como território e 
territorialidade. O trabalho traz uma discussão acerca da proteção constitucional ao território, considerando-o 
enquanto uma questão de Direitos Humanos para as comunidades tradicionais. A pesquisa foi ancorada em dados 
qualitativos baseados, fundamentalmente, na revisão bibliográfica e documental, pautada na interdisciplinaridade, 
uma vez que busca em diversos campos científicos, como Direito, Sociologia e Antropologia, a sua 
fundamentação. Também foi realizada pesquisa de campo, uma vez que permite uma melhor e mais detalhada das 
dinâmicas territoriais, a fim de obter de informações relevantes sobre a história e as lutas pela efetivação de seus 
direitos territoriais, sendo imprescindíveis para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Território; Quilombola; Regularização Fundiária.  

  

  
1 INTRODUÇÃO 

 

Tratar da questão territorial e da identidade quilombola no Brasil é um grande desafio, 

especialmente pelas problemáticas envolvidas nas relações de fronteiras e poder. É com base 

nestes elementos que o trabalho teve como objetivo investigar o processo de construção da 

territorialidade étnica e da luta pela regularização fundiária do território da Comunidade 

Quilombola de Mituaçu – PB. 

É imprescindível a análise do caráter das resistências cultural e política, do passado e 

do presente, bem como da relevância do componente étnico na forma de ocupação tradicional 

da terra que se operacionaliza na luta pela regularização e titulação dos territórios e, da mesma 

forma, na luta pela ratificação de suas territorialidades no que tange ao reconhecimento da 
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cultura e da forma de organização social que se consubstanciam historicamente nesses espaços, 

o que ressalta a importância da autoafirmação e do reconhecimento de seus direitos pelo Estado. 

Propõe-se pensar o assunto tendo como cerne o direito fundamental das 

Comunidades Quilombolas à regularização fundiária assegurado pelo art. 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição Federal de 1988, 

fundamentado no direito humano à terra e à cidadania, uma vez que o direito à titulação 

não consiste em um direito isolado, porquanto reconhece a importância do território como 

condição para sua reprodução cultural, social, política, econômica e religiosa, ou seja, um 

complexo de direitos interconectados e, portanto, diretamente relacionado tanto com a 

Geografia Agrária quanto com os Direitos Humanos. Sendo assim, a não concretização 

deste direito implica em uma violação no sentido duplo, qual seja, no aspecto espacial e 

simbólico. 

É relevante, portanto, discutir a questão do direito territorial e a proteção 

social/cultural dessas comunidades, notadamente, diante do contexto político-econômico 

brasileiro de retrocesso no que diz respeito aos Direitos Humanos, especialmente das 

minorias étnicas, resultado das políticas econômicas e sociais de austeridade adotadas pelo 

Estado desde 2016, quando do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, perpetuando 

a situação de vulnerabilidade que a indefinição da posse sobre as terras acarreta, gerando 

violência, fragilizando os laços étnicos e culturais, assim como suas identidades, revelando 

um grande abismo entre a letra da lei e a efetiva concretização do acesso à terra no Brasil, 

algo que tem se agravado, mas não é novo, perpassando séculos que revelam o racismo e 

a estrutura agrária altamente fundamentada no latifúndio e nas elites agrárias. 

 

2 PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

O trabalho fundamenta-se em uma abordagem cultural humanística, alicerçada pela 

teoria crítica do conhecimento, pois permite descrições mais aprofundadas e aptas a apreender 

a complexidade das culturas a partir do estudo das relações humanas no espaço. Essa 

perspectiva considera a subjetividade, os sentidos na experiência humana, a intuição, os 

sentimentos e o simbolismo (CLAVAL, 2001). 

Na escala geográfica, é pautada a Comunidade Remanescente de Quilombo de Mituaçu, 

localizada na zona rural do município do Conde, na Mesorregião da Mata Paraibana. Quanto à 
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escala temporal, foi optado por trabalhar o período de 2005 (certidão autorreconhecimento da 

comunidade pela Fundação Cultural Palmares) a 2018 (julgamento da ADI nº 3.239 que visava 

declarar a inconstitucionalidade do Decreto nº 4.887/2003), conquanto, por vezes, nos 

reportamos aos séculos XVIII e XIX, em razão da trajetória histórica da comunidade. 

Para melhor compreensão e discussão dos objetivos do trabalho, terá como base a 

interdisciplinaridade, pois busca percorrer por outras áreas do conhecimento científico. Sendo 

assim, será realizado o diálogo com o campo da Geografia, da História, do Direito, da 

Sociologia e da Antropologia transversalizado pelos Direitos Humanos. 

A pesquisa foi ancorada em dados qualitativos partindo de uma pesquisa bibliográfica 

e documental, bem como pesquisa de campo, uma vez que permite uma melhor e mais detalhada 

compreensão do espaço, bem como das territorialidades, a fim de obter de informações 

relevantes sobre a história e as lutas pela efetivação de seus direitos territoriais, sendo 

imprescindíveis para o desenvolvimento da pesquisa. 

3 PERÍODO PÓS-ABOLIÇÃO, PROJETO DE EMBRANQUECIMENTO E O 

RACISMO  

O Brasil, em meados dos séculos XIX e XX, era apontado como uma nação marcada 

pela distinta miscigenação racial, uma sociedade de raças cruzadas, porém em período de 

transição. Previa-se, portanto, que mediante um processo acelerado de cruzamento e de uma 

seleção natural “purificadora”, o Brasil seria, algum dia, branco. A mistura entre as raças era 

entendida como uma questão central para compreensão dos destinos da nação. O resultado dessa 

mestiçagem seria “um tipo indefinido, híbrido, deficiente em energia física e mental” 

(AGASSIZ, 1868). Nesse caso, fundamentando-se nos ideais naturalistas que afloravam nesse 

período, a mestiçagem existente no Brasil auxiliava explicar o atraso ou uma possível 

inviabilidade da nação (SCHWARCZ, 1993).  

Os anos oitocentos foram, inevitavelmente, marcados pelo fim da escravidão (enquanto 

instituição). Em 1871, com a Lei do Ventre Livre, uma série de tensões e instabilidades se 

estabeleceram na realidade social brasileira, uma vez que a escravização, sistema de exploração 

e objetificação dos corpos negros, ameaçava cair (GORENDER, 1988). Nesse mesmo período, 

novos ideais pautados no evolucionismo iam surgindo no Brasil. As teorias raciais chegaram 

no país importadas do pensamento europeu, recebendo seguidores, principalmente, no âmbito 

das instituições científicas que consistiam na congregação da reduzida elite intelectual 
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conservadora que se baseavam em um ideário positivo-evolucionista. (SCHWARCZ, 1993, p. 

14). 

Com o advento do fim (formal) da escravização e a busca por um novo projeto político 

para o país através da instituição da República, as teorias raciais passaram a se apresentar como 

um modelo teórico possível na justificação do jogo de interesses que iam surgindo e “passaram 

a ser justificativas teóricas de práticas imperialistas de dominação” (SCHWARCZ, 2009, p. 

30). 

Nesse período, alguns intelectuais brasileiros incorporaram a “tese do branqueamento”. 

A defesa do “embranquecimento” tinha como ponto de partida o fato de que, dada a realidade 

do processo de miscigenação na história brasileira, os descendentes de negros passariam a ficar 

cada vez mais brancos através das gerações. Essa tese estava fundamentada em correntes que 

perpassavam o evolucionismo social, o determinismo, o positivismo e o naturalismo.  

Inicialmente, foi sendo construído um discurso racista biológico-social por cronistas e 

viajantes europeus que caracterizavam o negro enquanto uma raça impura e inferior que 

necessitava de expurgação. Caso assim não fosse, essa apresentada “sub-raça” poderia 

constituir um perigo para os demais. Esse pensamento de purificação está diretamente 

relacionado ao colonialismo europeu, mas não ficou restrito aos europeus, influenciando 

estudiosos e pesquisadores brasileiros da época. 

A partir da tomada do negro enquanto objeto da ciência, os elementos biológicos e 

fenotípicos começam a ser ressaltados. Partindo dos pressupostos evolucionistas, foram sendo 

construídas as bases para o conceito biológico de “raça”, e para o estabelecimento de 

hierarquias e inferioridades entre elas, estando em constante processo de “aperfeiçoamento” 

(SCHWARZ, 1993, p.18). Resultando, assim, uma teoria racista e excludente que privilegiava 

uns em detrimento de outros. Esse pensamento dominou as diversas instituições científicas 

brasileiras, em suas diversas áreas, nas faculdades de Direito, na Literatura, chegando aos 

modelos eugênicos pregados nas faculdades de Medicina. 

A própria ciência é utilizada enquanto um dos instrumentos para sedimentar as bases 

das desigualdades, a criação do “Outro” enquanto inferior o que revela que a coisificação do 

negro perpassa, assim, os diversos estágios da sociedade brasileira. Não é algo que ficou isolado 

e limitado ao período da escravização ou do período posterior à abolição, é uma situação que 

atravessa séculos e se faz presente, ainda hoje, arraigado nas teias das relações sociais 

brasileiras. 
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No livro “A medicalização da raça: Médicos, educadores e discurso eugênico” de Vera 

Regina Beltrão Marques (1994), bastante influenciada por Michael Foucault, destaca a união 

entre a Medicina e o Estado, na tentativa de controle social, uma vez que havia a necessidade 

de transmitir as características da raça “superior” do branco, já que estes eram vistos como 

dotados de padrões elevados de inteligência, moralidade, saúde e civilidade para o 

aperfeiçoamento da sociedade. 

Entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, o 

conhecimento científico sobre as “raças” adentrou no âmbito político, como um projeto de 

“limpeza étnica” onde se objetivava eliminar as “raças inferiores”, intervindo, assim, na 

reprodução dessas populações. As teses eugenistas, isto é, teses que defendiam um padrão 

genético superior para a “raça” humana, propagavam a ideia de que o homem branco europeu 

tinha o padrão da melhor saúde, pureza, beleza e “civilidade”, diferentemente das demais 

“raças”, como os povos indígenas e as negras e negros, reforçando a relação de dominação 

europeia. Esse era o panorama que envolvia a negra e o negro no imediato momento pós-

abolição, mesmo não sendo mais escravizados (institucionalmente). 

Assim, a tese do racismo científico passa a ser disseminado no Brasil, por diversos 

profissionais dos mais variados campos do saber, principalmente, por Raimundo Nina 

Rodrigues, médico higienista, que defendia piamente a inferioridade física e mental dos negros 

e mestiços no Brasil e na superioridade do europeu e de seu descendente. Afirmava que o 

processo de embranquecimento da sociedade brasileira era necessário e tornaria a população e, 

consequentemente, o país melhor. Nina Rodrigues foi um dos primeiros brasileiros a estudar, 

cientificamente, as (os) negras (os), o que o levava a acreditar que seus pressupostos, por serem 

“científicos”, eram verdadeiros e incontestáveis, conferindo uma visão infantilizada do negro, 

sendo, muitas vezes, comparado aos animais. 

3 TEORIA DECOLONIAL E (RE)CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES 

QUILOMBOLAS 

Diante do histórico brasileiro, o fim da escravidão foi um processo importante no 

contexto nacional, mas não foi suficiente para a descolonização da mentalidade da sociedade 

brasileira que ainda se apoia no fundamento colonialista e racista de hierarquia entre as raças e 

da superioridade dos brancos em detrimento dos negros. 
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De acordo com Aimé Césaire (1978), na obra “Discurso sobre o colonialismo”, o autor 

afirma que o colonialismo foi um processo esmagador que imprimiu as marcas da barbárie 

europeia nos povos colonizados suprimindo e silenciando a história desses povos por meio da 

história hegemônica dos povos europeus, do qual “é impossível resultar um só valor humano” 

(CÉSAIRE, 1978, p.16) 

Césaire (2005) também denuncia a coisificação do homem no processo da colonização, 

afirmando que a relação existente entre colonizador e colonizado é uma relação baseada na 

dominação e submissão, que transformam o colonizado em um mero instrumento de produção.  

 

É minha vez de enunciar uma equação: colonização = coisificação. Ouço a 
tempestade. Falam-me do progresso, de realizações, de doenças curadas, de níveis de 
vida elevados, acima de si próprios. Eu, eu falo de sociedades esvaziadas de si 
próprias, de culturas espezinhadas, de instituições minadas, de terras confiscadas, de 
religiões assassinadas, de magnificências artísticas aniquiladas, de extraordinárias 
possibilidades suprimidas [...] 
Falo de milhões de homens a quem inculcaram sabiamente o medo, o complexo de 
inferioridade, o tremor, a genuflexão, o desespero, o servilismo. [...] 
Falam-me de civilização, eu falo de proletarização e de mistificação (CÉSAIRE, 
1978, 25-26). 

 

As análises realizadas em "Pele negra, máscaras brancas" de Frantz Fanon (2008) 

igualmente revelam que a coisificação do negro e o racismo são fenômenos socialmente 

construídos, que operavam como instrumentos do colonialismo, e que, hoje, é utilizado também 

como uma sistemática estrutural de distribuição de diversas formas de privilégio em sociedades 

profundamente marcadas pelas desigualdades sociais.  

De acordo com Streva (2016), a “colonialidade” diz respeito, de certa forma, à conexão 

entre o passado e o presente, a partir do qual, determinado padrão de poder resultante da 

experiência colonial, influencia o conhecimento, a autoridade, o trabalho e as relações sociais 

intersubjetivas. Dessa forma, a noção de colonialidade diz respeito a uma manutenção das 

formas coloniais de poder e dominação mesmo com o fim da colonização. 

Nesse ponto, o pensamento decolonial começa a surgir e se desenvolver a partir do 

século XVI, como uma forma de responder as opressões imperialistas do projeto europeu 

de modernidade e civilidade para o mundo, buscando, assim a quebra da hegemonia 

cultural europeia. Sendo assim, para Streva (2016, p. 12), “a descolonização é um projeto 

enraizado em histórias, experiências vividas e imperativos éticos-políticos de povos 

colonizados. A própria ideia de raça foi gerada pelo colonialismo e que atravessa tempo, 
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estando no imaginário da sociedade, ainda hoje, a noção de superioridade dos padrões europeus 

e a inferioridades dos demais povos, etnias, conhecimentos e modos de viver. 

Nesse contexto, Walter Mignolo (2017) afirma que é impossível analisar qualquer 

fenômeno político-global dos últimos tempos dissociado da noção de colonialidade, uma vez 

que para ele a colonialidade é o “lado mais escuro da modernidade” (MIGNOLO, 2017, p. 1). 

Dessa forma, a colonialidade faz parte da própria modernidade (não há modernidade sem 

colonialidade).  

Para Quijano (2009) a colonialidade do poder está ancorada na imposição da ideia de 

raça e da hierarquização entre as mesmas, servindo como instrumento de dominação o que, 

historicamente, representou uma maneira de legitimar as ideias e práticas de relações de 

superioridade/inferioridade entre colonizadores e colonizados. A partir de então, tal sistemática 

se tornou o instrumento de dominação social universal, posicionando os povos conquistados e 

dominados numa situação natural de inferioridade, assim como seus traços fenotípicos, seus 

saberes e modos de vida. Dessa forma, a noção de “raça” se tornou o primeiro critério para a 

distribuição da população mundial nos níveis, lugares e papéis na estrutura de poder da nova 

sociedade capitalista. 

 

A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial do 
poder capitalista. Sustenta-se na imposição de uma classificação racial/étnica da 
população do mundo como pedra angular do referido padrão de poder e opera em cada 
um dos planos, meios e dimensões, materiais e subjectivos, da existência social 
quotidiana e da escala societal (QUIJANO, 2009, p. 73). 

  

Sendo assim, analisaremos a questão étnica a partir do pensamento decolonial, uma vez 

que, a despeito do término do período do colonialismo, a colonialidade ainda marca a sociedade 

atual imprimindo, principalmente nos corpos negros, as marcas indeléveis de formas que 

buscam a todo custo desvalorizar as trajetórias dessas comunidades, bem como seus processos 

de identificação. 

Segundo Moura (1997), no processo de colonização, a primeira conceituação do que era 

“quilombo” foi realizada pela Coroa portuguesa, como resposta do rei de Portugal à consulta 

do Conselho Ultramarino de 1740: “Toda habitação de negros fugidos que passem de cinco, em 

parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles”. 

A apreensão de que os quilombos seriam formados unicamente a partir de fugas, 

processos de rebeliões, com a característica de serem grupos isolados ou de uma população 
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estritamente homogênea apresenta-se equivocada. Sendo assim, a entrada e permanência na 

terra nem sempre significou uma forma de resistência direta ao sistema escravista, todavia 

sempre revela algum traço de vinculação ou forma de resistência e de ruptura ao sistema 

escravista (RODRIGUES; MARQUES, 2018).  

Tal concepção de que os quilombos eram constituídos por africanos escravizados 

fugidos, fruto de uma herança de um passado colonial, que se fundamentou na ideia de 

“raça” e da hierarquia entre as mesmas, ultrapassa o período do colonialismo e chega aos 

nossos dias como uma história universal e oficial, perpetuando as estruturas de poder e 

dominação ao negar os elementos identitários da população negra com ancestralidade 

escravizada enquadrando-os em reducionismos colonialistas e racistas que começou a ser 

modificada mediante ações e reivindicações dos movimentos sociais identitários durante 

meados da década de 1970 como o Movimento Negro Unificado. Dessa forma, insistir em 

uma concepção reducionista significa negar ou tentar invisibilizar o sentido histórico, 

cultural e político que quilombos possuem.  

Um marco fundamental na história da mudança de tratamento em relação às 

comunidades quilombolas no Brasil foi a Constituição da República de 1988, que após cem 

anos da abolição da escravatura, passou a reconhecer o direito dessas comunidades à 

propriedade definitiva de suas terras, cabendo ao Estado emitir-lhes os respectivos títulos. O 

art. 68 do ADCT representou uma vitória, dado que permite a legitimação do território ancestral 

via autodefinição da própria comunidade.  

O reconhecimento dos direitos territoriais, revela, assim, a valorização do pertencimento 

à terra onde edificaram sua identidade, construída a partir de processos de resistência e 

organização desde o período escravocrata até hoje, visto que a luta pelos direitos à liberdade, 

cidadania e igualdade ainda fazem parte do cotidiano dessas comunidades. Além disso, no 

sentido mais amplo, remete à preservação da cultura afro-brasileira e de seu patrimônio material 

e imaterial, regulamentados nos arts. 215 e 216 da Carta Magna de 1988, uma vez que busca 

valorizar seus modos de criar fazer e viver (BRASIL, 1988). 

Essas análises enfatizam as identidades quilombolas definidas pelas experiências 

vividas, compartilhamento de trajetórias comuns, pertencimento, tradições culturais, 

valorização dos antepassados, fundamentada numa história identitária comum. De acordo com 

O’Dwyer (1995), a Associação Brasileira de Antropologia (ABA) passa a ter, a partir de 1994, 

uma compreensão mais ampliada de quilombo, abandonando o conceito colonialista restrito aos 
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fenótipos africanos e à ocupação temporal, mas associado à ancestralidade, trajetórias comuns 

de resistência e memórias coletivas, levando em consideração a dinamicidade e particularidade 

da trajetória de cada grupo e dos diferentes processos sociais, econômicos e culturais aos quais 

foram submetidos.  

Um dos grandes avanços referente à temática foi a elaboração do Decreto nº 4.887/2003, 

durante o governo popular, que operacionalizou os procedimentos para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes 

das comunidades dos quilombos e reconheceu como critério fundamental o elemento da 

autoidentificação, reforçando o território como resistência cultural onde o componente étnico 

ganha relevância na forma de ocupação tradicional da terra. Através do critério da 

autoafirmação da identidade étnica estabelecido tanto no Decreto nº 4.887/03 quanto na 

Convenção nº 169 da OIT as comunidades remanescentes de quilombos ganharam  visibilidade 

no cenário nacional, ao valorizar a trajetória e as experiências de mulheres e homens negros em 

seus processos de resistência em face do aniquilamento físico e cultural, na luta contra a 

coisificação, o que representa um enfrentamento à colonialidade do poder. 

No art. 2º, § 1º e § 2º do referido Decreto é estabelecido um conceito de “remanescentes 

das comunidades dos quilombos” fazendo relação com a resistência histórica que esses grupos 

sofreram, além de destacar a questão étnico-racial na forma de ocupação tradicional da terra e 

a questão da autoafirmação. 

 
Art. 2o Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins 
deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com 
trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção 
de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica 
sofrida. (Vide ADIN nº 3.239) 
§ 1o Para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das comunidades 
dos quilombos será atestada mediante autodefinição da própria comunidade. 
§ 2o São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos as 
utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural 
(BRASIL, DECRETO nº 4.887/2003). 

 

Portanto, ultrapassada é a perspectiva de que o “quilombo” como um lugar histórico, 

um conceito “frigorificado” que demarca a “remanescência” de uma ocupação pretérita, com o 

único propósito de rememorá-la e mantê-la de forma inerte (NEGÓCIO, 2016), devendo, por 

conseguinte, ser combatido tal entendimento por meio de uma nova relação com o passado, 

através da mobilização entre cultura e origem, num esforço de reconstrução e ressignificação, 

com instrumentos de preservação dos modos tradicionais de vida e de garantias à plena 
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autonomia e fortalecimento dos laços culturais mediante a atuação do Estado na concretização 

das políticas públicas (DUPRAT, 2002). 

É imprescindível, nesse ponto, a análise do caráter das resistências cultural e política, 

do passado e do presente, bem como da relevância do componente étnico na forma de ocupação 

tradicional da terra que se operacionalizam na luta pela regularização e titulação dos territórios 

e, da mesma forma, na luta pela ratificação de suas territorialidades no que tange ao 

reconhecimento da cultura e da forma de organização social que se consubstanciam 

historicamente nesses espaços o que ressalta a importância da autoafirmação. 

Considerando-se o processo histórico de configuração dos quilombos no Brasil e a 

realidade vivida, hoje, pelas comunidades quilombolas, é possível afirmar que a história dessa 

parcela da população tem sido construída por meio de resistência e de lutas contra o racismo, 

pela terra e território, pelo respeito à diversidade sociocultural, pela garantia do direito à vida 

digna e à cidadania, bem como pelo desenvolvimento de políticas públicas que assegurem os 

direitos fundamentais das comunidades quilombolas, a fim de reparar injustiças historicamente 

acumuladas. 

A partir da consciência e organização política, o grupo (re)constrói sua identidade 

étnica, ou seja, ações que denotam relações de poder e resistência, passando assim a reivindicar 

a identidade de quilombo, possibilitando a compreensão do sentimento de pertencimento dos 

quilombolas ao seu território e a interação ao seu universo social,  favorecendo a permanência 

definitiva através da autodeterminação. Como dispõe Almeida (2013, p.16), “comunidades 

quilombolas em um processo de luta e mobilização elaboram uma percepção de justiça que 

passa necessariamente pela efetivação de seus direitos territoriais. O processo de emergência 

identitária é indissociável de semelhante percepção”. 

Mesmo diante da ressemantização do termo, é possível verificar, a partir de uma 

avaliação dos processos demarcatórios, à luz da legislação e das políticas públicas 

brasileiras voltadas à proteção do território, da cultura e do desenvolvimento das 

comunidades quilombolas, é possível constatar que ainda existe um longo caminho a 

percorrer, uma vez que, segundo Marques (2015, p. 22), “a ação do Estado se apresenta 

como agente de manutenção e persistência dessas relações de natureza subalterna”.  

4 O DIREITO AO TERRITÓRIO: UMA QUESTÃO DE DIREITOS HUMANOS 
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A trajetória das comunidades quilombolas remete ao fim da escravidão e da luta pelo 

reconhecimento enquanto sujeitos de direitos. Mesmo após a abolição do sistema escravista no 

Brasil em 1888, os ataques de setores políticos e econômicos da sociedade brasileira, 

principalmente das oligarquias agrárias, atualmente sob a denominação de agronegócio 

latifundista, insistem em perpetuar estruturas coloniais de exercício de poder. Tais fatores 

implicam não apenas o meio social, também estão presentes no Estado e nos seus órgãos, sejam 

eles do Executivo, Legislativo ou Judiciário, estabelecendo o que se designa por racismo 

institucional, interferindo na implementação do art. 68 do ADCT, perpetuando as injustiças 

históricas e desigualdades sociais. 

Segundo Marques (2015), as relações que esses grupos têm com a terra não são de 

negócio, mas de trabalho e de pertencimento. Destarte, a garantia do direito humano à terra, do 

acesso à propriedade coletiva e dos modos de produção rural contribui, consequentemente, para 

a concretização de seus direitos fundamentais mais específicos. Sendo assim, a não 

concretização deste direito implica em uma violação no sentido duplo, qual seja, no aspecto 

espacial e simbólico, uma vez que a terra é muito mais do que uma mera possibilidade de 

fixação ou de sustento; antes, é condição para a existência do grupo e de continuidade de suas 

referências simbólicas. 

Reconhecidas como populações tradicionais as comunidades quilombolas dependem da 

terra, que é, a um só tempo, capital natural, meio de sobrevivência, de reprodução da vida e da 

sociedade e também expressão de territorialidade. Para além de sua dimensão física e de sua 

importância como provedor de recursos, o território é um lugar que inspira um sentimento de 

pertencimento, fornece elementos constitutivos da própria identidade do grupo e está investido 

de uma história e memória particular, construída pela coletividade. Sendo assim, a o território 

é fundamental para que as comunidades possam expressar seus modos de criar, fazer e viver. 

Segundo Reis (2012), a questão da terra enquanto direito humano ganhou visibilidade a 

partir das pautas dos movimentos sociais em meados dos anos de 1970 em interação com os 

movimentos camponeses da Igreja Católica progressista e da rede transnacional de direitos 

humanos, que também influenciou a forma como o movimento de direitos humanos foi 

construído no país. 

Os obstáculos à efetivação do direito à terra para as comunidades remanescentes de 

quilombos refletem as estruturas coloniais de poder, uma vez que o controle sobre o direito à 

terra tem servido de instrumento de opressão em face das negras e negros desde a instituição da 
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Lei de Terras de 1850 que instituiu a compra da propriedade privada como única forma de 

acesso à terra. 

5 TERRITÓRIO DE VIDA E DE TRABALHO: LUTA PELA TERRA NA 

COMUNIDADE QUILOMBOLA DE MITUAÇU – PB 

Para Raffestin, “o território é uma produção, a partir do espaço”, portanto, nessa 

perspectiva, o autor afirma que o território “é um espaço onde se projetou um trabalho e que, 

por consequência, revela relações marcadas pelo poder” (1993, p.145). Para o autor, o espaço 

precede o território, ele antecede qualquer atividade, conhecimento ou prática. Sendo assim, o 

território consiste no produto das relações sociais com o espaço, é resultado de uma ação 

conduzida, pois as interações existentes no território serão constituídas através das relações de 

poder reproduzidas no espaço. 

Dessa forma, conforme Raffestin (1993) e Haesbart (2004), o território surge a partir 

das condutas de territorialidade de cada grupo social, partindo de um paradigma contra-

hegemônico resultado de processos políticos, econômicos e culturais caracterizados por 

relações de poder assimétricas, disputas e lutas de acordo com suas propriedades, dinâmicas e 

etc. 

Nesse contexto, partindo de uma abordagem multidimensional do território 

(HAESBART, 2004), mais especificamente partindo do aspecto cultural, é possível afirmar que 

o território é o resultado da apropriação e do uso do espaço na inter-relação das dimensões 

materiais e imateriais o que confere conteúdo à sua história e realização, ou seja, é o lugar da 

produção da interação da cultura e dos saberes locais, da ancestralidade e das memórias que 

revelam a identidade diferenciada dos grupos, mas também, um espaço de expressão de suas 

forças contra as composições hegemônicas de desenvolvimento da sociedade e do Estado.  

No contexto das Comunidades Remanescentes de Quilombos, território e identidade 

exercem influências mútuas, a identidade quilombola se constrói e reconstrói sempre vinculada 

ao seu território, que é meio de reprodução material e imaterial onde existe um sentimento de 

pertencimento, pois são estas relações que dão base ao seu direito à terra. Destarte, o território 

é apreendido “como produto da apropriação feita através do imaginário e/ou da identidade 

social numa relação espacial-temporal e sociedade-natureza” (HAESBAERT, 2007, 39). 

É a partir do nível de consciência e organização política que o grupo reelabora sua 

identidade étnica, passando assim a reivindicar a identidade de quilombo e a definir-se como 
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tal, possibilitando a compreensão do sentimento de pertencimento dos quilombolas ao seu 

território e a interação ao seu universo social, favorecendo a permanência definitiva através da 

autodeterminação. Como dispõe Almeida (2013, p.16), “comunidades quilombolas em um 

processo de luta e mobilização elaboram uma percepção de justiça que passa necessariamente 

pela efetivação de seus direitos territoriais. O processo de emergência identitária é indissociável 

de semelhante percepção”. 

A comunidade quilombola de Mituaçu, localizada Mesorregião da Zona da Mata, na 

zona rural do município do Conde, Estado da Paraíba, distante 25 quilômetros da capital João 

Pessoa, tem como limites territoriais João Pessoa, ao norte; Paripe, no Conde, ao sul; 

Guaxinduba a leste e Caxitú a oeste. Os acessos para a comunidade podem ser feitos através da 

BR 101, via Caxitú e através do bairro Gramame de João Pessoa. 

 

 

 

 

 

 

O município do Conde nasce da aldeia da Jacoca, localizada entre os rios Gramame e 

Jacoca e habitada pelos índios Potiguara e Tabajara (SANTOS, 2011). A história da colonização 

do Conde foi extremamente marcada pelas disputas entre portugueses, holandeses e franceses 

e da agricultura e, mais especificamente, do cultivo da cana-de-açúcar que teve como mão de 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2292 

 

obra principal os negros escravizados. A formação territorial e social desta região da Paraíba é 

resultante de um intenso processo histórico ocorrido em todo o litoral do nordeste brasileiro 

entre os séculos XVII e XIX, marcado pela presença dos indígenas, europeus e negros que 

começaram a chegar em mais número no litoral paraibano em meados de 1635 para trabalharem 

nos engenhos de cana-de-açúcar. 

Santos (2011) relata a estreita relação existente entre negros e indígenas na formação de 

Mituaçu. Inclusive, de acordo com os próprios moradores, o próprio nome do lugar é de origem 

indígena e significa “ave grande”. Quanto à chegada dos negros em Mituaçu, a versão mais 

comum narrada pelos moradores remonta ao século XVII com a chegada de três irmãs ex-

escravizadas conhecidas por Ii, Kaká e Maria Felipe ou Maria Croata (ou Toquarta) que 

possuíam, segundo os moradores, muito dinheiro e ouro.  

Segundo Marques (2015), as três irmãs teriam desembarcado no Porto de Gramame e 

cada uma foi para onde hoje se concentram as três comunidades quilombolas do município do 

Conde: Ipiranga, Gurugi e Mituaçu. Elas são descritas como “[...] velhinhas de cabelo bem 

enrolado, provavelmente vindas da Bahia, vieram morar em Mituaçu onde já havia moradores” 

(SANTOS, 2011, p. 30). A representante da associação dos moradores de Mituaçu também 

citou a existência das três escravas alforriadas na história de formação da comunidade quando 

foi questionada acerca da vida no quilombo antigamente e respondeu: 

 

Os primeiros habitantes foram umas escravas alforrridas. Elas trabalhavam com donos 
de engenhos e aí quando chegou uma certa idade eles deram carta de alforria a elas e 
deram bastante ouro... É essa história, né? Aí começa por aí a história de Mituaçu 
(Entrevista concedida por Geilsa Roberto Paixão, 52 anos, em 18/10/2019). 

 

A comunidade é banhada pelos rios Gramame e Jacoca o que faz com que a terra seja 

bastante fértil permitindo que as principais atividades locais sejam voltadas à agricultura 

familiar e à pesca. As terras de Mituaçu sempre foram férteis, o que possibilita o cultivo de 

diversas variedades de frutas e raízes produzidos na agricultura de subsistência, como o coco, 

melancia, manga, banana, abacate, coco, caju, acerola, cajá, acerola, inhame, batata, batata 

doce, feijão, cará, milho, macaxeira, jerimum, maxixe e quiabo. 

Antes, a gente só trabalhava na agricultura e na pesca. Ninguém trabalhava fora. A 
gente trabalhava com os nossos pais nos roçado e no rio pescando, desde pequeno já 
levava os menino pro roçado. Aí foi ficando difícil trabalhar na agricultura, mas se 
fosse pra escolher entre fábrica e roçado, escolhia o roçado com certeza. Pra mim, a 
terra significa fartura, é uma ilha, tem rio dos dois lado. O lugar é muito bom, tem 
frutas de qualidade, não falta comida. Somos ricos de tudo, terra boa, tudo que planta 
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dá. Se uma fome chegar aí, nois é o último a morrer porque aqui ninguém passa fome. 
(Entrevista concedida por Joseane Felipe, 38 anos, em 19/08/2019)  

 

  

 Os rios Gramame e Jacoca sempre estiveram presentes no cotidiano da comunidade e 

representam para os moradores muito mais do que uma fonte de sustento em virtude da relação 

entre as práticas sociais e culturais estabelecidas pela comunidade a partir destes cursos d’água 

com importante dimensão simbólica. Para Seu João, que nasceu e foi criado em Mituaçu: “A 

salvação de Mituaçu era o Rio Gramame. O Rio Gramame era o pai e a mãe da comunidade. 

Era de onde vinha o sustento da comunidade”.  

 Os dois rios, atualmente, sofrem em decorrência da poluição de suas águas resultado do 

crescimento exponencial do sistema fabril no município do Conde nas últimas décadas. Muitos 

moradores afirmaram que a poluição começou por volta da década de 1980 com a instalação da 

fábrica que hoje é a Coteminas, uma empresa do ramo têxtil. Nesse período, houve uma 

diminuição da pesca e a agricultura começou a avançar e a se desenvolver na comunidade. 

Atualmente, mesmo não tendo tanta fartura, como os moradores costumam expressar, ainda 

hoje é possível encontrar camarões, caranguejos e pequenos peixes, em pequena quantidade, 

nos rios.  

 O problema da poluição dos rios, provocado pelo desenvolvimento do polo industrial 

da cidade do Conde e de João Pessoa, tem demonstrado o racismo ambiental que essas  

comunidades vulneráveis enfrentam, produto de um modelo de desenvolvimento hegemônico 

capitalista, provocando uma expropriação dos territórios.  

Figura 1 - Plantação de macaxeira Figura 2 - Plantação de milho 
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Figura 3 - Rio Gramame 

 
Fonte: Registro da autora (2019) 

 

Segundo Pinheiro et. all (2017), a questão da expropriação territorial dessas 

comunidades é recorrente, no entanto, não se limita, exclusivamente, ao aspecto físico ou 

material. As questões que envolvem situações como a poluição, implicam também em 

desterritorialização no interior desses espaços geográficos, uma vez que afetam diretamente a 

dinâmica e os referenciais da comunidade já que é um elemento que confere significado e 

orienta práticas sociais. Dessa forma, “mesmo não havendo uma perda física de terras, há uma 

perda do controle dos recursos e expressões do território” (2017, p. 268). Além da agricultura 

e da pesca, existe também a criação de animais de pequeno porte como porco, galinha, pato, 

vaca, peru. 

A comunidade quilombola de Mituaçu foi certificada pela Fundação Cultural Palmares 

- FCP em 19 de agosto de 2005 (FCP, 2013) e, atualmente, a comunidade possui cerca de 331 

famílias e, aproximadamente, 900 habitantes. O processo de regularização das terras tramita no 

INCRA desde 2007 (INCRA, 2016), sem nenhuma perspectiva de conclusão, e está em 

avaliação, desde 2013, para ser incluído num próximo procedimento de contratação para 

elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID). 

A solicitação de abertura do processo administrativo na Superintendência do INCRA-

PB, visando à regularização do território, se deu através da Presidente da Associação 

Comunitária dos Moradores de Mituaçu, a Senhora Geilsa Roberto da Paixão que permanece 

na liderança da Associação até a presente data. É fato que as comunidades quilombolas do 
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Brasil carecem da efetiva concretização da regularização fundiária, bem como de instrumentos 

que busquem promover o desenvolvimento social e econômico decorrente da falta de vontade 

política, administrativa e econômica, resultado do racismo institucional, o que acaba por 

fragilizar os laços que tais comunidades possuem com a terra e impede a possibilidade de 

alcançarem a condição de autonomia que lhes vem sendo negada ao longo da história. 

Além disso, o silêncio jurídico e a invisibilidade dessas comunidades desde a abolição 

da escravidão até a Constituição Federal de 1988, fez com que surgissem mecanismos regionais 

de titulação individual nessas comunidades, uma vez que só surgiu um instrumento normativo 

eficaz nessa questão 15 anos após a CF/1988 que foi o Decreto nº 4.887/2003.  

Segundo Dias (2019), a concessão de títulos individuais aos moradores das 

comunidades quilombolas inverte a lógica de reprodução econômica, cultural e social dos 

quilombolas que está diretamente vinculado à relação que estes mantêm com o território étnico 

e que carrega o sentimento de pertencimento e o vínculo coletivo, o que termina por incluir o 

território no modelo de propriedade privada, individual e mercadológica, desconsiderando os 

laços étnicos e culturais. Inclusive, segundo a atual líder da associação comunitária de Mituaçu, 

esse é um dos principais motivos que dificultam a regularização do território. 

 

Mituaçu ela foi muito vendida, suas terras, sabe? Hoje, a maioria das famílias não tem 
nenhum da comunidade que tenha 30 – 40 hec de terra, Não tem. quando você vê 
alguém com esse número de hectare não é da comunidade, é de pessoas de fora que 
compraram de alguém que não tá mais aqui, mas o resto é tudo 1hectare, meio hectare, 
2 hectare. Tem muita gente que tem o título individual da terra. O Governo do Estado 
fez os títulos, o usucapião. Essa é umas das dificuldades que nós temos pra estar 
regularizando o território... É tão ruim a gente ver as pessoas que nasceram, que até 
hoje resiste e não ter um lugar pra plantar a não ser quando outra pessoa que está 
dentro da comunidade faz assim: dá uns pedacinho pra plantar milho por um período, 
uns três meses, quando tá na época do São João por exemplo. 

 

A existência de títulos individuais dentro da comunidade termina por criar/fomentar 

divisões e conflitos internos dentro da Comunidade Quilombolas, o que acaba por prejudicar a 

lógica de utilização do espaço físico coletivo na comunidade.  

 
6 CONCLUSÃO 

 
Para além de sua dimensão física e de sua importância como provedor de recursos, o 

território é um lugar que inspira um sentimento de pertencimento, fornece elementos 

constitutivos da própria identidade do grupo e está investido de uma história e memória 

particular, construída pela coletividade que o ocupa. 
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Apesar do avanço no que diz respeito à construção de políticas públicas que assegurem 

os direitos fundamentais dessas comunidades tradicionais, ainda existe um longo percurso a ser 

transcorrido diante do atual contexto político e econômico brasileiro, onde o próprio Estado 

tem sido um dos grandes responsáveis pela perpetuação das injustiças e desigualdades que esses 

povos enfrentam, fruto de um sistema capitalista e cujas marcas do colonialismo e do racismo 

ainda imperam e sustentam as bases desse Estado. 

Os moradores de Mituaçu, embora não tenham suas terras demarcadas e regularizadas, 

reivindicam e reafirmam sua identidade quilombola cotidianamente, resistindo, tanto no 

passado quanto no presente, na busca por uma vida digna no seu território de vida e de trabalho, 

por meio de identidades que se (re) constroem cotidianamente por meio de suas relações 

históricas com a terra ancestral. 
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A TITULAÇÃO DO TERRITÓRIO SIMBOLICO 

Julia Teixeira Martins1 
Adilson Rodolfo Neves2 

 
 

Resumo 
O território quilombola é um território sagrado, simbólico e de luta das comunidades. Frente às múltiplas 
dimensões de um território, suas diversas concepções causam disputas territoriais que advêm da forma de relações 
de poder e dominação. A identidade das comunidades quilombolas também se representa no território dos seus 
ancestrais, o qual carrega a história de luta desse povo. Portanto, a titulação de terra é um processo de extrema 
importância para a autonomia e defesa do território das comunidades quilombolas. O presente artigo traz uma 
breve revisão sobre os dados do procedimento de titulação de terra quilombola representados por mapas de terras 
tituladas, terras não tituladas, terras certificadas e terras em processo de andamento no Brasil e, em específico, nos 
estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Consideramos a titulação de terras quilombolas uma conquista de extrema 
importância, pois reconhece, acentua e respeita os valores tradicionais de um território de símbolos, culturas e 
modos de vida que resistem até hoje.  
 
Palavras- chave: titulação de terras, quilombo, território e territorialidade. 

 

Introdução 

 A história de luta das comunidades afro descendentes no Brasil percorre uma trajetória 

de resistência, a qual se materializou e ainda se materializa na constituição de quilombos para 

a defesa dos negros; contra ao modelo escravagista e opressor instaurado no período colonial; 

contra a discriminação racial; e contra o preconceito (CONAQ, s/d). 

 As comunidades quilombolas possuem uma forte ligação com o território em que vivem. 

Essa ligação transcende as questões físicas e biológicas da terra, pois a construção da identidade 

quilombola ocorre a partir de um território de simbologias, estabelecendo o seu modo de vida 

(SILVA; FERRAZ,2012). Portanto, o território é uma totalidade, multidimensional, de 

dimensões econômicas, políticas, ambientais e culturais (FERNANDES, 2009), objetivado por 

relações de poder e dominação (SAQUET, 2002). Segundo Haesbaert (2007), o território é 

“imerso em relações de dominação e/ou de apropriação sociedade-espaço e desdobra-se ao 

longo de um continuum, que vai da dominação político-econômica mais ‘concreta’ e ‘funcional’ 

à apropriação mais subjetiva e/ou ‘cultural-simbólica”. 

 
1Mestranda do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Territorial da América Latina e Caribe da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
2 Mestrando do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Territorial da América Latina e Caribe da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
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 A luta por manter ou reconquistar o território ancestral é um processo de territorialização 

(SILVA, 2012). Territorializar-se implica em não aceitar um lugar marginal que é designado 

pelasociedade, como também é a luta frente às disputas territoriais por empreendimentos, 

empresas privadas, monocultivos, urbanização intensa, especulação imobiliária, turismo e 

políticas de proteção à natureza, os quais possuem uma concepção diferente sobre o território 

(SILVA, 2012). 

 As diversas concepções sobre o território implicam em disputas que advêm de um 

modelo de imposição de novas territorialidades, distintas das territorialidades dos povos 

tradicionais (FURLAN; MARINHO; CAMPOLIM, 2009). Estas são representadas pelas 

atividades cotidianas que o homem e a mulher mantêm nas relações múltiplas entre si e com a 

natureza (SAQUET, 2002). Diante deste cenário, a disputa do território revela-se no âmbito da 

diferencialidade de territórios produzidos pelas relações sociais e pelas classes sociais na 

disputa por modelos de desenvolvimento e de sociedade (FERNANDES, 2009).  

 Portanto, o território multidimensional está diretamente vinculado ao direito de 

autodeterminação e da continuidade dos hábitos cotidianos, dos rituais, da memória e da 

existência da comunidade (SILVA; FERRAZ, 2012; SUPERTI; ARAÚJO, 2014). O respeito 

às relações culturais e valores espirituais, como também os aspectos coletivos da relação dos 

povos tradicionais com as terras ou territórios estão previstos no Art. 13 da Convenção Nº 169 

da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais (CAMERINI, 2012): 

1. Na aplicação das disposições desta Parte da Convenção, os governos respeitarão a 
importância especial para as culturas e valores espirituais dos povos interessados, sua 
relação com as terras ou territórios, ou ambos, conforme o caso, que ocupam ou usam 
para outros fins e, particularmente, os aspectos coletivos dessa relação.  
2. O uso do termo terras nos artigos 15 e 16 incluirá o conceito de territórios, que 
abrange todo o ambiente das áreas que esses povos ocupam ou usam para outros fins 
(Convenção 169 da OIT). 

 

 No entanto, somente em 1988, depois de 100 anos da abolição da escravatura, o Art. 68 

da Constituição Federal do Brasil reconhece a propriedade da terra “aos remanescentes das 

comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, devendo o Estado emitir-lhes 

os títulos respectivos”. 

 A conceituação de remanescentes de quilombo quebra os paradigmas de uma visão 

histórica datada de 1740 pelo Conselho Ultramarino Português, que definia quilombo como 

“toda habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte desprovida, ainda que não 

tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles” (LEITE, 2000). De acordo com o Art. 
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2 do DECRETO Nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, considera-se remanescentes das 

comunidades dos quilombos: 

Os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica 
própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade 
negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida (BRASIL, 2003). 
 

O Decreto Nº 4.887/03, acima citado, depois de 15 anos do Art. 68 da CF (BRASIL, 88), 

regularizou os procedimentos administrativos para a identificação, reconhecimento, 

delimitação e titulação das terras ocupadas. O referente decreto tem como base a Convenção 

169 da OIT (1989) que prevê o direito de autodeterminação dos povos indígenas e tribais. 

Metodologia 

 O presente artigo traz um breve levantamento de dados sobre a titulação de terras 

quilombolas no Brasil. O objetivo é analisar os dados de titulação de terras quilombolas como 

uma conquista de extrema importância, pois reconhece, acentua e respeita os valores 

tradicionais de um território de símbolos, culturas e modos de vida que resistem até hoje.  

 Para isso, foi realizada pesquisa bibliográfica sobre o tema e elaborados mapas com os 

números de terras tituladas, terras não titulas, terras certificadas e terras em processo de 

andamento no Brasil e, em específico, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A escolha por 

dados do estado de São Paulo e Rio de Janeiro é motivada por este artigo ser parte da discussão 

da pesquisa de mestrado em andamento pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 

Territorial da América Latina e Caribe (UNESP/IPPRI) da autora do presente artigo. 

 Os dados foram levantados pela Comissão Pró-índio de São Paulo (CPI), Fundação 

Cultural Palmares (FCP) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

atualizados no ano de 2019. Para a elaboração dos mapas foi utilizado o SOFTWARE livre 

Philcarto, versão 6.0. 

Titulação de Terras Quilombolas  

 A titulação de terras quilombolas é um direito garantido pela Constituição Federal de 

1988 e percorre um caminho longo e dificultoso. De acordo com a Comissão Pró-índio de São 

Paulo, apenas 129 terras quilombolas foram tituladas, sendo que a primeira comunidade 

quilombola a ser titulada foi a comunidade Boa Vista em 1995 no município de Oriximiná – 
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Pará (CPI, 2019). Abaixo o Mapa 1 e o Mapa 2 demonstram o número de terras quilombolas 

tituladas e o número de terras quilombolas não tituladas no Brasil. 

 

Mapa 1  

 

Mapa 2 
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 O processo para a titulação de terras é importante ser entendido e fiscalizado para que 

as questões legais e os órgãos responsáveis garantam os direitos das comunidades quilombolas. 

Visto que nos últimos três anos o órgão público responsável para trabalhar com a questão 

fundiária de titulação de terra foi alterado duas vezes em distintos governos. 

A regulamentação para os procedimentos da questão fundiária de terras quilombolas foi 

assinada em 2003, pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva, de acordo com o Decreto 

4.887/2003 – Art.3:  

Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das 

comunidades dos quilombos, sem prejuízo da competência concorrente dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios (Decreto 4.887/2003 – Art.3). 

 

 Em 2016, o Presidente Michel Temer extinguiu o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, o qual foi substituído pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário da Casa Civil da Presidência da República (Sead) pelo DECRETO 

Nº 8.786, de 14 de junho de 2016 (BRASIL, 20126). No dia 02 de janeiro de 2019, o atual 

Presidente Jair Messias Bolsonaro, a partir do Decreto Nº 9.667 (BRASIL, 2019), novamente 

modificou o órgão público responsável sobre as questões fundiárias, decretando como 

competência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: “XIV – reforma agrária, 

regularização fundiária de áreas rurais, Amazônia Legal, terras indígenas e quilombolas” 

(Anexo I, Art.1); e também como competência da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários: 

 

I – formular, coordenar e supervisionar as ações e diretrizes sobre: 
e) identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 
ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos; 
II – supervisionar diretamente o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
– INCRA (Seção II, Art. 11).  

 

Etapas para a titulação  

 Para iniciar o procedimento de titulação de terra é necessário a “autodefinição 

quilombola” realizada pela comunidade e emitida pela Fundação Cultural Palmares para obter 

a Certidão de Registro (INCRA,s/d). De acordo com a Fundação Cultural Palmares, foram 
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expedidas 3.311 certidões às comunidades remanescentes de quilombos, atualizada até a 

Portaria Nº88/2019, publicada no DOU de 13/05/2019, conforme demonstra o Mapa 3. Em 

escala estadual, os Mapas 4 e 5 representam a quantidade de comunidades quilombolas 

certificadas nos municípios do Estado do Rio de Janeiro e do Estado de São Paulo. 

Mapa 3 

 

Mapa 4  
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Mapa 5  

 A primeira etapa para a regularização fundiária é a elaboração do Relatório Técnico de 

Identificação e Delimitação (RTDI), realizado a partir do levantamento de estudos 

antropológicos, fundiário, do mapa e do cadastro das famílias, com o objetivo de identificar o 

limite das terras das comunidades quilombolas.  

 Em seguida, o RTDI é analisado pelo Comitê de Decisão Regional, o qual pode rejeitar 

e exigir revisões ou complementações. Sendo aprovado, o RTDI será publicado no Diário 

Oficial da União e no Diário Oficial do estado e afixado na sede do município onde está o 

território em análise (Portaria de Reconhecimento). Há casos que o RTDI tem que ser 

consultado por outros órgãos e entidades para que seja aprovado. Se ocorrer casos com imóveis 

privados no território, é necessária a publicação do Decreto Presidencial de Desapropriação por 

Interesse Social.  

 Por fim, o INCRA realizará a demarcação física do território e emitirá o título em nome 

da associação da comunidade, determinando que a terra não pode ser vendida, loteada, 

arrendada ou penhorada (Outorga do título). Há casos que o processo de titulação cabe a 
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legislação federal e outros a legislação estadual. Atualmente os estados que possuem suas 

próprias normas para a regularização das terras quilombolas são: Amapá, Bahia, Espírito Santo, 

Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo (INCRA, 

s/d; CPI; 2015).  

 O INCRA disponibiliza em seu site informações referentes ao andamento dos processos 

de terras quilombolas por estado, a partir do levantamento das comunidades, do tamanho da 

área e do número de famílias. De acordo os dados de janeiro de 2019, 13 comunidades do estado 

do Rio de Janeiro e 13 comunidades do Estado de São Paulo estão com o processo em 

andamento, conforme segue o Mapa 6 e o Mapa 7. 

 

 

Mapa 6 
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Mapa 7 

A conquista da titulação de terras quilombolas 

 Os quilombos possuem suas formas particulares de organização social e política a partir 

da construção do espaço vivido, o espaço que mantém a sua cultura e fortalece a permanência 

dos valores quilombolas dentro de um território coletivo (LEFEBVRE, 2006). É neste aspecto 

que os quilombos contradizem com o espaço abstrato do capital de Lefebvre (2006), colocando-

se contra a lógica do sistema capitalista baseado no modelo de propriedade privada (CONAQ, 

s/d).  

 A propriedade privada é um processo de formação territorial no Brasil, para que o capital 

submeta a terra à sua lógica, tornando-a um meio de apropriação de riqueza e poder para o 

desenvolvimento do capital (OLIVEIRA; FARIA, 2009). No entanto, na mesma via que existe 

o espaço abstrato do capital, suas próprias contradições geram um novo espaço nomeado como 

espaço diferencial, das necessidades, sonhos e vontades (URIARTE, 2014). É no espaço 

diferencial, de negação ao sistema do capital, que os sujeitos se apropriam do espaço 

produzindo novas formas de uso e alterando a lógica do Estado capitalista.  
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 Neste contexto, em decorrência da luta, os quilombos foram formados em lugares de 

negação a liberdade, de dominação, de desigualdade e de preconceitos (SIQUEIRA, 1995). 

 Desta forma, os quilombos representam uma grande luta e resistência ao sistema do 

capital.  

 Os dados apresentados no presente artigo trazem a reflexão sobre como o Estado está 

atuando a partir de uma lógica que não prioriza as questões da titulação de terras de 

comunidades remanescente de quilombo. De acordo com a CPI, em 31 anos de direito a 

titulação de terras quilombolas, 129 terras de remanescentes de quilombos foram tituladas em 

apenas nove estados brasileiros. Enquanto que no Brasil inteiro, com exceção do Acre, 1642 

terras não possuem titulação. Tendo os estados de São Paulo e Rio de Janeiro como dados 

amostrais levantados neste artigo, apenas 13 comunidades remanescentes de quilombos nos 

dois estados estão com processos em andamento pelo INCRA. As comunidades possuem no 

total 433 famílias em São Paulo e 1046 famílias no Rio de Janeiro. O processo que percorre um 

caminho longo e demorado para obter a titulação definitiva da terra proporciona aos 

quilombolas uma sensação de desamparo pelo Estado (SUPERTI; ARAUJO, 2014).  

 No entanto, frente aos tortuosos caminhos da titulação, a sua conquista garante a posse 

da terra, a manutenção da cultura, a sobrevivência digna da comunidade, o pertencimento no 

território e a identidade de ser quilombola (SILVA; FERRAZ, 2012). Também permite as 

famílias o acesso a programas de políticas públicas. Como por exemplo, o Programa de 

Cooperação Técnica e de Ação Conjunta do Governo de São Paulo e a Política Estadual para 

as Comunidades Remanescentes de Quilombos no Estado do Pará; e programas que incluem os 

quilombolas como beneficiários das iniciativas governamentais de programas estaduais de 

aquisição de alimentos (CPI, s/d).  

Considerações finais 

 As comunidades de remanescentes de quilombo representam uma grande resistência de 

luta que duram anos frente a um sistema colonizador e capitalista que domina, exclui e 

desrespeita os direitos quilombolas. Os quilombolas são representados nos seus territórios 

coletivos, em um espaço diferencial e vivido, com simbologias, tradicionalidades, valorização 

da cultura e organização social e política particular.  

 O direito a titulação da terra quilombola é uma conquista que garante a permanência e 

o reconhecimento dos seus territórios. O processo de titulação percorre um caminho longo e 
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demorado dentro dos tramites burocráticos da Fundação Cultural Palmares para o 

reconhecimento da comunidade de remanescentes quilombolas e do INCRA e demais 

legislações estaduais para a titulação da terra.  

 Os números de terras tituladas, não tituladas, certificadas e em processo de andamento 

demonstram um processo que necessita ser priorizado e considerado pelo Estado. A titulação 

de terra é de suma importância para a garantia do território quilombola, para a manutenção do 

modo de vida tradicional e reafirma o direito dos povos e comunidades tradicionais de 

usufruírem do seu território de simbologias.  
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TERRITORIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NAS COMUNIDADES 
RURAIS QUILOMBOLAS E NEGRAS DO CARIRI  CEARENSE : Percepções e 

Olhares. 
 

Ana Roberta Duarte Piancó1 
 
RESUMO 
 
No presente artigo nos propormos a apresentar a percepção dos camponeses na avaliação da Politicas Públicas 
Rurais no Território do Cariri Oeste, especialmente nas Comunidades Quilombolas: Carcará (Município de 
Potengi-CE) e Lagoa dos Crioulos - Serra das Chagas (Município de Salitre, CE). O processo investigativo de uma 
pesquisa social se constrói com a associação da leitura bibliográfica e as vivências em campo. A matriz teórica 
dessa pesquisa foi a luz de leituras de intelectuais como Mattei (2017), Bonnal; Cazella; Delgado (2011)  Porto-
Gonçalves (2006), Zimmerman; Junior (2017), Piancó e Pinho (2017), Guanziroli (2007) e Passos e Waltenberg 
(2016), Fernandes, Silva (2011) e Ratts (1998) dentre outros. Para tanto, acreditamos ser importante investigar 
esses atores políticos na sua realidade local interligado com o contexto global, analisando os camponeses como 
sujeitos sociais - políticos e como agentes importantes na reconstrução de seus territórios. Compreendendo que as 
comunidades quilombolas e negras tem uma importância fundamental nesse debate.Na pesquisa aprofundamos o 
referencial teórico acerca da trajetória do negro no Brasil e a territorialização quilombola, especificando a realidade 
do Ceará. Aonde destacamos que no Brasil a partir da promulgação da constituição de 1988, intelectuais engajados 
em lutas sociais e segmentos da igreja católica, inspirados pela Teoria da Libertação que passaram a informar 
comunidades negras de seus direitos  recém adquiridos, fato que contribuiu para o fortalecimento dos movimentos 
sociais negros em âmbito nacional. A partir daí podemos afirmar que, a questão quilombola passou a fazer parte 
da agenda política de forma mais representativa através da luta organizada das comunidades negras e quilombolas 
por seus direitos à terra que ocupam. Na verdade, podemos afirmar que diferentes projetos estão sendo disputados 
e construídos, nas comunidades tradicionais, especialmente Carcará e Comunidade das Chagas/Lagoa dos 
Crioulos. Representam tensões que convivem nesses espaços de reconstrução de laços sociais e trajetórias de vida. 
Talvez por isso, não iremos encontrar espaços homogêneos internamente, visto que, diferentes atores sociais 
(famílias que reafirmar a sua identidade negra e quilombola e lutam pelo direito a seu território e outras famílias 
que afirmam “não querer  terra dos outros.” e nesse sentido temem assumir sua identidade e/ou direito a terra); as 
organizações de representação e de apoio à organização das comunidades negras/quilombolas, participam desse 
campo de forças, jogando no seu interior distintos interesses. Vários desafios políticos se apresentam a essas 
comunidades: superar a fragilidade organizativa interna; formular um projeto socioeconômico  que promova 
dinâmicas de inclusão das famílias que não conseguiram acessar politicas que possam contribuir para sua 
autonomia, fortalecer praticas democráticas e de cooperação que contribuam para a gestação de uma cultura cidadã 
e participativa e acima de tudo, fortalecimento da identidade e resistência para continuarem na luta para acessar 
aos serviços públicos que lhes assegurem direitos sociais, políticos, culturais e humanos. Assim podemos concluir 
que, processos cotidianos se entrelaçam, se combinam ou se contradizem e se complementam. Nesse sentido, em 
meio as adversidades e aos desencontros provocados pela forma como os programas vem sendo implementados 
em diferentes municípios, as associações das comunidades tradicionais têm se constituído em espaços de 
resistências social, onde se busca dar um sentido de futuro para vida das famílias que residem e trabalham nessas 
áreas.  
 

Palavras - chave: Territorialização, Políticas Públicas, Comunidades Quilombolas e Negras. 
 

INTRODUÇÃO 
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No Brasil, as primeiras décadas do Século XXI foram marcadas pela reativação das 

atividades econômicas com a busca pela elevação das taxas de crescimento, pela recuperação 

do poder de compra dos salários, principalmente, o salário mínimo, além da expansão do 

emprego formal com garantias sociais e por conta dos programas governamentais de 

transferência de renda, fatores que contribuíram conjuntamente para combate à pobreza e a 

exclusão social no nosso país. 

 A temática do novo desenvolvimentismo passou a substituir o da agenda neoliberal 

do final do século passado. Nesse contexto no Brasil, passou-se a estimular o crescimento 

econômico embasado na expansão do mercado interno e, ao mesmo tempo em que se almejava 

a melhoria da distribuição de renda via politicas públicas sociais ativas e ainda que sob a 

responsabilidade do estado brasileiro. 

A partir daí, constatamos as prioridades de investimentos no campo para incentivo à 

agricultura familiar e Reforma Agrária, onde, as politicas públicas de desenvolvimento 

passaram a ser definidas à luz da abordagem territorial. Conforme afirma Mattei: 

A abordagem territorial do desenvolvimento tem como ponto de referencia algumas 
experiências europeias, especialmente os casos italiano e francês. A esses estudos 
originais das décadas de 1970 e 1980 se seguiram diversas interpretações com 
destaque de estudos da FAO/ONU e do Banco Mundial, dentre outros (2017, p. 66 e 
67). 

Partindo desse pressuposto, na presente pesquisa pensamos o território a partir da 

noção que está sendo progressivamente utilizada pelos atores sociais e políticos engajados no 

processo do desenvolvimento.   

Mattei (2017) nos diz que em relação à América Latina a abordagem territorial do 

desenvolvimento somente passou a ser incorporada na agenda pública eficazmente pelas 

políticas públicas apenas na década de 1990, onde passou a ganhar forças no Brasil, 

especialmente, a partir da Constituição de 1988 com a ideia da descentralização das políticas 

publicas e de uma maior presença das organizações da sociedade civil na formulação e gestão 

de politicas públicas. 

Importante registrar que nos últimos anos, com as constantes frustrações de safras, em 

decorrência da escassez de chuvas e dos prolongados períodos de estiagem, o papel da 

agricultura camponesa na economia local tem se fragilizado. Com isso, as populações locais 

passam a depender cada vez mais dos programas de transferência de renda, a exemplo, Bolsa 

Família, ou da ajuda de parentes que migraram para outras regiões em busca de trabalho. 

Contudo, também é possível verificar algumas experiências pontuais de convivência com o 
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semiárido que têm se revelado bastante exitosas. Essas experiências são, na maioria dos casos, 

estimuladas e apoiadas por organizações não governamentais que atuam na região. 

Inspirada na experiência de consultoria para o Instituto Interamericano de Cooperação 

para Agricultura - IICA no ano de 2015 com o Projeto Insígnia: Inclusão na Agricultura e nos 

Territórios Rurais (PI Inclusão) percorremos dez Municípios do Cariri cearense e nestes 

visitamos vinte comunidades rurais, dialogando com seus moradores sobre os impactos de sete 

politicas públicas de inciativa do Governo Federal em suas vidas, o grau de conhecimento das 

populações locais sobre cada uma delas e como se dá o acesso as mesmas ou, quando esse 

acesso não se materializa de forma satisfatória, quais os fatores que contribuem para essa 

ausência e ou ineficiência.  

No presente trabalho, delimitamos dois municípios do Cariri Oeste que é formado por 

10 municípios (Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Campo Sales, Nova Olinda, 

Potengi, Salitre, Santana do Cariri e Tarrafas) que, além da proximidade geográfica, têm em 

comum alguns importantes elementos identitários dentre eles, os baixos índices de 

desenvolvimento humano, segundo dados do Instituto de Pesquisas e Estratégias econômicas 

do Ceará (IPECE, 2012). 

Assim, para o presente artigo fizemos o recorte do território pesquisado, onde nos 

propormos a apresentar a percepção dos camponeses na avaliação da Politicas Públicas Rurais 

no Território do Cariri Oeste, especialmente nas Comunidades Quilombolas: Carcará 

(Municipio de Potengi-CE) e Serra das Chagas/Lagoa dos Crioulos (Município de Salitre-CE). 

Para tanto, acreditamos ser importante investigar esses atores políticos na sua realidade 

local interligado com o contexto global, analisando os camponeses como sujeitos sociais - 

políticos e como agentes importantes na (re) construção de seus territórios. Compreendendo 

que as comunidades quilombolas e negras tem uma importância fundamental nesse debate. 

Possibilitando uma apreensão da dinâmica, dialética e contraditória da realidade agrária na 

contemporaneidade. Este estudo propõe-se ainda buscar compreender o papel do Estado e sua 

mediação com os diferentes atores sociais nesse contexto. 

Assim, a investigação procurou responder como as Comunidades Tradicionais 

quilombolas e negras têm se organizado para acessar as políticas públicas de Desenvolvimento 

Rural e Inclusão socioprodutiva?  Como estão vivenciando o direito de produzir e comercializar 

sua produção frente as dificuldades no acesso à água e a assistência técnica?  
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É importante salientar que o produto dessa pesquisa servirá como base para posteriores 

pesquisas e subsidiará ampliação das políticas públicas para o desenvolvimento agrário 

sustentável e o fortalecimento da agricultura camponesa e familiar e na promoção de um bem 

viver no cariri cearense e sua possibilidade para ser reproduzida em outros recortes regionais. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A pesquisa problematiza sobre: Políticas Públicas, Estado, inclusão, exclusão, 

território, quilombo, resistência, camponeses, autonomia e soberania alimentar entendendo 

como um conjunto de diversas ações construídas coletivamente tendo o foco a garantia de um 

dos direitos sociais, políticos e humanos. Propondo repensar as atuais relações sociais, divisão 

do trabalho, sociedade-natureza, função social da terra e assim mergulhar nas raízes de estrutura 

social e questão agrária que historicamente moldam a configuração socioespacial do Brasil. 

 Na pesquisa aprofundamos o referencial teórico acerca da trajetória do negro no Brasil 

e a territorialização quilombola, especificando a realidade do Ceará,tendo em vista que passado 

mais de 120 anos após a abolição da escravatura no Brasil exise ainda uma grande divida 

histórica que não se restringe aos direitos territoriais  grarantidos na Constituição Federal de 

1988 às comunidades remanescentes de quilombos , entendemos que se faz necessário fazer 

pesquisas que demonstrem a real importância da população negra para nosso formação, 

enquanto povo brasileiro.  

Nesse sentido as pesquisas realizadas a partir da história oral ganham cada vez mais 

importância para se aprofundar acerca das populações negras e pelos quilombolas, valorizando 

a historia real a partir da memória, bem como,do próprio território pesquisado, destacando a 

maneira como essas comunidades que se autoindentifcam como quilombola vem se 

organizando e reivindicando seus direitos e expressando a sua percepção do quanto sempre 

foram marginalizados e excluídos pela história construída pelos dominadores. 

Dessa forma compreendemos que a história do Negro no Brasil não se constitui 

somente de submissão, houve ainda muitas outras formas de resistência à escravização, como 

revoltas, fugas, assassinatos de senhores e a formação de quilombos, sendo essa forma de 

materialização de resitência que nos interessa na presente pesquisa.  

Importante salientar que em 13 de maio de 1888, quando aconteceu finalmente a 

abolição da escravatura foi decretada, o negro deixou juridicamente se ser escravizado, 

entretanto não passou a ser cidadão. De acordo com Silva (2011, p.78) Não houve a 
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transformação da condição jurídica do trabalhador negro escravizado e sim, em grande medida, 

sua substituição pelo trabalhador branco imigrante”. 

Dessa maneira a abolição não garantiu direitos efetivos ao negro, muito menos 

conseguiu alterar a estrutura fundiária brasileira, assim, a posse da terra permaneceu intocada e 

a vida econômica continuou apoiada na grande propriedade com produção voltada para atender 

necessidades do mercado, mão de obra excravizada, mesmo depois de liberta, foi colocada  a 

margem da sociedade de então e abandonada a própria sorte. Conforme afirma Silva: 

Antes e  depois  da abolição da escravatura o território brasileiro esteve marcado pela 
presença  de comunidades  negras que se recusando a escravidão e fugindo da 
discriminação ocuparam a fronteira florestal do país. Constituindo-se assim, pontos 
de resistência e reafirmação de seus direitos , resistindo às pressões de fazendeiros, de 
especuladores imobiliários e até mesmo do poder público (SILVA, 2011, p. 81). 

 Desde então, muitas comunidades quilombolas estão lutando pela permanência ou 

reconquista de seus territórios ancestrais no Brasil, quase sempre entrando em confronto com 

os mais diversos interesses, sejam eles, agropecuaristas latifundiários e/ou mesmo o poder 

público, pois seus territórios sempre foram vistos como áreas disponíveis para expansão do 

capital.    

Nesse sentido, entendemos  que existem muitos interesses, tanto, econômicos quanto, 

fundiários, em contraste aos direitos das comunidades remanescentes de quilombolas no Brasil. 

Aonde as terras onde se localizam os territórios quilombolas possuem diferentes domínios 

legais: terras devolutas dos diversos estados da federação , outras estão, no domínio de unidades 

de conservação e outras, sob domínio de empresas particulares e estatais. Essas situações 

citadas, contribuem para o processo de titulação das terras tornarem-se muito mais  lento  e 

repleto de conflitos. 

Assistimos assim no Brasil a partir da promulgação da constituição de 1988, 

intelectuais engajados em lutas sociais e segmentos da igreja católica, inspirados pela Teologia 

da Libertação que passaram a informar comunidades negras de seus direitos  recém adquiridos, 

fato que contribuiu para o fortalecimento dos movimentos sociais negros em âmbito nacional. 

A partir daí podemos afirmar que, a questão quilombola passou a fazer parte da agenda política 

de forma mais representativa através da luta organizada das comunidades negras e quilombolas 

por seus direitos à terra que ocupam.  

Assim, a garantia de direitos na constituição de 1988 estimulou a organização por parte 

das comunidades rurais negras e de pesquisadores e militantes envolvidos na causa que através 

dos estudos já realizados possibilitaram ao poder público elaborar critérios para a compreensão 
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da organização social dos antigos quilombos e identificação das comunidades remanescentes 

dos quilombos. Vimos também nos últimos anos, uma grande parte dos camponeses negros 

reivindicarem o reconhecimento de seus territórios como quilombolas. 

Segundo dados acessado no site da Fundação Cutural Palmares (2018), 167  

comunidades quilombolas certificadas no Brasil enquanto que no Ceará apenas 01; 199 

comunidades tituladas no Brasil e apenas  01 no Ceará; 996 processos de regularização fundiária 

em curso no Brasil. Os referidos dados demostram que as comunidades estão em um continuo 

processo de organização para garantir seus direitos  às terras que ocupa, entretanto há muita 

morosidade do poder público em dá respostas. 

Assim, o processo de reconhecimento das comunidades e de titularização de suas terras 

não é tarefa fácil, nem simples, pois não se trata apenas da questão fundiária, compreende 

aspectos históricos, antropológicos e culturais. 

Recuperar a relação do quilombo brasileiro como o quilombo africano nos ajuda a 

fazer reafirmação de sua importância como uma forma de resistência ao escravismo 

(MUNANGA, 2001). Nesse sentido, os quilombos foram um local de reunião de homens e 

mulheres que não aceitaram viver sob o regime de escravidão e que viviam e estabeleciam laços 

de fraternidade e solidariedade na busca pela reconquista de sua dignidade. Portanto, o 

quilombo não era simplemente um local de refúgio, mas sim, um local de resistência e de busca 

pela autonomia.  

De acordo com Silva (2011, p. 82)  

Por muito tempo a “história oficial”  considerou os quilombos como lugares 
longínquos e isolados , constituindo exclusivamen por escravos fugidos. Contudo os 
quilombos não podem ser visto apenas dessa forma, eles representaram uma 
importante forma de resistência ao sistema vigente e mesmo após a abolição 
continuaram a representar essa resistência , visto que o negro não foi totalmente  
integrado como cidadão à sociedade. 

Portanto, historicamente sabemos que ao negro foi negado a cidadania plena mesmo 

após a abolição da escravatura. Foram recusados e discriminados como mão de obra paga, assim 

muitos negros organizaram-se tendo por base a pequena produção, denominada de subsistência, 

somente conseguindo comercializar seus produtos excedentes para assim poder comprar o que 

não produziam. Eram na maioria das vezes posseiros ou pequenos proprietários, que 

conseguiram organizar-se em comunidades rurais negras aonde as relações eram construidas 

coletivamente, formadora de uma territorialidade negra, balizadas na construção de ser e existir 

como camponeses negros.  
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A terra nessa perspectiva, possibilita as condições de permanência, de continuidade 

das suas referencias simbólicas  importantes, que no coletivo, podem ser consolidadas através 

da projeção de suas vidas nos grupos. 

Trazendo para realidade do Ceará, podemos afirmar que a  história do negro é marcada 

por violência, exclusão e invisibilidade. Desde o passado escravista, o projeto colonizador do 

Ceará e do Brasil foi incompatível com as aspirações das populações tradicionais: negras e 

indígenas. Estas características foram herdadas da república, acarretando na 

contemporaneidade, na negação dos direitos básicos sociais a essas populações, 

impossibilitando que estas gozem de uma vida digna. Nessa perpectiva, na Região do Cariri 

cearense o povo negro vem se organizando visando a superação das desigualdades e conquistas 

de direitos. 

Como é bastante divulgada pela comunidade acadêmica e movimentos sociais da 

Região do Cariri, a exemplo do que tem denunciado o Grupo de Valorização Negra do Cariri - 

GRUNEC, a realidade socieconômica das comunidades negras, quilombolas e indigenas é por 

demais massacrante. Pois, vítimas de um processo de exclusão, baseada em critérios étnicos-

raciais e sociais, tais comunidades se organizam costumeiramente em locais distantes das 

unidades urbanas, como forma de buscar sobrevivência digna, longe de discriminação que os 

aflige. Nesse contexto, as políticas públicas não dão de conta de atender o modus de se organizar 

dessas pessoas, afastando-os do acesso a serviços públicos básicos e necessários a uma vida 

digna. 

A questão da identidade negra e quilombola é um assunto muito delicado de se tratar, 

devido toda construção social que nega, ridiculariza e desfalca os elementos da negritude. E 

nessa perspectiva que temos que considerar que há uma luta contra o racismo que também 

perpassa pela ressignificação e valorização da cultura afro-brasileira. Portanto consideramos 

que esse artigo se constitui enquanto um meio de enfrentamento ao racismo estrutural. 

Desta forma, analisamos o processo de territorialidade, visando à permanência e 

manutenção de seus territórios através da atuação desses atores sociais pela afirmação de seu 

modo de vida, por meio de suas organizações, no âmbito político e social, defendendo seu 

projeto ideológico. “A territorialização é resultado da expansão do território, contínuo ou 

interrupto, enquanto a territorialidade é a manifestação dos movimentos das relações sociais 

mantenedoras dos territórios que produzem e reproduzem ações próprias ou apropriadas 

(FERNANDES, 2005, p. 29) ”. 
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Assim, para a compreensão do processo atual de territorialização das populações rurais  

negras torna-se necessário entender o percurso da trajetória do negro em nosso país na tentativa 

de evidenciar a importância da terra /território e da memória.Tendo em vista que, estes são 

estruturantes na luta política das populações negras e quilombolas que historicamente foram 

marginalizadas e excluídas ficando  a margem da sociedade e das políticas públicas. 

De acordo com Mattei (2017) a partir de 2003, a política de desenvolvimento dos 

territórios rurais vem sendo desenvolvida, tendo como fatores motivadores o resgate da 

importância econômica e dos valores rurais para o desenvolvimento do País; a necessidade 

premente de combater todos os tipos de desigualdade; o papel fundamental do sistema familiar 

de produção e de reforma agraria na produção e na geração de renda, bem como, na própria 

dinamização socioeconômica local, regional das comunidades rurais. Nessa perspectiva: 

O território é visto como um espaço socialmente construído, dinâmico e mutável, 
compreendendo de forma interligada as áreas rurais e urbanas e sendo caraterizado 
por um sentimento de pertencimento e de identidade sociocultural, que é 
compartilhado por uma diversidade de atores sociais que se mobilizam visando 
construí um projeto de desenvolvimento sustentável. Nestes territórios se organizam 
espaços públicos de mediação e concertação das politicas publicas, que 
obrigatoriamente precisam superar o caráter fragmentado das ações governamentais 
(MATTEI, 2017, p.76) 

 Nesse cenário, o Brasil acumulou, em seus diferentes níveis de governo, um amplo e 

diversificado leque de políticas e programas claramente destinados a promover inclusão social 

e econômica dos segmentos populacionais mais pobres, com o foco em gerar processos de 

formação de capacidades humanas e institucionais. Quando se fala do campo foi criado um 

conjunto bastante amplo de instrumentos para enfrentar as desigualdades sociais e pobreza nos 

territórios rurais, especialmente nos locais onde a agricultura camponesa e familiar é mais 

relevante.  

Nesse sentido, apresento os critérios utilizado por nós para definir quais as politicas 

públicas implementadas nos territórios rurais que foram analisadas na pesquisa para elaboração 

do artigo: o acumulo de informações na literatura; política públicas que apresentam resultados 

consolidados, política públicas que apresentam ações específicas para territórios rurais com 

predominância nas comunidades tradicionais de agricultura camponesa e familiar. 

A partir dos critérios mencionados anteriormente e limitações de tempo e de recursos, 

restringimos a execução da pesquisa em dois municípios do Microterritório do Cariri Oeste 

especialmente, em duas Comunidades Quilombolas e Negras, Carcará no município de Potengi, 

CE e Lagoa dos Crioulos/Serra das Chagas  no município de Salitre- Ce. Neste sentido, foram 
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analisadas sete políticas públicas que podem ser distribuídas em três grandes eixos: 1 aquelas 

que apoiam à produção  e comercialização:  a) Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar(PAA), Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). b) Políticas de Infra Estrutura: 

Programa Luz Para Todos, Programa Água para Todos, Programa de habitação Rural Minha 

Casa minha Vida Rural e c) Programa Social e de Transferência de Renda: Programa Bolsa 

Família. 

De acordo com Zimmerman e Junior (2017), o Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar - PRONAF foi a Criado em 1995, sendo a primeira política nacional 

direcionada especificamente para a categoria agricultura familiar. Anteriormente, não existiam 

políticas com abrangência nacional voltada ao atendimento deste segmento social, havia 

experiências regionalizadas que buscavam a inserção deste público na modernização da 

agricultura ou simplesmente referiam – se a políticas de combate a pobreza rural. Assim, a 

criação do PRONAF marcou o reconhecimento do Estado brasileiro a esta categoria social que 

tinha pouco valor ou importância, era reconhecido por termos estereotipados como “pequeno 

agricultor”, “produtores de baixa renda” ou “agricultores de subsistência” – e legitimou a 

reivindicação dos movimentos sociais e sindicais por políticas diferenciadas de 

desenvolvimento rural que contemplassem as suas individualidades.  

O PRONAF causou um impacto considerável na agricultura brasileira na década de 
1990 e também em 2000 e 2005. Por esse motivo e por se tratar também de um 
programa caro (em termos financeiros) para sociedade, ele deve ser permanentemente 
revisto, avaliado e aperfeiçoado de forma a que não perca sua característica original 
de proteger de forma eficiente um segmento da população rural que tem uma 
importante participação na vida nacional (GUANZIROLI, 2017, p. 324). 

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o PAA foi criado pelo Art. 19 da Lei 

Nº 10.696, de 02 de julho de 2003, e possui duas finalidades básicas: promover o acesso à 

alimentação e incentivar a agricultura familiar. Para o alcance desses dois objetivos, o Programa 

compra alimentos produzidos pela agricultura familiar (portadores de DAP – Declaração de 

Aptidão  ao PRONAF), com dispensa de licitação e os destina a pessoas em situação de 

insegurança alimentar e nutricional e aquelas atendidas pela rede socioassistencial, pelos 

equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantrópica 

de ensino. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE tem suas raízes inscritas na 

Campanha da Merenda Escolar iniciada em 1995. Sendo institucionalizada enquanto Política 
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Pública em 1979, período em que os “agricultores familiares” ainda não eram reconhecidos 

como sujeitos de direitos e beneficiários de políticas públicas especificas. No ano de 2009 

ocorreu uma importante mudança no programa, a partir da Lei nº 11.947 de 16 de junho de 

2009, o governo brasileiro ampliou o atendimento da alimentação escolar para o ensino médio 

e para alfabetização de jovens e adultos e estabeleceu “o elo institucional entre a alimentação 

oferecida nas escolas públicas e a agricultura familiar local ou regional, mediada pela 

valorização da diversidade de hábitos alimentares” (MALUF, 2009, p.01). A partir dessa data, 

no mínimo 30% dos recursos totais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) “deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 

agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se 

os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades 

quilombolas” (Brasil, Presidência da República, 2009). 

De acordo com informações recolhidas do site do Ministério da integração Nacional 

(MIT, 2015) o Programa Água Para Todos, foi instituído pelo Decreto Nº 7.535, de 26 de julho 

de 2011, dentro das diretrizes do Plano Brasil Sem Miséria. Esta política foi concebida pelo 

governo federal a partir da necessidade de se universalizar o acesso e uso da água para 

populações carentes, residente em comunidades rurais não atendidas por esse serviço público 

essencial, atendidas por sistemas de abastecimento deficitários ou, ainda, que recebam 

abastecimento difuso. Embora essa política seja de abrangência nacional, iniciou-se no 

Semiárido da Região Nordeste e no norte de Minas Gerais, e tem priorizado essas áreas, onde 

se concentra o maior número de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. 

O Programa Luz para todos, foi lançado em novembro de 2003 por meio do decreto 

4.873 de 11/11/2003, cujo principal objetivo era acabar com a exclusão elétrica no país, levando 

o acesso à energia elétrica gratuitamente. O Programa é coordenado pelo Ministério de Mina e 

Energia, operacionalizado pela Eletrobrás e executado pelas concessionárias de energia elétrica 

e cooperativas de eletrificação rural em parceria com os governos estaduais. 

O Programa Nacional de Habitação Rural “Minha Casa Minha Vida Rural” – 

(PMCMV), foi criado em 2009, no âmbito do Ministério das Cidades, tendo como objetivo, 

promover a construção ou a aquisição de novas unidades habitacionais ou a requalificação dos 

imóveis urbanos com renda mensal até R$ 5.000,00. Vinculado aos bancos públicos brasileiros 

(Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil) com execução em parceria com estados, 
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municípios, empresas e entidade sem fins lucrativos, o PMCMV procura oferecer um 

tratamento diferenciado para a população urbana e para população rural. 

O Programa Bolsa Família foi criado em outubro de 2003 com os objetivos de 

aumentar a eficiência e a estruturação dos programas de transferência condicionada de renda 

então existentes: reduzir pobreza e a desigualdade social, fornecendo um mínimo de renda para 

as famílias pobres; reforçar direitos sociais básicos nas áreas de saúde, educação e assistência 

social por meio das condicionalidades e assistência social, por meio das condicionalidades; 

oferecer programas complementares que contribuam para uma melhor inserção social e 

produtiva das famílias beneficiadas. Passos e Waltenberg (2016, p.535) reforçam a importância 

da produção de dados atualizados e com informações longitudinais (Prospectivas e 

retrospectivas) que possibilitem pesquisas futuras sobre os diversos impactos do Programa 

Bolsa Família, em especial o seu efeito na vida das mulheres. 

Entendemos que as sete políticas têm repercussão em diferentes áreas estratégicas na 

promoção da inclusão socioprodutiva, tais como infraestrutura e habitação, desenvolvimento 

social, educação e agricultura, o que oportuniza uma visão mais abrangente das ações 

governamentais, não restrita a um rural estritamente agrícola, mas como modo de vida, 

conforme já foi salientado em outros trabalhos do IICA como, Wanderley e Favareto (2013) no 

contexto de novas ruralidades.  

Compreende-se que vários processos estão imbricados na produção agrícola e também 

na reconstrução de nossos hábitos alimentares. Os modelos de produções de alimentos têm 

revelado os conflitos de classes, os interesses existentes na apropriação dos territórios e nas 

relações sociedade versus natureza. De um lado, a produção voltada para o lucro, reprodução 

do capital, sem levar em conta a espoliação dos bens naturais e da sociedade. E de outro, 

diversas formas/auto-organizações propondo construir uma realidade sem desigualdades 

sociais e uma relação mais genuína com o território e o alimento. 

Como traz o debate Porto Gonçalves (2006), é necessário que o mundo tome 

conhecimento do custo que está por trás da produção de certos alimentos em determinados 

lugares, como chegam ao mercado global certos produtos alimentícios, originado do trabalho 

de agricultores e agricultoras que estão em condições precarizados, vulneráveis aos direitos 

trabalhistas, os direitos das mulheres, com jornadas intermináveis e baixos salários. Além da 

degradação ambiental. Ao mesmo tempo, que as populações indígenas, afrodescendentes e 

camponesas apresentam alternativas para as produções agrícolas através do fortalecimento de 
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suas práticas culturais e se aproximam com os interesses da humanidade e da ecologia do 

planeta e que, por isso, devem ser fomentadas. 

Desse modo o projeto de inclusão das comunidades quilombola e negras nas políticas 

públicas socioprodutivas se mostra intimamente ligado a um programa político que tem como 

base os interesses das classes populares e aponta para o rompimento das relações de exploração 

e desigualdades sociais, não se caracterizando como um projeto reformista, mas de mudança da 

estrutura social em âmbito regional, nacional e global. 

METODOLOGIA 

Tipo do estudo 

O percurso metodológico da pesquisa se constituiu do tipo exploratória descritiva a 

partir de uma abordagem mista com intenção de promover uma aproximação entre o 

pesquisador e a realidade social investigada, assim como, refletir sobre as subjetividades do 

cotidiano das pessoas partícipes. O processo investigativo de uma pesquisa social se constrói 

com a associação da leitura bibliográfica e as vivências em campo. Este último, Minayo (2008, 

p.15) define como “[...] um recorte espacial que diz respeito à abrangência do recorte teórico 

correspondente ao objeto de investigação”. Concordamos com Gil, (2009) quando o mesmo 

afirma que: 

Algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da existência de 
relações entre variáveis, pretendendo determinar a natureza dessa relação. Neste caso 
tem-se uma pesquisa descritiva que se aproxima da explicativa. Por outro lado, há 
pesquisas que, embora definidas como descritivas a partir de seus objetivos, acabam 
servindo mais para proporcionar uma nova visão do problema, o que as aproxima das 
pesquisas exploratórias. As pesquisas descritivas são, juntamente com as 
exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados 
com a atuação prática (p. 28). 

A pesquisa consistiu em fazer um levantamento bibliográfico do tema proposto, 

recorrendo à revisão de literaturas, consultando artigos, dissertações e teses relacionadas ao 

tema. A releitura bibliográfica acompanha todos os processos da pesquisa, por fundamentar e 

inspirar os rumos da investigação.  A matriz teórica dessa pesquisa foi a luz de leituras de 

intelectuais como Mattei (2017), Bonnal; Cazella; Delgado (2011)  Porto-Gonçalves (2006), 

Zimmerman; Junior (2017), Piancó e Pinho (2017), Guanziroli (2007) e Passos e Waltenberg 

(2016), Fernandes, Silva (2011) e Ratts (1998)  dentre outros trabalhos. 

 Dessa maneira, pretendemos fortalecer uma ciência que tenha como base o território e 

as relações sociais nele desenvolvidas, no intuito de construir conhecimentos que visem 
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fortalecer as subjetividades dos sujeitos sociais investigados. Para Carvalho (2001), é 

importante repensar uma ciência pós-colonial, fortalecida a partir das raízes culturais locais. 

Assim, ao pesquisar a realidade social das comunidades quilombolas e negras, esta pesquisa 

insere-se no debate sobre o fortalecimento das identidades e da articulação destas populações 

como forma de resistência às investiduras da lógica homogeneizadora do capital.  

 Brandão (1984) afirma que “só se conhece em profundidade alguma coisa da vida, da 

sociedade ou da cultura quando através de um envolvimento – em alguns casos um 

comprometimento- pessoal entre o pesquisador e aquilo, ou aquele, que ele investiga” (p.8). O 

autor coloca essa exposição para defender a importância da observação participante e vivência 

em campo, junto com os sujeitos sociais do território. 

  O uso do método história oral, segundo Barros (2010) é um dos métodos que compõe 

o campo mais amplo da pesquisa qualitativa, e tem se constituído como instrumento bastante 

relevante na área de ciências humanas, que possibilita a coleta de informações estratégicas, de 

lideranças das tradicionais comunidades quilombolas pesquisadas, quando do relato das suas 

histórias de vida. 

Carvalho (2001) pontua que o que está em jogo, de fato, é a luta pelo controle das 

narrativas históricas; dar ênfase às vozes, às concepções de mundo das pessoas em condições 

de subalternidade a partir da valorização da pluralidade contidas nas atividades culturais do 

cotidiano. 

Ao contarem sobre suas histórias permite o sujeito uma capacidade de se representar 
e de devolver a compreensão de mundo maior que aquele em que lhe foi dado mover-
se e também por ousar negar-se uma re-subjetivação que lhe vem sendo imposta. 
(CARVALHO, 2001, p.133).  

Cenário do estudo ou locus do estudo 

A comunidade Carcará está  localizada no município de Potengi-CE, distrito de 

Barreiro, dista 18 km da sede do município e  de 512 Km da capital cearense e seu acesso se dá 

pela BR 020 e CE 187.  De acordo com Almeida e Araujo (2017) o território da comunidade 

negra é dotada de ancestralidade em sua formação, Carcará remete sua formação aos escravos 

que se rebelavam contra o sistema escravista que perdurou por séculos no Brasil. 

 Formou-se com a fuga de negros escravos de uma casa grande situada na vizinha cidade 

de Assaré,Ce, na Fazenda Inficado localizado no Distrito de Genezaré de propriedade de Barão 

de Aquiraz, um dos maiores donos de escravos do Ceará no séculoXIX, que de acordo com a 

memoria dos remanescentes de escravos e historiadores, o Barão de Aquiraz trazia esses 
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escravos de Fortaleza para trabalhar nas suas fazendas na região do Cariri. Carcará foi então o 

principal ponto de refugio para esses negros, geograficamente a comunidade encontra-se numa 

área de relevo acidentado e de difícil acesso. Fato esse observado também em relação a outras 

comunidades. 

Atualmente residem 128 famílias remancentes de quilombos, reconhecidos  e pela 

Fundação Palmares que se organizam em torno da Associação Comunitária denominada 

Associação dos Remanecentes de Quilombos do Sítio carcará – ARQUICARÁ.  

A Comunidade Serras das Chagas , localizada no Distrito Lagoa dos Crioulos dista 18 

km da sede do município de Salitre –Ce e 507 Km de Fortaleza, Ce, o Acesso é feito pela BR 

029 e CE 187. A comunidade Quilombola Serra das Chagas solicitou através de requerimento 

junto ao Instituto Nacional e Colonização e Reforma Agrária - INCRA-CE a identificação, 

reconhecimento, delimitação, titulação e registro das terras ocupadas. A Terra considerado 

território quilombola, com mais de 2000 tarefas e de acordo com informações  do Governo do 

Estado do Ceará/Secretaria de educação estão cadastradas 18 famílias na comunidade 

certificada e no Distrito Lagoa dos Crioulos, totaliza 121 famílias certificadas. 

Resultados Alcançados: percepção das políticas públicas nas comunidades 

A comunidade Carcará tem sua economia baseada nas atividades agrícolas com o 

cultivo de milho em média área de 1,5 Hac com produtividade no momento de 180kg/ha, feijão 

plantam consorciados com milho e curiosamente na mesma cova com produção de 300hg/ha 

atualmente, fava consorciada com milho e feijão com produção e 60 kg/ha e sempre em áreas 

no toco e as criações de pequenos animais como ovinos, caprinos, suínos e aves, votada 

prioritariamente para o autoconsumo.  

No tocante a situação fundiária, a maioria das famílias não possuem terra, estão 

buscando junto ao INCRA a delimitação da área. Alguns moradores da comunidade tem a terra 

de herança, aproximadamente umas 40 famílias variando entre 3 hectares, mas não possuem 

documento. Visando ampliar a produção, trabalham em terras de terceiros e pagam renda de 

7:1, os donos da terra ainda colocam os animais antes do término da colheita aproveitando a 

palha da produção dos camponeses. Constatamos que as sementes são guardadas de um ano 

para o outro e adquirem sementes do Programa “A Hora de plantar” da Secretaria de 

Desenvolvimento Agrário – SDA e que são distribuídas pela EMATERCE. 08 camponeses de 

um total de 20 foram capacitados pela Associação Cristã de Base – ACB, ONG que atua na 
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Região do Cariri Cearense. Os Camponeses praticam atividades de apicultura e nos quintais 

produtivos cultivam hortaliças como alface, coetro e cebolinha. Observamos que mesmo em 

algumas casas que não foram contempladas com cisternas de produção, há o cultivo de 

hortaliças, fruteiras e plantas medicinais. Nas atividades não agrícolas, são produzidos 

artesanatos: crochê, bordado, vagonite, pintura em tecido, ponto cruz, costura , brinquedos de 

madeira , panela e pote de barro. 

No tocante a avaliação do acesso as políticas públicas, constatamos que todas  as 128 

famílias remanescentes de quilombolas já estão cadastradas no CadUnico, entretanto nem todos 

(as) famílias conseguiram se inserir nas política públicas, destacamos os programas mais 

citados por eles (as): Bolsa Família, Garantia Safra (90 famílias recebem o benefício e o restante 

estão inscritos mas, não selecionados), Bolsa Estiagem, Hora de Plantar, Projeto São José, 

PRONAF em torno de 35 familias  já acessaram o programa. Programa Nacional de Habitação 

Rural (PNHR) , Programa Água Para Todos (Programa 1 Milhão de Cisternas - P1MC ) com 

capacidade de 16000 mil litros para consumo humano e cisternas tipo calçadão  e enxurrada 

para produção e promoção da segurança alimentar e nutricional.  

Políticas públicas que tinham como objetivo estimular a geração de emprego e renda. 

Na ocasião diagnosticamos que em torno de (90) noventa famílias possuem a Declaração de 

Aptidão ao PRONAF - DAP. Destas, 35 familias foram atendidas pelo PRONAF nas 

modalidades Custeio e investimento. Outras famílias, relataram a dificuldade de acessar o 

PRONAF e conseguiram crédito via Banco do Nordeste - Programa Agro Amigo e Crediamigo 

(BNB) para o custeio para plantios de mandioca e milho. Em relação a Assistencia Técnica na 

comunidade, somente algumas famílias que estão ligadas no Programa Brasil Sem Miséria 

(PBSM) são beneficiadas pela ATER. 

 No que se refere a comunidade Serra das Chagas (Lagoa dos Crioulos) abrange uma 

área de 48ha, com escritura pública e encontra-se no nome de uma única associada que é a 

senhora Josefa Ana do Nascimento.  

As famílias relatam que boa parte dessas áreas já se encontram bem exploradas e muito 

desmatadas, utilizam a terra para produzir dividindo 2 ha por família, havendo então, a 

necessidade de arrendar terra para conseguir aumentar a produção de culturas como o feijão-

de-corda (com espaçamento 0,50 X 0,40) apresentando uma produtividade média de 700 kg/ha, 

quando inverno regular e quando inverno irregular diminuindo a produtividade  para 100 kg/ha, 

o milho (utilizando espaçamento de 0,80 X 0,50) com produtividade quando inverno regular de 
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aproximadamente de 1.800 kg/ha e quando o inverno se apresenta de forma irregular a 

produtividade fica em torno de 250 kg/há. Produzem ainda batata-doce para o consumo humano 

e fruteiras em quintais isolados tais como a mangueira, melancia, maracujá, coqueiro, seriguela, 

cajueiro, para consumo familiar e alimentação animal. 

Praticam a criação de ovelhas (em torno de 5 a 40 cabeças por família), galinha caipira, 

capotes e porcos, esses últimos para consumo próprio. A maioria das famílias planta mandioca 

(com um espaçamento de 1,00 X 0,50) e produtividade 8.000kg/ha em inverno regular e 

3.000kg/ha ou até menos quando inverno irregular, para produção de farinha e goma. 

Constatamos que existe outra unidade de beneficiamento em comunidade vizinha, como a casa 

de farinha na Lagoa dos Criolos, que está a uma distância de aproximadamente 3,5km entre as 

comunidades existindo uma boa relação entre elas.  

O processo de comercialização desenvolvido pela comunidade acontece de forma 

individual, e apontam ainda como um dos principais entraves. Almejam vender os seus produtos 

a CONAB, mas, no momento atual vendem a farinha para os atravessadores (a saca de 50 kg, 

ao preço de R$ 35,00 a R$ 40,00), e informaram que os custos de produção estão em torno de 

R$ 15,00. Em 2016 produziram aproximadamente 1.066 sacos de farinha até o mês de setembro 

(variando de 30 a 120 sacos por família). Vão continuar “desmanchando” até novembro. No 

ano de bom inverno produzem em torno de 1.500 sacos/ano. 

Na roda de conversa realizada na comunidade visando mapear as políticas públicas 

acessadas pelos camponeses (as) da Comunidade constatamos  que (32) famílias acessaram o 

Programa Cisterna de 1ª Água (para consumo humano), (32) famílias estão inscritas no 

CADÚnico, (21) famílias com aposentados, (29) famílias possuindo DAP, (04) famílias foram 

beneficiados pelo Plano Brasil sem Miséria – PBSM (avicultura, suíno e  ovelha).  

Nesse sentido, destacamos que as políticas públicas acessadas pelas famílias da 

comunidade são: PRONAF (9) famílias; Garantia Safra ( 28) famílias,  Bolsa Estiagem, PBSM 

04 famílias: 01 ovelha, 02 aves caipiras, 01 suíno), Bolsa Família, Programa Hora de Plantar 

(semente de milho) e Projeto São José (Trator e implementos agrícolas) e o Protagonismo 

Quilombola (Centro Digital – 4 Computadores, 2 notebooks, acesso à Internet). O prédio foi 

construído com recurso da Comunidade. Os usuários pagam R$ 1,00 pela hora utilizada. 

Outra questão importante diz respeito aos agricultores que contrairam empréstimos 

através do PRONAF para construção da Casa de Farinha, com seus respectivos equipamentos, 

que já foi quitado em 2013. Outras linhas também foram acessadas como variável (estiagem), 
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Agro Amigo pelos bancos: Banco do Brasil e BNB, totalizando uma média de 

aproximadamente 4.000 reais por projeto. A comunidade não possui água encanada e 

atualmente as Cisternas de Placa são abastecidas com água do Carro Pipa, através da Defesa 

Civil. Evidenciamos que todas as famílias foram beneficiadas com a 1ª água. Foram construídas  

também (05) Cisternas de Produção, sendo (04) Calçadão e (01) de Enxurrada, que estão em 

fase de conclusão. Estão previstas mais 6 cisternas de produção, através da ONG Flor do 

Piqui/ASA. A Comunidade não dispõe de poço profundo e nem barreiro. Acreditam que o poço 

deve ser perfurado com 1.000 metros de profundidade para ter água. E ainda relatam que 

necessitam de pelo menos um barreiro e também o cadastramento de novas cisternas para serem 

abastecidas, uma vez que apenas uma cisterna vem sendo abastecida por viagem. 

Percebemos que os processos locais de implementação dos projetos e programas 

destacados assumem dinâmicas diferenciadas e, de certo modo, até mesmo contraditórios, na 

medida em que apontam para sentidos e resultados conflitantes entre si. Tais programas 

inserem-se em distintos cenários sociais, econômicos, políticos e territoriais e, portanto, 

produzem ações sobre esses espaços e ao mesmo tempo, reagem às ações externas provocadas 

pelos atores sociais com quem se relacionam. Ou seja, as comunidades tradicionais, 

especialmente as negras e quilombolas não são espaços vazios de relações sociais e também 

não se encontram isolados, como se fossem ilhas apartadas do contexto.  

Ainda que em escala micro, provocam reacomodações de poder, realinhamentos de 

forças sociais, redistribuição de patrimônios fundiários e até, dependendo de suas capacidades 

e oportunidades de influência, incidem com maior ou menor grau de intensidade sobre esses 

processos. Nesse sentido, podemos afirmar que as comunidades Negras e Quilombolas do 

Cariri Oeste, contribuem para reconfiguração das relações sociais no municípios de bases rurais 

e, ao mesmo tempo, constituem-se em locus provilegiado para construção de novos projetos de 

vida. 

Na verdade, podemos afirmar que diferentes projetos estão sendo disputados e 

construídos, nas comunidades tradicionais, especialmente Carcará e Lagoa dos Crioulos/Serra 

das Chagas. Representam tensões que convivem nesses espaços de reconstrução de laços sociais 

e trajetórias de vida. Talvez por isso, não iremos encontrar espaços homogêneos  internamente, 

visto que diferente atores sociais (famílias que reafirmar a sua identidade negra e quilombola e 

lutam pelo direito a seu território e outras famílias que afirmam “não querer  terra dos outros”. 

Nesse sentido temem assumir sua identidade e/ou direito a terra); as organizações de 
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representação e de apoio à organização das comunidades negras/quilombolas, a exemplo do 

Grupo de Valorização Negra do Cariri - GRUNEC, Carita Diocesana do Crato e de apoio a 

agricultura como ONG’s que atuam no Cariri Cearense como: Associação Cristã de Base-ACB 

e a Flor de Piqui; as instituições governamentais, os proprietários de terra do município, o 

mercado local, etc), participam desse campo de forças, jogando no seu interior distintos 

interesses.  

 Vários desafios políticos se apresentam a essas comunidades: superar a fragilidade 

organizativa interna; formular um projeto socioeconômico  que promova dinâmicas de inclusão 

das famílias que não conseguiram acessar politicas que possam contribuir para sua autonomia, 

fortalecer praticas democráticas e de cooperação que contribuam para a gestação de uma cultura 

cidadã e participativa e acima de tudo, fortalecimento da identidade e resistência para 

continuarem na luta para acessar aos serviços públicos que lhes assegurem direitos sociais, 

políticos, culturais e humanos.  

 Assim podemos concluir que, processos cotidianos se entrelaçam, se combinam ou se 

contradizem e se complementam. Nesse sentido, em meio as adversidades e aos desencontros 

provocados pela forma como os programas vem sendo implementados em diferentes 

municípios, as associações das comunidades tradicionais têm se constituído em espaços de 

resistências social, onde se busca dar um sentido de futuro para vida das famílias que residem 

e trabalham nessas áreas.  

 

REFERÊNCIAS                                                                                            

ALMEIDA, Jonas Gonçalves. ARAÚJO, Carlos Renir Soares. Estudo de caso sobre a 
comunidade quilombola de Caracará, Potengi, Ceará, Brasil. In.: Anais do VIII Simpósio 
Nacional e Internacional de Geografia Agrária – SINGA, 2017. 

BARROS, José D’Assunção. O campo da história: especialidades e abordagens. 7. Ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 

BRANDÃO, C. R, Repensando a pesquisa participante. São Paulo: Brasiliense, 1984. 

CARVALHO, J. J. A voz subalterna e o olhar etnográfico. Horizontes Antropológicos, Porto 
Alegre, ano 7, n. 15, p. 107-147, julho de 2001. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ha/v7n15/v7n15a05.pdf 

FERNANDES, Bernardo Mançano. Movimentos Socioterritoriais e Movimentos 
Socioespaciais. Revista NERA. Presidente Prudente, ano 8, número 6, p. 14-34,janeiro/junho. 
2005. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2329 

 

Fundação Cultural Palmares. Quadro Geral das Comunidades Remancentes de Quilombos, 
2019. Disponível em:< http://www.palmares.gov.br/?page_id=52126> Acesso em: 05/11/2019. 

GUANZIROLI, Carlos E. PRONAF dez anos depois: resultados e perspectivas para o 
desenvolvimento rural. RER, Rio de Janeiro, vol.45, nº 02, p. 301-328, abr/jun 2007. 

HARVEY, David. A Acumulação Via Espoliação In: O Novo Imperialismo. Edições Loyola, 
São Paulo, 2004. 

MALUF, Renato S. Alimentação, escola e Agricultura Familiar. Boletim do OPPA, n, 26, 
maio de 2009. 

MATTEI, Lauro. O Novo Desenvolvimentismo no Limiar do século XXI e as Políticas de 
desenvolvimento Rural com Ênfase na Abordagem Territorial. In: O Legado das Políticas 
Públicas de Desenvolvimento rural para a Inclusão Socioprodutiva no Brasil / Instituto 
Interamericano de cooperação para Agricultura, Universidade Federal de Santa Catarina, 
Universidade Latino Americana; Carlos Miranda (organizador da Série). San Jose, C.R; IICA, 
2017. (Série Desenvolvimento Rural Sustentável; v.24). 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade. 18 
ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 

MUNANGA, Kabengele. Origem e histórico do quilombo em África. In.: MOURA, Clóvis. Os 
quilombos na dinâmica social do Brasil. Maceió: EDUFAL, 2001.p.21-31. 

PASSOS, Luana & WALTENBERG, Fábio. Bolsa Família e assimetrias de Gênero: reforço 
ou mitigação? R. Bras. Est. Pop., Rio de Janeiro, v.33, n.3, p.517-539, set./dez/2016. DOI 
htt//dx.doi.org/10.20947/S0102-30982016c0004. 

Perfil Básico Regional 2012 - Macrorregião Cariri/Centro Sul, IPECE.2012. 

PIANCÓ, Ana Roberta D. & PINHO , Joelmir . O Processo de Territorialização de politicas 
Públicas no cariri Cearense: Percepções e Olhares. In: O Legado das Políticas Públicas de 
Desenvolvimento rural para a Inclusão Socioprodutiva no Brasil / Instituto Interamericano de 
cooperação para Agricultura, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Latino 
Americana; Carlos Miranda (organizador da Série). San Jose, C.R; IICA, 2017. (Série 
Desenvolvimento Rural Sustentável; v.24). 

PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter.  A globalização da natureza e natureza da 
globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 

RAFFESTIN, Claude. Por uma Geografia do Poder. São Paulo: Ática, 1993. 

RATTS, Alecsandro J.P. Os Povos Invisíveis: Territórios Negros e Indigenas no Ceará. 
Cadernos CERU.Série 2- nº9, 1998. 

SILVA , Simone Rezende da. A Trajetória do Negro e a Territorialização Quilombola. 
Revista NERA, Presidente Prudente, Ano14, Nº19 pp. 73-89, Jul-Dez/2011. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2330 

 

WANDERLEI, M.N.B.; FAVARETO, A. A Singularidade do rural brasileiro: as 
implicações para as tipologias territoriais e a elaboração de politicas públicas. IN 
MIRANDA, C.; SILVA, H. Concepções da ruralidade contemporânea: as singularidades 
brasileiras, v. 21, Brasília (DF): IICA, 2013. Série Desenvolvimento Rural Sustentável. 

ZIMMERMAN, Silvia Aparecida & JUNIOR, Valdemar João Wesz. As Politicas Brasileiras 
de Desenvolvimento Rural Para Inclusão Social. In: O Legado das Políticas Públicas de 
Desenvolvimento rural para a Inclusão Socioprodutiva no Brasil / Instituto Interamericano de 
cooperação para Agricultura, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Latino 
Americana; Carlos Miranda (organizador da Série). San Jose, C.R; IICA, 2017. (Série 
Desenvolvimento Rural Sustentável; v.24). 

 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2331 

 

 

ANÁLISE SOCIOECONÔMICA, CULTURAL, AMBIENTAL E LUTA PELO 
TERRITÓRIO NA COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO DO 

SUCURIJUQUARA – MOSQUEIRO – BELÉM/PA 

 

Luele Silva Costa1 

 

Introdução 

Este trabalho, tem por finalidade realizar uma análise regressiva sobre os aspectos sócio-

ambientais, econômicos, culturais e luta pelo território da Comunidade remanescente de Quilombo 

do Sucurijuquara no Distrito de Mosqueiro, Belém/Pa.. Para este estudo, utilizaram-se abordagens 

qualitativas e quantitativas, a partir da aplicação de entrevista semiestruturada, registros fotográficos, 

aplicação de software para o levantamento e análise dos dados coletados dos locais de estudo.  A 

problemática é compreender os processos de organização nesses espaços afastados das regiões 

centrais de Belém. 

As comunidades quilombolas são grupos étnicos raciais com critérios de autoatribuição, com 

presunção de ancestralidade negra historicamente marcada pela opressão e resistência. No Brasil, 

segundo o programa Brasil Quilombola existem comunidades remanescentes em 24 estados, sendo 

sua maioria nos estados Pará, Maranhão, Bahia, Minas Gerais e Pernambuco. Apesar de alguns 

quilombos terem sido criados na época da escravidão, muitos foram criados após a abolição oficial 

da escravatura, pois era a única oportunidade que se tinha pra viver em liberdade. 

Nesse sentido, podemos retratar de forma coesa o funcionamento e as dinâmicas presentes nas 

áreas estudadas, partindo de elementos de grande relevância para o meio acadêmico e para a 

sociedade. 

 
Aspecto histórico da formação dos quilombos no Brasil 

 

Quando discutimos a construção da identidade quilombola é imprescindível não associarmos 

ao território, no qual a construção do território vai produzir a identidade étnica e a identidade produz 

o território como uma ação recíproca dos sujeitos. A territorialização se deve a relação do sujeito com 

 
1 Graduando em Geografia na Universidade Federal do Pará – UFPA (luelecosta@gmail.com) 
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a natureza que tende a se movimentar ao longo do tempo e do espaço. Essa relação é registrada pela 

memória, individual e coletiva, fruto e condição de saberes e conhecimentos (MALCHER, 2006). 

Os estudos da identidade quilombola e de outras comunidades tradicionais pode vir a colaborar 

para o estudo de caso do território, isso se deve, segundo MALCHER (2009): 

[...] a organicidade dos territórios étnicos através da análise do território, não se 
restringe somente ao campo de entendimento da afirmação da identidade, mas 
apresenta-se também como instrumento de compreensão do movimento de etnicidade 
e da luta pelo direito agrário, que visa à ação política transformadora contrária à 
“lógica capitalista” no uso e apropriação da terra. Assim, a luta pela terra é uma das 
estratégias utilizadas por estes sujeitos e que garante a existência desses, enquanto 
quilombola (MALCHER, 2006, p.61). 

Ao longo do tempo, as comunidades vêm, através de formas estratégicas, organizam-se para 

que haja a permanência no território, sendo necessária a titulação oficial a partir da constituição 

federal de 1988 que buscou garantir os direitos de reminiscência aos afrodescendentes. Com o seu 

direito garantido, podemos compreender a importância dos mesmos no cenário atual, em que, através 

da sua estruturação puderam se organizar espacialmente e afirmarem suas tradições, endo conquistada 

através de uma trajetória de resistências e lutas deixando o seu legado para os remanescentes. 

Após o fim da escravidão negra no território brasileiro os quilombos começaram a se organizar, 

mas o que ficou marcado foi o “protesto às condições desumanas e degradantes a que estavam sujeitos 

os escravos” (MALCHER, 2009, p. 5). Sendo uma forma de resistência étnica, para demonstrar a 

exploração e trabalho escravo negro, nesse sentido, a maioria dos quilombos foram formados por 

escravos que se rebelavam ou fugiam cansados da situação de maus tratos. Todavia, houve 

comunidades quilombolas que surgiram com a doação de áreas que foram desagregadas de lavouras 

de monocultura, a exemplo, cana-de-açúcar e algodão, da compra de terras por ex escravos e de terras 

que foram conquistadas pelos negros por meio da prestação de serviço de guerra. 

A chegada e expansão dos escravos negros no Pará 

A vinda dos negros para a Amazônia se deu através de uma estratégia da coroa portuguesa para 

a exploração dos recursos da terra, por meio do trabalho escravo. Como forma de enriquecer o 

reinado, os escravos foram utilizados como moeda de troca e a forma com que o negro foi anexado 

na Amazônia não foram diferentes das várias regiões do Brasil.  Essa exploração é  relatada por 

estudos contemporâneos, mostrando a contribuição do negro para a história do Brasil. 

A mão de obra negra ao chegar na Amazônia, encontrou um obstáculo, pela “utilização, já 

estabelecida, da mão de obra indígena; as especificidades da região e o custo x benefício da absorção 
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dos escravos negros” (MARQUES; MALCHER, 2009, p. 14). O estabelecimento da exploração da 

mão de obra escrava negra, se deu a partir do momento em que ficou escassa a mão de obra escrava 

no estado e veio a contribuir para economia e população da região amazônica. Os negros escravizados 

que conseguiam fugir se embrenhavam pela floresta e criavam pequenas comunidades conhecidas 

como quilombos ou mocambos (PANNO, 2005). Como em outras regiões do Brasil, a forma de 

resistência dos negros foram as fugas e a constituição de quilombos em que o estado do Grão-Pará 

tentou combater. 

Território quilombola no Pará 

A luta das comunidades quilombolas no Pará foi de grande importância para os movimentos 

sociais, que infere na escala federal e no estado, a conquista pelo título de terra, não ocorreu através 

do desenvolvimento dos quilombos, mas foi conquistado através dos movimentos negros urbanos.  

As comunidades quilombolas juntamente com os movimentos sociais obtiveram algumas vitorias no 

estado do Pará. 

Em 12 de março de 2014 com o objetivo de consolidar o marcos da política de Estado para as 

áreas de remanescentes, foi lançado o Programa Nacional Quilombola, gerando então o agrupamento 

das ações voltadas às comunidades em várias áreas através da Agenda Social Quilombola (Decreto 

6261/2007). Entre essas ações estão, infraestrutura e qualidade de vida, inclusão produtiva e 

desenvolvimento local e direito e cidadania. O primeiro passo é a regularização fundiária e 

reconhecimento da comunidade enquanto remanescente quilombo, tal função fica a encargo do 

Ministério da Cultura, mas especificamente sob-responsabilidade da Fundação Cultural Palmares, 

que após todos os processos emitira um certificado para comunidade.  

Etnografia nas áreas de estudo 

Em entrevista a presidente da associação dos remanescentes quilombolas, Sra. Roberta, 

acompanhada do seu vice-presidente Sr. Haroldo (FIGURA 1) e da secretária Berenice, nos 

recepcionaram e informaram dados referentes ao histórico e reconhecimento do quilombo (FIGURA 

2). 

Figura 1 e 2 - Presidente da associação, dona Roberta e seu vice presidente Sr. Aroldo e croqui do 
quilombo Sucurijuquara 
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Fonte: Trabalho de Campo  
Autor: LUELE COSTA (2018) 

 

De início Roberta  informou sobre como se deu o processo de reconhecimento da comunidade 

como sendo remanescente de quilombo, ela destacou que foi um processo de muita luta, tendo a 

mesma, participado de várias palestras e conferências em Belém com temáticas sobre o quilombo, 

tudo para compreender e argumentar no documento que seria enviado para Brasília para que 

houvesse, de fato, o reconhecimento da comunidade como sendo de origem quilombola. Em umas 

dessas conferências, Roberta destacou que se encontrou com representantes da Malungu2, que foram 

fundamentais para que a comunidade recebesse o certificado de reconhecimento.  

Logo em seguida, ao ser indagada sobre como surgiu o quilombo, Roberta nos respondeu que 

foi através da junção e ocupação de algumas famílias tradicionais que ao chegarem e se relacionarem 

iniciou a partir dai o processo de povoamento. Ela ressaltou que atualmente existem pessoas de fora 

residindo lá, mas que majoritariamente a comunidade é constituída por famílias tradicionais e entre 

as principais são as famílias: Morais, Vale e Gomes. 

Sobre a historicidade e origem do nome “Sucurijuquara”, este nome advém de um 

acontecimento de data não identificada. Roberta ressalta que “[...] segundo relatos da matriarca da 

comunidade, o nome se dá através da junção entre ‘Sucuri’ que se refere à espécie de cobra 

comumente encontrada na região amazônica, ‘Ju’ a um buraco e ‘Quara’ ao índio [...]”. E ela ainda 

relata: 

Um grupo de caçadores foi para a mata do Queimado caçar e avistaram um índio 
perdido que se comunicava com sons estranhos, havia também um buraco grande com 
uma cobra, e os caçadores não sabiam como matar a cobra que impendia a passagem 

 
2 Coordenação das associações das comunidades remanescentes de quilombos no Pará. 
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deles, eles então fizeram um contrato com o índio, que se ele conseguisse matar a 
cobra e liberar o caminho, eles então o direcionariam ao seu local de origem, e assim 
se concretizou (Entrevista de campo em 28 de fevereiro de 2018). 

 

Sobre a faixa etária predominante, atualmente, é de maioria jovens. Segundo alguns moradores 

e a Sra. Roberta, ressaltam que existe apenas uma escola, a E.M.E.F. Angelus Nascimento (FIGURA 

3) que existe há pelo menos 45 anos, e atende apenas as demandas do nível de ensino fundamental I 

e II. O grau de escolaridade em relação aos idosos é baixo, pois a maioria deles não sabe ler e escrever, 

já os jovens, a maior parte cursa até o nível fundamental, pois há um comodismo pela maioria dos 

mesmos, como Roberta ressalta “[...] na época das férias escolares muitos deles vão à várzea para 

colher açaí e visam esta prática para fins comerciais”. 

Figura 3 – Escola Municipal de Ensino Fundamental Angelus Nascimento 

 

Fonte: Trabalho de campo Integrado 

Autor: LUELE COSTA (2018) 

  

As atividades econômicas do quilombo estão distribuídas em pesca, roça, agricultura e açaí, 

entretanto, essas práticas são voltadas à subsistência das famílias que ali vivem. Roberta ainda afirma 

que muitos jovens não demonstram interesse pelas causas da comunidade, e isto acaba contribuindo 

para a perda dos costumes tradicionais, saberes e valores do quilombo “[...] antigamente os pais 

também tinham interesse em passar os saberes para os seus filhos, mas hoje em dia isso não é tão 

frequente [...] antigamente a comunidade era mais unida, hoje não mais”. (Entrevista de Campo em 

28 de fevereiro de 2018). 
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Sobre a quantidade de famílias, há aproximadamente 200 na comunidade, entre famílias 

tradicionais e pessoas que vem de outras localidades. Os moradores da comunidade estão à espera do 

INCRA (Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária) e ITERPA (Instituto de Terras do 

Pará) para a regularização definitiva sobre as terras do Quilombo.  

Análise regressiva e visão de futuro da comunidade quilombola do Sucurijuquara 

A partir das entrevistas realizadas com os representantes dos moradores da comunidade, 

podem-se comparar elementos baseados em critérios específicos estabelecidos na comunidade, e 

foram de grande importância para a quantificação dos dados em tabelas e gráficos, como veremos a 

seguir (TABELA 1;2;3;4) (GRÁFICO 1;2;3;4): 

Tabela 1 – Análise da vulnerabilidade Socio-Economica e Ambiental 

Identificação do GRUPO:

Ano referência Ano Atual
2012 2017 Pontos Negativos (-) Pontos Positivos (+) Analíse Recomendaçoes

Idade 4 3 População jovem Descrição no Texto Descrição no Texto
Participação nas decisões de gestão dos RN 2 1 Falta de concientização Descrição no Texto Descrição no Texto
Participação em espaços sócio-organizativos 2 4 Elevação da  renda e promoção do lazer Descrição no Texto Descrição no Texto
Participação na renda e comercialização 2 3 Geração de Renda Descrição no Texto Descrição no Texto
Moradia 3 4 Ampliação de acesso Descrição no Texto Descrição no Texto
Escolaridade 2 3 Alfabetização Descrição no Texto Descrição no Texto
Acesso a políticas públicas 2 3 Melhoria na infraestrutura Descrição no Texto Descrição no Texto

Índice Socio-Economico 0,57                        0,70                        

Grupo: Alexandre, Elisemberg, José Mendes, Jamilly, Luele, Rodrigo

Análise da Vulnerabilidade Socio-Economica e Ambiental- GEOGRAFIA, 2016. 

Atributo: Renda, moradia, escolaridade, tempo, idade e outros

Dimensões "Socio-Eocnomica"

Descrição no Texto

Descrição no Texto
Descrição no Texto
Descrição no Texto
Descrição no Texto

Outras observações

Descrição no Texto
Descrição no Texto

 
Fonte: trabalho de campo  

 
Gráfico 1 – Aspecto sócio-economico 
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Segundo Araujo (2016) os remanescentes de quilombos constituem grupo étnico e cultural 

organizado sob uma lógica de economia extrativista e agrícola combinada à concepção de uso comum 

dos recursos naturais. 

As comunidades quilombolas brasileiras contam com uma série de ações do Governo Federal 

para fortalecer a valorização e preservação cultural, a produção regional e o desenvolvimento 

sustentável. Entre elas, está o Selo “Quilombos do Brasil” que identifica os produtos agrícolas, 

artesanais e alimentícios produzidos por essas comunidades tradicionais.  

Na comunidade quilombola do Sucurijuquara as práticas agrícolas são tradicionais e de baixo 

nível tecnológico, sendo desenvolvidas em pequenas áreas e com técnica rudimentar. Programas do 

Governo Federal como o bolsa família e aposentadoria complementam a renda familiar na 

comunidade. A agricultura familiar constitui como uma importante fonte de renda para os 

quilombolas dessa comunidade, além de práticas culturais e de lazer em datas festivas que auxiliam 

a economia, com a comercialização de artesanatos produzidos por eles mesmos, pesca e  extrativismo 

do açaí. Uma parcela considerável da população dessa comunidade também atua fora da unidade de 

produção rural, trabalhando como empregada doméstica, construção civil, marcenaria, eletricista, no 

posto médico e na escola da comunidade entre outras ocupações, que colaboram na movimentação 

da renda. 

As recomendações para esta análise consistem na ampliação de parceria com órgãos e 

instituições para a destinação da produção desta comunidade. Além de aumento do incentivo para a 

criação cursos de capacitação para os moradores do quilombo, pois os mesmos exercem funções 

dentro da comunidade sem ter formação técnica para exercer tal profissão. 

 

Análise, observações e recomendações sobre o acesso à moradia na comunidade 

De acordo com o Art. 6º da Constituição Federal de 1988, são direitos sociais a educação, a 

previdência social, a proteção à maternidade e a infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta constituição.  

A partir de 2003, no governo Lula, a moradia rural passa a ser vista como política social, e o 

direito a habitação passa a ser acessado pelos trabalhadores do campo, passando a ser constituído 

pelos Ministérios do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Ministério das Cidades (MC) do primeiro 

Programa de Habitação Rural do Brasil, este programa constitui-se de duas modalidades, sendo uma 

para os assentados da Reforma Agrária e outra para a Agricultura Familiar (MOSER; STEFFENON, 

2010). 
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 De acordo com Moser; Steffenon (2010), a moradia é considerada como direito social, é 

conquista recente, razão esta de considerar a importância e o significado da defesa deste direito, morar 

é uma das necessidades básicas de todo o ser humano. Todos buscam e necessitam de um lugar para 

construir sua existência, ter um endereço e uma referência que os identifiquem e proporcione 

qualidade de vida.  

Para Prado Junior (1981) a força da grande concentração da propriedade fundiária que 

caracteriza a economia agrária brasileira, e também outras circunstancias econômicas, sociais e 

políticas, que podem ser provenientes ainda dessa grande concentração. 

Na comunidade quilombola ainda há problemas como vendas ilegais de propriedades de uso do 

quilombo (FIGURA 4), mas pertencentes à União, prática esta ilegal que merece maior fiscalização 

do poder público. 

 

Figura 4 – Venda ilegal de terreno na comunidade 

 
Fonte: Trabalho de Campo Integrado I  

Autor: LUELE COSTA (2018) 
 

Nesse sentido, a importância do acesso à moradia, por meio de iniciativas do poder público, é 

de extrema relevância para a comunidade, pois à medida que a população quilombola cresce, haverá 

a necessidade de um maior número de residências para os moradores. 

 

Análise, observações e recomendações sobre o uso de espaços sócio-organizativos 
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Fazendo uma análise sobre o aumento do uso dos espaços sócio-organizativos pela comunidade, 

destaca-se que isso trouxe benefícios não só no campo do lazer e da cultura, mas também fortaleceu 

a economia local, já que durante os eventos há um intenso fluxo de pessoas na comunidade, o que 

impulsiona o comércio. 

No entanto, apesar do aumento das atividades de lazer e cultura, faz-se necessárias algumas 

recomendações, como por exemplo, é importante a busca de parcerias, sejam elas públicas ou 

privadas, para o fortalecimento dos eventos, para se ter melhor divulgação, infraestrutura etc. É 

também necessário ampliar a quantidade de eventos (atualmente são apenas quatro) que ocorrem no 

Quilombo. 

 

Análise, observações e recomendações sobre as políticas públicas 

Dentro do programa de ações integradas do governo federal o projeto de infraestrutura e 

qualidade de vida pretende criar e ampliar os serviços primordiais a comunidade, ou seja, o 

saneamento básico, no entanto, o foco para a implantação desses sistemas é por meio de alternativas 

sustentáveis. Mas para que possam ser contempladas, as comunidades quilombolas devem estar 

devidamente certificadas perante os órgãos responsáveis. Todos para garantir a qualidade de vida e 

desenvolvimento das comunidades. Entretanto, apesar da ligeira melhora do quilombo Sucurijuquara 

entre os anos de 2012 e 2017, se tem a necessidade de intensificar esses serviços na comunidade, para 

que as demandas sejam atendidas, principalmente nas áreas de saúde, e assistência social. 

 

Análises, observações e recomendações sobre a escolaridade 

A importância da criação de escolas dentro das comunidades quilombolas é uma realidade que 

vem sendo discutida desde os de 1980, e a partir de 2012 vem sendo regulamentada com a criação de 

diretrizes curriculares nacionais para trazer uma melhor qualidade de educação nessas comunidades, 

uma vez que dados do Ministério da Educação em conjunto com a Fundação Cultural Palmares 

apontam que a maioria dos quilombos de todo território brasileiro possuem escolas precárias, com 

profissionais não qualificados. 

O histórico da educação voltada para os negros é marcado pelo preconceito e exclusão. Nos 

primórdios da formação do Brasil, a educação para os negros foi negada, devido ser entendido que a 

promoção de aprendizagem traria problemas para os grupos sociais dominantes, ou seja, segundo 

Fonseca (2011) a exclusão negra do espaço escolar era entendida tanto como garantia de “ordem 

social”, quanto pela ameaça de influência negativa que os escravos poderiam exercer nesses espaços. 
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Atualmente existem políticas públicas de educação voltadas para a criação de projetos e escolas 

em todos os quilombos remanescentes conhecidos, para proporcionar educação de qualidade para as 

crianças e jovens, preservando no ensino também os saberes, valores e costumes que essas 

comunidades possuem. 

A título de recomendações, através de projetos, a Presidente da Associação busca trazer uma 

melhor qualidade de ensino as crianças e jovens, ela diz que seria interessante se existisse o Prójovem 

lá. Existe o programa que dá acesso as Universidades Públicas do estado através do Processo seletivo 

especial para quilombolas. Além disso, ela visa outros projetos como “Os Saberes da Terra” ainda a 

ser implementado, projeto criado por ela buscando preservar a cultura, saberes e costumes que a 

comunidade possui, para que não se perca, e continue sendo passado de geração em geração, e 

também o projeto que irá ajudar os alunos mais atrasados a concluir os estudos, no ensino fundamental 

e médio, em 2 anos cada, para assim todos busquem uma melhor qualidade de vida. 

Ainda sobre recomendações, o que faltaria para melhorar a qualidade de ensino, seria 

importante também que se criem mais escolas, principalmente escolas de nível médio que ainda estão 

presentes na comunidade, a fim de atender as demandas, pois há certo desinteresse por parte dos 

jovens em dar continuidade aos estudos e muitas vezes se acomodam com a vida que levam. 

 
Tabela 2 – Recursos Naturais disponíveis, Leis e Acordos, Escassez de produtos animais e vegetais 

 

Ano referência Ano Atual
2012 2017 Pontos Positivos (+) Pontos Negativos (-) Analíse Recomendaçoes

RN disponivel 4 3 Degradação ao ambiente Descrição no Texto Descrição no Texto
Leis, acordos e codigo florestal 1 1 Desconhecimento sobre as práticas legais do meio ambinte Descrição no Texto Descrição no Texto
Ecassez de produtos animais e vegetais 1 2 Uso indiscriminado dos recursos naturais Descrição no Texto Descrição no Texto
Destino do lixo e esgotos 1 2 Coleta de Lixo Domiciliar Descrição no Texto Descrição no Texto
Agua potável 4 4 Água em abundância Descrição no Texto Descrição no Texto
Manejo dos RN 2 2 Preservação das práticas e costumes
Índice de RN e Meio Ambiente (0-1) 0,44                        0,48                        

Descrição no Texto
Descrição no Texto

Dimensões "RN e Meio Ambiente"

Atributo: RN disponivel, leis e Acordos, Ecassez de produtos animais e vegetais.

Descrição no Texto
Descrição no Texto

Observações

Descrição no Texto

 
 

Gráfico 2 – Recursos Naturais e Meio Ambiente 
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Análise, Recomendações e observações sobre a Gestão dos Recursos Naturais 
 

Ao longo da extensão da floresta amazônica, os quilombos encontram-se situados na margem 

de rios e igarapés, sendo também encontrado em áreas adentrando a floresta para a construção de suas 

moradias. Essas localizações são de forma geograficamente estratégicas, que no passado possibilitava 

a vigilância e defesa do quilombo, por esta em áreas de topografia acidentada, sendo locais férteis 

para a produção do seu próprio alimento. Porém, apesar dessa generalização, algumas comunidades 

remanescentes de quilombos, podem também não se encontrarem totalmente isoladas, ao caso que 

pudesse ser esta localizada em regiões rurais e próximas de centros urbanos. 

Haja vista que é de suma importância conhecer como se trata o contexto biogeofisico de 

vivencia das comunidades, as formas de desafios que encontraram no ambiente, como se 

organizaram, os conhecimentos tradicionais difundidos na coletividade para, assim, poderem 

produzir de maneira própria um modelo de gestão dos recursos naturais para ir extraindo da natureza 

o seu próprio sustendo, alimento e bebida (AMARAL, 2009). 

Ao falarmos como as comunidades quilombolas se utilizam da terra, não se diferencia de outras 

comunidades tradicionais, em que vive uma relação de equilíbrio com a natureza, no qual a área 

ocupada por eles possui um grau de conservação da terra. A preocupação com a preservação ao meio 

ambiente está relacionada juntamente com a continuação da reprodução da comunidade que se é 

intercedida pelos recursos naturais (animais e vegetais). Essa preocupação de não prejudicar o meio 

ambiente e uma forma de conscientização ambiental para se dá com a questão da terra e do meio 

(AMARAL, 2009). 

As formas de manejado da terra nas comunidades são através das práticas de atividades agrícola 

familiares para a produção e gestão de alimento para a própria comunidade. Outras formas utilizadas 

pela comunidade para aquisição de recursos naturais se dão pelo extrativismo e pesca, dependendo 

de cada região. Pela proximidade ao rio e igarapés a pesca tem grande destaque nas comunidades na 

Amazônia, sendo que em outras regiões são a predominância das atividades se baseia na agricultura. 

Os produtos que são extraídos da floresta podem ser do mais diversos tipos e com isso, podem ser 

vistos como castanheiros, peconheiros, cipozeiros e etc. (CAMPAGNUCCI, 2007). 

As técnicas e atividades de manejo com a terra praticada pelas comunidades quilombola 

permitem uma melhor gestão sustentável dos recursos e a continuidade da comunidade, no qual com 

vão sendo herdado ao longo das gerações. O tempo foi de súbita importância para comunidade que 

poderão se adaptar à nova realidade e ao se relacionar com grupos indígenas poderão trocar 

conhecimentos que melhorou a forma como poderiam utilizar o meio biogeofisico para usufruir dos 
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recursos naturais disponíveis, garantindo o sustento e a reprodução biológica dos aquilombados. 

(ACEVEDO; CASTRO, 1998).  

Com o advento dos grandes projetos alguns problemas começaram a assolar as comunidades 

quilombola e as comunidades tradicionais. A busca por recursos naturais fez com que passassem a 

busca em áreas que ultrapassava os limites do quilombo. A diminuição dos recursos naturais está 

associada a vários fatores e não exclusivamente as práticas das comunidades, mais abrangido para 

que possa compreender um contexto regional mais amplo (BARBOSA; MARIM, 2011). 

Concluímos que a visita e as constatações realizadas a partir dos gráficos nos possibilitou 

analisar na prática como se dá a dinâmica de uma comunidade remanescente de quilombo, e para, 

além disso, nos possibilitou fazer uma analise regressiva sobre as principais mudanças sociais, 

ambientais e econômicas que ocorreram entre os anos de 2012 a 2017. Percebemos que houve 

mudanças que culminaram na melhoria na qualidade de vida da comunidade, entretanto, ainda há 

muito a ser feito, como por exemplo, a titulação das terras, serviço de transporte de qualidade, criação 

de mais escolas e postos de saúde. 

Outra problemática ocasionada pelo “avanço do progresso” e a ocupação das áreas quilombolas 

pelo avanço do agropecuário e um dos fatores que contribui para a diminuição dos recursos das 

comunidades, devido a uma grande área ser desmatada para a produção de monocultura ou produção 

de gado o que consequentemente com a derrubada da floresta há uma perca da fauna e da flora que 

serviam para contribuir para a subsistência das comunidades com a caça e extrativismo.  

A pesca vem passando pelos mesmos problemas que a caça, isso afeta principalmente as 

comunidades quilombolas que estão localizadas as margens de rios. O problema e muito recorrente 

pela contaminação dos rios que são “envenenados” principalmente por causa da exploração mineral 

que contamina as águas dos rios e as torna imprópria para o consumo, como também, para a 

reprodução da fauna aquática. (BARBOSA; MARIM, 2011). 

Percebemos em nossas entrevistas com a comunidade, que os mesmos têm o desconhecimento 

sobre o que é APP (Área de proteção permanente) e outros programas voltados para a proteção 

ambiental da área florestal que circunda a comunidade quilombola. Então recomendamos para que 

haja implementação de programas do Governo Federal, que esteja voltada ao equilíbrio entre o social 

e o Ambiental.  

Deve-se ter uma intensificação da fiscalização nas áreas de floresta que rodeiam a comunidade 

e palestras de como devem ser utilizados os recursos oriundos da floresta para que não cause a 

degradação ambiental. Em especial no destaque para os desmatamentos, em decorrência a falta dessa 
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conscientização ambiental causando a diminuição e até o desaparecimento de espécies de animais e 

vegetais sendo de grande importância para a subsistência no passado e se encontrava em grande 

abundância, possa reaparecer na floresta. 

Assim como a conscientização de preservação da floresta, deve-se haver com relação aos rios 

que passam pela comunidade. Pois, com o desmatamento da floresta e retirada da mata ciliar, tem 

como consequência o assoreamento dos rios, que prejudica a própria comunidade. Assim como 

muitos povos tradicionais da Amazônia, os quilombolas têm forte relação com os rios que são de 

onde retiram as águas que utilizam e retiram o alimento. Em entrevista com alguns pescadores 

percebemos a diminuição do pescado, muito se deve em virtude da pesca ilegal durante o seguro 

defeso. Uma forma de se evitar esse problema seria de uma parceria dos quilombolas com o IBAMA, 

para que tenha uma fiscalização dos rios durante esse período e projeto para que esse pescador possa 

se utilizar de outros recursos da floresta. 

Para contribuir com essa conscientização ambiental, deve ser feito um trabalho de base com os 

alunos de ensino fundamental da Escola Municipal Angelus Nascimento e como a comunidade pode 

cuidar do meio ambiente em que se encontram, através do ensino da educação ambiental, 

principalmente com a questão do lixo, que em nossas caminhadas, podemos observar grande 

quantidade de lixo espalhado pelas ruas da comunidade quilombola, sendo que esse lixo poderia ser 

reciclado e reutilizado para o benefício da própria comunidade. 

Tabela 3 – Análise de Empoderamento na comunidade 

 

Fonte: Trabalho de Campo  

 

Gráfico 3 – Empoderamento/ protagonismo das mulheres e jovens 

Identificação do Grupo:

Ano referência Ano Atual
2012 2017

Divisão sexual do trabalho doméstico e de cuidados 2 3
Participação nas decisões de gestão do RN 2 3
Participação em espaços sócio-organizativos 3 4
Participação na renda e comercialização 2 3
Acesso a políticas públicas 2 3

Índice de Equidade de Gênero (0-1) 0,44                       0,64                      

Dimensões "Empoderamento"

Análise de Empoderamento (Mulheres e jovens)

Atributo: Equidade de Genero/Protagonismo das mulheres e jovens

Mudança do período Observações

Aumento da participação Descrição no Texto
Firmação da liderança feminina Descrição no Texto

Atuação mútua entre os moradores Descrição no Texto
Ganho de espaço no mercado de Descrição no Texto

Atendimento disponível aos moradores Descrição no Texto
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Fonte: Trabalho de Campo  

 

Ao ser indagada sobre o empoderamento dos Jovens e mulheres, Roberta nos explicou que 

ainda existe muito machismo na comunidade, principalmente por parte das pessoas mais antigas, 

entretanto, ela destacou que é muito respeitada na comunidade, por ser presidente da associação e 

também pela experiência e maturidade para lhe dar com os assuntos pertinentes à comunidade. 

 

Tabela 4 – Análise geral e recomendações 

 
 

Fonte: Trabalho de Campo  
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Ano referência Ano Atual
2017 2022

Titulo de terra do ITERPA 2 4
Implantação de Escola do Ensino Médio 3 4
Unidade de Pronto Antendimento 2 3
Rede de Esgoto 1 3
Regulamentação jurídica da Comunidade 2 4

Índice de Integração e recomemendação (0-1) 0,40                       0,72                      

Análise geral e recomendações

Ações na otica da equipe Inovações do período Como será implementado

Inplantação de esgotamento sanitário Implantação de políticas do poder público
Estruturação da Associação dos Esforço dos moradores para a execução do projeto

Regularização da terra do Quilombo Maior aproximação do ITERPA junto a comunidade
Maior número de escola em vários níveis Atuação do Governo do Estado na comunidade

Implantação de UPA's Através da atuação do poder municipal e federal
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Gráfico 4 – Visão de futuro 

 
Fonte: Trabalho de Campo  

 

Análise da visão de futuro com relação à saúde 

A título de analise, pôde-se observar que os serviços de saúde na comunidade são paliativos, 

ou seja, a unidade (FIGURA 5) funciona apenas para prevenção não possuindo pronto atendimento, 

fazendo com que os moradores do quilombo em casos de urgência tenham que se deslocar até o centro 

de Mosqueiro para serem atendidos, o que acaba sendo dificultoso, pelo fato da comunidade ter 

inúmeras dificuldades em sua mobilidade. Para que essa demanda seja atendida, deve-se ampliar os 

serviços de saúde de qualidade dentro do quilombo, através da implantação de Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA). 

Figura 5 – Posto de Saúde da comunidade quilombola do Sucurijuquara 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Trabalho de Campo Integrado I 
Autor: Neto (2018) 
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 Análises da visão de futuro com relação à infraestrutura 

O programa de ações integradas do Governo Federal prevê o saneamento para as comunidades 

quilombolas, quem vem através da Fundação Nacional da Saúde-FUNASA, todavia, a comunidade 

quilombola do Sucurijuquara não possui rede de esgotamento sanitário, e nem abastecimento de água. 

Tendo então a necessidade de atenuar tal programa, os líderes da comunidade precisam colocar 

atualizar os órgãos responsáveis sobre a situação sanitária do quilombo, promovendo então um 

diálogo para que sejam encontradas melhorias, através da implantação do sistema de esgotamento 

sanitário. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das análises realizadas no quilombo Sucurijuquara, pode-se observar as diferentes 

dinâmicas sociais, ambientais e econômicas inseridas em um mesmo território. Conhecer uma 

comunidade quilombola em Belém foi algo extremamente enriquecedor para nossa vida acadêmica, 

pois se entendeu sobre a cultura, e das diversas dificuldades no quilombo, bem como, regularização 

do mesmo visto que já passaram dez anos lutando pela titulação de suas terras.  

De um modo geral, a análise da etnografia, permitiu evidenciar o funcionamento das práticas 

da comunidade quilombola do Sucurijuquara, a partir das suas relações sociais e de produção através 

de relações rurais, bem como a atuação do poder público diante da realidade ali presente, onde foi 

visto que muitas das vezes essa atuação não se dá de forma adequada. 
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A COMISSÃO PASTORAL DA TERRA E O FORTALECIMENTO DA LUTA DOS 

CAMPONESES CONTRA A APROPRIAÇÃO PRIVADA DA TERRA NO NORTE DE 
MINAS 
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Alexandre Gonçalves3  

 
  
Introdução 

 

A inserção da Comissão Pastoral da Terra na região Norte do Estado de Minas Gerais 

iniciou na década de 1980 e está presente até os dias atuais. A ação desta Pastoral foi mobilizada 

face ao contexto regional de uma problemática agrária complexa envolvendo; as práticas de 

violência e mandonismo político, herdadas do coronelismo, grilagem de terras e pistolagem. 

Esses elementos foram agravados, a partir da década de 1970, com a implantação projetos 

agropecuários desenvolvimentistas via SUDENE e RURALMINAS.  

Historicamente, o latifúndio marcou a estrutura agrária da região, tentando impor-se à 

dinâmica camponesa de uso das terras livres, terras de gerais, usadas como áreas de uso comum 

para a solta do gado, coleta de frutos e plantas medicinais. O avanço do modo de produção 

capitalista da agricultura com suas bases rentistas, tem se dado em conflito com os camponeses, 

que mesmo em intensos processos de disputa das terras, ao qual se somam as lutas territoriais 

indígenas e quilombolas, criam suas estratégias de sobrevivência, marcadas por um modo de 

vida característico da região, reproduzido, em geral, pela articulação do uso das grotas, 

vazantes, vales e gerais, o que confere uma dinâmica diversa, em função das territorialidades 

locais.  

O Norte de Minas Gerais está situado numa faixa de transição entre os domínios 

morfoclimáticos do Cerrado e Caatingas, ou seja, alterna entre áreas de abundância hídrica e as 

semi-áridas, apresenta uma diversidade natural que proporcionou alguns arranjos políticos e 

econômicos, que trazem elementos que caracterizam os conflitos locais entre os camponeses e 
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os capitalistas, ou seja, os rentistas, o empresário monocultor de eucalipto ou o Estado na 

promoção dos grandes projetos econômicos para beneficiar o grande capital – através das 

empresas transnacionais do agronegócio, sobretudo de produção de madeira (para a produção 

de carvão para as siderúrgicas) como também de mineração em processo de territorialização 

monopolista (Oliveira, 2004). 

O avanço dessas empresas sobre a biodiversidade do Cerrado e da Caatinga intensificam 

os conflitos com as comunidades camponesas e quilombolas. Sejam aquelas em processos de 

luta pelos seus territórios parcialmente tomados, seja aquelas que lutam para assegurar sua 

permanência em seus lugares. Nessas disputas, as terras em “condições” de devolutividade 

foram cobiçadas e utilizadas por grupos políticos e econômicos dominantes atrelados aos 

grupos políticos locais, e impulsionados pelos projetos do Estado, principalmente no período 

da ditadura militar após o golpe de 1964.  

A prática da grilagem judicial identificada na região data desde a década de 1920 e 

continua na atualidade. Os arranjos entre as famílias ricas da região, grandes proprietários de 

terras, rentistas, cartórios e o poder judiciário, tem um grande alcance envolvendo áreas de 

reprodução do modo de vida dos quilombolas, vazanteiros, geraizeiros, dentre outros grupos 

camponeses. Com o tempo, os processos de grilagem judicial também foram forjados por 

empresários que atuam em outras regiões do Estado, não só, mas principalmente por empresas 

monocultoras de eucalipto. 

Como reação, as famílias de camponeses, sejam elas com pequenas posses ou sem terras, 

ou trabalhadoras rurais, reagem a esse sistema que explora de forma perversa e excludente. 

Historicamente, os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais ganham destaque na defesa dos direitos 

dos camponeses, como também, posteriormente, os movimentos sociais de luta por direitos, 

terra e territórios. A Comissão Pastoral da Terra atua junto a estas comunidades e organizações, 

contribuindo nos seus processos de luta e organização.  

 Dessa forma, os conflitos que envolvem o campesinato no Norte de Minas Gerais 

refletem uma realidade de injustiças e contradições no campo que atinge todo o estado mineiro, 

com suas particularidades. Todavia tem raízes no processo territorial de desenvolvimento do 

capitalismo no campo no Brasil em geral. 

 Neste artigo, tratamos de refletir sobre a ação territorial da Igreja conforme denominou 

Mitidiero Júnior (2008), tendo em vista o histórico da CPT nas pautas da questão agrária no 

Brasil e a específica ação territorial dos agentes dessa pastoral em Minas Gerais, na 
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organização da luta e retomadas de terras no autodemarcado Território Tradicional Geraizeiro 

do Vale das Cancelas, onde estão assentas as Comarcas de Grão Mogol, Salinas e Porteirinha 

no Norte de Minas Gerais onde se deu a prática da grilagem judicial e retaliação fundiária das 

terras de uso comum geraizeiras. 

A estrutura fundiária de Minas Gerais 

O Caderno de Conflitos da CPT (2018) contabilizou que três mil trezentos de doze (3.312) 

pessoas envolvidas em conflitos por terra e território, no Estado de Minas Gerais, a maioria 

deles concentrada em municípios do Vale do Jequitinhonha e norte do estado. Esse número 

envolve camponeses e quilombolas em condições distintas, sem terras, posseiros, proprietários 

de pequenas áreas. Esse número aglutina diferentes realidades como dos vazanteiros, 

pescadores, geraizeiros e também os atingidos por barragens. Sobre o conflito no 

autodemarcado Território Tradicional Geraizeiro do Vale das Cancelas, a CPT constatou a 

participação de 230 famílias, na porção que remete a áreas apropriadas pela Fazenda Rio 

Rancho Agropecuária, também denominada pela comunidade por Buriti Pequeno, ou Fazenda 

São Lourenço, pois refere-se à porção de chapada onde se situa a nascente do Córrego São 

Lourenço. O anuário dos conflitos apontou somente um acampamento em Minas Gerais, 

situado em Nova Serrana, também no domínio do cerrado, na Fazenda Canta Galo, o 

Acampamento Nova Jerusalém com cento e vinte acampados. 

Outra realidade relevante apontada pelo Caderno de Conflitos foram as ocupações e 

retomadas, foram dez somando 1394 famílias. Sendo três dessas retomadas indígenas, 

respectivamente, na Aldeia Naô Xohã envolvendo quatro (4) indígenas de distintas etnias no 

município de São Joaquim de Bicas, vinte (20) indígenas Xucuru Karir no Distrito de Galena 

em Presidente Olegário e cento e cinquenta (150) indígenas na Terra Indígena Pataxó em uma 

área que abrange os municípios de Açucena, Belo Horizonte e Carmésia em conflito com o 

Projeto Minas-Rio e Anglo American. 

Sobre o trabalho análogo ao escravo foram denunciados vinte e dois (22) conflitos 

trabalhistas envolvendo seiscentos e oitenta e sente (687) pessoas escravizadas em fazendas de 

café, plantações de tomate, na pecuária e em carvoarias. Outra problemática socioambiental 

alarmante denunciada no anuário volta-se para os conflitos em torno da água. Foram sessenta e 

cinco casos envolvendo três mil duzentos e vinte e duas (3222) famílias. A maioria desses 

conflitos refere-se a rompimento de barragens das empresas transnacionais (Samarco-Vale-
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BHP Billiton) devido ao não cumprimento de procedimentos legais relacionados ao uso e 

preservação ambiental. 

Consideramos que esse contexto de conflitos agrários e ambientais advêm de um histórico 

fundiário concentrador e excludente pactuado com as instituições estatais nas diferentes esferas, 

municipal, estadual e federal. Dentre os estados do Sudeste, Minas Gerais tem a maior 

quantidade de terras devolutas, são mais de 14 milhões de hectares, e só foram demarcadas, 

entre 20% e 30% das terras4. Trata-se de um problema fundiário que abarca grande parte da 

área do Estado. 

Os dados do Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR (2014), indicam a seguinte 

situação dos imóveis rurais cadastrados no estado: 

 MINAS GERAIS: 895.454 imóveis 

 TOTAL DE ÁREA CADASTRADA: 53.745.409,91 hectares 

Conforme a situação jurídica dos imóveis, em 2014 (vide Tabela 1), a grande e a média 

propriedade que somam 7,89% da quantidade de imóveis (70.621) registrados juntas 

concentram 58,88% da área dos imóveis que corresponde a 31.644.801,14 hectares, do qual 

mais 15 milhões de hectares (15.326.335,60) são terras improdutivas. Enquanto os 814.896 

imóveis da pequena propriedade e dos minifúndios somam (91,00%) concentram apenas 

21.907.406,51hectares, ou seja, 40,76% da área total dos imóveis cadastrados em Minas Gerais.  

A realidade que esses dados apresentam é a mesma conhecida na questão agrária 

brasileira, em que os minifúndios e a pequena propriedade concentram o maior número de 

imóveis em uma área muito pequena, e os latifúndios numa desproporcional quantidade de 

imóveis concentram a maior área. No Mapa 1: Minas Gerais Terras Devolutas – 2003 

apresentamos a imensa concentração das terras no Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha. 

Os municípios de Pedra Azul, Monte Azul (no Vale do Rio Jequitinhonha), Coração de 

Jesus, São Francisco e São Romão (no Norte de Minas), representados pela cor azul, são 

municípios cuja área de terras declaradas pelos proprietários de imóveis rurais, supera a área 

total dos municípios. Ou seja, o mesmo imóvel pode ter mais de um título de propriedade (mais 

de um “dono” para o mesmo imóvel), ou as terras públicas estão sendo ilegalmente apropriadas, 

 
  4 OLIVEIRA, et alli. (2012:14-433). Relatório Técnico do Trabalho de Campo no Pontal do Paranapanema e 

 São Félix Do Xingu/PA.In: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (2012). Registros Públicos e Recuperação de Terras 
 Públicas, Resumo do relatório de Pesquisa, MJ/SAL – Série Pensando o Direito 2011-2012, Nº 48 - versão publicação. 
 Coordenação Geral: José Rodrigo Rodriguez (CEBRAP). 
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pois as áreas declaradas não correspondem com as áreas registradas no INCRA. Nos municípios 

do Vale do Jequitinhonha verifica-se uma área imensa de terras improdutivas inclusive em 

nome de empresas agropecuárias e mineração (grafite).  

Enquanto, no Norte de Minas, nos municípios de Coração de Jesus, São Romão, São 

Francisco os dados revelam também uma complexidade na estrutura fundiária dos imóveis sob 

controle de empresas de mineração, plantio de eucalipto e agropecuárias5, tais como, áreas 

declaradas de imóveis bem maiores que as áreas registradas, cujas extensões excedentes são 

imóveis declarados improdutivos, conforme dados apresentados em Costa (2017). 

Evidentemente, somente um levantamento da sucessão imobiliária dos imóveis pode revelar a 

real condição desses imóveis e suscitar localmente os mecanismos rentistas de controle desses 

imóveis. 

 

 
  5 Inclusive sob controle de grupo sulista, tais como as terras da família gaúcha “Bruxel”, que em meados de 

 1976 iniciou suas atividades de exploração do cerrado mineiro. Atualmente, o “grupo DB”, referência às iniciais de 
 Daniel Bruxel, insere-se no mercado de commodities. E possui terras inclusive muitas delas improdutivas, em outros 
 municípios do cerrado como Varjão de Minas, Presidente Olegário, Santa Fé de Minas, Patos de Minas, Lagoa 
 Formosa e João Pinheiro. 
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Mapa 1 - Minas Gerais Terras Devolutas – 2003 
 

  
Fonte: OLIVEIRA (2013) 
 

No tocante aos municípios inseridos na fração territorial foco deste artigo, detendo-se à 

análise de dados para alguns dos 11 municípios que concentram a área de estudo, revela-se a 

concentração da grande propriedade, sobretudo a grande e média propriedade improdutiva. 

Conforme apresento nas Tabelas (2, 3, 4 e 5) - Estrutura Fundiária: Riacho dos 

Machados, Grão Mogol, Porteirinha e Serranópolis de Minas. 

Riacho dos Machados concentra em quatro imóveis uma grande área de terras 

improdutivas, 10.486 hectares, essa área desses quatro imóveis improdutivos, supera a soma da 

área dos 546 imóveis que são minifúndios. Há um número gigantesco de grandes e medias 

propriedades, produtivas e improdutivas declaradas como posse, o que é ilegal, a rigor, são 

terras griladas. Consta nesses registros de grandes e médias propriedades improdutivas as terras 

em nome “COMPANHIA FERROLIGAS MINAS GERAIS MINASLIGAS” e “SAO 

JOAQUIM FLORESTAL Ltda” “FLORESTAS RIO DOCE SA” registradas em nome das 

Fazendas Marimbo e Fazenda Riacho Dona Rosa, inseridos no Território Geraizeiro do Vale 

das Cancelas, foco deste ensaio.  

 

Tabela 2 - Estrutura Fundiária, Riacho dos Machados (INCRA, 2003) 

CLASSE FUNDIÁRIA 

Área Registrada 

(ha) 

Área do 

Imóvel (ha) 

Área de 

Posse(ha) Nº Imóveis 

GRANDE PROPRIEDADE PRODUTIVA 2174 673 7944 
4 
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GRANDE PROPRIEDADE IMPRODUTIVA 
10486 634 7532 4 

MÉDIA PROPRIEDADE 
2691 97 156 5 

MÉDIA PROPRIEDADE IMPRODUTIVA 
6203 396 1154 18 

PEQUENA PROPRIEDADE 
16229 0 3693 157 

MINIFUNDIO 
9672 0 3225 546 

 

A maior área de terras registra em Riacho dos Machados, é também um dos imóveis em 

nome da Fazenda Marimbo, registrada em nome de “GAMALIEL HERVAL”, imóvel 

improdutivo cuja área é de 244 hectares, área registrada de 6.156 e área de “posse” 5.374.  

 

Tabela 3 - Estrutura Fundiária, Porteirinha (INCRA, 2003) 

CLASSE FUNDIÁRIA 

Área Registrada 

(ha) 

Área do 

Imóvel (ha) 

Área de 

Posse(ha) Nº Imóveis 

GRANDE PROPRIEDADE PRODUTIVA 9442 326 398 
8 

GRANDE PROPRIEDADE IMPRODUTIVA 
10885 851 5568 8 

MÉDIA PROPRIEDADE 
19256 535 2183 33 

MÉDIA PROPRIEDADE IMPRODUTIVA 
20574 1099 2692 50 

PEQUENA PROPRIEDADE 
41373 0 3883 378 

MINIFUNDIO 
40885 0 8573 2606 

  

 Em Porteirinha, a pequena propriedade e os minifúndios distribuem em 2.984 imóveis 

a área de 82.258 hectares, em média a área de cada imóvel não supera 27,57 hectares. Somente 

a grande e a média propriedades improdutivas concentram uma área de 31.456 hectares, em 

média cada imóvel desse grupo tem uma área de 542,34 hectares. O imóvel com maior área 

registrada nesse município é uma grande propriedade improdutiva, em nome da “AGRO 

PECUARIA SAO MIGUEL DO GORUTUBA SA”, com área de 117 hectares e área registrada 

de 2.178 hectares. 
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Tabela 4 - Estrutura Fundiária, Padre Carvalho (2003) 

CLASSE FUNDIÁRIA 

Área 

Registrada 

(ha) 

Área do 

Imóvel 

(ha) 

Área de 

Posse(ha) Nº Imóveis 

GRANDE PROPRIEDADE PRODUTIVA 0 0 0 
0 

GRANDE PROPRIEDADE IMPRODUTIVA 
9.145 433 227 2 

MÉDIA PROPRIEDADE 
726 49 0 1 

MÉDIA PROPRIEDADE IMPRODUTIVA 
848 95 803 5 

PEQUENA PROPRIEDADE 
1.224 0 1.117 27 

MINIFUNDIO 
585 0 1.123 194 

 

Salvo algum problema no lançamento dos dados no cadastro do INCRA, é possível 

constatar que, em Padre Carvalho não há grandes propriedades produtivas. Mas, a maior área 

concentra-se na grande propriedade improdutiva, são dois imóveis sendo que o maior deles foi 

registrado, em nome da “FLORESTAS RIO DOCE SA”, o imóvel “TRÊS CAPÕES” com área 

registrada de 7.735 hectares e área de 332. O maior número de imóveis são os minifúndios, 194 

na área de posse de 1.123, ou seja, cada imóvel tem em média 5,78 hectares. 

Em Grão Mogol, a grande propriedade e a média propriedade improdutiva concentram 

63.343 hectares de área registrada em 37 imóveis, em média cada imóvel ocupa 1.711,9 

hectares. E encontram-se a maioria delas registradas em nome das empresas “CERAMICA 

UNIAO LTDA”, “COMPANHIA FERROLIGAS MINAS GERAIS MINASLIGAS’, 

“ELETROSILEX SA”, “FLORESTAS RIO DOCE SA”, “FOSCALMA SA COMERCIAL 

EXPORTADORA”, “PLANTAS SA PLANEJAMENTO TECNICA E ADM 

REFLORESTAMENTOS” e “SAO FRANCISCO EMPREEN DE MINERACAO E 

FLORESTAIS Ltda” Determinados registros indicam que o imóvel situa-se na área de Fazendas 

divididas como Fazenda Ribeirão das Piabanhas, Fazenda Santa Cruz, Fazenda Santa 

Quitéria, e até a inexistente “FAZENDA RIBEIRAO DO AREIA”, conforme também constatado 

em Costa (2017). 

 

Tabela 5-Estrutura Fundiária, Grão Mogol (2003) 
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CLASSE FUNDIÁRIA Área Registrada (ha) Área do Imóvel (ha) Área de Posse(ha) Nº Imóveis 

GRANDE 

PROPRIEDADE 

PRODUTIVA 24.747 

3.207 26.186 

22 

GRANDE 

PROPRIEDADE 

IMPRODUTIVA 33.686 2.075 6.054 23 

MÉDIA PROPRIEDADE 

PRODUTIVA 5.002 311 2.112 17 

MÉDIA PROPRIEDADE 

IMPRODUTIVA 29.657 2.233 9.720 115 

PEQUENA 

PROPRIEDADE 23.788 0 16.787 395 

MINIFÚNDIO 
9.458 0 19.000 1.663 

 

Há um número imenso de grilos declarados como posse. E o minifúndio revela o oposto, 

o maior número de imóveis, ocupa pouquíssima área, uma média de 5,6 hectares para cada 

imóvel. Assim, somados a área registrada no INCRA (2003) somou 214.023 hectares em 2.235 

imóveis.  

Entretanto, conforme Costa (2017) em Grão Mogol, em 1975, por força de lei foram 

arrendados mais de quinhentos mil hectares de terras devolutas para empresas. Essas terras 

não foram devolvidas, pelo contrário, foram alvo de ações de usucapião e operações de compra 

e venda. Assim, é possível afirmar, que embora tenham sido produzidas certidões de registro 

de imóveis, eles não foram devidamente registrados no cadastro do INCRA. As próprias 

certidões analisadas revelam que as áreas registradas no INCRA, são incompatíveis com as 

áreas das certidões. 

Toda essa questão remonta a uma documentação fundiária gravemente afetada pela 

corrupção nas instituições de cadastro de terras. Para além dessa questão documental, a questão 

agrária na área estudada, comprometeu a produção do camponês proprietário de pequenas áreas 

e também do camponês posseiro. 

Cabe refletir sobre o que esses dados da estrutura fundiária mostram. Nesse sentido, o 

professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira (geógrafo da USP) tem uma excelente expressão: 

“ler na entrelinha, o que não foi escrito na linha”. Ou seja, o que está para além da aparência, 

ou “do supérfluo”, o que interessa aqui, conforme escreveu (Martins:1980), são as “trocas, 
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mediações, contradições, articulações, conflitos, movimento, transformação” envolvidas no 

processo: 

[...] Se me limito a ver a chamada estrutura fundiária, na distribuição de terra 
em propriedades grandes, médias e pequenas, apenas quantidades, mais concentração 
fundiária, menos concentração, estou vendo o supérfluo, não estou vendo o essencial. 
Não estou vendo que por trás de diferentes quantidades existem situações e relações 
de qualidades diferentes. A propriedade da terra no capitalismo não é, como parece, 
apenas um dado, um número, um tamanho. A propriedade da terra é uma relação 
social. Mas não é também, unicamente, a relação entre o comprador e o vendedor da 
terra, entre o arrendatário e o proprietário, não é só relação imediata que se expressa 
na mercantilização da terra ou no aluguel da terra. Não é unicamente uma relação 
determinada, face a face, primária. É uma relação social no sentido que tem a relação 
social no capitalismo [...]. (MARTINS, 1980, p.169) 

 
 Ou seja, trata-se de uma relação de exploração. A propriedade da terra, no capitalismo 

que se desenvolve no campo no Brasil (e também na cidade), é permeada pela opressão e pela 

violência, em várias dimensões sociais. No entendimento de Costa (2017, p.226) a grilagem 

expressa a corrupção, a conivência e a convivência do Estado brasileiro com o rentismo, com 

os rentistas, com os diferentes sujeitos sociais que se apropriaram das instituições, caminhando 

lado a lado com o aparato jurídico-político. Assim, as elites vão limitando a participação ampla 

de toda a sociedade no processo de acesso à terra, nem que para isso recorra-se à força militar 

e policial. A grilagem, ardilosamente arquitetada no Norte de Minas Gerais encontra-se 

vinculada ao referido complexo quadro fundiário, que tem suas condicionantes históricas que 

remontam do século XVIII e XIX. E também tem uma complexificação durante o século XX 

com a ação permissiva das políticas de Estado acirradas pela ação da RURALMINAS. 

 A estrutura fundiária concentradora contém relações sociais ainda mais perversas 

quando se adentra nos casos específicos da formação da grande propriedade de cada município, 

como tem se dado no processo da grilagem judicial e da retaliação fundiária ocorrida na área 

que formava a antiga Comarca de Grão Mogol. Onde o avanço das formas capitalistas de 

produção no campo e a consequente formação da propriedade privada, as tramas e alianças que 

os rentistas foram engendrando com o aparato jurídico-político, com as instituições estatais, 

empresas e grileiros que penetraram nas terras provocando conflitos e disputas com os 

camponeses, quilombolas e indígenas.  

 Os grileiros foram ao longo do tempo, diversificando as formas de apropriação ilegal 

das terras e criando um cardápio da grilagem bem variado conforme as brechas permitidas pela 

legislação e articulações políticas, e também apoiadas no uso da violência imposta em cada 

situação de conflito criada pela grilagem.  
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 Nesse bojo, importantes estudos e denúncias sintetizam os casos de grilagem e conflito 

agrário, identificados em no Norte de Minas Gerais. Tais como referidos por Elisa Cotta Araújo 

(2009) no município de Matias Cardoso. O caso de grilagem de dimensões territoriais chefiado 

pela família Meneghetti que envolveu também empresários ligados à FLORESTAMINAS, 

REPLASA e FOSCALMA, além de ex-oficiais dos cartórios de registro de imóveis de Rio 

Pardo de Minas e Salinas, conforme informado pela Folha Regional de Taiobeiras (2013) 

consistia na compra de pequenas glebas de terras feita pela família Meneghetti que, depois de 

lavrarem os respectivos registros nos Cartórios de Rio Pardo de Minas e Salinas, requeriam aos 

mesmos cartórios a retificação administrativa das áreas. Com isso, glebas de 3 hectares 

transformaram-se em 900 hectares; áreas de 5 foram transformadas em 400; áreas de 10 

transformaram-se em 900 hectares e assim por diante. Diversas foram também as notícias 

denunciando, toda a corrupção que envolveu a “Operação Grilo”. O esquema organizou 

corruptos de órgãos do governo, empresas de exploração florestal, funcionários de cartórios e 

prefeitos de diversos municípios, em torno da especulação e rentismo envolvendo interesses 

minerários (ouro e minério de ferro). Nas investigações participaram a Polícia Federal em 

Minas Gerais, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. Acerca desta 

operação (que tramita em segredo de justiça) foi publicado um artigo pela Associação do 

Ministério Público de Minas Gerais (2013), que informou sobre a participação do Secretário de 

Estado Extraordinário de Regularização Fundiária, Manuel Costa. 

 Esse processo, se por um lado freou um processo criminoso de grilagem. Por outro lado, 

o bloqueio das matrículas, paralisou processos demarcatórios, impedindo assentamento de 

famílias camponesas sem-terra, ao mesmo tempo em que as empresas invasoras não foram 

expulsas das áreas griladas, ou seja, permanecem explorando a madeira plantada. 

 A grilagem tem sido praticada via fraude de documentos, mas tem casos que é praticada 

por atos violentos sem constrangimento por parte dos latifundiários e seus capangas conforme 

eram práticas comuns na virada do século XIX para o XX. Nessa direção, em outras regiões de 

Minas Gerais, um dos tristes episódios ocorridos foi a Chacina de Felisburgo de destacado 

conteúdo da barbárie, sofrido pelas famílias acampados em Terra Prometida (MST)6, nas terras 

antes denominada por Fazenda Nova Alegria. Também no oeste do estado, a violência no 

 
  6 O passo a passo da violência tramada contra os camponeses, pode ser lido na “Ata da 33ª Reunião, realizada 

 em 4 de maio de 2005 – Audiência Pública em Jequitinhonha/MG”. (DIÁRIO DO SENADO FEDERAL, Sábado, 12, 
 2006 p.525-550) 
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campo e a impunidade estimulam os abusos de poder por parte dos latifundiários, que mesmo 

quando assumem a figura do capitalista, não abandonam os traços herdados de uma prática 

“coronelista” e fazem das localidades onde vivem arenas para a exibição dos seus arbítrios, 

buscam exercer toda forma de mandonismo, e recorrem à coação, muitas das vezes levada ao 

extremado uso da violência e da força. Como no caso da “Chacina de Unaí” onde foram 

brutalmente assassinados os funcionários do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE).  

A violência desses conflitos foi pertinentemente questionada por Oliveira:  

 
“Qual a diferença entre o proprietário de terra que comandou friamente os 

assassinatos de SemTerras de Felisburgo-MG e aqueles que mandaram matar os 
funcionários de Ministério do Trabalho em Unaí-MG? Qual a diferença entre os 
usineiros paulistas que, através de seus administradores, levam à morte por excesso 
de trabalho, trabalhadores rurais bóias-frias cortadores de cana no interior paulista e 
aqueles do “consórcio” que pagaram para assassinar Dorothy Stang?” (ABRA, 
2007:23) 

 
 De acordo com a Subsecretaria de Acesso à Terra e Regularização Fundiária da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário de Minas Gerais havia 16 mil processos 

abertos e mais de 37 mil famílias cadastradas demandando regularização fundiária, só a região 

do semiárido, por exemplo, concentra quase 23 mil demandas. Entre os municípios mais 

afetados, citou Almenara, Janaúba, Minas Novas, Teófilo Otoni e Rio Pardo de Minas, além de 

Chapada do Norte, o que tem maior número de processos – 1.230 dos 16 mil.  (AGÊNCIA 

MINAS, 2016).  

  No âmbito das ações federais, no Livro Branco da Grilagem7 foi registrado que no 

Estado de Minas Gerais foram cancelados o cadastro de cento e trinta e oito (138) imóveis, que 

totalizam dois milhões, seiscentos e trinta e cinco mil e sessenta e quatro (2.635.64) hectares. 

As denominadas “megaáreas” identificadas neste material localizam-se em Várzea da Palma 

e Montalvânia, registradas em nome das empresas Serra do Cabral Agropecuária S/A e CIA 

Siderúrgica Vale do Paraoepeba e totalizam 132.538 hectares. 

 Face a esse cenário, apresentado, apesar da implantação da Vara de Conflitos Agrários 

no Estado de Minas Gerais, poucos foram as mudanças na estrutura fundiária do Estado e na 

 
 7Este documento sintetiza o trabalho que o Ministério da Política Fundiária e do Desenvolvimento Agrário e o Instituto 
 Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra propuseram a desenvolver no sentido de: reverter, para o 
 patrimônio público, dezenas de milhões de hectares de terras detidas irregularmente por particulares. Constitui no 
 cancelamento dos registros cadastrais de grandes propriedades, todas previamente analisadas. Objetivou também 
 requer, perante as Corregedorias de Justiça dos Estados e a Justiça Federal, a anulação das matrículas e dos registros 
 imobiliários dos imóveis identificados em situação irregular. 
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resolução dos conflitos agrários de forma eficiente e justa. 

 Em resumo, a questão fundiária em Minas Gerais, assim como no Brasil como um todo, 

move-se por razões históricas, políticas e socioterritoriais que o âmbito estritamente jurídico é 

incapaz de solucionar. Há que se discutir o papel das elites no controle do Estado, mais do que 

isso há que se questionar, a viabilidade de transformações no seio do Estado capitalista. 

Haveremos de refletir sobre os caminhos para a construção da justiça social e de um mundo 

“onde caibam todos”. 

Grilagem Judicial e apropriação das terras de uso comum geraizeiras 

 O conflito agrário instaurado no autodemarcado Território Geraizeiro do Vale das 

Cancelas teve origem no processo de grilagem judicial e a consequente retaliação fundiária, a 

partir das práticas rentistas iniciadas pela elite política e econômica de Grão Mogol nas décadas 

de 1920 e 1930. A partir da grilagem judicial com a divisão e demarcação das terras, a elite 

fundiária de Grão Mogol, em diferentes contextos, passou a auferir a renda da terra. 

  Na referida tese, Costa (2017) constatou que essa elite mobilizou os fundamentos 

propagados pelo Decreto nº 720, de 5 de setembro de 1890, que orientou a divisão e demarcação 

das terras do domínio privado para produzir títulos de propriedade sobre as terras devolutas e 

posses camponesas. Interpondo documentos imobiliários – em geral, fraudulentos – aos códigos 

e práticas costumeiras de transmissão de herança e uso construído através de gerações pelo 

campesinato geraizeiro. Por este viés, os rentistas promoveram a retaliação das terras de uso 

comum geraizeiras. 

A divisão de terras foi estratégia amplamente utilizada no Norte de Minas Gerais, quiçá nas 

outras regiões do Estado, naquele mesmo período, para apropriação privada das terras 

devolutas, formação de fazendas e para submissão dos camponeses às elites fundiárias locais. 

Por esta via tornou-se possível a essa elite auferir a renda da terra, através da venda de títulos a 

camponeses, através da seletividade de áreas de solos mais férteis, e no caso de Grão Mogol, 

incluiu também áreas para exploração de ouro e diamantes. (COSTA, 2017: p.264) 

 A renda da terra absoluta advém dos interesses contraditórios entre as classes ou frações 

da classe na sociedade capitalista e o poder de monopólio exercido por uma delas, conforme 

explicou Oliveira:  

[…] Ela pode ser auferida, como já visto, através da colocação da terra para 

produzir, ou então, pode ser auferida, de uma só vez, com a sua venda. Isto 

acontece porque no modo capitalista de produção a terra, embora não tenha 
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valor (pois não é produto do trabalho humano) tem um preço, e a sua compra 

dá ao proprietário o direito de cobrar da sociedade em geral a renda que ele 

pode vir a dar. Em uma palavra, ao comprar a terra compra-se o direito de 

auferir a renda da terra. (OLIVEIRA, 2007:p.57) 

 

 Os processos de divisão e demarcação de terras das fazendas Marimbo, Riacho Dona 

Rosa, Curralinho, Lagoa dos Patos, Pé Grosso e Lages, Santa Quitéria, Ribeirão das 

Piabanhas, Ribeirão da Areia, Gado Bravo, Santa Cruz, Curral Novo, Sítio Novo, Jatobá, São 

Pedro e Sobrado8 analisados por Costa (2017) revelaram, conforme a autora, as fraudes e as 

condutas criminosas da elite agrária da Comarca de Grão Mogol, que certamente, teve como 

“locus” de convergência e arquitetura de seus interesses a “Loja Maçônica Aurora do 

Progresso” de Grão Mogol, do qual muitos beneficiados eram associados. 

 Para Costa (idem), essa prática insere-se no conjunto de medidas legais que permearam 

a transferência do controle das terras devolutas para os Estados. A divisão e demarcação de 

terras foi uma estratégia geopolítica utilizada pelas elites fundiárias locais e regionais para se 

apropriarem das terras públicas devolutas. Conforme mencionado, anteriormente, nas décadas 

de 1920 e 1930, quando tramitaram os processos de divisão e demarcação de terras no Norte de 

Minas Gerais, teve início a grilagem judicial que transformou grileiros em proprietários de 

terras. 

 Esse processo desigual de apropriação privada das terras públicas envolveu a extração 

da renda fundiária, em diferentes contextos, que se somaram ao longo do avanço do modo de 

produção capitalista sobre as “terras soltas”, “terras livres”, de uso comum nos gerais. A partir 

da década de 1960, em decorrência de mais uma aliança entre o Estado e os rentistas (elites 

locais e empresas de plantio de madeira para produção de carvão para as siderúrgicas), através 

da SUDENE e RURALMINAS, na fração do território estudada, por meio de contratos de 

arrendamentos foram entregues mais de 500 mil hectares de terras devolutas a empresas, que 

desmataram o Cerrado e a Caatinga e invadiram as terras de morada, trabalho e reprodução da 

vida das famílias camponesas geraizeiras. (COSTA, 2017:p.12) 

 

 
8 Em Costa (2017) foram analisados quinze dos trinta e seis processos de divisão e demarcação de terras levantados 
na Comarca de Grão Mogol, somente nestes processos (com exceção de dois, que não tiveram sentença judicial) 
atribuiu-se - a um milhão, sessenta mil e oitocentos e sessenta e cinco hectares e oitenta e três ares (1.060.865,83 
hectares de terras) - o status de propriedades privadas via grilagem judicial. 
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 Costa buscou evidenciar o embate dialético colocado entre o direito e o rentismo, a partir 

da análise da disputa também judicial pela autodemarcação do “Território Tradicional 

Geraizeiro do Vale das Cancelas”, abrangendo terras nos municípios de Grão Mogol, 

Josenópolis, Riacho dos Machados e Padre Carvalho, atualmente distribuídos na jurisdição das 

Comarcas de Grão Mogol, Porteirinha e Salinas, cujas terras têm sido alvo da prática da 

grilagem judicial iniciada com as ações de divisão e demarcação de fazendas, dentre as quais, 

algumas sequer existiram, mas que tiveram sua origem documental judicialmente legitimadas.  

 Em consequência desse processo desigual e contraditório, iniciado com a adjudicação 

de terras na década de 1930, desdobrou-se a retaliação fundiária, conceito utilizado por Costa 

(2017) para explicar dois movimentos: de um lado, o confinamento das famílias geraizeiras em 

porções recortadas de terras alheias às suas práticas costumeiras de uso, submetendo 

camponeses ao trabalho nas carvoarias ou no plantio de eucalipto e até a expulsão de suas terras 

de morada. De outro lado, as lutas geraizeiras pela conquista e retomada de suas terras de uso 

tradicional, ao qual se somam as lutas territoriais indígena e quilombola.  

 O avanço da propriedade privada da terra na referida fração territorial, historicamente, 

se deu via grilagem judicial – conceito que abarca a regulação das terras no país, o estudo das 

formas, ritos jurídicos, das práticas e condutas profissionais, e a análise das legislações federais 

e estaduais que sucessivamente regulamentaram as terras no Brasil, que serviram de base para 

que fossem tomadas decisões processuais, tornando terras devolutas, camponesas, quilombolas 

e indígenas em terras particulares ou objeto de rentismo. A grilagem judicial das terras no Norte 

de Minas Gerais – iniciado com uso de processos divisórios pelas elites locais da antiga 

Comarca de Grão Mogol – permeia um processo desigual de apropriação privada das terras, 

que envolveu a extração da renda fundiária em diferentes contextos, que se somaram ao longo 

do processo de expansão do modo de produção capitalista no campo no Brasil (COSTA, 2017) 

 O pacto rentista, segue em curso, com a territorialização dos monopólios das empresas 

monoculturas de árvores e de exploração mineral, conforme mostramos no Mapa 2 “Conflito 

Fundiário no Território Tradicional Geraizeiro do Vale das Cancelas”, que sintetiza o 

processo de grilagem judicial ocorrida no século XX e sua continuidade na atualidade, 

desdobrando-se no conflito materializado na luta pelas retomadas no Território Tradicional 

Geraizeiro do Vale das Cancelas e nos “empates” em defesa das terras de gerais, da 

biodiversidade do cerrado e da caatinga, das chapadas e das águas que delas brotam, da 

reprodução da vida nas grotas e veredas. 
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Mapa 2  -  Conflito Fundiário no Território Tradicional Geraizeiro do Vale das Cancelas 

 

  Histórico da CPT no Norte de Minas  

 

 Os agentes da CPT norte de Minas Gerais envolveram-se nos conflitos nessa região, na 

década de 1980, quando as consequências do processo de expansão capitalista no campo e as 

consequentes práticas de injustiças sociais exigiu efetiva organização das comunidades 

geraizeiras. Tendo em vista que as terras camponesas, quilombolas e indígenas em contínuo 

processo de apropriação privada via grilagem judicial, passaram a ser drasticamente 

desmatadas pela prática do correntão, iniciada na década de 70 com os projetos de monocultura 

apoiados pelo governo civil militar e também pelo governo estadual mineiro, na época 

controlado por Rodon Pacheco. As empresas, com apoio financeiro e político do estado, 

arrendaram milhares de hectares de terras devolutas, que na verdade eram de gerais, de uso 
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comum usadas pelos geraizeiros e implantaram gigantescos maciços de eucaliptos. Para 

garantir a implementação dos projetos havia a ação criminosa de pistoleiros, dentre eles 

militares aposentados.  

 Até o final da década de 1970, as famílias geraizeiras reproduziam sua existência de 

forma autônoma e dinâmica, tendo acesso aos recursos naturais num território amplo e 

heterogêneo. Mas a partir, dos anos 1970 a referida ação do Estado, por meio de acordos e 

incentivos fiscais e financeiros, proporcionou que as empresas de eucalipto destruíssem o 

Cerrado e implantasse a monocultura do eucalipto. O geraizeiro Adair Pereira de Almeida9 

(popularmente conhecido por Nenzão- Figura 1) relata como se deu esse processo: 

  

As reflorestadoras chegaram aqui no início dos anos 70, as empresas Floresta Minas 
e Floresta Rio Doce e eles não conheciam o jeito do povo Geraizeiro de viver, porque 
nós vive nas “grotas” perto das cabeceiras d’água, eles chegaram e achavam que as 
nossas terras estavam vazias, mas o nosso povo tava lá nas grotas. Meu pai Calixto 
Pereira de Almeida, era dono de muitas terras aqui na Chapada, ele foi um dos 
fundadores de Vale das Cancelas, e doou muitos terrenos pra construir escola, 
igreja...E nas roças de primeiro era assim os filhos iam casando e fazendo suas 
casinhas de junto da dos pais, pra família não ficar apartada, e era perto dos ribeirão, 
das grotas onde tinha bastante água, pra lavoura e pra criação. Depois que as empresas 
chegaram muitos dessas pessoas foram embora até pra outros estados, pela falta de 
espaço de terra, as nascentes secaram... Muitos foram as pessoas que migraram. Agora 
muitas famílias estão voltando pra retomar suas áreas no território... As empresas elas 
plantaram eucaliptos nos topos dos morros, a falta de respeito é tão grande que eles 
plantaram eucaliptos dentro dos cemitérios das comunidades (Figura 2), vilipendiando 
a memória história de nosso povo. Quando eles chegaram aqui nas chapadas, eu era 
menino ainda, eles encontraram o cerrado em pé e destruíram tudo... Eles amarravam 
um correntão em dois tratores e vinham arrastando tudo que encontravam pela frente. 
Os mais velhos aqui conta que o correntão saia pingando sangue (suspiros) eles não 
respeitava nada as plantas: fruta-de-leite, rufão, pequi, jatobá foi tudo pro chão, não 
deixou nada. (Adair Almeida, Mar/2017). 

 

Figura 1: Adair Pereira de Almeida – Ofertório da 1ª missa 

no acampamento Alvimar Ribeiro 

Figura 2: Cemitério do Pau Terrinha da Comunidade 

de Curral de Varas. 

 
9 45 anos, liderança no autodemarcado Território Tradicional Geraizeiro de Vale das Cancelas. 
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Foto: Elza Cohen, mar/2017. Foto: Luzia A. Rodrigues Dias –Jul/2018. 

 

 Nesse contexto, as comunidades geraizeiras e os agentes da CPT convergem seus 

anseios de luta e transformação social. De acordo com Mitidiero Júnior (2008): 

 
A ação social é o ponto de partida de qualquer transformação social, é o agente 
modelador pretérito e presente. A constante ação social é que delinea as configurações 
socio-territoriais futuras. O ato, sempre social, está impregnado de devir. Na 
consagrada reflexão de Hannah Arendt (2002), a “condição humana” são as formas 
emanadas da ação social. (MITIDIERO JÚNIOR; opcit, p.43) 
 

 Mitidiero Júnior resgatou num histórico interpretações acerca da Teologia da Libertação 

vinculando-o ao processo expansão capitalista e de injustiças sociais que afetaram e ainda 

afligem a América Latina. Nos estudos referenciados destacamos os estudos de Gutiérrez 

(1981), Leonardo Boff (1981), Clodóvis Boff (1986), Dussel (1987) e Iokoi (1996) apud 

Mitidiero Júnior (2008).  

 O envolvimento da CPT no Vale das Cancelas iniciou-se por volta de 2010 a partir do 

grito das comunidades que já viviam há muitos anos em conflitos com as empresas 

monocultoras de eucalipto. As áreas comuns das comunidades geraizeiras que, historicamente, 

vinham passando para o controle privado via grilagem judicial, na década de 1970 passam a 

ser usurpadas e destruídas pelas políticas da SUDENE e RURALMNAS, que deram 

continuidade a essa prática de grilagem, sobrepondo-a no tempo e também trazendo novos 
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sujeitos sociais, externos ao contexto norte mineiro. 

 Atualmente, na fração territorial objeto deste ensaio, o autodemarcado Território 

Tradicional Geraizeiro do Vale das Cancelas, a complexidade do conflito fundiário instaurado 

envolve a ação das empresas monocultoras de eucalipto, interesses minerários, rentistas e os 

proprietários de terras que se articulam com os poderosos locais. Sendo assim, o campesinato 

geraizeiro tem o seu cotidiano e suas práticas costumeiras de reprodução do trabalho e da vida, 

atravessados por sujeitos sociais que ocupam posição privilegiada de poder nas instituições 

estatais. Tais como, os políticos Newton Cardoso (ex-governador do estado) e do seu filho o 

deputado federal Newton Cardoso Júnior que territorializam a ação ruralista nessa fração do 

território através das empresas Rio Rancho Agropecuária e da Bagatelle Imobiliária Ltda.  

 A problemática fundiária, aliada à escassez hídrica gerada nesse processo de expansão 

capitalista preocupam e ameaçam a reprodução da vida. Em razão dessa pauta e da chegada das 

empresas de mineração, também articulada com os grileiros locais, o campesinato geraizeiro 

do Vale das Cancelas interpuseram-se à invasão das terras ocupadas por eles e seus 

antepassados a pelo menos sete gerações. Movidos pela necessidade de reprodução material da 

sua existência, territorializam a luta pela demarcação do território tradicional geraizeiro. 

Retomaram três áreas nesse território, trata-se das áreas dos acampamentos Alvimar Ribeiro, 

situado na “Fazenda São Lourenço” ou Buriti Pequeno, das terras da comunidade Batalha e do 

acampamento da Comunidade São Francisco, nas terras da Fazenda São Francisco. Em ambas 

as retomadas, a ação social das agentes da CPT convergiu com o processo de organização e luta 

camponesa, assim compreendemos “a ação territorial da Igreja” através dessa pastoral. 

 Os agentes pastorais aturam junto com os camponeses, e com os militantes do 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) inseridos também na organização política das 

comunidades. A ação efetivamente envolver além de formação política, apoio humanitário, 

assessoramento no arquivamento, investigação e análise de documentos. Especialmente, porque 

nas referidas retomadas de terras, as famílias diretamente envolvidas não tiveram acesso às 

informações sobre os processos que configuraram a grilagem judicial. Essa situação bastante 

comum na região. As informações são omitidas e controladas pelos grileiros e seus advogados. 

No caso do acampamento Alvimar Ribeiro, após os conflitos e retomada do território, “empate” 

com a empresa que iniciou o desmatamento da área das chapadas da comunidade, foi feita uma 

investigação pelas próprias comunidades sobre a situação documental das áreas. Concomitante, 

o Estado (Governo e Ministério Público) foi acionado pelas comunidades e movimentos, para 
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atuar na defesa do patrimônio público e das comunidades tradicionais. Com o acesso à 

informação, levantados pelas comunidades no cartório e fórum local, a aprofundado pelo 

Estado, as comunidades fortalecidas puderam continuar os processos de avanço e resistência na 

conquista dos seus territórios.  

 Essas retomadas desenrolaram-se em uma conjuntura política muito particular, em que 

houve uma suposta abertura para o diálogo com o governo estadual comandado por Fernando 

Pimentel do Partido do Trabalhadores (PT) e com as secretarias como a SEDA onde trabalham 

alguns funcionários que dialogavam diretamente com os movimentos sociais, porque são ou 

foram militantes no MST ou no MAB, por exemplo, e que durante esse governo trabalhavam 

nos órgãos de regularização fundiária. Todavia, apesar das denúncias das comunidades e 

levantamento da cadeia sucessória dos imóveis constatando a grilagem judicial das terras em 

diferentes contextos, as áreas não foram discriminadas, tampouco incorporadas ao patrimônio 

público e muito menos destinadas aos povos tradicionais, apesar do diálogo aberto entre o 

governo e os movimentos sociais e conforme prevê a função social assegurada pela 

Constituição Federal (arts. 215 e 216) e pela Convenção 169 da OIT e Lei Estadual 21.147/2014 

que instituiu a Política de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

do Estado de Minas Gerais, ou seja, justificada por um amplo repertório jurídico e político, 

onde o “o costume e a lei se debatem” conforme escreveu Thompson (1998). 

  Ação da CPT no conflito da grilagem judicial de terras 

 

 Na compreensão da ação da CPT pelo viés da Geografia Agrária corroboramos com a 

concepção de Mitidiero Júnior para quem: 

 

 (…) a idéia de ação social para a Geografia, como para outras ciências, e para a Igreja 
Libertadora, atribui à ação humana a construção da realidade social atual a 
transformação e o futuro dessa realidade. O discurso produzido pela Teologia da 
Libertação e as interpretações produzidas pela Geografia Crítica marxista, na ótica da 
transformação social para um mundo mais justo e menos desigual economicamente, 
têm, na práxis transformadora, o seu principal motor. Teoria e prática revolucionária 
das condições perversas das sociedades capitalistas devem estar inteiramente 
interligadas, na medida em que a prática constitui o início e o fim do processo de 
conhecimento e do processo de transformação. (MITIDIERO JÚNIOR, 2008:p.56) 
 

 Esse movimento na direção da transformação da realidade verificamos na ação da CPT 

no Território Tradicional Geraizeiro do Vale das Cancelas. Com a perda do domínio de uma 

fração do território geraizeiro sobrevieram as consequências socioambientais para grande 
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número de comunidades recantiladas nas grotas, como o esgotamento das nascentes, restrição 

da liberdade, perda das áreas de solta de gado; diminuição das áreas de cultivo; migrações 

sazonais e degradação do trabalho (através da ocupação degradante na produção de madeira) 

dentre outras.  

 Embora nessa situação adversa as comunidades guardam traços e laços socioculturais e 

econômicos, que remetem às suas origens. Mantêm o respeito e o cuidado com o outro e com a 

natureza, o apreço à coletividade, seja nos momentos festivos, religiosos ou sociais, seja na 

forma de trabalho e produção, nos mutirões e empreitadas, tarefas coletivas e na criação de 

gado na “solta”. Ainda na coleta dos frutos, plantas e raízes do Cerrado, usadas nas terapias 

tradicionais da medicina natural que reforçam suas práticas de “bem viver”.  

No final da década de 2000, as famílias acompanhadas pela CPT (Comissão Pastoral da 

Terra), fortaleceram o debate sobre o Território e Comunidades Tradicionais, passando a 

conhecer, a partir deste período, seus direitos territoriais, passando a fazer vários 

enfrentamentos e reivindicando seus direitos.  

Em 2014, como resultado desse processo de lutas, o MPF (Ministério Público Federal), 

elaborou um parecer técnico (número 90/2014/6ªCCR/Asper) caracterizando o modo de vida 

tradicional das comunidades Geraizeiras, apontando que as famílias habitam esta área há pelo 

menos 7 (sete) gerações, há mais de um século e meio, conforme descrito no relatório: 

 
Podemos observar que a ocupação iniciada na região norte mineira há mais de três 
séculos, constitui-se predominantemente por população nacional de raiz indígena, 
saída de aldeias ou vinda de outras regiões para garimpos e currais de gado. Em sua 
maioria, gente livre e de poucas posses, adaptadas, ou que veio adaptar-se ás 
características ecológicas da região onde desenvolveram, ou desenvolvem ou 
continuaram, práticas de subsistência – agrícolas de caça e extrativismo – muito 
próximas daquelas praticadas pelos povos indígenas que os receberam ou 
antecederam. A consolidação, ao longo do tempo, dessas características, delineadas 
por uma organização social dotada por especificidades socioculturais vinculadas a 
uma história e a um território, configuram o que passaremos a denominar aqui 
população tradicional, nativa ou local. (BRASIL, 2014, p. 40). 
 

Em 2015, o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas (CAANM) realizou o 

“Relatório das Oficinas de Autodemarcação do Território Tradicional de Vale das Cancelas” 

com a intenção de contribuir para que os comunitários se apropriassem das discussões sobre a 

categoria identitária a que pertenciam e sobre os conhecimentos do território tradicional em que 

vivem. O CAA fez um rigoroso trabalho de escuta nas comunidades, utilizou entrevistas, 

questionários e oficinas, ampliando a discussão sobre o território que se apresenta como 
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elemento central no processo de construção da identidade de uma comunidade tradicional. 

Nesse relatório, as comunidades se autodefiniram como comunidades tradicionais Geraizeiras 

originários dessa região. 

Ao final do relatório construído coletivamente com o povo do lugar, o território foi 

divido em três Núcleos: Núcleo de Lamarão, Núcleo do Tinguí e Núcleo de Josenópolis 

(situados, respectivamente, nas figuras 3, 4 e 5). No dia 22 de novembro de 2015 em assembléia 

popular as famílias e os parceiros do CAA na Comunidade de Lamarão declaram demarcado o 

Território Tradicional Geraizeiro de Vale das Cancelas com a promessa de manter viva a 

história, cultura e os costumes das comunidades, lutar pela preservação e proteção do cerrado 

e das nascentes, manter as tradições locais como as empreitadas, mutirões e as trocas de 

sementes crioulas, bem como fortalecerem os laços afetivos para garantirem a permanência do 

povo geraizeiro em suas terras ancestrais. 

 

Figura 3: Mapa das Comunidades do Núcleo de Lamarão. 

 
 Fonte: Google Earth – Autor: Felipe Leonardo Soares Ribeiro, historiador, pesquisador e militante do 

MAB  (Movimento dos Atingidos por Barragens). 

 

O Núcleo de Lamarão é composto das seguintes comunidades: São Francisco, Barra de 

Canoas, Sobrancelha, Moro Grande, Morro Grande II, Córrego dos Bois, Bocaina, Córrego da 

Batalha, Córrego do Vale, Lamarão, Diamantina, Água Branca, Ribeirãozinho, Vaquejador, 

Miroró, Campo de Vacarias, Vacarias e Ponte Velha, O Núcleo Territorial Tradicional do 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2370 

 

Lamarão conta com uma área aproximada de 36.300 hectares (trinta e seis mil e trezentos 

hectares), com cerca de 308 famílias residentes. O núcleo de Lamarão fica localizado no distrito 

de Vale das Cancelas, município de Grão Mogol - MG, as margens da BR 251, depois do distrito 

de Bocaina. 

Figura 4: Mapa das Comunidades do Núcleo do Tinguí. 

 

Fonte: Google Earth – Autor: Felipe Leonardo Soares Ribeiro, Historiador, pesquisador e 

militante do MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens). 

 

 O Núcleo de Tinguí é composto das seguintes comunidades: Bocaina, Andorinhas, 

Taquaral, Bosque, Bosquinho, Cornélio, Ventania, Ventania II, Buriti São Lourenço, Cercado, 

Bonfim Estreito, Cafundó, Cancela, Buracão, Bonito, Córrego do Engenho, Teixeira, Córrego 

Maciel, Santa Rita, Curral de Varas I, Curral de Varas II, Ponte Nova, Brejinho, Córrego 

Forquilha, Pinheiro, Retiro, Alegre, Comunidade do Viveiro, Córrego Fundo e Boa Vista e 

possui cerca de 454 famílias.  O Núcleo do Tinguí, fica encravado na região da Serra Geral, na 

microrregião de Grão Mogol e Padre Carvalho. Neste núcleo fica localizado o Parque Estadual 

de Grão Mogol que foi constituído como Unidade de Conservação Integral, criado pelo Decreto 

nº 39.906, de 22 de setembro de 1998 a título de compensação ambiental pela construção da 

Usina Hidrelétrica de Irapé. Existem ainda cerca de 30 (trinta) famílias que residem dentro da 

área do parque e o que gera conflito entre o IEF e as famílias geraizeira porque não tem seu 
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modo de vida tradicional respeitado. As famílias não se conformam e alegam que as áreas do 

parque se encontram preservadas devido ao seu modo tradicional de vida  

 O Núcleo de Josenópolis (figura 5) faz parte do grande Território Vale das Cancelas e é 

composto das seguintes comunidades: Curral de Varas I e II, Curralinho, Suçuarana, Cedro, 

Córrego Caeté, Vila Nova, Borá e Lapa, Ouvidor I e II, Córrego da Ilha, Recanto Feliz, Barreiro 

de Fora, Manda Saia, Margarida, Soledade, Mato Alto/Angico, Macuco, Ribeirãozinho, Baixa 

Grande, Araçá, Olhos D'água, Pintado, Córrego Fundo, Barreiro de Dentro, São Vicente, 

Cercadinho, Jacu, Água Santa, e Córrego do Arroz, o núcleo possui cerca de 1.043 famílias. O 

Núcleo de Josenópolis, fica encravado na região da Serra Geral, na microrregião de Josenópolis, 

Grão Mogol e Padre Carvalho. 

Em Julho de 2018, três núcleos do Território, Tinguí, Lamarão e Josenópolis que 

totalizam 72 (setenta e duas) comunidades do Território Tradicional de Vale das Cancelas 

foram certificadas como Comunidades Tradicionais pela Comissão Estadual para o 

Desenvolvimento dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais – CEPCTs, sendo 

reconhecidas formalmente pelo Estado como comunidades Tradicionais Geraizeiras.  

Figura 5: Mapa das Comunidades do Núcleo de Josenópolis. 

 

Fonte: Google Earth – Autor: Felipe Leonardo Soares Ribeiro, Historiador, pesquisador e 

militante do MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens). 

 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2372 

 

 Assim como nos núcleos anteriores, nesse núcleo também existem algumas famílias que 

não possuem energia elétrica, e a água encanada é levada bombeada ou por gravidade até uma 

caixa d’água numa área mais alta da comunidade. De modo geral, as estradas em todos os 

núcleos são mal conservadas de dificultam a mobilidade das famílias e o escoamento do que é 

produzido pelos comunitários. 

Cabe destacar, nesse processo de luta e organização na referida fração do território, que 

ação da CPT através de seus agentes têm pautado a questão do protagonismo das mulheres no 

campo e nas lutas. Essa questão fica evidente nos relatos de uma agente pastoral que destaca o 

papel das mulheres, especialmente as idosas portadoras de conhecimentos e memórias de 

práticas costumeiras e também das lutas. A agente pastoral analisou uma visita a uma das 

comunidades do referido território - Comunidade de Lamarão - onde ouviu e relatou a fala de 

Dona Adelina 80 anos (Figura 07), matriarca da comunidade, parteira, que em suas contas já 

“aparou” (realizou partos) mais de 300 crianças. A agente pastoral fez questão de enfatizar o 

destacado protagonismo dessa liderança como parteira, descrevendo falas de Dona Adelina 

como “não existe nenhuma família na comunidade que não tenha no mínimo uma criança que 

veio ao mundo pelas suas mãos”. E também como referência na ação política: 

 

 “É uma grande liderança de Lamarão, é uma pessoa muito respeitada por 
todos na comunidade e mantêm viva a memória ancestral do povo do lugar. É 
reconhecida por todos por sua coragem e jeito peculiar, que para quem não a conhece 
beira a hostilidade. Mas basta dois dedos de prosa pra ela mostrar toda a hospitalidade 
tão característica das pessoas dessa região. Porém, ela carrega uma angústia em seu 
coração, pois a mineradora  SAM ameaça destruir o seu chão sagrado, a sua maior 
preocupação é com o antigo cemitério da comunidade (FIG. 06), onde estão enterrados 
os seus bisavós, avós e pais. Ela revela a preocupação de não ter o direito assegurado 
de poder repousar em seu espaço sagrado, “entre os seus” que ali se encontram 
sepultados.” (DIAS, 2019) 

 

Outro elemento apontado pela agente pastoral são as estratégias de luta na defesa do 

território frente a ameaça que representa a mineração que pretende se instalar em sua 

comunidade. 

 

Nasci aqui no Lamarão, minha mãe esta alí (apontado pra cemitério, FIG. 6) e tô aqui 
com Deus e tenho fé em Deus que eu não saio de meu lugar, no nome do Senhor Jesus 
e quem vai sair é eles. Que Deus vai botar uma travessa no meio e não vai deixar. Eu 
sou uma mulher que não gosta de muita conversa [...]. Depois que eles plantaram esses 
eucaliptos aqui a água diminui demais. Aqui no Lamarão era um aguão e esse rio 
nunca secou, depois foi só minguano.  E a água que nós bebia aqui e tinha  medo de 
morrer. Quando eles jogavam veneno na chapada a água chegava aqui branquinha e a 
gente com medo de morrer, só via lambari fazendo assim (gestos com as mãos) e 
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morriam nós achava aquele tanto de peixe morto. E quando a gente falava, eles falava 
que era mentira. Mentira não, quem conhece a água aqui é nós, ela nunca deferençou. 
Um dia eles foram abrir furo (das pesquisas) ali (apontando) e ouvi uma “bataria” e 
chegou uns seis homens com aquelas máquinas e falei assim danou, mas é o jeito eu 
falar. Chegou e falou: Boa dona e falei: Boa...  Nós tamo aqui pra oiá o lugar pra furar 
e eu logo gritei: Eh!  Espera aí... Oh Maria cende o fogo aí pra mim põe a chaleira no 
fogo, que é o jeito eu queimar um desgraçado aqui. Cês volta com essas máquinas 
agora. Aqui não! Eu não vendi cês nada pra abrir furo aqui, nem eu nem meus filhos. 
Aqui cês não entram mais não, se oceis entrar eu queimo oceis. E diz que eles falou 
lá em riba:  Oh muiê braba!(Comunidade de Lamarão, Set/2019, citado por DIAS, 
2019) 

Figura 6: Cemitério da Comunidade de Lamarão. 

 

  Foto: Luzia A. Rodrigues Dias – Set/2019. 

 

Figura 7: Dona Adelina Xavier de Morais – Matriarca da Comunidade de Lamarão. 

 

  Foto: Gui Gomes – Repórter Brasil. 

 

 Como parte do processo de retomada e proteção do território tradicional, as 
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comunidades geraizeiras, construíram 03 (três) grandes retomadas de parte de seu território 

ancestral: Batalha (Núcleo Lamarão), Alvimar Ribeiro (Núcleo Tinguí) e São Francisco 

(Núcleo Lamarão), acirrando ainda mais os conflitos e as batalhas judiciais, entre as empresas 

e as famílias tradicionais.  

Com o apoio da CPT e do MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens), os 

camponeses geraizeiros vão caminhando para retomar seu território e reivindicar a sua 

demarcação, como também lutar contra a criminalização das lideranças e posseiros que vivem 

na região.  

Em julho de 2017, a CPT realizou um levantamento do número de processos existentes 

nas comarcas locais de Grão Mogol e Salinas e apuramos que havia 198 processos das empresas 

contras os comunitários geraizeiros. Todos os processos foram individualizados 

intencionalmente, para descaracterizar o conflito coletivo existente no território. 

 Nesse processo, a “ação territorial” da CPT, cumpre um papel junto às comunidades 

que vivem conflitos territoriais, como no caso dos Geraizeiros do Vale das Cancelas, que lutam 

em defesa dos seus territórios. Inspirada pelo discurso produzido pela Teologia da Libertação 

que tem na “práxis o principal vetor de transformação da realidade”, conforme escreveu 

Mitidiero Júnior (2008, p.49), a pastoral posiciona-se ao lado dos camponeses animando e 

construindo processos que fortalecem os grupos locais frente aos conflitos que vivenciam.  

 Em síntese, o envolvimento da CPT no Vale das Cancelas iniciou-se pode volta de 2010 

a partir do grito das comunidades que já viviam há muitos anos em conflitos com as empresas 

monocultoras de eucalipto. As áreas comuns das comunidades geraizeiras que já vinham 

passando para o controle privado via grilagem judicial, na década de 70 passam a ser usurpadas 

e destruídas pelas políticas da SUDENE e RURALMNAS. 

 Em ambos os casos, as famílias diretamente envolvidas não tiveram acesso às 

informações sobre os processos que configuraram a grilagem judicial. Estratégia bem comum 

utilizada pelos grileiros articulados com o poder local. Sendo assim, as informações são 

omitidas e controladas pelos grileiros e seus advogados. Após os conflitos: retomada do 

território – no caso de Alvimar Ribeiro e “empate” com a empresa que iniciou desmatamento 

da área das chapadas da comunidade, foi feita uma investigação pelas próprias comunidades 

sobre a situação documental das áreas. Concomitante o Estado (Governo e Ministério Público) 

foi acionado pelas comunidades e movimentos, para atuar na defesa do patrimônio público e 

das comunidades tradicionais. Com o acesso a informação, levantados pela comunidade no 
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cartório e fórum local, aprofundado pelo Estado, também subsidiados pela tese de Costa (2017) 

que realizou levantamentos da cadeia do dominial dos imóveis e analisou aspectos 

historiográficos e territoriais acerca grilagem judicial, as comunidade fortalecidas puderam 

continuar os processos de avanço e resistência na conquista dos seus territórios. 

  À guisa de uma conclusão, ressaltamos que o movimento de organização da luta política 

camponesa está em curso. Constatamos a presença histórica da CPT no processo de organização 

da luta do campesinato geraizeiro no norte de Minas Gerais em defesa de sua reprodução social 

nas diferentes dimensões da vida (trabalho, cultura, renda). E reconhecemos a ação territorial 

dos agentes pastorais da Igreja nas retomadas de terras, desse modo interpondo o processo 

histórico da grilagem judicial e da retaliação fundiária. 
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A RETERRITORIALIZAÇÃO DOS TERENA EM MATO GROSSO DO SUL: Das 

reservas às retomadas 

Camilo Alejandro Bustos Ávila1 

Resumo 
 
Durante a última década os Terena de Mato Grosso do Sul tem se organizado para lutar pela terra, cansados de 
esperar pela demarcação de suas terras e num contexto de forte articulação do latifúndio e o agronegócio para 
impedir qualquer forma de redistribuição da muito concentrada estrutura fundiária do estado. Os Terena têm criado 
uma consciência territorial para lutar para garantir o espaço de reprodução para suas famílias no futuro e são parte 
de um forte movimento indígena que tem se tornado a principal força na luta pela terra. Por meio da estratégia das 
retomadas eles têm conseguido se mostrar como seres territoriais beligerantes e na busca por serem sujeitos 
autônomos de seu próprio destino e demonstrando que chegou o “tempo de despertar”. 
 
Palavras-chave: Terena, Mato Grosso do Sul, território, reservas, retomadas. 
 
 

Introdução 

 

 Os povos indígenas de Mato Grosso do Sul (como os do Brasil, em geral), têm resistido 

a um feroz processo de colonização que aniquilou boa parte deles e desterritorializou os que 

conseguiram sobreviver, segundo BRAND, et. al.  

 

São povos cujo destino, sob a ótica do colonizador, era o desaparecimento 
total, mediante a sua integração em nossa sociedade, entendendo-se, 
historicamente, essa integração como superação da sua distintividade enquanto 
povos com seu território, seu modo de vida, sua organização social, sua 
economia, sua religião e sua cosmologia”. (2008, 27-8) 

 

 O movimento dos indígenas Terena, habitantes das bacias dos Rios Aquidauana e 

Miranda, enquadra-se na luta dos povos indígenas do Brasil, pela conquista dos direitos 

assegurados no plano formal das leis, mas nem sempre efetivados na demarcação e 

homologação de seus territórios. 

 Segundo a historiografia, os Terena são um subgrupo Txanê-Guaná pertencente ao 

tronco linguístico Aruak, provenientes da região que eles mesmos denominam como Êxiva 

correspondente ao atual Chaco, na margem esquerda do Rio Paraguai, área de disputa entre as 
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coroas espanhola e portuguesa. Posteriormente, na segunda metade do século XVIII foram 

migrando para a margem direita, segundo BALTAZAR (2003) 

 

A pressão pelo uso da terra levou os Terena a se deslocarem em busca de terras 
virgens. A saída dos Terena do “Êxiva” deu-e pela transposição do rio 
Paraguai. Gradual e lentamente os Terena passaram a ocupar a região do 
pantanal sul mato-grossense, fazendo ali o seu novo habitat. 

 

 A partir do século XVI os Terena tiveram o primeiro contato com os purutuye (não-

índios), quando as expedições portuguesas e espanholas atraídas pela existência de ouro e prata 

na região dos Andes, passaram pelo Êxiva que era o caminho mais curto para se chegar na 

região das minas. 

 Os Terena foram os primeiros a ocupar a região de Miranda como afirmam Bittencourt 

e Ladeira (2000, p. 42) 

Na época em que os Terena deixaram o Êxiva, a região de Miranda era 
desabitada. Eles foram os primeiros a ocupar a área. A ocupação da região 
pelos portugueses começou depois da descoberta de ouro na região de Cuiabá 
e em Mato Grosso, no século XVIII várias povoações foram fundadas pelos 
portugueses nessa época: Cuiabá (1727); Albuquerque e Vila Maria (1778).  

 

 Os Terena participaram na Guerra do Paraguai do lado brasileiro, buscando do governo 

imperial o reconhecimento de seu processo de territorialização, assumindo, desde então, uma 

face diplomática em seu trato com o Estado brasileiro. Porém, nunca houve, por parte desse 

mesmo Estado, o interesse em reconhecer-se como um, Estado multiétnico e pluricultural, pelo 

contrário, houve de parte do Império brasileiro e, depois, da primeira república, a intenção de 

favorecer a apropriação do território indígena por parte dos membros das elites oligárquicas. 

 Como lembra VARGAS (2011, p. 32) 

 

Nesse sentido , medidas foram tomadas, a principal delas foi a formação de 
aldeamentos para a permanência dos índios em território reduzido, que não 
correspondia ao espaço que eles ocupavam. Essas medidas atendiam às 
demandas do governo, tanto para extinguir as identidades indígenas, quanto 
para tornar as terras onde se encontravam, propriedades particulares 

 

 Após o término da guerra, então, os Terena foram, progressivamente 

desterritorializados, desenraizados, aquela relação que eles tinham com seu território “envolvendo-os 
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em múltiplas redes que desfazem a interlocução e a solidariedade” (HAESBAERT, 2006), foi quebrada. 

De acordo com o mesmo autor,  

 

a desterritorialização ocorre fragmentando os indivíduos, tanto pelo fato de 
desconectá-los em relação ao espaço e à natureza, destruindo seus marcos 
culturais de identidade, quanto pelo fato de atingir desigualmente e desarticular 
as dimensões econômica, política e cultural, fragilizando os movimentos 
sociais e tornando muito mais ambíguas as relações entre grupos e 
territórios.(HAESBAERT, 1997, p. 258). 

 

 Iniciou-se, para eles o chamado Tempo da servidão (MIRANDA, 2006), quando 

perderam sua autonomia sobre o uso do tempo e do espaço, cedendo suas terras, muitas vezes 

por causa da violência, aos não-índios. Em muitos casos o próprio Estado favoreceu essa forma 

de desterritorialização mediante a mistura entre etnias e a presença de não-índios nas áreas 

destinadas a eles, de maneira que, muitas vezes, acabavam por se empossar das terras indígenas. 

 

A eclosão do conflito entre o Paraguai e a Tríplice aliança, no final de 1864, 
viria a afetar de forma dramática, a vida em todas as aldeias Txané. Em 
primeiro lugar, a guerra acarretou uma mudança radical no modus vivendi 
destes grupos indígenas com a população local. Finda a guerra, o quadro 
político-social se alteraria radicalmente e os Terena passariam a se relacionar 
com um grupo humano mais heterogêneo na sua composição – e mais 
oportunista. A desmobilização das tropas fixou na região pessoas aventureiras 
e ambiciosas, e que haviam participado de uma guerra violenta e quase sem 
comando e dispostas a lutar para iniciar a ocupação de uma região devastada 
do ponto de vista político e social. Em segundo lugar, a guerra com o Paraguai 
teve como conseqüência a dispersão das aldeias Terena por uma vasta região. 
E este fato poderia ter sido um evento passageiro, e sem poder suficiente para 
abalar e transfigurar, como o fez, inapelavelmente a estrutura social Terena, 
não fosse a perda das suas bases territoriais tradicionais. Findo o conflito, 
quando começaram a retornar aos seus territórios tradicionais, estes já haviam 
sido tomados em grande parte por terceiros. (AZANHA, 2000, pág 78-79). 

 

 Durante cerca de 80 anos, então, os Terena foram se reterritorializando nas aldeias que 

até hoje ocupam ao oeste de Mato Grosso do Sul. A Guerra do Paraguai (1865-1870), implicou 

um profundo rompimento da sua cotidianidade e sua progressiva desterritorialização. Neste 

contexto, as aldeias foram destruídas na região de Miranda e o território que ocupavam foi 

invadido e transformado em fazendas particulares (VARGAS, 2011, p. 65). No tempo da 

servidão, o território étnico Terena foi loteado entre os combatentes remanescentes da guerra e 

os índios desterritorializados foram recrutados para servirem como mão-de-obra barata nas 

fazendas recém implantadas ou reconstruídas. 
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Modernização do Estado brasileiro e confinamento dos Terena: As Reservas 

 

 O processo de modernização que desterritorializou os Terena foi tão violento com as 

comunidades indígenas do sul do Mato Grosso que, muitas delas, simplesmente desapareceram, 

 como os brabos Guaicurus. Outros, como os Kinikinau, tiveram que procurar um lugar 

nas reservas dos Kadiweu ou dos Terena. 

 A partir da criação do Serviço de Proteção ao Índio - SPI, em 1910, começou a ser feita 

uma racionalização da organização do território Terena aplicando princípios mais modernos, 

isto é, organizando o território em Reservas, com relação a isto  

 

No Brasil republicano, o avanço sobre as terras indígenas foi mediado pelos 
ideais positivistas. Nesse contexto, como explica Denise Lasmar (2011, p. 35), 
o exército foi aparelhado e incumbido não só da defesa, mas também da 
integração nacional dentro de uma perspectiva civilizatória de levar aos sertões 
o telégrafo e a ferrovia (XIMENES & PEREIRA, 2017, p. 28). 

 

 A atitude dos indígenas em relação a estas mudanças oscilou entre a reclamação feita 

pelos serviços prestados ao Estado Brasileiro na Guerra do Paraguai, quanto à participação ativa 

no acompanhamento à Comissão Rondón, sempre buscando que o Estado reconhecesse seu 

direito à territorialização no território, num contexto de favorecimento à instauração da grande 

propriedade. 

 Foram criadas, entre 1910 e 1928 as reservas: Cachoerinha e Lalima, no Município de 

Miranda; Taunay/Ipegue e Limão Verde, no Município de Aquidauana; Nioaque, no município 

homônimo e Buriti, entre os municípios de Dois Irmãos do Buriti e Sidrolândia (XIMENES & 

PEREIRA, 2017, p. 25-6). As reservas de Cachoerinha, Lalima e Ipegue, aliás, foram 

reconhecidas em 1905; ainda antes da criação do SPI. Já a Reserva Indígena Buriti foi criada 

até 1928 “nas sobras das áreas requeridas para as propriedades recém-formadas” (XIMENES 

& PEREIRA, 2017, p. 37). No mesmo ano, uma área de 2000 hectares de terras devolutas foi 

doada ao patrimônio de Aquidauana e seria a gênese da Terra Indígena Limão Verde, mas o 

fato de não ter sido doada diretamente aos indígenas e da falta de vontade da elite de fazendeiros 

locais em regularizar a terra fez com que apenas em 1972, e por ação de um vereador indígena 

de Aquidauana, tais terras fossem entregues à FUNAI para a constituição da Reserva Limão 

Verde, só que agora reduzidas a 1238 hectares, menos do que o Decreto de 1928 (XIMENES 

& PEREIRA, 2017, p. 37). 
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 O caso da Limão Verde exemplifica a dificuldade que os Terena (e os indígenas, em 

geral), tiveram no Brasil republicano e, particularmente, no atual território de Mato Grosso do 

Sul, para ter sua territorialidade reconhecida pelo Estado republicano, num contexto de 

favorecimento da grande propriedade e de redução do índio a mera mão-de-obra para as 

fazendas. O esbulho territorial dos Terena era explicado porque 

 

No antigo Mato Grosso era comum os proprietários adquirirem do Estado 
extensas áreas, mas não residirem no local ou cultivarem as terras, ou seja, 
possuíam título de propriedade, mas não haviam tomado posse desses lugares. 
Anos depois, quando interessava vender os imóveis, loteavam em diversas 
partes para entregar aos herdeiros ou aos novos compradores e estes, por sua 
vez, tomavam posse e efetuavam a expulsão dos indígenas. Em muitos casos, 
os Terena permaneceram por décadas nas fazendas de grandes propriedades 
até sofrerem processo de esbulho (XIMENES & PEREIRA, 2017, p. 34-5). 

 

 O anterior parágrafo demonstra como o processo de modernização e de racionalização 

que acompanharam a política indigenista republicana, inspirada em ideais positivistas e 

profundamente eurocêntricos, na realidade implicou a consolidação de um processo de rentismo 

no território do atual Mato grosso do Sul. Isto é, a espoliação do território tradicional estava 

diretamente ligado com a apropriação fraudulenta e improdutiva da terra por parte de uma elite 

oligárquica cujo poder político era diretamente proporcional à quantidade de terra sob seu 

domínio. 

 Entretanto e apesar da tendência à perda de seu território tradicional e ao confinamento 

em áreas exíguas para a sua reprodução social, a demarcação de algumas áreas possibilitou uma 

reestruturação da vida comunitária Terena, com o retorno de muitas famílias que se 

encontravam vivendo nas fazendas para as aldeias. Esse período marca na história oral Terena, 

o final do tempo da servidão nas fazendas. (BITTENCOURT & LADEIRA, 2000:96). Porém, 

as demarcações sempre estiveram mediadas pelos interesses dos não-índios em manter os 

indígenas num espaço exíguo, de maneira a não atrapalhar o fenômeno de constituição de novas 

fazendas. 

 A “situação de reserva”, também significou a possibilidade de reproduzir seu modo de 

vida e criar espaços de diálogo com os poderes públicos. A sua particular forma de adaptação 

fez com que pudessem se considerar integrados, de parte dos não índios, sem perder, com isso 

suas características particulares de indianidade. 
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 As reservas implicaram possibilitaram, então, um espaço para a reconstrução do modo 

de vida dos Terena, para sua integração social e política e para aprender a utilizar os 

mecanismos dos não-índios para reivindicar seu direito ao uso do território. 

Entretanto, com o surgimento do movimento indígena que veio com a redemocratização do 

país, nas últimas duas décadas do século XX “a correlação de forças políticas em âmbito 

nacional começou a mudar (...) foi promulgada a Constituição Federal de 1988, que passou a 

ser o instrumento legal para nortear as demarcações de terras indígenas” (XIMENES & 

PEREIRA, 2017, p. 39). É nesse contexto que os Terena assumirão uma nova identidade perante 

a sociedade envolvente e passarão a lutar de maneira mais visível pela recuperação de seu 

território tradicional. 

 

Das reservas às retomadas: O tempo do despertar 

 

 A situação de reserva tinha um limite físico, a exiguidade das áreas às quais os indígenas 

eram confinados comprometia seriamente sua possibilidade de reprodução social no futuro, ao 

não existir a possibilidade de expandir as áreas para a produção agrícola de subsistência, 

atividade tradicional do povo Terena, ao faltar água, matas e fontes de outros recursos 

necessários para a manutenção do crescimento populacional do Terena. 

 

À medida que a transformação no arranjo legal acenava com a possibilidade 
de acesso a direitos até então negados, a situação de Reserva ficava cada vez 
mais insustentável. Em espaços pequenos, diversos troncos eram obrigados a 
dividir recursos cada vez mais escassos com outras famílias. Embora a divisão 
em várias aldeias e a migração para outros locais tenham amenizado as 
pressões políticas nas reservas terena, ainda assim, a escassez de espaço e de 
recursos ambientais geravam impasses para a sustentabilidade das 
comunidades. (XIMENES & PEREIRA, 2017, p. 39). 

 

 Portanto, a partir do final da década de 1990, os Terena têm se mobilizado para ampliar 

seu exíguo território por meio da estratégia, denominado de retomada (poké’exa ûti que 

significa no idioma terena “nosso território tradicional”) juntando-se, assim, a outros povos do 

estado como os Guarani Kaiowá. O movimento indígena tem se tornado o movimento mais 

atuante no campo do Mato Grosso do Sul na última década, bem acima da ação dos movimentos 

socioterritoriais tradicionais, como o MST, por exemplo. O relatório DATALUTA-MS (2013) 

menciona que, em 2013, perceberam-se nitidamente os indígenas como os principais 
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protagonistas na luta pela terra em Mato Grosso do Sul, totalizando 31 das 32 ocupações de 

terra que aconteceram. 

 Este fenômeno implica a culminação de um processo profundo de conscientização dos 

indígenas, do reconhecimento de sua identidade, da necessidade do seu território para sua 

reprodução social e suas práticas tradicionais. 

 De acordo com a conhecida cita de (RAFFESTIN, 1993, p. 143) “Ao se apropriar de um 

espaço, concreta ou abstratamente [...] o ator ‘territorializa’ o espaço”. Neste contexto, a 

territorialização dos Terena é um fenômeno que implica o deslocamento por vastos espaços 

correspondentes, hoje em dia a municípios, regiões e inclusive países diferentes. E sua 

adaptação a contextos distintos na luta por garantir o direito a sua reprodução social, utilizando-

se de distintas tácticas e estratégias, às vezes mais próximos dos poderes, às vezes desafiando 

ele. 

 Entretanto, com o despertar do movimento indígena favorecido pelas regulamentações 

postas na Constituição de 1988, os indígenas passam a assumir uma atitude mais beligerante 

com relação á luta por recuperar seu território tradicional. A “situação de reservas”, com o 

paradigma assimilacionista que lhe era implícito, foi descartada e os indígenas assumiram a 

importância da sua identidade como donos originários do território com direito a terem seus 

usos e costumes tradicionais respeitados pelos não índios. 

 No caso específico dos Terena, estes passaram a adotar uma postura guerreira, 

entendida como “ações de resistência aberta, conforme os conceitos de resistência elaborados 

pelo pesquisador James Scott (2000) (apud XIMENES & PEREIRA, 2017, p. 39). 

 A estratégia das retomadas, consiste em ocupar as áreas que foram reconhecidas como 

territórios tradicionais segundo a FUNAI, mas que ainda não têm sido demarcadas. Os casos 

existentes, desde 2013 cobrem áreas da Aldeia Buriti, entre os municípios de Sidrolândia e Dois 

Irmãos de Buriti e na Terra Indígena Taunay-Ipegue, no Município de Aquidauana. Neste 

último território, dezessete fazendas têm sido ocupadas entre 2013 e 2018. 

 Como um exemplo do processo histórico que tem levado as retomadas, utilizamos o 

caso da terra Indígena Taunay/Ipegue, segundo a pesquisa de graduação de FIALHO (2019). 

Este território compreende sete aldeias que têm uma extensão de pouco mais de 6.400 hectares: 

(Bananal, Ipegue, Lagoinha, Água Branca, Morrinho, Imbirussú e Colônia Nova) e uma 

população de aproximadamente sete mil pessoas segundo os dados da SESAI (2018). Em 2003 
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foi feito o levantamento antropológico pelo GT da FUNAI de identificação e delimitação da TI 

Taunay/Ipegue que apontou uma área de ocupação tradicional de 33.900 hectares. 

 Apesar do resultado do relatório da FUNAI, a demarcação da TI nunca aconteceu pela 

pressão dos fazendeiros locais para que isso não ocorresse. Em vista disso, no dia 31 de Maio 

de 2013 cerca de 500 indígenas retomaram uma parte da Fazenda Esperança que tem, no total, 

uma área de 12 mil hectares, divididos em 4 partes, cada um com 3 mil hectares (FIALHO, 

2019, p. 22).  

 A área reconhecida como território tradicional no relatório da FUNAI compreende 17 

fazendas, que foram progressivamente retomadas entre 2013 e 2018. Na sequência é mostrada 

a forma como isto aconteceu. 

 

Tabela 1: Retomadas nas aldeias próximas da TI/Taunay Ipegue 

Propriedades Data da retomada 

Faz. Esperança I 31/05/2013 

Faz. Esperança II 31/05/2013 

Faz. Esperança III 31/05/2013 

Faz. Esperança IV 31/05/2013 

Faz. Maria do Carmo 28/11/2014 

Faz. Ouro Preto 27/07/2015 

Faz. Cristalina 27/07/2015 

Faz. Mangava 27/07/2015 

Faz. Persistência 27/07/2015 

Faz. Touro 13/05/2016 

Faz. Água Branca 13/05/2016 

Faz. Ipanema 13/05/2016 

Faz. Pedrão 13/05/2016 

Faz. Santa Fé 13/05/2016 

Faz. Funil 13/05/2016 

Faz. Capão de Araras 13/05/2016 

Parte da Faz. Anhumãs 11/08/2018 

Fonte: FIALHO, 2019, p. 23. 
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 No dia 28 de Novembro de 2014 foi retomada a Fazenda Maria do Carmo. No momento 

da chegada dos indígenas ao local, foram recebidos com bala como afirma um dos líderes “Não 

foi fácil. De madrugada fomos recebidos a bala. O fazendeiro atirou contra nós, mas não 

acertaram ninguém. Passaram três caminhonetes com pistoleiros” (FIALHO, 2019, p. 23).  

 Na segunda feira 27 de Julho de 2015, três fazendas foram retomadas: Ouro Preto, 

Cristalina e Mangava; juntas elas somam uma área de 6 mil hectares, no mesmo dia a Fazenda 

Persistência também foi retomada. 

 As retomadas avançaram mais ainda quando o Ministério da Justiça declarou, no dia 2 

de Maio de 2016, área de posse permanente de 33.900 hectares no município de Aquidauana 

para os indígenas da TI Taunay/Ipegue. Na sexta feira 13 de Maio, sete fazendas foram 

retomadas por indígenas: Touro, Água Branca, Ipanema, Pedrão, Santa Fé, Funil e Capão de 

Araras. Por fim, a última a ser retomada parte da Fazenda Anhumãs, no dia 11 de Agosto de 

2018 (FIALHO, 2019, p. 23-4). 

 Houve uma divisão das 17 retomadas como se fosse uma expansão das sete aldeias. As 

primeiras retomadas, que foram feitas no ano de 2013, foram ocupadas e até os dias atuais são 

ocupadas por famílias das aldeias mais povoadas (Bananal e Ipegue) enquanto que as retomadas 

que foram feitas no ano de 2014 a 2015 ficaram para as famílias das aldeias Lagoinha, Água 

Branca e Imbirussú (FIALHO, 2019, p. 24) 

 

Já nas retomadas feitas no ano de 2016 a 2018 houve uma distribuição entre as 
famílias das sete aldeias. Houve uma distribuição em relação às famílias que 
iriam ocupar as retomadas, mas isso não quer dizer que somente fosse para 
aquelas famílias que fazem o usufruto dela, mas sim, de todos que são 
pertencentes a TI Taunay/Ipegue, pois o povo Terena tem a tradição e o 
costume de compartilhar o bem com o povo, para que todos possam fazer o 
uso dela e, além disso, as retomadas não foram feitas por indígenas de uma 
única aldeia, mais sim teve a união de lideranças das sete aldeias (FIALHO, 
2019, p. 24). 

 

 As retomadas Terena, junto com as feitas pelos Guarani-Kaiowá, no sul de Mato Grosso 

do Sul e por outros povos indígenas, como os Kinikinau, se colocam como principal estratégia 

de luta dos indígenas dada cada vez mais precária situação nas antigas reservas. Com esta 

estratégia, eles se colocam na frente do processo de reterritorialização, num contexto crescente 

de violência contra o movimento indígena e camponês e de aumento das tensões e a 

conflitividade.  
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COMUNIDADES NEGRAS, SUBJETIVIDADES E TRAJETÓRIAS: A LUTA POR 

TERRITÓRIO NO SERTÃO PARAIBANO 
 

Viviane de Sousa1 
 

 Este artigo trata-se da pesquisa em andamento e as reflexões que trarão elementos para 

a construção da tese de doutorado. Buscaremos por meio das memórias individuais, e por sua 

vez, coletivas, compreender o modo como essas dinâmicas retroalimentam o sentido de 

comunidade, razão da indissociabilidade de categorias como terra, trabalho e família.  

 Considerando as dinâmicas culturais e emergências identitárias presentes nas 

comunidades quilombolas, ensejamos realizar análises sobre os referidos territórios, por 

intermédio do estudo das trajetórias familiares e os processos migratórios geradores de novos 

espaços de disputa e de reprodução das famílias. 

 Os quilombos foram muito mais do que um lugar para negros fugidos. Eles eram uma 

estratégia de resistência e de autonomia, por meio do qual reproduziam seus rituais, cânticos, 

rezas, costumes e sua cultura. Com a saída das fazendas, devido à violência contra eles 

perpetrada e à formação dos muitos lugares de vivência, iam os negros territorializando-se nos 

interiores do Brasil, inclusive no território paraibano, como demonstrado no mapa a seguir: 

 
 Mapa 01: Municípios com registro de comunidades quilombolas na Paraíba-2013 

 
1 Doutoranda em Ciências Sociais, UFCG, vivianne.uepb@gmail.com  
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 Com a Redemocratização do Estado brasileiro houve a ratificação de diversos tratados 

internacionais de direitos humanos que serviram de subsídio na elaboração da nova 

Constituição Federal, sendo uma das conquistas o Art. 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias- ADCT da Constituição Federal de 1988.  

 Este documento rege que “aos remanescentes das comunidades dos quilombos que 

estejam ocupando suas terras é reconhecida à propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-

lhes os títulos respectivos”. Arruti (2005), ao tratar dessas regulamentações ratificadas pelo 

Estado, nos apresenta a seguinte definição de Quilombo: 

 
Categoria social relativamente recente representa uma força social relevante no meio 
rural brasileiro, dando nova tradução àquilo que era conhecido como comunidades 
negras rurais (mais ao centro e sudeste do país) e terras de preto (mais ao norte e 
nordeste), que também começa a penetrar o meio urbano, dando nova tradução a um 
leque variado de situações que vão desde as antigas comunidades negras rurais 
atingidas pela expansão dos perímetros urbanos até bairros em torno dos terreiros de 
candomblé. (ARRUTI, 2005, p. 26)  

  

 Arruti (2005) ao afirmar que embora esses grupos tenham um passado histórico longo, 

a categoria social quilombola, é incorporada recentemente. Considerando a reflexão sobre o 

texto da constituição feita por O’Dwyer (2002), podemos perceber que: 

Acontece, porém, que o texto constitucional não evoca apenas uma “identidade 
histórica” que pode ser assumida e acionada na forma da lei. Segundo o texto, é 
preciso, sobretudo, que esses sujeitos históricos presumíveis existam no presente e 
tenham como condição básica o fato de ocupar uma terra que, por direito, deverá ser 
em seu nome titulada (como reza o artigo 68º do ADCT). Assim, qualquer invocação 
ao passado, deve corresponder a uma forma atual de existência, que pode realizar-se 
a partir de outros sistemas de relações que marcam seu lugar num universo social 
determinado. (O’Dwyer, 2002, p.2). 

 
 Após o artigo 68º ADCT, o termo Quilombo adquire uma nova significação, tendo em 

vista que para Almeida (2011, p.64)  o Conselho Ultramarino em 1740 definia Quilombo como: 

“toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não 

tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele”.  

 Definição essa que se tornou muito presente até os dias de hoje na mente das pessoas, 

restringindo a identificação e a identidade desses povos. Para Almeida (2011, p.60), ao realizar 

crítica ao conceito de quilombo realizado pelo Conselho Ultramarino, e que muitas vezes é 

reproduzido como fixo, faz-se necessário relativizar o conceito, dado as dinâmicas sociais. Para 

ele,: 
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Daí a importância de relativizá-los, realizando uma leitura crítica da representação 
jurídica que sempre se revelou inclinada a interpretar quilombo como algo que estava 
fora, isolado, para além da civilização e da cultura, confinado numa suposta 
autossuficiência e negando a disciplina do trabalho. 

 
 Os quilombos formam atualmente um movimento de busca e luta pela terra, inclusive 

esta luta permanece dentro do próprio território reconstruído ou de resistência, sobretudo pelo 

precário acesso às políticas públicas e pelos conflitos de terras com os latifundiários. Através 

do modo de ser, sentir, pensar e agir estabelecem dinâmicas culturais e emergências identitárias, 

cuja produção de subjetividades resulta de novas formas de sociabilidade.  

 Segundo dados do Governo Federal, desde o início de suas atividades, a Fundação 

Cultural Palmares certificou 2.9622 comunidades quilombolas no território nacional, sendo 39 

no Estado da Paraíba. O dados da Associação de Apoio aos Assentamentos e Comunidades 

Afro- Descendentes - AACADE3  apontam 04 comunidades na Zona da Mata, 09 comunidades 

no Agreste, 06 comunidades na região da Borborema, e por fim, o Sertão da Paraíba com o 

maior número de comunidades Quilombolas, perfazendo um total de 20 comunidades.  

 O reconhecimento desses grupos étnicos no sertão ocorre a partir de 2005, hoje, 30 anos 

depois do Direito garantido na Constituição Federal de 1988, sendo que os avanços e acesso as 

políticas ainda não é suficiente para essa população, destacamos que nenhuma dessas 

comunidades possui RTID e não se avançou no processo de titulação das terras. 

 Constatamos que são poucas as fontes, Sousa (2017), Galiza (1979), Sousa (2016),  Barreto 

( 2012) e Clavo ( 2016) que na Paraíba debate a existência das comunidades quilombolas no 

território sertanejo, o que reforça o imaginário social, que coloca o negro no sertão numa situação 

de invisibilidade. Buscamos, portanto, desconstruir o princípio de que só as regiões litorâneas 

receberam africanos escravizados conforme já apontado por Moura (1972) e Galiza (1979), bem 

como o conceito “frigorificado” de quilombo que é discutido por Almeida (2002). 

 Pensar regionalmente o sertão, conforme fizeram Moreira (1997), Targino (1997), Maia 

(2015), Cunha (2015)  e Rodrigues (1994)  nos leva a considerar um contexto cercado por rios e 

terras semiáridas distantes e circundadas por  relações de poder baseadas no coronelismo, 

mandonismo  e clientelismo, disputas políticas, traduzindo em espaços de múltiplas paisagens, 

significados e disputas.  

 
2 http://www.palmares.gov.br/archives/46307 acesso em Setembro de 2017 
3 AACADE – Associação de Apoio aos Assentamentos e Comunidades Afro- Descendentes. 
‹http://quilombosdaparaiba.blogspot.com.br/p/aacade.html›acessado em 17 de Julho de 2015. 
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 Para autores como Oliveira (1981), Furtado (2007,1961), historicamente o sistema produtivo 

do Nordeste foi baseado no latifúndio, algodão, pecuária, morada e cultura de subsistência que 

agravavam as desigualdades econômicas e sociais no interior do estado. Por sua vez, são atividades 

econômicas e a natureza que com suas diferenças constroem esse espaço que não é uniforme, 

portanto, diversificado. 

 Entre visões romantizadas, caracterizações administrativas, significados do senso comum e 

teorias sobre esse território, o que queremos destacar é a presença do negro no Sertão, sobretudo 

seus modos de resistência e o contexto social, cultural, identitário e político que está inserido. Nos 

amparamos em Moura (1972, p.215) quando faz menção ao problema do negros nos estudos 

regionalizados no sertão: 

Os estudiosos do problema do negro em nosso país estabeleceram um estereótipo que vem 
sendo constantemente repetido sem que se faça uma análise crítica do seu conteúdo: da 
pouca ou nenhuma influência cultural e étnica do negro nas áreas convencionalmente 
chamadas “de sertão” do Leste, Nordeste e Norte do Brasil. Excluindo-se o caso de Minas 
Gerais, onde essa influência foi visível a olho nu e não exigiu pesquisas que demandassem 
esforços continuados e profundos, a maioria dos estudiosos que se ocupa do assunto tão 
importante para a compreensão de nossa formação histórica, cultural e etnográfica, tem 
passado por cima de um problema que precisa ser reexaminado criticamente a partir de sua 
base, pois esses estudiosos continuam confinando a influência das culturas africanas e de 
raça negra ao de um litorâneo. 

 
 As palavras do autor demonstram que na história dos negros que ocupam historicamente 

o Sertão, dificilmente eles encontram espaço no contexto social e político para se colocarem 

enquanto categoria étnica, tendo em vista que a paisagem sertaneja segundo Abreu (1976) é 

caracterizada pela figura de homens privilegiados que se apropriam de extensas áreas para a 

exploração estabelecendo vínculos de dominação, explorando mão de obra, onde o 

roceiro/morador deve fidelidade ao proprietário.  

 Quando falamos sobre a Paraíba, segundo Galliza (1979) o fato preponderante é que o 

sustentáculo da economia Paraibana foi à escravidão, sobretudo nos tempos coloniais, 

considerando que o desenvolvimento só foi possível a partir da influência do trabalho 

desenvolvido pelo braço escravo. 

 Para Benjamin (1979, p. 15), a presença do negro no sertão ocorreu como consequência 

ao ciclo do algodão introduzido na região, hoje os negros que em sua maioria moram em 

comunidades quilombolas protagonizam manifestações culturais. Contudo, mesmo com o 

direito a Terra, garantido em 1988 na constituição Federal, essas populações ainda vivenciam 

os entraves, os conflitos e a ausência da posse da Terra. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2391 

 

 Nesse contexto do sertão como território em disputa, mas também de construção de 

imaginários sociais, identidades e resistências, se inserem as comunidades quilombolas que 

buscamos pesquisar: Contendas, São Pedro dos Miguéis e Pau de Leite, situadas em São Bento e 

Catolé do Rocha, respectivamente. 

 No Sertão da Paraíba, situa-se a cidade Catolé do Rocha, localizada a 425 km da capital 

Paraibana e com uma população de 28.766 habitantes4. Essa cidade possui o maior número de 

comunidades territorializadas em um perímetro municipal do Estado da Paraíba, totalizando 04 

grupos com aproximadamente 134 famílias, sendo: São Pedro dos Miguéis, Pau de Leite, Lagoa 

Rasa e Curralinho/Jatobá, nenhuma dessas comunidades possui RTID. 

 O Município de São Bento com uma população de 34.215 habitantes5 que fica a 412 km 

da Capital e a 65 km de distância da Cidade de Catolé do Rocha, localiza-se o Quilombo 

Contendas onde residem 38 famílias, a partir do trabalho de campo percebemos a relação 

existente entre as comunidades Quilombolas Contendas, São Pedro dos Miguéis e Pau de Leite.  

 A comunidade Contendas que está com seu RTID em andamento, foi certificada em 

07/06/2006, fundada originalmente por  Maria Tereza de Jesus , conhecida por “Mãe Véa” uma 

escrava fugida que em seguida se instalou no território de Contendas formando a comunidade, 

localizada a 24km do munícipio de São Bento. 

 Segundo Santos (2016) as mulheres da comunidade trabalhavam produzindo louças, 

potes de barro e renda que eram comercializados nas cidades vizinhas e os homens dedicavam- 

se a agricultura, contudo, atualmente o maior desafio para permanência na comunidade está 

ligada a ausência de posse da terra.  

 Durante o trabalho de campo6 detectamos que  membros da família de “ Mãe Véa” após 

a formação do Quilombo Contendas migraram para Catolé do Rocha, onde  formaram a 

comunidade São Pedro dos Miguéis se instalando naquelas terras e formando suas famílias, que 

mantém até hoje os intercâmbios entre as  comunidades,  as moradoras de São Pedro contam 

que antigamente esse deslocamento até Contendas era feito a pé, uma longa caminhada de 6 

léguas que era realizada em grupo para participar das festas religiosas e dos “forrós”.  

 
4 Informaçãoconforme o censo de 2010 do IBGE, fonte:‹http://www.ibge.gov.br/home/› Acessado em 17 de Julho 
de 2015. 
5 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/sao-bento/panorama Acesso em Julho 2017 
6 Trabalho de Campo realizado em Dezembro de 2015 
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 O processo de formação do Quilombo São Pedro dos Miguéis que surgiu do Quilombo 

de Contendas e gera a migração para o território de Pau de Leite, localizado a 1km da Zona 

Urbana de Catolé do Rocha, as margens da estrada, com o Casamento de Maria do Socorro, 

descendente de Contendas, que  nasceu e criou-se em São Pedro dos Miguéis e após o 

Casamento com um morador de Pau de Leite estabelece residência atraindo novas migrações 

de São Pedro para essa terra, gerando assim a formação de uma nova Comunidade Quilombola, 

denominada Pau de Leite.  

 A comunidade Quilombola Pau de Leite ainda não possui seu Certificado pela Fundação 

Cultural Palmares, embora tenha se organizado e reivindicado sua certificação, desde 2006, se 

encontra apenas computada nos dados da ACAADE, o que nos leva a refletir que as dinâmicas 

de poder no Sertão promovem processos migratórios nos territórios quilombolas, esse fator 

retroalimenta a invisibilidade e o reconhecimento étnico ao mesmo tempo, tendo em vista que 

as comunidades se formam por núcleos familiares pequenos demonstrando as trajetórias pelas 

relações familiares com as comunidades de origem.  

 No percurso do trabalho de campo percebemos a relação que esses grupos têm com a 

terra, que não é de negócio, mas de trabalho, pertencimento, cultura, reprodução e resistências 

que se recriam de acordo com as gerações e contextos.  

 O território étnico é composto de significados que impulsionam que a comunidade se 

reproduza e mantenha seus laços de parentesco. Tais relações e modos de organização dos 

grupos, mantêm-nos na situação de populações tradicionais, ou seja, esses grupos constroem 

territorialidades étnicas através das relações diferenciadas nos territórios e no modo de vida 

desses grupos. 

 Considerando que a construção da identidade étnica, segundo Barth (2000) parte da 

concepção de etnicidade enquanto uma das formas de interação social, é na presença e 

organização dos grupos que se constrói e se mantem as diferenças, os costumes, a memória e a 

resistência.  

 É importante considerar que este é um cenário de disputas concretas e simbólicas em 

torno do entendimento sobre identidade e território, tendo em vista as relações de poder e a 

cultura de coronelismo, compadrio e submissão que se encontram no cerne do contexto 

sertanejo. 

 A organização social dos grupos em torno da reivindicação dos territórios étnicos 

constitui o elemento comprovador da emergência étnica, e deu, em certa medida, visibilidade e o 
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acesso a alguns direitos sociais. À exemplo da ampliação do debate no cerne da sociedade e a 

discussão sobre os direitos relegados. Trata-se da retomada da história dessas populações e a 

análise da sua realidade atual. Arruti (1995, p.20) nos revela o conceito de emergência étnica: 

Os caminhos da emergência étnica não se explicam em função de grandes contextos 
ou de mudanças no padrão de ação indigenista. Eles assumem significados próprios 
que recuperam imagens e relações esquecidas, produzem ritos, engendram mitos, 
elegem heróis, num intenso reencantamento do mundo. E esse reencantamento que 
tem força de explicação para aqueles que percorrem os caminhos da emergência. Para 
que a emergência alcance alguma inteligibilidade, é preciso percebê-la em seu aspecto 
simbólico, buscando o que ela significa para aqueles que a vivem, fechando o foco 
sobre uma situa- ção particular de forma a alcançar nela o sistema de relações e 
nomeações que regem seus diferentes aspectos, assim como os diferentes pontos de 
comunicação que a ligam a outras emergências. 
 

 Enquanto que para  Barth (1997) a construção de uma identidade étnica vem relacionada 

a reinvindicação de uma terra de vida e trabalho, sendo que a mobilidade, o contato, os 

intercâmbios e as informações estabelecidas não impedem as distinções de categorias étnicas 

que constituem categorias de reconhecimento político e a garantia de direitos diferenciados, por 

sua vez as sociedades se distinguem mais pelo contato do que pelo isolamento, de modo que 

objetivamos perceber os elementos que permanecem e articulam a memória social desses 

grupos que promovem movimentos de migração, formação e resistência no sertão Paraibano.  

 O quilombo surge da necessidade da Terra, do fato histórico que a fuga se constitui 

historicamente, é o primeiro ato que o homem comete ao não se reconhecer que é propriedade 

de outro, nesse sentido surgem as migrações na busca por território. 

 As relações de parentesco se apresentam como fio condutor para o estudo da formação 

e migração nas comunidades negras, de acordo com Batista (2011, p.51 e 52): 

As relações de parentesco reforçadas pela crença na descendência comum de um 
mesmo fundador acabam sendo de certo modo, o idioma através do qual os moradores 
de grupos negros rurais e urbanos falam de si e do seu direito de ocupar um lugar 
social, uma identidade, talvez uma terra. 
 

Nesse sentido buscamos construir a trajetórias familiares a partir da constituição e formação 

como se apresenta no território historicamente ocupado e reivindicado e como essas dinâmicas 

retroalimentam o sentido de comunidade, tendo em vista que Barth ( 2000) estabelece a reflexão 

das distinções de categorias étnicas a partir do fluxo de pessoas, observando as fronteiras além 

de físicas, as sociais, políticas que corroboram diretamente no processo de construção de 

identidades, demandando o reconhecimento dos direitos que foram garantidos 

constitucionalmente no momento que se constituiu o marco legal da CF 88.  
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 Para Batista (2011) a concepção de cultura e identidade se articula de acordo com a 

concepção de Hall ( 2001) entendendo que o deslocamento representa que não existe mais um centro 

estável, produzindo articulações em rede, que não nos permite recortar e interpretar a partir de uma 

confrontação de duas identidades, pois Barth ( 1997) nos propõe a perceber que os processos nos 

quais as fronteiras ao se cruzarem produzem e mantém diferenças a partir dos modos de resistência 

estabelecidos para a formação dos quilombos, entendo que etnicidade se constitui como forma de 

interação social.  

 Por sua vez, o fortalecimento da identidade étnica  é concebido por Almeida (2002) a partir 

das relações de parentesco, de grupo, de vizinhança, do cotidiano, das histórias de vida 

compartilhadas nos territórios quilombolas, corroborando com Bath ( 2000) que concebe uma 

concepção de grupo étnico dinâmico a partir da organização social percebendo como se definem e 

interagem entre si.  

 Esse processo desencadeia a formação de novos sujeitos políticos nos contextos rurais frente 

à complexidade dos processos de transformação social no Brasil contemporâneo em um cenário de 

disputas concretas e simbólicas em torno da noção de identidade e do território ocupado 

tradicionalmente. Batista (2011) considera que a identidade coletiva construída vem diretamente 

relacionada a reinvindicação do reconhecimento de direitos sobre uma terra de vida e trabalho. 

 Nesse processo de investigação e análise sobre a cultura, identidade e os territórios 

quilombolas é importante entender as nuances nesses espaços políticos e culturais, como 

também é fundamental perceber a trajetória de lutas e resistências. Segundo Barth (1998), “um 

grupo étnico é um grupo de pessoas que se identificam umas com as outras, ou são identificadas 

como tal por terceiros, com base em semelhanças culturais ou biológicas, ou ambas, reais ou 

presumidas”. 

  Dessa forma, a organização social da região pesquisada engloba uma identidade étnica, 

por ser categorizada por si mesmo e pelos outros; quando uma moradora diz: “ Me criei aqui 

em São Pedro e vou morrer aqui” deixa explicito a identidade ou categoria étnica determinada 

pela relação com o território, origem comum, destinos compartilhados e modos de resistência 

que foram desenvolvidos em grupo. 

  Hall ( 2001) toma a categoria de identidade como central estabelecendo a relação com 

o passado histórico, denominando de identidades contraditórias que estão sendo continuamente 

deslocadas e com a globalização as identidades estão diretamente associadas a uma politização. 

Associada as essas identidades está a Cultura definida por Gomes (2002,p.264)  “um dos 
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aspectos mais representativos da globalização como fluxo de mudanças e descontinuidades” 

esse processo transversaliza os grupos sociais. 

 Para Barth (1998), cada grupo compartilharia “uma cultura comum e diferenças 

interligadas que distinguiriam cada uma dessas culturas tomadas separadamente de todas as 

outras”. Nesse sentido, a etnicidade está presente nos processos sociais de exclusão e na 

identidade de um grupo, tanto coletivamente quanto individualmente. De modo que, as 

comunidades passam a ser organizar em busca de uma unidade grupal. 

Em outras palavras, as distinções de categorias étnicas não dependem de uma 
ausência de mobilidade, de contato e informação. Mas acarretam processos sociais 
de exclusão e de incorporação pelos quais categorias discretas são mantidas, apesar 
das transformações na participação e na pertença e no decorrer de histórias de vidas 
individuais. Em segundo lugar, descobre-se que relações sociais estáveis, persistentes 
e muitas vezes de uma importância social vital, são mantidas através dessas fronteiras 
e são frequentemente baseadas precisamente nos estatutos étnicos dicotomizados. 
Em outras palavras, as distinções étnicas não dependem de uma ausência de interação 
social e aceitação, mas são, muito ao contrário, frequentemente as próprias fundações 
sobre as quais são levantados os sistemas sociais englobantes. (BARTH, 1969, In: 
Poutignat e Streiff-Fenart, 1998, p. 188)Para entender a dinâmica dessas 
comunidades é fundamental a discussão sobre o território, considerando que esse 
conceito vem sendo discutido pela ciência por meio de Raffestin quando diz que 
Território é constituído por relações de poder.  

 
 Raffestin (1993), parte inicialmente, da confrontação dos conceitos de espaço e 

território. Para ele, espaço e território diferem conceitualmente, sendo, ainda, o espaço anterior 

ao território; o território é formado pela ação do homem, é definido a partir das relações de 

poder (econômicas, políticas e culturais) e é a principal categoria de análise da realidade social. 

Gusmão (1999) estabelece a discussão que a terra/território é entendida como um aglutinado 

do próprio sentido da vida capaz de carregar histórias individuais e coletivas, sendo uma 

condição essencial para se pensar o grupo. 

 Corroborando com a discussão de Raffestin (1993), Rodrigues (2011) destaca que as 

narrativas sobre a questão da terra nos quilombolas, remetem a própria história territorial dos 

municípios em que estas comunidades estão inseridas. As mesmas são impregnadas de 

memórias construídas no território, como também nas vivências, experiências e conflitos 

rememorados pelos ancestrais. 

 Nesse mesmo sentido Marques (2009), afirma que etnia e territorialidade se 

complementam como conceitos, conectados através da cultura e das vivências, sendo que a 

etnia é percebida por meio dos valores, crenças, costumes e as heranças coletivas e o território 

é a “expressão desses grupos étnicos territorialmente.” 
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 Partindo desses olhares, buscamos perceber que o território é entremeado por relações 

de poder, e tem na discussão de raça e etnia, elemento de ratificação da diferença. Desse modo, 

entender esses conceitos significa trilhar os caminhos percorridos por autores como: Raffestin 

(1993), Moraes (1984), Moreira (1990), Haesbaert(2004) e Rodrigues (2007) e Marques (2009), 

nas discussões acerca da categoria território e territorialidade; Barth (2000), Swcharcz (1993), 

Munanga (2003) Fernandes (2008)e Freyre (1990,2006), na análise sobre a etnicidade e as 

relações raciais; Ratts (2003), Bosi (1992), Hall (2006) no que se refere à cultura e a identidade; 

Santos (2006), Santos (2004, 2005). 

 “Nas culturas camponesas não se pensa a terra sem pensar a família e o trabalho, assim 

como não se pensa o trabalho sem pensar a terra e a família” (WOORTMANN, 1990, p. 23). A 

partir dessa concepção é importante destacar que a terra de trabalho das famílias pesquisadas 

estão inseridas historicamente em terrenos de exploração, coronelismo, mandonismo e na 

contemporaneidade esses grupos permanecem produzindo através do sistema de meia/terça7, 

condicionando as famílias a realização de parcerias para o plantio por não possuírem terras de 

trabalho, apenas moradia e pequenos quintais. 

De acordo  Maia e Cunha (2015)   em 1880, apenas cinco cidades Paraibanas produziram  

algodão para a exportação, sendo uma delas Catolé do Rocha, época essa que o Nordeste se 

configurava em latifúndio/pecuária/algodão/ morada atingindo as classes mais baixas  através 

do agravamento das desigualdades sociais e econômicas, constitui-se um período de exploração 

e estabelecimento do sistema de meação que perdura até hoje, cuja problemática parte da 

ausência de terra para produção, tendo que se reproduzir através de arrendamento, sistemas de 

meia/terça junto aos proprietários das terras onde estão localizados os quilombos.  

Para além da degradação histórica do negro na sociedade brasileira, os núcleos de 

resistência, os movimentos de luta por direitos antes e depois da abolição, a não inserção do 

negro na sociedade brasileira, queremos destacar o quilombo como forma de resistência, 

reprodução, manutenção física, social, cultural e identitária frente ao sistema escravista 

reprodutor de relações de poder estabelecidas nos territórios de ocupação histórica. 

 
7 A parceria é uma denominação comumente atribuída à relação econômica que ocorre na agricultura ou pecuária, 
na qual o proprietário de terra e o trabalhador dividem a produção com base no montante investido pelo proprietário 
e nos serviços prestados pelo trabalhador, mediante um contrato pré- estabelecido, podendo ser à meia, em que o 
trabalhador geralmente é chamado de meeiro, à terça, à quarta etc. Na realidade, o trabalhador é um parceiro, 
indivíduo que paga o aluguel da terra com parte da colheita, de acordo com os serviços realizados. A meação é em 
si mesma uma forma de parceria, assim como a terça e a quarta. Disponível em: 
ftp://ftp.sp.gov.br/ftpiea/publicacoes/tec4-0208.pdf. Acesso em Maio de 2017. 
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Para Batista (2011) a condição política de reinvindicação dos grupos quilombolas gera 

desconforto, por sua vez o autoreconhecimento não garante o fim da descriminação, a 

reinvindicação dos direitos passa gerar e aumentar o número de conflitos e violências, sobretudo 

o incentivo ao silenciamento dessas populações.   

Esse é o contexto que podemos perceber nitidamente no Sertão, tomando como exemplo 

a comunidade Curralinho/Jatobá localizada em Catolé do Rocha que após ter reivindicado a 

terra com o apoio político da CPT – Comissão Pastoral da Terra, 10 anos depois, no Trabalho 

de Campo, a encontramos desmobilizada e esvaziada, ou seja invés de ter avançado, ocorreu 

um retrocesso, ao passo que Pau de Leite segue buscando sua certificação após o auto 

reconhecimento desde 2006. 

Por intermédio dos resultados da pesquisa, percebemos que apesar das violências 

sofridas por esses povos, eles não reagiram de forma apática, mesmo com os direitos alijados, 

diariamente demonstram formas de resistência às opressões sofridas pela cor da pele, pelo 

gênero e pelo lugar onde moram. Exemplo disso é a formação dos quilombos, tendo em vista 

que não houve por parte do Estado Brasileiro mecanismos de integração da população negra na 

sociedade. 

Expomos o desafio de pesquisar as comunidades do Sertão, pois historicamente as 

populações negras são silenciadas, invisibilizadas e negadas à importância que tem em seus 

contextos, exemplificadas no texto ao identificarmos a sua produção cultural, a sua história, a 

resistência, reprodução econômica, as atuações políticas e a sua memória. 

Diante desse cenário de ameaças e direitos negados, destacamos a relevância das 

pesquisas que legitimam o histórico das comunidades quilombolas com suas formas 

organizativas e interações sociais, foi com esse intuito de colaborar com essas investigações e 

dar visibilidade a essas comunidades que optamos por tratar dos quilombos do Sertão que por 

muito tempo vivenciaram o contexto de invisibilidade.  

Consideramos que existe o receio sobre a reivindicação pelo título de posse de terra, 

sobretudo, pelas relações de poder, pela necessidade de maiores informações sobre o processo 

e, sobretudo por causa da negligência do estado na assistência às populações negras do Sertão. 

Destacamos que nenhuma comunidade Quilombola do Sertão paraibano possui o título de posse 

e apenas duas comunidades no Estado receberam o título de posse da terra em um universo de 

39 comunidades identificadas e reconhecidas. 
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Após 30 anos da Constituição Federal de 1988, as Comunidades Quilombolas do Sertão 

paraibano ainda não possuem seus títulos de posse e não tem acesso pleno a garantia de direitos. 

Faz-se necessário que esses grupos estejam sempre em constate reivindicação e embates 

políticos para que esses direitos possam chegar até as suas terras, contudo, mesmo com a 

organização ainda não é suficiente. 
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MANIFESTAÇÃO POPULAR E RURALIDADE: FESTA DE NOSSA SENHORA DO 

ROSÁRIO EM SILVIANÓPOLIS-MG 

 

Jhonatan da Silva Corrêa 

Resumo: 

 

O município de Silvianópolis está situado na Mesorregião Sul/Sudoeste do Estado de Minas 

Gerais. A cidade é de porte pequeno e de acordo com o IBGE (2018) possuía uma estimativa 

de no entorno 6.314 habitantes para o já finalizado ano de 2017. A Festa de Nossa Senhora do 

Rosário em Silvianópolis-MG teve seu início em torno do ano de 1780. A priori como uma 

Festa introduzida pela Igreja Católica oficial com o intuito de controlar e dominar a população 

de escravizados que havia no local (DOMINGUES, 2007). Para Souza (2015), existiam duas 

formas de controlar e dominar os escravizados no período sendo uma delas a Festa e a outra a 

violência. Com o decorrer dos anos a festividade foi se transformando e se constituindo 

independente do catolicismo oficial, cada vez mais se tornando pertencente ao catolicismo 

popular (DOMINGUES, 2007; CORRÊA, 2019). Como consequência conflitos começaram a 

surgir ao longo dos mais de dois séculos da manifestação cultural. O embate entre a vontade da 

Santa Sé centrado no catolicismo oficial e a vontade do povo no catolicismo popular 

constituíram manifestações no território festivo e suas territorialidades. A própria manifestação 

festiva se alicerceia através dos membros não eclesiásticos, consolidados nos festeiros, 

responsáveis pela organização festiva realizada por meio das doações populares tanto da zona 

rural como urbana do município. Sendo assim, existe um conflito entre as duas vertentes do 

catolicismo na configuração espacial/ territorial da Festa. Para entender os conflitos e a 

estruturação festivas foi indispensável realizar trabalhos de campo nas datas festivas e não 

festivas concomitantemente com aplicação de entrevista na população festiva direta ou 

indiretamente ligadas as manifestações culturais procurando analisar a pluralidade existente em 

sua estruturação. Trabalho metodologicamente embasado na Geografia Cultural renovada e nos 

métodos críticos e fenomenológicos aplicados a Geografia. Além do mais, revisão histórica da 

Festa e conceitual se tornaram primordiais principalmente sobre o: território, territorialidade, 

cultura, poder, entre outros que servem de base a pesquisa. Sendo assim, é possível entender o 
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território como um meio de vivência, onde se tem exercido sobre ele o controle de seus 

progenitores estabelecendo em seu âmago seus princípios culturais e políticos de forma mais 

veemente dependo do grupo estabelecido (ROSENDAHL, 2013). Raffestin (1993) mostra que 

o território é constituído pelas relações de poder. Segundo Haesbaert (2006) o território se 

constitui justamente pela manifestação desigual da força, influenciando e subordinando os 

aspectos políticos e econômicos do espaço. Ademais, cabe ressaltar que todo território possui 

uma territorialidade sendo assim uma categoria intrínseca do mesmo. As  territorialidades estão 

relacionadas ao tempo e ao espaço formulando continuidades e descontinuidades. Devido a 

isso, possui relação com o lugar, condição histórica e geográfica formulando identidade 

(SAQUET, 2015). Continuando, outro conceito relacionado ao território e territorialidade é o 

poder. O poder não é algo estático, ele circula, funciona em rede, não há como retê-lo, 

funcionamos como seus transmissores, ou seja, ele está presente em toda camada social 

(FOUCAULT, 2017). A cultura se expressa no território e na territorialidade tendo o poder 

como um elemento encorajador da manifestação ou inibidor. Bauman (2012) mostra a 

polissemia existente no conceito, tornando árdua a tarefa de discutir sobre. O que pode aqui de 

antemão ser exaltado é seu caráter de transformação que segundo Claval (2014) se dá de duas 

maneiras pela mutação ou por revolução, sendo a última um rompimento radical com os 

aspectos de outrora. A Festividade em questão possuiu ao longo do espaço-tempo diversas 

mutações. No entanto, ainda é perceptível no momento festivo elementos que rementem ao 

rural, embora a festividade ocorra na cidade, as características da ruralidade são encontradas. 

Segundo Alves (2017) as pequenas cidades como Silvianópolis-MG possuem tendências a 

ruralidade, havendo a presença dos elementos das territorialidades bucólicas no contexto 

citadino, referente ao período da Festa. O catolicismo popular no Brasil foi predominante na 

zona rural (LEERS, 1977), hoje ainda resiste como forma de organização da Festa de Nossa 

Senhora do Rosário em Silvianópolis-MG. A união popular na arrecadação do fundo mostra 

outro aspecto que condiz as festividades rurais. Quando entrevistado ex-festeiro foi dito que 

todo dinheiro arrecadado é para comprar comida e soltar foguetes. Além do mais, durante os 

dias festivos é servido almoço para os Ternos de Congo e para o público festivo. O almoço é 

preparado coletivamente sendo para muitos condizentes ao tempo da roça, como evidencia um 

antigo Congadeiro da cidade quando entrevistado. O sagrado também evidencia a ruralidade, 

pois, a Capela de Nossa Senhora do Rosário é cuidada pela Associação de Caridade Nossa 

Senhora do Rosário não possuindo membros eclesiásticos em sua estruturação. Esta questão 
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também é referente ao conflito entre o catolicismo oficial e popular, sendo a capela além de 

cuidada por populares foi a mesma construídas por eles no município. Todas essas questões 

influem na territorialidade festiva, houve investidas da igreja com o intuito de participar na 

consolidação organizacional tentando fenecer a coesão social e estrutural da Festa de Nossa 

Senhora do Rosário em Silvianópolis-MG. Entretanto, os Congadeiros e a população resistem 

e mantém a Festa sobre a atuação popular. 
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LUTAS E RESISTÊNCIAS SOCIAIS PELO TERRITÓRIO DA PESCA ARTESANAL 

NO RIO ARAGUARI - AMAPÁ. 

 
Adria de Melo Rosa,  

Vicka de Nazaré Magalhães Marinho,  
Christian Nunes da Silva 

 
Resumo: 

 

Introdução  O presente trabalho visa discutir como tem se articulado lutas e resistências sociais 

para permanência de pescadores no rio Araguari no estado do Amapá, visto que esse rio é o 

território onde as comunidades pesqueiras dos municípios Ferreira Gomes e Porto Grande 

exercem a atividade de pesca, assim, uma vez que há fato a existência nesse território de 

empreendimentos de Usinas Hidroelétricas (UHEs) que outrora, ameaçam a permanência e 

segurança desses sujeitos nesse território bem como a perpetuação de tal atividade, há 

consecutivamente a existência de manifestações e lutas sociais desses atores. Ademais, esta 

pesquisa objetiva-se além de expor uma discussão teórica e conceitual do território da pesca, 

bem como as articulações das lutas sociais dos pescadores artesanais no seu território, todavia, 

também almeja-se dar visibilidade e voz a esses sujeitos de resistências no território da pesca 

perante a empreendimentos UHEs Ferreira Gomes e Cachoeira Caldeirão inseridos na lógica 

contemporânea do capital. Elementos teóricos:  Assim, para o apoio teórico desta pesquisa e 

afim de conceituar o território ao qual tomaremos partido, fundamentaremos o conceito de 

território de modo geral e posteriormente território da pesca respectivamente nos autores 

Raffestin (1993) e Silva (2006; 2017).Uma vez que, para Raffestin (1993) a princípio expõe o 

conceito primordial de território entendendo que: o território é o espaço onde se materializa as 

ações humanas, bem como é construído e usado pelas ações do vivido, nessa perspectiva, e 

sobre esse território se constrói perante os atores sociais que o ocupam o sentimento de 

apropriação sobre determinado limite territorial, que nada mais é a pratica do exercício de poder 

de uma noção espacial determinada. Por conseguinte, o território ao qual nos referimos deve 

ser analisado não pelo espaço físico e sua extensão, mas através das leis e relações dentro do 

território que abrangem diferentes escalas de grau e visibilidade (RAFFESTIN, 1993).Assim, 

uma vez que entendemos a partir de Raffestin o conceito de território em uma ampla escala, há 
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de afunilar nesta discussão o território da pesca partindo de Silva (2006; 2017) o qual concebe 

os territórios da pesca artesanal mais voltado para o meio aquático, ou seja, para este o território 

é concebido como “o território na pesca artesanal corresponde à humanização do ambiente 

aquático” (SILVA, 2017, p. 252) uma vez que: “os territórios de pesca, comumente chamados 

de Pesqueiros, onde os indivíduos integrantes das colônias de pesca se utilizam de um 

determinado espaço para a retirada dos recursos” (SILVA, 2006, p. 49). Outrora, para o apoio 

teórico desta pesquisa fundamentar-se-á essa discussão no autor De Paula (2018) o qual discute 

em sua tese “Disputas no Território e Conflitos Por Território na Pesca Artesanal Brasileira“, 

bem como, “o território de luta” (Grifo nosso) dos pesadores artesanais, em virtude que esse 

autor entende que mudanças no território são provocadas por sujeitos que não fazem parte da 

dinâmica territorial tradicional, ou seja, fogem da lógica e da familiaridade da comunidade 

pesqueira. Uma vez que esses agentes externos diferem da historicidade do território já 

estabelecido, pois esses geralmente estão conectados em redes informacionais com centros de 

decisão distantes do local. Portanto, “o território de luta é o território da resistência e da 

(re)existência, onde as comunidades de pescadores se reinventam para reivindicar as políticas 

dos povos e comunidades tradicionais. Essas estratégias e contextos de luta se evidenciam em 

todo o Brasil, e inclusive é observável nos trabalhos dos geógrafos sobre a pesca artesanal” (DE 

PAULA, 2018, p. 393). Ainda segundo esse autor, o território de luta é uma resistência aos 

impactos ambientais, disputas no território, e conflitos por território. Ademais, ainda se 

discutirá o estabelecimento dos pescadores artesanais enquanto movimento social politicamente 

organizado com Cardoso (2001), o qual destaca a historicidade desse movimento, bem como, 

esse autor outrora, indiretamente fará link com o autor citado anteriormente De Paula (2018), o 

qual traz novas atualizações políticas e teóricas-filosóficas da articulação política desse 

movimento social bem como o estado tem se posicionado perante esses atores sócias.  Dessa 

forma, com a intencionalidade de se aproximar cada vez mais do nosso objeto de estudo 

(pescadores artesanais dos municípios supracitados), se discutirá a autora Marinho (2018), a  

qual analisa categoricamente os impactos ambientais para os pescadores artesanais do 

município Ferreira Gomes – AP frente as problemáticas da UHE de mesmo nome, bem como, 

essa comunidade tem se organizado e reagido política frente essas problemáticas.  Metodologia 

Dessa maneira, para apoio a metodológico e com intuito de dar veracidade aos dados discutidos 

nessa pesquisa, os autores do presente artigo Rosa, Marinho e Silva realizam trabalhos de 

campo de campo entre os anos consecutivos de 2016, 2017, 2018 e 2019 nos municípios de 
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Ferreira Gomes e Porto Grande localizados no centro e Sul respectivamente do estado do 

Amapá, realizando visitas nas comunidades pesqueiras. O que outrora, torna-se possível através 

de diálogos e questionários semiestruturados com as comunidades pesqueiras a obtenção de 

dados primários. Ademais, além dos autores buscarem examinar e fundamentar esta pesquisa 

em trabalhos bibliográficos, como artigos, dissertações, teses e relatórios, procurou-se também 

meios eletrônicos como: mídia local do Amapá, Secretaria de Estado do Meio Ambiente do 

Amapá (SEMA AP), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto do Meio 

Ambiente e Ordenamento Territorial do Amapá (IMAP), Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), e Governo federal.  As UHEs instaladas no rio 

Araguari analisadas nessa discussão são as: UHE Ferreira Gomes, situada dentro do limite do 

território municipal de Ferreira Gomes e a UHE Cachoeira Caldeirão situada dentro do limite 

do territorial do município de Porto Grande.  Além disso, para obter os resultados e algumas 

respostas acerca da temática proposta neste trabalho, foi necessário o uso de ferramentas como 

o ArqGis, uma vez que esse é um Sistema de Informação Geográfica (SIG) que oferece suporte 

para realizar representações cartográficas e análises espaciais dos municípios estudados.  

Considerações Destarte, verifica-se que, uma vez que esses pescadores têm sofrido impactos 

no território da pesca e que isso vem comprometendo a atividade de pesqueira, bem como, a 

subsistência desses atores e seus familiares no território amapaense, esses atores resistem e se 

articulam politicamente para que a realidade imposta por esses empreendimentos seja alterada, 

de modo que essas alterações visem as necessidades que as comunidades de pescadores 

necessitam para que possam atuar de forma plena a atividade da pesca.  Assim, essa atividade 

não se faz somente importante para esses atores sociais, quanto a manutenção preservação dos 

seus conhecimentos tradicionais específicos da pesca, bem como, a subsistência desses 

pescadores e permanecia no território, mas também é importante para a comércio e população 

consumidora local, assim como, essa atividade tem uma parcela de contribuição para o giro de 

capital local. Outrora, há de se questionar como o estado tem reagido as manifestações e 

articulações políticas sociais desses pescadores, bem como, o estado tem visto esses sujeitos 

mediante a essas reações no território de luta, uma vez que esses sujeitos lutam por seus direitos 

de permanência em tal território. Por outro lado, também há de se questionar quais medidas e 

posições o estado tem tomado perante as UHEs para amenizar tal problemática, uma vez que 

esses empreendimentos têm apoio governamental para seu estabelecimento no território do 

estado do Amapá. Por fim, é necessário que esses atores sociais sejam vistos e ouvidos perante 
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a sociedade e o estado, assim como a urgência de que o estado tome decisões para que esses 

pescadores artesanais possam atuar sua atividade de forma harmônica e sustentável dentro dos 

parâmetros da lei, para que no fim seja feita a justiça e se reduza a desigualdade social.  

Referencias CARDOSO, Eduardo Schiavone. Pescadores artesanais: natureza, território, 

movimento social. São Paulo: 1v.(Tese-Doutorado), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, 2001.DE PAULA, Cristiano. Quaresma. Geografia(s) 

Da Pesca Artesanal Brasileira. 2018. Tese, (Programa de Pós-Graduação em Geografia), 

Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.  

MARINHO, Vicka de Nazaré Magalhães. IMPACTOS DE HIDROELÉTRICAS NA 

ATIVIDADE PESQUEIRA: estudo de caso a partir dos pescadores artesanais do município de 

Ferreira Gomes, Amapá – Brasil. 2018. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal Pará, Belém.  RAFFESTIN, Claude. Por 

uma Geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993.SILVA, Christian Nunes da et al. Modo de 

vida e territorialidades de pescadores da comunidade Cajueiro em Mosqueiro (Belém-

Amazônia Brasil). Revista NERA, v. 20, n. 40, 2017.SILVA, Christian Nunes da. 

Territorialidades e modo de vida de pescadores do rio Ituquara, Breves–PA. 2006. 2006. Tese 

de Doutorado. Dissertação (Mestrado em Geografia)-Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Federal do Pará, Belém. 
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DO AÇAÍ DAS COMUNIDADES DO BEIRADÃO, NO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO 

PARÁ (PA) 

 

Rosivanderson Baia Correa,  

Tanira Gomes Silva 

Resumo: 

 

Apresentamos aqui os resultados sobre o estudo da cadeia produtiva do açaí no município de 

Oeiras do Pará-PA. Trabalho fruto de projeto de pesquisa intitulado como: Uso do Território e 

Desenvolvimento: Uma análise sobre a produção do açaí das comunidades do Beiradão, no 

município de Oeiras do Pará (PA). Está ligado ao projeto de pesquisa: Uso do Território e 

desenvolvimento Regional: uma análise sobre a produção do açaí em comunidades Rurais na 

região Tocantina (PA), coordenado pelo Grupo de Estudos e Ordenamento Territorial da 

Amazônia Tocantina (GEOTAT).Situa-se na margem direita do rio Araticu, afluente do rio 

Pará. O município é fruto da política territorial portuguesa estabelecida no séc. XVIII, a data 

oficial de fundação da cidade é 20 de janeiro de 1758. Este município é um dos sete que compõe 

o Baixo Tocantins, nordeste do Estado do Pará. Em 2018 o IBGE estimou a densidade 

populacional do município em 7,42 hab/km², são cerca de 31.619 habitantes distribuídos em 

3.852,256 km². Com renda per capta de R$4.405,13 o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) corresponde a 0,507. Conforme o diagnostico socioeconômico e ambiental 

da região de integração do Tocantins (2016), elaborado pela Fundação Amazônia de Amparo a 

Estudos e Pesquisa do Pará (Fapespa), cerca de 35,6% da população Oeirense vive em situação 

de extrema pobreza. O território de Oeiras do Pará é caracterizado fisicamente por áreas de terra 

firme, ilhas, várzeas e igapós. O acesso ao município ocorre restritamente por meio de 

transportes hidroviários, pois não existem estradas de acesso direto ao município. O IBGE 

(2018) relata que no município não existem indústrias e que as principais atividades produtivas 

de Oeiras do Pará são oriundas da pesca e da agricultura familiar, nelas destacam-se a cultura 

da mandioca, da pimenta do reino e do açaí. Neste município, mais precisamente nas 

localidades ribeirinha do Beiradão, situadas no Rio Oeiras, afluente do Rio Araticu. O açaí tem 
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múltiplas implicações nas sociedades estabelecidas nesta região, indo desde seu uso enquanto 

alimento e renda, até a construção da identidade. O Pará é apontado pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) e PEVS (Produção Extrativa, Vegetal e Silvicultura) como 

Estado que mais produz açaí, responsável por 55% da produção nacional do fruto. A valorização 

econômica ocorrida em três fases. Para Corrêa (2017) o processo histórico do açaí na Amazônia 

é definido em três períodos, o primeiro período diz respeito ao consumo regional, quando o 

fruto é consumido na forma de vinho pelas populações tradicionais. O segundo período, 

corresponde a década de 1970 e é caracterizado pela implantação das agroindústrias de palmito 

do açaí na amazônia, este período é também chamado por Corrêa (2017) como a fase predatória 

do açaí-palmito. Oeiras do Pará, nesse contexto, abrigou uma agroindústria de palmito do açaí, 

a IVAIR SA. Conforme a pesquisa de campo por este trabalho desenvolvida, a IVAIR SA foi 

implantada nas margens do rio Araticu em 13 de setembro de 1970, permanecendo no 

município pelo período de dez anos. Durante uma década a IVAIR SA comprou dos ribeirinhos 

Oeirense o palmito do açaí nativo, o que paulatinamente causou o esgotamento do produto em 

virtude do grande número de árvores de açaí derrubadas para a retirada do palmito. Conforme 

Corrêa (2017), na fase de importância comercial do palmito, a retirada de açaízeiros ocorreu 

em larga escala, fato preocupante para os movimentos sociais, que em defesa da soberania 

alimentar das comunidades ribeirinhas manifestaram-se contrários a retirada exorbitante do 

palmito, pois temia-se o esgotamento do açaí (Euterpe Olerácea), evento ocorrido com a jussara 

(Eutherpe Edulis) na Mata Atlântica. Nas comunidades estudadas o palmito do açaí ainda é 

retirado, porém em menores quantidades, geralmente a retirada é feita após o manejo do açaízal, 

neste procedimento as árvores mais altas e menos produtivas são retiradas, dando lugar à 

árvores mais novas e com maior produtividade . Desde o ano 2000 a T.H. Indústria e Comércio, 

localizada no Rio Marapira em Oeiras do Pará, compra dos ribeirinhos o palmito de açaí 

procedente do manejo, dessa forma, a fábrica opera somente no período da entressafra, 

acrescida de mais dois meses (de outubro a maio), nesse período a produção de palmito oscila 

entre 40 e 60 milheiros ao mês, cerca de 2.000 mil unidades de palmilto são industrializados 

por dia. A terceira fase do açaí, é iniciada na década de 1990 e persiste até os dias atuais, Corrêa 

(2017, p. 60). Nesta fase o Açaí-produto, ganha grande importância no mercado, refletindo nas 

comunidades ribeirinhas da Amazônia que produzem o fruto, o aumento da produção para a 

comercialização, transformando a realidade social que se desenvolve em torno da cultura do 

açaí profundamente dinâmica, no momento em que seu consumo anteriormente local, se tornou 
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trans-regional e transnacional. Nesta fase o açaí alcança o mercado externo e passa a ser 

consumido como suco, energético, sorvete, entre outras formas diferentes da tradicional, 

composta pelo vinho de açaí com farinha de mandioca. Do ponto de vista social, a cultura do 

açaí é a atividade produtiva que apresenta maior distribuição de renda para os pequenos 

produtores e atravessadores de Oeiras do Pará, no entanto nossas investigações apontam 

incompatibilidades de preços no açaí vendido pelos produtores para os atravessadores e para as 

batedeiras da cidade, no açaí vendido pelos atravessadores para as indústrias de beneficiamento 

e para a exportação. Embora valorizado no mercado externo, o açaí produzido na localidade do 

Beiradão não tem acarretado melhorias sócio-espaciais e econômicas significativas para as 

famílias produtoras. Os produtores enfrentam dificuldades em agregar valor ao produto, este 

fato é elucidado por Corrêa (2017, p. 22):“O preço pago pelos atravessadores é sempre mais 

baixo do que o esperado pelas famílias que o cultivam, pois, os preços são estabelecidos pelo 

exportador com quem o atravessador negocia. [...] apesar da concorrência entre diversas 

agroindústrias, como a oferta de açaí é abundante durante a safra, o seu preço acaba caindo 

muito, o que tem nos apresentado um mercado oligopsônico, no qual poucas empresas 

centralizam a compra para a exportação”.  Diante disso, desencadeou-se a problemática 

principal, abordada neste trabalho, centrada no padrão de vida e nas condições de existência 

dessas comunidades nos dias atuais com a valorização do açaí no mercado externo. De que 

forma isso possibilita o desenvolvimento da economia nas comunidades ribeirinhas estudadas 

no município? Quando deixa de ser um produto local para ser um produto de consumo global? 

Quais os impactos que a produção e a exportação deixam no território? Tivemos como objetivo 

principal I) identificar e analisar a forma como que se organiza a produção do açaí na Amazônia, 

em especial na localidade do Beiradão no município de Oeiras do Pará; juntamente com a II) 

identificação das relações de comercialização do açaí no mercado local e extra-local, 

caracterizando açaí que tem como destino a própria região, e aqueles que têm destinos mercados 

globais; III) analisar os indicadores sociais e econômicos das famílias envolvidas no processo 

de produção e comercialização do fruto, procurando estimar o volume do açaí produzido pelas 

comunidades estudadas, no município. As pesquisas incidiram sobre os principais indicadores 

socioeconômicos dos ribeirinhos que concentram suas atividades produtivas na cultura do açaí. 

Para proceder as investigações, a priori, utilizou-se instrumentos metodológicos da pesquisa 

quanti-qualitativa, basicamente fundamentada em pesquisa bibliográfica, a partir do 

levantamento dos autores que fazem parte da literatura produzida na subárea do conhecimento 
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que enfatizam uma abordagem conceitual sobre o Território no âmbito da Ciência Geográfica, 

especialmente baseado em autores como: Raffestin (1993), Ribeiro Eti alli (2005), Haesbaert 

(2016), Souza (2005), Ortega (2007), Saquet (2007, 2009, 2013), Saquet e Spósito (2009), 

Santos (1998). Do desenvolvimento regional nas teses de Oliveira(2015), Bresser-

Pereira(2006), Pecqueur (2005), em estudos sobre açaí nas teses de Ximenes (2013), Corrêa 

(2017). Bem como a pesquisa de campo, por meio de entrevistas realizadas com os produtores 

de açaí, líderes comunitários, organizações municipais. E produção cartográfica da área de 

estudo, a posteriori. Neste artigo apresentaremos inicialmente os aspectos teórico-metodológico 

da pesquisa. Em seguida, será abordado sobre o conceito de Território e seu caráter polissêmico, 

dando destaque a face ideal-simbólica do território ribeirinho que recebe influência da cultura 

do açaí. E falaremos sobre Desenvolvimento, Desenvolvimentos: Perspectivas do 

Desenvolvimento Territorial, compartilha as perspectivas do desenvolvimento territorial e a 

inserção deste na Amazônia sob uma leitura da ciência geográfica. Consecutivamente, a quarta 

seção direciona-se à pesquisa de campo e seus recursos, ao lócus, aos sujeitos, aos objetivos 

almejados pela pesquisa, a caracterização e identificação dos fenômenos existentes no local a 

partir de uma análise geográfica, tais como o problema de escala, a des-re-territorialização e o 

território usado como recurso e como abrigo. Por fim, as considerações finais da pesquisa, 

sintetiza os elementos presentes ao longo da pesquisa. Apontando, sobretudo, a importancia da 

produção do açaí para localidade estudada. Nela o produto é vendido de forma primária (in 

natura), porém a produção é bastante expressiva, indicando um aumento significativo na 

produção e impacto na economia das comunidades e por consequência do município, o que vem 

ocasionando uma relativa melhora no padrão de vida das comunidades de onde o açaí é 

abundantemente extraído, de forma artesanal com base na produção familiar, proveniente das 

regiões das ilhas e das margens dos rios. Contudo já se é possível encontrar o cultivo do açaí 

de forma experimental em áreas de terra firme, fenômeno também ocasionado pela valorização 

do produto no mercado local, regional e internacional, a vivência do fluxo, o efeito do “que 

“não migrava” migrou. O que é “nosso” tornou-se global. O que parecia usurpação/saque 

econômico, valorizou. O que era “outro” tornou-se “nosso”, XIMENES (2013). 
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IDENTIDADE TERRITORIAL CAMPONESA: ESTRATÉGIAS DE REPRODUÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL DOS CAMPONESES MANDIOCULTORES NO TERRITÓRIO 

DO BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO 

 
Núbia Dias dos Santos,  

Ajibola Isau Badiru 

Resumo: 

 

Introdução Nos últimos anos envidamos esforços teórico, metodológicos e conceituais para 

comprovar a existência de um campesinato em Sergipe, utilizando como principal vetor de 

analise o cultivo da mandiocultura, a produção de seus derivados e a espacialização das casas 

de farinha. A presença desses camponeses mandiocultores no espaço território de Sergipe 

evidencia um longo, contraditório e conflituoso processo entre os agentes do capital e os povos 

originais que resistiram e persistiram na defesa, luta e disputa pela manutenção dos seus 

territórios de vida e de resistência. A construção da identidade territorial camponesa no espaço 

rural brasileiro é resultado estrutural do processo histórico. É uma herança histórica marcada 

por um longo processo onde os camponeses integram os remanescentes dos povos originais, 

dos povos africanos, e da população branca e mestiça pobre e empobrecida no processo de 

produção do espaço das mercadorias inseridas na lógica do empreendimento colonizador. A 

mandiocultura é um símbolo de resistência ao mesmo tempo em que marca a presença do 

território camponês com toda a sua abordagem teórica filosófica material e simbólica que esta 

congrega. O camponês que resistiu as investidas dos representantes do capital, no passado, 

continua resistindo no presente. O modelo camponês de vida e de reprodução social, transgride, 

se contrapunha e conflita com os interesses do agronegócio e agentes do capital, os quais se 

utilizam do meio técnico-científico-informacional para dotar o espaço do campo das 

ferramentas da sujeição e da subordinação camponesa em prol da territorialização do capital. 

São embates que colocam em evidência dois projetos de sociedade, de vida e de ideia de 

desenvolvimento, os quais colocam em lados opostos os camponeses e os representantes do 

capital. A questão posta para além do enfrentamento entre agentes sociais distintos, apresenta 

singular relevância, na medida em que o Estado de Sergipe é um estado com bases rurais e tem 

na atividade laboral camponesa importante segmento para a dinâmica econômica do Estado 
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mesmo que tal dinamicidade não resulte em melhores condições de vida para o núcleo familiar 

em vista do caráter de subordinação a que esse segmento está vinculado. Contraditoriamente, 

se o campo sergipano se tornar espaço hegemônico do agronegócio, para além das questões 

sociais já evidentes nos dados socioeconômicos dos municípios será agregado as questões 

socioambientais em função do modelo em curso e da proposta da sua expansão pautada no 

pacote da Revolução Verde. Dessa maneira, frente as desigualdades socioambientais e da ação 

do Estado capitalista o camponês resiste e luta pela sobrevivência da unidade familiar e pela 

permanência da sua identidade cultural/territorial construída historicamente e de modo 

relacional num território concreto e abstrato. As relações simbólicas com a terra, com a 

comunidade e com o cultivo de certos gêneros alimentícios é fruto de uma tradição passada de 

geração em geração que marca o seu modo de ser e de viver os quais podem ser potencializados 

para melhorar a condição de vida da população do campo e da cidade, situação inversa da 

proposta pelo modelo de desenvolvimento em curso. Procedimentos Metodológicos:  

Metodologicamente, utilizou-se da proposta de investigação elaborada por Santos (2012). A 

proposta teórica metodológica e técnica apresentada contribui para investigar as diferentes 

facetas do espaço agrário sergipano e utiliza variadas ferramentas de análise para compreender 

a complexidade e os paradoxos que envolvem a presença camponesa no território e os conflitos 

socioambientais existentes. A revisão da literatura centrou-se na totalidade do espaço, ao espaço 

e lugar do Homem Camponês (Santos, 2012), bem como acerca da identidade territorial 

camponesa, o conceito de desenvolvimento e das estratégias socioambientais de reprodução do 

campesinato. Realizou-se levantamento de dados junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário (EMDAGRO), ao Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Secretaria de Estado do Planejamento 

Orçamento e Gestão (SEPLAG/SE). Realizou-se Diagnóstico Rural Participativo e registro da 

História Oral de Vida junto aos camponeses da localidade. Em seu conjunto compõem 

elementos singulares para a compreensão da escala humana da análise. Concomitante a estes se 

aplicou formulários quantitativos e qualitativos para obtenção de dados primários com o intuito 

de alcançar os objetivos propostos. Nesse contexto, tem-se como objetivo geral analisar o 

processo de reprodução do campesinato do Território do Baixo São Francisco Sergipano, 

considerando as políticas públicas para o meio rural. Como objetivos específicos: analisar em 

qual medida o cultivo da mandioca e a produção dos seus derivados intercalam saberes e 

práticas culturais/territoriais e contribuem para o enraizamento dos sujeitos; identificar a 
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importância do cultivo da mandioca para a existência e vivência do camponês no Território; 

analisar os aspectos identitários do sujeito com seus pares e com o lugar a partir do uso social 

e coletivo das Casas de Farinha para a produção e reprodução material e imaterial da cultura 

camponesa. Resultados parciais Os mandiocultores entrevistados resguardam um saber fazer e 

uma história permeada de desafios, conquistas e lutas para a manutenção da terra de trabalho e 

de moradia. Entraram, via política de reestruturação fundiária, em uma terra degradada, na qual 

com o trabalho familiar e em meio a atividades de solidariedade e ajuda mútua conseguiram a 

manutenção da família e a sua reprodução social. Atualmente convivem com novos desafios 

impostos pelo processo ideológico do modelo urbano industrial, quando os filhos abandonam 

o sitio para se reproduzirem socialmente como força de trabalho urbana, desconsiderando o 

significado de ser possuidor de um meio de produção. Por sua vez, a parcela da população 

camponesa que continua resistindo e residindo no seu lote de vida, de trabalho e de reprodução 

social, convivem com a expansão do agronegócio da cana de açúcar e do eucalipto, os quais 

buscam convencê-los de que tais práticas são a alternativa de futuro na terra. Considerações A 

mandiocultura é um importante elemento de garantia da sobrevivência e permanência dos 

camponeses no seu lugar, no seu território de vida e de reprodução social, uma vez que responde 

por parte da autonomia camponesa, ao menos no quesito relativo à autonomia e segurança 

alimentar. Mas a mandiocultura também alimenta outras autonomias: a da identidade do ser 

camponês; do conhecimento do saber fazer; das relações simbólicas materiais e imateriais 

constantemente estabelecidas nas suas relações cotidianas. A importância desse gênero 

alimentício se materializa na permanência das casas de farinha e na continuidade das práticas 

camponesas vinculadas a esse cultivo mesmo com a penosidade do trabalho desde a plantação 

até a produção dos seus derivados, e, na subordinação no momento da comercialização desse 

cultivo. Assim, a realidade dual, complexa e heterogênea do mundo e território camponês 

encontra na mandiocultura um componente singular na lógica da reprodução desse segmento e 

classe social. 
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OS DESAFIOS SOCIOAMBIENTAIS DO CAMPESINATO NO ESPAÇO RURAL DO 
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE/SERGIPE/BRASIL 

 
Jonas Emanuel da Rocha Antão1  

Núbia Dias dos Santos2  
Jonatas Ribeiro Marques Barbosa3  

Ajibola Isau Badiru4 
 

Introdução 
 

Os camponeses são sujeitos que compõem uma classe social, com um modo de vida 

singular e heterogêneo, sendo hibrida, é uma classe que depende da sua força de trabalho, mas 

também detém a propriedade da terra. A sua existência é de fundamental importância para a 

manutenção da sociedade e do próprio sistema capitalista, contraditoriamente, os agentes 

modeladores do espaço tentam inviabiliza a reprodução social do camponês.  

O município de Brejo Grande está localizado no estado de Sergipe, a margem do Rio 

São Francisco e é banhado pelo oceano Atlântico. Essa área foi afetada primeiramente pelas 

mudanças do regime das águas do Rio São Francisco devido à operacionalização da hidrelétrica 

de Xingó e posteriormente a inserção das atividades da aquicultura que para se instalar necessita 

retirar a vegetação, afetando a reprodução das espécies nativas que são o sustento dos 

pescadores e marisqueiras. 

Esse trabalho apresenta a análise realizada sobre a territorialização do campesinato 

frente aos desafios socioambientais ocasionados pela atuação dos empreendimentos do Estado-

Capital no supracitado munícipio. Busca-se analisar a totalidade sócio-espacial através das 

atividades pesqueiras a partir das duas modalidades, a pesca empresarial e a artesanal. Com 

base nos relatos e nas falas dos sujeitos foi possível entender como o conflito entre camponeses 

e carcinicultores (agentes do capital) impacta a relação entre os seres humanos entre si e com o 

meio afastando o homem do convívio harmônico com a totalidade da vida.  

 
1Bacharelando em Geografia/UFS, jonasemanuel96@hotmail.com 
2Professora do Departamento de Geografia, PRODEMA e PROFCIAMB na Universidade Federal de Sergipe, 
nubisantos85@gmail.com 
3Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, 
jonatasmarquestb@hotmail.com 
4Coorientador do trabalho, professor do SOTTEP-Universidade Tiradentes/Alagoas, ajibolacanada@gmail.com 
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O estudo transcorre metodologicamente a partir: 1) o levantamento de fontes 

bibliográficas sobre os conceitos e o modelo de desenvolvimento colonialista; 2) a coleta de 

dados nos sites oficiais do Estado, como o IBGE e o Atlas da Macro Fauna elaborado pela 

Universidade Federal de Sergipe e publicado em Boletim; 3) a pesquisa de campo com a 

observação, rodas de conversas e aplicação de formulários junto aos camponeses das águas5 em 

Brejo Grande. 

O artigo é composto por dois tópicos mais a introdução e as considerações finais. No 

primeiro tópico são apresentadas as questões teóricas a respeito do modelo de desenvolvimento 

cartesiano implantado no mundo, que adentra o espaço-território rural brasileiro e que tem 

ocasionado uma redução da sociobiodiversidade a partir da implantação de atividades 

produtivas que caminham na contramão do respeito ao movimento da vida.  

No segundo tópico são apresentadas as caraterísticas sociais do município de Brejo 

Grande/SE. Segue-se discutindo: 1) A interferência do Estado a partir da construção do projeto 

hidroelétrico em Sergipe e como esse objeto geográfico externo ao município de Brejo Grande 

interferiu no território dos pescadores; 2) por meio dos dados oficiais do IBGE é analisado 

como está à produção empresarial pesqueira no município e como ela afeta a 

sociobiodiversidade; 3) a partir dos dados do boletim do Atlas da Macro Fauna é possível 

entender o papel dos pescadores artesanais, com destaque as marisqueiras, e como o trabalho 

deste coletivo gera riquezas com baixos custos ambientais para o município; 4) antes das 

considerações finais é analisado e comparado os ganhos e impacto socioeconômico e ambiental 

que o grupo dos carcinicultores e camponeses ocasionam no território em estudo. 

Nas considerações finais conclui-se que a inserção dos modelos de desenvolvimento 

capitalista ocasiona a dependência dos sujeitos sociais para a necessidade de comprar alimentos 

em outros municípios e ter acesso a um leque maior de politicas públicas para garantir o sustento 

da família. 

O modelo de desenvolvimento do Estado-Capital ocasiona o aumento da dependência 

dos camponeses em relação ao aparato do Estado. Ocorre também que, os camponeses são 

induzidos à miserabilidade ou são induzidos a adentrar no ramo da carcinicultura. Como essa 

modalidade se materializa dentro de um período de tempo limitado, em vista do esgotamento 

 
5 Entende-se nesse trabalho os camponeses da água como coletivo de sujeitos sociais que apresentam lutas, 
trabalhos, modo de ser e fazer e espiritualidade que estão integrados ao movimento das águas dos rios, oceanos, 
lagos, lagoas e dos mares.  
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das condições aquáticas para a manutenção da atividade e da sua produtividade. Diante do 

exposto, o que vislumbra como cenário futuro para os pescadores artesanais que se tornam 

carcinicultores é a perda da sua identidade sociocultural e do seu território, no momento em que 

a carcinicultura se tornar inviável no atual território, obrigando-os a se territorializarem em 

outros espaços com condições materiais e simbólicas incertas.   

A materialização do modelo de pensamento colonialista desterritorializador no território 
do município de Brejo Grande/SE 

Desde o início do século XVI com as grandes navegações o mundo passa por 

transformações, apoiadas no avanço da técnica como a bússola, astrolábio, quadrante e as 

caravelas. Esses instrumentos possibilitaram aos europeus chegarem aos lugares antes 

desconhecidos por eles, levando o preceito moderno e colonialista a outras localidades do globo 

(GALEANO, 2016). 

Ao chegar ao lado aposto do oceano atlântico os portugueses, espanhóis, ingleses, 

franceses se depararam com um “novo mundo” aos olhos deles, isso também se aplica aos povos 

que habitavam este solo que posteriormente foi nomeado por América e Brasil. Todavia, esse 

encontro de dois mundos ocasiona conflitos, contrastes e contradições que a natureza da 

racionalidade do povo invasor não conseguiu assimilar, provocando genocídios e etnocídio em 

toda a América Latina (GALEANO, 2016), desterritorializando os povos originários. 

Esse modelo de pensamento desterritorializador continua atualmente, mesmo após 

meio milênio o modelo de desenvolvimento aportado na técnica e no lucro, continua afetando 

o modo de vida dos sujeitos campesinos. Essa realidade é visível e materializada através dos 

danos ocasionados pela construção e operacionalização da hidrelétrica de Xingó em 19946 

localizada entre as cidades de Canindé de São Francisco/SE e Piranhas/AL, respectivamente no 

Alto Sertão Sergipano e Alagoano. 

A interferência do estado direcionada pela modelo de desenvolvimento capitalista-

colonizador na bacia do Rio São Francisco tem ocasionado danos ambientais que afetam a 

totalidade da vida. A primeira interferência no rio, em Sergipe, foi a construção da hidrelétrica 

de Xingó que ocasionou a alteração do ritmo das águas, posteriormente, o estimulo a construção 

 
6 https://www.chesf.gov.br/SistemaChesf/Pages/SistemaGeracao/Xingo.aspx 
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dos tanques de carcinicultura na área da bacia, ambos os projetos afetaram o território de vida 

dos camponeses da água no município de Brejo Grande/SE (Imagem 01). 

Imagem 01: Territórios e municípios inseridos na região hidrográfica do Rio São Francisco, 
Sergipe, Brasil, 2019. 

 
Fonte: Atlas Digital da SRH-SE, 2017. 
Organização: Jonas Emanuel da Rocha Antão; Núbia Dias dos Santos, 2019. 

 

O projeto cartesiano-moderno-colonial idealizado pelos países centrais, Inglaterra, 

França, Portugal, Espanha e Holanda afetou e ainda afeta a organização sócio-espacial brasileira 

e consequentemente o território sergipano. Essa racionalidade estruturou um modelo que 

ocasiona conflitos, contrastes e contradições com a vida, pois a importância desse modelo 

racional é o econômico (SANTOS, 2000; 2002; 2008). Ademais, no seu processo de 

territorialização origina danos ambientais nos locais onde é implantado, sendo que no município 

de Brejo Grande/SE, a área da pesquisa, essa racionalidade é materializada através da 

aquicultura (carcinicultura). 
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A prática da aquicultura (carcinicultura) é pautada sob a égide do pensamento 

cartesiano, onde a supervalorização da técnica a serviço do capetalismo7 (ACOSTA, 2016; 

BOFF, 2014; MARQUES, 2016) ocasiona a construção de viveiros para a criação de camarão, 

aprisionando a vida, passando a reorganizar o espaço e inviabilizando-o, dificultando e 

limitando algumas atividades, como a coleta de mariscos e a reprodução dos seres vivos, haja 

vista que, para a construção dos viveiros faz-se necessário à retirada da vegetação nativa 

(mangue). 

É nítido que a operacionalização dos viveiros ocasiona perda de vidas humanas. Os 

camponeses relataram que já ocorreu o assassinato de um camponês por capataz que impediu o 

pescador de transitar pelo território para chegar a margem do São Francisco. Ocorre também o 

impedimento deles atracarem os seus barcos nos portos historicamente constituídos pelos seus 

antepassados, haja vista que, os campesinos negros pescadores estão na região há 

aproximadamente 200 anos. 

Essa territorialização do modelo de produção capitalista e do modo de vida campesino 

ocasiona conflitos sócioterritoriais, onde o primeiro provoca a degradação dos meios de 

sobrevivência da teia da vida, consequentemente reduzindo a autonomia e ampliando a 

dependência dos sujeitos camponeses (SANTOS, 2012) que em Brejo Grande/SE segue o ritmo 

das águas. 

Território municipal de Brejo Grande: Desafios e disputa pela riqueza das águas 

O município de Brejo Grande está localizado na margem sergipana do Rio São 

Francisco, nas proximidades da sua foz, além de ser banhado pelo Oceano Atlântico. Em 2010, 

conforme o censo demográfico do IBGE, a sua população municipal era de 7.742 habitantes, 

estimada em 2018 para 8.264 habitantes. 

Em Brejo Grande no ano de 2017 somente 6,5% da população exercia cargos/postos 

de trabalho com carteira assinada. Destarte, a população tem como base econômica as famílias 

camponesas das águas, que segundo o CadÚnico, em março de 2019, totalizam 

aproximadamente 658 famílias que dedicam suas vidas a pesca artesanal. Dos 7.742 habitantes, 

34,0% da população em 2010 encontrava-se na extrema pobreza, sendo que 19,3% desse 

contingente estavam na zona rural (BRASIL, 2018). 

 
7 Palavra mencionada por Jurandy Marques no Livro a Ecologia do Espirito, alertando para as falaciosas relações 
ecológicas criadas no/pelo capitalismo (2016, p. 28). 
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Antes da operacionalização da Hidrelétrica de Xingó, em 1994, as atividades da pesca 

e da rizicultura eram preponderantes para a reprodução dos camponeses. Com a 

operacionalização e redução da vazão das águas, ocorreu a salinização da água do Rio São 

Francisco, inviabilizando a produção de Arroz (Gráfico 01), como também, o desenvolvimento 

de algumas espécies nativas. 

Gráfico 01: Quantidade em toneladas da lavoura de arroz em Brejo Grande/SE, 1989-2018. 
Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal, 1989-2018. 

Organização: Jonas Emanuel da Rocha Antão, 2019. 

O gráfico 01 evidencia o recuo na produção da rizicultura em Brejo Grande, mesmo 

em 2003 ocorrendo uma produção de 7.820 mil toneladas de arroz com casca, a linha de 

tendência (vermelho), demonstra que de 1989 a 2018 ocorre uma drástica queda na produção. 

Destarte, a operacionalização da hidrelétrica de Xingó ocasionou mudanças na agricultura do 

município em tela.  

A hidroelétrica é objeto geográfico externo ao município, mas a sua operacionalização 

afetou a drenagem do canal principal da bacia hidrográfica do Rio São Francisco o que 

provocou um movimento de causas e efeitos que originou/origina novas necessidades ao 

campesinato (quilombola, pescador, marisqueira) que antes não existia nos munícipio do Baixo 

São Francisco Sergipano.  

Os campesinos do Baixo São Francisco Sergipano encontram uma “nova” necessidade 

de comprar o arroz produzido em outros municípios ou em outros estados, além da redução ou 
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desaparecimento de espécies de peixes, essa situação interfere diretamente na renda dos 

camponeses pescadores e agricultores e na sua alimentação. 

A salinização e o controle da vazão da água do Rio São Francisco ocasionou a 

desterritorializacão da rizicultura em muitas áreas do município de Brejo Grande, direcionando 

os sujeitos a adotarem uma nova atividade no município que foi a aquicultura, principalmente 

a criação de camarão (carcinicultura), ocorrendo assim a territorialização e espacialização da 

aquicultura no município. 

Considerando que o município apresenta uma quantidade expressiva de pescadores, 

essa realidade facilitou o processo de inserção da aquicultura nessa área. Destarte, a pesca 

artesanal e a criação de espécie em viveiros (aquicultura) tornam-se atividades de destaque para 

a reprodução social do campesinato, ou seja, a reprodução da vida imaterial e material perpassa 

pela água. 

Em busca de entender como essas atividades influenciam a vida e a dinâmica dos 

camponeses e do município, iremos analisar e comparar a produção 

oficial/convencional/empresarial e a produção oriunda da pesca artesanal e mariscagem para 

compreender o papel que cada setor desempenha no tocante ao Produto Interno Bruto Municipal 

da agricultura, que em 2016 foi de R$16.636.370,00 (dezesseis milhões, seiscentos e trinta seis 

mil, trezentos e setenta reais) e para a organização territorial (IBGE, 2016). 

Iniciaremos pela produção pesqueira empresarial, ou seja, aquelas que foram 

estimuladas pelo Estado para tentar minimizar a redução da renda da população, que foi 

ocasionada pela instalação da hidrelétrica de Xingó, sendo essas as que ocasionam a degradação 

ambiental e que estimula a redução das espécies naturais. 

Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foram registradas 

a criação de seis espécies no município de Brejo Grande/SE: A Curimatã/Curimbatá, Tambaqui, 

Tilápia, Ostras, Vieiras, Mexilhões e o camarão (gráfico 02). 
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Gráfico 02: Quantidade e tipo de produtos da aquicultura no Município de Brejo 

Grande em Sergipe/Brasil, 2014-2018. 

Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal, 2018. 
Organização: Jonas Emanuel da Rocha Antão, 2019. 
 

Conforme o Gráfico 02 existe no município de Brejo Grande a produção de 

Curimatã/Curimbatá, essa espécie é nativa do Rio São Francisco e foi adaptada para criação em 

cativeiro. A sua produção começou a ser registrada pelo IBGE a partir de 2017 e foi de 1200 

quilogramas, e no ano seguinte apresentou queda de 100 quilogramas ficando em 1100 

quilogramas. 

A produção de Tambaqui, que não é espécie nativa do Rio São Francisco, apresenta 

oscilação na sua produção durante o tempo, sendo que, o menor registro foi em 2016 com 2.100 

quilogramas e a maior em 2018 com 8.430 um crescimento de 250 quilogramas. 

O gráfico 02 apresenta a criação de outra espécie não nativa do rio São Francisco, a 

Tilápia, assim como o Tambaqui, a Tilápia apresentou a menor produção em 2016 com 6.144 

quilogramas e a sua maior produção foi de 13.986 quilogramas em 2018 um crescimento de 

156 quilogramas se comparado ao ano anterior.  

Brejo Grande também produz Ostras, Vieiras e Mexilhões (moluscos), a sua menor 

produção foi de 210 quilogramas no ano de 2016. Entre 2016 e 2017 a produção teve um 

aumento de 1.738% chegando a produzir 3.350 quilogramas, e em 2018 apresentou uma 

retração de 54,2% (Gráfico 02). 
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O discurso econômico, cientifico e ideológico afirma que a evolução da técnica 

permitiria ao camponês uma estabilidade na produção e a garantia de lucros crescentes. Os 

dados do Gráfico 02 evidencia que mesmo com a intervenção humana no estuário do Rio São 

Francisco não é possível manter uma produção linear, pois a natureza não suporta tal modelo 

de desenvolvimento.   

O IBGE não contabiliza a produção dos pescadores artesanais e das marisqueiras, haja 

vista que, não é registrado a produção de siri, caranguejos e outros seres vivos coletados no 

mangue. Isto dificulta a criação de políticas públicas especificas para esse grupo da sociedade, 

como também, o reconhecimento da profissão das marisqueiras que facilitaria o acesso aos 

direitos constitucionais previdenciários, visto que elas apresentam doenças próprias da 

profissão, apresentando demandas especificas que deveria ser consideradas para a construção 

de um regime de previdência especial para elas. 

Destaca-se em Brejo Grande a produção de camarão destinada ao mercado externo, 

incentivado pelo governo do estado de Sergipe. Os dados do gráfico 03 revelam que em 2014 

a colheita de camarão foi de 495.400 quilogramas, ocorrendo uma redução na quantidade 

produzida em 458,8% entre os anos de 2014 e 2016. Entre 2016 e 2018 a produção aumentou 

para 537.301 quilogramas de camarão. 

Gráfico 03: Produção de camarão no Município de Brejo Grande em Sergipe/Brasil, 2014-2018. 
Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal, 2018. 

Organização: Jonas Emanuel da Rocha Antão, 2019. 

Para a criação do camarão, faz-se necessário, a retirada da vegetação nativa, ou a sua 

inserção nas chamadas áreas de apicum, onde não ocorre a presença de vegetação, o que é 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2014 2015 2016 2017 2018

Q
ui

lo
gr

am
as

Produção de camarão no Município de Brejo Grande em 
Sergipe/Brasil, 2014-2018



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2426 

 

permitido pela lei nº 12.651/2012. Todavia, é possível identificar que em Brejo Grande os 

viveiros são construídos a partir da retirada do mangue, afetando a reprodução das outras 

espécies nativas, incluindo os seres humanos (Imagem 02). 

Imagem 02: Viveiros de camarão no município de Brejo Grande e a vegetação (mangue) 
desenvolvendo dentro e ao redor do viveiro, 2018. 

Fonte: Jonas Emanuel da Rocha Antão, 2018. 

Ainda conforme os gráficos 02 e 03, não foram registrados em Brejo Grande a 

produção de Larvas/pós-larvas de camarão, isto, atrelado a informação de um produtor, as 

larvas são produzidas em outro município. Essas informações sinalizam para uma maior 

dependência do campesinato brejo-grandense em razão da necessidade em comprar e 

transportar as larvas de outros locais, gerando novos custos na cadeia produtiva. 

Enquanto os carcinicultores e agentes do estado produzem um território monocultor 

que reduz a biodiversidade local, os camponeses produzem o território-vida a partir da pesca 

de diversos animais que vivem no estuário do Rio São Francisco. 

Os dados de 2014 demonstravam que Brejo Grande reunia o segundo maior número 

de pescadores de Sergipe, 15,2%, e era a sétima receita do estado na venda dos produtos 

oriundos da mariscagem e da pesca artesanal, que contabilizou R$2.009.799,40 (dois milhões, 

nove mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), 4% da receita do setor dos 

municípios pesquisados8 no estado de Sergipe. 

 
8 Os municípios pesquisados são: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Brejo Grande, Estância, Itaporanga D’Ajuda, 
Indiaroba, Santa Luzia do Itanhi, Pacatuba. 
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A produção total provindo da pesca artesanal do estuário do Rio São Francisco 

correspondeu a R$ 2.396.531,82 (dois milhões, trezentos e noventa e seis mil, quinhentos e 

trinta e um reais e oitenta e dois centavos), esse valor corresponde aos dados oficiais registrados 

pelo Projeto de Monitoramento Participativo do Desembarque Pesqueiros (PMPDP) realizado 

no âmbito da UFS/PETROBRAS/FAPESE (ARAÚJO et. al, 2016).  

Esse valor corresponde às espécies pescadas e coletadas pelos pescadores e 

marisqueiras no estuário do Rio São Francisco. Enquanto a produção capitalista se restringem 

a 7 espécies (Curimatã, Tambaqui, Tilápia, Ostras, Vieiras, mexilhões (moluscos) e camarão) 

a produção camponesa corresponde a mais de 10 espécies (Caranguejo, Tainha, Pilombeta, 

Tinhga, Ostra, Curimã, Guaiamum, Robalo, Carapeba, Sururu e outras) (Gráfico 04). 

Em termos quantitativos a diferença de espécies, 7 (pesca empresarial) e 10 (Pesca 

artesanal), parece insignificante, mas enquanto o ramo empresarial necessita destruir o berçário 

da vida marinha (mangue) para a reprodução da sua atividade, os camponeses não necessitam 

agredir o meio ambiente para pescar ou coletar essas espécies. Os seres vivos de origem da 

pesca artesanal apresentam quantidades e valores diferenciados que contribuem para a 

comercialização total (Gráfico 04).     

Gráfico 04: Percentual de cada produto da pesca artesanal no valor total da comercialização das 
espécies proveniente do estuário do baixo Rio São Francisco, 2014. 

Fonte: Boletim Estatístico da Pesca nos Litorais de Sergipe e Extremo Norte da Bahia, 2014. 
Organização: Jonas Emanuel da Rocha Antão, 2019. 

Dentre as espécies registradas no Gráfico 04, três espécies (Caranguejo, Guaiamum e 

o Sururu) apontam a participação da mariscagem na geração de renda para o sustento da unidade 
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familiar camponesa, mas também, sinaliza o papel das marisqueiras na constituição do PIB da 

região.  

Conforme o Gráfico 04, o Caranguejo correspondeu a 28% do montante arrecadado, 

seguido por Guaiamum (7%) e o Sururu (6%), somente essas três espécies compõe 41% do PIB 

que é oriundo do trabalho das marisqueiras, demostrando a dimensão da participação do 

trabalho feminino para o PIB e o setor da pesca artesanal dessa região do Rio São Francisco. 

Isso não significa que as marisqueiras não pescam ou coletam outras espécies.  

Em valores de mercado, os preços das espécies pescadas pelos camponeses pescadores 

são diferentes, mas apontam para uma possível autonomia dos sujeito, caso essa modalidade de 

pesca seja protegida e incentivada. Destarte, dos produtos oriundos do estuário do Rio São 

Francisco e que chegam aos portos das comunidades de Brejo Grande, o Robalo é o que 

apresenta o maior preço, seguido do Guaiamum (Gráfico 06).  

Gráfico 06: Preço médio (em reais) das espécies de origem pesca artesanal da Bacia do Rio São 
Francisco, 2014. 

Fonte: Araújo et. al, 2016. 
Organização: Jonas Emanuel da Rocha Antão, 2019. 
 

O preço médio de comercialização das espécies nativas oriundas da pesca artesanal 

registrados por Araújo et. al, (2016), na área estuarina do São Francisco, na região de Brejo 

Grande, indica que é possível através da preservação do meio ambiente a obtenção de uma 

renda satisfatória. Para tanto, é necessário à manutenção de um ambiente propicio para a 
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realização dessa atividade. No entanto, a proximidade da carcinicultura tende a comprometer a 

manutenção do ecossistema, com isso, a reprodução das espécies fica impossibilitada, 

inviabilizando a renda dos pescadores artesanais. 

Em 2018, conforme os dados do IBGE, o valor total da produção de camarão foi de 

R$ 9.671.000,00 (nove milhões, seiscentos e setenta e um mil reais). Ao dividir o montante 

arrecado pelo total de camarão produzido, 537.301 quilogramas, cada quilograma foi vendido 

pelo preço médio de R$ 17,99 (dezessete reais e noventa e nove centavos). 

Destarte, o preço do camarão é R$ 0,32 (trinta e dois centavos) mais barato que o preço 

do Robalo (R$ 18,31) e R$ 0,28 (vinte e oito centavos) mais caro que o do Guaiamum (R$ 

17,71) (ARAÚJO et. al., 2016). Esses valores permitem questionar se é coerente destruir o 

berçário da vida por R$ 17,99, acarretando um custo ambiental e um prejuízo socioeconômico 

para a sociedade em geral que futuramente ficará somente com o ônus da carcinicultura. 

Segundo a matéria publicada em 28 de Julho de 2019, pela Assembleia Legislativa do 

Estado de Sergipe9, existe em Brejo Grande 200 carcinicultores licenciados e 400 em processo 

de regulamentação, ou seja, o munícipio pode chegar a ter 600 carcinicultores os quais podem 

ter acesso a um ou mais tanques.  

Levando em consideração que existe a possibilidade no aumento de tanques na região 

e que segundo os pescadores locais o quantitativo da coleta e pescaria das espécies nativas na 

atualidade já é menor que no passado, isso indica que o ônus socioambiental desta atividade já 

é sentido pelos camponeses pescadores. 

Paradoxalmente, com a redução das espécies nativas e a necessidade de garantir o 

sustento familiar está ocorrendo uma crescente adesão de muitos camponeses a esse modelo da 

carcinicultura predatório como forma de garantir o sustento familiar, mesmo que 

contraditoriamente, o aumento da degradação do mangue ocasione mais danos ambientais na 

região do rio e estuário. 

Esses dados nos leva a questionar, para onde está sendo drenado os recursos e lucros 

da carcinicultura? E o dinheiro proveniente da venda da pesca artesanal para onde está indo? 

Esses valores monetários não alteraram os dados do IDH-M que é de 0,540 considerado baixo 

“Brejo Grande ocupa a 5325ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM” 

(BRASIL, 2010). 

 
9 https://al.se.leg.br/em-brejo-grande-deputado-zezinho-sobral-defende-a-carcinicultura-sergipana/ 
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Além das questões relacionadas aos problemas ambientais originados pela 

carcinicultura, os camponeses denunciaram que integrante(s) do poder judiciário, 

carcinicultores e atores do ramo turísticos tem atuado para convencer o poder executivo 

(presidente da República) e órgãos competentes a liberação de mais empreendimentos nas 

margens do Rio São Francisco, inclusive em locais demarcados como terra quilombolas, 

aumentando a pressão sobre o ecossistema o que pode gerar mais conflitos, redução da 

biodiversidade e aumento da dependência dos camponeses em relação às políticas públicas e 

uma maior adesão ao ramo da carcinicultura. 

Metodologia 

A pesquisa tem como área de estudo município de Brejo Grande no estado do Sergipe. 

Para tal análise, fez-se necessário o levantamento bibliográfico e a coleta de dados secundários 

nos órgãos oficiais, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas e nos Sites do Ministério da 

Cidadania e do Atlas da Macro Fauna de Sergipe com objetivo de conhecer a realidade 

socioambiental e pesqueira do território brejo-grandense e do estuário do Rio São Francisco. 

Neste sentido, utilizou-se das seguintes metodologias e instrumentos de pesquisa: a) a 

pesquisa de campo para a observação da área, onde foi fotografada; B) as conversas 

semiestruturadas com os moradores locais; C) as informações coletadas das fontes oficiais e 

locais junto com os pescadores. Esse conjunto de dados foram tabulados e analisados, 

permitindo a caracterização da área para entender o contexto socioambiental do município de 

Brejo Grande, sendo que, essa pesquisa é de natureza quanti-qualitativa. 

Considerações Finais 

A ampliação da aquicultura na área da pesquisa somente foi possível devido a 

substituição das antigas áreas da rizicultura pela produção de camarão e peixes. A produção de 

arroz caiu devido a operacionalização das hidroelétricas, principalmente a de Xingó entre os 

municípios de Canindé de São Francisco/SE e Piranhas/AL, e após 2003 com a 

redução/controle da vazão das águas do Rio São Francisco que foi intensificada. 

Assim, os camponeses enfrentam dois conflitos sócioterritoriais, sendo um externo 

ocasionado pela hidrelétrica e outro interno provocando pela inserção e ampliação da 

aquicultura, especificamente, a carcinicultura em Brejo Grande. 
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Os dados e as informações coletadas em campo demonstram que a renda oriunda da 

comercialização do camarão, peixes e mariscos da pesca empresarial não conseguiram melhorar 

a qualidade de vida dos camponeses brejo-grandenses.  

O aprimoramento da técnica que adentra o território pesqueiro brejo-grandense que se 

materializa na engenharia dos tanques, no melhoramento genético das lavas, na ração 

balanceada do camarão alterou a vida do coletivo de camponeses, provocando a mortandade 

das espécies nativas e a destruição do berço marinho (manguezal), haja vista que, o volume das 

espécies coletadas e pescadas tem diminuído numa rápida escola temporal. Isso tem reduzido, 

alterado e afetando o trabalho dos camponeses que necessitam se deslocar para áreas mais 

distantes do mangue e do rio para conseguir mariscar e pescar. 

Outro fator atual e externo ao ambiente que tem reduzido o valor do pescado 

comercializado é as manchas de petróleo que atingiram o litoral nordestino, inclusive a foz do 

Rio São Francisco. A dimensão geográfica, econômica e biológica desse impacto ainda não é 

possível mensurar, mas os pescadores em audiência pública em 25 de setembro de 2019, 

relataram que o valor de algumas espécies tiveram uma redução de 50% pós-derramamento do 

petróleo.   

Espera-se que este trabalho contribua para as discussões a respeito do tipo de 

desenvolvimento que é induzido pelo Estado-capital nas comunidades rurais pescadoras do 

Brasil. O investimento nesse modelo predatório de carcinicultura não sinaliza para uma 

superação das dificuldades socioeconômica da região do baixo São Francisco, ao contrario, ela 

tem se tornado mais um elemento que tem agravado o custo ambiental, ocasionando impactos 

negativos a população, contribuindo para a redução da empregabilidade, renda e a 

biodiversidade e aumentando a possibilidade da desterritorializacão do campesinato brejo-

grandenses.  
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TERRITÓRIOS TRADICIONALMENTE OCUPADOS NA PLANÍCIE COSTEIRA 

DO RIO DOCE (ES): CONFLITO, CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES E R-

EXISTÊNCIA 

 

Simone Raquel Batista Ferreira 

 

Resumo: 

 

Da problemática A Planície Costeira do Rio Doce, formada pela deposição sedimentar deste rio 

ao longo da costa do estado do Espírito Santo, constitui-se como um extenso território 

tradicionalmente ocupado (ALMEIDA, 2005) por comunidades pesqueiras, marisqueiras, 

ribeirinhas, indígenas e quilombolas, que construíram seus modos de vida profundamente 

vinculados a este ambiente formado por um complexo de rios, lagoas, manguezais, restingas, 

praias e mar. Em terra, parte deste ambiente permanecia inundado durante boa parte do tempo 

com as águas da Lagoa Suruaca e era denominado “Pantanal Capixaba”, tamanha sua 

exuberância e diversidade biológica. Junto a esta natureza farta em alimento e água, etnias de 

origem Tupi e também dos povos denominados Botocudos construíram seus territórios 

banhados pelas águas doces e salgadas, e preenchidos de densa vegetação – natureza mãe que 

sustentava a vida. A invasão colonial passaria a alterar a configuração desses territórios por 

meio da violência imposta aos donos do lugar e também por uma nova relação com esta 

natureza. Desta maneira, das guerras travadas com os povos originários a partir do século XVI, 

chegaremos ao século XIX com a implantação dos quarteis e aldeamentos indígenas ao longo 

do rio Doce e na zona costeira – processos que, além da vigilância frente ao contrabando dos 

minérios das Minas Gerais, tinham como objetivo a consolidação da dominação militar destes 

territórios e a subalternização de seus povos (MARINATO, 2007).Uma longa trajetória de 

conflitos territoriais se iniciaria a partir do choque entre matrizes de racionalidade divergentes: 

de um lado, os povos originários, que têm a natureza como mãe e principal sustentação da vida; 

de outro lado, a matriz colonial e capitalista, que transforma a natureza em mercadoria para 

gerar a acumulação desigual de riquezas (PORTO-GONÇALVES, 2006). A lógica colonial se 

perpetua frente às comunidades tradicionais deste território, herdeiras dos povos originários em 
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miscigenação com afrodescendentes e europeus, por meio da colonialidade do poder 

(QUIJANO, 2005). No século XX, a reedição deste olhar vislumbrará formas de tornar este 

território rentável a grandes latifundiários e empresas, por meio da exploração de suas riquezas 

naturais: as florestas passam a ser transformadas em carvão vegetal destinado a siderurgias 

(anos 1950); a planície de inundação da passa a ser drenada por uma longa rede de canais e as 

terras, agora secas e disponibilizadas à pecuária em larga escala (anos 1950 e 1960); as reservas 

quaternárias de hidrocarbonetos passam a servir à exploração de petróleo e gás (a partir dos 

anos 1970) (OCCA, 2014; 2017).Convivendo com as marcas da invasão e dos impactos 

provocados em seus territórios por estes projetos desenvolvimentistas de matriz colonial, 

atualmente os povos originários e as comunidades tradicionais da Planície Costeira do Rio Doce 

convivem com um novo processo de destruição das condições de reprodução das suas vidas: a 

partir de novembro de 2015, o despejo dos rejeitos da mineradora SAMARCO (VALE/ BHP) 

ao longo da calha do Rio Doce e de toda a zona costeira do estado do Espírito Santo (atingindo 

o Extremo Sul da Bahia e o Extremo Norte do Rio de Janeiro) contaminou estes territórios, suas 

águas e suas terras, comprometendo a saúde física e mental de seus habitantes, suas fontes de 

alimento e de renda; provocando profundas perdas e a falta de perspectivas futuras. Frente a 

este cenário, a situação se agrava ainda mais com novos projetos desenvolvimentistas que se 

apresentam como solução à geração de trabalho e renda para as comunidades locais, como é o 

caso do Centro Portuário de São Mateus (CPSM), da empresa Petrocity Portos, destinado à 

exportação de petróleo e gás, rochas ornamentais e grãos, e planejado para ser instalado nesta 

região. Mais uma vez, a matriz desenvolvimentista colonial se sobrepõe aos territórios 

tradicionalmente ocupados e tenta os invisibilizar, como se não existissem. No entanto, grande 

parte das comunidades locais vem se articulando frente aos impactos provocados pelos rejeitos 

da mineração que atingiram seus territórios, exigindo a reparação dos danos. Neste caminhar, 

em diálogo com o Ministério Público Federal e as Defensorias Públicas Estadual e Federal, 

passam a elaborar o conceito de comunidades tradicionais, a conhecer os direitos que lhes são 

reservados e a se reconhecer como detentoras desses direitos. Esta reflexão nasce a partir do 

conflito vivenciado com a empresa Samarco e a Fundação Renova – teoricamente criada para 

resolver as questões referentes aos atingidos pelos rejeitos, mas que, no entanto, vem 

dificultando o reconhecimento dos danos e dos atingidos. Neste debate, muitas vezes as 

comunidades tradicionais não são reconhecidas em seus ofícios e modos de vida, e recebem 
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classificações que visam diminuir os valores indenizatórios a serem pagos pela empresa. Assim, 

muitas são as denúncias de pescadoras ou marisqueiras cadastradas como “lavadeiras” ou 

“domésticas” pela Fundação Renova. A relação de uma lavadeira ou doméstica com o Rio Doce 

e todas as águas contaminadas pelos rejeitos é mais pontual e também mais fácil de se resolver 

do que todas as relações – materiais e simbólicas - que uma pescadora ou marisqueira mantém 

com estes ecossistemas. Mais uma vez, a matriz da racionalidade colonial busca se impor sobre 

estas comunidades e seus territórios (FERREIRA, 2016).Ser reconhecida como comunidade 

tradicional implica, então, em ser reconhecida como “dona da casa” – ou seja, dona do território 

marcado pela ancestralidade e pertencimento; espaço apropriado e defendido no intuito de 

garantir a reprodução da existência material, simbólica e afetiva do grupo (HAESBAERT, 

2004; SOUZA, 2013). Território constituído por extensas redes de parentesco e compadrio, 

povoado por saberes no uso da natureza e voltados à satisfação das necessidades cotidianas, 

transmitidos de geração a geração (DIEGUES, 1997). No confronto e conflito com a 

mineradora, para além da identidade coletiva de atingidos, a identidade de comunidade 

tradicional implica, sobretudo, em se afirmar como sujeito de direitos diferenciados. É o 

conflito que alimenta esta construção identitária enquanto estratégia organizativa das 

comunidades (BARTH, 2000[1969]) frente aos impactos sofridos. Nascida na relação de 

conflito com a mineradora, a identidade de comunidade tradicional extrapola este contexto, 

reelaborando, a partir deste lugar político, a compreensão acerca dos outros impactos 

historicamente consolidados em seus territórios. Da visibilidade dos territórios 

tradicionalmente ocupados e do diálogo entre a realidade vivida e a ciência Iniciamos nosso 

trabalho junto a essas comunidades, buscando produzir um conhecimento que fosse ao encontro 

das demandas relacionadas aos conflitos territoriais vivenciados. Associando Pesquisa e 

Extensão, e colocando em diálogo os saberes tradicionais locais e saberes científicos, 

trabalhamos com a identificação e o mapeamento destes territórios tradicionalmente ocupados, 

no intuito de produzir sua visibilidade e reconhecimento. Todas as ações vêm se originando a 

partir da procura das próprias comunidades, que passam a compreender estes estudos como uma 

possibilidade de serem fortalecidas em suas lutas. O trabalho foi iniciado na Comunidade 

Ribeirinha Entre Rios e continuou com a Comunidade de Areal, que se reconhece como 

indígena de origem Botocuda - ambas situadas na foz do Rio Doce (município de Linhares). 

Posteriormente, se estendeu para comunidades pesqueiras e marisqueiras da zona costeira do 
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município de São Mateus: Campo Grande, Barra Nova Sul, Gameleira, Nativo, Sítio da Ponta, 

Ferrugem, São Miguel. A Metodologia utilizada baseia-se fundamentalmente na História Oral 

e na Cartografia Social dos territórios. Por meio da História Oral, buscamos relatos e memórias 

a respeito das origens das comunidades; sua ancestralidade e genealogia; modo de vida; saberes 

relacionados aos usos da natureza na satisfação das necessidades; os impactos sofridos ao longo 

das gerações. A Cartografia Social explicita os vínculos entre estas memórias e os territórios 

tradicionalmente ocupados. Ambas as metodologias buscam construir narrativas territoriais 

contra hegemônicas, que não se encontram presentes no imaginário social dominante. Neste 

sentido, buscam produzir um conhecimento acerca da realidade a partir de outras referências, 

que se apresenta como contraponto à pretensa invisibilidade colonial destes povos, suas 

histórias e seus territórios (MIGNOLO,2002; ACSELRAD, 2013). No mesmo caminho, 

buscam contribuir com a organização política das comunidades em defesa de seus territórios e 

pelo reconhecimento de seus direitos. Até o momento, finalizamos os estudos referentes a Entre 

Rios (2014) e Areal (2017). Realizamos as Oficinas de Memória nas comunidades de Campo 

Grande, Barra Nova Sul, Gameleira, Nativo, Sítio da Ponta, Ferrugem e São Miguel. As 

Oficinas de Cartografia foram realizadas em Campo Grande e Nativo (enquanto as demais 

encontram-se planejadas). Os estudos referentes a Entre Rios e Areal foram encaminhados, 

pelas próprias comunidades, ao Ministério Público de Linhares, no intuito de terem 

reconhecidos em seus direitos e pleitearem a salvaguarda de seus territórios. As demais 

comunidades vêm participando dos trabalhos e aguardando sua finalização para os 

encaminhamentos que avaliarem como necessários. Considerações Finais Aliando Pesquisa e 

Extensão, e dialogando os saberes tradicionais locais com os saberes científicos, buscamos 

construir um conhecimento que possa contribuir com o fortalecimento dessas comunidades em 

seus territórios. Esta construção, além de política, é epistêmica, pois desloca da invisibilidade 

as narrativas dos povos originários e comunidades tradicionais, colocando-as como ponto de 

partida para a compreensão a respeito de processos históricos e geográficos. Ao reconhecer tais 

comunidades e povos como protagonistas de suas histórias e donos de seus territórios, 

procuramos fortalecer a construção de suas identidades – que se encontra em curso – e produzir 

sua visibilidade como sujeitos de direitos. Neste sentido, a identidade tradicional vinculada ao 

território fortalece os processos de resistência – que mais do que uma reação a algo externo, 

constitui-se como reconstrução da própria existência: “mais do que resistência, o que se tem é 
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R-Existência posto que não se reage, simplesmente à ação alheia, mas, sim, que algo pré-existe 

e é a partir dessa existência que se R-Existe. Existo, logo resisto. R-Existo” (PORTO-

GONÇALVES, 2006). 
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O DESENVOLVIMENTO DE GRANDES PROJETOS E O DES-ENVOLVIMENTO 

DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS: O caso dos Geraizeiros no norte de Minas 

Gerais 

 

Vinicius Paulino Fidelis1 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Para atender à lógica capitalista, surge uma nova divisão internacional do trabalho 

definida pelos níveis tecnológicos de produção, além também das novas formas de gestão e das 

relações de trabalho dominantes. Sendo assim, os países que ampliaram seu nível tecnológico 

acabaram reforçando sua posição frente ao mercado global capitalista, já os países periféricos, 

como o Brasil, tiveram como possibilidade de integração na economia mundo, a continuidade 

da venda de sua força de trabalho e a exploração desvairada dos recursos naturais (ZHOURI e 

ZUCARELLI, 2010).  

 E para isso, no Brasil, busca-se mecanismos capazes de fazer a integração das 

diferentes regiões do país, por exemplo, o Vale do Jequitinhonha, a partir da década de 60, do 

século XX, ganha uma conotação política até então desconhecida, durante um período em que 

sofria transformações que fragmentavam e reorganizavam sua estrutura social e econômica. 

Diante disso, este trabalho tem por objetivo analisar os conflitos gerados através da 

inserção da monocultura de eucalipto no Norte de Minas Gerais, sobretudo, no município de 

Grão Mogol. Apesar de haver outros grandes empreendimentos no município, direcionamos, 

neste momento, nossa análise para a relação entre o plantio de eucalipto e os Povos e 

Comunidades Tradicionais. Dessa maneira, buscamos avaliar se, de fato, esse 

megaempreendimento, proposto pelo Estado, proporcionou o desenvolvimento econômico e 

social e quais conflitos podemos identificar no município.   

Grão Mogol está vinculado, atualmente, a mesorregião do Norte de Minas. Quando 

o Vale do Jequitinhonha foi delimitado, oficialmente, em 1966, pelo decreto número 9.841, 

para efeito de atuação da Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha 

 
1 Discente do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional Interdisciplinar em Ciências Humanas, da 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. E-mail: viniciusfidelis2011@hotmail.com 
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(CODEVALE), possuía 52 municípios, que mais tarde, devido as emancipações, vieram a 

somar 80 municípios, dentre os quais está o município de Grão Mogol (SOUZA, 2010).  

Além disso, a bacia do Rio Jequitinhonha “[...] atravessa uma área muito extensa, 

por isso há várias subdivisões regionais, tanto segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), quanto denominações para políticas públicas, quanto denominações 

corriqueiras” (GALIZONI, 2007). Diante disso, consideramos que o município de Grão Mogol 

está inserido dentro do Vale do Jequitinhonha.  

Os procedimentos metodológicos deste texto têm por base a pesquisa em 

andamento vinculada ao Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Profissional em Ciências 

Humanas, nível de mestrado, intitulada “ Conflitos Relacionados ao Modelo de 

Desenvolvimento: O caso de Grão Mogol/MG.” que conta com apoio financeiro na forma de 

bolsa de pesquisa e de custeio para atividades de campo do Projeto de Pesquisa e 

Desenvolvimento Tecnológico (P&D) “D 0632 VEREDAS SOL E LARES – UMA 

ALTERNATIVA PARA O MÚLTIPLO APROVEITAMENTO ENERGÉTICO EM 

RESERVATÓRIOS DE USINAS HIDRELÉTRICAS NA REGIÃO DO SEMIÁRIDO 

MINEIRO2. 

O município de Grão Mogol está vinculado ao projeto “Veredas Sol e Lares”, sendo 

que, a partir do projeto, foram realizadas em algumas comunidades do município, impactadas 

e/ou ameaçadas por projetos desenvolvimentistas, inclusive o da monocultura de eucalipto, 

metodologias participativas. As ferramentas participativas, Mapa Falado e o Diagrama de 

Fluxo, utilizadas ajudaram a compreender as principais dificuldades e problemas enfrentados 

pelos moradores. Além disso, no âmbito da pesquisa de dissertação, foram realizadas pesquisas 

exploratórias de campo em fevereiro de 2019, permitindo um melhor conhecimento das 

comunidades e dos empreendimentos, principalmente, a monocultura de eucalipto.   

 
2 Coloca-se, assim, como central a formulação, discussão e consolidação de um projeto energético 

popular que atenda efetivamente aos interesses da população e à soberania nacional. A partir de 2018, uma das 
frentes de atuação da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social e Movimento dos Atingidos por 
Barragens passa a ser o Projeto “Veredas Sol e Lares - Desenvolvimento econômico e social no semiárido mineiro 
a partir da mobilização capacitação e participação das populações para o emprego da geração hibrida fotovoltaica 
distribuída na revitalização de empreendimentos hídricos”. Este projeto foi submetido e aprovado no Programa de 
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico2, vinculado à Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) e à 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)2. Dentre os objetivos, o projeto busca mapear e compreender as 
potencialidades energéticas em 21 municípios (Vale do Jequitinhonha e Semiárido), incluindo pesquisa sobre a 
viabilidade de usina de energia híbrida (solar e hídrica), baseada no compromisso e princípios da participação 
popular no processo de criação, monitoramento, produção energética e sua distribuição, incluindo elaboração do 
aparato legal para regulamentação da produção energética em pequena escala e de base coletiva. 
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2. Povos e Comunidades tradicionais: A luta pelo reconhecimento 
 

Nesta sessão temos por objetivo apresentar e reafirmar as leis e direitos dos Povos 

e Comunidades Tradicionais, principalmente, dos Geraizeiros no Território do Vale das 

Cancelas. Além disso, apresentamos a intrínseca relação dos Geraizeiros com o ambiente e 

como enfrentam dificuldades, mesmo amparados pela legislação, em manter seus modos de 

vida tradicionais, principalmente, quando ocorre o enfrentamento com grandes projetos 

desenvolvimentistas.  

Após a década de 70, do século XX, os movimentos sociais têm incorporado em 

suas reivindicações critérios étnicos, de gênero, elementos de consciência ecológica e 

autodefinição coletiva, características da categoria de povos e comunidades tradicionais. Mas 

essa categoria é relativamente nova na esfera governamental, principalmente, no que tange as 

leis garantindo seus direitos (COSTA FILHO et al., 2015).  Segundo Aderval Costa Filho, 

antropólogo da Universidade Federal de Minas Gerais, 

na medida em que estes grupos começaram a se organizar localmente, emergindo da 
invisibilidade em que se encontravam, surgiu a necessidade de balizar a intervenção 
governamental junto aos mesmos (...) Uma vez reconhecida ou criada pelo poder 
público uma categoria de diferenciação para abarcar identidades coletivas 
tradicionais, não somente grupos sociais relacionados passaram a ser incluídos 
política e socialmente, como também se estabeleceu um pacto entre o poder público 
e esses segmentos, que inclui obrigações vis a vis, estimulando a interlocução entre 
sociedade civil e governo e o protagonismo social (COSTA FILHO, 2014, p. 2 – 3 – 
grifos nossos).  

 
É preciso que tenhamos consciência de que boa parte das comunidades ainda estão 

na invisibilidade, muitas vezes, por consequências de pressões econômicas, fundiárias e por 

processos discriminatórios (COSTA FILHO, 2014). Apesar de que na Constituição Federal de 

19883, em seu texto, foi inserido as “terras tradicionalmente ocupadas” e que são reafirmadas 

nos dispositivos infraconstitucionais (ALMEIDA, 2008; COSTA FILHO et al. 2015). 

Dessa forma, a Constituição de Federal de 1988, torna-se o primeiro marco legal 

importante para a mobilização e regularização de políticas públicas e direitos específicos de 

povos e comunidades tradicionais (ALMEIDA, 2008). Além disso, também podemos destacar, 

 
3 Sobre os direitos, expressos na Constituição Federal de 1988, dos Povos e Comunidades tradicionais destacamos, 
entre outros, os seguintes artigos: 215, 216, 231 e 232. 
 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2441 

 

em nível nacional, a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) e a Convenção 169 sobre 

Povos Indígenas e Tribais da Organização Internacional do Trabalho4 (OIT).  

A CDB foi assinada pelo Decreto Federal, nº 2.519, no dia 15 de março de 1998, 

no qual, em seu artigo 8° traz um importante dispositivo no que tange a questão das 

transmissões dos benefícios aos grupos locais. Dessa forma, o artigo solicita aos Estados-

membros da Convenção que respeitem, preservem e mantenham o conhecimento e práticas das 

comunidades locais e populações indígenas.  

O outro marco significativo foi a Convenção 169 da OIT, adotada em Genebra, em 

27 de junho de 1989, e entrou em vigor internacional no dia 05 de setembro de 1991. Porém, 

no Brasil, o cumprimento dessa Convenção foi determinado, apenas em 2004, pelo Decreto 

Presidencial nº 5.051, de 19 de abril de 2004. Da Convenção destacamos inicialmente o 

parágrafo 1, do artigo 1º, que descreve a quem ela se aplica: 

a) Aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e 
econômicas os distinguem de outros setores da coletividade nacional, e que 
estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições 
ou por legislação especial; [...] (BRASIL, 2004, S/P).  

 

Quando, na Convenção 169, é mencionado a palavra “tribos” não significa que os 

quilombolas ou povos tradicionais vivam em tribos, mas que eles preenchem todas as condições 

que a lei exige dos “povos tribais”, ou seja, que têm modos de vida tradicionais e uma cultura 

e modo de vida que os difere de outros setores da sociedade (COSTA FILHO, 2014).  

Além disso, nessa Convenção, em seu item 2 do artigo 1º diz que “a consciência 

de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para 

determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente Convenção” (BRASIL, 

2004, S/P – grifos nossos), dessa forma, podemos dizer que são os próprios membros da 

comunidade que podem dizer se são ou não quilombolas, se são ou não povos tradicionais 

(COSTA FILHO, 2014). 

Ainda se tratando da legislação, em nível Federal, em dezembro de 2004, por 

pressões dos movimentos sociais, o governo decretou a criação da Comissão de 

Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais, com o intuito de criar uma 

política nacional voltada especialmente para tais comunidades. Sendo assim, no dia 07 de 

 
4 As Convenções Internacionais são normas que, quando assinadas pelos países, geram responsabilidades dos 
Estados e cidadãos em cumprirem o que elas determinam, sob pena de terem recomendações do organismo 
internacional que as elaborou, o que gera constrangimentos públicos internacionais (CIMOS, 2014, p.17).  
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fevereiro de 2007, 3 anos após a criação da Comissão supracitada, temos, a partir do Decreto 

nº 6.040 a instituição da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais (PNPCT) (ALMEIDA, 2008; ALMEIDA, 2018), na qual 

destacamos que:  

I – Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se 
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos pela tradição; [...] (BRASIL, 2007, S/P). 

 
A PNPCT tem como principal objetivo promover o desenvolvimento sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais, buscando seu reconhecimento, fortalecimento e 

garantindo seus direitos territoriais, socioambientais, econômicos e culturais, buscando a 

valorização de sua identidade (BRASIL, 2007). 

No âmbito político de Minas Gerais, foi sancionada a Lei 21.147 de 14/01/2014, 

que institui a Política Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais de Minas Gerais, que teve sua regulamentação publicada após três anos, por meio 

do Decreto 47.289, de 20 de novembro de 2017 (ALMEIDA, 2018), do qual destacamos um 

dos objetivos específicos propostos no artigo 4º, descrito abaixo: 

[...] VIII – assegurar aos povos e comunidades tradicionais a permanência em 
seus territórios e o pleno exercício de seus direitos individuais e coletivos, 
sobretudo nas situações de conflito ou ameaça à sua integridade, bem como a defesa 
dos direitos afetados direta ou indiretamente, seja especificamente por projetos, obras 
e empreendimentos, seja genericamente pela reprodução das relações de produção 
dominantes na sociedade; [...] (ALMG, 2017, S/P – grifos nossos).  

 
Assegurar a permanência, dos povos e comunidades tradicionais, e o pleno 

exercício de seus direitos são “conquistas legais determinantes para o reconhecimento das 

especificidades destas comunidades” (ALMEIDA, 2018), entretanto, é preciso ter 

conhecimento de que as “dificuldades de efetivação destes dispositivos legais indicam [...] que 

há tensões relativas ao seu reconhecimento jurídico-formal, sobretudo porque rompem com a 

invisibilidade social, que historicamente caracterizou estas formas de apropriação” 

(ALMEIDA, 2008, p. 26).  

Principalmente a partir da promulgação da Constituição de 1988 é legitimado 

inúmeros direitos e leis5 que garantem o reconhecimento das terras tradicionalmente ocupadas, 

 
5 Devemos ter consciência de que o processo de afirmação das comunidades não é iniciado com a Constituição de 
1988, visto que ela é apenas o resultado de intensas mobilizações, conflitos e lutas sociais, que caracterizaram as 
diferentes modalidades de territorialização das comunidades tradicionais (ALMEIDA, 2008). 
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ou seja, é o reconhecimento do direito sobre o território ocupado por um povo. A partir disso, 

o direito a essas terras é ampliado para as comunidades tradicionais, como exemplo; os 

Apanhadores de Flores Sempre-Vivas; Geraizeiros; Ribeirinhos; Vazanteiros; entre outras 

comunidades, das quais algumas compõem o Vale do Jequitinhonha.  

No Vale do Jequitinhonha, o estabelecimento do local de moradia das famílias, 

sempre que possível, era “controlado” pela disponibilidade de água, dessa maneira, sempre se 

optava por estabelecer moradias em locais às margens de córregos, a partir disso, e da forma de 

relevo presente, principalmente, no Alto Jequitinhonha, as grotas e as chapadas se tornam 

espaços distintos, mas complementares e indissociáveis para o modo de vida tradicional.  

(GALIZONI et al. 2010). 

As grotas são meias encostas, vales, áreas úmidas e férteis, próximas às fontes de 

água, córregos e nascentes, que são utilizadas para o consumo doméstico e atividades 

produtivas (GALIZONI et al. 2010; ALMEIDA, 2018). Já nas chapadas estão localizadas as 

áreas de “soltas” que são áreas usadas coletivamente para pastagens e a realização do 

extrativismo de: frutos, lenha, madeira, flores, fibras, caça e plantas medicinais (GALIZONI et 

al. 2010), e as atividades realizadas nas chapadas também são responsáveis pela 

complementação da renda das famílias. 

Nas grandes chapadas, que compõem a Serra do Espinhaço, vivem os Geraizeiros. 

Eles desenvolveram métodos e técnicas de sobrevivência adaptados ao Cerrado, contando, 

inclusive, com sua biodiversidade nativa. São sujeitos políticos que disputam os sentidos 

historicamente atribuídos ao Cerrado, contrariando opiniões sobre sua riqueza e beleza, além 

de sua importância para a continuidade da vida. Sendo assim, o bioma torna-se o território e um 

importante vetor no processo de afirmação da identidade geraizeira (NOGUEIRA, 2009).    

Com o reconhecimento e a conquista de direitos, pela Constituição Federal de 1988, 

das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas e na abertura para o reconhecimento 

dos direitos das comunidades tradicionais (ROCHA et al. 2016), iniciam-se processos de 

reconhecimento por parte do Estado e comunidades. Dessa forma, “no dia 22 de novembro de 

2015, reunidas na comunidade de Lamarão, município de Grão Mogol, cerca de 40 famílias 

declararam autodemarcado o seu território tradicional” (ROCHA et al, 2016, p. 06).  

Por meio do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e o Movimento dos 

Geraizeiros, os moradores da comunidade geraizeira de Vale das Cancelas solicitaram apoio, 

ao Centro de Agricultura do Norte de Minas Gerais, para realizarem oficinas de autodemarcação 
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em diversas comunidades dos municípios de Josenópolis, Padre Carvalho e Grão Mogol, 

denominadas, aqui, de Território Geraizeiro de Vale das Cancelas, que somam mais de 1800 

famílias6 (ROCHA et. Al. 2016). 

Os geraizeiros, ao demarcarem o território em que residem apontam os usos atuais 

e também as novas possibilidades que são construídas, apesar de haver um contexto de 

expropriação e forte degradação da natureza provocada pela monocultura do eucalipto 

((D’ANGELIS FILHO e DAYRELL, 2003; ROCHA et al., 2016). Dessa forma,  

Os que resistiram, passaram a viver apenas das grotas, pois os tabuleiros, chapadas e 
carrascos7 de onde tiravam lenha, madeira, frutas e plantas medicinais e colocavam 
seus animais para pastarem de forma coletiva foram brutalmente expropriados e 
tomados de assalto pela monocultura do eucalipto, incentivados por programa do 
governo de Minas Gerais e da União, que lhes tomaram suas terras e as alienaram ou 
arrendaram, não respeitando seus direitos ancestrais sobre o território (D’ANGELIS 
FILHO e DAYRELL, 2003, S/P).  

 
Apesar de tudo isso, é grande a expectativa criada pela espera no reconhecimento 

destas comunidades tradicionais, pois, há morosidade em análise do processo por parte do 

Estado, porém, “o que temos visto é o empoderamento das comunidades deste direito e da luta 

pelo território como um todo, passando a entender as possibilidades de desenvolvimento 

pautados nelas próprias como definidoras dos seus destinos” (D’ANGELIS FILHO e 

DAYRELL, 2003, S/P). 

 

3. O Vale do Jequitinhonha: Como projeto de Desenvolvimento 

 
6 O Território Geraizeiro de Vale das Cancelas compreende as seguintes comunidades, nos municípios de Grão 
Mogol, Padre Carvalho e Josenópolis: “Lamarão (45 famílias), Córrego da Batalha (12 famílias), Córrego do Vale 
(24 família), Fazenda Sobrancelha (4 famílias), São Francisco (18 famílias), Morro Grande (70 famílias) e 
Diamantina (25 famílias), Barra de Canoas (20 famílias), Água Branca (20 famílias), Ribeirãozinho (30 famílias), 
Vaquejador (20 famílias) e Miroró (20 famílias), Tingui(40 famílias), Curral de Varas (20 famílias), Bucaina (50 
famílias), Bom Fim Estreito (45 famílias), Vale das Cancelas (15 famílias), Fazenda Cantinho (6 famílias), Bosque 
(10 famílias), Taquaral (25 famílias), Cabeceira do Macielo (13 famílias), Andorinha (41 famílias), Santa Rita (35 
famílias), Ventania (30 famílias), Córrego São Lourenço (30 famílias), Bosquinho (30 famílias), Laranjeira (10 
famílias), Córrego do Engenho (15 famílias), Boa Vista (20 famílias), Córrego do Teixeira (4 famílias), Buriti (15 
famílias), Curral de Vara (50 famílias), Curralinho (40 famílias), Sussuarana (50 famílias), Cedro (30 famílias), 
Córrego Caeté (12 famílias), Vila Nova (50 famílias), Borá (10 famílias), Ouvidor I e II (40 famílias), Córrego da 
Ilha (50 famílias), Recanto Feliz/ Córrego da Lapa (70 famílias), Barreiro de Fora/ Manda Saia (20 famílias), 
Margarida/ Solidade (60 famílias), Mato Alto/ Angico (46 famílias), Mangabeira (10 famílias), Ribeirãozinho (80 
famílias), Baixa Grande (70 famílias), Araçá (25 famílias), Olhos d’água (15 famílias), Pintado (70 famílias), 
Barreiro de Dentro (60 famílias), São Vicente (50 famílias), Cercadinho (30 famílias), Jacu (50 famílias), Água 
Santa (55 famílias)” (ROCHA et. Al. 2016, p. 9). 
7 Sobre tabuleiros e carrascos recomendamos a leitura de: ALMEIDA, 2018. 
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A presente sessão tem por objetivo apresentar o discurso desenvolvimentista do Estado, 

buscando a partir de uma política verticalizada inserir grandes projetos de desenvolvimento, no 

caso a monocultura do eucalipto.  

Nos países latino-americanos é comum o discurso de que estamos perpassando 

caminhos já percorridos pelos países desenvolvidos e que, tão logo, todos os países irão alcançar 

também o estágio de desenvolvimento mais elevado. Dessa forma, vinculado à uma concepção 

econômica, “o desenvolvimento ocorre numa sucessão de etapas capitalistas e que os atuais 

países subdesenvolvidos estariam ainda em uma etapa original da história” (FRANK, 2005, p. 

26).  Acredito que tal discurso pode parecer assertivo, pois transfere a ideia de que o 

desenvolvimento é linear e etapista, de certa forma, evolutivo. 

No entanto, se formos analisar de maneira mais criteriosa os países desenvolvidos 

e os países subdesenvolvidos, logo vamos perceber inverdades sobre este caminho linear de 

desenvolvimento. Como disse Andre Gunder Frank (2005, p. 26), “nem o passado nem o 

presente dos países subdesenvolvidos se parecem em qualquer aspecto importante com o 

passado dos países hoje desenvolvidos”, e complementa: “os países atualmente desenvolvidos 

nunca foram subdesenvolvidos, embora possam ter sido não-desenvolvidos”. Dessa forma, a 

concepção do desenvolvimento como algo linear e etapista é problematizada. Além disso, 

quando Frank (2005) diz que países hoje desenvolvidos, poderiam no passado ser não-

desenvolvidos, ele não está se referindo ao desenvolvimento da qualidade de vida da população, 

mas sim, ao fato de que os países não eram desenvolvidos pelo/para o sistema capitalista. 

Diante disso, percebemos falácias sobre existir, de fato, um caminho a ser traçado 

para que se possa superar a situação de subdesenvolvimento. Além disso, cabe destacar, o que 

de fato seria essa condição de subdesenvolvido? Para compreender isso é preciso que 

retornemos ao fim da Segunda Guerra Mundial, período em que os Estados Unidos tornavam-

se uma superpotência, e os norte-americanos sentiam a necessidade de ir além, de deixarem 

clara sua nova posição no mundo. (ESTEVA, 2000).  

Para isso, escolheram um momento oportuno, o dia 20 de janeiro de 1949, no 

discurso de posse do Presidente Henry S. Truman, onde ele diz que “é preciso que nos 

dediquemos a um programa ousado e moderno que torne nossos avanços científicos e nosso 

progresso industrial disponíveis para o crescimento e para o progresso das áreas 

subdesenvolvidas” (ESTEVA, 2000, p. 59 – grifos nossos). Ao fazer uso da palavra 
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subdesenvolvimento, Truman consegue dar um novo significado ao desenvolvimento. 

(ESTEVA, 2000).  

Naquele momento, dois bilhões de pessoas são classificadas como 

subdesenvolvidas o que era, de fato, necessário para a implantação da nova política externa 

norte-americana, pois, “ para aqueles que constituem os dois-terços da população mundial atual 

possam pensar em desenvolvimento – qualquer tipo de desenvolvimento – é preciso em 

primeiro lugar que se vejam como subdesenvolvidos, com o fardo total de conotações que este 

termo carrega (ESTEVA, 2000, p. 61).  

Podemos observar que, a partir do discurso de Truman, “a pobreza global é uma 

construção inteiramente nova e moderna. A matéria-prima usada na construção, foi 

essencialmente a economização da vida e a integração forçada das sociedades autóctones na 

economia mundial” (RAHNEMA, 2000, p. 233). E no Brasil, especialmente, no Vale do 

Jequitinhonha, este discurso se fez/faz muito presente nos discursos oficiais do governo, 

principalmente a partir da criação da Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha 

(CODEVALE). 

A CODEVALE foi responsável por produzir inúmeros diagnósticos sobre o Vale 

do Jequitinhonha. Cabe destacar que, além das inúmeras inconsistências já analisadas, 

discutidas e apresentadas por Servilha (2015) sobre os diagnósticos produzidos, o “Diagnóstico 

Preliminar do Vale do Jequitinhonha” produzido através da parceria entre a Fundação João 

Pinheiro e a CODEVALE apresenta alguns pontos que podem prejudicar os resultados da 

pesquisa. 

Evidentemente, pretende-se com tais informações, chamar a atenção para as 
limitações reais que ora se apresentam e que constituem um obstáculo, quando o 
tempo é fator limitativo à realização de um trabalho em perfeita consonância com o 
que se estabelece em nível teórico. A primeira, e talvez, a mais importante restrição 
que se impõe, no momento, é a inviabilidade de se fazer pesquisas de campo, pela 
limitação de tempo e pessoal. A segunda, mais específica, refere-se à precariedade das 
informações disponíveis para o Vale do Jequitinhonha, o que, aliás, é também um 
aspecto de abandono e esquecimento da área (FJP/CODEVALE, 1975, S/P).  

 
Apesar desta não ser a primeira pesquisa feita, pela CODEVALE, sobre o Vale do 

Jequitinhonha, são apresentadas limitações da pesquisa. Segundo Servilha (2015) significa uma 

falta de informações sobre a região. E mesmo assim, será um diagnóstico responsável por 

determinar políticas públicas para uma região. Ou seja, “terá o poder de definir ações que 

gerarão impactos diretos na vida de pessoas, é produzido por uma revisão bibliográfica, 
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segundo o próprio diagnóstico, limitada, e uma pesquisa de campo realizada por quantidade de 

técnicos e de tempo insatisfatórios (SERVILHA, 2015, p. 111).  

Apesar de tudo isso, é a partir da CODEVALE que o Vale do Jequitinhonha surge 

como uma “região-problema”. Dessa maneira, o Vale, desde a década de 1960, entra nos índices 

e discursos governamentais como uma das regiões mais pobres do país, sendo amplamente 

difundida por meio de relatórios que se tratava de um “bolsão de miséria”. E que era local 

estratégico para o plano siderúrgico, o que, consequentemente, levou a expansão da silvicultura 

na porção do alto jequitinhonha (ALMEIDA, 2018).  

Para o desenvolvimento da monocultura do eucalipto temos, como justificativas 

ambientais, aspectos que facilitariam sua implantação, segundo, Almeida (2018, p. 79) “a 

presença de extensas áreas planas, denominadas chapadas, típicas da região do Cerrado, com 

solos profundos, mecanizáveis e friáveis [...] e a presença de diversos cursos d’agua como 

veredas, nascentes, córregos e rios, facilitando a irrigação das lavouras.  

Como justificativas políticas para a instalação dos projetos desenvolvimentistas, 

que de acordo com Almeida (2018) foram ainda mais determinantes, temos o fato de que 

“vultuosas quantias foram investidas nos programas de reflorestamento, por meio, 

principalmente, de incentivos fiscais e apoio creditício às empresas” (CALIXTO e RIBEIRO, 

2007, p. 437 – 439). Dessa maneira, temos a Lei Federal n° 5.106, de 02 de setembro de 1966, 

que colocava em vigor uma política de incentivos fiscais concedidos as empresas ligadas ao 

reflorestamento. 

O estímulo fiscal dessa lei consistia na possibilidade do abatimento ou desconto, 
das ‘importâncias empregadas em florestamento e reflorestamento’ (Artigo 1°), 
‘de até 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto’ (Artigo 1°, § 3°), ou seja, 
‘ das declarações de rendimento de pessoas físicas ou jurídicas’ (Artigo 1°), com base 
no ‘ano de exercício financeiro em que o imposto for devido’ (Artigo 1°, § 3°) 
(LEITE, 2013, S/P – Grifos nossos).  

 

Para além do Estado, no Alto Jequitinhonha, contava-se com o apoio da Igreja 

Católica para a instalação das empresas reflorestadoras. (ALMEIDA, 2018). O representante 

da Igreja Católica que, na época, idealiza o reflorestamento como uma possibilidade para a 

superação da difundida pobreza foi o arcebispo de Diamantina, Dom Sigaud, com a criação, em 

1970, da Refloralja – Reflorestadora do Alto Jequitinhonha (SERVILHA, 2015).  
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Com estreita relação a política governamental de fomento ao desenvolvimento da 

silvicultura temos os diagnósticos produzidos pela CODEVALE, destacando a “ociosidade” da 

terra. 

O Vale dispõe de 3.830.000 ha aproveitáveis que correspondem a 79,36% da área total 
cadastrada. Desta área aproveitável, 3.231.321 ha, ou 84,37% são explorados. 
Verifica-se, portanto, que 598.688 ha, ou 15,63%, da área aproveitável não são 
explorados. Em relação ao Estado, o Vale, proporcionalmente dispõe de mais 
área aproveitável não explorada, uma vez que apenas 8,20% da área 
aproveitável do Estado não é explorada (CODEVALE, 1975, p. 79 apud 
SERVILHA, 2015, p. 115 – Grifos nossos).  

 
Dessa maneira, segundo a CODEVALE, para um melhor aproveitamento do uso do 

solo no Vale temos, entre outras alternativas, a integração dos Distritos Florestais8, com a 

implantação de maciços florestais. Segundo a CODEVALE (1975) a implantação de maciços 

florestais, além de viabilizar a indústria de celulose e papel, irá induzir programas agropecuários 

e hortigranjeiros, visto o crescimento populacional que causará. E “além do mais, empregos 

não gerados diretamente pelos empregos surgiram em quantidade através da expansão de outras 

atividades” (CODEVALE, 1975, S/P).  

Apesar da complexidade do modo de vida dos moradores do Vale do Jequitinhonha 

e de sua intrínseca relação com o meio ambiente, principalmente os moradores das comunidades 

rurais e do próprio reconhecimento da FJP/CODEVALE (1975, S/P) sobre “a heterogeneidade 

da região [que] coloca sérios inconvenientes na utilização de índices globais para descrever o 

comportamento e a população da região” (CODEVALE, 1975, S/P), o Vale, enquanto local de 

pobreza e miséria vai sendo construído e reproduzido.  

Segundo Servilha (2015, p.134) “trata-se de uma região estatal produzida a partir 

da “descoberta” de sua pobreza e, concomitantemente, do discurso de sua superação, produzido 

 
8 1 – Somente no município de Minas Novas se localizam cinco projetos de reflorestamento: Reflorestadora do 
Alto de Jequitinhonha: Siderúrgica de Minas Novas; Siderúrgica Montana S.A.; Cia. Suzano de Papel e Celulose 
(comum aos municípios de Berilo/Carbonita/Turmalina); Florestal Acesita S.A. (comum aos municípios de 
Itamarandiba/Capelinha). Todos os projetos, com exceção do último, que tem por objetivo a obtenção de carvão 
vegetal, visam a implantação de Indústria de Celulose e Papel. 2 – O município de Grão Mogol congrega três 
projetos de reflorestamento: Florestas Rio Doce S.A.; Fábrica de Papéis Santa Terezinha S.A.; Móveis Indústria 
Comércio e Exportação. Tais projetos têm por objetivo a implantação da Indústria de Celulose e Madeira, bem 
como a obtenção de carvão. 3 – No município de Botumirim, concentra-se dois projetos de reflorestamento: 
Ferragens Antônio Falci S.A.; PLANTAR: Planejamento, Técnica e Administração de Reflorestamento (comum 
ao município de Itacambira). O segundo tem por objetivo a implantação de uma Indústria de Celulose com uma 
produção de 570 t./dia; o primeiro visa fornecer matéria prima para a Indústria de Celulose. 4 – Os três projetos 
restantes localizam-se respectivamente, nos municípios de Cristália, Riacho dos Machados e Turmalina, Itapeva 
Florestal Ltda.; Metalur Ltda.; Carvalho Projetos. Todos visam a implantação de indústria de celulose. Segundo 
documento da CODEVALE (1975), existem projetos para o município de Rio Pardo de Minas, embora não 
dispomos no momento de informações a seu respeito. (CODEVALE, 1975, S/P). 
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e articulado, em especial, pelo Estado. Discursava-se sobre o fim da pobreza regional, mas não 

sobre o modelo sócio-espacial produtor de tais condições”. 

O Vale do Jequitinhonha, assim como outras regiões brasileiras, em momentos 

específicos, torna-se ponto estratégico, cumprindo novos papeis na divisão internacional do 

trabalho. Dessa forma, “um elemento nuclear para a compreensão dos processos consequentes 

da estigmatização regional está, no sistema capitalista, na necessidade de expansão territorial 

do capital via expansão de empreendimentos econômicos e de mercado consumidor” 

(SERVILHA, 2015, p. 140).  

E com os novos arranjos construídos após o seu surgimento como uma região 

geográfica, adjetivada como pobre e miserável, inicia-se um reordenamento de suas relações 

comerciais. Segundo Santos (2008, p. 129 apud Servilha, 2015, p. 140) “a divisão do trabalho 

constitui um motor da vida social e da diferenciação”. Dessa forma, temos as transformações 

na organização espacial do Vale do Jequitinhonha, principalmente, a partir da introdução de 

grandes projetos de reflorestamento. 

 

4. As chapadas: Disputas e resistências em Grão Mogol 
 

A presente sessão apresenta, a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatísticas, a distribuição de terras, no município de Grão Mogol, com o objetivo de 

demonstrar sua grande concentração, resultado, neste caso, do desenvolvimento da monocultura 

do eucalipto. Mas em contrapartida a tudo isso os geraizeiros buscam mecanismos de 

enfrentamento e resistência. 

A implantação desse projeto desenvolvimentista verticalizado, a partir da visão dos 

moradores do Vale e Norte de Minas, se deu de forma um tanto quanto enigmática, pois a 

população, de maneira geral, não tinha informações concretas do processo que ali se iniciava.  

Os rumores já chegavam àquele cafundó de entremorro: Homens do governo que 
andavam por ali a assuntar sobre as terras de cada um. [...] Era o pessoal da 
Ruralminas9 para a marcação das posses – mas, no mais das vezes, foi para o papel 
somente o chão de morada, a grota onde se vivia e morava o Geraizeiro, e a roça. 
Os gerais, as chapadas, ficaram à mercê das firmas. Mesmo para quem tinha título 
de terra nas chapadas, as empresas de eucalipto depois propuseram trocas, a fim de 
liberar essas áreas para o plantio (NOGUEIRA, 2009, p. 144 – grifos nossos).  

 
9 Fundação Rural Mineira – Colonização e Desenvolvimento Agrário, órgão do governo de Minas Gerais 
responsável à época pelas terras do estado, foi criado em 1966, sendo, hoje, substituído nessa função pelo Instituto 
de Terras de Minas Gerais – ITER (NOGUEIRA, 2009, p. 144).  
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Dessa maneira, sem consultar ou informar a população, a monocultura de eucalipto 

e pinus foi sendo instalada na região, e o Estado “quando não vendeu, arrendou essas terras 

(tornadas) públicas às empresas plantadoras – em ambos os casos, a preços irrisórios e com a 

isenção temporária do imposto territorial” (NOGUEIRA, 2009, p. 139). 

 

         

         
Fotos: Plantio de eucalipto para produção de carvão vegetal no município de Grão Mogol/MG.  
Fonte: Visita a campo realizado em fevereiro de 2019. 

 

No município de Grão Mogol, segundo o Censo Agropecuário de 2006, possuía 

pouco mais de 180 mil hectares destinados para as atividades relacionadas à agricultura. Destes, 

141.831 hectares eram voltados para a agricultura não familiar, restando menos de 40 mil 

hectares voltados para a agricultura familiar, como podemos observar na figura 1, abaixo. 

Área dos estabelecimentos agropecuários (Hectares) – 2006 
Área total                                  180.828  
Área dos estabelecimentos menores que 200 ha 38.996 
Área dos estabelecimentos maiores que 200 ha 141.831 

Figura 1: Área dos estabelecimentos agropecuários (Hectares) – 2006 
Fonte: Censo Agropecuário 2006 

 

A figura 1 representa a distribuição dos estabelecimentos agropecuários segundo o 

seu tamanho. Nota-se que a divisão entre o tamanho das propriedades, apresentando na figura 

abaixo, é de estabelecimentos de 0 até 200 hectares e estabelecimentos acima de 200 hectares. 
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A divisão, entre o tamanho das propriedades, se dá pelo fato de que o Módulo Fiscal10 no 

município de Grão Mogol é de 50 hectares, ou seja, propriedades com até quatro Módulos 

Fiscais são consideradas pequenas propriedades.  

Na figura 2 podemos perceber que dos 1.692 estabelecimentos, 1.458 correspondem 

a estabelecimentos menores que 200 hectares, ou seja, são considerados pequenas propriedades. 

Já 101 estabelecimentos estão acima de 200 hectares, formando as médias e grandes 

propriedades11, e 133 unidades foram consideradas como produtores sem área. 

 

Número de estabelecimentos agropecuários (Unidade) – 
2006 

Total de estabelecimentos  1.692 
Estabelecimentos menores que 200 há 1.458 
Estabelecimentos maiores que 200 há 101 
Produtores sem área 133 

Figura 2: Número de estabelecimentos agropecuários (Unidade) – 2006 
Fonte: Censo Agropecuário 2006 

  

Se consideramos as informações dispostas nas figuras 1 e 2 teremos que, de toda 

área destinada para os estabelecimentos agropecuários, 78,43% são voltados para categoria 

patronal e 21,56% são voltados para a agricultura familiar, o que demonstra uma grande 

concentração de terras no município, pois, 78,43% das terras estão distribuídas em 101 

estabelecimentos, enquanto, pouco mais de 20% da área é distribuída por 1.458 

estabelecimentos.   

É necessário destacar que não é toda área, utilizada pelas médias e grandes 

propriedades, voltada para as atividades de reflorestamento, pois, temos no município de Grão 

Mogol outras atividades, a exemplo da pecuária que ocupa 71.196 hectares de toda área 

 
10 Módulo fiscal é um conceito introduzido pela Lei nº 6.746/79, que altera o Estatuto da Terra (Lei 4.504/64), a 
norma que regula os direitos e obrigações relativos à imóveis rurais, para os fins de execução da reforma agrária e 
promoção da política agrícola nacional. Trata-se de uma unidade de medida de área (expressa em hectares) fixada 
diferentemente para cada município, uma vez que leva em conta as particularidades locais como (art. 50, Lei 
4.504/64): o tipo de exploração predominante no município (hortifrutigranjeira, cultura permanente, cultura 
temporária, pecuária ou florestal); a renda obtida com esta exploração predominante; outras explorações existentes 
no município que, embora não predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área utilizada; e o 
conceito de propriedade familiar (art 4º, II, Lei 4.504/64). O módulo fiscal corresponde à área mínima necessária 
a uma propriedade rural para que sua exploração seja economicamente viável. O tamanho do módulo fiscal para 
cada município está fixado através de Instruções Especiais (IE) expedidas pelo INCRA (OECO, 2013).  
11Média propriedade aquele de área compreendida entre 4 (quatro) e 15 (quinze) módulos fiscais; e grande 
propriedade com área superior a 15 (quinze) módulos fiscais (OECO, 2013). 
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disponível dos estabelecimentos agropecuários. Entretanto, é a produção florestal/florestas 

plantadas que ocupam a maior parte da área sendo, em 2006, 81.679 hectares (IBGE, 2006). 

A partir de tudo isso é possível compreender o processo de ocupação das chapadas, 

pela monocultura do eucalipto, e em consequência a desocupação dessas áreas pelas 

Comunidades e Povos Tradicionais, e tudo isso, se dando com o apoio e aval do Estado. Pois, 

“as formas de dominação baseadas no sistema métrico padronizado, trazido e aplicado pelo 

Estado, em que o conhecimento formal e científico é elencado como dominante, e aqueles que 

não têm domínio de tal saber ficam à mercê da aplicação de tais regras sem ter acesso às mesmas 

(GROSFOGUEL, 2007 apud RODRIGUES e COSTA, 2018, p. 92).  

Seguindo a perspectiva da documentação formal, Little (2004, p. 265 apud 

ALMEIDA, 2018, p. 107) destaca que, para os Povos e Comunidades Tradicionais, 

[...] o fato de que seus territórios ficaram fora do regime formal de propriedade da 
Colônia, do Império e, até recentemente, da República, não deslegitima suas 
reivindicações, simplesmente as situa em uma razão histórica e não instrumental, ao 
mesmo tempo em que mostra sua força histórica e sua persistência cultural. A 
expressão dessa territorialidade, então, não reside na figura de leis ou títulos, mas se 
mantem viva nos bastidores da memória coletiva que incorpora dimensões simbólicas 
e identitária na relação do grupo com sua área.  

 

De acordo com Rodrigues e Costa (2018), as relações de poder e dominação do 

capital nacional e internacional, expressas por meio das empresas reflorestadoras e do Estado 

sobre as comunidades Geraizeiras, acabam sujeitando, as comunidades, à desapropriação. 

Apesar de tudo, as comunidades geraizeiras não permanecem passivas frente aos 

processos de violação de direitos humanos e territoriais. A partir dos anos 2000 as comunidades 

de Vales das Cancelas, em parceria com a Comissão Pastoral da Terra e o Movimento dos 

Atingidos por Barragens, estão em movimentos de articulação e organização política para uma 

maior apropriação dos direitos constitucionais (RODRIGUES e COSTA, 2018). Para isso, são 

várias as estratégias de enfrentamento como, por exemplo, a mobilização popular contra 

grandes empreendimentos desenvolvimentistas, a ocupação de terras, estabelecimentos de 

acampamentos e, principalmente, a autodemarcação de terras.  

As terras devolutas foram reorganizadas em um processo de redefinição das 
fronteiras, porém esse processo ocorreu sem que levassem em consideração os limites 
e fronteiras que ali estavam estabelecidas pelas populações locais, no caso específico, 
o território geraizeiro. Como não houve reconhecimento desse território, dentre outros 
processos, as comunidades geraizeiras decidiram tomar para si o poder de delimitar 
fronteiras, não em um ato de usurpação do poder do Estado, pois este, além de não 
reconhecer a legitimidade do território geraizeiro, agiu de forma ilegal ao beneficiar 
grandes empreendimentos a ocuparem terras públicas. A autodemarcação, assim, 
passa a ser um instrumento de poder a favor dos povos e comunidades tradicionais, 
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que utilizam da estratégia de delimitar suas próprias fronteiras para impedir a 
apropriação do território geraizeiro pelo capital privado. Ao confeccionar um 
detalhado mapa territorial, o mesmo é apresentado às autoridades, sendo que o lastro 
das informações contidas no mapa é a memória dos mais antigos, assim como o 
regime de uso das terras de acordo com as práticas tradicionais. Nesse sentido, o poder 
do mapa é utilizado em favor daqueles que foram historicamente excluídos e 
inviabilizados pelo próprio Estado (RODRIGUES e COSTA, 2018, p.100).   

 
De acordo com Rodrigues e Costa (2018) o enfrentamento das Comunidades 

Geraizeiras contra os empreendimentos, principalmente, na retomada de parte de seu território, 

as chapadas, que juntamente com as grotas estabelecem uma complexa relação, representam 

uma alteração na lógica do regime das terras, que pode ser visto e entendido como uma forma 

de proteção contra a degradação ambiental. Ainda segundo os autores as comunidades 

tradicionais  

[...] quando saem em defesa dos seus territórios (rios, florestas, campos, etc), estão 
protagonizando uma proteção ecológica, frente aos empreendimentos que pretendem 
alterar a lógica de troca recíproca com o meio ambiente. Nesse sentido, as 
comunidades geraizeiras, que enfrentam os empreendimentos de monocultivos de 
eucaliptos e de mineração em seus territórios, se posicionam contra o desmatamento 
destas áreas, protagonizando a defesa do cerrado e de suas águas. E ao se 
utilizarem da autodemarcação, constroem suas fronteiras e seus limites dentro da 
lógica de uso e manejo tradicional do território. Baseados também na memória 
coletiva do grupo, eles são capazes de estabelecer uma quadrícula territorial capaz de 
garantir a proteção do cerrado e dos Gerais (2018, p. 97).  
 
 

A legitimidade das comunidades, neste caso, geraizeiras pela retomada territorial, 

resguardada pela Constituição Federal, é extremamente válida e se faz necessária para a (re) 

produção de seus modos de vida tradicionais. Como Rodrigues e Costa (2018) dizem, o 

protagonismo de proteção ambiental não é feito pelo Estado, mas sim pelo povo Geraizeiro, 

que está em troca recíproca com os Gerais e que a partir dele conseguem reproduzir seus modos 

de vida. 

 

5. Considerações Finais 
 

A partir de tudo que foi apresentado é possível compreender, que por meio dos 

discursos desenvolvimentistas, no Brasil, sobretudo no Vale do Jequitinhonha, foi inserido a 

monocultura do eucalipto como mecanismo capaz de melhorar a realidade de quem vivia no, 

conhecido e difundido naquele momento, “vale da pobreza”.  

Para isso, primeiramente, é criado a necessidade de superação de determinada 

condição, condição essa que foi amplamente divulgada pelo Estado, a partir dos diagnósticos 
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produzidos pela Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha, mesmo com a 

própria CODEVALE admitindo haver questões importantes que poderiam prejudicar os 

resultados da pesquisa. 

E em oposição a monocultura do eucalipto, temos as Comunidades Tradicionais, 

que são amparadas pela legislação brasileira garantindo seus direitos sobre as terras 

tradicionalmente ocupadas, e que mantém uma relação intrínseca com o meio ambiente 

completamente distinta à dos grandes projetos. Apesar disso, os povos tradicionais veem 

perpassando por constantes violações de direitos. 

No entanto, mesmo diante de um cenário político, que parece ser desfavorável, os 

povos tradicionais seguem em resistência e enfrentamento, procurando mecanismos de 

prosseguir na luta, sendo a autodemarcação uma das formas mais importantes de resistência, 

pois demitam suas próprias fronteiras e impedem a apropriação de seus territórios.  

Apesar das Comunidades e Povos Tradicionais desempenharem papel importante 

na preservação ambiental, é fato a instalação da monocultura de eucalipto na região, e é fato 

que esse empreendimento gerou conflitos sociais e econômicos visíveis, pois a partir do 

momento que os geraizeiros perdem o acesso a parte de seu território, são completamente 

alterados seus arranjos produtivos.  
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COPERNICIA PRUNIFERA: EXTRATIVISMO E CONTRIBUIÇÕES PARA A 

ECONOMIA LOCAL. 

 
Millena Kelly Gomes Soares Cruz,  

Yanca Maria Tavares Rodrigues 

Resumo: 

 

A Copernicia prunífera (carnaúba) é uma planta encontrada no nordeste brasileiro, na qual o 

seu extrativismo ao longo da história vem desempenhando um papel de grande importância 

social e econômica. Uma vez que, a carnaúba constitui uma fonte rentável para a população 

local e de baixa renda. Explorada em um período marcado pela seca (julho a dezembro), a 

carnaubeira possui diversos usos, que se estende desde suas raízes, caule, folhas e frutos, no 

entanto, o seu destaque encontra-se no pó que é retirado de suas folhas, que ao ser transformado 

em cera, é utilizado em produtos das mais variadas indústrias do mundo. Desse modo, a 

carnaúba constitui uma riqueza para a região nordeste, aonde vem representando um braço forte 

na sua economia. O município de Campo Maior, localizado no estado do Piauí é caracterizado 

por possuir condições ideais de solo e relevo para o desenvolvimento da carnaubeira, com isso, 

muitas famílias da cidade, em especial da zona rural, vêm sendo beneficiadas em atividades 

como o extrativismo da carnaúba, onde através da produção de artesanato, extração do pó da 

carnaúba, entre outros, conseguem minimizar situações de pobreza proporcionadas pela seca 

do nordeste. A partir do reconhecimento da importância socioeconômica da carnaúba para o 

município de Campo Maior, surgiu a seguinte problemática: “Quais as contribuições geradas 

pelo extrativismo da carnaúba, principalmente no que se refere para o sustento das famílias 

campo-maiorenses?”. Baseado nessa perspectiva, o presente resumo tem como intuito mostrar 

os resultados obtidos na experiência vivenciada através do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica-PIBIC, onde no decorrer de um ano foram realizadas pesquisas voltados 

para a importância socioeconômica da carnaúba para o município de Campo-Maior-PI. Sendo 

que a motivação para a realização desta pesquisa foi gerada a partir da vivência das 

pesquisadoras na localidade, em que ao observar e conviver com a cultura regional percebeu-

se a importância da atividade como geradora de renda para muitas famílias, principalmente para 

aquelas que vivem na comunidade rural, no qual sofrem com a seca, que geralmente inviabiliza 
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atividades desenvolvidas no campo, como por exemplo, a agricultura familiar. Sendo que o 

objetivo geral deste trabalho consistiu em compreender as contribuições do extrativismo vegetal 

da carnaúba para o sustento das famílias campo-maiorenses. E os objetivos específicos foram: 

verificar a contribuição da carnaúba na geração de emprego e renda das famílias locais; verificar 

a inserção das mulheres no mercado de trabalho da carnaúba; examinar as relações de trabalho 

dentro dos carnaubais; analisar como a carnaúba vem contribuindo para a permanência do 

homem no campo em períodos de estiagem (secas); verificar a rentabilidade mensal e anual 

obtida pelos trabalhadores através do extrativismo da carnaúba. Portanto, o desenvolvimento 

dessa pesquisa foi de grande importância, pois ao acompanhar de perto o processo de 

extrativismo da carnaúba foi possível perceber as contribuições da atividade para a economia 

local, bem como suas limitações e relações de trabalho nos carnaubais. Desde o início da 

humanidade o homem vem mantendo relações com a natureza, no sentido que sempre 

necessitou dos seus recursos para sua sobrevivência e para a satisfação das suas necessidades. 

Desse modo, o ser humano sempre esteve influenciando e sendo influenciado pelo meio em que 

vive, pois ao conviver em um determinado lugar passa a desenvolver um conjunto de ações 

visando transforma-lo dentro das possibilidades impostas pela natureza. Segundo Moreira 

(2004), essa transformação da natureza para satisfação das necessidades humanas é 

concretizada através do trabalho, no qual provoca inúmeras transformações na paisagem. É 

justamente no âmbito da paisagem que o extrativismo se concretiza através de um conjunto de 

ações exercidas pelo homem, na qual extrai da natureza aquilo que lhe é útil, resultando em 

uma interação homem-natureza. À medida que ele se apropria dos recursos naturais provoca 

inúmeras transformações sobre a paisagem (SILVA e MIGUEL, 2014).O extrativismo é, 

portanto, uma atividade que visa extrair os recursos naturais existentes na Terra, de maneira 

que, essa extração pode ser realizada através da coleta manual ou de máquinas (BEZERRA, 

2018). Além disso, é importante ressaltar que à produção extrativista desenvolveu-se em torno 

da agricultura campesina, cujas atividades produtivas são voltadas para o uso da terra (GOMES 

e CARVALHO, 2012). É exatamente nesse ambiente do campo que o extrativismo relaciona-

se com a agricultura familiar através de um modelo de produção, em que trabalhadores rurais, 

exploram os recursos naturais com a força do trabalho de sua família, garantindo a sua 

manutenção e consequentemente, ocasionando a fixação rural que concilia a conservação 

ambiental com inclusão social e melhorias na qualidade de vida (MENDES, NEVES e NEVES, 

2014). Entretanto, apesar do destaque socioeconômico que essa palmeira assume na geração de 
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emprego e renda para milhares de trabalhadores rurais, é importante salientar as péssimas 

condições de trabalho que essas pessoas são submetidas através de um processo extrativista que 

se caracteriza por ser rudimentar, insalubre, inseguro, além de árduo, utilizando-se ferramentas 

primitivas e com sérios riscos (ALVES e COELHO, 2008).O município de Campo Maior-PI é 

caracterizado por possuir condições favoráveis ao desenvolvimento da carnaubeira, aonde 

através da sua exploração ela vem se destacando através da renda e trabalho gerados aos 

habitantes, sendo essa atividade estimulada e apoiada pelo poder executivo local 

(CERQUEIRA e GOMES, 2017).Assim, o extrativismo da carnaúba consiste em uma atividade 

de suma importância, o qual sua exploração vem contribuindo de diversas formas para 

localidades que sofrem com a problemática da estiagem, minimizando a pobreza da região. 

Entretanto, algumas limitações são encontradas nessa atividade, como por exemplo: a 

precariedade nas condições e relações de trabalho desenvolvidas ao longo de sua cadeia 

produtiva. A área de estudo compreendeu ao município de Campo Maior-PI, que se caracteriza 

por possuir condições de solo e relevo propicio ao desenvolvimento da carnaúba. Com uma 

unidade territorial de 1.675,713 km², a cidade possui uma área de 19,81% ocupada por 

carnaubais, no qual se apresentam dispersos uns dos outros (CERQUEIRA e GOMES, 2017). 

Os sujeitos escolhidos para analise foram pessoas que trabalham com o extrativismo da 

Copernicia prunifera no município de Campo Maior-PI, como: os trabalhadores dos carnaubais 

da Lagoa do Barro , Fazenda Velano e Barra Nova; dono do Armazém Bandeira; proprietário 

do Deposito Central de pó da carnaúba; empresa Brasil Ceras e artesões do assentamento Tatu. 

Sendo que para o complemento das informações referente à exploração da palmeira na cidade 

foram realizadas entrevistas com o presidente João Alves e diretor José Raimundo Cardozo de 

Brito da Academia de Letras do Município de Campo Maio-PI, além de entrevistar o gerente 

administrativo da secretaria de desenvolvimento rural da cidade, Israel Gomes. A natureza de 

abordagem do objeto pesquisado consistiu no método quali-quantitativo, o tipo de pesquisa 

quanto ao nível de aprofundamento foi descritivo e exploratório, os meios técnicos de 

investigação foi baseado na pesquisa bibliográfica e de campo, além disso, utilizaram-se 

instrumentos e técnicas de coleta de dados, como: observações sistemáticas, questionários com 

perguntas dissertativas e de múltiplas escolhas e entrevistas semiestruturadas. Após realizar 

entrevistas e observações nos carnaubais da cidade de Campo Maior-PI, verificou-se que a 

atividade tem contribuído para a permanência do homem no campo em períodos de estiagem, 

uma vez que o extrativismo da Copernicia prunifera ocorre entre os meses de julho a dezembro, 
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período este, que geralmente inviabiliza a agricultura familiar devido às secas existentes na 

região. Apesar da importância da carnaúba, observou-se em pesquisa de campo nos carnaubais, 

que a atividade permanece nos moldes primitivos, ou seja, quase não houve avanços no 

processo de exploração do pó da palmeira, e os trabalhadores ainda permanecem com poucas 

EPI’s (Equipamento de Proteção Individual), apenas com roupas capazes de protegê-los contra 

a intensidade dos raios solares. A respeito da inserção das mulheres no mercado da exploração 

da carnaúba verificou-se principalmente em atividades como a produção de artesanatos, sendo 

também encontradas ocupando cargos na Empresa Brasil Ceras, que é uma indústria que visa 

transformar o pó da Copernicia prunifera em cera. Entretanto, nos carnaubais detectou-se uma 

quantidade menor do sexo feminino, além disso, a maioria existente executando tarefas mais 

leves, como por exemplo, a formação de feixes. Dessa forma, foi possível perceber que a 

carnaúba é explorada de diversos modos no município de Campo Maior-PI, em que o seu 

extrativismo no decorrer da história da cidade vem exercendo importantes contribuições sociais 

e econômicas que auxiliam no crescimento da região. ALVES, Maria Odete; COELHO, 

Jackson Dantas. Extrativismo da Carnaúba: o desafio de estimar os resultados econômicos. In: 

XLVI Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociedade Rural, 20 

a 23 de julho de 2008, Rio Grande Branco-Acre. Disponível em: 

<https://ageconsearch.umn.edu/record/114016/>. Acesso em: 10 de julho de 2019.BEZERRA, 

Juliana. Extrativismo. Toda Matéria: conteúdos escolares, 2018. Disponível em:< 

https://www.todamateria.com.br/extrativismo/>. Acesso em: 07 de julho de 

2019.CERQUEIRA, Emiliana Barros; GOMES, Jaíra Maria Alcobaça. Desmatamento da 

Carnaúba ( Copernicia prunifera (Mill.) H.E. Moore) em Campo Maior-PI, Geo-Textos,vol.13, 

n.2, 2017, p.163. Disponível em: 

<https://portalseer.ufba.br/index.php/geotextos/article/view/24324>. Acesso em: 04 de junho 

de 2019.GOMES, Vera Lúcia Batista; CARVALHO, Raimundo Sócrates de Castro. Trabalho 

Extrativista e Condições de Vida de Trabalhadores: Famílias da Ilha do Combú (Pará). 

Argumentum, Vitória (ES), v.4, n.2, p. 208-224, jul/dez, 2012. Disponível em: 

<http://periodicos.ufes.br/argumentum/article/view/3051>. Acesso em: 12 de julho de 

2019.MENDES, Maurício Ferreira; NEVES, Sandra Mara Alves da Silva; NEVES, Ronaldo 

José. A Experiência das Mulheres Extrativistas do Assentamento Margarida Alves em Mirassol 

D’Oeste/MT. V. 07, n. 01, 2014. Disponível 

em<http://erevista.unioeste.br/index.php/geoemquestao/article/view/8341>. Acesso em: 10 de 
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julho de 2019.MOREIRA, R. Marxismo e geografia (a geograficidade e o diálogo das 

ontologias). GEOgraphia, Ano 6, n.11, p. 29, 2004. SILVA, Camila Vieira da; MIGUEL, 

Lovois de Andrade. Extrativismo e Abordagem Sistêmica. Novos Cadernos NAEA, v.17, n.2, 

p. 189-2017, dezembro, 2014. Disponível em: 

https://periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/view/1580. Acesso em: 20 de julho de 

2019.vol.13, n.2, 2017. Disponível em: 

<https://portalseer.ufba.br/index.php/geotextos/article/view/24324>. Acesso em: 04 de junho 
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O QUILOMBOLA PODE SER CHAMADO DE CAMPONÊS? 

 
Vitor Matias de Sousa,  

Claudio Ubiratan Goncalves 

Resumo: 

 

Os dois conceitos, tanto o camponês como o quilombola, não são muito usados popularmente 

no Brasil. Os quilombolas foram os sujeitos que viviam nos quilombos, denominação de 

agrupamento de escravos fugidos da senzala que formavam comunidades criminalizadas desde 

o início da colonização até a promulgação da lei áurea, quando eram territórios que faziam 

resistência ao sistema escravista. Hoje em dia, a denominação quilombola possui outras 

conotações. Já o termo camponês e/ou campesinato, segundo Martins (1981) são palavras que 

foram introduzidas pela esquerda política brasileira em meados da década de 50 e 60 que 

procurava dar conta da identificação dos sujeitos trabalhadores do campo envolvidos na luta 

pela terra nessa época, quando antes possuíam outras denominações como caipira, caiçara, 

caboclos etc, dependendo da região de referência que davam significado a esses nomes. Duas 

teorias existem para a origem do camponês no Brasil: Uma sugere, com a existência do 

camponês, que seria preciso afirmar a existência no Brasil de relações sociais feudais, tal como 

nas regiões da Europa em seu período pré-capitalista. Essa seria uma ideia transplantada. Outra 

teoria diz que no Brasil, o camponês só existiu a partir do capitalismo como expressão da 

contradição desse sistema. Porém, com essa ideia, nega-se parte da história da escravidão que 

coexistiu como um sistema económico de produção paralelo ao capitalismo. O modo de 

produção económico brasileiro no período colonial era dividido e estruturado com os produtores 

escravistas de mercadorias juntos aos capitalistas que ficavam a cargo do controle da circulação 

e distribuição dos produtos ao mercado. Nesse caso, precisaria a origem do campesinato 

brasileiro ser reformulada se caso fossem consideradas novas evidências históricas sobre o 

campesinato dentro do sistema escravista de produção? Outra dúvida é se poderiam então os 

quilombolas serem considerados os primeiros camponeses? talvez não, porque eles 

reivindicavam o direito de se autodeclararem enquanto um povo, etnia, constituindo uma outra 

sociedade, assim como os indígenas. Sendo assim, os quilombolas não obedecem a lógica social 

de produção de classes dentro do Estado democrático capitalista, tal como o camponês, que se 
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introduz no sistema como classe social.  Esta pesquisa de mestrado tem como objetivo, a partir 

de uma metodologia comparativa, compreender as diferentes dinâmicas que influenciaram na 

constituição do campesinato e das comunidades quilombolas para então identificarmos se 

existem especificidades na forma e no processo de apropriação espacial/territorialização e na 

organização e produção espacial no mundo agrário brasileiro. Por meio da correlação entre as 

duas identidades, pretende-se buscar as diferenças e semelhanças entre esses grupos sociais e 

seus processos históricos. Para tanto, será realizada uma revisão bibliográfica do que já foi 

pesquisado sobre o tema, subsidiando o debate teórico com o intuito de elucidar a origem destes 

dois sujeitos, assim como as dinâmicas que influenciaram suas produções sócio-espaciais. A 

princípio, na unidade de produção camponesa não se verifica o desenvolvimento do capital 

enquanto relação social entre as pessoas envolvidas. Mesmo sendo usado o trabalho assalariado 

dentro da unidade de produção camponesa, esse não visa desenvolver a produção de capital e 

sim para suprir suas necessidades de produzir. Mas, a presença do trabalho assalariado pode ser 

visto como um indicador de um processo de transição para uma economia capitalista, tornando 

o camponês num pequeno produtor capitalista. A lógica de produção camponesa representa a 

regra de possuir mercadorias para obter dinheiro que será aplicado para obter maior quantidade 

de mercadorias para suprir a necessidade de seu consumo. A organização do trabalho se dá de 

forma semelhante nas comunidades negras rurais, os remanescentes dos quilombos, porque a 

centralidade está na força de trabalho familiar dentro do território coletivo da comunidade. Essa 

característica de apropriação da terra na forma jurídica como um sujeito coletivo de direito é 

que difere muito a organização do território dos remanescentes de quilombos comparados às 

comunidades camponesas. Na leitura do sociólogo Moura (1992) o período pós-abolicionista é 

marcado pela ocupação de terras públicas ou abandonadas pelos negros, caracterizada pela 

densa concentração de ex-escravos na busca de sobrevivência agora fora dos domínios dos 

“senhores”. Porém, não se pode fazer a  afirmação de que a população de ex-escravos, após 

libertados, saíram das terras de seus antigos senhores a procura de refazer a sua vida, mas, 

também, muitos continuaram nas terras dos seus senhores amarrados ao pacto de 

apadrinhamento e em alguns lugares a abolição da escravidão demorou um pouco mais de 

tempo para chegar, às vezes, a escravidão tomava outra forma. Procurar se integrar ao sistema 

produtivo regional através dos excedentes agrícolas faz parte do leque de estratégia das 

comunidades camponesas em aumentar seu poder de resistência territorial, mantendo um fluxo 

de relações económicas com agentes vizinhos que estabeleça benefícios mútuos. A depender 
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do período político e histórico da situação social, a estabilização dos quilombos enquanto 

comunidades camponesas teve sua possibilidade no período de propagação do movimento 

abolicionista e no momento pós abolição. A partir da abolição da escravidão, os quilombos 

parecem ter recebidos outra denominações, como comunidades negras rurais, ou terra de pretos, 

desaparecendo o nome quilombo, pelo menos na imprensa e do poder público dessa época 

brasileira. Na constituição da república brasileira de 1988, o termo quilombo ganha espaço na 

legislação federal, possuindo novos significados. Passa, então, a ser visto como uma suposta 

relação de ”continuidade” dos ”quilombos e/ou dos negros africanos” no Brasil, gerando a 

noção de direito coletivo por mérito sobre a terra/propriedade onde o grupo habita (Oliveira, 

2007, p. 126).O “deslocamento” do conceito de quilombo para o de “remanescentes de 

quilombo” amplia o leque das circunstâncias para a “atribuição de identidades” aos “novos” e 

“velhos” grupos e assegura os fundamentos para os laudos de identificação da população negra, 

garantindo-lhe os benefícios previstos na Constituição.  (OLIVEIRA, 2007, p. 134). Mais do 

que uma identidade étnica, os processos identitários da população negra rural no Brasil, 

identificadas como remanescentes de quilombo, se expressam como uma estratégia de 

viabilidade da reforma agrária no território por eles ocupado. Isto é um mecanismo pelo qual 

as famílias do grupo podem assumir a posse legal de uma terra que seria sua por direito, mesmo 

que coletivamente. Diante do desafio de pesquisar a formação territorial e territorialidade das 

comunidades remanescentes de quilombo, Oliveira (2007) nos mostra duas possibilidades de 

abordagens antropológicas que alimenta um olhar mais crítico à discussão a construção da 

identidade quilombola: a que procura enxergar a “África no Brasil” e a que admitia a 

possibilidade da reconstituição de um “campesinato negro”, a partir da recuperação das 

narrativas sobre as experiências da escravidão e do pós-emancipação. Referências. MARTINS, 

J. S. Os camponeses e a política no Brasil. Petrópolis. Editora Vozes. 1981.MOURA, C. 

História do Negro Brasileiro. São Paulo. Ática. ed.2. 1992.MULLER, C. B. Ser camponês, ser 

remanescente de quilombo. revista de  antropologia. OLIVEIRA, R. O Barulho da Terra: Nem 

Kalunga Nem Camponês. Tese  Sociologia/Antropologia – Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. 2007. RODRIGUES, B. O.  REZENDE, T. F. NUNES, T. de G. Movimento Negro e 

a pauta quilombola no Constituinte: ação, estratégia e repertório. Revista Direito e Práxis. Rio 

de Janeiro, 2018. 
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POPULAÇÕES TRADICIONAIS EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

 

Melissa Ferreira Carpes 

Resumo: 

 

POPULAÇÕES TRADICIONAIS EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO Melissa Ferreira 

Carpes * Unidades de Conservação (UCs) são territórios especialmente criados e protegidos 

por lei que historicamente buscam preservar principalmente a fauna, flora, sítios geológicos, 

formações naturais de impacto cênico e a água. O modelo de UC implantado no Brasil ditatorial 

da década de 70 vem importado dos Estados Unidos da América. Este inaugura em 1872 o 

isolamento legal de área de relevância ambiental, retirando a população local para proporcionar 

ao turista uma experiência selvagem e de certa maneira protegida. A implantação do Parque 

Nacional de Yellowstone começa então pela expulsão e matança dos nativos e é continuada 

pela degradação acelerada do impacto gerado pelo número de visitantes que o parque recebe 

sem a realização de um planejamento prévio (Diegues, 2005). Este modelo de parque de 

proteção integral chega ao Brasil impactando notavelmente as populações rurais e tradicionais, 

gerando diversos conflitos de uso e ocupação, dada e disputa de poder materializada no 

território e orquestrada pela força e burocracia do Estado. Este resumo expandido trata de uma 

pesquisa em andamento, onde a finalidade é analisar historicamente a formação do Parque 

Estadual da Serra do Tabuleiro (PAEST), maior UC do estado de Santa Catarina, desde a sua 

formação em 1975, sua transformação em Mosaico de Unidades de Conservação e Terras do 

Massiambú em 2009 até a atualidade, identificando o contexto geopolítico envolvido em todo 

o processo das transformações territoriais, legais e quanto a evolução (ou não) da prática de 

gestão inclusiva/participativa que consta hoje na legislação nacional, referente às Unidades de 

Conservação, conhecida como SNUC (BRASIL, 2000). Outra intenção deste trabalho é fazer 

uma comparação entre a relação da gestão do Parque com quatro comunidades que compõe o 

Mosaico e sua Zona de Amortecimento (ZA), considerando uma semelhança entre elas, a 

questão territorial e o desenvolvimento de seus instrumentos de implantação e regularização¹. 

Duas comunidades da qual trataremos nesta pesquisa são Terras Indígenas e as outras duas 

Comunidades de Remanescentes Quilombolas, ainda em luta para regulamentar sua situação 
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junto ao INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), órgão responsável 

pelo processo de licenciamento, delimitação territorial e titulação dessas comunidades. Sendo 

respectivamente a Aldeia Indígena Terra Indígena Morro dos Cavalos, Aldeia Indígena Terra 

Indígena Massiambú, ambas da etnia Guarani, localizadas no município de Palhoça, SC. E as 

comunidades de remanescentes quilombolas, Quilombo Caldas do Cubatão e Quilombo 

Tabuleiro, localizadas no município de Santo Amaro da Imperatriz, SC. O conceito de território 

utilizado neste trabalho excede as questões de jurisdição político administrativas, amparada em 

Marcelo Lopes (SOUZA, 1995), busco legitimar estes espaços como territórios mais antigos 

que o PAEST ou as leis que envolvem a regulamentação das terras indígenas e quilombolas, 

pois a relação das populações rurais negras no estado de Santa Catarina antecede secularmente 

(NOGUEIRA, 2010) a implantação do parque, suas práticas agrícolas e de ocupação, a 

utilização de ervas em seus atos religiosos, os materiais com os quais construíam suas casas e 

utensílios, tudo isso é atrelado ao território que habitam de forma indissociável. A construção 

de identidade é constituída conjuntamente com estes elementos. Quanto aos territórios 

indígenas, e especificamente as Terras Guarani do litoral catarinense, elas remontam às origens 

étnicas do continente sul americano, acumulando, portanto, um conhecimento de milhares de 

anos sobre as características desse espaço, facilmente observado nas toponímias indígenas 

referentes as localidades, por exemplo. Outro instrumento teórico metodológico utilizado além 

dos já citados, previsto para os próximos meses de percurso deste trabalho, é referente ao 

levantamento de campo e realização de entrevistas com as comunidades e com o órgão gestor 

Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMASC. Dos resultados esperados. Estes estão 

na esfera teórica, mas também prática. E apontam na direção da inclusão socioambiental dessas 

populações e também em sua defesa. É necessário questionarmos as atuais mudanças no cenário 

politico nacional e juntarmos esforços, pesquisa, documentação e trabalho em prol da justiça 

social. E é isso que este trabalho busca desenvolver. Firmando-se também no decreto de n° 

6.040 de 2007, que prevê “o reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade 

socioambiental e cultural dos povos e comunidades tradicionais” o principal resultado esperado 

é apontar a direções possíveis para a resolução de problemas históricos, da desconsideração das 

populações negras e indígenas, vertente do racismo estrutural que ainda domina as entranhas 

desse país.¹O artigo 231 da Constituição Federal que dispõe sobre a população indígena e lhes 

assegurando “direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam” e em seu inciso 

primeiro reafirma que “são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas 
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em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis a 

preservação dos recursos ambientais necessários seu bem-estar e as necessárias a sua 

reprodução física e cultural, segundo seus usos costumes e tradições”. O Decreto nº 4.887, de 

20 de novembro de 2003, versa sobre os direitos dos povos remanescentes de quilombos e 

determina à Fundação Cultural Palmares sua certificação e ao INCRA a delimitação e titulação 

dos Territórios Quilombola. Referências BRASIL. Constituição Federal de 1988. Brasília, 

1988.BRASIL. Decreto n° 4.887, de 20 de novembro de 2003. Brasília, 2003.BRASIL. Decreto 

nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Brasília, 2007.BRASIL. Sistemas Naturais de Unidade de 

Conservação, Lei nº 9.985, de julho de 2000. Brasília, 2000. DIEGUES, Antonio C. S. O nosso 

lugar virou parque: estudos socioambientais do Saco do Mamanguá – Parati – Rio de Janeiro / 

Antonio Carlos Sant’Ana Diegues e Paulo José Navajas Nogara. 3ª. Ed. São Paulo: Núcleo de 

Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras, USP, 

2005.FORTKAMP, Cristiane. PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO TABULEIRO (PEST): 

História e Conflito Sócio-ambiental (1975-2007). Florianópolis, 2008.SOUZA, Marcelo L. O 

território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. In: I. E. de CASTRO; R. L. 

CORRÊA, P. C. GOMES (Orgs.) Geografia: Conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 1995. p. 77 – 116.NOGUEIRA, João C. Desenvolvimento, Terra e Identidade Negra no 

meio rural. In: J. C. dos Passos, T. T. do Nascimento (Orgs.) A Terra e o Povo Negro: histórias, 

políticas e desenvolvimento no meio rural brasileiro. Florianópolis: Quorum Comunicação, 

2010. p. 39 – 55.*Graduanda no curso de bacharel em Geografia pela Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC). melissafcarpes@gmail.com 
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QUILOMBO DO CUMBE/ARACATI - CE: PROCESSOS ORGANIZATIVOS E 

LUTA POR DIREITOS AO TERRITÓRIO TRADICIONAL 

 

João Luís Joventino do Nascimento 

 

Resumo: 

 

O presente trabalho consiste em abordar os processos organizativos e de luta pela regularização 

fundiária do território quilombola do Cumbe, no município do Aracati, litoral leste do Ceará. 

“Trata-se de uma população citada há mais de 100 anos na história local e que no passado 

produziu cana-de-açúcar e produtos de olaria” (SILVA e PETIT, 2011, p. 78). Essa investigação 

teve início no mestrado em educação, linha movimentos sociais, realizada pela Faculdade de 

Educação da Universidade Federal do Ceará - FACED/UFC, em 2014 e durante a segunda 

graduação em história, realizada na Universidade Estadual do Vale do Acaraú – UVA, em 2017. 

Trabalhar a história local a partir da memória dos sujeitos que vivenciam situações de conflitos 

e disputas de uso dos seus espaços coletivos, propicia um maior entendimento das realidades 

presentes nos territórios tradicionais. Portanto “a memória coletiva é construtora de identidade, 

ela age como um elemento de coesão social dentro de uma determinada organização” 

(NASCIMENTO, LIMA, BARROS, 2013, p. 971). Para a realização dessa pesquisa foi 

utilizada a pesquisa qualitativa, entendida como aquela que utiliza enfoques teóricos que 

ampliam o olhar sobre a realidade (ESTEBAN, 2010):[...] conceituamos abordagem qualitativa 

ou pesquisa qualitativa como sendo um processo de reflexão e análise da realidade através da 

utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu 

contexto histórico e/ou segundo sua estruturação. Esse processo implica em estudos segundo a 

literatura pertinente ao tema, observações, aplicação de questionários, entrevistas e análise de 

dados, que deve ser apresentada de forma descritiva (OLIVEIRA, 2013, p. 37).Tiveram como 

instrumentos para pesquisa de campo, observações, entrevistas e rodas de conversa com os 

participantes, fontes documentais, leitura de trabalhos científicos realizados sobre o Cumbe e 

temática investigada. A metodologia utilizada foi a pesquisa participante, que parte de situações 

sociais problemáticas vivenciadas pela comunidade, onde os “pesquisadores/as” e grupos 
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interessados buscam construir um conhecimento necessário para definir as ações adequadas 

para a resolução de um problema social (NASCIMENTO, 2014, p. 6).O Quilombo do Cumbe 

foi certificado em 2014, pela Fundação Cultural Palmares, órgão federal responsável pela 

identificação e certificação das comunidades remanescentes de quilombos (REIS, 2014). Com 

isso, surgem diversos questionamentos sobre a identidade da comunidade, colocando a prova 

sua gênese. Cumbe palavra de origem africana ou afro-brasileira que significa quilombo. 

Cumbe é o nome que, na Venezuela, se dá aos quilombos – comunidades formadas por negros 

no período escravista (RATTS, 2009, p. 67) Nas línguas congo/angola tem os sentidos de sol, 

dia, luz, fogo e força trançada ao poder dos reis e à forma de elaborar e compreender a vida e a 

história (D’SALETE, 2014, p. 174). De maioria negra, o Cumbe é formado por 150 famílias, 

destas 90 se autodefinem como quilombolas pescadores/as do mangue, pequenos 

agricultores/as, artesã/ãos e demais ofícios, onde a relação com o território de uso coletivo é 

fundamental para continuidade de suas práticas tradicionais, saberes e modos de fazer. Desta 

forma, significa afirmar sua cultura própria, assim: A valorização da cultura e do meio ambiente 

local, a conquista da cidadania, a participação popular em diversos espaços, o desenvolvimento 

comunitário, o turismo comunitário solidário, o respeito às diversas manifestações culturais e a 

educação ambiental informal, constituem elementos de valorização das histórias e memórias 

coletivas. Desta forma, a luta da comunidade, é reforçada para que suas memórias e histórias 

não sejam destruídas pelo modelo de desenvolvimento capitalista, e possam encontrar meios de 

resistências ao atual modelo, que não precisem destruir o meio ambiente e a história local, onde 

cada um possa ser sujeito de sua própria história (NASCIMENTO; LIMA; BARROS, 2013, p. 

979).Nos últimos anos do século XX e início do XXI, a comunidade é invadida por atividades 

econômicas, que chegam com a falácia de desenvolvimento, como a criação de camarão em 

cativeiro (carcinicultura) e pela instalação de parques de energia eólica (empresas eólicas), o 

que contribui para o aumento dos conflitos socioambientais entre empresas e/ou empresários, 

quilombolas e não quilombolas (NASCIMENTO, 2014). Neste sentido, os quilombolas do 

Cumbe questionam a ideia de desenvolvimento que tem sido preconizada pelos órgãos oficiais, 

assim: Quando fala desenvolvimento, assim como eu, que sou pescadora, que vivo da pesca 

esses desenvolver às vezes me assusta, por que esse desenvolvimento às vezes não traz o que a 

gente espera. Às vezes nos atrapalha essa forma de desenvolvimento que a gente vê hoje. É 

uma forma que dificulta o nosso espaço mais natural. Esse desenvolvimento tem um desrespeito 

muito grande com a forma do desenvolvimento que você tem. Eles veem de uma forma 
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agressiva, a meu ver. Eu vejo um desenvolvimento muito desigual... melhora uns e dificulta a 

vida de outros. No caso, a gente como pescadora, atrapalha muito essa forma de 

desenvolvimento. De uma forma natural que a gente vive, de recursos naturais, de uma forma 

de preservar. Nos prejudica esse desenvolver. É, rigoroso demais, exige demais do nosso 

espaço, é agressivo demais (Cleomar Ribeiro da Rocha, depoimento concedido em 

25/01/2014).A entrada dos empreendimentos econômicos com o discurso de emprego, geração 

de renda e desenvolvimento causa a degradação e privatização das áreas de uso coletivo, 

promovem a divisão da comunidade, “geram injustiça ambiental e intensificam conflitos” 

(VIANA; NASCIMENTO; MEIRELES, 2016, p. 68). Entendemos por injustiça ambiental o 

mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista econômico e social, destinam a 

maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos 

sociais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às populações 

marginalizadas e vulneráveis (PACHECO, 2007, p. 10).Problemas esses que promovem a 

criminalização das pessoas que estão a frente dos processos de luta e movimentos sociais que 

atuam na defesa dos direitos humanos dos povos e comunidades tradicionais, conforme o relato 

de uma de suas lideranças: Então a gente é visto de várias formas de preconceito, de pessoas 

que não querem que o lugar se desenvolva que fique sempre atrasado. Mas não é só uma forma 

de desenvolvimento, por que a forma de desenvolvimento que ele quer é acabar com a raça, 

tipo, a nossa espécie aqui, a nossa raça aqui, a gente é o quê? Somos pescadores e eles, pelo 

que ta acontecendo quer acabar, acabar com a raça pescador. Então se a gente é contra isso a 

gente é contra o desenvolvimento. Se a gente ta indo contra o desenvolvimento, somos tidos 

como o pior tipo, baderneiros, nós só queremos confusão, não queremos desenvolvimento. 

Então pronto quem é contra esse progresso, esse desenvolvimento é um louco, leva tudo que é 

de nome menos de pessoas que querem um bem para a sua comunidade. E com isso são negadas 

várias coisas a você (Luciana dos Santos Sousa, depoimento concedido em 26/01/2014).A partir 

das invasões que se deram na comunidade, os quilombolas pescadores/as do mangue do Cumbe 

passam a desenvolver estratégias de luta, fortalecendo a afirmação da identidade quilombola 

pesqueira e a defesa do meio ambiente. Dentre essas ações, destacamos a luta contra a 

destruição e privatização das dunas pelas empresas eólicas.[...] no mês de março de 2008, foi 

instalado nas dunas da região o parque de energia eólica, que aumentou os conflitos 

socioambientais na região, tendo em vista que se tratava de um projeto governamental, no qual 

a comunidade não foi consultada e atualmente sofre com o intenso trânsito de caminhões que 
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provocam a contaminação de lagoas interdunares e rachaduras dos imóveis... A comunidade foi 

denominada “terrorista” pelo gestor municipal, ao bloquear a estrada que dava acesso ao parque 

de energia eólica (no dia 8 de setembro de 2009) e também, por se opor a estratégia 

desenvolvimentista que prioriza uma fonte de energia alternativa e renovável. O líder 

comunitário afirmou que: a comunidade não é contra a energia eólica, mas sim contra a forma 

como ela se estabeleceu no lugar, prejudicando a comunidade, e sem o apoio das autoridades 

públicas, que em vez de zelar pelo meio ambiente, contribui com esses projetos sem inserir a 

comunidade nessa discussão (VERAS; MEIRELES, 2012, p. 182-183).Organizados na 

Associação Quilombola denunciam as ameaças causadas pelas políticas econômicas, apoiadas 

e defendidas pelos governos causadoras de violações de direitos garantidos 

constitucionalmente. Verificou-se que a chegada de atividades econômicas no território 

quilombola do Cumbe contribui para negação da identidade, aumento do conflito interno entre 

familiares, dificuldade no acesso às políticas públicas voltadas para as famílias quilombolas, 

encarecimento das áreas a serem indenizadas, bem como a morosidade nos processos de 

identificação, delimitação e demarcação do território quilombola. Na atualidade, todo processo 

de regularização fundiária, que é competência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, encontra-se parado, aguardando determinação da justiça federal para ser 

concluído. Espera-se que esse estudo possa evidenciar algumas situações conflitos vivenciadas 

em muitas comunidades, e que identificadas essas questões, a titulação do território tradicional 

do Cumbe e demais quilombos possam avançar nos seus processos. 
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COMUNIDADES TRADICIONAIS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA: CONTRADIÇÕES NA PRODUÇÃO DE UCS DE USO SUSTENTÁVEL 

 

Carina Inserra Bernini,  

Eduardo Castro 

Resumo: 

 

Este artigo procura analisar como a produção de uma área de conservação mista (que combina 

o manejo da floresta com sua conservação) internaliza formas de produção da natureza não-

capitalistas e formas ajustadas às determinações do mercado, enfocando as contradições 

presentes neste processo, sobretudo em relação a gestão partilhada entre o Estado e as 

comunidades tradicionais moradoras da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Quilombo de 

Barra do Turvo (RDSQBT).A RDSQBT integra o Mosaico de Unidades de Conservação do 

Jacupiranga (MOJAC), que foi construído a partir da revisão e readequação da área do Parque 

Estadual Jacupiranga, localizado na região do Vale do Ribeira-SP. Durante a construção da 

proposta do Mosaico uma das áreas sobre as quais surgiu maior demanda de discussões foi a 

RDS Quilombos de Barra do Turvo. Isso se deve, sobretudo, ao fato de o processo legal de 

reconhecimento das quatro comunidades quilombolas que formam a RDS ter sido deflagrado 

juntamente com a discussão da transformação do PEJ em mosaico.  Para realizar a análise 

caracterizamos as comunidades de quilombo da RDSQBT a partir do seu encontro com as 

políticas de desenvolvimento da região, destacando as formas de uso comum com as quais se 

apropriam e produzem a natureza e o seu território. Além disso, discutimos a gestão partilhada 

com a FF a partir do Conselho Gestor, analisando os conflitos, avanços e desafios, com destaque 

para a questão do Plano de manejo da UC, a dinâmica de autorização de roças tradicionais e de 

agrofloresta, e os projetos de manejo florestal geridos por ONG’s. Entendemos esses aspectos 

como momentos do processo contraditório da produção da “natureza conservada” em que as 

comunidades quilombolas são inseridas. Assim, pretendemos evidenciar como um projeto de 

conservação inovador - na medida em que questiona a noção de natureza intocada trazendo 

aqueles que “conservam” para dentro da experiência – revela os limites e contradições da 

conservação praticada pela sociedade capitalista.  O fato de o território quilombola fazer parte 

de uma fazenda que foi desapropriada pelo Estado por um valor altíssimo, levou a Secretaria 
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do Meio Ambiente de São Paulo a definir que não poderia abrir mão da área para a titulação da 

mesma em nome das comunidades de quilombo (conforme o direito garantido na constituição). 

A solução apresentada foi, então, a criação de uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável, 

categoria de UC destinada a comunidades tradicionais. Na RDS as comunidades podem ter o 

usufruto da terra garantido a partir do termo de concessão de uso. A concessão de direito real 

de uso pode parecer bastante semelhante à titulação coletiva da qual as comunidades de 

quilombo tem direito. Principalmente porque no caso da titulação, ainda que a terra seja privada, 

o título da propriedade é coletivo, indivisível e inalienável, o que restringe os quilombolas ao 

usufruto do valor de uso de sua terra, que é aquilo que o Estado cede quando faz a concessão 

de uso de uma terra pública. Entretanto, o usufruto da terra pública impõe o contrato como 

instrumento mediador, o qual define as condições para a manutenção da concessão de uso. No 

caso da RDS, tais condições devem ser definidas (e revistas, quando necessário) de acordo com 

o Plano de Manejo. Assim, abrem-se brechas para a discussão do prazo de concessão e ainda 

para a possibilidade da sua rescisão, caso as cláusulas definidas não estejam sendo respeitadas 

pela comunidade. Além dos aspectos jurídicos que diferenciam a posse e o uso da terra na RDS 

em relação à titulação coletiva do território, na RDS existe a instância do Conselho Deliberativo 

que impõe o compartilhamento da gestão dos territórios quilombolas com o Estado e outros 

setores da sociedade. A titulação coletiva, diferentemente, reserva à associação quilombola a 

responsabilidade pela gestão de seu território, sendo o Estado, ONG’s e outras entidades 

compreendidas como parceiras.  A decisão do Estado de incluir as comunidades quilombolas 

de Barra do Turvo em uma RDS levou as comunidades de Barra do Turvo a tomar ciência da 

situação fundiária do território que tradicionalmente ocupam. Tal território integra a área de um 

imóvel que foi desapropriado pelo Estado para a finalidade específica de conservação 

ambiental. Este fato foi colocado como impedimento para que a área fosse destinada à titulação 

dos quilombos.  A análise desse encaminhamento do Estado é central para compreendermos as 

contradições que resultam da implantação do Mosaico como uma alternativa conservacionista 

de proteção da natureza, já que, como veremos, o reconhecimento de um título duvidoso da 

área é preferido em detrimento da legitimação do direito ao território quilombola.  O 

acompanhamento das reuniões do conselho da RDS Quilombos de Barra do Turvo nos levou a 

perceber que a desapropriação da referida fazenda não encerrou o conflito fundiário envolvendo 

a área. Além disso, a investigação sobre o processo de desapropriação ajudou-nos a delinear 

melhor a relação entre a política de conservação e os negócios gerados com a renda da terra 
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nesta área. A RDS não garante a titulação para os quilombolas, mas a concessão de direito real 

de uso por meio de contrato com as associações quilombolas. A concessão de uso, entretanto, 

somente poderá ser oficializada após a realização do plano de manejo da RDS, processo que 

ainda não começou e sobre o qual há grande polêmica sobre como e quando será realizado. 

Desde o início da pesquisa de doutorado entendeu-se que o acompanhamento das reuniões do 

conselho gestor da RDSQBT seria uma estratégia importante para a compreensão de como as 

contradições da concepção de conservação operam nas políticas ambientais e, especialmente, 

na experiência do MOJAC. O acompanhamento das reuniões do Conselho Gestor teve como 

objetivo elencar os principais assuntos e conflitos tratados e observar a forma como os 

encaminhamentos ocorriam. A análise desses conflitos e encaminhamentos é a base da nossa 

reflexão sobre as contradições que essa produção da “natureza conservada” revela. BERNINI, 

C. I. A produção da “natureza conservada” na sociedade moderna: uma análise do Mosaico do 

Jacupiranga, Vale do Ribeira-SP. 2015. Tese (Doutorado em Geografia Humana) - Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.BIM, J. 

B. O. Mosaico do Jacupiranga - Vale do Ribeira, São Paulo: conservação, conflitos e soluções 

socioambientais. Dissertação (Mestrado em Geografia Física) Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.CARVALHO, M.C.P. Bairros 

negros do Vale do Ribeira: do “escravo” ao “quilombo”. 2006. Tese (Doutorado em Ciências 

Sociais). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas, 2006.______. Relatório técnico científico da Comunidade Quilombola Pedra 

Preta/Paraiso de Barra de Turvo – SP. São Paulo: ITESP, 2008.COSTA NETO, J. B. A questão 

fundiária nos Parques e Estações Ecológicas do Estado de São Paulo: origens e efeitos da 

indisciplina da documentação e do registro imobiliário. 2006. Tese (Doutorado em Arquitetura 

e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 

2006.DIEGUES, A. C. O mito moderno da natureza intocada. 5. ed. São Paulo: Hucitec/USP, 

2004.DUARTE, M.G. Conflitos fundiários e meio ambiente: estudo de caso do Mosaico de 

Unidades de Conservação do Jacupiranga – Vale do Ribeira – SP. 2012. Dissertação (Mestrado 

em Geografia Humana) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2012.GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Secretaria do Meio 

Ambiente. Plano de Utilização: Reserva de Desenvolvimento Sustentável Quilombos de Barra 

do Turvo. São Paulo: Casa da Floresta, 2010.MARTINS, J. S. O Cativeiro da Terra. 6.ed. São 

Paulo: Hucitec, 1996.______. O Poder do Atraso. 2.ed. São Paulo: Hucitec, 1999.OLIVEIRA, 
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A. U. Modo de Produção Capitalista, Agricultura e Reforma Agrária. São Paulo: Labur Edições, 

2007.SILVA, R. A. Relatório técnico científico da Comunidade Quilombola Ribeirão Grande 

e Terra Seca de Barra de Turvo – SP. São Paulo: ITESP, 2008.______. Relatório Técnico 

Científico da Comunidade Quilombola Cedro de Barra de Turvo –SP. São Paulo: ITESP, 

2008.SMITH, N. Desenvolvimento Desigual: natureza, capital e produção do espaço. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 1988.______. Nature as accumulation strategy. In Socialist Register 

2007: Coming to Terms with Nature. New York, London and Halifax, vol.43, 2007. 
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ESTRATÉGIA DE TERRITORIALIZAÇÃO DO POVO NEGRO NA AMAZÔNIA: 

UM ESTUDO SOBRE A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE NOVA JUTAÍ EM 

BREU BRANCO-PA 

 

Francisco Wagner Urbano 

Resumo: 

 

1. INTRODUÇÃO A Vila de Nova Jutaí fica localizada no município de Breu Branco, sudeste 

paraense, microrregião de Tucuruí, no Pará. Nesta comunidade vivem cerca de 200 famílias, as 

quais têm como principal fonte de renda a pesca e a agricultura. Nova Jutaí surgiu por conta de 

uma “água grande” onde os moradores foram obrigados a abandonar a Ilha Grande de Jutaí, 

pois suas casas foram tomadas pela cheia do Rio Tocantins no início da década de 1980. Por 

esse motivo tiveram que abandonar suas casas e nessa fuga das “águas grandes” houve uma 

dispersão onde alguns foram para outras comunidades como Miritizal, Cachoeirinha e a boca 

do rio, atualmente Nova Jutaí. Em 27 de fevereiro de 1982 foi inaugurado a Comunidade de 

Vila Nova de Jutaí, onde atualmente está territorializada a comunidade. Em 22 de dezembro de 

2011 a Comunidade de Jutaí foi reconhecida como comunidade remanescente de quilombo 

sendo registrada no Livro de Cadastro Geral nº 014, Registro n 1.638, fl. 055 Fundação 

Palmares, p. 19 – Seção 1 do Diário Oficial da União de 22/12/2011.Dessa forma, a partir da 

análise da territorialização da população negra na Comunidade Nova Jutaí, objetiva-se refletir 

sobre a atuação das populações remanescentes de quilombos numa microrregião da Amazônia. 

A comunidade possui uma identidade territorial própria, como o samba de cacete, a Festa da 

Trindade, entre outras. Assim sendo, essa pesquisa tem como premissa identificar as razões que 

levaram a Comunidade de Nova Jutaí se fixar naquele território, mostrar a relação desta 

comunidade tradicional face aos grandes projetos implantados na região na década de 1980, 

como a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Possibilitando compreender como a 

população negra remanescente da antiga ilha de Jutaí se territorializou no atual território da 

comunidade de Vila Nova de Jutaí, utilizar-se-á as bases teóricas a exemplo de Castro (1999), 

Hesbaert (2004), Little(2002), Reis (2012) e Salles(1988). Além disso buscar-se-á valer das 

memórias, dados e informações disponíveis nos órgãos como ITERPA, Fundação Palmares, 
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Prefeitura Municipal de Breu Branco, Associação de Moradores de Nova Jutaí, entre outros, 

verificando também a influência da Construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, pois se 

observamos a data das “águas grandes” há uma coincidência com o período de construção da 

UH de Tucuruí.2. METODOLOGIA Para a realização da presente pesquisa será feito 

primeiramente um levantamento bibliográfico para as devidas leituras, as quais buscam 

familiarizar de maneira mais clara a temática em estudo. Assim como a busca por documentos, 

para realizar a análise histórico-geográfica do processo de formação e territorialização da 

comunidade. Quanto à concepção metodológica, adotar-se-á o tipo qualitativo que Oliveira 

(2008, p.100) assim descreve: De modo sucinto, podemos caracterizar a pesquisa qualitativa 

como interpretativa e descritiva, se propõe a estudar as relações complexas, sem isolamento de 

variáveis buscando compreender e interpretar o fenômeno em seu contexto natural. Neste tipo 

de pesquisa o pesquisador vivencia a pesquisa, ou seja, interpreta e por vezes participa dela. 

(OLIVEIRA, 2008, p.100) Para sua elaboração optar-se-á em utilizar entrevistas 

(semiestruturadas) a serem feitas com habitantes da Vila Nova de Jutaí, onde se inclui 

moradores que migraram de outra localidade. Na comunidade, para a coleta de dados, serão 

selecionados os moradores com idade superior a 40 anos, independente de escolaridade e sexo, 

acreditando que esse seja o grupo de pessoas que detém mais conhecimento acerca do local. 

Neste sentido, se trabalhará com as ferramentas da história oral, no processo empírico da 

pesquisa entendendo que fazer uso desta é agir em um ato premeditado, é um procedimento que 

ocorre em tempo real, com pessoas vivas colocadas em um diálogo; é estabelecer vínculos com 

a memória, modos de narrar e a identidade do grupo entrevistado; e que o espaço e o tempo da 

história oral são o aqui, e o agora e o resultado dela deve ser um documento. (ALBERTI, 

2007).Outra base do aspecto metodológico vem de Pollak (1992) e as ferramentas vindas da 

categoria memória individual e coletiva, na construção de fontes que possibilitem leituras da 

realidade social. Como principais elementos constitutivos da memória este autor destaca os 

acontecimentos vividos de forma coletiva pelas pessoas e os lugares da memória, que são os 

espaços que remetem à lembranças. Neste sentido, o autor lembra que no processo de 

construção da memória, dependendo do momento, elementos podem ser excluídos, recalcados, 

esquecidos ou gravados. 3. RESULTADO E DISCUSSÃO A presente pesquisa, a qual 

encontra-se em andamento, utiliza o conceito de território compreendido por Haesbaert, o qual 

é imerso em relações de dominação e/ou de apropriação sociedade-espaço, “desdobra-se ao 

longo de um continuum que vai da dominação político-econômica mais ‘concreta’ e ‘funcional’ 
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a apropriação mais subjetiva e/ou ‘cultural-simbólica’” (Haesbaert, 2004; p. 95-96). Assim, o 

estudo pretende auxiliar na compreensão das estratégias de territorialização dessa população 

negra na Amazônia, especialmente na Comunidade de Nova Jutaí – Breu Branco, para que 

possamos não apenas descrever de forma superficial este processo, mas compreendê-lo de 

forma mais substancial a apropriação deste território por essa comunidade.4. CONCLUSÃOA 

partir de dados iniciais, a priori, pode-se dizer que a Comunidade Nova Jutaí, hipoteticamente, 

possa ter surgido após o início das obras da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, pois segundo os 

relatos dos moradores mais antigos, as “águas grandes” vieram temporalmente junto com a 

construção da UH Tucuruí. Dessa forma, existe uma territorialização de remanescentes de 

quilombola como forma de resistência a construção do grande empreendimento hidrelétrico em 

Tucuruí, este cuja construção se iniciou na década de 1980 e forçou a migração destes povos 

do seu antigo território, a Ilha Grande de Jutaí, para o território onde hoje está localizado a 

Comunidade de Nova Jutaí , no município de Breu Branco/PA, e como estratégia de 

territorialização a população mantém viva, por meio de sua organização social, sua identidade 

cultural, pois existem manifestações culturais muito fortes e intrínsecas a comunidade local, 

tais como a Festa da Trindade, samba do cacete, entre outras.5. REFERÊNCIAS ALBERTI, 

Verena. Manual de História Oral. Rio de Janeiro, FGV, 2007.BOSI, E. Memória & sociedade: 

lembrança de velhos. São Paulo: Companhias das Letras, 1994.CASTRO, Edna. “Terras de 

pretos entre igarapés e rios”. Artigo parte integrante do relatório de pesquisa “quilombola de 

Bujarú. Memória da escravidão, territorialidade e titulação de terra” elaborado pelo 

Mapeamento das comunidades negras rurais no estado do Pará. UNAMAZ, e no âmbito da 

pesquisa NAEA/UFPA, 1999.HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: do fim 

dos territórios a multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Berttrand Brasil, 2004.LITTLE, P. E. 

Territórios sociais e povos tradicionais no Brasil: por uma antropologia da territorialidade. 

Brasília, série antropologia, nº 322, 2002.MOURA Glória. Os quilombos contemporâneos e a 

Educação. Revista Humanidades, Brasília: Editora UNB,n. 47, nov. de 1999.OLIVEIRA, 

Valéria Rodrigues de. Desmitificando a pesquisa científica. Belém: EDUFPA, 2008POLLAK, 

Michel. Memória e Identidade Social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10, 1992, 

p. 200-212.REIS, J. J; Gomes, F. S. Liberdade por um fio: história dos quilombos no Brasil. 1ª 

Ed. Claro Enigma. São Paulo, 2012.SALLES, Vicente. O negro no Pará sob o regime da 

escravidão. Brasília MIC/SECULT, 1988. 
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MEGAPROJETOS DO CAPITAL NO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS E 
ÀS ESTRATÉGIAS DE RE-EXISTÊNCIA EM CURSO 

 
Jorge Edson Santos1 

1- Introdução 
 

As reflexões feitas aqui foram subsidiadas pelo trabalho realizado no projeto 

Observatório Social dos Royalties (OSR), com respaldo na legislação ambiental (Nota Técnica 

Nº 01/10- CGPEG/DILIC/IBAMA) 2 desenvolvido nos municípios sergipanos de Pirambu, 

Barra dos Coqueiros e Aracaju como um dos subprojetos do Programa de Educação Ambiental 

com Comunidades Costeiras (PEAC) 3 o projeto cumpre exigências legais com ação mitigadora 

dos impactos da atividade petrolífera, em atendimento às exigências das ações realizadas no 

marco do licenciamento ambiental brasileiro4 dadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) às empresas que exploram petróleo em alto mar. 

O objetivo dessa proposta consistiu em mapear e analisar as instalações dos megaprojetos e 

seus impactos aos modos de vida dos Povos e Comunidades Tradicionais (PCT) no município 

de Barra dos Coqueiros. 

As análises apresentadas neste artigo resultam da perspectiva teórico-metodológica da 

Educação Ambiental Crítica (EAC) 5. Esta por sua vez é “baseada em ideais coletivos e sociais, 

visando uma redefinição das relações ser humano-natureza, a fim de romper com a ordem 

 
1Mestre em Geografia pelo Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGEO/UFS 2017). Graduando em 
Geografia Bacharelado na Universidade Federal de Sergipe (UFS). Graduado em Geografia Licenciatura pela 
Universidade Federal de Sergipe (UFS 2009-2014). Integrante do Laboratório de Estudos Rurais e Urbanos 
(LABERUR-DGE-UFS). Analista do projeto Observatório Social dos Royalties (OSR) pelo Programa de 
Educação Ambiental com Comunidades Costeiras (PEAC). E-mail: jorgeedsonsantos87@gmail.com  
2 Disponível em: https://docplayer.com.br/19579284-Nota-tecnica-cgpeg-dilic-ibama-no-01-10.html Acessado 
em: 30/04/2018. 
3 O Programa de Educação Ambiental com Comunidades Costeiras (PEAC) configura-se no âmbito dos Programas 
de Educação Ambiental (PEAs) exigidos pela CGPEG/DILIC/IBAMA (Coordenação-Geral de Petróleo e 
Gás/Diretoria de Licenciamento Ambiental/Instituto Brasileiro de Meio Ambiente) como condicionante do 
licenciamento ambiental federal para a exploração de petróleo e gás offshore. O PEAC é executado na Bacia de 
Sergipe-Alagoas sob a perspectiva da educação ambiental crítica, seguindo as linhas de atuação estabelecidas pela 
Norma Técnica 01/2010 (IBAMA), que dispõe das diretrizes para execução dos projetos de mitigação dos impactos 
socioambientais gerados. 
4Disponível em:  https://www.ibama.gov.br/perguntas-frequentes/licenciamento-ambiental. Acessado em: 
30/04/2018. 
5 Disponível em:  https://periodicos.furg.br/remea/article/view/3236 Acessado em: 30/04/2019. 
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política, cultural, econômica dominante”. (BOMFIM, A. M, 2018, p. 2-8). Os procedimentos 

metodológicos adotados consistiram no levantamento de dados quantitativos de órgãos públicos 

como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Portal da Transparência de 

Sergipe (PTS), Agência Nacional de Petróleo (ANP), Programa sergipano de Desenvolvimento 

Industrial (PSDI), Instituto de Pesquisa Econômica Avançada (IPEA) e a Secretaria de Estado 

de Planejamento do estado de Sergipe (SEPLAG).  

A revisão bibliográfica foi realizada a partir da consulta a artigos, dissertações, teses, 

livros, visita a sites das empresas, matérias jornalísticas, consulta à legislação (leis, regras-

normas) municipais, estadual e federal, sobre o tema em foco na análise e representação das 

informações. Os materiais coletados são de visitas de campo, participação em reuniões e 

encontros, etc. que deram subsídios para a escrita desse texto construímos ainda um cartograma 

na representação da localização da área de estudo, através do uso do software ARcGIS®6. 

Para a elaboração deste documento utilizamos como referencial teórico a compreensão 

de conceitos e temas a partir de revisões bibliográficas baseadas nas interpretações teóricas 

sobre a educação no licenciamento ambiental (CGEAM/IBAMA, 2002, 2010; QUINTAS 

2000; LOUREIRO 2014; ANELLO; 2012, 2013, 2014; WALTER 2012). Desenvolvimento 

sustentável (CONCEIÇÃO, 2017; HARVEY, 2016; MASCARO 2013; PORTO-

GONÇALVES, 2015). Megaprojetos. (PESSANHA, 2019).  Racismo Ambiental (BULLARD, 

2004, 2005). 

Nos últimos anos o capital em articulação e com apoio do Estado vem realizando uma 

série de investimentos no município de Barra dos Coqueiros, numa expansão do modelo 

concentrador de riquezas viabilizado pela exploração e espoliação da natureza enquanto recurso 

entre os quais se destacam: a) Parque Eólico; b) Ampliação do Terminal Marítimo Inácio 

Barbosa; c) Usina Termoelétrica (UTE) Porto Sergipe I; d) Os empreendimentos do setor 

imobiliário (condomínios fechados); e) Lei Estadual da Carcinicultura (Lei 8327 de 04/12/17). 

Este texto está organizado de uma introdução, passando pelo recorte espacial da área, 

na terceira seção abordaremos sobre os investimentos em megaprojetos na geração de energia, 

passando pelo papel no/do discurso do desenvolvimento sustentável. Na quinta parte iremos 

debater a que se propõe a educação ambiental crítica no licenciamento. Finalizando com as 

 
6 Disponível em: https://www.img.com.br/pt-br/arcgis/sobre-arcgis 
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estratégias de Re-existência em curso. Desejamos desde já uma profícua leitura e um excelente 

debate. 

 

2- Recorte Espacial: o município de Barra dos Coqueiros  
 

De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o município de 

Barra dos Coqueiros conta com uma população de 20.895 hab.km², sendo a rural com cerca de 

4.117 indivíduos (IBGE, 2010), com uma densidade de 311 hab. km². Distribuída entre homens 

e mulheres, a população masculina representa 12.212 hab. km², enquanto a população feminina 

é de 12.764 hab. (IBGE, 2010). Conforme dados da Agencia Nacional de Petróleo - ANP, entre 

2014 e julho de 2019, o valor de royalties arrecadados foi de R$: 24. 368. 877, 00.  

A sede municipal é composta pelos bairros de Atalaia Nova, Centro, Rio-Mar, Prisco 

Viana, Moisés Gomes, Andorinhas, Olimar, Marivan, Hildete Falcão, Bairro Baixo, Caminho 

da Praia, conjunto Marcelo Dedá e Alphaville Sergipe. (Fonte: IBGE cidades, 2010). Já a zona 

rural é formada pelos povoados de Atalaia Nova, Capuã, Alagadiço, Barro Branco, Barro 

Vermelho, Pontal da Barra, Olhos D' água e Loteamento Paraíso, já as Vilas são: Cajá, 

Agrovila. (Fonte: IBGE cidades, 2010). Após a construção da ponte Construtor João Alves 7 

que liga o município à capital, foram levantados dados junto ao (IBGE, 2010). Esses demostram 

que com a ponte a especulação imobiliária no município da Barra dos Coqueiros aumentou o 

preço dos terrenos, sendo que o valor do metro quadrado de um terreno no município oscilava 

em torno de R$ 1.300,00 nos imóveis mais antigos passando para uma média de R$ 

240.000,008.  

Somente no ano de 2013 a população que passou de 24.976 (hab. Km².) para 28.093 

(hab. Km².) (IBGE, 2013), onde o preço do metro quadrado passou de R$ 700,00 para até R$ 

2.500,00 referentes aos empreendimentos e terrenos mais novos. Houve uma hipervalorização 

relativa dessas áreas, ultrapassando o total de mais de 1.823,07%.  

Devemos atentar que com a construção dessa obra de antecipação espacial, a 

especulação imobiliária através de uma série de grandes investimentos em infraestrutura e na 

 
7A Ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros, construída na gestão do então governador João Alves Filho. Tem como 
nome oficial, Ponte Construtor João Alves, liga a capital Aracaju ao município de Barra dos Coqueiros, e cidades 
do litoral norte de Sergipe. Sua inauguração foi prevista para 25 de agosto de 2006. Controvérsias se deram sobre 
a fonte do seu financiamento se por meio do orçamento da União ou por empréstimo do BNDS. Disponível em: 
http://classificados.cinform.com.br/index.html?pg=lerNoticias&id=63603 Acessado em: 25 de setembro de 2019. 
8 Disponível em https://jotanunes.com/empreendimentos/marine-residence/ Acessado em: 25 de setembro de 2019. 
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construção de condomínios fechados foi bastante intensa. Ademais, a mesma se localiza a três 

(3) km do centro de Aracaju. Desse modo, as projeções para os próximos anos no município de 

Barra dos Coqueiros são dadas pelo aumento exponencial de sua população. 

 

[...] Ou seja, o uso do solo do município (formado por pequenos sítios ligados 
principalmente a comunidades tradicionais, pescadores, catadoras de mangaba, etc. 
passa a sofrer com a especulação, grilagem de terras, mudança de impostos, etc.) passa 
a ser prioritariamente para a residência de alto padrão de consumo (geralmente 
condomínios fechados e mansões). (SANTOS, 2017. p. 137). 

 
Depois da operação urbana realizada pelo Estado o surgimento, desses 

empreendimentos é apontado (pela maioria dos urbanistas e planejadores) como um processo 

natural e comum a realidade socioeconômica e socioespacial desse município, como, por 

exemplo, o complexo urbanístico Alphaville9 (Alphaville Sergipe, Terras Alphaville e Terras 

Alphaville 2) onde já foram investidos mais de R$ 87 milhões de reais 10.  

Esses condomínios são dotados de uma série de equipamentos internos como: salão de 

festas, terraço de jogos, churrasqueira, forno de pizza, espaço fitness, piscina adulto com raia, 

piscina infantil, deck molhado, playground, brinquedoteca, campo de futebol onde as praças 

estão divididas entre esportes, projetada com quadra poliesportiva, quadra de tênis, trilha para 

caminhada, playground radical, play-aventura, quadra de vôlei de areia, cidade kids, mini-play 

Zoo, praça bem-estar com academia ao ar livre e espaço para alongamento11. Além da aplicação 

de capital no setor imobiliário o município vem sendo palco de grandes investimentos em 

megaprojetos de geração de energia que impactam diretamente os Povos e Comunidades 

Tradicionais (PCT).  

 

3- Os investimentos em megaprojetos na geração de energia 

A seguir apresentaremos o levantamento das diferentes ameaças para os Povos e 

Comunidades Tradicionais (PCT) potencializadas pelos megaprojetos em curso no município, 

onde se destacam: a) Parque Eólico; b) Ampliação do Terminal Marítimo Inácio Barbosa; c) 

 
9 Disponível em http://www.jornaldacidade.net/morar-bem-leitura/50959/. Acessado em 25/09/2019. 
10 Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/morar-bem-leitura/50959/alphaville-investe-mais-r-32-milhoes-
na-barra-dos- coqueiros.   Acessado em: 25/09/2019. 
11 Disponível em: http://www.alphaville.com.br/empreendimento/terrasalphavillesergipe.  Acessado em 
25/10/2017. 
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Usina Termoelétrica (UTE) Porto Sergipe I; d) Lei Estadual da Carcinicultura (Lei 8327 de 

04/12/17). 

 
3.1-Parque Eólico 
 
 Inaugurado em 29 de janeiro de 2013, durante o governo de Dilma Rousseff (PT) 12 o 

parque de produção eólica foi destaque na mídia local e nacional13. Através do Programa 

sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) 14 que promove uma série de 

empreendimentos industriais, centros de distribuição agroindustriais, pecuária, aquícolas, 

turísticos e tecnológicos no “apoio” fiscal, locacional e de infraestrutura que visa diversificar o 

capital, utilizando-se no/do discurso de “estimulação econômica na atração de novos negócios 

através de concessão de incentivos locacional” o Estado disponibilizou uma área de 300 

hectares, equivalente a 320 campos de futebol, vizinha ao Porto de Sergipe.  

O parque composto de 23 aerogeradores teve investimento total de R$ 125 milhões de 

reais. Adquirido no primeiro leilão exclusivo de energia eólica do Brasil (2º LER) 15, realizado 

em dezembro de 2009. Tendo como vencedora a empresa Statkraft 16, que detém de 95% da 

participação no empreendimento. Esta energia está contratada pela Câmara de Comercialização 

de Energia Elétrica (CCEE) 17 como energia de reserva por um prazo de 20 anos, a partir de 

julho de 2012. 

 
 

12A primeira mulher presidenta do Brasil tomou posse pela primeira vez no dia 1° de janeiro de 2011, dando 
continuidade ao governo de seu antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva. Durante seu governo, o país conseguiu 
atingir marcas históricas, como ser um dos 5 países com maior volume de obras em andamento e um dos com 
menor índice de desemprego. Promoveu o Brasil sem Miséria, o maior programa social do mundo, do qual o Bolsa 
Família e o Mais Médicos fazem parte. Com isso, conseguiu que mais de 36 milhões de Brasileiros superaram a 
pobreza, fazendo a economia do país crescer com melhor distribuição de renda e a inflação controlada. Por todos 
esses feitos, e muito mais, Dilma foi eleita à segunda mulher mais poderosa do mundo pela revista Forbes em 
2013. Graças ao sucesso do primeiro mandato, Dilma foi reeleita, em 2014, pelos votos de mais de 54 milhões de 
brasileiros e brasileiras. Assim, em 1º de janeiro de 2015, ela reassumiu o cargo de presidenta do Brasil. Disponível 
em: http://www.pt.org.br/dilma-rousseff. Acessado em: 25/06/2018. 
13Disponível em: https://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/o-parque-eolico-de-barra-dos-coqueiros-em-sergipe. 
http://www.infonet.com.br/noticias/economia/ler.asp?id=183327.  
http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2013/01/parque-eolico-consolida-se-como-marco-da-energia-limpa-em-
sergipe.html.  Acessado em: 25/06/2018. 
14Fonte: http://www.codise.se.gov.br/?p=118. Acessado em: 25/06/2018. 
15 Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/. Acessado em 26/06/2018. 
16A Statkraft é uma empresa líder em energia hidrelétrica internacionalmente e a maior geradora de energia 
renovável da Europa. O grupo produz energia hidrelétrica, energia eólica, energia solar, energia a gás e fornece 
aquecimento urbano. A Statkraft e é uma empresa global em operações no mercado de energia. A Statkraft tem 
3.400 funcionários em 16 países. Fonte: https://www.statkraft.com.br/sobre-a-statkraft/fatos-sobre-a-
statkraft/historia-no-brasil/empreendimentos-em-operacao/uee-barra-dos-coqueiros/. Acessado em: 25/06/2018. 
17Disponível em: http://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico. Acessado em: 25/06/2018.  



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

2484 
 

3.2-Ampliação do Terminal Marítimo Inácio Barbosa 
 

O Terminal Marítimo Inácio Barbosa - TMIB, popularmente conhecido como Porto 

de Barra dos Coqueiros, é o único terminal portuário em Sergipe. O TMIB é um terminal 

offshore, sua jurisdição compreende a costa do estado de Sergipe, desde a extremidade norte da 

foz do rio Sergipe até a divisa com o estado de Alagoas e a margem sergipana do trecho 

navegável do rio São Francisco.  

Os principais produtos movimentados são coque, ureia, clínquer, trigo, soja, 

fertilizantes, ácidos sulfúricos e derivados, coque de petróleo, fertilizantes, grãos - trigo e carga 

de apoio, granéis sólidos, granéis líquidos, (suporte para as embarcações de apoio às 

plataformas de petróleo próximas à costa). O TMIB destaca-se como um dos maiores 

exportadores nacionais de cimento, com destino principal para os Estados Unidos. É ainda 

utilizado, pela Petrobras, para apoio às atividades de exploração e produção de petróleo na costa 

de Sergipe18. O total de valor investido é de R$ 5 bilhões, sendo o maior investimento privado 

em desenvolvimento no estado 19. 

 

3.3-Usina Termoelétrica (UTE) Porto Sergipe I 

Localizada na rodovia SE-100, o empreendimento cujo investimento, nesta fase, é de R$ 

5 bilhões. O projeto da Usina Termoelétrica (UTE) Porto Sergipe I já está em execução, com o 

início das operações previsto para janeiro de 2020. Sendo considerada a maior da América Latina, 

utiliza gás natural como combustível e é a única com terminal de regaseificação (FSRU) privado 

no Brasil. De acordo com a revista Valor Econômico20, a empresa norte-americana General 

Electric (GE) vai fornecer o equipamento para a Usina Termoelétrica. Em 2017 a GE, assinou a 

extensão de contrato com a CELSE no valor de US$ 216 milhões.  

 

Imagem 01 – Município de Barra dos Coqueiros - Povoado Jatobá Usina Termoelétrica (UTE) Porto 
Sergipe I 

 
18Fonte: https://webportos.labtrans.ufsc.br/Tup/Index/115. Acessado em: 24/04/ 2018. 
19Fonte: https://pedesenvolvimento.com/2012/02/06/antaq-autoriza-ampliacao-do-terminal-maritimo-em-
sergipe/e https://www.canalenergia.com.br/noticias/53049149/ute-porto-de-sergipe-consegue-licenca-previa-
para-terminal-gnl. Acessado em: 24/04/ 2018.  
20Fonte: https://www.valor.com.br/ Acessado em: 24/04/ 2018.  
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Foto: SANTOS, J E. 2019. 

Com isso, o contrato total da General Electric (GE) com a Porto do Sergipe passa a US$ 

1,116 bilhão, com o prazo vitalício do contrato por  25 anos. O contrato prevê operação e 

manutenção, além de soluções digitais que poderão melhorar a eficiência da termelétrica Porto do 

Sergipe. A prefeitura municipal já arrecadou cerca de R$ 17 milhões, apenas com o recolhimento 

do Imposto Sobre Serviços (ISS). “Ao final do projeto, em 2020, a expectativa de arrecadação é 

cerca de R$ 60 milhões” 21.  

Imagem 02 – Município de Barra dos Coqueiros - Povoado Jatobá Torre de Transmissão de Energia 
sobre o Mangue  

 
Foto: SANTOS, J E. 2019. 

 
Entretanto como observado com a implementação das torres de linha de transmissão 

de energia é possível verificar o intenso desmatamento/retirada da vegetação nativa (mangue), 

além de inviabilizar a reprodução da flora e fauna do local. Sem vegetação, não há mais 

 
21Disponível em: http://revistaoe.com.br/pdf/revistaOE562_V2b_5SET.pdf.  Acessado em: 29/06/2018. 
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ambientes para abrigo e alimentação dos animais capazes de se reproduzir causando assim, uma 

série de restrições e redução das áreas de coletas dos Povos e Comunidades Tradicionais (PCT).   

3.4-Lei Estadual da Carcinicultura22 (Lei 8327 de 04/12/17) 

Segundo estudo recente, em Sergipe a criação comercial de camarão em cativeiros 

teve início a partir dos anos de 1990. “Levando-se em consideração fatores como número de 

produtores, produtividade e área ocupada são perceptíveis o avanço da carcinicultura no 

estado”. (CARVALHO; FONTES, 2007). Em 2004 Sergipe contava com um total de 69 

produtores de camarão, em 2011 esse número saltou para 224 produtores, um crescimento de 

225% no período. A produção em 2004 foi de 2.543 Toneladas (T) e em 2011 de 2.973 (T). 

“com relação às áreas ocupadas pelos empreendimentos da carcinicultura no estado ocorreu um 

aumento de 102% passando de 514 hectares (ha) em 2004 para 1.040 ha em 2011, segundo 

informações da ABCC (2013)”. (CAMPOS, 2018. p. 13). No estado, 

 
[...] com a aprovação do projeto de lei estadual 8327/2017 que institui a política 
estadual da carcinicultura pela Assembléia Legislativa do estado (ALESE) em 
novembro de 2017. (...) Festejado pelos carcinicultores que entendem a provação do 
projeto como um passo largo no sentido da regularização e estabilidade jurídica da 
atividade no estado, o que garante mais aporte de investimentos através de convênios 
com entidade de fomento. (CAMPOS et al, 2018. p. 11-13). 

 
Apoiado no/do discurso, o governo do estado de Sergipe faz coro com os argumentos 

defendidos pela Associação dos Carcinicultores do Estado de Sergipe (ACES).  Entidade que 

representa a carcinicultura no estado de que “a criação de camarão em cativeiro é a alternativa 

ao bolsão de miséria” 23. Entretanto, de acordo com os resultados apresentados pela Fiscalização 

Preventiva Integrada do São Francisco em Sergipe (FPISF-SE), “é evidente o total desrespeito 

à legislação ambiental, evidenciado pela destruição de extensas áreas de manguezal” 24. 

 

Imagem 03 – Município de Barra dos Coqueiros - Povoado Jatobá. Tanque de Carcinicultura 
Abandonado 

 
22A carcinicultura é o campo da aquicultura que designa o cultivo de crustáceos com valor comercial, tendo por 
principal espécie de cultivo os camarões marinhos, envolvendo técnicas que envolvem todo o ciclo de vida desses 
animais, ou seja, desde a reprodução de espécies adultas até a fase comercial que se dá na engorda. Disponível em: 
https://www.dicionarioinformal.com.br/carcinicultura/Acessado em 30/04/2018. 
23 Fonte: http://agencia.se.gov.br/noticias/governo/governador-sanciona-lei-que-regulamenta-politica-estadual-
da-carcinicultura-e-e-homenageado-por-produtores-de-camarao.  Acessado em 01.05.2018. 
24 Fonte:  https://a8se.com/sergipe/noticia/2018/05/138036 Acessado em 01.05.2018 
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Foto: SANTOS, J E. 2019. 

 
Abaixo apresentamos a cartografia dos megaprojetos instalados ou em processo de 

implementação no município de Barra dos Coqueiros. 
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4- Megaprojetos e o papel no/do discurso do desenvolvimento sustentável.  

Os megaprojetos podem ser definidos analiticamente a partir de quatro diferentes 

tipos: 1) Infraestrutura; 2) Extração; 3) Produção; e 4) Consumo25. Ou seja, 

[...] os megaprojetos são aqueles que recebem grandes investimentos financeiros e 
atraem um nível de atenção por parte do público ou são alvo de interesse político 
devido aos substanciais impactos diretos e indiretos sobre as comunidades, meio 
ambiente e orçamentos. (SILVA, 2015. p. 30). 

 
Nesse sentido compreendemos os megaprojetos como o processo de transformação da 

natureza em mercadoria, onde de acordo com o geografo David Harvey. 

[...] O capital vê necessariamente a natureza - e devo destacar que ela poderia ser e é 
considerada de modo muito diferente dentro do capitalismo como um todo - como 
uma grande reserva de valores de uso potenciais (de processos e coisas) que podem 
ser usados direta ou indiretamente (por meio da tecnologia) na produção e na 
realização de valores das mercadorias (...) os valores de uso naturais são monetizados, 
capitalizados, comercializados e trocados como mercadoria (...). O capital não pode 
senão privatizar, mercantilizar, monetizar e comercializar todos os aspectos possíveis 
da natureza. Só assim, pode absorver cada vez mais a natureza para que se torne uma 
forma de capital - uma estratégia de acumulação - que chega ao nosso DNA. 
(HARVEY, 2016. p. 232- 240). 

 
A natureza uma vez definida enquanto mercadoria deve ser utilizada como recurso, 

para manter o crescimento econômico dentro dos parâmetros do desenvolvimento sustentável, 

a serviço da melhor otimização do controle energético (meios de produção). Sustentado pela 

espoliação e apropriação dos Povos e Comunidades Tradicionais (PCT) na garantia do lucro 

em detrimento da vida. 

[...] Assim, a natureza submetida ao capital, isto é, reduzida a recurso natural, é, como 
todo recurso, meio e não fim. É essa natureza-recurso-energia que, submetida a uma 
finalidade própria ao capital - a acumulação da riqueza na sua forma abstrata 
(dinheiro) -, vai permitir um aumento exponencial da capacidade de trabalho, ou 
melhor, um aumento fantástico de transformação de matéria numa mesma unidade de 
tempo abstrato - ano, mês, dia, hora, minuto, segundo - e, assim, criar a ilusão 
(alienação) de crescimento ilimitado de produtos materiais numa mesma unidade de 
tempo abstrata. (...) O capital, ao se apropriar dessa energia, está se apropriando de 
todo um tempo de trabalho que remete ao tempo geológico e submetendo-o a uma 
lógica do curto prazo, que é a sua lógica (PORTO-GONÇALVES, 2015. p. 328-329). 

 
Para que isso ocorra o papel do Estado é fundamental uma vez que, 
 

[...] É o Estado, por meio de sua soberania (força militar, política, e ideológica), que 
institui o direito (...). O Estado de direito, assim, o é, fundamentalmente porque opera 

 
25 1) Infraestrutura (portos, ferrovias, e sistemas de esgoto); 2) Extração (minerais, petróleo e gás); 3) Produção 
(plantações industriais de árvores, zonas de processamento de exportação e parques industriais); 4) Consumo 
(instalações turísticas maciças, shoppings, parques temáticos e empreendimentos imobiliários). Disponível em: 
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/29442/1/Megaprojetos%2C%20conflitos%20e%20processo%20dec
is%C3%B3rio.pdf Acessado em: 25/06/2018. 
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em conjunto com as relações sociais permeadas pelo direito (...). Esse direito 
encontra-se, na garantia proteção e legislação em torno da propriedade privada 
(MASCARO, 2013. p. 39-48). 

 
No artigo intitulado: “A insustentabilidade do desenvolvimento sustentável”. O papel 

do Estado serve para a legitimação, aplicação e regulamentação no/do discurso do 

desenvolvimento sustentável esse é desconstruído por CONCEIÇÃO, 2017 onde segundo a 

autora. 

 
[...] O modelo neoliberal propõe o projeto do desenvolvimento sustentável como 
estratégia para o crescimento econômico capitalista sob o discurso ideológico da 
existência do capital natural, humano social e cultural, justificando o desenvolvimento 
capitalista como princípio da equidade e justiça social. O discurso da sustentabilidade 
é associado à necessidade do desenvolvimento econômico a partir de recursos 
próprios, mediante a gestão racional da comunidade local. Escondendo as 
contradições da produção do capital cujo metabolismo é alimentado nas desigualdades 
sociais. (...) A ideologia do desenvolvimento sustentável tornou-se a estratégia para o 
desvio da crise do capitalismo do campo da luta de classe para o da crise ambiental. 
(CONCEIÇÃO, 2017. p. 6- 13). 

 

Assim, 

[...] a realidade destrutiva do capital é colocada como pressuposto da reprodução das 
condições sustentáveis da existência humana. O uso é capturado como pretexto de 
garantir o consumo (de poucos). “Tanto a oferta quanto à procura são cinicamente 
relativizadas, para permitir a legitimação da oferta real mediante uma ‘demanda‘ 
fictícia”. (MÉSZÁROS, 2004 a, p. 299 apud CONCEIÇÃO, 2017. p. 10).  

 
Na secção seguinte iremos tratar sobre a educação ambiental crítica no licenciamento 

e a sua contribuição a determinados grupos sociais em condição de vulnerabilidade, bem como 

os conceitos de mitigação e compensação e seus desdobramentos.  

5- A que se propõe a educação ambiental crítica no licenciamento 

O licenciamento ambiental é estabelecido no país em 1981 por ocasião da criação da 

lei da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) - Lei 6938/81 | Lei nº 6.938, de 31 de 

agosto de 198126. Compreendido como um conjunto de procedimentos técnicos que visam 

garantir processos simétricos no uso e apropriação dos bens naturais tenta estabelecer padrões 

de desenvolvimento social e econômico na implantação de empreendimentos com fortes 

possibilidades de danos ou impactos ambientais. 

 
26 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm. Acessado em: 25/06/2018. 
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O licenciamento está situado no espaço da gestão ambiental pública e se relaciona com 

outros instrumentos de gestão (Estatuto das Cidades – EC; Política Nacional de Recursos 

Hídricos – PNRH; Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC) na tentativa de 

mediar os conflitos gerados pelos anseios dos grupos sociais distintos no uso e apropriação dos 

bens naturais, procurando garantir o acesso equitativo ao ambiente, condição inalienável para 

o desenvolvimento harmônico da vida no planeta. 

[...] É um instrumento de regulação da relação público-privado e da contradição 
capital-trabalho, atributo exclusivo do Estado, que busca garantir certos padrões de 
desenvolvimento social e econômico e de proteção ambiental na autorização da 
execução de um empreendimento que possui potencial impacto, risco ou dano 
ambiental e socioeconômico. Tais padrões são almejados por meio do cumprimento 
de um conjunto de exigências legais e de condicionantes estabelecidas segundo 
critérios que evidenciam motivações políticas e econômicas (a correlação de forças 
sociais em dado momento histórico) e em conformidade com parâmetros oriundos do 
conhecimento científico, que igualmente evidenciam certa concepção hegemônica de 
sociedade e de desenvolvimento (LOUREIRO; ANELLO, 2014, p.02). 

 
No licenciamento marítimo da exploração e produção de petróleo e gás (offshore) a 

Educação Ambiental Crítica (EAC) é uma condicionante de licença.  

[...] a educação ambiental no licenciamento significa estabelecer processos sociais e 
práticas educativas que fortaleçam: a participação em espaços públicos dos grupos 
sociais vulneráveis, cujos modos de vida foram afetados ou encontram-se sob ameaça 
e risco em sua possibilidade de reprodução material e simbólica; o acesso e controle 
social das políticas públicas; e a reversão das assimetrias no uso e apropriação de 
recursos naturais, tendo por referência os marcos regulatórios da política ambiental 
brasileira (CGEAM/IBAMA, 2002; QUINTAS, 2000, apud LOUREIRO; ANELLO, 
2013, p.3-4).  

 
Discorrem sobre os fatores que caracterizam a condição de vulnerabilidade destes 

determinados grupos sociais 

[...] podemos inferir que a maior pré-disposição de um determinado grupo social aos 
riscos e impactos gerados por uma atividade poluidora – no contexto do licenciamento 
ambiental – é consequência de três fatores: i) da maior dependência de determinados 
grupos ao meio ambiente íntegro e do acesso a determinados territórios para sua 
reprodução social, o que consequentemente explicita maior preocupação em torno das 
populações tradicionais; ii) da condição de destituição experimentada por populações 
periféricas: baixa renda, insuficiência no acesso aos serviços públicos, entre outros; 
iii) do alijamento político de determinados grupos sociais que historicamente não 
conseguem influenciar os processos decisórios relacionados à sua própria 
manutenção, ou seja, que possuem pouca capacidade de definir sua agenda junto aos 
agentes públicos e/ou econômicos. (CGEAM/IBAMA, 2002; QUINTAS, 2000, apud 
LOUREIRO; ANELLO, 2013, p.4-9). 

 
Nesse contexto dois conceitos são fundamentais para entender como a EAC se insere 

dentro do licenciamento: a mitigação e a compensação. Conceitos que não devem ser utilizados 

isoladamente, mas sim, interligados dentro da totalidade que constitui o licenciamento 
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ambiental. A compensação visa ressarcir determinado grupo social por um dano irreversível 

causado pelo empreendimento licenciado. Os projetos de compensação devem ser debatidos e 

definidos coletivamente em espaços dialógicos próprios realizados para esse fim, e devem 

atender ao interesse coletivo do grupo impactado, devendo colaborar com o processo de 

fortalecimento organizacional do mesmo e no fortalecimento das atividades produtivas já 

existentes. 

Já a mitigação está relacionada a processos educativos de médio e longo prazo, 

responsáveis por minimizar os impactos existentes e/ou evitar o surgimento de novos impactos 

oriundos do empreendimento licenciado. Os projetos de mitigação possuem uma melhor 

capacidade de execução das diretrizes da EAC no licenciamento atuando na reversão de 

assimetrias no uso e apropriação dos bens naturais e no estímulo a participação política 

emancipadora. Deste modo, 

 
[...] a contribuição da Educação Ambiental Crítica (EAC), neste caso, difere do seu 
papel enquanto medida mitigadora, pois ela torna-se “um conjunto de procedimentos 
metodológicos balizadores do financiamento de ações compensatórias de caráter 
coletivo por parte da empresa licenciada quando, diante de um impacto inevitável, for 
identificada a interferência sobre a atividade econômica e/ou o cotidiano de 
determinado grupo social” (IBAMA, 2010, apud WALTER; ANELLO, 2012, p. 79-
80). 

 
Assim, 

[...] “EAC deve ser capaz de constituir sujeitos capazes de estabelecer processos 
sociais para minimizar impactos gerados por um empreendimento. Seu papel central 
é gerar autonomia a tais grupos, como sujeitos coletivos, socializar conhecimento e 
promover o controle social. Trata-se de organizar o processo pedagógico de forma 
que os atores sociais se apropriem sobre sua realidade e participem dos processos 
decisórios que intervêm sobre suas vidas, bem como, exerçam o papel do controle 
social sobre o Estado” (WALTER; ANELLO, 2012, p. 80). 

 
A seguir trataremos do conceito e definição do que entendemos por Povos e 

Comunidades Tradicionais (PCT), discutiremos os diversos impactos ocorridos nos territórios 

dos PCT gerados pelos megaprojetos. Finalizando o texto com uma pequena análise do 

processo educacional promovido pela EAC que tem por perspectiva metodológica nas suas 

ações de mobilização, organização, discussão de temas formativos o empoderamento dos 

sujeitos historicamente excluídos. 

 

6- As estratégias de Re-existência em curso 
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Conforme o Decreto nº 6.040/200727, que estabelece a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável (PNDS) de Povos e Comunidades Tradicionais (PCT). Define 

estes como: “grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 

formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como 

condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição”. 

Através da consulta a artigos, dissertações, teses, livros, visita a sites das empresas, 

matérias jornalísticas, consulta à legislação se faz necessário discutir os diversos impactos 

ocorridos nos territórios dos PCT gerados pelos megaprojetos esses são identificados aqui a 

partir do levantamento das seguintes informações sobre: 1) Parque Eólico: poluição sonora e 

visual, mortandade de aves, alteração de componentes geoambientais (água, solo, morfologia, 

topografia e paisagem) além das alterações de fluxo das marés 28; 2) Ampliação de Terminal 

Marítimo: 

 

[…] “alteração da paisagem natural nos ambientes marinho e terrestre com possíveis 
alterações na dinâmica da fauna aquática, a diminuição da cobertura vegetal nativa e 
a expulsão e redução da abundância e diversidade da fauna terrestre, criação de áreas 
de exclusão de pesca e a restrição de rota de circulação de embarcações pesqueiras, 
aumento do tráfego de veículos e a intensificação do uso das rodovias, especialmente 
por caminhões”. (SOUZA; 2018. p.1-64). 
 

3) Usina Termoelétrica (UTE):  

 

[…] Emissão de gases, muitos deles de efeito estufa. São produzidos óxidos e dióxidos 
de enxofre, óxidos de nitrogênio, monóxido e dióxido de carbono, outros gases e 
particulados. Também existe a geração de hidrocarbonetos. Os óxidos de nitrogênio 
são formadores de ozônio de baixa altitude, prejudiciais à saúde. A poluição causa 
problemas respiratórios, como infecções dos brônquios e doenças pulmonares. Os 
gases produzidos são vários, muitos deles com emissão amplamente combatida 
atualmente como o dióxido de carbono e o gás carbônico. A queima do carvão produz 
também o monóxido de carbono e carbono puro, que são lançados na atmosfera, 
contribuindo para o aumento do efeito-estufa e piorando a qualidade do ar 29 
(JÚNIOR, FERNANDES. 2018. p.3-16). 

 

 
27 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm Acessado em: 
19.11.2018 
28 Disponível em: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/tipos-poluicao.htm Acessado em: 19.11.2018.  
29 Disponível em: https://www.ecodebate.com.br/2014/11/13/sobre-os-impactos-de-usinas-termeletricas-artigo-
de-roberto-naime/ Acessado em: 19.11.2018 
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  4) Carcinicultura: elevado consumo de água doce, concorrendo com outros usos, ao 

lançamento de efluentes 30 diretamente nos corpos d’água, contribuindo para a eutrofização 

(proliferação de bactérias causando a mortandade da fauna nativa) e contaminação da água, e à 

manipulação de produtos químicos sem a utilização de equipamentos de proteção individual, 

acarretando problemas de saúde nos operadores. Além disso, esses produtos acarretam em 

diversas doenças nas mulheres marisqueiras que ao adentrar nas águas contaminadas tendo 

contato direto pela exposição dos órgãos sexuais acabam adquirindo uma série de doenças, 

inclusive câncer 31.  

Através de diálogos, entrevistas, participação em reuniões, encontros, visitas de 

campo, etc. podemos levantar, identificar e analisar outros impactos como: desmatamento, 

queimadas, aterro e remoção da vegetação nativa (dunas, restingas, mangues, apicuns, rios, 

riachos, lagoas e laguna, etc.); cercamento 32 e/ou impedimento de acesso a portos, locais e 

áreas de coleta de extrativismo (Segundo o relatório do Mapa do Extrativismo da Mangaba em 

Sergipe: situação atual e perspectivas –“ às áreas de mangaba – tiveram a redução de mais de 30% 

entre 2010 e 2017” 33). 

Derramamento de óleo (como o recente crime ambiental que castiga o litoral 

nordestino) e/ou o despejo agroquímicos nas águas sendo estas áreas de pesca ancestralmente34 

utilizados pelos PCT (causando morte e o envenenamento de pessoas e animais a ex. de 

crustáceos como caranguejo 35); salinização do lençol freático, dos rios, lagos, lagoas e lagunas 

impedindo e/ou inutilizando o solo para agricultura. 

 
30 Resíduos provenientes das indústrias, dos esgotos e das redes pluviais, que são lançados no meio ambiente, 
na forma de líquidos ou de gases. Disponível em: https://www.significados.com.br/efluentes/ Acessado em: 
19.11.2018 
31 Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_pescadoras_artesanais_atividades_pesca.pdf 
Acessado em: 19.11.2018. 
32  São o processo de exclusão dos trabalhadores de seu meio de sustento, as terras produtivas, na transição do 
feudalismo para o capitalismo, mediante sua transformação em propriedade. Disponível em: 
http://www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/c_deak/CD/4verb/cercamentos/index.html Acessado em: 19.11.2018 
33 Reportagem exibida em: http://g1.globo.com/se/sergipe/estacao-agricola/videos/v/plantacoes-de-mangaba-
caem-30-em-sergipe/5533365/ 
34 Significado de Ancestral: Adjetivo Relacionado com antepassados, com pessoas de quem se descende, provém, 
tem sua origem; familiar mais antigo. Que provém dos avós, dos antepassados. Muito velho; obsoleto: animal 
ancestral. Substantivo masculino Familiar de quem se descende; antecessor. Substantivo masculino plural Reunião 
das gerações anteriores de alguém; ascendência: os índios cultuam seus ancestrais. Etimologia (origem da 
palavra ancestral). Do francês ancestral. Disponível em: https://www.dicio.com.br/ancestral/ Acessado em: 
19.11.2018. 
35 Disponível em: http://fanf1.com.br/intervencao-da-celse-provoca-morte-de-caranguejos-na-barra-dos-
coqueiros-se/ Acessado em: 19.11.2018. 
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Além disso, a remoção forçada/programada de comunidades inteiras sobre o 

argumento do risco de impacto e/ou de zona de amortecimento desses empreendimentos servem 

no/do discurso para as diferentes ações e abordagens realizadas pelo Estado que se utiliza da 

burocracia, seja pela não regularização fundiária das áreas e do não reconhecimento das 

múltiplas identidades (ex. quilombolas, indígenas, marisqueiras, etc.). 

 Revelando uma estrutura político-institucional de Estado que dá origem aos 

fundamentos do conceito de racismo ambiental. Para o sociólogo Robert Bullard, no seu livro 

intitulado “Enfrentando o racismo ambiental no século XXI” o racismo tem uma correlação 

direta entre a exploração da terra e a exploração das pessoas. 

  

[...] O racismo ambiental fortalece a estratificação das pessoas (por raça, etnia, status 
social e poder), o lugar (nas cidades principais, bairros periféricos, áreas rurais, áreas 
não-incorporadas ou reservas indígenas) e o trabalho (por exemplo, se oferece uma 
maior proteção aos trabalhadores dos escritórios do que aos trabalhadores agrícolas). 
(Revista Eco 21, ano XV, Nº 98, janeiro/2005). 

 
Este conceito, 

[...] Revela a aplicação desigual da legislação que explora a saúde humana para obter 
benefícios; impõe a exigência da prova às “vítimas” em lugar de às empresas 
poluentes; legitima a exposição humana a produtos químicos nocivos, agrotóxicos e 
substâncias perigosas; favorece o desenvolvimento de tecnologias “perigosas”; 
explora a vulnerabilidade das comunidades que são privadas de seus direitos 
econômicos e políticos; subvenciona a destruição ecológica; cria uma indústria 
especializada na avaliação de riscos ambientais; atrasa as ações de eliminação de 
resíduos e não desenvolve processos precautórios contra a poluição como estratégia 
principal e predominante. (BULLARD; 2004. p. 40-68). 
 

Essa triste realidade se desponta de maneira mais cruel nas ameaças e nos assassinatos 

constantes a vida de lideranças dessas comunidades. Segundo dados da Comissão Pastoral da 

Terra (CPT): 

[...] Os assassinatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais sem-terra, de indígenas, 
quilombolas, posseiros, pescadores, assentados, entre outros, tiveram um crescimento 
brusco a partir de 2015. O estado do Pará lidera o ranking de 2017 com 21 pessoas 
assassinadas, sendo 10 no Massacre de Pau D’Arco; seguido pelo estado de Rondônia, 
com 17, e pela Bahia, com 10 assassinatos. Dos 70 assassinatos em 2017, 28 
ocorreram em massacres, o que corresponde a 40% do total.  (Assessoria de 
Comunicação CPT)36. 

 
Os PCT estão submetidos a vários tipos de violência muitas das vezes não somente a 

física, como verbal, moral e/ou psicológica. A omissão estatal e o não acesso aos direitos sociais 

 
36 Disponível em:  http://caritas.org.br/cpt-divulga-novos-dados-sobre-violencia-no-campo-e-denuncia-ataques-
hackers/38404 Acessado em: 31.07.2018. 
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a que todo cidadão tem, o capital utiliza-se (através no/do discurso hegemônico) classificando 

os atos de re-existências como ações realizadas por “baderneiros”, “vândalos”, “desocupados” 

ou marginais. Aos que re-existem na luta cotidiana contra o racismo ambiental na construção 

de suas pautas, reivindicações e lutas contra os megaprojetos. Entretanto, é nesse processo que 

as re-existências... 

 

[...] “construídas no processo de luta pelos territórios da vida, expressas na luta pela 
permanência na terra, (...) na luta contra a construção desenfreada e injustificada dos 
empreendimentos hidrelétricos que expulsam milhares de famílias de seus lugares de 
existências, na luta pela água, entre outras ações de natureza política que possuem 
como fundante as relações de pertencimento”. (PELÁ; MENDONÇA, 2010, p. 54). 
 

 Atualizando o debate que não só perpassa pela identidade cultural, social, religiosa, 

ancestral e econômica, mas também pela disputa por frações do espaço (território) para a 

(re)produção da vida. Como por exemplo, da comunidade quilombola de Pontal da Barra37 

onde, segundos relatos demonstram que... 

[...] Apenas 5% das terras que nos são de direito e isto é uma dificuldade muito grande 
para a comunidade. Para lutar pelas terras que são nossas por direito, fundamos em 24 
de abril de 2011 a Associação do Território da Comunidade Remanescente de 
Quilombos Pontal da Barra, logo após o reconhecimento pela Fundação Cultural 
Palmares. Nossa associação, que se iniciou como Cooperativa de Pesca e Agricultura 
do Pontal da Ilha, conta hoje com mais de 150 pessoas. Tiramos o nosso sustento com 
a pesca artesanal e temos muitos projetos de geração de renda que queremos 
aprimorar. Como nossa cooperativa antiga era de pesca e agricultura, queremos 
reativá-la. (SILVA. 2016. p. 4-5).  

 
Essas ações perpassam ainda pela auto-organização popular se concretizam também 

no exemplo cotidiano do Movimento das Marisqueiras de Sergipe (MMS) 38 esse movimento 

que é protagonizado por mulheres que vivem diretamente da pesca e da relação com a natureza 

apresenta como pautas principais: a) O acesso específico no atendimento à saúde da mulher 

marisqueira; b) A igualdade e valorização do trabalho destas em relação à divisão sexual do 

trabalho pesqueiro; c) Combate a violência doméstica; d) A inserção do debate da educação não 

sexista nas comunidades. 

Assim, entendemos que a participação social primeiramente deve perpassar num 

conjunto de reflexões sobre o funcionamento das engrenagens que modelam a sociedade 

 
37 Disponível em: http://www.incra.gov.br/sites/default/files/pontal_da_barra-se_26-10-16_miolo.pdf Acessado 
em 31.07.2018. 
38 Disponível em: http://programapeac.com.br/marisqueiras-de-sergipe-planejam-acoes-de-luta-e-mobilizacao/ 
Acessado em 31.07.2018. 
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capitalista onde possam ser questionadas as conformidades, as condutas, os modelos, normas e 

valores culturais pré-estabelecidos. 

Para que isso ocorra o processo educacional promovido pela EAC que tem por 

perspectiva metodológica nas suas ações de mobilização, organização, discussão de temas 

formativos, bem como no empoderamento dos sujeitos historicamente excluídos, acaba 

exercendo um importante papel na formação e fortalecimento da consciência dos sujeitos 

envolvidos como também aponta possibilidades concretas de mudanças no que concerne à 

participação popular nas decisões e implantação das políticas públicas, que tenham como norte 

a dignidade humana, (no acesso aos direitos) seja na busca da justiça social como na 

organização comunitária.  
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SOBREPOSIÇÕES E TENSÕES TERRITORIAIS NO ORDENAMENTO DA 
COMUNIDADE CAIÇARA DA PRAIA DO SONO, PARATY-RJ. 

 
Amanda Regis Faro1 

 
 
Introdução 
 

A comunidade caiçara da Praia do Sono, localizada no município de Paraty, litoral sul 

fluminense, é marcada historicamente por conflitos fundiários e pela luta territorial, que se 

organizou em diferentes momentos fazendo frente a um conjunto de forças e tensões 

econômicas, políticas e simbólico-culturais, que a partir da década de 50 tiveram como eixo 

central o turismo.  

O turismo, como principal projeto econômico incentivado pelo Estado para o munícipio 

de Paraty nas últimas décadas, mobilizou diferentes agentes de transformação territorial, como 

a especulação imobiliária, a gestão pública ambiental objetivada através das Unidades de 

Conservação e a visitação turística em massa. Esses agentes, a partir das suas formas 

particulares de apropriação social da natureza e de seus interesses sobre o território, adotam 

estratégias espaciais para afetar, influenciar e controlar pessoas, fenômenos e relações, isto é, 

exercem aquilo que SACK (1986) denominou como territorialidade. Assim, a comunidade do 

Sono está enovelada em uma complexa trama multiescalar e multidimensional de relações de 

poder. Para que se entenda as dinâmicas de ordenamento e reordenamento dessa comunidade e 

se pense propostas e instrumentos mais justos de intervenção política territorial é preciso então 

desembaraçar esta trama, através da análise das relações, suas tensões e das estratégias de 

resistência.  

Este ensaio é um pequeno recorte de uma tese cujo objetivo é justamente compreender 

os diversos fatores que influenciam a dinâmica de ordenamento territorial da comunidade da 

praia do Sono, em suas diferentes escalas, através da análise histórica dos regimes de 

propriedade que vigoraram no local, dos sistemas de regras e normas que orientaram o acesso 

às terras e aos recursos ao longo tempo, das relações de poder internas e externas à comunidade 

e da influência dos instrumentos de gestão territorial governamentais e não-governamentais.  

 
1 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Geografia pela Universidade Federal Fluminense.  



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

2501 
 

Como forma de subsidiar estas análises, neste ensaio é proposta uma breve revisão de 

alguns conceitos importantes para a compreensão dos processos históricos de organização 

territorial da comunidade do Sono – como territorialidade, território tradicionalmente ocupado 

e ordenamento territorial – que será feita de forma articulada com contexto histórico recente 

desta comunidade a partir do campo da práxis da Ecologia Política2. Para isso, o texto está 

divido em quatro partes: na primeira é abordada, em linhas gerais, as concepções teórico-

metodológicas, estratégias e procedimentos que orientam a tese que subsidia este ensaio; na 

segunda se discute o processo de territorialização da comunidade da Praia do Sono, vinculando 

alguns conceitos a ele; na terceira é abordado o ordenamento territorial; e na última é feita uma 

breve conclusão. 

 

O conflito como chave analítica para pensar o território 
 

A Ecologia Política, como um campo de conhecimento híbrido que conflui 

conhecimentos acadêmicos e não-acadêmicos — sobretudo aqueles produzidos nas lutas 

concretas e resistências feitas frente aos avanços dos processos de acumulação do capital —, 

tem ganhado força na América Latina nos últimos tempos (RAMOS, 2017). Ela emerge em 

uma conjuntura de aceleração vertiginosa do processo de globalização, acentuada no último 

meio século, que acontece no âmbito da expansão do sistema capitalista, através da reprodução 

da ideologia neoliberal e de situações de neocolonialismo político e cultural (LITTLE, 2006). 

Trujillo (2017) aponta que o capitalismo articula uma série de separações que operam em 

diferentes escalas, sendo a separação entre homem (sociedade) e natureza e entre produtores e 

seus meios naturais de existência algumas das principais.  Essa separação, que se apresenta 

através de uma relação de dominação do homem em relação à natureza, é formadora da 

racionalidade hegemônica no mundo ocidental, exigindo que a ecologia política desde uma 

perspectiva latino-americana repense a racionalidade eurocêntrica, que se coloca como 

parâmetro perante as demais, e visibilize outras formas de apropriação da natureza e lutas pelas 

condições naturais de existência (PORTO-GONÇALVES, 2012).  

 
2 Existe uma variada literatura sobre Ecologia Política com a qual se pretende dialogar para o desenvolvimento da 
tese que orienta este ensaio. Por ora, este campo do conhecimento é abordado apenas como uma orientação inicial 
para o entendimento dos processos territoriais da comunidade da Praia do Sono.    
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Para Leff (2013, p. 12), “[...] a ecologia política se refere às relações de poder nas 

interações humano-ambientais, em estruturas hierárquicas e de classe no processo de produção 

e apropriação social da natureza”. Ela tem como elemento central a análise dos conflitos 

socioambientais, e busca responder perguntas como quem são os grupos sociais que usam os 

recursos, quais suas motivações, em que contexto o fazem e quais impactos geram (LITTLE, 

2006). Como os conflitos socioambientais expressam necessariamente comportamentos 

espaciais, eles se constituem conflitos de territorialização (LEFF, 2017) e sua análise passa pelo 

exame do território e das diversas territorialidades (PORTO-GONÇALVES, 2012), que 

também precisam ter suas condições e motivações analisadas (SACK, 1986).  

 Embora esses conflitos envolvam muitas dimensões como a econômica, social, política 

e simbólica, a sua análise não deve ser realizada de forma a isolar cada um desses aspectos. É 

necessário superar um conhecimento especializado, disciplinar, unicausal e linear, já que é 

somente na ligação entre essas dimensões que emergem fenômenos que possibilitam a 

compreensão da realidade (MORIN, 1999). Para este autor, se faz necessária uma reforma 

paradigmática na forma de organização do conhecimento, na qual se analise as problemáticas a 

partir de um pensamento complexo, que compreenda os fenômenos na sua 

multidimensionalidade de forma integrada e sistêmica, distinguindo e unindo ao mesmo tempo 

as diferentes dimensões (MORIN, 1999).  

Mas a ecologia política não se restringe ao campo teórico de investigação. Ela é também 

campo de ação política, isto é, não se limita somente a compreensão das estratégias de poder na 

relação homem-natureza, mas também está comprometida com a ação transformadora (LEFF, 

2013). Segundo Brandão (2006), para realização de projetos que tenham como objetivo a 

organização social e a mobilização popular para a transformação, se fazem necessárias novas 

formas de produção de conhecimento, de investigação empírica e da compreensão do próprio 

papel da ciência na sociedade. Por ser ao mesmo tempo campo de conhecimento e de ação, a 

ecologia política se constrói, então, no âmbito da práxis, como procedimento que permite maior 

aproximação com a realidade, se desenvolvendo por meio de uma dinâmica encadeada, que 

segue um ritmo alternado ou simultâneo de reflexão-ação, permitindo que o conhecimento seja 

validado a partir dos resultados objetivos da prática social e política, ao mesmo tempo em que 

ele próprio impulsiona a luta popular (FALS BORDA, 2009). 
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A pesquisa participante, como orientação metodológica, incorpora o exercício da práxis, 

na medida em que defende que a participação popular no processo de investigação deva ocorrer 

juntamente com a participação da pesquisa nas ações populares (BRANDÃO, 2006), de forma 

que se influenciem mutuamente “aumentando tanto o nível de eficácia da ação como do 

entendimento da realidade” (FALS BORDA, 2009, p. 273).    

A tradição latino-americana da pesquisa participante, como teoria e metodologia, nasce 

de movimentos sociais populares de vocação transformadora e emancipatória, isto é, de 

movimentos contestatórios das propostas de desenvolvimento social agenciadas pela Europa e 

Estados Unidos em um contexto neocolonizador (BRANDÃO, 2006). Nos países periféricos 

ainda hoje esse tipo de pesquisa segue tendo como proposta se colocar como instrumento de 

trabalho a ser desenvolvido junto e a serviço dos movimentos populares, buscando na 

participação desses grupos conhecer a realidade e as questões sociais, assumindo seu caráter 

político e educativo, no sentido de produzir aprendizados partilhados no desenvolvimento da 

prática científica (BRANDÃO, 2006).  

Como forma de compreender a dinâmica territorial dos caiçaras da Praia do Sono, tendo 

como eixo de análise seus conflitos de territorialização, ou conflitos socioambientais, adota-se 

como concepção teórico-metodológica a ecologia política por meio da pesquisa participante. A 

opção da pesquisa participante como estratégia metodológica se deu devido ao acúmulo de 

vivências, que a pesquisadora possui junto à comunidade da Praia do Sono, oportunizadas pela 

sua militância política e experiência profissional, que atua junto a essa comunidade há 7 anos. 

Essas vivências não se limitaram a mera observação das dinâmicas comunitárias, mas tiveram 

envolvimento ativo por parte da pesquisadora, que em diversas ocasiões promoveu e participou 

de atividades (reuniões e oficinas) que se propunham a debater e gerar reflexão a respeito dos 

problemas comunitários.  

 

Sobreposição de territorialidades: entre resistências e concorrências da comunidade 
caiçara da Praia do Sono. 
 
 Grandes conflitos travados na América Latina possuem como centralidade processos de 

disputa pelo controle de acesso e exploração de recursos ambientais, com raízes históricas 

ligadas ao colonialismo e mais recentemente à colonialidade, que é uma forma de dominação 

material e simbólica baseada na submissão e subalternização das diversas matrizes de 
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racionalidade à racionalidade europeia, que é imposta como naturalmente superior (CRUZ, 

2012). Os conflitos de natureza socioambiental são desencadeados a partir da oposição de 

distintos projetos e lógicas de apropriação, uso e significação do território e de seus recursos e, 

nesse sentido, podem ser “entendidos como expressão de tensões no processo de reprodução 

dos modelos de desenvolvimento” (ACSELRAD, 2004, p. 18).  

Conflitos com este caráter também marcaram a formação do território da Praia do Sono. 

Mudanças no modo de apropriação do meio ambiente definiram uma “tendência a 

especialização funcional de determinadas porções do território nacional, com sua inserção 

seletiva nos mecanismos de mercado” (ACSELRAD, 2004). Na região do litoral sul 

fluminense, onde se localiza o município de Paraty, essa especialização sobrepôs 

territorialidades, forçando novas organizações das relações espaciais e destinando muitas 

comunidades aos mais diversos embates com grupos ligados à exploração do turismo, como 

veremos no desenvolver deste ensaio.   

 O território é produto do exercício do poder sobre determinada área, quer dizer, produto 

da interação das diversas territorialidades, consideradas aqui como estratégias espaciais 

socialmente construídas e adotadas para afetar, influenciar e controlar pessoas, fenômenos e 

relações (SACK, 1986). Haesbaert (2004), em seus estudos, assinala que o território pode ser 

entendido como um continuum, em cujos extremos encontram-se o território como matéria e o 

território imaterial — no qual o primeiro é visto sob a perspectiva de sua funcionalidade, da 

compreensão do espaço como um recurso, com valor de troca, e o segundo, sob a perspectiva 

do espaço vivido, com valor de uso, que produz símbolos e identidade — e propõe uma visão 

integradora entre elas (HAESBAERT, 2003).  Foi também sob esse ponto de vista integrador 

das perspectivas material e imaterial do território que a categoria povos e comunidades 

tradicionais foi constituída juridicamente. No Decreto 6.040/2007, que institui a Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, a 

centralidade do território como condição existencial para esses povos fica evidente em sua 

definição:  

 

[...] grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 
formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 
pela tradição (BRASIL, 2007).  
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Apesar de possuírem um histórico de formação que na maior parte das vezes nos remete 

ao período colonial ou até mesmo à períodos anteriores a ele, é a partir de um contexto 

relativamente recente de conflito que os povos e comunidades tradicionais passaram a se 

reconhecer, se afirmar coletivamente e a se reivindicar como sujeitos de direito. Isso nos mostra 

que a territorialidade, quando compreendida como estratégia, não existe de forma isolada. Uma 

dada territorialidade só pode ser percebida quando posta em contato com outras 

territorialidades, seja numa perspectiva de oposição, que pode levar a processos de 

territorialização onde se destacam estratégias de ataque/defesa/resistência, ou de 

afinidade/identificação, no qual se destacam estratégias de unificação, como é o caso das 

diversas comunidades tradicionais.    

Almeida (2005) afirma que essa categoria adquiriu uma dimensão política após a 

constituição de 1988, com o estabelecimento das identidades coletivas, que não tiveram seu 

aspecto simbólico limitado à noção de patrimônio intangível, mas se fortaleceram, sobretudo, 

como um capital de relações políticas objetivadas em movimentos sociais. Frente a um processo 

de espoliação de seus territórios, num contexto de fronteiras econômicas em expansão, os povos 

e comunidades tradicionais se integraram aos movimentos sociais do campo e, incorporando 

fatores étnicos, critérios ecológicos e elementos de autodefinição (ALMEIDA, 2004), 

alargaram a compreensão das lutas fundiárias para além de uma questão exclusivamente 

redistributiva das terras, passando a incorporar também processos de afirmação territorial, como 

a demanda pelo reconhecimento das terras tradicionalmente ocupadas (CRUZ, 2012; LITTLE, 

2002).  

De acordo com Almeida (2004), as terras tradicionalmente ocupadas expressam uma 

diversidade de formas de existência coletiva de diferentes povos e grupos sociais com formas 

de apropriação características e que fazem uso comum dos recursos naturais. Apesar da 

expressão terras tradicionalmente ocupadas remeter a noção de um processo de ocupação 

territorial imobilizado em características do passado, a tradicionalidade que qualifica 

determinados povos extrapola a questão histórica, incorporando o dinamismo próprio daqueles 

que, expostos continuamente a cenários de disputa territorial, necessitam também estar em 

contínua mobilização (ALMEIDA, 2008).   

Dentre os diversos povos tradicionais, encontram-se as comunidades caiçaras, que para 

alguns autores, como Diegues (2002) e Little (2002), se formaram nos interstícios dos grandes 
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ciclos econômicos do período colonial, fortalecendo-se a partir de atividades socioprodutivas 

internas que ocorriam em circunstâncias de declínio das atividades voltadas para exportação 

nos centros urbanos próximos, com os quais mantinham certa comunicação. Essas comunidades 

— formadas através da mistura étnico-cultural entre povos indígenas, colonizadores 

portugueses e, em menor medida, africanos escravizados — se desenvolveram principalmente 

nas áreas litorâneas dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina 

(DIEGUES, 2002). 

Com avanço das fronteiras econômicas, por vezes os caiçaras tiveram sua 

territorialidade confrontada por processos e lógicas de desenvolvimento que ameaçaram seus 

meios naturais de existência material. Com os caiçaras da Praia do Sono não foi diferente. 

Apesar do processo de ocupação da comunidade possuir um longo histórico fundiário3, o 

contato com a especulação imobiliária, iniciado em meados dos anos 50, proporcionou o início 

de um processo caracterizado por sucessivas sobreposições de territorialidade e foi fator 

determinante para a construção da identidade dos caiçaras desta comunidade. 

Localizada no município de Paraty, litoral sul fluminense, a comunidade da Praia do 

Sono faz parte da Península da Juatinga, que abriga outras 17 comunidades caiçaras interligadas 

por trilhas e acessíveis também pelo mar. Esta comunidade acompanhou a expansão e retração 

dos diversos ciclos econômicos vivenciados pelo município de Paraty, tendo como base 

econômica principal a agricultura e pesca de subsistência, com algum excedente sendo 

comercializado na cidade.    

Nos tempos anteriores a chegada da estrada, percebe-se a adoção de estratégias 

territoriais  — como o fortalecimento das atividades de subsistência, o estreitamento das 

relações sociais de ajuda mútua e conhecimento profundo do ambiente — por parte dos 

moradores do Sono, que conferiam certa adaptação, e consequentemente proteção, às variações 

dos ciclos econômicos a que estava submetida a região de Paraty. Camargo (2013) destaca que 

na organização interna da comunidade, neste contexto, predominava uma economia de 

aprovisionamento, sobressaindo o valor de uso do território e de seus recursos, uma vez que o 

modo de produção era de base familiar, com pouco ou nenhum excedente, sem o intuito de 

acumulação de valores. O autor acrescenta ainda que o uso da terra nas comunidades caiçaras 

 
3 O histórico fundiário da Praia do Sono é descrito no Atlas Fundiário do Estado do Rio de Janeiro (Rio de 
Janeiro, 1991, p. 159). 
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na península da Juatinga se dava diretamente por aquele que dela se apropriava para o uso 

presente, sem que fossem realizadas reservas para uso futuro ou para especulação, já que as 

áreas eram abundantes. Para Adams (2002), as relações sociais desenvolvidas e a produção do 

território caiçara refletem o papel periférico que ocupavam dentro do sistema político-

econômico mercantilista e capitalista, já que estes povos são descendentes de grupo que eram 

desprovidos de status civil e político no contexto da sociedade colonial brasileira, a dizer os 

índios e escravos. Essa dinâmica é apontada por Almeida (2008) como uma contradição do 

próprio capitalismo que, ao marginalizar um determinado grupo, acaba promovendo 

modalidades de apropriação do território e de uso de seus recursos mais independentes do 

sistema econômico dominante, oportunizando o surgimento de racionalidades não 

hegemônicas. 

 Ainda que a estreita relação com o território produzisse vínculos afetivos importantes, 

neste momento prevalece o caráter mais funcional das relações territoriais, já que o esforço 

estava em ocupar e usar a terra para a própria sobrevivência. Nessa circunstância, não havia no 

local tensões e antagonismos relevantes que gerassem significativos conflitos territoriais. 

Marcílio (1986) ressalta que, por esse motivo, foram poucos os que se preocuparam em 

oficializar sua posse, procedimento que não fazia sentido dentro da racionalidade caiçara na 

época.  

O primeiro grande impacto decorrente do contato com uma territorialidade externa, isto 

é, com um projeto e uma lógica de apropriação territorial diferente da que havia até então, se 

deu a partir de 1955, quando as terras da Praia do Sono foram griladas.  Inúmeros atos de 

violência contra moradores decorrentes desse processo de grilagem fizeram com que muitos 

caiçaras vendessem ou abandonassem suas terras, passando a viver em bairros na periferia de 

Paraty e do interior de São Paulo. A violência e as imposições só cessaram no final da década 

de 80, quando passou a tramitar a Ação Discriminatória da Praia do Sono (ACO 586), que visa 

cancelar o suposto registro de propriedade particular dessa área e devolvê-la para o Estado ou 

União (reivindicado mais recentemente). Hoje esta situação específica de conflito está 

relativamente contida, uma vez que nenhum processo de reintegração de posse pode ser movido 

até que essa Ação Discriminatória seja concluída (CAVALIERI, 2003), o que não ocorreu até 

os dias atuais.  
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Na década de 70, os moradores do Sono enfrentaram mais uma ameaça à continuidade 

de suas formas sociais de apropriação do território com a instalação do Condomínio Laranjeiras, 

grande empreendimento imobiliário de luxo vizinho à comunidade. Ainda hoje, este 

empreendimento limita a vida dos comunitários da Praia do Sono, que têm que lidar com 

restrições de acesso ao seu território, uma vez que o tradicional local de atracação das 

embarcações dos moradores se encontra dentro da propriedade do condomínio, que impõe 

regras unilaterais para o acesso a este espaço por moradores e turistas, dificultando também o 

transporte de lixo, a passagem de materiais de construção e compras, e até mesmo a descarga 

de pescado.  

Nesse contexto foi preciso que os moradores desenvolvessem estratégias para resistir 

diante de um poder que era bastante desigual. Enquanto o grileiro de terras e o condomínio de 

luxo tensionavam suas territorialidades para a direção mais material do controle socioespacial, 

se utilizando de meios de dominação econômicos, políticos e coercitivos, aos caiçaras restaram 

a organização entorno do poder simbólico para se reafirmarem no território. Acselrad (2004) 

chama a atenção para a importância das lutas simbólicas, já que os embates políticos pela 

redistribuição de poder também têm caráter classificatório e cognitivo. Fortalecidos por um 

contexto no qual o debate internacional sobre conservação e políticas ambientais ganhava 

evidência, os caiçaras deram destaque aos elementos de cuidado ambiental presentes na sua 

forma cultural de apropriação do mundo material como estratégia de defesa de seus territórios. 

Como a noção de meio ambiente é uma construção variável no tempo e espaço, disputar essa 

noção reorganiza o poder sobre o território e seus recursos, já que determinadas práticas de 

apropriação da base material podem ser legitimadas ou deslegitimadas (ACSELRAD, 2004), 

alterando referências sociais.   

Dessa forma, a defesa do território passou a ser o elemento unificador, formador da 

noção de pertencimento, produtor de identidade entre as famílias do local. Ao mobilizar e se 

articular com outros atores — como estudantes universitários, representantes de instituições 

eclesiásticas e advogados — a comunidade deu mais visibilidade ao conflito, e passou a 

reconhecer suas pautas de reivindicação nas lutas de outras comunidades4, deixando de ter ações 

pontuais e isoladas para se estabelecer como uma unidade política de mobilização (ALMEIDA, 

 
4 Medeiros (2015) cita a unificação de caiçaras da Praia do Sono e de Trindade em manifestações públicas em 
defesa de seus territórios. 
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2008). E assim como outras comunidades tradicionais, que se organizavam em todo território 

nacional, os caiçaras passaram a se mobilizar e reivindicar o direito ao território que ocupam 

tradicionalmente e também ao reconhecimento da sua cultura. Essa existência coletiva 

objetivada em movimento social gerou aquilo que Little (2002) chamou de onda de 

territorialização, que consistiu em “forçar o Estado brasileiro a admitir a existência de distintas 

formas de expressão territorial - incluindo distintos regimes de propriedade - no marco legal 

único do Estado, atendendo às necessidades desses grupos” (LITTLE, 2002, p. 268). 

O reconhecimento jurídico-formal das formas tradicionais de apropriação dos recursos 

e do território tendo como base fundamentalmente fatores étnico-culturais, o uso comum dos 

recursos e as identidades coletivas, incitam transformações na estrutura agrária, tensionando o 

sistema econômico dominante, uma vez que impedem que a terra seja transacionada livremente 

como mercadoria (ALMEIDA, 2008). Assim, o modo de vida desses povos, num sentido 

político-organizativo, “apresenta-se como alternativa ao modo de produção e ao modo de vida 

capitalista” (CRUZ, 2012, p.7). 

Mas diferentemente das comunidades indígenas e quilombolas, que tiveram seus 

direitos territoriais assegurados juridicamente pela Constituição Federal de 1988, os caiçaras, 

assim como outros povos tradicionais, tiveram o reconhecimento de sua forma tradicional de 

apropriação do território condicionado, em nível contratual5, principalmente6 às poucas 

categorias de Unidades de Conservação de uso sustentável previstas no Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (Lei Nº 9.985/2000). No entanto, outros marcos legais foram 

fundamentais para o reconhecimento dos direitos desses povos, como, no âmbito internacional, 

a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho-OIT, ratificada em 2002 e tornada 

eficaz em 2004. Também o Decreto 6.040/2007, que institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e mais recentemente a 

Lei nº 13.123/2015, que em seu artigo 2, inciso IV define comunidades tradicionais. Embora 

 
5 As Reservas Extrativistas, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável são efetivadas por meio de Contrato de 
Concessão de Direito Real de Uso (CCDRU). 
6 Segundo Capucci (2016) são também instrumentos de regularização fundiária que efetivam os direitos das 
comunidades tradicionais os Projetos de Assentamento Agroextrativistas (PAE), Projetos de Desenvolvimento 
Sustentável (PDS) e Projeto Agroflorestal (PAF), sob responsabilidade do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA) e o Termo de Autorização de Uso Sustentável (TAUS), de responsabilidade da 
Secretaria do Patrimônio da União (SPU).  Existem ainda propostas de normativas que visam proteger 
determinados recursos naturais, garantindo o livre acesso e o uso comum por certos povos extrativistas, como o 
Projeto de Lei N.º 4.690/2016 (Babaçu livre) e Projeto de Lei Municipal 04/2005, do município de Antônio 
Gonçalves/BA. 
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haja este amparo legal, na prática, o reconhecimento e a proteção do território dos caiçaras da 

Praia do Sono se deu através Área de Proteção Ambiental do Cairuçu e da Reserva Ecológica 

Estadual da Juatinga (REEJ), mesmo que através do limitado direito positivado nos respectivos 

decretos de criação. 

Criada em 1992, a Reserva da Juatinga passou a se sobrepor integralmente à Área de 

Proteção Ambiental do Cairuçu (APA Cairuçu), unidade de conservação federal já existente na 

região desde 1983. Cavalieri (2003) sinaliza que a REEJ foi requerida por alguns moradores 

que desejavam uma unidade mais restritiva7 do que a APA e assim pudessem, além de frear 

especulação imobiliária, impedir a venda de terras pelos próprios moradores, eventualmente 

seduzidos pelas oportunidades de ganho imediato. 

 Nos instrumentos jurídicos8 que envolvem a criação das duas unidades de conservação 

consta (mesmo que aparentemente de forma acessória): a necessidade de proteção do ambiente 

que abriga as comunidades caiçaras; o fomento a sua cultura; e a preservação das áreas que 

tradicionalmente ocupam. Apesar disso, a lei que autoriza a criação da REEJ9, a declara como 

área non edificandi, isto é, área onde é vedada a construção de novas edificações. Ao mesmo 

tempo em que a lei reconhece o direito caiçara à permanência em seu território, lhe retira suas 

condições de reprodução material e social. Essas categorias jurídicas revelam algumas 

contradições, na medida em que podem servir para reafirmação social e territorial, mas também 

para dominação política, como sinalizado por Little (2002). Esse paradoxo trouxe diversos 

conflitos para a vida dos moradores e para a gestão e implementação da unidade. Além disso, 

a categoria Reserva Ecológica não foi incorporada pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (Lei 9.985/2000), quando de sua criação no ano de 2000. Por este motivo, desde 

2002 (prazo final estabelecido pelo próprio SNUC), o órgão gestor tem por obrigação provocar 

a recategorização da unidade, de modo a adequá-la a uma categoria vigente, o que não se 

concretizou até o momento, mesmo após diversas tentativas. De tempos em tempos, quando 

 
7 A Área de Proteção Ambiental do Cairuçu faz do grupo de unidades de conservação de uso sustentável, segundo 
a Lei 9.985/2000, que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O objetivo básico desse grupo 
é a compatibilização da conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais, 
sendo que na APA é permitido certo grau de ocupação humana, inclusive em terras privadas. 
8 O Decreto Nº 89.242, de 27 de dezembro de 1983, que dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental de 
Cairuçu; a Lei Nº 1.859 de 1º de outubro de 1991, que autoriza o poder executivo a criar a Reserva Ecológica da 
Juatinga; e o Decreto Estadual N° 17.981, de 30 de outubro de 1992, que cria a Reserva Ecológica de Juatinga. 
9 Lei Nº 1.859 de 1º de outubro de 1991. 
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esse assunto é retomado pelo INEA10, os moradores ficam submetidos a um ambiente de muita 

tensão, já que a escolha de determinadas categorias tem implicação direta na fragilização de 

seus direitos territoriais.  

Para Haesbaert (2006, p.117), “o território, enquanto relação de apropriação e/ou 

domínio da sociedade sobre o seu espaço, não está relacionado apenas à fixidez e à estabilidade 

[...], mas incorpora como um de seus constituintes fundamentais o movimento”. O 

estabelecimento do turismo de massa como o mais novo ciclo econômico do munícipio de 

Paraty, que se insere com intensidade na comunidade da Praia do Sono, implica novos processos 

de territorialização e altera os padrões de conflitividade11. Conforme os estudos realizados pela 

consultoria IGARA (RIO DE JANEIRO, 2011), embora os caiçaras residentes na península da 

Juatinga continuem a desenvolver atividades tidas como tradicionais, como a pesca, há um 

expressivo aumento da dependência de atividades ligadas ao turismo, que atualmente já é a 

principal fonte de renda de muitas famílias. 

Apesar do Estado ter estabelecido a Praia do Sono como uma área de vocação turística 

desde a década de 50, foi em meados dos anos 90 que a comunidade do Sono começa a receber 

um fluxo de turistas de forma mais expressiva e contínua durante os feriados. Segundo 

estimativas realizadas pela gestão da Reserva Ecológica Estadual da Juatinga, a comunidade 

recebeu cerca de 9.000 turistas, nos 54 campings durante o feriado de ano novo de 2018.  

O turismo, como uma das principais atividades econômicas da comunidade na 

atualidade inaugura novas discussões e um novo momento no qual se destaca outra escala de 

análise das territorialidades, demandando que as reflexões sobre o conflito e sobre o exercício 

do poder se voltem também para as relações entre os comunitários. Como importante fonte de 

renda local, o turismo se torna uma importante atividade para que se garanta a permanência 

desse povo em seu território, mas introduz diferenciações internas à medida que estabelece 

valores às diferentes localizações (perto ou longe da praia, por exemplo), instalando cenários 

de competitividade e rompendo os laços de reciprocidade (CAVALIERI, 2003). O território 

pensado através de uma racionalidade que agora lhe atribui valor econômico revela as 

 
10 Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, órgão que faz a gestão da Reserva Ecológica Estadual da 
Juatinga. 
11 Conflitividade, conforme Ramos (2003), diz respeito as condições que possibilitam a manifestação de um 
conflito.  
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assimetrias de poder entre moradores, e faz com que muitas decisões sejam tomadas a partir de 

interesses particulares. 

O uso comum da terra não significa que ela seja coletivizada em sua totalidade e não 

haja propriedade individual, mas que são estabelecidas regras de apropriação pactuadas 

coletivamente ao longo do histórico de convívio social. Como salienta Almeida (2008), a forma 

de apropriação da terra entre as comunidades tradicionais  

  

[...] designam situações nas quais o controle dos recursos básicos não é exercido livre 
e individualmente por um determinado grupo doméstico de pequenos produtores 
diretos ou por um de seus membros. Tal controle se dá através de normas específicas, 
combinando uso comum de recursos e apropriação privada de bens, que são acatadas, 
de maneira consensual, nos meandros das relações sociais estabelecidas entre vários 
grupos familiares que compõem uma unidade social (ALMEIDA, 2008, p.28).    

 

A noção de pertencimento proveniente do contexto histórico de luta pela garantia das 

terras tradicionalmente ocupadas fez com que as posses se mantivessem sob o domínio dos 

caiçaras da Praia do Sono, que é uma das comunidades com o menor histórico de vendas, apesar 

de ser a localidade de mais fácil acesso e de maior fluxo turístico da península da Juatinga. 

Outrora, essas posses que eram distribuídas por parentesco à medida que os descendentes 

constituíam suas famílias, agora têm sido priorizadas para o turismo, empurrando as novas 

gerações para a periferia deste setor econômico, isto é, áreas pouco desejadas pelos turistas e 

que, por isso, são menos rentáveis, aprofundando gradualmente cenários de desigualdade 

socioeconômica. Embora a manutenção das posses junto às pessoas do lugar seja uma demanda 

constante, uma vez que acreditam que os caiçaras nativos são quem devam usufruir dos recursos 

naturais existentes e das possibilidades econômicas relativas ao turismo (INEA, 2011), a 

desigualdade econômica, que tem se estabelecido gradualmente, faz com que alguns moradores 

rompam com as relações de solidariedade e disponibilizem suas terras para o mercado. É neste 

contexto também que cercas são cada vez mais frequentes, passando a invadir os caminhos e 

espaços de uso comum.  

Os laços de solidariedade, o uso comum do território e a terra com valor de uso, que são 

as características que fundamentam a identidade dos povos tradicionais, são abalados por este 

novo ciclo econômico (CAVALIERI, 2003), passando a colocar a “noção corrente de terra 

comum” (Almeida, 2008) em xeque e fragilizando o discurso simbólico que reivindica a 

legitimação territorial.  



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

2513 
 

As comunidades tradicionais não representam totalidades homogêneas e de caráter 

igualitário, como pontos de vista mais idealizadores as costumam situar (Almeida, 2008), mas 

carregam contradições e reproduzem opressões que precisam ser enfrentadas com urgência para 

que não se consolide um cenário de assimetrias sociais intransponível, em função de sua 

naturalização. O autor aponta ainda a importância da manutenção dos territórios de uso comum 

e seu caráter estratégico para essas populações.      

  
Tais sistemas de uso comum são representados como formas ideológicas de 
imobilização, que favorecem a família camponesa, a comunidade, a tribo ou a etnias 
não permitindo conferir à terra um sentido pleno de mercadoria. São vistos como 
impedindo que imensos domínios sejam transacionados nos mercados imobiliários 
capitalistas. Devido a isto, sob esta ótica, precisariam ser desativados para que os 
referidos mercados possam absorver livremente nossas extensões, com valores 
monetários fixados. A expansão capitalista lograria deste modo destruir tais formas 
convertendo as terras de uso comum à possibilidade de apropriação individual, 
resgatando-as ao mercado pela desmobilização daqueles fatores, que são vistos como 
subvertendo, em certa medida, o caráter privado da apropriação (ALMEIDA, 2008, 
p.167).  

  

Haesbaert (2003) salienta que os processos de desterritorialização atrelados à dinâmica 

econômica condicionam a re-formulação de muitas estratégias identitárias. Assim, é um desafio 

pensar em formas de reordenamento do território da Praia do Sono introduzindo no centro do 

debate elementos que confrontem as desigualdades internas e fomentem novas relações de 

solidariedade, agora necessários não como adaptação frente à situação de marginalização a que 

o caiçara como grupo social foi submetido, como ocorreu nos ciclos econômicos do passado, 

mas sim como nova estratégia de resistência diante da sua inserção numa racionalidade que 

reproduz as desigualdades próprias do sistema econômico hegemônico.   

Este ensaio levanta de forma ainda muito superficial alguns pontos para reflexão, mas 

para que se avance no assunto algumas questões precisam ser esclarecidas: (i) cabe ao processo 

de ordenamento territorial confrontar as práticas e lógicas territoriais que naturalizam as 

assimetrias sociais, buscando, a partir de critérios de justiça, transformar as relações de poder? 

(ii) a quem cabe a condução desse processo? (iii) como superar a resistência daqueles que 

temporariamente estão de algum modo sendo favorecidos dentro do contexto de exploração? 

 

Ordenamento territorial como estratégia de resistência. 
 

Para Haesbaert (2006) em diálogo com Sack (2006), ordenar equivale a territorializar, 

na medida em que formar territórios implica na apropriação e domínio do espaço através do 
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controle sobre os movimentos (de pessoas, objetos e informações) que se dão no e pelo espaço. 

De forma semelhante, para Camargo (2009), o papel do planejamento/gestão na organização 

do território representa a articulação de como o poder se mobiliza em torno de interesses.  

Para este último autor, “a mesma ideologia que hoje preconiza a ideia de progresso [...] 

como um caminho unívoco dita também a verdade sobre o passado e como deve ser o futuro” 

(CAMARGO, 2009, p.22).  Nesse contexto, o planejamento-gestão do território se torna um 

instrumento do capital, que se reproduz dando ao “ordenar” o sentido de busca pelo progresso.  

Assim, nas disputas simbólicas12 apontadas por Acselrad (2004, p. 19), a economia política 

capitalista se apropria da ideia de ordenamento, “fornecendo bagagem ideológica para sua 

política econômica” (CAMARGO, 2009, p.23). Foi através dessa concepção de ordenamento 

como discurso que, segundo Camargo (2009), o Estado permitiu a entrada das economias 

centrais nos países periféricos, promovendo a padronização e o apagamento das identidades 

locais e também inserindo valores como o individualismo e a competitividade. 

Este autor levanta como importantes questões a possibilidade de se pensar um 

ordenamento para além daquele usado para controle e reprodução do capital e um 

“planejamento territorial no qual a população local seja o próprio agente controlador de seus 

processos” (CAMARGO, 2009, p. 41). Ou seja, nos chama a atenção para a possibilidade de 

que as práticas e políticas de ordenamento territorial, que geralmente são centralizadas no poder 

do Estado, sejam produzidas e efetivadas de forma comunitária numa perspectiva contra 

hegemônica.  

Considerando que o território conjuga forças econômicas, políticas, culturais e 

“naturais” em complexas combinações (HAESBAERT, 2006), isto é, se concretiza através da 

combinação de grande quantidade de variáveis, a realização de um planejamento territorial 

preso a um ideal determinístico o torna inútil (CAMARGO, 2009). Assim, Camargo (2009) 

aponta que o ordenamento que não deve carregar em si a pretensão do controle, mas sim de 

adotar possibilidades por probabilidade. O autor sugere, então, a incorporação de alguns 

elementos variáveis ao território, como a busca por uma ética solidária, com o fim de 

redinamizá-los, gerando novos patamares de organização.  

 
12 Para Acselrad (2004, p. 19), as disputas simbólicas são aquelas nas quais o sentido dado a uma determinada 
categoria por um determinado grupo tem o poder de promover uma reorganização do poder sobre o território 
através da legitimação/deslegitimação dessa categoria.  
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Haesbaert (2006) também faz contribuições para pensarmos outras possibilidades de 

ordenamento territorial. Para este autor, o reordenamento precisa ter como objetivos centrais  

  
(a) diminuir as desigualdades sócio-espaciais e o correspondente grau de exclusão 
sócio-econômica da população, incluindo aí [...] a acessibilidade às conexões que 
estimulam hoje a formação de redes ou de articulações extra-locais, única forma 
de efetuar e de consolidar mudanças substanciais; (b) aumentar o nível de 
democratização e representatividade dos espaços políticos a partir tanto da 
descentralização espacial do poder quanto da tomada de decisões com efetiva 
participação [...]; (c) fomentar o comprometimento público com as iniciativas a 
serem executadas através [...] do amálgama ou combinação específica entre 
múltiplas identidades culturais “locais”; (d) trabalhar sempre num des-re-
ordenamento que integre múltiplas escalas [...] (HAESBART, 2006, p. 121 e 
122).  
 

Coelho Neto (2014) também chama a atenção para novas formas de se pensar o 

ordenamento territorial que fujam da perspectiva de um instrumento definido, produzido e 

executado pelo Estado  e passem a uma perspectiva de “construção de ordens que emanam das 

mais variadas escalas e agentes que respondem pela produção de uma ordem espacial” 

(COELHO NETO, 2014, p. 136). Nessa nova perspectiva o autor destaca como elementos 

fundamentais na construção do ordenamento territorial a descentralização, enquanto repartição 

espacial do poder, e a participação social, enquanto repartição social do poder. 

Ressignificar o ordenamento territorial numa perspectiva comunitária e contra 

hegemônica “rouba do determinismo clássico sua concepção de domínio constante e a ideia de 

que sua concepção de ordem sempre irá levar ao seu tipo de progresso” (CAMARGO, 2009, 

p.43). Considerando que o ordenamento territorial é antes de tudo um instrumento de caráter 

político, já que carrega em si a competência de mediar relações de poder entre os diversos 

sujeitos com seus territórios, estão postos diversos desafios no que se refere ao processo de 

organização interna da comunidade caiçara da Praia do Sono.  

 

Conclusão  
 

O território tradicional caiçara da Praia do Sono se formou a partir do processo de luta 

e resistência histórica dos moradores frente a territorialidades externas que se impunham em 

diferentes intensidades e momentos. A defesa do território contribuiu para a consolidação da 

identidade do grupo e para o reconhecimento, ainda que frágil, de suas terras tradicionalmente 

ocupadas. Almeida (2008) aponta que, apesar da gestão econômica dessas comunidades não se 

estabelecer necessariamente com base em princípios de igualdade, os “laços solidários de ajuda 
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mútua informam um conjunto de regras firmadas sobre uma base física considerada comum, 

essencial e inalienável” (ALMEIDA, 2008, p. 29). Nessa perspectiva, à medida que os laços de 

solidariedade se afrouxam, a base física que sustenta as relações ganha outro significado, 

assumindo práticas e lógicas do “individual e do privado”, reproduzindo opressões e gerando 

desigualdades internas. Dessa forma, verifica-se que tanto território tradicional é 

imprescindível para a existência coletiva, quanto a existência coletiva é imprescindível para 

manutenção do território tradicional. 

Não considerar as relações de desigualdade que estão sendo gestadas internamente 

dentro da categoria caiçara dos povos e comunidades tradicionais em função da instalação do 

ciclo econômico do turismo no litoral brasileiro favorece, em longo prazo, a mobilização das 

terras tradicionalmente ocupadas para o mercado. Buscar instrumentos que reforcem os 

mecanismos de reciprocidade, coletividade e solidariedade entre os indivíduos deste grupo se 

faz necessário e urgente, restando traçar com eles a melhor forma de fazê-lo. 
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CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS EM ÁREAS DE INFLUÊNCIA DE USINAS 

HIDRELÉTRICAS NA BACIA DO RIO ARAGUARI 
 

Daguinete Maria Chaves Brito1 
Jucilene Amorim Costa2 

 

Resumo 
Esta pesquisa teve como finalidade diagnosticar e analisar os fatores provocadores de conflitos socioambientais 
nas áreas de influência dos reservatórios das três Usinas Hidrelétricas instaladas e em operação na bacia do rio 
Araguari (Coaracy Nunes, Ferreira Gomes e Cachoeira Caldeirão). Essas usinas e seus reservatórios influenciam 
diretamente no cotidiano da população dos municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande, provocando conflitos 
socioambientais a partir do uso ou da escassez dos recursos ambientais. O objetivo geral da pesquisa foi analisar 
os conflitos socioambientais causados pelas instalações e operações das usinas hidrelétricas na bacia rio Araguari. 
Metodologicamente, se utilizou pesquisa bibliográfica e em sítios da internet (Empresas e Prefeituras), além de 
pesquisas de campo, com a aplicação de formulários. Os principais resultados da investigação revelaram que os 
conflitos socioambientais surgiram e surgem pelos múltiplos usos dos recursos naturais, tendo como 
consequência a escassez dos bens ambientais. 
 
Palavras-chave: Conflitos Socioambientais. Usinas Hidrelétricas. Comunidades Ribeirinhas. Recursos Hídricos. 
 
 
Introdução 

 

A construção da primeira Usina Hidrelétrica (UHE) na Amazônia ocorreu na década 

de 1960, a UHE Coaracy Nunes, como parte da execução do primeiro Grande Projeto na região, 

a instalação da Indústria e Comércio de Minérios S.A. (ICOMI). Os dois empreendimentos 

ocorreram no território amapaense, a ICOMI no atual Município de Serra do Navio e a UHE 

Coaracy Nunes no, hoje, município de Ferreira Gomes. 

A UHE Coaracy Nunes começou a operar em 1976. A usina foi construída na bacia do 

rio Araguari, rio que pertencia a bacia independente do Amapá, que desaguava diretamente no 

oceano Atlântico. Atualmente, após a instalação de mais duas UHE, de problemas com 

bubalinocultura, atividades antrópicas diversas e a dinâmica natural da hidrologia amazônica, 

o rio Araguari caminha para desaguar no rio Amazonas. 

Até o início da segunda década do século XXI a UHE Coaracy Nunes era a única 

hidrelétrica que operava no Estado. Porém, a partir de 2011 começaram as instalações de três 

Usinas no Amapá, sendo duas no médio rio Araguari, as UHE Ferreira Gomes e Cachoeira 

Caldeirão, objeto desta pesquisa, tendo como consequência grandes impactos socioambientais 

 
1 Docente do Curso de Geografia/UNIFAP, dagnete@uol.com.br 
2 Docente do Curso de Geografia/UNIFAP, jucilene22@bol.com.br 
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para os moradores das comunidades do entorno dos reservatórios das UHE, em especial as 

comunidades ribeirinhas dos municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes. 

A construção e operação das UHE impactou diretamente a dinâmica social, econômica 

e ambiental das comunidades que dependem diretamente dos recursos ambientais advindos dos 

recursos hídricos da área. A população local teve suas vidas alteradas pela abrangência do 

conjunto dos reservatórios das três hidrelétricas que estão instaladas e operando no médio rio 

Araguari (Coaracy Nunes, Ferreira Gomes e Cachoeira Caldeirão). 

Considerando os impactos sociais, econômicos e ambientais esta pesquisa procurar 

responder o seguinte questionamento “Quais os principais conflitos socioambientais surgiram 

a partir da implantação e operação das UHE no médio rio Araguari?” Para responder essa 

questão foi necessário estruturar como objetivo geral a análise dos conflitos socioambientais 

causados pelas instalações e operações das UHE Coaracy Nunes, Ferreira Gomes e Cachoeira 

Caldeirão nas comunidades ribeirinhas do médio rio Araguari, tendo como período da pesquisa 

o ano de 2018. 

Como metodologia foram utilizados procedimentos metodológicos, como pesquisas 

bibliográficas, análise de documentações oficiais em sítios da internet (Prefeitura Municipal 

de Ferreira Gomes, Prefeitura Municipal de Porto Grande, Eletronorte, Ferreira Gomes Geração 

de Energia e Cachoeira Energia), além de coleta de dados (aplicação de formulários) nas 

comunidades envolvidas. 

O método utilizado na aplicação dos formulários foi o Snow Ball Sampling (bola de 

neve), este método de amostragem não-probabilística se desenvolve a partir dos cumprimentos 

dos seguintes passos, o primeiro participante da pesquisa indica o próximo a ser inquirido e, 

este indica outro participante e, assim sucessivamente até que as resposta sejam similares 

(BALDIN e MUNHOZ, 2011). 

Usando esta metodologia foram aplicados 25 (vinte e cinco) formulários, sendo dez 

(10) no município de Porto Grande e 15 (quinze) no município de Ferreira Gomes, envolvendo 

comunitários, representantes da sociedade civil organizada e representantes da prefeitura de 

Ferreira Gomes. A aprovação da Pesquisa ocorreu no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), tendo como registro CAAE: 

69031317.7.0000.0003/UNIFAP. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

2522 
 

Assim, o primeiro participante a ser escolhido foi o representante do Movimento dos 

Atingidos por Barragem do Amapá, que indicou três comunitários e os três indicaram dois cada um, e 

assim sucessivamente até o total de 15 entrevistados que envolveu representantes de movimentos sociais, 

representantes de comunidades e comunitários. Foram entrevistados, também, um representante da 

prefeitura de Ferreira Gomes e outro da prefeitura de Porto Grande. 

Para entender melhor os conflitos socioambientais vividos pelos moradores das 

comunidades ribeirinhas provocados pela construção das UHE no médio rio Araguari, a 

pesquisa se subdividiu em três partes. A primeira dedicou-se a elaboração de uma 

contextualização da bacia do rio Araguari, dos município de Ferreira Gomes e Porto Grande 

que são municípios diretamente afetados pelas instalações das UHE, além de uma 

caracterização dos empreendimentos que produzem energia elétrica; a segunda parte da 

pesquisa procurou investigar as teorias e teóricos que avaliam os conflitos socioambientais e, a 

última parte analisa os resultados da pesquisa de campo, discutindo os impactos e os conflitos 

socioambientais que são recorrentes nas comunidades ribeirinhas do rio Araguari. 

 
As Usinas Hidrelétricas no Médio Rio Araguari  
 

Segundo o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá 

(IEPA, 2008), a bacia do rio Araguari tem uma área de 42.711,18 Km², é uma das 36 bacias 

hidrográficas do Amapá, nasce na Serra do Tumucumaque e desaguava no Oceano Atlântico, 

fazendo parte da chamada bacia independente do Amapá. Entretanto, após a instalação e 

operacionalização da UHE, os danos causados pela bubalinocultura, atividades agropecuárias 

que são desenvolvidas na região, além da dinâmica natural do próprio rio, o seu curso está em 

processo de alteração e começa a desaguar no rio Amazonas, causando o fim da Pororoca3. 

Mesmo com essa alteração o rio Araguari é considerado o mais importante curso 

d’agua do Estado, em especial, para a geração de energia e apresenta características 

hidrológicas distintas, sendo possível identifica três grandes trechos: inferior, médio e superior. 

As instalações das UHE estão no trecho médio, sendo instaladas da nascente para a foz: 

Cachoeira Caldeirão, Coaracy Nunes e Ferreira Gomes. 

 
3 Termo utilizado para definir grandes ondas provocada pelo encontro das águas dos rios amazônicos que 
desaguam no Oceano Atlântico. 
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Os empreendimentos hidrelétricos afetam diretamente a população dos municípios de 

Porto Grande e Ferreira Gomes, entretanto, todas estão instaladas na área territorial do 

município de Ferreira Gomes. As populações destes municípios tiveram e continuam tendo suas 

rotinas socioambientais alteradas, sobretudo, a partir de 2011, quando iniciou a construção da 

UHE de Ferreira Gomes e se acentuou com a entrada em operação da UHE Cachoeira 

Caldeirão, em 2016.  

Os municípios afetados pelos empreendimentos hidrelétricos têm características 

comuns. São municípios criados nas décadas de 1980 e 1990, após a estadualização do Amapá, 

e segundo pesquisa in loco, desenvolvem atividades ligadas ao setor primário, com destaque 

para a agropecuária de subsistência, a pesca artesanal, as incipientes atividades turísticas e o 

comércio. Porém, dependem, sobretudo, dos repasses governamentais (Governos Estadual e 

Federal) para atender as necessidades básicas das comunidades, como saúde, educação e 

infraestrutura. 

Ferreira Gomes foi um município criado em 17 de dezembro de 1987 (BRASIL, Lei 

nº 7.639/1987), sua população em 2019, segundo dados disponíveis no site do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019) é estimada em 7.780 habitantes e sua área é 

de 4.973,852 km². As principais atividades desenvolvidas no município, segundos informações 

obtidas na Prefeitura, são: a agropecuária e pesca, representando o setor primário; as atividades 

de ecoturismo e microempreededorismo, vinculado ao setor secundário e; a prestação de 

servidores públicos e privados, ligados ao setor terciário. 

O município de Porto Grande foi fundado em 1º de maio de 1992 (AMAPÁ, Lei nº 

003/1992), a população estimada para 2019 é de 21.971 pessoas, sua área territorial é de 

4.428,013 Km² (IBGE, 2019). As principais atividades econômicas desenvolvidas, segundo 

informações levantadas na Prefeitura do município estão baseadas no setor primário, com a 

produção agrícola e pecuária de subsistência, além do extrativismo de madeira e açaí. 

Há, também o desenvolvimento, pela Amapá Florestal e Celulose (AMCEL), da 

silvicultura, para a produção de celulose. No setor secundário as atividades estão relacionadas 

ao setor moveleiro e as microempresas e, as atividades do setor terciário estão ligadas a 

prestação de serviços públicos (educação e saúde) e privado, em especial ao comércio da cidade. 

Os empreendimentos hidrelétricos no médio rio Araguari se destacam pela 

proximidade que se localizam (figura 01). Embora, todas estejam instalados, territorialmente, 
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no município de Ferreira Gomes, os danos ambientais, causados pelo surgimento dos 

reservatórios das UHE afetam as comunidades ribeirinhas e, até a sede do município vizinho, 

Porto Grande 

 

Localização das Usinas Hidrelétricas no Médio Rio Araguari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Corrêa e Porto (2017). 
 

A construção da UHE Coaracy Nunes iniciou na década de 1960, sendo o primeiro 

empreendimento hidrelétrico instalado na Amazônia e, segundo informações da Eletronorte, 

Empresa responsável pelo seu gerenciamento, sua instalação começou em 1961, porém, entrou 

em operação comercial somente em janeiro de 1976. Inicialmente com duas turbinas de 20 

megawatts-hora (Mwh) de potência em cada uma. 

Ainda, segundo informações da empresa responsável, em fevereiro de 2000 entrou em 

funcionamento a terceira turbina e atualmente sua potência instalada e operando é de 78 Mwh, 

sendo que as duas primeiras passaram a funcionar com capacidade de 24 Mwh cada e a terceira, 

com trinta Mwh, as turbinas são do tipo kaplan. Para esse estudo a informação mais importante 

é a identificação da área inundada, que é o fator de maior impacto para as populações afetadas, 

no caso da UHE de Coaracy Nunes o seu reservatório é de 23,3 km². 
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Com relação a UHE Ferreira Gomes, segundo informações da Empresa Ferreira 

Gomes Geração de Energia, começou ser construída em novembro de 2011 e entrou em 

operação em maio de 2015. Sua capacidade de geração de energia elétrica é de 252 Mwh e o 

reservatório possui 17,7 km². Atualmente a UHE opera com três turbinas kaplan de eixo vertical 

e produz energia em sua capacidade máxima. 

A UHE Cachoeira Caldeirão, de acordo com informações da Empresa Cachoeira 

Energia iniciou suas obras de instalação em setembro de 2013 e começou a operar em maio de 

2016. A capacidade de geração de energia elétrica é de 219 Mwh, possui reservatório de 47,99 

km² e opera com três turbinas bulbo e desde agosto de 2016, atualmente opera com capacidade 

máxima de produção de energia elétrica. 

De acordo com pesquisa em campo todas as UHE do médio rio Araguari estão 

operando em sua capacidade máxima e são integradas ao Sistema Interligado Nacional (SIN). 

Ou seja, a energia produzida por estas UHE não é de uso exclusivo no Amapá. E isso torna o 

preço passa o fator principal de impedimento para as comunidades acessarem essa energia. 

 

Algumas Considerações sobre os Conflitos Socioambientais 

 
Os principais teóricos que analisam os conflitos socioambientais em nível 

internacional, são: Libiszewski (1992), Turner (2004) e Ruiz (2005). É relevante lembrar que o 

conflito socioambiental é uma tipologia dos conflitos sociais. Assim, a sua definição, de acordo 

com estes autores envolve a noção de escassez e utilização desregrada de recursos ambientais. 

Ou seja, o surgimento dos conflitos socioambientais tem seus fundamentos no desequilíbrio 

entre o uso e a reposição dos estoques de bens naturais que são utilizados pelas sociedades. 

Para Libiszewski (1992) a fundamentação dos conflitos socioambientais sustenta-se 

no fato destes serem induzidos pela escassez de um ou mais recurso, provocados por distúrbios 

na taxa normal de regeneração, causada por atividades socioeconômicas. Os principais efeitos 

para a sociedade deste distúrbio se manifestam a partir da diminuição da produção agrícola, do 

declínio econômico das comunidades e do processo de emigração das populações locais. O 

autor afirma que um conflito é socioambiental quando tem causas sociais e ambientais ao 

mesmo tempo, ou seja, é vinculação da sociedade ao seu meio. 

Outra definição importante a respeito dos conflitos envolvendo a sociedade e o meio 

ambiente é a de Turner (2004). Este autor, em suas análises, afirma que é necessária uma 
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atenção especial à segurança ambiental, que se baseia no desequilíbrio entre a oferta e a procura 

de bens naturais, esse desequilíbrio tem como principal causa a ação predadora das atividades 

socioeconômicas promovidas pela sociedade. Assim, Turner (2004) defende que o estresse 

ambiental associado a alta demanda por recursos ambientais escassos tem capacidade de 

provocar graves conflitos socioambientais, ou seja, estes conflitos têm suas origens, não 

somente a partir da escassez de recursos, mas também, pelo seu uso. 

Os conflitos socioambientais analisados por Ruiz (2005) envolvem aspectos não 

somente materiais, mas sobretudo os imateriais. O autor defende que conflitos são causados por 

incompatibilidade de interesses sobre o uso de um mesmo território ou de bens naturais e estes 

conflitos pode ocorrer indivíduos de uma mesma comunidade, ou entre grupos independentes 

de indivíduos. 

No Brasil a análise dos conflitos socioambientais é realizada por autores como Ribeiro 

(1995), Carvalho (1995), Little (2001) e Acselrad (2004) e tem suas bases fundamentais nos 

teóricos internacionais, portanto, seguem basicamente o mesmo viés teórico dos autores 

internacionais. Isto é, surgem a partir da escassez e do uso dos recursos naturais. 

Para Ribeiro (1995) os conflitos envolvem os bens naturais e conglomeram 

peculiaridades como a existência de impactos diretos ou indiretos de determinadas atividades 

socioeconômicas sobre o ambiente e como consequências destas ações surgem características 

negativas aos recursos naturais, como: degradação e desequilíbrio ambiental, ameaças à 

sustentabilidade das territorialidades, diminuição de estoques de bens naturais de uso coletivo 

e extinção de espécies da biodiversidade. 

Carvalho (1995) explicam que os conflitos socioambientais são, sobretudo, um 

conflito social e se expressam em lutas por interesses opostos em relação ao ambiente de uso 

coletivo, ou seja, são disputas entre interesses coletivos e privados. As autoras, também, 

diferenciam problemas ambientais dos conflitos socioambientais, sendo que o problema 

ambiental é uma situação em que existe risco de supressão total dos recursos ambientais, 

causando grave dano social, porém, não há reação ativa por parte dos atingidos, enquanto que 

os conflitos socioambientais estão relacionados com a uma situação em que há confronto de 

interesses em torno da utilização ou gestão do ambiente ou dos recursos ambientais. 

Little (2001) analisa que os conflitos socioambientais ocorrem por meio de disputas 

entre grupos sociais provenientes de diferentes formas de relações por eles mantidas com seu 
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ambiente natural. O autor se diferencia dos demais por considerar três dimensões básicas a 

serem ponderadas no entendimento e na análise dos conflitos socioambientais: o mundo 

biofísico e os ciclos naturais; o mundo humano e suas estruturas sociais e o relacionamento 

dinâmico e interdependente entre os dois mundos. 

Assim, os conflitos socioambientais, de acordo com este autor, ocorrem tanto no plano 

material como no plano simbólico, sendo que os dois planos estão fortemente entrelaçados. Os 

conflitos socioambientais acontecem pelo controle dos recursos naturais, derivados dos 

impactos ambientais e sociais decorrentes de determinados usos. Podem ocorrer, ainda, quando 

ligados aos usos e apropriações dos conhecimentos ambientais. 

Os conflitos socioambientais para Acselrad (2004) se baseiam no envolvimento de 

grupos sociais com formas diferenciadas de apropriação, uso e significado do território e se 

originam quando pelo menos um dos grupos sofre ameaças quanto à continuidade de suas 

práticas socioambientais. Assim, o conflito socioambiental ocorre quando os agentes sociais 

estabelecem associações lógicas imediata entre a degradação ambiental e a ação de outros 

grupos. 

Portanto, os conflitos socioambientais são constituídos por quatro dimensões: 

apropriação simbólica, apropriação material e durabilidade (base material necessária a 

continuidade de determinadas formas sociais de existência) e interatividade (ação cruzada de 

uma prática espacial sobre a outra). 

Acselrad sistematiza os conflitos ambientais sob a ótica econômica, afirmando que os 

conflitos socioambientais podem ser classificados de duas formas: o conflito por distribuição 

de externalidades, que ocorrem a partir de dificuldades dos geradores de impactos externos 

assumirem a responsabilidade por suas consequências e, o conflito pelo acesso e uso dos 

recursos naturais, que decorre da dificuldade de se definir a propriedade sobre os recursos. 

Pela exposição dos autores, internacionais e nacionais, é possível inferir que os 

conflitos socioambientais são ocasionados pela reduzida oferta de recursos naturais e essa 

escassez são provocados pelas atividades socioeconômicas causando a diminuição dos estoques 

de bens naturais e degradação ambiental. 

Assim, pode-se considerar que a escassez e a forma de utilização do ambiente e dos 

recursos naturais determinam os desequilíbrios social, econômico e ambiental, envolvendo a 

territorialidade ou até mesmo a desterritorialidade dos grupos sociais envolvidos. No caso das 
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comunidades envolvidas com as UHE do médio rio Araguari que dependem dos recursos 

naturais para sua sobrevivência, esses conflitos emergem de forma constante e com várias 

intensidades, tanto no aspecto material, quanto simbólico. 

Destaca-se que os conflitos socioambientais não estão embasados apenas na carência 

de bens naturais, mas também, no seu modo de uso e é neste aspecto que se visualizar a 

realidade das comunidades afetadas por empreendimento como as UHE do médio rio Araguari, 

onde há grande estoque de recursos naturais, porém, intensamente e predatoriamente 

explorados desde a década de 1960 em detrimento das populações locais. 

 
Conflitos Socioambientais no Médio Rio Araguari 
 

A partir dos levantamentos de campo foi possível elaborar um diagnóstico dos 

principais fatores causadores de conflitos socioambientais nas áreas de reservatórios das UHE 

no médio rio Araguari. Com a análise dos dados foi possível aferir que os conflitos ligados ao 

uso dos recursos se intensificaram, nas comunidades a partir do início da construção da UHE 

Ferreira Gomes, em 2011 e se tornaram gravíssimos com a entrada em operação da terceira 

UHE, Cachoeira Caldeirão, em 2016. 

Para entender os conflitos socioambientais que estão ocorrendo nas áreas de influência 

dos reservatórios das UHE no médio rio Araguari, é necessário averiguar quais os fatores que 

provocaram e provocam estes conflitos. Assim, após os levantamentos de dados, na literatura e 

em campo, foi possível identificar esses fatores. 

Os principais provocadores de conflitos socioambientais nas áreas dos reservatórios 

são: submersão da floresta nativa, inundações ou cheias permanentes e temporárias de áreas, 

comprometimento da atividade agropecuária, redução dos estoques pesqueiros, diminuição da 

qualidade da água, aumento de doenças de veiculação hídrica e eliminação dos múltiplos usos 

previamente existentes nos espaços ocupados pelos empreendimentos. 

Com relação a submersão da floresta nativa, segundo Fearnside (2005), essa é uma 

situação comum na Amazônia. O autor afirma que o principal impacto causado por 

Hidrelétricas na Amazônia brasileira é a inundação de florestas, o que causa danos incalculáveis 

a biodiversidade e a sociedade, principalmente, as diretamente afetadas e, na região do médio 

rio Araguari, é um dano ambiental que desencadeia diversos outros danos. 
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A submersão da floresta nativa desencadeia danos incalculável para as populações 

próximas aos reservatórios das UHE no médio rio Araguari, pois há perdas significativas não 

somente das florestas, mas também, do estoque de peixes que acabam morrendo ou se 

deslocando para outras áreas, já que o apodrecimento da vegetação torna a água tóxica. 

As inundações ou cheias de áreas dos municípios afetados podem ser divididas em 

dois casos. Aquelas inundações permanentes que ocorreram com a submersão da floresta, 

discutidas anteriormente, e aquelas que ocorrem periodicamente e afetam principalmente as 

áreas onde os comunitários desenvolvem suas atividades de subsistência, como agricultura e 

pecuária, mas afeta, também, as atividades extrativistas. 

Entretanto, a maior inundação no município de Ferreira Gomes ocorreu em 07 de maio 

de 2015, atingido mais de 117 famílias na sede do município. A cheia inundou a orla, atingindo 

a parte mais baixa da cidade. Várias famílias perderam seus bens, inclusive habitações e animais 

domésticos. Atualmente, um dos maiores temores dos munícipes é que haja novas cheias. 

Com relação ao comprometimento das atividades agropecuárias, esse fator se 

expressa, principalmente, pela ausência de áreas destinadas ao cultivo de espécies agrícolas e 

para a criação de pequenos animais, atividades destinadas ao próprio consumo da população. 

Ou seja, a produção de subsistência foi intensamente afetada negativamente pelas construções 

e funcionamento das UHE no médio rio Araguari. 

Em geral os comunitários não estão produzindo, pois, suas áreas foram inundadas ou 

as terras se tornaram propriedades privadas das empresas. Segundo informações obtidas com 

os levantamentos várias áreas de roças dos comunitários foram perdidas não sendo possível 

desenvolver a agropecuária de pequeno porte, afetando diretamente a qualidade de vida dos 

munícipes dos dois municípios envolvidos com as UHE. É comum nos depoimentos dos 

comunitários a revolta pela perda da qualidade de vida que tinham anteriormente a instalação 

das UHE. 

A respeito da redução dos estoques pesqueiros, nota-se que é uma das principais 

queixas dos comunitários, pois, o peixe é o elemento fundamental da dieta alimentar das 

populações ribeirinhas na Amazônia e, no Amapá não é diferente. De acordo com os 

depoimentos colhidos na pesquisa de campo, a partir da submersão das florestas, do cercamento 

das áreas das empresas e da ampliação da área alagada com a construção dos reservatórios 
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várias espécies de peixes foram extintas e outras se deslocaram para outras áreas, não sendo 

possível a pesca nas áreas. 

É relevante lembrar que a atividade pesqueira, além de servir para a alimentação dos 

comunitários, também, era fonte de renda para várias famílias, pois, o excedente era 

comercializado, tanto internamente, nos próprios municípios, como para os centros com maior 

demanda do estado, Macapá e Santana.  

Ainda segundo informações dos comunitários, para sanar este impacto as empresas 

introduziram alevinos nas áreas dos reservatórios, mas como a dinâmica da biodiversidade foi 

intensamente alterada pela submersão das florestas deixando os peixes sem alimentação, os 

alevinos que foram introduzidos passaram a alimentar as espécies que ainda permaneciam na 

área. Assim, não foi possível que estes chegassem a fase adulta e melhorasse a dieta alimentar 

dos comunitários. 

Com relação a diminuição da qualidade da água, de acordo com informações obtidas 

com a coleta de dados, é um fator que tem como consequência o surgimento de problemas de 

saúde, principalmente, vômitos e diarreias em crianças. Para os comunitários a baixa qualidade 

da água nos reservatórios causa, também, a diminuição no estoque pesqueiro. 

Embora haja relato neste sentido, as empresas afirmam que a qualidade da água não 

foi alterada, entretanto, a população não confia nestas informações e confirmam que é 

recorrente o aparecimento de doenças que anteriormente eram raras nas comunidades e, 

segundo os informantes, as doenças ocorrem, tanto pela ingestão de água não tratada advindo 

destas áreas, quanto pelo consumo dos raros peixes que são capturados nos reservatório  

Concomitante a baixa qualidade da água aparecem as doenças de veiculação hídrica, 

que além do aumento de doenças como vômitos e diarreias em criação, houve, também, 

aumento nos casos de malária e dengue. Assim, os comunitários são unanimes em afirmar que 

o principal dano ambiental causado pela instalação e operação das UHE no médio rio Araguari 

foi o aumento das áreas alagadas, como os reservatórios das usinas que propagam novos danos 

ambientais na população, principalmente a ribeirinha que tem vinculação direta com o rio. 

A população urbana e rural relata, também, a eliminação dos múltiplos usos 

previamente existentes nos espaços atualmente ocupados pelos empreendimentos. Ou seja, a 

dinâmica socioambiental foi intensamente alterada com as UHE. No meio rural há exemplos da 
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redução de espécies de cágados na região, pois, os tracajás (Podocnemis unifilis) não tem mais 

onde desovarem, já que as áreas de desovas foram perdidas com a criação dos reservatórios. 

Outro dano ambiental nas comunidades ribeirinhas é a inexistência de áreas de 

reprodução de várias espécies de pequenos animais, como mamíferos, roedores e pássaros que 

foram expulsos de seus ambientes naturais. Há ainda, o desaparecimento de áreas de lazer que 

a população local e visitantes utilizavam. Assim como, a realocação de famílias ribeirinhas. 

No meio urbano a principal causa de conflitos socioambiental, além das enchentes, é 

a realocação de parte da população da sede do município de Ferreira Gomes, que foi obrigada 

a deixar suas casas para morar em uma parte mais alta da cidade.  

Além destes danos, há vários outros impactos negativos que provocam conflitos pelo 

uso da natureza, entre as comunidades afetadas e os empreendimentos hidrelétricos na Bacia 

do Rio Araguari. É importante ressaltar, que os conflitos socioambientais no médio rio Araguari 

iniciaram pela utilização dos recursos ambientais, mas atualmente, ocorrem, também, pela 

escassez dos bens naturais que desapareceram com a formação dos reservatórios, levando as 

comunidades a uma intensa perda da qualidade de vida. 

Neste contexto é possível inferir que a instalações e operacionalizações de UHE é uma 

das atividades que tem grande impacto no espaço amapaense e embasa graves conflitos 

envolvendo, não somente, o uso de bens naturais, mas também, a redução dos estoques de 

recursos, como por exemplos a redução da disponibilidade de peixes nas áreas de entorno dos 

empreendimentos, causando conflito pelo uso e escassez dos recursos ambientais. 

A partir da literatura consultadas é possível inferir que os conflitos socioambientais 

existentes na área do médio rio Araguari, advindo da instalação e operação das UHE, são 

comuns em áreas onde esses empreendimentos são instalados e estão dentro do que preconizam 

Libiszewski (1992), Ribeiro (1995), Turner (2004), quando defendem que os conflitos surge 

com as atividades econômicas e que não são apenas pelo uso, mas também, quando se tornam 

escassos. 

É possível relacioná-los com as teorias de Little (2001) e Ruiz (2005), quando se 

observa a perda da territorialidade por comunitários ou por populações das áreas urbanas. Essas 

realocações causam grandes danos aos munícipes. Pois, são perdas não somente materiais, mas 

imateriais ou simbólicas. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

2532 
 

Na área de abrangência das UHE é plausível identificar conflitos socioambientais a 

partir de interesses opostos (munícipes e empresas) com relação ao uso dos recursos naturais. 

Neste sentido Carvalho (1995) e Acselrad (2004) defendem que existem grupos sociais com 

formas diferenciadas de apropriação, uso e significado do território, ou seja, são usos opostos 

dos recursos naturais. 

 
Considerações 

 
Os conflitos socioambientais nas áreas de influência dos empreendimentos hidrelétricos 

no médio rio Araguari é uma realidade no cotidiano da população dos municípios de Ferreira 

Gomes e Porto Grande, no Amapá e, de acordo com observações in loco é uma situação que 

vem aumentando. São e conflitos de diversas ordens e magnitudes, iniciando com a perda de 

territorialidades, passando pela modificação do ambiente e chegando as dificuldades de 

subsistência. 

É possível inferir, também, que os conflitos socioambientais na área de influência das 

UHE no médio rio Araguari se originam a partir do uso de vários recursos naturais, como: 

recursos hídricos, reprodução da fauna (tanto terrestre quanto aquáticas) e a submersão da 

floresta nativa, o que ocasiona a mudança no modo de vidas das populações ribeirinhas e 

urbanas. 

As populações ribeirinhas são as mais afetadas por estes empreendimentos, pois, 

dependem dos recursos naturais para desenvolver suas atividades socioeconômicas, são essas 

populações que veem seus territórios de trabalho e de poder sendo dizimados, afetando não 

somente os bens materiais, mas sobretudo, os imateriais e simbólicos. 

 
Referências 
 
ACSELRAD, Henri. As práticas espaciais e o campo dos conflitos ambientais. In: Conflitos 
Ambientais no Brasil, Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2004. 

AMAPÁ. Lei nº 003, de 1º de maio de 1992. Autoriza a Criação do Município de Porto 
Grande, no Estado do Amapá e dá outras providências. Publicado no Diário Oficial do 
Estado nº 0331, em 01.05.92. 

BALDIN, N; MUNHOZ, E.M.B. Educação ambiental comunitária: uma experiência com a 
técnica de pesquisa SnowBall (Bola de Neve). Revista Eletrônica do Mestrado em Educação 
Ambiental, v. 27, ISSN 1517-1256, p. 46-60, 2011. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

2533 
 

BRASIL. Lei nº 7.369 de 17 de dezembro de 1987. Autoriza a criação de municípios no 
Território Federal do Amapá, e dá outras providências (Santana, Tartarugalzinho, Ferreira 
Gomes e Laranjal do Jari). Publicada no Diário Oficial da União, em 17.12.1987. 

CARVALHO, Izabel. et al. Roteiro Metodológico. In Conflitos Socioambientais no Brasil. 
Vol I, CARVALHO, Isabel Cristina de Moura e SCOTTO, Gabriela (org). Rio de Janeiro. 
IBASE; 1995. 

CORRÊA, Katrícia Milena Almeida; PORTO, Jadson Luís Rebelo. Desenvolvimento 
Territorial Rural e as Hidrelétricas no Amapá. In Anais, XII Encontro Nacional da 
ANPEGE, Porto Alegre - RS, 2017. 

FEARNSIDE, P. M. Brazil's Samuel Dam: Lessons for Hydroelectric Development Policy 
and the Environment in Amazonia. Environmental Managment. 2005, 35: 1:1-19. 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em http://www.ibge.gov.br/ 
Acesso em: 12 ago. 2019. 

IEPA - Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá - 
Macrodiagnóstico do Estado do Amapá: primeira aproximação do ZEE/Equipe Técnica do 
ZEE - AP. -- 3. ed. rev. ampl. --Macapá: IEPA, 2008. Sistema requerido: Adobe Acrobat 
Reader. Modo de Acesso: 
<http:/www.iepa.ap.gov.br/ZEE/publicacoes/macrodiagnostico.PDF 

LIBISZEWSKI, Stephan. What is an environmental conflict? Zurich: Center for Security 
Studies,1992. 14 p. 

LITTLE, Paul E. Os Conflitos Socioambientais: um Campo de Estudo e de Ação Política. 
(Org.) BURSZTYN, M. In: A Difícil Sustentabilidade: Política energética e conflitos 
ambientais. Rio de Janeiro: Ed. Garamond Ltda. p. 107-122. 2001. 

RIBEIRO, Ricardo Ferreira. Introdução à questão metodológica. In: DIEGUES, A. 
C. S. Conflitos sociais e meio ambiente: desafios políticos e conceituais. Rio de 
Janeiro: IBASE, 1995. (Debates). 

RUIZ, Sergio. Cambios institucionales y conflictos sociales en El uso del bosque del norte 
amazónico boliviano. Ph.D. Thesis. Albert-Ludwigs-University, Freiburg, Germany.2005 

TURNER, Matthew D. Political ecology and the moral dimensions of “resource conflicts”: 
the case of farmer–herder conflicts in the Sahel. Political Geography, 23, p. 863–889, 2004. 

 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

2534 
 

 

EXTENSÃO RURAL E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NO AMAPÁ 

Andréia Jayme Batista1 

Daguinete Maria Chaves Brito 2 

 

RESUMO 
 
Esta pesquisa tem a finalidade de analisar a Extensão Rural na Territorialidade Amapaense, pois, esta tem como 
principal fim, executar todas as atividades responsáveis por gerar, agregar, demonstrar ou adaptar conhecimentos 
e informações às práticas que promovam o valor da terra, a melhoria da produção e do comércio de produtos 
alimentares, promovendo a organização e o desenvolvimento rural sustentável. O estudo em questão apresenta a 
extensão rural e suas contribuições para o desenvolvimento rural no Estado do Amapá. Teve como objetivo analisar 
os serviços de assistência técnica e extensão rural praticada pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá 
no desenvolvimento da zona rural no Estado do Amapá. A metodologia adotada fundamentou-se na pesquisa 
exploratória, bibliográfica e documental. Os principais resultados indicam que as dificuldades ainda vivenciadas 
nas comunidades rurais do Amapá reafirmam a importância da Assistência Técnica e Extensão Rural. Porém, o 
estímulo do debate em torno das políticas nas universidades, nos órgãos públicos e privados e nas organizações da 
sociedade civil organizada que prestam serviços de extensão devem estar sempre ativos na zona rural, pois são os 
extensionistas o suporte para as transformações do sistema produtivo-econômico e social do meio rural. 
 
Palavras-chave: Extensão Rural, Desenvolvimento Rural, Amapá.  
 
 
Introdução 

 
Nos últimos anos, o Amapá vem se ajustando ao desenvolvimento econômico na 

perspectiva de arrefecimento das desigualdades sociais, no campo muitos agricultores 

familiares saíram da condição de pobreza, a miséria foi enfrentada pela diversidade do produtor 

principalmente na agricultura familiar3. A agricultura desenvolvida pela própria família vem se 

destacando como fonte de riquezas alimentar, social e econômica. Esse contexto se deve 

principalmente pelo conjunto de políticas públicas e o trabalho do homem no campo em querer 

mudar as condições socioeconômicas do meio rural. 

Apesar das potencialidades do produtor e da terra, faz-se necessário evidenciar o 

aprofundamento nas especificidades produtivas, econômicas, sociais e ambientais, que devem 

ser prestadas por meio dos serviços da extensão rural, capaz de transferir as tecnologias geradas 

pela pesquisa aos seus beneficiários, permitindo o uso de inovações eficazes nas configurações 

de produção, o que é importante na promoção do crescimento e desenvolvimento do meio rural. 

 
1 Professora da Universidade Federal do Amapá; Mestra em Desenvolvimento Regional. E-mail: 
andreiajbatista@hotmail.com 
2 Professora Doutora da Universidade Federal do Amapá. E-mail: dagnete@uol.com.br 
3 aquela em que a família ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de produção também assume o trabalho 
na agricultura (WANDERLEY, 2009). 
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Desta forma, o presente artigo questionou sobre como se encontra atualmente a 

extensão rural e o desenvolvimento rural amapaense. A pesquisa partiu do pressuposto que a 

extensão rural desenvolvida no Estado do Amapá, diferentemente dos seus primórdios, estimula 

e apoia as iniciativas de desenvolvimento rural sustentável, envolvendo atividades agrícolas e 

não agrícolas, pesqueiras, de extrativismo e outras, tendo como centro o fortalecimento da 

agricultura familiar, visando a melhoria da qualidade de vida do homem no campo. 

O estudo teve como objetivo analisar os serviços de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (ATER) praticada pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (RURAP) no 

desenvolvimento da zona rural no Estado do Amapá. A metodologia adotada consistiu em 

pesquisa bibliográfica, qualitativa e exploratória, com análise bibliográfica de artigos e 

relatórios do RURAP e demais publicações científicas pertinentes ao tema, as quais tiveram 

como objetivos a construção do arcabouço teórico deste estudo com vistas a ilustrar a extensão 

rural no Estado do Amapá. 

A singularidade e importância do estudo justifica-se pela necessidade de demonstrar 

os serviços desenvolvidos pelo RURAP, além de auxiliar na avaliação da capacidade de 

atendimento da extensão rural frente aos diferentes manejos empregados pelos diversos tipos 

de uso, podendo contribuir para a identificação de alternativas que promovam a sustentabilidade 

e o desenvolvimento do cenário da extensão rural no Estado do Amapá. 

Este trabalho não pretende ser um produto acabado, mas, antes de tudo, um 

instrumento que fortaleça o diálogo e estimule o debate em todos os segmentos relacionados à 

extensão, para que assim, se consiga propor uma forma mais adequada de estruturação e ação, 

não só da extensão rural, como de todo o setor público agrícola, de forma que ele possa atender 

com mais eficiência as novas necessidades, que a profunda crise econômica por que passa o 

país impõe na consolidação de um modelo de desenvolvimento mais justo para a nossa 

sociedade, na ocasião em que ainda se vive um clima acrítico de euforia inerentes ao germinar 

deste novo Estado. 

 
O Modelo Nacional de Extensão Rural e a Realidade Rural Amapaense. 
 

O serviço de extensão rural foi criado no Brasil, inspirado no modelo norte-americano 

e sua consolidação se deu no atendimento dos interesses de setores que se encontram fora da 

agricultura, principalmente os complexos industriais produtores de insumos modernos como os 
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fertilizantes e agrotóxicos, sendo que na sua forma de administração centralizada, se beneficiou 

da difusão de pacotes tecnológicos importados, favorecedores das grandes industrias 

agroquímicas, viabilizados no país por meio de uma política de crédito rural no chamado 

processo de modernização da agricultura brasileira dos anos 1960 e 1970. 

Modernização esta que significou antes de tudo a criação de um mercado para os 

estoques excedentes de produtos industriais produzidos nos países desenvolvidos. Nesta 

condição, o serviço nacional de extensão rural foi direcionado para atingir principalmente os 

agricultores das regiões Sul-Sudeste, capazes de responder a uma produção em larga escala, ou 

mais precisamente, consumir um grande volume de insumos modernos. 

Mesmo pensada para atingir este tipo de agricultor seus programas sobre a forma de 

pacotes foram impostos para o resto do país, sem considerar as peculiaridades regionais. Esta 

imposição foi garantida pela centralização e controle da distribuição dos recursos de 

manutenção dos serviços nos Estados pela Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural 

(ABCAR) e depois pela Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMBRATER). 

Assim, na Amazônia os efeitos da ação extensionista foram muito diferenciados em 

suas respostas, quando comparados com a região Sul-Sudeste, isto se deve a uma série de 

fatores, muitos deles ligados a inexistência de um conhecimento tecnológico sistematizado 

sobre a agricultura no ecossistema amazônico, além da falta de informações que rodeiam o 

produtor rural amazônico, que além de ser um produtor agrícola e extrativista, possui uma 

formação sociocultural significativamente diferenciada dos produtores rurais das outras regiões 

do país, principalmente os da região Sul e Sudeste que responderam melhor a uma agricultura 

demandadora dos insumos industriais. 

A criação da Associação de Crédito e Assistência Rural do Amapá, (ACAR-AMAPÁ), 

ocorrida no dia 5 de julho de 1974, na gestão governamental do Capitão de Mar e Guerra José 

Lisboa Freire, tinha como fundamentação, a assistência direta às famílias rurais dos municípios, 

como forma de promoção do desenvolvimento da agropecuária do então Território Federal do 

Amapá (LUCIEN, 2005, no prelo). 

A extensão rural no Amapá, por conta de sua dependência financeira ao sistema 

brasileiro de extensão rural foi obrigada a colocar em prática os programas e projetos emanados 
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do Sistema Brasileiro Descentralizado de Assistência Técnica e Extensão Rural (SIBRATER) 

sem as devidas adequações para as peculiaridades regionais amazônidas. 

A criação da ACAR-AMAPÁ se deu tanto por uma necessidade imediata de viabilizar 

alguns programas governais, como o do Programa de Incentivo à Produção de Borracha Natural 

(PROBOR), um dos primeiros créditos concedidos no Território para o cultivo de seringueira 

(Hevea brasiliensis M. Arg.), era uma necessidade de abrangência de todos os estados e 

territórios do país pela política extensionista (SILVA, LOMBA e FILOCREÃO, 2012). 

Por essa razão, levou-se ao não atingimento dos objetivos preconizados e ao crescente 

desgaste institucional junto ao seu público que no caso são os pequenos e médios produtores 

do Amapá. Com a criação de uma nova empresa se tentou no sistema brasileiro de extensão 

rural uma retomada e uma adequação de forma a atender e se voltar mais aos interesses dos 

pequenos produtores adequando a ação extensionista as peculiaridades locais, sem romper com 

a administração centralizada da EMBRATER, que ainda neste período era a repassadora 

principal dos recursos. 

Diante deste quadro apresentado infere-se que a extensão rural no Amapá trabalhou 

mais para atender os ditames e interesses do sistema da EMBRATER, que para incrementar um 

projeto de desenvolvimento rural voltado para as peculiaridades do Estado em questão, toda 

esta situação foi sustentada pela inexistência de políticas agrícolas e pela pouca prioridade dada 

a agricultura pelos governos em seus programas de desenvolvimento. 

No período da ACAR-AMAPÁ, não se constituiu um conhecimento voltado para o 

desenvolvimento rural amapaense, mas apenas para atender a necessidade de buscar os recursos 

federais necessários para o seu funcionamento, atendendo aos interesses prioritários 

determinados pelo sistema EMBRATER. A ação extensionista obteve êxito por ter uma ação 

municipalizada de caráter mais abrangente, se detendo em ações localizadas nas áreas de 

abrangência de seus escritórios locais sem uma vinculação com os seus respectivos municípios, 

tal consequência se deve à ausência de planos municipais de desenvolvimento rural. 

Essas são algumas das grandes implicações que o modelo nacional de extensão rural 

manifestou desde sua implantação, porém no que tange aos desacertos nos aspectos ligados a 

implementação de uma política estadual e municipal de desenvolvimento rural, pode-se dizer 

que este serviço foi de grande utilidade para a zona rural amapaense. No dia 1º de julho de 

1978, com a intenção de incrementar as ações, coordenadas pela EMBRATER, deu-se a criação 
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da Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural do Amapá, ASTER-AMAPÁ. A 

criação da mesma foi justificada pela expansão das atividades de assistência técnica e extensão 

rural no Amapá, para a qual a ACAR-AMAPÁ não apresentava suporte (SILVA, LOMBA E 

FILOCREÃO, 2012). 

Entre os subprogramas de assistência técnica e extensão rural realizados em 

atendimento ao pequeno e médio produtor destacou-se a pesca artesanal, a produção de 

seringueira, atividades de bem-estar social, capacitação de mão de obra rural, mobilização 

energética, inspeção e produção de sementes melhoradas. Em se tratando das atividades de 

apoio técnico foram desenvolvidas a conservação do solo, a construção de esterqueiras, 

modernização de casas de farinha, educação alimentar e sanitária, instalação de hortas e 

pomares domésticos, higiene da habitação, indústria rural caseira, incentivo à criação de 

pequenos animais, crédito e administração rural. 

Entre as primeiras atividades realizadas pela ASTER-AMAPÁ, destaca-se o Contrato 

de fornecimento de Pescado em 1978, celebrado entre o Governo do Território Federal do 

Amapá e a Cooperativa Mista de Pesca do Território Federal do Amapá Ltda (COPA), que 

fornecia e comercializava o pescado e seus derivados à população do Amapaense. 

Nos aspectos da linha produtivista, o Programa Especial PROVÁRZEAS, era o Projeto 

de Manejo dos Recursos Naturais na Várzea, até então pouco exploradas. A implantação do 

Núcleo de Informação e Documentação das unidades locais com a documentação e 

intensificação dos procedimentos técnicos a nível central, o que abriu novas perspectivas para 

a auto capacitação dos agentes de extensão, exercício indispensável na preparação de técnicas 

para a execução da ação extensionista (RURAP, 1984). 

As atividades produzidas no Núcleo de Informação e Documentação tinha como 

objetivo contribuir para a formação, atualização e a evolução de toda a equipe responsável pela 

administração, produção e difusão de tecnologia agropecuária. Segundo Lucien (2005, no 

prelo) a ASTER-AMAPÁ expandiu a área de atuação para outros municípios, a cultura era 

presença ativa com a ampliação do seu acervo bibliográfico, inclusive estruturando as 

bibliotecas dos Escritórios Locais, para que a leitura ajudasse a enxergar a produção agrícola 

por um novo ângulo, foi um momento onde se investiu muito em capacitação continuada.  

Em 1990, com a publicação do Decreto Estadual  nº 0625, foi criada a Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Amapá (EMATER-AMAPÁ), porém, praticamente 
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no mesmo período ocorreu a extinção da EMBRATER, que era responsável por 50% do 

orçamento da EMATER-AMAPÁ para as práticas de ATER, a retração federal no suporte 

provocou aumento nas responsabilidades do Amapá, acarretando a diminuição da abrangência 

e a qualidade dos serviços ofertados no desenvolvimento das atividades em campo. 

De acordo com Lucien (2005, no prelo) durante o pouco de tempo de administração, 

apareceram inúmeros obstáculos no que tange a dinâmica própria utilizada pela Extensão Rural, 

sendo que muitas ações foram prejudicadas devido à falta de apoio governamental, porque a 

Extensão Rural no Amapá havia sido transformada na Caixa de Pandora, que segundo a 

mitologia era o lugar onde estavam guardados todos os males do mundo. 

Assim, em um curto espaço de tempo, ocorreu a criação da Fundação de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (FATER), pelo Decreto Estadual nº 097 de 14 de junho de 1991 e 

que durou aproximadamente três meses. A Fundação não atendeu os preceitos administrativos 

de autonomia, para os fins que se destinava a extensão rural. Lucien (2005, prelo) afirma que 

com a saída dos extensionistas as heranças positivas herdadas com o tempo, foram surrupiadas, 

a inabilidade política, fez com que se apelasse para a radicalidade. Houve um desinteresse pela 

assistência técnica, que naturalmente não se importava com o cotidiano do agricultor, seus 

problemas, anseios, aspirações, sua integração na sociedade como cidadão, com a saúde e a 

educação, com o meio ambiente, com os gritos e clamores. 

Como se observa, a trajetória histórica desse serviço predominantemente público, 

desde sua origem oficial, já passou por crises, reorientações teóricas e institucionais e 

reposicionamentos políticos diversos. Criada pelo Decreto Governamental Estadual nº 0122 de 

23 de agosto de 1991, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (RURAP), é o órgão no 

Estado do Amapá responsável pela ATER, ele existe para implementar a política de 

desenvolvimento rural do estado, por meio dos serviços de ATER aos pequenos produtores, 

assim como da ação articulada junto a toda a cadeia produtiva do setor, visando promover as 

condições de sustentabilidade alimentar, socioeconômica e ambiental do Amapá até os dias de 

hoje (AMAPÁ, 2017). 

O RURAP é uma Autarquia Estadual da Administração indireta do Estado, com 

autonomia administrativa financeira, vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Rural (SDR), com sede e administração na capital do Estado e jurisdição em todo Território 

Amapaense. Ou seja, o RURAP tem personalidade Jurídica de Direito Público, gozando no que 
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se refere aos seus bens, rendas e serviços, das regalias, privilégios, e imunidade deferidas à 

Fazenda Pública Estadual. 

Enquanto instituição de ATER tem a missão de promover o desenvolvimento rural 

sustentado do Estado do Amapá, com demonstrações práticas que promovam a agregação de 

valor à terra e a produção com a melhoria de vida dos que vivem e trabalham no campo e 

apropriação de conhecimento e informações por parte dos produtores e suas organizações. Os 

encargos do RURAP se norteiam pelas atividades previstas nos Programas Prioritários do 

Governo do Estado, com ênfase no aproveitamento do potencial das aptidões da zona rural, 

com aspectos de interação com o produtor enquanto cliente da Extensão Rural. 

Entre as atividades desenvolvidas até 2010 pela agricultura familiar estão: programa 

de produção de alimentos, capacitação, horticultura, manejo de açaizais, apoio a 

apicultura/meliponicultura, apoio a ração regionalizada, crédito rural, pastagem nativa, horta 

escolar, psicultura, apoio a agroindústria familiar, tratamento de água, embutidos e defumados, 

fabricação de farinha, apoio a produção de mudas, educação ambiental, segurança alimentar, 

planejamento comunitário, cooperativismo/associativismo, emissão de identidade rural, 

assessoria em comercialização e apoio em áreas de lazer e recreação (RURAP, 2010). 

Os serviços de ATER do RURAP são realizados por um quadro funcional composto 

de médicos veterinários, engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, técnicos em 

agropecuária, psicólogos, pedagogos, engenheiros de alimentos, nutricionistas, assistente social 

e zootecnista, que desenvolve suas atividades em 22 sedes locais e atende várias comunidades, 

distribuídas nos 16 municípios (RURAP, 2010). 

Os relatórios anuais do RURAP demonstram que em 2008, os serviços de ATER 

prestaram atendimentos a 12.248 agricultores familiares que foram contemplados com 

elaboração de 214 projetos de financiamento, com um valor no montante de R$ 3.758.919,34. 

A principal fonte de recurso foi o Fundo de Desenvolvimento Rural do Amapá (FRAP). Foram 

beneficiados agricultores familiares incluídos na categoria do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura (PRONAF) nas subcategorias A, B, AC, AF e C (RURAP, 

2008). 

No ano de 2009 foram assistidos 12.778, o número de projetos de financiamentos 

elaborados aos agricultores familiares aumentou para 316, com um valor no total de R$ 

2.093.910,38. Em 2010, foram atendidos 10.226, (não foi possível obter mais dados sobre o 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

2541 
 

ano de 2010, pois a ocorrência de um incêndio provocou a perda de documentos). Em 2011, 

foram beneficiados 8.639, o número de projetos foi de 309, incluídos mais uma categoria, o 

PRONAF floresta (RURAP, 2009 e 2011). 

Como se observa os anos de 2008 e 2009 houve um acréscimo nos atendimentos, 

diferentemente do que ocorreu nos anos seguintes, 2010 e 2011, quando houve um decréscimo, 

a variação dos agricultores familiares assistidos, de acordo com os relatórios se deu em 

decorrência de um quadro de servidores não efetivos, em regime temporário e logística para o 

atendimento nas comunidades, o que provocou o não atendimento da demanda. Entre as 

consequências derivadas do quadro de servidores destacam-se: o não financiamento pela falta 

de projetos, já que os agricultores precisam de um profissional vinculado a área para a 

elaboração do projeto. 

No Estado, há ausência de empresas privadas de assistência técnica, há apenas alguns 

técnicos particulares com autorização para tal finalidade e os agricultores familiares dependem 

dos serviços do RURAP. Com relação às oscilações nos valores dos projetos, isto é decorrente 

dos acessos acontecerem nas linhas que disponibilizam valores menores e da inadimplência de 

agricultores, o que tem dificultado o acesso a novos créditos/financiamentos em anos. Há ainda, 

o repasse limitado de recursos para o instituto e com a atuação de procedimentos técnicos 

defasados de operacionalização em campo com os agricultores, orçamento anual inerte frente 

ao crescimento orçamentário do Estado (RURAP, 2010). 

 
Desenvolvimento Rural Amapaense 
 

Segundo Favaretto (2007) a ideia de desenvolvimento rural está intrínseca há um 

domínio específico, ou seja, compreendê-lo sobre uma perspectiva não normativa, nem como 

desejo ou utopia, mas como configurações sociais, analisando a interdependência entre o meio 

ambiente, as instituições, as estruturas sociais e o espaço rural. Neste preâmbulo, faz-se 

importante saber que as dinâmicas das regiões rurais dos países que mais se desenvolveram 

foram determinadas por atividades produtivas do setor primário, dependente da exportação para 

mercados essencialmente localizados nas cidades. 

Porém, o estatuto fundante da distinção desloca-se para um grau de artificialização 

destes espaços e seus impactos no modo de vida, exigindo assim uma abordagem capaz de 

combinar critérios ecológicos com outros de caráter social e econômico. Neste contexto, o rural 
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demonstra-se como categoria não mais passível de ser apreendida em termos setoriais, mas sim 

territoriais. Assim, Abramovay (2000), define como dimensões definidoras da ruralidade: a 

proximidade com a natureza, a ligação com as cidades, e as relações interpessoais derivadas da 

baixa densidade populacional e do tamanho reduzido de suas populações. 

De acordo com a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(PNATER, 2010), a missão do serviço público de ATER é “Participar na promoção e animação 

de processos capazes de contribuir para a construção e execução de estratégias de 

desenvolvimento rural sustentável”, centrada na expansão e fortalecimento da agricultura 

familiar e das suas organizações, por meio de metodologias educativas e participativas, 

integradas às dinâmicas locais, visando contribuir para o exercício da cidadania e a melhoria da 

qualidade de vida. 

A Extensão Rural tem um papel fundamental no diálogo entre os centros de pesquisa 

agropecuários e o mundo rural, contribuindo ativamente no que diz respeito aos processos de 

desenvolvimento no Estado, mesmo com todas as dificuldades técnicas, operacionais, 

administrativas e financeiras. A Lei nº 0920, de 18 de agosto de 2005, alterou o Fundo de 

Desenvolvimento Rural do Amapá (FRAP), criado pela Lei Estadual nº 0039 de 11 de dezembro 

de 1992. O FRAP é autônomo de forma financeira e contábil, tem caráter rotativo e 

administração pelos bancos oficiais, tem como finalidade promover a incubação e ações 

específicas para o desenvolvimento de atividades agropecuárias, extrativistas vegetais, 

agroindustriais, pesca artesanal e aquicultura, ofertando condições para: infraestrutura para a 

produção e à comercialização; fomento à produção; crédito; e apoio às instituições 

representativas da produção familiar rural (AMAPÁ, 2005). 

Os produtores podem ter acesso ao crédito desde que compareça a um escritório do 

RURAP nos municípios com a sua proposta de financiamento, pode ser realizado por linha 

reembolsável (de forma individual) ou por linha não reembolsável (fomento de forma coletiva) 

o financiamento é feito pela associação e é destinado a aquisição de equipamentos que serão 

utilizados coletivamente.  

Sobre o crédito rural, Padilha e Medeiros (2010), enumera os benefícios, entre os quais 

destacam: a possibilidade da manutenção e a expansão dos padrões de produtividade. Pois o 

crédito rural gera oportunidades, aproximando o beneficiário das políticas que estimulam 

investimentos em avanços tecnológicos e melhorias nas propriedades, agregando valor e 
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comercialização. Porém, se usado sem assistência técnica, de forma não planejada e 

inadequada, pode levar o produtor a destruição. 

No ano de 2015, o Conselho do Fundo de Desenvolvimento Rural do Amapá 

(CONDFRAP), que trata das questões do FRAP, anunciou um orçamento de R$ 21 milhões, 

disponibilizado pela SDR para financiamento da agricultura familiar via AFAP. O fundo foi 

trabalhado em duas linhas: a reembolsável, destinando 40% do valor, e a não reembolsável, que 

corresponde a 60% do fundo (DANTAS, 2015). 

O PRONAF financiou projetos individuais e coletivos, que geraram renda aos 

agricultores familiares e assentados da reforma agrária. O programa possuía as mais baixas 

taxas de juros dos financiamentos rurais, além das menores taxas de inadimplência entre os 

sistemas de crédito do País. A Cartilha Plano de Safra (2013/2014) elaborada pelo Ministério 

de Desenvolvimento Agrário demonstrava os procedimentos a serem adotados pelos produtores 

para adquirir o contrato, como explicado no trecho a seguir 

 
... é exigindo do agricultor que ele obtenha uma carteira do DAP (Declaração de 
aptidão ao Pronaf) onde consta o cadastro de pessoa física (CPF) regularizada, e a 
partir daí procurar um técnico habilitado de órgãos especializados que estejam 
vinculados com a ATER (assistência técnica e extensão rural) para fazer visita na área 
destinada ao financiamento. O agricultor deve elaborar um plano para obtenção do 
crédito e encaminhar para o banco da Amazônia para assim se efetivar a proposta de 
crédito (BRASIL, 2013/2014, p.28). 
 

Os projetos para o acesso ao crédito/financiamento foram elaborados e acompanhados 

pelos serviços de assistência técnica do estado, serviços estes que não se mostraram capazes 

nem eficientes para consolidação dos projetos executados em campo o que provocou e tem 

promovido o desinteresse de muitos agricultores para com o acesso a créditos e financiamentos. 

Pesquisas realizadas por Silva, Lomba e Filocreão (2012), demonstram que grande 

parte dos agricultores não conseguem acessar o PRONAF, pois alguns deles estão sem o título 

da terra regularizado junto ao Instituto Nacional de Colonização Reforma Agrária (INCRA), 

mas o principal fator é a questão burocrática que se tem para adquirir o contrato, e também, a 

ausência de técnicos dentro do assentamento para elaborar os projetos. 

De acordo com dados da RURAP, no ano de 2016 foram beneficiados 14.375 

agricultores familiares, nos 16 municípios que compõe o Estado, sendo que estes foram 

atendidos de acordo com a Política Nacional de Ater (PNATER), que define como prioridade, 
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o atendimento às famílias de agricultores familiares, nas categorias de quilombolas, ribeirinhos, 

extrativistas, pescadores artesanais, indígenas e assentados da reforma agrária (AMAPÁ, 2017). 

Ainda em 2016 houve a implementação e o funcionamento da Feira Itinerante, a qual 

começou a ser implementada em dezembro, sendo realizadas duas (2) no Loteamento Macapaba 

e uma (1) no Bairro do Zerão. A difusão de tecnologia vem acontecendo, porém, de forma 

tímida, em dezembro foi realizada em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

(SENAR/AP) e a Sede Local de Macapá uma oficina de produção de composto orgânico no 

assentamento Santo Antônio da Pedreira, também foram realizados dois cursos de horta 

orgânica no município de Santana na área portuária e no delta do Matapi. 

Em termos de experimentação, foram produzidos 2m3 de composto orgânico; 500L de 

bio-fertilizante líquido aeróbio; 01 T de bockashy sólido; construção de uma composteira 

doméstica para resíduos de cozinha l; construção de um minhocário com estrutura de bambu e 

construção de um galinheiro móvel e a olericultura deu um salto de qualidade no abastecimento 

da população urbana, com a produção de hortaliças gerando emprego e renda. 

Pelas atividades desenvolvidas no ano de 2016, observa-se que a baixa eficiência dos 

serviços de ATER, têm contribuído no aspecto negativo de aplicação de recursos na agricultura 

familiar do Amapá, pois este serviço não tem apresentado número satisfatório de profissionais, 

possui deficiência de logística como a de veículos e combustíveis, grande rotatividade de 

técnicos nas comunidades (o que dificulta o planejamento das atividades), o baixo nível de 

informação dos técnicos em campo. Isso é somado a projetos mal elaborados e/ou fantasiosos, 

promovendo uma relação de custo/benefício mal dimensionada e a formação de receitas 

fictícias. Esta visão, também é compartilhada na pesquisa de Silva, Lomba e Filocreão (2012) 

que destacam que 

 
No estado do Amapá a falta de estruturação do serviço de Assistência Técnica e 
Extensão Rural - ATER, equívocos tecnológicos, barreiras burocráticas, centralização 
das ações de crédito, falta de pesquisa local, liberação de recurso em época imprópria, 
desvio de função, precariedade das condições de armazenagem e das estradas vicinais 
para escoamento da produção, são alguns fatores que resultam na baixa eficiência do 
crédito rural para melhorar a qualidade de vida dos agricultores, bem como, de 
promover o desenvolvimento rural nos municípios amapaenses (SILVA, LOMBA E 
FILOCREÃO, 2012, p.16). 
 

Os pesquisadores evidenciam que às linhas de créditos/financiamentos para a 

agricultura familiar apresentam recursos disponíveis, muito além do que é aplicado em campo, 

pois os recursos deixam de serem aplicados, haja vista os altos custos operativos das agências 
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oficiais de crédito, da morosidade na recuperação dos empréstimos, dos trâmites 

administrativos entre outros fatores que torna lento e burocrático o acesso ao crédito, o que 

ainda é somado por inoperâncias, interferências ou favorecimentos políticos para beneficiar 

determinados grupos de produtores.  

Uma das explicações para as oscilações nos números de contratos firmados pelos  

agricultores com o FRAP é a falta de assistência técnica, já que os agricultores precisam de um 

profissional técnico para a elaboração do projeto. No Amapá, esse trabalho é realizado pelos 

funcionários do RURAP, órgão que possui quadro profissional incompatível com a demanda, 

o que dificultou uma programação organizada de atendimento aos agricultores, causando 

incerteza na formulação de projetos. 

Sem o acesso ao crédito, à assistência técnica qualificada, a irrigação e a extensão 

rural, o agricultor fica impossibilitado de desenvolver qualquer atividade no campo e agregar 

valor à sua propriedade ou na implantação de melhorias na infraestrutura, na produção e em 

todas as outras etapas até à comercialização dos produtos.  

Assim, tanto a agricultura quanto a pecuária, apresentam baixa produtividade devido 

ao baixo nível tecnológico em que operam.  É importante ressaltar que a adoção de novas 

tecnologias, torna o produto agropecuário mais competitivo e capaz de atender um mercado 

consumidor exigente.  

 
Considerações 
 

O Estado do Amapá por ter a concentração populacional na zona urbana, faz dos 

habitantes rurais a minoria, o que traz como consequência a baixa produção agrícola, 

produzindo de forma reduzida aquilo que consome, e por decorrência uma enorme necessidade 

de se abastecer com alimentos comprados em outros estados do Brasil. Apesar da 

burocratização e das dificuldades, a extensão rural pública auxilia na viabilização do padrão de 

vida dos agricultores rurais de forma sustentável, por meio das ações coletivas no manejo dos 

recursos naturais. 

As ações desenvolvidas pela extensão rural demostram resultados em vários trabalhos 

desenvolvidos junto aos agricultores familiares, público-alvo de suas atividades, de acordo com 

a PNATER. Em se tratando dos programas de créditos, o estado do Amapá ainda apresenta 
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muita burocracia e dificuldades para que todos os agricultores acessem os financiamentos, o 

que tem limitado e dificultado o desenvolvimento econômico maior no meio rural. 

O fomento do serviço de extensão rural é fundamental, pois quando bem 

operacionalizados em campo pode fazer com que muitos agricultores tenham acesso aos 

créditos/financiamentos, impregnando mudanças por meio da implantação de novas estruturas 

e tecnologias que ajudarão o agricultor a incrementar maior dinâmica na sua  

produção, melhorando desta forma o seu modo de vida e da sua família. 

Concerne ao Estado criar e garantir as condições sociais e econômicas para que os 

produtores familiares tenham condições mais favoráveis de lograr e perseguir os objetivos 

fixados nos Programas Públicos de ATER e que eles tenham meios para isso. Na sua forma de 

atuar, interiorizada em todo o Estado, a Extensão Rural no Amapá apesar de todos os estudos 

de realidade, não constituiu um conhecimento voltado para o desenvolvimento rural amapaense, 

mas apenas para atender a necessidade de buscar os recursos necessários para o seu 

funcionamento. 

Analisar a Extensão Rural sob a ótica dos desafios enfrentados e desenvolvimento no 

Estado do Amapá, é notadamente um desafio, haja vista as dificuldades ainda vivenciadas pelo 

agricultor familiar amapaense, reafirmando a sua importância e estimulando na atualidade o 

debate em torno das políticas de ATER, tanto nas universidades, como em órgãos públicos, 

instituições privados e organizações não governamentais. 
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PLANTAS MEDICINAIS: O CONHECIMENTO TRADICIONAL COMO FORMA 

DE RESISTÊNCIA NOS ESPAÇOS RURAIS 

 
Alessandra Mesquita Araujo,  

Deiziane Lima Cavalcante 

Resumo: 

 

Os seres humanos vêm ao longo do tempo desenvolvendo constantemente um conjunto de 

conhecimentos, práticas e crenças no campo da saúde, desde a identificação dos sintomas das 

doenças, tratamentos a partir da utilização de recursos naturais e observação das respostas 

terapêuticas. Essa demanda cultural surge a partir da necessidade de prevenir e tratar as doenças 

que os acometem. Além disso, vários aspectos estão envolvidos nesse sistema de conhecimento 

sobre a saúde por meio da utilização de recursos naturais, tais como desenvolvimento de 

estratégias de sobrevivência, aumento a qualidade de vida, manutenção do conhecimento 

tradicional, utilização racional dos recursos naturais e permanência no território. Em 

contrapartida, sabemos do desenvolvimento da medicina convencional e a forma de tratamento 

de doenças, realizada geralmente por meio de remédios farmacêuticos, tendo em vista que esse 

modo de lidar com a saúde é amplamente difundido e comercializado no Brasil, principalmente 

por ser tido como único e seguro. No entanto há inúmeras comunidades locais, sobretudo rurais, 

que têm dificuldades de acesso ao serviço público de saúde, assim como necessidade de 

deslocamento para atendimento médico em cidades. Além disso, os tratamentos não dialogam 

com a cultura local, ou seja, a forma de lidar com a saúde são distintas. Nessa perspectiva 

buscaremos entender a dinâmica dos sistemas de conhecimento tradicional sob a ótica da 

resiliência, a partir da compreensão de que quanto mais os indivíduos conhecem sobre plantas 

medicinais mais preparados se encontram diante de pressões socioambientais. Entender a 

dinâmica desse corpo de conhecimento, práticas e crenças é fundamental, dado a sua 

importância para comunidades locais que têm dificuldade de acesso aos serviços públicos de 

saúde. Sendo assim, compreendemos que comunidades que têm um amplo conhecimento sobre 

plantas medicinais podem se encontrar mais autônomas e fortalecidas frente a adversidades. É 

claro que com a globalização, os povos mesmo com dificuldades têm acesso à medicina 

convencional. No entanto, sabemos que essa relação se dá de forma escassa. Nosso papel não 
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é julgar qual medicina é mais importante no nível de saúde das comunidades tradicionais. Mas, 

compreendendo essa relação dinâmica e diversa, ressaltar que o conhecimento tradicional sobre 

plantas medicinais e sua utilização em um contexto sócioespacial rural é uma forte evidência 

de resistência às pressões socioambientais. Alguns pesquisadores de diferentes campos da 

ciência têm demonstrado preocupação sobre a capacidade de manutenção desse sistema de 

conhecimentos frente às perturbações. Desta forma, esse trabalho teve como objetivo principal 

avaliar o quanto a diversidade de plantas e a riqueza de produtos e conhecimentos gerados a 

partir de sua manipulação pode contribuir com a resiliência dos indivíduos da comunidade rural 

de Sítio Coelho/ PE inserida no semiárido brasileiro. Avaliamos, então, a ideia que os 

indivíduos do sistema que conhecem muitas plantas medicinais também indicam muitas 

doenças que são tratadas por essas plantas. Esse conhecimento pode levar a uma maior 

autonomia do indivíduo no tratamento de doenças, favorecendo sua resiliência, estimulando 

também que essa mesma população desenvolva formas de preservar o material genético, para 

que esteja sempre disponível para as gerações futuras e assim garantir sua identidade cultural e 

territorial. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas individuais com 56 moradores 

da comunidade, aplicando listas livres de plantas e doenças conhecidas por cada entrevistado. 

Realizamos uma análise de correlação de Spearman para avaliar as relações entre o número de 

doenças e o número de plantas mencionadas pelas pessoas. Observamos que houve uma 

correlação significativa positiva entre o número de plantas e o número de doenças entre as 

pessoas (rs = 0,8893; p < 0,0001), indicando assim, que as pessoas que conhecem muitas plantas 

também indicam um grande número de doenças para as quais as plantas são indicadas no 

tratamento. Isso sugere que o conhecimento de plantas pode favorecer maior autonomia 

individual no tratamento de doenças e, assim, sua resiliência. Com esse resultado e a partir dos 

principais elementos que podem contribuir e corroborar para o fortalecimento das comunidades 

rurais frente às diversas pressões socioambientais no campo da saúde, a que são constantemente 

submetidas, nos concentramos em discutir sobre a forma como as pessoas que manipulam mais 

diretamente as plantas medicinais fazem todo o processo: iniciando no cultivo das plantas, 

cuidados nos tratos culturais, escolha das partes das plantas (folhas, caules, raízes, frutos, 

sementes, flores) que serão utilizados para a elaboração dos medicamentos. Desta forma, 

compreender que fazer e utilizar medicamentos oriundos dos conhecimentos tradicionais, é 

além de promover o acesso à saúde (preventiva e de tratamento), é também debater e resistir as 

pressões socioambientais, garantindo a preservação das plantas, do ambiente, através da 
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resiliência e principalmente de uma cultura que perpassa entre as gerações, alcançando 

dimensões de saúde para além do espaço rural, sendo utilizada inclusive nos grandes centros, 

dialogando inclusive com as experiências de feiras solidárias, onde esses produtos são 

comercializados e disponibilizados para a população, aproximando os moradores destes locais 

urbanizados de uma realidade pulsante nas áreas rurais. 
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ANÁLISE DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NA COMUNIDADE INDÍGENA 

TAPEBA, ALDEIA DA PONTE, NA APA DO ESTUÁRIO DO RIO CEARÁ-RIO 

MARANGUAPINHO, CEARÁ-BRASIL. 

 

Vitória Regina Ferreira Menezes 

Resumo: 

 

RESUMO Este trabalho tem como objetivo analisar os impactos socioambientais e a relação da 

Comunidade Indígena Tapeba, Aldeia da Ponte, com o seu território que fica nas margens do 

Rio Ceará, dentro da Área de Proteção Ambiental do Estuário do Rio Ceará-Rio 

Maranguapinho, Ceará-Brasil. Deste modo, realizou-se primeiramente um levantamento 

bibliográfico, e posteriormente foi realizado um reconhecimento da área de estudo, associando 

os conhecimentos teóricos aos empíricos, para análise e discussão sobre impactos 

socioambientais, comunidades indígenas e áreas protegidas. Palavras-chaves: Comunidades 

indígenas, áreas protegidas e impactos socioambientais. INTRODUÇÃO A Comunidade 

Indígena Tapeba, aldeia da ponte, vive dentro da APA do Estuário do Rio Ceará – Rio 

Maranguapinho, e vem a mais de 20 anos fazer com que o Governo do Estado do Ceará, 

promova ações e cuidados de preservação com a APA. Além disso, os impactos 

socioambientais no Rio Ceará impactam na qualidade de vida da Comunidade Indígena Tapeba, 

pois ela fica localizada nas margens do rio e sofre constantemente com as enchentes em 

períodos de chuva e com a poluição do rio que dificulta a prática da pesca e consequentemente 

no sustento deles. A Área de Proteção Ambiental (APA) do Estuário do Rio Ceará-Rio 

Maranguapinho é uma Unidade de Conservação (UC) de uso sustentável administrada pela 

Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) do Ceará, no qual abrange uma área de 3.892,44 

hectares, com aproximadamente 500 há de manguezal, localizada na Região Metropolitana de 

Fortaleza, na divisa entre os municípios de Fortaleza e Caucaia. Tanto a Comunidade Indígena 

Tapeba, quanto a Comunidade Tradicional Guaié se localizam dentro da APA do Estuário do 

Rio Ceará-Rio Maranguapinho e tiveram no seu processo de desenvolvimento urbano, 

ocupações desordenadas nas margens do Rio Ceará. Elas estão em áreas negligenciadas pelo 

estado e municípios, e tem suas populações vivendo em condições mínimas de habitação, saúde 
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e infraestrutura. Em travessia no rio percebe-se lixo acumulado nas margens, pessoas morando 

praticamente dentro do rio, em área de mangue, assoreamento do mesmo, poluição e degradação 

da APA. A Secretaria de Meio Ambiente como responsável por gerir as Unidades de 

Conservação (UC) do Estado do Ceará devia ter o direito de conservar e controlar as premissas 

que afetam os impactos socioambientais que a APA sofre, mas devido à localização de área 

protegida, que fica em uma área marginalizada tanto de Fortaleza, quanto de Caucaia, a 

fiscalização e o cuidado com a UC ficam negligenciados e escassos. Esses fatores são 

observados tanto na qualidade de vida das pessoas que moram nas margens do rio quanto no 

desmatamento do mangue e na poluição do rio. O rio Ceará é um rio urbano que está localizado 

em áreas em que são evidentes a forma de ocupação desordenada das suas margens, com 

populações que vivem em condições mínimas de habitação, saúde e infraestrutura. Populações 

que vivem em áreas de riscos e propicias a inundações, e sem assistência do poder público. No 

trabalho de campo exercido na Comunidade Indígena Tapeba, aldeia da ponte, é percebido 

nitidamente a poluição do rio, onde suas travessias, em direção a foz, é encontrado sofá, 

geladeira, sacos plásticos, garrafas e galhos do manguezal no meio do curso do rio. Esses 

dejetos atrapalham a travessia no rio e dificultam a realização da atividade pesqueira da 

Comunidade Indígena, mas não é só essa dificuldade que a poluição do rio ocasiona, os 

indígenas reclamam que por causa do lixo industrial e da má fiscalização da APA nos últimos 

20 anos a fauna marítima diminuiu significativamente, fazendo com que a diversidade e 

facilidade de pesca que se tinha antigamente seja mudado no tempo atual. A causa da 

degradação do mangue não é de responsabilidade exclusiva das famílias que ocuparam esse 

ecossistema para poderem viver, mas também do poder público e da sociedade que são os 

condicionantes que levam essas famílias a viverem em áreas de riscos. A Comunidade Indígena 

Tapeba como uma das ocupantes das margens do rio Ceará, luta pela preservação do rio e contra 

o lixo urbano, tanto doméstico quanto industrial, e contra as inundações, mas é uma luta de via 

única, pois os esforços só são exercidos por eles e não pelas entidades. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS Para entender o impacto ambiental na APA do Estuário do Rio Ceará é preciso entender 

o contexto ambiental do mundo, e como essas problemáticas continuam acontecendo, mesmo 

se tendo mecanismos de conservação com recursos legais. É compreender que a educação 

ambiental é um importante contribuinte para a conscientização da natureza como um todo e que 

a sociedade só funciona quando se tem um equilíbrio entre os seres humanos e a natureza. 

Várias são as problemáticas sociais e ambientais encontradas na APA do Estuário do Rio Ceará-
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Rio Mranguapinho e a conscientização das mesmas são importante na luta por reconhecimento 

dessa Unidade de Conservação, que é negligenciada pelo poder público e por isso o mesmo não 

disponibiliza recursos para a preservação e conservação tanto do rio, quanto do mangue e da 

APA como um todo. Levar essa problemática para a sociedade é trazer a realidade ambiental 

de que esses impactos também influência na vida humana e futuramente pode ser prejudicial 

para os seres humanos. REFERÊNCIAS ANDRADE, J. A. P. de; ALMEIDA, L. Q. de. A 

Continuidade da Degradação na APA do Estuário do Rio Ceará. Geosaberes, Fortaleza, v. 3, n. 

6, p. 60-70, jul./ dez. 2012.ARAÚJO, Maria Valdirene; COSTA, Sidineyde S. de L e.; 

PORTELA, João Paulo; CRUZ, Patrícia Silva da. Análise Geoambiental da Área de Proteção 

Ambiental (APA) DO Estuário do Rio Ceará-Ceará-Brasil. Geografia - v. 17, n. 2, jul./dez. 

2008 – Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Geociências 

http://www.uel.br/revistas/geografia.GUIMARÂES, Mauro. A dimensão ambiental na 

educação. 8 ed. Campinas, SP: Papirus, 2007.SANTOS, C. A. C.; QUEIROZ, P. H. P. 

Ocupação, Uso e Impactos Sócioambientais da Planície Flúvio-marinha do rio ceará – o 

exemplo de Vila Velha / Fortaleza – Ce. In: Cadernos de Cultura e Ciência, vol. 2 / nº 1 – 

maio/2007; Universidade Regional do Cariri – URCA. Fortaleza, 2007.VESENTINI, José 

William. Geografia, natureza e sociedade. São Paulo: Contexto, 1989. 91p. (Coleção 

“Repensando a Geografia”). 
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NEGLIGÊNCIA DE QUEM? VAZIO INSTITUCIONAL SOBRE ESPACIALIZAÇÃO 

DE DADOS DOS TERRITÓRIOS QUILOMBOLA NO ESTADO DE SANTA 

CATARINA 

 

Janine da Silva Falco 

Resumo: 

 

É fato que a luta da população quilombola junto aos movimentos sociais negros, tiveram 

conquista históricas como, o Art. 68 da Constituição Brasileira de 1988, onde é reconhecido a 

comunidades negras remanescente de quilombo o direito ao título de terras assim como existe 

uma ressignificação do conceito de quilombo. No mesmo ano ocorre a criação da Fundação 

Cultural Palmares, sendo este o primeiro órgão federal que tem o intuito de preservar e 

perpetuar a cultura afro brasileira assim como propor políticas públicas para esta população. 

Por meio da construção dos movimentos negros junto ao governo vigente da época, no ano de 

2003 foi assinado o decreto 4887 onde a Fundação Palmares ficou encubido da certificação 

oficial dos territórios remanescentes quilombola. A partir do decreto de 2003 fica posto sobre 

a responsabilidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

identificar e delimitar os territórios quilombolas. Contudo o órgão oficial responsável por 

espacializar cartograficamente de forma verídica o território brasileiro, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), deixa uma lacuna sobre o tema, onde possui um déficit 

gigantesco a respeito dessas informações. Desta forma o intuito desse artigo é investigar as 

lacunas institucionais de órgãos com o INCRA e o IBGE tendo em vista o racismo institucional 

que opera sobre o tema. É pretendido percorrer pela dificuldade de se encontrar dados nos sites 

oficiais, haja visto que existem a lei de acesso a informação que amparam a população em seu 

direito de obtenção desses dados. Outro aspecto que será abordado é a negligência para com a 

publicação do mapeamento oficial dos territórios remanescentes de quilombos que se 

materializam no estado de Santa Catarina. Para fazer esta análise de mapeamento geográfico 

será discutido no presente artigo qual a abordagem segundo as normas da Especificação Técnica 

para Estruturação de Dados Geoespaciais Digitais Vetoriais (ET-EDGV) a respeito da 

espacialização dos Território Quilombolas que é publicada pela Comissão Nacional de 
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Cartografia (CONCAR). Tendo em vista que os estudos a respeito da população negra e suas 

contribuições na formação territorial do estado de Santa Catarina foram durante muito tempo 

invisibilizados, sobre o argumento que o valor numérico desta população era insignificante no 

estado, desta forma não merecendo atenção. Foi apenas na década de 1980 que o Núcleo de 

Estudos de Identidade e Relações Interétnicas (NUER) junto a movimentos negros deu início a 

pesquisas mais elaboradas a respeito das comunidades negras no estado. Através desses estudos 

foi possível localizar comunidades muito antigas com Morro do Fortunato no município de 

Garopaba, Invernada dos Negros em Campos Novos, entre outras. Hoje no estado de Santa 

Catarina sabemos sobre cerca de 18 comunidades quilombolas, dezesseis delas já estão 

certificadas pela Fundação Palmares, outras quatro já possuem o seu Relatório Técnico de 

Identificação e Delimitação (RTID) publicados pelo INCRA e duas estão aguardando visita 

para análise. Por fim é através desta apresentação de dados e questionamento a algumas 

instituições e entidades que é almejado instalar um debate sobre possíveis medidas de 

georreferenciar e cartografar os dados oficiais existentes no estado de Santa Catarina, dando 

assim a sua devida importância às lutas centenárias da população negra no Brasil. Ressaltando 

assim sendo a importância que do IBGE constituindo o principal órgão de mapeamento e 

difusão de informação cartográfica oficial do país, retratar a espacialização dos territórios 

quilombolas. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BRASIL. Decreto de lei n°4.887, de 20 de 

novembro de 2003. Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescente sdas comunidades 

dos quilombos e dá outras providências. Brasília. 2003.BRASIL. Constituição Federal, artigo 

68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 

reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. 

Brasília. 1988.CONCAR – Comissão Nacional de Cartografia. NCB. Especificações Técnicas 

para elaboração de dados geoespaciais vetoriais 2.1.3.CONCAR – Comissão Nacional de 

Cartografia. NCB. Especificações Técnicas para elaboração de dados geoespaciais vetoriais 

3.0.FCP – Fundação Cultural Palmares. Quadro de certidões expedidas. 2019.INCRA – 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. FDQ. Catálogo de processos abertos. 

2019.INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. FDQ. Quadro atual da 

Política de Regularização de Territórios Quilombolas no INCRA. 2014.CPISP - Comissão Pró-

Indio de São Paulo. CONAQ - Coordenação Nacional de Articulação da Comunidades Negras 

Rurais Quilombolas SOUZA. Arivaldo Santos. RACISMO INSTITUCIONAL: PARA 
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TERRITÓRIOS PESQUEIROS DE USO COMUM E A QUESTÃO AGRÁRIA 

BRASILEIRA 

Suana Medeiros Silva1 

  

Introdução 
 
 A expropriação de trabalhadoras e trabalhadores do campo e consequentemente a 

negação do acesso à terra, é um marco mundial na história do capitalismo. Marco esse que 

assume formas variadas em cada localidade e temporalidade onde a terra deixa de ser um bem 

comum e passa a ser uma mercadoria – seja com os cercamentos no fim do feudalismo e início 

do capitalismo na Europa e; concomitantemente na invasão e colonização do que hoje é 

América; seja nas espoliações capitalistas que se seguiram na história e encontram-se vigentes 

atualmente. Negar o acesso à terra para pessoas e famílias que até então tinham livre acesso à 

mesma, é, acima de tudo, negar a própria reprodução da vida. As formas e as consequências 

dessa expropriação são diversas e variam no espaço-tempo em que ocorrem; no entanto, 

representam de toda e qualquer forma uma violência por si só, em várias dimensões da vida. 

No Brasil, os conflitos relacionados a terra e território são historicamente responsáveis por 

diversas violências contra todos os povos que dependem da terra e da água para reproduzirem 

suas vidas. Povos originários, camponeses, quilombolas, pescadores, dentre outros, são 

espoliados, ameaçados e assassinados, em meio a uma constante naturalização dessa violência 

e a manutenção do poder latifundiário.  

 Aqui neste artigo tratamos sobre a relação da questão agrária brasileira com os territórios 

tradicionais, especificamente os pesqueiros, entendendo os mesmos a partir do uso 

compartilhado dos bens naturais comuns, que representa uma base material, social e simbólica 

para o desenvolvimento da pesca artesanal. Para tanto, lançamos mão principalmente, de um 

diálogo com o texto de Alfredo Wagner sobre terras de uso comum, assim como nos apoiamos 

nos estudos críticos de Ariovaldo Umbelino sobre a questão e a reforma agrária no Brasil, onde 

o mesmo apresenta números e realidades sobre o tema. Nesse sentido, apresentamos a nossa 

compreensão do que são os territórios tradicionais e pesqueiros de uso comum e qual a situação 

dos mesmos diante da problemática questão agrária no Brasil.  

 
1 Professora na Universidade Federal de Alagoas. E-mail: suanamedeiros@gmail.com. 
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 Os Territórios Pesqueiros de Uso Comum analisados nesse estudo, são aqueles 

institucionalizados como Reservas Extrativistas – RESEX2, resultado de lutas e reivindicações 

de comunidades tradicionais pesqueiras, pelo reconhecimento e garantia dos mesmos. Além de 

resgatarmos o histórico da reforma agrária no país, discutimos o lugar dos territórios pesqueiros 

nos programas de reforma agrária e analisamos como vem se dando o reconhecimento e a 

regularização dos mesmos desde a criação da primeira RESEX, até os anos dos governos do 

Partido dos Trabalhadores – PT. 

Da partilha à expropriação: concentração de terra e água no Brasil 

 A primeira partilha de terras no que hoje é Brasil, significou a primeira grande 

expropriação das terras onde os povos originários locais reproduziam a vida. O sistema de 

Capitanias Hereditárias, dividiu no século XVI a porção de terra sob domínio português em 

quinze extensas faixas de terra, que partiam do litoral (leste) em direção ao oeste – até o limite 

estabelecido no Tratado de Tordesilhas com a Espanha. As capitanias eram entregues a 

donatários, pessoas ligadas a coroa, que tinham como obrigação ocupar e produzir na terra. 

Podiam repassar o direito de uso das capitanias a seus filhos, mas eram proibidos de vendê-las. 

Por serem muito extensas, as capitanias não foram desenvolvidas como esperava a coroa e 

muitas foram abandonadas. O Sistema de Sesmarias, adotado para compensar os vazios de 

produção e o abandono de parte das capitanias hereditárias pelos donatários, resultou em uma 

exploração mais efetiva da terra e consequentemente, numa intensificação do trabalho escravo 

de povos africanos trazidos em grandes navios negreiros. As sesmarias eram porções de terra 

menores que as capitanias – porém ainda muito extensas – doadas a pessoas ligadas a nobreza 

portuguesa também, e que igualmente tinham por obrigação manter a terra produtiva. Foi nas 

sesmarias que foi implantado o sistema de plantation, monocultivo desenvolvido nos grandes 

latifúndios – tendo sido iniciado com a cana-de-açúcar para a exportação do açúcar e continuado 

 
2   A Reserva Extrativista é uma das categorias de Unidades de Conservação que integra o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza no Brasil – SNUC, instituído pela Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000. A 
primeira RESEX do país foi criada na década de 1990 por meio de um decreto, como resultado do processo de luta 
pela terra dos povos seringueiros da região Norte. Atualmente, existem sessenta e duas RESEX em todo o país, 
dentre as quais também se encontram as Reservas Extrativistas Marinhas. As Reservas são áreas utilizadas por 
comunidades extrativistas tradicionais, que têm sua existência baseada no extrativismo e complementarmente na 
agricultura e na criação de animais de pequeno porte. Segundo a referida Lei, as RESEX têm como objetivos 
proteger os meios de vida e a cultura dessas comunidades, assegurando o uso “sustentável” dos “recursos” naturais 
da unidade. 
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com algodão, fumo, café. O Sistema seguia semelhante lógica das capitanias no sentido de que 

a posse legal e o controle da terra só era possível para pessoas que tivessem algum tipo de 

vínculo com a coroa e/ou nobreza de Portugal; e também não podia ser vendida nem negociada. 

Cabe ressaltar portanto, que ainda que o sistema de posse e controle da terra fosse por meio de 

doações e não da compra, “indígenas”, escravas e escravos estavam radicalmente excluídos, 

apesar de serem quem de verdade trabalhava e produzia nas referidas terras. 

 Porém, esse sistema de posse da terra somente por doação era burlado pela figura do 

posseiro, pequeno lavrador migrante que se apropriava da terra e a cultivava. Segundo Faoro 

(1979) os posseiros representaram um elemento significativo na mudança legal sobre a posse 

da terra. Fato que não implica, entretanto, em nenhuma mudança positiva para “indígenas”, 

negras e negros.  

“Apoderar-se de terras devolutas e cultivá-las” – escreve Ruy Cirne Lima – “tornou-
se cousa corrente entre os nossos colonizadores, e tais proporções essa prática atingiu 
que pôde, com o correr dos anos, vir a ser considerada como modo legítimo de 
aquisição do domínio, paralelamente a princípio, e, após, em substituição ao nosso tão 
desvirtuado regime das sesmarias”. Os dois meios – a sesmaria e a posse –, depois de 
coexistirem, se concentram na ocupação, no início forma de pressão nos latifúndios 
do lavrador humilde, grande e pequena propriedade, depois o processo de constituir 
latifúndio. Verdade que o requisito do reconhecimento da posse será a cultura efetiva, 
mas o posseiro, a partir da sua lavoura, estendia a terra até onde a resistência dos 
outros não obstasse suas pretensões territoriais. De um modo e de outro, a grande 
propriedade era o objetivo, já fixado na imaginação e legitimado na consideração 
social. (FAORO, 1979:408). 
 

 Nesse cenário, segundo Faoro a Lei de Terras foi uma forma de regularizar essas 

ocupações que se davam pelos posseiros e evitar também futuras ocupações semelhantes. Não 

somente as sesmarias estavam propícias às ocupações, mas as terras devolutas também. 

Primeiramente, “uma classe de posseiros sem títulos, legitimados, em 1822, com a qualidade 

de proprietários, com medida (Resolução de 17 de julho de 1822) que anulou o regime das 

sesmarias”. Depois, “o novo estatuto promulgado em 1850, que consagrou o sistema da compra 

das terras devolutas” (Ibid., p. 127). A combinação legal da Resolução e da Lei de Terras, 

representou, portanto, uma mudança de estratégia no domínio e na concentração de terras no 

Brasil, como reação às práticas de posse que haviam saído de controle da coroa e que na prática, 

não seguiam à risca o sistema de sesmarias. Além disso, representa um marco também na forma 

como a terra passa a ser tratada a partir de agora – como uma mercadoria – alcançando nesse 

processo, um preço nunca antes alcançado.  

Expulsar os posseiros do campo não será mais possível, incapaz o dono da sesmaria 
de arcar com os riscos da revolução social que isso geraria. O remédio, único capaz 
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de se impor, dada a importância do lavrador assentado sobre a ocupação, seria o 
reconhecimento da posse, com a extensão reduzida "à de uma sesmaria para cultura 
ou criação igual às últimas concedidas na mesma comarca ou nas mais vizinhas", de 
acordo com a Lei n.° 601, de 18 de setembro de 1850. Para o futuro, punha-se termo 
ao regime das posses, admitida a transmissão da propriedade apenas pela sucessão e 
pela compra e venda. "A Lei de Terras de 1850 é, antes de tudo, uma errata aposta 
à nossa legislação das sesmarias [...] Errata com relação ao regime das sesmarias, a 
Lei de 1850 é, ao mesmo tempo, uma ratificação formal do regime das posses."15 
Graças à lei, a propriedade particular se extremou da terra devoluta, gozando a 
primeira, além de um título certo para garantia de sua empresa, de um registro 
paroquial, embrião capaz de separar o senhor da terra do mero pretendente ao 
usucapião. Para o futuro as terras públicas só seriam adquiridas por meio da 
compra, com a extinção do regime anárquico das ocupações. (FAORO, 1979:408, 
grifo nosso). 
 

 Não obstante, entende-se também que a Lei de Terras não teve relação direta somente 

com a ocupação de terras pelos posseiros e a preocupação da coroa em legalizar tais ocupações 

– evitando tanto uma revolução em reação à desapropriação, como também que ocupações 

semelhantes ocorressem no futuro. Além desse conjunto, tal Lei teve relação direta com a 

abolição da escravatura. Segundo Martins (1981), “o principal capital do fazendeiro estava 

investido na pessoa do escravo, imobilizado como renda capitalizada, isto é, tributo antecipado 

ao traficante de negros com base numa probabilidade de ganho futuro” (Ibid., p. 26). Dessa 

forma, os trabalhadores representavam riqueza, mas a terra sem eles não tinha valor econômico. 

Eles tinham dupla função econômica, sendo ao mesmo tempo fonte de trabalho e condição para 

o fazendeiro obter capital dos capitalistas ou dos bancos, pois era penhor do pagamento de 

empréstimos. Diante desse cenário e do fim do tráfico negreiro em 1850, houve grande elevação 

no preço dos escravos e consequentemente, um aumento do capital disponível para os 

fazendeiros, gerando por sua vez, uma intensificação do avanço dos cafezais no sudeste. Por 

conta disso, escravos foram importados do nordeste e do sul para essas fazendas. Contudo, a 

renda capitalizada na figura do escravo e a baixa oferta deles no mercado, beneficiava mais o 

traficante que o fazendeiro. Assim, com uma demanda crescente de trabalho na produção de 

café e o aumento do preço de escravos que não acompanhava a produtividade, a abolição da 

escravatura parecia a melhor solução. (MARTINS, 1981).  

Entretanto, a abolição da escravatura não envolvia apenas desonerar a fazenda da 
renda capitalizada, do tributo que ela pagava aos traficantes de negros para obter a sua 
mão-de-obra. Tudo indica que tais problemas já eram previstos por ocasião de 
oficializar a cessação do tráfico negreiro da África para o Brasil em 1850. No mesmo 
ano foi promulgada uma lei que previa o desenvolvimento de uma política de 
imigração de colonos estrangeiros, sobretudo europeus, que produzisse uma oferta de 
trabalhadores livres nas épocas de maior demanda por parte das fazendas de café. 
Mas, a ampla faixa de terrenos devolutos no país, teoricamente sujeitos a simples 
ocupação por parte dos interessados, poderia se constituir num grande entrave 
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não só à liberdade dos escravos como à entrada de trabalhadores livres de origem 
estrangeira. Até a independência, o regime de sesmarias […] opunha um obstáculo à 
mera ocupação. A partir de então, porém, tais dificuldades deixaram de existir. 
Somente em 1850 é que o governo legislou sobre o assunto, estipulando que a terra 
devoluta não poderia ser ocupada por outro título que não fosse o de compra. (Ibid., 
p. 28).  
 
 

 A Lei de Terras significou a recriação das condições de sujeição do trabalho que 

desapareceriam com o fim do cativeiro, mas deixava o fazendeiro sem garantia para o crédito 

hipotecário – que antes era o escravo. A terra então já era uma mercadoria, mas não com o 

mesmo valor dos escravos. O café acabou sendo a mercadoria de maior interesse no mercado e 

em 1885, foram alteradas as leis de hipoteca onde a penhora passa a ser do “fruto pendente e 

do fruto colhido” da terra, e não mais do imóvel – que não despertava o interesse dos credores. 

No seio disso, estariam em curso outras mudanças, tendo como base já o entendimento de que 

o trabalho criava valor e que este não se confundia com a pessoa do escravo. Uma busca então 

era substituir o trabalho escravo pelo trabalho “livre”. Uma das tendências além da criação de 

valor pela incorporação do trabalho à terra, era dar condições para permitir a realização desse 

valor, por meio da fragmentação da propriedade, criando uma agricultura de pequenos 

proprietários – os imigrantes europeus. Isso elevaria o preço da terra. A decisão dos fazendeiros 

diante dessa possibilidade, foi de que a conquista da terra pelo imigrante deveria ser por meio 

do trabalho. Primeiro, trabalhava na fazenda para só assim merecer a propriedade da terra. 

“Combinavam-se de novo, sob outras condições históricas e, portanto, de outra forma, 

aparentemente invertidos, os elementos de sustentação da economia colonial”. O que antes era 

“a renda capitalizada do escravo transformava-se em renda territorial capitalizada: num regime 

de terras livres, o trabalho tinha que ser cativo; num regime de trabalho livre, a terra tinha que 

ser cativa” (MARTINS, 1981:32).   

 Assim foram, pois, se conformando as novas relações em torno do trabalho e da terra, 

moldadas com a Lei de Terras, com o fim da escravatura e com a transformação da terra na 

mercadoria mais rentável para o latifundiário. “A principal fonte de lucro do fazendeiro passou 

a ser a renda diferencial produzida pela maior fertilidade das terras novas” (Ibid., p. 33). O 

resultado de todo esse processo é a questão agrária que temos atualmente no Brasil, constituída 

de uma grande massa de camponesas e camponeses de trabalho livre frente a uma terra cativa. 

O preço do trabalho não alcança o preço da terra; e a renda da terra continua sendo para os 

latifundiários, a principal fonte de reprodução do capital. Sobre esse alicerce está a questão 
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agrária e todos os seus desdobramentos: as reivindicações, as lutas, as revoluções e as políticas 

agrárias – sobre as quais trataremos a seguir.  

Da concentração de terra à Contra Reforma Agrária no Brasil 

 Na história agrária do Brasil temos várias permanências: a concentração de terras que 

acarreta em graves consequências sociais e econômicas; a necessidade e a luta pela reforma 

agrária; a negligência por parte dos governos federais, que são historicamente coniventes com 

a elite latifundiária do país. Segundo Oliveira (2007), “na América do Sul foram vários os países 

que experimentaram a execução de políticas de reformas agrárias visando reduzir as 

possibilidades de vivenciarem revoluções socialistas” (p.98). No Brasil, de acordo com 

Laranjeira (1983 apud OLIVEIRA, 2007:104), foi na Constituição Federal de 1946 que 

surgiram as primeiras propostas para a reforma agrária no país, que tinham como princípios a 

“desapropriação por interesse social” e a “justa distribuição da propriedade”. Uma lei que se 

baseasse em tais princípios, “poderia vir a se constituir, no início de uma proposta de reforma 

agrária para o campo brasileiro. Mas, até o início dos anos 60, nenhum dos projetos 

apresentados, conseguiu tornar-se lei frente à maioria reacionária das elites latifundiárias no 

Congresso Nacional” (Ibid.). As elites latifundiárias do século XX no Brasil são herdeiras das 

mesmas elites latifundiárias do Brasil colônia e do Brasil império. Além do poder econômico 

que desenvolveram desde as sesmarias e do regime escravocrata, aumentaram ao longo da 

história o seu poder político de forma exponencial.  

Apesar dessa plataforma, preparada na Lei Maior do país, os ideais reformistas se 
desvaneceram frente ao conservadorismo de um parlamento que teria de implantar a 
lei ordinária da reforma e não a ditava. Quinze anos haveriam de passar, sem a 
aprovação de nenhum dos inúmeros projetos que, até 1962, correram pelo Congresso 
Nacional, alvitrando instituir a reforma agrária. […]. (LARANJEIRA, 1983:84 apud 
OLIVEIRA, 2007:104, grifo nosso).  
 

 Nesse período citado por Laranjeiras – década de 1960 – já se configurava uma tensão 

econômico-política entre a elite latifundiária e a elite industrial no país, devido a crise gerada 

com a baixa no preço do café na década de 1950 e a busca por alternativas para salvar a 

economia local:  

De fato, devido à concentração da propriedade agrária e ao caráter das relações sociais 
no contexto do monopólio latifundiário, o mercado interno é incapaz de absorver a 
produção industrial; dificuldade que somente podia ser resolvida mediante uma 
reforma agrária. Esse é o nó da crise política que provoca o golpe de 1964. […] Como 
Marini indicou, a complementaridade entre o setor agroexportador e o industrial 
estava rompida por dois motivos: por um lado, a redistribuição, que poderia superar o 
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impasse, teria afetado a mais-valia de um setor da burguesia; por outro, a irrupção dos 
setores populares (camponeses, operários, estudantes) tirava toda a margem de 
manobra para ensaiar reformas. “O esgotamento do mercado para os produtos 
industriais (...) só poderá ser ampliado através da reforma da estrutura agrária”. A 
radicalização política dos movimentos sociais, que incluiu rebeliões de sargentos e 
marinheiros, ameaçando a desintegração do aparato repressivo, foi respondida com a 
radicalização da oligarquia, da burguesia e das Forças Armadas. (ZIBECHI, 2012:35).  
 

 Antes do golpe de Estado e do início da ditadura militar, nos anos 60 vinha sendo 

desenvolvida mais sistematicamente, segundo Delgado (2005), a construção teórica e política 

sobre a questão agrária no pensamento econômico. O debate acontecia com base em “quatro 

centros de reflexão da intelectualidade: o Partido Comunista Brasileiro (PCB); setores 

reformistas da Igreja Católica; a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

(Cepal); e os economistas conservadores” (Ibid., p. 23).  

Os interlocutores da “Questão Agrária” até 1964, com a exceção notável de Caio 
Prado, debatiam “problemas propriamente agrários” no dizer de Ignácio Rangel, quais 
sejam àqueles que dizem respeito às relações de produção e à estrutura fundiária e das 
suas conseqüências sociais, econômicas e políticas. Mas debatiam também as 
questões relativas a oferta e demanda de produtos agrícolas, seus efeitos sobre os 
preços, o emprego e o comércio exterior, como se estivessem também tratando da 
“Questão Agrária”. Estas últimas são denominados por Ignácio Rangel de problemas 
“impropriamente agrários”, ou externos às relações de produção, mas que contudo as 
co-determinam. (DELGADO, 2005:29).  
 

 Como coloca Delgado, a maioria das correntes que debatiam a questão agrária não 

giravam em torno somente das relações de produção e concentração de terra. Discutiam 

ademais, sobre as questões relacionadas ao mercado interno e externo e, ao final, essas questões 

orientavam seus debates e posicionamentos frente a questão agrária. O PCB por sua vez – com 

Caio Padro Jr., Ignácio Rangel e Alberto Passos Guimarães – que tinha o marxismo como base 

do seu debate, centrava nas relações de trabalho no campo e tinha a reforma agrária como uma 

questão secundária. Enquanto que a CEPAL – na figura de Celso Furtado –, defendia mudanças 

na estrutura fundiária e nas relações de trabalho no campo com base no “caráter inelástico da 

oferta de alimentos às pressões da demanda urbana e industrial”. Em contraponto, o pensamento 

conservador econômico – na figura de Delfim Neto – nega essa tese da CEPAL de rigidez da 

oferta agrícola e consequentemente, a necessidade de uma reforma agrária, colocando assim a 

modernização agrícola como principal e única necessidade. Com isso, desconsideram todas as 

demais questões relacionadas às relações de trabalho e à concentração de terra. Inclusive este 

último, foi o ponto central do pensamento católico, que tinha como princípio base do seu debate 

a função social da terra. Tal pensamento teve influência nas normas sobre o direito à 
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propriedade da terra do Estatuto da Terra de 1964 e depois na Constituição Federal de 1988. “O 

princípio da função social, substitui '‘de jure’' a velha tradição do direito de propriedade, 

proveniente da Lei de Terras de 1850, que trata a terra como se fosse uma simples mercadoria” 

(DELGADO, 2005:27).  

 Diante desses “quatro centros de reflexão”, com a instituição do regime militar em 1964, 

foi a tese da “modernização sem reforma” que foi levada a cabo, calando assim os demais 

debates sobre a questão agrária, sobretudo sobre a reforma na concentração fundiária. A política 

agrícola baseada em tal tese, teve como carro-chefe um conjunto de ações que constituíam a 

chamada Revolução Verde. Dentre elas, a adoção de pacotes – sementes, insumos, tecnologias 

–, linhas de crédito e subvenções financeiras (DELGADO, 2005). O objetivo era “modernizar” 

a agricultura, tendo como premissa e como discurso, o atraso do campo brasileiro e a 

necessidade de transformá-lo e assim, alavancar a produção e exportações. Postura semelhante 

foi tomada em relação ao setor pesqueiro, com um grande incentivo à pesca industrial, enquanto 

que a pesca artesanal seguia esquecida e precarizada no tocante à políticas de valorização da 

produção e do trabalho.  

 Ao fim da ditadura militar (1985), na chamada “Transição Democrática”, 

contraditoriamente à situação do momento, a Reforma Agrária foi anunciada como uma das 

prioridades do governo de José Sarney. O I Plano Nacional de Reforma Agrária – PNRA foi 

elaborado segundo o Estatuto da Terra pelos mesmos autores e aprovado em 1985. Contudo, 

apresentava retrocessos em relação ao Estatuto, sobretudo no tocante a desapropriação de 

latifúndios. Ainda assim, O I PNRA causou reação e grandes disputas da União Democrática 

Ruralista – UDR com o governo Sarney e os camponeses, tendo como consequência o fracasso 

do Plano. (OLIVEIRA, 2007:126). 

 O II PNRA somente foi elaborado no governo de Luiz Inácio Lula da Silva em 2003 – 

o primeiro governo PT – com previsão de implementação até 2007. A expectativa gerada em 

torno dessa segunda versão do PNRA era grande, visto que o Partido dos Trabalhadores 

representava para os movimentos sociais do campo a possibilidade de uma real reforma agrária, 

prometida pelo próprio partido de esquerda. Contudo, o governo Lula não cumpriu as metas do 

II Plano e, além disso, mesmo continuando no poder nos três seguintes mandatos, o PT não 

colocou a reforma agrária como uma prioridade, não tendo inclusive, elaborado um terceiro 

Plano.  
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 Ariovaldo de Oliveira vem afirmando em seus estudos – com base em dados do II PNRA 

e na realidade fundiária brasileira atual – que o governo Lula, absolutamente, não fez uma 

reforma agrária. Além disso e mais problemático ainda, Oliveira (2010) afirma que o governo 

fez uma Contra Reforma Agrária. Segundo ele, o II PNRA além de prever o reconhecimento, 

demarcação e titulação de todas as terras de comunidades quilombolas, se constituía das 

seguintes metas: implementação de 400 mil novos assentamentos através de desapropriações, 

compra de terras e retomada de terras públicas ocupadas por latifundiários de forma ilegal 

(grileiros); regularização fundiária de 500 mil posses para os primeiros quatro anos; venda de 

terras através do Programa Nacional de Crédito Fundiário para 150 mil famílias. Com isso, no 

final do primeiro governo Lula 1 milhão e 50 mil famílias deveriam ter sido assentadas, 

regularizadas e/ou adquirido terras. No entanto, isso não foi cumprido.  

 Oliveira denuncia que os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA nos governos Lula, não condizem com a realidade do que realmente 

foi feito, pois os dados gerais de relações de beneficiários (Rbs) emitidos pelo órgão, eram 

colocados como dados de reforma agrária do II PNRA. As Rbs são emitidas tanto para 

assentamentos novos quanto para a regularização fundiária e reconhecimento de assentamentos 

antigos; assim como para o reconhecimento das comunidades quilombolas, as demarcações das 

reservas extrativistas e reassentamentos de atingidos por barragens também. Frente a isso, 

Oliveira fez uma desagregação dos referidos dados, dividindo as ações do INCRA em: 1) 

Reordenação fundiária, 2) Regularização fundiária, 3) Reassentamentos fundiários de famílias 

atingidas por barragens e 4) Reforma agrária. A primeira diz respeito ao reconhecimento de 

famílias já assentadas, para que tenham acesso às políticas públicas. A segunda é o 

reconhecimento do direito das famílias já existentes nas áreas da ação – comunidades 

tradicionais, extrativistas, ribeirinhos, pescadores, posseiros, etc. O terceiro refere-se a pessoas 

que já eram proprietárias ou tinham direito sobre a terra que viviam e tiveram que ser retiradas 

por conta de uma grande obra de barragem ou linha de transmissão de energia realizadas pelo 

Estado e/ou empresas concessionárias e/ou privadas. Finalmente, a quarta diz respeito aos 

assentamentos efetivados por meio das desapropriações de latifúndios improdutivos, da compra 

de terras e retomadas de terras públicas griladas. É essa última categoria que traduz na realidade 

os dados da reforma agrária. (OLVIEIRA, 2010:6).  
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 A partir dessa classificação, o referido autor trata os dados do II PNRA ano a ano (2003 

– 2006), chegando às seguintes conclusões: o governo Lula implantou apenas 149.490 

assentamentos novos, quando a meta 1 do II PNRA era a implementação de 400 mil novos 

assentamentos. Nos dados apresentados pelo INCRA e tratados por Oliveira, 231.929 famílias 

supostamente assentadas, dizem respeito na verdade a regularizações, reordenações e 

reassentamentos fundiários. Isso significa que “o INCRA cumpriu apenas 37% da Meta 1 dos 

assentamentos novos deixando de assentar 250.510 famílias. Assim, o II PNRA terminava com 

o INCRA cumprindo apenas pouco mais de um terço das metas estabelecidas” (Ibid., p.9). Essa 

realidade da política agrária do primeiro governo Lula, Oliveira chama de Não Reforma 

Agrária. O que se segue a partir do segundo mandato – 2007 – é chamado pelo autor de Contra 

Reforma Agrária: 

O ano de 2007, início do segundo mandato de LULA ainda tinha as metas 
estabelecidas para o Plano Plurianual (PPA) do primeiro mandado. Mas, a política 
adotada da não reforma agrária estava mantida e com ela gestava-se a política de 
contra reforma agrária. […] Fechando-se os cinco anos de metas previstas que o 
governo LULA tinha proposto a assentar um total de 520 mil famílias, na realidade 
havia assentado apenas 163.191 famílias, porém alardeavam na mídia que tinham 
assentado quase 449 mil famílias. A partir de 2008 começava a política de contra 
reforma agrária do governo LULA, pois, o II PNRA havia terminado em 2007, e, o 
governo não colocou na agenda da reforma agrária a elaboração do III PNRA, logo, 
se desobrigou de fazer a reforma agrária. (Ibid., p. 10).  
 

 Não somente os números divulgados pelo INCRA representam contradição nos 

governos PT, mas sobretudo a contramão das suas ações, frente ao que os movimentos do campo 

esperavam a partir da bandeira da reforma agrária levantada pelo próprio partido. Tal 

contradição também foi responsável por um momento crítico dos movimentos socioterritoriais 

que, mantendo a perspectiva da reforma agrária (MST, Via Campesina), diminuíram o ritmo e 

o caráter da luta, com uma baixa gradativa no número das ocupações de terra e de novas famílias 

que iam para os acampamentos. Segundo Oliveira (2010:11), as políticas “compensatórias” 

como a bolsa família, também ajudaram nessa baixa, rompendo com o ritmo de uma forte luta 

que vinha sendo travada nos últimos 30 anos. O PT fechou os olhos para a principal demanda 

do campo e além disso,  

nenhuma explicação oficial do governo foi dada sobre o fracasso do cumprimento das 
metas da reforma agrária, ao contrário, o início do ano de 2008 revelou a substituição 
da política oficial de reforma agrária garantida pelo II PNRA pela regularização 
fundiária como política oficial do governo do Presidente Luiz Inácio da Silva 
para os três últimos anos de seu segundo mandato. 
Consolidava-se assim, a vitória do agronegócio e a adesão definitiva da política 
agrária e fundiária do MDA/INCRA aos interesses do agrobanditismo dos grileiros de 
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terra públicas do INCRA e da reforma agrária na Amazônia Legal. (OLIVEIRA, 
2010:11).  
 

 A realidade do que Oliveira chama de contra reforma agrária se estende também aos 

dois governos da presidenta Dilma Rousseff – primeiro mandato iniciado em 2011 e segundo 

iniciado em 2015. Nesse cenário, tanto nos governos Lula quanto nos governos Dilma, os 

conflitos envolvendo famílias de camponeses sem terra ou em condição de terras não 

regularizadas têm índices altíssimos. Os conflitos envolvem também famílias e comunidades 

atingidas por grandes obras estatais e empreendimentos privados. Tais conflitos atingem vários 

níveis de violência que vão desde a expulsão da terra sobre coerção da polícia e/ou jagunços, 

até assassinatos individuais e chacinas. A Comissão Pastoral da Terra – CPT tem um grande 

acervo dos dados desses conflitos em seus cadernos publicados anualmente.  

Território tradicional de uso comum e Território Pesqueiro de Uso comum 

 Em texto publicado em 1985 e republicado em 1989, Alfredo Wagner de Almeida nos 

chama a atenção para os sistemas de uso comum da terra, que segundo ele, eram muitas vezes 

ignorados nas discussões sobre a estrutura agrária do país. Nesse tipo de uso, o controle do que 

o autor chama de “recursos básicos” – o mesmo que Ostrom e Mckean (2001) chamam de “base 

comum de recursos” – não é livremente exercido por uma família ou por um indivíduo. São 

construídas e estabelecidas normas específicas, que para além das normas legais, passam a ser 

o que rege as relações de manejo naquela terra. Não obstante, as delimitações territoriais são 

socialmente reconhecidas e a territorialidade representa também identidade, defesa e força. O 

acesso para produzir na terra em questão, não se dá somente por meio de laços de família, 

parentesco ou proximidade pelo povoado, mas também por coesão e solidariedade, 

desenvolvidos em situações conflituosas ou difíceis que acabam por reforçar politicamente as 

redes das relações. (ALMEIDA, 2009:40). 

Tais sistemas representam resultados de uma multiplicidade de soluções engendradas 
historicamente por diferentes segmentos camponeses para assegurar o acesso à terra, 
notadamente em situações de conflito aberto. Para tanto, foram erigidas normas de 
caráter consensual e consoantes crenças mágicas e religiosas, mecanismos rituais e 
reciprocidades econômicas positivas. A sua aceitação como legítimas não pressupõe 
qualquer tipo de imposição. Não constituem, portanto, resultado de injunções pelo uso 
da força, da persuasão política, religiosa ou do saber. Tampouco consistem em 
projetos elaborados para camponeses, fora de seus marcos políticos e sociais 
intrínsecos, ou com camponeses, de experiências de mobilização apoiadas por 
organizações formais. (ALMEIDA, 2009, p.44).  
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 Segundo Almeida (2009) esses sistemas de uso comum da terra representam 

antagonismos e tensões do desenvolvimento do capitalismo, pois são formas de apropriação da 

terra que “se desdobraram marginalmente ao sistema econômico dominante”, sendo “artifício 

de autodefesa e busca de alternativa de diferentes segmentos camponeses, para assegurar suas 

condições materiais de existência” (Ibid., p.45). Segundo o autor, isso ocorreu em um momento 

de transição e enfraquecimento do poderio latifundiário sobre as populações indígenas, escravas 

e agregados.  

 Vários termos são utilizados – de acordo com as referidas especificidades – para 

designar as terras de uso comum. Dentre eles: terras de parente, terras de preto, terras de índio, 

terras de santo. Cada um desses termos carrega particularidades históricas de onde estão 

localizadas as terras. E todas essas formas de uso da terra são colocadas nas análises 

econômicas, como formas atrasadas, resquícios feudais fadados ao desaparecimento. Além 

disso, os fatores étnicos, a cultura da endogamia e do casamento preferencial e todas as demais 

regras de sucessão que objetivam a indivisibilidade e a partilha das terras, representam uma 

afronta à lógica capitalista do mercado da terra. Assim, tais formas são consideradas 

“instituições anacrônicas que imobilizam aquelas terras, impedindo que sejam colocadas no 

mercado e transacionadas livremente” (Ibid., p. 41). Dentro dessa amplitude de formas de uso 

comum da terra que foram apresentadas pelo autor, encontram-se também, dentre outros, os 

faxinais da região Sul, os fundos de pasto da região Nordeste, os antigos quilombos espalhados 

nas diversas regiões do país.  

 A percepção das diversas formas de uso comum da terra e da natureza por comunidades 

tradicionais no Brasil, nos auxilia na compreensão do uso comum presente nos territórios 

pesqueiros. Estes podem apresentar processos diferenciados quanto a história de acesso e 

permanência na terra, a aquisição de terrenos e a construção das moradias. Assim como também 

podem apresentar diferentes causas e desdobramentos de conflitos territoriais. No entanto, têm 

em comum o compartilhamento dos bens naturais para reprodução da vida, seja na produção 

para o consumo próprio, seja no desenvolvimento de atividades geradoras de renda.  

 Na luta travada pelas comunidades tradicionais pesqueiras pelo reconhecimento e 

garantia dos seus territórios, está a reivindicação do direito ao acesso e ao uso coletivo dos bens 

naturais comuns – terra, água, natureza de uma forma geral. Com formas de uso absolutamente 

contrárias à lógica da apropriação capitalista da natureza, os territórios pesqueiros vivem 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

2569 
 

constantemente sob a mira do capital, seja para a prática da pesca industrial e/ou aquicultura, 

seja para a construção de portos ou empreendimentos turísticos – privados e/ou estatais –, ou 

ainda para a especulação imobiliária. Tudo isso significa gradativamente e cada vez mais 

intensamente, a ameaça ou a efetivação da privatização das águas e da terra e, 

consequentemente, a perda do acesso à praia e mar, aos estuários, aos manguezais, aos rios, aos 

corpos de água de forma geral.  Sem acesso à terra, não há acesso à água – principal meio 

de reprodução da pesca artesanal.  

 Diante dos conflitos territoriais postos, as unidades de conservação denominadas de 

Reservas Extrativistas se tornaram uma alternativa legal para as comunidades pesqueiras, um 

mecanismo importante e eficiente para a garantia de seus territórios. O Artigo 18 da Lei do 

SNUC traz o seguinte acerca das terras nas Reservas Extrativistas: 

§ 1o A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações 
extrativistas tradicionais conforme o disposto no art. 23 desta Lei e em 
regulamentação específica, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites 
devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. (BRASIL, 2000). 
 

   É importante ressaltar que nas reservas extrativistas o objeto da ação do reconhecimento 

e do direito de uso não é a terra parcelada; ou seja, não é o lugar de moradia, mas sobretudo, é 

o espaço onde é praticada a pesca por meio do uso comum. Assim, com o reconhecimento, o 

direito que é concedido às famílias beneficiárias da RESEX é o direito de uso de uma terra que 

não é ocupada de forma individual ou por núcleos familiares separadamente – em forma de lote, 

casa e quintal como no caso da reforma agrária tradicional. É o direito de continuar trabalhando 

na terra e na água; com isso, não necessariamente essa terra e essa água compreendem a área 

onde estão localizadas as moradias dessas famílias. Dessa forma, percebe-se que a RESEX é a 

institucionalização de um território tradicional de uso comum.  

 Podemos inferir que o território tradicional de uso comum se constitui, portanto, de terra, 

água, vegetação, sons, caminhos, fauna, paisagens, trabalho, reprodução da vida, além das 

relações sociais e as relações simbólicas e afetivas com o lugar. Nesse território a natureza 

ganha sentido de sujeito, ganha reconhecimento da sua essencialidade na reprodução da vida 

humana. Assim, a relação estabelecida com a natureza pela comunidade, além de expressar e 

reproduzir um saber-fazer sobre o meio físico natural, materializa o sentido comunitário ao 

manter um regime de uso comum que resiste à lógica da transformação da natureza em 

propriedade privada e em mercadoria, destinada à acumulação de capital. Nesse território, a 
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propriedade da natureza existe sob forma de propriedade comum, onde, como ressalta Mckean 

e Ostrom (2001), a propriedade diz respeito simplesmente a instituição social que institui o 

direito de uso e não aos próprios elementos naturais. Assim, a propriedade comum no território 

tradicional de uso comum, representa o direito ao uso e também o dever de seguir os acordos 

de uso e convivência social dentro desse território. 

 Ao afirmarmos que a reserva extrativista representa um território tradicional de uso 

comum, também afirmamos que quando ela é criada por reivindicação de comunidades 

tradicionais pesqueiras, ela representa a institucionalização do Território Pesqueiro de uso 

comum daquelas comunidades. No entanto, cabe ressaltar que os Territórios Pesqueiros de uso 

comum não existem somente na forma de reserva extrativista; a RESEX é uma das formas de 

institucionalizá-lo, o que significa que esses territórios existem espalhados por todo o país e 

que podem ser encontrados sob outro arranjo institucional que não seja a RESEX. Importante 

inclusive evidenciar, que muitos Territórios Pesqueiros de uso comum existem e resistem sem 

nenhum arranjo institucional e, portanto, sob ameaça constante do avanço e apropriação total 

do capital. O território pesqueiro de uso comum é o mesmo território tradicional de uso comum, 

sendo que nele o compartilhamento dos bens naturais são fundamentados e direcionados pelo 

trabalho da pesca artesanal. Leia-se, nesse contexto, trabalho da pesca artesanal como um 

conjunto constituído de: técnicas e apetrechos; mapeamento comunitário do território e respeito 

mútuo às áreas de pescarias; amplo saber sobre os movimentos da natureza e sobre o tempo e a 

época de reprodução de cada espécie. Todos esses elementos estão, não obstante, relacionados 

com a ideologia e o regime de uso comum, onde o uso compartilhado da natureza e de tudo nela 

que diz respeito à pesca e à reprodução da vida, é utilizado com a consciência da necessidade 

dos limites e da renovação da mesma. 

A “Contra Reforma Agrária” e o Território Pesqueiro de Uso Comum 

 Para compreendermos a relação da Reforma Agrária” – ou “Contra Reforma” – com os 

Territórios Pesqueiros de Uso Comum, é importante atentar para os dados que seguem. Na 

tabela 01 abaixo, temos os dados de todas as Reservas extrativistas do Brasil, criadas desde 

1990, quando da criação dessa categoria de UC. Até o ano de 2016, foram implantadas no país 

62 (sessenta e duas) RESEX. Desse total, 29 (vinte e nove) foram criadas entre os anos 1990 e 

2002, ou seja, em um período de doze anos. Dessas reservas, 4 foram criadas em 1990 sob a 
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presidência de José Sarney (1985-1990) – dentre elas a primeira Reserva Extrativista, Alto 

Juruá, localizada no município de Marechal Thaumaturgo, no Acre. Era um momento de intensa 

luta dos movimentos socioambientais no país e, sob a presidência de Fenando Collor de Melo 

(1990-1992), mais 4 RESEX foram implantadas em 1992. No governo de Fernando Henrique 

Cardoso – 1995-1998/1998-2002 – que totalizaram oito anos, foram implantadas 21 unidades.  

 Por sua vez, no governo do PT que compreende os governos Lula e Dilma e totalizam 

de 2003 até 2016 – último ano desta pesquisa – catorze anos de governo3, foram implantadas 

33 reservas extrativistas (marcadas em vermelho na tabela 1). Em suma, desde que a categoria 

Reserva extrativista foi criada, foram implantadas 29 em um período de doze anos (governos 

Sarney, Collor, Itamar Franco e FHC) e 33 em catorze anos dos governos PT (Lula e Dilma). 

Ressaltamos também que o maior número de RESEX – 43 – se encontra na região Norte do 

país, representando as comunidades tradicionais que praticam o extrativismo artesanal na 

floresta amazônica. Na região Nordeste temos 14, nas regiões Centro-oeste e Sudeste são 

apenas duas em cada região e; somente uma na região Sul. 

 
3 Em 31 de agosto de 2016, a presidenta Dilma Rousseff foi impedida, através de um golpe parlamentar, de 

terminar o seu mandato que iria até o ano de 2018.  
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CATEGORIA 
 

UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO 

 

INSTÂNCIA 
RESPONSÁVEL 

 

ÁREA (HA) 
 

ANO DE 
CRIAÇÃO 

 

1. RESEX Acaú-Goiana PB/PE 6.678 2007 
2. RESEX Alto Juruá AC 506.186 1990 
3. RESEX Alto Tarauacá AC 151.200 2000 
4. RESEX Arapixi AM 133.637 2006 
5. RESEX Arióca Pruanã PA 83.445 2005 
6. RESEX Auatí-Paraná AM 146.950 2001 
7. RESEX Baixo Juruá AM 187.982 2001 
8. RESEX Barreiro das Antas RO 107.234 2001 
9. RESEX Batoque CE 602 2003 
10. RESEX Canavieiras BA 100.646 2006 
11. RESEX Cassurubá BA 100.687 2009 
12. RESEX Cazumbá-Iracema AC 750.795 2002 
13. RESEX Chapada Limpa MA 11.971 2007 
14. RESEX Chico Mendes AC 970.570 1990 
15. RESEX Chocoaré - Mato Grosso PA 2.786 2002 
16. RESEX Ciriaco MA 8.084 2010 
17. RESEX Cururupu MA 185.046 2004 
18. RESEX Extremo Norte do Tocantins TO 9.280 1992 
19. RESEX Gurupá-Melgaço PA 145.298 2006 
20. RESEX Ipaú-Anilzinho PA 55.816 2005 
21. RESEX Ituxi AM 776.940 2008 
22. RESEX Lago do Capanã Grande AM 304.146 2004 
23. RESEX Lago do Cedro GO 17.338 2006 
24. RESEX Lago do Cuniã RO 55.850 1999 
25. RESEX Mãe Grande de Curuçá PA 37.062 2002 
26. RESEX Mandira SP 1.176 2002 
27. RESEX Mapuá PA 94.464 2005 
28. RESEX Marinha Cuinarana PA 11.037 2014 
29. RESEX Marinha da Baía do Iguape BA 10.074 2000 

30. RESEX Marinha da Lagoa do 
Jequiá AL 10.231 2001 

31. RESEX Marinha de Araí-Peroba PA 62.035 2005 
32. RESEX Marinha de Caeté-Taperaçu PA 42.069 2005 
33. RESEX Marinha de Gurupi-Piriá PA 74.081 2005 
34. RESEX Marinha de Soure PA 27.464 2001 
35. RESEX Marinha de Tracuateua PA 27.154 2005 
36. RESEX Marinha do Arraial do Cabo RJ 56.769 1997 
37. RESEX Marinha do Corumbau BA 89.500 2000 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

2573 
 

 
 

CATEGORIA 
 

UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO 

 

INSTÂNCIA 
RESPONSÁVEL 

 

ÁREA (HA) 
 

ANO DE 
CRIAÇÃO 

 

38. RESEX Marinha do Delta do 
Parnaíba MA/PI 27.022 2000 

39. RESEX Marinha do Maracanã PA 30.019 2002 
40. RESEX Marinha do Pirajubaé SC 1.444 1992 
41. RESEX Marinha Mestre Lucindo PA 26.465 2014 
42. RESEX Marinha Mocapajuba PA 21.029 2014 

43. RESEX Marinha Prainha do Canto 
Verde CE 29.794 2009 

44. RESEX Mata Grande MA 10.450 1992 
45. RESEX Médio Juruá AM 286.933 1997 
46. RESEX Médio Purus AM 604.209 2008 
47. RESEX Quilombo Frechal MA 9.542 1992 

48. RESEX Recanto das Araras de Terra 
Ronca GO 11.964 2006 

49. RESEX Renascer PA 211.741 2009 
50. RESEX Rio Cajari AP 501.771 1990 
51. RESEX Rio Cautário RO 73.818 2001 
52. RESEX Rio Iriri PA 398.938 2006 
53. RESEX Rio Jutaí AM 275.533 2002 
54. RESEX Rio Ouro Preto RO 204.583 1990 
55. RESEX Rio Unini AM 833.352 2006 
56. RESEX Rio Xingu PA 303.841 2008 
57. RESEX Riozinho da Liberdade AC/AM 325.603 2005 
58. RESEX Riozinho do Anfrísio PA 736.340 2004 
59. RESEX São João da Ponta PA 3.203 2002 
60. RESEX Tapajós-Arapiuns PA 647.611 1998 
61. RESEX Terra Grande-Pracuúba PA 194.695 2006 
62. RESEX Verde para Sempre PA 1.288.720 2004 

Tabela 1 - Reservas Extrativistas do Brasil. Fonte: ICMBio. Edição da autora. 
 
 
 Ao analisarmos os dados acima, percebemos que no primeiro mandato de Lula – 2003-

2006 – foram criadas 21 (vinte e uma) Reservas Extrativistas, o que equivale ao período dos 

dois mandatos de FHC, onde foi criada a mesma quantidade de reservas. Isso nos mostra que 

no primeiro mandato de Lula as demandas territoriais das comunidades tradicionais 

extrativistas foram ouvidas e seus direitos reconhecidos. Por outro lado, os dados também nos 

mostram uma queda significativa de um mandato ao outro e, sobretudo, uma queda maior do 

governo Lula ao governo Dilma. No segundo mandato de Lula foram criadas apenas 09 (nove) 
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RESEX, enquanto que no governo Dilma, os dados são ainda mais drásticos: foram implantadas 

apenas 03 (três) RESEX, todas na região Norte somente em 2014, último ano do seu primeiro 

mandato. Nos primeiros dois anos do segundo mandato não houve implantação de nenhuma 

RESEX. Seguem os dados organizados na tabela 02: 
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GOVERNOS LULA – 2003-2006/2007-2010 

 Categoria Unidade de Conservação Instância 
Responsável Área (ha) Ano de criação 

1 RESEX Batoque CE 602 2003 
2 RESEX Lago do Capanã Grande AM 304.146 2004 
3 RESEX Riozinho do Anfrísio PA 736.340 2004 
4 RESEX Verde para Sempre PA 1.288.720 2004 
5 RESEX Cururupu MA 185.046 2004 
6 RESEX Arióca Pruanã PA 83.445 2005 
7 RESEX Ipaú-Anilzinho PA 55.816 2005 
8 RESEX Mapuá PA 94.464 2005 
9 RESEX Marinha de Araí-Peroba PA 62.035 2005 
10 RESEX Marinha de Caeté-Taperaçu PA 42.069 2005 
11 RESEX Marinha de Gurupi-Piriá PA 74.081 2005 
12 RESEX Marinha de Tracuateua PA 27.154 2005 
13 RESEX Riozinho da Liberdade AC/AM 325.603 2005 
14 RESEX Arapixi AM 133.637 2006 
15 RESEX Canavieiras BA 100.646 2006 
16 RESEX Gurupá-Melgaço PA 145.298 2006 
17 RESEX Lago do Cedro GO 17.338 2006 

18 RESEX Recanto das Araras de Terra 
Ronca GO 11.964 2006 

19 RESEX Rio Iriri PA 398.938 2006 
20 RESEX Rio Unini AM 833.352 2006 
21 RESEX Terra Grande-Pracuúba PA 194.695 2006 
TOTAL NO PRIMEIRO MANDATO 21 
22 RESEX Acaú-Goiana PB/PE 6.678 2007 
23 RESEX Chapada Limpa MA 11.971 2007 
24 RESEX Ituxi AM 776.940 2008 
25 RESEX Médio Purus AM 604.209 2008 
26 RESEX Rio Xingu PA 303.841 2008 
27 RESEX Cassurubá BA 100.687 2009 
28 RESEX Renascer PA 211.741 2009 

29 RESEX Marinha Prainha do Canto 
Verde CE 29.794 2009 

30 RESEX Ciriaco MA 8.084 2010 

TOTAL NO SEGUNDO MANDATO 09 

      

GOVERNOS DILMA – 2011-2014/2015-2018 

 Categoria Unidade de Conservação Instância 
Responsável Área (ha) Ano de criação 

31 RESEX Marinha Cuinarana PA 11.037 2014 
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32 RESEX Marinha Mestre Lucindo PA 26.465 2014 
33 RESEX Marinha Mocapajuba PA 21.029 2014 

TOTAL MANDATOS DILMA 03 
Tabela 2 – Reservas extrativistas criadas nos Governos PT. Fonte: ICMBio. Organizada pela autora. 
  

 Primeiramente, é importante colocar que apesar de os Governos do PT terem substituído 

a política oficial de reforma agrária pela regularização fundiária como política oficial nos 

últimos três anos do segundo mandato de Lula – como afirmou Oliveira (2010) –, isso não 

gerou aumento no número de RESEX criadas no referido período. Justamente nessa época, está 

o maior nível de queda nas implantações de Reservas Extrativistas no país. A causa disso 

poderia estar relacionada também com a queda no ritmo e na intensidade das mobilizações dos 

movimentos sociais que lutam por esses territórios, como aconteceu com a quantidade de 

acampamentos e de novas famílias camponesas acampadas. No entanto, além das histórias e 

das ações desses movimentos – movimento de camponesas/es pela terra e movimento de 

pescadoras/os pelo território – se diferenciarem em vários aspectos, outro fator parece ser ainda 

mais relevante na queda desses números. 

 Como já mostramos, no primeiro mandato de Lula foram implantadas 21 (vinte e uma) 

RESEX – a maioria na região Norte do país, representando assim, tanto territórios de uso 

comum, como Territórios Pesqueiros de Uso Comum. A partir do segundo mandato, começa a 

cair consideravelmente o número dessas implantações. Sobre isso, destacamos que é também 

no segundo mandato do governo Lula, que o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC é 

implementado, dando início a um conjunto de grandes obras por todo o país. O PAC consiste 

em obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética. As grandes obras do PAC se 

traduzem em usinas hidrelétricas, rodovias, transposições e canais hídricos, usinas eólicas, 

complexos portuários, gasodutos, aeroportos, obras ligadas à telecomunicações, dentre outras. 

Grande parte dessas grandes obras encontram-se em terras e territórios onde vivem 

comunidades tradicionais. Assim, a nossa hipótese é que a grande queda no número de 

implementação de RESEX no país, tem relação direta com as obras do PAC – considerando a 

materialidade dos impactos causados por elas nas comunidades tradicionais e a negligência com 

a qual essas realidades são tratadas dentro do modelo econômico agroexportador levado a cabo 

no Brasil e intensificado nas últimas décadas.  
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 Como mencionamos acima, em muitas áreas/territórios onde a pesca artesanal é 

praticada, sobretudo nas litorâneas e nas áreas de grandes bacias hidrográficas, se localiza 

grande parte das obras do PAC. As usinas eólicas, por exemplo, instaladas em sua maioria na 

costa das regiões sul e nordeste, nos dados de 2015 totalizavam 130 (cento e trinta) instalações 

concluídas, com previsão de mais 88 (oitenta e oito) para serem entregues até 2017. Sobre os 

complexos portuários, o PAC prevê um total de 62 (sessenta e dois) portos (BRASIL, 2015). 

 Antes de chegar a essa hipótese, pensamos que talvez o número de solicitações de 

implantação de RESEX junto aos órgãos ambientais por parte de comunidades tradicionais 

tivesse diminuído nesses anos onde ocorreu a queda (fazendo um paralelo com a baixa no 

número de ocupações de terra). No entanto, ao investigar isso junto ao COCUC/ICMBio, 

descobrimos que os “processos de criação de Reservas Extrativistas que estão abertos na 

Coordenação de Criação […] são mais de 100” e dentre eles, “aproximadamente, 40 processos 

se referem a solicitações de pescadores artesanais, sobretudo do ambiente marinho/costeiro dos 

diversos estados do litoral (AL, AP, AM, BA, CE, ES, MA, PA, PE, RJ)” (ALEXANDRE 

OLIVEIRA, COCUC/ICMBio, 2016). 

 Assim, observamos que cerca de cem territórios tradicionais de uso comum estão sendo 

reivindicados como Reservas Extrativistas por suas comunidades, em vários estados do país; 

quase metade deles, dizem respeito a Territórios Pesqueiros de Uso Comum. Logo, com base 

tanto nos dados apresentados nas tabelas 01 e 02, quanto nas pesquisas de campo com 

comunidades pesqueiras e também nos dados fornecidos pelo COCUC/ICMBio, inferimos que 

há uma relação direta entre as obras do PAC e essa quantidade de processos de solicitação de 

RESEX parados e/ou negados no ICMBio.  

 Não obstante, é importante evidenciar que essa realidade também tem a ver com outros 

processos de empreendimentos privados ou estatais, como é o caso da Reserva Extrativista 

Tauã-Mirim, no estado do Maranhão. As comunidades da referida área reivindicam a RESEX 

há mais de duas décadas e o processo é permeado por muitos conflitos, negação e estagnação. 

No ano de 2015, considerando a legitimidade do Território Pesqueiro de Uso Comum, assim 

como apoiadas em uma sentença judicial que garantia a permanência neste, além de estudos e 

diagnósticos que foram feitos na área, as comunidades decidiram instituir a reserva de forma 

autônoma – chamando atenção mais uma vez para a necessidade de reconhecimento por parte 

do Estado. O principal ponto de conflito é o projeto para construção de um Terminal Portuário, 
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que envolve a empresa Suzano Papel e Celulose, o Governo do estado de Maranhão e a empresa 

WPR – São Luís Gestão de Portos e Terminais Ltda. Em agosto de 2019, por meio de uma 

liminar favorável a WPR, as comunidades foram despejadas de seu território. Até a data de 

publicação deste trabalho, as comunidades seguem lutando para reverter a situação.  

 Os conflitos expostos acima representam uma realidade comum quando se trata de 

comunidades tradicionais, camponesas, extrativistas e pescadoras, frente as ameaças do 

agronegócio. As usinas de cana-de-açúcar, por exemplo, localizadas na zona da mata da região 

nordeste e que avançam constantemente ameaçando os territórios tradicionais, materializam um 

dos importantes conflitos em questão. Percebe-se que o PAC, os complexos portuários privados 

e/ou estatais e qualquer empresa ou grande corporação do ramo agronegócio, ao representarem 

os principais conflitos com os territórios tradicionais, representam, não obstante, o modelo 

agroexportador da economia brasileira, que segue uma dinâmica global onde a América Latina 

é eternamente produtora e exportadora de commodities, independentemente dos governos 

federais (se de direita ou progressista). 

 Isso fica claro quando no ano de 2008 o então presidente Lula ao anunciar na Bahia, a 

futura criação do Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA, promete a realização de uma 

“reforma aquária”, afirmando: “da mesma forma que a gente faz a reforma agrária na terra, é 

fazer uma reforma aquária, na água” (TALENTO; BOCHICCHIO, 2008). O problema é que o 

que Lula chama de “reforma aquária” diz respeito, dentre outras coisas, à privatização da água 

– que é um bem comum – por meio do projeto “Mais pesca e aquicultura”. Definido como um 

“plano de desenvolvimento sustentável 2008/2011”, foi lançado na mesma ocasião da fala do 

então presidente e tinha como objetivo dobrar a produção de pescado no país e supostamente, 

gerar mais de um milhão de empregos através de 22 terminais marítimos construídos. Lula 

afirmou ser “uma vergonha” um País com um litoral extenso como o Brasil e com 190 milhões 

de habitantes, só produzir um milhão de toneladas de pescado por ano, enquanto o Peru, que é 

bem menor e possui uma população de 27 milhões de habitantes, pescar nove vezes mais, ou 

seja, nove milhões de toneladas/ano. Citou também que barcos camaroneiros do Japão capturam 

no litoral do Amapá por ano oito toneladas de peixes que descartam, pois só se interessam pelo 

camarão. “Alguma coisa está errado aí”, diagnosticou, afirmando não entender, por exemplo, o 

fato de lagos artificiais de barragens como o de Itaipu não ser usado para a criação de peixes. 

“Chega de estupidez: aquela imensidão do Lago de Itaipu, agora que nós começamos a criar 
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pacu, mesmo assim nos proibiram de colocar lá (a espécie) tilápia”. (LULA, 2008 apud 

TALENTO; BOCHICCHIO, 2008). 

 Observa-se no discurso de Lula que a “reforma aquária” anunciada não se refere a nada 

relativo ao reconhecimento e à garantia dos territórios pesqueiros. Em direção totalmente 

oposta, essa “reforma aquária” prevê a privatização das águas por meio da abertura de editais 

que concedem lotes privados nas águas da União. Águas que fazem parte dos Territórios 

Pesqueiros de Uso Comum e que passam a ser negadas às comunidades a partir desse 

loteamento, que significa a privatização das mesmas. O grande projeto de aquicultura prevê 

também o assalariamento das pescadoras e dos pescadores artesanais – e com isso a perda da 

autonomia e o início da sujeição no trabalho –, uma vez que incentiva o abandono da produção 

artesanal e a entrada na produção industrial de pescado. O discurso da escassez dos “recursos 

pesqueiros” e da baixa na produção pesqueira artesanal é repetido com bastante ênfase, no 

intuito de desvalorizar essa produção e de apontar a solução na produção industrial. Um dos 

fatores que contribuem para essa ofensiva é que há alguns anos, os governos já não realizam a 

estatística da produção pesqueira artesanal. De acordo com estatísticas de anos anteriores, cerca 

de 70% (setenta por cento) do pescado consumido no Brasil é produzido pela pesca artesanal.  

 O projeto de aquicultura no Brasil representa uma das grandes ofensivas do capital – 

tanto estatal quanto privado – aos Territórios Pesqueiros de Uso Comum, além de reforçar o 

caráter agroexportador do Brasil na economia global, intensificando os processos de espoliação 

capitalista no país. Mesmo as Reservas Extrativistas já implementadas, como a RESEX Acaú-

Goiana, localizada entre os estados da Paraíba e Pernambuco na região Nordeste, sofrem 

ameaças ao território por várias empresas e empreendimentos. Somente no entorno da referida 

RESEX, estão instaladas a Destilaria TABU, a Usina Santa Teresa da Companhia Agro 

Industrial Goiana – CAIG em Goiana/PE; as empresas de cimento Lafarge Holcim e Brennand; 

o polo automobilístico da Fiat e o polo farmacoquímico da Empresa Brasileira de 

Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás. A área sofre constantes impactos por conta da 

presença dessas empresas e as comunidades são incessantemente afetadas. E, além de tudo, um 

dos maiores impactos recorrentes vem da presença da Atlantis, pertencente a companhia 

Bramex do grupo Fernandes Vieira. Essa empresa de carcinocultura e psicultura destinadas à 

exportação, tem sua sede bem no meio da área da RESEX, mas, por questões políticas, mais 

precisamente pelo poder territorial que o grupo exerce na área e frente ao poder público local, 
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mesmo com a implantação da RESEX, o empreendimento permaneceu intacto e os limites 

legais da UC não inserem a empresa.  

Considerações 

 A publicação deste artigo se dá em um momento em que a conjuntura política brasileira, 

inacreditavelmente, é muito mais preocupante e desafiadora do que a que se apresentava no 

período da nossa pesquisa (2013-2017). Com o golpe parlamentar de 2016 que retirou Dilma 

Rousseff do governo e como um dos desdobramentos do caos político instalado pós-golpe, 

temos hoje no Governo Federal um presidente e um conjunto de ministros que representam as 

piores ameaças aos povos tradicionais no país. A postura política do governo atual diante da 

questão agrária brasileira e das lutas por terra e território é de mais violência e negligência. 

Somente no primeiro ano de governo, 2019, além da ofensiva contra a saúde das populações do 

campo e da cidade com a liberação de um grande volume de agrotóxicos, vivenciamos as 

queimadas criminosas na Amazônia e, desde o mês de agosto do corrente ano, assistimos o 

estarrecedor derramamento também criminoso de petróleo no oceano atlântico, transformando 

as diversas praias da região Nordeste em um depósito de lixo tóxico.  

 Nesse momento, não há investigações, informações, nem ações governamentais precisas 

para que o problema seja resolvido ou ao menos mitigado. Os danos à natureza, à reprodução 

da vida animal, vegetal e humana são estratosféricos e ainda imensuráveis. O que já se pode 

constatar é que as comunidades que reproduzem suas vidas por meio da pesca artesanal são as 

primeiras terrivelmente impactadas. Além daquelas que vivem nas praias já tomadas por 

grandes manchas de óleo – onde já existe portanto, a impossibilidade da pesca –, as que ainda 

não foram alcançadas concretamente, já foram afetadas indiretamente com a baixa drástica na 

venda dos pescados. Além de lutar contra as contínuas ofensivas do capital ao Território 

Pesqueiro de Uso Comum e à sua permanência, agora essas comunidades estão diante de mais 

uma ameaça que coloca em risco a permanência da própria pesca artesanal como meio de 

reprodução da vida dessas comunidades. 
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COLONIALIDADE, CAPITALISMO E EXPLORAÇÃO DA TERRA: VIDA E 

RESISTÊNCIA NO TERRITÓRIO ABYA YALA 

 

Isis Santana 1 

 

O artigo trata de uma abordagem inicial acerca do colonialismo e o modelo de desenvolvimento extrativista profundamente 
enraizado na formação dos Estados sociedades latinoamericana. A configuração desses estados se estrutura a partir da 
expectativa de desenvolvimento que se efetiva ao largo da modernidade\colonialidade apoiados nos mecanismos de violência 
historicamente presentes desde a colonização. Nesse sentido, busca-se apresentar como se processam as políticas de 
modernização e desenvolvimento no contexto latino americano à luz da sua estrutura territorial, considerando a estruturação 
do estado colonial moderno e as novas dinâmicas neocoloniais de exploração do território. Para tanto, apresentamos a discussão 
sobre os modelos de desenvolvimento adotados no continente, à medida em que se propõe a uma reflexão por meio dos debates 
sobre questões territoriais e ambientais, versando as teorias da ecologia política, decolonialidade e territorialidade na busca por 
alternativas outras entender a vida e o território no contexto latino-americano. 
 
Palavras-chave: colonialidade, modernidade, capitalismo, territorialidade.  
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O processo de modernização dos Estados latino-americanos se configura, por um lado, 

a partir de elementos de organização das suas estruturas territoriais e administrativas, e por 

outro, do planejamento político administrativo associado a modelos de desenvolvimento 

eurocentrado-extrativista. A imposição histórica de modelos de industrialização determina a 

realidade das nações pertencentes ao denominado sul colonial desde a sua invasão, e 

continuamente demonstram de que modo o entendimento das disputas territoriais e sociais estão 

relacionadas com essa imposição que sistematicamente expropria populações tradicionais e 

campesinas dos seus territórios e vida. 

 A partir do enfoque decolonial, busca-se compreender os diferentes aspectos da 

reprodução dos territórios e da vida, observando como a experiência de transição do modelo 

econômico agrário exportador para um economia industrial de ritmo acelerado, está diretamente 

relacionada com os conflitos e resistência à instauração do discurso político e econômico de 

uso da violência para garantir dominação do território, meios de produção e vida, e que, no 

início do século XX, começa também por apresentar o crescimento econômico como resposta 

aos problemas sociais que ele mesmo produz. 

 
1 Graduada em ciências sociais UFRPE; Mestranda em estudos latinoamericanos Universidad Andina 
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 Nesse sentido, apresenta-se de que modo a modernização foi introduzida no continente 

como resposta reflexo dos processos da racionalização colonial do Estado e busca por um eficaz 

sistema de produção que se concentrava sobretudo na agroindústria extrativista. Esse sistema 

de modernização é caracterizado por apresentar que o desenvolvimento territorial possibilita a 

expansão econômica, e garantiria o acesso a áreas de grande produção estando, portanto, mais 

conectadas com centros urbanos, o que facilitaria o acesso aos recursos necessários para geração 

de lucro. 

 O projeto modernizador de desenvolvimento associado a agricultura traz como 

consequência conflitos socioambientais marcados pela apropriação e exploração da natureza 

que passa a ser entendida não apenas como fonte de subsistência da vida, mas sim como matéria 

prima para as forças produtivas do capital. A medida que se baseiam no crescimento econômico 

e regime de desenvolvimento econômico, as estratégias do neoliberalismo colonial geram 

transformações sociais que trazem impactos negativos para populações locais sobretudo dos 

territórios de comunidades rurais habitadas por populações indígenas e camponesas. 

Transformações que na verdade são mecanismo de manutenção do poder, e produzem relações 

conflituosas para invasão e dominação do território, reestruturando as formas de invasão e 

exploração da terra. 

 Partindo dessas considerações, busca-se apresentar de que modo pode-se contribuir na 

análise de alternativas outras de pensar não apenas o território e a vida, mas a partir disso 

construir novas relações políticas e econômicas que rompem com o imaginário colonial 

instaurado e historicamente estabelecido no sul global. A realidade dos países colonizados na 

análise do continente latino americano traz consigo a necessidade de entender como se 

instauram a partir da Europa sistemas econômicos desenvolvimentistas, para a partir disso 

encontrar ferramentas que possam vir a romper com o sistema de superprodução e exploração 

da terra e do ser para garantia do lucro. 

DECOLONIALIDADE, ECOSOCIALISMO E ECOLOGIA POLÍTICA  

 A partir da crítica decolonial ao modelo de crescimento fomentado pelo capitalismo e 

de que modo as crises socioambientais estão relacionadas com o incentivo a maior produção 

que explora a natureza e aqueles historicamente subjugados e inferiorizados. Por meio da 
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degradação social e ambiental instaurada e normatizada, tem-se estimulada a produção de 

hábitos que escondem por trás sistemas de exploração. 

 Mariátegui possibilita pensar o Marxismo decolonial para compreensão da instauração 

do sistema industrialização, e como esse vem a se consolidar no agronegócio e na realidade do 

Sul colonizado a partir das suas especificidades. Essa compreensão permite conceber 

alternativas outras de entender a vida, como por exemplo a teoria ecosocialistas, que integrada 

a ecologia política, permitem compreender como a formação do território e dos Estados estão 

relacionadas com o padrão eurocêntrico, implantado desde o colonialismo na realidade latino-

americana.  

 Para pensar essas novas alternativas para além das teorias e práticas hegemônicas, se 

faz necessária a abordagem da análise de Arturo Escobar, afim de pleitear as tendências de 

estudo da realidade local a partir das perspectivas da modernidade, colonialidade e 

descolonialidade (MCD). Com ênfase à descolonização epistêmica, é possível constituir um 

marco conceitual que, atrelado a teoria da colonialidade do poder, do saber e do ser como 

determinante do sistema mundo colonial, possibilitem pensar alternativas ao desenvolvimento 

que assumem como papel central a análise das teorias do Bem Viver e a Ecosocialismo, porta 

de entrada para inserção de saberes e modos outros de vida para além da noção capitalista 

moderna. 

 Acerca do ecosocialismo, pode-se afirmar, a partir de Lowy, que se trata de uma 

“corrente de pensamento y ação ecológica que tem como princípios fundamentais o marxismo 

e nas teorias de produção de mercancia. Para os ecosocialistas, a lógica de mercado é 

incompatível com as necessidades de salvaguarda do entorno natural.” (LOWY, 2012, p. 30)    

 A teoria de Lowy já permite vislumbrar a teorização critica ao modelo de agronegócio 

de monocultivos e exportação presente na américa latina desde a colonização. Considerando 

que foi por meio da exploração das colônias que as metrópoles conseguiram expandir e 

dinamizaras relações de produção e exploração da terra e do ser, pode-se afirmar que foi a 

colonização que permitiu o desenvolvimento do capitalismo em escala global. Como afirma 

Quijano: 

En la medida en que aquella estructura de control del trabajo, de recursos y de 
productos, consistía en la articulación conjunta de todas las respectivas formas 
históricamente conocidas, se establecía, por primera vez en la historia 
conocida, un patrón global de control del trabajo, de sus recursos y de sus 
productos. Y en tanto que se constituía en torno a y en función del capital, su 
carácter de conjunto se establecía también con carácter capitalista. De ese 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

2585 
 

modo se establecía una nueva, original y singular estructura de relaciones de 
producción en la experiencia histórica del mundo: el capitalismo mundial. 
(QUIJANO, 2005, p. 204) 

 

 Nesse sentido, a colonização-capitalismo são a raiz do que o ecosocialismo apresenta 

como problema ambiental. Como afirmação teórica, o ecosocialismo apresenta que o 

capitalismo não é compatível com a ecologia e proteção ambiental, uma vez que a expansão do 

capital vai de encontro com a limitação dos recursos naturais. É dizer, a acumulação e 

crescimento infinito do capital não vai impedir e nem resistir aos desastres sociais e ambientais 

atuais. 

 O ecosocialismo funciona então como uma tentativa de resposta teórica alternativa no 

rol das discussões e luta contra os problemas ambientais.  

 Tais teorias práticas analíticas funcionam como ferramentas de construção de 

alternativas ao desenvolvimento, enfatizando a urgência de criação de estados plurinacionais e 

autônomos que não estejam relacionados estritamente as noções de crescimento progresso 

agronegócio consumo e extrativismo. Alternativas que esboçam modelos y resgatam praticas 

que vão na direção oposta ao sistema dominante, onde é possível vislumbrar estratégias de 

mudanças de paradigmas social e conceber praticas que permitam repensar os modelos vigente 

caracterizados pela exploração, desigualdades sociais e ecológicas. 

 Nesse sentido, a contribuição de Enrique Leff e Porto - Gonçalves sinalizam a 

importância da análise do território e da sua dominação como fator essencial para a exploração 

do continente, ao passo que também questionam as formas com que o capitalismo se readapta 

as crises de modo a recolonizar e manter a dominação do território com o capitalismo verde e 

suas interfaces, criando assim novas formas de territorialização no cenário econômico moderno. 

 Permite entender de que modo o capitalismo e socialismo criticados por essas teorias 

desenvolvem uma argumentação que abre margem para formas outras de entender a vida e a 

relação com a natureza que forma e são violentamente silenciadas e invisibilizadas em razão de 

um logica globalizante de ser e viver no território. Práticas que representam cosmovisões que 

para além de se relacionarem bem coma natureza, suscitam praticas societárias que estão além 

do que o sistema mundo colonial-moderno impõe como padrão onde a busca por lucro 

centraliza os interesses comuns.     

 

MODERNIDADE E COLONIALIDADE 
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 Para teoria decolonial, o a modernidade está atrelada ao progresso econômico e ao 

liberalismo, que acaba por marginalizar parte da sociedade que não se adéqua ou serve ao 

discurso dominante do modo de produção capitalista. E na estrutura de poder, se instaura partir 

do colonialismo para se reproduzir em escala global. (QUIJANO, 2005) 

 Desse modo, a colonialidade faz uso da imposição de classificação racial e étnica, como 

instrumento de dominação capitalista, em especial para a consolidação da forma de pensar e 

organizar colonizadora sobre os territórios a serem "conquistados" (QUIJANO, 2014 p. 285). 

 A própria formulação educacional sempre esteve centrada nos ideais eurocêntricos, e se 

consolidou como forma de manter a hegemonia do modo de pensar europeu. Nesse sentido, os 

conhecimentos, o pensamento e o modo de se organizar socialmente e pensar natureza que 

partiam do sul colonizado, não foram admitidas como válidos, sendo assim marginalizados. 

(QUIJANO, 2005). O ideário universalizante do desenvolvimento não deixa espaço para modos 

de vida outros, partindo por considerar esses inferiores ou selvagens.  

 Essa estrutura serve para garantir que o capitalismo permite a centralização das relações 

sociais, políticas e culturais na busca por lucro no contexto desenvolvimentista, onde a 

modernidad funciona como instrumento legitimador do desenvolvimento que serve de modo a 

invisibiliza formas de vida que estejam fora do que se impõe como padrão societário que 

concebe a vida apenas na perspectiva moderna. Os modos outros de interpretar a vida são 

silenciadas em função de um ideário de liberdade (ESCOBAR, 1998) que impõe um ideal de 

desenvolvimento e “progresso” econômico. Por isso, pensar desenvolvimento é desconsiderar 

a vida e existência povos e das comunidades tradicionais e invisibiliza a exploração agraria do 

país.  

  Essas relações são estruturadas pelas dinâmicas modernas desenvolvimentistas impostas 

e geram problemáticas diversas no que diz respeito a problemática agraria e ambiental. Desse 

modo, se questiona como e porque uma noção de desenvolvimento moderna incompatível com 

a realidade local é imposta violentamente, e a resposta está na geração de lucro.   

A solução da problemática moderna colonial desenvolvimentista surge a partir da superação a 

ideia de uma economia geradora de lucro, inserindo assim as relações locais como cerne de 

análise, relações que vão além da noção de desenvolvimento. Nesse sentido, o bem-estar 

coletivo não se garante pelo crescimento econômico, mas sim pela garantia do acesso a terra e 

ao exercício das suas dinâmicas tradicionais próprias.  
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 A partir de isso seria possível pensar uma superação do colonialismo moderno a partir 

da percepção e valoração das dinâmicas próprias das populações locais, dinâmicas que 

verdadeiramente primem a qualidade de vida em escala local. E a partir da consideração odo 

eco socialismo e da ecologia política, é possível pensar o local de modo a replicar, não as 

mesmas dinâmicas mas sim cosmovisões que interpreta a terra não como ferramenta para 

obtenção de lucro mas sim ferramenta para manutenção da vida. Desse modo, a reestruturação 

da relação entre sociedade e desenvolvimento deve surgir a partir da superação das violências 

históricas e construção de modos próprios de existir. Construções que já vem sendo edificadas 

como trataremos no tópico seguinte.   

PRÁTICAS OUTRAS: O AGRORESISTENCIA 

 Como visto, para uma melhor análise questão agrária e ambiental brasileira, é necessário 

fazer uma abordagem dos componentes histórico-econômicos e socioculturais constitutivos 

desde a colonização. No entanto, para além da análise histórica, é urgente perceber que a 

estrutura agrária brasileira, consolidando-se o predomínio da grande propriedade fundiária, 

favorecendo a materialização de relações de produção e de dominação, que em sua essência, 

foram preservadas e ao mesmo tempo fortificadas ao longo da modernidade. O que consolida 

o poder concentrado nas mãos dos grandes proprietários de modo a controlar as resistências no 

campo. Nesse sentido, se faz urgente pensar e valorizar a luta que para além de buscar a garantia 

de direitos e acesso à terra, possibilita também conceber práticas outras de ser e existir na terra.  

 Como exemplo de aposta e enfrentamento das dinâmicas desenvolvimentistas 

modernas, podemos trazer uma abordagem do MST (Movimento dos trabalhadores sem terra) 

como alternativa de enfrentamento para construção e resgate de formas outras de entender a o 

ser e existir na terra e no continente latino-americano. Para fazer a abordagem do MST se faz 

urgente considerar perspectivas de análises provenientes do sul, uma vez que as perspectivas 

socialistas e marxistas apresentam limitações quanto a visão moderna de interpretação das 

problemáticas sociais, sobretudo o colonialismo como puramente passado da modernidade. 

 Ao desenvolver as teorias emancipadoras ao capitalismo, o comunismo é visto como 

horizonte dentro do padrão moderno estruturante, porém, quando se trata de uma realidade 

estruturada numa modernidade colonial e um continente remotamente industrializado se 

comparado ao contexto marxiano.   



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 03 – Comunidades Tradicionais na Luta por Territórios 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

2588 
 

 Walsh por sua vez apresenta uma teorização da realidade a partir das experiências de 

opressão, o que possibilita uma análise e construção social baseada na opressão e exclusão. 

(WALSH, 2013), teorização que permite entender não apenas alternativas outras para além da 

luta de classes, mas também pela descolonização de populações historicamente invisibilizadas 

que reexistem a partir de suas práticas.  

 A teoria decolonial da autora permite pensar efetivamente alternativas para além da 

teorização, e sim baseadas na relação com o território e com a vida de comunidades que desde 

a colonização resistem e lutam para manter-se nos seus territórios com sus saberes e práticas 

próprias. Práticas que no geral representam o desenvolvimento local para além do padrão 

neocolonial. 

 A abordagem da autora permite pensar questão agrária no Brasil, e sobretudo dissociar 

esta exclusivamente pela luta ao acesso a terra. A questão agraria está diretamente relacionada 

ao desenvolvimento do capitalismo no continente e dominação do campo. O campesinato se 

apresenta como classe que ocupa lugar central numa luta que abarca todas as esferas sociais. A 

partir disso, é possível entender que o agrário está relacionado com a luta decolonial. O agrário 

representa luta e trajetória histórica de diversos povos tradicionais para reproduzir suas práticas 

de existência.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Por meio da análise é possível conceber que que os conflitos relacionados a 

mercantilização do território e da vida partem de uma herança colonial que se estruturou com 

o capitalismo de modo a garantir a contínua exploração e possibilitar a construção de novos 

mundos possíveis.  

 América Latina se converte assim no território fértil de perspectivas críticas e contra 

hegemônicas, mas que foram silenciadas historicamente. No modelo de agronegócio 

implementado na realidade brasileira, a produção de capital segue na busca por estratégias para 

invisibilizar a exploração inerente ao sistema capitalista. Marx (2002), apresenta exemplos 

desse fenômeno acerca da realidade industrial do século XIX, realidade que também pode ser 

percebida no contexto moderno atual de acumulação flexível e capitalização do território e da 

vida. 
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 Nesse sentido, agronegócio se instaura de forma a ser determinado por uma grande 

estrutura de vendedores que se unem garantindo que o pequeno produtor não tenha escolha a 

não ser vender seu produto via esta estrutura uma vez que ela determina o valor do seu trabalho 

e do alimento cultivado que nesse sistema se resume a mercadoria produzida, caracterizado por 

tanto pela injusta divisão e desequilíbrio na remuneração de quem está na base dessa produção, 

uma vez que este está sob a determinação do comprador que na realidade é um monopólio às 

avessas que exercer seu poder a partir da regulação do sistema econômico historicamente 

estruturado. 

 Sem embargo, é possível vislumbrar no continente construções insurgentes na realidade 

do continente, construções que prezam por buscar romper com as formas de poder instituídas e 

normatizadas, subvertendo com as formas de poder da ordem social imposta pela produção 

capitalista e pelo estado neoliberal que e naturalizadas de forma hegemonizante nas distintas 

realidades. São formas próprias e autônomas de luta que quebram com a centralidade do poder 

e primam pelo pluralismo político e econômico, por meio de práticas como economia solidária 

e autogoverno e estabelecimento de mecanismo próprios de pluralismo cultural e promoção de 

projetos e narrativas que estabeleçam outras formas de ativismo que possibilite alternativas 

outras de pensar a noção de desenvolvimento. 

 Povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e camponeses, com suas respectivas formas 

existir e se reproduzir econômica e socialmente, possibilitam pensar alternativas às práticas e 

mecanismos de poder colonial capitalista na nossa sociedade. A decolonialidade nos abre a 

porta para entender esses processos de forma ampla. Não apenas como estratégias econômicas 

que entram em conflito, mas sim como formas de construção de conhecimento diferenciadas. 

Portanto, o trabalho vem no sentido de pensar os limites das tradições mais clássicas das teorias 

e inserir elementos diferentes na tentativa de inserir uma discussão mais completa para a 

compreensão dos impactos ambientais do capitalismo. Refletir sobre essas questões permitem 

(re)pensar novas formas de se fazer política que estejam baseada no ecológico e no local. 

Portanto, estabelecer pontes entre a realidade de resistência e acesso à terra, a ecologia política 

e decolonialidade, se constitui na dimensão teórica e metodológica na compreensão da atual 

questão agrária no Brasil e na américa latina.  
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TRABALHO DE CAMPO E A PRÁXIS NA GEOGRAFIA: ARTICULAÇÃO ENTRE 
OS SABERES ACADÊMICOS E OS SABERES RIBEIRINHOS NO PORTO DO 

CAPIM, EM JOÃO PESSOA-PB 
 

Diego Pessoa Irineu de França1 
João Irineu de França Neto2 

Nielson Polucena Lourenço3 
 

INTRODUÇÃO  

          O presente texto tem como preocupação central refletir acerca da articulação promissora 

entre os saberes acadêmicos e os saberes concebidos à luz da experiência cotidiana por diversos 

sujeitos, imbuídos nos mais diversos enfrentamentos que marcam, de um lado, a tentativa de 

apropriação da natureza para fins de acumulação de riqueza, e de outro, a necessidade dos 

sujeitos sociais em manter o ambiente “natural” que tem sido a base de reprodução da vida para 

muitas gerações de pescadores(as), marisqueiros(as) e trabalhadores(as). 

          As ideias que suscitaram a elaboração deste artigo referem-se às experiências vivenciadas 

durante um trabalho de campo, que se constituiu enquanto parte integrante do Encontro 

Nacional de Geógrafos (ENG), realizado na Universidade Federal da Paraíba, Cidade de João 

Pessoa-PB, em que fomos professores responsáveis por acompanhar um grupo de geógrafos 

pelos principais pontos da comunidade ribeirinha Porto do Capim, com o intuito de 

entendermos a relação estabelecida entre as transformações do espaço urbano e da natureza, já 

que muitos sujeitos que ali vivem possuem suas histórias de vida e de trabalho, permeadas entre 

as experiências da precarização do trabalho urbano e as práticas sociais, culturais, ambientais e 

simbólicas, propiciadas pelo bioma do manguezal. 

          As atividades realizadas na referida aula de campo estiveram voltadas, primeiramente, às 

conversas introdutórias acerca do significado histórico-social da comunidade Porto do Capim, 

 
1 Professor da rede estadual de ensino no Estado da Paraíba. Doutor em Geografia pela FCT-Unesp-Presidente 
Prudente. Membro militantes da Associação Comunitária Movimento de Moradores e Moradoras do Porto do 
Capim (ACOMPOCA). 
2 Professor de Linguística da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Doutor em Linguística pela Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). Pós-doc em Dialetologia pela Universidade de Lisboa. Coordenador da Associação 
Comunitária Movimento de Moradores e Moradoras do Porto do Capim (ACOMPOCA). 
3 Professor da rede estadual de ensino no Estado da Paraíba. Doutorando em Geografia pela Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). 
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bem como sua importância socioambiental e cultural construída sobre a base do manguezal, de 

onde ainda hoje muitos sujeitos retiram boa parte da renda, que garante a reprodução da vida. 

Assim sendo, num segundo momento, realizamos visitas a vários moradores e moradoras 

antigos(as) que resistem na localidade, os(as) quais representam uma memória viva tanto das 

transformações ocorridas na própria cidade quanto das modificações dos modos de vida, das 

formas de trabalho e das relações com a natureza.  (Figura 1). 

 

Figura 1. Mosaico de imagens da atividade de campo realizada em julho de 2018 

  

 Fonte: Trabalho de Campo, ENG, Julho de 2018. 

 

          Vale ressaltar que não se trata de conceber o estabelecimento dos saberes, de maneira 

hierárquica, como se a produção do conhecimento científico possuísse uma certa superioridade, 

a despeito dos saberes adquiridos por meio das experiências de vida dos sujeitos, já que esta 

categoria permite captar a realidade cotidiana de sujeitos singulares ou de grupos específicos 

que habitam ou vivenciam algum lugar (THOMPSON, 1981). Ademais, não buscamos, com 

essa distinção, negligenciar a importância da ciência geográfica em desvendar as tramas 
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territoriais e espaciais estabelecidas no cotidiano, pois como observamos, em outro momento, 

“é preciso enxergar as crises e as contradições do próprio capital, seus conflitos e fragilidades, 

bem como perceber o conteúdo emancipador das ‘pequenas’ resistências” (FRANÇA, 2018, p. 

31). 

           Como demarcamos em outras oportunidade (FRANÇA, 2014), inspirados nas ideias de 

Thompson (1992) em “A voz do passado” que se contrapunha a uma perspectiva da história 

oficial quase sempre subordinada às fontes oficiais de documentos, à medida em que busca não 

somente reconhecer formas de construção do conhecimento através da oralidade e da memória 

dos povos e trabalhadores(as), mas também conceber os sujeitos comuns enquanto agentes 

ativos das transformações sociais.  

           Tal perspectiva da historicidade dos sujeitos torna-se indispensável para repensarmos a 

relação espaço tempo, já que como sugere o pensamento de Milton Santos em várias de suas 

obras, o espaço geográfico configura-se numa acumulação desigual e (por que não) combinada 

de tempos. Deste modo, é elementar pensarmos a relação espaço tempo, isto é, de 

historicizadade geográfica e bem como de uma geograficidade histórica que não perca de vista 

as práticas de resistências cotidianas que, por si mesmas, já se configuram enquanto processo 

de resistência, podendo ser potencializadas por ações organizativas.       

           Por esta razão, pensamos que o trabalho de campo, enquanto metodologia que propicia 

um constante aproximar da realidade (THOMAZ JUNIOR, 1990) permite o fortalecimento do 

elo entre saberes tão elementares que, se concebidos em suas interdependências e articulações 

teóricas, podem contribuir com os processos de resistências dos sujeitos, cujas causas imediatas 

como preservação dos ambientes em que vivem populações tradicionais ribeirinhas, bem como 

a luta por diversos direitos configuram-se num amplo processo inerente à práxis emancipatória. 

A problemática real estudada e a possibilidade de interlocução cotidiana entre os saberes 

e os sujeitos 

          Não é de hoje que o centro histórico da cidade de João Pessoa-PB tem atraído a atenção 

do  Estado e de diversos agentes econômicos, tendo em vista a importância cultural, histórico-

arquitetônica da terceira cidade mais antiga do Brasil, bem como pelas belas paisagens naturais 

recobertas pelos manguezais que brotam do Rio Sanhauá, afluente do Rio Paraíba (Figura 2); 

características estas que ampliam a ânsia dos especuladores em lucrar com a privatização da 

natureza e a valorização do centro. 
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Figura 2 – Vista panorâmica do Rio Sanhauá no centro histórico de João Pessoa  

 
Fonte: <http://blogdojolugue.blogspot.com/2018/09/cronica-rio-sanhaua.html> acesso em 30 de outubro de 

2019. 

 

             O processo que hoje assola e reconfigura a vida, a forma e o conteúdo das grandes 

cidades está relacionado com os processos gerais de acumulação financeirizada. Esta 

característica tomou corpo sobretudo a partir dos anos 1970, com uma tendência as formas de 

acumulação flexíveis típicas dos regimes produtivos ancorados na lógica toyotista. Se em 

relação ao trabalho tais formas de reprodução da vida se tornaram cada vez mais efêmeras e 

instáveis, para o capital houveram variadas reconfigurações que resultaram combinadamente 

tanto numa descentralização produtiva, à medida em que as grandes plantas fábricas tendiam 

ser reduzidas, quanto na busca incessante de oportunidades lucrativas que ampliou a 

acumulação por espoliação no mundo (HARVEY, 2004). 

                Desse modo, os processos de acumulação financeizadas articulados a exportação 

geográfica de capitais superacumulados produz consequências sociais, culturais, ambientas e 

territoriais inestimáveis. À medida que volumosos capitais não encontram meios de se 

reproduzir em si mesmo, já que a própria acumulação é também sinônimo de crise (como frisou 

Marx nos Manuscritos econômicos filosóficos), ampliam-se os processos de mercantilização e 

privatização que atingem diversos setores e espaços.  

                A assertiva de Harvey (2005) elucida bem essa questão, nas palavras do autor:   
 

O capitalismo apenas consegue escapar de sua própria contradição por meio da 
expansão. A expansão é, simultaneamente, intensificação (de desejos e necessidades 
sociais, de populações totais e assim por diante) e expansão geográfica. Para o 
capitalismo sobreviver, deverá existir ou ser criado espaço novo para sua acumulação. 
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Se o modo capitalista de produção prevalecer em todos os aspectos, em todas as 
esferas e em todas as partes do mundo, haverá pouco ou nenhum espaço restante para 
acumulação adicional (o crescimento populacional e a criação de novos desejos e 
necessidades seriam as únicas opções) (p. 64). 

                 

                 Assim, a produção desigual do espaço impele para que grandes centros urbanos e 

determinadas localidades sejam redutos desses capitais. Por consequência disso, cidades 

inteiras veem seu espaço explodir demograficamente do dia para a noite combinada a uma 

intensa periferização, os financiamentos de megaprojetos de infraestrutura intensificam a 

apropriação privada de vários bens comuns como a água e a terra e populações são despejadas 

constantemente dos seus lugares de vida sem ao menos serem ouvidas a respeito. Estas são 

algumas das evidências contemporâneas de que a lógica autodestritiva do capital é 

incompatível com qualquer modo de vida sustentável (MÉSZÁROS, 2007). 

                Além disso, não se pode compreender a dinâmica urbana que ora atinge a cidade de 

João Pessoa desvinculada do amalgama teórico supracitado. É indispensável perceber que, 

sobretudo a partir de 2014, intensificaram-se os interesses públicos e privados sobre que ações 

de revitalizações seriam priorizadas para a capital paraibana. Dentre tantas, vale ressaltar o 

processo de empréstimo para financiamento de grandes obras através do banco interamericano 

de desenvolvimento (BID), que prevê a destinação de cerca de U$ 200 (duzentos milhões de 

dólares) no chamado programa “cidades sustentáveis”. Entre tantas cidades brasileiras que se 

enquadrariam entre as cidades emergentes e sustentáveis (classificação do BID), sofrendo a 

ofensiva capitalista do crescimento acelerado, João Pessoa-PB é vista como a menina dos olhos 

pelos especuladores, especialmente por sua capacidade de endividamento como descrevem nos 

documentos oficiais:  

Quanto à análise da sustentabilidade do endividamento de João Pessoa, o município 
possui boa capacidade de pagamento do serviço da dívida (juros e amortização). 
Entretanto há potencial risco para o equilíbrio das contas municipais, pois no período 
recente a Dívida teve crescimento real9 acima de 2% (PARAÍBA, 2014, p.30). 
 

 
              Esse conjunto de projetos articulados, dos quais o Porto do Capim configura-se numa 

parte importante, estão sendo pensados a partir de dois complexos: Beira rio e Linha Férrea. 

Além da forma antidemocrática e repentina como foi construída tais projetos vários sujeitos 

sociais, movimentos, comunidades e pesquisadores alegam que a concretização desses projetos 
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acarretará na expropriação massiva de mais 800 famílias, muitas delas residindo a mais de 

oitenta anos e sendo vítimas da ocultação histórica pelos dados oficiais4. (Figura 3). 

 

Figura 3. Principais complexos de intervenção pelo Programa João Pessoa Sustentável 

 
Fonte: BID (2018). 

 

             Soma-se a estes, recursos como os do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 

através do PAC-Cidades históricas5, foram alocados para financiar os principais projetos de 

“revitalização e requalificação urbana” previstos para o centro histórico de João Pessoa-PB. 

Essa problemática deve ser compreendida em seu conjunto, pois se tratam de obras articuladas, 

bem como demarcam um processo que visa refuncionalizar as áreas históricas da cidade, de 

modo a atender prioritariamente a um turismo massificado e irresponsável, a despeito de 

pessoas que vivem há gerações na área. 

             Neste sentido, a ameaça mais iminente é sem dúvida a criação do “Parque ecológico 

Sanhauá”, que seria uma espécie de primeira etapa de “revitalização” do antigo porto, existente 

até a primeira metade do século XX, por onde as embarcações atracavam para entregar as 

 
4 Ver Plano de ação João Pessoa Sustentável (2014), construído numa parceria entre o BID, a Caixa Econômica 
Federal, a Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional (Fadurpe), a Fundação Joaquim Nabuco 
(Fundaj), e a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) entre os anos de 2013 e 2014. Ver também Programa 
de Desenvolvimento Urbano integrado e Sustentável do município de João Pessoa - BR l 1421 -versão 2. Ver 
também o Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização (PDRR), versão final: maio de 2017. 
5 Existe um PAC específico para a área, denominado PAC-Sanhauá, o que demonstra a importância estratégica 
atribuída a tal área. 
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principias mercadorias que chegavam à capital paraibana. Com o abandono da atividade 

portuária, sobretudo as de cabotagem e as de longo curso, transferidas para a cidade de 

Cabedelo-PB (CATARINO et al, 2015), as instalações ficaram abandonadas e muitos 

moradores e moradoras construíram suas casas e suas vidas em sintonia com a dinâmica da 

natureza, como bem lembrado por um relato de uma moradora: “Atracamos nossas vidas nesse 

porto abandonado”6.  (Figura 4) 

 

Figura 4. Imagem Porto da cidade da Parahyba – década de 1920 

 
Fonte: (Acervo do Porto de Cabedelo Apud CATARINO et al, 2015). 

 

               Os ribeirinhos passaram a promover a recuperação progressiva do manguezal, que havia 

sido literalmente devastado para atender às necessidades do Porto, inclusive com a realização de aterros 

significativos que elevaram o terreno cerca de dois metros em relação ao nível do rio. Na figura 3 

observamos  no Rio Sanhauá, à margem direita, a região do Porto, onde é possível perceber a ausência 

de cobertura vegetal (mangue) o atracadouro com uma embarcação (ao fundo), e alguns dos prédios de 

galpões que ainda hoje existem localizados a beira do rio, hoje ocupado por  um deposito de materiais 

recicláveis e pela loja Léo Madeira (antiga Cleumy Madeiras). Enquanto na figura 04 podemos 

observar parte da comunidade Porto do Capim (cujos telhados podem ser vistos claramente em 

meio a vegetação) a partir do aterramento da margem do Rio Sanhauá e o ressurgimento da 

 
6 A identidade da interlocutora foi preservada diante o acirramento dos conflitos. 
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cobertura vegetal de manguezal que só ocorreu após a área aterrada ter se tornado moradia. 

(CATARINO et al, 2015). (Figura 5, 6). 

 

Figura 5. Vista panorâmica do atual centro de João Pessoa-PB 

 

Fonte: Rizemberg Felipe – Disponível em: <http://www.jornaldaparaiba.com.br/cultura/joao-pessoa-433-

fotografos-e-fotos-que-revelam-cidade.html> Acesso em 01 de novembro de 2019. 

 

 

Figura 6. Principais intervenções previstas para o centro histórico de João Pessoa 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de João Pessoa. 
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             Desse modo, a comunidade tradicional ribeirinha do Porto do Capim expressa, em sua 

geograficidade e historicidade, um modo de vida particular, construído a partir de inter-relação 

com a natureza que a envolve, bem como pelo valor histórico e cultural perpassados pela 

memória coletiva dos sujeitos, configurando-se por sua diversidade social e cultural num 

verdadeiro patrimônio imaterial da cidade de João Pessoa-PB, apesar de ainda ser negligenciada 

pelo Estado e por grande parte da população pessoense.          

              Assim, pensamos que o fortalecimento das interlocuções entre saberes científicos e os 

saberes dos sujeitos permitem reconstruir uma geografia histórica sob a perspectiva “dos de 

baixo”, “dos(as) trabalhadores(as)”, “dos povos” e “das comunidades tradicionais” com vistas 

a incrementar tanto as lutas por direitos elementares quanto vislumbrar processos de 

transformações mais amplos.                 

               A partir do trabalho de campo em geografia foi possível problematizar sobre a lógica 

de produção e apropriação desigual do espaço urbano e as diferentes formas de apropriação da 

natureza, identificando o conflito iminente entre o megaprojeto turístico e o direito inviolável 

à cidade, ao território, à natureza, bem como à dignidade do povo ribeirinho e trabalhadores(as).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS     

         Como vimos, a comunidade Porto do Capim, bem como todo centro histórico de João 

Pessoa-PB passam por um intenso processo de investimentos econômicos que são travestidos 

de “revitalização”, mas que, na verdade, buscam reproduzir a lógica de um espaço desigual e 

excludente, que não prevê a existência de pobres, trabalhadores e ribeirinhos nos centros 

urbanos.  

           Tal processo possui cada vez mais um caráter de gentrificação, pois diante da 

supervalorização imobiliária que atinge os centros urbanos, o poder público e os especuladores 

imobiliários buscam impor aos mais pobres uma espoliação dos seus direitos, bem como a 

disseminação do ideário do “mal necessário ao progresso”, como se não houvesse alternativa 

aos projetos hegemônicos que não a “solução infernal” estendida aos mais pobres que, segundo 

esta racionalidade neoliberal, devem sofrer as consequências com a retirada e ameaça constante 

aos direitos adquiridos por gerações, tais como o direito à moradia, ao centro da cidade, ao rio 

e à natureza integral.    

           Essa problemática adquire novos contornos, à medida que o passado histórico de 

formação da cidade, ainda presente nas rugosidades urbanas, se articulam aos conflitos 
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contemporâneos presentes nas resistências de moradores e moradoras, de trabalhadores e 

trabalhadoras, de pescadores e marisqueiras(os) pelo direito de viver dignamente na cidade e 

em contato com o mangue.  

           Como temos presenciado a partir de várias experiências recentes, em que o processo de 

especulativo financeirizado subordina a localização urbana à lógica mercantil e rentista 

(MARICATO, 2015; HARVEY, 2016), existe um conjunto questionamentos dos sujeitos 

sociais marginalizados (ora explícito ora ofuscado), para que a cidade seja um locus de vida 

digna e não meramente um espaço oportuno de acumular capitais.   
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TERRA DE SANGUE-PAISAGEM DA MORTE: RESISTÊNCIAS, CONFLITOS E 

(RE)INTEGRAÇÕES TERRITORIAIS GUARANI E KAIOWÁ EM CAARAPÓ- 

MATO GROSSO DO SUL (BRASIL) 

 

Rosalvo Ivarra Ortiz 

Resumo: 

 

O presente artigo investiga a dinâmica territorial Guarani e Kaiowá no contexto de Reserva 

Indígena Te’yikue (antiga morada ou território na linguagem Guarani), localizado na 

Microrregião de Dourados e na Mesorregião do Sudoeste de Mato Grosso do Sul (Centro-Oeste 

do Brasil) certamente umas das localidades mais violentas do Brasil e da América Latina a 

envolver disputas pelas terras entre indígenas e produtores rurais. O foco da investigação é 

analisar o processo de territorialização no espaço temporal diante das diferentes concepções 

espaciais estabelecidas e vivenciadas, nas quais, orientam as relações sociais, culturais, 

políticas, econômicas e ideológicas como estratégias de resistências diante da sociedade não 

indígena, sobretudo, pela expansão do latifúndio e da empreitada do próprio Estado que deveria 

acima de tudo assegurar os direitos considerados fundamentais ou inalienáveis (direito à vida, 

à liberdade e à propriedade), entretanto, ajuda a ocasionar um verdadeiro extermínio, 

confinamento ou acomodação. Portanto, o nosso aporte teórico será a geografia crítica, 

sobretudo a partir da geografia cultural e geografia da paisagem ancorado na epistemologia 

territorial histórica. 1. Início da discussão: resistências no coração do agrobantismo Iniciamos 

essa discussão a dizer que o antropólogo francês George Balandier (1993), corrobora que o 

processo de colonização proporcionou uma genuína cirurgia social- no qual constituiu uma 

interposição e, sobretudo, desagregação territorial, a delimitar os espaços/territórios por onde 

os indígenas devem andar/viver. É no entender da historiadora Aline Castilho Crespe (2015), a 

cerca de arame farpado que delimitam os territórios Guarani e Kaiowá é o signo, por primazia, 

desta cirurgia social. Já para o médico psiquiatra Frantz Fanon (1968) célebre por sua pesquisa 

na Argélia (África), enxerga todo esse processo como uma crise latente, onde os colonizadores 

tiram e retiram colonos ou indígenas e colocam em outros territórios/lugares/espaços- a 

modificar tragicamente o seu modelo organizacional e cosmológico. A presença colonial entre 
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os Guarani e Kaiowá se caracteriza pelas diferentes “ondas” de ocupação não indígena desde a 

primeira metade do século XIX, como as primeiras instaurações de fazendas nas regiões de 

Campos de Vacarias, a Guerra do Paraguai (1864-1870), a presença da Companhia Mate 

Laranjeira (1880-1926), a Colônia Agrícola de Dourados (a partir de 1940) e os últimos 

estabelecimentos de fazendas atuais a partir da década de 1960 do século passado. Entre os anos 

de 1915 a 1928, o Governo Federal demarcou oito pequenas extensões de terra, as reservas, 

para usufruto dos Guarani e Kaiowá, perfazendo um total de 18.124 hectares, com o objetivo 

de confinar os diversos núcleos populacionais dispersos em amplo território ao sul do atual 

Estado de Mato Grosso do Sul. Foi a estratégia política empregada pelo governo “para liberação 

de terras para colonização e consequente submissão da população indígena aos projetos de 

ocupação e exploração dos recursos naturais por frentes não-indígenas” (BRAND, 2004, p 138). 

Este processo possibilitou o “confinamento” dos povos Guarani e Kaiowá em oitos pequenas 

reservas, absorvendo as diferentes famílias que compunham o grande território tradicional. A 

partir das décadas de 1970, com apoio de instituições como CIMI (Conselho Indigenista 

Missionário), UNI (União das Nações Indígenas), posteriormente CAPOIB (Conselho de 

Articulação dos Povos e Organizações Indígenas no Brasil), estimularam a reorganização e 

mobilização das sociedades indígenas na luta pelo direito à diferença, que culminou na garantia 

de direito na Constituição Federal de 1988.Esta articulação e mobilização possibilitou a 

compreensão dos próprios indígenas sobre a importância da valorização da cultura tradicional 

e para a “retomada” dos territórios tradicionais. A compreensão sobre retomada foi gradativa e 

foi sendo visualizada como o retorno a terra natal, de onde, outrora, foram expulsos, com a 

chegada dos não indígenas. A Reserva Indígena Te’yikue foi demarcada em 20 de novembro 

de 1924, com 3.600 hectares e foi denominada como Posto Indígena José Bonifácio, um 

retângulo de quatro quilômetros por nove. Atualmente, conta com uma área de 3.594 ha 

(SMANIOTO & SKORWRONSKI, 2009). Segundo os dados da Secretaria Especial de Saúde 

Indígena de Caarapó, no primeiro semestre de 2015 foi registrado 1.157 famílias com total de 

4.649 pessoas morando nessa reserva. Em 1997, foi implantada a educação escolar indígena 

com a proposta curricular que valoriza as práticas culturais Guarani e Kaiowá e também da 

cultura não indígena. Mediante isso, buscou se o trabalho integrado entre as instituições como 

a Secretaria Municipal de Educação –SEMED, Conselho Indigenista Missionário- CIMI, 

Universidade Católica Dom Bosco - UCDB e a comunidade Indígena local. O trabalho foi 

sendo implementado de forma intercultural e interdisciplinar no processo de formação dos 
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professores indígenas para que esses construíssem uma prática pedagógica que a posteriori 

garantisse um processo próprio de ensino e aprendizagem eficaz. Este modelo de formação 

possibilitou a comunidade indígena uma participação intensa no espaço escolar, no qual, foi se 

constituindo uma comunidade no contexto, amenizando diferentes perspectivas e posturas de 

diversas famílias que compunham a reserva. Assim, viver em constantes debates e reflexões no 

ambiente escolar contribuiu para que a própria comunidade pudesse ter a percepção de sua 

história e do seu território tradicional como elo fundamental para a constituição e fortalecimento 

das identidades tradicionais. Para que as identidades tradicionais persistam no contexto das 

diversidades das relações, foi sendo percebido também, a importância das retomadas de 

diversos elementos como estratégias de resistências. Retomada significa a rearticulação dos 

elementos tradicionais que dão sentido as existências dos Guarani e Kaiowá no contexto atual, 

para isso, retomar o território tradicional é a base para esta rearticulação do sistema tradicional. 

As retomadas iniciaram em Caarapó em 16 de fevereiro de 2012 no Tekoha Pindo Roky, em 

seguida a retomada de Te’ýi Jusu e Itagua. Em 13 de junho de 2016 ocorreram as retomadas do 

Tekoha Kunumi, Ñandéva, Jakairá, Guapo’y e Ñamói Guaviray. Estas retomadas tiveram como 

pontos de partida a reserva indígena Te’yikue, áreas demarcada pelo estado na perspectiva da 

política integracionista de outrora, mas a própria reserva era uma parcela de um grande território 

que compunha as aldeias tradicionais ou tekoha no tempo anterior a colonização, são elas: 

Takuara, Javevyry, Ypytã, Javorái, Pindo Roky, Piratiỹ e Joha. Alarcon (2013, p. 1) ao discorrer 

sobre os Tupinambá, corrobora que “as retomadas consistem em processos de recuperação, 

pelos indígenas, de áreas por eles tradicionalmente ocupadas e que se encontravam em de não-

índios”.2. Descaminhos metodológicos: como é/tornar-se intelectual em terras de ruralistas A 

investigação foi desenvolvida a da pesquisa qualitativa e quantitativa. Assim a pesquisa 

qualitativa foi a principal fonte de produção de informações, enquanto a pesquisa quantitativa 

adicionou os dados para uma leitura sobre a atual situação vivenciada pelos Guarani e Kaiowá, 

sobretudo, a partir da perspectiva do Estado Nacional, Ongs e entidades pastorais 

compromissadas em denunciar a atual situação de conflitos, violências e violações que 

aniquilam seus modos de vida, sobretudo, a envolver o seu território tradicional. Dessa forma, 

a pesquisa foi desenvolvida na perspectiva da Geografia Crítica, que possibilitará uma 

construção da monografia a partir da visão dos grupos marginalizados, no caso, os indígenas 

Guarani e Kaiowá, com uma postura radical frente a Geografia Tradicional e Pragmático. 

Buscará fortalecer as linguagens, conceitos e modos de interpretar/estar no mundo, opondo se 
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as múltiplas intervenções e também verdades constituídas pela realidade atual que é a lógica 

capitalista de estar no espaço territorial. Fortalecer a lógica Guarani e Kaiowá de estar no mundo 

como uma pratica social de resistência e também as estratégias de diálogo e relações 

estabelecida na dimensão interno e externo será considerado como referências de analise que 

orientará a organização e a construção da proposta desta investigação. Assim, a proposta terá 

três grandes eixos para chegar ao objetivo principal: a cosmologia Guarani e Kaiowá, a vida na 

reserva e o caminho da retomada. Estes pontos serão detalhados abaixo.A cosmologia Guarani 

e Kaiowá que estou a me referir é entender a percepção de mundo, universo, a produção do 

sujeito, o conceito de natureza, os cantos, as artes, as memórias e o sentido de estar no mundo 

na visão dos mais velhos e dos mais sábios Guarani Kaiowá. O segundo ponto foi analisado a 

vida na reserva, as relações estabelecidas entre as diferentes famílias, a produção, as políticas 

indigenistas, as formas de atuação das instituições, os elementos reguladores na reserva, as 

hierarquias constituídas, as religiosidades. O terceiro ponto foi acompanhar em pesquisa 

participativa o cotidiano nas retomadas para descrever em que medidas o jeito de ser da reserva 

ainda está presente e estão sendo cultivado nas retomadas, e também os novos elementos 

emergentes, mas acima de tudo, apreender os elementos tradicionais e ainda estão presentes. 

Considerações finais Portanto, o nosso olhar para os Guarani e Kaiowá tem um lugar de 

enunciação, a Geografia, campo científico constituído pela própria moderna-colonialidade, 

como corrobora (Porto Gonçalves, 2002) que lhe dá formato, estrutura e conteúdo. Imaginar o 

espaço e os povos indígenas, ou, por definição, repensar e ressignificar suas imagens, é a 

principal preocupação em nosso fazer geográfico, que irá percorrer toda a construção desta 

dissertação de mestrado. Por fim, observar e descrever são imprescindíveis no fazer geografias. 

A priori é possível afirmar que observar é aguçar o olhar, o ouvir e o sentir, enquanto descrever 

o que é observado é o modo em que materializamos, por meio da escrita, as nossas experiências 

etnográficas (trabalho de campo/diário de campo). Descrever é registrar os momentos 

experenciados e inviabilizar o esquecimento, a descrição é uma narrativa sobre o que é 

apreendido na observação. 
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AS LUTAS DOS GUARANI E KAIOWA PELOS TEKOHA: COSMOLOGIAS 

AMERÍNDIAS, NECROPOLÍTICA E TRANSTERRITORIALIDADES 

 

Marcos Mondardo 

Resumo: 

 

Este texto intenta discutir a relação entre cosmologias, perspectivismo ameríndio e 

transterritorialidade, no contexto de um encontro entre a Antropologia e a Geografia, para 

entender a luta pelos tekoha dos Guarani e Kaiowa no Mato Grosso do Sul, na fronteira do 

Brasil com o Paraguai. Discute-se, assim, as cosmologias ameríndias (os pensamentos 

indígenas da América) e o perspectivismo a partir do Antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, 

para fazer o encontro com a Geografia, a partir das transterritoralidades e da antropofagia, 

analisadas pelo geógrafo Rogério Haesbaert. Desse contato pensamos as lutas por tekoha e 

elaborações ameríndias dos Guarani e Kaiowá e suas devidas mediações antropológicas. A 

singulariadade dos movimentos indígenas, hoje, se devem às lutas contemporâneas por 

território, corpo e direitos humanos. São lutas por dignidade que devem ser pensadas por 

cosmologias nativas que permitem acessar essas culturas, suas sociedades, no movimento de 

reconquista, retomada e recuperação de seus territórios de ocupação tradicional. São lutas pela 

dignidade de uma existência que reinventam e afirmam uma territorialidade mais autêntica, 

contra a perversidade e precariedade imposta pela sujeição colonialista e do capital em sua 

forma contemporânea comanda pelo agronegócio. Em Mato Grosso do Sul, a população 

Guarani e Kaiowá é composta por 43.401 pessoas que vivem em uma constante luta pela 

dignidade e por seus direitos territoriais em frentes contra o agronegócio e o Estado de Exceção 

que realiza uma gestão necropolítica dos conflitos territoriais. No Brasil, hoje, existe uma 

geopolítica da despossessão em curso na territorialização do agronegócio de que as maiores 

vítimas são as populações tradicionais que ocupa(va)m seus territórios originais. O Estado 

brasileiro, articulado com o capitalismo neoliberal, coloca em prática uma gestão necropolítica 

que têm por objetivo o genocídio, o desmonte, o retrocesso e a retirada dos direitos territoriais 

indígenas. Entender a estratégia adotada pelos povos originários para a conquista e/ou 

manutenção dos seus direitos territoriais é fundamental nas lutas pela existência e tekoha. No 
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Mato Grosso do Sul a expansão territorial do capitalismo, sob a exige da destruição criativa da 

terra se deu pela acumulação por despossessão e expulsão em frentes extrativas de erva-mate, 

passando pela colonização dirigida do Estado conhecido como projeto geopolítico da Marcha 

para Oeste, até a territorialização da fronteira agrícola com a implantação do agronegócio. O 

agronegócio é o modelo econômico e social que sustenta as lógicas de dominação por meio da 

desposseção. Para a sua expansão territorial, o capitalismo utiliza a despossessão e expulsão 

como formas de controlar a terra e de produzir mercadorias. As empresas multinacionais usam 

o território e usurpam os recursos naturais (a terra e água, por exemplo), transformando-os em 

objeto de negócio e de mercantilização. Na produção do espaço, isso garante a mais valia e a 

acumulação do capital. O agronegócio enquanto modelo hegemônico de territorialização 

atualiza, assim, as formas de neocolonialismo. A assimetria econômica e política, tão expressa 

e evidente nas formas de produção do espaço, podem ser lidas pelas fronteiras e limites que 

dividem povos indígenas e fazendeiros (e a sociedade do agronegócio), que pelo racismo de 

Estado, que compreende, segundo Foucault, o nível de civilização, a divisão em espaços 

coloniais (reservas indígenas) e espaços modernos (as cidades e as fazendas do agronegócio). 

A “inevitável” produção de fronteiras coloniais que dividem a “civilização” e a “bárbarie”. 

Contra esse sistema socioespacial de exploração do agronegócio estão as lutas contemporâneas 

dos Guarani e Kaiowa pelo reconhecimento dos seus tekoha, no cone sul do Mato Grosso do 

Sul, tem articulado suas cosmologias à territorialidades de trânsito, isto é, transterritorialidades, 

desenhadas e engendradas pelo trânsito por outros territórios (indígenas e não indígenas), 

devido à incorporação estratégia, dialógica e relacional, do território do Outro. Estes povos 

indígenas têm um projeto de autonomia na luta pela reterritorialização para o retorno ao teko 

porã (o bem viver) em práticas de retomadas: acampamentos, ocupações e autodemarcações. A 

proliferação destes acampamentos, das retomadas, das mobilizações cosmopolíticas, da 

dinâmica espaçotemporal das relações de parentesco, dos rituais, da busca pela terra “sem 

males”, uma vez que implicados no próprio conceito de tekoha, movimenta sentidos à luta por 

território e fortalece os indígenas para resistirem à violência e o genocídio. Esses territórios são 

ressemantizados pelo coração e a mente dos povos Guarani e Kaiowá, que apresentam formas 

e conteúdos históricos, geográficos e políticos. Estes se desterritorializam e reterritorializam, e 

incorporam a contingência da experiência em devir (do vir a ser tekohahã). Essa estratégia vital 

reelabora as territorialidades de resistência, isto é, abre novos horizontes e sentidos de 

transterritorialidades. O território para os povos originários é fundamental para as lutas e na 
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reelaboração cultural de seus modos de ser, na relação entre natureza, cultura e relações de 

poder/resistência. O direito a viver ou morrer se liga à territorialidade na luta pela terra. A luta 

pelo território não cessa uma vez que lutar por seu espaço é lutar pela vida: pela terra, saúde, 

educação e natureza. Embora sejam alvos da violência e de precarização de seus espaços de 

vida, os Guarani e Kaiowa se mostram resilientes nestes conflitos, confrontos e 

desreterritorializações. A r-existência dos Guarani e Kaiowa na contemporaneidade é movida 

pela multiplicidade das suas lutas territoriais. Estas envolvem suas transterritorialidades 

orientadas pela cosmologia, isto é, elaboradas pelo feitiço, nas formas culturais de viver e 

morrer, no movimento-processo de reterritorialização de seus tekoha, na articulação das 

lideranças religiosas e políticas, Ñhanderu e Nhandecy, além das de alianças intensivas 

construídas com sujeitos não indígenas, em múltiplas escalas espaciais, da local à global. 
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MÚLTIPLAS FORMAS DE SER CRIANÇA E JOVEM ENTRE OS GUARANI E 

KAIOWÁ 

 

Gislaine Carolina Monfort 

Resumo: 

 

Múltiplas formas de ser criança e jovem entre os Guarani e Kaiowá Gislaine Carolina 

Monfort¹Juliana Grasieli Bueno Mota² Eu nasci lá no Iguarussu e ali veio empurrando, 

empurrando, quando chegou o karai guasu, eu muito criança só que eu já sabia já. Aí chegou 

lá, teve casa de reza muito grande (...) porque lá meu vô morava, meu pai, meu tataravô né e 

tinha casa de reza muito grande, lá é uma escola. A educação sai pra nois de lá... Kunã Rendy’i 

- Dona Floriza (2019).Por ese motivo vemos en sus banderas, junto con la demanda por tierra, 

la demanda por libertad, no menos importante que la primera. Libertad es, para los pueblos del 

bosque, libertad de circulación. Es decir, tierra sin cercas. No solo para los humanos, sino 

también para la propagación de plantas y circulación de animales; para la expansión de la 

abundancia (ADOUE, 2017; p.176).Este trabalho apresenta diálogos e reflexões realizados 

junto aos Guarani e Kaiowa da família da ñandesy Floriza e ñanderu Jorge na aldeia Jaguapiru, 

Reserva indígena de Dourados/MS, com os quais aprendemos e vivenciamos a construção do 

espaço Kurundua, cuja nome fundamenta-se no protetor do milho e em um dos elementos que 

constituem o jeguaka (o cocar de penas e flores). Kurundua é um espaço construído de forma 

autônoma por essas famílias e que tem como finalidade o fortalecimento do conhecimento 

Guarani e Kaiowa por meio dos processos próprios do ñembo’e (orientar). O povo Guarani 

remete-se as etnias guarani-ñandeva, guarani-kaiowa e guarani- mbya territorializados nas 

terras baixas da América do Sul, no qual são falantes da língua guarani, da família linguística 

Tupi-Guarani. Além das semelhanças linguísticas existem semelhanças em sua organização 

social, territorial, política e religiosa. O território étnico ocupado tradicionalmente por esses 

povos estende-se entre a Bolívia, Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina. Importante evidenciar 

que as fronteiras territoriais dos Estados nacionais se constituíram sobrepondo-se aos territórios 

do povo Guarani. No território que atualmente abrange o estado do Mato Grosso do Sul estão 

territorializados os guarani-ñandeva e os guarani-kaiowa. As narrativas dos povos originários 
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da região de Dourados expressam constantemente as transformações territoriais com a 

reterritorialização de muitas famílias nas reservas indígenas e a tentativa de assimilação forçada 

dos povos através do projeto de desenvolvimento econômico do Estado, que por meio desse 

processo reestrutura toda a paisagem e os territórios étnicos. São palavras que revelam a 

produção de territórios em espaços e tempos antagônicos, o tekoha guasu enquanto um amplo 

território que abrange e possibilita um modo de ser e viver, um território étnico produzido e 

vivido em um tempo passado. E um segundo espaço produzido com as invasões aos territórios 

étnicos dos Guarani e Kaiowa, processo significativas mudanças a partir da desterritorialização 

dos territórios étnicos e reterritorialização nas reservas indígenas no estado do Mato Grosso do 

Sul em um tempo presente, uma territorialização imposta pelo Estado brasileiro. A Reserva 

Indígena de Dourados localizada entre os municípios de Dourados e Itaporã e abrange 

atualmente uma população de mais de 15.000 sujeitos de diferentes grupos étnicos, com 

diferentes histórias e trajetórias. Consideramos a abordagem qualitativa e a ferramenta 

etnográfica enquanto metodologia aliada à pesquisa geográfica, como um aporte bastante 

relevante para a compreensão da produção de diferentes territórios e territorialidades. Nessa 

perspectiva, a proposta desenvolvida fundamentou-se em um conjunto de metodologias que 

parte da etnografia associada a Geografia com o trabalho de campo e a construção de fontes 

orais por meio de entrevistas. Essa última é uma técnica à qual nos possibilitou reconstituir à 

memória socioespacial desses povos na correlação entre os territórios étnicos (tekoha) e à 

Reserva. Acreditamos que esses elementos suscitaram pensar, a partir de dois espaços e tempos 

diferentes, a importância do ñe’ẽ’ (língua, linguagem) para o povo Guarani e Kaiowá, que são 

representados pelas palavras tekoyma (o modo de viver em um tempo passado) e tekopyaju (o 

modo de viver no tempo presente) que apontam transformações socioespaciais. O espaço 

Kurundua tem sido construído de forma autônoma pela rede de parentesco de Jorge e Floriza e 

tem como objetivo o fortalecimento do conhecimento tradicional Guarani e Kaiowa por meio 

dos processos próprios do ñembo’e (orientar/ensinar) retomando elementos do tekoyma e 

recriando resistências no tekopyaju. Kurundua possui como princípio a educação tradicional e 

o ñe’ẽ’ que através das palavras do ñanderu e ñandesy reconstituem as experiências vividas em 

um território étnico que continua vivo e que passa a ser conhecido e construído pelas memórias 

de crianças e jovens, mesmo que estas e estes estejam vivendo atualmente na condição de 

reserva indígena. Como acentuado por Chamorro (2008; p.56) “a palavra é a unidade mais 

densa que explica como se trama a vida para os povos chamados guarani e como eles imaginam 
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o transcendente. As experiências da vida são experiências de palavra”. Através do ‘ñe’ẽ’ 

diferentes espaços e tempos são produzidos, processo que busca estimular nas crianças e jovens 

a construção do reconhecimento si de mesmo e do coletivo enquanto povo Kaiowa e Guarani, 

com as histórias e trajetórias de diferentes gerações de seu povo que a memória coletiva 

possibilita entrelaçar ao presente. Esse movimento entre as palavras, a memória e o território 

étnico criam conforme Ugalde et al. (2018; p. 235-236) uma comunicação de “procesos vívidos, 

orientados por la intencionalidad y la experiencia que explicitan circunstancialmente formas de 

entender-apelar- interponer el pasado”. É preciso ressaltar que os diferentes povos nos distintos 

territórios tornam a infância e a juventude uma construção social, uma 

demonstração/representação marcada pela diferença entre infâncias, sujeitos e territórios. 

Acreditamos que o conceito de etnicidade tem uma contribuição muito relevante para nossas 

reflexões junto às categorias do ‘ñe’ẽ’: tekoyma e tekopyaju. Essas categorias do ‘ñe’ẽ’ 

representam relações espaço-temporais que fundamentam as reestruturações nos territórios 

étnicos e transformações nas possibilidades do bem-viver (teko porã). A proposta de refletir 

sobre a etnicidade pode ser interpretada como linguagem ou até mesmo uma retórica que se 

expressa em diferentes espaços e tempos, rompendo com a ideia de perda de uma cultura e 

abarcando a cultura como movimento que historicamente passa por modificações por meio das 

ações de diferentes sujeitos. Isto é, nos permite compreender a cultura enquanto movimento 

que transforma aos sujeitos e grupos étnicos e é transformada por eles nos diferentes espaços e 

tempos através de novos e antigos significados (CUNHA, 2009; p. 237). Nos encontros 

realizados no espaço, as palavras da ñandesy e ñanderu revelam a profunda relação entre os 

diferentes espaços e tempos vividos, passados e presentes, que remontam as transformações no 

território étnico, a condição atual nas reservas indígenas e as ações de resistência compartilhada 

entre diferentes gerações. Nesse sentido, estar e participar no/do kurundua nos fez compreender 

como as palavras e a memória da ñandesy e ñanderu estabelecem relação com as múltiplas 

territorialidades produzidas entre crianças jovens e como estes encontros recria nesses jovens e 

crianças diferentes experienci-ações sobre o lugar em que vivem atualmente, a reivindicação 

do território étnico e o mundo. O espaço por meio do ñembo’e e ñe’ẽ’ busca estimular nas 

crianças e jovens o reconhecimento de si mesmo enquanto povo kaiowa e Guarani, enquanto 

reconstroem formas de organizar-se politicamente em novos espaços, sem deixar de pertencer 

e reivindicar seus tekoha. Estimula também o resgatar de lugares outros que narram a origem 

de um povo, processo que possibilita recriar formas de resistências repletas de novos 
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significados. E tem como base a educação tradicional e o ñe’ẽ’ (linguagem/palavra), conforme 

o professor Kaiowa Eliel Benites (2014; p.6) ñe aproxima-se de “nós” como auto-afirmação, 

mbo é como a ponta de um corpo que orienta e mostra a direção e “e” faz jus a termo “ñe’ẽ” 

(linguagem, palavra, alma). Para o professor o processo do ñembo’e “(...) é a construção do 

próprio caminho a partir das possibilidades dadas pelo contexto, através da palavra”. E essa 

reconstrução do próprio caminho nasce em um espaço autônomo que possibilita a retomada dos 

processos próprios da educação tradicional Guarani e Kaiowa.ReferênciasBENITES, Eliel. 

Oguata Pyahu (Uma Nova Caminhada) no Processo de Desconstrução e Construção da 

Educação Escolar Indígena da Aldeia Te’ýikue. 130 p. Dissertação (Mestrado) Universidade 

Católica Dom Bosco, Campo Grande, 2014.CHAMORRO, Graciela (Chamorro Arguello, 

Cándida Graciela) Terra madura, yvy araguyje : fundamento da palavra guarani. / Graciela 

Chamorro. – Dourados, MS: Editora da UFGD, 2008.CUNHA, Manuela Carneiro. Cultura com 

aspas e outros ensaios. São Paulo, 2009.UGALDE, Ricardo Salvador López. AGUILAR, Ma. 

Asucena Rivera. & AMARO, María Antonieta González. Cómo hacer etnografía de procesos 

territoriales. IN: Etnografias taticas y estrategias para el registro y análisis de la diversidad 

cultural. D.R. © Universidad Autónoma de Querétaro, Centro Universitario, Cerro de las 

Campanas s/n, Código Postal 76010, Querétaro, Qro., México Primera edición, agosto, 2018. 
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Resumo 
  
Este artigo reflete sobre as sequelas determinadas pela implantação da transposição do rio São Francisco e a saúde, 
no povo Pipipã, Semiárido, em Floresta, Pernambuco. E chama atenção para a territorialidade indígena Pipipã 
vulnerabilizada e os desafios para a demarcação da terra Pipipã com a inauguração do eixo leste, em 2017. A 
abordagem teórico-metodológica do trabalho foi a Reprodução Social e a Saúde, formulada pelo epistemólogo 
Juan Samaja. Realizou-se um estudo analítico de caráter qualitativo, por meio de entrevistas e realização de 
oficinas nas aldeias cortadas pelas obras. Os processos históricos evidenciaram meio século de mobilizações dos 
Pipipã pela demarcação da terra tradicionalmente ocupada e o convívio sustentável dos indígenas no Semiárido, 
no período anterior ao projeto da transposição. Com a implantação desse grande empreendimento de 
desenvolvimento o processo demarcatório não avançou, se instalaram novas vulnerabilidades territoriais e novos 
entraves políticos contrários a regularização da terra Pipipã, portanto, produziram-se descuidos e desrespeitos aos 
direitos territoriais e à Política nacional de atenção à saúde indígena.  
 
Palavras-chave: Índios no Nordeste; Pipipã; Saúde Indígena; Projeto de Desenvolvimento; Saúde e Ambiente. 
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do rio São Francisco”, coordenado pelo Prof. Dr. André Monteiro Costa e financiado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq – Chamada Universal: Edital MCT/CNPq nº 14/2013, processo 
485403/2013-7) 
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Introdução 
 

Foi no final da década de 1970 que a atenção da opinião pública e posteriormente das 

autoridades, passou a abordar os índios como portadores de direitos, principalmente relativo às 

terras que ocupavam (Oliveira, 2011, p.664). No período da Constituinte as Etnias indígenas, 

por exemplo, os Pipipã, se destacavam no sentido da mobilização com o objetivo de conquistar 

seus direitos com a obtenção da inclusão na Constituição Federal Brasileira de 1988. Com a 

obrigatoriedade da União em reconhecer os direitos dos povos ao acesso a uma educação 

diferenciada, assistência médica e a retomada do processo de demarcação dos seus territórios 

tradicionais ocupados pelo latifúndio (CARLOS-JUNIOR, 2015; SILVA, 2006; SOUZA, 

1998).  

Para Oliveira (2011) os índios que eram camponeses no final da década de 1970, ou 

seja, eram agregados ou parceiros de grandes propriedades e que ao menos aparentemente 

estavam muito distantes da imagem “dos índios bravos; e não se configurava como foco da 

atenção do governo federal”. No caso dos índios Pipipã de Floresta, as primeiras mobilizações 

pelo reconhecimento da Terra Indígena foram registradas por Almeida (2010, p.4), há 45 anos.  

Foi neste contexto de retomada dos direitos indígenas que surgiram as primeiras 

informações sobre as terras habitadas pelos índios no país, assim como, dados oficiais de 

estimativa da população indígena no Brasil elaborado pela FUNAI, em 1957. Listaram-se em 

torno de 256 áreas indígenas e 145mil indígenas, distribuídas em 41 milhões de hectares de área 

ocupada pelas terras indígenas, segundo Oliveira (2011).  

No que se refere às terras indígenas tradicionalmente ocupadas, o processo de 

demarcação regulamentado pelo Decreto nº 1775/96, é o meio administrativo para identificar e 

sinalizar os limites do território ocupado pelos povos indígenas. Nos termos do mesmo Decreto, 

a regularização fundiária de terras indígenas tradicionalmente ocupadas compreende uma série 

de etapas, de competência do Poder Executivo. 

O direito de demarcação das terras indígenas, até os anos 1970 era amparado pelo 

Estatuto do Índio na Lei 6001/73 e se baseava no modelo da sociedade dominante: A moradia 

fixa associada exclusivamente ao trabalho agrícola, desconsiderando que a subsistência de 

vários povos se pautava na caça, na pesca e na coleta, atividades que exigem extensões mais 

amplas que o contorno imediato das aldeias. Desse modo, a perspectiva assimilacionista 

vigorou até 1988 quando, devido à luta do movimento indígena e de amplos setores da 

sociedade civil, em meio ao processo de redemocratização do país. Foi sancionado na nova 
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Constituição o princípio da diversidade cultural como valor a ser respeitado e promovido, 

superando-se definitivamente o paradigma da assimilação e a figura da tutela dos povos 

indígenas (BRASIL, 1988; FUNAI, 2016).  

  Em consonância com a Política Nacional de atenção à saúde dos povos indígenas o 

equilíbrio das condições ambientais nas terras indígenas é um “elemento de crescente 

importância para a garantia de uma atenção integral à saúde desses povos. Sobre isso, desde a 

década de 1970, as condições ambientais nos territórios indígenas vêm sendo degradadas pelo 

modelo de globalização da economia pautado na implantação de grandes empreendimentos de 

desenvolvimento, como a transposição do rio São Francisco, no território Pipipã; que teve 

implantação iniciada em 2007, e se insere no conjunto de políticas da água com enfoque no 

combate à seca. (GONÇALVES, 2018). O processo de implantação desse grande 

empreendimento de desenvolvimento vulnerabilizou a territorialidade e a saúde dos indígenas 

(GONÇALVES, 2019), deixando sequelas, conforme afirmou um dos caciques do povo Pipipã, 

em 2014.  

A territorialidade é compreendida, aqui, como a “multidimensionalidade do vivido no 

território pelos membros de uma coletividade, pelas sociedades de forma geral”. (RAFFESTIN, 

2011, p. 142). E pode corresponder ao “poder exercido que transcende as relações políticas” 

envolvendo as relações econômicas e culturais, indivíduos e grupos, redes e lugares de controle. 

Mesmo que seja “temporário, do e no espaço geográfico com suas edificações e relações”. 

Efetiva-se em todas as nossas relações cotidianas, ou melhor, “ela corresponde às nossas 

relações sociais cotidianas em tramas, no trabalho, na família, na rua, na praça, na igreja, no 

trem, enfim, na cidade, no campo e nas relações urbano rurais de maneira múltipla e híbrida. 

(SAQUET; SPOSITO, 2009, p. 90).  

Este artigo objetivou promover uma reflexão sobre as sequelas determinadas pela 

implantação da transposição do rio São Francisco e a saúde, no povo Pipipã, em Floresta. 

Destacando as novas vulnerabilidades e desafios para a demarcação da terra produzidas pelo 

empreendimento. A abordagem teórica metodológica foi a Reprodução Social e a Saúde, 

formulada pelo epistemólogo Juan Samaja.  

Procedimentos metodológicos 

Realizou-se um estudo de caso de caráter sistêmico e foi usada a abordagem qualitativa 

de pesquisa. Os dados primários foram obtidos a partir de entrevistas e oficinas. O estudo foi 
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realizado no período de 2016 a 2018, no território Pipipã, em Floresta, Semiárido, em 

Pernambuco. É em Floresta que inicia o chamado eixo leste da transposição. O território 

indígena foi diretamente afetado pelo projeto, onde estão implantadas as estruturas físicas do 

empreendimento: canais, reservatórios, estações de bombeamento, entre outros (BRASIL, 

2004). 

A população do estudo de caso foi o povo Pipipã, totalizando 1.362 pessoas (SESAI, 

2013). O território é constituído por 10 aldeias que estão sob a coordenação de dois caciques. 

As amostras foram do tipo ’intencionais‘ e coletadas nas três aldeias cortadas pelo canal do eixo 

leste, a saber, Tabuleiro do Porco, Caraíbas e Pedra Tinideira. As entrevistas foram do tipo 

semiestruturadas (YIN, 2015, p.114), que totalizaram 27. As oficinas realizaram-se 

exclusivamente nas aldeias cortadas pelo eixo leste no fim de 2017 no total de três oficinas, em 

agosto de 2017. O número de participantes totalizou 30. Utilizamos durante as oficinas 

participativas uma adaptação da metodologia denominada estratégia árvores de sonhos, medos 

e compromissos (SOLIZ; MALDONADO, 2012, p. 30). As entrevistas seguiram um roteiro 

básico em que os temas foram abordados em profundidade, o qual permitiu a análise dos dados 

considerando as falas dos entrevistados a partir de focos temáticos, conforme Víctora, Knauth 

e Hassen (2000). 

O plano de análise incluiu a Matriz de Dados da Reprodução Social e a Saúde 

(SAMAJA, 2000). O nível de ancoragem do estudo foi o da comunidade, ou seja, o território 

ocupado pelos Pipipã onde a organização social e relações de produção ocorrem no nível 

comunal.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Instituto Aggeu Magalhães 

(CEP- IAM/Fiocruz), pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e autorizada o 

ingresso na área indígena pela Fundação Nacional do Índio (Funai). CAAE: 

13474513.4.0000.5190. Parecer de nº: 1.406.919 de 14 de fevereiro de 2016.  
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Resultados e discussões  

a) Territorialidade indígena Pipipã anterior à transposição do rio São Francisco 

A qualidade territorial produzida pelos indígenas, no tempo anterior à implantação da 

transposição do rio São Francisco, resultou de um compromisso coletivo para realizar projetos 

de vida no Semiárido, controlando, construindo a identidade territorial e transformando-o em 

seu território (LITTLE, 2002; SCOTT, 2013). A territorialidade Pipipã anterior à transposição 

do rio São Francisco será contextualizada por meio da afirmação étnica, da tradição, cura, 

costumes, expressões socioculturais, de que vivem e como trabalham.  

Afirmação étnica 

O nome Pipipã remete aos ancestrais e à Serra Negra. Trata-se de uma área rica em olhos 

d’água, que concentra no entorno muitas fazendas com gado de terceiros não indígenas. A Serra 

Negra ocupa uma área de 1.044 ha (6,24 km²), nos municípios de Floresta, Inajá e Tacaratu 

com a altitude de 1.065 metros. É considerada pelos Pipipã um lugar sagrado onde se 

concentram os Encantados de Luz, espíritos dos ancestrais. A Reserva Biológica (Rebio) de 

Serra Negra abrange os citados municípios, estando subordinada ao Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio).  

Parte da população Pipipã reside em território homologado como Kambiwá e 

autodemarcado como Pipipã, isto é, em território interétnico, que corresponde às aldeias 

Travessão do Ouro, Faveleira e Capoeira do Barro (ALMEIDA et al., 2010). Os estudos 

históricos evidenciaram que, entre as décadas de 1970 e 1980, os povos indígenas emergentes 

no Nordeste brasileiro, a exemplo dos Pipipã, buscaram reconhecimento étnico que incluiu a 

exigência de direitos territoriais e diferenciados de saúde e educação. Para isso, estabeleceram 

relações sociais mais estreitas com atores externos, particularmente com a Funai e os 

Ministérios da Saúde e de Educação (ARCANJO, 2003; OLIVEIRA, K., 2013).  

O ressurgir Pipipã tem como “pressuposto a resistência e significa se fazer ver ou 

aparecer de novo, rompendo o silêncio e o anonimato” (ARCANJO, 2003, p. 20). O 

reconhecimento oficial pela Fundação Nacional do Índio em 1998, dez anos depois da 

Constituição de 1988, e a partir 2002, foram incluídos (beneficiados) pelas ações da Política 

Nacional de Atenção aos Povos Indígenas da Sesai, Ministério da Saúde.  
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Na etnia existe um Conselho de Lideranças indígenas constituído pelo Cacique, Pajé e 

líderes das aldeias. O Pajé cuida especificamente dos “poderes da tradição”, da cura e dos 

“costumes” do povo (ARCANJO, 2003, p. 57).  

O conselho de professores indígenas Pipipã representa outro ente participante da 

organização sociopolítica cultural Pipipã. Esse conselho administra e coordena uma rede 

escolar no território Pipipã, que, por sua vez, se relaciona com atores externos da Secretaria de 

Educação do Estado de Pernambuco, instância responsável pela implementação do Ensino 

Escolar em todas as áreas indígenas em Pernambuco.  

Outro ente participante da organização sociopolítica e cultural Pipipã é o Conselho de 

Saúde Indígena local, a instância responsável pelo planejamento, avaliação da atenção integral 

à saúde dos indígenas; além de fiscalizar o cumprimento da implementação das ações da 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Povos Indígenas, nas relações com outro ator 

externo, o Dsei/ Sesai/MS. Esse conselho busca garantir e fazer cumprir o controle social 

indígena, isto é, a participação dos líderes no apoio ao cumprimento de ofertas das ações de 

saúde no território.  

Do ponto de vista da rede de controle social indígena, além do conselho de saúde local, existem os 

Conselhos Distritais de Saúde Indígena (Condisi) e o Fórum de Presidentes de Condisi 

(FP/Condisi). A Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e 

Espírito Santo (Apoinme), fundada em 1990, outra instituição parceira e participante da 

territorialidade indígena em relações externas.  

Afirmando a territorialidade, os indígenas Pipipã realizaram mobilizações constantes 

pela demarcação da terra: “a luta tá muito cansada, a gente luta muito no território, luta forte o 

tempo todo, acho muito fraca a ação do governo” (ALMEIDA et al., 2010, p. 4). As tensões e 

os conflitos na territorialidade Pipipã expressaram-se, no citado período, de forma cotidiana, 

com fazendeiros posseiros e assentados residentes no Assentamento Serra Negra, território 

autodemarcado como Pipipã. O Assentamento Serra Negra foi regularizado há 20 anos pelo 

Incra.  

Entre as expressões socioreligiosas marcantes, no povo Pipipã, destacamos o “Aricuri”,6 

o Segredo, a Mesa da Jurema e o Toré. O “Aricuri” é o ritual sagrado onde o povo Pipipã vai 

 
6 “Aricuri” – denominação própria dos indígenas Pipipã, semelhante a um ritual religioso chamado de “Ouricuri”, 

praticado por outros povos indígenas habitantes em Pernambuco e Alagoas.  
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buscar fortalecimento espiritual. Ocorre anualmente na Serra Negra, durante 10 dias no mês de 

outubro, e apenas pessoas convidadas participam. A denominação “Aricuri” vem dos 

antepassados, sendo um ritual praticado por grande parte dos povos indígenas no Nordeste 

(ARCANJO, 2003, p. 67).  

No ritual da Jurema, os Pipipã chamam os antepassados para curar as doenças do corpo 

e do espírito, cantam os toantes, dançam o Toré e bebem a jurema. Existem vários “significados 

envolvidos no processo de dispersão da Jurema”. Trata-se de uma planta de poder, que “compõe 

um tipo de vegetação muito comum em todo Sertão nordestino [originária] que o gado consome 

sossegadamente nas longas tardes secas” (MOTA, 2005, p. 219). Representando a “ciência do 

índio” no Nordeste do Brasil, pois é considerada sujeito fundador do conhecimento xamânico 

sobre a planta e a bebida; a Jurema, é uma das principais vegetações da Caatinga (MOTA, 

2005).  

O Toré, dançado nos terreiros é como um momento de conexão com os Encantados de 

Luz: “No Toré a gente se fortalece espiritualmente, fica mais animado, a gente tem muitos 

toantes.” (Adália em entrevista). A dança do Toré ocorria anteriormente ao projeto da 

transposição, no território, entre 22 a 24 vezes durante o ano, e “todos os sábados, a cada quinze 

dias, quando o sol está se pondo” (ARCANJO, 2003, p. 65). O Toré não significa apenas 

divertimento, mas também serve para a socialização de aspectos culturais.  

As relações cosmológicas e o compartilhamento coletivo da terra, o respeito pelo 

ecossistema Caatinga, no uso sustentável das plantas nativas e o convívio no Semiárido, a 

produção da “ciência” do índio pelo uso de extratos vegetais e plantas de poder nos rituais 

(MOTA, 2005), além de ter significado uma afirmação da territorialidade, legitimou o povo 

Pipipã no sentido da garantia do direito de posse da terra; conforme preceituam a Constituição 

federal de 1988 (BRASIL, 1988/2016), a OIT (2011) e a Política Nacional de Atenção Integral 

à Saúde dos Povos indígenas (BRASIL, 2002).  

A utilização de plantas nativas recorrente entre os Pipipã diz respeito ao direito de 

autodeterminação dos povos indígenas (BRASIL, 1988/2016; OIT, 2011). Esse povo utiliza no 

cotidiano diversas plantas sagradas para curar e prevenir doenças, por exemplo: o pau-d’alho: 

usado para curar processos gripais; a erva-doce: como chá para controlar a pressão arterial 

elevada; o alecrim: para banhos e na forma de chá para melhorar a digestão, acalmar, reduzir 

dor de cabeça, inflamação, gripe e resfriado; a ameixa e a quixabeira: usadas para cicatrizar 
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ferimentos; o quebra faca (que se encontra na Caatinga rasteira) serve para curar diarreia e 

cólicas 

De que vivem os Pipipã e rede de relações  

As condições materiais de vida dos Pipipã, em grande parte, resultam e dependem das 

relações de convívio sustentável no Semiárido e dos benefícios sociais recebidos do governo 

federal. As aldeias são constituídas de residências de taipa alternadas com alvenaria. Com a 

inserção dos Pipipã na Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, a partir de 

2002, entre outras ações de saúde, planejadas verticalmente e sem considerar o contexto cultural 

dos povos indígenas, algumas casas de taipa foram substituídas por alvenaria sob a coordenação 

da Fundação Nacional de Saúde em parceria com a Sesai/MS.  

Ambos os tipos de residência têm luz elétrica, mas sem água encanada, apenas cisternas. 

A casa de taipa produz condições climáticas mais agradáveis para se viver no Semiárido além 

de facilitar a realização do ritual da Jurema. O ambiente interno da casa de alvenaria, segundo 

a experiência dos indígenas, é mais quente quando comparada com a de taipa. O povo Pipipã 

acessa água para consumo nas cisternas familiares que são usadas para beber, cozinhar e fazer 

higiene pessoal. As cisternas têm a capacidade de armazenar 16 mil litros de água potável, e 

foram construídas pelo Programa Cisternas, implementado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS), para favorecer as populações, no Semiárido brasileiro, por 

meio do acesso à água para o consumo humano e produção de alimentos (BRASIL, 2018). 

Os meios de trabalho no território são diversos no sentido do autoconsumo e do convívio 

no Semiárido. Existem atividades de coleta: a) do mel, usado para alimentação, especificamente 

para fabricar a cera utilizada no ritual da Jurema como incenso e para fazer o sinal da cruz nas 

crianças durante o batismo religioso no “Aricuri”; b) caroá, cuja fibra é utilizada na fabricação 

dos apetrechos para o Toré, na confecção de redes, cortina, corda e tapete; c) macambira, usada 

para fazer a ração para alimentar os animais, e a farinha utilizada para alimentação humana; d) 

plantas medicinais que são usadas como chás, lambedor, em banhos e como incenso; e) frutas 

nativas de época, a exemplo do umbu.  

A macambira representa uma alternativa para a alimentação dos animais de criação e do 

homem. Na sua composição química, observa-se uma riqueza de nutrientes como proteínas, 

amidos, carboidratos, fibras e elevado percentual de umidade. Para alimentação humana, pode 

ser feita a farinha, denominada pelo nordestino de “farinha de grande sustância”. É considerada 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 04 – Práticas e Conflitos nos Territórios dos Povos Indígenas 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2621 

 

símbolo da sobrevivência do povo nordestino, vindo a salvar a vida de milhares de peregrinos 

durante os períodos prolongados de estiagem ocorridos no Nordeste (GONÇALVES, 1997, p. 

7). 

Além de trabalhos rotineiros, alguns indígenas ainda se dedicam à arte musical de 

produção dos toantes (pequenos cantos), especificamente para os rituais. Existe um grupo 

musical Pipipã que anima as festas nas aldeias. Orgulham-se, com razão, da produção musical 

de toantes e afirmam ter o maior número e os mais belos toantes dentre todos os povos indígenas 

em Pernambuco. Grande parte dos Pipipã trabalha na agricultura de autoconsumo, no plantio 

de feijão, milho, mandioca, jerimum, melancia, algodão, fava, macaxeira, maxixe, batata doce, 

mamão, limão.  

As atividades de colheita são realizadas por “homens, mulheres, meninos e meninas” 

(CADERNO DO TEMPO, 2002, p. 19). A dificuldade é maior nos períodos de estiagem 

regulares do Semiárido, pois dispõe de poucas fontes apropriadas para a irrigação. A criação de 

caprinos predomina no território Pipipã; há suínos e bovinos, vistos em apenas uma aldeia e em 

pequena quantidade. A ração para alimentar a criação era exclusivamente retirada do Semiárido.  

Todos os professores indígenas têm vínculos profissionais nas escolas locais, havendo, 

também, pessoas que trabalham como auxiliares nas ações de educação. Na Aldeia Travessão 

do Ouro, há uma Escola que oferece, além do Ensino Indígena Fundamental, o Ensino Médio. 

As outras Escolas oferecem apenas o Ensino Fundamental. Encontram-se situadas nas Aldeias 

Caraíbas, Faveleira, Capoeira do Barro e Pedra Tinideira. Esta última funciona em uma área de 

retomada, fazenda de posseiro. Nas Escolas, todos os professores são indígenas. Existe um 

calendário de festas escolares, das quais estudantes, professores e toda a comunidade participam 

anualmente: Dia do Índio, Dia de Santo Expedito, Dia do Índio Vaqueiro e a Festa de São João.  

b) A transposição transformando territorialidades e adoecendo os Pipipã 

Territorialidades em transformação foram evidenciadas no povo Pipipã, por exemplo, 

nos rituais e nas práticas de cura. A redução da frequência e da participação no Toré foi 

observada, especificamente, na Aldeia Caraíbas, impactando no símbolo da ressurgência Pipipã 

(ARCANJO, 2003). A entrevistada Fernanda afirmou que por onde o canal do eixo leste passou 

“levou o Toré e a Jurema”, isto é, o desmatamento desestruturou o ecossistema Caatinga e a 

territorialidade Pipipã, assim como sua organização sociopolítica e cultural. A “ciência” Pipipã 
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como prática de cura encontra-se ameaçada pela redução da Juremeira, planta de poder, e 

tornou-se uma preocupação dos Pipipã no sentido da continuidade do ritual de cura. 

As plantas sagradas que constituíam a farmácia natural dos Pipipã, por se terem tornado 

mais escassas, implicou a territorialidade relacionada com a prática da medicina indígena, que 

poderá a vir ser substituída pela medicina alopata caso não haja a revitalização das áreas 

degradadas da Caatinga, com o replantio das plantas nativas.  

A presença das construções, em si, produziu novos pontos de referência no território: o 

canal, a Estação de Bombeamento de Água (EBV-3), as passarelas, as elevadas pontes, assim 

como as pistas de asfalto com elevado fluxo de veículos. Hoje os Pipipã dizem sentir “saudades 

do bem-estar vivido no lugar” antes da chegada desse grande empreendimento de 

desenvolvimento. As visitas realizadas entre familiares, o lazer, as caminhadas pelo território, 

a participação nas missas aos domingos, nas festas comemorativas do calendário anual Pipipã 

e nos rituais tornaram-se mais distantes e perigosos com a transposição do São Francisco.  

Esses Grandes objetos geográficos artificiais (SANTOS, M., 1988), construídos no 

território pelo grande empreendimento, determinaram outras transformações na territorialidade 

indígena, por exemplo, no sentido de necessidade de deslocamentos, compulsórios, conduzindo 

os caprinos sobre as elevadas pontes e passarelas, para alimentar os animais com a macambira 

que restou do outro lado do canal do eixo leste.  

O cotidiano indígena, isto é, a territorialidade, incluindo outras relações socioreligiosas 

e culturais, por exemplo, a inserção do batismo religioso católico das crianças no “Aricuri”, foi 

evidenciada, em 2008, no contexto do segundo ano da implantação das obras da transposição 

(REANI, 2017). Talvez como mais uma medida de auxílio de aflições existenciais. 

Processos de ruptura na territorialidade Pipipã, sob influências políticas da presença do 

grande empreendimento, foram evidenciados nas relações de poder interna e externa à etnia, 

isto é, no âmbito mais direto da organização sociopolítica e cultural indígena. Em fevereiro de 

2013, uma fazenda de posseiro foi ocupada por indígenas Pipipã em discordância política 

interna e em processo de retomada territorial. Fundou-se a Aldeia Pedra Tinideira no ano sétimo 

da transposição do São Francisco e a 100 metros do canal do eixo leste.  

A criação dessa aldeia tornou os Pipipã, da Pedra Tinideira, mais vulneráveis do ponto 

de vista do acesso à água para consumo humano e produção, das condições de saneamento, de 

moradia, de educação escolar indígena e da Atenção à Saúde pela Sesai/Dsei. Contudo, do 
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ponto de vista da afirmação étnica, tornaram-se mais fortalecidos como povo indígena na luta 

pelos direitos.  

Um novo cotidiano surgiu quando os Pipipã tiveram de estabelecer relações comerciais 

com atores externos na compra complementar de ração para alimentar os caprinos. Os indígenas 

realizaram deslocamentos ao comércio da área urbana de Floresta, utilizando recursos recebidos 

dos benefícios sociais, em consequência do corte excessivo da macambira, implicando um 

processo de pauperização.  

As transformações ocorridas no sentido das relações de pertencimento Pipipã foram 

evidenciadas, também, no âmbito das práticas da educação escolar indígena. O Ponto Histórico 

“Caldeirão do Marcelino”, lugar escolhido pelas empreiteiras para armazenamento dos 

explosivos, era ponto de encontro de professores e estudantes Pipipã, onde refletiam acerca das 

próprias histórias. As aulas práticas eram, também, realizadas naquele lugar. Além de ter sido 

um lugar que recebia visitantes externos, autorizados, interessados em conhecer pontos 

históricos no território e a história Pipipã.  

A presença de novas pessoas no território, cotidianamente, buscando o eixo leste como 

lazer, configurou-se outra transformação da territorialidade indígena. Enfatizo também os 

riscos atrelados à presença dos visitantes e as intencionalidades inter-relacionadas. 

Os grandes projetos e o sentido da territorialidade foi um tema analisado por um estudo 

que observou a dinâmica da territorialidade, “respaldada pela sua vivência com o meio ambiente 

compartilhado [...] na sua comunicação com o Estado [...] e com os diversos segmentos dos 

movimentos sociais” (MONTEIRO, 2008, p. 10, grifo da autora).  

No estudo de Sônia Maria Santos (2007, p. 244), realizado em outro contexto 

sociohistórico, mas de deslocamentos compulsórios de grupos sociais provocados pela 

construção de barragens, a autora relatou “o sofrimento das pessoas desencadeado pelas 

transformações locais e regionais e a desestruturação das relações e das condições sócios 

espaciais”, decorrentes dos grandes empreendimentos. 

A saúde e a doença é concebida “como um componente de um sistema de processos 

reais” (materiais) e simbólicos (culturais), como a expressão “de que alguns desses processos 

foi interrompido, violado, bloqueado, perturbado e que os processos encarregados de os 

reequilibrar ou não existem ou não estão operando como deveriam” (SAMAJA, 1998, p. 32). 

Essa reflexão explica a determinação social do adoecimento no povo Pipipã.  
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Nas memórias narradas, observamos que os processos de adoecimento mais observados 

nas aldeias foram os mentais, com destaque para a depressão. Com a implantação do grande 

empreendimento e a inserção de novas paisagens geográficas artificiais “se deixou de entreter 

a natureza amiga e criou-se a natureza hostil”, implicando a produção de agravos mentais no 

povo Pipipã (SANTOS, M., 1988, p. 16).  

Segundo Milton Santos (2013, p. 106), nos territórios de desenvolvimento onde impera a 

economia global, a Natureza está toda sendo substituída. Isto é, os elementos geográficos 

naturais, constitutivos da paisagem e da sustentabilidade dos lugares, estão cada vez mais sendo 

substituídos pelos “Grandes objetos artificiais fixados ao solo”. 

Durante reflexões feitas sobre a implantação dos grandes empreendimentos, Scott 

(2009) afirmou que o modelo de desenvolvimento brasileiro exclui socialmente as classes 

sociais mais pobres, tem abrangência e insegurança do ponto de vista estrutural, “[...] 

sistematicamente sujeitando todos, e, sobretudo as camadas mais pobres, a serviços 

inadequados e insuficientes” (SCOTT, 2009, p. 187); ou seja, “projetos dessa natureza e 

dimensão, mais prejudicam que beneficiam as populações nos territórios de desenvolvimento 

humano” (SCOTT, 2009, p. 9).  

Segundo esse autor, os grandes empreendimentos econômicos “são projetos bons para 

seus planejadores, elaboradores e executores, e excludentes e omissos para os que neles mal se 

enquadram”, como no caso Pipipã (SCOTT, 2013, p. 31).  

Em contexto diferente, mas de implantação de grande empreendimento do PAC em 

territórios indígenas, no estado do Pará, os povos Juruna e Arara foram vulnerabilizados na 

implantação de Belo Monte. A infraestrutura de saúde, prevista pelo projeto, também não foi 

concretizada e o cotidiano/a territorialidade dos indígenas, também, foi vulnerabilizada de 

maneira brusca e irreversível na implantação de Belo Monte, considerada a terceira maior 

hidrelétrica do mundo (OLIVEIRA, J.; COHN, 2014). 

O entrevistado Samuel disse, “não sei como ainda me encontro vivo” em consequência do 

sofrimento que vivenciou na implantação da transposição do rio São Francisco. Afirmou, “sinto 

uma dor, até hoje”, desde o momento da destruição das fontes de água na aldeia onde reside, e 

não foi feita a reconstrução dos recursos destruídos, mesmo diante de acordos firmados com as 

empreiteiras. As fontes eram usadas para autoconsumo e tinham significados simbólicos, em 

particular o “barreiro grande”, que se comportava como uma “mãe” nos períodos de estiagem, 

no Semiárido. Enfatizou que sofreu muito com a destruição desse barreiro.  
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Essas transformações ambientais também foram permeadas desde o início das obras por 

um contexto de insegurança. De forma semelhante, mas em outro contexto sociohistórico, 

enfatizou Scott (2009, p. 186) que “cada ação que parte do Estado provoca alguma forma de 

insegurança para quem se encontra no caminho do desenvolvimento”. Os grandes 

empreendimentos determinam a continuada “fabricação de novas malhas de relações sociais 

em espaços que têm as suas próprias histórias, dentro das quais também existem fatores que 

geram insegurança, agora sujeitas a grandes transformações” (SCOTT, 2009, p. 186).  

c) A terra Pipipã não foi demarcada na transposição  

A promessa de apoiar a aceleração da demarcação da terra indígena Pipipã, no Programa 

Básico Ambiental Indígena no PBA 12, não foi ainda cumprida pelo Estado brasileiro, e uma 

das condicionantes foi que o processo de demarcação da terra Pipipã deveria ocorrer 

simultaneamente com as obras da transposição, conforme acordo firmado em uma das 

audiências no Ministério Público no Supremo Tribunal Federal. Essa promessa foi considerada 

pelos índios a mais inclusiva e significativa, pois concretizaria o maior sonho do povo Pipipã, 

que é a regularização fundiária, mas ainda não foi cumprida no ano 11.º da transposição. 

Na década de 1990, a garantia do direito “originário” dos povos indígenas às suas terras 

passou a se estruturar por meio de uma análise mais detalhada da categoria territorialidade dos 

diferentes povos indígenas; “[...] considerando-se não apenas seus usos passados e presentes, 

mas também a perspectiva de uso futuro, tudo isso segundo seus usos, costumes e tradições, 

‘conforme o artigo 231 do texto constitucional’.” (BRAGA, 2017, n. p.). 

Em uma análise crítica sobre a questão da terra indígena no direito brasileiro recente, Loureiro 

(2010) comentou que, embora a Constituição de 1988 estabeleça que as terras indígenas são 

aquelas tradicionalmente habitadas por eles (art. 231) e o § 4.º assegure que o direito a essas 

terras são imprescritíveis, “a questão não é tão simples quanto o dispositivo legal pretende. E o 

exercício do Direito quanto ao tema exibe os caminhos e, também os descaminhos que uma 

ação pode tomar” (LOUREIRO, 2010, p. 517).  

Como resultado das oficinas realizadas nas aldeias cortadas pelo eixo leste, os indígenas 

Pipipã afirmaram como maior sonho: “Demarcar a terra em primeiro lugar, pois com ela 

demarcada a gente pode realizar todos os sonhos, por exemplo, o direito de plantar”. Os Pipipã 

estabeleceram compromissos para vencer os medos vividos nas aldeias cortadas pelas obras da 

transposição do rio São Francisco, por exemplo, “Lutar pela demarcação da terra”.  
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Fragilidades internas, a etnia, determinadas ou acentuadas pela implantação do grande 

empreendimento de desenvolvimento foram refletidas por líderes políticos Pipipã. O não 

cumprimento da promessa de acelerar a demarcação da terra, no PBA 12, configurou-se como 

a maior fragilidade, no território. Os Pipipã concebem como elementos dificultadores da 

demarcação da terra, onde residem, os fortes interesses econômicos locais e regionais 

associados ao desinteresse político e à lentidão da lei que regula a política de demarcação: 

“Culpo a Lei. A Lei é lenta, pois temos grandes empresários por trás da coisa, se tivesse um 

esforço... Há uma ausência de força de vontade política nos três âmbitos. ” (Jacó em entrevista). 

Os povos indígenas enfrentam dificuldades em comprovar que tradicionalmente 

habitam determinados espaços territoriais; o que tem provocado muitas questões na justiça 

como no caso de práticas ancestrais em que os índios deixam as terras por 20, 30, 40 anos em 

descanso enquanto aguardam a recuperação da Natureza; e essa prática torna as terras 

vulneráveis porque “configura para fazendeiros, colonos, madeireiros, garimpeiros e outros que 

nelas pretendem se estabelecer, como se as terras estivessem abandonadas, o que não é o caso” 

(LOUREIRO, 2010, p. 517). 

No âmbito da Justiça, a situação, também, é repleta de dificuldades, pois nela “dois 

Estatutos legais incidem sobre a terra – a posse agrária e a posse indígena e, com frequência um 

terceiro – relativo às áreas de proteção ambiental – se adita aos dois anteriores” (LOUREIRO, 

2010, p. 517). 
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Considerações finais  

A territorialidade indígena Pipipã foi vulnerabilizada pela transposição do rio São 

Francisco e foi produzido a injustiça ambiental implicando na saúde indígena, ao destinar as 

cargas negativas desse grande empreendimento de desenvolvimento no território Pipipã.  

A determinação da Injustiça ambiental envolveu uma trama de processos: a) a decisão 

política em afetar diretamente o território Pipipã com a criação da Área Diretamente Afetada 

(ADA); b) a não priorização pelo Estado dos projetos de vida dos indígenas; c) a negação do 

direito dos Pipipã de participação nas discussões sobre a transposição do rio São Francisco; d) 

o desmatamento extenso associado ao não reflorestamento do ecossistema Caatinga; e) a falta 

de providencia política no sentido de ofertar o abastecimento de água aos Pipipã, para consumo 

humano e produção, mesmo diante da inauguração do eixo leste, em 2017; e f) a destruição das 

melhores terras, baixios, para a agricultura de autoconsumo praticada pelos Pipipã; e g) o 

descumprimento de acordos e de promessas estruturadoras e contidas no PAB 12 indígena. 

As medidas mitigadoras propostas pelo Estado não beneficiaram a população indígena 

citada, além de terem sido disponibilizadas de forma equivocadas, ou seja, confundidas 

intencionalmente com ações propostas ou apresentadas por outras políticas públicas/benefícios, 

em uso pelos Pipipã. Os indígenas foram submetidos a anos de espera pelos benefícios 

estruturadores prometidos pelo Estado no PAB 12, e estes que ainda não ocorreram no 10º ano 

de implantação. Configurando o que Scott (2009) denominou de violência administrada na 

implantação de grandes empreendimentos de desenvolvimento.  

A mudança na paisagem e a produção de um ambiente hostil, no território Pipipã, 

determinou agravos e doenças, no povo Pipipã. Evidenciando a necessidade de uma discussão 

mais aprofundada sobre o assunto pelo Ministério da Saúde/Secretaria Especial de Saúde 

Indígena sobre a produção de sofrimento mental na implantação de grandes empreendimentos 

de desenvolvimento nos territórios indígenas.  

A presença da transposição do São Francisco, no território Pipipã, ameaça a reprodução 

social e a saúde indígena, pela introdução de novas vulnerabilidades socioambientais, por 

exemplo, violências; favorecendo várias ações de grileiros, a saber, invasões de terra e conflitos 

por terra e água.  

A implantação da transposição do rio São Francisco representou uma experiência para 

os indígenas Pipipã, que, de início, teve seu processo de resistência bastante fragilizado, mas 
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posteriormente serviu para o fortalecimento étnico e político desse povo na busca, novamente, 

pelos seus direitos de existir e de conviver de forma sustentável no Semiárido nordestino.  

Existem opções sustentáveis e protetoras da vida e da Caatinga que devem ser 

prioritariamente consideradas e valorizadas na linha do convívio com o Semiárido, portanto, é 

uma temática merecedora de atenção, maiores discussões e aprofundamentos pelos povos 

indígenas, governantes, Ministério da Integração Nacional, Ministério do Desenvolvimento 

Social, Ministério da Saúde/Secretaria Especial de Saúde Indígena, Funai, outros grupos sociais 

vulnerabilizados e demais segmentos da sociedade nacional. 

As ações governamentais administradas pelo Estado brasileiro na implantação desse 

empreendimento não foram e ainda não estão sendo fiscalizadas; com isso, contribuíram na 

produção do descuido com o povo Pipipã.  

Com o Eixo Leste da transposição inaugurado, reacende-se a ambição por mais posse e 

propriedade/concentração de terra e de poder; criando-se mais entraves para o processo de 

demarcação de terra Pipipã. 
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FORMAÇÃO DA PROPRIEDADE PRIVADA E POVOS INDÍGENAS NO OESTE DO 

PARANÁ: IMPULSO E PERMANÊNCIA DOS CONFLITOS TERRITORIAIS 

 

Camila Salles de Faria1 

Teresa Paris B. de Hollanda2 

 

Introdução 

 

 O Oeste do Paraná, região de ocupação tradicional do povo Ava Guarani, é marcado, 

atualmente, por graves conflitos sociais atrelados à disputa pela posse da terra envolvendo 

produtores rurais, empresas e indígenas. 

 Dentre as territorialidades indígenas nessa região encontra-se a Terra Indígena (TI) 

Tekoha Guasu Guavirá, localizada em parte dos municípios limítrofes de Guaíra e Terra Roxa, 

e uma pequena parte em Altônia, reivindicada como terra tradicionalmente ocupada pelos Ava 

Guarani. Impulsionado por decisão judicial, ela teve seu processo administrativo de 

identificação e delimitação iniciado pela Funai em 2009, já que haviam várias áreas ocupadas 

por indígenas na região que jamais tiveram o reconhecimento de seus direitos territoriais 

efetivados. Eles estavam, ao mesmo tempo, ameaçados de despejo por inúmeras ações de 

reintegração de posse movidas pelos proprietários rurais e empresas, que encontram-se, ainda 

hoje, pendentes de decisão definitiva. A identificação foi formalizada em outubro de 2018 com 

a publicação do resumo do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação (RCID) 

da Funai no Diário Oficial da União. Contudo, em seguida o processo administrativo foi 

suspenso por decisão judicial do TRF4, favorável à Federação dos Agricultores do Estado do 

Paraná, levando a um litígio judicial que permanece irresoluto.  

 Os conflitos na região, no entanto, não se restringem a disputas judiciais. Há recorrentes 

tentativas de remover os indígenas de suas terras por formas explícitas de violência, ou ao 

menos dificultar sua permanência nas aldeias. Vinculada à esta situação está a omissão ou 
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conivência do Estado no tocante ao entendimento e interpretação das leis que garantiriam a 

regularização da posse desses povos às suas terras.  

 Dessa forma, os indígenas encontram-se atualmente em diminutos espaços, insuficientes 

para o pleno exercício de suas atividades produtivas e reprodução de seu modo de vida, em um 

contexto de tensão e conflitos com setores de interesses políticos e econômicos local e regional 

- e, mesmo, nacional - contrários aos direitos originários dos povos indígenas, o que se agrava 

diante do não reconhecimento oficial de seus direitos territoriais. Incide sobre os Ava Guarani 

uma truculenta campanha de ódio propagada pelos produtores rurais da região, organizados em 

torno da Ongdip – Organização Nacional de Garantia ao Direito de Propriedade -, cuja sede é 

em Guaíra. Estes produtores tentam deslegitimar os direitos territoriais indígenas por meio dos 

mais diversos argumentos, entre os quais o de que haveria uma ameaça de perturbação ao 

desenvolvimento do país causado pela possível destinação das terras aos indígenas. Também 

há uma afronta direta às bases de sua identidade: frequentemente os indígenas são classificados 

como “bugres”, “paraguaios”, “estrangeiros em suas terras” (Brighenti, 2010),  ou “invasores 

de terra”, ou seja, como não-índios, invocando-se assim um modelo de identidade étnica 

essencialista, na tentativa de pôr em questão sua identidade e, portanto, seu direito à terra.  

 A violência presente nesse processo não se resume ao ato de sua expulsão por meio da 

“limpeza do terreno”, da redução e fragmentação de seu território, mas atingem os Guarani em 

aspectos talvez menos evidentes aos olhares alheios, como por meio do desgaste espiritual, 

fruto da ruptura com o sentimento de pertencimento à terra, ou pelo esfacelamento sociopolítico 

com a dispersão dos membros familiares. 

 Os Ava Guarani, por sua vez, resistem em um movimento de “reafirmação” das terras 

tradicionalmente ocupadas, com a construção de seu dia-a-dia nos Tekoha que formam a TI 

Tekoha Guasu Guavirá. Almejam fortalecer o nhandereko - seu modo de viver de acordo com 

seus costumes e tradições - em suas terras de ocupação tradicional.  

 Nesse sentido, os Guarani, independentemente dos desmandos dos sucessivos governos, 

resistem e lutam para permanecer em suas terras e pelo reconhecimento de seus direitos 

territoriais expressos, aliás, na Constituição Federal. Com as ações práticas de resistência, 

mantêm as estratégias da continuidade de sua existência enquanto indígena.  

 Os conflitos que se propagam atualmente remetem ao processo de ocupação não 

indígena desta região habitada pelos Ava Guarani, que significou um histórico esbulho 
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territorial que em diferentes contextos impulsionaram deslocamentos e intensas transformações 

na vida dos indígenas, catalisado por ciclos produtivos como o da erva-mate, no início do século 

XX, ou políticas de Estado, como a criação das colônias agrícolas a partir dos anos 1940 e a 

construção da Usina Binacional de Itaipu, na década de 1970. Em seu aspecto fundiário, tais 

transformações se expressam na expansão da dominação fundiária capitalista fundamentada na 

constituição da propriedade privada sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas 

de forma comunitária, propriedades oficializadas na titulação dessas áreas sobrepostas à terra 

indígena.  

 Este artigo parte do entendimento de que os conflitos territoriais que marcam atualmente 

a região Oeste do Paraná estão estritamente atrelados ao histórico da expansão do modelo 

proprietário capitalista da terra. A formação da propriedade privada capitalista sobre as terras 

habitadas pelos Ava Guarani na região Oeste do Paraná remetem à discussão do direito 

originário dos povos indígenas às suas terras tradicionalmente ocupadas e sua relação com o 

direito civilista da propriedade privada.  

 Procuramos investigar como a formação da propriedade privada capitalista da terra e 

sua expressão na titulação das propriedades refletem o processo de ocupação não indígena da 

região Oeste do Paraná – em particular dos atuais municípios de Guaíra e Terra Roxa – sobre 

terras tradicionalmente ocupadas pelos Ava Guarani.  

 Identificamos os documentos cartoriais que deram origem à cadeia sucessória dos 

imóveis incidentes na TI Tekoha Guasu Guavirá que encontram-se em disputa possessória 

judicializada com processos de reintegração de posse contra os Ava Guarani. Buscamos, então, 

relacioná-los à legislação fundiária e indigenista vigente nos momentos correspondentes, a fim 

de compreender alguns aspectos formais da formação fundiária e da constituição da propriedade 

privada da terra que desencadearam os graves conflitos na região que estão atrelados ao esbulho 

dos povos originários e, logo, aos graves conflitos na região que perduram até os dias atuais.  

Oeste do Paraná - território de ocupação originária 

 Os documentos que deram origem à cadeia sucessória dos imóveis que incidem na TI 

Guasu Guavirá, localizados nos atuais municípios de Guaíra e Terra Roxa, serão identificados 

adiante e  relacionados à legislação fundiária vigente no momento histórico em que foram 

emitidos.  
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 Antes, é necessário dizer que o direito indígena às terras tradicionalmente ocupadas é 

originário e anterior ao próprio Estado Nacional, e é essencial discuti-lo no caso em análise por 

tratar-se de uma região de ocupação tradicional do povo Guarani.   

 No Oeste do Paraná, como veremos, a concessão de terras à Companhia Mate Laranjeira 

e outras obrageras que exploravam a erva-mate e, posteriormente, às colônias agrícolas, 

esbulhou terras do povo Guarani que então habitava a região.  

 A presença originária do povo Ava Guarani no Oeste do Paraná está marcada na 

historiografia sobre a região, que registra momentos desde a presença dos jesuítas, no século 

XVI, com referências de viajantes e cronistas realizados nos primeiros séculos da colonização 

da América do Sul que demonstram a amplidão do território ocupado pelos Guarani nas porções 

meridional e oriental do continente, além de sua relação com os não-índios3 . Há relatos de 

padres dessa ordem que, no século XVII, notam a presença de pelo menos 350 mil índios 

guarani – número que pode passar de meio milhão de “almas” indígenas – vivendo na região 

do Guairá na época das invasões das reduções jesuíticas pelos bandeirantes4 . 

 As referências passam, entre outros, pelo contexto de exploração da erva-mate com o 

sistema de obrages, a passagem da Coluna Prestes pela região, a implementação de projetos de 

colônias agrícolas e a instalação da Usina de Itaipu, até os dias atuais5.  

 Além de bibliografias e documentos históricos, há inúmeros relatos de anciãos e anciãs 

que abordam o esbulho de suas terras pelas diversas frentes, remontando ao passado tão distante 

quanto é possível à memória de um povo que tem na história oral sua fonte de documentação.  

 Embora sistematicamente desrespeitados, os princípios dos direitos indígenas às suas 

terras foram reconhecidos e firmados durante o período colonial por meio de diversos alvarás, 

cartas régias e provisões expedidas pelos monarcas portugueses. O tratamento jurídico do 

direito dos índios, especialmente sobre as terras por eles tradicionalmente ocupadas, está 

fundamentado desde pelo menos o início do século XVII.  

 O Alvará de 1º de abril de 1680 reconheceu o direito de posse permanente das terras 

ocupadas pelos índios, o indigenato – instituição jurídica luso-brasileira que firmou o princípio 

 
3 Conferir referências em Ladeira e Faria, 2016, por exemplo. 
4 Essas referências podem ser encontradas, por exemplo, em Oliveira, 2014, p. 161. 
5 Entre os documentos atuais a respeito dos Ava Guarani na região Oeste do Paraná, verificar o “Relatório sobre 
violações de direitos humanos contra os Ava Guarani de Guaíra e Terra Roxa”, elaborado pela Comissão Guarani 
Yvyrupa (2017), e o relatório “AVÁ-GUARANI: a construção de Itaipu e os direitos territoriais”, lançado pela 
Escola Superior do Ministério Público da União em 2019. 
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de que nas terras outorgadas a particulares seria sempre reservado o direito congênito dos 

índios, que não pode ser confundido com uma posse sujeita à legitimação e registro6 . O Alvará 

determina que os índios são "primários e naturais senhores" de suas terras e que nenhum outro 

título, nem sequer a concessão de sesmarias, poderá valer nas terras indígenas (SILVA, 2005, 

p. 857). Esse direito foi confirmado pela Lei de 06/06/1775 determinando que, na concessão de 

sesmarias, se respeitasse o direito dos índios sobre as terras por eles ocupadas. 

 Assim, é necessário considerar que o direito originário dos índios sobre as terras que 

ocupam não pode ser confundido com o regime jurídico civilista e agrarista, que regulam a 

propriedade individual, sujeita a requisitos que a legitime e registre. Ele é a fonte primária e 

congênita da posse territorial – não sendo, portanto, terra devoluta (SILVA, 2005, p. 857). 

 Segundo Silva (2015), 

Os direitos dos índios às terras por eles tradicionalmente ocupadas preexistem 
ao próprio reconhecimento constitucional, porque entranhadamente à sua 
existência comunitária. Nesse sentido, pode-se dizer que são direitos naturais, 
porque coexistentes com o próprio ser das comunidades indígenas e que o 
sistema constitucional, desde a Constituição de 1934, acolheu como forma de 
direito constitucional fundamental, direitos humanos fundamentais dos índios 
que têm, para eles um valor de sobrevivência física e cultural, tanto quanto têm 
para todos nós os direitos humanos consagrados nos documentos 
constitucionais e declarações internacionais. (SILVA, 2005, p. 5) 

 

 Para Souza Filho, desde o século XVII as terras indígenas são terras indisponíveis para 

a Colônia, o Império ou o Estado Membro. Essas terras nunca foram devolutas, porque não 

deixaram de pertencer aos próprios índios. Assim, elas “não poderiam ser entregues em 

sesmarias até 1822 quando este instituto se acabou, não estavam sujeitas ao regime de posse, 

enquanto a lei não disciplinou a aquisição originária das terras, e não poderiam ser tidas como 

devolutas a partir da Lei de Terras de 1850 [...] São legalmente protegidas no século XX, e 

constitucionalmente a partir de 1934” (SOUZA FILHO, 1998, p. 134). 

 

Considerações sobre os títulos de origem 

 A consideração a respeito do direito originário dos povos indígenas às terras 

tradicionalmente ocupadas é requisito imprescindível para que possamos seguir na análise da 

 
6 De acordo com Viegas (2014, p. 170), o instituto do indigenato foi uma criação doutrinária de João Mendes 
Júnior, em 1912, centrado numa distinção entre indígenas “selvagens” e os “desnaturalizados” ou “mestiçados”, 
que teriam perdido sua indianidade para contribuir para a construção de uma “raça” nacional. Partindo dessa 
perspectiva, criou-se um instituto jurídico a partir de uma interpretação do texto normativo positivado, desde o 
Alvará de 1680 até o Decreto nº 1318 de 1854, considerando a ancestralidade da posse indígena. 
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cadeia sucessória dos imóveis que incidem nesta TI, sobretudo no sentido de destacar que o 

direito originário não pode ser confundido com o regime jurídico civilista e agrarista que 

regulam a propriedade individual, sujeita a requisitos que a legitime e registre.  

 Feita esta consideração, nos focaremos na legislação fundiária vigente no contexto de 

emissão dos documentos de origem da cadeia sucessória dos imóveis que hoje incidem nesta 

TI. Estes foram outorgados após a Lei 601 de 1850 e sob a vigência da Constituição de 1891, 

pois datam de 1921 (Transcrição nº 1 da Comarca de Foz do Iguaçu) até 1955 (Transcrições nº 

445,451, 452 da Comarca de Toledo). 

 Ao analisarmos as cadeias dominiais, devemos considerar os princípios que norteiam o 

registro de imóveis no país, quais sejam: o princípio da origem (deve ser destacado do 

patrimônio público federal ou estadual para o privado por ato administrativo ou judicial); o 

princípio da legalidade ou da legitimidade (os títulos devem ser apresentados para o registro e 

analisados, pois têm de estar revestidos dos requisitos legais); o princípio da inscrição (a 

constituição, transmissão e extinção de direitos reais sobre imóveis por atos inter vivos somente 

se efetivam por meio de sua inscrição no registro) (CARVALHO, 1976); o princípio da 

continuidade (deve-se garantir no registro a sequência lógica entre adquirentes e transmitentes, 

a fim de garantir a segurança jurídica ao registro) (RICHTER, [s.d.]); e, o princípio da 

disponibilidade (a ninguém é dada a possibilidade de transmitir direito que não disponha)7. 

Destaca-se que não há higidez em nenhuma das cadeias dominiais analisada, pelo 

descumprimento de algum desses princípios.  

 Após a Constituição de 1891, que transferiu a competência da titulação de terras aos 

Estados, várias concessões foram feitas pelo Estado do Paraná, então governado pelas 

oligarquias associadas à exploração da erva-mate e de madeira que, assim como os demais 

estados, "consideraram todas as terras não patrimoniadas legitimamente como devolutas e, 

portanto, a eles disponíveis, titulando terras indígenas com tanto mais facilidade quanto mais 

distantes estivessem dos centros de poder" (SOUZA FILHO, 1998, p. 134). 

 A emergência política da Companhia Mate Laranjeira e a participação dos Guarani na 

consolidação das fronteiras se deu desde o final do século XIX (após o fim da Guerra do 

Paraguai) com a exploração dos ervais nativos nas terras dos Guarani e a utilização de intensa 

 
7 “Não dispondo os ocupantes de título legítimo de propriedade, toda a cadeia sucessória registral imobiliária não 
tem o condão de tornar lícita a aquisição feita por nenhum dos anteriores, pois ninguém pode transferir o que não 
lhe pertence.” (ERICEIRA, 2014) 
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mão de obra indígena pelo sistema de obrages, cujo objetivo principal era a extração da erva-

mate nativa, bem como de madeira em toros, em área hoje situada nos estados do Mato Grosso 

do Sul e do Paraná.  

 As terras concedidas a Tomás Larangeira para a exploração de erva-mate eram então 

ocupadas pelos Guarani. A Companhia ampliou os limites de suas posses e conseguiu o 

monopólio na exploração da erva-mate em toda a região abrangida pelo arrendamento, 

ultrapassando 5 milhões de hectares, tornando-se um dos maiores arrendamentos de terras 

devolutas no Brasil republicano (Brand, Ferreira e Almeida, s/d, apud Ladeira e Faria, 2016). 

 Em Guaíra, a Companhia Mate Laranjeira adquiriu aproximadamente 17 mil hectares 

de terras a preços ínfimos, em 1921. Manteve a estratégia de explorar os ervais nativos com 

mão de obra indígena pelo sistema de obrage, e instalou e operou a estrada de ferro Guaíra-

Porto Mendes, fundamental para a transposição do trecho impróprio para navegação do rio 

Paraná (Salto das Sete Quedas), para escoamento de sua produção. Além da Companhia Mate 

Laranjeira, outros obrageros adquiriram ou receberam concessões do governo paranaense a 

baixos preços, ou mesmo exploraram as terras ocupadas pelos Guarani sem documentação 

alguma, utilizando-se de sua mão de obra, como é o caso da exploração levada a cabo por Julio 

Allica nas primeiras décadas do século XX, marcada por assassinatos e massacres dos 

trabalhadores (Oliveira, 2014; Ladeira e Faria, 2014). Nesse contexto foram emitidas as 

titulações que dão início à cadeia sucessória dos imóveis incidentes na TI Tekoha Guasu 

Guavirá, particularmente aquelas no atual município de Guaíra.  

 A exploração da mão de obra indígena nos ervais explorados pelo sistema de obrages, 

sobretudo pela Companhia Mate Laranjeira, perdurou até meados do século XX, com a 

fragmentação e a comercialização do título da Companhia, promovendo a intensificação da 

colonização no município, que passa a ocorrer a partir de então.  

A disseminação da incorporação de áreas ao mercado de terras já vinha ocorrendo desde a 

concessão de terras e posterior venda à Companhia Mate Laranjeira e demais obrageras, e se 

aprofundou com a política da Marcha para o Oeste e a instituição das novas colônias agrícolas. 

A partir do governo de Getúlio Vargas há uma transformação nas formas de gestão do território 

e da população, pautadas em políticas nacionais de desenvolvimento. O programa político do 

governo passa a incorporar novas áreas do território brasileiro à agricultura a partir de 1930, 

sob a política da Marcha para o Oeste, com o correspondente deslocamento populacional para 
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as novas colônias agrícolas, buscando suprimir, nesse processo, formas de ocupação do 

território não compatíveis com as condições de formação de um mercado de terras que se 

consolidava (Hollanda, 2017). 

 Diante desse contexto dos anos 1940, soma-se o declínio da economia de produção da 

erva-mate, a federalização dos bens da Companhia Mate Laranjeira, a atração de trabalhadores 

nacionais de outras regiões, assassinatos ou expulsos dos indígenas para outras áreas do 

território nacional, bem como para o Paraguai e a Argentina. Alguns ainda serviram à guarda 

nacional da fronteira e outros foram incorporados como mão de obra nas fazendas abertas com 

a política de colonização da região. 

 O governo de Moisés Lupion (1947/1950-1955/1960), no Paraná, passou a titular as 

terras devolutas federais e estaduais, mesmo sem competência jurídica para isso, e a distribuir 

esses títulos às companhias colonizadoras. Além disso, começou a comercializar, por vezes, 

títulos duplicados e acima de 500 hectares, limite máximo legal (Myskiw, 2002, apud Ladeira 

e Faria, 2016, p. 70). 

 O incentivo e a promoção à colonização das terras devolutas do sudoeste, oeste e 

noroeste do Paraná por migrantes nacionais, vindos sobretudo dos estados do Rio Grande do 

Sul e de Santa Catarina, era justificado pelo discurso da necessidade de realização de reforma 

agrária durante os governos de Lupion e de Bento Muniz da Rocha Neto (1950/1955). Assim, 

indígenas e posseiros foram sumariamente expulsos das terras por jagunços ou pela polícia do 

Estado para a instalação dos colonos nas terras adquiridas de forma legal ou por meio da 

grilagem, levando ao acirramento dos conflitos agrários na região (Myskiw, 2002, p. 168 apud 

Ladeira e Faria, 2016, p. 70). 

 Se as titulações que dão início à cadeia sucessória dos imóveis incidentes na T I Tekoha 

Guasu Guavirá e que encontram-se no atual município de Guaíra foram emitidos no contexto 

de presença das obrageras que exploravam a erva-mate na região, aqueles que encontram-se no 

atual município de Terra Roxa foram emitidos pelo Estado do Paraná, então governado por 

Moysés Lupion, à Fundação Paranaense de Colonização e Imigração. 

 A cadeia dominial dos imóveis objeto de processos de Reintegração/Manutenção de 

Posse incidentes na Terra Indígena, em sua parte localizada no município de Guaíra, no Paraná, 

têm sua origem nas Transcrições nº 1, 220 e 221 da Comarca de Foz do Iguaçu e 445, 451 e 

452 da Comarca de Toledo. As de Terra Roxa têm diferentes origens provindas do Estado do 
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Paraná, e serão apresentadas pelo exemplo da transcrição nº 2.493. Os documentos de origem 

serão apresentadas resumidamente abaixo: 

● A transcrição n° 1 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Foz do Iguaçu/PR é datado 

de 24/05/1921 e se refere a uma área de terras de 9.953ha05a48ca, situada na “Margem esquerda 

do Rio Alto Paraná”, do município e comarca de Guarapuava. Segundo esta transcrição, a 

Empreza Matte Laranjeira S/A adquiriu a área de terras por compra feita de Isnardi Alves & 

Companhia.  

 Destaca-se que na  transcrição n° 1 a certidão mostra que não há imóvel de origem, ou 

seja, aquele que comprova que foi regularmente destacado do patrimônio público Federal ou 

Estadual para o privado por ato administrativo ou judicial; ela apenas faz menção ao Título nº 

327/1912, expedido pelo Estado do Paraná. A Transcrição, portanto, não tem origem no registro 

de titulação regular da União ou do Estado do Paraná, sendo, portanto, nula. Além disso, a falta 

de conexão da Transcrição no 1 com o Título nº 327/1912 reforça a suspeita sobre este, já que 

não consta a sequência de registros cartoriais. Ademais, há indícios de que os motivos que 

levaram o CRI de Foz de Iguaçu a efetuar a transcrição foram apenas a escritura pública de 

venda, lavrada na cidade Corytiba em 20/02/1918. Nesta escritura também não há qualquer 

referência à transcrição anterior do imóvel que estava sendo objeto de venda e compra. Foi 

somente "a fé" do tabelião e o pronunciamento verbal do procurador dos outorgantes que 

tornaram-se instrumento de comprovação do domínio e posse do imóvel que estava sendo 

objeto de venda e compra da escritura supracitada. Não ocorreu, portanto, a apresentação dos 

documentos registrais comprobatórios da propriedade do imóvel. Esses atos contrariam a 

legislação em vigor à época e não comprovam a higidez da cadeia dominial do imóvel objeto 

da ação, porque, desde a lei nº 1.237, de 24/09/1864, regulamentada pelo decreto nº 3.453, de 

26.04.1865, que criou o Registro Geral, instituiu a transcrição do título como forma de 

transferência, em substituição da tradição da coisa.  

● A transcrição n° 220 do 1º CRI de Foz do Iguaçu/PR de 11/10/1929 se refere a uma área 

de terras de 4.985ha93a66cc, situada na margem esquerda do Rio Alto Paraná, Guaíra, cujas 

linhas divisórias se acham incluídas de 17.085ha23a66ca do título outorgado pelo Governo do 

Estado do Paraná em 08 de março de 1929. Foi adquirida pela Empreza Matte Larangeira, e 

tem como transmitente o Governo do Estado do Paraná.  
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 Observa-se que na transcrição n° 220 as informações referentes ao imóvel (área, 

contrato de aquisição inclusive com a mesma datação e confrontações) é idêntica às 

informações das transcrições n° 451 e 445 do Cartório de Toledo. Alteram-se apenas os valores 

pagos, datas das transcrições e, no caso da Transcrição nº 445, o transmitente. 

● A transcrição n° 221 do 1º CRI de Foz do Iguaçu/PR é datado de 11/10/1929  e se refere 

a uma área de terras medindo 12.100ha, situada na margem esquerda do Rio Alto Paraná, 

Guaíra, cujas linhas divisórias se acham incluídas de 18.085ha93a63ca, do título outorgado pelo 

Estado do Paraná em 8 de março de 1929. Foi adquirida pela Empreza Matte Larangeira S/A, 

e tem como transmitente o Governo do Estado do Paraná. 

 Observa-se que as informações referentes aos imóveis da transcrição n° 221 e da 

transcrição n° 452, do Cartório de Toledo, são idênticas quanto à área, ao contrato de aquisição 

- inclusive com a mesma datação, ao valor pago e às confrontações. Supõe-se que se trata da 

mesma transcrição, inscrita na Comarca de Toledo após sua instalação, ocorrida em 07/08/1954. 

● A transcrição n° 445 de 03/11/1955 do 1º CRI de Toledo/PR se refere a uma área de 

terras contendo 4.985ha93a66ca e está situada na margem esquerda do Rio Alto Paraná, Guaíra, 

cujas linhas divisórias se acham incluídas de 17.085ha23a66ca do título outorgado pelo 

Governo do Estado do Paraná em 08 de março de 1929. Segundo esta transcrição, a Empreza 

Matte Laranjeira S/A adquiriu a área por compra feita de Isnardi Alves & Companhia. Consta 

como registros anteriores a Transcrição nº 1 da Comarca de Foz do Iguaçu.  

 Observa-se que o imóvel da transcrição n° 445, em comparação com os das transcrições 

n° 451 e 452 deste mesmo cartório, apresenta as confrontações idênticas. Ademais, expõe a 

mesma área da n° 452 e menciona o mesmo documento: “título outorgado pelo Governo do 

Estado do Paraná em 08 de março de 1929”. Contudo os transmitentes são diferentes: Governo 

do Estado do Paraná e Isnardi Alves e Companhia. Este fato dá indícios para o questionamento 

da legitimidade dessas transcrições. 

● A transcrição n° 451 de 04/11/1955 do 1º CRI de Toledo/PR se refere a uma área de 

terras medindo 4.985ha93a66ca, situada na margem esquerda do Rio Alto Paraná, em Guaíra, 

cujas linhas divisórias se acham incluídas no conjunto de 17.085ha93a66ca do título outorgado 

pelo Governo do Estado do Paraná em 8 de março de 1929. Constam nesta transcrição o 

adquirente como Empreza Matte Laranjeira S/A e o transmitente como Governo do Estado do 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 04 – Práticas e Conflitos nos Territórios dos Povos Indígenas 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

2643 
 

Paraná, em título de propriedade expedido pelo Governo do Estado do Paraná em 1º de abril de 

1921.  

● A transcrição n° 452 de 04/11/1955 do 1º CRI de Toledo/PR se refere a uma área de 

terras medindo 12.100ha, situada na margem esquerda do Rio Alto Paraná, em Guaíra, cujas 

linhas se acham incluídas no conjunto de 18.085ha93a63ca, do título outorgado pelo Estado do 

Paraná em 8 de março de 1929. Constam nesta transcrição como adquirente a Empreza Matte 

Laranjeira S/A e como transmitente o Governo do Estado do Paraná, em título de propriedade 

expedido pelo Governo do Estado do Paraná em 08 de março de 1929. 

Observa-se que o imóvel da transcrição n° 452, em comparação com o da transcrição n° 451 

deste mesmo cartório, apresenta as confrontações idênticas. Embora as áreas sejam distintas e 

o próprio título emitido pelo Estado do Paraná, um é datado de 1º de abril de 1921 e o outro de 

08 de março de 1929. 

 Há ainda transcrições citadas cujos os adquirentes e transmitentes não coincidem em 

área e, por isso, não cumpre, novamente, o princípio da continuidade. 

● Já em Terra Roxa, a transcrição nº 2.493 de 11/06/1951 do CRI de Foz de Iguaçu/PR 

refere-se à transmissão de três Glebas, pelo Estado do Paraná (representado pelo governador 

Moysés Lupion) à Fundação Paranaense de Colonização e Imigração: a) uma Gleba com 36 mil 

hectares no Distrito de Cascavel; b) um gleba com 96 mil hectares no Distrito de Foz de Iguaçu; 

c) uma Gleba de 162 mil hectares no Distrito de Santa Helena. 

 Destacamos que nas averbações constam, em relação à Gleba de Foz do Iguaçu (área 

em questão), apenas o loteamento da Gleba 2 da Colônia “C” (em 114 lotes com 242.390.000 

m2), e Gleba 1 da Colônia “B” (em 50 lotes com 32.000.000 m2). Não há referência ao 

loteamento da Gleba 6, onde encontram-se os imóveis em litígio com os indígenas pela 

demarcação da TI. 

 

 As Terras Indígenas no Oeste do Paraná, a Lei de Terras de 1850 e a Constituição 

de 1891 

 Em relação à legislação fundiária vigente, fundamental destacar a vigência da Lei 601 

de 1850 (Lei de Terras) e da Constituição de 1891, já no período de instalação das obrageras - 

particularmente da Companhia Mate Laranjeira - na região.  
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A Lei de Terras de 1850 e as Terras Indígenas 

 A Lei 601 de 1850, ou Lei de Terras, não teve um desdobramento homogêneo e 

simultâneo nas diferentes regiões, mas, consideradas suas particularidades, pode-se dizer que, 

de um modo geral, ela impulsionou a difusão de determinada forma de reprodução social sobre 

áreas ainda não totalmente integradas à economia nacional, concomitantemente à supressão de 

formas de ocupação do território que não se enquadravam no modelo proprietário compatível 

com o mercado de terras que se formava, agravando o esbulho de muitas comunidades de suas 

áreas tradicionais (Hollanda, 2017). 

 Entre 1822, fim do regime sesmarial, e 1850, data da Lei de Terras, não houve, no Brasil, 

legislação fundiária que regulamentasse a aquisição de terras públicas e, assim, a posse tornou-

se a única forma de aquisição de domínio sobre as terras. Portanto, o direito à terra não era 

absoluto, como colocado pelo direito romano de uso e usufruto da propriedade, decorrência de 

um processo de apropriação em que a produção de valor ainda não estava diretamente atrelada 

à posse da terra em si – embora esta fosse suporte à produção – e à ampliação e criação de novas 

fazendas, mas à obtenção de escravos e à produção para a exportação.  

 A Lei de Terras foi votada quase 30 anos depois da Independência, no ano em que 

oficialmente cessou o tráfico de escravos. Regulamentada quatro anos depois, em 1854, ela 

instituiu uma única forma de acesso à terra, fundamentando, no plano jurídico, a propriedade 

privada.  

 A transição da posse para a aquisição do domínio via compra da terra pressupunha a 

regularização e demarcação das terras. Com o sistema sesmarial e o regime de posses, a posse 

da terra prevalecia sobre o título, garantindo, conforme Oliveira (2005), a ocupação efetiva da 

terra, pois estava em jogo a ocupação do país. Já com a Lei de Terras de 1850, o título passou 

a prevalecer sobre a posse. "Assim, houve uma inversão dos fatos. O que passou a ser focalizado 

foi a renda que a terra poderia vir a gerar, ou seja, renda capitalizada da terra. Preparava-se, 

assim, a substituição da propriedade privada do escravo pela propriedade privada da terra" 

(Oliveira, 2005, p.35). Contemporaneamente à A Lei de Terras, houveram políticas de fomento 

à vinda de migrantes trabalhadores livres que, aos poucos, iriam substituir o trabalho escravo.  

 Propôs-se, com a Lei de Terras, a organizar a forma de aquisição originária das terras 

com a criação do instituto da concessão de terras devolutas, então definidas por exclusão. Esta 
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aquisição originária passaria a se dar mediante compra, enquanto a venda caberia ao Estado: o 

título da terra foi, assim, colocado na esfera da circulação de mercadorias.  

 Para Souza Filho (1998, p. 88), com a Lei de Terras teve início a preocupação legal com 

as terras indígenas. Sem abandonar a ideia integracionista dos povos indígenas à sociedade, a 

legislação avançava no sentido de garantir aos índios “restantes” alguns direitos sobre as terras 

que ocupavam, ainda que a prática do Estado, nesse momento, não correspondesse a garantia 

alguma. 

 Gilberto Azanha (2001) discute a propriedade de ações de proprietários de terras 

impetradas contra a Funai e a União, tendo como base a titulação originária expedida pelos 

Estados federados no século XX, principalmente os do Sul, Sudeste e Nordeste, além do Mato 

Grosso do Sul. O autor demonstra que o artigo 72 do Regulamento de 1854, determinava que 

fossem reservadas das terras devolutas, ou seja, deveriam ser abstraídas destas, aquelas 

necessárias para colonização e aldeamento de indígenas "nos distritos onde existirem hordas 

selvagens". Assim, deduz-se que as terras de ocupação indígena não poderiam ser levadas à 

venda.  

 Para o autor, a interpretação segundo a qual a Lei de Terras equiparou as terras de 

ocupação indígena às terras devolutas é errônea. Segundo ele, "é evidente que não estava em 

discussão o reconhecimento, de pronto, das terras ocupadas por ‘hordas errantes’ enquanto 

terras indígenas tal como juridicamente se define nos dias de hoje. Mas, é inegável que não se 

confundiam, no texto da Lei, com as terras devolutas" (AZANHA, 2001, p. 03). A legislação 

do Império, segundo Azanha, manteve a distinção de "dois tipos de 'terras de índios' 

reconhecidos pela legislação colonial: as possuídas pelos índios estabelecidos nos seus terrenos 

originais e aquelas reservadas para a colonização ‘das hordas selvagens’ em terrenos distintos 

da ocupação original" (AZANHA, 2001, p. 04). 

 Apesar da legislação estabelecida pela Lei de Terras e seu regulamento não permitir a 

legitimação de posses incidentes sobre as terras dos aldeamentos já estabelecidos, “uma série 

de subterfúgios aparentemente legais seria utilizada para expropriar porções significativas 

destas terras – o mais das vezes com o concurso, ou omissão – dos próprios encarregados 

formais de zelar pelo patrimônio dos índios” (AZANHA, 2001, p. 04). 

 

Vigência da Constituição de 1891 
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 Além da Lei de Terras, a Constituição de 1891 estava em vigência no contexto em que 

a Transcrição n° 1 foi transmitida de Isnardi Alves & Companhia para a Empreza Matte 

Laranjeira S/A, em 24/05/1921. 

 Com a proclamação da República, houve pouca alteração no capítulo sobre as terras 

devolutas e as terras dos índios. A Constituição de 1891, omissa em relação aos direitos 

territoriais dos povos indígenas, transferiu aos Estados as terras devolutas – nas quais se 

incluíam aquelas dos aldeamentos extintos desde 1887, com exceção feita àquelas do então 

território do Acre (Azanha, 2001). De acordo com Souza Filho (1998, p. 133), com a 

transferência das terras devolutas aos Estados, as oligarquias locais passaram a distribuí-las 

entre si, atropelando direitos de possuidores que esperavam a burocracia do Império para 

receber um título de domínio. 

 Especialmente nos estados do Sul, Sudeste e Nordeste, além do Mato Grosso do Sul, a 

pressão sobre as terras indígenas consolidou-se já no Segundo Império, confinando os povos 

indígenas em pequenas glebas de terras, as quais, em grande parte, foram posteriormente 

concedidas pelos Estados ao Serviço de Proteção ao Índio nos anos 1920-1940 para o 

estabelecimento de Reservas Indígenas, consolidando uma situação de expropriação que já 

vinha ocorrendo desde décadas anteriores. Após o estabelecimento da República e da 

Constituição de 1891, os procedimentos legais adotados pela maioria desses estados 

consideraram as terras de ocupação tradicional de muitos grupos indígenas como se fossem 

devolutas (Azanha, 2001). 

 Inúmeros registros históricos mostram que a região tratada aqui era - como hoje o é - de 

ocupação originária do povo Guarani. Estes eram, inclusive, mão de obra dos empreendimentos 

obrageros e da própria Empreza Matte Laranjeira, que adquiriu então o título de domínio que 

deu origem à sucessão de títulos de propriedade que se seguiram, até os dias atuais. A área que 

deveria ser reservada aos povos indígenas era de domínio da União, e não poderia ser titulada 

pelo estado do Paraná, como ocorreu. Além disso, há ainda outros aspectos legais que devem 

ser levados em conta neste caso.  

Faixa de fronteira: jurisdição da União 

 A partir dos mesmo instrumentos legais vigentes citados - a Lei 601 de 1850 e a 

Constituição de 1891 -, conclui-se pela existência de faixa de fronteira de 66 km, sobre a qual 
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competia à União a titulação das terras devolutas, na área em que incide a Transcrição no 1, 

como veremos a seguir.  

 A Lei de Terras (Lei nº 601/1850) instituiu a faixa de fronteira de 66 km, ao estabelecer 

um regramento específico para a concessão de terras nessa área. Evidenciava-se, com isso, um 

cuidado especial com a ocupação na região, por diferentes razões, como a da segurança 

nacional, que ficou explícita na regulamentação da lei pelo Decreto nº 1.318/1854, que 

determinou o estabelecimento de colônia militares para povoar esta faixa. Com a Constituição 

de 1891, a República passou aos Estados as terras devolutas em seus territórios, com exceção 

daquelas  indispensáveis para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e 

estradas de ferro federais. Resguardou à União, portanto, as terras devolutas na faixa de 

fronteira de 66 km definida pela Lei nº 601/1850. 

 Além da Transcrição no1, as transcrições nº 220 e 221, datadas de 1929, registradas pelo 

Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Foz do Iguaçu, e as transcrições nº 451 e 452, 

datadas de 1955, registradas pelo Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Toledo, foram, 

da mesma forma, identificadas no estudo da cadeia dominial como originadas de alienações 

realizadas pelo Estado do Paraná à Empreza Matte Laranjeira S/A. 

 Em relação às transcrições de 1929, estavam vigentes as mesmas regras referentes às 

terras devolutas e à faixa de fronteira de 66 km aplicáveis ao Título nº 327/1912, de modo que 

não poderia ocorrer a titulação pelo Estado do Paraná. 

 A Constituição de 1937 ampliou a faixa de fronteira para 150 km, mas manteve a 

competência dos estados para a titulação de terras devolutas na faixa entre 66 e 150 km, com a 

condição de prévia audiência do Conselho Superior de Segurança Nacional. Desse modo, a 

mesma titulação a non domino ocorreu em relação às transcrições de 1955, quando a faixa de 

fronteira já estava ampliada para 150 km e quando era necessário prévio assentimento do 

Conselho de Segurança Nacional para a concessão de terras. Com a Constituição Federal de 

1946, as terras da faixa de fronteira de 150 km passaram à União, sendo necessário, ainda, o 

assentimento prévio do Conselho de Segurança Nacional para a sua concessão. 

 Portanto, terras localizadas em áreas de defesa das fronteiras, que segundo a Lei de 

Terras de 1850 é de 66 km do limite com países estrangeiros, ampliada para 150 km com a 

Constituição de 1937, pertenciam à União e por isso não havia jurisdição do Estado do Paraná 

para titulá-las. Logo, eventual concessão realizada pelo Estado dentro da faixa de fronteira tem 
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como consequência a nulidade de sua origem. A área onde está situada a TI Tekoha Guasu 

Guavirá, e sobre a qual incide o Título nº 327/1912, a Transcrição no1, as transcrições nº 220 e 

221, 451 e 452, está dentro dos limites dessa faixa de fronteira e, no entanto, foi titulada 

indevidamente pelo Estado do Paraná, em área sob jurisdição da União.  

Ferrovia São Paulo - Rio Grande do Sul (ramal Sete Quedas): terras sob jurisdição da 

União 

 Em 1889, pelo Decreto nº 10.432/1889, houve a concessão de terras para a construção 

da Ferrovia São Paulo – Rio Grande do Sul, com ramal até “Sete Quedas” - separando-se da 

linha principal em Imbituva e passando por Guarapuava, descerá o Piquiry até á sua 

confluencia no rio Paraná  - que abrangeria áreas do atual município de Guaíra.  As terras 

foram concedidas pelo Império quando seu o domínio sobre as terras devolutas, pois somente 

com a Constituição de 1891 as devolutas passaram aos Estados, com exceção ainda daquelas 

situadas na faixa de fronteira.  

 O mesmo Decreto nº 10.432/1889 concedeu gratuitamente até 30 km de terrenos 

devolutos e nacionais, e bem assim compreendidos nas sesmarias e posses, exceto as 

indenizações que forem de direito, para cada lado do eixo da ferrovia, não podendo exceder a 

média de 9 km para cada lado ao longo de seu traçado. Pelo decreto, a companhia deveria 

utilizar estes terrenos dentro do prazo de 50 anos a partir da data de aprovação do Poder 

Legislativo, perdendo o direito aos que não tivessem sido utilizados ao final deste prazo.  

 A concessão imperial foi ratificada pela República pelo Decreto nº 305/1890, com a 

modificação na medida das terras disponibilizadas, que passaram a até 15 km para cada lado da 

ferrovia, mantendo-se a média de 9 km. 

 O Decreto nº 11.905/1916 serviu para a revisão do contrato e manteve a previsão da 

construção do ramal de Sete Quedas, bem como da concessão dos terrenos anteriormente 

acordados, desde que utilizados dentro do prazo de 50 anos a partir da data de 24 de outubro de 

1890, perdendo o direito aos que não tivessem sido utilizados ao final deste prazo com o fim 

estabelecidos, ou se, uma vez começados, viessem a ser interrompidos por mais de três meses. 

Tal concessão caducaria, independente de interpelação ou ação judicial, salvo em caso de força 

maior julgado tal somente pelo Governo.  
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 Assim, conforme o Decreto nº 19.918/1931, foi declarada a caducidade das concessões 

em questão em razão do “inadimplemento” das obrigações assumidas pela Companhia Estrada 

de Ferro São Paulo – Rio Grande, posteriormente incorporada pela Brazil Railway Company. 

 Mais tarde, através dos Decretos-lei nº 2.073/1940 e nº 2.436/1940, toda a rede 

ferroviária de propriedade da Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande ou a ela 

arrendada, bem como as terras situadas nos Estados de Paraná e Santa Catarina, pertencentes à 

referida Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande foram incorporadas pelo 

Patrimônio da União. Pelo artigo 2º do Decretos-lei nº 2.073/1940, foram rescindidos os 

contratos existentes entre a União e a Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, não 

tendo esta direito a nenhuma reclamação por atraso ou falta de pagamento de garantia dos juros. 

E foram incorporados ao patrimônio da União os bens e direitos existentes em território 

nacional, da Brazil Railway Company e as empresas dela dependentes, como é o caso da 

Companhia Estrada de Ferro São Paulo Rio Grande (Decreto-lei nº 2.436, de 22 de julho de 

1940). 

 Diversos normativos estaduais concederam e retomaram terras ao empreendimento da 

ferrovia.  

 Tais atos do Estado do Paraná, que envolveram litígio judicial perante a União, não 

tiveram nenhum valor, já que tratavam-se de terras concedidas pelo Império e, uma vez 

retomadas pela União, retornaram ao seu patrimônio. Ainda que o tema seja controverso entre 

juristas, há importantes julgados nesse sentido que concluem pela dominialidade da União8. 

 No presente caso, conforme cadeia dominial elaborada, verifica-se que o título de 

domínio atual do imóvel não tem origem em qualquer concessão feita pela União à Companhia 

Ferroviária, de modo que, independente do litígio entre Estado e União sobre a área concedida 

à Companhia, a União seguiria como proprietária da área. 

 Nesse sentido, o mapa a seguir representa as diferentes origens das terras de concessões 

a particulares: 

 
8 Conferir, por exemplo, o julgamento de Embargos de Terceiros na Apelação Cível nº 9.621, do Supremo Tribunal 
Federal, que teve o acórdão com trânsito em julgado em 28 de setembro de 1940, contra as Companhias Estrada 
de Ferro São Paulo – Rio Grande e Brasileira de Viação e Comércio. 
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Considerações finais  

 A região Oeste do Paraná, onde localiza-se a TI Tekoha Guasu Guavirá, é de ocupação 

originária do povo Guarani. Alguns indígenas foram, inclusive, mão de obra dos 

empreendimentos obrageros e da própria Empreza Matte Laranjeira, que obteve a transcrição 

no 1, em 1921, que deu origem à sucessão de títulos de propriedade que se seguiram.  

 A área de ocupação dos povos indígenas era de domínio da União e não poderia ser 

titulada pelo Estado do Paraná, como ocorreu. Para fazer esta afirmação baseamo-nos, antes de 

tudo, no direito originário dos povos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas.  

 Há ainda outros aspectos legais que devem ser levados em conta no caso aqui tratado, 

ainda que nenhuma delas se sobreponha ao direito originário dos povos indígenas. A titulação 

realizada pelo Estado do Paraná foi feita a non domino, ou seja, por quem não detinha poderes 

para tanto pois não tinha domínio sobre as terras situadas em faixa de fronteira. A Lei de Terras 

de 1850, a sua regulamentação em 1854 e a Constituição de 1891 fundamentam o entendimento 
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de que as terras localizadas em faixa de fronteira, ampliada de 66 km para 150 km a partir da 

Constituição de 1937, pertencem à União e, por isso, não haveria jurisdição do Estado do Paraná 

para titulá-las.  

 É necessário considerar, além disso, a questão relacionada à concessão de áreas com 

vistas à construção da Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande que, uma vez procedida à 

titulação regular pelo Império, por contrato de concessão previsto em decreto, a sua rescisão 

fez retornar o bem ao domínio da União, não mais como terra devoluta.  

 Por tudo o que foi demonstrado aqui, conclui-se pela impossibilidade de reconhecer a 

validade dos títulos dos imóveis que incidem na Terra Indígena Tekoha Guasu Guavirá, aos 

quais impõem-se a necessidade de nulidade.  

 A emissão desses títulos é um aspecto da formação fundiária baseada na difusão do 

modelo proprietário individual capitalista sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos 

povos indígenas, no contexto de expansão das frentes de expansão apresentadas neste artigo, e 

no contexto de consolidação do próprio Estado Nacional. Este processo significou um histórico 

esbulho territorial que em diferentes contextos impulsionou deslocamentos e intensas 

transformações na vida dos indígenas, como nos momentos aqui tratados, e que tiveram outros 

desdobramentos em momentos posteriores, por exemplo, com a construção da Usina Binacional 

de Itaipu, na década de 1970, e os crimes de direitos humanos praticados amplamente neste 

período (Hollanda, 2017). De um modo geral, os Guarani tiveram seus direitos ignorados, foram 

expulsos, assassinados e invizibilizados, de forma a assegurar o esbulho de suas terras.  

 Assim, considerando que a disputa pela terra cumpre um papel central no contexto atual 

de conflito entre proprietários rurais e indígenas na região, principalmente por alavancarem 

processos de deslocamentos forçados desses povos e intensas transformações em suas vidas, é 

fundamental remeter à história de sucessivas violações que esse povo sofreu, e que ecoam na 

negação dos direitos civis e territoriais a que esta população, até os dias atuais, está submetida. 
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LA TRÍPLICE FRONTEIRA BRASIL-PERU-BOLIVIA: ESPECIALIDADES Y 

PERSPECTIVAS EN EL MERCOSUR 

 

Gleys Ially Ramos dos Santos 

Resumo: 

Introdução A Tríplice Fronteira localizada nas dimensões limítrofes entre Brasil, Peru e Bolívia 

traz uma configuração espacial com uma série de processos complexos de caráter identitário, 

migratório, conflituoso, de desenvolvimento e de integração. Esse cenário demanda para além 

das perspectivas territoriais, práticas cooperativas entre os três países que devem postular 

políticas públicas capazes de gerir os sistemas, as relações e os conflitos ali vigentes e inerentes. 

Com base nessa complexa relação atrelando fronteiras, territórios e integração, a Tríplice 

Fronteira influencia parte do direcionamento do Mercosul, já que o bloco econômico agrega os 

países da Bolívia e do Peru como membros associados e o Brasil não só como membro efetivo, 

mas também como potência regional sul-americana e latino-americana. Diante do exposto, a 

presente pesquisa objetiva caracterizar as diversas fronteiras existentes nos limites entre a 

Bolívia, o Brasil e Peru. Consequentemente alguns objetivos específicos se delinearam, dentre 

eles analisar os aspectos que caracterizam a fronteira a partir do(s) território(s), bem como as 

temáticas presentes na região que se projetam de interesse e no contexto de direcionamento do 

Mercosul, utilizando-se como referências autoras e autores que já desenvolveram estudos sobre 

o assunto e pesquisas de caráter documental. Também está previsto dois trabalhos de campo, 

além de entrevistas locais e de um mapeamento para entender as dinâmicas sociais locais e 

regionais. Como primeiro resultado da pesquisa, apontamos a organização de um arcabouço 

teórico e metodológico, sistematizadas em três campos principais – Relações Internacionais, 

Geografia (Política, Regional e da Amazônia) e História Econômica, além da possibilidade de 

entender as divergências e convergências analíticas das três áreas e suas respectivas autorias. 

Revisão Teórica A sociedade no seu devir histórico não é a-geográfica. A expressão, por certo, 

causa um certo estranhamento, embora seja natural dizer-se que o espaço que vivemos está 

impregnado de história. É como se fosse natural falar da historicidade do espaço geográfico e 

não de uma geograficidade da história. Poderíamos, à guisa de provocação epistemológica, 

afirmar que se a história se faz geografia é porque, de alguma forma, a geografia é uma 
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necessidade histórica e, assim, uma condição de sua existência que, como tal, exerce uma 

coação que, aqui, deve ser tomada ao pé da letra, ou seja, como algo que co-age, que age com, 

é co-agente. O território não é simplesmente uma substância que contém recursos naturais e 

uma população (demografia) e, assim, estão dados os elementos para constituir um Estado. O 

território é uma categoria espessa que pressupõe um espaço geográfico que é apropriado e esse 

processo de apropriação – territorialização – enseja identidades – territorialidades – que estão 

inscritas em processos sendo, portanto, dinâmicas e mutáveis, materializando em cada 

momento uma determinada ordem, uma determinada configuração territorial, uma topologia 

social (Bourdieu, 1989). Estamos longe, pois, de um espaço-substância e, sim, diante de uma 

tríade relacional território-territorialidade-territorialização. A sociedade se territorializa sendo 

o território sua condição de existência material. É preciso recuperar essa dimensão material 

sobretudo nesse momento como o que vivemos em que se dá cada vez mais importância à 

dimensão simbólica, quase sempre de modo unilateral, como se o simbólico se opusesse ao 

material (PORTO-GONÇALVES, 2002, p. 14).A penetração e fixação territorial, moldada 

pelos processos de extração da borracha para alimentar o mercado mundial, toma as 

características das frentes de expansão dos três países que disputam o domínio sobre as fontes 

da goma elástica. Os dois modos de extração da borracha, o caucho extraído de uma só vez com 

a derrubada da árvore que o produz (castilloa elástica) e a seringa, extraída de forma regular ao 

longo do tempo mantendo-se o aproveitamento das mesmas árvores por longo período (hevea 

brasiliensis), induziram formas diferenciadas de povoamento (ARRUDA, 2009, p. 161).Com a 

“época das definições” e a transformação social e produtiva associada a essa forma de 

desenvolvimento capitalista, o trabalho organizado – outrora a força motriz da resistência – 

sucumbiu às forças direcionadas contra ele pela classe capitalista dominante na atividade 

estatal. Entretanto, na década de 1980, sob as mesmas condições, originou-se no campo uma 

nova onda de movimentos sociopolíticos que, por conseguinte, dominariam a política de 

resistência na América Latina. Camponeses e trabalhadores rurais sem-terra no Brasil, Paraguai 

e Bolívia, muitos deles expropriados, proletarizados e empobrecidos; e em muitos lugares 

(Equador, Bolívia, Chiapas) estabelecidos em comunidades indígenas, organizaram-se e 

mobilizaram-se contra a mais recente incursão do capitalismo no campo (VELTMEYER; 

PETRAS, 2008, p. 80).As populações originais da região da tríplice fronteira, das quais os 

atuais habitantes Manchineri e Jaminawa são uma continuidade, constituíam-se de diversos 

povos, mencionados por vários autores ao longo da ocupação da região. Esses povos eram sua 
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maioria de filiação lingüístico-cultural Arawak e Pano. Os Arawak ocupavam principalmente a 

bacia do rio Purus e os de filiação Pano, distribuíam-se majoritariamente na bacia do rio Juruá. 

Entretanto, essa distribuição não era tão uniforme assim e insere-se numa dinâmica histórica 

milenar de deslocamentos, aproximações e afastamentos, agudizando-se na época do boom da 

borracha, e que se processa ainda hoje (ARRUDA, 2009, p. 162).Ainda de acordo com Arruda 

(2009, p. 160) formação da fronteira tri-nacional Brasil, Bolívia e Peru ocorre como uma 

dinâmica social complexa, entrelaçada a processos de escala regional, nacional e mundial. Mas, 

ainda que determinada por esse macroprocesso de longa duração (a formação do capitalismo, 

ocidentalização do mundo e a formação de um sistema mundial), foram os processos e atores 

sociais locais que moldaram as formas de ocupação do espaço, de definição de fronteiras e de 

lógicas políticas e identitárias. Esses atores, impulsionados pela lógica econômica dos macros 

processos referidos, ocuparam esse espaço palmo a palmo, disputando-o com as populações 

indígenas locais e incorporando-as aos processos extrativos da borracha. Algumas 

Considerações Esse trabalho resulta de uma pesquisa em andamento que culminará no trabalho 

teórico e como premissa para conclusão de uma etapa acadêmica. Nossos esforços em 

conceituar fronteira a partir de diversas autorias no âmbito da Geografia e Ciências Sociais nos 

possibilita a entender a importância de entender o território como categoria que orienta não só 

as relações sociais na tríplice fronteira entre Bolívia, Brasil e Peru como ela é a possibilidades 

dos povos tradicionais, sobretudo as etnias indígenas de sobreviverem as investidas de 

perspectivas econômicas endereçadas como desenvolvimento regional. O Mercosul poderia ser 

uma possibilidade de integração que de fato levasse em conta as especificidades desse espaço, 

todavia, nas incertezas das relações exteriores que são encampadas no Brasil, nossas análises 

necessitam de um maior arcabouço teórico histórico e contemporâneo para entender como o 

espaço se configura nessas fronteiras. Referências Bibliográficas ARRUDA, Rinaldo S. V. 

Fronteiras e Identidades: os povos indígenas na tríplice fronteira Brasil-Bolívia-PeruProjeto 

História, São Paulo, n.39, pp. 159-178, jul/dez. 2009.PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. 

Da Geografia às Geo-grafias Um Mundo Em Busca de Novas Territorialidades. Cuadernos de 

Trabajo Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Universidad Veracruzana: Xalapa - 

Veracruz, 2002.VELTMEYER, Henry; PETRAS, James. Camponeses numa era de 

globalização neoliberal: América Latina em movimento. In: PAULINO, Eliane Tomiasi; 

FABRINI, João Edmilson (Orgs). Campesinato e Territórios em Disputa. 1ª edição . Editora 

Expressão Popular: São Paulo, 2008. 
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A TRÍPLICE FRONTEIRA BRASIL-PERU-BOLÍVIA 

 

Ana Karoline da Silva Gomes 

Resumo: 

 

Ana Karoline da Silva Gomes*Gleys Ially Ramos*Introdução A Tríplice Fronteira localizada 

nas dimensões limítrofes entre Brasil, Peru e Bolívia traz uma configuração espacial com uma 

série de processos complexos de caráter identitário, migratório, conflituoso, de 

desenvolvimento e de integração. Esse cenário demanda para além das perspectivas territoriais, 

práticas cooperativas entre os três países que devem postular políticas públicas capazes de gerir 

os sistemas, as relações e os conflitos ali vigentes e inerentes. Com base nessa complexa relação 

atrelando fronteiras, territórios e integração, a Tríplice Fronteira influencia parte do 

direcionamento do Mercosul, já que o bloco econômico agrega os países da Bolívia e do Peru 

como membros associados e o Brasil não só como membro efetivo, mas também como potência 

regional sul-americana e latino-americana. Diante do exposto, a presente pesquisa objetiva 

caracterizar as diversas fronteiras existentes nos limites entre a Bolívia, o Brasil e Peru. 

Consequentemente alguns objetivos específicos se delinearam, dentre eles analisar os aspectos 

que caracterizam a fronteira a partir do(s) território(s), bem como as temáticas presentes na 

região que se projetam de interesse e no contexto de direcionamento do Mercosul, utilizando-

se como referências autoras e autores que já desenvolveram estudos sobre o assunto e pesquisas 

de caráter documental. Também está previsto dois trabalhos de campo, além de entrevistas 

locais e de um mapeamento para entender as dinâmicas sociais locais e regionais. Como 

primeiro resultado da pesquisa, apontamos a organização de um arcabouço teórico e 

metodológico, sistematizadas em três campos principais – Relações Internacionais, Geografia 

(Política, Regional e da Amazônia) e História Econômica, além da possibilidade de entender as 

divergências e convergências analíticas das três áreas e suas respectivas autorias. Revisão 

Teórica A sociedade no seu devir histórico não é a-geográfica. A expressão, por certo, causa 

um certo estranhamento, embora seja natural dizer-se que o espaço que vivemos está 

impregnado de história. É como se fosse natural falar da historicidade do espaço geográfico e 

não de uma geograficidade da história. Poderíamos, à guisa de provocação epistemológica, 
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afirmar que se a história se faz geografia é porque, de alguma forma, a geografia é uma 

necessidade histórica e, assim, uma condição de sua existência que, como tal, exerce uma 

coação que, aqui, deve ser tomada ao pé da letra, ou seja, como algo que co-age, que age com, 

é co-agente. O território não é simplesmente uma substância que contém recursos naturais e 

uma população (demografia) e, assim, estão dados os elementos para constituir um Estado. O 

território é uma categoria espessa que pressupõe um espaço geográfico que é apropriado e esse 

processo de apropriação – territorialização – enseja identidades – territorialidades – que estão 

inscritas em processos sendo, portanto, dinâmicas e mutáveis, materializando em cada 

momento uma determinada ordem, uma determinada configuração territorial, uma topologia 

social (Bourdieu, 1989). Estamos longe, pois, de um espaço-substância e, sim, diante de uma 

tríade relacional território-territorialidade-territorialização. A sociedade se territorializa sendo 

o território sua condição de existência material. É preciso recuperar essa dimensão material 

sobretudo nesse momento como o que vivemos em que se dá cada vez mais importância à 

dimensão simbólica, quase sempre de modo unilateral, como se o simbólico se opusesse ao 

material (PORTO-GONÇALVES, 2002, p. 14).A penetração e fixação territorial, moldada 

pelos processos de extração da borracha para alimentar o mercado mundial, toma as 

características das frentes de expansão dos três países que disputam o domínio sobre as fontes 

da goma elástica. Os dois modos de extração da borracha, o caucho extraído de uma só vez com 

a derrubada da árvore que o produz (castilloa elástica) e a seringa, extraída de forma regular ao 

longo do tempo mantendo-se o aproveitamento das mesmas árvores por longo período (hevea 

brasiliensis), induziram formas diferenciadas de povoamento (ARRUDA, 2009, p. 161).Com a 

“época das definições” e a transformação social e produtiva associada a essa forma de 

desenvolvimento capitalista, o trabalho organizado – outrora a força motriz da resistência – 

sucumbiu às forças direcionadas contra ele pela classe capitalista dominante na atividade 

estatal. Entretanto, na década de 1980, sob as mesmas condições, originou-se no campo uma 

nova onda de movimentos sociopolíticos que, por conseguinte, dominariam a política de 

resistência na América Latina. Camponeses e trabalhadores rurais sem-terra no Brasil, Paraguai 

e Bolívia, muitos deles expropriados, proletarizados e empobrecidos; e em muitos lugares 

(Equador, Bolívia, Chiapas) estabelecidos em comunidades indígenas, organizaram-se e 

mobilizaram-se contra a mais recente incursão do capitalismo no campo (VELTMEYER; 

PETRAS, 2008, p. 80).As populações originais da região da tríplice fronteira, das quais os 

atuais habitantes Manchineri e Jaminawa são uma continuidade, constituíam-se de diversos 
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povos, mencionados por vários autores ao longo da ocupação da região. Esses povos eram sua 

maioria de filiação lingüístico-cultural Arawak e Pano. Os Arawak ocupavam principalmente a 

bacia do rio Purus e os de filiação Pano, distribuíam-se majoritariamente na bacia do rio Juruá. 

Entretanto, essa distribuição não era tão uniforme assim e insere-se numa dinâmica histórica 

milenar de deslocamentos, aproximações e afastamentos, agudizando-se na época do boom da 

borracha, e que se processa ainda hoje (ARRUDA, 2009, p. 162).Ainda de acordo com Arruda 

(2009, p. 160) formação da fronteira tri-nacional Brasil, Bolívia e Peru ocorre como uma 

dinâmica social complexa, entrelaçada a processos de escala regional, nacional e mundial. Mas, 

ainda que determinada por esse macroprocesso de longa duração (a formação do capitalismo, 

ocidentalização do mundo e a formação de um sistema mundial), foram os processos e atores 

sociais locais que moldaram as formas de ocupação do espaço, de definição de fronteiras e de 

lógicas políticas e identitárias. Esses atores, impulsionados pela lógica econômica dos macros 

processos referidos, ocuparam esse espaço palmo a palmo, disputando-o com as populações 

indígenas locais e incorporando-as aos processos extrativos da borracha. Algumas 

Considerações Esse trabalho resulta de uma pesquisa em andamento que culminará no trabalho 

teórico e como premissa para conclusão de uma etapa acadêmica. Nossos esforços em 

conceituar fronteira a partir de diversas autorias no âmbito da Geografia e Ciências Sociais nos 

possibilita a entender a importância de entender o território como categoria que orienta não só 

as relações sociais na tríplice fronteira entre Bolívia, Brasil e Peru como ela é a possibilidades 

dos povos tradicionais, sobretudo as etnias indígenas de sobreviverem as investidas de 

perspectivas econômicas endereçadas como desenvolvimento regional. O Mercosul poderia ser 

uma possibilidade de integração que de fato levasse em conta as especificidades desse espaço, 

todavia, nas incertezas das relações exteriores que são encampadas no Brasil, nossas análises 

necessitam de um maior arcabouço teórico histórico e contemporâneo para entender como o 

espaço se configura nessas fronteiras. Referências Bibliográficas ARRUDA, Rinaldo S. V. 

Fronteiras e Identidades: os povos indígenas na tríplice fronteira Brasil-Bolívia-PeruProjeto 

História, São Paulo, n.39, pp. 159-178, jul/dez. 2009.PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. 

Da Geografia às Geo-grafias Um Mundo Em Busca de Novas Territorialidades. Cuadernos de 

Trabajo Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Universidad Veracruzana: Xalapa - 

Veracruz, 2002.VELTMEYER, Henry; PETRAS, James. Camponeses numa era de 

globalização neoliberal: América Latina em movimento. In: PAULINO, Eliane Tomiasi; 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 04 – Práticas e Conflitos nos Territórios dos Povos Indígenas 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2660 

 

FABRINI, João Edmilson (Orgs). Campesinato e Territórios em Disputa. 1ª edição . Editora 

Expressão Popular: São Paulo, 2008. 
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MOVIMENTOS DA FRONTEIRA E A QUESTÃO INDÍGENA NO MATO GROSSO 

 

Andrei Cornetta 

Resumo: 

 

Este trabalho tem por objetivo discutir e analisar questões referentes aos movimentos da 

fronteira entre os vales do Araguaia e do Xingu, e seus desdobramentos em relação aos 

territórios indígenas no leste mato-grossense. A frente pioneira, conduzida por cooperativas de 

colonização privada do Rio Grande do Sul, que avançaram sobre as faixas de transição entre os 

domínios do Cerrado e da Amazônia no início dos anos 1970, foram pouco a pouco sufocando 

as terras indígenas com o processo de modernização da agricultura. Hoje, as principais manchas 

de florestas e cerrados que resistem na região, ficaram restritas as terras indígenas demarcadas. 

Diante desta complexidade que se formou entre os vales do Xingu e do Araguaia, a alteridade 

e os diferentes tempos da fronteira agrícola do leste do Mato Grosso serão o foco das discussões 

levantadas pelo presente trabalho. Em acordo com a teoria da fronteira de Martins (1996, p. 

25), esta é marcada, simultaneamente, como “lugar da alteridade e expressão da 

contemporaneidade dos tempos históricos. A unidade do diverso, pressuposto metodológico da 

dialética, encontra aí o lugar mais adequado e mais rico para a investigação científica”. Nesse 

sentido, a questão indígena, particularmente as questões territoriais, apresenta-se como um 

elemento importante para a compreensão das temporalidades da fronteira, considerando os 

primeiros movimentos da frente pioneira, até seus movimentos atuais. Na medida em que os 

territórios indígenas aparecem como “barreiras espaciais” para o movimento de expansão da 

fronteira, essa passa a se densificar no território por meio da incorporação de capital fixo, 

especialmente pelas grandes estruturas de escoamento e armazenagem de grãos. Longe do 

entendimento do espaço enquanto receptáculo, entende-se que ele é simultaneamente um 

significado de produção, uma condição de produção, uma barreira para produção, um custo de 

produção e um obstáculo para a circulação de mercadorias. Como explica Harvey (1990), o 

resultado do desenvolvimento da economia espacial do capitalismo se vê, a todo momento, 

assediada por tendências contraditórias. De um lado, busca-se superar as barreiras geográficas 

e as distinções regionais, por outro, os meios para alcançar tal feito, resultam em novas 
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heterogeneidades, que formam novas barreiras que tem de ser superadas. A complexidade 

histórico-geográfica que se formou naquela porção do Mato Grosso suscita uma análise a 

respeito das dinâmicas da fronteira, assim como dos movimentos que a caracterizam como lugar 

das relações sociais de data diversa. A expansão do modelo agrícola/agrário adotado por esta 

frente pioneira, resultou naquilo que se configura atualmente em uma geografia produzida pela 

monocultura. Sobre este aspecto, o trabalho discute ainda questões relacionadas àquilo que 

Haesbaert (1998; 2015) entende por “rede regional gaúcha”, ao se referir a territorialização de 

migrantes do sul do Brasil que se espalharam pelo Centro-Norte do Brasil. Conforme Haesbaert 

entende, a “diáspora gaúcha”, impulsionada para o interior do país através do dilema da 

concentração da terra e dos programas oficiais e privados de colonização, resultaram em uma 

espécie de rede capitalista dos migrantes mais ricos que se espraiou para diversas áreas de 

transição entre o Cerrado e a Amazônia, difundindo “um amálgama cultural e mesmo político 

entre os mais diversos segmentos da população sulista migrante” (HAESBAERT, 1998, p. 22). 

A análise desta “rede regional gaúcha” revela-se em fluxos/redes que adquirem feições 

territoriais distintas, desde os bairros interioranos de um município, até feições mais amplas e 

complexas como na fundação de cidades baseadas em poderes políticos e econômicos sulistas, 

a exemplo de Canarana, município mato-grossense criado a partir da expansão da frente 

pioneira gaúcha no início dos anos 1970. A expansão do modelo agrícola adotado por esta frente 

pioneira (monoculturas mecanizadas) resultou naquilo que se configura atualmente na produção 

de grãos (especialmente soja) que se deslocam entre os vales do Araguaia e Xingu. Nesse 

sentido, o presente trabalho discute contradições entre os diferentes movimentos da fronteira, 

considerando seu momento de embate inicial entre duas realidades conflitantes, mas 

principalmente a sua continuidade por meio de processos de redefinição das fronteiras internas 

de reprodução do capital. Para essa análise, busca-se trabalhar com autores como Martins 

(1996; 2009) e Oliveira (2011), sobretudo com seus escritos a respeito das contradições que 

marcam os movimentos da fronteira agrícola no Brasil. Assim, frente a complexa geografia que 

se formou entre os vales do Araguaia e do Xingu, a partir da expansão da frente pioneira dos 

anos 1970 e 1980, questiona-se sobre o papel dos territórios indígenas dentro das dinâmicas 

atuais da fronteira. Isto é, de que maneira se configuram os atuais embates entre as diferentes 

concepções de vida e visões de mundo, entre monocultores de soja e os diferentes grupos 

indígenas? De que maneira o agronegócio na região vem criando estratégias econômicas de 

superar o curso da expansão frente aos territórios indígenas demarcados? Quais os fluxos que 
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existem entre estes diferentes mundos, e de que maneira se desdobram espacialmente? Para o 

devido tratamento destas questões, este trabalho busca discutir o atual estágio da fronteira 

agrícola no Mato Grosso, tendo como base depoimentos de lideranças indígenas da região, que 

foram registrados ao longo dos trabalhos de campo realizados nos munícipios de Canarana, 

Barra do Garças e o Parque Indígena do Xingu, ao longo do primeiro semestre de 2019. A partir 

destes depoimentos, busca-se analisar as coexistências e antagonismos nas relações que se 

estabelecem entre aqueles que habitam milenarmente o vale do Xingu, e os que chegaram mais 

recentemente com o avanço das monoculturas. Referências bibliográficas: ALVES, V. E. L. 

(org.) Modernização e regionalização nos cerrados do Centro-Norte do Brasil. Rio de Janeiro: 

Consequência. 2015.BUNKER, S. G. Os fatores espaciais e materiais da produção e os 

mercados globais. In: Novos Cadernos do NAEA. vol. 7. n. 2. dez. 2004. Belém: NAEA/UFPA, 

2004.BUNKER. S. G; CINCATELL, P. S. Globalization and the race for resources. Baltimore: 

John Hopkins University Press, 2005. COELHO, V. P. (org.). Karl von den Steinen: Um século 

de Antropologia no Xingu. São Paulo: Edusp, 1993. HAESBAERT, R. A noção de rede 

regional: reflexões a partir da migração “gaúcha” no Brasil. In: Revista TERRITÓRIO, ano 

111, nº 4, jan./jun. 1998.____. Desterritorialização, Multiterritorialidade e Regionalização. In: 

LIMONAD, E.; et al. (orgs). Brasil, Século XXI – por uma nova regionalização? Processos, 

escalas, agentes. Rio de Janeiro: Letra capital, 2015. HARVEY, D. Los Límites del Capitalismo 

y la Teoría Marxista. México, DF: Fundo de Cultura, 1990. IORIS, A. A. R.. Encroachment 

and entrenchment of agro-neoliberalism in the Centre-West of Brazil. In: Journal of Rural 

Studies. vol. 51, April, 2017. MARTINS, J. de S. O tempo da fronteira. Retorno à controvérsia 

sobre o tempo histórico da frente de expansão e da frente pioneira. In: Tempo Social; Rev. 

Sociol. USP, S. Paulo, 8(1): 25-70, maio de 1996.____. Fronteira. A degradação do outro nos 

confins do humano. São Paulo: Contexto, 2009.OLIVEIRA, F. de. Crítica à razão dualista. O 

Ornitorrinco. São Paulo: Boitempo. 2011. 
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O COLETIVO INDÍGENA JUPAGO KREKÁ NA PROMOÇÃO DA AGRICULTURA 

DO SAGRADO NO ESPAÇO CAXO DA BOA VISTA, PESQUEIRA-PE 

Iran Ordônio Neves1;  
João Luiz da Silva Vieira2;  

Caio Augusto Amorim Maciel3 
 

Introdução 
 
 No Brasil atual, há intensa propaganda ideológica em prol do agronegócio, visto como 

único caminho de relação com a terra. Seja em veículos da mídia ou mesmo através de 

pronunciamentos oficiais do governo, até indígenas deveriam converter-se em cultivadores de 

lavouras comerciais transgênicas. Entretanto, muitas nações indígenas têm apontado outras 

direções, como o povo Xukuru do Ororubá, que habita a serra homônima, entre os municípios 

de Pesqueira e Poção-PE, a aproximadamente 215 km de Recife. O Território Indígena (T.I.)  

do povo em questão (Figura 1) passou por diversos processos de desterritorialização e 

reterritorialização (HAESBAERT, 2014), possuindo hoje 27.555 hectares, conquistados através 

das retomadas de terras contra fazendeiros invasores que colonizaram a região durante séculos. 

 
Figura 1: Território Indígena Xukuru do Ororubá

 
 Fonte: OpenStreetMap, 2017 (adaptado) 

 

 
1 Xukuru do Ororubá/IPA; iranxukuru@gmail.com 
2 Xukuru do Ororubá/Mestrando PPGEO-UFPE; joao.luiz.gnr@gmail.com 
3 Docente PPGEO-UFPE; caio.maciel@ufpe.br 
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 Internamente, o Território é ainda dividido pelo saber local em três microrregiões onde 

estão localizadas 24 aldeias (Figura 2). Esse zoneamento é caracterizado sobretudo por fatores 

naturais, destacando a diversidade da vegetação e do clima do local, influenciando a agricultura 

de maneiras diferentes. A região da Ribeira é a mais seca do T.I., predominando atividades de 

sequeiro e o cultivo pela agricultura irrigada. A microrregião do Agreste é a intermediária, onde 

há muitas rochas sagradas para o povo. Por fim, a Serra constitui-se como um brejo de altitude, 

onde a mata nativa está mais preservada, sendo, portanto, a região mais úmida do território, 

onde são plantadas principalmente hortaliças.  (SABERES XUKURU..., 2012). 

Figura 2: Divisão territorial do povo Xukuru do Ororubá 

 
Fonte: Associação Xukuru do Ororubá, adaptado por LIMA, 2013 

 

 O Centro de Agricultura Xukuru do Ororubá (CAXO) da Boa Vista (Figura 3) fica 

localizado na Aldeia Couro Dantas, na região da Serra. É um espaço criado em 2005 e gerido 

pelo Coletivo Jupago Kreká, a ser melhor explicado nas seções seguintes, que tem como 

principal objetivo ser o local de desenvolvimento da Agricultura do Sagrado. O CAXO da Boa 

Vista surge a partir de reivindicações em Assembleias do povo Xukuru do Ororubá que 

divisavam a importância de romper com os sistemas agrícolas agressivos deixados pelos 

fazendeiros e que não respeitavam a Natureza Sagrada. Assim, era importante se fazer uma 

agricultura que respeitasse o mundo biológico e o mundo sagrado. 
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Figura 3: Espaço CAXO da Boa Vista 

 
Fonte: Jupago Kreká, 2019 

  

Neste contexto, este trabalho pretende compreender como o coletivo Jupago Kreká 

promove a agricultura do sagrado no Território Indígena Xukuru do Ororubá, fortalecendo a 

identidade do povo. 

 Para tal, foram necessárias pesquisas bibliográficas e observações diretas em campo 

para registros fotográficos e de áudio, além de entrevistas com sujeitos considerados 

relevantes4. 

Compreendendo a agricultura do Sagrado 
 
 “Todo povo tradicional se originou da agricultura”, disse Roberto Xukuru5. Aqui 

agricultura não significa simplesmente as práticas de cultivo e colheita, mas sim todos os modos 

 
4 Os autores agradecem as valiosas contribuições da doutoranda UFPE Marli Gondim de Araújo ao longo da 
realização desta pesquisa 
5 Nome fictício. Entrevista em out. 2017. 
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de se relacionar com a natureza, quer seja a pesca, o plantio, o extrativismo, entre outros. A 

agricultura vem se constituindo como uma marca das histórias e memórias do povo Xukuru. O 

cacique Xicão, assassinado em 1998, tinha como grande objetivo retomar as terras para o povo 

plantar. Araújo (2019) trata do período pré-retomadas como “povo sem território, agricultura 

sem terra”, em referência ao período em que os/as indígenas tinham suas práticas culturais 

relegadas e plantavam nas “terras dos fazendeiros”, sem fazer sua agricultura tradicional. 

 Após a homologação do T.I., a saúde e a educação diferenciada se tornaram prioridades 

das primeiras reuniões e discussões no território e sobre ele. Entretanto, ainda era necessário 

pensar uma nova forma de gerir o espaço e o manter para as gerações seguintes, pauta das 

Assembleias entre 2004 e 2007. Uma vez que a luta por terras agricultáveis foi um dos grandes 

objetivos das retomadas, manter o território através da agricultura era a opção mais viável, visto 

que a agricultura denota uma relação direta com o território e a identidade do povo (Figura 4). 

Figura 4: Cartaz sobre agricultura na Casa de Sementes 

 
Fonte: Vieira, 2019 

 

 Para o povo Xukuru, a agricultura é modo de vida. É uma atividade que vai além do 

plantar, colher e comer. Nas práticas culturais desse povo, a agricultura está correlacionada a 

outros âmbitos, especialmente na religião. Segundo Silva e Gonçalves (2017, p. 1) 
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A percepção do indígena sobre a terra, água, alimentos e vida, nesse caso a 
comunidade Xukuru de Ororubá, ultrapassa o propósito comercial, sendo o seu 
território um espaço sagrado, em que a agricultura se torna um ritual, uma reprodução 
da vida ao fornecer medicamentos de cura e alimentação, uma herança que é 
compartilhada para as novas gerações através da educação e um espaço de resistência 
e defesa em permanente ressignificação da identidade. 

 

 Nota-se que a agricultura evoca práticas antigas, heranças culturais que rememoram 

conhecimentos ancestrais numa ideia de memória biocultural, nos termos de Toledo e Barrera-

Bassols (2015). O plantar para o povo Xukuru é um ritual, é a apresentação aos encantados, o 

pedido de permissão. Essa relação íntima entre agricultura e o mundo dos encantados6, e 

consequentemente concatenada a território e identidade, é o principal elemento constituinte da 

gênese da Agricultura do Sagrado. 

 Outro ponto basilar na compreensão desta prática, quiçá o mais importante, é a presença 

do Terreiro de Toré da Mata Sagrada da Boa Vista no espaço Caxo da Boa Vista. Os índios 

contam a história do Terreiro da seguinte maneira: 

Esse Terreiro surgiu no seguinte... Ele já existia, mas a maioria não tinha 
conhecimento. A gente foi lá duas, três vezes para fazer um plantio de mandioca. Eu 
fui o responsável por derrubar a mata para incentivar o pessoal a produzir mandioca. 
Por que mandioca? Porque é uma cultura tradicional do povo Xukuru. Então fiquei 
responsável por derrubar a mata e preparar o terreno para os índios plantarem. Aí, um 
colega falou: “Eduardo, temos que pedir permissão ao dono”. A gente achou que ele 
tava brincando, né? “Vamos pedir permissão ao Pajé? Ele já deixou. Vamos pedir 
permissão ao Cacique? Ele já deixou”. Aí outro disse: “Não, é dos índios, não precisa 
pedir a ninguém”. Vai, não vai, vai, não vai. Aí, um parente nosso andando por aí 
disse: “Olha, encontrei um Terreiro ali.” Aí, eu: “É mesmo, ouvi falar que tinha um 
Terreiro aí em cima. Vamos lá!”. Dia 20 de outubro de 2012 veio o chamado. 
Chegamos lá, encontramos o Terreiro. Foi quando caiu a ficha. Quando entrei no 
Terreiro que senti a força foi que me veio a fala do companheiro “tem que pedir ao 
dono”. Aí a gente fez o trabalho lá, o encantado desceu, disse que a gente ia ser o 
guardião do Terreiro, que a gente procurasse nosso dom que todo mundo tem e 
também que a gente a partir dali a gente repensasse a prática da cultura (EDUARDO 
XUKURU7, 02 fev. 2017) 

 

 Observa-se pelo depoimento acima que os indígenas haviam ido, a princípio, plantar 

roça de mandioca no local onde se manifestou o sagrado. Daí, a relação entre cultivar e cultuar 

torna-se evidente. Repensar a cultura significava pensar os “três mundos”, a saber: o mundo 

biológico, as árvores; o mundo humano, a sociedade, e o mundo sagrado, a morada dos 

encantados. O entrevistado supracitado destaca ainda que as árvores são como âncoras do 

 
6 Os encantados, ou encantos, são entidades frequentemente descritas pelos Xukuru como os antepassados, os 
antigos que não morreram, mas se tornaram espíritos que vivem na Natureza e os guiam e dão forças. É comum 
ser dito que os encantados moram nas árvores e, portanto, deve-se respeitar a Natureza a partir desse princípio. 
7 Nome fictício. Entrevista realizada no espaço CAXO da Boa Vista, Pesqueira-PE. 
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mundo sagrado, mantendo-o ligado ao mundo material. Portanto, compreender a relação entre 

a agricultura e a natureza é manter os encantados próximos do povo, das práticas culturais. 

 A partir do dia da (re)descoberta do Terreiro da Boa Vista, o Toré passou a ser realizado 

todos os sábados. Contudo, como aponta Vieira (2018), no lugar há outros eventos, tais como 

o Encontro de Sábios/as do Povo Xukuru do Ororubá - Longy-abaré8 (Figura 5), que ocorre 

anualmente ao último domingo do mês de janeiro. 

Figura 5: Indígena partilhando experiências durante o Longy-abaré 

 
Fonte: Vieira, 2018. 

  

Durante o evento, os/as sábios/as do povo Xukuru do Ororubá vão compartilhar suas 

experiências com a Natureza no intuito de descrever como será o ano para a agricultura. Esse é 

o primeiro grande evento sobre agricultura no território e muitos/as indígenas aguardam essas 

orientações para iniciarem o plantio. 

 Araújo e Souza (2018) tratam a relação esse evento com a religião Xukuru, com os 

encantados. Este diálogo é manifestado através da apresentação das sementes (Figura 6), 

quando o peji9 é ornado com sementes trazidas pelos/as agricultores/as, resultado de suas 

colheitas do ano. Como esclarecem Vieira e Maciel (2019), sementes aqui não significam 

 
8 Longy-abaré, “o poder do silêncio” em tradução livre do idioma Xukuru. Uma referência a saber ouvir, aprender 
com o outro. 
9 Altar no centro do Terreiro sob árvores. O Toré é dançado em volta dele e o diálogo entre indígenas e encantados 
é frequentemente feito a partir dele, conforme Vieira (2019). 
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necessariamente os grãos, mas sim todas formas de se gerar vida e ter essa relação com a 

Natureza Sagrada. Destarte, as raízes, as mudas, as parteiras, as colmeias, entre outras tantas 

maneiras de se gerar vida são considerados como sementes pelo povo. 

 
Figura 6: Apresentação de sementes 

 
Fonte: Vieira, 2019. 

 

 Em vista disso, o Terreiro da Mata Sagrada da Boa Vista é um elemento basilar para a 

Agricultura do Sagrado do povo Xukuru do Ororubá, sendo essencial para as atividades do 

coletivo Jupago Kreká, como será abordado na próxima seção. 

O Coletivo Jupago Kreká 

 É no contexto de uma agricultura ancestral, resistente e re-existente em meio ao mundo 

do agronegócio que o coletivo Jupago Kreká10 aparece no território indígena do povo. 

Conforme relata Araújo (2013), a primeira experiência de Assistência Técnica e Extensão Rural 

aconteceu em 2005, um ano após a primeira assembleia que exigia uma agricultura promotora 

de um desenvolvimento diferenciado. 

 Contudo, àquela época o apoio era basicamente material, no sentido de ferramentas e 

utensílios. Havia ainda outro problema, os séculos de invasão por fazendeiros colonizaram os 

 
10 Do idioma Xukuru: “Jupago” significa “pau” e “kreká” significa cabeça. Por conseguinte, “paulada na 
cabeça”, uma analogia a semear boas ideias na cabeça. 
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pensamentos de muitos indígenas. Assim, eles ainda refletiam a agricultura pelo viés do 

fazendeiro, ou seja, o agronegócio, a monocultura, entre outros modos que não respeitavam a 

Natureza, sobretudo a criação de gado. Como comenta Araújo (2013, p. 66): “La reflexión de 

los técnicos Xukuru sobre la propia experiencia, la interacción con las políticas públicas y las 

necesidades actuales del pueblo hizo, entonces, nacer a la Jupago”. 

 O coletivo fortalece-se principalmente a partir das chamadas “ilhas de resistências” 

(ARAÚJO, 2013; 2019), que são as famílias que mesmo com os processos coloniais 

mantiveram suas práticas tradicionais em relação a agricultura. Foram justamente esses grupos 

que reavivaram a agricultura do sagrado no território. Logo, esses saberes passaram a ser mais 

disseminados, indo de encontro ao pensamento colonizado. Assim, os saberes ancestrais 

fortalecem a identidade territorial e do povo, numa ideia semelhante a trazida por Saquet (2019). 

 Como supracitado, o Terreiro da Boa Vista também é uma “âncora” no território. A 

partir de sua descoberta se iniciou uma reflexão sobre alimentar não só o corpo, mas também a 

mente e o espírito, denotando ainda mais a relação intrínseca entre o cultivo e o religioso, visto 

que para o povo Xukuru do Ororubá, o semear, o colher e o comer são hábitos ritualísticos que 

envolvem uma intimidade entre sujeitos e encantados. Assim, muito do trabalho do Jupago 

Kreká envolve a promoção dessas práticas ancestrais, fornecendo ferramentas (não só 

materiais) para mantê-las ainda mais coesas e fortalecidas. 

 Um primeiro passo foi o Urubá Terra. O evento iniciado em 2012 tinha como principal 

objetivo a discussão das práticas agricultáveis e a troca de sementes (CRUZ; CAHETÉ, 

FIGUEIREDO, 2018), a fim de erradicar o uso de sementes transgênicas do território e reaver 

sementes julgadas extintas, mas que na verdade estavam guardadas nas ilhas de resistência. 

Além disso, os indígenas contam que o evento também promove troca de saberes entre as 

diferentes regiões, visto que “se você pegar uma aldeia na Serra e outra na Ribeira, vai ver que 

é diferente. O jeito de plantar, de cozinhar muda” (ROBERTO XUKURU, 02 out. 2019)11. 

 No Centro de Agricultura, foram iniciadas um Sistema Agro-Florestal e uma horta. A 

última sendo um espaço para troca de mudas e sementes. O CAXO é ainda o espaço onde a 

agricultura do sagrado é mais evidente, uma vez que é um espaço pensado para esse intuito. Há 

uma tentativa de plantar tal qual seria na Natureza, respeitando o mundo dos encantados ao 

mesmo tempo que há uma implantação de técnicas recentes que auxiliam o cotidiano dos 

 
11 Nome fictício. Entrevista realizada no CAXO da Boa Vista, Aldeia Couro Dantas. 
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agricultores Xukuru do Ororubá e fortalece suas identidades. O espaço foi ainda premiado pelo 

Centro Cultural Brasil-Alemanha por um projeto que visava a promover a agricultura a partir 

do enaltecimento da indianidade (IPA, 2017). 

 Contudo, a principal contribuição do Jupago Kreká é a construção da Casa de Sementes 

Mãe Zenilda junto ao Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural (PRORURAL) 

e ao Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA). Segundo o projeto idealizado pela Associação 

da Comunidade Indígena Xukuru do Ororubá (2016, p. 3), o local, em fase de finalização da 

construção, tem como propósito “fortalecer a cultura do povo Xukuru, seu modo de vida e sua 

permanência no território sagrado, através do desenvolvimento de uma série de atividades 

integradas de forma colaborativa”. Além da Casa de Sementes, o projeto previa ainda a 

construção da Casa da Cura e da cozinha comunitária, com o objetivo de fortalecer as práticas 

de cura e culinária tradicionais do povo. 

 Na Casa de Sementes há um banco de sementes tradicionais que são partilhadas com a 

comunidade. Muitas dessas sementes foram retomadas a partir dos chamados guardiões das 

sementes nas ilhas de resistências. O banco de sementes é reposto pelas colheitas dos indígenas, 

numa ideia de “devolver” as sementes que lhes foram dadas. 

 O local funciona também como espaço para eventos que envolvem a agricultura Xukuru 

do Ororubá. As práticas do povo estão sendo cada vez mais notadas, atraindo atenção de redes, 

grupos e instituições acadêmicas que se interessam de ir até o território conhecer mais e 

contribuir nos processos. Durante os eventos, há venda de artesanato e culinária tradicionais, 

além de produtos feitos à base de ervas e realização de oficinas com temáticas sobre a etnia 

(Figura 7) 

Figura 7: Oficina de artesanato Xukuru do Ororubá na Casa de Sementes 

 
Fonte: Vieira, 2019 
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Essas parcerias promovem um diálogo entre índios e não índios, conexões entre 

diferentes práticas e conhecimentos e, por vezes, desfolclorizando o indígena. A interação entre 

diferentes grupos reforça a coesão da comunidade com a Natureza Sagrada e entre si, não só 

semeando práticas e memórias do povo, mas também enaltecendo a agricultura do sagrado. 

Considerações finais 

 O coletivo Jupago Kreká surge num momento importante da (re)organização territorial 

e produtiva do povo Xukuru do Ororubá. Rememorar e recriar práticas de agricultura fortalece 

a indianidade, visto que os povos originários e o cultivo da terra estão intimamente 

relacionados. A agricultura pós-retomadas, portanto, rompe com os séculos de colonização e 

busca os saberes tradicionais, sendo concatenada ao mundo sagrado do povo, apesar de muitos 

indígenas ainda manterem atividades dos invasores. Além do mais, aquelas práticas 

majoritariamente invisibilizadas, embora primevas, são alternativas ao modelo de agronegócio 

que é imposto à sociedade - e que deve ser combatido localmente, tanto quanto na sociedade 

envolvente. 
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A CASA DE SEMENTES MÃE ZENILDA E O FORTALECIMENTO DA 
AGRICULTURA ANCESTRAL XUKURU 

 

Marli Gondim de Araújo1;  

Iran Neves Ordônio 2 

 

Introdução 

Os indígenas Xukuru vivem na Serra do Ororubá, municípios de Pesqueira e Poção, no agreste 

pernambucano. Segundo relatos de lideranças Xukuru, especialmente do Cacique Xikão, 

assassinado em 1998 pelos fazendeiros, Xukuru é nome de pássaro da mata; ororubá vem da 

árvore ubá e/ou ororubá. A junção dos dois nomes formou Xukuru do Ororubá, que significa o 

respeito do índio pela natureza. Os registros de contato com os colonizadores datam do século 

XVI, tendo no século XIX, os antepassados Xukuru recebido as terras por sua participação da 

Guerra do Paraguai. Desde então se sucederam lutas e conflitos entre Xukuru e invasores de 

suas terras, fazendeiros de gado (SILVA, 2008). Após muitas pelejas, os Xukuru sob a liderança 

de Xikão, iniciaram uma série de retomadas de seu território em fins da década de 1980, para 

só em 2001 conseguirem a titulação e demarcação definitiva.  

As lutas dos Xukuru em defesa do seu território e de sua cultura, assim como várias nações 

indígenas no Brasil, datam da época da colonização. Como bem afirmou o Cacique Xikão no 

vídeo dedicado ao grande líder indígena, Xicão Xucuru, (2003): “A destruição do nosso povo 

não é de agora, ela já vem de muito tempo. São quinhentos anos de luta e opressão.”. A invasão 

do território brasileiro pelos europeus, consistiu num processo colonizador de expropriação dos 

indígenas de suas terras originárias e uma tentativa de supressão da cultura, representada pela 

religião (cultos, ritos, símbolos), comidas, indumentárias, enfeites e na relação mantida com a 

natureza, entre outros atributos. A colonialidade deixou marcas profundas, inclusive na 

construção dos conhecimentos. 

(...) la construcción de conocimientos y prácticas “otros”, a partir de la identificación 
de los elementos de la matriz colonial como la colonialidad del saber, del poder, y 
otros, y sus relaciones. En todas estas normatividades se ha encontrado el carácter 

 
1 Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade Federal de Pernambuco; 
marligondim@gmail.com. 
2 Agrônomo do Coletivo de Agricultura Xukuru Jupago Kreká; iranxukuru@gmail.com. 
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invisibilizador de los indígenas y sus conocimientos; centrándose este discurso 
simbólico del poder oficial en la tácita suplantación de la identidad indígena por la 
matriz civilizadora, con sus atributos de evangelizador, civilizador, modernizador, 
progresista, desarrollista y globalizador. (MENDOZA, 2010) 

 

Os colonizadores impuseram sua cultura em substituição à cultura original indígena, com 

valores mercantis e cristãos, ameaçando a relação de cooperação que os indígenas 

desenvolviam com a natureza, explorando e saqueando os bens comuns numa tentativa de 

invisibilização da cultura indígena. Foram séculos de opressão, que influenciaram e provocaram 

mudanças na identidade dos povos originários. Em contraponto, houve e ainda há, muita 

resistência. Uma delas, já anunciada, se configura na proteção aos bens comuns da natureza e 

na forma como se dá a produção de alimentos. 

Para os indígenas, a natureza é sagrada, o que se coaduna com a manutenção dos bens comuns 

- os quais não são de usufruto exclusivo dos indígenas – o que tem sido garantido em grande 

medida por esses povos. E é graças a essa compreensão, traduzida em vivências práticas, que 

grande parte dos bens comuns naturais localizados em territórios indígenas, encontram-se 

preservados. Por isso, os indígenas são considerados guardiões da natureza. 

Há vários exemplos sobre isso. Vejamos, um estudo conduzido pelo Instituto de Pesquisa 

Ambiental da Amazônia (IPAM), concluiu que no período de 2000 a 2014, a perda da vegetação 

dentro das terras indígenas na Amazônia, foi de apenas 2%, ao passo que a média de área 

desmatada em toda a floresta no mesmo período foi de 19%. Face a esta constatação é possível 

afirmar que os territórios indígenas têm contribuído para o equilíbrio do clima. (VICK, 2019). 

As iniciativas de proteção aos bens comuns e de produção nos moldes da agricultura tradicional 

e ancestral são várias. A constituição da Casa de Sementes e Centro de Formação da Agricultura 

Tradicional Mãe Zenilda se constitui numa iniciativa recente e ousada para os indígenas 

Xukuru. Localizada na Aldeia Couro Dantas, o espaço político-pedagógico, visa dar 

continuidade aos processos formativos quanto à agricultura tradicional Xukuru, ao Sistema de 

Cura Tradicional e às atividades de produção de artesanato desenvolvida por mulheres e 

homens no território indígena. 

É essa história de lutas e iniciativas como a Casa de Sementes Mãe Zenida, que dão significado 

e protagonismo aos indígenas Xukuru do Ororubá enquanto defensores do seu território, das 

sementes tradicionais e da natureza sagrada. 
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Localizando o território Xukuru 

A Serra do Ororubá localiza-se no município de Pesqueira, agreste pernambucano. É lá que 

vivem cerca de 12.500 indígenas distribuídos em 24 aldeias. Há ainda cerca de 200 indígenas 

que moram no bairro Xukurus em Pesqueira. São 27.555 hectares de terra demarcada, com três 

sub-regiões geográficas distintas:  Serra, Agreste e Ribeira. (Figura 1 e 2). Destaque-se que essa 

sub-regionalização é devida, muito provavelmente, à leitura das características ambientais do 

território realizada pelos indígenas. 

 

Figura 1. Mapa de localização do Território indígena Xukuru. Organizado pela autora em conjunto com 
Tiane Souza, 2017. 
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Figura 2 - Mapa com as divisões e aldeias. Na cor amarela, Agreste; na cor azul, Ribeira; na cor verde, Serra. 
Organizado por Associação Xukuru do Ororubá, in LIMA, 2013. 

Vejamos o que diz Barbalho (1977 p. 45, apud SILVA, 2011), sobre a Serra do Ororubá: 

Toda aquela região do fim do Agreste e começo do Sertão de Pernambuco, era 
ocupada pelos indígenas que a habitavam, era taxada de Borborema, o que no dialeto 
deles, queria dizer deserto. Em pleno “deserto”, contudo, sobressaía-se um Oasis – a 
gigantesca serra do Urubá, onde o clima era ameno e salutar, a terra forte e fecunda. 
Por seus rios, córregos e riachos, corria abundante água potável, havia fertilidade 
perene, e constituía verdadeiro contraste naquele sertão árido e seco. O Urubá era 
mesmo o Oasis da Borborema, pitoresco recanto dentro de cujos limites viviam, 
primitivamente, índios tapuios da tribo dos Arorobas, nome pelo qual, logo ficaria 
popularizada a serra. (SILVA, 2011) 

 

E foi muito provavelmente o fato de ser um “oásis”, de gozar de fertilidade perene, que a Serra 

do Ororubá, tornou-se lugar de cobiça para grileiros, fazendeiros e demais grupos de poderosos 

que às custas da conivência dos Governos locais e cartórios, se apossaram e grilaram as terras 

dos Xukuru. 

As retomadas dos territórios originários Xukuru 

As lutas desenvolvidas pelos Xukuru, ao longo sobretudo da segunda metade do século XX, 

pela reconquista de suas terras originárias, teve seu ápice no bojo das discussões para a 

construção da Constituição de 1988, na qual os indígenas tiveram um papel fundamental na 

garantia de seus direitos.  

Na verdade desde os processos de colonização, no século XVI, que os povos originários travam 

lutas pelo reconhecimento e direito à terra. Com os Xukuru não foi diferente, tendo suas lutas 

por retomada se intensificado em fins da década de 1980, quando teve início o processo de 

demarcação, como atesta levantamento de informações organizado por Fialho, Neves e 

Figueiroa: “Apesar de insistentemente reivindicada pelos Xukuru, as primeiras providências 

sobre a demarcação das terras desses índios só ocorreram recentemente, no final da década de 

80.” (FIALHO; NEVES; FIGUEIROA, 2011, p. 18-19).  

A morosidade do Estado em demarcar o território Xukuru resultou na denúncia por parte dos 

indígenas assessorados pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI), em parceria com as 

Organizações Não Governamentais, Justiça Global e Gabinete de Assessoria Jurídica às 

Organizações Populares (GAJOP), à Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). Numa 

decisão histórica, em março de 2018,  
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(...) a Corte Interamericana de Direitos Humanos reconheceu a responsabilidade 
internacional do Estado brasileiro na violação aos Direitos de propriedade coletiva, 
garantia judicial de um prazo razoável e proteção judicial em relação ao povo indígena 
Xukuru de Ororubá. O país foi condenado a finalizar o processo de demarcação do 
território tradicional, localizado no município de Pesqueira, em Pernambuco. (...). No 
relatório de mérito do caso, divulgado em julho de 2015, a CIDH concluiu que o 
Estado brasileiro era responsável pelas violações de direitos do povo indígena Xukuru 
e fez recomendações ao Estado brasileiro, que não foram cumpridas até hoje. (EL 
PAÍS, 2018) 

Mesmo reconhecendo essa recente e potente vitória, que ainda não foi de todo concluída, não 

se pode esquecer das lutas pela retomada do território, como um marco importante para os 

Xukuru. Cada uma das retomadas teve um movente específico de luta. 

A primeira retomada ocorreu em 1990 na aldeia Pedra D’água. Liderados por Xikão e 

conduzidos pela Luz e Força Encantada dos trabalhos espirituais do Pajé Zequinha, os Xukuru 

reocuparam o espaço Sagrado da Pedra do Mestre Rei do Ororubá, do Terreiro Mãe da Pedra 

D’água e da área de Mata, morada encantada, para evitar o avanço da agricultura e pecuária 

realizadas por posseiros e invasores não indígenas. Essa conquista foi marcada pela retomada 

dos espaços sagrados, com a necessidade dos indígenas da realização de seus rituais, destacando 

o Toré, recuperando o espaço físico e o significado simbólico dos Terreiros sagrados. 

A segunda retomada, em 1992, ocorreu num contexto de muitas perdas de vidas. Foram 29 

crianças que morreram na Aldeia Caípe. Essa retomada ficou conhecida como a retomada pelo 

direito ao cultivo, pela direito à agricultura.  

Nas outras retomadas, “(...) foram ocupadas as fazendas, pois o que se buscava era garantir os 

meios de subsistência para o nosso povo e fortalecer a nossa identidade.” (ALMEIDA; MARIN, 

2012, p.9) 

Com o espaço sagrado ocupado, o povo e sua organização social montaram estratégias de 

retomadas das suas terras, ao mesmo tempo em que reestruturam sua organização sócio- política 

e elaboraram os acordos coletivos de uso e ocupação territorial baseados na manutenção da 

relação de fidelidade ao mundo dos encantados. 

A agricultura indígena Xukuru 

A agricultura indígena e a relação estabelecida com a natureza pelos povos originários, pode 

ser caracterizada inicialmente pelo prodigioso conhecimento do ambiente natural por parte 

desses povos. Além disso, é sempre presente na literatura, que os indígenas incansavelmente, 

estudam e pesquisam – observam e classificam – plantas e animais necessários à sua existência 
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(RIBEIRO, 1987). Até os dias de hoje, os indígenas seguem manejando o ambiente natural de 

forma a preservar grande parte da biodiversidade que o caracteriza. 

A atividade da agricultura tradicional Xukuru que, com as terras sob a tutela dos fazendeiros e 

grileiros, estava impedida de ser praticada livremente pelos indígenas, após a retomada do 

território, pode finalmente se estabelecer. 

Assim, após alguns poucos anos de território livre e demarcado, os agricultores indígenas deram 

início a um processo de retomada3 da agricultura tradicional dos ancestrais. Uma agricultura 

que, inspirada no mundo velho dos antigos, se assemelha à agricultura de base ecológica ou 

agroecologia, muito embora os Xukuru prefiram a denominação simples de agricultura 

tradicional indígena para o que vêm desenvolvendo no território. 

Após a reconquista territorial e diante do desafio de garantir os ideais de Xikão e de outros 

guerreiros e guerreiras que tombaram na luta pela retomada da terra sagrada, os Xukuru 

passaram a discutir coletivamente estratégias de uso territorial de forma a não replicar os 

modelos de exploração da terra feitos pelos invasores que deixaram como herança grande parte 

do território e seus recursos naturais degradados. Dessa forma surge a partir de 2004 um grupo 

de indígenas – posteriormente denominado de Coletivo Jupago Kreká, para se inserir no modelo 

sociopolítico Xukuru – com o fim apoiar as lideranças na gestão territorial e ambiental. O 

Jupago Kreká é reconhecido internamente como movimento da agricultura indígena Xukuru e 

defende a ideia de agricultura modo de vida, princípio da organização social, além de elemento 

de identidade étnica e expressão cultural. 

Agricultura, portanto, está imbricada em suas ações cotidianas, no “ser Xukuru”, é questão 

identitária. As estratégias desenvolvidas pelos indígenas após a conquista e posterior 

regularização do território, para fortalecer a sua cultura e, particularmente, as atividades da 

agricultura ancestral, se configuram em várias frentes: 1. As atividades de produção agrícola, 

fundamentadas na agricultura tradicional ancestral ou de base ecológica; 2. A realização de 

atividades de formação, de troca de experiências e de partilha de sementes tradicionais do 

território indígena, através da realização de eventos anuais; 3. As atividades de discussão, 

 
3 A ideia de “retomada” remete ao processo de reconquista física e política do território, sendo por associação 
empregada aqui na reconstrução de outros elementos da identidade indígena, como agricultura e espiritualidade. 
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formação e deliberação política estratégica – a exemplo da Assembleia Anual Xukuru; 4. 

Constituição da Casa de Sementes Mãe Zenilda;. 

1. As atividades de produção da agricultura tradicional, se configuram em espaços 

distribuídos em várias aldeias nas três sub-regiões, mas sobretudo na região da Serra e 

da Ribeira. (Fotos 1 e 2) 

 

Foto 1. Hortas na Aldeia Santana, 2010, acervo da autora. 

 

 

Foto 2 – Mutirão para construção de mandala, Espaço CAXO, Aldeia da Boa Vista, 2019, acervo da autora. 
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A produção de hortaliças, frutas, tubérculos, entre outros, já acontece desde 2000, culminando 

com a instalação em 2006 do espaço de comercialização dos Xukuru na feira de Pesqueira aos 

sábados, que também funciona às quartas feiras. Atualmente também comercializam no 

município de Arcoverde, às sextas feiras. Os cultivos são feitos de acordo com os princípios da 

agricultura tradicional ancestral – de base ecológica – mas também de acordo com as 

orientações dos “encantados” – os que não estando nesse plano físico, “orientam” e inspiram 

os indígenas a desenvolverem a agricultura ancestral. Uma produção identificada com os 

princípios da agroecologia, sem uso de agrotóxicos ou de fertilizantes químicos. São 20 famílias 

que comercializam seus produtos nas feiras.  

Mas para chegar até aí os Xukuru desenvolveram várias ações estratégicas. A parceria entre 

Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Jupago Kreká (Coletivo de Agricultura indígena 

no território) e a associação da comunidade indígena Xukuru, formaram a rede de ATER 

indígena, ferramenta importante e sistêmica, para promover e articular trabalhos de extensão 

rural no território Xukuru de forma a somar esforços para a construção coletiva do projeto de 

vida, Lymolaygo Toype – Terra dos Ancestrais, tradução para o Bem Viver Xukuru do Ororubá. 

2. Uma segunda estratégia, se constitui na realização de eventos específicos anuais 

dedicados à agricultura: leitura dos sinais do tempo e da natureza, partilha de sementes 

tradicionais e intercâmbio de conhecimentos.  

A construção de um calendário da agricultura e de uma agenda coletiva do Jupago resultaram 

na realização de eventos anuais que buscam promover a reflexão, o planejamento e o 

intercâmbio de práticas e saberes sobre a agricultura tradicional Xukuru. Nesse calendário 

destacamos o Encontro de Sábios e Sábias da Natureza – Lonjy-abaré, onde se reúnem os mais 

velhos, jovens, mulheres para socializar as experiências de leituras dos sinais da natureza, 

interpretação e previsão da chegada de chuvas no território4. É realizado no último domingo de 

janeiro, já que os agricultores devem iniciar o ano orientados por essas previsões para poderem 

planejar seu calendário agrícola.  

 
4 As previsões populares do tempo e da “invernada” são comuns no Nordeste, fazendo parte da cultura camponesa. 
Nesse contexto, os indígenas apresentam uma série de observações e procedimentos peculiares. 
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O Encontro Urubá Terra é realizado em novembro e reúne jovens, estudantes, agricultores, 

pesquisadores para juntos avaliarem e discutirem as estratégicas adotadas para as atividades 

agrícolas. É também um momento onde se presencia a “materialização do encantamento”, 

expressão que simboliza a materialização dos desejos, do planejamento e da orientação dos 

encantados para a agricultura, ali expressas em sementes. A riqueza e diversidade das sementes 

ancestrais dos Xukuru são partilhadas com todos indígenas das 3 sub-regiões geográficas. É 

graças a essa diversidade ambiental que são cultivadas as sementes de milho, feijão, fruteiras, 

roças, entre outras que dão sustento, junto a outras ações, à reprodução socioeconômica e 

cultural dos Xukuru. 

Há uma prática ritual de plantio denominada Apresentação das Sementes, que ocorre dia 2 de 

fevereiro e consiste num ritual de oferta das sementes às entidades religiosas Xukuru para que 

a lavoura e o ano agrícola venham com fartura, livre de pragas e doenças. O plantio no dia 2 de 

fevereiro, ocorre independente do solo estar seco ou úmido. 

Essa lógica em torno das sementes traz uma concepção com outros significados. Para os Xukuru 

o termo semente não se limita ao material genético, mas também a tudo que produz e reproduz 

conhecimento, luta e resistência.  

É no Encontro de Sábios e Sábias e no Encontro Urubá Terra que percebemos a potência da 

produção agrícola dos indígenas e da guarda das sementes ancestrais. Sementes crioulas que 

foram guardadas ou reintroduzidas no território para serem multiplicadas, contribuindo com o 

aumento da biodiversidade e do patrimônio genético e identitário dos Xukuru do Ororubá. 

Os Xukuru se consideram sementes de Mandarú, nome indígena de Xikão, pois lutaram pela 

liberdade da terra e de tudo que à terra pertence e hoje continuam a luta para garantir terra, 

liberdade e coletividade; para garantir o seu legado e o Bem Viver Xukuru, sendo assim fiéis à 

terra velha, mundo dos encantados. Xikão Xukuru foi semente e quando as condições passaram 

a ser favoráveis, o seu espírito guerreiro partiu, para a autoafirmação étnica, a união e 

organização em torno das conquistas dos direitos indígenas à terra, a um sistema de educação 

e saúde especifico e diferenciado, hoje garantidos na Constituição Federal de 1988. Dez anos 

depois, em maio de 1998, Xikão passou a ser semente novamente quando foi assassinado 

durante a luta pela direto a terra.  
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Essas sementes e seus cultivos garantem a crença de mundo fundada na cosmovisão de que o 

território físico material, chamado de natureza biológica, se comunica através das águas, das 

pedras e das árvores com a Natureza Sagrada, ou seja, o território espiritual Xukuru, o mundo 

dos reinados encantados.  

3. O calendário anual de eventos dos Xukuru é formado por uma gama de atividades, cujos 

objetivos têm a ver as necessidades dos indígenas de realizarem a gestão democrática 

do território em suas várias áreas: agricultura – Encontro de Sábios e Sábias (último 

domingo de janeiro), Cerimônia de Apresentação das Sementes (2 de fevereiro) e 

Encontro Urubá Terra (novembro); Festividades religiosas: Busca da Lenha (23/06) e 

Festa de Mãe Tamain (2 de julho); Educação, Saúde e estratégias políticas dos indígenas 

– Assembleia Anual (17 a 20 de maio). 

É nesses eventos que se juntam aos indígenas uma variada e diversa quantidade de parceiros e 

aliados dos indígenas: Universidades, Institutos Federais, estudantes de nível médio, 

pesquisadores/as, membros de movimentos de apoio às causas populares, religiosos/as, 

representantes de Organizações Não Governamentais, Comissão Indigenista Missionária 

(CIMI), representantes de veículos e comunicação,  representantes de governos municipais e 

estadual, “parentes” de outras nações indígenas do país, a população envolvente de Pesqueira e 

outros municípios vizinhos, entre outros. 

A Assembleia Xukuru, hoje com contornos de Assembleia Popular, como enfatizou o Professor 

Saulo Feitosa, em maio deste 2019, no entanto é onde se concentra o maior número de indígenas 

e parceiros, além de outros povos do estado de Pernambuco e de outros estados. A cada 

Assembleia, uma nova pauta de discussões e uma Carta assinada por todas as aldeias e parceiros 

é lançada. 

A Carta da Assembleia realizada em 2019, traz o seguinte trecho 

Quanto aos crimes ambientais, preservamos a certeza de que a Natureza Sagrada, em 
especial para os povos originários, é mãe e mantenedora da subsistência da vida. Ela 
necessita ser respeitada e cuidada com zelo por ser morada da Força Encantada que 
nos impele e impulsiona na luta. Rebatemos as medidas do poder público e privado 
que NÃO SÃO capazes de suprir as necessidades básicas das pessoas afetadas por 
estes crimes e nos unimos com força e coragem com aqueles que se lesam por tais 
ações omissas a realidade do povo, como a implantação da usina nuclear na cidade de 
Itacuruba – PE, que irá destruir o meio ambiente e mudar a estrutura cultural e social 
das pessoas. (Carta da 19ª Assembleia Xukuru, 2019) 
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Um claro posicionamento em defesa da Natureza Sagrada, aliado a lutas alheias ao território 

Xukuru, mas que são parte das lutas populares contra a territorialização do capital, expresso em 

grandes obras, em detrimento das pessoas, do meio ambiente e da cultura local. 

4. A Casa das Sementes Mãe Zenilda é um espaço recentemente construído no território 

indígena, na Aldeia Couro Dantas que vem funcionando como Centro de Formação em 

Agricultura Tradicional e assume uma importância fundamental nas estratégias de 

formação e de fortalecimento dessa agricultura ancestral. Foi instalada em um espaço 

coletivo denominado pelos Xukuru de Centro de Agricultura Xukuru do Ororubá 

(CAXO) da Boa Vista. Um dos objetivos do espaço é dar visibilidade ao conjunto de 

experiências em agricultura tradicional indígena Xukuru, promover os circuitos de 

práticas e saberes imersos nos sistemas tradicionais de cura, sistemas agroalimentares e 

agroflorestais, guarda de sementes, economia de reciprocidade e dinâmicas sociais de 

partilha e solidariedade.  

Essa iniciativa se constitui num ousado e inovador movimento protagonizado pelos indígenas 

para aprofundar e dar visibilidade interna e externamente às diversas iniciativas de 

fortalecimento da cultura indígena, do que distingue e caracteriza a identidade indígena Xukuru. 

Com isso, os Xukuru darão mais musculatura às atividades de guarda das sementes e sua 

consequente multiplicação no território, mas também fortalecerão as redes de apoio aos 

indígenas constituídas pelas universidades, IPA, Institutos Federais (IFs), Organizações Não 

Governamentais (ONGs), setores dos governos estadual e municipal e até parceiros 

internacionais da causa indígena.  

A Casa de Sementes já assume um papel importante nos processos formativos. No I Seminário 

da Educação do Campo e II Seminário de Agroecologia do Instituto Federal de Pernambuco 

(IFPE), campus Pesqueira, realizado no local no período de 5 a 7 de junho de 2019, foi lançada 

a Carta da Casa das Sementes, cujo conteúdo reafirma a importância da agricultura de base 

ecológica e dos encantados:  

Acreditamos que a agroecologia, a agricultura do encantamento que respeita a terra e 
fortalece a soberania alimentar da população com a valorização de sua diversidade, 
possibilita aos povos do campo dignidade e respeito, sendo o caminho que deve ser 
trilhado por nosso país na busca de uma verdadeira alimentação. (CARTA DA CASA 
DE SEMENTES, 2019) 

E é nesse sentido que os indígenas Xukuru defendem a guarda de suas sementes, como uma 

defesa de seu território, tão arduamente conquistado, à custa de muitas lutas e sofrimentos, cuja 
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ênfase sempre foi pautada na defesa dos direitos dos Xukuru de viver, plantar e colher e na 

manutenção do território sagrado. 

À guisa de conclusão 

No contexto político atual extremamente desfavorável aos povos tradicionais, à sociedade civil 

organizada, à população pobre no Brasil, em que a supressão de direitos conquistados, os crimes 

contra o meio ambiente, contra a soberania nacional, assassinatos e ameaças sofridas pelas 

lideranças dos povos tradicionais, a liberação de centenas de agrotóxicos, em favor do 

agronegócio e contra a demarcação dos territórios indígenas, tornaram-se acontecimentos 

cotidianos, as lutas e estratégias de enfrentamento ao capital e às ações genocidas do governo 

brasileiro, desenvolvidas pelos povos originários e, particularmente pelos indígenas Xukuru, se 

constituem em iniciativas de fortalecimento e afirmação da cultura indígena e de defesa do 

território e dos bens comuns da Natureza Sagrada.  

As estratégias de gestão territorial, fortalecimento da agricultura tradicional ancestral Xukuru e 

constituição da Casa de Sementes Mãe Zenilda, sao  fonte de inspiração e de resistência sólida 

e potente contra as artimanhas e garras do capital, do agronegócio e do latifúndio, que devem 

cada vez mais atrair e ajudar a sociedade de modo geral, mas particularmente os movimentos 

sociais do campo popular, no posicionamento contra os desmandos e ações de destruição da 

vida, aniquilação da identidade e da cultura, da diversidade, do meio ambiente e dos direitos 

conquistados ao longo das últimas três décadas. 
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ETNOGEOGRAFIA: TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADE (EXPERIÊNCIA DO 

POVO FULNI-Ô) EM ÁGUAS BELAS/PERNAMBUCO 
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Jéssica Luiza Pereira Medeiros Melo3 
 
RESUMO 
Os conceitos de territorialidade e território mudaram conforme os entendimentos dos geógrafos, porém, o que 
perdurou neste ciclo foi a luta do povo Fulni-ô para a preservação de sua cultura, seu idioma, sua identidade. A 
preservação desta identidade perpassa pela abordagem sobre o solo, a terra, e parte para a preservação do ambiente, 
onde seus ancestrais viveram, lutaram e morreram defendendo-o. A pesquisa  tem como objetivo compreender o 
sentido de território para o povo Fulni-ô, a importância deste na preservação e no sentimento de unidade e 
pertencimento, bem como, mostrar os litígios históricos e atuais enfrentados por eles para a sua manutenção. O 
método utilizado foi pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, mediante entrevistas semi 
estruturadas, iniciadas após o consentimento oral e escrito dos entrevistados. Eles compactuam a importância da 
área indígena, não como terra, mas como ambiente de integração e identidade e a necessidade da conscientização 
de que território e história de um povo são indissociáveis. Conclui-se que os governantes devem ter um olhar mais 
humano e respeitem a história do povo Fulni-ô, que foi escrita com sangue e hoje, é escrita em gabinetes fechados, 
com uma violência invisível, porém, com poder de tirar um povo de seu território e condicionar a perda de sua 
identidade.  
Palavras-chave: Cultura; História; Identidade; Pertencimento. 
 
ABSTRACT 
The concepts of territoriality and territory have changed according to the understandings of geographers, but what 
lasted in this cycle was the struggle of the Fulni-ô people to preserve their culture, their language, their identity. 
The preservation of this identity goes through the approach to the soil, the land, and part to the preservation of the 
environment, where his ancestors lived, fought and died defending it. The research aims to understand the sense 
of territory for the Fulni-ô people, its importance in preservation and the sense of unity and belonging, as well as 
show the historical and current disputes faced by them for their maintenance. The method used was qualitative, 
exploratory and descriptive research through semi-structured interviews, initiated after the oral and written consent 
of the interviewees. They undermine the importance of the indigenous area, not as land, but as an environment of 
integration and identity and the need to realize that the territory and history of a people are inseparable. It is 
concluded that the rulers must have a more human look and respect the history of the Fulni-ô people, which was 
written in blood and today, is written in closed offices, with an invisible violence, but with the power to take a 
people from its territory and condition the loss of its identity. 

KEY WORDS: Culture; History; Identity; Belonging. 

 

INTRODUÇÃO 

Ao longo do processo da colonização várias práticas foram adotadas no sentido de 

anulação étnica, entre elas podemos citar: a tentativa de extinção de elementos de coesão 

sociocultural e direitos patrimoniais. Além da perda de muitas línguas nativas, identidade, 
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cultura, direito de ir e vir, entre outros. Neste contexto, vão sofrer contínuas agressões por parte 

do colonizador, com o objetivo de desestruturar as comunidades indígenas, uma vez que as 

mesmas tinham como um dos elementos de agregação e sustentação cultural, o seu território e 

sua territorialidade, como forma de resistência, preservação e conservação da cultura e da vida 

como um todo. A língua materna, que desempenhava papel relevante dentro do seu universo 

como fonte de comunicação. O fato é que, de alguma forma, os portugueses lamentavelmente 

obtiveram certo sucesso, que teve como resultado a extinção de várias etnias. 

O povo Fulni-ô não escapou também de tais investidas por parte dos colonizadores, e 

sendo assim, merece atenção por ser o único grupo indígena no nordeste brasileiro que mantém 

o seu idioma. Na atualidade, o povo Fulni-ô habitam, o município de Águas Belas, que se 

localiza na microrregião do Vale do Ipanema e na mesorregião do agreste pernambucano, 

inserida geologicamente no Planalto da Borborema, constituída por litotipos de solos com 

predominância do cristalino, faz parte da microbacia do Rio São Francisco, uma latitude 

09º06’41” sul e a uma longitude 37º07’29” oeste, estando a uma altitude de 376 metros, com 

área 885,987 km2 e bioma de caatinga. Apresenta um intemperismo físico desenvolvido pela 

seca, solo pedregoso e vegetação rala e intemperismo químico com precipitação chuvosa muito 

baixa e severidade da seca. População estimada em (2016) de 42.831, área territorial (2015) 

885,986, densidade demográfica hab/mk² 45,31, a cerca de 300 quilômetros de Recife, capital 

do Estado de Pernambuco.  

Como já foi dito anteriormente, são os únicos índios do Nordeste, salvo algumas 

comunidades do meio-norte Maranhense, que mantêm sua língua em plena atividade, no sentido 

de existir ainda um considerável número de falantes ativos e passivos da língua. Como afirma 

Peter Shroder (2012, p.13): 

Do ponto de vista documental algumas referências sobre os índios Fulni-ô, surgem a 
partir do seu aldeamento, que as terras indígenas pertencentes as capitanias de 
Pernambuco foram concedidas a partir da Carta Régia de 5 de junho de 1705, 
outorgada pela Rainha de Grã Bretanha, infanta de Portugal. Que a reserva dos Fulni-
ô no Vale do Ipanema conta com seguramente com mais de dois séculos de existência, 
o nome popular antes dos Fulni-ô eram “Carnijos” dando origem ao nome Fulni-ô por 
habitarem nas imediações do Rio Ipanema, na época habitavam pouco mais de 322 
índios, então, o Coronel João Rodrigues Cardoso fundou ao pé da serra do comunaty 
uma povoação, dando origem ao espaço urbano de Águas Belas, sendo a revelia do 
índio.  

 

Em seguida, houve uma suposta doação de uma parte de terra para a construção da 

capela de Nossa Senhora da Conceição, contudo o atual lugar da aldeia dos Fulni-ô foi invadida 
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para dar lugar à formação do núcleo urbanos, de Águas Belas e, com isso, os índios foram 

escorraçados do seu habitat de origem, perdendo a terra e, principalmente, o espaço sagrado a 

sua cultura. Segundo Pinto (1956), essa doação é de 28 de fevereiro de 1832 e é legal do ponto 

de vista documental. Sendo validada em 15 de Março, pelo então ouvidor geral, corregedor e 

provedor da comarca de Garanhuns, porém não existe assinatura de índio algum afirmando a 

doação, mas relatos e a validação na comarca de Garanhuns na época.  

Essas terras de posse da igreja davam o direito ao pároco arrendar cobrando a taxa de 

moradia aos não índios que construíram suas residências próximas à igreja, onde se desenvolveu 

a cidade de Águas Belas. Foi nesta época que surgiram os incidentes entre índios e não índios, 

normalmente, invasores de suas terras.  

Conforme Castells (2008), entende-se por identidade a fonte de significado e 

experiência de um povo, este é o sentido que compartilhamos em relação aos índios Fulni-ô, a 

luta pelos direitos como povo brasileiro, sem deixar de ter sua identidade indígena. Um passo 

importante para os povos indígenas no Brasil foi a demarcação de suas terras e com isso a 

possibilidade de usufruí-la dentro das condições naturais da mesma, sem danificá-la, porém 

ainda o povo Fulni-ô sofre com essa disputa dos invasores em se apossar ilegalmente da terra, 

fazendo com que haja uma luta pelo seu território, que segundo Milton Santos (2007, p.14):  

 

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas 
superpostas; o território tem que ser entendido como o território usado, não o território 
em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de 
pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho; o lugar de 
residência; das trocas materiais e espirituais e o exercício da vida.  

 

Portanto, é a partir das reflexões apresentadas até então, que pretendemos analisar o 

processo histórico do povo Fulni-ô, referente ao território e a territorialidade, levando em 

consideração que a língua faz parte de um dos elementos culturais que corresponde a um 

dinamismo constante, conforme demanda dos tempos e assim, susceptível a adaptação, ao qual 

tem a representatividade ímpar de resistência e sustentação da cultura. Desse modo, o objeto da 

proposta de estudo abrange todos os aspectos socioculturais relacionados ao povo Fulni-ô, que 

dentro do viéis geográfico, abarcam a questão fundiária, formação do urbano, impactos 

socioambientais, socioculturais e as relações sobre a ótica das perceptivas representadas na 

conjuntura da problemática abordada. 
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A pesquisa almeja dentro do seu bojo, como fruto da análise anteriormente descrita, o 

resgate de expressões que, pela falta de estudo na contemporaneidade, estejam adormecidas ou 

mesmo condenadas à extinção. Sendo assim, questiona-se se o território a territorialidade como 

premissas que cumprem com seu papel, como elemento de coesão social ao longo dos tempos 

e se a mesma tem a capacidade de adaptação na atualidade, levando em consideração o fato de 

ser um direito inalienável a posse da terra, como também, o direito sobre a ótica das relações 

do princípio e do respeito e lutas não só do espaço físico, mas também do território étnico que 

determina as mais verdadeiras expressões de identidade, religiosidade e sobre tudo a ligação 

com a ancestralidade dos antepassados. 

Sendo assim, a terra tem uma representatividade social que instiga cada índio à 

mobilização étnica permanente, reforçando cada dia seus símbolos étnicos patrimônios material 

e imaterial, ao passo que a luta se mantém pela identidade e, ao mesmo tempo pelo espaço físico 

e fronteiras étnicas. A partir desta indagação, pressupõe-se que o conjunto de argumentos aqui 

apresentados sobre a temática indica que o território a territorialidade se mostram ao longo dos 

tempos como um elemento bastante eficiente na compreensão do povo Fulni-ô.  

Aqui também repassamos conhecimentos vividos e adquiridos, até porque fazemos parte 

da nossa história e, para nós, é muito importante cada item abordado neste trabalho, pois, o 

mesmo foi feito com o intuito de mostrar a realidade de um povo que luta para manter seus 

costumes, ao mesmo tempo em que se envolve com outras culturas, adquirindo diferentes 

hábitos, o que pode ou não trazer benefícios para sua perpetuação. Assim como despertou o 

interesse de todos os envolvidos, despertará também naqueles que tomarem conhecimento deste 

conteúdo, pois a tendência é enriquecer os conhecimentos, no que se refere ao povo Fulni-ô. 

Diante do exposto ,a pesquisa  tem como objetivo compreender o sentido de território 

para o povo Fulni-ô, a importância deste na preservação e no sentimento de unidade e 

pertencimento, bem como, mostrar os litígios históricos e atuais enfrentados por eles para a sua 

manutenção. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, que segundo Gil (2008), tem interesse na 

aplicação, utilização e consequências práticas do conhecimento gerado em uma determinada 
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realidade, e foi realizada de forma exploratória e descritiva, embasada no método histórico. 

Conforme Lakatos e Marconi (2007, p.107): 

as instituições alcançaram sua forma atual através de alterações de suas partes 
componentes, ao longo do tempo, influenciadas pelo contexto cultural particular de 
cada época. Seu estudo, visando a uma melhor compreensão do papel que atualmente 
desempenham na sociedade, deve remontar aos períodos de sua formação e de suas 
modificações.  

 

Neste contexto, é assegurada a seriedade de estudar as ocorrências do passado para 

entendimento da sua extensão na atualidade. Utilizamos também a pesquisa bibliográfica a 

partir das referências que tratam sobre o povo Fulni-ô. Na pesquisa de campo houve uma real 

aproximação com o objeto de estudo,através de entrevistas semi estruturadas buscou-se da 

comunidade depoimentos livres de indução, os depoentes falaram das suas angústias e prejuízos 

em detrimento da terra e da territorialidade, causando sérios danos à continuidade da cultura, 

com perda de território e, sobretudo, as questões de cunho social e ambiental, os dados estão 

incluídos na pesquisa em forma de relatos. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados alcançados com a pesquisa permitiram consideravelmente desmistificar 

no presente várias passagens degradantes acometidas ao povo Fulni-ô, que sofre as 

enfermidades de um passado dominado por extrema rigidez e que, consequentemente, reflete 

até hoje sobre as questões do território e da territorialidade.  

Visando conciliar o processo de colonização, a coroa portuguesa com o intuito de 

resguardar os direitos territoriais dos povos indígenas reconhecidos por ordenamento jurídico 

da lei de 06 de Junho de 1755, criou o chamado direito originário e imprescritível dos direitos 

indígenas sobre suas terras. Conforme Pinto (1956, p.14), a lei 601 de 18 de Setembro de 1950 

regulamentada pelo decreto 1.318 de 30 de janeiro de 1850, regularizava as terras devolutas, 

autorizando o governo imperial a aforar ou vender o que encontrasse abandonadas, visto que as 

terras pertenceriam a província. Em depoimento, o índio Almir Ferreira Pontes, relata em 

(27/11/2018): 

Que os brancos tiveram pressa em dar os aldeamentos como extintos, pela ganância 
em ficar com nossas terras, pois índio morto não pode reivindicar dos seus direitos, 
com isso matavam, queimavam as casas, os índios levavam surra no meio da rua, 
sofrendo com fome, doenças, morrendo à mingua. Isso foi minha vó (Esdras) e meu 
avó (Paulo) que vivenciaram e me contaram, eu particularmente sofri na pele e sofro 
hoje por essas ações criminosas. 
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Para Estevão Pinto (1956 p.14), o menos que caboclo sofria era a expulsão ou emigração 

forçada das suas terras. Ou seja, ou migrava ou morria. Foi que, em 1775, o aldeamento dos 

Fulni-ô, foi dado como extinto e a medida que a cidade crescia os não índios se apossavam 

ilicitamente das melhores terras criando uma disputa litigiosa, ferindo as relações interétnicas 

entre índios e não índios. Em depoimento, o índio João de Lima Sá Barbosa, afirma em 

(27/11/2018): 

Que o índio era tão discriminado, que sem ter para onde recorrer ia mendigar comida, 
então certo dia, uma índia velha foi para cidade pedir comida, quando passou perto de 
um saco de farinha na feira, tirou um bocado e jogou na boca para enganar a forme, 
então o dono da farinha, disse saia daqui índia fedorenta! Terminando dando um tapa 
na cabeça da índia. 

 

Tais atos caracterizam a impunidade guiada pelo descaso das desigualdades sociais, que 

perduram na sociedade contemporânea diferenciando assim por um grande abismo entre os 

ricos e os pobres. Dallari, cita Ralph Milband (2011, p.297):  

Quanto a risco do imediatismo e da descrença na obtenção de resultados imediatos e 
completos, pois a sugestão de que não há real alternativa para sociedade capitalista 
hoje existente gera o ambiente propício ao afloramento daquilo que denomina ervas 
venenosas na selva capitalista como racismo, xenofobia, fundamentalismo, 
discriminação sexual, ódios étnicos e intolerância. 

 

Isso é um risco muito grande em que a prerrogativa da liberdade se sobrepõe sobre 

outros, massacrando o direito democrático de todos à igualdade. Pois, mesmo padecendo as 

diversas atrocidades os indígenas se mantiveram firme e fortes, fazendo com que os Fulni-ô 

resistissem a tudo e a todos na luta pelo seu território. Em depoimento o índio Almir Ferreira 

Pontes, Afirma em (27/11/2018): 

Que passada essa fase, veio o reconhecimento da posse da terra, porém, não 
satisfeitos, os não índios começaram a investir novamente, diferentemente de antes. 
Pois, os não índios queriam a todo custo essa terra de Águas Belas para fazer a cidade. 
As terras foram loteadas para enganar o índio, assegurando um direito que já lhe 
pertencia, dividindo em pequenos lotes, deixando os indígenas com a parte periférica, 
como atualmente é reconhecida a aldeia, como uma periferia da cidade. 

 

Mesmo migrando para não morrer, o índio tinha e tem a terra como sustentáculo da sua 

sobrevivência. Em depoimento de cinco anciões, Alexandre Pereira, Austerio Frederico, Felix 

Correia Machado, João de Lima Sá Barbosa e Ostilio Marques. Todos afirmam, que outra terra 

não serve, pois, essa terra está ligada a nossa espiritualidade, é isso que fazia os nossos 

antepassados a nunca desistirem da luta, mesmo às escondidas mantiveram suas tradições. 
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Todos os anos os indígenas passam 90 dias de resignação religiosa onde só o indígena 

tem acesso, e vai do início de setembro ao final de novembro, no local sagrado chamado de 

Ouricuri, contudo, as atividades culturais religiosas se expandem também no início de janeiro 

ao final de maio, com uma peculiaridade, são chamadas de noites furtadas por conta da 

proibição e investidas dos coronéis que ditavam as regras, proibindo as atividades religiosas 

frequentemente. Em depoimento o índio Elpidio de Matos, conhecido como istendelau (in 

memorian), afirma: “Que nós corria no escondido pra o Ouricuri, saia de noite e vortava antes 

de amanhecer pra os coroné, não da por farta, limpava o lugar como se nunca tivesse passado 

ninguém.” As noites furtadas são chamada de (Ethsákhxi). Sendo de fundamental importância 

para o entrelaçamento da cultura com a terra e territorialidade, pois um dá sustentação ao outro, 

simplesmente pela ancestralidade que necessita única e exclusivamente dessa terra para se 

manter viva. Teoriza o índio João de Lima Sá Barbosa, em (27/11/2018): 

Que depois de tanto sofrimento, uma comitiva de padres vieram conhecer o 
aldeamento por volta de 1910, então, o bispo solicitou ao pajé e ao cacique que 
escolhessem um missionário para trabalhar na defesa do patrimônio; por determinação 
da ancestralidade escolheram o famoso Padre Alfredo Damâso, que logo de início não 
aceitou a designação, por não gostar também de índio, mas a autoridade do bispo, 
definia que aceitasse, pois bem, aceitou e abraçou a causa enfrentando os políticos e 
coronéis de patente comprada. O padre contagiou-se tanto com os Fulni-ô, que se 
sentia como se fizesse parte, respeitando e admirando a espiritualidade religiosa, que 
mesmo sem conhecer de teoria, o coração explicava tudo. 

 

Segundo Estevão Pinto (1956), o padre Alfredo foi para o Rio de Janeiro com a proteção 

do Serviço de Proteção ao Indio (SPI) órgão criado em 1910 para dar assistência aos índios, 

instalando um posto federal denominado de General Dantas Barreto, que fomentou grande 

reforma junto ao padre, que foi em busca de informações sobre a terra e de possíveis soluções 

para as questões fundiárias pendentes. O posto General Dantas Barreto, criou trabalho, instalou 

fazenda de gado, construiu açudes, oficina de sapateiro, casa de farinha, moenda de cana de 

açúcar entre outras benfeitorias. Mesmo com tanto sucesso, os trabalhos terminaram sucateados 

com a revolução de 1930, deixando o SPI, sem autonomia.  

O padre Alfredo, com extrema fidelidade pelo povo Fulni-ô, em um de seus últimos 

desejos em testamento, que fosse sepultado na capela da aldeia, onde ele mesmo foi um dos 

protagonistas da capela construção. Recentemente a família sensibilizada autorizou a 

transferência de uma falange dos seus dedos para ser sepultada na capela da aldeia, conhecida 

como capela de Nossa Senhora da Conceição ou Capela de (Yassaklane). O índio, Boanerges 

Correia de Melo, por ser servidor da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) 
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defende ser grande conhecedor dos processos hídricos, assegura que teve outro agravante para 

a cobiça da terra do povo Fulni-ô, que foi a água.  

Existem três micros rios perenes formados a partir da Serra do Comunaty, e, por ser 

formada de estrutura permeável, é capaz de formar os aquíferos de água doce que, por sua vez 

abastecem a cidade e propriamente esses três rios, que cortam a cidade, juntando-se a um único 

afluente, que divide a atual aldeia Fulni-ô da cidade e termina desaguando no Rio Ipanema, 

próximo a cidade. Em estudo, o Ministério de Minas e Energia Secretaria de Geologia, 

Mineração e Transformação Mineral – Diagnóstico do Município de Águas Belas, (2005, p.05):  

O município de Águas Belas está totalmente inserido no domínio hidrogeológico 
fissural. O domínio fissural é formado de rochas do embasamento cristalino que 
englobam o sub-domínio de rochas metamórficas. Isso proporciona uma qualidade de 
água inferior para o consumo humano, conforme a análise de sais totais dissolvidos 
na água (STD), que estipulam de acordo com a FUNASA potabilidade, pela portaria 
Nº 1.469, que deve estabelecer padrão inferior a 1000mg/¹ acima disso a água é 
considerada impropria para o consumo humano, apresentando um aspecto qualitativo 
de salobra para salina.  
 

Em Águas Belas, a exploração hídrica se dá também por águas subterrâneas, onde os 

poços são cavados no cristalino profundo. Os aquíferos de água doce da Serra do Comunaty 

caracterizam-se segundo Tucci (2014, p.290) ,“como aquífero freático, com afloramento das 

águas”. Não existe estudo especificamente na Serra do Comunaty, o estudo é o usofruto prático 

e qualitativo que as pessoas fazem dando preferência ao consumo dessa água. Como o aquífero 

pode ser formado também de estrutura sedimentar hipoteticamente, o Geografo Dr. Frederico 

José Wanderley Duarte, funcionário público, argumenta que possivelmente exista uma pequena 

mancha sedimentar que pela sua gradação metamórfica e porosidade da origem a água doce. 

Tais informações correspondem à formação do sítio urbano, que leva em consideração 

a rede hidrográfica, localização e interlocução com outras cidades, por estar num ponto 

estratégico com facilidade de fluxo de transporte, onde, logicamente dentro da área indígena, 

passa a BR 423, que dá acesso a Recife e a Paulo Afonso - BA. Conforme Milton Santos (1989, 

p.196), noção de sítio urbano como sendo a natureza interferindo na forma urbana, ou seja, na 

sua morfologia. Para ele, o sítio é “[...] responsável por inúmeras circunstâncias da vida e da 

evolução urbana, bem como da paisagem propriamente dita”. Que de acordo com as 

características são de fundamental importância para a escolha da localização, acessibilidade e 

possivelmente implantação do núcleo urbano. A urbanização cresce sobre dois vieses, 

prefeitura que domina as áreas centrais, impossibilitando o acesso de moradia às pessoas de 
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menor poder aquisitivo, e índios proprietários das áreas periféricas, que são procurados por 

essas pessoas para construir suas moradias.  

De acordo com Correia (1989), os proprietários de terras atuam no sentido de obterem 

a maior renda fundiária de sua propriedade, interessando-se em quem tenha o uso que seja mais 

remunerador possível, especialmente o uso comercial ou residencial de Status Quo. 

O exemplo da Rua Antonino Pinto, de posse indígena, onde o próprio índio tem o papel 

de fundiário e de produtor do espaço urbano, uma vez que disponibiliza suas terras para 

urbanização, ele próprio é quem loteia sem a assistência técnica do governo. Isso é mais uma 

prova de que o índio contribui de forma positiva para a produção do espaço urbano municipal, 

resta o reconhecimento das autoridades para dar o que é de direito ao índio e não se apossar 

indevidamente. Menciona a índia, professora e bióloga Daniely Pontes, em 27/11/2018: 

A construção de moradias deve respeitar a natureza de maneira correta, para evitar 
acidente e até mortes, o que não corresponde é a forma de como o poder público 
abraça essa causa, deixando por conta dos moradores o crescimento urbano, 
principalmente nas áreas periféricas. É mais cômodo para o governo tais atitudes, pois 
quanto maior a fiscalização mais é a obrigação, então deixa de lado a expansão urbana 
para seguir como der e vier... Nesse sentido o acompanhamento e fiscalização 
acontecem de forma irregular ou inexistente, pois não contempla os seguimentos das 
normas técnicas que a geomorfologia designa, simplesmente pelo fato da falta da 
vontade política onde as pessoas de maior poder aquisitivo passam por cima de 
licenças ambientais para construir suas casas, shopping, empresas etc. E para as 
pessoas de menor poder aquisitivo sobra às moradias insalubres nos locais de difícil 
acesso distante dos bens e serviços tão importante e necessário à vida como: saúde e 
educação. 

 

A natureza é imprevisível e se não prestar uma assistência social correta a essas pessoas, 

as mesmas correm o risco de estarem propensas a acidentes, principalmente no período 

chuvoso, onde a frequência dos deslizamentos se intensifica. Um dos impasses que todo 

governante da cidade alega é tentar justificar suas falhas administrativas jogando a culpa no 

índio, dizendo que Águas Belas não cresce ou cresce desordenadamente por culpa dos índios. 

A violência sofrida pelo indígena em referência a terra era física e hoje os reflexos aumentaram, 

incorporando a violência psicológica e social. Para Silva, (2010, p.28): 

O primeiro passo dado pelos colonizadores, que se consideravam superiores, foi tratar 
de extinguir toda e qualquer cultura que divergisse da sua, principalmente por acharem 
os costumes indígenas diabólicos, dignos da barbárie, assim o conquistador não 
hesitou, nem se deu o trabalho de compreender e investigar melhor a variedade 
cultural americana.  

 

Foi exatamente o que aconteceu com a etnia Fulni-ô, sobre fortes interesses políticos o 

desfecho pela posse da terra, políticos e coronéis, passavam por cima de tudo e todos impondo 
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seu autoritarismo arbitrário, agredindo e matando os indígenas. Pinto, (1956, p.16) , afima que 

:“matava índio como se mata cachorro doente”. Nisso, os artifícios pela posse da terra foram se 

mantendo e crescendo, refletindo atualmente, além da perda do território e as agressões físicas 

e sociais, vem à segregação sócio espacial, determinando o índio como se fosse uma sub-raça. 

Tais artifícios empurraram o índio para outra localidade de seu ambiente de origem.  

De acordo com Villaça (2001 p.142), “... esse modelo de vida, é determinado pela 

segregação, que é um processo segundo o qual diferentes classes ou camadas sociais tendem a 

se concentrar cada vez mais em diferentes regiões gerais ou conjuntos de bairros da metrópole”. 

Partindo desse princípio, se produz a passos galopantes uma diferenciação intensa entre classes 

sociais, ao modo que termina enfraquecendo suas relações onde crianças não indígenas mais 

abonadas passam a viver em lugares fechados, alheias aos conhecimentos das desigualdades 

sociais, como também, crianças indígenas passam a viver exclusivamente na sua aldeia, que é 

vista com uma periferia, alheias a uma vida correta digna de um mínimo de condições sociais. 

O desrespeito à territorialidade historicamente tem estado presente, principalmente nas 

práticas do poder público somados a implantação das torres de energia da Companhia 

Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), implantação da estação de tratamento de água pela 

Compesa e implantação da subestação de energia pela Companhia de energia de 

Pernambuco(CELPE), torre de telefonia da OI (antiga Telemar), rodovia 423, isso causou e 

causa grandes impactos sociais e ambientais no território. Nesse sentido, os estudos 

geomorfológicos dos impactos ambientais seriam imprescindíveis para funcionamento e 

implantação de obras públicas em locais públicos.  

De acordo com Guerra e Cunha (2001, p.296), “Os estudos de impactos ambientais são 

obrigatórios pela legislação brasileira, para qualquer grande investimento que demande a 

execução de grandes obras de engenharia”. Dessa forma, a geomorfologia desempenha uma 

função importantíssima dentro do conjunto geomorfológico, ao modo que desempenha 

significativo estudo nos contextos ambientais, seu diagnóstico está amplamente ligado ao 

estudo dos impactos ambientais, guiado por uma análise e posteriormente um relatório que 

servirá na aplicabilidade dos planejamentos ambientais, regionais e planos diretores em níveis 

municipal, estadual e federal, para poder cogitar a possibilidade de implantação de obras 

urbanísticas. 

Levando em consideração sempre a dimensão geomorfológica das áreas nos aspectos 

estruturais físicos químicos e bióticos. Isso afirma a obrigatoriedade dos estudos dos impactos 
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ambientais sob a ótica das políticas nacionais de meio ambiente conforme assegura a Lei 6938 

de 31 de Agosto de 1981, pois, um diagnóstico bem feito trará benefícios evitando catástrofes 

com perda da estabilidade do solo, que ocasiona os desmoronamentos seguidos de 

deslizamentos e, consequentemente, a destruição de obras e a vida de pessoas, além do 

melhoramento das condições socioeconômicas com obras de utilidade pública.  

São estes alguns dos conflitos que remeteram consequências negativas ao território, 

porém, simplesmente pelo grandioso valor material e imaterial que o território representa para 

os Fulni-ô. Esses conflitos se estendem até os dias atuais por se tratar desse território, da base 

da sustentação material, religiosa e simbólica que fornecem elementos necessários para 

preservação e conservação da etnia como um todo. 

A demarcação das terras indígenas agoniza terminantemente por providências, rodeada 

por uma política governamental que afirma beneficiar o índio, tirando dele o próprio direito de 

luta pela terra, baseando-se na tutela e clientelismo, como forma de controle da população 

indígena, destituindo o poder de autonomia. Conforme a FUNAI: 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o Decreto 5051/04, que 
ratifica a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, 
garantem aos povos indígenas a posse exclusiva de seus territórios e o respeito às suas 
organizações sociais, costumes, línguas, crenças e tradições, consolidando o Estado 
Democrático e Pluriétnico de Direito.  

 

Atropelar essa Lei marca um retrocesso nas lutas e conquista dos povos indígenas, não 

só para o povo Fulni-ô, mas também para todos os povos indígenas do Brasil. Em depoimento 

o índio e indigenista, Marco Antonio de Albuquerque Santos (27/11/2018), faz um 

questionamento dizendo:  

O tema em questão (território e territorialidade) tem a força de impactar a capacidade 
de reflexão de qualquer indígena. Visto que, aflora em suas mentes a aceitação; onde 
começa a terra do povo branco? Quais os instrumentos jurídicos, legítimos e 
respeitáveis foram e são utilizados para justificar as fronteiras das terras do povo 
branco? Uma vez que o Brasil foi invadido e já existia índio. 

 

A questão fundiária é tão explosiva que por estratégia de domínio o governador de 

Pernambuco, Estácio de Coimbra junto com o SPI, assinaram o termo de cessão em 20 de 

Setembro de 1928, que, por conveniência aumentava ainda mais o patrimônio da cidade para a 

possível municipalização, diminuindo assim o espaço territorial do indígena. Nesse meio 

tempo, a terra foi dividida em 427 lotes de diversos tamanhos, sendo conferidas através de 

títulos aos indígenas, autorizando o arrendamento, deixando também os posseiros usufruindo 
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da terra, até que fosse questionada pelo indígena, essa prática resultou na situação atual, onde 

por mais que haja retomada das terras ocupadas mexe com o processo de territorialização, pelos 

loteamentos criados na época.  

Desse modo, está provada a luta social que os indígenas da etnia Fulni-ô, passam, 

quando vêem suas terras sendo desmembradas e surrupiadas. Campos (2012 p.148), diz que: 

“... a legislação fundiária reserva uma pequena parcela de terras, lesando os direitos 

originários”.  

Um movimento que chamou bastante atenção, foi a luta pela não aprovação da proposta 

de emenda constitucional 215/00, que passa a autonomia das terras indígenas para o legislativo, 

tirando totalmente o direito do indígena reivindicar demarcação e até mesmo homologação, 

tendo em muitos casos o legislativo de se valer desses processos para fazer a famosa política 

eleitoreira. Isso enfraquece e marca um atraso na história de lutas e conquistas dos direitos dos 

povos indígenas. 

No dia 11 de novembro de 2015 houve uma reivindicação pacífica com danças e 

cânticos Fulni-ô, as margens da BR 423 que liga Águas Belas a Recife - PE e Águas Belas a 

Paulo Afonso - BA, essa reivindicação teve o apoio da polícia federal e estadual na luta contra 

a aprovação da PEC 215/00. Que mais uma vez fere a Constituição deixando o índio nesse caso, 

os Fulni-ô de Águas Belas, territorialmente desprovido de seus direitos.  

A aldeia Fulni-ô está perdendo espaço a cada dia, os índios estão perdendo seu espaço 

sem ter onde construir suas casas, por outro lado a cidade cresce a passos largos, afogando o 

espaço urbano do índio que é sua aldeia, especificamente, Fulni-ô que é uma aldeia urbana. Tal 

qual qualquer cidadão, índio é capaz de viver em sociedade não índia tendo em vista muitos 

indígenas passando por universidade, adquirindo conhecimento com formação acadêmica, o 

fato de viver na zona urbana, não quer dizer que vai deixar de ser índio por isso existe a celebre 

mensagem do índio Marcos Terena, da etnia Taunay, do Mato Grosso do Sul: “Posso ser o que 

você é sem deixar de ser o que sou”.  

Preservar o meio ambiente é função de todo e, na comunidade indígena Fulni-ô 

(Ouricuri - Ritual Sagrados) não é diferente, pelo contrário, torna-se favorável ao processo de 

educação ambiental, visto que ocupa uma considerável área de mata (caatinga), necessária para 

a manutenção, preservação e continuidade dos processos historiográficos de saberes passados 

de geração em geração. Apesar da caatinga ser caracterizada por vegetação de matas secas 
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arbustivas com pouco resultado de crescimento, se desenvolvem em clima com baixo índice 

pluviométrico e solo árido e pedregoso, basicamente está localizado no sertão nordestino.  

Um aspecto importante é a retirada da vegetação, o que intensifica a degradação, 

proveniente da ação do homem, com isso diminui a pluviosidade dificultando o 

desenvolvimento da vegetação, uma vez que, as raízes precisam de polaridade para se 

desenvolver, e, daí por diante, ocorrem as alterações dos perfis do solo sobre influência do 

intemperismo. De acordo com Oliveira (2005), esse tipo de solo pouco profundo e pouco 

alterados quimicamente, prevalecendo o intemperismo físico. Implicando na intensificação 

migratória de espécies de animais ou extinção total de algumas espécies. Assim o índio Genario 

Barbosa, argumenta: “antigamente era cheio de todo tipo de passarinho, hoje apareceu umas 

pestes de um pardal, que botaram os passarinhos pra correr”. 

Os impactos ambientais estão relacionados ao processo de desertificação, ocasionados 

pela ação antrópica atrelada ao desmatamento e queimadas, originando um processo de 

desertificação que, consequentemente favorece a introdução de árvores invasoras como a 

jurema e o algaroba, isso acomete indiscutivelmente o bioma, deixando-o mais pobre e 

sobrecarregado com espécies desnecessárias ao seu funcionamento harmônico como faz a 

natureza, caracterizando assim com a perda de espécies endêmicas, pois a destruição dos 

habitats gera mudanças climáticas que por sua vez causarão impactos negativos nos ecossistema 

com consequente extinção das espécies. 

A série Monografias Municipais Águas Belas (Condepe 1988 p.14). Menciona, “Por ser 

geologicamente um solo formado por cristalino, pedregoso e jovem, característico de solo (A) 

ou Neossolo, prevalece uma camada superficial, não se regenerando com rapidez...” 

dificultando a retenção ou a capacidade de troca catiônica. Além de apresentar características 

de solo pobre a absorção de nutrientes torna-se mais difícil. Por ser uma comunidade que 

convive diariamente com os não índios, herdou-se obrigatoriamente o consumismo capitalista, 

tendo que transpor uma competitividade para poder sobreviver, lógico sem perder o exercício 

da cultura, que é vital para a sobrevivência como os rituais, toré, cafurna, canções, Yaathê 

(idioma). Por essa necessidade obrigada de consumo, a aldeia torna-se grande geradora de 

resíduos.  

A partir disso o pajé, o cacique, lideranças tribais, secretaria de educação local, FUNAI, 

e programa de saúde indígena Fulni-ô, na pessoa do Distrito Sanitário Especial indígena de 

Pernambuco (DSEI), sensibilizados com a situação do lixo, formaram um grupo de trabalho 
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voluntário na comunidade, denominado Ya satosnextxo kexatkalha Flidwate – (Vamos nos 

juntar para limpar a o Ouricuri - Ritual Sagrado), com o intuito de mudar essa realidade, 

ensinando aos índios, novos hábitos que, por sua vez irão representar na própria comunidade, 

sobre o meio ambiente despertando intimamente uma consciência crítica sobre o assunto, para 

o Pajé Gildiere Pereira em 27/11/2018: 

Jovens, adultos, lideranças, políticos, escolas, instituições e tantos outros serão 
incentivados a multiplicar, o conhecimento sobre o meio ambiente, buscando o 
entendimento de que fazemos parte de tudo isso, apresentando conceitos importantes 
na preservação do mesmo. E que por sua vez possamos em conjunto difundir os 
conceitos de desenvolvimento sustentável, com a pretensão de coibir os feitores das 
atividades de destruição da diversidade e complexidade ambiental, educando no 
sentido de torna-se habilitado a responder de maneira responsável e comprometida 
para com a vida. 

 

Nesse contexto, destino correto do lixo é um dos eixos principais de uma proposta 

política, que venha surtir efeitos positivos no combate e destino correto. Por ser uma terra tão 

importante deve ser assegurada, preservada e conservada, para os futuros sucessores, 

enfatizando a estima pelo território e a territorialidade que remete não apenas o uso na 

contemporaneidade como também a esperança do uso segundo seus costumes e tradições.  

CONCLUSÃO  

Neste trabalho, os conceitos de território e territorialidade estão intrinsecamente ligados 

à luta de um povo pela manutenção da sua cultura, o povo Fulni-ô que por um período histórico 

se dispersou, em função da violência do não índio, mas não a ponto de perder sua cultura, sua 

identidade pelo fato de manter e preservar seu lugar sagrado, o Ouricuri, lugar esse onde se 

reúnem anualmente e voltam-se as suas origens para preservar a cultura única. A história de 

luta para preservar, recuperar seu território faz parte da história deste povo, e as lutas que antes 

se travavam com armas e intimidações, agora se travam em órgãos de Estado e, quase sempre, 

sem a participação dos maiores interessados, os Fulni-ô.  

Águas Belas teve o processo de construção do seu espaço urbano configurado, a partir 

das lutas e de interesses individuais e coletivos, para empregos diversos do solo como: áreas 

especializadas em comércios, indústrias, praças, cidades, conjuntos habitacionais, 

condomínios, etc. E, por isso, mantém como peculiaridade, a sua inserção praticamente na área 

indígena pertencente aos índios Fulni-ô. A cidade cresce impactantemente, e existe uma luta 

muito grande entre prefeitura, índios e população águas-belense. Sem opção de rumo para fixar 
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moradia, a população de baixa renda vai morar nas áreas indígenas, negociando com o próprio 

índio um chão para construir sua casa e morar; como as áreas centrais já estão lotadas 

(apossadas indevidamente pela prefeitura) acabam indo morar nas periferias, sendo também de 

posse indígena. 

Daí por diante, o índio proprietário da terra é visto como fundiário, que tem o objetivo 

de extrair o máximo de renda da terra e o único meio é o loteamento para construção de casas 

onde o dono da casa (não índio) paga o IPTU ao índio sendo também o arrendamento de outras 

áreas para cultivo agrícola pertencentes aos índios, causando um crescimento urbano 

desordenado, que é de tamanha proporção que já chegou a atingir as áreas de encostas, que fica 

ao redor da cidade. Essa urbanização desenfreada e desordenada não é culpa dos índios Fulni-

ô, mas sim do governo, que fecha os olhos para programas de ordem social que viabilizem 

projetos para minimização ou erradicação da pobreza, com a urbanização projetada, e esse 

processo de crescimento fez também com que o índio perdesse espaço territorial e o crescimento 

horizontal na aldeia começou a dar lugar ao crescimento vertical.  

O povo Fulni-ô busca o reconhecimento do território que historicamente lhe pertence, e 

que pactua para a unidade de um povo, e a busca desse reconhecimento que se volta para a 

preservação da nação Fulni-ô como povo, com língua e cultura própria. Nesse sentido é que os 

futuros gestores de estado ou município tenham a sensibilidade de rever e consertar esse erro 

histórico de deslocar um povo de seu território e de seus ancestrais, pois território é, além de 

tudo, um espaço construído com a história de um povo, desde os seus ancestrais até os 

descendentes e somente a demarcação definitiva do território corrigirá esse erro.  
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PROTAGONISMO FEMININO E LUTA PELA TERRA: A MOBILIZAÇÃO DE 

MULHERES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA MAMUNA, EM ALCÂNTARA – 

MA 

Hemily Rodrigues Vale1 
Laiz Algave Garcez2 

Claydson Marcelo Almeida Damasceno3 

Resumo: 
O presente trabalho visa tratar do protagonismo feminino frente às lutas e reivindicações acerca do território tendo 
como território estudado, a comunidade Mamuna, em Alcântara Maranhão, que historicamente resiste a tentativas 
de desapropriação de suas terras para a implantação do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) e atualmente 
com a confirmação do Acordo de Salvaguardas tecnológicas (AST) com os EUA, permitindo o uso comercial da 
base, encontra-se novamente em risco de desapropriação. Entretanto cabe citar que como força de mobilização 
muitas mulheres tem protagonizado a liderança dessas comunidades, portanto, ao defender a terra seu território 
como resposta às novas fronteiras em expansão e os interesses comerciais, as mulheres mais uma vez, defendem 
a história e a cultura de seu povo, como fizeram no passado frente à invasão colonial. 

Palavras chaves: Gênero, Território, Conflito, Base de Alcântara, Comunidade Quilombola. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 As lutas e disputas por Território, São relações sociais de poder e, muitas vezes, de 

violência que funcionam como uma espécie de inércia, desacelerando as possibilidades de 

mudança e transformação da realidade social. Mas essas estruturas de poder não são apenas 

estruturas de classe, elas estão plasmadas por um imaginário colonialista e racista que sustenta 

ideias e práticas de dominação e que está entranhado na sociedade e no Estado. CRUZ, V. C. 

2013. 

 Diante disso, como forma de resistência, as populações viram uma necessidade de se 

organizarem socialmente com ações coletivas que possibilitasse expressar suas demandas, 

realizando diagnósticos sobre a realidade e construído propostas, atuando de forma coletiva 

como resistência à exclusão social e a luta por direitos, a esta, damos o nome de Movimentos 

Sociais. 
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2 Graduanda do curso de Geografia pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Membro do Núcleo de Estudos 
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3 Graduanda do curso de Geografia pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Membro do Núcleo de Estudos 
Geográficos (NEGO). E-mail: maecelocmad@gmail.com 
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 Como citado por Gohn (2011), estes movimentos sempre existiram, pois são forças 

sociais organizadas que juntam os indivíduos não como força-tarefa de ordem numérica, mas 

como campo de atividades e experimentação social, e essas atividades são fontes geradoras de 

criatividade e inovações socioculturais. As forças obtidas para tais experiências não advém do 

passado, entretanto, este tem um papel crucial de memória, que quando resgatado, dá sentido 

às lutas constituídas no presente.  

 No Brasil a história dos movimentos sociais é marcada por uma mudança significativa 

nas formas de lutas e reivindicações no período do final da década de 1960 até o final da década 

de 1980, com a constituição de 1988 e a consolidação das lutas em oposição ao regime militar. 

 A partir de 1990, portanto, no período posterior à constituição, os movimentos sociais 

passaram ser pautados em direitos sociais estabelecidos pela constituição e, com isso, 

apresentaram novas demandas e características nas formas de organização popular. No que se 

refere às comunidades tradicionais, a primeira articulação de movimento social surgiu com os 

indígenas, que nesta década cresceram em número e organização passando a lutar pela 

demarcação de suas terras. Desde então houve uma maior participação de movimentos de povos 

tradicionais nas disputas jurídicas e no quadro político do país.  

 Quanto (em específico) ao avanço de conquistas das comunidades remanescentes de 

quilombos do Maranhão, estas remontam à década de 70, ocorrendo dentro de um contexto de 

luta política das “ágoras”, identificadas por Marcelo de Sousa como símbolos de espaços 

políticos para mobilização social, no caso em questão, de reivindicação do Movimento Negro 

Unificado (MNU) da Comissão Nacional de Articulação dos Quilombos e de outras entidades 

negras organizadas em todo território brasileiro (BRAGA, Y. 2011). 

 É importante ressaltar, que como citado por ALMEIDA, 2006, pág 28: 

“Entendo que o processo social de afirmação étnica, referido aos 
chamados quilombolas, não se desencadeia necessariamente a partir 
da constituição de 1998 uma vez que ela própria é resultante de 
intensas mobilizações, acirrados conflitos e lutas sociais que se 
impuseram às denominadas terras de preto, mocambo, lugar de preto 
e outras designações que consolidam de certo modo as diferentes 
modalidades de territorialização das comunidades remanescentes de 
quilombos. Neste sentido a constituição consiste mais no resultado de 
um processo de conquistas de direitos e é sob este prisma que se pode 
asseverar que a constituição de 1998 estabelece uma clivagem na 
história dos movimentos sociais, sobretudo daqueles baseados em 
fatores étnicos.” 
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Ou seja, as comunidades quilombolas sempre sofreram com conflitos e lutas sociais 

relacionados a permanência em seus territórios, com ou sem aparato da lei, sempre resistiram. 

Esses conflitos ao longo do tempo se dão por diversos propósitos, seja expansão territorial, 

apropriação de recursos ou disputas de poder. 

No Brasil a distribuição da terra tem ocorrido historicamente de forma desigual e injusta. 

Tal situação tem gerado concentração de terras e apropriação de bens comuns com 

potencialidade de ser convertido em mercadorias, a partir do seu uso por quem concentra essas 

riquezas. Diante desta situação, comunidades tradicionais, lutam pela regularização e 

permanência em seus territórios apropriados (tanto material como simbolicamente, nos quais 

estas habitam há várias gerações). 

As reivindicações territoriais dos povos indígenas, dos quilombolas e de outras 

comunidades negras rurais e das diversas populações extrativistas representam uma resposta às 

novas fronteiras em expansão. Tais respostas vão muito além de uma mera reação mecânica, na 

medida em que incluem um conjunto de fatores próprios da nossa época, pois, diante da pressão 

dos violentos processos desterritorializadores, frutos do avanço das frentes de expansão, os 

povos tradicionais sentiram-se obrigados a elaborar novas estratégias territoriais para defender 

suas áreas. (Little, 2003; Almeida, 2005). 

É neste cenário de Luta por território que se encontra a comunidade de Mamuna em 

Alcântara – Maranhão, campo a ser tratado neste estudo, A revisão, análise e filtragem do 

material bibliográfico como base teórica, foi feita através da leitura de artigos acadêmicos, 

monografias, dissertações e Livros. Além da revisão bibliográfica foram feitas entrevistas com 

as lideranças femininas, em campo, na comunidade, a fim de entender a realidade vivida, a 

partir da perspectiva dessas mulheres. 

Nesse contexto, a utilização do pensamento dialético nos ajuda na tentativa de entender 

o concreto a partir de sua dialética. Karel Kosic(1976) ajuda-nos nessa tentativa quando 

apresenta no seu texto o debate da pseudoconcreticidade. Para o autor, o indivíduo cria as 

representações das coisas, elaborando as noções da realidade. O fenômeno apresenta algo que 

não o é vivendo do seu contrário. O conceito é a compreensão da coisa, entendendo sua estrutura 

enquanto unidade territorial, limita-se ao Norte com o oceano Atlântico, a Leste com o povoado 

chamado Peru, a Oeste com a localidade Baracatatiua e ao Sul com o antigo povoado  Camarajó. 

Em Mamuna vivem e trabalham mais de setenta famílias. (LIVRO) 
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 Entretanto, o presente trabalho visa tratar do protagonismo das mulheres frente à essas 

lutas, pois se a produção do território é também uma produção feminina, a luta por ele, também 

é.  

Ao defender a terra do assalto dos interesses comerciais e afirmar o princípio de que “a 

terra e a vida não estão à venda”, as mulheres, mais uma vez, estão defendendo a história e a 

cultura de seu povo, como fizeram no passado frente à invasão colonial (FEDERICI,2019). Pois 

o espaço está inerente as relações funcionais de todas as espécies (GUATTARI,1985, p.110 

apud HAESBAERT, 2009), o que disponibiliza as criações e recriações de subjetividades que 

estão incorporadas no conceito de território. É possível assim, que grupos minoritários 

manifestem articulações territoriais de resistência contra a imposição da homogeneização do 

espaço pela ordem política dominante. 

1.  CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DE ALCÂNTARA 

No Brasil Colônia os portugueses iniciaram sua jornada valendo-se da escravidão da 

população silvícola local. Nesse sentido, a atividade econômica do município de Alcântara, no 

período que se estende de sua fundação como vila até meados de 1755, caracterizou-se por um 

Sistema de capitanias com colonos escravizando índios em estabelecimentos [...] e 
fazendo de ordens religiosas, destacando-se a presença marcante dos jesuítas, porem esse 
cenário muda abruptamente em decorrência da administração pombalina, a qual financiou 
o tráfico de escravos provenientes da África, ampliando a capacidade produtiva e 
vinculando, por meio de frotas regulares, a religião ao mercado europeu. (ALMEIDA, 
2006, p. 99) 

  

 Com essa compreensão do povo africano começou a ser tratado pela Coroa como uma 

mercadoria muito mais lucrativa, o que levou o desinteressasse pela mão de obra nativa e a 

tenuidade e a troca de índios por escravos negros. De acordo com Viveiros, a “raça nativa era 

fraca para o serviço rural. O Negro fora escravo em todos os tempos. Pela organização do 

trabalho colonial não podia ser dispensado o braço servil. Que se sacrificasse, pois, africano em 

benefício do índio” (VIVEIROS, 1999, P.56). 

Em meados de 1758, durante as reformas pombalinas, que se reparou forte impacto na 

estrutura fundiária de Alcântara, visando o confisco de muitas propriedades dos jesuítas que 

passaram para as mãos de particulares. No mesmo período, com a preocupação da Corte em 

manter esse cenário produtivo, foi criada a Companhia Gera de Comercio Grão-Pará e 

Maranhão, que facilitava o abastecimento de mão de obra escrava africana. 
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Nesse período histórico a produção de algodão naquela região aumentou 

aceleradamente para suprimir a crescente procura em função do reflorestamento da indústria 

têxtil. Houve também um relevante incremento da agricultura, e segundo Almeida (2002, p.26) 

[...] “a introdução de sementes de arroz da Carolina difundiu o plantio em terra firme em 

Alcântara e o produto foi se tornando, justamente com a farinha, um componente básico da 

dieta alimentar de escravos e senhores”. 

O clímax econômico que caracterizou o período grandioso em Alcântara foi 

interrompido e desestruturado. A decadência começou em 1865, com a mudança da população 

açucareira do litoral para os vales, que tinha a vantagem da saída da produção pela navegação 

fluvial. De acordo com Montello, 

Com a abolição viria tambem a Republica – o fim de tudo. Ali em Alcântara, já se tinha 
um pano de amostra do que ia acontecer do resto do Brasil – com a cidade a despovoar, 
as fazendas entregues à lei da natureza, a pobreza batendo em todas as portas. Pobre 
Pátria! (MONTELLO, 1984, P.286-287). 

 

Alcântara, que tinha se caracterizado até então como local de produção e proeminência 

de ricos fazendeiros, conseguiu celeremente desarranjando a sua economia. As fazendas 

passaram por um processo de completa desagregação, entregues a antigos escravos promovidos 

a ‘zeladores de confiança’.  

Atribuir a derrocada da economia algodoeira Maranhense como fator determinante para 

explicar a decadência da cidade histórica é improprio quando se trata de analisar a situação 

social peculiar do Município. Segundo (2006, p.110), “[...] o marco para explicar o Maranhão 

mostra-se inapropriados quando se trará de Alcântara, cuja decadência abrupta é vista, pelos 

comentadores regionais, sob uma ótica catastrófica, de esgotamento absoluto dos recursos 

naturais”.  

Alcântara foi esquecida pelos governantes que não viam nenhum interesse econômico 

na região, e assim permaneceu sem a tutela do estado, invisível ao poder púbico, neste por 

décadas coma ares de rural, característica da paisagem que envolve fazendas, velhos sítios, 

ruinas, as ‘Terras de Pedro’, e as ‘Terras da Pobreza’, citadas por Almeidas (2006, p. 143) 

O núcleo urbano de Alcântara, do século XVIII ao século XXI, indicam que ainda 

existem poucas alterações efetivamente realizadas no seu traçado. Assim, Alcântara 

permaneceu em dormência por décadas. Isso mostra que a demonstra que a população de 

Alcântara está na sua maioria, na zona rural do município, o fato é que inúmeras comunidades 
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estão assentadas na região rural de Alcântara e se mantiveram dispersas por seu imenso 

território, que invisíveis no âmbito das instituições políticas (ALMEIDA, 2002, 2006; 

ANDRADE NETO, 2009). O surgimento das comunidades negras rurais de Alcântara é 

histórico e estabeleceu-se em grande parte das terras que foram abandonadas e ficam, dos 

índios, e dos mestiços que lá permaneceram.  

Alcântara herdou dos séculos passados um território vivido entre a opulência econômica 

e riqueza das plantações de algodão conquistando a denominação de “Celeiro do Estado”, mas 

essa ascensão foi acompanhada de uma lenta decadência econômica e social. O que lhe restou 

foi apenas um grande número de povoados e comunidades negras rurais pelo seu território, e 

como herança, apenas as ruínas dos estabelecimentos rurais e das benfeitorias das fazendas dos 

antigos senhores. 

Evidencia-se que “a gênese do processo social de construção da identidade quilombola 

em Alcântara estaria nas ruínas das casas-grandes e dos engenhos” (ALMEIDA, 2006, p.34). 

Ou seja, não no crescimento e no dinamismo econômico, mas sim, na derrocada desde sistema. 

2.  CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA (CLA) 

 

Das décadas de 1970 e 1980, realizou-se a implantação dos grandes projetos nas 

perspectivas desenvolvimentistas do Estado, como a CLA, dentro da Política Nacional de 

Desenvolvimento Espacial. 

O interesse do Estado sobre o município de Alcântara foi despertado há quase quatro 

décadas. Situada em uma área litorânea privilegiada onde se permite atividade espacial 

extremamente competitiva face aos demais centros de lançamentos mundiais. Esse fato torna 

Alcântara ideal para a implantação de uma base espacial. 

Para a implantação das áreas operacional e de apoio, o Plano Diretor inicial do CLA 

estabeleceu a desocupação daquelas áreas a partir do momento em 312 famílias foram 

transferidas para sete agrovilas, construídas pelo Estado, entre os anos de 1986 e 1988.  

O Decreto Estadual n° 7820 de setembro de 1980 desapropriou 52000 hectares do 

município de Alcântara para implantação do CLA. Passados para a instancia federal são 

acrescidos mais 10 000 hectares após retificação da área o que corresponde a mais da metade 

da área do município, conforme a Imagem 1, mostra: 
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A desapropriação iniciou-se, em 1985, um Projeto de mapeamento cultural dos 

povoados que ocupam a área de segurança do Centro. Segundo relata Cruz (2009), foi co base 

nos dados obtidos nesse projeto que o CLA iniciou a preparação da população para o futuro 

“Processo de Transferência, Assentamento e Reassentamento”, caracterizado, segundo o 

mesmo autor, por ser resultado de uma amostra daquela população. Tratava-se de região onde 

se tinha cerca de duzentos povoados. 

 

3. Quilombos  

O Brasil viu o surgimento dos quilombos ainda no período colonial, momento histórico 

em que o termo quilombo era utilizado para habitações de negros fugidos, conforme definição 

Imagem 1: Mapa de Alcântara com área desapropriada em destaque. 

Fonte: Almeida (2002), adaptado pela autora 
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utilizada pelo Concelho Ultramarino em resposta ao Rei de Portugal, em 2 de dezembro de 

1740 (MOURS, 1994). 

Quilombos são grupos étnicos, rurais ou urbanos, predominantemente constituídos pela 

população negra, que se auto definem como tal a partir das relações com a terra, o parentesco, 

o território, a ancestralidade, as tradições e práticas culturais próprias (INCRA,2001).  

Um conceito amplo de quilombo pode ser resumido em mocambos ou territórios de 

difícil localização e acesso onde os negros se refugiavam e se organizavam contra o sistema de 

escravidão. 

Para Moura (1994), o quilombo foi a unidade básica de resistência do escravo. É dessa 

forma que grande parte da sociedade contemporânea estabelece critérios para definir os 

remanescentes de quilombos, com ideia fortemente ligada à saga de Zumbi dos Palmares. Do 

mesmo modo como cada uma dessas comunidades integra diferentes processos, cada grupo 

étnico deve ser considerado em sua particularidade, segundo o grau de isolamento 

experimentado, que não é o mesmo para todos, assim como diversos modos em que foram 

constituídos (SCHMITT; TURATTI; CARVALHO, 2002). 

Numa primeira aproximação, os remanescentes de quilombos são identificados 

enquanto comunidades formadas estritamente por nativos negros e seus descendentes, que 

tenham firmado populações negras pobres provenientes das zonas rurais. O expressivo de 

negros trabalhando no campo, o termo tem sido apropriado por movimentos sociais em luta 

pelo acesso à terra, em debates com grandes latifundiários, madeireiros, posseiros, não raro 

acenado a bandeira de uma etnicidade ainda não bem definida. 

A própria discussão acerca da distinção dos conceitos de terra e territórios ganha a cena 
acadêmica, jurídica e política, envolvendo distintas posições entre aqueles que se fixam 
nos direitos patrimoniais e aqueles que defendem os direitos mais amplos de grupos 
étnicos. (PAULA ANDRADE, 2009, p.52) 

 

Nesse sentido, coadunando-o com os aspectos situados que caracterizam hoje o advento 

de identidades coletivas, tornou-se um preceito jurídico marcante para a legitimação de 

territorialidades especificas e etnicamente construídas (ALMEIDA, 2008, p.48)  

 

Imagem 1: Mapa anexado ao RTID delimitando o território Único de Alcântara 
(destaque área destinada ao Programa Espacial Brasileiro) 

Fonte: Almeida (2002); INCRA (2007) 
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A expansão do Centro de Lançamento de Alcântara é incompatível com a permanência 

da população em suas terras. Isto significa que a implantação da Fase III e IV é inconstitucional 

e ilegal, já que expulsa das terras de preto seus ancestrais proprietários.  

“A quem não se consegue morada num 
Determinado lugar, embora esse seja aquele  
Em que nasceu, ou aquele donde não se pode  
mais migrar, costuma dizer-se que é um 
estrangeiro em sua própria terra.” 
(Jacques Alfonsin) 

 

Falar sobre o direito à terra e do direito à terra das comunidades remanescentes de 

quilombo é falar sobre a complexidade da situação fundiária das comunidades negras e demais 

territórios. A questão da terra é complexa pois relaciona o direito a posse e ao uso vital de um 
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recurso finito.  Dependendo de como esse recurso é usado determina o poder político e 

econômico de um país e a forma como ele distribui suas riquezas nacionais. 

A concentração de terras em uma pequena minoria, a falta de moradia e a difícil escalada 

de alcançá-la propicia a instabilidade e o conflito em potencial. Enfrentar de forma eficaz e 

igualitária com o direito à terra é um fator determinante para o desenvolvimento econômico e 

social, pois a acumulação de terra nas mãos de poucos tem como consequência p 

empobrecimento da ampla maioria que não tem acesso à terra. As populações negras e outros 

grupos vulneráveis encaram empecilhos particulares ao acesso à terra. Conflitos fundiários e 

despejos forçados continuam a ocorrer no Brasil, motivados pela péssima distribuição das 

terras, colocando o pais como um dos que possui uma das mais concentrada estruturas 

fundiárias do mundo. 

4. PROTAGONIMO FEMININO NA COMUNIDADE DE MAMUNA 

Nas décadas de 1970 e 1980 os trabalhos e estudos eram produzidos sobre o viés de 

tentativa de compreensão das contradições da estrutura agrária que a expansão do capital no 

meio rural maranhense vivia, a organização socioeconômica que marcava aquela realidade 

campesina e as lutas sociais no campo. Atualmente, surge outras questões a serem discutida, 

como as identidades coletivas (a exemplo, as comunidades quilombolas) e a mobilização pela 

defesa de seus territórios. Um tema recorrente que permeia todas essas pesquisas de décadas é 

a discussão sobre o direito à terra, entretanto não é somente sobre o espaço físico, o direito ao 

território e a territorialidade é uma luta pela manutenção de um determinado modo de vida e de 

produção. Pois o território é, para essas populações, ao mesmo tempo: 1) os meios de 

subsistência; 2) os meios de trabalho e produção; 3) os meios de produzir os aspectos materiais 

das relações sociais, aquelas que compõem a estrutura social. Assim, o território constitui-se 

como ‘abrigo’ e como ‘recurso’ abrigo físico, fonte de recursos materiais ou meio de produção 

e, ao mesmo tempo, elemento fundamental de identificação ou simbolização de grupos através 

de referentes espaciais. CRUZ, V. 2013. 

O campesinato no Maranhão sofreu vários processos, mas aqui neste estudo para 

entendermos o papel das mulheres da comunidade Mamuna frente às lutas, faz-se necessário 

entender o contexto em que essas lutas se dão. 
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Em 1810 os Donos de terra, que possuíam propriedades produtoras em Alcântara, 

abandonaram a cidade, por causa da quebra na produção de Algodão deixando para os negros 

escravizados as terras em que moravam. No caso da comunidade de Mamuna registra-se que 

uma das primeiras moradoras e pioneira da comunidade, foi uma ex-escravizada, cuja terra teria 

sido doada por antigos proprietários portugueses. Ela verificou em um documento de “Ação de 

desapropriação contra pessoas relacionadas como proprietários” que aquela terra estava titulada 

no nome de Dona Cândida Rosa Silva, neta da ex-escrava que havia recebido a terra por 

herança, vindo a ser sua proprietária (MIRANDA. 2006, p. 188). 

 A família de Dona Fátima Ferreira é descendente dessa herdeira e seus membros são 

considerados pelo grupo como os donos do lugar. 

 Segundo SILVA. C – 2017 - Já nos primeiros anos, entre 1986 e 1987, foram deslocados 

dezessete povoados de agricultores e pescadores, ou seja, 372 famílias, da zona que foi 

considerada na ocasião como sendo a “área de risco” – termo empregado pelos próprios 

militares e técnicos. Essas famílias deslocadas passaram a viver nas chamadas agrovilas – 

pequenas vilas delimitadas, onde os militares impõem o uso parcelar das terras e de outros 

recursos básicos, segregando as famílias em lotes individuais. Ora, uma das características mais 

recorrentes do campesinato maranhense e, neste caso, alcantarense, é o uso comum do território. 

Atualmente, O Governo Federal fechou o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST) com os 

Estados Unidos, que deverá permitir o uso comercial da base de Alcântara, no Maranhão, e prevê a 

expansão da área da base, o que põe em risco a permanência das comunidades em suas terras 

podendo acarretar na desapropriação de várias outras famílias de seu território. 

 A comunidade Mamuna, é uma das comunidades que atualmente corre o risco de perder 

suas terras e seu território. Mas a luta e resistência não são atuais, existem há mais de 200 anos. 

As lutas tem significados que vão além da luta pelo espaço físico, o que fica claramente 

evidenciado na fala de BONNEMAISON & CAMBREZY, 1996: 

“O território é para esses povos e comunidades um 

referencial fundamental na construção das identidades.  A relação dos 

homens e mulheres com os seus territórios expressa e transcende a 

‘posse’ material de uma porção da superfície terrestre. “O poder do 

laço territorial revela que o espaço é investido de valores não somente 

materiais, mas também éticos, espirituais, simbólicos e afetivos”. 
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 Ao longo da história ocidental sempre houve mulheres que se rebelaram contra sua 

condição, que lutaram por liberdade e muitas vezes pagaram com suas próprias vidas, como na 

primeira Onda Feminista, na Inglaterra, na luta pelo direito ao voto. 

 No que se refere às mulheres campesinas, Em diferentes contextos, seja no Norte, no 

Sul, em zonas de erosão ecológica, em lugares poluídos ou áreas de conflito territoriais, as 

mulheres identificam-se com o interesse da terra, de seu território e dos seus filhos na procura 

de soluções para a crise da sobrevivência. Contra todas as adversidades tentam reconstruir a 

teia que liga as suas vidas as dos seus filhos e à vida do planeta, sua relação com a terra vai 

além da luta pelo direito de tê-la, o sentimento de pertencimento de lugar, da terra e da natureza 

como parte essencial das suas vidas e não mero objeto de sustento, o amor pela sua comunidade 

é o que às fazem lutar. 

 Como fica evidenciado na fala da Luziana, (uma das lideranças da comunidade): 

“(...) enfim, aí eu comecei a ver minha comunidade com 
grande necessidade, e eu, como sou apaixonada pela minha 
comunidade, por que quando você tem uma grande paixão é 
como um filho único ali, sabe? Porque você ama” Então, é o 
meu caso, eu amo a minha comunidade, eu amo a minha 
origem, eu amo este lugar aqui... 

A minha comunidade pra mim é como um filho, perdeu esse? 
Outro não substitui. Tirar ele de mim (o território) é dor e eu 
já disse até brincando, não sei se isso vai acontecer, depois 
de vários grandões que já passaram por aqui, nenhum deles 
me intimida, então, quando eles passaram, eu disse pra eles 
que não há presidente nenhum deste mundo que me tira 
daqui.” 

 

Estudar as práticas femininas e seu papel nas comunidades tradicionais implica na 

compreensão das diferentes perspectivas sociais inerentes a estas sociedades que se organizam 

de múltiplas maneiras. Novos elementos são pautados para além da luta pela terra e o acesso às 

políticas públicas, como a questão ambiental, são evidenciados nos discursos das mulheres 

trabalhadoras rurais e deixam de ser tratados de forma secundária, desdobrando-se em questões 

como a sustentabilidade do uso dos recursos naturais e a defesa da preservação das florestas, 

incluindo os babaçuais. São re-atualizações na pauta dos movimentos sociais do campo 

(SILVA, B. 2017).  

Diante de uma renovação do impulso de privatização da terra, de extensão dos cultivos 

comerciais e do aumento dos preços dos alimentos da era da globalização, as mulheres 
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recorreram a diferentes estratégias para se opor às instituições mais poderosas do planeta. A 

tática primordial adotada pelas mulheres para defender sua comunidade do impacto do ajuste 

econômico e da dependência do mercado global tem sido a expansão da agricultura de 

subsistência (FEDERICI, 2011). 

Na comunidade de Mamuna as famílias combinam diversas práticas econômicas ao se 

apropriarem da terra e dos outros recursos naturais disponíveis, como cita a liderança da 

comunidade, Maria José em uma entrevista à SILVA, B, em 2017: 

O que vocês plantam aqui em Mamuna? 
Maria José - A gente planta a maniva [caule da mandioca], o milho, o 
arroz, feijão, a melancia, maxixe, abóbora, tudo a gente planta, 
macaxeira, até cabaça. Na cabaça a gente leva água pra roça, fica 
sempre geladinha, muito gostosa... plantação de mamona, do 
carrapato.... que a gente planta junto com tudo isso. O milho, com a 
maniva e o carrapato [mamona], tudo junto. A melancia também 
planta junto com a maniva, né. 

E atualmente, em entrevista à uma visita feita para a produção deste artigo: 

“Ninguém vive sem-terra pra produzir, nós somos agricultores 
familiar e lavradores, somo s as duas coisas e pescadores, somos as 
três coisas, porque todo mundo que cultiva a terra ele pesca porquê é 
lá que ele tem que pescar pra se alimentar, então não tem como ele 
não ser.” 

 

É por meio dessas práticas que as mulheres, de forma efetiva, ajudam a garantir a 

autonomia produtiva da comunidade, que se torna relativa quando se trata da circulação de sua 

produção. Deste modo, as famílias de Mamuna participam da economia de mercado, mas sua 

dependência é relativa, pois sustentam sistemas econômicos baseados em racionalidades que 

lhes permitem produzir grande parte do que consomem, sobretudo os alimentos. 

À trajetória dos movimentos sociais do campo permite-nos perceber que as lutas em 

defesa dos direitos civis, políticos e econômicos são muito recentes na sociedade brasileira. 

Apostar na democracia e na construção de um Estado democrático é um desafio e luta 

permanentes dos movimentos sociais. A trajetória de lutas das trabalhadoras rurais é parte 

integrante do processo de luta pela terra. E temos como grande exemplo a citar, sendo um dos 

principais objetivos deste artigo, o fato de a comunidade de Mamuna ter um corpo de liderança 

de mulheres, sendo a Líder da comunidade a Srª Maria José. Podemos concluir então que a 

mulher conseguiu conquistar importantes espaços nos movimentos sociais, buscando a 

igualdade, liderando e conquistando sua posição na sociedade. Nessa trajetória, podemos 
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afirmar que há uma combinação entre serem sujeitos de direito e demandantes de políticas 

públicas. 

 

Considerações finais: 

 

 O que podemos perceber é que a mulher dentro de sua realidade e contexto social 

encontra no meio ambiente uma forma de conexão. O território tem pra elas, o valor de vida, 

elas lutam, constroem estratégias e delimitam objetivos, seja resistindo ou não, elas buscam a 

garantia de um futuro comum para as mulheres e homens que ainda estão por vir. 

 Em suma, estudar as práticas femininas e seu papel nas comunidades tradicionais 

implica na compreensão das diferentes perspectivas sociais inerentes a estas sociedades que se 

organizam de múltiplas maneiras, muitas vezes inexistindo comparações com a realidade social 

das grandes sociedades. 
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QUESTÃO SOCIAL E DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA NO BRASIL 

 
 

Wagner dos Santos Alves1 
 
 
 

RESUMO 
 
Nesse artigo, proponho uma reflexão sobre os problemas vivenciados pelos povos indígenas na luta pelo seu 
território no Brasil, relacionando a função do Estado brasileiro capitalista nesse processo. As fontes utilizadas 
foram, legislação indigenista, artigos, livros, teses, dissertações, filmes, imagens e notícias veiculadas na imprensa 
local e nacional sobre demarcação de terra indígena e a problemática indigenista no Brasil. A técnica de análise 
foi a etnografia de arquivo que consiste em uma “modalidade de investigação antropológica que toma 
determinados conjuntos documentais e os arquivos pessoais para uma compreensão crítica acerca das formas de 
produzir histórias”. (CUNHA, 2004, p. 291). 
 
 
Palavras-chave: Questão social; terra; povos indígenas 
 
 
ABSTRACT 
 
In this article, I propose a reflection on the problems experienced by indigenous peoples in the struggle for their 
territory in Brazil, relating the role of the Brazilian capitalist state in this process. The sources used were indigenous 
legislation, articles, books, theses, dissertations, films, images and news published in the local and national press 
about demarcation of indigenous land and the indigenous problem in Brazil. The technique of analysis was archive 
ethnography, which consists of an "anthropological research modality that takes certain documentary sets and 
personal archives for a critical understanding of the ways of producing stories." (CUNHA, 2004, p. 291). 
 
Keywords: Social issue; Earth; Indian people  
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil o processo de exploração territorial iniciou-se no século XVI, com a 

colonização europeia. 

Os “colonizadores” iniciaram nesse período expropriação dos povos que habitavam o 

território em que se localiza o Brasil, através de massacres, evangelização e da utilização da 

mão-de-obra escrava indígena. Para os povos indígenas que vivem no território brasileiro, a 

terra sempre foi a sua principal luta. A “proteção e demarcação dos seus territórios é 

responsabilidade do Estado brasileiro”, conforme, consta na Constituição de 1988, artigo 231, 
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que lhes garantem, apenas, o direito de usufruto e posse permanente por eles, e por parte do 

Estado, o direito à propriedade. (COELHO, 2001). De certa maneira, a demarcação de terras 

para os índios é um mecanismo assistencial, visto que nenhum povo indígena no Brasil é dono 

do território em que vive. 

Os principais problemas que envolvem os povos indígenas e a terra não estão 

desvinculados, da ampla questão social presente na sociedade brasileira. Compreendo, tal como 

Telles (2001), que no Brasil, os direitos sociais nunca chegaram a se consolidar. 

 

2.  QUESTÃO SOCIAL E DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA NO BRASIL 

 

Os povos que viviam no Brasil antes da invasão desconheciam o sistema de divisão 

de território e a concepção de propriedade de terra imposto pelos europeus. A terra para esses 

povos não é uma mercadoria como é vista na perspectiva europeia, sendo um espaço onde se 

desenvolvem todas as formas de construção social de um povo. 

As primeiras formas de ocupação de territórios criadas pelos europeus foram as 

capitanias hereditárias, baseadas no incentivo a investidores particulares, que deveriam iniciar 

a exploração econômica com recursos próprios. As sesmarias eram grandes extensões de terra, 

que chegavam a possuir quatro léguas quadradas (medidas de comprimento longo usadas antes 

da introdução do sistema métrico), cujo objetivo era estimular a ocupação econômica com 

cultivos efetivos. 

Na relação entre “índios” e donatários, o segundo tinha poderes quase ilimitados, 

tais como distribuição de terras aos colonos, nomeação de autoridades administrativas e 

judiciária, escravização e venda “índios”, fundação de vilas, cobrança de tributos pela 

navegação dos rios etc. Nesse sistema, os “índios” eram, portanto, bens dos donatários, sendo-

lhes negada sua condição de povos autônomos. 

Prado Jr. (2011, p. 95) afirma que, desde o início a colonização do Brasil, os 

europeus trataram de “aproveitar o índio, como um trabalhador”. 

No Maranhão, por exemplo, os donatários tinham o monopólio da posse e 

distribuição da mão-de-obra indígena, única força de trabalho disponível na região. Essa 

situação privilegiada, segundo aponta Coelho (1999, s/p.), “desencadeou a oposição dos 

colonos e instaurou uma disputa que se prolongou até a expulsão dos jesuítas, em 1755”. Essa 
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disputa influenciava as decisões da coroa portuguesa sobre os índios, favorecendo a oscilação 

e a ambiguidade nas leis e nas políticas, devido a alternância no atendimento das pressões entre 

colonos e jesuítas. Nesse período, havia no Brasil colonial índios aldeados e aliados dos 

portugueses e índios inimigos espalhados pelos sertões. A diferença entre “índios amigos” e 

“gentio bravo” corresponde às discrepâncias da legislação indigenista desse período. Nesse 

sentido, Perrone-Moisés assinala que, 

 

A política para esses índios de pazes, índios das aldeias ou índios amigos segue o 
seguinte itinerário ideal: em primeiro lugar, devem ser descidos, isto é, trazidos de 
suas aldeias no interior "sertão) para junto das povoações portuguesas: lá serem 
catequizado e civilizados de modo a tornarem-se vassalos úteis, como dirão 
documentos do século XVIII. Deles dependerá o sustento dos moradores, tanto no 
trabalho das roças, produzindo géneros de primeira necessidade, quanto no trabalho 
nas plantações dos colonizadores. (PERRONE-MOISÉS, p. 118, 1992). 

 

Cabe lembrar que eram os “índios amigos” ou “aliados” os principais elementos de 

novos deslocamentos de povos indígenas para aldeias próximas aos estabelecimentos 

portugueses, processo denominado “descimento”, sendo eles, inclusive, os principais 

defensores da colônia, constituindo tropas de guerra. 

Cumpre destacar que os povos indígenas nunca aceitaram as violências e 

expropriações promovidas pelo colonizador, organizando-se para lutar por seus territórios e 

contra a escravização, como ocorreu, por exemplo, no movimento indígena contra as forças 

nacionais brasileiras na Cabanagem, na Guerra dos Bárbaros, na Guerra dos Cabanos, na 

rebelião de Antônio Conselheiro, etc. 

Em decorrência das revoltas e resistências indígenas o sistema de capitanias 

hereditárias fracassou. Entretanto, “apesar do fracasso, esse sistema permitiu garantir a Coroa 

portuguesa a posse efetiva do longo litoral” (PRADO JR. 2011, p. 36). Os europeus deram 

início às estratégias com o objetivo de controlar as manifestações e dar continuidade a sua 

política de usurpação dos territórios indígenas, criando, para tanto, o cargo de Governador-geral 

em 1548, para centralizar a administração da colônia. 

A política indigenista das capitanias hereditárias e do Governo-geral enfatizava, 

sobretudo, a conversão e civilização dos “índios”, sendo necessário que os mesmos fossem 

retirados do seu modo habitual de vida para serem assentados em aldeias, porque assim 

poderiam se adaptar a civilização europeia, deixando livres os seus territórios para a exploração 
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do “colonizador”. Além dessas políticas, houve os aldeamentos missionários, com o intuito de 

retirar os povos indígenas de suas terras para serem catequizados. 

A catequese tinha como objetivo fazer os povos indígenas assimilar os elementos 

da cultura do colonizador. Esse processo implicava na destruição das especificidades étnicas 

dos povos indígenas, transformando-os em brasileiros. Uma das estratégias mais utilizadas para 

este fim era a imposição de uma “língua oficial”, enquanto produto da “dominação política” 

incessantemente “reproduzida por instituições capazes de impor o reconhecimento universal da 

língua dominante, a integração numa mesma comunidade linguística constitui a condição da 

instauração de relações de dominação” (BOURDIEU, 2008, p. 32). 

A imposição de uma língua legítima contra as línguas das nações indígenas faz parte 

das estratégias do colonizador para assegurar a sua política de conquista e construção de um 

Estado-nação brasileiro. Para os “índios” que resistiam ao processo civilizador, os europeus 

respondiam com a “guerra justa”. As chamadas guerras justas eram realizadas pelo Estado com 

justificativas legais. 

De acordo com Carvalho (2010, p. 03), “Santo Ambrozío classificava a força e a 

capacidade de fazer a guerra justa como grandes virtudes cristãs”. Essa guerra era justificada 

como necessária, benéfica e um serviço prestado a Deus. Essa teoria instrumentalizou o Estado 

português para agir na conquista de territórios em todo o Brasil e se aplicou com todo o rigor 

aos índios da região Amazônica. 

Nesse contexto, compreende-se o período da implantação do governo-geral no 

Brasil. Com a instalação de uma sede e de um aparato administrativo na Bahia, que tinha a 

definição de um projeto civilizatório, como é possível observar no Regimento de 17/12/1548, 

outorgado a Tomé de Souza, primeiro Governador-geral, com o início da execução do projeto 

de construção de um Estado-nação brasileiro, definido, sobretudo, pela “possessão do 

monopólio da violência simbólica legítima, na medida em que, o monopólio da violência 

simbólica é a condição da posse e do exercício do monopólio da própria violência física” 

(BOURDIEU, 2014, p. 34). O resultado desse projeto é o Estado em que vivemos atualmente, 

construído em um território habitado por diversas nações e que a sociedade dita nacional, 

desconhece ou nega a identidade e os direitos sociais das nações preexistentes no Brasil. 

A primeira violência simbólica aplicada aos “índios” pelos europeus foi a 

classificação de “índios”, bem como a negação da sua própria história, narrada a partir de 
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expressões como “descobrimento” ou “achamento” do Brasil. Estes termos são, a meu ver, 

todos equivocados. Porém, o anti-discurso “invasão” precisa ser usado com um olhar crítico, 

desvinculado de qualquer categoria de classificação, pois entendo, tal como Bourdieu (2004, p. 

37), que “formas de classificação são formas de dominação”. 

A independência do Brasil não significou nenhuma mudança para os povos 

indígenas. A Constituinte de 1834 não mencionou os “índios”, remetendo a questão para o 

âmbito das províncias. Em 18 de setembro de 1850, foi criada a Lei 601, a chamada Lei de 

Terras que “oficializou o latifúndio”. (GOMES, 2012). 

 

Dispõe sobre as terras devolutas no Império, e acerca das que são possuídas por título 
de sesmaria sem preenchimento das condições legais. Bem como por simples título 
de posse mansa e pacífica; e determina que medidas e demarcadas as primeiras, sejam 
elas cedidas a título oneroso, assim para empresas particulares, como para o 
estabelecimento de colônias de nacionais e de estrangeiros, autorizado o Governo a 
promover a colonização estrangeira na forma que se declara. (Lei Imperial 601 de 
1850, artigo 1º). 

 

De acordo com essa lei, os “índios” são definidos como selvagens e seus territórios 

considerados como áreas devolutas. Para executar a Lei nº. 601 de 1850, foi criada a Repartição 

Geral das Terras Públicas que contaria com comissões nas Províncias, sendo estipulado um 

prazo para que fossem efetivados os registros das posses e para a revalidação das sesmarias. 

Aquelas que não fossem registradas dentro do prazo estipulado, seriam consideradas devolutas. 

Isso foi o que ocorreu com as terras indígenas, pois para registrar seu direito sobre as terras que 

usufruía, era necessária a apresentação da comprovação de doações de sesmarias ou de compra, 

o que inúmeros povos indígenas não possuíam. 

Todavia, desde a Constituição Federal de 1934 e todas as demais Constituições 

subsequentes, trataram do tema assegurando direitos, muitas vezes contraditórios, aos 

indígenas, no que se refere ao direito à terra. O artigo 129 do referido diploma legal afirma que 

“será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente 

localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las”. Nas leis seguintes, é possível visualizar 

que “será respeitada aos silvícolas a posse das terras em que se achem localizados em caráter 

permanente, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las”, Constituição Federal de 1937, art. 154.  

De acordo com a Constituição Federal de 1946, em seu art. 216, “será respeitada 

aos silvícolas a posse das terras onde se achem permanentemente localizados, com a condição 
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de não a transferirem”. Semelhante disposição, está prevista na Constituição Federal de 1967, 

art. 186, “é assegurada aos silvícolas a posse permanente das terras que habitam e reconhecido 

o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas 

existentes”. A Emenda Constitucional número 1/1969, art. 198, estabeleceu também que “as 

terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos termos em que a lei federal determinar, a 

eles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo 

das riquezas e de todas as utilidades nelas existentes”. 

Entretanto, com a promulgação da Constituição de 1967, ocorreu a dissociação 

entre terra devoluta e terra indígena que define as terras indígenas como bens da União, 

inserindo-as na categoria de terras públicas, como exposto no Estatuto da Terra” (Lei nº. 4. 

504). A Constituição Federal de 1967 e a Emenda nº. 01 de 1969 garantiram a posse e o usufruto 

exclusivo das riquezas, além da inalienabilidade das terras, dando algumas bases para a 

construção do conceito jurídico de “terra indígena”. Essa noção entrou no ordenamento jurídico 

nacional, por meio da Lei 6.001 de 1973, o Estatuto do Índio, que regulamentou o direito 

territorial indígena. Foi por meio desse estatuto, que o conceito “terra indígena” apareceu pela 

primeira vez na legislação nacional. A redação do artigo 198 favoreceu o trabalho de 

demarcação de terra indígena”, tornando explícitos os seus direitos de imemoralidade indígena 

ou antecedência histórica sobre quaisquer outros direitos posteriormente alegados. 

No início do século XX, o Estado brasileiro assume a responsabilidade quanto à 

formulação e execução da política indigenista e pelo trabalho de atração, pacificação e proteção 

dos indígenas. Para isso, foi criado em 1910 o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de 

trabalhadores – SPILTN, cuja função era “controlar o espaço e a população indígena em sua 

área de abrangência” (MELO, 2007, s/p.), garantindo assim, a liderança política da dita 

comunidade nacional para facilitar a expansão capitalista. 

De acordo com o Decreto n.º 8.072, que cria o Serviço de Proteção aos Índios e 

Localização de Trabalhadores Nacionais e aprova o respectivo regulamento, as finalidades do 

SPILTN são: estabelecer a convivência pacífica com os índios; agir para garantir a 

sobrevivência física dos povos indígenas; fazer os índios adotarem gradualmente hábitos 

civilizados; influir de forma amistosa sobre a vida indígena; fixar o índio a terra; contribuir para 

o povoamento do interior do Brasil; permitir o acesso à produção de bens econômicos nas terras 

dos índios; usar a força de trabalho indígena para aumentar a produtividade agrícola; fortalecer 
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o sentimento indígena de pertencer a uma nação. 

Em 1967, o SPILTN é extinto e a política indigenista passa a ser executada pela 

Fundação Nacional do Índio – FUNAI. Criada em 1967, por meio da Lei nº. 5.371, de 05 de 

dezembro de 1967, no âmbito do Ministério da Justiça. 

Conforme as diretrizes da Funai, sua função consiste na promoção dos estudos de 

identificação e delimitação, demarcação, regularização fundiária e registro das terras 

tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, além de monitorar e fiscalizar as terras 

indígenas. Este órgão indigenista, com o discurso de resolver os problemas da questão indígena, 

executou uma política indigenista que visava transformar os índios em brasileiros, integrá-los 

a nação e assimilá-los culturalmente ao seu povo. A Funai pretendia seguir os caminhos traçados 

pelo SPI e atrelar o sentido do trabalho à ideologia do desenvolvimento do país. 

Segundo Gomes, (2012, p. 101), “nesse período, era preciso demarcar as terras 

indígenas, contatar os povos autônomos, dar educação formal, cuidar da saúde, viabilizar a 

economia indígena para entrar no mercado e fazer o próprio órgão autossuficiente”. 

Nesse sentido, posso afirmar que, em nenhuma das diretrizes dos órgãos 

indigenistas oficiais, o SPI e a Funai, havia preocupação com a demarcação de Terra Indígena, 

que a meu ver, é um elemento fundamental para a continuidade do modo de vida dos “índios”. 

Seus regulamentos e regimentos eram todos direcionados para o incentivo a processos 

econômicos regionais. E determinavam que os povos indígenas precisavam entrar no processo 

de unificação pelo qual se constitui o Estado. Ou seja, uma política de integração e assimilação 

a ordem nacional, tal como a executada pelos “invasores”. 

Nesse contexto, foi construída a chamada questão fundiária brasileira, como uma 

questão de colonização e povoamento. Nesse período, iniciou-se a concentração de grande 

extensão de terras nas mãos de um grupo de pessoas, sendo a terra, o elemento central do 

sistema econômico da colonização. Essa concentração de propriedade caracteriza a estrutura 

“agrária” brasileira, sendo reflexo da economia nacional que se perpetua até a atualidade. 

De acordo com Prado Jr. (2014), a ocupação do território brasileiro foi sempre e 

ainda é um empreendimento mercantil. Nesse processo, os portugueses eram dirigentes do 

negócio e os “índios”, que os europeus conseguiram subjugar e escravizar, na qualidade de 

“trabalhadores”. 

Prado Jr. (2014) afirma ainda que a colonização do Brasil não se deu no sentido de 
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constituir uma base econômica sólida e orgânica, uma exploração racional e coerente dos 

recursos do território para a satisfação das necessidades materiais da população que nele habita. 

Nesse sentido, no Brasil, o acúmulo de terras por parte dos grandes latifundiários 

hodiernamente, não é feito com a finalidade de destiná-la a produção, motivo pelo qual a 

maioria das terras deste país se mantém improdutiva. Ocorre que esta terra improdutiva é retida, 

com o propósito de constituir instrumento que fará com que estes proprietários de terra tenham 

acesso às políticas governamentais e participem da elite que governa o Estado Nacional. 

Retomo aqui a questão que envolve o direito à terra para os povos indígenas, 

conforme estabelecido nas Constituições promulgadas no Brasil independente de 1837 a 1988. 

Nesse sentido, ressalto que somente a Constituição de 1988 reconhece os direitos indígenas 

segundo a diversidade cultural dos povos. Esta Constituição, em seu art. 231, reconhece aos 

índios “os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União 

demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”. 

A proteção e demarcação dos territórios indígenas, historicamente, sempre esteve 

sob o domínio do Estado, primeiramente o português e em seguida o brasileiro. Entretanto, o 

direito à terra para os “índios” continua regido pela Lei 6.001 de 1973, regulamentada pelo 

Decreto 1.775/1996, que mesmo sendo anterior à Constituição atual, ainda prevalecem que 

ferem os direitos dos povos indígenas interesses não indígenas, questão semelhante aos povos 

tradicionais (quilombolas, camponeses e outros), conforme consta no artigo 231 da 

Constituição Federal de 1988. 

No § 1º deste artigo 231 da Constituição brasileira, a definição de terras 

tradicionalmente ocupadas pelos índios são aquelas habitadas por eles em caráter permanente, 

as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos 

ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua produção física e cultural 

segundo seus usos e costumes. 

Sobre o direito à terra para os povos indígenas, compreendo a demarcação de terras 

como um mecanismo assistencial, visto que nenhum povo indígena no Brasil é dono do 

território em que vive, posto que o próprio Estado assume a função de dono oficial. Segundo 

expresso no § 2º do artigo 231, as “terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se 

a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo”.  

Cabe ressaltar que, embora a terra para os povos indígenas no Brasil seja um direito 
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originário, ou seja, antecedente à construção do Estado brasileiro e toda sua legislação, a 

construção de um território indígena não depende do procedimento administrativo de 

demarcação de terras, portanto, isto é uma questão meramente declaratória. Contudo, a 

demarcação de terras indígenas, apesar das contradições da legislação brasileira, é a forma mais 

eficaz de proteção e garantia dos seus direitos, pois ao ser demarcada obriga o Estado a protegê-

los e garantir as condições destes povos. A partir da garantia da posse da terra surgem outras 

reivindicações como saúde, educação escolar e condições de produção, tais como as máquinas 

para o trabalho na agricultura. 

Demarcar terras indígenas é a construção de uma nova realidade sociopolítica em 

que esses povos ingressam em um “processo de territorialização”, isto é, “uma intervenção da 

esfera política que associa de forma prescritiva e insofismável um conjunto de indivíduos e 

grupos a limites geográficos bem determinados”. (OLIVEIRA, 1998, p. 56). 

A territorialização é o estabelecimento de um vínculo legal relacionando 

diretamente a um grupo social e a um dado território, isto implica inúmeras transformações nas 

relações desses grupos com o Estado, entre outros povos indígenas e não indígenas, 

ocasionando, mudanças culturais, sociais, religiosas e políticas.  

É importante destacar que, a concepção de organização e divisão de “terra” para os 

povos indígenas é diferente do que é denominado pela Constituição brasileira na qual a terra 

indígena integra um processo de reconhecimento pelo Estado das terras ocupadas ou 

reivindicadas pelos índios. É uma “categoria jurídica remota ao Estatuto do índio”. Seu uso 

cotidiano, conforme aparece nos meios de comunicação (TV, rádio, sites, etc), sugere a 

existência de direitos territoriais, que teriam os índios. 

A concepção de organização e divisão de “terra” para os povos indígenas é diferente do 

que é denominado pela Constituição brasileira. De acordo com Coelho (1999), a terra para os 

povos indígenas é uma construção social e sua configuração define-se em função de uma cadeia 

de influências, determinadas pelo momento histórico e político vivido pelo país e pela 

capacidade de luta dos povos indígenas no sentido de impor suas reivindicações. A terra é a 

condição para a vida dos povos indígenas, não somente no sentido de um bem material ou fator 

de produção, mas como o ambiente em que se desenvolvem todas as formas de vida. 

Após a promulgação da Constituição de 1988 a questão social brasileira ficou em debate 

em diversos âmbitos da sociedade. A ideia de questão social tem origem na contradição entre 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 04 – Práticas e Conflitos nos Territórios dos Povos Indígenas 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

2728 
 

capital e trabalho, é uma categoria que é definida no âmbito do modo de produção capitalista. 

Segundo Telles (1999), a questão social é a aporia das sociedades modernas, que põe em foco 

a separação entre a lógica do mercado e a dinâmica societária, entre direitos sociais e interesses 

econômicos. Representa também, a contradição entre direitos jurídicos, legais e a realidade das 

desigualdades e exclusões, ocasionadas pelas relações de dominação e poder. 

Nas décadas de 1970 e 1980 do século XX houve novas formas de interpretação da 

condição de vida dos povos indígenas no Brasil, nesse momento é colocado em pauta debates 

sobre a “questão indígena”, através da mobilização dos povos indígenas e de organizações que 

os apoiavam. Vivencia-se um momento histórico sobre a afirmação de uma nação pluriétnica e 

multicultural. Entretanto, há uma intensificação nas disputas por terra. 

O grande conflito de terra que existe no Brasil, se dá principalmente, com os grandes 

ruralistas, que têm o seu poderio estabelecido desde “o período imperial”, onde se cercaram as 

portas para um possível surgimento da pequena propriedade. Em relação aos “índios, foi 

consolidada a sua posição no quadro nacional como de um ser incapaz, política, mental e 

juridicamente”. (GOMES, 2012). 

Segundo Oliveira (2001), o acúmulo de terra por parte dos grandes latifundiários não é 

feita com fins de colocá-la para produzir, motivo pelo qual a maioria das terras deste país 

mantém-se improdutiva. Mais do que isso, esta terra improdutiva é retida com a finalidade de 

constituir instrumento que fará estes proprietários de terra ter acesso ao governo e participar da 

elite que governa o Estado. 

O agronegócio no Brasil vive um processo de ampla e intensa expansão de suas 

fronteiras. A implantação intensa de projetos de agricultura homogênea se dá com imensas áreas 

de plantação de soja, eucalipto, cana-de-açúcar e bambu. Para os senhores do agronegócio, as 

terras que vivem os índios reduzem o estoque de terras para a agricultura e desestabiliza a 

economia gerando mais pobreza. De modo geral, nunca é dito na mídia que talvez, a maior 

causa da pobreza no Brasil seja a concentração de terras na mão de poucos. 

 

3. DEMARCAÇÃO DE TERRAS E O ANTAGONISMOS DOS DIREITOS 

INDÍGENAS NO BRASIL 

 

O reconhecimento de terras indígenas, envolve sobretudo, a ambiguidade do 
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reconhecimento da diversidade étnica que constitui este país. 

De acordo com Coelho (1999, p. 19), o reconhecimento étnico dos indígenas no 

Brasil se dá a partir do discurso jurídico ocidental, sobre a determinação de cidadania que 

reconhece dois critérios: o jus solis e o jus sanguinis. Pelo primeiro, a determinação da 

cidadania se faz pelo local de nascimento, isto é, considera-se cidadão nacional todo aquele que 

nasce em território nacional. Pelo segundo, determina-se a cidadania pela cidadania dos pais”. 

A constituição brasileira que está em vigor adota o jus solis. Isso implica que o 

“índio, pelo simples fato de ter nascido no Brasil, é cidadão brasileiro” (COELHO, 1999, p. 

19). Entretanto, os “índios” além de terem nacionalidade brasileira, tem sua nacionalidade 

segundo a cultura do povo no qual fazem parte. Há outra situação que implicaria no 

reconhecimento dos índios como cidadãos brasileiros, é a adoção de um critério básico, como 

a de “qualquer pessoa nascida no Brasil, de pais estrangeiros, cujo país de origem adota jus 

sanguinis”. Isso, configuraria uma situação de dupla nacionalidade. Este é o caso dos índios. 

Contudo, o “Estado brasileiro e a legislação brasileira não consideram as nações 

indígenas como nações porque, além da sobreposição territorial, já que ocupam uma terra 

incrustada no território brasileiro, está ausente nelas sua forma moderna de organização das 

nações: o Estado”. (COELHO, 1999, p. 20). 

Porém, eu compreendo o conceito de cidadania dos povos indígenas do Brasil, 

segundo a definição de Kymlicka (1996, p.26) que, entende nação como uma comunidade 

histórica, mais ou menos completa institucionalmente, que ocupa um território ou uma terra 

natal determinada e compartilha uma língua e uma cultura diferenciada. 

A Constituição brasileira no artigo 231 afirma que “são reconhecidos aos índios sua 

organização social, costumes, línguas, crenças e tradições ...”. Nesse sentido, existem elementos 

implícitos no texto constitucional suficientes para caracterizar uma nação tal como proposta por 

Kymlicka (1996). 

O Estado reconhece as especificidades dos povos indígenas e suas diferenças 

culturais em relação a sociedade brasileira, mas não reconhece suas nações. Por isso, insere-os 

na ordem nacional, conforme mostra o artigo 5º da Lei Maior que afirma: “todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade”. Ao definir todas as pessoas e povos como iguais, a Constituição 
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Federal brasileira nega as nações indígenas, tal como ocorreu no período da invasão. Ao inserir 

os indígenas em uma lei única e impor “padrões universais”, culturais, línguas, religião, etc, 

esses povos passam a fazer parte da construção de uma “identidade nacional”, sob o aparato 

jurídico, esta é uma das principais funções do Estado (BOURDIEU, 2014). Inseridos a uma 

identidade nacional os povos indígenas são submetidos, a um poder estatal que os torna 

subalternos, obrigando-os a se enquadrar na ordem dominante economicamente, e dominante 

simbolicamente. 

Contudo, o reconhecimento étnico dos indígenas por parte do Estado brasileiro é 

imprescindível para esses povos terem seus direitos garantidos, conforme estabelece a 

legislação indigenista brasileira e internacional, como: a Constituição Federal do Brasil (1988. 

Artigo 231:232); Convenção nº. 169 (2004. Artigo 6º: 7º); Declaração das Nações Unidas sobre 

os Direitos dos Povos Indígenas (2008); Declaração Universal dos Direitos Humanos (1998). 

Para compreender o reconhecimento étnico dos povos indígenas no Brasil é 

importante também, desvincular a noção de nação ao Estado, segundo os termos propostos por 

Kymlicka (2002), a ideia de nação é equivalente a povo. E isto, caracteriza o Brasil como um 

país plurinacional. No entanto, o Estado brasileiro utiliza estratégias para manter a ideia de um 

Estado-nação brasileiro, negando a diversidade de nações. Uma dessas estratégias é a política 

de contato executada pela Funai, com povos indígenas ditos “isolados”, e que foi posta em 

prática com os Awá.  

A política de contato representa, sobretudo, as ações de dominação do Estado sobre 

os povos indígenas, que nem sempre são facilmente observáveis. Nesse sentido, o papel do 

Estado em relação aos povos indígenas e, em específico, os Awá pode ser compreendido como 

um instrumento de “dominação simbólica” (BOURDIEU, 2008), que se expressam por “atos 

de classificação”, impondo princípios de visão e de divisão comuns, e, portanto, uma visão 

única de sua identidade e uma visão idêntica de sua unidade, como por exemplo, categorias 

étnicas ou regionais. 

 
PONDERAÇÕES FINAIS 
 

Atualmente, os povos indígenas reivindicam seus “territórios” de direitos originários, 

conforme consta na Constituição Federal de 1988. E os povos que têm suas terras demarcadas 

lutam contra os invasores e violências de todas as formas, e contra os projetos 
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“desenvolvimentistas”, dentre eles o agronegócio, financiado e apoiado pelo Estado. 

Nos dias atuais os processos de demarcação de Terra Indígena encontram-se ameaçado 

pela Bancada Ruralista no Congresso Nacional Brasileiro. Há ainda, inúmeras tentativas de 

sucateamento da Fundação Nacional do Índio, terceirizações e nomeações de militares para a 

presidência, persistem propostas de retrocesso sobre os direitos originários dos povos indígenas 

a terra e de códigos que regulamentam a exploração de recursos naturais nos territórios 

indígenas. Como por exemplo, a PEC-215, que transfere do governo federal para o congresso 

a demarcação de terras indígenas e o Projeto de Lei – PL – 164, que autoriza a exploração 

mineral em Terra Indígena. De acordo com o ISA em 2017, há um acúmulo de 102 medidas 

legislativas, entre PCs, Projetos de Lei que tentam reduzir os direitos indígenas. 

A gravidade da questão indígena no Brasil, atualmente, tem se atenuado, muitas vezes, 

veiculado na mídia as reivindicações pela demarcação de terras. Contudo, há diversos grupos 

políticos e econômicos que tem se articulado para distorcer as reivindicações dos povos 

indígenas, a fim de torná-las ilegítima. E fazer com que os índios sejam vistos como uma 

ameaça constante ao progresso brasileiro, muitas vezes, tal estereótipo, é difundido na mídia. 
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INTRODUÇÃO  
 

No histórico de desenvolvimento do Brasil, os embates e conflitos entre índios e não 

índios sempre foi presente no decorrer desse processo. Em Roraima, esses conflitos se dão 

principalmente pelos constantes debates a respeito da demarcação das terras indígenas, 

presentes no território do estado, preciosas para os fazendeiros e agricultores que colaboram 

para o crescimento e estabilidade da economia do estado. 

Roraima é o estado do País com maior população indígena. Segundo o Censo 2010, 

realizado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2010), dos 

450.479 habitantes do estado, 49.637 se declararam indígenas. O maior percentual de indígenas, 

no estado, encontra-se no município de Uiramutã, pois neste compreende-se parte da terra 

indígena Raposa Serra do Sol, onde 88,1% da população se declara indígena. 

Raposa Serra do Sol é uma das 32 terras indígenas presentes no estado de Roraima, 

segundo o Conselho Indigenista Missionário (Cimi 2019). Localizada a Norte, mas também 

compreendida a Nordeste, do estado de Roraima, a reserva abrange um território equivalente a 

1,7 milhão de hectares de terra e, até o ano de 2015, possuía uma população de 23.119 

habitantes, segundo o Conselho Indígena de Roraima (CIR). A reserva foi reconhecida pela 

Fundação Nacional do Índio (Funai) em 1993 e demarcada durante a gestão do presidente da 

república da época, Fernando Henrique Cardoso, mas foi homologada apenas na gestão do ex-

presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva, em 2005.  

 
1 Universidade Federal do Pará – IFCH/FGC – gr.amadorsaldanha@gmail.com 
2 Universidade Federal do Pará – IFCH/FGC – ilmds0499@gmail.com 
3 Universidade Federal do Pará – IFCH/FGC – estefani.milena.em@gmail.com 
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O território é ocupado por cinco grupos indígenas, sendo esses: Macuxi, Ingarikó, 

Patamona, Taurepang e Wapichana. Os quatro primeiros grupos citados descendem do povo 

Karib e os povos Wapichana descendem do antigo povo Aruak. Os grupos indígenas de Raposa 

Serra do Sol ocupam territórios diversificados que, em sua maioria, acabam por ocupar parte 

do território de outro grupo e/ou até mesmos partes das terras divididas pela fronteira com a 

Guiana e com a Venezuela. 

Sendo assim, este artigo busca discutir os impactos e problemáticas que se deram 

durante e após, principalmente, a homologação realizada em 2005. Para tal, o objetivo não é 

apenas discutir os impactos na vida dos índios, e sim compreender e acompanhar a perspectiva 

de cada grupo, indígena e não-indígena, atuante desse processo de demarcação. 

Para realizar um estudo a respeito dos problemas de demarcação da Terra Indígena 

Raposa Serra do Sol, foi necessário realizar a leitura de um referencial bibliográfico acerca dos 

registros históricos, do período colonial aos dias atuais, dos conflitos de terras na região 

estudada. Utilizar o sofware Google Earth Pro foi necessário para elaborar o mapa de 

localização da terra indígena. Para tal, foi necessário utilizar os recursos do Laboratório de 

Análise da Informação Geográfica (LAIG), situado no Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas (IFCH), na Universidade Federal do Pará (UFPA). 

 
Figura 1. Mapa de localização da Terra Indígena Raposa Serra do Sol – Roraima 

Fonte: Os autores (2018) 
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PROCESSO HISTÓRICO DOS CONFLITOS POR TERRAS  
 

Os embates presentes em Raposa Serra do Sol são de demarcação e uso da terra. 

Todavia, as problemáticas entre índios e não índios ocorrem desde o período colonial. Entre os 

anos 1637 e 1639, o capitão Pedro Teixeira realizava sua expedição de exploração sobre o Rio 

Amazonas. O trajeto correu por todo o território amazônico e os tripulantes deram fim à viagem 

quando chegaram na terra onde hoje é a cidade de Quito, Equador. 

O integrantes elitistas da coroa portuguesa que estiveram presentes na expedição 

observaram dois fatos importantes ao longo do percurso. O primeiro é o foco para a grande 

quantidade de tributários que o Rio Amazonas possuía, dando a eles a seguridade de que com 

mais explorações e expedições poderiam dominar as vias fluviais e escoar, de forma mais 

prática e rápida, as mercadorias por território amazônico. O segundo foi uma visão especial 

para o Rio Branco, situado no atual estado de Roraima e presente na região de Raposa Serra do 

Sol, pois perceberam a necessidade de explorar esse rio e dominar todos os territórios ao redor 

dele, garantindo uma rota de escoamento da matéria prima. Para a realização dessas demandas, 

seria necessário o financiamento, por parte da coroa portuguesa, para reconhecimento do 

percurso do Rio Branco e um grupo pequeno de geógrafos e cartógrafos para tornar manipulável 

esse reconhecimento. Nota-se o papel fundamental da Cartografia e da Geografia para esse 

momento.  

A Cartografia permitiria registrar no papel o reconhecimento superficial do território e, 

assim, confeccionar mapas e cartas que descrevessem, da forma mais próxima da realidade 

possível, todo o caminho que percorressem. Junto a isto, a Geografia seria uma ferramenta 

naturalista para catalogar e descrever os recursos bióticos e abióticos (Plantas, Animais, Solo) 

e explicar o funcionamento do ecossistema e da dinâmica dos relevos da região.  

A expedição de exploração do Rio Branco se iniciou em 1655 e terminou apenas no ano 

de 1670. O tempo demorado de exploração foi conseqüência de falhas e da necessidade de 

recursos estruturais e financeiros, pois no mesmo período ocorriam as Entradas e expedições 

Bandeirantes. A coroa portuguesa optou em dar suporte a esses dois últimos movimentos de 

exploração de terra.  

Com o término da expedição, os exploradores conseguiram obter produtos de 

reconhecimento superficial total do percurso e descobriram a existência de grandiosas e 

populosas aldeias e tribos indígenas. Os Jesuítas que acompanhavam os explorados viram 

nesses povos a chance de catequizá-los e expandir mais a doutrina católica, preservando a terra 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 04 – Práticas e Conflitos nos Territórios dos Povos Indígenas 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2739 

 

e assegurando aos índios a sua sobrevivência e os deixando isentos de todo e qualquer tipo de 

trabalho escravo, sendo contrários ao modelo e aos ideais escravistas portugueses. 

Nesse primeiro momento de contato entre os índios e os não índios, a política de 

posicionamento português optou em reconhecer os costumes e apoiar a igreja na missão 

religiosa de catequizar. Mas logo viu-se a necessidade de criar meios de tornar a escravidão 

indígena uma realidade. Foi então pressionando e ameaçando o Clero que a elite portuguesa 

formulou a criação de duas exceções que justificariam a escravidão indígena: a Guerra justa e 

o Resgate. Muita resistência marcou esse período e em todos os embates a Igreja Católica 

sempre esteve ao lado dos indígenas, mesmo tendo a prática desses dois artifícios de escravidão 

sido aceito pelos representantes católicos.  O ano de 1757, período das Revoltas Pombalinas, 

foi marcado pelas resistências dos índios e missionários às investidas violentas do homem 

branco português. Nesse mesmo período, as cidades da região do Grão-Pará estavam passando 

por uma epidemia de Sarampo e quase metade dos homens em Raposa Serra do Sol morreram. 

Os índios também sofreram com a doença, mas foi com a ocorrência desse fato que  o resgate 

de boa parte das terras pôde ser realizado. Mesmo com esse resgate, os problemas de 

demarcação do território e os conflitos continuaram.  

No período da república velha, uma parte da região sudoeste de Raposa Serra do Sol foi 

tomada por fazendeiros. A justificativa utilizada por esses grupos é utilizada até os tempos 

atuais e se baseia no lema “É muita terra pra pouco índio”. Nesses embates, os índios sempre 

tiveram o apoio da Igreja Católica e da Igreja Protestante. As manifestações e os movimentos 

indígenas na década de 70 foram apoiados por esses grupos religiosos e, atualmente, eles 

recebem verbas de Organizações Não Governamentais (ONGs) européias para continuar 

apoiando os grupos indígenas.  

Esse processo de domínio litorâneo e as conseqüentes conquistas do interior se deram 

por meio de políticas de doação de faixas de terras por parte da Coroa Portuguesa. Os 

proprietários, por sua vez, distribuíam sesmarias para terceiros, os quais invadiam as terras 

indígenas almejando a dominação do território e o estabelecimento de suas propriedades. Esse 

sistema de apropriação e posse das terras formou o perfil agrário observado, ainda hoje, no 

Brasil, onde predomina a centralização do domínio e posse das terras, para um grupo específico 

de pessoas, e paralelamente a essa situação, a grande maioria dos grupos indígenas sobrevive e 

resiste longe de suas terras tradicionais. 
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PLANOS DE DEMARCAÇÃO DA TERRA  
 

Entre os anos 1917 e 1984, foram feitas várias tentativas de delimitar a área, inicialmente 

por parte do SPI e posteriormente pela Funai, devido ao processo de ocupação por fazendeiros 

e garimpeiros. No ano de 1984, um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) é instituído para 

identificar e realizar o levantamento fundiário da área. Cinco áreas contíguas são identificadas: 

Xununuetamu, Surumu, Raposa, Maturuca e Serra do Sol, totalizando 1,57 milhão de hectares.  

Quando o Território Federal do Rio Branco transiciona para a formação de Roraima, em 

1988, mesmo que sua consolidação definitiva como estado se dê apenas em 1991, somente 11% 

dos recursos e lucros gerados na terra indígena são pertencentes ao estado. Tal fator provocará 

revolta e insatisfação por parte de todos os interessados na posse e partilha da terra, pois além 

de ser de grande importância para a agricultura, o extrativismo e a rizicultura, a partir das 

décadas de 80 e 90 dois planos de economia chegam à região.  

O primeiro plano visa o crescimento econômico das empresas mineradoras: Raposa 

serra do Sol possui jazidas de ouro, cobre, alumínio, gipsita, diatomita, molibdênio, areia e 

diamante, tornando essa riqueza mineral valorizada para fins de exploração dos garimpeiros e 

mineradoras. O segundo plano econômico visa a  implementação da Rizicultura em pontos da 

terra indígena. O cultivo do arroz representava 7% do PIB de Roraima e apenas 2% da área de 

Raposa Serra do Sol era utilizada para essa produção.  

Em 15 de Abril de 2005, um decreto foi assinado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva homologando a Portaria nº 534, no Ministério da Justiça, que demarcou a área como 

Terra Indígena Raposa Serra do Sol e fez com que todos os modos de produção econômica do 

local fossem fechados e realocados para fora da terra indígena.  

Os grupos indígenas ligados à Sociedade de Defesa dos Indígenas Unidos do Norte de 

Roraima (Sodiur), contrários à demarcação em faixa contínua, não recebem voz de 

argumentação durante o processo de demarcação.Os grupos de fazendeiros, pecuaristas e 

madeireiros entram com o pedido de demarcação da terra indígena em forma de ilhas 

territoriais, assim cada grupo indígena teria seu território para uso e não haveria intervenção no 

modo de produção econômica dos grupos não indígenas, mas o pedido é negado. 

No ano de 2009 o Supremo Tribunal Federal (STF) resolve que a demarcação da reserva 

Raposa Serra do Sol deve definitivamente ser contínua e os arrozeiros que ocupam a região 

devem deixá-la e abandonar toda a produção em andamento. No mês seguinte o Tribunal 

estabelece 19 condições, seguradas pelo Ministro Carlos Auberto Menezes Direito, para a 
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demarcação contínua da reserva. Entre elas está proibido a exploração de recursos hídricos, 

potencial energético e garimpagem do subsolo. 

Em março de 2008, a Polícia Federal inicia a Operação Upatakon III, com o objetivo de 

efetivar a retirada da população não-indígena da região. A operação é contrariada com  forte 

resistência, ganhando assim espaço nos noticiários de todo o país. Em abril, o STF concede 

uma liminar que suspende a operação até a sua manifestação acerca da legalidade da 

homologação, liminar esta que foi cassada, por sugestão do Ministro Ayres Brito. O julgamento, 

não encerrado, declarou a legalidade da homologação, porém trazendo algumas alterações e 

restrições não presentes originalmente. 

Alguns setores sociais demonstraram oposição à demarcação estabelecida pelo decreto 

presidencial. Destaca-se duas argumentações por parte destes setores: a seguridade e proteção 

da soberania nacional e a necessidade de garantia de um desenvolvimento econômico para a 

região. O primeiro item salienta a posição geográfica da reserva, localizada na fronteira entre a 

Venezuela e a Guiana Francesa.  

A demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, de forma contígua, tem como 

principal conseqüência populacional a diminuição da população civil naquela região, segundo 

o posicionamento de setores do exército, caracterizando um risco à soberania nacional no país. 

Na perspectiva do Comandante Militar da Amazônia, o coronel Augusto Heleno, há um forte 

risco de que este seja um primeiro passo para uma política de separação destas terras do 

território nacional (WIENKE e LAUERMANN 2009). 

Se questiona a presença de estrangeiros, através de ONGs e entidades religiosas, as quais 

supostamente praticam trabalhos de caridade e humanitários às comunidades de indígenas 

locais. De acordo com isso, a presença e influência internacional na região remete segundas 

intenções, não tão humanitárias, como a biopirataria e/ou a exploração das riquezas minerais, 

uma vez que a reserva localiza-se sobre grandiosas reservas de ouro, diamantes e outros 

minerais de grande valor econômico. 

Um ano após a retirada total de proprietários rurais da terra indígena, a produção de 

arroz no Estado retrocedeu ao nível de oito anos atrás, de acordo com a Conab (órgão ligado ao 

Ministério da Agricultura). Com o menor Produto Interno Bruto (PIB) do país, o Estado tinha 

no cultivo de arroz uma das três principais atividades econômicas. 

Além da queda na produção de arroz, passando de 127 mil toneladas na safra 2007/08 

para 82 mil na atual, a reserva indígena também convive com garimpos ilegais mantidos por 
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índios e não índios. Sem os arrozais, os indígenas sobrevivem com lavouras de subsistência, 

criação de gado e com programas sociais, de acordo com o CIR.  

Como única alternativa, os fazendeiros passaram a arrendar terrenos em outras regiões 

do Estado e reclamam do aumento no preço da produção. O líder da categoria, Nelson Itikawa, 

afirma que os não índios que trabalhavam nos arrozais estão sobrevivendo com bicos. Para o 

governo de Roraima, a perda econômica foi "um baque".  

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A TERRA PARA OS INDÍGENAS E SUAS DELIMITAÇÕES 

 

Os índios das etnias Ingarakó e Patamona habitam na circunvizinhança do Monte 

Roraima, marco da tríplice fronteira entre Brasil, Guiana e Venezuela. Os Macuxi, povo de 

filiação lingüística Karib, habitam a região das Guianas, entre as cabeceiras dos rios Branco e 

Rupununi, território atualmente partilhado entre o Brasil e a Guiana. É na savana venezuelana 

onde encontra-se a maioria dos Taurepang. Os índios desse grupo ocupam o território brasileiro 

e o território venezuelano, sendo os ocupantes do lado brasileiro da fronteira facilmente 
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encontrados na região noroeste de Raposa Serra do Sol e na Terra Indígena São Marcos.Por 

fim, os Wapichana, que possuem uma população de aproximadamente 13 mil indivíduos, 

habitam o interflúvio dos rios Branco e Rupununi, na fronteira entre o Brasil e a Guiana, e 

constituem a maior população falante do dialeto Aruak no norte amazônico. 

 

Figura 6. Localização das etnias indígenas na Terra Indígena Raposa Serra do Sol/RR 

 

A demarcação feita pelos próprios indígenas é bem confusa pois leva em consideração 

os marcos naturais e o modo como aquela terra é usada. Todavia, o Processo de demarcação 

feito pelos não indígenas começou a ser regulamentado pelo Decreto nº 1775/96; e compreende 

as seguintes etapas, de competência do Poder Executivo: 

 

i. Estudos de identificação e delimitação; 

ii. Contraditório administrativo; 

iii. Declaração dos limites, a cargo do Ministério da Justiça; 

iv. Demarcação física; 

v. Levantamento fundiário de avaliação de benfeitorias; 
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vi. Homologação da demarcação, pela Presidência da República; 

vii. Retirada dos ocupantes não-índios, com pagamento de benfeitorias consideradas de boa fé 

e reassentamento a cargo do Incra; 

viii. Registro das terras indígenas na Secretaria de Patrimônio da União; 

ix. Interdição de áreas para a proteção dos povos indígenas isolados 

Todos esses itens estão assegurados pelo Art.231 da Constituição Federal de 1988 e pela 

Lei 6001/73(Estatuto do Índio). O Decreto nº. 5051/2004 promulga a Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho(OIT) sobre os povos indígenas e tribais. As Portarias 

MJ nº. 14/96 e MJ nº. 2498/11 estabelecem regras sobre a elaboração do relatório 

circunstanciado de identificação e delimitação de terras indígenas e regulamentam a 

participação dos entes federados no âmbito do processo administrativo de demarcação de terras 

indígenas. 

A Instrução Normativa Funai nº. 02/2012 institui a Comissão Permanente de Análise de 

Benfeitorias- CPAB e estabelece o procedimento para indenização das benfeitorias implantadas 

no interior de terras indígenas. E, ao mesmo tempo, a Portaria nº. 682/PRES-Funai, de 

24/06/2008, estabelece o Manual de Demarcação Física de terras indígenas. A necessidade de 

um arcabouço legislativo pesado e a forte influência do Estatuto do Índio sobre Raposa Serra 

do Sol são marcas que confirmam os embates políticos e sociais na região. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAS 

 

Para Lenoble (1969), a natureza, mecanizada, torna-se uma possibilidade de exploração 

técnica. Tal afirmação concilia com a visão e política de uso do território abordado no artigo. 

Para os agropecuários e posseiros de terra, a natureza local de Raposa Serra do Sol não passa 

de mais um local de exploração. Essa visão é compartilhada junto aos garimpeiros e rizicultores, 

visto que para esses atores a terra é objeto de lucro e obtenção de território de influência. 

Diante dos argumentos supracitados, compreende-se a problemática abordada no artigo 

como a conseqüência do conflito entre grupos diversos que tem a terra como um interesse em 

comum. Grupos estes cujas políticas de ordenamento, uso e ocupação do território são 

específicas para cada um.  

Dentre os principais embates destacam-se os que envolvem a intervenção dos grupos 

religiosos, para interesses de capital e comércio europeu, ocasionando conflitos entre os 
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próprios grupos indígenas e suas relações com a terra, e aos interesses das elites agropecuárias, 

mineradoras e rizicultoras, cujas formulações de políticas de ordenamento visavam a 

exploração da terra para interesses próprios. 
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OS GUARANI E KAIOWÁ E AS SITUAÇÕES DE CONFLITO NO MATO GROSSO 
DO SUL 

 
 

Liziane Neves dos Santos1 
Luiz Fellype Xavier Costa2 

Introdução 

 No Mato Grosso do Sul, somando-se à produção de soja já bastante representativa na 

região, a produção de cana-de-açúcar vem se expandindo recentemente, em especial nos últimos 

anos da década de 2000. Junto com o crescimento das monoculturas empresariais, acontece o 

das lutas territoriais indígenas de resistência, especialmente dos Guarani, através das retomadas 

ou “entradas”, que consistem em reocupar (e/ou permanecer em) territórios dos quais foram (ou 

estão sendo) expulsos, há mais ou menos tempo, incluindo áreas em disputa judicial. A entrada 

ou permanência dos grupos Kaiowá nestas áreas podem ser interpretadas de formas antagônicas, 

evidenciando modos diferentes de se compreender e viver o espaço. Este antagonismo tem, 

infelizmente muitas vezes, se manifestado de forma violenta.  

Estas ações de “entradas” estão profundamente relacionadas ao contexto territorial em 

que vivem os Guarani, formado ao longo do processo de “ocupação” do atual estado de Mato 

Grosso do Sul por grupos diversos. Relatos dos Kaiowá e outros registros apontam que este 

povo ocupava prioritariamente zonas de mata e próximas a fontes de água em pequenos grupos 

dispersos (Colman e Brand, 2008 e Grunberg, 2006). As áreas habitadas pelos Guarani são 

nomeadas de Tekoha, palavra que envolve as ideias de modo de vida e lugar, podendo ser 

entendido como o lugar onde se pode viver do seu modo. Na busca pela retomada e reconstrução 

 
1 Mestranda do Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(PPGGEO-UFRRJ); Estudante pesquisadora do Grupo de Pesquisa de Geografias e Povos Indígenas – 
GEOPOVOS/CNPq; E-mail: liznves@gmail.com. 
2 Graduando em geografia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ; Estudante pesquisador 
do Grupo de Pesquisa de Geografias e Povos Indígenas – GEOPOVOS/CNPq; E-mail: luizfxvier@gmail.com. 
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dos Tekoha, ocorrem conflitos dos mais diversos tipos com os fazendeiros e outros agentes que 

atuam na região.  

O atual crescimento da produção de cana-de-açúcar tem especificidades que merecem 

atenção especial. Castillo (2016) nos chama atenção para que este crescimento, tem sido 

baseado muito mais numa expansão horizontal da produção (através do aumento da área 

plantada), do que no aumento da produtividade e uma das principais regiões de avanço desta 

produção é o estado de Mato Grosso do Sul. Neste estado encontra-se, além de um ambiente 

produtivo ligado ao agronegócio já bastante competitivo, um forte e histórico quadro de conflito 

territorial envolvendo fazendeiros e os grupos étnicos Guarani e Kaiowá. Entendemos que o 

avanço da cana-de-açúcar no estado se configura como um complicador a mais numa situação 

territorial já bastante complexa e propomos compreender as relações territoriais entre o avanço 

da produção de cana-de-açúcar e do setor sucroenergético nas áreas de cerrado do Mato Grosso 

do Sul e a grave situação territorial dos Guarani e Kaiowá. O espaço, tornado território pelas 

relações de poder que se estabelecem (RAFFESTIN 1993, SACK, 1986), é o locus da 

simultaneidade e da diversidade de sujeitos, agentes e ações presentes (SANTOS, 1996), e não 

deve ser ofuscado por um olhar que seleciona o economicamente relevante, o produtivo, o 

macro (SOUSA SANTOS, 2002).  

Sendo assim, o presente trabalho tem o objetivo de apresentar o levantamento de dados 

entre os períodos de 2015 a 2019 com atividade de bolsistas de iniciação científica. Nesse 

período foi realizado a construção de um banco de dados com as situações das terras indígenas 

dos Guarani no estado e posteriormente das situações de conflito, em especial com o setor 

sucroenergético. Este trabalho está vinculado a dois projetos de pesquisas do CNPq intitulados 

de “Os significados das territorialidades: entendendo os conflitos por terra entre fazendeiros e 

os Guarani no Mato Grosso do Sul” e “Especialização produtiva e territorialidades locais: o 

setor sucroenergético e os Guarani e Kaiowá em Mato Grosso do Sul”, orientados pela 

professora Dr. Roberta Carvalho Arruzzo. Devido ao diálogo ao qual seguem as linhas de 

pesquisa, apresentaremos o levantamento das situações das Terras Indígenas no Mato Grosso 

do Sul e posteriormente as situações de conflito ao qual elas estão inseridas, em especial com o 

setor sucroenergético, que entendemos como um fator complicador na disputa territorial entre 

os indígenas Guarani e Kaiowá e fazendeiros nos anos mais recentes.  
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Durante toda vigência dos projetos principais foram realizados seminários internos 

destinados instrumentação teórico-metodológicos da investigação. Simultaneamente foi 

realizado um levantamento bibliográfico teórico e histórico para aprofundar questões relativas 

aos temas específicos do projeto, procurando avançar no conhecimento e no entendimento dos 

conceitos de conflito, território e territorialidade, buscando também enriquecer o diálogo com 

a antropologia, especialmente envolvendo as noções de contato e fronteira interétnica. Para a 

presente proposta realizamos um levantamento sistemático de informações (em jornais, 

revistas, websites de ONGs, organizações de representação dos setores, entre outras fontes) das 

situações de conflito entre fazendeiros e Guarani no Mato Grosso do Sul , sistematizamos e 

classificamos as informações, compondo um banco de dados alimentado constantemente. A 

partir da análise da bibliografia teórica, os bolsistas estiveram responsáveis por realizar o 

levantamento de dados secundários sobre os conflitos territoriais envolvendo os fazendeiros e 

os povos indígenas, coletando dados em jornais locais que estejam disponíveis na rede mundial 

de computadores, nos textos da Aty Guasu, CNA e nas fontes documentais disponíveis, além 

de um aprofundamento da coleta e sistematização de informações a cerca da territorialidade 

Guarani na literatura especializada e Relatórios de Identificação e Demarcação. Os dados 

secundários levantados sobre conflitos por terra foram sistematizados e analisados pelos 

bolsistas, com técnicas de análise quantitativa e qualitativa e os resultados foram apresentados 

através de tabela se cartogramas preliminares, consolidando assim as bases de dados estatísticos 

e cartográficos já disponíveis. Consideramos que compreender aprofundar o entendimento da 

forma como agem os diferentes setores nos conflitos por terra no Mato Grosso do Sul, ainda 

mais no caso específico em questão, pode contribuir de forma relevante para o esclarecimento 

de questões envolvidas nas disputas por terra que, ao permanecerem obscuras e confusas, 

dificultam sobremaneira a busca de soluções para os graves conflitos envolvidos.  

Sobre os caminhos engendrados para os conflitos 

No estado do Mato Grosso do Sul, são encontrados Guarani dos subgrupos Ñandeva e 

Kaiowá, em especial na região sul do estado, tendo proximidade a fronteira com o Paraguai. 

Esses grupos enfrentam um intenso conflito territorial com diversos grupos sociais, em especial 

os produtores rurais. Este conflito, como veremos, está relacionado sobretudo ao grande esforço 

político e territorial deste povo para tentar reconquistar seus territórios tradicionais. O que aqui 

estamos chamamos de territórios tradicionais são as áreas que os Guarani e Kaiowá 
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tradicionalmente ocupavam e que sofreram uma sequência de ações que contribuíram para sua 

sistemática expropriação desde fins do século XIX e ao longo de todo o século XX. 

Analisaremos brevemente este processo a seguir.  

A Guerra do Paraguai, conhecida também como Guerra da Tríplice Aliança (1864-

1870), contribuiu para o processo de expropriação dos territórios tradicionais, pois ocorreu em 

território Guarani, obrigando a migração das famílias para se abrigarem e fugir do conflito. 

Apesar do processo de aldeamento anterior a guerra, foi nesse momento em que houve uma 

grande mobilidade forçada dessas famílias. Com o fim da guerra, houve o início do processo da 

demarcação de fronteiras entre os Estado Nação. 

Após o fim da demarcação de fronteiras, observando o potencial da região para extração 

dos ervais nativos, o comerciante Thomaz Laranjeira, que fez parte da comissão de demarcação, 

trouxe trabalhadores para iniciar a colheita da erva mate. Em 1895 houve a implantação da 

Companhia Mate Laranjeiras, em terrenos devolutos entre os limites da Província do Mato 

Grosso com a República do Paraguai foram concedidas ao comerciante, dando continuidade a 

extração dos ervais. A instalação da companhia foi entendida como estratégia para iniciar uma 

atividade econômica no estado, com a extração dos ervais nativos e a como ação geopolítica 

para proteção da fronteira internacional no período posterior à Guerra do Paraguai (BRAND et. 

al, 2005). A companhia através de prorrogações da concessão de arrendamento estendeu sua 

área de atuação, ocupando assim áreas ocupadas por indígenas, com isso a empresa foi 

responsável por diversos deslocamentos de famílias e núcleos familiares devido a colheita da 

erva mate (CHAMORRO, 2015; BRAND, 2004). Além disso, a empresa utilizava mão de obra 

indígena para colheita dos ervais, tendo por diversas vezes o regime de escravidão desse povo.  

No período entre 1915 a 1928, o recém-criado Serviço de Proteção ao Índio (SPI), 

demarcou oito Reservas Indígenas (RI), são elas Amambai, Caarapó, Dourados, Porto Lindo, 

Taquaperi, Sassoró, Limão Verde e Pirajuí, com área total de 18.297 ha. Com a criação das RI, 

há a remoção sistemática e truculenta dos indígenas para essas áreas, por muitos consideradas 

como confinamento (BRAND, 2001; BENITES, 2013; THOMAZ DE ALMEIDA, 2000). Nas 

reservas os Guarani e Kaiowá foram removidos de seus territórios tradicionais a partir de 

ameaças, promessas falsas e uma série de estratégias apoiadas pelo órgão tutor. Para o SPI, as 

RI sanariam a demanda por terra dos indígenas e abriria as áreas por eles ocupadas para outras 
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atividades, incluindo agricultura. Porém, essa forma de agrupamento, organização espacial e 

remoção não correspondem o que os Guarani entendem como sua dinâmica territorial e de 

organização social. Neste sentido, diversas famílias permaneceram em seus territórios 

tradicionais, que ao longo do século XX se tornariam fazendas (BRAND, 2001). 

No governo de Getúlio Vargas (1937–1945), há um fortalecimento da ideia e das ações 

voltadas para a necessidade de integrar áreas consideradas “vazias” e expandir a produção 

agrícola para atender a demanda do crescimento da industrialização. Nesse momento, a 

Companhia Mate Laranjeiras tinha pouca relevância no mercado nacional, uma vez que sua 

produção era voltada principalmente para exportação, tendo a Argentina como principal destino 

(MENEZES, 2010). Nesse contexto, na década de 1940 o governo instalou a Colônia Agrícola 

Nacional de Dourados (CAND), dando descontinuidade as atividades da Companhia Matte 

Laranjeiras e buscando explorar o potencial agropecuário, fomentou a vinda de produtores 

através de concessão de terras. A oferta de benefícios para migração de produtores e 

trabalhadores para o sul do Mato Grosso3, a qualidade das terras e o seu baixo custo em relação 

aos demais estados, acarretou um intenso movimento de migração.  

Em consequência a essa política de integração nacional, a Marcha para Oeste, ocorreu 

um grande fluxo migratório no estado, aumentando assim a densidade populacional e a 

produção regional. A partir de 1970, durante os governos militares e com o processo mais 

acelerado de modernização da agricultura, houve um crescimento da produção de grãos no 

estado, em especial no sul do estado. Dentre os grãos, se destacam a soja a partir de 1970, do 

milho em fins de 1980 e da cana-de-açúcar que se inicia nos anos 1980 e volta a apresentar forte 

crescimento nos anos 2000 (IBGE).  

Segundo Bernardes e Arruzzo, 

“a ocupação mais efetiva da região por não-índios começa a tomar corpo em meados 
no século XX, com a instalação da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, gerando 
inúmeras situações problemáticas e conflituosas, além de grandes mudanças no 
quadro regional, que foram se acentuando nas décadas posteriores, a partir 
principalmente de 1970. Neste período, com a mecanização da agricultura, se 
intensificam as expulsões dos Kaiowá que viviam em “aldeias de fundo de fazenda” 
e, consequentemente, as resistências” (2016: 23) 

 
3 No período da instalação da Colônia Agrícola de Dourados (CAND), por volta de 1944, o município de Dourados 
pertencia ao estado de Mato Grosso, porém em 1970 houve a emancipação da região sul do estado, surgindo assim 
o que conhecemos atualmente como Mato Grosso do Sul. 
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Em fins da década de 1970, porém, os Guarani e Kaiowá começam um processo de 

resistência à expropriação territorial que se organizou, em grande parte, associado ao 

movimento de realização de grandes assembléias, chamadas de Aty Guasu, nas quais organizam 

e legitimam os processos de entrada ou retomada. As entradas consistem nas ações realizadas 

pelos indígenas para reaver seus territórios, o movimento de adentrar as terras, sendo utilizado 

usualmente o termo retomada pelos aliados dos Guarani e Kaiowá (THOMAZ DE ALMEIDA, 

2001).  Somado a isto, estas ações começam a surtir efeito e resultar em novas demarcações de 

Terras Indígenas, além de encontrarem respaldo na Constituição de 1988. Como resultado 

efetivo, foram demarcadas ou homologadas inicialmente oito Terras indígenas, sendo elas a 

Takuaraty- Yvykuarusu, Rancho Jacaré, Piracua, Jaguapiré, Jaguari, Jarara, Guasuti e Sete 

Cerros (CHAMORRO, 2015). 

 Estas ações de retomada não ocorrem sem um forte processo de reação dos fazendeiros. 

Estes passam a agir de formas diversas para conter as ações de retomadas e as demarcações das 

Terras Indígenas. Dentre as estratégias há, por exemplo, ações judiciais para reintegração de 

posse e a contratação de pistoleiros e empresas de segurança privada para coagir os indígenas 

através de violência física e psicológica. De acordo com os últimos dados publicados no 

Relatório de Violência Contra Povos Indígenas do Conselho Missionário Indigenista (CIMI), 

podemos observar o elevado índice de violência a indígenas no Mato Grosso do Sul. Em casos 

de assassinato, com o total de 118 vítimas indígenas no Brasil, 18 são ocorridas no estado, sendo 

entre eles 15 vítimas Guarani e Kaiowá.  

O pensamento atrelado à ideia de pioneirismo ao qual foi reproduzida durante a política 

de integração nacional, neste teve a associação da imagem do bandeirante como desbravador 

do estado em relação aos migrantes, sendo os primeiros habitantes da região (PEREIRA, 1997). 

Esse pensamento destaca a ideia dos vazios demográficos em que ignoram a presença dos 

indígenas, o que reforça a fala do técnico do Ministério Público Federal de Dourados, Marcos 

Homero4, em que afirma que “no Mato Grosso do Sul todo mundo é pioneiro menos o índio”.  

As remoções dos indígenas que ainda se encontravam nas matas nos fundos das fazendas 

ocorreram em resposta ao avanço agropecuário, desmatando as áreas que ainda possuíam mata 

 
4 Marcos Homero Ferreira Lima, analista pericial em antropologia do Ministério Público Federal. 

Entrevista em 05/07/2016, Dourados/MS. 
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nas fazendas. Com a valorização da terra no estado, os fazendeiros começaram a se articular 

para que os processos de retomada não acontecessem ou tomavam medidas para que os 

indígenas dessem descontinuidade. Entre as ações dos fazendeiros, há a contratação de 

pistoleiros para realizar ataques contra os acampamentos o que acarretou na morte de diversos 

indígenas, sobretudo as lideranças para que houvesse a desmotivação do grupo. Além dos 

assassinatos, houve a espancamento de muitos indígenas, o que inclui mulheres e crianças, fora 

a realização do estupro de mulheres como uma estratégia para o reconhecimento de lideranças. 

Embora o estado não tenha quantitativo expressivo de conflitos agrários comparado ao restante 

do país, no que tange a questão indígena há um contraste nos dados. Segundo Arruzzo e Cunha 

(2019) em 2005 o Mato Grosso do Sul era responsável por mais da metade de conflitos relativos 

a direitos territoriais envolvendo populações indígenas no Brasil. 

Através de diversos tipos de violência, os produtores rurais tentam frear os avanços das 

entradas realizadas pelos Guarani, porém de acordo com Marco Antonio, procurador do 

Ministério Público Federal em entrevista, a abordagem dos fazendeiros foi modificada a partir 

de 2016, pois os conflitos no estado foram tomando destaque em veículos da mídia. Desse 

modo, o que antes obtinha confronto direto pela força física, tornou-se uma disputa judicial. O 

aumento de pedidos de desapropriação e reintegração de posse de áreas de retomada durante 

esse período, que se estende até o presente ano, foi um reflexo desse movimento, diminuindo 

os casos de outros tipos de violência. 

Em 2007, com o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o conflito tomou destaque 

nas mídias. O TAC foi uma articulação da FUNAI em conjunto com o Ministério Público 

Federal para criação de seis portarias determinando o início do processo de demarcação de terras 

indígenas Guarani e Kaiowá. Com isso há a formação de sete Grupos de Trabalho (GTs) para 

analisar as reivindicações de terras tradicionais no estado, que tinha a expectativa de homologar 

cerca de 30 terras indígenas tradicionalmente ocupadas. 

Os diferentes sentidos territoriais 

  Diante do processo de expropriação de terras e o incentivo da colonização e ocupação 

territorial no estado, houve o fomento de conflitos na região, em especial na região cone sul do 

estado onde estão localizados os Guarani e Kaiowá. Para compreender os processos para o 

desenvolvimento das disputas territoriais é necessário analisar os diferentes contextos e sentidos 
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dados a terra por esses sujeitos. Nesse sentido, de acordo com os dados levantados, 

apresentaremos em resumo uma possível análise sobre os significados dados . 

  A luta dos Guarani e Kaiowá pelo direito as suas terras tradicionais se expressa na 

manutenção do ser enquanto Guarani, pois segundo Thomaz de Almeida (2000) é no território 

em que seus ancestrais foram enterrados que se manifesta as tradições, cultura e religiosidade. 

Em sua cosmologia, a terra é intrínseca a sobrevivência de seu povo, seja culturalmente ou 

como produção de alimento, é nas roças que é produzido sua alimentação típica e como sua 

agricultura é ensinada as crianças. Na casa de reza, as famílias passam seus conhecimentos, 

reafirmam sua religiosidade e reproduzem as histórias de seu povo, fazem música, trocam 

saberes ao som do maracá. Suas subjetividades são construídas em sua cosmologia, na terra 

sagrada, em seu tekoha. A relação de pertencimento a terra é compreendida como algo natural, 

e não como propriedade (THOMAZ DE ALMEIDA, 2000:3). E de acordo com Meliá:  

              El tekoha es « el lugar en que vivimos según nuestra costumbre ». [...] Su 
tamaño puede variar em superficie [...], pero estructura y función se 
mantienen igual: tienen liderazgo religioso próprio (tekoaruvixa) y político 
(mburuvixa, yvyra’ija) y fuerte cohesión social. 

              Al tekoha correspondenlas grandes fiestas religiosas (avatikyry y mita˜ pepy) 
y lãs decisiones a nivel político y formal en las reuniones generales 
(atyguasu). El tekohatieneun área bien delimitada generalmente por cerros, 
arroyos o ríos y es propiedad comunal exclusiva (tekohakuaaha); es decir que 
no se permite la incorporación o la presencia de extraños. El tekoha es una 
institución divina (tekohañe’e˜ pyrujeguangypy) creada por Ñande Ru. 
(MELIÀ et al. 1976, p. 208 apud BARBOSA; MURA, 2011: 288) 

 

  Com as remoções os Guarani e Kaiowá constroem e reconstroem sua territorialidade, 

porém o seu território se mantém enquanto terra tradicional que pretendem retornar para viver 

o “modo de ser guarani”. Desse modo, entendemos o tekoha, como uma tradução espacial do 

conceito de território por exercer ação sobre o espaço, com relações de poder bem estabelecidas 

na disputa pela terra. Concomitante a isso, a territorialidade fica expressa pela maneira 

intrínseca e natural para a vida dos indígenas, que tem fortes vínculos as práticas culturais, 

cotidianas e religiosas (CHAMORRO, 2016). 

  Em contrapartida, a construção de sentidos territoriais por parte dos produtores rurais 

foi desenvolvida no estado através da imagem mítica do pioneiro. Com o fomento as migrações 

para ocupar as áreas consideradas “vazios demográficos” no período do governo Vargas, muitos 

produtores e trabalhadores buscaram melhores condições de vida com a promessa de estruturas 
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de saúde, educação e a concessão de terras para plantio. No entanto, a partir da década de 50, o 

governo não conseguiu manter os benefícios ofertados, além da lentidão para distribuir os lotes. 

Nesse período os migrantes realizaram o trabalho de abrir novas áreas e demarcar as terras para 

loteamento. Com isso os migrantes tomaram para si a identidade de desbravador, imagem que 

retomava o bandeirismo (SANTOS, 2018). 

  Através das ações realizadas pelos migrantes, o desenvolvimento da região e 

posteriormente a expansão agropecuária no estado é entendida como um processo participativo 

das famílias que vieram através de políticas de integração nacional. E consequentemente, esse 

sentimento de pertencimento é construído por meio do trabalho e será reproduzido pelo senso 

comum. Nessa perspectiva, com a disputa territorial entre os produtores e indígenas, os 

produtores e trabalhadores exteriorizam o produto e estabelecem uma relação de estranhamento 

em que o objeto torna-se parte dele, ou seja, o produto ou resultado do trabalho (MARX, 2004). 

Ainda segundo Marx 

O trabalhador encerra a sua vida no objeto; mas agora ela não pertence mais a ele, 
mas sim ao objeto. Por conseguinte, quão maior esta atividade, tanto mais sem objeto 
é o trabalhador. Ele não é o que é o produto do seu trabalho. Portanto, quanto maior 
este produto, tanto menor ele mesmo é. A exteriorização do trabalhador em seu 
produto tem o significado não somente de que seu trabalho se torna um objeto, uma 
existência externa; mas, bem além disso, [que se torna uma existência] que existe fora 
dele, independente dele e se estranha a ele, tornando-se uma potencia autônoma diante 
dele, que a vida que ele concedeu ao objeto se lhe defronta hostil e estranha (MARX, 
2004 p.81 ) 

 

  Somado as condições de ocupação territorial, a construção da territorialidade desses 

indivíduos tem influência dos espaços que fazem parte. Dessa forma, o senso comum vai 

contribuir no juízo de valor sobre um objeto ou área, e diante disso ações que interrompam o 

andamento dessas atividades são consideradas negativas. Como ocorre no estado com as ações 

de retomada de terras indígenas, o que acaba gerando os conflitos (SANTOS, 2018). 

Das situações territoriais  

  O processo demarcatório consiste em sete etapas para a demarcação de terras indígenas, 

que vai desde o estudo de identificação até a homologação. Este processo, ainda que tenha 

ocorrido à entrada de famílias Kaiowa para agilizar-lo pode ter em média a duração de 10 anos 

para chegar a homologação do Presidente da República. 
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Atualmente há 47 Terras Indígenas em processo de demarcação, estando em diferentes 

fases, como podemos ver na tabela a seguir: 

 
Terras Indígenas Situação Observações 

Aldeia Limão Verde Homologada Reservada pelo SPI. 

Amambai Homologada Reservada pelo SPI. 

Apykai Em estudo Acampamento a margem da rodovia 
BR463. 

Arroio-Korá Homologada Suspensa parcialmente por liminar 
na justiça. 

Caarapó Regularizada Reservada pelo SPI.  

Cerrito Regularizada ... 

Dourados Regularizada Reservada pelo SPI. 

Dourados- Amambaipeguá I Delimitada Identificada/  Aprovada sujeita a 
contestação. 

Dourados- Amambaipeguá 

II 

Em estudo ... 

Dourados- Amambaipeguá 

III 

Em estudo ... 

Garcete Kuê (Nhandeva 

Peguá) 

Em estudo ... 

Guaimbé Regularizada ... 

Guaivyry-Joyvy 

(Amambaipeguá) 

Em estudo ... 

Guasuti Regularizada ... 

Guyraroká Declarada Suspensa pelo STF 

Iguatemipegua I Delimitada Identificada/Aprovada sujeita a 
contestação. 

Iguatemipegua II Em estudo ... 
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Iguatemipegua III Em estudo ... 

Jaguapiré Regularizada ... 

Jaguari Regularizada ... 

Jarara Homologada Reservada pelo SPI. 

Jatayvari Declarada ... 

Laguna Piru 

(Nhandevapeguá) 

Em estudo ... 

Laranjeira Nhanderu 

(Brilhantepegua) 

Em estudo ... 

Mbocajá (Ñandévapeguá) Em estudo ... 

Ñande Ru Marangatu Homologada Suspensa parcialmente por liminar 
na Justiça. 

Panambi- Lagoa Rica Delimitada Identificada/Aprovada  e sujeita a 
contestação. 

Panambizinho Regularizada ... 

Pirajuí Regularizada ... 

Pirakuá Regularizada ... 

Porto Lindo Regularizada ... 

Potrerito (Nhandeva Peguá) Em estudo ... 

Potrero Guaçu Declarada ... 

Rancho Jacaré Regularizada ... 

Sassoró Regularizada Reservada pelo SPI. 

Sete Cerros Homologada ... 

Sombrerito Declarada ... 

Sucuriy Regularizada ... 

Takuaraty/Yvykurusu Homologada ... 
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Taquaperi Regularizada ... 

Taquara Declarada Reservada pelo SPI. 

Vitoi kuê Em estudo Suspensa por decisão da justiça. 

Ypoi/Triunfo Delimitada Identificada/Aprovada sujeita a 
contestação. 

Yvy-katu Declarada Reservada pelo SPI. 

Tabela 1. Situação jurídica das Terras indígenas em processo de demarcação. Dados da FUNAI/ ISA- situação 
em agosto de 2019 

Na tabela temos apenas quarenta e seis terras indígenas em processo de demarcação, não 

incluindo outras situações de reivindicações como áreas de retomada, acampamentos e 

indígenas de corredor que são os acampamentos as margens das rodovias, que totalizam um 

número maior de territórios tradicionais no estado. De acordo com o CIMI (2018), ainda há 81 

terras indígenas sem providência para o processo de demarcação no estado, ainda assim, as 

áreas reivindicadas têm aproximadamente 2% da área total do estado, restando 98% para 

produção agropecuária.  

Apesar dos avanços na luta para demarcação de terras indígenas, o número de 

homologações vem diminuindo, e com o posicionamento do atual governo, não há a perspectiva 

de avanços nesse sentido. Somado a isso temos a bancada ruralista que há alguns anos se 

movimenta para aprovação de projetos para benefício dos produtores do setor agropecuário. 

Aliada a bancada evangélica no congresso, a bancada ruralista tem se articulado para reter os 

avanços dos direitos territoriais indígenas. A tentativa de engajar Propostas de Emendas 

Constitucionais são um reflexo desse movimento, como a PEC 215/2000 que transfere do poder 

Executivo para o Legislativo a palavra final sobre a demarcação de terras indígenas, além de 

proibir a ampliação de terras já demarcadas. O texto beneficia os ruralistas uma vez que institui 

um marco temporal em que fixa a data de 05 de outubro de 1988 para definir o que são terras 

tradicionalmente ocupadas por indígenas ou quilombolas, ou seja, com a presença desses grupos 

na terra reivindicada na referida data será considerado terra tradicionalmente ocupada (MOTA, 

2017).  

Desse modo o texto exclui outras situações como o caso dos Kaiowá e Ñandeva no Mato 

Grosso do Sul, que em seu contexto histórico tem a sistemática expropriação territorial, e devido 
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a isso na referida data do marco temporal, em sua maioria não estavam presentes em suas terras 

tradicionais. Com isso, diversos grupos e organizações de apoio a indígenas e quilombolas se 

articularam para se manifestar contra a PEC 215/2000. A FUNAI emitiu uma nota contrária a 

PEC 215/00, pois a proposta além de transferir a definição sobre as terras onde os indígenas 

exercem suas práticas culturais e religiosas tem a possibilidade de arrendar as terras para serem 

usadas para lucros de terceiros, em terras que são da União. Tal proposta se apresenta como um 

desrespeito as populações indígenas e quilombolas e a sociedade num todo, apresentando-se de 

maneira inconstitucional, medida que atende somente aos interesses dos ruralistas. 

Como já apontado, o acirramento dos conflitos territoriais no estado têm início com o 

cultivo de cana de açúcar para suprir a demanda do setor sucroenergético e o potencial de 

crescimento econômico com a produção de etanol, sobretudo a partir dos anos 2000.   

 

O conflito territorial entre o setor sucroenergético e os Guarani e Kaiowá 

 

 Doravante, em face do complexo cenário territorial e socioespacial protagonizada pelos 

Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul resultante dos pungentes conflitos territoriais com 

diferentes atividades produtivas – pecuária, soja, milho e cana-de-açúcar – já aqui citadas, que 

por sua vez, apresentam espacialidades e territorialidades distintas, logo conflitos territoriais de 

diferentes ordens. 

 Isto posto, como refração desses múltiplos conflitos, nos propomos a apresentar, e 

constatar, ainda que brevemente, a atuação do setor sucroenergético no Mato Grosso do Sul 

como um tentáculo atroz do agronegócio sobre o cerrado sul-mato-grossense e sua consequente 

conflitividade com os Guarani e Kaiowá. 

 Dessa forma, diante do modus operandi de seleção de áreas para a implementação das 

atividades fomentadas pela agricultura moderna e agroindústria, o setor sucroenergético edifica 

arranjos espaciais próprios concretizando regiões produtivas especializadas. E conforme aponta 

Porto-Gonçalves (2008), a seletividade dessas áreas e a construção de regiões produtivas 

modernas são sobrelevadas através de um perverso desenvolvimento econômico e estratégias 

de apagamento ou invisibilização de pessoas e de seu espaço vivido, tratado como espaços 

vazios e/ou improdutivos. 
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 No caso do Mato Grosso do Sul, ao se retomar a geograficidade do crescimento da cana-

de-açúcar, encontra-se que o incremento à agroindústria canavieira se deu a partir do Programa 

Nacional de Alcool (Proácool), na segunda metade do século XX, mais precisamente em 1975 

– ano de seu decreto -, que também data a construção da primeira usina sucroalcooleira sul-

mato-grossense no noroeste do estado, no município de Sonora, bem como já na década de 80 

ampliaram-se as usinas mas já concentradas na região sul do Mato Grosso do Sul –  conhecido 

com “Cone Sul” - que passou a ser a região produtiva de cana-de-açúcar (Arruzzo e Cunha, 

2019). 

 O setor sucroenergético experimentou um recrudescimento abrupto nos anos 

conseguintes, mais especificamente na primeira década do século XXI, com políticas 

governamentais em acordos internacionais aparelhadas a potencialização dos 

“biocombustíveis” para automóveis, que incrementaram a produção de etanol. Ademais, em 

tempos presentes, o avanço do setor sucroenergético estrutura-se principalmente no eixo centro-

sul brasileiro protagonizado pelo noroeste de São Paulo, o Triangulo Mineiro, o sul de Goiás e 

o Mato Grosso do Sul. 

 

Gráfico 2. Produção de Cana-de-açúcar em Mato Grosso do Sul de 1980 a 2013. Fonte: IBGE/SIDRA. 

Conforme os dados secundários extraídos do IBGE/SIDRA, em 2005, de toda área de 

lavoura da região produtiva do Mato Grosso do Sul cerca de 4,69% destinava-se à plantação de 

cana, em 2010 esse percentual chega a 6,88%, já em 2015 a área chega a 13,23% reduzindo 

exponencialmente a área destinada às outras atividades agrícolas. Como resultante desse 
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cenário nacional e internacional de fomento e expansão da atividade sucroalcooleira no estado 

sul-mato-grossense tem hoje 22 usinas em funcionamento. 

À vista disso, decerto a organização espacial engendrada pela a agroindústria de açúcar 

e álcool apresenta configurações espaciais e territoriais especificas, capazes de alterar o 

mercado de terras e solidificar as relações conflituosas e competitivas com outros atividades. 

Portanto, ainda em concordância com Castillo (2016), um fator analítico imprescindível que 

pressupõe a territorialidade sucroalcooleira é a distância da produção da cana-de-açúcar em 

relação à usina. Segundo a projeção de Castilho (2016) a produção de cana-de-açúcar deve estar 

compreendida num raio de 40 a 50 km da usina a fim de que não haja perda significativa do 

teor energético da cana e possibilite uma estocagem mais eficiente; embora essa distância entre 

lavoura de cana-de-açúcar e usina dependa das condições das infraestruturas como as estradas, 

já compreende-se uma primeira relação territorial com os indígenas, pois inevitavelmente no 

Mato Grosso do Sul há terras indígenas, homologadas ou não, dentro desse raio. 

A fim de apurar as relações territoriais presentes entre o setor sucroenergético e os 

indígenas Guarani e Kaiowá adotamos, inicialmente, três categorias de conflitos, elencados por 

Arruzzo e Cunha (2018), cuja a primeira categoria referencia-se ao plantio direto e/ou ilegal de 

cana-de-açúcar em Terras Indígenas ou terras reivindicadas pelos indígenas. A segunda 

categoria se refere aos casos de questões trabalhistas envolvendo indígenas, em especial no 

corte de cana-de-açúcar. A última categoria aponta os impactos ambientais nos tekohas 

promovidos pela atividade econômica.  

Não obstante, além dessas relações conflituosas trabalhadas acima, pode-se considerar, 

conforme apresentado por Arruzzo e Costa (2019), outros conflitos latentes derivados do 

conflito entre os usineiros e indígenas tal como ataques diretos - realizados por pistoleiros 

contratados – às terras e acampamentos indígenas, suicídio, remoções e ações de reintegração 

de posse como atual estratégia elementar dos usineiros, revelando os recursos políticos-

jurídicos articulado por estes. 
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Tabela 2. 

Identificação dos conflitos territoriais entre as Usinas Sucroalcooleiras e Terras Indígenas. (ARRUZZO; COSTA, 

2019) 

 

 A tabela acima representa os casos concretos reverberados pelos conflitos entre as terras 

indígenas – ou acampamentos – e as usinas sucroalcooleira. Os dados e as informações sobre a 

localização das usinas e das terras indígenas, bem como suas relações conflituosas, foram 

extraídos a partir de uma investigação em diversas interfaces digitais, como notas da Aty Guasu, 

Mapa Guarani Digital, artigos do Ministério Público Federal do Mato Grosso do Sul, relatórios 

do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), site da União Nacional de Bioenergia (UDOP) e 

outras plataformas digitais. Embora o recrudescimento da cana-de-açúcar foi incrementado na 

década de 70, pós Proálcool, os casos encontrados e sistematizados remetem de 2009 a 2017, 

período marcado por sucessivos e brutais conflitos. 

Considerações Finais 

Tipos de conflitos Usinas e Terras Indígenas 

Assassinato de indígenas  

Plantio de cana-de-açúcar em terra indígena  

 

Usina 2 – Apyka’i 

Remoção de indígenas 

Assassinato de indígenas 

Plantio de cana-de-açúcar em terra indígena Usina 3 – Bororo e Jaguapiru 

Plantio de cana-de-açúcar em terra indígena  

 

Usina 4 – Guyraroka e Takuara 

Exploração de recursos naturais em terra 

indígenas 

Dano ambiental a terra indígena 

Exploração de mão de obra infantil indígena  

Usina 5– Panambizinho e Jaguapiru 
Assassinato de indígenas 

Exploração de mão de obra infantil indígena  

Usina 6 – Panambizinho, Jaguapiru e 

Paso Piraju 

Suicídio de indígena 

Dano ambiental a terra indígena Usina 7 – Cerrito 

Exploração de mão de obra indígena Usina 8 – Te’ykuê 
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Reservamos esse momento para não asseverar uma conclusão, mas sim afirmar a 

necessidade de projetar outros paralelos que constituem ameaças aos Guarani e Kaiowá, no 

Mato Grosso do Sul, afinal como trabalhado e permeado pelo artigo há diferentes atividades 

produtivas que impactam e conflitam diretamente os indígenas. Nesse sentido, cabe o esforço 

de indagar sumariamente as configurações territoriais engendradas pela a expansão 

agropecuária no Mato Grosso do Sul afim de discernir e coadunar os diferentes agentes 

propulsores da desterritorialização- e consequente reterritorialização - (Haesbaert, 2010) dos 

indígenas.  

As territorialidades construídas ao longo desse processo seguem definidas por diferentes 

racionalidades, e temporalidades que constituídas por ontologias que não dialogam entre si. 

Nesse contexto, os caminhos delineados até a formação dos conflitos são pleiteados pelo 

Estado, através de políticas que inserem e vitimam os indivíduos. A solução para frear o 

genocídio, tanto no sentido físico quanto jurídico ainda não está definida uma vez que as 

respostas dadas pelos órgãos institucionais responsáveis não compreendem que os Guarani 

Kaiowá partem de outra cosmologia. É o encontro com o outro, uma racionalidade que não 

mercantiliza e explora, a terra e outros elementos da natureza que a sociedade moderna entende 

como recurso.  

Encaminhando para o fim do texto, consideramos a necessidade de dar ouvidos aos 

Guarani e Kaiowá, que há anos estão na luta por seus territórios tradicionais, com o objetivo de 

viver enquanto seu modo de ser guarani.  Direito que no entendimento da sociedade moderna 

atravessa o desenvolvimento da lógica capitalista, no entanto, impomos nosso modelo de 

sociedade a todo o momento para esses povos, que foram e são atravessados pelos os modelos 

desenvolvimentistas criados, que desrespeitam outros modos de ser e pensar. 
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DO TERRITÓRIO PARA O CAPITALISMO AO TERRITÓRIO DOS POVOS 

INDÍGENAS: (RE) PENSANDO A GEOGRAFIA E A QUESTÃO AGRÁRIA 

 

Alisson Almeida dos Santos 

Resumo: 

 

No Brasil, a questão agrária é algo marcado por contradições e conflitualidades de várias 

ordens, que há mais de 500 anos tem se construído a partir da barbárie. Nos dias de hoje, em 

contraposição ao projeto desenvolvimentista neoliberal imposto pelo modo de produção 

capitalista, que tem o agronegócio como carro-chefe, as sociedades do campo vêm bravamente 

resistindo para reafirmarem seus territórios, e muitas vezes lutando para conquista-los. De 

acordo com Oliveira (2016), os conflitos sociais no campo, no Brasil, não são uma 

exclusividade de nosso tempo. São, segundo o autor, uma das marcas do desenvolvimento e do 

processo de ocupação do campo no país. Os povos indígenas foram os primeiros a conhecerem 

a sanha de terra dos colonizadores que aqui chegaram. Este genocídio histórico a que vêm sendo 

submetidos há quase quinhentos anos, os povos indígenas brasileiros é marca original das 

muitas histórias de massacres no campo. Ianni (2004) fala que a estrutura agrária brasileira está 

sendo alcançada por modificações decorrentes da dinâmica dos núcleos capitalistas localizados 

no país e no exterior. Ela recebe estímulos mais ou menos vigorosos, que provocam 

transformações de profundidade diversa em seu interior. É que o processo capitalista de 

produção acaba envolvendo as áreas pré-capitalistas, integrando-as num todo. Inseridos nesse 

contexto, estão os povos indígenas brasileiros e as lutas pelo direito à demarcação e livre gozo 

dos seus Territórios – uma vez que é o que garante a reprodução biológica e cultural dessas 

sociedades. A territorialização do capitalismo no campo brasileiro está diretamente ligada à 

invasão e expropriação dos territórios indígenas, como assim nos fala Oliveira (1997, p. 154): 

“A constituição do território capitalista no Brasil foi, portanto, produto da conquista e 

destruição do território indígena. Espaço e tempo do universo cultural indígena foram sendo 

moldados ao espaço e tempo do capital. O ritmo compassado do tic-tac do relógio no seu 

deslocar temporal nunca foi a marcação do tempo para as nações indígenas. Talvez, estivesse 

aí o início da primeira luta entre desiguais. A luta do capital em processo de expansão, 
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desenvolvimento, em busca de acumulação, ainda que primitiva, e a luta dos “filhos do sol” ou 

da “lua”, em busca da manutenção de seu território invadido. ”Então, é nesse sentido que o 

universo da cultura indígena se contrapõe aos espaços de reprodução do capital, e vise e versa, 

com “ritmos” e “tempos” diferentes. Para percebermos as contradições da questão agrária no 

Brasil, é necessário, pois, entendermos que o território só deve ser compreendido no contexto 

mais amplo das dinâmicas de acumulação. De acordo com Oliveira (2016) a territorialização 

do capitalismo no campo brasileiro pode ser compreendida como resultado da invasão, 

conquista e destruição de territórios indígenas, que há mais de 500 anos vem acontecendo. Essa 

territorialização nada mais é que a garantia da ampliação das condições de acumulação 

capitalista, a qual é marcada pela produção desigual do território. Assim sendo, o sistema 

capitalista de produção também se sustenta justamente na produção desigual do território. “O 

caso das alterações da territorialização (no território) mostra claramente que não há nada 

“natural” nas fronteiras políticas, mesmo que características naturais com freqüência tenham 

tido algum tipo de papel em sua definição. A territorialização é, em última análise, resultado 

das lutas políticas e de decisões políticas tomadas no contexto de condições tecnológicas e 

político-econômicas determinadas[...]” (HARVEY, 2004, p.108, grifo no original).A base da 

proposição de Harvey para desmistificar a produção desigual do espaço capitalista, e, 

necessariamente, a conformação de territorializações (HARVEY, 2004, p.108), relaciona-se 

com dois componentes. O primeiro refere-se à produção de escalas espaciais e o segundo, à 

produção da diferença geográfica. Sua integração permite a apreensão da dinâmica de produção 

desigual do território. Assim, o território para o modo de produção capitalista é condição para 

a sua própria reprodução ampliada, que no campo tem no agronegócio sua estrutura para 

acumulação de recursos e capital. Portanto, a reprodução do capital é tão importante para 

manutenção do sistema quanto a sua produção. É essencial compreender que “[...] o capital não 

é apenas resultado, mas pressuposição da produção capitalista [...]” (MARX, 2002, p. 60)É 

preciso pontuar que no contexto da reprodução do capital a tendência é de que os territórios dos 

povos indígenas sejam ameaçados, e muitas vezes invadidos e destruídos pelo sistema do 

capital, mesmo que estejam demarcados pelo Estado, pois esse mesmo Estado é aliado do 

capital na tarefa da extração da renda da terra, e a expressão mais visível disto está no modelo 

agrícola. Isto porque “[...] a tendência do capital é dominar tudo, subordinar todos os setores e 

ramos da produção e, pouco a pouco, ele o faz.” (MARTINS, 1988, p. 160).O capital possui 

essa “qualidade ou poder” de influenciar o Estado no direcionamento e adequação de suas 
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intenções com a conformação da configuração do território. Em busca de sua reprodução 

ampliada, pressiona, faz parceria e contrata com o Estado. Tudo conforme a sua vontade, assim, 

“[...] aloca mão-de-obra, disponibiliza-se incentivos diversos, constrói-se sistemas de 

engenharia para a conformação ideal do território com a lógica predatória do desenvolvimento 

capitalista. ” (FARIAS, 2010, p. 57). Isso acontece porque o Estado é burguês e coloca seu 

poder, autonomia e soberania sobre o território nacional a serviço dos latifúndios e das empresas 

multinacionais do ramo da produção de commodities, ou seja, a serviço da reprodução ampliada 

do capital. A partir dessa lógica, Porto-Gonçalves (2017) fala que o campo parece só ter sentido 

e valor às políticas públicas, agrária e agrícola, quando voltadas a algum tipo de atividade ligada 

ao “agronegócio”. Paradoxalmente, as comunidades (assentamentos, aldeias, quilombos, etc.), 

sujeitos e povos do campo, como camponeses, quilombolas e indígenas estão no ostracismo das 

políticas públicas estatais. É perceptível a contraposição entre o sentido e valor que o território 

assume para o capitalismo e para os povos indígenas. A apropriação dos recursos naturais é 

diferente, como também a relações econômicas, sociais e políticas projetadas no espaço. 

Oliveira (2016) diz que é importante que se ressalte que a apropriação de recursos naturais por 

parte dos indígenas não se resume produzir alimentos, mas consiste em extrair matéria prima 

para a construção de casas, para enfeites, para a fabricação de arcos, flechas, canoas e outros e, 

ainda, em retirar as ervas medicinais que exigem determinadas condições ecológicas para 

vingarem. “E é justamente esse espaço da sobrevivência, com tudo que ela implica, que 

denominamos território. E o território indígena tem uma particularidade: o de ser coletivo e 

pertencer igualmente a todo o grupo. Não existe a propriedade privada entre os índios. Todos 

têm acesso à terra, e esse acesso é efetivado através do trabalho e de ocupação de fato de uma 

determinada porção do território tribal.”(OLIVEIRA, 2016. p. 160) Desse modo, segundo 

Oliveira (2016) a “propriedade” coletiva é uma das principais caraterística dos territórios 

indígenas, comum na maioria das sociedades indígenas. Contudo, essas características podem 

variar de uma sociedade indígena para outra. Podemos dizer que; “Os grupos indígenas também 

têm diferentes formas de concepção de seu território. Alguns, fundamentalmente sedentários, 

estabelecem fronteiras definidas. Outros, como é o caso dos povos Jê do Brasil Central, têm (ou 

tiveram) suas fronteiras em constante expansão em função de atividades guerreiras, ou da caça 

e coleta [...]” (OLIVEIRA, 2016. p. 160). Para os indígenas, o território é um bem coletivo, 

destinada a produzir a satisfação das necessidades de todos os membros da sociedade. Todos 

têm o direito de utilizar os recursos do meio ambiente, através da caça, pesca, coleta e 
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agricultura. Nesse sentido, a propriedade privada não cabe na concepção indígena de terra e 

território. Portanto, o território é fonte permanente de socialização para os indígenas. Trocam-

se notícias sobre caçadas, abundância ou escassez de um determinado produto, sobre os 

aspectos sobrenaturais da floresta, dos rios ou das montanhas, acerca do encontro com espíritos 

na mata, etc. O território não é, afinal, apenas fonte da subsistência material, mas também lugar 

onde os indígenas constroem sua realidade social e simbólica. Por outro lado, o território 

capitalista é, nas palavras de Martins (1997), o território das desigualdades, do conflito, da 

morte, da escravidão, das contradições. O movimento da expansão da sociedade não-indígena, 

e principalmente dos latifúndios e do agronegócio, sobre os territórios indígenas, resultou e tem 

resultado no massacre desses povos, sua drástica redução demográfica e até mesmo o seu 

desaparecimento. Levando isso em consideração, podemos afirmar que o território é um 

recurso, e, enquanto que para o sistema capitalista ele é fonte de acumulação (por espoliação), 

para os povos indígenas ele é muito mais que um simples meio de subsistência, pois além de 

garantir sua reprodução biológica, faz com que as características culturas se mantenham. Para 

os povos indígenas, de acordo com Santos (2016), o território é vital a começar pelo fato de que 

suas línguas estão restritamente ligadas ao território de cada povo, e, consequentemente ao 

processo de reprodução das suas culturas, pois elas são transmitidas de geração a geração pela 

oralidade. 
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OS KORUBO DA AMAZÔNIA 

Geograficidade, Estatuto e Tutela indigenista 

 

Sandoval dos Santos Amparo1 

 

Gostaria, com este texto, de realizar uma breve incursão no universo dos índios Korubo, 

que habitam a Terra Indígena Vale do Javari, estado do Amazonas, Brasil2. Diante das múltiplas 

possibilidades de abordar uma pequena comunidade indígena cujo “contato” formal e (tido por) 

“pacífico” junto à chamada “comunhão” nacional, gostaria, como ponto de partida, de tomar 

em consideração que a multiplicidade e a totalidade dos fenômenos da existência, de um modo 

geral, bastante restritiva ao olhar amiudado, direcionado e simplista lançado a estes fenômenos 

pelas chamadas ciências (ou “disciplinas”) parcelares. Assim, somos induzidos a 

generalizações essencialistas e fechadas sobre estes povos, desconsiderando a plenitude da 

história e a geograficidade do cotidiano que estabelecem ordem e desordem na aldeia. 

Os Korubo: Diferentes Representações e Geograficidade 

Apesar disso, o entendimento para dos Korubu contemporâneos, em que se encontram 

estes índios, ainda que nos obrigue à interdisciplinaridade e à dialogicidade, necessidade que é 

dada pela própria realidade indígena, e que teremos bem claro nosso ponto de partida e nossa 

localização nesse tanto disciplinar quanto no diálogo junto aos diferentes sujeitos concretos. 

Este trabalho busca interpretá-los a partir da geografia, campo disciplinar, e da geograficidade, 

possibilidade que os fenômenos posseum de serem analisados geograficamente, ou seja, sua 

ordem espacial, resultante do conjunto de relações sociais e intersubjetivas que podem, assim, 

ser registradas com o registro de espaços diferenciais (agenciamentos) que se inscrevem em 

configurações geográficas peculiares. 

Para esta incursão no universo dos índios Korubo, pretendese – quiçá consiga – 

abandonar uma abordagem, que visa a imortalizar ideias e representações como se fossem 

 
1 Universidade do Estado do Pará, geo.disciplina@gmail.com 
2 Este capítulo foi elaborado a partir de fortes diálogois com o indigenista e geógrafo Marco Targino, que atuou na Frente de 
Proteção Etnoambiental do Javari e foi por nós enviado para o II CONGEO, realizado na Universidade Federal Fluminense, no 
qual, contudo, nem eu nem o Targino pudemos participar. Gostaria de registrar meu agradecimento ao Targino pela grande 
contribuição crítica aqui presente. 
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“neutras” ou desprovidas de “vontade” e intencionalidade. Esta intencionalidade ou vontade, 

quando admitida, é geralmente aceita de maneira maquínica, sem qualquer consideração sobre 

sua legitimidade ou sobre as relações de poder se apropria dos desejos e afecções indigenistas 

e qual a intecionalidade mobilizada pela representação. 

As numerorsas situações de conflito que envolvem os povos indígenas no Brasil 

remetem a processos de sujeição que encontram-se em vigor, nas as representações são 

instrumento da poder e dominação. Tal é o caso da ação hierárquica e tecnocrática, por meio da 

qual se exercem os poderes da administração de povos e territórios e a constituição dos 

chamados sujeitos “hegemônicos”, que se constituem a sí mesmos como as formas de 

organização geográfica cuja existência tem duração mais longa na história, basicamente o 

Estado e Comércio, mas que não são, por assim dizer, universais, no sentido de apresentarem-

se da mesma forma em todos os lugares. Tanto as relações de poder quanto as trocas se passam 

de outro modo, no universo ameríndio. 

Da forma como o conhecemos o Estado moderno surge no século XVII e XVIII, da 

reformulação pelos ideias da revolução francesa sucedida pelo positivismo, do poder despótico 

cuja longa história de autoorganização remete, nos casos brasileiro e latinoamericano, às 

guerras de reconquista da Península Ibérica contra os mouros. 

Sua estruturação se dá, conforme Raffestin, com base em um tripé composto por 

Território, População e os Recursos. Para sua administração o Estado deve considerar a 

complexidade de cada um dos três elementos em sua complexidade, demandando e fazendo 

evoluir conhecimentos estratégicos ao exercício do poder. Donde emerge a intelligentsia, da 

qual fazem parte a Geografia3 e o indigenismo, dentre muitas outros exercícios 

(tecnocráticos/profissionais) de poder. 

Em todos os casos, esses poderes são exercidos por sujeitos que expressam vontades, 

esta sendo decisiva para o exercício do poder, em seu caráter cinético (fluxo). Os sujeitos, por 

sua vez, são condicionados por modos (ou regimes) de subjetivação (Butler, 2016) e reagem 

sempre de diferentes formas a diferentes situações, fazendo prevalecer a incerteza e o desafio 

 
3 Yves Lacoste apresenta um ótimo estudo de caso, ao analisar a forma decisiva como o conhecimento geográfico foi 
instrumentalizado pelos EUA durante a Guerra do Vietnam. Em resumo, a estratégia adotada pelos EUA, segundo Lacoste, 
foi: Planejamento do ataque ao território vietnamita por meio da análise de mapas em múltiplas escalas, o que permitiu que 
bombardeassem um ponto crucial do território de maneira indireta, despistando assim, da comunidade internacional e dos 
próprios vietnamitas, a intencionalidade dos ataques nas proximidades de importantes diques locais, abalando sua estrutura e 
provocando danos que somente seriam percebidos no médio prazo.   
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nos espaços da vida cotidiana. Isto é válido para os Korubo. Por isso refuto a ideia de um poder 

que se exerça por meio de uma racionalidade maquínica, que age por sí só e por sua própria 

vontade, porque esta é sempre subjetiva.  

Diante da configuração geográfica acima colocada, dado um espaço normativo em onde 

o exercício de poder pelo Estado, por meio de seus agentes legítimos, por sua intelligentsia que 

no cotidiano se converte em tecnocracia, olhamos para a política indigenista enquanto processo 

de territorialização que delineia um universo territorial de redes e áreas. Cada unidade territorial 

(as Terras Indígenas) está de algum modo relacionada ao todo (que é a orientação indigenista 

delineada no arranjo normativo). Nesta perspectiva, o indigenismo, em sua dimensão 

especializada/especializada, corresponde à intelligentsia e à tecnocracia que opera processos de 

sujeição.  

Assim, pretende-se registrar a situação contemporânea dos índios Korubo de recente 

contato e sua configuração histórico-geográfica, cartografando as posições dos sujeitos e os 

lugares-comuns a que chegam. A etnologia registra uma vasta literatura no que diz respeito a 

tais processos (de sujeição), bem como das resistências oferecidas em cada momento histórico 

pelas populações sujeitadas4.  

Por sua vez, a situação atual dos Korubo é registrada por meio de nossas possibilidades 

empíricas, possibilitadas pela ampla vivência de um dos autores junto aos Korubo em particular; 

e do outro, junto aos indígenas em geral, repercutindo no esboço de leituras indigenistas no 

contexto das geografias emergentes e decoloniais.  

A partir de uma abordagem lefebvriana, procura-se esboçar uma análise sobre os 

Korubo tendo em vista a dialética representação do espaço/espaço representado, admitindo com 

ele, a importância da tecnocracia (e da intelligentsia, acrescentamos, com Eco) para os 

processos de dominação, remetendo a velhas práticas de dominação. Entre os Korubo, em 

particular, a ação indigenista configura-se nos moldes de uma praxe antiga, a guerra de butim, 

conforme Antonio Carlos de Souza Lima. 

Gostaria de propor a ideia de que embora possuam sua própria história particular, os 

Korubo se inserem em um determinado momento na história dos não índios, na medida em que 

avançam sobre eles as frentes pioneiras e de expansão nas regiões de fronteira, movidas pelos 

 
4 Alguns exemplos: LIMA, 1995; LAS CASAS, op. cit..; VEIGA, 2006., RIBEIRO, 2006, op. cit.; dentre vários outros. 
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processos de reprodução ampliada do capital (particularmente os chamados “grandes 

projetos”).  

Concomitantemente à existência de processos de produção de capital  

(processos de cumulação primitiva), relações não propriamente capitalistas de produção, com 

forte presença residual de sistemas de servidão, escravidão por dívida e relações não contratuais 

em geral. Como demonstra José de Souza Martins, em vários estudos, em todos os casos há 

uma crucial participação do Estado, por meio do estabelecimento de arranjos jurídico-

normativos (a lei), político-econômicos (a troca, o trabalho, o “progresso”) e ideológico-

culturais (a fé, a modernidade, etc), bem como a abertura de frentes comerciais e a expansão de 

circuitos monetários5. 

A história e a geografia dos Korubo se insere, assim, neste horizonte de modernização 

(conservadora e incompleta) da Amazônia, que alcança mesmo os antigos territórios de 

conflitos intertribais no Vale do Javari. Um horizonte marcado pela co-presença de vários 

horizontes narrativos sobre os Korubo, que vão do “índio bravo” ao “desbravador” mítico-

heroico6.  

Assim, a multitemporalidade e a multiterritorialidade que prevalecem na fronteira, onde 

cada grupo de sujeitos vivencia sua própria temporalidade e territorialidade, configura tal 

espaço social dos Korubo como espaço de desencontro e conflito. Mais adiante iremos analisar 

melhor esta perspectiva do espaço como lugar do encontro, tal qual propõe Doreen Massey, 

para esboçarmos, o que seriam bons e maus encontros e quais sujeitos estão relacionados a cada 

um deles, segundo os Korubo.  

A categoria chave para tal possibilidade de interpretação é categoria contato. 

Inicialmente, ressalto, sobretudo dado ao local de fala, a necessidade problematizar a ideia (ou 

 
5 Vários autores tem estudado esta dinâmica. Milton Santos observa a grande importância para a geografia dos processos que 
envolvem a circulação do dinheiro no território, uma vez que estes simbolizam a plenitude do chamado meio técnico-científico-
informacional. Para julgar uma proposição de tal tipo, é preciso não ignorar complexos e violentos processos de expansão do 
capital nas regiões de fronteira (no Brasil). Como afirma Lefebvre, numa dura crítica aos tecnocratas e suas proposições 
voltadas para o “desenvolvimento econômico” e outros prognósticos (a maioria deles se mostram equivocados e parciais), 
“progresso econômico não se confunde com desenvolvimento social”. LEFEBVRE, 2008, op. cit.; SANTOS & SILVEIRA, 
2003. 
6 Observe-se que, em muitos casos, localidades do interior são batizadas ou prestam homenagens públicas a tais desbravadores. 
São frequentes homenagens a lideranças indígenas  ou ao coletivo de uma determinada nação, com nomes de praças, ruas, 
prédios e estátuas, quando não com o nome das próprias cidades. Em vários casos, entre os heróis desbravadores, aparecem 
indigenistas e sertanistas que se envolveram ativamente do processo de expansão do capital na fronteira (com suas duas frentes 
simultâneas). O exemplo mais lembrado, certamente, é o do Marcehal Candido Mariano Rondon, homenageado após sua morte 
com a mudança de nome do antigo território do Guaporé para Rondônia. No Mato Grosso, temos a cidade de Rondonópolis, 
dentre vários outros registros. 
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categoria) contato quando esta se refere aos índios isolados, na medida em que sua própria ideia 

já resulta numa exotização do outro, sobretudo, quando se considera por “contato” a “atração” 

ou “pacificação” de grupos inteiros. Tais categorias são pensadas sempre unilateralmente – 

desde o ponto de vista do Estado – e trazem consigo resíduos de concepções medievais 

belicistas, relacionadas primeiro aos bárbaros e, em seguida, aos mouros. O que se tem, 

efetivamente, são encontros, que podem ser bons ou maus.  

Ao se lançar mão nestes encontros de instrumentos e conceitos típicos da guerra de 

conquista, o indigenismo e a gestão territorial das terras indígenas se assemelham mais ao butim 

do que à proteção e preservação da dignidade, da alteridade e da autonomia destes povos. Além 

disso, a narrativa indigenista omite a narrativa de muitos povos indígenas, que afirmam terem 

feito eles o contato e pacificação dos brancos e não o contrário. (MARTINS, 2006) 

Contudo, tal categoria (o contato) é transformada em objeto de uma narrativa mítica e 

heróica, adequadas a uma vontade política (e ideológica), ela deixa de ser um equívoco 

conceitual e torna-se objeto de poder e motivo de ação, conferindo legitimidade à administração 

exercida pelo Estado (em parceria com ONGs) em defesa dos Korubo. No entanto, ao longo 

das últimas duas décadas (principalmente), a ação do Estado por meio do indigenismo foi 

decisiva para  assegurar-lhes a sobrevivência física e um mínimo de continuidade territorial 

para a existência, mesmo sob forte pressão espoliatória  e uma catastrófica série de maus 

encontros a que estiveram submetidos com diferentes outros, agentes das frentes pioneiras e de 

expansão7.  

A ação do Estado junto aos Korubo é confrontada, apesar disso, por importantes 

considerações éticas às quais, por sua vez, não poderia estar imune, já que inevitavelmente, tal 

política de proteção resulta na maquinação do cotidiano e apropriação do devir indígena, uma 

imposição de destinos, como é o caso dos projetos de etnodesenvolvimento, a mais elaborada 

representaçãodo butim. O problema não é o etno, mas no desenvolvimento. 

Assim, gostaria de, por ocasião deste SINGA, esboçar questões que me inquientam, em 

relação à política de proteção dos índios isolados no Brasil: Qual o destino dos Korubo? Quem 

projeta e qual a sua legitimidade deste sujeito para projetar tal destino? Quais as representações 

por meio das quais tal destino é pensado?  

 
7 Mesmo após o contato oficial com a FPE da FUNAI, os Korubo continuaram a sofrer severos ataques de regionais, o que 
evidencia a forte relação ordem/desordem do arranjo espacial indigenista, no contexto da configuração geográfica mais ampla 
na qual se insere. 
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Sobretudo, questão mais importante, a ser considerada: o que pensam (e, se for o caso, 

dizem ou tem a dizer) os Korubo sobre tal destino? 

Este pequeno ensaio, que é parte de uma reflexão provocado pelo indigenista Marco 

Targino, e que acabou por repercutir em minha tese de Doutorado, defendida em junho de 2019.  

Deste modo, este ensaio visa uma incursão no universo Korubo considerando que, o espaço do 

encontro (que deveria ser), apresenta múltiplas relações e múltiplos graus de envolvimento. O 

espaço que para uns, é espaço trabalho (indigenistas), para outros é espaço de vida (os Korubo); 

o que para uns é “natureza intocada” (visão genérica e de fora da Amazônia), para outros é 

natureza animada (povos indígenas) ou mesmo possibilidade de enriquecimento rápido 

(garimpeiros).  

Os conflitos que ocorrem nos espaços de (atu)ação indigenista no Vale do Javari são, 

assim, antes de tudo, conflitos de representações do espaço, que tem por fundo as diferentes 

narrativas construídas pelos diferentes sujeitos em situação de conflito. Dentre estas narrativas, 

muitas delas envolvem, de algum modo, estórias de vida e morte. 

Goastaria, assim, de investigar a forma como cada grupo de sujeitos constrói suas 

narrativas e representações do espaço geográfico para, a partir delas, captar o sentido das 

relações sociais e das geografias que, por meio delas, logram produzir. 

Os Korubo como Objeto de (atua)ação indigenista 

 Enquanto objeto de (atu)ação indigenista, os Korubo são vistos como povos 

indígenas “de recente contato”. Tal condição os coloca mediante um contexto completamente 

distinto do conjunto de ações destinadas para os índios em geral. Entende-se que, por terem 

vivenciado dezenas de tentativas de massacres (algumas delas fatidicamente exitosas) e por 

terem vivenciado numerosas situações de violência, os Korubo tenham se mantido isolados das 

frentes pioneiras e de expansão do território nacional ao longo de todo o século XX.  

Supõe-se que tenham presenciado a chegada destas frentes e se isolado mais a cada mau 

encontro, o que os tornou extremamente arredios e agressivos em relação aos regionais e não 

índios em geral (mesmo em relação agentes indigenistas, como se observa com a morte de 

vários indigenistas que tentaram “contatá-los”). Assim, além de um vasto histórico de maus 

encontros com regionais que vivenciam o ethos da fronteira (do capital), há também situações 
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de conflito envolvendo os Korubo com agentes indigenistas que atuaram na implantação do 

próprio sistema de proteção destes contra massacres e outras violências.  

Na rusticidade imaginável do código e da cultura Korubo, talvez não tenha ficado claro, 

num primeiro momento, a diversidade que compõe a sociedade ocidental(izada) moderna (e 

colonial), diversidade que aparece expressa nas diferentes vontades reveladas por cada grupo 

de sujeitos, e que talvez os tenha levado à utilização de meios violentos em alguns momentos 

nos quais julgaram-se ameaçados. Daí talvez resulte o apelido de índios “caceiteiros”, que lhes 

foi dado já a partir da década de 1930, conforme se observa nos relatos dos poucos encontros 

havidos. 

Os Korubo vivem na Terra Indígena Vale do Javari. Não se pode afirmar que 

“juntamente” com outros povos. Tem-se contato com apenas dois grupos deles, totalizando 

cerca de 80 indivíduos, contatados em dois momentos e que, por isso, vivenciam situações 

históricas distintas entre sí. 

Enquanto o primeiro grupo encontra-se em processo de relativa integração, 

comunicando-se na língua dos Matis (Pano) , alguns deles, possuindo documentos, trabalhando 

como colaboradores das atividades da FUNAI; outros, recebendo benefícios oferecidos pelo 

Estado brasileiro, praticamente todos (deste primeiro grupo) praticando, ainda que de maneira 

precária, trocas monetárias.  

O segundo grupo, a seu tempo (literalmente) gradativamente vai assimilando, tanto pela 

economia linguística dos próprios índios quanto pelas relações diretas (e dissimétricas) com 

indigenistas, aspectos centrais do entendimento do mundo dos outros que lhe acaba de 

assimilar. Não obstante, há ainda a possibilidade de que outros grupos Korubo estejam 

dispersos na vasta área da terra indígena, que possibilita recônditos e infinitos deslocamentos 

para serem feitos a pé. 

A persistir a política de base humanista delineada por Sidney Possuelo em 1996 a partir 

dos próprios Korubo (e sobretudo dos erros da FUNAI no processo de contato dos mesmos), 

pouco saberemos destes indígenas até que, por sua própria vontade, venham estabelecer novo 

encontro com a sociedade, já que o acesso a estes indígenas é bastane restrito, tanto quanto o 

acesso à documentação institucional. uma tentativa de acessar os documentos sobre o contato 

deste grupo foi negado pela FUNAI.. O que aqui se escreve tem por base os relatos do 
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indigenista e geógrafo Marco Targino, que atuou na Frente de Proteção Etnoambiental do Vale 

do Javari no período entre 2010 e 2016.  

A (atu)ação indigenista está voltada para o controle do trânsito nas áreas onde trafegam, 

buscando reduzir a possibilidade de novos conflitos entre os Korubo e os demais grupos que 

compõem a população do Vale do Javari, o que se dá por meio do controle nominal do acesso 

e saída da Terra Indígena. Contudo, não obstante tal tarefa – controle total de uma área – 

consistir das mais difíceis (já que idealmente concebida), tais atividades (exercidas pela FUNAI 

com apoio de parceiros estratégicos, como ONGs, Exército, Polícias e Ministério Público) tem 

sido extremamente prejudicada pela atual crise do indigenismo, marcada pela precarização da 

FUNAI, pela ausência de servidores, de recursos e outros fatores conjunturais que intervém na 

realização a contento das atribuições institucionais da instituição. 

Apesar disso, tal estratégia pode ser, sem dificuldades, explicada em termos da 

configuração geográfica que produz, tornando possível uma análise da mesma com base nos 

arranjos espaciais que resultam deste exercício de poder cuja interpretação pode variar 

conforme duas narrativas principais, a saber:  

A proteção fraternal dos índios, numa perspectiva nacionalista legitimadora das ações 

do Estado, que se apresenta cosmologicamente como “pai” e “protetor”” dos índios; 

O processo de sujeição e dominação dos índios, que resulta na integração dos índios 

pela via campesina –  atualmente pelo etnodesenvolvimento e estatutos do tipo “nativo 

ecológico” –, tendo por horizonte a produção agrícola ou a preservação ambiental das terras 

onde vivem. Na base desta consideração, a de que as terras eram “incultas” (desprovidas de 

cultura), ou seja, a invisibilização do modo de vida e pelas formas de apropriação da natureza 

pelos povos indígenas, produzindo espaços  diferenciais (agenciamentos territoriais).   

Em ambos os casos, realiza-se a administração do butim da guerra (de conquista) 

lançando mão de conhecimentos específicos (intelligentsia), como o conhecimento geográfico 

e o antropológico, e estabelecimento de profissionais específicos, forjando um tipo de 

tecnocracia indigenista, responsável ela elavboração das representações e das narrativas, bem 

como a elaboração de categorias próprias de administração (tutela, contato, integração, 

proteção, etnodesenvolvimento, etc.), que visam ao poder tutelar e ao exercício do poder 

indigenista como parte da agência de Estado. 
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Assim, embora narrativa e representação digam outra coisa, na prática, a (atu)ação 

indigenista é responsável pela administração e integração dos indígenas aos dois processos em 

curso na fronteira de expansão territorial brasileira, observados por José de Sousa Martins:  

a produção de capital (por meio da incorporação do trabalho destes, por exemplo, na 

produção do látex da borracha ou na coleta de castanhas e outros produtos agrícolas, visando 

prover de alimentos as cidades regionais); e ainda; 

A reprodução ampliada do capital (por meio de remunerações econômicas 

estabelecidas com base no impacto dos grandes projetos em suas terras e modos de vida). 

Se aceitarmos a hipótese de que os diferentes grupos Korubo, vivenciam 

simultaneamente três momentos em relação aos não-índios8, temos ideia da complexidade que 

é a ação do Estado junto a estes, mesmo num contexto tutelar apresentado. Tem-se ideia, 

também, do desafio ético que se coloca para a (atu)ação indigenista, em particular; e para a 

sociedade brasileira, em modo geral.  

No contexto de sua diversidade, igualmente diversas são as representações que orientam 

pensamentos e ações junto aos povos indígenas, não sendo os chamados “isolados” ou de 

recente contato tomados fora destas representações.  

Tais condições forjam a própria (atu)ação indigenista como um espaço marcado por 

fortes conflitos internos, resultando em diferentes modos de agir institucional, conforme os 

momentos históricos e/ou sujeitos institucionais envolvidos. 

Vivemos um momento perigoso em que o pensamento indigenista (de Estado), em sua 

diversidade,  vem se aproximando, contraditoriamente, tanto de um tipo de indigenismo 

integracionista, que se aproxima de visões nacionalistas e neodesenvolvimentistas (associados 

à ideologia do trabalho); bem como de orientações ambientalistas, voltadas para a preservação 

inconteste da natureza, na qual mesmo o índio é excluído, com suas atividades de baixo impacto 

ambiental (como a caça, a pesca ou a abertura de roças para fins de autoconsumo).  

Esta última visão (ambientalista) se aproxima do indigenismo, em função da sua 

histórica e comprovada relação de baixo impacto junto ao meio ambiente físico, que decorre 

basicamente do fato de não possuírem indústria. No entanto, o apoio ambientalista aos povos 

indígenas se restringe aqueles grupos que se adequam às performances ambientais estabelecidas 

por ONGs, transformadas agora em normativas institucionais (caso da PNGATI).  

 
8 A) Contatados por Possuelo há 21 anos; b) Contatados em 2014; e, ainda, c) os possivelmente não contatados. 
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De qualquer forma, para o projeto ambientalista (etnicista9), a condição humana está 

submetida a um tipo de hegemonia do orgânico e esta visão essencialista é a que prevalece 

atualmente na visão de muitos ambientalistas brasileiros, repercutindo no indigenismo. Um 

bom exemplo disso é o próprio contrato do Centro de Trabalho Indigenista com o Fundo 

Amazônia, com a finalidade de atuar na Frente de Proteção dos Índios Isolados do Vale do 

Javari, que, não obstante os nobres objetivos da empresa – a proteção etnoambiental destes 

indígenas, propõe-se a combater o desmatamento e preservar a floresta e a biodiversidade da 

Amazônia, ambos objetivos secundários que, no entanto, ocupam uma posição de centralidade 

na administração do butim que é é o exercício do poder indigenista.  

Os índios, neste sentido, recebem apoio mais por preservarem a floresta do que em 

função da sua condição étnica específica, que por sua vez, é sempre compreendida à sombra da 

perspectiva ecológica (AMPARO, 2015). 

Os Korubo como Objeto de Análise: vida e morte 

Ainda que dezenas de estudos etnológicos tenham surgido ao longo das últimas décadas, 

são ainda insuficientes os estudos sobre as diferentes visões de mundo dos povos ancestrais (ou 

“originários”) da América. Se, por um lado, disciplinas como etnologia, geografia, geologia e 

botânica foram essenciais ao processo de colonização, delas resultou um conhecimento nada 

ingênuo ou muito menos “neutro”, em grande parte apropriado pelos processos de poder, a 

serviço do Estado e do Capital.  

O conhecimento ou estudo de outros povos, longe de serem voltados para o seu 

entendimento dentro de suas categorias de recorte de mundo, esteve sempre submisso às 

necessidades das empresas despótica e colonial.  

Com a reconfiguração geográfica das colônias a partir do século XIX, que resultou na 

formação dos estados nacionais latinoamericanos (tais quais os conhecemos atualmente), estes 

saberes foram apropriados pela tecnocracia parao  estabelecimento das praxes, num trânsito 

quase espontâneo entre as universidades e centros de pesquisa e os aparelhos ou estruturas de 

Governo.  

O resultado é um conjunto eficaz de estratégias de governança (ou 

“governamentalidade”), que se aplicam à população e ao território. Os saberes disciplinares e 

 
9 AMPARO, 2016a, op. cit..  
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parcelares tornam-se, assim, saberes a serviço das estratégias de sujeição e territorialização. Por 

meio deles, será possível estabelecer uma unidade em meio às diferenças que são típicas ao 

território e à população, ambos marcados por diversidade e heterogeneidade. Esta unidade se 

dará, assim, por meio de normas cada vez mais gerais, como enfatizara Foucault, buscando 

estabelecer um sistema de valores e práticas culturais, um ethos, que se imponha sobre as 

demais.  

A legitimidade desta norma decorrerá do fato de se apresentar como “universal” (a-

tópica, de todos os lugares e oriunda de lugar nenhum), ao passo que as normas inerentes a 

outros conjuntos de valores e práticas são tidas como específicas, “locais” ou, no máximo, 

“regionais”. Tal situação reflete o poder conferido aos sujeitos hegemônicos em função da 

escala nas quais atuam, em relação aos sujeitos hegemonizados, cujas escalas de vida e 

articulação são tão ou mais restritas, conforme o momento em que se encontram em relação á 

temporalidade do sujeito hegemônico.  

O sujeito que já é responsável pelo ordenamento (dos ritmos) do espaço (configuração 

geográfica) assume também o controle dos ritmos temporais dos Korubo, impondo uma ruptura 

praticamente completa em relação ao que se poderia tomar por resíduos de cultura ancestral e 

espaço vivido destes indígenas. Tal ruptura tem por desígnio a tutela e a “proteção fraternal”: a 

tutela do destino que se impõe para os Korubo, afastando-os para longe de suas tradições 

ancestrais tão pouco conhecidas da etnologia. 

Assim mesmo, dentro do que se sabe sobre o resíduo Korubo, sua especificidade, não 

obstante desconhecida, tem sido tomada a partir da extensão a eles de um conjunto de práticas 

de poder (a tutela) cujo destino ou devir é a integração “lenta e gradual” à “comunhão nacional” 

na condição de “índígena”. Ao mesmo tempo a (au)ação indigenista busca a integração 

econômica efetiva dos indígenas seja à economia de excedentes. Recorde-se que economia de 

excedentes é diferente de economias de subsistência, provavelmente o estágio de muitas 

sociedades indígenas previamente ao mau encontro com os europeus). Até sua integração 

“completa”, que no caso brasileiro, e dentro desta muito restrita consideração, se daria com sua 

mudança efetiva para uma cidade.  

De maneira inquietante, uma tal visão se reproduz mesmo nos meios críticos e de 

esquerda, o que resulta em um indigenismo que acaba por acentuar integração do indígena com 

base em noções de orientação econômica, via de regra, voltadas para o estímulo às atividades 
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consideradas “produtivas”. Legado não apenas rondoniano, mas ainda dos tempos em que o 

antigo SPILTN – Serviço de Proteção ao índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais 

esteve ligado ao Ministério da Agricultura. Tal projeto parece ter sido mesmo resultado de um 

acordo entre fundadores e a intelligentsia do SPILTN para os povos indígenas10, tendo sido 

bastante eficaz em muitos casos, ao menos para fins de representação.. A ideia da 

“comunidade”, no entanto, é inspirada na comunidade jesuíta,. 

Atualmente, como aponta vimos em trabalho anterior (2016b), a integração campesina 

dos povos indígenas tem sido eufemizada por meio de novas formas discursivas, como 

“etnodesenvolvimento” e “sustentabilidade”, sem que, efetivamente tenha havido uma 

mudança de orientação em relação à produção de mercadorias ou produtos (como castanha, 

produtos agrícolas em geral.  

Assim, tomados em seus aspectos etnológicos, temos como fenômeno mais instigante, 

a reação histórica que estes dois grupos de sujeitos tem oferecido ao recente encontro formal 

(contato) com os agentes do poder tutelar, aceitando sua mão estendida como “proteção 

fraterna”, num simbolismo quase teatral. Mesmo que sem ter uma ideia precisa do destino que 

lhes abraça, parecem ter compreendido que, além disso, há somente a errância histórica (e 

geográfica), a sujeição à ação violenta e aos massacres cuja memória ainda lhes é recente.  

De um lado, o trânsito cultural, a “proteção fraternal” da “mãe/pai FUNAI”, o benefício 

social que lhes é oferecido sabe-se lá porque ou muito menos qual impacto terá em sua vida. 

Do outro, a errância, doenças que já não sabem tratar, à fome que – diante da espoliação cada 

vez maior de seus recursos naturais tanto por outros índios, quanto por não-índios – já começam 

a enfrentar, a morte. 

Os Korubo: de grupo étnico a sujeitos políticos 

Os Korubo consistem em um grupo bastante restrito, com uma população a cerca de 80 

habitantes, falantes de uma língua identificada ao tronco Pano. Com base em tais informações, 

podemos estabelecer a possibilidade de que os Korubo correspondam a parentes distante dos 

índios Matis e Marubos, ambos falantes de língua Pano.  

 
10 Basicamente militares, etnólogos, ideólogos políticos ligados a velhas oligarquias agrícolas, interessadas na expansão das 
atividades agrícolas. 
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Estes indígenas, contudo, não reconhecem aos Korubo como seus aparentados e 

possuem antigas relações de conflito com os Korubo, como se observa sobretudo em relação 

aos Mayoruna. Um possível distanciamento entre estes grupos na história, pode ter sido 

acentuado com a adesão da maior parte deles à política de proteção e tutela estabelecida junto 

ao Estado brasileiro. Tendo a muitos dos indígenas vizinhos aos Korubo participado dos 

seringais em algum momento de suas vidas, eles estabeleceram relações mais frequentes com 

os não índios, sobretudo com seringalistas e regatões.  

Em muitos casos, casamentos interétnicos acentuaram a diversidade regional numa das 

regiões de maior diversidade não apenas biológica e territorial, mas também linguística e 

cultural do planeta. 

Com a adesão dos demais indígenas, ainda que de maneira precária, aos barracões e em 

seguida, da sujeição à política indigenista (por meio da proteção fraternal e da tutela), estes 

índios se viram livres dos senhores dos barracões e dos sistemas nos quais resultavam em 

servidão ou escravidão por dívida. Apesar disso, foi enorme a penetração de regatões no interior 

das áreas habitadas por indígenas, em momentos bastante anteriores à própria presença 

indigenista, que somente se iria consolidar no século XX. 

Os Korubo ficaram de fora destes processos, sendo considerados índios “arredios” ou 

“bravos” durante todo este período (o auge da borracha e seu declínio, no século XX). Seus 

gestos de resistência ante o avanço das frentes pioneiras e de expansão (que logo se 

converteriam em notáveis oligarcas locais e regionais) acabaram por justificar, aos olhos de 

seus agentes, massacres e ataques que provocaram imensa rasura na memória desta população, 

afetando principalmente as figuras detentoras de conhecimentos mais elaborados e específicos 

sobre o universo cultural Korubo, como os sujeitos mais velhos.  

Assim, massacres e extermínios eliminaram não apenas corpos, mas conhecimentos, 

ritos, mitos e memórias que, tão crueis e violentas, quanto os próprios massacres sofridos, 

impõem aos Korubo imensos cortes e rupturas em seus horizontes cósmico e temporal. 

Neste sentido, a integração Korubo, no atual momento, passa por uma consciência ainda 

bastante limitada com relação a seu lugar no mundo. Que lugar é este? A que corresponde? 

Qual expectativa tem? Qual expectativa deles se pode ter? Afinal, se estão sujeitos a um 

conjunto de relações com o Estado, se são agora parte do Brasil, isto implica aceitar um 

conjunto de normas.  
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O arranjo normativo, assim, é o símbolo maior do poder soberano do Estado, se impõem 

como acordo de sujeição e sobrecodificação. A norma é essencial porque assegura a 

continuidade da guerra por outros meios, a administração do butim.  

Isto somente se tornará claro para os Korubo quando, em determinado momento: a) tais 

normas se mostrarem incapazes de assegurar-lhes o que lhes fora prometido; e/ou b) quando 

tais normas forem flexibilizadas para servir a interesses alheios à vontade indígena, nos quais 

tais acordos de integração (tutela e “proteção fraternal”) são descumpridos para atender a 

interesses e conjunturas, geralmente desfavoráveis aos indígenas.  

Configura-se, assim, uma linha tênue entre ordem e desordem, entre o cosmos e o chão 

territorial, na qual a possibilidade interpretativa do indigenismo, tanto em termos de suas 

rupturas e continuidades históricas, quanto em termos de como tais rupturas e continuidades 

repercutem na configuração geográfica sobre a qual se dá o processo de sujeição dos povos 

indígenas. Tudo isto, no contexto mais amplo e global do processo de territorialização, que 

assim, pode ser entendida como a expansão concomitante das frentes pioneiras (desbravadores, 

os que “abrem” o mato, composta de relações não propriamente capitalistas); e, da frentes de 

expansão do capital (relacionadas à reprodução ampliada do capital, portanto, relacionada a 

grandes projetos agropecuários, hidrelétricos ou de mineração). 

Diante de tal configuração geográfica, pensar os Korubo enquanto sujeitos políticos, nos 

obriga à consideração de sua dimensão étnica restrita e limitada, de sociedade extremamente 

vulnerável ante processos extremamente violentos de fronteira. Assim, compreender os Korubo 

e a necessidade de sua proteção integral, no sentido de assegurar-lhes a vida, ainda que, 

paradoxalmente, não tenhamos encontrado os meios adequados para assegurar-lhes autonomia 

política e cultural que não somente aos indígenas, mas a todo povo deveria ser assegurado. 

 Deve-se, apesar disso, refletir sobre o destino que se projeta para os povos indígenas 

(tutela, integração produtiva). Violentos processos de sujeição pela via do trabalho não podem 

mais ser eufemizados por meio de discursos que visam a mascarar a realidade da integração dos 

povos indígenas, através de ideias como “proteção fraternal” (tutela) e etnodesenvolvimento 

(integração por meio de economias de subsistência).  

Destarte a canonização de tais ideias pelos agentes públicos, a ponto de a só crítica em 

relação a elas ser tomada como polêmica, o que temos são armadilhas discursivas, inerentes a 
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representações ideológicas e narrativas ligadas a sujeitos hegemônicos, tais eufemismos 

possibilitam “a venda de algo negativo como se positivo fosse”11.  

Como observei numa alusão às ideias de Polanco durante o Seminário de Campos 

Temáticos, a substituição da ideia de “atividade produtiva” para “etnodesenvolvimento”, bem 

como a implantação do PNGATI (2011) e a reestruturação administrativa da FUNAI (ocorrida 

em 2009), correspondem “mudanças necessárias para que nada mude”.  Isto implica que elas 

não correspondem efetivamente a rupturas com o modelo indigenista anterior. Ao invés disso, 

aprofundam e normatizam processos que já se encontravam em prática, como a divisão do 

trabalho indigenista entre o Estado e as ONGs, decorrente do impacto da redução do Estado. 

É em meio a esta complexa conjuntura, pensar os Korubo enquanto sujeitos políticos, 

ao mesmo tempo em que reconhecendo as dificuldades de sua inserção – devemos dizer 

absorção pela sociedade nacional brasileira, que se dá por meio de relações intersubjetivas que 

envolvem dois agentes principais, ambos ligados à expansão de fronteiras do capital (que são 

as frentes pioneiras e de expansão): os regionais, os indígenas e os indigenistas, donde:  

Por regionais, compreende-se em sua maioria, os sujeitos que, por diferentes razões e 

de diferentes origens, vieram a se estabelecer na Amazônia oriental a partir, sobretudo, do ciclo 

da borracha (fins do século XIX), num processo que não cessou após seu apogeu econômico; 

Por demais indígenas, alguns deles tidos por antigos inimigos tribais dos Korubo. Nos 

referimos aos Matis, Mayorunas e Marubo, indígenas que possuem histórico mais antigo de 

“contato” com o Estado e seus instrumentos de sujeição (tutela e proteção fraternal); 

Os agentes indigenistas, não apenas da FUNAI (corpo do déspota), mas de uma série 

de instituições oficiais (ou não-governamentais) que conferem sofisticação e complexidade à 

pratica contemporânea de administração butim. Os conceitos com os quais operam: contato, 

“pacificação”, “proteção”, etnodesenvolvimento, bem como as estratégias quase de ação 

estabelecidas com base em organização estratificada e militar, bem como o estímulo à produção 

de atividades agrícolas são reveladores de seu projeto de intervenção no destino dos grupos 

tutelados.  

Assim, o “fato” novo – e talvez o mais relevante contemporaneamente – em relação aos 

Korubo, é a sua “absorção” pelo indigenismo, implicando a ampliação de suas escalas de 

articulações políticas, ao mesmo tempo em que colocando-os em contato cotidiano e sazonal 

 
11 LEFEBVRE, 2008, op. cit., p.16. 
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com múltiplos territórios, por meio de vários tipos de trocas econômicas (materiais e 

simbólicas).  

Indiretamente, os Korubo assimilam concomitantemente os valores dos códigos 

despótico-colonial e esquizoparanóico, essenciais à convivência interétnica – alguns destes 

muito similares ao que se pretendia no início da guerra de conquista, como o fim das guerras 

intertribais e da antropofagia, ou a adoção de um conjunto de valores morais (ethos) adequados 

à sociabilidade pensada na ideia de comunidade que tem origem nas maquinalçies jesuítas, e 

portanto, com base em representações ideológicas que nada possuem de ingênuas.  

Pensar os Korubo enquanto sujeitos políticos impõe pensar a adesão destes à aliança 

indigenista, que se apresenta como tutela e da “proteção fraternal”. A aliança estabelece 

também um estatuto performático e essencialista que se torna parte de um conjunto de normas 

gerais, defendido quase como um estandarte representacional do sujeito ameríndio no Brasil e 

em outros países. A ideia de “nativo ecológico” se sobrepõe à diversidade cultural ameríndia, 

tornando-se o meio de sua integração a um arranjo espacial peculiar, que insere numa 

configuração geográfica mais ampla, determinada por um ator hegemônico (o Estado), afim de 

favorecer seus principais parceiros (o capital e as oligarquias). Assim, o poder decisório dos 

Korubo ante as grandes mudanças que pesam sobre seu destino é bastante reduzido, ao menos 

no nível da sociedade ou da comunidade (onde pesem as escolhas individuais constituírem um 

universo à parte).  

Na medida em que mesmo sua economia linguística é limitada e que seus padrões de 

sociabilidade encontram-se restritos ao controle estabelecido pelas frentes de proteção 

etnoambiental, nãoa penas sua voz, mas seu seu modo de existência olhes é furtado. Os Korubo 

passam a viver conforme nova geograficidade, incorporando novos símbolos espaciais a seus 

mapas mentais. Junto a estes símbolos, novas temporalidades, novos ritmos, novas trocas, um 

novo mundo, em tudo distante do universo mítico de origem12.  

 

Os Korubo dos quais estamos falando... 

 
12 Uma observação importante poderá vir da análise geográfica de seus mitos de origem, identificando a apropriação da natureza 
na cosmologia Korubo. Tal relato, contudo, talvez jamais possa ser obtido, em função do massacre de alguns dos mais velhos 
do grupo. 
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Finalizando, esta primeira parte, dedicada à compreensão dos sujeitos que decidimos 

tornar em objetos de pesquisa, torna-se crucial delimitar quem são os Korubo dos quais estamos 

falando. 

Os Korubo, como já dito, são falantes de uma língua Pano. O único estudo conhecido 

sobre a língua falada pelos Korubo foi produzido por Sanderson Oliveira, em 2012. Este estudo 

tem o mérito de identificar a língua falada pelos Korubo à língu Pano.  

Outros documentos que remetem aos Korubo são, basicamente, documentos históricos 

(em poder da FUNAI), notícias veiculadas na imprensa em diferentes épocas e relatos de 

indigenistas e regionais. Alguns vídeos foram organizados, todos convergindo para a narrativa 

oficial da proteção fraternal.  A figura do sertanista Sidney Possuelo, responsável pelo “contato” 

(bom encontro, na perspectiva do indigenismo) deste grupo, é evocada por esta narrativa como 

heróica e mistificadora. Segundo esta narrativa, o contato Korubo teria sido um divisor de águas 

na relação entre “o Brasil” (em verdade, o aparelho indigenista de sujeição) e os povos isolados, 

com o fim da “atração”, inaugurando uma nova era da (atu)ação indigenista,  de contato 

“pacífico” e não provocado, rompída em 2019 com o contato de um terceiro grupo que vivia 

isolado e foi contatado recentemente. 

Boa parte destas informações encontra-se reunida na Biblioteca dos Povos Indígenas do 

Brasil, organizado pelo Instituto Socioambiental. No entanto, com baixo grau de criticidade, as 

informações do ISA replicam de as informações procedentes de da representação indigenista, 

sem considerar que elas nada possuem de ingênuas, mas estão, antes, associadas à construção 

de mitos e estórias heróicas, como é típico da tradição nacionalista oligárquica moderna 

brasileira.  

O problema de tais narrativas é que colocam o “não-índio” como “braço” amigo em 

relação ao índio que sem ele não poderá sobreviver, quando efetivamente, a tais episódios são, 

efetivamente, narrativas que visam a legitimar as invasões territoriais e administração de 

butim13. Não significa que tais documentos não possuam valor histórico. Mas não se pode tomá-

los, contudo, como se fossem desprovidos de uma vontade política ligada a interesses 

estratégicos de Estado. 

Não se trata de diminuir a importância do contato pacífico junto aos índios (ou de tais 

modos de subjetivação, para ser mais precisos), mas de destacar que eles não se confundem 

 
13 Assim afirmam Antonio Carlos de Souza Lima (1995, op. cit.) e José de Souza Martins (2006, op. cit.).  
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com uma significa e efetiva mudança na condução da (atu)ação indigenista e de seus rumos, 

determinados na escala do Estado nacional e suas articulações políticas globais e que, em última 

instância, resultam na imposição de um destino para os índios, que de canto a canto, varia 

conforme determinados arranjos de normas ou regras, conformando novas modalidades de 

trocas e impondo novos e sucessivos modos de subjetivação – a maquinação que visa “adequá”-

los às condições históricas e geográfica da estória eurocêntrica. Nestas condições, seus modos 

de existência restam bastante afetados em seus aspectos sociais, econômicos, simbólicos e 

psicológicos que decorrem da implantação de um regime movido por  Édipo na aldeia, por meio 

da ação indigenista paranóico-esquizofrência (para utilizar o campo semântico aberto por 

Deleuze & Guattari). 

Os Korubo dos quais estamos falando, e que são objeto desta análise, deste modo, são 

aqueles contatados em 1996, pelo sertanista Sidney Possuelo, e que consistem atualmente uma 

comunidade (de substância) de cerca de 35 pessoas, as quais estão em frequente contatos com 

os agentes da FUNAI na Terra Indígena Vale do Javari, estado do Amazonas.  

Toda reflexão que até agora foi exposta neste ensaio, tem por referência este pequeno 

grupo de indígenas, na medida em que possuem a singularidade do trânsito entre estes não 

apenas dois mundos, o próprio mundo e o mundo do “branco”. No entanto, a vida dos 

Korubo tem sua existência situada no trânsito entre estes dois universos – territórios da 

existência, como querem os poetas – e seus espaços, que são: 

Seu próprio mundo, movido pelo conjunto de relações (vistas no tomo II de minha tese 

de doutorado defendida junto ao PPGEO-UFF, 2019), onde vigora uma ordem cósmico; e, 

o espaço indigenista, onde vigora uma desordem territorial. Reduto de tutela e proteção, 

admnistração de butim, em redes e áreas, e tem por símbolo principal a Terra Indígena, entidade 

geográfica que que absorve a territorialidade ameríndia com base em um acordo ou aliança.  

O espaço (terrfitorial) indigenista tem, ainda,  por limite: 

O espaço regional, que costuma  remeter às memória dos conflitos. Além destas, se-

lhes apresenta – ainda que remotamente – a possibilidade de expansão de suas escalas, 

alcançando a nação e o estrangeiro. 

Atualmente eles encontram-se em um momento de integração bastante avançado, e 

atualmente dependem da FUNAI (FPE) para manter as condições mínimas de sobrevivência. O 

território onde vivem é controlado por agentes indigenistas, eventualmente com apoio de outras 
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instituições, como o Exército e o IBAMA. Como no ensina o Prof. Carlos Walter Porto-

Gonçalvers, não é recenete a militarização da Amazônia. Trata-se de uma região bastante rica 

em minérios e conhecida pelo forte tráfego de garimpeiros e madeireiros. 

Os Korubo dos quais estamos falando são, assim, remanescentes de sucessivos 

massacres levados a cabo por não-índios, havendo fartos relatos a este respeito tanto dos 

próprios quanto de outros índios, regionais e agentes indigenistas. Segundo informações 

procedentes de relatórios dos indigenistas, foram identificadas diversas marcas de chumbo nos 

corpos de alguns dos que tiveram contato com a FPE em 2014 (grupo mais recentemente 

contatado), comprovando a veracidade de muitos destes relatos. 

Assim, os Korubo trazem na mente, mas sobretudo, no corpo, os ecos das agressões e 

violências sofridas ao longo das últimas décadas, o que resultou não apenas na numa hecatombe 

social, com a morte de muitos dos seus; mas também cultural, com a perda de muitas referências 

simbólicas cuja eficácia se traduzia num recorte particular da diversidade do mundo. Tais 

cirscunstâncias desorientou muitos pontos de vista do grupo, já que interferiu na cadeia de 

conhecimentos específicos da comunidade, castrando-lhes a possibilidade de realização de 

rituais. 

Configuração Geográfica do espaço Korubo 

Até agora, tenho me esforçado em descrever o que, me parece, se apresenta como uma 

espécie de “absorção” dos Korubo pelo universo indigenista, sustentada com base na tutela e 

na ideia de proteção fraternal, conceitos por trás processo de sujeição que o Estado estabelece 

junto aos índios por meio do indigenismo.  

Gostaria de pensar o indigenismo como instrumento do exercício do poder do Estado 

junto aos índios, no sentido do colonialismo interno. Esta tese, já  bastante conhecida da 

etnologia, nos coloca diante das estratégias de poder que passam pela narrativa e a construção 

de verdades.  Sob este prisma é que o conhecimento geográfico, assim como o pensamento 

antropológico se apresentam para a administração de povos e territórios, sobretudo em 

contextos de conquista e colonização.  

O indigenismo se funda na América Latina desde o primeiro século da colonização, por 

necessidade da Igreja, então responsável pela administração dos índios, por meio dos párocos 

designados pelas Corôas portuguesa e espanhola, afim de organizar as colônias e estabelecer 

seu controle e administração.  
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Alguns dos padres, como Las Casas, desde sua experiência nas colônias, elaboraram 

documentos bastante significativos que, se não foram efetivamente seguidos, ao menos 

fundaram uma reflexão sobre o indigenismo. Mais ou menos favorável aos povos indígenas, 

estas reflexões, planos e relatos irão terão por fundamento ora representações míticas sobre os 

povos indígenas, demonizando-os14 como pagãos; ora tomando-os como puros e isentos de 

maldade e ambição, numa palavra, gentios. Aqui temos, talvez, as origens de duas das principais 

orientações da política indigenista que, persistirão em conflito ao longo dos séculos seguintes, 

se intercambiando ou conhecendo pequenas mudanças de sentido e aplicação prática. 

Assim é que o Estado, poder despótico, organiza-se como corpo pleno de órgãos que 

atuam como “agenciamentos” de poderes (delegadosà administração) que canalisados em sua 

direção  

Como fundo da configuração geográfica que absorveu os Korubo, a ordem territorial 

que se-lhes impõe a existência tutelada, o agenciamento territorial indigenista, que corresponde 

a um butim de guerra, já conhecido suficientemente a ponto de não precisar ser descrito. 

A administração do Recente Contato 

A administração de recente contato, consiste em assegurar-lhes a existência por meio 

do estabelecimento de relações privilegiadas e exclusivas entre estes e os agentes indigenistas, 

afim de evitar que os mesmos desapareçam seja diante de massacres organizados por 

fazendeiros regionais, garimpeiros e seringueiros (e também por outros indígenas); seja por 

meio de doenças graves, como malária, tuberculose e outras.  

Deste modo, o indigenismo instituiu sua política junto a tais grupos de maneira bastante 

distinta em relação aqueles grupos cuja relação formal estabelecida há mais tempo e que, certo 

modo, possibilitaram o desenvolvimento de uma orientação política que, ao que parece, é a 

mesma a ser futuramente aplicada aos Korubo, na medida em que estes são absorvidos por esta.  

Junto aos grupos de contato mais antigo prevalece a integração pela via campesina 

hegemônica e intocável, ainda que mais recentemente tenham os ecos de debates relacionados 

 
14 Estas representações são estudadas, dentre outros, por Darcy Ribeiro e Viveiros de Castro. Dentre as representações 
demonizadoras, que defendem a cristianização e a guerra justa de conquista, encontra-se o Plano de Colonização elaborado 
pelo padre português Manuel Nóbrega, de 1549 (CONFERIR). Entre as que os tem por gentios, destaca-se os importantes 
relatos fortemente críticos do padre espanhol  Bartolomeu de Las Casas, que já naquela época (documento escrito em 1542) o 
colocou como “defensor dos índios”. Las Casas afirmava que as guerras promovidas contra os índios eram injustas, na medida 
em que estes foram dóceis durante a maior parte do encontro com os conquistadores e se prestavam como bons servos do rei 
de Espanha, mas que apesar disso sofriam frequentes massacres que lhes ofendiam a própria honra, como o estupro de mulheres 
e o assassinato de crianças e idosos, que Las Casas, que fora pároco da segunda expedição de Colombo, descreve com o termo 
recorrentemente como “crueldade” e “desumanidade”. 
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ao patrimônio cultural e à preservação da biodiversidade tenham alcançado também este 

segmento indigenista particular..   

Até o episódio de 2019, prevalecia entre os índios isolados e de recente e os ainda 

isolados possuem uma política totalmente instrumental e exploratória, ou seja, não se lhes aplica 

nenhuma política efetiva, mas apenas, trabalha-se com base em respostas a sutis provocações.  

Assim, costumava-se deixar uma cesta ou tapiri de alimentos ou panelas, por alguns dias 

e retorna-se ao local para ver tais alimentos foram resgatados pelos mesmos. O primeiro 

contato, assim, com os isolados, é na verdade, uma troca não monetária, mas de ferramentas de 

alienação que se converte em instrumentos de sujeição e dominação. Trata-se, portanto, de um 

mediado por objetos que justamente pretendem encontrar uma valoração econômica por parte 

dos indígenas, antes mesmo que se estabeleça o contato verbal ou troca linguística.  

Não obstante, seu caráter incipiente, é esta troca que prevalecerá a partir da formalização 

do contato. Sua potencialização prescinde, contudo, da evolução de outras trocas, simbólicas e 

linguísticas, até atingirem o nível da produção econômica efetivamente material, quando então 

terá sido concluída sua missão (política) de pacificação, com a imposição de um modo de vida 

pela alienação do devir, já que totalmente dependentes dos objetos que foram inicialmente 

trocados e que só podem conseguir com os “brancos” ou, em tempos anteriores, pelo saqueio 

de oiutros indígenas que já possuíam tais ferramentas.  

Se os objetivos da conquista e da colonização eram a expansão territorial e o comércio; 

e, se aceitarmos que o indigenismo, antes que ciência ou “fraternidade” (vista quase como 

caridade) corresponde, efetivamente, a um aparelho de administração de povos e territórios 

distintos e instrumento de administração do butim de guerra (nos termos de Souza Lima, “a 

continuidade da guerra por outros meios”),  o objeto de tal missão administrativa é a integração 

dos Korubo a uma economia de excedentes, que visa à sua transformação em camponeses 

indígenas, indigenato, ainda que o motivo da (atu)ação seja a preservação da diferença cultural 

(que tende a ser cada vez mais residual). 

Arranjo/Agenciamento espacial indigenista e sujeição Korubo 

O indigenismo, como vimos, corpo de Estado, tem sua (atu)ação regida pelo arranjo 

normativo nacional. Não raro, contudo, a existência concreta dos índios contraria vários destes 

princípios, na medida em que estes são princípios universalizantes que forjam os estatutos de 
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legitimação política a serem seguidos pelos indígenas. Com efeito, a inclusão no arranjo 

jurídico-normativo tem sido um dos pontos mais controversos da absorção dos povos e 

comunidades pelas sociedades nacionais, como é o caso dos Korubo em relação ao Brasil. O 

que se verifica, na América Latina, é o pluralismo jurídico como horizonte de negociação entre 

os regimes de verdade indígena e colonial, casos do plurinacionalismo bolíviano e dos 

processos de autonomia mexicano. 

No entanto, o agenciamento indigenista e sua (atu)ação não deve ser visto como é um 

monolito histórico e geográfico. Ela mudou com o tempo e as nações com as quais estabelecia 

alianças, adquirindo suas próprias específicidade e um tipo de mística. Ao mesmo tempo em 

que sofisticada e progressista nalguns pontos, a imaginação indigenista é fortemente 

essencialista e reativa, apresentando forte resíduos de outros tempos históricos, nos quais se 

pregava assimilação e a integração dos indígenas.  

Deste modo, muitas politicas deixam de ser questionadas, por terem sua legitimidade 

conferida a priori pela própria herança colonial. Tutela e proteção são os termos mais refinados 

destes resíduos. Do memso modo, não se admite o etno sem o desenvolvimento. 

Efetivamente, contudo, para que tais termos encontrem eficácia prática junto aos 

indígenas, fez-se necessário a criação de um arranjo espacial que viabilizasse sua difusão. Este 

arranjo espacial indigenista, corresponde assim, aquele que foi estabelecido ao longo do século 

XX, inicialmente a partir de ideias de Rondon, mas que encontrarão sua forma definitiva a partir 

dos anos 1940, com o Parque do Xingu.  

Embora ambos tenham por orientação política a proteção e a tutela, cada um se funda 

um modelo territorial distinto:  

o modelo mato-grossense, caso das terras demarcadas em fragmentos, delimitados com 

base em prognósticos de rápida transição cultural dos índios em direção a um modelo de 

campesinato;  

Já o modelo amazônico remete às terras indígenas demarcadas em grandes extensões 

territoriais, cujo fundamento jurídico é a preservação cultural dos povos indígenas, com a 

intervenção mínima  possível nestes aspectos.  

A Terra Indígena Vale do Javari se insere no segundo caso. 

Observe-se que, nenhum dos casos logrará êxito completo. O primeiro modelo 

encontrará grande resistência por parte dos indígenas, mas resiste ainda hoje, em quase todos 
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os casos, com vários problemas de vulnerabilização social e segurança alimentar (caso dos 

Guarany Kaiwá do Mato Grosso do Sul e da maioria das TIs na região sul do país).  

Já o segundo caso, logrará êxito em parte, mas se mostrará incapaz de realizar totalmente 

sua missão de “preservar” os índios conforme os estatutos de indígenas a que estes estão 

submetidos pela relação. Estas transformações se intensificam na medida em que se acentuam 

as trocas materiais e simbólicas entre indígenas e os não-índios, em função do avanço das 

frentes pioneira e de expansão do capital. 

Em todo o caso, o agenciamento indigenista consistirá em um arranjo espacial que 

tentará atuar como Estado Total junto aos índios, mediando em sua totalidade – e praticamente 

com exclusividade – as relações entre estes e os demais sujeitos sociais da sociedade.  

Evidentemente, este controle, estabelecido nos moldes da vigilância (e nalguns casos da 

punição), sofrerá por suas brechas, ou seja, a impossibilidade se fazer “total” (apesar de seu 

elaborado arranjo espacial). Ele é composto de áreas (controladas, as TIs) e de redes (de 

controle: os Postos Indígenas, as CTLs, as Coordenações Regionais, os Postos de Vigilância, 

as Bases de Proteção e os antigos Postos de Atração).  

O objetivo deste arranjo será coibir tanto a entrada de pessoas não autorizadas, quais 

sejam; quanto o de impedir a prática de atividades territorialmente prejudiciais às áreas 

controladas, como o garimpo, o desmatamento e outras práticas ilícitas. Não obstante a grande 

dificuldade que é efetuar o controle de extensas áreas em regiões de precária infraestrutura e 

muitas vezes com escassos recursos.  

Um dos problemas geralmente mais desafiadores a ser enfrentados pela (atu)ação 

indigenista, em sua prática de coerção à norma, diz respeito ao elevado grau de corruptibilidade 

humana, que se faz presente junto aos indígenas, na medida em que são expostos a distintos 

modos de subjetivação, conforme os diversos sujeitos com os quais se relacionam em seus 

agenciamentos.  

Assim, em muitos casos, os crimes ambientais, as invasões territoriais e outras práticas 

que resultam de circuitos ilícitos (muitas vezes imorais e antiéticos) de influência, apontam para 

o envolvimento dos próprios indígenas, geralmente fragilizados diante das limitações de 

horizontes que se-lhes obriga ao pacto indigenista, caso dos Kayapó Mebengokré, estudados 

por Terence Turner.  
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No entanto, para a inteligentsia etnicista, ao que parece, os indios acabam por transgredir 

o arranjo jurídico-normativo e seus estatutos, flertando com a desordem e disjunção da aliança, 

ao se aproximarem de regionais, garimpeiros, madeireiros, geralmente para seu prejuízo 

territorial e ambiental das Terras Indígenas. 

Destarte, tais consideraçõe ajudam a compreender a orientação que rege o indigenismo 

enquanto praxe de adminstração territorial, dando a saber também que elas implicam em normas 

de sujeição que, nem sempre são cumpridas, estabelecendo graus de desordem no interior do 

agenciamento.  

Dentre os Korubo, cabe observar quais as implicações de tal desordem territorial, o que 

talvez não o tenham muito claro para sí. Por enquanto são conhecedores apenas da destruição 

causada junto ao cosmos.  

Conforme exposto até aqui, este ensaio tem por objeto registrar e a geograficidade 

contemporânea dos Korubo, situando-os no contexto maior da sociedade nacional que os 

absorveu.  Gostaria de delimitar com mais clareza alguns procedimentos desta análise.  

Para tanto, segue uma rápida descrição de alguns aspectos que gostaria de considerar, 

ainda à guisa de um fio epistêmico que se adeque ao desconhecido que é o espaço Korubo, 

limitação que assumimos a priori. 

Se a geografia (saber disciplinar) e o indigenismo (saber administrativo, disciplinado) 

se colocam como ponto de partida para a compreensão da realidade contemporânea dos Korubo, 

nos vemos obrigados a tomar a interdisciplinaridade e a dialogicidade como orientação.  

Assim, torna-se possível indagar tanto o indigenista, quanto o regional e o próprio 

indígena. Defendo que tal diálogo deve se dar sem interpelação, porque,  como afirma Butler, 

“toda resposta será insatisfatória” quando o sujeito é interpelado e tem que relatar a sí mesmo.  

Tal circunstância não supõe desnecessário o diálogo. Mas apenas que este deve correr 

conforme a vontade do sujeito pesquisado, com base em temas revelados pelo seu próprio 

cotidiano, do qual posui uma teoria. Denotando imagens e símbolos do seu universo, ele nos 

revela onde os pesquisadores devemos buscar os elementos que contribuem e informam sobre 

nosso objeto de pesquisa e o que, a respeito dele, é realmente possível saber.  

Com estas “pistas” em mente, indaga-se não mais o sujeito, mas o próprio sujeito do 

registro corporal ao espaço. Ambos reveladores de uma organização do mundo, seus fluxos e 
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circuitos, seus locais luminosos e opacos. De certo modo, estamos novamente  colocados diante 

da dialética da imagem e da fala.  

Indagar a imagem para que ela nos revele aquilo que a fala pretende omitir.  Por imagem, 

aquilo que se pode ver, mas também o que foi mascarado e omitido com a fala. Cada fala produz 

omissões enquanto diz, o que atribui importância ainda maior à imagem. Por fala, o dito e o 

escrito, ou seja, o que é dito pelos vários sujeitos e o que escrito por indigenistas, antropólogos 

e pesquisadores sobre este dito, uma coisa não podendo ser confundida com a outra. Neste 

sentido, talvez os Korubo não façam ideia do que, sobre eles se diz ou, muito menos, para quem 

se direciona este dito. 

De qualquer forma, alcança-se não apenas a diversidade de sujeitos e dos modos de 

subjetivação a que estão sujeitos, mas também e sobretudo, a maneira como organizam seus 

espaços de vida, por meio de arranjos espaciais singulares e tendo por condicionantes as 

configurações geográficas mais amplas que absorveu sua existência concreta e seus espaços de 

vida. 
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XINGU CONTRA O ESTADO 

grilagem de terras, agronegócio e política ameríndia 

Gustavo Francisco Teixeira Prieto1 

 

A grilagem com o Estado 

Uma nova rodada de esbulhos de territórios ameríndios se anunciou e se realizou em 

meados do século XX. O capítulo sobre Violações de direitos humanos dos povos indígenas 

apurados pela Comissão Nacional da Verdade (CNV), divulgado em dezembro de 2014 e 

coordenado pela professora e psicanalista Maria Rita Kehl2 reconheceu o arsenal de violências, 

entre ações e omissões, perpetrados em políticas estruturais do Estado no período entre 1946 e 

1988. O relatório admitiu a necessidade de inserir os indígenas no debate sobre  Justiça de 

Transição no Brasil: 

Por todos os fatos apurados e analisados neste texto, o Estado brasileiro, por meio da 
CNV, reconhece a sua responsabilidade, por ação direta ou omissão, no esbulho das 
terras indígenas ocupadas ilegalmente no período investigado e nas demais graves 
violações de direitos humanos que se operaram contra os povos indígenas articuladas 
em torno desse eixo comum (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2014, p. 
247).  

 

A partir da instauração do AI-5 em 13 de dezembro de 1968, a CNV (2014) verificou 

um ponto de inflexão na relação do Estado com os povos indígenas. Em um primeiro período, 

de 1946 a 1968, a CNV constatou a omissão deliberada da União quanto ao arsenal de táticas e 

estratégias de grilagem de terras em conivência com ações do poder local, com o Poder 

Judiciário, com cartórios e empresas de loteamento de terras e a corrupção sistêmica de uma 

parte dos quadros estatais. E um segundo período, de 1968 a 1988, de ações ativas e 

patrocinadas pelo Estado nacional de violações diretas e sem mediações aos direitos humanos 

 
1 Professor Adjunto do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). E-mail: 
gustavo.prieto@unifesp.br 
2 Maria Rita Kehl foi coordenadora do GT Graves violações de direitos humanos no campo ou contra indígenas 
na Comissão Nacional da Verdade (CNV). A CNV foi criada pela Lei 12.528 e 18 de novembro de 2011 e instituída 
em 16 de maio de 2012. Encerrou suas atividades em 10 de dezembro de 2014, com a entrega de seu Relatório 
Final. A CNV teve por finalidade apurar graves violações de Direitos Humanos ocorridas entre 18 de setembro de 
1946 e 5 de outubro de 1988.  
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e territoriais ameríndios sem que omissões estruturais em termos de saúde, corrupção e venda 

de terras indígenas deixassem de coexistir.  

Fato é que desde a década de 1940, o governo Getúlio Vargas iniciou uma política 

federal de exploração e ocupação do Centro-Oeste por colonos – a assim chamada “Marcha 

para o Oeste” – contatando populações indígenas isoladas e favorecendo a invasão e processos 

de titulação de terras ameríndias a terceiros (CNV, 2014). A grilagem novamente se 

concretizava como o fundamento central dos processos de modernização do Estado (PRIETO, 

2016) com a operação de novas estratégias de dominação fundiária e a reprodução de 

conhecidas práticas de apropriação de terras públicas, devolutas, comunais e coletivas. A CNV 

(2014) relata que a política de “colonização dirigida” implementada em escala nacional pelo 

governo Vargas já vinha sendo adotada por vários governos estaduais (sendo os casos de São 

Paulo, Paraná e Minas Gerais, emblemáticos). No final do século XIX e primeiras décadas do 

século XX, a expansão da economia cafeeira – especialmente para o oeste paulista e norte 

paranaense - , as preocupações com a ocupação do território brasileiro (a questão da soberania 

nacional sobre os “espaços vazios”) e a expansão da fronteira agrícola e extrativista para o 

Centro-Oeste e Amazônia se concretizaram como políticas públicas nacionais, fomentando o 

mercado de terras e produzindo mais uma janela de oportunidades para a grilagem, 

especialmente dos territórios indígenas (PRIETO, 2019). 

 De fato, o Estado moderno e a expansão das relações especificamente capitalistas são 

produzidas mutuamente e se retroalimentam. Para além de uma omissão da União, o projeto de 

marcha para o Oeste envolve a política de governo dos territórios das sociedades que se 

realizam contra os fundamentos do Estado moderno. Produzir a assimilação dos “silvícolas” e 

a integração dos índios na sociedade nacional está diretamente relacionada a expansão da 

fronteira agrícola e dos latifúndios, a proletarização (e as tentativas recorrentes de 

desindianização: cristianismo, esbulho, polícia, administração e proibições à língua e cultura) 

dos indígenas como força de trabalho nacional3 e a ideologia da vocação brasileira de “celeiro 

mundial”.   

Viveiros de Castro (2017) argumenta sobre a necessidade de separação dos indígenas 

 
3 Relembre-se que em 1906, uma lei federal instituiu a criação de um serviço público federal dos índios, 
efetivamente materializado em 1910 com o sugestivo nome de Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos 
Trabalhadores Nacional (SPITLN) (MARÉS, 1999). A nomenclatura SPITLN se instituiu entre 1910 a 1918, 
“depois só SPI, até virar FUNAI em 1967, ao cabo de uma CPI que revelou uma infinidade de abusos, desmandos, 
violências variadas, explorações e outras benesses protetoras conferidas pelo Estado” (VIVEIROS DE CASTRO, 
2017, p. 190). 
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das relações com a terra e a produção do índio em sem terra e cidadão pobre. Os processos 

incisivos de proletarização indígena se articulam tanto à expulsão, ao confinamento, ao 

genocídio e às remoções forçadas quanto à transformação da terra dos índios (Munduruku, 

Yanomami, Araweté,etc. com suas especificidades e agências) em terra devoluta e propriedade 

privada capitalista. Assim,  

Separar os índios (e todos os demais indígenas) de sua relação orgânica, política, 
social, vital com a terra e com suas comunidades que vivem da terra — essa separação 
sempre foi vista como condição necessária para transformar o índio em cidadão. Em 
cidadão pobre, naturalmente. Porque sem pobres não há capitalismo, o capitalismo 
precisa de pobres, como precisou (e ainda precisa) de escravos. Transformar o índio 
em pobre. Para isso, foi e é preciso antes de mais nada separá-lo de sua terra, da terra 
que o constitui como indígena. (VIVEIROS DE CASTRO, 2017, p. 191).  
 

Além das invasões e expropriações propriamente ditas, há outras formas de grilagem de 

territórios indígenas4. De acordo com o Relatório da CNV (2014) eram comuns arrendamentos 

de terras que não obedeciam às condições do contrato – quando este havia – ocupando enormes 

extensões fundiárias. Esse processo se constituiu em alguns casos, em situação de acomodação 

das ilegalidades, crimes e expulsões realizadas. Trocando em miúdos, invasões praticadas e 

posteriormente legalizadas pelo Serviço de Proteção ao Índio (SPI) por meio de contratos de 

arrendamento são expressões concretas de processos de legalização da grilagem. 

 Outra estratégia significativa de esbulho de terras indígenas envolveu a passagem dos 

territórios ameríndios para terras devolutas (terras estatais não destinadas) e posterior 

dominação privada. A CNV demonstrou que em 1949 foi realizada a I Conferência Brasileira 

de Imigração e Colonização, entre abril e maio daquele ano, em Goiânia (GO), pelo Conselho 

de Imigração e Colonização (CIC). Dentre as teses defendidas na Conferência, os discursos de 

“delimitação das terras habitadas pelos índios”, “aculturação dos patrícios” e necessidade de 

desbravamento da hinterlândia brasileira eram os mais disseminados (CNV, 2014). 

Rapidamente após a Conferência o governo do Estado do Paraná em associação com o 

Ministério da Agricultura promoveu a “reestruturação” das terras dos povos Guarani e 

 
4 De acordo com Marés (1999) nos séculos XIX e XX, as leis não admitem a noção de território para indicar o 
espaço vital dos povos indígenas, chamando-o simplesmente de terras, como se fossem terras particulares dentro 
do território nacional. As noções de povo, território e soberania se articulam como expressões de insurreição 
indígena (MARÉS, 1999). Administrar a terra, governar corpos e gerir populações. Para Viveiros de Castro (2017) 
se processa tentativas de separações e cisões entre índio e a terra; corpo e alma.  “A terra é o corpo dos índios, os 
índios são parte do corpo da Terra. A relação entre terra e corpo é crucial. A separação entre a comunidade e a 
terra tem como sua face paralela, sua sombra, a separação entre as pessoas e seus corpos, outra operação 
indispensável executada pelo Estado para criar populações administradas (VIVEIROS DE CASTRO, 2017, p. 
191). Uma discussão mais aprofundada sobre território, terras e terra indígenas encontra-se em processo de 
produção.  
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Kaingang, convertendo terras indígenas ocupadas e tituladas no estado em terras devolutas.  

O caso da terras dos índios Kadiweu também é emblemático desse processo de grilagem.  

Em 1958, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou o Projeto de Lei n° 1.077, que 

tornava devolutas suas terras, o que possibilitou ampla grilagem a partir do loteamento das 

terras Kadiweu até a indicação de inconstitucionalidade da lei pelo STF em 1961. 

 O genocídio também opera como uma forma de grilagem. Capiberibe e Bonilla (2015) 

relembram que a terra é a questão em torno da qual se mobilizam as tensões voltadas aos índios. 

Na base dessas, o que há são modelos de relacionamento com os entes do planeta (fauna, flora, 

humanidade) radicalmente opostos. A expansão da fronteira agrícola, das bases do capitalismo 

fóssil e da sociedade urbana encontram nos territórios indígenas, nas sociedades presentes, na 

terra e na corporeidade o inimigo a ser dizimado. A tentativa de extinção dos Xetá no Paraná, 

os múltiplos processo de dizimação dos Tapayunas do oeste do Mato Grosso, o genocídio dos 

Avá-Canoeiro no Araguaia e os sucessivos massacres dos Cinta Larga e dos Xavantes são 

exemplos peremptórios do etnocídio como forma de extermínio e limpeza étnica do território 

como estratégia para a grilagem. Nos termos da CNV (2014, p.): 

Foram emitidas amiúde declarações oficiais fraudulentas que atestavam a inexistência 
de índios nas áreas cobiçadas por particulares. Para tomar posse dessas áreas e tornar 
real essa extinção de índios no papel, empresas e particulares moveram tentativas de 
extinção física de povos indígenas inteiros – o que configura um genocídio 
terceirizado – que chegaram a se valer de oferta de alimentos envenenados, contágios 
propositais, sequestros de crianças, assim como de massacres com armas de fogo. 

 

O genocídio terceirizado, forma concreta de uma lógica de milícia, não prefigura a 

ausência do Estado ou a rápida resposta de omissão estatal. O próprio Estado produz um 

conjunto de instrumentos técnicos – laudos, documentos e atestados – que garantem, ora a 

jusante, ora a montante – a invasão das terras indígenas justificando o extermínio ou 

antecipando a política de morte. Carneiro da Cunha (1994) afirma que um mecanismo de burla 

central aos direitos territoriais dos indígenas se reproduz como um expediente utilizado até a 

contemporaneidade: a negação da própria identidade aos índios. Assim, se não há índios, 

tampouco há direitos. Marés (1999, p. 58) ressalta que a partir de 1950, o SPI promove a venda 

de “atestados de inexistência de índios”. O jurista argumenta que tais atestados possibilitavam 

que os estados-membro concedessem títulos de domínio sobre terras devolutas. Marés (1999) 

ressalta que os títulos não possuíam nenhuma verificação prévia de existência indígena e o 

controle a posteriori da ocupação efetiva dos novos titulares.  
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O confinamento territorial dos indígenas funcionou também como forma de liberar 

terras para a grilagem. A estratégia secular de aldeamentos, retirada forçada dos territórios, e 

posterior venda/doação das terras aldeadas é recorrente na história da formação territorial 

brasileira (MOTTA, 2008; CUNHA, 2012; PRIETO, 2017) como face da formação da 

propriedade privada da terra sob os territórios indígenas. A redução dos indígenas a frações do 

território possibilitava a invasão. O caso dos Guarani e Kaiowá são reveladores desse processo. 

Nos termos da CNV (2014, p. 201) 

As terras indígenas demarcadas pelo SPI no Mato Grosso caracterizaram-se por suas 
extensões diminutas. Jogados com violência em caminhões e vendo suas casas sendo 
queimadas, índios Guarani e Kaiowá foram relocados à força nessas áreas, em uma 
concentração que provocou muitos conflitos internos. Esse confinamento foi um 
método de “liberação” de terras indígenas para a colonização. 

Fato revelador do papel central do Estado na violação dos direitos dos povos indígenas 

é que a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e, anteriormente a 1967, o SPI, se submeteu às 

políticas estatais e aos grupos econômicos e dirigentes interessados nas políticas 

desenvolvimentistas. Ou melhor, os órgãos indigenistas foram centrais para a reprodução da 

grilagem. Interesse nacional e integração produtiva são léxicos do Ministério do Interior do 

governo ditatorial responsável pela abertura de estradas, projetos agroindustriais e agrícolas e 

grandes projetos de desenvolvimento associados à “extração de madeira e minérios, à 

colonização e a obras de infraestrutura” patrocinados pelo Estado (CNV, 2014, p. 199). 

Relembre-se que FUNAI fazia parte do Ministério do Interior, o mesmo órgão estatal que 

operava a modernização dos “vazios demográficos” e anteriormente o SPI compunha o 

Ministério da Agricultura que operava em chave semelhante.  

O relatório da Comissão de Investigação do Ministério do Interior de 1967, presidida 

pelo procurador Jader de Figueiredo Correia, também conhecido como Relatório Figueiredo, 

afirmava que “o próprio órgão responsável pela garantia da terra do índio, é o primeiro a 

despojá-lo” (CNV, 2014, p.). O Relatório da CNV em análise à CPI da Funai de 1977, constatou 

um conjunto de denúncias de transferências forçadas de indígenas operado pelo órgão 

indigenista. Constatou-se que as remoções não serviam apenas para viabilizar obras de 

infraestrutura, tais como os Parakanã5, mas também para liberar terras indígenas para a 

implantação de projetos agroindustriais. O relato sobre os Nambikwara deixa evidente essa 

violação: 

 
5 Os Parakanã, por exemplo, contatados e removidos para viabilizar a estrada Transamazônica, foram removidos 
novamente para dar lugar ao lago da Hidrelétrica de Tucuruí (CNV, 2014). Seriam deslocados cinco vezes entre 
1971 e 1977. 
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É particularmente eloquente o documento em que o então presidente da Funai, 
Bandeira de Mello, ao negar, em 1970, à empresa Vila Bela Agropastoril S/A uma 
certidão negativa de existência de índios Nambikwara, acrescenta: “Logo que atraídos 
e pacificados e transferidos para a reserva definitiva, esta presidência poderá atender 
ao pedido de V.Sa.”. [CPI (01) 77 GT 7/79 cx. 02: v.2,   849, pp. 247-25]”. 
(COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2014, p. 203) 

Em detalhes,  a CNV analisou de forma articulada os processos de desagregação social 

dos Tapayuna (MT) e Avá-Canoeiro (TO); as mortandades causadas pela construção de estradas 

e hidrelétricas entre os Panará (MT), Parakanã (PA), Akrãtikatejê - Gavião da Montanha - (PA), 

Yanomami (RR) e Waimiri-Atroari (AM). A CNV (2014, p. 188) apresentou a estimativa de 

que ao menos 8.350 indígenas foram mortos no período investigado enfatizando que se tratava 

apenas de uma primeira aproximação com os crimes perpetrados, sendo “possível apenas 

entrever a extensão real desses crimes, avaliar o quanto ainda não se sabe e a necessidade de se 

continuar as investigações”.   

O capítulo sobre os povos indígenas da CNV revelou que uma das particularidades das 

violações empreendidas é o fato de se destinarem não a indivíduos, mas a povos inteiros a partir 

do esbulho/grilagem de suas terras, das remoções forçadas de seus territórios, do contágio por 

doenças infectocontagiosas, das prisões, das torturas e dos maus tratos (CNV, 2014; ISA, 2014). 

Terra e territórios indígenas a serviço da expansão dos grãos, da pecuária e da atividade 

madeireira. Mas os índios resistem, rexistem e se recriam.  

Xingu e o Estado 

Na ocupação de terras na fronteira amazônica norte mato-grossense por projetos 

incentivados e financiados pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 

(SUDAM), Oliveira (1997) reiterou o processo de ampla grilagem das terras indígenas. A 

ideologia geográfica (MORAES) da Amazônia brasileira como um vasto “vazio demográfico” 

operou como um signo político de garantia da disponibilidade de imensos fundos territoriais 

para expansão do processo econômico, político e social de modernização periférica e do 

desenvolvimento nacional. 

 De forma associada, a ocupação amazônica - de fato amplo processo de invasão das 

terras de mais de 170 povos indígenas6 - se efetivou como uma “doutrina de segurança 

nacional” que articulava a ideologia geopolítica ditatorial da segurança externa com a 

 
6 Associada a expropriação, violência e genocídio de camponeses posseiros, ribeirinhos, seringueiros conforme 
verificado pela Comissão Nacional da Verdade (2014) e Comissão Camponesa da Verdade (2014).  
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territorialização nas áreas de fronteira nacional. E ainda, amalgamava a realização política de 

projetos de desenvolvimento rural e colonização da região como estratégia de segurança interna 

na perspectiva de dirimir conflitos fundiários em outras regiões do país a partir do povoamento 

da Amazônia. Os jargões “integrar para não entregar” e “homens sem terra no Nordeste e a 

terras sem homens na Amazônia” são apenar as sínteses da marcha do projeto civilizacional da 

ditadura em sua sanha de modernização econômica e expansão das relações especificamente 

capitalistas sobre as terra ameríndia.  

A CNV (2014) constatou também que na ditadura militar os índios foram entendidos 

como um risco à segurança e à nacionalidade. Na produção política do inimigo interno, os 

indígenas são suspeitos, perigosos, sob a alegação de serem influenciados por interesses 

estrangeiros ou simplesmente por seu território possuir riquezas minerais, estar situado nas 

fronteiras ou se encontrar no caminho de algum projeto de desenvolvimento (CNV, 2014). O 

movimento indígena e indigenista foi monitorado e lideranças indígenas e seus apoiadores 

foram taxados de “comunistas” e muitas vezes perseguidos. 

Ressalta-se que parte fundamental da doutrina ditatorial, envolveu a ampla doação de 

terras na Amazônia Legal concretizada na assim chamada Operação Amazônia iniciada em 

1966 pelo então presidente-general Castello Branco. A Operação consistia em um conjunto de 

medidas econômicas, políticas e sociais assentadas em três grandes vetores de intervenção, 

quais sejam: i) uma política de incentivos fiscais para atrair capital privado para investimentos 

na região; ii) uma política de ocupação de terras para solucionar o problema da posse da terra 

em outras regiões e ampliar a área agrícola na Amazônia; iii) a ampliação da infraestrutura de 

telecomunicações e estradas para viabilizar as duas estratégias anteriores (INESC, 2014). 

Dentre os diversos benefícios garantidos pela União havia a abertura de linhas de 

financiamento nas áreas dos projetos agropecuários e serviços; a formação de um Fundo de 

Valorização Econômico da Amazônia, mantido com receitas tributárias federais, estaduais e 

municipais; além de um amplo abatimento no Imposto de Renda e a própria criação da 

SUDAM.   

Associados aos grandes projetos de desenvolvimento decorrentes da Operação 

Amazônia, tais como os Programa de Integração Nacional (PIN) de 1970, os Planos Nacionais 

de Desenvolvimento (respectivamente de 1972-1974 e 1975-1979) e os projetos de 

colonização, foram produzidas as bases para um regime de acumulação originária e permanente 

de capital na região baseado na implantação de projetos de desenvolvimento rural agrícola, 
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pecuários e minerais capitaneados por grupos econômicos e financeiros nacionais e 

internacionais, parte expressiva deles urbano-industriais. Fundamentando a aliança econômica, 

social e política entre terra e capital no Brasil (MARTINS, 1981; PRIETO, 2017) e a 

mundialização do capital nacional (OLIVEIRA, 2016). Faz parte da lista dos maiores 

beneficiários dos incentivos fiscais nas décadas de 1960 e 1970 empresas como a Mineração 

Rio do Norte S/A, Bamerindus Agropastoril, Fazenda Vale do Rio Cristalino (INESC, 2014). 

Carneiro da Cunha (1994) recupera a vastidão dos territórios privatizados, sobremaneira na 

ditadura militar. A Manasa Madeireira Nacional, por exemplo, possuía, em levantamento do 

Incra de 1986, cerca de 4.140 milhões hectares no Amazonas: área maior que a Bélgica, a 

Holanda ou Alemanha. Em outras regiões do Brasil, a mesma Manasa detinha mais meio milhão 

de hectares. A Jari Florestal Agropecuária Ltda. concentrava quase 3 milhões de hectares no 

Pará. 

Além disso, de acordo com a análise de Santana (2009), em 1981, 101 empresas de 

colonização estavam autorizadas a funcionar no país, sendo que desse montante 42% estavam 

atuando no Estado de Mato Grosso, no período de 1970 a 1981. Considerando-se os registros 

de empresas de colonização cassados, essa porcentagem passa para 52% das empresas atuando 

em território mato-grossense (SANTANA, 2009). 

Oliveira (2017) argumenta que  

em 1973, o governo mato-grossense incumbiu-se de pedir autorização ao Senado 
Federal para vender 2.000.000 de hectares de terras no Aripuanã, um município 
sabidamente indígena. Este é um dos muitos episódios das falcatruas existentes no 
Mato Grosso, pois era cláusula contratual que se a empresa que adquirisse as terras 
não implantasse no prazo de 5 anos (até 1978, portanto) os referidos projetos, as terras, 
voltariam para o patrimônio público. Entre as empresas que adquiriram terras 
estavam: Rendanyl (depois Otsar) 1.000.000 ha; Indeco (Ariosto da Riva) 400.000 ha; 
Colniza (grupo Lunardelli) 400.000 ha; e Juruena (João Carlos Meirelles) 200.000 ha. 
Destas, apenas a Indeco implantou projeto de colonização em tempo hábil. As demais, 
ao contrário, pouco ou nada fizeram. Entretanto, as terras não retornaram ao 
patrimônio público. Inclusive, durante o governo do general Figueiredo, as terras da 
Otsar passaram para a Cotriguaçu numa operação fraudulenta visando posterior 
repasse para a multinacional Sharp (o famoso episódio da queda do ministro Amaury 
Stabile - funcionário e acionista daquela multinacional). Com o tempo, a referida 
quantia de um milhão de hectares foi sendo remanejada e acabou assim redistribuída: 
400.000 ha com a Cotriguaçu, 400.000 ha com a Juruena de João Carlos Meirelles e 
200.000 ha com a Indeco de Ariosto da Riva. 

 

Fundamental retomar que parte expressiva do processo de inserção capitalista da 

fronteira amazônica norte-matogrossense se produziu sob territórios dos povos indígenas. 

Colonização, povoamento, modernização e desenvolvimento fazem parte do repertório 
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gramatical do extermínio e são metonímias da sociologia do contato ditatorial, expressão cínica 

do genocídio ameríndio e da grilagem de terras. 

 O conjunto dos territórios dos povos que ocupavam as terras hoje sob jurisdição do 

Estado do Mato Grosso, revelam o projeto de inserção nacional do capitalismo moderno e o 

tratamento do Estado no que tange à problemática indígena: genocídio, etnocídio e 

expropriação. Mas também há resistência, recriação e cosmopolítica, os indígenas possuem 

agência e compreenderam em sua cosmologia a invasão branca, moderna e ocidental. Nestes 

territórios havia e ainda há uma espécie de síntese cultural do país, os quatro grandes troncos 

linguísticos - Tupi, Macro-Jê, Aruak e Karib - se fazem presente somados às outras isoladas ou 

não contatas e/ou classificadas (OLIVEIRA, 2017). 

Para Oliveira (1997, p. 279) “a maioria dos povos indígenas tiveram suas terras griladas 

e tomadas à força pelos grupos econômicos e especuladores” com recorrentes processos de 

etnocídio de povos, tais como Tapayuna, Panará, Kayabi, Xavante, Tapirapé, Carajás, entre 

outros. A partir da utilização de documentos falsos, tais como certidões, laudos e escrituras que, 

supostamente, confirmavam a inexistência de indígenas e/ou posseiros, ocorreu um amplo 

processo de dominação privada de terras com explícita anuência do Estado e do poder político 

mato-grossense. Com o auxílio da figura do “procurador”, em inúmeros casos com atestados e 

procurações falsas ou forjadas, os latifundiários-grileiros obtiveram gigantescas frações do 

território contíguas e imensos latifúndios configurando inclusive infrações e crimes 

constitucionais, visto que as escorchantes extensões de terras somavam área superior àquela 

permitida pelas Constituições de 1946, 1967 e 1988. O “procurador”, grileiro em sua expressão 

concreta, munido de procurações muitas vezes falsas, obtinha títulos de áreas contíguas, 

burlando assim a Constituição Federal que impedia a venda sem prévia autorização do Senado 

de área superior a 10.000 ha (1946), 3.000 ha (1967) e 2.500 ha (1988). 

Nota-se que Oliveira (1997) constatou, inclusive, um processo de tentativa de 

indenização de fazendeiros do Alto Xingu que alegavam ser de sua propriedade terras referentes 

ao Parque Nacional do Xingu, atualmente denominado de Parque Indígena do Xingu (PIX)7.  

Dentre as diversas irregularidades do processo, Oliveira (1997) constatou o laudo 

técnico forjado que objetivava provar que na área atual do Xingu não haviam indígenas, quando 

de sua criação em 1961 pelo presidente Jânio Quadros. Além de parte do Poder Judiciário não 

 
7 Utilizamos nesse artigo a denominação nativa e política de Território Indígena do Xingu (TIX). 
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impedir a dominação privada de terras indígenas, Oliveira (1997) constatou a partir de 

documentação comprovatória que o próprio Estado vendeu em 1964 terras dentro do PIX, 

depois da sua criação em 1961.  

 

É evidente que este processo mostra o lado perverso da tomada das terras indígenas 
no Brasil, mas também, deixa claro que a justiça brasileira, de uma forma geral, não 
tem atuado no sentido impedir a apropriação privada das terras indígenas, garantindo 
assim as mesmas, a seus legítimos donos. Quando isso ocorre, trata-se de um golpe 
de sorte. Como ocorreu nesse processo envolvendo o Parque Nacional Indígena do 
Xingu (OLIVEIRA, 1997, 280).  

 
Atualmente, a perspectiva de indenização do Estado do Mato Grosso voltou a figurar na 

política nacional a partir da Ação Civil Originária (ACO) 362. Esta foi ajuizada na década de 

1980 pelo Estado de Mato Grosso (MT) contra a União e a Funai, pedindo indenização pela 

desapropriação de terras incluídas no  PIX. O Estado de Mato Grosso defende que não eram de 

ocupação tradicional dos povos indígenas, mas um parecer da Procuradoria-Geral da República 

(PGR) defendeu a tradicionalidade da ocupação indígena no PIX, contrariando o pedido do 

Estado de MT (ISA, 2017). O ministro Marco Aurélio, relator no Supremo Tribunal Federal da 

ACO 362, julgou improcedente o pedido veiculado no processo, nos termos do voto do relator 

e por unanimidade negando a indenização e dando ganho de causa aos indígenas do Alto Xingu. 

 
Xingu contra o Estado (em construção) 

 A partir da análise aprofundada do ACO 362 e da ACO 366, acerca de pedido de 

indenização também do Estado do Mato Grosso, do Parecer 001/2017 da Advocacia Geral da 

União que legaliza e legitima o esbulho, a violência e as violações de que os povos indígenas 

foram vítimas antes de 1988, da Nota Técnica n. 2/2016 da 6a Câmara de Coordenação e 

Revisão – Populações Tradicionais e Comunidades Indígenas e da Nota contra o Parecer 

001/2017 buscaremos encerrar esse artigo discutindo as lutas xinguanas contra o Estado e as 

tentativas ideológicas de definição de marco temporal e a permanência da grilagem de terras.  
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GEOPOLÍTICA DAS QUEIMADAS: 

Um processo de Globalização Perversa no Território Indígena Marãíwatsédé – MT 
 

1Ruan Italo de Araujo Guajajara 
²Giovanna Caroline Urias Santos 

³Fábio William da Silva Pereira 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Território Indígena Marãiwatsédé está localizado na região de Mato Grosso - MT, 

homologada (decreto s/n - 14/12/1998) e sob jurisdição da Amazônia Legal, com área 

equivalente a 165.241 hectares e população de aproximadamente 2.427 indígenas (IBGE, 

2010), sendo historicamente palco de diversos conflitos socioespaciais que envolvem sua 

demarcação. Para além das importantes questões sociais e identitárias desse território, pontua-

se também a problemática ambiental da localidade. A TI Marãiwatsédé, segundo o ISA e o 

INPE, possui cerca de 4.327,6 hectares de área desmatada entre os anos de 2017 e 2018, 

aumentando, nesse recorte temporal, em cerca de 2,851% num comparativo feito entre os anos 

de 2016, 2017 e 2018, tornando-se então a segunda Terra Indígena mais desmatada do país. O 

desmatamento das TI’s da Amazônia legal acentuou-se no ano de 2018 e estão centrados nos 

estados de Rondônia, Mato Grosso, Pará e Maranhão, o que dialoga diretamente com a trajetória 

das indústrias do agronegócio, dos setores ruralistas locais e o Estado, que na tentativa de 

garantir a soberania do país, contribui e promove o genocídio dos povos indígenas 

territorializados em zonas de interesse do capital. 

A geopolítica das queimadas constitui-se como uma conseqüência de um projeto que 

visa manter o Brasil em um status de grande potência na produção agrícola mundial. Contudo, 

esta estratégia política de desenvolvimentismo e de apropriação do espaço rural com alta 

possibilidade de tecnificação a partir das agroindústrias, expressa também, uma estratégia de 

atropelamento de territórios tradicionais indígenas, como o caso da TI Marãiwatsédé do Povo 

Xavante, que sofre com este constante processo de demarcação, sendo este território sufocado 

 
1 ruanitalo@outlook.com; Observatório de Territórios de Esperança - TERRES, UnB.  
² giovannacaroline363@gmail.com, Observatório de Territórios de Esperança - TERRES, UnB.  
³ fabiowill23@gmail.com, Observatório de Territórios de Esperança - TERRES, UnB.  
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dentro de um espaço maior, da soja, globalizado e mundial, tornando-se perverso quando sua 

fronteira é dizimada pelo processo de especulação da terra que mercantiliza a vida dos povos 

originários. 

Este subterfúgio de dimensão espacial coloca em risco comunidades que lutam pelo seu 

território e pelo seu modo de vida, e que, cotidianamente, são expostos a todo tipo de violência, 

embates históricos e ainda presentes que marcam o constante processo de demarcação da terra, 

e especificamente, o ciclo anual de queimadas criminosas que assolam o povo Xavante que vive 

e resiste em sua terra tradicionalmente ocupada. 

O fenômeno das queimadas põe em risco a vida dos indígenas de Marãiwatsédé. Os 

incêndios criminosos realizados por não-indígenas ocorrem constantemente na região, 

principalmente na margem da BR-158 que corta a TI de norte a sul e também na BR-242 que 

margeia o norte da terra. De acordo com Monitoramento mensal de focos de queimadas na bacia 

do Xingu, executados pelo Instituto Socioambiental (ISA) a partir de dados do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), demonstram que os principais focos de queimadas 

dentro da TI Marãiwatsédé ocorreram próximos às rodovias. Ao observar imagens de satélites 

da região, é notória a presença de fazendas cercando e invadindo os limites de demarcação da 

TI, tornando-se uma ameaça para a vida e o modo de organização dos indígenas.. 

Os Xavantes, povo que possui suas raízes no território Marãiwatsédé, ganharam 

evidência no cenário nacional a partir da década de 1940 com a política do Estado Novo, 

nomeada de marcha para o Oeste. No entanto, os conflitos com esse povo e sua terra não são 

apenas desse momento histórico e nem findaram-se nesse fato. Diversos períodos desde a 

década de 40, explicitam a continuidade dos conflitos e sua complexidade que aumenta em 

consequência da temporalidade, do crescimento do agronegócio e de problemáticas jurídicas 

brasileiras, além da difícil relação entre indígenas e não-indígenas dentro da realidade do 

território Marãiwatsédé e no seu entorno. Dessa forma, o sistema de informação geográfica 

(SIG) aliado às geotecnologias, imagens obtidas por satélite e análise dos fenômenos que 

ocorrem na área delimitada, podem auxiliar a extrair informações dos possíveis conflitos que 

ocorrem no território Marãiwatsédé e implicações na vida do povo Xavante, sob uma 

perspectiva geográfica. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
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As categorias de análise que sustentarão o pensar dos fenômenos das queimadas no 

presente artigo serão os conceitos de geotecnologias, Sistema de Informação Geográfica e 

geoprocessamento, a partir de uma perspectiva da técnica aplicada, abordadas aqui no primeiro 

eixo. Os conceitos de Espaço, território, globalização e globalitarismo, na discussão e análise 

do contexto socioespacial que o Território Indígena Marãiwatsédé se encontra, serão abordadas 

no segundo eixo. E uma perspectiva de autoria indígena sobre o território, no terceiro eixo. 

I EIXO 

  As geotecnologias são um conjunto de tecnologias manuseadas para a realização da 

coleta de dados, processamento, diagnóstico e viabilização do acesso às informações com 

referências geográficas de um determinado espaço. Refere-se a todas as etapas da análise 

espacial e auxilia em um processo de tomadas de decisões mais assertivas. Já o Sistema de 

Informação Geográfica - SIG, vai ser um “conjunto poderoso de ferramentas para coletar, 

armazenar, recuperar, transformar e visualizar dados sobre o mundo real” segundo Burrough 

(1986). 

 De acordo com Rosa e Brito (1996, p.7), as geotecnologias serão “o conjunto de 

tecnologias destinada a coleta e tratamento de informações espaciais, assim como o 

desenvolvimento de novos sistemas e aplicações, com diferentes níveis de sofisticação.” Pereira 

e Silva (p.105, 2001) nos levarão a considerar o Geoprocessamento como um conjunto de 

tecnologias, métodos e processos para o processamento digital de dados e informações 

geográficas. 

Estas informações geográficas são consideradas um conjunto de dados físicos e sociais 

com seus significados associados diretamente a uma localidade específica. O contexto 

sociocultural e político do território indígena Marãiwatsédé encontram-se no meio de feições 

claramente observáveis. O território é cercado em todas as direções por feições geométricas, 

planas, e de grande exposição do solo, o que pode-se classificar com ferramentas da 

fotointerpretação como área de produção agrícola altamente mecanizada e complexa. A análise 

geográfica deste espaço tem sido desenvolvida para classificar, comparar e identificar os 

relacionamentos existentes de todos os agentes territoriais do nordeste do Mato Grosso (MT) 

na distribuição espacial da forma-conteúdo destes processos, como a industrialização desde a 

ditadura, a retirada do povo Xavante, os conflitos históricos, as contínuas invasões que este 

território tem sofrido, bem como o grau e a ciclicidade das queimadas dentro deste território, 
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que repetem-se  anualmente. Pode-se inferir padrões anuais de queimas juntos com outros 

elementos geográficos que influenciam diretamente nestes fenômenos, e por isso evidencia-se 

a importância de conseguir levantar todos estes dados SIG para elaborar um diagnóstico 

territorial preciso e verdadeiro. 

Dentro desse contexto, as geotecnologias apontam-se como uma importante ferramenta 

para a realização da análise geográfica, pois se constituem como um meio para compreender o 

fenômeno espacial, coletando e tratando dados voltados para um objetivo específico, pois 

segundo Bitar et al. (p.3, 2000) “[...] a contribuição da geotecnologia deve estar associada 

principalmente na avaliação detalhada das condições de degradação do meio físico, para 

auxiliar a definição da melhor alternativa tecnológica de remediá-lo.” O lançamento em 1972 

do primeiro satélite Landsat possibilitou detectar alterações nas áreas florestais através do 

espaço. Desde então, as imagens termais e do infravermelho médio têm sido usadas na detecção 

de incêndios e estudos de mapeamento, permitindo que áreas queimadas e não queimadas sejam 

detectadas através do contraste entre os gradientes térmicos (Batista, 2004 apud Remmel & 

Perera, 2001). O uso destas ferramentas e tecnologias é indispensável para estudarmos e 

monitorarmos a incidência de queimadas no território em estudo. 

“A gestão do controle das queimadas é atribuição do estado. Esta gestão deve ser 
fundamentada com informações e dados estatísticos que propiciem eficiência nas 
ações de prevenção e controle das queimadas. Uma base de dados consistente sobre 
os desflorestamentos e tendências de mudanças na cobertura vegetal nativa permite 
que os gestores públicos responsáveis pela execução das políticas ambientais 
direcionem ações e políticas de preservação dos remanescentes florestais”. (Carvalho 
et al., 2008) 

 

O trabalho de se pensar a preservação do território indígena não compreende somente 

pensar da delimitação física para dentro, mas sim pensar todos os agentes externos que 

influenciam diretamente na dinâmica deste território, uma vez que ele não está isolado e que 

tem histórico de invasões e retomadas de posseiros e fazendeiros. Segundo Viana & Pinheiro 

(1998), a definição de estratégias para a conservação da biodiversidade deve ultrapassar os 

limites desses territórios que precisam ser preservados e protegidos, considerando as 

características e o potencial de conservação dos fragmentos vizinhos, ou seja, seu contexto 

socioespacial. 

 

II EIXO 
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  Segundo Santos (p. 122, 1978), o espaço geográfico será compreendido como um 

conjunto de formas representativas de relações sociais do passado e do presente, e por uma 

estrutura representada por relações que estão acontecendo e manifestam-se através de processos 

e funções. É uma estrutura subordinada e subordinante, entendida como uma totalidade que 

apresenta processos históricos e contemporâneos. Ignorar a história de ocupação do solo pelos 

povos indígenas, resulta em erros gravíssimos de organização e planejamento territorial, bem 

como a dívida histórica para com esse povo. Segundo o autor, a utilização do território pelo 

povo criaria o espaço, que no nosso recorte, é um espaço complexo e amplo, um sistema de 

objetos e ações, que através das grandes indústrias do agronegócio, age diretamente no território 

indígena que se encontra dentro de um território maior do Mato Grosso (MT), que é o espaço 

de grande produção mecanizada destes produtos. Essa relação está baseada nas características 

físicas que permite grande produção, com o tempo mais reduzido e com maquinarias planejadas 

para o trabalho em relevos planos, o que facilita a produção mecanizada e contribui para maior 

competitividade capitalista destas empresas em um cenário global da disputa pelo mercado da 

soja. O território indígena está dentro do espaço da Soja.  

De acordo com Santos (1978), o território é um conceito subjacente em sua elaboração 

teórico-metodológica e representa um dado fixo, uma área. Pode ser considerado como 

delimitado, construído e desconstruído por relações de poder que envolvem uma grande 

quantidade de atores que territorializam suas ações com o passar do tempo. Contudo, esta 

delimitação poderá não ocorrer de forma precisa, sendo irregular e mudando historicamente, de 

acordo com a diversidade de relações sociais e o jogo de poder cada vez mais intenso, o que se 

observa com o povo Xavante. Os indígenas são retirados de suas terras para que ali se instalasse 

uma fazenda multinacional, servindo aos interesses do capital. A delimitação de seu território 

é realizada pelos mesmos grupos que investem na retirada de seus direitos, e as prefeituras de 

São Félix do Araguaia, Alto Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia, contribuíram no embate anti-

indígena. Desde que o STF em uma reparação histórica, exigiu a retirada das populações não-

indígenas de dentro de Marãiwatsédé, na gestão de Dilma, os municípios vêm registrando um 

dos maiores índices de anti-petismo no país, contribuindo para a eleição de Bolsonaro em 70% 

dos votos válidos nestas três cidades, e atualmente, elegendo números significativos de legendas 

como PSL (Partido Social Liberal) e PSC (Partido Social Cristão). 
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A forma e função deste espaço geográfico que abriga atualmente o Território Indígena 

Marãiwatsédé foi definido a partir de 1965, quando na ditadura militar, há uma necessidade 

falaciosa de desenvolvimentismo e ocupação do território brasileiro, especificamente o centro-

oeste. Há também objetivos de pacificação das diferentes etnias que estavam territorializadas 

no percurso da marcha para o oeste. Neste período, os indígenas são retirados pela força do 

capital, e utilizados como mão de obra análoga à escravidão. Somente a partir de 2010 que este 

território volta para as mãos do povo Xavante, completamente destruído e saturado pela sua 

utilização extrema. Em 2010, 90% do território indígena Marãiwatsédé era ocupado por 68 

fazendas. A forma e a função são visíveis a partir de imagens de satélite. São feições geográficas 

de produção agrícola massiva e sua função encontra-se dentro de um mercado global, o da soja. 

É um processo contínuo de ocupação do solo através das agroindústrias, desde 1965, que clareia 

um caráter global de aquisição de tecnologias para este setor rural industrializado, por 

intermédio de uma formação econômica e social brasileira baseada historicamente na produção 

agrícola visando um comércio mundial.  

Esta análise geográfica proposta por Santos auxilia a compreensão do território em 

estudo e de seus fenômenos espaciais em sua totalidade. Conforme Santos (p.11, 2000), “a atual 

globalização exclui a democracia. A globalização é, ela própria, um sistema totalitário”. Ela 

como vem sendo tratada, como conhecimento global, aldeia mundial que troca e divide saberes 

de forma igualitária, é conceituada pelo autor como fábula porque mascara e invisibiliza todos 

os processos sociais que acontecem no espaço e no território, o que ele chamava de 

Globalitarismo. Este termo é utilizado para demonstrar o aspecto totalitário da globalização, de 

forma indireta nos seus objetivos de trocas culturais, fluxos de informações, mas que de forma 

direta o globalitarismo é sentido e experienciado na realidade daqueles que têm seus territórios 

dizimados pelas grandes indústrias que objetivam trocas econômicas, lucros e maiores fluxos 

de dinheiro. O Brasil é atualmente um dos principais produtores de soja do mundo, e sua 

participação dentro desta troca de fluxos mundiais do comércio da soja se dá na ocupação e 

invasão de territórios tradicionais, indígenas e quilombolas. A necessidade de manter a 

soberania energética do país tratora estes povos e promove um genocídio indígena, diretamente 

relacionado às mortes por conflitos territoriais, utilização de armas de fogo, bem como um 

etnocídio, que é a matança de um povo a partir da retirada de seu território, da negação de sua 
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cultura e de sua intersubjetividade, o que impediria as suas práticas culturais, que mantém viva 

milhares de anos de história de um povo e que ao negar, mata esse povo pela ausência da cultura.  

A globalização,  antes contada como fábula de integração e desenvolvimento se revela 

como perversidade. O povo Xavante foi retirado de suas terras em 1965 para dar lugar a um 

empreendimento gigantesco do agronegócio, a fazenda Suiá Missú (MPF, 2017), que anos 

depois, ao falir, deu lugar a uma ocupação desordenada de agricultores e posseiros. Os conflitos 

neste território acontece a meio século. O estado tem participação profunda, pois foi com o seu 

apoio que os indígenas Xavantes foram dizimados, retirados e forçados a trabalhar em situação 

análoga à escravidão, para garantir um desenvolvimento falacioso do país, atropelando e 

praticando ativamente o genocídio dos povos indígenas, e neste caso, do povo Xavante. 

Segundo Santos (p.14, 2000), esse discurso de integração, troca e aldeia global obscurece a 

perversidade e condena a sua população a morte, com uma ocupação territorial capitalista que 

privilegia o lucro das grandes empresas e dos grandes setores financeiros em detrimento da vida 

do seu povo e dos povos originários. Há um zoneamento profundo do território brasileiro, 

dividido de acordo com sua função para o produção. As terras já foram escolhidas e 

selecionadas a partir da perspectiva do capital, e este disciplinamento do território não está 

sendo realizado pelo Estado, e sim pelas empresas, que escolhem os melhores lugares para 

garantir o seu lucro.  

Santos (p.22, 2000) vai afirmar que “O território [...] se torna um conceito utilizável 

para a análise social quando o consideramos a partir de seu uso, a partir do momento em que o 

pensamos juntamente com aqueles atores que dele se utilizam.” Não há como falar do território 

em si, mas do território usado, de modo que possamos incluir todos os atores que nele atuam. 

A globalização ampliará este conceito devido a competitividade, o que seria uma busca 

desesperada de maiores produtividades, dependendo das condições oferecidas nos lugares da 

produção. Santos afirma que há lugares mais apropriados para aumentar o lucro de alguns, em 

detrimento de outros, sendo isto possível devido o mundo e os lugares tornassem conhecidos, 

com um fluxo de informações que circula rapidamente e que auxilia as grandes empresas nas 

escolhas e delimitações de onde irão atuar, que terra comprar, em qual país, com mão de obra 

mais barata e com leis mais flexíveis as grandes multinacionais. Santos contribui:  

“A globalização revaloriza os lugares, e os lugares - de acordo com o que 
podem oferecer às empresas - potencializam a globalização na forma em que está aí, 
privilegiando a competitividade. Entre o território tal como ele é e a globalização tal 
como ela é cria-se uma relação de causalidade em benefício dos atores mais 
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poderosos, dando ao espaço geográfico um papel inédito na dinâmica social.” (p.23, 
2000) 

 

Sob interesses individualistas, o território é fragmentado, e o Estado, quando se retira 

da ordenação do uso do território, testemunha e aprova o genocídio que assola os povos 

indígenas. Não só testemunha como promove, ao se posicionar a favor das grandes indústrias 

do agronegócio, se omitindo de seu dever de proteger os povos originários, sua existência e sua 

soberania enquanto donos daquele território ocupado historicamente. Há um processo de 

privilegiar o uso do território para e em função das forças hegemônicas, que neste estudo, é o 

setor do agronegócio do estado do Mato Grosso (MT), ora em empresas nacionais, ora em 

empresas internacionais, como a fazenda Suiá Missú que, antes de falir, era da empresa italiana 

Holding. Estas empresas comandam verticalmente o território e a vida social, colocando o 

Estado apenas como um coadjuvante, e neste contexto de luta dos povos indígenas, omisso. 

Segundo o autor, “A retirada do Estado do processo de regulação da economia, dada como 

sendo um benefício para a sociedade, está, de fato, relacionada com a possibilidade de a 

empresa comandar a sociedade, porque é ela que acaba comandado a vida social [...]”. 

(SANTOS, p.30, 2000). 

III EIXO 

No intuito de dar voz a quem é indígena e quem já está produzindo e falando sobre seus 

territórios, esse eixo foi criado para que possamos viabilizar essa discussão a partir de suas 

próprias narrativas. Segundo a autora Célia XAKRIABÁ (2018), é preciso entender o 

capitalismo como um apocalipse que vivenciamos, que devasta e explora os recursos naturais 

para servir às grandes corporações e ao agronegócio: 

“Nós, populações tradicionais temos condições de apresentar um outro 
projeto de sociedade, não exatamente pela falácia do desenvolvimento e sim, por meio 
do re-envolvimento, que representa a retomada de outros valores. Nesta nossa relação 
com o mundo, que é com o ambiente inteiro e não apenas uma parte [...], não dá para 
enxergar a natureza apenas como um bem a ser explorado, ou mesmo como um lugar 
que produz alimento. A sociedade carece de recuperar valores da relação com o espaço 
corpo-território. Precisa considerar o território como um importante elemento que nos 
alimenta e constitui o nosso ser pessoa no mundo, não sendo possível nos ver 
apartados do território, pois somos também parte indissociável dele, nosso próprio 
corpo.” (p. 80, 2018) 

 

A autora evidencia que é necessário enxergar o território como condição determinante 

para a vida dos povos indígenas. Há uma relação objetiva e subjetiva com esta terra que os cria, 
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uma noção de contato e dinamicidade, pois o corpo indígena também é um território indígena. 

Se há uma negação deste território delimitado, fixo, incorporado ao corpo indígena 

historicamente, há uma negação da cultura, e, portanto um etnocídio, a morte de um povo pela 

retirada de seus costumes tradicionais. Como a autora diz, a morte do indígena não se dá 

somente na matança, no genocídio, mas também na retirada de sua cultura. A (re) conquista de 

seus territórios faz surgir novas demandas de enfrentamento e manutenção da identidade dos 

povos indígenas, as retomadas territoriais são desgastantes e muitas vidas se perdem nesses 

embates de povos originários, com empresas e o Estado, que articula favoravelmente e de forma 

leniente para com as empresas. Conforme XAKRIABÁ: 

“Isso se deve a um processo que gosto de chamar de indigenização. E nessa estrada, 
temos pensado o nosso Plano de Vida do território de maneira sustentada: 
extrativismos, plantas medicinais, projeto de casa de cultura, engenho de rapadura, 
casa de farinha, brigada de incêndio, recuperação de nascentes, entre outras 
iniciativas. Temos pensado em trabalhar sempre como eixo norteador o território, e a 
partir dele, a cultura, a educação, a saúde, mas também a autonomia [...]”.  (p. 86, 
2018) 

Negar e impedir o direito do território aos povos indígenas é anunciar um genocídio. A 

relação com a terra é primordial para a sua existência, e atualmente, os territórios indígenas 

vem sofrendo com especulações imobiliárias e com possibilidades de não terem suas terras 

demarcadas, ou as que já foram homologadas, terem seus processos revistos. Diante desta 

gestão ultraconservadora, há uma esperança e um movimento político organizado desses setores 

ruralistas para que haja revisão destas terras, pois, uma vez que dentro de espaços geográficos 

voltados completamente para a produção em massa da soja, as terras indígenas vêm sendo 

barreiras para o falacioso crescimento econômico. Segundo XAKRIABÁ, “Não poderíamos 

contar com autoridades dos municípios vizinhos, porque estávamos rodeados de perseguidores” 

(p.97, 2018), e continua: 

“A nossa luta pela demarcação dos territórios indígenas continua, mas ela é 
também pela despadronização dos mecanismos [...], produzido por um sistema que 
não dá conta de compreender a realidade indígena [...] Acredito que só avançaremos 
na luta da descolonização do pensamento, quando descolonizarmos o sistema, porque 
é o sistema que tem essa capacidade violenta de reprodução hegemônica”. 
(XAKRIABÁ p.96, 2018) 

 

3. METODOLOGIA 

Este artigo tem como objetivo a) compreender a dinâmica das queimadas do ano de 

2018 na TI Marãiwatsédé, através da elaboração e da análise de uma série temporal de imagens 
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do satélite LANDSAT-8, tais como a identificação das queimadas, sua vetorização em 

shapefiles e a criação de um banco de dados; b) identificar quais atores exerce diferentes 

relações de poder sobre o território indígena, conseqüentemente sendo responsáveis por este 

processo cíclico de queimadas criminosas; e por fim, a c) elaboração de um mapa de queimadas 

da TI no ano de 2016 e 2018. 

I Primeira Etapa 

A primeira ferramenta utilizada consiste no download das imagens do Satélite 

LANDSAT 8 do Território. Nesta primeira etapa a base é o uso de técnicas das Geotecnologias, 

que são plataformas de utilização dos Sistemas de Informação Geográfica - SIG. Utiliza-se a 

plataforma online EarthExplorer - USGS (https://earthexplorer.usgs.gov/ ) como a fornecedora 

dos dados primários para a identificação das queimadas na área em estudo. Dentre as diversas 

bases disponibilizadas de forma gratuita pela NASA, encontram-se imagens do satélite 

LANDSAT 8 que são publicadas mensalmente e que serve de suporte tecnológico para 

governos, universidades, órgãos, etc, sendo as imagens deste satélite escolhidas para subsidiar 

os dados deste artigo. Fez-se uma série temporal de imagens dos meses de janeiro a dezembro, 

com o intuito de possibilitar uma análise mais profunda sobres os fenômenos das queimadas 

baseando-se em técnicas de fotointerpretação, identificando as cicatrizes de queima a partir de 

seu formato irregular e sua cor. O objetivo é entender de onde parte os focos iniciais das 

queimas, sua direção e a proporção do incêndio no território indígena Marãiwatsédé.  

Para downloads na plataforma é preciso um cadastro e o preenchimento de um 

formulário exemplificando para qual uso o dado será utilizado. No entanto, para imagens com 

dados georreferenciados, ou seja, imagens com informações cartográficas já imersas e dispostas 

para a Projeção e o Sistema de Referência de Coordenadas em uso, é necessário que se 

comprove a necessidade destes dados, existindo a possibilidade de ser negado o acesso às 

imagens Geotiff. Empresas, governos e Universidades têm preferência no acesso. É necessário 

ter memória no HD do equipamento onde serão feitas os tratamentos das imagens, pois cada 

imagem tem aproximadamente 1gb de tamanho devido ao nível de detalhamento que elas 

proporcionam. O processo de mesclar as bandas multiespectrais também exige capacidade de 

memória. 
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II Segunda Etapa 

A segunda etapa consiste na identificação das cicatrizes de queimadas, a vetorização 

dos shapefiles em polígonos e elaboração do mapa temático. O critério para a vetorização dos 

polígonos das queimadas foi a presença ou não de cicatrizes de queima no território e a 

incidência de nuvens na imagem, uma vez que dificultaria a visualização do processo estudado 

que é a presença da cicatriz de queimada no solo. Abaixo tabelas dos meses selecionados para 

a análise dos fenômenos das queimadas no ano de 2016 e 2018. 

a) Tabela dos meses selecionados para a realização da análise do fenômeno das 

queimadas em 2016: 

Meses  Situação  Data da Imagem LANDSAT 8 

Janeiro Imagem majoritariamente ocupada por 
nuvens/NUBLADO; 

-  

Fevereiro Imagem majoritariamente ocupada por 
nuvens/NUBLADO; 

-  

Março Imagem majoritariamente ocupada por 
nuvens/NUBLADO; 

-  

Abril Imagem majoritariamente ocupada por 
nuvens/NUBLADO; 

-  

Maio Possível visualizar processos;  23/05/2016  

Junho Possível visualizar processos; 24/06/2016 

Julho Possível visualizar processos; 26/07/2016 

Agosto Possível visualizar processos; 11/08/2016 

Setembro Possível visualizar processos; 12/09/2016 

Outubro Possível visualizar processos; 14/10/2016 

Novembro Imagem majoritariamente ocupada por 
nuvens/NUBLADO. 

-  

Dezembro Imagem majoritariamente ocupada por 
nuvens/NUBLADO. 

-  

b) Tabela dos meses selecionados para a realização da análise do fenômeno das 

queimadas em 2018:  

Meses Situação Data da Imagem LANDSAT 8 
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Janeiro Imagem ocupada por 
nuvens/NUBLADO; 

- 

Fevereiro Imagem ocupada por 
nuvens/NUBLADO; 

- 

Março Imagem ocupada por 
nuvens/NUBLADO; 

- 

Abril Possível visualizar processos; 27/04/2018 

Maio Possível visualizar processos; 29/05/2018 

Junho Possível visualizar processos; 30/06/2018 

Julho Possível visualizar processos; 16/07/2018 

Agosto Possível visualizar processos; 01/08/2018 

Setembro Possível visualizar processos; 18/09/2018 

Outubro Imagem ocupada por 
nuvens/NUBLADO; 

- 

Novembro Parcialmente Nublado 05/11/2018 

Dezembro Imagem ocupada por 
nuvens/NUBLADO. 

- 

 

A segunda ferramenta utilizada é o software de geoprocessamento gratuito QGIS versão 

3.6.1, que serve para a manipulação destes dados georreferenciados e que como produto final 

do trabalho, apresenta um mapa temático que acentua os processos conflituosos analisados. 

Através das diferentes composições de bandas do satélite, que é possível de acordo com uma 

ferramenta do QGIS que mescla intensidades distintas de captura da imagem, fica viável a 

percepção acentuada de determinado conflito, que evidenciado, possibilita a vetorização fiel do 

polígono. 

Das 12 bandas existentes em cada imagem LANDSAT 8, selecionamos a 7, 5 e a 3 para 

visualizar incêndios dentro do território. Outras composições podem evidenciar solos expostos, 

bacias hidrográficas e o avanço da mancha urbana, por exemplo. Uma vez identificado o 

conflito, vetorizamos em polígonos as cicatrizes de queimada somente do ano de 2018, uma 

vez que o banco de dados e o mapa de queimadas de 2016 já estava concluído.  Criamos os 

shapefiles dos incêndios dos meses de Maio a Setembro, que serve como ponto de referência 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 04 – Práticas e Conflitos nos Territórios dos Povos Indígenas 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

2818 
 

para o produto final do Mapa temático de queimadas do Território Indígena Marãiwatsédé no 

ano de 2018. As imagens quando inseridas no software e mescladas as bandas escolhidas, passa 

por um tratamento que inclui o aumento da saturação em 52% para evidenciar as queimadas, 

além da inserção de shapefiles já disponibilizados pelo IBGE e DNIT como municípios de MT, 

Terras Indígenas Homologadas e Rodovias, auxiliando no entendimento do contexto em que a 

TI está inserida. 

Nos resultados será realizada uma comparação dos dados de focos de calor do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, especificamente do programa de queimadas, do ano 

de 2016 e 2018. Esta plataforma online desenvolve no Brasil trabalhos de monitoramento desde 

a década de 1980, sendo disponibilizado na internet um banco de dados com informações sobre 

focos de calor (http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/). As tabelas dividem os focos por 

municípios, uma vez que o território em análise encontra-se situado dentro de três municípios, 

sendo eles São Félix do Araguaia, Alto Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia. Também será 

realizada uma análise comparativa dos mapas de queimadas do território indígena 

Marãiwatsédé do ano de 2016 e do ano de 2018. 

 
4. RESULTADO 
 

 No ano de 2016, o Território Indígena Marãiwatsédé apresentou na totalidade dos 

meses analisados 6.082 focos de queimadas dentro de seus limites. Já no ano de 2018, verificou-

se 4.594 focos de queimadas durante o ano, conforme tabela abaixo. Há uma redução dos focos, 

no entanto, neste artigo não é possível identificar o porquê da diminuição. A fração do território 

indígena que se encontra dentro do limite municipal de Alto Boa Vista destacou-se devido a 

quantidade de focos de queimadas, uma vez que nos dois períodos analisados o município 

aparece com 4.250 focos em 2016 e 3.625 focos em 2018. Os meses que apresentam maior 

quantidade de focos de queimadas e maior intensidade dialoga diretamente com o período de 

seca do cerrado, entre abril e setembro, onde essa massa orgânica encontra-se seca, tornando-

se um potencial combustível para incêndios naturais e criminosos.  

 

Municípios  Focos de Queimadas em 2016 Focos de Queimadas em 2018 

São Félix do Araguaia (MT) 1.669 Focos  868 Focos  

Alto Boa Vista (MT) 4.250 Focos 3.636 Focos  
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Bom Jesus do Araguaia (MT) 163 Focos  90 Focos  

Total  6.082 Focos no total  4.594 Focos no total  

(Tabela de focos de queimadas nos municípios que abrangem o território indígena Marãiwatsédé em 2016 e 2018) 

 
          

   Contudo, diante do contexto de constantes conflitos com posseiros na disputa pelo 

território do povo Xavante, entende-se que o aumento do número de incêndios em 2016 e o 

constante ciclo de queimadas que ocorrem, embora que no ano de 2018 tenha uma diminuição, 

esteja extremamente relacionado ao contínuo processo de demarcação da terra, que mesmo 

homologada atualmente, exige que as lideranças travem um contínuo combate na resistência 

frente aos seus direitos ao território.  

Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

- IBAMA (2013), a maioria dos incêndios registrados dentro dos limites territoriais do povo 

Xavante acontecem de forma criminosa, como forma de retaliação. Segundo lideranças do 

território indígena, posseiros passam pela estrada jogando isqueiros dentro da mata seca, o que 

de forma planejada, vem resultando em queimadas com proporções imensas, chegando a 

queimar 70% da vegetação, conforme imagem abaixo: 

 
 (Imagem do satélite LANDSAT 8. Setembro - 2016) 

 
A BR-158 que transpassa o território indígena é uma rodovia longitudinal federal 

brasileira, uma das únicas rotas para o sul do país, e que historicamente, foi ocupada em 

manifestação tanto de posseiros, contra a retirada de não-indígenas da TI, quanto por indígenas, 

em manifestação ao cerco montado por posseiros. De acordo com a vetorização das queimadas, 

pode-se notar que os grandes incêndios, que são referentes aos meses de agosto e julho no ano 
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de 2016, iniciaram com força no percurso da BR – 158, caracterizando-se como ação dos 

invasores em retaliação e resistência às determinações da justiça. No ano de 2016 mais de 70% 

do território foi incendiado, recuperando-se apenas com a chegada do tempo chuvoso, referente 

ao mês de dezembro. Os meses com maior intensidade de queimadas neste ano é agosto e julho, 

que sozinhos, queimam mais de 50% da TI, conforme Mapa de queimadas de 2016, abaixo. 

Posteriormente vem junho, setembro, outubro e, por fim, maio, segundo contagem decrescente 

de extensão das queimadas. Dos 165 mil hectares total da área, 70% foi incendiado de forma 

criminosa.  

 
 (Mapa de Queimadas em 2016, Terra Indígena Marãiwatsédé - MT) 

 
No ano de 2018, as grandes queimadas ocorrem nos meses de julho a setembro, onde 

juntas, queimam aproximadamente 60% do território indígena. Abaixo vem junho, maio, e 

cicatrizes anteriores a maio, onde não foi possível identificar a qual mês do ano pertencia devido 

a nebulosidade detectada. Nota-se que analisando as imagens de satélite e vetorizando os 

polígonos de queimadas do mês de junho, elas  acompanham a BR - 158 e a BR - 242, que 

margeia o nordeste do território. Percebe-se que no mês de junho essas queimadas não tem tanta 

expressão, diferente dos meses de julho a setembro, onde se espalham por todo o território 

indígena, com a vegetação recuperando-se apenas no mês de dezembro, com maior incidência 

de chuvas.  

A imagem LANDSAT acentua que o foco das queimadas são no interior do território 

indígena. Os solos expostos, que são as áreas com maior brilho e de formas retangulares, estão 
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localizados majoritariamente fora do limite indígena, mas também apresentam-se 

territorializados dentro da TI, o que pode-se inferir como invasão da terra. Observa-se 

atividades agrícolas frequentes dentro do território indígena, contudo, majoritariamente fora 

dela. Indica-se que estes campos abertos estão se expandindo para dentro de Marãiwatsédé, e 

que suas queimadas, dentro e ao redor do território, se diferenciam por serem aplicadas em ciclo 

para a constante produção em solos limpos do agronegócio, distinta das queimadas criminosas, 

que se caracterizam como queimadas de grandes proporções que afeta majoritariamente a 

vegetação e as ferramentas de sobrevivência dos indígenas.  

Os fenômenos das queimadas articulam-se com outros fenômenos espaciais que 

circundam o território indígena, como a proximidade fronteiriça com fazendas nacionais e 

internacionais, incluindo a Suiá Missú, que ocupou Marãiwatsédé após a expulsão dos 

indígenas, e que, ainda existe acima da fronteira nordeste do território, articuladas a outras 

fazendas em um movimento político organizado, pressionando cotidianamente os indígenas em 

seu território. Outro fenômeno espacial que influencia na incidências das queimadas é a 

proximidade com a mancha urbana dos municípios de São Félix do Araguaia e Alto Boa Vista. 

Contudo, o principal elemento que destacamos como potencializador de incidências das 

queimadas, é a inserção de rodovias em todo o território indígena, integrando-o a uma lógica 

mercantilizada de produção agrícola massiva, onde sua adjacência determina anualmente os 

ciclos de queimadas, como observado nas análises das imagens de satélite. Todos os focos se 

iniciam nas beiras das estradas, o que dialoga diretamente com as narrativas denunciativas das 

lideranças do povo Xavante. As principais rodovias que apresentam focos iniciais de queimadas 

são as BR - 158 que atravessa o território e a BR - 242, que acompanha o nordeste do território. 

Porém, as rodovias  MT - 322 que fica no extremo oeste, e a MT - 424 que passa pelo limite 

noroeste, apresentam focos de calor durante o seu percurso mas não de forma expressiva como 

as rodovias anteriores citadas. Há registros de 7 aldeias dentro do território indígena 

Marãiwatsédé, no entanto, não foi possível identificá-las pelas imagens do satélite, e não há 

dados georreferenciados acerca da localização destas aldeias. Só há um shapefile de uma aldeia 

principal, que é a citada no mapa, a sul.  
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 (Mapa de Queimadas em 2018, Terra Indígena Marãiwatsédé - MT) 

 
De acordo com Vesentine (1985), a geopolítica diz respeito à disputa de poder no espaço 

mundial, implicando dominação. Neste caso, o espaço mundializado da soja no estado do Mato 

Grosso – MT busca uma hegemonia territorial que silencia todas as outras formas de relações 

com a terra, afetando diretamente os povos indígenas que, em sua cosmovisão, apresentam 

outros modelos de vida, baseado em uma relação equilibrada com as florestas, o cerrado e a 

água. 

Ao falar de geopolítica, torna-se essencial uma abordagem ampla. Um olhar aberto, 

fugindo de uma análise que privilegie apenas uma escala, em detrimento das outras. Segundo 

Castro (2005 p. 40), essa geografia será necessariamente incompleta.  É preciso avaliar de forma 

ampla, todas as escalas dos fenômenos que constituem as bases das queimadas que ocorrem 

não só no Mato Grosso, mas em toda a Amazônia Legal.  Torna-se essencial desenvolver um 

olhar que, além de perceber esses fenômenos e sua articulação em rede, integre a multiplicidade 

e multiescalaridade dos fatores que produzem, organizam e diferencia o território indígena 

Marãiwatsédé.  

Conforme Castro (2005 p.15 e 16), entende-se a Geografia política como a relação entre 

política, sendo esta a expressão e o modo de controle dos conflitos sociais, e o território, sendo 

a base material e simbólica da sociedade. Este espaço, marcado pela complexidade do grau de 

globalização da soja, produzida em torno e dentro do território Xavante, acentua conflitos de 
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interesse que surgem das relações sociais materializadas através de negligências e combates 

históricos que ainda se arrastam, ordenando e (re)ordenando o território indígena pela disputa 

de quem o utiliza, e que, conseqüentemente, inflige tensões a níveis extremos, relacionados à 

vida e a soberania de um povo que luta pela garantia de seu corpo-território. 

O cenário que configura a urbanização e o desenvolvimento da Amazônia, ou também, 

um cenário ludibriado que gera um discurso falacioso de desenvolvimento na região da 

Amazônia Legal, está fundamentado principalmente nas grandes transformações globais. Estas 

mudanças verificadas no campo, que, agora se apresenta industrializado e tecnificado, são 

impulsionadas pela aceleração da diferenciação de territórios que possuem acesso ou não aos 

recursos, obtendo funções espaciais diferenciadas numa lógica do capital. A base desta 

diferenciação se dá a partir das tecnologias e da gestão dos territórios voltados para a 

mercantilização da natureza e da terra.  As redes de circulação e informação, bem como o 

vínculo estreito do sistema financeiro e do mercado mundial, com base nas arenas políticas 

internacionais e nacionais, contribuem para um novo significado de geopolítica, que segundo 

Becker (2004 p.21), não atua mais na conquista dos territórios, mas sim na apropriação da 

decisão sobre o seu uso. De acordo com Castro (2005 p.51), a palavra política refere-se à ação 

institucional do Estado. O Governo Brasileiro em um percurso histórico evidencia o racismo 

estrutural contra povos indígenas, revelando uma rota de alienação da terra. 

A compreensão do cenário que apresenta esta ciclicidade de queimadas criminosas na 

região do território indígena, não pode estar desvinculada dos interesses que determinam a 

imposição de uma globalização desumanizada, perversa e centrada em si mesma e nos seus 

lucros maximizados. A política do Estado, quando não se ausenta e permite que empresas 

legislem, seria o controle dos conflitos de interesses que estão ancorados nos territórios que 

hoje se encontram em um trajeto que torna mais lucrativo as ações das agroindústrias.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo da história do território indígena Marãiwatsédé, o povo Xavante teve de lidar 

com agressões promovidas por uma globalização perversa, oriunda de um desejo incessante 

pelo giro de capital e promoção do valor econômico da terra. Santos, em sua obra Por uma outra 

globalização (2000), chama a atenção para olhar os alicerces do poder hegemônico, desde o 

século XX, que usufrui de dois mecanismos que o autor nomeia como duas violências centrais: 
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a forma como a informação é difundida para à humanidade e a importância que se dá ao dinheiro 

como fundamentador das relações sociais e econômicas.  

As agressões sofridas pelo povo Xavante explicitam a corrida de uma globalização 

perversa para atingir sua maior produtividade econômica, a partir da exploração da terra para a 

expansão do agronegócio, e simultaneamente, apaga-se o povo Xavante a partir do genocídio e 

do etnocídio, negando sua história, contado-a a partir de uma perspectiva hegemônica, 

colonizadora e global, evitando o alastrar da verdadeira informação.O modo de viver dos povos 

indígenas constitui-se como uma fissura no tecido capitalista, uma resistência contra-

hegemônica a este espaço que, globalizado de forma perversa, não aceita e enfrenta indicadores 

antagônicos ao seu projeto econômico, empenhando-se na aniquilação daqueles que expõem ao 

mundo percepções contrárias ao processo de saturação dos recursos naturais. 

Constatou-se que a utilização de geotecnologias é importante para o desenvolvimento 

da pesquisa, da interpretação dos fenômenos e da criação de bancos de dados que podem e 

devem pautar políticas públicas para os povos indígenas. O sistema de informação geográfica, 

expresso em todas as suas ferramentas, colabora expressivamente para a ampliação do acesso à 

informação, assim como possibilitou a visualização geográfica da luta indígena pela 

permanência em seu território, e conseqüentemente, as retaliações anuais que ocorrem em 

formas de queimadas “acidentais”. Dar-se proeminência para os mapas de queimada de 2016 e 

de 2018 que é um trabalho com caráter de contribuição e colaborativo para a luta destes povos. 
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PROTAGONISMO INDÍGENA NA COMUNICAÇÃO POPULAR: O BOLETIM DE 

ÁUDIO WAYURI 

 

Jéssica Cristina Lozovei 

Resumo: 

 

Introdução Quando se analisa a mídia no Brasil, evidencia-se que as telecomunicações são 

marcadas pelo oligopólio, poucas empresas são detentoras de grande parte dos meios de 

comunicação. De acordo com Coutinho e Marino (2017, p. 34), “como as grandes emissoras de 

TVs são empresas de exploração comercial, acabam por privilegiar os interesses econômicos, 

uma vez que são guiadas pela lógica do lucro e da audiência”, dessa forma o conteúdo 

distribuído não é feito de maneira democrática. Nessa concepção, o que está relacionado aos 

movimentos sociais e às minorias, sempre é invisibilizado por essa grande mídia, ou é retratado 

de maneira a criminalizá-los, como é o caso dos povos e comunidades tradicionais, onde há 

omissão de diversos conflitos que existem em suas terras e territórios. Nesse contexto, pode-se 

falar da hegemonia política que existe na sociedade, que para Moraes (2010), não está vinculada 

somente às estruturas políticas e econômicas, mas também ao plano ético-cultural, às formas 

de expressão culturais e aos saberes populares. Portanto, falar sobre hegemonia não é somente 

tratar de imposições relacionadas ao meio de produção capitalista, e sobre como culturalmente 

os conhecimentos e saberes são menosprezados pelos costumes ocidentais. Em oposição à esse 

pensamento há a contra-hegemonia, que para Paiva (2008) vai muito além de somente querer a 

substituição de uma classe dominante, mas a importância de entender que a contra-hegemonia 

é também, uma busca pela democratização, sendo nesse caso, a democratização dos meios de 

comunicação. Nesse viés surge a comunicação popular que, segundo Giannotti (2016, p. 24), é 

“uma tarefa militante de mobilização através da criação de veículos próprios que não são 

controlados pela burguesia ou por governos”. Ainda segundo a autora, a comunicação popular 

é:[...] produzida pelo povo e para o povo, “com o objetivo de alterar a realidade social de uma 

determinada comunidade ou grupo social” [...]. Ela é porta-voz dos interesses da comunidade 

em que está inserida e também ajuda a comunidade a se organizar em torno de seus problemas. 

É a comunicação que reporta o dia a dia da comunidade a partir do olhar de quem a produz. É 
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produzida coletivamente por moradores de uma favela ou bairro popular que tenham interesses 

em comum e decidam se organizar para atingir seus objetivos (GIANNOTTI, 2016, p. 23-24).A 

comunicação popular é aquela feita de dentro, retratando aqueles sujeitos que não tem voz em 

diversos espaços. Para Serpa (2011, p. 35-36) os atores que atuam na comunicação popular 

constroem uma trajetória no tempo e espaço “enunciando lugares e subvertendo taticamente as 

estratégias hegemônicas de produção do espaço no mundo contemporâneo”. A comunicação 

feita pelos movimentos sociais se utiliza de diversos meios para a divulgação de materiais e 

inserção na mídia: web rádios, rádios comunitárias, podcasts, produção e divulgação de jornais 

(impressos ou na web), blogs e até mesmo televisão comunitária. Buscando ter voz, os 

indígenas vêm há algum tempo se organizando para também terem as suas vivências retratadas, 

utilizando dessas ferramentas que contrapõem o modelo hegemônico de sociedade. Em 

novembro de 2017 teve início a Rede de Comunicadores Indígenas do Rio Negro, com sede no 

município de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, tem integrantes dos povos 

Baniwa, Tukano, Tariano, Desano, Wanano, Yanomami, Baré e Tuyuka, de acordo com Radler 

(2017). Desde então foi criado o boletim de áudio Wayuri, em conjunto com o Instituto 

Socioambiental (ISA) e a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) 

(RADLER, 2017). O Wayuri é distribuído tanto por aplicativos para celular como o WhatsApp, 

quanto pela plataforma online SoundCloud, podendo ser compartilhado e ouvido nacionalmente 

por indígenas e não indígenas. Na geografia poucos trabalhos tratam sobre o tema da 

comunicação popular, especialmente abrangendo os povos e comunidades tradicionais]. Dessa 

forma, este artigo visa retratar parte da pesquisa que está sendo feita num Trabalho de 

Conclusão de Curso de Geografia, com foco nas mídias feitas pelos indígenas num contexto 

contra-hegemônico da comunicação. O objetivo principal é espacializar os conteúdos dos 

áudios, com foco nos conflitos apresentados, mostrando quais etnias, comunidades e conflitos 

são retratados no Wayuri, seja de maneira regional do Alto Rio Negro ou nacionalmente, a fim 

de melhor compreender sobre a territorialidade desses povos, suas realidades e modos de vida.O 

fazer e ser ouvido O boletim Wayuri tem sido uma ferramenta para o fortalecimento dos 

indígenas no Alto Rio Negro, e é uma de fazer chegar aos indígenas da região as notícias e 

informes dos seus povos, já que a sua distribuição é feita pela internet, e hoje muitas 

comunidades já possuem acesso. O Wayuri é feito completamente por comunicadores e 

comunicadoras indígenas e recebe contribuições de povos indígenas de outros estados do país. 

Até julho de 2019 foram ao ar 26 programas. Para receber o conteúdo diretamente, basta 
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“cadastrar-se” através de uma simples troca de mensagens via WhatsApp com os integrantes 

da Rede. Desde o primeiro programa as/os comunicadoras/es falam sobre a importância da 

criação da Rede de Comunicadores Indígenas do Rio Negro, que é principalmente de informar 

diferentes comunidades, assim como de melhorar a convivência entre elas. A temática 

encontrada no boletim é bem diversificada, de forma que isso será abordado com mais 

profundidade no trabalho completo, assim como a espacialização do conteúdo. Numa análise 

parcial do material, é retratado o cotidiano, a cultura, os conflitos, problemas políticos e 

conquistas dos povos representados, tanto num contexto regional, quanto das pautas nacionais 

relacionadas aos indígenas. Muitos são os povos que têm seu cotidiano retratado pelo Wayuri: 

Yanomami, Tuyuka, Baré, Tukano, Guajajara, Kuripako, Tariano, Pira-Tapuya, Yuhupde, 

Baniwa, entre outros. Essa diversidade acontece pelo fato de que, só no Alto Solimões, há cerca 

de 23 etnias indígenas. Uma das pautas que está sempre presente, é a questão do fortalecimento 

das mulheres indígenas, que se reúnem nas suas associações, realizam feiras de artesanato e a 

venda dos produtos. Quanto aos problemas vivenciados pelos povos, estão as demissões em 

hospitais, deixando a população sem atendimento; falta de escolas especiais nas terras 

indígenas; cortes nas bolsas dos estudantes universitários; municipalização da saúde indígena; 

e conflitos socioambientais. Também são abordados os espaços de comunicação que acontecem 

nas comunidades indígenas, como oficinas de produção de conteúdo audiovisual e a maneira 

como os moradores veem e se apropriam dele. Algo recorrente são os eventos realizados pela 

Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) como apresentações culturais, 

venda de comida tradicional e de artesanatos, usualmente feitos pelas mulheres. Um fato que 

justifica a quantidade de ações realizadas com foco nos povos originários, é que o município de 

São Gabriel da Cachoeira apresenta uma população majoritariamente indígena, de acordo com 

o senso de 2010, com 76,6% do total do município (IBGE, 2012). Breves considerações  Nos 

meios de comunicação há uma invisibilidade em relação aos movimentos sociais, povos e 

comunidades tradicionais e aos moradores de regiões periféricas das cidades, por isso a 

formação de coletivos e redes têm sido importantes para ir contra a mídia hegemônica, inclusive 

como forma de denúncia quanto aos conflitos que existem no cotidiano desses grupos. Para os 

indígenas a comunicação popular há muito tempo tem sido uma ferramenta para o 

fortalecimento, tanto cultural quanto político, sendo assim, o boletim Wayuri é um importante 

meio de divulgação daquilo que acontece com os povos do Alto Rio Negro, se colocando de 

maneira contra-hegemônica à mídia de massa. Os conflitos, as comemorações e a cultura em 
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geral são pontos chave para no conteúdo encontrado, mostrando as diferentes formas que esses 
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2016.GIANNOTTI, Claudia Santiago. O que é Comunicação Popular? In: GIANNOTTI, 
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DINÂMICAS TERRITORIAIS DO POVO GUARANI MBYA: ESTUDO DE CASO DA 
ALDEIA ARÁ HOVY (MARICÁ, RJ)1 

 
Lorena Fontes Ferreira2   
Nicolly Nunes de Melo3 

 
 
Resumo: Este trabalho tem como recorte espacial da análise a Aldeia Ará Hovy, localizada no distrito de Itaipuaçu, 
município de Maricá na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. A aldeia está sob uma unidade de 
conservação de proteção integral, o Parque Estadual da Serra da Tiririca. O objetivo da nossa pesquisa é entender as 
dimensões das dinâmicas territoriais dos Guarani Mbya a partir de seus processos históricos, movimentos territoriais 
e formas de territorialização, com enfoque no núcleo familiar do cacique Karaí Brisuela que compõe a Ará Hovy. 
Além de analisar os conflitos entre modo de vida Gurani Mbya e conservação da natureza. Para isso, as etapas 
metodológicas são o levantamento bibliográfico, pesquisa documental, vivência e pesquisa de campo.  
Palavras-chave: Guarani Mbya; Território; Unidade de Conservação. 
 
 
I. Introdução 
 

Este trabalho é resultado da união de duas pesquisas de monografia em desenvolvimento. 

Nele trabalhamos com o povo Guarani Mbya, um dos três subgrupos da etnia Guarani. Os outros 

subgrupos são os Guarani Ñandeva e Kaiowá. A figura 1 mostra a localização dos Guarani na 

América do Sul, distribuídos no Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. São falantes do 

idioma Guarani, pertencentes à família Tupi-Guarani, do tronco linguístico Tupi e apesar de suas 

proximidades históricas, linguísticas e culturais, diferenciam-se em suas organizações 

sociopolíticas e econômicas4. 

Os Mbya estão presentes em várias aldeias no leste do Paraguai, norte da Argentina e 
Uruguai, no interior e no litoral dos estados do sul do Brasil – Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, estão estabelecidos no 
litoral, junto à Mata Atlântica. Alguns agrupamentos são notados ainda no Maranhão, 
numa área de reservas Guajajara; no Tocantins, na aldeia Karaja do Norte (Xambioá); e 
no Posto Indígena Xerente (Tocantínica). (LADEIRA, 2007, p.34) 

 

Nosso recorte espacial de análise é a Aldeia Ará Hovy, localizada no distrito de Itaipuaçu, 

município de Maricá na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, conforme mostra a 

 
1 Orientadores: Emerson Ferreira Guerra, coordenador do grupo de pesquisa Geografias e Povos Índigenas – 
Geopovos (URFFJ) e Julia Santos Cossermelli de Andrade, coordenadora do Laboratório de Geografias Populares 
– Viramundo (UERJ). 
2 Graduanda em Geografia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. lorena_fontes4@hotmail.com 
3 Graduanda em Geografia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. nicolly.melo@hotmail.com 
4 Dados extraídos do ISA - Instituto Sociambiental. Disponível em 
<https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/publications/gid00223.pdf>, acesso em: 19 de setembro, 
2019. 
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figura 2. A aldeia está sob uma unidade de conservação de proteção integral, o Parque Estadual da 

Serra da Tiririca. Temos como objetivo entender as dimensões das dinâmicas territoriais dos 

Guarani Mbya a partir de seus processos históricos, movimentos territoriais e formas de 

territorialização, com enfoque no núcleo familiar do cacique Karaí Brisuela, composto 

aproximadamente por trinta pessoas entre homens, mulheres, crianças e anciãos que vivem na 

comunidade. Também faremos a análise dos conflitos entre modo de vida Gurani Mbya e 

conservação da natureza que ocorrem na nossa área de estudo. 

A metodologia deste trabalho baseia-se no levantamento bibliográfico relacionado às 

temáticas abordadas, como território e espaço geográfico tratadas por Ladeira (2007 e 2008), 

Haesbaert (2007 e 2014) e Porto-Gonçalves (2006). Também sobre os conflitos ambientais, por 

Acselrad (2004). Além disso, fazem parte da metodologia a pesquisa documental sobre a política 

ambiental e as discussões coletivas realizadas entre os professores orientadores, indígenas e 

alunos. Assim como a pesquisa e vivência na Aldeia Ará Hovy.  

Com essas ferramentas buscamos compreender melhor a realidade do povo Guarani Mbya, 

como forma de trabalhar para alcançar a justiça social e territorial no que diz respeito, 

principalmente, aos direitos de acesso à terra e ao modo de vida. Levamos em consideração que 

são múltiplas as realidades indígenas presentes no país, uma vez que, segundo o censo de 2010 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem cerca de 900 mil 

indígenas no Brasil, distribuídos em mais de 305 etnias e falantes de pelo menos 274 línguas5. Por 

isso a importância de valorizar a produção indígena sobre seus espaços e culturas e também a 

produção aliada a ela.  Sendo assim,  

 

Proteger os direitos indígenas como direitos fundamentais implica atribuir ao principio 
da pluralidade cultural o mesmo valor do principio da dignidade humana, sendo esta 
equivalência imprescindível na questão territorial, pois estes direitos são construídos a 
partir das situações vividas como sociedades distintas que se afirmam produzindo seus 
territórios, segundo perspectivas múltiplas que insurgem contra as visões hegemônicas 
do pensamento e da política do Estado brasileiro. (CICCARONE, 2011, p.147) 

 
5 Dados extraídos do IBGE. Disponível em <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/20506-
indigenas.html>, acesso em 08 de julho, 2019.  
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Figura 1: Localização do povo Guarani na América do Sul. 

Fonte: <https://guarani.map.as/#!/?z=4&x=-15.749962572748768&y=-48.77929687500001> Acesso: Outubro de 
2019 

 

 
Figura 2: Localização da Aldeia Ará Hovy, Maricá – RJ. 

Fonte: <https://guarani.map.as/#!/?z=4&x=-15.749962572748768&y=-48.77929687500001> Acesso: Outubro de 
2019 

II. Mobilidade Guarani Mbya: grafando a terra à margem do mundo  

 O povo Guarani Mbya constitui a maior população guarani do litoral e possui uma 

característica de mobilidade muito marcante que está vinculada a procura pela Terra sem Mal 

(Yvymarãe’ỹ). Quando o lugar onde se encontram não corresponde às necessidades dos Mbya, 

iniciam então a busca por outro. Esse movimento pode ser provocado por diferentes motivos, desde 

fatores internos como uma questão espiritual envolvendo mortes de parentes, ou fatores externos 
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como esgotamento de recursos naturais, conflitos e expulsões. Durante o caminhar, passam por 

lugares que já foram terras Guarani Mbya, terras expropriadas no passado e que são apropriadas 

de outras formas. “Os Mbyá encontraram no seu “estar a caminho” a forma de continuar sendo os 

mesmos. Carregando o que lhes é minimamente indispensável para não serem desenraizados, 

ampliam seus espaços e se aproximam, no mínimo, psicologicamente das origens.” 

(CHAMORRO, 2008) O movimento pela Terra sem Mal conecta-se então a um tekoa que já se 

viveu e se quer voltar, esbarrando no descontentamento do mundo de agora quando comparado ao 

da origem.  

Neste sentido as aldeias e lugares ocupados tornam-se ilhas por onde as pessoas e famílias 

circulam, estando cercadas pela sociedade não indígena. Este trânsito é o que permite que os Mbya 

fortaleçam seu território, incluindo “os caminhos percorridos, os lugares ocupados pelos 

antepassados, as áreas sonhadas, os espaços temporariamente desocupados, os locais a serem ainda 

apropriados” (DARELLA, 2004). É um movimento intrínseco à assimilação e forma de ocupação 

territorial.  

Ladeira (2007) também destaca a relação entre essa mobilidade e a cosmovisão estruturante 

do imaginário e filosofia de vida Guarani. “Laços de parentesco, busca constante de melhor espaço 

e terras quase virgens, em pleno século XXI, sonhadas e fundadas em uma cosmologia original e 

criativa, são fundamentos de um povo de migrantes que muda de lugar para ser ele mesmo.” 

(LADEIRA, 2007, p.12) Ela coloca a “(...) importância, para os Mbya, do território situado à 

margem do mundo, isto é na beirada do oceano, que atribui às aldeias do litoral um significado 

religioso e científico. A partir do litoral, estrutura-se o cosmo e se define a geografia desse grupo 

mbya.” (LADEIRA, 2007, p.27)  

 
(...) O que retém o mundo terreno (yvy vai), o que fixa no espaço e o configura como 
território, é o que se move dentro dele. Se esse é um preceito genérico (universal), no caso 
dos Mbya, ele não é inconsciente. Esse mover, cuidar do território, é praticado com 
perseverança, mesmo sob condições mais adversas, por todos os seres e espécies que 
interagem no mundo Mbya nas diversas esferas (simbólicas, terrenas, celestes), entre os 
quais os próprios Mbya se inserem como parte ativa e condutora de um projeto comum 
de recriação e conservação. (LADEIRA, 2008, p.197).   

 

Este constante movimento é responsável pelos estigmas de povo nômade e errante que os 

Mbya carregam. Ladeira (2007) aponta que quando somado ao fato da repulsão Guarani na briga 

por terra e distorcido do seu real significado, é utilizado para corroborar com a tese divulgada entre 

os brancos de que eles não precisam de dela, pois se quer lutam por isso. O que acaba provocando 
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a descaracterização e interferência da ocupação guarani na Mata Atlântica e negando o direito à 

terra.  Por isso o apontamento da autora para relevância do suporte teórico como meio de 

comprovar a ocupação história do litoral e garantir o acesso aos lugares sagrados para os Guarani 

Mbya.  

 
(...) as aldeias guarani do litoral do Brasil deviam ser consideradas um conjunto de terras 
ocupadas tradicionalmente – no sentido de tempo e forma de ocupação -, implicando, 
para sua regularização fundiária, medidas administrativas similares. Entretanto, a 
ausência de registros ou de uma literatura convincente a respeito da ocupação guarani no 
litoral impôs várias dificuldades para a justificativa das áreas naturais. (LADEIRA, 2007, 
p.24) 

 

 No entanto, mesmo com a ausência de registros físicos desta ocupação, os Guarani Mbya, 

através da cultura da oralidade, repassam suas memórias e ancestralidade de geração em geração. 

Entendemos assim que este deslocamento vivido por eles é também um caminhar da resistência, 

com a finalidade de recuperar suas terras de origem, um tekoa onde é possível ser a partir do 

modo de vida Mbya, o nhandereko. 

 
 

III. Aldeia Ará Hovy: modo de ser mbya e unidade de conservação 

 

 A Aldeia Ará Hovy, localizada no distrito de Itaipuaçu, no município de Maricá – Rio de 

Janeiro foi formada em 2013. A família do cacique Karaí Brisuela, conhecido como Seu Félix, 

natural da região sul do país, estava morando no município de Aracruz – Espírito Santo e vivendo 

uma situação conflitante com os Tupiniquim. Até que receberam a doação do terreno de três 

amigos professores universitários que não poderiam regularizar a situação da terra, mas não 

quiseram entregar para o Estado. Seu Félix aceitou a proposta e foi com a família de Aracruz para 

Maricá. 

Durante as conversas na aldeia, percebemos dificuldades e conflitos que nos incentivaram 

a buscar compreender a relação dos indígenas Guarani Mbya da Ará Hovy com o território onde 

vivem e qual é o lugar ideal que buscam, pensando os processos de desterritorialização e re-

territorialização desse povo (HAESBAERT, 2004). “Para que se desenvolvam relações de 

reciprocidade, e para que os Mbya possam exercer seu “modo de ser” e seus intercâmbios entre os 

diversos tekoa, é preciso que estes apresentem, em conjunto, algumas constantes ambientais e 

sociais.” (LADEIRA, 2008, p.161)  
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Os tekoa são caracterizados por serem os locais onde o modo de vida tradicional, 

nhanderekoa, pode ser praticado. Para isso é necessário que exista uma mata ao redor, um local 

para o cultivo da agricultura, uma fonte de água e a presença da casa de reza (opy) para realização 

dos rituais. Ou seja “(...) necessitam de um lugar semelhante aos primórdios do mundo mbya, com 

mata, água boa, terra para plantio do milho, liberdade suficiente para se concentrarem em suas 

rezas. A obsessão de encontrar esse lugar ideal é a razão de permanecerem longos períodos de 

tempo em locais que são o oposto do que ambicionam.” (LADEIRA, 2008, p. 46) 

Ladeira (2008) compreende que para os Guarani, existe uma associação entre território e 

noção de mundo, que consequentemente se conecta a um espaço geográfico onde se dão as relações 

que determinam um modo de ser e viver. Guerra (2011) coloca a importância do olhar para além 

dos limites estabelecidos, para entender as relações existentes nas fronteiras vivas, permeáveis e 

fruto de construções históricas. “Uma questão fundamental para os povos indígenas é a 

necessidade de manterem suas terras, e por vezes ampliá-las, e sobreviverem delas garantindo, 

ainda, o sustento das futuras gerações. O desafio aumenta para os povos que habitam terras 

insuficientes para sua sobrevivência e que ainda são constantemente invadidas.” (GUERRA, 2011, 

p.2) 

O sistema de reciprocidade, envolvendo famílias de diferentes aldeias, acaba definindo o 
desenho do mundo mbya. Não basta as aldeias estarem distribuídas, é preciso haver 
reciprocidade entre os grupos familiares. Uma unidade familiar que se isola 
indefinidamente perde o vínculo com o território. É preciso, pois, estabelecer vínculos de 
parentesco e reciprocidade para manter o elo territorial. (LADEIRA, 2008, p. 161)   
 

 

O conflito central se configura pelo fato da aldeia estar sob uma Unidade de Conservação 

(UC) de Proteção Integral, o Parque Estadual da Serra da Tiririca, o que interfere diretamente nas 

práticas tradicionais Guarani, pois sendo uma unidade de conservação, existe um plano de manejo6 

com regras de uso e gestão que divergem dos hábitos de vida desta comunidade. Podemos observar 

como impactos sofridos pela comunidade, a proibição do desempenho da agricultura pelo 

impedimento da retirada de árvores para o cultivo das roças, fazendo com que percam sementes 

consideradas sagradas; a impossibilidade de construções permanentes; a falta de abastecimento de 

água, uma vez que há apenas uma nascente no local que não supre a necessidade da comunidade, 

 
6 Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra da Tiririca. Disponível em 
<http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/BIODIVERSIDADEEAREASPROTEGIDAS/UnidadesdeConservac
ao/INEA_008600#/PlanodeManejo> acesso em: 05 de agosto, 2019. 
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e não podendo cavar um poço na área do parque, muitas vezes se encontram sem o recurso. São 

algumas das condições que desafiam diariamente a permanência da família no local.  

 

Com a destruição das áreas contíguas de mata e a redução dos espaços de floresta, ficou 
sempre mais difícil manter-se na invisibilidade e se abrigar nestes lugares. Em seu projeto 
de vida como sociedade distinta, em suas reivindicações políticas são centrais a vida nas 
matas, a liberdade de movimento e autonomia para se relacionar com o mundo não-
indígena. A luta para retomar os poucos espaços de floresta ainda disponíveis enfrenta 
barreiras quase intransponíveis na relação com o próprio Estado, com os proprietários de 
terra e com as unidades de conservação defendidas por ambientalistas. (CICCARONE, 
2011, p.146) 

 

 Assim, queremos chamar atenção para o cenário que eles se encontram. Estão em um lugar 

que oferece as constantes ambientais e sociais que possibilitariam o nhanderekoa, mas por ser UC, 

não é possível. Segundo Ladeira (2008), a proibição da agricultura afeta de forma muito marcante 

a comunidade, pois é a atividade estrutural da vida comunitária. Para os Mbya o significado da 

agricultura se encontra na organização interna, através da reciprocidade, intercâmbios de sementes 

e espécies, experimentos, rituais, renovação dos ciclos. A agricultura faz parte de um sistema mais 

amplo que envolve aspectos da organização social e princípios éticos e simbólicos. 

As diferentes formas de territorializações provocam conflitos ambientais como acontece 

no caso da comunidade Ará Hovy e a Unidade de Conservação de Proteção Integral do Parque 

Estadual da Serra da Tiririca. Para Acselrad (2004), estes tipos de conflitos envolvem diferentes 

grupos sociais que se apropriam, usam e significam o território, e são causados quando pelo menos 

um deles sofre a ameaça de perder a continuidade de apropriação do meio que desenvolvem por 

impactos resultantes de práticas de outros grupos. Com isso, podemos considerar o território como 

resultado da interação entre variadas dimensões espaciais do poder, desde o caráter político ao 

mais estritamente simbólico, desde uma dominação político-econômica mais concreta, à 

apropriação mais subjetiva (HAESBAERT, 2004, p.96), não havendo separação entre as esferas. 

 

Uma das maiores demandas das comunidades indígenas, na atualidade, é a gestão, 
proteção e ampliação de terras indígenas conciliando preservação socioambiental e 
fortalecimento econômico das populações envolvidas. A busca de subsídios teórico-
metodológicos como ferramenta para o processo de etnodesenvolvimento e autonomia 
dos povos indígenas, principalmente, se for direcionado para a adoção de políticas 
públicas específicas para a problemática dessas terras constituiria um significativo avanço 
para o movimento indígena. Estas medidas estão intimamente associadas à preservação 
de culturas tradicionais e importantes áreas naturais a elas relacionadas conforme suas 
lógicas próprias. (GUERRA, 2011, p.11) 
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Dessa forma ressaltamos que a relação dos Guarani Mbya com o território ocorre de forma 

diferente quando comparada a dos não indígenas. Para eles o território é experimentado como algo 

muito maior do que apenas um local para estar e sobreviver, existindo uma ligação profunda com 

o sagrado e com a origem. É um lugar de aprendizagem e ensinamento, onde se fortalece a ligação 

com a ancestralidade.  Está conectado com o modo de ser e viver Guarani. A partir do momento 

que este lugar não corresponde com a visão de mundo e com as práticas estabelecidas por esta 

comunidade, ele se torna insuficiente e se faz necessário o encontro de um novo tekoa.  

 

 

Figura 3: Casa de pau-a-pique na Aldeia Ará Hovy, Maricá- RJ. 
Fonte: Julia Andrade (2019). 

 

 

IV. Considerações Finais  

Considerando que a pesquisa está em fase de desenvolvimento, estamos buscando entender 

a dinâmica de um povo e sua relação com um território intensamente conflituoso com o modo de 

ser, sentir e fazer Guarani Mbya. O desacordo entre a Aldeira Ará Hovy e a Unidade de 

Conservação de Proteção Integral do Parque Estadual da Serra da Tiririca configura-se como um 

desafio constante para a comunidade, fazendo com que busquem mecanismos de sobrevivência, 
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uma vez que não podem usufruir totalmente da terra e acabam dependendo de dinheiro e/ou 

doações para conseguirem se manter na aldeia.  

Por isso consideramos a colonialidade do saber que, como coloca Cruz (2017), “(...) não 

se dá apenas pela coerção do exercício do poder, mas pela instituição e naturalização do imaginário 

cultural europeu como única forma de relacionamento com a natureza, com o mundo social e com 

a própria subjetividade.” Encontramo-nos também no esforço de corroborar com a literatura sobre 

os Mbya, uma vez que, assim como Ladeira (2008), acreditamos na importância do suporte teórico 

para garantia dos direitos ao território costeiro – espaço vital - para o modo de vida Mbya, além 

do entendimento do caminhar caminhar guarani atrelado a filosofia de vida, a busca pelo tekoa e 

pela Terra sem Mal.  

São sujeitos historicamente silenciados, mas que estão ocupando diferentes espaços, 

falando por eles mesmos e têm muito a nos ensinar na construção de novos caminhos através de 

outras epistemologias e resistências. É uma tarefa urgente para os estudos geográficos entender as 

condições espaciais das múltiplas realidades indígenas e assim ampliar os horizontes da ciência 

integrando os saberes. Como afirma Carlos Walter (2006) trata-se de outra forma de estar no 

mundo, de grafar a terra, de inventar novas territorialidades, enfim de geo-grafar. 

 

Precisamos ampliar o alcance das vozes interditadas para que seja possível reconhecer a 
ação do sujeito que não se conforma com a condição de subalternidade (...) oportunizando 
e criando espaços para sua organização, reinvidicação e participação ativa, rompendo 
padrões estabelecidos na ciência e na política. (OLIVEIRA, 2014, p.10) 
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OS ATAQUES DOS GOVERNOS PÓS-GOLPE AO SISTEMA TERRA-

TERRITÓRIO DOS POVOS INDÍGENAS: ALGUMAS NOTAS 

 
Carolina Furtado Oliveira,  

Júlio Picon Alt,  

Cátia Oliveira Macedo 

 

Resumo: 

 

O contexto neoliberal e de reprimarização da economia brasileira, através do agronegócio, 

amplia os questionamentos sobre a lógica da terra e território dos povos do campo e em 

particular das populações indígenas. Questiona-se aqui principalmente a alteração do sentido 

da terra, ampliando a condição de financeirização do bem comum desta que é impactada 

diretamente pela ação do capital global. Segundo os dados da CPT descrito por Mitidiero Junior 

(2017), o ano de 2016 é marcado pelo cenário de tensões que resultam no aumento da violência 

nos conflitos do campo. É nesse contexto que as terras indígenas, áreas quilombolas, os projetos 

de assentamentos de reforma agrária e as áreas de proteção são alvos de ataques promovidos 

pelo estado (setor ruralista). Para Mitidiero Junior (2016), “não se trata apenas de atacar os 

direitos. Trata-se ao mesmo tempo em garantir o direito para uma fração específica da 

sociedade, que são os tradicionais ruralistas”. O que está sendo posto é a insegurança jurídica 

dos povos do campo na tentativa de se proteger a propriedade rural atrelada ao capital global e 

a produção de comodityes. A questão da Terra – Território, no contexto, atual é relevante, para 

o diálogo acerca da questão agrária brasileira, mas sobretudo, para os povos que lutam e 

resistem a pressão das políticas neoliberais pós golpe de estado, e eleição do atual presidente. 

O debate aqui proposto centra-se nos povos indígenas, no sentido de disputas políticas que 

marcam a luta pelos territórios-zonas, do qual Haesbaert (2014) descreve como aqueles 

territórios que tem delimitações da superfície, impondo um limite definido no espaço.O que se 

coloca para nós, em termo de ações diante a pressão de políticas neoliberais é a crescentes ações 

para o sentido da terra-território, porém, a luta por direitos com campo acaba se tornando 

secundário, deixando de lado as ações, para além, da captura de terras, a luta dos povos 

indígenas pela garantia da vida e do direito de usufruir do bem comum fortemente ameaçadas 
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pela ação do capital globalizado. Assim, o território é compreendido como base concreta onde 

as relações sociais se constituem. Portanto, pensar o território é pensar a relação Espaço-

Tempo-Território da luta pelo acesso a terra. Diferente da lógica proposta pelo territórios-zonas, 

que desconsidera novos elementos que se agregam e desagregam, ressignificando o modo de 

vida. Esses valores se expressam nas através das relações de vizinhança, solidariedade, 

produção, religiosidade, que compõem esse universo e lhes confere singularidade. Somado a 

esses elementos, pode ser expressa também, na capacidade e experiência que os povos 

tradicionais possuem de conservar a biodiversidade e a ecologia dos ambientes terras, florestas 

e águas onde se reproduzem. Ainda que esses ambientes venham sendo destruídos 

especialmente pela falta de reconhecimento do potencial econômico das espécies nativas locais 

e/ou concepção de desenvolvimento que promove uma produtividade imediata, 

desconsiderando suas especificidades (WITKOSBI, 2010) essas populações têm criado 

estratégias para garantirem sua reprodução, e salvaguardo do meio.  Por isso, faz-se necessário 

compreender o cenário pós-golpe (2016-17) e seus desdobramentos, especificamente aquelas 

que afetam diretamente os povos indígenas e que interferem na lógica da terra-território. Nesse 

ínterim, se amplia o campo de disputa. Evidencia-se a tensão de territorialidades, promovida 

por grupos sociais que têm interesses distintos com relação ao território, sua forma de 

dominação e apropriação. (PORTO-GONÇALVES, 2007). Identificamos o acirramento por 

parte do estado que vem atuando no sentido da fragilização das terras indígenas (TIs) já 

demarcadas, da não demarcação de terras indígenas, como por exemplo o parecer 01/2017 da 

Advocacia Geral da União ou mesmo a transferência da Funai para o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, ou mesmo os ocupantes indicados pelo governo para tratar desses 

assuntos, entre outros exemplos.  Ao mesmo tempo em que paralisou a demarcação de novos 

territórios indígenas, com intuito de dificultar novas territorialidades, observamos estratégias 

de re significação da luta indígena para garantia da sua terra. Essas territorialidades, 

correspondem ao conjunto de atividades cotidianas e relações sociais, que resulta no território 

e na vida daquele local (SAQUET & BRISKIEVICZ,2009). Assim, consideramos a temática 

de grande relevância, se refere a diferentes modo de vidas, que segundo Marques (1994), 

corresponde à forma de um determinado grupo social manifestar suas práticas e afirmar a 

posição e o papel ocupado na sociedade envolvente, garantindo a sua reprodução social. Nesse 

sentido, é fundamental verificar a luta pelo direito aos territórios dos povos do campo Litte 
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(2004), fortalecendo o debate histórico sobre o discurso de disputa pelo território de povos 

tradicionais no Brasil, bem como vale reafirmar que o reconhecimento direitos desses povos, 

vão além do direito à terra, esse reconhecimento está atrelado ao território, isto significa a 

garantia da manutenção do modo de vida desses povos, garantindo seu direito aos recursos 

existente em seus território, bem como sua identidade e organização social. Por esse motivo, 

esse trabalho propõe a refletir as pressões sobre a terra e território na contemporaneidade, por 

um lado com tentativa de fragilização político/jurídico/legislativa nacional e por outro a 

resistência dos povos do indígenas diante do cenário neoliberal brasileiro. GOLÇALVES, C. 

W. De saberes e de territórios: diversidade e emancipação a partir da experiência latino-

americana, 2017.HAESBAERT, R. Territórios em disputa: Desafios da lógica espacial zonal 

na luta politica. CAMPO-TERRITÓRIO: revista de geografia agrária. Edição especial do XXI 

ENGA-2012, p. 1-17, jun., 2014MARQUES, M. M. Atualidade do uso do conceito de 

camponês. Revista NERA – ANO 11, N. 12, Janeiro/Junho de 2008, p. 57-67. Disponível em 

<http: // www.reformaagrariaemdados.org.br/sites/defaut/files/1399-4032-1-

PB.pdf.MITIDIERO JUNIOR, M. A. . Violência no campo brasileiro em tempos de golpe. 

Boletim dataluta , v. 114, p. 1-25, 2017._________________________; MARTINS, L. A ; 

SILVA, A. M. S. ; NASCIMENTO, A. P.. Ataques aos Direitos do Povos do Campo: as ações 

do Legislativo e Executivo federal. Conflitos no Campo Brasil, v. 1, p. 1-232, 

2017._________________________; Feliciano, C. A.. A violência no campo Brasileiro em 

tempos de Golpe e a Acumulação primitiva de Capital. OKARA: Geografia em Debate (UFPB), 

v. 12, p. 220-246, 2018.SAQUET, M. A.; BRISKIEVICZ, M. Territorialidade e identidade: um 

patrimônio no desenvolvimento territorial. Caderno Prudentino de Geografia, v. 1, n. 31, p. 3-

16, 2009.WITKOSKI. A.C. Terras, florestas e águas de trabalho: os camponeses amazônicos e 

as formas de uso de seus recursos naturais. 2º edição. São Paulo: Annablume, 2010. 
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RESSIGNIFICAÇÃO DOS TERRITÓRIOS A PARTIR DO RECONHECIMENTO 

DAS TERRITORIALIDADES INDÍGENAS 

 

Marjana Vedovatto 

Resumo: 

 

O presente trabalho busca trazer algumas considerações sobre os conceitos geográficos de 

territorialidade e paisagem no reconhecimento de territórios indígenas. Para isso buscou-se 

refletir sobre como os territórios tradicionais existentes no Brasil podem se reafirmar perante a 

sociedade nacional a partir do reconhecimento de suas territorialidades. Ao proporcionar o 

reconhecimento da territorialidade indígena e sua íntima ligação ao ecossistema e configuração 

paisagística que compõe a parte ambiental de seu território, se está legitimando o direito à vida 

e a sua existência enquanto povo nessa determinada composição espacial. Pois ao se identificar 

a relação entre territorialidade, paisagens culturais, usos e práticas, também se está 

considerando um tipo específico de território. Cada povo, ao ter desenvolvido práticas e usos 

ligados a estas paisagens diferenciadas e adaptadas ao contexto ambiental, também 

desenvolveram saberes ancestrais e conhecimentos tradicionais, também ligados aos elementos 

ambientais que compõe o território e pela própria dinâmica cultural humana. Nesse sentido, 

pretende-se associar os conceitos geográficos e o conhecimento acadêmico ao conhecimento 

indígena, verificando a possibilidade em se explorar a potencialidade dessas correlações com a 

intenção de valorização e reconhecimento dos mundos indígenas. Nesse caso, também é 

interessante aliar ao processo de reconhecimento da territorialidade, o entendimento deste 

espaço a partir do conceito de paisagem. E assim, pode-se fazer valer a discussão elaborada em 

torno desta relação entre diferentes formas de explicar a realidade e até mesmo de descrição 

dos elementos que compõe um determinado território indígena. Desta forma, entendemos que 

“o espaço geográfico pode ser lido através do conceito de paisagem e/ou território e/ou lugar 

e/ou ambiente, sem desconhecer que cada uma dessas dimensões está contida em todas as 

demais. Ou seja, paisagens contêm territórios que contêm lugares que contêm ambientes 

valendo, para cada um, todas as conexões possíveis” (SUERTEGARAY, 2000, p. 31). A 

paisagem se expressa visualmente como fenômeno do espaço. Assim, é fundamental a sua 
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análise com vistas ao entendimento desse espaço. Podemos adotar três possibilidades de 

encaminhamento dessa análise: a descritiva, a sistêmica e a perceptiva (VERDUM, 2009) e 

ainda a analítica. No caso dos povos originários, as suas ontologias e conhecimentos 

desenvolvidos milenarmente se traduzem e constituem o seu território material a partir de sua 

organização, formas de uso e práticas, que vão dando sentido e significado aos lugares, 

integrando categorias de paisagens, reunindo elementos materiais, sobretudo ambientais, e 

imateriais, simbólicos. Essas significações têm relação com o conhecimento construído pela 

vivência e íntima relação com os lugares em que habitam, em torno da preservação e do 

equilíbrio ambiental e espiritual das matas. E ainda, levando em consideração que [...] a 

territorialidade emana, no sentido de que ela é antes de tudo a relação culturalmente vivida entre 

um grupo humano e uma trama de lugares hierarquizados e interdependentes, cujo traçado no 

solo constitui um sistema espacial – dito de outra forma, um território […] (BONNEMAISON, 

2002, p. 96-97).Dessa forma, pode-se afirmar que as territorialidades indígenas e seus territórios 

estão intimamente ligadas às paisagens, definidas por eles próprios segundo sua cosmovisão e 

cultura. Ou seja, esses três conceitos são projetados de uma forma enredada e imbricada, onde 

retroalimentam seus significados e origens. Cabe, portanto, no caso das territorialidades 

indígenas, tratar do conceito de paisagem também como cultural. É nessa relação que esses 

conceitos geográficos se intercruzam. O território produz paisagem e a paisagem exprime o 

fenômeno do território e da territorialidade. A constituição desse território origina fatores 

simbólicos que, ao fazerem parte da paisagem, denunciam as relações sociais que ali se 

estabelecem. Esses processos são submetidos não só à temporalidade do cotidiano e ao espaço 

de vivência, mas também às práticas diretamente ligadas ao local. E tudo isso só é possível 

através da ação humana, em suas diferentes e contraditórias frentes, muitas vezes, conflitivas. 

A reprodução de muitos dos valores e representações simbólico-culturais e suas práticas, 

considerados os elementos principais que conferem a identidade dos grupos com os lugares em 

que vivem, estão sob constante ameaça. Com isso, a necessidade de se reconhecer e valorizar 

de todas as formas possíveis a alteridade dos povos originários. Todo esse processo fortalece 

ainda mais a noção de território e de territorialidade que vincula o material ao simbólico numa 

relação dialética, conectando sistemas territoriais a sistemas de conhecimento autóctones. Com 

o reconhecimento cada vez maior das territorialidades indígenas enquanto alteridades e formas 

de conhecimento valiosas que compõe uma forma de viver ecológica e outras formas possíveis 

de se ver e entender o mundo, acreditamos que é possível ao se reconhecer tais territorialidades, 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 04 – Práticas e Conflitos nos Territórios dos Povos Indígenas 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2846 

 

se legitimar estas formas de conhecimento e assim ressignificar os territórios, favorecendo às 

lutas indígenas por demarcações, políticas públicas e acima de tudo o direito originário. 

Referências: BONNEMAISON, J. Viagem em torno do território. In: CORRÊA, R. L.; 

ROSENDHAL, Z. (Org.). Geografia cultural: um século. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2002. v.3, 

p. 83-132. SUERTEGARAY, D. M. A. Espaço geográfico uno e múltiplo. In: 

SUERTEGARAY, D. M. A. et al. (org.) Ambiente e lugar no urbano: a grande Porto 

Alegre.Porto Alegre: UFRGS, 2000, p. 13-34.VERDUM, R.; FONTOURA, Luiz Fernando 

Mazzini. Temáticas Rurais: do local ao regional. 01. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. 
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BRASIL “AUTOR DE NOVOS CONTESTADOS NA AMAZÔNIA BRASILEIRA” 
 

Cristovão Palheta Soares1 
 
 
Resumo  

As discussões deste artigo objetivam a mobilização da comunidade científica, sociedade e gestores 
públicos a envolver-se no diálogo, na compreensão e na sensibilização da problemática envolvente a sobreposição 
de territórios onde residem povos indígenas a fim de cobrar posturas firmes para ir ao encontro da Constituição 
Federal de 1988, onde é garantido a essa população liberdade da auto-organização e direitos originários sobre as 
terras tradicionalmente ocupadas, de modo que os impactos sociais sejam mais suáveis. Entra-se no mérito dos 
“novos contestados” na Amazônia brasileira especialmente no extremo norte litorâneo do país “Oiapoque”, que se 
dão em função da sobreposição de Áreas Protegidas gerando conflitos e tendo seu principal causador o Estado 
brasileiro pela contraposição de objetividade entre Unidades de Conservação onde é requerida a manutenção da 
“biodiversidade” versus Terras Indígenas onde preza a “territorialidade” da população tradicional. O conflito 
gerado é em razão dos procedimentos ineficazes da legislação vigente que antecede a criação dessas áreas, e tendo 
nessa arbitrariedade a interferência da dinâmica sociocultural e econômica dos nativos. Assim, os problemas atuais 
da população indígena nos remetem aqueles identificados também no período de colonização dentre eles a 
violência pelo fato da luta ainda ser pela posse de terras, mas também as insatisfatórias políticas de afirmação aos 
indígenas principalmente para aqueles os quais residem na cidade, e sendo o “Estado” protagonista desse cenário 
que é hoje seu real enfretamento. O recorte territorial se justifica pelo fato da região amazônica ser caracterizada 
internacionalmente pela morada de povos indígenas e por concentrar uma percentagem significativa da diversidade 
biológica do planeta, mas também por que é a área no Brasil que concentra 405 das 611 Terras Indígenas e 311 
das 500 Unidades de Conservação do país, além de apresentar seu bioma “Amazônia” com algo grau de 
conservação dos recursos naturais e especialmente na região a identificação da luta e resistência indígena a favor 
da manutenção dos seus direitos referente ao acesso à terra. Em aspectos metodológicos a pesquisa empírica 
realizada através de revisão de literaturas, e efetivada entre agosto a outubro de 2018, revelou “conflitos” pela 
sobreposição de 45 áreas protegidas somando 79.937 km2 aonde se verifica a falta de liberdade da população aos 
recursos naturais que são fontes primeiras da manutenção da cultura indígena, o enfrentamento é um dos fatores 
para a migração à cidade, no entanto, decisões como a dupla afetação já beneficiou populações em áreas com 
graves conflitos pelo uso da terra. Portanto, o ordenamento territorial de ocupação dessas áreas deve ser uma 
constante e visto em escala macro para que não retrocedemos ao passado e tenhamos mais perdas sociais e ainda 
os direcionamentos cabíveis referem-se também a posturas sustentadas de afirmação ao direito dos nativos que há 
séculos lhes negam, tornando-se um ciclo vicioso a qual sobreposição causa conflitos no espaço rural e por sua 
vez provoca a migração para os espaços urbanos, neste ambiente de forma geral, os indígenas são descriminados 
pela sociedade, julgando-os como genéricos pelo fato deles não residirem em suas respectivas terras indígenas 
originarias. Os resultados apontam três pilares edificantes como forma de solucionar os conflitos existentes - a 
eficácia da dupla afetação, como solução para o problema da sobreposição de áreas protegidas envolvendo a 
permanência de pessoas dentro de áreas protegidas, consiste na alteração da destinação do território constante nos 
instrumentos jurídicos que criaram a unidade e a redução de seus limites já prevista no artigo 22, § 1º, da Lei do 
SNUC, e artigo 225, § 1º, inciso III, da CF, juridicamente seria o método mais fácil, pois ele abarca o direito dos 
povos indígenas, a preservação do meio ambiente, e o resguardo do território como poder para o Estado brasileiro, 
além do que compatibiliza a gestão territorial e ambiental dos territórios envolvidos, existe contexto a 
jurisprudência da relação homem-natureza dentro dessas áreas protegidas considerando, principalmente, o modo 
de vida indígena, sendo que a retirada dessas pessoas pode gerar impactos sociais, ainda desconhecidos, sobre o 
risco de posteriormente não manterem o seu modo de vida; a “recategorização” da área protegida, refere-se ao ato 
de transformar uma Unidade de Conservação de uso integral para uma Unidade de Conservação de uso sustentável 
onde é permitido a permanência de pessoas, preferencialmente povos tradicionais; e a “remoção das populações”, 
se dá através de medidas excepcionais, desde que respeitada a garantia da consulta livre e prévia aos grupos 
afetados, sua necessidade deve ocorrer quando houver incompatibilidade entre a permanência dos povos 
tradicionais a Unidades de Conservação. Além, dos novos instrumentos como o “etnomapeamento” e o 
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“etnozoneamento” considerados essenciais para o planejamento de gestão territorial – ambiental, no processo de 
demarcação e gestão de Terras Indígenas e assim as áreas que no Brasil somam 80 casos-problemas, sendo 43 
deles na Amazônia perfazendo aproximadamente 79.937 km2, ou 99,05% do total de área sobreposta envolvendo 
Terras Indígenas e Unidades de Conservação poderiam ser evitadas e os conflitos sanados. 
Palavras-Chave: Áreas Protegidas. Conflitos Territoriais. Sobreposição. Terras Indígenas. 

 
1 Introdução 
 

Ainda faltam muitos elementos para consolidar mecanismos capazes de garantir a 

proteção da biodiversidade e desenvolvimento social das comunidades tradicionais, na 

Amazônia brasileira, principalmente aquelas onde existe a sobreposição entre Unidades de 

Conservação (UCs) e as Terras Indígenas (TIs). 

Em virtude da problemática o presente artigo trata que as sobreposições (Figura 1) que 

ocorrem hoje e os problemas advindos dessa conjuntura remetem-nos aqueles antigos 

contestados que ocorreram na região, onde a insegurança social era constante, assim não seria 

a volta de novos  

 
Figura 1: Sobreposição de áreas protegidas na Amazônia Legal 

Fonte: Os organizadores 
 

contestados na região (?). Porém o conflito se dá entre a manutenção da diversidade biológica 

representada pelas UCs versus a territorialidade representada pela TIs e o Estado brasileiro 

 
 

Sobreposições entre TIs e UCs 

 
 

Terras Indígenas – ISA (1: 250.00  

 
Unidades de Conservação Federa  

 
Unidades de Conservação Estadu  
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como autor desse contestado por negar a preservação tanto das manifestações culturais dos 

indígenas como a manutenção da preservação do meio ambiente, ambos garantidos na 

Constituição Federal de 1988 do Brasil. 

Porém o caminho para a resolução do problema seria a dupla–afetação dessas Áreas 

Protegidas (APs), considerando, sobretudo o principio da “unidade da Constituição” que prega 

o equilíbrio entre todos os interesses dos indígenas, do país em preservar a natureza, pois há 

uma interdependência recíproca de todas essas partes, para o bem maior a ordem constitucional 

da nação brasileira. 

O recorte territorial se justifica pelo fato da região amazônica ser caracterizada 

internacionalmente pela morada de povos indígenas e por concentrar uma percentagem 

significativa da diversidade biológica do planeta, mas também por que é a área no Brasil que 

concentra 405 das 611 TIs e 311 das 500 UCs do país, além de apresentar seu bioma 

“Amazônia” com algo grau de conservação dos recursos naturais e especialmente na região a 

identificação da luta e resistência indígena a favor da manutenção de seus direitos referentes ao 

acesso a terra. 
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Figura 2: Localização das áreas protegidas no município de Oiapoque 

Fonte: Os organizadores 
 

Como sub-recorte identifica-se Oiapoque, município amapaense que faz fronteira com 

a Guiana Francesa, com 96,5% de seu território de Área Protegida (AP) onde é identificada a 

sobreposição de APs, entre o Parque Nacional do Cabo Orange (PNCO) e a Terra Indígena 

Uaçá (TI Uaçá) e nem mesmo esse caso de área sobreposta é computada nos estudos que 

envolvem a temática (Figura 2). 

É importante ressaltar que muitas outras áreas sobrepostas não são contadas no 

quantitativo de áreas de sobreposição, no próprio estado do Amapá o que detém o maior 

percentual 71,3% de APs do país, proporcionalmente ao seu território. 

Neste contexto, evidenciamos o estágio atual da situação contraditória em foco: povos 

indígenas em uma insegurança social por causa do uso de recursos naturais que são fontes para 

a manutenção de sua expressividade cultural, pois ao entrarem nas áreas de UCs que estão 

sobrepostas ao seu território são impedidos pela gestão da Unidade de Conservação (UC) de 

terem acesso ao recurso natural como à pesca, frutos florestais, caça e dentre outros. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 04 – Práticas e Conflitos nos Territórios dos Povos Indígenas 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

2851 
 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do referido estudo está pautada no 

método dialético em sua categoria básica, formação social, pois toda formação social é 

suficientemente contraditória. Como aporte teórico-metodológico o desenvolvimento da 

pesquisa adotou um conjunto de princípios que ordenaram à prática investigativa através do 

estudo de literaturas, portanto uma técnica qualitativa a fim de demonstrar a realidade das 

sobreposições na Amazônia classificada como conflituosa pela disputa do território. As 

discussões abordadas estão centralizadas na relação sociedade natureza e buscam mecanismos 

de compreensão dos conflitos oriundos das áreas sobrepostas, a saber: 

- Na primeira parte do trabalho é feito um diagnóstico de áreas protegidas na Amazônia 

brasileira onde foram identificadas 405 TI e 309 UC perfazendo um total de 714 áreas 

protegidas, e juntas preservam 43,9% da Amazônia Legal. 

As áreas sobrepostas são caracterizadas como novos contestados amazônicos, pelo 

conflito de interesse entre “biodiversidade e territorialidade” para tal ênfase é exemplificado o 

“contestado franco – brasileiro” e essas áreas somam no Brasil aproximadamente 80 casos 

sendo 43 deles estão na Amazônia somando 79.937 km2, ou 99,05% do total de área sobreposta 

envolvendo TIs e UCs. 

A fim de resolver esse problema são criados novos instrumentos como o 

“etnomapeamento” e o “etnozoneamento” considerados essenciais para o planejamento de 

gestão territorial – ambiental, no processo de demarcação e gestão de TIs. 

- Na segunda parte é discutido que o Estado brasileiro é o agente maior desse cenário 

de contestação pela incoerência com a legislação vigente e suas ações esquizofrênicas para com 

a mesma, pois existem várias leis que regem sobre os direitos do homem e da natureza, porém 

lhes são feitas medidas descumprindo assim os dispositivos da Constituição Federal de 1988 

no seu art. 231, § 6º; e art. 225; Lei n. 6.001 de 1973; Decreto n. 5.051 de 2004; Decreto n. 

1.775 de 1996; Decreto n. 7.778 de 2012. 

Dessa forma enquanto há disputas jurídicas, há evasão de nativos de suas terras 

originalmente ocupadas migrando para os grandes centros urbanos e lidando com preconceitos 

diuturnamente, para tanto expõe a “dupla-afetação” como ação capaz de solucionar tal 

problemática, pelo entendimento, que é possível a harmonização dos direitos constitucionais 

dos índios e outros povos tradicionais, a preservação do meio ambiente e dessa forma frear os 

processos de migração forçada de indígenas para centros urbanos. 
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Conforme estudos do Imazon (2010), de 48 Áreas Protegidas pesquisadas na Amazônia 

brasileira 92% sofriam algum tipo de ameaça, sendo o mais comum deles a posse (81%), isso 

reflete nos reais problemas causados pela sobreposição de áreas. 

 
2 As sobreposições caracterizadas como os novos contestados da dinâmica sócio territorial 
 
2.1 Diagnóstico de áreas protegidas e de áreas sobrepostas na Amazônia brasileira 
 

Primeiramente deve-se compreender que Terras Indígenas e Unidades de Conservação 

são categorias de Áreas Protegidas estas conforme o Dec. n. 2.519 de 1998 são “áreas definidas 

geograficamente destinada, ou regulamentada, e administrada para alcançar objetivos 

específicos de conservação” (BRASIL, 1994). No Brasil a maior concentração de APs encontra-

se na Amazônia Legal, onde muitas delas formam verdadeiros mosaicos com depositórios 

enormes de espécimes da fauna, flora e microrganismos, e concentra uma das maiores fontes 

de biodiversidade do planeta. 

Compreende-se “Amazônia Legal” como uma região do território brasileiro onde se 

levou em consideração o critério físico “bioma amazônico” para sua delimitação, foi definida 

pela Lei n. 5.173 de 1966, incluindo nove estados a saber: Acre, Amazonas, Roraima, 

Rondônia, Pará, Amapá, Mato Grosso, Tocantins e, porção oeste do Maranhão. 

Nesse contexto, a região possui 714 áreas protegidas, e contribuem para preservar 43,9% 

da Amazônia Legal, já descontando as sobreposições totalizam 2.197.485 km2. Desse conjunto 

309 unidades pertencem à categoria de Unidade de Conservação que somam 1.110.652 km2, ou 

22,2% do território e 405 unidades são de Terras Indígenas que incluem 1.086.950 km2 ou 

21,7% do total protegido. 

Compreende-se ainda a reduzida proteção da natureza, em virtude das áreas que mais 

preservariam os recursos naturais no caso as UCPI são encontradas em menor número apenas 

38.825.778 ha, enquanto que as UCUS e TI somam respectivamente 53.812.808 ha e 

108.589.013 ha, nestas últimas o uso dos recursos naturais pode ser manipulado de diversas 

formas muitas delas conforme leis que as regem, mas também conforme determinações do 

plano de manejo para as UC, ou, Programa de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA) para as 

TIs, ou, mesmo na forma de exploração predatória. 

UF Área da UF UC (ha) UCs TI TIs TI/UC TI/UC 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 04 – Práticas e Conflitos nos Territórios dos Povos Indígenas 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

2853 
 

UCPI UCUS (%) (ha) (%) (ha) (%) 

AC 15.258.138 1.617.021 3.543.897 33,83% 2.442.086 16,01% 7.603.004 49,84% 

AP 14.281.458 4.777.152 4.076.050 61,99% 1.187.934 8,32% 10.041.136 70,31% 

AM 157.074.568 11.248.517 22.862.144 21,71% 42.796.747 27,25% 76.907.408 48,96% 

MA 24.963.170 1.340.096 72.166 5,66% 2.258.353 9,05% 3.670.615 14.71% 

MT 90.335.790 2.946.857 131.800 3,41% 13.801.153 15,28% 16.879.811 18,69% 

PA 124.768.951 12.640.543 18.594.433 25,03% 28.221.838 22,62% 59.456.813 47,65% 

RO 23.757.616 1.990.153 4.142.059 25,81% 4.862.922 20,47% 10.995.134 46,28% 

RR 22.429.898 1.046.443 380.979 6,37% 10.465.960 46,66% 11.893.382 53,03% 

TO 27.762.091 1.218.996 9.280 4,42% 2.552.020 9,19% 3.780.295 13,61% 

Total 500.631.680 38.825.778 53.812.808 18,51% 108.589.013 21,69% 201.227.599 40,20% 

 

Lembrando que o PGTA é vinculado ao Projeto Gestão Territorial e Ambiental de 

Terras Indígenas (Projeto GATI) que por sua vez é integrado a Política Nacional de Gestão 

Ambiental em Terras Indígenas (PNGATI) instituída pelo Dec. n. 7.747 de 2012. Esse tripé 

“programa, projeto e lei” é uma estratégia de amplo desenvolvimento humano dos povos 

indígenas, porque há reconhecimento da contribuição dos indígenas e de seu modo de vida e 

formas culturais de utilizar a terra e seus recursos naturais na proteção das florestas e do meio 

ambiente. 

A implantação dessas APs na região cumpre diversos objetivos, um deles é frear a ação 

capitalista, já que a Amazônia é citada em muitas literaturas como “fronteira” da pecuária, da 

agricultura, da exploração extrativista vegetal e mineral. 

As atividades econômicas de uma forma geral demandam a retirada da floresta para 

serem implantadas posteriormente. Esse desmatamento e posteriormente a queima dos vegetais, 

que lança na atmosfera gases de efeito estufa, principalmente o CO2, em grande quantidade 

causa problemas ambientais consideráveis, a exemplo do efeito estufa artificial. 

De outro lado, temos o Brasil como um dos protagonistas da política ambiental 

preservacionista em âmbito internacional onde assume diversos compromissos, dentre eles ser 

signatário da Convenção da Diversidade Biológica (CDB) da Organização das Nações Unidas 
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(ONU) objetivando preservar o patrimônio natural, além de firmar políticas públicas que 

combatem a degradação de forma discriminada do meio ambiente. 

Entretanto, o país não conseguiu impetrar sua meta de preservação do bioma amazônico, 

orçado em 30%, para o ano de 2010, intenção calculada pela Resolução Conabio n. 3 de 2006, 

hoje apenas 22,2% desse bioma é preservado conforme a analise da tabela 01, estando, portanto, 

em desacordo com o comprometimento feito a CDB. 

Para tanto, quando se analisa as percentagens de desmatamento, é visível, a eficácia da 

política brasileira de criação de AP, conforme dados do IBGE (2010) 17% da Amazônia já foi 

desmatado, enquanto que nas áreas protegidas o percentual chega a apenas 2%. 

Além disso, a região abriga um grupo da população brasileira que ocupam esse espaço 

há mais de 10 mil anos, antes mesmo da chegada de europeus para o processo de colonização 

do território que é hoje “Brasil”, são eles os povos indígenas distribuídos em 173 etnias na 

Amazônia, de um total de 305 povos indígenas existentes em todo o país. 

Situação jurídico-
administrativa 

Quantidade % do total de TIs 
na Amazônia 

Extensão 

(ha) 

% de TIs na 
Amazônia 

Em Identificação 57 14,07% 49.780 0,05% 

Restrição de uso a não índios 4 0,99% 704.257 0,65% 

Aprovada  9 2,22% 1.165.060 1,07% 

Declarada 37 9,14% 9.606.300 8,85% 

Homologada 5 1,23% 711.011 0,71% 

Reservada 6 1,48% 38.846 0,04% 

Registrada no CRI e/ou SPU 287 70,86% 96.253.758 88,64% 

No caso especifico das terras indígenas que somam na Amazônia Legal 405 unidades a 

maioria delas 73,5% já foram homologadas chegando ao processo final de delimitação do 

território indígena. É importante notar que 98,5% das Terras Indígenas do Brasil encontram-se 

na Amazônia. 

 
1.1.1 Áreas sobrepostas caracterizadas como novos contestados amazônicos pelo conflito de 
interesse entre “biodiversidade e territorialidade” 
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As sobreposições entre TIs e UCs no Brasil, envolvem aproximadamente 80 casos e 

corresponde a 80.706 km2, sendo 43 deles na Amazônia Legal que somam 79.937 km2, ou 

99,05% do total, os outros 37 estão fora do bioma Amazônia somando 769 km2, ou 0,95% da 

totalidade das áreas sobrepostas. 

a) UC sobrepostas a TI: são 31 casos de sobreposição a maioria dessas unidades de 

conservação não possuem conselho gestor, no entanto, das 13 unidades que possuem o conselho 

apenas 6 delas contam com representatividade indígena na gestão da unidade. 

Salientamos que essa pratica é comum, mais do que é calculado nos mais diversos 

estudos de imagem de satélite, tendo que muitos ainda não foram computados no rol das 

sobreposições de Áreas Protegidas, a exemplo, da sobreposição do Parque Nacional do Cabo 

Orange (PNCO) criado pelo Dec. n. 84.913 de 1980, com a Terra Indígena Uaçá criada pelo 

Dec. n. 298 de 1991 no município de Oiapoque – Estado do Amapá, conforme dados do Iepé 

(2007) os povos indígenas de Oiapoque denunciam essa sobreposição nas suas terras. 

Embora estudos de Almeida (2004) afirmarem que a população indígena residente do 

interior e entorno do parque não apresentava conflitos em relação à sobreposição de áreas, a 

mesma harmonia é propagada pelo plano de manejo do PNCO, onde considera a área sobreposta 

como “implicação institucional”, porém tais implicações são passiveis de fiscalização conjunta 

entre entidades gestoras no caso Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) e Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

Os esforços para a efetiva gestão das APs através dos órgãos governamentais como 

IBAMA e FUNAI responsáveis em gerir UC e TI respectivamente, buscam excitar a 

participação dos mais diversos setores da sociedade e dentre eles as organizações e associações 

indígenas, recomendação essa prevista no Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) Lei n. 9.985 de 2000 e no Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) 

Dec. n. 5.758 de 2006, a fim de aumentar o diálogo com os povos indígenas, mas também com 

a sociedade civil, embora a participação de todas as partes estejam abaixo do recomendado 

conforme as discussões já realizadas. 

No final das confabulações são irrisórias as reais decisões para sanar as áreas 

sobrepostas, pois deixa-se de cumprir o que rege o art. 57 do SNUC, o qual determina à órgãos 

federais gestores das UC e TI a formar grupos de trabalho no prazo de seis meses a partir da 

vigência da lei, para propor diretrizes com vistas à regularização das superposições. 
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A lei é clara quanto à resolução dos problemas envolvendo casos de superposições, no 

entanto, muitas delas foram criadas sem menor respeito a sócio–diversidade local, já que 

inicialmente as UCs não obedeceram a critérios técnicos ou científicos, resultando 

principalmente em ineficiência e sobreposição. 

Muitos limites são postos para travar os direitos territoriais de populações tradicionais, 

Almeida (2012) expõe alguns deles como: exploração mineral por grandes capitalistas, 

identidades coletivas ilegitimadas, golpes sucessivos contra a Convenção 169, engessamento 

do Dec. n. 6.040 de 2007, ação de inconstitucionalidade do Dec. n. 4.887 de 2003 ou glaciação 

do art. 68 do ADCT, além é claro das dificuldades operacionais de dirimir as sobreposições.  

Apesar de muitas UC já possuírem os conselhos gestores que deveriam planejar a 

resolução de conflitos que envolvem áreas sobrepostas, no entanto, muitos nem sequer as citam. 

Outro problema dos conselhos já aprovados e em funcionamento é que possuem os mesmos 

conselheiros desde sua criação, na tentativa de sanar a problemática foi instituída pelo IBAMA 

a Instrução Normativa n. 11 de 2010 segurando o mandato do consulente apenas por dois anos, 

seja para novos conselheiros consultivos ou preexistentes, tal medida integra um sistema de 

avaliações de desempenho e atuação dos mesmos. 

Das 309 UCs na Amazônia, apenas 146 já finalizaram seus conselhos, não significando 

dizer que problemas de conflitos foram exterminados, porém com sua implantação fica mais 

facilitado as ações planejadas a fim de resolvê-los. 

Dessa forma, novos instrumentos são criados com o objetivo de resolver diversos 

problemas que envolvem demarcações de terras indígenas, por exemplo, o “etnomapeamento” 

que envolve o mapeamento participativo com base nos conhecimentos e saberes indígenas e o 

“etnozoneamento” que é concebido como instrumento de planejamento participativo 

desenvolvido a partir do etnomapeamento, considerados assim, primordiais para o 

planejamento de gestão territorial–ambiental, conforme determina a PNGATI. 

No art. 4° e eixo três da PNGATI, é definido seu objetivo com referência as áreas 

protegidas considerando, portanto a necessidade de: realizar consulta prévia e dar ciência aos 

povos indígenas da criação de APs em áreas que lhes afetem; planejar ações conjuntas de 

administração com a participação dos povos indígenas e da FUNAI em áreas onde existam 

sobreposição às unidades de conservação e garantir respeito aos indígenas pela ocupação previa 
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do espaço; promover os indígenas como conselheiros na gestão da UC confinante às terras 

indígenas. 

 
b) Novos contestados amazônicos 
 

A região amazônica já vivenciou vários contestados para assegurar o poder e uso do 

território, um deles o “contestado franco – brasileiro2”, que envolveu terras pertencentes hoje 

aos municípios amapaenses de Oiapoque e Calçoene. 

Nessas terras dos antigos contestados existem hoje diversas APs, no território de 

Oiapoque, município fronteiriço com a Guiana Francesa, por exemplo, existem seis APs 

homologadas, conforme estudos de Soares et al. (2015), são elas: Terra Indígena Galibi, Terra 

Indígena Juminã, Terra Indígena Uaçá, Parque Nacional do Cabo Orange, Parque Nacional 

Montanhas do Tumucumaque, Floresta Estadual do Amapá,juntas somam 96,5% de área 

preservada contando apenas as UCs e TIs do município. 

Este trabalho evidência questionamento de que os atuais casos de sobreposição de APs 

na Amazônia brasileira são comparados aos antigos contestados existentes no território 

amazônico, pois os conflitos existentes incididos de áreas sobrepostas remete a insegurança que 

cotidianamente as pessoas vivem nessas áreas pelo fato de não haver respostas concisas quanto 

 
2 Conforme os estudos de (Granger, 2011), a historia do contestado franco-brasileiro se inicia devido ao tratado 
de Tordesilhas em 1494 regido pelo papa Alexandre VI que dividiu o Novo Mundo entre duas potências cristãs 
(Portugal e Espanha), outros países (França, Inglaterra e Países Baixos) foram excluídas do tratado, a contestação 
prolongou-se em três séculos participando tanto a coroa portuguesa como a república brasileira e com direito a 
formação de outra força politica a República do Cunani criada em 1886, tinha o objetivo de desmembrar-se da 
França inclusive buscou apoio dos Estados Unidos da América, fato ocorrido próximo hoje da sede do município 
de Calçoene-Amapá. A porção Oeste, onde se localiza a região das Guianas entre os rios Orinoco e Amazonas, e, 
portanto, a futura região contestada, pertencia aos espanhóis, no entanto desprezaram essa área, pois o litoral era 
de difícil acesso. Com o esquecimento dos reinos ibéricos dessa região foi possível a invasão das demais potências 
europeias que no final do século XVII, instalaram-se diversas colônias a Guiana britânica, Guiana holandesa e 
Guiana francesa. De fato o Brasil não tinha direito ao território contestado em virtude de que havia sido delimitada 
a porção leste para si, no entanto, entre 1580 e 1640 os portugueses eram súditos do rei da Espanha e receberam 
de sua majestade uma porção de terra delimitada entre a capitania do Cabo do Norte até o rio Oiapoque, limite do 
povoamento francês. Assim, nesta nova faceta o Brasil passar a ter direito primeiro na área contestada. O 
prolongamento do constado se deu em razão dos franceses quererem acessar o rio Amazonas que fica distante de 
sua fronteira o rio Oiapoque e não aceitavam este rio como limite fronteiriço, apesar de ser citado em vários mapas, 
como limite natural entre os dois territórios, ainda na imprecisão da fronteira os franceses reivindicavam a 
delimitação junto a outros rios: primeiro o Cassiporé, segundo o Calçoene e terceiro o Araguari sugestão dada pelo 
cientista La Condamine, pois o mesmo sabia que o rio desaguava no estuário do Amazonas. A intensificação do 
conflito em 1897 pela exploração aurífera na região de Calçoene levou a França a aceitar a proposta brasileira de 
uma arbitragem internacional para resolver o litígio, e a Suíça foi escolhida e aceita por ambos, em 1900, Walter 
Hauser responsável pelos estudos técnicos atribuiu o Território Contestado ao Brasil, reconhecendo 
definitivamente o rio Oiapoque como fronteira, entre o Brasil e o Departamento ultramarino da Guiana Francesa. 
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à ocupação e uso do solo na forma do acesso aos recursos naturais, direito ao realojamento 

fundiário e indenizações especificas conforme determinações vigentes na lei. 

 Exemplifica-se a sobreposição entre UC e populações tradicionais, representados por 

dois agentes de um lado o PNCO, do outro, moradores do vilarejo Taperebá, de acordo com 

Melo e Irving (2012), são três os principais problemas envolvendo a permanência das pessoas 

da comunidade dentro do parque: 
Sob a ótica dos habitantes de Taperebá as tensões associadas à gestão do PNCO 
podem ser interpretadas segundo três temáticas centrais: a) a hipótese de retirada do 
local; b) a insegurança em relação às restrições de uso dos recursos naturais; c) as 
tensões na relação com o órgão ambiental gestor (MELO & IRVING, 2012, p. 83). 

 

Tal problemática pode ser associada aos históricos contestados, pelo fato de que na 

época existia uma grande insegurança das pessoas que viviam em área contestada, pois não 

sabiam realmente para qual nação iria pertencer o território disputado, os conflitos eram 

constantes, ceifaram muitas vidas, as relações sociais hoje são mais complexas do que naquela 

época, mas os danos à vida humana são equiparados aos daqueles períodos. 

Ao contrário dos reais contestados que envolviam o poder pelo território, hoje nas 

sobreposições há uma inversão de valores, pela preservação e conservação do meio ambiente 

em detrimento da conservação das relações sociais inerentes as populações tradicionais 

residentes em APs que ainda lutam pela sua territorialidade. 

Assim, os conflitos de interesse ocorrem entre instituições executivas de gestão e partes 

interessadas, na maioria das vezes observa-se um descaso absoluto tanto de uma parte 

(natureza) quanto de outra (homem), desconsiderando a relação homem-natureza que deve 

existir. A partir de então muitos prezam apenas pela preservação da diversidade biológica no 

caso as Unidades de Conservação outros atentam apenas para a territorialidade dos povos 

indígenas, instaurando assim conflitos entre “biodiversidade e territorialidade”. 

A continuação dessa forma de pensar o homem dissociado da natureza e vice e versa, 

expõem às sobreposições a diversos conceitos que descaracterizam as relações sociais, ou seja, 

as populações tradicionais residentes no interior de unidades de conservação, por exemplo, são 

consideradas como infratoras, Diegues (2001), vivenciam o processo chamado de misantropia, 

Houaiss (2007), além de vivenciarem a chamada guerra ecológica, Lacoste (2006) e vivem uma 

inversão social, pois seus direitos constitucionais são feridos. 
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A fim de resolver tal inversão de valores, as novas políticas públicas de cunho ambiental, 

nos últimos anos citam mais o “homem” em seus textos do que aquelas criadas a mais de uma 

década, nas suas regulamentações consideram a relação homem – natureza de alta magnitude, 

pois objetiva equacionar e exteriorizar as relações sociais conforme relata Moraes (2002); 

Leonel (1998); Diegues (2000) e proteger a diversidade cultural das populações tradicionais. 

Diegues (2004) afirma que populações a serem afetadas pela criação de uma UC, devem 

ser tratadas como aliadas e não adversários da conservação, sendo que sua participação facilita 

os processos decisórios na preservação ambiental da área. 

 
3 O Estado agente maior desse cenário de contestação pela incoerência com a legislação 
vigente 
 
3.1 Enquanto há disputas jurídicas, há evasão de nativos de suas terras originalmente ocupadas 
 

Em uma sociedade da informação, do conhecimento global chega ser hilário o título 

deste capítulo “O Estado enquanto promovedor do cenário de contestados” pela comprovação 

de que os diretos dos povos indígenas pela terra e sua autonomia sócio-cultural são garantidos 

na legislação vigente (Constituição Federal de 1988 no seu art. 231, § 6º; Lei n. 6.001 de 1973; 

Decreto n. 5.051 de 2004 que regulamenta a Convenção 169 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) no país; Decreto n. 1.775 de 1996; Decreto n. 7.778 de 2012), mas o Estado 

brasileiro age de forma esquizofrênica, pois ao mesmo tempo em que dá a essa população 

direitos, lhes tira. 

A contestação dessas áreas protegidas é verificada pelo fato de existir incoerência entre 

a legislação acima citada que acolhe essa população com aquilo que de fato lhe é aplicada, 

conforme estudo feito pelo Imazon em 2010, de 48 Áreas Protegidas pesquisadas na Amazônia 

brasileira noventa e dois por cento delas sofriam algum tipo de ameaça, sendo o mais comum 

deles a posse 81%. 

Isto porque conforme as discussões de Soares (2015) a criação dessas áreas protegidas 

cumprem objetivos subliminares como conservar a diversidade biológica que é o natural em 

detrimento do social; frear a ação capitalista, pois o patrimônio natural tem sido o alicerce do 

crescimento econômico brasileiro; e resguardar os “recursos” que são trunfos, assegurando-os 

para ser aproveitado mais tardiamente, ocultando nisto uma real estratégia da política de 

segurança nacional disfarçando pelo discurso de desenvolvimento sustentável. 
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Assim, observa-se que essas áreas desde o inicio de sua criação já são passiveis de 

conflitos, pois cumprem certos objetivos e funcionam como poupanças que num período curto 

ou longínquo podem ser desfrutadas, ainda de acordo com as analises do Imazon (2010) dos 48 

casos pesquisados 42 deles eram originários ou mantinham relação com o legislativo brasileiro, 

portanto, identificando tamanha incoerência, sendo que ao mesmo tempo que o legislativo cria 

leis, as desconstrói ainda se identificou casos onde houve descumprimento total da legislação 

pois a C.F. determina que para haver alteração de UC deve ser na forma de Lei, porém o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), Lei n. 9.985 de 2000, admite apenas o uso de 

decreto para alteração de UCs. 

As Terras Indígenas, por sua vez, segundo a C.F., devem ser demarcadas pela União 

através de estudos antropológicos de ocupação coordenados pela FUNAI ou destituídas também 

por estudos que vão de encontro ao da FUNAI onde deverá demonstrar a ausência de ocupação 

tradicional desses povos na terra, sendo que conforme o art. 231, § 6º da C.F., garante a 

liberdade de auto-organização dos indígenas e de representação própria, reconhecendo seus 

costumes, línguas, crenças, tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam competindo à união demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os 

seus bens. 

Porém, não é constatada toda essa perfeição pensada na legislação, mas sim 

identificamos quatro super problemas classificados em duas categorias: 

 A primeira delas chama-se anosa, é caracterizada pela negação ao indígena a terra e a 

falta de controle dos indígenas sobre suas terras sendo a simbolização das ameaças que há 

séculos são submetidos, - agora imagine uma família indígena chegar em seu município e 

requerer uma “montanha” de terras maior inclusive que o estádio do maracanã que nem sabes 

quanto mede, porém presume-se uma área muito grande! – A pergunta a ser feita é, para que 

desejas tanta terra!?. É sobre esses porquês (?) pejorativos que focamos na segunda categoria 

os coevos, é caracterizado pelos indígenas se incluírem economicamente na sociedade do 

consumo e a ocupação sócio-político-ambiental do seu território.  

Geograficamente os povos indígenas continuam a habitar territórios em todas as regiões 

do país somando 896,9 mil indígenas, conforme dados do IBGE (2010) sendo que desse total 

817,9 mil foram contados conforme o quesito “Cor ou Raça” e 79 mil contabilizados na 

metodologia “por condição”, ou seja, residindo fora de TI. Considerando as três regiões que 
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fazem parte da Amazônia Legal: Norte, Nordeste e Centro-Oeste, são as que possuem maior 

população indígena em números absolutos (305.873 mil), (208.691 mil), (130.494 mil) 

respectivamente, e os nove estados pertencentes a esse recorte territorial somam 383.683 mil 

indígenas conforme tabela 01, correspondendo 42.77% dos indígenas do país. 

Estados  Ranking das UF de maior pop. 
Indígena/comparação aos demais estados 

Pop. autodeclarada 
indígena 

Amazonas  01º 168 680 

Roraima  05º 49 637 

Mato Grosso 06º 42 538 

Pará 08º 39 081 

Maranhão  09 º 35 272 

Acre  16º 15 921 

Tocantins  19º 13 131 

Rondônia  20 º 12 015 

Amapá  23º 7 408 

Total populacional 383 683 

 

Prosseguindo com os estudos populacionais identificou-se que a população indígena 

brasileira é predominantemente rural 63,8% ou 572 083 mil habitantes, já os outros 36,2% ou 

324 824 mil indígenas vivem em cidades. 

É importante notar que a urbanização brasileira atinge uma taxa de 84,4% segundo 

dados do IBGE (2010), assim salienta-se que as Terras Indígenas servem de instrumento eficaz 

para a manutenção do modo de ser indígena e somam no país 672 unidades contabilizadas pela 

FUNAI, no entanto muitas delas ainda não passaram pelo processo final que é a homologação 

e seu registro pela Secretária de Patrimônio Público da União (SPU) nesta fase existem apenas 

(440 áreas homologadas), as outras 232 estão na fase de identificação e delimitação, ou, fase de 
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demarcação física, cabe informar que o processo demarcatório é longo somente o estudo das 

terras pode levar dois anos ou mais, e o procedimento total para a criação gira entorno de até 

20 anos, ou seja, 27,4% de uma vida se considerarmos a expectativa de vida média no país 

calculada em 75 anos. 

O crescimento vegetativo no Brasil calculado para o período intercensitário de 2000 a 

2010 foi de 1,2%, superior ao grupo da população indígena que foi representado em 1,1%. Essas 

taxas acompanham o baixo ritmo de crescimento da população brasileira nas últimas décadas, 

visto que para o período censitário entre 1991 e 2000 os indígenas tiveram um incremento de 

10,8% no total absoluto de habitantes do país. 

O aumento no número de terras indígenas, a atuação do poder judiciário na resolução 

de conflitos que envolviam essas áreas, e o maior acesso a serviços públicos básicos de 

promoção a uma melhor qualidade de vida fez com que tivéssemos uma taxa geométrica mais 

solida quanto à ocupação territorial desses povos no meio rural. 

Assim, a população rural indígena permaneceu com saldo positivo de 3,7% enquanto a 

população rural brasileira obteve um decréscimo de (-) 0,7%.  Mas, em comparação com o 

censo de 2000 teve-se uma perda de 1,5% no rural indígena brasileiro, porém tais taxas 

acompanham a reduzida estatística demográfica no país. 

Quanto ao contexto urbano, apresenta-se uma percentagem de 1,6% de crescimento 

populacional para toda a união no recenseamento de 2010, de outro lado, a população urbana 

indígena no país obteve redução de (-) 1,9% muito abaixo dos dados censitários de 2000 quando 

observou um acréscimo de 20,8% naquele censo. 

Os resultados demográficos traduzem uma situação desejável para a vivência indígena 

no país, embora algumas tessituras precisam ser analisadas com maior consistência, tendo ainda 

uma grande desintegração territorial da população residente ou classificada também como 

situação habitacional indesejável a um grupo significativo de indígenas no Brasil, acompanhe 

os dados: 517.383 mil indígenas (57,7%) do total populacional vivem em Terras Indígenas, os 

outros 379.535 mil índios (42,3%) da população, moram: ou, em TI que estão nas fases de 

“identificação e delimitação” e “demarcação física”, ou, em cidades. 

São esses 42,3% da população que devem ser vistos com bastante cuidado, pois os 

indígenas que vivem em cidades migraram em função de conflitos envolvendo suas áreas ou 

em busca de serviços como educação, que na cidade a oferta é mais ampla e de melhor 
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qualidade, porém o que identificamos nós dois casos é que o processo migratório não se dá por 

uma livre espontaneidade, mas sim por necessidade que no caso, ocorre uma desassistência do 

poder judiciário, o descaso do poder executivo em ampliar os serviços públicos como um 

melhor sistema de ensino. Essa realidade não é somente brasileira em consideração ao cenário 

mundial o organismo Habitat da ONU em 2009 identifica que: 
[....] a urbanização dos povos indígenas e resultado de dois processos principais: o 
crescimento das cidades, que alcançam as terras indígenas e as englobam na área 
urbana; e a migração dos Índios para as cidades. A migração para as cidades pode ser 
voluntaria ou forcada e, em muitas situações, envolve violação de direitos humanos, 
como nos casos em que e motivada pela expulsão de suas terras de origem, 
insegurança econômica, ausência ou precariedade de serviços básicos ou ainda por 
conflitos armados. ONU-HABITAT, 2011: 1-2. 

 
Isto se faz pensar a real necessidade da existência de áreas protegidas, mas a sua criação 

a fim de promover atividades econômicas sustentáveis, de criar mecanismo para a gestão de 

conflitos nesses espaços são medidas que ajudariam a reduzir a pressão tanto política quanto 

social para a supressão dessas áreas e serão capazes de consolidar a criação dessas Terras 

Indígenas no país. 

Lembrando que muitos dos problemas existentes dentro de áreas protegidas são em 

função de não cumprirem os dispostos e determinações planejadas para sua criação no caso a 

desobediência de leis tendo que o tripé: “criação dos conselhos e elaboração dos planos de 

manejo”, essenciais para que as UCs possam desenvolver atividade econômicas como turismo 

e manejo sustentável da floresta; “demarcação e homologação”, são fases finais do processo de 

criação de TIs, no entanto muitas famílias continuam morando em áreas onde há estudos 

antropológicos em curso, na maioria dos casos sofrendo com vários tipos de ameaças dentre 

eles grupos capitalistas principalmente de agropecuários; “regularização fundiária das Áreas 

Protegidas”, na delimitação de áreas para um objetivo especifico, deveria ser desocupada com 

as pessoas reassentadas em outras terras, porém o mais comum é a continuação de populações 

e aquelas as quais foram reassentados padecem com a falta de serviços básicos como água e 

energia – Influi negativamente na aceitação dessas APs que são essenciais tanto para a 

manutenção da diversidade biológica quando a manutenção da sócio diversidade humana no 

caso para as populações tradicionais, tendo que conforme dados do IBGE (2010) somente de 

povos indígenas foram registradas 305 etnias em todo o país. 

Contudo, apesar das terras indígenas obedecerem a padrões diferentes das unidades de 

conservação na ocupação do solo, para as UCs somente o grupo das unidades de uso sustentável 
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permitem a permanência de pessoas, enquanto as unidades de proteção integral, não permitem, 

salvo exceções. As terras indígenas de outro lado não obedecem essa classificação e os recursos 

nelas existentes podem ser usados até mesmo porque se entende que sua utilização é essencial 

para a manutenção da cultura indígena e claro faz parte do cotidiano de muitos indígenas a 

relação com a natureza de extrair dela parte de seu sustento. Porém, uma analise deve ser 

calculada para termos a dimensão da importância das TIs do país e refere-se ao desmatamento, 

que para o Brasil é um dos principais problemas ambientais que está em desacordo com a 

política ambiental brasileira e o posicionamento do país no exterior frente a essa problemática, 

assim, para o período de 1998 a 2009 o índice de desmatamento em TI na Amazônia foi de 

1,5%, inferior ao registrado nas UC de Proteção Integral com taxa de 2,1%. 

Cabe ressaltar que os instrumentos de gestão de Áreas Protegidas são diferentes 

enquanto nas UCs é adotado “conselhos e planos de manejo”, nas terras indígenas quem faz a 

gestão é a FUNAI, mas com apoio dos indígenas que realmente conhecem o território e são em 

maior número para a fiscalização de suas terras, dai a eficácia e solidez das TIs, ainda o PNDTI 

é um mecanismo que ajuda no manejo dos recursos naturais e que dá consistência a harmonia 

entre o consumo e a preservação da natureza. 

Lembrando que esses instrumentos de gestão são indispensáveis para manter os recursos 

ambientais, entretanto, é importante também garantir a sustentabilidade social, econômica e 

cultural da população envolvidas nas áreas. Porém, tal dicotomia, entre a sustentabilidade dos 

recursos naturais e o desenvolvimento socioeconômico das comunidades, são indicativos para 

o surgimento de conflitos ambientais.  

 
2.1 A dupla afetação seria o melhor caminho? 

 
Existem dois casos de dupla afetação já deferidos um deles foi à sobreposição da Terra 

Indígena Raposa Serra do Sol e o Parque Nacional Monte Roraima, onde ocorreu a 

jurisprudência de dupla afetação pelo Supremo Tribunal Federal e situada no estado de 

Roraima. O outro caso refere-se à Terra Indígena Inãwébohona e o Parque Nacional do 

Araguaia, localizada no estado do Tocantins e homologada pelo Dec. s.n. de18/o4/2006. 

Lembrando que “dupla afetação” é permissível nos casos em que se mostre possível a 

harmonização dos direitos constitucionais dos índios e outros povos tradicionais, a preservação 

do meio ambiente e a proteção da diversidade étnica e cultural. 
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Nesses episódios envolvendo a sobreposição de áreas o poder judiciário, legitima a 

dupla afetação por considerar que as relações das populações tradicionais com o natural são 

harmônicas, sendo que esses povos mantêm forte afinidade com a natureza no sentido de 

preservar a diversidade biológica nos lugares onde vivem assim o judiciário define que a relação 

existente entre APs versus populações tradicionais é de preservar o meio ambiente pela 

compatibilidade entre natureza e terras indígenas e deve ser mantido os direitos constitucionais 

dos índios apesar de não serem absolutos, porém interessa muito ao país, a proteção e a 

preservação dos interesses indígenas, mas também a preservação do meio ambiente e a 

segurança nacional, pois essa região contestada faz parte de uma tríplice fronteira entre Brasil, 

Venezuela e Guiana. 

Cabe ressaltar que a decisão pela dupla afetação através do judiciário combina com o 

terceiro objetivo da criação de áreas protegidas sistematizadas por Soares (2015) que seria 

resguardar os “recursos” que são trunfos e poderiam ser aproveitados no futuro, mais a 

subliminaridade é a real estratégia de segurança nacional do território, disfarçado pelo discurso 

do desenvolvimento sustentável como expõe Bensusan (2006). 

Portanto, para que fosse resolvido o problema das áreas sobrepostas em Roraima, os 

magistrados, basearam-se no princípio da “unidade da Constituição” que prega o equilíbrio 

entre todos os interesses que compõem, em uma rede de interdependência recíproca, a ordem 

constitucional e na utilização da “técnica de ponderação” de direitos constitucionais em 

conflito. Dessa forma, os direitos dos índios, a importância estratégica da faixa de fronteira e o 

valor da preservação do meio ambiente foram ponderados como objetivo comum para a 

consolidação da unidade constitucional brasileira. 

A mesma orientação para a gestão de APs sobrepostas são aquelas já previstas por leis 

como o SNUC e o PNAP, incumbindo a FUNAI, o IBAMA como órgãos gestores, além de 

comunidades indígenas, elaborar planos de administração para gerir as áreas protegidas em 

sobreposição. No entanto, como ressalta Maciel (2012), a dupla afetação pode ser um dos 

caminhos para a solução dos conflitos existentes nas áreas de sobreposição, porém há 

necessidade de interação entre órgãos e entidades da Administração envolvidas para sua real 

eficácia. 

Mas, com toda essa desconfiança em relação à real eficácia da dupla afetação, seria ela 

a solução para o problema da sobreposição de áreas protegidas envolvendo a permanência de 
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pessoas dentro de APs no Brasil? Ora! existem outros métodos como: “recategorização” da AP, 

refere-se ao ato de transformar uma UC de uso integral para uma UC de uso sustentável onde é 

permitido a permanência de pessoas, preferencialmente povos tradicionais; “desafetação” da 

AP, que consiste na alteração da destinação do território constante nos instrumentos jurídicos 

que criaram a unidade a redução de seus limites está prevista no art. 22, § 1º, da Lei do SNUC, 

e art. 225, § 1º, inciso III, da CF; “remoção das populações”, se dá através de medidas 

excepcionais, desde que respeitada a garantia da consulta livre e prévia aos grupos afetados, 

sua necessidade deve ocorrer quando houver incompatibilidade entre a permanência dos povos 

tradicionais a UC. 

A resposta é sim, conforme as discussões apresentadas neste artigo através inclusive de 

aparatos jurídicos seria o método mais fácil, pois ele abarca o direito dos povos indígenas, a 

preservação do meio ambiente, e o resguardo do território como poder para o Estado brasileiro. 

Além do que compatibiliza a gestão territorial e ambiental dos territórios envolvidos, ressalta-

se ainda que os ministros do Supremo Tribunal Federal, deferiram jurisprudente a relação 

homem-natureza dentro dessas APs considerando principalmente o modo de vida indígena, 

além de ações mais especificas por parte do judiciário para tornar mais fácil a resolução de 

casos de sobreposição como afirma Soares (2015): 
Embora um encaminhamento sobre a permanência dessas populações nas UCPI já 
tenha iniciado no 19º Encontro Nacional de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, 
realizado em 2012, quando a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, do Ministério 
Público Federal, deliberou sobre a leitura do art. 42 do SNUC conforme a CF e 
Convenção 169 da OIT, entre outras, para permitir a conciliação da presença das 
populações tradicionais em UCs de todas as categorias, sendo que a retirada dessas 
pessoas pode gerar impactos sociais, ainda desconhecidos, sobre o risco de 
posteriormente não manterem o seu modo de vida. (SOARES et al., 2015, p. 8). 

 
Finalizando as discussões não de forma conclusiva, mas pontuando três considerações 

para o problema apresentado, principalmente no contexto das presentes intencionalidades de 

chefes de estados e das próprias organizações públicas de cunho ambiental que deveriam gerir 

com maior solidez e responsabilidade suas ações e, portanto reiteram-se as considerações 

fundamentadas como três pilares para solucionar os conflitos já apresentados no decorrer do 

texto que seriam: a dupla afetação, recategorização da área protegida e a remoção das 

populações, está como última medida a ser adotada. 
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UM ESTUDO ETNOPEDOLOGICO NA ALDEIA TUKUM DOS TUPINAMBÁS DE 

OLIVENÇA. 

 

Mirele Saiara Santos Ribeiro 

Resumo: 

 

Solo, material que cobre a superfície da terra e apresenta uma série de funções socioambientais, 

contudo, a maioria delas é pouco conhecida pela sociedade. Para muitos, o solo é visto apenas 

sob a perspectiva material e de grande valor econômico, através dele se desenvolvem atividades 

que geram lucratividade, como, por exemplo, no agronegócio, agricultura extensiva, pecuária, 

construção civil, desenvolvimento industrial e como fonte de matéria-prima para diversos 

outros tipos de atividades. Contudo, também pode-se observar a utilização do solo para fins 

imateriais, rituais religiosos, para uso medicinais e atividades recreativas, especialmente em 

comunidades tradicionais. É nessa perspectiva, que estão direcionados os estudos 

etnopedológicos, os quais visam analisar a concepção da comunidade local sobre a dinâmica 

do solo e suas propriedades (WILLIAMS; ORTIZ-SOLORIO, 1981), podendo-se também 

caracterizá-los como um meio para compreender a realidade local (ARAÚJO et al., 2013) e as 

relações materiais e imateriais que estabelecem com os solos. Pensando nessa relação homem 

e natureza e a relação que as comunidades tradicionais têm com o solo é que a Etnopedologia 

surge como um campo da Ciência para melhor entender as relações que esses grupos de pessoas 

têm com o solo podendo ser caracterizadas ainda, como um meio para compreender a realidade 

local e a relação com o recurso solo de um determinado grupo de pessoas. Os povos indígenas, 

são grupos diferenciados, que possuem condições sociais, culturais e econômicas próprias, 

mantendo relações específicas com os componentes da paisagem na qual estão inseridos, 

inclusive com o solo (HAESBAERT,2014). Essas relações acontecem na agricultura seja ela 

de subsistência ou comercialização, nas moradias, nos rituais religiosos e até mesmo no modo 

de cuidar e preservar os recursos naturais existentes. Desse modo, o presente trabalho teve como 

objetivo compreender/entender as relações desenvolvidas dos Tupinambás de Olivença da 

aldeia Tukum com o solo. Para isto foram realizados levantamentos de dados secundários para 

conhecimento prévio da área como localização e quantidade de habitante, utilização de 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 04 – Práticas e Conflitos nos Territórios dos Povos Indígenas 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2871 

 

referenciais teóricos que discute os assuntos abordados como Williams e Ortiz-solorio nos 

estudos da Etnopedologia, trabalho de campo, onde foram realizadas entrevistas em grupos 

focais utilizando a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo, a qual é uma metodologia de 

organização e tabulação de dados qualitativos de natureza verbal. A aldeia Tukum situa-se entre 

os municípios de Buerarema, Ilhéus e Una, no sul do estado da Bahia, sua representação se dar, 

através do cacique Ytajibá, possui cerca de 52 famílias e 985 hectares demarcados e outra área 

com 215 hectares que ainda encontra-se em processo de reconhecimento, formado um total de 

1200 hectares de área dessa aldeia. Fazendo uma análise dos resultados obtidos pudemos, 

compreender e entender que para os Tupinambás da aldeia Tukum o solo é uma fonte primaria 

de vida que nutre, mantém e ensina sendo um recurso natural de grande importância para a suas 

sobrevivências, não somente uma fonte produtiva, mas também base da cultura e da identidade 

étnica. Através do solo os Tupinambás eles constroem suas casas utilizando o barro de 

formigueiro do qual espantam os maus espíritos; plantam por exemplo abacaxi e mandioca em 

ambientes de solos que na academia descrevemos como arenoso e improdutivo mas, para eles 

caracterizado como terra que através de rituais agrários plantam e tudo dar; utilizam-se para 

fins medicinais do qual pode ser curado doenças do corpo e também da alma; em rituais 

religiosos como o poracim que através do solo e do fogo entram em contato com os encantados 

e com os espíritos de seus parentes, que lhe dão força, sabedoria e ate mesmo dicas e estratégias 

de vencer os conflitos e lutas que ocorrem nos seus territórios com atores hegemônicos dos 

quais tem ideias e ações contrarias a seu modo de vida e interesses em suas terras. Através 

dessas metodologias podemos entender/compreender a importância que o solo possui para esses 

grupos compreender/identificar como usam o solo, pois o conhecimento local sobre solos 

baseia-se na experimentação e vivência da comunidade com o solo, sendo transmitido 

oralmente ou pela prática, estando diretamente relacionado com as condições socioculturais e 

climáticas, possuindo caráter dinâmico (BARRIOS & TREJO, 2003; PAYTON et al., 2003).A 

forma como as pessoas observam e mensuram os recursos ao seu redor, como solucionam 

problemas e validam novas informações, também são considerados como componentes do 

conhecimento local (FAO, 2004).Desse modo entendemos que para os Tupinambás o solo 

promove uma relação cultural hereditária que conta a história de seu povo, as tradições das 

comunidades (Danças, rituais, símbolos, mitos e brincadeiras), evidenciam no território, a 

importância sociocultural do mesmo, por esse motivo, a luta pela preservação do direito ao 

sagrado permanece firme, a fim de manter a sua existência. Dentro do meio acadêmico, as 
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relações etnopedológicas das comunidades são pouco discutidas, por isso, o desenvolvimento 

do presente trabalho possibilita a discussão e ampliação desse campo da Ciência, utilizando 

como referência os povos indígenas e de maneira ousada utilizo da etnopedologia também como 

uma ferramenta para entender as formas de territorialidades desenvolvidas por essas 

comunidades como uma forma de resistência e permanência no seu território de origem. 
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PROCESSOS DE DES-RE-TERRITORIALIZAÇÃO E MIGRAÇÃO 
TRANSNACIONAL: considerações sobre migrantes indígenas em Andaluzia, Espanha, 

a partir da perspectiva do trabalho e dos direitos humanos  

Márcia Yukari Mizusaki1 

 

Introdução 

 

A situação social dos povos indígenas em contextos de migração transnacional é um 

tema complexo, pouco discutido na geografia, da mesma forma que os dados a respeito também 

são difíceis de serem levantados, considerando-se a diversidade de fatores envolvidos, sendo 

que alguns deles serão abordados nesta pesquisa.  Um trabalho importante nesse estudo foi o 

livro de Sanchez Rubio & Cruz Zúñiga (2012), onde reúnem vários estudos que tratam do tema, 

resultado do projeto de pesquisa dos autores.  

É com o intuito de problematizarmos sobre esse tema e socializarmos o debate na 

geografia, que encaminhamos o presente texto, cujo objetivo é apresentar algumas 

características gerais e questões acerca da situação social vivida por sujeitos indígenas que 

migraram de países da América Latina para a Espanha, em contextos político-econômicos 

específicos, para nesse país, (re)construírem suas (re)existências. Enfoque especial foi dado à 

identificação e caracterização o trabalho desenvolvido por sujeitos indígenas, aos processos de 

desterritorialização e reterritorialização em um lugar distante do seu, do ponto de vista 

socioespacial e ao apontamento de algumas questões  problematizadas por alguns estudiosos 

sobre direitos humanos no que diz respeito à migração transnacional de indígenas. A pesquisa 

foi baseada em estudo bibliográfico de trabalhos existentes sobre o tema, levantamento de dados 

em órgãos relacionados e entrevista com sujeitos migrantes, especialmente indígenas, presentes 

na comunidade autônoma de Andaluzia, na Espanha. Conforme apontado anteriormente, há e 

houve muita dificuldade em realizar entrevistas com migrantes, que por uma série de questões, 

se negam ao diálogo. A situação de ilegalidade, medo, histórico de preconceitos, nosso limitado 

tempo de estância na Espanha, foram fatores limitantes. Assumir a própria identidade indígena 

 
1 Professora dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal da Grande Dourados. Pós 
doutoranda na Faculdade de Direito, Universidade de Sevilha. E-mail: marciamizusaki@gmail.com 
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também era uma barreira para recomeçar a vida em terras tão distantes, do ponto de vista 

cultural, social, político, econômico, histórico, geográfico. As entrevistas foram realizadas entre 

os meses de setembro e outubro de 2019 e, apesar das dificuldades, a realização desse estudo 

foi de extrema relevância para uma aproximação a essa realidade, anteriormente por nós 

desconhecida e também, pouco discutida no âmbito da geografia. Foi importante também por 

desvelar questões referentes a problemas que implicam a questão dos direitos humanos, 

particularmente relacionados a povos indígenas. 

O conceito de des-re-territorialização é compreendido enquanto processo relacional e 

multidimensional  da dinâmica sociedade-espaço-tempo, como destaca Haesbaert (2001, 2004). 

O autor lembra que todo processo de perda de um território, implica na sua re-territorialização, 

pois todos necessitamos ocupar um lugar no espaço. No caso dos povos indígenas em questão, 

esse processo tem implicado em perda dos territórios tradicionais anteriormente ocupados e na 

sua territorialização em um novo lugar, num Estado-Nação específico, que é a Espanha. O uso 

do conceito de migração transnacional segue a perspectiva abordada por Cruz Zúñiga (2012), 

que pondera sobre problemas presentes na análise dicotômica emigrante/imigrante, país de 

origem/país de destino, considerando dessa forma, as complexas questões que envolvem 

processos na ideia de Estado-Nação e povos originários. Martinez de Bringas (2012) também 

analisa processos migratórios de povos indígenas, onde destaca a relação, também complexa, 

entre cidadania, processos migratórios indígenas e Estado-Nação, uma vez os povos indígenas 

tem uma dimensão originária e anterior à formação do Estado. A ideia de direitos humanos é 

compreendida a partir de Sanchez Rubio (2017), que entende que a base para a formulação 

teórica sobre os direitos humanos são as lutas populares, nas suas reivindicações por direitos 

humanos, porque são elas que lhes dão conteúdo. Seus anseios são a base real e concreta dos 

direitos humanos. As relações de poder produzidas historicamente tem anulado a dimensão 

popular das lutas, limitando a perspectiva a uma visão reducionista, que atribui a técnicos, 

especialistas e ao Estado, o domínio e o saber sobre os direitos humanos. 

Os migrantes e migrantes indígenas em Andaluzía 

O aumento do fluxo migratório para a Espanha tem se dado após a entrada do país na 

União Europeia, em 1986, o que teria impulsionado a economia espanhola bem como, a 

demanda por trabalho, acentuada com o “boom imobiliário” que se seguiu, levando inclusive à 
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maior flexibilização das leis de migração.  A Espanha, nesse contexto, tem recebido migrantes 

de vários lugares da América Latina, especialmente os de língua hispânica, a partir dos anos 

2000, que se dirigiram a esse país em busca de trabalho. Embora os dados tenham que ser 

relativizados, pois não se pode desconsiderar a existência de significativo número de migrantes 

que, por não disporem de documentação, encontram-se invisibilizados do ponto de vista  dos 

órgãos oficiais, a Tabela 1, de trabalhadores estrangeiros com contratos registrados no país, nos 

dá certa dimensão da presença de estrangeiros na Espanha: 

Tabela 1 – Espanha 
Trabalhadores estrangeiros com contratos registrados nos serviços públicos de emprego 

e contratos registrados – por nacionalidade (2018) 
Procedência Contratos 

América 992.340 

Equador 178.215 
Colômbia 148.215 
Venezuela 90.230 
Bolívia 90.122 
República Dominicana 75.890 
Peru 65.053 
Brasil 57.075 
Argentina 55.987 
Paraguai 42.680 
Honduras  39.624 
Nicarágua  22.379 
Uruguai 19.376 
Chile 17.921 
Demais países 33.139 
União Europeia 1.494.148 
África 1.336.269 
Ásia 236.040 
Oceania 1.089 
Apátrida 1.990 

           Fonte: Anuário de estadísticas del Ministerio del Empleo y Seguridad Social, 2018. 
              Org.: Mizusaki, 2019. 

 

Mesmo não tendo a proximidade com a Espanha, como tem a África e os países da 

própria União Européia, verifica-se que a presença de trabalhadores vindos da América é 

elevada, especialmente do Equador, Colômbia, Venezuela e Bolívia. Desses contratos, a 

maioria trabalha no setor de Serviços (53,9%), seguidos do setor Agrário (33,5%), Indústria 
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(6,6%) e Construção (6,0%) (Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, 2018) 

Nesse contexto de fluxo migratório podemos compreender também a migração dos 

povos indígenas, que dada a diversidade de grupos étnicos, de trajetórias e carência de dados 

específicos que tratem dos povos indígenas, torna-se difícil uma análise que esteja 

fundamentada em levantamentos estatísticos oficiais.  

Contudo, podemos encontrar em alguns trabalhos, informações sobre o deslocamento 

de migrantes indígenas para a Espanha. Segundo Cruz Zúñiga (2012), a migração de 

equatorianos teria se dado em duas etapas. Uma primeira, migração excepcional do povo 

kichwa otavalo, no final dos anos de 1960 e início dos anos de 1980, em direção a distintas 

partes do mundo, como vendedores de artesanatos e músicos folclóricos. Num segundo 

momento, seriam povos de distintas nacionalidades, num processo mais massivo  de 

deslocamento de equatorianos no período 1999-2003, como estratégia para a crise econômica 

que assolava o país. Dentre os povos indígenas, a autora destaca os kichwa otavalo, kichwa 

cañari, kichwa saraguro, kichwa salasaca, schuar, dentre outros. Por meio das redes de 

solidariedades construídas entre os povos indígenas, aos poucos foram consolidando o 

deslocamento para a Espanha. A autora destaca ainda, que foram firmados inclusive convênios 

entre Espanha e Equador, para a contração de trabalhadores equatorianos para trabalhar na 

Espanha em serviços diversos, especialmente hortifrutícolas. No caso da migração de 

equatorianos de Cañar, Gadea (2012) chama a atenção ao fato de que o processo migratório 

deve ser compreendido no contexto de crise e desintegração das economias campesinas andinas, 

baseadas na agricultura tradicional. Muitos campesinos buscaram na proletarização parcial a 

estratégia para continuarem sobrevivendo. Inicialmente, a migração  era interna e estacional, 

para as regiões da costa, nas safras e colheitas de banana, na construção civil, na atividade 

portuária ou cultivo de camarões.  A primeira experiência de migração internacional se deu nos 

anos de 1950 e 1960, para os Estados Unidos, Canadá e Venezuela, esta em menor escala. O 

processo migratório se acentua nos anos de 1980, com o processo inflacionário que afetou toda 

a América Latina. Quando se tem o agravamento das migrações nos anos de 1990, os 

equatorianos de Cañar já tinham tradição migratória de várias décadas. Gadea (op.cit.) destaca 

que o fator facilitador inicial à migração de equatorianos para a região de Murcia foi a mediação 

de sacerdotes espanhóis que trabalharam no Equador e que depois foram destinados a trabalhar 
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na região de Murcia na Espanha, em meados dos anos 1990. Para os dados consulares de 2017, 

a autora revela que a grande maioria de migrantes equatorianos para essa região vem do campo 

(95%) e se autoidentificam como indígenas (76,1%). Migraram para trabalhar na agricultura e 

na construção civil.  

Contactamos dois migrantes equatorianos que se identificaram como indígenas, mas um 

deles não quis nos conceder entrevista. O que entrevistamos,  se identificou como pertencente 

à etnia otavalo e migrou para a Espanha nos anos 2000, segunda fase do processo migratório 

apontado por Cruz Zúñiga (2012), quando saiu do país como alternativa de sobrevivência, dadas 

as condições econômicas que assolavam o país. No Equador, vivia no campo, na província de 

Imbabura onde sua família possui um pequeno lote, de aproximadamente mil metros quadrados. 

Lá produziam milho e batata, mas que não era suficiente para sustentar a família. Antes de 

migrar para a Espanha, aos 14 anos, migrou para a Colômbia, onde trabalhou por sete anos, 

como vendedor de artesanato e artigos diversos, para ajudar a família. Depois, migrou para a 

Espanha por ajuda e informações obtidas por um amigo, que já vivia na Espanha há 4 anos. Seu 

amigo lhe deu hospedagem, casa e comida e ele pagou com trabalho, ajudando-o na venda de 

sua banca de artesanato e artigos diversos. Como disse o entrevistado, “nosotros nos damos las 

manos y nos ayudamos para  sobrevivir” (entrevista realizada em 25/10/2019). Viveu em 

Valência por dez anos e desde então, encontra-se em Sevilha, com seu próprio negócio de venda 

de artesanato e artigos diversos. Seu amigo vende artesanato e confecciona instrumentos 

musicais. Conforme suas declarações, seu povo sempre trabalhou com artesanato e música. 

Casou-se em Sevilha e tem uma filha pequena. Possui mais dois irmãos vivendo na Espanha, 

mas sua mãe permanece no Equador, vivendo no pequeno lote de terra com uma filha. Todos 

os irmãos sempre que podem, ajudam a mãe. Quando questionado, disse não ter enfrentando 

preconceitos ou dificuldades para se adaptar ao novo lugar.  

No caso da Bolívia, Lopez Vidaurre e Lora Fuentes (2014) destacam que a migração de 

bolivianos para a Espanha deu-se numa conjunção de fatores, tanto do contexto espanhol como 

boliviano. Neste último, destacam a falta de estabilidade econômica e política da Bolívia, como 

por exemplo, a guerra do gás e da água, agravando os processos migratórios. Alzamora 

Dominguez (2011) relata que o processo migratório a outros países começou pelos países 

limítrofes nos anos de 1970. Nos anos de 1980 temos o fluxo aos EUA e nos anos de 1990 à 

Europa. No Brasil e no Chile também pode ser encontradas comunidades de bolivianos, e em 
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menor escala no Canadá, Itália, Japão, Israel, Paraguai, México, Perú e Colômbia. A migração 

de bolivianos à Espanha de intensificou a partir dos anos 2000, alcançando progressivamente 

níveis significativos até 2008, com 242.496 pessoas. O deslocamento desses migrantes tem se 

dado principalmente para o setor de construção civil e agricultura, como nas províncias de 

Murcia, Granada e Tarragona, no caso dos homens, e as mulheres nas cidades, em serviços 

domésticos, cuidando de crianças e idosos. Cruz Zúñiga (2014) destaca as províncias de 

Almería, Murcia e Alicante como as de maior concentração de indígenas bolivianos na 

Espanha, sendo que do total de migrantes para o período analisado (2008-2011), 19,6% se 

identificaram como indígenas e 2,2% como campesinos.  Alzamora Domingues (op.cit.) relata 

um caso narrado por trabalhadores bolivianos em um mercado de produtos hortícolas em 

Buenos Aires, Argentina, que em 2004 teriam recebido proposta de uma empresa espanhola 

para trabalhar na Espanha, na atividade agrícola. Muitos desses trabalhadores são de origem 

campesina e indígena, mas cujas origens são muitas vezes ocultadas, por medo de preconceitos, 

como o caso citado pelo autor, de um campesino e indígena, de origem quéchua, da região do 

Valle Bajo Cochabambino. Assumiu sua identidade indígena quando foi ampliando suas 

relações políticas e afetivas com coletivos de bolivianos em igual situação, a partir dos laços de 

solidariedade que  permitiram fortalecer seu autoreconhecimento. 

No caso do Peru, contactamos dois peruanos de descendência indígena, mas um deles 

não quis conceder entrevista. O outro era um jovem artesão, que  chegou à Europa em dezembro 

de 2018 e à Sevilla, em fevereiro de 2019. Vivia como vendedor de artesanato que ele mesmo 

confeccionava. Seu pai, no entanto, migrou para a Espanha em 2003, por conta da difícil 

situação econômica do Peru, que não lhes permitia viver lá, e trabalhava em Sevilha como 

motorista de taxi. Nasceu na região Amazônica e é da etnia Shipibo. Sua mãe, é descendente 

dos Moche, no norte do Peru. Foi para a Espanha em 2008 e trabalha como cuidadora de idosa. 

Tem também uma irmã, que também é cuidadora de idosos (entrevista realizada em 

30/08/2019). 

Registramos também o relato de uma migrante estrangeira não indígena, que se sentiu 

mais à vontade para falar sobre sua vivência na Espanha. Era chilena, de descendência 

espanhola. Seu irmão migrou para a Espanha em 2003, e foi trabalhar na construção civil, em 

Alicante. Na época era estudante e veio com seu irmão em busca de trabalho. Somente depois 

de seis anos foram para Sevilha. Seu irmão continuava trabalhando na construção civil e ela, 
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ajudava seu pai em uma banca informal de venda de artigos para turismo, pois não encontrava 

emprego. Relata que antes de obter documentação legal, sentiu-se tratada como se fosse 

delinquente, demonstrando revolta por receber esse tipo de tratamento somente porque 

necessitava trabalhar. Mesmo depois de conseguir a legalização, relatou que sofreu insulto da 

proprietária de uma loja onde trabalhava por seis anos, simplesmente por pedir um emprego 

para sua irmã. Relatou também tratamento diferenciado entre espanhóis e estrangeiros em 

conseguir trabalho formal na Espanha: “la ciudad é mui buena con turistas, pero si se necesita 

trabajo, el tratamiento es otro” (entrevista concendida em 25 de outubro de 2019).  

Essas diferentes percepções e experiências de migrantes estrangeiros, o dito, mas 

também o que não foi dito, nos gestos, nos olhares, revelam as diversas situações vividas por 

migrantes, indígenas e não indígenas, em terras estrangeiras. Do que não nos foi dito, vimos 

olhares preocupados, receio e medo em falar, ao mesmo tempo em que queriam solidarizar-se, 

com uma pesquisadora que também era estrangeira, situação que compreendiam, de certa 

forma. Como diria Martins (1993), muitas vezes, a fala dos gestos nos diz mais a respeito, do 

que aquilo que nos é expresso verbalmente. 

Esses relatos e diálogos com os migrantes, embora breves, foram relevantes para nos 

aproximar de uma outra face, não aparente, de um país com séculos de histórias, de lutas, 

resistências e conflitos internos, mas que com relação à América Latina, tem uma história 

colonial que se reverbera em muitos espaços e relações, conforme já apontado por Quijano 

(2005) embora, importante registrar, não homogêneas. Essa dimensão de colonialidade se 

manifesta na relação com o estrangeiro, indígena e não indígena, nas terras espanholas, 

alcançando o nível da violação de direitos humanos, abusos e superexploração do trabalho dos 

migrantes, que chegam ao país sob condições vulneráveis. Algumas situações chegam a 

aparecer em sites de notícias e os violadores chegam a ser condenados, mas muitos casos não 

chegam à denúncia, pois os trabalhadores tem medo de perder o emprego ou não terem 

renovação dos contratos. 

Considerando-se as diversas situações sociais e culturais presentes nos processos 

migratórios, faz-se necessário destacar, com relação aos direitos indígenas, o apontado por 

Martinez de Bringas (2012), de que não se pode considerar uma única legislação que faça 

referência a migrantes e nacionais, e entre migrantes indígenas e não indígenas. O autor assinala 
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que, as particularidades culturais dos povos indígenas, colocam, dentre várias questões, sobre 

como pensar direitos indígenas, que são exercidos nos seus contextos e territórios originários, 

para o lugar para onde se emigrou, num contexto de desterritorialização. Tais particularidades 

evidenciam, ainda, que a realidade vivida pelos dos povos indígenas na Espanha ainda é pouco 

conhecida  e necessita de mais estudos e debates para o conhecimento e reflexões sobre 

possibilidades multigarantistas de direitos, conforme aponta Sanchez Rubio (2018, 2019). 

Considerações finais 

Embora tenhamos que levar em conta de  que os processos migratórios sejam 

multifatoriais, não se pode desconsiderar a relevância de ordem político-econômica dos 

diferentes contextos locais/nacionais/internacionais, que tem impulsionado a migração e os 

processos de desterritorialização.  A necessidade de buscar melhores condições de 

sobrevivência para a família tem levado a muitos membros de famílias indígenas à migração 

transnacional, contribuindo para a conformação de mão de obra barata no país de destino ou 

vivendo às margens, de um mercado informal. Um processo que tem impactado a vida e as 

formas de existir dos sujeitos que migram, onde, em “terras novas”, muitos se recriam de forma 

precária e dramática, afetando suas condições de saúde, de recriação de seus costumes 

tradicionais. 

A ampliação das relações políticas e afetivas dentro e a partir de coletivos identitários, 

tem sido importantes para o reconhecimento da identidade indígena e sua re-territorialização 

em novos espaços. Da mesma forma, as dificuldades e diferentes situações vividas pelos 

migrantes, em especial os povos indígenas, clama por maior visibilização, estudo e denúncias, 

fato também sentido e explanado por uma de nossas entrevistadas. Que esses estudos possam 

contribuir de alguma forma, para tal visibilização, compreensão e minimização dos 

preconceitos, dificuldades e violações de direitos sofridos pelos migrantes, em especial, os 

indígenas. 
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AS LUTAS INDÍGENAS PELO DIREITO À TERRA E PELO TERRITÓRIO NA 

AMAZÔNIA:UMA ANÁLISE A PARTIR DAS CARTAS PÚBLICAS DOS POVOS 

INDÍGENAS EM SITUAÇÃO DE CONFLITO 

 

Clara Maria Ribeiro Consort Fortunato1 

 

Introdução: 

 

 A condição atual da população indígena na Amazônia reflete uma disputa histórica por 

modelos de ser e estar no mundo. A reivindicação pelo direito ao território indígena representa 

a luta por territorialidades múltiplas que garantam o usufruto exclusivo da terra e as condições 

necessárias para a vida. 

 Segundo dados do Censo IBGE 2010 os povos indígenas somam 896.917 pessoas. 

Destes, 324.834 vivem em cidades e 572.083 em áreas rurais, o que corresponde 

aproximadamente a 0,47% da população total do país De acordo com pesquisas do Instituto 

Socioambiental (ISA,2019) existem 255 povos indígenas no Brasil, falantes de mais de 150 

línguas. Ainda segundo o ISA existem 722 Terras Indígenas (TIs) no país que se encontram em 

diferentes fases do procedimento demarcatório e representam 13,8% do território brasileiro. 

 O processo de efetivação do direito territorial indígena garantido constitucionalmente 

vem sendo realizado por etapas de forma extremamente burocrática e lenta. Essa situação 

jurídico-administrativa é uma prática estratégica do poder público, que atua em conjunto com 

as grandes instituições, de fragilizar e deslegitimar a situação territorial indígena de forma que 

os interesses exploratórios possam atuar nessas áreas. 

 A Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, 

Tocantins e parte do Estado do Maranhão) concentra a maior parte das Terras Indígenas (TIs): 

são 424 áreas, representando 23% do território amazônico e 98,25% da extensão de todas as 

TIs do país. O mapa abaixo sobre Terras Indígenas e Áreas Protegidas na Amazônia, produzido 

neste ano pela Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada, ilustra a 

localização das Terras Indígenas (em laranja) e a sua estreita relação com as Áreas Naturais 

 
1 clarafortunato@id.uff.br 
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Protegidas (em verde), demonstrando a importância dos territórios indígenas para a 

conservação ambiental na Amazônia. 

Figura 1:Mapa Áreas Protegidas e Territórios Indígenas – Amazônia 2019 

 

(Fonte: Rede Amazônica de Informação Georreferenciada, 2019) 

 

 A abundância de recursos naturais disponíveis na Amazônia, principalmente nas terras 

historicamente preservadas pelos povos indígenas, torna os territórios indígenas alvo de grandes 

projetos extrativistas como hidrelétricas, mineradoras, agropecuária, madeireiras, biopirataria, 

biocombustíveis, hidrocarbonetos, etc. Os grandes projetos adentram a racionalidade capitalista 

pela Amazônia formando a situação de front uma vez que produzem o conflito ao não respeitar 

os territórios indígenas e as leis que deveriam lhes proteger. Nas palavras de Malheiro (2015, 

p.4) “a fronteira é o front, é onde se disputam territórios, é onde se (des)encontram identidades, 

é onde o conflito permeia o conjunto das relações sociais.” 

 No mapa abaixo sobre “Presiones y Amenazas sobre las Áreas Protegidas y los 

Territorios Indigenas de la Amazonía” produzido pela Red Amazónica de Información 

Socioambiental Georreferenciada em 2018, conseguimos visualizar diferentes níveis de 

pressões e ameaças produzidos por hidrelétricas, mineradoras, petróleo e gás, estradas, 

queimadas e desmatamentos que sobrepõem os territórios indígenas e áreas protegidas. A escala 

de pressões e ameaças está representada pelas cores cinza, verde, marrom, laranja e vinho, onde 

as áreas em cinza não sofrem pressão e as em vinho sofrem a pressão máxima. A cor lilás 

representa os focos de queimadas e desmatamentos. 
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Figura 2: Mapa Presiones y Amenazas sobre las Áreas Protegidas y los Territorios Indigenas 

de la Amazonía 

 

 

(Fonte:.Red Amazónica de Información Georreferenciada, 2018) 

 

 O mapa chama a atenção para a sobreposição de diferentes usos e interesses nos 

territórios indígenas revelando um caos de intervenções exploratórias na Amazônia. As 

territorialidades indígenas entram em choque com os grandes projetos extrativistas 

desencadeando processos de organização e lutas sociais de resistência frente à racionalidade 

desenvolvimentista atuante a partir dos grandes projetos que desconsidera em todos os níveis a 

existência de outras formas de vida e de relação com a natureza. 

 A geografia da resistência do campo dos conflitos socioambientais em territórios 

indígenas passa pelo reconhecimento de múltiplas identidades políticas, que lutam não só pela 

terra, mas pelo território. Os povos indígenas aprenderam a politizar o seu conhecimento e a 

reconhecer a politização de seus conhecimentos e existências enquanto estratégias de 

valorização, passando de vítimas para sujeitos de direitos que lutam pela afirmação de suas 

identidades territoriais. 

  A territorialidade, como estratégia de luta, faz parte de um processo de reorganização 

das agendas de resistência das populações indígenas frente ao avanço de uma fronteira 

civilizatória, que contrapõe política, econômica, cultural e simbolicamente os múltiplos modos 

de vida presentes na Amazônia. Segundo Little (2002): 
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[...] A história das fronteiras em expansão no Brasil é, necessariamente, uma 
história territorial, já que a expansão de um grupo social, com sua própria 
conduta territorial, entra em choque com as territorialidades dos grupos que 
residem aí. Nesta dinâmica, podemos identificar as origens do que Oliveira 
(1998) chama de “processos de territorialização” que surgem em “contextos 
intersocietários” de conflito. Nesses contextos, a conduta territorial surge 
quando as terras de um grupo estão sendo invadidas, numa dinâmica em que, 
internamente, a defesa do território torna-se um elemento unificador do grupo 
e, externamente, as pressões exercidas por outros grupos ou pelo governo da 
sociedade dominante moldam (e às vezes impõem) outras formas territoriais. 
(LITTLE,2002, p.4) 

 

 No caso da Amazônia, a fronteira é uma maneira de apresentar a “civilização” para uma 

área considerada “insuficientemente ocupada”. Essa concepção de “espaço vazio’, pautada 

numa lógica de integração e desenvolvimento nacional, ignora e desestrutura os territórios de 

grupos não hegemônicos situados em escalas locais. Dessa forma o território Amazônico, do 

ponto de vista dos atores hegemônicos, é percebido a partir de um olhar econômico- funcional 

que marginaliza os grupos não hegemônicos e legitima a intervenção violenta e a 

desorganização de seus territórios. 

 Para Svampa (2013) nos últimos dez anos ocorreu na América Latina uma mudança no 

modelo de acumulação: a passagem do Consenso de Washington baseado na valorização 

financeira para o Consenso das Commodities baseado na exportação de produtos primários em 

larga escala. Esta passagem, sob o ponto de vista de Svampa (2013), apresenta a entrada de uma 

nova ordem econômica e política, sustentada pelo boom dos preços de matérias primas e bens 

de consumo demandados cada vez mais pelos países centrais e potências emergentes. O 

resultado desses processos é a consolidação de um estilo de desenvolvimento extrativista na 

América Latina, estruturado sobretudo, a partir dos grandes projetos de exploração de recursos 

naturais bem como na expansão das fronteiras para os territórios considerados “improdutivos”. 

 Segundo Svampa (2013): 

[...]el nuevo «Consenso de los Commodities» conlleva la profundización de la 
dinámica de desposesión o despojo de tierras, recursos y territorios y produce 
nuevas y peligrosas formas de dependencia y dominación.Entre los elementos 
comunes de esta dinámica podemos destacar la gran escala de los 
emprendimientos, la tendencia a la monoproducción o la escasa diversificación 
económica y una lógica de ocupación de los territorios claramente destructiva. 
En efecto, en función de una mirada productivista y eficientista del desarrollo, 
se alienta la descalificación de otras lógicas de valorización de los territorios, 
los cuales son considerados como socialmente vaciables, o lisa y llanamente 
como «áreas de sacrificio», en aras del progreso selectivo. (SVAMPA, 2013, 
p.34) 
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 A valorização financeira do mercado de commodities promoveu, ao longo do novo 

milênio, um alinhamento político e econômico crescente dos projetos de governo brasileiros 

com as grandes corporações extrativistas, principalmente agrícolas e minerais, promovidas por 

um discurso desenvolvimentista e viabilizadas a partir do investimento em um complexo infra 

estrutural energético e logístico, fundamentado na ampliação da capacidade de escoação da 

produção e no fornecimento de energia elétrica a partir de hidrelétricas. Estes processos 

desencadearam um aprofundamento da territorialização do capital nos territórios indígenas, 

sobretudo a partir do não cumprimento dos direitos originários estabelecidos pela Constituição 

de 1988 e pela Convenção n° 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos 

Indígenas e Tribais. 

 Segundo Malheiro (2015, p.59) os grandes projetos se apoiam na lógica do 

empreendimento a qualquer custo, onde a racionalidade hegemônica se utiliza do “discurso do 

inevitável” para garantir e legitimar grandes obras. É criada toda uma rede de estratégias para 

garantir a resignação daqueles que representam um entrave à realização do projeto. O 

descumprimento dos direitos indígenas a favor de interesses institucionais é realizado a partir 

da violência, onde o extermínio das populações indígenas, muitas vezes, é a solução encontrada 

pela racionalidade hegemônica para a concretização de seus objetivos. Dessa forma, a vida, a 

saúde, a educação, a pluralidade de culturas, de línguas e de cosmovisões tradicionais são 

colocadas como questões irrelevantes, de modo que os direitos tradicionais são desrespeitados 

e ignorados, sob o uso da violência, para garantir que a lógica empresarial atue na Amazônia. 

 Este artigo é um resumo da pesquisa apresentada como trabalho de conclusão de curso 

intitulado “As lutas indígenas pelo direito à terra e pelo território na Amazônia: uma análise a 

partir das cartas públicas dos povos indígenas em situação de conflito”, no qual, foram 

selecionadas e analisadas dezessete cartas públicas dos povos indígenas em situação de conflito 

na Amazônia Legal redigidas no período de 2007-2013. 

 As cartas públicas se tornaram importantes fontes de indignação, redigidas 

principalmente a partir de encontros entre comunidades tradicionais e povos indígenas que 

resistem ao modelo hegemônico capitalista e buscam formas de expressarem suas existências e 

resistências. A formalização de queixas e reivindicações através da produção de cartas 

representa na luta dos povos indígenas um importante instrumento político. A partir das cartas 

os povos indígenas expressam suas demandas, insatisfações, agendas, lutas e culturas. O 

formato e linguagem presentes nesses documentos expressam um caráter formalizado que visa 
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alcançar, principalmente, os representantes das instituições públicas e do Estado. 

Simbolicamente as cartas, dentro do contexto da luta dos povos indígenas, ilustram um encontro 

entre mundos e cosmologias distintas e representam o contato entre as populações tradicionais 

e o meio envolvente, transversalizado pelo direito. Há um recorte jurídico evidenciado nas 

cartas expresso a partir da conscientização do indígena enquanto sujeito de direitos, garantidos 

constitucionalmente e protegidos por diversos acordos e leis internacionais. 

 A proposta desta pesquisa foi, a partir da coleta, seleção e análise de conteúdo das cartas 

públicas dos povos indígenas em situação de conflito produzidas no período de 2007-2019 na 

região da Amazônia Legal, identificar de que maneira os repertórios de luta e r-existência 

indígenas estão sendo expressos. A partir da leitura dos padrões de conflitividade expressos 

pelas cartas indígenas da Amazônia, tivemos a intenção de contextualizar as mudanças de eixo 

dos conflitos da terra ao território, expressa a partir da diversificação étnica das territorialidades 

em resistência em um contexto de diversificação étnica das lutas sociais. Nosso interesse é 

aprofundar a compreensão das cartas enquanto repertórios de resistências indígenas estratégicos 

de afirmação de territorialidades e valoração de identidades étnicas na busca por 

reconhecimentos, garantias e efetividades de direitos. 

 O recorte regional da pesquisa é a Amazônia Legal por representar o maior número de 

Terras Indígenas e, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra (Conflitos no Campo, 2013 

p.18-21), o maior número de vítimas de conflitos em terras tradicionalmente ocupadas. Os 

repertórios de lutas e resistências indígenas foram selecionados enquanto objeto de estudo 

devido às suas expressividades no campo de conflitos territoriais na Amazônia e também pelo 

elevado número de publicações e informações disponíveis sobre o assunto. 

 Decidimos proceder a análise das cartas dos povos indígenas e movimentos sociais, cujo 

elemento central é a luta por direitos territoriais, como forma de questionar e problematizar o 

modelo de desenvolvimento neoliberal e seus mecanismos de desregulamentação dos direitos 

dos povos e comunidades tradicionais. As cartas foram escolhidas como objeto de análise pois 

oferecem a possibilidade de compreensão das demandas e agendas de resistências indígenas a 

partir de seus próprios referenciais e discursos. 

 

As Cartas Indígenas: conflitos territoriais e o encontro de demandas 
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 O universo selecionado para pesquisa contém dezessete cartas representando diversos 

povos indígenas e abrangendo os estados brasileiros que compõe a Amazônia Legal 

(Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Acre e Amapá). 

(Figura 19) 

 As cartas selecionadas (Figura 3), em sua maioria, são escritas por organizações, 

movimentos e comunidades indígenas e abrangem múltiplas etnias. Muitas vezes as cartas são 

estruturadas em conjunto com outras organizações e movimentos sociais que se inserem no 

mesmo contexto de luta contra a destruição dos povos e da natureza promovida pelos impactos 

dos grandes projetos desenvolvimentistas e pelo reconhecimento e garantia dos direitos e 

territórios dos povos e comunidades tradicionais. 

 

Figura 3: Quadro Cartas Indígenas selecionadas: Título, Estado, Ano e Etnias/Organizações 

envolvidas.2 

 

Cartas Título Estado Ano Etnias/Organizações 

1 Carta aberta dos
 Yanomami da 
Venezuela e do Brasil 

em Puerto 
Ayacucho, 
Amazonas 

2013 Horonami Organização Yanomami e 
Hutakara Associação Yanomami 

2 Carta do Comitê Xingu 
Vivo aos participantes da V 
conferência distrital de 
saúde indígena do DSEI 
GUATOC 

Belém, Pará 2013 Juruna, Arara, Xikrin, Parakanã, Asuriní 
do Xingu, Kayapo, Xipaia, Curuaia, 
Arawete 

3 Carta Avançada dos Povos 
Indígenas do Rio Negro 

Amazonas 2012 FOIRN-Federação das Organizações 
Indígenas do Rio Negro -23 grupos étnicos 
diferentes, representantes das famílias 
linguísticas Tukano, Aruak, Maku e 
Yanomami, 

4 Carta dos povos indígenas 
de Roraima sobre a 
hidrelétrica do Contigo 

Boa Vista, 
Roraima 

2011 Macuxi, Ingarikó, Wapichana, Taurepang, 
Yanomami, Yekuana, Wai-Wai e 
Waimiri- Atroari 

5 Carta pública dos povos 
indígenas do Brasil à 
presidência da república 
Dilma Rousseff 

Brasília 2013 APIB-Articulação dos Povos Indígenas 
do Brasil 

6 Carta Final: 41 Assembleia 
Geral dos Povos Indígenas 
de Roraima 

Terra
 Indí
gena Raposa 

2012 Macuxi, Wapichana, Ingarikó,
 Wai-Wai, Yanomami, 
Patamona, Sapará, Taurepang 

 
2 Todas as cartas citadas estão na íntegra em FORTUNATO, C.M.R.C (2018) disponível em: 
https://app.uff.br/riuff/handle/1/8334 
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Serra do Sol, 
Roraima 

7 Carta dos povos indígenas 
do rio negro para o 
presidente Luís Inácio Lula 
da Silva 

São Gabriel
 da 
Cachoeira, 
Amazonas 

2007 FOIRN-Federação das Organizações 
Indígenas do Rio Negro 

8 Carta Xingu Vivo para 
Sempre 

Altamira, Pará 2008 Kayapó, Xikrin, Parakanã,
 Akrãtikatejê, Parkatejê, 
Munduruku, Araweté, Kuruwaia, Xipaia, 
Asurini, terra Alta, Panará, Juruna, 
Tembé, Kayabi, 
Yudja,Kuikuro,Nafukua,Kamaiurá, 
Kalapalo,Waurá, Trumai, Xavante, 
Ikpeng, Apinayé, Krahô 

 
9 

 
Carta dos povos indígenas 
ao presidente Lula contra 
Belo Monte 

 
Aldeia
 Piaraç
u - Mato 
Grosso 

 
2009 

 
Mebengôkre (Kayapó), Xavante, Yudjá 
(Juruna), Kawaiwete (kaiabi), KisêdjÇe 
(Suiá), Kamaiurá, Kuikuro, Ikpeng, 
Panará, Nafukua, Tapayuna, Yawalapiti, 
Waurá, Mehinaku e Trumai 

10 Carta dos povos indígenas Cuiabá, Mato 
Grosso 

2011 Kayabi.Nambikwara Sabanê 
Manoki, Myky, Xavantede Marãiwatsédé, 
Zoró, Surui 
Karajá, Ikpeng, Kisêdjê, 
Yawalapiti, Paumari do Tapauá, Rikbaktsa 

11 Carta Projetos
 Desenvolvimentist
as: Impactos na região do 
Juruá 

Terra
 Indí
gena Poyanawa - 
Mâncio Lima, 
Acre 

2011 Povos Indígenas do Vale do Juruá – 
Apolima- Arara, Ashaninka, Huni Kuin, 
Jaminawa, Jaminawa-Arara, Kuntanawa, 
Nawa, Noke Koi, Nukini, Puyanawa, 
Shanenawa, Yawanawá 

12 Manifesto Kayabi, Apiaká e 
Munduruku 

Terra
 Indí
gena Kayabi - 
Mato Grosso 

2011 Kayabi, Munduruku e Apiaká 

13 Carta dos 4 rios Itaituba, oeste do 
Pará 

2010 Participantes do I Encontro dos Povos e 
Comunidades Atingidas e Ameaçadas por 
Grandes Projetos de Infraestrutura, nas 
bacias 
dos rios da Amazônia: Madeira, Tapajós, 
Teles Pires e Xingu 

14 Carta final do abril indígena 
regional 

Porto
 V
elho, Rondônia 

2013 Karitiana, Gavião, Arara, Zoró, Oro Mon, 
Oro Waram, Canoé, Mamaindê, Aikanã, 
Latundê, Sabanê, Puruborá, Sakirabiat, 
Wajuru, Cassupá, Guarassungwê e Kwazá 
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15 Carta dos povos indígenas 
de Tocantins, Pará e Amapá 

Terra
 indí
gena Apinajé 
 - 
Tocantinópolis, 

Tocantins 

2012 Apinajé, Krahô, Kayapó, Xerente, Carajá 
Xambioá, Awá Canoeiro, Guajajara, 
Aikewara (Suruí), Atikum, Tembé, 
Munduruku, Juruna, 
Galibi Maworno, Karipuna, 

 

16 Carta dos povos indígenas Ka’apor do 

Maranhão em solidariazação à luta do 

povo mundurucu e outros povos 

indígenas contra Belo Monte 

Terra Indígena 

Alto Turiaçu, 

Maranhão 

2013 Ka’apor 

17 Carta dos povos indígenas e 

quilombolas do Maranhão 

Maranhão 2013 Krikati, Pykobjê – Gavião,

 Krenyê, 

Tenentehar/Guajajara, Krepumkatejê 

(Fonte: Própria, 2018) 

 

Figura 4: Quadro das situações de conflito apresentadas nas cartas 
 

CARTAS QUE

 REV

ELAM 

SITUAÇÕES DE 

CONFLITOS 

SITUAÇÃO DE CONFLITO ATIVIDADE

 ECO

NÔMICA RELACIONADA 

Carta 1 Invasão do Território Yanomami por garimpeiros Extração de minérios 

Carta 2, Carta 9 Construção da Hidrelétrica de Belo Monte no Rio 
Xingu 

Produção de energia 

Carta 4 Construção da Hidrelétrica do Cotingo Produção de energia 

Carta 5 Projetos de Infra-estrutura Transportes e transmissão de 
energia 

Carta 6 Planejamento de construção de unidades militares 

dentro dos territórios indígenas 

Exército 

Carta 8 Construção da hidrelétrica de Belo Monte, retirada 

de madeira ilegal, garimpo ilegal e desmatamento 

Produção de energia, extração de 

madeira, extração de minérios e 

agropecuária 
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Carta 10 Construção das Hidrelétricas Teles Pires e São 

Manoel, desmatamento por pecuária ilegal, 

queimadas e contaminação dos rios por agrotóxicos 

da soja, madeireiros, estradas dentro dos territórios 

indígenas, pesca predatória 

Produção de energia, 

agropecuária, agronegócio, 

extração de madeiras, malha 

rodoviária, pesca 

Carta 11 Estradas dentro dos territórios indígenas, 

madeireiras ilegais, impactos de petroleiras 

Malha rodoviária, extração de 

madeira, extração de petróleo 

Carta 12 Construção das Hidrelétricas Teles Pires, São 

Manoel, Foz de Apiacas, Colíder e Chacorão 

Produção de energia 

Carta 14 Impactos das Hidrelétricas Jirau, Santo Antônio, 

Cascata, Ribeirão, Tabajara, BR 080 e BR421, 

projetos de hidrovias e ferrovias próximas ou dentro 

dos territórios indígenas 

Produção de energia, malha 

rodoviária, hidroviária e 

ferroviária 

 
Carta 15 

 
Construção da Hidrelétrica de Belo Monte, Santa 

Isabel, Marabá, Serra Quebrada, São Luiz, 

Jamanxin e Jatobá, Contaminação por agrotóxico 

nos solos, águas e indígenas, 

Mineração dentro de território indígena 

 
Geração de energia, Monocultura 

de eucalipto, cana e soja e 

extração de minérios 

Carta 16 Invasão do território indígena por madeireiros, 
fazendeiros, 

caçadores 

Extração de madeira, 
agronegócio, caça 

ilegal 
Carta 17 Invasões por madeireiros, mineradoras, forças 

armadas e agronegócio 

Extração de madeira, extração de 

minérios, segurança pública 

e monocultura 

(Fonte: Própria, 2018) 

 

 Dentre as situações de conflito apresentadas nas cartas os “grandes projetos” são 

bastante significativos. A carta dos Yanomami do Brasil e da Venezuela (Carta 1) aponta o 

garimpo e a mineração enquanto principais ameaças aos seus territórios e vidas. “Exigimos que 

nos consultem sobre estes projetos e manifestamos que somos contra eles porque a mineração 

ameaça nossas vidas.” (CARTA ABERTA DOS YANOMAMI DA VENEZUELA E DO 

BRASIL, 2013) 
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 A carta do Comitê Xingu Vivo (Carta 2) aponta a política brasileira enquanto genocida 

e denuncia as hidrelétricas, grandes empreiteiras, mineradoras e seus aliados enquanto 

destruidores das terras da Amazônia e dos povos indígenas do Brasil. 

 A falta de diálogo por parte dos governantes com os povos indígenas é levantada na 

carta dos povos indígenas do Rio Negro (Carta 3) enquanto estratégia política de imposição dos 

grandes projetos que afetam os territórios e povos indígenas. “Estamos preocupados com o 

ataque articulado em conjunto com autoridades importantes do governo federal que põem em 

risco a integridade das TIs e desvalorizam nossos povos e culturas” (CARTA AVANÇADA 

DOS POVOS INDÍGENAS DO RIO NEGRO,2013). 

  A construção da hidrelétrica do Cotingo na Terra Indígena Raposa Serra do Sol é 

questionada em carta (Carta 4) por parte dos povos indígenas de Roraima, onde é ressaltado o 

descumprimento do governo federal com os direitos indígenas garantidos constitucionalmente 

em benefício da atuação dos grandes projetos hidrelétricos que afetam os territórios indígenas. 

 Em carta da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Carta 5) os projetos de 

infraestrutura nas áreas de transportes e geração de energia tais como estradas, ferrovias, 

hidrovias, portos, usinas hidrelétricas e linhas de transmissão são rechaçados por parte dos 

povos indígenas brasileiros pelo fato desses projetos desrespeitarem os direitos originários 

indígenas. 

 A violência e a criminalização contra as lideranças indígenas são repudiadas na carta 

dos povos indígenas de Roraima (Carta 6) assim como as propostas legislativas de mineração 

em território indígena, o garimpo ilegal, a construção de hidrelétricas, a sobreposição de terras 

indígenas/áreas de proteção ambiental e a construção de unidades militares no interior dos 

territórios indígenas. 

 A carta do Xingu Vivo Para Sempre (Carta 8) denuncia a inconstitucionalidade da 

construção da hidrelétrica de Belo Monte assim como a construção de outras pequenas centrais 

hidrelétricas na bacia do rio Xingu. Também denunciam o desmatamento, a retirada de madeira 

ilegal e a grilagem de terras que afetam diretamente os territórios e modos de vida indígena. 

 O licenciamento ambiental da usina hidrelétrica de Belo Monte é criticado em carta 

(Carta 9) de 212 lideranças dos povos indígenas Mebengôkre (Kayapó), Xavante, Yudjá 

(Juruna), Kawaiwete (kaiabi), KisêdjÇe (Suiá), Kamaiurá, Kuikuro, Ikpeng, Panará, Nafukua, 

Tapayuna, Yawalapiti, Waurá, Mehinaku e Trumai, habitantes da bacia do rio Xingu e das 

regiões circunvizinhas. A falta de diálogo e a não realização das consultas públicas para com 
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os povos indígenas são exemplos do descompromisso do projeto desenvolvimentista em relação 

a vida dos povos indígenas do Xingu. 

 Em carta (Carta 10) realizada a partir do seminário “Gestão Territorial Indígena: 

experiências, resultados e desafios” são colocadas várias questões desafiadoras aos povos 

indígenas do Mato Grosso, Rondônia e Pará. O povo indígena Kayabi (MT/PA) manifesta sua 

negação à construção das hidrelétricas São Manoel e Teles Pires em troca da negociação da 

demarcação da Terra Indígena Kayabi. O povo indígena Manoki (MT) denuncia a ação de 

pecuaristas, pescadores, madeireiros e laboristas dentro de seu território. O povo indígena 

Xavante da Terra Indígena de Maraiwatsede (MT) denuncia o desmatamento, pecuária, 

plantações de soja, uso de agrotóxico, passagem da BR158, queimadas e envenenamento dos 

rios enquanto problemas que afetam diretamente seu território. O povo Myky (MT) denuncia a 

atuação de madeireiros em seu território. Os povos indígenas Sabanê, Manduca, Tawandê, 

Idalamarê (MT) denunciam os grandes fazendeiros e produtores de soja por contaminar os rios 

que abastecem seus territórios. 

 Na carta sobre os projetos desenvolvimentistas e seus impactos na região do Juruá-Acre 

(Carta 11) os povos indígenas em conjunto com as comunidades não indígenas se posicionam 

contra os projetos do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) adotado pelo governo 

federal em 2011.Projetos como ampliação e construções de rodovias, implantação de fábricas 

de compensados, implantação de assentamentos em torno de terras indígenas, o mega projeto 

de infraestrutura IIRSA e projetos de prospecção de petróleo que impactam terras indígenas são 

colocados enquanto ameaças aos territórios indígenas visto que desrespeitam os direitos 

indígenas e ameaçam à vida. 

 Na Carta dos 4 rios (Carta 12) os povos indígenas, quilombolas, negros, mulheres, 

jovens de comunidades rurais e urbanas da Amazônia denunciam os grandes projetos, 

sobretudo, as hidrelétricas nos rios Madeira, Tapajós, Teles Pires e Xingu, enquanto 

destruidores dos modos de vida dos povos originários e populações tradicionais em benefício 

de grandes grupos econômicos. Segue trecho da carta que denuncia as ameaças e consequências 

que os grandes projetos hidrelétricos representam para os modos de vida tradicionais da 

Amazônia: 

As ameaças que vêm sofrendo as populações dos rios Madeira, Tapajós, Teles 
Pires e Xingu também são motivos de nossas preocupações, ocasionadas pelos 
falsos discursos de progresso, desenvolvimento, geração de emprego e 
melhoria da qualidade de vida, vendidos pelos governos e consórcios das 
empresas em uma clara demonstração do uso da demagogia em detrimento da 
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informação verdadeira, negada em todo o processo de licenciamento e 
implantação dos empreendimentos, a exemplo do que vem ocorrendo no rio 
Madeira..(Participantes do I Encontro dos Povos e Comunidades Atingidas e 
Ameaçadas por Grandes Projetos de Infraestrutura,2010) 

 

 Os povos Kayabi, Apiaká e Munduruku manifestam em carta (Carta 13) o pedido de 

cancelamento definitivo das hidrelétricas Teles Pires, São Manoel, Foz de Apiacás e Chacorão 

tendo em vista sua inviabilidade social, ambiental e econômica. A falta de estudos sobres os 

impactos socioambientais dos projetos hidrelétricos que afetam os seus territórios assim como 

a falta de diálogo e o desrespeito ao direito de consulta e consentimento livre garantido pela 

Constituição Federal brasileira e acordos internacionais referentes aos direitos dos povos 

indígenas são pontos reivindicados por estes povos indígenas. 

 Os povos indígenas Karitiana, Gavião, Arara, Zoró, Oro Mon, Oro Waram, Canoé, 

Mamaindê, Aikanã, Latundê, Sabanê, Puruborá, Sakirabiat, Wajuru, Cassupá, Guarassungwê e 

Kwazá, oriundos de Rondônia e do noroeste do Mato Grosso, reunidos no “Abril Indígena” 

Regional em 2013 manifestam em carta (Carta 14) suas insatisfações acerca dos projetos 

hidrelétricos de Jirau, Santo Antônio, Tabajara e Ribeirão, das Pequenas Centrais Hidrelétricas 

(PCHs) ao longo da bacia do Rio Branco e dos empreendimentos de infraestrutura que formam 

a cadeia de escoamento dos grandes agropecuaristas. 

 Os povos indígenas Apinajé, Krahô, Kayapó, Xerente, Carajá Xambioá, Awá Canoeiro, 

Guajajara, Aikewara (Suruí), Atikum, Tembé, Munduruku, Juruna, Galibi Maworno, Karipuna, 

reunidos no 1º Encontro Macro – Regional dos Povos Indígenas dos estados do Tocantins, Pará 

e Amapá no ano de 2012 repudiam através de uma carta (Carta 15)os projetos hidrelétricos de 

Santa Isabel no rio Araguaia, de Marabá e Serra Quebrada no rio Tocantins, de São Luís, 

Jamanxim, Jatobá e Belo Monte no Pará .O avanço sem fiscalização das monoculturas de 

eucalipto, cana de açúcar e soja nas proximidades e entornos dos territórios indígenas assim 

como os projetos de mineração dentro e nas proximidades dos territórios indígenas são 

colocados enquanto ameaças à vida dos povos indígenas e aos demais povos amazônicos. 

 A carta do povo Kaa´por do Maranhão em solidariedade aos povos Munduruku e outros 

povos indígenas contra Belo Monte (Carta 16) expressa o apoio do povo Kaa´por na luta contra 

a violência e o descaso frente aos direitos indígenas praticados pelos interesses hidrelétricos e 

denuncia a exploração madeireira dentro de seu território no Maranhão. 

 Os povos indígenas e quilombolas do Maranhão reunidos em novembro de 2013 no I 

Encontro de Indígenas e Quilombolas do Maranhão denunciam em carta (Carta 17) as 
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constantes violações aos seus direitos, a perseguição das lideranças, o racismo e a discriminação 

dos seus modos de vida e culturas praticados pelos grandes projetos de agronegócio, 

madeireiras, mineradoras, ruralistas e das forças armadas. 

 As cartas se estruturam principalmente a partir de um repertório de demandas e 

insatisfações/repúdios que abrangem diversidades de assuntos relacionados ao reconhecimento 

e garantia dos territórios e modos de vida tradicionais indígenas. As principais demandas foram 

citadas no quadro a seguir a partir da porcentagem que determinada demanda/repúdio apareceu 

no universo das cartas selecionadas. 

  

Figura 5: Quadro Demandas Indígenas 

 

 

DEMANDAS INDÍGENAS 

Porcentagem do total 

de Cartas Indígenas 

com essa demanda 

Fiscalização e proteção dos territórios indígenas 58,8% 

Garantia dos direitos constitucionais e da Convenção 169 da OIT 52,9% 

Condições institucionais de diálogo adequadas 52,9% 

Demarcação rápida e completa dos territórios indígenas 47,05% 

Saúde Indígena 47,05% 

Educação Indígena 35,2% 

Participação democrática nas decisões e projetos realizados em territórios 
indígenas 

35,2% 

Desenvolvimento que valorize a diversidade e os conhecimentos dos 
povos indígenas 

35,2% 

Usufruto exclusivo do território 29,4% 

Medidas efetivas contra garimpeiros, grileiros, madeireiros 29,4% 

Telefones públicos e energia solar 23,5% 

Recuperação das matas ciliares e áreas degradadas pela pecuária, 
extração de madeira e 

mineração 

17,6% 

Ações conjuntas binacionais nos territórios indígenas de fronteira 11,7% 

Políticas públicas voltadas ao extrativismo e agricultura familiar 
agroecológica indígenas 

11,7% 
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Reconhecimento e preservação dos sítios sagrados 11,7% 

Assistência jurídica adequada para o acompanhamento das comunidades 
afetadas por projetos 

desenvolvimentistas 

11,7% 

Controle do lixo e tratamento de água e esgoto 5,8% 

Garantia das formas tradicionais de mediação de conflitos internos 5,8% 

Reconhecimento 5,8% 

Valorização e participação das tradições culturais indígenas 5,8% 

Transportes 5,8% 

Reconhecimento e regulamentação da formação e atuação dos Agentes 
Ambientais Indígenas 

5,8% 

(Fonte: Própria, 2018) 
 

 

 Já as insatisfações expressam tudo aquilo que vai contra a existência dos povos 

indígenas, seus direitos territoriais adquiridos e seus modos de vida tradicionais. Os repúdios 

mais significativos são: violência contra os povos indígenas e impunidade jurídica dos atos 

criminais, construção de hidrelétricas no interior e nas proximidades dos territórios indígenas, 

implementação forçada de grandes projetos nos territórios indígenas, propostas legislativas 

contra os direitos indígenas adquiridos, política genocida liberal desenvolvimentista e 

desrespeito aos modos de vida tradicionais indígenas e suas formas de relação com a natureza. 

 

Figura 6: Quadro Repúdios Indígenas 

 

 
 
 
Repúdios indígenas 

Porcentagem do total de Cartas 

Indígenas com esse repúdio 

Violência contra os indígenas e impunidade jurídica  76,4%  
 

Construção de hidrelétricas nos rios pertencentes aos 
territórios indígenas 

 64,7%  
 

Implementação forçada de grandes projetos em território 
indígena 

 64,7%  
 

 58,8%  
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Propostas legislativas que contrariam os direitos 
indígenas 

 

Política Genocida liberal desenvolvimentista  52,9%  
 

Desrespeito a visão de mundo indígena e a sua forma de 
relação com a natureza 

 52,9%  
 

Remoção forçada de sítios sagrados e territórios 
tradicionais 

35,2% 

Acusação do indígena enquanto empecilho ao 
desenvolvimento 

29,4% 

Exploração de minérios em terras indígenas 23,5% 

Repasse de dinheiro público para empreiteiras 
financiadoras de campanhas políticas 

23,5% 

Modificações nos procedimentos de demarcação das terras 
indígenas 

17,6% 

Construção de unidades militares em território indígena 17,6% 

Criminalização das lideranças indígenas 17,6% 

Confinamento territorial 17,6% 

Extermínio dos povos indígenas isolados 11,7% 

Sobreposição de unidades de conservação e territórios 
indígenas 

5,8% 

Partidos políticos contrários aos direitos indígenas 5,8% 

(Fonte: Própria, 2018) 
 

 

 O panorama de ameaças e conflitos contra os povos indígenas denunciado nas cartas 

apresentado revela que, em nome do “progresso” e do “desenvolvimento”, a sociedade 

hegemônica legitima a expansão capitalista que mercantiliza a natureza e nega política, 

econômica, jurídica, social e simbolicamente todas as formas de existência que não se 

estruturam a partir de relações de consumo, ou seja, que são emancipatórias. 

 

As Cartas Indígenas: territorialidades em r-existência 

 

 A América Latina é marcada por um histórico de colonização onde os setores sociais 

subalternizados resistiram a partir de múltiplas estratégias de sobrevivência. Apesar do longo 

passado histórico de lutas, atualmente a emergência e visibilidade dessas territorialidades e 

territórios em resistência nos permitem identificar um novo padrão de conflitividade das lutas 

sociais. 
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 Segundo Porto Gonçalves (2012) os povos e racionalidades subalternizadas que 

resistiram a dominação cultural e à colonialidade, mais do que resistência, são r-existência, 

representam uma forma de existir, uma determinada matriz de racionalidade que reage a partir 

de um lugar próprio tanto geográfico quando epistêmico. 

A questão agrária emerge hoje, não só em suas dimensões social e política, 
mas também epistêmica, impulsionada por movimentos que explicitam suas 
reivindicações territoriais, sejam eles afrodescendentes, indígenas e povos 
originários, além de outros como os seringueiros, geraiszeiros, retireiros, 
faxinalenses. (PORTO GONÇALVEZ, 2012, p.53) 

  

 Sob a ótica de Porto Gonçalves (2012) pensar a terra a partir do território implica pensar 

politicamente a cultura. Nesse contexto, as cartas indígenas representam um rico campo de 

investigação das lutas dos povos indígenas da Amazônia contra o avanço da racionalidade 

hegemônica capitalista sob seus territórios a partir dos grandes projetos desenvolvimentistas e 

de todo um aparato político, econômico, cultural e simbólico que o sustenta e reproduz. A partir 

das cartas são expressas além das demandas e insatisfações dos povos indígenas, as suas 

múltiplas culturas e formas de articulação de luta e apoio. 

 

As Cartas e as articulações de lutas 

 

 A partir das cartas indígenas selecionadas evidenciam-se diferentes maneiras nas quais 

os povos indígenas estão se articulando, sobretudo, como expressam suas especificidades nos 

discursos públicos e como marcam suas diferenças na luta pelo reconhecimento e garantia de 

seus direitos, territórios e territorialidades. Dentre os modos de articulação de luta dos povos 

indígenas destacamos: cartas em solidariedade a outros povos, cartas articuladas com outros 

movimentos sociais, cartas que apresentam uma situação específica e cartas em articulações 

regionais. As cartas não contêm necessariamente apenas um modo de articulação, têm cartas 

que apresentam diferentes modos de articulação. 

 

As Cartas e as territorialidades indígenas 

 

 As cartas representam um meio no qual os povos indígenas expressam suas demandas 

por reconhecimento e efetivação de seus direitos básicos de existência. A luta dos povos 

indígenas da Amazônia se contextualiza a partir de concepções do espaço vivido, que é múltiplo 
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e plural. Os elementos definidores de territorialidades presentes nas cartas representam esses 

espaços vividos e tudo que o constitui simbolicamente. Dessa forma, os elementos definidores 

de territorialidades presentes nas cartas estão sendo compreendidos enquanto marcos de 

legitimação e apropriação material e simbólica dos recursos territoriais. 

 Um elemento definidor de territorialidade comum nas cartas é a menção à 

sustentabilidade e às formas de se relacionar com a natureza presentes nos múltiplos modos de 

vidas indígenas. A referência à Mãe Natureza constante nas cartas demonstra uma outra forma 

de relação onde a natureza é percebida a partir de uma imagem feminina e maternal que provém 

e nutre em contrapartida de uma natureza enquanto recurso material imaginada pelos atores 

hegemônicos que estão por trás dos grandes projetos desenvolvimentistas. 

 Em trecho da “Carta Pública dos Povos Indígenas do Brasil à Presidenta Dilma 

Rousseff” (Carta 5) escrita pela APIB (Associação dos Povos Indígenas do Brasil) em 2013 

identificamos a significação feminina da natureza atrelada a uma sustentabilidade ancestral 

presente nos modos de vida e na relação com os recursos naturais enquanto elementos 

discursivos para exigir determinados direitos e deveres do Estado. 

7. Reivindicamos também do Governo Brasileiro políticas públicas 
especificas, efetivas e de qualidade, dignas dos nossos povos que desde tempos 
imemoriais exercem papel estratégico na proteção da Mãe Natureza, na 
contenção do desmatamento, na preservação das florestas e da biodiversidade, 
e outras tantas riquezas que abrigam os territórios indígenas. (CARTA 
PÚBLICA DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL Á PRESIDENTA 
DILMA ROUSSEF, 2013) 

 

 A menção à natureza enquanto essencial para a manutenção da cultura indígena também 

é um elemento definidor de territorialidade presente nas cartas. Em trecho da “Carta dos Povos 

Indígenas” (Carta 10) na parte relativa a Terra Indígena Maraiwatsede a relação entre natureza 

e cultura dentro da cosmologia indígena fica evidente: 

Velhos e crianças morreram dentro de Maraiwatsede por culpa dos fazendeiros 
que plantaram soja venenosa. Nós vamos continuar lutando pelas terras de 
Maraiwatsede. Nós vamos recuperar a área, replantar em Maraiwatsede. 
Temos que recuperar as plantas para fazermos nossos remédios tradicionais. 
(CARTA DOS POVOS INDÍGENAS, 2011) 

 

 Na Carta “Projetos Desenvolvimentistas: Impactos na Região do Juruá” (Carta 11) a 

relação entre natureza e cultura também é uma expressão da territorialidade dos povos indígenas 

dessa região: 

Como povos indígenas tradicionais que habitam diversas Terras Indígenas têm 
conhecimento sobre o uso sustentável destas nossas riquezas naturais, 
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principalmente da medicina e rituais tradicionais. Estes conhecimentos são 
coletivos e, não se separam de nossas identidades, leis, instituições, sistemas 
de valores e da nossa visão cosmológica como povos indígenas. ( CARTA DO 
I SEMINARIO DE FORMAÇÃO, “PROJETOS 
DESENVOLVIMENTISTAS: IMPACTOS NA REGIÃO DO JURUÁ”,2011) 

 

 Na Carta 10 há também um fator definidor de territorialidades que é a menção aos locais 

sagrados e sua importância enquanto elemento simbólico de significação territorial. “Queremos 

também a ampliação da Terra Indígena Pirineus de Souza, para incluir a caverna do morcego, 

que é um local sagrado para o nosso povo. Estamos lutando para que esta área seja demarcada.” 

(CARTA DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL, 2011) 

  Na Carta “Manifesto Kayabi, Apiaká e Munduruku Contra os Aproveitamentos 

Hidrelétricos no Rio Teles Pires” (Carta 12) a territorialidade firmada na memória e na 

ancestralidade a partir dos locais sagrados também é expressa: 

Assim, concluímos que governo federal quer construir, o mais rápido possível 
e qualquer jeito, uma grande quantidade de hidrelétricas nos rios Teles Pires, 
Apiacás e Tapajós, atropelando a Constituição, as leis e acordos internacionais 
sobre os direitos indígenas. Dessa forma, o governo quer acabar com nossos 
rios, que são a fonte de nossa vida. Quer acabar com nossos peixes, que 
alimentam nossas crianças. Quer apagar a nossa memória e desrespeitar nossos 
antepassados e lugares sagrados. Como vamos abrir mão de nossos direitos, de 
nossos lugares sagrados, como a Cachoeira das Sete Quedas, o Morro do Jabuti 
e o Morro do Macaco? O que diria o homem branco se nos construíssemos 
nossas aldeias em cima de suas propriedades, de sus santuários e cemitérios? 
(MANIFESTO KAYABI, APIAKÁ E MUNDURUKU CONTRA OS 
APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS NO RIO TELES PIRES, 2011) 

 

 A importância da cultura tradicional enquanto elemento unificador e fortalecedor de 

laços e lutas, também é um elemento definidor de territorialidades expresso nas cartas, o qual é 

exposto na Carta dos Povos Indígenas e Quilombolas do Maranhão (Carta 17): 

Com nossa cantoria e o toque do tambor, no gingado da nossa dança 
reafirmamos nossa identidade quilombola. Com nossos maracás e nossos pés 
batendo forte no chão anunciamos que somos povos indígenas desta terra e é 
nosso esse chão. Trocamos experiências de resistência; compartilhamos nossa 
dor pela constante discriminação que sofremos pela sociedade, pela violência 
e criminalização de nossos movimentos e prosseguimento do genocídio de 
nossos povos. (CARTA DOS POVOS INDÍGENAS E QUILOMBOLAS DO 
MARANHÃO,2013) 

 

 As múltiplas territorialidades presentes nas cartas foram expressas a partir de menções 

ao território, demarcações territoriais, menções à floresta, às matas, aos sítios sagrados, às 

manifestações culturais, às formas de se relacionar com a natureza, às cosmologias...Enfim, por 
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uma diversidade de elementos objetivos e subjetivos que contribuem aos processos de formação 

das identidades territoriais indígenas. 

 As territorialidades em resistência identificadas nas cartas a partir dos elementos 

definidores de territorialidades citados e exemplificados revelam os posicionamentos indígenas 

dentro dos conflitos socioambientais ao passo em que afirmam suas identidades e marcam suas 

diferenças na luta por reconhecimento e aplicabilidade de seus direitos garantidos 

constitucionalmente. 

 

As Cartas e os discursos de enfrentamento 

  

 Dentro do campo dos conflitos socioambientais da Amazônia a luta dos povos indígenas 

se dá não só por reconhecimento e garantia de direitos, mas também pela afirmação de outras 

formas de vida e de compreensão da natureza. A necessidade de expressão da diferença é 

marcante no discurso indígena presente nas cartas. Apontar e marcar as diferenças são formas 

de afirmar outras cosmologias, outras vivências, outra compreensão de desenvolvimento e 

outras expectativas de futuro. A afirmação da diferença parte tanto da autoafirmação do que se 

é ou o que se faz como a partir da negação do que o outro é ou faz. A seguir exemplificaremos 

alguns marcadores usados para diferenciar os indígenas dos grandes projetos que os atingem. 

 Na carta do Comitê Xingu Vivo (Carta 2) a necessidade de diferenciação aparece na 

exposição inicial da identidade do coletivo: 

Nós, que formamos o Comitê Xingu Vivo, fórum constituído por mais de 50 
organizações, somos militantes sociais que enfrentam o modelo liberal-
desenvolvimentista do governo Dilma, governo que tem atuado com uma 
política genocida, destruindo os povos indígenas do Brasil.[...] 
Por tudo isso denunciamos o governo brasileiro, grandes empreiteiras, 
mineradoras e seus aliados, como os verdadeiros destruidores das terras da 
Amazônia e dos povos indígenas do Brasil. (CARTA DO COMITÊ XINGU 
VIVO AOS PARTICIPANTES DA V CONFERÊNCIA DISTRITAL DE 
SAÚDE INDÍGENA DO DSEI GUATOC, 2013) 

 

 A Carta dos Povos Indígenas do Brasil para a Presidenta da República Dilma Rousseff 

(Carta 5) também se inicia com a apresentação do coletivo demarcando suas trajetórias e 

diferenças: 

Nós lideranças indígenas de distintos povos e organizações indígenas das 
diferentes regiões do Brasil, reunidos nesta histórica ocasião com a vossa 
excelência no Palácio de Governo, mesmo em número reduzido, mas o 
suficientemente informados e profundamente conhecedores, mais do que 
ninguém, dos problemas, sofrimentos, necessidades e aspirações dos nossos 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 04 – Práticas e Conflitos nos Territórios dos Povos Indígenas 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2903 

 

povos e comunidades, viemos por este meio manifestar, depois de tão longa 
espera, as seguintes considerações e reivindicações, que esperamos sejam 
atendidas pelo seu governo como início da superação da dívida social do 
Estado brasileiro para conosco, após séculos de interminável colonização, 
marcados por políticas e práticas de violência, extermínio, esbulho, racismo, 
preconceitos e discriminações.(CARTA DOS POVOS INDÍGENAS DO 
BRASIL PARA A PRESIDENTA DA REPÚBLICA DILMA ROUSSE, 
2013) 

 

 Na Carta Avançada dos Povos Indígenas do Rio Negro (Carta 3) a diferenciação aparece 

através da denúncia dos partidos que mais atacam os direitos indígenas e na acusação do Estado 

enquanto portador de uma dívida histórica para com os Povos Indígenas do Rio Negro: 

Para mais uma vez registrar nossa reivindicação de discutir com o governo, 
lembramos que no Rio Negro vivemos diretamente os produtos e resultados de 
sucessivas gerações de exploradores que passaram por aqui. Que muito 
estragaram e pouco semearam. Há uma dívida histórica para a qual exigimos 
reparação. Desde a invasão dos europeus não há diálogo do Estado com os 
povos indígenas e para nós esse diálogo é impreterível. 

 

 A questão da dívida histórica do Estado também é levantada na Carta dos 4 Rios (Carta 

13): 

Historicamente no Brasil todos os grandes projetos de infraestrutura sempre 
trouxeram destruição e morte aos modos de vida dos seus povos originários e 
populações tradicionais em benefício de grandes grupos econômicos. A 
construção de hidrelétricas como a de Tucuruí, no Pará, Samuel em Rondônia, 
Estreito no Tocantins e Balbina no Amazonas são exemplos claros dos males 
que esse modelo de desenvolvimento produz. 

 

 Na Carta do Comitê Xingu Vivo Para Sempre (Carta 8) os povos e comunidades 

tradicionais marcam suas diferenças a partir da afirmação de suas formas de vida e relação com 

a natureza em repúdio ao modelo de desenvolvimento promovido a partir dos grandes projetos 

em especial à construção da hidrelétrica de Belo Monte: 

Nós, que mantivemos protegidas as florestas e seus recursos naturais em nossos 
territórios, em meio à destruição que tem sangrado a Amazônia, nos sentimos 
afrontados em nossa dignidade e desrespeitados em nossos direitos 
fundamentais com a projeção, por parte do Estado Brasileiro e de grupos 
privados, da construção de barragens no Xingu e em seus afluentes, a exemplo 
da hidrelétrica de Belo Monte. Em nenhum momento nos perguntaram o que 
queríamos para o nosso futuro. Em nenhum momento nos ouviram sobre a 
construção de hidrelétricas. Nem mesmo os povos indígenas, que têm esse 
direito garantido em lei, foram consultados. Mesmo assim, Belo Monte vem 
sendo apresentada pelo governo como fato consumado, embora sua viabilidade 
seja questionada. (CARTA DO COMITÊ XINGU VIVO PARA 
SEMPRE,2008) 
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 O modelo de desenvolvimento irresponsável defendido pelo projeto de licenciamento 

da hidrelétrica de Belo Monte também é contestado pelos povos indígenas do Xingu na Carta 

dos Povos Indígenas ao Presidente Lula (Carta 9): 

Nós nunca impedimos o desenvolvimento sustentável do homem branco, mas 
não aceitamos que o governo toma uma decisão de tamanha irresponsabilidade 
e que trará consequências irreversíveis para esta região e nossos povos, 
desrespeitando profundamente os habitantes ancestrais deste rio e o modelo de 
desenvolvimento que defendemos. (CARTA DOS POVOS INDÍGENAS AO 
PRESIDENTE LULA, 2009) 

 

 O modelo de desenvolvimento econômico pleiteado pelos grandes projetos hidrelétricos 

também é contestado no Manifesto Kayabi, Apiaká e Munduruku: Contra os Aproveitamentos 

Hidrelétricos no Rio Teles Pires (Carta 12): 

Se destruímos nossos rios, como vai ficar a vida de nossos filhos e nossos 
netos, e das gerações futuras? Que desenvolvimento é esse que destrói as 
nossas riquezas naturais, explora o nosso povo e alimenta a ilusão de um 
modelo de crescimento econômico que vai acabar gerando mais pobreza e 
desigualdade social? 
 

 Na Carta Projetos Desenvolvimentistas: Impactos na Região do Juruá (Carta 11) os 

elementos de diferenciação são apresentados a partir da afirmação dos povos indígenas 

enquanto cidadãos, contribuidores econômicos e culturais e defensores da floresta e dos animais 

em contrapartida do Estado e da sociedade hegemônica enquanto agentes dominadores: 

Nós Povos Indígenas ao longo do processo de contato com a sociedade temos 
sido pacíficos, propositivos, inclusivos, e contribuidores determinadamente 
não só com a diversidade cultural, mas também econômico, social e em 
especial para o desenvolvimento humano e na defesa da floresta, da fauna e da 
flora. Como prova desse conjunto de ações estão as iniciativas sobre temas 
indígenas em diferentes instâncias governamentais e da sociedade em níveis 
comunitários, municipais, estaduais, nacional e internacional. Porém, essas 
ações não têm contribuído ao que se espera para o exercício de nossos valores, 
princípios e sistemas de cada povo indígena, visto que a pressão da aculturação 
tem efeito devastador. Somado a isso, os sistemas previdenciários e os 
interesses políticos vigentes nos conduzem a um abismo sem retorno e, a nossa 
inclusão a “cidadania” é baseada em assistencialismos e dominação. (CARTA 
DO I SEMINARIO DE FORMAÇÃO: PROJETOS 
DESENVOLVIMENTISTAS: IMPACTOS NA REGIÃO DO JURUÁ, 2011) 

 

 Os Grandes Projetos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) são 

questionados na Carta Final do Abril Indígena Regional – Rondônia e Noroeste do Mato Grosso 

a partir da problematização da ideia de progresso vinculada a esses projetos e as suas 

consequências devastadoras para os povos indígenas dessas regiões: 

Todos os grandes empreendimentos em execução e os previstos para esta 
região atingem de uma ou outra forma nossos territórios indígenas. Esse 
modelo de desenvolvimento adotado pelo atual governo não respeita as 
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populações tradicionais e o meio ambiente. Estamos vendo nossas terras ou o 
seu entorno sendo invadidos por PCHs, hidrelétricas, estradas. Nossos direitos 
constitucionais não estão sendo respeitados, em nome de um suposto progresso 
que só beneficia grandes grupos econômicos, que atentam contra a nossa 
integridade física e cultural e afetam nossa dignidade humana. (CARTA 
FINAL DO ABRIL INDÍGENA REGIONAL RONDÔNIA E NOROESTE 
DO MATO GROSSO, 2013) 

 

 Na Carta dos Povos Indígenas e Quilombolas do Maranhão (Carta 17) a acusação do 

Estado e das instituições privadas vinculadas aos projetos desenvolvimentistas enquanto 

agentes fragmentadores dos direitos e territórios indígenas aparece como discurso das 

diferenças entre os povos indígenas e a sociedade hegemônica capitalista: 

Nós, lideranças indígenas e quilombolas denunciamos as constantes invasões 
de madeireiros e os ataques de ruralistas, mineradoras, de forças armadas e do 
agronegócio que querem tomar e mercantilizar nossos territórios. Repudiamos 
a constante tentativa de cooptação de lideranças de nossos movimentos através 
de políticas compensatórias ilusórias e da sedução do dinheiro e do poder que 
dividem e trazem conflitos enfraquecendo a resistência. (CARTA DOS 
POVOS INDÍGENAS E QUILOMBOLAS DO MARANHÃO, 2013) 

 

 A partir dos trechos presentes nas cartas indígenas destacadas a necessidade de 

diferenciação aparece através de marcadores que se baseiam na colocação de acusações e 

denúncias e na afirmação de identidades. As acusações e denúncias são expressas a partir do 

Estado enquanto genocida, destruidor das florestas e dos povos indígenas brasileiros, portador 

de uma dívida histórica de intermináveis séculos de colonização que se mantém até hoje através 

de políticas públicas baseadas em assistencialismos e dominação, descumprimento dos direitos 

constitucionais indígenas que estão sendo desrespeitados para atender interesses de um suposto 

progresso que legitima um modelo de crescimento econômico que só vai gerar mais pobreza e 

desigualdade social. 

 A afirmação de identidades aparece a partir da colocação dos povos indígenas enquanto 

militantes sociais que enfrentam o modelo liberal-desenvolvimentista, profundamente 

conhecedores dos problemas, sofrimentos e necessidades que este modelo de desenvolvimento 

tem como consequência para os povos e comunidades tradicionais, protetores das florestas e 

dos animais e contribuidores econômicos e culturais. Do exposto, a expressão das diferenças 

afirma as identidades indígenas, marcam suas territorialidades e pleiteiam suas cosmologias e 

expectativas futuras. 

 

Considerações Finais: 
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 A partir das trajetórias, processos e organizações de luta dos povos indígenas da 

Amazônia em situação de conflitos expressas nas cartas selecionadas entre 2007-2013 é 

possível compreender o deslocamento de eixo dos conflitos da terra ao território inserido num 

contexto de diversificação étnica das territorialidades em resistência. As cartas expressam o 

posicionamento dos povos indígenas enquanto sujeitos de direitos que lutam pelo 

reconhecimento e garantia de seus territórios, pelas condições básicas de sobrevivência, por 

políticas públicas efetivas e disputam por outras concepções de desenvolvimento econômico e 

humano. 

 A realização de pesquisas sobre a temática indígena na Amazônia nos parece mais do 

que necessária, tendo em vista, as múltiplas manobras do governo atual, em conjunto com 

setores privados, de fragilização e deslegitimação dos direitos indígenas já conquistados, 

intensificando o desmonte do aparato público de assistência aos povos indígenas e incentivando 

a violação de seus territórios. Acreditamos que a pesquisa pode contribuir, a partir da 

sistematização das agendas, demandas e problemáticas colocadas pelos povos indígenas através 

das cartas, aos campos da Geografia Agrária, Política, Regional e Cultural. Os repertórios de 

lutas e resistências indígenas servem como paradigma para compreender a questão agrária da 

Amazônia, que por sua vez, serve como paradigma para compreender as políticas de 

desenvolvimento brasileiras, que por sua vez, é paradigmática na compreensão do papel de 

agroexportador que o Brasil ocupa na geopolítica mundial. 

 A investigação proposta para este trabalho parte do questionamento do modo pelo qual 

a ressignificação das lutas sociais indígenas pelos direitos territoriais na Amazônia está inserida 

num processo de desnaturalização da colonialidade do poder, do saber, do ser e da natureza 

(CASTRO-GOMÉZ, 2005) expresso a partir da concepção política, ética e epistêmica do “giro 

descolonial” que contesta o sistema-mundo capitalista na produção de um único referencial de 

desenvolvimento baseado nas diretrizes políticas, econômicas, culturais e simbólicas dos atores 

hegemônicos globais (CRUZ, V. C; DE OLIVEIRA, D. A., 2017). 

 Ao estudar a questão indígena a partir de suas próprias vozes, mesmo que sejam vozes 

sistemáticas formalizadas através das cartas, tentamos contribuir com os processos de 

descolonização do debate geográfico. Buscamos contribuir ao campo da Geografia através do 

debate acerca da estrutura colonialista que está intrínseca à formação socioespacial brasileira 

(SANTOS, 1982) e a noção hegemônica de desenvolvimento. 
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AS TENSÕES ATUAIS EM TORNO DA LUTA PELA TERRA EM MATO GROSSO 

DO SUL. UM BREVE RECORTE SOBRE A QUESTÃO INDÍGENA 

 

Ana Maria Soares de Oliveira 

Resumo: 

 

Introdução Os conflitos relacionados à terra existentes no estado de Mato Grosso do Sul 

continuam a revelar a dinâmica do passado e do presente do processo de territorialização do 

capital agroindustrial, cuja lógica traz embutida a contradição, que acumula e concentra terra e 

capital por um lado, e por outro, consequentemente, provoca a pobreza, a desigualdade, a 

violência, a exclusão, a expropriação, entre outras mazelas. Partindo desses pressupostos, neste 

trabalho procuramos apontar alguns dados sobre o cenário da luta pela terra e a questão indígena 

em Mato Grosso do Sul. Para tanto nos pautamos em observações e pesquisas de campo 

realizadas, dados apresentados por diversas fontes tais como Comissão Pastoral da Terra - CPT 

(Cadernos de Conflitos no Campo), Conselho Indigenista Missionário – CIMI, do banco de 

dados Data Luta Brasil, dentre outras.\1- O cenário dos conflitos no campo Segundo Ariovaldo 

Umbelino de Oliveira, as estimativas apontam que nos próximos anos o cenário no campo 

brasileiro será desolador, em se tratando de conflitos e violência, os quais têm aumentado 

significativamente .A conflitualidade expressa por meio da violência no campo, apesar de 

concentrada na região norte do país, possui expressividade em outras regiões do país. No 

Centro-Oeste, por exemplo, entre 1985 e 2014 ocorreram 181 homicídios decorrentes de 

conflitos no campo. Dentre as 34 vítimas de violência registradas pela CPT em levantamento 

de 2013, dezenove eram posseiros, sem-terras, trabalhadores rurais, pescadores e assentados. 

Os dados e as notícias revelam que em Mato Grosso do Sul a violência seguida de morte no 

campo tem atingido mais duramente os povos indígenas, no embate com os fazendeiros. Isto 

resulta da morosidade do Estado para demarcar territórios indígenas (CPT, 2013) . Os dados da 

CPT sobre conflitos agrários apontam ainda que das 34 pessoas assassinadas em 2013, 15 eram 

indígenas. Das quais três foram assassinadas em Mato Grosso do Sul. Esse número de índios 

mortos em conflitos de terras é o maior já registrado pela Comissão Pastoral da Terra (CPT). 

Na atual conjuntura política, observa-se a intensificação da conflitualidade. Segundo dados da 
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CPT, nos últimos três anos a violência no campo aumentou significativamente no Brasil. 

Segundo relatório dos Conflitos no Campo, publicado pela CPT, desde 2016, a cada cinco dias 

uma pessoa é assassinada por conflitos agrários. Em 2017, o número de assassinatos registrados 

foi o maior desde 2003, com 70 trabalhadores e trabalhadoras rurais mortos. Entre os anos de 

1985 e 2017, a Comissão Pastoral da Terra registrou 1.438 casos de conflitos no campo em que 

houve assassinatos, os quais acometeram 1.904 vítimas. Dentre os estados brasileiros, o estado 

do Pará, na região Norte do país é o que lidera o ranking de assassinatos. Nos 32 anos de registro 

da CPT, a região Norte registrou 658 casos, dos quais 970 vítimas, sendo que só no Pará foram 

466 casos com 702 vítimas. O estado do Maranhão vem em segundo lugar com 168 vítimas em 

157 casos, seguido de Rondônia em terceiro, com 147 pessoas assassinadas em 102 casos. 2- 

Terra e sangue: A questão indígena em Mato Grosso do Sul Em se tratando da questão indígena 

no estado de Mato Grosso do Sul, o confronto armado entre indígenas e fazendeiros na disputa 

do território, tem conduzido a inúmeras mortes de lideranças e demais integrantes de diversas 

etnias no estado. Geralmente o conflito tem as mesmas causas: a morosidade do Judiciário e a 

omissão do Executivo na demarcação de terras indígenas. A título de exemplo, em 30 de agosto 

de 2014, em Antônio João, município a 402 km da capital, Campo Grande, eclodiu um 

confronto motivado pela ocupação de quatro fazendas de criação de gado por indígenas. Essas 

fazendas fazem parte da “Terra Indígena Ñande Ru Marangatu”, a qual foi homologada pelo 

governo Lula em 2005, porém ainda em processo de disputa judicial no Supremo Tribunal 

Federal (STF) há uma década. No caso desse conflito de Antônio João, cabe destacar que com 

o processo de disputa da terra parado no STF desde 2005, apesar dos 9.317 hectares que foram 

homologados, centenas de índios foram confinados em uma área de menos de 150 hectares, 

enquanto o restante da área dividida em fazendas encontra-se em posse de latifundiários de 

Mato Grosso do Sul. Esse cenário acirra ainda mais o conflito entre ambos (indígenas e 

fazendeiros). Em resposta as ocupações dos indígenas os fazendeiros contra-atacam armados, 

incendeiam os acampamentos e objetos e tentam expulsar os índios a tiros. De acordo com 

representante do CIMI , as ocupações de fazendas não devem cessar. "As retomadas são um 

processo induzido pela situação social das aldeias e as condições de vida degradantes" (CARTA 

CAPITAL, 2015).Cabe lembrar ainda um confronto ocorrido em junho de 2016, na fazenda 

Ivu, no município de Caarapó/MS, o qual resultou na morte de um indígena e outros seis ficaram 

feridos. Isto ocorreu num processo de retomada da área, que está dentro da terra indígena 

Dourados Amambaipeguá I. Na ocasião os fazendeiros entraram em confronto para impedir a 
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ação. Dados do Caderno de Conflitos no Campo de 2016, publicado pela Comissão Pastoral da 

Terra (CPT) revelam que 2016 entrou para a história como o ano com o maior número de 

assassinatos no campo dos últimos 13 anos, em decorrência de conflito agrários, de luta pela 

terra e pela água. Neste ano foram registrados 61 assassinatos, 11 a mais que em 2015, (50 

assassinatos), um aumento equivalente a 22% de um ano para o outro. Os dados da CPT revelam 

também que em Mato Grosso do Sul ocorreram 56 conflitos por terra, envolvendo 3.314 

famílias, majoritariamente indígenas. Recentemente ocorreu mais um ataque aos povos 

indígenas de Mato Grosso do Sul, desta vez direcionado ao povo Kinikinau, da fazenda Água 

Branca, localizada no município de Aquidauana. Nos primeiros dias deste mês de agosto, cerca 

de 500 lideranças do povo Kinikinau realizaram a retomada dessas terras, consideradas suas e 

reivindicadas há pelo menos um século. Todavia, a posse durou somente algumas horas, pois a 

ação da Polícia Militar, equipada com helicóptero, bombas de gás lacrimogênio, balas de 

borracha e mais de cem policiais, conduziu todos ao despejo, sem ordem judicial e com uso de 

violência contra idosos, crianças e mulheres. Na ação acabou ferindo uma liderança Kinikinau. 

As famílias encontram-se acampadas na comunidade Kinikinau Agachi aguardando o desfecho 

judicial da violência sofrida.Breves Considerações Mediante a predominância do agronegócio 

na economia do estado e a sua expansão, esbarra-se constantemente em conflitos envolvendo 

terras indígenas, cujas demarcações são conduzidas morosamente pela Justiça há várias 

décadas. Esse contexto coloca Mato Grosso do Sul na condição de protagonista dos piores 

conflitos envolvendo indígenas no Brasil e, portanto, de violência no campo. Povos 

historicamente desterreados pela expansão do capital no campo e privados do direito de reaver 

seus territórios e de viver com dignidade suas culturas e tradições, sofrem um verdadeiro 

atentado contra os direitos humanos nas mãos de fazendeiros, capitalistas e do próprio Estado, 

que ao agir com omissão e morosidade nos processos demarcatórios acaba contribuindo para o 

acirramento dos conflitos. Na atual conjuntura a instabilidade coloca sob constante ameaça 

todos os direitos sociais, inclusive dos povos do campo, pois o governo ao invés de planejar e 

mediar políticas que possibilitem consolidar a ocupação de uma maneira pacífica, 

contemplando os direitos dessas populações, tenta retirar o tratamento da questão indígena do 

paradigma da Justiça e do Direito tornando-o mais vulnerável e sujeito aos interesses dos 

grandes proprietários de terra. Referências Bibliográficas ALMEIDA, Fernando A. A. de; 

BRAND, Antônio; FERREIRA, Eva Mª L. Os Kaiowá e Guarani em tempos da Cia Matte 

Larangeira: negociações e conflitos. Disponível em: 
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TERRA INDÍGENA VANUÍRE – ARCO ÍRIS-SÃO PAULO: CONFLITOS PELA 

ÁGUA, PELA TERRA E RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

Barbara Cardoso da Cunha 

Resumo: 

 

A Terra Indígena Vanuíre, localizada no município de Arco-Íris (oeste do estado de São Paulo), 

está inserida em um território historicamente marcado por intensas disputas e conflitos pela 

posse de terra. O presente trabalho tem por objetivo discorrer sobre as relações de conflitos 

estabelecidas a partir do uso e acesso à água pelos indígenas, bem como, as relações de 

exploração de trabalho sofridas pelos mesmos por conta da ação do agrohidronegócio 

canavieiro. Trata-se de um desdobramento de uma pesquisa de mestrado em andamento, cujo 

objetivo é entender o uso e manejo das espécies vegetais pela etnia Kaingang, habitantes da 

Terra Indígena Vanuíre. O oeste do estado de São Paulo, a partir da “Lei de Terras” de 1850, 

configurou-se como um território marcado por grandes disputas relacionadas as “grilagens” de 

terras constantemente praticadas nesta região antes conhecida como “Grande Sertão Inabitado”. 

A expansão para o oeste causou o genocídio de praticamente todas as populações originarias 

que ali viviam, restando pouquíssimas pessoas. Estudos realizados sobre a questão fundiária no 

oeste do estado de São Paulo apontam que existem grandes territórios ocupados por fazendas, 

mas que já, foram julgadas devolutas em favor do Estado. Neste contexto, foi criada a Terra 

Indígena Vanuíre com o objetivo de realocar membros da etnia Kaingang (originários da 

própria região) e membros da etnia Krenak (vindos da região de Minas Gerais). Este modelo de 

aldeamento foi criado pelo antigo SPI (Serviço de Proteção ao Índio) e que hoje é a atual FUNAI 

(Fundação Nacional do Índio). O objetivo desses aldeamentos foi restringir o deslocamento dos 

indígenas, destinando as terras do entorno à exploração agrícola. Em pesquisa realizada em 

nível de iniciação científica adotando a metodologia de cartografia social, foi possível verificar 

que o atual território da T.I Vanuíre sofreu um processo de diminuição de sua área, sendo 

ilegalmente ocupado por proprietários de terras do seu entorno. Entretanto, esta política de 

realocação ignorou fatores de cunho cultural como por exemplo o histórico conflito entre as 

etnias Kaingang e Krenak, bem como suas diferentes práticas e modos de vida. As questões 
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culturais não se restringem somente a práticas antigas, mas também em relação às questões 

religiosas contemporâneas, uma vez que a etnia Kaingang, voltada para uma vertente evangélica 

do Cristianismo e a etnia Krenak, praticante da Umbanda, conviveram em conflito por muito 

tempo. Entretanto, foi necessário um entendimento mútuo para garantir uma sobrevivência já 

fragilizada pelo sistema adotado pelo Estado em relação à população indígena. Mesmo assim, 

inseridos em um contexto arbitrariamente imposto pelo poder público, as duas etnias, 

historicamente conflitantes, foram obrigadas a dividirem o mesmo território de forma 

permanente. Com práticas de vida características das próprias etnias, a T.I Vanuíre passou a ter 

sua dinâmica intensamente alterada a partir da expansão do agrohidronegócio canavieiro e do 

monocultivo de amendoim no entorno da aldeia. Entendemos por agrohidronegócio a 

necessidade de dominação dos recursos hídricos (águas superficiais e subterrâneas) pela 

indústria do monocultivo agrícola. A ação do agrohidronegócio no oeste do estado de São Paulo 

impõe alterações nas dinâmicas tanto de terras indígenas quanto de assentamentos rurais pelo 

uso de agrotóxicos, comprometendo, por exemplo, a produção de culturas ligadas à necessidade 

de níveis aceitáveis de qualidade de ar e água (maracujá e bicho da seda). Assim, o constante 

uso de insumos agrícolas e agrotóxicos passou a alterar práticas culturais, principalmente 

relacionadas à pesca e ao consumo da água. Além disso, o acesso à água também passou a ser 

motivo de disputas, uma vez que os habitantes da T.I Vanuíre ficaram impossibilitados de 

acessarem o antigo local onde praticavam a pesca necessária para sua existência. As práticas 

culturais das etnias Kaingang e Krenak também sofrem relevantes impactos por conta da 

necessidade de submissão dos seus membros à mão de obra contratada pelas indústrias 

canavieiras da região. O fato de residirem próximos às lavouras e não contarem com uma 

organização sindical capaz de representa-los de maneira eficaz, os tornam vulneráveis ao 

assédio das empresas, configurando exploração de mão de obra barata, sem a necessidade de 

contratação de trabalhadores migrantes vindos de outros estados, principalmente da região 

nordeste. A atuação de trabalhadores na indústria canavieira configura grande parte das 

ocorrências relacionadas à acidentes de trabalho e, principalmente, questões ligadas a 

problemas de saúde ocorridos em longo prazo, especialmente pela exposição aos agrotóxicos. 

Por meio deste trabalho, entendemos ser de grande relevância estudos que tratem da questão 

indígena no oeste do estado de São Paulo, pois trata-se de uma das regiões com o maior índice 

de concentração fundiária e histórico de extermínio de populações indígenas de todo o estado. 

Esperamos assim, oferecer possibilidades de visibilização destes povos e que possamos 
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vislumbrar políticas públicas mais eficazes, principalmente em um momento político de 

completo ataque aos indígenas. Entendemos que a política de não demarcação de terras 

indígenas deve ser frontalmente combatida, assegurando direitos que foram historicamente 

negados a estas pessoas. 
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A QUESTÃO INDÍGENA NO MARANHÃO: A LUTA PELO TERRITÓRIO 

GAMELA. 

 
Andreza Alves Barros,  
Debora Serra Aroucha 

Resumo: 

 

O presente texto, tem como objetivo analisar e compreender a luta pela titulação de terra e pela 

afirmação da etnia dos índios gamelas no Maranhão, os quais vem enfrentando conflitos 

territoriais de toda ordem, mas principalmente, em razão do processo de grilagem e etnocídio. 

Com vista alcançar este objetivo, empregamos o método materialista histórico e dialético, 

considerando que “as atuais formas de vida social, as instituições e os costumes têm origem no 

passado, é importante pesquisar suas raízes, para compreender sua natureza e função” 

(MARCONI e LAKATOS, 2003). O território gamela localiza-se no município de Viana e uma 

pequena parte nos municípios vizinhos, na Baixada Maranhense. Segundo o Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no Maranhão atualmente, existem mais de 300 

processos de demarcação de terras envolvendo as comunidades tradicionais maranhenses. Por 

esta razão, o município de Viana, tornou-se palco do conflito territorial entre indígenas e 

fazendeiros. O território gamela foi doado pela Coroa Portuguesa e reconhecido como área 

indígena durante o Brasil colonial. Todavia, a partir das décadas de 1960 e 1970, interessados 

em usufruir dos recursos naturais da área utilizando-os para práticas comerciais, latifundiários 

e grileiros, com titulações de terra falsas começaram a cercar o território gamela e expulsar os 

indígenas, que ignoravam seus direitos sobre o território que historicamente ocupavam. Neste 

contexto, os indígenas da etnia gamela quase extintos devido ao processo de expulsão de suas 

terras, principalmente em virtude da legislação anterior à Constituição de 1988, que não 

legitimava os direitos indígenas, disseminaram-se por toda a região de Viana, e para se 

protegerem, usaram como método a invisibilidade da etnia, ou seja, o povo gamela começou a 

se relacionar com outras comunidades tradicionais, principalmente quilombolas, como 

estratégia de se protegerem contra o extermínio da etnia. Muitos indígenas foram registrados 

no cartório como pretos ou pardos, e foram instruídos pelas lideranças da aldeia a não se 

declararem indígenas. Posteriormente, voltaram a se mobilizar para lutar pelo seu território, 
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cortando o arame que cercava a terra e libertando-a para usufruto comum da comunidade. Essa 

forma de luta e resistência foi ponto decisivo para organizar o movimento indígena e articular 

a luta pela desapropriação do território gamela e defender a vida dos índios e da terra. Hoje 

ocupam e reivindicam seus antigos territórios, nos quais até então, estavam impedidos de 

circular. No entanto, após a retomada da posse, percebe-se a existência de muitas áreas 

degradadas, principalmente, devido à extração de argila. Segundo Frizzo Bragato & Bigolin 

Neto (2017), os índios foram desapropriados dos seus territórios no Brasil para interesses 

comerciais, explorando os territórios e ocupando-os por não indígenas. Este processo 

intensificou-se a partir da segunda metade do século XX, violando os direitos humanos, como 

a cultura e integridade física dos indígenas. O território gamela possui riquezas naturais, motivo 

pelo qual os fazendeiros têm interesse nas terras, dentre essas riquezas estão os juçarais e 

plantações de eucalipto que ocupam grande parte desse território em Viana. As ações de uso do 

latifúndio geraram impactos ambientais à terra que possui valor sagrado para os índios gamelas, 

onde estes realizam seus rituais e afirmam ser morada dos seus encantados. O conflito territorial 

entre índios e fazendeiros intensificaram após a retomada da posse pelos indígenas, entretanto, 

o movimento dos gamelas está mais resistente e consciente dos seus direitos e com a segurança 

de estarem amparados pela legislação. O Brasil e o mundo só tomaram conhecimento das 

agruras pelas quais os povos gamelas vêm sofrendo há várias décadas, quando este conflito 

atingiu seu ápice no dia 30 de abril de 2017, quando ocorreu um massacre que deixando vários 

índios feridos e alguns com membros mutilados após uma nova ação de retomada de parte do 

território gamela. Porém, os gamelas alegam a não existência de diálogo com a população e 

alguns fazendeiros presentes no ato. Os meios de comunicação de massa, agindo de modo 

parcial, não deram oportunidade para que os indígenas apresentassem sua versão dos fatos, 

apresentando-os como selvagens e algozes de pacatos sitiantes do município de Viana. 

Paralelamente ao conflito territorial, os indígenas tentam lidar com a população de Viana que, 

induzidos pela imagem produzida e propagada pela grande mídia, alegam que os povos gamelas 

não se parecem fisicamente com índios e desconhecem a presença dos índios gamelas em 

Viana. No entanto, essa mudança na fisionomia dos gamelas e a suposta ausência durante as 

últimas décadas é resultante da estratégia de invisibilidade da etnia gamela para evitar o 

etnocídio no território. De acordo com Vera Lucia (2016), o que acelerou a inclusão dos direitos 

indígenas na Constituição de 1988 foram as inúmeras ações de invasão, morte e expropriação 
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dos territórios indígenas. Embora a Constituição de 1988 garanta que a ocupação tradicional 

não esteja diretamente relacionada a temporalidade e laços sanguíneos, mas sim no modo como 

essa comunidade habita o território, o modo de vida de acordo com as tradições e o que o 

território representa para a comunidade. Os fatores que a Constituição leva em consideração 

para definir uma comunidade tradicional são: como a terra é ocupada, qual a origem desta 

ocupação e qual o grau de parentesco. Tendo em vista que os gamelas estão presentes naquele 

território e a memória do povo gamela e os documentos históricos confirma isso desde o Brasil 

Colônia, quando a área foi reconhecida como indígena. Assim os gamelas têm consciência de 

como seus antepassados ocupavam o território respeitando a natureza, e o testemunho de sua 

ancestralidade é dado pela manutenção de suas atividades como: agricultura de subsistência, a 

caça e coleta assim como os rituais do povo indígena daquela região, tradições que se mantém 

até os dias de hoje. As lideranças gamelas convivem com as ameaças constantes dos fazendeiros 

e a discriminação por parte da população de Viana e municípios vizinhos. Para Gomes & Lozer 

(2017), os conflitos entre o direito de propriedade e o processo de demarcação de terras 

indígenas estão diretamente relacionados ao despreparo dos órgãos encarregados de efetuar tais 

demarcações. Desta forma, para que o conflito territorial entre os índios gamelas e os 

latifundiários do município de Viana e região seja mitigado ou mesmo resolvido, faz-se 

necessário a realização de demarcação e titulação das terras indígenas. E principalmente, que o 

Estado não se omita em relação a violência cometida contra os povos indígenas de modo geral 

e aos gamelas em particular. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS FRIZZO BRAGATO, 

Fernanda; BIGOLIN NETO, Pedro. Conflitos territoriais indígenas no Brasil: entre risco e 

prevenção. Revista Direito e Práxis. vol. 8, núm. 1, 2017, pp. 156-195. Rio de Janeiro: 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2017.GOMES, Bruno; LOZER, Mariza Giacomin. 

Conflito Material do Direito de Propriedade Indígena. Revista Prolegómenos Derechos y 

Valores, vol. 20, num. 39, p. 55-71. Bogotá, 2017. Kauss. Vera Lucia Teixeira. Indígenas 

Brasileiros: vivendo, ainda hoje, entre “a cruz e a espada”. Revista do Programa de Pós-

Graduação em Humanidades, Culturas e Artes. vol.2 núm. 14. Rio de Janeiro: UNIGRANRIO, 

2016.MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 

científica. São Paulo: Atlas, 2003. 
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A RESISTÊNCIA DO TERRITÓRIO INDÍGENA FRENTE O AVANÇO DO 
CAPITAL: um olhar para a comunidade Jeripankó 

 

Érica Franciele da Silva Lima1 
Flávio dos Santos2 

 

Introdução 
 

O propósito do artigo consiste em realizar uma análise sobre o processo de resistência 

do território indígena frente à ofensiva do capital no contexto da mundialização, de modo a 

desvelar as particularidades inerentes às formas de apropriação do território exercidas pelos 

povos indígenas e pelo sistema capitalista. Para tal, assentamos nossa reflexão na categoria 

geográfica território, tendo como recorte de análise as territorialidades materializadas na 

comunidade indígena Jeripankó, localizada em Pariconha, Sertão de Alagoas.  

No campo epistemológico, nossa reflexão está ancorada no materialismo histórico 

dialético, método que fornece as ferramentas necessárias para a realização de uma leitura das 

contradições materializadas no espaço, historicamente construídas pela sociedade. No tocante 

a metodologia, o estudo foi desenvolvido em dois momentos: no primeiro, realizou-se pesquisa 

bibliográfica com a finalidade de construir o aporte teórico que dá o sustentáculo da pesquisa, 

com ênfase, no debate sobre território, mundialização do capital e resistência indígena. 

Alicerçados na teoria, sucedeu-se a segunda etapa, a qual consistiu em pesquisa de campo na 

comunidade indígena Jeripankó, a qual se desenvolveu por meio da observação, registro 

fotográfico e conversas informais com moradores da aldeia.  

Nesse sentido, o artigo está organizado em dois momentos. No primeiro, realizamos um 

debate envolvendo o conceito de território no âmbito da Geografia atentando para as diferentes 

perceptivas conceituais, especificamente atreladas ao território indígena e capitalista. O 

segundo destina-se às discussões envolvendo a influência da mundialização do capital nos 
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territórios indígenas e a resistência frente a esse processo, tendo o território Jeripankó e suas 

territorialidades como objeto de análise. Nas considerações finais, retomaremos o debate sobre 

as diferenças entre o território capitalista e o território indígena, aludindo a resistência do 

território indígena Jeripankó e como as práticas materializadas no mesmo são exemplos de 

resistência e luta frente o avanço do capital.  

 

O território capitalista e o território indígena: algumas considerações teóricas 
 

Podemos considerar que existe uma imensa gama de territórios no espaço geográfico, 

pois segundo Fernandes (2008) o território apresenta uma totalidade multidimensional e 

multiescalar, onde significaria reconhecer, além dos aspectos da dimensão política, econômica 

e cultural, a totalidade dos territórios das diferentes classes sociais, salientando que cada um 

desses territórios está em movimentos contínuos, em um determinado espaço e tempo na 

dinâmica da sociedade.  

Neste sentido, Haesbaert (2004, p. 03) coloca que: 

 
Todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferentes combinações, 
funcional e simbólico, pois exercemos domínio sobre o espaço tanto para realizar 
“funções” quanto para produzir “significados”. O território é funcional a começar pelo 
território como recurso, seja como proteção ou abrigo (“lar” para o nosso repouso), 
seja como fonte de “recursos naturais” – “matérias-primas” que variam em 
importância de acordo com o(s) modelo(s) de sociedade(s) vigente(s) (como é o caso 
do petróleo no atual modelo energético capitalista). 

 

Em decorrência deste raciocínio, o território “tem a ver com poder, mas não apenas ao 

tradicional “poder político”. Ele diz respeito tanto ao poder no sentido mais concreto, de 

dominação, quanto ao poder no sentido mais simbólico, de apropriação” (HAESBAERT, 2004, 

p. 01). 

No seio da sociedade capitalista, o território possui uma dimensão materialista, com um 

perfil utilitarista que serve para atender a lógica do capital – que visa à acumulação e reprodução 

ampliada, além de reproduzir-se a partir de concepções de propriedades privadas –  

, de tal forma, o território se torna um instrumento de dominação estando 

  
[...] vinculado tanto ao exercício do poder e ao controle da mobilidade via 
fortalecimento de fronteiras, quanto à funcionalidade econômica que cria circuitos 
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relativamente restritos para a produção, circulação e consumo (HAESBAERT; 
LIMONAD, 2007, p. 49).  

 

O território é resultante da ação conjunta dos atores sociais, distribuída em redes, 

interligadas em pontos ou nós (RAFFESTIN, 1993). Sendo assim, o modelo de reprodução 

capitalista tem como base a projeção da subordinação do trabalho humano para produção, 

reprodução e acumulação do capital, baseados na expansão dos monopólios e meios de 

produção. Como diz Oliveira (2007), a força de trabalho é uma mercadoria especial que serve 

para produzir outras mercadorias. Portanto, “os trabalhadores devem aparecer no mercado 

como trabalhadores livres de toda a propriedade, exceto de sua própria força de trabalho” 

(OLIVEIRA, 2007, p. 36). No território capitalista o trabalhador não detém nenhum meio de 

produção para sua subsistência e o único meio de sobreviver é vendendo sua força de trabalho, 

sendo assim a produção não está voltada diretamente para a sua sobrevivência. 

Neste sentido, o território capitalista é um território permeado de desigualdades e 

contradições, se tornando 

 
[...] uma totalidade dinâmica/contraditória produzida no processo material de 
produção/reprodução do capital mediada pela superestrutura, [...] que ao reproduzir 
sua existência material, por meio das relações de trabalho, a humanidade produz a 
sociedade (CAMACHO, 2010, p. 94).  

 

Seguindo esse raciocínio, vemos que o território 
 

[...] deve ser apreendido como síntese contraditória, como totalidade concreta do 
modo de produção/distribuição/circulação/consumo e suas articulações e mediações 
supra-estruturais (políticas, ideológicas, simbólicas etc.), em que o Estado 
desempenha a função de regulação (OLIVEIRA, 2004, p. 40). 

 

Segundo Martins (1979), esse processo é contraditório porque o modo de produção 

capitalista não é em essência um modo de produção de mercadorias no seu sentido restrito, mas 

sim modo de produção de mais-valia, onde a lógica do capitalismo se consolida na incorporação 

de lucros. Destarte, esse processo “pressupõe a criação capitalista de relações não-capitalistas 

de produção, uma vez que o capital, ao reproduzir-se, reproduz também de forma ampliada as 

suas contradições” (OLIVEIRA, 2007, p. 20) ou seja, esse movimento capitalista cria territórios 

como também os fragmentam, exterminando-os, configurando assim um processo que é 

contraditório, pois o capital age por meio da “incorporação de áreas e populações às relações 
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comerciais, desenvolve, numa unidade contraditória, as condições de sua expansão e 

simultaneamente os entraves a essa expansão” (MARTINS, 1996, p. 36). 

A dinâmica territorial dada pela reprodução do capital se expande tanto em 

profundidade quanto em extensão, reordenando os modos de vida já organizados em 

determinados territórios, pois “no mundo moderno capitalista a fragmentação territorial interna 

ao sistema é uma necessidade vital para a sua reprodução” (HAESBAERT; LIMONAD, 2007, 

p. 44).   

A vista disso tem-se a busca pela incorporação de novos territórios para uma ampliação 

consolidada de seus meios de produção, visto que as relações capitalistas objetivam 

homogeneizar territórios e territorialidades (HAESBAERT, 2004), sendo que o capitalismo 

sempre se apropriou e/ou subalternizou outras relações sociais e seus territórios 

(FERNANDES, 2009).    

Esse jogo específico – de busca e incorporação de territórios – resulta não apenas nas 

disputas territoriais do capital de apropriação e exclusão, ele vai bem mais além, pois age 

destruindo a subjetividade do trabalhador, aniquilando a capacidade reprodutiva dos 

trabalhadores. E essa realidade tem gerado e intensificado as desigualdades sociais, por meio 

da exclusão, expropriação territorial e controle social da maior parte da população rural, com a 

precarização das relações de trabalho, desemprego estrutural e destruição de territórios 

camponeses e indígenas (FERNANDES, 2008), ou como intitulou Harvey (2003): acumulação 

por espoliação. 

Perante esse cenário – de disputas territoriais – temos o território indígena, lócus de 

reprodução de um povo que se materializa por meio das relações de trabalho e do contato com 

a natureza, sendo a natureza essencial para a sobrevivência humana, pois estamos integrados a 

ela. Nesse contexto, entendemos que o território “é a condição para a vida dos povos indígenas, 

não somente no sentido de um bem material ou fator de produção, mas como o ambiente em 

que se desenvolvem todas as formas de vida” (LUCIANO, 2006, p. 101).  

É um espaço simbólico em que as pessoas estabelecem relações entre si e com seus 

deuses, onde “durante milênios cada povo indígena ensaiou seus movimentos, seus gestos, suas 

expressões culturais e seu ritmo de vida” (OLIVEIRA, 1997, p. 184), caracterizando-se assim 

como um espaço coletivo, onde não há a mercantilização da terra, de modo que tudo o que for 

produzido neste território é compartilhado pelo grupo. 
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Nessa perspectiva, Oliveira (1997) ressalta que o território para o indígena: 
 

É seu espaço geográfico e histórico, com sua cobertura vegetal característica, suas 
espécies medicinais, suas fontes de matérias-primas, seus frutos, raízes, sua fauna, 
seus pássaros e peixes, suas cabeceiras, córregos e rios e com seus lugares sagrados, 
moradas de espíritos e divindades culturais. É o espaço no qual, durante milênios cada 
povo indígena ensaiou seus movimentos seus gestos, suas expressões culturais e seu 
ritmo de vida, em fim, construí sua história (OLIVEIRA, 1997, p. 159). 

 
Desse modo, o território ganha um sentido mais atrelado ao simbólico, pois ele “pode 

moldar identidades culturais e ser moldado por estas, que fazem dele um referencial muito 

importante para a coesão dos grupos sociais” (HAESBAERT; LIMONAD, 2007, p. 49). Nesse 

sentido, o território indígena é marcado pela territorialidade humana, considerando-se as 

diferentes temporalidades/territorialidades constituídas a partir da diversidade sociocultural 

e/ou das situações de contato interétnico (MIZUSAKI, 2007). 

Little (1994) salienta que a expressão dessa territorialidade não reside na figura de leis 

ou títulos, mas se mantém viva nos bastidores da memória coletiva que incorpora dimensões 

simbólicas e identitárias na relação do grupo com sua área, o que dá profundidade e consistência 

temporal ao território. Ou seja, a base da formação do território indígena está fixada em suas 

memórias coletivas em relação as suas formas de organização socioculturais, seja pelas suas 

territorialidades no campo imaterial, composto por suas crenças espirituais, bens, valores e 

tradições. 

Segundo Gallois (2004, p. 05), para os índios o “território remete à construção e a 

vivencia, culturalmente variável, da relação entre uma sociedade especifica e sua base 

territorial”. Desse modo: 

 
Território é bem um lugar antes de ser uma fronteira, identificado por uma rede de 
lugares sagrados cujas fronteiras não são linhas, mas muitas vezes são constituídas 
por espaços vazios, sem lugares e sem habitantes. A fronteira delimita o território, 
marca o espaço de sobrevivência, o espaço de força. É beste o espaço defendido, 
negociado, cobiçado, perdido, sonhado cuja força afetiva e simbólica é forte 
(MEDEIROS, 2009, p. 218). 

 
Portanto, o território é 
 

[...] um espaço da sobrevivência e reprodução de um povo, onde se realiza a cultura, 
onde se criou o mundo, onde descansam os antepassados. Além de ser um local onde 
os índios se apropriam dos recursos naturais e garantem sua subsistência física é, 
sobretudo, um espaço simbólico em que as pessoas travam relações entre si e com 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 04 – Práticas e Conflitos nos Territórios dos Povos Indígenas 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

2924 
 

seus deuses. Há que se ressaltar, ainda, que a apropriação de recursos naturais não se 
resume produzir alimentos, mas consiste em extrair matéria-prima para a construção 
de casas, para enfeites, para a fabricação de arcos, flechas, canoas e outros e, ainda, 
em retirar as ervas medicinais que exigem determinadas condições ecológicas para 
vingarem. Para que o povo possa sobreviver e se reproduzir, necessita de muito mais 
terras do que as que utiliza simplesmente para plantar. E é justamente esse espaço da 
sobrevivência, com tudo que ela implica, que denominamos território. E o território 
indígena tem uma particularidade: o de ser coletivo e pertencer igualmente a todo o 
grupo. Não existe a propriedade privada entre os índios. Todos têm acesso à terra, e 
esse acesso é efetivado através do trabalho e de ocupação de fato de uma determinada 
porção do território tribal. Os grupos indígenas também tem diferentes formas de 
concepção de seu território. Alguns, fundamentalmente sedentários, estabelecem 
fronteiras definidas. Outros, como é o caso dos povos Jê do Brasil Central, têm (ou 
tiveram) suas fronteiras em constante expansão em função de atividades guerreiras, 
ou da caça e coleta (OLIVEIRA, 1997, p. 160). 

 

Conforme exposto, o conceito de território não é característico dos povos indígenas, este 

conceito de território usado atualmente foi imposto pelas sociedades não índias como 

estratégias de subordinação. Nessa lógica, o conceito de território 

 
[...] não é próprio das sociedades indígenas, e que as delimitações territoriais são 
historicamente fixadas por meio de estratégias de poder e controle político do Estado, 
conclui-se que os territórios e as terras indígenas são espaços dominados que, 
inevitavelmente forçam os índios a firmar um pacto eterno de dependência com o 
Estado. A dinâmica expropriação x concessão de terras e limites através da qual se 
supõe ou se induz a crer está propiciando aos índios a liberdade e o exercício de gestão 
(dentro dos limites impostos e fixos) é a contradição inerente e latente do conceito de 
território indígena e de políticas legislação indigenista (LADEIRA, 2001, p. 89). 

 

A partir dos apontamentos teóricos realizados, ilustramos as particularidades existentes 

entre o território indígena e o território capitalista, sendo que no primeiro a terra é o meio de 

reprodução do capital ao passo que para os indígenas ela é a base que fundamenta a 

sobrevivência do povo, tanto física quanto espiritualmente. Diante disso, destrincharemos no 

item a seguir sobre as manifestações culturais e cotidianas da comunidade Jeripankó, de modo 

a expor como a materialidade dessas práticas constitui o território indígena. 

 

A resistência do território indígena frente o avanço do capital: um olhar para a 
comunidade Jeripankó 
 

Estamos diante de uma nova etapa do capitalismo, caracterizada por ser um regime de 

acumulação denominada mundialização do capital, processo que se caracteriza como um “[...] 

fenômeno decorrente da internacionalização do capitalismo, que articulou em escala global as 
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cadeias de produção, distribuição e circulação em um patamar desprovido de paralelo histórico” 

(LIMA, 2018, p. 02). 

Destarte, a mundialização do capital resulta 
 

[...] de dois movimentos conjuntos, estreitamente interligados, mas distintos. O 
primeiro pode ser caracterizado como a mais longa fase de acumulação ininterrupta 
do capital que o capitalismo conheceu desde 1914. O segundo diz respeito às políticas 
de liberalização, de privatização, de desregulamentação e de desmantelamento de 
conquistas sociais e democráticas, que foram aplicadas desde o inicio da década de 
1980 (CHESNAIS, 1996, p. 34). 

 

É neste movimento de expansão e contradição do capitalismo que se encontram os 

conflitos sociais, dentre eles as disputas por território, a exemplo do território indígena, como 

aponta Fernandes (2008):  

 
Esta realidade tem gerado e intensificado as desigualdades sociais, por meio da 
exclusão, expropriação territorial e controle social da maior parte da população rural, 
com a precarização das relações de trabalho, desemprego estrutural e destruição de 
territórios camponeses e indígenas (FERNANDES, 2008, p. 287). 

 

Essas condições baseiam-se no fato de que o sistema capitalista é nutrido através de 

métodos que visam à concentração de terras, tais como os processos de territorialização e 

monopolização. E são essas condições que refletem nas comunidades indígenas sob a forma de 

tensões, violências, disputas e conflitos, transformando e enfraquecendo o modo de vida dos 

indígenas. 

Ao serem afetados pelo avanço do capitalismo, surgem as estratégias de resistência dos 

povos indígenas, os quais buscam defender seus territórios e modos de vida. Nesse contexto 

situamos o povo Jeripankó, os quais empreendem, desde o início da formação étnica da 

comunidade, uma luta na defesa de suas heranças culturais. Desse modo, faz-se necessário 

compreendermos o processo de formação territorial dos índios Jeripankós.  

A formação do povo Jeripankó teve início com a migração de algumas famílias da 

Aldeia Pankararú, as quais habitavam na Aldeia Brejo dos Padres, município de Tacaratu, 

Pernambuco, e que realizaram essa mobilidade espacial após o decreto da Lei de Terras (1850) 
3, a qual representou o fim dos aldeamentos, fato que colocou as terras indígenas em situação 

 
3A Lei de Terras foi uma lei sancionada por D. Pedro II, em 1850. A lei determinava parâmetros e normas sobre a 
posse de terras, bem como a sua manutenção, uso e comercialização, visava transformar uma terra em propriedade 
privada.  
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vulnerável, resultando na fragmentação dos aldeamentos da região pernambucana, 

desencadeando uma série de conflitos territoriais entre índios e posseiros.  

Esse contexto histórico representou o limiar de uma diáspora que ocorreu no século 

XIX, sendo denominada por Arrutti (2006) de viagens de fuga, uma vez que compreendia 

migrações de grupos familiares em função das perseguições, dos faccionalismos, das secas ou 

da escassez de terras de trabalho, processo ocasionado pela “desterritorialização, fusões e 

reclassificações promovidas pelas estratégias da conquista colonial e do Estado, guerras 

‘justas’, missões e misturas” (ARRUTI, 1996, p. 16-21). 

Foi no seio desse contexto histórico que em meados de 1852 o índio Pankararú José 

Monteiro do Nascimento, popularmente conhecido como Zé Carapina, e sua esposa Izabel 

migraram para terras alagoanas, se estabilizando em Alagoas e dando início ao surgimento da 

comunidade Jeripankó.  

 Após terem se territorializado neste novo espaço, o povo Jeripankó passou por um 

período de “silenciamento”, resultado dos ataques realizados por fazendeiros, posseiros e pelo 

próprio Estado, tendo tal opressão se estendido por aproximadamente um século. No entanto, 

mesmo vivenciando esse período obscuro, os Jeripankós não deixaram de praticar os seus 

rituais, estes que eram realizados na surdina, como corrobora Ferreira (2007): 

  
Eles se encontravam nas suas cabanas ou taperas, geralmente à noite e às escondidas 
para praticar as celebrações e os demais rituais. Não poderiam aparecer para a 
comunidade como indígenas, porque os delegados estavam derrubando as casas e 
prendendo os responsáveis pelos rituais (FERREIRA, 2009, p. 47). 

 

Findo o período de “silenciamento”, o território foi ressignificado em virtude das 

representações religiosas dos Jeripankó, em específico os encantados4 e o toré5, estes que se 

tornaram manifestações de resistência. Independente de viverem amedrontados pelas forças 

dominantes e hostis da época, a etnia salvaguardou na memória a identidade étnica do seu 

“tronco” 6. Essas lembranças que estavam presentes na memória dos Jeripankó serviram como 

 
4Os encantados, entidades sagradas, são os espíritos dos índios ancestrais que “encantaram”, tornando-se 
protetores. 
5É a dança sagrada, feita em momentos de festividades quando os indígenas estão felizes ou quando querem 
alcançar alguma graça. 
6O tronco é a aldeia Pankararu, a matriz de origem das outras etnias. É considerada tronco como uma referência a 
uma árvore, na qual o tronco é a base que sustenta todo o resto. 
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base para o processo de reterritorialização da etnia, evidenciando a importância dos 

conhecimentos oriundos dos antepassados, como afirma Arruti (1996):  

 
Os laços territoriais são fundamentalmente laços memoriais. Entre eles, a memória 
não pode ser um elemento neutralizado frente a outros de maior peso funcional, como 
o nicho ecológico ou a organização cosmológica, mas ao contrário, é ela que emerge 
em detrimento de outros tipos de argumentação. Ela revela a natureza histórica dessas 
populações e, através de sua natureza não-sancionada e marginal, revela 
principalmente a natureza conflitiva da própria definição dessa história (ARRUTI, 
1996, p. 32). 

 

 As memórias do território Pankararú foram essenciais para a consolidação da 

etnogênese7 Jeripankó, uma vez que os Jeripankó no seu processo de etnogênese e 

reconhecimento étnico receberam o auxílio político dos Pankararú a qual passou a considerar a 

etnia Jeripankó como “ponta de rama”.  

 
Segundo os Pankararu, cada um dos seus sobrenomes permite que do grupo se solte 
um ‘enxame’, para constituir um novo grupo, uma nova ponta de rama. Se no passado, 
diferentes grupos puderam ser reunidos num mesmo território como estratégia de 
sobrevivência, porque não pensar que hoje, também como estratégia de sobrevivência, 
um grupo possa dar origem a outros, multiplicando os territórios indígenas? 
(ARRUTI, 1996, p.35-6). 

 

Prontamente, veio à busca pelo reconhecimento étnico junto ao Estado, o qual foi obtido 

em 1980 em um processo que contou com o apoio de outros povos indígenas de Alagoas, dentre 

os quais o povo Xucuru-Kariri, Wassu-Cocal e Kariri- Xocó, além da participação do Conselho 

Indigenista Missionário (CIMI). Nessa busca, realizaram uma viagem as tradições religiosas 

dos Pankararú, como apontado por Santos (2015, p. 44):  

 
As regras que foram trazidas para o Ouricuri-Comunidade do povo Jiripancó por 
Chica Gonçala e sua irmã Vitalina (responsáveis pela continuidade da tradição), 
mesmo sem a intensão de recriar outra aldeia fora de Pankararú, era natural cantar e 
dançar o toré ir para o retiro na mata para as experiências onde acreditavam receber a 
força dos “encantados”. Era comum ir a Pankararú, às escondidas, dançar com os 
praiás e usar os dons da cura e ervas medicinais para curar os índios, era/é parte dos 
ensinamentos da tradição. 

 

 

 
7Segundo Oliveira (1998) é a formação de uma etnia.  
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Inicialmente, o território dos Jeripankós possuía uma área de 2.270 hectares, mas devido 

a não demarcação das terras, aproximadamente metade desse território foi perdido para os 

grileiros da região, pois naquela época a grilagem de terras no alto sertão alagoano era uma 

prática muito comum, uma vez que os grileiros possuíam o apoio dos grupos oligárquicos. Em 

decorrência disso, o território Jeripankó teve sua área diminuída, restando apenas uma extensão 

de 1.215 hectares, dos quais 215 ha estão em posse da comunidade, enquanto a outra parcela 

encontra-se em processo de demarcação. Sobre esse processo, Santos (2015) assim narra:  

 
Não há registro de posseiros na área atualmente ocupada pelo grupo, mas existem 
posseiros do território nacional e reivindicado pelos Índios. Situação Fundiária: Até 
1986, a comunidade possuía aproximadamente 15 ha. de terras, onde mantinha suas 
habilitações e roça. Em 1987 a FUNAI adquiriu por renúncia de domínio a Luiz Carlos 
Costa mais 200 ha., perfazendo uma área de 215 ha. O imóvel adquirido a Luiz Carlos 
Costa foi desmembrado da fazenda Padre Cícero III e registrado no Cartório 
Imobiliário de Água Branca - AL, sob nº 8-67 Fls 275 do Livro 2-A em nome da 
FUNAI para usufruto da comunidade indígena Geripancó (SANTOS, 2015, p. 53). 

Atualmente, o território Jeripankó encontra-se organizado em seis núcleos (Mapa 01) 

os quais possuem a mesma estrutura organizacional, estando sob as ordens do mesmo cacique, 

pajé e conselhos (tribal, educação e saúde). 

Mapa 01: Espacialização do povo Jeripankó, Pariconha-Alagoas 
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Base cartográfica: IBGE (2015). 
Elaboração do mapa: SANTOS, Flávio (2019). 
 

Mediante as lutas e resistências, o povo reconstruiu a sua identidade étnica, sendo essa 

reconstrução possível graças a forte ligação que os Jeripankós têm com seu território e com as 

suas raízes culturais que continuam guardadas, sendo repassadas entre as gerações por meio das 

práticas cotidianas, afirmando a identidade indígena e reafirmando o pertencimento étnico.    
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Diante disso, a etnia Jeripankó tem como símbolo cultural o praiá8 (Imagem 01), este 

que tem o poder de conectar o povo a sua dimensão espiritual, que está além da compreensão 

material. Os Praiás são a representação material do ser imaterial: o “encantado”. Suas 

vestimentas consistem-se em um chapéu, penacho, saia, camisa, sinta, gaita e maracá. Também 

são chamados de folguedos, os praiás são na maioria das vezes vestidos pelos índios mais 

jovens, e em menor escala pelas crianças, todas do sexo masculino. 

 

Imagem 01: Praiás dançando durante 
um ritual na comunidade Jeripankó. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoria: LIMA, Érica Franciele da 
Silva (2019). 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

Outra manifestação cultural do povo Jeripankó é o Toré, uma dança ritualística realizada 

de modo circular em um terreiro. A dança carrega muitos significados para os Jeripankó, pois 

é através das fortes pisadas com o pé ao som de maracás no terreiro que o povo manifesta seu 

pertencimento em um momento de união, em que os índios constroem laços de amizade. 

Segundo Mota (2005) o Toré pode ser entendido como uma 

 
[...] forma de essas sociedades se contemplarem sua existência pela fé, não 
necessariamente religiosa, mas fé no grupo enquanto uma comunidade étnica oriunda 

 
8O “Praiá é um termo utilizado pelos Pankararú para denominar indivíduos dançadores que usam máscaras rituais 
presentes em todas as cerimônias do grupo, sendo um dos principais elementos desses eventos [...]” (CUNHA, 
1999, p. 56).  
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Autoria: LIMA, Érica Franciele da Silva 
(2019). 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 
 

Autoria: LIMA, Érica Franciele da Silva 
(2019). 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 
 

das tribos pré- colonização. Percebo o toré, ao interpretar os textos nativos sobre o 
mesmo e suas performances, como uma tomada de consciência do grupo como algo 
separado, imutável e indestrutível, que é legitimado por tais performances que 
acreditam ter sido uma herança dos antepassados (MOTA, 2005, p. 174). 

 

Além das manifestações aludidas, destacamos também a Festa do Umbu e o Ritual do 

Menino do Rancho. A festa do Umbu é de grande importância entre os Jeripankó, sendo 

considerada como um grande evento anual. Na Festa do Umbu, ocorrida em meados de 

dezembro, celebra-se o período de colheita do fruto do Umbuzeiro. Neste sentido, três 

celebrações marcam essa festividade: a primeira é a chamada “Flechada do Umbu” (Imagem 

02), que consiste em acertar uma flecha no fruto do umbuzeiro, que é disposto em um pequeno 

pacote envolto com folhas de mamona e preso a uma haste de galhos, semelhante a uma pequena 

trave. 

A segunda é a Puxada do Cipó (Imagem 03). Nesse ritual, os Praiás dividem-se em dois 

grupos e puxam o cipó para lados opostos. De acordo com Silva (2015, p. 18), os indígenas 

mais velhos falam que “[...] esse ritual é para prever a safra dos alimentos. Se o grupo vencedor 

for do lado oeste, a safra vai ser boa, caso contrário, não terá muitas chuvas durante o ano [...]”. 

A terceira celebração é a Dança do Cansanção, a qual se inicia no primeiro sábado após o 

carnaval e se estende por quatro finais de semana. 

 

Imagem 02: Ritual Flechada do Umbu.                  Imagem 03: Ritual Puxada do Cipó.                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
   

 

Diferentemente da Festa do Umbu, realizada em dezembro, outras celebrações de 

tradição Jeripankó não tem dia determinado para acontecer, como é o caso do ritual Menino do 
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Autoria: LIMA, Érica Franciele da Silva 
(2019). 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 
 

Rancho (Imagem 04), realizado como forma de pagar promessas. Esse ritual é feito sempre que 

uma criança Jeripankó do sexo masculino está com uma enfermidade grave ou corre risco de 

morte por possuir uma doença que a medicina oficial não consegue solucionar. Neste caso, os 

responsáveis pela criança procuram o pajé para se fazer o ritual de cura e atrelado a isso uma 

promessa é feita. Com a melhora de saúde, a promessa feita deve ser paga pelos responsáveis 

da criança, caso contrário a mesma ficará doente novamente. 

                                   Imagem 03: Ritual Menino do Rancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além das celebrações ritualísticas, a agricultura também se notabiliza como uma prática 

importante para a reprodução do povo Jeripankó. Nesse aspecto, conforme relatos dos indígenas 

mais antigos, no século XIX os parentes Pankararú traziam sementes para o território Jeripankó 

como estratégia de resistência, sendo o plantio dessas sementes um elemento essencial para a 

sobrevivência do povo. As sementes trazidas pelos Pankararú foram plantadas e guardadas pelo 

povo Jeripankó, prática que se mantém até os dias atuais e que vem sendo reavivada 

paulatinamente por meio de uma atividade comunitária que consiste em um sistema de trocas e 

preservação de sementes crioulas através de um Banco Comunitário de Sementes (Imagem 05) 
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Autoria: LIMA, Érica Franciele da Silva 
(2019). 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 
 

Imagem 05: Banco Comunitário de 
Sementes Jeripankó 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Banco Comunitário de Sementes Jeripankó apresenta-se como um espaço de 

discussão política e de guarda das sementes crioulas, pois elas fazem parte do patrimônio 

cultural da aldeia, de modo que são essenciais para a mediação da relação do índio com a terra 

e uma forma de conseguir a sua autonomia e soberania alimentar. 

Vale ressaltar que é indubitavelmente que capital busca expandir seus tentáculos sobre 

os territórios indígenas, sobretudo, se tornando um perigo eminente à reprodução social dos 

indígenas. No entanto, diante das práticas culturais já elucidadas (praiás, toré, festa do umbu e 

menino do rancho, preservação das sementes), a força destrutiva do capital mundializado 

enfraquece, pois essas práticas culturais estabelecem as territorialidades que formam o território 

indígena, tornando-o mais resistente as ofensivas do capital. 

 

Considerações finais  
 

Perante o delineamento teórico apresentado nesse texto e a luz das manifestações 

culturais da comunidade Jeripankó, evidenciamos que o território capitalista difere do território 

indígena, pois o território capitalista consiste na busca incessante pelo lucro. Em contraponto 

existe o território indígena, formado a partir das necessidades de sobrevivência– tanto material 

quando imaterial – sendo a terra a base que fundamenta a sobrevivência do povo.  
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Em decorrência da mundialização do capital, os indígenas vêm sendo submetidos a 

violências, tensões e expropriações de seus territórios. Pois o movimento de expansão do capital 

não só busca submissão do trabalho, mas também a ampliação do espaço/território. Diante 

dessas adversidades os indígenas ampliam suas frentes de conflitos transformando o seu 

território, além de uma condição de existência, mas também em um espaço de lutas e 

resistências.  

 À vista disso, no momento em que foram levantados os fragmentos da história da 

formação do povo Jeripankó pode-se constatar que os Jeripankó simplesmente não agiram como 

vítimas da intervenção do capital mundializado em seu território, mas sim como sujeitos 

capazes de enfrentar as adversidades sociais do meio externo. Isso acontece devido a sua forte 

ligação com as suas territorialidades, em específicos as suas práticas culturais. Em suma, os 

jeripankó resignificaram a sua existência nutrindo as suas forças através de suas tradições 

religiosas.  
 

.  
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QUESTÃO INDÍGENA E O GOVERNO BOLSONARO 

 
Patricia Vieira Coelho,  

Luiz Felipe Santos da Silva,  

Patricia Vieira Coelho 

Resumo: 

 

Podemos afirmar que a questão indígena no Brasil não tem sido tratada como pauta de destaque 

pelo Governo Federal. Na verdade, a questão indígena nunca foi pauta relevante para nenhum 

governo brasileiro. A demarcação de suas terras foi um processo longo e conflituoso, onde os 

indígenas conquistaram esse direito após quatro séculos de desprezo, expropriação e mortes. 

Entende-se a importância do território indígena e a preservação das suas terras como um recurso 

sociocultural, onde há a perpetuação do seu modo de vida. Essas terras não são propriedade dos 

povos indígenas que as habitam, trata-se de um bem público da União, de uso especial. Quando 

o território abriga riquezas minerais ou potencial energético, por exemplo, suas terras são 

ameaçadas por diversos atores sociais. Essas ameaças acontecem porque, através do artigo 231 

da Constituição de 1988, permite o aproveitamento dos recursos energéticos, e a pesquisa e a 

lavra das riquezas minerais em terras indígenas, se autorizadas pelo Congresso Nacional, após 

ouvir as comunidades afetadas, que terão participação nos resultados da lavra (Melatti, 2007, 

p.274). Essa brecha para a exploração dos recursos dentro das Terras Indígenas vem sendo cada 

vez mais alargada pelos interesses capitalistas de forma violenta. Sendo assim, algumas 

manobras governamentais tornaram-se constantes. Conflitos territoriais sempre acompanharam 

os indígenas. Ainda que com relativos avanços, principalmente à partir da Constituição de 1988, 

ainda há uma série de significativos retrocessos praticados por diversos governos. Dessa forma, 

pretende-se com esse trabalho organizar e, a medida que possível, analisar a relação das 

questões indígenas durante o governo do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, de Janeiro 

até Setembro de 2019. Para a realização desse trabalho, é necessário um levantamento dos fatos, 

levando em consideração as declarações do presidente e dos membros do governo, as 

publicações oficiais, artigos relacionados e manchetes de jornais/revistas. Dessa forma, 

relacionar como o discurso legitima pensamentos e atos extremistas e, por sua vez, como isso 

afeta as mais variadas comunidades indígenas. Sabemos que ainda hoje essas comunidades são 
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ilhas de uso sustentáveis de fragmentos florestais, frente ao avanço das grandes fazendas, do 

agronegócio e de garimpos ilegais. Através dos dados publicados pelo Relatório de Violência 

contra Indígenas no Brasil, realizado pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI) em 2017, 

pretende-se fazer uma projeção, baseado nas declarações e publicações realizadas pelo atual 

governo. Em épocas conturbadas, onde os ataques às minorias passam por uma crescente no 

Brasil e no mundo, faz-se necessário um levantamento dos ataques sofridos por esses povos. O 

processo de reconhecimento das T.I.s é lento e, na maioria dos casos, ultrapassa o limite de 

cinco anos estabelecido no Estatuto do Índio de 1973 (Art. 65) e na Constituição (Art. 67). Essa 

demora intensifica os conflitos já existentes. Diversos momentos de tensões, de disputas 

territoriais, envolvendo atores sociais que questionam a soberania indígena são intensificados 

na região. Nesses casos, é necessário delimitar um local seguro para os indígenas, o que a 

FUNAI denomina de “assentamentos temporários dos indígenas”, geralmente um espaço 

restrito, podendo ser dentro da futura T.I. ou em outras terras, indígenas ou não.O Decreto nº 

1775/96 dispõe sobre os procedimentos de demarcação das terras indígenas, considerando o 

devido espaço para a reprodução única do modo de vida tradicional. Os principais documentos 

e fases que consolidam cada etapa da Regularização Fundiária de uma Terra Indígena são 

aprovados por três instâncias do poder executivo : Presidente da FUNAI, Ministro da Justiça e 

pelo Presidente da República (Fundamentação Legal Decreto nº 1775/96). A FUNAI (Fundação 

Nacional do Índio) é a responsável pelo processo de identificação e homologação das Terras 

Indígenas (T.I.s), que ao longo dos anos sofre com tentativas de retirada dessa responsabilidade. 

Uma das tentativas é a Proposta de Emenda Constitucional - PEC 215 - elaborada pela Câmara 

que propõe alterar a constituição transferindo ao Congresso a decisão final sobre a demarcação 

de terras indígenas, territórios quilombolas e unidades de conservação no Brasil e além disso, 

proíbe as ampliações de terras indígenas já demarcas. Outra tentativa mais recente desse 

governo, foi a Medida Provisória - MP 870 que transfere a FUNAI do Ministério da Justiça 

para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e retira a demarcação e 

homologação das T.I.s da FUNAI e passa para o Ministério da Agricultura. Tal tentativa não 

foi aceita. Trata-se de uma medida que transgride a Constituição e, dessa forma, o governo e 

seus aliados procuram formas de aprová-la. Entendemos que os direitos dos indígenas são 

inalienáveis. Parafraseando Simone de Beavouir, basta uma crise política, econômica ou 

religiosa para que os direitos dos indígenas sejam questionados. Esses direitos não são 

permanentes. Consideramos a questão indígena de suma importância social. As relações 
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estabelecidas entre seus povos e o ambiente exigem uma leitura holística, capaz de compreender 

a complexa rede de relações forjada pelos seus povos no e com o ambiente. A questão indígena 

no Brasil perpassa pela identidade cultural do povo brasileiro, sendo uma das principais 

matrizes étnicas da formação da população deste país. Nesse sentido, esse trabalho visa 

contribuir com um levantamento das falas e ações do governo Bolsonaro referente às questões 

indígenas. 
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DONA DAMIANA GUARANI KAIOWÁ E O SEU ENFRENTAMENTO AO 

AGRONEGÓCIO 

 

Sandra Procópio da Silva 

Resumo: 

 

Introdução Nossos estudos tem demonstrado, preliminarmente, que as enormes contradições 

entre as classes sociais estão ancoradas em um modelo de produção capitalista, de caráter 

depredatório, que encontra em seu estágio atual, agravado nos últimos dez anos, especialmente, 

desde a chamada “crise de 2008”, num aumento de concentração de capital, levando a enormes 

desigualdades sociais, jamais vividos. O acúmulo de capitais por meio das gigantes empresas 

transnacionais, em que se associam sistema bancário, alimentar, farmacêutico, construção civil, 

e enfim, todos os aspectos da vida em sociedade, tem transformado modos, práticas, hábitos 

alimentares, e imposto uma sociedade marcada pela exclusão social, política, econômica. As 

populações mais atingidas, são sem dúvida, aquelas pertencentes à grupos historicamente 

subalternizados numa construção histórica que divide a sociedade em hierarquias, reproduzindo 

o sistema de dominação, em todos os níveis da vida em sociedade. As populações indígenas no 

Brasil, e em todo Continente Americano, tem sua história marcada pela resistência à todas as 

formas de violação de direitos. Nosso estudo vai retratar o caso da Dona Damiana Guarani 

Kaiowá, da comunidade indígena Apika’ í, como uma das situações emblemáticas da Região 

de Dourados, estado do Mato Grosso do Sul. Dona Damiana é uma senhora idosa, de 80 anos, 

que vive a margem da rodovia, há 7 km do centro da cidade de Dourados, território que outrora 

fora da etnia Guarani Kaiowá, e parte do Paraguai. Em busca do seu território, há mais de 20 

anos vive às margens da terra que um dia fora de seus ancestrais, vivendo hoje cercada por 

fazendas de cana, soja, e sofrendo os impactos da contaminação das águas, dos solos, do ar. 

Perdeu 8 pessoas da famílias nos últimos anos, incluindo filhos, marido, neto. Elementos 

teóricos e metodológicos As nossas pesquisas estão baseadas nos teóricos que possuem uma 

perspectiva interdisciplinar, pois compreendemos que na atual fase do capitalismo em nossos 

países, mais do que nunca, urge a necessidade de um olhar mais ampliado, que analise todos os 

aspectos e colabore para uma visão mais totalitária da temática indígena. Trabalhamos com a 
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categoria da dialética onde, para Milton Santos, “devemos considerar que o mundo é formado 

não apenas pelo que já existe (aqui, ali, em toda parte), mas pelo que pode efetivamente existir 

(aqui, ali, em toda parte)”. Para nós o conceito de território é fundamental, tanto do ponto de 

vista dos estudiosos do tema, quanto da compreensão das comunidades indígenas sobre como 

sentem, defendem, lutam, vivem os seus lugares, como nos aponta os estudos de Carlos Walter 

Porto Gonçalves, para quem “uma das questões centrais que se apresenta nos dias de hoje diz 

respeito, exatamente, às novas grafias da terra, aos novos limites territoriais e, como a definição 

de limites é a própria essência da política, é toda a questão dos protagonistas que está em 

jogo”(s/d, p. 229). Para Claude Rafesttin, “(...) os limites estão em estreitas relações com o 

trabalho, portanto com o poder” (1993, p. 18). Neste início do século XXI, impõe-se de modo 

marcante no território brasileiro, a “apropriação de riquezas em que a terra e a água ocupam 

lugar central, quando põe em questão a sobrevivência do planeta” (THOMAZ JUNIOR, 2016, 

p. 12). Enfim, enquanto a questão da terra não for resolvida nesta sociedade, este tema continua 

pertinente, afinal “a questão fundamental é a de que é necessário mexer no direito de 

propriedade para mexer na existência das oligarquias, pois a terra é a fonte do poder econômico 

e do poder político que elas ainda tem hoje” (Martins, 1993, p.91). Diante do exposto, optamos 

por uma abordagem metodológica que seja capaz de analisar o território a partir da perspectiva 

da interdisciplinariedade, e neste sentido, a geografia transcende a si mesma e dialoga com 

demais conhecimentos. Compreendemos, para tanto, a importância da Pesquisa-Ação, onde “os 

pesquisados participam não apenas das discussões dos resultados da pesquisa, mas, sobretudo, 

do processo desta. Nesse conjunto, a função da pesquisa não é a de ser “propriedade privada” 

dos especialistas. Ela deve ser compartilhada” (BRANDÃO, 1999, p. 73). Desta forma, em 

nossos trabalhos investigativos, nossa metodologia pretende analisar a viabilidade de optar por 

utilizar um conjunto de técnicas que, considerando o rigor metodológico que a pesquisa exige, 

nos subsidie em nosso trabalho, através da observação participante, registro da historia oral 

através das entrevistas, visitas, entre outras técnicas que poderão ser complementares entre si. 

Além disso, nosso trabalho investigativo exigirá também adentrar na realidade e construir um 

mapa etnográfico “que nos familiariza com os cenários e situações sociais de nosso cotidiano, 

dando nome, lugar e posição aos indivíduos” (VELHO, 2004, p. 127). Desta forma 

compreendemos que nossa metodologia deverá contribuir para a pesquisa como um instrumento 

da ciência que deve levar a uma compreensão ampla da realidade, de formulação de estratégias 

de intervenção, e de suporte na luta política dos movimentos sócio territoriais dos Kaiowa 
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Guarani. Considerando que este tema emerge das práticas que viemos construindo ao longo de 

um processo junto com as comunidades, compreendemos que os resultados terão sentido se 

puderem ser devolvidos para as mesmas de variadas formas, incluindo a os diálogos com as 

comunidades. Considerações Finais O modo de produção capitalista avança sobre os territórios 

em busca de terras, minérios, água, enfim, tudo que pode ser transformado em dinheiro, não 

importando o que ou quem esteja a frente, sem limites. A Comunidade indígena Apika’ í é um 

exemplo do “lugar” socialmente destinado ao povo indígena dentro do nosso país. Arrancados 

de seus territórios, confinados em reservas, privados de direitos básicos, à mercê das políticas 

públicas compensatórias, esse povos tem construído inúmeras formas de enfrentamento ao 

capitalismo. Espremida entre as cercas do agronegócio, a resistência da Comunidade ao 

enfrentar pacificamente o latifúndio, simplesmente existindo em frente à terra que um dia fora 

de seus antepassados, ao manter-se firme em sua luta, encoraja a todos que passam pela Dona 

Damiana. Referências BRANDÃO, C. R. (org.). Repensando a Pesquisa Participante. São 

Paulo: Brasiliense, 1999. MARTINS, J. S. Fronteira. A degradação do Outro nos confins do 

humano. São Paulo: Hucitec, 1997.PORTO-GONÇALVES, C. W. Da geografia às geografias: 

um mundo em busca de novas territorialidades. In: La guerra infinita. Hegemonia y terror 

mundial. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cecena/porto.pdf (s/d).RAFFESTIN, C. 

Território e Poder. In: Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993. Tradução de: Pour 

une geographie du pouvir. Paris, Litec, 1980. 269p. Tradução por Maria Cecília 

França.SANTOS, M. Por uma outra globalização – do pensamento único à consciência 

universal. 6ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2001.THOMAZ JÚNIOR, A. Degradação 

sistêmica do trabalho no agrohidronegócio no Brasil. Encontro Nacional de Geografia Agrária 

– ENGA, 2016.VELHO,G. Observando o familiar. In: Individualismo e Cultura. 7ª ed. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2004. p. 121-132. 
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ANÁLISE DO FILME XINGU: o cinema como compreensão das questões indígenas no 

território, uma proposta para auxiliar nos conteúdos didáticos da aula de geografia. 

 

Fábio de oliveira Felix1 

Rodrigo bezerra Pessoa2 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O mundo mudou, as transformações que ocorreram alteraram a história da humanidade 

de diversas formas e meios, nesse aspecto, a maneira de educar também muda constantemente. 

A tecnologia garantiu todas essas modificações, entretanto, o modelo escolar ainda continua 

tradicional em sua grande maioria, mas observa-se tentantivas de modificar-se, buscando novos 

métodos de adaptar-se aos tempos modernos. 

 O uso de novas metodologias possibilitam o professor transformar seu espaço escolar, 

numa era em que as redes sociais parecem motivar mais o aluno do que a reflexão sobre os dias 

atuais. Para tanto, faz-se necessário buscar novos meios que encantem e atraiam a atenção do 

estudante em sala de aula. 

 Reconhecendo a importância das metodologias em sala de aula, trabalhou-se o cinema 

como instrumento de aprendizagem sobre o espaço geográfico. A proposta deste trabalho é criar 

um norte para que os professores possam buscar nele um auxílio para os conteúdos didáticos 

que alguns livros trazem, tais como a vontade do saber e também o livro geografia: geografia 

geral e do Brasil. Nessa análise, busca-se sempre associar trechos do filme com o conteúdo 

didático de alguma série da educação geográfica. 

 Esta pesquisa torna-se atrativa uma vez que já foi utilizado o cinema como recurso 

didático na disciplina de Estágio supervisionado em Geografia, percebendo assim, durante as 

aulas que os alunos visualizavam e buscavam questionar sobre o conteúdo visto no momento, 

trazendo, dessa forma, uma maior interação na aula. 

 
1 UFCG - Universidade Federal de Campina Grande - oliverfabinho31@gmail.com 
2 UFCG - Universidade Federal de Campina Grande - prof.rodrigo.ufcg@gmail.com 
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 Diante disso, surgiu o questionamento de como fazer para associar filmes a 

compreensão do espaço geográfico, partindo do conteúdo didático, uma vez que esse espaço é 

algo que vai além do visível, possibilitando começar por essa perspectiva. 

 Esta pesquisa traz uma análise do filme intitulado “Xingu” lançado no ano 2012, em 

que fora percebida as diversas faces do espaço geográfico, no caso em especial, uma visão do 

território modificado pelo Estado, afetando as relações humanas com a natureza. Para tanto, 

enfatiza-se os conflitos territoriais, as diversificações culturais, dentre outras situações que 

serão discorridos mediante apresentação do texto. 

  

2. A QUESTÃO INDÍGENA BRASILEIRA E A ANÁLISE FILMICA 

 

 O filme Xingu (2012), traz uma história verídica que aconteceu em meados dos anos 

1940, os irmãos Vilas Boas engaja-se no projeto MARCHA PARA O OESTE, onde 

encontrarão uma outra realidade de seres humanos que já povoavam a Região Amazônica, a 

história retrata uma busca de justiça por justiça aos povos Indígenas, e uma luta por demarcação 

de terras. 

 

2.1 Síntese do filme Xingu 

 O filme Xingu é baseado em obra fatos reais, os irmãos Vilas Boas (Claudio, Leo- nardo 

e Orlando ) ambos partiram em expedição presidida governo de Getúlio Vargas no ano de 1940, 

intitulada Macha para o Oeste, com o principal objetivo de desbrava a região amazônica, entre 

o rios Araguaia e Tapajós para instalação de uma base área que ligasse a região resto País. 

Figura 1. Os irmãos Vilas Boas (Claudio, Leonardo e Orlando ) 

 
Fonte: https://globofilmes.globo.com/filme/xingu/. 
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 O governo da época presidido por Getúlio Vargas, chamava esse território de terras 

desocupadas, um espaço sem nenhum dono. Porém ao chegarem ao seu destino os irmãos 

depara-se com aldeias, onde eram habitadas por centenas de índios. 

 Ao chegarem à aldeia indígena, os índios são contaminados com o vírus da gripe, pois 

não tinham imunidade para tal doença, metade da aldeia é morta, os irmãos então convocaram 

médicos e enfermeiras para imunizar as pessoas que lá viviam. O governo prossegue então com 

sua missão de recolonizar aquele local, construindo uma base na área e na serra do cachimbo 

abre estradas, desmata florestas para produzir grandes plantações de soja, em nome do 

progresso. 

 Então os irmãos Vilas Boas revoltam-se e lutam pelo o reconhecimento das terras 

indígenas e solicita do Governo Federal a demarcação de uma área considerável para abrigar 

os habitantes que já viviam naquele local. O governo fica resistente a tal pedido por ser uma 

área grande do tamanho de um País como a Bélgica. 

 Após um acordo com o novo presidente da República Federativa do Brasil Jânio 

Quadros, houve um decreto com a demarcação de terras, que resultou no chamado Parque 

Nacional do Xingu em 1961, o primeiro parque ecológico dos povos indígenas. 

 

2. 2 Caracterização da região Amazônica 

 A região Amazônica existe a maior biodiversidade do planeta, em fauna e flora, é o 

maior bioma do Brasil porém, não é exclusivamente brasileiro por transcender fronteiras para 

outros países da América do sul, tais como Bolívia, Venezuela, Equador, Peru, entre outros. “A 

região tem também um sentido bastante conhecido como unidade administrativa e, neste caso, 

a divisão regional é o meio pelo qual se exerce frequentemente a hierarquia e o controle na 

administração dos Estados” (GOMES, 2007, p.53). 

 Neste caso enfatiza-se a região no sentido de parte do território, que por sua vez exerce 

o poder de administrar conforme as leis que regem o país que é representada pela a Constituição 

Federal, pois todas as regiões formam uma unidade indissolúveis. Segundo Correia (1986, 

p.32), “A região é uma classe de área definida estaticamente como sendo um “conjunto de 

lugares onde as diferenças internas entre esses lugares são menores que as existentes entre eles 

e qualquer elemento de outros conjuntos de lugares”. 

 A Amazônia é riquíssima, por sua paisagem exuberante, seus rios e riachos têm uma 

importância gigantesca para o mundo inteiro. A dimensão internacional da Amazônia, em nível 
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global, refere-se à atenção que o mundo vem dando à região pelo seu importante papel nas 

mudanças climáticas e abundância de recursos naturais cada vez mais demandados pela 

economia ao redor do mundo. 

 A conservação desta região é essencial como recurso indispensável ao mundo, já que 

com intuito de produzir suas matas são desmatadas. Uma extensão 4.196.943 milhões de Km² 

isto na parte do território brasileiro, o clima é equatorial quente e úmido, possui a maior bacia 

hidrográfica do mundo chamado rio Amazonas, a vegetação é formada por várias arvores de 

grande porte, o relevo é formado por planícies de inundações, planaltos amazônicos e escudos 

cristalino. 

 De acordo com o autor Ab’Sáber: 

O problema de escala para a região amazônica é essencial: são quatro milhões 
e duzentos mil Km² de área, dezesseis a dezessete vezes o estado de São Paulo, 
com 95% do espaço total florestado. São florestas tropicais biodiversas de 
grande extensão, com alguns redutos de vegetação do passado – sobretudo 
redutos do cerrado, em Monte Alegre (PA), Amapá, mini redutos de cerrado 
no meio das campestres de Roraima. Na periferia das florestas amazônicas 
biodiversas ocorrem transições complicadas tanto ao sul quanto ao norte do 
corpo principal da grande floresta.( AB’SÁBER , 2005, p. 9). 

 

 Os impactos ambientais nesta região são vários, destaca-se o desmatamento, pois causa 

a extinção de plantas aves e animais, trazendo danos que são irreparáveis para os ecossistemas 

e também para o ser humano. As principais causas são os cortes desenfreados das árvores e as 

queimadas no intuito de fornecer pastagem para o gado. Assim destaca Fish (1998, P. 102), “as 

regiões que mais sofreram com o desmatamento são as partes Sul e Leste do Pará (após a 

construção da rodovia Belém-Brasília) e as partes norte do Matogrosso e Sul de Rondônia 

(devido à rodovia Cuiabá-Porto Velho)”. 

 O autor entende que após o Estado abrir estradas e rodovias que interligam a região com 

as demais do país, o desmatamento ficou mais intenso, pois houve a facilitação da transição de 

carros com grandes portes de madeireiras, que entram na floresta, ilegalmente, para retirar 

madeiras e traficar de animais silvestres. 

 Neste espaço existem enormes conflitos pela posse do território, por um lado termos a 

questão indígena que busca a demarcação de suas terras, por outro temos os latifundiários que 

buscam estender mais seus domínios para o plantio. Diante destes conflitos, houve muitas 

mortes, a exemplo da irmã Dorothy, uma missionária católica, que prestava serviço no Brasil 

objetivando-se a implantação de um projeto de desenvolvimento sustentável. 
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O ambientalista Chico Mendes foi assassinado, por defender que uma reserva extrativista 

deveria ser operada de forma não predatória, por isso tornou-se um infortúnio para os 

fazendeiros dessa região, pois estes queriam usufruir da floresta de maneira não sustentável. 

  

2.3 Desbravando o Brasil 

 Ao iniciar o filme percebeu-se um mapa e sob ele aparece a seguinte manchete de jornal: 

“MARCHA PARA O OESTE, abrindo caminhos para o desenvolvimento do Brasil”, o anuncio 

tratava-se do projeto do governo do então presidente da República Getúlio Vargas, que tratava 

de uma expedição ao Roncador Xingu para desbravar a região Amazônica. 

 

Figura 2. Interpretações da divisão territorial do Brasil, poder político do Estado. 

 
Fonte: https://globofilmes.globo.com/filme/xingu/. 

 O mapa que nos é apresentado pode representar várias interpretações, entre elas a 

divisão territorial do Brasil por regiões, ainda ressalta que o mesmo representa o poder político 

do Estado. Através destes instrumentos observamos os lugares mais ou menos desenvolvidos 

economicamente. Segundo Almeida (2005, p. 21), “Os mapas são o resultado visível da 

representação do espaço geográfico pela cartografia”. 

 A partir da leitura de um mapa, detectamos vários aspectos, tais como; o relevo, o clima, 

a população, as rodovias, a extensão, o território, assim podemos dizer que o referido é um 

instrumento de contemplação do espaço geográfico. Como fala Almeida (2005, p. 20): 
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[...] Os mapas temáticos que surgiram no século XX são fundamentais para 
representação do espaço geográfico atual. A necessidade de dados geográficos 
para diversos fins (construção de usina avaliações de solos para agricultura e 
até a abertura de pequenas empresas) com várias finalidades [...]. 

 

 O autor enfatiza a importância do mapa para o conhecimento do espaço geográfico.  No 

filme é perceptível à presença do mapa como instrumento de conhecimento do território. 

  Importante ressaltar que é explicito a intenção do Estado em desbravar as regiões que 

ainda não são conhecidas no Brasil. 

 

Figura 3. Evidência de riscos laterais e horizontais sob região Amazônica 

 

Fonte:https://globofilmes.globo.com/filme/xingu/. 

 

 Perceber-se claramente na figura acima um mapa onde evidencia-se riscos laterais e 

horizontais sob região Amazônica, convidando o expectador a ter uma ligeira percepção sobre 

o local onde ocorreria o tal projeto do Governo Federal. Destaca-se esta ferramenta para melhor 

compreensão do espaço geográfico. segundo Almeida: 

Os mapas deixam de ser apenas instrumento para estrategistas, turistas ou 
recursos para aulas de geografia e se tornam ferramentas básicas para inúmeros 
outros profis- sionais, ajudando a definir as relações politicas as relações 
politicas e econômicas entre os povos.(ALMEIDA, p. 20, 2005). 

 

 A utilização do mapa ultrapassa uma aula de geografia, podendo ser utilizado por vá- 

rios profissionais como no campo da saúde, para diagnosticar uma epidemia, entre outros, o 
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mapa é uma ferramenta essencial numa aula de Geografia, principalmente para conhecer o 

espaço geográfico. 

 É interessante perceber, que podemos encontrar na Geografia um conteúdo didático 

específico para trabalhar apenas esta cena do filme, pois esse trecho mostra toda extensão 

territorial dando uma ênfase a região amazônica do Brasil. O professor poderá utilizar esta cena 

do filme para falar da organização do estado brasileiro. A partir do mapa exposto, poderá fazer 

uma introdução a seu respeito e destacar a sua importância na geografia e as diversas áreas 

profissionais que podem utilizá-lo. 

 No livro do Ensino Médio, Geografia geral e do Brasil, da autora Lucia Marina Alves 

de Almeida e Tercio Barbosa Rigolin, apresenta-nos um conteúdo didático para o 1º ano do 

Ensino Médio, tendo como título: Organização político administrativo e divisão regional do 

Brasil e seus subitens, a organização política do Brasil e divisão regional do Brasil. 

 O capítulo deste livro trata sobre a organização do Brasil e suas divisões regionais. Nesta 

aula, o professor pode dar um enforque maior a esta cena, especificamente, fazendo uma 

interação entre as regiões do Brasil, suas problemáticas diversas, as diferenças de climáticas, 

sócio econômicas e culturais. 

 

2.4 O espaço geográfico um lugar de culturas diferentes 

 Nesta cena detemo-nos a um ponto especifico a chegada dos irmãos Vilas Boas a um 

território indígena, onde são recebidos por seus membros que estão armados com arco-flecha, 

seus instrumentos de guerra. 

Figura 4. A chegada dos irmãos Vilas Boas a um território indígena 

 
Fonte: https://globofilmes.globo.com/filme/xingu/. 
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 Numa tentativa de estreitar laços e modificar aquela situação, Claudio Vilas Boas, os 

presenteiam com o seu punhal, os índios ficam admirado com aquela obra e abrem caminho 

para entrada na aldeia. Dessa maneira, conseguem ultrapassar a primeira barreira que lhes foram 

impostas.  

 Ao terem contatos com o homem branco, os nativos locais são acometidos de uma gripe 

e começa adoecer e consequentemente morrerem, eles nunca haviam tido contado com este 

vírus e, portanto não tinham imunidade para tal doença. 

 Ao analisar o filme, detectaca-se que há diferenças significativas entre a sociedade 

representadas por os irmãos Vilas Boas e a sociedade indígena, como os seus costumes, a dança 

cultural, a religiosidade, notadamente observou-se que existia diferença entre culturas. Nesse 

contexto Torrezani informa que: 

Quando falamos em cultura, imediatamente pensamos em livros, obra de arte 
musica, teatro e cinema são isso e muito mais. Cultura envolve tudo aquilo que 
é criado e é praticado pelo ser humano, por exemplo, a língua, os objetos 
fabricados, o tipo da escrita etc., ou seja, cultura são as características que dão 
identidade a grupos humanos.(TORREZANI, 2015, p. 44) . 

 

 Todos os traços humanos são caracterizados pela sua cultura, quando observamos esta 

cena, percebemos como pequenos detalhes a exemplo da troca de objetos mostra as diferenças 

entre os povos. A cultura é a caracterização da identidade de uma nação ou um povo. 

Esses traços culturais perpassam de geração em geração através dos povos, assim os costumes 

e as tradições nunca acabam, podem até serem modificadas pelo o tempo com a introdução da 

modernidade, mas sempre continuam vivas através dos séculos por seus descendentes. 

Figura 5. Entrega de um punhal ao chefe da aldeia 

 
Fonte: https://globofilmes.globo.com/filme/xingu/. 
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 Na imagem acima destacamos a entrega de um punhal ao chefe da aldeia, identificamos 

os olhares espantados e cheios de curiosidade sobre o que seria aquilo, já que esta cena deixa 

entender que eles jamais viram aquilo, era uma novidade singular. Segundo Figueiredo (2016, 

p. 14): 

O Brasil é considerado um país bastante diversificado, devido à sua vasta 
territorialidade, constituindo-se de uma grande variedade etnias, culturas e 
crenças. Uma dessas diversidades culturais é a cultura indígena, pouco falada 
e muitas vezes esquecida pela sociedade branca. 

 

 As diversidades culturais existem no espaço geográfico cada uma a sua maneira, para o 

homem branco houve uma perplexidade diante daquilo que viram, pois, a sua realidade cultural 

era totalmente diferente dos indígenas, sua língua, suas roupas, sua religiosidade. Nota-se que 

dentro de mesmo espaço geográfico, das mesmas dimensões territoriais há variações culturais. 

Figura 6. Retrata a cultura totalmente desconhecida 

 
Fonte: https://globofilmes.globo.com/filme/xingu/. 

 

 É nítido que tudo é novo para ambos os lados, as cenas retratam uma cultura totalmente 

nova desconhecida para eles. Os irmãos e sua comitiva ficam vislumbrado com a novidade, e 

do mesmo modo os indígenas também ficam encantados com o que estão a ver. A foto acima 

retrata o momento do filme onde os indígenas toca-os como se não acreditassem naquela vi- 

são. 

 A cultura indígena é grandiosa e ricamente diferente. Segundo Figueiredo (2016, p. 15) 

“Com uma cultura riquíssima e tão diferente que chega a assustar em alguns momentos, por 

não retratarem o habitual modismo ao qual pertencemos”. Vale salientar que cada povo 

indígena tem uma cultura, religiosidades e ritos diferentes, cada um vive a sua maneira. 
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 As aulas de geografia possam haver uma explicação sobre o que é cultura, e ainda o 

professor deve ver com seus alunos a questão da identidade cultural dos povos, trazendo essa 

parte especifica do filme, para que os alunos percebam o quão diferente são as culturas dos 

povos, enfatizando seus atos e expressões quando os Vilas Boas e comitiva são recepciona- dos. 

No livro do 8º ano do Ensino Fundamental intitulado a vontade saber da autora Neiva Torrezane 

2015 da editora FTD S.A, traz no seu segundo capítulo o tema: “Territórios e ações do mundo, 

o subtítulo: Povos e culturas e As nações e identidade culturais”, do qual pode-se ser retirada 

essa passagem do filme e ser levado a sala de aula, na percepção de como as culturas podem 

ser diferentes. 

 Fazendo a associação com este conteúdo didático em si pode-se estabelecer pontes sobre 

as diferentes culturas que estão no espaço geográfico, trazendo para a realidade de cada local, 

uma vez que o livro didático serve de subsídio para a aula. A cena do filme apenas colaborará 

para aprimorar a fixação aprendizagem. Conforme Piedade: 

Nesse sentido é importante o enfoque no cinema nas aulas de Geografia, pois, 
ele estabelece noção de espaço e quando trabalhado na sala de aula, possibilita 
ao educador mediar à análise das relações ali destacadas. (PIEDADE, 2014 p. 
13.). 

 

 O uso do cinema em sala de aula poderá realizar um melhor diálogo com os alunos e 

consequentemente um debate com mais argumentos sobre o assunto a ser ministrado. Esta cena 

tornar-se atrativa para tal conteúdo já mencionado, pois a mesma consegue identificar diferentes 

formas de cultura existente no espaço geográfico. 

 

2.5 Um território de resistência e luta 

 Seguindo na história dos irmãos Vilas Boas, descobre-se que a ação dos seringueiros e 

fazendeiros começaram a expulsar os índios de suas terras e os que ficavam eram obrigados a 

trabalhar como escravos, com apenas um objetivo do lucro. Nesse contexto, o que identificamos 

na cena cuja imagem posta é um pedido de ajuda para os protagonistas do filme, pois os mesmos 

perderam filhos nesse conflito com os seringueiros. 

Figura 7. Pedido de ajuda para os protagonistas do filme 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 04 – Práticas e Conflitos nos Territórios dos Povos Indígenas 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2953 

 

 
Fonte: https://globofilmes.globo.com/filme/xingu/. 

 

 Durante toda história do Brasil os povos indígenas foram terrivelmente massacrado 

pelos europeus, pelas doenças e também pela guerra que travava para não perderem suas terras. 

A busca por agregar novos territórios para obter riqueza e lucro quase dizimou a sociedade por 

inteira, eles viveram subjugados por numa terra que os pertenciam. Dessa forma, Figueiredo 

informa que: 

Os povos indígenas foram dominados, massacrados e colonizados pelos 
europeus por meio de diferentes estratégias, desde a criação de federações e 
confederações de diversos povos para combaterem os invasores, até suicídios 
coletivos. Hoje, os povos indígenas ainda enfrentam dificuldades, desafios, e 
preconceitos que ao passar do tempo vêm diminuído com a luta e conquistas 
deles mesmos, porém sempre precisando ficar alerta para garantir os direitos 
já adquiridos. (FIGUEIREDO, 2016, p. 14). 

 

 A partir desta análise, pode-se afirmar que até hoje os povos indígenas continuam ainda 

sendo massacrados de diversas maneiras, tais como: a entrada ilegal em suas terras, o 

desmatamento para plantar soja e outros grãos, a poluição dos rios. Aquilo que a lei os 

asseguram, que obtiveram a duras penas, vivem sob forte ameaça por governos que estão no 

poder. 

 

Figura 8. Retrata os conflitos dos povos indígenas 
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Fonte: https://globofilmes.globo.com/filme/xingu/. 

 

 O filme retrata uma história verídica sobre os conflitos dos povos indígenas, contra o 

grande capital representado pelos latifundiários e seringueiros, ainda pode-se trazer a figura do 

estado brasileiro que busca recolonizar aquelas terras, no intuito de desenvolver a região. 

 É notório afirmar que os grandes latifundiários querem agregar mais o território para 

poder estender seus lucros com criação de gado e plantações. Como afirma Souza (2007, p. 78), 

“o território deste ensaio é fundamentalmente um espaço definido e delimitado a partir das 

relações de poder. Esse é um território de forças que se combinam e entrelaçam-se no espaço 

geográfico, revelando-se nas questões sociais”. Segundo Raffestin (1993), “Também é um 

campo de força, uma teia ou rede de relações sociais que se projetam no espaço”. 

 A região amazônica do país que necessitava ser povoado pela a sociedade brasileira, 

visto que essa fração do território ainda era desconhecida pelo o próprio Estado, que por sua 

vez queria desenvolver aquele espaço. Porém, essa região já tinha pessoas que habitavam e 

denominava-se donos. Diante dessa concepção entende-se que nessa terras já havia uma relação 

de poder que permeava aquele espaço causando grandes problemas. De acordo com Figueiredo: 

 

A problemática referente às terras habitadas pelos povos indígenas e que é 
objeto de cobiça do homem branco desde o descobrimento, devidos suas 
riquezas naturais e comerciais, é um problema que deve ser solucionado pelo 
estado, que deve fazer essa mediação, garantindo o tratamento justo, igualitário 
e compensatório a fim de garantir os direitos dos indígenas e de suas terra. 
(FIGUEIREDO, 2016, p. 48). 
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 Esta cena leva-nos a entender que o estado não se preocupa com o bem estar dos povos 

indígenas, apenas quer o domínio sobre esta porção de terra. Na verdade, como nos lembra a 

autora estas terras sempre serão cobiçada haja vista que é um espaço cheio de riquezas naturais. 

 Contudo, o Estado deveria dar assistência à população indígena e deixar a deriva, 

esquivando-se daquilo que é sua responsabilidade. Entretanto, faz-se necessário sua presença 

como agente negociador destas causas, uma vez que tem a função de unir, todas pluralidades 

de divergências. Segundo Figueiredo: 

 

O Estado é uma organização jurídico-política, formada de povo, território e 
soberania. Todo Estado é um organismo político. Sob o ângulo jurídico, titular 
de direitos e obrigações na órbita internacional e interna, fruto de sua criação 
e de seu direito. (FIGUEIREDO, 2007, p.42-43). 

 

 Nesse contexto, o estado é soberano e aplica as leis sob a ótica da constituição. No filme 

percebemos a ação do estado a partir do momento em que um projeto do Governo Federal a 

Marcha para o Oeste é lançado para com intuito de desbravar esta região e também quando o 

mesmo faz concessões terras onde habitam os indígenas para os fazendeiros locais. 

 Este filme nos coloca na percepção de que o Estado precisa avançar para gerar riquezas 

e levar melhorias à população, por outro lado mostra-nos a luta indígena para ter uma  terra 

para viver e consequentemente produzir a sua maneira. Logicamente, o Estado consegue ter 

maior força, pois tem recursos financeiros e até a força militar para reivindicar a posse do 

território. 

 As imagens que são propostas retratam visivelmente uma aldeia devastada, por estas 

forças do poder que não é estatal, mas sim dos latifundiários e seringueiros que desolam aldeias 

para aumentar a produção. Após este massacre surge uma ideia, que é de separar uma área para 

os índios viverem, um território onde pudessem caçar e pescar e fazer seus rituais. 

 O Governo Federal decidiu colocar uma base área na serra do cachimbo onde estavam 

as últimas aldeias não contatada. Na verdade, o que o estado queria com isso era mostra seu 

poder militar na região, não se importando com os custos humanos, nem naturais que haviam 

naquele local. 

 Então os irmãos Vilas Boas fazem um acordo para contata as últimas tribos e retirá-las 

para instalar a base e recebem em troca a promessa do Governo que faria a doação de uma área 

delimitada para vivência destes povos. 
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 Após muitos conflitos, os irmãos dividem-se, enquanto um fica com os indígenas, o 

outro vai à São Paulo para negociar com o Governo. Orlando Villas Boas faz várias denúncias 

em jornais de grande circulação nacional na cidade de São Paulo para mostrar os conflitos e 

massacres que ocorrem naquela região. 

 Consoante as muitas denúncias e lutas no ano de 1961, acontece a doação do território 

para abrigar os povos indígenas, pelo então Presidente Jânio Quadros, cujo o nome foi 

denominado Parque Nacional Indígena do Xingu, tendo sido a primeira terra homologada pelo 

Governo Federal para os indígenas. 

 Em análise, pode-se confirmar que a luta pelo território transforma-se em rios de sangue 

de ambos os lados. Ainda hoje a luta para o Estado reconhecer as terras indígenas continuam 

sendo enormes, os grandes latifundiários, derrubam suas casas, queimam as matas, poluem os 

rios e acima de tudo desmatam ou seja faz com que a flora local seja devastada, a fauna seja 

extinta, o preço do progresso é a morte de muitos sejam eles humanos, animais ou vegetais. 

 É notório que este enredo fílmico pode ser adotado na sala de aula, uma vez que ele 

pode ser associado com alguns conteúdos didáticos. Desse modo, esta cena especifica ao livro 

didático do 7º (sétimo) ano do Ensino Fundamental a vontade do saber, da autora Neiva 

Torrezani, 2015 da editora FTD S.A, o capitulo 01 (um) trata do território brasileiro e sua 

regionalização e subitens: A ocupação e formação do território brasileiro, população indígena 

atual no Brasil, nos coloca diante da formação do país e suas fronteiras. 

 Este capítulo mostra a extensão territorial do Brasil as fronteiras coloca a formação do 

povos indígena, esse conteúdo didático ajuda-nos a entender os grandes problemas do Brasil a 

partir do território e dos povos indígenas. 

Também, no mesmo livro, o capitulo 08 (oito): Região norte na página 204, todos os subitens 

estão de acordo com tema do filme, o mesmo pode ser integralizados em todas as suas partes, 

podendo ser trabalhado as características da região, a população, a base da economia, as 

questões ambientais. 

 Indicamos o filme Xingu para a parceria com conteúdo didático proposto 

compreendendo as relações que acontecem naquele espaço, visto que o mesmo faz uma relação 

bem prática dos temas abordados, também faz uma reflexão sobre os conflitos indígenas, e 

problemas ambientais que são totalmente atuais. 

 Este filme apesar de retratar uma história passada nos anos quarenta e prosseguindo até 

meados dos anos sessenta, é muito atual, pois mostra-nos a todas as questões indígenas, tais 
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como: demarcação de terras indígenas, o desmatamento e outros problemas que advém dele 

como o aquecimento global e muitos outros. 

  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A metodologia tem ao longo dos anos ajudado a transforma as aulas que muitas vezes 

são muito repetitivas e cansativas em algo mais dinâmico e de melhor compreensão, pois busca 

traçar rumos para os diferentes modos dos professores ensinarem e reforça aquilo que todos 

têm de melhor, a arte de ensinar. 

 Esta pesquisa traçou-se nos ideais do cinema como metodologia para sala de aula aliada 

a categorias geográficas, denominada o espaço geográfico e território. Esta primeira sendo a 

principal categorias da Geografia, assim procurou-se integrar os dois para a melhor 

compreensão do tema proposto. 

 Portanto, entende-se que os objetivos iniciais dessa pesquisa foram todos contempla- 

dos e alcançados durante o seu desenvolvimento. Compreendeu-se as dinâmicas do espaço 

geográfico a partir do uso do cinema, uma vez que analisou-se o filme Xingu com o intuito de 

perceber através dele todas as movimentações que ocorrem no espaço a partir de um olhar 

geográfico, associando os conteúdos didáticos de geografia com o filme. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Lúcia Marina Alves de, RIGOLIN, Tercio Barbosa. Geografia ; geografia geral 

de do Brasil 1ª ed. – Ática, 2005. 

 

ALVES, Adelia Maria. Dissertação. Filmes na escola: Uma abordagem sobre o uso de 

audiovisuais (vídeo, cinema e programas de TV) nas aulas de Sociologia do Ensino Médio. 

Campinas, 2001. Disponível em 

http://taurus.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/253516/1/Alves_MariaAdelia_M.pdf. Acesso 

em 12 de abril de 2019. 

 

CASTELLAR, Sônia; VILHENA, Jerusa. Ensino de geografia. São Paulo: Censage 

Learning, 2010. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 04 – Práticas e Conflitos nos Territórios dos Povos Indígenas 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2958 

 

CASTRO, Iná Elias de, GOMES, Paulo Cesar da Costa, CORRÊA, Roberto Lobato, 

geografia: conceitos e temas - 10ª ed.- Rio de Janeiro 

 

CORREIA , Roberto Lobato. Região e organização espacial. São Paulo: Atica ,1986 

 

DUARTE, Kelly Rodriguês – OLIVEIRA, Aldo Goncalves de – NUNES, Jonhkarles de 

Menezes. Art. Cinema e ensino de geografia: aproximações teóricas e debates 

metodológicos. XI encontro nacional de práticas de ensino de geografia: 2011. 

 

FIGUEIREDO, Marcelo. Teoria Geral do Estado. Atlas. 2ed. São Paulo. 2007. 

 

FIGUEREDO, Gracilene Barbosa. A cultura indígena aos olhos da literatura cinzenta 

disponível na BDTD: uma análise de teses de doutorado. Trabalho de Conclusão de Curso, 

2016. Disponível em: http://www.ccsa.ufpb.br/biblio/contents/tcc/tcc-2016/a-cultural- 

indigena-aos-olhos-da-literatura-cinzenta-disponivel-na-bdtd.pdf. Acesso em: 28 de Maio de 

2019. 

 

FISH, Gilberto. MAREGO José A..NOBRE Carlos A. Uma Revisão Geral Sobre o Clima 

da Amazônia . Art. 1998. Disponivel em: http://www.scielo.br/pdf/aa/v28n2/1809- 4392-aa-

28-2-0101.pdf. Acesso em: 19 de maio 2019. 

 

FONSECA, Abigail dos Santos. O ensino de língua portuguesa e suas metodologias: o uso 

do blog em sala de aula art.. III Colóquio de língua portuguesa e ensino e I colóquio de 

linguística discurso e identidade. 2008. Disponível em: 

http://www.uesc.br/eventos/selipeanais/anais/abigailfonseca.pdf. Acesso em: 28 de Maio de 

2019. 

 

KIMURA, Shoko. Geografia do ensino básico: questões e propostas. 2ª ed. 1ª reimpressão. 

São Paulo: Contexto, 2011. 

 

LEFEBVRE, H. O Direito à Cidade. São Paulo: Ed. Moraes, 2001. 

 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 04 – Práticas e Conflitos nos Territórios dos Povos Indígenas 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2959 

 

LUVIELMO, M. M.; LEIVAS, R. Z. Um pedido de socorro do planeta terra: Cinema de 

animação e Educação Ambiental. In: Revista eletrônica Mestrado em Educação Ambiental. 

ISSN 1517-1256, v. 22, janeiro a julho de 2009. Disponível em: 

https://www.seer.furg.br/remea/article/view/2835/1611. Acessado em: 12 de abril 2019. 

  

MARTINS, Eduardo de Carvalho; IMBRIZI, Jaqueline Maria; GARCIA, Mauricio Lourenço. 

Art. Cinema, subjetividade e sociedade: a sétima arte na produção de saberes. uma 

experiência de extensão na universidade federal de São Paulo. Revista de Psicologia, 

Fortaleza, v.8 n.1, p. 75-86, jan./jun. 2017. Disponível em: 

http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/27941/1/2017_art_ecmartinsjmimbrizi.pdf. 

Acessado em: 11 de abril 2019. 

 

NUNES, Marisa Fernande, art. As metodologias de ensino e o processo de conhecimento 

científico. Curitiba, Educar em Revista. Disponível 

em:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-4060199300010000. 

Aces- sado em: 10 de abril de 2019. 

 

OLIVEIRA, Maria Marly de: Como fazer pesquisa qualitativa. 2. ed. – Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2008. 

 

PASSINE, Elza yasuko; ROMÃO Passine. MALISZ, Sandra T. Prática de geografia e 

estágio supervisionado- São Paulo, contexto 2007. 

 

PIEDADE, Juciane Lucia Tonial. Os desafios da escola pública paranaense na Perspectiva 

do professor PDE. Produções Didático-Pedagógicas. Cadernos PDE. Voume II. 2014. 

Disponvel em: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/20 

14_unioeste_geo_pdp_juciane_lucia_tonial.pdf. Acesso em: 15 de Maio de 2019. 

 

PONTUSCHKA, Nidia Nacib. Para ensinar e aprender geografia. Nidia Nacib 

Pontuschka./Tomoko Iyda Paganelli,/Nuria Hangley Cassete, 3ª ed.-São Paulo: Cortez , 2009. 

 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 04 – Práticas e Conflitos nos Territórios dos Povos Indígenas 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
2960 

 

RUFfESTIN, Claude. Por uma geografia do poder. Editora atica S.A. Volume 29. 1993. 

 

SÁBER, Aziz Ab’. problemas da Amazônia brasileira. Dossiê Amazônia brasileira I. 

Entrevista a Dario Luis Borellli et al. Estudos avançados 19 (53), 2005. Disponível em: fi- 

le:///D:/Downloads/10044-Texto%20do%20artigo-12721-1-10-20120511.pdf. Acesso em 12 

de abril de 2019. 

 

SANTOS, Milton. Espaço geográfico e território: conceitos-chave para a Geografia. 1996 

Atlas, São Paulo . Disponível em: http://www2.fct.unesp.br/nera/atlas/espaco_territorio.htm. 

Acesso em: 30 de março de 2019. 

 

  . A natureza do espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. (1ªEd. 1996) 4ª ed. 

EDUSP, São Paulo, 2006. 

 

SOUZA, Salete Eduardo. O uso de recursos didáticos no ensino escolar. In: I encontro de 

pesquisa em educação, IV jornada de prática de ensino, XIII semana de pedagogia da UEM, 

Maringá, 2007. Arq. Mudi. Periódicos. Disponível em: 

http://www.dma.ufv.br/downloads/MAT%20103/2015II/slides/Rec%20Didaticos%20- 

%20MAT%20103%20-%202015-II.pdf. Acesso em: 9 de abril 2019. 

 

TORREZANI, Neiva Camargo. Vontade de saber geografia, 8º ano / 2ª edição,- São Paul: 

FTD – 2015. 

  

LINK PESQUISADO 

 

https://www.seer.furg.br/remea/article/view/2835/1611. Acessado em: 12 de abril 2019. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 04 – Práticas e Conflitos nos Territórios dos Povos Indígenas 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

2961 
 

 

OS EFEITOS DO CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC NA COMUNIDADE 

POÇO DANTAS, DISTRITO DE CRATO-CE 

 

Victor Breno Silva Belem,  

Audaiz de Sousa Leite 

Resumo: 

RESUMO A presente pesquisa é fruto da bolsa de iniciação científica – IC 

URCA/FUNCAP/FECOP e procura analisar os efeitos do Cinturão das Águas do Ceará - CAC 

na comunidade Poço Dantas em Crato-CE. O CAC é uma obra executada pelo governo do 

Estado do Ceará através da Secretaria de Recursos Hídricos com incentivos do governo federal 

por meio de programas como o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. O CAC é 

dividido em três trechos e cinco ramais onde apenas o Trecho 1 está em execução na região do 

Cariri cearense. Nesse trecho a obra é subdividida em cinco lotes dentre os quais a comunidade 

Poço Dantas está sendo afetada no Lote 4.Especificamente iremos detalhar os efeitos do CAC 

na comunidade de Poço Dantas. Partimos de uma abordagem histórica/social que servirá de 

base para compreender os efeitos da obra. No Cariri a obra tem início em 2013 com a 

demarcação dos territórios e as primeiras negociações entre os idealizadores da obra e os 

atingidos. Nesse processo a contradição do discurso de levar água ao sertanejo é visível perante 

o discurso imediatista e, em tese, “progressista” que o Estado propaga. O suposto “progresso” 

que o CAC trará a região do Cariri é contraditório usando o discurso da seca para convencer os 

atingidos sobre a necessidade da obra. Os recursos metodológicos usados na pesquisa foram 

divididos em três etapas: a primeira delas foi baseada em leituras programáticas, que serviram 

de base teórica para todo o desenvolvimento da pesquisa (SEVERINO, 2002). Por se tratar de 

um tema abrangente iniciamos tentando compreender o projeto a partir de um recorte regional 

a partir do Cariri cearense. O conceito de território foi a base do entendimento enquanto espaço 

de vivência, de luta e resistência entre todos os que estão na comunidade. Tomando como 

partido o conceito na forma mais abrangente possível, saindo da sombra clássica da percepção 

de território usada a favor das forças do Estado e de seus aliados para justificar sua expansão. 

O território aqui foi entendido como campo de força (SOUZA, 2013).Após as leituras e 

trabalhos de campo tratamos de realizar a análise de dados. Com o cruzamento das questões 
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teóricas com os trabalhos de campo constatamos que a obra vem sendo executada na 

comunidade Poço Dantas sem dialogar com a população. Após esse arcabouço teórico a 

segunda etapa da pesquisa ocorreu a partir de observação direta, conversas informais e trabalhos 

de campo. Em campo tentamos compreender as relações territoriais da comunidade Poço 

Dantas. Como se trata de uma comunidade indígena optamos por utiliza a categoria geográfica 

de território, que moldou a pesquisa numa relação entre teoria e prática. A comunidade Poço 

Dantas vem sendo afetada pelo CAC desde a realização dos primeiros estudos quando não 

devidamente informada sobre a obra tendo seu direito de informação violado. No período de 

negociação das indenizações a comunidade não teve alternativa quanto aos valores a serem 

pagos, sendo obrigados a receberem a quantia oferecida pelo Estado. A própria relação da 

comunidade com o território foi desconsiderada tendo em vista que é uma comunidade indígena 

passando por um processo de auto-reconhecimento. Constatamos durante o período de pesquisa 

de campo uma angústia entre os moradores de Poço Dantas em relação ao não apoio de quase 

nenhuma entidade social para eles. Segundo consta nas entrevistas não houve nenhum tipo de 

suporte aos moradores em relação aos seus direitos. De forma geral essa foi a lógica encontrada 

pelo Estado na maioria das comunidades do Cariri, exceção da comunidade de Baixio das 

Palmeiras, também em Crato-CE. Por lá o governo encontrou uma resistência muito bem 

organizada, fazendo com que a obra fosse pelo menos parcialmente barrada, mas em várias 

localidades da região do Cariri a obra vem avançando dentro do cronograma esperado. Segundo 

a grande maioria dos moradores entrevistados a tônica das negociações foi essa. O contexto do 

CAC no Cariri se faz nocivo para comunidades como Poço Dantas que vem passando por 

profundas transformações territoriais sobretudo com o deslocamento da população de suas 

terras para locais completamente fora do contexto natural impactando em seu secular modo de 

vida. Após o período pesquisando a situação do Cinturão das Águas do Ceará - CAC na 

comunidade de Poço Dantas, em Crato – CE verificamos a problemática causada pela obra: 

uma série de conflitos por terra foi desencadeado na região do Cariri cearense após o início da 

construção de parte do CAC. A maior dificuldade que os moradores enfrentam é a exclusão 

deles dos debates diretos sobre a viabilidade do projeto deixando a comunidade indefesa. A não 

abertura para o diálogo mostra a verdadeira face da obra, que por meio de um marketing que 

beira ao apelo emocional tenta cativar os moradores das pequenas comunidades a não resistirem 

sendo obrigados a aceitarem o projeto. A obra vem agindo na comunidade pesquisada com uma 
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sobreposição a tudo e todos, fazendo com que os moradores se perguntem quando tudo isso 

acabará. Em alguns casos o CAC vai passar a menos de cinco metros das casas, como no caso 

da residência de Dona Ana Avelino. A busca por resposta pra atual conjuntura dessa obra está 

sendo elucidada também pelo apoio de leituras sobre a historicidade das comunidades atingidas, 

como é o caso do Poço Dantas, que tem na sua estrutura a contribuição da resistência que 

remonta a época de seus ancestrais que aqui habitavam. Referências BRITO, Anderson 

Camargo Rodrigues. Águas para que(m): grandes obras hídricas e conflitos territoriais no 

Ceará. – 1. ed. – Curitiba, PR: CRV, 2016.NOBRE, Francisco Wlirian. Baixio das Palmeiras: 

Apontamentos Geográficos, Culturais e Historiográficos. Juazeiro do Norte: BSG, 

2015.SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22º ed. São Paulo: Cortez, 

2002.SOUZA, M. L. de. Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2013.TORRES, A. T. G. Hidroterritórios (novos territórios da água): os 

instrumentos de gestão dos recursos hídricos e seus impactos nos arranjos territoriais. 2007. 

Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Geografia) - Universidade Federal da Paraíba, 

João Pessoa, 2007 
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O DES-ENCONTRO DA ALTERIDADE NA FRONTEIRA: 

“Aldear o índio” na produção do urbano Amazônico 
 

Tatiane Costa Malheiro1 

 

Introdução  

A leitura tradicional de fronteira pelo reconhecimento das mudanças radicais na 

paisagem, da estruturação de redes técnicas, e da difusão de um modo de viver a cidade, 

restringe a análise a criação de uma nova sociabilidade fundada no mercado e na contratualidade 

das relações sociais, que limita-se a compreensão de um simples deslocamento populacional 

por sobre novos territórios, por vezes colocados como vazios, como se conduzisse tais 

territórios à uma situação social e espacial de modernidade. Diferente desta defendemos uma 

concepção de fronteira como o lugar social de alteridade e do conflito. Sendo dessa forma, o 

urbano expressão da fronteira, se revela, não simplesmente pelo encontro entre os diferentes 

entre si, mas “essencialmente, a um só tempo, um lugar de descoberta do outro e de 

desencontro” (MARTINS, 2009, p. 132) pelo desencontro de temporalidades históricas 

distintas, e ao mesmo tempo contemporâneas (MASSEY, 2015). 

O desencontro de visões de mundo contrárias entre si, expressão do conflito social, é 

elemento definidor de uma situação de fronteira. Nesse caso, a relação entre o índio e a cidade, 

não se restringe apenas à alteridade indígena, mas também às questões de definições culturais 

de diferentes grupos sociais e étnicos que esta põe em confronto. Situação de fronteira como 

lugar social de alteridade, confronto e conflito, trata-se de uma situação de conflito singular, 

por meio da qual a totalidade se propõe como referencial que dá sentido as expressões de 

modalidades de encontros no desencontro que é a fronteira.   

A expansão da fronteira não só expande a sociedade nacional por sobre os territórios 

indígenas, como também, ao mesmo tempo, expande um padrão de circulação espacial e de 

condições modificadas de reprodução das sociedades indígenas, que conseguem sobreviver às 

doenças e ao extermínio, e se revelam em contrapartida e em desdobramentos no outro lado da 

 
1 Doutora em geografia pela Universidade Federal Fluminense, Professora EBTT do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Pará – Campus Rural de Marabá. 
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fronteira étnica. À medida que a fronteira se expande, ela avança num canibalismo simbólico 

(MARTINS, 2009), e, ainda de acordo com as palavras desse autor: 

A compreensão da fronteira urbana na Amazônia a partir dos povos indígenas coloca 

em destaque, nesta análise, o impacto da expansão “branca” sobre estes grupos étnicos. Nesse 

sentido, uma aproximação para com análises antropológicas coloca-se como fundamental, 

sobretudo para se evitar certos reducionismos e concretamente alcançar no reconhecimento da 

diferença. O antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira (1972, 1981) nos ajuda nessa 

aproximação quando coloca tal tema nos termos da ideia de situação de contato, na qual 

defende que a reflexão sobre a questão indígena no Brasil não se restringe à compreensão e à 

explicação dos grupos étnicos em si, mas em sua relação com a sociedade envolvente, não 

apenas descrevendo a situação do contato, mas explicando-a como contato interétnico, a partir 

de aspectos sociológicos em detrimento de uma análise cultural. Para este autor a situação de 

contato implica que se pense em sistemas interétnicos, tirando a análise do patrimônio cultural 

dos grupos em questão e colocando nas relações que se realizam entre as sociedades em contato, 

formando relações dialeticamente unificadas através de interesse diametralmente opostos e 

interdependentes (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1972). Este contato está longe de ser uma 

mera competição, cooperação ou conflito entre sociedades que se encontram, corresponde a 

uma oposição e contradição entre sistemas societários em interação, apresentados em 

diferentes níveis de operação, diretamente relacionados à questão da “integração” social do 

índio a sociedade nacional.  

Nesse sentido, etnicidade indígena no espaço urbano, não compreende apenas situações 

de migração e afastamentos de nichos com evidentes contrastes culturais como aldeias e 

reservas. Na Amazônia o urbano e a etnicidade indígena se constituíram de forma mútua num 

contato historicamente construído numa interdependência, que adquiriu diferentes significados 

ao longo da história do contato interétnico, permeado de relações colonialistas (internas e 

externas) de violência e expropriação aos povos indígenas. Expresso na relação entre a 

formação dos núcleos urbanos e as políticas de aldeamentos de nações indígenas baseadas em 

remoções e reduções territoriais, vinculadas a estratégias de apropriação ora do trabalho 

indígena, ora das terras ocupadas por comunidades indígenas.  

Vale destacar que a formação do capitalismo na América Latina está ligada a uma 

hierarquização de raças, a partir da qual se buscou justificar formas degradantes de exploração 
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do trabalho, o que significa dizer que as diferenças raciais produziram uma articulação de todas 

as formas históricas de controle do trabalho, de seus recursos e produtos em torno do capital 

mercantil (QUIJANO, 2005), demonstrando que esse padrão de poder mundial, que é o 

capitalismo, não se apresenta como uma totalidade homogênea e contínua, mas sim, e 

fundamentalmente, como uma estrutura de elementos heterogêneos, tanto em termos de 

controle das relações de produção, como dos povos e das histórias que articula; fato esse que 

produziu uma heterogeneidade que é estrutural, tendo em vista que estabelece relações entre 

elementos contemporâneos, e que, também é histórica, uma vez que articula numa única 

estrutura de poder, histórias diversas e heterogêneas (QUIJANO, 2005). 

Por uma geografia do contato interétnico... 

O processo de Aldear o índio enquanto política indigenista foi uma estratégia usada em 

diferentes contextos ao longo da história do indigenismo, que buscava ao mesmo tempo uma 

definição de territórios indígenas diretamente relacionados as estratégias de expansão dos 

projetos coloniais, e o processo de produção do urbano regional, através da deportação e 

confinamento de comunidades inteiras ora em missões religiosas, das quais surgiram as 

primeiras cidades da região; ora em aldeias de “Diretórios”, onde se reproduzia um trabalho 

compulsório de servidão; ora junto as cidades, quando da expansão da fronteira agropastoril 

para garantir a apropriação dos territórios tradicionais, ora em reservas, para contenção 

territorial de povos em espaços de terras devolutas onde não fossem um “empecilho” a expansão 

de frentes econômica, e de contrapartida pudessem reproduzir-se física e culturalmente sob um 

regime tutelar conduzido pelo Estado. De maneira geral, esses processos estão ligados a 

modalidades de incorporação e subalternização, a partir do processo de (des)aldear o índio, 

reproduzindo um reposicionamento espacial na geometria de poder de constituição das 

cidades e do indigenismo oficial.  

A dimensão Territorial apresenta-se primeiramente nas estratégias geopolíticas do 

Estado português na conquista das terras ao norte da colônia do Brasil, esta foi permeada pelo 

confronto militar, assentado na guerra e no extermínio dos indígenas que resistiram a invasão 

das tropas militares do estado colonial, o símbolo dessa ocupação política ainda marca a 

paisagem regional, com os fortes militares construídos nesse contexto junto aos quais surgiram 

importantes cidades amazônicas. Seguindo a lógica de dominação territorial, a criação de 

aldeamentos missionários realiza a primeira experiência de redução dos territórios indígenas no 
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Brasil, fundamentadas no deslocamento e confinamento de diferentes sociedades nativas em 

missões, onde se dava a apropriação do trabalho indígena, a partir das quais irão surgir os 

primeiros núcleos urbanos coloniais na Amazônia. Na produção das cidades mineiras na 

fronteira goiana ainda no século XVIII quando o Estado Pombalino investiu na construção de 

aldeias-modelos, onde o índio deveria ser “pacificado” e “incorporado” a civilização através de 

sua submissão as leis do Estado e pelo trabalho compulsório de servidão, utilizado como 

instrumento “pedagógico” de assimilação de suas antigas práticas tribais. Na abertura das vias 

fluviais para a navegação comercial entre as capitanias do Pará e Goiás, as políticas adotadas 

em relação aos indígenas, baseava-se no controle e policiamentos dos índios que atacavam as 

embarcações, assim como as povoações ribeirinha que serviam de entreposto comercial, neste 

processo surge a primeira inciativa de militarização do espaço nesta região, por meio do 

estabelecimento de presídios, fortes e paliçadas demonstrando que a natureza de tais políticas, 

fundamentavam-se na guerra e extermínio dos índios.  

Ao longo do século XIX, e até mesmo após a instauração da república, as estratégias de 

dominação territorial, perpetuaram, e a Constituição de 1891 atribui aos estados o direito de 

decidir sobre as terras existentes, sem se referir ou nomear as populações indígenas, o que 

intensificou perseguição as comunidades isoladas. É neste contexto que a questão indígena que 

durante séculos se restringia à um problema de mão-de-obra e incorporação, se converte num 

problema de terras, numa questão fundiária, o que intensificou a perseguição e extermínio de 

povos indígenas isolados. Será a partir das propostas de proteção e tutela que surgem no sentido 

de amenizar o genocídio de diversas comunidades por onde a fronteira econômicas se expandia, 

dando início a uma relação de definição da “condição” de índio vinculada a vigilância de 

órgãos estatais, o que se ratifica com a militarização da questão indígena na segunda metade do 

século XX quando o Brasil entra no regime ditatorial, que irá fundamentar no controle do índio 

e de suas terras, a garantia da expansão do capital e a integração nacional. 

A exploração do indígena enquanto população para o povoamento da colônia, foi 

elemento fundamental para a efetivação da incorporação da Amazônia enquanto colônia de 

domínio de Portugal, para tal foi necessário a incorporação forçada do indígena à sociedade 

urbana colonial, por meio da “Pacificação” dos índios “bravos”, através da atuação da igreja 

com a catequese, assim como pelas políticas de Assimilação/Emancipação com as imposição 
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pombalina das leis e práticas de “urbanidade”; e posteriormente com a lógica de “civilidade” 

do século XIX baseada na transformação do índio em trabalhador nacional. 

E como herança desses processos civilizatórios, os indígenas são comumente 

pensados tanto do ponto de vista das políticas públicas como do ponto de vista 

epistemológico, a partir de uma conexão ancestral com os seus territórios, e, por conseguinte 

definidos como espacialmente estáticos e pertencentes a territórios fixos, o que dá substância 

para uma narrativa que conecta a identidade a direitos territoriais. Aldear o índio significava 

reposicionar nações indígenas no jogo da geometria de poder (MASSEY, 2004) imposta pelo 

Estado e pelo capital. O que nos permite afirmar que a relação entre urbanização e etnicidade 

indígena na Amazônia, aponta para uma geografia do contato interétnico, e as formas espaciais 

impostas aos povos indígenas, que se reproduziram na consolidação de uma concepção do 

indígena como não-cidade. 

Vale destacar que a invisibilidade enquanto sujeito étnico dos indígenas que vivem nas 

cidades, não é apenas um descuido metodológico de institutos estatísticos e um desinteresse de 

pesquisadores, sociedade da civil e do Estado. Tal questão é parte de um imaginário que diluiu 

as muitas etnias numa única definição étnica, a indígena, a partir de um processo civilizatório 

violento de subalternização e negação de suas diferenças (ALMEIDA, 2008), materializado ao 

longo do processo histórico de constituição das cidades e das políticas indigenistas. 

Descrever e explicar as situações de contato entre os índios e a urbanização, deve 

considerar que os grupos étnicos desenvolvem relações de oposição histórica e estrutural com 

a sociedade em geral, não como relações entre entidades contrárias, simplesmente diferentes ou 

exóticas na relação entre si, mas também contraditórias, no sentido de que a existência de uma 

tende a negar a existência da outra, no âmbito do que Cardoso de Oliveira (2003), 

especificamente, definiu como fricção interétnica, isto é: 

 
uma maneira de descrever a situação do contato entre grupos étnicos irreversivelmente 
vinculados uns aos outros, a despeito das contradições – expressas através de conflitos 
(manifestos) ou tensões (latentes) – entre si existentes (CARDOSO DE OLIVEIRA, 
2003, p. 120).  

 
Essa fricção interétnica é explicada pelo avanço do capital e do Estado por sobre os 

territórios tradicionalmente ocupados por grupos indígenas, resultando em crises demográficas, 

desorganização, desagregação e dispersão desses grupos. Ainda conforme Cardoso de Oliveira 

(1972), seria o equivalente lógico do que os sociólogos chamam de “estrutura de classe”, no 
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qual a estrutura do sistema e a sua dinâmica orientam num diagnóstico e prognóstico da 

situação de contato. O antropólogo acrescenta a essa reflexão a ideia de situação colonial, 

que é esboçada a partir da análise do contato, em termos de choques raciais ou atritos entre 

civilizações, considerando as condições particulares em que são produzidas, sendo definida em 

termos gerais, a partir da ideia de domínio imposto por uma minoria etnicamente e 

culturalmente diferente em nome de uma superioridade racial, ou étnica e cultural afirmada de 

forma dogmática, a uma maioria autóctone, desprovida das mesmas condições materiais, 

provocando o estabelecimento de relações entre civilizações heterogêneas (CARDOSO DE 

OLIVEIRA, 1981).  

 
O caráter antagônico das relações existentes entre essas duas sociedades que se explica 
pelo papel de instrumento a que é condenada a sociedade colonizada, a necessidade 
para manter esse domínio, de recorrer não só à “força” mas também a um conjunto de 
pseudojustificações e de comportamentos estereotipados (totalité) que implica grupos 
relacionados entre si em termos de domínio e submissão (CARDOSO DE 
OLIVEIRA, 1981, p. 18, grifo do autor). 
 

Seguindo esta premissa, vale a compreensão de que a colonização da América Latina 

foi estruturante na produção de um sistema-mundo moderno, que, segundo Wallerstein (2007), 

é parte essencial da construção da economia-mundo capitalista, posta em prática a partir de 

força militar, exploração econômica e injustiças em massa, justificada aos olhos do colonizador 

e do mundo como responsável pela disseminação de civilização, crescimento e 

desenvolvimento econômico e progresso. Esse projeto chamado modernidade, representou um 

controle racional sobre a vida humana, exercido por uma instância central, o Estado-nação. E, 

como nos coloca Castro-Gómez (2005, p. 169), significou ainda “uma máquina geradora de 

alteridades que, em nome da razão e do humanismo, exclui de seu imaginário a hibridez, a 

multiplicidade, a ambiguidade e a contingência de formas de vida concretas”. Ademais, e nas 

palavras de Anderson: 

 
durante o século XVI, a “descoberta” europeia de civilizações grandiosas até então 
conhecidas apenas por vagos rumores – china, Japão, sudoeste asiático e Índia – ou 
totalmente desconhecidas – México astecas e Peru incaico – mostrou-se um 
irremediável pluralismo humano. Em sua maioria, essas civilizações tinham se 
desenvolvido de modo totalmente separado da história conhecida da Europa, da 
cristandade, da Antiguidade e até do homem: as suas genealogias não remetiam ao 
Édem, e nem poderiam ser assimiladas por eles. (apenas o tempo vazio e homogêneo 
iria lhes oferecer acomodação.) pode-se avaliar o impacto dessas “descobertas” pelas 
geografias peculiares das políticas imaginarias da época (ANDERSON, 2008, p. 109). 
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A ideia de progresso estrutura a construção dos discursos e o progresso, como nos fala 

Bauman (2008), fundamenta-se em uma autoconfiança do presente de produzir, na marcha da 

história, um futuro melhor. Mas, este futuro melhor para ser construído requer o abandono de 

práticas vistas como arcaicas ou, ainda, a ideia de progresso traz consigo a negação de algo que 

está atrás na fila da história. Portanto, a narrativa se legitima na comparação com algo, na 

criação/negação do outro. A difusão desta narrativa se dá, portanto, a partir de uma violência 

epistêmica (CASTRO-GÓMEZ, 2005), uma vez que tira a visibilidade e o poder enunciativo 

de outras formas de ver e dizer. 

Para Aníbal Quijano (2005), o mito fundacional do eurocentrismo está na ideia de que 

o estado de natureza é o ponto de partida do curso civilizatório e o seu ponto de culminância 

deve ser um modelo de civilização estabelecidos aos moldes da civilização europeia ou 

ocidental, produzindo um dualismo entre “civilizados” e “primitivos”, europeus e não europeus 

que indicaria um evolucionismo linear, a partir do qual se naturaliza as diferenças culturais a 

partir de uma codificação com a ideia de raça; e por sua vez produz uma relocalização temporal 

das diferenças. Nesse sentido, este autor aponta que a história do poder colonial implica que os 

povos foram despojados de suas singulares identidades históricas, e para estes novas identidade 

foram produzidas, fundamentadas numa perspectiva racial, colonial e negativa, que deveria 

indicar o despojo do seu lugar na história da produção cultural da humanidade.  

Seguindo esta premissa, Quijano (2005) chega ao conceito de colonialidade do poder, a 

partir do qual propõe que no processo de colonização da América foram criadas identidades 

sociais novas, como índios, negros e mestiços para deliberadamente, e de forma violenta, 

unificar a diversidade cultural e epistêmica desta região e, a partir da ideia de raça, legitimar 

relações de dominação marcadas por critérios de superioridade/inferioridade entre os 

dominantes e os dominados, definindo uma divisão racial do trabalho, estabelecendo o controle 

europeu das formas de subjetividade, cultura e produção do conhecimento aqui até então 

estabelecidos, e colocados como hegemônicos.  

 
Essa colonialidade do controle do trabalho determinou a distribuição geográfica de 
cada uma das formas integradas no capitalismo mundial. Em outras palavras, 
determinou a geografia social do capitalismo: o capital, na relação social de controle 
do trabalho assalariado, era o eixo em torno do qual se articulavam todas as demais 
formas de controle do trabalho, de seus recursos e de seus produtos (QUIJANO, 2005, 
p. 235). 
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Com isso, a compreensão da formação do capitalismo na América Latina está ligada a 

uma hierarquização de raças, a partir da qual se buscou justificar formas degradantes de 

exploração do trabalho, o que significa dizer que as diferenças raciais produziram uma 

articulação de todas as formas históricas de controle do trabalho, de seus recursos e produtos 

em torno do capital mercantil (QUIJANO, 2005), demonstrando que esse padrão de poder 

mundial, que é o capitalismo, não se apresenta como uma totalidade homogênea e contínua, 

mas sim, e fundamentalmente, como uma estrutura de elementos heterogêneos, tanto em termos 

de controle das relações de produção, como dos povos e das histórias que articula; fato esse que 

produziu uma heterogeneidade que é estrutural, tendo em vista que estabelece relações entre 

elementos contemporâneos, e que, também é histórica, uma vez que articula numa única 

estrutura de poder, histórias diversas e heterogêneas (QUIJANO, 2005). 

 
Toda a estrutura de relações é uma articulação de meios e dimensões descontínuos, 
heterogêneos e conflituosos, os lugares e os papeis não têm necessariamente e nem 
podem ter as mesmas colocações e relações em cada meio da existência social, ou 
ainda a cada momento do respectivo espaço/tempo. Ou seja, os indivíduos podem ter, 
por exemplo, um lugar e um papel em relação ao controle do trabalho e outro diferente 
e até oposto em relação ao controle do sexo ou da subjetividade, ou nas instituições 
de autoridade. E nem sempre os mesmos no decurso do tempo (QUIJANO, 2010, p. 
114). 
 

Deve se considerar, ainda, que as estruturas institucionais do poder dentro de cada país 

podem assumir feições de um sistema de castas, disseções raciais e religiosas, dependências de 

regiões mais pobres em relação aos centros econômicos ou de regiões rurais em relação aos 

centros urbanos, que representam centros de tomadas de decisões econômicas e políticas, sendo 

com isso expressão de inflexões institucionais responsáveis por manter desigualdades que, do 

ponto de vista do desenvolvimento desigual, constituem uma forma de poder imperialista num 

formato de colônias internas, ou ainda de colonialismo interno, tal como, baseado em Casanova, 

assinala Cardoso de Oliveira: 

 
A noção de colonialismo interno só pode surgir à base do grande movimento de 
independência das antigas coloniais [...] com o desaparecimento direto do domínio 
dos nativos pelos estrangeiros aparece a noção do domínio e a exploração do nativo 
pelos nativos [...] a literatura indigenista e liberal do século XIX registra [...] que a 
exploração dos indígenas continua tendo as mesmas características que na época 
anterior a independência (CASANOVA apud CARDOSO DE OLIVEIRA, 1972, p. 
80). 
 

Dessa maneira, formas internas de colonialismo tendem a reproduzir-se mesmo após 

rupturas políticas ou diante de mudanças sociais significativas como intensos processos de 
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urbanização, colocando-o como uma forma de contínuo de estruturas sociais anteriores. A 

abordagem do colonialismo interno nos estudos da questão indígena desloca a análise para a 

compreensão das dinâmicas de expansão do sistema de poder, o qual é inerente às estruturas 

políticas e econômicas. Assim, torna-se central conhecer as formas de organização da sociedade 

envolvente desde suas estruturas de classe, como suas formas de apropriação das terras e do 

índio, para a compreensão dos processos de conquista de territórios e de sujeição das 

populações indígenas.  

Para a inserção da Amazônia nesse projeto de modernidade, foi necessário a 

incorporação forçada do indígena a uma sociedade urbana colonial, sobretudo por meio da 

imposição de uma condição subalterna à população autóctone, possibilitada mediante um 

processo violento e arbitrário de diversas modalidades de coerção, associado à produção de 

riquezas, à expropriação de territórios, à destruição de recursos ambientais que, em seu 

conjunto, como projeto colonial, respondia a interesses de consolidação de uma classe dirigente 

e de uma estrutura de governo, que efetivaram declaradas práticas de genocídio denominadas 

de “pacificação” (PACHECO DE OLIVEIRA, 2016).   

A ideia de pacificação, segundo James Scott (2013), é usada enquanto um eufemismo 

nos discursos públicos para obscurecer algo que se considera negativamente, servindo, dessa 

forma, para mascarar realidades sórdidas de processos de dominação e, ao mesmo tempo, 

conferir-lhes uma aparência inofensiva e asséptica, que obscurecem o uso da coerção. Nesse 

sentido, o termo pacificação, materializado pelo ataque militar aos povos indígenas, durante o 

processo de conquista ou pela ocupação armada aos territórios tradicionalmente ocupados na 

expansão da fronteira econômica, tenta dar uma face inócua à violência empregada aos povos 

“pacificados”.  

Assim, a noção de pacificação sempre esteve fundada em uma estratégia de conquista, 

que buscava incorporar os povos indígenas como uma população subalterna e empobrecida, 

liberando ora sua força de trabalho, ora as terras que ocupavam, para a apropriação do estado 

ou do capital. Por conseguinte, pacificar uma região ou um povo exige que se coloque em 

circulação práticas e discursos que reduzam o outro à ordem do Eu, na qual o índio é colocado 

na posição de estranho e, na condição de outro, é classificado como aquele que precisava ser 

alcançado. Quando o ato de pacificar aparece como conciliação, vem fundado na imagem de 

uma sociedade harmonicamente estruturada, que é regulada a partir de princípios e normas 
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estabelecidos por um corpo dirigente, na maioria das vezes identificado na imagem do Estado, 

neste caso, é entendido principalmente como estratégia de silenciamento e apagamento das 

violências e repressões engendradas. Nesse sentido, a pacificação que historicamente se 

apresenta em contexto de guerra para domínio do outro, seja partindo das tropas portuguesas 

no Brasil colônia, ou partindo de agentes estatais da polícia militar nas periferias dos centros 

urbanos, aparece como medida civilizatória, que implica na derrota daquele que se pretende 

conquistar, na sua submissão a um tipo de ordenamento satisfatório ao agente pacificador, que 

a coloca como única estratégia possível e legítima (PACHECO DE OLIVEIRA, 2017). 

Nesse movimento de legitimação da dominação, o genocídio figura como simples e 

merecida reação a “falta” de humanidade e a condição de selvagem do índio, que precisava ser 

vencida e subjugada, para com isso ser domesticada e transformada (PACHECO DE 

OLIVEIRA, 2016). Ainda na colônia, o batismo constituía o reconhecimento da humanidade 

do índio (MARTINS, 2009), e seguindo a mesma premissa os descimentos, as tropas de resgates 

e as guerras justas, fundadas na ideia de animalidade do índio, estavam acompanhadas de uma 

narrativa de antropofagia, de ataques e mortes de colonos, bem como do martírio dos 

missionários. 

Os reflexos de tais processos marcaram tempos recentes das políticas que a estes foram 

destinadas, sobretudo pela utilização usual de palavras como atração, pacificação e contato 

enquanto termos técnicos mobilizados no jargão oficial para caracterizar o trabalho de agências 

indigenistas em referência à ação de neutralização de populações ditas hostis. Sintetizando 

diferentes ações no verbo amansar os índios, uma palavra que dá bem a medida do lugar que 

índio ocupa no imaginário do civilizado da fronteira: onde geralmente é classificado como 

animal (MARTINS, 2009). 

 
Várias localidades da Amazônia receberam o nome de São Felix, inclusive no período 
recente. É que São Felix, na crença católica popular, é o santo que protege o homem 
contra os animais peçonhentos e os índios. Na região não-índios, brancos ou não, 
chamam a si próprios de cristão. E classificam os índios como caboclos, isto é, pagãos, 
por oposição aos cristãos. [...] O batismo constituía no reconhecimento da humanidade 
do índio e uma proteção em relação aos brancos que, pela falta do batismo os 
consideravam animais. A distinção entre cristão e caboclos é, nesses casos, usadas 
para distinguir os humanos dos bichos-do-mato (MARTINS, 2009, p. 144). 
 

A tutela, por sua vez, aparece historicamente como instrumento da missão civilizadora 

e é baseada na premissa de que os povos não ocidentais são testemunhas de estágios históricos 

anteriores a história da humanidade, leia-se história do ocidente. Reproduzindo uma concepção 
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de diferença, fundamentada no plano da natureza das sociedades, como se as mesmas 

estivessem dispostas ao longo do gradiente do progresso, organizadas numa sequência na fila 

da história. Nessa perspectiva os índios, são vistos como incapazes, que exigem uma 

“proteção”, até que alcançassem a “civilização” na fila da história, reafirmando uma concepção 

de integração como sinônimo de assimilação cultural. Segundo Pacheco de Oliveira (2016), o 

extermínio e a tutela, como aspectos alternados e solidários nesse projeto colonial, mesmo que 

antagônicos, também compõem as modalidades de incorporação do indígena à condição de 

subalternidade de sua diferença. 

Considerações Finais  

Com efeito observa-se uma construção histórica nos processos de urbanização da 

Amazônia, de um projeto civilizatório de negação da identidade indígena na produção das 

cidades desde sua constituição como núcleo urbano, até as formas de reprodução social, política 

econômicas e culturais da mesma. Esta dimensão da relação entre urbanização e etnicidade 

indígena, está baseada numa reprodução contraditória ora de incorporação do indígena na 

formação dos primeiros núcleos urbanos, ora de negação desse mesmo sujeito em sua condição 

étnica na reprodução das cidades. Processo nitidamente marcado em todas as suas expressões 

desde a colônia até nosso o contexto atual pela negação da identidade étnica como elemento 

integrante da questão urbana, consolidando a concepção de indígena como não-cidade.  
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PRÁTICA DE (R) EXISTÊNCIA DA IDENTIDADE XUKURU: O ARTESANATO 

COMO VÁLVULA PARA A CULTURA 

 

Lucas Mateus Lopes da Silva,  

Eustácio José do Nascimento Junior,  

Maria Clara de Lima Santos 

Resumo: 

 

Resumo Este trabalho tem como objetivo demonstrar a organização e relação da tribo Xukuru 

do Ororubá, no município de Pesqueira estado de Pernambuco, com as formas de artesanato, 

buscando evidenciar essa atividade como identidade cultural para o seu povo. Ao longo de sua 

história os Xukuru enfrentaram diversos problemas relacionado com a demarcação das suas 

terras, o que levou a vários conflitos entre fazendeiros e políticos locais, os quais, por muito 

tempo, se apossaram das terras desses índios, impedindo-os de praticar suas crenças e tradições. 

Com o fim do processo de demarcação das terras indígenas, os Xukuru puderam exercer suas 

atividades como agricultura, artesanato entre outras, e, dessa forma, reafirmar sua identidade 

territorial e cultural. Palavras-chaves: Artesanato. Cultura. Xukuru Introdução Os registros 

sobre o povo Xukuru datam desde o século XVI, estes, habitam a Serra do Ororubá localizada 

no agreste de Pernambuco, na cidade de Pesqueira. Desde então, estes índios travaram 

frequentes disputas com os portugueses pelas suas terras, o que resultaram em violentos 

massacres à sua população e a consequente expulsão de seu território. As suas aldeias foram 

extintas e as terras foram registradas em nome de fazendeiros; alguns índios migraram para 

regiões próximas à serra, outros permaneceram nas fazendas trabalhando para os senhores. Ao 

longo de sua história, os Xukuru foram impedidos de praticar seus rituais, de colocar em prática 

seus costumes e tradições, além de serem proibidos de falarem sua língua nativa, o que resultou 

na perda parcial de seu vocabulário, só restando 800 palavras da língua original. Todo esse 

processo fez com que o povo Xukuru fosse perdendo sua identidade como índio, também 

devido a miscigenação que foram impostas a eles, através da mistura de etnias entre os colonos 

e moradores não-índios da região. No século XX, esse cenário começa a tomar uma outra forma 

a partir da dissolução do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e a logo abertura da Fundação 
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Nacional do Índio (FUNAI), em 1967; tendo como um importante ator Francisco de Assis 

Araújo, conhecido como Cacique Xicão, ele, junto com o seu povo, teve uma participação 

relevante na campanha da Constituinte na década de 1980, na qual, índios de todo o Brasil 

pressionaram o parlamento pela garantia dos direitos constitucionais. Xicão e suas lideranças 

lutavam pela demarcação de suas terras e reconhecimento formal como “terra indígena”, 

travando conflitos com os fazendeiros e políticos locais; estas disputas projetaram o caso 

“Xukuru” nacionalmente. Durante esse processo, três índios foram assassinados, - um deles o 

próprio Cacique Xicão - além do procurador Geraldo Rolim, que estava empenhado na 

regularização do território Xukuru. Em 1989, o processo de regularização fundiária foi iniciado 

pela FUNAI, com a etapa de identificação e delimitação, em 1992 foi declarada oficialmente a 

posse aos índios Xukuru; em 1995, teve sua demarcação física realizada com dimensão de 

27.555 hectares e, finalmente, teve publicado o seu decreto de homologação em 2001.De acordo 

com a FUNAI, a estimativa da população Xukuru no ano de 2007 era de 10.536 índios, 

divididos em 24 aldeias; os Xukuru possuem uma relação muito sagrada com a natureza, 

realizando rituais - chamado de pajelança - nas matas, lajedos e nos olhos d’água. Sua economia 

está associada à agricultura, cultivando plantações de banana, feijão, fava, mandioca, milho e 

hortaliças, além da criação de gado leiteiro e cabra; eles também produzem alguns artesanatos, 

como brincos, pulseiras, colares, cocais, saias, bordunas, flechas e renascença - um tipo de 

bordado. Essas atividades além de serem uma geração de renda familiar, contribuem para 

evidenciar a prática cultural da etnia, reafirmando sua identidade cultural perante a sociedade. 

Nesse sentido, este trabalho vai buscar analisar a produção de artesanato pelos índios da tribo 

Xukuru, como forma de renda para as famílias e como expressão cultural. Metodologia A 

metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi a consulta bibliográfica de artigos, 

teses e sites que trabalharam com a temática da tribo Xukuru. Buscamos fazer uma revisão 

destas obras a fim de compreender a história, conflitos e costumes deste povo, além é claro, a 

produção de seus artesanatos, o qual é tema central deste trabalho. Nos trabalhos em que nós 

usamos como referência, o contexto histórico e a produção dos artesanatos durante as retomadas 

é bem completo, no entanto, quando se trata do contexto atual dos índios Xukuru, observa-se 

uma defasagem de trabalhos feitos, dessa forma, iremos à campo para realizar um estudo mais 

completo, realizando entrevista com os índios da tribo, a fim de entender a produção e o 

comércio de seus artesanatos atualmente. O artesanato como forma de perpetuação da cultura 
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Xukuru Diante de todos os desafios que o povo Xukuru passou durante o processo de 

demarcação do seu território, as chamadas retomadas foram ações muito importantes para a 

autonomia territorial. Segundo SANTOS (2009) as retomadas foram estratégias de luta e 

resistência, pela qual os índios Xukuru encontraram para conquistar sua terra de volta e 

mobilizar a própria comunidade indígena. Além de promoverem um trabalho interno de 

educação, as retomadas buscaram sensibilizar os meios de comunicação da época e 

pressionaram a FUNAI, além do próprio Governo Federal para que avançassem e concluísse os 

processos fundiários referentes às suas terras. Dentro desse cenário, uma das atividades 

realizadas é o artesanato, ganhando espaço e visibilidade durante à luta. Os artesanatos 

produzidos são: brincos, pulseiras, cocares, saias, bordunas, arco, flechas e renascença - um 

tipo de renda. Este último é produzido apenas pelas mulheres e comercializadas por elas, 

demonstrando também uma resistência das mulheres frente ao machismo e patriarcalismo; além 

de configurar uma fonte de renda familiar, também contribui para evidenciar uma prática 

cultural da etnia, e, ressaltar o papel de destaque da mulher entre os Xukuru. O comércio da 

renascença enfrenta alguns obstáculos por parte de algumas mulheres da tribo por falta de 

incentivos financeiros; dificuldade de transporte, baixos preços no mercado e uma falta de 

organização interna da própria comunidade. Já algumas outras mulheres apresentam facilidade 

para a comercialização da renda; levando para Pesqueira, Poção, Arcoverde, Caruaru e Recife, 

além de participarem de Feiras de Artesanatos organizadas pelo Governo do Estado ou por 

ONG´S (SANTOS, 2009).A relação que os Xukuru mantêm com o sagrado está intimamente 

ligada com a natureza, retirando o seu sustento da terra, utilizando-a para a agricultura, além de 

buscar matéria-prima na própria natureza para a confecção dos artesanatos. Portanto, é da 

natureza que se extrai toda matéria-prima para a produção da aldeia, que os mantêm, além de 

toda a sabedoria para a produção sustentável. A rendeira Maria José Alves, pertencente a tribo, 

infere acreditar que a renascença seja um desenho vindo de Deus (G1), do qual elas apenas 

costuram sobre, como intermediárias da arte divina. A importância do artesanato para as tribos 

indígenas no Brasil é de suma priori enquanto forma de manutenção das suas raízes e 

perpetuação da cultura entre os jovens. E na etnia Xukuru não seria diferente, a partir da 

visibilidade proporcionada pelo dia destinado a tribo na feira de Pesqueira (aos sábados), e de 

eventos como a Feira Regional de Negócios de Pesqueira (FENEPE), ocorrendo sua primeira 

edição em 2014 auxiliando na retomada do trabalho cultural.  Considerações finais O presente 
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trabalho destinou-se a estudar as práticas culturais da etnia Xukuru, abarcando um contexto 

histórico. Os Xukuru, graças a inúmeras batalhas pelo território ao longo do tempo, perderam 

substancialmente sua identidade cultural. Atualmente passa pelo resgate, que vem se dando a 

partir da prática de rituais, da conexão com a natureza e sobretudo do artesanato, passando dos 

mais velhos para os mais novos, que reforça o sentimento de pertencimento a terra. Pretendem-

se observar algum tipo de política pública de apoio a valorização da tradição Xukuru por parte 

das esferas estadual e municipal, e se esse apoio surte o efeito desejado na elaboração de 

relações sociais e econômicas, numa nova forma de mobilização simbólica do renascimento 

dessa cultura. Por fim, este trabalho pretende preencher um déficit em torno da importância do 

artesanato, para a manutenção da cultura da tribo Xukuru. Essa discussão ganha foros de 

direitos étnicos e de direitos humanos de forma mais ampla, contemplando questões 

negligenciadas em passado recente. 
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TERRITÓRIOS EM REDES OCULTAS: identidades e ramificações Pankararu em 

Pernambuco e São Paulo 
 

Arthur Macedo Fernandes1  
João Marcellus Amorim Barbosa2 

 
 

INTRODUÇÃO  
 
 A trilha tortuosa da história conta com um conglomerado de conflitos que 

inexoravelmente passaram, em algum momento, pela tocante espacial. O território nasce como 

produto imediato e contínuo da ocupação humana, e dessa forma, é peculiar a cada grupo que 

o constituiu, através não apenas das ações diretas, mas também dos traços subjetivos e 

simbólicos referentes a estes territórios. Dessa forma, entender como se dão essas relações entre 

os territórios e seus povos, no que se relaciona ao poder sobre os mesmos e a visão e iniciativa 

sobre os dos demais, faz parte de um processo de reconstituir o histórico das relações através 

de suas diferentes espacialidades. A realidade latino-americana, sob a qual o Brasil está 

inserido, nasceu de um conflituoso processo de colonização, com profundos alicerces na 

destruição territorial, que vai desde os elementos objetivos da ocupação de fato aos elementos 

subjetivos ligados a religião, simbólico-afetivo, entre outros. 

 Não poderia jamais, um modelo econômico produzir espacialidades homogênea num 

lócus que já não possui essa característica, e assim o foi no Brasil. Diferentes relações se darão 

ao longo de todo o território, conforme as peculiaridades de cada região. Até mesmo pensando 

dentro de uma mesma região, pensando não apenas nos limites políticos-administrativos de 

hoje, mas em regiões sob outras divisões, como a concepção de Sertão e Zona da Mata, para as 

zonas secas e úmidas do Nordeste, respectivamente. A imensa pluralidade étnico-cultural entre 

esses povos supracitados, inclusive, faz com que o modelo colonial responda de forma ainda 

mais homogeneizadora no Sertão, vide a complexidade e crueldade de um processo de 

desterritorialização planejado de um povo. É inserido nessa realidade que estão os Pankararu, 

um grupo indígena que hoje está estabelecido estado de Pernambuco, nos municípios de 

Petrolândia e Jatobá. 

 
1 Graduando em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco. Email: arthurmacedo3101@gmail.com 
2 Graduando em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco. Email: marcellus.amorim1999@gmail.com  
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A sociogênese do povo Pankararu possui diversas origens e ramificações, que são 

difíceis de abarcar por completo, tanto por carência na documentação histórica quanto pelas 

nossas próprias limitações metodológicas no estudo dos povos originários brasileiros a partir 

da produção pós ínicio da colonização. Não são, entretanto, um povo totalmente imóvel, 

existindo dentro da sua própria cosmologia, a ideia de ramificação, sobretudo espacial, fato 

atestado através das inúmeras ligações com outras comunidades indígenas da proximidade do 

São Francisco (ARRUTI,1994). Um povo forte, de longa jornada, que se manteve combativo 

durante a história e conseguiu se manter em meio ao vendaval catastrófico que foi a invasão 

portuguesa nas Américas, sempre ligado ao seu território, e este, impossível de ser resumido 

em documentos ou simples legalidades, funciona como alicerce  da identidade coletiva de um 

grupo, e permite a reprodução desse modo de vida e dessa identidade, através de um espaço 

onde o pertencimento vai ser um fator chave na resistência dessas identidades. 

Passado o tempo do colonialismo, sobram as perversas raízes da colonialidade, 

entranhada nas sociedades que passaram por esse momento, e que fortifica e garante a 

reprodução da forma de concepção de mundo que é construída nesse momento. O pensamento 

carregado dessa colonialidade vai seguir questionando a legitimidade do território indígena, em 

um fortalecimento dos estereótipos das figuras indígenas, a exotização das suas matrizes 

culturais e a consequente desumanização (algo que não é, de forma alguma, novidade) desses 

povos. A própria construção da ciência moderna carrega com si a colonialidade do poder, do 

ser, da natureza e consequentemente, do território, sendo uma ferramenta para o esvaziamento 

e anulação de diversas epistemes, gerando o que alguns teóricos chamariam de racismo 

epistêmico e/ou epistemicídio.   

Pensar na pluralidade e diversidades dos territórios indígenas é a chave para bater de 

frente com as vazias afirmações de que tais grupos não existem mais, estão “aculturados”, 

vivendo plenamente nos valores europeus ocidentais, não sendo mais assim índios e 

consequentemente, não constituem territórios genuniamente indígenas. As dimensões 

simbólicas, culturais, afetivas de um povo perpassa as estruturas materiais e legais, e conecta 

esse povo, numa rede onde cada indivíduo é um nó, fortalecendo e mantendo essas ligações 

vivas. Esse exemplo cai como uma luva na real situação dos Pankararu, que além de sua morada 

em Pernambuco, também formam uma comunidade indígena urbana, em Real Parque, zona sul 

da maior metrópole sul americana, São Paulo.  
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A migração começa sem um caráter claramente étnico na década de 40, muito ligada ao 

movimento de trabalhadores (em maioria homens) para as cidades do Sudeste, e com a 

constituição de uma pequena comunidade Pankararu em São Paulo, passa a se tornar um destino 

mais corriqueiro na década de 50 e 60 por atores mais diferenciados que na década anterior. 

Essa lógica permitiu que a ocupação desse grupo em São Paulo consistisse num novo processo 

de territorialização, no qual as matrizes étnicas e culturais puderam resistir e se ressignificar a 

partir da sua prática e produção dentro de uma nova dinâmica territorial. Essa ida e 

estabelecimento em São Paulo dos Pankaruru, calcada numa memória étnica forte e presente, é 

mais um exemplo da ramificação desse povo, que frente às diferenças de contato nesse novo 

espaço, passa por novos processos identitários e de territorialização. 

 A estruturação do trabalho teve como objetivo colaborar para discussão epistêmica-

política em torno no que se diz aos fenômenos/conflitos em relação a pluralidade dos territórios, 

tanto no âmbito global quanto no âmbito local, como é o caso empírico do território em redes 

ocultas do povo Pankararu, que tem por base a criação de raízes (redes) histórico-cultural-

geográfica, tendo como fixos a cultura, religiosidade, identidade, reivindicações e com isso sua 

resistência. E seus fluxos a dispersão geográfica. 

 
Descolonizar o território: entre o humano e o não-humano 
 

Antes de entrar de fato no assunto, cabe fazer algumas considerações e reflexões sobre 

o processo de colonização que houve no Brasil, com enfoque em Pernambuco - sendo a origem 

do povo Pankararu - e suas consequências sócio-territoriais, entendendo que o território não é 

constituído por delimitações físicas de uma área, mas compreendendo que a identidade dá ao 

território um significado maior e mais complexo. A compreensão do território dentro das 

organizações sociais indígenas se dá em contraponto ao ideal colonizador europeu, talhado no 

capitalismo mercantil e facilmente naturalizado com o eufemismo de “missão civilizatória” de 

um não-humano. Lugones (2014) abre o debate sobre o humano e o não-humano, dialogando 

também com a questão de gênero e diz:  

 

Começando com a colonização das Américas e do Caribe, uma distinção dicotômica, 
hierárquica entre humano e não-humano foi imposta sobre os/as colonizados/as a 
serviços do homem ocidental. Ela veio acompanhada por outras distinções 
hierárquicas dicotômicas, incluindo aquela entre homens e mulheres. Essa distinção 
tornou-se a marca do humano e a marca da civilização. Só civilizados são homens ou 
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mulheres. Os povos indígenas das Américas e os/as africanos/as escravizados/as eram 
classificados/as como espécies não humanas - como animais, incontrolavelmente 
sexuais e selvagens. (LUGONES, 2014, p. 3) 
 
 

 O sujeito colonial, ou melhor, o homem europeu torna-se a personificação da figura 

central e de grande controle e representatividade, figura a qual detém o poder da terra e dos 

corpos. “O homem europeu, burguês, colonial moderno tornou-se um sujeito/agente, apto a 

decidir, para a vida pública e o governo, um ser de civilização, heterossexual, cristão, um ser 

de mente e razão” (ibidem). Ao homem colonial confere a categoria do ser humano civilizado, 

e nessa perspectiva, estaria naturalmente acima do que considera não humano, enxergando-o, 

portanto, como subordinado a seus interesses. Tal discurso tem raízes profundas em uma 

religiosidade cristã fortemente impregnada na forma de ação dos impérios coloniais europeus, 

no caso mais específico, o português. O maniqueísmo presente no cristianismo entre o mal/bem, 

deus/diabo, céu/inferno também se encontra presente no processo de colonização latino-

americana, e não apenas através de instrumentos diretos de conversão a fé cristã. Serviu como 

ferramenta de manipulação, chantagem e repressão aos não-humanos na colônia, a medida que 

conferia ao europeu cristão o status de salvador desses indivíduos dito pagãos. Dentro de uma 

visão cristã, onde o ser humano é a criação máxima de Deus e a ele foi conferido poder sobre 

as demais, a desumanização dos povos indígenas abre precedentes para a violência e a crueldade 

com a qual esses empreendimentos se sustentaram nos territórios colonizados, territórios 

construídos a partir da escravidão e da perseguição dos povos originários e os/as africanos/as 

para a implantação da modernidade. Essa visão era complementar e indissociável do projeto de 

colonização mercantilista, como diz Marcio Souza (2003, p.64) "os portugueses, mais do que 

os espanhóis, souberam manipular o cristianismo como uma ideologia do mercantilismo” (apud 

LANKFORD, 2012 p.4) 

 

A colonialidade do território e a diferença colonial 

 

 É sob esse motor mercantilista que a máquina perversa do colonialismo se sustenta 

durante os séculos XVI até o começo do século XIX nas terras americanas sob domínio de 

Portugal, assim 

 “Como aconteceu em toda a América Latina, o Brasil viria a ser uma colônia cujo 
sentido básico seria o de fornecer ao comércio europeu gêneros alimentícios ou 
minérios de grande importância. A política da Metrópole portuguesa consistirá no 
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incentivo à empresa comercial, com base em uns poucos produtos exportáveis em 
grande escala e assentada na grande propriedade. ” (FAUSTO, 2012, p. 27) 

 

 Apesar da invasão colonialista nas Américas, o colonialismo não acabou com a criação 

dos Estados-nações, isto é, a hierarquização étnico-racial e a divisão internacional do trabalho 

entre centros e periferias foram estruturados e planejados na sociedade latino-americana 

(ALMEIDA e SILVA, 2015). Essa penetração nas estruturas sociais, nas instituições, no modo 

de fazer conhecimento é chamada de Colonialidade. Essa herança colonial tem um liame muito 

próximo com a ideia de Modernidade, tendo a ciência moderna como quem exerce o poder 

colonial, conjecturado junto a colonialidade do poder, da natureza e do saber.  Cruz (2017) 

trata em seu trabalho sobre ciência ocidental eurocêntrica constituindo-se  como ferramenta do 

colonialismo e, principalmente da colonialidade, argumentando que: 

 

Trata-se de uma verdadeira violência epistêmica, ou seja, uma forma de exercício de 
poder que produz a invisibilidade do outro, expropriado-o de sua possibilidade de 
representação; isto é, trata-se do apagamento, do anulamento e da supressão dos 
sistemas simbólicos, de subjetivação e representação que o outro tem de si mesmo, 
bem como de suas formas concretas de representações e registro de suas memórias e 
experiências.[...] Isso mostra de maneira muito clara o vínculo entre a ciência moderna 
e o exercício de poder colonial. Desse processo permaneceu uma profunda 
colonização epistêmica, inclusive no pensamento crítico, que resultou em uma 
cosmovisão claramente arraigada no eurocentrismo, expresso nas formulações 
teóricas, na forma como construímos nossos conceitos, na maneira como 
estabelecemos nossas interpretações, comparações de fenômenos históricos e sociais 
e, enfim, na maneira de produzirmos conhecimentos, modos de significação e de 
produção de sentido ao mundo (CRUZ, 2017, grifo do autor, p.17-18) 

 

A formação da ciência moderna e colonial se dá a partir de “dispositivos epistêmicos 

nucleares do eurocentrismo”(Ibidem), sendo eles o dualismo e o evolucionismo. A partir dessa 

sócio-construção, que prolonga-se ainda hoje no que diz respeito a ciência, houve e há um 

apagamento de diversas epistemes, ou melhor, o modo de produzirmos conhecimento causa 

uma exclusão de outras formas de conhecer.  

Portanto, a colonialidade é algo intrínseco no que se diz respeito à América Latina, está 

presente no dia-a-dia, nas relações institucionais, nas prisões, nas universidades, no modo de 

conhecer e muitas vezes “disfarça-se facilmente de outras formas de dominação tais como 

diferenças de classe e de sexo ou sexualidade mesmo sendo sempre um componente 

constitutivo delas. ” (SANTOS, 2018). Com a construção/criação da América tem-se como 

centro geopolítico do mundo a Europa, ou seja, as ações tomadas tinham como núcleo o modelo 
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eurocêntrico, capitalista, truculento, com um sistema patriarcado, colonialista e genocida, 

colocando-se como superior à todas as suas colónias/províncias. 

 Maria Lugones (2014) trata de um conceito trabalhado por Walter Mignolo (apud 

LUGONES, 2014) que é sobre “a diferença colonial”3, que é o espaço em que se articula a 

colonialidade do poder, entretanto, é também espaço de “história ‘locais’ inventando e 

implementando os desígnios globais encontram histórias ‘locais’,  o espaço onde os desígnios 

globais têm que ser adaptados, adotados, rejeitados, integrados ou ignorados” (MIGNOLO 

apud LUGONES, 2014). Isto é, dentro do espaço da diferença colonial há grupos sociais, 

grupos subalternos, que criam novas perspectivas epistemológicas, firmando-se por meio delas. 

E a partir do firmamento, tem-se a restituição que imbrica, no caso dos povos originários, a 

territorialização. Entende-se então de que a diferença colonial é um espaço de disputa, de 

processos, de construção, de resistência, ou melhor, é também um território, pois  

 

(...)o território não é algo anterior ou exterior à sociedade. Território é espaço 
apropriado, espaço feito coisa própria, enfim, o território é instituído por sujeitos e 
grupos sociais que se afirmam por meio dele. Assim, há, sempre, território e 
territorialidade por meio de processos sociais de territorialização. Num mesmo 
território há, sempre, múltiplas territorialidades. Todavia, o território tende a 
naturalizar as relações sociais e de poder, pois se torna abrigo, lugar onde cada qual 
se sente em casa, mesmo que numa sociedade dividida. (PORTO-GONÇALVES, 
2017, p.43) 
 

 Por conseguinte, território e diferença colonial têm suas proximidades, já que para 

construção dessa própria diferença, resultando em numerosos processos de desterritorialização 

e reterritorialização mas no que tange ao povo Pankararu a complexidade de sua territorialidade 

é imensa, mas que trataremos a seguir. 

 

AS RAÍZES: identidades e territórios  
 
 Uma grande problemática ainda no que tange o resgate da historiografia dos povos 

originários americanos reside na dificuldade de se pensar a história desses povos fora de uma 

narrativa que se inicia com o processo de colonização. Tem uma de suas raízes na dificuldade 

de conseguir fazer esse resgate num mar de fontes das quais muitas enxergam não a história de 

 
3 A diferença colonial é um conceito trabalhado de forma extensa e complexa, e o que se quer trazer é sua ligação 
com o território, isto é, assim como o território a diferença colonial possui sua localização física e imaginária 
(simbólica-afetiva). Há também a configuração de diversos agentes e suas respectivas confrontações, 
principalmente, com o agente homogeneizador/colonizador.   
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um povo, mas a história da colonização desse povo. Entende-se portanto a importância de ao 

pensar e passar por essa história, permanecer com olhares atentos para não apenas reforçar uma 

caricata tragédia colonial mas uma narrativa protagonizada por quem se está falando. 

 A árvore Pankararu, como os mesmos a concebem, tem diversos ramos espalhados e 

integrados, formando uma rede de povos interconectados. Essa característica vem desde o 

nome, não o Pankararu que consta nos documentos oficiais na FUNAI, mas o Pancarú Geritacó 

Calancó Umã Tatuxi de Fulô, como dizem os mais velhos, que guarda em si as memórias 

étnicas de cada povo que se uniu para formar o grupo que hoje existe. Segundo Arruti (1996), 

essa forma de constituição do grupo está intrinsecamente ligada a realidade dos povos indígenas 

nordestinos, que pela forma que se deu a exploração da localidade desde a colonização. Para 

ele: 

A unidade “Pankararu” não é nem o ponto de partida de transformações, sob as quais 
se possa recuperar formas ancestrais puras e autênticas, nem simplesmente o ponto de 
chegada, produto final e fechado de um processo único de construção social e 
invenção cultural. Na verdade, uma cristalização étnica de transformações históricas, 
ponto de convergência e de dispersão de outras construções sociais e invenções 
culturais (ARRUTI, 1996, p. 33). 

 

Os Pankararu fazem parte de uma das etnias que historicamente habitam às margens do 

Rio São Francisco, um rio com bastante importância na história indígena, parte por seu caráter 

perene no meio de uma extensa zona semiárida, tendo diversos sítios arqueológicos ao longo 

de suas margens, nos quais as datações chegam a 7000 anos. O contato entre esse povo e os 

invasores portugueses se deu através de expedições missionárias, ligada à ordem de São Felipe 

Néri, das quais uma foi responsável por constituir um aldeamento chamado de Brejo dos Padres, 

onde hoje é o município pernambucano de Tacaratu, ainda no século XVII. Essas missões eram 

estrategicamente planejadas e integradas ao projeto de expansão colonial, utilizando como 

ferramenta principal o cristianismo, sendo  

 

“A conversão, cujo sentido era promover mudanças na vida tribal indígena, implicava, 
ao mesmo tempo, em ensinar os nativos os elementos essenciais do cristianismo e 
fazê-los abandonarem seus costumes ditos selvagens, sem religião e sem política. [...] 
Populações indígenas foram deslocadas para as áreas reservadas a missões, onde eram 
fixadas e forçadas a um novo modo de produção e um novo sistema social” 
(BARBOSA, 2007, p. 61) 
 

 Por um próprio problema das narrativas coloniais, não se sabe muito sobre os 

enigmáticos grupos indígenas do interior brasileiro, tendo em vista a dicotomia proposta pelo 
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colonizador entre dois grandes reinos: Tupi no litoral, que com relações iniciais amistosas, foi 

um povo sem o qual a colonização não teria sido possível, e o temível Tapuia no interior, 

arredio, de língua travada, mais resistente a exploração e inimigo do povo. Essa polarização 

homogeneizou dezenas de povos com suas características culturais próprias, dos quais muitos 

hoje sequer o nome restou. 

 O aldeamento de Brejo dos Padres - PE, vai voltar a aparecer na documentação oficial 

em 1878, em um Ato Imperial que o extinguiu (ARRUTI, 1999). Com o fim da monarquia no 

Brasil, vem a promulgação de uma nova constituição, de 1891, que dá legitimidade às 

governanças estaduais para agir sobre essas extintas terras de aldeamento (GOMES, 1991). É 

nesse contexto que se intensificam os conflitos em terras de diversos povos indígenas, inclusive 

os Pankararu, que por intermédio dos Fulni-ô, começarão a dar os primeiros passos em busca 

da garantia de posse de suas terras, com ajuda do Padre Alfredo Dâmaso. É no final da década 

de 30, através de um contato anterior de lideranças com o pesquisador Carlos Estevão de 

Oliveira, que as demandas do povo chegam ao SPI4, que envia em 1937 o primeiro funcionário 

responsável por fazer uma avaliação. 3 anos depois, é instalado o posto indígena em Brejo dos 

Padres, para que fossem feitas as questões relacionadas a demarcação dessa terra. Dos 14.294 

hectares relativos ao antigo aldeamento missionário, 8.100 foram reconhecidos e demarcados 

pelo órgão na década de 40, ficando o resto sobre uma série de disputas entre indígenas e não 

indígenas. 

  É interessante, sobretudo ressaltar que as reivindicações por si não são estáveis e são 

influenciadas pelas mudanças e novas necessidades dentro de um cenário maior. No site PIB - 

Povos Indígenas do Brasil, do Instituto Socioambiental Brasileiro, num resgate histórico do 

povo Pankararu, fica claro como os pedidos de terra nascem de necessidade mais imediatas de 

asseguração do sustento, por exemplo, mas com o tempo e relações vão tomando dimensões 

simbólicas, políticas e culturais, paralelamente ao próprio movimento de requisição. É 

perceptível esta ideia quanto a natureza das reivindicações e as transformações temporais que 

vão acontecendo no trecho seguinte:  

As demandas dos caboclos do Brejo dirigidas ao Pe. Dâmaso inicialmente não 
falavam na criação de qualquer área de exclusividade que distinguisse entre aqueles 
que eram ou não eram índios. A memória de uma ancestralidade indígena servia como 
fiadora dos direitos que sabiam ter sobre as terras, mas não implicava desde o início 

 
4 Inicialmente SPILTN, depois simplesmente SPI (Serviço de Proteção ao Índio) foi um órgão federal criado em 
1912 e dissolvido em 1967, com a criação da FUNAI, responsável pela aplicação da política indigenista nacional, 
que consistia na visão de integração, onde o índio transicionaria lentamente até o status civilizado. 
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na pretensão de uma delimitação formal, subordinada a uma unidade identitária e 
política. A referência não era um território, mas posses de uso familiar. Não existia 
um perímetro circundando um território abstrato de uso coletivo (ainda que se 
conhecessem os marcos do antigo aldeamento), mas a terra sobre a qual se investia 
um trabalho social, de base familiar e sobre a qual havia um domínio não legal, mas 
hereditário. [...] É apenas depois da entrada do SPI em Águas Belas e do 
reconhecimento dos Fulni-ô como remanescentes indígenas com direitos a um 
território, que essa visão do domínio da terra mudará de natureza, potencializando a  
memória de uma posse coletiva ancestral (PIB, 2018). 
 

A mudança na própria estrutura de execução da política indigenista brasileira vai dar 

novas ferramentas de luta aos Pankararu quanto as terras ainda em impasse. São uma série de 

mudanças, das quais é interessante destacar a realizada em 1983, através de decreto 

presidencial, que institui a criação de Grupos de Trabalhos Interministeriais para atuar em 

questões relacionadas a identificação e demarcação de terras. É essa novidade que já irá 

absorver as demandas territoriais desse grupo relacionadas as terras ainda não homologadas 

pela União. Em atuação, o grupo identificou o perímetro restante ainda não demarcado, por 

exceção de uma pequena parte que ficaria em área do município de Tacaratu. A luta judicial 

não parou nesse momento, mas se arrastou por mais alguns anos. Em 1987 o trecho inicial 

demarcado pelo SPI em 1940 foi homologado, e só mais de 10 depois, em 1999, houve a 

homologação do trecho restante, sobre a denominação Entre Serras. 

A ÁRVORE: Entre Pernambuco e São Paulo  

A história da comunidade Pankararu de Real Parque, no bairro do Morumbi, zona sul 

da cidade de São Paulo, começou de forma relativamente tímida, sem um claro diferencial 

étnico. A migração estava relacionada a um movimento maior de migração de trabalhadores, 

em todo o Nordeste com direção às grandes urbes do Sudeste, intensificado a partir da década 

de 1940. Esse deslocamento estava muitas vezes relacionado a obras e empreendimentos 

grandes, sendo os trabalhadores muitas vezes contratados através de intermediários, que os 

buscavam muitas vezes na própria aldeia para depois “entrega-los” aos patrões. A princípio, 

migra uma maioria masculina, comprometida em aumentar o orçamento familiar e não 

necessariamente com planos de se estabelecer de forma definitiva na capital paulista. 

Com o passar do tempo, e a continuação desse fluxo nas décadas de 50 e 60, a dinâmica 

começa a apresentar ligeiras mudanças. Já depois da instalação do posto indígena, e a 

alfabetização de crianças facilitada, mulheres e seus filhos passam a compor de forma cada vez 
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mais significativa o perfil dos migrantes. Torna-se mais comum as migrações em núcleos 

familiares, que vão aos poucos estabelecendo moradas definitivas, movimento que por sua vez 

cria uma atmosfera que facilita a vinda de novos Pankararu para que se estabeleçam na mesma 

área, criando uma certa homogenidade de organização social naquele micronúcleo que se 

instala a comunidade. A imersão nesse círculo cultural, político, religioso e a relação com outros 

povos indígenas fez com que haja uma rede oculta, Souza (2016) diz sobre redes ocultas:  

 
As ‘redes submersas’ não apenas não são visíveis [...] elas nem se quer são, em geral, 
percebidas pelo ‘grande público’ ou pela mídia. Ou melhor: pelo menos até o momento 
de eclodir um protesto, uma revolta ou um movimento que tem, na base, em parte 
justamente a fermentação sociopolítica estruturada por meio de tais redes. (SOUZA, 
2018, p.169-170)  

 

 Assim sendo, há uma rede submersa de grande valor político e territorial entre o povo 

Pankararu, onde há pouca difusão em meios midiáticos e públicos, não obstante a expressão 

cultural-territorial pulsa e mostra a complexa rede que é tal povo. O Toré, exemplo 

significativo, além de ser um atributo identitário e de expressão mística, é uma nodosidade 

territorial, “que também são localizações e que reagrupam indivíduos ou grupos, se elabora 

toda a existência” (RAFFESTIN, 1993). Portanto, o Toré acaba sendo uma ferramenta de guerra 

sociopolítica e contra toda des-territorialização. 

Para o entendimento do Toré enquanto expressão identitária, cabe dizer mais sobre 

identidade e território. Os dois conceitos se co-relacionam quando entendemos que a 

territorialização vai além da dimensão física estrutural, mas possui relação direta com o 

simbólico-cultural. Por conseguinte, a identidade expressa o pertencimento do indivíduo ou 

grupos, gerando assim o cultural como empoderamento social, o antropólogo Arruti (1994) 

abarca as semelhanças entre tais conceitos, entendendo como:  

Por pertencimento, as formas pelas quais as classificações sociais e culturais apenas 
fornecem um quadro de referência e de possibilidades, constituindo círculos mais ou 
menos frouxos de reconhecimento, de semelhanças e afinidades objetivas. Por 
identidade, as formas pelas quais essas classificações são acionadas politicamente, 
transformando o simples pertencimento a uma categoria social, numa força de 
mobilização que leva a um engajamento subjetivo (ARRUTI, 1994, p. 7) 

 
 O reconhecimento entre o povo e a identidade, ou melhor, uma indianidade por parte 

dos Pankararu se faz presente em um território-rede no meio de uma rede globalizada, de caráter 

homogêneo, expansivo e desterritorializador através da dinâmica do capital, principalmente no 

pós-fordismo, fortalecendo assim a desigualdade. Vale salientar, que o acesso a técnica e a 
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informação no meio técnico-científico (SANTOS, 1985), passa a ser mercadoria e por isso um 

acesso restrito por alguns. Haesbaert (2012) comenta a reterritorialização em meio a 

globalização dizendo que: 

 

Como é cada vez mais difícil a construção da autonomia dos grupos sociais, ainda que 
relativa, pois redes cada vez mais globais amarram a vida cotidiana numa trama de 
(des)controles em múltiplas escalas, a reterritorialização dominante nos nossos dias é 
um processo complexo e geralmente vinculado apenas ao caráter funcional do território, 
territórios que propomos denominar territórios-rede, pois acabam sempre direcionando 
fluxos ou definindo escala de ação entre redes que, muitas vezes, extrapolam em muito 
as suas fronteiras (HAESBAERT, 2012, pg. 173)  

 
 

 O território-rede (oculta) Pancarú Geritacó Calancó Umã Tatuxi de Fulô, nome 

lembrado pelos mais velhos, guardado em suas memórias, reflete ainda mais a existência da 

rede, tal nome não é por acaso e sim das relações de colaboração, de luta, de resistência e de 

indianidade, Arruti (1996), comenta que: 

 

A composição desses sobrenomes varia um pouco de depoimento para depoimento, mas 
o que importa reter é o próprio efeito e significado da existência dessa forma de compor, 
sob uma mesma unidade, a memória da diversidade. Guardar esses sobrenomes 
significou poder constituir uma unidade política e social sem precisar apagar os germes 
da diferença, guardar a memória do quanto são outros, de modo a que fosse possível 
conceber novas dispersões. (ARRUTI, 1996, p. 33) 

 
 
 A raiz Pankararu vai além de suas fronteiras, abrindo caminho de seus direitos e 

fortalecendo a indianidade de outros povos, criando de fato uma rede (raiz) com força política 

e reivindicatória. Além das raízes se encontra o tronco formando a estrutura de uma árvore, que 

de um modo geral apesar de estarem em distâncias diferentes ainda assim é um corpo só. 

A preservação dos sobrenomes é um marco memorial da diversidade étnica desse povo, 

das diferenças que o construíram, é lembrança da pluralidade identitária que carrega a 

identidade Pankararu. É a metáfora da árvore e ramas: cada parte com sua particularidade, 

dentro de sua lógica, mas funcionando de forma articulada e conectada às demais, apoiadas em 

raízes profundas e que sustentam essa identidade. 

Pensar na pluralidade da construção da identidade Pankararu é fundamental para pensar 

o caso mais particular ao qual pretende-se ater esse trabalho, o comunidade de Real Parque.“Se, 

no passado, diferentes grupos puderam ser reunidos num mesmo território como estratégia de 
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sobrevivência, porque não pensar que hoje, também como estratégia de sobrevivência, um 

grupo possa dar origem a outros, multiplicando os territórios indígenas?” (ARUTTI, 1999) 

 Torna-se necessário entender esse passado de criações e transformações para o que 

pode ser lido como o desabrochar de uma nova rama dessa complexa árvore. O que se inicia 

como uma saída forçada, vai se ressignificando e ganhando novas dimensões conforme esse 

novo grupo se consolida, em seu novo território, num processo de criação de uma nova 

identidade. Não de forma aleatória, mas uma resposta às pressões sofridas em seu processo de 

resistência.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A herança colonial que a América Latina (enraizada até em seu nome) contém, vive até 

hoje. O colonialismo não teve fim com a criação dos Estados-nações, pelo contrário, se 

perpetuou nas estruturas sociais e nas instituições (seja ela pública ou privada). A colonialidade 

do poder, do ser, da natureza e também do território expressa-se a partir das origens de diversos 

conflitos epistêmicos, políticos, sociais e territoriais. Processos como a territorialização, se 

relaciona com a retirada de um outro território, não só no campo físico, entretanto o campo 

simbólico extingue-se, pois a identidade do grupo instala-se em tal território. Tal processo é 

visivelmente percebido pela formação territorial do Brasil no que diz respeito aos povos 

originários e aos povos tradicionais. A configuração da colonização brasileira se deu em três 

pilares: a escravidão, o genocídio indígena (que persiste até hoje) e o plantation ou a 

agroexportação de monocultura. E assim, prolonga-se no território brasileiro o sangue e o suor 

de seu povo. 

 O povo Pankararu de Brejo dos Padres por vez, carrega consigo, nessa pluralidade de 

territórios, a força e a resistência de fazer da sua terra, sua cultura, seus encontros religiosos, 

sua comunhão, seu alimento, seu labor e sua vida. Criando assim, sua raíz (redes) com os demais 

territórios para por fim ter sua gloriosa árvore. O espaço da diferença colonial, comandado pela 

colonialidade do poder, é um espaço de disputa. Sendo assim, tanto o- exercendo a 

colonialidade -, quanto a contra racionalidade (aqui entra diversos agentes, povos indígenas, 

povos tradicionais, campesinos, entre outros).  

 Discutir colonialidade é inerente quanto a temático dos povos indígenas, já que os traços 

apagados e disfarçados desse sistema se fazem presente a todos momentos possíveis, 
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impregnando as temáticas relacionadas a questão. É um tema permeado por colonialidade, por 

uma narrativa de derrota e conformismo que é repetida à exaustão para que se constitua como 

verdade. Esta, por sua vez, nua e crua, mostra a pluralidade étnica de um território-nação 

diverso, que nem mesmo o colonialismo foi capaz de homogeneizar. 

 Em uma realidade contemporânea pouco favorável aos direitos e a própria existência 

como indígena dentro dos grupos sociais, é preciso pensar as amarras que nos levam a 

reproduzir as narrativas coloniais de vitórias da colonização europeia, reduzindo a atuação dos 

povos ameríndios a no máximo a sua sobrevivência. Sua participação na constituição de um 

território nacional, seja na atitude direta na constituição prática deste território, seja na 

construção imagético-simbólica, é de profunda importância já que sem ela jamais teria sido 

possível o relativo “sucesso” do empreendimento colonial. É imprescindível pensar a questão 

indígena para fora das caixas que nos cercam, sem classificações ou posições definitivamente 

designadas, conforme nossa ocidentalidade propõe. Conceber a pluralidade étnica não apenas 

como um fator de formação nacional, mas como uma realidade viva e pulsante dentro de um 

conjunto nacional complexo e miscigenado, entendendo a complexidade da existência desses 

povos sem reduzi-los apenas a resistência a esse movimento adverso. 
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A GEOGRAFIA DA QUESTÃO INDÍGENA NO RS: OS PROCESSOS DE 

RETOMADA E A TERRITORIALIDADE MBYÁ-GUARANI 

 

Dilermando Cattaneo da Silveira,  

Andrei Ferreira da Luz 

Resumo: 

 

Esse trabalho faz parte do projeto de pesquisa intitulado “A Geografia da questão indígena no 

RS: da gestão territorial a uma geopolítica das epistemes”, desenvolvido junto ao Campus 

Litoral Norte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e em conjunto com 

pesquisadores/as dessa e de outras universidades do país. A temática indígena, no universo 

acadêmico e institucional, abarca diversas áreas do conhecimento, com notada predominância 

da Antropologia, mas também tem enfoques na Sociologia, no Direito e na Ecologia Política, 

entre outras áreas, dependendo do espectro de análise que se busca fazer. A evidente dimensão 

espacial da temática indígena, no entanto, demonstra o caráter de necessidade do conhecimento 

geográfico para um maior aprofundamento das análises e estudos, seja para referendar um laudo 

antropológico que identifica e delimita uma Terra Indígena, seja para buscar assegurar, 

paradoxalmente, os direitos de propriedade de produtores rurais em áreas de colonização 

agrícola, por exemplo. Mas esta dimensão espacial pode estar presente também nos 

mapeamentos diversos que envolvem processos demarcatórios, na identificação das 

territorialidades dos diversos grupos étnicos, no estudo das identidades territoriais coletivas dos 

sujeitos envolvidos, na identificação das repercussões territoriais de possíveis (e prováveis) 

conflitos pela posse da terra, nas análises dos impactos sociais e ambientais da demarcação de 

terras indígenas, e nas reflexões sobre tempo e espaço, sobre paisagens e territórios, sobre lugar 

e região, que podem se desdobrar a partir de pesquisas nessa temática. O que estamos nomeando 

aqui de a “Geografia da questão indígena”, portanto, não se restringe a uma única abordagem 

teórico-metodológica da ciência, e tampouco à utilização de um único conceito operacional. 

Neste trabalho, contudo, optamos pela utilização do conceito de territorialidade, conforme 

tratado por Rogério Haesbaert (2014), para entendê-lo à luz da discussão sobre a “constelação 

geográfica de conceitos”, em uma abordagem mais ampla e, numa perspectiva mais específica 
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para a pesquisa aqui desenvolvida, nas imbricações e diferenciações da(s) territorialidade(s) 

com/do conceito de território. A própria noção de território, neste trabalho, também é entendida 

a partir do diálogo com autores e autoras que o definem desde uma perspectiva ameríndia e/ou 

decolonial, como o faz, por exemplo, a socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui (2013). 

Mais do que um debate puramente epistemológico e que busca ir além do rigor científico e 

metodológico, a crítica e a necessidade de uma outra visão de território precisam ser 

contextualizadas desde “abajo”, para que tenhamos dimensão do que esses conceitos se 

tornaram, como “categorias da prática” (Haesbaert, 2014) para as sociedades atuais. A título de 

exemplificação, cabe lembrar que, durante o processo de invasão/colonização européia, tanto 

na África quanto na América (Abya Yala, para alguns povos ameríndios), duas imposições 

moderno-coloniais, para além da malfadada e terrível escravização, atacaram diretamente as 

dimensões simbólicas e materiais e as bases de pensamento dos diversos povos presentes nesses 

dois continentes, a saber: a linguagem e a fronteira. A primeira imposição resultou na 

subalternização epistêmica dos povos originários, por não falarem a língua dos 

invasores/colonizadores, que não somente não consideraram como válidos os conhecimentos 

que estes possuíam (e que são repassados sobretudo de forma oral), como posteriormente 

obrigaram muitos desses povos a aprender a falar e a ‘viver’ (se é que isso seria possível) como 

brancos. A segunda imposição, que diz respeito à criação e consolidação de fronteiras político-

jurídicas, a partir da constituição de estados nacionais sob uma lógica européia e eurocêntrica, 

dialoga diretamente com o sentido mais tradicional das abordagens territoriais (o território 

como estado-nação e a abordagem geopolítica), mas ao mesmo tempo mostra o quanto a 

existência de territorialidades outras ainda hoje constitui um entrave aos processos de 

dominação dos povos subalternizados, que continuam a luta por sua r-existência. No caso dos 

guaranis e de vários outros povos originários, o território é parte constituinte de seu modo de 

vida, de sua cultura e de suas relações de sociabilidade, reverberando em territorialidades muito 

singulares, posto que são híbridas, móveis, fluidas e que definitivamente não se ‘encaixam’ nos 

moldes da territorialidade estatal. Nesse sentido, algumas etnias indígenas têm intensificado, 

nos últimos anos, os processos de retomada, que podem ser entendidas num espectro que vai 

da retomada de terras, de territórios e de modos de vida, sem necessariamente diferenciar estas 

esferas e sem buscar um padrão de método de ação, objetivando ou não os processos 

demarcatórios perante o Estado. Para apresentar as considerações sobre os processos de 

retomada vinculados à territorialidade mbyá-guarani, com o objetivo de se (re)discutir o 
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conceito de território/territorialidade e de conflitos de concepções/visões de conhecimento 

sobre o mundo (epistemes), fizemos num primeiro momento um levantamento dos processos 

de retomada guarani no estado do Rio Grande do Sul. A partir desse levantamento, realizamos 

um estudo voltado a dois casos mais específicos, que têm gerado intenso debate e 

desdobramentos, inclusive conflituosos: a Retomada Mbyá-Guarani de Maquiné, que dá origem 

a Tekoá Kaá-guy Porã; e a Retomada da Ponta do Arado, mais recente e ainda em processo de 

consolidação. Baseados em pesquisa documental, em trabalhos de campo e em alguns relatos 

de experiências, buscamos mostrar como se deram os processos de retomada e como está 

acontecendo a resistência (e r-existência) nessas duas áreas. A Retomada Mbyá-Guarani de 

Maquiné teve início em janeiro de 2017, em uma área pertencente à extinta FEPAGRO 

(Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, órgão público que estava sendo desmontado 

naquele momento pelo governo do RS) no município de Maquiné, região do Litoral Norte do 

Rio Grande do Sul. Apesar de conturbado no começo, o processo de retomada se consolidou e 

obteve importantes conquistas, como a anulação do pedido de reintegração de posse por parte 

do governo estadual, a partir de acordos de uso e ocupação da área, e a construção de uma 

escola autônoma (Escola Tekó Jeapó) feita a partir de técnicas de bioconstrução, envolvendo 

apoiadores em mutirões coletivos. Já a Retomada da Ponta do Arado, na antiga Fazenda do 

Arado Velho, em área que margeia o Lago Guaíba no Bairro Belém Novo, zona sul de Porto 

Alegre, teve início em junho de 2018 e apresenta situação de intenso conflito, uma vez que a 

área é reivindicada por uma incorporadora imobiliária que pretende construir um condomínio 

de alto padrão no local. A obra já teve um revés no seu processo de licenciamento, pois trata-

se de Área de Preservação Permanente. Por outro lado, recentemente uma decisão judicial de 

primeira instância ordenou a saída dos mbyá-guarani, o que está sendo contestado por 

organizações de apoio à causa indígena. No entanto, logo após a ocupação de parte do terreno 

pelos indígenas, os seguranças da empresa incorporadora começaram a promover uma série de 

restrições, constrangimentos e ameaças (inclusive de morte) aos mbyá-guarani e seus 

apoiadores. Como a área de mata (essencial para o modo de vida guarani) faz parte da 

propriedade privada, cercas e sensores foram colocados para impedir a passagem de membros 

da comunidade indígena, restringindo sua permanência e circulação a uma ínfima porção de 

terra nas margens do lago. Cabe ressaltar que toda a região da Ponta do Arado é reconhecida 

como um importante sítio arqueológico, com marcas de ocupação tradicional guarani do 

período pré-colonial. Em resumo, buscamos colocar ao longo do trabalho a necessidade da 
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abordagem territorial desde um ponto de vista epistêmico e político, já que o território tem uma 

importância central para a cosmologia guarani, e o exercício de seu modo de vida de forma 

autônoma pressupõe territorialidades próprias. Ao mesmo tempo, a pesquisa demonstra que as 

retomadas sintetizam a noção de que não se busca a propriedade, já que para os guarani a terra 

não pode ter um dono, mas sim a luta por espaços de sobrevivência e de 'r-existência', 

conformando o grande território guarani Yvirupá. 
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RETOMADA MBYÁ GUARANI DE MAQUINÉ/RS: 

NARRATIVAS DE TEMPO E ESPAÇO1 

 

 
Katiane Machado Cezimbra2 

Dilermando Cattaneo da Silveira3 

 

Introdução 

 Esse trabalho surgiu a partir das reflexões e inquietações referentes às retomadas 

indígenas que estavam e estão acontecendo em distintas partes do Brasil, e da aproximação com 

a comunidade Mbyá Guarani que realizou uma retomada na cidade de Maquiné, estado do Rio 

Grande do Sul. O trabalho busca analisar as concepções temporal e espacial da comunidade 

Mbyá Guarani a partir da retomada, o que possibilitou realizar essa pesquisa como Trabalho de 

Conclusão de Curso em História, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  Importante 

contextualizar de onde e como este trabalho nasce e pretende caminhar, para que as 

complexidades e reflexões sejam compreendidas desde uma ótica onde a comunidade da tekoá 

Ka’aguy Porã é protagonista da sua narrativa geo-histórica.  

O processo de retomada do que hoje constitui a Tekoá Ka’aguy Porã em Maquiné 

iniciou em janeiro de 2017, com a ocupação, pelos indígenas, de uma área de terra pertencente 

à Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO), uma das seis fundações estaduais 

extintas pelo então governador do Estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori,  a partir de 

dezembro de 2016. Desde o início do processo de retomada, uma série de ações judiciais e 

políticas vêm sendo travadas entre os Mbyá Guarani (e seus apoiadores: coletivos, ONG’s, 

universidades, etc.) e o governo. Ao mesmo tempo, a comunidade vai se estabelecendo e se 

(re)territorializando, colocando em prática seu modo de vida, inclusive criando uma escola 

(chamada de “Tekó Jeapó” - “cultura em movimento”) de perspectiva autônoma. 

 
1 Este trabalho é parte da pesquisa desenvolvida no Trabalho de Conclusão de Curso da Licenciatura em História.. 
2 Estudante de Graduação História/Licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. Bolsista 
do PET Conexões Políticas Públicas de Juventude. E-mail: kat.cezimbra@gmail.com 
3 Professor do Curso de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Regionais e Desenvolvimento 
(PGDREDES) do Campus Litoral Norte da UFRGS. E-mail: dilercs@gmail.com 
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Ao analisarmos as condições de vida a que foram submetidas às muitas  etnias 

originárias nos últimos dez anos, especialmente as dos Guarani no estado do Rio Grande do 

Sul, percebemos que o descaso e os genocídios seguem acontecendo contra essas populações. 

Podemos visualizar isso ao olharmos para as regiões Sul e Sudeste do Brasil que, segundo Maria 

Inês Ladeira e Daniel Pierri (2015), possuem uma população de aproximadamente 13.000 

Guaranis, estabelecidos em 258 comunidades, sendo que apenas 17 comunidades Guaranis 

estão plenamente regularizadas. No Litoral Norte do RS, de acordo com o “Atlas das Terras 

Guarani no Sul e Sudeste do Brasil - 2015”, publicado pelo Centro de Trabalho Indigenista 

(CTI) e pela Comissão Guarani Yvy Rupá (CGY), existem 39 comunidades Guarani da etnia 

Mbyá, onde apenas 6 estão demarcadas como Terras Indígenas. 

Esses números demonstram como os conflitos vividos pelos Mbyá Guarani pelo direito 

de re-existir no tempo e espaço é responsabilidade do Estado, que perpetua a hegemonia 

histórica dos não indígenas e favorece o extermínio dessa etnia. O Estado é responsável por 

seguir negligenciando os direitos previstos na Constituição Federal de 1988 e na Convenção 

169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), onde ambas asseguram, entre muitos 

outros pontos,  o “direito originário às terras” e o “direito à diferença” aos povos indígenas. No 

entanto, os mesmos não indígenas que escrevem essas leis são os que desrespeitam e lesam os 

povos originários. 

A partir desse descaso do Estado brasileiro e morosidade na demarcação de terras, os 

Mbyá Guarani resolveram retomar seus territórios ancestrais, e estão se reterritorializando onde 

seus antepassados viviam, colocando em prática seu nhanderekó (modo de viver Guarani). 

Essas retomadas vêm ocorrendo em diferentes partes do Brasil, e com diferentes características, 

pois mesmo sendo da mesma etnia, as comunidades e organizações internas são distintas. Por 

exemplo, ocorreram retomadas recentes no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, no Paraná e no 

Rio Grande do Sul. 

É nesse contexto de violações e genocídios, mas também de resistência, que buscamos 

compreender e narrar a história da retomada Mbyá Guarani de Maquiné, - município localizado 

em área de Mata Atlântica na encosta do Planalto Meridional, na transição com o Litoral Norte 

do Rio Grande do Sul - tentando examinar, a partir e com a comunidade Mbyá Guarani, o 

significado da palavra/conceito “retomada”, dentro de uma perspectiva geo-histórica. 
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Aspectos metodológicos  

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa que origina este trabalho ainda está em fase 

de elaboração, buscando uma série de fontes e documentos que estão servindo de base para a 

construção de uma narrativa histórica. Utilizamos assim neste trabalho dois conjuntos de 

procedimentos metodológicos, um vinculado à análise de documentos e fontes escritas, e outro 

à análise de vídeos e filmes curta-metragem sobre os Mbyá Guarani. No primeiro conjunto de 

procedimentos, buscamos analisar a cobertura da imprensa gaúcha sobre a retomada de 

Maquiné, discutindo como a mesma vem narrando e noticiando este processo. A seguir, 

examinamos os laudos antropológicos, mapas, cartas e outros materiais cartográficos, acordos 

e atas de reuniões realizadas entre a Procuradoria Geral do Estado e a comunidade da Retomada 

Mbyá Guarani, para entender quais são os argumentos trazidos pelos indígenas e pelo Estado. 

 A ideia é confrontar tais argumentos e narrativas e elucidar como as mesmas podem 

colaborar ou emperrar o processo de demarcação da Retomada como Terra Indígena pela 

FUNAI. O outro conjunto de procedimentos metodológicos é diretamente vinculado às fontes 

audiovisuais. Estamos examinando curtas e vídeos disponíveis na plataforma Youtube com o 

intuito de complexificar nossa análise da palavra/conceito “retomada”, sempre a partir de uma 

perspectiva geo-histórica. Nesse sentido, é fundamental entender mais sobre a história do povo 

Guarani, sobre como narram e como percebem sua historicidade e a história da “Retomada”. 

 Estamos verificando o que os Guarani falam sobre sua história e retomada de territórios 

nesses vídeos, além dos aspectos que eles trazem nas suas narrativas quando falam de suas 

vivências em comunidade e na sua relação com a história daquele território e seus antepassados. 

Também analisamos quais abordagens e categorias eles elencam para tratar do passado e do 

presente, ao viverem em constante conflito pelo seus direitos territoriais e culturais. 

A partir dessas fontes históricas e da ótica teórica decolonial e da etno-história, 

acreditamos ser possível problematizar e organizar narrativas que dêem conta de entender a 

dimensão temporal e espacial dos Mbyá Guarani no Rio Grande do Sul, em especial da 

comunidade que vem estabelecendo o processo de retomada em Maquiné. Examinamos como 

o conceito/palavra “retomada” é entendido pela comunidade Mbyá Guarani que se constitui na 

Tekoá Ka’aguy Porã, trazendo concepções de tempo e espaço dentro da cosmovisão Guarani, 

construindo com a comunidade uma narrativa temporal que possa servir para problematizar as 

invisibilidades e colonialidades a que foram submetidos os Mbyá Guarani, mas também para 
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contribuir com o processo de (re)territorialização e fortalecimento da retomada de Maquiné. 

Além disso, analisamos inúmeros conflitos vividos por essa população nos últimos 10 anos, 

buscando assim entender e contar como a retomada se constitui em uma reterritorialização, 

neste caso definida temporal e espacialmente desde uma perspectiva geo-histórica. 

Retomada e decolonialidade 

Para contribuir e auxiliar nas reflexões utilizamos a concepção teórica decolonial, 

empregando alguns conceitos referentes a esse pensamento para compreender a “retomada” dos 

Mbyá Guarani de Maquiné, na tentativa de produzir narrativas de tempo e espaço que fazem 

parte do entendimento da comunidade sobre si.  

Aníbal Quijano (2009), importante teórico decolonial, sistematiza parte da teoria ao 

trazer para o debate três perspectivas de dominação do colonizador, onde a 

modernidade/colonialidade atua na colonização do ser, do poder e do saber. Quijano e outros 

pensadores, como Mignolo, Dussel e Escobar (2005) problematizam a colonização sofrida 

pelos povos de Abya Yala (continente latino-americano) e a destruição de seus territórios desde 

o século XVI. Dentro dessa perspectiva, os autores colocam a colonização da América Latina 

como imprescindível para promover a modernidade/colonialidade, subjugando e dominando 

etnias, culturas, religiões, gêneros, raças, espiritualidades e cosmovisões, como podemos 

perceber pelo texto de Quijano: 

A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial do 
poder capitalista. Sustenta-se na imposição de uma classificação racial/étnica da 
população do mundo como pedra angular do referido padrão de poder e opera em cada 
um dos planos, meios e dimensões, materiais e subjetivos, da existência social 
quotidiana e da escala societal. Origina-se e mundializa-se a partir da América. 
(QUIJANO, 2009, pag. 73). 

 

Entendemos que essa perspectiva de análise elaborada pelos pensadores decoloniais 

possibilita que o campo das humanidades possa “espiar” por entre as “brechas abertas no muro” 

do saber acadêmico, podendo complexificar outras questões sobre a constituição geo-histórica 

do continente latino-americano. A partir disso, podemos expor e re-elaborar, junto dos que 

estiveram subalternizados, narrativas históricas que trazem seus olhares explicações, frente às 

narrativas únicas, que serviram para subjugar e explorar corpos, mentes e territórios a serviço 

da  modernidade/colonialidade europeia. 
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 Outra autora que trabalha com o pensamento decolonial e autonomia dos povos 

originários é Ana Catarina Zema de Resende, que em sua tese de doutorado “Direitos e 

Autonomia indígena no Brasil (1960-2010): uma análise histórica à luz da teoria do sistema-

mundo e do pensamento decolonial. (2014)” realiza uma análise de um longo período de tempo, 

trazendo para o debate questões referentes à teoria do sistema mundo e do pensamento 

decolonial, bem como reflexões sobre as políticas e leis que serão elaboradas ao longos dos 

anos analisados. A autora problematiza se as leis que fazem parte da organização do Estado 

brasileiro ao longo da sua constituição possuem alguma efetividade na mudança das violações 

dos direitos dos povos originários, dentro e fora do período democrático. Por realizar uma 

análise histórica entre os anos de 1960 a 2010, possibilita ter uma leitura ampla  de como 

historicamente os povos indígenas do Brasil foram e estão sendo invisibilizados pela História, 

e como as políticas elaboradas pelos não indígenas acabam  reforçando esteriótipos e violações. 

 Essas abordagens teóricas empregadas são fundamentais para que possamos 

compreender como vamos operar as fontes a serem analisadas, e através de qual ótica 

pretendemos tecer narrativas geo-históricas. Para auxiliar no debate que o trabalho busca 

realizar, utilizaremos algumas referências teóricas que trabalham com o conceito/palavra 

“retomada” em espaços geográficos e temporais distintos. Essas referências ajudam a 

problematizar esse conceito/palavra, que entendemos ser imprescindível para complexificar a 

concepção dos Mbyá Guarani da Tekoá Ka’aguy Porã sobre sua história, dentro  do 

espaço/tempo. 

 Rafaela Printes e André Benites (2017) abordaram em seu trabalho a retomada Mbyá 

Guarani de Maquiné como parte da constituição do Yvy Rupá (“a terra onde que pisamos uma 

só terra”), que compõe o “espaço geográfico e sociocosmológico” dos Guarani. Isso possibilita, 

de acordo com os autores, executar o plano de vida “Mbyá Kuery” no litoral do Rio Grande do 

Sul. O artigo auxilia a compreender como os Mbyá Guarani da retomada de Maquiné se 

territorializam no espaço e como compreendem e colocam em prática sua cosmovisão. Traz 

ainda aspectos que abordam a história dessa etnia ao longo do tempo e demonstram porque 

historicamente as terras do Litoral Norte do RS fazem parte de seu Yvy Rupá, e como as 

retomadas dessas porções de terras fazem parte da luta pelo direito a viver seu nhanderekó 

(modo de vida), e mostrando como os Mbyá Guarani da Retomada de Maquiné entendem sua 

história e seus territórios. Isso possibilita fazer inferências sobre que narrativas essa 
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comunidade produz de si, e como essa “retomada” de porções de terras que foram usurpadas 

historicamente pelos juruá (não indígenas) fazem parte do seu entendimento de espaço/tempo. 

De acordo com Mariana de Barros Fonseca (2019), as retomadas são territorializações de 

resistência que resgatam maneiras de se organizar e fazer de um uma etnia e/ou povo. 

 Para os autores José O. Catafesto et al., as retomadas estão além da busca pela 

demarcação de uma porção de terras, elas confrontam e evidenciam o descaso do Estado com 

as vidas das etnias originárias, provocando debates profundos dessa temática das retomadas e 

problematizando as fragilidades de uma geografia colonial de regulamentação fundiária 

balizadas pela concepção de propriedade.  territorialidade Guarani, segundo Catafesto et al. 

(2019) é fundamentada pela itinerância originária do andar (livre) no Yvy Rupá como é possível 

visualizar no seguinte fragmento:  

A vida é entendida (pelos Mbyá) como uma caminhada por trilhos e caminhos cheios 
de percalços, armadilhas demiúrgicas e provas a testar coragem e perspicácia de 
homens e mulheres. O objetivo ontocosmológico dos Guarani não é deter sua 
caminhada para se fixar numa propriedade da terra, mas sim se preparar 
espiritualmente para abandonar individualmente a superfície terrestre em direção à 
abóbada celeste - alcançando o aguyje, onde moram os imortais. Uma filosofia que 
procura literalmente o desprendimento terrestre, caminhando, dançando e cantando 
para tornar o corpo leve ao voo celeste. (CATAFESTO et al. 2019, pag. 8) 
 

Evidencia-se assim que a concepção de 'terra como propriedade' não faz sentido para a 

cosmovisão Mbyá Guarani, da qual estar sobre um espaço territorial é algo provisório, o que 

não significa abandono, mas uma possibilidade de retornos e retomadas, já que são territórios 

de referências ancestrais. No entanto, isso não é compreendido como um retorno a um passado 

cristalizado no tempo/espaço, como é observado nas colocações de Clémentine Meréchal e Luiz 

Salvador: 

Trata-se mais de uma composição entre a história dos antigos, suas experiências, seus 
saberes e conhecimentos que costumam ser repassados pelas novas gerações através 
da história oral ou pelos “mitos” que também devem ser entendidos como dinâmicos 
e sujeitos a transformações a partir da história e experiência colonial antiga e recente. 
É também pela memória da destruição, da violência e do despojo que nascem esses 
desejos de ruptura com o sistema e a ideologia capitalista-colonial. (MERÉCHAL & 
SALVADOR. 2019. pag. 16) 

 

 Assim como os demais autores e autoras apontados até o momento, que abordam a 

temática das retomadas, Meréchal e Salvador afirmam que a retomada está além da concepção 

estritamente ligada a demarcação de terras, eles reiteram que é uma posição política que articula 

a autonomia e a resistência em relação às imposições e opressões históricas das quais os povos 
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originários foram submetidos. As retomadas dão visibilidade às lutas contra o genocídio e 

epistemicídio, permitindo que esse povos possam projetar horizontes outros. 

Para Urquiza e Lucas (2015), “retomada” é o conceito utilizado pelas comunidades 

indígenas de Mato Grosso do Sul,  tanto no sentido de resgatar suas terras ancestrais, quanto de 

poder reviver determinados aspectos culturais, onde os indígenas podem colocar em prática o 

seu modo de vida e sua cosmovisão. Os autores, a partir de entrevistas com pessoas das 

retomadas de Pakurity e Laranjeira Ñanderú, afirmam que o conceito de “retomada” é 

importante para as comunidades, pois atua em dois sentidos, tanto o de reaver suas terras, 

quanto no de retomar sua cultura, como podemos ver no fragmento a seguir: 

A palavra retomada (...) manifesta a real situação vivenciada pelos indígenas do sul 
do estado, quer seja relacionada com a posse de terra, quer seja com o retorno de 
práticas culturais outrora abandonadas, mas não esquecidas. E o mais importante, 
trata-se de um conceito utilizado especialmente pelas lideranças indígenas destas 
comunidades. (URQUIZA & LUCAS, 2015, pag. 147). 
 

Já o trabalho de Rafaela Printes e André Benites (2017) entende a ideia de “retomada” 

da Tekoá Ka’aguy Porã como movimento de resistência dos Mbyá Guarani de Maquiné frente 

aos grandes retrocessos vividos pelos povos indígenas atualmente no Brasil. Além disso, Printes 

e Benites falam que a mobilidade territorial dos Guarani se dá no espaço-tempo, onde presente 

e passado andam juntos, e constituem o modo de viver Mbyá Guarani. Os autores trazem esses 

elementos para dizer que “a retomada em Maquiné é a expressão viva da perspectiva do Bem 

Viver, envolvendo a luta pela garantia dos Direitos Humanos e dos Direitos da Natureza.” 

(PRINTES e BENITES, 2017, pag. 16). Ou seja, eles compreendem a retomada e o modo de 

vida Guarani como parte do “bem viver” no Yvy Rupá  (território), onde a luta por demarcação 

e autodemarcação são parte do caminho para o bem viver indígena, dentro de um plano de vida 

de gestão intercultural. 

Martins (2017) fala em retomada numa perspectiva de resgate dos direitos dos povos 

indígenas, previstos desde a constituição de 1988, além da autodemarcação de terras como parte 

da luta dos Guarani no litoral paulista. Levando em consideração o território como conceito 

importante para entender a espacialidade dos Guarani e o contato entre os indígenas e não 

indígenas, podemos perceber que: 

(...) pretendeu-se dar visibilidade às motivações sociocosmológicas, culturais, 
portanto, que justificam a dinâmica de ocupação espacial dos Mbyá, problematizando 
também, os processos etnohistóricos que justificam a autenticidade da ocupação do 
território em questão. (...)  os Mbyá Guarani ao estabelecerem a Tekoá Mirim, o 
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fizeram em execução plena de concretização e consonância de sua cosmologia com a 
sua práxis dialógica derivada das relações estabelecidas com a sociedade envolvente” 
(MARTINS, 2017, pag. 2). 

 
Todos os autores citados trazem o conceito de “retomada” de distintas maneiras, pois 

seus estudos possuem outros focos que o conceito em si, mas de alguma maneira colaboram 

para entender as “retomadas” dos Guarani, não só como luta pelo direito a seus territórios 

ancestrais, mas como uma perspectiva de vida que está além da compreensão dos Juruá (não 

indígenas). 

Entendemos que todas essas abordagens aqui colocadas são importantes para ajudar na 

constituição de uma narrativa que compreenda a concepção dos Mbyá Guarani sobre sua 

trajetória histórica, mas que traga aspectos geo-históricos desde o olhar da produção de 

conhecimento científico moderno ocidental, onde fontes não indígenas auxiliem na elaboração 

de narrativas de tempo desde o conceito de “retomada”. Não há concordância com tudo que é 

posto nos trabalhos utilizados, mas estes também colaboram para formulações de cunho crítico 

a concepções teóricas colonizadoras. 

Olhares possíveis 

Para entendermos a trajetória dos Mbyá Guarani e sua história ao longo do tempo, 

analisando as violências e apagamentos promovidos pela imposição da História Ocidental, 

buscamos interpretar essas narrativas e representações de si e do outro, no espaço/tempo e na 

história, permitindo tecermos laços entre saberes híbridos, que possibilitam se aproximar da 

concepção decolonial e de Etno-história. Essas concepções teóricas  pretendem respeitar e ouvir 

os saberes, culturas e histórias de diferentes comunidades e povos no espaço/tempo. 

Quando falamos da comunidade da retomada Mbyá Guarani de Maquiné, e de como 

essa comunidade entende e conta sua história a partir de suas categorias de tempo e de 

organização espacial e social, pretendemos entender e problematizar as narrativas constituídas 

de uma História dos Mbyá Guarani. Nos dizeres de dois importantes antropólogos brasileiros 

que debatem a Etno-história, Manuela  Carneiro  da  Cunha  e  Eduardo  Viveiros  de  Castro 

(apud CAVALCANTE, 2011): 

[...] procurava-se perceber, naquilo que propriamente se poderia chamar de etno-história, a 
significação e o lugar que diferentes povos atribuíam à temporalidade” (CUNHA, 2009, p. 127). 
A etno-história é “[...] entendida no seu sentido próprio de auto-concepções da história forjadas 
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pelas diferentes sociedades indígenas[...] (CASTRO & CUNHA, 1993, p.12, apud 
CAVALCANTE, 2011). 
 

Ou seja, ambos possuem o entendimento de que as narrativas históricas, desde um ponto 

de vista da Etno-história, não devem ser sobre uma “História Indígena Mbyá Guarani”, na 

perspectiva temporal e espacial dos não indígenas, mas uma história que represente a sua 

historicidade e temporalidade, a partir de sua cosmovisão. 

 Dentro dessa ótica de análise, o pensamento decolonial auxilia a pensar sobre as teorias 

de narrativas hegemônicas que constituem a dita História Moderno-colonial Ocidental, que por 

sua vez fazem parte da dominação de populações que foram colonizadas, onde os 

subalternizados não existem nessas narrativas ou estão descritos como primitivos e selvagens. 

Manuela Corrêa Leda (2015), em seu artigo “Teorias Pós-Coloniais e Decoloniais: Para 

repensar a sociologia da Modernidade”, traz duas abordagens, pós-colonial e decolonial, onde 

ela coloca que essas teorias confrontam as narrativas hegemônicas e centram suas lentes nos 

ditos povos subalternos, resgatando suas perspectivas e experiências ao longo do tempo, 

questionando essa história colonizadora. 

Auxiliando no debate que o trabalho realiza, utilizamos algumas referências teóricas 

que trabalham com o conceito/palavra “retomada” em espaços geográficos e temporais 

distintos. Essas referências ajudam a problematizar esse conceito/palavra, que entendemos ser 

imprescindível para pensar a concepção dos Mbyá Guarani da Tekoá Ka’aguy Porã sobre sua 

história, dentro do espaço/tempo. Ressaltamos que esses caminhos teóricos percorridos até 

aqui, para que possamos estabelecer essa compreensão, qualificação e problematização da 

retomada como conceito, é um constante descolonizar-se. A cosmovisão dos Mbyá Guarani  

aponta para outras análises e possibilidades explicativas dos processos territoriais, de 

resistências e de narrativas de tempo e espaço, desde uma perspectiva na qual a colonialidade 

da modernidade eurocentrada da História não é capaz de aceitar e compreender, ornando essas 

narrativas geo-históricas mais complexas e ousadas ao mundo acadêmico ocidental, que 

subjugou e marginalizou durantes séculos o olhar, o fazer, o ser e a voz dos povos originários 

sobre seu existir e sua história. 
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A LUTA PELA TERRA: O SAGRADO SOB AMEAÇA. UMA INVESTIGAÇÃO DOS 

IMPACTOS DA MINERAÇÃO EM TERRA INDÍGENAS DA AMAZÔNIA. 

 

Ana Luisa Soares Machado 

Resumo: 

 

Historicamente, a amazônia foi palco de muita luta e exploração. Sua conquista pelos 

portugueses iniciou-se em 1615 com muita rebelião, resistência, escravização e morte de 

milhares de indígenas. Por isso, desde o século XVII, o território amazônico vem sofrendo 

constantes disputas de poder. Diante de todo esse processo, encontra-se povos que dentro de 

suas territorialidades, passam a perder, além de suas terras, o seu espaço sagrado. Sendo a 

mineração, um dos grandes propulsores desse conflito. Uma das reflexões feitas por Rudolf 

Otto foi sobre o aspecto do sagrado, de como ele manifesta-se, dos seus aspectos racionais e 

irracionais e da sua importância na experiência religiosa.  Pretendo portanto, analisar, investigar 

e correlacionar dois aspectos importantes, a terra e o sagrado, que darão base para o 

entendimento desses impactos e da amplitude destes na vida dos povos indígenas. 

Historicamente, a amazônia foi palco de muita luta e exploração. Sua conquista pelos 

portugueses iniciou-se em 1615 com muita rebelião, resistência, escravização e morte de 

milhares de indígenas. Por isso, desde o século XVII, o território amazônico vem sofrendo 

constantes disputas de poder. Diante de todo esse processo, encontra-se povos que dentro de 

suas territorialidades, passam a perder, além de suas terras, o seu espaço sagrado. Sendo a 

mineração, um dos grandes propulsores desse conflito. Uma das reflexões feitas por Rudolf 

Otto foi sobre o aspecto do sagrado, de como ele manifesta-se, dos seus aspectos racionais e 

irracionais e da sua importância na experiência religiosa. Pretendo portanto, analisar, investigar 

e correlacionar dois aspectos importantes, a terra e o sagrado, que darão base para o 

entendimento desses impactos e da amplitude destes na vida dos povos indígenas. 

Historicamente, a amazônia foi palco de muita luta e exploração. Sua conquista pelos 

portugueses iniciou-se em 1615 com muita rebelião, resistência, escravização e morte de 

milhares de indígenas. Por isso, desde o século XVII, o território amazônico vem sofrendo 

constantes disputas de poder. Diante de todo esse processo, encontra-se povos que dentro de 
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suas territorialidades, passam a perder, além de suas terras, o seu espaço sagrado. Sendo a 

mineração, um dos grandes propulsores desse conflito. Uma das reflexões feitas por Rudolf 

Otto foi sobre o aspecto do sagrado, de como ele manifesta-se, dos seus aspectos racionais e 

irracionais e da sua importância na experiência religiosa. Pretendo portanto, analisar, investigar 

e correlacionar dois aspectos importantes, a terra e o sagrado, que darão base para o 

entendimento desses impactos e da amplitude destes na vida dos povos indígenas. 

Historicamente, a amazônia foi palco de muita luta e exploração. Sua conquista pelos 

portugueses iniciou-se em 1615 com muita rebelião, resistência, escravização e morte de 

milhares de indígenas. Por isso, desde o século XVII, o território amazônico vem sofrendo 

constantes disputas de poder. Diante de todo esse processo, encontra-se povos que dentro de 

suas territorialidades, passam a perder, além de suas terras, o seu espaço sagrado. Sendo a 

mineração, um dos grandes propulsores desse conflito. Uma das reflexões feitas por Rudolf 

Otto foi sobre o aspecto do sagrado, de como ele manifesta-se, dos seus aspectos racionais e 

irracionais e da sua importância na experiência religiosa. Pretendo portanto, analisar, investigar 

e correlacionar dois aspectos importantes, a terra e o sagrado, que darão base para o 

entendimento desses impactos e da amplitude destes na vida dos povos indígenas. 

Historicamente, a amazônia foi palco de muita luta e exploração. Sua conquista pelos 

portugueses iniciou-se em 1615 com muita rebelião, resistência, escravização e morte de 

milhares de indígenas. Por isso, desde o século XVII, o território amazônico vem sofrendo 

constantes disputas de poder. Diante de todo esse processo, encontra-se povos que dentro de 

suas territorialidades, passam a perder, além de suas terras, o seu espaço sagrado. Sendo a 

mineração, um dos grandes propulsores desse conflito. Uma das reflexões feitas por Rudolf 

Otto foi sobre o aspecto do sagrado, de como ele manifesta-se, dos seus aspectos racionais e 

irracionais e da sua importância na experiência religiosa. Pretendo portanto, analisar, investigar 

e correlacionar dois aspectos importantes, a terra e o sagrado, que darão base para o 

entendimento desses impactos e da amplitude destes na vida dos povos indígenas. 

Historicamente, a amazônia foi palco de muita luta e exploração. Sua conquista pelos 

portugueses iniciou-se em 1615 com muita rebelião, resistência, escravização e morte de 

milhares de indígenas. Por isso, desde o século XVII, o território amazônico vem sofrendo 

constantes disputas de poder. Diante de todo esse processo, encontra-se povos que dentro de 

suas territorialidades, passam a perder, além de suas terras, o seu espaço sagrado. Sendo a 

mineração, um dos grandes propulsores desse conflito. Uma das reflexões feitas por Rudolf 
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Otto foi sobre o aspecto do sagrado, de como ele manifesta-se, dos seus aspectos racionais e 

irracionais e da sua importância na experiência religiosa. Pretendo portanto, analisar, investigar 

e correlacionar dois aspectos importantes, a terra e o sagrado, que darão base para o 

entendimento desses impactos e da amplitude destes na vida dos povos indígenas. 

Historicamente, a amazônia foi palco de muita luta e exploração. Sua conquista pelos 

portugueses iniciou-se em 1615 com muita rebelião, resistência, escravização e morte de 

milhares de indígenas. Por isso, desde o século XVII, o território amazônico vem sofrendo 

constantes disputas de poder. Diante de todo esse processo, encontra-se povos que dentro de 

suas territorialidades, passam a perder, além de suas terras, o seu espaço sagrado. Sendo a 

mineração, um dos grandes propulsores desse conflito. Uma das reflexões feitas por Rudolf 

Otto foi sobre o aspecto do sagrado, de como ele manifesta-se, dos seus aspectos racionais e 

irracionais e da sua importância na experiência religiosa. Pretendo portanto, analisar, investigar 

e correlacionar dois aspectos importantes, a terra e o sagrado, que darão base para o 

entendimento desses impactos e da amplitude destes na vida dos povos indígenas. 
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 AGROECOLOGIA E A RECONEXÃO ENTRE SOCIEDADE E NATUREZA 

NO CONTEXTO CAPITALISTA 
 

Mariana Homem de Mello Reinach1 

Introdução 

 Em minha pesquisa de mestrado busco relacionar o surgimento e disseminação da 

agroecologia com o contexto geopolítico global e com as transformações ocorridas no seio do 

modo de produção capitalista no mesmo período, entendendo como se constrói, por diferentes 

institucionalidades, a alegada dimensão política da agroecologia. Neste ensaio teórico 

buscaremos relacionar algumas das concepções sobre a relação entre natureza e sociedade que 

podem ser interessantes para refletir sobre a proposta agroecológica, bem como sobre as 

potencialidades e limites para as transformações a que se propõe. 

 

Bakunin: Continuidade entre natureza e humanidade 

 Partiremos da concepção de natureza apresentada no texto de Mikhail Bakunin, 

Considerações Filosóficas sobre o Fantasma divino, o mundo real e o homem2. Para Bakunin 

a natureza, ou aquilo que chamamos de vida, é a eterna combinação de uma infinidade de ações 

e reações que todas as coisas no universo exercem incessantemente umas sobre as outras, 

produzindo-se e reproduzindo-se ao longo do tempo. Tudo o que existe é a um só tempo produto 

e produtor da vida e da natureza, tornando-se portanto causa relativamente ativa da construção 

do mundo. Uns seres têm consciência e sentimento do que fazem (como os animais) e outros o 

fazem inconscientemente (como plantas, rochas, elementos químicos). Apesar deste 

movimento em geral ser “inconsciente, fatal e cego”, ele é regido por leis naturais, gerais e 

particulares, inerentes aos seres e às coisas. 

 Estas leis naturais, segundo Bakunin, são determinadas pela causalidade universal. Cada 

espécie animal se distingue uma da outra, seja pela ausência total de alguma faculdade, seja 

pelo desenvolvimento preponderante de uma ou várias faculdades em detrimento de outras. As 

capacidades inerentes a cada ser (voar, construir uma toca, produzir teias, realizar uma 

fotossíntese) não são facultativas: elas expressam-se como necessidades imperativas. Quanto 

 
1  Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade - Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ) - mari.reinach@gmail.com 
2  BAKUNIN, 2014 
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mais as desenvolve e exercita, mais estas faculdades transformam-se em uma força irresistível 

a que o ser tem de obedecer. Esse motor do desenvolvimento impulsiona todos os animais, 

inclusive o homem, à ação, e é este motor o único e verdadeiro criador do mundo animal e 

humano. A causalidade, portanto, constitui “a lei fundamental da vida e imprime em cada 

animal, inclusive no homem, essa tendência fatal a realizar por si mesmo todas as condições 

vitais de sua própria espécie, quer dizer, a satisfazer todas as suas necessidades”3.  

 O ser humano, portanto, é produto deste mesmo movimento, e a faculdade que o 

distingue de outros seres é sua a inteligência animal desenvolvida com capacidade de abstração 

e de análise. Esta faculdade gera no ser humano a curiosidade, uma necessidade insaciável de 

saber, de conhecer os mistérios da natureza e do mundo que o cerca. A não ser que renuncie à 

sua humanidade, diz Bakunin, o homem deve saber, porque sua humanidade só existe a esse 

preço. E é através desta potencialidade que o ser humano desenvolve também sua própria 

sociedade humana. Apesar de nunca conseguir libertar-se dos laços de interdependência que o 

ligam ao fluxo de ações e reações que regem todo o universo, o ser  humano deve compreender 

e manejar o mundo natural circundante em busca de sua sobrevivência, conforto e reprodução, 

“a fim de que neste mundo da cega fatalidade, ele possa inaugurar seu mundo humano, o mundo 

da liberdade”4. O trabalho físico e intelectual, portanto, são centrais para Bakunin, pois permite 

a transformação da natureza exterior e o desenvolvimento de uma segunda natureza: a 

humanidade e a liberdade. O trabalho coletivo seria a maior fonte para desenvolvimento de 

potencial criativo e libertário humanos, ao contrário do trabalho explorado, fonte de alienação 

e servidão.  

 Através de seu desenvolvimento, a humanidade transformou a natureza, tanto exterior - 

outros seres e fenômenos – quanto interior – seus próprios impulsos irracionais - em um “aliado 

tão potente quanto fiel”. Primeiro aprendeu a prever, depois a prevenir, e depois a tirar partido 

dos fenômenos naturais. Da mesma maneira, o ser humano aprende a modificar, corrigir e 

aperfeiçoar a própria natureza humana. Para isso, sempre utilizou-se da observação e da análise 

atenta e paciente dos infinitos detalhes que compõem o universo.  

 O ser humano é parte da natureza. Segundo Bakunin a inteligência humana nada mais é 

do que a expressão da própria natureza tomando consciência sobre si mesma, buscando 

desvendar os padrões e leis que estão à sua volta, mesmo não sendo nunca capaz de absorver 

 
3  BAKUNIN, 2014, p. 371 
4  Ibid., p. 344 
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toda a sua complexidade.  “Quando um homem age sobre a natureza, é a natureza que continua 

a agir sobre si mesma”5. Assim o homem não pode lutar, vencer ou dominar a natureza. Mesmo 

quando age aparentemente contra a natureza, ele ainda está obedecendo às suas leis. Para 

Bakunin o fato do ser humano pensar não o torna superior ou separado do restante do mundo 

natural, pois as ideias e criações humanas são necessariamente derivadas da realidade material, 

antes de serem absorvidas e transformadas pela mente humana em pensamentos, falas e novas 

ações. “As ideias, longe de terem sido criadas por uma ação espontânea do espírito, ou de serem 

inatas, foram dadas a nós desde o princípio pelo mundo das coisas e dos fatos reais, tanto 

exteriores como interiores”6  

 Há assim, no pensamento de Bakunin, a ideia de continuidade, entre o que é natureza e 

o que é humanidade, e consequentemente, continuidade entre o que é a natureza e o que é a 

sociedade. As diferentes sociedades e a natureza exterior retroalimentam-se constantemente. 

Portanto, não somente o indivíduo humano é produto e criador deste fluxo natural, mas também 

o são as sociedades desenvolvidas através de sua associação a outros seres humanos. Estas 

sociedades são construídas com base em um acúmulo eterno e coletivo, que as gerações passam 

umas para as outras, das experiências e conhecimentos que adquirem ao interagir com o meio 

e com outros seres humanos e não humanos. A questão do alimento ganha centralidade em 

todas as sociedades, na medida que daí deriva a “grande questão da economia social, que 

constitui a base real de todos os desenvolvimentos posteriores da humanidade”7. Bakunin 

demonstra que a aliança íntima e a interdependência entre o reino animal e o reino vegetal 

proporcionam uma base preliminar indispensável à vida. 

 

A questão do alimento e a ruptura entre natureza e sociedade 

 Ao longo de milhares de anos e nas mais diversas sociedades, a humanidade serviu-se 

então da observação para manejar o mundo ao seu redor e desenvolver técnicas de cultivo de 

alimentos adaptadas à realidade local e comunitária, suprindo suas necessidades. Hecht (1995) 

afirma que desde as origens da agricultura, 
sistemas agrícolas desenvolvidos localmente rotineiramente incorporaram 
mecanismos para acomodar os cultivos à variação do ambiente natural e para protegê-
los da predação e da competição. Esses mecanismos se utilizam de inputs regionais 

 
5  Ibid., p. 378  
6  Ibid., p. 353  
7  Ibid., p. 366 
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disponíveis e renováveis e de características ecológicas e estruturais do campo e da 
vegetação circundante8.  

 

O manejo agrícola sempre incluiu em diversas sociedades ricos sistemas simbólicos e 

rituais que regularam o uso da terra e desenvolveram o conhecimento agrícola, inclusive entre 

o campesinato europeu. Entretanto, esses cultos foram objeto de intensa perseguição durante a 

Inquisição católica, perseguição esta que se espalhou por todo o mundo durante o período 

colonial. Hecht aponta que três processos históricos são grandemente responsáveis pelo atual 

obscurecimento do conhecimento agronômico por povos locais em sociedades não ocidentais:  
1. A destruição dos meios de codificar, regular e transmitir práticas agrícolas; 2. a 
dramática transformação de muitas sociedades indígenas não ocidentais e dos 
sistemas de produção em que se baseavam como resultado do colapso demográfico, 
escravidão e introdução do mercado colonial; 3. A ascensão da ciência positivista9.  

 

A relativamente recente expansão da Revolução Verde no continente latinoamericano 

por volta dos anos 1950-1960 de certa forma continuou este longo processo histórico de 

invisibilização dos conhecimentos tradicionais relacionados ao manejo agrícola, aprofundado 

agora pela industrialização agrícola capitalista e pela imposição de pacotes tecnológicos que, 

sob o prisma dos teóricos da dependência, foram responsáveis por uma nova forma de 

colonialismo10.  

Sabemos que a sociedade capitalista ocidental ergueu-se baseada sobre a concepção de 

separação e hierarquização radicais entre natureza e humanidade/sociedade. Esta separação 

gerou uma ruptura epistemológica que desencadeou transformações nos rumos sociais, políticos 

e econômicos das mais diversas sociedades ao  redor do globo. 

 A partir de sua concepção materialista, Bakunin afirma que “sempre que um pensador, 

por brilhante que seja, raciocinar sobre bases falsas, chegará necessariamente a conclusões 

falsas, e essas conclusões serão tanto mais monstruosas quanto mais vigor dedicar a desenvolve-

las”11.  

  A ciência agrícola desenvolvida sobre a falsa separação entre humanidade e natureza, 

ao invés de suprir a necessidade alimentar da maior parte das pessoas viventes, gerou 

continuamente, desde os tempos da inquisição, passando pelo colonialismo e culminando na 

 
8  HECHT, 1995, p. 1 
9  Ibid. p. 2 
10  SEVILLA GUZMÁN e WOODGATE, 2013 
11  BAKUNIN, 2014, p. 363 
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cadeia produtiva agroindustrial moderna, uma crescente concentração e escassez de terras e de 

recursos, pauperização, expulsão ou subordinação de populações e sociedades inteiras, 

desperdício, subnutrição, além de crescente destruição de bases materiais essenciais à vida, 

como se observa na erosão e contaminação de solos, poluição de águas, intoxicação humana. 

Mais do que isso, o processo humano de observação, conhecimento e (re)criação ativa da 

natureza exterior foi substituído por um movimento enfurecido de padronização, com 

monopólio da legitimidade científica de alguns poucos especialistas eleitos para receitar pacotes 

tecnológicos pré-fabricados e padronizados para qualquer lugar do mundo, levando, por sua 

vez, comunidades rurais a acompanharem o processo de alienação e dependência das 

populações urbanas.  

Daniel Bensaid, no  prefácio à obra Os Despossuídos, de Karl Marx (2017), chama 

atenção para o fato de que na sociedade industrial a criação da riqueza efetiva depende cada 

vez mais do nível geral da ciência e do progresso da tecnologia, ou da aplicação da ciência à 

produção. Aqui, ao invés da ciência servir para a emancipação humana geral, converteu-se em 

mais um elemento de dominação e de concentração de poder, como no caso das patentes e 

propriedades intelectuais. O sistema de patentes veio a fortalecer o sigilo industrial, freando a 

inovação e operando através da lógica da retenção de saberes, e não da livre circulação, 

tornando-se um entrave ao desenvolvimento humano. “Do mesmo modo que a criação de 

qualquer instrumento de produção é resultado de uma força coletiva, o talento e a ciência em 

um homem são produto da inteligência universal e de uma ciência geral acumulada por uma 

multidão de mestres”12. Dito isto, a ciência não poderia ser objeto de apropriação privada, assim 

como os bens comuns, como a terra, a água e o ar, elementos indispensáveis à vida humana.  

 Essa afirmação vai ao encontro da visão de Bakunin, segundo a qual nada é mais 

deplorável do que um governo de sábios. Em primeiro lugar, porque “é só dar ao sábio uma 

posição privilegiada que ele torna-se interessado na manutenção de mentiras, tanto políticas 

como sociais. A ciência possui o privilégio de desenvolver nos homens o egoísmo mais refinado 

e a vaidade mais feroz”. Em segundo lugar, porque há muito poucos sábios que não estão 

contaminados pelo vício do “orgulho da inteligência e o desprezo profundo, mascarado ou 

franco, a todos aqueles que não são tão sábios quanto eles”. Um governo de sábios seria então 

o governo do desprezo, o mais completo despotismo. E também o governo da burrice, “porque 

 
12  PROUDHON apud Ibid., p. 61 
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nada é tão estúpido quanto a inteligência orgulhosa de si mesma”13. Percebemos com muita 

clareza que em nossa sociedade frequentemente a ciência está à serviço de interesses 

econômicos e manutenção de mentiras políticas e sociais.  

Essas reflexões aprofundam a dimensão do que significou a Revolução Verde e o poder 

hegemônico do sistema agroalimentar industrial. Em última instância, podemos supor que ao 

delegarmos aos “sábios” (cientistas, especialistas, técnicos) nossa capacidade de observar e 

interagir com o ambiente e com a sociedade circundante, estaríamos renunciando e mutilando 

à nossa própria humanidade e à capacidade de cada um desenvolver e contribuir à inteligência 

humana e à consciência universal. Quando as patentes chegam a colonizar elementos naturais, 

como no caso das sementes, dos organismos geneticamente modificados e de certos atributos 

biológicos na cadeia agroindustrial, não só a capacidade de reprodução da vida e a autonomia 

do campesinato frente ao complexo agroindustrial ficam completamente comprometidas, mas 

também o próprio desenvolvimento da humanidade enquanto tal. 

 Entretanto, chegamos ao ponto que a tecnologia autodestrutiva da Revolução Verde  

degradou suas próprias condições de reprodução, simplificando e sobre-explorando os 

ecossistemas e pondo em risco sua rentabilidade. Entramos em uma crise do sistema 

agroalimentar14, que acompanhou um movimento global de ramos industriais em declínio em 

conseuquência do que hoje chamamos de “crise ambiental”. O sistema agroalimentar e o 

próprio sistema global de produção capitalista se viram obrigados a renovar suas bases 

tecnológicas para conservar-se, atestando sua profunda dependência do meio ambiente. 

 Surge então toda uma reconstrução social em torno da ideia de “natureza” sob a ideia 

de  “preservá-la”, mas que desenvolveu-se sobre a mesma falsa separação entre natureza e 

sociedade. Uma ideia de sociedade/humanidade foi construída em torno da imagem de um ser 

humano genérico, concebido como uma espécie de parasita inevitavelmente destruidor de um 

meio ambiente por sua vez “virgem”, “puro” e “intocado”. Tais concepções ocultam a imensa 

diversidade de sociedades humanas e de camadas sociais, obscurecendo interesses econômicos, 

políticos e sociais em torno da apropriação de recursos naturais por frações muito específicas 

de seres humanos. A “preservação” aqui diz respeito a garantir que os processos naturais sigam 

sendo úteis exatamente para estas frações. 

 
13  Ibid., p. 369 
14  LEFF, 1998 apud GIRALDO e ROSSET, 2016 
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 Não é de hoje, porém, que essas formas de conceber a natureza e de fazer agricultura 

encontraram obstáculos à sua plena disseminação. Não somente populações rurais e 

camponesas recusam-se a renunciar à sua humanidade ao não abandonar seus métodos e 

técnicas tradicionais de manejo, como no seio do próprio pensamento científico capitalista 

surgiram vozes dissonantes que desenvolveram propostas das chamadas “agriculturas 

alternativas”, orgânicas, ecológicas, naturais, entre outras. É assim que nos anos 1930 o 

agrônomo russo de nome Basil Bensin desenvolve o conceito de “agroecologia”, buscando 

aplicar o estudo da ecologia à produção agrícola de cultivares comerciais. Diferente da 

agricultura industrial hegemônica, a agroecologia utilizava a ciência para potencializar a 

produção agrícola a partir da própria lógica de funcionamento inerente aos processos e padrões 

naturais dos ecossistemas. Nos anos 1970, quando cientistas começaram a aplicar a 

agroecologia nos trópicos junto a comunidades ditas “tradicionais”, perceberam que a cultura e 

a cosmologia eram igualmente importantes para o desenvolvimento dos ecossistemas. A 

agroecologia nesse momento bebeu também de um caldo acadêmico nascente, que reconhecia 

que a agricultura seria resultado de um longo processo de co-evolução entre culturas e 

ambientes. 

 

Manejo do mundo e Ecologia Histórica 

 Os trabalhos de William Balée (1996 e 2017) ilustram de forma exemplar esta 

perspectiva de co-evolução, que também atesta a coerência da visão de continuidade proposta 

por Bakunin apresentada anteriormente. Balée demonstra que através do manejo agrícola, 

“sociedades indígenas moldaram não apenas mosaicos de ambientes com ricas manchas de 

recursos naturais úteis, mas também, em alguns casos, aprimoraram a diversidade local (alfa) 

de espécies”15. Nas duas últimas décadas do século XX, inúmeros dados e interpretações 

científicas sugeriram que paisagens de florestas consideradas “virgens” de grande parte da 

Amazônia, Meso-America e oeste da África, somente continham uma grande biodiversidade 

graças ao manejo de populações humanas que ali viviam. Os estudos de ecologia histórica  

combinam dados botânicos, lingúisticos e arqueológicos para fundamentar a ideia de 
que a biodiversidade da flora amazônica foi, em grande medida, produto de ocupações 
humanas e de suas atividades, em especial a agricultura de coivara. Ao contrário do 
que a visão comum aponta, boa parte da Amazônia não seria um berço de natureza 

 
15  BALÉE, 2017, p. 184 
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intocada, mas sim florestas antropizadas. Do mesmo modo, a Terra Preta de Índio (...) 
seria resultado da dinâmica de ocupações pré-colombianas16. 

 Os trabalhos de Balée contribuem para demonstrar que os seres humanos não são apenas 

capazes de transformar ambientes ricos em espécies em ambientes estéreis, homogêneos e de 

baixa diversidade (como no caso das sociedades ocidentais), mas que também são capazes de 

“aumentar a diversidade de espécies de ambientes locais através de práticas contínuas de 

manejo de recursos”17. A ecologia histórica proposta pelo autor postula que  
(a) praticamente todos os ambientes na Terra têm sido afetados pelos humanos (...) 
(b) a natureza humana não é programada geneticamente, ou de qualquer outra forma, 
a diminuir ou aumentar a diversidade de espécies ou outros parâmetros ambientais 
(...) (c) disso segue que, tipos de sociedades definidas por vários critérios 
socioculturais, políticos e culturais impactam as paisagens de formas desiguais, assim 
como as paisagens são menos alteradas (e ricas em espécies) que outras; e (d) 
interações humanas com a paisagem em uma ampla variedade de contextos históricos 
e ecológicos podem ser estudados como fenômenos totais (integrativos)18. 

 

 Joana Oliveira (2016) ilustra esses  postulados ao apresentar seu estudo realizado junto 

aos índios Wajãpi, do estado do Amapá, entrelançando a ontologia wajãpi com o manejo que 

eles fazem sobre o mundo circundante. Diferente das agriculturas ecológicas ocidentais, a 

agricultura Wajãpi é (em termos ocidentais) ecológica por estar baseada em uma concepção de 

mundo em que não só humanos cultivam as plantas, mas seres não humanos (animais como 

tatu, cutia, preguiça, veado, tucano...) e entidades (os donos cosmológicos, como yyjarã, 

mojukoo, pareti, ãjãremitã...) também o fazem, compartilhando uma humanidade comum de 

fundo. Do ponto de vista wajãpi, toda a natureza exterior é potencialmente cultivada e protegida 

por alguém, de modo que “a floresta é um grande cultivo”19. A sociedade humana deve então 

resguardar seu espaço de roça, amansando territórios anteriormente sob domínio de ka’ajarã (o 

dono da floresta), mas guardando continiudade e respeitando os territórios dos outros seres que 

habitam o local. Depois de abandonada, a roça será retomada pela floresta, e assim 

sucessivamente, seguindo o movimento que chamamos de sucessão ecológica. Nos termos de 

Oliveira, há uma espécie de caminhar das roças sobre as matas e das matas sobre os roçados. 

 Outro aspecto a ser destacado é o fato de que “a relação que as agricultoras estabelecem 

com suas plantações é de cuidados semelhantes aos que são vertidos sobre os filhos”. Há uma 

 
16  OLIVEIRA, 2016 p. 116 
17  Ibid., p. 188 
18  Ibid., p. 182 
19  Ibid., p. 124  
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relação de apego e de afeto no manejo do mundo que transcende a ideia utilitária com o fim 

único de alimentar a comunidade. Além disso, os cultivares são trocados entre os parentes, 

revelando uma rota de relações com distintos níveis de alteridade. “Toda mulher lembra com 

precisão quem lhe deu a variedade e qual sua história  de procedência”20. A memória da roça e 

da trajetória familiar se entrelaçam, enquanto as agricultoras trabalham juntas compartilhando 

conversas, saberes e fluidos corporais.  
A agricultura (...) não possui um papel apenas de subsistência, ela tem grande valor 
por fundamentar a vida social plena (...) possibilitando o comer junto, o festejar junto 
e o embriagar-se junto – aspectos essenciais para a tessitura de uma sociabilidade 
apropriadamente humana21. 
 

 Tem-se portanto um “tecido inteiriço de natureza-cultura”, ao contrário do que postula 

a clássica dicotomia ocidental.  

 

Agroecologia e o reencontro entre natureza e sociedade no pensamento ocidental 

Para o agrônomo chileno Miguel Altieri, “os conhecimentos e as práticas utilizadas 

pelos indígenas e camponeses da Mesoamérica, dos Andes e do trópico úmido constituem as 

raízes da Agroecologia na América Latina”22. Essa visão é corroborada pelo sociólogo espanhol 

Eduardo Sevilla-Guzmán (2011), que considera que a agroecologia desenvolveu-se enquanto 

parte constituinte da matriz sociocultural de povos latino-americanos, que ao longo de sua 

história criaram estratégias próprias de manejo de agroecossistemas, baseando-se na resiliência 

e na complementaridade entre processos sociais e naturais. Esses autores entendem que aquilo 

que estava começando a desenvolver-se nos marcos da ciência ocidental moderna a partir da 

união entre a agronomia e a ecologia já tinha sido há muito tempo desenvolvido pelos povos e 

comunidades tradicionais existentes na América Latina e em outras regiões tropicais do mundo. 

A agrofloresta, técnica tão conhecida no campo da agroecologia,  mantém essa 

continuidade entre a roça e a floresta observada no caso Wajãpi, característica do manejo de 

muitas outras sociedades indígenas latinoamericanas. Os bancos de sementes e as feiras de 

trocas de sementes crioulas, por exemplo, outra prática hoje associada à agroecologia, nos 

remete à troca de sementes entre parentes e comunidades ilustrada acima.  

 
20  Ibid., p.119 
21  Ibid., p. 128 
22  ALTIERI, 2015, p. 7 
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Nos termos de Bakunin, a agroecologia parece tentar retomar, no seio do pensamento 

científico ocidental, a possibilidade de conectar-se aos fenômenos naturais, compreender e 

beneficiar-se de seu funcionamento e lógica inerentes, recolocando a reprodução da vida 

humana no fluxo vital da natureza exterior. A agroecologia contribui para construir também 

uma visão de natureza mais positiva, baseada na observação de relações de cooperação e 

mutualismo, ao mesmo tempo em que recusa a ideia de que o ser humano é inerentemente 

prejudicial ao meio que o cerca. Porém, fica também claro que a agroecologia parte de 

premissas culturais muito diferentes daquelas dos povos dos quais se alimentou.  

Mesmo considerando a cultura e a sociedade como elementos essenciais do manejo 

agrícola ecológico, a agroecologia não parece ter se despido por completo da separação entre 

natureza e sociedade, pois a sociedade da qual foi gerada opera essencialmente através desta 

dicotomia. A ecologia aqui é um meio e um fim, seja com o objetivo de produzir alimentos 

saudáveis, seja com o objetivo de restaurar paisagens degradadas, seja com o objetivo de 

“conservar a natureza” ao mesmo tempo em que “gera renda”. O resultado prático é que a 

agroecologia bebe e tenta reproduzir e desenvolver as técnicas agrícolas das ditas 

“comunidades tradicionais”, mas ainda não rompeu epistemologicamente com uma visão 

utilitarista e instrumentalista de natureza. A agroecologia questiona a concentração de recursos 

e as concepções preservacionistas que pretendem uma natureza sem seres humanos. Também a 

princípio pretende devolver às pessoas comuns, a legitimidade de manejarem o mundo a partir 

de sua própria observação e percepção, desafiando o monopólio do saber científico. Porém, o 

que observamos na agroecologia é um encontro entre o saber científico e o saber tradicional, e 

não uma fusão propriamente dita entre eles. Portanto, a transposição direta que Altieri e Sevilla-

Guzmán sugerem, entre a matriz sociocultural latinoamericana e aquilo que recebe o nome de 

“agroecologia” deve ser questionada. 

Apesar de hoje vários autores atribuírem à agroecologia uma origem camponesa, 

tradicional e contra-hegemônica, percebemos que é no meio acadêmico dos países centrais do 

sistema-mundo que o termo se origina e passa posteriormente aos povos na periferia do sistema, 

contando, para sua ampla disseminação, com considerável aporte de ONGs, principalmente a 

partir dos anos 1990. A agroecologia só passa a ser conhecida de forma mais ampla pelo público 

leigo e não acadêmico a partir dos anos 2000, quando algumas tímidas políticas públicas são 

desenvolvidas para sua promoção. O fato da emergência do neo-extrativismo em sintonia com 

os discursos e práticas do “desenvolvimento sustentável” e do “multiculturalismo neoliberal” 
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ter ocorrido na mesma época da ampla disseminação da agroecologia enquanto movimento 

social e bandeira política estreitamente vinculados à ação de ONGs em países periféricos e 

semi-periféricos nos sugere que há aí relações que merecem um estudo mais cuidadoso.  

Se, por um lado, a agroecologia tem seu valor por apontar caminhos concretos em 

direção a uma reconexão da agricultura ocidental com a natureza da qual se viu apartada, por 

outro lado pode ser facilmente instrumentalizada para reeditar a exploração e concentração de 

recursos da sociedade da qual é fruto. Autores como Trentini (2012), Hoffman (2010) e 

Acselrad (2010) deixam claro que as “tecnologias participativas” e as experiências de co-

manejo, ou de suposta “aliança” entre saberes tradicionais e interesses estatais e empresariais 

em torno da “conservação” podem ser grandes armadilhas para a renovação de formas de 

controle e tutela sobre territórios e comunidades. Bensaid (2017) por sua vez deixa claro que a 

privatização está em vias de colonizar a história cultural, em especial pelo turismo, ou de 

realizar a pilhagem pura e simples dos patrimônios culturais, saberes e conhecimentos ditos 

“tradicionais”. O que observamos até agora é que a agroecologia tem se adaptado ou 

conformado “estrategicamente” à lógica do mercado e do Estado capitalistas, e não rompido 

com ela.  

 

Conclusão: Natureza e Sociedade 

 Para Balée, “historicamente, quanto mais centralizado é o regime político (i.e. similar a 

um Estado), maior é o potencial para a redução da diversidade de espécies”23. Ou seja, o autor 

sugere que mais do que uma condição inerentemente humana, o desequilíbrio causado pela ação 

do homem é fruto das bases sobre as quais está assentada a organização social, política, 

econômica e cultural da sociedade na qual ele está inserido. Oliveira chega à mesma conclusão 

citando o próprio Balée24:  

“As sociedades-estados, com suas altas densidades populacionais, elevados índices de 
consumo [...] são as únicas responsáveis pela emergente e alarmante tendência a 
grandes depleções bióticas, e não a espécie humana per se”. Nesse quadro as 
sociedades não-estatais teriam grande contribuição na manutenção e aumento da 
biodiversidade, mas não por ideais conservacionistas, pois suas atividades econômicas 
nunca os tornaram necessários25. 
 

 
23  BALÉE, 2017, p. 190 
24  1993, p. 386 
25  OLIVEIRA, 2016, p. 125 
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Bakunin, por sua vez, afirma que “é estudando e se apropriando, através do pensamento, 

das leis eternas da natureza (...) que ele [o ser humano] consegue se libertar dos domínios da 

natureza exterior, de suas próprias imperfeições naturais e de uma organização social 

autoritariamente constituída”26. Ou seja, a emancipação da natureza exterior caminha junto com 

a emancipação e com o desenvolvimento de sociedades que por sua vez não dominem e 

oprimam os indivíduos que a compõem. Se a sociedade é uma forma de expressão da natureza, 

e se sociedade e natureza retroalimentam-se constantemente, deve haver coerência entre a 

relação estabelecida com o mundo exterior, não humano, e com o mundo interior, social e 

humano. A rearmonização entre sociedade e natureza passa necessariamente pela revisão das 

formas de apropriação dos bens comuns e pela reorganização do poder e do saber. 

Portanto, se a agroecologia constitui um passo para o reencontro entre natureza e 

sociedade no pensamento ocidental, não é menos verdade que deve aliar-se a outras formas de 

organização social que não as instituições dominantes da sociedade capitalista ocidental (como 

é o caso do Estado e do mercado). Do contrário o alegado comprometimento social da 

agroecologia permanecerá como um discurso, enquanto suas bases materiais se esvaem no fluxo 

de concentração de terras e de recursos característico do capitalismo. Este cenário tenderá a 

transformar a agroecologia em mais uma técnica para produção de um nicho de mercado, em 

que os conhecimentos de povos e populações tradicionais serão cada vez mais raros (e por isso 

mesmo mais “valiosos”), ao invés de reproduzirem-se, atualizarem-se e disseminarem-se de 

forma ampla e acessível a toda a população. Mais do que buscar nas sociedades tradicionais 

modelos técnicos para cultivos ecológicos, os agroecólogos devem também atentar-se para as 

bases epistemológicas, culturais e organizacionais que sustentam tais técnicas e relações. 
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A GEOGRAFIA DOS CIRCUITOS CURTOS DE ABASTECIMENTO DE 

ALIMENTOS ECOLÓGICOS 

 

Elaine Regina Branco 

Resumo: 

 

O processo contínuo de externalização do processamento e comercialização dos alimentos é um 

fenômeno que ocorre muitos anos trazendo consequências trágicas para os camponeses. A 

maior parte da agricultura esta restrita à produção e entrega das matérias-primas, estas 

processadas pelas indústrias alimentícias especializadas, muitas delas que funcionam como 

verdadeiros impérios. O comércio é cada vez mais controlado por grandes empresas de 

comércio e cadeias varejistas. Juntamente com as empresas do setor agroindustrial que 

controlam o fluxo de insumos para a produção primária, essas indústrias, empresas e cadeias 

compõem as redes que funcionam cada vez mais como sistemas extrativistas. Na relação entre 

produtor e indústria alimentícia, o primeiro, muitas vezes se vê com pouca ou nenhuma 

possibilidade de tomar decisões, limitando-se a um roteiro definido pela indústria ou cadeias de 

varejo, bancos ou órgãos estatais. Muitas cooperativas hoje em dia tratam os camponeses da 

mesma forma que os impérios alimentícios. Diante dessa realidade, vemos emergir novos 

movimentos rurais que tentam criar novos mercados inseridos em novas estruturas normativas 

compartilhadas por produtores e consumidores, configurando redes de relações sociais que 

estruturam uma nova geografia que chamamos de geografia dos circuitos curtos de 

abastecimento de alimentos ecológicos. No Brasil, esses novos mercados tem sido uma 

estratégia de sobrevivência de muitos camponeses que buscam na relação direta com os 

consumidores uma forma de equilibrar seus sistemas de trabalho e consumo. Chamado na 

literatura internacional por Short Food Supply Chains, os Circuitos Curtos de Abastecimento 

no Brasil tem se configurado de diversas maneiras, conforme a realidade de cada localidade. 

Enquanto nos países mais desenvolvidos como a França, As feiras de produtores e as lojas de 

produtos naturais, que são dominantes em países mais desenvolvidos como a França, no Brasil 

possuem um papel secundário, porém coexistem com novas estratégias de comercialização em 

circuitos curtos ou locais, tais como, as cestas entregues em domicílio ou pontos de distribuição, 
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mercados especializados e compras pela internet. Apresentamos aqui um estudo preliminar dos 

circuitos curtos que englobam alguns agricultores do eixo Rio-São Paulo, mais especificamente, 

de agricultores que comercializam diretamente sua produção em feiras locais: a feira do 

produtor de Guarulhos, feiras do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas, a feira do Produtor da 

UFRJ na cidade universitária e a feira do produtor no Parque da Água Branca em São Paulo.Este 

estudo preliminar, parte do trabalho de doutorado em Geografia em andamento, teve objetivo 

de identificar e compreender quais são as redes sociais que sustentam a geografia dos circuitos 

curtos de abastecimento de alimentos ecológicos, especificamente os circuitos que tem a 

presença dos produtores na comercialização direta com o consumidor final. Nas redes 

procuramos entender quais são os arranjos sócio-espaciais desenvolvidos pelos agricultores em 

termos de agroecossistema e de organização do trabalho. O levantamento dos dados fundou-se 

em observação participante, questionário semiestruturado com técnica de entrevista. Os 

questionários foram aplicados junto aos produtores nos locais de comercialização dos seus 

alimentos durante o primeiro semestre de 2019. Nos primeiros encontros os agricultores foram 

surgindo outros elementos relevantes que foram sendo acrescentados ao questionário elaborado 

inicialmente. A técnica de entrevista foi utilizada para levantar os elementos implícitos 

representativos na organização da produção e distribuição dos alimentos que escapam ao 

questionário. Durante os encontros com os agricultores nas feiras observamos as interações 

entre produtor e consumidor final e participamos ajudando na organização das cestas ou na 

venda dos produtos em alguns momentos de grande demanda dos consumidores. Neste estudo 

preliminar, foi possível caracterizar os circuitos curtos de abastecimentos com relação ao 

funcionamento dos agroecossistemas e das redes sociais de organização. Os sistemas 

produtivos são organizados em sua maioria pelo trabalho familiar, tendo como base a produção 

orgânica em sistemas que variam suas estratégias de manutenção em rotatividade de cultura, 

compostagem com uso de esterco de frangos e galinhas e resíduos da produção, caldas de 

adubação orgânica, agrofloresta, controle biológico e irrigação. Além do trabalho familiar, 

identificamos alguns contratados temporários para trabalhos no plantio e na colheita dos 

alimentos e de estudantes e simpatizantes que participam de dias de campo e vivências 

configurando uma rede de solidariedade aos produtores. A maior motivação dos camponeses 

em fazer a própria comercialização dos alimentos produzidos é obter retornos que possibilitem 

a continuidade da produção, o que com os atravessadores, na maioria das vezes, não é possível. 

Existe uma diversidade entre os agricultores, mesmo entre aqueles que produzem e distribuem 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
3027 

 

alimentos numa mesma localidade. Existem aqueles mais estruturados que possuem a 

propriedade da terra, mão de obra familiar e cotratada periodicamente e apoio tecnológico e 

aqueles menos estruturados, alguns em regime de posse ou concessão da terra outros com a 

propriedade, com dificuldades de mão de obra, pouca infraestrutura no campo e ausência de 

assistência técnica. Dentre as dificuldades com a distribuição estão estrada não pavimentada, 

transporte, custo de manutenção do transporte, acesso ao crédito de financiamento para 

aquisição de transporte, cansaço e exaustão em assumir simultaneamente as atividades de 

produção e distribuição. Outra dificuldade apontada relacionada com a distribuição pelos dois 

grupos foi a falta de consciência de alguns consumidores sobre os alimentos orgânicos e 

agroecológicos, muitas vezes confundido com hidropônicos, e a falta de compreensão dos 

benefícios destes alimentos não só para a saúde do consumidor, mas também para a saúde do 

planeta e das economias locais. Os camponeses utilizam estratégias interessantes para 

sobreviverem e equilibrarem seus sistemas de trabalho e consumo, dentre elas, a articulação em 

redes com outros agricultores para suprir a ausência de determinados alimentos que não 

conseguiram produzir devido a dificuldades materiais ou ambientais, a troca de saberes e 

soluções para problemas comuns. São estratégias fundamentais para a resistência dos 

camponeses para suprir as dificuldades que enfrentam na produção, como a ausência de 

assistência técnica e problemas ambientais advindos das mudanças climáticas. A articulação 

em rede com os consumidores e com comunidade universitária para auxiliarem no plantio, na 

colheita nos chamados dia de campo ou vivências, somado ao auxilio na organização da 

distribuição ou na venda direta nas feiras também são estratégias importantes para suprir as 

dificuldades que enfrentam na produção e distribuição dos alimentos. Alguns produtores 

utilizam outros canais de comercialização, tais como, a distribuição de cestas, desenvolvimento 

de atividades de lazer no campo, fornecimento para restaurantes e trocas com outros produtores. 

A renda dos produtores varia de acordo com as perdas que tem no campo diante das intempéries 

e dos desequilíbrios ecológicos, dos gastos com manutenção dos equipamentos, dos recursos 

externos, do transportes, do quadro político e econômico. Os ganhos maiores ocorrem em 

períodos em que a mídia faz propaganda dos produtos e das feiras, períodos em que a economia 

e o emprego estavam mais estabilizados. Existem períodos que a renda obtida não cobre os 

gastos com produção e mesmo assim continuam a produzir, pois conseguem se alimentar do 

que produzem e, portanto, reproduzir a força de trabalho. Trata-se de situações características 

do campesinato, observado a ausência na maioria dos casos de trabalho assalariado e a 
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sobrevivência e recriação nos períodos de crise. Nesta análise preliminar podemos concluir que 

os camponeses vêm utilizando os circuitos curtos como estratégia para sobreviverem às 

dificuldades e pressões exercidas pelos impérios alimentares e pelo agronegócio Dentre as 

dificuldades estão o desequilíbrio ecológico dos agroecossistemas, mudanças climáticas, 

ausência de políticas públicas, de assistência técnica, de crédito para o segmento familiar, falta 

de consciência dos consumidores e instabilidade política e econômica. Nos circuitos curtos, a 

primeira estratégia de sobrevivência compreende aos laços que se estabelecem no lugar. Trata-

se das relações de solidariedade entre os produtores, entre os produtores e os consumidores e 

entre os produtores e grupos de apoio mais conscientes. São estratégias que não se 

fundamentam no mercado e que, de uma forma reinventada, baseiam-se nos mesmos princípios 

dos Parceiros do Rio Bonito que estudou Antônio Cândido na década de 1950. Além dos 

princípios de solidariedade, observamos também o princípio de utilidade, confiança, trocas 

materiais e imateriais e, apesar dos conflitos e contradições, a amizade. Muitos conflitos surgem 

da insegurança e medo de lidar com adversidades, do futuro e da comparação com os produtores 

mais capitalizados, o que torna o momento presente peculiar e muito mais carregado de tensões 

que no período estudado por Antonio Cândido. As contradições foram analisadas considerando 

alguns novos conceitos trazidos por Ploeg, o de multitude, coletivos e interstícios. Mesmo 

existindo dentro de uma economia dominada por relações capitalistas, os camponeses 

entrevistados são multitudes porque dominam a arte de não serem governados, são 

heterogênios, as fontes que inspiram a ordem de trabalho se estendem para além da lógica de 

mercado, tendo a natureza, a sociedade e os repertórios culturais como princípios de 

organização. Resistem à divisão do processo de produção em tarefas separadas. São coletivos, 

pois compartilham bens e recursos materiais e imateriais, estabelecem novas relações entre 

campo e cidade e criam novos significados. Muitas vezes acabam sendo altamente produtivos 

tornado-se uma alternativa potencialmente convincente ao capital corporativo. Os espaços em 

que ocorrem os antagonismos são verificados nos processos de exclusão que fazem os 

camponeses recriar as suas existências distanciando o desenvolvimento da sua propriedade da 

lógica do capital criando interstícios e vinculam-se com outros interstícios e dando origem aos 

locais de resistência e luta permanente. 
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CIRCUITO AGROECOLÓGICO DA FEIRA DE PRODUTOS ORGÂNICOS DA 

PRAÇA BRASIL (BELÉM, PARÁ) 

 

Aelton Dias Costa,  

Adriana Bezerra Miranda 

Resumo: 

 

O presente estudo contextualiza a feira de produtos orgânicos em Belém do Pará. Com isso, 

foram realizados levantamentos in loco, através de entrevista semiestruturada, buscando 

informações quanto a origem dos produtos e produtores que comercializam na feira de produtos 

orgânicos, também buscou-se, responder o questionamento referente aos benefícios dos 

produtos para sociedade, a natureza e a saúde. Isto tem impulsionado a busca por uma melhor 

compreensão destas lógicas produtivas, em especial aquelas de caráter familiar e, visivelmente, 

mais sustentáveis em longo prazo (CAPORAL, 2009). A agroecologia não é apenas um 

conjunto de técnicas e avanços, é um conjunto de tecnologias voltadas à produção agrícola 

sustentável. Baseia-se também em princípios ecológicos que abrangem o manejo dinâmico da 

biodiversidade, a reciclagem de nutrientes, a construção da vida do solo e a conservação da 

energia em diversas escalas, o que leva à redução significativa no uso de insumos produzidos 

pela indústria agroquímica. Além de considerar esses princípios ecológicos para estudar, 

planejar e manejar agro ecossistemas, a agroecologia se preocupa com que esses agros 

ecossistemas sejam ao mesmo tempo produtivos e conservadores dos recursos naturais além de 

culturalmente sensível, socialmente justos e economicamente viáveis (SOCLA, 2014). 

Historicamente a agricultura orgânica surgiu antes da revolução verde na Europa em meados 

do século XX, recebe nomes como agricultura alternativa ou agricultura ecológica nos dias 

atuais, com o crescimento de doenças provenientes dos alimentos modificado por agrotóxicos, 

entre outros fatores fazem com que os consumidores busque alimentos saudáveis, para 

consumir seja associado à preservação de saúde ou a um estilo de vida anticomunista, são todos 

movimentos de reação e de contestação ao domínio técnico industrial e crítico à agricultura de 

insumos químicos. (BARRES BONNY, LEPAPE, REMY, 1985). A feira de produtos 

orgânicos que ocorre nas praças de Belém, especificamente na Praça Brasil, apresenta uma 
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variedade de produtos naturais sem a presença de agrotóxico, ou qualquer meio de controle de 

pragas todos os produtos são cultivados e cuidados de forma artesanal, como compostagens e 

adubos. Os produtores, vem de muito longe para comercializar seus produtos e criações já 

abatidos, polpa de frutas, mel, plantas medicinais, ornamentas e frutas. A Feira de Produtos 

Orgânicos é realizada em Belém por produtores da Associação de Produtores Orgânicos do 

Pará – Pará Orgânicos, e acontece semanalmente, das sete da manhã ao meio dia, nos dias de 

quarta-feira e em dias de sábados, na Praça Brasil. Com a ajuda da associação de moradores, 

na realização de limpeza e cuidados com a infraestrutura da praça. A feira de produtos orgânicos 

da Praça Brasil foi fundada em 2005, desde esse ano a feira segue fielmente nos dias 

estabelecido já está com 14 anos de funcionamento muito apreciada pelos moradores do bairro, 

por isso nos dias de feira a praça sempre está movimentada. Por se tratar de produtos orgânicos, 

a sazonalidade dos alimentos é um fator preponderante sobre a oferta, mas em linhas gerais 

pode-se listar a comercialização dos seguintes produtos: ervas frescas e hortaliças, temperos 

fabricados a partir de raízes e frutos, assim como produtos de origem animal. A pesar de haver 

na feira a comercialização de ovos de galinha e de pata, frango e pato congelados. Destaca-se 

também a comercialização das PANC (Plantas Alimentícias Não Convencionais), como a 

taioba, folha de amora, folha de algodão, moringa e outras. Na feira de produtos orgânicos, as 

ervas fitoterápicas, são produtos muito procurados principalmente aqueles que são fontes de 

pesquisas que combate células cancerígenas. Foi elaborado um mapa que detalha o caminho 

percorrido pelos agricultores e produtos até a chegada da feira, alguns veem do Acará, Santa 

Luzia, São João de Pirabas, Barcarena, Santa Barbara, Marituba e Santo Antônio do Tauá entre 

outros, esses são alguns lugares que representam a agricultura familiar desenvolvida no estado 

do Pará, que abastecem a feira orgânica. Demostrando o circuito de produtos e os caminhos 

realizados. Na feira de produtos orgânicos, é possível encontrar mudas de hortaliças, de plantas 

ornamentais e medicinais, e adubo. Alguns produtores trabalham com cosméticos e compostos 

de ervas, óleo de copaíba e de andiroba que são utilizados como remédios por consumidores 

que dizem não fazer da feira uma alternativa apenas ao supermercado, mas à farmácia. No 

âmbito das feiras, são erigidos territórios de compra, venda e troca, demarcados materialmente 

pelas barracas, bancas e outros objetos geográficos, bem como, subjetivamente pelos indivíduos 

que frequentam esses espaços. (MORAES; ARAÚJO, 2006).pode- se compreender a 

importância da agroecologia para a manutenção e construção de uma sociedade mais humana, 
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com uma relação mais intima e harmônica, procurando um equilíbrio com a natureza além da 

promoção da cidadania e da saúde, observou-se ainda um grande aumento na qualidade de vida 

dos feirantes. A feira de produtos orgânicos não é apenas um ponto de circulação de produtos, 

mas também de cultura, de saberes e de sentimentos, produzindo espaço e dando sentido a vida 

através do cotidiano e do lugar. 
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CONCEPTUALIZACIONES SOBRE EL MANEJO BIOCULTURAL CAMPESINO 

EN GUATUSO, COSTA RICA 

 

Ronny Roma Ardón 

Resumo: 

 

Aunque desde los años 1980 viene promoviéndose la denominada agricultura de cambio, con 

el que se ha sustituido aquellos cultivos considerados de subsistencia por los que tengan valor 

como mercancía de exportación (que ha llevado a la sustitución del maíz y frijol como base 

productiva en la Zona Norte, por el cultivo de piña y otros cultivos de cambio), campesinos 

organizados como la Asociación de Productores de Cacao Agroambientalistas del cantón 

Guatuso-Asopac han intentado mantener, promover y diversificar sus sistemas productivos en 

contraposición con la retórica de técnicos y funcionarios por promover la especialización, en 

este caso relacionada al manejo de la planta de cacao, lo cual no es una práctica exenta de 

tensiones y desencuentros, ni tampoco algo que ocurra solamente en esta región de Costa 

Rica.Sin embargo, es reconocido por investigadores y practicantes la importancia de la 

diversificación agrícola, como base que asegura la sostenibilidad de la unidad productiva, no 

solamente en términos económicos, sino también alimenticios, biológicos, conservación de 

suelos y aguas, formas de vida humana dignas y ser finalmente prácticas resilientes (TOLEDO 

et al., 2005; MARTIN, 2000; MEINERS,2018; RESTREPO, 2018). Pues esta capacidad de 

manejar de manera adecuada el medio natural y el largo conocimiento de las plantas y animales 

se ha ido construyendo a lo largo del tiempo (PALMER, 2008; p.325) y que enfrenta su 

principal némesis en el modelo económico capitalista neoliberal.Entiendo por manejo de 

plantas la forma en que los campesinos realizan prácticas de siembra, cuidado y mantenimiento 

de lo que ellos consideran les son plantas útiles para diversos fines como satisfacer necesidades 

alimenticias, medicinales, de obtención de fibras, cuidado personal, ornamentales, espirituales, 

etcétera. Autores como BERKES (2000), ALCORN (1998), MARTIN (2000), ALTIERI 

(2011), TOLEDO y BARRERA-BASSOLS (2005) han documentado este manejo de plantas 

dándole diversos nombres como conocimientos etnoecológicos, conocimiento ecológico 

tradicional, saberes bioculturales, conocimiento agroecológico, entre otros. Dicho manejo 
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campesino de plantas puede incluir el maíz bajo asocio milpa practicado por pueblos indígenas 

y campesinos mesoamericanos, el manejo de plantas en huertos familiares o de traspatio, la 

forma de manejo diversificado del cacao asociado con otras plantas útiles en Centroamérica, y 

el kuojtakiloyan de los pueblos náhuat de la sierra madre nororiental de Puebla, entre otros 

muchos ejemplos (BOEGE, 2003; TOLEDO et al., 2005; CASO y ALIPHAT ,2014; CERDA 

et al., 2013; CARDENAS et al., 2013; MOGUEL, 2015; MEINERS, 2018).MARTIN(2000, 

p.25) indica que la etnoecología es una palabra de moda, pero que en términos sencillos 

significa “la forma en que otros miran el mundo”, e indica que este término se utiliza cada vez 

más para abarcar todos los estudios que “describen la interacción de las poblaciones locales con 

el medio ambiente natural”. TOLEDO y BARRERA-BASSOLS (2005, p.12) mencionan que 

la etnoecología se centra en el proceso complejo de la producción primaria o rural, donde los 

seres humanos son sujetos sociales que ponen en acción procedimientos intelectuales 

(conocimientos y creencias), crean decisiones y realizan operaciones prácticas para apropiarse 

de la naturaleza. BERKES y TURNER (2006, p.27) coinciden con el planteamiento anterior 

agregando como elementos claves la observación, el dar seguimiento y reaccionar, ante 

circunstancias particulares de un entorno, de parte de los seres humanos, para sobrevivir. 

Coincido con estos autores en considerar como un sujeto activo y no pasivo a los seres humanos 

que a través de su observación, pensamiento y acción reproducen, manejan y preservan plantas, 

con un fin primario que es la sobrevivencia, a partir de la práctica agrícola adaptada a las 

condiciones particulares del hábitat particular donde viven los grupos humanos, eso es lo que 

yo he podido observar y compartir con los campesinos de Guatuso.TOLEDO et al. (2003) 

indican que para que esta apropiación se dé existen tres componentes: un sistema de creencias 

(cosmos), el repertorio de conocimientos (corpus) y el conjunto de prácticas (praxis) de un 

cierto conglomerado humano. Todos han sido posible por la permanencia de una memoria, 

individual y colectiva, que se logró extender por las diferentes configuraciones societarias que 

formaron la especie humana (TOLEDO y BARRERA-BASSOLS 2005,p.15). Aunque en un 

inicio consideré utilizar esta descripción, considero después de lecturas de autores como 

LATOUR (2005), LAW y HASSARD (1999) que los términos pueden significar una parte de 

procesos más complejos que tienen conectores que intermedian hacia diferentes maneras, 

formas, pensamientos, miradas que sitúan las acciones en panoramas diferentes de la que los 

autores plantean.Dicha habilidad guarda intrínseca relación con la diversificación de los 

sistemas de manejo que tanto indígenas como campesinos realizan en diversos ambientes a lo 
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cual MEINERS (2018,p.78) agrega como dos elementos cruciales “la imaginación y la 

participación” a partir de los que se da este aprendizaje continuo a nivel comunitario, es decir, 

que implica interacción con el ser y con los otros, y es fruto de ello es donde puede situarse la 

construcción del conocimiento, pues la influencia familiar en el habitus también es 

preponderante para la creación de estos saberes, y contar por tanto con un repertorio de 

conocimientos diverso como producto de esas redes con que se produce el saber.Esta forma de 

pensar, soñar e interactuar con su entorno y con la sociedad significa que los campesinos en 

Guatuso no han sido sujetos pasivos ante el ambiente que les rodea, sino que intervienen en él 

con base a lo que aprendieron de sus padres, a lo que los vecinos les comparten o a partir de su 

propia experiencia, de tal manera que su acción es palpable en aquellos lugares que tienen las 

condiciones que permitirán crecer, sostener y desarrollarse a las plantas que consideran útiles 

dentro de su sistema de manejo. MEINERS (2018, p.78) complementa al decir que “la memoria 

biocultural y el aprendizaje son procesos complejos que envuelve interpretaciones de la 

información y las subjetividades individuales y comunitarias, la reflexión sobre experiencias 

previas... y las prácticas establecidas”.Para el caso de Guatuso, el sistema de manejo campesino 

se nutre de los conocimientos adaptados e interpretados a partir de dos corrientes migratorias 

fundacionales, la que tiene como raíz a las personas que son de origen nicaragüense y la de 

personas que son originarias de los valles centrales costarricenses. Estas personas llevaros sus 

saberes, conocimientos y prácticas de manejo que ya poseían fruto de las interacciones 

realizadas a lo largo del tiempo, a su nuevo entorno, y poco a poco fueron adaptándolas a las 

condiciones de suelo, humedad, clima y temperatura de la nueva zona colonizada, es decir 

fueron creando un nuevo corpus (cúmulo de saberes) que los llevó a experimentar con una 

nueva praxis (prácticas). Estos saberes y las prácticas que pueden palparse como su reflejo 

tienen como base principal la sobrevivencia. Busca que el conocimiento sea útil para la 

alimentación o para obtener frutos con los cuales se pueda obtener un poco de plata. Por tanto, 

esta podría ser una razón primaria que lleve al mantenimiento y práctica de la 

diversificación.Referencias bibliograficasALCORN J; TOLEDO V. Resilient resource 

management in Mexico’s forest ecosystems: the contribution of property rights. Linking social 

and ecological systems: Management practices and social mechanism for building 

resilience.1998. 216-249 p. ALTIERI, M; TOLEDO V. The agroecological revolution in Latin 

America: rescuing nature, ensuring food sovereignty and empowering peasants. The Journal of 

Peasant Studies. Vol. 38, No. 3 July. 2011. 587-612 p.BERKES F; TURNER N. Conocimiento, 
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REPRODUÇÃO SOCIAL DO CAMPESINATO NA ILHA DO MARANHÃO Uma 
análise sobre a comunidade terra do rumo em São Luís -Ma. 

  

Claudemir Teixeira Oliveira 1 

  

Palavras chaves: campesinato; resistência; mercado camponês; 

 

INTRODUÇÃO. 

Compreender o processo histórico de invisibilidade do campesinato na formação do 

território nacional, permite-nos adentrar a um emaranhado de possibilidades e formas adotados 

pelos camponeses para manutenção e de sua história enquanto classe social que resiste ao 

tempo, e as pressões sofridas ao longo dos séculos. Estamos falando de múltiplas formas de 

resistências e trabalho na terra, a exemplo de cultivos tradicionais que se vinculam as 

necessidades dos que “oficialmente” adentravam aos territórios nacionais nas machas de 

povoamento ou mesmo, quanto a necessidade direta dos seus.  

Esta historicidade que produziu as condições do presente para a vida no campo, pelos 

camponeses, está no centro de uma produção consciente de nação, com alta concentração de 

terras, desde a origem colonial, passando pelas medidas que originaram o estado brasileiro. 

É fundamental perceber que as grandes politicas estatais de povoamento, centralmente 

pós a libertação dos escravos enquanto principal mão de obra vinculada a produção privada e 

estatal, impulsiona os assentamentos estrangeiros e sobre tudo, ignora a presença indígena nas 

zonas de mata fechada, criando as condições de uma pratica na terra, baseada em costumes 

externos. No entanto, é preciso considerar, que as ações de ocupação do território, tinham uma 

forte dimensão econômica, que atravessaram todo o processo de desenvolvimento de uma 

indústria nacional. Na coleção, história social do campesinato brasileiro, (2008, p. 11) ressalta-

se: 

Assim, a título de exemplo, ao lado ou no interior das grandes fazendas de produção 
de cana-de-açúcar, algodão e café, havia a incorporação de formas de imobilização 
de força de trabalho ou de atração de trabalho livre e relativamente autônomo, 
fundamentadas na imposição técnica do uso de trabalho basicamente manual e de 
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trabalhadores familiares, isto é, membros da família do trabalhador alocado como 
responsável pela equipe. 

 

É fundamental esta compreensão, permitindo o papel da atividade campesina, seja ela 

estatal (com a constituição de fazendas e lavouras) ou pela ação direta de sobrevivência de uma 

parcela da população, que se vinculavam diretamente ou não a estes espaços. “Dessa forma, o 

campesinato, forma política e acadêmica de reconhecimento conceitual de produtores 

familiares, sempre se constituiu, sob modalidades e intensidades distintas, um ator social da 

história do Brasil.” (p12) 

O modo de produção capitalista em países periféricos, produz espacialidades que em 

contradição com as formas produtivas tradicionais, acabam por permear as condições de 

existência dos diversos campesinatos nacionais, a exemplo do modelo fundiário concentrador 

vigente no Brasil, que cria as condições de reprodução do capital agrário, provocando choques 

em diversas dimensões, as resistências dos trabalhadores do campo, que acima de tudo têm na 

posse da terra,  condição fundamental de sua reprodução social.  

O camponês como classe social, alcança na atualidade econômica nacional, 

determinante importância, o que ao longo de décadas, vem reafirmando como correto o que 

Alexander Chayanov, em suas obras sobre a unidade produtiva camponesa, discutiu. Entre 

outras diferenciações quanto a categoria de análise, na Rússia soviética, estava o trabalho 

familiar e o modo de vida próprio do campesinato, uma relação de equilíbrio entre, força de 

trabalho, terra, capital e família, como parte fundamental de sua identidade e capacidade de 

resistir às pressões do modo de produção capitalista, que adentrava ao campo. 

 No Brasil, cumpre destacado papel, movimentos sociais baseados no campo, como o 

MST, que se fortalece em uma dinâmica social complexa, e que confirma algumas das 

considerações da teoria deste autor. A possibilidade de organizar massas desempregas ou não, 

nas cidades, grande parte oriunda de processos violentos que levam populações 

desterritorializadas a periferia das cidades, com um programa de combate ao latifúndio, com 

lemas como “ocupar, produzir, resistir”, é possível, somente, se considerarmos a variável modo 

de vida, valores e formas sociais de reprodução próprias das populações campesinas.  

 A constituição das grandes cidades brasileiras e suas posteriores expansões, também se 

inserem em uma dinâmica de choque entre as classes, opondo de um lado os capitais que 

produzem o espaço urbano, no outro, os poli produtores rurais e suas formas de apropriação e 

uso da terra. Assim, a existências das zonas rurais, sua dimensão territorial, a vida dos que 
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vivem do cultivo e do extrativismo vegetal, estão em constante conflito. Soma-se a este aspecto, 

o planejamento territorial urbano, que no caso de São Luís, tem nos últimos anos avançado 

sobre regiões importantes para os trabalhadores rurais da cidade. 

 A produção de alimentos, tem ganhado contornos políticos importantes na cena 

nacional, os processos de enfrentamento ao latifúndio, a monocultura e defensivos agrícolas 

que tem colocado em risco a segurança alimentar da população, são temas que aparecem na 

ordem do dia nas grandes cidades.  

 Vinculado a este tema, os números da agricultara familiar brasileira, na composição da 

alimentação das famílias, também aparece como aspecto a ser considerado, quando tratamos 

das relações que se estabelecem no interior das zonas rurais, em grandes cidades e os impactos 

próprios desta interação.  

 

A COMUNIDADE TERRA DO RUMO.  
 
 No intuito de investigar tais impactos no processo de reprodução das famílias de 

pequenos agricultores familiares e suas múltiplas formas de mobilização do trabalho na terra, 

escolhemos uma pequena parcela da zona rural de São Luís, objetivando iniciar a pesquisa. 

Vale ressaltar, que dada a escassa bibliografia e referências na temática de reprodução social 

do campesinato, quando falamos da interfaces urbanas-rurais, em especial na cidade em 

questão, todos os aspectos aqui aventados, são produto de investigação nossa e contatos com a 

comunidade hora estudada.  

 A comunidade terra do Rumo, localiza-se entre a APA do Maracanã e bairro pedrinhas, 

e não tem registro nos arquivos municipais com esta denominação, sendo uma identificação 

própria da comunidade, e até o presente momento, não foi possível aferir a sua origem, o que 

não traz maiores prejuízos para a preliminar investigação. O acesso a comunidade, é realizar 

pela BR 135, na altura do Km 22, em trecho de estrada de terra.  

 Composta por 33 famílias que são agrupadas por uma associação, as atividades na terra, 

se restringem a produção de alimentos, e reuni famílias com histórias distintas. Do ponto de 

vista a regularidade fundiária da região, a presente pesquisa não teve acesso a relatos 

conclusivos, apesar da área, não se encontra em situação de tensionamentos com 

empreendimentos urbanos e que alterem significativamente a dinâmica de reprodução das 

famílias.  
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 Contudo, ela também está localizada em zonas que serão impactadas com a revisão dos 

limites da cidade, no novo plano diretor e certamente, este tema tenha quer ser desenvolvido 

em outro artigo, dada a complexidade do mesmo, e os atores envolvidos no processo de revisão. 

Não obstante, vale ressaltar, que outras variáveis do urbano, afetam as relações de reprodução 

social das famílias, levando a melhores ou piores cenários, a depender do que se analisa diante 

da intervenção estatal na organização da vida, na presente comunidade.  

 Nos utilizando de dados aferidos por meio de entrevista com o corpo técnico do 

SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às micro e pequenas Empresas) em São Luís, 

verificamos que existe assessoramento das famílias, para melhor gestão da produção e 

conseguinte comercialização. Neste sentido, a filosofia negocial, aplicada a pequenos 

empreendimentos nas cidades, no que compreende a sua porção urbana, é transplantada 

mecanicamente ao produtor que vive na comunidade, o que pode gerar a médio longo prazo ao 

um processo de estrangulamento econômico e perspectivas desagregadoras para a reprodução 

tanto do núcleo familiar quanto da comunidade. 

 Está afirmativa se relaciona com as premissas básicas de reprodução do capital, no 

processo produtivo. O modo de vida das famílias camponesas tem um limite de sustento e trocas 

dos excedentes muito claro, e que está em contradição direta com a necessidade permanente de 

expansão dos investimentos presentes nos modelos de negócios propriamente capitalistas. De 

acordo com Ferreira, et al (2016, p. 116) 

O desenvolvimento do cenário agrícola brasileiro – e especialmente da agricultura 
familiar – deve englobar políticas focadas nos agricultores familiares e que visem à 
sustentabilidade. Isso porque é a agricultura familiar a responsável por grande parte 
do abastecimento doméstico de alimentos. Observe-se que existe espaço nos 
mercados alternativos para satisfazer as necessidades da sociedade; e, em quase 
todas as grandes cidades brasileiras, é fácil ter acesso a tais mercados em feiras, 
restaurantes ou lojas especializadas.  

 

 A cumulação e reprodução de capitais excedentes de uma data empresas, não se dá de 

forma sustentável e cíclica, criando na competição desregulada do mercado as suas 

necessidades de expansão de produção, o que é incompatível com as premissas camponesas, 

que tem limitações, baseadas no tamanho da propriedade, das famílias e nas necessidades desta 

última.  

 Um camponês não expulsa de casa um filho, por que os preções dos produtos estão em 

baixa, já uma empresa, dá férias coletivas, demite, ou reduz direitos em cenários semelhantes. 

Desta forma, qualquer política pública para o campo, tem que considerar o modo de vida das 
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populações de pequenos produtores, ou resultará em alterações significativas quanto à forma 

destes se relacionarem com a terra.  

 Em contato com a filosofia do empreendedorismo, como premissa básica de produção 

e gestão das unidades familiares, os agricultores podem direcionar seus olhares a uma falsa 

afirmação de que, a produção nas unidades familiares, devem obedecer a lógica do lucro e da 

produtividade tão propagandeada pela parte da agricultura, vinculada a cadeia produtiva da 

indústria, o agronegócio.  

 Ao contrário do que propaga através de vultosos investimentos em propaganda, o 

incremento tecnológico e a escala produtiva do agronegócio, além de não resolver os problemas 

de produção de alimentos, trazem consigo outros vários problemas, que hoje, estão diretamente 

ligados ao tema da sustentabilidade dos sistemas produtivos da agricultura. O efeito imediato 

que há, em se adotar uma logica produtivista, é a perda da identidade camponesa no uso da 

unidade produtiva familiar, se agravando ao longo do tempo, pela relativa perda de autonomia 

do agricultor em produzir o que julgar necessário ao sustento da família, e consequente 

direcionamento da produção ao mercado.  

 Conforme Soglio (2016, p.15): 

 

“Essa perda de autonomia responde em boa parte pela insegurança com que os 
agricultores hoje operam e pela sua incapacidade de resistir aos apelos com que as 
indústrias os bombardeiam para que adotem suas “inovações tecnológicas”, 
normalmente a custos crescentes, e que reduzem sistematicamente a chance de lucro 
na agricultura”. 

 

Preliminarmente, ainda não é possível afirmar os impactos reais desta filosofia 

produtivista na comunidade e em suas formas organizativas, a exemplo da associação dos 

agricultores da região. Porém, é possível perceber que o foco geral dos programas de 

assessoramento, tem como pressupostos gerais o aumento da produtividade e viés 

mercadológico da produção. 

Em paralelo a gestão dos resultados da produção, é possível perceber que a comunidade 

ainda mantém relativa autonomia em gerir algumas iniciativas por fora da orientação de uma 

política orientada por qualquer órgão, seja ele privado ou estatal. A incorporação de tecnologias, 

como a utilização da internet para acesso a informações e assessoria técnica, bem como 

socialização de experiências entre os produtores, são uma realidade promissora na manutenção 

da gerencia interna da dinâmica produtiva da comunidade. Estudo realizada pelo SEBRAE, 
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apontam para uma presença relativamente alta de uso de aparelhos celulares pelos agricultores 

maranhenses (96%). Este dado para zonas com proximidades com as cidades, deve elevar ainda 

mais a introdução de ferramentas tecnológicas na realidade das famílias. 

 No processo de construção de relações de interação com o mercado local, são evidentes 

que existem uma visão de aplicação de técnicas de manejo, visando o aumento da produtividade 

nas unidades produtivas e incorporação de metodologias negociais, baseadas nas premissas 

mercadológicas e empreendedoras. Não de pode ignorar a importância desta relação entre os 

saberes tradicionais presentes na comunidade e as inovações que são fruto das fontes externas. 

Entretanto, a valorização da experiencia dos próprios produtores, suas trocas e interações dentro 

do próprio grupo familiar, são a matéria prima pra o aprimoramento dos sistemas produtivos 

baseados no modo de vida e saberes locais.  

 Neste sentido, debater o fortalecimento deste sistema produtivo, apoiar suas várias 

formas de implantação, como fonte alternativa de cultivo da terra, produção de alimentos mais 

saudáveis e importante vetor de reprodução das famílias, ganha relevância, além de está 

completamente sintonizado com o enfretamento do modelo produtivo convencional e seus 

problemas mais evidentes.  

 

MERCADO LOCAL E MERCADO CAMPONÊS.  
 
 O fator econômico, atravessa toda e qualquer variável presente na manutenção das mais 

variadas formas organização social no campo. Não se pode defender a vida no campo, seu 

fortalecimento, sem levar em consideração a parcela de troca, entre produtores em 

consumidores e os problemas que esta relação apresentam, centralmente onde o mercado 

convencional concentra as possibilidades de comercializar a produção.  

 O sustento das famílias, está pautado também nas possibilidades de efetivarem em 

escala suficiente, a venda de produto em estado bruto ou não, oriundo do trabalho da unidade 

produtiva. Assim, perceber as variáveis possíveis, que estão postas para a comunidade Terra do 

rumo, neste aspecto é crucial, assim como perceber as melhorias alcançadas nas relações 

estabelecidas com órgãos de orientação e promotores de assessorias.  

 As entrevistas realizadas, constataram que os agricultores avaliam positivamente, a 

presença de orientação técnica para manejo na comercialização, e notam sensível melhora na 

organização das finanças das propriedades. Acreditamos que este aspecto se deve a completa 

ausência anterior, de relações desta natureza, que fomentassem de forma coletiva, tais 
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atividades. As comunidades, tem seus produtos comercializados, em sua maioria nas feiras e 

mercados da região, e assim o faziam de forma autônoma, sem qualquer diversificação ou 

orientação da produção.  

 Pudemos constatar, que a passagem de um modelo de comércio próprio dos produtos, 

para a oferta qualificada de outros produtos e serviços pelas unidades produtivas incrementando 

a dinâmica comercial ali presente, fatalmente gera incremento real nos valores auferidos pelas 

famílias. Porém, não obstante, o fortalecimento de instrumentos baseados em mercados 

alternativos, nos moldes dos já existentes, com acompanhamento estatal local, pode não só gerar 

incremento financeiro para as famílias, como garantir a reprodução social dos valores e modo 

de vida dos grupos.  Segundo Ferreira, et, al (2016, p 115).  

 

Os programas envolvidos com compras públicas de alimentos, além das cestas 
básicas comunais e das feiras locais, podem ser opções não somente para diminuir a 
distância entre o produtor e o consumidor, como também para reconstruir e 
fortalecer o tecido social que valoriza e reconhece o trabalho dos pequenos 
agricultores. Participando mais diretamente dos mercados, os agricultores têm a 
chance de ampliar sua capacidade de interagir com os consumidores, de construir 
parcerias com outros produtores, bem como de negociar mais vantajosamente seus 
produtos e de posicionar-se melhor no mercado. E tudo isso tem reflexos mais ou 
menos positivos na produção e no consumo de produtos de melhor qualidade. 

 
 Considerando  os limites dos modelos negociais urbanos, para serem utilizados pelos 

agricultores, chocando-se com fatores próprios de produção camponesa, como o limite das 

propriedades e da capacidade de alocação de força de trabalho familiar, é preciso entender que 

a manutenção de mecanismo autônomos de comércio, com apoio estatal, prestando o suporte 

necessário à sua permanência, são fundamentais.  

 

PLANO DIRETOR E REPRODUÇÃO SOCIAL E MATERIAL NA COMUNIDADE.  
 
 Dadas as pressões oriundas das cidades, sobretudo no tocante as políticas de 

urbanizações de novas áreas e processos legais de revisão do ordenamento territorial nas 

grandes cidades do país, a comunidade terra do rumo, se insere de forma colateral nos efeitos 

do planejamento ora mencionado.  

 Longe de ideal, o plano diretor das cidades, após aprovação do estatuto das cidades em 

2001, através da Lei 10.257 de 10 de junho, foram estruturadas ainda com forte apelo 

antidemocrático e técnico, o que é constatado, comparando seus conteúdos e o efetivamente 

aplicado enquanto gestão do território municipal. Neste sentido, no momento presente, 
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decorridos quase duas décadas da institucionalização deste tipo de instrumento normativo para 

a organização das cidades, é fundamental verificar, se os debates sobre a revisão de artigos do 

plano diretor municipal, em seu conteúdo apresentam avanços democráticos e coerentes com 

as demandas da cidade.  

 Nos deteremos aqui, nos termos da alteração do conteúdo, que foi apresentado pela 

prefeitura municipal, como sendo da revisão da Sessão II do capítulo III do título IV, o qual 

dispõe sobre o macrozoneamento ambiental. O fato de existe, desde 2013, um amplo debate 

nos movimentos sociais e na intelectualidade local, sobre os atropelos nas discursões sobre a 

revisão do plano diretor, levou a um atraso no cronograma, tendo a revisão ultrapassado os 10 

anos previsto pelo estatuto das cidades.  

 O atraso hora citado, foi produzido por pressão popular e institucional, obrigando 

judicialmente o poder público a cumprir minimente o que preconiza o estatuto das cidades e a 

constituição federal, quanto aos mecanismos de participação popular, para a elaboração da 

revisão prevista. As audiências públicas, que podem democratizar os processos decisórios na 

cidade, obedeceram a novo cronograma, o que trará maiores possibilidades de construir uma 

revisão que reflita minimamente as demandas urgentes da cidade. 

 A pressão do capital imobiliário, por novas zonas de reprodução, bem como a expansão 

das zonas de atividades industriais e consequente diminuição das zonas de amortecimentos e 

dispersão de agentes poluidores entre, zonas urbanas e rurais, estão na ordem do dia, para o 

segundo momento de debater, que se dará depois da aprovação e sanção do referido plano.  

  Os impactos advindos de alterações na atual legislação sobre as zonas industriais e 

marco arquitetônico da cidade, podem gerar efeitos nocivos a comunidades rurais como a Terra 

do rumo. As atividades rurais, dependem da captação de águas subterrâneas e de corpos hídricos 

locais, e a manutenção da qualidade da água, é determinante para a premência destas 

comunidades. Uma pretensa diminuição das zonas de amortecimento entre as zonas de intensas 

atividades industriais e zonas rurais, exerceriam pressão sobre a qualidade, do ar, da água, do 

tamanho das com cobertura vegetal, atuando assim como desagregadora da biodiversidade 

típica das zonas de produção familiar.  

 Este aspecto colateral, deve ser considerado para processos de revisão do 

macrozoneamento ambiental e introdução de novos elementos produtivos em São Luís. 

Devesse ainda considerar um segundo aspecto da revisão, alteração de gabarito para 

intervenções da construção civil, agravaria sobre maneira a formação de ilhas de calor, e 
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intensificando adensamento urbano. Ao se propor este tipo de medida, atendendo aos interesses 

privados, da indústria da construção civil e que nada tem a ver com a demanda de tratar o déficit 

habitacional no município, de despreza as possibilidades de alteração no regime de chuvas, o 

que afetaria a produção de alimentos nas zonas rurais hoje. 

 

CONCLUSÃO   

 Consideramos por tanto, que as interações das comunidades camponesas nas interfaces 

entre porção urbana e rural da capital do estado, produzem efeitos diversos na forma de vida da 

comunidade hora estudada. Também é visível, que as relações podem se constituir sobre 

aspectos positivos, como o acesso a mercados convencionais ou não para a venda da produção, 

soma-se a isso, a possibilidade de incrementar a produção, com acesso a informações e outros 

serviços, não presentes em outras comunidades, seja pelo completo isolamento, seja pela 

ausência de estrutura nas cidades pequenas, de oferta-los. 

 Desta forma, a reprodução dos modos de vida das famílias da analisadas, podem ser 

afetadas considerando duas variantes, a primeira delas, no tocante a sua reprodução material, o 

acesso facilitado a grupos de consumidores diretos ou indiretos, via mercados tradicionais ou 

feiras de reprodutores, assistência técnica privada ou estatal, dentre outras facilidades. E uma   

segunda variante, as proximidades com hábitos tipicamente urbanos, o contato com a filosofia 

de empreendedorismo, como forma de organizar a produção e venda dos seus produtos, a 

pressão dos agentes privados sobre as zonas rurais, possibilidades de contaminação em de solos 

e da água, bem como na destruição da biodiversidade local, impactam negativamente os 

processos de reprodução social e valores próprios da comunidades, como ressaltamos 

anteriormente.  

 Assim, analisar tais impactos considerando a importância das comunidades produtoras 

que cercam a cidade, é condição indispensável para se pensar novos modelos de 

desenvolvimento e interação com o rural, ampliando as possibilidades de organização de uma 

cidade que combata a insegurança alimentar, a concentração dos mercados de alimentos e 

possibilite a manutenção dos grupos sociais que habitam estas porções do território.   
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TERRITÓRIO E SOLIDARIEDADE: A experiência da Roça Comunitária na 
Comunidade Santa Maria, do município de Urbano Santos- MA 
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Matheus Sousa Barros2 

Savio José Dias Rodrigues3 
RESUMO 

Este estudo visa a compreensão das formas de organização camponesa no Estado do Maranhão frente ao contexto 
da expansão da fronteira agrícola pelo agronegócio, tendo como base, o modelo da roça comunitária, 
implementado na comunidade Santa Maria, município de Urbano Santos. Ademais, analisar a importância que esta 
assume para a reprodução econômica, social, cultural e territorial dos camponeses da comunidade em relação ao 
modelo de produção vigente no Estado. 

Palavras-chave: Agronegócio, roça comunitária, Urbano Santos. 

 

INTRODUÇÃO 

 O eucalipto (Eucalyptus globulus), é uma planta nativa da Oceania que tem seu cultivo 

em processo de expansão no Brasil, tendo suas primeiras plantações no país desde o século 

XIX. De lá pra cá, sua produção vem tomando cada vez mais espaço no país, tanto 

economicamente, como em espaço físico ocupado, como aponta o dado da ABRAF (2011), que 

demonstra que naquele ano, a área destinada ao cultivo de eucalipto já somava 4.754.334 

hectares (BOTELHO;ANDRADE, 2012). Segundo dados do Anuário Brasileiro de Silvicultura 

(2016), essa área já ocupava 5,56 milhões de hectares de área florestal naquele ano, sendo 

211.334 hectares apenas no Estado do Maranhão. Um destaque é para a Mesorregião Leste, 

uma das principais áreas de avanço da silvicultura no estado. Desde 1980 registrou-se no 

município de Urbano Santos a instalação de empresas voltadas ao cultivo de eucalipto com 

vistas à produção de celulose e à extração de madeira nativa para a produção de carvão vegetal. 

(BOTELHO; ANDRADE, 2012). 
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 Nessa região, o avanço do agronegócio tem tido estímulo do poder público, com o 

discurso de que essa atividade leva desenvolvimento para a região. Uma importante anotação é 

que esta região faz parte da área de influência do Programa Grande Carajás (BOTELHO; 

ANDRADE, 2012). 

 Uma questão que fica é o que se chama de desenvolvimento a partir desses grandes 

projetos de silvicultura? Este desenvolvimento tem sido acompanhado por processos de 

desterritorialização, com a perda de terras e meios de produção por parte de grupos camponeses. 

 O município de Urbano Santos, há 269 km da capital São Luís, é um espaço protagonista 

nesses processos, com sua paisagem quase que completamente dominada pelas florestas de 

eucalipto, o conflito por terras entre grupos camponeses se acirrou na última década com esse 

modelo de desenvolvimento. Dentre os principais problemas que aqui podem ser destacados 

encontram-se o cerceamento da terra que os impede de desenvolver as atividades campesinas 

em sua plenitude, até a grilagem ilegal, que resulta na remoção coercitiva destes de suas terras 

para a reprodução do modelo agrário do latifúndio. 

 Porém, dentre tantas conseqüências da expropriação para aqueles que têm em suas terras 

a fonte de sua sobrevivência, surge também um efeito colateral: a resistência organizada. Na 

comunidade de Santa Maria, localizada no município referido, a população, com apoio do 

movimento popular Fóruns e Redes de Defesa aos Direitos de Cidadania do Maranhão, um 

movimento que há mais de dez anos realiza lutas contra a grilagem, o latifúndio e as injustiças 

no campo. A comunidade vem colocando em prática ações de resistência que visam a proteção 

de seu território, já severamente ameaçado pelos eucaliptais, dentre estas, ressalta-se neste 

artigo a roça comunitária da comunidade, uma iniciativa solidária que se impõe ao avanço do 

agronegócio, a fome, e ao desemprego, e que desde 2016 vem gerando resultados para a 

população da comunidade. Neste trabalho, será discutido a importância da retomada da terra, 

da aproximação do trabalhador com o meio de produção, e dos espaços de solidariedade como 

meio de se contrapor ao modelo ruralista e desterritorializador. 

METODOLOGIA 

 Para a realização desta pesquisa foram elencados alguns tópicos essenciais a serem 

abordados, sendo estes: a) A expansão da silvicultura do eucalipto na região; b) Histórico da 
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comunidade Santa Maria; c) A roça coletiva da comunidade. Essa pesquisa possui caráter 

descritivo e qualitativo uma vez que busca explanar uma realidade pontual acerca de uma 

comunidade. 

 Realizamos uma revisão bibliográfica em torno do conceito de território, bem como de 

outros conceitos e categorias que nos guiam nesse trabalho. Também realizamos trabalhos de 

campo na comunidade Santa Maria, no município Urbano Santos, onde realizamos diversas 

atividades. 

 Dentre os procedimentos adotados para o desenvolvimento desta pesquisa pode-se 

destacar a pesquisa in loco, realizada na comunidade nos dias 19, 20 e 21 de julho de 2019, com 

visitas à roça e aos eucaliptais, onde pôde-se registrar por meio de fotografias e filmagens as 

transformações da paisagem do cerrado. Também obtivemos entrevista com lavradores 

responsáveis pela manutenção, trabalho e defesa do território no qual se localiza a comunidade 

e a roça comunitária. Optamos por não identificar nossos informantes por questões de 

segurança. 

 Uma questão importante para o debate está em torno da territorialidade, da 

horizontalidade e da verticalidade, além do conceito de espaço banal, todos abordados por 

Milton Santos (2005). Para o autor ‘’É o uso do território, e não o território em si mesmo, que 

faz dele objeto da análise social’’ compreendendo o território como espaço usado e trazendo a 

importância desse entendimento como um meio para afastar o risco de alienação, o risco da 

perda do sentido da existência individual e coletiva, o risco de renúncia ao futuro. 

 A importância de Milton Santos para a concepção desta pesquisa se faz mais uma vez 

presente quando o mesmo em seu texto O retorno do território (2005) resgata a concepção de 

espaço banal, o espaço de todos os homens dentro da miscelânea das horizontalidades e 

verticalidades do território, sendo as horizontalidades ‘’os domínios da contiguidade, daqueles 

lugares vizinhos reunidos por uma continuidade territorial’’, e as verticalidades ‘’seriam os 

pontos distantes uns dos outros, ligados por todas as formas e processos sociais. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

1. A EXPANSÃO DO EUCALIPTO NA MESORREGIÃO LESTE MARANHENSE 
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 Antes que se adentre propriamente a uma experiência de resistência e contraposição ao 

modelo hegemônico, faz-se necessário compreender como este modelo tornou-se de fato, 

hegemônico. Para tal, é preciso compreender a configuração do agronegócio no Maranhão e 

especificamente, a silvicultura do eucalipto na mesorregião leste. 

 A mesorregião leste maranhense engloba seis microrregiões: Caxias, Codó, Coelho 

Neto, Chapadinha, Chapada do Alto do Itapecuru e Baixo Parnaíba Maranhense, totalizando 

uma área de 70,606.230 km² (LIMA et AL, 2016) nos quais se distribuem uma população 

estimada de 1.427.214 (IBGE, 2019). 

 O processo de expansão da silvicultura do eucalipto na região tem um marco na década 

de 1980, onde se instalam no município de Urbano Santos empresas nacionais focadas na 

produção de carvão vegetal e celulose, sendo considerada área de influência do Projeto Grande 

Carajás (BOTELHO; ANDRADE, 2012). 

 Com base em Gaspar (2010), algumas empresas nacionais e estaduais foram as maiores 

beneficiárias na aquisição de terras dedicadas a projetos agroflorestais, expandindo seus 

latifúndios através do chamado Projeto de Manejo Florestal Sustentado. 

Baseado nos recursos financeiros do Fundo de Investimento Setorial  Florestal 
(FISET), o plantio de eucalipto foi realizado através, primeiramente,  do grupo 
empresarial Suzano Papel e  Celulose de São Paulo e, em seguida, pela 
MARFLORA, subsidiária florestal da siderúrgica Maranhão Gusa S/A- MARGUSA . 
A produção de carvão vegetal, obtida com a queima de  espécies de madeiras 
nativas, estava em íntima relação com uma unidade da MARGUSA instalada, à época, 
no  município de Rosário (PAULA ANDRADE, 1995, p. 19-20). 

 

  Estes projetos, conforme Gaspar (2010) desencadearam mudanças sociais e ambientais 

na região. Os processos de apropriação das terras pelos projetos de reflorestamento basearam-

se em procedimentos irregulares que afetaram, principalmente, os segmentos camponeses aí 

estabelecidos, caso da venda dos lotes das famílias sem o conhecimento delas. 

  Conforme citam Botelho e Andrade (2012), a introdução desse modelo de produção foi 

marcado por fortes indícios de grilagem, compra ilícita, além de perseguição a povoados de 

camponeses locais via intimidação armada (pistoleiros). E no município de Urbano Santos, 

destacado inicialmente como um dos pontos de partida da expansão do modelo latifundiário na 

região não é diferente. Na comunidade Santa Maria, os campos de eucalipto do gaúcho Victor 
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Lara engolem o território camponês, em uma tentativa de retirar daquele espaço toda a 

territorialidade do mesmo, como a cultura e a economia camponesa existente ali antes da 

chegada dos eucaliptais. Por sua vez, a comunidade, conjuntamente com o movimento social 

Fóruns e Redes de Defesa aos Direitos de Cidadania do Maranhão e outras comunidades 

próximas como as Guaribas, desenvolvem desde o ano de 2016 uma série de atividades e ações 

que dão novos contornos a luta pela terra e novas vias de desenvolvimento diametralmente 

opostas ao modelo do agronegócio, como veremos a seguir. 

2. A COMUNIDADE SANTA MARIA, URBANO SANTOS – MARANHÃO 

  O município de Urbano Santos, localizado na microrregião de Chapadinha, há 269 

quilômetros da capital São Luís é hoje marcado por ser um dos municípios mais degradados 

pela implementação de projetos de cunho silvícola. Segundo dados do IBGE (2019), a 

microrregião de chapadinha produziu em 2016, 600 toneladas de carvão vegetal de eucalipto, e 

em 2018 essa produção teve um aumento exponencial, passando para 6.739 de toneladas. 

  Os pretensos defensores dos latifúndios baseiam-se em uma retórica 

desenvolvimentista, de geração de emprego e renda via a implementação destes 

empreendimentos. Entretanto, dos 33.122 habitantes do município, somente 4,1 % dos 

habitantes (1.361) estão ocupados em empregos formais (IBGE, 2019). 

  Inserida nessa realidade encontra-se a comunidade de Santa Maria, uma comunidade 

camponesa em terras públicas/devolutas banhada pelos rios Mocambo e Boa Hora, aonde 

residem 60 famílias que sobrevivem, sobretudo, da terra. A comunidade tem sido palco de 

acirrados conflitos entre os camponeses e a elite ruralista, capitaneada por nomes como Victor 

Emanuel Alves Lara, proprietário da fazenda Lara/Fortaleza, que já solicitou reintegração de 

posse para a comunidade na Comarca de Urbano Santos, conforme documenta o artigo do portal 

‘’A Nova Democracia’’ de 2017, além de outros nomes como a já citada Suzano Papel e 

Celulose. 

  Entretanto os conflitos não se resumem a disputa jurídica, em 2018, após a reintegração 

de posse não ser concretizada, a comunidade teve seu barracão criminosamente incendiado. No 

espaço, ocorriam assembléias, festas, e ali estavam abrigados o paiol comunitário, a horta 
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comunitária e a escola de alfabetização da comunidade. O atentado foi noticiado pelos portais 

‘’A Nova Democracia’’, ‘’Nova Cultura’’ e ‘’G1’’. 

 Todas as estruturas criadas pela comunidade em seu próprio favorecimento representam 

uma ameaça ao avanço dos eucaliptais, é a reafirmação do território, adequada na concepção 

de Milton Santos (2005), quando se refere a este período como o período popular da história, 

caracterizado pelo processo de resistência dos lugares às perversidades impostas a ele pelo 

mundo. 

O lugar é o papável, que recebe os impactos do mundo. O lugar é controlado 
remotamente pelo mundo. No lugar, portanto, reside a única possibilidade de 
resistência aos processos perversos do mundo, dada a possibilidade real e efetiva da 
comunicação, logo da troca de informação, logo da construção política. (SANTOS, 
2005). 

  O início do levante da comunidade contra o processo de grilagem de suas terras tem 

como marco fundamental o ano de 2016, aonde juntamente com o movimento social Fóruns e 

Redes de Cidadania, implementou sua roça comunitária em um dos lotes de terra ameaçado 

pela expansão ilegal do eucalipto. encontraram na organização e reafirmação do território como 

território da comunidade, uma maneira de não só se impor contra o avanço do agronegócio 

sobre suas terras, mas também formularam um modelo de revalidação dos mercados 

camponeses de economia solidária como via alternativa ao modelo vigente, através da retomada 

da terra pela roça comunitária da comunidade. 

3. RESISTÊNCIA E SOLIDARIEDADE: A ROÇA COMUNITÁRIA 

 Segundo Pereira (2019) a população rural tem sido violentamente desterritorializada de 

suas terras e obrigadas a vender sua força de trabalho, processo imediatamente relacionado a 

concepção de acumulação primitiva, o processo de separação do trabalhador do meio de 

produção, sendo o meio de produção do trabalhador rural a mesma terra aonde este habita e 

reproduz as suas territorialidades. Esse processo de desterritorialização, como já abordado 

anteriormente é marcado no Leste Maranhense pela expansão das florestas de eucalipto pelo 

agronegócio, que além do prejuízo ambiental, como destacado por Botelho e Andrade (2012) 

também acarreta na perseguição e desapropriação de qualquer um que interfira no processo de 

reprodução desse modelo. 
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A implantação desses projetos agro-florestais pelo Grupo João Santos, a Suzano Papel 
e Celulose ou suas terceirizadas vem acarretar a desestruturação da economia 
camponesa, porque atinge o equilíbrio das relações mantidas pelos trabalhadores 
rurais com os recursos naturais ali existentes. Essas bases para a implantação e a 
expansão dessas empresas, terminam por levar à devastação brutal e irreversível dos 
recursos naturais, ao agravamento da concentração fundiária e ao surgimento de novos 
conflitos em áreas que antes não apareciam nas estatísticas sobre a criminalidade no 
meio rural. (PAULA ANDRADE, 1995, p.73-74). 

 Entretanto, como já apresentado, a expansão da fronteira do eucalipto encontrou na 

comunidade Santa Maria uma pedra em seu caminho, a organização da comunidade camponesa 

em conjunto com o  movimento social Fóruns e Redes de Cidadania, que há mais de dez anos 

realiza atos e denuncias contra a grilagem de terra no Estado redefiniu a territorialidade das 

sessenta famílias que ali vivem. A roça foi implementada no ano de 2016 em uma área devoluta 

que estava na rota da grilagem. Nessa área foram implementadas dois espaços de cultivo, um 

de sessenta ‘’linhas’’, e um de quarenta (linha é uma unidade de agrimensura local, 

correspondente a 25m²). Nos dias 19, 20 e 21 de julho de 2019 foi possível conhecer a 

comunidade, todas as estruturas comunitárias desenvolvidas como o restaurante popular e a 

horta comunitária, as florestas de eucalipto e o ponto alto da resistência popular em Santa Maria, 

a roça comunitária, aonde foi possível conversar diretamente com trabalhadores responsáveis 

sobre as diversas questões que circundam essa iniciativa que certamente marca um novo 

parágrafo na forma de lutar-se pela terra no Estado. 

 No que diz respeito a conversa com os trabalhadores, foi possível constatar como age a 

força conjunta da comunidade. São cinqüenta trabalhadores que atuam na roça, provendo 

trabalho e alimentação as 60 famílias da comunidade, inclusive para aqueles que apóiam a elite 

silvicultora. Os trabalhadores tem noção de que isso se trata de uma afirmação política, como 

registrado por um dos muitos lavradores ‘’nós tamo enfrentando os malvado’’ e embora passem 

por constantes intimidações tanto do poder público, como foi revelado pelos camponeses ao 

relatarem uma ação policial que contou com 65 agentes militares e federais, e também pelo 

poder privado, na figura de um homem identificado por ‘’Mauro’’, um funcionário da fazenda 

Lara/Fortaleza, os camponeses olham um futuro otimista baseado em um presente eficaz: na 

primeira colheita de arroz foram obtidos 5 toneladas de arroz, cultivados de maneira tradicional 

e sem a utilização de agrotóxicos. Para a comunidade Santa Maria esse projeto tende a se tornar 

maior, trazendo consigo a derrocada definitiva dos ‘’desertos verdes’’ de eucalipto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O modelo do agronegócio tomou de assalto as terras do Estado do Maranhão. Por anos 

esse modelo e todas as mazelas trazidas com ele mascaradas por indicies de produção ditou 

regras próprias e subjugou o camponês maranhense, que agora, com o amparo oferecido 

organização de movimentos sociais populares, sabe que a miséria não é uma condição natural 

a sua existência, e que a fonte desta está na apropriação indevida da sua terra, da sua cultura, 

de seu território. O modelo da roça comunitária é mais do que uma mera prática agrícola, é uma 

resposta direta aos detentores do poder no Estado, e ao capital privado dos povos tradicionais 

em defesa de seu território, uma via de alternativa ao modelo concentrador de riqueza e 

distribuidor de miséria, uma demonstração de que todo aquele que anseia pela liberdade de 

existir enquanto cidadão camponês possui uma via de alcançá-la, através da organização, 

solidariedade e do resgate do sentimento de pertencer ao seu lugar . 
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ECONOMIA SOLIDÁRIA E QUINTAIS PRODUTIVOS: 
A experiência das agricultoras do Assentamento Bernardo Marin II 

 
Alana Souza Bezerra1 

Camila Dutra dos Santos2 

 

Resumo 
 
Neste artigo, é tratado a pesquisa que tem como intuito uma aproximação com as mulheres do assentamento de 
reforma agrária que mantém seus quintais de cultivo e que buscam uma renda para o crescimento de suas famílias. 
Localizado em Russas - Ceará, o Assentamento Bernardo Marin II é recorte espacial deste artigo. Para isso, 
utilizou-se como metodologia a pesquisa participante, em que, denota aproximação do pesquisador e os sujeitos, 
mostrando uma aproximação e diálogo. Para a realização da pesquisa, feito o levantamento bibliográfico em livros, 
cartilhas, artigos, monografias, além de trabalhos de campo e entrevistas. A partir da metodologia da pesquisa-
ação, realizou-se oficina sobre agroecologia e ouvimos sobre as produções que as mulheres desenvolvem que 
indicam os resultados. 
 
Palavras-chave: Agroecologia. Gênero. Mulheres. Reforma Agrária. 
 
Introdução 

 

A pesquisa que se intitula “Economia solidária e Quintais produtivos: a experiência das 

agricultoras do Assentamento Bernardo Marin II”, que teve como referência um caderno 

desenvolvido pelo Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador (CETRA), 

conta experiências desenvolvidas pelas famílias agricultoras em cidades que se caracterizam no 

semiárido nordestino.  

Tendo em vista que os sujeitos dessa pesquisa residem em Assentamento de Reforma 

Agrária, que tem em seu modelo de construção a agroecologia em suas plantações, vale ressaltar 

que desenvolvem suas atividades no semiárido cearense, com seu clima quente e seco, assim 

como os agricultores/as citados no caderno do CETRA, na qual essa pesquisa se assimila. 

Objetivo geral deste trabalho, consiste em analisar as experiências agroecológicas e de 

economia solidária dos quintais produtivos, das mulheres do Assentamento Bernardo Marin II. 

Buscando observar e entender as vivencias que as assentadas têm com seus quintais de 

produção, compreendendo assim como a prática da economia solidária se faz presente no 

resultado dos produtos que advém dos quintais de cultivo. 

 
1 Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências e Tecnologias/Graduanda em Geografia, e-mail: 
alana.engenheiro@gmail.com. 
2 Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências e Tecnologias/Professora Doutora do curso de Geografia, 
e-mail: camilageo@hotmail.com. 
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Quintais produtivos consistem no desenvolvimento de culturas como árvores frutíferas, 

hortaliças, plantas medicinais e criação de animais, para assegurar uma alimentação segura as 

famílias que os fazem, tal como também na possibilidade de geração de renda. 

Podendo desta forma, gerar um fluxo de economia solidária, que se caracteriza em uma 

iniciativa de geração de renda, onde agricultores podem pôr em circulação seus cultivos de uma 

forma que também beneficie o consumidor, com uma perspectiva solidária e preço justo. 

O aumento do uso de agrotóxicos em nosso país, está cada vez mais crescente e é 

contrário ao modo de produção capitalista, que as/os agricultoras/es desempenham suas 

atividades dentro do Assentamento Bernardo Marin II, que se localiza no município de Russas. 

No caderno do CETRA (2014), que consta nesta bibliografia do artigo é relatado que “Estas 

pessoas, de forma organizada, estão resistindo a um modelo padronizado de produção e 

consumo e lutando para construir uma nova forma de vida baseada no respeito às pessoas e ao 

meio ambiente.” (CETRA, p.6, 2014.)  

 No Assentamento Bernardo Marin II, as práticas das/os assentadas/os são de um modo 

de vida que visa possibilitar à família um alimento saudável e livre de agrotóxicos. Além disso, 

prega por uma forma de trabalho que não seja exploratório aos sujeitos sociais e a natureza.  

 O conceito de Agroecologia, que tem como um de seus objetivos uma agricultura com 

perspectiva agroecológica, é uma prática presente em muitas dessas famílias assentadas. Assim 

como afirma Camurça (2013, p.17), “[...] agricultura familiar e camponesa revela dimensões, 

expressões e práticas que possibilitam a construção de formas de agriculturas, como de base 

agroecológica”. 

E é nesta perspectiva que a pesquisa tem sua importância dentro da Geografia, pois é no 

território do Assentamento que esses agricultores e agricultoras resistem a esse modelo, e 

cultivam na dificuldade de escassez da água. Uma vez que, as mulheres se perfazem enquanto 

protagonistas desta pesquisa, e logo estão presentes nesses espaços de cultivo. Firmando assim 

a importância de seu papel na sociedade e sua autonomia em casa, onde diariamente trabalham 

nos cuidados domésticos, na construção de seus quintais produtivos e consequentemente no 

zelo de suas famílias.  

 

Metodologia 
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Para a realização da pesquisa, foram selecionados alguns procedimentos metodológicos 

como levantamento bibliográficos em livros, cartilhas, monografias, dissertação referente ao 

tema e área de estudo. Juntamente com a pesquisa de estudos e conceitos sobre agroecologia, 

economia solidária, quintais produtivos e gênero.   

Para compor a metodologia fizemos uso do trabalho de campo visto que é de suma 

importância para uma pesquisa social. É possível realizar uma pesquisa por meio de 

levantamentos estatísticos, gráficos e sensos, mas quando se trata de uma pesquisa envolvendo 

diretamente os sujeitos, ir a campo é imprescindível. Na Geografia, onde se estuda o meio e a 

sociedade, e suas relações, os trabalhos de campos são essenciais, logo ir até o local, conhecer, 

observar e interagir resultam numa pesquisa satisfatória, agregada aos estudos teóricos. 

Em um trabalho de campo, há a intenção de perceber o que foi estudado num 

levantamento bibliográfico, entendendo que pode ocorrer de uma forma dinâmica, da qual 

nem sempre o roteiro sai como previsto. Mas há dois procedimentos importantes que 

constituem um trabalho de campo, como coloca Maria Cecília Minayo (2009, p. 63): 

 

Embora hajam muitas formas e técnicas de realizar o trabalho de campo, dois são os 
instrumentos principais desse tipo de trabalho: a observação e a entrevista. Enquanto 
a primeira é feita sobre tudo aquilo que não é dito, mas pode ser visto e captado por 
um observador atento e persistente, a segunda tem como matéria-prima a fala de 
alguns interlocutores.  
 

Na entrevista, é importante que se deixe claro a que o motivo daquele diálogo está 

proposto, a instituição de onde vem, deixar claro que as informações são de sigilo, para que ele 

entenda a importância e a finalidade de compartilhar suas informações e vivências. Minayo 

(2009, p. 67), explicita que se pode ter uma relação entre as partes “No caso da pesquisa 

qualitativa, ao contrário do que muitos podem pensar, é fundamental o envolvimento do 

entrevistado com o entrevistador”. 

Assim, utilizamos a proposta metodológica da Pesquisa participante, que consiste em 

uma relação mais estreita entre os componentes, para que o sujeito que está sendo entrevistado 

tenha uma confiança no pesquisador, e para que as informações e vivências por eles 

compartilhadas, sejam de forma cooperativa, sem desconsiderar os saberes populares. Tal como 

afirma Eliza Bernardo Rocha (2004): 

 

Um trabalho dessa natureza tem como objetivo propiciar aos grupos populares 
entendimento de seus problemas para que eles possam percebê-los e levantar 
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alternativas que vão de encontro aos seus interesses. Desse modo está se 
encaminhando em direção ao envolvimento dos grupos populares como sujeitos do 
conhecimento. (BERNARDO ROCHA), 2004, p.2) 
 

No Brasil essa prática da pesquisa participante se apresenta por volta dos anos 70, a 

assistente social Lindamar Faermann coloca que (2014):  

 

A partir de então, muitas pesquisas foram (e vêm sendo) construídas com bases em 
suas premissas, isto é, com vistas à produção de conhecimentos críticos e 
politicamente engajados, tendo como eixo central as condições existentes na 
sociedade capitalistas, evidenciando as condições de vida e de opressão dos sujeitos, 
tornando conhecidas suas histórias e suas experiências. (FAERMANN, 2014, p.42) 
 

Assim, através da Pesquisa participante, que possibilita uma relação direta com os 

sujeitos, foi possível a realização de dois trabalhos de campo para o Assentamento Bernardo 

Marin II, no município de Russas, em 2018 e 2019 onde foram coletadas entrevistas, áudios e 

registros fotográficos (com a autorização das agricultoras) para o melhor entendimento dessa 

vivência das mulheres do Assentamento com seus quintais produtivos. 

A fim de observar e conhecer o cotidiano das agricultoras do Assentamento, foram feitas 

visitas a suas casas, onde essas mulheres nos contaram sobre suas histórias e apresentaram 

seus quistas de produção, mostrando as diversas culturas que elas mantem, a finalidade das 

suas colheitas, criação de animais e tal como alguma outra atividade que elas executam, como 

artesanatos. 

 Podemos ver isso na figura 1 que apresenta uma das assentadas e agricultora, mostrando 

as culturas presentes em seu quintal produtivo, expressando o bem-estar que é poder cultivar 

em sua terra. 

Figura 1: Visita a um dos quintais produtivos de uma das assentadas 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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 Assim, foram então observados a relação que essas mulheres mantêm com seu espaço 

de produção, as agricultoras cuidam de seus quintais com base no processo de transição 

agroecológica, para que suas famílias possam se alimentar de forma mais saudável e livre de 

produtos tóxicos. Além disso, foi relatado também pelas mesmas os destinos da qual seus 

produtos levam, seja de venda, troca ou doação. 

 

Vivenciando a ação e o trabalho das Agricultoras 

 

Diante do objetivo geral, de analisar as experiências agroecológicas e de economia 

solidária dos quintais produtivos, das mulheres do Assentamento Bernardo Marin II, os 

trabalhos de campo que foram realizados, possibilitaram conhecer desde suas histórias antes 

de residirem no assentamento de reforma agrária, até as atividades que hoje elas desenvolvem 

dentro de suas casas e na terra que cada uma hoje possuem depois de muita luta. 

Agricultora e moradora do Assentamento há 14 anos, foi uma das mulheres 

entrevistadas na ida ao Bernardo Marin II. Ela conta que vive da agricultora juntamente com o 

seu marido, onde em seu quintal faz o cultivo de frutas, milho, feijão, e para contribuir na renda, 

também trabalha fazendo artesanatos. A assentada afirma que o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST) mudou sua vida, e que ela sempre se somou nas lutas do movimento, 

a agricultora além de possuir sua terra para moradia e plantio, através da luta do Assentamento, 

teve a oportunidade de fazer cursos, para cuidado dos animais (curso de vacina) e de culinária. 

Além de alimento para ela e seus familiares, os produtos que são frutos do cultivo em seu 

quintal, a agricultora doa o excedente, ou faz a troca com vizinhos, demostrando a cooperação 

e coletividade como princípios essenciais do assentamento.  

Na metodologia da pesquisa participante, se objetiva uma relação horizontal entre o 

pesquisador e os sujeitos envolvidos na pesquisa, para que seja levado em consideração os 

saberes, experiências e vivências dos pesquisados. Logo, vale ressaltar que não há saberes 

maiores advindo dos pesquisadores com seus conhecimentos acadêmicos, há saberes diferentes, 

visto que os agricultores e agricultores em seu espaço de cotidiano tem conhecimentos diversos 

de cultivos de plantas, criação de animais e saberes referentes a plantas de uso medicinal. 

A cerca da pesquisa participante, Lindamar Faermann (2014) ressalta: 

 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3060 
 

[...] a pesquisa participante não se coaduna com as determinações de cientificidade 
fixadas pelo positivismo, pois ancorada na abordagem qualitativa, direciona-se para a 
realidade social dos sujeitos, suas experiências, sua cultura e seus modos de vida. 
(FAERMANN, 2014, p.44) 
  

Tentando pôr em prática os objetivos citados na construção da pesquisa, foi realizado 

uma roda de conversa com algumas mulheres do assentamento Bernardo Marin II, na qual foi 

feito uma explicação sobre agroecologia e economia solidária. Em seguida foi escutado das 

mesmas, qual o trabalho que executam no campo e sobre suas produções em seus quintais de 

cultivo.  

Os quintais produtivos se caracterizam como uma extensão da casa, da qual as mulheres 

e homens praticam uma agricultura familiar, como o cultivo de árvores frutíferas, plantas 

medicinais, hortaliças e/ou criação de animais. Com cultivo de forma sustentável e para 

assegurar que suas famílias tenham acesso a um alimento livre de agrotóxicos. Logo que com 

o cultivo de frutas, têm se também a produção de produtos advindo dessas colheitas.  

A exemplo, em uma das edições do Caderno Brasileiro de Agroecologia (2015), se 

explica um pouco a respeito:  

 

Os quintais produtivos além de possibilitar a produção de frutas tanto para o seu 
consumo “in natura” quanto para a elaboração de produtos como, por exemplo, doces 
e sucos; permite a criação de ambientes saudáveis, com sistemas naturais equilibrados, 
quando não existe a utilização de produtos químicos e agrotóxicos. (GOMES, LIMA, 
GOMES, 2015, p.4)  
 

Na troca de saberes com as Assentadas, foi percebido que mesmo que muitas 

desconhecessem o conceito de Agroecologia e Economia Solidária, as agricultoras já faziam (e 

fazem) essas práticas, visto que, assim como na construção do MST e na prática da 

Agroecologia que abominam o uso de agrotóxicos, essas mulheres não põem em prática o uso 

de venenos, pois elas têm entendimento o quão prejudicial é para a saúde os agrotóxicos na 

alimentação. 

A economia solidária gera então a possibilidade de que esses produtos que as 

agricultoras geram, seja circulado, seja por vendas em feiras, troca com outras famílias, ou 

doação do excedente. Ana Mercedes Icaza (2018) coloca sobre a prática da economia solidária 

no Brasil: 

Formas de produzir e viver baseadas na solidariedade e na cooperação não são novas 
e nesse sentido encontramos ao longo da história diversas experiências que podem ser 
identificadas como economia solidária. É assim no Brasil na organização de índios, 
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quilombolas, camponeses e também em cooperativas, associações e diversas formas 
de ajuda mútua que surgem como forma de organização e luta de trabalhadores do 
campo e da cidade. (SARRIA ICAZA, 2018, p.9) 
 

E como algumas mulheres agricultoras relataram, os produtos (Figura 2) resultantes de 

seus cultivos, são passados a frente seja em feiras ou doando o excedente. É também feito pelas 

mãos dessas trabalhadoras, produtos extraídos de plantas medicinais, para o combate e alívio 

de doenças, produção de licores e doces. Esses produtos vão para a feira que acontece no 

município de Limoeiro do Norte e alguns são destinados ao Centro de Capacitação Frei 

Humberto, localizado em Fortaleza - CE. 

 

Figura 2: Licor de Caju, produção de uma das agricultoras 

 
   Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

Dessa forma, refletindo na prática da economia solidária, em que geram produtos de 

própria fabricação, propiciando assim uma renda para auxílio de suas famílias com um preço 

justo para quem consome e tão logo beneficiando também agricultoras/es e consumidoras/es, a 

prática do cultivo em quintais produtivos resulta em uma produção livre de agrotóxicos e na 

contramão de um trabalho exploratório. 

Assim, buscando na transição agroecológica um modelo mais saudável de agricultura, 

as trabalhadoras e trabalhadores se caracterizam, assim como Emma Siliprand (2007) relata: 

 

Muitos movimentos sociais no campo vêm incorporando questões ambientais nas suas 
pautas de reivindicações (movimento sindical, de sem terras, e outros) [...] 
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Em alguma medida esses movimentos incorporaram as lutas feministas – de 
emancipação das mulheres e de mudança nas relações entre os gêneros – como parte 
de seus objetivos estratégicos de mudança social. Ao mesmo tempo, assumiram as 
lutas ambientais e por um modelo de desenvolvimento mais sustentável como uma 
luta das mulheres – participando de (e muitas vezes, liderando) campanhas pela 
substituição do uso de agrotóxicos, contra o uso de organismos geneticamente 
modificados, pela ampliação do uso de fitoterápicos e de medicamentos naturais, por 
exemplo. (SILIPRANDI, 2007, p.845) 

 

Dentro da pesquisa se fez importante a discussão de gênero, pois além de poucos estudos 

na geografia neste âmbito, há em outras ciências como sociologia, serviço social, um grande 

debate desse assunto. Furlin (2013) coloca “Os estudos acadêmicos com a perspectiva de 

gênero influenciaram movimentos sociais, ONGs e a formulação de políticas públicas”. É nesse 

sentido que notificamos a relevância nas discussões acadêmicas o debate sobre o conceito de 

gênero a fim da soma nas lutas dos movimentos sociais e de todos os sujeitos que delineiam o 

campo em discussão. 

E é importante ressaltar também, a forte presença das mulheres neste território de ação, 

mostrando que a luta por espaço de representação dessas protagonistas, é diária, e se faz 

presente no campo. Como relatou Maria de Jesus, uma das grandes líderes que constrói o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e mulher residente do Assentamento 

Bernardo Marin II, as mulheres sempre estiveram presentes na luta da posse de terra, desde que 

ainda era acampamento3. 

 Maria de Jesus conta que as mulheres se fazem presentes na representação dos 

Assentamentos, sendo assim, representações ativas em associação com uma participação 

masculina, na associação do Bernardo Marin II de moradores, onde tal representação soma em 

quase 50% do total, refletindo assim na fiel participação feminina na luta sobre território. Nas 

lutas que são necessárias fora do Assentamento, as mulheres compõem a linha de frente em 

manifestações.  

Através da pesquisa participante, que possibilita que o pesquisador tenha uma 

aproximação maior com o sujeito, no caso as mulheres do Assentamento, faz com que a 

interação entre pesquisador e pesquisadas não seja tão rasa. É necessário que as mulheres que 

são as protagonistas dessa pesquisa, se sintam à vontade para compartilhar de suas vivências, e 

que a pesquisadora tenha um entendimento profundo do meio, e assim o produto da pesquisa, 

 
3 Ocupação de trabalhadores em latifúndios improdutivos, onde se instalam em barracas de lona preta, na 
reivindicação ao Estado por direitos à posse da terra na luta por reforma agrária.  
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forneça reconhecimento para o trabalho dessas agricultoras, e possa ajudar de alguma forma a 

documentar a luta diária dessas mulheres.  

 

Conclusão 

 

Através do percurso metodológico supracitado, é possível concluir a relação das 

agricultoras com seu espaço de produção, no qual cuidam de seus quintais com base na 

agroecologia, para que suas famílias possam se alimentar de forma mais saudável e que possam 

adquirir autonomia financeira, onde a partir da economia solidária essas mulheres são 

protagonistas do processo de produção e venda/troca de seus produtos. 

Transpassando os conceitos de Agroecologia e a prática da economia solidária, se faz 

importante ressaltar o conceito de gênero, pois as mulheres são as protagonistas no trabalho 

rural deste Assentamento de reforma agrária. Faz-se necessário discutir gênero na abordagem 

deste artigo, pois ao tempo que hoje existem várias representações de mulheres em muitos 

espaços, por anos essas mulheres foram invisibilidades pelo patriarcado, onde lhes eram 

impostos apenas aos trabalhos domésticos e a maternidade. Diante desta abordagem, a 

discussão de gênero e a autonomia das mulheres vem como uma ferramenta importante na luta 

contra as desigualdades enraizadas na sociedade.  

Os quintais produtivos presentes no Assentamento Bernardo Marin II são construídos 

por mulheres agricultoras, assim, o conceito de gênero se faz necessário para ressaltar a 

importância da mulher no cotidiano de luta contra o modelo de produção capitalista no campo. 

A economia solidária também se faz presente no assentamento, onde o conjunto de atividades 

econômicas (produção, distribuição, consumo) é realizado de modo a beneficiar todas as partes 

envolvidas. A economia solidária visa a circulação de produtos alimentícios, artesanais, 

cosméticos, farmácia viva e entre outros, produzidos pelas próprias famílias que compõem o 

Assentamento, de modo que beneficie outros grupos, que se opõe a forma de comercialização 

das empresas que usa preços abusivos visando somente o alto lucro. 

 Nesse Assentamento, as práticas das/os assentada/os são de um modo de vida que visa 

possibilitar à família um alimento saudável e livre de agrotóxicos e um trabalho de agricultura 

que não seja prejudicial aos sujeitos sociais e à natureza. Como o MST tem presença ativa nas 

lutas do Assentamento, essas famílias têm acesso a formações políticas e educativas que buscam 
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a quebra de paradigmas e preconceitos que são próprios da sociedade patriarcal em que 

vivemos. 
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A PRODUÇÃO ORGÂNICA NO BRASIL: uma análise com base no Cadastro Nacional 
de Produtores Orgânicos (2013-2019) 

Márcio Freitas Eduardo1 
Roberto Antônio Finatto2  

 
Resumo: A produção orgânica engloba diferentes sistemas de produção agropecuária onde os insumos e 
métodos naturais ou orgânicos substituem aqueles de origem sintética, da produção ao consumidor final 
dos produtos. No Brasil, os produtores orgânicos certificados encontram-se registrados no Cadastro 
Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO). Este texto analisa a produção orgânica no Brasil tendo como base 
os dados do CNPO e traça um perfil a respeito da evolução da produção orgânica no país nos últimos seis anos 
(2013 – 2019) problematizando diferentes aspectos envolvidos neste sistema de produção e comparando os dados 
da escala nacional com aqueles das macrorregiões. Os dados atestam o crescimento de mais de 300% no número 
de produtores no período analisado, bem como a solidez dos mecanismos de controle da qualidade orgânica 
existentes no país, com predomínio da certificação participativa no Sul, do controle de qualidade por meio das 
Organização de Controle Social no Nordeste e da certificação por auditoria nas demais regiões do país. 
 

Introdução 

O Objetivo do texto consiste em analisar a produção orgânica no Brasil tendo como base 

os dados do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO) disponibilizado pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Busca-se traçar um perfil a 

respeito da evolução da produção orgânica no país nos últimos seis anos (2013 – 2019) 

comparando os dados da escala nacional com os dados das macrorregiões, sobretudo nas 

informações relacionadas ao processo de avaliação da conformidade orgânica da produção, ou 

seja, aos mecanismos de certificação. 

Considerando o escopo do texto, o método da pesquisa pautou-se em revisão teórica 

sobre o tema da Agroecologia, da produção e da certificação orgânica e da consulta, 

sistematização e análise dos dados do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do período 

de 2013 a 2019. 

Cabe ressaltar que o presente trabalho é parte constituinte do projeto de pesquisa 

“Prática agroecológica e desenvolvimento territorial em áreas de agricultura camponesa no Sul 

do Brasil: potencialidades, conflitualidades e conquistas”, aprovado na Chamada Universal 

MCTI/CNPq Nº 01/2016. 
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O texto está estruturado em três partes. Na primeira há uma introdução sobre o tema da 

produção orgânica para subsidiar, na sequência, a análise sobre a produção orgânica no Brasil 

com base nos dados do CNPO. Por fim, à luz dos elementos trazidos nas duas primeiras partes, 

são abordadas as diferenças entre os mecanismos de controle da qualidade orgânica 

(certificação por auditoria, certificação participativa e organismo de controle social) conforme 

a legislação da produção orgânica brasileira. 

 

A produção orgânica no Brasil: um esforço de definição 

 

A construção da “Lei da Agricultura Orgânica” no Brasil (Lei nº 10.831, de 23 de 

dezembro de 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica, conhecida também como “Lei de 

Orgânicos”) e o decreto nº 6.323 (de 27 de dezembro de 2007) que regulamenta a Lei nº 10.831, 

criando os mecanismos de controle para a garantia da qualidade orgânica, foram ações 

importantes no quesito da institucionalização da Agroecologia e da produção orgânica no 

Brasil. Isso ocorreu após décadas de trabalho, por parte de uma miríade de entidades e 

organizações (e de pressão da sociedade civil organizada) que buscaram o reconhecimento, pelo 

Estado brasileiro, dos sistemas orgânicos de produção, com vistas à construção de políticas 

públicas concatenadas à proposta.  

A institucionalização deflagrada pelo Estado brasileiro e a intensificação do movimento 

em prol da agroecologia e da produção orgânica no novo século reproduz o “caráter paradoxal 

das territorialidades em disputa presentes no campo brasileiro” (FERNANDES et al. 2014). 

Resguardadas as devidas proporções, os sistemas orgânicos de produção ganharam projeção 

pari passu a um expressivo avanço do sistema convencional de agricultura no campo brasileiro.  

Um dos indicadores que expressa o crescimento da agricultura convencional é 

igualmente um dos objetos de conflitualidade no campo envolvendo as disputas entre os 

sistemas orgânico e convencional: a massiva utilização de agrotóxicos. De acordo com 

Bombardi (2017, p. 33) “[...] o consumo total de agrotóxicos no Brasil saltou de cerca de 

170.000 toneladas no ano de 2000 para 500.000 toneladas em 2014”. 

Reportando-se aos dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do 

Observatório da Indústria dos Agrotóxicos da Universidade Federal do Paraná, Carneiro et al. 

(2015, p.49) ressaltam que “[...] enquanto nos últimos dez anos o mercado mundial de 
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agrotóxicos cresceu 93%, o mercado brasileiro cresceu 190%”. Em 2008, apontam, “[...] o 

Brasil ultrapassou os Estados Unidos e assumiu o posto de maior mercado mundial de 

agrotóxicos” (idem). Conforme Pignati e Machado (2011) 

Tal aumento está relacionado a vários fatores, como a expansão do plantio da 
soja transgênica, que amplia o consumo de glifosato, a crescente resistência das 
ervas “daninhas”, dos fungos e dos insetos demandando maior consumo de 
agrotóxicos e/ou o aumento de doenças nas lavouras, como a ferrugem asiática 
na soja, o que aumenta o consumo de fungicidas. Importante estímulo ao 
consumo advém da diminuição dos preços e da absurda isenção de impostos dos 
agrotóxicos, fazendo com que os agricultores utilizem maior quantidade por 
hectare” (apud CARNEIRO et al., 2015, p.52). 

Este modelo de produção agrícola foi desencadeado nas décadas de 1960 e 1970, 

quando, no período militar, a articulação do grande capital agroindustrial, do sistema de crédito 

público à agricultura e à agroindústria e da propriedade fundiária, produziram a modernização 

conservadora da agricultura (DELGADO, 2012). O processo de modernização foi direcionado 

a determinados produtos (para atender o mercado) e produtores (médios e grandes proprietários 

rurais), mantendo-se a estrutura concentrada da terra no país.  

É nesse contexto que se estrutura o agronegócio baseado na artificialização do processo 

de produção agropecuária via utilização de fertilizantes de origem urbano-industrial, sementes 

transgênicas e agrotóxicos para viabilizar os sistemas em monocultivos. Este modelo, 

entretanto, desencadeou uma série de consequências de diferentes ordens – econômica, social 

e ambiental – e intensificou desigualdades históricas presentes na formação socioespacial 

brasileira (CANUTO, 2004; BALSAN, 2006). 

Paralelo a este processo, um conjunto de organizações (ONGs, movimentos sociais, 

entidades ligadas à igrejas, entre outros) foram se articulando para construírem alternativas ao 

modelo da modernização da agricultura, considerando, sobretudo as necessidades e 

especificidades da agricultura camponesa (LUZZI, 2007; FINATTO, 2015). Assim, a partir da 

década de 1990, a Agroecologia passa a integrar um conjunto de técnicas e princípios que 

vinham sendo desenvolvidas, até então, sob o signo da agricultura alternativa, como 

contraponto ao modelo convencional.  

Nessa conflitualidade se estruturam diferentes sistemas de produção que buscam 

minimizar os impactos ambientais das atividades produtivas agropecuárias. Deve-se 

reconhecer, entretanto, que esse movimento não é homogêneo, já que existem diferentes graus 

de rompimento com os princípios da produção convencional. Pode-se, apenas, substituir o 
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pacote tecnológico típico da modernização da agricultura (convencional pelo orgânico) ou, de 

forma mais complexa, construir mecanismos que modifiquem as bases do atual sistema 

agroalimentar, dentro e fora das unidade de produção: o embate conceitual entre a 

“Agroecologia” e a “Produção Orgânica”, presente na legislação e na política brasileira para o 

segmento, congrega essas distintas concepções de produção e de modelo de desenvolvimento.  

Na prática, há um conjunto de relações diferentes, por vezes contraditórias, que marcam 

os diferentes arranjos formados pelas Redes de Agroecologia e Redes de Produção Orgânica 

(FINATTO, 2015). Portanto, é importante reconhecer que a Agroecologia se estrutura em 

relações mais horizontalizadas nas relações entre os integrantes do sistema, quando comparada 

com a produção orgânica. Isso envolve desde os agricultores até os consumidores dos produtos, 

priorizando canais curtos de comercialização e respeitando as características ambientais e 

sociais nos contextos em que se desenvolvem os sistemas agropecuários. Já a produção orgânica 

reduz-se a um processo técnico, embora complexo, de substituição de insumos químicos por 

aqueles orgânicos.  

Como veremos adiante, as diferenças de concepção entre a Agroecologia e a produção 

orgânica manifestam-se, também, em distintas propostas de mediação, materializadas nas 

peculiaridades entre os distintos mecanismos de avaliação/certificação para a garantia da 

qualidade orgânica dos alimentos. 

Há, assim, na Agroecologia uma visão de sistema – ambiental, social e econômico – que 

não se aplica à produção orgânica. Nestes termos, a produção orgânica apresenta um potencial 

limitado de transformação dos sistemas agropecuários, já que preserva a lógica da produção 

convencional ao não, necessariamente, considerar os aspectos socioculturais que estão na 

origem da relação da sociedade com a natureza (COSTA NETO, 2006; FINATTO, 2015; 

ROSSET, 1997).  

No caso da legislação brasileira sobre o tema, apesar do esforço de reconhecer diferentes 

“sistemas orgânicos” essa distinção não é considerada. A definição de sistema orgânico de 

produção agropecuária, no artigo 1º, da Lei 10.831 é a seguinte: 
 
todo aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos 
recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das 
comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a 
maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não-
renovável, empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e 
mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de 
organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do 
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processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e 
comercialização, e a proteção do meio ambiente. 

 

No artigo 2º afirma que “o conceito de sistema orgânico de produção agropecuária e 

industrial abrange os denominados: ecológico, biodinâmico, natural, regenerativo, biológico, 

agroecológicos, permacultura e outros que atendam os princípios estabelecidos por esta Lei”.  

Há que se considerar, também, que a própria Política Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica – PNAPO (2012), apesar de trazer em seu âmago o reconhecimento da 

distinção entre a “Agroecologia” e a “Produção Orgânica”, apresenta apenas uma diferenciação 

formal em função de não avançar na qualificação das distinções entre as duas propostas. Fato 

que abre margem para ponderarmos a respeito da diversidade, mas também das diferenças e das 

próprias contradições inerentes aos distintos arranjos orgânicos de produção, trazidos à tona 

pela política citada (GABOARDI & EDUARDO, 2017).  

Diante disso, no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos estão presentes todos os 

produtores do país vinculados a algum dos organismos de controle da qualidade orgânica, 

independente do sistema orgânico que desenvolvem. Mas apesar de o CNPO não proporcionar-

nos respaldo para analisar as diferenças entre os sistemas, fornece-nos importantes elementos 

para caracterizar a evolução da produção orgânica no Brasil.   

 

A produção orgânica no Brasil pelo Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos 

 

O CNPO, desde 2013 disponibilizado pelo MAPA para acesso virtual3, está embasado 

pela PNAPO (Decreto 7.794, de 20 de agosto de 2012) e se inseriu como ação do I Plano 

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO, 2013 - 2015). O CNPO 

sistematiza informações a respeito dos produtores orgânicos formalmente cadastrados a partir 

dos dados fornecidos pelos organismos de controle da qualidade orgânica.  

Com base no cadastro é possível acessar: 1) nome do produtor (dados de CPF, CNPJ ou 

NIF) e contato; 2) cidade, estado e país em que é realizada a atividade; 3) escopo (segmento 

produtivo objeto da avaliação da conformidade orgânica: produção primária vegetal, produção 

primária animal, processamento de produtos de origem vegetal ou processamento de produtos 

 
3 Disponível em http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/organicos/cadastro-nacional-produtores-
organicos.  

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/organicos/cadastro-nacional-produtores-organicos
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/organicos/cadastro-nacional-produtores-organicos
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de origem animal) e detalhamento das atividades produtivas; 4) tipo de entidade de garantia da 

qualidade orgânica (certificação por auditoria – certificadora; Organismos Participativos de 

Avaliação da Conformidade – OPAC; ou Organização de Controle Social – OCS) e nome da 

entidade. 

Desde 2013, o CNPO tem, progressivamente, melhorado a qualidade das informações 

disponibilizadas e atualizado, com maior celeridade, a relação dos produtores cadastrados (com 

cerca de quatro atualizações anualmente). Apesar de básicos, os dados do CNPO nos fornecem 

importantes insumos para dimensionarmos a evolução da produção orgânica no Brasil e traçar 

seu perfil, as semelhanças e diferenças regionais, especialmente relacionadas ao aspecto 

quantitativo e ao quesito certificação/controle para a garantia da qualidade orgânica. 

Em relação ao número de produtores orgânicos no Brasil, conforme gráfico 01, é visível 

que há um crescimento constante nos últimos seis anos. De maio de 2013 a outubro de 2019 o 

crescimento foi de 310%, ou seja, passando de 5.073 para 20.823 produtores orgânicos4. Em 

2019, conforme o gráfico 02, constam os dados atualizados de produtores orgânicos por unidade 

da federação. Chama atenção a velocidade em que algumas mudanças têm ocorrido nos estados. 

Por exemplo, no Paraná, no último ano, houve aumento de 41,5% no número de produtores, já 

no estado do Maranhão o aumento foi ainda mais expressivo, chegando a 1.413% no último 

ano. 

Gráfico 01 – Número de produtores orgânicos do Brasil (2013-2019) 

 
 Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados do CNPO/MAPA (vários anos). 

 
4 O CNPO é apresentado na forma de planilha onde é possível filtrar/selecionar as informações, porém algumas 
células da planilha não estão preenchidas. Nesse sentido, podem ocorrer pequenas divergências entre os dados 
apresentados ao longo do texto, já que foram aplicados filtros diferentes para pesquisa (por país, por estado e por 
organismo de controle da qualidade orgânica). As divergências, entretanto, não comprometem as tendências 
identificadas. 
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Gráfico 02 – Número de produtores orgânicos do Brasil, por estado5 (2018 e 2019) 

 
Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados do CNPO/MAPA (maio/2018 e out./2019). 
 

O aumento no número de produtores no Brasil é resultado da constância no crescimento 

de produtores nas diferentes regiões do país (Gráfico 03). Todas as regiões do país apresentaram 

crescimento no número de produtores quando comparados os dados de 2013 a 2019. Apenas as 

regiões Nordeste e Centro-Oeste apresentaram diminuição no número de produtores 

cadastrados em um dos períodos analisados, respectivamente, em maio de 2018 e abril de 2016. 

Os dados também mostram que até 2015 a região Nordeste era aquela com o maior número de 

produtores orgânicos, entretanto, a partir de 2016 a região Sul passa a assumir esta posição, que 

vem mantendo até 2019.  

Gráfico 03 – Número de produtores orgânicos do Brasil, por região (2013-2019) 

 
Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados do CNPO/MAPA (vários anos). 

 
5 Não constam informações sobre o estado de Tocantins nos dados do CNPO. 
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 A região Centro-Oeste, com exceção no ano de 2015, sempre apresentou o menor 

número de produtores orgânicos. Como sabe-se, essa região apresenta agricultura fortemente 

tecnificada e voltada para o agronegócio, com destaque para as monoculturas, como a soja. Essa 

situação cria entraves diretos para a territorialização da produção orgânica, sobretudo pela 

agricultura camponesa. Mesmo assim, nos últimos seis anos a região Centro-Oeste registrou 

aumento de 390% no número de agricultores orgânicos cadastrados no CNPO (constam 883 

produtores cadastros em 2019). Apesar da pouca expressividade dos dados absolutos, as 

informações relativas evidenciam um movimento de projeção da produção orgânica na região. 
 

Os mecanismos de controle da qualidade orgânica 
  
 A distância entre o local de origem do produto e o seu consumidor final, característica 

típica do período técnico-científico-informacional (SANTOS, 2008), que diante dos avanços 

tecnológicos possibilita preservar as características dos produtos e transportá-los para diferentes 

lugares do mundo, resulta no desconhecimento por parte do consumidor do processo que 

originou o produto adquirido. É neste contexto que a certificação orgânica se constitui no 

mecanismo que atesta a qualidade e garante a rastreabilidade dos alimentos, produtos e 

matérias-primas produzidos em sistema orgânico. 

 Medaets e Medeiros (2004, p.05) sustentam que a certificação se apresenta como uma 

delegação de poderes do Estado para outras organizações, sendo que o  

 
[...] o organismo certificador tem a função de desenhar um método que seja capaz de 
minimizar o risco de fraude em um mercado de “bens de crença”. Neste sentido, 
espera-se que o organismo certificador seja responsável perante a lei, pelo 
cumprimento rigoroso do método apresentado a seu credenciador.  

 
 A certificação, no caso dos produtos orgânicos no Brasil, é materializada no uso de um 

selo que identifica que determinado produto foi produzido por um processo diferenciado de 

produção. O selo, utilizado em todos os produtos orgânicos comercializados e onde consta a 

modalidade de certificação – participativa ou por auditoria –, foi instituído pela Instrução 

Normativa nº 50, de 5 de novembro de 2009 (revogada pela Instrução Normativa nº 18, de 20 

de junho de 2014). O selo, portanto, é mais do que um elemento de comunicação, já que “revela 

complexas técnicas e relações necessárias para a produção de determinado produto e, assim, 

funciona como um elo entre o desejo do consumidor – resultado de diferentes fatores – e os 

atributos do produto” (LENZ & FINATTO, 2017, p.300).  
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O Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica (SisOrg), gerido pelo 

MAPA, é composto pelos Sistemas Participativos de Garantia da Qualidade Orgânica (SPG) e 

pela Certificação por Auditoria. O SisOrg é identificado por um selo único em todo o território 

nacional (BRASIL, 2007). Mas também é possível, conforme regulamentado pelo Decreto nº 

6.323 (de 27 de dezembro de 2007), garantir a qualidade dos produtos orgânicos por meio 

das Organizações de Controle Social (OCS), sem a necessidade de utilização de um selo 

de certificação (conforme será detalhado adiante). 

A existência de diferentes mecanismos de controle da qualidade orgânica na legislação 

que trata do tema é resultado das contradições e das disputas travadas pelos atores envolvidos 

com o sistema de produção. Isso porque os mecanismos de certificação da produção acabam 

por criar restrições que podem excluir agentes do sistema e, por outro lado, criam oportunidades 

para outros (FLORIT, 2004).  

Assim, conforme apontado por Marques et al. (2001), na elaboração da legislação sobre 

a certificação existiam, pelo menos, duas posições: aquela que defendia a necessidade da 

contratação de um órgão certificador externo e aquela em defesa de um projeto de certificação 

participativa. Esta última, defendida principalmente por representantes de ONGs e 

organizações populares que desenvolviam práticas agroecológicas desde a década de 1980. 

Santos (2006) também destaca que existiam aqueles que entendiam que a certificação deveria 

ser facultativa ou voluntária. O controle da qualidade orgânica passou a ser obrigatório para a 

comercialização dos produtos, mas integrou diferentes possibilidades, como detalhado na 

sequência. 

Um dos indicadores presentes no CNPO está relacionado aos mecanismos de avaliação 

da conformidade orgânica da produção (Gráfico 04). 

Gráfico 04 – Número de produtores por mecanismo de avaliação da conformidade orgânica 
(2013-2019) 
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Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados do CNPO/MAPA (vários anos). 
 
 O gráfico apresenta o número de produtores certificados por mecanismo de avaliação 

da conformidade orgânica em diferentes períodos dos anos de 2013 a 2019. É possível constatar 

que a certificação por auditoria se constitui, em todos os períodos analisados, como principal 

mecanismo utilizado pelos produtores. Entretanto, vale ressaltar o crescimento no número de 

produtores que utilizam os Organismos Participativos de Avaliação da Conformidade (OPAC), 

que passou de 24,2% em maio de 2013 para 34% em outubro de 2019. Essa modalidade é a 

mais utilizada na região Sul do país (Mapas 01 e 02). 

 
Mapa 01 – Número de produtores orgânicos e mecanismo de avaliação da conformidade 
orgânica, por estado (2019). 
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Mapa 02 – Número de produtores orgânicos e mecanismo de avaliação da conformidade 
orgânica, por região (2019). 
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A certificação por auditoria 

 A certificação por auditoria se configura na modalidade mais convencional de 

averiguação para o controle da qualidade dos produtos orgânicos. Nesta modalidade, uma 

determinada empresa que deseja atuar como um Organismo de Avaliação da Conformidade 

Orgânica deve solicitar credenciamento ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) que após auditoria de credenciamento, no caso de a mesma estar em conformidade 

com a regulamentação oficial, passa a atuar como certificadora (BRASIL, 2007). 

 De acordo com informações do MAPA (2019) estão cadastradas 13 certificadoras para 

atuar na modalidade de certificação por auditoria. Apesar da atuação da maioria das 

certificadoras ocorrer em todo o território nacional, a sede dessas empresas – ou no caso das 

filias daquelas com sede internacional – está concentrada nas regiões Sudeste e Sul do Brasil: 

seis estão no Sudeste; cinco no Sul e uma no Centro-Oeste (Quadro 01). 

 

Quadro 01 – Certificadoras credenciadas no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento para avaliar a conformidade da produção orgânica 

Certificadora Nº de 
produtores Sede no Brasil 

Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) 561 Curitiba/PR 
Ecocert Brasil Certificadora Ltda. 2.102 Florianópolis/SC 
IBD Certificações Ltda. 4.663 Botucatu/SP 
IMO Control do Brasil Ltda 317 Alfenas/MG 
Agricontrol OIA Ltda. 105 Goiânia/GO 
Instituto Nacional de Tecnologia 26 Rio de Janeiro/RJ 
Instituto Chão Vivo de Avaliação da Conformidade 334 Santa Teresa/ES 
Instituto Mineiro de Agropecuária 25 Belo Horizonte/MG 
Cugnier Certificadora 68 Itajaí/SC 
Kiwa BCS Öko-Garantie do Brasil Ltda 192 Florianópolis/SC 
Savassi Certificação de Serviços Administrativos Ltda 01 Patrocínio/MG 
IGCERT Serviços Administrativos Ltda/Genesis 
Certificações – IGCERT - Londrina/PR 

WQS Do Brasil Ltda. - Botucatu/SP 
Fonte: Organizado pelos autores com base nos dados do MAPA e CNPO (Out./2019). 

 

Os agricultores, empresas e demais organizações interessadas em certificar seus 

produtos ou processos de produção podem contratar as certificadoras para atestarem o 

atendimento à legislação orgânica do país. Após essa auditoria e, no caso de parecer favorável, 

o interessado recebe a certificação orgânica e passa a utilizar o selo do sistema brasileiro de 

avaliação da conformidade orgânica nos produtos comercializados (Figura 01). 
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Figura 01: Ilustração do selo brasileiro utilizado para informar os produtos orgânicos 
certificados por auditoria 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2019).  

 

De acordo com os dados do CNPO/MAPA (Out./2019), 42% dos produtores orgânicos 

do país estão certificados por auditoria. Esta modalidade é a mais utilizada entre os produtores 

das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Proporcionalmente, analisando-se os dados de cada 

região, a Norte é aquela onde a certificação por auditoria é mais utilizada, com 70,5% 

produtores (1.344, em número absoluto). Entretanto, com 1.803 certificações, a região Sudeste 

apresenta o maior número de produtores certificados por auditoria (Mapa 01). 

Embora a certificação por auditoria de caracterize por uma responsabilidade 

compartilhada, sobretudo entre o produtor e o organismo certificador, ela apresenta um 

conjunto de relações verticais entre os integrantes do sistema e um processo de certificação 

centralizado nos agentes vinculados à empresa certificadora (MEDAETS & MEDEIROS, 

2004). Para os camponeses, esta modalidade de certificação também implica em custos que 

nem sempre são de fácil pagamento, considerando que a renda com a comercialização dos 

produtos é variável e pode não ser suficiente para arcar com os custos de todo o sistema 

produtivo (FORNAZIER & PEDROSO, 2010). 

As Organizações de Controle Social (OCS) 

 Outra modalidade de controle da qualidade dos produtos orgânicos ocorre por meio das 

Organizações de Controle Social. Uma OCS é definida pelo Decreto n. 6.323 como um  
grupo, associação, cooperativa ou consórcio a que está vinculado o agricultor familiar 
em venda direta, previamente cadastrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, com processo organizado de geração de credibilidade a partir da 
interação de pessoas ou organizações, sustentado na participação, comprometimento, 
transparência e confiança, reconhecido pela sociedade (BRASIL, 2007). 
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Assim, em canais de comercialização onde ocorre a venda direta produtor-consumidor 

não há obrigatoriedade da certificação dos produtos. O controle da qualidade orgânica dos 

produtos é de responsabilidade das OCS que pode ser constituída por um grupo, associação ou 

cooperativa de agricultores familiares. Nesses casos, os vendedores possuem o conhecimento 

necessário sobre o processo de produção, armazenagem e transporte dos produtos que estão 

sendo comercializados e podem fornecer essas informações aos consumidores.  

As mais de trezentas OCS do país atestam a qualidade orgânica de 24% dos produtores 

orgânicos em 2019 (Gráfico 04). Apesar do crescimento constante no número de produtores 

que utilizam este mecanismo, passando de 1.466 em maio/2013 para 4.848 em outubro/2019, 

ou seja, um crescimento de cerca de 230%, ele é aquele que apresenta um crescimento mais 

lento entre os agricultores quando comparado com os outros mecanismos de controle da 

qualidade orgânica. No mesmo período as certificações via certificadora obtiveram crescimento 

de 237% e aquelas via OPAC de 437%. 

A venda direta dos produtos orgânicos se insere no escopo dos canais curtos de 

comercialização, que abrange diferentes meios de comércio dentro e fora da unidade de 

produção. As vendas nas unidades abrangem cestas para grupos ou indivíduos, venda e/ou 

colheita direta e podem estar associadas a outras atividades, como o turismo rural; fora das 

unidades de produção, os produtos são comercializados em feiras ecológicas, eventos, por meio 

de entrega de cestas diretamente ao consumidor, vendas na beira das estradas e lojas de 

associação de produtores (DAROLT et al., 2013). 

A relação de proximidade e, por vezes, de confiança construída entre os produtores e os 

consumidores torna o selo orgânico algo dispensável para a comercialização dos produtos, 

conforme identificaram Dias et al. (2016). Os consumidores confiam na procedência do 

produtos sem se deter na existência do selo para adquiri-lo. Por outro lado, o controle da 

qualidade orgânica por meio das OCS apresentam limitações, já que os canais de 

comercialização são mais restritos podendo impactar na renda obtida com a comercialização 

(GERMINO et al., 2017). 

 De acordo com dados de outubro de 2019 (CNPO/MAPA), a região Nordeste do país é 

aquela onde as OCS estão mais presentes, atestando a qualidade de 47,3% dos produtores 

orgânicos, ou seja, 2.300 produtores (Mapa 02). O estado com o maior número de produtores 

vinculados às OCS é São Paulo, com 982 produtores orgânicos; proporcionalmente, na 
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comparação com os outros mecanismos de controle da qualidade orgânica, as OCS estão mais 

presentes em Roraima, onde respondem por 100% do controle da qualidade orgânica dos 

produtores do estado (Mapa 01). 

 As OCS são menos expressivas na região Sul, justamente onde existe o maior número 

de produtores orgânicos, sendo utilizadas por apenas 6,3% dos produtores orgânicos da região. 

Nesta região, a forte presença dos Sistemas Participativos de Garantia da Qualidade Orgânica 

acabou diminuindo a influência das OCS. 

 

Os Sistemas Participativos de Garantia da Qualidade Orgânica (SPG) 

 

O Decreto n. 6.323, de 27 de dezembro de 2007, define um SPG como o “conjunto de 

atividades desenvolvidas em determinada estrutura organizativa, visando assegurar a garantia 

de que um produto, processo ou serviço atende a regulamentos ou normas específicas e que foi 

submetido a uma avaliação da conformidade de forma participativa”.  

Neste caso, ao contrário daquilo que acontece quando é contratada uma empresa certificadora 

para realizar auditoria, o controle da qualidade orgânica dos produtos é realizado pelos próprios 

integrantes do sistema de produção, envolvendo, assim, produtores, representantes de 

organizações sociais, técnicos e consumidores. O representante legal de um SPG e que assume 

as responsabilidades formais por ele desenvolvidas é o OPAC (BRASIL, 2008).  

Os produtos certificados pelos Organismos Participativos de Avaliação da 

Conformidade recebem um selo indicando a especificidade da certificação (Figura 02). 

 

Figura 02 – Ilustração do selo brasileiro utilizado para informar os produtos orgânicos 
certificados por mecanismos de controle participativo de garantia 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2019) 
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Atualmente, existem 24 OPAC brasileiros e outros 16 chilenos credenciados pelo 

MAPA atuando no país, sendo que 05 atuam diretamente no sul do Brasil.  De acordo com os 

dados do CNPO/MAPA (Out./2019), 34% dos produtores orgânicos do país estão certificados 

por SPG (Quadro 02).  

O principal OPAC brasileiro é a Associação Ecovida de Certificação Participativa, 

conhecida também como Rede Ecovida de Agroecologia. A associação atua nos três estados da 

região Sul do Brasil e, recentemente, avançou com sua presença para o estado de São Paulo 

(Barra do Turvo/SP). A Rede Ecovida de Agroecologia certifica 4.301 produtores, isto é, 63% 

do total dos produtores certificados por OPAC ou, aproximadamente, 20% do total de 

produtores brasileiros presentes no CNPO (Out./2019).  

Os três OPAC com maior número de produtores certificados, após a Rede Ecovida de 

Agroecologia, são: a Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro (com 

751 produtores cadastrados nos estados de RJ, SP e MG); a COCEARGS - Cooperativa Central 

dos Assentamentos do Rio Grande do Sul LTDA. (com 303 produtores cadastrados no estado 

do RS); e o Orgânicos Sul de Minas (com 222 produtores cadastrados no estado de MG). A 

média de produtores cadastrados pelas outras 21 OPAC brasileiras é de 75. Chama atenção 

também o fato de encontrarem cadastrados no Brasil 16 produtores orgânicos chilenos 

certificados, individualmente, por 166 OPAC chilenas distintas (tema a ser aprofundado por 

pesquisas futuras). 

 

Quadro 01 - Organismos Participativos de Avaliação da Conformidade, número de produtores e estados 
de atuação no Brasil 

Organismos Participativos de Avaliação da Conformidade 
(OPAC) brasileiros 

Nº de 
produtores 

Estados de 
atuação 

ABDSUL - Associação de Agricultura Biodinâmica do Sul 08 SC 
ACEPI 74 CE 

Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica 81 MG, SP 
 

6 1) Agricultores Orgánicos del Valle de Limache; 2) Asociación Gremial Agrobato; 3) Asociación Gremial Chiloé 
Orgánico A.G; 4) Asociación Gremial de Productores Los Ríos Orgánico; 5) Asociación Indigena Aymara 
Agrupación de Mujeres Indigenas Artesanas de la comuna de Colchane Aymar Warmi; 6) Asociación Indigena 
Aymara Centro Artesanal Monte Huanapa de Cariquima; 7) Asociación Indigena Aymara de Productores Juira 
Marka; 8) Asociación Indigena Aymara Suma Juira de Cariquima; 9) Comunidad Indigena Miguel Yevilao 
Ponotro; 10) Cooperativa Campesina de Producción Orgánica Valle de Aconcagua; 11) Cooperativa Vitivinícola 
y Agropecuaria Valle Marga Marga Ltda.; 12) Organization of Organic Products of Curacaví; 13) Red de 
Productores Orgánicos Décima Región A.G.; 14) Sindicato de Trabajadores Independientes Corazón Orgánico 
Paine; 15) Sociedad Comercializadora “Tierra Viva” Ltda.; 16) Sociedad de Agricultóres Orgánicos del Valle del 
Aconcagua Ltda. (CNPO/MAPA, Out./2019). 
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Associação Brota Cerrado da Serra da Canastra de Certificação 
Participativa 21 MG, SC 

Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro 751 RJ, SP, MG 
Associação de Agricultores e Agricultoras Agroecológicos do 

Araripe – ECOARARIPE 75 PE 
Associação de Agricultura Ecológica – AGE 15 DF, GO 

Associação de Agricultura Natural de Campinas e Região 158 SP, MG 
Associação de Certificação Orgânica Participativa do Sertão do 

Apodi – ACOPASA 52 RN 
Associação de Certificação Participativa Agroecológica (ACEPA) 86 CE 

Associação dos Agricultores Familiares Feirantes de Turmalina 18 MG 
Associação dos(as) Produtores(as) Agroecológicos(as) do Semiárido 

Piauiense-APASPI 27 PI 
Associação Ecovida de Certificação Participativa 

4301 
RS, SC, PR, 

SP 
Associação Participativa de Certificação Maniva - OPAC Maniva 31 AM 

Associação Povos da Mata Atlântica do Sul da Bahia de Certificação 
Participativa 181 BA 

ATIX - Associação Terra Indígena Xingu 45 MT 
Centro de Desenvolvimento Agroecológico do Cerrado-CEDAC 67 GO 
COCEARGS - Cooperativa Central dos Assentamentos do Rio 

Grande do Sul LTDA. 303 RS 
OPAC Cerrado 155 DF, GO 

OPAC Litoral Norte 38 RS 
Orgânicos Sul de Minas 222 MG 

RAMA - Associação dos Produtores da Rede Agroecológica 
Metropolitana 50 RS 
Rede APOMS 18 MS 

Rede Borborema de Agroecologia 64 PB 
Fonte: Organizado pelos autores com base nos dados do MAPA (10/2019). 

 
Os OPAC representam uma conquista da sociedade brasileira, dos produtores e 

consumidores de alimentos orgânicos, dos movimentos sociais e das entidades de apoio e 

assessoria agroecológicas, no sentido da defesa e da sustentação de outros projetos de garantia 

e de certificação dos produtos agroecológicos. Estes, baseados em sistemas de confiança e de 

compartilhamento, mesclando a participação ativa e responsável com uma ênfase educativa de 

envolvimento, de reciprocidade e de troca (de saberes, de insumos, de trabalho, de identidade 

de classe etc.), como é o caso da Rede Ecovida de Agroecologia (RADOMSKY, 2010; 

EDUARDO, 2014).  

Por se tratar de uma proposta de certificação autogestionada pelos atores da 

agroecologia, sem visar lucros, os OPAC constituem-se em um projeto alternativo às empresas 

certificadoras de orgânicos. Constroem soluções criativas para o desafio da reprodução da 

condição camponesa no sistema econômico e social capitalista, transferindo benefícios para o 

conjunto da sociedade (com a preservação dos serviços ambientais e a produção de alimentos 
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livres de agrotóxicos e de transgenia, por exemplo), mas carecem de um apoio concreto e 

institucional mais robusto e de longo prazo para que, de fato, ocorra o avanço e o 

desenvolvimento de muitas das potencialidades ainda latentes.  

Considerações finais 

Os dados do CNPO/MAPA mostram que a modalidade de certificação por 

auditoria é aquela mais utilizada no país, mas há diferenças regionais que merecem ser 

consideradas. No Sul do Brasil predominam as certificações por Sistemas Participativos 

de Garantia da Qualidade Orgânica, enquanto que no Nordeste há o predomínio na 

atuação das Organizações de Controle Social.  

Embora tenhamos vasta bibliografia acerca da Rede Ecovida de Agroecologia, a 

pesquisa, sobretudo, geográfica, carece de maiores estudos e análises para entender as 

dinâmicas espacialmente diferenciadas de ação e de interação em âmbito dos processos 

participativos de avaliação da conformidade, dado sua difusão e proliferação recentes. O mesmo 

raciocínio aplica-se para as modalidades de certificação por auditoria e para as Organizações 

de Controle Social.      

As particularidades regionais em relação ao número de produtores orgânicos, seu 

ritmo de crescimento e os mecanismos de avaliação da conformidade orgânica utilizados 

revelam marcas e características das distintas formações socioespaciais. Essas 

informações permitem analisar também os limites e possibilidades, sobretudo em relação 

à comercialização e ao assessoramento técnico, relacionados com a agroecologia em cada 

região do país. 
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A REALIDADE DO AGRO (NEGÓCIO) NO VALE DO SÃO FRANCISCO, A 

PRODUÇÃO DA RIQUEZA E POBREZA NO CAMPO 

 

Jaqueline dos Santos Ferreira 

 

Resumo: 

 

Introdução A partir das décadas de 1950 e 1960 com intensificação da modernização na 

agricultura que denominou-se Revolução Verde, o campo brasileiro vem sofrendo diversas 

transformações. Para que essas transformações ocorressem o Banco Mundial ofereceu inúmeros 

pacotes de financiamento, possibilitando que os países denominados pelo mesmo de 

“periféricos”, pudessem participar desse novo momento no espaço rural. O intuito da Revolução 

Verde era de possibilitar a introdução de novas variedades ou aumentar a produção de culturas 

existentes no campo, associado a um sofisticado sistema de irrigação e da utilização de insumos 

industriais cuja eficiência máxima se dava a partir de certa escala, o que beneficiava os 

produtores mais capitalizados, mais instruídos e detentores das melhores terras. O objetivo da 

presente pesquisa consiste em analisar o agro como um modelo de agricultura que produz 

riqueza como condição de negócio para o mercado, ao tempo, que produz pobreza no Polo 

Juazeiro/Petrolina, especialmente, quando os alimentos necessários a reprodução da vida 

humana são transformados em commodities agrícolas De acordo com Pereira (2010), o acesso 

ao crédito agrícola e aos serviços de assistência técnica tornou-se indispensáveis para os 

produtores. “Para viabilizá-lo, fundos públicos nacionais e estrangeiros cada vez mais vultosos 

passaram a ser canalizados diretamente para a produção das novas variedades de alto grau de 

resposta”. (p.167).Esse novo modelo de expansão agroindustrial fez surgir os Perímetros 

Irrigados no Polo Juazeiro\Petrolina, com o incentivo da política macroeconômica externa e da 

política agrícola interna, alterando completamente o sentido da produção, assim como a escala 

de produção desde a concretude do Perímetro Irrigado Bebedouro nos anos de 1960. Entretanto 

é na década de 90, com o Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho que o agronegócio se 

consolida nessa região mediante as exportações de frutas frescas e com elas a exportação de 

água, proveniente do rio São Francisco. Com o agronegócio consolidado a produção no campo 
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passa a ter valor de mercadoria em detrimento da produção alimentícia em países como o Brasil, 

particularmente no Polo Petrolina\Juazeiro onde a irrigação tem sido anunciada como vetor de 

“desenvolvimento”. Essa perspectiva segundo Abramovay (2004) mostra o campo inserido em 

uma política fundiária de aumento de renda dos produtores, portanto, positiva. Para este autor, 

a pobreza no campo está ligada a produção reduzida que não contem valor agregado, sem 

condições de concorrer no mercado. Vencido esse problema, os pequenos produtores poderão 

melhorar de vida mediante o acesso ao consumo tipicamente capitalista. Nesse aspecto 

Abramovay discorda de qualquer análise de Chayanov (1981) quando para este, observa a 

unidade de produção familiar, como atividade econômica humana para suprir o sustento do seu 

núcleo, uma unidade de consumo; portanto, o orçamento é em grande medida, qualitativo. A 

partir do desenvolvimento do modelo capitalista, a agricultura familiar perde seu caráter 

qualitativo e volta completamente para a quantidade, a relação de produção para o sustento da 

unidade, passa a ser estabelecida uma unidade de produção capitalista. Segundo Bombardi 

(2011) a agricultura familiar e a pequena produção não tem controle sobre o preço, diferente de 

outros setores da economia. No setor agrícola, o preço do produto final é determinado pela 

oferta, ou seja, quando mais produto no mercado, menos o preço vai ser valorizado, no entanto, 

o preço dos agroquímicos não depende disso. O incentivo para a inserção dos agricultores 

familiares na política do agro(negócio) é muito alto. A inserção do agro (negócio) em territórios 

marcados pela miséria é justificada pelo Estado como resultante das questões naturais, como 

por exemplo, o clima, para dessa forma implementar a política de modernização da agricultura 

com seu pacote de agroquímicos justificando em seu discurso a deficiência alimentar e elevação 

do padrão de vida da população. Toda a explicativa do Estado levanta o seguinte 

questionamento: por que o agro impulsiona um modelo de agricultura que produz riqueza como 

condição de negócio para o mercado, ao tempo, que produz pobreza no Polo Juazeiro/Petrolina, 

especialmente, quando os alimentos necessários a reprodução da vida humana são 

transformados em commodities agrícolas ou quando as terras são apropriadas para produção de 

duas safras anuais de manga e uva para abastecimento do mercado externo? Procedimentos 

Metodológicos A metodologia da pesquisa tem sido estruturada em torno de três eixos de 

operacionalização: a organização de uma pesquisa bibliográfica, a realização de trabalhos de 

campo, a construção de um banco de dados estatísticos dessa investigação vinculados à 

elaboração de tabelas, gráficos, mapas e cartogramas. A pesquisa bibliográfica será composta 

por três principais frentes de trabalho, quais sejam: 1. Visita às bibliotecas de referência, 
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especialmente aquelas situadas no local de estudo, nomeadamente na cidade de Petrolina (PE) 

bem como, na cidade Juazeiro (BA); 2. Pesquisa bibliográfica por meio de consulta às 

bibliotecas digitais de teses e dissertações e ao portal de periódicos da CAPES. 3. Análise do 

site das empresas com, por exemplo, a Monsanto e o grupo Carrefour para entender como a 

terra é utilizada como um negócio rentável, em detrimento de sua função social que é suprir as 

necessidades básicas dos sujeitos do campo e cidade. O segundo eixo de operacionalização da 

metodologia está sendo composto fundamentalmente por trabalhos de campo. Com a realização 

de visitas técnicas de campo nas grandes corporações com grandes extensões de terra, 

associadas à Valex o Grupo Grand Valle, Grupo GVS e suas unidades (Fazenda Vale do Sol, 

Fazenda São Gonçalo, Fazenda Sereníssima) e não associadas a Empresa Monsanto (entrou em 

fusão com a BAYER em 2016) e o Grupo Carrefour (Grupo Francês – composto pelas 

empresas: Labrunier I e II, Vale das Uvas e Orgânica do Vale) para o entendimento do agro 

como negócio vantajoso para seus proprietários. A coleta de dados estatísticos, no terceiro eixo, 

esta sendo uma etapa de extrema importância na consecução da pesquisa. Para tal, estabelece 

um recorte temporal a partir do início da década de 2013, por entender que nesse momento 

passa a serem perceptíveis os efeitos da concentração de terras, da falta de alimentos e da 

proliferação dos agroquímicos em espaços estratégicos, totalmente apropriados pelas grandes 

propriedades rurais, especialmente, com a chegada da empresa Monsanto em Petrolina-PE 

Resultados e Discussão A pesquisa em andamento tem conduzido a ideia de que a política do 

agro como negócio resolveria no campo cientifico a fome e a miséria, encobrindo o fato de que, 

no sistema do capital, elas são criadas nas contradições do próprio sistema. A inserção do agro 

(negócio) em territórios marcados pela miséria é justificada pelo Estado como resultante das 

questões naturais, como por exemplo, o clima, para dessa forma implementar a política de 

modernização da agricultura com seu pacote de agroquímicos justificando em seu discurso a 

deficiência alimentar e elevação do padrão de vida da população. Considerações Finais 

Percebe-se a força do agronegócio e daquilo que ele impõe, ou seja, o surgimento de grandes 

corporações que controlam o comércio de sementes, fertilizantes, produção e distribuição 

agrícola. Obtendo com essa prática um alto grau de resposta do capital aplicado. Nesse sentido, 

a modernização da agricultura incentivada pela política de “desenvolvimento” não tem 

diminuindo a fome como indicava o discurso do Estado – combater a pobreza no Sertão 

Nordestino, ao contrário, tem impulsionado o comércio de alimentos via commodities, a 

pobreza, a concentração de terras e o uso abusivo das águas do Rio São 
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ASSOCIAÇÃO DE BASES AGROECOLÓGICAS DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL-BAHIA 
 
 

Efigênia Rocha Barreto da Silva1 
 

RESUMO: O presente trabalho buscou se evidenciar aspectos da organização produtiva da Associação de base 
Agroecológica Fraternidade situada no município de São Gabriel Bahia, localizado a 416 km da capital do estado, 
Salvador. O município está localizado no território de Identidade de Irecê a qual está a qual em sua posição 
geográfica no globo se encontra em região de clima semiárido caracterizado pelos baixos índices pluviométricos, 
alinhado com os altos índices de evapotranspiração do solo e as mudanças climáticas dos últimos anos sendo 
afetado por longos períodos de estiagem, impossibilitando a agricultura de sequeiro muito recorrente. Diante das 
dificuldades enfrentadas no modelo praticado de agricultura convencional, um grupo de 10 agricultores do 
município se reuniu e decidiu formar uma associação de base agroecológica buscando incentivos, formação e 
acesso a políticas públicas e capacitação necessária. Com a possibilidade produtiva esses agricultores formarem a 
primeira feira agroecológica do município intitulada Fraternidade. Este artigo traz aspectos que confirmam a 
importância da agroecologia e da agricultura familiar no município. 
 

ABSTRACT: The present work sought to highlight aspects of the productive organization of the Fraternity-based 
Agroecological Association, located in the municipality of São Gabriel Bahia, located 416 km from the state 
capital, Salvador. The municipality is located in the territory of Identity of Irecê which is in its geographical 
position in the globe is in a semiarid climate region characterized by low rainfall, aligned with the high rates of 
soil evapotranspiration and climate change of recent years. being affected by long periods of drought, making 
rainfed agriculture very recurrent. Faced with the difficulties faced in the conventional model of conventional 
agriculture, a group of 10 farmers from the city met and decided to form an agro-ecological association seeking 
incentives, training and access to public policies and necessary training. With the productive possibility these 
farmers form the first agroecological fair of the municipality entitled Fraternity. This article presents aspects that 
confirm the importance of agroecology and family farming in the municipality. 

Palavras chave: Agroecologia. Agricultura familiar. Associação de base agroecológica Fraternidade. São Gabriel. 

 
Introdução  
 

A agricultura familiar de base agroecológica vem se consolidando cada dia mais, 

principalmente a partir do ideal da mudança alimentar. Esse processo produtivo tem seu pilar 

na família a qual essa é encarregada dos processos de produção desde o manejo até a 

comercialização dos produtos finais, como cita WANDERLEY, “A agricultura familiar é a 

agricultura praticada pela família que ao mesmo tempo é dona dos meios de produção e também 

trabalha no local produtivo” (WANDERLEY, 2009, p.2).  

 
1 Graduanda em Licenciatura Plena em Geografia pela Universidade do Estado da Bahia- UNEB, email: 
efy.geninha@hotmail.com 
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A agroecologia nos traz a ideia e expectativa de uma nova agricultura, contrastando com 

o agronegócio, capaz de propiciar um bem-estar ao homem e ao meio ambiente de forma ampla. 

Segundo (GLIESSMAN, 1990): 

A agricultura sustentável, sob o ponto de vista agroecológico, é aquela que, tendo 
como base uma compreensão holística dos agroecossistemas, seja capaz de atender, 
de maneira integrada, aos seguintes critérios: a)baixa dependência de insumos 
comerciais; b) uso de recursos renováveis localmente acessíveis; c) utilização dos 
impactos benéficos ou benignos do meio ambiente local; d) aceitação e/ou tolerância 
das condições locais, antes que a dependência da intensa alteração ou tentativa de 
controle sobre o meio ambiente; e) manutenção a longo prazo da capacidade 
produtiva; f) preservação da diversidade biológica e cultural; g) utilização do 
conhecimento e da cultura da população local; e h) produção de mercadorias para o 
consumo interno e para a exportação. (GLIESSMAN, 1990, p.45). 

A crescente preocupação com a qualidade de vida dos seres humanos impulsiona cada 

vez mais o uso de práticas que estejam dentro dos padrões de sustentabilidade, como uma 

forma de respeito ao meio ambiente e a garantia de sobrevivência das gerações futuras. O uso 

de agrotóxicos é prejudicial à saúde, uma vez que o mesmo possui efeito cumulativo no 

organismo humano, bem como é degradante também para o solo. Diante de tais elementos, 

conforme ressalta Oliveira et al (2008), o surgimento de uma nova agricultura “agroecológica” 

vem apresentado novas perspectivas para viabilizar a produção, preservando o meio ambiente 

e, ao mesmo tempo, direcionando-se ao caminho da sustentabilidade econômica, social e 

ambiental.  

Em busca de um novo meio de produção agrícola se formulou a associação de base 

agroecológicas no município de São Gabriel no estado da Bahia, surgindo com a ideia de 10 

agricultores na tentativa de se articularem e buscarem recursos e meios de acesso a políticas 

públicas para fundar uma feira de produtos agrosustentáveis e agroecológicos no município, 

visto que, na feira tradicional ocorrida nos dias de domingos na cidade os feirantes em sua 

grande maioria não são do município, são barraqueiros das cidades vizinhas que vem 

semanalmente vender produtos não sustentáveis, realizando assim o escoamento de alimentos 

não produzidos por esses feirantes tradicionais.  

Uma das motivações dos agricultores foi a dificuldade de continuidade de nas práticas 

de produção no modelo produtivo anterior de sequeiro, que é característico por depender de 

precipitações pluviométricas para a irrigação natural das culturas, que nos últimos anos devido 

mudanças climáticas ocorridas no planeta, o município que se encontra em região de clima 

semiárido foi diretamente afetado pelas más distribuições de chuva e processos de estiagem.  
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Vale destacar que a viabilização das práticas desse novo modelo produtivo se dá através 

da perfuração de poços artesianos e tubulares, destacamos a região por está localizada em área 

de relevo cárstico, contendo rios subterrâneos que possibilita fácil acesso a água desses rios, 

assim como potencializa a agroecologia essas águas é responsável por grandes produções 

irrigadas de variadas culturas na região de Irecê.  

Nesse sentido, esse artigo busca evidenciar aspectos da organização produtiva da 

Associação Fraternidade, no sentido de desvelar aspectos que confirmam a importância da 

agroecologia e da agricultura familiar no município.  

 
Histórico 
 

Desde muito tempo, a humanidade vêm buscando estabelecer estilos de agricultura 

menos agressivos ao meio ambiente, capazes de proteger os recursos naturais e que sejam 

duráveis no tempo, tentando fugir do estilo convencional de agricultura [...] (CAPORAL, 

COSTABEBER, 2004). 

A partir dessa ideia a Associação de Agricultores se articulou entre si e a partir da 

mobilização comunitária conseguiu junto a prefeitura através da Secretaria de Agricultura um 

convênio de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), para que um agrônomo pudesse 

qualificar e oferecer cursos para o manejo sustentável, possibilitando a aprendizagem no 

conjunto dos agricultores. Segundo a Secretaria Especial de Desenvolvimento de Agricultura 

Familiar e Desenvolvimento Agrário (2018), o principal objetivo da ATER é melhorar a renda 

e a qualidade de vida das famílias rurais, por meio do aperfeiçoamento dos sistemas de 

produção, de mecanismo de acesso a recursos, serviços e renda, de forma sustentável. 

A Associação fora formada no ano de 2016, a qual no momento inicial eram 10 

produtores, expandiu esse número é de 12. Segundo a Associação, alguns critérios são 

fundamentais para a associação desses produtores rurais tais quais obedecer aos critérios de 

plantio segundo a agroecologia, não introduzir compostos químicos na plantação, participar de 

todos os encontros e reuniões da associação, principalmente as capacitações ministradas pelo 

agrônomo realizadas quinzenalmente nas plantações dos integrantes a fim de correção, controle 

e fiscalização de qualidade do alimento.  

A estrutura da associação é composta por todos os participantes da feira, entre os 

participantes são escolhidos três coordenadores na eleição em assembleia geral com mandato 

de 1 ano, a assembleia geral se reúne duas vezes ao ano ou quando for necessário segundo a 
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demanda da organização, como prevê o regimento interno. Segundo o artigo terceiro da 

associação:  

Compreende os deveres de todos os participantes participarem das Discussões, 
Organizações, Fiscalização, Permanência e recebimento da clientela, estabelecer 
normas e práticas de funcionamento, zelar pelo ambiente de trabalho, não 
comercializar produtos de origem duvidosa, ser solidário com os companheiros e 
companheiras. (FRATERNIDADE, 2016, p.1) 

Sobre os coordenadores, o estatuto em seu artigo quarto afirma: 

Aos coordenadores compete coordenar os trabalhos da feira, convocar Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária e Coordenar a mesma, cumprir e fazer as decisões 
da assembleia, receber donativos, aprovar novas integrantes e demitir os mesmos em 
Assembleia Geral, representar o grupo onde for necessário, manter o nível de 
integração de todos. (FRATERNIDADE, 2016, p.1). 

Após a formação da associação a Prefeitura de São Gabriel em 2016 disponibilizou a 

entrega de barracas padronizadas aos agricultores componentes, possibilitando a identidade e a 

coletividade do grupo, assim estipulou um dia específico da semana para a implantação da feira 

e promoveu a divulgação nos meios de comunicação pela cidade no intuito de propagar e 

promover a feira que, até aquele momento, era uma novidade para o município que não continha 

associação de produtos orgânicos. 

A partir dos incentivos da Prefeitura, e do governo através de programas de 

financiamento de como o Programa de Microcrédito Produtivo Orientado da América do Sul 

(CREDIAMIGO) e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), como relata o senhor Rocha (2017): “A Feira de Bases Agroecológicas foi se 

consolidando e crescendo abrangendo cada vez mais diversidade de produção”. Como aponta 

Mergarejo Neto (2008) “a diversificação de produção e integração de atividades, pode 

representar para a agricultura familiar uma opção ideal para a dinamização e desenvolvimento 

de uma agricultura ambiental e socialmente sustentável.” NETO, (2008, p,17).  

A diversidade dos produtos se dá com aipim, limão, tomate, alface, coentro, repolho, 

rúcula, cenoura, beterraba, banana, manga, produzimos tapioca e farinha através da mandioca, 

ovos, coco, laranja, couve, maxixe, batata-doce, abóbora, mamão, melancia entre outros. 

Apesar do crescimento a agricultura desses produtos a serem comercializados ainda é de base 

de agricultura familiar, com o trabalho desde a plantação, manutenção e colheita sendo feita 

estreitamente familiar entre pai, mãe e filhos, sem atingir emprego de mão de obra externa. 
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Cadeia produtiva de agricultura familiar de base agroecológica de São Gabriel 

 

A cadeia produtiva dos produtores rurais de São Gabriel pode ser dividida em três partes 

que seriam elas a produção, o beneficiamento e a comercialização, ou seja, em São Gabriel a 

cadeia produtiva é realizada de forma plena.  

A produção é caracterizada por base alimentar desde frutas, verduras e legumes citados 

anteriormente. Para a produção sustentável são utilizadas técnicas de plantio como a separação 

de covas respeitando o espaço devido, sistema de gotejamento, e no plantio adubo do solo com 

restos de cascas de mamonas, produtos de compostagem. 

Produtos como a cinza, pó de rocha, e mão de poeira produto extraído da produção de 

farinha, juntos combinados resultam em um produto chamado de Biogel, utilizado no combate 

a pragas e insetos, a manutenção é feita por capinas por meio de enxadas para a retirada do 

mato. O produto produzido por todos é da base alimentar para o comércio, garantindo assim a 

sobrevivência de suas respectivas famílias com a agricultura de subsistência. 

O beneficiamento se dá nos vários setores, assim a produção sendo de base familiar 

recorrendo a mão de obra conjunta, em que são beneficiados todos os familiares envolvidos, 

garantindo o meio de sobrevivência. Há uma produção de polpas de vários tipos de frutas como 

manga, goiaba, caju, umbu, graviola e tamarindo, com fabricação de produtos derivados do leite 

exemplos de requeijão, queijo, manteiga e pão de queijo, bem como a venda de ovos. 

A fabricação de vários derivados da tapioca como beiju, engrolado, puba, farinha de 

rosca e avoador, bem como alimentos secundários como tapioca, farinha, requeijão e o queijo 

citados anteriormente, que são fabricados em estabelecimentos dentro de suas propriedades, 

como a farinha e a tapioca passam pelos processos de transformação na casa de farinha e são 

derivados da mandioca (figura 1). 

Figura1 – Família na produção de farinha e tapioca na fazenda Jurema, município de São Gabriel Bahia. 

  
Fonte: Acervo pessoal, 2018. 
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A comercialização é feita principalmente na feira organizada semanalmente aos sábados 

na Rua da União, centro de São Gabriel. Os agricultores saem das suas propriedades na zona 

rural da cidade, logo todas as madrugadas dos dias de sábado se deslocam para a cidade para 

fazerem escoamento, o deslocamento é realizado nos carros, que alguns conseguiram financiar 

através de empréstimos conseguidos em programas sociais, ou empréstimos nominais, isso 

facilitou a forma de escoamento da produção. Como relata a fala do senhor:  

No início era complicado por que a gente tinha que acordar bem mais cedo, a gente 
não tinha carro, só tinha uma moto, então levávamos tudo no carrinho engatado atrás 
da moto, era pesado tinha que andar bem devagarzinho. Mas agora com o carro ficou 
bom, até aumentamos o que levamos (ROCHA, 2017). 

Ao longo da entrevista realizada com o produtor ele traz aspectos positivos em sua fala 

relacionados a melhoria das práticas que se tornaram possíveis com o passar do tempo graças a 

organização. O que aumentou a solidariedade entre os produtores trazendo conquistas a 

associação em benefício de todos. 

 

Certificação dos produtos orgânicos do grupo: 

 

Destacamos as práticas dos componentes deste grupo que através de recursos e 

organização se associaram a uma rede agroecológica ‘Povos da Mata’ grupo que possue sede 

localizado na região de Itabuna mais especificamente em Ilhéus e que mantém cooperações 

com associações por todo o estado da Bahia, o grupo possui certificação de selo orgânico pelo 

modelo Organismo Participativo de Avaliação da Qualidade Orgânica –OPAC. Como 

regulamenta a Lei Nº 10.831/03 Decreto Nº 6.323/07 (BRASIL 2007). Assim como a 

regulamentação de produtos orgânicos Brasil 

A cultura e comercialização dos produtos orgânicos no Brasil foram aprovadas 
pela Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003. Sua regulamentação, no entanto, ocorreu 
apenas em 27 de dezembro de 2007 com a publicação do Decreto Nº 6.323. Há ainda 
outros dispositivos legais: 

Demonstramos por meios dessas citações de leis a regulamentação da formação do 

grupo e sua práticas. Vale destacar com o grupo potencializou suas conquistas em meio a 

organização e associação a outros grupos, o que nos demonstra uma confiabilidade de 

segurança quanto a origem dos produtos, uma vez os produtos possuem certificação de 

qualidade que é atribuído aos produtos que são fiscalizados diretamente em sua produção 

através da conformidade.  
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Considerações Finais: A importância da agroecologia e da feira na vida dos produtores 

rurais: 

 

A agricultura durante muito tempo foi considerada a atividade de maior relevância no 

município, mesmo assim a região garante papel de destaque nos dias atuais com a atividade 

irrigada do agronegócio, região conhecida como (capital do feijão). Devido o município está 

localizado no clima semiárido o qual possui características com índices pluviométricos baixos 

e irregulares, com o solo contendo altos índices de evapotranspiração. No decorrer de várias 

secas em anos prolongados foi se tornando cada dia mais difícil a continuação da agricultura o 

qual eles realizaram em todo sua vida como agricultores, o modelo convencional de sequeiro, 

que se baseava no plantio contando com a chuva para umedecer naturalmente a plantação. 

O surgimento da associação garantiu aos agricultores uma sustentabilidade 

econômica que antes não era possível, pois no modelo de agricultura convencional antes 

produzida, o investimento em sementes e o trabalho poderia ser perdido caso não chovesse o 

suficiente para alimentar a plantação, causando além de prejuízo, uma instabilidade financeira 

de agricultores que dependiam de suas safras para garantir a sobrevivência.  

A agroecologia nos traz a ideia e expectativa de uma nova agricultura, ao contrário 

do agronegócio, capaz de propiciar um bem-estar ao homem e ao meio ambiente de forma 

ampla. A agroecologia, segundo Caporal e Costabeber (2002), precisa ser entendida com um 

enfoque científico, uma ciência ou um conjunto de conhecimentos que nos ajuda tanto para a 

análise crítica da agricultura convencional, como também para orientar o correto redesenho e 

o adequado manejo de agroecossistemas, na perspectiva da sustentabilidade.  

A agroecologia somada ao processo organizativo dos produtores rurais de São 

Gabriel possibilitam a segurança e soberania alimentar das famílias envolvidas na produção 

alimentar. No modelo anterior os agricultores exerciam apenas um dos processos da cadeia 

produtiva que contemplava apenas produção, o beneficiamento já que o escoamento eram 

feitos por terceiros, bem como o escoamento realizado em armazéns das cidades vizinhas aos 

atravessadores que negociavam a preços mais baratos que o mercado. No momento atual os 

produtores realizam o escoamento diretamente com o cliente, garantindo o controle do valor 

de mercado, bem como satisfação e confiança da clientela (figura 2). 

 

Figura 2- Feira Agroecológica de Produtores Rurais de São Gabriel 
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Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 
 

A associação através da feira, que é única na cidade possibilita a população local uma 

oportunidade de introdução de produtos saudáveis a mesa, que respeitem o ciclo da natureza 

e preservam o meio ambiente, possibilitando ao consumidor uma segurança sobre o produto 

adquirido, uma vez que a feira convencional da cidade, realizada tradicionalmente nos dias de 

domingo, não é composta por feirantes locais. 

No caso estudado aqui, a agroecologia de base familiar assegura a permanência dos 

lavradores no campo, evitando o processo do êxodo rural, a saída das pessoas da zona rural 

para zona urbana em busca de melhoria de vida, como emprego, saúde, educação. 

A atividade desenvolvida é de grande importância para a sociedade gabrielense, pois 

beneficia os agricultores garantindo seu único meio de sobrevivência, levando em 

consideração que a produção agroecológica é de pequeno porte, desenvolvendo uma 

valorização do pequeno produtor que gera uma satisfação pessoal dos mesmos, como podemos 

verificar na fala do produtor rural: 

A gente gosta do que faz, pois as pessoas gostam dos nossos produtos, e pagam o 
valor que a gente considera justo. É muito gratificante a confiança quando acabam 
nossas coisas elas não querem comprar na quitanda ou na outra feira, só querem nossas 
coisas (ROCHA, 2017). 

A associação de base agroecológica Fraternidade está em consonância com o conceito 

de soberania alimentar trazida por (Carvalho e Stedile): 
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Que soberania alimentar significa que cada comunidade, cada município, cada 
região, cada povo, tem o direito e o dever de produzir seus próprios alimentos. 
Por mais dificuldades naturais que houver, em qualquer parte do nosso planeta, as 
pessoas podem sobreviver e se reproduzir dignamente. Já existe conhecimento 
cientifico acumulado, para enfrentar as dificuldades naturais e garantir a produção de 
bens suficientes para sua reprodução social (CARVALHO, STEDILE, 2011, p.2).  

Como ocorre nas práticas desenvolvidas por esses produtores. As dificuldades 

climáticas encontradas no meio para o desenvolvimento da agricultura de sequeiro aquela em 

que o cultivo está ligado ao período chuvoso da região, contando apenas com a água provinda 

das chuvas para irrigação natural da plantação, os fizeram buscar uma nova alternativa de 

produção encontrando assim a alternativa de uma agricultura sustentável de policulturas para o 

pequeno comércio e consumo familiar. 

Diante de todos os aspectos mencionados podemos destacar todos os processos da 

cadeia produtiva desenvolvida por esses produtores e como a organização possibilitou o 

sentimento de solidariedade construído entre eles propiciando uma satisfação pessoal no âmbito 

do trabalho, uma sustentabilidade econômica e qualidade de vida dentre os componentes do 

grupo.  
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Resumo: Esta pesquisa é parte do projeto intitulado Feira Livre e Itinerante como Elemento Central para o 
Processo de Desenvolvimento, Reaplicação, Aperfeiçoamento e Avaliação de Tecnologias Sociais. Aprovado na 
Chamada Universal n. 36/2018, do CNPq. Tem como objetivo promover um processo de incubação da Feira Livre 
e Itinerante Saberes e Sabores na Incubadora de Iniciativas de Economia Popular e Solidária da UEFS 
(IEPSUEFS), como elemento central para o processo de desenvolvimento, reaplicação, aperfeiçoamento e 
avaliação de tecnologias sociais articuladas à economia popular e solidária, visando a proporcionar o 
desenvolvimento de habilidades e de responsabilidades relevantes para os sujeitos envolvidos nos projetos de 
pesquisa e extensão da IEPS-UEFS. Os resultados desse trabalho estão consubstanciados na vivência de 
experiências protagonizadas em ações da IEPS-UEFS e em suas parcerias internas 
(interdepartamentais/interdisciplinares) e externas (Associações, Cooperativas, IFBA, UFMT) durante seus 10 
anos de existência com projetos desenvolvidos e em desenvolvimento com uma participação efetiva de sujeitos 
envolvidos. A compreensão das principais diferenças entre as tecnologias convencionais e as Tecnologias Sociais 
será, nesta pesquisa, um ponto de partida oportuno, cujas discussões teóricas e trabalhos de campo com grupos já 
nos remetes a inferências e alguns resultados.  
 
Palavras-Chave: Incubadora; Tecnologia Social; Economia Popular e Solidária. 
 
 
Introdução 
 

Esta pesquisa é parte do projeto intitulado Feira Livre e Itinerante como Elemento 

Central para o Processo de Desenvolvimento, Reaplicação, Aperfeiçoamento e Avaliação de 

Tecnologias Sociais. Aprovado na Chamada Universal n. 36/2018, do CNPq. Tem como 

objetivo promover um processo de incubação da Feira Livre e Itinerante Saberes e Sabores na 

Incubadora de Iniciativas de Economia Popular e Solidária da UEFS (IEPSUEFS), como 

elemento central para o processo de desenvolvimento, reaplicação, aperfeiçoamento e avaliação 

de tecnologias sociais articuladas à economia popular e solidária, visando a proporcionar o 

desenvolvimento de habilidades e de responsabilidades relevantes para os sujeitos envolvidos 

nos projetos de pesquisa e extensão da IEPS-UEFS. Os resultados desse trabalho estão 
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consubstanciados na vivência de experiências protagonizadas em ações da IEPS-UEFS e em 

suas parcerias internas (interdepartamentais/interdisciplinares) e externas (Associações, 

Cooperativas, IFBA, UFMT) durante seus 10 anos de existência com projetos desenvolvidos e 

em desenvolvimento com uma participação efetiva de sujeitos envolvidos. A compreensão das 

principais diferenças entre as tecnologias convencionais e as Tecnologias Sociais será, nesta 

pesquisa, um ponto de partida oportuno, cujas discussões teóricas e trabalhos de campo com 

grupos já nos remetes a inferências e alguns resultados. As primeiras maximizam a 

produtividade em relação à força de trabalho, considerando mais produtiva uma iniciativa que 

consegue reduzir trabalho em uma proporção maior entre os fatores que compõem a produção. 

Nesse aspecto, a tecnologia convencional é elemento chave nas discussões em torno das causas 

do desemprego estrutural. Seu ritmo de produção, dado pelas máquinas, não permite a 

manutenção nem o controle direto do trabalhador, que não utiliza sua capacidade criativa de 

forma integral, além de ser uma tecnologia, não raro monopolizada pelas grandes organizações 

dos países ricos, proporcionando desigualdades quando se analisa os avanços tecnológicos que 

beneficiam o acúmulo de capital para os mais favorecidos, bem como diferenças tecnológicas 

entre economias que promovem hierarquias para baixo desenvolvimento ou 

subdesenvolvimento. Em contraposição ao modelo da tecnologia convencional têm-se as 

Tecnologias Sociais, que são baseadas na disseminação de soluções para problemas voltados 

às demandas de alimentação, recursos hídricos, educação, habitação, saúde, meio ambiente, 

renda, trabalho, cultura, dentre outras áreas. Podem ainda aliar saber popular com conhecimento 

técnico científico, sendo libertadoras de potencial físico e financeiro, bem como da 

inventividade do produtor direto – o trabalhador –, não promovendo desigualdades ou 

diferenças entre patrões e empregados e agregando capacidade de viabilizar economicamente 

as iniciativas autogestionárias, assumidas por trabalhadores, bem como o emponderamento 

coletivo e comunitário noutra lógica de desenvolvimento, o desenvolvimento local. 

  

Feira de Santana e o percurso das feiras 

 

A colonização brasileira ocorreu através do povo português que unia o processo 

político-econômico de ocupação de terras com as devoções religiosas da igreja católica, desse 

modo, Feira de Santana tem sua origem no início do século XVIII, na propriedade denominada 
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Santana dos Olhos d’Água, pertencente a Domingos Barbosa de Araújo. Nesta fazenda foi 

construída uma capela em devoção a São Domingos e Senhora Santana, com o passar dos anos 

surgiu no seu entorno uma povoação que proporcionou a formação do município e da cidade. 

A construção de casebres e senzalas, paralelo ao pouso de tropas e viajantes que se 

deslocavam da capital para o interior e vice-versa, foram alguns dos fatores que contribuíram 

para o estabelecimento de uma feira, tornando-se parada obrigatória entre aqueles que passavam 

pela estrada real de Capoeiruçu, provindo do alto sertão da Bahia, de Minas Gerais, Piauí e 

Goiás – principais criadores de gado bovino – em direção ao porto de Nossa Senhora do Rosário 

da Cachoeira, às margens do rio Paraguaçu.  

Com Cachoeira sendo a principal capital regional e ponto de convergência de toda a 

atividade econômica, logo após Salvador, a rota dessa estrada não poderia ser outra. O que 

veremos, desse momento em diante, é que Feira de Santana torna-se ponto privilegiado, pois a 

partir daqui toda a organização dos fluxos terrestres terá como passagem seus limites 

territoriais, o que lhe confere uma vantagem locacional superior perante os demais municípios. 

A feira estabelecida ganhou relevante dimensão, de tal modo, que ainda na primeira 

metade desse mesmo século a povoação em torno da fazenda já era um centro de permutas e 

escambos, o que proporcionou a formação de um arraial. Desse comércio, originou-se uma 

pequena feira livre realizada uma vez por semana. A concentração populacional foi se 

ampliando a ponto que no início do século XIX seus moradores solicitaram a criação do 

município. (TELES, 2017) 

A atividade industrial ainda não se faz presente, a produção de manufaturados vendidos 

na feira livre limita-se a objetos de cerâmica, fibra, madeira e, principalmente, artefatos de 

couro, sendo uma produção típica artesanal. Por sua vez, o comércio detinha uma posição 

privilegiada, segundo o Censo Comercial de 1950 apresentava um “[...] considerável aumento, 

conservando o município na sua posição no cenário comercial do Estado, concentrando-se na 

cidade 95% dos estabelecimentos [...]” (IBGE, 1958, p. 230). 

O transporte rodoviário teve uma relevância singular na consolidação de Feira de 

Santana como centro urbano de grande influência regional. Segundo Silva; Silva; Leão (1985), 

o município e a cidade começam a se destacar no estado e no território nacional a partir de sua 

ligação rodoviária, segundo os autores: “Entre 1960 e 1980, Feira de Santana tornou-se um 

centro de irradiação de vias asfaltadas para todos os maiores centros urbanos do Estado e do 

País.” (p. 256). 
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De acordo Silva; Silva; Leão (1985) as transformações na organização espacial – 

especialmente urbana – com traços da antiga estrutura colonial, onde Salvador é o único centro 

polarizador resulta da “[...] dinâmica da economia do Estado, verificada nas últimas décadas, 

[...]” (p. 257). Os autores também chamam a atenção para o fato de que núcleos urbanos como 

Feira de Santana ganham em dimensão e poder econômico passando a competir dentro do 

Estado por uma posição de comando diante de antigos núcleos como Santo Amaro e Cachoeira 

que perderam importantes áreas de influência para Feira de Santana e mesmo para Salvador. 

As mudanças na organização espacial da cidade seguem a trajetória proposta pelas ações 

capitalistas. O conjunto de transformações, planejamentos e projetos propostos para a cidade 

estiveram sempre voltados para o atendimento dos interesses daqueles que desejam o ajuste do 

espaço aos seus benefícios.  

A leitura realizada sobre as transformações urbanas que ocorreram em Feira de Santana 

permite inferir que o urbano se sobrepôs ao rural, afirmando-as que desde a segunda metade do 

século XIX, até a atualidade é possível observar a tendência do crescimento urbano e o processo 

de urbanização obedecendo a dinâmica da modernização, tanto na escala nacional, como 

estadual e local. 

A década de 1980 é marcada pela continuidade da atividade comercial como propulsora 

da economia de Feira de Santana. O destaque desse período deve-se ao fato de que a partir dele 

a indústria associa-se a este processo. Como consequência o mercado de trabalho apresenta um 

maior movimento, principalmente, nas vagas que exigem profissionais mais qualificados. Para 

Oliveira (2012, p. 91) 
 

[...] Feira de Santana passou de 1950 a 1980 por uma intensa alteração em sua 
estrutura econômica, dinamizando o comércio e aumentando, consideravelmente o 
número de empregos. Essa combinação de fatores, fez da cidade um pólo de migração, 
tornando ainda mais complexa a estrutura urbana feirense. 

 

Nos cinco primeiros anos da década de 1990, os ajustes de produção realizados nos 

cenários estadual e nacional vão revelar, na economia feirense, sinais de esgotamento. O fim 

de períodos de incentivos fiscais, a ausência de uma política industrial regional, a hesitante 

política econômica nacional e a inflação elevada foram os principais elementos para o 

fechamento de diversas empresas no CIS. (NASCIMENTO, 2006). Mesmo com uma 

perspectiva negativa, o comércio consegue se manter, segundo Cruz (1999, p. 234) “Feira de 
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Santana continuou sendo uma cidade eminentemente comercial, em que pese todo o processo 

de industrialização”.  

Quanto a sua importância logística, as rodovias federais contribuíram sobremaneira para 

seu fortalecimento. Assim como Freitas, esse autor acredita que as rodovias que cruzam o 

território de Feira de Santana são resultado de uma organização maior que se utilizou desse 

município para a consolidação de seus interesses. Por sua vez, Feira de Santana acabou por se 

beneficiar dessa estrutura exógena e se firmou na sua hinterlândia como polarizadora da 

economia, na circulação de pessoas e mercadorias. (Figura 1). 

A organização econômica de Feira de Santana vem, historicamente, contribuindo para 

seu fortalecimento enquanto município polarizador de sua microrregião. De sua origem, ainda 

no período colonial até próximo a década de 1980, a atividade primária tem grande 

representatividade, porém é a atividade comercial – com destaque para o comércio de gado 

bovino – que permitirão o fortalecimento e consolidação de sua área urbana.  

Além da posição geográfica que garante uma localização estratégica, os atuais fluxos de 

capital resultantes da reestruturação produtiva e das ações de governo que promovem um 

processo de descentralização das atividades em nível nacional são as principais bases para que 

a cidade de porte médio, como é o caso de Feira de Santana, reforcem arranjos paralelos às 

intensas mudanças consolidadas.  

Percebemos que na última década, a população tem voltado sua atenção para as feiras 

agroecológicas, a preocupação em consumir produtos livres de agrotóxicos e produzidos pela 

agricultura familiar, sem a exploração da mão-de-obra tem encontrado um número crescente de 

interessados. No município, outras feiras têm aparecido com este formato, porém a 

característica que diferencia a relatada neste artigo refere-se ao acompanhamento realizado por 

um grupo de pesquisa e extensão. Nesse caso, a feira vai além do momento da comercialização, 

os feirantes têm uma relação diferenciada, pois estão presentes e decidindo todas as etapas da 

sua realização. 

 

Figura 1 – Feira de Santana (BA) – Localização e Principais Rodovias – 2019 
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Fonte: IBGE, 2013; DNIT, 2010 

 

As Tecnologias Sociais 

 

As primeiras maximizam a produtividade em relação à força de trabalho, considerando 

mais produtiva uma iniciativa que consegue reduzir trabalho em uma proporção maior entre os 

fatores que compõem a produção. Nesse aspecto, a tecnologia convencional é elemento chave 

nas discussões em torno das causas do desemprego estrutural. Seu ritmo de produção, dado 

pelas máquinas, não permite a manutenção nem o controle direto do trabalhador, que não utiliza 

sua capacidade criativa de forma integral, além de ser uma tecnologia, não raro monopolizada 

pelas grandes organizações dos países ricos, proporcionando desigualdades quando se analisa 

os avanços tecnológicos que beneficiam o acúmulo de capital para os mais favorecidos, bem 

como diferenças tecnológicas entre economias que promovem hierarquias para baixo 

desenvolvimento ou subdesenvolvimento.  

Em contraposição ao modelo da tecnologia convencional têm-se as Tecnologias Sociais, 

que são baseadas na disseminação de soluções para problemas voltados às demandas de 

alimentação, recursos hídricos, educação, habitação, saúde, meio ambiente, renda, trabalho, 

cultura, dentre outras áreas. Podem ainda aliar saber popular com conhecimento técnico 

científico, sendo libertadoras de potencial físico e financeiro, bem como da inventividade do 

produtor direto – o trabalhador –, não promovendo desigualdades ou diferenças entre patrões e 

empregados e agregando capacidade de viabilizar economicamente as iniciativas 

autogestionárias, assumidas por trabalhadores, bem como o emponderamento coletivo e 

comunitário noutra lógica de desenvolvimento, o desenvolvimento local.  
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As Tecnologias Sociais aplicam-se às pessoas, às famílias, às cooperativas, às 

associações, às comunidades e se orientam pela simplicidade, baixo custo, nascendo da 

sabedoria popular ou do conhecimento científico ou, ainda, da combinação de ambas, 

constituindo-se num conceito que remete para uma proposta endógena de desenvolvimento 

local, contendo uma participação coletiva no processo de reorganização, desenvolvimento, 

reaplicação, aperfeiçoamento e avaliação. Alguns fatores estão relacionados à construção e ao 

desenvolvimento das Tecnologias Sociais, dentre os quais se destacam a participação direta da 

população, a inclusão social, a melhoria das condições de vida, o atendimento às necessidades 

sociais, a sustentabilidade socioambiental, a valorização cultural, o diálogo entre diferentes 

saberes, a busca de soluções coletivas.  

Nessa perspectiva, as Tecnologias Sociais vêm sendo cada vez mais analisadas e 

debatidas com intensidade em iniciativas solidárias, nas universidades e nas incubadoras 

populares, visto que estão voltadas para a produção coletiva e não mercadológica 

individualizada. Como tecnologias importantes, podem-se articular meios de colocá-las mais 

presentes na sociedade, e dessa forma discute-se a possibilidade da universidade ser uma 

relevante incentivadora na inserção da Tecnologia Social em atividades de extensão e 

comunicação, conforme discute Freire (2007). As instituições podem apresentar essas 

tecnologias à comunidade interna e externa, por meio de palestras, eventos e disciplinas 

disponíveis que trabalhem com o estudo de economia popular e solidária, bem como da 

pesquisa participante, conforme discute Brandão (2007).  

Outro meio de estimular as comunidades a colocarem em prática as Tecnologias Sociais 

é a realização de projetos de desenvolvimento local, incubação de inclusão socioeconômica, 

buscando formar cooperativas ou outras tipologias organizativas populares, conforme IEPS 

(2011). Outra possibilidade é permitir a realização de feiras “diretas do produtor” (orgânicos, 

agroecológicas, Clubes de Trocas), que viabilizam a comercialização dos produtos locais, 

proporcionando uma economia local forte e favorecendo tanto o consumidor quanto os 

pequenos produtores. Além disso, a extensão universitária pode proporcionar mais participação, 

bolsas, planos voluntários que fomentem os universitários das diversas áreas a contribuírem 

para o desenvolvimento das Tecnologias Sociais. São exemplos os estudantes de saúde, que 

podem contribuir para o estudo de medicamentos caseiros, como a utilização popular do soro 

caseiro (mistura que contém água, açúcar e sal que combate a desidratação e reduz a 

mortalidade infantil), de baixo custo e podendo ser produzido em casa. Outros estudantes 
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podem ampliar os estudos sobre as cisternas de placas pré-moldadas, que atenuam os problemas 

de acesso à água de boa qualidade para a população do semiárido. Seu potencial e capacidade 

de oferecer soluções efetivas de transformação social fizeram com que se disseminassem seus 

usos para diferentes locais e em diferentes formatos: a terra de formigueiro, que serve de 

defensivo contra o gorgulho do feijão e outras pragas, os trabalhos de incubação de grupos 

populares solidários, a multimistura distribuída pelas pastorais da criança.  

As incubadoras de economia popular e solidária (situação da IEPS-UEFS com seis 

projetos em processo de incubação), disseminadas em algumas universidades brasileiras desde 

a década de 1990, contribuíram significativamente para o desenvolvimento dessas tecnologias. 

Seus projetos estão voltados não apenas para o capitalismo comercial mercadológico, mas, 

especialmente, para a produção coletiva, em rede, do que são exemplos as feiras. Ao 

desenvolver e acompanhar tipologias organizativas econômico-solidárias, essas incubadoras 

constroem as pontes entre Tecnologia Social e a proposta da economia solidária. 

 

Saberes e Sabores: uma feira agroecológica  

 

A caminhada da Incubadora de Economia Popular e Solidária (IEPS) levou a 

implantação de uma feira de comercialização e divulgação dos produtos da agricultura familiar 

e da economia popular e solidária no espaço da UEFS. Desde 2008 esse projeto é idealizado, a 

partir da concorrência no Edital 007/2008, da FAPESB, para a implantação de uma “Incubadora 

Tecnológica de Cooperativas Populares da UEFS”, passando em 2010 para o acolhimento e 

gestão da PROEX que resultou no cadastramento como “Implantação da Incubadora 

Tecnológica de Cooperativas Populares da UEFS”, resolução CONSEPE 150/2010 e na 

Pesquisa, pela Resolução CONSEPE 116/2010.  

Ao longo desse período, a IEPS tem atuado em diversas atividades, principalmente de 

extensão, dentre elas, a consolidação da feira, esta acontecia de forma periódica nos espaços 

das cantinas dos módulos I e VII até o ano de 2016. Tornou-se permanente no ano de 2017, 

ocorrendo em frente a IEPS (no CAU III/próximo aos bancos) com uma frequência mensal e 

agora, no segundo semestre de 2018, tornou-se quinzenal e posteriormente será semanal.  

A implementação de políticas neoliberais nos países da América Latina nos anos 90 

trouxe como resultados fatos indiscutíveis, entre eles, a piora acentuada das condições de 

emprego e de acesso à renda por parte dos mais pobres, e a consequente concentração da renda 
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e da riqueza em todo o continente. Dentre outras consequências foi possível detectar o 

ressurgimento de formas associativas de produção e consumo seja nas cidades ou nas áreas 

rurais como resposta parcial dos movimentos sociais à crise ou simplesmente como busca de 

alternativas de sobrevivência (CRUZ, 2006). A universidade deve estreitar sua relação com a 

comunidade que a cerca e, mais ainda, buscar a transformação efetiva das condições de vida da 

sua população, a feira é uma dessas tentativas. 

Há muitos anos o município de Feira de Santana vem sendo um dos que mais cresce 

economicamente no Estado da Bahia. Impulsionado pelo contínuo crescimento do comercio e 

dos serviços que o credencia a ser um dos maiores do Brasil, ocupando o 31º lugar em PIB de 

uma economia local. Maior que algumas capitais do país, Feira de Santana representa, 

atualmente, a 4ª economia do Estado, tornando-se um centro de atração de investimentos de 

megacorporações, de produção de riquezas industrializadas e de alta produtividade econômica 

com garantia de lucratividade acima das médias regionais e nacionais, registrando crescimento 

médio 7,2% entre os anos de 2002 a 2009. Paradoxalmente, trata-se de um crescimento que não 

é usufruído por uma parcela significativa da população com baixa qualificação profissional, 

particularmente, da faixa etária ingressante no processo produtivo, pessoas com idade 

avançada, além de analfabetos e semialfabetizados que são obrigados, por não restar outra 

opção, a participarem das Feiras Livres espalhadas por toda parte da Cidade, permanecendo por 

longos períodos às margens do crescimento e desenvolvimento econômicos, reproduzindo-se a 

revelia dos benefícios governamentais e mercadológicos que uma economia dessa natureza 

poderia proporcionar. Com efeito, o município de Feira de Santana carece de programas e 

iniciativas que busquem não somente o crescimento econômico, mas também a consolidação 

de oportunidades que 6 possibilitem a inserção sócio produtiva desses grupos marginalizados. 

Nesta esteira, no intuito de possibilitar outras oportunidades a seguimentos marginalizados 

pelas regras estabelecidas pelo mercado de trabalho tradicional, o Programa de Iniciativas da 

Economia Popular e Solidária (IEPS-UEFS) propõe implementar, no espaço de alimentação 

Cantina do módulo VII, um projeto de Incubação de Iniciativas Econômicas Populares 

Solidárias que trabalhe com alimentação, especialmente, lanches para o público interno da 

comunidade universitária, cujo o interesse, em parte pela sua natureza de esclarecimento, é a 

apreciação do consumo consciente de produtos e serviços da Economia Popular e Solidária. 

Deste modo, o Projeto revela-se um espaço integrado de aprendizagem, na perspectiva do 

trabalho coletivo, cooperação, solidariedade, associação, entre outros princípios, visando o 
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desenvolvimento de ações de capacitação profissional, com vistas à inserção sócio produtiva e 

à promoção da cidadania aos participantes de iniciativas municipais de Economia Popular e 

Solidária. 
 A UEFS tem um público frequentador do seu espaço estimado em aproximadamente 5 

mil pessoas que se distribuem entre cursos de graduação, pós-graduação, extensão, 

funcionários, frequentadores da biblioteca e demais espaços da instituição. Isso a coloca numa 

situação próxima a população de muitos pequenos municípios de nosso estado. 

Diante desse fato, os membros da IEPS começaram a pensar como levar à feira aqueles 

que estão cotidianamente, ou mesmo, de forma esporádica, presente no ambiente da UEFS, 

chegou-se à conclusão que a divulgação da existência de uma feira seria um dos elementos a se 

trabalhar de modo a promover a mesma. As figuras abaixo (Figuras 2) são exemplos do cartaze 

de divulgação da feira e da logomarca criada de modo a colaborar na memorização do público 

frequentador da UEFS da existência e periodicidade da feira. A divulgação também ocorre 

através de faixas espalhadas pelo campus, informando data e local, outro instrumento que 

colabora para a identificação da feira. A feira tem se mostrado um importante ambiente de 

comercialização e geração de renda para seus participantes. 

 

Figuras 2 – Cartaz de divulgação e logomarca da feira 

                   
Criação: Bolsistas da IEPS, 2017/2018 

                         

A Economia Popular e Solidária encarrega-se de satisfazer as necessidades de 

reprodução da vida manifestando-se sobre a ótica das diversas dimensões de atuação dos 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
3110 

 

sujeitos, seja social, política, educacional, ambiental, cultural, bem como se organiza sobre a 

lógica de outras tipologias como associações, cooperativas, grupos informais, no intuito de agir 

sobre os princípios do trabalho coletivo, comercio justo, consumo consciente, associativismo, 

cooperação, solidariedade e ação econômica (LIMA, 2011). Organizando-se desta maneira esta 

economia se configura como uma organização de sujeitos em uma perspectiva socio produtiva 

em contraposição a lógica da economia tradicional que se organiza sobre a ótica da produção 

em que o capital configura-se como o centro de convergências de interesses manifestados nas 

unidades de produção e de consumo, regidas por princípios da competitividade e individualismo 

visando a otimização na combinação de fatores de produção capital e trabalho, sobre o comando 

do primeiro com o fim da maximização do lucro (LIMA, 2011).  

Para operacionalizar este modo de trabalhar é preciso lidar com uma educação em que 

todos ensinam e todos aprendam de forma natural numa interação dialogada sem a preocupação 

com a divisão do trabalho e das especialidades, ou seja, o trabalho, as rotinas, os postos circulam 

entre os sujeitos sem haver a necessidade formativa cursista ou externa. Desse modo, a 

contribuição dos feirantes na construção da feira se fez como um dos critérios para a sua 

participação, são estes que decidem dia, horário de funcionamento, estrutura das barracas, 

criação e manutenção de fundos de apoio. Nas figuras a seguir (figuras 4) é possível observar 

dois desses momentos: numa reunião de elaboração de regras para a feira e numa reunião com 

a reitoria e unidade de infraestrutura para organização do local da feira. 

 

Figuras 4 – Feirantes em elaboração de regras e com a reitoria da UEFS 

     
Autores: MOURA, 2017. LIMA, 2017 

 

Dentre as particularidades da feira de Saberes e Sabores da UEFS estão a promoção de 

rodas de conversas com temas relacionados a economia popular e solidária, a agricultura 

familiar, produção limpa, acesso aos mercados, dentre outros. Essas acontecem durante a 
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realização da feira contando com a presença de feirantes, consumidores e demais interessados, 

independente de adquirir produtos na feira. (Figura 5). 

 

Figura 5 – Roda de conversa durante as edições da feira 

 
       Fonte: Acervo IEPS, 2017-2019 

 

Na análise dos elementos históricos de formação e consolidação da feira livre de nosso 

município, encontramos relatos que a mesma era mais que um ponto de comercialização, 

ocorria uma verdadeira festa, onde cordelistas declamavam seus versos, repentistas tocavam 

suas trovas e cada artesão expunha suas criações. Nas edições da Feira de Saberes e Sabores 

tem-se buscado reviver essa realidade passada. As figuras 6 mostram uma parte das atividades 

realizadas durante a feira com declamação de cordel, exposição de produtos da agricultura 

familiar e de artesanato de grupos de trabalho coletivo além da apresentação do coral da UEFS. 

 

Figuras 6 – Atividades realizadas durante a Feira de Saberes e Sabores 
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Fonte: Acervo IEPS, 2017 a 2019. 

 

A comercialização de produtos com indicação de origem, a geração de renda bem como 

a variedade de produtos e atividades promovem uma particularidade nesses espaços que 

contribuem para a sua divulgação, consolidação e sucesso. O contato entre produtor e 

consumidor é outro atrativo a destacar pois promove a criação de laços afetivos e identitários.  

 

Considerações Finais 

A feira livre exerceu um relevante papel na consolidação econômica do Brasil e no 

Nordeste em especial, como principal formato de abastecimento para a população, essa ganha 

com elementos culturais que vão além da comercialização de produtos agropecuários quando 

considerados a cultura representada através do artesanato, música e literatura. 
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FEIRAS AGROECOLÓGICAS NO BRASIL: A EXPERIÊNCIA DA FEIRA DA 

AGRICULTURA FAMILIAR DA UFPA 

Ana Paula Neves Lins1 

Augusto Maciel Costa2  

Introdução: 

Diante do cenário atual, é visto que a produção agroecológica vem se caracterizado 

como um modo de produção que valoriza as tradições culturais, os conhecimentos de 

agricultores transmitidos de geração em geração e a preservação ambiental. O objetivo deste 

trabalho foi verificar a importância que as feiras agroecológicas têm para as famílias de 

agricultores, tomando como objeto de estudo os feirantes da Feira da Agricultura Familiar da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), realizada no dia 07 de junho de 2019. Como ferramenta 

metodológica foi utilizado questionário com perguntas sobre a feira e o impacto dela com a 

finalidade de uma breve análise de discurso dos feirantes. Na análise do discurso dos 

agricultores, pode-se verificar que as famílias apresentam forte diferenciação social que 

contribui decisivamente para o desenho de diversos sistemas e subsistemas de produção. 

Breve conceituações sobre agroecologia e seu desenvolvimento no Brasil: 

Os danos causados a natureza e ao homem pelo modelo de desenvolvimento adotado 

pelas sociedades têm levado ao surgimento de novos estilos de agricultura que se caracterizam 

em oposição ao modelo convencional de produção estruturado nas premissas da Revolução 

Verde da pós Segunda Guerra Mundial. De acordo com Müller, Lovato e Mussoi (2008), esses 

estilos são denominados alternativos ou “agricultura sustentável”, dos quais se destacam: a 

agricultura de baixos inputs externos, a orgânica, a biodinâmica, a agroecológica, entre outras 

denominações.  

A agroecologia é um desses estilos alternativos de agricultura, que segundo Caporal e 

Costabeber (2004), aponta para o seu surgimento de um novo enfoque científico, capaz de dar 

suporte a uma transição a estilos de agriculturas sustentáveis e, portanto, contribuir para o 
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desenvolvimento de processos de desenvolvimento rural sustentável. Para Altieri (2004), a 

agroecologia fornece os princípios ecológicos para o estudo e tratamento de ecossistemas tanto 

produtivos quanto preservadores dos recursos naturais, e que sejam culturalmente sensíveis, 

socialmente justos e economicamente viáveis.  

No Brasil, a agroecologia passou a se afirmar como uma referência conceitual e 

metodológica, sobretudo a partir do início da década de 1990, onde foi incorporado por uma 

parcela significativa das organizações ligadas à chamada agricultura alternativa.  

A Agroecologia e as demais propostas alternativas de produção agrícola vêm se 

consolidando sem os investimentos e recursos tecnológicos disponíveis e direcionados à 

agricultura convencional. Sendo algo destacado no livro A História das Agriculturas no Mundo, 

onde o autor faz um relato sobre a agricultura convencional ou “moderna” e sua relação com as 

outras formas de agricultura.  

Apesar dos milhões gastos em sua promoção, a agricultura “moderna”, que triunfou nos 

países desenvolvidos utilizando muito capitais e pouca mão de obra, penetraram apenas em 

pequenos setores limitados dos países em desenvolvimento. Contudo, os sistemas 

agroecológicos são apontados como indispensáveis para um projeto de desenvolvimento rural 

sustentável, onde segundo Balestro e Sauer (2009) há três aspectos essenciais que contribuem 

para esse tipo de desenvolvimento: primeiro, consome menos energia e permite um 

aproveitamento mais racional dos recursos presentes na propriedade; segundo, a paisagem se 

constitui em um ativo econômico e cultural, com a existência de grandes incentivos para a sua 

preservação; e terceiro é a melhoria da qualidade de vida, com implementação e aumento da 

renda.  

Percebe-se assim, a complexidade das questões que circundam o debate agroecológico: 

Tecnologia, mercado, a própria etimologia do termo, os limites da ciência clássica, mediação 

junto aos agricultores e muito mais. No entanto este breve levantamento já nos auxilia na análise 

do discurso das famílias entrevistadas no âmbito das feiras agroecológicas.  

Trata-se de uma definição conceitual para um espaço de comercialização no estilo 

“convencional”, com a venda em um espaço coletivo; o seu diferencial é a venda de produtos 

com valores incorporados de boa qualidade, livres de agrotóxicos, produzidos em uma política 

de preservação da natureza, com valorização da agricultura familiar camponesa. Desse modo, 
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podemos dizer que feiras livres são espaços importantes de comercialização da produção da 

agricultura familiar agroecológica. Elas são, também, uma boa opção para uma conversa entre 

consumidores e agricultores para falar sobre o modo de produzir. Esse contato entre produtores 

e consumidores propicia um ambiente de amizade, diálogo e o estabelecimento da confiança 

entre quem produz e quem consome.  

A feira agroecológica é um espaço democrático e popular de comercialização da 

produção da agricultura familiar e deve ser usado para gerar renda e garantir uma proposta 

alternativa de alimentação saudável para a população em geral. Assim, podemos dizer que o 

Espaço nesse panorama seria um local de encontros e de comercialização da produção 

agroecológica construído com a participação de todos. Enquanto que o Agroecológico visa 

englobar os modelos de agricultura sustentável. As feiras agroecológicas são mercados 

diferenciados, que seguem um padrão instituído pelos atores sociais envolvidos. Só aqueles 

agricultores que foram tocados pelos enfoques agroecológicos e que seguem explicitamente as 

regras estabelecidas pelos grupos podem entrar e desfrutar desse território das feiras.  

Observa-se uma tendência de aceitação dos produtos orgânicos (agroecológicos) por 

parte dos consumidores com o aumento do grau de escolaridade e poder de compra; essa 

tendência está associada a questões como: preocupação com a saúde, meio ambiente e 

sociedade. Entretanto, tem-se observado uma convergência à rejeição a produção agroecológica 

quando esta vem relacionada a preços mais elevados em relação à produção convencional.  

A região com maior facilidade em encontrar a organização e comercialização da 

produção agroecológica é o Nordeste Brasileiro em seus "espaços especializados". Esses 

espaços seriam justamente as feiras agroecológicas, ou canais curtos de comercialização, 

produzidos no mesmo município sede da feira ou municípios circunvizinhos, possibilitando um 

produto mais fresco (com um período menor de colheita), estruturados por meio de 

Organizações Não Governamentais e entidades públicas.  

Ademais, há famílias que recebem um “treinamento” baseado em técnicas 

agroecológicas e que atingem uma renda agrícola bem superior aos que declararam não ter 

apoio técnico. Os agricultores embora utilizem alguns conceitos comuns em sua fala, e 

aparentemente tenham características semelhantes fazendo parte de um mesmo grupo de 

agricultores familiares agroecológicos, podem apresentar forte diferenciação social que 
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contribui decisivamente para o desenho de diversos sistemas e subsistemas de produção. Em 

síntese, pode-se dizer que a cultura, ecossistema, educação e políticas públicas desenham o 

espaço da produção, que se manifesta sob a tutela de uma economia camponesa. Esta economia 

camponesa agroecológica necessita ser estudada e entendida a fim de se verifica como as 

atividades econômicas afetam o ambiente, a família, a comunidade, as relações de trabalho, 

assim como a maneira como elas determinam o uso dos recursos naturais, alterando as relações 

ecológicas e culturais pré-existentes. Em outras palavras não se pode ignorar que o campesinato 

tem sua própria economia, que se expressa na sobrevivência dos povos do campo, em sua 

resistência e multiplicidade, nas trocas, na criação de alternativas e no combate à desintegração, 

já tão amplamente anunciada. E que, para além da maximização dos lucros, deve-se considerar 

a sustentabilidade da família, da cultura, do ambiente e os impactos ambientais provocados pela 

atividade econômica na qual as feiras agroecológicas têm um papel de fundamental importância 

para reverter esse cenário de capitalista de consumo, principalmente no que tange a natureza, 

saúde e segurança alimentar.  

A feira da agricultura familiar promovida na UFPA surge com o intuito de otimizar a 

agricultura familiar, colaborando com a venda dos produtores, assim como facilitar o acesso 

aos produtos pela comunidade não só acadêmica, mas sim geral que frequenta a universidade. 

A realização é do Instituto Amazônico de Agricultura Familiares (INEAF) com o apoio da Pró- 

reitoria de Extensão (Proex) e dos Institutos de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), Instituto de 

Ciências da Saúde (ICS), Instituto de Tecnologia (ITEC) e Instituto de Letras e Comunicação 

(ILC). Atualmente, a feira ocorre uma ou duas vezes por mês, geralmente nas primeiras quinta-

feira ou sexta-feira de cada mês, no Complexo Recreativo Vadião.  

Figura 1- Divulgação da Feira da Agricultura Familiar 

 

Fonte: Portal UFPA 
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Figura 2- Feira da Agricultura Familiar da UFPA 

 

Fonte: autores (2019) 

Com a aplicação de um questionário durante a feira do dia 07/06, objetivamos identificar 

alguns aspectos da feira, como o que é comercializado e pontos positivos e negativos da mesma.  

Tais questionários foram organizados na tabela abaixo: 

Quadro 1- Questionários (aplicação 07/06/2019) 

 

Elaboração: autores (2019) 
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De onde vem os feirantes e os seus produtos?  

Foi constatado por meio das entrevistas que a maioria dos feirantes procedem da Região 

Metropolitana de Belém, alguns de assentamentos rurais como o da comunidade Bom Jesus em 

Santa Izabel do Pará e do assentamento Abril Vermelho em Santa Bárbara do Pará, outros são 

cultivados em sítio ou propriedade privada, mas sempre por membros da família. Alguns 

vendedores presentes na feira, são representantes de marcas/produtos, a exemplo, os cosméticos 

naturais que são produzidos todos na Ilha do Marajó e são vendidos não somente na feira da 

agricultura familiar, e sim em outros espaços como shoppings. Outro fato importante de se 

registrar, são os vendedores de pães e bolos, o casal reside em Ananindeua, onde toda a 

produção é feita, ambos são naturais do Rio Grande do Sul, de onde eles trouxeram toda a 

técnica de manuseio de massas enraizada na cultura de suas famílias.  

Por fim, vale destacar o grupo de vendedores proveniente do município Irituia, distante 

quase 200 km de onde a feira é realizada, sendo este o único município de residência fora da 

RMB dos vendedores entrevistados presente na feira. Segundo relato do grupo, é necessário 

sair antes das 3 horas da madrugada, para chegar a tempo de organizar todos os itens e produtos 

em suas mesas de exposição.  

Mapa 1– Localização da procedência dos itens vendidos na feira da agricultura familiar da 

UFPA. 

 

     Elaboração: autores (2019) 
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A quanto tempo estes feirantes participam da feira?  

Foram entrevistados feirantes mais antigos e mais novos na feira, alguns participando 

pela terceira vez (o que condiz com 3 meses) e outros já há 4 anos.  

O que eles vendem na feira?  

Observou-se durante a feira uma variedade de produtos, desde cosméticos até pães. 

Frutas, verduras e vegetais são os produtos em maior escala. O que é utilizado para manter a 

qualidade do produto? Ao serem questionados sobre isso, grande parte dos feirantes respondeu 

que uma agricultura orgânica, higiênica, sem agrotóxicos e conservantes é realizada. Também, 

ressaltaram este ponto como o diferencial da feira.  

Figura 3- Produtos da feiras (cosméticos e derivados) 

Fonte: autores (2019) 
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Figura 4- Produtos da feira (mandioca e derivados, entre outros) 

Fonte: autores (2019) 

Figura 5- Produtos da Feira (cachaça e derivados) 

 

Fonte: autores (2019) 
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Quais os benefícios da feira?  

Os principais benefícios observados nos questionários variam entre a comercialização 

de uma agricultura sem agrotóxico, com preço acessível, até acompanhamento técnico (já 

ocorreu de um grupo de estudo visitar a produção de um dos feirantes para dar sugestões 

técnicas de melhoramento da produção) e financeiro que provém da feira.  

Como a feira ajuda nas despesas familiares dos feirantes?  

Sobre esta pergunta, todos os feirantes comentaram sobre a renda extra adquirida por 

conta da feira, demonstrando, assim, a suma importância que a feira possui para a renda deles.  

Como a feira poderia melhorar?  

Um dos pontos negativos da feira que mais foi ressaltado durante a entrevista diz 

respeito quanto a periodicidade da feira. Muitos feirantes sugeriram que ela disse realizada mais 

de uma vez por mês e também foi sugerido que o horário dela fosse expandido. Além disso, 

outra sugestão foi quanto a divulgação da feira, que de acordo com os feirantes, pouco ocorre 

atualmente, sendo uma das barreiras para a maior circulação do público na feira.  

Conclusões 

Após a realização deste trabalho, foi possível concluir que a Feira da Agricultura 

Familiar da UFPA apresenta-se como um importante instrumento de valorização da produção 

agroecológica, tratando-se de um ambiente democrático e que promove uma via de mão dupla 

entre os feirantes e os consumidores. Via de mão dupla que pode ser identificada tanto pelos 

benefícios que a feira traz para a vida dos comerciantes, principalmente na questão da renda 

familiar gerada, quanto para o benefício que a feira traz para a vida dos consumidores, que 

possuem a oportunidade de comprar produtos que possuem uma produção ecologicamente 

correta e por um preço diferenciado. É importante destacar, também, que a feira ainda tem 

muito a avançar, principalmente na questão da sua divulgação, bem como das dinâmicas de 

horários e dias reservados para o espaço. Além do mais, num momento onde cada vez mais 

vemos uma agricultura mecanizada e mercantilizada, onde a prioridade é apenas o lucro e o 

monopólio de empresas e tampouco há uma responsabilidade socioambiental, é de suma 

importância espaços como a Feira da Agricultura Familiar, que priorizem a venda de uma 
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produção sustentável e  que valorize também os conhecimentos tradicionais dos feirantes, o ué 

torna este um espaço de resistência. 
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FEIRA LIVRE: lugar de produção socioespacial e reprodução camponesa 
 

Cristiany Barbosa Ferreira Resende1 
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Thais Paula Linfonso dos Santos3 

 
RESUMO 
Este trabalho busca maior compreensão sobre uma das formas de reprodução e manutenção da existência dos 
camponeses na sociedade atual, a participação deles nas feiras livres. Para compreender a importância de sua 
reprodução leva-se em consideração muitos dos desafios que eles encontraram em sua história, que faz parte da 
história agrária do Brasil. Tornando-se nítido que estes atores sociais não foram e não são beneficiados com 
políticas públicas eficazes, nem tão pouco apoiados o suficiente pelo Estado. Dessa forma, entende-se que na busca 
por sua reprodução socioespacial eles podem encontrar nas feiras livres uma opção para escoar sua produção 
fortalecendo sua renda, bem como podem exercer maior interação com o meio urbano, fazendo-se presentes e 
atuantes na sociedade. Por outro lado, a população urbana, a partir da feira pode ter acesso a produtos advindos de 
produções mais saudáveis que são realizadas em lugares mais próximas das cidades a partir dos circuitos curtos e; 
com menos uso de aditivos químicos. Podendo a feira livre proporcionar maior ligação entre rural e urbano. 
 
Palavras-chave: Feira livre; fortalecimento; Resistência camponesa. 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
Este artigo busca compreender de que forma as atividades periódicas das feiras livres 

podem resultar em uma forma de reprodução camponesa ao mesmo tempo em que a mesma 

atividade também é modificadora do sentido do uso dos espaços públicos nos dias em que 

ocorrem, agregando práticas e maior sociabilidade. 

Ao mesmo tempo, considera-se que os camponeses enquanto feirantes são símbolos de 

(RE)Existência4 no período atual, e esta afirmação desta (RE)Existência se dá principalmente 

quando busca-se a história desses sujeitos que está dentro do cenário agrário do país, existindo 

o entendimento de que os camponeses enquanto sujeitos de luta criam formas diversas para se 

reproduzirem socialmente e sua participação nas feiras livres faz parte dessa inserção social. 

 
1 Pós-Graduanda do curso de Geografia da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão, 
Cristiany_3ranchos@hotmail.com. 
2 Pós- Graduada pelo curso de Geografia da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão, 
daianeconsultorasgi@gmail.com.  
3 Pós-Graduanda do curso de Geografia da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão, 
thaispaula.1@hotmail.com.  
4 (RE)Existência: : Segundo Mendonça (2010) Compreende-se como a associação da defesa da terra de trabalho 
às novas ações políticas (protestos, marchas, fechamento de rodovias, ocupação de prédios públicos, entre outros) 
fortalecidas pelas práticas socioculturais. Sendo representada pela luta contra a desterritorialização, pelo acesso a 
terra, pela reforma agrária, luta pela água, contra as barragens, pela defesa dos territórios da vida. 

mailto:Cristiany_3ranchos@hotmail.com
mailto:daianeconsultorasgi@gmail.com
mailto:thaispaula.1@hotmail.com
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Por isso, considera-se que um período importante a se ressaltar, quando se fala na 

história do cenário agrário do país, é a partir década de 1960-70, pois, a partir de então 

houveram muitos avanços técnicos, científicos e informacionais, que beneficiaram setores 

diversos da sociedade brasileira, mas que para os camponeses resultaram em mudanças 

drásticas, principalmente quanto à sua produção, posse e ocupação da terra que é seu principal 

meio de existir e viver.  

Havendo a geração e aumentando, década após década, de disputas desiguais, onde 

quem tem mais recursos financeiros possuem acesso à terra e a água, normalmente o 

agronegócio, e quem não tem acesso a este recurso trava lutas diárias para sobreviver de sua 

força de trabalho e de sua família com a forma de cultivo tradicional, dentro das Leis que foram 

instituídas no Brasil, que normalmente beneficia as elites hegemônicas. 

Por isso, o acontecimento das feiras livres agrega sentidos que vão muito além de uma 

tradicional forma de comércio e do maior contato entre consumidor e feirante. A feira traz 

conteúdos dinâmicos e ímpares, além de significar uma forma de resistência social no uso dos 

espaços públicos elas proporcionam a oportunidade de ligações entre o campo e o rural, onde 

os feirantes camponeses levam para as cidades muito mais que seus produtos, mas também sua 

cultura, tradições, suas prozas onde contam sobre quem são, contam sobre sua vida e sobre seus 

filhos que são normalmente seu orgulho, levam os cheiros e cores dos hortifrutigranjeiros, 

desenvolvendo uma forte sociabilidade, possibilitando maior conhecimento sobre o rural que 

por sua vez até algumas décadas no Brasil era o lar da maioria dos brasileiros. 

Ressalta-se ainda que esse artigo bem como a pesquisa principal tornam-se possíveis a 

partir do financiamento em forma de bolsa de estudos concedida pelo órgão CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 

 

2 METODOLOGIA 

 
Este artigo foi desenvolvido como parte da pesquisa5 em andamento no Programa de 

Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão que terá 

como resultado final a Dissertação de Mestrado. E, para que fosse feita a discussão foram 

 
5 Pesquisa: “FEIRA LIVRE, ESPAÇO PÚBLICO, (RE) EXISTÊNCIA E REPRODUÇÃO CAMPONESA EM 
CATALÃO: um estudo de caso da praça Duque de Caxias” 
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utilizados referenciais teóricos com autores como CÔRREA (1989) e FANI (2007) para maior 

compreensão sobre o espaço urbano, OLIVEIRA (2001) e NEVES (2008) que falam sobre a 

marcha do campesinato, SANTOS (2012) e BRAUDEL (1996) para maior compreensão sobre 

feira livre.  

Algumas fotos foram anexadas a este artigo sendo elas feitas pela autora em dias de 

trabalho de campo que, por sua vez, foi devidamente autorizado pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Goiás-Regional Catalão. A fotos foram anexadas para que fosse 

possível a visualização de alguns dos produtos que são produzidos e comercializados pelos 

camponeses que são feirantes na Praça Duque de Caxias, em Catalão (GO).  

3 ESPAÇO PÚBLICO E PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS 

As cidades são realidades materiais frutos das transformações concebidas pelo homem 

a partir da natureza, onde a cidade seria o concreto, com suas casas, prédios entre outros, e o 

urbano seria a síntese das questões que marcam a sociedade contemporânea. Sabe-se também 

que atualmente grande parte da população deixou o campo por motivos diversos para viverem 

nas cidades e a partir de então adquire novas necessidades e novas relações sociais.  

Além do fato de que o espaço urbano é produto dos ideais do homem, ele por sua vez 

modifica o espaço através de suas necessidades e desejos, seja através de medidas políticas e 

econômicas, das forças hegemônicas ou pela sociedade de forma geral através de 

reinvindicações e lutas.  

Dessa forma, os espaços também são resultados das relações sociais, das práticas 

socioespaciais que foram construídas através dos tempos e tipos de sociedade que nestes 

espaços viveram e o modificaram, produzindo neles e ao mesmo tempo acumulando sentidos, 

ressignificando-os de acordo com suas necessidades. Sobre o tema, Fani (2007) enfatiza que a 

produção do espaço é resultado principalmente da associação de três esferas, sendo elas a 

econômica, a política e a social. Fani (2007, p. 23) destaca ainda que: 

[...] a análise do fenômeno urbano, ao sublinhar o que se passa fora do âmbito do 
trabalho, acentua a esfera da vida cotidiana, de modo que a reprodução do espaço 
urbano articulado e determinado pelo processo de reprodução das relações sociais se 
apresenta de modo mais amplo do que relações de produção stricto sensu (a da 
produção de mercadorias), envolvendo momentos dependentes e articulados para 
além da esfera produtiva. 
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Nesse sentido, Santos (1988) afirma que o espaço não é simplesmente uma coisa nem é 

um sistema de coisas, mas sim um sistema relacional onde se tem as coisas juntamente com a 

relação, e, onde a natureza e a sociedade são mediadas pelo trabalho. 

Por sua vez, Côrrea (1989) acrescenta que ao mesmo tempo que o espaço urbano é 

fragmentado ele é também articulado, isso porque cada uma de suas partes mantêm relação com 

as demais com variada intensidade. Ele ressalta ainda que essa fragmentação e articulação são 

resultados da expressão espacial dos processos sociais, enfatizando que a produção da cidade é 

resultado das ações dos proprietários dos meios de produção, dos proprietários fundiários, 

promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos.  

Ainda sobre o espaço urbano, coloca-se a questão das mudanças sociais decorrentes da 

globalização e mundialização, pois é necessário ressaltar que o espaço geográfico passou a ter 

novos significados, onde os lugares passam a ser essenciais no planejamento de uma cidade, e 

a seletividade se espalha por todo ele, fazendo com que existam os espaços de desigualdades, 

reflexos do capitalismo, havendo desde espaços mais valorizados utilizados por aqueles que 

possuem maior poder aquisitivo a espaços menos favorecidos e com menor infraestrutura 

àqueles que possuem menor renda e onde interessa menos ao capital. Pode-se perceber tal 

seletividade com o exemplo de grandes mercados que são instalados nas áreas centralizadas das 

cidades e em bairros periféricos instalam-se pequenas mercearias para servir aos moradores 

locais. 

Dentro desta discussão entende-se ainda, a partir da leitura de Santos no livro “O espaço 

dividido”, a existência de dois circuitos de economia nas cidades, sendo o circuito superior e o 

circuito inferior, onde o primeiro engloba as atividades consideradas modernas e que se ligam 

ao capital hegemônico, com parcela da população de classe média e alta. Já o circuito inferior 

da economia diz respeito as atividades consideradas não modernas e a população que se liga a 

ela é aquela de menor renda. Quanto ao circuito inferior pode-se afirmar ainda que existe: 

[...] Um circuito inferior permanente, correspondente às operações diárias e as 
dimensões urbanas e um circuito inferior periodicamente aumentado representando as 
dimensões superpostas da cidade e de sua zona de influência [...] (Santos, 1979, p.279, 
apud Santos, 2012, p. 67) 
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Entretanto, vale ressaltar que a divisão dada por Santos é dualista e ela representa muito 

mais do que uma divisão em si, mas também as formas de ligações entre os dois circuitos, onde 

tanto um quanto outro possuem certa dependência entre si para permanecer em pleno 

“funcionamento”. 

Dentro deste contexto de produção socioespacial do espaço urbano, e também da divisão 

dada por Santos sobre os circuitos da economia encontram-se as feiras livres. Elas são uma 

forma de reprodução do espaço urbano e também uma forma tradicional de comércio e de 

geração de economia, mas também um tipo de ligação entre os circuitos, pois nas feiras existem 

produtos que advém das grandes indústrias, pois nas mesmas são encontrados produtos 

diversos, e ao mesmo tempo nelas podem ser encontrados produtos advindos da produção 

camponesa.  

4 FEIRAS LIVRES E UM POUCO DE SUA GEO-HISTÓRIA  

As feiras livres tradicionais, são normalmente periódicas e ocorrem em horários 

específicos, em dias específicos da semana, mas que em sua prática transforma o sentido do 

lugar onde ocorre, normalmente vias ou praças públicas. Nesses lugares passa-se a presenciar 

maior interação social, maior sociabilidade, prosas, cheiros e cores que normalmente não são 

proporcionados em locais públicos, principalmente porque os lugares nas cidades são moldados 

e selecionados de acordo com os interesses de grupos privilegiados, econômicos, políticos, 

entre outros. E, normalmente a população somente transita por estes lugares para tarefas 

corriqueiras do dia-a-dia.  

É importante destacar que as feiras-livres existem desde períodos longínquos na 

história da humanidade, confirmando isso Huberman (1981) afirma que elas estavam presentes 

na Era Medieval (séc. X – XV), onde nos espaços das feiras os produtos eram comercializados 

semanalmente nos chamados mosteiros, que ocorriam nos castelos e cidades. Nesse período as 

pessoas que comercializavam seus produtos nas feiras eram chamadas de mercadores e 

encontravam-se sob o controle de bispos das igrejas ou dos senhores feudais. Estes mercadores 

percorriam várias regiões em busca da possibilidade de troca dos excedentes de seus produtos 

e habitualmente a maior parte dessas feiras se realizavam nos locais denominados “burgos”.  
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O autor Braudel (1996), por sua vez, discorre sobre o tema “feira livre” em seu livro 

“Civilização, Economia e Capitalismo nos séculos XV – XVIII”, onde ele expõe sobre as 

engrenagens no limite inferior das trocas. Este autor traz à tona os meios de economia que 

muitas vezes estão escondidos, camuflados no tecido venoso em que a sociedade se encontra, 

independente do período da história. Este autor afirma que as feiras livres se intensificam a 

partir do século XV, pois, antes elas somente eram realizadas nos burgos em decorrência da 

produção dos camponeses, não tendo força suficiente para expandir. 

O autor salienta ainda que as feiras existentes nos dias atuais possuem muitas 

semelhanças com as feiras da antiguidade. Para exemplificar esta visão este autor assinala que: 

 

Sob sua forma elementar, as feiras ainda hoje existem. Pelo menos vão sobrevivendo 
e, em dias fixos, ante nossos olhos, reconstituem-se nos locais habituais de nossas 
cidades, com suas desordens, sua afluência, seus pregões, seus odores violentos e o 
frescor de seus gêneros. Antigamente eram quase iguais; algumas bancas, um toldo 
contra a chuva, um lugar numerado para cada vendedor, fixado de antemão, 
devidamente registrado e que é necessário pagar conforme as exigências das 
autoridades ou proprietários [...] (BRAUDEL, 1996, p. 14) 

 

Assim como pôde-se observar na antiguidade, atualmente as feiras livres possuem 

espaço muito importante e contam com a participação de diversos tipos de trabalhadores e 

frequentadores que fazem parte das feiras por diversos motivos, sejam eles carregadores, 

varredores, carroceiros, camponeses - que expõem os produtos advindos de sua produção 

familiar -, assim como os burgueses que buscam produtos frescos e diferenciados, ou pessoas 

de todas as classes sociais que também buscam produtos variados e diferenciados para uso ou 

consumo diversos.  

 Apesar de as feiras livres existirem desde período longínquos, elas estão sempre se 

reformulando e sobrevivendo, e mesmo com as modificações que ocorrem na sociedade e no 

período atual elas tem enorme relevância para a sociedade, ainda que talvez a maioria a 

sociedade não perceba o verdadeiro valor socioespacial em seu acontecimento. Nesse sentido 

ressalta-se que: 

Se este mercado elementar, igual a sí próprio, se mantém através dos séculos é 
certamente porque, em sua simplicidade robusta, é imbatível, dado o frescor dos 
gêneros perecíveis que fornece, trazidos diretamente das hortas e dos campos das 
cercanias. Dados também seus preços baixos, pois este mercado elementar, onde se 
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vende sobretudo “sem intermediários”, é a forma mais direta, mais transparente de 
troca [...] (BRAUDEL, 1996, p. 15) 

Nas feiras existem várias formas de trabalho e trabalhadores, sendo eles os camelôs que 

estão presentes em muitas delas, o vendedor que compra dos ceasas ou compra dos produtores 

para vender nas feiras, comumente chamado de atravessador. Mas tem também o produtor 

camponês que leva seus produtos que são entregues diretamente nas mãos dos consumidores e 

estabelecem uma relação diferenciada, pois, quiçá faça toda diferença a relação de mão na mão, 

olhos nos olhos, a troca imediata, a venda ocorre sem demora, paga-se e leva-se rapidamente 

(BRAUDEL, 1996).  

Estes feirantes camponeses transformam os espaços das cidades em espaços de práticas, 

promovendo uma forma de uso social ao mesmo tempo que se reproduzem socialmente. Dessa 

forma: 

[...] se por um lado é evidente que há uma tendência de fechamento da prática 
nos limites da totalização do econômico e do político, por outro, tal prática 
pode revelar outros conteúdos da vida urbana, contraditórios à lógica 
avançada da expropriação necessária à acumulação capitalista nos dias atuais. 
(FANI, 2018, p. 47) 

 

Neste contexto, os espaços em que ocorrem as feiras livres transformam-se em espaços 

de resistência às hegemonias que persistem em ter prioridade na seleção e uso dos espaços. 

Além disso, as feiras livres trazem a presença do camponês e de conteúdos rurais à vida urbana. 

Estes camponeses trazem para as feiras o fruto de seu suor e de suas lutas, e seus produtos e sua 

relação com o consumidor se diferenciam daqueles produtos que são oferecidos nas prateleiras 

dos supermercados, bem como da relação que ocorre nos supermercados entre vendedor e 

consumidor.  

Por isso destaca-se a existência da (RE)Existência dos camponeses ao levar seus 

produtos para as feiras livres, pois, ao realizar esta atividade na cidade ele se reproduz 

socialmente, tornando as feiras uma forma de escoar seus produtos que são resultado de uma 

relação diferenciada com a terra, consequentemente contribuindo para a geração de renda de 

sua família e de sua reprodução social.  

5 PROCESSOS CONTRÁDITÓRIOS DAS MODERNIZAÇÕES EM DETRIMENTO 

DOS CAMPONESES 
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Inicialmente destaca-se que o Brasil é um país que desde a chegada dos portugueses 

desenvolveu numerosas formas de desigualdades, a partir das políticas de ocupação e 

organização do espaço de forma geral e do espaço agrário, ambos voltados inicialmente aos 

interesses da expansão da economia europeia. Sendo que, a organização e reorganização dos 

espaços no território do país sempre foram inclinadas aos interesses dos atores hegemônicos, 

sendo incorporados à lógica global. Esse quadro de beneficiamento a determinados setores ou 

atores hegemônicos e geração de desigualdades se manteve durante toda a história do país, 

porém, isto se engrandeceu drasticamente com o fortalecimento do sistema capitalista mundial 

de produção e consumo. 

Dentro dessa lógica, alguns dos maiores obstáculos colocados aos camponeses são 

decorrentes do período da inserção das modernizações no Brasil, destacando-se que elas 

chegam ao campo como resultado das mudanças advindas do avanço tecnológico, promovidas 

pelo capitalismo através da inserção da Revolução Verde (1960-70). A partir de então houve a 

inserção de maquinários modernos juntamente com novos meios de cultivo e colheita, 

plantações rotativas e menor tempo para obtenção de maior produção/produtividade, novas 

técnicas, modificações genéticas das sementes. Mas não seria uma produção voltada apenas 

para consumo interno e sim de monoculturas direcionadas para a produtividade, com abundante 

produção de commodities inclinadas a atender as demandas das empresas capitalistas, sobretudo 

nas exportações. 

Vários foram os momentos em que a modernização conservadora se fez forte e presente 

na história do Brasil e também em Goiás e, alguns destes momentos foram a Marcha para Oeste 

através de políticas de incentivo, e a partir da concepção da existência de “vazios demográficos” 

e da integração de regiões isoladas que deviam ser incorporadas a partir da sua ocupação e 

poderia então, com novas técnicas e tecnologias servir aos interesses do mercado. Havendo 

ainda o POLOCENTRO (Programa de Desenvolvimento do Cerrado, 1975), O PRODECER 

(Programa cooperativo Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento do Cerrado, 1974). Entre 

outros programas que propiciaram a territorialização do capital, transformando a paisagem, a 

organização espacial e a vida de muitos trabalhadores, inclusive os camponeses.  

O agronegócio nitidamente sempre teve o apoio governamental e, em contrapartida o 

que ocorre é a desvalorização e falta de atenção aos camponeses, que tem suas técnicas de 
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produção na maioria das vezes defasadas quando comparadas ao modo produtivo de grandes 

produtores agropecuários, isso porque eles possuem sua produção voltada principalmente para 

o trabalho familiar, com fortes vínculos com a terra, ao contrário da grande produção que 

utiliza-se da terra somente para o acúmulo de capital utilizando-se de seu poder econômico. Por 

isso, destaca-se que: 

[...] o campesinato corresponde a uma forma social de produção, cujos fundamentos 
se encontram no caráter familiar, tanto dos objetivos da atividade produtiva – voltados 
para as necessidades da família – quanto do modo de organização do trabalho, que 
supõe a cooperação entre os seus membros. A ele corresponde, portanto, uma forma 
de viver e de trabalhar no campo que, mais do que uma simples forma de produzir, 
corresponde a um modo de vida e a uma cultura. (WANDERLEY, 2015, p. 26) 
 

Assim o modo de produção dos camponeses de diferencia do agronegócio e, eles 

buscando a reforma agrária que os beneficie através das lutas pelo acesso e permanência nas 

terras. Reforma esta que a partir da década de 1960 foi bastante debatida, e nas tentativas e 

fracassos de governos sucessivos que decidiram sobre ela, o que se gerou foi muita violência, 

e que por conta de tamanha importância que se dá ao capital e às elites não se obteve um 

resultado positivo para os camponeses. E, exemplificando tamanha disparidade de direitos; 

observe que: 

A soma da área ocupada pelas 27 maiores propriedades privadas no país é igual à 
superfície total ocupada pelo estado de São Paulo, ou, se for somada à área ocupada 
pelas 300 maiores propriedades privadas no país, ela equivale a duas vezes a superfície 
total deste mesmo estado. (OLIVEIRA, 2001, p. 187) 

 

Essa situação de disparidade e desdenho com os camponeses resulta que apenas 5% 

deles consegue acesso ao crédito rural, aumentando as dificuldades de inserção no mercado e 

adesão às modernizações por conta da instabilidade promovida pelos processos sociais e 

econômicos (OLIVEIRA, 2001). Sabe-se então que os camponeses possuem poucos 

maquinários para produção quando comparados aos grandes produtores latifundiários, porém; 

 

Esses teimosos camponeses são responsáveis por mais de 50% da produção de batata-
inglesa, feijão, fumo, mandioca [...] rebanho suíno, aves, ovos e leite. Os médios 
estabelecimentos [...] respondem por mais de 50% apenas no volume da produção de 
algodão em caroço herbáceo, arroz, cana-de-açúcar, milho, soja, trigo, chá-da-índia, 
laranja, maçã e mamão. (OLIVEIRA, 2001, p. 189) 
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Dessa forma, além da produção de alimentos que se voltam para a população e não em 

commodities como nas grandes plantações, a importância dos camponeses se dá por vários 

outros motivos na contemporaneidade. Algo que se destaca é a sua forma de produção que causa 

menores impactos ao meio ambiente, ao contrário do agronegócio que devasta grandes áreas, e 

ai destaca-se a territorialização do agronegócio no Cerrado brasileiro e goiano, onde Mendonça 

(2004) aponta que: 

As paisagens rurais foram bruscamente alteradas mediante a adoção das novas 
técnicas e tecnologias denominadas melhoramentos (terraplanagem, drenagem, 
irrigação, bombeamento d’água, utilização da luz, etc). A intencionalidade na nova 
classe – empresários rurais, propiciou uma disposição da natureza, mediante os novos 
equipamentos, o novo capital, os novos especialistas, que procuravam adaptá-la ao 
seu ponto de vista, portanto torna-la mais produtiva e lucrativa (p.159) 

 

Além disso, existe a crescente degradação dos recursos naturais, alguns deles são 

possíveis de abranger com a visão em uma simples viagem pelo território goiano, onde antes se 

presenciava árvores contorcidas bem como toda a vegetação nativa do Bioma, hoje nota-se 

amplos campos abertos por maquinários, “limpos” para as lavouras do agronegócio que além 

de alterar o solo em suas camadas diversas ainda podem propiciar a contaminação do solo a 

partir do uso de agrotóxicos, a contaminação do lençol freático, além de sua diminuição por 

conta do uso da água através de pivôs centrais existentes em muitas propriedades. Dessa forma, 

o Instituto Mauro Borges de estatísticas e estudos socioeconômicos no ano de 2016, mapeou 

3565 equipamentos do tipo pivô central, sendo 3326 em Goiás e 239 no Distrito Federal, 

somando uma área total irrigada de 242.872,58 hectares e 14.469,58 hectares. 

Assim fica nítido que o agronegócio e as elites hegemônicas estão fortemente presentes 

no Brasil e também no território goiano, ao mesmo tempo que os camponeses também estão 

presentes, e isso causa muitos conflitos pelo uso da terra e da água. Mas esses conflitos são 

antigos pois no Brasil existem beneficiamentos desde sua divisão Sesmarial. 

Nesse sentido, uma das formas de maior visibilidade e afirmação da (RE)Existência dos 

camponeses, diante os conflitos e obstáculos impostos a eles durante sua história, é sua presença 

no espaço urbano, juntamente com sua família e sua produção, mostrando que: 

[...] a luta pela terra e pelo acesso a outros recursos produtivos não assume apenas a 
dimensão mais visível das lutas camponesas. Ela se processa igualmente em um nível 
menos perceptível, por outras formas de resistência que dizem respeito às estratégias 
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implantadas pelos camponeses para trabalhar, mesmo em condições tão adversas e 
assegurar a reprodução da família [...] é importante ressaltar a capacidade dos 
camponeses de formular um projeto de vida, de resistir às circunstâncias nas quais 
estão inseridos e de construir uma forma de integração à sociedade [...]. (NEVES, 
2008, pág. 16) 

 

Dessa forma, as feiras livres tornam-se mais que uma ocupação do espaço público para 

comércio, ela tem o sentido de práticas e uso dos lugares que se realizam através das feiras e 

dos camponeses simbolizando uma apropriação necessária para a produção do espaço, 

reprodução dos camponeses e realização da vida. 

 

6 FEIRAS LIVRES NA CIDADE DE CATALÃO (GO) 

No contexto das feiras livres e sua importância socioespacial, assim como no contexto 

da participação dos camponeses como feirantes nas mesmas está a cidade de Catalão (GO). A 

mesma possui segundo o senso do IBGE (2018) 106 mil habitantes. Um município do Sudeste 

do Estado de Goiás que possui várias comunidades camponesas, dentre elas a Coqueiros, 

Custódia, Ribeirão, São Domingos, Tambiocó, Morro agudo/Cisterna e Mata Preta.  

Nesta cidade existe a atividade de sete principais feiras livres (Quadro 1), sendo que na 

maioria delas estão presentes os camponeses do município e da Região. 

Quadro 1 - Localização e horários das feiras-livres de Catalão (GO) 
Dia da semana Local Horário 

Segunda-feira Av. Ouvidor/Setor. Universitário Às 17h00minh 
Terça-feira/Sexta-feira R. Nassim Agel/Setor Central Ás 05h00minh 
Terça-feira Av. Ricardo Paranhos/Vila Liberdade Às 18h00minh 
Quarta-feira Praça Manoel Arcanjo/Bairro Ipanema Às 16h00minh 
Quinta-feira Av. 111/Bairro Castelo Branco Às 16h00minh 
Sexta-feira Rua Rui Barbosa/Vila Mutirão Às 18h00minh 
Domingo Praça Duque de Caxias/Bairro Nossa 

Senhora de Fátima 
Às 05h00minh 

Fonte: Pesquisa de campo da autora Cristiany Barbosa Ferreira Resende. 

Todas as feiras citadas ocorrem em espaços públicos, vias ou Praças, trazendo aos 

lugares maior uso, maior sociabilidade, convívio e possibilidades de diversas formas de trocas, 

apesar de os feirantes não serem em totalidade camponeses, pode-se considerar como uma das 
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principais trocas a do saber, entre camponês e citadino, rural e urbano. Isso a partir do uso e 

práticas no espaço público da cidade.  

Ressalta-se ainda que cada uma dessas feiras tem uma dinâmica e características 

próprias, por exemplo, a feira-livre que ocorre nas quartas feiras, na Praça Manoel Arcanjo no 

Bairro Ipanema, possui uma organização e nela somente podem comercializar seus produtos 

feirantes que são camponeses, dentre outras particularidades desta feira. Já na feira que ocorre 

na área Central da cidade aos domingos, na Praça Duque de Caxias, não existe uma organização, 

nela produtos são comercializados por camponeses mas também por atravessadores, contando 

ainda com a presença dos camelôs. Esta feira não possui atenção devida por parte da prefeitura 

municipal, nem policiamento necessário, porém, é a feira onde existe maior fluxo de pessoas e 

maior número de feirantes. 

A seguir algumas fotos de produtos comercializados por feirantes camponeses na feira 

na Praça Duque de Caxias em Catalão-GO, os produtos foram retratados pela pesquisadora, 

Cristiany Barbosa Ferreira Resende, em dias distintos de trabalho de campo, onde houveram 

entrevistas com os camponeses. Pesquisa esta que obteve a devida autorização do comitê de 

ética da Universidade Federal de Goiás.          
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Imagens aéreas da feira na Praça Duque de Caxias em Catalão - GO 
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Fonte: Giovani Correia, Cristiany Barbosa Ferreira. Dia de trabalho de campo.  
 

 
Fonte: Giovani Correia, Cristiany Barbosa Ferreira. Dia de trabalho de campo.  

 

Nestas imagens realizadas através de um Drone, percebe-se toda a movimentação 

resultante do acontecimento da feira livre na Praça Duque de Caxias, onde o transito de carros 

e de pessoas se intensifica na região central da cidade nos dias de domingo, uma dinâmica no 

local que é diferenciada dos dias normais. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As feiras livres periódicas são atividades comuns em diversos lugares do mundo, Brasil 

e em suas cidades, sendo que elas podem ser muito particulares em cada Região. Porém, pouco 

se tem pesquisado sobre as feiras livres, levando ao comum pensamento de que é apenas mais 

uma atividade de comércio, entretanto, nas feiras existem vários pontos necessários à discussão 

na ciência geográfica. Este trabalho aborda o espaço público em que ela ocorre e a importância 

do mesmo para que os camponeses possam levar seus produtos para as cidades escoando sua 

produção, fortalecendo sua renda e podendo mostrar aos citadinos suas tradições e 

particularidades de produção, seja de frutas, hortaliças, animais como porcos, galinhas, 

verduras, entre outros. Produção esta que nas feiras de Catalão em sua maioria ainda é realizada 

pelo próprio feirante camponês. 

Essa atividade é possível devido à ocupação do espaço público e através dela se mostra 

e resistência da prática e uso social dos mesmos, mostrando que a população tem direito aos 

espaços da cidade, onde eles possam se socializar. Além disso, o camponês pode neste espaço 

se reproduzir socialmente, fortalecendo suas lutas diárias, afinal o produto que ele leva para a 

feira é resultado de seu trabalho na terra, seu suor e esforço.  

Por fim, as feiras livres revelam-se como uma atividade composta de atores tradicionais, 

sendo uma forma de comércio contraditória do que se espera dos espaços capitalizados da 

cidade, revelando conteúdos da vida urbana, mas também se revelando como fonte de 

reprodução camponesa em tempos que onde se menospreza sua importância social. 

 

5 REFERÊNCIAS 

BRAUDEL, Fernand. Civilização material, economia e capitalismo séculos XV – XVIII: Os 
jogos das trocas. Editora: Martins fontes, São Paulo, 2009. 2ª ed.  

CORRÊA, Roberto Lobato. O espaço Urbano. Ed.: Ática, São Paulo, 1989.  

FANI, Ana A. Carlos, et al. Geografia urbana crítica: teoria e método. Ed.: Contexto, São 
Paulo-SP, 2018. 

FANI, Ana A. Carlos. O espaço urbano: novos escritos sobre a cidade. FFLCH, 2007. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3140 
 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018. Censo Demográfico. Disponível 
em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao.html. Acesso em: 
10/02/2019.  

MENDONÇA, Marcelo Rodrigues. Complexidade do espaço agrário brasileiro: o agronegócio 
e as (Re) Existências dos povos Cerradeiros. Terra livre, São Paulo-SP. Ano 26, V. 1, n.34. p. 
189-202. Jan-jun/2010. 

NEVES, Delma Pessanha. Processos de constituição e reprodução do campesinato no 
Brasil. Coleção história social do campesinato no Brasil, Editora: UNESP. Vol:2, 2008. 

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A longa marcha do campesinato brasileiro, 
movimentos sociais, conflitos e Reforma agrária. Estudos avançados, 15 (43), 2001.  

SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado, fundamentos teóricos e 
metodológicos da Geografia. Hucitec, São Paulo, 1998. 

SANTOS, José Erimar dos. Feira livre e circuitos da economia urbana: um estudo da feira 
da pedra, em São Bento (PB). Dissertação: Natal, 2012. 

WANDERLEY, Maria de Nazareth Baudel. O CAMPESINATO BRASILEIRO: Uma 
história de resistência. RESR, Piracicaba-SP, Vol. 52, Supl. 1, p. S025-S044, 2014 – Impressa 
em Fevereiro de 2015. 

 

 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3141 
 

 

PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ORGÂNICOS DOS ASSENTAMENTOS 
DOS ASSENTAMENTOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE – 

RS: 
Hortas orgânicas e a Cooperativa Pão da Terra 

 
Michele Lindner1 

Rosa Maria Vieira Medeiros2 
 

Introdução 
 

A pouco mais de uma década os assentamentos rurais da Região Metropolitana de Porto 

Alegre (RMPA) tem se destacado pela produção de arroz orgânico. Organizados em grupos 

gestores e integrando cooperativas, a produção iniciada no final dos anos noventa como uma 

experiência, atualmente configura como a maior produção de arroz orgânico da América Latina 

e dá identidade aos assentamentos. 

A RMPA composta por 34 municípios (Mapa 1), registra a presença de assentamentos 

em 8 municípios. A proximidade dos assentamentos com a capital gaúcha propicia a abertura 

de um vasto mercado consumidor para a produção dos assentados, inclusive no que tange a 

produção de alimentos orgânicos, nicho de mercado que vem crescendo gradativamente, 

principalmente em regiões metropolitanas. 

Mapa 1: Municípios da RMPA com a presença de assentamentos 

 

 
1 Professora do Departamento de Geografia UFRGS. E-mail: michele.lindner@ufrgs.br 
2 Professora do Departamento de Geografia UFRGS. E-mail: rmvmedeiros@ufrgs.br  
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Comum a muitos produtores recém assentados, a dificuldade de produzir na nova terra 

foi um dos problemas enfrentados por diversos assentados da RMPA. Seja por falta de recursos 

financeiros, seja por falta de conhecimentos técnicos para produzir em áreas diferenciadas das 

regiões de origem, muitos assentados passam por períodos de fome e miséria, e alguns acabam 

por abandonar os lotes. Essa situação, nos assentamentos começou a mudar com o auxílio da 

Fundação Gaia, entidade sem fins lucrativos, que tem entre os objetivos a promoção do 

desenvolvimento ecológico socialmente justo, que desenvolveu nos assentamentos práticas de 

educação ambiental que propiciaram a criação de projetos visando solucionar o problema da 

fome, dando início a organização dos assentados para a produção de alimentos. 

Nesse contexto, às hortas orgânicas passaram a se destacar ao oferecer uma grande 

variedade de produtos frescos, livres agrotóxicos, tendo atualmente um papel muito importante 

na permanência dos trabalhadores rurais nos assentamentos. Também, com grande importância 

na reprodução socioeconômica das famílias assentadas e que assume papel de destaque na 

comercialização direta, estão os produtos beneficiados, entre os quais na RMPA destacamos a 

Cooperativa de Produtos Orgânicos Pão da Terra. 

Assim, a pesquisa aqui apresentada foca na análise da produção e comercialização 

dessas duas formas de organização de assentados da RMPA, fundamentada no entendimento 

das práticas agroecológicas, na comercialização direta e na luta pela terra. A pesquisa é fruto 

de pesquisas de campo em assentamentos rurais na RMPA e feiras orgânicas na cidade de Porto 

Alegre. 

 

Produção de alimentos orgânicos  

 

O interesse pelo estudo da temática dos alimentos orgânicos parte da percepção da 

crescente oferta desses tipos de alimentos, seja através da multiplicação de feiras de produtores 

especializadas em produtos orgânicos, seja nas prateleiras das grandes redes de supermercados. 

O crescimento da oferta, assim como a multiplicação de produtores dedicados a esse tipo de 

produção livre de agrotóxicos, é estimulado pela constante orientação pela busca por alimentos 

saudáveis, que faz com que o espaço rural brasileiro, gradativamente venha sofrendo pequenas 

transformações. Essa nova orientação de consumo, além de trazer melhorias ambientais traz 
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mudanças significativas na qualidade de vida das famílias de agricultores envolvidas na 

produção orgânica e de consumidores desses produtos. 

Assim, ao analisarmos experiências de produção orgânica precisamos ter cuidado na 

utilização dos termos, pois comumente são colocados como sinônimos termos como 

agroecologia e agricultura orgânica. Nesse contexto, nos remetemos a Caporal e Costabeber 

(2002), os quais colocam que cada vez mais há referência a agroecologia como estilos de 

agricultura menos agressivas ao meio ambiente, que promovem a inclusão social e 

proporcionam melhores condições econômicas aos agricultores. No entanto, isso demonstra 

certa confusão de entendimento do termo Agroecologia, o qual se refere a “ciência que 

estabelece as bases para a construção de estilos de agricultura sustentável e de estratégias de 

desenvolvimento rural sustentável” (CAPORAL; COSTABEBER, 2002, p.71). 

Seguindo essa lógica Altieri (2004, p.18) coloca que: 

 
A agroecologia fornece uma estrutura metodológica de trabalho para a compreensão 
mais profunda tanto da natureza dos agroecossistemas como dos princípios segundo 
os quais eles funcionam. Trata-se de uma nova abordagem que integra os princípios 
agronômicos, ecológicos e socioeconômicos à compreensão e avaliação do efeito das 
tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a sociedade como um todo. Ela utiliza os 
agroecossistemas como unidade de estudo, ultrapassando a visão unidimensional – 
genética, agronomica, edafologia – incluindo dimensões ecológicas, sociais e 
culturais. 

 
Dessa forma, a agroecologia não pode ser tida como um tipo de agricultura, um sistema 

de produção ou uma tecnologia agrícola, mas com o resultado da aplicação de seus princípios, 

“podemos alcançar estilos de agricultura de base ecológica e, assim, obter produtos de 

qualidade biológica superior” (CAPORAL; COSTABEBER, 2002). 

Nesse sentido, entende-se que a produção dos assentados refere-se a experiências de 

transição agroecológica, visto que se trata de produtos orgânicos. Assim, consideramos que a 

agricultura orgânica é um estilo de agricultura que segue princípios e conceitos da agroecologia, 

mesclando os saberes tradicionais com os conhecimentos científicos em busca de produções 

alternativas. Ao encontro dessas afirmações, Candiotto, Corrijo e Oliveira (2008), salientam 

que diferente das formas tradicionais de agricultura, a agricultura chamada de alternativa teve 

seus métodos desenvolvidos a partir da constatação do impacto de técnicas e métodos 

convencionais.  
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Entre esses impactos gerados pela agricultura convencional, temos a degradação 

ambiental, a pobreza rural gerada pela concentração de terras destinadas a monoculturas, a 

mecanização da agricultura e consequente desemprego rural e o aumento dos minifúndios que 

se tornam muitas vezes espaços insuficientes para o sustento de famílias numerosas. Situações 

como essas que acabaram levando muitos agricultores hoje assentados a ingressar na luta pela 

terra e após a conquista, rever a forma de produzir, buscando alternativas diferenciadas daquelas 

que os excluíram do processo produtivo anteriormente. 

Assim, as novas formas de agricultura sustentável vêm buscando minimizar impactos 

gerados pela agricultura convencional e pelo sistema de produção capitalista que visa somente 

a maximização da produção sem se importar com as consequências sociais e ambientais geradas 

por tais práticas. A produção de alimentos de forma sustentável em pequenas e médias 

propriedades demanda mão de obra durante o processo produtivo, além de respeitar as 

condições locais e os saberes tradicionais.  

Dessa forma, todo o processo de transição rumo a agroecologia requer além de um 

esforço de pesquisa, a participação dos produtores, pois são eles que vão pôr em prática as 

conquistas da ciência. Os produtores são os agentes do processo, são eles os sujeitos capazes 

de operar as mudanças e consequentemente transformar suas vidas e de suas famílias.  

Portanto, percebe-se que a agroecologia, se insere com grande relevância na temática da 

produção de alimentos orgânicos nos assentamentos rurais, apresentada como um conceito 

importante para a pesquisa, visto que, os produtos produzidos nos assentamentos têm como 

base seus princípios.  

A implantação da agricultura de base ecológica implica em uma série de transformações, 

sobretudo nas relações sociais de produção, uma vez que exige uma participação ativa do 

agricultor e uma radical mudança na relação deste com o ambiente rumo a uma produção 

sustentável. Caporal e Costabeber (2002), ao apresentarem as seis dimensões da 

sustentabilidade, colocam as dimensões ecológica, econômica e social na base. De acordo com 

os autores, ao lado da dimensão ecológica, a dimensão social representa um dos pilares básicos 

da sustentabilidade, visto que a preservação ambiental e a conservação dos recursos naturais só 

passam a ter relevância quando usufruído pelos diversos segmentos da sociedade. Essa 

dimensão também inclui a busca de melhores níveis de qualidade de vida através da produção 

e consumo de alimentos com qualidade biológica superior. A importância dessas dimensões é 
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facilmente percebida ao se analisar experiências de produção ecológica, vislumbrada na 

preservação ambiental, diminuição da dependência do sistema convencional e melhorias na 

qualidade de vida. 

Interligada as dimensões ecológica e social, a dimensão econômica também apresenta 

grande importância nesse tipo de produção, que pode tanto se refletir no bom retorno financeiro 

através da conquista dos mercados como também na produção para o consumo de subsistência 

das famílias produtoras. 

No centro dos pilares da sustentabilidade, encontramos as dimensões, cultural e política. 

No que tange a dimensão cultural, Caporal e Costabeber (2002) explicam que é necessário que 

as intervenções sejam respeitosas com a cultura local. “Os saberes, os conhecimentos e os 

valores locais das populações rurais precisam ser analisados, compreendidos e utilizados como 

ponto de partida nos processos de desenvolvimento rural” (CAPORAL; COSTABEBER, 2002, 

p.78). Assim, percebe-se que muitos desses saberes e conhecimentos foram resgatados de 

experiências anteriores, trazidas de antigos territórios, as quais somadas a novas questões e 

necessidades se moldam ao contexto da realidade atual.  

Já a dimensão política tem a ver com os processos participativos que se desenvolvem 

na produção agrícola, ou seja, se refere “aos métodos e estratégias participativas capazes de 

assegurar o resgate da autoestima e o pleno exercício da cidadania” (CAPORAL; 

COSTABEBER, 2002, p.79). Portanto, essa dimensão diz respeito a capacidade de organização 

dos grupos em prol da sustentabilidade, o que no caso da proposta de pesquisa representa uma 

característica de grande importância, pois através da organização de grupos de produtores foi 

possível a viabilização da produção e comercialização. 

No topo dos pilares da sustentabilidade está a dimensão ética, que representa o 

comprometimento com a sustentabilidade, a qual inclui responsabilidades individuais e 

coletivas, ou seja, “quando se aborda o tema da sustentabilidade, a dimensão ética se apresenta 

numa elevada hierarquia, uma vez que de sua consideração podemos afetar os objetivos e 

resultados esperados nas dimensões de primeiro e segundo nível” (CAPORAL; 

COSTABEBER, 2002, p.80). 

Portanto, é preciso ter claro que a busca por formas de agricultura sustentáveis requer 

comprometimento e constantes transformações de atitudes, concepções e valores. E isso tudo 

não se refere apenas aos agricultores que produzem os alimentos, mas também aos 
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consumidores, os quais geralmente trazem consigo outras formas de se relacionar com o espaço 

que ocupam. 

Nesse contexto, destaca-se que a pesquisa da produção de alimentos orgânicos em 

assentamentos rurais não se limita unicamente a produção e comercialização dos produtos, pois 

acaba trazendo consigo diversas outras questões referentes a atitudes e valores que geram 

transformações espaciais tanto no campo quanto na cidade. 

 

As hortas orgânicas nos assentamentos da RMPA 

 

As hortas representam atualmente um dos principais pilares de fixação de famílias de 

trabalhadores assentados no campo. Devido as suas características de envolvimento intensivo 

de mão de obra na produção e circulação de capital constante, as hortas tem um papel 

fundamental na ocupação e renda desses trabalhadores. 

A experiência das hortas orgânicas iniciou no final da década de 1990, em pequenas 

áreas nos assentamentos Itapuí, Capela e Integração Gaúcha, os dois primeiros situados no 

município de Nova Santa Rita - RS e o ultimo em Eldorado do Sul - RS. No início da 

experiência cerca de 20 famílias plantavam suas hortas em lotes individuais. Com o aumento 

do número de assentamentos nos anos seguintes, o número de famílias produzindo hortaliças 

de forma orgânica também cresceu e aliado às mudanças na legislação para produtos orgânicos, 

houve a necessidade de uma organização das famílias assentadas para a inserção em um 

processo de certificação. 

Nesse contexto, no ano de 2008 foi criado o Grupo Gestor das Hortas, Frutas e Plantas 

Medicinais, que segundo informações do Grupo, seguem a organização de outros grupos 

gestores vinculados a Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da Região de Porto Alegre 

(COOTAP), com famílias e suas coordenações, em quatro microrregiões (Nova Santa Rita, 

Eldorado do Sul, Viamão e Encruzilhada). 

Com participação significativa de mulheres, o Grupo Gestor atualmente conta com cerca 

de 110 famílias, produzindo em assentamentos nos municípios de Nova Santa Rita, Taquari, 

Eldorado do Sul, São Jerônimo, Charqueadas, Guaíba, Encruzilhada do Sul e Viamão. 
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O Grupo Gestor que tem como meta o planejamento e a cooperação, estimulando e 

fortalecendo a comercialização, proporciona as famílias integrantes orientações que auxiliam 

na formação e capacitação através de cursos, dias de campo e seminários. 

A produção é comercializada nas feiras orgânicas de Porto Alegre (Figura 1) e RMPA, 

atualmente existem cerca de 50 feiras orgânicas na Região, além da Loja da Reforma Agrária, 

situada no Mercado Público de Porto Alegre e mercados locais. A produção também é 

comercializada através das cestas orgânicas em Porto Alegre, proposta surgida no ano de 2010, 

na qual os produtos são encomendados previamente e entregues em pontos estabelecidos, onde 

produtores e consumidores tem a oportunidade de discutir sobre práticas sustentáveis de 

produção e consumo de alimentos. 

 

Figura 1 – Feira orgânica do Bairro Menino Deus, Porto Alegre, RS 

 
Fonte: Trabalho de campo NEAG, 2018. 
 

As hortas dos assentamentos da RMPA (Figura 2) também fazem parte do Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O 

Grupo Gestor que entre os anos de 2010 e 2016 destinou 1,9 toneladas de alimentos para o 

PAA, envolvendo 400 famílias na produção e beneficiando, atualmente conta com dois PAAs 

em execução. Os alimentos são entregues para o SESC (Nova Santa Rita), a Assobecaty 

(Guaíba) e PAA Municipal de Viamão, totalizando 150 mil quilos de alimentos, produzidos por 

70 famílias. O Grupo Gestor também participa do PAA UFRGS entregando melancia, milho e 

berinjela nos Restaurantes Universitários, Creches e Colégio de Aplicação. 
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Figura 2 – Horta orgânica no assentamento Integração Gaúcha, Eldorado do Sul – RS 

 
Fonte: Trabalho de campo NEAG, 2018. 

O controle da produção dos alimentos orgânicos das hortas se dá através de um 

Organismo de Controle Social (OCS) da Cooperativa Central dos Assentados do Rio Grande 

do Sul (COCEARGS). O OCS é uma garantia da qualidade orgânica na venda direta ao 

consumidor por agricultores familiares sem certificação que garante a credibilidade dos 

produtos. Trata-se de uma exceção a obrigação de certificação de produtos orgânicos para a 

comercialização direta aos consumidores finais, onde os agricultores familiares precisam estar 

vinculados a uma OCS. 

Os representantes do Grupo Gestor chamam a atenção para que desde a origem, a 

produção de hortaliças na RMPA foi orgânica, porém o processo de certificação orgânica veio 

a qualificar a produção. 

 

A Cooperativa de Produtos Orgânicos Pão da Terra 

 

A Cooperativa de Produtos Orgânicos Pão da Terra, que produz 100% de alimentos 

orgânicos e integrais foi criada no ano de 2001 por um grupo de mulheres assentadas, que em 

ocasião de despejo de um acampamento e perda dos alimentos que as famílias tinham para o 

consumo, prometeram produzir o “melhor pão do mundo” quando fossem assentadas. Formada 

por 20 famílias, o trigo utilizado na produção dos alimentos é fruto de produção própria das 

famílias cooperadas, que produzem diariamente entre 20 a 30 variedades de produtos para 

comercializar nas feiras orgânicas da RMPA. 
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Situada no assentamento Integração Gaúcha no município de Eldorado do Sul, a 

panificadora da Cooperativa (Figura 3) se localiza no lote de uma das assentadas em um prédio 

de 188 metros quadrados concluído no ano de 2014. Antes da construção do prédio da 

panificadora, as assentadas produziam em suas casas, em ambientes não adequados para a 

produção. Com a conclusão da obra e a adaptação dos equipamentos para as necessidades, a 

Pão da Terra foi a primeira panificadora a ser certificada como 100% orgânica no estado do Rio 

Grande do Sul. 

Figura 3 – Cooperativa de Produtos Orgânicos Pão da Terra 

 
Fonte: Trabalho de campo NEAG, 2018. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3150 
 

Atualmente trabalham diretamente na produção da agroindústria 12 pessoas, 10 

mulheres e 02 homens, produzindo pães, bolos, cucas, pizzas e biscoitos doces e salgados 

(Figura 4), sendo todos sem a utilização de condimentos ou produtos químicos, com opções de 

alimentos sem glúten e veganos. 

Figura 4 – Produtos da Cooperativa de Produtos Orgânicos Pão da Terra 

 
Fonte: Trabalho de campo NEAG, 2018. 
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Além dos produtos comercializados na sede da Cooperativa, em feiras orgânicas e na 

loja da Reforma Agrária em Porto Alegre, cerca de 500 kg são destinados semanalmente a 

escolas de Porto Alegre e Eldorado do Sul. A comercialização desses alimentos para as 

instituições de ensino se dão via Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A 

cooperativa espera ampliar sua capacidade através de investimentos na modernização e 

especialização da produção. 

Essa experiência, que só é possível através da cooperação de assentadas e assentados, 

traz emancipação para as famílias, visto que existe o domínio da cadeia produtiva, pois a 

matéria prima, o processamento dos alimentos na agroindústria e a comercialização direta com 

os consumidores são responsabilidade dos cooperados. 

 

Considerações finais 

 

A muito tempo já se tem a consciência de que a luta pela terra não finda após a conquista 

de um lote em um assentamento. Tão importante quanto a conquista da terra é a luta pelas 

condições que irão possibilitar a produção de alimentos nos assentamentos. 

Desta forma, estratégias de produção e comercialização são desenvolvidas pelos 

assentados e nesse contexto a produção de alimentos orgânicos vem ganhando cada vez mais 

destaque nos assentamentos da RMPA. A produção de orgânicos a muito já é uma orientação 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), no entanto condições favoráveis, 

como a organização em grupos de produção e a proximidade geográfica com a capital gaúcha, 

contribuem para o sucesso dessas estratégias de produção. 

Nesse contexto, as feiras aparecem como espaços privilegiados para os assentados, 

oportunizando a geração de renda às famílias, que levam a produção da reforma agrária para a 

sociedade e potencializam o consumo da alimentação saudável a preços mais acessíveis do que 

os praticados em grandes redes de supermercados. 
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MERCADO CAMPONÊS: UM ESTUDO SOBRE A FEIRA DE CIDELÂNDIA- MA 

Mariana da Silva Dias1 

Raimundo Alberto Cardoso de Sousa Junior2 

 

Resumo 

A feira da cidade de Cidelândia traduz um modo de comercialização de produtos que se difere da lógica do grande 
capital por vários motivos, dentre eles o fato de que os produtos não são produzidos em alta escala, nem possuem 
preços exorbitantes, na sua produção os camponeses se preocupam em preservar a natureza, buscando não exaurir 
o solo e sempre deixando áreas de proteção ambiental. O presente trabalho almeja mostrar a importância da feira 
como lugar onde os camponeses vendem suas mercadorias complementando ou gerando sua renda. Os feirantes 
não são em sua totalidade advindos do assentamento visitado, mas percebemos a expressividade da produção do 
Assentamento na diversidade dos produtos ofertados na feira que produz uma dinâmica importante de ser 
analisada. 

Palavras chave: Feira, Mercado, Cidelândia, Assentamento. 

 

 Introdução 

 

O município de Cidelândia, localizado na Mesorregião do Oeste Maranhense e na microrregião 

Tocantina, mais precisamente na longitude de 48°78’ Oeste e Latitude de 5°17’ Sul do Estado do 

Maranhão, tem experienciado uma série de mudanças decorrentes do reconhecimento do Projeto de 

assentamento São Jorge pelo INCRA, no ano 1997. A existência deste denota um modo de vida 

camponês levando em consideração que a subsistência, em grande parte, está atrelada ao campo, com a 

presença da agricultura familiar e agropecuária extensiva, possuindo também uma Área Reserva Legal 

Coletiva (ARLC) que demonstra a preocupação com a preservação de um representativo florestal, que 

levando em consideração a situação da Amazônia maranhense que é de forte desmatamento, é uma 

realidade subversiva. A feira, objeto de estudo do presente trabalho, apesar de se encontrar na sede da 

cidade reflete o estilo de produção local, através da venda dos excedentes da produção ou produção que 

se destina apenas para venda, principalmente advindos do assentamento visitado, denotando a efetividade 

e continuidade da produção camponesa . 

Materiais e métodos 
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 Diante da particularidade do objeto da pesquisa, optou-se pela abordagem fenomenológica, pois 

esta possibilita a captação do fenômeno tal qual se apresenta e dá voz aos sujeitos que tanto constroem o 

fenômeno, como são por ele moldados. Sendo utilizados como ferramentas a visita a campo que se 

mostrou uma fonte rica de informações e vivências, realizadas no município de Cidelândia(figura 1), 

mais especificamente na feira e no Projeto de Assentamento São Jorge I, no período de 15 a 18 de junho 

de 2018, para que fosse possível através de um contato direto com o cotidiano dos produtores do espaço 

e das condições de produção locais, apreender aspectos importantes da produção de alimentos 

(subsistência) e a comercialização dos excedentes segundo os relatos dos mesmos . 

Figura 1  - Localização de Cidelândia - MA 

 

Fonte: Acervo da pesquisa, 2019. 

Sobre Fenomenologia em Geografia Lima, Pereira e Paiva (2016, p.84) pontuam: 

Na Geografia, a fenomenologia representa um importante meio de compreender o 
espaço pelas estruturas materiais e imateriais nele contidas, permitindo a percepção 
das coisas e a construção de interpretações com base na subjetividade dos sujeitos. O 
espaço é entendido como fato social, produto de interações humanas com diferentes 
intencionalidades que ocasionam o fato e permitem a apreensão deste pelos que o 
observam. (LIMA, PEREIRA e PAIVA, 2016, p.84) 

 

No desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados tais procedimentos metodológicos: 

 Realização da jornada a campo 
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 Aplicação de entrevistas aos feirantes e moradores locais;  

 Processamento e análise dos dados adquiridos 

 

Resultados e discussões 

O modo de vida camponês para Ploeg (2006) é responsável pela pequena produção mercantil 

tendo como características uma produção relativamente autônoma e historicamente garantida, visto no 

seio da produção aspectos como o valor de uso. Os instrumentos são para produzir mercadorias, mas 

também a unidade de produção. Levando em consideração não apenas o recorte municipal, mas mundial, 

Ploeg (2009, p. 17, 18) pontua sobre a importância da produção camponesa para a agricultura mundial, 

sendo os camponeses a maioria, ressaltando a luta por autonomia produtiva no meio de vida rural. 

 Dourado (2019, p.32) destaca a produção existente, na área de estudo, de pecuária de leite e 

culturas anuais de feijão milho e mandioca, que são os produtos mais comumente cultivados, quer seja 

pela capacidade desses produtos em  adaptar-se ao solo local, quer seja pelo custo baixo das sementes ou 

pela saída rápida desses produtos nas feiras. As feiras são um lugar importante a ser estudado pois 

também se constitui de acordo com Dantas ( 2009, p.99): 

Como um espaço econômico e social, as feiras são centros populares destinados a 
comercialização dos mais diferentes produtos e ao abastecimento da população, 
restrito exclusivamente a um centro urbano ou ainda a um conjunto de municípios ou 
mesmo toda uma região; ao mesmo tempo, é o lugar onde se dá uma grande 
diversidade de atividades paralelas, onde se dão uma série de encontros e reencontros, 
de conversas, de manifestações populares e da sociabilidade em todas as suas 
dimensões. (DANTAS, 2008, p. 99) 

 Dessa forma se faz necessário citar a importância do comércio da feira para essa comunidade 

camponesa. Forman (2009) fala que há um grau de confraternização social na feira livre, diferente do 

existente em outros mercados. Nas feiras livres vendedores e compradores se reúnem em uma atmosfera 

interessante, quem dirá festiva, local em que há intensa troca de ideias, de experiências e vivências, 

evidenciados também quando Santana (1998), comenta como o ambiente das feiras  eram utilizados não 

somente para venda e trocas de produtos, mas para se obter notícias de parentes e amigos de roças 

distantes, trocavam experiências a respeito de doenças e novidades sobre plantações, discutiam sobre 

preços de produtos, sobre política e outras coisas do cotidiano, denotando um caráter social que extrapola 

a esfera do econômico. Além disso a feira proporciona que o consumidor tenha uma real noção de como 

determinado alimento foi produzido, decorrente da interação do vendedor, que geralmente também é o 

produtor, com o comprador.  
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De acordo com as experiências em campo, tanto na feira (figura 3) como no projeto de 

assentamento, possibilitaram a visualização de uma realidade bastante enriquecedora. O modo de vida 

camponês presente em Cidelândia preza não apenas a produção de elementos agrícolas, mas conciliado 

a isso a preservação da flora e fauna local. 

Área Reserva Legal Coletiva (ARLC) e segundo Dourado (2019) na região dos assentamentos 

foram identificadas iniciativas individuais de assentados que se preocuparam com a  recuperação de seus 

lotes, estes desenvolvendo ações de reflorestamento, de conservação das Áreas de Preservação 

Permanente (APP) (figura 2), procurando inclusive preservar matas ciliares de rios e nascentes.  

Figura 2 – Área de preservação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Raíssa Santos 

 

  Segundo Dourado (p. 50, 2019) o assentamento possui 4.841,56 hectares e de acordo com o 

Incra (novembro de 2019), havia em torno de 94 famílias assentadas, a área sendo dividida em 96 lotes 

de cerca de 50 hectares e a já citada Área de Reserva Legal Coletiva (ARLC) medindo 232,4 hectares 

delimitada pelos camponeses no momento da ocupação, próximo a esta encontra-se o principal povoado 
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e local onde foram realizados também nossa análise da produção, pois a feira é o local onde são realizadas 

uma série de trocas. 

 Na localidade Vila São Jorge I onde pudemos observar a produção, denominado Vila São Jorge 

I que concentra as residências da maior parte dos assentados, a Vila São Jorge II, fica localizada na parte 

ao norte do assentamento. Importante pontuar a existência do assentamento pois o mesmo é responsável 

por sustentar grande parte do que é vendido na feira da cidade e possibilitar a resistência de um modo de 

vida atrelado ao campo. 

                                                                        Figura 3- Feira 

 

Fonte: Marcelo Almeida 

A produção, consequentemente a oferta na feira, é diversificada, havendo plantio de culturas 

como: mandioca, milho, melancia, limão, abobora, cheiro verde, pimenta, plantas ornamentais e alguns 

derivados tais quais: farinha de mandioca, fécula de milho, molho de pimenta e produções pecuárias 

extensiva, presença de apicultura e avicultura. 

 Na feira ao entrevistarmos alguns vendedores constatamos que a origem dos produtos ofertados 

era, substancialmente, proveniente do Projeto de Assentamento, sendo ofertados para os munícipes na 

sede, caracterizados pela diversidade, quantidade e preços acessíveis, criando um vínculo direto entre o 

consumo e a produção camponesa que se faz extremamente importante. A feira, que é o local onde os 

itens são ofertados, ocorrendo aos sábados  sendo capaz de atender a um quantitativo razoável de pessoas. 
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A pecuária destina-se, como constatado em campo, principalmente para a produção leiteira e 

seus derivados, tais como: queijo, coalhada e o próprio leite in natura, impulsionada pelo mercado formal 

regional (grandes laticínios) e destinada a pequenos produtores, segundo um dos assentados, o mesmo 

dá preferência de venda do seu leite para outro assentado, a preço quase de custo, para que cresçam em 

associação e tenham sempre uma fonte de renda mostrando que o lucro não é a característica chave nem 

da produção, nem da venda na feira, a última citada demonstra anteriormente citado uma gama de 

relações que puderam ser observadas no mercado local (figura 4). 

Figura 4- Gado para produção leiteira 

 
Fonte: Raíssa Santos 

 

A melancia tem uma participação expressiva (figura 5), ao entrevistarmos um produtor foi 

apontada a introdução de sementes selecionadas no plantio das mesmas, pois anteriormente havia baixa 

produção e presença de pragas que interferiam no rendimento agrícola. Outro produto produzido e 

vendido na feira é a mandioca, produto esse usado em suas diversas formas, quer seja in natura ou 

processado e transformado em subprodutos dos quais se destacam a farinha d’água (Farinha de Puba), 

farinha de beiju (Goma) e a farinha seca (figura 6). 

Figura 5– Produção de melancia e abóbora 
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Fonte: Marcelo Almeida. 

 

Figura 6: Comercialização de farinha d’água (Farinha de Puba), farinha de beiju (Goma) e a farinha 
seca 

 
Fonte: Raíssa Santos 

 

Na feira existem pequenos vendedores que usam de suas vendas apenas para auxílio na renda 

familiar, pois conciliam a atividade com outros empregos e as que sobrevivem essencialmente da renda 

obtida pela venda de seus produtos, de um modo ou de outro foi constatada a importância da produção 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
3160 

 

para a subsistência dos moradores. Em alguns casos o capital conquistado nessas trocas contribui tanto 

na renda familiar como em custos externos, a exemplo casos de feirantes que pagam os estudos de seus 

filhos em outras cidades através do dinheiro adquirido na feira. 

Além disso, como anteriormente citado, a feira também conta com a presença de venda de 

plantas ornamentais, principalmente de características cactáceas e pequenas mudas de pimenteiras. Há 

também a venda de mel, mesmo que pequena escala pela condições escassas para investimentos, quer 

seja em seu estado natural ou misturado com outros produtos naturais, usado assim como medicamento 

fitoterápico.  

A produção desse item também é proveniente do Projeto de Assentamento São Jorge, em que os 

apicultores criam abelhas em seus quintais, como também fora de suas poses domiciliares em lugares de 

florestas fechadas, citam inclusive a importância da preservação de remanescentes florestais preservados 

nas proximidades das caixas de abelhas, influenciando diretamente na qualidade e quantidade do mel 

produzido, falando sobre a importância das “floradas”  em todo o processo. 

 Há participação de moradores do assentamento que trabalham na feira da cidade no sistema de 

revendas, em que os produtos vendidos são produzidos em outros lugares e revendidos pelos mesmos, 

exemplo a venda de utensílios domésticos e roupas que são frequentes na localidade da feira. 

 Como supracitado a feira é o lugar onde as trocas das mercadorias produzidas em uma lógica de 

base produtiva familiar e que procura se harmoniza com a natureza acontecem, por isso a importância da 

mesma que denota a resistência de modos de vida tão oprimidos pela presença de grandes 

empreendimentos. A presença da feira na cidade é visivelmente importante, pois pode ser observado o 

grande deslocamento das pessoas rumo a mesma no sábado, gerando visivelmente uma dinâmica na 

localidade que não pode ser vista em outro momento. 

 A maioria são assentados, preferem trabalhar de maneira associativa com seus vizinhos de lotes, 

para que todos tenham condições de permanecer em suas terras que também são seu chão de luta. Todos 

as culturas citadas puderam ser observadas nas roças visitadas no assentamento demonstrando a 

importância do mesmo para alimentação de parte dos munícipes e que o mercado local tem uma 

expressividade da luta e da produção camponês. É  importante citar que esse modo de vida também está 

sob constante ameaça pela ausência de politicas públicas eficazes e a ausência de equipamentos que 

garantam a permanência no campo por esse motivo a existência é resistência. 

 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
3161 

 

Conclusão 

 

O mercado na cidade de Cidelândia é um ambiente importante tanto para a sociedade que mora 

na zona urbana, como para os próprios produtores rurais da região, em particular aos que residem no 

projeto de assentamento São Jorge I. A diversidade de produtos em especial do leite e da mandioca, 

levam renda necessária para reprodução social daquela população, representando também seu modo de 

vida que está atrelado a terra e que os mesmos possuem sentimento de pertencimento e por isso cuidam 

do ambiente. A feira local do município é palco de uma intensa interação dos munícipes com a realidade 

do assentamento, em que trocas de experiências são contínuas. Ademais essa forma de comércio também 

demonstra muito das lutas diárias contra a supressão do modo de vida camponês, mais fortemente em 

decorrência da expansão dos grandes latifúndios agrícolas e megaempreendimentos presentes na região 

e que atuam em uma outra lógica. Dessa forma, o comércio feito por eles é de extrema importância por 

diversos motivos, em especial culturais, sociais e econômicos; como salientado por muitos o modo de 

vida camponês está sob constante ameaça. 
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ATIVIDADE DE ALTERNÂNCIA: FEIRA ORGÂNICA SABERES E SABORES, E 

NA REFAS PIEMONTE JACOBINA 

 

Edvanio Almeida do Espírito Santo 

Resumo: 

 

A produção orgânica de hortaliças é um dos temas mais demandados atualmente pela sociedade 

brasileira. Esse interesse crescente é uma consequência direta da exigência por parte dos 

consumidores por alimentos mais saudáveis, produzidos em um sistema que respeite o meio 

ambiente e que seja socialmente justo. Até bem pouco tempo atrás, hortaliças produzidas no 

sistema orgânico eram uma raridade no mercado, oferecidas em pequenas feiras ou 

comercializadas nas sedes de associações de agricultura orgânica, por preços bem mais 

elevados em relação às hortaliças produzidas no sistema convencional. De acordo com 

Campanhola e Valarini (2001), a prática da agricultura orgânica propicia vantagens ao 

agricultor familiar, já que favorece a diversificação produtiva no estabelecimento; requer mais 

mão-de-obra, gerando empregos; apresenta menor dependência de insumos externos; elimina o 

uso de agrotóxicos, contribuindo para reduzir os custos de produção; os produtos orgânicos 

geram maior valor comercial em relação ao convencional e maior vida útil no período pós-

colheita. No que diz respeito à ausência de insumos químicos, conforme Mazzoleni e Oliveira 

(2010), a agricultura orgânica inova na utilização de tecnologias agroecológicas. Em 

contrapartida, conforme Campanhola e Valarini (2001), Ormond et al (2002) e Mazzoleni e 

Oliveira (2010), a agricultura orgânica apresenta desafios como custos durante o processo de 

conversão do sistema convencional para o orgânico e custos de certificação; falta de assistência 

técnica da rede pública; dificuldades de acesso ao crédito bancário e investimentos em 

tecnologia; e escassez de pesquisa científica em agricultura orgânica. Na visão de dona Luiza 

(vendedora e Produtoras Orgânicos)[...] a feirinha me possibilitou conhecer novas pessoas, e 

novas experiências, temos alguns curso sobre o manejo dos produtos orgânicos, onde coloco 

em pratica na minha roça. Podemos ratificar que na fala de dona Luiza, que ela sabe as 

vantagens do consumo dos alimentos orgânicos não ficam apenas nos benefícios à saúde, mas 

também ao meio ambiente e às pessoas envolvidas na cadeia produtora da agricultura. As 
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vantagens de produzir alimentos orgânicos são prevenir a erosão do solo; proteger a qualidade 

da água; apoia os pequenos produtores; contribui para acabar com o envenenamento por 

agrotóxicos em milhares de agricultores (sim isso acontece com bastante frequência!); ajuda a 

preservar as pequenas propriedades; promove a biodiversidade. Assim podemos afirmar que a 

produtoras da feira sabem da a importância que elas proporcionam ao meio ambiente na 

comunidade onde vive e além dos consumidores que compram,os produtos sem uso de 

agrotóxico. Pode-se averigua na fala de dona Ieda Amaral. [...] a feirinha orgânica é importante, 

pois posso encontra boas amizade, eu participo de um bucado de intercambio, isso me permite 

adquirir novos conhecimentos e além de novas trocas de experiências. Tenho alguns 

certificados de boas prática com horta orgânica, eu aprendi a fazer biofertilizantes, posso 

afirmar que sei como controlas as praga com usado dos recurso natural, exemplo com água de 

mandioca, planta Nim,...Desse modo podemos comprova na fala de dona Ieda Amaral, que a 

feirinha permite aos vendedores, adquirir nova experiência e além de qualificá-las como 

manejar o solo, vale lembra que ela preconiza o sistema de preparo reduzido do solo ou plantio 

direto, para conservar as condições físicas, químicas e biológicas do solo e para acrescentar 

elementos que venham a melhorar suas características e sua produtividade. Procuram deixar o 

máximo de cobertura morta para proteger o solo do impacto das gotas de chuvas, aumentar o 

período de umidade, favorecer os microrganismos e evitar variações de temperaturas. Em 

entrevista com as senhoras (Ceiça & Ceiçinha),ela relatam como surgia a feira [...]a feirinha 

saberes e sabores, já tem 16 anos de existência, a feirinha é importante porque aqui vendemos 

nossos produtos, são todos naturais, aqui vendemos tudo que produzimos, temos alfaces; 

coentro; cebolinhas; rúcula; pimentas, abobaras, quiabo Chuchu; óleo de coco babaçu e algumas 

folhas medicinais... Fica em evidencias que na Feira Orgânica: Saberes e Sabores, tem uma 

grande variedade de hortaliças, podemos assevera que a feira permite um convívio de amizade 

que passa além da feira e uma amizade que dura muitos anos .A fala da entrevistada Dona Maria 

Almeida, relata sobre a importância de se consumir os alimentos naturais.[...] Os alimentos 

naturais são bem mais melhor do que os famosos industrializados. Na minha roça tenho uma 

rotatividade na minha produção, tenho; laranjeiras, abacateiros, bananeiras e minha rica horta 

com alfaces, coentros, pimentas, tomates, salsa, cenouras, beterrabas, espinafre,...Assim na fala 

da de Dona Maria, Fica claro que há uma rotatividade, de plantas na sua roça, vale lembra que 

assim, a partir dessa constatação, tem aumentado a busca pelo desenvolvimento de sistemas de 

manejo inovadores, capazes de atender às exigências do solo na sua roça usado coberturas 
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mortas e compostagem. Sendo assim, pensa-se ser bastante pertinente o conceito empregado 

por Schneider e Niederle (2008), ao se referirem ao agricultor familiar e ao camponês: O que 

há de comum entre ambas as noções é que trabalho, produção e família formam um conjunto 

que opera de forma unificada e sistêmica, cultivando organismos vivos e gerenciando processos 

biológicos através dos quais buscam criar condições materiais que visam garantir sua 

reprodução enquanto grupo social. Isso significa que a organização social e econômica, o 

processo de trabalho e de produção, as relações com o mercado e as formas de transmissão 

patrimonial são fortemente influenciadas por relações de consangüinidade e parentesco, que 

são tributárias tanto do modo como as famílias gerenciam seus recursos materiais como dos 

valores culturais e simbólicos que definem sua identidade. (SCHNEIDER; NIEDERLE, 2008, 

p. 6).Diante do exposto faz uma expressão de Schneider e Niederle, que a agricultura orgânica 

é basicamente produzida por agricultores familiares. Em entrevistas aos consumidores senhor 

Paulo Sergio e senhora Dalbertina, eles relatão sobre a importância de consumir os produtos 

orgânico, eles dizem. [...]os produtos orgânicos são mais saudáveis, sabendo que os produtos 

são orgânicos comemos sem medos, estamos aqui todas as quarta, aqui encontramos todos que 

gostamos de consumir. Temos um vínculo de amizade com feirante, ele sem sabem o que 

gostamos, eles tem tudo, até lanche encontramos, tem bolo natural, sucos, caldos, salgados, 

beijus ...Dessa forma podemos afirmar que a feirinha tem,vários produtos, e que os clientes 

sempre estão satisfeito. De certo por a feira já existir a mais de 15 anos os clientes já são amigos 

dos feirante. Para os autores Kholrausch, Campos e Selig, (2004), “o rótulo dos produtos 

orgânicos é uma comunicação entre produtor e consumidor para sua melhor compreensão”. Os 

consumidores e varejistas buscam não somente qualidade e preço, mas também aspectos 

ambientais ao próprio produto que agregam valor, informação e veracidade ao consumidor. 

Objetivam informações relevantes, compreensíveis, facilitando assim a comunicação do 

consumidor que entenda e se familiarize com as questões ambientais. Em entrevista com dona 

Lindalva Ribeiro da Silva produtora e vendedora na Feira , que já existe a oito anos no 

município de jacobina ela diz[...] que a feira mudou minha vida, porque é aqui que vendo meus 

produtos, alface, cenouras, banana, aipim, massa de aipim, ovos caipira, tenho o certificado 

MAPA( Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento)Assim podemos constata que as 

senhora Lindalva, tem capacitações de manejo com os produtos orgânicos, e de boas praticas 

com os produtos que comercializa na feira. Ela nos relatou que usa biofertilizante produzido 

por elas, para controla as pragas. Para Edileusa Santo Santana de Jesus vendedora e produtora 
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de alimentos orgânicos, na feira, REFAS PIEMONTE JACOBINA ela diz que : [...] depois da 

feira mudou tudo, minha alimentação, minha saúde, vejo o mundo totalmente diferente. [...] 

tenho o certificado MAPA( Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento) fazemos 

vários intercâmbios nos qualificamos posso afirma que vejo mundo totalmente diferente. 

Percebemos na fala de dona Edileusa que os vendedores da FEFAS Jacobina são todos 

capacitado, percebemos ainda a união entre eles os que o tornam forte como vendedores 

orgânico no município de jacobina. A partir dessa experiência, podemos constatar que a 

produção de alimentos orgânicos no município de Jacobina, proporcionam um sentimento de 

grande satisfação entre os vendedores e os consumidores, de um lado a possibilidade de 

comercializar diretamente ao consumidor e de outro a certeza de que, os envolvidos no processo 

não irão sobre com os males causados pela manipulação de elementos químicos. Referências 

Campanhola, C.; Valarini, P. J. (2001). A agricultura orgânica e seu potencial para o pequeno 

agricultor. Cadernos de Ciência & Tecnologia. Brasília, v. 18, n. 3, p. 69-101. KHOLRAUSCH, 

A. K., CAMPOS, L. M. S., SELIG, P. M. O comportamento do consumidor de produtos 

orgânicos em Florianópolis: uma abordagem estratégica. Univali, v.11, n.1, p 157 -177, jan./abr. 

2004.Mazzoleni, E. M.; Oliveira, L. G. (2010). Inovação tecnológica na agricultura orgânica: 

estudo de caso da certificação do processamento pós-colheita. Revista de Economia e 

Sociologia Rural. Piracicaba, SP, v. 48, n. 3, p. 567-586.SCHNEIDER, Sergio; NIEDERLE, 

Paulo A. Agricultura familiar e teoria social: a diversidade das formas familiares de produção 

na agricultura. In: FALEIRO, F. G.; FARIAS NETO, A. L. (Ed.). Savanas: desafios e 

estratégias para o equilíbrio entre sociedade, agronegócio e recursos naturais. Planaltina-DF, 

Embrapa Cerrados: 2008. p. 989-1014. 
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REDES ECONÔMICAS NO ESPAÇO AGRÁRIO: UM RECORTE DO MOVIMENTO 

SEM-TERRA NA FEIRA AGROECOLÓGICA E CULTURAL DE ALFENAS 

(F.A.C.A) 

Samara Santos da Silva,  

Anna Beatriz Sacramento Silva,  

Antônio Ananias Nogueira Netto 

Resumo: 

 

INTRODUÇÃO A produção agroecológica no Brasil tem aumentando nos últimos cinco anos, 

de acordo com a pesquisa feita pela Coordenação de Agroecologia (Coagre), setor que faz parte 

da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo (SDC), ligada ao Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A produção orgânica de alimentos tem 

como objetivo promover um cultivo sustentável, sem danificar de forma excessiva o meio 

ambiente e a terra na qual produz, atendendo necessidade de qualidade de vida e alimentação 

saudável da população. Visando atender essa demanda surgiu a Feira Agroecológica e Cultural 

de Alfenas (F.A.C.A) que se iniciou através de um projeto de extensão universitária da UNIFAL 

(Universidade Federal de Alfenas) juntamente com a prefeitura Municipal de Alfenas, 

inaugurada em 22 de fevereiro de 2018. A secretaria para o movimento teve uma grande 

importância ao apoiar o fortalecimento dos assentamentos da reforma agrária, incentivando a 

participação dos produtores na F.A.C.A e do cooperativismo solidário na Reforma Agrária. 

Neste contexto, a análise em relação às Redes Econômicas com a Feira Agroecológica e 

Cultural de Alfenas tem sua importância porque destaca os fluxos e fixos do movimento para a 

circulação de mercadorias na cidade e também na região. OBJETIVO GERAL Compreender 

como funcionam as redes econômicas dentro do movimento MST através da feira agroecológica 

e cultural em Alfenas-MG. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Ao analisar a F.A.C.A, a pesquisa 

procura descrever as redes geográficas do movimento como o transporte, os meios de 

divulgação e comunicação e destacar as dificuldades enfrentadas em cada um deles; identificar 

e discutir as relações de estratégicas e conflitos entre os agricultores em torno dos espaços da 

feira; analisar todos os processos que envolvem a produção das mercadorias orgânicas até a 

chegada desses produtos na feira; e, por fim, entender os métodos usados como estratégicas e 

logísticas do movimento para a divulgação e ampliação das vendas no município de Alfenas. 
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REFERENCIAL TEÓRICO As redes econômicas de um modo geral envolvem o conjunto de 

fixos e fluxos que se comportam como instrumentos do processo de Globalização que moldam 

a economia global sendo um instrumento de expansão financeira. Contudo as redes se 

constroem e articulam-se no espaço geográfico sendo complexas e hierarquizadas, formadas 

por um conjunto de pontos fixos interligados por meio dos fluxos. De acordo com 

GONÇALVES (2003, p.2) uma rede maior de fluxo e intercâmbios vai se ligando com todas as 

partes da economia mundial e também ao sistema global. Essas questões atingem 

principalmente países em desenvolvimento como é o caso do Brasil que abrange um extenso 

território e se mostra como alvo devido à disponibilidade de terra. Locais como o Centro-Oeste 

brasileiro e o Norte vêm sofrendo com uma intensa intervenção estrangeira, com a expansão 

crescente da demanda pelo consumo mundial cresce sucessivamente o agronegócio e as 

disputas pelos territórios. A concentração de terra nas mãos de poucos gera uma 

desterritorialização dos grupos mais vulneráveis como o pequeno agricultor, as redes 

econômicas têm uma função primordial, pois elas auxiliam à medida que o sistema se 

intensifica acompanhando e se diversificando cada vez mais os seus fluxos e atendendo a 

demanda capitalista pelas terras e por qualquer outro tipo de produto. Sendo assim, as redes 

econômicas se mostram como um intermédio no novo mundo que se mostra cada vez mais 

interconectado - onde as questões econômicas assumem uma prioridade entre os Estados-

Nações, e os grupos sociais que se mostram mais propensos a sofrer com esse tipo de ação vão 

resistindo na maneira que podem (como é o caso do MST). Segundo COSTA NETO e 

CANAVESI (2003), a reforma agrária ecológica no Brasil em longo prazo, pode ser positivo, 

levando em consideração a particularidades do desenvolvimento sustentável na agricultura 

familiar e os assentamos do movimento de Reforma Agrária. (...) para a produção de 

agroecossistemas sustentáveis, a agroecologia, como ciência e prática, utiliza princípios da 

agricultura tradicional camponesa e conhecimentos e métodos ecológicos modernos. A 

agroecologia entra, neste sentido, para fortalecer o desenvolvimento rural, fundamentando-se 

na perspectiva de “transformação da sociedade” para mudar as relações de produção no campo 

(DUARTE, 2009, p.105). A existência dessas práticas propõe desenvolvimento rural com 

estabilidade dos agroecossistemas e a preservação das famílias no campo, mas também de uma 

tese política, uma vez que sobressaem aspectos operantes e que atinge a nova dialética de 

produção e hegemonia de poder rural. METODOLOGIA  Essa pesquisa foi executada 

inicialmente, a partir de uma revisão da literatura especializada de vários artigos científicos e 
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principalmente em relatos dos integrantes do movimento sem-terra na cidade de Campo do 

Meio (Primeira do Sul e Nova Conquista II) os quais tiveram a experiência e produzem 

mercadorias para a comercialização na Feira Agroecológica e Cultural de Alfenas. Após o 

levantamento bibliográfico coletou dados adicionais para auxiliar a análise das redes 

econômicas e sua relação com a F.A.C.A. O cronograma da pesquisa foi seguido estabelecendo 

os períodos em que se fez o levantamento da bibliografia, a seleção do material, sua análise, o 

trabalho de campo geral para F.A.C.A na cidade de Alfenas, a aplicação de questionários e a 

junção de todos os dados obtidos. Posteriormente foi feito um trabalho de campo na Feira 

Agroecológica e Cultural de Alfenas, a partir de entrevistas foi aplicado um questionário às 

pessoas que têm experiências com a participação na F.A.C.A e às que organizam a vinda dos 

produtos orgânicos produzidos pelos assentados do MST, explicando exatamente como essas 

redes econômicas funcionam e circulam dentro do meio rural para o urbano. RESULTADOS 

E DISCUSSÕES O Movimento Sem Terra, atualmente na Feira Agroecológica e Cultural de 

Alfenas, reflete o sucesso de uma reforma agrária ecológica no Brasil, a qual - através de suas 

concepções e conduta agroecológicos - agrega uma base social agrária familiar, uma função 

agrícola associativo e cooperado e com responsabilidade ecológico-ambiental. Os resultados 

obtidos foram com base de relatos de experiência da assentada entrevistada (residente há cerca 

de 17 anos no assentamento), a qual possui uma vasta carga de histórias e memórias vividas 

durante todo esse período e no qual exerce um papel importante dentro do movimento. Ela 

relata toda história do assentamento e também da ligação com o movimento com a F.A.C.A. A 

produção que é levada para a feira (a linha de produção do MST para a realização da feira é 

organizada da seguinte forma: obtenção de sementes, distribuição das sementes, plantio, 

colheita, produção de produtos, coleta dos produtos produzidos pelos assentados, escoamento 

e vendas na F.A.C.A no município de Alfenas nos sábados a partir das 8:00 da manhã) segue 

toda a linha de fundamentos do MST com a Agroecologia, cumprindo todos os requisitos 

impostos pela SEDA (Secretaria do Desenvolvimento Agrário). Foi possível perceber como o 

movimento se reinventou e procurou alternativas para outro viés de valorização de seus 

produtos e trabalho, explicitando as dificuldades e segregação encontradas - e desse modo, as 

redes econômicas e condições vivenciadas pelos assentados foram analisadas e interligadas, 

com a intenção de mostrar possíveis melhorias que podem ser feitas em relação a essa questão. 

CONSIDERAÇÕES FINAISÉ possível afirmar a enorme participação de vários tipos de redes 

na realização da F.A.C.A - e em qualquer outro tipo de relação também - já que elas auxiliam 
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nos fluxos e funcionamentos de diversos componentes da sociedade. Apesar das relações entre 

os representantes da Feira Agroecológica não serem extremamente capitalistas, - o que é mais 

comum de ser encontrado no comércio moderno – com esse estudo foi possível compreender 

como funcionam as redes econômicas em seu próprio contexto e os quão importantes elas são 

para a vida desses produtores orgânicos. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICASCOSTA NETO, 

C. e CANAVESI, F. Sustentabilidade em assentamentos rurais: o MST rumo à "reforma agrária 

agroecológica" no Brasil? In: ALIMONDA, H. Ecología política: naturaleza, sociedad y utopía. 

Buenos Aires: Clacso, 2003. DUARTE, Luciana Rodrigues Ramos. Transição agroecológica: 

uma estratégia para a convivência com a realidade semi-árida do Ceara. Dissertação de 

Mestrado. UFC, 2009.GONÇALVES, Reinaldo. Globalização neoliberal. p.17-39. In: 

GONÇALVES, Reinaldo. O nó econômico. Rio de Janeiro: Record, 2003.PENA, Rodolfo F. 

Alves. "Redes geográficas"; Brasil Escola. Disponível em 

<https://brasilescola.uol.com.br/geografia/redes-geograficas.htm>. Acesso em 09 de dezembro 

de 2018. 
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TERRITÓRIOS AGROECOLÓGICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA: 
MAPEAMENTO E ANÁLISE SOCIOESPACIAL EM ÁREAS DE RE-EXISTÊNCIA1. 

 
2Heloisa de Oliveira França Rodrigues 

3Larissa Vieira da Silva 
4Tamiris Barbosa de Souza 

 
Introdução 
 

A agroecologia enquanto “saber fazer e saber ser” não são recentes, pois comunidades 

tradicionais e, até mesmo gerações de agricultores familiares antecedentes à terminologia 

agroecologia, mas que possuíam alguma ligação com o campo, já praticavam uma agricultura 

dentro dos princípios agroecológicos, não com essa denominação, mas pelo fato de não serem 

adeptos do uso de produtos sintéticos (herbicidas, pesticidas, agroquímicos entre outros dessa 

categoria) na produção de alimentos. Assim sendo, pode-se dizer que os sistemas agrícolas 

tradicionais perfazem a acumulação do biológico e cultura conforme destacado na citação 

abaixo: 

Os sistemas agrícolas tradicionais surgiram no decorrer de séculos de evolução 
biológica e cultural. Eles representam as experiências acumuladas de 
agricultores interagindo com o meio ambiente sem acesso a insumos externos, 
capital ou conhecimento cientifico (BROKENSHAW, WARREN e 
WERNER, 1970). Utilizando a autoconfiança criativa, o conhecimento 
empírico e os recursos locais disponíveis, os agricultores tradicionais 
frequentemente desenvolveram sistemas agrícolas com produtividades 
sustentáveis (HARWOOD, 1979) e (ALTIERE, 2009, p. 29). 

 
Nesse sentido, ressalta-se que os saberes antecedentes a terminologia agroecologia é 

muito mais antigo do que, se imagina, haja vista que a mesma possui muitos dos seus 

 
1 Trabalho orientado pelo Professor Dr. Robson Soares Brasileiro do Curso de Geografia e do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Humanas e Sociais – PPGCHS da Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB, 
Campus Edgard Santos - Barreiras, BA. E-mail: robson.brasileiro@ufob.edu.br.    
2 Graduanda no Curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal do Oeste da Bahia e Bolsista do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - CNPq. E-mail: hem.weslley@gmail.com. 
3 Graduanda no Curso de Bacharelado em Geografia da Universidade Federal do Oeste da Bahia e Voluntária do 
Programa Institucional de Bolsas Iniciação Científica - PIBIC do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - CNPq. E-mail: larissavieira.geo@gmail.com.  
4 Graduanda no Curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal do Oeste da Bahia e Voluntária do 
Programa Institucional de Bolsas Iniciação Científica - PIBIC do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - CNPq. E-mail: tamiris.pm@outlook.com.  
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conhecimentos e técnicas advindos das comunidades tradicionais e de práticas pautadas em uma 

relação mais equilibrada com a natureza e um convívio mais harmonioso com o meio ambiente.  

Entretanto, com o avanço das Ciências Humanas houve a necessidade de maior 

entendimento do “saber ser e saber fazer” de povos tradicionais e principalmente naquilo que 

se relaciona com a produção de alimentos. Portanto, a agroecologia na perspectiva da 

modernidade e institucionalização vem sendo discutida e debatida enquanto:  

Ciência (por meio dos estudos e sistematização dos saberes tradicionais e sua difusão nas 

instituições de ensino técnico e superior – principalmente com o avanço de cursos Técnicos, 

Graduação e Pós-Graduação em Agroecologia);  

Movimento Social (pelo poder de articular e empoderar as comunidades, sujeitos e atores 

sociais5 no sentido de fortalecimento dos seus saberes tradicionais, hábitos, costumes, cultura, 

identidade e relação com a terra, direito ao território e preservação dos agroecossitemas 

específicos, além de proporcionar processos de re-existência6 contra o avanço da produção 

tecnificada e capitalizada);  

Técnica e/ou Prática (procura aprimorar as técnicas tradicionais no intuito de difundir 

tecnologias sociais de baixo custo para pequenos agricultores, mas que ao mesmo tempo sejam 

ecologicamente corretas, economicamente viáveis e socialmente justas).  

Essas três visões da agroecologia na perspectiva “moderna” têm proporcionado a 

difusão de saberes e empoderamento7 de muitas comunidades tradicionais. Segundo Guzmán 

(2006) a complexidade da cooperação entre as dinâmicas agroecológicas, considerando-as 

como estratégias ecológicas, busca o resgate histórico de sua identidade sociocultural através 

das dimensões: ecológica e técnico-agronômica, co-evolução social e ecológica, 

socioeconômica e cultural, e por fim, a sociopolítica. 

 
5 A terminologia sujeitos e atores sociais está sendo utilizada neste trabalho para identificar atores que interagem 
com a agroecologia nas esferas institucionais e sujeitos que estabelecem vínculos com a agricultura de base 
agroecológica na labuta de seu cotidiano, ou seja, por intermédio de uma relação mais equilibrada, harmoniosa e 
ética com a terra.  
6 A noção de “reexistência” foi formulada por Carlos Walter Porto-Gonçalvez (2002b e Leff et al., 2002). Implica 
dizer que não apenas resistem e, assim, que agem em reação a alguém, simplesmente. Significa dizer que se age a 
partir do que é próprio, de que existem e, a partir de sua existência, resistem quando se confrontam racionalidades 
distintas. Daí, re-existem. Há protagonismo por todos os lados, mesmo sob relações sociais e de poder assimétricas. 
É preciso uma ética da outridade para se estar aberto a essas vozes, a esses corpos outros (LEFF, 2006, p. 513). 
7 A palavra empoderamento utilizada neste trabalho é no sentido de fortalecimento das práticas agrícolas 
alternativas ambientalmente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis. Além de fortalecer a cultura 
e o trabalho daqueles que vivem no campo, como também a emergências de seu modo de vida.  
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 Nesse contexto, a agroecologia pode possibilitar, por meio do extensionismo rural, 

intercâmbios direcionados as práticas da Educação no Campo e outras ferramentas de debate 

advindas dos meios acadêmicos, das esferas institucionais e/ou socializadas entre atores e 

sujeitos sociais. No meio acadêmico, em cursos específicos, destinados ao diálogo do campo, 

numa perspectiva mais científica e posteriormente voltada para o campo em uma visão holística, 

mas tendo em vista a necessidade de respeitar o modo de vida do produtor rural, partindo do 

princípio que o mesmo produz alimentos de qualidade, de forma justa e ambientalmente 

equilibrada respeitando a dinâmica dos agroecossistemas e, a diversidade cultural, faz da 

agroecologia um espaço de diálogo não só das práticas e/ou técnicas, mas acima de tudo uma 

rede de empoderamento de agricultores familiares, do campesinato, dos movimentos sociais, 

do fortalecimento da cultural local, de sujeitos e atores sociais adeptos de causas 

socioambientais dentre muitas outras visões que vão de encontro aos princípios da 

agroecologia.  

Objetivo 

Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo identificar, mapear e analisar, de 

forma socioespacial, territórios em áreas (rurais ou periurbanas) no município de Barreiras-BA 

(mapa 01), as quais possuam algum tipo de “experiência”8 dentro dos princípios agroecológicos 

(agricultura agroecológica; agricultura orgânica; agricultura sintrópica; permacultura; dentre 

outros tipos de agriculturas de base sustentável que não se limite a dimensão econômica) no 

desenvolvimento de uma agricultura de base agroecológica. 

 

Mapa 01. Localização do município de Barreiras- BA. 

 
8 O termo experiências está sendo utilizado neste trabalho no sentido de estratégias, aprendizado, estudo, análise 
e significado semelhantes que não destorça os objetivos da pesquisa.  
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No mapa acima observa-se além do município de Barreiras e sua sede, ou seja, o 

perímetro urbano da cidade, constata-se também as áreas visitadas para dados parciais desta 

pesquisa. É interessante salientar ao leitor que os municípios limítrofes com Barreiras também 

são áreas produtoras de grãos para exportação. Assim, como os estados que fazem fronteira 

com a Mesorregião do Extremo Oeste Baiano. Portanto, a importância e relevância (cientifica 

e técnica) do referido estudo no sentido de investigar e divulgar práticas de cultivo alternativo 

e ecologicamente corretas, muito embora o município em discussão seja considerado como 

“terra do agronegócio”, pois faz parte da recém-formada região do Matopiba, também re-existe 

a prática agroecológica. No dizer de Altieri (2012) as ações do Estado, no sentido de 

potencializar uma agricultura capitalizada e tecnificada, tornam cada vez mais os agricultores 

familiares dependentes de insumos externos a suas propriedades e dependentes do mercado 

agroindustrial.  

É importante ressaltar aqui, que o referido trabalho poderá contribuir para o 

desenvolvimento de outras pesquisas semelhantes em cursos de Graduação e Pós-Graduação 

que venham sendo desenvolvidas fora do âmbito das Ciências Humanas, como no campo da 

Biologia, da Nutrição, das Ciências Agrárias e da própria área extensionista, sem falar na 

contribuição na formação do estudante no sentido de visão holística e da própria importância 

da interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade no fazer ciência.   
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Soma-se ainda, além dos argumentos e justificativas já destacadas aqui, a importância 

da pesquisa no retorno social, ou seja, o seu resultado para a sociedade local. Pois o trabalho 

poderá possibilitar visibilidade a áreas ou territórios existentes no município de Barreiras-BA 

que produzam alimentos dentro dos princípios agroecológicos, ou seja, a partir de uma relação 

mais harmônica e respeitosa com o ambiente, nesse sentido a qualidade dos produtos é 

diferenciada. É importante ressaltar que muitas vezes os espaços de re-existência se fortalecem 

no conflito9 e na coletividade, haja vista que: 

Não existe um território “perfeito” e a dimensão “ótima” para o 
desenvolvimento local, porém, existem territórios para serem interpretados a 
partir dos componentes de cada milieu local. Os territórios não são rigidamente 
pré-determinados, mas são definidos durante o processo de construção do ator 
coletivo local, a partir de uma hipótese inicial de agregação territorial dos 
sujeitos participantes (DEMATTEIS, 2008, p. 39) 

 
 Assim sendo, possibilidade de levantamento de informações no intuito de contribuir 

com sujeitos e atores sociais no fortalecimento de uma agricultura de base sustentável poderá 

abrir caminhos para outro tipo de empoderamento de pequenos agricultores familiares como a 

formação de uma feira semanal de produtos agroecológicos, onde exista a emergência e 

valorização do trabalho da agricultura de base familiar, via fortalecimento de sua cultura local. 

Assim sendo, as feiras agroecológicas estão para além da comercialização de produtos, sendo 

acima de tudo espaços de interatividade e intercâmbio de saberes: 

As “feirinhas” são pequenos mercados onde os produtores ecológicos 
oferecem seus produtos diretamente aos consumidores. Geralmente são 
localizadas em ruas com trânsito interrompido, praças ou outros logradouros 
públicos. É um ambiente lúdico. Agradável, onde há um diálogo entre 
produtores e consumidores. As pessoas levam seus cestos vazios que saem 
cheios de produtos limpos – hortaliças, frutos, legumes, ovos, ervas, grãos e 
produtos alimentícios artesanais. É, também, um belo passeio num clima de 
alegria, algo que faz bem à saúde e à mente, que eu (LCPM) desfruto sempre 
que possível. Fica aqui registrado nosso apoio e solidariedade às “feirinhas” 
(MACHADO, 2014, p. 68). 

 
Nesse sentido, reforça-se aqui a relevância desta pesquisa no âmbito acadêmico, na 

contribuição da formação discente e na esfera social. Soma-se aos argumentos acima 

destacados, o fato da proposta de mapeamento, espacialização e análise sócioespacial do 

contexto traçado anteriormente, se processar em áreas do agronegócio em plena região do 

 
9 Faz-se aqui uma ressalva ao leitor que embora a palavra “conflito” seja permeada por certa “negatividade”, 
todavia em alguns momentos as relações de conflitos em determinadas situações e/ou ambientes específicos poderá 
tirar o outro da inércia. Nesse sentido, é no “conflito” que o outro age e reage busca seus direitos e garantias, ou 
seja, se insere no processo de re-existência.  
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Matopiba, isto é, a própria pesquisa em si pode se configurar enquanto uma re-existência, haja 

vista que busca investigar alternativas agrícolas que estejam dentro de uma vertente contra 

cultural, isto é, contra a cultura hegemônica do capital com relações pautadas muitas vezes na 

ausência da ética socioambiental e degradação das relações humanas. 

Metodologia  

Para o desenvolvimento deste trabalho foi necessário levantamento da literatura e 

realização de leituras pertinentes a temática, isto é, do acervo literário específico no que tange 

não somente ao desenvolvimento da agroecologia nas vertentes já especificadas anteriormente, 

como também, a consulta a órgãos públicos e privados para coleta de informações que 

possibilitem subsídios para elaboração do banco de dados; nesse sentido, os dados coletados 

até o presente momento têm permitido a elaboração de mapas com o objetivo de especializar 

as experiências com agricultura de base agroecológica diagnosticadas em pontos específicos no 

município Barreiras- BA. 

Para confecção da base cartográfica e geração dos mapas foram utilizados ferramentas 

e softwares específicos para geoprocessamento, como o ArcMap 10.310 na criação de mapas 

cartográficos espacializando os territórios com “experiências” de agricultura de base 

agroecológica. Para o uso das referidas ferramentas e do programa citado acima se fez 

necessário a ida a campo para coletas de pontos geográficos com coordenadas em UTM11 para 

melhor precisão dos mesmos através do aplicativo de celular C7 GPS Dados. Após esses 

procedimentos, foi tomado pontos das localidades contempladas com as visitas técnicas e 

posteriormente os pontos foram organizados em uma planilha no Programa Excel 2016 e 

exportados para o ArcMap 10.3, na qual são espacializados no perímetro  do município de 

Barreiras- BA, assim foi possível realizar o georreferenciamento dos territórios com agricultura 

de base agroecológica identificados e analisados, para posteriormente catalogar o número de 

 
10 O ARCMAP 10.3 é um componente do conjunto de programas de processamento geoespaciais é muito usado 
na análise, visualização e edição de dados geoespaciais. O Arcmap permite que o usuário crie e explore esses 
dados dentro de um conjunto de ferramentas, represente esses dados e crie mapas. A versão utilizada pela co-
autora é de uso pessoal paga e, é foi para a elaboração dos respectivos mapas. 
11As coordenadas UTM são um sistema referencial de localização terrestre que é baseado em coordenadas métricas 
para cada uma das 60 zonas UTM na Projeção Universal Transversal de Mercator e cujos eixos cartesianos de 
origem são o equador, para as coordenadas norte, e o meridiano central de cada zona, para coordenadas leste 
devendo ainda ser indicada a zona UTM da projeção. 
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pequenas e médias propriedades que trabalham com agricultura sustentável dentro dos 

princípios da agroecologia.  

Além dos procedimentos de ordem mais técnicas destacados acima, viabilizou-se 

também diálogos com atores e sujeitos sociais engajados na construção e difusão de agricultura 

de base agroecológica e tecnologia sociais, assim como parceiros e colaboradores, no intuito de 

melhor compreensão da realidade local, isto é, da identificação dos agricultores que trabalham 

dentro dos princípios da agroecologia em suas propriedades. As conversas e, os contatos com: 

agricultores, gestores e técnicos foram para melhor identificação da relação socioespacial das 

“experiências” catalogadas com as áreas que estão sendo denominadas até o presente momento 

de territórios de re-existência ou territórios agroecológicos. 

Abaixo apresentar-se-á ao leitor alguns recortes territoriais no referido município, nos 

quais foram identificados e diagnosticado agricultura de base agroecológica. Portanto, nas 

próximas linhas deste trabalho procura-se trazer um relato dessas “experiências”, assim como, 

analisar os procedimentos técnicos utilizados pelo agricultor para o desenvolvimento e 

manutenção dos seus agroecossistemas dentro dos princípios da agroecologia. Desde já, frisa-

se ao leitor que esses territórios podem também ser considerados como “pontos luminosos” em 

vista de sua importância no processo de contracultura, de re-existência e no próprio 

empoderamento da agricultura de base familiar na Mesorregião do Extremo Oeste Baiano. 

 

Perímetro Irrigável Barreiras Norte 
 

O Perímetro Irrigável Barreiras Norte está situado no município de Barreiras-BA que se 

encontra com uma população segundo estimativa do IBGE 2019 com cerca de 155.439 

habitantes, sendo considerada um município urbano com 123.734 habitantes (população 

urbana) e 13.694 habitantes (população rural) sendo destaque no cenário agropecuário, além 

disso, é considerado polarizador de atividades econômicas, políticas, sociais, ambientais, 

turísticas e de saúde da região, junto a demais cidades vizinhas fazem um dos maiores polos de 

agronegócio no estado. Atualmente é destaque na implementação inicial de políticas públicas 

no âmbito rural visando a melhoria da produção de pequenas e médias propriedades. 

O referido perímetro irrigável é uma iniciativa da Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), que é vinculada ao Ministério de Integração 

Nacional visando a promoção do desenvolvimento econômico e a utilização sustentável dos 
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recursos naturais, assim como, a implementação de variáveis para a produção econômica e 

sustentável do território.  

O perímetro irrigável do referido projeto abarca uma área de aproximadamente 1.652 

hectares, onde parte destas, ou seja, 1.401 hectares são considerados áreas de produção da 

agricultura familiar mescladas também com empreendimento empresárias. Nas referidas áreas 

são desenvolvidas culturas direcionadas a fruticultura, especificamente no tocante a produção 

de banana e de mamão para atender a região e o mercado nacional. O projeto em tela ainda 

conta com a disponibilidade de credito e financiamento via Credito Rural.  

 

Propriedade Sítio Jacarandá 
 

No mês de setembro de 2019, foi realizada uma saída técnica até o sítio Jacarandá 

pertencente ao Perímetro Irrigado Barreiras Norte, localizada geograficamente nas seguintes 

coordenadas 568374.60°S e 8662686.64°O. A propriedade na qual se realizou a referida visita 

é pertence a um agricultor apaixonado pela “mãe-terra” como ele se intitula. Ressalta-se aqui 

que o perímetro irrigado no qual encontra-se a referida propriedade é um sistema programado, 

desenvolvido para drenagem de água em prol da agricultura irrigada para uso individual e 

coletivo, seja para captação, armazenamento e/ou distribuição.  

Segundo o agricultor que recepcionou a visita técnica, o seu lote possui 7,5 hectares12 

como área de desenvolvimento de atividades e culturas (figura 02). Ao analisar a área de cultivo 

na referida propriedade observa-se o estágio do desenvolvimento do Sistema Agroflorestal – 

SAF, a partir da utilização do cacau orgânico sombreado intercalado a outras espécies vegetais 

e culturas. No decorrer da visita técnica foi notória a preocupação do agricultor pela ausência 

de Políticas Públicas e Financiamentos destinados ao desenvolvimento de uma agricultura 

menos impactante ao meio ambiente.  

Visto que o grande montante de financiamentos são direcionados a instituições e 

proprietários de grandes projetos agrícolas na região. Durante a visita técnica à propriedade em 

discussão, observou-se que o trabalho com o cacau orgânico sombreada é uma iniciativa do 

agricultor dono da propriedade. O mesmo, durante a troca de diálogos no campo, destacou que 

não recebeu incentivos ou apoio para desenvolvimento do cultivo, haja vista que, segundo este 

 
12 Ressalta-se ao leitor que o tamanho da propriedade do agricultor em tela se configura enquanto pequena 
propriedade, haja vista que estas dimensões podem variar de acordo com a região e o Módulo Fiscal estabelecido 
para a mesma. 
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as instituições governamentais e bancos dificilmente disponibilizam créditos para 

empreendimentos que não ofereçam garantias ou não estejam dentro dos padrões e normas 

determinadas por estas instituições. 

É notório que ao mostrar interesse sobre as terras, o proprietário, encarou discursos pré-

estabelecidos como os de ótica de minimização das terras, e julgamentos de improdutividade. 

Até mesmo o plantio do cacau orgânico sombreado no sitio deste agricultor foi, muitas vezes, 

rotulado por técnicos agrônomos e pesquisadores como improvável produtividade, ou seja, a 

experiência com o plantio de cacau orgânico sombreado em uma região de temperaturas 

extremas durante boa parte do ano, como a Mesorregião do Extremo Oeste da Bahia, seria 

inviável, pois, este tipo de cultivo dificilmente se adaptaria às condições edafoclimáticas.  

Segundo o proprietário, só foi possível o desenvolvimento deste tipo de cultivo na região 

porque se fez uso da técnica do sombreamento, ou seja intercalando os pés de cacau a outras 

espécies vegetais, conjuntamente com a aplicação de substâncias e adubações naturais somados 

a decomposição da matéria orgânica no solo, que trouxeram resultados satisfatórios, de modo 

que o agroecossistema local  correspondesse às interferências viabilizadas no sentido de seu 

fortalecimento, buscando equilíbrio com a natureza para desenvolver suas culturas. Nas fotos 

abaixo (fotos: 01 e 02) observa-se algumas técnicas utilizadas pelo referido agricultor no 

sentido de otimizar as interações de sinergias e um diálogo mais próximo entre saberes.  

 
Foto 01: Cobertura morta em plantio de cacau orgânico 

sombeado. Perímetro Irrigável Barreiras Norte – 

Barreiras-BA. Autor: Robson Brasileiro – 25/09/2019.  

 
Foto 02: Intercalamento de cultivos. Perímetro 

Irrigável Barreiras Norte – Barreiras-BA. Autor: 

Robson Brasileiro – 25/09/2019. 

 

Nas fotos acima observa-se o estágio de desenvolvimento e decomposição da cobertura 

morta utilizada pelo agricultor no manejo de sua plantação de cacau orgânico sombreado.  
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 Assim como o consorciamento entre culturas intercalando o plantio do cacau a outros 

cultivos como a banana e o caju, os quais ajudam a fornecer matéria orgânica para proteção do 

solo e nutrientes para os microorganismos contidos no mesmo. Segundo o agricultor, a 

cobertura morta utilizada na propriedade após o manejo e poda das espécies vegetais de porte 

maiores serve para manter a umidade do solo e evitar a perca da mesma via evaporação, 

levando-se em consideração as altas temperaturas na região em estudo. 

O plantio de cacau na Mesorregião do Extremo Oeste Baiano poderá ser uma opção 

protagonista das atividades econômicas desenvolvidas na região, pois é um investimento 

produtivo e lucrativo, desde que receba os devidos apoios financeiros e assessoramentos 

técnicos.  

As fotografias (03 e 04) abaixo retratam o plantio do cacau na propriedade visitada e 

suas características visíveis, como árvores baixas e pequenas, adubadas visivelmente pela 

própria decomposição da cobertura morta advinda do manejo de outras espécies vegetais 

corroborando para conservação das características de solo e substâncias naturais aplicadas ao 

mesmo. Destaca-se também, a qualidade do fruto que, segundo informações repassadas pelo 

agricultor, são plantas e frutos bastante sensíveis às condições climáticas, isto é, de estresse, 

pois, na sombra seu desenvolvimento/crescimento é lento, porém de maior qualidade, enquanto 

que em áreas mais expostas ao sol o seu desenvolvimento/crescimento é mais rápido, porém 

produzindo frutos de qualidade inferior, nesse sentido existe a preocupação e a necessidade de 

proporcionar à plantação um “conforto térmico”. 

 
Foto 03: Arvore do cacau com fruto – 

Perímetro Irrigável Barreiras Norte – 

Barreiras-BA. Autora: Tamiris 

Barbosa – 25/09/2019 

 
Foto 04: Fruto do cacaueiro - Perímetro 

Irrigável Barreiras Norte – Barreiras-BA. 

Autora: Tamiris Barbosa – 25/09/2019 
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Ainda em relação à propriedade visitada, observa-se abaixo (mapa 02) imagem de 

satélite destacando a área contemplada pela visita técnica, assim como os perímetros e limites 

territoriais da mesma.  Na imagem é perceptível o destaque da área verde mais frondosa em 

relação às demais, isso é uma evidência do estágio de evolução do plantio de cacau orgânico 

sombreado no sítio. Os pontos brancos destacados na imagem são correspondentes aos tipos de 

cultivos intercalados à plantação de cacau. Além disso, é perceptível na imagem que dentro do 

perímetro do lote do agricultor existe uma área em processo de recuperação. Segundo o mesmo, 

esse espaço foi adquirido mais recentemente e, a intenção é ampliar o cultivo de cacau, todavia 

isso será um processo lento, pois primeiramente haverá a necessidade de recuperação do solo 

dessa localidade. 

O lote em tela fica geograficamente localizado dentro do Perímetro Irrigado Barreiras 

Norte. Nesta área o desenvolvimento dos cultivos tem como carro chefe o plantio de bananeiras 

para o mercado regional e nacional. Portanto, o agricultor visitado é o único nesta área 

trabalhando com o plantio de cacau, pois segundo este agricultor os demais não acreditam na 

viabilidade técnica e financeira de se trabalhar com esse tipo de cultivo na região, haja vista, as 

adversidades edafoclimáticas as quais já referidas anteriormente.  

Mapa 02 – Localização da Propriedade no Perímetro Irrigado Barreiras Norte Barreiras-BA 
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Destaca-se aqui a diversidade de cultivos na área em estudo, pois não se encontra apenas 

o cultivo de cacau, existe também a produção de banana, considerada pelo agricultor como 

“casamento perfeito” com o cacau, pois as folhas das bananeiras auxiliam no sombreamento 

dos cacaueiros, além disso, a sua decomposição ajuda a manter a umidade dos solos, como já 

dito anteriormente. Conforme informações do agricultor “alimentar a planta é alimentar o solo”, 

visto que tudo é parte do agrossistema. Sendo assim, ao realizar o controle da cultura ou de 

plantas espontâneas/nativas, é necessário visar a qualidade e o desenvolvimento de todo o 

agroecossistema buscando interfaces com mecanismos naturais e menos ofensivos ao meio 

ambiente. 

As informações fornecidas pelo proprietário do sítio também colocam a importância dos 

meses de chuva para todas as produções, precisando então da realização de todo o planejamento 

da área de cultivo, pois, no momento de flora da planta, é fundamental para o seu 

desenvolvimento a organização do agroecossistemas. Vale ressaltar que não são apenas as 

culturas cacaueiras e bananeiras que prevalecem sobre esses espaços, mas também existe o 

cultivo de cajú, manga dentre outras em menor escala, mas, cada uma das espécies cultivadas 

têm uma função dentro do agroecossistemas da propriedade, até mesmo os formigueiros 

encontrados por toda a área. 

 

Propriedade Frutos do Mato: alimentos agroecológicos  
 

No mês outubro de 2019 foi realizada uma visita técnica na propriedade Frutos do Mato 

no perímetro rural do povoado de Capão do Meio cortada pela Br-242 480578.44°S e 

8660576.79ºO no município de Barreiras-BA. Segundo o agricultor dono da referida área, o 

mesmo herdou o sítio do seu pai e desde 2013 vem procurando trabalhar dentro da propriedade 

na perspectiva dos princípios agroecológicos. No sítio existe uma pequena área de SAF 

(Sistema Agroflorestal) de aproximadamente 13 hectares consorciada de espécies vegetais com 

porte grande e médio (algumas dessas fruteiras) intercaladas com canteiros de hortaliças.  

Vale ressaltar que esta “experiência” com agroecologia é bem diferente da apresentada 

anteriormente onde o carro chefe da produção era o cacau orgânico sombreado. Segundo o 

agricultor embora o trabalho com hortaliças orgânicas seja mais complexo e trabalhoso, haja 

vista, que requer cuidados diariamente no sentido de acompanhar a evolução do 

agroecossistemas e observa se o mesmo se encontra em equilíbrio. Observe-se as (fotos 05 e 

06) as quais retratam as áreas de plantio na referida propriedade.   
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Foto 05: Área de plantio da propriedade: Frutos do 

Mato Alimentos Agroecológicos. Autor: Robson 

Brasileiro – 07/10/2019. 

 
Foto 06: Área de plantio da propriedade: Frutos do 

Mato Alimentos Agroecológicos. Autor: Robson 

Brasileiro – 07/10/2019. 

 

As fotografias acima retratam a área de plantio da propriedade em tela com destaque para 

o consorciamento entre hortaliças e fruteiras tipo bananeiras e espécies vegetais de porte grande 

tipo eucalipto. Segundo informações prestadas pelo agricultor dono da propriedade, o 

consorciamento entre hortaliças e bananeiras é devido a esta última reter bastante umidade ao 

solo, pois isso, para o desenvolvimento do cultivo com hortaliças é um fator preponderante. 

Soma-se a isso, o fato das hortaliças terem um ciclo de produção mais rápido em relação à 

bananeira, além disso, esta última serve de quebra-vento para os canteiros com hortaliças.  

No caso dos eucaliptos no agroecossistemas retratado, estes têm a função de quebra-vento 

e ao mesmo tempo de fornecer matéria orgânica a partir do manejo tipo poda, pois segundo o 

agricultor estas espécies vegetais são boas fornecedoras de biomassa, a qual após poda vai se 

decompor junto ao solo, protegendo o mesmo, ou seja, impedindo a evaporação da umidade do 

solo de forma rápida. O eucalipto é considerado uma planta que retira bastante água do solo, 

porém dentro do SAF, se manejada de forma correta, a mesma poderá trazer grandes 

contribuições como as aqui descritas. Abaixo segue (mapa 03) com a localização da referida 

propriedade e seus limites territoriais. 

No mapa abaixo fica evidente a boa localização geográfica da propriedade, pois a 

mesma fica às margens da BR 242 a qual liga a cidade de Barreiras-BA à Salvador-BA e à 

Brasília-DF conforme mencionado anteriormente. Este detalhe pode, a princípio, não ser 

relevante, porém faz grande diferença na hora de escoar a produção de hortaliças da 

propriedade. Por meio de informações prestadas pelo produtor, a comercialização de sua 

produção é realizada via entrega a domicílio, isto é, ao consumidor, geralmente um cliente 
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fidelizado, faz o pedido via WhatsApp e este é entregue em sua residência. Este tipo de 

comercialização, embora seja mais prática, não fortalece os princípios da agroecologia, assim 

como acontece nas feiras agroecológicas que são muito mais do que espaços de 

comercialização, mas acima de tudo espaço de intercâmbios agroecológicos, empoderamento 

dos agricultores e espaços de trocas de diálogos entre produtor e agricultor e agricultores. 

Mapa 03 – Localização da Propriedade Frutos do Mato: Alimentos Agroecológicos 

 

 

No caso da cidade de Barreiras ainda não se tem feiras do tipo agroecológicas, pois para 

um espaço deste porte se faz necessário não apenas a logística, mas também uma produção 

constante dos produtos a serem ofertados nestes espaços de comercialização. Soma-se, a isto, a 

necessidade de parcerias entre agricultores no sentido de empoderar a produção de alimentos 

agroecológicos e fortalecer um nicho de mercado solidário para comercialização dos mesmos.  

Segundo o proprietário, que possui formação técnica superior na área da agronomia e 

trabalhava em Londrina-PR como Analista Ambiental, a sua decisão em produzir de modo 

diferenciado na propriedade da família, ou seja, a partir de uma relação mais harmoniosa com 

a diversidade do cerrado baiano, só foi possível devido à sua persistência e experiência 

adquirida durante anos de trabalho, principalmente experienciando estratégia e metodologia 

dentro dos agroecossistemas. Conforme relatado pelo produtor, é difícil produzir de forma 

agroecológica em diversas vertentes da produção.  O mesmo informou que antes de começar a 

cultivar dentro dos princípios da agroecologia o solo na propriedade era bastante ácido e a água 

disponível para irrigação não era de boa qualidade.  
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 Trabalhar com sistemas agroecológicos não é uma produção fácil e rápida, requer 

diversos cuidados para não agredir bruscamente a organização e espacialização das espécies, 

pois se isso ocorrer possivelmente haverá o surgimento de algum tipo de praga. Neste sentido, 

o manejo dos agroecossistemas é fundamental, pois qualquer desequilíbrio que por ventura vir 

a surgir deve ser tratado de forma mais natural possível. Na propriedade em tela se faz uso de 

biofertilizantes e meio naturais para manter o agroecossistema em equilíbrio constante. Observe 

nas (fotos: 07 e 08) algumas estratégias utilizadas pelo agricultor para otimizar a produtividade 

no seu sítio e manter o agroecossistemas em constante harmonia e equilíbrio.  

 
Foto 07: Canteiro de hortaliças com cobertura 

morta. Propriedade Frutos do Mato Alimentos 

Agroecológicos. Autor: Robson Brasileiro – 

07/10/2019. 

 
Foto 08: Viveiro para produção de mudas de 

hortaliças. Propriedade Frutos do Mato Alimentos 

Agroecológicos. Autor: Robson Brasileiro – 

07/10/2019. 

  

Observando-se as fotografias acima percebe-se que a utilização da cobertura morta para 

manter a umidade dos canteiros de hortaliças é uma estratégia viável adotada pelo produtor, 

assim como a produção de mudas de hortaliças em um espaço tipo viveiro. Portanto, constata-

se que na referida propriedade adota-se uma série de técnicas voltadas para a complexidade dos 

sistemas agroecológicos como: produção de adubo, feita pela compostagem a base de matéria 

orgânica para adubação e nutrição de sua área de cultivo.  

Na propriedade visitada o produtor faz uso do pó de rocha (concentrações de calcário, 

fósforo e potássio), o Yoorin que se trata de um fertilizante com altas concentrações de fósforo, 

cálcio, magnésio e micronutrientes, e o esterco de galinha rico em nitrogênio. Esses 

procedimentos de manejo na propriedade demonstram a preocupação e responsabilidade de 

produzir alimentos com um alto teor biológico e, sem o uso e resíduos químicos, melhorando 

assim a relação produção, comercialização e consumo.  
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Vale ressaltar a dificuldade enfrentada pelo agricultor no que diz respeito ao apoio de 

órgãos técnicos e institucionais no sentido de corroborar com o desenvolvimento de uma 

agricultura menos impactante ao meio e fornecimento de alimentos com melhor qualidade 

nutricional. Portanto, a falta de assistência técnica especializada nesse tipo de sistema, haja vista 

que, a agroecologia busca a união de várias perspectivas, ou seja, uma visão “holística dos 

agroecossistemas”.  

É interessante destacar aqui que estas mesmas dificuldades são enfrentadas pelo 

agricultor que trabalho com o cultivo do cacau orgânico sombreado no Perímetro Irrigável 

Barreiras Norte. Portanto, a descredibilidade e a ausência de apoio a estes empreendimentos 

fazem com que estes sejam muito mais do que uma agricultura de base agroecológico, mas 

acima de tudo espaços de re-existência e emergência de saberes tradicionais aliados às 

tecnologias alternativas.   

Nesse contexto, percebe-se que as políticas de desenvolvimento rural não atendem à 

demanda do campo no que diz respeito ao apoio/incentivo à produção familiar, pois as políticas 

públicas direcionadas aos espaços rurais acabam não contemplando as reais necessidades dos 

sujeitos sociais que ali residem. Os programas de acesso a crédito rural são limitadores para a 

agricultura sustentável, visto que atende poucos agricultores familiares. A falta de políticas de 

assistência técnica e extensão rural voltada para todos os níveis de produção, desde a preparação 

do solo à comercialização dos produtos em feiras agroecológicas, retrata as barreiras que o 

sistema impõe em uma forma de se produzir pautada na maneira mais tradicional da agricultura.  

 

Considerações finais 
 

A partir da identificação das áreas relatadas neste trabalho buscou-se realizar um 

mapeamento espacializando as “experiências”, aqui descritas, com agricultura de base 

agroecológica para, a partir de estratégias metodológicas com o uso de ferramentas digitais e, 

as técnicas de geoprocessamentos, aferir uma análise socioespacial desses territórios.  

Como resultados da pesquisa têm-se a construção de um banco de dados que forneça 

informações sobre pequenas e médias propriedades no município em tela com potencial para o 

desenvolvimento de agricultura ecologicamente correta, ambientalmente viável e socialmente 

justa. Todavia, a partir das informações coletadas elaborou-se uma base cartográfica, que deu 

suporte para identificar e analisar o potencial das propriedades visitadas para o desenvolvimento 

de uma agricultura dentro dos princípios da agroecologia. Devidamente catalogadas, 
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especializadas e analisadas do ponto de vista socioespacial, as referidas informações poderão 

evidenciar as reais possibilidades de um projeto de feira agroecológica na cidade de Barreiras.  

Ressalta-se aqui, com muita cautela, que o objetivo deste trabalho é levantar e fornecer 

informações que empoderem esse tipo de ação no município, entretanto, para a concretização 

de determinadas ações se faz necessário o apoio de demais atores institucionalizados como os 

já aqui elencados, isto é, estado, órgãos técnicos, governo federal, universidades dentre outros 

atores sociais.  
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TERRITORIALIDADES E MOVIMENTO POLÍTICO-IDENTITÁRIO EM 

COMUNIDADES TRADICIONAIS DA ESTRADA DA LOMBA (CAMPOS GERAIS – 

PARANÁ) 

 

Renato Pereira1 

Tanize Tomasi2 

 

RESUMO: A pesquisa objetiva compreender as territorialidades nas comunidades tradicionais da Estrada da 
Lomba (Campos Gerais – Paraná), com a insurgência de um movimento político-identitário regional-local a partir 
da categorização “povos ou comunidades tradicionais” – Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui 
a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Para tanto, busca-se 
refletir sobre as territorialidades engendradas com o processo de reconhecimento político-identitário e as escalas 
em que os sujeitos se engajam, além de problematizar a dinamicidade das gestões das lideranças locais. A 
problemática que surge em torno da institucionalização identitária, quilombola e faxinalense, com o acesso as 
políticas de identificação e reconhecimento das comunidades tradicionais no contexto da Estrada da Lomba,  área 
limítrofe entre os municípios de Ponta Grossa e Campo Largo, no Estado do Paraná, projeta-se sobre uma nova 
dinâmica de reconfiguração territorial. Empregou-se a metodologia da observação-participante (GOFFMAN, 
2012; THIOLLENT, 2011) mantendo-se em contato próximo e contínuo com os sujeitos investigados, 
acompanhando e participando de suas atividades cotidianas. Evidenciou-se que os sujeitos quilombolas vivenciam 
o movimento político-identitário em um processo de “estar entre” territórios (HAESBAERT, 2014) e os 
faxinalenses um processo de desestruturação e/ou reestruturação identitária pela consolidação de um território-
identidade-área (AGIER, 2001). Este movimento despontou na organização de agrupamentos na forma de 
associações para afirmação e/ou reivindicação de uma origem comum após um período de institucionalização 
identitária dos sujeitos de direito. As lideranças articulam-se na insurgência de novas categorizações identitárias, 
justapostas a “faxinalense” e “quilombola”. Pode-se acompanhar como os sujeitos se autodeclaram, sua 
ancestralidade  étnica, suas representações cotidianas, histórico de uso e ocupação comunal da terra, ordenamento 
territorial e aspectos político-organizativos que norteiam suas mobilizações e forjam um processo de coesão. 
Assim, as territorialidades são acionadas na escala regional-local da Estrada da Lomba, superando a ideia de um 
território-identidade com limites fixos. 
 
Palavras-chave: Territorialidades. Comunidades tradicionais. Faxinalenses. Quilombolas. Movimento político-
identitário. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Os grupos étnicos paranaenses vivenciaram um primeiro momento de articulação em 

2008, 1º Encontro Regional dos Povos e Comunidades Tradicionais, orientados por um 
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processo recente de afirmação político-identitária coletiva, territorial e de direitos étnicos, e, 

subsequente organização na Rede Puxirão dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

 O impulso para a ascensão da categoria e diferenciação para abarcar identidades 

coletivas tradicionais e os seus direitos às “terras tradicionalmente ocupadas” se deu pela 

Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), estendendo-se para além dos 

povos indígenas, os seringueiros, quilombolas, extrativistas amazônicos, ribeirinhos, 

pescadores artesanais, quebradeiras de coco babaçu, ciganos, pomeranos, geraizeiros, povos de 

terreiro, comunidades de fundo e fechos de pasto, faxinalenses e pantaneiros. 

 Os movimentos de articulação político-identitária quilombola se efetivam 

nacionalmente em 1995, com a Comissão Nacional Provisória das Comunidades Rurais Negras 

Quilombolas em defesa dos seus territórios. Em 1996 lançam-se como movimento social, 

Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas – 

CONAQ (LITTLE, 2002). A partir dos anos 2000 começaram a se consolidar as formas 

político-organizativas regionais e locais em torno de categorias de autodefinição, 

desencadeando um intenso processo de mobilização em torno de direitos territoriais. No Estado 

do Paraná, em 2005, as lideranças locais das associações faxinalenses instituíram a Articulação 

Puxirão dos Povos Faxinalenses – APF, movimento social de autoafirmação coletiva. E em 

2010, as lideranças das associações quilombolas constituem a Federação das Comunidades 

Quilombolas do Paraná – FECOQUI, em contrapartida a sua invisibilidade. 

 Os sujeitos tradicionais passaram a assumir o direito de reivindicar, acima de tudo, sua 

identidade étnica, cultural, econômica e social. A pluralidade implícita na noção de “povos” 

angariada pela convenção possibilitou o reconhecimento da diversidade de agrupamentos 

tornados invisíveis pelas pretensões oficiais de homogeneização jurídica da categoria “povo” 

desde o período colonial. Com a política da expansão das fronteiras, a categoria vinculou-se a 

resistência dos sujeitos aos seus territórios frente à usurpação por parte do Estado-nação e outros 

grupos sociais vinculados a este (ALMEIDA, 2008). 

 Todavia, o movimento ambientalista centralizado na vertente preservacionista até a 

década de 1930 desvinculou as “comunidades tradicionais” das “áreas protegidas” e suas 

premissas de consagração, valoração e apreciação da natureza no seu estado “intocado”. A 

institucionalização e a implementação plena das metas dessas unidades, limitou os sujeitos 

sociais residentes que somente a partir de 1980, com o sobressalto da vertente 
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socioambientalista pelo desenvolvimento sustentável passam a ser autogestionários destas 

reservas legais (LITTLE, 2002). 

 Os critérios político-organizativos à acessão do direito constitucional do território se 

associam a política de desenvolvimento sustentado, a uma memória coletiva, uma historicidade 

vivenciada combinada com uma “política de identidades”, mas sob a égide da política agrária. 

O fator político-identitário da autoafirmação e do associativismo acessa a política agrária, em 

contrapartida à institucionalização dos direitos territoriais contribui para o processo de 

desestruturação e/ou a reestruturação identitária e a não contemplação de um movimento 

‘(trans)territorial’ (HAESBAERT, 2015). 

 As comunidades tradicionais, faxinalenses e quilombolas, impulsionadas pelos aparatos 

legais passam a agrupar-se em torno de associações internas que passam a revelar a 

dinamicidade das vivências identitárias. Os desdobramentos nas formas de associação política 

a partir de 1988-89, conforme Almeida (2008), desvinculam-se de uma entidade sindical ao 

incorporar fatores étnicos, elementos de consciência ecológica, critérios de gênero e 

autodefinição coletiva. 

 No Estado do Paraná na área rural limítrofe entre os municípios de Ponta Grossa e 

Campo Largo, desponta à ascensão as identidades coletivas a Comunidade Quilombola Palmital 

dos Pretos e o Faxinal Sete Saltos de Baixo (Cartograma 1). Para apreender a complexidade de 

autodeclaração destes grupos étnicos, volta-se para o momento de identificação e 

reconhecimento dos quilombolas no Paraná, atrelada a constituição do Grupo de Trabalho 

Clóvis Moura em 2005. E o momento de regulamentação das Áreas Especiais de Uso 

Regulamentado (ARESUR) legitimando o Sistema Faxinal, em 1997. 

 A problemática desvela-se em torno da legitimação do território-identidade e da 

institucionalização dos direitos territoriais no processo de desestruturação e/ou reestruturação 

político-identitário que articula grupos étnicos distintos em uma mesma vizinhança. Diante 

disso, tem-se o objetivo de entender a dinamicidade do movimento político-identitário na 

Comunidade Quilombola Palmital dos Pretos e Faxinal Sete Saltos de Baixo pela insurgência 

da categorização “povos ou comunidades tradicionais”. 

 A investigação privilegiou a prática de imersão a campo justaposta a observação- 

participante, que possibilita ao pesquisador um caráter participativo às atividades cotidianas e 

eventos de interação social. O pesquisador ao adentrar à realidade pode conduzir a sua 

participação conforme o seu olhar (GOFFMAN, 2012), experenciando  relações comunicativas 
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com pessoas ou grupos da situação investigada e a identificação com os valores e os 

comportamentos que são necessários para a sua aceitação pelo grupo (THIOLLENT, 2011). 

 

Cartograma 1 – Localização das comunidades tradicionais 
Fonte: Pereira; Tomasi, 2018. 

 

 Como referencial teórico se tem os conceitos de território/territorialidade 

(HAESBAERT, 2015), identidade (HALL, 1999, 2001; MASSEY, 2008; AGIER, 2001; 

BAUMAN, 2005) e “povos ou comunidades tradicionais” (ALMEIDA, 2008; LITTLE, 2002). 

 Na primeira seção contempla-se a dinâmica de institucionalização político-identitária 

pela categoria “remanescentes de quilombos/quilombolas” na comunidade Palmital dos Pretos, 

em Campo Largo-PR, promovida pela atuação do Grupo de Trabalho Clóvis Moura – GTCM 

e o processo recente de autoafirmação pelos próprios sujeitos. 

 Na segunda seção parte-se da legitimação de um território-identidade-área pelo viés da 

política ambiental na Comunidade de Sete Saltos de Baixo, em Ponta Grossa-PR, sobreposto a 

um movimento político-identitário que define o território e a própria identidade pela 

legitimação de sua “reserva legal”. 

 A institucionalização da categoria tradicional das identidades faxinalense e quilombola 

no Estado do Paraná justapõem-se ao movimento interno construtor de territorialidades que 
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perpassam o eixo central do Sistema Faxinal, criadouro comum, e, do quilombo, a presunção 

de ancestralidade negra exclusivamente a um território. 

 

INSTITUCIONALIZAÇÃO IDENTITÁRIA E (TRANS)TERRITORIALIDADE 

QUILOMBOLA 

 

 O impulso para a identificação e reconhecimento das comunidades quilombolas no 

Estado do Paraná se deu com a atuação do Grupo de Trabalho Clóvis Moura3 (GTCM), no auge 

do Programa Brasil Quilombola, uma política de âmbito nacional. Durante sua atuação, 2005-

2010, buscou identificar (33 certidões expedidas pela Fundação Cultural Palmares), orientar e 

organizar as comunidades em associativismo4. Em período anterior e posterior, apenas 3 

certidões foram encaminhadas. 

 Em Palmital dos Pretos, Campo Largo-PR, sua certidão de autorreconhecimento foi 

expedida no dia 11 de maio de 2006, período de atuação mais intensa do Grupo de Trabalho 

Clóvis Moura. No entanto, a criação da Associação da Comunidade Quilombola se efetivou 

apenas em 25 de setembro de 2009. O estímulo dado pelo GTCM à ancestralidade negra tornou 

como pré-requisito para o associativismo a cor da pele, o que acabou por contemplar um ramo 

familiar principal pertencente ao grupo étnico. O reconhecimento e a demanda gerada pelo 

GTCM fez destes “os quilombolas”, estabelecendo a subcategorização “não-quilombolas” para 

os demais. 

 O encaminhamento das lideranças de Palmital dos Pretos, ainda em 2009, pelo GTCM 

à abertura do processo administrativo junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) para a regularização fundiária do seu território5 transmutou a unidade afetiva 

para a unidade política de mobilização por direitos, confrontando as vivências e as 

(trans)territorialidades vigentes. Estas entrelaçam os ramos familiares em uma escala regional-

 
3 A criação do Grupo de Trabalho Clóvis Moura (GTCM) na estrutura inter-secretarial do Governo do Estado, 
instituído pela Resolução Conjunta 01/2005-SEED–SEEC–SEAE–SEMA-SECS e posteriormente ampliado com 
a participação de outras Secretarias e com prazos prorrogados pelas Resoluções Conjuntas 01/2006 e 01/2007- 
SEED–SEEC–SEAE–SEMA-SECS-SESU-SEAB-SEJU-SETI-SETP-PMPR. As atividades do GTCM se 
encerraram em 2010. 
4 Associativismo previsto pela Portaria Fundação Cultural Palmares nº 98, de 26 de novembro de 2007. 
5 No período de atuação do GTCM se teve a abertura de 33 processos de Regularização Fundiária dos territórios 
quilombolas – sendo: 10 em 2005, 1 em 2007, 3 em 2008 e 19 em 2009 -, anteriormente a este se tinha 3 (2004) e 
posteriormente 2 (2013 e 2015) (INCRA, 2019). 
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local na reivindicação de uma origem comum frente a insurgência de sujeitos “quilombolas” 

(com direitos ao território) e “não-quilombolas” (sem direito ao território historicamente 

ocupado). 

 Sujeitos estes que vivenciam um território quilombola que seria (trans)territorial, 

manifesto em um recorte muito mais amplo, que articula-se pelas geometrias de poder 

(MASSEY, 2008), acessando a referenciais simbólico-culturais e funcionais. 

 O acesso a política de regularização fundiária favoreceu o surgimento de uma discussão 

da questão fundiária entre quilombolas e “não-quilombolas”, estes últimos não inclusos na 

criação da associação e consequentemente na titulação coletiva. A reconfiguração do 

ordenamento interno não respeitaria a lógica dos agrupamentos familiares, e o fator herança 

que controla a sucessão de proprietários. 

 A discussão da questão fundiária também se estendeu entre quilombolas e fazendeiros, 

inexistente até então, pelo histórico de ordenamento territorial com a mescla de grandes 

fazendas e pequenas propriedades. Diante desta situação, houve a solicitação do GTCM para 

preceder a reunião entre quilombolas e fazendeiros (SILVA et al., 2013). 

 A orientação para a identidade étnica diferente das outras identidades coletivas se  volta 

para o passado (em que se representa a memória coletiva), contudo, ela não é um conjunto 

intemporal, imutável de traços culturais transmitidos da mesma forma de geração para geração 

na história do grupo; ela provoca ações e reações entre esse grupo e os outros em uma 

organização social que não cessa de evoluir. Ela não é uma herança cultural,  pois exprime um 

modo de identificação que não remete a uma essência que se possua, mas a um conjunto de 

recursos disponíveis para ação social. E assim de acordo com as situações na quais o sujeito se 

localiza e as pessoas com quem interage poderá assumir uma ou outras das identidades que lhe 

são disponíveis, pois o contexto particular no qual ele se encontra determina as identidades e as 

fidelidades apropriadas num dado momento (POUTIGNAT; STREIFF-FERNART, 1998). 

 Com o encerramento das atividades do GTCM na comunidade, observa-se a 

consolidação, a partir de 2014, de um segundo movimento dos sujeitos de Palmital dos Pretos. 

O movimento, que é político-identitário orienta-se pela autoafirmação quilombola entrelaçando 

os demais ramos familiares em um território que extrapola os limites da respectiva comunidade. 

Outros sujeitos acessam aos recursos disponíveis, como a memória coletiva compartilhada pelo 

grupo étnico, notavelmente, promovem a transição da institucionalização do movimento para a 
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adesão à autoafirmação pela articulação de suas vivências simbólico-culturais, sociais, 

políticas, religiosas e funcionais. 

 O novo líder e seu vice-líder, pai e filho, que pertencem a um dos quatro ramos 

considerados anteriormente como “não-quilombolas”, não estão inseridos no histórico de 

formação de Palmital dos Pretos, mas seu ramo familiar ancestral mobiliza para si os recursos 

para manter ou criar o mito da origem comum. A crença na (e não o fato da) origem comum 

constitui o traço característico da etnicidade, que projeta a identidade e o próprio sentido da 

unicidade do grupo. E, ainda, há que se levar em consideração que a identidade étnica não é 

exclusiva ao nascimento, mas permite o recrutamento pelo casamento e de não-locais/nativos 

permitindo traçar um parentesco fictício, e a reivindicação de uma origem comum 

(POUTIGNAT; STREIFF-FERNART, 1998). 

 O acionar dos marcadores de pertença por aqueles que reivindicam uma origem comum 

contradiz a emergência institucionalizada da identidade-território-área vinculada a fixidez dos 

limites rígidos, pois os sujeitos quilombolas altivam-se por uma identidade coletiva que eleva 

o território a uma condição de transitoriedade ou como propõe Haesbaert (2014) um “estar 

entre” territórios. 

 A identidade quilombola em Palmital dos Pretos não está circunscrita ao território fixo, 

mas manifesta-se articulando sujeitos das áreas circunvizinhas no contexto da Estrada da 

Lomba (Ponta Grossa e Campo Largo-PR) - Sete Saltos de Cima, Sete Saltos de Baixo 

(Faxinal), Caçador e Imbuia. 

 A (trans)territorialidade identitária transfigura a escala local do território, e se efetiva 

não no “salto de escalas”6, mas em uma problemática/vivência concomitante entre escala 

regional-local. A identidade quilombola de Palmital dos Pretos se constituiu entre escalas 

regional-local, em que o recorte do espaço é próprio de um determinado momento de 

articulação dos sujeitos sociais, quando estes buscam produzir, gerir, representar e abrir seu 

espaço em função de seus próprios interesses. 

 A identidade coletiva articula-se e territorializa-se no movimento, por um viés 

simbólico-político-cultural o regional-local reivindica-se no contexto da Estrada da Lomba. 

Observa-se que a identidade quilombola de Palmital dos Pretos não está circunscrita a um único 

 
6 Para o conceito de “salto de escalas” ver Smith, 2000. 
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território, mas assume uma forma mais híbrida, ressaltando, sobretudo, conforme Haesbaert 

(2012), seu caráter múltiplo e limiar/transfronteiriço. 

 A possibilidade de que a identidade quilombola de Palmital dos Pretos tem de “transitar” 

faz com que a atual liderança da Associação usufrua suas relações de poder também em uma 

perspectiva regional-local, atuando como conselheiro da Flona de Assungui (Campo Largo), de 

políticas Étnico-Raciais de Campo Largo (COMPER), membro da Federação das Comunidades 

Quilombolas do Paraná (FECOQUI), membro da Associação de Pais, Mestres e Funcionários 

da Escola Municipal do Campo Augusto Pires de Paula – APMF (Três Córregos/Campo Largo), 

presidente da Comissão da Água de Sete Saltos de Cima (Ponta Grossa), conselheiro fiscal do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ponta Grossa e membro da Rede Sape – Saberes 

Agroecológicos de Permanência (organização de agricultores de Palmital dos Pretos e Sete 

Saltos de Cima). 

 A identidade constantemente em construção refuta a legitimação do Estado na definição 

territorial como a própria construção identitária. As territorialidades e identidades são re-

apropriadas e re-feitas na própria prática e luta (contra-hegemônica) pela regularização de seus 

territórios, autorreconhecimento identitário, acesso à terra e de resistência de seus modos de 

vida tradicionais. 

 

A TERRITORIALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL NO MOVIMENTO 

POLÍTICO-IDENTITÁRIO FAXINALENSE 

 

 A mudança de paradigma para as políticas ambientais possibilitou a permanência das 

populações que habitam estas áreas remanescentes florestadas como gestores participativos dos 

recursos naturais. Os faxinais ganham visibilidade ao terem suas reservas legais delimitadas, 

no entanto condicionou-os a legitimação de um território-identidade aos limites fixos da política 

ambiental – valor conservacionista ambiental reconhecido às suas áreas. 

 No caso dos Faxinais no Paraná, tem-se o Decreto Estadual n° 3446 de 14 de agosto  de 

1997, que estabelece as Áreas Especiais de Uso Regulamentado – ARESUR7, unidade de 

conservação de uso sustentável. A política viabiliza a possibilidade da conciliação das 

atividades agrosilvopastoris com a conservação ambiental, ou seja, a produção camponesa 

 
7 Disponível em: http://www.iap.pr.gov.br/. Acessado em: 21 jan. 2019. 
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tradicional baseada no uso coletivo da terra. A Lei Estadual nº 15673 de 13 de novembro de 

20078 reforça o critério da territorialidade determinada ao criadouro comum, onde 

evidentemente há remanescentes das florestas. 

 A regulamentação da ARESUR do Faxinal Sete Saltos de Baixo efetivou-se pela 

Resolução SEMA nº 021 de 28 de maio de 20139, com superfície territorial de 106,30 ha (cento 

e seis hectares e trinta ares). Até meados da década de 1980, este Faxinal abrangia um total de 

250 alqueires somente nas áreas do criadouro comum (LÖWEN SAHR; IEGELSKI, 2003). A 

resolução legitima como área integral do faxinal o “criadouro comunitário ativo”, limitado às 

áreas de criar e a garantia da legalidade da reserva legal, desconsiderando a parte circundante, 

terras de planta ou/e áreas de moradia. 

 A autoafirmação faxinalense em Sete Saltos de Baixo esbarra na institucionalização do 

movimento político-identitário circunscrito ao criadouro comunitário (território- identidade-

área) e seus mecanismos de funcionamento como eixo norteador dos marcadores de pertença – 

primeiramente a localização do terreno (dentro do criadouro), depois a propriedade de criações 

de animais no criadouro. 

 A reivindicação de uma identidade coletiva no Faxinal Sete Saltos de Baixo vincula- se 

sobretudo àqueles que estão “dentro” do criadouro comunitário. Os externos, nas áreas 

circundantes, não acessam a identidade faxinalense por acreditar que estão “fora” do “Faxinal”. 

 Considerando que toda declaração identitária (individual ou coletiva) é múltipla, 

inacabada, instável, sempre experimentada mais como uma busca do que como um fato 

(AGIER, 2001; HALL, 1999), tem-se o ordenamento territorial da comunidade como limiar 

para o movimento político-identitário que agora se desdobra na subcategorização “fora” e/ou 

“dentro”. No ano de 1995 houve a retomada do potreiro comunitário de forma parcial, com uma 

área de 200 alqueires para a criação de animais à solta – propriedade coletiva. Na outra parte, 

com uma área de 50 alqueires, construiu-se um grande mangueirão para criação de porcos 

fechados (LÖWEN SAHR; IEGESLKI, 2003), que se tornou parte externa ao criadouro. 

 A complexidade do Sistema do criadouro coletivo, coexiste a propriedade particular da 

terra e a posse coletiva (compáscuo). Há àqueles que possuem menor quantidade (uso 

individual) nas cercanias do criadouro comunitário, apenas terras de criar (uso  coletivo) dentro 

 
8 Disponível em: http://www.legislacao.pr.gov.br/. Acesso em: 21 jan. 2019. 
9 Disponível em: http://www.legislacao.pr.gov.br/. Acessado em: 21 jan. 2019. 
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do criadouro comunitário. E ainda, pode-se ter o sujeito sem-terra, agregado ou locatário, que 

é usuário do sistema e tem a sua subsistência na criação de animais. E as chácaras de lazer, com 

grandes áreas cercadas dentro do criadouro comunitário. Contrapondo- se a isso tem-se a 

recente legitimação da ARESUR, propriedade da floresta, que justapõe a questão da 

propriedade particular à gestão participativa coletiva que resguarda o Sistema coletivo, 

propriedade de criar. 

 A autoafirmação e autorreconhecimento faxinalense em Sete Saltos de Baixo está 

condicionada ao Sistema de criadouro coletivo (área de potreiro compartilhada) e a sua 

organização pela “Comissão dos Vedos”. Os “faxinalenses” com criações de animais à solta 

dentro criadouro comunitário colaboram nos mutirões para a manutenção dos “vedos” – cercas, 

valos, mata-burros e porteiras. 

 E apesar de ter em 2017 a criação da Associação de Moradores e Produtores do Faxinal 

Sete Saltos de Baixo, ainda não há uma integração desta com a “Comissão dos Vedos” o que 

delimita que lideranças e associados debatam assuntos que surgem no criadouro comunitário. 

A organização projeta novas lideranças, jovens, que passam a atuar e reivindicar uma origem 

comum, mas o fluxo pelo engajamento e associativismo identitário revela-se muito mais 

externo com a projeção da comunidade e não dos indivíduos pela adesão de apenas as lideranças 

a outras organizações, como a Rede Puxirão. No entanto, internamente a associação que seria 

para fortalecer o movimento acaba por enaltecer outras lideranças e acirrar as disputas por poder 

com as antigas lideranças. 

 A identidade faxinalense, segundo Löwen Sahr e Iegeslki (2003), sofre um processo  de 

desestruturação e/ou restruturação. Em Ponta Grossa-PR o Faxinal Sete Saltos de Baixo é  o 

último remanescente de sete comunidades, todavia, o impasse estabelecido entre os de “dentro 

e de “fora” do criadouro leva a concordar que toda e qualquer identidade é construída, uma vez 

que a identificação como uma construção sempre “em andamento”, não é, nunca, 

completamente determinada, devido que se pode, sempre, “ganhá-la” ou “perdê-la”. Portanto, 

ela pode ser, sempre, sustentada ou abandonada, de acordo com suas condições (recursos 

materiais e simbólicos) determinadas de existência. A identificação é, ao fim e ao cabo, 

condicional e, uma vez assegurada, ela não anulará a diferença (HALL, 2001). 

 Em Sete Saltos de Baixo a política ambiental e o ordenamento territorial vincularam- se 

a pequenas narrativas, que, segundo Agier (2001), aparecem nos mais diversos contextos, em 

construções híbridas, heterogêneas, enfim, são o resultado da iniciativa dos indivíduos, dos 
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pequenos grupos ou das redes que, frequentemente, tem dificuldades em fazer compreender a 

especificidade que reivindicam para si. E, como as identidades, segundo Massey (2008) não 

são algo inato, mas construídas de forma relacional ao longo da vida pelas experiências de cada 

sujeito, elas também não são garantidas para toda a vida, pelo contrário, é bastante negociável 

e revogável, sendo que as decisões que o próprio indivíduo toma, os caminhos que percorre, a 

maneira como age – e a determinação de se manter firme a tudo isso – são fatores cruciais para 

a identidade (BAUMAN, 2005). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A cada nova geração que se constitui tanto na Comunidade Quilombola Palmital dos 

Pretos, quanto no Faxinal Sete Saltos de Baixo nos revela que a questão da identidade nas 

comunidades tradicionais não é algo a ser reinventado e/ou descoberto; como alvo de um 

esforço, um objetivo, apresenta-se como uma coisa que ainda precisa se construir a partir do 

zero ou escolher entre alternativas e então lutar por ela e protegê-la lutando ainda mais, mesmo 

que, para que essa luta seja vitoriosa, a verdade sobre a condição precária e eternamente 

inconclusa da identidade deva ser, e tenda a ser, suprimida e laboriosamente oculta (BAUMAN, 

2005). A etnicidade, reconhece legalmente o agrupamento, mas condiciona-se pela 

reivindicação de uma crença da pertença, ou seja, cada sujeito precisa fazer o movimento de 

afirmação de uma origem comum, o que acontece de formas distintas. 

 As lideranças faxinalenses e quilombolas, gerações mais jovens, emergem em uma 

atuação para além dos limites da comunidade. No caso do quilombo integram-se 

(trans)territorialmente pelo movimento de afirmação identitário que entrelaça territórios. E no 

faxinal os associativismos internos não conseguem integrar-se e tampouco alavancar o processo 

de autoafirmação faxinalense. 

 A incorporação da identidade coletiva para as mobilizações e lutas, por uma diversidade 

de agentes sociais, pode ser mais ampla do que a abrangência de um critério morfológico e 

racial. A complexidade das vivências tem demonstrado que o critério de raça não está mais 

recortando e estabelecendo clivagens, como sucedeu no fim do século XIX, mas as 

mobilizações de afirmação étnica e o critério político-organizativo que amparam a identidade 

coletiva coextensiva à definição dos “novos movimentos sociais”, apontam para o futuro mais 

que para o passado. Estes não estão passando por consanguinidade, por pertencimento à “tribo”, 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
3199 

 

por características linguísticas e sinais exteriores que tradicionalmente marcaram diferenças. 

Logo, as políticas e pesquisas acadêmicas devem considerar que está em pauta uma unidade 

social baseada em novas solidariedades, a qual está sendo construída consoante a combinação 

de formas de resistência que se consolidaram historicamente e o advento de uma existência 

coletiva capaz de se impor às estruturas de poder que regem a vida social. 
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OS CAMPONESES GUARDIÕES DE SEMENTES E SABERES NO 

ASSENTAMENTO SÃO JUDAS. 

 
Francieli Aparecida Zenatti,  

Rodrigo Simão Camacho 

Resumo: 

 

OS CAMPONESES GUARDIÕES DE SEMENTES E SABERESNO ASSENTAMENTO 

SÃO JUDAS Francieli Aparecida Zenatti*Rodrigo Simão Camacho*Introdução Essa pesquisa 

foi motivada pelo desejo de repassar o conhecimento, e deixar registrados os saberes 

tradicionais da família Zenatti que tem como protagonistas Abel e Alvina, que preservam a 

tradição de guardiões de sementes e saberes, no Assentamento São Judas, Rio Brilhante, onde 

residem desde 2002. Esse trabalho é resultado de uma análise epistemológica do conhecimento 

popular do campesinato, trata-se de uma pesquisa qualitativa, baseada em entrevista e 

observação-participante a fim de registrar o plantio, colheita e conservação das sementes. A 

pesquisa tem como objetivos: entender o processo de conservação de sementes crioulas; 

compreender os desafios que os camponeses enfrentam para plantar e colher nesta lógica 

hegemônica de transgênicos e agrotóxicos; mostrar a importância de valorizar os saberes 

tradicionais das famílias camponesas; resgatar a identidade e a autonomia do camponês-

assentado. Alcançar tais objetivos se faz importante tendo em vista muitos saberes populares 

estão se perdendo devido ao modelo agrário-agrícola hegemônico que tem como base a 

monocultura, o uso intensivo de agrotóxicos e os transgênicos. Socialização de Saberes Os 

guardiões de sementes, geralmente, se apropriam de um conhecimento, esse conhecimento é 

derivado da experiência prática, isto porque, conhecimento não se limita a ciência transmitida 

na educação formal, de acordo com Rolo e Ramos (2012), o conhecimento possui várias 

acepções, podem significar apenas uma informação, um discernimento, uma experiência ou um 

objeto apropriado pelo sujeito. Os guardiões possuem um conhecimento prático, adquirido ao 

longo dos anos, em que se aprende a época de plantio, adubação, colheita e formas de armazenar 

as sementes. Sementes Crioulas no Assentamento São Judas A pesquisa foi realizada no 

assentamento São Judas, Rio Brilhante- MS, região Centro-Oeste do Brasil, um projeto criado 

e reconhecido pelo INCRA, em 1998, mas os lotes foram divididos em 12 de março de 1999. 
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Contemplou 187 famílias, organizados em lotes com média de 13 hectares cada, formando 11 

grupos. É notória a ligação que os assentados possuem com a terra, com a produção por meio 

da mão de obra familiar, o desejo de criar os filhos no campo e participar do modo de vida da 

agricultura camponesa (ZENATTI; CAMACHO, 2019).Vale ressaltar que o modelo de 

agricultura camponesa no Brasil se firmou a partir de importantes contribuições indígenas 

(HOFFMANN, 2017). De acordo com Carvalho e Costa (2012), podemos compreender que as 

unidades de produção camponesas, [...] ao terem como centralidade a reprodução social dos 

seus trabalhadores diretos, que são os próprios membros da família, apresentam uma 

racionalidade distinta daquela das empresas capitalistas, que se baseiam no assalariamento para 

a obtenção de lucro. Dentre essas famílias que tem como modo de vida e forma de trabalho a 

agricultura camponesa, temos o Sr. Abel e Dona Alvina que produzem no lote de forma 

diversificada. Nosso objetivo foi compreender os saberes e tradições envolvidas no cultivo e 

conservação de sementes de “milho maisena”, “milho pipoca”, e “amendoim”. Essas variedades 

são conservadas pela família desde 2002 quando vieram do Paraguai para o Assentamento. 

Essas práticas são tradições familiares que carregam histórias e saberes populares. As sementes 

têm um grande significado para as famílias camponesas, conforme observou Hoffmann (2017, 

p.83): “Durante a realização desta pesquisa percebe-se que os agricultores envolvidos 

compreendem a semente como o elemento que inicia e finaliza o ciclo da cultura do milho, 

referem-se a ela como o centro de todo processo”. De acordo com os camponeses, para uma 

boa produção, leva-se em consideração a seleção das sementes, logo após a colheita, os grãos 

precisam estar secos, então, eles selecionam os grãos mais bonitos. Após a seleção, armazenam 

as sementes em garrafas pets fechadas para não ter ataque de “carunchos”. Na época certa para 

o plantio, observam se está na fase da lua adequada, e já com a terra e a adubação preparada, 

realizam o plantio. Importante lembrar que o adubo precisa estar curtido. Se for plantar na 

mesma época, o milho maisena e o milho pipoca têm que dar um intervalo de uns 15 dias para 

não “castiçar” a semente ou planta-se longe. Algumas dessas práticas são observadas na 

dissertação de Hoffmann (2017, p. 81): O sistema de cultivo tradicional de milho, adotado por 

agricultores assentados da reforma agrária e agricultores indígenas apresenta como etapas de 

desenvolvimento: a presença do germoplasma, o preparo do solo, a semeadura, os tratos 

culturais, o controle fitossanitário, a seleção de material genético para reprodução, a colheita e 

o encerramento do ciclo com o armazenamento do germoplasma para a as safras seguinte. No 

entanto, esse sistema de cultivo não pode ser descrito como apenas um conjunto de técnicas e 
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práticas agrícolas visando obter melhor produtividade, mas se caracteriza como um conjunto 

de eventos carregados de significados de ordem ambiental, cultural, social e religiosa. Neste 

contexto, o ciclo de vida da cultura se mistura com a própria vida das pessoas que a cultivam. 

Nesse trabalho ficou evidente a importância do conhecimento tradicional/popular na prática de 

conservação de sementes e saberes. As sementes que são conservadas para o plantio e 

alimentação da família, fazem parte de uma tradição familiar, que vem sendo passada a 

gerações. Guardam essas sementes, pois sabem que são mais saudáveis e tem menos ataques de 

pragas. A tradição, portanto, contempla uma relação econômica e cultural, pois precisam 

produzir seus alimentos e as sementes crioulas produzem muito bem. Além de conservar as 

sementes, a família conserva saberes muito importantes para selecionar, armazenar e plantar e 

colher as sementes. Todas as fases e saberes são importantes para o plantio, tudo inicia e termina 

com a “semente” que é vida, o centro, mas o preparo do solo, adubação, observação das fases 

da lua, época e local de plantio e, por fim, o cuidado com a lavoura, todos esses componentes 

garantem uma boa colheita com alimentos saudáveis para a família. 
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TERRITORIALIDADES DE PERMANÊNCIA E (DES)CAMINHOS DA 

CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA EM COMUNIDADES TRADICIONAIS DA 

ESTRADA DA LOMBA – PARANÁ 

 

Renato PEREIRA1  

Tanize TOMASI2 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho desmembra-se da problemática de pesquisa que está sendo desenvolvida 

como tese de doutorado. Objetiva-se refletir sobre as territorialidades de agricultores familiares 

e tradicionais das comunidades rurais da Estrada da Lomba (área circunvizinha ao limite dos 

municípios de Ponta Grossa e Campo Largo, no Estado do Paraná): Palmital dos Pretos e Sete 

Saltos de Cima. A primeira, uma Comunidade Remanescente Quilombola, enquanto a última 

caracterizada como uma Comunidade Negra Tradicional (GTCM, 2010). 

 As atividades de pesquisa concentraram-se inicialmente em Palmital dos Pretos. No 

entanto, as relações estabelecidas pelos sujeitos conduziram a continuidade dos trabalhos em 

Sete Saltos de Cima, na intersecção entre o quilombo e uma comunidade faxinalense (Sete 

Saltos de Baixo). Estas comunidades extrapolam as condições de simples vizinhança, se 

entrelaçam e são firmadas pelo compartilhamento de saberes e práticas tradicionais, laços de 

parentesco e de compadresco e se reafirmam por meio do envolvimento em movimentos 

políticos. 

 A condição de mobilidade e de permanência extrapola a divisão político- administrativa 

e reivindica como arranjos simbólico-materiais os saberes-fazeres, os laços, os recursos 

naturais, os valos, os carreiros e os caminhos ancestrais. Os antigos valos3, escavações que 

 
1 Licenciado em Geografia. Mestre em Gestão do Território. Doutorando em Geografia pela Universidade 
Estadual de Ponta Grossa. E-mail: rinatopereira@gmail.com 
2 Geógrafa. Mestre em Gestão do Território. Doutora em Geografia pela Universidade Federal do Paraná. E- mail: 
tanizetomasi@gmail.com. 
3 Conforme Löwen Sahr, Iegelski e Silva (2003), a localização do valo costuma estar na borda externa da mata 
mais densa. Deixa-se uma faixa de 10 a 15 metros de mata entre o valo e a roça. Possui a função de evitar que a 
criação, sobretudo os porcos, enxergue a roça. As cercas são utilizadas em áreas onde o valo torna-se inviável. 
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circundam uma área de criação comunitária, combinados com a preservação da floresta (mato) 

e a roça, remetem à antiga prática de criação comunitária em um núcleo central com as 

atividades agrícolas e extrativistas justapostas. Estes elementos constituem-se como um 

referencial das territorialidades de permanência pela formação, consolidação e continuidade de 

Palmital dos Pretos e de Sete Saltos de Cima. 

 

Figura 1 – Cartograma de representação das territorialidades de permanência - comunidades tradicionais 
e rurais de Palmital dos Pretos e Sete Saltos de Cima. Org.: Pereira; Tomasi (2019). 
 
  

 Embora não tituladas e após serem enquadradas como tradicionais, no ano de 2005, 

estas comunidades se converteram em clientela de projetos e foram prospectadas sob a 

justificativa de serem fortalecidas pelo associativismo, a agroecologia e, mais recentemente, o 

turismo local. A evidência de agricultores familiares “à margem” dos processos de 

regulamentação, transporte e escoamento de sua produção conduziu a investigação das 

territorialidades a partir de características identitárias, simbólico-culturais, sociais, políticas e 
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sua relação com a terra. Para Sack (2011), a territorialidade é uma tentativa de materialização 

dos fenômenos e suas relações. 

 Aos poucos, o agrupamento destes sujeitos que permanecem à margem foi se 

desvelando em uma trama regional-local de agricultores familiares tradicionais, ressaltada, 

sobretudo, pelo seu caráter de limiar/transfronteiriço. Do entendimento de que as 

territorialidades podem ser abertas, vinculam-se a uma prática de poder implícita e explícita, 

dotadas de movimento e de sentido e se convertem em transterritorialidades, quando acessadas 

por grupos que partilham de referenciais territoriais simbólicos para além de fronteiras físico- 

imaginárias, se aderiu ao modelo teórico adotado por Haesbaert (2014). 

 Privilegia-se uma abordagem complexa dos saberes locais, das compreensões e práticas 

distintas que emergem do contexto de crise paradigmática da ciência moderna e da necessidade 

de abertura ao diálogo com outros saberes. As reflexões que nortearam a pesquisa empírica se 

tornaram referenciais e possibilitaram projetar a seguinte problemática: 

i. A quase obliteração de práticas, saberes-fazeres e práticas produtivas, intrínsecos às 

comunidades tradicionais, ocasionada especialmente pelo pouco incentivo à agricultura de base 

familiar; 

ii. A desarticulação das unidades familiares, antes consideradas pilares de resistência e de 

sua identidade coletiva; 

iii. A morosidade na demarcação e titulação de terras, engendradas por processos 

antagônicos, opõe fazendeiros e atores neo-rurais, pela construção de uma retórica de ocupação 

da terra e, de outro, sujeitos tradicionais em processo de desarticulação pelo mesmo processo 

histórico; 

iv. Os interesses políticos patrocinados por movimentos, atores e instituições internas e 

externas ao território; 

v. A necessidade de reconstrução semântica da categoria “comunidades tradicionais”, 

baseados nas relações históricas, sociais, culturais e territoriais. 

 

 A operacionalização da pesquisa seguiu uma linha investigativa pela perspectiva dos 

sujeitos sociais, a partir da observação participante (GOFFMAN, 2012) e da pesquisa-ação 

(THIOLLENT, 1985), que contribuiu para o contato contínuo entre pesquisadores e 

pesquisados. O conjunto de dados e de informações inserem-se no contexto das atividades do 
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Grupo de Pesquisa e Extensão Interconexões: Saberes, Práticas e Políticas de Natureza, 

vinculado à UEPG. 

 As imersões realizadas de abril de 2018 a junho de 2019 permitiram identificar as 

territorialidades dos sujeitos e suas relações simbólicas a partir de seus saberes e práticas, com 

o acesso a seus sistemas agrícolas, por meio de Diagnóstico Rural Participativo (DRP). 

 Embora a ocupação destes territórios tenha sido anterior a 1890 – neste período 

recebiam as denominações “Quarteirão do Palmital” e “Quarteirão de Sete Saltos”4 – em um 

contexto da abolição do trabalho escravo e de reconfiguração política no Brasil, Palmital dos 

Pretos ainda se consolida pela modalidade de posse e uso comum da terra e dos recursos naturais 

em torno da estruturação de núcleos familiares, tendo sua organização fundiária configurada 

em pequenas propriedades (TOMASI; PEREIRA, 2018). A proximidade das moradias dos 

distintos ramos familiares com vínculos de parentesco permitiu a concentração de um criadouro 

comunitário em seu núcleo central. Este sistema perdurou até meados da década de 1990, 

quando foram retirados cercas, portão e mata-burro que demarcavam a área e a estrada que dava 

acesso ao criadouro. 

 Em território adjacente, uma parte da Comunidade de Sete Saltos de Cima também 

passou por um processo de reconfiguração territorial, ao substituir antigas áreas de plantação e 

de potreiros pela modalidade de loteamento, que contribuiu para atrair moradores das 

proximidades e reunir sujeitos neo-rurais, ao formato de um vilarejo, contando com uma via 

principal, moradias próximas e formação de quadras. 

 Assim como Malinowski (1976), na obra Argonautas do Pacífico Ocidental, que 

utilizou-se da genealogia para estabelecer as relações de parentesco de Omarakana, foi utilizada 

a pesquisa genealógica como um recurso facilitador para fortalecer o argumento da 

consolidação de um movimento regional-local em um processo de “estar entre” territórios 

(HAESBAERT, 2014) como uma estratégia de permanência a partir dos entrelaçamentos 

parentais e pela ancestralidade. 

 A primeira seção explora as territorialidades de permanência dos agricultores familiares 

tradicionais como um movimento de articulação regional-local. A seção dois discute como a 

certificação implicaria na regulação de uma produção que privilegia a diversidade e as trocas 

 
4 Informações extraídas de registros civis e religiosos. 
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culturais. A seção três reflete como este movimento de não adesão a certificação influênciou na 

insurgência do movimento regional-local de agricultores tradicionais. 

 

2 TERRITORIALIDADES DE PERMANÊNCIA DOS AGRICULTORES 

FAMILIARES TRADICIONAIS 

 

 O movimento de institucionalização da agricultura orgânica volta-se para seu caráter de 

diferenciação e dissociação por meio da certificação, cujo controle envolve entidades auditoras, 

associações, organizações ou sistemas participativos de garantia (SPG). Deste mecanismo, 

derivou a emergência da criação de processos de controle, regulamentação e certificação. 

 Em contrapartida, evidencia-se a existência de grupos de agricultores familiares que, 

mesmo “à margem” dos circuitos de controle, regulamentação, certificação, transporte e 

escoamento de sua produção, sustentam-se pelos saberes-fazeres e práticas ancestrais, 

características identitárias que constituem suas territorialidades de permanência: 

 

i. perpetuação na posse da terra por meio de herança material e imaterial; 

ii. práticas de manejos agrícolas e a perpetuação das sementes crioulas; 

iii. solidariedade comunitária, com as relações de trabalho em mutirões; 

iv. relações sociais, familiares e de compadresco; 

v. articulação político regional-local; 

vi. relação com a terra como um movimento pela agricultura familiar e tradicional. 

 

 A territorialidade expressa geograficamente uma condição de influência, de exercício 

de poder social (SACK, 2011). Apesar de estar vinculado a uma analogia territorial a partir das 

relações de poder, essas relações não são expressas pela noção de dominação, no sentido 

tradicional, mas aparecem nas relações simbólicas, de apropriação (HAESBAERT, 2007). 

 A perspectiva adotada por Haesbaert (2007) permite a leitura das territorialidades dos 

sujeitos tradicionais a partir de uma multiplicidade de manifestações. Nesse sentido, o território 

pode ser entendido como o recorte do real, como produto das relações de poder e 

multidimensional (HAESBAERT, 2014). 
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 Já em meados do século XIX, quando se deu a ocupação destes territórios, já havia uma 

dicotomia entre a criação de gado e a extração da erva-mate, as principais atividades 

econômicas da Província do Paraná neste período. No seu Relatório de julho de 1854, o 

Presidente da Província Zacarias de Goes e Vasconcellos caracterizou a criação como atividade 

 de homens abastados e possuidores de campos, enquanto o trabalho agrícola, dos pobres, das 

crianças, dos velhos e das mulheres. 

 Estes argumentos são importantes para compreender que a agricultura de base familiar 

não se consolidou como uma centralidade das políticas governamentais desde o período da 

colonização. Dada as implicações e efeitos de poder diferenciados nas relações políticas com o 

Estado, essas assimetrias contribuíram para manter um (des)alinhamento político, que Massey 

(2014) distingue como geometrias de poder. 

 Sendo assim, o território não deve ser entendido como condição a priori, pois está 

relacionado a historicidade e as relações simbólicas e materiais produzidas na relação dos 

indivíduos e grupos sociais. O modo de vida, sentimentos, crenças, percepções e relações 

estabelecidas constituem-se, portanto, na expressão de suas territorialidades. 

 Ao mesmo tempo em que se relaciona em um processo de abertura e fechamento, o ser 

humano interage com o ambiente. Seu caráter identitário de multiplicidade e permanência em 

contraponto a um sistema jurídico-político, constituem suas multiterritorialidades 

(HAESBAERT, 2014). 

 A insurgência de um movimento regional-local como suporte aos saberes tradicionais 

de agricultores familiares e tradicionais leva ao estabelecimento de uma discussão sobre o 

acionamento de circuitos curtos e mercado direto justaposto ao processo de controle e de 

garantia da produção de base agroecológica, com a avaliação da conformidade orgânica. 

 Haesbaert (2014) adota o jogo semântico das transterritorialidades, produzidas por e a 

partir de relações de força (FOUCAULT, 1967), quando o sujeito local necessita transpor 

territórios pela necessidade de contornar algumas situações de precarização a que é submetido. 

No entanto, esta pesquisa promove a compreensão de que as territorialidades de permanência 

são resultado de uma multiplicidade de fenômenos consolidados sobre o regional-local, a 

ancestralidade, as relações sociais e os referenciais simbólico-identitários e territoriais 

remanescentes que extrapolam o limite político-administrativo. 
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 Evidenciou-se que a produção agrícola familiar condicionada aos quintais, hortas e 

roças tradicionais não se sustenta no emaranhado de forças promovidos pelos Organismos 

Participativos de Avaliação de Conformidade Orgânica (OPAC) e tampouco ao nicho de 

mercado orgânico. O agrupamento em uma rede de agricultores familiares tradicionais 

confirma esta incompatibilidade, pois está vinculado a uma herança territorial que privilegia as 

Especificidades culturais, além da sobrevivência e reprodução materiais (COSTA; 

HAESBAERT, 1989). 

 

3 A CERTIFICAÇÃO COMO CONDICIONALIDADE DA AGRICULTURA 

ORGÂNICA 

 

 A certificação é uma das exigências da legislação brasileira para a regularização da 

produção orgânica. Este é o caminho utilizado por agricultores que visam se ajustar a uma 

demanda de mercado que iniciou especialmente na Europa e nos Estados Unidos e continua em 

expansão. 

 O processo de controle, de garantia e de certificação da produção orgânica iniciou-se 

com a Federação Internacional de Movimentos de Agricultura Orgânica (IFOAM, em inglês), 

na década de 1980. Finato (2010), ressalta que os agricultores familiares representam 90% do 

total do sistema de produção orgânico no Brasil. 

 A legislação brasileira de controle e garantia da qualidade orgânica passa pela adoção 

da Instrução Normativa nº 19, de 28 de maio de 2009, do Ministério de Estado da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) e pelo Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos 

(CNPO), que se constitui em uma base dados dos produtores e pelo Certificado de 

Conformidade Orgânica, cuja finalidade é a certificação de produtos e/ou de produtores que 

atendem ao regulamento da produção orgânica para uso do selo Sistema Brasileiro de Avaliação 

de Conformidade Orgânica (SISORG). 

 Conforme a Lei nº 10831, de 23 de dezembro de 2003, um sistema orgânico de produção 

deve adotar técnicas específicas, otimizar o uso dos recursos naturais e socioeconômicos 

disponíveis e respeitar à integridade cultural das comunidades rurais. 

 A agroecologia e a produção orgânica apresentam-se como práticas agrícolas que 

privilegiam a eficiência e sustentabilidade do ponto de vista econômico e social e contribuem 
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com o entendimento das dinâmicas e potencialidades territoriais locais a partir dos sujeitos 

(ALTIERI, 2004; PRIMAVESI, 1997). Entretanto, é preciso considerar que para estar apto a 

participar de associações e cooperativas, o agricultor familiar deve estar enquadrado como 

pequeno produtor, a partir da obtenção da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). Sem esta 

legitimação, torna-se inviável projetar um sistema produtivo (plantio, estrutura, 

comercialização e escoamento da produção). 

 De acordo com a base de dados do CNPO/MAPA (2019), a região sul é a segunda do 

país em números de propriedades certificadas, enquanto um terço dos produtores organizam-se 

em grupos locais a partir das Organizações de Controle Social (OCS). 

 A autonomia dos saberes-fazeres em suas práticas agrícolas locais justaposta a não 

certificação da produção projetou sua inserção em movimentos pela institucionalização de sua 

produção de base agroecológica, pelo associativismo e comercialização da produção agrícola 

tradicional e pela criação de um circuito turístico local de base comunitária. 

 Um primeiro movimento, associativista, contou com a criação de uma Associação 

Quilombola e constituição de uma primeira diretoria. Desse movimento, derivou a construção 

de uma cozinha comunitária, cujo objetivo era capacitar as famílias a produzir alimentos para 

abastecer as escolas de educação básica da região, pelo Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE). 

 Em paralelo, houve o fomento a uma horta comunitária, com a produção de hortaliças, 

que seriam vendidas diretamente ao Programa de Aquisição de Alimentos Compra Direta da 

Agricultura Familiar (PAA), do Governo do Estado do Paraná. 

 Pari passu, foram realizados cadastrados para a construção de casas de alvenaria, pelo 

Programa Brasil Quilombola. Uma Agenda Social Quilombola (Decreto 6261/2007) foi 

organizada em quatro eixos: Eixo 1: Acesso a Terra; Eixo 2: Infraestrutura e Qualidade de Vida; 

Eixo 3: Inclusão Produtiva e Desenvolvimento Local; Eixo 4: Direitos e Cidadania. Das 32 

famílias cadastradas, apenas quatorze foram atendidas (Figura 2). 
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Figura 2 – Cartograma de representação das territorialidades – casas construídas pelo Programa 

Brasil Quilombola. Org.: Pereira; Tomasi (2019). 

 

 No ano de 2019, houve o início de um processo de regularização ambiental dessas 

comunidades tradicionais, com a identificação das Áreas de Preservação Permanente, as Áreas 

de Reserva Legal e as Áreas de Uso Restrito, por meio do Cadastro Ambiental Rural - CAR. 

 Desde a década de 1990, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ponta Grossa, em 

parceria com as igrejas locais envolveu as comunidades em uma série de encontros de 

formação, com o objetivo de constituir representatividade das famílias de agricultores 

familiares. 

 Esta experiência promoveu a autonomia para a discussão da produção, como a 

conversão das propriedades agroquímicas em agroecológicas com a efetivação de encontros em 

diversas localidades e contando com a colaboração de lideranças locais de Carazinho, Caçador, 

Barra Grande, Mato Queimado, Imbuia, Faxinal Sete Saltos de Baixo, Sete Saltos de Cima e 

Palmital dos Pretos, vilarejos localizados em um contexto regional-local, distribuídos nos 

distritos rurais de Ponta Grossa e Campo Largo, Paraná. 

 A necessidade de escoamento da produção local em circuitos que não envolvesse o 

mercado convencional envolveu a criação de uma associação local para a promoção da 

agricultura solidária e agroecológica. Como resultado, há a comercialização de hortaliças em 

circuitos curtos e a participação no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Governo Federal. No início, o projeto contou 

com subsídio do governo municipal para o transporte da produção. 
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 O segundo movimento, agroecológico, aproximou entidades governamentais, 

instituições de ensino públicas e associações certificadoras, cujo interesse era a oferta de 

capacitação e suporte para a produção agroecológica. Os agricultores familiares atendidos por 

este movimento cultivam roças tradicionais, quintais e hortas. 

 O terceiro movimento, vinculado a promoção do turismo local de base comunitária, 

conta com a participação de uma organização da sociedade civil em parceria com o governo 

municipal, cujos objetivos privilegia a formação de guias turísticos locais. 

 O quarto movimento contempla a diversidade de situações agrícolas sobre uma base 

ecológica que valoriza os laços de solidariedade, as sementes crioulas, saberes-fazeres, 

benzimentos e práticas de cura, plantas e fauna indicadoras, calendário agrícola e lunar, 

ferramentas, manejo e práticas produtivas. A articulação de agricultores familiares incorpora à 

sustentabilidade ambiental dos sistemas produtivos, valores éticos, sociais e culturais que 

sustentam a justiça social, soberania alimentar, reciprocidade, autonomia e valorização étnico- 

cultural. 

 A autonomia garantida pela organização e manutenção de propriedades e modos de vida 

tradicionais, aciona os circuitos curtos de comercialização, privilegia a segurança alimentar e 

valoriza formas comunitárias de organização social. O movimento construído pelas relações 

políticas, mapeamento de sujeitos, saberes e práticas projeta a agricultura tradicional ao 

regional-local. 

  

4 INSURGÊNCIA DO MOVIMENTO REGIONAL-LOCAL PELA NÃO 

CERTIFICAÇÃO 

 

 No contexto da Estrada da Lomba - Paraná, o movimento regional-local articula 

agricultores tradicionais de uma área circunvizinha rural entre os limites municipais de Campo 

Largo e Ponta Grossa em uma organização social pelas territorialidades de permanência na 

agricultura tradicional. 

 A rede de solidariedade gestada pela própria comunidade foi evidenciada a partir do 

acompanhamento das trocas de informações, ferramental, saberes, práticas e acesso a sementes 

crioulas. Dessa organização social resultou na autoidentificação da Rede SAPE - Rede de 
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Saberes Agroecológicos de Permanência, a partir do reconhecimento de saberes e práticas 

agroecológicas como um movimento político-identitário regional-local. 

 A permanência envolve a participação de agricultores tradicionais que preservam 

saberes e práticas ancestrais, com um histórico de vivência no campo. Da articulação de uma 

trajetória de experiências e projetos compartilhados opostos a uma agricultura convencional se 

sustentam as trocas - sementes, mudas, saberes, informações -, os laços familiares, de 

compadresco e de vizinhança, os mutirões, os eventos e as organizações sociais. 

 As relações sociais que entrelaçam agricultores tradicionais e suas territorialidades 

produtivas e identitárias em uma rede regional-local destaca sujeitos detentores de saberes e 

práticas ancestrais, sujeitos da agricultura familiar com um histórico de vivência no campo e de 

formação agroecológica, e, por fim sujeitos engajados politicamente em instituições, projetos e 

programas de promoção da agricultura de base ecológica. As territorialidades de permanência 

projetam a existência de um selo regional-local pela estruturação de uma organização social 

(trans)territorial (Rede SAPE), para a identificação das práticas, saberes e trocas dos sujeitos 

tradicionais e rurais da Estrada da Lomba - Paraná. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A reflexão sobre a existência de domínios identitários complementares justapostos às 

territorialidades de permanência, cujos movimentos emergem para a consolidação de sistemas 

agrícolas tradicionais vinculam às seguintes proposições: 

 Primeiro, é necessário considerar que a agricultura brasileira é herança do período 

colonial, cujo modelo produtivo está baseado especialmente na grande propriedade, na 

monocultura mecanizada e na exportação de matéria-prima, em que se privilegia a concentração 

fundiária e a pouca utilização de mão-de-obra local. Segundo, que a reforma agrária apresenta 

avanços pouco expressivos dado a complexidade do sistema produtivo brasileiro. Terceiro, que 

se deve romper com os modelos produtivos que privilegiam a acumulação de capital, excludente 

por natureza, e valorizar os Sistemas Agrícolas Tradicionais (SAT) já consolidados nas 

comunidades, como modelos socioeconômicos sustentáveis. 
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 No contexto da Estrada da Lomba - Paraná, um movimento de agricultores tradicionais 

“à margem” em uma escala regional-local compactuam de uma organização social que visa a 

permanência em uma realidade (trans)territorial (HAESBAERT, 2014) constituindo redes de 

relações de múltiplos vínculos que motivam os fluxos para além dos limites físico- 

administrativos. Este movimento de articulação de agricultores familiares incorporam à 

sustentabilidade ambiental dos sistemas produtivos, valores éticos, sociais e culturais que 

sustentam a justiça social, soberania alimentar, reciprocidade, autonomia, valorização étnico- 

cultural. 
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A ORGANIZAÇÃO DAS MULHERES NA AMAJU- ASSOCIAÇÃO DE MULHERES 

DO ASSENTAMENTO JUNCAL. 

 

Michely Cinquini 

Resumo: 

 

A AMAJU foi formada inicialmente por quinze mulheres, porém atualmente tem ativamente 

associadas sete mulheres com idade entre 50 e 59 anos. Todas são casadas e mães de um a cinco 

filhos, sendo todos em idade adulta, ou seja, com mais de 21 anos. Cabe ressaltar que duas das 

sete mulheres membros da AMAJU já participaram da Marcha das Margaridas e Liga das 

Camponesas, porém atualmente não participam de nenhum movimento social. A organização 

produtiva das mulheres do Assentamento Juncal, por meio da criação da AMAJU, surge a partir 

da necessidade das mulheres construírem uma alternativa de renda e participação política. 

Acrescenta-se que a criação da Associação também foi motivada também pela insatisfação das 

mulheres camponesas com a condição de dependência de seus companheiros no contexto da 

família patriarcal em que o homem toma as decisões econômicas, sociais, políticas, etc. A 

organização das mulheres em torno da AMAJU nasceu com objetivo de fortalecer esse grupo 

de mulheres por meio da produção da “agroindústria” e artesanal de produtos como doces, pães, 

biscoitos e artesanatos para decoração. Portanto, a construção da emancipação dessas mulheres 

camponesas passou, principalmente, pela necessidade de geração de renda e organização da 

produção visando à comercialização de produtos artesanais e “agroindustriais”. Mas, observa-

se que não se trata de empreendedorismo em que as mulheres se emancipam a partir de sua 

inserção na dinâmica capitalista, ou seja, tornam-se empresárias. No horizonte social, política 

e econômica das mulheres estavam à ideia de se construir enquanto camponesas e não como 

pequenas empresárias. O fortalecimento desse grupo de mulheres se deu no momento que elas 

começaram a se reunir para elaborar produtos para a comercialização. Nesse momento da 

produção associativa as mulheres também começaram a discutir assuntos pertinentes as 

relações familiares como, por exemplo, a maternidade, seus relacionamentos, questões de 

gênero, divisão social do trabalho nas unidades produtivas e internamente aos lares dessas 

mulheres e principalmente questões relativas à administração da associação, busca por 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
3219 

 

melhorias e acesso as políticas públicas disponíveis para o setor agrícola.  Sendo assim, pode-

se notar que a mulher do assentamento Juncal exerce um papel fundamental na organização e 

desenvolvimento da unidade produtiva do assentamento em questão. Desta forma entendemos 

a necessidade de promover uma análise sobre as relações de gênero a partir de autores que nos 

permita o entendimento de questões como a mulher exerce controle entre as tarefas pertinentes 

aos cuidados com a família e ao mesmo tempo consegue desenvolver atividades que trazer 

melhoria na sua condição de vida social e econômica, através de organizações que visão 

desenvolvimento individual e coletivo dessas mulheres.  Deve-se ressaltar a importância da 

participação das Universidades com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e outros 

órgãos como a AGRAER, em unidades produtivas camponesas por meio de convênios que 

desenvolvem projetos ligados a produção de alimentos saudáveis como se pode identificar no 

Assentamento Juncal, pois a ITCP/UFMS trouxe à AMAJU os princípios norteadores da 

Economia Solidária, esses princípios são auxiliam a associação. No Assentamento Juncal o 

convênio entre AGRAER, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS, por meio da 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Federal do Mato Grosso 

do Sul – ITCP/UFMS, o convênio permitiu a criação uma cooperativa para criação de frangos 

semi-caipira, a Cooperativa dos Produtores do Assentamento Juncal – COOPAJU, no ano de 

2008. A cooperativa foi formada inicialmente por um grupo de mulheres que se organizaram 

no assentamento. A organização produtiva das mulheres do assentamento Juncal por meio da 

constituição da AMAJU está pautada na concepção da Economia Solidaria. A Economia 

Solidária tem como objetivo fazer com que os empreendimentos econômicos solidários sirvam 

para os trabalhadores e trabalhadoras como possível afirmação de história, o resgate e a 

valorização do seu “modo de vida”, do trabalho e da cultura, gerando relações sociais de bem 

viver. Da mesma forma a Economia Solidaria torna os momentos de formação, de reflexão e 

pesquisa sobre os processos coletivos, possibilitando conhecimento e a articulação com as ações 

e políticas públicas de fomento e apoio à economia solidária como, formação, crédito e 

comercialização. As relações de trabalho e os posicionamentos políticos decisórios em vários 

espaços, seja nos grupos produtivos, sejam nas organizações familiares e nas relações 

geracionais são organizadas hierarquicamente machista e patriarcal, ou seja, existe uma relação 

desigual de reconhecimento entre o trabalho do homem e o trabalho da mulher. Desse modo, 

utilizarmos a Economia Solidária como hipótese de igualdade no processo produtivo, na gestão 

do grupo e na comercialização, é fundamental um olhar para as relações e na observação de 
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como o gênero perpassa diretamente as práticas e os conhecimentos tradicionais. Contudo, 

existe um trabalho importante realizado por meio de convênios firmados entre as instituições, 

como AGRAER, Prefeitura Municipal, Banco do Brasil e Universidades como é o exemplo da 

ITCP/UFMS que desenvolvem projetos das incubações de empreendimentos solidários, onde o 

foco maior neste caso é a participação das mulheres neste vasto campo de estudos de gênero, 

assunto inserido nas discussões.  Logo, o gênero é relacional e possui significado às diferenças 

de sexo, classes e etnia vivenciadas nas relações sociais e de poder. A partir da reflexão de 

autores que embasaram essa pesquisa no que diz respeito as relação de gênero e divisão do 

trabalho afirmam que as relações de gênero são relações de poder e estão presentes em todos 

os lugares, porém como pontos mais visíveis e em outros menos visíveis, com probabilidades 

de questionamentos, observações e deslocamentos.  Assim, a Economia Solidária propõem um 

o movimento relacionado ao poder, que consiste na apropriação dos saberes dos sujeitos em 

períodos e ambientes singulares, como por exemplo, assentamentos, comunidades indígenas e 

quilombolas, onde se realiza um trabalho com atividades voltadas a revalorização de saberes de 

grupos considerados vulneráveis. A história das mulheres nem sempre é escrita como elas 

gostariam, ou como deveria ser, ou seja, com capítulos repletos de vitorias e reconhecimento, 

mas elas continuam a escrevê-la em linhas irregulares, tortuosas, envolvidas por uma memória 

de luta e de resistências. E neste sentido a Economia Solidária atua na aproximação de lutas, de 

histórias de vida e de rupturas. Por isso, é a probabilidade do encontro entre mulheres para além 

de tudo, diálogos sobre experiências similares e contraditórias e assim poderem reavaliar suas 

condições reais de existência. A Economia Solidária, segundo autores como Singer (2002), Zart 

(2006 e 2014) e Arruda (2003) estão relacionadas ao desenvolvimento de unidades produtivas 

a partir do fortalecimento de grupos sociais populares. A AMAJU - Associação das Mulheres 

do Assentamento Juncal é exemplo de grupos populares que se pauta na Economia Solidária 

como caminho para a organização produtiva, social e política, principalmente. De acordo com 

Zart (2014), a cultura da solidariedade é um desafio para todos e todas quem tem como utopia 

a transformação das estruturas, das relações e das práticas sociais embasadas atualmente na 

competição, concorrência, na exploração, na dominação política, econômica e cultural da 

sociedade globalizada firmada segundo os domínios do capital. Segundo Singer (2002, p. 39), 

a Economia Solidária, por meio dos seus princípios entrevê caminhos para a construção social 

de valores, práticas e relações sociais que promovam a existência humana substanciada na 

cooperação, colaboração, reciprocidade, participação, igualdade social, reconhecimento das 
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diversas culturas que compõem a sociedade brasileira. Segundo Singer (2002) ainda, para um 

empreendimento ser considerado solidário deve haver coletividade e autogestão na realização 

das atividades: É necessário que os meios de produção sejam de propriedade coletiva e/ou com 

atividades compartilhadas, que o planejamento e administração sejam autogestionários e os 

resultados do trabalho tenham divisão e distribuição em conformidade com o trabalho de cada 

associado/a. (SINGER, 2002 p. 39).Desse modo, é fundamental, que as funções no 

empreendimento desde o planejamento, a execução e as avaliações sejam exercidas por todos/as 

aplicando o princípio da variação de técnicas, isto é, em que cada participante tenha 

conhecimento de todas as atividades a serem desenvolvidas. Sendo assim, aplica-se a 

cooperação como metodologia de divisão do trabalho. A Economia Solidária contribui para não 

discriminação e subjugação do trabalho de mulheres, jovens e idosos, mas a interação 

complementar entre habilidades manuais, força física, conhecimentos intelectuais e 

emocionais. Assim, faz-se necessário investir continuamente na formação técnica, para quem 

possam produzir de forma mais eficiente e na educação dos/as participantes para gerar e garantir 

a cultura e a solidariedade. A Economia Solidária por meio dos seus princípios entreveem 

caminhos para a construção social de valores, práticas e por consecutivo de estruturas e relações 

sociais que promovam a existência humana substanciada na cooperação, e na colaboração, na 

reciprocidade, na participação, na igualdade social, no reconhecimento das diversas culturas 

que compõem a sociedade brasileira. Os conceitos que fundamentam as práticas 

desempenhadas pela Economia Solidária são: A Agroecologia, Autogestão, Auto-organização, 

Coletividade, Democracia, Cooperação, Política, Trabalho Associado e Educação Solidária. 

Desse modo, cada um desses conceitos tem sua importância na construção dos ditos 

Empreendimentos Econômicos Solidários e Sustentáveis, que devem ser classificados como 

organizações econômicas que têm como finalidade a geração de trabalho e renda para os/as 

trabalhadores/as. A Economia Solidária por meio dos seus princípios entreveem caminhos para 

a construção social de valores, práticas e por consecutivo de estruturas e relações sociais que 

promovam a existência humana substanciada na cooperação, e na colaboração, na 

reciprocidade, na participação, na igualdade social, no reconhecimento das diversas culturas 

que compõem a sociedade brasileira. 
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COMO OS QUINTAIS AGROFLORESTAIS CONTRIBUEM PARA A 

RETERRITORIALIZAÇÃO DE CAMPONESES DO MST? Estudo de Caso no 

Acampamento Jesus de Nazaré – Pará. 

João Vitor Garcia Fontes1 
Livia Navegantes Alves2 

Emilie Coudel3 
 

Resumo 

A partir da incorporação da bandeira da agroecologia como estratégia socioprodutiva pelo Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), percebe-se mudanças nas noções ambientais preestabelecidas, na 
Amazônia isso se materializa, em grande medida, através dos sistemas agroflorestais onde se inserem os quintais 
agroflorestais. Nesse sentido, objetivou-se no presente trabalho estudar o significado da implantação de quintais 
agroflorestais em um acampamento do MST, no estado do Pará, localizado no município de Santa Isabel do Pará. 
O estudo foi o resultado da aplicação de questionários semi-estruturado e a observação participante, com famílias 
do acampamento Jesus de Nazaré. Os quintais agroflorestais podem ser considerados como uma forma de 
reterritorialização e um marco de identidade territorial, pois sua implantação confere sentido a novo território 
conquistado, através de aspectos materiais e simbólicos que vem sendo ligados à soberania alimentar, às práticas 
produtivas, as escolhas das espécies que configuram essas áreas, as tradições e à própria relação entre homem e 
natureza. 

Palavras-chaves: Agroecologia, reterritorialização, quintais agroflorestais 

 

Introdução 

       A partir do começo dos anos 2000, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST) incorporou a agroecologia como uma bandeira política, que busca conciliar a produção 

com a conservação ambiental, encontrando, nessa forma de produção alternativa, uma 

contraposição ao modelo de produção dominante, de alta escala e uso de insumos químicos 

externos, orientado pelo agronegócio. A agroecologia corresponde a princípios que envolvem 

aspectos os quais vão além da esfera técnica no que tange à produção agrícola, como é o caso 

da autonomia, da solidariedade, da identidade local, da valorização de conhecimentos 
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tradicionais, da justiça social e da conservação da biodiversidade (GLIESSMAN, 2001; 

ALTIERI, 1998). 

Neste trabalho, considera-se reterritorialização do espaço agrário, conforme os preceitos 

de Chelotti (2010), como sendo o processo de dar sentindo a um novo território, após um 

processo de desterritorialização, que seria a perda ou ruptura com o território de 

origem. Segundo Saquet (2007), os fatores desse movimento podem variar conforme diferentes 

situações e momentos: “Há situações e momentos nos quais as determinações econômicas, 

culturais ou políticas adquirem proeminência, tornam-se particularmente visíveis, decisivas”. 

Portanto, o território pode ser resumido num conjunto de obras e relações sociais, 

historicamente definidas, que se desterritorializam e se reterritorializam (RAFFESTIN 1993; 

HAESBAERT 1997), na dinâmica do espaço e do tempo. 

 Caporal (2006) afirma que a agroecologia nos remete a estilos de agricultura menos 

agressivos ao meio ambiente, que promovem a inclusão social e proporcionam melhores 

condições econômicas aos agricultores. Na região amazônica, a agroecologia é frequentemente 

associada aos quintais agroflorestais, sendo essa forma de plantio bastante comum em regiões 

de produção tradicional. Segundo De Sousa (2007), os quintais agroflorestais se constituem em 

um tipo de sistema agroflorestal que se constitui com amplas experiências locais que podem 

validar os princípios e enriquecer a própria concepção teórica de agroecologia, contribuindo no 

processo de transição agroecológica.   

Segundo Enrique Leff, (2002), as práticas agroecológicas nos remetem à recuperação 

dos saberes tradicionais, a um passado no qual o humano era dono do seu saber, a um tempo 

em que seu saber marcava um lugar no mundo e um sentido da existência. Nesse sentindo, o 

conhecimento tradicional de algumas comunidades da Amazônia se mostra muito próximo 

desse saber agroecológico, já que, desde a sua origem, os agricultores familiares desenvolvem 

uma agricultura sustentável. Desse modo, os quintais agroflorestais na Amazônia são 

estratégias preponderantes para agroecologia. Nesse sentindo, o presente trabalho objetivou 

estudar o significado da implantação de quintais agroflorestais em um acampamento do MST, 

no estado do Pará. 

Metodologia 
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1. Área de estudo 

A pesquisa foi desenvolvida no acampamento Jesus de Nazaré, que se localiza no 

município de Santa Izabel do Pará, na região metropolitana de Belém (Figura 1). O raio de 

distância entre este município e a capital do estado é de aproximadamente 50 km. A área da 

unidade territorial do município é de 717,662 km² e a população estimada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018) era de 70.801 habitantes. 

Figura 1- Mapa de Localização 

 

Fonte: Autor 

 A escolha deste município se deu pelo fato de possuir um acampamento do MST, mas 

também por ser muito emblemática a presença de fazendas voltadas para a produção de gado 

bovino nesse local. A Pecuária neste município é tradicional, tornando-o conhecido pela grande 

produção de gado. A importância dessa atividade para a localidade consiste tanto em aspectos 

econômicos, como quanto ao uso da terra.  A produção de bovinos no município de Santa Isabel 

destaca-se também pela quantidade de cabeças de gado, segundo o IBGE, o município atingiu 
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20.569 cabeças em 2018 e, por ser considerado um produto de alta qualidade, tem grande 

aceitação comercial. A área do acampamento Jesus de Nazaré foi ocupada por agricultores em 

2013 e organizada, a princípio, por cinco famílias.  Atualmente, 63 famílias residem no 

acampamento. Ao longo do processo, as famílias acampadas, mediante uma decisão coletiva, 

uniram-se ao MST no ano de 2015.  A área total do acampamento é de aproximadamente 292 

ha e cada família ocupa uma área aproximada de 3 ha. Os outros 103 ha estão em posse do 

suposto proprietário da terra ocupada. 

A pesquisa de campo ocorreu durante o primeiro semestre de 2019. Os primeiros 

encontros visaram a realização de questionários semiestruturados, para o levantamento de 

experiências dos agricultores familiares sobre quintais agroflorestais e a observação 

participante, realizada através de vivência em campo, para que os pesquisados pudessem 

dialogar livremente sobre suas práticas produtivas, muitas vezes, durante sua execução, 

mostrando seus sentimentos e percepções acerca dos quintais agroflorestais no acampamento. 

2. Delineamento 

Método de coleta de dados em campo também envolveu a aplicação de questionários 

semiestruturados com os agricultores familiares do acampamento Jesus de Nazaré, que 

praticam a estratégia de construir quintais agroflorestais no seu estabelecimento. O objetivo da 

aplicação destes questionários foi, principalmente, a obtenção dados quantitativos, mas também 

para realizar um levantamento do sistema de produção como um todo e de sua evolução a partir 

da instalação dos agricultores no acampamento, observando a questão das tomadas de decisão 

para se construir um quintal agroflorestal. Sendo posteriormente analisados qualitativamente.  

A observação participante foi realizada no âmbito de algumas atividades realizadas no 

acampamento, junto aos agricultores, por esse motivo, a convivência em algumas atividades 

pôde esclarecer muitas das coisas. Portanto, a observação participante nos proporcionou 

entender a lógica do agricultor a partir de seu ponto de vista e dialogar com seus saberes sobre 

os quintais agroflorestais de forma horizontal e dialética. 

Resultados e Discussões 

A partir da análise de dados, constatou-se que todos os agricultores implantaram quintais 

agroflorestais logo após a chegada, no entanto, eles apresentam períodos distintos de chegada 
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no acampamento. De acordo com levantamento em campo, os quintais agroflorestais no 

acampamento se iniciaram por volta do ano de 2013, dessa forma, os quintais continuam sendo 

a primeira prática a ser implantada no lote.  

Percebeu-se uma diversidade de atividades produtivas desenvolvidas no acampamento 

Jesus de Nazaré. Em 2019, as atividades realizadas pelos agricultores que envolvem os quintais 

são: criação de galinha, horta, roça, apicultura e piscicultura, mesmo se tratando de um 

acampamento. Na Figura 2, analisou-se, por meio das respostas obtidas pelo questionário, que 

os quintais agroflorestais são uma prática expressiva do acampamento. 

Figura 2 – Principais atividades do acampamento 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

       Segundo Carneiro (2018)  

Os quintais agroflorestais são sistemas agroflorestais com características particulares, 
como: a localização próxima das residências, amenizando o clima das casas com o 
sombreamento garantido por uso de árvores de grande porte e serem espaços para 
experimentação de técnicas e domesticação de espécies. É uma atividade que envolve 
a totalidade das pessoas (p.47).  

            Dessa forma, a implantação dos quintais costuma levar muitos anos, uma vez que 

envolve uma sucessão de variadas espécies, que são combinadas ao longo do tempo e em 

determinado espaço, configurando-se como um processo complexo, planejado e duradouro. 
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Ainda sobre a Figura 2 percebe-se que todas as práticas do acampamento referem-se à 

atividades de ciclo curto, ou seja, rápida produção, como é o caso das roças que levam no 

máximo um ano e meio para gerarem produto, as hortas que podem ser colidas a partir de 30-

40 dias e a implantação de galinheiros cujo o retorno pode ser obtido a partir de 60-90 dias. A 

única atividade produtiva mais duradora praticada no acampamento Jesus de Nazaré são os 

quintais agroflorestais. A escolha de implementação de atividade de rápido retorno é importante 

para agricultores que estão em fase de acampamento e que precisam garantir renda familiar, 

mas que ainda não tem a garantia da posse definitiva da terra. A exceção do quintal agroflorestal 

cuja as principais colheitas demandam algum tempo, os questionários mostram que nos lotes 

pesquisados se estabelecem projetos de logo prazo que independem da garantia da posse da 

terra e estão mais ligados a uma tradição de uma implantação de uma nova moradia. 

Como mostra a Figura 3, os agricultores demonstram uma grande diversidade de 

espécies no seu lote, o que possibilita a compreensão de que eles procuram ter uma diversidade 

de espécies pensando em formas de ajudar a família, tanto numa questão social, quanto 

econômica.  

Figura 3- Quantidades espécies vegetais arbóreas presentes nos quintais agroflorestais do 

acampamento Jesus de Nazaré, Santa Isabel do Pará-PA, em 2019. 

 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Segundo Sablayrolles (2004), a diversidade de espécies vegetais existentes nestes 

espaços reflete a bagagem cultural, a situação social e econômica de seus proprietários e seus 

planos para o futuro. As espécies e os arranjos encontrados nos quintais agroflorestais do 

acampamento Jesus de Nazaré reproduzem, em grande parte, o que se encontrava nos lugares 

de origem dos camponeses acampados, configurando-se em uma relação que é, ao mesmo 

tempo, material e simbólica com esse novo território (CRUZ, 2014). 

          Portanto, os quintais agroflorestais podem ser considerados como uma forma de 

reterritorialização e um marco de identidade territorial. Nesse caso refere-se ao conceito de 

reterritorialização indicado por Chelotti (2010) como sendo o processo de dar sentindo a um 

novo território. Nesse sentido, a implementação dos quintais agroflorestais consiste em uma 

forma de reterritorialização, pois sua instalação confere sentido ao novo território conquistado, 

através de aspectos materiais e simbólicos ligados à soberania alimentar, às práticas produtivas, 

às tradições e à relação entre homem e natureza. Isso acontece porque os camponeses 

acampados perderam, em algum momento, seu território, mas, quando se instalam e se 

apropriam de outra área, trazem consigo suas práticas tradicionais, que consistem em um 

importante aspecto da territorialidade. Assim, o território torna-se parâmetro material e 

simbólico de lugar e sentimento de pertencimento (SERPA, 2013). 

Foram também identificadas (pelos questionários) quatro formas de aprendizado sobre 

como manejar o quintal, sendo elas: 1) com os pais, 2) com vizinhos ou amigos, 3) com curso 

do MST, 4) com maridos ou esposas (Figura 4). O aspecto familiar, em que o aprendizado foi 

com os pais, foi predominante para entendermos como a ancestralidade está ligada ao 

conhecimento sobre como manejar um quintal. Assim, os agricultores acampados transformam 

o espaço ocupado em um lugar de possibilidades de reencontro de uma identidade territorial, 

uma vez que, a partir do momento em que os camponeses conquistaram um novo território, 

aquele novo espaço acaba se conectando a uma memória territorial de seus lugares de origem.    

Figura 4 – Com quem os agricultores do acampamento Jesus de Nazaré, Santa Isabel 

do Pará-PA, aprenderam as práticas ligadas aos quintais agroflorestais? 
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Fonte: Pesquisa de campo 

Segundo Toledo (2015), o saber tradicional é compartilhado e reproduzido por meio do 

dialogo direto entre o indivíduo, seus pais e avós (com vistas ao passado), bem como entre o 

indivíduo e seus filhos e netos. 

A escolha das espécies e a organização dos quintais é baseada em laços com a 

ancestralidade, uma vez que os saberes adquiridos  pelos camponeses acampados foram 

transmitidos de geração em geração, por seus familiares antepassados, no decorrer da vida, 

ressaltando-se que boa parte dos agricultores pesquisados nasceram na zona rural do estado do 

Pará, tendo, inclusive, origens indígenas.  

Segundo Garcia (2015), a preocupação com a segurança alimentar é reforçada quando 

estes agricultores mencionam a forma como manejam seus quintais, principalmente no que se 

refere ao uso de agrotóxico. Quintais são sistemas agroflorestais destinados a colaborar com a 

segurança alimentar, a saúde e outras necessidades básicas de pequenos agricultores e de suas 

famílias, em várias partes do mundo. Portanto, os quintais agroflorestais podem ser 

considerados como uma forma de reterritorialização e um marco de identidade territorial 

(CHELOTTI, 2010), pois sua implantação confere sentido a um novo território conquistado, 

através de aspectos materiais e simbólicos ligados à soberania alimentar, às práticas produtivas, 

às tradições e à relação entre homem e natureza. Segundo Carneiro (2013), esse espaço está 
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engendrado na memória das famílias como local de acolhimento, de alegria, de prosa entre 

vizinhos, de reunião da família, de contato com a natureza e de descanso. 

Isso acontece porque os camponeses acampados perderam, em algum momento, seu 

território, mas, quando se instalam e se apropriam de outra área, trazem consigo suas práticas 

tradicionais, que consistem em um importante aspecto da territorialidade.               

Assim, o território torna-se parâmetro material e simbólico de lugar e sentimento de 

pertencimento (SERPA, 2013). Por outro lado, os quintais agroflorestais também estão sendo 

uma forma do camponês mostrar e lembrar sua ancestralidade através das tradições alimentares 

de suas origens. Essa alimentação, nutricionalmente rica, saudável e culturalmente apropriada, 

remete os quintais agroflorestais a uma ampla discussão, muito defendida pelas organizações 

camponesas, relativa à soberania alimentar, nos termos propostos por Rosset e Martinez-Torres 

(2012). Vislumbra-se que os quintais agroflorestais constituem-se, ao mesmo tempo, na 

possibilidade de restauração de sistemas alimentares locais e alternativas agroecológicas, uma 

vez que integram a diversidade e outros princípios ecológicos ao desenho e manejo de 

agroecossistemas. O MST acredita que a agroecologia é uma forma de se permanecer no 

território, através da garantia de uma alimentação saudável e uma produção sustentável, 

materializada nos quintais agroflorestais do acampamento Jesus de Nazaré. 

Considerações finais 

Considera-se, portanto, que o camponês se reconhece no território a partir das suas 

práticas agroecológicas, que são baseadas nos conhecimentos advindos de seus antepassados, 

recriando uma identidade territorial, da qual haviam se afastado devido estarem longe da terra, 

o que torna possível a demonstração de suas territorialidades. Reterritorialização, nesse caso, 

caracteriza-se nas formas dos acampados darem sentido aos seus espaços territoriais, 

transformando aquele lugar novo em um encontro com os saberes do passado e mostrando a 

importância de uma forma de produção agroecológica, através da implantação de quintais 

agroflorestais. 
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AGROTÓXICOS E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE HUMANA 

 
Leonoura Katarina Santos,  

Alex Lourenço dos Santos,  

Cristiany Barbosa Ferreira Resende 

Resumo: 

 

O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos, e faz uso de defensivos que são 

proibidos em diversos países do mundo, graças as suas políticas agrícolas e o poder do 

agronegócio no parlamento brasileiro. Segundo Hess (2018, p.129) entre 2010 e 2014 Os 

Estados de SP, MT, PR, RS e GO foram os cinco estados que mais venderam agrotóxicos no 

Brasil. O que afeta de forma eminente a sua população, seja pelo consumo através dos alimentos 

ou por contaminação aguda dos trabalhadores rurais que lidam diretamente com as substancias, 

sendo estes encobertos pela mídia, que disseminam que o “agro é pop”. Para Burigo (2016) O 

Ministério da Saúde aponta que anualmente existam pouco mais de 400 mil pessoas 

contaminadas pelo uso dos defensivos agrícolas, estimando cerca de quatro mil mortes ao ano. 

Carneiro (2015, apud Burigo, 2016, p.18) complementa a informação alertando a impunidade 

para com os responsáveis pela contaminação do trabalhador, e alega que na maioria das vezes: 

“as pessoas que adoecem por conta da exposição aos venenos não consegue comprovar a causa 

das doenças desenvolvidas, os responsáveis pela contaminação escapam de arcar com os custos 

de tratamentos de saúde”. Assim, presente pesquisa busca denunciar casos em que os 

agrotóxicos se apresentam como o principal agente nocivo na saúde dos trabalhadores das 

grandes empresas rurais que servem ao agronegócio no Estado de Goiás. Neste caso especifico 

em algumas localidades do Sudeste Goiano, onde se predomina uma forte atividade agrícola 

que desde a década de 1970 se torna, cada vez, mais acentuada. Para Matos (2013) as atividades 

agrícolas no Sudeste Goiano se impulsionam com a modernização do território e a valorização 

dos chapadões presentes na região, que até então não eram superestimados, pois, eram tidos 

como improdutivos o que foi oportuno para muitos sulistas que compraram extensões de terra 

a um preço baixo, e como destaca Mendonça ( 2004, p.196) “ os sulistas que, com experiência 

na agricultura moderna [...] adquirem as terras, a um preço muito barato, e iniciam o processo 

de transformação das paisagens de Cerrado em grandes campos de cultivo e criação”. O 
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objetivo do trabalho então, é evidenciar a fragilidade da saúde de trabalhadores de empresas 

rurais no Sudeste Goiano que se submetem aos mais variados tipos de agrotóxicos. Cabe aqui 

destacar, a não exposição das cidades onde as empresas se localizam a pedido dos entrevistados, 

pois foi uma das condições impostas por eles para as entrevistas, portanto a pesquisa abarca o 

Sudeste Goiano em geral sem recortes espaciais eminentes. O medo da represália por parte dos 

empresários rurais, assola aos funcionários que por ventura ousem falar quaisquer coisas sobre 

o ambiente de trabalho, por isso, e por questões éticas não divulgaremos nomes nem locais das 

empresas e dados sobre os entrevistados. As entrevistas foram feitas com trabalhadores de 

empresas rurais a maioria imigrantes que se expõem todos os dias a uma quantidade 

considerável de agrotóxicos em prol do agronegócio, sofrendo vários fatores inerentes a 

concentração dos agentes químicos na corrente sanguínea como náuseas, intoxicações, 

problemas cardiovasculares e em extremo caso à morte. A metodologia da pesquisa ocorreu por 

meio de pesquisa qualitativa de entrevistas com trabalhadores que trabalham e /ou trabalham 

diretamente com o uso de agrotóxicos. E estes, desta forma, aceitam as condições de trabalho 

impostas muitas vezes por medo de perder o emprego mesmo que o custo seja a própria saúde. 

Os trabalhadores entrevistados foram questionados se ao serem contratados e/ou demitidos 

faziam exames periódicos – eles responderam que sim, mas nenhuma, vez sequer, recebeu-se 

os resultados dos exames. Durante a pesquisa foi observado o receio dos entrevistados em 

deixar transparecer a realidade das condições de trabalho nas quais são submetidos diariamente. 

A negligência em relação a saúde dos mesmos tem ocasionado o agravamento de doenças e 

intoxicações, pois, o uso direto de herbicidas, fungicidas e pesticidas, muitas vezes de classe I 

e II sem nenhuma ferramenta mitigatória como os EPis podem ocasionar fatores adversos a 

saúde. E como relatado por todos os entrevistados nenhum recebe o Equipamento Individual de 

Proteção fazendo o manuseio dos defensivos agrícolas totalmente expostos. Como exemplo o 

Gramoxone que ocasionou uma queimadura de 2 grau em um dos entrevistados, este produto é 

um herbicida que se classifica como Classe I, podemos informar segundo Serra, Domingos & 

Prata (2003) que o Paraquat é comercialmente conhecido como Gramoxone e segundo Hess 

(2018, 138) “esteve entre os 10 princípios ativos de agrotóxicos mais comercializados no Brasil 

entre 2010 e 2014”. Ambos autores acima chamam atenção para o uso deste produto como 

principal forma de suicídio. “O Paraquat Provoca intoxicação por via oral, transdérmica e 

inalatória, podendo afectar todos os orgãos, tendo especial aptência para o pulmão, fígado e 

rim. Em presença de altas doses a morte ocorre precocemente, habitualmente por edema e 
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hemorragia pulmonar” (Serra, Domingos & Prata 2003, p.31). E Até mesmo o contato sem 

equipamentos de proteção individual com os de classe IV como o Roundup, que de acordo com 

variadas literaturas e até mesmo com os entrevistados é um dos mais utilizados no campo 

brasileiro, sendo o Glifosato seu principal ativo o causador de diversas doenças comumente 

identificadas nos trabalhadores rurais, como eles mesmos relataram sintomas como náuseas, 

intoxicações e fortes dores de cabeça. Os outros produtos destacados pelos entrevistados 

possuem um alto grau de intoxicação, 2 deles, Trotril, Sumilex 500 WP (possui como 

ingrediente ativo o Procimidona que é um desregulador endócrino) e Cabril Top (da classe dos 

ditiocarbamatos, que podem desencadear problemas neurotóxicos), são classificados como 

nível II, ou seja, altamente tóxicos. Estes Venenos entram pela pele e olhos afetando os 

trabalhadores que ficam totalmente expostos aos produtos, causando danos, muitas vezes, 

irreversíveis a saúde. Em todos os relatos os entrevistados destacam principalmente a 

resistência em relação a distribuição dos equipamentos de segurança individual e coletivos. Um 

dos entrevistados explana que para o empresário o importante é produzir, ele não gosta de ser 

incomodado com “besteiras”. Eles relatam também que não teriam coragem de denunciar as 

condições de trabalho porque de qualquer forma não se veem conseguindo outro emprego 

devido à baixa escolaridade, e entendem que é melhor aceitar sem reclamar, pois, é essa a única 

forma de sustento que os mesmos encontraram. Ressaltando que é preferível trabalhar nessas 

condições do que ficar sem trabalho, pois, já migraram para o Sudeste Goiano devido à falta de 

emprego em suas respectivas regiões. Dessa forma, os grandes fazendeiros conhecendo os 

motivos e a escassez de trabalho em determinadas localidades do país dão preferência em 

muitos casos a este tipo de trabalhador que aceita tudo de forma silenciosa. 
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AGROECOLOGIA EM ZONAS DE AMORTECIMENTO DE UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO - Produtores do município de Magé-RJ e sua relação com o Parque 

Nacional da Serra dos Órgãos 

 

Maria Carolina Almeida Dias 

Resumo: 

 

Introdução O presente artigo apresenta uma análise das atividades rurais sobretudo aquelas que 

são praticadas por meio da inserção dos princípios da agroecologia e sua relação com espaços 

protegidos, sobretudo Unidades de Conservação (UCs) buscando apontar a importância de 

práticas agrícolas e pastoris que sejam menos agressivas ao meio ambiente e que promovam 

uma boa relação com as zonas de amortecimento (ZAs) através de seus produtores e produtoras 

rurais. Sabe-se da relevância da atividade agrícola para a sustentabilidade econômica brasileira, 

porém é fundamental a intensificação dos estudos a respeito das práticas que sejam mais 

adequadas de acordo com as potencialidades e fragilidades de determinadas paisagens. De 

acordo com Andrade (2010), o papel da Geografia no estudo dos espaços rurais e as 

transformações no território pode-se ser desenvolvido através de diferentes abordagens. Têm-

se então as denominações de geografia agrária, agrícola ou rural. Estes três termos são utilizados 

para se definir as prioridades estudadas ou dar ênfase a algum aspecto como por exemplo a 

geografia agrária, que é utilizada quando se enfatiza as preocupações sociais relacionadas à 

estrutura agrária e as relações de trabalho no meio rural. A geografia agrícola está mais ligada 

aos problemas da produção, mercado, produtividade e rentabilidade, ou seja, com aspectos 

econômicos. Para se ter uma visão mais totalizada do rural, englobando todas estas questões – 

social e econômica – tem-se a Geografia Rural, que enfatiza a paisagem, atentando também 

para atividades econômicas e as relações sociais nela presentes. Desta maneira, a busca desta 

abordagem foi desenvolvida nos estudos para a produção deste artigo.  O autor também destaca 

a diminuição do contraste entre o urbano e o rural, ou seja, da urbanização do rural e da 

ruralização do urbano, devido a fatores como a facilidade de transporte e meios de 

comunicação. Sendo assim, podemos destacar a importância da produção agrícola urbana e sua 

relação com novas formas de relação com o espaço urbano e rural. De acordo com o Censo 
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Agropecuário (IBGE, 2017), as lavouras permanentes e temporárias no estado do Rio de Janeiro 

reduziram suas atividades em relação aos dados do Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 2006) 

representando 8% da área no estado, na mesma tendência, as áreas de pastagens plantadas 

representam 28,3% ao passo que as pastagens naturais obteve um crescimento em relação ao 

último censo agropecuário, representando 37,9% da área fluminense. Ainda de acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Censo Agropecuário (IBGE, 2017) 

destaca a produção de cana de açúcar como a principal atividade agrícola temporária, resultando 

na produção de 1,6 milhão de toneladas (IBGE, 2017) e a produção de laranja, como agricultura 

permanente, obteve uma produção de 25 mil toneladas no mesmo censo agropecuário. O café 

também representa grande parte da produção agrícola permanente do estado, apresentando uma 

produção de 9 mil toneladas de café arábica.Com relação à atividade pecuária, o estado do Rio 

de Janeiro possui 2 milhões de cabeças de gado e 12 milhões de cabeças de aves. O que 

representa uma quantidade de produção de 495 milhões de litros de leite de vaca e 13 milhões 

de dúzias de ovos (IBGE, 2017).De acordo com o Censo Agropecuário (IBGE, 2017) o uso da 

terra relacionado ao município de Magé-RJ é caracterizado por lavouras permanentes, numa 

quantidade de 396 estabelecimentos e 582 estabelecimentos com lavouras temporárias. Com 

relação à pastagem natural, o município possui 202 estabelecimentos com pastagens naturais e 

117 estabelecimentos com pastagens plantadas. Dos estabelecimentos com matas ou florestas, 

22 possuem matas naturais e 207 possuem áreas de proteção permanente (APPs) ou reserva 

legal (RL) florestada. Com relação à florestas plantadas o município possui 22 estabelecimentos 

com esta configuração. Vale ressaltar que o município de Magé-RJ, de acordo com o IBGE 

(2017), possui 11 estabelecimentos com agroflorestas, representando uma redução do número 

de estabelecimentos ao comparar este dado com o censo agropecuário de 2016 (IBGE, 2016), 

que possuía 23 estabelecimentos com uso agroflorestal.Com isso, ressalta-se a importância do 

conhecimento desta área devido sua relação com áreas especialmente protegidas, como por 

exemplo a presença de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral implantada desde 

1939, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO). O município de Magé abriga 17,7% 

da área do parque, sendo fundamental para a preservação natural, cultural e arqueológica 

presente na área. O PARNASO pertence ao grupo dos primeiros parques nacionais instituídos 

no Brasil, sendo de grande relevância para a proteção do patrimônio natural e cultural do estado 

do Rio de Janeiro e do país (ICMBIO, 2007).Metodologia O recorte de estudo para 

desenvolvimento deste artigo está situado na atuação dos produtores rurais convencionais e 
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agroecológicos em propriedades de agricultura familiar no entorno do Parque Nacional da Serra 

dos Órgãos (PARNASO), na área abrangida pelo município de Magé-RJ.Com a finalidade de 

ampliar o conhecimento acerca de suas práticas agrícolas, foi necessário realizar um 

levantamento bibliográfico com dados do Censo Agropecuário do IBGE (IBGE, 2006; IBGE, 

2017), bem como estudos e pesquisas científicas realizadas na área de estudo. Além disso, a 

análise a respeito do Plano de Manejo do PARNASO (IBAMA, 1980), bem como seu 

zoneamento é fundamental, buscando conhecer as origens de conflitos de uso da terra e 

propostas de ações para redução de impactos e garantia da manutenção da conservação da área 

abrangida pelo parque e pelo seu entorno. Considerações Finais O presente artigo tem sua 

relevância para a área da Geografia, tanto no que diz respeito às questões ambientais e de 

conservação, como para o desenvolvimento das pesquisas do espaço rural brasileiro, sobretudo 

na ampliação da prática agroecológica e definição da mesma como uma caminho alternativo 

para a manutenção de produtores rurais no campo de maneira saudável e sustentável. 
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O PERFIL DOS PRODUTORES E CONSUMIDORES NAS FEIRAS DE PRODUTOS 

ORGÂNICOS EM PORTO ALEGRE, RIO GRANDE DO SUL 

 
Daniel de Souza Menezes,  

Felipe Seitenfus Brustulin 

Resumo: 

 

A pesquisa desenvolvida neste trabalho teve como objetivo analisar o perfil do agricultor que 

optou pela produção de alimentos orgânicos em contraponto ao consumidor final deste produto, 

focando no comércio presente nas feiras ecológicas em Porto Alegre no estado do Rio Grande 

do Sul (RS). Em tempos em que os alimentos oferecidos pelos grandes mercados estão sendo 

cultivados com mais venenos e melhoramento genético, opções vindas da agroecologia se 

tornam um atrativo, mas também se torna um produto de nicho que não chega a maior parte da 

população urbana.  O desenvolvimento técnico na realidade do campesinato brasileiro se 

intensificou com a tão famosa “revolução verde”, trazendo um aparato técnico que fomentava 

uma maior produção e crescimento econômico dos produtores rurais. Mas este pacote 

desenvolvimentista acabou saindo caro para o meio ambiente, por sua demanda maior de 

energia e recursos naturais, e agravou as divisões sociais presentes no meio rural, beneficiando 

muito mais a agroindústria e não deixando espaço para o agricultor familiar. Caporal e 

Costabeber (1994) salientam que o avanço do capitalismo no campo faz com que seja necessário 

que este grupo - pequenos agricultores - crie estratégias de resistência e superação da situação 

em que vivem. Pela luta por espaço no meio rural e uma saída para competir no mercado urbano, 

agricultores familiares viram seus olhares se voltarem ao cultivo de orgânicos e a promessa de 

ser uma alternativa mais sustentável de alimentação. O estudo foi desenvolvido em Porto 

Alegre, capital do Rio Grande do Sul - Brasil - nas principais feiras agroecológicas que estão 

distribuídas em diversos bairros da cidade, que ocorrem em alguns dias da semana e 

principalmente nos finais de semana. Este comércio têm vínculos com o município que concede 

espaços para suas práticas e os divulga, sempre com a ideia de promover uma alimentação mais 

saudável e estar mais perto do produtor rural. Muitos dos agricultores que estão presentes nas 

feiras são vinculados a grupos sociais como o MST - Movimentos dos Trabalhadores Rurais 

sem Terra- que residem em assentamentos na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). 
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Este contato direto dos assentados produtores de orgânicos auxilia na mudança de opiniões dos 

consumidores a respeito dos assentados e do MST, pois diversas vezes a visão midiática e do 

senso comum sobre esses assentados é negativa. Assim, referindo-se a esse tipo de atividade 

Castello Branco Filho e Medeiros (2014), chamam a atenção para que o sistema de produção 

calcado na agricultura orgânica e na agroecologia pressupõe, dentre outros fatores, o 

fortalecimento de movimentos sociais, políticos e disciplina no trato com o meio ambiente. A 

cidade de Porto Alegre se apresenta como um espaço de grande potencial, visto que neste local 

de acordo com dados da Prefeitura de Porto Alegre (2017), existem 50 feiras de produtores, 

sendo 39 Feiras Modelo, 5 Feiras Ecológicas e 6 Mercadão do produtor. As Feiras Ecológicas 

estão localizadas em cinco bairros da cidade de Porto Alegre e funcionam durante três dias da 

semana: terça-feira no bairro Auxiliadora, quarta-feira nos bairros Menino Deus e Petrópolis e 

sábado nos bairros Bom Fim, Menino Deus, Petrópolis, Tristeza e Três Figueiras, em sua 

maioria são regiões com moradores das classes médias e altas da capital. Além das feiras 

presentes nos bairros, temos as que se localizam em outros espaços, dentro de dos campos 

universitários da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), vinculadas aos 

shopping centers nos bairros Menino Deus e Floresta e em destaque a Loja da Reforma Agrária 

no mercado público. Nesse contexto, a partir de pesquisas de campo foi possível perceber que 

muitos dos feirantes presentes nas feiras orgânicas da cidade de Porto Alegre tratam-se de 

famílias de assentados da RMPA. Esse fato se relaciona devido a produção orgânica no campo 

estar muitas vezes relacionada a um movimento de resistência da agricultura familiar, que em 

sua maioria trata-se de uma classe desprivilegiada do meio rural brasileiro. Já no que concerne 

ao perfil dos consumidores percebe-se que trata-se de uma classe mais privilegiada em recursos 

e informações, uma parcela da população que pode optar por uma alimentação mais saudável. 

Esse perfil é percebido já ao analisar a localização das feiras orgânicas na cidade, que 

geralmente se encontram em bairros mais centrais e de classe média, shoppings, cooperativas, 

sindicatos e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Para Caporal e 

Costabeber (2013) o desenvolvimento, em sua formulação mais ampla, significaria a realização 

de potencialidades socioculturais e econômicas de uma sociedade em perfeita sintonia com o 

seu entorno ambiental, mas esta alternativa que chega para os pequenos agricultores, que 

proporciona uma maior rentabilidade e qualidade de vida, não está chegando para as classes 

mais baixas da cidade de Porto Alegre.As feiras que comercializam produtos orgânicos estão 

em sua maioria dentro de bairros de moradores de classe média e alta de Porto Alegre, além de 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
3241 

 

outros espaços vinculados ao consumo deste público. Mercados dentro da universidade federal 

e Mercado Público de Porto Alegre, se tornou uma maneira do agricultor se aproximar e 

oferecer seu alimento para um público mais diversificado, mas preços elevados e difícil 

divulgação dificultam o acesso das classes desprivilegiadas do meio urbano.  Referências 

CAPORAL, F. R; COSTABEBER, J. A. Por uma nova extensão rural: fugindo da 

obsolescência. In: CAPORAL, F. R. e COSTABEBER, J. A. Agroecologia e Extensão Rural: 

contribuições para a promoção do desenvolvimento rural sustentável. Brasília: 

MDA/SAF/DATER-IICA, 2004. p. 79-94.CAPORAL, F. R; COSTABEBER, J. A. 

Agroecologia e desenvolvimento rural sustentável: perspectivas para uma nova Extensão Rural. 

In: CAPORAL, F. R. e COSTABEBER, J. A. Agroecologia e Extensão Rural: contribuições 

para a promoção do desenvolvimento rural sustentável. Brasília: MDA/SAF/DATER-IICA, 

2004. p. 5-16.BRANCO FILHO, Cícero Castello; MEDEIROS, Rosa Maria Vieira. A 

agricultura orgânica como estratégica para uma nova ruralidade uma: O caso da experiência do 

arroz orgânico na região metropolitana de Porto Alegre/RS. In: MEDEIROS, Rosa Maria 

Vieira; LINDNER, Michele (Orgs.). Assentamentos rurais, território, produção: Novas 

alternativas no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Companhia dos Autores, 2014. p. 73-

84.FEIRAS ECOLÓGICAS. Prefeitura de Porto Alegre. Disponível em 

<www2.portoalegre.rs.gov.br/smic/default.php?p_secao=206> Acesso em: 24 jul.2019. 
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GEOGRAFIA E AGROECOLOGIA 
 

Diego Ribeiro Guimarães1 
Patrícia Francisca de Matos2 

 
1 Introdução 

 

O texto apresenta a importância da produção de alimentos e o processo de 

construção dos espaços orgânicos. A agroecologia abre caminhos para a compreensão de que 

lugares onde se planta, não são simples sistemas produtivos, mas, são além disso, 

agroecossistemas, em que a produção de alimentos é inerente à preservação do meio e a 

manutenção da vida, sem ações significativas do homem, as quais poderiam alterar e 

desestabilizar estes meios. 

A produção de alimentos, então, nestes agroecossistemas, podem ser chamados de 

agroalimentos ou agroecoalimentos (GLIESSMAN, 2003), que são os alimentos produzidos 

nestes agroecossistemas. Assim, com esta compreensão sobre a produção sustentável de 

alimentos, entende-se que não é interessante ao grande produtor, que não produz comida, mas 

royalties e commodities, pois o tempo, a padronização e a quantidade que o capital exige do 

solo, é algo inimaginável e que não há condições de ser produzido em escalas naturais. 

Assim, a produção de agroalimentos, é uma produção que conta com os esforços e 

a qualidade da produção que os agricultores familiares possuem. Não se pode incluir todos, 

porém, a grande parte da produção familiar não explora o solo, ao ponto da exaustão, mas 

trabalha com os limites e adubações naturais, muitas vezes com o esterco bovino, equino, e até 

mesmo de aves. O pouco volume da produção em cada família, permite a recuperação do solo, 

entre um cultivo e outro, ou mesmo durante os cultivos, com a adubação ou com a 

decomposição de materiais que são depositados no solo naturalmente ou pelos agricultores, 

durante o cultivo. 

Por fim, conta-se a experiência que a turma do programa de pós-graduação em 

Geografia da Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão, teve em uma atividade de 
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campo na região Sudeste do estado de Goiás, em que visitou-se uma experiência de produção 

de alimentos orgânicos.  

 
2 Geografia e Agroecologia 

 

A interação entre a Geografia e as ciências relacionadas à agricultura são de muito 

tempo, quiçá, as ciências que estudam a água, o solo, o ar, as plantas, a micro, meso e macro 

fauna e ainda, a relação entre os homens e entre os homens e a natureza, possuem suas matrizes 

na Geografia. 

Posto isto, sabe-se que a Geografia, é uma ciência de interdisciplinaridade e assim, 

observa-se o que declara Suertegaray (2003), sobre a ciência geográfica 

 
Pelo fato de serem exigidos para sua formação uma compreensão, um conhecimento 
da natureza e da sociedade e, pelo fato de compreenderem o espaço geográfico como 
a materialização na superfície da terra das diferentes formas de organização social 
foram sempre levados a construir uma ciência que chegaram a conceituar como de 
síntese e que internamente pode ser lida como uma ciência interdisciplinar 
(SUERTEGARAY, 2003, p. 45). 
 
 

Então, compreende-se que a Geografia, é uma ciência que estuda as relações entre 

a sociedade e a natureza, que acontecem dentro do espaço. Santos (2017, p. 62), defende que 

 
Nossa proposta atual de definição da Geografia considera que a essa disciplina cabe 
estudar o conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações que 
formam o espaço. Não se trata de sistema de objetos, nem de sistema de ações tomados 
separadamente (SANTOS, 2017, p. 62). 
 
 

E continua ainda: 

 
O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório 
de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como 
o quadro único no qual a história se dá. No começo era a natureza selvagem, formada 
por objetos naturais, que ao longo da história vão sendo substituídos por objetos 
fabricados, objetos técnicos, mecanizados e, depois, cibernéticos [...] (SANTOS, 
2017, p. 63). 
 
 

Isto posto, entende-se, por meio do que diz Santos, que o espaço é construído 

conjuntamente com o (ou no) sistema de objetos e com o (ou no) sistema de ações. Assim, o 

espaço está presente em todo o tempo em que há objeto e que há ação (entendido também como 
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trabalho dos sujeitos que ocupam e que constroem este espaço). Ao compreender isto, sabe-se 

que o estudo da ciência agroecológica, tem argumentos para ser também trabalha e estudada 

pela Geografia. 

O espaço, que é onde acontecem, portanto, as interações entre a sociedade e a 

natureza, é indissociável de seus objetos. Se a Agroecologia também estuda o ambiente, a 

natureza, a sociedade, a saúde, a economia, entre outras áreas, a Geografia também consegue 

estudar a Agroecologia e suas transformações sociais. 

A Agroecologia, portanto, fornece a teoria para que os agricultores que porventura 

perderam suas práticas devido o advento dos agrotóxicos e também aos novos agricultores que 

iniciam suas atividades e desejam aprender novas metodologias e formas de produzir alimentos 

sem a utilização de agrotóxicos. Gliessman (2003), esclarece sobre a base da Agroecologia: 

 
Una base principal de la Agroecología es el concepto del ecosistema, el cual se define 
como un sistema funcional de relaciones complementarios entre organismos vivos y 
su ambiente, delimitados por bordos escogidos arbitrariamente, que en el espacio y el 
tiempo parece mantener un equilibrio estable pero dinámico. Este equilibrio se puede 
considerar sostenible en un sentido definitivo. Un ecosistema bien desarrollado, 
maduro y natural es relativamente estable, se auto-sostiene, se recupera de la 
perturbación, se adapta al cambio, y mantenga la productividad con solamente las 
entradas energéticas de la radiación solar. Cuando extendemos el concepto del 
ecosistema a la agricultura, y consideramos los sistemas agrícolas como 
agroecosistemas, tenemos una base para pensar más allá de un enfoque principal sobre 
salidas tradicionales y fácilmente medidas (rendimiento o ganancia económica). Más 
bien podemos examinar el conjunto de interacciones biológicas, físicas, químicas, 
ecológicas, y culturales complejas que determinan los procesos que nos permitan 
alcanzar y sostener los rendimientos (GLIESSMAN, 2003, p. 110). 
 
 

Por meio desta afirmação de Gliessman (2003), compreende-se, que a base da 

Agroecologia é o ecossistema e seu autocontrole. A prática de uma agricultura que não tira a 

estabilidade dos sistemas e mantém a vida destes sistemas, que já dito anteriormente, são 

complexos e necessitam de compreensão por parte do agricultor, para que não se perca nas 

formas de cultivo, não somente dos alimentos, mas o agricultor ecológico, cultiva todo o 

ecossistema, ao respeitar os limites do que a terra possui e oferecer ao solo, o que ele pode 

produzir no momento. 

Cultivar em sistemas orgânicos, torna-se, quem sabe, ate mais barato, pois não há a 

necessidade de inserir produtos químicos e sintéticos, adquiridos em casas agropecuárias e 

especializadas nos cultivos convencionais, pois tudo o que a planta precisa, encontra-se no local 
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em que ela está instalada. Este sistema, portanto, não é mais um sistema de produção e trocas 

de nutrientes, compreende-se, por meio do que afirma Gliessman (2003), que um sistema de 

relações e interações de trocas que há também, a produção de alimentos, não se considera 

somente um sistema de produção ou um sistema natural do espaço, mas sim, um 

agroecossistema. 

Entende-se, por fim, que a Agroecologia é uma ciência que possui as bases de 

diversas outras como apoio epistemológico. Ao mesmo tempo em que ela é agronômica, 

biológica e química, é também antropológica, economista, social, física e geográfica – dentre 

diversas outras ciências que podem ser base da Agroecologia. A ciência agroecológica, é 

também, assim como a Geografia, uma ciência de síntese (SUERTEGARAY, 2003). 

 

2.1 Produção de alimentos e sua relação com o solo 
 

A agricultura familiar é o modelo de produção utilizado pelos pequenos produtores 

e que utilizam, em sua propriedade, mão de obra da própria família, entre outras características, 

importantes para a sociedade do entorno e para a sociobiodiversidade. 

Destaca-se assim, segundo as palavras de Wanderley (1996), que “a agricultura 

familiar é um conceito genérico, que incorpora uma diversidade de situações específicas e 

particulares”. E completa: 

 
Agricultura familiar, entendida como aquela em que a família, ao mesmo tempo em 
que é proprietária dos meios de produção, assume o trabalho no estabelecimento 
produtivo. É importante insistir que este caráter familiar não é um mero detalhe 
superficial e descritivo: o fato de uma estrutura produtiva associar família-produção-
trabalho tem consequências fundamentais para a forma como ela age econômica e 
socialmente (WANDERLEY, 1996, p. 2). 
 
 

Logo, se compreende que a agricultura familiar é um modo de agricultura utilizado 

como estratégia para o fortalecimento dos povos tradicionais, do ambiente e da comunidade 

local, visto que para que haja o desenvolvimento da agricultura familiar, é necessária a 

permanência do homem no campo, o que fortalece as memórias regionais, de afetividade e 

trabalho. 

A agricultura familiar ainda, é responsável, pelo fornecimento de 30% da 

alimentação escolar das escolas públicas. A lei N.º 11.947/2009, estabelece que dos recursos 

do Governo Federal para a alimentação escolar, somente 70% pode ser usado para compras do 
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comércio comum e de grandes empresas, a outra parte, deve ser então, investida na agricultura 

familiar, estando estes reunidos em associações, cooperativas ou não. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar e a Lei da Merenda Escolar – 

11.947/9009 – são instrumentos que fortalecem ainda mais a agricultura familiar, ainda mais 

quanto o estímulo dos alunos consumirem alimentos da própria região, com incentivos para a 

preservação da biodiversidade e dos costumes locais para plantar hortas e árvores e na 

preparação de alimentos que são típicos da região em que as escolas estão instaladas. 

Toledo e Barrera-Bassols (2015), explicam que os saberes do homem do campo, 

ligados à agricultura tradicional, e à agricultura familiar. Ensinam então, que 

 
Ao contrário do que se pensa, na mente do agricultor tradicional existe um detalhado 
catálogo de conhecimento sobre a estrutura ou os elementos da natureza, as relações 
que se estabelecem entre eles, os processos ou dinâmicas e seu potencial utilitário [...]. 
Dessa forma, o saber local abrange conhecimentos detalhados de caráter taxonômico 
sobre constelações, plantas, animais, fungos, rochas, neves, águas, solos, paisagens e 
vegetações, ou sobre processos geofísicos, biológicos e ecológicos, tais como 
movimentos da terra, ciclos climáticos ou hidrológicos, ciclos de vida, períodos de 
floração, frutificação, germinação, cio ou nidação, e fenômenos de recuperação de 
ecossistemas (sucessão ecológica) e manejo de paisagens. 
De maneira semelhante, o conhecimento tradicional não se restringe aos aspectos 
estruturais da natureza ou àqueles relacionados a objetos ou componentes e sua 
classificação (etnotaxonomias). Ele também se refere a dimensões dinâmicas (de 
padrões e processos), relacionais (ligadas às relações entre os elementos ou eventos 
naturais) e utilitárias dos recursos naturais e das paisagens (TOLEDO & BARRERA-
BASSOLS, 2015, p. 97). 
 
 

A compreensão do que ensinam os autores, é importante para a compreensão das 

práticas dos agricultores que estão no campo, porém, nunca foram à academia para aprender 

sobre as ciências humanas, exatas, sociais e biológicas, no entanto, o conhecimento tradicional, 

que trouxe a alimentação da humanidade até a década de 1950, sem agrotóxicos, ou sem práticas 

de cultivos ofensivos à natureza. 

A produção, portanto, de agroalimentos, é uma característica fundamental dos 

produtores familiares, visto que estes produtores, possuem o conhecimento necessário e 

adequado para a produção de alimentos sem a necessidade do uso de agrotóxicos. Os 

conhecimentos de produção de alimentos foram trazidos até a atualidade, por meio do que 

ensinaram os agricultores tradicionais. 

Produzir agroalimentos, é a prática de produzir alimentos sem agrotóxicos, no 

entanto, alimentos que nutrem e são ricos em vitaminas e minerais. Erroneamente, liga-se os 
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alimentos orgânicos ou agroecológicos, à alimentos mais pequenos, menos brilhosos e/ou 

deformados. No entanto, isso é uma inverdade, posto que o que nutre, deixa o alimento maior 

e mais bonito, não é o agrotóxico, são os nutrientes que são agregados ao solo e que serão 

consumidos pelas plantas. 

Na agricultura convencional, que tem este nome, por ser uma agricultura criada em 

convenção, para produzir commodities e royalties e não alimentos, adiciona-se adubos 

sintéticos ao solo, para que a cultura a ser plantada ali, consiga sobreviver às condições em que 

será exposta pelos próximos meses. Os pacotes tecnológicos para a agricultura convencional, 

semente, adubos e agrotóxicos, parecem infalíveis. Porém, geram alimentos grandes, 

aparentemente sem defeitos e quando se tem logo são descartados, mas, a quantidade 

desordenada de determinados nutrientes e minerais nos alimentos faz com que as plantas, as 

flores e os frutos, tornem-se inapropriadas para o consumo humano (CHABOUSSOU, 2006). 

Já os agroalimentos, produzidos de forma não agressiva, além de sustentar, preserva 

o meio e fazem parte de uma rede de trocas e interações em um mesmo agroecossistema. Isso 

quer dizer, que os alimentos orgânicos ou agroecológicos, não precisam de adubos sintéticos, 

ou mesmo agrotóxicos, pois o ambiente no entorno é propício para que todas as formas de vida, 

de vegetais e animais, se desenvolvam e tenham interdependência, ao desenvolver defesas 

contra os químicos sintéticos. 

O solo, que é parte do agroecossistema, interage e se abastece da vida que há no 

local. Torna-se irrazoável, tentar compreender o solo somente como um suporte agrícola ou 

uma simples base em que o homem e os demais animais se interagem e se estabelecem como 

território, no entanto, compreender o solo e vivenciá-lo como organismo vivo, é a forma mais 

correta e assertiva ao mencioná-lo (PADOVAN, 2007; p. 23). 

De forma mais esclarecida, Ana Primavesi e Artur Primavesi (2018) explicam que 

 
O solo não é aquilo que a agricultura quimiotécnica pregava, somente um suporte para 
os adubos, água de irrigação e culturas, mas um organismo vivo, cujo esqueleto é a 
parte mineral, cujos órgãos são os micróbios que ali vivem e cujo sangue é a solução 
aquosa que ali circula. Respira como qualquer outro organismo vivo e possui sua 
temperatura própria (PRIMAVESI e PRIMAVESI, 2018, p. 38). 
 
 

Com este conceito, entende-se a importância que o solo possui, pois numa visão 

sistêmica, o solo é a chuva, o sol, as rochas, as matas, os fungos, as pessoas, os anos que passam, 
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enfim, no solo encontra-se a maior riqueza do mundo biológico e do não biológico que é a (bio) 

diversidade entrelaçada em um único organismo que bem cuidado, compara-se a um corpo 

humano em suas funções vitais. 

Quando, portanto, se fala em solo vivo, entende-se que o solo possui matéria 

orgânica, seja ela viva ou morta. A matéria orgânica viva advém da fauna que vive e ocupa o 

solo, que podem ser também fracionadas em três partes, sendo estas a macro fauna, a micro 

fauna e os micro organismos (WHITE, 2009). 

Cada um ocupa uma função distinta e alimentam-se de partes também distintas na 

matéria; já a matéria orgânica morta, entende-se como sendo as raízes mortas, as folhas, os 

brotos mortos, galhos, frutos, animais mortos, enfim, todo material orgânico que se deposita 

sobre o solo, e que não possui vida, será agora, decomposto pela fauna ativa no solo. 

Um solo sadio (PRIMAVESI, 2016) possui diversas características que não podem 

ser afastadas ou esquecidas por nenhum agricultor, como a necessidade de entrada e saída de 

umidade, de ar, a temperatura, a capacidade de infiltração do solo e a formação de grânulos. 

Todas estas características podem afetar a saúde do solo, conforme a particularidade de cada 

um. Um solo super hidratado, pode não ser bom para determinadas culturas, mas bom para 

outros; a temperatura muito baixa do solo pode não permitir a germinação de sementes, ou 

muito alta, pode matar a semente. 

Então, cada ponto é importa e a capacidade dos solos em realizar trocas com o 

ambiente e com o homem, o faz ser um organismo vivo e importante para a permanência da 

existência humana e das demais espécies vivas. “O homem é o que a terra, ou o solo, faz dele, 

isto é, o que ele recebe através de sua alimentação. Portanto, o solo tem de ser sadio, ou seja, 

com equilíbrio em todos seus fatores” (PRIMAVESI, 2016, p. 12). 

A produção de agroalimentos, portanto, é um modelo de cultivo de alimentos, que 

respeita os limites do solo e de todo o ambiente no entorno. Exige do solo o que ele pode 

oferecer e devolve ao solo o que a planta não precisa. Trocas e interações é a base para uma 

agricultura saudável e que oferece saúde aos que a consome. 

 

2.2 Experiência de campo no Sudeste Goiano 
 

Destaca-se por fim, a experiência que a turma de 2019-1 do programa de Pós-

graduação em Geografia da Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão teve em julho de 
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2019, em uma atividade de campo, em que foi conhecido um produtor de alimentos orgânicos 

em um dos municípios localizados no Sudeste Goiano. Pôde-se observar, durante a visita, que 

o agricultor possui alguns problemas quanto à integridade orgânica de sua produção. Isto se 

deve, por diversos fatores que devem ser considerados numa produção em bases ecológicas, 

como por exemplo, o respeito dos limites mínimos que devem existir entre e a produção 

orgânica que se pretende ter, e os cultivos convencionais, que pulverizam agrotóxicos. 

O produtor responsável pela produção, possui 105 hectares, e destes, preservou 29 

e produz hortaliças em 2 hectares. No entanto, os demais 76 hectares, foram arrendados para 

produtores de milho, que cercam sua propriedade e sua plantação, que considera orgânica. 

Inclusive, a produção é certificada pela EMATER-DF. 

O que se pode compreender, é que anos depois de plantar com o recurso do 

agrotóxico em evidência, há dez anos plantam orgânicos e comercializam nas feiras em 

Brasília-DF. Porém, continuam a lucrar com os benefícios e vantagens da renda da terra para 

os cultivos convencionais. E isso também, é uma realidade que destoa das práticas 

agroecológicas, pois este agricultor é um produtor passivo de commodities. 

Uma outra questão que gerou inquietações para este texto nesta mesma propriedade, 

é quanto a irrigação da horta, pois a água é retirada de um córrego que passa na propriedade, 

porém, está numa área que recebe agrotóxico constantemente. O que separa o córrego da área 

de cultivo é uma estrada vicinal e uma vegetação estreita, conforme observado na figura 1. 

 
Figura1: Limites entre a produção convencional e o córrego da propriedade. 

Fonte: GUIMARÃES, D. R, 2019. 
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Em períodos de precipitação constante, grande quantidade de agrotóxicos pode ser 

arrastada para o córrego, beneficiado também pela estrutura do relevo, pois a região no entorno 

encontra-se no leito maior de uma vereda e então, a água é utilizada para regar a hortaliça. 

Certamente, é uma dificuldade de encontrar água sem a presença de agrotóxicos, conforme 

aponta Bombardi (2017), em sua obra Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões 

com a União Europeia. Porém, driblar os avanços do agrotóxico sobre as produções orgânicas 

e procurar fontes alternativas de manejo e irrigação, fazem parte dos desafios do produtor 

orgânico. 

Ainda sobre o uso da água pelo agricultor em comento, notou-se durante a atividade 

de campo, que em toda a propriedade, há um volume de desperdício muito grande dos recursos. 

Muitas mangueiras com problemas e vazamentos (figura 2). Esta questão, é algo que também 

deve ser observado pelo produtor agroecológico, pois as grandes certificadoras do país, como 

é o caso de certificadoras de orgânicos em Minas Gerais, em que muitas suspendem, caso 

encontram vazamentos em mangueiras e canos na propriedade.A Agroecologia, não é somente 

o produzir alimentos, mas todo o sistema que envolve a produção, inclusive os agricultores, que 

é perceptível a importância e a notoriedade que estes possuem na Agroecologia, seja ela como 

ciência, prática ou movimento. 

 
Figura 2: Vazamento e desperdício de água 
Fonte: GUIMARÃES, D. R,
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Por fim, notou-se ainda, que existem áreas descobertas em torno da horta que este 

agricultor tem investido, e essa abertura, dá acesso livre aos agrotóxicos para se instalarem na 

horta, caso haja alguma pulverização aérea, e também, percebeu-se a proximidade da horta com 

o cultivo do milho convencional (figura 3). 

A preocupação quanto ao desperdício de água em cultivos orgânicos e 

agroecológicos se dá, pois este modelo de agricultura se preocupa com a preservação e 

aproveitamento máximo dos recursos naturais disponíveis, com ações de responsabilidade 

ambiental e sustentáveis, afim de preservar o meio e mobilizar os agroecossistemas para a 

produção de energia para as plantas, o solo, os animais e as pessoas. 

 
Figura 3: Área aberta para entrega de insumos 

Fonte: GUIMARÃES, D. R, 2019. 

 

A figura 3, portanto, apresenta uma abertura feita na cerca viva, para que fosse 

entregue dentro da horta, um caminhão de cama de frango, que é o esterco do frango, que, por 

sua vez, pode ser um outro problema quanto a produção deste agricultor, pois para adicionar 

esterco bovino, ou de equino e mesmo de aves, como o exemplo deste agricultor, e não se perca 

as características de produto orgânico, deve-se conhecer as formas de tratamento e alimentação 

destes animais. 
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Não é só dizer que a produção é orgânica, os insumos utilizados para produzir 

alimentos, devem ser de origem também orgânica. Aves que comem ração transgênica, que 

recebem antibióticos na alimentação, que recebem vacinas com toxinas, não produzem esterco 

orgânico 

Quanto à abertura, percebe-se a curta distância nesta foto, da horta e da produção 

de milho. Caso aconteça uma pulverização aérea, para aplicação de paraquat ou diquat, que são 

os dessecantes mais utilizados na cultura do milho (entre outras culturas), certamente coloca 

dúvidas sobre toda a produção, e que inclusive foi certificada, como apresentado anteriormente. 

Por fim, a produção orgânica, ou agroecológica, não pode ser banalizada, e pensar 

que plantar orgânico é só não colocar agrotóxico, mas, é algo muito além. É a compreensão 

pelo agricultor, que a horta ou o local de cultivo, é um sistema complexo e vivo, e assim, o 

saber lidar com este sistema vivo, requer muito mais do que trazer o pensamento da agricultura 

convencional para a agricultura orgânica. Não há receitas para uma agricultura ecológica, mas 

há diálogo com a natureza e compreensão de suas necessidades, quando estas vierem a existir. 

Realizar a transição de um modelo de produção para outro, como por exemplo, do 

modelo convencional para o modelo de produção em bases ecológicas, nem sempre é simples 

e custa somente a vontade do produtor, porém, demanda técnica e conhecimentos que o 

agricultor pode ter dificuldade, porém, universidades, agências de Assistência Técnica Rural 

(ATER), entre outras instituições, inclusive dos governos municipais e estaduais, dispõe de 

técnicos que podem auxiliar nos melhores caminhos a serem trilhados para que a transição seja 

mais eficaz e com menos dolo possível (FREIRE, 1985). 

Ao falar sobre técnicos e novas técnicas para o plantio, não se menospreza o 

conhecimento do agricultor quanto ao uso do solo, preparo e gestão de uma atividade agrícola, 

mas, entende-se que o conhecimento do técnico também não é válido, caso não compreenda os 

conhecimentos do senso comum do agricultor (FREIRE, 1985). A interação entre as duas 

formas de conhecimento, não permite indicar qual conhecimento é melhor ou mais eficaz, no 

entanto, a junção das duas maneiras de pensar formulam juntas, ideias e inovações para a 

produção (FREIRE, 1985). 

Posto isto, entende-se que mesmo com as dificuldades apresentadas, que o 

agricultor visitado ou mesmo os demais agricultores que estão no processo de transição, 

alcançarão êxito em suas produções, pois é imprescindível que o agricultor – e assim os 
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técnicos, pesquisadores, estudantes e a sociedade em geral – compreendam que a natureza 

possui um tempo para trabalhar e se adaptar ao que está proposto. 

 

3 Considerações Finais 
 

A Agroecologia é uma ciência que atura na preservação do meio e dos ecossistemas, 

afim de sustentar um modelo de agricultura, enquanto determinado espaço for demandado. Com 

o modelo de produção agroecológico, os recursos disponíveis na natureza são úteis e o 

agricultor deve saber a entender estes recursos e usá-los a seu favor. 

Existem atualmente, modelos de produção que escravizam o solo, até que este 

dependa de adubos químicos para repor seus nutrientes que dantes não era necessário. O solo 

em ambientes de produção sustentável, não necessita de constante reposição de nutrientes, via 

ação antrópica, mas, essa reposição acontece naturalmente, via as interações e trocas que o 

ambiente realiza. 

Os modelos de agricultura sustentável, são modelos praticados, em grande parte por 

agricultores familiares, que possuem pequenas propriedades e realizam diversos cultivos em 

uma única área. Observa-se, que os melhores locais para se produzir, são locais que possuem 

bastante vegetação, como árvores e que nem todas serão utilizadas diretamente, para a produção 

de alimento, porém, todas terão um desempenho e atuação na produção de outros alimentos, 

por meio das trocas de nutrientes realizadas no agroecossistema. 

Por fim, entende-se que produzir alimentos orgânicos ou agroecológicos nem 

sempre pode ser fácil. Demanda estudo e atenção do agricultor na observação do 

agroecossistema, para que este não seja desestabilizado por interferência de alguma ação 

humana ou mesmo readequação da natureza, que pode, momentaneamente, e se não observado, 

causar prejuízos ao agricultor, por isso a observação constante. 

E ainda, não pensar que produzir orgânico é somente porque não adiciona 

agrotóxico diretamente na plantação, mas, os cuidados onde a horta está instalada, o que há de 

perigo por perto, o que eu posso estar usando na horta e que pode não ser ecológico, conforme 

o agricultor pensa e, inclusive, cuidados com a água utilizada na produção. 
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UM OLHAR SOBRE O CULTIVO DA MANDIOCA NO ESTADO DO MARANHÃO: 

Impactos, perspectivas, agricultura familiar e o cenário econômico 

Vívian Giovana Costa1 
Aline Xavier Brás2 

Marcelino Farias Filho3 
 

Resumo:  
 
Sendo um dos principais alimentos a compor a mesa da população maranhense, a mandioca (Manihot esculenta 
Crantz), muito mais do que um alimento tradicional, é também símbolo cultural, cuja importância contribuiu tanto 
para a diversificação do tubérculo hoje presente em todo o país, bem como provém o sustento de muitas famílias 
que encontram no seu cultivo forma de subsistência. O presente trabalho tem por objetivo estudar o cultivo de 
mandioca no estado do Maranhão, analisando os aspectos econômicos, sociais e culturais, considerando as 
características históricas da população vinculada à produção da mandioca. A pesquisa é de caráter documental na 
qual foi empregada o método fenomenológico. A partir de dados recentes e relatórios emitidos por órgãos do 
governo foi possível traçar a realidade que permeia o sistema de cultivo da mandioca bem como os agravantes 
decorrentes tanto com a sua industrialização frente aos novos usos bem como os perigos decorrentes a partir do 
avanço do agronegócio.  
 
Palavras-chave: Agricultura Familiar; Mandiocultura; Industrialização; Agronegócio. 
 

Introdução  
 

País com dimensões continentais, o Brasil, apesar de nos últimos anos encontrar-se em 

um constante processo de desenvolvimento e industrialização, ainda é essencialmente um país 

agrícola. Além de ser a fonte de sustento da maioria da população, a atividade agrícola contribui 

muito mais para a renda nacional do que a indústria e, suas exportações provém quase que 

totalmente da agricultura. Dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

divulgados na Revista de Política Agrícola, apontam que o Brasil é o segundo maior produtor 

mundial de alimentos, e o agronegócio responde a 23% do PIB, que foi de R$ 6,6 trilhões em 

2017, a preços correntes (Revista de Política Agrícola, 2018).  

Devido a sua vasta extensão territorial, bem como as diferenças climáticas e culturais 

existentes em cada região, o sistema de cultivo e até mesmo os produtos agrícolas produzidos 

vão apresentar características próprias, havendo, desta forma, regiões com sistemas de 

plantações modernas (caso da região sul e sudeste), e outras plantações cuja estrutura encontra-
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se em processo de modernização. Na região nordeste, a cultura da mandioca é quase sempre 

classificada como rústica. É importante notar que este termo não necessariamente condiz com 

uma falta de lucratividade da produção, pelo contrário, foi essa disseminação doméstica na 

cultura de mandioca que contribuiu diretamente para a vasta diversidade genética de mandioca 

utilizada em todo o país (SEBRAE, 2008).  

Tendo em vista as diferentes formas de produção que abrange o sistema agrário 

brasileiro, o objetivo do trabalho é estudar o cultivo de mandioca no estado do Maranhão, 

analisando os aspectos políticos, quanto a efetividade das políticas públicas para sua produção; 

econômicos, abordando a nova conjuntura de produção para o fabrico de cerveja; sociais e 

culturais, considerando as características históricas da população vinculada à produção da 

mandioca.  

O Maranhão é majoritariamente um estado de características rurais, predominando em 

quase todo o território a agricultura familiar, com destaque para a produção da mandioca, que: 

 

é uma cultura de grande importância, pelo alto potencial de rendimento 
por unidade de área, adaptação às condições adversas de solo e de clima 
e período de colheita flexível, sendo uma opção que quase nunca 
fracassa e goza de alta popularidade entre os agricultores (SOUSA, 
2008, p. 02). 

 
Sendo o quarto maior produtor de mandioca do Brasil, e ocupando a segunda posição 

no nordeste de área plantada (SAGRIMA, 2016), a cultura de mandioca apresenta importância 

tanto econômica, aparecendo como principal fonte de renda aos agricultores familiares devido 

a sua maior resistência à seca e por apresentar um ciclo mais prolongado em relação às demais  

culturas de produção como arroz, milho e feijão,  quanto social, constituindo uma das mais 

importantes fontes de carboidratos empregada na alimentação humana (CAMPOS; ZACARIAS 

et al., 2010). É importante ressaltar que o cultivo da mandioca dá-se também em função de 

características tais como a alta produtividade em relação a outros alimentos, a adequação do 

produto às condições naturais e a flexibilidade da época de colheita (SEBRAE, 2008). 

Como em quase todo território nacional, no Maranhão identificam-se basicamente três 

tipos de unidades produtivas de mandioca, sendo elas a unidade doméstica, unidade familiar e 

unidade empresarial.  

Na unidade doméstica tem-se os pequenos produtores que abastecem o consumo local; 

caracterizam-se pelo uso de pouca tecnologia, fertilizantes e agrodefensivos, trabalhando quase 
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sempre, de forma manual, da plantação à colheita. Na unidade familiar têm-se os produtores de 

maior porte, que fazem uso de máquinas e apresentam, de certa forma, condições de 

competitividade para ingressar na cadeia produtiva destinada à indústria. A unidade 

empresarial, além do fator tecnológico, tem-se o investimento em mão-de-obra de terceiros para 

atender a demanda da produção (SEBRAE, 2012).  

Em termos de evolução, a produção de mandioca encontra-se sempre oscilando. Dados 

do IBGE (CUENCA, 2006) apontam que em 1990, o estado produziu cerca de 1,8 milhões de 

toneladas de mandioca, havendo uma queda bastante significativa em 1997, produzindo 

somente 674.254 toneladas (ou seja, uma queda de 25%), e crescendo novamente, em 2004 

para uma produção 1,3 milhões de toneladas. 

Atualmente a produção de mandioca no estado do Maranhão cresceu como unidade 

produtiva empresarial através de investimentos do Governo estadual em parceria com a 

AMBEV (America’s Beverage Company – Companhia de Bebidas das Américas) através da 

produção de cerveja maranhense cuja principal matéria-prima é a mandioca.  

A cerveja tipicamente maranhense, feita a base de mandioca, além de ser um produto 

com forte nível de aceitação pelos seus consumidores, é também um produto que deve alavancar 

a produção da mandioca no estado, tornando-se economicamente vantajosa, sobretudo, para os 

pequenos agricultores, que hoje, além de produzir para sustento próprio ou produção e 

fabricação de farinha, também irão aumentar sua produção para fornecer a matéria prima para 

AMBEV. 

Nota-se que ocorre duas realidades que precisam ser ponderadas. Uma delas consiste 

em, com o aumento da produção de mandioca pelos pequenos agricultores, a matéria-prima 

passa a adquirir um grau de diferenciação entre a sua oferta de produto e serviços frente à 

concorrência direta e indireta. A segunda ponderação consiste em, com o crescimento da venda 

da mandioca e a ampliação da sua produção, os pequenos e médios agricultores deverão adquirir 

conhecimento mais abrangente sobre o ambiente de negócios, cadeia produtiva do setor de 

atuação e avanços tecnológicos que impactam da produção à comercialização de produtos. 

Essas duas realidades apontam para um contexto onde o pequeno e médio produtor se colocam 

em risco não só pelo seu crescimento e sua lucratividade, mas, também, como pela sua própria 

sobrevivência, uma vez em que a dinâmica do mercado modifica-se continuamente e as 

exigências dos consumidores alteram-se e ampliam-se na mesma velocidade. 
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Material e Métodos  

Para a consecução do trabalho empregou-se o método fenomenológico, que, segundo 

Martins e Bicudo (1983), aborda o fenômeno de modo que não pressupõe de conceitos prévios, 

de crenças ou de afirmações sobre o mesmo, enfim, de um referencial teórico. Mas versa 

diretamente, questionando-o, tentando descrevê-lo e procurando captar sua essência. Dessa 

forma, a metodologia aplicada permite o estudo e compreensão do processo de cultivo da 

mandioca no Maranhão, considerando os fatores naturais que favorecem a sua produção bem 

como o perfil agrícola, o cenário econômico, a força de trabalho que permeia o sistema de 

cultivo do tubérculo e, por fim, frente aos avanços do agronegócio, as novas formas de consumo 

da mandioca e os impactos (negativos e positivos) na agricultura familiar. 

Foi realizada revisão bibliográfica em revistas e livros acadêmicos e consultas em 

bancos de dados oficiais, que permitiu a análise do tema abordado no artigo.  

  
Resultados e Discussão 

Aspectos Agroeconômicos 

O cultivo da mandioca concentra-se em regiões tropicais, entre as latitudes 15°N e 

15°S, embora seja cultivada entre 30 graus de latitudes Norte e Sul, em temperatura entre 20° 

a 27° (média anual), com índices de até 4000 mm/ano e solos bem drenados favorecem a 

germinação e atividade vegetativa do tubérculo (EMBRAPA,2003). 

Geograficamente, o Maranhão encontra-se em uma área de transição fitoclimático do 

território brasileiro, posicionado entre o Domínio Morfoclimático das Terras Baixas Equatoriais 

da Amazônia, a Oeste. Com base na classificação de Köppen (1948, apud Galvão, 1955) o 

estado apresenta dois tipos climáticos: o Am, “quente e úmido de monções, com forte 

precipitação anual, que se interpõe à existência de um curto período seco de primavera” e o Aw, 

“tropical úmido, que apresenta uma estação seca muito nítida no inverno”.  A região centro-

oeste apresenta índices pluviométricos próximos ao da Amazônia Oriental e cobertura de 

florestas tropicais e campos inundáveis. O segundo tipo climático compreende áreas dominadas 

pelo cerrado (FEITOSA, 1996). As médias anuais térmicas situam-se entre 25 e 27° C, com 

índices máximos iguais ou superiores a 35° C. Regionalmente, os índices pluviométricos 

alcançam, a noroeste do Estado, 2.000 mm/ano e 1.200 mm/ano a leste (FEITOSA, 1996).  A 

geodiversidade do território maranhense oferece insumos minerais, hídricos e climáticos que 

favorecem o cultivo do tubérculo.  
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Para o melhor de desenvolvimento das raízes, principal produto da mandioca, é 

necessário plantio em solos profundos e friáveis, sendo ideais os solos arenosos ou de textura 

média, por maior capacidade de drenagem e facilidade na colheita (EMBRAPA, 2003).  No 

território maranhense são encontrados solos derivados de rochas ou sedimentos de natureza 

essencialmente quartzosa, com textura arenosa até 1,5 m de profundidade, que correspondem 

às exigências edáficas do cultivo. Os solos arenosos, em sua maioria, são classificados como 

Neossolos quartzarênicos, cujo teor de areia supera o da argila e silte (EMBRAPA, 2014).  

Cultivada em todo o Estado, a mandioca é popular por sua capacidade de tolerância a 

restrição hídrica e importância na alimentação humana e animal.  A cadeia produtiva da 

mandioca é segmentada em três unidades produtivas distintas, doméstica, familiar e 

empresarial; envolvendo os principais elos, suas especificidades e interligações. O processo 

produtivo do tubérculo resulta em dois principais produtos, mandioca de mesa e mandioca 

industrial, que in natura, processadas ou como farinha e féculas são destinadas a agroindústria, 

elo de distribuição responsável pela comercialização para o consumo final, que se subdivide 

em mercado interno, externo e intermediário, que são as indústrias não alimentares.  

 

       Figura 1: Cadeia Produtiva da Mandioca  

 
       Fonte: Adaptado de COÊLHO, 2018 
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No Maranhão, o número de estabelecimentos familiares que cultivam a mandioca ultrapassa 

58.700 mil (IBGE, 2017), cuja produção se concentra em pequenas propriedades, pois segundo 

o Censo Senso Agropecuário, em 2017, cerca de 88% da área estadual com mandioca 

concentra-se em propriedades com área menor 50 hectares. Os municípios que mais 

participaram na produção estadual foram Barreirinhas, com mais 13. 125 toneladas; Tutóia, 

produzindo mais de 12.000 mil toneladas de mandioca e Urbano Santos, com produção expressa 

em12. 375 mil toneladas (Tabela 1). 

 

      Tabela 1: Maiores produtores de mandioca do Maranhão (Ton/Reais), 2018. 

OS 10 MAIORES PRODUTORES DE MANDIOCA DO ESTADO DO 
MARANHÃO 

MUNICÍPIOS TONELADAS VALOR (REAIS) 

Barreirinhas 13.125 4.528 

Tutóia 12.599 3.402 

Urbano Santos 12.375 4.826 

Vitorino Freire 10.780 4.258 

Itapecuru Mirim 10.612 3.555 

Tuntum 10.585 3.461 

Cachoeira Grande 9.888 3.362 

São Domingos do Maranhão 9.587 3.212 

Icatu 9.505 3.897 

Araioses 9.397 2.678 

       Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal, 2018. 
 

Embora seja inexpressiva em alguns municípios, a produção da mandioca é de 

fundamental importância para a sobrevivência da agricultura familiar maranhense.  Segundo os 

dados estatísticos do IBGE- Produção Agrícola Municipal, o Maranhão produziu na ultima 

década mais de13 milhões em toneladas do tubérculo.  Em relação à evolução do cultivo no 

estado apresenta grandes oscilações. O município de Itapecuru Mirim, por exemplo, apresentou 

maior expressão em produção (21%) entre os anos 1990 e 2004, seguido dos municípios de 

Cândido Mendes com evolução de 18% e Barreirinhas, com evolução de 9%. Enquanto, que, 
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em 2004, o município de Alto Alegre do Pindaré apresentava a maior produção estadual, com 

mais 73 mil toneladas de mandioca, todavia, no início da década, não apresentava produção. 

Em 1990, o município de Santa Luzia era o principal participante na produção estadual, 

contribuindo com 8% do percentual, seguido pelos municípios de Cururupu 4%, Grajaú, 

Urbano Santos e Santa Luzia do Paruá com 3% cada.  

Com o advento dos investimentos do Governo do Estado em parceria com a Ambev, 

a produção da cerveja a partir da mandioca contribui para o fomento da cadeia produtiva da 

região. A mandioca utilizada é produzida por pequenos agricultores, que na atual gestão 

recebem assistência técnica da Agencia Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural 

(Agerp). 

Considerando a área destinada ao plantio, há prospectivas de aumento para atender as 

demandas da fabricação de cerveja, contudo a inclusão de municípios no projeto ocorrerá de 

forma gradativa. A proposta do Governo é alavancar a produção no Estado, incluindo mais de 

30 municípios na cadeia produtiva. 

 

A importância do cultivo de mandioca para a identidade e reprodução social  

Em virtude da sua antiguidade, consumo e tradição entre as populações, a mandioca é 

uma cultura fortemente presente na história da formação territorial do Maranhão. No Período 

Colonial, a valorização da farinha, principal produto da raiz, como gênero de manutenção da 

colonização do Estado do Maranhão e Grão- Pará denota a importância do tubérculo para o 

colonizador português no domínio sobre o território, pois em uma conjuntura de pouca 

variedade e oferta de alimentos, a mandioca era a opção mais viável e nutritiva: 

A farinha de mandioca marcante na sociedade indígena passou a 
ser, igualmente, indispensável entre os colonos portugueses, 
porém, mais do que um simples alimento, a farinha estava 
atrelada, sem medo de exageros, a própria segurança e 
manutenção da ordem e soberania da Coroa portuguesa sobre a 
região, pois, a sua ausência podia representar motivo suficiente 
para a anarquia e deserções de soldados, além de contribuir para 
a não fixação de novos moradores para as recém-fundadas vilas 
e cidades, podendo pôr em risco o domínio português sobre a 
região (CRUZ, 2013). 

 
 Além disso, para a grande população vinculada a seu cultivo, os indígenas, a mandioca 

é um alimento transcendental, envolvido com aspectos sobrenaturais, reforçando o elo cultural 
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com os antepassados. Nesse sentido, o tubérculo representava um sistema simbólico de 

significados sociais, sexuais e religiosos. Outra grande importância era o abastecimento da 

colônia, que, por sua vez, incentivava o cultivo das manibas. No processo de colonização do 

estado do Maranhão, o português tornou-se fortemente dependente da farinha, elemento 

material do povo que dominou. 

Na atual estrutura agrária do Estado, cuja divisão social abrange os grandes 

latifundiários, agroexportadores, monocultores e os agricultores familiares, a mandioca ainda 

constitui-se em elemento de identidade cultural das populações vinculadas a sua produção. 

Nesse cenário, a mandioca, cultivada predominantemente por pequenos agricultores, 

destaca-se como importante atividade agrícola para a economia estadual e sua produção 

justifica-se enquanto meio de reprodução, identidade e sobrevivência do agricultor familiar. O 

cultivo da mandioca assegura a ocupação territorial, que associadas às características históricas 

e culturais, resulta na terceira posição do Maranhão no ranking nacional de área plantada 

(EMBRAPA, 2017).  

De acordo com o IBGE (2017), a produção de mandioca distribuiu-se em 183. 437 mil 

de toneladas, com aproximadamente 64 mil mandiocultores. No território maranhense, 

registram-se 151.157 hectares de área plantada, localizados principalmente nos municípios de 

Pedro do Rosário (1.518), Urbano Santos (1.060), Tutóia (967), Barreirinhas (868), Viana (867) 

e Araioses (804), compondo uma importante atividade para caracterização do agricultor 

familiar e sua relação com a roça, estratégia de segurança alimentar, além de contribuir na renda 

efetiva da população maranhense, sobretudo a de baixa renda. 

 

Mandiocultura e segurança alimentar 

A mandioca possui excelentes qualidades nutritivas para a alimentação. Na época da 

colonização, no Brasil, o Padre José de Anchieta batizou o tubérculo de “pão da terra”, 

enquanto, que em carta para o Rei de Portugal, Pero Vaz de Caminha citou a raiz que “brota da 

terra”. Sua produção é menos exigente em insumos do que a maioria das culturas e, por isso, 

menos dispendiosa. A capacidade de propagação vegetativa e armazenamento de amido em 

suas raízes permitiu que se tornasse a alimentação básica de várias populações indígenas, 

especialmente na Amazônia.  
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O tubérculo representa a principal fonte energética para um grande contingente 

populacional vinculado à sua produção. Garantia de segurança alimentar, as raízes são ricas em 

energia e sua parte aérea, compostas por hastes, pecíolos e folhas, é fonte de proteínas, açúcares, 

vitaminas e minerais. Além disso, o tempo de colheita flexível é outra vantagem como fonte 

alimentar. É possível cultivar mandioca durante todo o ano, manejando as datas de plantio e o 

espaçamento, possibilitando a alimentação e renda de forma contínua da população rural, 

principal produtora e consumidora do tubérculo (VALLE, 2007). 

A mandioca é destinada à produção da farinha, complemento alimentar apreciado no 

dia a dia da população maranhense. Dentre as diferentes formas de se apresentar na culinária, a 

mandioca é também ingrediente principal de receitas tradicionais, como a maniçoba, prato 

típico da culinária amazônica e insumo na fabricação da tiquira, bebida popular 

No Maranhão, o rendimento é igual a 8,71 ton/ha (EMBRAPA, 2017), que evidencia 

a produção para autoconsumo, relativamente mais importante para a população rural, cuja 

função é a segurança alimentar e autonomia frente às dinâmicas do mercado. Porém, a 

destinação da produção para o fabrico de cerveja compromete a acessibilidade aos derivados 

do tubérculo, que, com a menor oferta dos produtos, os preços se elevam, retirando da mesa de 

muitas famílias o seu sustento nutricional. 

 

Novos usos da mandioca e a agricultura familiar: impactos e perspectivas 

A mandioca é largamente utilizada nas propriedades rurais na manutenção da 

alimentação. A utilização das raízes é extensa, substituindo, muita das vezes outros alimentos 

como o arroz e o feijão. A despeito das possibilidades e variações de consumo, a raiz cultivada 

no estado, principalmente na Baixada Maranhense, está sendo comercializada para a fabricação 

de cerveja.  

Com parceria do governo estadual, a Ambev ampliou investimentos nos principais 

municípios produtores de mandioca. A estimativa é que até o final do ano de 2019 sejam 

agregadas duas mil famílias ao projeto.  

A principal problemática do novo destino do tubérculo é o abandono do principal 

produto antes fabricado, a farinha, que por sua baixa produção, está em processo de escassez 

em alguns municípios. Além disso, antes, o caule, a casca e as folhas da mandioca eram 

destinadas à alimentação animal; o tucupi, sumo extraído após descascada e ralada, era utilizado 
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para fazer sabão e/ou pimenta; a goma (amido) e borra, que embora fomente a agricultura 

familiar e contribua para o desenvolvimento da cadeia produtiva, reduz a utilização da 

mandioca e a renda antes auferidas pelos pequenos produtores.  Além disso, a logística de 

escoamento demanda de muito gasto, pondo em cheque a durabilidade do projeto e a 

rentabilidade das famílias associadas. O amparo técnico ainda é muito insuficiente, visto que 

os pequenos produtores não possuem conhecimento sobre todo o processo da cadeia, desde seu 

cultivo, etapa inicial, até sua comercialização, fator que agrava a participação do principal ator, 

pois, a dinâmica do mercado modifica-se continuamente e as exigências dos consumidores 

alteram-se e ampliam-se na mesma velocidade.  A descaracterização da forma tradicional de 

cultivo e o novo destino do tubérculo expõem os produtores da matéria- prima a um contexto 

de risco, pelo seu crescimento, lucratividade. 

 

Conclusão  

O cultivo da mandioca é algo que estar diretamente relacionado com a história da 

agricultura praticada pelo povo maranhense desde o seu aspecto mais rudimentar até o seu 

processo de modernização. Aqui, frente aos novos usos, presente (produção de cerveja de 

mandioca) e futuro (novas formas de consumo e produção a ser dadas a mandioca) que envolve 

a produção de mandioca para além do consumo próprio e produção de farinha, um 

questionamento: os produtores de mandioca estão preparados para lidar com os avanços e 

processos de transformação voltados para mandiocultura? Quais os aspectos positivos e 

negativos frente a este novo mercado? 

Discorreu-se neste trabalho que o uso da mandioca para a produção de cerveja mostra-

se economicamente vantajosa para os pequenos e médios agricultores que, para atender o 

mercado, haverão de aumentar a produção de mandioca a fim de fornecer a matéria prima à 

empresa responsável pela produção da cerveja tipicamente maranhense, AMBEV. Foi apontado 

também que diante desta nova realidade, a matéria prima passa a adquirir um grau de 

diferenciação entre a oferta e serviços frente a concorrência direta e indireta.  

Toda esta realidade mostra-se bastante esperançosa por diversas razões. É uma série 

de possibilidades que se bem orientada e assistida pelo estado tende a prosperar, assegurando 

aos pequenos agricultores uma posição rentável dentro do mercado. O estado, que também 

tende a se beneficiar, precisa investir de forma direta, assistindo os produtores de modo que 
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estes venham a adquirir conhecimentos mais abrangente sobre o ambiente de negócios, cadeia 

produtiva do setor de atuação e avanços tecnológicos. É preciso também ressaltar que diante 

destes avanços, o sistema de cultivo praticado não seja descaracterizado, ou seja, não perca o 

valor cultural que compõe a identidade local. Em que sentido? Foi explanado que atualmente, 

a forma tradicional do cultivo de mandioca leva o seu aproveitamento por inteiro: produção de 

farinha, produção de fécula, produção da tiquira, produção de sabão, borra para preparo de 

mingau e, o sumo e casca utilizado para alimentação do gado. Com a industrialização da 

mandioca, essa diversificação do uso do tubérculo tende a ser perdida, ou seja, tem-se aqui a 

problemática voltada para a descaracterização total da mandiocultura. Economicamente falando 

a industrialização da mandioca demonstra ser bastante vantajosa tanto para o pequeno e médio 

agricultor quanto para as indústrias envolvidas junto ao governo; mas, há de se observar que no 

aspecto cultural esta tende a sofrer grandes perdas.  

Outro fator a ser levado em consideração é o avanço do agronegócio no estado. Sabe-

se que o mercado como um todo é bastante dinâmico e se adapta conforme as exigências dos 

grandes negócios. Se outrora o estado foi um dos maiores produtores de arroz do país, hoje é a 

produção da soja que tende a ganhar espaço no ranking de produção. A que custo?  

Ao mesmo tempo em que a agricultura tradicional de cultivo de mandioca parece 

voltar a prosperar, esta também se depara com uma realidade de estagnação, isso porque com a 

expansão da fronteira agrícola e pecuária, áreas do Cerrado maranhense apresentam tendências 

à substituição da agricultura tradicional como um todo para a agricultura da exportação de soja. 

Este é um debate que não finda por aqui. Entre as novas tendências de mercado, avanço 

do agronegócio e preservação de biomas existe uma agricultura tradicional que se encontra 

ameaçada tanto em seu aspecto cultural como ambiental.  
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USO DA COMPOSTAGEM ORGÂNICA NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO 

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO-MA 

 

Vivianne Morais Pacheco 

 

Resumo: 

 

RESUMO: A compostagem orgânica é uma técnica sustentável que consiste no 

reaproveitamento de resíduos oriundos de materiais ditos orgânicos mediante os processos de 

oxidação e oxigenação e posterior produção de adubo orgânico. Em realidades como a do 

município de Santo Amaro do Maranhão que apresenta elevado percentual de famílias cujo 

meio de subsistência é a agricultura de cunho familiar, o emprego desta técnica configura um 

meio importante de inserção dessas famílias no mercado de trabalho mediante os princípios de 

sustentabilidade em voga. Dessarte, os objetivos do presente trabalho foram: quantificar e 

avaliar a geração de resíduos sólidos domésticos no município, aplicar subsídios de baixo custo 

e baixo potencial de degradação ambiental na produção agrícola familiar, melhorar a qualidade 

de vida dos pequenos proprietários agrícolas, bem como de seus familiares e, por fim, perpetuar 

o emprego da compostagem orgânica como técnica agrícola sustentável e economicamente 

rentável. Para atingir tais objetivos, este projeto foi dividido em três etapas previamente 

discutidas: planejamento das atividades, construção e implementação dos canteiros e 

minhocários e obtenção dos adubos orgânicos. INTRODUÇÃOO emprego dos compostos 

orgânicos, oriundos do processo de compostagem e outras práticas, como base central dos 

sistemas de produção é uma tecnologia adotada em vários países. Partindo desse pressuposto, 

Kiehl (1985), citado por Teixeira (2002) define a compostagem como “um processo controlado 

de decomposição microbiana, de oxidação e oxigenação de uma massa heterogênea de matéria 

orgânica”, caracterizado pelos fatores estabilização e maturação que podem variar de poucos 

dias a várias semanas, dependendo do ambiente. Para Demajorvic (1995), a relação entre os 

resíduos gerados pelo ser humano e os problemas ambientais é mais evidente no campo dos 

resíduos sólidos. Isso se deve ao fato deste tipo de resíduo não se dispersar da mesma forma 

que os líquidos e gasosos. Isso facilmente é visualizado no contexto de uma residência, onde a 
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quantidade de lixo produzida precisa de algum local para disposição final, caso contrário, 

rapidamente, se desenvolve um grande problema. Os desdobramentos do acúmulo de lixo são 

sérios e afetam não apenas o meio ambiente, mas a própria realidade da saúde pública. Além 

de novos hábitos, novas soluções são necessárias para gerir os resíduos sólidos. Simplesmente 

achar um meio de dispor o lixo e considerar o problema resolvido é um pensamento limitado 

seguido de uma prática arcaica. Soluções que envolvam a população em geral, que oportunizem 

uma participação ativa, que possibilitem o desenvolvimento de uma sensibilidade ambiental, 

que sejam economicamente atrativas, que somem no contexto maior para a criação de um 

ambiente melhor para a existência humana são necessárias. A possibilidade de reduzir o resíduo 

que entra na cadeia de tratamento é uma dessas soluções. É por isso que este projeto propôs um 

modelo de tratamento (compostagem) de resíduos de forma simples e que teve um impacto 

significativo no tratamento e destinação de resíduos sólidos do município de Santo Amaro do 

Maranhão. OBJETIVOS O presente estudo objetivou aplicar a técnica da compostagem 

orgânica nas comunidades agrícolas de cunho familiar no município de Santo Amaro do 

Maranhão, considerando o manejo orgânico do solo e os princípios de sustentabilidade em voga 

como forma de atingir maior eficiência no tratamento de resíduos sólidos domésticos. Outros 

objetivos deste projeto foram: quantificar e avaliar a geração de resíduos sólidos domésticos no 

município, aplicar subsídios de baixo custo e baixo potencial de degradação ambiental na 

produção agrícola familiar, melhorar a qualidade de vida dos pequenos proprietários agrícolas, 

bem como de seus familiares e, por fim, perpetuar o emprego da compostagem orgânica como 

técnica agrícola sustentável e economicamente rentável. METODOLOGIA Pode- se separar a 

implantação da compostagem em duas grandes etapas: a etapa de planejamento e a etapa de 

implantação propriamente dita. A primeira etapa, a de planejamento, englobou as seguintes 

atividades: levantamento de informações municipais ( culturais e socioeconômicas), 

diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no município, definição de objetivos e 

metas para a compostagem, de curto, médio e longo prazos, definição da estrutura física 

gerencial necessária, identificação de fontes geradoras de poluentes e contaminantes, 

caracterização dos resíduos e elaboração de plano de comunicação. A segunda etapa, 

implantação propriamente dita, compreendeu a realização de capacitação técnica e educação 

ambiental voltados para a implementação e operacionalização da compostagem, sensibilização 

e mobilização dos geradores, construção e instalação dos minhocários, produção de adubos 
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orgânicos e confecção do relatório final. Para embasamento científico da aplicação da 

metodologia permacultural foi criado um minhocário demonstrativo com o propósito de reciclar 

os resíduos orgânicos residenciais e/ou excedente da atividade agrícola nas casas contempladas 

pelo projeto. Pretendendo assim envolver a todos da família como atores no compromisso de 

reciclagem dos restos de comida e sobras de raízes e cascas dos vegetais usados na alimentação. 

Os minhocários foram construídos a partir de materiais reutilizáveis como caixas de cebola 

(cerca de 220 caixas), materiais em decomposição, papéis e folhas secas, os minhocários dos 

canteiros contaram com galhos e toras de madeiras já derrubadas e, para o processo de 

compostagem, materiais orgânicos disponíveis. As minhocas foram recolhidas no solo da 

região. Para coleta visual de dados dos minhocários domésticos foram feitos registros 

fotográficos para acompanhamento de processo, tomada de notas e observações visuais da 

evolução do experimento e, da mesma forma, replicado aos minhocários dos canteiros. 

Respeitando os princípios permaculturais, os minhocários domésticos foram construídos a 

partir de materiais reutilizáveis como caixas de cebola (utilizados em feiras para acondicionar 

legumes), minhocas disponíveis no solo, material em decomposição, papel e folhas secas. As 

minhocas utilizadas foram, preferencialmente, as minhocas locais, algumas transferidas das 

áreas mais próximas com maior oferta delas. As minhocas endêmicas apresentam grandes 

vantagens adaptativas ao novo ambiente promovido pelo minhocário. A abordagem utilizada 

para as instruções das famílias de agricultores quanto ao uso dos minhocários e todos os 

processos e etapas foi por meio de palestra sobre o meio ambiente e agricultura em um encontro 

com todos. Na ocasião da reunião foi apresentado o projeto e detalhes concernentes a ele. Além 

disso, visitas técnicas foram realizadas antes da implementação dos minhocários com o intuito 

de aproximar as lideranças locais e as famílias contempladas no projeto. Entrevistas e 

questionários foram aplicados. Dessa forma foi realizado um levantamento diagnostico do 

perfil socioeconômico dos participantes. RESULTADOS O emprego da técnica de 

compostagem orgânica nos cultivos das famílias contempladas por esse projeto intensificou a 

atividade microbiana dos solos e, por sua vez, as estruturas biológica, física e química 

garantindo a manutenção e o reaproveitamento de resíduos nos sistemas produtivos. Além disso 

foi observado o aumento da permeabilidade do solo, incremento na produção de micro-

organismos e elevação da eficiência na absorção de nutrientes. O composto orgânico, produto 

do processo de compostagem orgânica, foi utilizado como adubo nos cultivos, no qual foi 
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possível observar a elevação das taxas de produtividade. O uso de resíduos para a produção do 

composto orgânico em conluio com a palestra com o tema “meio ambiente” melhorou 

consideravelmente o tratamento de efluentes, assim como a destinação correta de resíduos e 

rejeitos. No que tange a esfera social foi observado a aproximação do público discente a 

realidade do pequeno agricultor familiar, bem como a valorização dos produtores rurais e a 

aceitação e, porventura, disseminação de uma nova forma de obtenção de renda mediante o uso 

sustentável dos recursos naturais. Outro fato verificado foi o crescimento do interesse, por parte 

dos agricultores, por novas formas de preservação do meio ambiente. O emprego do 

minhocário, como parte integrante da técnica de compostagem orgânica, agregou valor às 

culturas cultivadas a partir da compreensão e aceitação das técnicas adotadas. A ampliação de 

manejos de forma mais sustentável do solo e otimização de usos dos recursos disponíveis no 

ambiente foram ganhos adicionais positivos após o término do projeto. Em suma, a redução dos 

impactos ambientais da vida urbana encontrou na compostagem um caminho sustentável, com 

isso, o uso do minhocário através da técnica permacultural trouxe aos agricultores uma melhor 

qualidade de vida. Dessarte constituiu uma forma de levar o pequeno agricultor a valorizar seu 

próprio espaço de moradia, sua profissão e até mesmo sua cultura. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As vantagens da compostagem são inúmeras. Para o solo, renova sua estrutura devolvendo 

matéria orgânica, melhora a retenção de água diminuindo a velocidade de infiltração, aumenta 

significativamente a microbiota do solo. A educação ambiental deve ser de fácil acesso a todas 

as comunidades. Para tal, este projeto se voltou a reciclagem da matéria orgânica através da 

compostagem, desenvolvendo o Meio Ambiente de forma que não traga danos a ele e a 

população, ocasionando assim a conscientização da destinação adequada do lixo. Além disso 

promoveu também o desenvolvimento sustentável e socioeconômico do município de Santo 

Amaro do Maranhão. REFERÊNCIASBARBOSA, E. M.; BATISTA, R C.; BARBOSA, M. F. 

N. Gestão dos recursos naturais: Uma visão multidisciplinar. Rio de Janeiro: Ciência Moderna 

Ltda, 2012. LEGAN, Lucia. Soluções sustentáveis: Permacultura Urbana. Pirenópolis, GO: 
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OS MOVIMENTOS SOCIOTERRITORIAIS E A CONSTRUÇÃO DE MERCADOS 

CAMPONESES: A EXPERIÊNCIA DO RAÍZES DO BRASIL E DO ARMAZÉM DO 

CAMPO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Gerson Antonio Barbosa Borges1;  
Mauro Oteiro2;  

Bernardo Mançano Fernandes3 

 

Diante da nova ofensiva neoliberal conservadora no Brasil, que atinge diversas escalas 

e dimensões territoriais, o Estado nacional, sob o controle de um governo entreguista, de viés 

autoritário, aliado a grandes corporações nacionais e transnacionais, atua para privatizar a 

natureza, empresas estatais e serviços públicos (EL PAÍS, 2019). 

Todavia, estamos concordando com Raffestin (1993), que o Estado não é o único 

território que exerce poder. Desde esta interpretação, pensamos ser exequível realizar uma 

reflexão que analise, fundamentalmente, as disputas territoriais, compreendendo o exercício do 

poder, factível em distintas dimensões e escalas territoriais, por singulares sujeitos e classes 

sociais. Desta forma, os atos de interprender poder, por classes antagônicas, produzem 

territórios distintos, pois as propensões das mesmas tendem a não ser similares. Utilizaremos a 

tipologia dos territórios (FERNANDES, 2003), para descortinar a aparência do território 

unidimensional e do poder enquanto monopólio apenas do Estado.  

A partir da tipologia dos territórios, produzimos uma compreensão que não aceita as 

análises que caracterizam o território enquanto uno. Obviamente, tutelar a ideia de não 

 
1 Mestrando em Geografia, na Cátedra UNESCO de Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial, no 
programa de pós-graduação em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe, no Instituto de Políticas 
Públicas e Relações Internacionais (IPPRI) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. E-mail: 
gerson.unesp@gmail.com  
2 Mestrando em Geografia, na Cátedra UNESCO de Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial, no 
programa de pós-graduação em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe, no Instituto de Políticas 
Públicas e Relações Internacionais (IPPRI) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. E-mail: 
maurocolono@gmail.com 
3 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Instituto de Políticas Públicas e Relações 
Internacionais, Cátedra da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) de 
Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial - E-mail: mancano.fernandes@unesp.br  
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multidimensionalidade, pode ser importante para os que dominam, pois a realidade tende a ficar 

embaçada ao serem negadas e ocultadas dimensões essenciais do território. Por esta leitura, o 

agronegócio é uma totalidade na agricultura, que produz alimentos e desenvolvimento justo.  

Ao reconhecermos uma tipologia dos territórios, estamos considerando a presença de 

múltiplos territórios, que formam uma totalidade, os quais são materiais e imateriais, fixos e 

móveis, definidos por Fernandes (2013), por primeiro, segundo e terceiro territórios. 

O primeiro território se expressa nas instituições estatais, denominadas de espaços de 

governança, presentes em diferentes escalas de um país. Fernandes (2013) destaca que estes 

territórios podem ser fixos ou móveis. Já o segundo território é formado pelas propriedades 

privadas, coletivas, individuais ou comunais. E o terceiro território são os territórios em 

movimento, principalmente os seres humanos. Esses têm o potencial de serem transformados e 

transformadores dos e pelos diferentes territórios.  

A perspectiva de análise territorial que nós assumimos é proveniente do nosso 

posicionamento no mundo enquanto investigadores. Ao negarmos a neutralidade, na qualidade 

de possibilidade a ser aceita pelos pesquisadores, optamos por acolher um lado na produção do 

conhecimento, interpretação e transformação da realidade. Nos estudos da questão agrária, os 

posicionamentos refletem o paradigma assumido pelo pesquisador. O Paradigma do 

Capitalismo Agrário e o Paradigma da Questão Agrária, são duas leituras possíveis em relação 

ao desenvolvimento do campo e a concernente posição do pesquisador. 

O Paradigma do Capitalismo Agrário, elaborado pelos protetores do agronegócio, 

argumentam que a agricultura é um espaço que deve ser explorado por corporações capitalistas 

e profissionais empreendedores. Nesse paradigma, a questão agrária não é relevante, porque o 

problema não está no capitalismo, mas sim no campesinato. Os problemas agrários seriam 

conjunturais e superados pelo desenvolvimento do modo capitalista de produção. A existência 

dos camponeses limita-se à sua capacidade de se inserir nas relações capitalistas pela 

transformação em agricultores familiares. Outro destino dos camponeses seria o abandono da 

terra, pois seu modo de produzir e viver representaria um sistema produtivo incompleto, não 

compatível com os tempos modernos. A conflitualidade existente entre as classes sociais e seus 

projetos de desenvolvimento territorial também é ignorada nas análises desse paradigma. 
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Desde o Paradigma da Questão Agrária, evidenciam-se outras perspectivas em relação 

ao desenvolvimento da agricultura e ao futuro do campesinato, a partir das contradições e do 

desenvolvimento desigual do capitalismo, em que a existência do campesinato é tanto parte de 

sua luta cotidiana quanto resultado da contradição do modo capitalista de produção. Então, “o 

campesinato é criado, destruído e recriado pelo desenvolvimento contraditório do capitalismo” 

(FERNANDES, 2013, p.232). Os paradigmas estão em permanente conflitualidade, pois seus 

elaboradores defendem projetos de desenvolvimento territorial antagônicos. Os impactos 

desses debates são sentidos nos territórios, principalmente por meio das políticas públicas. 

Assumimos diante deste trabalho a visão de mundo do Paradigma da Questão Agrária. 

Para maior aproximação junto ao objeto investigado, definimos a escala da cidade do Rio de 

Janeiro, para abordarmos as experiências em construção dos mercados camponeses e populares, 

que estão sob o controle do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e do 

Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA). Acreditamos, ao averiguar a realidade, que a 

práxis desses sujeitos, tem o potencial de criar fendas subterrâneas nas estruturas do capital 

(HOLLOEY, 2011), desde as movimentações, fundamentadas na cooperação, coprodução e 

reciprocidade, perante relações sociais de produção não capitalistas4. 

O aperto do regime alimentar corporativo5 sob o campesinato e demais povos das aguas, 

dos campos e das florestas, tem elevado as tensões socioterritoriais. Em decorrência destas 

conflitualidades, ganham destaque as lutas de resistência exercidas por diferentes movimentos 

sociais. Para Gohn (1997, p.174): 

 
4 Entendemos que as relações sociais de produção não capitalistas se manifestam no trabalho familiar, comunitário, 
ou cooperado, em relações de trabalho em que não predomina o sistema de assalariamento. 
5 Para McMichael (2016, p.15), “o projeto de regime alimentar surgiu como uma iniciativa metodológica para 
especificar as relações entre a ordem mundial e o comércio agroalimentar”. Dessa forma, o autor realiza uma 
abordagem através das grandes transformações ocorridas a partir da segunda metade do século XIX, 
compreendendo, assim, a existência de três regimes alimentares: regime alimentar imperial, regime alimentar 
intensivo e regime alimentar corporativo. “A distinção entre os dois primeiros regimes alimentares está no papel 
de instrumentalização do alimento para assegurar a hegemonia global – no primeiro, o projeto britânico Workshop 
of The World conectava a riqueza de um capitalismo industrial emergente com zonas de abastecimento de 
alimentação barata em expansão pelo mundo; no segundo, os Estados Unidos lançaram mão de ajuda alimentar 
para criar alianças, mercados e oportunidades para seu modelo agroindustrial intensivo; a hegemonia do mercado 
define o terceiro regime alimentar e seu papel em um amplo projeto neoliberal dedicado a assegurar rotas 
transnacionais de capital e commodities (incluindo alimentos) – transformando pequenos agricultores em uma 
força de trabalho global informal em prol do capital”. 
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O que gera os movimentos sociais são organizações de cidadãos, de consumidores, de 
usuários de bens e serviços que atuam junto a bases sociais mobilizadas por problemas 
decorrentes de seus interesses cotidianos. Eles não existem a priori, tornam-se 
movimentos pelas ações práticas dos homens na história.  

Pensamos que entre os movimentos sociais, encontram-se diferentes motivos e maneiras 

de se organizar e lutar. Diante disto, sem prejuízo na análise, acreditamos na existência de 

Movimentos Sociespaciais e Movimentos Socioterritoriais.  

De acordo com Fernandes (2005) os Movimentos Sociespacias, geralmente não 

possuem território definido. Estes sujeitos tendem a se estruturar para consubstanciar lutas no 

âmbito de representação de interesses. Quando as reinvindicações estão na ordem das suas 

necessidades existenciais, a luta não é por um território material, mas, geralmente por espaços 

(FERNANDES, 2013).  

Os Movimentos Socioterritoriais fundam-se antes de tudo para defender seus territórios. 

Para estes movimentos o território é a essência e o sentido para existirem (FERNANDES, 

2013). É onde a família e a comunidade vivem, se reproduzem, sociabilizam-se, materialmente 

e imaterialmente. Sob esta insígnia entendemos que o MPA e o MST são dois movimentos 

socioterritoriais. 

Os enfrentamentos em defesa e por territórios materiais e imateriais, quando relevantes 

em suas pautas, estão sofrendo forte repressão por parte do Estado e dos grandes proprietários 

ou arrendatários de terras. Esta situação está manifesta no relatório dos “Conflitos no Campo 

do Brasil” (CPT, 2018), o qual apresenta o número de 960.630 pessoas envolvidas em diversos 

tipos de conflitos agrários, somente no ano de 2018. 

Para auferir os seus planos, a classe que gerencia o primeiro território está alterando 

partes da Constituição do país com objetivo de retirar direitos da classe trabalhadora, elevar os 

níveis de exploração e subordinação dos trabalhadores e seus territórios. Com isto, almejam 

manter ou aumentar as taxas de lucro das grandes corporações industriais e financeiras. No 

campo, estas ações do capital desencadeiam-se em conflitualidades, as quais ocasionam 

episódios de Territorialização-Desterritorialização-Reterritorialização (TDR), gerando eventos 

de subordinação e ou desterritorialização camponesa (FERNANDES, 2013). 
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Pensamos que o poder não é apenas uma expressão do exercício da força física material, 

utilizado em conflitos belicosos, trancamento de estradas, ocupação de terras, prédios públicos 

ou privados. Destarte, interpelaremos um poder que, quando em conjunto com o que citamos 

anteriormente, dispõe de grande potencial transformador radical6. Ou, na ausência das 

características anteriores, conserva um caráter de resistência ativa, não menos importante. 

Inclusive, Scott (1985, p.349) infere que “when outright confrontation with landlords or the 

state seems futile, it is avoided”. A utilidade da luta direta contra o Estado e os capitalistas pode 

ser encarada pelo aspecto da conjuntura da correlação de forças e, igualmente, pela elaboração 

das estratégias e táticas, não persuadido apenas pela emoção. Sob estas perspectivas, 

interpretamos que a organização de sistemas camponeses de produção, para cultivar alimentos 

agroecológicos em consonância com os biomas locais, assim como a criação de mercados 

alternativos aos do capital, representam manifestações de poder, por vias subterrâneas, que 

disputam e constroem territórios.  

Na cidade do Rio de Janeiro, o Raízes do Brasil e o Armazém do Campo assentam-se 

na qualidade de dois territórios do campesinato, frente às grandes redes de supermercado, 

territórios, esses últimos, sob domínio do regime alimentar corporativo. 

O Raízes do Brasil está territorializado no Bairro Santa Tereza e arquiteta múltiplas 

atividades relacionadas à cultura e à alimentação. O agricultor Yuda salienta; 

Este território é nosso, do MPA e da classe trabalhadora na cidade do Rio de Janeiro. 
Aqui a gente comercializa o nosso alimento agroecológico, serve refeições, 
hospedamos pessoas das várias regiões do Brasil e do mundo e também temos dias e 
momentos culturais. A gente consegue dialogar com os trabalhadores da cidade e 
expressar o nosso projeto, da mesma forma, entendemos melhor a realidade e as reais 
necessidades deles. (YUDA, entrevistado, 2019) 

 

Os alimentos são comercializados no Raízes do Brasil de forma in natura, 

industrializado ou preparado e servido conforme diferentes pratos oferecidos para o público em 

geral. A maior parte dos alimentos é produzida por camponeses da base do Movimento dos 

Pequenos Agricultores, que vivem próximos à cidade do Rio de Janeiro.  

 
6 Radical: o que vai à raiz das questões. 
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Figura 1: Raízes do Brasil 

 

Fonte: Raízes do Brasil 

O Armazém do campo foi criado pelo MST. É um território que cria oportunidades para 

os camponeses comercializarem a produção de alimentos, oriunda dos assentamentos da 

reforma agrária, e de dialogarem permanentemente com outros setores da sociedade. O 

camponês Matrac, filho de assentados, lembra que; 

Uma grande motivação nossa, para a abertura do Armazém do Campo veio através 
dos milhares de pedidos dos consumidores de alimentos agroecológicos, amigos e 
admiradores do nosso movimento. Muitos destes, compravam os nossos produtos nas 
feiras nacionais e estaduais, porém, ficavam desatendidos nos intervalos dessas feiras. 
(MATRAC, entrevistado, 2019). 

Além da comercialização de alimentos agroecológicos, produtos com os símbolos do 

movimento e livros da editora Expressão Popular fazem parte das prateleiras do Armazém. Na 

figura 2, expomos uma imagem da frente do Armazém do Campo, situado no bairro da Lapa, 

em dia comercial, com a apresentação de atividades culturais. 
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Figura 2 - Foto do Armazém do Campo Rio de Janeiro 

 

Fonte: Pablo Vergara 

O Raízes do Brasil e o Armazém do Campo, ambos territorializados na cidade do Rio 

de Janeiro, priorizam a comercialização de alimentos in natura ou industrializados, desde uma 

perspectiva camponesa7. A produção dos alimentos é efetuada através de sistemas camponeses 

de produção, seguindo os princípios da agroecologia. 

La agroecología puede ser definida como el manejo ecológico de los recursos 
naturales a través de formas de acción social colectiva que presentan alternativas a la 
actual crisis civilizatoria. Y ello mediante propuestas participativas, desde los ámbitos 
de la producción y la circulación alternativa de sus productos, pretendiendo establecer 
formas de producción y consumo que contribuyan a encarar el deterioro ecológico y 

 
7 A industrialização dos alimentos, e a sua respectiva transformação em alimentos ultraprocessados, é uma das 
principais características do regime alimentar corporativo expresso pelo agronegócio. A industrialização dos 
alimentos, desde uma perspectiva camponesa, prioriza o consumo in natura, todavia, o excedente é industrializado, 
em pequenas agroindústrias camponesas. Por exemplo: com o excedente da uva é produzido o vinho e o suco e, 
das demais frutas e vegetais, podem ser feitas geleias e conservas. 
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social generado por el neoliberalismo actual. Su estrategia tiene una naturaleza 
sistémica, al considerar la finca, la organización comunitaria, y el resto de los marcos 
de relación de las sociedades rurales articulados en torno a la dimensión local, donde 
se encuentran los sistemas de conocimiento (local, campesino y/o indígena) 
portadores del potencial endógeno que permite potenciar la biodiversidad ecológica y 
sociocultural. (GÚZAMAN, SD, p.1) 

A circulação dos alimentos segue as concepções dos circuitos curtos, os quais reduzem 

os gastos emergéticos8, além de favorecer o consumo de alimentos saudáveis, frescos e da 

época, de acordo com as especificidades de cada bioma. Diferente seria se a maior parte da 

produção viesse de outras regiões do país ou do mundo. Matrac (2019) lembra que o alimento 

que vem de mais longe é o arroz produzido no estado do Rio Grande do Sul. “Nós do MST 

somos os maiores produtores de arroz agroecológico da América Latina, então, enviamos ele 

para todos os estados, onde temos pontos de comercialização” (MATRAC, 2019).  

Os camponeses que produzem os alimentos para o Raízes do Brasil e o Armazém do 

Campo levam os produtos até estes dois estabelecimentos, com exceção os produtores de arroz. 

As frutas, legumes e hortaliças são comercializadas nas feiras, que ocorrem aos sábados de 

manhã. Yuda (2019) e Matrac (2019) falam da importância do momento da feira: 

Este é o grande momento nosso, os camponeses montam suas banquinhas e expõem 
sua produção com muita alegria. As famílias que vêm comprar, muitas trazem os 
filhos. As crianças da cidade escutam os camponeses falarem de como é os produzido 
os alimentos lá na roça. Elas Ficam maravilhadas! E os camponeses, orgulhosos! 
(YUDA e MATRAC, SD, 2019). 

Este momento de diálogo entre produtores e consumidores celebra, também, o desvio 

em relação aos mercados do capital (PLOEG, 2013). Os representantes destes mercados, 

quando em contato com os camponeses, atuam para subordiná-los ou desterritorializa-los. Ao 

evitar os atravessadores, a tendência é que os consumidores paguem e os camponeses recebam 

um preço justo pela produção (SINGER, 2002). 

Outro caminho de comercialização dos alimentos é através da chamada “cesta 

camponesa” que o Raízes do Brasil vêm fomentando. A cesta camponesa contém um conjunto 

 
8 Odum & Odum (2012), definem a emergia de um recurso como a soma do valor intrínseco da matéria original e 
de todo o trabalho realizado para produzir o recurso. A contabilidade emergética considera tanto o trabalho feito 
pela natureza quanto o trabalho feito pelos seres humanos. Por exemplo: a medição dos fluxos do intercâmbio 
internacional em termos de emergia permite descobrir como o comércio, os investimentos e os empréstimos dos 
países desenvolvidos esmagam as populações humanas e a riqueza biológica dos países subdesenvolvidos. 
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de alimentos frescos da estação do ano. A obtenção da cesta inicia-se pela reserva no site 

<http://www.cestacamponesa.com.br/estatica/index.php>. 

A Cesta Camponesa de Alimentos Saudáveis é uma ferramenta de comercialização e 
consumo coletivo do Movimento dos Pequenos Agricultores, oferecendo alimentos 
saudáveis à classe trabalhadora, estudantes e toda a população da cidade. No estado 
do Rio de Janeiro, por meio da Cesta Camponesa, buscamos estimular o contato do 
consumidor com quem produz o alimento, desenvolvendo uma relação de confiança 
entre as famílias camponesas e as famílias consumidoras, construindo solidariedade e 
apoio mútuo entre o campo e a cidade. Quando o povo da cidade se organiza para 
consumir diretamente do povo que produz, ajuda no fortalecimento das famílias e na 
eliminação do modelo de produção do agronegócio, que é baseado na utilização de 
venenos. Rompe também com a distribuição monopolizada pelos grandes mercados e 
atravessadores, que exploram as trabalhadoras e trabalhadores do campo. Na Cesta 
Camponesa, os consumidores se organizam em núcleos de distribuição por bairros. E 
participam de atividades junto ao MPA, visitando as famílias e conhecendo a realidade 
do campo. (RAIZES DO BRASIL, 2019) 

Esta cesta de alimentos tem o caráter inovador de colocar ferramentas das tecnologias 

da informação como instrumentos a serviço da comercialização camponesa. Isto mostra que o 

campesinato não está ultrapassado e parado no tempo, como tentam afirmar os defensores do 

Paradigma do Capitalismo Agrário. 

Figura 3: Arte do site Cesta Camponesa de Alimentos Saudáveis 

 

Fonte: Raízes do Brasil 
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Os alimentos com maior durabilidade, que passaram pela industrialização camponesa, 

no formato de conservas, geleias, embutidos, fermentados, sucos, vinhos, arroz, feijão, farinhas 

etc..., são comercializados nos espaços permanentes do Armazém do Campo e do Raízes do 

Brasil. 

Aos sábados são oferecidos os tradicionais cafés coloniais, com uma imensa variedade 

de alimentos agroecológicos (RAÍZES DO BRASIL, 2019). De acordo com Maria (2019) “...os 

alimentos oferecidos nestes dois territórios do campesinato não são encontrados em qualidade 

e variedade, em nenhum outro restaurante ou café do Rio de Janeiro...”. 

Os produtos cultivados e comercializados pelo agronegócio possuem opostas 

características e percorrem caminhos distintos dos sistemas camponeses. Por orientação da 

lógica do regime alimentar corporativo, as agriculturas desse sistema estão desconectadas dos 

biomas e das sociedades locais, por meio de cadeias produtivas que subordinam e ou 

desterritorializam camponeses. Os cultivos resultam em elevados gastos emergéticos por 

dependerem de pacotes tecnológicos9 e encontrarem-se ligados a circuitos longos de 

comercialização, que distanciam produtores e consumidores (PLOEG, 2013). Esta produção 

chega a grandes redes de supermercado de maneira uniforme e ultraprocessada nos cinco 

continentes, sob o controle de poucas transnacionais (ESTEVE, 2018).  

Diferente do exposto é a produção dos alimentos que chega até o Raízes do Brasil e o 

Armazém do Campo. Os camponeses desde variados arranjos produtivos, em seus sistemas 

camponeses de produção, controlam a produção das sementes utilizadas nas plantações e os 

adubos que melhoram ou reequilibram a fertilidade da terra. Para Napoleoni (2019), dirigente 

do MPA; 

O controle das sementes e a produção de insumos alternativos, como: biofertilizantes, 
microorganismos eficientes, biominerais, caldas e compostos orgânicos, nos deixa 
mais fortes. Conseguimos driblar as cadeias do capital e ter mais autonomia em 
relação ao que queremos e fazemos em nossas propriedades.  

 
9 Os pacotes tecnológicos orientam os períodos de cultivo, tratamentos e colheita, assim como os produtos e 
quantidades que devem ser utilizadas. Sementes híbridas ou transgênicas, fertilizantes químicos e agrotóxicos 
formam a essência do receituário. 
 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
3282 

 

Essa expertise camponesa resulta das atividades de formação agroecológica, teórica e 

prática, que o MPA e o MST desenvolvem em seus territórios (SILVA Et al. 2019; MARTINS, 

2017). Desta forma os camponeses, quando estão comercializando os alimentos, em diálogo 

com os consumidores, portam a competência de esclarecer a origem e a maneira como foi 

produzido. Esses agricultores são o selo de qualidade do alimento. 

Nestas ocasiões que os consumidores e os produtores se encontram, os dois movimentos 

socioterritoriais estão promovendo momentos de sociabilidade, que permitem a estes sujeitos 

dialogar assuntos referentes à sua realidade, mas também, intercambiarem sorrisos e abraços, 

em atividades culturais.  

O Armazém do Campo tem conquistado o público carioca não só pela qualidade dos 
produtos, mas também por ter se tornado um importante ponto de encontro da cultura 
e da resistência política na cidade do Rio. A loja promove debates, lançamento de 
livros e apresentações culturais em um espaço acolhedor. Neste mês de setembro, 
acontece uma série de atividades em comemoração ao primeiro ano do Armazém. 
Serão quatro dias com programação de maracatu, forró e rodas de samba a partir desta 
quinta-feira (12), às 19h. (MST, sem paginação, 2019). 

Nesta articulação campo-cidade, o Raízes do Brasil e o Armazém do Campo tornam-se 

territórios estratégicos dos movimentos socioterritoriais, propiciando aos mesmos, a divulgação 

da sua produção e o seu projeto de desenvolvimento territorial.  

Concebendo que a agricultura capitalista atualmente tem o seu projeto de 

desenvolvimento territorial enquanto hegemônico. Interpretamos que isto é resultado do 

histórico processo de subordinação e desterritorialização do campesinato, em virtude dos 

representantes das classes dominantes controlarem o primeiro território e os meios de 

comunicação.  

As classes dominantes agrárias ao controlarem o primeiro território, tendem a 

monopolizar a elaboração das políticas públicas. No caso Brasileiro, as políticas públicas 

estruturantes desde a lei de terras de 1850, passando pela modernização conservadora dos anos 

de 1960, até os dias atuais, sempre favoreceram os grandes proprietários e seus respectivos 

modelos de desenvolvimento territorial.  

As políticas públicas para o campesinato fazem parte de uma realidade recente que tem 

gerado desenvolvimento, porém, desigual com um caráter de subordinação (FERNANDES, 
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2013). Isto ocorre pois os coletivos que reivindicam e elaboram a política pública não 

pertencem à classe que reelabora no primeiro território, quando as propostas chegam até lá. 

A aproximação de produtores e consumidores, a exemplo das experiências do Raízes do 

Brasil e do Armazém do Campo citadas anteriormente, pode possibilitar uma parceria que vai 

além do aspecto da comercialização. Pensamos que é possível os camponeses ao apresentarem 

seu projeto de desenvolvimento, esclarecerem os problemas que limitam e dificultam sua 

reprodução, produção e comercialização, assim como ouvirem dos trabalhadores urbanos suas 

pautas de reinvindicação. Este intercâmbio de relações pode levar estas duas classes sociais a 

construir um projeto popular para o Brasil, que oriente uma nova via de desenvolvimento. 

Acreditamos que um projeto popular para o Brasil, requer um desenvolvimento calcado 

na soberania alimentar, energética, genética, hídrica, mineral e do conhecimento (SILVA Et al., 

2019). Consequentemente, carece de políticas públicas emancipatórias (FERNANDES, 2013) 

e de unidade das classes trabalhadoras do campo e da cidade. 

Considerações finais 

Os mercados camponeses não são apenas pontos de venda de alimentos, mas sim, 

territórios do campesinato em centros urbanos que apresentam alternativas frente às grandes 

redes de supermercado, procedentes do regime alimentar corporativo. 

Desta forma o debate da alimentação saudável em consonância com projetos de 

desenvolvimento territorial vai além das porteiras do território de produção e reprodução do 

campesinato, pois promove o dialogo e a construção de alianças com os demais trabalhadores. 

Desta práxis, no horizonte, apresenta-se um projeto popular para o Brasil, enquanto síntese de 

uma aliança camponesa-operária.  
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AS FEIRAS LIVRES EM JUIZ DE FORA-MG: DISPUTAS E RESISTÊNCIAS 

 

Flávio Augusto Sousa Santos 

Resumo: 

 

Introdução Na cidade de Juiz de Fora - MG são registradas pela Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo e Agropecuária um total de 18 feiras livres, ocorrendo em diferentes 

bairros e horários, de terça a domingo. A feira se configura como um território a partir de 

apropriação e ressignificação do espaço no qual se instala, mesmo que de maneira temporária. 

A feira livre está “condenada a uma demolição diária e perpétua, cria-se e recria-se em outro 

dia noutro lugar.” (MENEZES, 2005, p.42). A feira livre brasileira é resultado da conjugação 

do modelo comercial de origem ibérico e africano, que segundo Mascarenhas e Dolzani (2008) 

pode ser definida como uma “modalidade de mercado varejista ao ar livre, de periodicidade 

semanal, organizada como serviço de utilidade pública pela municipalidade e voltada a 

distribuição local de gêneros alimentícios e produtos básicos.” (p.75)Para Santos (2013) as 

feiras desempenham um fundamental papel para o abastecimento das cidades e é motor de 

transações comerciais, aquecendo a economia, “são uma realidade e envolvem significativos 

fluxos de mercadorias, pessoas e informações, integrando áreas rurais, e pequenas, médias e 

grandes cidades, manifestando uma atividade [...] importante para muitos sujeitos urbanos e 

rurais.” (p.42). Mas as feiras livres vão além de apenas uma perspectiva econômica, a sua 

ocorrência é marcada pela ocupação de um espaço por sujeitos que aplicam a este outra função, 

sendo o espaço público assim ressignificado em um território de sociabilidade. Pensando nisso 

propomos olhar para as feiras livres juiz-foranas e discuti-las como locais da materialização de 

disputas de poder, onde os sujeitos feirantes e consumidores criam seu território em plena via 

pública para socializar-se e realizar suas trocas comerciais. Tudo isso no meio a vias de Juiz de 

Fora, uma cidade média, palco de um intenso fluxo de mercadorias e do embate dos sujeitos na 

formação de seus territórios. A rua, a feira e os territórios em disputa A feira livre é marcada 

pelo estabelecimento momentâneo dos feirantes – produtores ou apenas comerciantes – com 

suas barracas e mercadorias nas ruas, atraindo o segundo sujeito dessa relação, os 

consumidores, este evento é gerido pelo Estado, que em Juiz de Fora é consubstanciado pelo 
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trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agropecuária. Neste espaço 

há a conjugação de um território, logo marcado por interesses, resistências e disputas de poder. 

Ao impedir o trânsito de automóveis e armar as barracas, a rua passa por um processo de re-

funcionalização, trazendo seu sentido original de espaço de socialização, encontro, festa e 

diálogo de pessoas e não como apenas via de fluxo de veículos. O espaço público ganhando 

este sentido permite o estabelecimento de um território que se opõe a uma ideia de rua posta 

por um grupo hegemônico. A partir do advento do carro um grupo deu novo sentido às ruas, 

negando a sociabilidade e monopolizando o uso para a circulação dos seus automóveis. A rua 

com o intenso tráfego de automóveis encontrou novo sentido, negando os anteriores “dela 

extinguir paulatinamente as atividades comunitárias tradicionais como o carnaval de rua, a 

convivência vicinal, o folguedo das crianças, os serenos passeios e outras formas de lazer e 

trabalho, dentre elas a feira livre.” (MASCARENHAS, 1992, p.96)Neste espaço a feira cria 

mecanismos de resistência ao poder hegemônico buscando combater a suas imposições, tanto 

na escala do sujeito como coletivamente. Como é o caso observado em Juiz de Fora dos 

feirantes organizando-se para derrubar, ainda que momentaneamente, o pacote de reajustes das 

tarifas para a realização das feiras (NOCELLI, 2019) que ao ser reajustado impossibilitaria a 

persistência de suas atividades. Desferidas por este ideal de modernidade comercial, há ataques 

a feira em outras frentes além do embate com o automóvel, um ataque que se materializa pelos 

supermercados, os quais oferecem de um aparato publicitário, estacionamentos, são 

organizados, limpos e dispõe de uma gama maior de produtos. Dentro de um ideal de 

modernidade comercial a feira é colocada em um papel de obsoleta, informal, desorganizada, 

barulhenta e suja. Frente ao qual necessita resistir, pois é via de garantia da manutenção de 

muitos sujeitos que não dispõe de outros meios para garantir sua sobrevivência. Neste ponto, é 

notável a crescente expansão de redes de supermercados em Juiz de Fora, dado pela chegada 

da primeira loja da maior rede de supermercados de Minas Gerais, o Supermercado BH e 

também pela manutenção e ampliação das redes já existentes, Bahamas, Bretas, Pais e Filhos e 

Carrefour. Todos disputando o espaço de comercialização com as feiras livres. Negar a rua à 

ocorrência das feiras livres em Juiz de Fora por um título de cidade moderna é negar a todos os 

sujeitos que utilizam desses espaços a cidade e a possibilidade de sua sobrevivência, é quebrar 

toda uma rede de produtores e feirantes, é negar aos consumidores o acesso a alimentos de 

qualidade, confiáveis, não industrializados. Suprimir as feiras é obliterar um território 

construído por sujeitos que estão a margem do ideal de modernidade e manter a cidade a favor 
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e a serviço do interesse dos grupos hegemônicos. É dado que só a rua oferece a possibilidade 

da manutenção desta atividade e do estabelecimento deste território, mesmo que de modo 

momentâneo. Considerações Realizar-se a feira livre na rua é permitir a constituição de um 

território popular pautado na sociabilidade e resistência, onde terão espaço para circular sujeitos 

que tem a cidade negada. “Uma sociabilidade alternativa ao projeto dominante, que se 

desenvolve marginalmente, ao projeto dominante, nos interstícios destes territórios 

econômicos, como uma luta criativa contra a norma.” (MASCARENHAS & DOLZANI, 2008, 

p.75. grifo do autor). Este território da feira livre oferece a possibilidade para que sejam 

“reafirmadas relações de vizinhança, e a comunicação que se estabelece abrange desde os 

preços praticados até os últimos acontecimentos políticos, passando pelas receitas culinárias e 

pelo capítulo da novela” (PANDOLFO, 1987, p.27-28). A feira livre, então é capaz de romper 

com a formalidade e frieza dos supermercados, se mostrando como um espaço de festa, do 

encontro e da comunidade. É necessário colaborar para que os sujeitos participantes dessa 

relação entendam a feira enquanto território, pois só assim conseguirão compreender as disputas 

que se arranjar no seu entorno e terão a possibilidade de ser organizar e atuar em defesa da 

manutenção das feiras livres em Juiz de Fora. Referencial bibliográfico BRUGGER, A. P. 
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A INDÚSTRIA DOMÉSTICA: NOVAS POSSIBILIDADES PARA A RESISTÊNCIA E 

PERMANÊNCIA NA TERRA 

 

Laudiceia Neiva Roldão Azevedo1 

 

RESUMO  
 
Historicamente, o campesinato tem mostrado a sua capacidade de permanência num território de relações 
socieconômicas baseadas em fatores que fogem das suas perspectivas de produção. Portadores de autonomia 
relativa, os camponeses buscam incessantemente alternativas que possibilitem a sua (re)produção enquanto sujeito 
social, e a manutenção do seu meio de produção que é a terra. O processamento de matéria prima e a produção de 
alimento no campo (indústria doméstica)  consiste numa dessas alternativas executadas pelo camponês deste 
século. A perspectiva de analisar a indústria doméstica leva em consideração as formas específicas e singulares 
existentes no processo de produção de cada unidade camponesa. Tais como: a característica do trabalho familiar 
o objetivo de manutenção dos seus bens comuns, o saber fazer, as relações de troca entre produtor e consumidor, 
enfim, a combinação de relações entrísecas ao processo de transformação da matéria prima na unidade camponesa. 
A forma como os camponeses destinam diretamente os produtos da indústria doméstica também constitui 
particular característica Entende-se que essa relação permite análise do campesinato atual e contribui para o debate 
acerca das formas de resistência camponesa frente aos ditames do sistema capitalista.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Camponês; Estratégias de resistência; Indústria doméstica.  
 

INTRODUÇÃO 

 

  Este artigo é parte da dissertação de mestrado, que analisa a resistência camponesa por 

meio de estratégias. O objetivo deste estudo foi identificar a indústria doméstica como uma das 

estratégias de resistência camponesa para a manutenção da terra de trabalho e (re)produção 

desse sujeito social; analisar  a geração e a apropriação da renda camponesa por meio da 

transformação de matérias primas em produtos nas unidades camponesas.   As 15 unidades 

camponesas analisadas neste estudo estão localizadas no município de Glória de Dourados- 

MS, nas linhas rurais, em dois PA (projeto de assentamento) e uma comunidade tradicional.  

 Entende-se que a longa e duradoura aliança entre propriedade da terra, capital e Estado, 

materializado na expansão do capital industrial e nos incentivos à grande propriedade, tem sido 

a principal causa das disparidades no meio rural no que diz respeito à questão agrária. Com base 

na contradição do modo de produção capitalista, cabe enfatizar  que a resistência camponesa 
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perpassou o domínio dos coronéis, as ações estatais de integração nacional e planos 

desenvolvimentistas até a expansão do capital industrial e continua resistindo ao domínio do 

agronegócio, representado pelo capital monopolista.  

Assim, os camponeses são sujeitos sociais, resistentes, que buscam estratégias para sua 

manutenção no campo em meio à perversidade do sistema capitalista. Oliveira (1981) 

considera-os como resultado da contradição no desenvolvimento capitalista, pois o camponês  

é o sujeito não capitalista reproduzido dentro do território do Capital. Cercados pela 

monopolização do território realizado pelo capital industrial, que ao mesmo tempo em que 

subordina a renda da terra e limita relativamente a autonomia da produção camponesa. 

Devido ao caráter desigual e combinado da produção capitalista, as relações de trabalho 

no campesinato são relativamente autônomas. Desse modo, ao mesmo tempo em que o capital 

possui o domínio do território, outras relações sociais e dinâmicas são produzidas com a 

expansão de suas relações no campo, dentre elas as relações não capitalistas (Oliveira, 1991). 

A mobilidade socioterritorial que se verifica no campo, especialmente em relação ao 

campesinato, não reflete somente a lógica do capital. Nessa ação, ora o camponês é expropriado, 

ora se (re)produz sob outra condição social, mas, buscando manter a unidade de produção de 

base familiar (MIZUSAKI, 2009).  

Diante disso, a proposta deste trabalho tem como temática principal apontar a indústria 

doméstica como novas possibilidades para a permanência  na terra, bem como as relações 

sociais contidas nessa atividade.  

O sujeito social camponês  

A destruição e o desaparecimento do campesinato foram desde o século XIX 

prognosticados por muitos teóricos, políticos, oligárquicos no discurso do desenvolvimento 

capitalista no campo. O camponês foi tido como resquício feudal, símbolo do atraso, um estorvo 

na efetivação das formas capitalistas de produção, no entanto a sua existência é persistente na 

análise dos sujeitos sociais do campo. Chayanov (1974) inicia seu discurso em defesa da 

resistência do campesinato no campo. Já no século XX, o autor se insere no âmbito do debate 

da questão agrária, suas observações sobre o campesinato russo apontam as contradições do 

campesinato, frente a expansão do capitalismo no campo. Ele defende a existência da produção 
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não-capitalista no campo, baseada no trabalho da família que produz para a subsistência e troca 

ou venda do excedente. Ressalta que a economia familiar não é um modo de produção, 

como se entende o capitalismo e o socialismo, mas sim um “modo  de produção específico”, 

porém subordinado e inserido no sistema dominante, capaz de adaptar-se às regras gerais da 

formação econômica vigente. 

A difusão das relações capitalistas no campo, mais intensamente no século xx cercaram 

de várias formas a reprodução camponesa, no entanto, outras formas são encontradas por esses 

sujeitos como resistência  para existirem.   Relativamente os camponeses resistentes se 

reproduzem fora da lógica capitalista de forma a manter-se na terra que possibilita a produção 

de alimentos necessários para atender a família e gerar renda para sua reprodução social. 

Segundo Martins (1981), quando um produtor tem a posse da terra, trabalha nela com sua 

famíia, mas nesse trabalho á dependência do capital, a relação então produzida é a de sujeição 

da renda da terra ao capital. 

As diversas estratégias de resistência realizadas pelos camponeses ,por vezes colocam 

a renda da terra à disposição do capital, porém, a (re)produção do sujeito social também é 

possível nessa relação. Trata-se, do processo de monopolização do território, quando há 

apropriação da renda da terra sem a necessidade de investir capital na propriedade privada da 

terra (Oliveira 2007; Mizusaki 2009) 

O capital monopolista impõe suas determinações à relação de trabalho camponesa, leva 

os camponeses a produzir alimentos e matérias-primas para o setor urbano-industrial 

estabelecendo a produção de valor de troca. Logo, toma o controle parcial da produção 

camponesa com a extensão da jornada de trabalho da família, diminuindo a autonomia relativa 

do camponês, torna-o dependente do capital financeiro para repor os meios de produção. É por 

meio dessa relação de trocas desiguais que o campesinato é recriado. Segundo Oliveira,  

 

É em função dessa estratégia do capital monopolista com relação à agricultura que 
grandes monopólios industriais em geral nunca produziram sob relações 
especificamente capitalistas no campo. Optaram por submeter os camponeses  e os 
elos mais frágeis dos capitalistas do campo. Dessa forma, de certo modo abriram 
espaço para a expansão da produção camponesa, surgindo um camponês ultra-
especializado, diferente, portanto, do camponês livre da etapa concorrencial do 
capitalismo. Um camponês agora permanentemente endividado no banco, 
pressionado pelos encargos fiscais do Estado, esse mesmo Estado que de certa forma 
intervém no setor no sentido de buscar a sua regularidade. Um camponês altamente 
produtivo, cujo trabalho agrícola torna-se cada vez mais intenso, que inclusive 
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necessita, dependendo do setor, entregar temporariamente parte do processo de 
trabalho para trabalhadores de empreitada, ou então entregar para os monopólios 
industriais a última etapa do processo produtivo: a colheita (OLIVEIRA, 2007, p. 32). 

 

Essa articulação capitalista que se territorializa e monopoliza o território  em detrimento 

da reprodução camponesa, são reconhecidas pelos sujeitos sociais do campo, tanto que, buscam 

formas de (re)arranjos para (re)existirem nesse território. Ações como: produção para auto-

consumo, luta pela autonomia relativa, pelo controle no processo produtivo, a solidariedade, as 

relações de vizinhança, os vínculos sociais, dentre outros representam a luta contra a dominação 

da produção capitalista (FABRINI, 2007, p. 239). 

É nessa perspectiva camponesa que Martins (1991), afirma que para o camponês a terra 

é vista como terra de trabalho enquanto para o capitalista, a terra é vista como terra de negócio, 

ou seja, a essa lógica que se deve a caracterização do camponês. Enquanto sujeito social ele 

obtém do trabalho na terra,  os recursos para satisfação da suas necessidades e para 

manutençâo da unidade familiar. A análise de Chayanov (1974) sobre o equilibrio entre 

trabalho-consumo corrobora para a compreensão sobre a busca por recursos para a manutenção 

da unidade camponesa. 

Quando os elementos de produção e com eles a existência camponesa é colocada em 

risco, causando o desequilíbrio trabalho-consumo, novas formas de produção são adotadas 

como estratégias, na intenção de reequilibrar e manter ativa a unidade camponesa.  Dessa forma, 

as variações na intensidade do trabalho, podem ser traduzidas na realização de outras atividades 

para atingir o ponto de equilíbrio. 

Correlacionando com a análise de Chayanov (1974), a transformação de  matérias prima 

em produtos,  altera relativamente a intensidade do trabalho familiar, para mais ou para menos, 

pois se trata da transformação daquilo que já é vendido como mercadoria, em outros produtos 

combinados.  Assim, conforme a urgência da necessidade do equilíbrio, os produtos 

combinados podem ser um complemento ou a estratégia responsável por manter a unidade 

camponesa em movimento. 

A indústria doméstica 
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A indústria doméstica, neste estudo, caracteriza-se pela transformação de matérias 

primas em produtos nas unidades camponesas por meio do trabalho familiar.  A ideia parte da 

análise feita por Lênin (1985) que assim identificou o processo de transformação de produtos 

primários no estabelecimento da família camponesa. Nesse estudo, o autor analisa a 

transformação gradual dessa indústria doméstica em pequenas indústrias, por meio de relações 

mercantis, a partir do desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Lênin (1974) defendia o 

processo de divisão social do trabalho, e a  substituição dessa indústria doméstica pela indústria 

capitalista para o desenvolvimento capitalista. Segundo ele, essa atividade impediria a 

instituição da grande indústria mecanizada (LÊNIN, 1985, p. 2019). 

Segundo o autor citado, a expansão das relações capitalistas de produção levaria à 

diferenciação social campesina, ou seja, os camponeses que obtivessem renda se tornariam 

pequenos capitalistas (camponeses ricos) e outros tenderiam ao empobrecimento e a 

proletarização. Nesse sentido, ao afirmar a gradual desintegração da indústria doméstica 

mediante a transformação em indústria capitalista nega também a continuação do campesinato 

nesse sistema.  

A análise da indústria doméstica nesse trabalho segue a linha paradgmática que 

identifica intrínseco a produção capitalista o sujeito social camponês conforme apontam 

Oliveira (2007) e Martins (1981). Desse modo, atribui-se uma combinação de valores sociais e 

características camponesas que distinguem a indústria doméstica e evidenciam  como estratégia 

de  resistência camponesa neste século. Dentre esses valores e características  estão contidos:   

o trabalho familiar, insumos próprios (ou não), atribuição de saberes , práticas específicas,   e a 

relação produtor-consumidor no processo de transformação de matérias primas em produtos em 

unidades camponesas.   

Ploeg (2006) argumenta que a luta pela autonomia do campesinato  articula-se em suma 

em defesa de uma base de recursos sendo eles: a terra, os animais, cultivos. Nesse sentido, o 

autor defende a condição camponesa, a qual depende de um conjunto de atividades que 

asseguram a base de recursos da unidade camponesa. Dentre essas atividades a co-produção, é 

apontada por Ploeg como a junção do homem e a natureza, material e social que transformados 

articulam-se com os mercados de forma específica, possibilitando o fortalecimento da base de 

recursos e consequentemente a autonomia camponesa. 
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Basicamente a indústria doméstica aqui defendida possui de modo funcional, as mesmas 

características colocado por Ploeg (2006). No entanto, além dessas características específicas, 

considera-se nessa atividade, a intenção produtiva camponesa.   A intenção produtiva 

camponesa à priori é a satisfação de suas necessidades, desse modo, cada unidade de produção 

se movimenta de acordo com a sua emergência.   Entende-se que essa intenção não está voltada 

em primazia para “agregação de valor” ao produto, mas para a manutenção do equilíbrio dos 

elementos de produção ( terra, os animais equipamentos e a mão-de-obra familiar) que 

permitem a resistência camponesa. 

 Outrossim,  as ações de melhoramento da eficência técnica (PLOEG, 2008) nas 

unidades camponesas  pode sujeitar a  renda da terra ao capital financeiro, visto que o uso de 

técnicas exige altos investimentos de recursos financeiros, ademais, a autonomia que já é 

relativa, torna-se ainda mais dependente, devido a alteração na intensidade de trabalho familiar 

para pagar o empréstimo do crédito.  Entretanto, não se nega o caráter de resistência camponesa 

nessa relação, visto que, a sujeição da renda da terra é uma característica do desenvolvimento 

desigual e combinado do capitalismo, capaz de reproduzir o sujeito social camponês, e a 

permanência na terra por si só já  consiste num ato de resistência.  

Assim, considera-se que essas unidades são geridas por sujeitos que lutam pela 

manutenção da terra como meio de produção para a sua (re)produção. Para isso, todo 

movimento na unidade camponesa é voltado para a manutenção dos elementos de produção, 

ainda que custe a sujeição da renda da terra ao capital. 

Essa busca articula-se, como processo contínuo de defesa de uma base composta por 

elementos de produção, entre os quais está incluso o próprio trabalho familiar e a propriedade 

da terra (CHAYANOV, 1974).  As estratégias de resistência são variáveis, conforme as 

necessidades de cada unidade de produção. Desse modo, grande parte dos camponeses que 

transformam a matéria prima na indústria doméstica, já o faziam no âmbito familiar para o 

autoconsumo e inclusive na contenção de gastos. Conforme argumenta o entrevistado: “Se a 

gente sabe fazer por que a gente vai comprar não é?”  (entrevista realizada em 07/07/2018). 

 Desse modo, ao passo que os elementos de produção não se mostram suficientes para 

a (re)produção camponesa, o saber fazer une-se a estratégia e os produtos passam a ser também 

inseridos em circuitos produtivos curtos, ou seja, destinados ao consumidor por meio da venda 

direta.  
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Indústria doméstica nos circuitos curtos de produção 

 

 Para Lênin, o avanço do capitalismo sucumbiria as indústrias camponesas e as 

transformariam em produtoras de mercadorias e posteriormente em indústrias capitalistas. 

Evidentemente, houve nesse processo, principalmente no campesinato russo, uma severa 

ampliação de mercado, a indústria camponesa deixa de se restringir à feira ou à comunidade e 

ultrapassa limites de regiões a países.   No entanto, o autor reconhece que esse processo de 

transformação é gradual, e justifica: Essa gradualidade é reforçada pelo fato de os mercados 

serem inicialmente limitados, de sorte que a distância entre o produtor e o consumidor ainda 

é pequena e o produto, como antes (economia natural), passa diretamente de um para o outro 

(LÊNIN, 1985, p. 217). 

De fato, as relações de produção são reconfiguradas com a  mundialização da economia. 

Novas formas organizacionais surgem multidimensionalmente, e em diferentes escalas.  

Mesmo aqueles sujeitos que lutam e resistem pela manutenção do seu modo de vida no sistema 

capitalista, fazem parte e constituem os circuitos produtivos.  Castillo e Frederico definem 

circuitos produtivos a partir do seguinte argumento: 

 
Partimos do pressuposto de que o espaço geográfico deve ser pensado como um 
conjunto de formas materiais (naturais e artificiais, articuladas ou não) que impõe 
resistências, oferece abrigo, expõe ao perigo, separa, unifica etc., somado a um 
conjunto de permissões e proibições que regula a maneira como cada porção pode ser 
apropriada, transformada e usada (CASTILLO & FREDERICO, 2010, p.468). 

 

Nesse contexto, Alguns autores como Schneider (2014) Saquet,( 2017) Ploeg (2008) 

trabalham o encurtamento desse circuitos produtivos  para  definir os abreviados caminhos 

percorridos pelo produto até o consumidor, seja ele; feira, entrega em domicílio, porém numa.  

Assim, nos circuitos curtos, o processo de produção, acontece desde a transformação da matéria 

prima até o produto final na mesma unidade de produção e a etapa final ( venda) se realiza 

diretamente  e produtor para consumidor, ou indiretamente, por meio da entrega nas instituiçoes 

de mercado e programas institucionais como PAA/PNAE2 (Programa de Aquisição de 

Alimentos/  Pograma Nacional de Alimentação Escolar) .  

 
2  Instituído pela  (Lei n° 11.947/2009, art. 18), pelo PNAE o município deve utilizar  30% do total dos recursos 
financeiros repassados pelo FNDE, na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar.  
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 Nesse sentido, os circuitos curtos contribuem para a análise da resistência camponesa, 

pois, considera-se de suma importância o caráter organizacional  específico na indústria 

doméstica. Somado a isso, a análise das especificidades das formas com que se dá todo o 

processo de produção de destinação do produto final ao consumidor, sejam elas formas 

materiais e  imateriais. 

Os autores citados analisam o circuito curto de produção, na perspectiva de estratégia 

de desenvolvimento rural, partindo da perspectiva da construção de novos territórios.  A análise 

parte da problemática do aumento dos custos na produção, gerado pela dependência de insumos 

externos àqueles produtores que se inserem nas atividades com inovacões tecnológicas, nas 

quais, os custos de produção aumentam a ponto de superar os ganhos obtidos com as inovações, 

inviabilizando o acesso ao mercado a esses produtores. 

 Evidentemente, a problemática em questão, está no cerne do desenvolvimento desigual 

e combinado do capitalismo, que ao mesmo tempo em que separa os camponeses dos meios de 

produção, tambem cria condições que possibilitam a permanência desses na terra por meio da 

sujeição da renda da terra ao capital.  Portanto, aqui coube considerar os circuitos curtos como 

a forma utilizada pelos camponeses para destinar os produtos da indústria doméstica numa 

perspectiva de resistência e luta por autonomia relativa.  

A prática de transformação da matéria prima nas unidades camponesas (indústria 

doméstica) no município de Gloria de Dourados- Ms despontou há quase 20 anos. Esse 

despontamento correlata com a criação do mercado municipal, no ano de 2001, que restringiu 

a venda de alguns produtos in natura  de origem animal (carnes, ovos, leite). Nesse caso, a 

restrição se deu no âmbito das normas sanitárias, ou seja, para a venda desses produtos passa a 

ser exigido o selo de inspeção sanitária (SIM), Esse fato somado à desvalorização dos produtos 

agrícolas fez o camponês repensar alternativas de produtos complementares.  Essa exigência 

está amparada pela lei 1.283 de 18 de dezembro de 1950. No entanto, a fiscalização não era 

rigorosamente realizada no âmbito da feira livre antes do espaço físico destinado.  Então, 

aqueles que vendiam esses produtos  na feira, buscaram na venda de produtos  de origem vegetal 

entre outros, como complemento em substituição àqueles proibidos. Enquanto outros 

camponeses continuaram com os produtos da hortifruticultura sendo vendidos no mercado 

municipal e ao mesmo tempo se arriscaram no mercado informal mediante a venda dos produtos 
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de origem animal de porta em porta.  

Territorialização dos monopólios versus estratégias de resistência 

 Segundo Oliveira (1996) a concentração de terra e a produção camponesa são resultados 

do caráter contraditório do desenvolvimento capitalista. Nesse processo também ocorre a 

territorialização dos monopólios que reconfiguram as relações socioterritoriais na primazia da 

produção capitalista em detrimento da atividade de produção camponesa. Essa reconfiguração 

no modo de produção foi realizada pelo capitalismo monopolista mundializado, que permitiu o 

controle da produção de commodities: 

 
A agricultura sob o capitalismo monopolista mundializado, passou a estruturar-se 
sobre três pilares: na produção de commodities, nas bolsas de mercadorias e de futuro 
e nos monopólios mundiais. Primeiro, visou transformar toda produção agropecuária, 
silvicultura e extrativista, em produção de mercadorias para o mercado mundial. 
Portanto, a produção de alimentos deixou de ser a questão estratégica nacional, e 
passou a ser mercadoria adquirida no mercado mundial onde quer que ela seja 
produzida.  (OLIVEIRA, 2012, p. 8).  

  
 Para o autor, a territorialização dos monopólios na agricultura atua no controle da 

propriedade privada da terra, do processo produtivo no campo e do processamento industrial da 

produção agropecuária. De fato, observou-se neste estudo os desdobramentos desse processo 

na produção camponesa, bem como nas estratégias de resistência nas unidades camponesas do 

PA (Projeto de assentamento) Aymoré e Betel, localizadas no município de Glória de Dourados. 

 Os camponeses que se situam nos distintos assentamentos têm presenciado desde 

meados do ano de 2015, a influência das atividades do capital monopolista.  Foi nesse período 

que a monocultura da cana chegou à divisa de suas propriedades, causando grandes prejuízos 

nas suas produções em decorrência do processo de pulverização aérea de agrotóxico na 

monocultura. A foto 1  mostra a unidade camponesa no assentamento Betel que exerce a 

atividade da sericicultura. Observa-se a proximidade entre a  monocultura e a plantação de 

amora.  
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Foto 1 Glória de Dourados-MS 2019. Assentamento Betel. Fronteira entre monocultura da cana e unidade 
camponesa. 

 
Foto: AZEVEDO, Laudiceia 06/01/19 

 

Tal ação, característica da produção capitalista incide de modo imediato e prejudicial à 

sericicultura em prol da garantia da produção de cana-de-açúcar, assim como argumenta o 

camponês entrevistado sobre as controvérsias no uso de defensivos agrícolas: “como são 

defensivos agícolas se prejudica outras produções no mesmo âmbito?”. (entrevista realizada em 

06/01/2019).  

Essa realidade foi publicada na reportagem realizada pela Rádio Sputnik do RJ. Nela 

consta que dos 504 agrotóxicos registrados no Brasil, 149 estão proibidos na União Europeia. 

Ou seja, 30% do total das substâncias. Além disso, dois dos produtos mais vendidos no Brasil 

são banidos na UE. Assim, a manutenção da produtividade no âmbito da produção de 

commodities agrícolas é colocada em primazia por responder aos interesses da produção 

capitalista, enquanto a pequena propriedade e as unidades camponesas recebem os reflexos 

prejudiciais em suas atividades. Nesse assentamento, os prejuízos a partir da pulverização 

atingiu a sericicultura e  apicultura, e trouxe aos camponeses prejuízos de até 100% na produção 

de bicho-da-seda. 

A apicultura foi  significativamente atingida com a morte das abelhas e a diminuição 

das plantas utilizadas por elas na produção do mel, as quais foram sbstituídas pela monocultura 

da cana entre outras. A atividade exercida há 30 anos na mesma unidade sofreu diminuiçãao na 

produção ao longo dos anos. Segundo o camponês entrevistado, a produção de início era o 

dobro da atual, mas com a expansão das monoculturas, houve a diminuição constante das 
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abelhas e consequentemente da produção de mel.  

A pulverização aérea de agrotóxico é apontada pelo camponês como carro-chefe para o 

desaparecimento das abelhas.   Segundo ele, nos últimos 5 anos, tem sentido  de forma mais 

intensa a diminuição da produção de mel, e tem presenciado a morte das abelhas nas caixas. A 

unidade camponesa chegou a produzir 150 kilos de mel por mês, atualmente produz em média 

77 kilos mensais. Utilizando da mão de obra familiar a  produção do mel possibilita renda bruta 

de 2.310 reais mensais conforme apresenta na tabela 1. A produção e a renda apropriada pelo 

camponesa  já foi mais satisfatória, e a família dessa unidade teme que diminua a cada dia, por 

estar “ilhado” em meio ao “mar” de cana-de-açúcar.    

 

Tabela 1 Município de Glória de Dourados – MS 2019. Extração de mel na indústria doméstica.  

Produção /caixas Produto  Quantidade/ kg/mês 
Renda mensal 

obtida/ 

22 

 

Mel de abelha Europa 
77 kg 30,00 R$/ kg- 

Total   2.310,00 

Fonte: pesquisa de campo relizada em 04/01/2019 

  

 A queda na extração do mel dificultou a (re)produção dessa unidade camponesa, dianteá 

disso, há 5 anos a família, iniciou a produção de queijo, requeijão e muçarela para 

complementar a renda produzida na unidade. O trabalho no processo de transformação desses 

produtos, é realizado pela família, 3  vezes por semana.  Esse intervalo é respeitado para que 

haja a quantidade suficiente de matéria prima e tempo para completar o processo de 

fermentação do leite para a produção.  

 Conforme mostra a tabela 2 são produzidos 30 litros de leite por dia nessa unidade 

camponesa.  Segundo a família camponesa, para cada kilo de requeijão são necessários 20 litros 

de leite. Por isso, somente o queijo é feito todos os dias para alcançar a demanda que é um 

pouco maior, enquanto o requeijão e a muçarela são feitos 3 vezes por semana. Segundo a 

entrevistada, os produtos derivados do leite, têm destino fixo toda semana e declara 

divertidamente: “acho que eles gostam mais ainda porque eu faço uns formatos diferentes de 

requeijão...umas bolinhas outras quadradinhos... eu invento!” (entrevista realizada em 
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04/01/2019). 

 
Tabela 2.  Município de Glória de Dourados – MS 2019.  Produção em indústria doméstica 

derivados do leite. 
  

Produção / 
leite/mês 

Produto  Venda tipo Quantidade/ 
mês 

Preço / 
R$ 

Renda 
mensal 
obtida/ 

R$ 

30 litros Requeijão 

 

Na 
propriedade 

8 kg 

 

50,00 kg 

 

400,00 

 

 Muçarela  Na 
propriedade 

8 kg 30,00 kg 240,00 

 Queijo Na 
propriedade 

16 kg 30,00 Kg 480,00 

Total     1.120,00 

Fonte: pesquisa de campo relizada em 04/01/2019 

 

 Dessa forma, essa unidade camponesa complementa a renda produzida pela apicultura 

com a transformação em derivados do leite. Assim,  permanece na sua terra de trabalho, 

assumindo perspectivas camponesas e o caráter de resistência ao propósito de expropriação pela 

expansão da cana-de-açúcar. 

 Domingues (2012) analisa o crescimento da monocultura da cana no Mato Grosso do 

Sul e pontua a participação estatal, tanto no âmbito estadual quanto federal em políticas voltadas 

para o aumento de agroindústrias. Segundo ele “Os financiamentos, que na maioria das vezes 

se tornam subsídios, servem para alavancar um setor cada vez mais concentracionista tanto de 

terra quanto de capital. Isso produz um reordenamento espacial, econômico, social e cultural” 

(DOMINGUES, 2012, p.158). Dessa forma esse reordenamento atinge a produção camponesa, 

que já estão estrategicamente tentando se reproduzir, cabendo aos camponeses em sua 

resistência, a busca por novas possibilidades.   

 No asssentamento Aymoré as larvas do bicho-da-seda numa unidade camponesa no 

assentamento Aymoré. Essas larvas adoeceram após receberem o trato com amora contaminada 

por agrotóxicos. A contaminação  tanto leva á morte imediata dos bichos-da-seda quanto 
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interrompe o processo de fabricação dos casulos, momento em que acontece a morte dentro do 

casulo, resultando na queda da produção da atividade.  

Foto 1 Gloria de Dourados- MS. Assentamento  Aymoré.  Larvas do bicho-da-seda intoxicadas. 

 
Foto: AZEVEDO, Laudiceia  06/01/2019 

 

 Segundo a família de camponeses dessa unidade, em dezembro de 2015 tiveram prejuízo 

de 80% da produção, quando a pulverização aérea foi realizada na monocultura de cana-de 

açúcar vizinha  aos arredores da unidade. O agrotóxico contaminou a amora utilizada 

exclusivamente na alimentação do bicho-da-seda, e levou ao atrofiamento e morte das larvas 

comprometendo a renda da família camponesa. Com a queda da produção na atividade da 

sericultura, a família passou a transformar cana-de-açúcar em doces e melado e vender aos 

camponeses vizinhos, para complementar a renda produzida com a  sericicultura 

 Essa unidade camponesa em questão possui no total 4 ha,  sendo  2 ha ocupados com 

plantação de amora e 2 ha com plantação de cana.  A cana-de-açúcar é utilizada na indústria 

doméstica e na alimentação de 2 vacas cujo o leite é também é destinado a produção de doces.  

Cabe ressaltar que para a transformação da cana-de-açúcar em doces são necessárias no total 8 

horas até obter o produto final. A foto 2  mostra os equipamentes utilizados pela família 

camponesa na indústria doméstica, esses equipamentos são totalmente manuais, o que  faz 

ocupar a mão-de-obra da família em todo processo de transformação da cana-de açúcar. 
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Foto 2  Assentamento Aymoré, Município de Glória de Dourados-MS. Engenho utilizado na moagem da cana-
de-açúcar \Espaço destinado ao preparo da rapadura e o melado 

  
Foto- AZEVEDO, Laudiceia  29/01/19 

 

 Assim, são produzidos doces de 3 tipos de doces rapadura  a partir dos adicionais 

(amendoim, leite, mamão). As combinações apresentadas na tabela 3  foram construídas a partir 

do gosto dos consumidores: “Nós fomos seguindo o pedido do povo né, chegava um e falava 

eu gosto com amendoim, outro falava que gostava com mamão e assim fomos fazendo e criando 

prática” (entrevista realizada dia  29/01/2019). Essa relação de troca entre produtor e 

consumidor foi possibilitada pela venda direta, num circuito curto de produção. 

 

Tabela 3. PA – Aymoré.  Município de Glória de Dourados-MS. Produção da indústria 
doméstica produto derivado da cana de açúcar. 

  

Matéria 
prima/ 

Produto  
Quantidade/ 

mensal 
Circuito curto de 

produção 
Preço / 

R$ 
Renda/mensal 

obtida/ R$ 

 

 

Cana de 
açúcar 
 
 
 

Rapadura/mamão 

Rapadura/pura 

 

Rapadura/amendoim 

Rapadura/leite 

 

8 kg 

 

 

 

 

Venda direta na 
propriedade 

 

40,00/kg 

 

320,00 

 

12 kg 

 

52,00/kg 

 

624,00 

Melado 12 litros 12,50/ l 150,00 

Total     1.094,00 

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 29/01/2019 
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 A liberdade e autonomia relativa é fator preponderante nesse processo, e que o 

camponês produtor deixa bem claro na seguinte fala: “ O bom é que, como minha esposa tem 

problema de coluna então tem vez (semana)  que a gente nem faz porque ela não ta bem, mas o 

pessoal espera, ninguém acha ruim” (entrevista realizada em 29/01/2019). A renda produzida 

com a indústria doméstica nessa unidade é variável dependente da disponibilidade da família, 

caracterizando a autonomia e especificidades do campesinato.  

 Dessa forma, a unidade camponesa localizada no assentamento Aymoré, mantém os 

elementos de produção para a sua (re)produção com o apoio de duas estratégias de resistência. 

Sendo que, na sericicultura a autonomia relativa é diminuída pelo controle da empresa 

(BRATAC) e pela sujeição da renda da terra ao capital (OLIVEIRA, 1981). Já na indústria 

doméstica como estratégia, o camponês possui maior domínio e autonomia relativa sobre o 

processo integral da produção o que permite-o apropriar-se da renda produzida nessa atividade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta desta pesquisa buscou analisar o caráter de resistência camponesa, a partir 

da busca de novas formas de produção que possibilitem manter os elementos de produção, 

principalmente a terra de trabalho, que juntos possibilitam a manutenção do camponês no 

campo. Dessa forma a análise partiu da indústria doméstica, ou seja, da transformação da 

matéria prima em produto combinado e venda desses produtos por meio de circuitos curtos de 

produção. 

De modo geral, os camponeses são sujeitos sociais não capitalistas resultado do 

desenvolvimento desigual e combinado, ou seja, as transformações ocorridas mediante a 

expansão do capital no campo não transformou todas as relações em relações capitalistas, ela 

se deu mediante o caráter contraditório do capitalismo que segue criando e recriando relações 

não capitalistas no seu processo de desenvolvimento.      

Esse caráter contraditório de desenvolvimento mostrou-se ao longo dos anos 

responsável pela criação e (re)criação de relações opostas em seu cerne.  Essas relações 

consistem em relações extraeconômicas, materializadas no território regido pelo capital 

monopolista. Elas traduzem as configurações territoriais e as especificidades multidimensionais 
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nas formas de produzir econômica e socialmente.  

Nesse contexto, a expropriação, ploretarização do campesinato foi resultado dessa 

expansão capitalista, que por meio da propriedade privada da terra se apropriou da terra de 

trabalho dos sujeitos do campo, para a produção moldada pelo modelo hegemônico capitalista 

pautado na grande propriedade e grande produtividade. Entende-se que os sujeitos que buscam 

outras formas de produção baseados em relações não capitalistas, são sujeitos resistentes e sua 

resistência persiste na manutenção do seu modo de vida, que se realiza mediante a permanência 

na própria terra, como meio de (re)produção. 

Na perspectiva de resistência camponesa, foi evidenciado que além da sujeição da renda 

da terra no movimento do capital monopolista, traduzido na “integração”, notou-se o 

enfrentamento dos camponeses aos desdobramentos da expansão do setor canavieiro. Nesse 

caso, os prejuízos causados pela pulverização de agrotóxico nas proximidades das unidades que 

exercem a sericicultura. Nessas unidades, há soma de estratégias de resistência, uma vez que, a 

renda obtida através da integração é decaptada pelos prejuízos, comprometendo a (re)produção 

na unidade camponesa.  De fato, os camponeses encontram na indústria doméstica, outra 

estratégia de resistência e reprodução mediante os rendimentos provindos da venda direta 

desses produtos. 

A indústria doméstica que Lênin (1985) defendeu ter se transformado em indústrias 

capitalistas ou se desintegrado, no campesinato russo no século XX, nos serviu como base para 

refletir de forma multidimensional as características inter-relacionais envolvidas no processo 

de transformação da matéria prima em produtos nas unidades camponesas. Foi possível 

constatar que o camponês na indústria doméstica possui o controle da produção (por meio da 

transformação da matéria prima na unidade) e do destino do produto (por meio  da venda direta 

no  circuito curto).  

A resistência camponesa na indústria doméstica consiste na busca por autonomia e 

condições compatíveis e responsáveis por manter os elementos de recursos da unidade 

camponesa.  O abatimento desses elementos de recursos coloca em risco a existência do sujeito 

camponês, que somente se realiza na propriedade da terra. Nesse contexto, a indústria 

doméstica, constitui uma estratégia de resistência capaz de proporcionar maior autonomia 

relativa ao camponês no que diz respeito ao controle de produção e renda no processo de 

transformação da matéria prima, que por conter as inter-relações do processo produtivo 
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contribuem para fortalecer a ligação produtor-consumidor, e assim, a permanência do camponês 

no campo.  
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“NÃO VENHO COM AS MINHAS MÃOS VAZIAS”: os Sistemas Agroflorestais 

(SAFs) como alternativa de convivência com o semiárido e de segurança alimentar no 

Sertão do Pajeú/PE 

 
Tiago Cargnin Gonçalves,  

Raimundo Daldenberg Pereira Bertino,  

Mônica Cox de Britto Pereira 

Resumo: 

 

Entendida como campo de conhecimento e de prática social construído coletivamente, a 

Agroecologia vem se consolidando como alternativa a um projeto de desenvolvimento 

hegemônico e devastador, que desvaloriza o conhecimento das populações tradicionais do 

campo e compromete a diversidade de culturas, técnicas e métodos de produção e subsistência 

vinculados diretamente à terra. Em contextos de vulnerabilidade econômica e social acentuada, 

como o Semiárido brasileiro, em que predomina o bioma Caatinga, a Agroecologia constitui-

se em estratégia possível e fundamental, de um lado, de superação das condições historicamente 

estabelecidas de desigualdade de acesso à terra e à água e, de outro, de conservação da 

biodiversidade local e de manutenção das populações rurais no campo. Ao considerar o 

agroecossistema como unidade básica de análise e de ação, a Agroecologia se propõe a atuar e 

a pensar sob múltiplas dimensões: bioquímica, hidrológica, sucessional, etc. Nessa perspectiva, 

as Agroflorestas ou Sistemas Agroflorestais (SAFs) se apresentam como um instrumento capaz 

de potencializar a relação com a natureza e de garantir a segurança alimentar e nutricional da 

população camponesa, tendo em vista que os SAFs são sistemas produtivos que procuram 

“imitar” o funcionamento da natureza, consorciando em diversos estratos plantas arbóreas 

(florestais, frutíferas e forrageiras) com diversas culturas anuais, a fim de produzir alimentos, 

sementes, madeiras e fibras, bem como de assegurar a cobertura vegetal necessária para a 

proteção do solo. Este trabalho objetiva compreender a importância dos SAFs para a agricultura 

camponesa no Sertão do Pajeú, situado em Pernambuco, a partir de dois aspectos: i) a 

convivência com o semiárido; e ii) a segurança alimentar e nutricional. A pesquisa foi realizada 

com oito famílias agricultoras do Sertão do Pajeú, mais especificamente dos municípios 

limítrofes de Triunfo, Flores e Carnaíba. O “Sertão do Pajeú” é como se costuma chamar a 
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Microrregião Geográfica do Pajeú, delimitada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), que reúne dezessete municípios integrantes da bacia hidrográfica do rio 

Pajeú. Juntos, ocupam 8,94% do território de Pernambuco e reúnem, segundo o Censo 

Demográfico do IBGE de 2010, 3,58% da população do estado. Além do levantamento 

bibliográfico, a pesquisa contou com: i) entrevistas semiestruturadas, de natureza qualitativa, 

que visaram conhecer a história e as características atuais dos SAFs, além da sua importância 

para as famílias camponesas; e ii) os resultados do trabalho de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (ATER) desenvolvido pela Organização Não Governamental (ONG) Centro de 

Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, que anualmente realiza o “Registro e 

Acompanhamento de Agroecossistemas”, de caráter majoritariamente quantitativo. Apenas no 

Sertão do Pajeú, são 94 famílias acompanhadas pela ONG. Todas as famílias consultadas 

possuem SAFs em suas propriedades, que estão em diferentes estágios de desenvolvimento, 

tendo em vista que foram implantados em quatro momentos distintos: 1993, 1998, 2007 e 2014. 

As propriedades também se diferenciam em relação ao tamanho, variando de 2 a 30 hectares, e 

à altitude, com médias de 450 a 1000 metros. Essa amplitude altimétrica impacta diretamente 

nas possibilidades de convivência com o semiárido, já que o regime de chuvas nas cotas mais 

altas é menos irregular. A partir dos dados coletados junto ao Centro Sabiá é possível perceber 

a complexidade dos agroecossistemas de cada família, que podem apresentar até oito 

subsistemas no interior das propriedades. São eles: a) sistemas agroflorestais; b) criação animal; 

c) extrativismo; d) hortas; e) piscicultura; f) quintal produtivo; g) roçado; e h) viveiro de mudas. 

Das oito propriedades estudadas e que possuem SAFs, todas realizam criação animal e horta, 

sete trabalham com roçado, seis apresentam quintais produtivos e fazem extrativismo, três 

possuem viveiros de mudas e apenas uma desenvolve piscicultura. Importante ressaltar que, das 

oito famílias, três são chefiadas por mulheres, as quais desenvolvem todos os subsistemas 

mencionados, com exceção da piscicultura. Todos os oito SAFs estudados receberam assessoria 

técnica desde o início de sua implantação, no entanto a forma como cada sistema caminhou é 

bastante variável devido a fatores internos e externos à propriedade que contribuíram para um 

desenvolvimento mais ou menos acelerado do SAF. Alguns se desenvolveram de forma muito 

sistemática, com o objetivo de gerar alimentação animal e a partir de uma organização espacial 

que facilitou o escoamento da produção e o manejo da agrofloresta. Entretanto, há casos de 

SAFs que foram montados de forma aleatória, aumentando o custo e o trabalho com o manejo 

e dificultando o crescimento das plantas e o escoamento da produção, prejudicando, dessa 
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forma, a produtividade do sistema. As entrevistas realizadas destacam a importância da 

implantação dos SAFs para a sobrevivência das famílias camponesas. Essa valorização é 

atribuída não apenas aos ganhos materiais gerados pelo sistema produtivo em si, bem como às 

mudanças comportamentais desencadeadas a partir da implantação dos SAFs e do seu processo 

gradual de desenvolvimento. Algumas falas destacam o papel determinante da existência do 

SAF no estímulo ao estudo da Agroecologia, reforçando sua dimensão educativa; na cura de 

um processo depressivo por parte de uma agricultora; na redução do consumo nos centros 

urbanos devido à diversificação da produção de alimentos e de outros insumos, como rações e 

adubos, dentro dos próprios SAFs; na melhoria da qualidade dos solos; entre outros elementos. 

No que diz respeito aos aspectos destacados no objetivo do trabalho, a necessidade de uma 

convivência com o semiárido é apontada como um divisor de águas no processo de 

amadurecimento dos SAFs, superando a ideia de “combate à seca” difundida pela maioria das 

políticas públicas destinadas à região, o que se deu com o apoio e a participação ativa de 

organizações voltadas à assistência técnica e à extensão rural no semiárido. Desse modo, 

espécies nativas da caatinga são cada vez mais introduzidas, como a maniçoba, a pornunça e o 

mandacaru, ao mesmo tempo que a preocupação com a cobertura do solo se torna primordial, 

visto que aumenta a capacidade de armazenamento da água em período chuvoso e contribui 

para alimentar as nascentes situadas dentro dos SAFs ou nas proximidades das propriedades. 

Outro elemento importante na diversidade incorporada com muitas das espécies nativas da 

caatinga se dá pela importância dessas para a forragem animal no período do verão (de estiagem 

prolongada).Em relação à segurança alimentar e nutricional, os SAFs proporcionam uma 

diversidade expressiva de alimentos, que servem tanto para alimentar as famílias quanto para a 

comercialização. Além disso, se beneficiados, como no caso das polpas de frutas, o valor 

agregado é capaz de aumentar ainda mais o rendimento econômico das propriedades. Outras 

preocupações importantes – e centrais no manejo do sistema – são o uso de adubos e defensivos 

naturais, livrando a produção de produtos químicos e melhorando a qualidade da alimentação, 

bem como o cultivo de sementes crioulas, que asseguram a continuidade de espécies seculares 

sem transformações genéticas de base industrial agroquímica, reforçando, assim, a necessidade 

e a importância de conviver com o semiárido e a sociobiodiversidade local. Como apontado no 

título do trabalho, não sair com as mãos vazias de dentro do SAF permite às famílias 

camponesas do Sertão do Pajeú seguir vivendo no campo, aprimorar as formas de convivência 

com o semiárido e se alimentar de forma saudável e segura. Isso transforma a perspectiva das 
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famílias, historicamente subordinadas à lógica do combate à seca que reproduzia a política de 

controle da terra pelos coronéis, trazendo em contraponto a perspectiva do bem-viver, na qual 

a reprodução camponesa se dá com abundância alimentar, com respeito à sua cultura local, com 

mais autonomia, com respeito aos conhecimentos populares seculares da estreita convivência e 

relação entre os homens e mulheres no sertão. Esse processo também permite romper com a 

lógica do sistema moderno colonial patriarcal, no qual o processo de degradação da natureza 

era o eixo “moderno” do modelo de desenvolvimento, além de invisibilizar esses 

conhecimentos e o papel chave das mulheres na conservação da sociobiodiversidade e na 

reprodução da vida. 

 

 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3312 
 

 
ALIMENTOS IDENTITÁRIOS E A MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR: DA PRODUÇÃO A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS NA 
FEIRA LIVRE DE DOMINGO EM ALFENAS - MG 

 
Camila Turmina Baticini1 

 
Introdução 
 

 Em tempos atuais, desconexa ao direito da soberania alimentar, nossa alimentação é 

pautada, sobretudo, ao que somos brutalmente influenciados a comer, pelos setores do 

agronegócio e da indústria. Entretanto, há aqueles alimentos que escolhemos e buscamos ingerir 

devido à circunstâncias favoráveis, como preço, qualidade ou confiança, ou devido a  algum 

aspecto que vá de encontro com a nossa identidade: são eles os alimentos identitários. 

Sendo assim, o ponto de partida para a análise do tema em questão, abordado neste 

trabalho, foi a observação da feira que, rotineiramente aos domingos, frequento para comprar 

hortaliças e verduras para a semana e para comer e beber alguns dos tais alimentos identitários: 

a pamonha ou o pastel de fubá, por exemplo. Ao observar as barracas, os produtos 

comercializados, os agentes e sujeitos, uma reflexão problemática acerca de todo esse mundo 

singular, que é a feira livre, foi sendo construída. Qual seria a relação de identidade cultural do 

estado de Minas Gerais que alguns destes produtos beneficiados carregam? Ou a relação de 

identidade cultural do espaço rural que possuem? Como essa relação se configura para quem 

produz e para quem consome? Como as famílias agricultoras promovem a manutenção de suas 

rendas a partir deste sistema? Como a mulher participa desse processo, por vezes, de produção 

tradicional? 

A feira em questão acontece no centro da cidade do município de Alfenas e há outras 

duas feiras acontecem na cidade, aos sábados, no bairro Pinheirinho, e às quartas-feiras, ruas 

abaixo da de domingo. Alfenas está localizada na mesorregião Sul de Minas, possui 73.722 

habitantes, de acordo com o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) 2010, e configura-se como uma cidade média, marcada pelas atividades econômicas de 

prestação de serviços e comércios, bem como, principalmente, pela produção de café e outras 

 
1 Graduanda em geografia, Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL) 
camilaturminabaticini@hotmail.com 
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variedades agrícolas e pecuárias. Portanto, a presença da monocultura e de latifúndios na região 

é muito grande, resultando em uma necessidade de resistência fortíssima por parte das famílias 

agricultoras.  

Figura 01: Localização do município de Alfenas no estado de Minas Gerais. 

 
Autor: Raphael Lorenzeto de Abreu, 2006. 

 

Um modo importante dessa resistência está nas feiras livres. A feira livre de domingo 

existe há cerca de 60 anos, é a maior da cidade e também eleita a maior feira livre do Sul de 

Minas. É muito frequentada pelos locais, mas também pela população flutuante, composta pelos 

estudantes universitários, que compõem uma parcela grande de frequentadores, sendo muitos 

oriundos de outras cidades mineiras, mas principalmente do estado de São Paulo e de outros 

estados do Brasil, que podem através da feira conhecer mais da cultura mineira, através ou não, 

dos alimentos identitários, além de reproduzir a vivência experienciada aqui, em seus lugares 

de origem, relatando ou até mesmo presenteando familiares e amigos com produtos 

provenientes da feira. 
Figura 02: Parte da feira livre de domingo em Alfenas - MG. 

 
Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal, 2014. 
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A feira é organizada pela Associação dos Feirantes das Feiras Livres de Alfenas 

(AFFLA) e em 28 de abril de 2019 foi registrada como Patrimônio Cultural Imaterial. Com o 

tombamento como um bem histórico, a identidade da feira fica protegida, de modo que ela, por 

exemplo, não poderá mais ser deslocada para outro local, como era uma possibilidade prevista 

em algumas propostas. De acordo com o presidente da AFFLA, Guilherme Mendes, em 

entrevista para a assessoria de comunicação da prefeitura municipal, a feira possui, atualmente, 

cerca de 450 barracas, que geram em torno de 900 a 2000 empregos, e uma circulação de mais 

de 20.000 pessoas pelo local.  

Há diversas barracas de produtos com origem no beneficiamento agroindustrial, que é 

a transformação da matéria prima em um produto derivado final. Desde barracas que 

comercializam verduras e hortaliças predominantemente e que também apresentam  alguns 

destes produtos, até as que essencialmente comercializam só eles, como o caso das barracas dos 

derivados do milho, pastel de fubá e, em alguns casos, de queijos, quitandas e também doces.  

 
Metodologia 
 

Buscou-se, então, analisar esse fenômeno desde seu aspecto histórico-conceitual, 

partindo da revisão bibliográfica acerca dos temas: alimentos identitários, produção 

agroindustrial, manutenção da agricultura familiar e gênero no campo. Quanto à pesquisa 

qualitativa, foram realizadas entrevistas às/os consumidoras/es e às/os produtoras/es, no 

momento da feira, entre às 5h30 e 10h da manhã, com o intuito de entender, basicamente, a 

relação com o espaço rural entre ambos; o entendimento de como a cultura e a “culinária 

mineira” configuram-se; e os aspectos dicotômicos entre o modo de produção e comercialização 

industrial,  do modo caseiro e de venda em feiras livres.  

Segundo Tuan (1983) no estudo do espaço, no âmbito da geografia humanista, 

consideram-se os sentimentos espaciais e as ideias de um grupo sobre o espaço, a partir da 

experiência. Portanto, as experiências corroboram ao processo de identificação e associação 

cultural, a partir dos costumes e hábitos que são produzidos por nossos semelhantes. 

Compreender todos os componentes do processo histórico, econômico e cultural de uma 

sociedade ou de um sistema, permite, também, compreender a estrutura de consumo e produção 

dos alimentos identitários da feira.  
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Portanto, durante a entrevista, as/os produtoras/es foram indagadas/os sobre a história 

da sua produção, com o intuito de identificar se há um vínculo geracional e de tradição familiar 

e se sim, se ele está sendo repassado para novas gerações. Enquanto que a/os consumidoras/es 

puderam relatar sobre a identificação que possuem com o alimento, se ele ativa alguma 

memória ou sentimento, ou então, se poderia gerar memórias a terceiras/os, por exemplo, 

presenteando-a/os com os alimentos tradicionais.  

 
Referencial teórico 
 

A partir da década de 1980, os alimentos considerados identitários adquirem um valor 

de troca e mercado, quando passam a ser demandados pela população residente em centros 

urbanos, porém, apesar da inserção neste sistema, não perdem a sua essência arraigada no saber-

fazer e na tradição de grupos familiares, entretanto, refletir a produção destes alimentos, 

significa, também, discutir uma territorialidade criada como estratégia de reprodução dos 

grupos familiares, para além de, apenas, se atentar aos processos culturais, que refletem no 

tecido social/cultural dos lugares, uma vez que a cultura do lugar pode ser afetada por 

paradigmas externos fomentados pelo capital (MENEZES, 2013).   

O desenvolvimento da agroindústria familiar tem importantes desdobramentos no 

território, com mudanças no âmbito interno da organização da unidade familiar de produção, à 

diversificação econômica regional, num contexto mais amplo (MIOR, 2007). De acordo com 

Tonial (2013), as iniciativas da agro industrialização da produção familiar têm sido uma 

estratégia de manutenção social e econômica, gerando novas atividades, possibilidade de 

ocupação dos membros da família, renda, autonomia de produção e relacionamento com o 

mercado. 

A “culinária mineira”, assim como nos demais estados, possui suas especificidades, 

entretanto, devido a grande extensão territorial do estado de Minas Gerais, apresenta distintas 

características regionais, manifestadas nos modos de vida e também no costume alimentar de 

cada região, uma vez que a culinária baseia-se nos ingredientes que estão, inicialmente, 

disponíveis, em função dos aspectos naturais e também dos sociais. A origem dessa culinária 

parte do processo de formação do território brasileiro e se assemelha a de estados vizinhos e 

interioranos, mas também, possui características próprias. 
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O processo de ruralização mineira no século XIX e início do século XX, evidencia 
um momento importante na construção da culinária típica de Minas, em que a fartura, 
a rusticidade, a ostentação e a hospitalidade se constituem pontos chave do período, 
sendo ainda possível encontrar alguns resquícios desse passado na atualidade. 
(ALMEIDA, D. et al, 2008, p.04) 

 

Para Azambuja (2001), a referência por algum alimento e por determinados pratos nos 

diferentes grupos humanos está ligada à sensação de saciedade e de prazer. A culinária 

transpassa o simples ato de comer e abarca modos de vida, culturas e práticas sociais, formas 

de organização e relações. De acordo com Menasche (2010), a relação entre comida e memória 

pode ser entendida sobre a dimensão da comunicação, onde a comida fala e pode contar 

histórias. 

Os produtos tradicionais, também são denominados produtos com história, pois se 
constituem e fazem parte da história social de uma determinada cultura. Vindos de um 
longo tempo, através de gerações que os foram produzindo e recriando, esses produtos 
marcam um processo que reúne relações sociais e familiares, num encontro entre o 
saber e a experiência; portanto, a produção desses alimentos é, ainda, uma arte 
construída ao longo do tempo através da tradição familiar (RIBEIRO e MARTINS, 
1995). 

 

Assim relacionados, a “culinária mineira”, constituída majoritariamente pela origem no 

rural e com as particularidades naturais de cada região, pode remeter às histórias individuais de 

determinados tempos, lugares e vivências ou até mesmo do imaginário coletivo que se possui 

sobre a comida da roça ou sobre a própria culinária mineira. Atrelada a isso, há comumente a 

figura feminina, que é a avó, ou à tia, ou a alguma personagem com idade mais avançada, que 

teria permanecido no campo, que cozinha e é tida como uma referência. 

A presença da figura feminina é marcada não só no processo da lembrança do sabor da 

comida, como no próprio processo do saber fazer, da maturação dos ingredientes ou do cuidado 

no preparo. Para Scott (1989, p.21) o gênero “é um elemento constitutivo de relações sociais 

baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar 

as relações de poder”, portanto, historicamente, papéis distintos foram atribuídos às mulheres e 

aos homens.  

Deste território demarcado pela presença das mulheres agricultoras emergem as fontes 
de renda que passam a ser fundamentais para a agricultura familiar. Esta re-divisão 
interna de trabalho da família rural se transforma num dos principais trunfos para o 
sucesso da agroindústria familiar. Uma conseqüência importante desde o ponto de 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3317 
 

vista do gênero, é que a participação da família em grupos produtivos, com ou sem 
atividades de agregação de valor, permite compartilhar o peso das tarefas agrícolas 
entre várias famílias. Isto ocasiona mudanças no cotidiano das agricultoras, podendo 
dividir também o cuidado dos filhos, de uma maneira que não poderiam fazer com 
seus maridos até então. E particularmente a agregação de valor dentro dos grupos abre 
para as mulheres agriculturas novas oportunidades no caminho de seu 
empoderamento: cursos de treinamento e capacitação, contato direto com 
consumidores nas feiras e reforço na auto-estima com os elogios sobre seu trabalho 
que recebem dos compradores (MIOR; GUIVANT, 2004, apud MIOR, 2007, p.8) 

 

A mulher, enquanto destinada aos afazeres domésticos ou do quintal, dentre horta e 

galinheiro, fez-se então como a maior agente dentro da produção dos alimentos identitários e 

da agroindústria, e, desta forma, sendo tal produção de muita valia dentro da renda da família, 

é também, a principal agente de manutenção da mesma. Quando atrelada ainda, à produção de 

produtos orgânicos, é mais uma vez a principal agente dentro do processo de agroecologia, 

talvez de economia solidária ou de outras tantas formas de resistência. 

 
Resultados 
 

Nas barracas que comercializam, exclusivamente, apenas um tipo de alimento 

identitário em larga escala, como exemplo a barraca de pamonha na figura 03, abaixo, a matéria-

prima utilizada é, predominantemente, comprada, pessoas de fora da família são inseridas ao 

trabalho, a família e essas/es funcionárias/os não moram necessariamente no espaço rural ou 

nem possuem familiaridade com o mesmo, alguns estreita relação, comumente na origem 

distante da família, mas viram na manifestação da ruralidade no espaço urbano, o negócio como 

uma oportunidade de renda, contribuindo com a perpetuação da cultura do alimento, ainda que, 

em alguns casos, de forma distinta e reconfigurada. Enquanto que nas barracas onde alimentos 

identitários são comercializados juntamente com demais alimentos horti-fruti e granjeiros, 

configurando-se em famílias agricultoras, a matéria-prima principal é própria ou de uma rede 

de vizinhos e familiares, caracterizada, por vezes, no sistema de trocas, os próprios integrantes 

realizam a produção, a moradia é rural e a renda dos produtos se transforma na possibilidade 

de manutenção da família no campo. 
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Figura 03: Pamonheiras produzindo,  na barraca de derivados do milho. 

 
Fonte: Autora. 

 

 A identidade com o espaço rural é manifestada pela maioria das/os entrevistadas/os, seja 

por pertencerem a ele na atualidade, em especial a/os produtoras/es que ali residem, ou, no caso 

das/os consumidoras/es, por possuírem as origens da família concebidas no mesmo, que pode 

ser evidenciada no resgate de memórias associados ao tempo de infância, em que o vínculo com 

o rural era mais estreito: “Lembra minha infância! (...) Sempre nas férias, quando a gente 

visitava Lavras, ela (mãe) sempre trazia uma caixinha de isopor com variedades de queijos, 

então voltava pra São Paulo e sempre comia…” (Consumidora, B. 25 anos, vive na cidade em 

Alfenas, a mãe viveu até os 5 anos no espaço rural em Lavras). 

Além disso, a regionalidade, entre o próprio estado e entre outros, também pode ser 

evidenciada e associada com a lembrança dos tempos distantes de infância e juventude, talvez 

da casa em que cresceu ou das experiências com a família e amigos, que acentuam o processo 

de identificação ao alimento: “Me lembrou infância, talvez, né. Mas é bem diferente, por 

exemplo, o doce de leite daqui de minas com o do Rio Grande do Sul. Porque o do sul é mais 

escuro, acho que ele é mais doce, o daqui não, ele é mais clarinho, ele é mais suave… então 

esse doce de leite ele é típico daqui, porque nos outros estados ele não é feito dessa forma.” 
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(Consumidor, F. 36 anos, vive na cidade em Alfenas, cresceu no espaço peri-urbano em Santa 

Maria, os avós já moraram no espaço rural).  

Quando perguntado se o queijo remete a alguma memória, como de um lugar ou 

pessoas, este entrevistado respondeu: “Não lembra muito não, porque o queijo aqui não parece 

nem um pouquinho com os nosso lá da onde é minha cidade (Senador Firmino)… Esses queijo 

aqui são tudo ruim, não acha queijo bom. Os queijo de lá é bom, agora os daqui…” 

(Aposentado, J. 76 anos, vive na cidade em Alfenas, viveu até os 20 anos no espaço rural no 

município Senador Firmino). Demonstrando a variabilidade, conforme a região, dentro do 

mesmo estado.  

Com relação ao entendimento das/os entrevistadas/os sobre o motivo dos alimentos 

pertencerem à “culinária mineira”, após, unanimemente elas/es terem sido considerado-os 

como pertencentes, evidencia-se a relação com o aspecto geracional e de tradição familiar: “A 

gente vende tudo aquilo que é da nossa cultura, não é?! Bolacha, biscoito, pães… Isso é tudo 

da nossa cultura aqui de Minas. Isso vem dos meus avós, bisavós, que faziam broa, 

bolachinha... Minha mãe… Então, imagino que isso já é de muitos anos, eles todos já eram 

aqui da região, então realmente é cultura da nossa região de minas aqui.” Sobre ensinar o 

modo de fazer para alguém mais jovem, ela enfatiza, sobre a sua filha de 26 anos, que também 

aprendeu com ela: “Ela falou: vou ensinar meus filhos a fazer também!”  (Confeiteira, C. 47 

anos, vive na cidade em Guaranésia, viveu até os 12 anos no espaço rural).  

Observa-se a presença da mulher de forma sempre marcante nos relatos, desde o 

processo de produção, à origem da tradição e da transferência do “saber-fazer”: “Primeiros 

passos aprendi com minha mãe (...)” (Agricultora familiar e doceira, A.L. 43 anos, vive no 

espaço rural em Paraguaçu, onde é sua origem). “Aprendi com minha mãe, bem de criança... 

Já nasci na roça, mexendo com queijo, vaca e tudo, menina. (...) Eu mesmo que produzo, tem 

as vacas e eu tiro leite… É tradição mesmo, que eu tenho desde criança né! ” (Agricultora 

familiar e produtora de queijo, A. 52 anos, vive no espaço rural em Alfenas).  Quando indagada 

sobre a diferença entre o queijo do mercado e o que ela produz: “Aqueles lá nós nunca 

experimentou quase, mas eu prefiro mais esses nossos daqui… Esse é natural né, fresquinho, 

direto da roça… Esse é melhor!”. 
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Figura 04: Agricultora familiar e produtora de queijo, na barraca de produção diversa. 

 
Fonte: Autora. 

 

Outros aspectos da diferença entre o produto industrial e o artesanal, podem ser descritos 

neste relato: “Menos açúcar, sem conservante, caseiro né, é diferente… Tem amor também ali 

dentro né, que eu acho que na fábrica não tem esse tipo de coisa, é a máquina que faz sozinha. 

Eles confiam no que eu to fazendo, entendeu?! É questão de amizade que temos aqui na feira, 

tem um freguês que vem e ele leva 7 copinhos, vai levar pra Areado, pros amigos dele.” 

(Agricultora familiar e doceira, A. L. 43 anos, vive no espaço rural em Paraguaçu, onde é sua 

origem). 

Ainda sobre a classificação do produto e sua origem, a regionalidade da matéria prima 

é evidenciada, bem como as características geográficas, de relevo e clima, que condicionam os 

cultivos em regiões: “Faz (parte da culinária mineira), doce de leite faz, o marolo então… 

Porque o marolo é muito especial pra gente lá de Paraguaçu (cidade vizinha a Alfenas). E o 

doce de leite é muito bom, não tenho a menor ideia do porquê, é mineiro (risos), eu acho assim 

por causa do clima, das montanhas, que tem bastante pasto, é região leiteira. Lá a gente mexia 

com leite, por exemplo, porque as terras que a gente tinha era em lugar baixo, não dava pra 
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plantar café (cultivo popular na região)”. (Agricultora familiar e doceira,  A. L. 43 anos, vive 

no espaço rural em Paraguaçu, onde é sua origem). O município de Paraguaçu possui o Festival 

do Marolo, que acontece anualmente há 10 anos, dentre as atrações,  há até concurso com 

receitas culinárias, doces e salgadas, do marolo, e possibilita a complementação de muitas 

rendas familiares no período festivo. 

Outro aspecto importante é a possibilidade de ascensão dos produtos comercializados 

na feira, a outros modos de comercialização com padrões mais industrializados e a concorrência 

disposta: “Eles (a vigilância) não deixa cê fazer nada, uai! Tudo cê tem que fazer do jeito que 

deles… É o tanque do jeito que eles quer… Não é aquela coisinha mais: pegar uma lata de 

leite e fazer queijo, não… (...) Hoje cê tem que fazer um castelo pra vender queijo. Pra produtor 

pequeno, essas coisas, tem que vender na feira mesmo, porque se fosse pra entrar no comércio, 

não conseguiria. (...) Mesmo você arrumando tudo, eles ficam olhando com cara feia ainda e 

não te dá alvará não.” (Produtor de queijo, D. 28 anos, vive na cidade em Alfenas, os avós 

moravam no espaço rural). O fato é que grandes laticínios, cada vez mais, pressionam os órgãos 

fiscais, no sentido de não facilitarem a inserção destes produtos familiares e artesanais no 

mercado. Porém, talvez, tal isso nunca seria possível, afinal estes alimentos identitários são 

provenientes do mundo rural, são artesanais, feitos por mãos, por histórias e que não cabe e 

nem se adequam às inspeções e às prateleiras de supermercados. 

Portanto, através dos resultados da pesquisa, pode-se sintetizar uma tabela de 

classificação dos alimentos identitários que são comercializados na feira. Os produtos 

“regionais” foram classificados como aqueles que advêm de matérias primas típicas da região, 

como é o fruto marolo, característico do município de Paraguaçu; de modos de produção e 

receitas tradicionais legitimadas, como o pastel de fubá, característico do município de 

Machado; ou, como no caso do queijo canastra, pela indicação geográfica, reconhecida pelo 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), para o queijo feito de leite cru, produzido 

em uma área delimitada que compreende os municípios da Serra da Canastra. Os produtos 

“rurais ou interioranos” foram classificados como aqueles alimentos tradicionais, com origem 

no rural, que compõem o processo de formação do território, por entre interiores de estados que 

foram explorados e constituídos por maneiras semelhantes, com base nas economias vigentes e 

nos povos tradicionais.  
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Quadro 01 - Classificação cultural dos alimentos identitários comercializados na feira livre de domingo em 

Alfenas - MG 
 

Classificação Alimentos 

Regionais (Alfenas - MG) Pastel de fubá 
Queijo canastra 
Doces com marolo 

Rurais ou interioranos Bananada 
Doce de leite 
Doces de amendoim 
Feijão tropeiro 
Goiabada 
Pamonha e curau 
Queijos (frescal, minas, mussarela e outros) 
Quitandas (pães, biscoitos e bolos) 
Rapadura 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Num primeiro momento, não classificaremos, então, estes alimentos como pertencentes 

da “culinária mineira”, pois não foram obtidas respostas e nem referências, de que estes 

alimentos sejam exclusivamente do estado de Minas Gerais, mas que partem dos processos 

geográficos já mencionados, que são semelhantes, por exemplo, a São Paulo, Mato Grosso do 

Sul, Goiás e outros. O fato é que a cultura é definida pelo que é produzido, mas também pelos 

hábitos, e que estes alimentos estão intensamente inseridos nos hábitos populares mineiros, seja 

pela rusticidade e pela fartura já mencionadas. Portanto, esses alimentos são concebidos no 

rural, são reproduzidos no urbano, enquanto ruralidade, e possibilitam a manutenção de muitas 

famílias agricultoras, através do imaginário e da perpetuação da cultura.  

 
Considerações finais 
 

Por fim, a pesquisa aborda questões e relações acerca dos alimentos identitários 

mineiros, da atual comercialização destes produtos tradicionais na feira livre de domingo na 

cidade de Alfenas, em especial sobre essa realidade como sistema de manutenção da agricultura 

familiar e da importância das mulheres nessa tradição. O tema indaga reflexões sobre diversos 

rumos e caminhos, e é justamente um aspecto fundamental, para continuarmos a problematizar 

e a transformar. O alimento tradicional traz por si só, com toda sua resistência da forma 
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artesanal de produção, a opção de escolha ao consumidor, entre comer as medidas e padrões 

industrializados, ou alimentar-se de sabores e histórias, pela própria identificação, com o rural. 

Tal resistência é possível através do sistema de comércio que é a feira livre, onde o tombamento 

como Patrimônio Cultural e Imaterial recente da feira, elege uma vitória a todos os agentes e 

sujeitos que participam desta experiência e da reprodução dessa cultura, que é o encontro na 

feira, e que evidentemente, tem relação direta com o alimento, com as mãos que os produzem 

e que, também, resistem. 
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RESUMO: O presente trabalho versa sobre a importância da implantação de Hortas Agroecológicas, na 
Comunidade Quilombola do rio Genipaúba onde fica a 7 km do Município de Abaetetuba - PA. Dessa forma o 
trabalho fundamenta-se a discutir a importância das hortas agroecológicas implantadas pelos moradores da referida 
Comunidade como uma prática educativa que vai além do Território Quilombola agregando assim conhecimentos 
teóricos e práticos tão essenciais na dinâmica de aprendizagem dos sujeitos agregados acerca da Prática Sustentável 
nos seus modos de vida. A pesquisa está subsidiada pelo método qualitativo, registros Icnográficos, entrevistas e 
revisões bibliográficas sobre a temática onde pode-se compreender a importância da implantação de projetos 
educativos que incentivem ainda mais a qualidade de vida dos sujeitos que ali residem. 
 
Palavras – chaves: Agroecologia, Prática Educativa, Comunidade Quilombola. 

 

 

 
INTRODUÇÃO:  

 

A Agroecologia afigura-se como um importante conceito para o entendimento das 

práticas agrícolas de pequenos produtores rurais, integrando assim a família e os saberes 

tradicionais como molas propulsoras para seu desenvolvimento. Haja vista, que o território 

quilombola do rio Genipáuba é um espaço que nos fornece verdadeiramente novas formas de 

se pensar e trabalhar práticas sustentáveis para o bem-estar da população, visando com as 

implementações das Hortas melhores condições de vida sem uso de agrotóxicos, fertilizantes 

entre outros fatores que estão diretamente ligados ao alimento na mesa dos brasileiros. 

O trabalho foi desenvolvido na Comunidade Quilombola do Rio Genipaúba -Ilhas que 

fica a 7 km do Município de Abaetetuba-PA. 

 

Figura 01: Mapa de Localização 
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 Através do desenvolvimento participativo e a relação interpessoal o projeto horta 

agroecológica e segurança alimentar visa atender a famílias no território quilombola, 

proporcionando as famílias locais alimentos saudáveis, sociabilidade e bases de uma economia 

sustentável. 

Neste sentido, o presente trabalho objetivou-se mostrar a iniciativa de moradores do 

rio Genipaúba acerca do projeto de hortas agroecológicas, tanto no incentivo de trabalhar essa 

prática educativa em seu território. 

 De acordo com Altiere (1987,1991) a Agroecologia foi definida como sendo “as bases 

científicas para uma agricultura ecológica”, mas para que o conceito seja claramente abrangente 

faz-se necessária a análise de todos os processos agrários e campos da história da sociedade, de 

forma que as transformações e as relações socioeconômicas sejam corretamente assimiladas. 

Como procedimentos foram feitos, a) levantamento bibliográfico sobre a temática, b) 

visitas às hortas Agroecológicas como forma de enxergar na prática como foi desenvolvido as 
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horticulturas pelos moradores na referida localidade, c) Registro Icnográfico da área a qual foi 

construído as Hortas d) aplicação de questionários semiestruturados. 

No tocante à história real, optou-se por entrevistas abertas com os agricultores. 

Elaborou-se um roteiro guia onde as questões pertinentes à pesquisa foram realizadas. As 

entrevistas duraram entre 1 hora, a duração variada de tempo entre as entrevistas deveu-se em 

virtude do desenvolvimento de cada horta enquanto relatavam sua história de vida e suas 

particularidades de sua horticultura. Dessa forma foi desenvolvido um segundo roteiro que 

serviu como base para a aplicação do questionário havendo os seguintes subtemas. 

 Os solos, as águas, as sementes crioulas e os materiais vegetais de propagação, as áreas de 

cultivos, insumos e máquinas agrícolas;  

 O trabalho na propriedade: divisão do trabalho familiar na agricultura da propriedade;  

 As relações com a terra e o território da comunidade;   

 A renda familiar e;  

 A alimentação familiar;  

 

Além das entrevistas realizadas em suas residências, foi proposto aos entrevistados que 

nos acompanhassem para uma caminhada descritiva por seus cultivos, onde foi possível ter uma 

visão geral da propriedade. Foi requerido aos Quilombolas que nos explicassem e 

descrevessem, ao seu modo, as características mais importantes de seus agroecossistemas.  

Nesta visão geral dos agroecossistemas, perguntou-se como eram os manejos, os tempos 

e melhores épocas para o plantio, condução e colheita das variedades que cultivavam e ainda 

cultivam, se havia variedades e espécies de ervas medicinais plantadas ou extraídas da mata, 

etc. descritiva na propriedade, assim como o período em que se acompanhou as Hortas de cada 

horticultor, teve como objetivo observar seus agroecossistemas e obter destes Quilombolas o 

entendimento que eles detinham da agricultura e do conjunto da comunidade. 

 

Figura 02: Propriedade de Horticultura  
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Fonte: Acervo Trabalho de Campo 

 

 Objetivou-se, através desta ferramenta metodológica, pôr o agricultor a relatar e a 

apresentar os elementos que compõe os seus sistemas de produção, fato que só através das 

entrevistas não seria possível de captar. Esta opção metodológica, propiciou o registro de 

preciosos relatos, ricos em detalhes que compõe estes conhecimentos e saberes tradicionais. 

Por fim, optamos por identificar os Quilombolas entrevistados através da nomenclatura: 

agricultor 1, agricultor 2, 3 e 4. Dentre estes 3 Quilombolas reproduzimos, neste trabalho, os 

depoimentos de 3 dos entrevistados. Optou-se também por manter, até certo ponto, o 

coloquialismo das falas destes agricultores, preservando a riqueza dos exemplos dados por estes 

Quilombolas. 

Através do acesso igualitário aos meios de vida a Agroecologia compreende a dinâmica 

dos sistemas agrários e tem ajudado a esclarecer grande parte dos problemas técnicos 

agronômicos que as ciências agrárias convencionais não conseguem. A preservação dos 

recursos naturais, a busca por direitos, as novas visões políticas, o reconhecimento, a identidade 

e a substituição do modelo vigente por uma agricultura socialmente mais justa, 

economicamente viável e ecologicamente apropriada são as bases que norteiam a 

representatividade da Agroecologia em nosso país. Através de ações coletivas esta área de 

atuação visa ultrapassar os limites da produção para alcançar todos os patamares éticos, sociais, 
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biológicos e de desenvolvimento que estão intimamente relacionados ao trabalho na terra 

iniciado há dez mil anos no Oriente Médio (GUZMAN 2015). 

 

OS AGROECOSSISTEMAS DO QUILOMBO GENIPÁUBA  

 

O estudo dos solos que se procedeu nos agroecossistemas dos horticultores entrevistados 

baseou-se nas informações dadas por eles. Não se procederam análises químicas ou físicas dos 

solos especificamente, por outro lado, trabalhou-se com os agricultores as noções sobre os solos 

que manejam. Ademais, os depoimentos que analisamos vão desde uma descrição 

pedogenética, passando pelas técnicas de interpretar a fertilidade do solo. 

Figura 03: Solo Arenoso com uma quantidade de chicória evidente 

 
Fonte: Acervo Trabalho de Campo 

 

No território quilombola temos solo argiloso e arenoso como também o planalto 

rebaixado, havendo nas encostas as planícies aluviadas que é uma das características da 

Localidade, ou seja, solo de Várzea e de Terra Firme. Para os horticultores o estudo do solo 

para iniciar as hortas foram da seguinte forma: 

 
Não foi um estudo especificamente sobre o tipo de solo, mas a questão de localização 
de como construir, como por exemplo a assistência da localização por conta do sol, 
chuva, vento e principalmente de se fazer nas proximidades das residências. No verão 
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foi perfeito, mas quando chegou o inverno a gente foi observando algumas situações 
que naquele momento não tinham levado em consideração na 1° horta que 
desenvolvemos pelo inverno, observamos  então que quando chegou a chuva começou 
a filtrar muita água, houve muitas mudanças por conta da umidade no solo ,fizemos as 
hortas distantes da área de açaizal porque tem uma compactação do solo por conta das 
raízes dos açaizais ( horticultor  1). 
 

Convém ressaltar, que os horticultores não tiveram orientações por técnicos 

especificamente na área sobre os tipos de solos, usaram as orientações fornecidas pelos técnicos 

da CORDESUS acerca de como preparar a sementeira, escolha da terra para misturar o esterco 

da galinha para servir como adubo para preparar as leiras para puderem dar início as Hortas 

Agroecológicas. Os agricultores familiares, notadamente aqueles que trabalham na lógica 

camponesa detém, como poucos, o conhecimento sobre os solos que cultivam (ALVES et. al. 

2003 p. 380): 

 
Não tivemos curso para saber o solo ideal, fizemos do modo que achava que prestasse. 
Para dar início nas hortas usamos a cal para a correção do solo para combater a acidez 
da terra, não sabendo de fato se a terra é ácida ou não, faltou uma pessoa com esse 
conhecimento para nos ajudar. Usamos o método tradicional, pois os técnicos nos 
orientaram apenas de como plantar uma couve, cheiro verde que não sabíamos como 
era (horticultor 2). 
 

Resumidamente, esta é a conotação impressa por estes Quilombolas, que conferem a 

terra e seus solos uma dimensão que ultrapassa a de um simples bem de uso. A terra foi herdada 

e junto com ela também receberam valores que deverão ser repassados às gerações futuras, 

porém, ressignificados no que chamam de um sistema novo de plantio que para dois dos 

Quilombolas entrevistados é a Agroecologia. 

  

CRIAÇÃO DAS HORTAS AGROECOLÓGICAS EM PROL DE ALIMENTOS 

SAUDÁVEIS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO RIO GENIPAÚBA. 

 

O projeto de criação da horta Agroecológica na Comunidade quilombola do rio 

Genipaúba - PA iniciou-se a partir do ano de 2014, com uma experiência com o projeto 

PROJOVEM Campo Saberes da Terra  onde umas das horticultoras entrevistadas Sra. Jucilene  

assumiu a direção como professora do Projeto, bem como passou a ministrar aulas, a dinâmica 

desse projeto era trabalhar com os alunos acerca de projetos Agroecológicos e a horta foi um 

desses projetos desenvolvidos. A partir desse momento com a terra propícia para iniciar o 

trabalho das hortas, trabalhou-se com um grupo de alunos em uma primeira experiência, onde 

a duração do cultivo foi bem curta havendo apenas construído com os alunos nas hortas 2 leiras 
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onde havia monitoramento por parte de outra horticultora entrevistada onde a mesma 

participava do projeto. No entanto, terminou o projeto, acabou a horta e foi embora a ideia de 

continuar com as hortas. 

 Dessa forma no final do ano de 2018, a Pastoral da Criança fez um trabalho sobre 

hábitos e consumos de alimentos saudáveis, onde aconteceu uma palestra na comunidade e a 

partir dessa palestra ficou algumas indagações em relação aos alimentos saudáveis. desse modo, 

a coordenação da comunidade Sagrado Coração de Jesus começou a instigar sobre essas 

questões de aderir a ideia produzir alimentos saudáveis, então partimos desse pressuposto e foi 

lançado o convite de algumas famílias que gostariam de trabalhar com horta para produzir o 

próprio alimento. 

Figura 04: Início das Hortas Agroecológicas na Comunidade Quilombola 
 

 
Fonte: Acervo Trabalho de Campo 
 
Entretanto, não havendo nenhum conhecimento de como produzir uma horta, hábito e 

experiência em relação dentro das técnicas, foi elaborado o projeto final de criação da horta e 

contou com o apoio do corpo administrativo da Cordesus que já vem desenvolvendo outros 

projetos na comunidade na assistência técnica e extensão rural. Onde os mesmos puderam dar 

o curso sobre Hortaliças de como produzir uma horta, realizando-se oficinas com os 

horticultores, como por exemplo, fazer uma leira e como cultivar, tempo para colher e plantar.  

A partir das oficinas começou a desenvolver em outras famílias o início das hortas na 

comunidade, pois o trabalho das hortas foi desenvolvido em mutirão pelos horticultores.  
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No mês de novembro a dezembro de 2018 começaram a produzir, plantaram uma leira de cheiro 

verde, onde os mesmos em seguida colheram e relataram algumas dificuldades quanto a 

estrutura das hortas iniciadas no verão amazônico. 

 
Todas nossas hortas foram sem pensar na questão de outros fatores ambientais como 

a chuva, como era verão utilizávamos recursos naturais alternativos, como o inverno 

apertou percebemos como continuar mantendo a horta por conta da chuva. O excesso 

da chuva não faz bem para essas agriculturas (horticultor 3). 

 

Segundo os horticultores, todo o trabalho das construções das hortas foi finalizado, 

algumas produziram, outras não, algumas apresentaram problemas, mas os mesmos não sabem 

se foi em decorrência do solo, ou se o solo tem ou falta algum tipo de nutriente ou tem excesso 

de alguma substancia que não seja favorável ao desenvolvimento da hortaliça. É algo que estão 

tentando amadurecer e estudar um pouco mais. 

O projeto obteve grande resultado gerando alimentação saudável e Agroecológica com 

fins para vendas e principalmente para seus consumos, além da plantação de hortaliças e 

verduras os horticultores desenvolveram ervas medicinais conta também, frutíferas.  Pode-se 

percebe que as hortas Agroecológicas continuam gerando a dinâmica de aprendizagem voltada 

para a aplicação prática acerca da pratica agroecológica pensada pelos Quilombolas, porém 

com relação ao quantitativo de produção a mesma sofreu uma queda na demanda, haja vista 

que por conta da chegada do inverno amazônico, fizeram algumas mudanças na cobertura da 

horta onde usavam palha do anajaseiro e mudaram pela palha de buçú. 

 O projeto conta com a participação de aproximadamente 10 famílias desenvolveram as 

hortas na referida comunidade. Contudo podemos perceber que o projeto, ainda é carente de 

apoio, principalmente no que diz respeito a ferramentas específicas para guardar sementes que 

são plantadas na horta, bem como os equipamentos de manuseio com a lida da mesma. 

Na produção de hortaliças, os horticultores enfrentam inúmeros problemas que contribuem para 

a baixa produtividade, dentre esses, as pragas e doenças (GALLO et al, 2002). Para 

MAKISHIMA (1993) as pragas que causam danos as hortaliças são: lagarta-das-folhas pulgão, 

ácaros, vaquinhas, tripés e minadores de folhas e hastes. 

Figuras 05 e 06: Produção de Cheiro Verde 
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Fonte: Acervo Trabalho de Campo 

 
 Dessa forma alguns horticultores já tinham conhecimento acerca da agroecologia em 

questão, pois de certa forma colaborou no conhecimento e desenvolvimento de como construir 

hortas agroecológicas como também outras atividades agrícolas. Assim sendo, sobre o trato da 

agroecologia o não uso de produtos agrotóxicos. Convém ressaltar que os tipos de pragas mais 

comuns são o gafanhoto cinza e a lagartixa observadas pelos horticultores. No entanto o 

controle de pragas, mas utilizadas pelos horticultores é a burra do café que serve como 

fertilizante quanto para adubo. 

 
Figura 07: Adubo orgânico para hortas  
 

 
Fonte: Acervo Trabalho de Campo 
 

A produção de hortaliças nas hortas dos horticultores concentra-se no cultivo de cheiro 

verde, alface, Couve, pimenta cheirosa, pimenta malagueta, chicória, cenoura, pepino, mamão, 

maracujá, acerola, graviola, biriba, mandioca, macaxeira, maxixe, tomate, gengibre e boldo.  
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Figura 08 e 09: produção de Couve e Maxixe 
 

  
Fonte: Acervo Trabalho de Campo 
 
 
Figura 10: Horticulturas mais cultivadas e o respectivo percentual de produção 
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E consoante dizer, que além das hortaliças cultivadas os mesmos produziram também 

algumas espécies de frutas e como também duas espécies de ervas medicinais. Convém ressaltar 

que os horticultores consideram suas hortas um sistema agroecológico sim, pois os mesmos 

passaram por vários cursos no que diz respeito a agroecologia. 

A adubação do solo também é feita com adubos orgânicos, pois nas proximidades existe 

disponibilidade de dejetos de bovinos, esterco de galinhas). CAMPOS (2006) conceitua adubos 

orgânicos como uma mistura de materiais orgânicos que serve para enriquecer o solo com 

nutrientes. Esses adubos têm como papel principal o melhoramento das propriedades físicas e 

biológicas do solo, tais como o aumento da porosidade, aeração, retenção de água, atividade 

microbiana e capacidade de retenção de nutrientes (GOEDERT, 1995).  

Em 100% das hortas se utiliza adubação orgânica. Segundo GLIESSMAN (2000), podem ser 

utilizados como fertilizantes as camas de frango e de poedeiras, dejetos de bovinos, de ovelhas 

e de cavalos, subprodutos agrícolas, como, bagaço de frutas, farinha de osso, resíduos verdes e 

torta de mamona. Os dejetos, quando aplicados de forma direta, podem apresentar odor forte e 

presença de moscas, alta perda de nitrogênio por conta da amonificação (transformação do 

amônio no solo), uma possível lixiviação de nitratos (lavagem vertical através do perfil do solo) 

e problemas com o tempo de espera para que o esterco fresco se decomponha e se estabilize 

antes do início do plantio. 

Neste viés podemos ver como resultados satisfatórios o projeto das hortas 

agroecológicas na comunidade quilombola vem e viria a preencher uma lacuna, permitindo que 

houvesse uma participação de todos aqueles que se propuseram abraçar essa prática educativa 

alimentar, na transformação de consumir alimentos saudáveis , integrados em um projeto 

metodológico educativo e sustentável ao meio ambiente, com isso a implantação de hortas na 

comunidade quilombola do rio Genipaúba pode servir também como fonte de alimentação e 

atividades didáticas, oferecendo grandes vantagens, como a obtenção de alimentos de qualidade 

e também o envolvimento em programas de alimentação, saúde e aprendizado desenvolvidos 

na comunidade quanto na escola local . 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Concluímos que a horta agroecológica iniciada no Território Quilombola pode ser uma 

ferramenta bastante eficaz na formação de novos conhecimentos do que discerne a 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
3335 

 

Agroecologia. A educação ambiental permite a troca de saberes e disseminação de novos 

valores a serem apreendidos de forma que os processos produtivos no modelo orgânico foram 

perpetuados às famílias que residem na comunidade. 

No entanto, agroecologia é vida, é diversidade, é amor versus o Agronegócio que não 

gera vida, propõe a morte. Diante do que foi exposto, percebe-se através da iniciativa motivada 

pelos moradores acerca da prática educativa que existem alternativas viáveis como hortas 

agroecológicas para uma produção alimentar sustentável no campo e para o equilíbrio dos 

agroecossistemas. Essas práticas educativas estão diretamente ligadas a Agroecologia. 
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ESTRATÉGIAS E DESAFIOS DA PRODUÇÃO FAMILIAR NA CADEIA 
LEITEIRA NOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E FAMA-MG 

Mariana Romanzini Freire 1 
Flamarion Dutra Alves 2 

 

Resumo: Este trabalho visa apresentar os diferenciais entre a produção leiteira nos municípios de Alfenas (MG) e 
Fama (MG), buscando os instrumentos e estratégias que os pequenos produtores da região utilizam para 
acompanhar os avanços tecnológicos nas produções de leite. Também será analisada a relação do aumento de 
produção de litros de leite, à medida que a quantidade de vacas ordenhadas diminui, observando assim, o ingresso 
de tecnologias e suas contradições no processo de produção familiar. Do mesmo modo, as dificuldades que os 
produtores familiares têm de se adequar para continuar produzindo e comercializando o leite será considerada e 
estudada no decorrer do artigo.  

Palavras-chave: Pequeno Produtor; Produção Leiteira; Dificuldades. 

Abstract: This work aims to show the different aspects between the dairy production at Alfenas (MG) and Fama 
(MG), searching for the instruments and strategies that the small producers from arround uses to follow the 
tecnological improvements in dairy production. Also will be analised the link from growing up the production of 
liters of milk while the milked cows grows down, watching than, the entrance of tecnologies and your 
contradictions in the family production process. As well, the dificulties that the family producers has adapting to 
continue to produce and trading the milk will be treated and studied throught the article. 

 

Introdução 

A produção de leite no Brasil teve início com a importação dos primeiros bovinos para 

o território brasileiro, em 1532.O primeiro registro oficial da produção nacional é da FAO, em 

1961, com 5,2 milhões de toneladas. Porém, foi no século XX que a produção leiteira começou 

a se expandir. Nos anos 80 e 90 ocorreu um reconhecimento mais amplo desta pecuária, dando 

início à exportação leiteira pelo Brasil. 

Historicamente Minas Gerais representa a maior produção de leite do Brasil. Segundo 

o IBGE, em 2009, o estado já produzia cerca de 30% da produção total do país. O Censo 

Agropecuário 2006 registra que em MinasGerais ocorre produção leiteira em 223.073 dos 

estabelecimentos rurais encontrados no estado, 74,9% dos produtores familiares são 

responsáveis pela produção do leite que é consumido na região, configurando a maior parte da 
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renda da família. Porém, quanto à distribuição do rebanho bovino do Estado, a agricultura 

familiar detinha 34% deste, contra 66% da agricultura não familiar. 

A produção de leite no estado de Minas Gerais, como se observou, é, e foi significativa 

ao longo dos anos, e, para alguns autores, é uma parte importante da cultura e dos costumes do 

estado e da sociedade em si, principalmente no que engloba produção familiar, pois, apesar das 

inseguranças que podem ocorrer nesta área, visualizando estes pequenos produtores, esta 

produção chega a ser em alguns casos,passada para outras gerações, contribuindo para a 

manutenção de raízes históricas, tendo como um dos motivos, como indicado posto por 

(ZOCCAL et al, 2004): 

A pecuária de leite exige capital em investimento, principalmente em animais e 
pastagens, quando comparada com outras atividades desenvolvidas em pequenas 
propriedades do meio rural. Esse fato prende o produtor na atividade leiteira, razão 
pela qual permanece, às vezes, a vida toda trabalhando com o leite. (p.4) 

Ainda para Zoccal et al, 2004,a produção familiar está diretamente relacionada à 

preservação do patrimônio histórico e cultural do Brasil. Estes fatores tornam mais relevantes 

o estudo das diferentes formas da produção de leite, seus modos de produção, desigualdades e 

as estratégias que os pequenos produtores utilizam neste comércio leiteiro. 

Nesse sentido, o objetivo geral do artigo é analisar as características da produção leiteira 

nos municípios de Alfenas e Fama (MG), e como objetivos específicos identificar a participação 

da agricultura familiar na pecuária leiteira destes municípios, identificar as estratégias e 

perspectivas da produção leiteira no sul de Minas Gerais.  

Metodologia 

Para realização da pesquisa foi dividido em três momentos, como primeira etapa, 

ocorreu à revisão bibliográfica a respeito da agricultura familiar e da produção de leite em 

Minas Gerais e no Brasil, com a finalidade de dar suporte para a discussão teórica e conceitual. 

A outra etapa foi a análise dos dados do Sidra IBGE sobre a Produção Pecuária Municipal e 

Censo Agropecuário, com dados de 2013, 2017 e 2018, para obter um panorama geral da 

produção leiteira e da agricultura familiar dos municípios de Alfenas e Fama (MG). Por fim, 

foi realizada uma etapa empírica em pequenas propriedades com intuito de conhecer as 

demandas e a realidade regional da agricultura familiar.  
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Figura 1: Foto de uma pequena propriedade visitada em trabalho de campo 
Fonte: Acervo UNIFAL-MG, 2019.  
 

 

Quantidade de Produção Leiteira nos Municípios de Alfenas e Fama (MG) 

Alfenas e Fama (MG) são responsáveis, juntos, de acordo com o Censo Agropecuário 

do IBGE (2018), por uma produção que rende valor superior a 17.000.000 milhões de reais, 

que sãoproduzidos em minifúndios, pequenos e médios produtores, pois,ainda de acordo com 

o Censo, é possível observar que as grandes fazendas da região não possuem gados leiteiros, 

tendo seus bovinos voltados para outros fatores da economia, como o corte. Mas vale ressaltar 

que, mesmo com a ausência de produtores com imóveis rurais com mais de 15módulos fiscais, 

as condições tecnológicas e físicas que perpetuam grandes diferenças dos médios para os 

pequenos produtores, além dos diferenciais dos rebanhos, se tornam tão discrepantes que estes 

podem ser tratados por grandes produções. Além disso, pode ocorrer a posse de mais de uma 

média propriedade por produtor, o que configuraria, quando somadas, em uma grande 

propriedade.  

Iniciando então a discussão sobre as dificuldades de adaptação dos pequenos produtores, 
é importante ressaltar que esses diferenciais possuem bases históricas, que, de acordo com Agra 
e Santos (2001): 

Dentro do processo de globalização e do aparecimento do ‘novo rural brasileiro’ e da 
queda de participação da agricultura, verificou-se aumento da pobreza no campo, o 
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que leva à conclusão de que não é toda agricultura que está globalizada, mas apenas 
sua parcela mais rica. (p.1). 

Trata-se aqui do contexto da globalização, apesar da desigualdade presente em maioria 

na história do campo, o que poderia também ser retratado,pois, a partir deste período, há maior 

avanço na questão agrícola no campo, visando, principalmente o contexto das tecnologias na 

agricultura. 

Somado a isso, é importante observar também que a produção leiteira, como nos mostra 

os dados do IBGE – Pesquisa da Pecuária Municipal, os números de vacas ordenhadas sofrem 

decréscimo a medida que a quantidade dos litros de leite obtém acréscimo. Em Alfenas, em 

2013, eram 11.078 mil cabeças, já em 2017, passaram para 4.300 cabeças. Porém, a quantidade 

de leite (Mil litros) subiu de12.964 mil, para 15.010 em 2017. A produção média por animal 

triplicou neste período, passando de 3,20 litros/dia, para 9,5 litros/dia, mesmo com a redução 

do efetivo do rebanho. 

No município de Fama, à quantidade de vacas ordenhadas foram de 1.600 cabeças, em 

2013, para 820 em 2017. Já a produção do leite passou de 1.728 mil em 2013, para 1800 em 

2017. Mas, apesar de este último dadoser representado por uma sutil modificação, ainda 

significa uma grande mudança comparada ao diferencial da quantidade de vacas ordenhadas. A 

produção média por animal dobrou neste período, passando de 2,95 litros/dia para 6 litros/dia. 

Este aumento gradativo do leite a medida da diminuição do rebanho de vacas leiteiras 

ordenhadas está intimamente ligado aos produtos tecnológicos e científicos que foram 

atribuídos ao campo, como o uso da inseminação artificial que é, em grande parte, responsável 

pelo melhoramento genético do rebanho leiteiro, que proporciona o aumento da quantidade de 

litros de leite. Além disso, há o uso de ordenha elétrica, que retira o leite da vaca de forma mais 

rápida, em maior quantidade e com mais praticidade, as injeções de hormônios que em muitos 

casos são aplicadas diariamente no rebanho para a maior produção de leite do animal, entre 

outros. 

Porém, nota-se que a quantidade total de leite dos dois Municípios, apesar do aumento 

de produção por vaca leiteira, sofre uma queda, principalmente em Fama (MG), que é um 

município de menor porte. Pode-se observar melhor pelos gráficos:  
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Gráfico 3 – Quantidade produzida de leite no município de Fama 2010-2018. 

 

 

Gráfico 3 – Quantidade produzida de leite no município de Alfenas 2010-2018. 

 

Este decréscimo é justificado, além de outros fatores, devido a estas dificuldades, que 

já foram e serão ainda discutidas no decorrer do artigo, uma vez que a maioria do comércio 

leiteiro regional é movida por pequenos produtores, que não são incentivados a realizar um 

aumento de produção, e não possuem condições para isso. Além disso, ambos os municípios se 
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localizam em uma região com uma grande comercialização de café, fazendo com que muitos 

destes, antes pequenos produtores de leite, migrem para esta área da agricultura.  

Tecnologias Empregadas na Produção Leiteira  

Considerando os fatos colocados acima, observa-se que as tecnologias empregadas na 

retirada do leite auxiliam, em grande escala, na produção deste, o que movimentaria de forma 

mais eficaz a economia de Alfenas e Fama (MG). Para alguns autores, como no caso de Rocha 

e Rezende (2018), este avanço tecnológico é indicado como fator positivo: 

Interessante notar que mesmo diante de uma curva descendente de preços pagos ao 
produtor, a produção nacional de leite continuou crescendo, indicando que o avanço 
tecnológico foi capaz de reduzir os custos de produção mantendo ou até mesmo 
melhorando as margens e a rentabilidade da atividade. Isso foi possível devido, 
principalmente, ao aumento considerável da produtividade dos fatores de produção. 
(p.1) 

Porém, os usos destas tecnologias também dificultam, de maneira acentuada, o comércio 

leiteiro para os agricultores familiares. Pois, além da dificuldade que estes encontram na 

retirada do leite, por não possuírem os equipamentos proporcionais aos dos grandes produtores, 

por questões como o valor destes, considerando que muitas vezes existe uma carência financeira 

por partes dos pequenos produtores, que os impede de abranger maquinários ou aumentar a 

produção, há também à questão do preço de venda do leite, da competição que são obrigados a 

manter com relação a este, mesmo sem igualdade, e as exigências que passaram a ser 

empregadas pelas indústrias que comercializam o produto, com relação à qualidade e 

imposições de questões sanitárias que passou a ser presente juntamente com a globalização no 

campo.  

Sendo assim, embora estas atividades componham grande parte da renda dos pequenos 

agricultores da região, movimentando sua economia, ao que se refere à tecnologia e potencial 

genético dos rebanhos, estes são prejudicados. Como na alimentação dos gados em períodos de 

seca, pois manter a pastagem nestes períodos é algo complexo, e as dificuldades que cumprir o 

manejo sanitário cobrado, pois não há uma política própria para a higienização do leite nas 

pequenas propriedades, já que apesar da agroindústria leiteira dispor de linhas de crédito 

especiais para a aquisição de tanques de expansão e refrigeradores, que são cobrados pelos 

compradores, nem sempre estes financiamentos são compatíveis com volumes de produção 

pequenos. Devido a estes fatores, pode-se acarretar um menor potencial de produção nas 
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propriedades familiares, o que diminuiu ainda mais a segurança que este viés da economia 

possui. 

Dificuldades e Estratégias Presentes na Produção Familiar Local 

Visando as dificuldades existentes, como tratado anteriormente, é viável analisar de 

forma mais aprofundada certas questões, como o fato do preço de comercialização do produto. 

As desigualdades apresentadas já permitiram deduzir que o pequeno produtor não consegue 

competir com o grande em questão de litros produzidos, devido aos avanços tecnológicos e 

científicos que este segundo grupo possui e o investimento escasso que os agricultores 

familiares possuem, sendo pelo baixo nível de instrução formal no meio rural que dificulta o 

processo de inovação tecnológica, ou outros motivos. 

Além disso, os riscos do financiamento de empréstimos por parte dos produtores 

familiares, que poderia ser de grande ajuda, decorrem das incertezas do preço do leite, das 

oscilações do mercado consumidor e de alguns produtos derivados serem perecíveis. Esse 

conjunto de fatores são desafios para a manutenção e continuidade dos pequenos produtores 

nesse ramo leiteiro. Porém, ainda há grande número de pequenos produtores da região que 

optam por financiamento, apesar dos riscos e dos endividamentos futuros que podem ser 

consequências destes, assim como nos mostra os gráficos, sendo possível observar que, no total, 

a maioria dos financiamentos é dedicado para a agricultura familiar, representando, em ambos 

os municípios, cerca de 65% dos destes financiamentos efetivados. 

Gráfico 1- Número de agricultores com financiamento na produção leiteira em Fama (2006) 
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Gráfico 2- Número de agricultores com financiamento na produção leiteira em Alfenas (2006) 

 

Ademais, o valor de comercialização do leite, em média em Alfenas (MG), em 2018, 

foi de 1,12 reais/litro, e em Fama (MG), em 2018, foi em média de 1,05 reais/litro. Neste 

sentido, para se obter um lucro rentável, que proporcione um investimento em tecnologias e 

nos equipamentos exigidos por compradores, teria que se comercializar uma grande quantidade 

de leite, o que também seria necessário para conseguir uma negociação com os responsáveis 

pela compra do produto, porém, isso fica inviável para um agricultor familiar sozinho, sem um 

capital existente e sem essas tecnologias para auxiliar na produção. 

Sendo assim, é plausível dizer que a comercialização do leite é mais vantajosa para os 

grandes produtores, que conseguem fazer a venda do leite para locais que compram em grande 

quantidade, conseguindo vender mais barato e mesmo assim obtendo lucro, devido a esta 

produção em maior escala, diferentemente dos agricultores familiares, uma vez que, pela baixa 

quantidade de produção que tem, torna-se pouco viável a venda ao preço oferecido pelas 

empresas, devido à rentabilidade escassa, levando em consideração as tecnologias empregadas 

na vaca leiteira, e o investimento que teriam que fazer para cumprir as exigências, como obter 

um resfriador de leite para as normas sanitárias. Sendo assim, é possível também dizer, que o 

mercado leiteiro contribui para estas desigualdades latentes entre os produtores. 

Neste sentido, os pequenos produtores dos municípios apresentados nos mostraram 

estratégias estabelecidas para poder continuar na produção leiteira, tentando minimizar os 
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impactos das desigualdades de produção. A medida mais significativa foi à criação de um 

sindicato em que os diversos agricultores familiares podem juntar suas produções para poder 

comercializar o leite em maior quantidade, tendo um líder que negocia os valores. Além disso, 

com a presença deste órgão, foi possível a compra de um refrigerador de leite, que permite que 

os pequenos produtores estejam de acordo com as normas sanitárias exigidas pelos 

compradores.  

Considerações Finais. 

Considerando os pontos tratados no artigo, é possível dizer que os pequenos produtores 

de leite de Alfenas e Fama (MG) sofrem com as desigualdades de produção presentes 

diariamente. Sendo assim, seria preciso mais que estratégias dos produtores familiares para 

conseguir combater estas diferenças de produção, por mais que estas contribuam para a 

diminuição das barreiras entre grandes e pequenos produtores.  

Seria importante um reconhecimento e uma valorização da produção local do leite, pois 

deveria se considerar, de forma mais significativa, que os produtores familiares obtêm seu 

sustento deste comércio, e que são eles os responsáveis, em grande parte, pelo leite que é 

consumido nos municípios pela população regional, portanto, deveria haver medidas claras de 

auxilio a estes pequenos produtores, para assim diminuir as dificuldades que passam na 

produção do leite. 
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DESAFIOS AGROECOLÓGICOS NA PERSPECTIVA DA AGRICULTURA DE 
SUBSISTÊNCIA 

 
Kevyn Macedo Gonçalves1 

Hivaney da Cruz Santos2 

Introdução 

 Os solos são sistemas vivos e dinâmicos em constante relação de troca de matéria e 

energia com os demais sistemas, influenciando e sendo influenciados por complexas interações 

entre a atmosfera, hidrosfera, litosfera, e biosfera, possibilitando assim o início e fim do ciclo 

biológico. (CHRISTOPHERSON, 2008; BRADY, 1983). 

 Essas interações permitem que os solos despenhem muitas funções, sendo algumas delas 

sustentações e nutrição dos vegetais, retroalimentação dos sistemas hídricos, reciclagem dos 

nutrientes, mudança atmosférica, e habitat para micro e macro fauna, produção de alimentos e 

matéria prima para consumo e comercialização, contudo a destruição dos ecossistemas pela 

ação antrópica degrada os solos, interferindo em seus ciclos elementares, desestabilizando seus 

processos naturais, impedindo a manutenção da biodiversidade, reduzindo sua fertilidade e 

impedindo a capacidade de sustentar a vida. (BRADY, 1983). 

 A produção baseada nas relações de equilíbrio com os sistemas naturais considera as 

esferas naturais e sociais, contudo o pequeno produtor tem enfrentado grandes desafios 

impostos pelo sistema de produção controlado por agentes hegemônicos que dominam a 

produção em larga escala e com a inserção da técnica conduz os fluxos de informação e 

mercadoria, dessa formar para pensar a produção agroecológica na perspectiva da produção 

tradicional faz-se necessário considerar os aspectos econômicos, políticos, sociais, e culturais.  

A Agroecologia 
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Caporal ao discutir os princípios e a bases epistemológicas de uma agricultura 

sustentável define Agroecologia como: 

 Mais do que simplesmente tratar sobre o manejo ecologicamente responsável dos 
recursos naturais, constitui-se em um campo do conhecimento científico que, partindo 
de um enfoque holístico e de uma abordagem sistêmica, pretende contribuir para que 
as sociedades possam redirecionar o curso alterado da coevolução social e ecológica, 
nas suas mais diferentes inter-relações e mútua influência” (CAPORAL,p.4, 2009 ).  

Segundo o autor a agroecologia se consolida como enfoque científico à medida que esse 

campo de conhecimento nutre-se dos conhecimentos de outras disciplinas científicas além dos 

saberes dos próprios agricultores. A agroecologia é um campo de conhecimento que defende o 

desenvolvimento rural mais humanizado e a retomada de concepções agronômicas anteriores 

ao uso de agrotóxicos e de outras práticas movida pela revolução verde, à ideia é superar os 

danos causados a biodiversidades e a sociedade como um todo pela monocultura pelo emprego 

de transgênicos fertilizantes industriais e de agrotóxicos. 

Assis com base na perspectiva histórica da Agroecologia afirma que, no Brasil, 

agressões à natureza, relacionadas ao desmatamento e a problemas de conservação dos solos, 

são observadas desde o período colonial.  

No entanto, foi o processo de modernização da agricultura, iniciado na década de 1960 
e intensificado na de 1970, no contexto da Revolução Verde, que provocou o 
surgimento de problemas ecológicos que até então ou não tinham grande importância 
ou não tinham sido percebidos em toda sua extensão. (ASSIS, p. 176, 2005).  

A partir da caracterização desses problemas entre 1960 e 1980 surgem às reivindicações 

por práticas de agricultura sustentável o termo Agroecologia passou a ser utilizado para 

representar a agricultura que incorpora as mídias sociais, politicas, energéticas, culturais, éticas 

e ambientais. Caporal declara que: 

A Agroecologia não se propõe como uma panacéia para resolver todos os problemas 
gerados pelas ações antrópicas de nossos modelos de produção e de consumo, nem 
espera ser a solução para as mazelas causadas pelas estruturas econômicas 
globalizadas e oligopolizadas, senão que busca, simplesmente, orientar estratégias de 
desenvolvimento rural mais sustentável e de transição para estilos de agriculturas mais 
sustentáveis, como uma contribuição para a vida das atuais e das futuras gerações 
neste planeta de recursos limitados. (CAPORAL,p.2, 2009 ).  

Os manejos que se enquadram nesse conceito pressupõem a prática da agricultura mais 

orgânica, com o emprego de tecnologias limpas gerando menos impactos sócios ambientais 
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negativos, são ações para evitar o agravamento das condições ambientais sociais e politicas 

causados pela forma de desenvolvimento econômico vigente.  

A agroecologia não existe isoladamente, Caporal aponta que,  

A Agroecologia, como matriz disciplinar, vem aportando as bases para um novo 
paradigma científico, que, ao contrário, do paradigma convencional da ciência, 
procura ser integrador, rompendo com o isolacionismo das ciências e das disciplinas 
gerado pelo paradigma cartesiano. (CAPORAL,p.5, 2009).  

A Agroecologia é uma ciência que constitui um enfoque teórico e metodológico e 

engloba diversas disciplinas científicas que pretende estudar a atividade agrária sob uma 

perspectiva ecológica. Essa ciência dos saberes é composta tanto por conhecimentos científicos 

quanto por sabedorias populares e tradicionais provenientes das experiências de agricultores 

familiares de comunidades indígenas e camponesas. A Agroecologia tem como base a 

sistematização e consolidação dos conhecimentos empíricos tradicionais e científicos 

objetivando uma agricultura ambientalmente sustentável economicamente eficiente e 

socialmente justa em oposição ao manejo convencional. Nesse processo é importante entender 

também que a Agroecologia não é um tipo de agricultura alternativa, mas no seu sentido mais 

comum, é a ciência que nos ajuda a articular diferentes conhecimentos científicos e saberes 

populares na busca de mais sustentabilidade na agricultura. (CAPORAL, 2009).  

Para a consolidação do modo de produção baseado nos princípios agroecológico, 

Caporal menciona: 

A necessidade de mudanças nos currículos de formação dos profissionais que irão 
atuar como agentes de desenvolvimento, assim como nos enfoques e métodos de 
pesquisa e extensão rural, isto porque, a aplicação dos seus princípios requer uma 
estratégia integradora de conhecimentos, complexa, sistêmica e holística. 
(CAPORAL,p.12, 2009). 

As técnicas de manejo da monocultura já são amplamente adotadas no modo de 

produção do agronegócio, nesse sentido para que a agroecologia se estabeleça enquanto prática 

de manejo convencional é preciso haver consciência pública, organização de mercados, 

infraestrutura, mudanças no ensino, pesquisas e extensão rural, distribuição de recursos e 

iniciativa política. 

Pequeno produtor e a agroindústria: produção agroecológica frente aos desafios no 
mercado do agronegócio.  
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Desde principio das civilizações os solos têm um papel fundamental para o 

desenvolvimento das mais diversas sociedades e comunidades, sendo a base para produção e 

reprodução da vida. Durante muito tempo essa relação foi equilibrada, mas à medida que a 

população crescia e os industrializados ganhavam mercado a “pequena” produção camponesa 

com pequeno valor comercial agregado foi caindo na obsolescência, símbolo de atraso a 

agricultura tradicional foi substituído processualmente pela agricultura industrial, um fenômeno 

chamado de marginalização dos campos foi então iniciado. (BRADY, 1983; (SILVA, 2003).  

A substituição dos ecossistemas por agroecossistemas extensivos e intensivos tem sido 

uma das principais causas da degradação ambiental, tendo o solo nesse contexto apenas o valor 

econômico, sendo explorado exaustivamente, desprezando qualquer relação de causa e efeito, 

desconsiderando a natureza do solo, as condições climáticas, a fauna e flora, as interações 

fisioquímicas, e a sua fundamental importância para sociedades. (GLIESSMAN, 2001). 

Os agroecossitemas não são naturais, sendo assim a biomassa retirada não retorna para 

eles diretamente, ocasionando uma redução da matéria orgânica do sistema (MOS), o MOS é 

de suma importância para o equilíbrio do solo, para além da disponibilização de nutrientes para 

os organismos, diminuído assim sua fertilidade, além disso, as técnicas de manejo como 

maquinário pesado, uso indiscriminado de agrotóxicos, e irrigação intensa interferem na 

dinâmica dos sistemas. (BRADY, 1983). 

Nesse processo de intensas transformações a agroecologia aparece como um discurso 

alternativo direcionado ao pequeno produtor para desenvolver sistemas agrícolas menos 

agressivos em relação aos ecossistemas, considerando que a produção agrícola é uma 

necessidade como fonte de alimentação e obtenção de renda, contudo os princípios baseados 

no equilíbrio encontrados nos sistemas naturais não são apenas sustentáveis, são racionais, pois 

eles buscam não somente a conservação do meio, mas o melhor aproveitamento do solo, tendo 

em vista não ser este um “recurso” renovável. (GLIESSMAN, 2001; BRADY, 1983). 

É então importante destacar o papel da agricultura tradicional nesse processo já que suas 

praticas de manejo do solo são as mais próximas de alguns princípios agroecologicos, ao 

considerar que a maior parte dos alimentos consumidos no Brasil não são produzidos pela 
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agricultura extensiva e intensiva, o solo a agroecologia e a agricultura sustentável tem forte 

relação. (GLIESSMAN, 2001). 

Nesse perspectiva a agroecologia não pode ser apenas uma utopia ou ideologia, precisa 

ser pensada em uma realidade, considerando um processo de adaptação, atentando para a 

natureza e seus princípios de conservação da energia, e a necessidade do desenvolvimento pleno 

daqueles que a prática. Questões complexas apontam para justiça social levantam discussões 

como o mito da natureza intocada, a necessidade dos latifúndios, e a ausência de tecnologia na 

agricultura de subsistência, além de considerar a justiça ambiental, destacando as áreas de 

proteção, o manejo sustentável da paisagem, e o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas, 

evidenciando a qualidade do material de matriz agrícola bem como a do material e matriz 

natural. Esse paradigma aponta a profundidade da discussão sem a qual agricultura de 

subsistência seria em ultima instância uma utopia. (ALMEIDA, 2002; NODARI, GUERRA, 

2015). 

A forma de produção com princípios dos agrossistemas racionais requer a construção 

de um conhecimento constante, retomar as práticas sustentáveis e produtivas da tradição 

acompanhadas dos avanços tecnológicos de forma consciente, pesquisas buscando relacionar 

as necessidades da agricultura familiar diante de uma realidade altamente tecnológica 

considerando sempre a relação do quem produz com a terra. 

A produção em pequena escala precisa considerar várias interações físicas, químicas, 

biológicas e sociais, é interessante conservar as informações passadas por gerações quantos as 

culturas mais cultivadas em determinas porções da terra, uma vez que os cultivos específicos 

apontam as principais características nutritivas do solo em questão, os compostos naturais para 

controlar infestações, e o manejo adequado dos solos há ainda que se destacar a inserção da 

tecnologia nesse processo, para Silva as tecnologias são socialmente determinadas e dizem 

respeito a contextos históricos, sendo idealizadas para fins específicos, portanto devem ser 

analisadas cuidadosamente. (SILVA, 2003).  

Considerando a condição histórica Silva, afirma que a consolidação do sistema de 

produção dominante impõe um conjunto de técnicas e ações voltadas para a exploração dos 

recursos naturais, manutenção dos bóias frias, uso de substancias nocivas para saúde, e a 
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concentração da propriedade privada buscando sempre o lucro crescente, outra questão 

levantada pelo mesmo autor são as “tecnologias alternativas”, que tem a finalidade de afastar o 

pequeno produtor do mercado através da redução dos excedentes impactando diretamente o 

fluxo financeiro do campesinato. (SILVA, 2003).  

Agroindústria e o pequeno produtor  

O discurso desenvolvimentista concretizou uma aversão a introdução da técnica 

industrial na pequena produção, qualquer iniciativa capaz de promover o potencial desta 

significaria a quebra com a tradição, contudo uma incoerência é produzida quando os 

excedentes da agricultura de subsistência são vendidos para atravessadores ou aos grandes 

centros industriais em forma de matéria prima, nesse contexto a tradição serve como 

justificativa para perpetuação da concentração das riquezas. (PREZZOTO, 2016).  

Partindo da leitura anterior a agroindústria seria uma possibilidade para a continuidade 

da produção em pequena escala, considerando as dimensões lucrativas do agronegócio o 

planejamento em conjunto é fundamental para o beneficiamento e comercialização através das 

redes de contatos e conhecimento das etapas produtivas, partindo das relações ecológicas 

presentes nos sistemas naturais fluido pelas relações sociais por meio das políticas publicas e 

os acordos do mercado, pois os grandes produtores conhecem de forma sistemática as técnicas 

agronômicas e a lógica do mercado financeiro conduzindo a comercialização com base no 

controle do território físico e na racionalidade técnica. (PREZZOTO, 2016). 

A racionalidade do mercado estabelece uma coplexificação dos sistemas produtivos 

agregando valor à mercadoria através de uma longa cadeia de comercialização dificultando as 

relações entre produtor e consumidor para controlar as etapas de beneficiamento, assim as 

atividades econômicas não existem sem as relações sociais, é uma ordem dialética produtora de 

desigualdades diversas, potencializadas pela centralização do conhecimento tecnológico e a 

difusão de aspectos culturais. (AGNE; WAQUIL, 2010).  

O conhecimento técnico serve para subordinação do pequeno produtor aos processos 

industriais resultando no trabalho acessório, necessário para manutenção da lucratividade, a 

limitação agroquímica produz um abismo consolidado pela posse da terra e o poder de 

influência dos fluxos financeiros, controlando os sistemas naturais e sociais pela manutenção 
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das famílias agrícolas como fornecedora de matéria prima ou/e mão de obra barata, dessa forma 

a agricultura industrial consolida sua importância comercial. (SCHNEIDER, 2003)  

A real inserção da agroindústria na produção familiar não se estabelece pela reprodução 

das lógicas do sistema de produção, mas pelo conhecimento das interações entre as interfases 

dos sistemas naturais expressando os fluxos de energia e matéria que permitem através de um 

equilíbrio dinâmico a manutenção da produção biológica e por tanto agrícola, as etapas de 

produção, beneficiamento, transporte e comercialização também são fundamentais, pois são 

estabelecidas nas demandas sociais, esses contextos são indissociáveis e a integração entre as 

esferas sociais e naturais possibilitam um produção sustentável e solidaria que não oferece 

solução imediata para a substituição da agricultura a serviço da indústria, mas com certeza não 

contribui na produção de desigualdades e destruição dos ecossistemas. 

Políticas públicas e Pequeno Produtor: realidade e possibilidades  

É possível afirmar que o pequeno produtor é assistido por Políticas publicas no Brasil, 

contudo a natureza dessa assistência é contraditória basta destacar o objetivo do Plano Nacional 

de Desenvolvimento Rural Sustentável que segundo Carvalho,2011 estabelece a inserção do 

agricultura familiar no mercado global como solução para pobreza e impactos naturais, a 

proposta se estruturava no acesso a infra-estrutura, credito, capacitação técnica, educação no 

campo e a terra por meio da reforma agrária, dessa forma, uma mudança de base é sugerida, 

mas não acontece, a reforma agrária por exemplo não é efetivada, a educação no campo não 

avança em sua proposta, preparar o jovem para as demandas do mercado, por ausência ou 

manutenção de estruturas básicas, o acesso ao credito enfrenta vários empecilhos, a capacitação 

técnica não foi priorizada nos aspectos gerias. (CARVALHO, 2011). 

PNDRS é então substituído pelo novo plano para desenvolvimento focando na 

abordagem territorial e na especificidade de gestão em menor escala; destaca o fortalecimento 

do cooperativismo, dinamismo da economia e integração territorial, a infra-estrutura social e de 

produção, trazendo ainda questões culturais, históricas e geoambientais, concomitantemente o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) vai viabilizar a produção do 

agronegócio atendendo as expectativas da bancada conservadora voltada para agricultura 

empresarial da monocultura e exportação, dessa forma, dois ministérios com objetivos que se 
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opõem disseminam projetos impactando as esferas econômicas, sociais, culturais, e naturais. 

(CARVALHO, 2011). 

Esse conjunto de intenções que se contrapõem coloca as políticas publicas na esfera 

paliativa, elas não são pensadas para resolver problemas sistêmicos, aprofundando a discussão, 

é possível afirmar a ineficiência dessas políticas até mesmo no âmbito compensatório, fazendo 

um recorte histórico verifica-se a prioridade da sociedade urbano-industrial no modelo de 

desenvolvimento brasileiro, o grande produtor rural que já apresentava infra-estrutura 

remanesceste do período imperial foi beneficiado com os investimentos estatais em 1960 e 

1970, com o objetivo de oferecer insumos para o setor industrial e para os projetos de 

exportação, apontando assim a importância da economia globalizada. (Grossi; Aguinsky; 

Gisele; Pedersen,). 

A globalização sustentou a necessidade da integração aos fluxos financeiros com base 

na técnica onde a produção local acessaria os centros globais utilizando as redes regionais do 

mercado, justificando assim o projeto de descentralização industrial ocorrido no território 

brasileiro no ultimo terço do século XX, esse processo potencializou os agentes históricos 

concentradores de riquezas, estes investiram em produção técnica, educação familiar, alianças 

corporativas, ampliação e aquisição de propriedades produtivas, inserção e intensificação nas 

redes de transporte, comunicação, e energia, esquematicamente esses avanços foram 

acompanhados pelo interesse publico visando a necessidades das redes urbanas.  

Para a agricultura de subsistência as perspectivas foram diferenciadas, as iniciativas 

publicas ora pautadas nas generalizações ora na interpretação distorcida das particularidades 

regionais, fragmentaram a pequena produção por ignorar as especificidades dos lugares ou 

considerá-las fora dos sistemas globais, a segmentação imposta ao camponês foi 

intencionalmente gestada na integração diferenciada e desigual do campo como uma extensão 

dos acordos globais na economia, política, e sociedade.  

A comunidade Olhos D’agua de Formiga e os desafios na pequena produção  

É interessante então além de um discurso teórico por meio de um levantamento 

bibliográfico, também realizar entrevistas com pequenos produtores e conhecer suas práticas e 

os desafios enfrentados cotidianamente, posteriormente partindo desses relatos é possível 
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aprofundar o diálogo e propor novas leituras sobre o campo e sua produção, a Universidade 

Estadual de Feira de Santana tem em seu campus por meio do projeto cantinas solidárias um 

grupo de pequenos produtores rurais viabilizando assim esse processo de aproximação com 

essa realidade.  

As comunidades integrantes do projeto de cantinas solidarias são acompanhadas pelo 

programa interdisciplinar Incubadora, um núcleo de pesquisa extensão que desenvolve projetos 

baseado nos princípios da economia popular e solidaria, a Comunidade de olhos d’água de 

formiga está inserida no projetos de cantina solidaria localizada no modulo sete da 

Universidade, como a perspectiva do núcleo é a inserção e integração, educação popular, 

autogestão e desenvolvimento local a comunidade não recebe apenas o espaço para 

comercialização dos produtos, mas também é acompanhada por uma equipe interdisciplinar 

tendo acesso a informações sobre o mercado, o beneficiamento da produção, e desenvolvimento 

local através de ações educativas e sociopolíticos.  

Para a realização da pesquisa com os membros do grupo que atua na Cantina do Módulo 

7 foram levantados os seguintes questionamentos:  

 Qual a distância da área de produção para a área de comercialização das mercadorias?  

As entrevistadas não souberam responder quantos quilômetros é todo o percurso, porém, os 

mesmos pontuaram que levam em torno de 1h: 30min para perfazer o trajeto tanto para 

chegar à Universidade Estadual de Feira de Santana quanto para voltar à comunidade Olhos 

D’agua de Formiga. 

 O grupo possui veículo?  

Segundo as entrevistadas o grupo não possui veículos, inclusive eles usam o transporte 

público da cidade para fazer o deslocamento tanto da equipe quanto da produção, elas 

ressaltaram também que alguns produtos são fabricados na Cantina do Modulo 7. 

 Que tipo de produto o grupo fabrica?  

São produtos de gênero alimentício como sequilhos, salgados, bolos, beiju, doces e outros. 
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 Quando foi à iniciativa de criar o grupo?  

A equipe composta por 10 pessoas que atua na cantina do Módulo 7 na Universidade 

Estadual de Feira de Santana, surgiu a partir de um coletivo de 37 mulheres que fazem parte 

da cooperativa que representa na comunidade Olhos D’agua de Formiga, esse grupo de 

mulheres já exercia a produção caseira dos gêneros alimentício sequilhos, salgados, bolos, 

beiju, doces e outros. 

 O grupo tem alguma parceria, investimento ou algum tipo financiamento de alguma 

entidade pública ou privada?  

Segundo os entrevistados não possuem acesso ao crédito, não há nenhum investimento além 

da parceria que eles possuem com o projeto Programa Incubadora de Iniciativas da 

Economia Popular e Solidária  da Universidade Estadual de Feira de Santana. 

 Qual o nível de tecnologia empregado na produção?  

A fabricação de doces, salgados, sequilhos, beiju, etc., em muitas etapas são feita 

manualmente, o aporte tecnológico utilizado é limitado, como por exemplo, 

liquidificadores, micro-ondas, geladeiras, fogões, e outros.  

 Sobre a matéria prima: os insumos para a produção de lanches e outros produtos são 

oriundos da agricultura familiar da comunidade Olhos D’agua de Formiga ou do 

associativismo com as comunidades adjacentes, a matéria prima utilizada é de origem 

orgânica como verduras e legumes; frutíferas; folhosos; derivados e produtos de origem 

animal, respectivamente.  

É notório que o desenvolvimento da pequena agroindústria evidencia potencialidades e 

fatores limitantes, apesar de haver políticas específicas no Brasil de desenvolvimento rural com 

ênfase na iniciativa de industrialização rural, na prática foi observado à falta de condições 

mínimas para que o pequeno agricultor tenha alguma perspectiva de permanência e 

sustentabilidade na atividade agroindustrial. 

Resultados esperados  
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Propor uma resposta para as discussões apresentadas seria precipitado, mais 

significativo é compreender as realidades existentes entre o pequeno produtor e as modalidades 

da agricultura industrial, bem como traçar possibilidades a partir do dialogo considerando as 

expectativas e experiências, mas também repensar o campo em uma perspectiva do presente 

para o futuro e não como uma volta ao passado, é preciso considerar os contextos 

socioeconômicos unindo tradição com inovação, sendo importante conhecer os relatos e o 

cotidiano das praticas de manejo do solo desses produtores para então relacionar a questão da 

associação e cooperativismo fortalecendo assim a produção dos grupos camponeses sempre 

relacionados aos ecossistemas.  
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AS FEIRAS ORGÂNICAS EM FORTALEZA/CE 

As feiras orgânicas como canal de comercialização próprio dos camponeses 

 

Daniel Gadelha de Oliveira1 

1. Introdução. 

 

 O artigo apresentado é parte integrante de uma pesquisa de doutorado. Aqui faremos 

uma análise sobre a comercialização de orgânicos em quatro feiras orgânicas na cidade de 

Fortaleza. As feiras referidas são Feira Agroecológica do Benfica, Feira Agroecológica e 

Solidária, Feira Orgânica do Mercado dos Pinhões e Feira da Reforma Agrária. Como podemos 

perceber pela nomenclatura das feiras, elas se identificam de maneiras distintas: duas 

agroecológicas; uma orgânica; e outra da reforma agrária. Diante da diversidade da identidade 

das feiras, optamos por considerá-las como orgânicas, pois entendemos que, a despeito da 

diferença metodológica, os sistemas de produção agrícola utilizados partem de um preceito 

comum que é a produção de alimentos sem agrotóxico, sem insumos químicos. 

 No Brasil, a questão da produção sustentável, orgânica impulsionada pelo movimento 

ecológico, ambientalista permitiu o surgimento no final dos anos 1990 das chamadas feiras 

orgânicas (ARAÚJO, 2015). Essas feiras traziam alimentos dessa nova forma de produção 

rural, ou seja, pequenos agricultores que faziam uso de práticas tradicionais de cultivo. 

Posteriormente, o grande mercado assimilaria essa fatia do mercado consumidor e observamos 

hoje que a produção de orgânicos passa a ser feita em unidades produtivas maiores e mais 

capitalizadas para escoar sua produção às grandes redes de supermercados. 

 A conjuntura do mercado orgânico no Brasil dá raríssimas possibilidades dos 

camponeses de participar do grande circuito de mercado. Assim nasceram entidades sociais 

que, como afirma Araújo (2015), se comprometeram com o objetivo de organizar feiras de 

produtos orgânicos para prover o camponês de um canal de comercialização próprio, sem 

agentes intermediadores. Entendiam que, alcançada tal autonomia e, consolidada a inserção do 

 
1 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará. 
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produtor em um mercado em expansão, seria fortalecida a prática de cultura agrícola em bases 

orgânicas. 

 A expansão das feiras orgânicas é observada em todo o Brasil, como nos confirma os 

dados de pesquisas científicas, matérias em jornais e televisão, e recentemente os dados 

disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em sua ferramenta 

chamada Mapa de Feiras Orgânicas. Essa ferramenta foi lançada na ocasião do X Congresso 

Brasileiro de Agroecologia, e permite que o usuário não só faça buscas sobre feiras orgânicas 

em todo território nacional, como também possa inserir dados sobre novas feiras. Assim os 

produtores e consumidores de orgânicos do Brasil podem compartilhar informações na rede. A 

ferramenta contabiliza 841 iniciativas orgânicas/agroecológicas no Brasil, sendo que 188 no 

Nordeste e 17 no Ceará. 

 Sobre a produção/comercialização dos produtos orgânicos nas feiras, percebemos que 

uma coisa é o aparato legal de regulamentação da produção/comercialização desses produtos 

orgânicos e outra é como acontece de fato. Segundo Araújo (2015), tanto a implantação de 

novas feiras quanto a substituição de feirantes que deixam de atuar em determinada feira pode 

ocorrer sem que requisitos legais sejam atendidos. Não há um enquadramento institucional, 

formal e com controle, para que uma feira seja considerada orgânica. Na prática, as 

denominações “agroecológica” e “orgânica” são dadas pelos atores que lideram a criação da 

feira, não havendo segurança de que apenas produtos orgânicos sejam comercializados nesses 

espaços. Portanto, em que extensão as feiras agroecológicas se aproximam do padrão de 

comercialização orgânico de produtos efetivamente orgânicos depende, em cada experiência, 

do grau de compromisso e do rigor dos produtores e da instituição de apoio a buscar capacitação 

dos produtores/feirantes e fiscalizar práticas agrícolas. 

 Em Fortaleza ocorrem várias feiras de produtos orgânicos, onde comercializam frutas, 

verduras, legumes entre outros gêneros. De acordo com as informações dos organizadores, os 

produtos têm origem na produção familiar de agricultores de vários municípios do Estado. Esses 

produtos são comercializados com o “rótulo” de orgânicos, e há em algumas feiras a 

participação de entidades que promovem os eventos e a capacitação dos produtores no sentido 

de atender aos requisitos da produção orgânica. As feiras orgânicas são uma releitura das feiras 

livres, espaço onde a promoção da produção alimentar camponesa aliada ao consumo 

consciente provoca uma valorização da cultura local e autonomia econômica das famílias 

produtoras. 
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 É inegável também a contribuição que as feiras promovem em relação à organização 

dos camponeses, construindo novas relações sociais e econômicas, baseadas na colaboração 

solidária dos envolvidos. Ao estudar o campesinato paraibano, Santos (2010) afirma que as 

feiras podem constituir um momento específico da história de luta dessas pessoas, então é 

importante que se compreenda as motivações, articulações e estratégias mobilizadas para 

estabelecer as feiras. Entendemos que as feiras orgânicas abrem possibilidade de 

comercialização direta da produção agrícola e aliada às técnicas orgânicas, agroecológicas de 

produção, os camponeses se tornam autônomos, não mais se submetendo aos intermediadores, 

nem ao setor dos agrotóxicos. 

 Para desenvolver esse estudo foi realizado trabalho de campo nas referidas feiras, 

buscando sempre tomar nota de detalhes e fazer registros fotográficos. Também na ocasião das 

feiras pudemos levantar informações nas conversas com os feirantes e entrevistas junto aos 

organizadores das feiras. Os registros, os dados e outras informações levantadas nos foi 

suficiente para entendermos o significado dessas feiras para os camponeses envolvidos. 

 Nos tópicos seguintes faremos uma reflexão sobre que modelo agropecuário deveríamos 

adotar, sobretudo quando consideramos o conjunto da agricultura familiar no Brasil. Falaremos 

adiante sobre a importância da transição orgânica e agroecológica para as unidades camponesas 

de produção. Reservamos um tópico para cada feira referida, trazendo informações sobre seus 

históricos e processos de realização e consolidação. Por fim apresentaremos as considerações 

finais sobre o estudo aqui apresentado. 

 

2. Que modelo agropecuário seguir? 

 

 Aqui desejamos contribuir com a reflexão sobre as condições de vida das populações 

no campo, pessoas que na ausência de condições de acesso aos meios de produção no campo, 

a terra, não encontram garantias de subsistência de suas famílias. O combate à pobreza no 

campo pode ser entendido como um conjunto de esforços por parte de governos, movimentos 

sociais, ONG’s, de criar meios onde camponeses possam acessar à terra e trabalhá-la para dali 

retirar o sustento de suas famílias. Além do acesso à terra é necessário discutir que modelos de 

sistema agropecuário podem ser desenvolvidos a fim de se produzir alimentos diversos e 

orgânicos, garantindo a segurança alimentar dessas famílias. 
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 Para os camponeses, a ideia de seguir o modelo da agropecuária convencional já se 

mostrou equivocado, já que a título de mercado é impossível competir com o agronegócio, e no 

sentido de uma produção menor, de subsistência, onde o excedente possa ser vendido para a 

população local, ainda assim, as práticas convencionais demandam o uso de insumos externos 

que podem não ser acessados por falta de capital e seu uso provoca prejuízos ambientais e de 

saúde. 

 Para os movimentos sociais do campo de todo o mundo, já é entendido que uma 

verdadeira reforma agrária, popular, só pode ser construída com um novo modelo agropecuário, 

e aqui onde a agroecologia se insere como instrumento fundamental. A agricultura camponesa 

segue um padrão tipicamente baseado em circuitos de produção e consumo curtos e 

descentralizados, com fortes laços entre a produção de alimentos e os ecossistemas, as 

sociedades locais e regionais. Por outro lado, o agronegócio tem um padrão centralizado 

baseado em produtores corporativos de insumos, processadores e comercializadores, com uma 

produção descontextualizada e não relacionada com as especificidades dos ecossistemas locais 

e relações sociais (van der Ploeg, 2010). 

 Como descrito acima, nós temos dois modelos agropecuários que representam classes 

sociais distintas. Essas classes e relações sociais geram diferentes territórios e espaços que são 

reproduzidos sob condições de conflito contínuo, resultando em espaços de dominação e 

espaços de resistência. As disputas territoriais são realizadas em dimensão econômica, social, 

política, teórica e ideológica sobre os territórios tanto materiais como imateriais (Fernandes, 

2009).  

 As disputas materiais se referem a luta por acesso à terra, controle, uso e 

(re)configuração da terra e território físico, que consiste em famílias, comunidades, 

infraestrutura, solo, água, biodiversidade e outros aspectos físicos, formando uma paisagem de 

mosaico de matriz agrícola camponesa diversificada. Por outro lado, há regiões desprovidas de 

famílias, biodiversidade, dedicada a enormes plantações de monocultivo de exportação baseada 

em mão de obra contratada (Rosset, 2016). 

 As disputas imateriais se referem ao terreno das ideias ou construções teóricas. 

Caracteriza-se por formulações e defesas de conceitos, teorias, paradigmas e explicações. O 

poder para interpretar e determinar a definição e conteúdo de conceitos é em si um território de 

disputa (Fernandes, 2009). 
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3. A transição orgânica e agroecológica. 

 Nos primeiros anos de luta de muitos movimentos sociais do campo havia uma demanda 

por mais créditos, agroquímicos e maquinário subsidiado para os camponeses. Existia uma 

tendência natural dos camponeses sem terra, que previamente eram trabalhadores agrícolas do 

agronegócio, de copiar o modelo de produção tecnológico dominante uma vez que adquirissem 

terra (Rosset, 2016). Vimos que essa tendência se mostrou um fracasso, constatado pelas 

difíceis experiências em competir com o agronegócio seguindo as regras da agricultura 

industrial. Então, na última década identificamos que muitos movimentos camponeses têm 

promovido uma mescla de agroecologia com a agricultura camponesa tradicional. 

 A lógica da transição tem sido fundamental porque nas práticas agroecológicas tenta-se 

diminuir a dependência de insumos químicos e de energia externos à unidade produtiva, 

utilizando técnicas de manejo adequadas que não degradem o ambiente, aumentando a 

eficiência biológica, construindo as bases de uma agricultura centrada em outro padrão técnico 

e tecnológico de produção e vida, que preserve a natureza e seja culturalmente adaptado e 

economicamente viável (SAQUET, 2014). 

 No Brasil, as políticas e as visões dominantes sobre a agricultura familiar e a pequena 

produção familiar rural foram historicamente conformadas pela ideologia de subsistência, com 

base na ideologia nas relações sociais da morada de favor do Nordeste açucareiro. Esta 

concessão, de um lado, não reconhecia os direitos trabalhistas e, de outro, garantia a fixação de 

trabalhadores nas plantações. Esta origem da economia de alimentos no interior dos grandes 

setores econômicos levou a produção de alimentos a ser tratada como sendo uma atividade de 

subsistência (MOREIRA, 2000). 

 Então, seria a partir da agroecologia que poderíamos criar um mundo rural sustentável, 

possível na construção de uma mudança de acesso aos recursos produtivos, com mudanças na 

distribuição da propriedade rural, sugerindo que políticas significativas de reforma agrária 

seriam necessárias para se alcançar o desenvolvimento sustentável autônomo (MOREIRA, 

2000). 

 Dentre os princípios e características mais importantes da produção agroecológica, 

destaca-se a ampliação e preservação da biodiversidade; a recuperação do solo degradado e sua 

proteção com manejo adequado; produção de alimentos sem a utilização de insumos químicos; 

contribuição para a conservação das águas, das plantas e dos animais; reciclagem de nutrientes 
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e da matéria orgânica; preservação das identidades culturais, valorizando o conhecimento dos 

agricultores, sua participação nos processos decisórios e favorecendo o uso eficaz dos recursos 

de cada unidade produtiva; e a tentativa de fortalecer a comercialização direta com o 

consumidor em mercados locais (SAQUET, 2014). 

 

4. Feira Agroecológica do Benfica. 

 

 A Feira Agroecológica do Benfica acontece quinzenalmente aos sábados na Praça da 

Gentilândia, no bairro do Benfica. A feira resultou da iniciativa do Grupo de Consumidores 

Responsáveis do Benfica, junto às entidades governamentais e não-governamentais (Ministério 

do Desenvolvimento Agrário - MDA, Instituto Kayrós, Associação Alternativa Terrazul), 

procurando construir uma ação social que incentivasse a produção agroecológica da agricultura 

camponesa e a economia solidária. Os produtos agrícolas comercializados na feira têm origem 

nos municípios de Capistrano e Mulungu, localizados no Maciço de Baturité, área que apresenta 

condições naturais mais brandas quando comparada ao semiárido cearense. 

 O Grupo de Consumo Responsável composto por educadores, estudantes e militantes 

ambientalistas decidiram que seria fundamental a realização e consolidação de uma feira 

agroecológica em Fortaleza, para que esse espaço servisse de sensibilização de uma nova 

relação com a natureza, os intercâmbios de saberes pudessem fortalecer as novas práticas 

agroecológicas, e que essas relações incentivassem o consumo de produtos advindos da 

agricultura camponesa. Na ocasião de criação do grupo foi produzido uma carta de princípios 

e definida uma agenda de reuniões onde o grupo pôde desenvolver ideias e definir 

encaminhamentos. 

 Como resultado de suas reuniões, ficou estabelecido que a feira agroecológica deveria 

ser guiada por alguns princípios e valores: Desenvolver a cultura pró sustentabilidade ao atuar 

de forma colaborativa e solidária, favorecendo o sentimento de coletividade, cooperação, saúde 

ambiental, corporal e comunitária; Ativar progressivamente a relação ética entre consumo e 

produção, ao não explorar os limites dos recursos naturais (e de bens comum), nem a mão de 

obra ou os preços que chegam ao consumidor; Ter a estrutura da feira em Fortaleza como espaço 

público para o encontro de ativadores, coletivos e redes ambientais, no propósito de tê-la como 

campo de diálogos permanente entre esses atores e demais políticas. 
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 A feira tem início em março de 2010 e desde então tem proporcionado a interação entre 

produtores/feirantes e consumidores. Há um estímulo para que os consumidores conheçam as 

unidades de produção para a feira, e essas visitas servem de oportunidade para que os produtores 

esclareçam que práticas de manejo são conduzidas na propriedade. Essa relação tem uma grande 

importância, pois a confiança construída entre as partes é que dá legitimidade ao “rótulo” de 

orgânico dos produtos da feira. 

 É importante ressaltar que os produtores não fazem uso da Certificação por Auditoria 

(por ter um alto custo às famílias), nem do Sistema Participativo de Garantia, conforme a 

legislação de orgânicos no Brasil demanda. O sistema de “certificação” utilizada pelos 

produtores é similar ao Controle Social na Venda Direta presente na legislação de orgânicos 

brasileira, esta que dispensa o selo e que está disponível apenas para venda direta dos produtos. 

Mas mesmo assim não encontramos registro de uma OCS (Organização de Controle Social) no 

Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Então, o sistema de “certificação” utilizado pelos 

produtores parece ter um caráter informal. 

 Em nossa visita primeira visita à feira no mês de janeiro de 2018, observamos que ela 

tem um caráter diversificado, sendo comercializados não apenas produtos agrícolas e 

processados, mas há espaço para farmácia viva, artesanato, comidas, bazares de roupas e 

acessórios, sebos de livros, oficinas variadas, entre outras. 

 Os produtos são expostos em barracas que se distribuem no centro da praça. As verduras, 

frutas e legumes disponíveis são oriundas da região do Maciço de Baturité. Há também mel, 

ovos caipiras e café orgânico do município de Mulungu. Outra barraca comercializa comidas e 

lanches naturais, provenientes de produtos orgânicos. Ainda sobre comidas e lanches, 

encontraremos duas barracas dedicadas à alimentação vegana.  

 De produtos processados teremos doces, geleias e cajuína. De produtos naturais ainda 

temos a medicina natural das ervas, xampus e óleos. Há também fitoterápicos e essências 

naturais, e outros aromatizantes para crianças e adultos. Referente ao vestuário, encontramos 

camisas e bolsas com estampas que remetem a arte e questões políticas, sociais e culturais. 

5. Feira Orgânica do Mercado dos Pinhões. 

 A Feira Orgânica do Mercado dos Pinhões, ou Feira da Associação para o 

Desenvolvimento da Agropecuária Orgânica (ADAO), acontece todas as terças-feiras no 

Mercado Cultural dos Pinhões, na Praça Visconde de Pelotas, no bairro Centro. 
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 A associação existe desde 1997 e trabalha contribuindo nas experiências da agricultura 

orgânica, promovendo a autocertificação dos produtos muito antes de instituírem a 

regulamentação no Brasil. A ideia da criação da feira veio da necessidade de criar um canal de 

comercialização para os produtores orgânicos. Assim, buscaram parceria com a Secretaria da 

Cultura de Fortaleza (Secultfor) para a viabilização da feira no espaço do Mercado. Os produtos 

encontrados na feira têm origem dos municípios de Aquiraz, Cascavel, Eusébio, Guaraciaba do 

Norte, Mulungu, Pacatuba e Redenção. 

 A feira tem início em abril de 2011 e sempre contou com a propaganda dos próprios 

consumidores para atrair novas pessoas. Mas antes do início da feira, a ADAO já realizava a 

venda de produtos orgânicos em sua sede localizada no bairro lagoa da Sapiranga, em Fortaleza. 

Em nossa primeira visita à feira em março de 2018 observamos que os feirantes se utilizam da 

estrutura do Mercado, eles dispensam o uso de barracas. Na estrutura do mercado há boxes 

onde os feirantes expõem, em sua maioria, produtos processados. As verduras, frutas e legumes 

são expostos em caixotes que ficam enfileirados na área “livre” do mercado. 

 A feira tem início em abril de 2011 e sempre contou com a propaganda dos próprios 

consumidores para atrair novas pessoas. Mas antes do início da feira, a ADAO já realizava a 

venda de produtos orgânicos em sua sede localizada no bairro lagoa da Sapiranga, em Fortaleza. 

Em nossa primeira visita à feira em março de 2018 observamos que os feirantes se utilizam da 

estrutura do Mercado, eles dispensam o uso de barracas. Na estrutura do mercado há boxes 

onde os feirantes expõem, em sua maioria, produtos processados. As verduras, frutas e legumes 

são expostos em caixotes que ficam enfileirados na área “livre” do mercado.  

 Essa disposição dos caixotes dá fácil acesso dos produtos aos consumidores, que podem 

examinar e escolher à vontade suas compras. Segundo informações dadas dos próprios 

feirantes, cada um fica responsável por um grupo de produtos destinados à feira, isso evita que 

haja qualquer tipo de concorrência entre eles. Dos produtos comercializados nos boxes, iremos 

encontrar doces, geleias, molhos e outros temperos diversos, tudo produzido de orgânicos. Há 

também os boxes que comercializam comidas e lanches orgânicos. Uma particularidade da feira 

é que as verduras, frutas e legumes são agrupados por preço, e o preço desses produtos é fixado 

no quilo. 
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 Em 2016 a feira passou por um constrangimento por razão de uma matéria2 veiculada 

no programa “Fantástico” da TV Rede Globo, onde foi acusada de vender produtos com 

agrotóxicos como orgânicos. Na ocasião, a ADAO se manifestou em nota que foi divulgada e 

esclareceu que apesar da venda direta dos produtos dispensar certificação (Lei Nº 10.831/03), 

ainda assim, a cada dois ou três anos a associação promove uma certificação por auditoria pelo 

Instituto de Tecnologia do Paraná.  

 No período da exibição da reportagem, quase todos seus produtores já estavam 

certificados, os que não, apenas aguardavam processo burocrático referente aos documentos. 

Nesta feira, os produtores relataram que em época de seca, quando a produção nas unidades 

sofre diminuição, para não prejudicar a feira, eles acabam comprando produtos orgânicos 

certificados.  

 À época da reportagem, quando a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará 

(ADAGRI) recolheu alguns produtos para análise, ela levou tanto produtos dos próprios 

produtores/feirantes, como os que tinham sido comprados. Depois de ter acesso ao laudo da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a ADAO alegou que apenas o produto 

que fora comprado e analisado para a reportagem é que apresentou uma quantidade muita baixa, 

abaixo do recomendado pela ANVISA de um defensivo agrícola, o organoclorado. Este se 

acumula e pode permanecer longos anos no ambiente, e isso explicaria sua presença no produto 

agrícola que não passou por tratamento químico. 

 

6. Feira Agroecológica e Solidária do CETRA. 

  

 A Feira Agroecológica e Solidária do CETRA acontece toda primeira sexta-feira de 

cada mês, a partir das 15:00 horas, na R. Capitão Gustavo, 3842, no Bairro São João do Tauape. 

Lá funciona a sede da ONG em Fortaleza e no espaço livre do estabelecimento que a feira 

acontece. O CETRA é uma ONG que nasceu em 1981 e que inicia suas atividades trabalhando 

na assistência jurídica de trabalhadores rurais em torno da luta pelo acesso a posse da terra. 

Posteriormente a ONG passou a prestar assessoria técnica rural para as famílias rurais.  

 
2 Reportagem “Feirantes vendem produtos com agrotóxico como orgânico” exibida pelo Programa Fantástico da 

TV Rede Globo no dia 31 de janeiro de 2016. Disponível em<https://globoplay.globo.com/v/4777342/> 
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 Há dezesseis feiras agroecológicas em cidades do Ceará que o CETRA ajudou a 

organizar, as feiras ocorrem em: Fortaleza, Paracuru, Trairi, Purão (Trairi), duas em Itapipoca, 

Tururu, Serrota (Pentecoste), Apuiarés, Aracatiaçu (Sobral), Taperuaba (Sobral), Sobral, São 

João dos Queiroz (Quixadá), duas em Quixeramobim, e Pedra Branca. A iniciativa do CETRA 

em organizar as feiras agroecológicas e solidárias deveu-se a importância de construir 

estratégias de comercialização que dinamizassem a produção no campo, dos quintais produtivos 

das famílias rurais, garantindo-lhes uma renda complementar. 

 Para o CETRA, as feiras são espaços onde a produção agroecológica camponesa traz 

saberes e sabores dos quintais produtivos, se diferenciando das feiras livres pelos princípios da 

solidariedade, do respeito ao meio ambiente, da oferta de alimentos livres de agrotóxicos e da 

exploração humana. A primeira experiência de comercialização no território Vales do Curu e 

Aracatiaçu foi possível com a realização de um curso de Agente Multiplicador em Agroecologia 

em 2005.  

 O curso foi fruto de uma parceria do CETRA com a ONG Manos Unidas, através do 

projeto Caminhos da Sustentabilidade para a Agricultura Familiar. No curso foi utilizada a 

tecnologia social do Quintal Agroecológico que pressupõe a valorização das experiências e 

inovações dos agricultores no processo de convivência com o Semiárido, levando em 

consideração a importância do papel das mulheres e filhos no trabalho junto aos quintais. A 

garantia da presença da mulher e filhos no processo é elemento fundamental para o 

desenvolvimento rural sustentável. Os Quintais Agroecológicos ou Quintais para a Vida são 

compreendidos como: 

“… tecnologia social de acesso ao manejo produtivo da terra, das águas, das sementes 
crioulas ou nativas, da diversidade produtiva dos sistemas agrícolas e do jeito de fazer 
próprio das comunidades rurais. É um mecanismo fundamental para promover a 
sustentabilidade da agricultura familiar como estratégia para: Reduzir os riscos 
econômicos e sociais que ocorrem em razão de fatores internos e externos e da própria 
instabilidade climática do Semiárido; Incrementar a produtividade global da 
propriedade; Garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias; Proporcionar 
incremento de renda; Promover o resgate das culturas tradicionais locais; Estimular a 
experimentação e autogestão pelos grupos envolvidos; Promover a inclusão de gênero 
e juventude com a participação efetiva desses segmentos”. (LEONEL, 2014, p. 9) 

 

 O trabalho desenvolvido com os Quintais Agroecológicos proporcionou uma nova 

percepção do Semiárido, como um ambiente que tem que ser compreendido e que as práticas 

adotadas se adaptem ao próprio ambiente. Para a realidade cearense isso é muito significativo, 

já que 175 municípios do Estado fazem parte Semiárido Brasileiro, segundo a Superintendência 
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do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) (2017). Em 2009 o CETRA inicia o projeto 

Quintais para a Vida, que seria uma segunda fase, uma continuação do projeto anterior, e na 

sua visão os projetos são:  

“propostas de fortalecimento da agricultura familiar e de desenvolvimento rural 
sustentável, pautadas na construção de estratégias de assessoria social e técnica, para 
a consolidação do processo de transição agroecológica”. (LEONEL, 2014, p. 13) 
 

 Outro importante projeto que impulsionou as feiras agroecológicas e solidárias foi o 

Projeto Florestação. O projeto desenvolvido pela ONG consistiu em ações para a ampliação da 

sustentabilidade ambiental nos agrossistemas familiares por meio do fortalecimento das 

práticas agroecológicas dos agricultores dos territórios dos Vales do Curu e Aracatiaçu. A 

ampliação da sustentabilidade ambiental foi alcançada através da reconversão produtiva de 

áreas degradadas por quintais agroflorestais, a recuperação de áreas degradadas por sistemas 

agroflorestais e a conservação de florestas e áreas naturais. 

 O conjunto de experiências de comercialização e articulações vivenciadas por camponeses e 

organizações sociais nos territórios Vales do Curu e Aracatiaçu, Sertão Central, Maciço de Baturité e 

Sobral, proporcionou a criação da Rede de Feiras Agroecológicas e Solidárias do Ceará no ano de 2009. 

Na ocasião dos encontros da Rede são discutidas desde as estratégias de organização, comercialização 

e formas coletivas de enfrentamento para superar as dificuldades impostas no processo de 

comercialização de seus produtos, como também debater questões para a melhoria das feiras: 

embalagem dos produtos, transporte dos produtos, apresentação e armazenamento, preços e outros. 

 O conjunto de experiências de comercialização e articulações vivenciadas por camponeses e 

organizações sociais nos territórios Vales do Curu e Aracatiaçu, Sertão Central, Maciço de Baturité e 

Sobral, proporcionou a criação da Rede de Feiras Agroecológicas e Solidárias do Ceará no ano de 2009. 

Na ocasião dos encontros da Rede são discutidas desde as estratégias de organização, comercialização 

e formas coletivas de enfrentamento para superar as dificuldades impostas no processo de 

comercialização de seus produtos, como também debater questões para a melhoria das feiras: 

embalagem dos produtos, transporte dos produtos, apresentação e armazenamento, preços e outros.  

 Para o CETRA, a rede surge da necessidade dos camponeses de ampliarem suas lutas, de 

fortalecer os grupos dos territórios e fortalecer a dimensão política dos processos de organização e 

comercialização dos camponeses. Esse conjunto de ações desenvolvidas contribui para aperfeiçoar a 

auto-organização dos camponeses em torno de práticas da economia solidária, possibilitando uma 

produção de alimentos que atente para segurança alimentar e nutricional. 

 A feira em Fortaleza teve início em 2016 e é composta por produtores/feirantes dos territórios 

do Sertão Central e Vale do Curu e Aracatiaçu. Em nossas primeiras visitas à esta feira, no ano de 2018, 
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podemos observar que o número de feirantes é inferior comparado às outras feiras, isso se deve ao fato 

da referida feira ser recente e ter um caráter de extensão das feiras dos interiores que estão mais 

fortalecidas. Ao todo são 7 barracas que a compõem, o número de feirantes pode variar conforme a 

logística de transporte para Fortaleza. Os produtos à disposição dos consumidores são verduras, frutas, 

legumes, galinha caipira e ovos. Também encontraremos produtos processados como polpa de frutas, 

doces, geleias e molhos. Há uma barraca que comercializa comidas caseiras para os consumidores. 

 Os feirantes já contam com uma declaração de cadastro de produtores orgânicos reconhecida 

pelo MAPA. Essa declaração se aplica aos produtores que praticam a venda direta de seus produtos e 

que estão vinculados a OCS chamada Associação dos(as) Feirantes Agroecológicos e Solidários(as) do 

Território do Vale do Curu e Aracatiaçu (AFASCA). 

 

7. Feira Cultural da Reforma Agrária. 

  

 A Feira Cultural da Reforma Agrária do MST teve início em 2016. Desde então, ocorre 

mensalmente no segundo sábado de cada mês no espaço do Centro de Formação, Capacitação 

e Pesquisa Frei Humberto, na R. Paulo Firmeza, 445, no Bairro São João do Tauape. 

 Em conversa com um integrante do movimento, o mesmo nos conta que a ideia da 

organização da feira é resultado de um entendimento do MST em ampliar o debate sobre a 

reforma agrária no Brasil. Assim, muitas feiras e pontos de venda foram organizados pelo país 

a fim de debater a reforma agrária popular e a alimentação saudável como alternativa ao 

agronegócio. Tendo em vista toda a propaganda negativa direcionada ao movimento por parte 

dos grandes veículos de mídia e a visão preconceituosa que parte significativa da sociedade tem 

em relação ao MST e aos assentados de reforma agrária. A feira tem como objetivo mostrar que 

os trabalhadores rurais reivindicavam a terra para produzir alimentos saudáveis e baratos. 

 Sobre o espaço do Centro de Formação e Pesquisa Frei Humberto, criado em 2006, foi 

nos informado que se trata de um local destinado a iniciativas ligadas aos movimentos sociais. 

As atividades desenvolvidas visam estimular e apoiar trabalhadores e trabalhadoras nas mais 

diversas áreas de conhecimento cultural, científico, tecnológico, social e ambiental buscando 

promover a cidadania, o avanço da democracia e a participação popular. 

 No Centro o movimento tem a possibilidade de se relacionar com a sociedade por meio 

de parcerias e apoios para a realização de pesquisas, cursos, seminários, fóruns e debates que 

contribuam nas reflexões sobre as lutas sociais e os problemas enfrentados na atualidade. O 

espaço é equipado com uma biblioteca do MST. 
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 As feiras têm programações diferentes a cada edição, no primeiro momento da manhã 

há sempre uma palestra que trata de temas diversos, sobre política, questões sociais e culturais, 

sobre a questão agrária entre outros. Após a palestra tem início a apresentação musical que 

anima os participantes da feira até o final de tarde. Outro ponto importante é que a feira trabalha 

com o serviço de almoço, assim muitos participantes procuram o espaço também para 

almoçarem com suas famílias. 

 Sobre os produtos comercializados, nós encontraremos de 6 a 7 barracas 

disponibilizando produtos de alguns assentamentos e acampamentos do MST. São verduras, 

frutas, legumes e produtos processados como doces, biscoitos, molhos, cajuína, cachaça, mel, 

entre outras mercadorias. Há uma barraca em questão que vende tapioca e caldo de cana. 

 A feira é abastecida por produtos de vários territórios do Ceará, mas em contato com os 

produtores/feirantes nós conseguimos identificar que grande parte dos produtos são oriundos 

dos assentamentos Antônio Conselheiro no município de Ocara, Bernardo Marin II no 

município de Russas, Lagoa do Mineiro no município de Itarema e do Acampamento Zé Maria 

do Tomé no município de Limoeiro do Norte.  

 Outras barracas compõem o espaço da feira, mas eles trazem produtos de outra natureza. 

São camisas e bolsas estampadas, artesanato, roupas, redes, acessórios como colares, brincos, 

anéis e chapéus. E nós ainda temos a presença da barraca do Plebeu Gabinete de Leitura, onde 

livros são vendidos a um preço mais acessível do que nas livrarias. 

 Diferentemente das outras feiras, a do MST se estende até o final de tarde, 

proporcionando um horário mais flexível para os consumidores marcarem presença e 

comprarem seus produtos. Durante as visitas realizadas, observamos um bom movimento de 

consumidores nas barracas ao longo do dia.  

 Sobre a questão do “rótulo” de orgânico/agroecológico, nos informaram que o 

movimento entendeu que não seria adequado utilizar, mesmo considerando que a produção 

familiar nos assentamentos segue uma orientação camponesa, orgânica. Mas como boa parte 

dos produtos que abastecem a feira são oriundos de áreas vizinhas ao agronegócio, como é o 

caso do assentamento Bernardo Marin II e do acampamento Zé Maria do Tomé, o movimento 

não tem como garantir a qualidade de orgânico de seus produtos. Nenhuma informação nos foi 

passada sobre algum sistema de certificação executado. A confiança nas práticas dos 

agricultores assentados, a simpatia pela causa da luta pela terra, da reforma agrária parecem ser 

o suficiente para os consumidores prestigiarem a feira. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho foi realizado por meio da pesquisa de campo nas comunidades do Rio Ajuaí e o Rio Paruru, 
os quais pertencem ao assentamento PAE-Ilha-Paruru (AGROIPA), localizado no município de Abaetetuba região 
nordeste do estado do Pará. A pesquisa tem como objetivo identificar o potencial agroecológico da agricultura 
praticada pelos moradores de ambas comunidades, fazendo uma análise do que era praticado em épocas passadas 
e no contexto atual das mesmas. Sendo que a agricultura dessas áreas pode ser considerada como familiar uma vez 
que a produção agrícola era e ainda é voltada principalmente para o consumo da família, sendo produzida em 
pequena escala, sem uso de maquinários e com a mão de obra majoritariamente familiar. Desta forma, o trabalho 
apresenta quais os tipos de alimentos e plantas medicinais que era e ainda são cultivados pelos habitantes locais, 
assim também como a criação de animais para o consumo alimentar local das respectivas localidades. Portanto, 
para não finalizar, serão feitas algumas considerações sobre as temáticas apresentadas no decorrer do texto. 

Palavras-chaves: Agroecologia, Agricultura familiar, Assentamento. 
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UFPA pelo Programa Nacional da Reforma Agrária (PRONERA). Sendo que o mesmo visa 

complementar a formação de seus alunos, através da pesquisa de campo (Tempo Comunidade-
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TC) em suas comunidades de origem, com o objetivo de ampliar a teoria ministrada nas suas 

aulas (Tempo Universidade-TU) com a vivência praticada no cotidiano de cada aluno. 

Desta maneira, a pesquisa teve como foco principal, relacionar o conhecimento teórico 

com o processo prático, proporcionar o confronto entre as teorias vivenciadas nas aulas com a 

realidade do ambiente pesquisado. Oportunizando aos discentes vivenciar qual a relação das 

comunidades com a Agroecologia, além de proporcionar aos alunos o contato direto com os 

sujeitos pertencentes a esses locais. 

Essa pesquisa teve uma contribuição bastante significativa do ponto de vista 

acadêmico, uma vez que vivenciar o cotidiano de comunidades ribeirinhas parece ser uma 

experiência riquíssima no que tange a aquisição de conhecimentos, pode observar que as teorias 

compartilhadas em sala de aula não estão apenas no campo das ideias, mas, sobretudo na prática 

das vivências dos sujeitos pertencentes às localidades pesquisadas. 

Atividade desta natureza, além de inserirem o discente no contexto abordado em sala 

de aula, proporciona a verificação in loco da práxis acadêmica permitindo ao educando a 

oportunidade de averiguar e vivenciar como o conhecimento pode ser construído a partir de 

distintas vivências.   

O enfoque nessa pesquisa é analisar os desafios e as dificuldades na produção 

agroecológica do assentamento PAE-Ilha Paruru (AGROIPA), sendo que os lócus de pesquisa 

selecionado foram o rio Ajuaí e o rio Paruru, visto que se procura aqui compreender a 

agricultura realizada em ambas as comunidades por meio do seu processo histórico e de que 

forma atualmente os rios caracterizam-se. 

A execução da pesquisa de campo ocorreram durante o mês de abril de 2019, a qual 

foi possível adquirir as informações por meio das entrevistas semiabertas, para coleta das 

narrativas dos sujeitos informantes, compreendendo que esse instrumento é necessário na 

pretensão de alcançar os objetivos. Foram buscados dados a partir de diálogos em que as 

informações puderam ser absorvidas naturalmente permitindo, assim, que esse instrumento se 

relacionasse com a teoria e os conhecimentos a que se pretende apresentar nesse trabalho.  

Foram escolhidos para as entrevistas semiabertas dois moradores antigos, os quais 

foram fundamentais para alcance dos objetivos de coletar informações necessárias para a 

elaboração do mesmo. Após todo esse processo passou-se para a elaboração escrita do trabalho, 

em consonância com a análise dos dados coletados em campo, resultando neste trabalho com 

valiosas informações sobre as áreas em que os estudos se deram. 
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O mesmo está dividido em três partes. Sendo que a primeira parte trará uma breve 

analise sobre o assentamento PAE-Ilha Paruru (AGROIPA). E a segunda parte abordará a 

agricultura da comunidade do rio Ajuaí, tendo dois tópicos, e assim, no primeiro tópico será 

apresentado como era que se dava o processo de agricultura em épocas passadas na comunidade 

em estudo. E no segundo tópico, o mesmo tratará sobre a agricultura familiar na respectiva 

comunidade sob uma análise atual.    

Na terceira parte o texto abordará a agricultura da comunidade de Paruru, tendo dois 

tópicos, e assim, no primeiro tópico será apresentado como se dava o processo de agricultura 

em épocas passadas na comunidade em estudo. E no segundo tópico, o mesmo tratará sobre a 

agricultura familiar na respectiva da comunidade sob uma análise atual.   

Dessa maneira, para não finalizar o trabalho abordará algumas considerações finais, 

na qual, será feita uma consideração de tudo o que foi abordado ao longo do trabalho, e serão 

feitas conclusões das determinadas questões propostas como objetivos. 

 

UMA BREVE ANÁLISE SOBRE O ASSENTAMENTO PAE- ILHA PARURU 

(AGROIPA). 

O assentamento PAE- Ilha Paruru (AGROIPA), é composto por 7 comunidade, entre 

elas são o Rio Alto e Baixo Paruru, Baixo Ajuaí, Maúba, Panacuéra, Panacuéra-seco e o 

Cuitininga. O assentamento tem por finalidade desenvolver projetos de desenvolvimento 

territorial rural entre outros projetos e outras articulações, infelizmente nos últimos anos o 

assentamento passa por um conjunto de fatores problemáticos em relação a suas organizações, 

econômicas e sociais, porém todas as 7 comunidades que fazem parte do assentamos estão 

novamente articulando-se, diante das necessidades das comunidades que pertencem ao 

assentamento.   

 

I. O PROCESSO DA AGRICULTURA NA COMUNIDADE DO RIO AJUAÍ A PARTIR 

DE MEADOS DOS ANOS DE 1990. 

A comunidade do rio Ajuaí teve a sua ocupação remontada por volta dos anos de 1990. 

Quando os primeiros moradores vieram para a mesma e perfizeram as suas raízes na mesma. 

Foram os primeiros moradores que deram o nome ao lugar e um significado para ele o qual 

remetia a uma realidade da comunidade, e então o nome atribuído foi Ajuaí com o significado 

de “rio de difícil acesso”, devido às praias que estão em volta das suas entradas. Desta maneira, 
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a mesma está localizada ao oeste da Sede Municipal de Abaetetuba, as proximidades da baia 

do Rio Pará e próximo do rio Paruru veja no mapa a seguir. 

FOTO 01: Mapa de localização da comunidade do rio Ajuaí. 

 
 No início da ocupação da comunidade do rio Ajuaí, os moradores eram agricultores 

familiares com maior intensidade, porém não utilizavam o termo agroecologia, para definir as 

suas práticas agroecológicas do dia-a-dia, haja vista, que a agroecologia é uma definição que 

até então não e muito conhecida por muitas pessoas, pois somete ouvem falar desse termo, mas 

não sabem o seu significado. Assim, os moradores definiam a mesma simplesmente como uma 

forma de plantio e cultivo natural dos produtos. Loureiro (1992) retrata que, estes desenvolvem 

uma estrutura produtiva, exclusivamente, embasada na subsistência, as principais atividades 

eram o extrativismo e a agricultura, desenvolvidos por meio de técnicas rudimentares e formas 

tradicionais.  

Desta maneira, na comunidade a primeira forma de agricultura foi a fundamentada em 

bases familiar, haja vista que a mesma era feita basicamente pelo núcleo familiar de cada 

agricultor. Sendo que, as características da agricultura familiar aliadas ao extrativismo vegetal 

proporcionam certa independência econômica aos agroextrativistas locais, possibilitando a 

manutenção de ecossistemas produtivos enquanto se preservam os recursos naturais e valoriza-

se a sua cultura. (FRARE, OLIVEIRA & FREITAS) 
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Então assim se configurou a agricultura familiar na comunidade e a mesma foi dada a 

partir do plantio de cana-de-açúcar a qual era usada para fazer a açúcar morena e o mel. Como 

bem relata a pessoa entrevistada: 

Quando não tinha engenhos no princípio da lavoura nos produzia açúcar morena e o 
mel. A açúcar morena nos moía na garapeira e depois nos fervia a garapa até ela dar 
o ponto aí fazia o açúcar o mel, o ponto do açúcar era um o do mel era outro. Nos 
tinha a garapeira, nos produzia muita a açúcar morena e o mel quando nos era 
muleque. (Pesquisa de Campo, Abril, 2019). 
  

Portanto percebe-se que os primeiros moradores faziam as suas produções sem 

nenhum maquinário tecnológico, visto que os mesmos eram desconhecidos até então. E desta 

forma, eles faziam o cultivo, extração e processamento de maneira manual por meio de alguns 

instrumentos, tais como, enxada, tesado, garapeiras, dentre outros. E também os mesmos não 

utilizavam nenhum insumo orgânico para fazer o cultivo, pois tudo era natural. Porém através 

dos relatos, verificou-se que surgiu outra dinâmica econômica na comunidade que foi a dos 

engenhos. Pois os mesmos foram se implantando expressivamente na comunidade. E assim, os 

moradores deixaram de cultivar a cana-de- açúcar para a produção da açúcar morena e o mel, e 

passaram a cultivar a mesma para ser processada nos engenhos e assim fazer a cachaça: 

Na minha época da lavoura de cana, aqui no município de Abaetetuba, fui um dos 
maiores lavrador de cana, tirava 80, 100 milheiros. Nos fazia o roçado para plantar a 
cana e depois que planava era um ano pra cortar, pra amadurecer pra poder cortar, e 
de lá ia pro engenheiro, que ele ia moer e fabricar a cachaça. Nessa época não se fazia 
o extrativismo do açaí, era estrago de açaí, era estrago de palmito, nessa época nem 
se falava em palmito, não se conhecia nem o palmito. O açaizal era jogado em baixo 
era derrubado para plantar a cana. Quando não tinha olaria a gente carregava pros 
aceiros pras beiras, nas baixadas assim pra destrapalhar porque não podia plantar no 
meio de muito pau, então tinha que tirar tudo. (Pesquisa de Campo, Abril, 2019). 
 

 Sendo assim, percebe-se que essa forma de cultivo não respeitava a natureza, visto 

que houve uma supervalorização da cachaça nesse período e consequentemente um grande 

aumento na procura o que intensificou a dinâmica econômica voltada para o cultivo da cana-

de-açúcar, e desta maneira o anseio dos proprietários e plantar cada vez mais a espécie destinada 

a produção da cachaça4, e para isso os mesmos derrubavam todas as arvores nativas dos terrenos 

para substituir por cana. Além de que como acima se relata que os mesmos poluíam as margens 

dos rios jogando os paus retirados da floresta.    

 
4Esse tema é muito relevante para construção da história do município, pesquisar mais em: 
https://www.researchgate.net/publication/301707840_Periodizacao_economia_de_Abaetetuba_PA_a_partir_de_
sua_configuracao_espacial.  
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Mas nesse interim também se tinha o cultivo da mandioca para a produção de farinha. 

Todavia a mesma era utilizada basicamente para o consumo próprio. Vejamos o relato. 

“Nós chegamo a fazer um pouco de farinha. Porque aqui a várzea o Prechede meu 
irmão plantou e fazia roça, mas não era pra muita farinha era só mesmo pra comer era 
pouco. A mandioca é da terra firme e não dava muito aqui dava pouco. Eles plantavam 
só na terra alta, no baixo no baixo não presta, ela grelava mais não dava muita 
produção". (Pesquisa de Campo, Abril, 2019). 
 

Na afirmação acima fica evidente que o morador entrevistado, assim como o que plantava a 
mandioca, sabia que o cultivo da mesma não era propício para a comunidade, já que a mesma 
é composta por terras de várzea; e esse conhecimento não foi adquirido por eles por meio de 
conhecimentos científicos, mas sim pela vivencia no seu espaço. Eles também cultivavam, 
Pequi (Caryocar Brasiliense), jerimum (Cucurbita), maxixe (Cucumis anguria), Banana (Musa), 
arroz (Oryza sativa) e milho (Zea mays). Sendo que os mesmos serviam tanto para o consumo 
familiar próprio, quanto para a comercialização. E em relação ao arroz e ao milho a pessoa 
entrevistada afirma que: 

Nós plantava arroz e aí nós apanhava ele, nós batia ele e botava no sol, ensacava e a 
maior parte era vendido e ai para o moinho pra moer. Aqui no interior nessa época era 
pilado pra nos beber o mingau pra comer, nós tinha o pilão o pilar. O milho a gente 
vendia, a gente ensacava era bastante. Eu colhi e vendi muito milho. (Pesquisa de 
Campo, Abril, 2019). 
 

Desta forma, ficou evidente que antigamente os moradores da comunidade, produziam 

parte dos alimentos que consumiam. Pois além dos cultivos dos produtos citados, os mesmos 

criavam animais para o consumo alimentar, tais como: galo, galinhas, patos, porcos, perus. E 

também tinham suas próprias hortas. Entretanto, se tratando do extrativismo do açaí (Euterpe 

oleracea) o entrevistado argumenta que: 

 
Nessa época não se fazia o extrativismo do açaí, era estrago de açaí, era estrago de 
palmito, nessa época nem se falava em palmito, não se conhecia nem o palmito. O 
açaizal era jogado em baixo era derrubado para plantar a cana. Quando não tinha olaria 
a gente carregava pros aceiros pras beiras, nas baixadas assim pra destrapalhar porque 
não podia plantar no meio de muito pau tinha que tirar. (Pesquisa de Campo, Abril, 
2019). 
 

Portanto conclui-se assim que o açaí (Euterpe oleracea) não era visto como uma fonte 

de renda para os moradores dessa época, devido a não valorização econômica do mesmo e por 

isso os moradores deixavam o mesmo estragar. Sendo que isso é ao contrário da realidade 

atualmente, pois nessa época o açaí não era muito valorizado. Assim também como o palmito 

que até então era desconhecido por eles como algo que se retirava e se consumia e não tinha 

valor. Observa-se que o esse fruto está tornando-se muito valorizado, internamente e 

externamente, e pelas empresas de diversos ramos como exemplo as empresas de cosméticos.    
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II. AGRICULTURA FAMILIAR NA COMUNIDADE NO CONTEXTO ATUAL. 

 A comunidade do rio Ajuaí com o passar dos anos tem sofrido significativas mudanças, 

as quais vêm reconfigurando o modo de vida, e assim, consequentemente toda a relação dos 

moradores com o seu espaço. E desta maneira, a agricultura familiar está sendo pouco 

desenvolvida em seus mais variados contextos. Devido à introdução de produtos 

industrializados e até mesmo do meio tecnológico em si.  

Diante disso, se verifica atualmente que são bem poucos os moradores que ainda criam 

animais para o seu consumo alimentar; e que são poucos os animais criados por eles, pois só 

são em grande parte os porcos, galinhas e patos. E os mesmos são alimentados com rações 

industrializadas o que já vem contrapor toda a dinâmica de criação dos antepassados. Pois os 

mesmos não faziam o uso de rações, mais criavam a base de produtos oriundos dos restos de 

comida. E esse enfraquecimento se deu por conta da introdução de comércios os quais vendem 

os mais variados tipos de congelados, os quais são consumidos pela a população todos os dias.  

E se tratando do cultivo de frutos e frutas, são poucos também os moradores que fazem 

isso. Os que fazem, apenas plantam árvores de abacaxi (Ananas comosus), e também tem alguns 

que detém de pequenas pimenteiras que são cultivadas dentro de vasos. Desta maneira, não se 

tem mais as hortas que se tinha antes, e mediante a isso, os moradores tem que comprar frutas 

e verduras na cidade ou de vendedores da localidade, os quais vendem nos portos das 

residências, porém os vegetais são oriundos da cidade também. Veja na imagem a seguir. 

FOTO 02: Espécie de Abacaxi (Ananas comosus) plantado na comunidade. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal dos Autores 

Outro cultivo natural que ainda se tem na comunidade é o das plantas medicinais. 

Como relata uma das poucas moradoras que ainda faz o cultivo de algumas dessas plantas, e a 

mesma argumenta sobre os seus benefícios: 

O cultivo das plantas pra fazer remédio e feito por meio da troca de pés de arvores 
que nós tem e troca com quem não tem e a planta vem só um galhinho num vazo e 
nos rega e vai até que cresce. Mas ela fica sempre no vaso ou num balde velho porque 
não tem como plantar no terreiro porque o porco destrói. Eu cultivo Arruda que é pra 
fazer choque que é para fortificação e pra tomar banho. Tenho Babosa que é pra 
queimadura e pra crescer o cabelo. Tenho Salva que é pra dor. Eu só tenho uma que 
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foi plantada no terreiro que crescer muito e o porco não arranca que é o Noni. 
(Pesquisa de Campo, Abril, 2019). 
 

Observa-se assim, que ainda se tem na comunidade algumas pessoas que matem a 

tradição dos remédios caseiros e também reconhecem a importância dos mesmos, e assim ainda 

fazem o cultivo (como retrata as fotos abaixo). Entretanto o que se diagnostica na vivencia da 

mesma é que os remédios das farmácias são os mais procurados e usados e os caseiros não são 

relevados por muitos dos moradores. 

FOTOS 03: Espécie de plantas medicinais da comunidade. 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Arquivo Pessoal dos Autores 

Mas o que veio a ser valorizado na comunidade foi o extrativismo do açaí (Euterpe 

oleracea). Pois, praticamente todos os donos de terrenos na mesma, fazem a extração desse 

fruto (Foto) para o consumo local, quando o mesmo é usado como alimento, e também os 

moradores fazem a coleta do açaí para venderem o fruto em rasas, que são levadas pelos 

atravessadores que pertencem à própria localidade, os quais compram diretamente nas casas 

dos moradores e levam para serem vendidas em na cidade de Abaetetuba. 

FOTO 04: Extrativismo do açaí (Euterpe oleracea) na comunidade. 

  
 

Fonte: Arquivo Pessoal dos Autores 

BABOSA 
(Aloe arborescens) 

NONI 
(Morinda Citrifolia) 
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Outra atividade que se tem na comunidade que não se tinham antes, é a extração do 

palmito. Sendo que o mesmo é retirado das arvores de açaí, quando as mesmas estão muito 

altas, os moradores derrubam e retiram o palmito. Pois os mesmos afirmam que essas árvores 

quando estão muito altas, se tornam perigosas para subir e coletar o açaí. Então os mesmos 

acham melhor derruba-las e retirar o palmito para a comercialização. 

 

III.O PROCESSO DA AGRICULTURA NA COMUNIDADE DO RIO PARURU A 

PARTIR DE MEADOS DOS ANOS DE 1990. 

A comunidade do rio Paruru surge em meados dos anos de 1915, os primeiros 

moradores no rio Paruru, eram duas famílias que se chamavam pelas suas assinaturas, famílias 

Farias e família Macianos, seu território desde o princípio é caracterizado pelas organizações 

religiosas, as quais são duas igrejas católicas e duas igrejas evangélicas, a população que faz 

parte da comunidade do rio Paruru, buscam também estratégias de reivindicações e lutas por 

melhores condições de vida, veja a localização da comunidade na imagem a seguir: 

FOTO 05: Mapa de localização da comunidade do rio Paruru. 

 

Segundo os relatos de um antigo morador da comunidade do rio Paruru, identificou-se 

que a base da produção agroecológica ou “agricultura tradicional” assim mencionado, em suma 

a sobrevivência da população que residia na comunidade, caracterizava-se em. 

“A base econômica da comunidade era através da extração de borracha, pesca, caça e 
principalmente a roça a qual tinha com predominância o roçado de cana, nossa 
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produção era destinado para o engenho da família do Marciano Magno Nunes, que 
existia aqui no rio Paruru, isso nos anos de 1924”.  (Pesquisa de Campo, Abril, 2019). 

 

Por meio da pesquisa de campo, quando o entrevistado retrata a realidade 

anteriormente da comunidade ressaltando a roça, uma de suas práticas para suas sobrevivências 

é imprescindível destacar a importância desse ato uma vez que produziam sem insumos de 

forma sustentável sem prejudicar ou impactar a flora e a fauna do lugar habitado. Enfim em 

outro momento o entrevistado fala como era caracterizado a produção da alimentação da 

comunidade anteriormente.   

“Era muito forte a criação de animais na época hoje pouco se vê alguém criando algum 
animal, após a plantação e o cultivo dos produtos, nós trocava os alimentos em nós, 
isso era muito bonito de se vê, era considerado uma troca de conhecimento”. (Pesquisa 
de Campo, Abril, 2019). 

  
 As comunidades ribeirinhas trazem características culturais, sociais e religiosas desde 

suas existências, realidades essa vivenciada e retratada acima pelo entrevistado, com o 

propósito de dialogar de que forma ocorrem as práticas, por exemplo, das agriculturas 

atualmente. Uma vez que o processo de agroecologia transpassa por todas as formas de 

valorização cultural social e religiosa, com principal característica de um desenvolvimento 

sustentável.  

A prática agrícola com base ecológica contribui para o restabelecimento do balanço 
energético de determinado sistema, através do manejo sustentável dos sistemas de 
produção e da preservação da biodiversidade natural. Pois, com a diversidade de 
espécies atuando num mesmo local, ocorrerão interações entre os componentes do 
sistema, onde alguns elementos serão utilizados para a produção de outros. (Vargas, 
Fontoura, wizniewsky, 2013, p. 04) 
 

Dessa forma, ao analisar as prática da agricultura anteriormente realizados pelos antigos 

moradores pode-se considerar que realizavam o processo agroecológico sem prejudicar o meio 

ambiente, os desafios enfrentados nessa época eram bastante preocupantes assim também como 

as dificuldades em relação aos diversos conhecimentos que atualmente se tem sobre a terra e 

suas características. Apesar de vários conhecimentos e os diversos avanços que ocorreram por 

uma alimentação saudável, hoje considerado produto agroecológico, essa infelizmente não é 

uma realidade em sua totalidade na comunidade do rio Paruru.  

 

IV.AGRICULTURA FAMILIAR NA COMUNIDADE NO CONTEXTO ATUAL 

A comunidade do rio Paruru no atual momento é caracterizado fortemente pelo 

monocultivo do açaí (Euterpe oleracea), pequenas mercearias, pesca, servidores públicos e 
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olarias, pouca visibilidade pra a produção de uma agricultura saldável, há não ser de 

determinados produtos em algumas casas nas quais os moradores já estão com idades bastante 

avançadas, pouco observa-se o incentivo e a importância da continuidade da produção da 

agricultura na comunidade.  

 Segundo alguns relatos dos habitantes da comunidade, compreendeu-se que há uma 

carência em trazer as experiências de outros lugares que moram também em área várzea, uma 

vez que o rio Paruru encontra-se em uma área de planície insular, trazendo assim experiências 

de outros lugares para implementação de novas formas de produção ou fortalecendo a cultura 

de plantação e criação de animais que um dia já se estabeleceu dentro do território da 

comunidade do rio Paruru e que ainda resiste. Notam-se as produções de algumas plantações 

nas imagens a seguir. 

FOTOS 06: Espécie de plantas da comunidade.                                                                                  

  
Fonte: Arquivo Pessoal dos Autores 

  
Fonte: Arquivo Pessoal dos Autores 

 Como se observa nas fotos acima a comunidade do rio Paruru assim como as demais 

comunidades ribeirinhas enfrentam as dificuldades de mares altas e a falta de melhores 

PLANTAÇÃO DE ALHO 
(Allium sativum) 

PLANTAÇÃO DE PIMENTA 
(Capsicum annuum jalapeño) 

PLANTAÇÃO DE BANANA 
 (Musa) 

PLANTAÇÃO DE PIMENTÃO 
(Capsicum annuum group) 
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equipamentos técnicos pra modernização e valorizações de suas produções pela própria 

comunidade. Os desafios que ainda precisam ser superados pela própria comunidade e a forte 

valorização de uma agricultura e o consumo de alimentos saudáveis, uma vez que em sua grande 

maioria as famílias consomem mais produtos comercializados e vindos da sede municipal do 

que de uma produção de sua própria comunidade. Haja vista que são poucas pessoas que tem o 

hábito de plantação e criação de animais na comunidade. 

FOTOS 07: Plantação de Coqueiros (cocos nucifera) e Mamoeiro (Carica Papaya). 

 
Fonte: Arquivo Pessoal dos Autores 

 Na foto acima, identifica-se a plantação de Mamão e Coco e ao lado parte de uma olaria, 

nas comunidades que há a presença de olarias é notório encontrar a plantação de diversas 

espécies de produtos agrícolas, segundo os relatos de alguns moradores, no local onde tem 

olarias as terras são mais fértil e com grandes potenciais para fortalecer as plantas, uma vez que 

as olarias têm toda uma cadeira de produção de tijolos e telhas e uma de suas características 

como produto final e a emissão de carbono na atmosfera, contudo é preciso ser analisado 

profundamente em laboratório os resíduos das olarias, para chegar de fato a uma conclusão qual 

é a substância que faz com que as plantas fiquem mais fortes e se desenvolvam mais rápido.     

FOTOS 07: Material utilizado para pesca artesanal na comunidade   

 

 
Fonte: Arquivo Pessoal dos Autores 

MATAPI PARA A PESCA 
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  Nas fotos anteriores identifica-se uma das formas de alimentação das comunidades 

ribeirinhas, especificamente a comunidade do rio Paruru, a primeira foto representa o Matapi 

pra pegar o camarão, caracterizando assim uma alimentação ribeirinha. Como já mencionado o 

monocultivo de açaí e identificado em fotos anteriores, esse processo de produção e extração 

do açaí, vem crescendo de maneira incalculável nos mercado de consumo desde uma escala 

local ao global, de certa forma traz certo lucro para os pequenos e grandes produtores de açaí 

dificultando assim o incentivo e a implementação de outras formas de agricultura para 

subsistências de uma alimentação mais saudável. Nesse sentido é preciso criar novas estratégias 

para que possa ocorrer de fato o processo de agroecologia na comunidade, resgatando dessa 

maneira as culturas de plantação tradicional sem agrotóxico de forma saudável e sustentável.  

 

PARA NÃO FINALIZAR  

 Em decorrência de tudo o que foi pesquisado e discutido neste trabalho, o mesmo 

proporcionou bons resultados, os quais permitiram conhecer um pouco mais da trajetória de 

mudanças na agricultura, assim nas práticas de cultivo e de criação de animais para o consumo 

alimentar das comunidades de Ajuaí e Paruru pertencentes ao assentamento PAE-Ilha Paruru 

(AGROIPA), assim também como se deu o processo de produções que não atendiam as práticas 

sustentáveis, tais como as plantações de cana-de-açúcar. Sendo que os autores que ainda tinham 

o conhecimento de como era a valorização da agricultura em épocas passadas.  

Em campo pôde-se perceber ainda, que ambas comunidades tem passado por 

significativas mudanças, as quais têm mudado todas as suas configurações sócio espaciais e 

consequentemente o modo de vida da população. Haja vista que, as transformações ocorridas 

em decorrer dos anos, principalmente por meio da introdução de tecnologias, podem-se citar, 

da chegada da energia elétrica a chamada “luz para todos”, tem feito com que cada vez mais os 

moradores das mesmas deixam de praticar a agricultura de seus próprios alimentos sendo que 

a comunidade apresenta subsídios para o cultivo; mas os mesmos se abstêm disso, e colocam a 

preferência de consumir produtos industrializados, tais como os congelados. E isso não fica 

estagnado somente no campo dos produtos alimentícios, pois se estende a questão de plantas 

medicinais, através dos remédios caseiros e do cultivo de espécies para tais, visto que, são muito 

poucos os moradores que fazem o uso, e muitos nem conhecem. 
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Entretanto verificou-se que na comunidade do Rio Paruru, os moradores ainda fazem 

o cultivo variado de algumas espécies de frutas e legumes para o consumo local. E já na 

comunidade de Ajuaí, isso não é muito notável, haja vista que na mesmas são muito poucas 

espécies que são cultivadas para o consumo alimentar próprio. Na mesma há muito consumo 

de produtos de outras fontes. 

Em síntese é imprescindível que as comunidades busquem outras formas de 

subsistências, ainda assim depende também das organizações nas quais as comunidades estão 

inseridas, a exemplo o próprio assentamento pode tá articulando as comunidades e trazendo em 

pauta a valorização e a implementação da agroecologia, em um primeiro momento por meio de 

palestra enfim pautando o que é o processo agroecológico, uma vez que as comunidades já 

produz agroecologia, contudo é são situações que precisam ser averiguada o quanto antes. 

Dessa maneira a pesquisa trouxe várias pautas e responsabilidades enquanto pesquisadores e 

pesquisadoras, que é preciso ter um diálogo e procurar formas de selecionar as problemáticas 

encontradas no decorrer do tempo nas comunidade das áreas pesquisadas.  

Portanto, os objetivos de pesquisa foram alcançados e acredita-se que este trabalho 

será de grande relevância, pois contribuirá para que outras pessoas possam conhecer uma parte 

do contexto da agricultura nas respectiva comunidade ribeirinhas da Amazônia. E espera-se que 

o mesma sirva de suporte a futuros pesquisadores, e desperte nas comunidades pesquisadas a 

importância do processo agroecológico e o consumo de alimentos saudáveis. 
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TERRITORIALIZAÇÃO E CRÍTICA À ECONOMIA POLÍTICA DA 

AGROECOLOGIA NA BAHIA 

 

Khalil Santos Farran 

Resumo: 

 

Partimos do pressuposto teórico de que para analisar a agricultura brasileira deve-se considerar 

que o processo do modo capitalista de produção na formação territorial do país é desigual, 

contraditório e combinado. Isso significa que, ao mesmo tempo em que o capitalismo avança 

reproduzindo relações especificamente capitalistas, ele produz, igual e contraditoriamente, 

relações não capitalistas de produção, a exemplo da camponesa (LUXEMBURG, 1985; 

MARTINS, 2015; OLIVEIRA, 1999). Este ensaio parte da concepção que tem no território o 

conceito central de investigação e, dessa forma, assumimos a corrente da reprodução do 

campesinato e da teoria do território como aquela que possibilita nossa análise e interpretação 

na Geografia Agrária. A mundialização do capital (CHENAIS, 1996) configurou uma nova 

ordem regida pelas empresas capitalistas mundiais. A compreensão da hegemonia construída 

pelo oligopólio destas empresas é fundamental para entender as contradições e dificuldades da 

recriação/resistência das frações de territórios agroecológicos produzidos pelo campesinato. 

Por exemplo, atualmente o mercado de tecnologias agrícolas mundial é monopolizado pela 

união destas megaempresas: a estadunidense Dow e DuPont, a suíça Syngenta com a chinesa 

ChemChina, e a compra, em 2018, da norte americana Monsanto pela alemã Bayer. Esta última, 

a aquisição da Monsanto pela Bayer, custou US$ 63 bilhões. Discutimos que para adentrar na 

Economia Política da agroecologia é imprescindível dar a devida importância que a citada cifra 

merece. Pois esta relevância econômica é um elemento determinante na elaboração, ou na 

alteração, das leis ambientais, agrárias e agrícolas de muitos países. Um investimento tão grande 

como esse vem acompanhado das garantias de que terá mercado aberto para o consumo dos 

seus produtos. Assim, falar em agroecologia significa, antes de tudo, constatar que há forças 

econômicas internacionais detentoras de influência e incentivos em todas as escalas de tomadas 

de decisão do Estado brasileiro. A partir disso, analisamos as dificuldades de fortalecer a 

agroecologia em decorrência da falta de prioridade econômica e política das instituições 
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responsáveis, especificamente do Governo do Estado da Bahia, durante o mandato que tem 

início em janeiro de 2015 e termina em dezembro de 2018.Realizamos uma discussão em torno 

da institucionalização da agroecologia em nível mundial e a institucionalização na Bahia, e 

sobre os riscos que este processo representa para a classe camponesa. Esta análise parte da 

crítica à perspectiva que possui a intenção de transformar a agroecologia em mais uma 

ferramenta da caixa de reprodução ampliada do capital. Esta contradição é relacionada com o 

incentivo que Governo do Estado promove ao monopólio do território, através da apropriação 

da renda camponesa da terra pelo capital. O artigo também discute a resistência camponesa a 

partir da territorialização da agroecologia no Assentamento Dois Riachões do Movimento das 

Trabalhadoras e dos Trabalhadores Assentadas/os, Acampadas/os e Quilombolas (CETA) e a 

estratégia de recriação camponesa com a Rede de Agroecologia Povos da Mata. A partir da 

experiência da conquista da terra, da produção de alimentos agroecológicos e da sua 

comercialização, destacamos a importância que a terra possui para o campesinato e, 

especialmente, para o campesinato brasileiro que tem como uma das suas principais 

características o fato de ser sem-terra. O Assentamento Dois Riachões é composto por 40 

famílias e está situado no município de Ibirapitanga-BA, no território de Identidade Baixo Sul, 

inserido no Bioma de Mata Atlântica, a 380 quilômetros de Salvador. Identificamos evidências 

que confirmam o descompromisso que o Governo do Estado da Bahia tem com a classe 

camponesa e com a agroecologia, no período analisado. A morosidade em aprovar leis com 

enfoque em agroecologia e a dificuldade em vetar a aprovação de leis contra os agrotóxicos 

demostra o compromisso do Governo com o setor do agronegócio. O artigo se propõe a 

contribuir com argumentos que fortalecem a hipótese de que não há outra via possível para a 

agroecologia além da desenvolvida pelo modo de vida de grupos sociais como camponeses, 

sertanejos (fundo e fecho de pasto), remanescente de quilombos e tantos outros, que defendem 

a agroecologia como um processo de construção classista e fundamental na 

resistência/recriação dessas frações de territórios frente aos problemas gerados pela 

territorialização do modo capitalista de produção no campo. Portanto, o ensaio versa e defende 

a importância da classe camponesa nesta sociedade, não apenas por produzir alimentos, o que 

por si só já é uma tarefa imprescindível para a humanidade, mas também pelos valores 

reproduzidos ao sustentar seu modo de vida, como a solidariedade por exemplo, em um período 

tão carente de boas referências. REFERÊNCIASCHESNAIS, François. A Mundialização do 

Capital. Tradução de Silvana Finzi Foá. São Paulo: Xamã, 1996.LUXEMBURG, R. A 
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acumulação do capital. Contribuições ao estudo econômico do imperialismo. São Paulo: Nova 

Cultural, 1985.MARTINS, J. S. O cativeiro da terra. 9 ed., 2° reimpressão. São Paulo: Contexto, 

2015.OLIVEIRA, A. U. Geografia agrária e as transformações territoriais recentes no campo 

brasileiro. In: CARLOS, A. F. A. (Org). Novos caminhos da geografia. São Paulo: Contexto, 

1999. 
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RESISTÊNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR: CIRCUITOS CURTOS E 
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO AGROECOLÓGICO EM MOJUÍ DOS CAMPOS- 

PA 
 

Anderson Coelho Borges1 

 

 

1. Introdução 

 

 Os agricultores familiares do planalto santareno que desenvolvem atividades produtivas 

na região são em sua maioria imigrantes a partir dos fluxos dirigidos e espontâneos incentivados 

por projetos de colonização implementados na Amazônia no inicio dos anos 1970, passando a 

fazer parte do processo de transformação socioeconômica da região, fortalecendo as atividades 

ligadas a agricultura familiar. Se especializando em algumas culturas produtivas como a malva, 

pimenta do reino e por ultimo na fruticultura (BARBOSA, 2017). 

Entretanto, os agricultores têm acompanhado desde o final dos anos 1990 o avanço da 

monocultura da soja sobre suas áreas. Isto tem causado diversos conflitos pela posse e uso da 

terra e em última instância gerando a venda ou abandono de seus territórios (COSTA, 2010, 

2012; SAUER; PIETRAFESA, 2013; BARBOSA; FERRER, 2015; SAUER; MARTINS, 

2016; BARBOSA; MOREIRA, 2017; LEÃO, 2017). 

A expansão da monocultura na região pode ser explicada pela instalação de 

infraestrutura, oferta de terras baratas e solo propício ao plantio da soja. Esses fatores 

motivaram pequenos e médios sojicultores de outras regiões do país migrarem para o planalto 

santareno para o plantio da soja. Estes, portanto, passaram a comprar terras associada a 

grilagem, preços baratos ou se utilizando de outros mecanismos para a posse da terra através de 

ameaças a moradores das comunidades que resistiam em não vender as terras (COSTA, 2012).  

Esse novo modelo de produção causou o êxodo rural de muitos agricultores do meio 

rural para áreas periféricas urbanas da cidade de Santarém ou para outras áreas mais afastadas 

 
1 Mestrando em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido- PPGDSTU/UFPA, e-mail: 
andersonborges51@yahoo.com.br. 
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de floresta primária de acordo com várias pesquisas realizadas na região (CÔRTES; 

D’ANTONA, 2012; NAHUM; PAIXÃO JÚNIOR, 2014; SANTOS; CRUZ, 2015; 

CONCEIÇÃO, 2017).  

Apesar do avanço do agronegócio na região foi possível observar a partir da inserção na 

rede de pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) Odisseia2 e da 

Rede Odyssea3, junto aos sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais dos municípios de 

Mojuí dos Campos, Santarém e Belterra que havia áreas que apresentavam dinamismo 

produtivo da agricultura familiar. Isto se mostrou presente no município de Mojuí dos Campos, 

os agricultores familiares possuem produções com dinamismo intenso com produções 

diversificadas de maracujá, abacaxi, milho, mandioca, arroz, feijão, pimenta do reino e 

hortaliças (MOJUÍ DOS CAMPOS, 2018). 

Mediante a exposta constatação, o presente estudo busca analisar as estratégias de 

resistência dos agricultores familiares encontram para permanecer no território frente ao avanço 

do agronegócio da soja na região. Assim, acredita-se que a difusão do conhecimento 

agroecológico fomentada pelos movimentos socioterritoriais e os circuitos produtivos de 

comercialização têm se configurado como importantes estratégias para a permanência dos 

agricultores familiares nos territórios rurais de Mojuí dos Campos. 

Diante das informações expostas, o presente artigo encontra se subdividido em 

introdução, métodos, resultados e discussões e conclusão para o entendimento de todas as 

etapas da pesquisa com o objetivo de compreender o objeto de estudo4. 

1.1 Área de estudo 

O município de Mojuí dos Campos foi criado recentemente, tendo sua emancipação 

ocorrida de Santarém a partir de dois plesbicito realizado no ano de 1995 e 1999 decorrido da 

 
2 O INCT Odisseia tem o objetivo de compreender os distintos níveis de interação das dinâmicas ecológicas e 
sociais no contexto de mudanças ambientais, sociodemográficas, ambientais, para buscar, junto com atores locais, 
soluções sustentáveis para adaptação. Acontece em três biomas, sendo o planalto de Santarém um dos principais 
lócus da pesquisa na Amazônia.  
3 É financiada por uma Comissão Europeia, reunindo várias redes internacionais e nacionais com o intuito de 
responder aos desafios do desenvolvimento sustentável, objetivando apoiar politicas públicas e organizações 
sociais de meio ambiente e saúde na Amazônia. 
4 O presente trabalho corresponde à pesquisa de dissertação que está sendo desenvolvida sobre as formas de 
resistência da agricultura familiar frente ao avanço do agronegócio no planalto santareno, localizado no estado do 
Pará. 
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Lei Nº 6.268, de 27 de dezembro de 1999, entretanto, o TSE só homologou o resultado no ano 

de 2009 (PARÁ, 1999; LEÃO 2017).  

 Mojuí dos Campos compõe os municípios do planalto santareno5, estando localizado 

na região do Baixo Amazonas pertencente ao estado do Pará possuindo uma área de 4.988.236 

Km², os municípios que fazem fronteira são Belterra, Santarém, Prainha, Uruará, Monte Alegre 

e Placas.  

A principal fonte de economia do município advém da agricultura familiar, em sua 

maioria de agricultores migrantes de outras regiões do país, principalmente do estado do Ceará, 

estes que passaram a plantar para a subsistência desde a chegada em 1970, passando a 

movimentar a dinâmica socioeconômica da região (Tabela 1). 

 
 
PRODUTOS 

ÁREA COLHIDA 
 (Hectares) 

QUANTIDADE PRODUZIDA 
(Toneladas) 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Abacaxi 
(frutos) 

60 75 105 128 200 1.200.0
00 

1.500.0
00 

2.100.0
00 

2.560.0
00 

5.600.0
00 

Arroz (em 
casca) 

12.0
00 

10.0
00 

7.00
0 

8.00
0 

15.0
00 

528.000 370.000 28.000 336.000 690.000 

Mandioca 
 (em 
toneladas) 

500 700 870 1.28
0 

1.39
8 

7.500 10.500 13.050 19.200 20.970 

Feijão (em 
saca) 

6.00
0 

4.00
0 

3.00
0 

4.00
0 

8.00
0 

108.000 80.000 42.000 84.000 176.000 

Melancia 
 (em 
toneladas) 

17 37 60 52 88 170 370 600 520 880 

Batata Doce  10 12,5 9 10 13 40 75 27 47 91 

Cana de 
Açúcar  

5 4 3 7 10 13 12 9 21 34 

Milho (em 
saca) 

8.00
0 

7.00
0 

12.0
00 

15.0
00 

27.0
00 

264.000 245.000 204.000 525.000 864.000 

Tabela 1. Produção agrícola do município de Mojuí dos Campos de 2013-2017. 

Fonte: adaptado de Mojuí dos Campos (2018). 

 
5 O planalto santareno é composto por três municípios: Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos, sendo considerada 
uma área de solo plano e elevado (LEÃO, 2017). 
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A agricultura familiar vem aumentando sua produção e colheita ao longo dos anos com 

destaque a algumas culturas: abacaxi e arroz com casca, entretanto, o agronegócio desde que 

chegou à região no final dos anos 1990 também tem acompanhado esse crescimento e 

expandindo sua produção sobre as áreas rurais de Mojuí dos Campos (Gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1. Quantidade produzida de soja para o município de Mojuí dos Campos no período de 2013 a 2016. 

Fonte: IBGE (2018). 

Elaboração: Anderson Borges, 2019. 

 

 Os dados demonstram que a criação do município motivou o aumento das áreas 

produtivas de soja no ano de 2013. A partir disso, Mojuí dos Campos vêm mantendo 

regularidade quanto a produção desde 2014 com tendência de crescimento. As informações 

coletadas começam a partir de 2013 em detrimento de Mojuí dos Campos até 2012 pertencer a 

Santarém.  

 

2. Materiais e métodos 
 

A pesquisa se utilizou de métodos qualitativos através da compreensão individual e 

coletivas dos grupos nas comunidades estudadas Terra Preta e Mojuí dos Pereiras (MARTINS, 

2004). Desta forma, para a execução da pesquisa foram realizadas 15 entrevistas com 
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agricultores familiares que independentemente do sexo executam o plantio de hortaliças, bem 

com alguns representantes de instituições voltadas para o desenvolvimento da agricultura 

familiar atuante na área de estudo (organograma 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Organograma 1. Metodologia da pesquisa. 

                                                                                            Elaboração: Anderson Borges, 2019. 

 

 
 As perguntas realizadas foram abertas aos agricultores familiares, lideranças locais de 

associações, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mojuí dos Campos- STTRM e EMATER 

sobre prática agroecológica e comercialização da produção, buscando compreender o objeto 

estudado. Mediante a isso, a coleta de dados ocorreu entre os meses de abril a julho no ano de 

2019 nas comunidades com os agricultores familiares e nas áreas urbanas onde estão 

estabelecidas as sedes das instituições de fomento a agricultura familiar. 

Cabe salientar que os agricultores entrevistados foram aqueles que podem ou não 

estarem vinculados a Associação de Mulheres Agricultoras Familiares de Mojuí dos Campos 

(FLORES DO CAMPO) que fica localizado na comunidade Terra Preta dos Lúcios e da 

Diário de 
Campo 

ABORDAGEM Qualitativa 

MÉTODOS 

Entrevistas 
Gravadas em 

áudio INSTRUMENTOS 

Observação 
Participante 
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Associação de Moradores e Produtores Rurais Agroextrativista da Comunidade Mojuí dos 

Pereiras (AMPRMP) que está situada em Mojuí dos Pereiras. 

 

3. Resultados e Discussões 
 
3.1 Processo de difusão do conhecimento agroecológico 

 
No município Mojuí dos Campos, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais em parceira 

com a EMATER tem prestado capacitação técnica para os agricultores familiares nas 

comunidades objetivando o manejo adequado da produção de hortaliças a partir de diversas 

metodologias. Segundo a entrevista prestada por uma liderança de uma instituição relatou que: 
                                             Então a gente sempre tá buscando organizar essa questão, buscar, levar a questão da 

agroecologia, e assim é uma coisa que a gente não se via falar muito e a partir do 
momento ver que não é uma coisa que é inaceitável, pois é uma coisa bem aceitável 
porque as pessoas tão percebendo a situação que tão vivendo, tão sendo atingindo por 
essa situação e também através da associação de mulheres que a gente trabalha que é 
formada dentro da agroecologia. A gente infelizmente ainda ver produtores que 
trabalham usando agrotóxico, mas a gente já viu a gente já melhorou muito nessa 
questão da agroecologia, muitas pessoas que usavam agrotóxicos deixaram de usar já 
buscam outras alternativas naturais. (Liderança x). 

 

As estratégias objetiva gerar nas áreas produtivas o desenvolvimento sustentável. Desta 

maneira a agroecologia se apresenta como alternativa para os agricultores familiares fomentada 

pelas instituições em contraposição ao agronegócio que se utiliza de produtos químicos nas 

plantações de soja e milho.   

Isto, portanto, demonstra que os movimentos socioterritorias não veem a terra como 

propriedade e o território como estoque de terras, mas como espaço de luta, estimulando 

distintas formas de uso e principalmente de práticas agroecológicas (MIRANDA, 2016). 

As oficinas realizadas contam com rodas de conversas entre os técnicos da EMATER e 

os agricultores familiares. A troca de experiências possibilita a junção do desenvolvimento do 

conhecimento técnico favoráveis aos processos naturais e a valorização dos saberes local 

contribuindo para uma troca de saberes (LOPES, 2013). 

Nas comunidades estudadas foi possível verificar que os agricultores ligados as 

associações comunitárias estão passando por um processo de difusão do conhecimento 
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agroecológico. A partir do aprendizado, esse saber passa a ser expandido para o restante dos 

agricultores que não estão vinculados a associações através das conversas no cotidiano entre 

eles. 

 

PRÁTICA AGROECOLÓGICA 

COMUNIDADE AGRICULTOR 
(A) 

SEXO ASSOCIADO  CONHECIMENTO E 
APLICAÇÃO DA 

AGROECOLOGIA 
 
 
 
 

Terra Preta dos 
Lúcios 

Agricultor (a) 01 Feminino Sim Sim 

Agricultor (a) 02 Feminino Sim Não 

Agricultor (a) 03 Feminino Sim Não 

Agricultor (a) 04 Feminino Não     Não 
Agricultor (a) 05 Masculino Sim Não 

Agricultor (a) 06 Feminino Sim Sim     
 
 
 
 
 

Mojuí dos Pereiras 

Agricultor (a) 07 Masculino Sim Não 

Agricultor (a) 08 Feminino Sim Sim 
Agricultor (a) 09 Masculino Sim Sim 

Agricultor (a) 10 Feminino Não Não 
Agricultor (a) 11 Masculino Sim Sim 

Agricultor (a) 12 Masculino Sim Sim 

Agricultor (a) 13 Masculino Não Não 

Agricultor (a) 14 Masculino Sim Sim 
Agricultor (a) 15 Feminino Sim Sim 

Quadro 1: prática agroecológica dos agricultores das comunidades Mojuí dos Pereiras e Terra Preta dos Lúcios. 
Fonte: Anderson Borges, 2019. 
 

 

Os agricultores que possuem o conhecimento e praticam a agroecologia são aqueles que 

participam das oficinas das associações, sendo a maioria mulheres. Estas que organizam todo 

processo da produção de hortaliças e mantém o cuidado de fazer o manejo adequado da cultura 

(Imagem 1). Isto demonstra o papel das instituições em politizar os agricultores familiares a 

partir do fomento a práticas produtivas agroecológicas se distinguindo do modelo de produção 

capitalista do agronegócio que utiliza de agrotóxicos na plantação na soja na região. 
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Imagem 1. área produtiva de hortaliças na comunidade Terra Preta dos Lúcios, Mojuí dos Campos. 
Fonte: Anderson Borges, 2019. 
 

Cabe salientar que muitos agricultores familiares ainda desconhecem o significado da 

agroecologia, apesar de praticarem nas áreas produtivas. Essa prática decorre do conhecimento 

adquirido na base da conversa estabelecida entre os vizinhos que produzem a hortaliças ou por 

meio das mídias como a televisão, rádio e jornais.  

 

3.2 Circuitos curtos produtivos 

 

As produções que são realizadas pelos agricultores familiares são comercializadas 

através dos circuitos curtos que se caracterizam como relações de proximidade geográfica, 

institucional e organizacional, sendo o processo da interação o fator primordial para a produção 

e comercialização nos territórios em redes (SAQUET, 2017).  
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 Nas comunidades rurais estudadas, as produções são comercializadas a partir da venda 

direta e indireta ao consumidor. Sendo a direta realizada nas feiras da cidade de Santarém ou 

na própria comunidade. As indiretas se dão através do direcionamento para os mercados 

institucionais e supermercados locais (Quadro 2). 

 

REDES Escalas 
territoriais Periodicidade 

Formas de 
organização/ 

Territoriailidades 

Produtos 
específicos ou 
padronizados 

Feira da 
Aprusan 

Local: campo- 
cidade Diária Individual Específicos 

Feira da 
UFOPA 

 

Local: campo-
cidade 

Semanal 

(quinta-feira) 
Individual Especifico 

Venda em 
supermercados 
locais 

Local: campo-
cidade 

Semanal 

(quarta e sexta) 
Individual Especifico 

Venda no 
estabelecimento 
rural 

Local: campo- 
campo e cidade-

campo 
Diária Individual Especifico 

Mercados 
institucionais: 
PNAE/PAA 

Local: campo- 
cidade 

Conforme e 
demanda Associação Especifico 

  Quadro 2: As redes curtas (diretas e indiretas) das comunidades Mojuí dos Pereiras e Terra Preta dos Lúcios. 
  Fonte: Adaptado de Saquet (2017). 
 
 A relação produtor- consumidor decorrido do contato direto no processo de 

comercialização permite com que as relações humanas sejam realizadas. Nelas a confiança e 

fidelidade passa a ser adquirida a partir das conversas sobre o processo produtivo do trabalho 

realizado pelo agricultor do alimento até chegar à mesa do consumidor (SAQUET, 2017). 
As redes curtas, por meio das territorialidades entre o campo e a cidade, entre o urbano 
e o rural, normalmente, estão centradas em relações de confiança entre produtores e 
consumidores, são um dos componentes centrais da cooperação, da sinergia e da 
solidariedade que, por sua vez, estão na base do desenvolvimento local (SAQUET, 
2017, p. 180). 

 
 Ploeg (2016) acredita que essa relação entre os agricultores e os consumidores 

possibilita a interação direta resultando em relações estáveis suprindo a lacuna que os atuais 
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mercados agrícolas e de alimentos não conseguem superar, pois eles estão mais preocupados 

com o processo de agregação de valor ao produto. 

 No que tange ao processo de organização social do tempo e espaço Ploeg (2016) afirma 

que o transporte realizado pelos grandes mercados leva muito tempo até chegar ao destino final 

e permite a perda de sabor ao produto. Desta maneira, as hortaliças produzidas pelos 

agricultores familiares nas comunidades Mojuí dos Pereiras e Terra Preta suprem a lacuna 

estrutural do mercado realizando o transporte da produção para Santarém, este sendo 

considerado o principal mercado consumidor da região. Eles se beneficiam da distancia curta 

de 30 km da comunidade até o município, bem como da necessidade elevada por alimento que 

a população de 304.589 possui (Imagem 2). 

 

 
Imagem 2: Feira do Mercadão 2000, em Santarém. 

Fonte: Anderson Borges, 2019. 

 

O transporte da produção é realizado através de ônibus de linha que passam em dois 

turnos nas comunidades todos os dias com destino a área urbana de Santarém. Existem casos 

de agricultores que possuem veiculo próprio como carro ou motocicleta e usam para o 

transporte e comercialização das hortaliças. 
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As principais plantações nas comunidades são de alface, quiabo, maxixe, coentro, 

pimentinha, repolho, chicória e abobrinha. No inverno a produção diminui em decorrência do 

período de chuvas acarretando na diminuição da renda pelos agricultores.  

 
4. Conclusões 
 

O avanço do agronegócio de grãos sobre a Amazônia gerou a reconfiguração dos 

territórios no planalto santareno. Muitos agricultores familiares já estabelecidos nos territórios 

venderam suas terras ou foram desterritorializados pela chegada de sojicultores. Entretanto, 

houve aqueles que persistiram no território reproduzindo seu modo de vida.  

Acredita-se que a resistência no planalto santareno pelos agricultores familiares passa 

por estratégias dos movimentos socioterritorias como os STTRs dos três municípios que 

compõem o planalto santareno que traçam estratégias para conscientizar quanto à importância 

de não vender sua terra e da permanência o território.  
A proposta dos movimentos socioterritorias nas comunidades Terra Preta dos Lúcios e 

Mojuí dos Pereiras tem sido de debater sobre a prática agroecológica com o intuito de estimular 

no agricultor familiar a atividade produtiva sustentável buscando se diferenciar do agronegócio 

que utiliza agrotóxicos na produção de soja. 

As mulheres das comunidades participam mais ativamente dos eventos ligados a 

agroecologia e possuem discurso mais politizado quanto a importância da prática agroecológica 

para a reprodução de seus modos de vida no território se tornando principais responsáveis pela 

difusão do conhecimento agroecológico para demais agricultores que não estão inseridos ou 

não participam ativamente de sindicatos ou associações comunitárias. 

Os agricultores familiares que produzem hortaliças destinam a maior parte da produção 

para as feiras da cidade de Santarém por ser o principal mercado consumidor. O contato direto 

do agricultor com o consumidor nas feiras estimulam a confiança na qualidade produto 

comercializado, possibilitando a venda da produção. 

 Diante disso, compreendemos que os agricultores familiares estão permanecendo nas 

propriedades no meio rural a partir da adoção do conhecimento agroecológico que têm 

lentamente se difundido nos territórios, além da utilização do contato direto com os 

consumidores para a venda de sua produção. Essas duas formas são importantes para se pensar 

a resistência da agricultura familiar diante o avanço do agronegócio de soja em Mojuí dos 
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Campos, entretanto, é necessário analisar as decisões tomadas pelas famílias, pois elas que 

direcionam no acionamento dessas formas para resistir no território. 
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AS FEIRAS LIVRES NAS CIDADES DE CACONDE E TAPIRATIBA: uma avaliação 

do perfil dos feirantes 

 

Beatriz Reneis Luiz 

Resumo: 

 

AS FEIRAS LIVRES NAS CIDADES DE CACONDE E TAPIRATIBA: uma avaliação do 

perfil dos feirantes Beatriz Reneis Luiz Introdução As cidades de Caconde e Tapiratiba, 

localizadas no estado de São Paulo têm um passado histórico compartilhado que deixa raízes 

nas características socioeconômicas até os dias de hoje. Pensando nisso, este trabalho visou 

traçar um perfil dos feirantes das duas cidades através da entrevista semi-estruturada. Foi 

possível perceber que as duas cidades analisadas não compartilham apenas de um passado 

histórico mas também de características econômicas e sociais até os dias atuais e em relação às 

feiras livres isso não é diferente. Há um grande percentual de pessoas que têm poucos anos de 

estudo, moradoras de zona rural, com mais de 50 anos de idade e que têm as feiras livres como 

complementação da renda. Apesar de as duas cidades terem feiras com uma quantidade de 

feirantes bastante reduzida, não diminui a importância econômica , social e afetiva que ela tem 

sobre os moradores das cidades e sobretudo sobre os feirantes entrevistados. 

CARACTERIZAÇÃO DAS CIDADES As cidades de Caconde e Tapiratiba estão localizadas 

no estado de São Paulo têm em suas raízes históricas pontos em comum. A origem da cidade 

de Caconde, de acordo com o IBGE Cidades ainda é desconhecida, talvez pela ausência de 

documentos históricos da época. Acredita-se que sobre a atual localização da cidade, 

instalaram-se mineradores na busca pelo ouro por volta e 1765, contudo, essa aglomeração de 

pessoas somente foi efetivada em 1822, com a doação do patrimônio por Miguel da Silva 

Teixeira. Inicialmente, dedicaram-se à pecuária, que foi substituída pela cafeicultura em 

meados do século XIX, período de grande progresso. Em 1897, são doados à Paróquia de Nossa 

Senhora Aparecida 20 alqueires de terras da Fazenda Soledade, propriedade de Thomas José 

Dias, casado com Da Carolina de Almeida e Silva, filha de Domiciano José de Souza. Inicia-

se, assim uma concentração de pessoas que a Lei nº 1028, de 06 de dezembro de 1906, oficializa 

como o Distrito de Tapyratiba e incorpora ao Município de Caconde; mais tarde a Lei Estadual 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
3405 

 

nº 2329, de 27 de dezembro de 1928, desmembra do Município de Caconde o Distrito de 

Tapiratiba. Além de um passado histórico que em algum momento convergem, atualmente as 

duas cidades apresentam perfis socioeconômicos bastante parecidos, como pode-se observar no 

quadro abaixo. População estimada (2017) População ocupada (%) Salário médio mensal 

(salário mínimo) PIB ( x 1000 R$) PIB per capita (R$) IDHM (2010)CACONDE 18.961 22,4 

1,9 301879,67 16.250,05 0,720TAPIRATIBA 12.970 32,8 2,4 274686,14 22.452,26 

0,751Fonte: IBGE Cidades Além dos dados supracitados ambas as cidades compartilham de 

forte influência do setor agropecuário, não só contribuindo com o PIB como também na geração 

de empregos temporários e efetivos. Enquanto a cidade de Caconde apresenta 23% de 

participação do setor agropecuário no seu PIB, Tapiratiba conta com 21% deste setor da 

economia. AS FEIRAS LIVRES Originadas dos burgos medievais durante o século IX 

(PIRENNE, 1956), as feiras surgiram com o propósito de oferecer em um local a possibilidade 

fazer trocas de diversos produtos de necessidade básica e, mais tarde com a apropriação da 

moeda, as feiras constituíram-se como espaço de destaque para a comercialização. No Brasil, 

as primeiras experiências com feiras livres são registradas nas trocas entre portugueses e índios, 

porém de acordo com GORBERT & FRIDMAN (2003) elas se consolidaram por volta de 1841 

como solução para o abastecimento regional de produtos. Com o passar do tempo as feiras livres 

foram se adaptando à realidade econômica e social do país, desde cidades metropolitanas até 

interioranas, muitas delas possuem grande atrativo turístico, comercial e, até mesmo, histórico 

dependendo da região do país. Com o processo de urbanização vivido pelo Brasil a partir dos 

anos 1950 houve uma significativa redução das áreas cultivadas dentro e nas proximidades do 

perímetro urbano. Nesse sentido, as feiras livres passaram a desempenhar um importante papel 

no abastecimento urbano, em especial àquelas com grande contingente populacional. Mesmo 

que a urbanização tenha possibilitado a instalação de fortes concorrentes às feiras livres, como 

os supermercados e redes de auto-serviço, elas ainda são símbolos de tradição, complementação 

de renda e resistência. Levando em conta a importância que esta prática econômica tem para a 

comunidade, este trabalho tem por objetivo apresentar o perfil comercial e produtivo das feiras 

livres localizadas nas cidades de Caconde/SP e Tapiratiba/SP.MATERIAIS E MÉTODOS Para 

compreender o perfil dos feirantes das cidades mencionadas, realizamos uma coleta de dados 

qualitativos por meio de uma entrevista semi-estruturada, previamente elaborada pela 

pesquisadora. A entrevista seguiu um conjunto de perguntas abertas a serem respondidas pelo 

entrevistado. A aplicação da entrevista foi realizada durante o dia 21 de Julho de 2019 nas feiras 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
3406 

 

livres realizadas aos domingos nas cidades de Caconde/SP e Tapiratiba/SP.O entrevista é 

dividida em duas etapas. A primeira possui um total de 21 questões objetivas que englobam as 

possíveis respostas dos entrevistados relacionadas aos produtos que comercializam, 

escolaridade, renda, etc; segunda etapa constituída por duas questões de livre discorrimento por 

parte do entrevistado, onde ele pode trazer considerações sobre seu trabalho, dificuldades 

enfrentadas e sentimentos em relação às suas práticas. RESULTADOS E DISCUSSÕES As 

entrevistas foram realizadas durante o mês de Julho de 2019, com um total de 13 feirantes, 

sendo 8 de Caconde e de Tapiratiba. Enquanto Caconde apresenta 87% dos entrevistados do 

sexo masculino, Tapiratiba tem 80% de seus feirantes do sexo masculino. Apesar de os 

responsáveis pelas bancas seream majoritariamente do sexo masculino, não podemos afirmar 

que não há trabalhos de mulheres envolvidos na atividade. Uma vez, que há colaboração de 

esposas, filhas, netas, sobrinhas e amigas nas vendas, cultivo ou preparo dos gêneros a serem 

vendidos. Em Caconde 50% dos entrevistados tem idade superior à 50 anos, enquanto que em 

Tapiratiba , 40% tem idade superior à 50 anos e 40% tem idade entre 42 e 49 anos. Nas duas 

cidades a maioria dos responsáveis pelas bancas, apresentam baixo índice de escolaridade como 

se observa na figura 1. Figura 1: Escolaridade Quando questionados sobre o número de pessoas 

que compõem o grupo familiar, os resultados mostraram que em Caconde 38% dos feirantes 

tem 4 moradores no grupo familiar, e em Tapiratiba, 40% dos feirantes tem moradores 2 e 40% 

4 moradores no grupo familiar. Do total de entrevistados, a pesquisa indicou que em Caconde 

88% dos feirantes residem na zona rural, contra 80% de Tapiratiba, contudo apesar e a maioria 

da população residir no meio rural em ambos os municípios, a prática da revender mercadorias 

ao invés de produzir se faz muito presente, sobretudo, na venda de hortaliças, frutas e legumes, 

como pode ser verificado na Figura 2. Figura 2: Produz ou revende suas mercadorias Em 

Caconde 25% dos feirantes atuam em feiras livres entre 09- 12 anos e 25% mais de 20 anos, já 

em Tapiratiba cerca de 80% dos feirantes atuam em feiras livres a mais de 20 anos e 20% atuam 

nas feiras a menos de 4 anos. Quanto à renda em ambos os municípios, cerca de 80% dos 

feirantes afirmam que a renda líquida mensal é de até dois salários mínimos. Do total de 

entrevistados em Caconde, 62% dos entrevistados não tem as feiras livres como sua principal 

fonte de renda. Em Tapiratiba para todos os feirantes, a renda é encarada como uma 

complementação da renda. Apesar de a cidade de Caconde apresentar um número maior de 

feirantes, o perfil deles é bastante parecido, inclusive com um número ( ainda que tímido) de 

indivíduos que atuem a pouco tempo nas feiras livres, menos de 5 anos. Na etapa qualitativa da 
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entrevista, 100% dos feirantes que atuam a pouco tempo nas feiras, disseram que o motivo que 

os levaram a esta opção de trabalho foi a situação financeira complicada no momento em que 

se encontrava o país, o acúmulo de dívidas e desemprego no grupo familiar. Assim, não 

podemos desconsiderar que as feiras são importantes contribuintes para a composição da renda 

familiar dos entrevistados, mesmo que são sejam a fonte de renda principal. Foi possível 

perceber que as feiras são ambientes que propiciam mais que a possibilidade de compra e venda 

de produtos de necessidade básica, mas também um ambiente de descontração e de encontros, 

já que muitos feirantes dizem que não desistem da atividade por terem a oportunidade de 

encontrarem velhos amigos , “bater um papo” e “ dar” boas risadas. Conclusão As duas cidades 

analisadas não compartilham apenas de um passado histórico mas também de características 

econômicas e sociais até os dias atuais e em relação às feiras livres isso não é diferente. Há um 

grande percentual de pessoas que têm poucos anos de estudo, moradoras de zona rural, com 

mais de 50 anos de idade e que têm as feiras livres como complementação da renda. Apesar de 

as duas cidades terem feiras com uma quantidade de feirantes bastante reduzida, não diminui a 

importância econômica , social e afetiva que ela tem sobre os moradores das cidades e sobretudo 

sobre os feirantes entrevistados. Referências Bibliográficas INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Cidades. Alfenas - MG. Disponível em: < 

https://cidades.ibge.gov.br/ > Acesso em: 25 jul. 2019.GORBERG, Samuel; FRIDMAN, 

Sérgio Abram. Mercados no Rio de janeiro: 1834- 1962. Samuel Gorberg, 2003.PIRENNE, H. 

Economic and Social History of Medieval Europe. New York: A Harvest Book. 252 p. 1956. 
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EXPERIÊNCIA AGROFLORESTAL: REFLORESTAMENTO, AGRICULTURA E 

SEGURANÇA ALIMENTAR EM BOM JARDIM-PE 

 

Fabio Ramon Erickson Martins da Costa1,  
Leonardo Alves Leite dos Santos2 e  

Rodrigo Zimmerle dos Santos Rodrigues3. 
Introdução 

O presente trabalho se dedica a descrever experiências vivenciadas em campo 

proporcionadas em parceira com a Associação dos Agricultores/as Agroecológicos de Bom 

Jardim – Agroflor, realizadas em dois Sistemas Agroflorestais (SAF) ambos localizados no 

município de Bom Jardim-PE, o Sítio Feijão e o Sítio de Seu Pedro, descreveremos e 

analisaremos os dois Sítios (SAF na região é chamada desta maneira).          Dando partida, 

realizamos uma síntese com todo o arcabouço teórico com o intuito de nos preparamos para a 

vivência abordado por diferentes autores transmitindo suas visões acerca da Agroecologia e 

suas contribuições. Buscando corroborar a discussão teórica e a prática vivenciada em campo 

utilizará de matérias adquiridos das comunidades através dos autores por meio de reuniões, 

rodas de conversas, ciranda, entrevistas, passeios exploratórios, fotos e pesquisa bibliográfica. 

Ao longo da viagem observamos as mudanças na paisagem desde o ambiente urbano da 

Região Metropolitana do Recife onde podemos notar inúmeras empresas pertencentes a grupos 

estrangeiros ou nacionais que foram atraídas por conta dos incentivos fiscais do estado.  

Contudo na medida em que nos distanciamos da região metropolitana podemos notar 

explicitamente em sua maioria a transição do meio urbano para o rural no que resultou em uma 

 
1 Bacharelando em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; monitor voluntário na disciplina 
de CG665 - Recursos Hídricos e Gestão de Bacias Hidrográficas, do Departamento de Ciências Geográficas - 
DCG, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas - CFCH, oferecida ao Curso de Graduação em Geografia 
Licenciatura / Geografia Bacharelado / Biomedicina / Arquitetura e Urbanismo, 2019.2, sob orientação da docente 
Josiclêda Domiciano Galvincio; e-mail: fabioramon905@gmail.com 
2 Bacharelando em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; membro do Grupo de Pesquisa 
em Epistemologia e História do Pensamento Geográfico – GEHPEG – DCG/UFPE; e-mail: 
leonardoalves7777@gmail.com.  
3 Bacharelando em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; membro do Grupo de Pesquisa 
Nexus – Sociedade e Natureza – DCG/UFPE; monitor voluntário na disciplina de CG647 – Geografia Industrial 
e dos Serviços, do Departamento de Ciências Geográficas - DCG, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas - 
CFCH, oferecida ao Curso de Graduação em Geografia Licenciatura, 2019.2, sob orientação da docente Edvânia 
Tôrres Aguiar Gomes; e-mail: rodrigozimmerle@outlook.com. 
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mudança contrastante da paisagem em decorrência dos diversos meios de subsistência da 

agricultura. 

De modo que nosso saber e olhar crítico se tornou apurado em relação a identificar o 

meio a qual estávamos inseridos, realizamos uma síntese com todo o arcabouço teórico que 

vimos em sala de aula, abordado por diferentes autores transmitindo suas visões acerca da 

Agroecologia e suas contribuições.  

Outros modos de produção consistem em um modelo que destroem a diversidade e 

legitimam a destruição como progresso, crescimento e melhoria. Shiva (2003) denomina este 

modelo como monocultura da mente, onde a autora alerta usando como caso de estudo a Índia, 

onde a monocultura da mente faz a diversidade desaparecer da percepção, por conta da 

interação com o saber ocidental dominante.  

A característica crucial das monoculturas é a de, além de substituir as alternativas, 

destruir até mesmo a sua base não toleram outros sistemas e são incapazes de se reproduzir de 

maneira sustentável. Nesse contexto com a experiência adquirida pela vivência de campo nos 

foi demonstrado por meio das SAFs o processo de manejo e como é incumbido nesse sistema 

à agricultura e a floresta e onde ambos de forma integrada resultam em um meio sustentável. 

No qual a SAF procurar imitar as características e particularidades que normalmente uma 

floresta faz como deixando o solo sempre coberto pela vegetação e com uma grande variedade 

de tipos de plantas juntas, onde as mesmas ajudam uma as outras no seu crescimento. 

 
Figura 1: Mapa de Localização dos Sítios de Seu Pedro e Feijão no município de Bom Jardim – PE, 

elaborado pelos autores. 
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Palavras Chaves: Sistema Agroflorestal, Agricultura, Segurança Alimentar, Agroflor, Bom 

Jardim – PE 

 

Referencial Teórico entre agricultura, segurança alimentar, sistemas agroflorestais e 

território.  

 A agricultura desde os princípios da construção das civilizações revela-se como a 

garantia de segurança alimentar, assim descreve Porto-Gonçalves (2017), que em diferentes 

regiões do planeta apresenta suas especificidades culturais. Esse trabalho considera a 

agricultura alinhada com a interpretação de Porto-Gonçalves (2017), que descreve de forma 

categórica, através da etimologia da palavra, agricultura como cultura do campo. Assim, 

encaminha-se o entendimento da função fundamental exercida pela agricultura como atividade 

humana, onde o homem no ato de cultivar o campo, nutre a natureza para adquirir seu alimento. 

Ressalta-se que nessa relação, o homem visa o alimento, elemento fundamental para a vida, 

diferente dos casos de grandes plantações de monoculturas, que estão em busca do valor 

econômico, que essa relação homem e natureza apresentam como resultado. 

 Os sistemas agroflorestais, descritos por Shiva (2002), são o oposto do que a crescente 

onda da Revolução Verde vem exercendo em suas atividades. Os saberes tradicionais presentes 

na prática de cultivo agroflorestal, com culturas diversificadas de produção, e métodos 

sustentáveis em respeito às funções biológicas do ambiente presente, garantem a 

sustentabilidade ecossistêmica. Porto-Gonçalves (2017) destaca que a modificação de um 

ecossistema, em função da agroecologia, vai resultar em alterações ecossistêmicas, como 

alterações no volume do solo e exposição à radiação solar, mas que ao longo da história, essas 

culturas contribuíram para o desenvolvimento das florestas em diferentes regiões do mundo. 

Ainda em Porto-Gonçalves (2017), a população pertencente aos sistemas agroflorestais, 

desenvolvem línguas específicas, saberes como a previsão da chuva e símbolos representados 

pelo estado da lua, tornando a amplitude de diversidade de saberes para um campo profundo 

das técnicas de manejo da terra. Como descrito anteriormente, os sistemas agroflorestais 

protegem a biodiversidade das florestas, enquanto a ação da Revolução Verde “destrói as 

condições de renovação dos ecossistemas florestais”, (SHIVA, 2002, p. 68): 

 
O aumento da produtividade do ponto de vista comercial destrói a produtividade do 
ponto de vista das comunidades locais. A uniformidade da floresta administrada tem 
por objetivo gerar “safras sustentáveis”. No entanto, a uniformidade destrói as 
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condições de renovação dos ecossistemas florestais e é ecologicamente insustentável. 
(SHIVA, 2002, p.68). 

 

 O agente em destaque nesse trabalho, a Associação dos Agricultores/as Agroecológicos 

de Bom Jardim – Agroflor, penetra no território as estratégias de planejamento, construção e 

manutenção das práticas agroecológicas na região. Nesse propósito, direciona-se o conceito de 

território enquadrado na constelação de conceitos proposta por Haesbaert (2014), onde expõe-

se o “sistema” de conceitos elementares da ciência geográfica, tendo como categoria mestre o 

Espaço Geográfico. Leva-se em consideração o resultado das relações sociais nessa região, 

configurando assim as relações de poder, espaço vivido, representação espacial e práticas 

ambientais. Considerando a relação do alimento com a cultura e política, presente em Porto-

Gonçalves (2017), ao mencionar a sensibilidade de Josué de Castro, acrescenta-se a ideia 

presente em Haesbaert (2014), que propõe: 

 
Assim, quando enfatizamos ou focalizamos esse espaço através de questões ligadas 
às relações ou práticas de poder (que é também – e às vezes sobretudo – poder 
econômico), estaremos de alguma forma nos referindo ao espaço enquanto território. 
(HAESBAERT, 2014, p. 43). 

  

Experiências Socioambientais: Os sistemas agroflorestais nos sítios agroecológicos em 

Bom Jardim - PE 

A agricultura moderna atualmente gira exclusivamente em torno da produção de mercadorias 

agrícolas. Tomando os lugares dos sistemas de saberes locais que tem a visão de uma agricultura 

como a produção diversificada de safras com insumos internos, substituindo essa diversidade 

por monoculturas de variedades estrangeiras que precisam de insumos indústrias externas. 

No entanto seguindo uma direção totalmente contraria a dessa perspectiva, a 

agroecologia vem com o método acerca dos processos de produção agrícola, animal, vegetal, 

resgatando os saberes vernaculares que a “revolução verde” destruiu ou escondeu, buscando 

incorporar os saberes científicos, tecnológicos e locais com o intuito de viabilizar a produção 

de alimentos limpos, sem venenos o que é fundamental e básico, indispensável, em qualquer 

escala.  

Nesse contexto com a experiência adquirida pela vivência de campo nos foi 

demonstrado por meio das SAFs o processo de manejo e como é incumbido nesse sistema à 

agricultura e a floresta e onde ambos de forma integrada resultam em um meio sustentável. No 
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qual a SAF procurar imitar as características e particularidades que normalmente uma floresta 

faz como deixando o solo sempre coberto pela vegetação e com uma grande variedade de tipos 

de plantas juntas, onde as mesmas ajudam uma as outras no seu crescimento.  

Atuando a mais de 20 anos nesta região a Agroflor foi fundada em 31 de outubro de 

1999 iniciando com 21 agricultores sendo entre eles 9 mulheres e 12 homens e que atualmente 

a associação atua em cerca de 17 municípios da região e está consistindo em aproximadamente 

117 famílias associadas com as mais diferentes características, originando desta maneira uma 

maior diversidade de produtos  agroecológicos a serem oferecidos A associação também 

proporciona aos agricultores um aparato de serviços institucionais como a multiplicação de 

cursos, treinamento agroflorestais onde buscam transmitir aos agricultores/as o conceito de 

SAF. Que pode ter uma integração e uso da terra onde as árvores ou arbustos podem ser 

utilizados em conjunto com a agricultura ou com animais numa mesma área, desta maneira 

procurando imitar de certa forma uma floresta, ou seja deixar o solo sempre coberto pela 

vegetação e com uma maior variedade de plantas e oferecendo também uma assistência técnica 

seja por meio de um Técnico Agrônomo que faz parte do plantel da associação e procurar 

desenvolver e corrigir os solos de maneira que não agrida o meio ambiente. 

As linhas de ações da Agroflor se permeiam em protagonismo infantil, o fortalecimento 

da agricultura familiar e o desenvolvimento institucional. Nesse contexto atualmente sua maior 

parceria se dá com a prefeitura do município vizinho de João Alfredo por meio do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e a realização de feiras agroecológicas em bairros 

do Recife com uma participação assídua de mulheres produtoras que produzem e comercializam 

nestas feiras. 

A associação atualmente também tem disponível uma retroescavadeira, algo que a 

prefeitura não disponibilizava na região e que as retroescavadeiras particulares tinham seus 

aluguéis altamente especulados, se tornando inviável para um agricultor familiar. Contudo, 

mesmo passando por uma crise financeira, a Agroflor teve a visão e uma auto avaliação onde 

proporcionou através deste maquinário uma oportunidade de investimento e de retorno imediato 

ao prestar serviços para os agricultores da região por meio do aluguel da retroescavadeira pela 

hora trabalhada, porém, em um valor acessível ao produtor rural. 

Ainda houve uma parte em que foram apresentadas as cisternas, que foram distribuídas 

às famílias agricultoras da região no qual consiste em: cisterna de primeira água, que recolhe a 
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água da chuva por meio de calhas construídas ao redor da casa buscando desta forma aproveitar 

água para o consumo dos moradores, sua capacidade é de 16 mil litros; e cisternas de segunda 

água que tem a capacidade de 52 mil litros, porém sua água é apenas utilizada para consumo de 

animais  e plantações, a metodologia adotada foi de calçadão e a de enxurrada. Por fim, Tony, 

que foi um dos membros da Agroflor que nos recebeu, afirmou que atualmente a maior parte 

de renda da associação usa para se manter advém da retroescavadeira. 
 

Foto 2: Maquetes de demonstração das cisternas de primeira e segunda água na Agroflor, fonte: Os autores 

 

A primeira experiência em um sistema agroflorestal se deu com a realização da visita 

do SAF do Sítio do Sr. Pedro, onde Sr.Pedro apresentou-nos a sua história e a área agroflorestal.  

 Começamos observando a parte mais baixa da SAF, onde é possível encontrar capim-

elefante. Sr.Pedro nos informou que essa espécie de capim serve para tratar o solo, gerando 

nutrientes para próximas plantações. Foi então aí que percebemos a estratificação, estávamos 

ainda na parte mais baixa do SAF e que na medida em que avançávamos, encontravam-se as 

espécies arbustivas e depois arbóreas. Com essa estratificação, as árvores mais altas protegem 

algumas espécies da radiação solar, facilitando o auto manejo da planta. Uma curiosidade 

compartilhada pelo Sr. Pedro é de que em suas terras existem duas nascentes de água, e que 

uma delas é compartilhada com as terras vizinhas, através do sistema de bomba hidráulica lá 

instalada. Em sua propriedade, também existe um açude no qual eram cultivadas tilápias, mas 

que no momento estava fora de funcionamento. Também observamos o poço, no qual é feita a 
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maior parte da reserva de água do SAF. Nesse sistema agroflorestal, Sr. Pedro também cuida 

de aves, como galos e galinhas que impressionam, pois são enormes. No sítio Feijão, onde Toni 

um dos líderes da Agroflor, reside, foi possível entender como a identidade com o projeto 

agroecológico tem influenciado os territórios, isso, pois, Toni, demonstra entusiasmado em 

relação às conquistas que vem obtendo através da rede. Como o sistema de coleta de água, uma 

rampa de cimento que escorre a água através do declínio do relevo até a cisterna. Essa 

tecnologia também é fruto do apoio do Governo Federal aos SAF da região. Em todo espaço 

desse SAF, encontramos técnicas visando a melhora do manejo sustentável, tanto do solo, 

quanto do cultivo. Observamos as finalidades de manejo para nutrir o solo, para produzir 

alimentos e para fins medicinais. Muita ancestralidade está envolvida no agroecossistema. Toni 

nos guiou pelo sítio, destacando que nos aproximados 10 anos de agrofloresta, o mesmo tinha 

mais de 100 espécies em harmonia. A família também cria caprinos, e os alimentam com os 

recursos do SAF. A propósito, a relação familiar alimenta a essência do cultivo orgânico, pois 

ali vive-se e não apenas produz-se. Por falar em produção, o excedente é comercializado em 

feiras agroecológicas em Recife, e mais uma vez a Agroflor articula a logística de Bom Jardim 

até as feiras em Recife. 

 
Foto 3: Sistema Agroflorestal – SAF, Sítio do Sr. Pedro, fonte: os autores 
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Foto 4: Sistema Agroflorestal – SAF, Sítio feijão, fonte: os autores 

, 

 

A Agroflor se torna articuladora no que tange a construção, manutenção e 

desenvolvimento das SAF, não só no Sitio de Senhor Pedro, como na região. Observamos na 

pratica como a Agroflor é ativa na articulação estrutural para o andamento das atividades 

agroecológicas em Bom Jardim. Senhor Pedro nos relatou isso apontando ações como educação 

ambiental, manejo do solo, fornecimento de sementes crioulas e colaboração com a negociação 

da produção de seu Sitio. Essa articulação não parar por ai, juntamente com o Projeto Sábia a 

Agroflor formou uma parceria que trouxe muitos benefícios aos agricultores da região, no caso 

de Sitio do Senhor Pedro a instalação do Ecoforte Programa de Fortalecimento e Ampliação 

das Redes de Agroecologia, Extrativismo e Produção Orgânica, resultado do financiamento do 

Banco do Brasil, BNDES e Governo Federal em articulação com a Rede Espaço Agroecológico, 

Agroflor e Sabiá. Como resultado, foi construída no sítio do Sr. Pedro, uma cozinha preparada 

para o processamento das frutas orgânicas, resultando na produção de polpas. Outro 

investimento muito importante para o incentivo à prática agroecológica foi o Banco de 

Sementes, envolvendo instituições como o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, Brasil agroecológico, ASA – Articulação do Semiárido, e outros. 
 

 Foto 5 - Placa fixada no espaço onde são resguardadas as sementes crioulas, fonte: os autores. 
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Foto 6: Sementes Criolas do Banco de Sementes. Fonte: os autores 

 

 

 O destaque aqui é a capacidade de realização de resistência, desenvolvimento e vivência 

que as redes agroecológicas tem implicado pelos territórios que passam. Nesse estudo em Bom 

Jardim ficou evidente a vontade das pessoas envolvidas em produzir alimentos saudáveis, ao 
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mesmo tempo, dificuldades no desenvolvimento e manutenção de seus manejos, que como 

solução, realiza-se eventos que proporcionam os encontros entre os agricultores, onde trocam-

se conhecimento, sementes e até mesmo sentimento. A segurança alimentar alimenta a 

autônima desses territórios e empodera a natureza humana desses agricultores. 

 

 Considerações finais  

          Passando desde as experiências no município de Bom Jardim em questão os  SAFs dos 

Sítios de Sr. Pedro e do Feijão nos foi apresentado um mundo não tão novo – no sentido de 

tradicionais e ótimas práticas – mas que, nós que vivemos na quase bolha urbana de uma grande 

metrópole, como é o caso do Recife, estas situações e ações passam longe das nossas vistas e 

vivências, fazendo com que estas práticas altamente sustentáveis sejam invisibilidades. 

Mas todos os impeditivos da distância – do aglomerado urbano recifense ao interior 

pernambucano – e de lente, não foram capazes de gerar outra percepção a não ser a que, sim, é 

possível comer bem, viver bem e ter uma relação benéfica e associativa com a natureza, sem 

precisar do uso de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos e do desmate da vegetação. Através dos 

Do Sítio do Sr. Pedro e do Feijão em Bom Jardim percebemos que as pessoas podem viver – e 

em alguns casos “voltaram a viver” – com o seu pedaço de terra, nutrindo o solo de onde tiram 

seu sustento, com as próprias variedades do local, sem que seja necessária a monocultura, que 

como vimos, além de um modo de produção não diverso em seu significado e em suas técnicas, 

acarreta numa homogeneização também do próprio pensar. PEREIRA (2005) deixa isso bem 

claro quando diz que existe uma enorme quantidade de casos exemplares como estes em nossas 

terras, que têm um potencial ecológico e social, e que são avançados, independente dos dizeres 

da concepção ocidental, que os tratam como atrasados.  

Com todos os fatos demonstrados e executados no campo e também na aula, nos urge a 

saída da zona de conforto e a tentativa de trocar de lentes, como explicitado anteriormente. E 

se nos foi dado uma oportunidade de enxergar outras formas de vida, temos que fazer com que 

outras pessoas também possam enxergar, pois a nossa vida com espécie depende destes 

exemplos. Existem incomensuráveis outros modelos de experiências ditas no senso comum 

como simples, mas que pelo contrário, abarcam toda uma diversidade. E essa diversidade é a 

que nos trará a sustentabilidade como sociedade. 
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A FORÇA DOS TERRITÓRIOS EM REDE PRODUTIVA AGROECOLÓGICA: 

EXPERIÊNCIAS DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS NO SERTÃO DO PAJEÚ 

DO(S) REFLORESTAMENTO(S) À AUTONOMIA PRODUTIVA, SOBERANIA 

ALIMENTAR E FEIRA AGROECOLÓGICA DE TRIUNFO/PE 

Leonardo Alves Leite dos Santos.1  
Fabio Ramon Erickson Martins da Costa2 e  
Rodrigo Zimmerle dos Santos Rodrigues.3 

 
Introdução 
 

A mudança social-espacial-ambiental que diversas comunidades camponesas e 

pequenos produtores rurais vem retomando em seus territórios de uma agricultura insustentável, 

cada vez mais dependente dos pacotes agroquímicos e endividamento por crédito bancário 

agrícola, para uma agricultura que renove o ecossistema local, revitalize o solo, refloresça a 

diversidade de plantas nativas e fauna adjacente à primeira, é crescente (SHIVA, 2003). E isso 

sem deixar com isso de produzir variedades agriculturáveis – relativamente mais adequadas ao 

ecossistema da região – para autossuficiência alimentar como também para comercialização de 

produtos agrícolas e pecuários sem uso de venenos ou modificados geneticamente. Além de 

utilizar dos proveitos de recursos naturais da diversidade ecológica nativa para 

comercializações de produtos beneficiados ou in natura, no entanto, com extrações e coletas 

sustentáveis ao nível de manutenção do desenvolvimento equilibrado do ecossistema.  

A mudança positiva de territórios e ecossistemas descrita no parágrafo anterior é uma 

das formas de transformar uma territorialidade nociva da lógica do capital do agronegócio pela 

lógica produtiva agroecológica. Mais detalhadamente sendo a forma agroecológica produtiva 

 
1 Bacharelando em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; membro do Grupo de Pesquisa 
em Epistemologia e História do Pensamento Geográfico – GEHPEG – DCG/UFPE; e-mail: 
leonardoalves7777@gmail.com. 
2 Bacharelando em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; membro do Grupo de Pesquisa 
SERGEO – Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento – DCG/UFPE; monitor voluntário na disciplina de 
CG665 - Recursos Hídricos e Gestão de Bacias Hidrográficas, do Departamento de Ciências Geográficas - DCG, 
do Centro de Filosofia e Ciências Humanas - CFCH, oferecida ao Curso de Graduação em Geografia Licenciatura 
/ Geografia Bacharelado / Biomedicina / Arquitetura e Urbanismo, 2019.2, sob orientação da docente Josicleda 
Domiciano Galvincio; e-mail: fabioramon905@gmail.com. 
3 Bacharelando em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; membro do Grupo de Pesquisa 
Nexus – Sociedade e Natureza – DCG/UFPE; monitor voluntário na disciplina de CG647 – Geografia Industrial e 
dos Serviços, do Departamento de Ciências Geográficas - DCG, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas - 
CFCH, oferecida ao Curso de Graduação em Geografia Licenciatura, 2019.2, sob orientação da docente Edvânia 
Tôrres Aguiar Gomes; e-mail: rodrigozimmerle@outlook.com. 
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em Sistema Agroflorestal (SAF). É nesse modelo de agroecologia que nós propomos o trabalho 

de analisar as transformações territoriais (e ambientais, entendendo o ambiental como parte do 

territorial) de comunidades e propriedades rurais camponesas no domínio do bioma da caatinga 

do nordeste brasileiro.  

O trabalho consiste em descrever e analisar as mudanças no território agrário de 5 sítios 

no sertão do rio Pajeú em Pernambuco, ou melhor, a dialética agroecológica ocorrida em 2 

sítios no município de Flores-PE e 3 sítios no município de Triunfo-PE. Em todos os 5 casos 

vivenciados em campo o modelo agroecológico é o SAF, em ecossistema de várzea de rio 

intermitente, pediplano de depressão sertaneja e sopé maciço cristalino (brejo de altitude) no 

bioma da caatinga do domínio semiárido nordestino. Visitamos os sítios de Dona Dea e Dona 

Gerlande, em Flores/PE, e os sítios de Seu Antonio, Seu Alexandre e Dona Alaíde, em 

Triunfo/PE e a feira agroecológica realizada na cidade de Triunfo.  

O artigo proposto trará embasamentos nas discussões teóricas de SHIVA (2003), 

PEREIRA (2012), MACHADO E FILHO (2014) e GONÇALVES, MEDEIROS e MATIAS 

(2016) sobre Revolução Verde, agronegócio, Sistema Agroflorestal e, no tema do debate central 

desse artigo que é, a mudança territorial do modelo convencional de agricultura para a práxis 

da dialética da agroecologia. Então, para inserirmos a questão do território, e das redes junto a 

este, nos basearemos nas obras de SANTOS (1994a, 1994b) e HAESBAERT (2002). Se 

tratando do método e da metodologia usada – como principal debate é o processo de mudança 

socioespacial-ambiental pela agroecologia – utilizaremos do materialismo histórico e dialético. 

Trabalhando este a partir da visão de Milton Santos (1994a) mais as elaborações de Machado e 

Filho (2014) sobre a agroecologia. Ratificando essa ousada operação de articular ambas as 

teorias (território e agroecologia), através dos resultados das observações em campo, relatos e 

entrevistas com os donos/as dos sítios, coleta de imagens e demais buscas bibliográficas que 

auxiliaram no enraizamento das ideias e fatos deste trabalho 

Figura 1: Localização dos sítios agroecológicos em Flores, elaborado pelos autores, 2019. 
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Figura 2: Localização dos sítios agroecológicos em Triunfo, elaborado pelos autores, 2019. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: território, agroecologia, redes, Sistema Agrofloretal, sertão Pajeú/PE. 
 
Embasamentos teóricos entre território, redes e agroecologia 
 

Neste trabalho é entendido o território não somente nas distinções conceptivas de 

território. Primeiro o do campo de forças políticas, da projeção de relações sociais centradas no 

poder pelo domínio e normatividade do território, em suma, o território político. Bem como não 

nos voltaremos somente a concepção de território pela dimensão dos sentidos e da sensibilidade 

humana, o território enquanto “lugar”, “paisagem” e mesmo “região” de identidade territorial 

do homem com seu meio vivido e concebido (HAESBAERT, 2002).  A nossa abordagem aqui 

se dará pela conceituação de Santos (1994a), onde território não é analisado como um conceito 

“puro”, fruto das noções herdadas da modernidade, mas um híbrido, um conceito sempre a ser 
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revisto e reinterpretado (político e culturalmente). Pois “É o uso do território, e não o território 

em si mesmo, que faz dele objeto da análise social.” (SANTOS, 1994a, p. 15).  

 O território é então formas, enquanto o território usado é o sinônimo de espaço 

(apropriado) por determinados sistemas de objetos e sistemas de ações durante um período 

histórico. O território é correspondência direta, em sua organização, do momento histórico 

vivido das relações humanas. Hoje essas relações estão fortemente marcadas pelas técnicas, 

ciência e tecnologia, e, principalmente, pelas avançadas bases de informação. A hegemonia do 

território agora é a do território “sem fronteiras”, “transnacionalizado” (SANTOS, 1994a). 

Porém, essa hegemonia posta sobre os lugares/territórios pelos fatores (técnico-científico-

informacional) que baseiam a globalização perversa na contemporaneidade não dominam 

plenamente com sua força de mundialização pela lógica única das relações baseadas no capital 

global (SANTOS, 1994b). A lógica da globalização perversa é contraposta pela “revanche dos 

territórios habitados” que criam “novas sinergias” para combater os vetores da mundialização 

na sua face perversa (SANTOS, 1994a, p. 15).  

 Uma das estratégias de organização dos territórios é a formação dos territórios em rede. 

O debate sobre essa questão dos territórios e lugares em rede é majoritariamente tomada por 

obras que se debruçaram em pesquisar as redes hegemônicas do capital em processo de 

internacionalização, empresas multinacionais, redes informacionais globais dos grandes 

conglomerado e grupos financeiros etc; em resumo, redes dos vetores e agentes da globalização. 

Obras como CASTELLS (2007), HAESBAERT (2002) e o próprio Milton Santos (1994a) 

desenvolveram análises críticas sobre as redes nesse sentido de ser uma estratégia do 

dominantes da estrutura social moderna. Apenas em poucos contexto das análises de SANTOS 

(1994a) e HAESBAERT (2002) é possível observar que o uso das redes também podem ser 

usadas pelos lugares, pelos territórios da coletividade social, como instrumento de organização 

social para a falada “revanche dos territórios do vivido”. É nesse contraposto, na organização 

solidaria dos territórios em rede que vamos descrever aqui, não como possíveis mas como já 

existentes atuantes no uso do território. 

 Uma prova desse uso da estrutura social em rede é na agroecologia. O movimento social 

em pró de relações humanas com a natureza que se posta contra o modelo redutor/entrópico 

(destruidor) dos sistemas naturais globais da Terra, o agronegócio, fruto das bases do pacote do 
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pacote da modernização cientifica e da racionalidade produtiva capitalista no campo (SHIVA, 

2003; PEREIRA, 2012).  

A dialética da agroecologia de Machado e Filho (2014) nos revela a agroecologia como 

o movimento de “negação da negação”. Em outras palavras, o modelo atual hegemônico de 

relações produtivas no campo, o agronegócio, com todo seu pacote da Revolução Verde de 

aparato mais o sistema de crédito e especulação financeira internacional. Construíram um 

sistema social de “Negação” da lógica “humano & natureza com troca equilibarada” nos 

diversos ecossistemas que estruturados emergem a diversidade da vida da Terra. A agroecologia 

surge como o movimento contrário a essa negação da convivência equilibrada com o meio, é a 

“negação da negação” (MACHADO; FILHO, 2014, p. 33). 

Assim, a agroecologia, como forma de agricultura e como entendemos, retoma as 
concepções agronômicas de produção pré-revolução verde. Apropria-se de imensos 
progressos da ciência e da tecnologia dos últimos 50 anos que se conformam em 
técnicas produtivas com a incorporação das questões sociais, políticas, culturais, 
ambientais, energéticas e éticas, tendo sempre presente a escala. Esta é a agricultura 
para os novos tempos, que dispõem de saberes, desde os ancestrais aos atuais, e está 
apta a pô-los em prática [...]. (MACHADO; FILHO, 2014, p. 35). 

 

A agroecologia então é dialética ao ponto que é síntese de uma contradição 

moderna/contemporânea das relações humanas, em todas as escalas (da local à global), no modo 

de (re)produzir-se com a natureza ambiental.  É uma síntese das técnicas ancestrais e mais 

modernas na produção de alimentos, como também nas concepções socioculturais desse 

trabalho “humano & natureza” nos diferentes contextos produtivos. Em que a filosofia e prática 

agroecológica são o centro elementar da organização ou configuração territorial, logo do 

próprio território.  

Machado e Filho (2014) nos propõem a agroecologia como um movimento de mudança 

histórico nas relações produtivas no espaço agrário4, logo um movimento que cria mudanças 

nos territórios. Um movimento que, para nós, enquadra-se como uma das formas de organização 

territorial dos lugares em “revanche” à mundialização. Neste caso a agroecologia em revanche 

social ao agronegócio, ao pacote da revolução verde que é vetor de sustentação do agronegócio. 

E, por que não, ousar dizer que a agroecologia nesse sentido é tão parte de um processo dialético 

 
4 Isto não significa que por ser um movimento concentrado no espaço agrário e nas relações do campo ele não 
aconteça ou afete direta e indiretamente as relações e a própria organização do espaço urbano. Ambos são 
interconectados e mutuamente dependentes das relações um do outro. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3424 
 

de mudança nas relações humanas que é elemento de dialética dos próprios territórios aonde se 

passa a praticá-la. Como ousou afirma Milton Santos (1994a) sobre território  

Afirma-se, ainda mais, a dialética no território e, ousaria dizer, a dialética do território 
já que usado o território é humano, podendo, desse modo, comportar dialética. Essa 
dialética se afirma mediante um controle ‘local’ da parcela ‘técnica’ da produção e 
um controle remoto da parcela política da produção (p. 17). 

  

 Essa dialética mediante o controle só é possível a partir de instrumentos sociais para 

obter o controle. É por esse motivo que as redes são uma forma de estrutura social que dá novos 

ares a organização de territórios, é um meio para o controle, afinal nasceu com o próprio 

capitalismo (HAESBAERT, 2002).   

Nosso caso a ser descrito a rede de produtores agroecológicos, no modelo de produção 

em Sistema Agroflorestal (SAF), no sertão do Pajéu/PE. É fomentada através das orientações, 

reuniões/trocas entre agricultoras/es e suportes técnicos da ONG Centro de Desenvolvimento 

Agroecológico Sabiá. A ONG Sábia é o centro de ligação e apoio aos sítios, que também 

participam da organização e gestão das atividades da ONG. Um exemplo de modelo de 

organização social civil política que privilegia a solidariedade social, fazendo isso no 

fortalecimento dos territórios dessas comunidades onde encontra-se os sítios dos casos a serem 

apresentados aqui. Um fortalecimento que acontece dentro de cada sítio e entre cada sítio, esse 

é diferencial da organização em rede, a cooperação e liga social em rede. Nosso foco aqui será 

apenas de descrever 5 experiências em sítios com modelo SAF em municípios sertanejos da 

bacia do Pajeú no estado de Pernambuco, mas, como dito anteriormente, a força social da 

agroecologia, na escala nacional, também se sustenta em rede. Prova disto é destacado por 

Schmitt (2009, p. 79):  

Em 2006 a Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) identificou, em um rápido 
levantamento realizado no período preparatório ao seu II Encontro Nacional, 1011 
iniciativas de base local voltadas à promoção da agroecologia, distribuídas nos 
diferentes biomas brasileiros. Novas experiências vêm sendo sistematizadas através 
de um banco de dados disponibilizado via web, denominado Agroecologia em Rede. 

 
 
Experiências em SAFs nos sítios agroecológicos no sertão do Pajeú: um exemplo da força 
da agroecologia em territórios-rede 
 

 As experiências a serem descritas a seguir são de 5 sítios que, entre meados da última 

década do século XX e começo do novo milênio, adotaram para suas terras, mentes e cultura a 

agroecologia como nova forma de conviver e produzir na condição do meio semiárido 
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brasileiro, mais rico e singular do que pensa no senso comum. As duas primeiras experiências 

a serem descritas serão nos sítios no município de Flores/PE, respectivamente, da Dona Dea e 

Dona Gerlande. Após serão descritas as três experiências nos SAFs do Seu Antônio, Seu 

Alexandre e Dona Alaíde, respectivamente, todos no município de Triunfo/PE.  

A feira agroecológica da cidade de Triunfo será contextualizada após o relato das 

experiências. Esta feira é uma das ações sociais fruto da organização agroecológica dos 

produtores rurais de Triunfo e municípios de entorno, como Flores e Carnaíba. Representa um 

ponte de centralidade, poder (e impacto) social da organização dos territórios/sítios em rede 

produzindo de forma agroecológica na bacia do Rio Pajeú. Dos 5 sítios visitados todos 

participam da feira seja diretamente vendendo na feira ou indiretamente repassando para 

vizinhos produtores que revendem na feira.  

Experiência no Sítio da Dona Dea, Flores/PE 

No Sítio de Dona Dea, na conversa ela, sua filha e Raimundo Bertino5, um dos primeiros 

assuntos a serem tocados foi na questão do rio Pajeú e o quanto este vem se deteriorando. 

Segundo ela o rio vem sofrendo com o processo de assoreamento, além de contaminação tanto 

por dejetos das cidades – como citado anteriormente - e de agrotóxicos de plantações (alguns 

moradores utilizavam agrotóxicos) que a utilizam nas margens ou próximas ao rio. Ainda foi 

dito que há suspeitas de que alguns moradores tenham contraído câncer por conta do uso dos 

agrotóxicos nas culturas.6 

FOTO 1: Barragem no rio Pajeú, no trecho da cidade de Flores-PE. 

 
Fonte: Próprios autores, 2019. 

 
5 Nosso guia durante todas as experiências aqui citadas na região do Pajeú, o mesmo é licenciado em geografia 
pela UFPE na modalidade Ead e uma das lideranças sociais na região junto com os moradores e membro/técnico 
da ONG Centro Sábia. 
6 Mesmo com estes problemas ambientais – provocados em grande parte por dejetos de esgoto e de grandes 
propriedades rurais rio acima, com a cidade de Afogados da Ingazeira sendo uma das principais efluentes – muitos 
moradores próximos ao rio vivem da pesca no local tanto para subsistência quanto para a renda da família. 
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A família foi uma das que entrou tanto no projeto SAF (Sistema Agroflorestal) quanto 

no RAC (Sistema de Reuso da Água Cinza) que além do apoio da Embrapa, contam também 

com a participação das fundações Caatinga, Centro Sabiá, e Caritas. O sistema RAC teve um 

grande proveito para os moradores do domicílio, pois toda a água que é gasta lavando a água 

das louças, por exemplo, passa por um sistema que é feito por três processos passando pela 

caixa de gordura, depois pelo filtro - fazem parte do processo de filtragem o carvão, a areia e 

as rochas - e o tanque de reuso. E após esse processo, a água será reaproveitada para irrigar 

forragem (capim, sorgo, gliricidea, capim) e também para os animais. A água reaproveitada não 

é usada para as árvores frutíferas foliosas (alface, coentro), mas para o tomate por exemplo, é 

utilizada. 

FOTO 2: Partes do sistema RAC no sítio da Dona Dea. 

 
Fonte: Próprios autores, 2019. 

 

E o projeto não é só promissor na teoria, mas também na prática. Por exemplo, estima-

se que em algumas casas com o sistema RAC, houve um reaproveitamento de 8 500 litros de 

água, e isso vai incidir diretamente na renda e na subsistência destes moradores, pois antes, com 

a disponibilidade de água extremamente racionada que a família tinha, no interim tendo que 

dividir com os afazeres domésticos o cultivo e a criação de animais, eles só conseguiam plantar 

milho e feijão, porém em pequenas quantidades. 

Para termos uma ideia do quanto o sistema agroflorestal e o de reuso de água 

melhoraram a vida das famílias com as experiências agroecológicas de cada uma delas, algumas 

das casas aumentaram sua renda média (valor do total produzido) em mais de metade, indo de 

R$ 8 mil (renda média em PE segundo o IBGE), para R$ 16 mil, informações coletadas junto a 
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Raimundo e disponíveis em (BERTINO, 2018). Importante salientar que nessa renda são 

aglutinados tanto o que a família consome quanto o que por ventura seja comercializado. Essa 

renda, independente de vendas para fora do sítio, atestam o que Dona Dea disse "A gente tem 

que ter cuidado com a nossa segurança alimentar". 

Existem também projetos complementares que a família participa, um destes é o Fundo 

Rotativo, onde os públicos alvos são os jovens, mas principalmente as mulheres. Onde cada 

integrante fica responsável pelo caprino reprodutor até que este venha a emprenhar as cabras 

da propriedade, e assim vai passando para os outros integrantes sucessivamente. Destes grupos 

surgem outros grupos locais, como o das Mulheres Agricultoras – conta com 13 mulheres – que 

enseja o protagonismo das mulheres em todos os setores da vida do campo. 

Antes de finalizar a visita no sítio de Dona Dea, foram colocados pela família duas frases 

que nos fizeram quebrar paradigmas pré-existentes – a do combate à seca, por exemplo – pois 

um dos mandamentos de convivência com o semiárido, segundo os mesmos, são: “economizar 

e estocar água, forragem e estocar sementes crioulas”; e outra frase que foi dita diversas vezes 

na voz de Dona Dea, que no semiárido é necessário “conviver, e não combater a seca”. 

FOTO 3: Roda de conversa no terreiro do sítio da Dona Dea. 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Próprios autores, 2019. 

 
 
 
 
Experiência no Sítio da Dona Gerlande, Flores/PE 
 

Dona Gerlande, desde 2014 no projeto do SAF, cultiva mais de 90 espécies de 

plantas/vegetais, que numericamente faz da experiência de dona Gerlande a maior dos projetos 

na região. 

Anteriormente ao projeto, o marido de dona Gerlande manejava os cultivos, porém com 

base em agrotóxicos. O solo estava bastante degradado e após todo o processo de recuperação 

com as técnicas naturais pertencentes ao modo agroecológico, ficou disponível para o cultivo. 

Tudo isso partindo da iniciativa de Gerlande, que deu o input testando a produção com base na 
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agroecologia, que fez com que o marido abandonasse a antiga prática à base de venenos. Além 

disso, houve a divisão das tarefas domésticas, inclusive com dona Gerlande com grande parte 

do tempo nos cultivos. 

Segundo dona Gerlande, o SAF mudou a vida dela. Antes tinha vários problemas de 

saúde, e alguns crônicos, porém, até estes últimos foram atenuados quando ela passou a dedicar 

seu tempo ao trabalho com a terra. Isso mostra que a potencial autonomia advinda da 

agroecologia não é só econômica/alimentar, é além e atinge a melhoria da saúde (mental, física 

etc). Como é exemplificado na fala de Gerlande “a agrofloresta é uma riqueza muito grande, 

ela nos dá o alimento, e o remédio que a gente precisa”. 

FOTO 4: Fileiras de Bananeiras no SAF de dona Gerlande e a criação de porcos mestiços. 

  
Fonte: Próprios autores, 2019. 

 

No SAF, os cultivos, ao invés da competição biológica por espaço e nutrientes, são 

utilizados e manipulados de modo que as espécies de vegetais/plantas fiquem em interação 

(GONÇALVES; MEDEIROS; MATIAS, 2016). Na FOTO 4, por exemplo, além da visível 

fileira de bananeiras, existem outros cultivos distribuídos no espaço entre estas, como o caso da 

macaxeira e do feijão. Já na imagem 15, o milho, o jerimum e a fava estão dispostos de modo 

que um é a sustentação do(s) outro(s) e provém os nutrientes do(s) outro(s). Podemos observar 

que além das próprias plantas serem os fertilizantes do solo, o espaço do cultivo pode ser 
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otimizado de modo a incrementar mais nutrientes às plantas e a distribuição delas num curto 

espaço pode potencializar um aproveitamento em maior escala no cultivo. 

FOTO 5: Cultivos em simbiose de Fava, Jerimum e Milho. 

 
Fonte: Próprios autores, 2019. 

 

Dona Gerlande ainda nos explicitou que o tipo de diversidade a ser utilizado numa 

agrofloresta irá depender da região onde se encontra, segundo ela "não adianta plantar coqueiro 

no semiárido, pois não tem água suficiente". Ainda complementou com uma das bases do que 

aprendemos em sala de aula, de que “para ser um sistema agroflorestal, devem ter plantas 

nativas". Ou seja, o conhecimento adquirido com a prática, é tão importante quanto o da teoria. 

Ainda observamos na vizinhança de dona Gerlande, que uma família começou com o 

projeto do SAF, porém, não deu continuidade (FOTO 6). O motivo principal apontado por 

Raimundo para esse abandono repentino das famílias, é que muitas não têm a paciência 

necessária para esperar por todo o processo de transição da terra necessária para um modo 

agroecológico, mais especificamente a recuperação do solo por métodos de simbiose com 

mateiras orgânicas e não por insumos artificiais e agrotóxicos. 

FOTO 6: Terreno da família que abandonou o projeto do SAF e retomou o uso de pesticidas 
e insumos, tomado por herbáceas que sinalizam infertilidade do solo. 

.  
Fonte: Próprios autores, 2019. 

 
Experiência no Sítio do Seu Antônio e Dona Raimunda, Triunfo/PE 
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No pedimento entre o maciço do brejo de altitude do município de Triunfo e a serra do 

“Bezerro Enjeitado”, visitamos a propriedade/sítio rural do Seu Antônio e Dona Raimunda em 

Triunfo, uma das primeiras propriedades a adotar e realizar a transição do sistema produtivo da 

agricultura convencional para o agroecológico do Sistema Agroflorestal (SAF) na região, entre 

1998-9. Tendo sido incluída nas atividades de desenvolvimento agroecológico em rede de apoio 

e fortalecimento do Grupo SABIÁ um ano após o começo da mudança preconizada por Seu 

Antônio em seu sítio. 

Na conversa de apresentação do grupo a S. Antônio e D. Raimunda e eles se 

apresentando a nós, nos foi relatado, com fala de Raimundo também, que antes da mudança 

para a vivência/produção agroecológico em SAF na propriedade, tinha-se uma produção 

convencional (com uso de agrotóxicos em uma parte arrendada). Também da ociosidade do uso 

devido ao degradante desmatamento realizado na localidade no tempo de vida do pai de seu 

Antônio, principalmente por atividade de extração industrial (FOTO 7). O sítio/propriedade de 

Seu Antônio e Dona Raimunda se territorializa as margens do Rio Pajeú e esse é um aspecto 

fundamental do contexto da sua propriedade. Pois tanto composição florestal de caatinga nativa 

estava degradada, solos expostos e esgotados como a fauna nativa do rio encontrava-se, e ainda 

está, em desequilíbrio devido a pesca predatória, inserção de espécies exóticas de peixes e 

progressiva poluição do rio devido às consequências dos despejos de esgotos (expansão 

urbana), agroquímicos do agronegócio e das indústrias. 

FOTO 7: Propriedade de Seu Antônio antes da mudança agroecológica em SAF ser trabalhada. 

 
Fonte: Álbum da família de Seu Antônio, s. d. 

 

Seu Antônio após contar um pouco da sua trajetória de vida e o vínculo de pertencimento 

ao lugar de sua família passada para ele e o amor criado com Dona Raimunda, que também é 
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natural da comunidade onde encontra-se o sítio do S. Antônio às margens do Pajeú (FOTO 8).  

A apresentação do primeiro extrato florestal plantado e manejado por ele, sendo este à beira do 

canal do rio Pajeú. Ele reflorestou a área da mata ciliar do Rio em toda extensão de 100 metros 

que delimita sua propriedade. Está ação trouxe na época, segundo Seu Antônio, várias críticas 

de por parte dos vizinhos que estavam com suas áreas de limite com o canal desmatadas. Porém, 

essa visão deles sobre a atitude de seu Antônio em reflorestar a mata ciliar na sua propriedade 

foi mudando ao verem que após alguns anos seu Antônio estava plantando e colhendo milho 

no solo das margens do rio, isso fez com que alguns dos vizinhos começasse a fazer o mesmo 

procedimento em seus recortes espaciais a beira do rio. 

FOTO 8: Dona Raimunda (à direita) e Seu Antônio (ao centro). 

 
Fonte: Josimar Oliveira, 2019. 

 

Seu Antônio nos explicou que devido aos anos de exposição do solo a forte intensidade 

dos raios solar das características do sertão devido ao passado de desmatamento do ecossistema 

natural de depressão sertaneja, não foi de imediato que conseguiu colher frutos na área do 

primeiro extrato de SAF à beira do Pajeú. A primeira plantação de milho não lhe rendeu frutos, 

mas foi de fundamental importância para fornecer biomassa para o solo degradado dessa área 

de sua propriedade. A partir da segunda plantação ele já obteve boa colheita, pois o solo já havia 

recuperado parte de sua vitalidade orgânica e os extratos florestais já faziam sombra sobre a 

área ciliar. Como o próprio Seu Antônio se referiu: “A primeira plantação serviu de bascui para 

a segunda plantação que rendeu milho.”  

Como descrito parágrafos atrás ao começar a reflorestar sua propriedade tornando-a 

progressivamente em um SAF (ou “Sítio diversificado” na conceituação regional, no entanto 

alguns desses sítios têm usos do pacote agroquímico) decorreu-se em tensões com alguns 

vizinhos do entorno e mesmo extrativistas de outras localidades mais distantes. Ele então tomou 

atitudes mais rígidas em relação a acessibilidade de sua propriedade depois de tomar 
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consciência de que estavam desmatando novamente os extratos florestais que havia plantado e 

ou já pré-existentes para a comercialização de madeira; o mesmo, tomou então, a decisão de 

cerca todo o seu sítio e permite acesso de uso e transição de poucas pessoas confiáveis a seu 

respeito. 

No decorrer da trilha sobre a mata ciliar de extratos médio e alto atualmente manejados 

por Seu Antônio e sua esposa, nos relataram que o rio Pajeú agora conta com uma vazão bem 

menor do que a de décadas passadas e que esse processo é decorrente da monoculturização da 

agricultura sobre a maior parte da extensão da bacia. Isso também refletiu sobre a fauna do rio, 

o Pajeú agora nas imediações de sua localidade não tem mais quase a presença de peixes 

endêmicos da região sertaneja pernambucana. O que encontra-se mais no rio são variedades de 

espécies exóticas de peixes inseridas pelo agronegócio da piscicultura, a mais comum 

encontrada é a Tilápia.  E vendo esse desequilíbrio natural nos sistemas vivos do rio, Seu 

Antônio construiu viveiros (tanques) dentro da propriedade com o auxílio de técnicas da 

aquicultura para a criação de várias espécies nativas da região e que estão desaparecendo do 

biota do rio. A ação do Seu Antônio é criar os peixes em ambiente controlado de (re)produção 

para recoloca-los no rio Pajeú e assim tentar reavivar o sistema vivo natural do curso hídrico; 

também utilizando na alimentação doméstica (FOTO 9).  

FOTO 9: Tanque de viveiro de peixes nativos criados por Seu Antônio. 

 
Fonte: Próprios autores, 2019. 

 

A propriedade também foi beneficiária do programa “2 cisternas 1 terra” dos governos 

mais progressistas do PT. Tendo a de primeira água para usos domésticos e a segunda sendo do 

tipo enxurrada que foi adaptada por Seu Antônio para a realidade espacial de sua propriedade 

em dinâmica direta com o rio e sua morfologia espacial. A história da paisagem do SAF de seu 

Antônio pode ser dividida em três extratos de tempo: A primeira com 20 anos; a segunda com 

8 anos; e a terceira e mais jovem com 5 anos. Todos os três extratos compostos de plantas que 
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variam da morfologia arbórea para arbustiva e herbácea, tendo os extratos de 20 e de 8 anos já 

visíveis a diferenciação morfológica florestal (FOTO 10). 

FOTO 10: Primeiro extrato florestal (20 anos) e segundo extrato florestal (8 anos). 

 
Fonte: Próprios autores, 2019. 

 
Experiência no Sítio do Seu Alexandre e Dona Soledade, Triunfo/PE 
 
"é melhor você ter de sobra, do que não ter de jeito nenhum". Seu Alexandre, O Guardião das 

sementes da Comunidade de Carnaubinha, 2019. 

 

A experiência no SAF de Seu Alexandre e Dona Soledade, podemos enfaticamente dizer 

que foi a mais compenetrada nas raízes do saber ancestral, camponês da regionalidade do 

homem e natureza no sertão do Pajeú pernambucano. Experiência de aprendizado político, 

ancestral, cultural, regional, empírico de diversas dimensões de relacionar e apreender os 

fenômenos da/na natura e da própria humanidade. 

Seu Alexandre, não à toa que, foi nos apresentando como o mais velho guardião/sábio 

das sementes crioulas da comunidade de Carnaubinha. Onde localiza-se seu sítio e também um 

dos mais importantes protetores da região do patrimônio vivo que são as sementes crioulas em 

sua gama de variedades de diversas culturas, sendo conhecido por agricultores e comunidades 

para além da região do Pajeú. 

Após o ótimo almoço oferecido pela nossa visita em seu sítio, em conversa distraída 

com seu Alexandre, Raimundo nosso guia/articulador agroecológico do Grupo SABIÁ nas 

comunidades, mais nossos companheiros/as presentes em campo e a professora; foram contadas 

várias histórias de longa vivência no campo e entre campo e à cidade foi nos relatada por Seu 

Alexandre e Dona Soledade, sua esposa. Além de Seu Alexandre trabalhar a maior parte da 
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vida no roçado como gosta de dizer, também trabalhou na manutenção dos trilhos da antiga 

linha férrea que corta a comunidade de Carnaubinha e atravessa quase todo o estado de 

Pernambuco, servindo no passado como forte meio de transporte, circulação de pessoas e 

mercadorias do estado; um símbolo de modernização no século passado que agora é uma 

rugosidade espacial de um modelo de desenvolvimento fundado na região. 

Seu Alexandre é conhecido também como um dos videntes da chuva na região do Pajeú, 

pois ao longo do ano ele utiliza vários experimentos empíricos (observando o comportamento 

de formigas, pássaros, nuvens, etc) para dizer se vai chover ou não. De 2010 a 2019, ele acertou 

75% das previsões. Esse saber/poder ancestral passado de geração em geração é avaliado e 

ratificado, em pesquisa publicada em artigo que quantitativamente estimou sua assertividade 

comparada a séries pluviométricas da APAC para a região anualmente (GONÇALVES; 

BERTINO, 2018). 

A propriedade também foi beneficiada pelo programa “2 cisternas 1 água”, sendo uma 

de primeira água para uso doméstico e a segunda do tipo calçadão. É pequena em extensão 

comparada a escala da propriedade de Seu Antônio e Dona Raimunda, visitada pela manhã. 

Mas apresenta uma estratificação morfológica de SAF bem definida mesmo em pequeno espaço 

de terra, com visibilidade para diferir os três extratos: arbóreo, arbustivo e herbáceo. 

Seu Alexandre e Dona Soledade prepararam para nós uma apresentação de todo o 

tesouro da sua casa de sementes (FOTO 11). Preparam uma mesa para nos mostrar as variedades 

de milho, fava, feijão, abóbora, jerimum (eles nos mencionaram que a diferença de abóbora 

para jerimum por questão de variedade da semente), cana-de-açúcar, limão, pinha, pimenta, 

quiabo, inhame, maracujá, romã, entre outras. Para se ter uma noção da quantidade de 

variedades só por uma cultivar, eles tem: 14 sementes de feijão nativas, 28 sementes de fava, 

milho 12 diversidades. 

FOTO 11: Diversidade do banco de sementes de Seu Alexandre sendo apresentada pelo casal 
a nós. 

 
Fonte: Próprios autores, 2019. 
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O importante ao analisar a propriedade/sítio de Seu Alexandre e Dona Soledade é a 

centralidade de saberes ancestrais desse casal em relação ao desenvolvimento das demais 

comunidades e sítios de entorno, incluindo o do Seu Antônio visitado na manhã deste dia. O 

enraizamento dos saberes, da diferenciação de variedades e suas trocas com o meio 

agroecológico, na alimentação, saúde, alternâncias mais apropriadas de sistemas culturais 

dependendo da previsibilidade dos tempos de seca devido ao clima semiárido da região. 

 Enfim, o singular na sítio de seu Alexandre e Dona Soledade é a alta consonância da 

interação humano e natureza/agricultura tradicional camponesa “agroecologia das raízes 

humanas” (a natureza do recorte ecossistêmico Caatinga-Semiárido). 

Experiência no Sítio da Dona Alaíde, Triunfo/PE 

Dona Alaíde é membro do conselho fiscal do centro Sabiá e uma das agroflorestadoras 

mais antigas da região. A área do sítio da Dona Alaíde, devido a todo uma história antiga, é um 

exemplo de agrofloresta onde muitos pesquisadores e outros agricultores visitam 

constantemente para conhecer melhor a experiência dela nessa prática. Se envolveu 

efetivamente com os encontros e assistências do centro Sabiá no ano de 2005. Como membro 

do conselho fiscal do centro Sabiá, participa constantemente de reuniões que definem os 

próximos passos do centro.  

Como produtora, mesmo pequena produtora, se destaca pela produção de poupas de 

frutas, onde a maioria são retiradas de seu SAF e devido a demanda de seus clientes, compra 

de sítios vizinhos outras variedades de poupas que seu SAF não consegue suprir. Não utiliza 

selo de qualidade em seus produtos devido à alta burocracia para ter o mesmo, por ser pequena 

produtora. Mesmo assim, sempre vende suas poupas com o preço abaixo do mercado. Utiliza 

da casca de algumas frutas, como por exemplo o maracujá, para fazer de matéria orgânica para 

algumas áreas de sua agroflorestal, um exemplo de aproveitamento máximo dos elementos do 

território do seu SAF/sítio (FOTO 12). 

FOTO 12: Jardim de flores, ervas e pequenas plantas ornamentais da Dona Alaíde. 
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Fonte: Próprios autores, 2019. 
 

Durante sua experiência, presenciou alguns casos de incêndios que causaram um dano 

expressivo em sua agrofloresta e ao redor de sua propriedade. Há indícios de que esses 

incêndios foram criminosos, porém, nunca foi provado. Segundo Dona Alaíde, devido a esses 

acontecimentos, chegou a entrar em um estágio de depressão e passou a tomar muitos remédios 

na época. Porém, encontrou nos cuidados/recuperação de seu SAF, motivos para seguir em 

frente e superar esses acontecimentos. Ao fim da visita, depois de termos observado, 

basicamente, toda a área do SAF da Dona Alaíde, paramos em baixo de uma Cajazeira, fizemos 

várias reflexões sobre todas as experiências naquele dia e dos outros dias. Refletimos como é 

importante esse trabalho que é feito por esses agricultores e, também, como eles contribuem de 

uma forma impensável para o meio ambiente (FOTO 13). É a partir dessas iniciativas que 

podemos perceber que, podemos fazer a diferença independente das situações, basta termos 

vontade e acreditar que essa causa, a causa agroecológica, tem tudo para nos dar um futuro 

próspero que nos reaproxima com a natureza. 

FOTO 13: Reunião ao fim da visita ao sítio da Dona Alaíde. 

 
Fonte: Próprios autores, 2019. 

 
Visita a feira agroecológica de Triunfo/PE 
 

Foi bastante enriquecedor a visita a feira agroecológica de Triunfo que ocorre todas as 

sexta-feira pela manhã, pois, podemos observar como funciona uma feira agroecológica, já que 

até então, visitamos apenas a parte da produção dos sítios (FOTO 14). Durante a visitação, 

tivemos vários momentos interessantes, como o café da manhã com os produtos produzidos 

pelos feirantes e um momento de descontração com música regional, o bem conhecido Forró, 

onde feirantes, alunos e o nosso guia Raimundo participaram da Banda de Forró formada pelos 

próprios feirantes, fornecendo uma experiência divertida para todos. O principal nesse ponto 

do estudo é observar que a feira para os produtores não é somente uma centralidade para fins 
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comerciais, mas um momento de celebração, de descontração, trocas de sementes, informações 

sobre os sítios etc. É o momento de centralidade da rede dos que fazem o uso do território 

agroecológico e nessa centralidade o espírito de solidariedade social se misturam ao 

engajamento comercial na venda dos produtos advindo dos sítios.  

FOTO 14: Feira Agroecológica de Triunfo. 

 
Fonte: Próprios autores, 2019. 

 
Reflexões conclusivas  
 

O trabalho aqui discorrido buscou mostrar exemplos de territórios, mesmo que pequenos 

recortes de terra familiar, onde a mudança de perspectiva social no campo deixou de lado as 

formas de produzir, como de viver, da agricultura convencional de base do pacote verde e da 

lógica perversa do agronegócio, para o modelo social da agroecologia. O modelo social-

político-cultural e, principalmente, ambiental, que visa negar o modelo imposto ao campo na 

face do agronegócio, que nada mais é que um dos vetores da globalização financeira (perversa), 

técnica-científica-informacional. 

Mas, casos como os dos sítios de Dona Dea e Dona Gerlande, em Flores, e dos sítios de 

Seu Antônio/Dona Raimunda, Seu Alexandre/Dona Soledade e Dona Alaíde, em Triunfo, nos 

possibilitam enxergar que a dialética da agroecologia é possível, e mais, é também uma 

mudança dos territórios. Visto que seus usos são resignificados, ainda que num processo de 

mudança social que tem seus conflitos e contradições, obvio, em uma dinâmica social. Mas, 

enfim, os frutos social, econômicos, saúde etc; são melhores colhidos dentro dessa nova 

organização social e provadas pelos dados e entrevistas, ainda mais pelo poder que emerge da 

solidariedade da organização desses sítios/territórios em rede, um de muitas redes 

agroecológicas que estão fazendo a agroecologia por se em “revanche” ao destrutivo 

agronegócio. 
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A ROUPA QUE NÃO SERVE: o problema da formalização jurídica dos coletivos de 

trabalhadorxs da economia popular e solidária 

 

Flávia Almeida Pita 

Resumo: 

 

Compartilho reflexões a partir de vivências do projeto “Cantinas Solidárias” da Incubadora de 

Iniciativas da Economia Popular e Solidária da Universidade Estadual da Feira de Santana – 

IEPS-UEFS (Bahia), onde, sob a perspectiva da pesquisa participante (BRANDÃO, 1984), 

desenvolvemos pesquisa e extensão em busca de respostas para os problemas e lutas das classes 

populares. A partir desse mesmo espaço empírico, também realizo, desde 2016, pesquisa de 

doutoramento junto ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade 

Federal Fluminense, em que tenho tido a oportunidade de sistematizar e aprofundar um 

conjunto de ações que foram e vêm sendo desenvolvidas pela Incubadora em torno da 

organização jurídica de iniciativas de trabalho coletivo autogestionário. Esta pesquisa tem como 

objetivo principal “investigar a questão da personificação jurídica de grupos de economia 

popular e solidária, a partir da experiência dos grupos envolvidos nos Projetos Cantinas 

Solidárias, fazendo desta perspectiva uma janela para pensar o papel do direito de matriz 

europeia no bojo de relações de trabalho associado no nordeste brasileiro”. A Incubadora de 

Iniciativas da Economia Popular e Solidária da UEFS adotou “oficialmente”, a partir da 

elaboração da sua Carta de Princípios em 2011, a expressão economia popular e solidária. 

Explico, inicialmente, por que também tenho optado por utilizá-la na minha produção teórica. 

Pretende-se, com ela, agregar às notas distintivas gerais da chamada economia solidária – 

“atividades econômicas organizadas segundo princípios de cooperação, autonomia e gestão 

democrática” (LAVILLE; GAIGER, 2009, p. 162) – o caráter de uma economia política dos 

setores populares, na proposta de José Raimundo Oliveira Lima (2014, p. 74), para quem 

economia popular e solidária[...] trata-se de uma expressão que demarca uma passagem de 

transição organizativa, por vezes vinda de economia popular, bem como pela representatividade 

epistemológica forjada na América Latina [...].Já com a inclusão do adjetivo popular o nosso 

desejo era identificar práticas econômicas que, mesmo ainda apenas em potência, de maneira 
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desarticulada, apontassem no sentido oposto à forma hegemônica de produzir e trabalhar. Tomo 

aqui de Aloize Gogola (2007) a proposição de que a expressão Economia Popular pode ser 

sintetizada como “formas de auto-ocupação econômica dos excluídos do trabalho assalariado” 

(2007, p. 82). E de Luis Coraggio (2000) a ideia de que a Economia Popular – ou Economia 

dos Setores Populares, como prefere Kraychete (2000) – “emerge das rupturas contínuas 

impostas repetidamente ao cotidiano popular pela reconstrução global do capital, e dos 

comportamentos reativos da população trabalhadora em luta por reproduzir a sua vida” (2000, 

p. 57), atuando sob uma racionalidade econômica que não é a da acumulação do capital, mas a 

da reprodução ampliada da vida da unidade familiar de quem trabalha. O Projeto Cantinas 

Solidárias, iniciado em 2013, envolve a incubação de iniciativas populares, a que se oportuniza 

a produção e comercialização de alimentos em duas cantinas do campus central da UEFS, 

transformadas em espaços pedagógicos da Incubadora. O projeto encontra-se na sua quarta 

edição, tendo passado pelos espaços dois grupos urbanos da cidade de Feira de Santana-BA 

(entre 2013 e 2016) e dois grupos rurais – o Sabores do Quilombo, da comunidade quilombola 

de Lagoa Grande, e o Delícias da Formiga, da comunidade de Olhos D’Água da Formiga, 

ambos na zona rural de Feira de Santana - que iniciaram sua participação no projeto em 2016 e 

2017 e lá prosseguem até o momento. Muito embora as vivências com os grupos tenham aberto 

perspectivas de pesquisa em várias áreas, no meu caso a preocupação central tem sido a 

observação do modo como se dá a sua organização jurídica, sob dois prismas diferentes: por 

um lado, a sua convivência com os limites, exigências e peculiaridades do ordenamento jurídico 

estatal, especialmente no que diz respeito à questão da personificação jurídica (ou, na expressão 

mais corrente, da sua “formalização”– isto é, a face jurídica mais evidente dos complexos 

conceitos de formalidade/informalidade); por outro, o modo como o fenômeno jurídico 

acontece, à revelia do Estado, na auto-organização do trabalho e da convivência no comum que 

resulta deste tipo de experiência popular e coletiva. No caso dos grupos envolvidos com o 

projeto, é significativa o fato de que, embora seja em si informais, as trabalhadoras vivenciam 

diferentes tipologias organizativas em suas comunidades, participando de associações 

comunitárias e cooperativas (por meio das quais, aliás, tomaram conhecimento e acabaram 

integrando o projeto), especialmente envolvidas, do ponto de vista produtivo, com a produção 

e venda de alimentos e produtos agrícolas através do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE. Os encontros e desencontros destas trabalhadoras com as estruturas, regras, 

linguagem, instituições do Direito demonstra o quanto o Estado e suas normas permanecem 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
3441 

 

distantes e inacessíveis, compactuando para que os grupos permaneçam servis aos interesses 

dos que têm o Estado sob o seu controle e tenham que se moldar a modelos estrangeiros à seus 

jeitos de viver e produzir, sob pena de se manterem excluídos das oportunidades formalmente 

disponíveis para o trabalho popular autogestionário. O Direito é parte importante do processo 

de dominação plasmada na colonialidade do poder (QUIJANO, 1992), na medida em que 

espaço privilegiado de produção de sentidos e valore, e típico exemplo de reprodução de 

modelos herdados da tradição europeia. O problema da personificação jurídica do trabalho 

coletivo autogestionário, especialmente no espaço rural, desnuda a necessidade de submeter o 

conhecimento e as instituições jurídicas a um giro epistemológico decolonial, problematizando 

a sua vinculação a um modo de pensar e viver que é estranho, originalmente, às vidas das 

pessoas que são por ele regradas. O caso da formalização jurídica dos grupos de economia 

popular e solidária – ou, como prefiro, sua personificação – é exemplar para demonstrar o modo 

de ação de tal lógica e seus efeitos. Os formatos jurídicos à disposição no ordenamento jurídico 

brasileiro para que tais grupos possam dividir o espaço da produção com os demais sujeitos (o 

“empresário” capitalista) impõem-lhes uma lógica que é de todo estranha, de regra, às suas 

formas de viver e produzir. Conceitos como os de contrato, direito subjetivo individual, 

propriedade privada individual, responsabilidade patrimonial são esquemas lógicos de uma 

tradição jurídica que, como todo o resto, reproduz parâmetros estranhos à história, experiências 

e realidade da maior parte da população latino-americana. As estruturas jurídicas previstas para 

os sujeitos de direito coletivos, além disso, correspondem a uma estrutura hierarquizada de 

poder, reprodutoras de modelos característicos das sociedades burguesas patriarcais. São 

marcas de tais grupos populares de trabalhadores, diversamente do padrão imposto pelo Direito, 

a propriedade coletiva, a mudança, a adaptabilidade aos desafios rotineiros, a rotatividade dos 

membros (que entram e saem ao sabor dos ciclos e ritmos da natureza, dos filhos gerados, do 

doente a exigir cuidados, da oportunidade de um trabalho temporário, de escolhas que precisam 

ser feitas), muito ao contrário das exigências burocráticas para a constituição, modificação e 

extinção de uma pessoa jurídica (PITA, 2016, p. 161). A vida, enfim, aponta no sentido 

diferente da permanência que fazem supor as exigências burocráticas para a constituição, 

modificação e extinção de uma pessoa jurídica. Ao mesmo tempo que a informalidade jurídica 

pode representar um obstáculo à sobrevivência econômica do grupo produtivo, a formalização 

coincide com a adesão a modelos estranhos à forma original de relacionamento intersubjetivo 

entre as trabalhadoras e trabalhadores, e mesmo de autocompreensão dos indivíduos, 
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empurrados assim à lógica competitiva e individualista do “empresário” e do “mercado”. O 

Direito os “encurrala”, afinal, não deixando alternativa senão à hegemonização dos valores e 

sentidos da rede hegemônica que representa. O grande número de grupos na informalidade 

indicia, por si, que nenhuma das formas jurídicas possíveis revela-se perfeitamente adequada. 

Em boa parte dos casos parece ser a informalidade a melhor resposta para a sobrevivência dos 

grupos – que podem contar, por exemplo, com a organização de redes de produção como 

alternativa ao reconhecimento estatal. A escolha da forma jurídica amparada no Direito estatal 

(ou pela ausência dela) é uma escolha política, demonstrando-se, neste ponto, o quanto os 

grupos acabam sendo obrigados a manter uma relação de dependência com instituições de 

apoio, no sentido da prévia formação do grupo, de modo que consigam compreender os termos 

da escolha a ser feita e ultrapassem todas as diversas barreiras burocráticas do processo de 

personificação. A conclusão primordial a que as experiências vivenciadas na pesquisa 

conduzem, no entanto, é que as fórmulas jurídicas disponíveis para “vestir” essa realidade 

nunca lhe oferecem respostas realmente adequadas. CORAGGIO, José Luis. Da economia dos 

setores populares à economia do trabalho. In: KRAYCHETE, Gabriel. LARA, Francisco. 

COSTA, Beatriz (Orgs.). Economia dos setores populares: entre a realidade e a utopia. 

Salvador: Capina/Ucsal/CESE, 2000, pp. 53-80.GOGOLA, Aloize. Origem, natureza, 

dimensão e significado das formas emergentes de auto-ocupação econômica dos excluídos do 

trabalho assalariado no Brasil. Tese. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 

Econômico do Centro de Pesquisas Econômicas/CEPEC da Universidade Federal do Paraná. 

Curitiba, 2007.KRAYCHETE, Gabriel. Economia dos setores populares: entre realidade e 

utopia. In: KRAYCHETE, Gabriel. LARA, Francisco. COSTA, Beatriz (Orgs.). Economia dos 

setores populares: entre a realidade e a utopia. Salvador: Capina/Ucsal/CESE, 2000, pp. 11-

24.LAVILLE, Jean-Louis; GAIGER, Luiz Inácio. Economia Solidária. In: CATTANI, Antonio 

David. et al. Dicionário Internacional da Outra Economia. Coimbra: Almeida, 2009. pp. 162-

168.LIMA, José Raimundo Oliveira. A Economia Popular e Solidária como estratégia para o 

desenvolvimento local solidário. 2014 Tese. Programa de Pós-graduação em Educação e 

Contemporaneidade, Universidade do Estado da Bahia, 2014.PITA, Flávia Almeida. 

Formalização e Economia Popular Solidária: o modelo de pessoa jurídica como sintoma da 

colonialidade do poder. Revista Brasileira de Sociologia do Direito, v. 3, n. 1, jan./abr/ 2016, 

pp. 149-170.QUIJANO, Aníbal. Colonialidad y Modernidad-Racionalidad. In: BONILLA, 
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Heraclio (Org.). Los conquistados: 1492 y la población indígena da las Américas. Santafé de 

Bogotá, Colombia: Tercer Mundo; Ecuador: FLACSO: Libri Mundi, 1992, pp. 437-447. 
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O COOPERATIVISMO COMO ELEMENTO DE CONVERGÊNCIA DO 

TRABALHO COLETIVO COM A ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 
José Raimundo Oliveira Lima,  

Flávia Almeida Pita,  

Alessandra Oliveira Teles 

Resumo: 

 

A pesquisa desenvolve-se, primordialmente, à medida em que tem por horizonte a articulação 

dos efeitos econômicos e sociais do cooperativismo, no bojo de projetos de geração de trabalho 

e renda, incentivo à educação e organização de tecnologias sociais locais. Busca-se 

compreender as relações existentes entre o cooperativismo e os instrumentos facilmente 

absorvidos e já utilizados, ainda que de forma ingênua e irrefletida, nas comunidades (mutirões, 

adjutórios, clubes de trocas, grupos informais de produção associada, moedas sociais, bancos 

comunitários, entre outros que mobilizam positivamente as comunidades), assim como os seus 

reflexos ou impactos sociais e econômicos locais, regionais e territoriais. Tem-se em foco as 

condições de vida e viabilidade socioprodutiva locais, considerando-se elementos como a 

mobilidade, os espaços de comercialização – a envolver tecnologias sociais como a organização 

de feiras livres, da produção agroecológica, da produção orgânica, de modos de aproveitamento 

dos cultivos sazonais, de plantas alimentícias não convencionais etc. (produção doces, licores, 

alimentos típicos de festejos populares e cultos afrobrasileiros, artesanato etc.) –, os modos de 

divisão do tempo do trabalho e do lazer, os espaços de encontro da comunidade e os modos de 

discussão de ideias e tomada de decisões. Tais elementos parecem estabelecer uma relação 

espontânea entre os modos de vida da população participante dos projetos de incubação e os 

princípios do cooperativismo, a merecer sistematização adequada e vinculação, por sua vez, 

com vários dos objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, em especial as 

metas de erradicação da pobreza, modos sustentáveis de produção de alimentos, que articulem 

trabalho descente e crescimento econômico, reduzindo desigualdades com respeito à natureza. 

É possível afirmar, ainda, uma relação transversal desta pesquisa, considerando seus objetivos 

específicos, com a compreensão das características, impactos e dificuldades do processo de 
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formalização jurídica do trabalho coletivo associado popular, especialmente na forma da 

sociedade cooperativa (sem descartar modos alternativos de formalização, como a associação, 

que se constitui uma opção diante dos entraves burocráticos ainda existentes no formato jurídico 

da cooperativa). Parte-se da hipótese de que o processo de formalização e suas consequências 

organizativas e econômicas (acentuando-se a questão tributária e os reflexos sobre as políticas 

de compras públicas, a exemplo dos Programas Nacionais de Alimentação Escolar e de 

Aquisição de Alimentos-PNAE e PAA) é elemento relevante para a compreensão da articulação 

entre os efeitos econômicos e sociais do cooperativismo. É mister salientar que se trata de 

investigação eminentemente interdisciplinar, considerando-se a realidade empírica investigada 

como potencializadora do diálogo entre as áreas do conhecimento, seus respectivos referenciais 

teóricos e peculiaridades metodológicas. Com efeito, nos colocamos a enfrentar uma questão 

complexa, mas, que vem nutrindo de ânimo nosso processo de pesquisa: como o cooperativismo 

pode contribuir na geração de trabalho e renda e no desenvolvimento local, respeitando as 

características das tecnologias sociais e práticas populares de trabalho coletivo, associadas ao 

conhecimento científico produzido em processos de incubação de iniciativas de economia 

popular da economia popular e solidária? Temos consciência da complexidade desse problema 

e não temos a pretensão de responder a contento, no entanto trata-se de uma questão norteadora 

relevante em nosso trabalho de pesquisa. Compreender e praticar o cooperativismo significa, 

antes de tudo, conhecer o tema a partir da prática e do resgate histórico do trabalho e produção 

associada e estabelecer o compromisso de lutar por justiça social, por transformação da 

realidade. Desde milênios, a humanidade busca encontrar o ponto de equilíbrio entre a 

felicidade individual e coletiva e a ação que propicie uma melhor convivência social. As 

cooperativas foram pensadas e deveria ser o instrumento essencial para este objetivo, fazendo 

a síntese entre o benefício das pessoas e a construção de um novo ambiente comunitário em que 

todos se sintam bem. Neste contexto, parte-se da hipótese de que o cooperativismo possa 

contribuir para a superação de desigualdades e possibilite o desenvolvimento local, na medida 

em que torna possível a articulação de tecnologias sociais, a oportunização de espaço para 

geração de trabalho e renda, a valorização de inovações baseadas no trabalho coletivo, 

respeitando-se e considerando-se as específicas características dos modos de trabalhar, produzir 

e se relacionar de grupos humanos que vivenciam condições históricas de subalternização no 

semiárido nordestino, além do seu ambiente cultural e natural. Neste contexto, temos como 

objetivo principal discutir os desafios do trabalho coletivo popular nos seus aspectos 
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organizativos e econômicos a partir de processos de incubação de iniciativas de economia 

popular e solidária, consubstanciados no cooperativismo como possibilidade para o 

desenvolvimento local. A pesquisa está sendo desenvolvida de forma coletiva, sob coordenação 

de uma equipe interdisciplinar de docentes da Incubadora de Iniciativas da Economia Popular 

e Solidária da UEFS, integrada por estudantes e técnicos da Universidade e Instituições 

Parceiras. Nesta perspectiva, no sentido atribuído por Carlos Rodrigues Brandão e Maristela 

Correa Borges (2007), adota-se a metodologia da pesquisa participante, considerando 

especialmente o objetivo de aliar conhecimento científico e conhecimento popular, valorizar a 

realidade observada e vivenciada pelos pesquisadores e pelos grupos produtivos, e, sobretudo, 

a intenção de que o conhecimento produzido aponte para a “possibilidade de transformação de 

saberes, de sensibilidades e de motivações populares em nome da transformação da sociedade 

desigual, excludente e regida por princípios e valores do mercado de bens e de capitais, em 

nome da humanização da vida social” (BRANDÃO; BORGES , 2007, p. 55).A opção da IEPS-

UEFS por de metodologias de pesquisa participativas é uma marca de sua atuação, estando 

explicitada em sua Carta de Princípios: Cada uma das ações estratégicas gerais, consideradas 

as suas especificidades, serão implementadas utilizando uma ou mais das chamadas ações 

estratégicas específicas, a saber: 1. Realização de processos de incubação, além de ações 

pontuais, em que se privilegie: 1.1. A utilização da relação trabalho-educação como base 

fundamental dos processos educativos populares, transversalizados por temas como gênero, 

etnia, meio ambiente, consumo, direitos fundamentais e cidadania; 1.2. A utilização de 

metodologias participativas com vistas à complementariedade de saberes entre os grupos 

produtivos e as instituições envolvidas nos processos de incubação; 1.3. Atividades realizadas 

preferencialmente no espaço real das iniciativas, que possibilitem aos grupos a compreensão do 

conjunto do seu funcionamento e estimulem a formação da identidade de grupo, a democracia 

interna e sua autonomia frente à IEPS-UEFS;” (grifou-se).A pesquisa participante faz parte do 

quadro mais amplo de desvelamento e crítica ao papel que a ciência ocupa na conformação da 

modernidade e suas mazelas. Ela representa um dos caminhos que se vem trilhando para refletir 

e reconfigurar o sentido de ciência e o modo de produzi-la, caracterizado especialmente pelo 

propósito de “produzir conhecimento que tenha relevância para a prática social e política” 

(FALS BORDA,2009, p.279). Os trabalhos da IEPS-UEFS têm se amparado de forma 

preponderante na linha teórica latino-americana, construída sobretudo nas décadas de 1960 e 

1980 no contexto de movimentos sociais emergentes que estavam inseridos em comunidades 
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populares e de propostas de transformação social e política. A preferência explica-se, primeiro, 

pela intenção deliberada de privilegiar a tradição latino-americana, e, sobretudo, brasileira – em 

que se destaca o pensamento de Paulo Freire – e pela centralidade que a educação popular ocupa 

nos trabalhos de incubação. A metodologia participativa, sob esse prisma, é um instrumento 

científico que possui dimensão tanto política quanto pedagógica, sendo mais ampla do que a 

própria pesquisa e preocupando-se com uma continuidade do trabalho, ou seja, com uma 

transformação positiva da realidade social da comunidade participante do estudo. A 

transformação social seria o resultado de uma equação que soma a investigação, a educação e 

a ação social. (BRANDÃO, 2007). Com efeito, além da intencionalidade política e da 

deliberada integração entre pesquisa, educação e participação social, acentuam-se ainda como 

características da pesquisa participante latino-americana: a) a opção de trabalho com os setores 

populares, visando a incorporá-los “como atores de um processo de conhecimento, onde os 

problemas se definem em função da realidade concreta e compartilhada, cabendo aos grupos 

decidir a programação do estudo e as formas de encará-la” (GAJARDO, 1984, p. 17); b) as 

contradições assumem atenção especial no processo de pesquisa, porque se acredita serem 

capazes de desvelar as múltiplas determinações que explicam a realidade vivida; c)“a 

sustentação das atividades de investigação e ação educativa sobre uma base (ou grupo) 

organizada de sorte que não culmine em uma resposta de ordem teórica, mas na geração de 

propostas de ação expressadas em uma perspectiva de mudança social” (GAJARDO, ibidem).A 

proposta é que os sujeitos-pesquisadores, a realidade e os sujeitos que factualmente 

protagonizam esta realidade compartilhem o processo de produção do conhecimento, cada qual 

com suas peculiaridades e domínios, e contribuam para ele. A despeito da pluralidade de 

propostas metodológicas existentes, de uma maneira geral o processo envolve: a) a existência 

de um coletivo de pesquisadores; b) preferencialmente, a escolha de situações concretas que 

envolvam protagonismo e luta popular; c) intercalam-se e renovam-se as fases de planejamento, 

ação e reflexão, sempre coletivos; d) a pesquisa, especialmente no que diz respeito ao 

planejamento das ações, depende do levantamento de informações colhidas por meio de 

técnicas de pesquisa diversas, convencionais (entrevistas, levantamentos de dados estatísticos, 

documentais etc.) ou participativas (rodas de conversa, oficinas formativas, observação 

participante etc.).A investigação é também subsidiada por pesquisa teórica-bibliográfica, 

desenvolvida a partir dos encontros mensais do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Economia 

Popular e Solidária e Desenvolvimento Local Solidário (GEPOSDEL), cadastrado no CNPq, e 
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que integra as atividades da IEPS-UEFS a partir das seguintes linhas de pesquisa: i) economia 

popular e solidária; ii) educação popular e incubadoras universitárias de iniciativas da economia 

popular e solidária; iii) orientação da ação econômica para o desenvolvimento local solidário; 

iv)políticas públicas; v) processos educativos e tecnologias sociais orientados pela economia 

popular e solidária e finalmente; vi) processos de desenvolvimento. 
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COOPERATIVAS AGRÍCOLAS NO AMAZONAS: PROCESSOS DE NEGOCIAÇÃO 

E RESISTÊNCIAS CAMPONESAS 

 

Kamila de Oliveira Craveira, 

Felipe de Jesus Santos 

Resumo: 

 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa realizada sobre as cooperativas agrícolas no Estado 

do Amazonas. O Amazonas é o maior estado da federação brasileira, com mais de 1,5 milhão 

de quilômetros quadrados, com uma rede de circulação predominantemente fluvial. Este 

aspecto é importante para compreender a forma de organização e circulação da produção 

agrícola em virtude das características próprias dos produtos agrícolas. Os objetivos da pesquisa 

foram identificar as cooperativas existentes e os produtos agrícolas envolvidos; também 

buscou-se identificar os circuitos espaciais de alguns produtos, assim como, a estrutura das 

cooperativas existentes no estado do Amazonas. Para o desenvolvimento foi necessário realizar 

um breve histórico do surgimento desta forma de produção no mundo rural, por que é em que 

circunstância os camponeses se organizam para dinamizar sua atividade produtiva, seja 

compartido equipamentos ou ajuda mútua. Além disso, identificar o papel do Estado enquanto 

agente promotor de políticas públicas para a agricultura na categoria cooperativista. No quadro 

conceitual recuperamos o pensamento dos teóricos do campesinato e as alternativas de 

sobrevivência deste frente ao avanço do capitalismo sobre a agricultura Karl Kautsky, 

Alexander Chayanov, e Lenin; da modernização das atividades agrícolas e o emprego de 

máquinas agrícolas substituindo, gradativamente, o trabalho humano e modificando o balanço 

produção-consumo da unidade familiar camponesa. Kautsky, no século XIX, aborda a 

penetração do Capitalismo na agricultura causando, entre outras coisas, a sua industrialização. 

Como consequência do processo de industrialização do mundo rural, afirma que as pequenas 

propriedades tenderiam a desaparecer com o passar do tempo, principalmente quando colocada 

em xeque a diferença entre as grandes e as pequenas propriedades. As primeiras, em que o 

capitalismo penetrou com facilidade, tecnificar-se-iam cada vez mais e fariam com que as 

últimas, tentando alcançar sua permanência e não conseguindo competir por causa de sua 
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incapacidade de incorporar novas tecnologias, tenderiam ao fracasso, deixando em aberto dois 

destinos: o primeiro fazendo com que o camponês e pequeno proprietário deixe de produzir 

para subsistência para que se torne um trabalhador assalariado das cidades em crescimento e/ou 

um agricultor voltado ao abastecimento desses grandes mercados. O camponês então passa a 

ser cada vez mais sufocado pela necessidade de tecnologia e sua mão de obra é substituída para 

o aumento e distribuição da sua produção. Para Chayanov, diferentemente do primeiro teórico, 

o campesinato não irá se dissipar com a penetração da tecnologia trazida pela industrialização 

em função do crescimento vertiginoso do Capitalismo. Ele defende que, ao mesmo tempo em 

que a unidade doméstica representa um grupo de consumidores, ela representa a força de 

trabalho na produção e têm como principal objetivo a reprodução de seus fatores de produção 

a fim de sanar suas necessidades diárias. Chayanov tem como base de sua teoria, as observações 

feitas em cima do Mir- Russo que dispunha de uma lógica inteiramente baseada na relação 

trabalhador-consumidor encontrada nas unidades domésticas. Ao pesquisar o campesinato na 

Rússia pela Escola da Organização e Produção, não pretendeu simplesmente conhecer a 

realidade da agricultura tradicional russa, mas explicitar as potencialidades do campesinato 

construído sobre a produção de base familiar. O produtor agrícola efetua um balanço entre o 

trabalho e o consumo, ou seja, entre o esforço exigido para a produção e os consumidores que 

dependem direta ou indiretamente da produção. Através da coleta dedados disponibilizados nos 

Relatórios de Gestão (2010 – 2016) foram elaborados uma série de gráficos e planilhas que 

demonstram a situação do cooperativismo agrícola no Amazonas, bem como mapas que 

ilustrassem a organização espacial das cooperativas e, utilizando-se de um estudo de caso no 

município de Urucará, interior do Estado, evidenciar os fluxos de seus circuitos comerciais que 

abastecem não só empresas de pequeno e médio porte, mas empresas de nível internacional 

como a Ambev que opera em 16 países, a OCB regula os sete mandamentos dos cooperativistas 

que são de suma importância para o entendimento e formação dos negócios e modo de pensar 

dos cooperados QUADRO 1: Os sete mandamentoscooperativistas1° Adesão voluntária e livre: 

qualquer pessoa, independentemente de suas características ou situação, pode fazer parte de 

uma cooperativa, assumindo suas obrigações e auxiliando no êxito de seus objetivos com 

responsabilidade e compromisso.2° Gestão democrática: A organização de uma cooperativa é 

feita por todos os seus membros, tendo cada um deles direito à um voto nas tomadas de decisões 

discutidas durante asassembleias.3° Participação econômica dos membros: Cada membro é 

responsável por uma cota transferida mensalmente para a cooperativa a fim de dar suporte ao 
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bom funcionamento daorganização.4° Educação, formação e Informação: são formados centros 

de atenção à educação dos cooperados buscando seu melhor desempenho junto às atividades 

que se desenvolva na organização, sendo marca da economia solidária que o associado é ator 

principal e necessita de cuidados de todas as formas para que cresça e fortaleça sua permanência 

no sistema.5° autonomia e independência: as cooperativas são organizações independentes, 

onde seu controle total está nas mãos dos seus membros, sendo esta uma de suas maiores 

características, é auto gestionária, ou seja, não depende de outros segmentos para tomadas de  

decisões, cabendo estas serem feitas unicamente pelos cooperados em assembleia6° Interesse 

pela comunidade: o sistema cooperativista deve, junto aos seus membros, trabalhar para 

alcançar a melhoria de sua comunidade.7° Intercooperação: a base cooperativista tem na 

intercooperação a sua filosofia em larga escala. Funciona da seguinte maneira: as cooperativas 

de diferentes segmentos, devem colaborar entre si a fim de sanar necessidades umas das outras, 

estabelecendo sempre as melhores condições para que ambas saiam de uma determinada 

situação sem perdas.  As cooperativas se organizam em redes de forma horizontal ou vertical e 

segundo a OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) essa estruturação define a 

representatividade das cooperativas em um sistema, ou ainda, desenvolve as cooperativas em 

aspectos operacionais e administrativos. A intercooperação horizontal se dá em cooperativas de 

mesma classificação, mesmo que de segmentos diferentes. Por outro lado, a intercooperação 

vertical é observada quando as cooperativas participam de um nível superior de organização e 

sistematização. Surge para que as essas ganhem em representação regional, nacional e 

internacional, solidificando a marca e consolidando-se no mercado. Além disso, cooperativas 

que estão em redes verticalizadas possuem maior poder de negociação política diante das 

demais empresas e de órgãos supervisores e representativos Por último, a análise sobre a 

participação do Governo traz em seu bojo, reflexões sobre a intervenção do Estado na economia 

agrícola e os resultados desta intercessão e a falta dela no cooperativismo, que se mostra cada 

vez mais como alternativa para a produção familiar. 
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A ESPACIALIDADE DA AGROECOLOGIA NO MUNICÍPIO DE SAÚDE-BA 

 

Joelma Silva dos Santos 

Resumo: 

 

Joelma Silva dos Santos Universidade do Estado da Bahia - UNEB Resumo Este trabalho 

apresenta os resultados de um estudo realizado nas comunidades rurais do município de Saúde-

BA, nas quais as práticas de agricultura sustentável se destacam do ponto de vista social, 

ambiental e econômico. Com a finalidade de identificar e compreender a espacialidade da 

agroecologia manifesta nas comunidades do município supracitado, a partir das práticas 

agroecológicas adotadas. O estudo foi realizado por meio de uma abordagem dialética 

materialista, analisando o fenômeno do ponto de vista da contradição e dos conflitos existente 

entre os dois principais modelos de produção agrícolas mais conhecidos, sendo eles a 

agricultura convencional e a agroecologia (agricultura familiar de base ecológica). Sendo 

conduzida por meio de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa de levantamento 

e também pesquisa de campo com intuito de conhecer com mais propriedade o fenômeno para 

posteriormente identificá-lo in lócus. Para tanto foi necessário realizar a investigação em duas 

etapas, sendo a primeiras delas junto às lideranças comunitárias e instituições que trabalham 

com extensão rural no município, bem como documentos que dissertam sobre as atividades 

agroecológicas a nível local, mais especificamente; e a partir daí iniciar a segunda etapa da 

investigação, partindo à campo para observar e mapeá-las (com GPS (Global Positioning 

System/Sistema de Posicionamento Global) os locais de ocorrência do fenômeno. Foram 

mapeadas 11 (onze) propriedades rurais, sendo seis delas na Comunidade Quilombola Grota 

das Oliveiras, três no povoado de Genipapo, uma na fazenda Água Branca de Fora e mais uma 

na fazenda Porteiras. A espacialidade da agroecologia foi analisada, partindo do entendimento 

que apropriação e forma de uso do espaço geográfico acontecem para fins produtivos, a partir 

das relações e dinâmicas sócioprodutivas voltadas para as atividades agroecológicas. Alguns 

aspectos destacados ao observar cada uma das comunidades e propriedades diz respeito ao 

modo de organização produtiva e convívio social, no qual todas elas apresentam em comum. 

Nelas, os agricultores desenvolvem atividades de base familiar e cada membro da família 
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auxilia e se “especializa” no exercício de determinadas funções na agropecuária e também nas 

tarefas domésticas, atreladas à produção. Outro aspecto que se destaca entre os agricultores é o 

zelo e proteção com os mananciais disponíveis nas propriedades, principalmente a preservação 

da mata ciliar. É perceptível a preocupação em repor o que é tirado da natureza, buscando 

mantê-la preservada durante a execução das atividades produtivas, isso é perceptível 

principalmente quando os agricultores introduzem suas plantações em meio à mata, a 

agrofloresta. Fatores relacionados a viabilidade, social, ambiental e econômica também são 

enfatizados. A análise desses fatores aconteceu por meio de pesquisa de campo (a partir de 

observações) e pesquisa bibliográfica, utilizando como parâmetro informações gerais 

relacionadas às caraterísticas sociais, ambientais e econômicas das práticas desenvolvidas. Na 

pesquisa de campo o primeiro fator observado foi o social, visto que o mesmo se destaca desde 

o processo de produção até a comercialização do alimento final. Isso em função do processo 

produtivo acontecer por meio da Agricultura Familiar na qual toda a organização produtiva 

acontece com predomínio da mão-de-obra da família, o que favorece a integração 

sócioprodutiva e envolvimento de todos os membros. Nessas atividades o saber tradicional é 

primordial e as tradições populares dos agricultores são valorizadas. Eles são experimentadores 

de “técnicas” de cunho próprio, aplicam, observam e analisam qual a forma mais viável para a 

melhoria de seus trabalhos, dando continuidade a partir desses testes. Nessa perspectiva, o fator 

ambiental se destaca desde o uso racional dos recursos locais até as campanhas de 

conscientização das comunidades rurais adjacentes, bem como da população urbana para o não 

consumo de alimentos de origem desconhecida, como é o caso dos alimentos comercializados 

em supermercados e até mesmo na feira livre convencional. Um dos fatores que diferencia a 

produção agroecológica das demais é a caraterística ecológica, na qual a busca pela preservação 

da agrobiodiversade é constante. Os agricultores prezam pela otimização do espaço de 

produção, fazendo deste um ambiente diversificado através de plantios consorciados e 

adaptação de agroflorestas como técnicas que introduzem várias culturas e/ou plantas num 

mesmo espaço. Nas comunidades pesquisadas onde existem rios – Grota das Oliveiras e 

Genipapo – percebe-se a preocupação dos agricultores em recuperar áreas que foram 

degradadas e desmatadas ao longo do tempo. Nestas comunidades os agricultores com maior 

preocupação ecológica, mobilizam a população local, incentivando a prática de mutirões para 

realizar retirada de areias de áreas assoreadas, limpezas e replantio de árvores às margens dos 

rios, para o reflorestamento e recuperação. Na agroecologia o fator econômico não é o menos 
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importante, porém é o menos significativo. Nela os agricultores buscam apenas o essencial para 

a sobrevivência própria e também da família. A princípio é priorizado o bem estar e a segurança 

alimentar da família. Os alimentos que excedem essa regra são comercializados na feira livre 

para então, a partir daí garantir a renda familiar. Agricultores das comunidades de Água Branca 

de Fora, Genipapo, Grota das Oliveiras e Porteiras garantem sua renda, comercializado no 

mercado local os alimentos produzidos em suas propriedades. Estes se uniram e formaram um 

grupo organizacional de agricultores agroecológicos que deu origem a chamada Feira 

Agroecológica Solidária de Saúde. Deste modo em Saúde a agroecologia ganha força 

economicamente no mercado local quando os alimentos são levados para comercialização 

direta. As relações interpessoais entre agricultores e consumidores refletem no nível de 

confiabilidade relacionado à qualidade dos alimentos produzidos/comercializados pelos 

agricultores pesquisados. Além dessa boa relação, outro aspecto que deve ser observado é a 

rentabilidade e melhoria na qualidade de vida das famílias que se beneficiaram com a 

comercialização direta. Diante do exposto entende-se que as práticas agroecológicas 

contribuem para a autonomia familiar e coletiva (enquanto grupo de comerciantes/ feirantes), 

possibilitando a soberania alimentar, preservação da saúde humana e do meio ambiente, 

garantia de renda, empoderamento e visibilidade dos trabalhadores rurais do município. As 

perspectivas atuais e futuras dessa atividade estão condicionadas a continuidade dos trabalhos 

de conscientização, incentivo e propostas de novas práticas alternativas que venham a somar as 

práticas já desenvolvidas, sejam elas por parte dos próprios agricultores bem como as ONGs 

que prestam assessoria e também o Estado. Conforme observado, já existem grandes avanços 

na esfera socioprodutiva desses agricultores, visto que a soberania alimentar, a conservação dos 

recursos naturais e o crescimento justo e solidário são fatores de destaque em relação ao público 

pesquisado. Embora haja essa visão ampliada por parte dos agricultores sobre os impactos 

positivos desse modelo de agricultura, ainda faz-se necessário buscar formas de superar os 

gargalos elencadas acima, como forma de garantir a continuidade da agroecologia (na esfera 

local), resistindo às facilidades ofertadas pela tecnologia agrícola convencional. A pesquisa 

destaca que as práticas agroecológicas desenvolvidas pelos agricultores das comunidades 

pesquisadas são de grande relevância (social, cultural, ambiental e econômica) e torna o lugar 

uma base para existência dos pequenos agricultores, promovendo transformações positivas na 

vida das famílias agricultoras, desde as relações de trabalho (através da solidariedade e 

autonomia), a soberania alimentar (produção de alimentos naturais para o consumo), a produção 
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O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO A PARTIR DA PESCA 

ARTESANAL NO MUNICÍPIO DE RAPOSA, MARANHÃO. 

 
Lana Costa Ferreira,  

Vitoria Gleyce Sousa Ferreira,  

Matheus Gomes Moreno 

Resumo: 

 

O Maranhão compreende cerca de 640 km da região costeira nacional, na parte da porção 

setentrional do estado, que se estende do estuário do Gurupi até o Delta das Américas. 

Apresentando condições favoráveis para o crescimento da pesca, bem como o desenvolvimento 

da aquicultura e atividade pesqueira no estado. Com destaque para a pesca de domínio da classe 

artesanal realizada no estado, sendo esta a responsável pela maior parte da produção pesqueira 

(Almeida et al, 2006). Nessa perspectiva, o município de Raposa destaca-se no setor pesqueiro, 

já que, atualmente, reside no local uma comunidade que se mantém basicamente da pesca 

artesanal, capturando diversas espécies de peixes, mariscos e crustáceos. Resultando assim, na 

migração dos familiares da população originária ao local e tornou-se uma vila de pescadores, 

consequentemente, um município da Ilha do Maranhão (Monteles et al, 2009). A organização 

do município de Raposa corresponde a um fenômeno resultante de um processo histórico, que 

manifesta a elaboração, transformação e a dinâmica socioespacial do território, que ocorreu ao 

longo dos últimos anos, acendendo o município no cenário econômico do turístico e 

principalmente da pesca artesanal. Com isso, a cidade passou por transformações, deixou de ser 

território pertencente ao município de Paço do Lumiar com a sua emancipação. A Ilha do 

Maranhão abrange quatro municípios, Paço do Lumiar, São José de Ribamar, São Luís e 

Raposa. O município de Raposa está situado cerca de 30 km de São Luís, capital do estado. 

Possui uma população estimada de 30.337 habitantes, que se distribuem em uma superfície de 

cerca de 64 Km². É limitado ao norte pelo Oceano Atlântico; ao sul pelos municípios de Paço 

do Lumiar e de São José de Ribamar; a leste pela ilha de Curupu e a baía de São Marcos e a 

oeste pelo município de São Luís. Encontra-se no quadrante nordeste da Ilha do Maranhão entre 

as coordenadas de 02° 25’ 22’’S e 44° 05’ 21’W. A pesquisa foi constituída a partir de 

elementos da pesquisa etnográfica e histórias de vida, embasada a partir de um contato direto 
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com a comunidade tradicional. Os dados da pesquisa foram obtidos por meio de entrevistas e 

rodas de conversa. Posteriormente, foi realizado o levantamento bibliográfico de obras 

relacionadas ao assunto abordado, análise das informações e exposição dos resultados. O 

município de Raposa historicamente surgiu a partir da chegada de um grupo de pescadores 

cearense, depois de serem expulsos do município vizinho de São José de Ribamar, em uma 

praia, até então deserta e desconhecida, estabelecendo-se no local suas residências e exercendo 

a atividade pesqueira. No decorrer das décadas, a organização do município de Raposa 

desenvolveu-se a partir da ocupação do território, posteriormente, ascensão do município no 

cenário econômico do turístico e da pesca artesanal. Com isso, a cidade passou por 

transformações e mudanças, o que resultou em um crescimento desordenado. Entretanto, com 

o crescimento da pesca artesanal, foram realizados alguns investimentos voltado a 

infraestrutura da cidade para o melhor desenvolvimento na região, como exemplo, a 

implantação de um porto, para o desembarque dos barcos com as espécies de peixes, mariscos 

e crustáceos, possibilitando a construção de uma feira do peixe, em que os consumidores têm 

acesso ao produto fresco e natural. Beneficiando aos pescadores e ao consumidor, favorecendo 

na expansão do mercado pesqueiro e também na ascensão de outra atividade econômica, o 

turismo local. Foi implantado o projeto de construção da avenida principal, a Avenida dos 

Pescadores, que recebeu este nome em homenagem aos pescadores do município. Essa avenida 

pertence a MA 203, localizada na área urbana da sede do Município de Raposa, que possibilita 

o deslocamento dos veículos até a feira do peixe. O projeto da construção da feira para 

comercialização, favoreceu aos pescadores e aos consumidores, facilitando a venda e o acesso 

aos peixes. Atualmente, com as novas gerações de pescadores, ocorreu o aumento da quantidade 

de trabalhadores essa área, assim sendo necessário ampliar a feirinha, já que a atual não é 

suficiente para suprir a demanda de pescadores do município. O significativo crescimento 

demográfico da Raposa e a ausência de infraestrutura necessária, acarretou sérios problemas ao 

município, tais como, a existência de ruas sem asfaltos, captação de esgoto e os resíduos sólidos 

são descartados de forma imprópria. Ainda há no município casas de palafita e sem nem um 

tipo de saneamento básico, a população é exposta a várias situações de riscos, como doenças 

causada pela água contaminada e pelos resíduos descartados em qualquer local. Há também um 

déficit no transporte público, pois a quantidade de ônibus para transporte público não supre a 

necessidade da população do município, sendo assim, a população acaba optando pela procura 

de transporte alternativo, tais como, bicicletas e vans. Ressalta-se que a pesca é uma das 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
3458 

 

principais fontes de renda da cidade. De acordo com Stride (1992), essa comunidade é 

considerada a principal produtora de peixe desse Estado, o que é comprovado por dados do 

Boletim Estatístico da Pesca Marítima e Estuarina do Nordeste do Brasil, que constatou que do 

total da produção para o estado do Maranhão que é 5.057,4 toneladas, 12,8% é realizada apenas 

na raposa (CEPENE, 2006). A atividade pesqueira possui uma importância social e econômica 

para o município, representada pela comercialização para os outros municípios da Ilha do 

Maranhão e para o consumo dos que ali habitam. Ou também pelo número de pessoas 

empregadas, direta ou indiretamente ao longo da cadeia produtiva, e pelo peso cultural que 

essas comunidades artesanais representam ao estado do Maranhão. O crescimento desordenado 

da cidade de Raposa, instigado desde o seu surgimento, no centro urbano e rural, sucedeu em 

um acarretando uma série de problemas socioambientais e econômicos. Inúmeras são as 

problemáticas que essa região apresenta, nas quais podem ser citadas os danos ao ambiente, 

como aterramento do mangue e a social, a falta de saneamento básico, pela inexistência de rede 

de esgoto, péssima coleta de resíduos sólidos que expõe população a condições precárias de 

vida. Percebe-se que o município está aquém da infraestrutura exigida para uma cidade, 

deixando a população em situação vulnerável, sujeitas a inúmeros fatores prejudiciais ao seu 

bem-estar, um desses fatores podemos citar as doenças de vínculos hídricos acarretada das por 

falta de tratamento da água, falta de tratamento de esgoto e péssima coleta dos resíduos. 
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PARA ALÉM DA COMERCIALIZAÇÃO: REDES SOCIOTÉCNICAS 

ESTRUTURADAS E FORTALECIDAS NO MUNÍCIPIO DE NOVA FRIBURGO 

 

Iranilde de Oliveira Silva 

Resumo: 

 

Introdução  A padronização na produção e consumo de alimentos ocorre sob a concentração de 

corporações que dominam o sistema agroalimentar, causando impactos negativos na segurança 

e soberania alimentar. A construção de novos mercados tem se consolidado como um 

movimento de resistência e que apresenta como base a abordagem entre agricultores e 

consumidores, caracterizando circuitos curtos de comunicação, como redes de comércio justo, 

redes sociotécnicas, feiras livres entre outras. No âmbito das redes sociotécnicas, estas têm 

buscado construir formas de se opor à estrutura de mercado predominante, onde programas 

institucionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), têm possibilitado novas possibilidades de comercialização para 

os agricultores, possibilitando processos de transição em agroecologia, e de organizações 

sociais. Metodologia A pesquisa foi realizada em Nova Friburgo na Região Serrana do estado 

do Rio de Janeiro. A base metodológica empregada teve caráter qualitativo, o que oportunizou 

uma maior proximidade com os atores e sujeitos territoriais. Adotou-se o estudo de caso, pois 

conforme Godoy (1995b) possibilita realizar análise profunda, visando o detalhamento de um 

ambiente, em particular. Dentre os instrumentos metodológicos estão: as entrevistas; a 

observação participante e não-participante; a análise de documentos e, quando necessárias, 

medidas estatísticas. No sentido de organizar as informações coletadas e definir a amostragem 

das entrevistas (12 no total), usou-se o método de saturação descrito por Fontanella et al. (2008, 

p.17), como uma ferramenta que estabelece o tamanho de uma amostra de estudos, ao 

interromper a inserção de novos participantes quando houver repetições sucessivas da mesma 

resposta, posto que novas entrevistas pouco acrescentariam ao aperfeiçoamento das reflexões 

teóricas.  Resultados e Discussões O município de Nova Friburgo situado na Região Serrana 

Fluminense historicamente tem a dinâmica de ocupação, do seu território e de sua economia, 

fortemente influenciada pelo crescimento populacional da atual capital estadual e a demanda 
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por gêneros alimentícios associados a este. BECKER (1966) descreve que as dificuldades dos 

sistemas de produção agrícola da região em atender satisfatoriamente a demanda de consumo 

da Região Metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, foram justificativas para políticas de 

crédito e subsídios que determinaram, na década de 1970, a adesão pelos agricultores a pacotes 

tecnológicos preconizados pela Revolução Verde. Para Grisel e Assis (2015) os impactos da 

Revolução Verde na região de Nova Friburgo, foram perceptíveis pelas modificações nos 

sistemas produtivos com a introdução de sementes hibridas de ciclo mais curto, uso de 

motomecanização, incluindo a aquisição de motores a diesel para captação de água, 

possibilitando a produção com irrigação. A produção de olerícolas representa a principal 

atividade agrícola do município, presente em todos os distritos e na maioria das propriedades 

rurais, principalmente nos distritos de Campo do Coelho e São Pedro da Serra. Entre as dezenas 

de hortaliças cultivadas, destacam-se couve-flor, tomate, salsa, repolho, brócolos, inhame, 

pimentão e alface, como as mais importantes em relação às áreas de cultivo no município 

(PEREIRA, 2013, p.11).Entre os principais canais de comercialização utilizados pelos 

agricultores, destacam-se os arranjos via intermediários, e os mercados institucionais do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), articulado pela Associação Serra Nova 

dos Trabalhadores Rurais de Nova Friburgo, e a Cooperativa Mulher Rural Legal, para 

abastecimento das escolas municipais de Nova Friburgo, Teresópolis e Macaé, e do Banco de 

Alimentos coordenado pelo CEASA-RJ, com recursos federais do Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), com entrega individual no entreposto dessa central de abastecimento 

localizada em Conquista, no município de Nova Friburgo.  Em relação a todas as políticas 

públicas voltadas para o desenvolvimento produtivo ou de acesso a mercados, as famílias 

destacaram a importância de ter Assessoria Técnica, tendo em vista as dificuldades de: acesso 

à informação; elaboração de projetos; e realizar prestação de contas, tendo em vista que os 

mercados institucionais necessitam de questões burocráticas como Nota Fiscal que 

praticamente inexiste na relação de venda com os intermediários.  Por meio destas redes abriu-

se a oportunidade de abranger outros agricultores e outras associações e cooperativas, como a 

Cooperativa Mulher Rural Legal, Associação Janela das Andorinhas, bem como agricultores 

de outras localidades desse município como São Pedro da Serra e Amparo, como de outros 

municípios como Bom Jardim e Sumidouro. Com essas parcerias, em face de diversidade dos 

ambientes de montanha locais, tem se diversificado o número de produtos, incluindo itens que 

não são produzidos pelos agricultores de sua base inicial em Serra Nova, tais como: caqui, 
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tangerina, goiaba, banana, aipim, inhame e batata doce.  As famílias entrevistadas destacaram 

que a assistência técnica que tinham era das lojas de produtos agrícolas, que geralmente têm 

agrônomo ou técnico agrícola. Todos os entrevistados reconheceram a importância da atuação 

da EMATER-RIO, mas ressaltaram a dificuldade dos técnicos dessa empresa estarem presentes 

com a frequência que necessitam. Consideravam que a estrutura da empresa governamental não 

era suficiente, e todos destacaram a atuação de um técnico do escritório local de Nova Friburgo, 

como um articulador importante no desenvolvimento da ASNTR-NF e da cooperativa, na 

elaboração de projetos, e informações sobre os créditos, acrescentando que era necessário que 

a empresa possuísse mais técnicos com esse perfil de atuação.  No âmbito da assessoria para 

aceso aos mercados institucionais, relataram o importante papel que a EMATER-RIO realizou 

no início desse processo, momento frisado pelos gestores da ASNTR-NF e da Cooperativa de 

Mulher Rural Legal como primordial para inserção dessas entidades nos mercados 

institucionais, assim como ressaltaram a importância do aporte técnico da SADR-NF como 

também de extrema importância na elaboração, acompanhamento e formação para prestação de 

contas, finalizando com o relato de que grande parte do desenvolvimento de suas instituições 

ocorreu por terem esse suporte técnico. Em relação a outros atores presentes, destacaram a 

atuação da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Nova Friburgo, 

tanto com atuação de assessoria técnica para a comercialização, de forma complementar a 

Emater-Rio, como com a viabilização de transporte para a comercialização junto ao PNAE, 

com a disponibilização de caminhão para o transporte dos produtos. Outro ator citado foi a 

Embrapa, através do Núcleo de Pesquisa e Treinamento de Agricultores em Nova Friburgo 

(NPTA) presente em Nova Friburgo Considerações Finais  Diante da realidade exposta é 

possível constatar que as relações de proximidade entre os agricultores e as organizações podem 

ser fortalecidas, e ações voltadas para este fim podem e devem ser preconizadas, tanto pelos 

próprios agricultores diretamente, quanto com apoio das instituições de pesquisa e assistência 

técnica, com metodologias mais apropriadas a realidade, assim convergindo ações já existentes. 

Nesse sentido, o papel das redes, das organizações sociais como agentes articuladores, diante 

das políticas públicas ou outras formas de avançar no desenvolvimento socioeconômico das 

famílias agricultoras, é fundamental. Além de contribuir para o desenvolvimento de processos 

de transição em agroecologia, fortalecendo a segurança alimentar Bibliografia BECKER, B. K. 

O Mercado Carioca e seus Sistemas de Abastecimento. Revista Brasileira de Geografia, nº 2, 

Junho 1966.FONTANELLA, B. J. B.; Ricas, J.; TURATO, E. R.; Amostragem por saturação 
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em pesquisas qualitativas em saúde: contribuições teóricas. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 

24 (1):17-27. 2008.GODOY, A. S.; Estudo de Caso. En. Pesquisa qualitativa: tipos 

fundamentais. Revista de Administração de Empresas. São Paulo. V. 35. Nº 3. 20-20 p. 1995 

(b)GRISEL, P. N.; ASSIS. R. L. de.; Dinâmica Agrária da Região Sudoeste do município de 

Nova Friburgo e os atuais desafios de sua produção hortícola familiar. Embrapa Agrobiologia 

documentos, ISSN 1517-8498. 2015.PEREIRA, M. da S.; Avaliação da Sustentabilidade de 

Sistemas de Produção Agrícola de Base Ecológica no Município de Nova Friburgo, RJ. 2013. 

.Dissertação. (Mestrado em Agricultura Orgânica). Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro. Seropédica, 2013 
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PARTICIPAÇÃO DO ACAMPAMENTO CHICO MENDES: NA IV JURA 
(JORNADA UNIVERSITÁRIA EM DEFESA DA REFORMA AGRÁRIA). 

 
Elisandra da Cruz Moraes 

 
INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem em seu conteúdo, o relato da experiência agroecológica no 

desenvolvimento de iniciativas de propagação  do projeto de vida dos camponeses sem terra 

baseados na agroecologia, e realizados na IV JURA em parceria com movimentos sociais e as 

Universidades Federal e Estadual do Pará a trajetória da feira e suas perspectivas sobre a 

realidade camponesa nos dias 23 e 24 de abril de 2019. 

 

PARTICIPAÇÃO DO ACAMPAMENTO CHICO MENDES NA IV JURA (JORNADA 

UNIVERSITÁRIA EM DEFESA DA REFORMA AGRÁRIA). 

O Acampamento Chico Mendes em Santa Izabel do Pará, entre as diversas atividades 

realizadas com o propósito de cumprir a função social da terra, sendo estas de moradia e 

trabalho, tem se esforçado para participar de feiras e eventos que possam contribuir com o 

diálogo entre trabalhadores rurais sem terra e a sociedade, e podendo através deste diálogo 

trazer para a cidade os frutos de seu trabalho, produtos agroecológicos e saudáveis. 

Este evento também celebra a ocupação de espaços públicos como as universidades 

brasileiras, detentoras de grande parte do nosso  conhecimento cientifico e que podem contribuir 

com o  projeto de sociedade do Movimento dos trabalhadores Rurais Sem Terra, havendo desta 

forma a troca de conhecimento entre camponeses, professores, estudantes e visitantes das 

instituições envolvidas nesse evento, também formando uma cadeia de atividades que possam 

contribuir para a reforma agrária. 

Esta iniciativa se dá no mês que representa para os sem terra um acontecimento que 

marcou a história de luta por terra, o massacre de Eldorado dos Carajás, e classificado pelos 

sem terra como Abril Vermelho, tornando-se calendário de luta desses trabalhadores e que 

também marca o Golpe político e derrubada do governo da ex  Presidente Dilma Rolseff, 

contexto conjuntural político de grandes derrotas da classe trabalhadora. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
3464 

 

A AGROECOLOGIA NA CONTRAMÃO DO AGRONEGÓCIO, UM PROJETO DE 

SOCIEDADE. 

Na atualidade é muito difícil elaborar projetos que contemplam a cultura e o modo de 

viver dos camponeses, ampliando as barreiras a uma produção e um modo de vida tradicional, 

a realidade das famílias que trabalham no campo é dura e criminalizada pelo agronegócio 

diariamente através dos meios de comunicação de massas. 

O governo não tem interesse em fazer investimentos públicos na produção familiar ou 

quando o faz, destina muito pouco se for considerado as quantias destinadas a produção para 

exportação, se fosse levado em consideração o que vai para a mesa dos brasileiros advindos da 

agricultura familiar e gerando emprego e renda, poderíamos dizer que está seria a mais 

importante e a qual deveria ter mais investimentos públicos porém o que acontece é o contrário. 

  A condição subalterna a qual vive o Brasil desde a colonização nos mostra que pouca 

coisa mudou, o país apenas saiu da condição de colônia de Portugal para se tornar colônia 

global, assim Milton Santos já falava de uma uma globalização perversa, e de um sistema ao 

qual intensificava a divisão de classes sobre as regras do mercado internacional. 

Desse modo a agroecologia nos trouxe a possibilidade de melhoramento da produção e 

de organização da sociedade, erguidos sobre os pilares de um novo modelo de organização da 

sociedade antagônico ao modelo econômico dominante no mundo, pois ilógica do mercado é 

que organiza a sociedade do consumo. 

No movimento sem terra a forma como se organiza as famílias em comunidades que o 

que domina a determinação do trabalho é o respeito pela terra, pelas mulheres, pela água, pelos 

idosos, os LGBTs e as crianças, organizando o bem estar social dessas famílias na produção de 

alimentos saudáveis e na preservação da cultura, na divisão da terra e da renda, no trabalho 

coletivo que constituem a agroecologia na produção e relação com a natureza. 

O conceito de agroecologia adotado pelos camponeses sem terra tem a finalidade de 

produzir conhecimentos á partir da luta por reforma agrária, com acesso a uma educação 

libertadora e que tem princípios ideológicos baseados no socialismo. 

Conceito este que tem garantido a sobrevivência da luta por condições de vida digna e 

tem fomentado a construção de uma sociedade mais justa. 

 

 AS PERSPECTIVAS DO MST NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES DE DIÁLOGO 

COM A SOCIEDADE URBANA ATRAVÉS DE FEIRAS AGROECOLÓGICAS. 
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A participação da comunidade Chico Mendes na jornada universitária em defesa da 

reforma agrária teve como objetivo organizar um evento em parceria com a Universidade 

Federal  do Pará, a Universidade estadual  do Pará e o movimento dos trabalhadores rurais sem 

terra.  

A construção de um espaço de diálogo com a sociedade, através da organização de uma 

feira agroecológica, apresentando juntamente com esta, rodas de conversa com a participação 

de lideranças sindicais, professores universitários, representantes do movimento sem terra, 

Ribeirinhos, indígenas e quilombolas. O evento ainda contou com uma equipe de comunicação 

e cultura que realizou toda a ornamentação do espaço e fez intervenções culturais e exposições 

fotográficas durante o evento. 

Esse evento faz parte da jornada de abril, ou abril vermelho no qual são realizadas 

atividades em todo Brasil, para lembrar o massacre de Eldorado dos Carajás que completou 

neste mês 23 anos de impunidade pela justiça, e que tem como marca as injustiças sobre a classe 

trabalhadora. 

A demonstração dos alimentos produzidos e de sua qualidade em espaços onde antes 

não havia qualquer expressão de vida e representava o antigo latifúndio, tem como objetivo a 

análise e reflexão sobre o novo contexto latifundiário do Brasil que é marcado pela intensa 

produção e utilização de insumos químicos e sementes geneticamente modificadas. 

Esse tipo de produção, que não alimenta os brasileiros, gera expropriação de terras 

públicas e assassina o meio ambiente, tem trazido grandes prejuízos para o nosso planeta, nos 

obriga a praticar atos que conscientizem a sociedade a melhorar seus hábitos alimentares, de 

consumo e de produção. 

Assim o modelo de sociedade que nos é imposto, não tem gerado alternativas 

verdadeiramente sustentáveis e que possam garantir o futuro da humanidade, o que tem nos 

mobilizado a produzir alimentos e conhecimentos que gerem essa possibilidade.  



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
3466 

 

A participação da comunidade se deu na feira com a comercialização de produtos 

agroecológicos, fruto da luta por reforma agrária e da organização social do trabalho na terra, 

demonstrando dessa forma como se dá a construção de mecanismos para geração de renda e de 

alimentos saudáveis, pode trazer uma vida com mais saúde  Nessa foto podemos 

observar a variedade de produtos que foram comercializados a preços populares, os quais não 

são encontrados em feiras ou supermercados com preços justos, produtos regionais e 

beneficiados nas pequenas propriedades dos agricultores e seus familiares, sendo que a 

comercialização estava sendo realizada por eles os assentados e acampados. 

A feira tem como responsabilidade levar seus produtos para demonstrar para a sociedade 

a necessidade da produção agroecológicos não só por uma questão de saúde e alimentação, mas 

também para conversar com os clientes sobre responsabilidade ambiental, consumismo, 

consumo consciente, reforma agrária, luta de classes e respeito pelo ser humano independente 

de origem, gênero ou opção sexual, idade entre outros. 

A Agroecologia tem sido um mecanismo de resistencia para o processo de construção 

de um projeto de sustentabilidade que atenda as necessidades teóricas e metodológicas dos 

Figura 1- FEIRA NA UEPA 
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trabalhadores ruais sem terra, um projeto que trás para a socidade, não apenas um produto 

orgânico, mas todo um processo de luta . 

Por isso a feira tem vários espaços, onde se expõem produtos, trabalhos academicos, 

apresentações culturais, exposições artisticas, dá-se oficinas entre outros. 

Nesta foto podemos observar a roda de conversa sobre feminismo. 

 

Na UFPA o evento ocorreu no Vadião espaço na beira do rio Guamá no qual acontecem 

vários eventos com caráter social. Em entrevista à um estudante que veio a feira este relatou: 

Toda vez que eu sei quando vai ter feira do MST eu não perco, por que ninguém 

faz uma feira igual a essa aqui onde agente come coisas gostosas e saudáveis e 

estuda ao mesmo tempo em que também se faz luta e discute a vida da sociedade. 

(estudante de desenvolvimento rural). 

O estudante também trouxe colegas para aproveitar e conversar com os agricultores 

camponeses, para fazerem um seminário sobre questões relacionadas aos investimentos atuais 

na agricultura familiar, trabalho proposto pelos seus professores. 

Figura 2- Plenário da feira na UFPA 
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O espaço das feiras é divulgado nas redes sociais, para que professores e pesquisadores 

possam fazer suas pesquisas, assim a feira teve visitação de muitos estudantes e pesquisadores 

de várias áreas do conhecimento. 

Também teve a apresentação de grupo de carimbó que fez a alegria durante os dois dias 

de atividades. 

O grupo de carimbo Rebeldia Cabana, do Movimento Sem Terra, se apresentou nos dois 

dias de evento com o objetivo de valorizar a cultura amazônica, que caracteriza a valorização 

da música tradicional e o pertencimento dos trabalhadores camponeses sem terra, um dos pilares 

para a territorialidade dos elementos que constituem o conceito de agroecologia desenvolvido 

pela agricultura camponesa.  

 

Grupo formado por estudantes do Programa Nacional Para Estudantes da Reforma 

Agrária (PRONERA), estudantes do curso de Geografia e Bacharelado com Ênfase em 

Desenvolvimento Territorial Rural da UFPA, e que também são militantes de movimentos 

sócias e agricultores, uma diversidade cultural magnífica que trouxe para a feira toda a riqueza 

da diversidade amazônica para a feira. 

Figura 3- Grupo de Carimbó Rebeldia Cabana. 
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Na exposição fotográfica, o pertencimento e vida no espaço rural tornou-se mais 

próximo de cada visitante, se pôde observar a alegria da vida desses trabalhadores assim como 

as suas dores, cada imagem trazendo a realidade da luta por terra no Brasil, a simplicidade e 

naturalidade dos sujeitos sem terra, nos da esperança de dias melhores e nos ensina a aproveitar 

os momentos belos da vida em meio a natureza que ainda sobrevive. 

A expressão de vários momentos da luta pela terra no Brasil, alegrias e tristezas 

produção e moradia dos sem terra na exposição elaborada com a produção fotográfica de 

amigos do MST e colaboradores que retratam nossas ações, registrando o cotidiano no campo 

e na luta, inspiração ocasionada pelo sentimento de contribuição para um projeto de sociedade 

sem exclusão social, política, educacional, cultural, religiosa entre outras. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

A participação na IV JURA procurou trazer a reflexão sobre o modelo produtivo 

tradicional, resgatando o modo de vida tradicional e suas implicações na sociedade moderna, 

objeto de luta dos trabalhadores camponeses frente ao agronegócio, valorizando a cultura 

amazônica no latifúndio dos saberes que são as universidades brasileiras, espaço de grande 

Figura 4- Exposição Memória Camponesa. Figura 5-Exposição Memória Camponesa 
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produção de conhecimento que é negado a maioria da população, e que tem gasto dinheiro 

público para a formação de mão de obra qualificada em sua maioria, para os empreendimentos 

da iniciativa privada. 

 No entanto em determinados momentos se volta para o diálogo com as classes 

oprimidas, momentos estes que começam a estreitar relações e criar mecanismos para a saída e 

valorização destes conhecimentos, como por exemplo com as atividades aqui discutidas. Vale 

ainda ressaltar que a Universidade apenas viabilizou o espaço, todo o trabalho laboral quem 

realizou foi a comissão de cultura, comunicação e infraestrutura do MST. 
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CSA: ÉTICAS E ESTÉTICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BASES 

ECOLÓGICAS 

 

Alanda Lopes Baptista Martins 

Resumo: 

 

Introdução A proposta deste artigo aborda uma discussão acerca de diferentes estratégias de 

engajamento social de consumidores urbanos em prol da superação de dilemas que envolvem 

manejos agrícolas de bases ecológicas e familiar. Apresentaremos um panorama dos mercados 

cívicos que surgem neste empenho de aproximação consumo-produção, com suas críticas éticas 

e estéticas ao sistema agroalimentar capitalista. Novos atributos de qualidade éticos e estéticos 

são, recentemente, atribuídos pela sociedade ao alimento e ao ato de se alimentar. Os mercados 

cívicos se destacam neste cenário como um campo de luta política, exercido tal como um 

questionamento a modelos de abastecimento agroalimentares basedos no pacote tecnológico 

agroquímico, na indústria alimentar e nos setores coorporativos da grande distribuição. Entre 

diferentes matizes, suas inúmeras bandeiras de luta destacam, em comum, a necessidade de uma 

reapropriação social dos circuitos agroalimentares. Percorrermos algumas estratégias em curso 

neste processo de redirecionamento social dos processos produtivos agrícolas promovido pelos 

mercados cívicos, destacando, em especial, a estratégia posta em prática pelo movimento CSA 

(Community Supported Agriculture) com seu formato socio organizativo ético-solidário 

viabilizado pela tática da reciprocidade. Este artigo resulta da tese de doutorado da autora 

intitulada ‘Agricultura Apoiada pela Comunidade ou Comunidade Apoiada pela Agricultura? 

Uma relação campo-cidade pela ética da solidariedade’, defendida no Programa de Pós-

Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense. Apresenta como aportes 

teóricos centrais a análise histórico-analítica de Harriet Freidmanm (1870; 1982; 2005; 2009) 

e Muñoz (2010) sobre a conformação de Regimes Agroalimentares Mundias, e as discussões 

acerca dos mercados cívicos proposta por John Wilkinson (2002; 2003; 2010; 2014) e Goodman 

e al, (2012). Como estudo empírico, foram realizadas entrevistas e trabalhos de campo em 

núcleos CSA no Brasil e na Alemanha. 1 – Mercados Cívicos: novas perspectivas para o sistema 

agroalimentar A história da alimentação revela como dimensões culturais, econômicas e 
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políticas se encontram intimamente imbricadas à constituição da relação de mulheres e homens 

com seu alimento. Entre a multiplicidade de dietas alimentares existentes, observamos 

particulares contextos socioculturais e visões de mundo que as conformam tal como esferas 

sociais que ultrapassam uma simples necessidade nutricional biológica dada sob o formato de 

determinações ecológicas. Em paralelo à influência de específicas mentalidades, ritos, valores 

éticos, religiosos, psicológicos e psicossociais, singulars em cada lugar, a dimensão cultural 

envolta à alimentação se torna especialmente nítida quando analisamos as influências da 

expansão histórica das forças econômicas capitalistas sobre a conformação de dietas 

alimentares. A afirmação do capitalismo, enquanto sistema mundo de pretenções hegemônicas, 

esteve e ainda hoje se encontra atrealada à difusão global de ideologias alimentares que 

viabilizaram o acúmulo e a concentração de capitais em diferentes setores produtivos. 

Inicialmente, podemos observar a forma pela qual o capitalismo industrial inglês, com o 

objetivo de promover uma dieta que garantiria uma fonte barata de ingestão calórica para o 

proletário industrial europeu e sua família, conduziu a uma nova configuração internacional 

onde países coloniais exportadores assumiriam o papel de abastecer, com gêneros alimentares 

básicos e barateados, o crescente proletariado europeu. Importações de commodities como 

trigo, milho e açúcar, suprimiram hábitos alimentares seculares para conformar a base destas 

dietas. Em um segundo momento, com a hegemonia estadunidense no período Pós-Segunda 

Guerra Mundial, temos um ‘apropriacionismo da agricultura’ por grandes setores empresariais 

industriais que lideram a produção e a disseminação de sementes, transgênicos e pacotes de 

veneno. Somando-se a este processo de acúmulo e concentração capitalista na esfera da 

produção agrícola, vivemos atualmente uma crescente liberalização, desregulamentação e 

globalizações dos mercados agroalimentares que privilegia o grande setor varejista e da 

indústria alimentar. Alimentos ultraprocessados, contaminados por insumos químicos de 

diferentes níveis de toxidade e cujas relações produtivas excluem a pequena produção 

camponesa, sustentam o modelo de abastecimento agroalimentar dominante. As contradições 

sociais deflagradas por este modelo de agricultura dirigido pelas corporações, orientado à 

industrialização e à exportação nas sendas da economia global de alimentos, trazem à tona 

reivindicações por parte de movimentos sociais que defendem a construção de um modelo de 

desenvolvimento agrícola mais saudável, socialmente mais inclusivo, de escala local, baseado 

em laços comunitários e que privilegie como figura central o pequeno agricultor (MUÑOZ, 

2010). No bojo deste processo, as tendencias de escolha dos consumidores se tornam menos 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3473 
 

previsíveis, com as pessoas redefinindo sua relação com o alimento a partir da disseminação de 

um conjunto de novos imaginários sociais. Idealizações acerca do que seria uma alimentação 

adequada são socialmente compartilhadas, mesclando-se uma gama de temas em voga na 

sociedade com novas percepções sobre ‘sustentabilidade’ e saúde, entre outros temas 

originados, inclusive, a partir de demandas levantadas por movimentos sociais, os quais trazem, 

entre outros elementos, perspectivas de valoração da natureza, da justiça social e das culturas 

alimentares tradicionais. Como uma ampla resposta social às multifacetadas contradições do 

sistema agroalimentar industrial, em especial no que toca as relações de exploração imersas em 

sua expansão e reprodução capitalistas, surgem os mercados cívicos sob os mais diferentes 

formatos, desde a organização de mercados de produtores locais até cooperativas internacionais 

de comércio justo. Suas críticas perpassam temas como a insegurança alimentar e a má nutrição, 

constrições sociais e ecológicas da agricultura intensiva e dependente de petróleo, 

questionamentos sobre o estilo de vida ocidental com dietas ricas em alimentos industrializados 

e a desvalorização da atividade agrícola de base familiar no paradigma da sociedade capitalista 

urbano-industrial (GOODMAN, et. al, 2012). O mundo dos mercados cívicos agroalimentares 

congrega uma pluralidade de experiências que apresentam traços contestatórios comuns, mas 

adquirindo, na prática, diferentes formatos e sentidos (WILKINSON, 2006). A exponencial 

expansão de núcleos de projetos CSA em todo o mundo se insere neste crescente movimento 

de consumidores e produtores que buscam reconectar os elos da cadeia alimentar à partir de 

outros parâmetros. A rede mundial CSA reúne, hoje, mais de 1 (um) milhão de pessoas, 

distribuídas nos cerca de 17.000 núcleos presentes em diferentes países das Américas, da 

Europa, da África e da Ásia. A ética da solidariedade pode estar associada à diferentes posturas, 

mas, no sentido proposto pelo CSA, se materializa na construção de parcerias de forma que o 

estabelecimento de relações estreitas entre produtores e consumidores seja capaz de garantir: 

“Remuneração justa, adiantamento e pagamento suficiente para garantir uma vida digna aos 

agricultores e suas famílias; Compartilhar os riscos e vantagens de uma produção saudável, 

adaptada às estações do ano e respeitadora do ambiente, do patrimônio natural e cultural e da 

saúde (HERDERSON, E & VAN EM p. 263)”. Não se trata de uma solidariedade exercida 

como uma forma de uma caridade, hierarquizada e paliativa. A solidariedade, nestas 

experências, se desdobra como um laço de reciprocidade imbuído de um forte senso de 

horizontalidade na condução das relações, compreendendo-se que cada um pode, a sua maneira, 

contribuir. Sobre a diferença entre caridade e solidariedade, nos lembra Eduardo Galeano: “Eu 
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não acredito em caridade. Eu acredito em solidariedade. Caridade é tão vertical: vai de cima 

para baixo. Solidariedade é horizontal: respeita a outra pessoa e aprende com o outro. A maioria 

de nós tem muito o que aprender com as outras pessoas”. Em suas diferentes expressões ao 

redor do mundo, a solidariedade e a reciprocidade constituem os pilares do movimento CSA. E 

é justamente sob este axioma basilar da proposição de sistemas de parcerias horizontais e 

solidárias, em relações de reciprocidade entre produtores e consumidores, voltadas ao 

abastecimento alimentar, que sentidos éticos e estéticos norteadores do movimento, atrelados a 

uma vasta gama de motivações, serão acionados. Dimensões econômicas, sociais, políticas, 

culturais, ambientais, relacionadas à saúde e a nutrição, assim como a processos educativos, são 

frequentemente mencionadas nas narrativas dos integrantes do movimento, e reafirmadas em 

meio à tecnologia social deste apoio recíproco em formato de pareceria. ‘Não é apenas sobre 

vegetais, é sobre sociedade’ , sintetiza uma participante entrevistada em um núcleo CSA em 
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A GEOPOLÍTICA DA AGROECOLOGIA NO TERRITÓRIO 
GOIANO 

 

Filipe Borba de Moura1 
Júlio César Pereira Borges2 

 

Resumo  
 
Esta pesquisa se refere a uma discussão sobre a geopolítica da agroecologia no território goiano, para tanto, foi 
feita uma analise das estratégias de territorialização dessa atividade em Goiás, entendendo-a como um projeto de 
resistência ao agronegócio. Nesse lume, ao referir-se a geopolítica da agroecologia, atenta-se para o entendimento 
do papel do estado no seu desenvolvimento, assim como, para os enfrentamentos dessa atividade perante seu 
antagonismo politico, econômico e, portanto, ideológico ao agronegócio. O Estado é compreendido como o ente 
viabilizador do desenvolvimento dos projetos econômicos no território goiano. Portanto, responsável direto pela 
dimensão política, de tais projetos, assim como, a ligação entre Goiás e o mundo, sob a égide do capitalismo 
mundial. Foi possível entender que o estado é um representante político de classe, pois, ao agir sobre o território 
goiano sempre cumpriu a agenda de desenvolvimento capitalista materializado no campo pelo agronegócio. A 
agroecologia aparece então como contrária a esse modelo, portanto, como resistência.  
 
Palavras Chave: Geopolítica. Agroecologia. Agronegócio. Território Goiano.  
 
 
INTRODUÇÃO. 

 

A pesquisa busca a compreensão da geopolítica da Agroecologia no território goiano, 

evidenciando o seu conflito com o agronegócio. Nessa condição o estado é compreendido como 

o ente viabilizador (pela via das políticas territoriais) do desenvolvimento dos projetos 

econômicos capitalistas no território goiano. Compreender sua atuação é condição básica para 

o entendimento da dimensão política, de tais projetos, assim como, a ligação entre Goiás e a 

totalidade capitalista mundial. Tal condição, reforçada pela história da atuação do estado no 

território goiano, a favor dos grandes projetos capitalistas, leva ao entendimento que o estado é 

um representante político de classe.  

Tendo em vista o caráter classista do estado e a bandeira de resistência ao agronegócio 

empunhada pela Agroecologia, buscou-se destacar os desafios e estratégias que envolvem a 

territorialização da atividade agroecológica em Goiás, assim como, a ação do estado e das 

 
1 Mestrando em Geografia pelo PPGEO/UEG – Campus Cora Coralina. Pós-graduado em Educação e 
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Campus Itapuranga. E-mail: filipeborbahti@gmail.com 
2 Professor doutor do Programa de Pós-graduação e m Geografia da Universidade Estadual de Goiás, Campus 
Cora Coralina (PPGEO/UEG). E-mail: jcesar.ueg@gmail.com 
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políticas territoriais frente ao desenvolvimento do agronegócio e da agroecologia, evidenciando 

a ação criativa dessa atividade no enfrentamento da realidade exposta, tendo em vista, o seu 

significativo crescimento nas últimas décadas. 

Ao assumir essa tarefa compreende-se o agronegócio a partir de uma estratégia de 

reconfiguração do modelo produtivo da agricultura brasileira a partir da década de 1970, na 

qual se estruturou pela via da modernização de técnicas, e que a partir de então, apresentou um 

momento atrativo no mercado mundial para a produção de ‘commodities’ colocando em 

evidencia a produção de soja, milho, carne, dentre outros, desencadeando uma “associação do 

grande capital agroindustrial com a grande propriedade fundiária”. 

O agronegócio apresenta como base de sua produção uma “meia dúzia de produtos”, 

que necessitam de um pacote tecnológico pré-estabelecido, e também um grande número de 

recursos naturais, agrotóxicos, combustível fóssil, água, solo, biodiversidade e condições físicas 

do ambiente (relevo, clima, solo). Sua alta rentabilidade imprime uma pressão para o aumento 

de áreas produtivas e de utilização de recursos naturais. Forma-se então uma situação de grande 

impacto destrutivo ao meio ambiente, as comunidades tradicionais, a classe trabalhadora, 

enfim, a vida. Por isso, considerado pelos seus críticos como um projeto de morte.   

A Agroecologia, por outro viés, é um contra ponto ao agronegócio ao anunciar um 

projeto de vida contrariando o projeto de morte. Por isso, enfrenta retaliações da rede de poder 

capitaneada pelo Estado representante de classe. Tais retaliações são realizadas veementemente 

na atualidade pelo governo brasileiro, como o ataque a terras indígenas, a perseguição ao MST 

(movimento dos sem terra), a politica de envenenamento da população, com a banalização do 

uso de agrotóxicos, dentre outros. Fato que determina uma intensa perseverança dos defensores 

da agroecologia, que vem resultando em sucesso. Evidencia nesse contexto, o papel da 

academia, pela qual, um grande número de pesquisas coloca em destaque o valor da produção 

agroecológica.   

 

DESENVOLVIMENTO, SUSTENTABILIDADE E AGROECOLOGIA. 

Ao se referir ao termo Agroecologia, está-se ciente de sua complexidade conceitual3, 

por isso, destaca-se o que Altieri (1995) designa como um estilo de agricultura, ou seja, um 

 
3 “Definida como a ciência ou disciplina científica que apresenta uma série de princípios, conceitos e metodologias 
para estudar, analisar, dirigir, desenhar e avaliar agroecossistemas, com o propósito de permitir a implantação e o 
desenvolvimento de 9 estilos de agricultura com maiores níveis de sustentabilidade, a Agroecologia proporciona 
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processo produtivo o qual tem como critérios não somente uma “produção crescente, mas 

também propriedades como sustentabilidade, segurança alimentar, estabilidade biológica, 

conservação de recursos e equidade” (ALTIERI 1998, p. 42). Portanto, a Agroecologia 

promove alimentação saudável, justiça social, comércio justo e respeito à natureza.   

Seguindo essa perspectiva compreende-se que o principio do Desenvolvimento 

Sustentável foi propulsor para as práticas agroecológicas. Neste contexto, a Agroecologia se 

desenvolve a partir da década de 1970, quando se evidencia uma problemática mundial a 

respeito do desenvolvimento e das questões ambientais mundiais. Como afirma Rodrigues et al 

(2011) o debate sobre desenvolvimento perpassa por três momentos: a) Desenvolvimento como 

Progresso; b) Desenvolvimento como Bem-estar social c) Desenvolvimento Sustentável. 

O Desenvolvimento como Progresso no século XVIII, foi compreendido como uma 

visão progressista, a qual rompeu com a visão holística da relação homem/natureza. Portanto, 

foi um desenvolvimento a qualquer custo tornando cada vez mais dinâmica a produção e a 

utilização de recursos naturais para a produção. 

 Em segundo momento, o Desenvolvimento como Bem-estar social, ocorreu já no 

século XX pós-segunda guerra mundial até a década de 1970, assim, a revolução tecnológica 

em uma lógica desenvolvimentista do capital acabou criando grandes disparidades na 

sociedade, em que a tônica passou a ser a concentração, centralização de capital e meios de 

produção (RODRIGUES, 2011). 

Por último, o Desenvolvimento Sustentável se apresenta como contrario ao modelo de 

desenvolvimento a qualquer custo, que acarretou consequências graves a sobrevivência dos 

seres vivos, se constituindo em um sistema predatório e depreciativo em longo prazo. Nesse 

lume, o Desenvolvimento Sustentável tem como vértice um modelo de produção que concilia 

desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Nesse bojo, surgem duas correntes de 

pensamento referentes ao desenvolvimento e sustentabilidade: a ecotecnocrática e a ecossocial.  

Segundo Paludo e Costabeber (2012) “A corrente ecotecnocrática segue o ideal de 

desenvolvimento sustentável numa ideologia liberal onde se defende a ideia de crescimento (da 

produção e do consumo) continuado” (p. 65). Desta forma, a corrente ecotecnocrática está 

 
as bases científicas para apoiar o processo de transição a estilos de agricultura sustentável nas suas diversas 
manifestações ou denominações. Sob esta ótica, não podemos confundir a Agroecologia –enquanto disciplina 
científica ou ciência– com uma prática ou tecnologia agrícola, um sistema de produção ou um estilo de agricultura” 
(Altieri, 1995). 
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vinculada a “Revolução Verde” e essa corrente prioriza o crescimento aportado no 

desenvolvimento tecnológico e na capacidade de superação de problemas e substituição de 

recursos não renováveis. 

A corrente ecossocial “assume a cautela e recomenda a prudência tecnológica, 

considerando que os recursos naturais são limitados e finitos”. Portanto, apresenta como 

corrente contrária a ecotecnocrática, considerando que mesmo com as atuais tecnologias é 

impossível a substituição total dos recursos naturais. Afirma a necessidade de cautela com a 

utilização de recursos limitados, assim, “essa corrente se apoia na Agroecologia como ciência 

que apresenta princípios, conceitos e metodologias para construir uma agricultura sustentável” 

(PALUDO, COSTABEBER, 2012, P. 65). 

Seguindo esta perspectiva aporta-se em Caporal (2009) ao afirmar que: 

 

a partir dos princípios da Agroecologia, existe um potencial técnico-científico já 
conhecido e que é capaz de impulsionar uma mudança substancial no meio rural e na 
agricultura e, portanto, pode servir como base para reorientar ações de ensino, de 
pesquisa e de assessoria ou assistência técnica e extensão rural, numa perspectiva que 
assegure uma maior sustentabilidade sócio-ambiental e econômica para os diferentes 
agroecossistemas (p. 2). 

 

 Em consonância com supracitado, a agroecologia propõe uma reorientação sobre do 

modelo de desenvolvimento rural baseado no agronegócio, alterando as práticas da agricultura 

convencional por práticas menos ofensivas a natureza, e nesse caminho, uma transição para 

agriculturas mais sustentáveis, buscando uma maior sustentabilidade para os agroecossistemas.  

 Ao se referir ao agroecossistema, aporta-se a Altieri (1989) ao considerar que se trata 

de uma unidade fundamental de análise que defende uma produção no todo integrado e não só 

maximização da produção de uma propriedade. Portanto, o agroecossistema é trabalhado em 

uma dimensão ecológica e técnico-agronômica dentro da Agroecologia. “Por ello, la 

Agroecología, adopta el agroecosistema como unidad de análisis que nos permite aplicar los 

conceptos y principios que aporta la Ecología para el diseño de sistemas sustentables de 

producción de alimentos” (SEVILLA GUZMÁN, OTTMANN, 2004, p. 15). 

 Seguindo essa perspectiva, entende-se que exista uma necessidade de uma abordagem 

política da Agroecologia, a qual Molina (2011) percebe como um problema ao destacar a 

desvinculação dos agroecologistas com a política e os movimentos sociais ligados a ela.  Nesse 

sentido, defende-se a perspectiva de Sevilla Guzmán e Graciela Ottmann que definem como 
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“elementos centrales de la Agroecología agrupados en tres dimensiones: (a) una primera 

ecológica y técnico-agronómica; (b) en segundo lugar, una dimensión socioeconómica o de 

desarrollo local y; (c) por último, una dimensión sociocultural y política” (2004, p. 13-14). 

 A figura 1 se trata de um organograma referente ao defendido pelos estudiosos 

mencionados. 

 

Figura 1: Elementos centrais da Agroecologia com base nas proposições de Sevilla Guzmán 
e Graciela Ottmann (2004). 

 

Referência: MOURA, Filipe Borba. 2019. 
 

  Desta forma, essas três dimensões apresentadas não se apresentam de forma isolada. 

Na verdade, como defende Caporal (2009), estão intimamente relacionadas em uma 

complexidade, que necessita uma analise e um pensar complexo. Nesse sentido, essa pesquisa 

aporta-se na definição de Sevilla Guzmán e Soler Montiel (2009) ao afirmarem que “a 

agroecología es, simultáneamente, un enfoque científico para el análisis y evaluación de los 

agroecosistemas y sistemas alimentarios y una propuesta para la praxis técnico-productiva y 

sociopolítica en torno al manejo ecológico de los recursos naturales” (2009, p. 35). 
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A POLÍTICA DO AGRONEGÓCIO E DA AGROECOLOGIA NO TERRITÓRIO 
GOIANO 
 

 A atuação do Estado Nacional nas décadas de 1960 e 1970 direcionou a produção do 

território brasileiro para uma modernização centralizada no agronegócio. Acordos entre grandes 

corporações, a elite latifundiária do Brasil e os governos militares, condicionaram a propalada 

modernização do campo, na qual Goiás se torna referência, além de uma porta de entrada para 

expansão capitalista no Centro Oeste brasileiro. Situação que o coloca no topo da cadeia 

produtiva de commodities, assim como, da subserviência as grandes corporações capitalistas. 

Para compreender o modo pelo qual ocorre o processo de modernização do território 

goiano é necessário averiguar o modo como o Estado, pela via das políticas territoriais, 

direcionou esse processo, isto é, a dimensão política da modernização. Embora a atuação do 

Estado no território goiano tenha intensificado a partir dos governos militares, não se pregar a 

sua ausência em períodos anteriores. Segundo Mendonça (2004) houve um período preparatório 

da modernização no campo em Goiás, iniciado nos primórdios do século XX, com a 

implementação da ferrovia em território goiano, perpassando pela construção de Goiânia na 

década de 1930, e finalizado na década de 1950 com a construção de Brasília e o modal 

rodoviário que interliga Goiás as demais regiões do Brasil. 

A década de 1960 é emblemática para geopolítica brasileira tendo em vista o debate 

levantado para o futuro da economia nacional. Para Gonçalves Neto (1997) o debate estava 

pautado em duas linhas: uma que apontava para a reforma agrária, outra para a modernização 

das relações de produção pautadas no agronegócio. A segunda opção prevaleceu, dada ao golpe 

de 1964 que instalou no país o período antidemocrático dos governos militares. Para Gonçalves 

Neto (1997), tais governos assumiram a tarefa de realizar a modernização do campo sem atentar 

para os problemas sociais que afligiam o setor agrário na época, os quais poderiam ser 

resolvidos com a reforma agrária, que passou a ser evitada a qualquer custo pelos militares. 

Segundo Oliveira (2001, p. 112)  

 
Com o golpe militar de 1964 o projeto de reforma agrária de Goulart foi liquidado e 
procedeu-se a uma verdadeira caçada às lideranças sindicais que militavam nas Ligas 
Camponesas. Com a repressão, todo o movimento refluiu e parte de seus participantes 
teve que fugir, mudar de nome, etc.  
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Merece destaque para a pesquisa em questão o fato de que os governos militares, 

comprometidos com a rede das grandes corporações capitalistas que atuam no setor agrário, foi 

um entrave para justiça social no campo. De forma direta e associada ao capital financeiro e 

rentista direcionou a produção do território goiano para exploração acumulada do capital. 

Condição contrária à perspectiva da já referida agroecologia proposta por Sevilla Guzmán e 

Graciela Ottmann (2004), que a partir de então passa não só a ser alijada como combatida pelas 

políticas territoriais relacionadas ao campo no Brasil. 

 Tal situação implica em dizer que o golpe de 1964 é o marco da intensificação da 

atuação do estado representante de classe no Brasil. Materializado pela modernização do campo 

em Goiás que encaminhou o território goiano, assim como, o Centro Oeste e o Brasil para atual 

e trágica condição socioambiental. O que se está afirmando é que o agronegócio é o principal 

responsável pela crise socioambiental do país. Por isso, a defesa a agroecologia como solução 

a essa crise. 

 A constituição de 1988, marco da redemocratização brasileira, legalizou, consolidou e 

incentivou o avanço do agronegócio no país. Oliveira (2001, p 128) aponta que: 

 

O plenário do Congresso Nacional tornou-se, durante a Constituinte, um espaço de 
lutas por excelência. De um lado pelo avanço em direção a uma Reforma Agrária 
ampla, geral e irrestrita, de outro pelo recuo cada vez maior na proposta reformista 
em marcha no governo Sarney. A chamada "bancada ruralista”, com o apoio declarado 
da UDR, venceu a batalha parlamentar, e a Constituição de 1988 passou a conter uma 
legislação mais reacionária do que o próprio Estatuto da Terra. 

 

 Essa situação demonstrou o poder histórico da elite reacionária que constitui a “bancada 

ruralista”, a qual, transformou parte de uma constituição, esperada como revolucionária, em um 

documento que protege as relações de exploração do trabalho no campo. A mesma que abre as 

portas para o avanço do neoliberalismo no Brasil e foi base para as políticas dos governos de 

Collor, Itamar, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Guardada as 

proporcionalidades e, de certa forma, uma menor intensidade da ação neoliberal nos governos 

Lula e Dilma, o agronegócio foi a vertente de maior efetivação desse modelo, devido à 

influência e a forte atuação dos conglomerados desse setor em todos os governos. Condição 

que determinou decisões desses em favor ao setor. 

Merece destaque a trágica atual política brasileira implementada pelos Governos Temer 

e Bolsonaro iniciada com o golpe político de 2016. Nesse momento Estado cumpre com mais 
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veemência uma agenda política para agronegócio, criando políticas e pacotes que incluem 

vultosos financiamentos públicos, isenção tributária, perdão de dívidas e ataques diretos e 

violentos aos povos tradicionais, as organizações camponesas, aos ambientalistas, aos 

movimentos agroecológico, dentre outros, que compõem resistência a esse modelo.  

A liberação de agrotóxicos em 2019, pelo projeto de lei da PL nº 6.299/2002 ou como 

designada “PL do Veneno”, é o mais representativo do alinhamento do governo atual com o 

agronegócio. Já no primeiro semestre houve um recorde de aprovações de agrotóxicos no Brasil 

com 290 produtos liberados. No mês de outubro o número ultrapassa 350 liberações4, sendo 

classificados vários desses produtos como extremamente ou altamente tóxicos, e alguns já 

foram proibidos na Europa. Por outro, destaca-se o desprezo e boicote desse governo com 

políticas contrárias ao agronegócio, como é o caso da fiscalização da farra de agrotóxico no 

Brasil, proposta no Projeto de Lei que institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos 

– PNARA, assim como, o incentivo a produção camponesa. Não há dúvida que esse modelo 

impõe sérios ataques a soberania, a segurança alimentar e nutricional no Brasil.   

O Brasil já se destaca há anos como um dos maiores consumidores de agrotóxicos do 

mundo, e com a PL do veneno a situação tende a piorar, pois passa todos os direitos para 

liberação de novos produtos ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

assim, tira o poder dos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente que atualmente fazem a 

fiscalização e estudos para liberação de novos produtos no Brasil.  

O governo Bolsonaro está intimamente relacionado com os interesses das grandes 

corporações transnacionais do setor agrário, pois viabiliza todos os interesses da indústria 

química e desmonta toda a estrutura que havia sido criado para controle da liberação de novos 

produtos, assim, libera agrotóxico como nunca antes havia liberado.  

 Destaca-se, como já afirmado, que em outra vertente produtiva e ideológica, a 

agroecologia se apresenta como opção. Apoiada e, até mesmo, como bandeira de movimentos 

socioterritoriais anticapitalistas, ganha força no Brasil a partir da década de 1990. Nesse 

contexto, passa a ser destaque na agenda científica, ocupando papel importante na academia 

 
4 A quantidade de liberações de novos produtos é crescente e assustadora, como se pode observar que em 2019: 
290 produtos entre janeiro e julho; 2018: 229 produtos (422 no ano); 2017: 195 produtos (405 no ano); 2016: 103 
produtos (277 no ano); 2015: 86 produtos (139 no ano); 2014: 61 produtos (148 no ano); 2013: 66 produtos (110 
no ano); 2012: 93 produtos (168 no ano); 2011: 61 produtos (146 no ano); 2010: 45 produtos (104 no ano) 
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/07/22/governo-libera-mais-51-tipos-de-
agrotoxicos-totalizando-290-no-ano.htm 
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brasileira evidenciada pelo número crescente de pesquisas e eventos relacionados à temática. 

Tal condição cria um movimento agroecológico no país, fortalecendo a resistência ao 

capitalismo no campo.  

Seguindo essa perspectiva o professor Murilo Souza, coordenador da pós-graduação em 

Geografia da Universidade Estadual de Goiás Campus- Cora Coralina e do núcleo de estudos e 

pesquisa Gwatá afirma que: 

   

A agroecologia, partindo de um conceito dialético, onde esta é processo materializado 
na transição agroecológica, tem sido construída em diferentes perspectivas, entre as 
quais destacamos: luta pelo território de populações tradicionais, luta camponesa pela 
terra, experiências em Universidades/Instituições de Pesquisa e Extensão, 
Experiências Locais/Regionais de Agricultores/as, entre outras. 
 

Essa realidade é uma condição materializada em Goiás, estado da federação símbolo do 

agronegócio. Nas últimas décadas o movimento agroecológico tem se firmado como resistência 

a esse modelo. De acordo com Murilo Souza: 

 

Na luta pelo território destacamos a resistência indígena no Estado de Goiás que, 
embora em correlação de forças desigual, luta pela garantia de sua base cultural. Os 
Tapuia que seguem produzindo sua existência e procurando construir processos 
agroecológicos de produção, ainda que não discutido conceitualmente entre o grupo, 
os Karajá que resistem ao avanço do Turismo/capital sobre suas terras, o que dificulta 
sobrevivência cultural e, portanto, também das práticas agrícolas, que muito tem a nos 
ensinar em termos de conhecimento agroecológico. As comunidades quilombolas 
também representam a materialização de experiência agroecológicas no Estado de 
Goiás. Além da resistência Kalunga, em um largo território, destacamos a comunidade 
do Cedro (município de Mineiros), que além de resistir em um território sob ataque 
do avanço urbano, tem construído um sólido processo agroecológico, com 
conservação de sementes crioulas (principalmente, de milho), espécies animais 
(suínos), para além do amplo conhecimento sobre plantas medicinais que se 
materializa na farmácia popular consolidada na comunidade. 
 

 Outra vertente que tem participação significativa na resistência ao agronegócio em 

Goiás, na qual, a agroecologia está atrelada é a luta pela terra. Novamente o professor Murilo 

Souza nos chama atenção ao afirmar que a  

 

A luta pela terra, por outro lado, base para o debate em torno da agroecologia, tem 
representado transformações regionais importantes. Podemos destacar nesse sentido 
os 24 assentamentos no município de Goiás, entre os quais alguns vem buscando 
iniciar um processo de transição agroecológica. A estes podemos incluir, 
regionalmente, os assentamentos no municípios de Itapuranga, Heitoraí, Itapirapuã, 
Itaberaí, etc. Importante pensar esta região por uma abordagem territorial. Também é 
importante destacar a experiência do Acampamento Dom Tomás Balduino, em 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3485 
 

Corumbá de Goiás, onde foram plantados mais de 80 hectares de alimentos 
agroecológicos em processo ativo de luta pela terra. As famílias acampadas foram 
transferidas para pré-assentamentos em Formosa, onde seguem o processo de 
transição agroecológica, com produção ampla de alimentos saudáveis. E é certo que 
a luta pela terra resultou em outros territórios de resistência ao agronegócio no estado 
de Goiás.  

 

No que se refere o avanço da agroecologia nas instituições acadêmicas, ou seja, no 

ensino, pesquisa e extensão, professor Murilo Souza afirma que a “Agroecologia tem se 

consolidado também, embora ainda em guetos” destacando os Núcleos de Agroecologia que 

vem se espalhando pelo Estado de Goiás (UEG-cidade de Goiás, IFG-cidade de Goiás, IFG-

Hidrolândia, IFGoiano-Rio Verde, IFGoiano-Urutaí, UFG Goiânia, UFG Jataí, UFG Catalão, 

entre outros). “Estes são espaços importantes na transição acadêmico-científica para a 

agroecologia”.  

O professor destaca ainda a presença da agroecologia em instituições públicas de 

pesquisa e extensão criadas no bojo e, como suporte ao desenvolvimento do agronegócio no 

território goiano. Esse é caso da EMBRAPA e da EMATER em Goiás que de acordo com 

Murilo Souza:  

 
A EMBRAPA que desenvolve experiência agroecológicas há alguns anos na 
Fazendinha Agroecológica, no município de Santo Antônio de Goiás, é outro exemplo 
no processo de construção da agroecologia. Tem desenvolvido tecnologias 
importantes. A EMATER tem apresentado pontualmente técnicos que discutem e 
apoiam a construção da Agroecologia. Destacamos especificamente a EMATER 
Mineiros, que constrói há alguns anos um trabalho sólido na conservação e 
multiplicação de sementes crioulas, além de apoiar camponeses na comercialização 
da produção agroecológica.  
 

As experiências agroecológicas individuais tem crescido substancialmente no território 

goiano e merece destaque no movimento de resistência ao agronegócio como são os casos 

apontados por Murilo de Souza:  

 

A experiência do Sr. Bié e Elias em Caxambu (Pirenópolis/GO) é central na 
apresentação da agroecologia como possibilidade concreta de mudança de paradigma. 
Também o IPEC (Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado) representa, da 
mesma forma, a materialização da agroecologia em Goiás, assim como a Fazenda 
coordenada pelo Prof. Paulo Marçal, em Hidrolândia/GO. 

 

 Ao se referir ao embate entre agronegócio e agroecologia Murilo Souza atribui como 

um conflito de classe destacando o papel do Estado representante capitalista nesse contexto.  
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Sobre o conflito entre agronegócio e agroecologia em Goiás, o primeiro a se dizer é 
que é uma relação desigual de poder. O Agronegócio, consolidado a partir das bases 
da Revolução Verde, especialmente a partir dos anos 1990, se desenha a partir de uma 
avanço amplo e violento sobre a natureza e os povos do Cerrado em Goiás. Isto 
impacta diretamente os meios de vida de tais sujeitos, que buscam consolidar 
processos de resistência (luta pela terra, produção agroecológica, ações políticas...), 
mas que recorrentemente massacrados pelo poder do agronegócio respaldado e 
apoiado pelo aparato estatal. Mas ainda assim, a agroecologia tem se situado como 
um processo importante de resistência ao avanço ainda maior do Agronegócio como 
paradigma inquestionável na produção de alimentos. 
 

O que se pôde compreender nas afirmações do professor Murilo Souza é, que a uma 

organização evolutiva do movimento agroecológico em Goiás. Esse fato, leva ao entendimento 

da forte presença da resistência anticapitalista em Goiás. Destacando a persistência daqueles 

que a compõe, tendo em vista o ataque direto e violento que lhe são deferidos pela rede de poder 

do agronegócio capitaneada pelo Estado Nacional e da federação. Este último governado por 

um representante máximo do agronegócio, ex-presidente da UDR (União democrática 

Ruralista) que na década de 1990 atuou veementemente em defesa do agronegócio e 

violentamente contra os movimentos sociais camponeses.  

 Chama também a atenção na fala de Murilo Souza que a agroecologia na sua 

complexidade, não deve ser entendida fora dos movimentos socioterritoriais no campo, devido 

a sua vertente política de defesa ao trabalhador. Seguindo a perspectiva de Guzmán e Graciela 

Ottmann (2004) a lógica sociocultural e política se materializa na luta pelo terra e território 

encampado pelos movimentos socioterritoriais, os quais, liderados pelo MST (movimento sem 

terra) tem forte atuação em Goiás. Tal condição leva afirmar, que embora a hegemonia do 

agronegócio é evidente no território goiano, não se pode negar a força da agroecologia como 

elemento de resistência, muito menos, deixar de defender e compor essa resistência. Essa é a 

luta pela vida.     

   

CONSIDERAÇÃO FINAL 

 

A análise da relação atuação do Estado perante ao avanço do agronegócio e da 

agroecologia no território goiano permitiu compreender o que foi levantado como problemática 

dessa pesquisa. Verdadeiramente o Estado é um representante político de classe. Fato 

confirmado pela sua atuação em favor do agronegócio, assim como, pelo seu alijamento e, até 

mesmo, enfrentamento ao movimento agroecológico. Resumidamente em favor ao capital e 
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contra o trabalho. Condição histórica no Brasil e em Goiás, no entanto, intensificada a partir da 

modernização do campo, etapa da modernização territorial do Brasil.  

Destaca-se ainda, que o agronegócio é a representação máxima do neoliberalismo em 

Goiás, portanto, também, principal responsável pela trágica situação socioambiental desse 

território. Situação intensifica a partir do Golpe de 2016, possibilitada pela atuação dos 

Governos Temer e Bolsonaro. Ambos promoveram e promove uma política de ataque e 

violência aos trabalhadores brasileiros, sob a égide da subserviência as corporações capitalistas. 

Nesse lume, se encontra o poderio da indústria química e o envenenamento da população 

brasileira como parte da agenda do agronegócio no seu projeto de morte.  

A agroecologia, pela via de um projeto de vida, vem apresentando como um paradigma 

diferente de produção de alimentos, com base no respeito a natureza e a diversidade de 

produtos, o que garante a soberania e segurança alimentar do país. Essa pesquisa possibilitou 

compreender, que a esperança está no horizonte ao destacar a força e o avanço do movimento 

agroecológico no território goiano. Nesse sentido, destaca-se o posicionamento político dos 

pesquisadores em apoio e compromisso com esse movimento, pela via da pesquisa e militância 

nos movimentos socioterritoriais em defesa dos trabalhadores e da vida.    
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RESUMO 
 
 Este trabalho aborda a territorialidade camponesa no Alto Sertão paraibano a partir do processo de 
reestruturação da feira agroecológica do município de Cajazeiras - Paraíba - Brasil. Neste sentido buscamos refletir 
sobre as estratégias de reprodução camponesa e a convivência com o Semiárido neste território. O questionamento 
central desta pesquisa é se a produção agroecológica é capaz de fortalecer a territorialidade camponesa através de 
sua comercialização na feira agroecológica de Cajazeiras? Para alcançar a resposta desta questão, nos 
fundamentamos no materialismo histórico e dialético, que nos permite uma análise da relação sociedade e natureza, 
a partir da produção agroecológica no Semiárido paraibano. Os procedimentos metodológicos foram o 
levantamento bibliográfico, trabalho de campo, e entrevistas. O recorte temporal refere-se aos anos de 2017 e 
2018. O nosso recorte espacial diz respeito às unidades produtivas das famílias camponesas de quatro 
assentamentos rurais da Reforma Agrária. Consideramos que Feira Agroecológica de Cajazeiras consegue garantir 
trabalho, saúde, conhecimento para os camponeses e consumidores. Além de garantir alimentos saudáveis, 
proporciona uma relação reciproca de trocas entre o campo e a cidade. 
 
Palavras-chave: Feira agroecológica; convivência com o Semiárido; famílias camponesas. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

A presente reflexão resulta de um estudo sobre a feira agroecológica do município de 

Cajazeiras - Paraíba a partir do seu processo de reestruturação. Buscamos contribuir com o 

debate sobre a territorialidade camponesa e a produção agroecológica no Semiárido. Nesse 

sentido as feiras agroecológicas - FA’s são interpretadas como um canal alternativo de 

comercialização que possibilita as unidades produtivas camponesas assentadas a se 

desprenderem do mercado atravessador, promovendo a venda direta aos consumidores. 

De modo geral, a FA de Cajazeiras - PB está proporcionando qualidade vida às famílias 

camponesas que produzem de forma agroecológica. Com práticas de manejo sustentáveis, uso 
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de sementes crioulas, adubação natural, sem a utilização de insumos químicos e respeitando o 

meio ambiente. E na outra ponta está o consumidor, que é beneficiado com a oferta de alimentos 

saudáveis, nutritivos e de procedência confiável. 

 Assim, todos os agentes envolvidos nesta articulação de pessoas, desde o produtor ao 

consumidor, estão contribuindo com o desenvolvimento local, pois ambos estão inseridos em 

um contexto maior, buscando a segurança alimentar da escala local. Há que se considerar que 

esta modalidade de produção agroecológica no Semiárido brasileiro requer a convivência com 

o meio natural, e o uso racional da água a partir das tecnologias sociais. Conjuntamente a isso, 

se tem a consciência ambiental em produzir sem a utilização de agrotóxicos, pesticidas, 

herbicidas na agricultura. 

 Devemos ressaltar que a Feira Agroecológica de Cajazeiras foi criada em 2003 com 

apoio da Comissão Pastoral da Terra - CPT, entre outros, permaneceu ativa até o ano de 2015, 

interrompendo assim a comercialização da produção. Consequência da escassez hídrica 

vivenciada pelo território a partir deste período, aliada as causas sociais como a falta de apoio 

governamental para a produção camponesa. 

  Estudou - se nesta pesquisa a reestruturação da Feira Agroecológica que foi 

reinaugurada em fevereiro de 2017. O nosso recorte espacial diz respeito às unidades produtivas 

das famílias camponesas de quatro assentamentos rurais da Reforma Agrária (Santo Antônio, 

Valdeci Santiago, Frei Beda e Edvaldo Sebastião), ambos em Cajazeiras, e que produzem, 

participam e comercializam para FA deste munícipio.  

 Os objetivos desta pesquisa foram identificar as famílias camponesas que produzem 

para a comercialização na Feira Agroecológica no munícipio de Cajazeiras; pesquisar quais 

foram os apoios recebidos pelo grupo e a integração deste a Rede de Cultivos Agroecológicos 

do Alto Sertão Paraibano; conhecer o processo de cadastro como produtores orgânicos junto ao 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA.   

 Nos fundamentamos no materialismo histórico e dialético, este método permitiu 

analisarmos a relação sociedade e natureza do ponto de vista histórico e da transformação do 

espaço a partir da produção agroecológica no Semiárido paraibano. E, além disso, observar 

como os fenômenos estão interligados entre si, a partir da dialética, tendo em vista o Alto Sertão 

paraibano como território de resistência camponesa em conviver com o clima Semiárido no 

qual os camponeses desenvolvem estratégias de reprodução social no campo.  
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 Os procedimentos metodológicos deste estudo foram levantamento bibliográfico e 

documental nos portais de pesquisa acadêmica como sciELO e da Capes, nos arquivos da CPT 

e do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA; trabalho de campo na Feira 

Agroecológica e nas unidades produtivas para aplicação dos questionários e entrevistas com os 

camponeses e os consumidores.  

 A partir do estudo in loco, das entrevistas e visitas conhecemos os avanços e desafios 

para a reprodução camponesa no Semiárido paraibano. Os resultados alcançados dizem que a 

realidade é contraditória, e que os camponeses resistem na permanência no território criando 

estratégias de convivência e permanência no Semiárido, contando com apoio uma de Rede 

integrada aos assentamentos, além de organizações não governamentais.   

 

2. ESPAÇO AGRÁRIO, FEIRAS AGROECOLÓGICAS E A TERRITORIALIDADE 

CAMPONESA 

 

Para compreendermos o espaço agrário nacional nos fundamentamos em Oliveira 

(2001), notadamente no que tange ao acesso a terra como gerador de conflitos sociais e lutas de 

classes. Que nos leva a pensar as diferentes contradições e desigualdades em termos sociais, 

culturais e econômicos no contexto histórico brasileiro, sobretudo, nas relações a sua 

reprodução social e de trabalho.  

Na região Nordeste, Andrade (2005) ressalta que devemos analisar sua base através da 

sua formação econômica que se iniciou pelo Litoral, com a exploração dos recursos naturais 

para o mercado externo e, posteriormente, com a cultura da cana-de-açúcar, nas áreas da Zona 

de Mata. Nascendo assim à prática da monocultura nesta região. Nas áreas interioranas, ressalta-

se a ocupação do Sertão com o surgimento das grandes fazendas destinadas às atividades 

pecuárias, e com a maior parte da população sem terra. Com práticas de agricultura de 

subsistência (ANDRADE, 2005).  

No espaço agrário paraibano, o Litoral foi ocupado pelos canaviais com ênfase nos 

engenhos de cana-de-açúcar e na agroexportação com a agricultura, modo plantation. No 

Agreste, o algodão teve destaque, juntamente a cana-de-açúcar e posteriormente a produção 

cafeeira. O Sertão caracterizado em sua ocupação pelas fazendas, com o desenvolvimento da 

pecuária bovina, e a bem sucedida produção algodoeira. Aliado ao desenvolvimento de uma 

forte policultura agrícola de subsistência (MOREIRA e TARGINO, 1997). 
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Com base nos estudos de Oliveira (2001), ao mencionar o campo na atualidade, afirma 

que estas contradições se refletem em relações de trabalho capitalistas, o assalariado, e de outras 

relações não capitalistas, o camponês. Os camponeses são os sujeitos desta pesquisa que 

resistem criando estratégias de convivência e permanência nos assentamentos.  

Tais estratégias de convivência e resistência camponesa, podemos considerar aqui neste 

estudo as FA’ s como espaços de integração social do camponês e do consumidor da cidade 

através de relações de confiança e responsabilidade. 

É evidente que foi necessário nos aprofundarmos nas temáticas das Feiras 

Agroecológicas. Assim para Oliveira (2012), no seu estudo sobre a FA da Associação de 

Agricultores e Agricultoras Agroecológicos da Várzea Paraibana - Ecovárzea na Zona da Mata 

Paraibana ressalta que 

As feiras agroecológicas são espaços de comercialização de produtos 
hortifrutigranjeiros produzidos por camponeses (as) em sua maioria proveniente de 
áreas da reforma agrária do estado, e seu surgimento remete às discussões acerca de 
necessidade dos camponeses desfazerem os laços de dependência com os 
atravessadores para a comercialização de seus produtos, e também a necessidade de 
se assegurar a reprodução digna do núcleo familiar (OLIVEIRA, 2012. p.76). 
 

Nesse sentido a FA é uma alternativa que possibilita as famílias camponesas se 

desvincularem do atravessador, através da venda direta dos produtos aos consumidores. E 

posteriormente a enfrentar os desafios na produção, permanecer produzindo através das práticas 

agroecológicas, ofertando alimentos saudáveis livres de agrotóxicos e insumos químicos para 

a cidade.  

De acordo com Batista no seu estudo sobre as feiras agroecológicas do estado do Ceará 

afirma que 

Pode-se dizer que a feira agroecológica é importante no fortalecimento do 
campesinato porque revela outra dimensão da luta pela terra, dimensão essa que pode 
ser entendida como a luta para permanecer na terra, ou seja, a estratégia que os 
camponeses utilizam para se reinventam a fim de permanecerem camponeses e 
consolidarem o seu território (BATISTA, 2014. p. 97).  

 
Assim, podemos perceber que as FA’ s promovem a valorização do trabalho familiar, a 

melhoria da qualidade de vida no campo, mantendo a autonomia camponesa e a permanência 

dos mesmos enquanto construtores dos seus territórios de reforma agrária.  

 Desta maneira, no seu estudo sobre as FA’ s da Paraíba, Rodrigues ressalta que 

As feiras agroecológicas trouxeram vários avanços para o camponês e melhoria à 
qualidade de vida do consumidor da Paraíba. Dentre os avanços, registramos a 
desmitificação da crença de que é impossível, ou muito difícil, enfrentar os 
atravessadores no processo de comercialização. Outro ganho que destacamos são as 
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experiências que contribuíram para estreitar as relações entre o campo e a cidade e 
para o fortalecimento da agricultura, geração de emprego e renda e preservação 
ambiental, bem como para o fortalecimento da economia e organização dos 
trabalhadores. É fato, portanto, que as Feiras Agroecológicas têm se tornado no Estado 
da Paraíba importante vínculos de consolidação do trabalho familiar, visto que 
viabilizam a comercialização do excedente (RODRIGUES, 2011. p. 69). 

 
Diante deste contexto, é interessante perceber que as FA’ s estimularam e estimulam a 

preservação ambiental, a consciência do produtor como também do consumidor sobre a 

alimentação saudável e a melhoria da qualidade de vida nos assentamentos de reforma agrária. 

Como a autora mencionou anteriormente, as FA’ s aproximaram as relações entre o campo e a 

cidade.  

O campesinato resiste inserido no contexto de busca pela construção do seu território e 

permanência da sua cultura e modo de vida nos assentamentos de reforma agrária. 

Desenvolvendo maneiras de se inserir em um contexto mais amplo de reprodução social. Neste 

sentido a FA de Cajazeiras é interpretada aqui como o enraizamento da territorialidade 

camponesa na cidade.  

Interpretamos os camponeses como sujeitos e atores na construção territorial, capazes 

de caminharem cotidianamente a partir das práticas agroecológicas, melhorando a qualidade de 

vida no campo e na cidade, criando um laço de sentimento e de integração cultural e social no 

território Alto Sertão Paraibano.  

  Desta maneira nos embasamos na concepção de territorialidade de Andrade 

A formação de um território dá às pessoas que nele habitam a consciência de sua 
participação, provocando o sentimento da territorialidade que, de forma subjetiva, cria 
uma consciência de confraternização entre as mesmas. [...] Admitimos que a 
expressão territorialidade pode ser encarada tanto como o que se encontra no território 
e está sujeita à gestão do mesmo, como, ao mesmo tempo, ao processo subjetivo de 
conscientização da população de fazer parte de um território, de integrar ao território 
(ANDRADE, 1998. p. 214). 

 
Nesse sentido consideramos, então, que as FA’s fortalecem a territorialidade camponesa 

nos assentamentos de reforma agrária, fazendo com que as famílias camponesas através da 

venda direta, promovam a sua reprodução social, e cultural na sociedade.  

 

3. EXPERIÊNCIAS DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA NO ALTO SERTÃO 

PARAIBANO 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3494 
 

A Agroecologia busca o equilíbrio da sociedade e natureza, a partir do modo de vida e 

dos saberes locais, no respeito ao meio ambiente e na utilização de práticas de manejo 

sustentáveis com uso dos recursos naturais de forma consciente.  

Sendo assim, no estudo sobre as FA’ s da Paraíba, Santos afirma que essas práticas 

alternativas na produção agroecológica ganham notoriedade 

A partir de 1997 começam os primeiros passos da agroecologia na Paraíba, tendo à 
frente camponeses recém assentados que lutaram pela terra e que, tendo a conquistado, 
tinham diante de si novas questões a serem resolvidas e discutidas. O maior desafio 
era o de garantir condições satisfatórias de sobrevivência tendo como base a 
reprodução social no assentamento através da produção agropecuária (SANTOS, 
2010. p. 72). 
 

Desta forma a Agroecologia começa a ser pensada como alternativa para auxiliar nas 

produções camponesas assentadas, na resistência e na luta nos territórios de reforma agrária. A 

CPT-Sertão, as ONGs, pesquisadores e técnicos, que a partir da produção agroecológica, e 

respeito ao meio ambiente, começaram a instruir os camponeses sobre as práticas agressivas e 

não sustentáveis anteriormente realizadas.   

Sobre a atuação da CPT no Sertão Paraibano, Mitidiero Júnior (2008) afirma que as 

parcerias desta entidade com o apoio da Articulação do Semiárido – ASA promoveram a 

formação de Redes de camponeses assentados. Estas articulações em Redes abriram espaços, 

sobretudo político-democrático, para o início dos debates teóricos e práticas Agroecológicas no 

Semiárido. Através de reuniões, encontros, cursos, e intercâmbio para outras regiões do 

Nordeste, onde os camponeses puderam conhecer e aprender com outras experiências 

agroecológicas.   

 Assim, através das Redes e dos eixos de trabalhos como a produção e aquisição de 

sementes, recursos hídricos, com o uso e reuso racional da água, o cultivo, dentre outros, 

fomentasse a reprodução social camponesa na comercialização direta e à criação das FA’s no 

Alto Sertão paraibano. 

3.1 Breve histórico da feira agroecológica do Munícipio de Cajazeiras  

É importante mencionamos que a CPT - Sertão teve o papel e a função de difundir e 

promover a produção Agroecológica. Nesta perspectiva essa entidade conjuntamente com 

ONGs e institutos, articulou e impulsionou os assentamentos de Cajazeiras e principalmente 

aqueles que possuíam maior produção agroecológica para além do consumo familiar, o 

excedente da produção para comercialização.  
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Nesse sentido conforme o arquivo da CPT Sertão4 as assessorias pautadas na 

comercialização direta para a criação da FA organizaram com as famílias assentadas “formação 

técnica e política dos assentados” sobre a alimentação saudável, como também a educação 

ambiental, a produção sem os usos de pesticidas, químicas, agrotóxicos. Algumas destas 

famílias se inseriram neste modelo para a transição da produção agroecológica (CPT- Sertão, 

2012. não p.).  

A criação da FA de Cajazeiras foi no ano de 2003, a partir da iniciativa e o apoio da 

CPT Sertão, Central das Associações dos Assentamentos do Alto Sertão Paraibano - CAAASP, 

Banco do Nordeste e da Caritas brasileira, e da prefeitura municipal que cedeu o espaço de 

realização da FA no Açougue Público no centro desta cidade.  

Segundo a CPT Sertão5, foi inicialmente pensada a garantia da segurança alimentar 

camponesa, e posteriormente, com o aumento das produções, a prática da comercialização do 

excedente com a criação da FA. Em um relato sobre os principais produtos que eram 

comercializados na FA uma das camponesas da UP1(assentamento Santo Antônio)6 assim 

descreveu: Alface, coentro, cebolinha, galinha, mamão, feijão verde, jerimum, ovo e o 

beneficiamento do bolo, doce, cocada.  

Elencamos que seria necessário o apoio governamental, políticas de créditos, de 

incentivos a agricultura camponesa como também projetos vinculados a garantir alternativas 

viáveis para a reprodução social camponesa, para enfrentar estes desafios sociais, políticos, 

ambientais. 

3.2 A reestruturação da feira agroecológica de Cajazeiras  

 A reestruturação da feira agroecológica de Cajazeiras, foi realizada através da rede de 

cultivos agroecológicos do Alto Sertão Paraibano, que realiza reuniões, encontros, e debates na 

CPT Sertão e o Instituto Frei Beda de Desenvolvimento Social - IFBDS conjuntamente com 

institutos, e projetos que contribuíram neste processo de reestruturação das FA.  

Desta forma durante este período de escassez de água no Alto Sertão Paraibano e as 

chuvas irregulares durante a estiagem, entre 2015 à 2017, a reestruturação da comercialização 

na FA só foi possível primeiro pelo estimulo conjunto de institutos e programas e da 

 
4 Arquivo digital da CPT Sertão datado em (2012), levantamento de dados novembro de 2018. 
5 Levantamento de dados, CPT Sertão, novembro de 2018.  
6 Estudo de campo na UP1. Agosto de 2018. (PEREIRA, 2018). 
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universidade. E principalmente pelos camponeses a partir do uso das tecnologias sociais de 

convivência com o semiárido, como: as técnicas de reaproveitamento da água e o plantio nas 

várzeas em torno do açude. 

Assim, a FA foi reestruturada no dia 10 de fevereiro de 2017, é realizada todas as sextas-

feiras na praça: Cristiano Cartaxo, centro da cidade de Cajazeiras horário de início em torno 

das 5:00 às 10:00 horas da manhã.  Tiveram como apoio inicial além da CPT Sertão e do 

IFBDS7, como também as instituições federais, como o Centro de Formação de Professores - 

CFP da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG,  através dos projetos de pesquisa e 

de extensão8. E especialmente através da Rede de Cultivos9 e do programa ECOFORTE que 

conjuntamente promoveram ações para a produção agroecológica como o manejo sustentável, 

visitas de intercâmbio, entre outras.   

Os camponeses que participavam inicialmente da reestruturação da FA pertencem e 

produzem nos assentamentos Santo Antônio, Edvaldo Sebastião, Valdeci Santiago, Frei Beda, 

Santa Cecília, além do acampamento Novo Horizonte ambos localizados em Cajazeiras.  

Nas figuras 1 e 2, primeiro dia da reinauguração da FA e diálogo da CPT - Sertão sobre 

a reestruturação, conjuntamente com os camponeses e representantes da CPT - Sertão e da 

prefeitura municipal de Cajazeiras. 

Figura 1 e 2: Reinauguração da FA de Cajazeiras  

 

 
7 Núcleo de Estudos em Agricultura Ecológica do Sertão Paraibano - NAESP e as Secretárias municipais de 
Cajazeiras de Infraestrutura, agricultura, comunicação. Através do Projeto Programa de Ampliação e 
Fortalecimento das Redes de Agroecologia e Produção Orgânica.  Redes ECOFORTE/FBB/BNDS e do Instituto 
Federal da Paraíba - IFPB.  
8 Tais projetos de pesquisa e extensão da UFCG sobre a coordenação do Professor Dr. Josias de Castro Galvão, 
cujas temáticas sobre produções agroecológicas e a certificação participativa na Paraíba.  
9 Esta rede atua na CPT - Sertão e congrega os assentamentos do Alto Sertão, através de práticas de melhoramento 
das produções nos assentamentos, intercâmbios, entre outras funções.  

2 1 
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Fonte: Estudo de campo, acervo do projeto PIBIC/ 2016/2017, ambas as figuras no mesmo dia. 
Data: 10.02.07. PEREIRA (2017). 

 

Assim, acompanhamos o processo de criação da associação dos produtores, através de 

projetos da UFCG10. Esses projetos de pesquisas apoiaram e auxiliaram os camponeses com 

cursos de certificação participativa. Haja vista que o retorno da feira esteve ligado à perspectiva 

de obter cadastro do produto orgânico junto ao MAPA, e a aquisição de certificado em 

Organismo de Conformidade Social - OCS11. 

Esta certificação participativa permitirá aos produtores adquirir o cadastro para a venda 

direta e também em programas do governo como o Programa de Alimentação escolar - PAA e 

o Programa Nacional da Alimentação Escolar- PNAE. A garantia dos produtos e o cadastro é 

em grupo. E também é acompanhada pelos consumidores no qual podem estabelecer uma 

relação de confiança e também visitar as unidades produtivas.  

Nessa perspectiva um dos passos para obter a certificação participativa, foi à criação do 

estatuto da associação, criado no dia 22 de abril de 2017, o Estatuto da Associação dos 

Camponeses e Camponesas Agroecológicos do Alto Sertão Paraibano - Associação Sertão 

Agroecológico. Esta associação articula os camponeses assentados de reforma agrária, 

vinculados como sócios e tem o apoio desta entidade para capacitação, intercâmbios, auxílios 

na comercialização direta, e também para a produção agroecológica, e as bases para os 

procedimentos da certificação de produção orgânica. 

As famílias camponesas que estão participando atualmente da feira agroecológica são 

seis famílias das unidades produtivas - UP dos assentamentos: Santo Antônio (UP1, UP2), 

Edvaldo Sebastião (UP3), Frei Beda (UP4), Valdeci Santiago (UP5, UP6) dados de 2018. Estas 

unidades produtivas afirmaram que comercializam desde o início desta FA em fevereiro de 

2017.  

Desta forma notamos uma boa variedade na produção para a comercialização na FA, 

principalmente de hortaliças, legumes e frutas, também e no beneficiamento de comidas típicas 

locais. Assim notamos a preocupação dos camponeses em manter a segurança alimentar da 

família, e posteriormente com aumento da produção comercializar o excedente.  

 
10Projetos de pesquisa e extensão na qual a participação do Projeto estimulou através das reuniões, oficinas e 
cursos, a criação da associação e a obtenção da certificação de produção orgânica pelo MAPA, uma iniciativa dos 
camponeses conjuntamente com as outras organizações (coordenação: Prof. Dr Josias de Castro Galvão). 
11 Mais informações sobre o cadastro de produção orgânica e a certificação participativa.  Disponível em: 
http://www.agricultura.gov.br acesso: fevereiro de 2018. 
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Enquanto aos canais de comercialização das Unidades Produtivas - UP estudadas são: 

feira agroecológica, própria localidade, Programa aquisição de alimentos e programa nacional 

de alimentação escolar, mercado, hortifrúti, restaurante, feira livre. Através do tratamento de 

dados constatamos que todas as UP comercializam a produção na própria localidade e na FA, 

sendo esta última o principal canal de comercialização na venda direta da produção.  

No caso da UP3 (assentamento Edvaldo Sebastião), afirmou que comercializa as sobras 

dos produtos da FA, na feira convencional no sábado no centro no munícipio de Cajazeiras.  Na 

qual afirmou que o preço do produto da feira convencional é menor que o preço da feira 

agroecológica. Devido à concorrência dos produtos na feira convencional, os preços ficam 

sujeitos à barganha, e devido não ser uma comercialização direta que valorize o produto 

agroecológico, assim esta produção passa a concorrer e ter o mesmo preço do convencional.  

A UP4 (assentamento Frei Beda) vende quase todos os produtos na FA, e sobra em torno 

de 5% da produção. Esta sobra que é vendida para os atravessadores (hortifrut, restaurantes) de 

Cajazeiras. Porém o mesmo afirmou que vende o produto como agroecológico pelo mesmo 

valor da FA. Assim, para esta alternativa de escoamento da produção, podemos considerar 

como boa, pois estabelece também uma oportunidade de acesso para estes mercados, sem 

perder a valorização do produto. 

Nesta mesma UP6 (assentamento Valdeci Santiago), destaca-se sendo a única produção 

que vende para os programas governamentais o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA e 

o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, assim o camponês afirmou que vende 

para estes programas, em torno de 4 à 5 anos. Ressaltou que o produto é vendido como produto 

agroecológico, e que considera o preço bom. Porém, relatou a demora pra receber o retorno 

financeiro.  

As sobras das produções das cinco UP familiares, ambas mencionaram que costumam 

vender quase tudo na FA, e o que sobra da produção é em torno de 20 à 25% e é utilizada para 

o consumo familiar, e para a alimentação dos animais. Enquanto as sobras dos produtos 

beneficiados são armazenadas, e também vendem na própria localidade.  

Podemos observar que a venda de todas as unidades produtivas são boas de acordo com 

a produção nos assentamentos, e que a FA permite um bom retorno na venda direta dos 

produtos. Assim, podemos observar uma integração cíclica entre o consumo familiar, a venda 

da produção, e o retorno para as UP como o auxílio na alimentação na criação de animais, esse 

ciclo fortalece a produção agroecológica. 
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Entretanto os camponeses das UPs afirmaram que avaliam os espaço da FA como ótimo, 

e que estão satisfeitos com o local da realização da mesma na praça, por ser um local de fluxo 

de pessoas, e ser uma área central.  

Sobre o principal desafio para manter a feira agroecológica ativa, os camponeses 

mencionaram as dificuldades na produção, tais como: os materiais, utensílios, falta de produtos, 

e o controle das pragas, como também em alguns casos a estrada e o percurso. Assim, vemos 

que são necessários incentivos e apoios técnicos, como também políticas públicas que possam 

contribuir com a permanência da comercialização do excedente da produção para a venda 

direta, o apoio, e principalmente a assistência técnica.  

Entretanto, os avanços com o retorno a reestruturação da feira agroecológica na 

produção e na renda, todas as unidades produtivas ressaltaram que obtiveram melhoria na 

produção e na renda. A UP-1 (assentamento Santo Antônio) relatou que depois da FA, 

conseguiu colocar um trabalhador pra ajudar na colheita, e que a renda da FA também auxiliou 

na compra do transporte familiar. Também ressaltaram que através da renda na FA conseguiram 

reformar suas casas tanto a UP-1, como a UP-3 (Edvaldo Sebastião). 

Sobre a caracterização do trabalho familiar todas as unidades produtivas consideraram 

o papel / função que as mulheres desempenham como muito importante. Nos resultados 

destacaram que elas participam na produção, colheita, no beneficiamento, na comercialização 

e no trabalho doméstico. Percebeu-se a importância da função da mulher em vários aspectos 

haja vista que também participam de forma política nas lideranças nos assentamentos, e nas 

reuniões da rede e na associação, consideramos as mulheres neste estudo como protagonistas 

nas produções familiares, e também na articulação territorial.  

Em outro aspecto sobre o papel que os jovens desempenham na unidade produtiva 

familiar, ambas as famílias camponesas ressaltaram que os jovens participam: na produção, no 

trabalho doméstico, estudam, e ajudam na comercialização direta. Assim podemos notar a 

participação do jovem tanto na continuidade na aprendizagem cultural da família no modo de 

produção camponês. 

Sobre a caracterização da renda familiar, os camponeses afirmaram que a principal 

atividade geradora de renda da família vem da agricultura. Através do gráfico da figura 3 

representamos o orçamento das famílias. 
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Figura 3: Gráfico participação da FA no orçamento familiar das UP 

 
Fonte: elaborado e organizado por (PEREIRA, 2018). 

 

Sobre a renda da FA, as UP-1, UP-2 (assentamento Santo Antônio) ressaltaram que não 

é suficiente para a necessidade familiar, que representa em torno de 50% do orçamento familiar, 

que se tivessem investimentos para o aumento da produção, teriam mais produtos para 

comercializar na FA consequentemente melhoraria a renda.  

No caso da UP-3 (assentamento Edvaldo Sebastião) ressaltou que a renda da FA é 

suficiente, porém representa em torno de 50% do orçamento. Ou seja, metade do orçamento é 

da renda da FA, e a outra é preenchida com atividades também providas da agricultura como a 

venda em outros canais de comercialização.  

A UP-5 (assentamento Valdeci Santiago) ressaltou que a renda da FA é suficiente para 

a necessidade familiar, e que representa em torno de 60%, que é de suma importância 

contribuindo na saúde, e nos gastos domésticos. A UP-6 (assentamento Valdeci Santiago) 

afirmou que a renda da FA não é suficiente, e que representa 30% do orçamento. Assim a venda 

na FA é um complemento da renda familiar, a outra renda vem dos programas governamentais 

para agricultura familiar (PAA e PNAE) e do mercado atravessador. Ambas as unidades 

produtivas a complementação das rendas familiares vem de auxílios governamentais como 

bolsa família, auxílios de saúde e também da aposentadoria por tempo de trabalho. 

Neste aspecto sobre o registro das produções e da comercialização, quatro das UP 

afirmaram que notam em cadernos, agendas. Enquanto outras duas UP ressaltaram que 

atualmente ambas não tem o controle completo. Assim, é necessário haver estes registros dos 

produtos por parte das unidades produtivas, pois, permite compreender o retorno obtido através 
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da renda dos produtos, e além da porcentagem ou valores obtidos pela viabilidade dos produtos 

mais vendidos.  

Podemos entender que a FA de Cajazeiras para estas famílias camponesas vai além de 

uma alternativa de comercialização direta. Como os mesmos representaram em suas palavras 

positivas: “ajudou a família”; “tudo de bom”; “conquista”; “saúde” “vida saudável”. Assim, 

através desta visão dos camponeses, pudemos entender que a FA contribui para a melhoria da 

qualidade de vida nos assentados de reforma agrária.  

Sendo esta FA considerada aqui neste estudo, como um meio de representação cultural 

camponesa na cidade, através das conquistas nos assentamentos, que diante décadas de lutas 

pelo direito e acesso a terra, pela convivência com o clima, e pela sua reprodução social 

enquanto incentivo e importância da reforma agrária. 

3.2 Consumidores da feira agroecológica de Cajazeiras  

Entendemos que os consumidores são importantes para manter a Feira Agroecológica 

ativa. E assim fez-se necessário verificar a opinião dos mesmos sobre a estrutura, a logística, a 

qualidade dos produtos e a quantidade expressa nos valores destes produtos da feira 

agroecológica. Assim para compreender a estrutura e a logística da FA e a localização podemos 

observar na figura 4. 

 

Figura 4: Gráfico da estrutura e logística da FA 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2018. Elaborado e organizado por: PEREIRA, 2018.  
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Enfatizamos que na organização dos produtos, as barracas as condições, afirmaram 22 

consumidores que consideram boas, e outros 2 consumidores mencionaram regular. Assim a 

maior parte demonstrou satisfação, pois acrescentaram como ótimo e “excelente bem 

organizado, tudo limpinho(...)”. (consumidor U12). 

Em termos de localização e espaço da feira agroecológica, 20 consumidores 

mencionaram bom, e outros 2 regular. Assim, justificaram sobre o espaço da FA e 

acrescentaram a valoração de: ótimo, excelente, mencionaram ser um espaço amplo e acessível 

que é permitido estacionamento. Como podemos perceber por ser uma área central da cidade, 

com rua larga recém-estruturada e asfaltada. 

Neste sentido fez se necessário pensamos na comparação da quantidade e qualidade dos 

produtos que são ofertados na feira agroecológica, assim apresentamos na figura 5 abaixo os 

produtos ofertados e a qualidade e os valores. 

 

Figura 5: Gráfico - avaliação da qualidade e valores dos produtos  

 

Fonte: Pesquisa direta, 2018. Elaborado e organizado por PEREIRA (2018) 
 

Como podemos observar, cerca dos 22 consumidores afirmaram que consideram a 

qualidade do produto boa, e relataram que os produtos agroecológicos tem mais sabor. Apenas 

2 avaliaram como regular, no qual ressaltaram que e é preciso melhorar a qualidade dos 

 
12 Consumidor (U). Tratamento de dados pesquisa direta feira agroecológica de Cajazeiras, julho (PEREIRA, 
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produtos. Desta maneira podemos perceber que os consumidores veem o produto agroecológico 

com o diferencial no setor de produção, e disseram que “não adianta um produto grande sem 

qualidade e com veneno”. (informação verbal, consumidor B)13.  

Nesse sentido, entra justamente no qual os estudiosos ressaltam, que o mercado 

convencional implementou o padrão de que o produto grande, “é melhor, ou mais bonito”, 

justamente por que consideram  apenas a aparência do produto. Sem dar importância ao 

essencial da produção agroecológica no qual ressalta Altieri deve-se considerar “o que é 

produzido, como é produzido e para quem é produzido” (ALTIERI, 2004. p. 21). 

Assim, deve-se levar em consideração que é a produção é agroecológica, no qual o 

camponês utiliza as práticas nas plantações sejam de manejo sustentável, do uso de adubos 

naturais entre outros.  E os produtos que são produzidos e direcionados primeiramente ao 

consumo familiar, e sucessivamente para os consumidores. 

Sobre os valores dos produtos ofertados 15 consumidores consideraram bons, e dos 

resultados regular foram 9 destes e relataram que acham um pouco elevado. Dos que afirmaram 

ser bons afirmaram que o “preço é bom de mercado, até mais barato que supermercado, 

hortifrut” (consumidor S), “devia ser mais caro, porque é comida boa” (consumidor M) “por 

ser orgânico está é barato” (consumidor U14). Podemos notar através dos relatos que são 

opiniões divididas e relacionadas, porém a maioria consideraram os produtos como bons, e os 

que retratam o preço como regular. Assim é equilibrado entre estes dois itens, a satisfação da 

qualidade e os valores.  

 Notamos que de forma geral os consumidores de Cajazeiras têm essa visão além do 

consumo, que privilegiarem a qualidade. Como um modo de produção e o saber do camponês 

que respeita o meio ambiente, através desta alternativa que prioriza a saúde da população, a 

qualidade nutricional dos alimentos. Devido serem produtos agroecológicos, que não tem 

conservantes químicos, a durabilidade e o sabor são diferenciados, alimentação saudável e a 

qualidade de vida conforme depoimentos dos consumidores.  

Pode - se afirmar que através dos depoimentos que os consumidores entendem que o 

produto agroecológico vai além de não conter agrotóxicos. Pois, é uma produção que exige 

mais tempo, mais cuidado, e que neste sentido pode ser agregada valor de forma singular, não 

 
13 Consumidor (B) Tratamento de dados pesquisa direta feira agroecológica de Cajazeiras, julho (PEREIRA, 2018). 
14 Pesquisa direta, anotações caderno de campo, visita a feira agroecológica/ julho (PEREIRA, 2018). 
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pelo produto em si, mas por aquilo que ele carrega em seu conteúdo, por ser um produto 

saudável com (sabor, qualidade, nutrição). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desse modo considerarmos esta temática relevante tanto no setor político, quanto social, 

estamos debatendo-a na ousada perspectiva de conscientização da sociedade geral. Desse modo 

a formação econômica e territorial, pautada na exploração do trabalho dos povos tradicionais o 

Brasil é marcado pela concentração das terras. Característica histórica que se reflete hoje na 

resistência dos acampamentos e assentamentos de reforma agrária, buscando garantir a 

segurança alimentar e sua reprodução social familiar.  

Esperamos contribuir com a temática sobre as feiras agroecológicas do Alto Sertão, e 

socializarmos a nossa hipótese primária, que a produção agroecológica é capaz de fortalecer a 

territorialidade camponesa através das feiras agroecológicas como a de Cajazeiras.  

As FA’ s são de suma importância para a reprodução social camponesa e para a melhoria 

da qualidade de vida no campo e na cidade. Assim as FA’ s fortalecem a territorialidade 

camponesa, promovendo o sentimento de pertencimento cultural aos assentamentos de reforma 

agrária, e busca conquistas para o desenvolvimento territorial.  

Assim, as FA’s são uma das experiências em busca da sua autonomia camponesa, 

consegue garantir trabalho, saúde, conhecimento para os camponeses e para os consumidores. 

Além de adquirir alimentos saudáveis, proporciona uma relação reciproca de múltiplos 

benefícios, educação ambiental, educação no campo e na cidade e cidadania.  

Acrescentamos ainda que a certificação participativa ainda está em andamento pela 

CPT-IFBDS, em torno de 2016 iniciaram-se os debates e reuniões, e o curso de legislação e 

produção orgânica, além da visita de avaliação de conformidade. E posteriormente o primeiro 

passo que foi a criação da Associação Sertão Agroecológico, para as famílias camponesas que 

participam das FA’ s e são vinculadas a Rede de Cultivos. Mesmo que seja um caminho que 

necessita de apoio para impulsionar este processo. 

 É precisamente importante à certificação participativa, pois quando alcançada, será um 

grande avanço a Associação Sertão agroecológico. Pois permitirá que os camponeses possam 

ter o reconhecimento e a valorização de sua produção orgânica. Facilitando a identificação da 
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produção agroecológica e a participação em programas sociais da agricultura familiar nas 

esferas municipal, estadual.  

Ressaltamos sempre ao longo deste estudo à extrema relevância do respeito à natureza, 

como também a valorização da produção local destes assentamentos. A cidade, o meio ambiente 

e a sociedade podem desatar os nós da exclusão social e cultural.  

A Agroecologia busca o respeito à natureza, através das práticas de manejo sustentáveis, 

equilíbrio e harmonia do uso dos recursos com a conservação. A Geografia neste contexto deve 

se inserir além da relação homem e meio. Nas consequências desse espaço geográfico 

excludente, há uma população de saberes culturais diversificadas. 

 O camponês sertanejo é caracterizado como o homem que convive com o clima e um 

passado não muito distante, de total abandono das políticas públicas para esse povo. Sendo 

assim consideramos aqui os camponeses do Alto Sertão como resilientes por justamente 

possuírem capacidade semelhante à natureza de se manterem vivas nos momentos mais difíceis, 

e buscar novas alternativas de reprodução social e cultural. 

 As tecnologias sociais vieram para aprimorar e acrescentar nos conhecimentos das 

famílias camponesas. As cisternas de placas foi a mais importante tecnologia social para o 

Semiárido, promovendo e melhorando o acesso ao abastecimento no consumo das famílias 

durante a estiagem no Semiárido. 

As demais tecnologias auxiliam e contribuem nas plantações familiares, como também 

no reaproveitamento dos insumos na propriedade no caso do biodigestor, e o reuso da água 

permite uma consciência sobre a economia do uso racional da água com responsabilidade.  

Verificamos que as produções agroecológicas das seis famílias camponesas deste 

estudo. Nas observações no trabalho de campo, nas visitas a FA, percebemos que esta renda da 

feira agroecológica de Cajazeiras é além de uma oportunidade para a família. Mas, uma renda 

que contribui para o orçamento familiar, e também para as unidades produtivas que sentem - se 

estimuladas a continuarem com a feira ativa, mesmo com vários desafios nos assentamentos.  

A busca da autonomia familiar é continua e requer um olhar diferenciado das políticas 

públicas para o campo. Seja econômica, no acesso aos direitos a saúde, no trabalho, na educação 

e nas garantias sociais.  

Gostaríamos de encerrar essa discussão com um convite. Leitores, professores, 

estudantes e sociedade: vamos visitar as feiras agroecológicas locais e do nosso estado. 
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Precisamos valorizar o nosso campo consumindo produtos saudáveis, e possibilitando o 

fortalecimento da agroecologia das famílias camponesas.  
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DIÁLOGO DE SABERES ENTRE A UNIVERSIDADE E AS COMUNIDADES: 

experiências e práticas de agricultoras e agricultores em feiras agroecológicas no âmbito 

da Universidade Federal de Pernambuco 

 
Everton Estevão de Melo,  

Mônica Cox de Britto Pereira 

Resumo: 

 

Resumo O processo de ampliação das experiências e práticas de agricultoras e agricultores que 

se articulam, produzem e comercializam sob a perspectiva agroecológica é decorrente da 

emergência de um modelo de agricultura que se contrapõe ao modelo hegemônico industrial 

agroquímico assentado na Revolução Verde (Pereira, 2012). Nesse contexto, a Agroecologia 

desponta como um paradigma emergente, que se constrói no processo de confronto com o 

paradigma dominante em nossa sociedade ocidental, cartesiana, reducionista, tecnicista e com 

base em uma concepção de ciência neutra (Pereira, 2016).O estado de Pernambuco é 

reconhecidamente pioneiro no processo de construção e difusão de uma rede de feiras 

agroecológicas no Brasil. A primeira feira, o Espaço Agroecológico das Graças na cidade de 

Recife, foi criada no ano de 1997 e a partir dessa iniciativa outras feiras foram sendo construídas 

no estado pernambucano por meio de associações de agricultoras e agricultoras em parceria 

com instituições como ONG’s e universidades (Souza, 2012).Este trabalho destaca as 

experiências e práticas de agricultoras e agricultores inseridos em feiras agroecológicas na 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a aproximação de estudantes do curso de 

Geografia (UFPE) que integram o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Práticas em Agroecologia e 

Geografia (NEPPAG Ayni). Busca-se refletir sobre a importância da organização e atuação 

dos/as agricultores/as nos espaços de feiras na universidade e a articulação dos/as estudantes 

conjuntamente com o NEPPAG Ayni no sentido de fortalecer tais experiências por meio da 

comunicação e do diálogo de saberes, bem como do ensino e da produção do conhecimento 

agroecológico. O presente estudo justifica-se pela relevância do papel desempenhando pelos 

agricultores e agricultoras na articulação e comercialização nas feiras agroecológicas no âmbito 

da UFPE, consideradas equipamentos urbanos de abastecimento alimentar, bem como um 

espaço de diálogo entre a universidade e a comunidade, promovendo, dentre outras, uma 
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interação entre integrantes do NEPPAG Ayni e os/as agricultores/as, produtores agroecológicos 

e, por conseguinte implicação dessa interação, o fortalecimento da Agroecologia não apenas 

enquanto movimento, mas como prática e como ciência. Cabe ressaltar que a elaboração deste 

trabalho tem como fio condutor a metodologia adotada pelo NEPPAG Ayni com base nos 

pressupostos educativos de Freire (2010), que preconiza a valorização da escuta e da 

observação, sobretudo no diálogo e comunicação com os sujeitos elencados nessas linhas, haja 

vista que “a educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência de 

saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados” 

(FREIRE, p. 46, 2010). Nesse sentido, concordamos com Machado & Machado Filho (2014, 

p.23) que “O produtor é o sujeito do processo. É ele quem está dia a dia acompanhando a 

produção. Ele, por vezes, percebe fatos e ocorrências que fogem à observação do pesquisador 

e também, por vezes, incorpora à sua rotina novos saberes”. Partindo dessa premissa, 

reconhecemos que essa metodologia foi responsável pela efetivação das trocas de experiências 

e pelo diálogo dos diversos saberes que atravessaram toda a comunicação entre os sujeitos 

envolvidos nas atividades das feiras. Vale salientar alguns dos principais resultados alcançados 

no decorrer do estudo em tela, tal qual a organização e realização de um intercâmbio entre as 

agricultoras e agricultores da feiras agroecológicas da UFPE e do adjacente bairro da Várzea, 

Recife – PE, ocorrido na feira do Espaço Agroecológico da Várzea. Essa proposta de 

intercâmbio foi elaborada com base em um projeto de extensão desenvolvido pelos integrantes 

do NEPPAG Ayni e teve como objetivo central promover a aproximação de agricultoras e 

agricultores oriundos de realidades distintas, bem como reunir associações de produtores de 

base agroecológica e impulsionar o diálogo de saberes entre as comunidades e a universidade. 

A realização desse intercâmbio foi fundamental para impulsionar a agricultura de base 

agroecológica, mas sobretudo para aproximar todas e todos envolvidos criando, nesse sentido, 

um espaço de diálogo e trocas de experiências e saberes, onde os mesmos puderam trazer 

importantes reflexões sobre seus desafios e perspectivas, bem como convergir na busca de 

soluções para os problemas enfrentados no contexto das feiras. Como fruto dessa experiência, 

a produção de um registro audiovisual do intercâmbio foi elaborado de forma coletiva pelo 

NEPPAG Ayni dando continuidade ao trabalho de comunicação e extensão desenvolvido com 

as agricultoras e agricultores. Também como resultado da parceria entre o NEPPAG Ayni e as 

associações de produtoras e produtores, participamos a convite dos mesmos do XVIII Encontro 

de Produtores Orgânicos do Nordeste realizado pela Associação de Produtores Agroecológicos 
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de Imbé, Marrecos e Sítios Vizinhos (ASSIM) – PE. Outro resultado que deve ser considerado 

diz respeito a inclusão das feiras agroecológicas nas atividades práticas da disciplina de 

Agroecologia ministrada no curso de Geografia (UFPE) pela coordenadora do NEPPAG Ayni, 

a professora Mônica Cox. Por fim, não menos relevante e ainda como resultado desse processo, 

a produção do conhecimento agroecológico consecutivo dessas experiências e práticas, tal 

como a elaboração deste trabalho que subsidiará nossas reflexões nas reuniões de estudos no 

núcleo. REFERÊNCIAS FREIRE, P. Extensão ou comunicação? São Paulo: Paz e Terra, 2010. 

(Col. O mundo, hoje).MACHADO, Luiz Carlos Pinheiro; MACHADO FILHO, Luiz Carlos 

Pinheiro. Dialética da agroecologia. São Paulo: Expressão Popular, 2014. p. 360.PEREIRA, 

Monica Cox de Britto. Revolução Verde. In: Caldart, Roseli Salete; Pereira, Isabel Brasil; 

Alentejano, Paulo; Frigotto, Gaudêncio (ORGS.). Dicionário da Educação do Campo. RJ, SP: 

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012, 685-689 

pp.PEREIRA, Mônica Cox de Britto. Agroecologia na formação universitária: da ecologia à 

Agroecologia e do ecossistema ao agroecossistema. Cadernos de Agroecologia, [S.l.], v. 11, n. 

1, junho 2016. ISSN 2236-7934.SOUZA, C. M. Para além dos mecanismos de preço: a 

construção social do mercado 'Espaço Agroecológico das Graças'-Recife/PE. 2012. Tese 

(Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais) - Universidade Federal de 

Campina Grande. 
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BANCOS COMUNITÁRIOS E ECONOMIA SOLIDÁRIA: UMA ANÁLISE SOBRE O 

BANCO COMUNITÁRIO TUPINAMBÁ DA BAIA DO SOL EM MOSQUEIRO 

BELÉM/PA E SUA IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL. 

 

Luele Silva Costa 

 

Resumo: 

 

Os bancos comunitários têm como princípios a economia solidária buscando subsidiar a 

pequenos distritos, assentamentos, periferias urbanas e rurais e comunidades carentes e 

distantes de acesso a bancos comuns o desenvolvimento local através da oferta de serviços 

como microcrédito para produtores e comerciantes e incentivo ao consumo de produtos locais, 

gerando emprego e renda aos que precisam de oportunidades. Os Bancos Comunitários são 

serviços financeiros, solidários, em rede, de natureza associativa e comunitária, destinados a 

reorganizar as finanças locais, na perspectiva da economia solidária. A natureza associativa e 

comunitária porque a propriedade de cada banco é de uma organização social local (uma 

associação de moradores, um assentamento, um grupo de mulheres); trabalham em rede isso 

porque organizam as pessoas daquele município, daquele bairro, para comprarem e produzirem 

em função um do outro; são solidários porque para a pessoa ter acesso ao banco o que influencia 

não é o SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), a Serasa, e sim a vizinhança, que vai falar se a 

pessoa é honesta ou não; e tem a perspectiva de gerar trabalho e renda para as pessoas desta 

comunidade. O banco Tupinambá, está localizado em uma pequena comunidade de pescadores 

com 7.000 habitantes, localizada na Ilha do Mosqueiro pertencente à cidade de Belém, no Pará, 

região Norte do Brasil. A comunidade da Baía do Sol enfrenta um grave problema de 

desenvolvimento econômico devido ao pequeno e pouco desenvolvido comércio local. Ao 

invés de consumir na própria região, os moradores deslocam-se até a Vila do Mosqueiro (parte 

urbanizada da Ilha) ou até a capital Belém para fazer suas compras e realizar serviços em geral 

(consulta médica, atendimento jurídico, serviços de cartório e outros). Do mesmo modo os 

jovens da Baía do Sol (e da própria Ilha do Mosqueiro) sonham estudar em Belém e 

constituírem família na capital, fragilizando os laços comunitários, as tradições, os costumes 
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locais e enfraquecendo a economia da Ilha. O Banco Comunitário Tupinambá foi o primeiro 

banco comunitário do estado criado em 2009 e possui um grande destaque na região amazônica, 

surgiu com o intuito de proporcionar trabalho e renda, bem como um conjunto de benefícios 

que antes a comunidade não possuía. Antes da criação do banco, os moradores passavam por 

um grave problema de desenvolvimento econômico e precisavam se deslocar para outras partes 

do distrito e até para a capital para fazer suas compras, realizar serviços e operações bancários. 

O tema proposto busca fazer uma análise da importância e dos benefícios que esse banco 

proporcionou para o desenvolvimento dessa comunidade e como ele continua atuando nos dias 

de hoje para ofertar tais benefícios. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo 

apresentar a partir de uma perspectiva panorâmica, a experiência de Economia Solidária na 

comunidade da Baia do Sol, fazendo ainda uma análise histórica de como seu deu o processo 

de adaptação desses serviços prestado pelo banco à comunidade e quais benefícios ele 

proporcionou depois da sua implantação efetiva, além de revelar os dilemas e desafios que 

enfrentam os gestores para a manutenção deste modelo na comunidade. Os Bancos 

Comunitários funcionam investindo crédito para a produção local de gêneros de primeira 

necessidade e para o consumo desses produtores locais. Por isso que crédito de consumo é feito 

em moeda social. Cada banco comunitário tem uma moeda social própria, que circula ali na 

comunidade, naquele município, naquele bairro, gerando um comércio local, fazendo com que 

a riqueza circule na própria redondeza e com que as pessoas não dependam do mercado externo, 

mas passem a comprar e produzir localmente. Isso é o que a gente chama de uma rede de 

"prossumidores" (produtores + consumidores), um conceito que diz que um ser humano vivo é 

ao mesmo tempo produtor e consumidor. Então, todo dia, de alguma forma, à produção e 

consumo. O que é preciso é fazer com que as pessoas produzam e consumam uma das outras 

no município.  Entende-se que o progresso desse sistema de Bancos Comunitários de 

Desenvolvimento se fundamenta não somente pela solidez desse sistema financeiro, mas 

também por estar produzindo um conjunto estável que desenvolve e qualifica a oferta de 

serviços financeiros a uma população historicamente excluída do acesso aos bancos. Diante 

disso, e possível compreender que a implantação de um banco comunitário em uma comunidade 

contribui para o desenvolvimento dos territórios onde estão estabelecidos, servindo como um 

mecanismo social que proporciona uma transformação e desenvolvimento socioeconômico para 

esses territórios. Como forma de esforço teórico, procurou-se expor noções conceituais, 

ressaltando origem e características sobre Economia Solidária e Bancos Comunitários de 
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Desenvolvimento, além disso, foram realizadas entrevistas com questionário sócio-econômico 

e semi-estrutrado com os proprietários do banco a fim de extrair de dados quantitativos e 

qualitativos e registos fotográficos do banco comunitário Tupinambá. O trabalho exposto ainda 

visa contribuir com estudos quem vêm sendo realizados nessa área sobre Bancos Comunitários 

de desenvolvimento e Economia Solidária. 
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SISTEMA AGROFLORESTAL: EXPERIÊNCIA REALIZADA NO MUNICÍPIO DE 

NOVA OLINDA- CE 

 

José Geovani Paulino de Alencar 

Resumo: 

 

O presente trabalho consiste em um relato de experiência a respeito da visita ao sistema 

agroflorestal implantado pelo Seu Zé Artur localizado geograficamente no Sítio Tabuleiro 

pertencente ao município de Nova Olinda. A visita se deu por meio de uma aula de campo da 

disciplina de Geografia Agrária que faz parte da grade curricular da instituição de ensino do 

Curso de Licenciatura da Universidade Regional do Cariri-URCA. Nesse relato temos como 

objetivo mostrar a importância da implantação de um sistema agroflorestal, levantar o debate a 

respeito da agroecologia e mostrar as principais características da agrofloresta do proprietário, 

seus diferentes tipos de manejo e como essa pratica sustentável ajuda na preservação e 

utilização desses recursos. A pesquisa contou com levantamento bibliográfico relacionados a 

agroecologia, sustentabilidade e questões voltadas aos sistemas agroflorestais. Dentre vários 

autores podemos destacar ALVES (2008), GÖTSCH (1997) e LEFF (2001) dentre outros que 

abordam a importância de um sistema agroflorestal e seus benefícios relacionados a 

sustentabilidade. Denomina-se agroecologia, a perspectiva ecológica visando encontrar uma 

forma viável de gerar uma atividade econômica agrária e ao mesmo tempo a preservação do 

meio ambiente, em busca de cultivos e manejos sustentáveis. Nessa pesquisa adotamos os 

seguintes procedimentos metodológicos: o histórico do processo agroflorestal no Brasil, sua 

importância em busca de uma agricultura sustentável. E principalmente a experiência adquirida 

durante a realização da atividade de campo. A agrofloresta se refere às formas de uso ou manejo 

da terra, no qual a combinação da agricultura com a floresta resulta no plantio de árvores com 

o cultivo agrícola, ou até mesmo a criação de animais. Onde o objetivo é o aproveitamento dos 

recursos naturais, como a água e o solo resultando em uma área de preservação ambiental. Onde 

promove benefícios ecológicos, mas também o consumo e a comercialização. Neste tipo de 

manejo, dispensam completamente a utilização de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos, que 

podem degradar o meio ambiente, como também é muito maléfico a população, muitos casos 
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de câncer de estomago e outras doenças já foram relatados em conta do uso abusivo de 

defensivos agrícolas, mas uma tentativa de sair desse sistema é as alternativas naturais como as 

agroflorestas e o consumo do que advém dela, pois sempre se buscam alternativas mais naturais 

possíveis para a expulsão de pragas. Na contramão desse sistema surge o que chamamos de 

revolução verde, que nasce com o desenvolvimento das tecnologias e o avanço do capitalismo 

nos sistemas agrícolas, a utilização de agrotóxicos e a mecanização do campo foi ganhando 

cada vez mais espaço, esse cenário foi denominado de revolução verde, com um discurso de 

acabar com a fome no mundo expandido a produção de alimentos com o uso de sementes 

modificadas em laboratórios, eram sementes altamente resistentes a pragas e com o uso abusivo 

de agrotóxicos. As tecnologias surgem no campo para atender as necessidades dos grandes 

proprietários do campo, causando assim uma disputa ilegal com isso o agricultor utiliza de 

meios ecológicos para o melhor desenvolvimento da terra e consequentemente o maior 

aproveitamento dos recursos naturais, sem o uso de agrotóxicos, queimadas e maquinas 

diferente da chamada revolução verde que atende as necessidades do capitalismo onde esse 

modelo de desenvolvimento agropecuário Brasileiro é caracterizado pela a exclusão dos 

pequenos proprietários de terra, que não possui assistência técnica e financiamento, além da 

burocracia que o proprietário das terras de (18 ha) relatou sobre a dificuldade de conseguir 

financiamentos para investir nas suas produções e criações de animais. Entretanto esse discurso 

utilizado realmente aumentou as produções, porém favorece apenas ao agronegócio fazendo 

com que os pequenos produtores criassem dividas para se adequarem ao sistema vigente, no 

fim a fomo no mundo não acabou, serviu apenas para favorecer uma parcela da população. As 

agroflorestas são sistemas totalmente contrários aos do agronegócio, são os sistemas de 

produção agrícola que imita o que a própria natureza já faz normalmente, com o solo sempre 

coberto por vegetação, além da junção de criações de animais, espécies arbóreas e frutíferas. A 

base da agrofloresta é dispensar o uso de qualquer tipo de veneno, todos esses aspectos 

juntamente com uma agricultura familiar, compõe a agrofloresta de seu Zé Arthur além de 

receber as pessoas para pernoitar e dormir no hotel ecológico e também oferecer um almoço 

totalmente saudável. A agroecologia não é apenas uma espécie de agricultura sustentável, ela 

também se incube da missão de reduzir danos ambientais e a melhoria da saúde da população 

para a diminuição da ingestão de veneno e a melhoria na qualidade de vida das pessoas. Nesse 

sentido, o que acompanhamos do agricultor que o mesmo relata em todas as visitas que uma 

das práticas mais comuns na agricultura familiar do semiárido é a queima da vegetação nativa 
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para o preparo do solo, manejo utilizado para iniciar a plantação, onde só passava três meses 

com a terra descoberta na tentativa de conservar a terra fazia a plantação do algodão, onde 

passava dez anos apenas roçando a terra para não perder a matéria orgânica. Dessa maneira Zé 

Artur adquiriu uma pratica individualizada e sustentável, através da agroecologia onde o 

proprietário divide suas experiências e aprendizagens se tornando um grande difusor da 

importância da agroecologia no Brasil e no exterior. A fim de ajudar na sua preservação e na 

utilização sustentável de seus recursos. 
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AGROECOLOGIA E GEOGRAFIA: UM DIÁLOGO DE SABERES, EXPERIÊNCIAS 

E EXISTÊNCIAS 

 
Emely Christine Sulino de Melo,  

Mônica Cox de Britto Pereira 

Resumo: 

 

A geografia, em meio a seus conceitos-chaves de território, espaço, lugar, paisagem e região 

permitem a compreensão das relações humanas com o ambiente. Santos (1978) revela que são 

as práticas dentro do espaço que constroem uma sociedade e criam a dialética recíproca em que 

o espaço faz a sociedade e a sociedade faz o espaço. Isto posto, demonstra que a relação das 

práticas com a sociedade são imprescindíveis para evolução humana. Dessa forma, pensar no 

diálogo com a agroecologia é fundamental, visto que o conceito de agroecologia traz elementos 

que possibilitam a visualização de uma relação mutua, não hierarquizada, entre sociedade e 

natureza. Assim compreende-se, nesse trabalho a agroecologia baseado em LEFF (2002) na 

qual se caracteriza como um novo paradigma produtivo em que reúne conhecimentos de 

ciências, técnicas e práticas, no intuito de superar o paradigma da ciência homogênica moderna. 

Dessa forma, nos apoiamos em evidenciar nesse estudo experiências em agroecologia enquanto 

ciência, movimento e prática a fim de fazer a reflexão de uma perspectiva geográfica. O estudo 

foi feito a partir da revisão da literatura sobre os conceitos da geografia e a agroecologia com o 

objetivo de problematizar e contextualizar a partir das experiências vivenciadas pelas autoras. 

Em primeiro momento fazer o diálogo entre ciências geográficas e a agreocologia é desafiador, 

visto que a geografia possui raízes de construção de conhecimento ligadas à uma visão 

eurocêntrica e colonial. Sobre isso, Mignolo (2004) complementa que a geografia hegemônica 

cientifica está marcada por privilégios de sexo e raça. Em contrapartida, a agroecologia vem 

assumindo um papel de uma ciência descolonial que busca o dialogo de diferentes saberes e 

sujeitos nos mais diversos territórios. Caporal (2006) entende que a agroecologia é uma ciência 

integradora que se nutre dos saberes, conhecimentos e experiências dos mais diversos sujeitos 

envolvidos no processo, isto é, presente no ‘’local’’. Nesse sentido, em uma perspectiva de 

ciência, entendemos que criar espaços de formação dentro da universidade na busca por unir 

agroecologia e geografia é um processo chave para contrapor e emergir o paradigma de uma 
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ciência cartesiana e homogênica. Assim, os núcleos de agroecologia são essenciais no trabalho 

interdisciplinar de promoção de uma lógica descolonial que atravessa os muros da Academia. 

A exemplo temos como referência o Núcleo de Educação, Pesquisa e Práticas em Agroecologia 

e Geografia (NEPPAG - Ayni) que está inserido no Departamento de Ciências Geográficas 

(DCG) na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em Recife. Tal núcleo possui como 

princípios o diálogo de saberes, construção coletiva, prática/teoria e respeito à diversidade e à 

vida. Assim têm como principais objetivos a promoção da agroecologia dentro do ambiente 

universitário, o diálogo de saberes com comunidades urbanas e rurais, integração do estudo, 

pesquisa e extensão na busca por alternativas na relação sociedade-natureza e valorizar as 

experiências agroecológicas, identificando conflitos territoriais socioambientais e refletindo 

alternativas no diálogo prática/teoria/movimento, que ultrapassam o modelo 

hegemônico.Partindo da premissa que a agroecologia também é prática, sua ligação com a 

geografia está caracterizada no próprio conceito de território. Assim, Raffestin (1993) 

reconhece que a construção do território se dá a partir das relações sociais, tornando-se, 

portanto, um espaço em disputa e de poder. Dessa maneira, é no território onde desembocam 

todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, 

onde a história do homem plenamente se realiza através das manifestações da sua existência 

(SANTOS 1999). Portanto, as experiências agroecológicas presentes no território ultrapassam 

a concepção de dominação e apropriação, visto que a relação das pessoas que praticam 

agroecologia com a natureza constrói outro tipo de territorialidade que vai além de um território 

desenvolvimentista mercantil. No que se refere a agroecologia como movimento, ela permite 

fazer uma critica à agricultura industrial e ao capitalismo, reivindicando mudanças econômicas 

e estruturais na sociedade (ALTIERI; HECHT, 1999). Diante disso, é uma ferramenta 

importante para questionar o estado e exigir políticas públicas que reconheçam a agroecologia 

não somente como um tipo de processo produtivo mas sim um modo de vida sustentável que 

conserva e resgata os conhecimentos e culturas locais ancestrais. Brandenburg (2002) entende 

que o movimento agroecologico é um contra-movimento ao domínio da lógica industrial de 

produção. As criações e consolidações de Organizações Não Governamentais, cooperativas, 

sindicatos, associações e redes são importantes contribuidoras na expansão e visibilização do 

movimento agroecológico nos diversos territórios. Diante do que foi exposto, a união entre 

geografia e agroecologia abre campos de debates na busca por evidenciar a diversidade de 

alimentos, sujeitos e práticas presentes no campo e na cidade. Esse diálogo permite a 
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visualização de diversas territorialidades nas práticas e concepções agroecológicas, bem como 

a troca de conhecimentos entre agricultores(as), professores(as), estudantes, pescadores(as), 

pesquisadores(as) e tantos outros sujeitos. As experiências evidenciam que é possível um 

modelo saudável de vida na qual a natureza e o ser humano caminhem do mesmo lado. Outro 

resultado de bastante relevância é o uso da geografia como forma de fazer uma leitura crítica 

do que é e pra quem é o ‘’desenvolvimento’’, na busca por destacar as contradições e 

descolonizar as mentes. Além disso, a geografia possui papel fundamental no apoio ao processo 

de aproximação e visibilização da agroecologia como forma de autonomia produtiva e alimentar 

para sociedade, através de grupos de estudos, eventos, intercâmbios, pesquisas e demais 

espaços. 
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A IMPORTÂNCIA DAS SEMENTES CRIOULAS NA CONSERVAÇÃO DA SÓCIO 

BIODIVERSIDADE 

 
Helenildo de oliveira Francelino,  

José Laécio de Moraes,  

Tiago José Lopes Alves 

Resumo: 

 

As casas de sementes são organizações comunitárias, que visam a autossuficiência dos/a 

/agricultores/a no abastecimento de espécies vegetais e animais, importantes para agricultura e 

pecuária local, preservação da sócio agrobiodiverssidade e a vida da Comunidade. A luta pelo 

resgate, preservação e conservação das sementes é uma luta que vem passando de geração pra 

geração, com o intuito de garantir a preservação desse patrimônio genético, que representa toda 

uma história de luta pra sociedade. As sementes criuolas, são variedade desenvolvidas, 

produzidas, pelos agricultores(as), quilombolas(as) e indígenas, que ao longo da história da 

humanidade, as sementes foi e é uma coisa muito forte para as gerações , por representar um 

ato de autonomia, resistência ao clima e aos tipos de solo, por passar todo um processo de 

seleção natural, feitas pelos camponeses, adaptação ao clima, por possuir quadra invernosa 

oscilante, que mudou ao longo do tempo por questões climáticas, os tipos de solos, todas essas 

questões ao longo da vida, contribuíram para o desenvolvimento de variedades de sementes 

resistentes, tendo em vista que esses processos de adaptação e seleção é feito por várias 

gerações. Existem além da ação humana, alguns elementos naturais responsáveis por esse 

processo de desenvolvimento dessas variedades como: a diversidades de plantas e o ciclo da 

natureza. A luta pela conservação desse patrimônio genético, é uma necessidade que a 

humanidade tem, para garantir uma segurança alimentar e nutricional das gerações atuais e das 

futuras gerações, por ser variedades naturais, sem a utilização de insumos químicos. As 

sementes são utilizadas, para produção de alimentos de forma orgânica, todo processo desde a 

multiplicação das sementes, até a produção de alimentos, armazenamento e conservação dessas 

sementes, são processos naturais.  Outro ponto importante é a preservação da sócio 

agrobiodiverssidade, as casas de sementes possuem o armazenamento não só de sementes 

leguminosas para alimentação humana, mas também gramíneas, hortaliças, animais e nativas. 
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Um dos pontos de discursão muito forte na casa de sementes, são a questão de plantas nativas, 

principalmente sementes de plantas que se encontra em extinção, tendo em vista que os sistemas 

de produção trabalhado pelos mesmos, é em harmonia com a natureza, resgatando e 

conservando o ecossistema.  As sementes crioulas, é um instrumento de discussão política, 

desde o início da agricultura, as sementes passa pelo um processo de seleção feita pelas 

mulheres, logo passa pelo processo de ameaças pelos pacotes tecnológicos, ai onde surge a 

necessidade dos camponeses(as) se organizarem nas casas de sementes para fortalecer a luta 

pelas sementes crioulas e políticas públicas de fortalecimento desse patrimônio genético. O 

seguinte trabalho tem por finalidade mostrar a importância das sementes crioulas para 

conservação da sócio biodiversidade, mostrando também a importância desse patrimônio para 

a humanidade. Quando falamos em sementes crioulas, falamos também de raças e mudas, 

estamos falando da imensa diversidade genética que as famílias camponesas mantiveram ao 

longo da história. O que há dentro de uma semente? Além de códigos de sabores e nutrientes, 

algumas guardam verdadeiros patrimônios genéticos e culturais. O manejo de sementes é como 

uma herança da sabedoria ancestral que pode ser contada desde o início da história da 

agricultura. Mas parte desta riqueza milenar já desapareceu. E a que resta está ameaçada. Para 

termos uma ideia, ao longo de 12 mil anos da agricultura, mais de 7 mil espécies de alimentos 

foram cultivadas. Hoje, apenas 12 espécies formam a base da nossa alimentação. Por um lado, 

mostra um empobrecimento muito grande nossa dieta alimentar. E, por outro lado, uma 

dependência por poucas espécies. Se essas espécies tiverem algum problema ambiental, algum 

problema de praga ou doença, isso pode gerar uma catástrofe muito maior do ponto de vista de 

fome até, de não produção de alimentos.  "O que seria uma casa de sementes? É uma estrutura 

física, que é utilizada pra reuniões dos sócios e estoques das Sementes Crioulas, algumas 

possuem uma área que é utilizada para o roçado comunitário. Trata se de uma tecnologia social 

de convivência com o semiárido e de segurança alimentar e nutricional nas comunidades rurais 

do semiárido brasileiro. Certificada pela Fundação Banco do Brasil – FBB, em 2007 como 

tecnologia social. As sementes crioulas como estratégia de resistência e convivência com o 

semiárido brasileiro, por ter passado todo o processo de adaptação ao clima e tipos de solo, as 

famílias ao longo do tempo com as mudanças climática tendo uma diminuição nas chuvas as 

famílias tem recorrido as sementes crioulas justamente por possuir essa resistência ao clima 

semiárido, os camponeses ao longo do tempo tem se desenvolvidos técnicas e formas de 

armazenar essas sementes de maneira que não comprometa seu poder germinativo, nem suas 
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condições e características que as mesmas possuem. A casa de sementes é também uma 

estratégia de autonomia dos camponeses(as), tendo em vista que quando começa período 

chuvoso os agricultores (as) tem na própria comunidade uma semente de qualidade e que 

representando toda uma geração para os mesmo.  As casas de sementes crioulas tem como papel 

fundamental o resgate e a preservação desse (patrimônio Genético), Organizar sócios em torno 

das casas de sementes e de atividades comunitárias fortalecendo a luta pela conquista dos 

direitos dos camponeses(as) e da agricultura camponesa a partir dos princípios agroecológicos, 

valorizar a cultura a camponesa a partir da defesa dos costumes e tradições locais, outro ponto 

importante das casas de sementes é partilhar o conhecimento através de intercâmbios. Como 

outras casas de sementes vivenciando as experiências de organização e gestão das casas de 

sementes de outras casas de outras comunidades e outros municípios do semiárido brasileiro, 

trocando sementes, técnicas de armazenamento que cada uma possuem, a gestação das casas de 

sementes é feita pela uma gestão compartilhada, representada, por homens, mulheres e jovens, 

a casa de sementes também é uma experiência de um modelo de economia a serviço da vida, as 

sementes na casa, elas não são vendidas e sim emprestadas no período de plantio, logo quando 

passa o período de colheita os agricultores(as) devolvem com uma pequena porcentagem, pra 

manter o estoque da mesma. Toda essa luta dos camponeses(as), todo esse processo de resgate, 

conservação e preservação desse patrimônio genético está em ameaças à toda essa diversidade, 

e as riquezas naturais do semiárido brasileiro.1 -Sementes transgênicas - contaminação genética 

das variedades crioulas.2 - Monocultivos - ambiente mais vulnerável - pragas e doenças.3 - 

Desvalorização do patrimônio genético conservado pelas populações.4 - Sucessivas secas 

agravadas pelo fenômeno das mudanças climáticas comprometendo os estoques de sementes 

crioulas. As variedades crioulas foram muito combatidas pela revolução verde – e em muitas 

regiões deixaram de existir -, contaminadas por transgênicos e híbridos ou ainda acabaram 

perdendo seu vigor germinativo, os pacotes tecnológicos, vem como ameaça, por possuem uma 

estratégia de monopólio e poder, com o intuito de acabar com os processos organizativos dos 

camponeses(as) trabalhados a partir dessas sementes, e ai esses pacotes utilizam de diversas 

formas para destruir esse patrimônio genético, como: contaminação de sementes, propagandas 

enganosas, e outras, tudo pra atender uma demanda do capitalismo. Percebe-se ao longo dos 

anos, uma melhor efetividade das organizações e gestões das casas de semente existentes no 

semiárido brasileiro, uma melhoria em partes significativa ao acesso a sementes crioulas com 

qualidade e tempo hábil ao plantio, uma recuperação de algumas variedades de legumes, 
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forrageiras, nativas, hortaliças e legumes, como também de algumas espécies nativas, processo 

esse dado ao trabalho eficiente das casas de sementes crioulas. Ao mesmo tempo torna se 

preocupante, toda essas conquista e bandeiras de luta desses camponeses(as) no tocante as 

sementes crioulas, encontra em grandes ameaças, pelos pacotes tecnológicos, como as sementes 

transgênicas, sementes hibridas e outras, que vem representando o modelo do sistema 

capitalista. Outro ponto que preocupante são as mudanças na quadra chuvosa, que também 

contribui nesse processo de erosão do patrimônio genético. As sementes crioulas, representa 

toda uma história de vida, pessoas, gerações e gerações contribuíram e lutaram pra resgatar 

conservar e preservar, as sementes representa vida dos ecossistemas, espécies e variedades de 

vegetais e animais, que por sua vez contribui, para uma segurança alimentar e nutricional, outra 

consequência desse trabalho das sementes é a vivencia harmoniosa que o ser humano tem com 

a natureza. A temática trabalhada, me propõem uma visão ampla e amo mesmo tempo 

minuciosa, da importâncias das sementes crioulas para a humanidade, e me faz refletir como 

seria a vida do nosso planeta sem esse patrimônio genético. REFERENÇIAS Oliveira, 

Francelino. (2019)Casa de Sementes senhor dos exercito (2019) 
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RESISTÊNCIA E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS ATRAVÉS 

DO MERCADO CAMPONÊS: O CASO DO ARMAZÉM DO CAMPO DO MST EM 

SÃO LUÍS – MA. 

 
Cleydson Marcelo Almeida Damasceno,  

Hemily Rodrigues Vale,  

Mariana da Silva Dias 

Resumo: 

 

Durante os anos de 1950 e 1960, a questão agrária foi o foco de grandes debates e ascensão de 

lutas populares, cabe aqui citar, como exemplo, o surgimento de vários movimentos populares 

de luta pela terra como as Ligas Camponesas no Nordeste nos anos 50; a União dos Lavradores 

e trabalhadores agrícolas do Brasil (Ultab) fundado em 54; e/o Movimento dos agricultores 

sem-Terra no Rio Grande do Sul (Master) na década de 70. Discorreremos sobre o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (que surgiu num período marcado pelo processo de 

modernização da agricultura e pela transição político-partidária no Brasil) e sobre uma das 

formas de organização que esse achou para os assentamentos rurais. Desde sua formação, o 

Movimento busca viabilizar os assentamentos rurais através de estratégias produtivas que 

permitam a resistência dos trabalhadores na terra. No final da década de 80, o MST adotou o 

cooperativismo como principal forma de organização do trabalho e da produção. Para 

implementar esse projeto de desenvolvimento, constituiu uma estrutura organizacional – de 

abrangência local, estadual e nacional – baseada nos princípios de sua “teoria da organização 

no campo” Nesse sentido, incentivou a criação de cooperativas de produção – consideradas 

forma superior de empreendimento agrícola – em várias regiões do país. (BORGES, Juliano – 

2017.).No entanto, a constituição das cooperativas estava atrelada aos moldes modernos de 

produção capitalista e sobre as novas relações sociais do campo, resultando em uma exclusão 

dos trabalhadores que não conseguiram se adequar a modernização da agricultura, produção de 

larga escala e a agroindustrialização, como citado abaixo:(...) esta proposta, transformada em 

diretriz oficial a partir de 1988, entrou em conflito com a realidade da produção agrícola e suas 

particularidades, com as características socioculturais dos assentados, com a dinâmica própria 

da vida rural e, também, com as dificuldades macroeconômicas impostas à atividade produtiva 
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agropecuária (...) (NAVARRO; MORAES; MENEZES, 1999, p. 51)“Temos muitas 

experiências onde foram tomadas decisões teoricamente bonitas e avançadas, mas na prática, 

não funcionaram e acabaram quebrando o coletivo” (CONCRAB, 1996a, p. 73). Por essas 

questões, após conflitos externos e internos, e pela crise do paradigma de modelo de produção, 

o MST precisaria reformular-se passando então a repensar a forma de organização de produção 

através de novas bases.  Perpassado ainda pelo cooperativismo, mas agora redefinindo suas 

bases tecnológicas com princípios embasados na agroecologia, o MST passa á ter novas formas 

de organização. Englobando a agroecologia, o MST levanta novas discussões sobre alternativas 

para um desenvolvimento sustentável e consciente, a produção que outrora era somente para 

esfera econômica, passa a se preocupar também com a ambiental e social, passando a ver a 

alimentação como um ato político. Em decorrência desse novo paradigma, o MST tem 

repensado suas ocupações de espaços, de forma que possam promover encontros culturais, 

debates, exposição de literatura com cunho político, e um espaço onde os produtos de suas 

cooperativas possam ser comercializados no valor do trabalho, realizando feiras da Reforma 

Agrária Optamos por explorar sobre o Armazém no campo, espaço esse destinado a venda de 

produto oriundos de cooperativas, da agricultura familiar e assentamentos do MST. Portanto o 

que se pretende evidenciar nesse trabalho é o entendimento sobre as novas formas de comercio 

camponês, conhecendo in loco a proposta do Armazém do Campo, que tem uma de suas 

unidades inserida no espaço Solar Cultural da Terra Maria Firmina dos Reis, em São Luís – 

MA. Após levantamento bibliográfico sobre campo e cidade, conseguimos construir uma 

entrevista informal com o Elitiel um dos pensadores e organizadores do espaço que, em uma de 

suas falas, reafirma o pensamento político do MST ao afirmar que: “o armazém quer mostrar 

para a cidade como o alimento é um ato político, fazer com que entendam porque se produz ali, 

porque é necessário produzir alimentos saudáveis, porque é necessário defender a reforma 

agrária, porque é necessário defender o tamanho da propriedade. Porque quem faz isso, defende 

a vida! Nós não somos contra o desenvolvimento, nós somos contra o desenvolvimento de 

projetos que visam a morte, você vê a quantidade de projetos que foram agora passados que 

liberaram grandes quantidades de agrotóxicos no país." O espaço por estar inserido no meio 

urbano, possibilita discussões entre campo- cidade dando visibilidade pros meios de produção 

do campo e a valorização do trabalho das camponesas e camponeses, o alimento passa a ter um 

valor não só pelo produto, mas também de valorização do trabalho, não visando o lucro ou a 

forma de produção capitalista. Como continua Elitiel em um de suas falas: “nesse sentido o 
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armazém do campo tem esse objetivo pedagógico e político, de você ter na cidade um espaço 

que você possa ter a clareza do valor do produto, porque se você olhar ali realmente, os valores 

dos produtos eles são baseados na perspectiva no valor do trabalho do agricultor, porque você 

não pode imaginar o trabalho como ato solidário, você pode imaginar o trabalho como princípio 

da formação humana e esse princípio da formação humana ele tem que ser valorizado, não 

transformado em mercadoria. Porque quando a gente olha o valor do trabalho como mercadoria 

nós não estamos consumindo o alimento saudável, nós estamos consumindo pra ter um 

pensamento sentimental sobre a luta e não sobre a sociedade, isso inclusive rebaixa o que nós 

propomos enquanto perspectiva de construção com a cidade , por que não imagina que esse 

produto que você está consumindo, ele que possibilita que o filho de assentado possa fazer uma 

universidade pública, possa estudar, possa ter um transporte, possa viajar, é esse produto que 

possibilita isso né? Então, quando temos a perspectiva que a agricultura familiar ela produz 

alimento saudáveis, mas hoje você coloca o valor dizendo que tá caro, mas tá caro o que? A 

luta tá cara né? Hoje o sacrifício tá caro, e hoje nós não temos essa visão, nós temos a visão de 

solidariedade, no sentido de que se a gente consegue fazer isso, nós conseguimos levar 

dignidade ao agricultor dele entender que o valor do trabalho dele, aquele princípio educativo 

que forma o homem, a formação humana geral que é o trabalho, ele está sendo consumido não 

como mercadoria, mas de forma consciente, as pessoas entendem o processo do trabalho que 

ele realiza.  ”Conseguimos ver através dessa nova forma de organização, o processo de 

valorização do homem (agricultor) de acordo com o lugar onde ele ocupa, ou tem se inserido 

como diz Milton Santos (1926), “O valor do indivíduo depende, em larga escala, do lugar onde 

está, já vimos”. Então podemos dizer que essa nova forma de mostrar a luta pela terra trazendo 

discussões do campo para dentro da cidade é de extrema importância para uma nova 

conscientização do que tem sido e como deveria ser a Questão Agrária no Brasil , não sendo 

nada mais juto do que dar voz para o produtores que lutam pela terra, trazendo reflexões sobre 

seus valores e sua existência, inserindo-se em um espaço que tenham liberdade de falar e que 

se sintam apoiados e não oprimidos. 
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AGRICULTURA FAMILIAR: CANTEIROS DE QUINTAIS NO MUNICÍPIO DE 

MARACAÇUMÉ - MARANHÃO 

 

Lucileia Ferreira dos Santos 

 

Resumo: 

 

RESUMO A agricultura familiar é compreendida como toda atividade organizada por membros 

de um mesmo grupo familiar, essa atividade é de suma importância pois, no Brasil a maior parte 

dos alimentos direcionados ao consumo interno provem dessa atividade agrícola, caracterizada 

pela diversidade de alimentos produzida em uma mesma área, e pelo baixo ou nem uso de 

agrotóxico tornando assim uma atividade que promove uma melhor qualidade de vida das 

populações. Destaca-se como uma forma de vida de milhares de homens e mulheres que resiste 

ao longo do tempo, ao processo excludente das políticas governamentais, e que buscam, dentro 

do mundo capitalista, manter seu espaço em um ambiente cada vez mais competitivo, 

concorrendo em nível cada vez mais desigual com os empreendedores que atuam na logística 

do agronegócio, que em muitos casos sufocam as pequenas propriedades, seja pela presença 

dos grandes latifúndios, ou pelo uso dos agrotóxicos que não se restringem as áreas cultivas e 

prejudicam a permanência das espécies nativas e da diversidade de espécies cultiváveis. 

Segundo a Constituição brasileira, materializada na Lei nº 11.326 de julho de 2006, considera 

– se agricultor familiar aquele que desenvolve atividades econômicas no meio rural e que atende 

alguns requisitos básicos, tais como: não possuir propriedade rural maior que quatro módulos 

fiscais; utilizar predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas 

de propriedade; e possuir a maior parte da renda familiar proveniente das atividades 

agropecuárias desenvolvidas no estabelecimento rural. Apesar do pouco apoio dos governantes 

e da efetivação das políticas públicas referente à essa atividade, e mesmo sem os incentivos 

devidos, muitas famílias mantem o sustento por meio desta atividade e algumas ações não 

governamentais promovem a evolução desse processo de produção, como o Movimento dos 

trabalhadores sem Terra, que tem apresentado grande sucesso na produção de alimentos por 

meio da agricultura familiar, promovendo a diversas famílias a oportunidade de sair da condição 
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de extrema pobreza. A exemplo do pais o estado do Maranhão, apresenta pouco incentivo, mas 

em alguns municípios, seja na zona rural, a agricultura familiar ainda utiliza de métodos que 

causam danos aos meio ambiente, pois, o cultivo é feito por meio da “roça de toco” 

caracterizado por utilizar o corte da floresta e queima de troncos, esse tipo de manejo e utilizado 

no cultivo de mandioca para a produção de farinha, também o cultivo do milho, arroz, feijão. 

Apesar d que é definido pela legislação como agricultura familiar, pode-se perceber que 

atividades agrícolas tem se propagado no meio rural, em terrenos baldios ou até mesmo em 

pequenas áreas como quintais, assim nas aglomerações urbanas, muitas famílias sobrevivem de 

atividades como o plantio de hortaliças e leguminosas em pequena e médio escala. A presente 

pesquisa tem como objetivo analisar o processo de formação e adesão de famílias a agricultura 

familiar na sede do município de Maracaçumé no estado do Maranhão. Assim como também 

compreender como se dá o escoamento da produção, e qual a importância para o sustento dessas 

famílias. A pesquisa foi realizada através de entrevistas com questionários despadronizadas, 

aplicado com cinco moradores da área urbana do município de Maracaçumé/MA, com questões 

abertas e fechadas. A produção e realizada de maneira simples, sem uso de grandes tecnologias, 

sendo utilizado como principal insumo, o estrumo de gado, misturado com a semente do açaí, 

as hortas são organizadas em leiras, e os principais cultivos são: alface (lactuca – sativa), cheiro-

verde (Petroselinum crispum), quiabo (Abelmoschus esculentus), colve (Brassica oleracea), 

maxixe (Cucumis anguria), vinagreira (Hibiscus sabdariffa) entre outros, o escoamento é 

realizado por meio de motos, bicicletas, sendo os cultivos vendidos ao supermercados e 

frutarias da sede municipal, também são vendidos na feira municipal, a vendedores ambulantes 

e pelos próprios agricultores em suas casas. A renda obtida representa um acréscimo a renda da 

família, variando entre um salário mínimo a mil e novecentos reais, sendo que os maiores lucros 

estão atrelados a quantidade de canteiros que a família possui. Desta forma compreende-se que 

existem outras maneiras e estratégias de realizar a agricultura familiar, no município de 

Maracaçumé no estado do Maranhão, o cultivo de hortaliças, tem representado uma melhoria 

no poder econômico de diversas famílias residentes na zona urbana do município, que aderiram 

a essa atividade, como uma forma de garantir a subsistência de suas famílias, para a população 

representa o contato a produtos mais saudáveis, uma vez que esse cultivo é realizado com pouca 

ou nenhuma utilização de agrotóxico ou pesticidas químicos, assim como a utilização de 

insumos que causam pouco impacto ao meio ambiente, mesmo sendo realizada de forma 

rudimentar, esse tipo de agricultura tem grande representatividade na disseminação de 
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alimentos dentro da sede municipal, pode-se perceber também que além de produzir para a 

venda, esses agricultores consomem o excedente da produção melhorando assim a sua 

qualidade de vida por meio da melhoria da nutrição e por consumir alimentos de melhor 

qualidade. 
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PARTICIPAÇÃO E CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA: 

Redes Agroecológicas na Construção do Sistema Participativo de Garantia da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte 

  

Ana Carolina Figueiredo Silva1,  
Tatiane Maria dos Reis2,  
Gabriel Mattos Ornelas3  

 

Introdução 
A agricultura orgânica compreende todos os sistemas agrícolas promotores da produção 

sustentável de alimentos, fibras e outros produtos não alimentícios, de modo ambiental, social 

e economicamente responsável (BRASIL, 2013). A produção orgânica orientada pelos valores 

e princípios da agroecologia possibilita a interação dos atores sociais, não se restringindo às 

transformações de modos produtivos e aos interesses de mercado, envolvendo a construção de 

redes para reorganização dos processos socioambientais desde a produção ao consumo, tanto 

no espaço urbano como no espaço rural (ABA, 2017). 

Com o aumento da produção e dos interesses de consumo e de mercado, além de todo o 

aspecto ambiental e social que a produção de orgânicos representa, as autoridades mundiais 

começaram a regular essa atividade (ALVES, 2012). Logo, foram elaboradas legislações para 

regulamentar e orientar a produção dos alimentos orgânicos no Brasil, o órgão regulador é o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Nesse sentido, torna-se 

necessário realizar a avaliação de conformidade da produção orgânico através de um processo 

sistematizado, com regras estabelecidas em leis, decretos e instruções normativas, devidamente 

monitorado, de forma a propiciar adequado grau de confiança de que um produto, processo ou 

serviço, ou ainda um profissional, atenda a requisitos estabelecidos por normas ou regulamentos 

(FONSECA, 2009). 

 
1 Graduanda em Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), integrante do Grupo de Estudos 
em Agricultura Urbana AUÊ! UFMG, carolfigueiredos@gmail.com 
2 Geógrafa graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), servidora pública da 
Prefeitura de Belo Horizonte - Minas Gerais, tatiane.maria@gmail.com 
3 Mestrando em Ciência Política no PPGCP/UFMG (bolsista CAPES/PROEX), integrante do Grupo de Estudos 
em Agricultura Urbana AUÊ! UFMG e Graduado em Gestão Pública pela UFMG, gabriellornelas@gmail.com 
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Segundo Fonseca (2009), a avaliação pode ser realizada de forma em que um indivíduo 

ou grupo deles, contrata uma certificadora registrada no MAPA que geralmente cobra altos 

valores para realizar todo processo. Por outro lado, a avaliação da conformidade pode ser 

participativa, com grupos de produtoras/es compartilhando as responsabilidades com 

técnicas/os, comerciantes e consumidoras/es para verificação e decisão da conformidade 

orgânica a partir da criação do Sistema Participativo de Garantia (SPG). 

O SPG é um mecanismo que integra o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade 

Orgânica (SISORG/MAPA) previsto no Decreto no 6.323/2007 e regulamenta a Lei no 

10.831/2003 sobre a Agricultura Orgânica. Esse mecanismo permite garantir a qualidade da 

produção orgânica e agroecológica através de grupos de agricultoras/es juntamente com outros 

atores sociais locais, tendo como princípio o controle social e a responsabilidade solidária. 

Além da garantia da qualidade da produção, segundo Radomsky (2009), o SPG possibilita o 

compartilhamento de saberes e práticas entre os atores envolvidos, a troca de sementes e de 

produtos em relações de reciprocidade. 

Os princípios de controle social e de responsabilidade solidária são fundamentais para 

a consolidação do SPG, além da definição de seus membros (agricultoras/es e colaboradoras/es) 

e da constituição do Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade - OPAC. Todo o 

processo envolve a criação de um regimento interno, de um manual de procedimentos e do 

Conselho de Recursos do Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade. 

Posteriormente, a Comissão de Avaliação da OPAC organiza visitas de Verificação da 

Conformidade para aprovação ou renovação da Conformidade Orgânica e a obtenção do Selo 

Orgânico. 

Diante desse contexto, a certificação participativa será o enfoque deste trabalho, 

especificamente o Sistema Participativo de Garantia que está em processo de construção na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Para tanto, a metodologia que orienta o 

trabalho utiliza a revisão bibliográfica sobre redes e o processo de certificação orgânica a partir 

dos princípios da agroecologia. Além disso, foram realizados o levantamento histórico da 

construção do SPG da RMBH, a análise documental das relatorias dos encontros e visitas de 

campo, e a sistematização das principais ações. 

 

O Processo de Avaliação de Conformidade Orgânica 
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A certificação é uma prática que permite às/aos agricultoras/es oferecerem um produto 

mais valorizado, estabelecendo uma relação de confiança com o consumidor (MEDAETS e 

FONSECA, 2005). No Brasil, são admitidos três mecanismos de avaliação da conformidade: a 

certificação por auditoria através de uma Certificadora; a certificação do Sistema Participativo 

de Garantia por meio do Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC); e o 

controle social através da Organização de Controle Social (OCS) que permitem a venda direta 

às/aos consumidoras/es. Nos dois primeiros modelos, o produto pode ser vendido em 

estabelecimentos comerciais e recebe um selo orgânico de “certificação por auditoria” ou por  

“Sistema Participativo”, respectivamente (Figura 3). Já o último possibilita a geração de um 

documento que atesta a confiança no produto e permite somente a venda direta em feiras,.  

 
Figura 1 - Tipos de Selos de Orgânicos utilizados no Brasil. Fonte: FoodMed 

 

Segundo Neves (2005), a certificação pelo Sistema Participativo é realizada por redes 

de confiança ou de credibilidade que, além de certificar a origem do produto, também auxilia 

na organização das/os produtoras/es e na comercialização dos seus produtos. A certificação 

participativa é bastante desenvolvida por cooperativas e associações. Já a certificação por 

auditoria é realizada por entidades ou empresas que, na maioria das vezes, não estão envolvidas 

com a formação ou assistência técnica das/os produtoras/es.   

Além dos produtos, processos produtivos e serviços também podem ser certificados  

como, por exemplo, o processo de transporte, armazenagem e o processamento (SILVA, 2013). 

Assim, cada categoria de certificação apresenta sua especificidade e seu correspondente 

procedimento de verificação. No caso dos produtos, a verificação se realiza durante o processo 

produtivo e nos testes finais para identificar itens não orgânicos como agrotóxicos e fertilizantes 

químicos (NEVES, 2005).   

Segundo Souza e Bulhões (2002), três aspectos são levados em consideração pelas/os  

defensoras/es da certificação por auditoria ou da participativa: a) os níveis de mercado, local, 

regional ou internacional, responsáveis pela diferenciação das estratégias de comercialização; 

b) a relação entre produtor/a e consumidor/a, na qual se estabelecem diferenças de concepção 
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quanto à preferência de atuação junto aos elos da cadeia de produção, distribuição e consumo; 

c) as concepções ético-ideológicas, relacionadas ao histórico das entidades envolvidas e o grau 

de confronto com o sistema de mercado existente. No Gráfico 1, é possível verificar a proporção 

das escolhas dos tipos de certificação entre as/os 19652 produtoras/es orgânicos brasileiros 

registradas/os. 

 
Gráfico 1 - Produtores Brasileiros Certificados por tipo de Entidade 

Elaboração própria a partir do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO) do MAPA (2019) 
 

Portanto, atualmente os/as agricultores/as certificados/as apresentam a maior parte da 

avaliação da conformidade realizada por meio da auditoria/certificadora (42%), enquanto que 

35% é realizada por meio de OPAC (SPG) e 23% por OCS. Dessa forma, é notado que grande 

parte das/os produtoras/es ainda utilizam as certificadoras para alcançar esse objetivo. Contudo, 

a soma do número de produtoras/es por OCS (sem selo) ou OPAC (com selo) é muito mais 

expressiva, evidenciando a busca por processos que envolvam a participação e custos mais 

baixos para realizar a certificação. 

No caso da certificação por auditoria, algumas hipóteses podem ser levantadas para 

compreender essa procura como, por exemplo, o baixo conhecimento das/os agricultoras/es em 

relação ao processos coletivos e participativos, ou até mesmo relacionado ao poder aquisitivo 

das/os agricultoras/es orgânicas/os. Ademais, vale ressaltar que alguns agricultores/as não 

sentem necessidade em se certificar, buscando outras formas de garantia da sua produção, como 

a OCS. De acordo com Assis e Romeiro (2002), a agricultura orgânica não devem ser vista 

como sinônimo da agroecológica, principalmente aquela praticada por estratos de 

agricultoras/es mais capitalizados, já que algumas vezes não está orientada pela justiça social e 

sem articulação com a reorganização dos processos sociais e ecológicos, consequentemente, 

com processos de construção coletiva e participativa da agroecologia. 
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Como o estudo de caso deste trabalho tem como tema a construção do OPAC,  a 

certificação através do Sistema Participativo de Garantia será mais detalhada, especialmente o 

processo em curso na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Portanto, o enfoque no 

mecanismo de participação se justifica a partir da relevância desse processo para a construção 

de valores democráticos, fortalecimento dos princípios da agroecologia e de atividades 

educativas que vão além da obtenção do selo orgânico. 

No livro “Participação e Teoria Democrática”, Carole Pateman (1992) evidencia que a 

existência de instituições representativas não seria suficiente para promover a participação da 

sociedade no sistema político, sendo necessário expandir a democracia para outras esferas para 

promoção de atitudes e qualidades participativas. Nesse sentido, a educação para a participação 

e a eficácia política deve começar no local de trabalho para depois ser ampliada a outros 

contextos sociais mais amplos.  

Portanto, o processo de participação no mecanismo de certificação via OPAC/SPG 

favorece o maior controle das/os agricultoras/es sobre a própria vida e aumenta a interação em 

rede com outros atores, ampliando a compreensão do funcionamento da política e da 

democracia, resultando em uma maior interlocução com o poder público, aumentando a 

fiscalização das políticas públicas e recuperando o caráter educativo da atividade política. 

 

O Sistema Participativo de Garantia: princípios e funcionamento 

O SPG é um mecanismo de certificação que tem como fundamento a confiança e 

participação das/os envolvidas/os no processo, no qual a construção e a verificação das normas 

de produção orgânica são realizadas com a participação efetiva das/os agricultoras/es, incluindo 

produtoras/es, assessoras/es técnicas/es e consumidoras/es que estabelecem um processo que 

todas/os atestam solidariamente a responsabilidade coletiva (MEDAETS; FONSECA, 2005). 

Para tanto, inicialmente as/os agricultoras/es fazem o preenchimento do Caderno de 

Plano de Manejo para registrar as atividades diárias, os produtos produzidos e os insumos 

utilizados em sua produção. Assim, se acostumam com o processo de registro e de 

documentação de todas as atividades que são realizadas na propriedade. Posteriormente, grupos 

de agricultoras/es promovem visitas de pares nas propriedades das pessoas envolvidas para que 

ocorra o intercâmbio de conhecimentos e a mútua fiscalização, possibilitando atingir todos os 

requisitos necessários para que seja feita uma visita posterior de verificação nas propriedades. 
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Essas visitas têm como objetivo principal verificar se todo o processo de produção está de 

acordo com as normas exigidas pelo MAPA para que um produto seja considerado orgânico.  

Após atestar essas condições, uma entidade cadastrada pelo MAPA como auditora é 

solicitada a comparecer na propriedade e checar a Avaliação da Conformidade. Em caso 

positivo, o órgão submete a documentação necessária para emissão do certificado. Em caso 

negativo, as/os auditoras/es informam o que está incorreto e dão um prazo de adequação e logo 

em seguida retornam à propriedade para atestar a conformidade novamente.  

Segundo as informações do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, é possível 

verificar uma maior quantidade de produtoras/es certificadas/os via OPAC nos estados do 

Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É importante ressaltar que na região Sul do Brasil 

encontra-se o maior SPG nacional, a Rede Ecovida, que apresenta protagonismo no processo 

participativo de certificação orgânica, além de revelar grande compromisso com os princípios 

da agroecologia. Outro SPG que vale destaque é a Associação dos Agricultores Biológicos do 

Estado do Rio de Janeiro (ABIO) que certifica por meio da certificação participativa todas/os 

as/os 700 agricultoras/es desse estado brasileiro. 

 

 
Gráfico 2 - Produtoras/es orgânicas/os certificados por OPAC por estado do território nacional. 

Elaboração própria a partir do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO) do MAPA (2019) 
 

Também de acordo com dados fornecidos pelo MAPA, no Cadastro de Produtores 

Orgânicos, existem 24 OPACs em funcionamento, sendo 4 no Rio Grande do Sul, 3 em Minas 

Gerais e o mesmo número no Distrito Federal, os estados de Santa Catarina, Ceará e São Paulo 

com 2 em cada um e 1 OPAC nas seguintes unidades da federação: Rio de Janeiro, Goiás, 

Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, Amazonas e Paraíba. Na Tabela a seguir têm 

a relação de todas as OPACs em funcionamento no território nacional por estado da federação: 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3536 
 

 

 
Tabela 1 - Organismos Participativos de Garantia por estado brasileiro. 

Elaboração própria a partir do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO) do MAPA (2019) 
 

O SPG RMBH: contextualização socioespacial e processo histórico  

A RMBH é a terceira maior região metropolitana do Brasil em termos demográficos, 

composta por 34 municípios, além de 16 outros que compõem o Colar Metropolitano. Essa 

região e seus respectivos municípios apresentam características sociais, ambientais e 

econômicas distintas. Conforme o Censo Demográfico de 2010, a população da RMBH é de 

4.833.970 habitantes, representando 24,92% da população total do Estado de Minas Gerais 

(UFMG, 2014).  
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Figura 2: Mapa da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Colar e Entorno 

Fonte: Relatório Final do Projeto “Ação Intersetorial para o fortalecimento da agroecologia, o enfrentamento do 

uso de agrotóxicos e  a promoção de territórios saudáveis e sustentáveis na RMBH, colar metropolitano” 

 

A estrutura da RMBH a partir do processo de expansão urbano-industrial registra um 

arranjo econômico fundamentado nas atividades industriais, imobiliárias e de serviços, assim 

como diversas desigualdades socioespaciais e conflitos ambientais (UFMG, 2014). Nesse 

contexto, prevalece na RMBH o processo de valorização e aumento do preço da terra que 

ocasiona a mudança de áreas rurais para urbanas, compromete as atividades agrícolas e tende a 

dificultar a disponibilidade de terras agricultáveis para produção alimentar. Além disso, existem 

lacunas de informações sistematizadas e bancos de dados que contribuem para que parte da 

população e do poder público desconheça a existência e a importância da produção agrícola em 

alguns municípios (ALMEIDA, 2016). 

Contudo, as práticas agrícolas na RMBH têm se tornado visíveis a partir da mobilização 

da sociedade civil em redes e da incorporação dessa temática em pesquisas e projetos 

universitários que refletem sobre a importância de promover a segurança alimentar e nutricional 
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da população metropolitana, bem como o acesso a alimentos saudáveis. Ressalta-se também 

iniciativas no planejamento metropolitano de buscar garantir o uso agrícola do solo em 

propostas de reestruturação territorial e socioambiental da RMBH (ALMEIDA, 2016). Desde 

2017, órgãos municipais, destacadamente em Belo Horizonte, e instituições públicas, como a 

EMATER, incorporam a temática da agroecologia e da transição agroecológica na RMBH em 

suas diretrizes de atuação. 

As principais redes e articulações relacionadas à agricultura urbana, agricultura familiar 

e agroecologia atuantes na RMBH são a Articulação Metropolitana de Agricultura Urbana da 

RMBH - AMAU, desde 2004, e a Rede Urbana de Agroecologia da RMBH - R.U.A. 

Metropolitana, desde 2016. Essas redes promovem e ampliam as práticas de agricultura urbana 

e agroecologia através de encontros para troca de saberes e intercâmbio de experiências e para 

construção de projetos e eventos com essas temáticas. Outra cooperação fundamental nesse 

processo de mobilização e construção de conhecimento é a presença de grupos de pesquisa, 

ensino e extensão de universidades da RMBH, por exemplo, o grupo de Estudos em Agricultura 

Urbana - AUÊ! UFMG (ORNELAS, 2017). 

Em 2017, no âmbito de debates e esforços para a construção de um plano de ações 

integradas e intersetoriais para a promoção da agroecologia na RMBH, a Rede Urbana de 

Agroecologia - R.U.A. Metropolitana indicou o Sistema Participativo de Garantia como agenda 

convergente de trabalho para 2017/2018. A discussão sobre o SPG partiu da necessidade de 

construir um processo de fortalecimento e de transição agroecológica na RMBH com o 

protagonismo das/os agricultoras/es. Ademais, esta foi definida como uma ação prioritária da 

R.U.A. Metropolitana para 2018, articulada a outros processos que estão em curso na região, 

principalmente de construção social de mercados. 

No que tange a construção social de mercados, existe uma trajetória de experiências de 

comercialização pela sociedade civil que dialogam com a construção da garantia dos produtos 

orgânicos e agroecológicos, como por exemplo, a Feira Terra Viva4, a Feira Raízes do Campo 

e a  Feira da UFMG, além da Feira da Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, que 

é um programa da antiga Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, e a feira na Rua 

 
4 A Feira Terra Viva acontece desde 2005 e não apenas como uma feira de comercialização de produtos orgânicos, 
mas com um trabalho de incentivo e qualificação da produção agroecológica e uma nova forma de tratar o 
consumidor como parceiro, conscientizando-o para não ser apenas um consumidor, mas torná-lo agente ativo na 
construção de um mundo melhor. 
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Goiás, no centro de Belo Horizonte, em conjunto com o Seminário Municipal de Segurança 

Alimentar, organizado pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura 

de Belo Horizonte (SUSAN/PBH), com uma roda de diálogo sobre compras da agricultura 

familiar. 

No âmbito da UFMG, desde 2015 ocorreram feiras sobre a responsabilidade do 

Departamento de Gestão Ambiental - DGA da Pró-Reitoria de Administração da UFMG: a 

primeira ocorreu em 2015 com 09 produtores, a segunda no início de 2016 com 30 produtores, 

a terceira também em 2016 e a quarta em 2017. De modo geral, essas iniciativas aconteceram 

na semana do meio ambiente da UFMG. A partir de 2017, iniciou-se uma nova dinâmica da 

Feira5 da UFMG com a parceria entre o DGA/UFMG, o AUÊ! UFMG e o Colméia Solidária - 

Grupo de estudos, pesquisa e extensão em economia popular e solidária da Faculdade de 

Ciências Econômicas da UFMG, com periodicidade mensal no segundo semestre de 2017 e 

quinzenal, a partir de 2018. Em 06 junho de 2017 ocorreu uma Roda de Conversa sobre 

Agroecologia e Construção Social de Mercados na RMBH que contou com a participação de 

vários atores, dentre eles a SUSAN/PBH que compartilhou a experiência de organização dos 

programas Feiras Livres, Feiras Modelos, Direto da Roça e Feira Orgânica, sendo o Direto da 

Roça e o Feira Orgânica feiras que apresentam em seu grupo de permissionários agricultores 

familiares com interesse e atuação na agroecologia. 

Os diálogos entre esses diversos atores sociais e políticos culminaram com a realização 

do I Encontro Regional sobre SPG RMBH: em abril de 2018. Esse evento teve uma comissão 

organizadora bastante diversa com a participação do poder público, ONGs, grupos 

universitários de pesquisa-ensino-extensão e movimentos sociais. Os objetivos foram: 

contribuir para a construção do SPG na RMBH; sensibilização do público acerca das temáticas 

relacionadas ao SPG e à Agroecologia na perspectiva da transição agroecológica; formação 

técnica e política do público participante; e elaboração do plano de ação do SPG RMBH. Nesse 

encontro foram criados oito núcleos compostos por agricultoras/es, colaboradoras/es, 

organizações sociais e instituições públicas e privadas  para constituição do SPG RMBH. 

Além da/os agricultora/es o SPG RMBH conta com uma rede de organizações 

colaboradoras: Prefeituras da RMBH; EMATER-MG; AUÊ! UFMG; EPAMIG; Fundação 

 
5 Atualmente, um dos critérios do edital para participação de produtoras/es de alimentos na Feira da UFMG é o 
envolvimento com o SPG da RMBH ou está em algum processo de certificação orgânica. 
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Oswaldo Cruz, Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas, Agência de Desenvolvimento 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte e ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade. 

Além dessas, uma rede de colaboração vem sendo instituída e conta com a participação de 

associações; Comunidade que Sustenta a Agricultura (CSA); sindicatos; movimentos sociais; 

cooperativas; Conselhos Comunitários; institutos e outros. 

Diante desse contexto, é importante conceituar e compreender o papel central das redes 

nos territórios. Segundo Santos (2006):  
o conceito de redes além de ser uma conexão entre elementos do território como 
infraestrutura na qual permite o transporte de matéria, energia e informação, pode, 
também, ser social e política pelas pessoas, mensagens, valores que a frequentam. 
Sem isso, e a despeito da materialidade com que se impõe aos nossos sentidos, a rede 
é, na verdade, uma mera abstração (p.176) 

 

Santos também destaca que as redes revelam a própria estrutura socioespacial e 

apresenta a sua dualidade ao considerá-las, simultaneamente, locais e globais, virtuais e reais, 

técnicas e sociais, concentradoras e dispersoras, estáveis e dinâmicas, unas e múltiplas. As 

adjetivações ao mesmo tempo em que caracterizam a complexidade dos processos em rede 

também revelam a versatilidade e maleabilidade do conceito. Dessa forma, é importante 

considerar a intenção na criação das redes e ao mesmo tempo enfatizar a sua materialidade 

quando se analisa como elas impactam o território em que são inseridas, mudando a 

infraestrutura de acordo com o objetivo dessa rede criada e atuante (ibidem). 

De acordo com Fleury (2005), o envolvimento de diferentes atores e organizações a 

partir de objetivos comuns, permite compreender o compartilhamento do poder dentro das redes 

e, consequentemente, o acesso diferenciado a recursos simbólicos, materiais e informacionais. 

Além disso, os atores sociais que compõe as redes têm a possibilidade de influenciar o processo 

político tanto na decisão e execução, como no controle das ações públicas, alterando 

minimamente os “nexos verticais entre Estado e sociedade - baseados na regulação e 

subordinação - , visando relações mais horizontais que privilegiam a diversidade e o diálogo” 

e também a “resolução de problemas coletivos” (FLEURY e OUVERNEY, data, p. 12, 2007). 

Portanto, a interação em rede entre esses diversos atores para a construção do SPG 

RMBH possibilitou a realização do Seminário sobre Sistemas Alimentares durante o IV 

Encontro Nacional de Agroecologia (IV ENA), realizado em Belo Horizonte em junho de 2018. 

Neste evento ocorreu a Assinatura do Protocolo de Intenções entre o município de Belo 

Horizonte e parceiros para o estabelecimento de cooperação institucional para fortalecimento 
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da agroecologia na Região Metropolitana, Colar e entorno de Belo Horizonte, com vistas à 

implantação do Sistema Participativo de Garantia – SPG. O protocolo é coordenado, 

acompanhado e fiscalizado por um Comitê Gestor composto pelos Partícipes signatários 

iniciais: Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania 

(SMASAC), Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(Agência RMBH), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas 

Gerais (EMATER-MG), Companhia de Saneamento de Minas Gerais, (COPASA), Instituto 

René Rachou (Fiocruz Minas), ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade (ICLEI), e 

ainda, por dois representantes da sociedade civil, indicados respectivamente pela Rede Urbana 

de Agroecologia - RUA Metropolitana, e pela Articulação Metropolitana de Agricultura Urbana 

- AMAU, como o apoio da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O resultado prático 

do protocolo de intenções é o Comitê de Apoio Interinstitucional ao SPG RMBH que abarcou 

também prefeituras dos municípios onde estão sediados as/os agricultoras/es.  

Esse processo de governança reforça o papel da interação de diferentes atores sociais 

que estabelecem relações para produzirem redes de construção de práticas agroecológicas e de 

produção orgânica (SCHMITT, 2011). Além disso, existe um Fórum Brasileiro de SPGs e OCS, 

no qual membros de todo o país se reúnem para debater a situação dos SPGs e OCS. A edição 

do Fórum de 2009 reconheceu como características básicas dos SPGs que participaram do 

evento: a participação e o envolvimento, a transparência, a confiança, a autodeterminação, o 

diálogo de saberes, a equidade de gênero e geração. Todos esses princípios estão descritos no 

documento oficial do evento, disponível online na Carta de Valinhos - SP, registrada pelo 

Fórum em 20196. 

Para reforçar o protagonismo das/os agricultoras/es no SPG RMBH, foi organizada a I 

Reunião Geral dos Agricultores no dia 26 de março de 2019 no município de Rio Acima. Neste 

encontro em que houve a presença somente das/os agricultoras/es foi elaborado um plano de 

ação para 2019 e foram apontadas demandas a serem apresentadas às instituições que apoiam 

a construção do SPG RMBH. A partir daí iniciaram-se os debates sobre a necessidade da 

formalização da rede de agricultoras/es para se alcançar objetivos tais como a estruturação 

organizacional, a formalização, o acesso a recursos, entre outros.  

 
6 Disponível em:<http://abiorj.org/wp-content/uploads/2019/05/Carta-de-Valinhos.pdf>. Acesso em 16 ago. 2019. 

http://abiorj.org/wp-content/uploads/2019/05/Carta-de-Valinhos.pdf
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A composição do SPG RMBH no início de 2019 era de mais de 150 agricultoras/es, 

divididos em nove núcleos a partir da proximidade territorial e de características em comum, 

sendo eles: Paraopeba; Médio Paraopeba; Gandarela; Vetor Norte, Jabó-Santana, Campo 

Cidade; Caraça e BR 381. A constituição espacial dos núcleos na RMBH, Colar e entorno se 

encontra na Figura 3. 

 
Figura 3 - Constituição Espacial dos Núcleos do SPG da RMBH, colar e entorno. (Fonte: Relatório 

Final do Projeto “Ação Intersetorial para o fortalecimento da agroecologia, o enfrentamento do uso de 

agrotóxicos e  a promoção de territórios saudáveis e sustentáveis na RMBH, colar metropolitano” ) 

 

Atualmente, o SPG RMBH tem avançado nas Visitas de Pares que consistem em visitas 

da/os agricultoras/es e colaboradoras/es dentro dos grupos para preenchimento de formulários 

e registro das atividades com a finalidade de troca de saberes e tratamento para as questões que 

não estão em conformidade com as prerrogativas das normas. Ademais, são realizados 

encontros mensais nos núcleos, efetuando levantamento de demandas e das ações coletivas a 

serem realizadas para aprimoramento da produção e organização social. 

Ao longo do processo de institucionalização do SPG RMBH foram constituídas duas 

arenas, a Comissão Organizadora e o Comitê de Apoio Interinstitucional. A primeira é 
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composta por dois representantes de cada núcleo e representantes das organizações 

colaboradoras as quais participam de reuniões bimestrais, sendo este um espaço de diálogo e 

de deliberação sobre os passos a serem dados na construção do SPG RMBH. A segunda arena, 

constitui-se como um espaço de cooperação entre as/os colaboradoras/es e as instituições 

públicas para promover a ampliação das ações e a geração de conhecimento disponível acerca 

da produção agroecológica de alimentos, assim como a redução do uso de agrotóxicos, pelas 

produtoras/es da Região Metropolitana, Colar e entorno de Belo Horizonte. Ademais, o Comitê 

de Apoio Interinstitucional apresenta-se como uma inovação democrática para favorecer a 

participação política, resultando em uma maior interlocução da sociedade civil com o poder 

público e ampliando a monitoramento das políticas públicas, por exemplo, a assistência técnica 

e extensão, as empresas de pesquisa agropecuárias, os programas de segurança alimentar e 

nutricional. 

O diálogo sobre o formato do Organismo Participativo de Avaliação de Conformidade 

– OPAC se tornou recorrente nas reuniões bimestrais da Comissão Organizadora, assim como 

nas reuniões de núcleos. O debate sobre o processo de formalização visava entender os 

possíveis modelos de organização, a saber: associação e cooperativa. Como forma de orientação 

para que os agricultoras/es pudessem decidir o melhor tipo de organização para a formalização 

do OPAC, foi realizada uma oficina para esclarecimentos sobre a finalidade de cada 

organização no dia 01 de julho de 2019.  

Como resultado da discussão ocorrida em reuniões da Comissão Organizadora, e 

ampliada para os núcleos, optou-se pelo formato de Associação para a formalização. Foram 

estabelecidos objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública 

e social, e principalmente agroecológicas, tais como: 

1) Promover a Agroecologia; 

2) Constituir um Sistema Participativo de Garantia (SPG) e ser o representante legal do 

SPG perante os órgãos competentes a partir da constituição de um Organismo 

Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC); 

3) Assumir a responsabilidade legal pela Avaliação da Conformidade Orgânica por meio 

do departamento de certificação da qualidade orgânica constituído como Organismo 

Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC), tendo como estrutura mínima 

uma comissão de avaliação e um conselho de recursos, ambos constituídos por 

representantes dos membros do SPG; 
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4) Promover e estimular o intercâmbio entre indivíduos e organizações de comunidades 

rurais e/ou urbanas, entidades e instituições de caráter público ou privado, no país ou no 

exterior, em torno de temas relacionados com os objetivos da entidade; 

5) Promover atividades educativas e eventos socioculturais, ambientais, de cidadania e 

de valorização da cultura, de defesa de direitos e de defesa dos direitos humanos; 

6) Dar apoio às atividades de comercialização como pontos de venda, feira, festivais, 

grupos de consumo e outros; 

7) Realizar atividades de conservação, preservação, recuperação e manejo sustentável 

do meio ambiente; 

8) Prestar serviços de assessoria, assistência técnica e formação nas áreas de produção, 

comercialização e beneficiamento com base nos princípios da Agroecologia, Economia 

Popular Solidária, Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e afins para as/os 

associadas/os e comunidade/s envolvida/s; 

9) Promover a igualdade de oportunidades e direitos entre os diferentes gêneros, 

identidade de gênero e gerações;  

10) Promover, apoiar, realizar e estimular pesquisas científicas e experimentações nas 

áreas das tecnologias alternativas, dos sistemas de produção orgânicos, agroecológicos 

e/ou em processos de transição, podendo realizar publicações e difusão dos resultados 

obtidos; 

11) Representar política ou socialmente suas/seus associadas/os em espaços 

deliberativos e/ou quaisquer outros de interesse das/os mesmas/os; 

12) Realizar a organização social das/os agricultoras/es por meio de núcleos, grupos de 

trabalho e outras, bem como apoiar nas estratégias logísticas; 

13) Adquirir, construir ou alugar imóveis necessários às suas instalações 

administrativas, tecnológicas, de armazenagem e outras; 

14) Buscar fomentos nacionais e internacionais;  

15) Apoiar iniciativas de povos e comunidades tradicionais. 

 

 Nomeada Associação Horizontes Agroecológicos, sua assembleia de fundação ocorreu 

no dia 16 de outubro de 2019, com aprovação do estatuto e adesão de 88 (oitenta e oito) 

agricultoras/es. O Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC), conforme 

previsto no estatuto da Associação será um departamento com a finalidade de assumir a 
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responsabilidade legal pelo conjunto de atividades desenvolvidas no Sistema Participativo de 

Garantia da Qualidade Orgânica (SPG) da RMBH, composto por Comissão de Avaliação e 

Conselho de Recurso. Espera-se com a fundação da Associação continuar com a elaboração e 

apresentação de documentos para credenciamento do OPAC junto ao Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

 

Considerações Finais 

Os mecanismos de certificação orgânica com participação são procedimentos que 

enfatizam os princípios e valores agroecológicos e estabelecem interações em redes com as/os 

agricultores/as, às/aos consumidoras/es e com colaborações de organizações sociais e 

instituições públicas, permitindo a participação de uma diversidade de atores que atestarão a 

confiança dos produtos. No caso do SPG RMBH, o processo de construção da avaliação da 

conformidade ocorre através do protagonismo das articulações e redes de agricultura urbana 

agroecológica, mas também do apoio das instituições públicas com o intuito de fortalecer as 

metodologias de organização das reuniões, Grupos de Trabalho, documentação necessária para 

envio ao MAPA. 

O que diferencia o SPG da RMBH do mecanismo de conformidade por auditoria é a 

forma como o processo de certificação tem sido conduzido em rede, com amplitude de 

organizações de diversos setores envolvidas no processo, um grande número de municípios e 

um maior escopo de produtos, além da possibilidade de um alcance de mercado consumidor 

amplo. O Sistema Participativo de Garantia propicia o fortalecimento das ações coletivas de 

organização social o que possibilita à/aos agricultora/es maior poder de construção social de 

mercados solidários e justos, além de facilitar o acesso à informação e à formação através de 

redes. Também permite um preço menor nas compras institucionais públicas como o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), resultando em uma maior segurança na produção e 

comercialização para as/os produtoras/es. 

Por outro lado, essa nova articulação formada pelos/as agricultores/as fortalece uma 

rede de atores institucionais, aproximando o poder público da sociedade civil, promovendo a 

participação da comunidade agroecológica e orgânica no sistema político, difundindo valores 

de participação popular. Por isso, é notado o caráter mais democrático e atuante da sociedade 

civil com o estabelecimento do SPG na RMBH, trazendo acesso a alimentos saudáveis para 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3546 
 

uma maior parcela da população e fortalecendo a segurança alimentar e nutricional no território 

metropolitano. 
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AS VARIAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS NA PRODUÇÃO DE MILHO (ZEA MAYS) 
EM IPIRÁ-BA, NO PERÍODO DE 1996 A 2006, UMA ANÁLISE DE QUEM ESTÁ 

PRODUZINDO. 
 

Alisson Estrela Costa1 
 

Resumo 

Este estudo objetiva avaliar a variabilidade pluviométrica em relação a produtividade de milho do município de 
Ipirá-BA, a partir do monitoramento climático, no qual observa a importância por exemplo do aumento da 
produção agrícola em culturas de sequeiros. É importante salientar que essa produção se concentra nas mãos do 
pequeno agricultor, carente de recursos para o melhoramento dessa produção. ressalta o estudo das variáveis 
climáticas para auxiliar a melhoria da  agricultura, e  garantir o manejo adequado das culturas em cada região do 
Brasil. Com o suporte dos dados da produção e os climáticos, bem como a elaboração do estado da arte por meio 
de um levantamento bibliográfico, seus fatores, processos, e  os efeitos da chuva  nas atividades agrícolas. A partir 
desse conjunto de informações foi possível tecer uma análise que confirma a influência satisfatória da precipitação 
sobre a produtividade do milho e também avaliar a redução brusca e direta desta produção em períodos de escassez 
hídrica mais duradoura, nos anos de 1996,1997,1998. 
 
Palavras chave: Variabilidade pluviométrica; Produtividade; Semiárido. 
 
 
Introdução  

Analisar as variações climáticas nos municípios se constitui de um trabalho científico, 

gerando grande relevância para identificar as transformações dos aspectos socioeconômicos, 

identificar as principais culturas para que, posteriormente, se estabeleça ações de planejamento 

agrícola. Além de reconhecer os possíveis problemas ambientais decorrentes desses usos, 

principalmente, quando nas últimas décadas tem-se discutido bastante sobre a emergência da 

sustentabilidade ambiental no ambiente semiárido. 

É notório também a importância do monitoramento de variáveis do clima que permite 

auxiliar nos processos de adaptação da agricultura, no manejo adequado das culturas de cada 

região do território brasileiro. Nesse âmbito é necessário estudar as características climáticas e 

quais culturas agrícolas estarão aptas ao mesmo em uma dada localidade. Corroboram com essa 

linha de pensamento os autores Ayoade ( 2010); Santos (2016);Ab’Sáber (2003). 

  Numa sociedade onde é crescente a demanda por alimentos, é necessário buscar meios 

que viabilizem a produção, tornando algo satisfatório e rentável para a sociedade. No atual 

cenário anunciado de escassez hídrica, de mudanças/alterações do clima em um ambiente 
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semiárido caracterizado por sua raridade e extrema complexidade, onde historicamente os 

diversos usos mal planejados afetam de forma negativa os sistemas ambientais (SANTOS, 

2016; MATALLO JR, 2001). 

 

Área de estudo    

Ipirá é um município do interior da Bahia. Localizado no Território de Identidade Bacia 

do Jacuípe, (Figura 1), inserido no domínio morfoclimático semiárido com vegetação típica de 

caatinga (Figura 2) caracterizado por uma distribuição irregular de chuvas no tempo e no 

espaço. Apresenta uma população estimada de 62,631 mil hab., em uma área territorial de 267,3 

km², de acordo com o IBGE (2017).  

   Nota-se a apropriação humana do espaço geográfico de Ipirá está associada às 

características físicos-naturais e ambientais, onde merecem destaque às alterações climáticas, 

secas extremas e escassez hídrica, que possivelmente contribui na intensificação dos processos 

de degradação dos solos e a ocorrência de processos de desertificação. 

  No atual cenário anunciado de escassez hídrica, de mudanças/alterações do clima por 

diversos pesquisadores, em um ambiente semiárido caracterizado por sua raridade e extrema 

complexidade, onde historicamente os diversos usos mal planejados afetam de forma negativa 

os sistemas ambientais (SANTOS, 2016; BAHIA, 2014; MATALLO JR, 2001). 

 
Figura 1: Localização do município de Ipirá-BA. 
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Seu território é definido fundamentalmente por culturas agrícolas de milho e mandioca 

desenvolvida por pequenos agricultores, que manejam suas terras de forma ainda tradicional, 

ou seja, agricultores familiares que em grande parte apresentam restrições financeiras, 

tecnológicas e educacionais que repercutem negativamente na produção e na produtividade.  

Ao realizar uma analise a cerca da estrutura fundiária do município destacam a 

distribuição desigual da terra, as pequenas propriedades formam uma espécie de colcha de 

retalhos, o que evidencia que a produção agricola esta sendo intensificada pelos pequenos 

agricultores, uma vez que as grandes propriedades rurais utilizam suas grandes áreas para a 

pecuária, pois o município possui grande influencia no mercado do couro, possuído fabricas de 

confecções de calçados e bolsas.  

  
Figura 2: Estrutura fundiária do município de Ipirá-BA. Elaboração: Projeto GeografAR. 

 

Na atual estrutura fundiária destaca-se a distribuição maior entre propriedades de 20 a 

50 ha, enquanto apenas 3 propriedades possuem 2.500 ha, deixando nítido a desigualdade 

existente em Ipirá. É necessário um olhar para os agricultores que são responsáveis pelo cultivo 

da cultura em análise.   

Logo, compreender a dinâmica do clima permite conciliar as ações socioeconômicas 

voltadas para a agricultura, que se constituem em atividade estratégica para manter a soberania 

alimentar em um semiárido diverso, singular e complexo. Clarificar os aspectos ligados às 

chuvas e a temperatura auxiliará também na melhoria da relação entre os produtores e o 

ambiente por meio da convivência socioambiental sustentável. 
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Figura 3:Município de Ipirá, Agricultura, 2019.                                       

 Com este estudo é possível incrementar dados e informações sobre o clima municipal, 

na perspectiva do planejamento agrícola, visando contribuir com o aumento da produtividade. 

Portanto, a questão central  do estudo encontra-se associada ao comportamento do clima (p.ex: 

das chuvas), que influencia diretamente a produção agrícola, com efeitos na produtividade tanto 

do ponto de vista positivo ou negativo. 

 Por tudo isso, almeja-se estabelecer analogias entre os dados de produção e área colhida 

(produtividade) e a precipitação mensal no período supracitado, dando ênfase aos cultivos mais 

significativos do município em questão, milho.  

  Partiu-se do entendimento da dinâmica físico-natural e alguns aspectos da paisagem de 

Ipirá, a seguir. 

 

Aspectos físicos-naturais e a paisagem 

As dinâmicas atmosféricas surgem desde a formação do nosso planeta, estes que são 

movimentos complexos foram e são definidores da dinâmica dos sistemas ambientais. E 

condiciona a evolução humana ao longo dos tempos que está associada a um nível de 
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entendimento sobre certos eventos naturais e várias catástrofes, mudanças e alterações que são 

condicionadas pelo clima global, regional e até local. 

 Contudo, torna-se necessário um olhar mais atento sobre a dinâmica do ambiente a fim 

de obter uma melhor compreensão dos processos e transformações no planeta Terra (um 

organismo vivo) que segue sendo explorada paulatinamente e, assim, produz-se um rol de 

efeitos negativos (elevação da temperatura, secas duradouras, inundações, etc.) que afetam o 

equilíbrio e sua capacidade de auto regulação.  

Com o aprimoramento dos estudos do clima os saberes empíricos foram se associando 

ao científico e permitiram os primeiros passos de avanço da climatologia e serviram de base 

para pesquisas futuras, voltadas para análise da dinâmica atmosférica. Como exemplo o 

princípio do barômetro de mercúrio de descoberta de Torricelli (famoso discípulo dos estudos 

de Galileu (AYOADE, 2010).   

Para essa pesquisa os conceitos de clima e tempo são fundamentais, pois possuem 

semelhanças e diferenças em vários aspectos. Outros questionamentos surgem em nosso 

cotidiano, a exemplo dos noticiários de tv onde ouve-se falar diariamente sobre previsão do 

tempo e nos perguntamos por que não previsão do clima?  

Portanto, entende-se por tempo algo mais efêmero que tem uma duração próxima a 

nossa rotina, pertencente a uma escala temporal menor, já o clima um sistema de tempos, unidos 

numa síntese temporal em uma duração longa com média de trinta a trinta e cinco anos, fazendo 

assim um padrão dessas relações pertencentes aquele lugar de análise (AYOADE, 2010).   

Os climas variam por regiões, devido aos alguns principais fatores, tais como: 

continentalidade, maritimidade, relevo, a hidrografia e outras circulações presentes. 

Em sua obra, Ab’Sáber (2003) expressa como os agentes morfológicos, pedológicos e 

hidrológicos fazem parte um conjunto que exerce influência na natureza e, consequentemente, 

são responsáveis por interferências no clima, criando particularidades que definem as 

características locais e de uma região; por isso a importância de se fazer uma análise integrada 

visando aprimorar a compreensão da totalidade das relações entre o clima, o homem e a 

natureza.  

Conte (2011) afirma que a palavra clima descende do grego e designa se inclinação, que 

é o que acontece com o nosso planeta sendo responsável para a definição das estações do ano. 

Nesse contexto acrescenta-se que os fatores formadores dos climas devem ser analisados 

em escala global para o regional e como se estabelece a relação do clima com a natureza e toda 
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biosfera. Delineia-se um trabalho minucioso e rebuscado, que se leva em conta os agentes 

naturais e os antrópicos. 

Outro conceito estruturante se refere aos domínios morfoclimáticos que tem ligação 

direta com o relevo, vegetação e solos, sendo indissociáveis. Além disso, deve-se considerar a 

precipitação, secas que interferem nos solos e, assim, alteram a composição da flor, a 

evapotranspiração, etc.  

Um dos problemas do nordeste brasileiro que afeta duramente os cultivos é a seca. Para 

Conti (2011) a seca está presente desde que começaram os registros acerca do Nordeste 

brasileiro, em meados do século XVII, em memórias da província de Pernambuco, daí se tem 

uma dimensão de quanto tempo isso vem sendo observado. 

Mas Ayoade (2010) afirma que ela é um problema tanto em áreas tropicais quanto em 

áreas temperadas, com isso fica mais claro compreender que esse fenômeno que parece ser 

ocorrência apenas em áreas tropicais está espalhado em várias áreas do nosso Planeta.  

Esse processo natural e cíclico tem uma conexão com a agricultura, que precisa estar 

atenta a ocorrência de estiagens mais severas. Mota (1986) utiliza o termo flagelo 

meteorológico e, diz que esse interfere de maneira danosa na agricultura condiciona as áreas de 

seca a uma maior vulnerabilidade agrícola. 

 Conti (2011) afirma que compreender a seca em um território nordestino que apresenta 

predominância úmida são complexas e necessita análise de fatores de macro e mesoescala.  

Essas categorias se encaixam a dinâmica atmosférica e a influência dos oceanos que 

com o resfriamento e aquecimento de sua temperatura acabam interferindo diretamente nas 

secas no Nordeste brasileiro, a existência de um centro regional de alta pressão atmosférica, e 

um outro fator decisivo para a diminuição das chuvas. Pois áreas de alta pressão são dispersoras 

de ventos e, consequentemente, áreas que criam ambientes secos propícios a pouca chuva e 

afetam diretamente os índices pluviométricos da região.  

O relevo também é muito importante para compreensão desses fatores, pois possuímos 

serras que servem como barreiras geográficas, que concentram as chuvas e tornam nas 

estatísticas áreas que sobressaem perante o restante do Nordeste, criando áreas pé de serra ou 

brejos como costumam ser chamados mais comumente.  

Ao abordar a seca estamos pontuando um fator que possui grande importância no campo 

climatológico e agrícola, pois, é impossível tratar de um conceito sem abordar a influência do 
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outro.  As secas interferem no Nordeste e, consequentemente, interferem na agricultura gerando 

impactos diretos. 

 

A agricultura e seus aportes  

A agricultura produziu avanços significativos desde que o ser humano passou a 

manipular a flora pertencente ao seu redor afim de garantir sua sobrevivência. Desde então a 

população mundial revela um crescimento avançado e isso refletiu diretamente na produção de 

alimentos, sendo necessários investimentos no campo de tecnologia de produção e 

monitoramento já que é necessário estabelecer uma elevação dos rendimentos sem desperdícios.  

Vale ressaltar que esses avanços se deram em maior proporção nas áreas tropicais, estas 

passaram e ser detentoras de ambientes propícios para a produção agrícola, por possuir umidade 

e radiação solar necessárias para o bom desenvolvimento florestal. 

 Essa linha de pensamento é corroborada por Crestana et al (2008) quando enfoca que a 

agricultura tropical tem um potencial inigualável as demais regiões do globo, permitindo assim 

a diversidade de produção e maior potencial produtivo. 

 Nessa perspectiva Conti (2011) afirma que a inclinação que o planeta realiza em um 

dos seus movimentos, permite uma maior radiação em umas áreas que em outras, 

consequentemente, essa área de maior intensidade é a faixa tropical, citada acima e vista como 

área maior propiciada para a produção agrícola.  

Analisando por essa linha de pensamento, o Brasil possui condições de vantagem, já 

que a maior parte do território está em áreas tropicais.  Ross (2000) diz que as escolhas das 

áreas próprias para plantação estão intrincadamente ligadas às flutuações do tempo e clima, 

tornando a agricultura refém destes. Para alcançar o desenvolvimento pleno, pautado no sucesso 

produtivo, tendo em vista essas áreas tropicais.  

As supracitadas áreas possuem elevados índices de radiação solar e pluviosidade, 

aspectos que são decisivos para a realização de um bom desenvolvimento agrícola. 

Ayoade (2010) “afirma que elevadas temperaturas, associadas a presença de água é de 

extrema importância para o desenvolvimento de culturas agrícolas”. 

 Para Conti (2011) “nenhum outro setor do meio produtivo possui tamanha dependência 

do clima como a agricultura, sendo assim deixando a mercê do futuro climático mais de 30% 

da produção dos alimentos”. 
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 Essa percentagem coloca em xeque a maior preocupação mundial acerca do que 

podemos fazer para diminuir essas incertezas que o clima e o tempo nos colocam, quando 

estamos nos referindo a produtividade agrícola.  

Essas áreas são observadas a partir de zoneamentos que ajudam a partir da latitude e 

uma identificação de qual a melhor cultura está propícia a aquela região. 

 Conti (2011) designa de grandes regiões climáticas, as quais analisa quais as culturas 

mais adaptáveis a sua localidade, deixando mais claro entender Ross (2000) quando utiliza o 

termo “áreas core dos domínios climáticos”, sendo assim analisada a melhor cultura para 

plantio naquela área específica a ser observada.  

A geografia apresenta um papel relevante para o entendimento das variáveis climáticas, pois 

auxilia no entendimento do comportamento da atmosfera, e da relação com as atividades 

socioeconômicas, a exemplo da agricultura, do plantio de milho. 

 

Milho  

O milho ((Zeamays) como é conhecido cientificamente é um cereal importante para a 

nossa cadeia alimentar, possuindo relevância social e econômica para a sociedade brasileira e 

mundial. Logo, podemos observar que, 
O milho (Zeamays L.) é uma espécie que pertence à família Gramineae/Poaceae, com 
origem no teosinto, Zeamays, subespécie mexicana (Zeamaysssp. mexicana 
(Schrader) Iltis, há mais de 8000 anos e que é cultivada em muitas partes do Mundo 
(Estados Unidos da América, República Popular da China, Índia, Brasil, França, 
Indonésia, África do Sul, etc.). (BARROS; CALADO, 2014, p.4) 

 

Essa domesticação dos povos antigos permitiu o seu melhoramento natural, levando em 

consideração aspectos endêmicos para a seu cultivo, essas diferenças de localidade juntos com 

variantes topológicas e climáticas, permitiu uma diversificação incrível, sendo encontradas 

várias subdivisões dentro da espécie original.  

Salientamos que essas transformações se deram nas diferentes latitudes, variando de 

altitudes acima de 2.500 metros até planícies férteis dos Egito (REVISTA BRASILEIRA DE 

MILHO E SORGO, 2002). 

A crescente demanda por alimentos, força cada vez mais os agricultores se 

aperfeiçoarem na busca de ser cada vez mais produtivos, para por exemplo suprir o aumento do 

consumo de milho pela indústria para comercialização de ração, biocombustíveis e alimentação 

da população. 
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O Brasil produz em média 6,0% da safra de milho mundial, e possui o destaque de 

terceiro maior produtor do mundo, sendo os destaques da produção os Estados Unidos e a China 

segundo dados do DEE (2018) - diário econômico do ETENE um órgão do Banco do Nordeste. 

Na escala nacional tem uma produção de milho estimada em para 2019 de 234,7 milhões 

de toneladas segundo o IBGE (2018), o mesmo afirma que a produção aumentaria 3,6% em 

2018, isso destaca o quão importante é esse sequeiro para a economia do país.  

Dentro dessa produção podemos destacar a participação do Nordeste com 5.548,7 

milhões de toneladas ocupando a terceira posição em produção nacional, ficando atrás apenas 

da região Sul e Sudeste.  

Segundo o IBGE (2018) a produção de milho corresponde a maior parte da economia 

do país, pois é a cultura que mais gera empregos diretos no campo, a nível de rendimentos 

financeiros fica atrás apenas da soja, grande potência latifundiária.  

 O Abastecimento de (2019) indicou que a Bahia se destaca por ser o maior produtor de 

milho da região Nordeste, apresenta um quadro de 1.879,4 milhões de toneladas, deixando em 

segundo lugar o Maranhão 1.538,6 milhões de toneladas, Piauí 1.407,3 milhões de toneladas.  

 

Resultados  

Através das análises dos precipitação e produtividade notou-se que o incremento da 

produção agrícola em Ipirá está diretamente ligado aos elevados valores da pluviosidade, esse 

fato foi discutido por Crestana et al. (2008) que deixou explícito que o ambiente tropical é 

bastante favorável para a produção agrícola. Mas, os fatores climáticos são extremamente 

importantes para o aumento ou diminuição dessa potencialidade. Além disso, essa atividade é 

tipicamente desenvolvida por pequenos agricultores, que concentram poucas terras, mais que 

tem uma grande relevância na produção municipal. 

As análises dos dados meteóricos, caracteriza a irregularidade presente no cenário em 

estudo, essa alternância mostra a vulnerabilidade que essa área apresenta para a agricultura, 

uma vez destacado o quanto é necessária a ocorrência de chuvas regulares para os cultivos 

agrícolas 
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      Figura 4: Precipitação pluviométrica total anual no município de Ipirá-BA. 

 

O ano de 1997 apresentou uma média de 915,7 mm, seguido de anos com elevação, 

1999 (848,8 mm) e 2000 (811,3 mm), nesses intervalos com declínio nas médias, em 1996 ano 

que se iniciou as observações tem-se valores de 369,9 mm, 1998 (385,5 mm) e 2003 (319,5 

mm). Em observação a tendência linear nota-se que há um comportamento positivo, destacando 

que os anos em análise apresentaram um nivelamento de médias.  

 
     Figura 5: Precipitação pluviométrica média mensal no município de Ipirá-BA. 

 

As chuvas apresentam um comportamento irregular ao longo do ano, concentrando-se 

nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março (Figura 5). dando uma 

dinamicidade irregular, os períodos mais críticos foram: maio, julho, agosto e setembro. Ao 

analisarmos as culturas em destaque na Tabela 01, revela-se os seguintes resultados: 
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Os dados presentes na Tabela 1, da produção do milho no município, nos permite 

observar que a produção nos anos de 1999 e 2000 apresentaram seus maiores rendimentos 

comparados aos demais anos, destacando que a cultura está diretamente ligada ao melhor 

regime de chuvas, com precipitação em 848,8 mm(1999) e 811,3mm(2000), respectivamente. 

Na Tabela 1 e Figura 6 tem-se uma comparação entre os dados de chuva e produção 

agrícola de milho, colocando em evidência que a cultura apresenta um bom comportamento 

sobre os aumentos nos valores médios pluviométricos, nos anos de (1999) com precipitação 

anual 848,8mm e 3.000t, enquanto em (1996) com 369,9mm e 9,84t de milho. 

Figura 6: Comportamento da produção de milho no município de Ipirá-BA. 
Em comparação com o trabalho de Diniz (2014), que analisou a produção de milho no 

município de Feira de Santana, ela obteve resultados que se alinharam aos resultados desta 

pesquisa, mostrando que os anos que obtiveram aumento nas médias pluviométricas (1999) 

848,8mm e (2000) 811,3mm foram seguidos de aumentos dos valores de produção (1999) 

3.000t e  (2000) 3.600t. 

Os três anos iniciais da série não apresentaram produtividades do milho. E apenas os 

anos de 1999 e 2001 exibiram valores elevados de produtividade, respectivamente, 2500 kg e 

2100 kg. A partir de 2003 os dados da produtividade seguem despencando, partindo dos valores 

de 1500kg até atingir algo abaixo de 1000 kg, em 2006. Semelhante ao milho é notório a relação 

Tabela 1: Produção de Milho no município de Ipirá-BA. 
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dos baixos valores de produtividade do milho com a precipitação, ou seja, que os baixos valores 

de chuvas possuem estreita ligação com os reduzidos valores de produtividade (Fig. 07). 

 
Figura 7- Produtividade de Milho em Ipirá-BA, 1996-2006. 

 

 

CONCLUSÕES   

 

A partir dos resultados obtidos, verificou-se que a precipitação pluviométrica exerce 

impacto significativo na produção agrícola de Ipirá, afetando a produção, consequentemente, o 

rendimento médio das culturas agrícolas analisadas, influenciando com isso aspectos agrícolas 

e socioeconômicos do município. 

O milho foi a cultura que se comportou mais alinhada aos aumentos dos índices 

pluviométricos, e a cultura que mais revelou perdas na produção devido a redução dos valores 

de chuva. possivelmente também por ser mais sensível às deficiências hídricas. 

 Reflete-se que, o rol de valores reduzidos de chuvas e produtividade da  cultura 

analisada possivelmente sofre influência a ZCIT (atuação de Zona de Convergência 

Intertropical), bem como da Corrente Perturbada de Leste e El Niño/Oscilação Sul (ENOS). 

Todavia, essa discussão será aprofundada na próxima fase do estudo. 

 Nesse sentido, os resultados obtidos podem contribuir com a elaboração de ações que 

visem minimizar os efeitos causados pela variabilidade de precipitação na produção de cultura 

como o milho, e serve de aporte para outras culturas da região.  
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PRODUÇÃO ELÉTRICA E ALIMENTÍCIA EM SISTEMAS AGROECOLÓGICOS A 

PARTIR DO CONCEITO DE ALIMERGIA. 

 Um estudo direcionado ao PA Patativa do Assaré em Patos-PB 

 

Emanuelly Guedes Dantas da Nóbrega. 1 

Maria Alice Costa Fernandes de Oliveira. 2 

1 Introdução 

 
A questão da Reforma Agrária no Brasil ainda gera diversos debates e posicionamentos 

sobre a sua ocorrência. Para Stedile (2012, p. 665), tomando como base o conceito de Reforma 

Agrária e as experiências de outros países ao longo da história, é possível afirmar que no Brasil 

este processo nunca ocorreu. O que há hoje no Brasil constitui a política de Assentamentos 

Rurais e programas de Reforma Agrária, sendo que os esforços para a desapropriação do 

latifúndio ainda são recorrentes e necessários. É possível constatar que, pela falta de 

estruturação e planejamento, este fato comprometeu a qualidade de vida de trabalhadores rurais, 

o cuidado ao meio ambiente, bem como a matriz tecnológica da produção agrícola. 

Ainda que não haja atualmente uma estrutura justa e democrática na produção agrária 

do Brasil, os setores primários são os que mais movimentam a sua economia. Nisso, também é 

possível destacar a importância do campesinato e de trabalhadores da agricultura familiar, pois 

estes produzem grande parte dos alimentos consumidos no país. Além disso, estes também têm 

ganhado muito espaço na Agroenergia - que é a produção agrícola voltada para gerar energia -  

por ser uma energia limpa, capaz de substituir o uso de combustíveis fósseis. 

Apesar de tantos avanços, que foram possíveis graças à resistência campesina, a 

produção, atual e futura, encontra-se ameaçada pelas pressões capitalistas direcionadas ao 

trabalho realizado no campo. Sendo assim, considera-se a hipótese que o alto crescimento da 

participação da Agroenergia na matriz energética do país gera a possibilidade de 

comprometimento da produção alimentícia.  

 
1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) - Campus Patos. E-mail: 
emanuelly.guedes@academico.ifpb.edu.br 
2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) - Campus Patos. E-mail: 
lilikageo@yahoo.com.br 
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Partindo do pressuposto, justifica-se a geração de novas técnicas agroecológicas 

firmadas do conceito de “Alimergia”, que significa a harmonização entre produção agrícola 

alimentícia e energética e da preservação da natureza a partir de sistemas agroecológicos, 

garantindo o aumento da produtividade, a proteção ambiental e o bem-estar coletivo. 

 Desta forma, o presente artigo teve como objetivo a sistematização de conhecimentos 

prévios acerca da Alimergia, a fim de promover o debate sobre os paradigmas entre produção 

agrícola e sustentabilidade. E assim, a promoção de uma integração em termos de produção e 

seus produtores, e também a melhora de fatores socioambientais dos Assentamentos Rurais. 

  Este artigo constitui parte do esforço teórico que está sendo utilizado para a elaboração 

de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para obtenção de diploma no curso Técnico em 

Eletrotécnica. Por se tratar de um momento inicial de estudo, a metodologia que melhor se 

adequou aos objetivos deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica e documental, e 

posteriormente pesquisa de campo. O tema ainda possui poucos estudos desenvolvidos sobre a 

fundamentação teórica que subsidia a prática do conceito de Alimergia, por isso, optou-se por 

revisar os trabalhos já produzidos, buscando entender a viabilidade de sua aplicação.  

Em outro momento, foi necessário coletar informações que não estavam disponíveis em 

outros trabalhos. Para isso, foi realizada uma pesquisa de campo com obtenção de dados por 

meio de entrevista. Esta foi realizada utilizando o método semi estruturado, onde foram 

elencados temas e alguns questionamentos direcionados à assentada Lucimere Silvino de Souza 

Martins, 37 anos, que reside há 15 anos no PA estudado.  Por meio deste trabalho de campo, 

realizado no dia 28 de outubro de 2019, foi possível atingir o objetivo dessa segunda fase de 

pesquisa, que tratava das relações agroecológicas, condições sanitárias e uso de energias 

alternativas no assentamento. 

Pode-se, por fim, dizer que os objetivos iniciais desta pesquisa foram atingidos, de 

forma que concluímos que a prática da Alimergia torna-se crucial para o desenvolvimento da 

produção elétrica e alimentícia de assentamentos. Assim, não apenas presente tecnicamente, 

mas a considerar também o cuidado ao meio ambiente, a sistematização da produção é capaz 

de desenvolver socialmente e culturalmente os assentamentos. De forma que, gerando 

cooperação entre assentados e o meio ambiente, os fará capazes de resistir em mais uma luta: a 

da sustentabilidade contra a subsistência. 

Quanto à sua estrutura, o artigo foi dividido em três seções, a considerar a introdução e 

conclusão. A segunda seção foi dividida em três subseções, que relatam respectivamente: os 
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problemas atuais relativos à produção elétrica e alimentícia no Brasil, à Alimergia como solução 

destas problemáticas e uma aplicação teórica ao PA Patativa do Assaré. 

 
2 Os caminhos que levam à alimergia 

2.1 Desafios da produção elétrica e alimentícia  

Para compreender a necessidade da inserção de sistemas agroecológicos que sejam 

embasados no conceito de alimergia (GÖRGEN, 2012, p. 55), é necessário entender o cenário 

atual da produção alimentícia e energética nos campos brasileiros.  

Primeiramente, é possível afirmar que a agricultura tem importante papel na economia 

brasileira e internacional, gerando empregos, alimentos e insumos agroenergéticos que 

abastecem diversos setores. Entretanto, os produtores que compõem a maior parte da produção, 

que possuem técnicas voltadas à preservação ambiental e à soberania alimentar e energética 

apesar de gerar grande impacto para o setor primário do Brasil, sofrem pela desestruturação e 

desigualdade no meio rural. A classe a qual nos referimos é a do campesinato e de agricultores 

advindos da agricultura familiar, que por anos lutam em prol de um processo de reforma agrária, 

não ocorrido ainda no Brasil (STEDILE, 2012, p. 665).  

Dessa forma, é válido pontuar que um dos maiores desafios da produção da agricultura 

familiar, que é responsável por 70% dos alimentos consumidos no país (MITIDIERO; 

BARBOSA; SÁ, 2017, p. 14), ainda é a concentração de terras nas mãos dos latifundiários. 

Este fato permite analisar a importância do campesinato na produção agrícola no Brasil, que 

apesar da falta de incentivos e muitas vezes de terra, segue resistindo. Nesta luta, está também 

presente o embate entre as técnicas surgidas na Revolução Verde e a preservação ao meio 

ambiente, onde:  

a) A não valorização das técnicas agroecológicas, já desenvolvidas, provoca certa 

subversão das técnicas campesinas diante das convencionais. Inicia-se então, uma luta 

entre a sustentabilidade e a sobrevivência; 

b) Em decorrência disso, pequenos agricultores começam a desmatar grandes áreas de 

vegetação originária e utilizar agrotóxicos para instituir seus cultivos, pondo em risco 

sua saúde e do meio ambiente em favor de um sistema cada vez mais quantitativo; 

c) O modelo capitalista vigente muitas vezes torna o espaço destinado tradicionalmente 
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aos policultivos em grandes monoculturas. Estas, além de não suprir às necessidades da 

sobrevivência campesina, degradam e poluem os solos; 

d) Os latifúndios e indústrias, incentivadores da Revolução Verde, lucram com o 

crescimento desenfreado de uma agricultura homogênea, em que o verde natural dos 

campos tem sido apagado. 

 

Sendo assim, o campesinato está exposto à insegurança alimentar, devido às barreiras 

impostas por um modelo capitalista e desigual. Por conseguinte, a mesma Soberania Alimentar 

aqui demonstrada por meio de dados sobre a produção campesina e a preservação ambiental 

podem estar fortemente ameaçadas. Além disto, se não bem regrada e administrada, a Soberania 

Energética também pode tornar a produção de alimentos alvo desta desestruturação agrária, 

intensificando as problemáticas destacadas anteriormente.  

No Brasil, o setor agroenergético vem ganhando grande importância, pois o país tem 

grande capacidade de produção e potencial para se tornar pioneiro mundial em Agroenergia 

(BRASIL, 2011, p. 50). Além disso, a Agroenergia é capaz de substituir os combustíveis 

fósseis, que lançam gases poluentes durante sua combustão. Por ser considerada uma forma 

“limpa” de obtenção de energia, e economicamente viável, a Agroenergia gera impactos desde 

os grandes e até os pequenos produtores. Estes últimos, principalmente, que para se adequarem 

ao mercado e suas demandas, podem ficar sujeitos a uma substituição da produção alimentícia 

pela energética devido à falta de organização agrária, que compromete diversos fatores como: 

a qualidade de vida dos trabalhadores rurais, o cuidado ao meio ambiente e a matriz tecnológica 

de produção agrícola.  

O Plano Nacional de Agroenergia (PNA) elenca na seção denominada “Fundamentos” 

diversos fatores que viabilizam o crescimento da Agroenergia, onde afirma em um de seus 

pontos que:  

A expansão da agroenergia não afetará a produção de alimentos para o consumo 
interno, principalmente da cesta básica. Pelo contrário, co-produtos do biodiesel, 
como torta de soja e de girassol, tendem a complementar a oferta de produtos para a 
alimentação humana e a animal. (2006, p. 12).  

Percebe-se, ao longo da seção, que o Plano se mostra favorável ao crescimento do 

agronegócio, buscando gerar no senso comum aceitação da inserção de um sistema homogêneo 

de produção. Assim, é nosso dever enfatizar que, apenas quando a produção de Agroenergia é 

feita de forma descentralizada e sinergética em relação ao cultivo de alimentos e à preservação 
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ambiental é que se tem o que foi ditado neste trecho (GÖRGEN, 2012, p. 58).  

Segundo Görgen (2012, p. 53-54), o Brasil possui dois modelos divergentes de produção 

de Agrocombustíveis:  

1) o do agronegócio, de produção em grande escala e com a terra organizada em 
latifúndios, concentrando riqueza, com cada vez maior controle das empresas 
transnacionais, com monoculturas de cana e soja, gerando pobreza e fome, sem 
sustentabilidade ambiental e criando uma competição inaceitável entre produção de 
alimentos e energia; 2) o da agricultura camponesa, voltado para a soberania alimentar 
e energética das comunidades camponesas, combinando produção de alimentos e 
energia com proteção ao meio ambiente (alimergia – alimento, meio ambiente, 
energia), com produção diversificada e consorciada e sistemas industriais de 
multifinalidades, de pequeno e médio porte, descentralizados.  

Tendo isso em vista, podemos concluir que uma das maiores barreiras para a 

consolidação da soberania campesina ainda reside na estrutura agrária em que se firmou a 

produção capitalista brasileira. Pressupomos assim, que a Alimergia deve ter papel fundamental 

na constituição de uma alternativa agroecológica, social e rentável no enfrentamento e 

superação desta problemática.  

2.2 Alimergia e agroecossistemas  

 
Ao compreendermos os desafios vivenciados no campo, devemos então, questionar o 

que deve ser feito de modo que a soberania campesina seja fortalecida e assim haja uma forma 

de produção que garanta o sustento e futuro dos trabalhadores rurais, bem como a saúde desses 

e do meio ambiente. Diante de tantas problemáticas, surgem reflexões sobre a situação atual 

dos trabalhadores rurais, dentre elas, se há técnicas suficientes e se há possibilidade driblar as 

pressões capitalistas sobre a agricultura, tais como a Revolução Verde. 

Dentre as possíveis respostas para este questionamento, sugerimos que a Alimergia 

possui um papel muito importante nesta intervenção. A sua prática torna-se não apenas uma 

ferramenta que une meio ambiente, alimentos e energia, mas que contribui na obtenção da 

autonomia, necessária às comunidades camponesas para desenvolverem suas técnicas e 

produção a partir de outras perspectivas, que não sejam as da lógica e padrões capitalistas. Junto 

do conceito, surgem novas técnicas, com maior eficiência para gerar produtividade, 

sustentabilidade e fortalecimento da agricultura campesina. 

Por isso, analisaremos a partir de agora o que de fato é Alimergia, e como ela pode ser 
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posta em prática. Atualmente, pouco se conhece sobre este conceito, que surgiu através do 

Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) com uma experiência que tinha como objetivo 

promover as Soberanias Alimentar e Energética de forma harmônica. O projeto que unia a 

produção de alimentos, de energia e a preservação e reconstrução dos ecossistemas locais foi 

então, denominado Alimergia. A partir disto, o conceito veio ganhando reconhecimento, de 

forma que deve, por meio de estudos e práticas, tornar-se uma das bases agroecológicas nas 

quais poderá se firmar a autonomia campesina. 

 Compreende-se que há muitos desafios a serem superados até que a Alimergia obtenha 

sua consolidação e expansão, e por isso buscamos estruturar as bases teóricas estudadas capazes 

de subsidiar a prática, visando o potencial camponês, a fim de abrir caminhos na contramão dos 

ideais capitalistas. Dessa forma, a produção sofreria significativa mudança, pois os camponeses 

priorizam a sobrevivência e saúde das comunidades e populações, enquanto o capitalismo, 

agressivo e desigual, prioriza o lucro e a degradação do meio ambiente que a todos sustenta.  

Sabe-se também que a Reforma Agrária ainda se faz necessária nesse processo de 

emancipação campesina, pois é um processo que “busca democratizar a propriedade da terra na 

sociedade e garantir o seu acesso, distribuindo-a a todos que a quiserem fazer produzir e dela 

usufruir." (STEDILE, 2012. p. 657). Por conseguinte, com a ampliação ao acesso de terras, a 

dissolução da concentração agrária e a ausência ou diminuição do latifúndio, os camponeses 

tendem a ganhar maior autonomia para organizar sua produção e técnicas com base na 

Agroecologia e na cooperação. 

Sem dúvidas, a Agroecologia é outro elemento necessário ao fortalecimento da 

agricultura camponesa, pois é: 

Inseparável da luta pela soberania alimentar e energética, pela defesa e recuperação 
de territórios, pelas reformas agrária e urbana, e pela cooperação e aliança entre os 
povos do campo e da cidade. (GUBUR; TONÁ, 2012, p. 66).  
 

Por isso, buscou-se dar maior visibilidade aos agroecossistemas, que são sistemas desenhados 

à luz da Agroecologia de forma a melhorar a produção agrícola de forma equilibrada com a 

preservação dos ecossistemas. 

Destarte ao que apresentamos, foi possível formular uma proposta de sistema 

agroecológico baseado no conceito de Alimergia, que se dirige ao Projeto de Assentamento 

(PA) Patativa do Assaré, que será melhor exposto na próxima seção. A seguir, um esquema 

simplificado para melhor entendimento de como deverá funcionar o agroecossistema: 
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Figura 1: Agroecossistema baseado na produção de alimentos e de biogás 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Antes de tudo, para que se obtenham bons resultados e conscientização — porque a 

agroecologia também possui papel social — a produção deve ser feita num modelo cooperativo, 

fortalecendo os laços entre camponeses e suas respectivas produções. Portanto, as etapas do 

ciclo descrito na figura 1 são: 

 

1. A produção de alimentos é sem dúvidas uma das etapas mais importantes, pois é através 

dela que se tem o sustento das famílias advindas de comunidades rurais, e de seu 

excedente se obtém a renda monetária destas famílias. 

2. Sabe-se que na produção de alimentos há a geração de resíduos, seja por alimentos 

inaproveitáveis ao consumo, ou pela sobra de folhas, caules, entre outros, cortados 

quando a colheita é destinada ao consumo. Além disso, considerando também a 

atividade pecuária, são gerados dejetos animais, que produzem gases durante sua 

decomposição.  

3. A produção de biogás consiste na decomposição anaeróbica de resíduos orgânicos, 

dando então um destino sustentável a esses resíduos, evitando a produção de lixo. O 

biogás produzido pode ser convertido em energia elétrica, ou até mesmo utilizado em 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3570 
 

domicílios substituindo o chamado gás de cozinha. 

4. A produção elétrica se dá a partir de motores adaptados ao gás, que são acoplados à 

turbinas de geradores elétricos. Daí, a energia pode ser então distribuída. 

5. Como qualquer conversão de energia, na transformação de biomassa em biogás são 

gerados resíduos, que podem ser aproveitados como fertilizantes, melhorando a 

produção de alimentos, a fim de que o ciclo seja reiniciado. 

 

Podemos, a partir desta análise, projetar diversos benefícios para os produtores rurais, 

que deverão enfim contribuir com a Soberania Alimentar e Energética, diminuir a degradação 

ambiental e melhorar sua produção. Também é possível pontuar que os dejetos animais e 

humanos ganham um novo destino, visto que em muitas localidades rurais não existe sequer 

coleta de lixo.  

Quanto à produção de energia, pode-se afirmar que seu aprimoramento pode melhorar 

a qualidade de vida dos assentados, visto que gera economia ou até mesmo dispensa os gastos 

com contas de energia. Assim, a renda monetária dos trabalhadores rurais pode ser direcionada 

para investir em infraestrutura produtiva e também na manutenção biológica destes. Vale assim 

ressaltar, a fala de Lucimere Martins sobre a realidade do PA estudado, ao ser indagada sobre 

como os assentados lidam com os gastos em energia elétrica: 

Tem muita reclamação, o custo tá muito alto.  E principalmente, eu posso falar de 
mim, no meu caso, como a gente trabalha com motor e precisa da energia, né? Para a 
gente aguar capim, para a gente com a bomba irrigar a água para casa, para mantença 
de casa, pra dar água pros animais. Tudo isso gera um custo muito alto em energia. 
Então fica quase inviável pro pequeno agricultor pagar energia elétrica para poder 
manter seus animais, né? Água pros animais, aguar o capim, aguar uma fruteira no 
quintal, algo, assim, que precisava ser mais olhado para o pequeno agricultor, que é a 
questão da energia, porque fica muito caro. Eu digo aqui, esse mês o papel de energia 
do poço onde a gente irriga a água  veio 450 reais. Então é muito alto, né? [...] As 
instituições públicas precisava olhar em relação a isso pro pequeno agricultor, porque 
gera um custo muito alto. E muitas vezes as pessoas  deixam de produzir porque 
simplesmente não cobre os custos.  
 

Por fim, conclui-se que a prática da Alimergia gera autonomia, capacitação e melhores 

condições de vida e de trabalho para os camponeses. Pois esta é, sobretudo, uma estratégia da 

resistência do campo frente ao modelo latifundiário e capitalista a qual nosso país se submete. 

 

2.3 PA Patativa do Assaré 
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Dando continuidade ao estudo, analisa-se o contexto agrário em que se encontra a 

localidade a qual propomos a prática do conceito de Alimergia. Isto, pois, é necessário entender 

a realidade das famílias assentadas, tendo em vista seu papel na agricultura campesina e no 

manejo dos agroecossistemas. Por isso, quando se pensa em uma mudança e melhora da 

produção de determinada localidade, deve-se compreender a centralidade do trabalho da 

família, sendo ela quem desenha e projeta aos seus modos os sistemas que aqui estudamos 

teoricamente. São as próprias que se preocupam com a qualidade da produção de alimentos 

direcionados aos seres humanos, pois dessa surge seu sustento físico e monetário (MONTEIRO, 

2012, p. 70-71). 

  A localidade a ser trabalhada a referida temática é o PA (Projeto de Assentamento) 

Patativa do Assaré, criado no ano de 2003, que se encontra localizado no sertão da Paraíba, 

mais precisamente em Santa Gertrudes, distrito do município de Patos. 

Figura 2: localização em relação ao município de Patos 

 
Fonte: INCRA, 2005. 
 

O assentamento tem área total de 2.239,6 ha (MELO, 2011), e em 2008 possuía 60 
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famílias assentadas, atingindo sua capacidade máxima. Os principais tipos de cultivo são de 

jerimum, feijão e milho, sendo a agricultura a principal atividade econômica do assentamento. 

(CUNHA; NUNES, 2008) 

O PA teve sua consolidação após a luta dos trabalhadores sem-terra da localidade, que 

mobilizaram acampamentos no local. Segundo dados cedidos pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), ocorreram três ocupações no local, desde o ano de 

1998, até o cadastro das famílias e a consolidação do assentamento. A antiga Fazenda Jacú era 

improdutiva, e se encontrava “abandonada” por seu proprietário, sendo muito comum o 

arrendamento de terras a pecuaristas da região. Estes se limitavam a utilizar as terras como 

pastagem, alimentando os gados em áreas conservadas da caatinga e para plantar capim-

elefante. Em decorrência da ausência de fiscalização e investimentos por parte do proprietário, 

as terras estavam constantemente sujeitas à falta de infraestrutura produtiva e de preservação 

ambiental. (CUNHA; NUNES, 2008) 

 O Plano de Desenvolvimento de Assentamento (PDA) da localidade conta com dados e 

perspectivas para o PA após sua consolidação. Segundo este, ainda que o PA Patativa do Assaré 

esteja localizado em uma região de longos períodos de escassez de chuvas e de recorrente 

surgimento de focos de queimadas, há grandes potenciais produtivos. Destacam-se, entre eles, 

os recursos hídricos, a vegetação nativa das reservas e baixios e a fauna e flora com notável 

potencial para alimentação animal, com áreas para uso coletivo (INCRA, 2005, p. 42). Além 

disso, ainda de acordo com o PDA, as famílias assentadas possuem consciência sobre a proteção 

do patrimônio natural local, sendo elas quem controlam e proíbem a incidência de caça e pesca 

ilegais.  

 Retomando a centralidade do trabalho da família, analisamos a importância da 

resistência da população campesina na localidade, que além de lutar pela desapropriação 

latifundiária, preserva a natureza que a rodeia. Sendo assim, o PA possui grande capacidade de 

desenvolver-se de forma agroecológica e sustentável, contrapondo a lógica do lucro e do 

entreguismo de bens naturais aos quais permanecem até a atualidade. Ademais, as condições 

ambientais também são favoráveis à execução de sistemas agroecológicos, em especial 

baseados em alimergia.  

 Apesar disso, a assentada Lucimere Martins relata em entrevista que o pensamento 

agroecológico não têm sido comum a todas as famílias atualmente. Porém, projetos de 

conscientização acerca do assunto promoveram diversas mobilizações no pensamento coletivo 
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acerca da preservação ambiental e uso de agrotóxicos. Ela também exprime seu orgulho de ser 

moradora da localidade e por conseguir produzir de forma agroecológica e saudável. 

 Neste artigo, estudamos uma forma viável de produção onde a energia elétrica produzida 

deve estar inicialmente associada à energia distribuída pela rede local, até que atinja a 

capacidade necessária para dar autonomia energética aos camponeses. Como demonstrado no 

capítulo anterior, a forma de energia renovável a ser trabalhada na temática da Alimergia é o 

Biogás, proveniente da digestão anaeróbica de compostos orgânicos. Depois de gerado, o 

biogás segue para a produção de energia, térmica ou elétrica, e seus resíduos são utilizados 

como fertilizantes, auxiliando na recuperação e nutrição do solo (MAMANI, 2015, p. 5). 

 Por depender basicamente da ação das bactérias anaeróbicas, cabe aos produtores 

oferecer o combustível orgânico primário (restos de alimentos, dejetos animais, etc) e ao 

ambiente fornecer temperaturas elevadas, caso do PA Patativa do Assaré, que se localiza no 

semiárido paraibano. Com a capacitação dos assentados, será possível diminuir a quantidade 

de lixo depositada no meio ambiente. Visto que, pelo descaso do poder público municipal, não 

há coleta de lixo, o que leva grande parte destes queimarem seus resíduos, gerando possíveis 

focos de queimadas. 

A gente não tem coleta de lixo, infelizmente é uma coisa que eu particularmente 
gostaria que tivesse, porque são 60 famílias [...] e é uma comunidade grande e gera 
uma quantidade de lixo muito grande. Nem todo mundo tem consciência de pegar seu 
lixo no saquinho e queimar. Muitos jogam à céu aberto. E isso fica espalhado e pra 
mim é terrível. Eu acho muito triste que você tá poluindo o meio ambiente. Poluição 
visual, e ambiental de todos os sentidos, né? Mas infelizmente por enquanto que a 
gente tem a fazer é juntar nosso lixo e queimar. (Lucimere Martin, 37 anos, assentada. 
Trabalho de campo realizado no PA Patativa do Assaré em outubro de 2019) 

 
Além disso, será possível promover maior cooperação na produção, aumentando a 

variedade de alimentos produzidos, bem como uma consciência coletiva. Esta última é, senão 

outra, o principal objetivo do que aqui se propõe, visto que é necessária para uma consolidação, 

para além da agricultura familiar, de um pertencimento campesino. Pois, apenas com a 

consciência do manejo dos solos, dos cultivos e da resistência no campo, estas comunidades 

podem assumir o protagonismo que lhes coube no enfrentamento das problemáticas promovidas 

pelo modelo capitalista imposto em nossa sociedade. 

 
3 Conclusão 
 

Destarte ao que foi apresentado no decorrer deste trabalho, foi possível afirmar que a 
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produção campesina brasileira ainda necessita de uma reestruturação agrária, tendo em vista o 

cenário atual. Esta viria por meio da realização de uma Reforma Agrária organizada e 

permanente, de maneira a suprimir a desestruturação e a desigualdade social. Ao passo que, 

haja uma melhora na qualidade de vida das populações campesinas e  de suas respectivas 

produções. 

Nesta mudança, a Alimergia torna-se um ponto chave como alternativa ao modelo 

brasileiro de produção capitalista: latifundiário, monoculturista e desigual. A partir dela, o 

campesinato se tornaria mais autônomo e capacitado a eliminar de forma eficiente a insegurança 

e instaurar em seu lugar a soberania.  Destaca-se ainda o potencial social da Alimergia, que 

além de unir produção de alimentos e de energia, é também uma estratégia da resistência 

campesina.  

Dessa forma, a consciência coletiva que deve ser por ela gerada é capaz de perpassar os 

limites das propriedades privadas, gerando união e cooperação. Isto deve se dar principalmente 

nas localidades foco deste trabalho, que são os assentamentos rurais advindos de programas de 

reforma agrária, como o PA Patativa do Assaré, ao qual se demonstrou grande potencial para 

aplicação da Alimergia. Pretende-se, portanto, dar continuidade a este trabalho, de forma a 

quantificar o potencial e viabilidade de aplicação do agroecossistema aqui apresentado. 

Mediante o exposto, conclui-se que a prática da Alimergia torna-se crucial para o 

desenvolvimento da produção elétrica e alimentícia dos assentamentos, em especial o PA 

Patativa do Assaré. Assim, não apenas presente tecnicamente, mas a considerar também o 

cuidado ao meio ambiente, a sistematização da produção é capaz de desenvolver socialmente e 

culturalmente os assentamentos. De forma que, gerando cooperação entre assentados e o meio 

ambiente, os fará capazes de resistir em mais uma luta: a da sustentabilidade contra a 

subsistência. 
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UM RECORTE DA QUESTÃO AGRÁRIA NO TERRITÓRIO RURAL DO BOLSÃO-

MS: DINAMIZAÇÃO E RESISTÊNCIA DA AGRICULTURA CAMPONESA NO PA 

20 DE MARÇO 

 
Jhiovanna Eduarda Braghin Ferreira,  

Francielle Rodrigues de Macedo 

Resumo: 

 

A presente pesquisa é resultado de reflexões feitas a partir de orientações e leituras no que tange 

a reforma agrária, acesso a políticas públicas e Agroecologia no Projeto de Reforma Agrária 20 

de Março, em Três Lagoas-MS. Para tanto, fundamentou-se em autores como Almeida e 

Paulino (2000), Paulino (2008), Nardoque (2017), Mercadante (2018) e outros. Além das 

leituras foi realizado de trabalho de campo em 2018. A pesquisa, a qual esse resumo trata, 

objetiva evidenciar a contra-reforma agrária brasileira e a Agroecologia como forma de 

autonomia e recriação camponesa no PA 20 de março. O Brasil é um país de grande extensão 

territorial, sendo o segundo em concentração fundiária perdendo apenas para o Paraguai, essa 

concentração fundiária causou e causa barbárie no campo. A questão agrária brasileira traz 

consigo no estradar da sua história, uma desigualdade social alimentada pelo modo de produção 

capitalista, produzido na destruição de territórios, culturas, identidades e na expropriação dos 

povos tradicionais e dos camponeses. Essa concentração fundiária deu início no Brasil colônia, 

a primeira forma de distribuição de terras deu-se mediante as Capitanias Hereditárias, a segunda 

forma de distribuição foi via Sesmarias. Esses períodos tiveram fim com a Lei de Terras de 

1850, tornando a terra em mercadoria, essa lei foi arquitetada justamente no momento de 

transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Essa lei privou o acesso das classes 

subalternas aos meios de produção, impedindo assim a sua (re)produção social, mantendo a 

concentração de terras na mão da burguesia e, como consequência, esses povos ficaram a mercê 

da exploração. Uma vez privados, e expropriados dos meios de produção, tornam-se 

assalariados. Logo, criou-se duas classes sociais, de um lado, a burguesia que detêm os meios 

de produção e, do outro, os proletariados que detêm a força de trabalho. Entretanto, temos uma 

terceira classe, os camponeses, uma vez que, ao ter acesso a terra de trabalho passam a ter 

controle do meio de produção de terra e da força de trabalho, por meio de uma relação não 
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tipicamente capitalista. Mediante a esse acesso o trabalhador camponês se (re)produz enquanto 

classe, cultura, família, garantindo assim a sua soberania alimentar. O Estado é fundamental 

para a economia capitalista. Dessa forma, o Estado serve para manter em ordem e o controle 

social. Nesse sentido, é instrumento que assegura a dominação política de classes e garante a 

acumulação e expansão do capital, que somente é possível através da circulação de mercadorias. 

Paulino (2008) citando Oliveira (1999 e 2007) entende que o modo capitalista de produção, 

contraditoriamente, cria relações não tipicamente capitalistas como as camponesas. Isso 

acontece pela incapacidade do modo capitalista de produção abranger todas as pessoas, e, pela 

finalidade do trabalho camponês ser outra – trabalho e família são indissociáveis e necessários 

para a produção e recriação camponesa -, diferente capitalismo que via lucro via extração da 

mais-valia. O território rural do Bolsão em Mato Grosso do Sul é composto por 8 municípios, 

sendo um deles, o de Três Lagoas, onde localiza-se dois assentamentos de Reforma Agrária: 

PA 20 de Março e PA Pontal do Faia. Município marcado pela concentração de terras e pela 

atuação das empresas do setor de celulose e papel – Suzano (ex-Fibria) e Eldorado Brasil. O 

espraiamento das empresas, em aliança com Estado burguês, representa desafios aos 

assentados, uma vez que há pouca efetivação de políticas públicas destinadas para permanência 

dos camponeses na terra de trabalho. Ao compreendermos que a terra é concentrada, 

encontramos na Agroecologia forma de resistência dos camponeses, visto que, possibilita 

autonomia da economia doméstica. Nesse sentido, a equipe do Laboratório de Estudos 

Territoriais (LABET) – vinculado a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus de 

Três Lagoas (UFMS/CPTL, desenvolve atualmente projetos de extensão sob coordenação da 

Porfa. Dra. Rosemeire Aparecida de Almeida, objetivando fomentar a soberania e a produção 

agroecológica por meio das seguintes ações: Dinamizando a Agricultura Familiar e o Consumo 

Agroecológico em Três Lagoas – MS (com início em 2015); projeto da Feira de Transição 

Agroecológica (com início em 2016); projeto de Implantação de Núcleo de Estudos em 

Agroecologia e Produção Orgânica: dinamização da agricultura familiar no território rural do 

Bolsão – MS (iniciado em 2018). O cenário das políticas públicas atuais é desanimador, uma 

vez que os números de investimentos nos programas voltados para agricultura familiar 

camponesa, vem sendo reduzidos gradativamente. O resultado da falta de investimento, é a 

busca de recursos pelos camponeses fora da terra de trabalho para nela permanecer. As ações 

desenvolvidas pela UFMS/CPTL, representam esperanças para as famílias camponesas, uma 

vez que desenvolvem seus projetos objetivando a soberania e autonomia camponesa via canais 
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COLHER URBANO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS DE UMA HORTA URBANA 

EXPERIMENTAL NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO 

DE JANEIRO EM NOVA IGUAÇU 

 

Larissa Gomes dos Santos 

Resumo: 

 

Nesse texto buscaremos descrever e apresentar as experiências de construção de uma pequena 

horta que vem sendo mantida no campus de Nova Iguaçu, da Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro (UFRRJ). Diferentemente do campus sede desta universidade, localizado em 

Seropédica, o campus de Nova Iguaçu se encontra numa área bastante urbanizada. A horta 

surgiu no primeiro semestre de 2018, inicialmente diretamente vinculada a uma disciplina do 

curso de licenciatura intitulada “Geografia Agrária” e contava com estudantes que dispusessem 

de tempo e condições de permanecer fora do horário da aula para atividades na construção da 

horta. No segundo semestre de 2018, a continuidade da atividade esteve mais uma vez vinculada 

a uma disciplina, dessa vez optativa, intitulada ‘’Agricultura, desenvolvimento e 

sustentabilidade’’. Atualmente a manutenção da horta acontece vinculada a um pequeno 

coletivo chamado ‘’Colher Urbano’’ e contamos com a participação de estudantes da graduação 

e pós-graduação e técnicos administrativos. Esta horta urbana e universitária tem como objetivo 

ser um espaço que permita e estimule discussões teóricas e experimentações de práticas 

agroecológicas e de economia solidária. Buscamos que nossas experiências e práticas 

estimulem e inspirem que os participantes desenvolvam e se envolvam em outras propostas 

similares em seus locais de moradia e trabalho. Acreditamos no importante potencial 

multiplicador desta proposta em especial devido a muitos dos participantes serem futuros 

professores do ensino básico. A agroecologia e a economia solidária são os termos-chave que 

discutimos em nossos encontros e associamos em nossas práticas. As discussões a respeito da 

agroecologia representam um importante papel pois, além de dialogar diversos saberes, buscam 

aproveitar e incentivar as sinergias e diversidades dos agrossistemas e ainda soma-se a 

preocupação e necessidade de construção de sistemas alimentares mais justos e igualitários 

(ALTIERI, 1989). As discussões a respeito de propostas relativas à economia solidária também 
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são fundamentais, em especial em contextos de crise econômica, além de também poder ser 

considerada como forma de buscar autonomia e de estabelecer outros tipos de interação 

homem-ambiente, homem-trabalho, e homem-homem (Sousa, 2009). No contexto espacial do 

nosso campus universitário, em meio ao município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, 

no estado do Rio de Janeiro e com muitos estudantes moradores do entorno ou de municípios 

da própria Baixada Fluminense, encontramos relações de solidariedade se estabelecendo 

cotidianamente. Autores como Dresher, Jacobi e Amend (2000) ressaltam ainda que as práticas 

de agricultura urbana, para além de serem práticas comuns a todas as cidades, costumam 

também aparecer como uma possível resposta aos momentos de crise econômica através da 

produção informal e espontânea de alimentos nos quintais para reduzir o custo de vida, 

associando essa prática também a troca e repartição de saberes e produtos com vizinhos e 

conhecidos. Um ponto de partida nessa direção são as propostas relacionadas e inspiradas em 

economia solidária, como trabalhada por Singer (2001, 2008). O autor nos mostra como em 

contextos de pobreza ou crise econômica, as relações econômicas e sociais podem ser baseadas 

na solidariedade, ajuda mútua, repartição, prevalecendo sobre as relações de competição e 

competitividade, relações estas que se mostram muito eficazes para o enfrentamento de 

momentos cotidianos de maior precariedade. Assim, entendemos os movimentos de hortas 

comunitárias agroecológicas, como nos propomos a implementar cotidianamente no campus 

universitário, como um movimento de resistência tanto às crises econômicas quanto às práticas 

de consumo de produtos da agricultura convencional e com elevada utilização de agrotóxicos. 

A construção e manutenção desta horta urbana no campus universitário segue alguns passos 

metodológicos. Embora estes passos possam ter sido realizados de forma sequencial, muitos 

são realizados constantemente e simultaneamente: 1- planejamento da horta e das atividades; 

2- realização de atividades de infraestrutura; 3- plantio e manutenção dos canteiros e plantas. 

Tentaremos a seguir abordar alguns aspectos de cada um destes pontos. Quanto ao 

planejamento, quando nos propusemos a construir nossa horta, de inicio houve uma pesquisa 

coletiva sobre diversos elementos que fossem necessários ao planejamento da atividade. 

Convidamos professores e pessoas da comunidade que já tivessem mais experiência com 

atividades semelhantes para nos apoiamos. Ainda em um momento inicial, buscamos também 

conjuntamente criar estratégias de sensibilização da comunidade universitária para participação 

na atividade da horta, sendo estendido esse convite a amigos e familiares dos estudantes. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3581 
 

Embora no momento inicial a atividade de planejamento tenha sido mais intensa, ela é 

constante, bem como a pesquisa e a troca de saberes e discussões teóricas. Uma das etapas da 

nossa metodologia também contou com levantamento de dados secundários sobre hortas 

urbanas e coletivos de agroecologia urbanos e experiências já existentes no Rio de Janeiro que 

se assemelham a nossa. Neste sentido, buscamos desenvolver articulações e trocas com esses 

coletivos que foram previamente estudados. Realizamos, por exemplo, uma vista e trocas com 

a Fazendinha Agroecológica, em Seropédica, uma iniciativa que existe há 25 anos e que recebeu 

nosso coletivo e mais alguns alunos para aprendermos mais sobre produção orgânica e 

agroecológica. Semanalmente em nosso campus acontece a Feira da Agricultura Familiar, onde 

agricultores do município vendem seus produtos orgânicos e assim existem relações de troca 

de saberes e também de mudas e sementes constantes, se constituindo esta troca de saberes um 

dos nosso principais apoios cotidianos. Quanto às ações de construção e manutenção de 

infraestrutura, buscamos sempre trabalharmos de forma coletiva. Um primeiro exemplo é o 

cercado de bambu, que foi construído por estudantes, técnicos administrativos e a 

coordenadora, a partir de uma doação de uma funcionária da manutenção, que autorizou o corte 

de parte do bambuzal de sua família. Este apoio também foi manifestado na construção de 

nossos canteiros e tudo que já plantamos, incluindo a participação de pais de estudantes 

envolvidos no projeto e moradores de comunidades do entorno do campus, em especial na 

doação e troca de sementes. Desde o início da proposta foi ficando cada vez mais evidente que 

o caráter desta atividade está longe de uma produção em escala para suprir grandes demandas, 

e sim se configurando como um laboratório, um espaço onde possamos pensar e experimentar 

práticas agroecológicas. Por fim, a manutenção dos canteiros e de nossas plantas tem sido 

também realizada de forma coletiva e solidária. A gestão da horta é feita pelos participantes do 

coletivo, assim, durante nosso encontro semanal, nos reunimos para construção de canteiros, 

plantar mudas ou sementes e debater textos ou demandas do coletivo. Realizamos também uma 

escala de regas para o decorrer da semana, assim, nossa horta sempre tem manutenção todos os 

dias. O caráter da construção da nossa horta sempre foi relacionar teoria e prática, com isso 

buscamos realizar debates de pequenos textos que abordam, além dos temas destacados 

anteriormente como agroecologia e economia solidária, questões como os tipos e manejo de 

solo, adubação orgânica, elaboração de compostagem, tipos de plantas e interações, irrigação e 

auto-organização.  Nossa horta tem sido resultado e criadora de muito diálogo, entre nós 
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estudantes, professores, direção do Campus, comunidade no entorno, familiares e outros 

agricultores. Hoje contamos com alguns canteiros onde todas as mudas e sementes foram 

doadas ou trocadas. Na nossa primeira colheita de alfaces, realizamos um almoço coletivo 

aberto para toda comunidade acadêmica, que teve bastante adesão por parte de estudantes e 

professores. Acreditamos construir cotidianamente um espaço de diálogo, prática e pesquisa e 

onde possam existir trocas de saberes teóricos e práticos entre diferentes sujeitos. De forma 

inicial, já surgem projetos individuais dos estudantes participantes de criação de hortas 

comunitárias em seus demais locais de vivência, o que tem nos mostrado que o potencial 

multiplicador que creditamos à horta possa de fato se concretizar.  Referências bibliográficas 

ALTIERI, Miguel A. et al. Agroecologia: as bases científicas da agricultura alternativa. Rio de 

Janeiro: PTA/FASE, 1989.DRESCHER, A. W.; JACOBI, P.; AMEND, J. (2000). Segurança 

Alimentar Urbana, uma resposta a crise. Revista Agricultura Urbana l: 1-6.SINGER, Paul. 

Economia Silidária. Estudos avançados 22.62 (2008); 289-314. ‘’Economia Solidária versus 

economia capitalista. Sociedade e esado’’ 16.1-2 (2001) 100-112.SOUSA, Leticia Pulcides. 

Cooperativismo: conceitos e desafios à implantação da economia solidária. Vitrine da 

Conjuntura, Curitiba, v.2, n.2, abril 2009 
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TRABALHADORES RURAIS E ACESSO À RENDA: estudo sobre a agricultura 
familiar orgânica em Pernambuco 

 

Clécia Pereira da Silva1,  
Glauciene Farias Rocha2 e  

Fabíola Araújo da Silva3 
Resumo 

Este trabalho busca apresentar o modelo de produção da agricultura familiar orgânica em Pernambuco, a partir de 
suas potencialidades e desafios na geração de renda dos agricultores familiares orgânicos. A pesquisa possui como 
fundamento o método histórico-dialético. Assim, para a aproximação com o conhecimento já produzido sobre a 
temática do estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica e consultados bancos de dados secundários de 
diferentes fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Anuário Brasileiro da Agricultura 
Familiar, Secretaria de Reforma Agrária de Pernambuco e Relatórios de Pesquisas do Centro Sabiá, Organização 
Não Governamental (ONG) com atuação do estado de Pernambuco. Os principais achados da pesquisa demostram 
que na realidade pernambucana os agricultores que adotam princípios da agroecologia acabam adquirindo 
vantagens sociais, ambientais e financeiras em relação às famílias que trabalham sob moldes da agricultura 
industrial. Alguns produtores orgânicos chegam a ganhar até R$ 3 mil a mais, através do uso de práticas que não 
agridem o meio ambiente, em comparação aos agricultores que utilizam agrotóxicos. Apesar deste contexto muitos 
desafios se apresentam a produção orgânica, a exemplo do incentivo ao uso de agrotóxicos e das dificuldades no 
acesso a políticas e programas de financiamento em âmbito governamental. 
 

Introdução 

Historicamente, a economia brasileira estrutura-se a partir do caráter econômico 

dependente do setor agroexportador. Trata-se da adoção de um modelo de desenvolvimento 

agroindustrial que se baseia no uso intensivo de recursos naturais e de uma força de trabalho 

farta e barata, orientado rumo a uma especialização crescente em determinadas commodities, 

voltadas para o mercado externo e com uma tendência à concentração em grandes unidades de 

exploração (TEUBAL, 2008).  

A expansão do agronegócio se apresenta como empecilho ao desenvolvimento da 

agricultura familiar, pois segundo o Censo Agropecuário (2017) durante os anos de 2006 a 

2017, cerca de 1,5 milhão de pessoas deixaram de trabalhar na lavoura. Como afirma Martins 

et. al (2006), a agricultura tradicional de grande escala leva pequenos agricultores a 
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abandonarem os cultivos ou serem diretamente expulsos de suas terras, provocando sérios 

problemas socioeconômicos em todas as regiões do país. Esse processo de expulsão dos 

trabalhadores de suas terras articula-se com o conceito de expropriação contemporânea 

apresentado por Fontes (2018), no qual o capitalismo dos dias hodiernos retoma as 

características dos processos de acumulação primitiva, explicitado por Marx (1985), com 

elementos de reatualização e modernidade. 

Esse conjunto de fatores rebate diretamente no acesso à renda do pequeno agricultor. 

Como demonstram os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a 

proporção de pessoas que ganham menos de meio salário mínimo é quase três vezes maior no 

meio rural em comparação ao meio urbano (IBGE, 2014). Neste sentido, a pobreza presente no 

campo, segundo Wanderley (2017) não pode ser entendida como aquela que não foi atingida 

pelos processos de desenvolvimento, mas, ao contrário, é produto deste.  

Nesse contexto, o cultivo orgânico vem se apresentando como uma importante 

estratégia de geração de renda ao pequeno produtor, visto as possibilidades de produção 

sustentável e diversificada. Assim como descrevem os autores Bazo e Serra (2016, p.3): “o 

pequeno agricultor tem a vantagem da diversificação da produção que lhe proporciona a 

estabilidade da renda durante o ano e, paralelamente, gera emprego para a comunidade rural 

que vive ao redor das propriedades”.  

Essa lógica de produção baseia-se, de acordo com Oliveira (2014, p. 21), no: “processo 

de cultivo sustentável que prevê o manejo adequado da terra e dos recursos naturais baseado 

nos princípios agroecológicos”. Além dos benefícios relacionados à renda, o cultivo orgânico 

destaca-se por ser uma forma segura, que não apresenta riscos à saúde do trabalhador.  

A produção orgânica no estado de Pernambuco estrutura-se a partir de um conjunto de 

produtores orgânicos, organizações de controle social e certificadoras: são 27 Organizações de 

Controle Social (OCS), 578 agricultores registrados, no sistema de cadastros nacional de 

produtores orgânicos, que atuam em 27 municípios e identifica-se ainda a existência de cinco 

certificadoras com atuação no Estado, as quais atendem a 75 produtores orgânicos, sendo 13 

pessoas jurídicas e 62 pessoas físicas (MAPA, 2018). 

Diante da presente realidade este trabalho busca apresentar o modelo de produção da 

agricultura familiar orgânica em Pernambuco suas potencialidades e desafios na geração de 

renda dos agricultores familiares orgânicos. 
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Metodologia 

A pesquisa possui como fundamento, o método histórico-dialético, para intermediar a 

aproximação com o conhecimento da realidade. O conhecimento teórico, partindo desse 

método, parte no campo das aparências, ou seja, do que existe de forma imediata e epírica no 

real, pois é apartir dela que a apreensão da essência é objetivada. Nesses termos, Netto (2011), 

aponta que a teoria resulta desse movimento de reprodução da aparência e apreenção da 

essência no plano do pensamento, o qual dar-se pelo movimento real do objeto. 

Para conhecermos determinado objeto de análise, é preciso compreendê-lo em toda a 
sua complexidade e processualidade, isto é, apreendendo-o a partir de sua dinâmica 
histórica, contraditória e movente, e a partir de sua relação com o todo. Necessitando 
assim, de aproximações sucessivas ao fenômeno investigado, bem como de um 
processo de síntese para que se apreenda as múltiplas mediações que levam o 
conhecimento do fenômeno de sua aparência a sua essência (CANTALICE, 2016).  

 

Assim, para a aproximação com o conhecimento já produzido sobre a temática do estudo 

foi realizada uma pesquisa bibliográfica: “que é desenvolvida a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2008, p. 50). A utilização da 

pesquisa bibliográfica contribuiu para compreender o capitalismo contemporâneo e suas 

implicações no setor da agricultura, bem como as repercussões na agricultura familiar. As 

produções foram lidas e fichadas, de modo a contribuir para a sistematização do conhecimento. 

Dando prosseguimento à pesquisa, foi realizado um estudo documental, que funcionou 

como um importante suporte para o reconhecimento do cenário atual, em especial da realidade 

do estado de Pernambuco no contexto da produção da agricultura familiar orgânica. A pesquisa 

documental recorre a fontes: “[...] diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais 

como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, etc.” (FONSECA, 

2002, p.32 apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.37).  

Foram consultados bancos de dados secundários de diferentes fontes: Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Anuário Brasileiro da Agricultura Familiar, 

Secretaria de Reforma Agrária de Pernambuco e Relatórios de Pesquisas do Centro Sabiá, 

Organização Não Governamental (ONG) com atuação do estado de Pernambuco. 

 

Discussão 

A agricultura familiar possui uma diversidade econômica e social. A mesma é 

compreendida segundo Schneider; Cassol (2017, p.85) como: “[...] grupo social formado por 
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pequenos proprietários de terra que trabalham mediante o uso da força de trabalho dos membros 

de suas famílias, produzindo tanto para o autoconsumo como para a comercialização [...]”. De 

acordo com Lei nº 11.326/2006, que regulamenta a agricultura familiar, se considera agricultor 

familiar o indivíduo que exerce atividades no meio rural, possui área de até quatro módulos 

fiscais, exerce a atividade com a utilização da força de trabalho próprio do núcleo familiar, a 

conquista da renda familiar está vinculada ao estabelecimento agrário e gerenciamento do 

empreendimento é organizado pela própria família. 

Dados da Secretaria Especial e do Desenvolvimento Agrário informam que existem no 

Brasil: “4 milhões de estabelecimentos familiares rurais. A renda do setor responde por 33% 

do Produto Interno Bruto (PIB) agropecuário e por 74% da mão de obra empregada no campo” 

(BRASIL, 2017, p.1). Na realidade brasileira quando se analisa a agricultura familiar, nota-se 

que 90% dos municípios possuem como base econômica desse modelo, está característica se 

ressalta naquelas cidades que contém até 20 mil habitantes, o que diz respeito a 40% da 

população ativa no país (BRASIL, 2016).  

No contexto do estado de Pernambuco a agricultura familiar se faz presente em 275 mil 

estabelecimentos rurais em uma área de 2,5 milhões de hectares, contendo uma rica variedade 

de produção (BRASIL, 2016). Logo, a agricultura familiar constitui um importante segmento 

da economia de Pernambuco, são aproximadamente 1,1 milhão de agricultores familiares em 

todo o Estado (IPA,2019). Além de ser o ramo que mais emprega no meio rural, em âmbito 

nacional, a agricultura familiar é responsável pela maioria dos alimentos que são consumidos 

no Brasil.  

Segundo Altiere e Nicholls (2012) grande parte dos alimentos consumidos e 

comercializados hoje no mundo derivam de modelos de cultivo geridos por pequenos 

produtores, para se ter uma ideia da dimensão: “5.000 espécies de culturas domesticadas e 1,9 

milhões de variedades vegetais conservadas e geridos por camponeses, a maioria deles 

cultivados sem agroquímicos” (ALTIERE e NICHOLLS, 2012). No Brasil, agricultura familiar 

é responsável por 70% dos alimentos consumidos no país. O setor produz 87% da mandioca, 

70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz e 21% do trigo do Brasil (BRASIL, 

2017).  

Apesar desse contexto, a pobreza, e consequentemente, as dificuldades no acesso à 

renda, ainda são vivenciadas na realidade da maioria os agricultores do Norte e Nordeste do 

Brasil. Wanderley (2017, p. 77) afirma a importância do acesso a renda no meio rural, uma vez 
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que : “é significativa a proporção daqueles, cuja renda monetária é inferior ao salário mínimo. 

Essa renda é completada, sobretudo, com as transferências proporcionadas pelas políticas 

sociais governamentais”. Kageyama (2004) apontou o recebimento de aposentadoria, do Bolsa 

Família e outros programas sociais focais como fator que contribuiu para a complementação da 

renda familiar, que antes era extraída pelo trabalho agrícola nas famílias camponesas.  

Veronezzi e Bastos (2012) apresentaram o cultivo orgânico como uma alternativa viável 

ao produtor rural. Segundo dados da Coordenação de Agroecologia (Coagre), a área de 

produção orgânica no país ultrapassou os 750 mil hectares registrados em 2016, impulsionada, 

principalmente, pela agricultura familiar, sendo que cerca de 75% dos produtores cadastrados 

na produção orgânica são agricultores familiares.  

Em recente pesquisa desenvolvida pelo Conselho Brasileiro de Produção Orgânica e 

Sustentável, entre os meses de março e abril de 2018, realizada em nove capitais do Brasil, 

afirma-se que 15% da população urbana consumiu algum alimento ou bebida orgânico. Os 

produtos mais ingeridos são: verduras (63%), legumes (25%) e frutas (25%). Em 2012, o 

Governo lançou a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e, em 2016, foi 

lançado o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica que estará vigente até 2019.  

Freitas (2002) argumenta que a agricultura orgânica pode reduzir custos e ser tão 

rentável quanto o sistema químico convencional. De forma geral, a oferta de produtos orgânicos 

é menor que a procura, representando uma oportunidade para os agricultores e principalmente 

uma fonte de renda para a agricultura familiar. Em sua maioria, os produtos orgânicos são 

comercializados em feiras de produtores, com organização relacionada a associações e 

cooperativas para contribuir com o processo de distribuição destes produtos.  

No estado de Pernambuco algumas ações são desenvolvidas com o intuito de contribuir 

para o incentivo da comercialização de produtos orgânicos, os principais programas e políticas 

existentes em âmbito regional são: Programa Agrofloresta e Economia Solidária que visa 

fortalecer a agroecologia tendo os sistemas agroflorestais como base produtiva no âmbito da 

agricultura familiar (SOUZA, LYRA, SILVA, 2018).  

Dados do Relatório Institucional 2016 demonstram que através desse programa e das 

ações executadas pelo Centro Sabiá foi possível trabalhar com 3.553 famílias em 60 municípios 

e 359 comunidades, desde montante 976 famílias passaram a adotar os sistemas agroflorestais; 

além de proporcionar o assessoramento de 17 feiras agroecológicas, com 212 famílias 

integradas no processo de comercialização (CENTRO SABIÁ, 2017). 
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Outro equipamento social importante presente no estado e que se volta a formação de 

produtores orgânicos é o Serviço de Tecnologia Alternativa (SERTA), essa ONG busca realizar 

ações voltadas ao manejo sustentável do solo, água, animais e plantas, através de metodologias 

de educação no campo, por meio de práticas realizadas em escolas, programas assistenciais e 

cursos de formação de produtores, educadores e jovens. No estado, a instituição trabalha com 

70 escolas de 15 municípios, em especial os que agregam a região da zona da mata 

pernambucana (SERTA, 2019). A DIACONIA é outra organização social que realiza projetos 

de sustentabilidade com foco na agricultura familiar, seus principais polos de atuação são as 

regiões metropolitana e sertão de Pernambuco (DIACONIA, 2017). 

Em âmbito Nacional há as iniciativas voltadas ao crédito rural, com vista a propagação 

e incentivo à produção agroecológica (Pronaf Agroecologia), bem como a sustentabilidade das 

florestas (Pronaf Floresta), com objetivo de atender as necessidades dos agricultores familiares 

que possuem como base de cultivo a produção orgânica (SOUZA, LYRA, SILVA, 2018).  

Apesar da instituição desses programas, há uma séria dificuldade na garantia do acesso 

por parte dos agricultores, esse ramo do Pronaf possuindo regras de acesso iguais e muitas vezes 

até mais favoráveis que outros setores do programa disponíveis. Indicadores disponibilizados 

pelo Banco Central demonstram uma preferência pelo acesso ao microcrédito está voltada a 

produção dos agricultores que produzem de forma convencional em maior escala, o que acaba 

detendo 85% dos contratos e 72% dos recursos do Pronaf em Pernambuco (SOARES, 

FREITAS, COUTINHO, 2005). 

Apesar da importância do setor da agricultura familiar orgânica tanto para a economia 

quanto para a produção de alimentos, há pouco incentivo do Estado, a maioria das ações são 

promovidas por organizações da sociedade civil (CARNEIRO; PALM; ALVARENGA, 2017). 

Basta olhar para o histórico de investimento destinado ao setor, como demonstra Mattei (2014), 

com o processo de modernização da agricultura brasileira o Estado tem financiado políticas 

públicas para a área rural privilegiando os setores mais industrializados voltados produção 

intensa de commodities. Desse modo, um quantitativo considerável do setor da agricultura 

familiar ficou à margem dos benefícios oferecidos pela política agrícola, em especial no que 

diz respeito ao crédito rural, a proteção de preços mínimos para a comercialização e o seguro 

voltado à produção (MATTEI, 2014). 

Tal contexto contribui para a submissão do pequeno agricultor ao modelo hegemônico, 

como afirma Rigotto; Vasconcelos; Rocha, (2014, p.2): “focado no aumento da produtividade 
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a partir de extensos monocultivos, da mecanização, da inexorabilidade do uso de fertilizantes 

químicos e agrotóxicos, ampliando seu mercado inclusive entre agricultores familiares”. 

Devido à necessidade de inserção dos produtos no mercado, muitos agricultores familiares 

acabam utilizando agrotóxicos em seus cultivos, sendo expostos a substâncias nocivas à sua 

saúde, além de consumirem os produtos, estando sujeitos à contaminação dupla. Ainda destaca-

se a esses fatores o uso indiscriminado, sem a devida assistência técnica (SOARES, FREITAS, 

COUTINHO, 2005). 

O Brasil é país que mais consome agrotóxicos no mundo, possuindo uma parcela 

significativa de trabalhadores familiares fazendo uso de pesticidas (CNSAN, 2010). Segundos 

dados publicados no Portal Globo o Estado tem vivenciado um processo de flexibilização dos 

registros de agrotóxicos, foram aprovados 169 pesticidas apenas neste ano, número de liberação 

atual é o maior já documentado pelo Ministério da Agricultura no país.  

Pesquisas desenvolvidas por Bombard (2017) revelam que aos anos de 2012 a 2014 o 

estado de Pernambuco apresentou o uso médio anual de 6.919 toneladas de agrotóxicos, numa 

relação variável de 2,85 a 3,84kg/há. Os dados do estudo também apresentaram que entre 

23,21% a 32,48% dos estabelecimentos rurais do estado utilizaram agrotóxico, sendo o maior 

percentual de uso de agentes químicos na produção foram observados nos municípios do São 

Francisco e do Sertão Pernambucano, o uso estava presente entre 46,23 a 75,87% dos 

estabelecimentos rurais (BOMBARD, 2017).  

No que se refere aos índices de intoxicação pelo uso de agrotóxico a pesquisa ressalta 

que Pernambuco tem o maior quantitativo de intoxicações dos estados do Nordeste, 1.545 casos 

no período de 2012 a 2014, sendo uma média de 9,92 a 16,63 pessoas contaminadas para cada 

cem mil habitantes (escala 1:100.000). Os dados relacionados aos óbitos também são 

preocupantes, o estado apresentou 151 óbitos, numa relação de 5,59 a 10,40 óbitos para cada 

quinhentos mil habitantes (escala 1:500.000), sendo o segundo estado com maior número de 

óbitos relacionados a intoxicação, ficando atrás apenas do Paraná (BOMBARD, 2017). 

Desde o período de desenvolvimento dessa pesquisa várias mudanças aconteceram em 

Pernambuco, em especial no cenário agricultura familiar, na região metropolitana, existe um 

quantitativo considerável de feiras orgânicas, segundo Silva (2016), há 12 pontos de 

comercialização, a maioria dos produtos são advindos de municípios da zona da mata. Silva 

(2016) também destaca, em sua pesquisa com feirantes orgânicos da Região metropolitana, que 

estes agricultores em sua maioria têm sua origem em nove municípios do estado pernambucano: 
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Vitória de Santo Antão, Pombos, Lagoa de Itaenga, Glória do Goitá, Goiana, Paudalho, São 

Lourenço da Mata, Igarassu e Chã Grande.  

Os principais produtos comercializados são: acelga, coentro, rúcula, cebolinha, 

espinafre, salsinha, repolho e hortelã (SILVA, 2016). Nestes municípios também são 

organizadas feiras livres, o que contribuem para o escoamento da produção. Gaspari e 

Khatounian (2016) afirmam que a comercialização de produtos em feiras, a partir de venda 

direta ao consumidor final pode ser considerada um meio de expandir a rentabilidade financeira, 

contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar. 

Dados do Centro Sabiá informam que as famílias que seguem os princípios 

agroecológicos produzem cerca de uma tonelada e meia de alimentos por ano, um quantitativo 

bem maior que as famílias que utilizam o modelo tradicional, focado no uso de agrotóxicos. 

Essa característica pode ser justificada pela variedade de alimentos produzidos e 

comercializados, pois são cultivadas diversas plantas, hortaliças, legumes e frutas, o que conduz 

há um melhor aproveitamento do terreno em várias épocas do ano nas diferentes estações 

climáticas (CENTRO SABIÁ, 2017). 

A agricultura familiar está presente em todo o estado, conforme indicam dados da 

Pesquisa da Produção Agrícola Municipal (PAM), realizado em 2016, o cultivo temporário de 

lavouras, consequentemente da produção orgânica, se faz presente em 40% dos 

estabelecimentos das regiões do semiárido e 52,6% das lavouras do sertão (IBGE/PAM, 2016). 

Tais diferenças na organização da produção repercutem no acesso a renda das famílias 

nessas duas regiões, uma vez que os ganhos financeiros foram consideravelmente maiores nas 

famílias que adotam o manejo agroecológicos nas duas regiões: 

 
A família agroecológica do Agreste pode ter uma receita líquida anual média de 
R$14.042,57, enquanto uma família de referência na mesma região tem uma receita 
anual média de R$6.967,81 – uma diferença de mais de 100%. Na região do Sertão 
esta diferença proporcional de renda é menor. Uma família agroecológica tem um 
ganho líquido anual médio de R$7.045,38, enquanto as famílias de referência atingem 
R$6.272,12 (uma diferença de 12,0%) (CENTRO SABIÁ, 2019, p.119).  
 

As principais formas de escoamento dos produtos são as feiras, vendas nas próprias 

comunidades e participação nos programas governamentais, sobretudo nos Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Desse 

modo, os dados da pesquisa realizada pelo Centro Sabiá demonstram que essas famílias que 

utilizam o manejo orgânico produzem mais alimentos, tendo aumento significativo no acesso a 
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renda agrícola, bem como estão fazendo uso de alimentos saudáveis e nutritivos, o que contribui 

com a segurança alimentar e nutricional desses sujeitos. 

Tais dados demonstram que este modelo de cultivo vem se espalhando por todo o estado 

de Pernambuco. Assim, a forma de organização da produção orgânica repercute na qualidade 

da produção e no próprio consumo dos agricultores, contribuindo com a segurança alimentar, 

além de aspectos envolvem a preservação no meio ambiente e melhoria dos indicadores 

econômicos e sociais. 

 

Conclusões 

Diante dos achados da presente pesquisa nota-se a importância da agricultura de base 

familiar para a produção de alimentos no Brasil, visto que as grandes produções da 

agroindústria estão voltadas para a comercialização de commodities no mercado internacional, 

não havendo uma preocupação com a produção de alimentos, uma vez que nos produtos que 

ocupam maiores áreas de plantação são a soja, cana de açúcar, café e milho, sendo estes voltados 

a produção de combustíveis ou para abastecer o mercado de outros países (BRASIL, 2018).  

Desse modo, a produção orgânica apresenta-se como uma importante estratégia para a 

garantia da soberania alimentar, pois permite a humanidade uma rica biodiversidade sustentável 

e adaptável a diferentes ambientes e climas, o que permite o desenvolvimento social e 

econômico justo e equilibrado com o meio ambiente.  

Na realidade pernambucana os agricultores que adotam princípios da agroecologia 

acabam adquirindo vantagens sociais, ambientais e financeiras em relação às famílias que 

trabalham sob moldes da agricultura industrial. Alguns produtores orgânicos chegam a ganhar 

até R$ 3 mil a mais, através do uso de práticas que não agridem o meio ambiente, em 

comparação aos agricultores que utilizam agrotóxicos. 

Apesar deste contexto muitos desafios se apresentam a produção orgânica, a exemplo 

do incentivo ao uso de agrotóxicos e das dificuldades no acesso a políticas e programas de 

financiamento em âmbito governamental. Desse modo, o cultivo orgânico ainda possui muito 

a avançar no âmbito dos direitos e conquistas sociais.  

Assim, torna-se importante ressaltar as conquistas no âmbito econômico deste modelo, 

permitindo indicar a eficiência dos agroecossistemas e sua importância para a melhoria das 

condições de vida das agricultoras e dos agricultores, sendo dessa forma um incentivo à 

produção e implementação de ações estatais voltadas ao âmbito da agricultura familiar 
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orgânica. Apresentando-se como uma alternativa de cultivo na produção de alimentos que 

favorece a saúde, no sentido de proporcionar uma alimentação saudável tanto para os próprios 

produtores, como para pessoas que consumem estes produtos através da comercialização, bem 

como uma possibilidade melhoria do acesso a renda dos agricultores e preservação do meio 

ambiente. 
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OS NOVOS PARADIGMAS DO ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR DAS 

CIDADES: REFLEXÕES SOBRE O CASO PORTUGUÊS 

 
Patrícia Almeida dos Santos,  

Eliel Viscardis Damião Santos 

Resumo: 

 

Introdução O constante crescimento do espaço urbano é um fenômeno com o qual convivemos 

diariamente e ao qual já nos habituamos. Tal crescimento advém de um quadro demográfico 

em que a população urbana ascende aos 55%, no caso mundial, e aos 66% no caso nacional, 

projetando-se que ambos os valores até 2050 subam mais de 10% (ONU, 2018). Este quadro 

leva a que as áreas urbanas sejam palco de grandes desafios a vários níveis, como: o 

abastecimento alimentar, a mobilidade, qualidade de vida, habitação, sustentabilidade 

energética, acesso aos cuidados de saúde, entre outros. A alimentação é uma das necessidades 

básicas de todo o ser humano. Como tal, ela apresenta-se como um assunto de elevada 

importância, assumindo-se como um dos desafios transversais às ciências sociais e humanas – 

de onde não podemos excluir uma parte importante das investigações geográficas. Esta 

alimentação, num quadro em que há uma crescente terceirização e urbanização das populações 

(Barreto, 2002), apresenta, ao nível do abastecimento e comercialização vários desafios que 

surgem como imperativos. Indispensável para a reflexão das temáticas a que este trabalho se 

propõe – abastecimento alimentar urbano em Portugal - é o conceito de globalização e a forma 

como ele interfere na produção e comercialização dos produtos. Para isso, a investigação que 

aqui se inicia, focar-se-á nos trabalhos de Giddens, 2000; Harvey, 1989; Santos, 2002. O termo 

globalização é polissémico e por isso é possível encontrar diferentes definições conceptuais. As 

distintas dimensões (política, económica, tecnológica, simbólica, cultural), embora possam ser 

analisadas separadamente, não se excluem. No final da década de 1980 difundiram-se as 

discussões acerca do conceito de globalização, abrindo espaço para os debates teóricos que se 

fazem até hoje. Embora existam muitos escritos em torno do conceito de globalização não há 

uma definição que abarque a totalidade do mesmo. Autores, como Giddens (2000), 

compreendem a globalização como “a intensificação de relações sociais mundiais que unem 

localidades distantes de tal modo que os acontecimentos locais são condicionados por eventos 
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que acontecem a muitas milhas de distância e vice-versa” (Santos, 2002, p. 26 apud GIDDENS, 

1990, p.64). Para além de um fenómeno de natureza económica, a globalização é também 

político, tecnológico e cultural. Ela não se circunscreve apenas aos sistemas financeiros 

mundiais, tendo consequências nas mais diversas vivências em que os indivíduos estão 

inevitavelmente imiscuidos no seu quotidiano (Giddens, 2000). Boaventura Sousa Santos 

define globalização como “ o conjunto de relações sociais que se traduzem nas intensificações 

das interações transnacionais, sejam elas, práticas interestatais, práticas capitalistas globais ou 

práticas sociais e culturais transacionais” (Santos, 2002: 85). De acordo com o autor são 

promovidas as relações desiguais entre os diversos territórios a partir do instante em que as 

entidades dominantes se desvinculam dos seus espaços de origem. Dessa forma, tanto as 

entidades dominantes, quanto as dominadas modificam as suas estruturas internas, adaptando-

se à nova realidade (Santos, 2002). Circuitos de proximidade (Silva, 2009), diretos ou curtos 

(Malassis, 1973), são conceitos usados para designar a relação de circulação de produtos 

alimentares com relativa proximidade geográfica. Silva (2009) explana que a produção dos 

circuitos de proximidade realiza-se de forma artesanal e a circulação/comercialização é pouco 

expressiva em relação ao abastecimento alimentar geral. Se caracterizan por la circulación de 

productos frescos o artesanalmente elaborados y cuyas cantidades suelen ser poco expresivas 

para el conjunto del abastecimiento alimentario. La transformación y la distribución suelen estar 

en manos del productor y su existencia es sustentada, en la mayoría de los casos, por normas 

implícitas y relaciones de confianza. (Silva, 2009, p. 18). Para Malassis (apud SILVA, 2009), 

circuito diretos e curtos traduz-se no estabelecimento de relações de mercados de produtos 

alimentares em escala local e regional. Entretanto, a consolidação das práticas de produção 

global configurou novos arranjos na forma de produzir alimento. O aumento exponencial dos 

níveis de importação e exportação advém da abertura do comercio mundial, após o processo de 

globalização, que também favoreceu a diminuição do processo de produção alternativo a nível 

nacional, promovendo a importação de alimento de diferentes partes do mundo. Metodologia 

O caminho para o esclarecimento das matérias acima apresentadas, exige-se metódico e 

rigoroso. Neste sentido, far-se-á um levantamento bibliográfico das publicações que até agora 

abordaram estas temáticas de diversas formas, como (Gaspar, 1970; Freire, 2015; Ploeg, 2011; 

Ellen Macarthur Foundation, 2019;). Posteriormente, após estabelecer as matrizes teóricas, far-

se-á a recolha de dados primários e secundários, indispensável à caraterização das realidades 

em causa. Estes dados serão recolhidos em trabalho de campo, em fontes estatísticas e em 
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alguma bibliografia subordinada à temática. No sentido de analisar a origem dos alimentos que 

compõem o sistema de abastecimento alimentar urbano, selecionar-se-á um conjunto de 

alimentos, entendidos com suficientemente representativos, e levar-se-á em conta o seu preço 

médio e a sua origem. Com esses elementos recolhidos para os diversos alimentos selecionados, 

pretende-se estabelecer uma relação preço-distância entre produtor e consumidor. Para uma 

abordagem à importância dos circuitos de proximidade no contexto português, recorrer-se-á a 

trabalhos subordinados à temática (Ellen Macarthur Foundation, 2019; Freire, 2015). Para 

analisar as alterações paisagísticas motivadas pela presença ou não de circuitos de proximidade, 

tomou-se por pertinente recorrer a um caso de estudo – Idanha-a-Nova, na Beira Baixa. 

Resultados Alcançados Num quadro em que a alimentação (re) aparece à sociedade como um 

dos desafios mais significativos, quer no campo da segurança e qualidade alimentar, têm-se 

assistido a um renascimento e crescimento da importância dos circuitos curtos (Freire, 2015). 

A paisagem, tema tão querido à Geografia, também não foi imune a todas as alterações sociais 

associadas aos sucessivos paradigmas alimentares. Miguel Unamuno, no seu livro Paisages, 

diz-nos “La beleza de la paisaje es ahorro de utilidade”. Tal afirmação leva-nos para uma 

consequências mais notáveis das mudanças nos modos de produção agroalimentar - as 

alterações na paisagem; na paisagem visual, sonora, do cheiro, do tacto, biográfica, de espírito 

e de memória (Gaspar, 2001). Olhando para o caso português podemos, viajando por esse país 

a fora, reconhecer claras alterações na paisagem agrico-pastoril, que advêm quer de uma 

mecanização dos processos, quer de uma deslocalização dos processos de produção para outros 

países (Avillez, 2015). Apesar deste fenómeno de saída da produção para fora do país 

(aumentando o volume de importações no setor), as atividades que permaneceram no território 

nacional, tiveram tendência a concentrar-se espacialmente (Noronha, 2016: 189). 

Considerações FinaisPara acabar, queria só deixar a nota de que a solução não parece nem 

passar por um localismo globofóbico, nem por uma globalização uniformadora. A verdade é 

que a alimentação teve, ou ainda está a ter, uma fase em que são previligiados, pelo baixo preço 

que conseguem ter, produtos produzidos fora, muitas vezes em circunstâncias menos benéficas 

ecologicamente, do ponto de vista da segurança alimentar e que recorrem a mão de obra 

claramente explorada. Com esta reaproximação ao mercado local/nacional, tendese a equilibrar 

esta relação entre o comércio local e global que, como já vimos era claramente desequilibrada 

em proveito do mercado global. É impossível e talvez indesejável que sejamos auto suficientes, 

pelo que o caminho seguramente não passa pelo localismo globofóbico, contudo, é 
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indispensável pensar soluções para o nosso espaço rural numa lógica de Geografia Regional, 

em que o desenvolvimento seja o ponto central, com base nas questões do setor agroalimentar. 
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OUTRA ECONOMIA PARA OUTROS TERRITÓRIOS: O CIRCUITO 

ECONÔMICO ALTERNATIVO CONSTRUÍDO PELO MPA NA RMRJ COMO 

ESTRATÉGIA DE TERRITORIALIZAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES 

 

Isabella Arnoult Netto 

Resumo: 

 

O trabalho aqui apresentado se trata de um artigo feito de um TCC do curso de Geografia. O 

tema trazido é a construção do circuito econômico autônomo construído pelo MPA (Movimento 

dos Pequenos Agricultores) na região metropolitana do Rio de Janeiro. Um trabalho de 

conclusão de curso que pôde se construir como uma pesquisa militante (ou na busca disto), 

devido à minha proximidade com o movimento (proximidade que se intensificou também com 

a pesquisa em curso e que já vinha de outras trocas). Realizei, durante um ano, feiras do MPA 

na Unirio, momentos de convívio em que aprendi com militantes e agricultores. O trabalho trata 

deste circuito econômico como estratégia dos agricultores (a maioria na região de Nova Iguaçu, 

Queimados, Teresópolis) para viabilizar as vendas de suas produções e portanto suas 

permanências na terra e no trabalho de agricultor. Um circuito que se desenha entre as 

localidades dos produtores, de onde sai parte dos produtos, o trajeto do transporte que reúne a 

produção no espaço do movimento no bairro de Santa Teresa (central na cidade do Rio de 

Janeiro), o trajeto até as feiras, e os pontos de venda em sí. Também, numa escala nacional, se 

inclui no circuito o trajeto de produtos vindos de outros estados, com origem em produtores e 

cooperativas que participam do MPA.A questão central se formulou como: de que forma este 

circuito construído pelo movimento territorializa os pequenos agricultores? Outras questões 

mais específicas e que surgiram no decorrer da pesquisa: quais os espaços que o movimento 

ocupa? O que significam estes espaços, em termos de público que acessa os produtos, e que 

vem a conhecer o movimento? Estes espaços ocupados pelo movimento significam rupturas às 

normatividades? De que forma este circuito econômico se constrói autônomo dos caminhos 

normativos de mercado e produção? Como se difere, na prática, dos mercados e economias 

normativas? Quais as tensões entre este mercado de produtos orgânicos e agroecológicos, com 

um circuito elitizado? A pesquisa bibliográfica e teórica que amparou a pesquisa buscou, 
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primeiramente, o panorama amplo e global de neoliberalização das políticas e economias na 

América Latina, em que cada novo ciclo de governo afirma e reconfigura o extrativismo e 

exploração de recursos naturais nos diferentes territórios latino americanos, há 500 anos. 

Amparam os trabalhos teóricos de Haesbaert com a noção de des-re-territorialização entre os 

agentes envolvidos no processo, e a noção de Estado como uma relação social de Foucault e 

Poulantzas. Em seguida, o debate entre movimento social e sociedades em movimento, que põe 

em perspectiva as estruturas organizacionais enrijecidas presentes nos “movimentos sociais” 

que se encaminham à institucionalização. Compreende-se aí, que muitas das experiências 

populares de resistência não cabem no quadro categórico dos tradicionais “movimentos 

sociais‟. A discussão é uma base para compreender práticas e estruturas do MPA na Baixada 

Fluminense. Ainda, uma pesquisa com foco na configuração do regime alimentar atual, que 

opera sob a lógica da economia neoliberal financeirizada, e que compreende o complexo que 

se estende: da produção dos alimentos, seu transporte, sua comercialização, mas também o 

mercado de créditos, a indústria de máquinas, sementes e agrotóxicos, e ainda a dimensão 

cultural dos hábitos alimentares. O recorte temporal é desde o primeiro governo FHC até hoje, 

que se justifica pelas intensas mudanças que este governo promoveu na realidade da pequena 

agricultura no país através de privatizações e políticas de governo de incentivo ao modelo 

produtivo e ideológico do agronegócio. O Pronaf e o Rio Rural são programas de apoio à 

“agricultura familiar” de importância no estado do Rio de Janeiro, portanto são os exemplos 

que utilizo para demonstrar a espacialização da lógica de financeirização do regime alimentar. 

Pela importância da discussão ao MPA e outros movimentos de luta camponesa, debato no 

trabalho a disputa ideológica e política entre a identidade de agricultor familiar e camponês. A 

base fundamental (de referências) da discussão, aí, foram entrevistas e conversas informais com 

participantes do movimento. Por isto, neste trabalho, quando escrevo agricultor familiar faço 

referência específica a este sujeito construído pela ideologia do agronegócio, e quando escrevo 

pequeno agricultor, faço referência à multiplicidade e heterogeneidade de grupos que cultivam 

a terra ( e que têm em comum a alteridade ao modelo convencional de produção e trabalho, têm 

em comum suas diferenças).Por fim, uma busca ao histórico de ocupação da região de Nova 

Iguaçu, e proximidades, a fim de iluminar seu histórico de ocupação camponesa, agricultora, e 

de resistência política na luta pela terra. Após este momento teórico do trabalho, procuro 

apresentar mais de perto o núcleo do MPA da Baixada Fluminense, sua formação, sua 

organização interna, e o circuito de mercado que constroem cotidianamente: as localidades dos 
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produtores, a forma de transporte, os pontos de venda, de onde vêm os produtos de outros 

estados, periodicidades, etc. Relacionar a experiência vivida e construída pelo movimento com 

conceitos geográficos como território, território-rede, territorialidade, re-des-territorialização, 

e circuitos econômicos; relacionar a fonte empírica deste trabalho à pesquisa bibliográfica, 

permite compreender um pouco de estratégias que os sujeitos constroem na luta por seus 

territórios. Permitem leituras sobre conflitos, tensões em que se colocam as práticas diárias 

destes sujeitos. E sobretudo traz aportes para pensar a luta pela soberania alimentar e afirmação 

dos territórios camponeses. 
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TECNOLOGIAS SOCIAIS E O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL 

DOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA: ANÁLISE DA 

IMPLANTAÇÃO DO NEAES NO IFSP CAMPUS CAMPINAS. 

 
Herivelto Fernandes Rocha,  

Glauber da Rocha Balthazar,  

Erika Batista 

Resumo: 

 

Introdução. A Reforma Agrária brasileira é um universo dinâmico com mais de 9 mil 

assentamentos, distribuídos em 88 milhões de hectares que beneficiam diretamente mais de 1 

milhão de famílias. Estes territórios possuem 21 tipologias, que contemplam a diversidade da 

luta pela e na terra (DATALUTA, 2017). No Brasil, o campesinato disputa o campo com o 

agronegócio. Estes modelos, de acordo com Fernandes (2008) produzem paisagens 

antagônicas: [...] enquanto o agronegócio organiza seu território para produção de mercadorias, 

o grupo de camponeses organiza seu território, primeiro, para sua existência, precisando 

desenvolver todas as dimensões da vida. Esta diferença se expressa na paisagem e pode ser 

observada nas distintas formas de organização dos dois territórios. A paisagem do território do 

agronegócio é homogênea, enquanto a paisagem do território camponês é heterogênea. A 

composição uniforme e geométrica da monocultura se caracteriza pela pouca presença de 

pessoas no território, porque sua área está ocupada por mercadoria, que predomina na paisagem. 

A mercadoria é a expressão do território do agronegócio. A diversidade dos elementos que 

compõem a paisagem do território camponês é caracterizada pela grande presença de pessoas 

no território, porque é neste e deste espaço que constroem suas existências, produzindo 

alimentos. Homens, mulheres, jovens, meninos e meninas, moradias, produção de mercadorias, 

culturas e infraestrutura social, entre outros, são os componentes da paisagem dos territórios 

camponeses (FERNANDES, 2008 p.2). O modelo de produção capitalista, baseado no 

agronegócio e na produção de mercadorias é hegemônico no país, contando com todo apoio, 

por parte do Estado brasileiro, para o seu desenvolvimento econômico. É para o agronegócio 

que boa parte do crédito agrícola é destinado, é o agronegócio que concentra a maior parte das 

terras agricultáveis do país (ROCHA, 2013), já para o campesinato sobram as migalhas 
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transvestidas em políticas públicas altamente dependentes da conjuntura política. Em relação a 

produção, enquanto o objetivo central do capitalismo agrário é a produção de commodities que 

são negociadas em mercados internacionais, baseada no pacote tecnológico dos complexos 

agro‐químicoalimentares‐ financeiros (THOMAZ JÚNIOR, 2012) gerando degradação 

ambiental e desigualdade social no campo e na cidade, para o campesinato a prioridade é a 

produção para subsistência e para o abastecimento de mercados locais. O objetivo geral deste 

trabalho é analisar a implantação de um núcleo de estudos em agrocologia e as iniciativas de 

extensão técnologica, amparadas nas Tecnologias Sociais (DAGNINO, 2014), desenvolvidas 

pelo NEAES - Núcleo de Estudos em Agroecologia, Educação e Sociedade do IFSP – Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Campinas, criado em 2017 

no âmbito da chamada interministerial 21/2016 do CNPq – Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que fomentou a criação de NEA’s - Núcleo de 

Estudo em Agroecologia e Produção Orgânica em todo o país. Dentre estas iniciativas podemos 

destaca: as relacionadas com o desenvolvimento e Tecnologias Sociais como, por exemplo, a 

criação de um aplicativo/banco de dados, o DATALUTA produção, e de um irrigador 

automatizado de baixo custo; ou as relacionadas com a formação das famílias assentadas como, 

por exemplo, os cursos de formação inicial e continuada em agroecologia. Desafios enfrentados 

no processo de implantação do neaes. O campo de investigação das TS – Tecnologias Sociais 

denomina‐se ESCT -Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia e delimita seu horizonte a 

partir do pressuposto de que a TC - Tecnologia Convencional é pensada e desenvolvida para 

lógica da empresa privada ‐ maximização do lucro privado – de forma que se torna inadequada 

à IS - Inclusão Social de agentes sociais marginais ao circuito convencional, como é o caso do 

campesinato brasileiro (DAGNINO, 2014). Ainda segundo Dagnino (2014, p. 19) as 

instituições públicas de geração de conhecimento científico e tecnológico “não parecem estar 

ainda plenamente capacitadas para desenvolver uma tecnologia capaz de viabilizar a IS e tornar 

autossustentáveis os empreendimentos autogestionários que ela deveria alavancar”. Deste 

modo, a concepção, execução e a transferência de TS para a agricultura familiar a partir da 

autonomia dos produtores e produtoras dos assentamentos da Reforma Agrária faz parte de uma 

proposta científica, tecnológica, política e social contra hegemônica. Na medida em que os 

Institutos Federais podem articular princípios e aplicações científicas dos conhecimentos 

tecnológicos com as Ciências Humanas e as atividades produtivas, demandas como esta 

reforçam as possibilidades de ação para o desenvolvimento econômico e social, sobretudo por 
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meio do envolvimento com as comunidades locais e regionais. O campus Campinas do IFSP 

possui atualmente dois eixos tecnológicos: de indústria e informática. O fato de não possuirmos 

nenhum curso tecnológico na área de ciências agrárias ou similar, constituiu um dos desafios 

que tivemos, durante a implantação do NEAES no campus. O fato de sermos um núcleo, cujo 

objeto de estudo é a agroecologia e o desenvolvimento territorial do campesinato, que parte da 

perspectiva das Tecnologias Sociais, implementado num campus onde a perspectiva dos cursos 

e da produção cientifica e tecnológica é das Tecnologias Convencionais, se configurou em um 

outro desafio: convencer a comunidade interna da importância da temática da agroecologia e 

do desenvolvimento das famílias assentadas na região. Neste sentido, buscamos desde o início 

estabelecer um vínculo com os territórios de Reforma Agrária próximos de Campinas. Nosso 

primeiro vinculo se deu com o assentamento rural Milton Santos, localizado na cidade de 

Americana-SP. O vínculo do NEAES com a comunidade do Assentamento Milton Santos 

começou em meados de 2016, mas foi a partir de 2017 que as atividades de extensão tecnológica 

e iniciação científica foram formalizadas em projetos para a captação de recursos. As Chamadas 

16 e 21/2016 do CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para 

a implantação de núcleo de estudos em agroecologia e segurança nutricional, viabilizaram a 

atuação efetiva das frentes de trabalho que estavam em andamento, de modo que as atividades 

foram coordenadas para o cumprimento dos objetivos das propostas aprovadas.  No âmbito dos 

projetos “Agroecologia, tecnologias de produção orgânica em assentamentos rurais e educação 

popular: a contribuição do IFSP para a sustentabilidade ambiental e segurança alimentar na 

Região Metropolitana de Campinas” e “Agroecologia, tecnologias de produção orgânica em 

assentamentos rurais e educação popular: a contribuição do IFSP para a sustentabilidade 

ambiental e segurança alimentar na RMC” aprovados nas referidas Chamadas um dos requisitos 

era a oferta de cursos de FIC - Formação Inicial e Continuada para os públicos específicos.  

Resultados e discussões  A oferta de cursos FIC foi uma ferramenta importante de aproximação 

e convencimento do corpo técnico e docente do campus com a temática da agroecologia e a 

comunidade do assentamento Milton Santos. Aproximação no sentido de conhecerem as 

diretrizes da agroecologia no Brasil e a importância de se pensar o desenvolvimento territorial 

das famílias camponesas, mesmo estando em um campus criado sobre uma outra perspectiva. 

Num segundo momento, com a aproximação do campus e da comunidade, começamos a pensar 

o desenvolvimento de tecnologias que viessem a facilitar o dia a dia das famílias assentadas. 

Estas tecnologias surgem a partir do diálogo da comunidade, e suas necessidades, com o corpo 
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de docentes, técnicos e discentes do campus. Uma série de reuniões e validações técnicas 

ocorreram e ao longo desta caminhada e conseguimos: desenvolver um irrigador automatizado 

de baixo custo (finalizado); desenvolver um aplicativo de gerenciamento da produção e banco 

de dados (em fase final de validação); desenvolver uma composteira automatiza (em 

desenvolvimento). O desenvolvimento destas tecnologias nos ajudou a superar, em partes, o 

desafio que tínhamos inicialmente. Conseguimos, através destas ações, aproximar nossos eixos 

tecnológicos das necessidades das famílias assentadas. Boa parte de nossos projetos são 

desenvolvidos por alunos de ensino médio, que aplicam o conhecimento adquirido, em seus 

respectivos cursos, nestas iniciativas. Atualmente o NEAES é composto por profissionais de 

ciências sociais, geografia, bioquímica, biologia e engenheiros e técnicos de eletrônica e 

informática, além de discentes dos cursos de eletrônica, informática e especialização em 

Educação para Inserção Social. Os cursos FIC foram ofertados em 2018, para a comunidade do 

assentamento Milton Santos, no primeiro semestre de 2019 em parceria com a ANC - 

Associação de Agricultura Natural de Campinas e Região para agricultores locais e famílias 

que fazem parte do acampamento Marieli Vive na cidade de Valinhos – SP e vai ser ofertado 

no segundo semestre de 2019 para as famílias em situação de vulnerabilidade social que residem 

na região do Satélite Iris, uma das áreas mais carentes da cidade de Campinas/SP. Conclusões 

parciais  A troca de saberes entre os profissionais membros da equipe do projeto CNPq/ NEAES 

com os agricultores e agricultoras demonstrou-se fundamental para a concepção e transferência 

de TS para a agricultura familiar, ampliando o escopo da proposta científica, econômica, 

política e social contra hegemônica que visa a democratização do conhecimento. 
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DO AGROTÓXICO À AGROECOLOGIA NA BAHIA:  
desafios e possibilidades a partir dos minifúndios e da relação campo-cidade 

 
Noeli Pertile1 

 
A sociedade humana contemporânea, no sistema capitalista de produção, tem sido conduzida a desprezar cada vez 
mais os ciclos da Natureza e a própria vida. Nessa esteira, ocorre a implementação e utilização de grande 
diversidade e quantidade de insumos industriais no campo, especialmente os agrotóxicos e em monoculturas de 
grandes estabelecimentos, mas que também estão presentes em minifúndios. A partir desse contexto é que a busca 
por outras possibilidades de relação Sociedade-Natureza se fazem necessárias; tanto quanto as pesquisas acerca da 
temática transição agroecológica, agroecologia e soberania alimentar. Serão consideradas experiências obtidas a 
partir de trabalhos de pesquisa e extensão em comunidades rurais na Bahia por meio das quais pode-se 
compreender alguns dos principais desafios e possibilidades da agroecologia a partir dos minifúndios e da relação 
campo-cidade para a construção da soberania alimentar. 

  
 
Introdução 
... à problemática dos agrotóxicos2 
 

Nos últimos anos as pesquisas sobre agroecologia têm se intensificado tanto no Brasil, 

quanto no cenário mundial. A agroecologia surge associada a discursos tais como: o 

desenvolvimento sustentável, a promoção de saúde, a segurança alimentar, soberania alimentar 

e nutricional e a autonomia do agricultor. No entanto, os movimentos sociais, a exemplo do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que têm por base a agroecologia, a 

defendem, consideram-na uma questão urgente e que deve ser reforçada por políticas públicas.  

A premência dessa discussão está relacionada com os dados alarmantes pelos quais o 

Brasil tem sido caracterizado, especialmente neste ano, em ralação à liberação e ao uso de 

agrotóxicos. Agrotóxicos são os compostos de substâncias químicas destinadas ao controle, 

destruição ou prevenção, direta ou indiretamente, de agentes patogênicos para plantas e animais 

úteis e às pessoas. O uso deste termo foi estabelecido no Brasil a partir da Lei Federal nº 

7.802/1989, regulamentada pelo Decreto nº 4.074/2002 (BRASIL, 1989). Ou ainda, agrotóxicos 

são produtos químicos sintéticos usados para matar insetos, larvas, fungos, carrapatos sob a 

justificativa de controlar as doenças provocadas por esses vetores e de regular o crescimento da 

vegetação, tanto no ambiente rural quanto urbano. O uso deles ocorre tanto em atividades 

 
1 Universidade Federal da Bahia – UFBA. noeli.pertile@yahoo.com.br 
2 Agrotóxico, veneno, defensivo? Entenda a disputa pelo nome desses produtos agrícolas. Nesse artigo, Pedro 
Grigori estabelece diálogo com o criador do termo “agrotóxico”, o professor Adilson D. Paschoal/USP. Disponível 
em: https://reporterbrasil.org.br/2019/01/agrotoxico-veneno-defensivo-entenda-a-disputa-pelo-nome-desses-
produtos-agricolas/. Repórter Brasil, 24/01/19. Acesso em 28 de agosto de 2019. 

https://reporterbrasil.org.br/2019/01/agrotoxico-veneno-defensivo-entenda-a-disputa-pelo-nome-desses-produtos-agricolas/
https://reporterbrasil.org.br/2019/01/agrotoxico-veneno-defensivo-entenda-a-disputa-pelo-nome-desses-produtos-agricolas/


 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3609 
 

agrícolas quanto atividades não agrícolas, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 

2019). 

É inquietante saber que na primeira semana de maio de 2019, quando a ONU divulgou 

que “um milhão de espécies de animais e plantas estão ameaçadas de extinção”3 - acelerando 

ainda mais a “erosão genética4” já em curso - o Governo brasileiro aprovou o uso de mais 

agrotóxicos no país. Em 100 dias de mandato (completados no dia 10 de abril de 2019) foram 

liberados 152 agrotóxicos. Dentre eles, 24 são considerados “altamente tóxicos” e 49 

“extremamente tóxicos” pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo a 

referida agência, 28% dos agrotóxicos ora liberados para uso no Brasil já foram banidos ou não 

são permitidos pela União Europeia. O que, pode ser considerado uma grave medida tomada 

pelo presidente do nosso país. Todavia, em 17 de setembro de 2019 o governo liberou mais 63 

agrotóxicos para uso no Brasil. Desse modo, em menos de nove meses de mandato, o presidente 

liberou o uso de 353 agrotóxicos. O país que já era o líder mundial no consumo desses produtos 

está sendo tornado também o abrigadouro lucrativo para fabricantes, importadores e 

exportadores. A demanda no uso de agrotóxicos decorrente das atividades agropecuárias que 

ocupam cerca de 330 milhões de hectares (IBGE, 2006), representados especialmente pelo 

agronegócio. Nessa perspectiva, o país já que vem sendo o maior consumidor de agrotóxicos 

do mundo desde 2008, é responsável por mais de 80% do consumo da América Latina 

(SANTANA; MOURA; NOGUEIRA, 2013). 

Não obstante, o país ainda possui políticas públicas que fomentam o uso e o comércio 

de agrotóxicos mantidas pela influência da bancada ruralista no Congresso Nacional. Exemplos 

disso é a isenção do Imposto sobre a Comercialização de Mercadorias e Serviços (ICMS), pois 

desde 2004, o setor de agrotóxicos é beneficiado pela LEI 10.9255 que prevê a isenção do 

pagamento de tributos como PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (Cofins) incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no 

mercado interno.  Apenas em 2018, o Brasil deixou de arrecadar R$ 2,07 bilhões em razão da 

isenção fiscal dos agrotóxicos que existe no país6.  

 
3 MCGRATH (2019) - 1 milhão de espécies ameaçadas: o que diz preocupante relatório da ONU sobre impacto 
humano; e OLIVEIRA (2019).  
4 SANTAMARTA, J. apud PORTO-GONÇALVES, C.W. (2004). 
5 De 23 de julho de 2004, de autoria do deputado Mario Negromonte (PP-BA). BRASIL. Lei nº 10.925, de 23 de 
julho de 2004. Diário Oficial da União 26 de julho de 2004.  
6 ODEVEZA (2019) 
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Diante de tal cenário, o presente texto busca estabelecer reflexões acerca do uso de 

agrotóxicos, a relação com a saúde e as possibilidades na construção de um processo que 

conduza à(s) agroecologia(s) e à soberania alimentar. 

 
Dos venenos, das doenças e da fome 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) são registradas 20 mil mortes por ano 

devido o consumo de agrotóxicos.  No Brasil, que vem sendo o maior consumidor destes 

produtos desde 2008, vem apresentando sérios problemas quanto ao seu uso, como a permissão 

de agrotóxicos já banidos em outros países e venda ilegal de agrotóxicos que já foram proibidos. 

A exposição aos agrotóxicos ou comumente denominados venenos, pode causar uma série de 

doenças, dependendo do produto que foi utilizado, do tempo de exposição e quantidade de 

produto absorvido pelo organismo. De acordo com o INCA (2019), diversos ingredientes ativos 

contidos nos agrotóxicos que possuem autorização para serem comercializados e consumidos 

no Brasil, com autorização da Anvisa podem provocar doenças graves a exemplo dos 

carcinomas, conforme indicado no Quadro 1. 

A contaminação dessas substâncias pode ocorrer de diferentes formas. De modo mais 

direto, a exemplo do que ocorre com os agricultores ou demais trabalhadores das indústrias de 

agrotóxicos; são os mais afetados porque manipulam diretamente o produto, seja pela aplicação 

nas lavouras ou no momento da produção do insumo. De modo indireto, as mulheres gestantes, 

as crianças e os adolescentes são considerados um grupo de risco devido às alterações 

metabólicas, imunológicas ou hormonais presentes nesse ciclo de vida. E a população, de modo 

geral, que está suscetível a exposições múltiplas, por meio de consumo de alimentos e água 

contaminados (INCA, 2019).  

Nesse contexto, considera-se importante o posicionamento do INCA, sendo contra as 

atuais práticas de uso de agrotóxicos no Brasil, ressaltando os riscos à saúde, em especial nas 

causas do câncer, além de apontar a agroecologia como possibilidade.  
Dessa forma, espera-se fortalecer iniciativas de regulação e controle destas 
substâncias, além de incentivar alternativas agroecológicas aqui apontadas como 
solução ao modelo agrícola dominante. O foco essencial está no combate ao uso dos 
agrotóxicos, que contamina todas as fontes de recursos vitais, incluindo alimentos, 
solos, águas, leite materno e ar. Ademais, modos de cultivo livres do uso de 
agrotóxicos produzem frutas, legumes, verduras e leguminosas, como os feijões, com 
maior potencial anticancerígeno (INCA, 2019). 
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Não custa lembrar que a relação estabelecida entre Sociedade e Natureza, sob o sistema 

capitalista, cada vez mais tem levado a perda do habitat natural de diferentes seres vivos, por 

meio da exploração das fontes naturais, das mudanças climáticas, da poluição e das formas de 

produzir no campo, especialmente aquelas comandadas pelas grandes monoculturas, em 

grandes estabelecimentos e/ou tendo por base o uso indiscriminado de agrotóxicos. Este sistema 

desconsidera o território, as pessoas e a cultura subjacente, reforçando desigualdades e 

injustiças, tanto no campo quanto na cidade. Não é demais lembrar que as populações que mais 

sofrem são especialmente as mais empobrecidas; pois é sobre elas que mais cedo recaem os 

custos desse modelo que objetiva o lucro, na reprodução ampliada do capital, que transforma 

riquezas em recursos e bens naturais e os próprios seres sociais em mercadorias (BAUMAN, 

2008). 

 

Lista de ingredientes ativos de grande consumo no Brasil com autorização da 
Anvisa 

 

Fonte: INCA (2019). 
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Esta reflexão exigem pensar outras possibilidades de viver no/do campo que não tenham 

por base a destruição da biodiversidade e aumento da fome no mundo. Por isso, também temos 

que voltar a falar da fome que, conforme já apontava Castro (1946, p. 20), “[...] foram os 

interesses e os preconceitos de ordem moral e de ordem política e econômica de nossa chamada 

civilização ocidental que tornaram a fome um tema proibido, ou pelo menos pouco aconselhável 

a ser abordado publicamente”. Necessitamos falar da fome, porque continua a ser um problema 

mundial, especialmente na Ásia e na África, conforme o Gráfico 1, mas também presente aqui 

na América Latina.   

Gráfico 1. A FOME NO MUNDO, 2018 (milhões de pessoas) 

 

Fonte: FAO (2018) 
 

Os dados da FAO (2018) indicam que 2017 foi o terceiro ano consecutivo de aumento 

da fome no mundo, atingindo 821 milhões de pessoas. Somente no Brasil foram 5,2 milhões, 

o que corresponde a 2,5% da população brasileira.  

A mesma fonte aponta parte da trajetória da fome no Brasil, lembrando que pais saiu do 

mapa da fome somente em 2014, quando o índice de pessoas ingerindo menos calorias que o 

recomendado caiu para 3% da população (FAO, 2018). Contudo, ao considerarmos a atual taxa 

de desemprego (cerca de 12%) que atinge mais de 13 milhões de pessoas e as medidas de 

contingenciamento dos investimentos sociais, e o corte de pessoas beneficiadas pelo Bolsa 

Família pelo atual governo, todos são fatores contributivos para o aumento da fome no Brasil. 

Ademais, pensar em fome no mundo é pensar também onde vivem essas pessoas com 

fome. Cerca de 1,4 bilhões de pessoas extremamente pobres do mundo vivem em áreas rurais 

sendo que 75% dessas pessoas pobres se dedicam à agricultura e vivem em pequenas áreas. No 

mundo, 570 milhões de estabelecimentos rurais são pequenos (e minifúndios, no Brasil) e 

fornecem 80% de alimentos produzidos na Ásia, África Subsaariana e América Latina pelo 
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trabalho de camponeses, pescadores e pescadores, pastores, pessoas sem terra e povos indígenas 

(FAO, 2019). 

Nesse sentido, a Terra (relação, acesso, permanência) aparece como elemento central na 

discussão acerca da produção de alimentos e superação da fome no mundo, soberania alimentar, 

agroecologia, Natureza e Vida. Por isso, imprescindível é discutir a questão fundiária no 

contexto Latinoamericano e, em especial, no Brasil.   

 

TERRA concentrada, acesso à Natureza negado! 

 

A trajetória do acesso à terra em toda a América Latina têm marcas semelhantes no que 

tange a concentração e exclusão. Processo esse agravado por profundas mudanças no modo de 

apropriação, portanto, e transformação da Natureza, a partir da década de 1970 e com mais 

expressividade a partir de 1990, a expansão do capitalismo no campo em toda a América Latina. 

Sob os desígnios da Revolução Verde, torna a tecnologia e da ciência bases para cultivos de 

grandes monoculturas e mercados globais. O processo de difusão do meio técnico-científico-

informacional no campo, foi tornando o campo dependente do petróleo, pelo uso cada vez maior 

dos agroquímicos de modo geral, e da mecanização (SANTOS, 2006). 

Simultaneamente, o modo de ampliação das diferentes formas de 

territorialização/desterritorialização de áreas agricultáveis acentuou a concentração das terras 

no campo no Brasil, cujo Índice de Gini7 é de 0,87 (IBGE, 2006). Conforme anunciado, e 

infelizmente, a mesma realidade ocorre em toda a América Latina, 1% dos estabelecimentos 

concentram mais da metade (51%) de toda a superfície agrícola; ao mesmo tempo em que 80% 

dos estabelecimentos tem acesso a apenas 13% da terra produtiva (OXFAM BRASIL, 2016).8  

É preocupante constatar que, se por um lado se encontram as imensidões do latifúndio, 

por outro tem-se o processo de fragmentação das pequenas propriedades e dos minifúndios que, 

no caso brasileiro, em grande medida tem se tornado insuficientes para a reprodução da vida 

dos camponeses. Nesse contexto, nos extremos da estrutura fundiária brasileira, os 

 
7 O Paraguai aparece com o pior índice de Gini (0,93), seguido do Chile (0,91) e da Venezuela e Colômbia (0,88), 
conforme a Agência Brasil (2019). 
8 No caso da Colômbia, mais de 67% da terra produtiva está concentrada em apenas 0,4% das explorações e, 84% 
dos menores estabelecimentos acessam menos de 4% da superfície produtiva. Chile e Paraguai não ficam atrás em 
desigualdade: nesses países, 1% das explorações abarcam mais de 70% das terras. Por outro extremo no Paraguai, 
mais de 91% das pequenas propriedades rurais ocupam apenas 6% das terras (OXFAM BRASIL, 2016).  
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estabelecimentos com menos de 10 ha representavam 47% dos estabelecimentos rurais e 

ocupavam somente 2,7% da área; já os grandes estabelecimentos (com mais de 1.000 ha) que 

correspondem a apenas 0,9% detinham mais de 43% da área, correspondendo a cerca de 330 

milhões de hectares (IBGE, 2006). E, ao apresentar as desigualdades de acesso à terra no Brasil 

considera-se que o acesso à Natureza tem sido restringido ou negado na mesma proporção, uma 

vez que é pelo acesso à terra que também se acessa à Natureza. Sendo a terra concentrada, o 

acesso às demais riquezas naturais, especialmente a água e a flora também tornam-se limitados 

e/ou negados.  

 
 
Relação Sociedade-Natureza e a Agroecologia  
 

Se o modelo das cercas, das terras e da Natureza concentradas e tornadas mercadoria, 

das monoculturas e dos venenos continuam a produzir fome e toda forma de desigualdade no 

mundo, também já existem outras possibilidades de relação Sociedade-Natureza e, portanto, 

também outras possibilidades que valorizem a diversidade de formas de Viver. E, por 

conseguinte, outras forma de viver no/do campo, a exemplo do que acontece por meio da 

Agroecologia; produzindo alimentos saudáveis e com respeito às pessoas e à Natureza. Partindo 

da premissa de que não encontramos explicações simples para problemas complexos, aponta-

se aqui um pouco de desafios e as possibilidades da agroecologia como uma nova racionalidade 

na relação Sociedade-Natureza, especialmente na produção de alimentos; e alguns exemplos 

dessas possibilidades, a partir dos minifúndios.  

Para a construção da Agroecologia, grandes são os desafios e, por isso mesmo, 

precisamos liar esforços acerca dos objetivos comuns interdisciplinares. Um processo de 

transição para a agroecologia se faz necessário; a desconstrução de conceitos tão arraigados é 

necessária, especialmente o de que não pode produzir alimentos para a humanidade se não for 

do modo convencional e que, portanto, existe a necessidade de uso de agrotóxicos. Nesse 

sentido, o INCA (2019) não somente atribui as consequências graves do uso de agrotóxicos no 

Brasil, conforme inferido, como também aventa a agroecologia como possibilidade:  
A agroecologia deve ser compreendida como Ciência e prática interdisciplinar que 
considera não só o conhecimento científico advindo das Ciências Agrárias, da Saúde, 
Humanas e Sociais, mas principalmente as técnicas e saberes populares (dos povos 
tradicionais) que incorporam princípios ecológicos e tradições culturais às práticas 
agrícolas gerando uma agricultura sustentável e promovendo a saúde e a vida digna. 
Tem como princípios fundamentais a solidariedade, sustentabilidade, preservação da 
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biodiversidade, equidade, justiça social e ambiental, soberania e segurança alimentar 
e nutricional (INCA, 2019). 

Fundada em experiências produtivas da agricultura ecológica e apoiada em 

horizontalidades, construídas por sujeitos que produzem alimentos, mas que se empenham 

também em valorizar toda forma de vida ao longo do processo produtivo, a agroecologia insere-

se especialmente em circuitos curtos da economia, onde procura firmar-se em teias que 

articulam campo e cidade na construção da soberania alimentar. Com essa compreensão, é 

indispensável conhecer como se processam as relações socioespaciais e produtivas para 

identificar os sujeitos e os lugares desse modo de produzir, distribuir, divulgar e consumir 

alimentos. Considerando cada realidade como única, para analisar e compreender os principais 

desafios e possibilidades enfrentadas pelos pequenos agricultores no campo, na atualidade, 

especialmente nos minifúndios brasileiros. 

É a partir desse princípio que se pode pensar outra racionalidade, onde se “plante” mais 

vida, a partir da Agroecologia. A agroecologia é um caminho, para além da produção, e em 

substituição ao modelo dominante. A agroecologia otimiza a integração entre capacidade 

produtiva, uso e conservação da biodiversidade e das demais riquezas naturais essenciais à vida. 

Pode ser uma alternativa para a produção de alimentos livres de agrotóxicos, tem como base o 

equilíbrio ecológico, eficiência econômica e a justiça social, fortalecendo agricultores e 

protegendo a Natureza e a sociedade como um todo. 

A Agroecologia tem sua origem nas práticas tradicionais do campesinato latino-

americano, por meio da valorização dos conhecimentos de comunidades tradicionais, como dos 

camponeses e indígenas da América e da Ásia. E está associada a um movimento popular de 

oposição ao agronegócio que engloba, também, as questões relativas à forma de organização 

social, a autonomia e a relação do agricultor com a terra (CARVAJAL, 2011).  

Associada à agroecologia, vem a Soberania Alimentar que é expressada pelo direito dos 

povos e de seus países ou uniões de estados de definir sua política agrária e alimentar. Busca 

priorizar a produção agrícola local, alimentar a população, o acesso à terra, água, às sementes 

e ao crédito. De acordo com os princípios propostos de Soberania Alimentar pela Via 

Campesina (2019) há a necessidade de reformas agrárias, de combate aos Organismos 

Geneticamente Modificados (OGM), de livre acesso às sementes e de manter a água como um 

bem público distribuído de maneira sustentável. São imprescindíveis o direito dos agricultores 

de produzir alimentos e o direito dos consumidores de decidir o que desejam consumir e como 
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e quem produz os alimentos; o direito dos países de se protegerem de importações agrícolas e 

de alimentos que são preços agrícolas muito baratos, atrelados a custos de produção - o que 

pode ser possível, desde que países ou sindicatos tenham o direito de tributar impostos muito 

baratos, comprometidos com/a favor da produção camponesa sustentável e que controlem a 

produção no mercado interno para evitar excedentes estruturais.  

Concordando, ainda, com a Via Campesina (2019) é indispensável a participação dos 

povos na definição da política agrícola e o reconhecimento dos direitos das mulheres 

agricultoras que desempenham um papel essencial na produção agrícola em especial de 

alimentos no mundo.  

 
Os caminhos se fazem ao caminhar! Agroecologias: desafios e possibilidades   
 

Nesta seção será abordado um pouco das experiências possíveis construídas por 

sujeitos do campo e que buscamos, com eles, sistematizar e compreender que para a chegar à 

Agroecologia é necessário pensar outra racionalidade; que valorize o modo de vida local com 

respeito às pessoas, à natureza e com dignidade. 

Precisamos cuidar para que o caminho até a Agroecologia não se torne também uma 

verticalidade, se não forem consideradas as diversidades e possibilidades locais, as 

especificidades de cada região. Por isso, a agroecologia não é construída a partir de um 

caminho, mas da multiplicidade de caminhos e de realidades. É necessário conhecer para 

aprender com as diferentes relações existentes entre e intra-comunidades na produção do espaço 

e pela resistência em seus territórios. Ao compreender as especificidades é possível construir 

horizontalidades9, possibilidades de diálogos e de relações na transformação do espaço-vida 

das pessoas. 

No Brasil, pelo menos 70% dos alimentos consumidos internamente são produzidos 

pelos pequenos produtores já que o destino das monoculturas, a maioria para exportação. 

Contudo, como já referido, esse mesmo país tem uma das estruturas fundiárias mais 

concentradas da América Latina onde a maior parte desses pequenos produtores ou possuem 

pouca terra ou não possuem terra. Ou seja, a situação é inversamente proporcional: acesso à 

 
9 A ideia de horizontalidade para contrapor as verticalidades, de acordo com Santos (1996).  
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terra – produção de alimentos; reforçando o também necessário debate acerca da função social10 

da terra.  

Seguindo a lógica da concentração fundiária brasileira, estima-se que no estado da Bahia 

57,3% dos estabelecimentos rurais possuem área menor que 10 hectares11. Uma amostra ainda 

mais específica da exclusão e/ou do acesso à parca quantidade de terra pode ser obtida a partir 

da análise de cinquenta municípios12 do norte baiano cujos módulos ficais13 possuem, em 

média, 50 hectares. O resultado da pesquisa segue confirmando a realidade apontada para toda 

a Bahia, nesses municípios mais da metade (52%) dos referidos estabelecimentos ocupam área 

inferior a 10 hectares - em média, 8,9 hectares cada. Em todos os municípios analisados foi 

constatado que 87% do estabelecimentos rurais não possuíam um módulo fiscal.  

Tão importante quanto a questão do acesso à terra, é considerar as características da área 

pesquisada que, no caso, integra o semiárido brasileiro14. A busca pela convivência com o 

semiárido implica, entre outras necessidades, compreender as dinâmicas naturais específicas 

dessa região para pensar formas mais adequadas de uso da terra via agricultura, pecuária e 

outras atividades complementares. No entanto, em olhar mais aprofundado e cuidadoso, nos diz 

que  
Convivência com o Semiárido pressupõe a adoção da cultura do estoque. Estoque de 
água para diversos usos - consumo humano, produção de alimentos e para servir aos 
animais. Estoque de alimento para família e para a criação animal. E o estoque de 
sementes para os próximos plantios, entre outros (ASA BRASIL, 2019). 
 

 
10 Função Social da Propriedade - C.F., art 5º, XXIII (BRASIL, 2019). 
11 Segundo dados do IRPPA (2019). 
12 Os municípios fazem parte de seis microrregiões do estado da Bahia (Remanso, Juazeiro, Conceição do Coité, 
Jaguarari, Paulo Afonso, e Monte Santo). PERTILE, Noeli. Parte do Projeto de Pesquisa “Governança Territorial 
no Brasil: especificidades institucionais, lógicas espaciais e políticas de desenvolvimento”. FAPESP/Processo 
2015/25136-8. Coordenador: Elson Luciano Silva Pires (Universidade Estadual Paulista-UNESP). 
13 Conceito introduzido pela Lei nº 6.746/79, que altera o Estatuto da Terra (Lei 4.504/64); é uma unidade de 
medida de área (em hectares) fixada diferentemente para cada município, uma vez que leva em conta as 
particularidades locais, considerando os seguintes fatores: o tipo de exploração predominante no município; a 
renda obtida com esta exploração predominante; outras explorações existentes no município que, embora não 
predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área utilizada; e o conceito de propriedade familiar. 
O módulo fiscal corresponde à área mínima necessária a uma propriedade rural para que sua exploração seja 
economicamente viável. O tamanho do módulo fiscal para cada município está fixado através de Instruções 
Especiais (IE) expedidas pelo INCRA (2019). Os módulos fiscais dos municípios analisados variaram entre 30 e 
70 hectares, sendo a predominância de 50 hectares. Assim, em média dos módulos fiscais dos municípios 
analisados ficou em 55 hectares. 
14 O Semiárido brasileiro corresponde a 12% do território nacional (1,03 milhão de km²); 1.262 municípios 
brasileiros; 27 milhões de brasileiros/as (12% da população); nessa área vivem 1,5 milhão famílias no campo 
(28,8% da agricultura familiar brasileira) com apenas 4,2% das terras agricultáveis do Semiárido e 81% das 
comunidades quilombolas de todo o Brasil. Por outro lado, existe 1,3% estabelecimentos com mais de 1 mil ha, 
que detêm 38% das terras (ASA - Articulação Semiárido Brasileiro, 2019). 
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Foi este o sentido do primeiro programa desenvolvido pela ASA no início dos anos 2000 

para a produção de cisternas. Como já conhecidas, as cisternas são tecnologias sociais que 

buscam principalmente proporcionar o acesso à água para consumo humano, produção de 

alimentos e/ou dessedentação animal; e promover a inclusão social e produtiva das famílias 

rurais de baixa renda. Nelas, a água da chuva é armazenada em cisternas construídas com placas 

de cimento ao lado de cada casa; as famílias deixam, assim, a dependência para serem gestoras 

de sua água.  

Em seguida, surgiria o Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), com objetivo de 

melhorar a vida das famílias que vivem no campo na Região Semiárida do Brasil, garantindo o 

acesso à água de qualidade nas proximidades da casa, sem as dificuldades do deslocamento (por 

vezes quilômetros) para buscar água. No ano de 2007, dentro do Programa de Formação e 

Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido, a ASA criou ainda o Programa Uma 

Terra e Duas Águas (P1+2), buscando uma estrutura mínima necessária para as famílias 

produzirem (o espaço para plantio e criação animal, a terra, e a água para cultivar e manter a 

vida das plantas e dos animais15). De acordo com a ASA Brasil (2019), o objetivo consistia em 

“promover a soberania e a segurança alimentar e nutricional das famílias agricultoras e 

fomentar a geração de emprego e renda para as mesmas” e, para isso, deveria instigar a 

“construção de processos participativos para o desenvolvimento rural do Semiárido brasileiro”. 

Na mesma senda, de acordo com o IRPAA (2019), muito mais do que as questões 

econômicas, conviver com o semiárido consiste em  
Modo de vida e produção que respeita os saberes e a cultura local, utilizando 
tecnologias e procedimentos apropriadas ao contexto ambiental e climático, constrói 
processos de vivência na diversidade e harmonia entre as comunidades, seus membros 
e o ambiente, possibilitando assim, uma ótima qualidade de vida e permanência na 
terra, apesar das variações climáticas. 
 

Contudo, é imprescindível também pensar em convivência com o semiárido sem deixar 

de considerar o pouco ou nenhum acesso aos meios de produção - a terra. Não obstante, a 

titulação das terras também se faz importante considerar, uma vez que sem título legalizado ou 

qualquer documentação, muitos posseiros enfrentavam restrições nas ocasiões em que buscam 

obter crédito para produção. 

 
15 A cisterna Calçadão – cisternas de placas de 52 mil litros, com área de captação da água de chuva a partir de um 
calçadão de 200 m², associada a capacitações técnicas e formação para a gestão da água; e (ii) promover a inclusão 
social e produtiva dos beneficiários por meio do serviço de acompanhamento familiar após a instalação da estrutura 
de captação e reservação de água (BRASIL, 2013). 
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Com os dados apontados é possível inferir que existe um grande grau de dificuldade de 

as famílias obterem êxito econômico em sua área de produção quando ela é inferior ao 

recomendado de, pelo menos, um módulo fiscal. De início pode-se inferir que a pouca 

quantidade de terra pode mesmo inviabilizar o viver do campo, mesmo que as pessoas vivam 

no campo. Isso porque sendo insuficiente a terra para a reprodução da família, buscam-se outras 

atividades para complementar a renda, inclusive nas cidades.  

Não por acaso que, dentro da denominada convivência com o semiárido, na pecuária, é 

adotada a prática de criação de pequenos animais, a exemplo dos ovinos e caprinos. A realidade 

do semiárido dificulta a criação de gado de porte maior, a exemplo de bovinos, por consumirem 

e desperdiçarem muita energia, principalmente água. Assim, a caprinovinocultura torna-se a 

atividade pecuária mais adequada à realidade do sertão, conforme também aponta o IRPAA 

(2019),  
Conhecendo o comportamento do clima e a aptidão natural das terras do SAB nota-se 
claramente que a criação de cabras e ovelhas é a atividade de maior viabilidade para 
o sustento das famílias. Para isso, precisa-se de terra em tamanho suficiente. (SAB – 
Semiárido Brasileiro - grifo nosso) 
 

Associada a esta prática, há a produção de palma16 que, em períodos de maior estiagem, 

é uma das poucas vegetações que podem permanecer verde e servir de alimentação ao gado e 

às pessoas, mas também é usada como cerca-viva e para fins paisagísticos. Outro fator relevante 

da palma é que ela pode ser cultivada em pequenas áreas e ser irrigada com a água obtida da 

chuva e armazenada por meio das cisternas calçadão.  

O uso da água das cisternas calçadão17, além se ser utilizada no cultivo de palma, é 

muito mais comumente utilizada no cultivo de hortaliças e ervas medicinais, especialmente em 

hortas e, dentre elas, as mandalas agroecológicas, que será o aspecto abordado na pesquisa. 

Nesse sistema de produção, é frequente o uso de biofertilizantes obtidos a partir do esterco de 

aves criadas no centro da mandala (em um pequeno galinheiro) e que são alimentadas, em parte, 

com restos de verduras e legumes da própria horta. 

 
16 Opuntia cochenillifera é o nome científico da cactácea forrageira e comestível, de origem mexicana, largamente 
difundida no Nordeste brasileiro - recebendo o nome genérico de palma. 
17 Haja vista a importância do Programa Cisternas para a população que vive no semiárido brasileiro, constata-se 
o pouco investimento no programa nos últimos anos, com decréscimo de até 95% do valor destinado em anos 
anteriores. No ano de 2012 foram aplicados R$ 1,38 bilhão (valores corrigidos pela inflação), mas em 2017 foi o 
menor valor com somente R$ 52,5 milhões. Já para este ano, o valor orçado é de R$ 75 milhões, o mesmo de 2018, 
quando o programa teve o menor número (16,7 mil) de cisternas construídas desde o ano de seu lançamento, em 
2003, quando foram feitas 1,1 milhão de cisternas (MADEIRO, 2019). 
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Na pesquisa realizada na Bahia, as hortas em formato de mandalas são encontradas em 

diferentes tamanhos (menores e maiores) e situações: a) de utilização de uma única família onde 

produzem para o consumo próprio e para comercializar na feira livre; b) de organização de mais 

de duas famílias onde também produzem para o consumo próprio e para comercializar em feiras 

livres; c) aquelas nas escolas do campo, onde são utilizadas como espaço didático para a práxis 

agroecológica e ainda podem subsidiar parte da alimentação escolar.  

Assim, para não olvidar de quão grande é a importância da educação no/do campo no 

debate acerca da construção da agroecologia e da soberania alimentar, apontamos as Escolas 

Família Agrícola (EFAs) como exemplos de possibilidade de construção da transição 

agroecológica para a agroecologia. Sendo lento o processo de transformação, há que se iniciar 

bastante cedo. Pois, na visão de Paulo Freire (2002), no qual as EFAs do Sertão têm sua 

fundamentação, dentro de uma Educação Popular, esta deve ser compreendida enquanto 

processo. Nela, o ser humano ciente de seu inacabamento, se conduz à aprendizagem de si e do 

mundo em que o cerca. E, por isso mesmo, a educação necessita ser tomada como um 

instrumento basilar nos processos de libertação do indivíduo e da sociedade.  

Nesta pesquisa, trata-se de Escolas Família Agrícola (EFAs)18 que, por meio da 

Pedagogia da Alternância (o tempo dos estudantes é dividido entre escola e comunidade) os 

estudantes aprendem/atuam a partir dos princípios da agroecologia e de acordo com a realidade 

deles, filhos de camponeses. De acordo com o Agroecologia em Rede (2019) a Pedagogia da 

Alternância realizada pelas EFAs “vêm se constituindo como uma das experiências mais 

exitosas em educação em agroecologia no país”, refletindo a atuação dos educandos nas 

comunidades camponesas, a partir da atuação dos estudantes no desenvolvimento de práticas 

agroecológicas. E, em um contexto socioeconômico no qual os conflitos fundiários e 

insuficientes políticas públicas estruturais predominam, as demandas de organização política e 

formação técnica são prementes. Demandas estas que, em certa medida, estão colocadas para 

as EFAs no sentido de construírem junto com os agricultores a luta pela defesa e 

desenvolvimento sustentável de seus territórios.  

 
18 As Escolas Família Agrícola (EFAs) são caracterizadas por alguns princípios: - metodologia pautada no 
princípio da alternância que integra o meio socioprofissional (família/comunidade) e o centro escolar; - uma 
associação responsável nos diversos aspectos: econômicos, jurídicos, de gestão, etc.; - educação e a formação 
integral da pessoa; - o desenvolvimento do meio local através da formação de seus próprios atores. Cita-se 
especialmente as EFAs dos municípios de Irará e de Itiúba (BA) onde foram realizados trabalhos campo e de 
extensão. 
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Nesse sentido, a agroecologia somente ganha sentido, ao ser pensada conjuntamente à 

soberania alimentar e a um processo de transição agroecológica. No caminho dessa construção 

o papel das associações comunitárias rurais e a dos sindicatos dos trabalhadores rurais na 

organização dos trabalhadores tem se demonstrado de crucial relevância. Junto a isso, é 

essencial e especial a participação das mulheres em todo o curso, na construção da 

agroecologia e da soberania alimentar, via associações comunitárias. 

No conjunto das possibilidades, aparece ainda o Programa Nacional para 

Alimentação Escolar (PNAE) que, conforme anuncia o nome, destina-se a alimentação 

escolar. O PNAE foi criado com objetivo de 
Contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial a aprendizagem, 
o rendimento escolar e a formação de hábitos saudáveis dos alunos, por meio de ações 
de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas 
necessidades nutricionais durante o período em que permanecem na escola (BRASIL, 
2014, p. 10). 
 

Além da preocupação com a alimentação, o referido programa foi pensado para 

promover o abastecimento e estruturação de sistemas justos, de base agroecológica sustentáveis 

de produção, extração, processamento e distribuição de alimentos que visassem envolver e 

efetivar a produção de conhecimento, educação e formação em soberania e segurança alimentar 

e respeitando os hábitos alimentares e produção agrícola, pecuária e/ou extrativista locais. 

O PNAE é considerado um programa muito relevante pois contribui significativamente 

no estimulo às economias locais, especialmente nos pequenos municípios brasileiros que têm 

na agricultura familiar a base econômica, pois permite vincular o consumo local à produção 

local19. Isso pode ajudar a criar um mercado estável e previsível para os agricultores locais, 

principalmente pequenos; muitas mulheres (que também são mães com filhos nas escolas em 

que os alimentos são consumidos) estão incluídas no processo produtivo. Essa situação pode 

ocorrer à medida em que os agricultores, ao terem garantida a comercialização de seus produtos, 

via PNAE, também podem contar com uma renda estável (aproximada, por não existir uma 

garantia de preços mínimos para os produtos da agricultura familiar) e, com isso, se organizar, 

planejar. Nessa situação colaboram com outros setores da economia (especialmente comércio 

e serviços), gerando renda e benefícios locais indiretos. 

 
19 Pelo menos 30% do total de recursos financeiros transferidos pelo FNDE para aquisição de gêneros alimentícios 
devem ser provenientes da agricultura familiar local (BRASIL, 2014, p. 22). 
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Exemplos dessa situação é a participação de associações de mulheres, de agricultores e 

de comunidades quilombolas de diversos municípios baianos pesquisados que produzem 

farinha de mandioca, beiju, bolachinha de goma, verduras, frutas, doces de frutas, polpas de 

frutas para suco, leite, iogurte, entre outros produtos comercializados via PNAE. Outro dado 

relevante a ser considerado, é a criação de uma rede de colaboração, beneficiando indiretamente 

outros agricultores que não estejam no programa. Em uma dada situação encontramos um grupo 

de mulheres que produziam bolachinha de goma para o PNAE, mas adquiriam ovos de uma 

vizinha, parte da goma de uma segunda senhora, maracujá (para atribuir o sabor) de uma terceira 

pessoa e coco seco de uma quarta pessoa, todos de uma mesma comunidade. 

Não obstante, ao proporcionar alimento (muitas vezes é a única refeição que as crianças 

possuem durante o dia), motiva o acesso à educação para as crianças, melhorando também a 

nutrição e a saúde. Em decorrência disso, pode facilitar a criação de redes de segurança para 

crianças pobres e suas famílias, contribuindo para a manutenção das crianças na escola. Quase 

metade das crianças do mundo que frequentam a escola, cerca de 310 milhões, nos países de 

baixa e média renda comem uma refeição diariamente, na escola (FAO, 2019). 

Apenas para elencar mais experiências sem a pretensão de tornar demasiado extenso o 

texto, cita-se os banco de sementes crioulas (seleção e compartilha - via troca – de sementes 

pelos camponeses e guardadas para plantio no ano seguinte); a policultura ou consórcio, cujo 

uso da terra ocorre alternando diversos cultivos, a exemplo de milho e feijão; mandioca e 

amendoim; mandioca e melancia, entre outros, para favorecer a proteção de insetos entre as 

próprias plantas. Contudo, constatou-se que esta prática é, ao mesmo tempo, necessária para 

aqueles que tem acesso à pouca área para cultivo; ou seja, a maioria dos agricultores familiares 

baianos.  

E dentre as diversas possibilidades na construção da agroecologia não poderíamos 

deixar de falar da relevância das feiras livres em todos os municípios nordestinos, e claro, da 

Bahia. Elas se configuram como instrumento fortalecedor da economia camponesa. Nela o 

camponês troca (de fato é uma troca simples mercadoria-dinheiro-mercadoria, M-D-M) o que 

excede em seu estabelecimento para comprar outros produtos de que necessita para viver e que 

não consegue produzir, incluindo produtos de outros camponeses. A feira também é o espaço 

das relações de sociabilidade, das manifestações culturais e do lazer.  
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Mas é especialmente a feira livre o que melhor representa a materialidade das relações 

campo-cidade. Construída de modo direto por meio dos trabalhadores rurais (produtores) e 

trabalhadores da urbanos (consumidores), no circuito curto da economia, essa relação evita a 

presença do intermediário - o “atravessador” - e, por isso, o produtor pode obter um preço mais 

justo pelos produtos.  

 

Considerações Finais 

No percurso em parte da realidade do campo baiano, buscou-se compartilhar o que foi 

possível acompanhar na construção da agroecologia com vistas a ampliar a construção de da 

práxis sobre este tema. Esta opção é fundamental para buscar respostas concretas para 

superação de parte dos problemas que implicam a fome, ao tempo em que elege elevar práticas 

de conservação dos bens naturais e do patrimônio cultural, bem como os anseios da sociedade 

por uma alimentação saudável.  

A realidade em que estão submetidos os minifúndios e pequenos estabelecimentos, que 

predominam no campo baiano, é possível inferir que inúmeros são os desafios impostos em 

decorrência da estrutura fundiária, concentradora e excludente. A questão da liberação e uso 

dos agrotóxicos não se faz menos preocupante, dado os índices alarmantes aos quais todo o país 

está submetido, tendo como consequência tantas “feridas” na sociedade e na Natureza.  

No caminho para construir a agroecologia e a soberania alimentar, percebe-se que não 

há uma possibilidade, mas múltiplas. Elas se mostram de acordo com cada realidade em sua 

diversidade, sempre enquanto processo e no cuidado para incluir sempre. Nesse sentido, 

necessitamos observar os processos de transição agroecológica, que são lentos e, por isso, 

exigem muitos esforços possíveis a partir das horizontalidades estabelecidas ente e intra 

comunidades e diferentes conhecimentos e práxis. 

A importância fundamental, nesse sentido, da educação no/do campo e de toda 

colaboração construida entre escolas, comunidades rurais e Universidade Pública, via ensino, 

pesquisa e extensão, tanto para conhecer e compreeder, quanto para colaborar e construir juntos 

as pontes necessárias e possíveis para o viver melhor no/do campo tendo por base os principios 

das agroecologias.  

No entanto, toda Agroecologia só é possível a partir do momento em que as populações 

têm acesso à terra e às demais condições necessárias para produzir e viver nela/dela. Todas as 
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experiências de transição e agroecológicas compartilhadas acontecem em minifúndios baianos, 

com áreas inferiores a 10 hectares, incluíndo aquedas realizadas nas EFAs. A dura realidade da 

terrra concentrada promove o também desigual acesso à Natureza e todas as suas possibilidades, 

dentre elas a água! 

Considera-se que muitos são os desafios a serem enfrentados na construção da 

agroecologia, mas urge alterar a estrutura cristalizada no que tange à implantação da(s) 

reforma(s) agrária(s), para promover o acesso à terra, aos investimentos, ao apoio técnico, aos 

programas, entre outras possibilidades, mesmo que ainda tenham que ser construídas. Somente 

assim, poderemos caminhar para a construção, mais efetiva, da soberania alimentar.  Pois, com 

fome não há soberania alimentar. Agroecologia é importante, e a Reforma Agrária é 

impressindível! 
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AGROECOLOGIA E CONFLITOS TERRITORIAIS:  
relato de trabalho de campo no Assentamento 10 de Abril em Crato/CE  

 
Vanessa Cruz Brito1 

Lucilene Gomes Lima2 
Guilherme Oliveira Freitas3 

 
 

Resumo: O Assentamento 10 de Abril é considerado uma área de conquistas e de lutas, criando a partir das relações 
sociais e resistência contra as políticas territoriais do Estado. Além das práticas agroecológicas, que é uma forma 
alternativa para a produção de alimentos sem agrotóxicos e fertilizantes químicos. Partindo desta ideia, o presente 
trabalho tem como objetivo central compreender o histórico dos conflitos territoriais e as resistências a partir da 
agroecologia no Assentamento 10 de Abril. A metodologia utilizada se fez a partir de bibliografias sobre a temática 
do histórico do assentamento e as práticas agroecológicas. Durante o trabalho de campo ocorreu registro 
documental, entrevistas e rodas de conversa com os assentados. 
 
Palavras-chave: Resistência; Agroecologia; Assentamento 10 de Abril. 
 
 
 
Introdução 
 
  

 O Brasil é um dos países de maior extensão territorial do mundo que se expressa com uma 

importante área agrícola na produção de commodities. O Brasil também se destaca pelo grande 

número de conflitos agrários e territoriais no campo devido à desigualdade da distribuição de 

terras. Prevalece a concentração e a improdutividade que possuem raízes históricas que regressam 

ao início da ocupação portuguesa, desde o início do século XVI, em paralelo com a exportação e 

a escravidão.  

 O Assentamento 10 de Abril é considerado uma área de conquistas e de lutas, criado a 

partir das relações sociais, resistência contra as políticas territoriais do Estado. Além das práticas 

agroecológicas, que é uma forma alternativa para a produção de alimentos sem agrotóxicos e 

fertilizantes químicos. Possibilitando a partir dessa produção a comercialização do excedente na 

região do Cariri e na cidade do Crato-CE. 

 
1 Graduanda em Licenciatura Plena em Geografia na Universidade Regional do Cariri - URCA. Integrante do 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Geografia Agrária – GEA/URCA. E-mail: brito.vanessa96@gmail.com 
2 Graduanda em Licenciatura Plena em Geografia na Universidade Regional do Cariri - URCA. E-mail: 
lucilenemariagl12@gmail.com 
3 Mestrando em Geografia Humana pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM. E-mail: 
freitasgof@gmail.com 
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 A prática agroecológica no território do Assentamento manifesta sua importância 

tanto para as famílias assentadas quanto para a população da cidade, prática essa que vai contra o 

capital que apoia a agricultura empresarial. 

A prática agroecológica no território do Assentamento manifesta sua importância tanto 

para as famílias assentadas quanto para a população da cidade, prática essa que vai contra o capital 

que apoia a agricultura empresarial. 

Segundo Norder (2006, p.117) “[...] o fortalecimento da agricultura familiar e a 

constituição dos assentamentos rurais representam um movimento contrário ao de mercantilização 

da força de trabalho”, ou seja, a agroecologia se baseia de uma forma ideológica que tenta ir ao 

contrário da submissão do capital. 

 Este artigo tem como objetivo fazer uma análise do histórico dos conflitos territoriais e as 

resistências a partir da agroecologia no Assentamento 10 de Abril. 

 O Assentamento 10 de Abril está localizado no Distrito de Monte Alverne, município de 

Crato, Microrregião ao Sul do Cariri Cearense, a 500 km de Fortaleza. A Região do Cariri é 

favorecida pela sua rica dinâmica ambiental, onde se concentra fontes de água ao redor da Chapada 

do Araripe. 

 A metodologia adotada para a elaboração desse trabalho se iniciou com diálogos e uma 

revisão bibliográfica em sala de aula, a partir da disciplina de geografia agrária, ministrada pela a 

professora Roberta Piancó, para que assim fosse possível entender a dinâmica do espaço agrário e 

sua relação com o campo/cidade.  

 Em maio de 2019 houve a aula de campo ao Assentamento 10 de Abril, onde conseguimos 

associar a teoria vista em sala à realidade. Durante o trabalho de campo ocorreu registro 

documental, entrevistas e rodas de conversa com os assentados. A pesquisa bibliográfica utilizada 

nesse artigo foi realizada com autores da região, como Silva (2010), Brito (2016), Nobre (2017) 

além de autores que debatem a questão agrária no Brasil como Fernandes (2001); e agroecologia 

como Candiotto et al. (2009) e Norder (2006). 

 

Histórico e formação até os dias atuais do Assentamento 10 de Abril 

 

 O histórico da luta que resultou a conquista do Assentamento 10 de Abril ocorreu em 1991 

a partir da ocupação da Fazenda Caldeirão, considerada uma luta de referência para o MST e para 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3629 
 

os movimentos sociais da região do Cariri. A importância histórica se deve ao movimento de 

resistência camponesa que na década de 1930 viveram nessas terras doadas pelo Padre Cicero 

Romão Batista, considerada uma importante liderança religiosa da região do Cariri. O Beato Zé 

Lourenço, guiou centenas de camponeses e fundou a comunidade Caldeirão da Santa Cruz do 

Deserto. Na comunidade os camponeses viviam da reza e do trabalho e toda a produção era 

dividida entre todos conforme a necessidade de cada um.  

 Essa forma de organização começou a atrair cada vez mais camponeses que eram 

explorados nas fazendas da região e isso começou a incomodar os grandes proprietários de terra. 

A comunidade teve sua existência por cerca de 10 anos e habitavam aproximadamente 1.700 

pessoas. O Caldeirão foi destruído em 1936 sob o comando dos grandes latifundiários e da Igreja 

através de um destacamento enviado pelo Governo Federal. Após o massacre entre mortos e 

feridos centenas de camponeses fugiram para as florestas da Chapada do Araripe (SILVA, 2010).  

  

 
                   Figura 01 – Localização do Assentamento 10 de Abril no Munícipio de Crato – CE. 
                       Fonte: Oliveira, 2008, p. 25 adaptado por Silva, 2010, p. 95 
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 A luta no Caldeirão revela uma realidade brasileira: a grande concentração de terras na 

posse de poucos latifundiários ocupa um número significativo de terra não produtiva, enquanto 

milhões de famílias lutam pela a reforma agrária. Luta essa causando mortes de trabalhadores 

rurais por conflitos agrários.  Segundo Silva (2010): 
Esses, entre diversos outros fatores, como o problema da violência no campo, a migração 
da população camponesa para as cidades, incapazes de absorver a todos de forma 
igualitária e satisfatória, aumentando ainda mais os índices de exclusão marginalização 
social, são causas que colocam a reforma agrária como necessidade e bandeira de luta dos 
trabalhadores rurais na atualidade (SILVA, 2010, p. 92). 

  

O assentamento 10 de abril foi construído através dos processos de luta pela terra por 

mobilização do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) contando com o apoio da 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o Sindicato de Trabalhadores Rurais (STR).  A ocupação do 

local (onde hoje se localiza o Assentamento 10 de Abril) ocorreu a partir das ações políticas tais 

como a ocupação, uma estratégia de luta orientada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terras (MST). Sobre a organização do movimento pelo território, Fernandes (2001) afirma que: 

 
O movimento territorializado ou socioterritorial está organizado e atua em diferentes 
lugares ao mesmo tempo, ação possibilitada por causa de sua forma de organização, que 
permite especializar a luta para conquistar novas frações do território, multiplicando-se 
no processo de territorialização. (FERNANDES, 2001, p. 64). 

 

 A partir da ocupação do Caldeirão e de sua redefinição na luta pelo direito a terra, teve 

origem o então chamado Assentamento 10 de Abril. Inclusive possui esse nome, pela  decorrência 

da ocupação que aconteceu em 10 de abril de 1991 e conhecido como o primeiro assentamento do 

MST no Cariri Cearense. Na época participaram do ato de ocupação 250 famílias de sete 

municípios da região: Crato, Barbalha, Juazeiro do Norte, Santana do Cariri, Nova Olinda, Assaré 

e Potengi.  

 Logo após a ocupação uma forte pressão dos proprietários das terras do Caldeirão ameaçam 

os camponeses com uso da tropa de choque que foram obrigados a ser retirar do local. A partir 

desse acontecimento, as famílias deslocaram-se para o Parque de exposições Pedro Felício 

Cavalcante, área central da cidade de Crato, onde acontece anualmente no mês de julho o Festival 

EXPOCRATO, onde ficaram acampadas até o processo do assentamento. Neste sentido, Silva 

(2010) destaca que no processo da transferência das 250 famílias, somente 96 seguiram acampadas 

no Parque de exposições. 
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 Sobre a duração das famílias acampadas no Parque de exposições até o processo do 

assentamento para a Fazenda Carnaúba das Gerais e Gerais, Silva (2010) reforça: 
O que é importante ressaltar nesse caso é o fato de que, entre a ocupação do Caldeirão, a 
posterior fase de acampamento no Parque de Exposições, até o ato de compras das terras 
e transferência dos trabalhadores rurais para a Fazenda Carnaúba das Gerais e Gerais 
transcorreram-se, aproximadamente, apenas 43 dias. Trata-se, dessa forma, de um prazo 
recorde entre uma ação de ocupação e formalização da criação de um assentamento rural. 
(SILVA, 2010, p. 101). 
 

 Hoje o assentamento conta com 51 famílias para a organização das atividades e projetos 

que o lugar possui. Durante a aula de campo, tivemos a oportunidade de participar de uma roda de 

conversa com alguns assentados (figura 02), dentre eles, participaram da ocupação desde a época 

do Caldeirão. No assentamento existe uma creche para as crianças da comunidade (figura 03), uma 

escola, igreja e um centro cultural, que possui dois banheiros e uma cozinha comunitária, onde 

acontece as reuniões e socialização entre as famílias.  

 

 
                           Figura 02 – Roda de conversa e socialização com os assentados 

Foto: Vanessa Brito, maio de 2019. 
 

 
Figura 03 – Creche Santo Inácio localizada no Assentamento 10 de Abril 

Foto: Vanessa Brito, maio de 2019. 
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Reflexões sobre a Revolução Verde e práticas agroecológicas 
 
 A modernização no campo ganhou projeção mundial com a Revolução Verde a partir da 

década de 1960, no peródo pós guerra, que tinha como objetivo erradicar a fome nos países 

subdesenvolvidos. Essa revolução foi considerada um marco histórico na agricultura, trazendo 

impactos ambientais e socias em grande escala. Esses impactos foram consequências 

principalmente da adoção de insumos químicos, agrotóxicos e fertilizantes além de acelerado 

processo de mecanização.  

 No que diz respeito a modernização capitalista da agricultura, muitos camponeses 

migraram para as cidades resultando no surgimento das periferias, justamente pela substituição da 

mão de obra do agricultor por máquinas. Enquanto na cidade as periferias cresciam 

desordenadamente no campo e a degradação ambiental aumentava, como o exemplo do solo, um 

importante recurso para a produção dos alimentos.  Além do mais, “o solo, elemento vivo, orgânico 

da natureza, também é muito afetado pelo processo de modernização da agricultura.” 

(ANDRADES; GAMINI, 2007, p.51) 

 Vale destacar a introdução e a utilização excessiva de agrotóxicos, herbicidas, pesticidas, 

também com o intuito no aumento da produtividade. Esses produtos causa a improdutividade do 

solo, contaminação nos cursos d’agua e principalmente coloca em risco a vida de agricultores que 

trabalham e moram no campo. 

  A partir desses impactos socias, ambientais e econômicos Candiotto; Carrijo; Oliveira 

(2008) explica que: 
Como contraposição à Revolução Verde, diversos pesquisadores vêm se dedicando ao 
estudo e ao desenvolvimento de práticas agrícolas que sejam mais adaptadas às 
caracteristicas dos ecossistemas, e que não dependam dos insumos e dos maquinários 
controlados pelas grandes empresas detentoras das tecnologias agropecuárias. 
(CANDIOTTO; CARRIJO; OLIVEIRA, 2008, p.2013) 
 

 A população não está consumindo apenas legumes, frutas e verduras contaminados com 

agrotóxicos ou outros fertilizantes quimícos, como também a água, um importante recurso natural, 

que não foge desse contexto.  
O processo de infiltração das águas das chuvas carrega parte destes elementos tóxicos, 
outra parte vai se despejada diretamente nos rios, de onde são retiradas as águas para 
consumo do rebanho, da família, da cidade etc. E, por fim, o restante destes elementos 
tóxicos fica armazenadonos próprios alimentos – o morango e um exemplo clássico de 
alta concetração de agrotóxicos (ANDRADES; GAMINI, 2007, p. 51). 
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 São grande os números dos impactos ambientais, sociais e econômico que a Revolução 

Verde ocasionou. E não podemos deixar de mencionar o quase desaparecimento da policultura, 

que a partir do agronégocio a monocultura ganha destaque entre os latifundiários, esses que já 

possuem relações políticas com grandes empresas agrícolas que detém as patentes das sementes 

trangênicas. 

 Norder (2006) destaca a oposição sobre o agronégocio: 
As contundentes críticas ao agronégocio, que se iniciam já nos anos 70, irão ganhar maior 
fôlego a partir do final dos anos 90, época em que os movimentos socias começam a 
combater de modo ainda mais direto e incisivo tal modelo tecnológico privilegiado pelo 
Estado. (NORDER, 2006, p. 113) 
 

 A agricultura familiar ganha mais força e resistência a partir dos movimentos sociais, mas 

o forte discurso da agricultura empresarial infelizmente possui ainda poder sobre o pequeno 

produtor. Nesse sentido Norder (2006) expõe que: “Não há dúvidas de que o avanço das politícas 

de modernização agrícola provocou – e continua provocando – substânciais modificações nas 

condições de produção na agricultura familiar” (NORDER, 2006, p. 114). 

 Nesse sentido, como contraposição aos ideiais da Revolução Verde, o modelo de produção 

agroecológica ganha destaque a partir dos movimentos sociais. Para Candiotto; Carrijo; Oliveira 

(2008, p. 223) 
A agroecologia é uma das opções que vem sendo destacadas dentro do contexto de uma 
agricultura sustentável, pois, além de produzir sem agrotóxicos, encontra-se destinada à 
subsistência e à qualidade de vida do pequeno produtor rural e de sua família, não 
deixando de lado sua iserção em um mercado cada vez maior, que é o de produtos 
agroecológicos, mas atuando no mercado com relações mais solidárias. 
 

 Os principios agroecológicos se baseia na perspectiva social, ecológica e econônica. 

Visando preservar e manter o equilíbrio da biodiversidade. “Assim, ao implantar um 

agroecossistema com base na agroecologia, a idéia é de preservar características do ecossistema 

natural, assegurando uma produção agrícola saudável e satisfatória social e economicamente” 

(CANDIOTTO; CARRIJO; OLIVEIRA, 2008, p. 225). 

 A agroecologia é uma forma de resistência e luta contra o agronegócio, valorizando a 

mulher e o jovem do campo, em busca de uma qualidade de vida melhor para o agricultor familiar. 

Essa prática vem ganhando cada vez mais espaço na região do Cariri Cearense, tendo como 

exemplo a produção do Assentamento 10 de Abril. 

 Em 2009, a Caritas Diocesana do Crato, conseguiu recurso para implantação do Projeto 

Solari, que teve como objetivo envolver jovens da Região do Cariri na capacitação de 13 módulos, 
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incluindo práticas agroecológicas através da instalação de uma mandalla (figura 04) e da rádio 

comunitária nas áreas selecionadas pelo projeto em parceria com a Associação Cristã de Base 

(ACB), Grupo de Estudos e Pesquisa em Geografia Agrária (GEA) e outras organizações. O 

assentamento 10 de Abril foi uma das comunidades rurais contempladas com o projeto que teve 

como objetivo central incentivar o jovem a permanecer no campo com a prática agroecológica 

(figura 05). 

 
Figura 04 – Instalação da mandalla no Assentamento 10 Abril 

Foto: Vanessa Brito, maio de 2019. 
 
 

 
Figura 05 – Produção agroecológica no Assentamento 10 de Abril 

Foto: Vanessa Brito, maio de 2019. 
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 Desde o projeto Solari a produção agroecológica vem se consolidando no assentamento e 

a produção orgânica é comercializada na cidade de Crato. A comercialização do excedente da 

produção acontece nas feiras de agricultura familiar em alguns bairros. A feira mais antiga de 

produtos agroecológicos da cidade do Crato acontece semanalmente toda a sexta-feira (figura 06), 

tendo seu início às 05 horas da manhã, na rua dos Cariris em frente à Associação cristã de Base 

(ACB). 

 

 
Figura 06 – Agricultor familiar comercializando na Feira Agroecológica 

Foto: Vanessa Brito, agosto de 2019. 
 

A comunidade 10 de Abril tem sido alvo de conflitos territoriais como a obra do Cinturão 

das Águas no Ceará (CAC), uma grande obra hídrica que necessita de uma grande concentração 

de terras. Segundo Brito (2016) afirma que: 

 

O Cinturão das Águas do Ceará (CAC) é uma grande obra hídrica, extensão da 
Transposição do Rio São Francisco que pretende integrar as onze macrobacias cearenses 
com um fluxo permanente de 30 m³/s, mediante canais, túneis e sifões. Com previsão de 
término para as próximas quatro décadas, prevê a construção de três trechos e seis ramais, 
com extensão total de cerca de 1.300 km. (BRITO, 2016, p. 10) 
 

Um dos principais meios que os assentados conseguem adquirir renda é pela agricultura 

familiar que visa no bem estar do pequeno produtor, bem como sem a utilização de agrotóxicos 

nas plantações. Para a produção dos produtos agroecológicos plantados no Assentamento 10 de 
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Abril, faz-se a utilização de produtos naturais para a eliminação de pequenos invasores e assim 

conservando o solo para as próximas plantações. 

 Vale ressaltar que a utilização de organismos geneticamente modificados é estritamente 

proibida. A partir desta perspectiva, o lagos, rios e açudes não sofrem com as contaminações desses 

processos na plantação, preservando assim todo o ecossistema. Sem o contato direto e sem a 

utilização dos agrotóxicos, a saúde do pequeno produtor em relação do agricultora convencional, 

possui uma vida com mais qualidade, diminuindo altos custos em remédios.  

 

Considerações finais  

 

 Recentemente o Assentamento 10 de Abril vem sendo impactado por uma grande obra 

hídrica, trata-se do Cinturão das Águas do Ceará – CAC, que cruzou a comunidade desmatando 

uma extensa área de mata nativa prejudicando um açude que era usado para dessedentação animal 

e produção de hortas. Esse conflito territorial motivou outro processo de resistência na comunidade 

para tentar reduzir os impactos da obra e aumentar os valores das indenizações (BRITO, 2016).  

 Por fim, destacamos a importância da agricultura familiar de base agroecológica, tanto, 

para o assentamento, quanto, para a população urbana a qual representa uma opção sustentável, 

gerando oportunidade de emprego e renda para as famílias dos assentados.    

 Nesse sentido, os movimentos sociais mostram a importância dentro do cenário atual, em 

forma de luta e resistência pelas diferentes formas de luta pela terra característica marcante no 

cenário agrário brasileiro. 
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REÚSO DE ÁGUAS CINZAS 

Avaliação da viabilidade de implantação do sistema de reuso nas residências do Projeto 
de Assentamento Novo Horizonte. 

 
Jéssica Kelly dos Santos Hermínio 1 

 

1 Introdução 
 

Nas duas últimas décadas emergiu no Semiárido, um paradigma substancialmente novo 

embasado em uma nova racionalidade, que se explicita em contraposição à noção de “combate 

à seca”, denominado de “paradigma da convivência com o Semiárido” (CONTI, 2013; 

PONTEL 2013).  

A partir dessa concepção, temos que a ideia de combate à seca abre espaço a um novo 

viés na procura por amenizar os impactos que a escassez de água causa na produção agrícola 

familiar no Semiárido Nordestino. Além da seca, um dos maiores problemas que o pequeno 

produtor familiar tem tido é: como utilizar as tecnologias atuais para o auxílio dessa convivência 

com o semiárido. Dessa forma, a localidade escolhida para realizar esse estudo foi um 

Assentamento rural, denominado Assentamento Novo Horizonte, no sertão do estado da 

Paraíba. Além de estar inserido na problemática da seca, o histórico de luta e resistência da 

comunidade pela conquista da terra fortalece ainda mais o interesse pela busca de tecnologias 

que possibilitem uma relação harmoniosa entre o agricultor e a natureza.  

A realização de um estudo desse caráter permite enxergar o estudo do reuso de uma 

perspectiva mais facilitadora e menos técnica, se comparado a um projeto hidráulico de esgoto 

elaborado com essa finalidade.  

Nesse contexto o reuso de águas se torna eficaz e fundamental, pois é uma alternativa 

criativa para evitar o desperdício da água doméstica. A procura por soluções tecnológicas que 

visam um melhor aproveitamento dos recursos naturais, maior conforto e economia nas 

construções, não para de aumentar. 

É de fundamental relevância o desenvolvimento de tecnologias e soluções alternativas, 

uma vez que a localidade em estudo sofre com a escassez de recursos hídricos, dificultando as 

práticas de irrigação e outras demandas do consumo de água na agricultura familiar.  O reuso 

 
1 Acadêmica no curso técnico em Edificações pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 
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das águas cinzas tem por objetivo ajudar a diminuir em muitos aspectos a falta e o desperdício 

de um bem tão precioso. 

 Apesar dessa água ter o seu uso limitado por ainda contar com resíduos de sua última 

utilização, ela supre não apenas a escassez da água para uso da irrigação, como contribui muitas 

vezes, na nutrição das plantas, tendo em vista que é um desperdício irrigar com água potável, 

sabendo que essa água irá oferecer uma pequena dosagem de nutrientes. Diferentemente de 

medidas ecológicas limitadoras, essa técnica faz parte de solução básica para muitos problemas 

e pela sua simplicidade apresenta-se como um importante recurso/estratégia de enfrentamento 

que poderá permanecer até um futuro distante. 

O sistema elaborado foi feito pensando em reduzir ao máximo o custo financeiro para 

torná-lo ainda mais acessível e pode-se afirmar que é um dos seus maiores diferenciais, tendo 

em vista que sistemas como esse elaborados por grandes empresas costuma ter um valor alto, 

tanto em materiais quanto em implantação. A partir de um orçamento prévio feito no início da 

pesquisa, concluímos que o custo do sistema reduzirá e bastante se feito reutilizando materiais 

como canos de PVC, mangueiras, tambores e materiais construtivos que podem ser encontrados 

nas casas dos próprios agricultores. 

Através do diálogo com pequenos agricultores, que usam o meio de produção familiar 

para o próprio consumo e até mesmo na venda desses produtos em pequenas feiras para ajudar 

na renda, foi elaborada uma pesquisa aprofundada em cada residência antes que se pudesse 

iniciar a elaboração de um projeto para aplicação do sistema de reuso de água nessas casas. 

Foram observadas informações importantes, como o número de pessoas residentes naquele 

local, o consumo de água, o tamanho do plantio e para que tipo de consumo aquelas plantas 

eram destinadas. Foram elaborados relatórios de acompanhamento e realizadas visitas semanais 

para analisar de fato a necessidade desse sistema.  

Outrossim, o objetivo deste trabalho será analisar a viabilidade econômica e técnica da 

implantação de um sistema que capte as águas cinzas para o reaproveitamento em situações 

como irrigação de plantas de quintal e de plantios. Analisar-se-á o sistema necessário para o 

sucesso da ideia, através de estimativas do consumo de água potável e de reuso, e dos 

investimentos em materiais e equipamentos, viabilizando assim a determinação do período de 

retorno para o investimento inicial. 
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Nesse sentido, o presente trabalho inicia-se com esta seção de introdução. 

Posteriormente, traremos uma seção com informações e discussões sobre o Semiárido 

Nordestino. Na terceira seção encontra-se as definições de Assentamentos Rurais e as histórias 

e caraterísticas do Assentamento Novo Horizonte. Na quarta será abordado o Reuso de águas 

cinzas, sua conceituação e seus aspectos. Na quinta seção, exploraremos o conceito de 

Avaliação de Viabilidade e conheceremos o Sistema de Reuso proposto juntamente com seus 

materiais, métodos e custos. A sexta seção trará as considerações finais e por fim, a sétima trará 

as referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho.  

 

2 Semiárido Nordestino 

 
Ao falar do Semiárido Nordestino, estamos nos referindo ao equivalente a quase todo o 

Semiárido brasileiro, que é uma região que ocupa cerca 12% do território nacional (1,03 milhão 

de km²) e abrange 1.262 municípios brasileiros, considerando a delimitação atual divulgada em 

2017, de acordo com a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). A 

maior parte do Semiárido brasileiro situa-se no Nordeste do país (Figura 1) e também se estende 

pela parte setentrional de Minas Gerais (o Norte mineiro e o Vale do Jequitinhonha), ocupando 

cerca de 18% do território do estado (SUDENE, 2017). 

Figura 1: Mapa de delimitação do Semiárido. 

 
Fonte: Sudene, 2017. 
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Grande parte é constituída pelo bioma da caatinga, que se encontra exclusivamente no 

Brasil. A caatinga é conhecida pela sua resistência a seca, a variedade de espécies animal e 

vegetal, e por sobreviver às intempéries do semiárido. Tanto a ausência ou escassez das chuvas, 

quanto a alta variabilidade espacial e temporal são responsáveis pela ocorrência dessas secas - 

um fenômeno natural e cíclico nesta região. Outro fator de influência é a pequena profundidade 

do solo, que reduz a capacidade de absorção da água da chuva. A presença de solos cristalinos 

na maior parte da região limita o abastecimento dos aquíferos subterrâneos. O déficit hídrico 

dessa região não significa propriamente a falta de água (CONTI, et al., 2013).  

Ainda de acordo com Conti (2013), o Semiárido brasileiro é o mais chuvoso do planeta, 

mas sua média pluviométrica é três vezes menor que o índice de evaporação por isso surge a 

necessidade do desenvolvimento de tecnologias sociais que auxiliem as famílias nas práticas de 

captação, aproveitamento e até reaproveitamento, como é sugerido neste estudo.  

Para embasar a discussão sobre o que é, de fato, o semiárido, utilizaremos o conceito de 

Silva (2006), onde ele afirma que: 

 

As regiões semiáridas são caracterizadas, de modo geral, pela aridez do clima, pela 
deficiência hídrica com imprevisibilidade das precipitações pluviométricas e pela 
presença de solos pobres em matéria orgânica. O prolongado período seco anual eleva 
a temperatura local, caracterizando a aridez sazonal. Conforme essa definição, o grau 
de aridez de uma região depende da quantidade de água advinda da chuva 
(precipitação) e da temperatura que influencia a perda de água por meio da 
evapotranspiração potencial.  

 

A partir dessa definição, podemos nos aprofundar na discussão da diferença dos termos 

semiárido e sertão. A socióloga Mylene Nogueira Teixeira (2016) explica essa diferença: 

O termo semiárido envolve uma referência climática, que marca uma característica do 
ecossistema desta região, que é o índice de pluviosidade baixa [...] O termo sertão 
reúne significados mais abrangentes do que aquele limitado a uma perspectiva 
puramente espacial ou mesmo climática. Todavia, entre os dois espaços produzidos 
socialmente enquanto sertão e semiárido existe uma interseção territorial, onde vem 
sendo reproduzida uma nova organização social. Como se pode observar na própria 
“Declaração do semiárido”, os próprios atores sociais envolvidos com aquele 
ecossistema referem-se ao sertão para fundar suas negociações políticas, conscientes 
que este território guarda sua dinâmica social própria, imbricada em sua história.  

 
Para além das definições teóricas, empiricamente, o termo “sertão” configura o 

sinônimo de interior, tanto que, para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

sertão é considerado uma subárea nordestina, árida e pobre. Assim, entender o semiárido como 

essa referência climática e o sertão como uma área de dinâmica social se faz crucial para pensar 
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em uma infraestrutura política e social adaptada a essa definição. Associar as duas definições e 

não as confundir como uma só nos ajudam a diminuir a vulnerabilidade dos grupos sociais dessa 

região.  

Desse modo, observamos que a região do Semiárido brasileiro está fadada aos impactos 

causados pela escassez hídrica. No entanto, é importante ressaltar que esses impactos não estão 

ligados somente as condições climáticas da região, mas também às práticas inadequadas de 

atividades humanas. Avaliando os indicadores sociais da região, temos que o semiárido é um 

espaço com grande concentração de terra, de água e dos meios de comunicação, que 

historicamente sempre estiveram nas mãos de uma pequena elite. Essa situação gera níveis 

altíssimos de exclusão social e de degradação ambiental e são fatores determinantes da crise 

socioambiental e econômica vivida na região. 

Além disso, a falta de políticas de desenvolvimento ambiental e tecnológico também, 

levando em consideração as especificidades já citadas anteriormente, geram no indivíduo a 

noção de combate à seca ao invés da busca por uma convivência que gere autonomia e 

protagonismo social. Mas, antes disso, as poucas políticas do Estado sempre abordaram na 

perspectiva do combate. A noção de “combate” acaba gerando uma relação conflituosa entre o 

sertanejo e o ambiente, causando a sensação de que ele está sempre buscando apenas sobreviver 

naquele lugar. Já a noção de “convivência” manifesta uma mudança na percepção da 

complexidade territorial e possibilita resgatar e construir as relações de convivência entre o ser 

humano e a natureza, tendo em vista a qualidade de vida das famílias sertanejas (CONTI; 

PONTEL, 2013). Com essa concepção, é possível conceber novas práticas em torno da água, 

da terra, da produção agrícola familiar, da educação, entre outras demandas.  

A partir da análise desses fatos, observamos a necessidade de refletir sobre a relação 

entre os pequenos produtores e a convivência com o semiárido, destacando elementos que os 

auxiliem a entender mais sobre essa região, o que ela oferece e propor técnicas que gerem uma 

vida econômica estável, mas sempre atentando às práticas sustentáveis para que o meio 

ambiente seja respeitado. Para viver bem no semiárido é necessário que aprendamos a natureza 

e a relação mútua de dependência que sustentamos com ela.  

 

3 Assentamentos 

 3.1 Assentamentos Rurais  
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A partir de uma análise histórica, temos que a pauta da reforma agrária no Brasil tem 

sido discutida constantemente desde os anos 50 e os assentamentos rurais são uma das formas 

mais objetivas dessa reforma. Bergamasco e Norder (1996, p.7) acreditam que:  

 

De maneira genérica, os assentamentos rurais podem ser definidos como a 
criação de novas unidades de produção agrícola, por meio de políticas governamentais 
visando o reordenamento do uso da terra, em benefício de trabalhadores rurais sem 
terra ou com pouca terra. 

 

Ainda de acordo com Bergamasco (1996), os assentamentos fazem parte de uma nova 

forma de integração da população rural, num contexto de redistribuição da propriedade 

fundiária partindo da transferência da população beneficiária. Nesse sentido, as famílias 

assentadas integram uma nova classe no espaço rural: os assentados, sendo esses os 

trabalhadores rurais que recebem o lote, comprometem-se a morar na parcela e a explorá-la 

para seu sustento, utilizando exclusivamente a mão de obra familiar. Eles contam com créditos, 

assistência técnica, infraestrutura e outros benefícios de apoio ao desenvolvimento das famílias 

assentadas.  

A dinâmica dos assentamentos, com todas as limitações impostas, permite gestar novas 

estruturas e novos personagens da produção familiar rural. Os assentamentos rurais trazem no 

seu horizonte algumas alternativas econômicas e sociais para parte significativa de 

trabalhadores brasileiros, que se encontram marginalizados e excluídos do processo de 

produção vigente e, que conformam a questão agrária brasileira. Ao longo dos anos, os 

assentamentos aparecem como a consagração da luta (conquista de um objetivo – a terra), que 

logo se desdobram em novas perspectivas de produção, renda, moradia e condições dignas de 

vida e de trabalho. Pode-se especular o assentamento enquanto como ponto de chegada, ou seja, 

o acesso à terra permitindo a integração social. Mas também é possível abordá-lo como ponto 

de partida, ou seja, situação onde os assentados se tornam novos atores na produção familiar. 

A partir de uma análise histórica dos dados fornecidos pelo INCRA entre 1995 e 2012, 

no qual número de famílias assentadas no país girava em torno de 65 mil, observamos que esse 

número oscilou durante esses 17 anos. No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, 

entre 1995 e 2002, o comportamento desse número foi de expansão no primeiro mandato, 

entretanto, houve uma diminuição acentuada no segundo mandato do presidente. Entre os anos 

2003 e 2010, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o comportamento foi bastante 

parecido, exceto pela intensidade maior, tanto na expansão quanto na diminuição. Entre os anos 
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de 2010 e 2012, no governo da presidente Dilma Rousseff, os números estacionaram em índices 

baixos, se compararmos aos governos anteriores. Esses dados estão explícitos no gráfico a 

seguir:  

 

Figura 2: Número de famílias assentadas entre 1995 e 2010. 
 

 
           Fonte: INCRA, disponível em http://www.incra.gov.br. 

 

 A diminuição desse número não quer dizer que os assentamentos estejam deixando de 

participar da estrutura produtiva e se tornando apenas setores onde a pobreza se instaura. Pelo 

contrário, os assentamentos são semelhantes à média geral dos estabelecimentos agropecuários. 

No ano de 2010, foi realizada pelo INCRA, uma pesquisa chamada Qualidade de Vida nos 

Assentamentos, apontando que em termos de infraestrutura e condições de vida 84% são 

alfabetizados, 70% das moradias possuem mais de 5 cômodos, 76% possuem algum tipo de 

tratamento de dejetos, 79% informaram acesso suficiente à água e 76% possuem energia 

elétrica. Com o avanço das tecnologias e com facilidade ao acesso a informação que o mundo 

moderno vem trazendo, estima-se que esse número venha aumentando cada vez mais, 

comprovando a eficácia dos projetos de assentamento.  

 Dentro dessa perspectiva, estudos do INCRA apontam que grande parte das famílias 

vivem da agricultura familiar e que o Nordeste é a segunda região, com 32,6%, que mais 

concentra famílias assentadas. Em contrapartida, é uma das regiões que mais sofre com a 

escassez de recursos hídricos, dificultando assim, práticas agricultáveis. Por isso é necessário o 

desenvolvimento de tecnologias sociais que busquem amenizar o impacto desse problema, 
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principalmente nas áreas de assentamento, onde as famílias necessitam, muitas vezes, produzir 

o próprio alimento, ou até mesmo vende-lo. O uso dessas tecnologias pode ajudar não só na 

melhoria da qualidade de vida das famílias, mas também a manter a estrutura produtiva dos 

assentamentos rurais.  

 

3.2  Assentamento Novo Horizonte 

 

O Assentamento Novo Horizonte, onde o estudo foi realizado, está localizado no estado da 

Paraíba (Figura 3), no município de Várzea (Figura 4). Esse município está localizado na 

mesorregião da Borborema e microrregião do Seridó Oriental. Segundo o IBGE, em 2014, o 

município de Várzea contava com uma população de 2.790 habitantes, sendo 102 desses, 

residentes no Assentamento Novo Horizonte (IBGE). A região apresenta um clima quente e 

seco e a vegetação do bioma caatinga, típico das regiões semiáridas e apresenta uma média 

pluviométrica de 750 mm/ano e temperaturas médias entre 22° e 35°C. 

Figura 3: Localização do estado da                 Figura 4: Localização do município                                                                             
    Paraíba no mapa do Brasil.                           de Várzea no mapa da Paraíba.                          
 

                       
      
 
                     Fonte: IBGE.                                                                   Fonte: IBGE. 
 

 O Assentamento foi legalmente fundado no dia 13 de novembro do ano de 2008, mas a 

luta pela terra havia iniciado em janeiro do ano de 2002. A propriedade que hoje é o 

Assentamento era denominada Fazenda Viola, pertencente a um fazendeiro que utilizava as 

terras para a criação e bovinos e caprinos. De acordo com o Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
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a propriedade conta com uma área de 1.569,6842 hectares, sendo 301,8768 de reserva legal 

(Figura 5). Quando doada, a área continha três casas de colonos; dois depósitos; dois currais; 

dois poços tubulares com cata-vento; quatro barragens; taboleiro e serras.   

 Hoje o assentamento possui 28 casas na agrovila e 28 famílias assentadas, onde funciona 

a Associação dos Produtores Rurais do Projeto de Assentamento Novo Horizonte 

(APROPANH), registrada em cartório no ano de 2008. Além da associação, os assentados 

fazem parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Várzea.  

 

Imagem 1: Grupamento de Cartografia e Recursos Naturais do PA Novo Horizonte. 

 
Fonte: Banco de documentos da APROPANH. 

 

 No aspecto socioeconômico, a renda das famílias gira em torno da agricultura familiar 

e da criação de bovinos e caprinos. Grande parte recursos para fomentar essas práticas, foram 

adquiridos com o passar dos anos através de programas como o PRONAF (Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar), financiamentos do Banco do Nordeste e programas 

do próprio INCRA. As famílias que residem no assentamento demonstram uma preocupação 

com o meio ambiente e utilizam esses recursos para aprimorar as técnicas de produção familiar 

sem agredir a casa comum, como eles costumam denominar a natureza.  
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 O Assentamento conta com uma escola de ensino infantil e fundamental, onde são 

desenvolvidos projetos de extensão e pesquisa do IFPB, uma quadra poliesportiva onde 

funcionam projetos de incentivo e apoio ao esporte, igrejas, banco de sementes e cozinha 

comunitária. É observado um potencial ascendente para o desenvolvimento de tecnologias 

sociais na comunidade e, somado a outros fatores, esse é foi um dos motivos pelo qual esse 

estudo obteve sucesso em sua realização. 

  

4 Reuso de águas cinzas  

 
Por definição, “Reuso da água é a reutilização da água, que, após sofrer tratamento 

adequado, destina-se a diferentes propósitos, com o objetivo de se preservarem os recursos 

hídricos existentes e garantir a sustentabilidade” (FERNANDES et al., 2006, p. 20). Em 

diversos países, o reuso de águas se tornou uma solução para várias problemáticas, permitindo 

também, práticas mais sustentáveis. Nessas condições, o conceito de “substituição de fontes” 

mostra-se como a alternativa mais plausível para satisfazer a demandas menos restritivas, 

liberando as águas de melhor qualidade para usos mais nobres, ainda de acordo com Fernandes 

(2006).  

Existem diversos tipos de reuso. Neste estudo, destaca-se o reuso de águas cinzas, que são 

os efluentes gerados pelo uso de banheiras, chuveiros, lavatórios e máquinas de lavar roupas. 

Mais recentemente, essa prática passou a ser utilizada para fins menos nobres, como o 

abastecimento das caixas de bacias sanitárias, lavagem de pisos, irrigação de jardins, entre 

outras. A escolha dessa fonte prioriza o menor impacto ao meio ambiente, pode ser facilmente 

coletada, apresenta um tratamento mais rápido por não conter muitos resíduos orgânicos e 

dependendo de sua origem, podem apresentar qualidades diferentes. Também é importante 

levar em consideração que as águas cinzas contém menor quantidade de organismos 

patogênicos, se comparado aos esgotos domésticos, acarretando em um menor custo para 

efetuar seu tratamento. 

Após receber o tratamento adequado, as águas cinzas podem ser utilizadas com diversas 

finalidade não-potáveis. Na agricultura familiar, ajuda a diminuir em muitos aspectos a falta e 

o desperdício de um bem tão precioso para o sertanejo: a água. Apesar dessa água ter o seu uso 

limitado por ainda contar com resíduos de sua última utilização, suprindo não apenas a escassez 

da água para uso da irrigação, mas também contribuindo muitas vezes, na nutrição das plantas. 
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Na perspectiva do reuso de água, é um desperdício irrigar com água potável, sabendo que existe 

a necessidade de utilizar essa água para fins mais nobres como a alimentação, por exemplo.  

O crescimento econômico pregado pelo sistema capitalista e pela globalização, imergido na 

crença de progresso através da produção voltada exclusivamente para o lucro e o consumismo, 

impulsionou o uso desenfreado dos recursos naturais, acarretando grandes impactos negativos 

e predatórios ao meio ambiente e social, pelo excesso de lixo e pela disparidade na distribuição 

de renda, recursos e oportunidades. Os problemas ambientais estão em evidência, acentuando 

a insustentabilidade da atual concepção de desenvolvimento, principalmente em regiões 

semiáridas onde características climáticas/ambientais, culturais e sociais são diferenciadas e 

necessitam de uma visão de sustentabilidade e de contextualização mais apuradas, como já foi 

falado.  

Segundo Rits (2004) a água é um recurso limitado e a cada vez mais vem sendo assunto de 

diversos debates. Para Lima (2005), o problema da escassez de água no Planeta pode ser 

justificado por dois fatores: a gestão deficiente combinada com a má distribuição dos recursos 

hídricos, sendo o primeiro fator devido ao homem e o segundo à natureza. A falta desse recurso 

se torna um fator limitante para o desenvolvimento agrícola e, por isso, tem gerado uma 

discussão para a busca de novas fontes que atendam a demanda de uso da água. O debate sobre 

o reuso da água não é uma pauta restrita das regiões semiáridas. Em 1992, o documento 

produzido pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

chamado de Agenda 21 deu enfoque ao reuso, recomendando a prática aos países participantes.  

Existem diversas possibilidades do uso das técnicas de águas cinzas. Entretanto, a grande 

maioria dos projetos de sistema de reuso demandam um custo demasiado alto para a instalação. 

Nesse sentido, as tecnologias sociais surgem como uma alternativa para promover a ampliação 

do apoio as famílias agricultoras com a oferta de ações que visem fortalecer suas experiências 

de convivência com o semiárido e ampliar suas capacidades de produzir alimentos saudáveis 

para a segurança alimentar e para a melhoria na renda familiar. Portanto, o sistema de reuso 

adotado nesse estudo é o resultado de anos de trabalho de movimentos sociais comprometidos 

com a economia sustentável, a agroecologia e relações igualitárias, visando também diminuir 

os custos de implantação, possibilitando a famílias de baixa renda obterem essa tecnologia. 

Na perspectiva do Assentamento Novo Horizonte, onde o estudo será aplicado, o sistema 

de reuso pode contribuir para além das benesses já citadas. A produção de alimentos de alto 
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valor nutricional no quintal produtivo, tanto para o consumo das famílias quanto para venda em 

feiras livres proporciona uma segurança alimentar e financeira. A adaptação a essa técnica 

proporciona as famílias uma maior adaptabilidade a região semiárida, além da ampliação da 

oferta diária de água para as famílias, haja vista, que toda água usada nas atividades de limpeza 

da casa, na lavagem de roupas e na higiene pessoal é reaproveitada para irrigação dos quintais 

produtivos. Diferentemente de medidas ecológicas limitadoras, o reuso de águas cinzas faz 

parte de solução básica para muitos problemas e pela sua simplicidade apresenta-se como um 

importante recurso/estratégia de enfrentamento que poderá permanecer até futuro distante. 

 

5 Avaliação e implantação do sistema  

5.1 Avaliação de viabilidade  

Segundo Brito (2006), a análise de projetos consiste em examinar a consistência entre 

seus aspectos de viabilidade técnica, econômica e financeira. Portanto, o estudo da viabilidade 

analisa, de diversas perspectivas, se a execução de um projeto é viável, de fato. Dentre essas 

perspectivas, adotamos nesse estudo os aspectos sociais, políticos, históricos, técnicos e, 

principalmente, financeiros.  

Para Silva (2012, p. 15), o estudo da viabilidade consiste em:  

...determinar as possibilidades de sucesso econômico e financeiro de um 
determinado projeto, seja ele um projeto de investimento, o lançamento de um novo 
produto, a entrada num novo mercado ou um projeto de reestruturação organizacional. 

 
Entretanto, a avaliação de viabilidade não consiste somente no retorno financeiro, mas 

também na qualidade e eficiência, possibilitando, por exemplo, a pessoas de baixa renda a 

oportunidade de adquirir um produto economicamente viável, confiável e eficiente. Por isso, 

neste estudo, abordamos a análise de um sistema que propõe realizar os processos de tratamento 

de águas cinzas com eficácia, com um custo financeiro baixo, possibilitando o uso dessa 

tecnologia a mais pessoas.  

 

5.2  Sistema de Reuso  

O sistema de reuso proposto neste trabalho dispensa a necessidade de a edificação ter 

um projeto hidráulico elaborado de acordo com as especificidades (existem basicamente duas 
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normas que tratam de reuso de água no Brasil: a Resolução CNRH nº 54/2005 e a Norma NBR 

13969/1997, que tem abrangência nacional) para se fazer o reuso de águas cinzas, facilitando 

assim, a sua implantação.  

 O Sistema Bioágua Familiar (SBF) foi desenvolvido pelo Projeto Dom Hélder Câmara 

– PDHC, a ONG ATOS e a Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), aliados a 

três famílias agricultoras. O sistema de reuso de águas cinzas domiciliares auxilia na produção 

de alimentos e despoluição dos quintais e o objetivo desse modelo de reuso é resolver um 

problema de poluição ambiental – a água cinza nos quintais – e contribuir para a segurança 

alimentar através da produção de alimentos com o uso da água pós-tratamento. 

Utilizando o conceito de Poblete (2010), podemos dizer que: 

 

O sistema consiste num processo de filtragem por mecanismos de 

impedimento físico e biológico dos resíduos presentes nas águas cinzas e a matéria 

orgânica é biodegradada por microorganismos e minhocas. Com a digestão e absorção 

da matéria orgânica da água pelas minhocas ocorre a retirada de seus principais 

poluentes.  

 A quantidade de águas cinzas produzidas nos domicílios varia de acordo com a 

quantidade das pessoas de moradores da residência, a oferta de água e outros fatores. Neste 

estudo, avaliamos uma residência familiar com 5 moradores, que utilizam a água de um poço 

artesiano para o uso de todas as atividades, sejam elas domésticas ou agrícolas. O consumo de 

água do chuveiro, lavatório, pia de cozinha e tanque de lavar roupas é estimado pelos morados 

em cerca de 500L a cada 3 dias, podendo variar de acordo com as demandas das atividades do 

lar. Toda essa água pode ser tratada pelo SBF, que é composto por: 

5.2.1 Filtro Biológico  

É a parte do sistema onde as águas cinzas passam pelo processo de filtragem. Formado 

por duas camadas de material orgânico (húmus e serragem de madeira) e duas camadas de 

material inorgânico (cascalho e seixo rolado), distribuídas em uma profundidade de 1,00 m e 

2,5m de diâmetro (Figura 3). A partir da análise do consumo de água da residência em estudo, 
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estimamos o tamanho do filtro para que ele possa receber até 500 litros de água por dia, 

chegando ao resultado de 1,77m² de área superficial.  

 
Figura 3: Ilustração do Filtro Biológico (Fonte: Manual de implantação e manejo do Sistema Bioágua 

Familiar). 
 

 O filtro deve ser coberto com um telhado (Figura 3) ou uma tela de Sombrite a 50% 

para evitar a incidência direta do sol e da chuva e também garantir a temperatura ideal para as 

minhocas e protege-las de possíveis predadores. Deve atentar-se para o nivelamento da área 

onde o filtro vai ficar para que a água seja bem distribuída, garantindo a umidade correta dos 

húmus, que é a distribuição de uma população de, aproximadamente, 1 kg de minhoca vermelha 

da Califórnia, sem comprometer também a parte biológica do filtro.  

5.2.2 Tanque de Reuso  

O tanque de reuso tem a função de armazenar o efluente vindo do filtro, já tratado. Deve 

ser dimensionado a partir da quantidade estimada de água que será reutilizada por dia, avaliando 

também se toda essa água será utilizada no mesmo dia ou ficará, ainda, armazenada. Como o 

fim principal dessa água será para irrigação de plantas que é feita todos os dias, a cota de 

armazenamento deve ser mínima, apenas para casos eventuais. Dessa forma, considerando a 

residência em estudo reutilizará em torno de 150 litros por dia, somado a uma cota de 

armazenamento de mais 50 litros, o tanque deve ter a capacidade de 200 litros. A parte superior 

deve ser fechada para evitar a incidência de luz e proliferação de organismos que comprometam 

o bombeamento da água ou até mesmo a qualidade dela, assim como, evitar acidentes com a 

proliferação de agentes patológicos, como o mosquito da dengue.  
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Visando reutilizar materiais de fácil acesso, é proposto nesse estudo que ao invés de 

utilizarmos um tanque de alvenaria (como o SBF propõe), podemos utilizar recipientes já 

provenientes de outro uso, como a “Bombona Plástica” (Figura 4), que consiste em um tonel 

de PVC com capacidade de 200 litros, geralmente vendido após o uso para armazenar rações 

para animais. Por esse seu primeiro uso, encontramos algumas unidades na casa dos próprios 

agricultores, ajudando assim na redução do custo do sistema. Para a instalação da bombona 

como tanque, deve-se cavar um buraco de 90cm de altura e 60cm de diâmetro no local indicado. 

O buraco deve ser coberto com lona para evitar o contato direto do PVC com o solo, evitando 

o comprometimento do recipiente.  

 

 

 

 

Figura 4: Bombonas plásticas encontradas 
na residência em estudo.  

 

 
5.2.3 Fonte Hídrica  

 

A água cinza produzida na residência é convergida por gravidade ao filtro biológico e 

ao tanque de reuso. A partir deste, a água tratada deverá ser bombeada por uma eletrobomba 

para o sistema de irrigação por gotejamento, que foi adotado por ser considerado uma barreira 

adicional de segurança da saúde dos consumidores de alimentos provenientes do reuso de águas 

cinzas (HESPANHOL, 2003; WHO 2006; MARA 2008).  

 A residência em estudo tem como base da oferta de água para uso doméstico um poço 

artesiano próprio (adquirido através de recursos cedidos aos agricultores pelo Programa Apoio 

Mulher, fomentado pelo INCRA) e de uma cisterna de 21.000 litros, apesar da água proveniente 

da mesma ser utilizada principalmente para o consumo. A água utilizada pela família na 
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irrigação das plantas é limpa e pode ser utilizada para fins mais nobres, aumentando assim a 

oferta de água da residência.  

 

5.2.4 Dimensionamento Hídrico e Área Irrigada  

  De acordo com informações obtidas no Manual do Sistema Bioagua Familiar, esse 

sistema foi concebido visando à formação de setores hidraulicamente independentes (Figura 5). 

Essa independência é possível pela instalação de registros de polietileno de 16mm acoplados 

no início de cada setor. Foram divididos 4 setores, sendo: 1 para produção de hortaliças em 2 

canteiros; 1 para irrigação de hortaliças que dão fruto; 1 na produção de fruteiras e 1 para a 

irrigação da cerca viva. A cerca viva serve principalmente para descarregar o excesso de água 

produzido nos períodos chuvosos e quando a residência tiver uma produção de efluentes maior 

(visitas, festas, etc.).  

O diâmetro das tubulações foi dimensionado enquanto a perda de carga através do 

método de HAZEN WILLIAMS. O limite da velocidade de água nas tubulações de polietileno 

utilizado para elaborar o sistema teve o valor de 2,5 m/s. A altura manométrica total foi igual à 

soma da perda de carga lateral, perda de carga na elevação, pressão de serviço, perda de carga 

no filtro, perda de carga nas peças acessórias e desnível do terreno, adotando uma margem de 

segurança de 7%. 

Figura 5: Croqui representativo do SBF. 
 

 
 Fonte: Manual de implantação e manejo do Sistema Bioágua Familiar. 
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 Quantitativo de materiais  

 
5.2.4.1  Convergência Hidráulica  

 

Caixa de gordura DN 300 mm; redução de 40 mm x 50 mm - esgoto, joelho 50 mm – 

esgoto, Tê 50 mm – esgoto, cap 50 mm esgoto; redução esgoto de 100 mm x 50 mm; redução 

Solda; Tê de 32 mm PVC; joelhos de 32 mm PVC; cap 32 PVC; registro soldável de 32 mm; 

tubo de DN 50 de esgoto; tubo de DN 32 mm soldável; redução de 75 mm x 50 mm - esgosto, 

anel de vedação para tubo esgoto 75 mm; anel de vedação para tubo esgoto 50 mm. 

 

5.2.4.2  Filtro Biológico  

 

Areia média lavada; cimento portland Comum CP I-32, brita nº 1; seixo rolado; telha 

canal; arame Galvanizado; impermeabilizante líquido p/ concreto e argamassa; caibro de 

madeira; barrote de madeira; prego caibral; minhoca gigante da Califórnia; húmus; raspa de 

madeira. 

 

5.2.4.3  Tanque de Reuso  

 

Bombona plástica 90x60cm; 3 metros de lona plástica.  

 

5.2.4.4  Minhocário 

 

Areia média lavada; cimento Portland Comum CP I-32; brita nº 1; arame Galvanizado; 

caibro de madeira; barrote de madeira. 

 

5.2.4.5  Sistema de elevação e Irrigação 

Eletrobomba monofásica 1/2 cv; caixa d'água; Arame farpado galvanizado; tela 

galvanizada do tipo galinheiro; disjuntor 16ª; botão de gotejamento; mangueira de polietileno; 

registro; sementes de hortaliças, regador manual; sombrite e filtro para gotejadores. 

 

5.2.5 Valor do sistema 
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Ao orçar os custos do sistema, foram levados em consideração que: o quantitativo dos 

materiais foi feito analisando o que poderia ser reduzido ou reutilizado, diminuindo assim, o 

custo total e a mão de obra humana foi desconsiderada pelo fato da comunidade, assim como 

estudantes voluntários, se disporem a trabalhar na construção do sistema.  

O orçamento do sistema foi feito a partir de uma consulta de valores dos materiais, 

analisando sempre o produto que apresente um custo/benefício satisfatório. Para tanto, foi 

utilizada a Plataforma SINAPI (Sistema Nacional de Apoio de Custos e Índices) para a consulta 

dos valores. Realizando essa consulta, o valor estimado para a implantação do sistema é de 

R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Considerando que dados de estudos sobre a 

implantação do sistema de reuso desde o projeto hidráulico orçam em torno de R$21.700,00 

(vinte um mil e setecentos reais), a redução do custo que o SBF propõe é bastante relevante.  

 

6 Considerações Finais  
 

O desenvolvimento de uma estratégia de convivência com o semiárido é uma atividade 

que requer a articulação de diferentes conhecimentos e o domínio de várias técnicas. A análise 

da viabilidade econômica e técnica do projeto foi feita e obteve bons resultados, além do quesito 

social, de inserção da comunidade no mundo da pesquisa acadêmica. 

Objetivou-se reduzir os custos da implantação do sistema de reuso de águas cinza e este 

foi reduzido em 62% comparado ao sistema implantando desde o projeto hidráulico. A análise 

da implantação do Sistema de Bioagua Familiar também foi realizada, comprovando a sua 

eficácia para o sucesso da ideia. É importante salientar que o uso de práticas como essa não 

dispensa totalmente a necessidade de elaboração de projetos hidráulicos, mas, oferece 

alternativas para viabilizar o acesso dessa tecnologia a pessoas em estado de vulnerabilidade 

social 

Sendo assim, como pesquisadores, devemos buscar ampliar o conhecimento dessas 

novas técnicas e compartilhar esse conhecimento, que é o mais importante. Percebemos o 

quanto é importante o diálogo com o produtor, o conhecimento direto da área de aplicação do 

sistema e a adaptação em cada caso. Outro ponto importante que observamos, foi a importância 

de como vemos problemáticas como a seca, sempre tentando contornar e combate, quando pode 

ser mais fácil estudar formas de conviver com ela. 
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AGROECOLOGIA E DIVERSIDADE PRODUTIVA: 

Assentamento Bernardo Marin II em Russas-CE e seus Sistemas Agroalimentares. 

 

Andréa Lúcia Silva Lima1,  
José Ricardo de Oliveira Cassundé2,  

Irineuda Monte Lopes3  
 

INTRODUÇÃO 
 

Os assentamentos de reforma agrária pressupõe um processo de (re) produção do 

campesinato com seu modo de ser e viver se diferenciando ao modelo hegemônico pelas 

relações sociais, produtivas e econômicas que estabelecem. Nesse sentido, O Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST tem contribuindo no processo de territorialização destes 

sujeitos, a exemplo, tem – se o PA Bernardo Marin II em Russas-CE, como lócus de contestação 

desse modelo de desenvolvimento que prima pelo fortalecimento do agronegócio.  

Nesse contexto percorre–se o caminho entre o discurso ideológico e prática produtiva 

desenvolvida por camponeses/ assentados do MST, enfatizando o fortalecimento dos sistemas 

agroalimentares. Partimos do pressuposto de que há no assentamento Bernardo Marin II uma 

diversidade produtiva agrícola e pecuária, e que esta diversidade materializa-se como principio 

agroecológico e como propulsora da autonomia camponesa. 

Na referida pesquisa, objetivou-se de forma geral a caracterização dos sistemas 

produtivos familiares, baseados nas áreas de produção de sistemas agrolimentares agrícolas e 

pecuárias das famílias assentadas, e em uma perspectiva mais específica, nos desafiamos a 

quantificar e qualificar os sistemas agrícolas e pecuários, e como se dão as interações existentes 

entre esses sistemas agroalimentares no assentamento. Para tal utilizou-se a pesquisa 

participante intercalando dados quantitativos e qualitativos a partir de analise documental, 

entrevistas e construção de ferramentas de diagnostico, com a participação direta e indireta dos 

 
1 Militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no Ceará, mestranda no Programa de Pós Graduação em 
Educação e Ensino (MAIE) pela Universidade Estadual do Ceará. 
2 Militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no Ceará, Mestre em Geografia pelo Programa de Pós 
Graduação em Geografia do IPRI/UNESP. 
3 Militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no Ceará, mestranda no Programa de Pós Graduação em 
Educação e Ensino (MAIE) pela Universidade Estadual do Ceará. 
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sujeitos do processo. Para colaborar na compreensão acerca do campesinato, da agroecologia e 

seus sistemas agroalimentares recorreu-se a teóricos como Altieri (2004), Andrioli (2005), 

Caldart (2012), Fabrini (2010 e 2014), Ianni (1985), entre outros, que trazem  a cena, discussões 

acerca da agroecologia, do campesinato, do agronegócio, da Reforma Agrária, da Pedagogia do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), as quais são categorias importantes 

para a compreensão da problemática em estudo. 

 

O ASSENTAMENTO BERNARDO MARIN II 
 

A comunidade Bernardo Marin II é organizada a partir dos princípios organizativos do 

MST. E surge em confronto a expansão do agronegócio na região e ao não avanço da Reforma 

Agrária no país. Em uma articulação de diferentes movimentos sociais com a atuação na região 

Vale do Jaguaribe no Estado do Ceará. Á luta não era apenas por terra para o assentamento das 

famílias, mas também, mas essencialmente para o enfrentamento ao agronegócio, a partir da 

reivindicação de área irrigada para o desenvolvimento de atividades produtivas para as famílias 

dentro do Perímetro Irrigado Tabuleiro de Russas, perímetro este que na época estava em seu 

estagio inicial de implantação e seguia seu curso na mesma lógica dos demais perímetros 

implantados no Estado, iça no país, excluindo e expropriando os pequenos para dos espaços aos 

grandes empreendimentos agrícolas. 

A existência do campesinato se constitui de uma contraordem ao sistema hegemônico, 

e os assentados (as) do PA Bernardo Marin II, à medida que iam se fixando na terra, guiados 

pelos princípios do MST, caminhavam na materialização da resistência camponesa e da 

transição agroecológica. Emergiam sistemas agroalimentares diversificados e tendo como base 

de sustento, pois essa realidade é o que lhes confere uma autonomia relativa. 

Os sistemas produtivos familiares seriam mais inspirados e próximos da agroecologia, 
cuja lógica leva à mobilização da biodiversidade e a um escoamento local de seus 
produtos, sendo então menos intensivos em insumos industriais. Ao lado destes 
princípios, aqueles cívicos de um mundo justo são também muito mobilizados pelo 
autor, pressupondo vida e trabalho dignos para todos. Esta combinação de ideias 
conforma em última análise uma ordem de justificações fundada em princípios 
ecológicos de mundo justo, susceptíveis de orientar as prescrições para um 
desenvolvimento sustentável (MARQUES,2014.p.9) 
 

Ao longo dos anos de existência o assentamento foi se consolidando e adquirindo 

características próprias, destacando a organização baseada nos princípios políticos - 

organizativos do MST, melhorando o desenvolvimento de uma produção familiar e camponesa 
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com base em princípios agroecológicos, sendo construtores (as) de uma resistência ativa e 

organizada com camponeses que se desafiam todos os dias a construírem suas formas de 

territorialização transformando aos poucos as suas áreas ociosas em terras de trabalho de vida, 

o que difere das terras de negócio, veneno e sangue cultivadas pela lógica do agronegócio. 

 
METODOLOGIA 
 

Utilizou-se metodologias dinâmicas e participativas com foco na coleta de 

informações reais e qualificadas para quantificar a diversidade produtiva existente junto as 30 

famílias assentadas no referido território.  Priorizamos a participação das mulheres camponesas, 

por entender que são elas que, carinhosamente e cotidianamente, se atém aos principais detalhes 

da sustentabilidade familiar, pois percebemos que grande parte da produção existente trata-se 

dos cultivos familiares realizados nas áreas de proximidades de suas residências, ou seja, nos 

seus quintais produtivos, onde essas áreas são sempre acompanhadas pelo dinamismo das 

mulheres. 

Somando-se a isso trazemos presente a gestão produtiva e financeira das mulheres que 

assegura grande parte dos sistemas agroalimentares que no seu preparo das alimentações dão 

conta das diversas integrações e diversidades que se complementam na produção dos diversos 

derivados de leite, mandioca, frutas entre outros que são de responsabilidades das mulheres 

produtoras.  

 

SISTEMAS AGROALIMENTARES DO PA BERNARDO MARIN II 
 

Em um contexto geral, os sistemas agroalimentares no PA Bernardo Marin II 

englobam subsistemas agrícolas e pecuários (Figura 1). Os sistemas agroalimentares agrícolas 

se subdividem em sequeiro e/ou irrigados, e os cultivos nos quintais familiares. Os sistemas 

agroalimentares pecuários se consolidam a partir da criação de pequenos animais nos quintais, 

e a pecuária extensiva.  

De acordo com a pesquisa realizada, foram constatadas que são cultivadas pelo menos 

64 espécies vegetais de uso na alimentação humana e animal. A distribuição destas variedades 

por família não ocorre de forma proporcional, à produção de fruteiras, por exemplo, que é 

desenvolvida por todas as famílias, tem uma variabilidade 1 a 5 espécies em 16 destas. E 

salienta-se que uma das espécies que é comum a todas é a cultura do cajueiro (Anarcadium 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 05 – Agroecologias, Economias Solidárias e Mercado Camponeses 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
3661 

 

occidentale) como principal fonte de renda no período não chuvoso; e o feijão (Vigna 

Ungulata), a qual é uma cultura anual base da alimentação familiar. 

 

 

Figura 1 – Sistemas Agroalimentares do PA Bernardo Marin II. 

 

O trabalho realizado foi conduzido para a culminância de um seminário onde 

realizamos a partilha dos dados ate então coletados por meio da aplicação dos questionários, 

entrevistas com as famílias e demais informantes qualificados. Assim  possibilitou-se  um 

seminário compartilhado entre as camponesas onde as mesmas fizeram a qualificação do 

diagnostico, chegando aos seguintes resultados que são cultivados no assentamento 21 tipos de 

fruteiras, 03 tipos de tubérculos, 15 tipos de hortaliças, 35 tipos de plantas medicinais, 06 tipos 

de culturas anuais, 14 tipos diferentes de variedades animais (Ver figura 2). Como desafio 

discutiu-se a necessidade de ampliar as potencialidades das espécies forrageiras existentes na 

caatinga para garantir um suporte aos rebanhos, como também irem ampliando as práticas 

agroecológicas a serem desenvolvidas em seus sistemas produtivos. 

Embora os camponeses/assentados tenha autonomia sobre o que, e de que forma 

produzem, os assentamentos de Reforma Agrária que são acompanhados pelo MST, busca 

construir fortemente uma pertença a referida organização. As famílias em seus núcleos de 

famílias, assembleias e demais espaços organizativos, passam por um processo de formação 

político e ideológico, acerca dos processos produtivos e sociais da vida em comunidade, 

aprofundando o entendimento acerca da agroecologia, do agronegócio e do campesinato e seus 

sistemas agroalimentares. 
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Figura 2 – Sistemas Agroalimentares Agrícolas no PA Bernardo Marin II em Russas-CE. 

 

Ainda são muitos os desafios vivenciados pelas famílias do assentamento, dentre eles 

o fato de ser uma área de reprodução camponesa, que margeia e se entrelaça em um perímetro 

irrigado, o qual é um espaço consolidado de reprodução do agronegócio no Estado do Ceará. A 

figura 3 é um fluxograma de Fertilidade de produtos no PA BMII. Conforme pode se visibilizar 

a comunidade precisa ainda avançar, uma vez que, ainda não há um equilíbrio entre as entradas 

e saídas de produtos no PA. 

MÁQUINAS 
AGRICOLAS

ADUBO 
ORGÂNICO

AGROTÓXICOSSEMENTESGRÃOS

ALIMENTOS – arroz, derivados de trigo, 
carne e frango de granja, derivados de 
cana, etc.

VARETAS 

FRUTOS GRÃOS

RAIZES

CARNE

Fluxograma de Fertilidade de Produtos do 
PA Bernardo Marin II – Entradas e Saídas

MÃO DE OBRA

 

Figura 03 – Fluxograma de Fertilidade de Produtos do PA Bernardo Marin II- Entradas e Saídas.  
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O setor de produção do MST, tem construído como eixos prioritários, o incentivo a 

produção de comida saudável, em vista da segurança alimentar e nutricional e da soberana 

alimentar de nosso povo, a organicidade interna dos assentamentos, a cooperação agrícola com 

foco na comercialização dos excedentes nas diversas feiras da reforma agrária, como também 

a construção da agroecologia, no enfrentamento ao modelo de produção vigente. 

Mesmo enfrentando adversidades climáticas com vistas na semiaridez e intervenções 

pela influencias dos valores capitalistas, os camponeses/assentados do PA Bernardo Marin II 

em Russas-CE tem afirmado a (re) produção camponesa, conforme cita Fernandes (2004), “a 

existência do campesinato se afirma a partir de sua resistência” e têm desencadeado uma 

mudança, mesmo que pequena, nas relações de poder social. 

No entanto, mesmo havendo variações significativas entre o numero de espécies 

cultivadas por família, os subsistemas de cultivo no assentamento, se configuram como 

policultivos, que interagem por meio de consórcios entre os diferentes extratos de plantas – 

herbáceas, arbustivas, arbóreas, desencadeando um melhor uso dos recursos disponíveis no 

ambiente. “Essas melhorias no uso dos recursos refletem em três fatores: complementaridade 

no uso de recursos, sinergismo interespecífico e mudança na distribuição dos recursos” 

(ALTIERI, 2012.p.227). Assim, ocorre a troca de elementos, a partir da captação dos nutrientes 

do ambiente, ampliando a fertilidade do solo e reduzindo a necessidade de recursos externos.  

Fluxograma de Fertilidade de Sistemas Agroalimentares
agrícolas no PA Bernardo Marin II

 

Figura 03 – Fluxograma de Fertilidade de Sistemas Agroalimentares Agrícolas no PA Bernardo 
Marin II. 
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Fluxograma de Fertilidade de Sistemas 
Agroalimentares Pecuários  do PA Bernardo Marin II

 

Figura 04 – Fluxograma de Fertilidade de Sistemas Agroalimentares pecuários no PA 
Bernardo Marin II 

 

Conforme pode se visualizar nas figuras 03 e 04, uma característica marcante nos 

sistemas agroalimentares é a integração que estes desenvolvem entre si, dando origem a 

diversos produtos e subprodutos. E essa diversidade tende a ampliar, uma vez que, no ser 

camponês, os sujeitos a medida que se estabelecem vão buscando alternativas para 

diversificarem o espaço que esta sobre seu domínio. E esta característica favorece as interações 

entre os componentes do sistema tornando-o mais eficiente e menos dependente do meio 

externo. 

No entanto, mesmo havendo as interações e complementações entre os sistemas 

agroalimentares do PA, há a necessidade externa de alguns insumos para o estabelecimento 

destes sistemas. Dentre os principais, esquematizados na imagem anterior, pode-se citar, a 

entrada de máquinas agrícolas para preparo de área e transporte de cargas; adubos orgânicos 

(paú, esterco, cama de frango, etc) e adubos químicos (ureia e gesso); defensivos químicos 

principalmente um carrapaticida de nome popular “Barragem”, o qual é comercializado como 

um produto comum no  mercado local; e de sementes, pois embora haja o trabalho do MST em 

torno do uso de sementes crioulas, boa parte das famílias realizam a aquisição de sementes a 

partir de órgãos governamentais, e ou compra de grãos a terceiros, e de sementes de hortaliças 

no mercado convencional. 
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Embora haja o trabalho ideológico do processo produtivo, a fim de se obter o cultivo 

de valores de coletividade, numa perspectiva de produção de alimentos saudáveis, há famílias 

que resistem, e mesmo passando por diferentes processos de formação político- ideológica, 

acreditam que se individualizando no assentamento, teria maiores possibilidades de renda. E de 

fato, as famílias convivem lado a lado com o modelo produtivo do agronegócio, do outro lado 

da cerca do assentamento está a plantação de banana, a plantação de goiaba, a plantação de 

forragem para alimentar os rebanhos bovinos. 

Em meio a esse capricho camponês de resistir na terra de trabalho fomentando suas 

condições de produção e geração de renda, busca-se incansavelmente a autonomia camponesa 

como premissas de uma política de reforma agrária na sua concretude.   

Baseando seu processo de organização e territorialização no assentamento ver-se que 

a matriz agroecológica no âmbito da produção diversificada, vem se constituindo numa 

alternativa ao capitalismo avassalador que atravessa todas as esferas da produção e da 

comercialização.  

Na atualidade enfatiza-se a importância e o papel do MST na construção de 

experiências de caráter organizativo e produtivo, que vão desde o resgate das sementes como 

patrimônio da humanidade a serviço dos camponeses, a diversidade produtiva, a defesa da 

agroecologia, a participação popular. E acima de tudo a construção da autonomia que os tornam 

sujeitos de suas histórias e vidas.    

A transição agroecológica constitui – se em um desafio aos camponeses/as 

assentados/as, e tem como enfrentamento as fragilidades e ameaças impostas pelo sistema 

capitalista, seja a partir da subordinação da força de trabalho, seja pela inserção de insumos 

produtivos, seja pela subordinação da produção comercializada ao sistema. 

Consolidando-se em uma organização que permite de forma coletiva avançar em 

processo produtivos que fortaleçam as condições de se reproduzir as 48 famílias, cadastradas 

junto ao INCRA  e somadas aos arranjos familiares agregados  no assentamento soma-se nos 

mutirões coletivos que realizam as construções das cercas para separação de mangas de 

pastagem dos animais, melhoria das infraestruturas existentes com também outras ações de 

caráter coletivo e que também garantem benefícios familiares. Considerando que os 

camponeses ligados ao MST têm disputado as diversas políticas públicas de fortalecimento dos 

sistemas agroalimentares, considerando as diversas nuances que permeiam sua permanecia no 
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campo, realizando suas disputas territoriais por acesso a água, terra, moradia, crédito e acima 

de tudo produção que gere renda como sustento da vida no campo.  

Nesse sentido, traz-se presente como uma das fortes estratégias dos sistemas 

agroalimentares tem sido as articulações em redes de produção e comercialização que têm 

mostrado para os camponês que há um mercado,há um público que necessita e confia em suas 

produções, no qual as feiras agroecológica tem construído um verdadeiro canal de comunicação 

com a sociedade e comercialização como processos finais dos sistemas agroalimentares a 

serviço da classe trabalhadora.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Realizando uma análise apenas quantitativa poderia–se concluir que a produção 

atualmente existente no assentamento é insuficiente para uma autossustentação das famílias no 

PA. No entanto, se analisarmos os fatores intrínsecos ao processo de construção do 

assentamento, verifica-se que ela tem uma contribuição significativa na (re) produção dos 

camponeses assentados que advinham de processos de expropriação e exclusão social, 

diferenciados, e aos poucos vão se (re) construindo com afirmação de suas identidades, mesmo 

diante uma politica precária de reforma agrária a que estão submetidos.  

A diversidade produtiva no assentamento, qualitativamente, denota a (re) produção 

camponesa, com suas culturas e valores, em se relacionar com a terra e com os recursos 

disponíveis, criando e (re) criando, construindo agroecossistemas mais sustentáveis, 

possibilitando a garantia de segurança alimentar e nutricional. Assim, mesmo com fragilidades, 

o estabelecimento dos sistemas produtivos diversificados no PA BMII tem garantido uma 

autonomia relativa aos camponeses assentados, pois estes possuem além do acesso a terra, 

acesso a parte dos meios de produção, a força de trabalho, a autonomia sobre o processo 

produtivo, e é cada um deles que define o que planta, quando planta, de que forma planta e o 

destino que darão a sua produção.  

Nesse contexto, pretende-se que esse trabalho contribua como base teórica que auxilie 

e contribua nas intervenções técnicas e politicas nas áreas de reforma agrária, voltadas a superar 

as fragilidades dos sistemas produtivos avançando no fortalecimento da agroecologia e da (re) 

produção camponesa, e ao fortalecimento da diversificação produtiva como característica 
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essencial à (re) produção camponesa e transição agroecológica, e consequentemente melhorias 

na geração de emprego e renda e na soberania alimentar das famílias. 
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ECONOMIA SOLIDÁRIA: UMA ANÁLISE DA FEIRA DE SABERES E SABORES 
NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – BA 

 

Jeferson Pereira Duarte Pinto¹ 
Marília de Souza Pereira² 

 

Resumo: 

O presente artigo busca demonstrar como a Feira de Saberes e Sabores da Universidade Estadual de Feira de 
Santana torna-se um resultado concreto da disseminação da atividade de Economia Solidária no campus. Neste 
aspecto, a Incubadora de Economia Popular e Solidária – IEPS/UEFS exerce grande influência enquanto grupo de 
pesquisa e extensão, impulsionando esta atividade não só com a organização da feira, mas também promovendo a 
gestão autônoma de mulheres de comunidades vizinhas nas cantinas do Módulo I e VII da Universidade. 

Palavras – Chave: Universidade; Economia Solidária; Feira. 

 

1. Introdução 

No século XXI, com o eminente avanço do sistema econômico capitalista, as relações de 

trabalho estreitam-se cada vez mais e o vínculo patrão-empregado reflete na hierarquia social 

imposta pela sociedade.  Em contraposição, uma forma diferente de produzir, vender, comprar 

e trocar sem que haja exploração ou transformações negativas no espaço ao qual estamos 

inseridos surge, onde o cooperativismo e trabalho em grupo propulsionam o desenvolvimento 

da atividade ao qual é chamada de Economia Solidária. 

Atualmente, a economia solidária é praticada por trabalhadores e trabalhadoras de todos 

os extratos, incluindo a população mais pobre e socialmente excluída. A mesma possui como 

objetivo a construção de novas práticas econômicas e sociais geradas através das relações 

colaborativas e pode ser definida em três dimensões: Econômica, Cultural e Política, onde em 

termos econômicos haverá comercialização baseado na democracia e autogestão, culturalmente 

valorizará a agricultura familiar e o fortalecimento da agroecologia, consumindo produtos 

provenientes de pequenos agricultores sem beneficiar as grandes empresas, e politicamente dará 

força aos movimentos sociais que buscam uma forma diferente de desenvolvimento, construída 

 
¹ Universidade Estadual de Feira de Santana - jefersongeo2017.1@gmail.com 
²Universidade Estadual de Feira de Santana – mariliapereira23.mds@gmail.com 
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pela sociedade e com valores de solidariedade, democracia, cooperação e preservação 

ambiental.  

Nas últimas décadas a economia solidária cresce e desenvolve-se como meio de 

subsistência ao ser um método alternativo de geração de trabalho principalmente aos que estão 

fora do vínculo empregatício formal. Em 1997 com a criação do Programa Nacional de 

Incubadoras e Cooperativas populares – PRONINC, universidades brasileiras poderiam 

desenvolver projetos na intenção de disseminar a economia popular dentro do espaço 

acadêmico. Dessa forma, docentes e discentes vinculados à incubadora auxiliam trabalhadores 

na entrada do mercado de trabalho. 

A universidade busca atender a sociedade no processo de auxílio à autonomia dos que 

desejam adentrar ao segmento da economia solidária, disponibilizando espaços e abrindo portas 

para que as trocas possam acontecer em diferentes segmentos sociais, pois é a universidade 

quem deverá estar a serviço da comunidade. Logo, é possível definir economia solidária como 

um sistema socioeconômico aberto onde valores de solidariedade e cooperação atuam juntos 

para gerar renda sem ferir a democracia e o bem estar social. 

Em Feira de Santana, município do estado da Bahia, o projeto Feira Produtiva, 

coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEDESO, atinge uma 

marca de 9 mil pessoas envolvidas diretamente ou indiretamente na economia solidária no 

município. Com a implantação da loja de economia solidária, produtos de mais de 60 grupos 

produtores são expostos. Alimentos, artesanatos e bebidas caseiras são comercializados nesse 

espaço, impulsionando melhores resultados no projeto.  

Na Universidade Estadual de Feira de Santana, o projeto de desenvolvimento de uma 

feira com esse propósito surge através do grupo de estudo, pesquisa e extensão “Incubadora de 

economia popular e solidária” - IEPS, tendo como objetivo a implantação de uma feira livre no 

espaço da universidade valorizando os princípios de solidariedade, autogestão e cooperação, 

dando oportunidades aos pequenos agricultores de comercializarem seus produtos.   
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Figura 1: Mapa de Localização Feira de Santana/ BA. 

Fonte: PINTO, Jeferson, 2019. 

 

Logo, o objetivo geral deste trabalho é fazer uma análise no papel da Universidade 

Estadual de Feira de Santana enquanto propulsora da atividade de economia solidária no 

município, contando como objetivos específicos: Refletir sobre o papel da IEPS enquanto grupo 

de pesquisa e extensão e conhecer a percepção dos envolvidos nesta atividade.  

O que impulsiona a realização do mesmo é entender como a economia solidária altera a 

dinâmica socioeconômica da região, apresentando conceitos, definições e ferramentas 

necessárias para que o público alvo consiga enxergar a notoriedade da difusão desta atividade. 

 Destinada a estudantes de todas as esferas e a população local, esta pesquisa será de 

grande importância no âmbito acadêmico para que haja uma reflexão sobre novas formas de 

empreendedorismo, desprendendo-se do patriarcado e libertando-se da do uso da força de 

trabalho como barganha.  
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2. Metodologia e Elementos Teóricos 

O presente estudo utiliza-se da pesquisa explicativa com abordagem diretamente 

bibliográfica para que haja resultados e respostas sobre os fatos aqui expostos. Previamente 

houve a leitura de livros, artigos, relatórios e dissertações que tratassem sobre incubadoras 

universitárias, economia solidária, agroecologia, feiras livres e agricultura familiar, auxiliando 

dessa forma na construção deste artigo. Logo, este trabalho será fundamentado em ideias e 

pressupostos teóricos que apresentaram significância no decorrer da análise realizada. Para Gil 

(2008), este é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque 

explica a razão, o porquê das coisas. Dessa forma, a pesquisa perpassará a partir do método 

conceitual-analítico ao utilizarmos fontes secundárias semelhantes as nossas ideias para a 

construção de uma análise científica do objeto de estudo. 

Mais complexa, a pesquisa explicativa vai além do registro, da análise, da 
classificação e da interpretação dos fenômenos em estado, procurando identificar 
quais são seus fatores determinantes. Seu objetivo é aprofundar o conhecimento da 
realidade, indo em busca da razão, do porquê das coisas, estando assim mais sujeitas 
a erros. (PRESTES, 2002, p.26) 

 Em relação ao objeto de estudo, há uma vulnerabilidade a transformações e está em 

constante mudança. Conforme Lefbvre (2004), através do uso da dialética, os pesquisadores 

confrontam opiniões, pontos de vista, diferentes aspectos do problema, as oposições e 

contradições; e tentam elevar-se a um ponto de vista mais amplo.  

 Paul Singer (2001) evidencia as cooperativas como de caráter democrática, porque 

basicamente tem sua criação de base operaria. Surgem pelo e para o povo em um momento de 

crise empregatícia dentro de outros países e é visualizada como uma possibilidade para o Brasil 

pois sua base se pauta na idealização da economia solidaria que: 

Compreende diferentes tipos de ‘empresas’, associações voluntárias com o fim de 
proporcionar a seus associados benefícios econômicos. Estas empresas surgem como 
reações a carências que o sistema dominante se nega a resolver. (SINGER, 2001, p. 
105) 

Cada vez mais teremos instituições como as citadas acima, pois, o sistema vigente 

capitalista, obriga os indivíduos a se adaptarem e consequentemente cria exclusão, o que apenas 

fortalece as desigualdades presentes na sociedade.  

A precarização e a “informalização” das relações de trabalho trouxeram de volta 
formas de exploração que pareciam próprias do passado (aumento das jornadas de 
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trabalho, trabalho infantil, salário diferenciado para homens e mulheres, trabalho 
semi-escravo ou escravo) e ao final do século XX, ao cabo de vinte anos de ofensiva 
do capital, a massa trabalhadora não padece apenas nas periferias – também nos países 
centrais a lei geral da acumulação capitalista mostra o seu efeito implacável (NETTO; 
BRAZ, 2008, pp.220-21). 

Essa cooperação mútua e com pessoas a frente que possuem a mesma condição social 

permite um equilíbrio, pois, os interesses são tocantes as suas necessidades primarias, que nesse 

caso é uma vaga no mercado de trabalho, almejando uma melhor condição socioeconômica. 

Muitas dessas cooperativas surgem da agricultura familiar, que acaba incorporando uma 

grande articulação desse empreendimento, acabam fornecendo desde a matéria prima para 

confecção dos produtos até a etapa de distribuição. O que beneficia uma comunidade que antes 

tinha uma fragilidade nos processos produtivos e de comercialização. 

O conceito de economia solidária surge pela primeira vez no Brasil em 1993, elaborado 

para caracterizar atividades socioeconômicas envolvendo solidariedade, mutualismo, 

autogestão e cooperação. 

O termo economia solidária, enquanto “marca política”, começou a ganhar espaço em 
programas de governo, nas esferas estaduais e municipais, nos anos finais da década 
de 1990 e no início dos anos 2000. Na esfera do governo federal, a economia solidária 
passou a ter corpo institucional e orçamento próprio a partir de 2003, já no primeiro 
ano de mandato do presidente Lula, primeiramente com a criação da Secretaria 
Nacional de Economia Solidária (SENAES), na estrutura do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), e depois com a inclusão do Programa Economia Solidária em 
Desenvolvimento no Plano Plurianual 2004-2007(RAZETO, 1993, p.40). 

Participando efetivamente da economia solidária, trabalhadores organizam-se 

coletivamente. Santos (2010) confirma: 

Ás iniciativas de Economia Solidária empenham-se em construir alternativas 
socioeconômicas sustentáveis, assumindo um compromisso com um modelo de 
desenvolvimento que consiga integrar sustentabilidade econômica, social, ambiental 
e cultural, contribuindo assim para o aprimoramento do próprio ser humano, ganhando 
na riqueza dos relacionamentos e no convívio social comunitário.  (SANTOS, 2010, 
p.2) 

Sabe-se que a agricultura familiar desempenha um importante papel na nossa base 

alimentar, permitindo uma riqueza de variedades e opção quando nos remetemos a 

comercialização desses produtos. Essas associações quando se articulam de maneira organizada 

e com um direcionamento passam a ter acesso a mercados que antes lhes eram negado, pois, 
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competir com grandes empresas sem possuir um investimento, acaba tornando desleal a sua 

entrada no âmbito comercial. 

Esses norteadores que ajudam essas associações são universidades e centro estudantis, 

com o papel de auxiliar e mediar essas etapas burocráticas é necessário que haja um 

treinamento, pois, nem sempre os membros da associação possuem um nível de escolaridade 

que os beneficiem na entrada dessas empresas nesse setor tão competitivo quanto o de vendas.  

Uma universidade social, ativa e militante, isto é, um centro de contato e colaboração 
e de cooperação de vontades e aspirações, uma família intelectual e moral, que não 
exaure sua atividade no círculo dos seus interesses próprios e imediatos, senão que, 
como unidade viva, tende a ampliar, no meio social em que se organiza e existe, o seu 
círculo de ressonância e de influência exercendo nele uma larga, poderosa e autorizada 
função educativa (FÁVERO, 1980 apud GURGEL, 1986, p. 64). 

 Figueiredo (2000) afirma: 

As iniciativas oriundas das atuais políticas universitárias se fundam sobre uma 
concepção ampliada da responsabilidade social da universidade que, por sua vez, 
baseia-se em uma intervenção reformista nos problemas sociais, assim como sobre a 
valorização das lutas das classes populares para a construção de uma sociedade mais 
justa.  (FIGUEIREDO, 2000, pag 43). 

Isso apenas nutre o pensamento trazido, pois, é necessário que haja a ligação do meio 

acadêmico com o social, mantendo uma troca de saberes que traga benefícios a essas 

associações e na manutenção de problemas para serem resolvidos na academia.  Vale salientar 

que essas práticas servem para ajudar as associações a terem um apoio mais efetivo, já que não 

possuem uma assistência do estado para a manutenção de suas estruturas, sendo negados 

direitos garantidos pela constituição. 

3. Resultados e Conclusão 

 A partir da incubadora de economia popular e solidária da Universidade Estadual de 

Feira de Santana, houve a implantação de uma feira comercial e de divulgação de produtos 

provenientes da agricultura familiar e economia solidária no espaço universitário. Desde 2008 

quando o projeto foi implantado, a IEPS busca a consolidação da feira que teve como nome 

“Saberes e Sabores”, ocorrendo periodicamente entre as cantinas do módulo I e VII até o ano 

de 2016, com algumas edições no HANGAR e em 2017, torna-se permanente no canteiro 

central da universidade ocorrendo mensalmente, posteriormente quinzenal e agora 

semanalmente.  
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Figura 2: Sede da Incubadora de Economia Popular e Solidária – IEPS/ UEFS. 

Fonte: PINTO, Jeferson, 2019. 
 

 Também com o incentivo da IEPS, as cantinas do módulo I e VII da UEFS através do 

projeto de Incubação de Iniciativas Econômicas Populares Solidárias com foco na alimentação 

da comunidade interna acadêmica, são coordenadas por mulheres de comunidades quilombolas 

das regiões vizinhas. Logo, o projeto é tido como forma de aprendizagem na perspectiva do 

trabalho coletivo, valorizando sempre os princípios de solidariedade, cooperação, associação e 

preservação, visando a capacitação profissional e estreitamento de relações entre a universidade 

e a comunidade que a cerca.  
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Figuras 3 e 4: Cantinas Solidárias dos módulos I e VII. 

Fonte: PINTO, Jeferson, 2019. 
 

 Distribuídos em cursos de graduação, pós-graduação, extensão, funcionários e 

frequentadores externos, a UEFS possui em torno de 5 mil pessoas. Desta forma, a IEPS pensa 

em formas de divulgação da feira para que haja maior fluxo de pessoas presentes. Logo, há uma 

criação de cartazes, faixas e outdoors a serem distribuídos pelo campus e divulgações feitas 

através das redes sociais facebook e instagram (Feira de Saberes e Sabores – UEFS; 

@Feirasaberesesaboresuefs). 

 

 
Figura 5: Logotipo da Feira de Saberes e Sabores da UEFS. 

Fonte: Acervo do Google. 
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Além da atividade comercial presente na feira, há também a promoção de rodas de 

conversa sobre economia solidária, agricultura familiar, agroecologia, entre outros, leitura de 

cordel e microfone livre. Todos os interessados juntamente com os comerciantes podem 

participar independente do consumo na feira.   

 
Figura 6: Canteiro Central, local da Feira. 

Fonte: PINTO, Jeferson, 2019. 
 

 
Figura 7: Feira de Saberes e Sabores em vigor. 

Fonte: Acervo do Google. 
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 Conclui-se que a promoção de uma feira baseada na economia popular e solidaria no 

campus universitário além de auxiliar na geração de emprego e renda da população excluída do 

mercado de trabalho, nos aproxima de um corpo social mais digno e com valores voltados para 

o coletivo, desfazendo a relação patrão – empregado e na produção capitalista desenfreada onde 

quem produz não usufrui daquilo que teoricamente deveria ser seu, existente na nossa sociedade 

patriarcal. Economia solidária é organização e conscientização sobre consumo responsável. É 

permitir que haja uma relação direta e humana entre produtor e consumidor, extinguindo as 

relações de poder.  
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O USO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: UMA 
ANÁLISE DAS CAPITAIS DE SANTA CATARINA E SERGIPE ENTRE OS ANOS 

DE 2011 E 2017 

Dinah Rebeca Dantas Silva1 
 Felipe Terra de Oliveira Silva2 

Vitor Santarosa3 
  

Introdução  
 

No Brasil  nas  últimas décadas, a agricultura familiar obteve diversos avanços no que 

cerne seu uso político, econômico e social. Se no passado, o grande latifundiário, atrelado a 

monocultura e uma mecanização em pleno desenvolvimento era o foco do governo, 

recentemente, os agricultores familiares conseguiram ter mais visibilidade e força política. 

Sabemos que algumas regiões brasileiras, a presença da agricultura familiar é mais 

expressiva como na  região nordeste e sul, como demonstrado na Figura 1. Já o agronegócio é 

mais forte no centro-oeste, essas diferenciações compreende fatores ligados desde a  formação 

sócio-espacial até as  políticas econômicas. 

O fato é que mediante algumas políticas públicas de fomento, as que configuram no 

âmbito de aquisição de alimentos  são de extremas importância. O Plano Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) foi criado nos anos 50, mas foi  através da normativa  nº 11.974 

de Junho de 2009, que prevê o destino de  30% do repasse federal  para aquisição de alimentos 

provindo da agricultura familiar para merenda de escolar públicas, trouxe uma série de desafios. 

É como elenca  Triches e Schneider (2012) para o bom funcionamento do programa (com todas 

suas normativas) é necessário o perpasse por todos os aspectos burocráticos, organizacionais, 

sanitários, logístico e estruturante exigidos aos agricultores  para o cadastramento  ao programa. 

 
A possibilidade de serem fornecedores de 

gêneros para a alimentação escolar exige 
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mudanças na sua forma de relação com os 
mercados, com os outros agricultores, 
mediadores, gestores e instituições,obrigando-os 
a rever suas posições, atitudes e práticas, como 
também as dos outros envolvidos. (TRICHES; 
SCHNEIDER, 2012, p. 4)   

 

 
Figura 1: Ordenação das microrregiões do Brasil em função da densidade de estabelecimentos 

familiares em 2006. Fonte: Concentração Geográfica da Agricultura Familiar no Brasil. EMBRAPA, 2013. 

 
Por outro lado, é o município, e principalmente o Departamento e a Coordenadoria de 

Alimentação Escolar DAE/COAE, da secretaria de educação municipal que precisam mudar a 

forma de pensar o programa, e com isso aumentar e sustentar a rede de relações com os 
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agricultores familiares e as respectivas cooperativas, fortalecendo o vínculo entre o Estado e 

esses trabalhadores (uso político e econômico). 

Florianópolis e Aracaju são capitais de contextos econômicos e sociais bastante 

diferentes entre si, mas com inúmeras semelhanças e proporções, sendo consideradas segundo 

o Regic (2007) capitais regionais A, e apresentam regiões de influências parecidas. Porém, os 

dados disponibilizados no site oficial do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) sobre o PNAE nessas duas capitais, mostraram valores de aquisição bastante diferentes 

no decorrer dos anos de 2011 e 2017. 

 O (bom) funcionamento do PNAE nessas capitais podem trazem diversos benefícios, 

mas também uma série de desafios para sua continuidade, estabelecendo uma série de relações 

com as cooperativas e um novo ordenamento territorial. 

   

Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) 

 
A agricultura familiar tem como base a produção por pequenos proprietários, apesar 

disso, há dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que mostraram em 

2018 que ela é a responsável em nosso país por 50% dos alimentos que chegam às mesas dos 

brasileiros, o que já representa 38% do valor da produção agropecuária.  A lei  nº 11.974 de 16 

de junho de 2009 que prevê a utilização de 30% do valor destinado para a alimentação nas 

escolas das redes municipais, estaduais, e federais pelo FNDE para o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), especifica que esses alimentos devem ser oriundos da agricultura 

familiar. A partir então, houve um crescente do debate sobre esse tipo de agricultura, bem como 

a relevância da introdução desse tipo de produção nas escolas.  

O estado de Santa Catarina, assim como Sergipe, possuem grande participação da 

agricultura familiar e colaboram diretamente na alimentação escolar (ilustrado na Figura 2), 

entretanto os dados obtidos mostram que as capitais Florianópolis e Aracajú diferem ao longo 

do tempo sobre o percentual atingido, mediante a lei  nº 11.974.  O interessante dos dados 

publicados pelo PNAE (2011-2017) é que as duas capitais estabelecem movimentos inversos, 

enquanto a capital catarinense cumpre relativamente bem as metas estabelecidas por lei nos 

primeiros anos, Aracaju registra percentuais baixíssimos nesse mesmo período. Porém, nos 

últimos dois anos a capital sergipana alcançou resultados acima de 80%, enquanto Florianópolis 
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registrou apenas 9% à 1% de alimentação escolar proveniente da agricultura familiar. Essas 

mudanças de um ano para outro, envolvem diversos fatores como: maior coordenação da 

prefeitura junto às inúmeras cooperativas estabelecidas na região; políticas econômicas de 

fomento para os pequenos produtores (microcrédito, feiras, cursos...); mudanças no cardápio 

escolar, visto pelo acréscimo de alimentos regionais; produtos da  agricultura familiar de acordo 

com a média de preço do mercado; adequação dos produtores as normas exigidas pelo  

programa. 

 
 

Figura 2: Mapa de distribuição espacial da compra da agricultura familiar pelo Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) nos municípios brasileiros. Fonte: Brasil, 2011 

 

O cumprimento da lei de forma efetiva em todas as cidades brasileiras está longe de ser 

uma realidade e constitui um desafio, abrangendo metrópoles à cidades pequenas, onde as 

primeiras possuem uma enorme dificuldade em atingir as exigência do PNAE. Os artefatos 

jurídicos visto pela lei  nº 11.974  e seus órgãos fiscalizadores não garantem o sucesso do 

programa, é necessário diversas iniciativas e ações que vão da escolha do cardápio na escola, 
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até as políticas municipais e regionais, fomentando à agricultura familiar se fortalecer 

constantemente em determinada região. 

 
Metodologia 
 

O presente trabalho utilizou como principal fonte de informações os dados do Plano 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que dispõe sobre índices anuais de aquisição de 

gêneros alimentícios da agricultura familiar. Onde a  escolha das cidades se deu em virtude de 

alguns aspectos em comuns: ambas são consideradas capital regional A pelo REGIC (2007), 

contém números similares de alunos matriculados na rede municipal de ensino;  capitais  em 

estados com forte presença de agricultura familiar; possuem momentos de obtenção de bons e 

péssimos índices entre os anos de 2011 e 2017. A partir de tais dados foi elaborada comparação 

numérica de nutricionistas atuantes em ambas as capitais e no que isso implicaria. Foi realizada 

também grande parte da pesquisa através de revisão bibliográfica e consulta de páginas oficiais 

na internet, como o exemplo de consulta da produção agrícola permanente e temporária pelo 

IBGE,  onde a partir de diversas fontes foi feita  a reflexão de tais cidades e seus contextos 

estaduais e nacional. 

 
Políticas públicas que fomentaram a agricultura familiar  
 

Na história da economia agrícola brasileira, sempre observou-se políticas públicas que 

favoreciam os meios de produção marcados por grandes latifúndios, monoculturas, 

commodities para exportação e que deixavam em segundo plano a agricultura familiar. 

Com a chamada modernização agrícola brasileira nos anos 60 e 70, fruto da revolução 

verde, a mecanização do campo atingia cada vez mais os setores com alta densidade de capital, 

beneficiando principalmente os  grandes produtores, que obtinham um acesso facilitado  ao 

crédito rural, gerando uma maior concentração de terras. Em contrapartida, os movimentos 

sociais como da reforma agrária ganhavam cada vez mais fôlego, num Brasil que passava por  

um grande êxodo rural, a exclusão dos agricultores tradicionais catalizavam ainda mais  essa 

tensão (MATTEI, 2014). 

É nos anos 90, que essas lutas  começam a ganhar um novo contorno, pois esses 

movimentos começaram a ter representatividade, como a criação da Federação dos 
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Trabalhadores da Agricultura Familiar do Brasil (FETRAF); o Movimento Sindical dos 

Trabalhadores Rurais MSTR, fortificando a luta para os trabalhadores rurais. Cabe lembrar, que 

nessa mesmo época os termos “agronegócio” e “agricultura familiar” são consolidados no meio 

acadêmico, político e social , em que o primeiro segundo Sauer (2012) é caracterizado por 

atividades agropecuárias que utilizam técnicas de produção intensiva (mecanização e química) 

e de escala, o que gera aumento da produção e da produtividade, envolvendo nesse processo 

outro setores econômicos. Já agricultura familiar, termo traduzidos do Estados Unidos, visava 

principalmente, romper com a ideia de “agricultura ineficiente” “de subsistência”, “atrasada” 

que a globalização econômica tentava impor. Se pode levantar diferentes critérios e variedades 

para construir tais tipologias, porém, a partir do Novo Retrato da Agricultura Familiar de 2000 

organizado pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) foi levantada 

a duas caracterizações para a agricultura familiar e tais condições foram que a direção dos 

trabalhos fossem exercida pelo produtor e que o trabalho familiar fosse superior ao trabalho 

contratado e juntamente com tais condições foi estabelecida uma área máxima regional para 

essa classificação.   

No entanto, o marco histórico veio com a criação do PRONAF (Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar) em 1995, e para os  autores como (SCHENEIDER, 

2003) (TRICHES 2010); (DELGADO, 2012) foi de  suma importância e  reconhecimento para 

a categoria, visto por ser a primeira política de caráter nacional que atenderia demanda 

históricas dessa classe, e que abriria uma série de caminhos. Nos anos 2000, no governo Lula 

(2003-2010) uma série de políticas importantes foram criadas, a  PAA (Programa de Aquisição 

de Alimento) braço do Fome Zero, pois destinava alimentos oriundos da agricultura familiar 

para populações mais carentes; o Plano Safra tendo incentivo e maior acesso a diversos recursos 

financeiros; a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), como também a 

criação do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar 

e na Reforma Agrária (PRONAter). 

Contudo, para fins deste artigo, a criação da lei nº 11.974 de Junho de 2009, é de caráter 

principal. Pois, designa  pelo menos 30 % do repasse pelo Fundo Nacional Desenvolvimento e 

Educação (FNDE)  para o  Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) seja provindo 

da agricultura familiar. Tal lei ganhou complementação com a resolução nº 26 de 17 de junho 

de 2013 que dispõe sobre o programa e toda a suas diretrizes. 
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A agricultura familiar nos estados de Santa Catarina e Sergipe  

Originalmente a principal atividade econômica do estado de Sergipe, seguindo o modelo 

de todo o país no início da colonização sendo em sua grande maioria baseado em atividades 

atividades rurais. estaria fundada na criação de gado sendo, posteriormente, adicionada o 

cultivo da cana-de-açúcar, sendo esta hoje a maior produção agrícola que movimenta o estado. 

Segundo dados do IBGE (2017) a produção atingiu o montante de 687 milhões de toneladas, 

quase 6 vezes mais do que a produção de soja, com 115 milhões de toneladas.  

Com o agronegócio a fortificação da monocultura se tornou presente e é um forte aliado 

na alta produção de cana-de-açúcar, bem como a de soja, porém com o incentivo da agricultura 

familiar o estado diversificou a produção de outros gêneros alimentícios. Atualmente o contexto 

de culturas do estado apresenta produções relativamente expressiva em relação a diversidade 

de alimentos produzidos. 

Segundo MENEZES; SILVA; SILVA, (2019) as culturas predominantes, além da forte 

presença da cana-de-açúcar no estado: 

 

[…] atualmente outras culturas se destacam em diferentes territórios sergipanos: a 
produção de laranja, nos territórios do Sul, Centro-Sul; o abacaxi no Centro-sul e 
Médio Sertão; o coco-da-baía, no Leste e Baixo São Francisco; o milho, no Centro-
Sul, Agreste-Central, Médio e Alto Sertão; o arroz, no Baixo São Francisco; a 
mandioca, no Centro-Sul e no Agreste-Central, a criação do gado bovino para 
produção de leite, queijos e os suínos estão concentrados no Alto Sertão sergipano. 
(MENEZES; SILVA; SILVA, 2019, p.1). 
 

Segundo o último censo agropecuário do IBGE (2017), das 93.275 estabelecimentos do 

estado de Sergipe, 72.060 são considerados da agricultura familiar, isso representa cerca de 

77% desse montante e um dos maiores percentuais de agricultores familiares do país. Ao 

relacionar a área ocupada por essa prática, muito se assemelha às demais áreas ocupadas por 

outros tipos de agriculturas, o que expressa uma forte presença e competitividade da agricultura 

familiar do estado. 

 
Tabela 1: Tipos de agricultura, número de propriedades agropecuárias e suas área nos 
estados SE e SC, 2017.  

http://lattes.cnpq.br/6207562888237389
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Tipos de 
agricultur
a em SE 

Estabelecimen
tos em SE 

Área (ha) 
em SE 

Tipos de 
agricultura em SC 

Estabelecimentos 
em SC 

Área (ha) 
em SC 

Não é 
agricultur
a familiar 

21.215 780.346 Não é agricultura 
familiar 

40.079 3.992.567 

Agricultur
a familiar 

72.060 680.515 Agricultura 
familiar 

142.987 2.456.219 

Total 93.275 1.460.860 Total 183.066 6.448.785 

Fonte: Censo agropecuário. IBGE (2017). Org.: Os autores (2019). 
 
A agricultura familiar no estado de Santa Catarina 

 
No estado de Santa Catarina temos o destaque do cultivo do café, estando representado 

por um ramo no brasão da bandeira do estado que era cultivado no litoral, e também o trigo , 

também representado em dito brasão o qual era produzido em principal no interior do estado. 

Atualmente o estado tem  70% de sua área sendo ocupada pelas práticas da agropecuária sendo 

ele o maior produtor nacional de cebola e de maçã em 2017, com importante produção também 

de outras frutas de ambiente temperado como ameixa e pêssegos, e segundo maior produtor de 

arroz no mesmo ano (IBGE). Há no estado também um crescente cultivo da soja, encabeçada 

pela agricultura patronal, ocupando, de acordo com o IBGE, cerca de 42% da áreas cultiváveis 

do território catarinense, sendo ele também o que foi mais rentável, com R$2,5 bilhões em 

2017. 

Para o caso de Santa Catarina, o censo agropecuário do IBGE (2017), apontou 142.987 

propriedades derivadas da agricultura familiar no estado, isso representa cerca de 78% dos 

estabelecimentos em todo território catarinense e eleva junto com o estado de Sergipe, líderes 

da de participação de produção na agricultura familiar no país. A produção familiar catarinense 

tem como principais produtos o milho, com a maior produção em quantidade 76,5% pela 

agricultura familiar no estado, e a mandioca, com a maior porcentagem de produção sendo feita 

por agricultura familiar com 93%  por esse tipo de agricultura (IBGE, 2006) 

 

Uso Político 
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 O gráfico evidencia que durante as gestões municipais de Aracaju e Florianópolis 

tiveram oscilações  no uso do repasse feito pelo governo, entretanto essas oscilações são 

distintas para ambos os municípios.  

 Ao observar os dados de Florianópolis, é possível identificar índices satisfatórios do 

valor de 30% nos dois primeiros anos, porém o ano seguinte não alcança o esperado e expressa 

um número muito abaixo dos 10%, isso se expressa através da política de governo de cada 

gestor municipal, pois cabe ao município incentivar e cumprir essa lei. 

 
Tabela 2: Valor Transferido nas Prefeitura Municipal de Aracaju e Florianópolis e 
Valores Gastos na Aquisição de Produtos de Origem de Agricultura Familiar.  

Anos Valor 
Transferido 
para Aracaju 

Valor aquisições 
da agricultura 
familiar em 
Aracaju 

Valor 
Transferido para 
Florianópolis 

Valor aquisições da 
agricultura familiar 
em Florianópolis 

2011 R$ 2.061.420,00 R$ ------  R$ 2.319.420,00 R$ 698.0044,72  

2012 R$ 2.354.964,00 R$ 295.,046,66 R$ 2.857.788,00 R$ 878.018,87 
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2013 R$ 2.649.676,00 R$ 303.249,56 R$ 3.820.372,00 R$ 335.877,56 

2014 R$ 2.469.342,00 R$ 166.534,38 R$ 3.503.904,00 R$ 1.180.822,45 

2015 R$ 2.793.196,00 R$ 156.933,91 R$ 4.073.568,00 R$ 1.115.083,70 

2016 R$ 995.592,74 R$ 837.486,25 R$ 4.232.436,44 R$ 955.068,55 

2017 R$ 307.815,40 R$ 961.450,89 R$ 4.770.694,00 R$ 50.943,96 

Fonte: Programa Nacional de Alimentação Escolar. Org.: Os autores (2019). 
 

A patir da tabela exposta acima podemos perceber a diferença nos valores repassados para 

o municício e comparando entre as cidades podemos perceber como esse repasse para Aracajú 

fui diminuindo enquanto o valor gasto com a aquisição oriunda de agricultura familiar foi 

aumentando enquanto vemos a de Florianópolis aumenta o repasse e seus gastos com esse tipo 

de agricultura vai diminuindo. 

  
O Papel do Nutricionista na Alimentação Escolar 
  
 O Programa Nacional de Alimentação Escolar é criado na década de 1950, com o 

objetivo de promover a segurança alimentar para os estudantes, entretanto o reconhecimento 

institucional do nutricionista neste âmbito, surge apenas na década de 1990 ao compreender 

este como grande responsável da elaboração do cardápio nas escolas. 

Ao retomarmos os municípios aqui discutidos, estes possuem números relativamente 

aproximados de estudantes na rede municipal e que são atendidos pela PNAE. De acordo com 

dados do FNDE, referente ao  ano de 2017 a capital de Sergipe possuía 31.698 alunos, enquanto 

que a capital de Santa Catarina detinha 34.190 do corpo discente. A garantia de compra de bons 

alimentos para estes estudantes é efetivada pelos nutricionistas, e seu número está a cargo da 

demanda que o município recebe. Ambos os municípios analisados, possuem a mesma 

quantidade de profissionais da nutrição, porém no caso de Aracaju, 14 funcionários trabalham 

na rede municipal, sendo 6 funcionárias concursadas pelo município e as demais são 

terceirizadas. Para Florianópolis apenas 4 são efetivadas pelo município e 10 são terceirizadas. 

A contribuição dos nutricionistas, como salienta o quadro 1, está inseridas dentro do 

contexto da alimentação escolar mais balanceada, diversa no preparo e escolha do cardápio, 
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bem como na higienização dos alimentos e relação com os agricultores, pequenos produtores 

ou associações diretamente ligada com a agricultura familiar. 

Quadro 1: Atribuições exigidas pelo Conselho Federal de Nutricionista através da Resolução 
nº 465 de 23 de agosto de 2010 no âmbito do PNAE 

I. Realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional dos escolares, calculando 
os parâmetros nutricionais para atendimento dos mesmos 

II. Estimular a identificação de indivíduos com necessidades nutricionais específicas 

III. Planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar 

IV. Propor e realizar ações de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar 

V. Elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio 

VI. Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, 
produção e distribuição dos alimentos 

VII. Planejar, coordenar e supervisionar a aplicação de testes de aceitabilidade junto aos 
escolares 

VIII. Interagir com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e suas 
organizações 

IX. Participar do processo de licitação e da compra direta da agricultura familiar para aquisição 
de gêneros alimentícios 

X. Orientar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, armazenamento de 
alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios da instituição 

XI. Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação 

XII. Elaborar o Plano Anual de Trabalho do PNAE 

XIII. Assessorar o CAE no que diz respeito à execução técnica do PNAE 

Fonte: Conselho Federal de Nutricionistas. Retirado de: CHAVES; SANTANA; GABRIEL; 

VASCONCELOS, 2013. (verificar fonte) 

 Ainda sobre os nutricionistas, CHAVES; SANTANA; GABRIEL; VASCONCELOS, 

(2013): 

Apesar do conhecimento das suas atribuições, o nutricionista enfrenta barreiras na 
execução, pois são muitas vezes sobrecarregados por atividades burocráticas e 
administrativas. Atividades complexas e que, consequentemente, necessitam de 
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disponibilidade de materiais e de outros profissionais de apoio, tais como a execução 
da avaliação nutricional, testes de aceitabilidade e atividades de educação alimentar e 
nutricional, são negligenciadas em detrimento da urgência do trabalho administrativo 
que o nutricionista também exerce. (CHAVES; SANTANA; GABRIEL; 
VASCONCELOS, 2013, p. 924) 

 É de suma importância o papel do nutricionistas nos programas de alimentação 

escolares, para a garantia de cardápios adequados com o valor nutricional ideal aos estudantes, 

além fiscalização e exigência do poder público na garantia de políticas efetivas que assegurem 

a compra da agricultura familiar e o incentivo de compras de alimentos de ótima qualidade. 

 
Considerações Finais 

 
Com o desenvolvimento de nossas análises podemos observar que há uma grande 

importância na continuidade de inclusão de alimentos de origem de agricultura familiar na 

alimentação escolar de centenas de alunos de todo o país. Podemos observar inicialmente que 

há em si uma grande diferença de entrada para gastos entre as capitais mencionadas por motivos 

de maiores investimentos serem feitos na cidade sulista, porém há mesmo assim uma crescente 

nos gastos da cidade de Aracajú na compra de alimentos provindos de agricultura familiar. A 

partir disso podemos também analisar uma certa queda na aquisição de produtos em ambos os 

municipios assim que temos a entrada de uma nova gestão nas prefeituras, dado ao efeito 

comum desse tipo de eleição em que a gestão que toma posse comumente modifica amplamente 

as políticas já instauradas anteriormente, sendo assim se pode apontar como proposta que tais 

políticas possam ter andamento independente de mudanças de gestão e de pessoal reponsável 

para que assim os projetos possam ser desenvolvidos. 

A participação e inflência de nutricionistas se mostrou também bastante importante para a 

construção e manutenção de uma alimentação saudável e de base familiar, como descrito 

anteriormente, para isso é importante a consideração direta da quantidade de alunos de uma 

rede municipal para que se faça a contratação de profissionais adequadas para a realização do 

serviço, que em muitos municípios acaba não sendo feito e assim com o passar do tempo se 

encontra problemas para o melhor desenvolvimento desta tarefa 
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AGRICULTURA DO SAGRADO DO POVO XUKURU DE ORORUBÁ 

Uma reflexão sobre Agroecologia e Bem Viver  

Daniel Lamir de Freitas Ferreira1 

Apresentação 

Este estudo faz uma análise sobre o conceito de Agricultura do Sagrado praticada pelo 

Povo Xukuru de Ororubá, em território demarcado no município de Pesqueira, no Agreste 

pernambucano, a partir dos paradigmas da Agroecologia e do Bem Viver, além do conceito de 

Memória Biocultural. Mantendo espiritualidade e afirmação política, atualmente, o Povo 

Xukuru de Ororubá produz alimentos numa perspectiva de harmonia com a natureza e de 

resgate de uma memória ancestral.  

A Agricultura do Sagrado Xukuru está organizada territorialmente no CAXO 

(Complexo de Agricultura Xukuru de Ororubá). O CAXO conta com algumas estruturas, onde 

destacamos a Casa de Sementes Mãe Zenilda, a Barraca do Bem Viver, o Terreiro Sagrado da 

Boa Vista, além de área de sistema agroflorestal e roçado agroalimentar. Socialmente, a 

Agricultura do Sagrado Xukuru está organizada em três coletivos: 1) Jupago Kreká; 2) Coletivo 

das Mulheres; 3) Coletivo da Juventude. 

Historicamente, o território da Agricultura do Sagrado Xukuru registra conflitos pela 

terra. Após invasão de famílias tradicionais, a retomada do território nos últimos anos resultou 

num processo de resgate ancestral, afastando o espectro de uma agricultura moderna e 

capitalista para a constituição de um complexo biológico, cultural e espiritual do Povo Xukuru. 

Essa etapa de re-existência do Povo Xukuru no território, enquanto estabelecimento de 

transformação local e cultural, pode ser associada às práticas e discursos de uma transição 

agroecológica, postulados pelas redes de movimentos e organizações sociais e de parte da 

ciência contemporânea.  

 
1 Mestrando em Educação, Culturas e Identidades pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e Fundação 
Joaquim Nabuco. 
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É com a retomada do território que o desenvolvimento da intitulada Agricultura do 

Sagrado Xukuru pode ser analisada pela ótica dos paradigmas do Bem Viver e da Agroecologia,  

além do conceito de Memória Biocultural. É preciso considerar uma teia complexa de 

sentidos e significados que envolvem a produção de alimentos e a relação com a natureza para 

o Povo Xukuru de Ororubá, em que, por exemplo, temas como religião e educação não podem 

ser separados das práticas agrícolas. Ou ainda, como canta Seu Luiz Neto, que é do Povo 

Xukuru: “Quem quiser ver a ciência, vá na mata procurar”2.  

Ao mesmo tempo do desenvolvimento técnico, político, social e ambiental na 

perspectiva agroecológica, a Agricultura do Sagrado Xukuru apresenta especificidades que 

podem ser inseridas aos debates dos movimentos e redes agroecológicas. O olhar Xukuru nas 

relações com o lugar e com a memória é um exemplo de superação dos paradigmas que 

sustentaram e sustentam as lógicas da Modernidade na agricultura convencional no Brasil. 

Traçando um paralelo sobre os desafios postulados para uma transição agroecológica, o Povo 

Xukuru de Ororubá encara o passado para reverter a lógica de um local invadido por uma 

agricultura moderna, cartesiana, de larga escala de produção e que desconhecia as leis dos 

recursos naturais.  

O objetivo desta pesquisa é analisar o processo de retomada do conceito de Bem Viver 

Xukuru como um resgate de memórias ancestrais numa teia complexa de sentidos e significados 

tradicionais. Ao mesmo tempo, esta pesquisa analisa as novas configurações contemporâneas 

que se apresentam na retomada de uma identidade Xukuru em constante relação com o lugar. 

Especificamente, a proposta é analisar a Agricultura do Sagrado Xukuru como prática, crença 

e organização política e social, contribuindo com o repertório de configurações e 

especificidades do paradigma agroecológico no Brasil.  

Introdução 

O território Xukuru está localizado a 215 quilômetros da capital Recife (PE), entre os 

municípios de Pesqueira e Poções. São 25 aldeias Xukuru, com cerca de 10 mil pessoas, 

 
2 Trecho de canto feito por Luiz Neto, indígena Xukuru de Ororubá, na recepção da visita do PPGECI ao território 
Xukuru de Ororubá, no dia 1º de junho de 2018. 
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distribuídas em 27.555 hectares. O território Xukuru guarda uma história marcada por disputas 

de terras que envolvem invasões, perseguições, assassinatos, dispersões, resistências e 

retomada ao longo de séculos.  

De acordo com Silva (2007), a partir da doação de grandes sesmarias, iniciada em 1654, 

com a colonização portuguesa, as relações entre território e afirmação de identidades do Povo 

Xukuru adentram em vários ciclos de conflitos por conta da cobiça de famílias tradicionais da 

região de Pesqueira. Ao longo dos séculos, a própria forma de expressar e afirmar o 

pertencimento ao Povo Xukuru e suas relações com a natureza são vistas como marcos de, por 

um lado, opressão por parte de latifundiários e famílias tradicionais da região, e, por outro lado, 

como resistência e sentido de vida indígena.  

Silva (2007) registra que é a partir do século XIX que as famílias tradicionais de 

Pesqueira intensificam as apropriações de terras Xukuru. Em 1879, a partir da influência dos 

invasores e no contexto da Lei das Terras (1850), o Aldeiamento de Cimbres (Xukuru) foi 

oficialmente extinto, ampliando o processo de perseguições, exploração e dispersão das 

famílias Xukuru. Além das perseguições físicas, vale destacar as opressões simbólicas como 

parte da violência feita por parte dos invasores, a exemplo das discriminações que taxavam 

algumas pessoas como “caboclos de Orubá”, no caso de quem que estavam fora de seu próprio 

território de origem Xukuru ou para as pessoas que apresentavam traços fenótipos indígenas, 

mas não eram mais reconhecidas, pela ótica dos invasores, como “originárias”. Existiam 

também estigmas e perseguição policial aos indígenas que expressavam suas relações 

espirituais com a natureza.  

Entretanto, Silva (2007) registra também relatos de grupos Xukuru que desenvolveram 

estratégias para passarem despercebidos pelos invasores, ao se alojarem em locais de difícil 

acesso na natureza, mantendo suas vivências tradicionais e orgulho diante da identidade 

Xukuru. Há de se destacar ainda as relações entre grupos Xukuru que apesar da dispersão 

territorial, mantiveram um sentido de articulação para a retomada do território. Outro ponto de 

destaque são as configurações políticas e sociais do país que poderiam influenciar na proposta 

de retorno ao lugar de origem, a exemplo da criação do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), 

no início do século XX. Em 1954 foi instalado um posto do SPI em plena Serra do Ororubá, 
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após registros de indígenas que se deslocavam até o Rio de Janeiro – antiga capital federal – 

para lutar pelo reconhecimento local.  

Numa perspectiva mais recente de disputas pelo território, a partir da segunda metade 

do século XX, as memórias orais do Povo Xukuru de Ororubá registram a cobiça de 

latifundiários da região na finalidade de produção de goiaba e tomate. As invasões causadas no 

contexto industrial deste período causaram migrações entre o Povo Xukuru, em fluxos para 

áreas urbanas de Pesqueira – cerca de 200 moram no bairro pesqueirense dos Xukurus, além de 

outros municípios e estados do país. Atualmente, o município de Pesqueira possui um bairro 

(SILVA e MONTE, 2013). Na tensão pelo território existente entre o Povo Xukuru e as famílias 

tradicionais, há de se destacar também a criação de gados como parte da história local. Há 

registros de que parte do território Xukuru serviu como rota do gado na interiorização da 

pecuária no período colonial. Além disso, a influência dos latifundiários inseriu a criação 

bovina em larga escala ao longo do tempo. A tensão entre a estrutura de pensamento do Povo 

Xukuru e a estrutura de pensamento das famílias tradicionais que invadiram o território 

apresenta, por um lado, uma memória indígena que foca uma perspectiva complexa e distinta 

das lógicas da Modernidade, e, por outro, uma agricultura de exploração dos recursos naturais, 

na lógica cartesiana. Ou seja, a retomada da Agricultura Sagrada Xukuru no local aponta um 

exemplo de relação conflituosa com os latifundiários em contextos históricos, sociais, 

ambientais e religiosos. Iran Nordônio é Xukuru, além de articulador da Rede de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (ATER) Indígena e extensionista do Instituto Agronômico de 

Pernambuco (IPA), e destacou os conflitos entre agriculturas relacionada ao processo territorial:  

“A gente ocupou o local para fazer um trabalho que vai na contramão do sistema da 
fazenda, que é a gestão coletiva, uso e ocupação da forma coletiva e colaborativa e 
com agricultura modo de vida. E a agricultura que a gente discute aqui não é a 
agricultura tradicional, não é a agricultura da coivara e da queima, do monocultivo ou 
do policultivo do milho e feijão e jerimum, é uma agricultura que é anterior a isso. 
Agricultura com floresta. É claro que os povos aqui no Nordeste praticavam isso, 
grande parte de florestas foram criadas, manejadas, tem artigo científico que 
comprova que grande parte da Amazônia foi cultivada pelos povos que ali habitavam. 
Eles plantavam árvores frutíferas perto de fontes de água para atrair animais e se 
alimentavam também daqueles frutos ali plantados. Então grande parte do que é 
floresta amazônica foi cultivada. Não há nada de novo. Então é um sistema de 
agroflorestal”3. 

 
3 Relato concedido no território do CAXO, durante visita de campo do PPGECI (UFRPE/Fundaj), em 02 de junho 
de 2019.  
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 Diante dos embates territoriais – e sobretudo embates de visão de mundo – entre 

o Povo Xukuru e as famílias tradicionais da região de Pesqueira, o Estado brasileiro se portou 

de uma forma omissa, sem mediação nas corriqueiras invasões e outras formas de violência 

diante do Povo Xukuru.  

O cenário omisso do Estado e a opressão das famílias tradicionais influenciaram em 

novas configurações sociais na identidade e territorialidade do Povo Xukuru, resultando em 

casos de negação de memórias indígenas biológicas e culturais na região, talvez como uma 

estratégia emergencial de sobrevivência.  

Uma dimensão sobre a omissão do Estado brasileiro diante das invasões às terras e 

crimes praticados contra o Povo Xukuru ao longo do tempo pode ser exemplificada na decisão4 

histórica da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Estado brasileiro pela 

atuação lenta e inadequada na demarcação de terras na região. 

Apesar de registros anteriores de violação de direitos do povo Xukuru, o processo de 

homologação das terras Xukuru foi iniciado em 1989 e concluído em 2001. Neste período de 

doze anos houve uma sucessão de conflitos que resultou no assassinato de três pessoas do Povo 

Xukuru - dentre eles o Cacique Xicão Xukuru, em 1998, e um procurador. A decisão da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos foi promulgada vinte após o assassinato do Cacique Xicão 

Xukuru, datando o dia 21 de março de 2018, na Guatemala, e obrigando o Estado brasileiro a 

demarcar, no prazo de 18 meses, o território de 27.555 hectares onde vivem cerca de dez mil 

pessoas do Povo Xukuru de Ororubá.  

Ao longo dos registros históricos de disputas pelo reconhecimento de suas terras, que 

atravessou os contextos colonial e industrial no país, a cultura e vivência Xukuru encaram novos 

contornos com a conjuntura política dos últimos anos. Um exemplo de atualização sobre os 

desafios políticos do Povo Xukuru está na Carta da 19ª Assembleia Xukuru5, redigida em 19 de 

maio de 2019, e denunciando questões como a paralisação das demarcações de terras pelo 

 
4 Disponível no endereço: <https://cimi.org.br/2018/03/estado-brasileiro-e-condenado-pela-corte-interamericana-
por-violar-direitos-indigenas/>, acessado em 08 de agosto de 2019, às 23h54.  
5 Disponível no endereço: <https://indiosnonordeste.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Carta-XIX-Assembleia-
Xukuru-2019_indiosNE.pdf>, acessado em 09 de agosto de 2019, às 00h37.  
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Brasil, precarização das políticas indigenistas, desmonte em leis como trabalhista e 

previdenciária, além do avanço de uma “cultura de ódio” que inclui a ameaça à vida indígena 

no país6.  

É nesse contexto de desafios - e também de encantos - que o conceito de Agricultura 

Sagrada do Povo Xukuru de Ororubá está sendo resgatado pelas ancestralidades e ressignificado 

na contemporaneidade. No cenário de disputas por projetos políticos para o Brasil, ao mesmo 

tempo das denúncias apresentadas na Carta da 19ª Assembleia Xukuru, existem as propostas 

do CAXO, anunciando bandeiras para um paradigma agroecológico nas vidas de povos 

indígenas e não-indígenas. 

 

Desenvolvimento 

 

 Desde o início do século XXI, o Povo Xukuru de Ororubá iniciou um processo de 

resgate do Bem Viver Xukuru como uma forma de reconhecer o passado para além de um olhar 

linear de temporalidade. Resgatar o paradigma do Bem Viver entre o Povo Xukuru de Ororubá 

também vai além da transformação de um território, que ao longo de séculos foi afetado pelos 

fenômenos associados às atividades econômicas e culturais do período da agricultura 

desenvolvida pelas lógicas da Modernidade.  

 O resgate do Bem Viver Xukuru parece refletir os sentidos e os significados de um 

diálogo constante com o tempo e o lugar, constituindo paradigmas distintos se opõem às 

invasões culturais e territoriais da Modernidade.  

“Os indígenas não são pré-modernos nem atrasados. Seus valores, experiências e 
práticas sintetizam uma civilização viva, que demonstrou capacidade para enfrentar a 
Modernidade colonial. Com suas propostas, imaginam um futuro distinto que já 
alimenta os debates globais. O Bem Viver faz um primeiro esforço para compilar os 
principais conceitos, algumas experiências e, sobretudo, determinadas práticas 
existentes nos Andes e na Amazônia, assim como em outros lugares do planeta” 
(ACOSTA, 2015). 

 
6 Disponível no endereço: < https://www.cartacapital.com.br/opiniao/bolsonaro-e-o-odio-aos-indios/>, acessado 
em 09 de agosto de 2019, às 01h13.  
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 Numa perspectiva ampla da história e da cronologia da humanidade, a retomada do 

território para o Povo Xukuru de Ororubá se distancia ainda mais de uma concepção 

preconceituosa de “atraso” quando adotamos os aportes de Toledo e Barrera-Bassols (2015) 

com a Memória Biocultural. De acordo com Toledo e Barrera-Bassols (2015), o fenômeno da 

Modernidade resultou numa amnésia biocultural, em que os seres humanos esqueceram a 

importância das ações de vínculo entre humanidade e natureza, estabelecida ao longo dos 

tempos como proposta de sobrevivência.  

 Partindo dos aportes de Toledo e Barrera-Bassols (2015) pode definir que, por um lado, 

há uma agricultura moderna que criou monopólios da alimentação e prometeu – mas não 

cumpriu – erradicar a fome no planeta. É nesta lógica da agricultura moderna que o ser humano 

se esqueceu até mesmo de sua condição biológica, além da social. Por outro lado, uma 

agricultura camponesa e tradicional que está baseada num conjunto de princípios comuns ao 

funcionamento da natureza. É nesta perspectiva que a condição humana reconhece diversidades 

e interdependência que fazem o ser humano uma parte da natureza.  

“A tragédia provocada pela agricultura industrial pode ser mensurada não apenas pela 
contaminação gerada pelos agroquímicos que utiliza (fertilizantes, fungicidas, 
herbicidas, inseticidas); pela transformação radical dos hábitats originais, convertidos 
em ‘pisos de fábrica’ para os monótonos cultivos de uma única espécie; pelo 
desperdício contínuo de água, solos e energia; pela erosão da diversidade da 
diversidade genética como consequência do uso de tantas variedades melhoradas; pelo 
aumento do risco imposto por organismo transgênicos; ou pela produção de alimentos 
perigosos e insanos; mas também, como temos visto, pelo impacto cultural de 
incalculáveis consequências: a destruição da memória tradicional representada pelos 
saberes acumulados durante 10 mil anos de interação entre a sociedade humana e a 
natureza” (TOLEDO e BARRERA-BASSOLS, 2015)  

Um exemplo de resgate da memória ancestral do Povo Xukuru de Ororubá é a Barraca 

do Bem Viver, reconfigurada em 2011. A Barraca do Bem Viver está na entrada do CAXO, 

refletindo um espaço que existiu no passado, entre gerações anteriores, e que retorna para a 

realidade Xukuru para compartilhar alimentos para o corpo, a mente e a alma. Iran Nordônio 

cita que durante uma festividade-ritual local, uma brincadeira de uma das pessoas mais velhas 

do Povo incentivou o olhar para o resgate da Barraca, hoje intitulada como Barraca do Bem 

Viver:  

“Em 2010, eu encontrei a liderança mais antiga do Povo Xukuru, que é Seu Milton, 
da aldeia Jitó, e ele estava todo encolhido - nesse dia estava chovendo, e ele falou, 
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meio que na brincadeira: ‘Poxa, não tem um filho de deus para trazer um chazinho 
para gente?! A gente fica num frio danado desse. Antigamente tinha, hoje em dia não 
existe mais. Cadê a tradição?’ Nesse ano começou a discussão do Bem Viver Xukuru, 
o CIMI [Conselho Indigenista Missionário] trouxe a provocação de que já existia esse 
Bem Viver nosso, mas estava em conflito. A terra está livre, mas a mente continua 
invadida”7.  

O relato de Iran Nordônio identifica ainda que o local em que Seu Milton questionou a 

falta de compartilhamento de bebidas – a exemplo do chá – e de alimentos é o mesmo que no 

passado abrigava uma barraca que servia de ponto de encontro para as caminhadas de pessoas 

de diferentes aldeias nas festividades-rituais. Então a nova barraca (intitulada de Bem Viver) 

foi criada a partir de uma barraca que existiu para gerações anteriores. Assim como 

antigamente, a Barraca do Bem Viver serve café, bolo, beiju, tapioca, além de funcionar como 

espaço de reflexão sobre as questões que envolvem a cosmovisão do Povo Xukuru. 

“O alimento que vai atender as necessidades nutricionais, mas vai alimentar também 
o corpo, a mente, o espírito e essa relação com o ambiente. É um pouco da busca pela 
cura. A comida passa a ser também remédio, principalmente do ponto de vista 
preventivo. Os mais velhos já falam que você é aquilo que você come”8. 

Para o Povo Xukuru, o paradigma do Bem Viver está no modo de vida que lida com 

tempo, atividade, criação e alimentação conectado com a natureza. Conservar a mata nativa é 

conservar os encantos que fazem o Povo Xukuru e que propõe uma Agroecologia para as 

pessoas e o meio ambiente. 

“O Bem Viver, sobretudo, é estar em harmonia com a natureza, é na natureza que 
estão os encantados que seguram o céu, não deixando ele encostar na terra, é a 
natureza que mantém o encantado vivo, sem a natureza o encantado morre, deixando 
o desencantamento tomar conta da vida.  A agricultura tem que garantir a natureza 
viva, verde e em pé. É aí que está a força, principalmente a humana. A agricultura é 
espiritualidade através da observação com um olho na terra e outro no céu, é a base 
da cosmovisão do povo Xukuru. O agricultor é formado pela natureza, assim, 
trabalhamos para uma natureza sempre viva, na manutenção do encantamento da vida 
como alicerce do Bem Viver Xukuru, tendo a agricultura como modo de vida para 
cura, espiritualidade, alimentação, educação e organização”9. 

 
7 Relato concedido no território do CAXO, durante visita de campo do PPGECI (UFRPE/Fundaj), em 02 de junho 
de 2019. 
8 Relato concedido no território do CAXO, durante visita de campo do PPGECI (UFRPE/Fundaj), em 02 de junho 
de 2019. 
9 Relato concedido no território do CAXO, durante visita de campo do PPGECI (UFRPE/Fundaj), em 02 de junho 
de 2019.  
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A descoberta do Terreiro da Boa Vista aparenta uma condição similar com a da Barraca 

do Bem Viver. Iran Nordônio relata que um ano após a construção da Barraca do Bem Viver, 

o Terreiro da Boa Vista foi descoberto - no mesmo lugar onde as gerações Xukuru anteriores 

as invasões de terras também utilizavam como terreiro. Processos que envolvem a 

espiritualidade e a relação direta com a natureza local revelaram o Terreiro, que mantém uma 

relação indissociável com a Agricultura Sagrada Xukuru.  

A etapa de conquista territorial e a etapa seguinte, de gestão territorial, parece 

desencadear uma espiral de ancestralidades e contemporaneidades na cosmovisão do Povo 

Xukuru, em que as relações com a memória não se dissociam da relação direta com o lugar. O 

pertencimento ao território está influenciando processos de afirmação identitária e de 

reconhecimento de diversidades que contornam as memórias do Bem Viver Xukuru, 

aglutinando saberes que envolve a natureza - incluindo a humana - e os seus encantamentos.  

Entre o Povo Xukuru há uma perspectiva de agricultura que dialoga sobre as relações 

humanas, sociais e ambientais que estão postuladas nas bandeiras políticas da Agroecologia, ao 

mesmo tempo que dialoga sobre tais temas com os encantados da mata e com as memórias 

ancestrais. Há uma dimensão de desafios que estão sendo superados com a retomada do 

território, e que podem ser observados desde uma ótica de transição agroecológica e de uma 

ótica de memória dos antepassados que está sendo gradativamente revelada na relação direta 

com o lugar.  

A perspectiva agroecológica de relação harmoniosa com a natureza, em busca de 

respostas equilibradas e sustentáveis, podem ser associadas às habilidades de interpretação de 

sentir as mudanças climáticas, olhar para a florada das plantas e para o comportamento dos 

animais, além das leituras da barra do ano e das experiências da barra de sal são alguns 

exemplos de práticas e estruturas de pensamento da Agricultura Sagrada Xukuru e que estão 

diretamente ligadas ao contexto do lugar. Ou seja, a busca pela memória do Bem Viver para o 

Povo Xukuru está associada ao contexto territorial que busca focar concepções de pensamento 

que quebrem as lógicas e epistemologias da modernidade. 

Iran Nordônio destaca que a conquista do território é uma etapa conquistada, mas que a 

vivência no território se apresenta com novas configurações de desafios, a exemplo das 
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propostas políticas, nutricionais e religiosas que envolvem a questão da alimentação: “A 

revolução só vai estar completa quando os revolucionários e os filhos dos revolucionários 

deixar de se alimentar dos seus inimigos. Ou seja, nós nos alimentamos do agronegócio. Então 

a revolução não se completou”. 

Conclusão  

 A importante retomada do território do Povo Xukuru de Ororubá se apresenta como 

parte de um processo de retomada de sentidos e significados que pulsam com as relações entre 

lugar e identidade da etnia. O conceito de Bem Viver Xukuru revela novas possibilidades de 

caminhos epistemológicos diante de uma agricultura moderna, que está gerando fome, conflitos 

agrários, destruição da natureza e injustiças históricas diante dos Povos que habitam o solo do 

país.  

 Ao mesmo tempo, a retomada do Bem Viver Xukuru se apresenta como um processo 

que carrega as raízes de uma modernidade globalizada, que, consequentemente, mantém 

influências que podem ser vistas como contradições a serem superadas. Ao citar, por exemplo, 

que: “a terra está livre, mas a mente continua invadida”, Iran Nordônio exemplifica que, ao 

mesmo tempo de, por um lado, a percepção de conflitos entre paradigmas de uma Modernidade 

e, por outro lado, de um Bem Viver ancestral, há uma consciência e autocrítica do constante 

processo de quebra de paradigmas, em que o projeto de vida focado segue uma dinâmica de 

relações com o tempo e com o lugar. O resgate do conceito de Bem Viver parece refletir 

processos profundos sobre ser Xukuru, em que a Agricultura do Sagrado foca uma perspectiva 

de redução das lógicas da Modernidade e de suas crises entre as 25 aldeias. Um exemplo de 

projeto civilizatório apresentado pelo Povo Xukuru de Ororubá é a busca pela independência 

de alimentos industrializados em seu território.  

“É uma estrutura que a gente tenta colocar na prática. E não é uma estrutura perfeita, 
baseada no romantismo que muitas pessoas trazem em relação aos povos indígenas e 
também ao Bem Viver. Para nós ele se traduz no Limolaigo Toípe, que é essa 
construção, é o projeto de vida do Povo Xukuru no sentido de trazer o mundo dos 
velhos, o mundo dos ancestrais, o mundo dos encantados para orientar e para a gente 
fazer – agora com a terra demarcada e com a ausência dos posseiros, com o povo 
Xukuru reinando, junto com os outros reinados, gerir o território de forma justa e 
digna. Não só para os indígenas, mas também para a natureza. A dignidade também 
para a natureza. O Limolaigo Toípe não traz apenas o passado, mas traz o mundo 
presente. O mundo que está presente e que ele vem nos orientar quando a gente canta, 
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a gente dança, quando a gente ora, vai para a natureza dançar um toré, fazer um ritual, 
quando a gente está defendendo o território. Então estamos fazendo uma agricultura 
que é uma das bases desse projeto de vida”10  

 Ou seja, partindo do caso específico do Povo Xukuru de Ororubá, vale reafirmar a 

importância do território e das demarcações de terras indígenas pelo país como um dos “direitos 

originários” da Constituição Federal de 1988, que prevê as relações entre o Estado brasileiro e 

as populações indígenas e não-indígenas do país. 

 A experiência de resgate do Bem Viver Xukuru também pode afirmar a importância de 

reconhecimento de “agroecologias” na diversidade de identidades e lugares para as redes e 

movimentos agroecológicos. Durante a visita de campo do PPGECI ao CAXO, o próprio Iran 

Nordônio afirmou que a Agricultura do Sagrado Xukuru “é a contribuição para o movimento 

agroecológico”, reconhecendo princípios em comum, mas ressaltando especificidades que, por 

exemplo, agregam o espiritual às dimensões produtivas, sociais e políticas da Agroecologia. 

Partindo da lógica de globalização e disputas por modelos civilizatórios, talvez não seja fácil 

dialogar com as diversas culturais locais  
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O PAPEL E AS CARACTERÍSTICAS DA AGRICULTURA URBANA EM PORTO 
FERREIRA-SP 

 
 

Alan da Silva Vinhaes1 
Tamires Regina Rocha2 

 
Resumo 
 
A agricultura urbana (AU) está integrada ao ecossistema urbano, tem caráter multifuncional e propicia bons 
resultados ambientais, sociais e econômicos. Atualmente a AU está ganhando destaque no cenário mundial e 
brasileiro, sendo importante compreender as iniciativas e demandas existentes para que políticas públicas possam 
ser implementadas. O objetivo principal do texto é analisar o papel e o perfil da agricultura urbana no município 
de Porto Ferreira/SP e assim, a investigação será conduzida com base em levantamentos bibliográfico e 
documental. 
 
Palavras-chave: Agricultura urbana; políticas públicas; projeto. 
 
Introdução 

 
A agricultura urbana (AU) está integrada ao ecossistema urbano, tem caráter 

multifuncional e propicia bons resultados ambientais, sociais e econômicos. Atualmente a AU 

está ganhando destaque no cenário mundial e brasileiro, sendo importante compreender as 

iniciativas e demandas existentes para que políticas públicas possam ser implementadas. O 

objetivo principal do texto é analisar o papel e o perfil da agricultura urbana no município de 

Porto Ferreira/SP e assim, a investigação será conduzida com base em levantamentos 

bibliográfico e documental e por meio da realização de entrevistas com o secretário do Meio 

Ambiente vinculado a prefeitura municipal, três empresas fornecedoras de mudas e com 60 

agricultores urbanos.  

O processo de urbanização, acompanhado do forte crescimento demográfico, 

intensificou-se a partir da segunda metade do século XX, quando a industrialização se tornou 

mais expressiva, causando efeitos sobre a ocupação de mão-de-obra e a localização das 

populações (SANTOS, 2008). 
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A partir dos anos 1970 o processo de modernização da agricultura brasileira tornou-se 

mais expressivo, provocando o êxodo rural e a intensificação do processo de urbanização. 

Porém a urbanização reduziu-se nos últimos anos, entretanto as suas consequências no 

espaço urbano continuam sendo sentidas, particularmente as repercussões da expulsão das 

populações do campo para a cidade sem perspectiva de melhores condições de vida, deparando-

se com pobreza, marginalização e desigualdade socioespacial e econômica. 

O homem do campo se distanciando de seu espaço de origem, não perdeu a relação 

com as atividades agropecuárias. É nesse contexto que vem à tona a discussão sobre Agricultura 

Urbana e Periurbana (AUP), pois o cultivo de vegetais e a criação de animais em áreas urbanas 

passam fazer parte da dinâmica socioeconômica e ambiental urbana. 

Assim, a agricultura urbana vem demonstrando a capacidade de desempenhar um 

importante papel na diversificação e fortalecimento de estratégias de planejamento e 

administração das cidades. 

A agricultura urbana apresenta-se como complementar às atividades agrícolas 

desenvolvidas no meio rural, com o diferencial de estar integrada aos sistemas econômicos e 

ecológicos urbanos (MOUGEOT, 2001). 

Neste sentido, a cidade não pode ser entendida de maneira estanque como o local 

onde se desenvolvem atividades industriais, comerciais e de serviços e o campo como o local 

onde se desenvolvem atividades agropecuárias. Mais do que nunca as cidades brasileiras 

estão desafiadas a unir estas realidades (urbano e rural), ainda consideradas por alguns, 

incompatíveis, integrando as políticas de planejamento no território dos municípios como um 

todo (BOUKHARAEVA et al., 2005). 

Nesse estudo são apresentados os resultados iniciais da pesquisa intitulada “O papel 

da agricultura urbana no município de Porto Ferreira-SP” que é uma cidade de pequeno porte 

do interior paulista. A investigação tem como objetivo, analisar a agricultura urbana  no 

contexto das políticas públicas e das ações da administração municipal. 

Por fim, o texto se encontra estruturado em duas seções, além da introdução, das 

considerações finais e das referências. Na primeira seção, há uma abordagem teórica sobre o 

processo de modernização da agricultura e o exôdo rural no Brasil; e contudo, segunda seção 

é apresentado as características e o papel da agricultura urbana nesse novo cenário agrícola 

brasileiro e os as investigações preliminares no município de Porto Ferreira-SP. 
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A modernização da agricultura e o êxodo rural no Brasil 

 
Ao longo do processo de ocupação do território brasileiro a agricultura familiar, 

exerceu importante papel no abastecimento alimentar interno, mas o apoio governamental a 

esta categoria de produtores foi inexpressivo (MATTEI, 2014).  

Com a intensificação do processo de modernização da agricultura brasileira a partir de 

meados dos anos de 1960, as políticas públicas para o meio rural privilegiaram os setores mais 

capitalizados e a esfera produtiva das commodities voltadas ao mercado internacional e 

produzidas em larga escala. 

 
(...) o resultado dessas políticas públicas foi altamente negativo, uma vez que grande 
parte desse segmento ficou à margem dos benefícios oferecidos pela política agrícola, 
sobretudo nos itens relativos ao crédito rural, aos preços mínimos e ao seguro da 
produção (MATTEI, 2014, p. 71). 

 

Brum (1988) aponta que as principais razões da modernização da agricultura são: a) 

elevação da produtividade do trabalho visando o aumento do lucro; b) redução dos custos 

unitários de produção para vencer a concorrência; c) necessidade de superar os conflitos entre 

capital e o latifúndio, visto que a modernização levantou a questão da renda da terra; d) 

possibilitar a implantação do complexo agroindustrial no país. 

Como aponta Teixeira (2005, p. 24), “a década de 1960 marcou o início de um novo 

modelo econômico brasileiro, substituindo o chamado modelo de substituição de importações 

pela modernização do setor agrário e formação do Complexo Agroindustrial”. 

A modernização da agricultura se caracterizou pela mecanização e intenso uso de 

insumos químicos e defensivos agrícolas, causando erosão e contaminação do solo, diminuindo 

assim a cobertura vegetal e degradando os recursos hídricos (CATI, 2001). 

Com novas técnicas e equipamentos modernos, o produtor passa a depender cada vez 

menos da “generosidade” da natureza, adaptando-a mais facilmente de acordo com seus 

interesses. No entanto, por esse caminho a agricultura está cada vez mais subordinada à 

indústria, que dita as regras de produção (TEIXEIRA, 2005). 

Para Graziano Neto (1985, p. 27) “a chamada modernização da agricultura não é outra 

coisa, para ser mais correto, que o processo de transformação capitalista da agricultura, que 

ocorre vinculado às transformações gerais da economia brasileira recente”. 
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Outra consequência da modernização foi o êxodo rural e a concentração da 

propriedade da terra, na medida em que não atingiu todos os produtores rurais. Dessa forma, a 

busca por novos padrões de desenvolvimento se tornou uma constante (CATI, 2001). 

No Brasil, segundo Bonnal, Delgado e Cazella (2011) havia um rural invisível, 

composto por uma grande parcela da população que não tinha e ainda não tem acesso às 

políticas públicas. Essas famílias residentes em espaços rurais compunham uma sociedade civil 

sem representação política, por não estarem organizadas em associações, sindicatos e/ou 

cooperativas. 

No decorrer das décadas de 1960 e 1970 se intensifica o processo de modernização da 

agricultura brasileira, porém as políticas públicas para o meio rural privilegiaram apenas os 

setores mais capitalizados e a esfera produtiva das commodities voltadas para o mercado 

internacional e produzidas em larga escala;  
 

(...) o resultado dessas políticas públicas foi altamente negativo, uma vez que grande 
parte desse segmento ficou à margem dos benefícios oferecidos pela política agrícola, 
sobretudo nos itens relativos ao crédito rural, aos preços mínimos e ao seguro da 
produção. (MATTEI, 2014, p. 71).  
 

Segundo Martine (1991), entre os anos de 1968 e 1973, diante do ‘milagre econômico’, 

quase 30 milhões de pessoas mudaram-se para as cidades, causando um intenso êxodo rural. Os 

anos 1980 foram marcados, pela estagnação, retração da produção industrial, inflação, 

instabilidade de mercados e agravamento dos problemas sociais. 

Neves Neto (2013, p. 62) ressalta que até o final da década de 1980,  
 
As políticas públicas direcionadas aos espaços rurais eram estritamente setoriais, 
focadas no estimulo a produção agrícola e tendo como beneficiários os grandes e 
médios produtores, a exemplo disto o financiamento agrícola instituído pelos 
governos militares (1964-1985). Esta concessão de crédito rural subsidiado foi o 
principal mecanismo utilizado pelo Estado para promover as alterações da base 
técnica da agricultura brasileira.  

 

Assim, o processo de urbanização, acompanhado do forte crescimento demográfico, 

intensificou-se a partir da segunda metade do século XX, quando a industrialização se tornou 

mais expressiva, causando efeitos sobre a ocupação de mão-de-obra e a localização das 

populações (SANTOS, 2008). 

Somente na década de 1960 a população urbana brasileira superou a rural. Portanto, 

o rápido processo de urbanização é um fenômeno estrutural relativamente recente, tendo o 
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seu auge medido pela velocidade do crescimento da população urbana, entre os anos 1950 e 

1970. 

Gonçalves Neto (1997) ressalta as principais transformações ocorridas nas relações 

sociais no campo a partir da segunda metade da década de 1960: 

 
É interessante notar que as transformações que ocorrem no agro, a partir da segunda 
metade dos anos 1960, fortemente pressionada pela expansão do capital industrial, 
promovem uma reviravolta muito grande em toda a extensão da sociedade brasileira. 
Ao lado das violentas transferências de populações para o setor urbano, que é 
promovido por amplo conjunto de fatores, tais como mecanização, a substituição de 
culturas intensiva em mão-de obra pela pecuária, o fechamento da fronteira, a 
aplicação da legislação trabalhista no campo, ou simplesmente pelo uso da 
violência, etc., ocorre também uma reformulação na mão-de-obra restante no 
interior das propriedades, com eliminação dos parceiros, agregados, etc., pela 
disseminação do trabalho assalariado, sobretudo nas grandes propriedades, que se 
modernizam e se transformam em empresas. Restou às pequenas propriedades a 
possibilidade da subordinação ao capital industrial, a marginalização, o 
esfacelamento ou a venda e migração para os centros urbanos (GONÇALVES 
NETO, 1997, p. 109). 

 
No ano 1960 a população urbana representava 46% do total de 71 milhões, passou no 

início de 2000 para 82% do total de 169 milhões e no de 2010 elevou-se para 84% de um total 

de 190,7 milhões (FRICKE e PARISI, 2004). 

De acordo com Beltran (1995): 
 

neste processo histórico, as famílias que migraram das zonas rurais perderam a 
relação com a natureza e sofreram um processo de erosão de seus saberes e de 
transformação de costumes alimentares. Paralelo a isto, inconvenientemente as 
cidades e os seus sistemas econômicos não conseguem torná-las economicamente 
ativas, assim, não dispondo das condições apropriadas para satisfazer as suas 
necessidades socioculturais e de qualidade de vida (BELTRAN, 1995, p. 32). 
 

O rápido processo de urbanização, aliado à manutenção e aprofundamento das 

desigualdades, contribuiu para a intensificação dos conflitos sociais nopaís. Com o acentuado 

êxodo rural, aumentaram os problemas de moradia, desemprego, miséria e violência nas 

cidades. 

Teixeira (2005) salienta que: 
 

os trabalhadores que foram “expulsos” do campo formam uma imensa massa de sem-
terra, que aos poucos, se movimentam para as áreas urbanas ou para outras regiões, 
principalmente para as áreas de expansão da fronteira agrícola. Os incentivos para a 
migração em direção a essas áreas ao norte do Brasil são imensos, constituindo a tão 
famosa “marcha para o oeste”. Parte dos trabalhadores sem-terras que permanece na 
cidade forma uma gama de trabalhadores volantes, os chamados “boias-frias”, que 
vendem suas forças de trabalho no campo, mas residem nas cidades (TEIXEIRA, 
2005, p. 9). 
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No entanto, principalmente nos países em desenvolvimento, as raízes do homem com 

a terra não foram totalmente perdidas, sendo assim, vegetais e animais continuaram a ser 

produzidos ou criados nas áreas urbanas (UNDP, 1996), o que traz à tona a discussão a 

agricultura urbana. 

Para Otani el al (2007), o crescimento das cidades levou a mudanças expressivas na 

ocupação desses espaços, com a formação das áreas de transição entre o rural e o urbano e a 

emergência de novas relações que organizam tais espaços, dentre elas se destacam as novas 

demandas de produção, consumo, serviços e aproveitamento do espaço a fim de suprir as 

necessidades básicas da população e garantir a sua reprodução social. 

Machado, A. T. e Machado, C. T. T. (2002) acrescentam que: 
 

A falta de planejamento no processo de urbanização apresenta-se como um dos 
principais problemas da atualidade trazendo consigo questões que buscam por soluções 
urgentes, como o fornecimento e acesso aos alimentos, a preservação ambiental e a 
oferta de empregos (MACHADO, A.T e MACHADO, C.T.T, 2002, p.6. 

 
Assim, na próxima seção irá ser abordado a agricultura urbana no novo cenário agrícola 

brasileiro, agora empenhado cada vez mais no campo ao agronegócio. 

 

A agricultura urbana nesse novo cenário agrícola brasileiro 
 

A agricultura urbana vem demonstrando a capacidade de desempenhar um importante 

papel na diversificação e fortalecimento de estratégias de planejamento e administração das 

cidades. 

Assim, a agricultura urbana é definida como: 
 
 

(…) the production of agricultural goods by urban residents, according to the official 
definition of the urban space utilised by the surveys we work with. Our definition is 
eminently driven by the definition of rurality adopted by national governments and 
reflected in our dataset, and we do not deal with the conceptual definitional issues 
discussed for instance by (ZEZZA e TASCIOTTI, 2010) apud Maxwell (2003), FAO 
(1996) and Ellis and Sumberg (1998). 

 
A agricultura urbana apresenta-se como complementar às atividades agrícolas 

desenvolvidas no meio rural, com o diferencial de estar integrada aos sistemas econômicos e 

ecológicos urbanos (MOUGEOT, 2001). 

Na literatura encontram-se diferentes definições do fenômeno da agricultura urbana, 
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entretanto muitas destas apresentam elementos comuns, incluindo critérios de localização, tipos 

de área onde ela é praticada, categoria dos produtos, escalas e sistemas de produção, destinação 

dos produtos e tipos de atividades econômicas envolvidas (MOUGEOT, 2001). 

Para o governo federal brasileiro, a agricultura urbana 
 
 

(...) é um conceito multidimensional que inclui a produção, a transformação, a 
comercialização e a prestação de serviços, de forma segura, para gerar produtos 
agrícolas [...] e pecuários [...] voltados ao autoconsumo ou comercialização, 
(re)aproveitando-se, de forma eficiente e sustentável, os recursos e insumos locais 
[...]. Essas atividades podem ser praticadas nos espaços intra-urbanos, urbanos ou 
periurbanos, estando vinculadas às dinâmicas urbanas ou das regiões 
metropolitanas e articuladas com a gestão territorial e ambiental das cidades 
(BRASIL, 2007, p.6). 

 
Assim, o principal aspecto no qual a agricultura urbana difere da rural, no entanto, é o 

ambiente, pois a agricultura urbana pode ser realizada em qualquer ambiente urbano ou 

periurbano, podendo ser praticada diretamente no solo, em canteiros suspensos, em vasos, ou  

onde a criatividade sugerir. Qualquer área disponível pode ser aproveitada, desde um 

vaso dentro de um apartamento até extensas áreas de terra, sob luz natural ou artificial. 

A agricultura urbana estimula a produção orgânica de alimentos nas grandes cidades, 

aproveitando as áreas ociosas para promover o plantio de hortaliças, ervas medicinais e 

aromáticas, plantas ornamentais, criação de pequenos animais e instalação de micro 

agroindústrias. As urban farms (fazendas urbanas) podem ser definidas como hortas plantadas 

em vasos, em containers adaptados, em praças, varandas, sacadas ou telhados de edifícios e 

casas (COOK et al., 2015). 

De acordo com Corbould (2013) a agricultura urbana 
 

(...) pode ser vista como uma estratégia política no combate à fome e uma forma de 
aumentar a segurança alimentar sem o uso de agrotóxicos e com a perspectiva de uma 
economia mais solidária. Assim, esse tipo de prática pode transformar-se em um 
modelo de negócio. O crescimento da agricultura urbana é o resultado de um aumento 
global da migração das zonas rurais para as áreas urbanas. Nestas áreas, as populações 
urbanas são mais vulneráveis à insegurança alimentar, uma vez que dependem de 
fontes externas para as suas necessidades alimentares e, assim, expostos a maiores 
riscos de abastecimento (CORBOULD, 2013, p. 18). 

 

Santadreu e Lovo (2007) ressaltam que a agricultura urbana se molda no 

aproveitamento de espaços privados ou públicos, individuais ou coletivos, para produção de 

autoconsumo ou venda normalmente em mercados locais, aproveitando-se de forma eficiente e 
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sustentável dos recursos e insumos locais, como o solo, água e resíduos sólidos, entre outros. 

Observa-se que são práticas que ocorrem de modo informal, espontâneo e pontual nas cidades. 

As definições mais usuais da agricultura urbana se baseiam nos seguintes determinantes: tipos 

de atividade econômica; localização intra-urbana ou periurbana; tipos de áreas onde ela é 

praticada; sua escala e sistema de produção; as categorias e subcategorias de produtos 

(alimentícios e não alimentícios); e a destinação dos produtos, inclusive sua comercialização 

(MOUGEOT, 2001). 

Apesar de se realizar a mesma atividade agrícola, a agricultura urbana distingue-se da 

agricultura rural (Quadro 1), dentre os aspectos destacam-se a área disponível para cultivo, os 

conhecimentos técnicos por parte dos agentes envolvidos, o tempo de dedicação, entre outros. 

De acordo com Zezza e Tasciotti apud Maxwell, 2003; Ellis and Sumberg, 1998, uma 

distinção que é frequente na literatura da agricultura urbana 

 
refers to the extent to which urban households that engage in agriculture have 
somedegreeof marketorientationor are purelyproducing agricultural goods for own-
consumption. There seems to be a consensus, based on case study reviews, that the 
direct food security purpose prevails, but that a substantial number of urban farmers 
also sell their produce on the market, and more so in Latin America than in Africa 
(ZEZZA e TASCIOTTI, 2010, p. 266 apud MAXWELL, 2003; ELLIS and 
SUMBERG, 1998). 

 
Pinto (2007) acrescenta que: 

 
Dos produtos que se dirigem ao mercado global, onde a frequência é maior e muitas 
vezes excessiva, existe maior preponderância no uso de fertilizantes químicos, ao 
contrário do que se passa em meios urbanos. Admitindo que os solos urbanos se 
encontram com uma maior abundância em nutrientes, a necessidade em usar os 
químicos é muito menor (PINTO, 2007, p. 15). 

 
Quadro 1. Diferenças entre agricultura rural e agricultura urbana 

Aspectos Agricultura Rural Agricultura Urbana 

Área Disponível Abrangen Restrita 

Conhecimentos Técnicos Elevados Reduzidos ou nenhum 

Tempo de Dedicação Inteiro Parcial 

Diversidade de Produtos Pouca Muita 

Uso de Fertilizantes Químicos Sim Não 
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Destino dos Produtos Venda Autoconsumo 

Fonte: Adaptado de Pinto (2007) Org. Alan da Silva Vinhaes, 2019. 
 

De acordo com Moreira (2008) a prática de agricultura urbana se associa a ideia de 

cidade inclusiva, produtiva e ecológica, podendo gerar mudanças na economia, pois modifica 

o consumo e a produção de alimentos em centros urbanos. O principal objetivo é o de cultivar 

alimentos no mesmo local onde eles serão consumidos – o que ajuda na redução de gastos com 

transporte e no uso de agrotóxicos e conservantes. Desta forma oferece uma alimentação mais 

saudável, além de uma maior oferta de empregos, oportunidades e negócios para as famílias e 

empresas que se preocupam com a sustentabilidade ambiental e o bem-estar da população. 

Na agricultura urbana também está presente a economia solidária baseada nas relações 

de cooperação, trabalho associado e autogestão, tendo como valor central a solidariedade 

(FERREIRA et al., 2014). Os setores populares organizam-se em cooperativas e associações 

para facilitar a inserção nos mercados e resistir às desigualdades geradas pelo mundo 

contemporâneo. Além da economia solidária, a agricultura urbana reúne um conjunto de  

vinculações, conforme se verifica na Figura 1. 

Figura 1. Atividades que circundam a agricultura urbana 

Fonte: FERREIRA, 2014. 
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Sendo assim, de acordo com a análise do Quadro 1 realizada por Ferreira (2014) é 

possível perceber que: 
 

em termos ambientais a agricultura urbana pode contribuir para a amenização de 
impactos ambientais e melhor gestão dos recursos naturais. Também propicia 
condições para a reciclagem de resíduos sólidos e águas residuais, formação de 
microclimas pelo enriquecimento do componente vegetal na paisagem e manutenção 
da biodiversidade, entre outras, apresentando características propícias para práticas 
produtivas de base ecológica. No âmbito econômico, esta atividade pode gerar 
oportunidades de emprego e renda alternativa, especialmente para a população mais 
pobre, e abastecimento do mercado local. Já em termos sociais as repercussões 
também podem ser bastante positivas, pois promove a valorização das culturas locais 
e o empoderamento comunitário (FERREIRA, 2014, p. 72). 

 
A agricultura urbana propicia a melhoria dos hábitos alimentares, seja pela 

diversificação, pelo consumo de alimentos mais frescos ou ainda pelo bem-estar alcançado 

durante a participação de tais atividades, sendo que frequentemente são notadas melhorias na 

saúde física e mental das famílias produtoras e em suas comunidades. 

Para tratar da agricultura urbana, é importante associá-la ao tema da Segurança 

Alimentar e Nutricional. Segundo Valente (2002), na Europa, desde a Primeira Guerra Mundial 

a agricultura urbana foi associada ao conceito de Segurança Nacional, à capacidade de cada 

país produzir sua própria alimentação, de modo que não fique vulnerável a possíveis embargos 

ou boicotes de motivação política ou militar. 

Takai, Silva e Grossi (2007) destacam que, no Brasil, o conceito de Segurança 

Alimentar e Nutricional engloba as seguintes dimensões: quantidade, qualidade, regularidade e 

dignidade. Logo, se algumas dessas dimensões deixarem de existir, não há segurança alimentar. 

Assim, a elaboração do marco regulatório e de programas e projetos com o objetivo de efetivar 

ações de geração de trabalho e renda, voltados para as situações específicas dos territórios rurais 

e urbanos é uma necessidade constante para que a Política de Segurança Alimentar e Nutricional 

brasileira tenha sucesso. 

Outras questões relevantes a serem consideradas quando se aborda a potencialização 

dos benefícios da agricultura urbana dizem respeito às características do sistema de produção e 

dos agricultores, o seu grau de inserção no sistema de gestão do espaço urbano, e às políticas 

públicas de fomento às atividades existentes. Para Dubbeling e Mertzthal (2006, p. 38) “tornam- 

se fundamentais os esforços para a identificação do perfil das atividades de agricultura urbana 

em andamento, assim como o reconhecimento das demandas na comunidade para que as ações 
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estratégicas de fomento sejam efetivas”. 

Por fim, neste sentido a cidade não pode mais ser entendida de maneira estanque 

como o local onde se desenvolvem atividades industriais e de serviços e o campo como o local 

onde se desenvolvem atividades agrícolas. Mais do que nunca as cidades brasileiras estão 

desafiadas a unir estas realidades (urbano e rural), ainda consideradas por alguns, 

incompatíveis, integrando as políticas de planejamento no território dos municípios como um 

todo (BOUKHARAEVA et al., 2005). 

Através do levantamento bibliográfico e de investigações preliminares em Porto 

Ferreira, constatou-se que o município não conta com legislação que contemple a agricultura 

urbana, apesar da prática da agricultura ser recorrente nos bairros periféricos da cidade. No 

entanto, o município conta com a Lei 2.531, de 5 de dezembro de 2006, que instituiu o 

Programa de Hortas Comunitárias, a qual possui os seguintes objetivos:  
 

I – Aproveitar mão de obra desempregada;  
II – Proporcionar terapia ocupacional para pessoas com deficiências e homens e 
mulheres da terceira idade; 
III – Aproveitar áreas devolutas;  
IV – Manter terrenos baldios limpos e utilizados (Disponível 
emhttp://camaraportoferreira.sinoinformatica.com.br/camver/LEIMUN/02531.html 
Acesso em 11/09/2019). 
 

De acordo com Ricarte (2011, p. 20), em Porto Ferreira “existe 617 iniciativas de 

agricultura urbana, na qual a principal razão que levou as famílias a praticar tal atividade foi a 

questão alimentar, cujo cultivo é realizado para o consumo local, a fim de contribuir com a 

subsistência alimentar dos membros do domicílio”. 

Este resultado evidencia a importância da agricultura urbana na garantia do acesso ao 

alimento e, portanto, na segurança alimentar desta parcela da população, reconhecido como 

um dos principais benefícios da agricultura urbana em diversas pesquisas (MACHADO; 

MACHADO, 2002).   

Além disso, existe no município de Porto Ferreira três viveiros (Paraíso plantas; 

Alternativa viveiros e Bela Flora/Agroflora), que produzem mudas para atender a agricultura 

convencional, hidropônica e orgânica (RICARTE, 2011, p. 177). 

 

Considerações Finais 

 

http://camaraportoferreira.sinoinformatica.com.br/camver/LEIMUN/02531.html
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A construção desse trabalho é o início de uma pesquisa sobre as características e o 

papel da agricultura urbana em Porto Ferreira, como resultado trouxemos o levantamento 

bibliográfico abordando toda a construção do processo de urbanização, êxodo rural, 

modernização da agricultura e a agricultura urbana. 

No contexto do êxodo rural e da modernização da agricultura, Delgado (2012) destaca 

o incremento do cultivo de commodities para atender a demanda externa. Estas refletem, 

primeiramente a elevada concentração da propriedade da terra; em segundo lugar a sua 

localização e a qualidade intrínseca dos recursos naturais explorados e por fim, o acesso a fundo 

públicos subvencionados. 

Esse processo trouxe graves consequências para o Brasil, como o rápido processo de 

urbanização que agravou os problemas socioambientais e socioespaciais nas cidades. Parte da 

população advinda do campo não possui qualificação suficiente para atender ao mercado, 

resultando na maioria das vezes a volta ao campo para trabalho temporário (“boias-frias”). 

O processo de modernização da agricultura afetou também a questão do trabalho do 

homem no campo, as máquinas aos poucos substituíram a mão de obra humana, que novamente 

teve que se adaptar e começou a se utilizar de pequenos espaços vazios para o plantio nas 

cidades como alternativa alimentar e de complemento da renda.  

Os estudos e abordagens a respeito da agricultura urbana se apresentam como um 

importante passo para a construção de uma nova forma de entender como a AU é resultante dos 

processos socioeconômicos e culturais. 

Somente por meio da inserção da Agricultura Urbana no planejamento das cidades que 

esta prática passará a ser entendida e valorizada enquanto importante ferramenta para o 

enfrentamento da pobreza e para o aprimoramento da própria gestão dos espaços urbanos. 

 

Referências 

BELTRAN, J. Hacia un imaginario de desarrollo sostenible. En: A la búsqueda de ciudades 
sostenibles. Seminário especializado. Memorias. II Encuentro Internacional Habitat-Colômbia. 
Pereira 20-24 de septiembre, 1994. Editorial Guadalupe Ltda. Bogotá. 369 p. 1995. 

BONNAL, Philippe; DELGADO, Nelson Giordano; CAZELLA, Ademir. Subsídios 
metodológicos ao estudo do desenvolvimento territorial rural. Brasília: IICA, Série 
Desenvolvimento Rural Sustentável, 2011, v. 14, p. 35-60. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3718 
 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Edital SESAN/MDS 
No. 01/2007: seleção de proponentes para apoio a projetos de agricultura urbana e periurbana. 
Brasília, 2007. 

BRUM, Argemiro J. Modernização da Agricultura – Trigo e Soja, Petrópolis: Vozes, 1988. 

BOUKHARAEVA, M.L.; CHIANCA, G.K.; MARLOIE, M.; MACHADO, A.T.; 
MACHADO, C.T.T. Agricultura Urbana Como Componente do Desenvolvimento Humano 
Sustentável: Brasil, França e Rússia. Cadernos de Ciência e Tecnologia. v. 22, n. 2, p. 413-
425, 2005. 

COOK, J. et al. Re-conceptualizing urban agriculture: an exploration of farming along the banks 
of the Yamuna River in Delhi, India. Agriculture and Human. Values, v. 32, p. 265– 279, 2015. 

CORBOULD, C. Feeding the Cities: Is Urban Agriculture the Future of Food Security? 
Strategic Analysis Paper. 2013. Disponível em http://www.futuredirections.org.au/ 
publication/feeding-the-cities-is-urban-agriculture-the-future-of-food-security/ Acesso em: 
23.set.2019. 

DELGADO, G. C. Do Capital Financeiro na Agricultura à Economia do Agronegócio: 
mudanças cíclicas em meio século (1965-2012). Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2012. 

DUBBELING, M e MERTZTHAL, G. Sustaining urban agriculture requires the involvement 
of multiple stakeholders. In: R. Van VEENHUIZEN (Ed.) Cities farming for the future: 
urban agriculture for green and productive cities. Leusden: ETC Urban Agriculture. 2006. 
Disponível em< www.ruaf.org/node/967 Acesso em 02.out.2019. 

FERREIRA, G. M. V. et al. Redes sociais e economia solidária: uma análise das redes de 
relacionamento dos pequenos produtores rurais participantes do Projeto 
Esperança/Cooesperança. RAMA. Revista em Agronegócios e Meio Ambiente, v.7, n. 1, 
p.151-171, 2014. 

FRICKE, G. T.; PARISI, R. S. B. A Gestão Urbana e o Desenvolvimento Regional 
Sustentável: A Rota Tecnológica 459 e a Região Metropolitana de Campinas. Disponível 
em:<www.anppas.org.br/encontro/segundo/Papers/GT/GT11/glacir_fricke.pdf>.Acesso   em: 
06.out.2019. 

GONÇALVES NETO, W. Estado e Agricultura no Brasil, São Paulo: Hucitec, 1997. 

GRAZIANO NETO, Francisco. Questão Agrária e Ecologia: Crítica da Agricultura 
Moderna, São Paulo: Brasiliense, 1985. 

MACHADO, A.T.; MACHADO, C.T.T. Agricultura urbana. Planaltina: Embrapa Cerrados, 
2002. 

MARTINE, George. A questão populacional no Brasil: elementos para a agenda da 
Fundação MacArthur. Documento de trabalho da Fundação MacArthur, 1991. 

http://www.futuredirections.org.au/
http://www.ruaf.org/node/967%20Acesso%20em%2002.out.2019


 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3719 
 

MATTEI, Lauro Francisco. Evolução do crédito do PRONAF para as categorias A e A/C entre 
2000 e 2010. Revista Econômica do Nordeste, v. 45, p. 58-69-69, 2014. 

MOREIRA, C. Trajetórias contemporâneas da agricultura urbana. In: Hissa, Cássio Eduardo 
Viana (Org.). Saberes ambientais: desafios para o conhecimento disciplinar. Belo Horizonte: 
Ed. UFMG, 2008. p. 243-281. 

MOUGEOT, L.J.A. Urban agriculture: definition, presence, potential and risks. In: BAKKER, 
N.; DUBBELING, M.; GÜNDEL, S.; SABEL-KOSCHELLA, U.; ZEEUW, H. (Ed.). Growing 
cities, growing food: urban agriculture on the policy agenda. Eurasburg: DSE, 2001. 
Disponível em http://www.ruaf.org/sites/default/files/Theme1.PDF. Acesso em: 20 set. 2019. 

NEVES NETO, Carlos de Castro. Políticas Públicas & Desenvolvimento Rural: o Programa 
de Microbacias I e II no Estado de São Paulo. Tese (doutorado em Geografia). Faculdade de 
Ciências e Tecnologia, FCT/UNESP, Presidente Prudente, 312 f, 2013. 

PINTO, R. Hortas Urbanas: Espaço para o Desenvolvimento Sustentável de Braga. 
Dissertação de Mestrado em Engenharia Municipal, Universidade do Minho, 2007. 

PORTO FERREIRA. Disponível em< 
http://camaraportoferreira.sinoinformatica.com.br/camver/LEIMUN/02531.html> Acesso em 
20.set.2019). 

RICARTE, J. D. Agricultura Urbana em Porto Ferreira - SP: mapeamento, caracterização 
e tipificação. Dissertação de mestrado apresentada na UFSCAR, 2011, p.299. 

SANTANDREU, A.; LOVO, I. Panorama da agricultura urbana e periurbana no Brasil e 
diretrizes políticas para sua promoção: identificação e caracterização de iniciativas de 
agricultura urbana e periurbana em regiões metropolitanas brasileiras. 2007. Disponível em: 
http://www.rede-mg.org.br/?iid=56 Acesso em: 08 out. 2019. 

SANTOS, M.. A urbanização brasileira. São Paulo: EDUSP, 2008 [1993]. 

TAKAI, M. SILVA, G. GROSSI, M. A política de segurança alimentar e nutricional do Brasil 
a partir do programa Fome Zero. ORTEGA, A. C.; ALMEIDA FILHO, N. (orgs.). 
Desenvolvimento territorial, segurança alimentar e economia solidária. Campinas: Alínea, 
2007. 

TEIXEIRA, J. C. Modernização da Agricultura no Brasil: Impactos Econômicos, Sociais e 
Ambientais. Revista Eletrônica da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Três Lagos-MS, 
V 2 – n 2, p. 21-42, Setembro/ 2005. 

VALENTE, F. L.. Do combate à fome à segurança alimentar e nutricional: o direito à 
alimentação adequada. In. Direito Humano à alimentação: desafios e conquistas. São Paulo: 
Cortez, 2002. 

ZEZAA A., TASCIOTTI L. Urban agriculture, poverty, and food security: Empirical 
evidence from a sample of developing countries. Agricultural Development Economics 
Division, Food and Agriculture Organization (FAO), Rome, Italy, 2010. 

http://www.ruaf.org/sites/default/files/Theme1.PDF
http://camaraportoferreira.sinoinformatica.com.br/camver/LEIMUN/02531.html
http://www.rede-mg.org.br/?iid=56


 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
3720 

 

 

O PAPEL DO ESTADO E DO CAMPESINATO NA CONDUÇÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO CAMPONESA: Análise a 

partir dos circuitos curtos de comercialização 
 

Simone Maria Leme1 
 
 
Resumo: Neste artigo, pretende-se discutir o papel do Estado e do campesinato na condução de políticas públicas 
para a produção e comercialização camponesa. A participação do campesinato na produção de alimentos, é um 
tema debatido por muitos autores que se propõem analisar a reprodução camponesa em meio ao desenvolvimento 
do capitalismo no campo, desta forma, as estratégias de comercialização dos produtos do campesinato são 
instrumentos importantes para a reprodução desses sujeitos sociais, enquanto classe, que luta constantemente para 
permanecer na terra de trabalho.  A participação do campesinato em circuitos curtos de comercialização, garante 
a reprodução camponesa, a partir da geração de renda para o campesinato, tendo em vista a venda direta no 
mercado local. Esse mecanismo também é um instrumento para alcançar a chamada Soberania Alimentar dos 
povos, tendo em vista a garantia do direito de produção de alimentos para o autoconsumo da família camponesa e 
a venda no mercado local, reduzindo assim a dependência de produtos de outras regiões ou de outros países. No 
Brasil as políticas públicas para o campo, historicamente, tem privilegiado grandes grupos econômicos, em 
detrimento da produção familiar camponesa. Desta forma, somente a partir da ação política de movimentos 
camponeses tem-se a produção de políticas públicas destinadas ao campesinato. Entende-se que o Estado, na 
formulação de suas políticas públicas, excluem qualquer possibilidade de atendimento ao campesinato. Assim, a 
luta por políticas públicas é a principal reivindicação dos movimentos. Porém, o Estado pode criar mecanismos 
para combater a ação dos movimentos, provocando assim a diminuição ou a extinção de suas ações. Entende-se 
que mesmo em momentos de repressão das lutas camponesas, esses sujeitos sociais são capazes de desenvolver 
várias estratégias para seu contínuo processo de reprodução. 
 
Palavras chave: Políticas públicas; Circuitos curtos de comercialização; Soberania Alimentar; Estratégias de 
reprodução camponesa. 
 

Introdução 
 

A questão agrária é um problema estrutural do desenvolvimento desigual e contraditório 

do capitalismo no campo, que permite a criação e recriação de relações não capitalistas de 

produção (campesinato), subordinando-as ao seu processo de desenvolvimento (OLIVEIRA, 

1991; 1999; MARTINS, 1990).  Os conflitos no campo brasileiro, resultam das disputas por 

frações territoriais entre classe sociais com interesses antagônicos (capitalistas e camponeses). 

A histórica estrutura fundiária concentrada (Tabela 01), e as alianças realizadas entre o Estado 

e capital, são os norteadores principais destes conflitos. 

Analisando a Tabela 01, verifica-se as características da estrutura fundiária brasileira 

registrada no censo agropecuário de 2017. Percebe-se que a agricultura familiar camponesa 

 
1 Doutoranda em Geografia do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal da Grande 
Dourados (UFGD). Professora de Geografia do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). E-mail de 
contato: simone.leme@ifms.edu.br. 
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ocupa uma pequena fração do território, porém em número de estabelecimentos é representativa 

(tem-se 4.596.277 estabelecimentos agropecuários de até 50 hectares (ha), que ocupam uma 

área de pouco mais de 5% da área total dos estabelecimentos agropecuários). Os 

estabelecimentos com mais de 1000ha (50.865 estabelecimentos), ocupam uma área de 47,52% 

da área total dos estabelecimentos agropecuários. 

 

Tabela 01 – Número e área dos estabelecimentos agropecuários, por grupo de área no Brasil 
(2017). 

 

Grupos de área Número de 
Estabelecimentos 

Área dos 
estabelecimentos 

% da área total 

Mais de 0 até menos de 10 ha 3.010.311 7.989.114 2,28 
De 10 a menos de 20 ha 730.405 10.202.129 2,91 
De 20 a menos de 50 ha 855.561 26.652.077 7,60 
De 50 a menos de 100 ha 393.949 26.929.140 7,69 
De 100 a menos de 500 ha 365.453 74.164.629 21,16 
De 500 a menos de 1000 ha 54.683 37.864.983 10,81 
Acima de 1000 ha 50.865 166.451.258 47,52 
Produtor sem área 76.671 -- -- 
Total 5.072.152 350.253.329 100 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário. Org. Leme (2019). 
 

A grande expansão do agronegócio nas últimas décadas deixa claro a aliança Estado-

capital. Tem-se no Brasil grandes extensões de terra, sendo utilizadas para o cultivo de uma 

única cultura, voltada para atender o mercado agroexportador. Neste processo de expansão 

capitalista, tem-se a expropriação do campesinato e o aumento da população urbana, o que 

implica de forma imediata no modo de viver das pessoas, no campo e nas cidades. 

 Porém, a classe camponesa se ergue contra a expansão do capitalismo no campo. A 

partir da atuação dos movimentos sociais, esses sujeitos realizam ocupações de terra com o 

objetivo de forçar o Estado a realização da reforma agrária. Tem-se assim dois modelos de 

desenvolvimento distintos para o campo, o modelo da agricultura familiar camponesa e o 

modelo do agronegócio (FERNANDES, 2015). 

 A aliança entre Estado e classe dominante já foi teorizada por Marx e Engels (1998a), 

para os autores o Estado atende o interesse de determinada classe social (classe dominante). O 

Estado é uma comunidade ilusória dos homens, pois o Estado por de trás das concepções 

ideológicas, está sempre vinculado a uma classe dominante, assim sendo, as lutas de classes 

devem ser travadas contra o Estado.  
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 Desta forma, as políticas públicas que atendem determinada classe social, não 

dominante, somente serão conquistadas a partir de lutas políticas. Um exemplo, são as 

conquistas trabalhistas, todos os direitos trabalhistas até hoje conquistados no Brasil, foram 

estabelecidos a partir da organização da classe trabalhadora em sindicatos e movimentos 

reivindicatórios, nada é conquistado do graça. Como muito bem pontuado por Marx e Engels 

(1998b, p. 40), “a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de 

classe”. 

 Assim sendo, neste artigo pretende-se discutir o papel do Estado e do campesinato na 

condução de políticas públicas para a produção e comercialização camponesa. A participação 

do campesinato na produção de alimentos, é um tema debatido por muitos autores que se 

propõem discutir a reprodução camponesa em meio ao desenvolvimento do capitalismo no 

campo, desta forma, as estratégias de comercialização dos produtos do campesinato são 

instrumentos importantes para a reprodução desses sujeitos sociais, enquanto classe, que luta 

constantemente para permanecer na terra de trabalho.   

A participação do campesinato em circuitos curtos de comercialização, garante a 

reprodução camponesa, a partir da geração de renda para o campesinato, tendo em vista a venda 

direta no mercado local. Esse mecanismo também é um instrumento para alcançar a chamada 

Soberania Alimentar, tendo em vista a garantia do direito de produção de alimentos para o 

autoconsumo da família camponesa e a venda no mercado local, reduzindo assim a dependência 

de produtos de outras regiões ou de outros países. 

Este artigo está estruturado em três tópicos principais, será discutido inicialmente a 

definição se circuitos curtos de comercialização e a importância desses circuitos para a 

reprodução do campesinato. Na sequência discute-se a importância do desenvolvimento dos 

circuitos curtos de comercialização para promover a Soberania Alimentar dos povos. E para 

finalizar, discute-se o papel do Estado e do campesinato na condução de políticas públicas para 

a produção e comercialização camponesa, considerando a importância dos circuitos curtos na 

comercialização dos produtos do campesinato. 

 

Os circuitos curtos de comercialização e a reprodução social do campesinato 
 

Os circuitos curtos de comercialização trata-se de um modelo de produção e consumo 

desenvolvido em escala local. Para Darolt (2013), no Brasil não há uma definição oficial para 
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os circuitos curtos de comercialização. Na França os circuitos curtos de comercialização são 

caracterizados como sendo aqueles que mobilizam até um intermediário entre o produtor e o 

consumidor. Dois casos distintos podem ser caracterizados como circuitos curtos de 

comercialização:  

 
...a venda direta (quando o produtor entrega em mãos próprias a mercadoria ao 
consumidor) e a venda via um único intermediário (que pode ser um outro produtor, 
uma cooperativa, uma associação, uma loja especializada, um restaurante ou até um 
pequeno supermercado local). (DAROLT, 2013, p. 142). 
 

Baptista, et al. (2013), a partir de estudos realizados em Portugal, também definem os 

circuitos curtos como um modelo de comercialização, onde ocorre a venda direta do produtor 

ao consumidor, ou a venda indireta, a partir da presença de no máximo um intermediário. Esses 

autores também utilizam-se da associação de uma maior proximidade geográfica entre os 

produtores e consumidores. Os autores destacam as seguintes características dos circuitos 

curtos de comercialização: 

 - Identificação das características do local no produto (alguns produtos com etiquetas trazem 

consigo caraterísticas locais e do modo de vida do campesinato);  

- O produtor, além de produzir, realiza as atividades de beneficiamento e comercialização dos 

produtos (valorização do saber fazer local); 

- Utilizam-se de matérias-primas locais para a produção; 

- O consumidor tem acesso à informações sobre o produto, origem, modo de produção e sua 

qualidade; 

- A comunicação entre produtores e consumidores permite criar confiança mútua e diferenciar 

os produtos locais dos restantes (nas feiras livres é muito comum camponeses produzirem 

produtos que atendam determinada clientela, por exemplo: fazer queijo com uma menor 

quantidade de sal, ou colocar temperos específicos, esse tipo de produção é realizada sob 

encomenda). 

 Nas Figuras 01 e 02, ilustra-se embalagens de Farinha de Mandioca, produzida de 

forma tradicional em comunidade camponesa do Município de Anastácio-MS.  As imagens da 

Figura 03, ilustram espaços de comercialização direta no Município de Anastácio-MS. 

 

Figura 01 – Embalagens com Farinha de Mandioca, produzida na Colônia Pulador, 
localizada no Município de Anastácio-MS. 
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        Fonte: Leme, 2018. 

 

Figura 02 – Embalagem com Farinha de Mandioca, produzida na Colônia Pulador, 
localizada no Município de Anastácio-MS. 

 

 
                    Fonte: Leme, 2019. 
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Figura 03 – Espaços de comercialização direta, no Município de Anastácio-MS. 
 

 

 
Fonte: Leme (2018; 2019). 

 

Os produtores que utilizam-se dos circuitos curtos de comercialização são camponeses 

que trabalham na terra utilizando-se da mão-de-obra familiar. O campesinato produz alimentos 

para o autoconsumo da família e para a comercialização no mercado local. Uma das 

características da produção camponesa é a diversidade do que é produzido na unidade de 

produção, tendo em vista a estratégia de reduzir a quantidade de produtos adquiridos no 

mercado. 

Em oposição ao circuito curto, tem-se o circuito longo, que indica uma maior distância 

entre o produtor e o consumidor, esse tipo de circuito refere-se ao modelo do agronegócio que 

tende a homogeneizar a produção, ocorrendo principalmente para atender as demandas do 

mercado internacional, a partir da produção de determinadas commodities. Esse modelo utiliza-

se de tecnologia no processo de produção, maquinários agrícolas, intenso uso de agrotóxicos e 

ocorre em grandes unidades de produção.  

Além dos danos ambientais da expansão do agronegócio, destaca-se a diminuição de 

pessoas ocupadas no campo, a expropriação do campesinato e o intenso processo migratório de 

pessoas do campo para a cidade. Na Tabela 02, apresenta-se o número de pessoal ocupado em 

estabelecimentos agropecuários, por grupo de área no Brasil. Os estabelecimentos de até 50 

hectares (ha), possuem 71,22% do pessoal ocupado no campo, sendo que no grupo de 
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estabelecimentos de até 10 ha, tem-se 41,60% do pessoal ocupado. Nestes estabelecimentos há 

o predomínio da produção familiar camponesa, onde a família camponesa trabalha na terra, 

produzindo alimentos para o autoconsumo e para a comercialização no mercado local.  

Os estabelecimentos com mais de 1000 ha, possuem 6,85% do pessoal ocupado no 

campo, estes dados enfatizam a importância das unidades de produção camponesa para a 

manutenção de pessoal no campo, produzindo alimentos que abastecem o mercado local, 

refletindo assim em qualidade de vida para as pessoas no campo.  

 

Tabela 02 - Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários, por grupo de área no Brasil 
(2017). 

 

Grupos de área Pessoal ocupado % do total de 
pessoal ocupado 

Mais de 0 até menos de 10 
há 

6.255.297 41,60 

De 10 a menos de 20 ha 1.968.080 13,09 
De 20 a menos de 50 ha 2.486.419 16,53 
De 50 a menos de 100 ha 1.280.899 8,52 
De 100 a menos de 500 ha 1.541.719 10,25 
De 500 a menos de 1000 ha 361.327 2,40 
Acima de 1000 ha 1.031.025 6,85 
Produtor sem área 112.199 -- 
Total 15.036.978 100 

         Fonte: IBGE – Censo Agropecuário. Org. Leme (2019). 
 

Uma outra característica da participação em circuitos curtos de comercialização é o 

desenvolvimento da autonomia do produtor, o camponês define o que será produzido e a 

quantidade da produção, além de definir quais produtos receberão algum tipo de beneficiamento 

e o que será vendido in natura. O camponês define o que será produzido para o autoconsumo e 

o que será produzido para a venda. No caso dos produtores que utilizam-se dos circuitos longos, 

ocorre a integração da produção a algum tipo de indústria, esta por sua vez, definirá o que será 

produzido, a quantidade e a normatização da produção. Neste circuito tem-se a perda da 

autonomia do produtor. 

No Quadro 01, apresenta-se as características dos circuitos curtos de comercialização 

e dos circuitos longos. Tem-se dois modelos distintos de produção e comercialização, estes 

modelos refletem nas características territoriais locais. Nos circuitos curtos ocorre o predomínio 

de pequenas unidades camponesas que produzem uma diversidade de alimentos, e, no circuito 
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longo ocorre o predomínio de grandes e médias unidades que produzem pouca diversidade, em 

grande quantidade, com intensa utilização de agrotóxicos. 

Quadro 01 – Características dos Circuitos de Comercialização. 

 

Circuitos curtos de comercialização     Circuitos longos de comercialização        
Maior autonomia na produção.     Subordinação da produção a indústria. 
Maior diversidade na produção.  Produção de apenas um produto ou poucos 

produtos. 
Maior proximidade entre produtores e 
consumidores. 

Vários agentes envolvidos no processo de 
produção, transporte, industrialização e 
comercialização do produto. 

Mão de obra familiar. Contratação de assalariados. 
Utilização de técnicas tradicionais, 
valorização da cultura local e do saber fazer 
local. 

Mecanização no processo produtivo. 

Fonte: Leme, 2019. 
 

Pode-se destacar vários canais de comercialização que utilizam-se de circuitos curtos, 

os mais comuns em cidades brasileiras são: as vendas diretas ocorrendo nas chamadas feiras 

livres, a venda nas residências (o produtor leva o produto até a residência do consumidor) e à 

venda na unidade de produção (o consumidor se desloca até a unidade de produção para adquirir 

o produto); e as vendas indiretas que ocorrem a partir da entrega do produto do campesinato 

em comércios e em cooperativas (nestes casos não é o produtor que comercializa sua produção, 

tem-se a figura de um intermediário, porém o consumo tende a ocorrer em âmbito local). 

Leme (2018a; 2018b), destaca a importância do desenvolvimento de mecanismos na 

produção e comercialização, como forma de resistência e autonomia do campesinato. Uma das 

estratégia já pontuada anteriormente e que deve ser destacada é a diversidade da produção 

camponesa, produzir a diversidade é um mecanismo adotado para reduzir a quantidade de 

produtos adquiridos no mercado, visto que a produção camponesa ocorre para o autoconsumo 

e para a venda. Junto a diversidade na produção, o camponês realiza o beneficiamento de 

produtos com o objetivo de aumentar sua renda. A comercialização sendo realizada a partir de 

circuitos curtos, garante que a renda da produção camponesa seja apropriada pelo próprio 

campesinato produtor, não sendo transferida para outros setores da sociedade como ocorre com 

o modelo imposto pelo agronegócio. 

 

Os circuitos curtos de comercialização e a soberania alimentar 
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De acordo com a Via Campesina o conceito de Soberania Alimentar está em oposição 

ao conceito de Segurança Alimentar, estabelecido pela Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO), para a Via campesina entende-se por Soberania Alimentar: 

 
...o direito dos povos a definir suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de 
produção, distribuição e consumo de alimentos, que garantam o direito à alimentação 
a toda a população, com base na pequena e média produção, respeitando suas próprias 
culturas e a diversidade dos modos camponeses de produção, de comercialização e de 
gestão, nos quais a mulher desempenha um papel fundamental. Para além disso, é um 
direito que os povos têm a produzir seus próprios alimentos. (VIA CAMPESINA, 
2016). 
 

No ano de 1996, a FAO realizou a Cúpula Mundial da Alimentação, conferência na qual 

foram aprovados uma Declaração e um Plano de Ação destinados a combater a fome no mundo. 

Nesta ocasião, o conceito de Segurança Alimentar e Nutricional foi definido como a forma de 

garantir a todos condições de acesso a alimentos básicos de qualidade, em quantidade 

suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, 

com base em práticas alimentares saudáveis, contribuindo, assim, para uma existência digna, 

em um contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana (FAO, 1996). 

Analisando esses conceitos entende-se que não basta um país ter uma produção de 

alimentos que atenda sua população, ou que esse país tenha meios para adquirir os alimentos 

internacionalmente. Para Ramos Filho (2015): 

 
É preciso que cada Nação tenha garantido o direito de manter e desenvolver sua 
capacidade de produzir alimentos básicos, em consonância e respeito com sua(s) 
respectiva(s) identidade(s) cultural(s) e produtiva(s), garantindo o direito de produzir 
o próprio alimento em seu território e afirmando o direito dos povos de ter o controle 
e exercer o poder sobre suas políticas agrícolas e alimentares. (RAMOS FILHO, 2015, 
p. 59). 
 

A Soberania Alimentar é muito mais do que o direito à alimentação, e sim o direito da 

população de produzir e/ou consumir o que é produzido localmente. A importância da 

agricultura camponesa é fundamental para a Soberania Alimentar. Os camponeses trabalham 

na terra, utilizando-se da mão-de-obra da família, produzem para o autoconsumo e para a 

comercialização no mercado local, utilizam-se dos circuitos curtos de comercialização, a partir 

de vários canais de comercialização. 

A produção camponesa valoriza a produção local, o saber fazer dos povos da terra, e 

coloca no mercado alimentos de qualidade, sem a utilização de agrotóxicos. Tem-se um modelo 
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de produção e consumo totalmente contrário ao modelo imposto pelo agronegócio, que possui 

tendências de homogeneizar os espaços rurais, expropriando ou subordinando camponeses, que 

deixam de produzir a diversidade de alimentos. 

Para Ramos Filho (2015, p. 61), a Soberania Alimentar considera o modelo camponês 

de produzir como sendo uma referência para o futuro. Dentro desta perspectiva, o acesso à terra 

é um elemento fundamental para a Soberania Alimentar. “O direito ao território é o 

reconhecimento e a garantia da restituição dos povos originários e tradicionais dos territórios 

ancestrais”. 

Neste contexto entende-se que o papel do Estado é de fundamental importância para 

garantir o acesso à terra e para permanência na terra. Além disso, torna-se fundamental o 

desenvolvimento de políticas públicas que impulsione a produção camponesa, e a criação de 

mecanismos que facilitam a comercialização dos produtos do campesinato no mercado local. 

Em termos de políticas públicas para o campesinato, tem-se um enorme desafio para os 

movimentos sociais. Para Ramos Filho (2015), a construção de um projeto de Soberania 

Alimentar deve se dar a partir da luta da classe social camponesa, a partir da imposição de uma 

política que garanta o acesso à terra e a produção. O campesinato enquanto classe deve rejeitar 

as políticas de subordinação que atendem o modelo do agronegócio, e lutar por políticas 

emancipatórias, que garantam a reprodução do modo de vida camponês com qualidade. Para 

Fernandes (2015), a constituição e o estabelecimento de políticas públicas no Brasil tornaram-

se uma disputa por distintos modelos de desenvolvimento para o campo, o modelo do 

agronegócio e o modelo da agricultura camponesa. 

 

O papel do Estado e do campesinato na condução de políticas públicas para a produção e 

comercialização camponesa 

 

 No Brasil as políticas públicas para o campo, historicamente, tem privilegiado grandes 

grupos econômicos, em detrimento da produção familiar camponesa. As políticas da agricultura 

camponesa no Brasil, quando são estabelecidas apresentam características voltadas para a 

integração do campesinato ao mercado capitalista, porém a luta do campesinato é pela sua 

emancipação, autonomia na produção, e pela reprodução do modo de vida camponês. 

 Para Ploeg (2016), o Estado governa as relações econômicas do meio urbano e rural e 

suas inter-relações, impondo sua própria marca nestas relações. Assim, a correlação de forças 
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existente dentro dessa dinâmica, torna-se em elemento crucial para o equilíbrio das relações de 

poder, entre classes com interesses antagônicos, como o campesinato e o agronegócio, sendo 

que o Estado direcionará suas ações para a classe que possuem a hegemonia das relações 

produtivas. O equilíbrio entre o Estado e o campesinato torna-se fundamental para produção de 

políticas públicas destinadas a agricultura familiar camponesa. 

 Desta forma, a partir da ação política de movimentos camponeses tem-se a produção de 

políticas públicas destinadas ao campesinato. Para Fernandes (2015), as ações políticas dos 

movimentos sociais podem ser caracterizadas como política pública, estas políticas não são 

definidas pelo Estado, mas sim construídas pela força dos movimentos sociais. O exemplo das 

ocupações de terra, na luta pela reforma agrária é exemplar. Para Fabrini (2006), junto a 

expropriação camponesa a partir do desenvolvimento do capitalismo no campo, tem-se a 

construção de possibilidades de retorno ao campo através das ocupações de terra empreendidas 

pelos movimentos sociais. 

 De acordo com Fernandes (2015, p. 22), o modelo de expansão da agricultura capitalista, 

controla as políticas de desenvolvimento do campo.  Somente a partir dos últimos anos do 

século XX e no início no século XXI, os “movimentos camponeses conseguiram influenciar os 

governos para a criação de planos e políticas públicas” para o campesinato. No que se refere 

as políticas para produção e comercialização camponesa, merecem destaque o Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA), e o Programa Nacional de Alimentação Escola (PNAE), 

criados durante o governo Lula (2003-2011). O PAA e o PNAE, colocam a produção 

camponesa prioritária na comercialização com instituições públicas. O PAA é voltado para o 

atendimento de entidades beneficentes e o PNAE é voltado para a merenda escolar. 

 Atualmente, as propostas de políticas públicas para o campesinato tornaram-se um 

desafio ainda maior para os movimentos sociais. Após a eleição à presidência da república de 

2018, com a vitória do candidato Jair Bolsonaro (PSL), algumas medidas tomadas logo no início 

de seu mandato, como o incentivo à utilização de armas de fogo no campo e a criminalização 

de movimentos sociais, preocupam os representantes dos movimentos sociais. 

 Entende-se que a luta camponesa no Brasil percorre dois caminhos, o primeiro é o da 

conquista da terra, e o segundo é para a permanência na terra, desta forma, a luta camponesa se 

torna contínua. Após a conquista da terra, o campesinato busca meios para a sua reprodução 

enquanto sujeito social. A produção e comercialização é fundamental para a reprodução 

camponesa. Assim sendo, as políticas públicas reivindicadas pelos movimentos sociais, 
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associações, sindicatos ou entidades, devem versar sobre estratégias para a produção e a 

comercialização dos produtos do campesinato, principalmente estratégias que coloquem a 

produção camponesa como sendo prioritária para a venda no mercado local. 

 No que se refere a produção, percebe-se que o campesinato necessita de assistência 

técnica para manter a produção na unidade camponesa. A orientação técnica ao campesinato 

deve ocorrer de forma a preservar as características da produção familiar camponesa, 

respeitando as particularidades do modo de vida camponês e sua relação com a natureza.  

 No que se refere a comercialização, os camponeses necessitam de auxílio para o 

transporte dos produtos até o mercado, criação de espaço para a comercialização dos produtos 

e facilidades na aquisição da certificação dos produtos. Essas medidas além de fortalecer a 

produção camponesa, tornam-se fundamentais para promover a Soberania Alimentar em âmbito 

local. 

Para Fabrini (2006), as características do local são fundamentais para o 

desenvolvimento da luta camponesa pelo seu processo de reprodução. Essas lutas podem ir 

além da atuação dos movimentos sociais, podendo ser construídas a partir de suas práticas 

cotidianas para a permanência na terra de trabalho. Em um contexto político desfavorável aos 

movimentos camponeses, essas as diferentes práticas cotidianas tornam-se estratégias para a 

reprodução camponesa. 

A partir do desenvolvimento de práticas locais, exclusivas ao modo de vida camponês, 

esses sujeitos sociais não fica refém de um modelo político que formula suas políticas públicas 

com o objetivo de integrar o campesinato ao sistema, desconsiderando assim seu modo de vida. 

Como exemplos de práticas locais podemos citar: trocas de produtos entre unidades de 

produção; produzir uma diversidade de produtos, para reduzir a dependência no mercado local; 

maximizar a utilização de recursos internos a unidade de produção, e reduzir a dependência de 

insumos adquiridos no mercado; vendas diretas nas residências da área urbana, principalmente 

quando não são criação locais para a comercialização do produto do campesinato; entre outras 

práticas. 

Desta forma, entende-se que o campesinato, organizado em movimentos sociais, possui 

um papel fundamental para forçar o Estado a desenvolver políticas públicas emancipatórias 

para o campo. Porém, em momentos de forte repressão das lutas camponesas, quando o Estado 

passa a desenvolver mecanismos voltados para a expropriação e a proletarização camponesa, 

cujo objetivo principal é a ampliação das frações territoriais do agronegócio e a redução das 
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frações territoriais do campesinato, o campesinato se ergue na luta pela permanência na terra, a 

partir do desenvolvimento de práticas locais, e estratégias para comercialização de seu produto 

no mercado, garantindo assim, além de sua reprodução a garantia da produção de alimentos 

para o mercado local.  

 

Considerações finais 

 

No Brasil, verifica-se um grande número de unidades camponesas de produção. Estas 

unidades possuem a maior parte do pessoal empregado no campo. Uma das características do 

campesinato é uma produção voltada a atender o mercado local. A utilização dos circuitos 

curtos de comercialização, permite que o produto do campesinato seja comercializado a partir 

de relações sociais favoráveis tanto para o produtor (camponês), como para o consumidor. 

A participação do campesinato no processo de construção das políticas públicas, se dá 

a partir da luta junto aos movimentos sociais. Entende-se que o Estado, na formulação de suas 

políticas públicas, excluem qualquer possibilidade de atendimento ao campesinato. Assim, a 

luta por políticas públicas é a principal reivindicação dos movimentos.  

Porém, o Estado pode criar mecanismos para combater a ação dos movimentos, 

provocando assim a diminuição ou a extinção de suas ações. Entende-se que nos momentos de 

repressão, os camponeses são capazes de desenvolver várias estratégias para seu contínuo 

processo de reprodução. Estratégias que somente o mundo camponês possui a capacidade de 

criar e de se recriar. 
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QUESTÃO AGRÁRIA E A LUTA DO CAMPESINATO NO ESTADO DE ALAGOAS 

 

Raqueline da Silva Santos1   

  
RESUMO: O trabalho é fruto de reflexões do projeto de doutorado em Desenvolvimento Regional da Fundação 
Universidade Regional de Blumenau do estado de Santa Catarina que tem como objetivo central fazer uma análise 
da questão agrária e da luta pela terra dos camponeses no estado de Alagoas com base na teoria do desenvolvimento 
desigual. Essas reflexões são oriundas ainda de uma pesquisa em desenvolvimento e apresenta neste artigo uma 
leitura teórica sobre o tema em questão. A metodologia está baseada em levantamento bibliográficos de livros, 
teses, dissertações e a elaboração de fichamentos sobre os referidos temas: questão agrária, desenvolvimento, 
desigualdade, campesinato, território, etc, para fazermos um estudo da arte sobre o tema e compreendermos sem 
pretensão de respostas conclusivas a questão agrária, a luta do campesinato e a sua resistência e (re)criação do 
campo alagoano. 
Palavras-chave: Questão agrária - desenvolvimento desigual – campesinato 
 

Introdução:  

 

 O trabalho consiste em um projeto de doutorado da Universidade Regional de Blumenau 

do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. Faz uma abordagem inicial 

sobre o tema que será discutido ao longo do doutorado acerca do desenvolvimento desigual no 

campo alagoano a partir de uma análise da questão agrária e da luta do campesinato em Alagoas.  

 Para realizar as primeiras reflexões o trabalho se organiza em uma abordagem sobre a 

qual enfatiza a problemática da questão agrária do estado de Alagoas e suas condições de 

desenvolvimento na relação da produção da monocultura canavieira, principal setor de 

crescimento econômico do estado. Parte da hipótese de que esse fator de concentração fundiária 

centralizada desde a formação do território alagoano contribui para a permanência de baixos 

índices de desenvolvimento no estado e justifica a relevância do trabalho pela necessidade de 

compreender a questão agrária alagoana e a necessidade de pensarmos outras alternativas para 

o crescimento socioeconômico do estado.  

 Neste artigo, discutimos a questão agrária e o campesinato no estado de Alagoas a partir 

da teoria do desenvolvimento desigual com base em Neil Smith e David Harvey, que nos 

permite compreender as desigualdades com base nas questões socioespaciais. A teoria do 
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desenvolvimento desigual busca dá conta de explicar as contradições existentes dentro do 

capitalismo, e neste trabalho, ela está direcionada para esclarecer as contradições existentes na 

relação da concentração fundiária e os conflitos camponeses no contexto do campo alagoano, 

que tem a produção do agronegócio com forte presença da monocultura canavieira.  

 É a partir da problemática desse processo de monocultura que focamos nosso objeto de 

estudo, chamando atenção para os impactos desse avanço produtivo no modo de vida 

camponesa. Pois, o padrão de desenvolvimento do agronegócio, implica no desenvolvimento 

desigual. O principal beneficiário desse modo de produção é o grande produtor e não o pequeno, 

ou seja, o camponês passa a perder espaço produtivo ou vai se incluindo dentro dessas relações 

de produção numa condição de subalternidade e perdendo com isso seu modo de vida ou 

migrando para outras áreas, como a cidade, em busca de melhores condições de sobrevivência.  

 A alta concentração fundiária do estado contribui para gerar pobreza, desigualdades e 

conflitualidades no território do campo e também nas cidades. A questão agrária está 

relacionada com a pobreza e a concentração fundiária, uma vez que, o processo de mudanças 

no território do campo tem impactos na relação campo versus cidade, pois o êxodo rural traz 

consequências que altera o modo de vida camponesa estruturalmente nas relações econômicas, 

culturais, sociais e ambientais. A alteração do modo de vida camponesa cria problemáticas 

como a subalternização do camponês às relações de produções capitalistas.  

 O capitalismo em sua expansão vai determinando processos de homogeneização, com a 

mecanização do campo e a expansão da indústria na agricultura, isso causou impactos 

significativos nos modos de vida dos povos do campo, mas também no meio ambiente, que 

sofre até hoje as consequências da modernização do campo, que não respeita as condições 

naturais da natureza, pelo contrário, vem modificando através da industrialização, da 

mecanização e da tecnologia, criando uma desigualdade cada vez mais ampla entre o pequeno 

produtor e o grande capitalista do agronegócio, ou seja, ocorre uma evolução do capitalismo 

em uma forma desigual, onde se desenvolve relações capitalistas e não-capitalistas de produção 

determinando diferentes padrões de desenvolvimento.  

 As novas relações de produção, as especializações técnicas, o desenvolvimento da 

ciência, a mão de obra especializada para a ampliação de grandes agroindústrias, são mudanças 

que vem destruindo o modo de vida camponesa. Nessa conjuntura, coloca-se um desafio aos 

camponeses, que diante da modernização buscam caminhos para resistir dentro do avanço do 
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capitalismo no campo ou se submetem a essas novas relações, usando desses mecanismos para 

sobreviver e contribuindo para aumentar os impactos no campo, em função do uso de insumos 

químicos, desmatamento, monoculturas, extrativismo, agropecuária, etc.  

 Compreendemos nesta pesquisa o campesinato enquanto classe social que luta pelo 

território em uma perspectiva material e imaterial, multiescalar e multidimensional, buscando 

garantir direitos por meio de políticas públicas que promovam sua emancipação enquanto 

sujeitos do campo. O território deve ser considerado dentro de sua multiescalaridade e do 

mesmo modo envolve as várias dimensões que o compõem. Um território para se reproduzir 

precisa destruir ou se apropriar do outro e, nesse sentido, o território capitalista se territorializa 

destruindo os territórios camponeses ou controlando-os e se apropriando de outros territórios 

do Estado.  

 Disto, a questão agrária se estrutura na contradição de dois territórios: o território 

camponês e do capital (agronegócio) gerando conflitualidade entre as classes. O território do 

campo tem sofrido com a maximização do capital, pois muitas políticas de desenvolvimento 

neste território não visam o camponês e sim beneficiam outro território: o das empresas 

capitalistas nacionais, transnacionais; sendo apoiado financeiramente pelo Estado. 

 Para fundamentar esse estudo, dedicamos tópicos com referenciais teóricos sobre a 

questão agrária e a realidade alagoana com uma metodologia que se expressa qualitativamente 

para contribuir com uma análise acerca da problemática da questão agrária e da luta camponesa 

no território alagoano. 

 

A Terra como uma questão: uma necessidade de reforma  

  

 Existem formas distintas de pensar a questão agrária no Brasil, seja por meio do 

paradigma do capitalismo agrário ou pelo paradigma da questão agrária . O primeiro PCA 

acredita que a questão agrária no Brasil é um debate superado, uma vez que, o campo já não 

tem mais a figura do camponês e que este agora avança junto do agronegócio e na figura do 

agricultor familiar, ou seja, para este paradigma é uma questão superada. Por outro lado, quando 

pensamos na questão agrária pelo viés do PQA podemos afirmar que o debate é mais profundo, 

uma vez que esse abrange a questão da concentração fundiária e a luta dos camponeses frente 

ao avanço do capitalismo e é com base nesse paradigma que discutimos o presente trabalho. 
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 Felício destaca que Kautsky, Lênin, Shanin, Marx, Rosa Luxemburg, Chayanov são 

autores fundamentais para compreendermos os desdobramentos do capitalismo na agricultura. 

Para ele Rosa Luxemburg e Teodor Shanin contribuem para analisarmos o campesinato dentro 

das relações de desenvolvimento capitalista, Luxemburg, contribuiu segundo Felício (2011) 

para refletirmos sobre a “questão agrária atual e compreender o desenvolvimento da agricultura 

no capitalismo no qual ocorrem o desenvolvimento das relações capitalistas de produção e as 

relações não capitalistas de produção” (FELÍCIO, 2011, p. 64).   

 Para o PQA o campesinato é um modo de vida que resiste as relações de subalternidade 

do campesinato e vem se recriando em diversas condições, tais como, na luta pela terra, na luta 

pela reforma agrária, nas ocupações, na produção agroecológica, no modo de vida valorizando 

seus meios de produção, terra, água e recursos naturais. Para o PCA o campesinato é visto como 

atraso nas relações de produção do campo, o agronegócio é a viabilidade dos modelos de 

produção do campo e com isso o agricultor familiar é o agente principal deste debate, ou seja, 

a proletarização do produtor é fundamental no processo de organização das relações do capital 

com o agricultor.  

 Para o Paradigma da Questão Agrária os problemas do campo só serão solucionados 

com a mudança da sociedade, pois dentro do próprio capitalismo a questão agrária não se 

resolve, ou seja, é preciso mudar o sistema. Neste sentido, a questão agrária pode ser vista sob 

várias perspectivas. Para Stedile (2015) por exemplo, o conceito de questão agrária pode ser 

visto sob: a literatura política, pela Sociologia, pela Geografia e pela História, ganhando desta 

forma conotações distintas. Para exemplificar a ideia de Stedile elaboramos um quadro abaixo 

com suas definições. 

  

QUADRO 1 SOBRE AS VÁRIAS ABORDAGENS SOBRE A QUESTÃO AGRÁRIA 

 
POLÍTICA 

Estuda os problemas que a concentração da propriedade da terra traz 
ao desenvolvimento das forças produtivas de uma determinada 
sociedade e sua influência no poder político. 

  
SOCIOLOGIA 

Estuda as formas como se desenvolvem as relações sociais, na 
organização da produção agrícola. 

  
GEOGRAFIA 

Estuda a forma como as sociedades, como as pessoas vão se 
apropriando da utilização do principal bem da natureza, a terra, e como 
ocorre a ocupação humana no território.  

  
HISTÓRIA 

Estuda para explicar a evolução da luta política e a luta de classes para 
o domínio e o controle dos territórios e da posse da terra.  
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FONTE: STEDILE, João Pedro. A Questão agrária no Brasil: o debate tradicional 
1500- 1960. 1ed. São Paulo, expressão popular, 2005. P. 15 

 

 Neste trabalho nos apropriamos deste conceito a partir da perspectiva geográfica, uma 

vez que, o território do campo em Alagoas em seu desenvolvimento econômico está baseado 

em uma alta concentração fundiária e a produção está voltada, especificamente na Zona da Mata 

alagoana, na produção da monocultura canavieira, ou seja, a terra é concebida como mercadoria 

e a ocupação do território do campo pela monocultura estabeleceu diferentes processos de 

desenvolvimento no campo alagoano. 

 Tal modelo de produção se estabelece no território brasileiro em função de nossa 

produção agroexportadora. A propriedade da terra no Brasil se estabelece na relação de 

monopólio, centralizada nas mãos da Coroa (STELIDE, 2005). A terra era passada de forma 

hereditária e somente em 1850 com o estabelecimento da Lei de Terras, que no Brasil a terra 

ganha título de propriedade privada. Essa Lei regulamentada ainda no século XIX, e vigor até 

os dias atuais no Brasil, é o princípio da centralização da terra nas mãos de poucas pessoas, uma 

vez que, ela limita a compra e a venda da terra no país.      

 Soma-se a essa breve conjuntura histórica o “batistério do latifúndio no Brasil” 

(STEDILE, 2005, p.23). A condição de inserção de latifúndios no país estabelece a 

concentração fundiária e com isso a questão agrária passa a ser uma questão estrutural. A 

concentração fundiária no Brasil coloca os camponeses numa condição de subalternidade nas 

relações capitalistas de produção. Para Prado Júnior, não existe outra alternativa [...] para o 

camponês, a única maneira de alcançar seus meios de subsistência é se colocar a serviço da 

grande propriedade e aceitar as condições que lhes são impostas. (2005, p. 79 com grifos 

nossos). 

 A grande propriedade, hoje representada por grandes multinacionais do agronegócio, 

submetem relações de trabalho para o camponês que o expropria do seu modo de vida, e com 

isso, tira de pauta a questão agrária, bem como a política de reforma agrária, ou seja, repensar 

a distribuição de terras no Brasil, sai de cena, uma vez que, o campesinato perde força, quando 

é expropriado do seu modo de vida e se submete às relações de produção capitalista. 

 É nesses termos, que se propõe, no momento, o problema da reforma agrária, que tem 

assim suas raízes dialéticas no antagonismo e contradição entre a reduzida maioria de grandes 

proprietários que detêm o monopólio virtual da terra, e controlam portanto as oportunidades de 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3740 
 

ocupação e trabalho na agropecuária brasileira, e doutro lado, a massa trabalhadora do campo, 

que depende dessas oportunidades para conseguir seus meios de subsistência. (PRADO 

JÚNIOR, 2005, p.80) 

 Não se pode negar que a condição do camponês frente ao avanço do processo de 

modernização do campo é a perca do seu modo de vida, as condições de trabalho estão cada 

vez mais atreladas a dinâmica do capital, para outros, a dinâmica se estabelece a partir do êxodo 

rural, a luta pela sobrevivência se organiza agora em outro território, o da cidade, que o 

expropria também de suas condições de sobrevivência. 

 Merece destaque aqui, aqueles que lutam e resistem, que se organizam através de 

movimentos sociais na luta pela permanência no campo e pela conquista da terra, enfrentando 

o Estado e os próprios capitalistas, surgindo nestas relações grandes conflitos pela terra, como 

podemos ver no gráfico abaixo, retirado do caderno da Comissão Pastoral da Terra sobre os 

conflitos do campo no Brasil, edição 2018. 

 

GRÁFICO 1 – CONFLITOS DE TERRA NO BRASIL 

Fonte: CEDOC Dom Tomás Balduino/ Elaboração: LEMTO-UFF 

 

 Como podemos analisar o gráfico acima, a questão dos conflitos por terra no Brasil, 

evidencia o crescimento de conflitos entre camponeses sem terra e donos de grandes 

propriedades. A questão central sobre esse tema da questão agrária é, que condições se coloca 

a vida dos camponeses em função dessa alta concentração fundiária no país? Pensar os fatores 
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de impacto do avanço do capitalismo, através do agronegócio no campo brasileiro, é identificar 

fatores como, desterritorialização, favelização, expropriação do modo de vida, perda cultural, 

violência no campo, pobreza e consequentemente o aumento da desigualdade. 

 O Estado precisa considerar que a condição atual da propriedade privada da terra no 

Brasil é um problema significativo para o aumento da pobreza no campo e também na cidade, 

assim como outros fatores, porém, aqui chamamos atenção para que, a expropriação do homem 

do campo, causa impactos significativos ao seu modo de vida. É necessário uma reforma que 

evidencie a melhoria de vida dos povos do campo, a reforma agrária que vem sendo discutida 

desde 1950, e que é impedida devido os lobbys empresarias feitos no âmbito político, poderia 

ser uma solução para as problemáticas do campo no Brasil, ou seja, dá aos trabalhadores do 

campo o direito ao acesso a propriedade da terra e com isso diminuir a alta concentração de 

terras no Brasil. 

 Segundo o IBGE, no Censo agropecuário de 2016, a concentração fundiária no Brasil 

aumentou nos últimos anos. Essa concentração de terras é medida pelo índice de Gini que varia 

de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1 maior a concentração e quanto mais próximo de 0 menor. 

O Censo Agropecuário, demonstra que o país está cada vez mais próximo de 1, com um índice 

de 0,858, o que equivale a uma alta concentração fundiária, revelando desta forma, a alta 

desigualdade social no campo brasileiro, e como consequência um alto grau de 

desenvolvimento desigual. 

 Outra coisa importante que o Censo chama atenção é para a organização dos 

estabelecimentos rurais do Brasil e a sua ocupação nas terras, evidencia-se com isso uma alta 

desigualdade também, uma vez que há muitas terras nas mãos de poucas pessoas e pouca terra 

nas mãos de muitas pessoas, com isso destacando a concentração em nosso país e terras que 

não cumprem sua função social, sendo apenas para fins de especulação imobiliária. 

 A alta concentração fundiária no Brasil, como demonstrado pelo IBGE no Censo 

agropecuário de 2016, destaca a importância de repensar o campo brasileiro. Para isso propõe-

se a política de reforma agrária, que visa uma redistribuição de terras no país. Para Veiga, (1984) 

a reforma agrária está baseada em “três ingredientes fundamentais: a desapropriação, a 

atribuição aos beneficiários e o estatuto das novas unidades produtivas” (p.22). 

 O Estatuto da Terra, Lei nº 4.504 de 1964, determina a relação da propriedade da terra 

no Brasil e põe em seu Art.16 que,  



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3742 
 

 
A Reforma Agrária visa a estabelecer um sistema de relações entre o homem, 
a propriedade rural e o uso da terra, capaz de promover a justiça social, o 
progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econômico 
do país, com a gradual extinção do minifúndio e do latifúndio. (ESTATUTO 
DA TERRA, 1964). 

  

            Portanto, vemos que a reforma agrária é algo que se estabelece na Lei e que não se 

efetivou no Brasil desde o século XX. O que temos em pleno século XXI, segundo Fernandes, 

é a reforma agrária de mercado, atrelada a expansão do agronegócio.  
Para combater as ocupações de terra, a política criada pelo agronegócio foi a 
Reforma Agrária de Mercado. Depois de denominada de Cédula da Terra virou 
Banco da Terra e hoje é chamada de Crédito Fundiário. É uma tentativa de tirar 
a luta popular do campo da política e jogá-la no território do mercado, que está 
sob o controle do agronegócio. (FERNANDES, 2006). 

 Ou seja, a reforma agrária passa a ser atrelada as relações de compra e venda da terra 

por meio da lógica de mercado, criando endividamento das famílias que se submetem a esse 

tipo de relação mercadológica. Desta forma, o Estado passa a ser o agente articulador da criação 

de mecanismos para a permanência do agronegócio no campo e a subalternização do 

trabalhador do campo as relações de produção capitalistas. 

 Para Fernandes, (2003)  
A questão agrária tem como elementos principais a desigualdade, a contradição 
e o conflito. O desenvolvimento desigual e contraditório do capitalismo 
gerado, principalmente, pela renda capitalizada da terra, provoca a 
diferenciação do campesinato e consequentemente a sua destruição e recriação. 
Nesse processo, acontece a concentração da terra e a luta pela terra, produzindo 
implacavelmente o conflito. Esse processo é inerente ao capitalismo, faz parte 
de sua lógica e de sua vida, é, portanto, insuperável. Ou convive-se com ele, 
administrando-o politicamente, procurando minimizar os seus efeitos 
devastadores, produtores de pobreza e miséria, ou supera-se o capitalismo 
(FERNANDES, 2003, p. 3). 

  

 É na luta por essa superação que surge os movimentos sociais de luta pela terra, como 

o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que tem um papel fundamental na 

construção de um projeto político baseado na cooperativa do trabalho no campo. São eles que 

ocupam, enfrentam, e conquistam a terra por meio das conflitualidades na relação do 

agronegócio com o campesinato. São eles que enfrentam e estimulam superar o 

desenvolvimento desigual provocado pelo avanço do agronegócio no campo brasileiro.  
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Desenvolvimento Desigual e o Campesinato 

  

 O Brasil se consolidou a partir da dependência dos países europeus em função do 

processo de colonização. Esse fator histórico nos permite compreender que o território 

brasileiro foi sendo ocupado e organizado sob o viés da metrópole, que tinha interesse nos 

principais recursos naturais do país, com isso o país se tornou agroexportador. Com base numa 

economia de exportação o Brasil vai se consolidando economicamente sob a lógica imposta 

pelos países europeus, Portugal, Holanda, França, Espanha. Já se estabelecia nesse período uma 

desigualdade entre os territórios em questão. Primeiro que se tinha uma dependência da colônia 

em relação a metrópole e está foi sendo explorada conforme as intenções dos centros de poder 

do continente europeu. 

 À medida que o país era explorado estabelecia-se aqui a organização do território por 

uma perspectiva europeia, como a divisão de terras inicialmente pela Coroa Portuguesa, cujos 

critérios estavam direcionados aos interesses da Coroa, para organizar o vasto território. O país 

quando se torna independente a divisão de terras ainda não foi feita de forma justa, não houve 

nenhuma reforma, em 1850 passa a ser consolidado a compra e venda das terras, historicamente 

a terra no Brasil é centralizada nas mãos de poucas pessoas. 

 A esse pequeno trecho histórico, chamamos atenção para que a ideia de 

desenvolvimento que vem sendo discutida na perspectiva desigual, estabelece uma relação de 

disparidades econômicas, sociais, culturais, etc., quando se trata da divisão de terras em nosso 

país e de uma análise na relação dos países centrais com os países periféricos. Historicamente 

foi estabelecido, a partir de uma visão eurocêntrica, o modelo de desenvolvimento econômico 

baseado em uma ideia de desenvolvimento linear, onde o progresso econômico, industrial é o 

fator fundamental de desenvolvimento de um país.  

 A leitura que ora fazemos, nos dias atuais, é que a teoria do desenvolvimento desigual, 

com base nessa relação de países centrais versus periféricos, cujos modelos de desenvolvimento 

são impostos, centraliza uma lógica de desigualdades socioespaciais.  

            É sobre essas desigualdades socioespaciais que consideramos   

 
A teoria do desenvolvimento desigual e combinado interessante não apenas 
por sua contribuição à reflexão sobre o imperialismo, mas também como uma 
das tentativas mais significativas de romper com o evolucionismo, a ideologia 
do progresso linear e o eurocentrismo. Segundo Ernst Mandel, trata-se 
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provavelmente da maior contribuição de Trotsky à teoria marxista. (Löwy, 
1995, p.73)  

             

 É na busca para romper com o modelo de desenvolvimento eurocêntrico que 

evidenciamos a problemática do campo a partir da questão agrária brasileira que se consolida 

atualmente pelo fortalecimento do agronegócio e se distancia cada vez mais de uma justa 

distribuição de terras para os camponeses, visando com isso o fortalecimento da pequena 

agricultura, diminuindo portanto, a pobreza no campo e suas diversas conflitualidades.  

 Portanto, esse desenvolvimento desigual e combinado, que nas palavras de Theis (2009) 

é refletido nas relações sociais de produção nas formações sociais periféricas, na relação entre 

cidade-campo, urbano-industrial, ou seja, o que vemos em nosso território do campo é o 

fortalecimento do “desenvolvimento socioeconomicamente desigual’ (THEIS, 2009, p.245). O 

conceito de desenvolvimento desigual embasa a leitura sobre as diferenças espaciais no campo 

e na cidade. Quando paramos para pensar o campo, focamos na desigualdade na relação do 

agronegócio com o campesinato pois,  

  
o capitalismo hierarquiza desigualdade e assim desenvolve-se 
(desenvolvimento desigual, Lênin) combinando formas modernas 
[capitalistas] com formas arcaicas [não capitalistas] evoluindo desigualmente 
(desenvolvimento desigual e combinado, Trotsky). (RIBEIRO JUNIOR, 2014, 
p. 37) 

  

            É com base nessas formas ditas modernas que se apoia o desenvolvimento do 

agronegócio, expandindo a modernização no campo, com a intensificação de insumos, 

tecnologias, necessidade de mão de obra cada vez mais qualificada, técnicas avançadas de 

produção e com isso destruindo as formas não capitalistas de produção, que aqui não são 

consideradas arcaicas só, e sim outro modelo de desenvolvimento que tem relação com a 

natureza e trabalha na perspectiva de sua sobrevivência e não na lógica do mercado 

propriamente capitalista. 

            Desses dois modelos de desenvolvimento que são desiguais e provoca desigualdade do 

maior, aqui o agronegócio, sobre o menor, o camponês, destacamos a espacialização e a 

centralização do poder de grandes multinacionais do agronegócio que causam modificações no 

campo brasileiro e vem pressionando ao fim do campesinato. Por outro lado, temos processos 

de resistência a esse desenvolvimento desigual, quando os camponeses se organizam em 
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movimentos sociais, resistem, ocupam, enfrentam os agentes do agronegócio e do Estado e com 

isso se reafirmam enquanto classe. 

          Os camponeses caracterizam-se por suas especificidades econômicas, culturais. Seu 

modo de vida vem se transformando na história de acordo com os modos de produção, porém 

esses têm resistido no processo de industrialização do campo. Dessa forma, a continuidade 

desse processo traz mudanças nas relações de produção redefinindo a estrutura socioeconômica 

e política no campo.  (OLIVEIRA, 2007 apud SANTOS, 2014). 

            É importante ressaltar neste trabalho a diferença entre camponês e agricultor familiar, 

quando nos referimos ao primeiro, estamos falando do produtor vinculado as relações não 

capitalistas de produção, que produzem para sua sobrevivência e estabelece outro tipo de 

relação com a terra. Esta não é vista como mercadoria, bem como seu trabalho não está 

condicionado a gerar lucro, pelo contrário, seu modo de vida, suas relações de trabalho estão 

direcionadas para sua sobrevivência. Por outro lado, a ideia de agricultor familiar está baseada 

no produtor que vê a terra enquanto mercadoria, tendo valor de uso e valor de troca, 

condicionando as relações de trabalho para gerar lucro, ou seja, perpassa a sua condição de 

sobrevivência, as relações neste sentido, está para o mercado.  

            Feito essa diferença, direcionamos nosso estudo para o camponês, pois este é o que vem 

sendo afetado cada vez mais devido o processo de mudança nas relações de produção no campo 

e seu modelo de agronegócio. Nessa lógica o camponês tem seu modo de vida afetado, ele fica 

em uma condição de subalternidade e suas terras vão sendo cada vez mais reduzidas em função 

da expansão do agronegócio, seja pela produção da monocultura, do extrativismo e da 

agropecuária. O modo de vida camponesa, assim como outras comunidades tradicionais, vem 

sendo bastante afetado com os impactos ambientais ocasionados pelo agronegócio, tais como: 

desmatamento, poluição das águas, desertificação, assoreamento, perda da biodiversidade, 

queimadas, etc. Portanto, o modo de vida camponesa vem sendo afetado pela expansão do 

agronegócio no Brasil. 

        

Alagoas e a Luta pela Terra 

 

 Localizado na região Nordeste, Alagoas ocupa uma área de 27.848,140 km². Possui 102 

municípios, fazendo limites com Pernambuco, Sergipe, Bahia e Oceano Atlântico (IBGE, 
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2017). A economia de Alagoas está fundamentada na agricultura. A monocultura canavieira é 

a principal cultura produtiva do estado desde o século XX. O setor industrial é constituído por 

usinas açucareiras, fábricas de beneficiamento de algodão e sisal e fábricas de tecidos, 

apresentando desenvolvimento relativamente pequeno. (ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE 

ALAGOAS, 2018). Com base nesse contexto econômico, delimitamos nosso estudo sobre a 

questão agrária alagoana, o campesinato e sua relação com o desenvolvimento desigual.  

 A questão agrária está relacionada com a pobreza e a concentração fundiária, uma vez 

que, o processo de mudanças no território do campo tem impactos na relação campo versus 

cidade, pois o êxodo rural traz consequências que altera o modo de vida camponesa 

estruturalmente nas relações econômicas, culturais, sociais e ambientais. A alteração do modo 

de vida camponesa cria problemáticas como a subalternização do camponês às relações de 

produções capitalistas. 

 A questão agrária se estrutura na contradição de dois territórios: o território camponês e 

do capital (agronegócio) gerando conflitualidades entre as classes. O território do campo tem 

sofrido com a maximização do capital, pois muitas políticas de desenvolvimento neste território 

não visam o camponês e sim beneficiam outro território: o das empresas capitalistas nacionais, 

transnacionais; sendo apoiado financeiramente pelo Estado. (SANTOS, 2014)  

 Nessa conjuntura, coloca-se um desafio aos camponeses, que diante da modernização 

buscam caminhos para resistir dentro do avanço do capitalismo no campo ou se submetem a 

essas novas relações, usando desses mecanismos para sobreviver e contribuindo para aumentar 

os impactos no campo, em função do uso de insumos químicos, desmatamento, monoculturas, 

extrativismo, agropecuária, etc.  

 A questão da terra em Alagoas é um fator essencial para compreender a manifestação 

do poder de classe nesta unidade da federação. O processo de desterritorialização dos 

camponeses causado pelo avanço do capitalismo no campo determina novas relações de 

produção que se destacam pela predominância da monocultura canavieira. Nesse sentido, a 

concentração de terras em Alagoas representada pelo índice de Gini em 0,871 pontos é 

confirmada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2010. (SANTOS, 2014) 

            Em Alagoas, a centralização do poder se restringe a poucas famílias, e é, segundo 

MOURA (2013), a perpetuação das oligarquias agrárias que dominam os espaços econômicos, 

políticos, sociais e educacionais. Ao discutirmos a concentração da terra e do poder no estado 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3747 
 

e seu impacto nos territórios camponeses, evidenciamos o debate sobre a luta dos camponeses 

frente ao processo de desterritorialização provocado pelo capital no campo. É a luta dos 

camponeses sem-terra que destaca a opressão exercida pelo Estado e do poder dos ruralistas 

sobre os territórios camponeses alagoanos. (SANTOS, 2014) 

            Essa breve apresentação sobre o tema em questão é para fazer uma caracterização do 

estudo teórico que ora nos propomos discutir, uma vez que, pensar o desenvolvimento desigual 

por meio de uma realidade como o território de Alagoas, é compreender a luta de classes e o 

avanço do capitalismo sobre o território. Ao mesmo tempo o capitalismo cria possiblidades de 

desenvolvimento econômico e contribui para o aumento da pobreza e as problemáticas sociais. 

 O processo de formação do estado de Alagoas se deu sob a expropriação de muitos 

camponeses para dar lugar à expansão da economia canavieira, o que provocou impactos 

significativos na vida da população alagoana sentidos até então, pois a dependência econômica 

do setor sucroalcooleiro contribui para entraves na ampliação de melhores condições de vida 

(SANTOS, 2014). 

 Segundo Nascimento e Santos, “a posse da terra pela terra, [...] a posse da terra como 

meio de dominação, exclusão e de entrega de mais da metade da população alagoana aos 

cárceres da miséria em todos os sentidos que a palavra comportar” (2013, p.258). A 

centralização de terras nas mãos de poucas pessoas impede ações do estado para a diversificação 

produtiva. Desta forma, impede que o camponês possa ser apropriar da terra para sua 

sobrevivência e para a diversificação produtiva do estado. Há um problema nessa relação que 

leva a conflitualidade de classes nesse estado. Segundo dados do Caderno dos “Conflitos no 

Campo no Brasil 2016, mais de 3,6 mil famílias estão envolvidas em disputas por terra em 

Alagoas” (GAZETA DE ALAGOAS, 2017).  

             
Conforme o relatório, aconteceram em Alagoas, no ano de 2016, 12 conflitos 
por terras localizadas nas cidades de Rio Largo, Porto Real do Colégio, São 
Brás, Poço das Trincheiras, Palmeira dos Índios, Messias, Japaratinga, 
Coruripe, Teotônio Vilela, e Joaquim Gomes. Neste último município, há mais 
de um conflito. Do total apresentado pela CPT, 3.644 famílias estão envolvidas 
na luta do campo. Ainda segundo os números, são mais de 18,5 mil pessoas 
que vivem nos acampamentos espalhados no estado.  (GAZETA DE 
ALAGOAS, 2017). 

  

            Esses conflitos provenientes da luta pela terra, demonstram que é preciso repensar a 

centralização de terras no estado de Alagoas e melhorar as políticas de acesso ao campo, uma 
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vez que, segundo Lira (1997) “é no campo que se encontra grande parte das soluções dos 

problemas de ocupação, emprego e renda de Alagoas”. (LIRA 1997 apud Nascimento e Santos, 

2013, p. 259). Portanto, é preciso pensar em políticas de democratização para o campo e o 

acesso aos meios de produção, dá efetividade a política de reforma agrária no país e contribuir 

em médio e longo prazo para o aumento produtivo por meio da diversificação e valorização do 

camponês, contribuindo desta forma, para diminuir as problemáticas de miséria, pobreza e 

desigualdade social no campo alagoano. 

            A conjuntura do campo alagoano precisa ser modificada, pois segundo o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) há uma desigualdade de terras em 

Alagoas, pois a estrutura fundiária por módulos fiscais demonstra que dos imóveis com menos 

de 10 hectares há 26. 177 disponíveis em uma área de 106.901,92, por outro lado, as grandes 

propriedades configuram apenas 19.215 imóveis rurais e controlam mais da metade da área 

cadastrada, qual sejam 1.264.146,92 hectares, portanto temos uma desigualdade de terras em 

Alagoas, que se expressa nas diferenças do tamanho dos imóveis e a área ocupada.  

 Frente a essa realidade estatística de uma estrutura fundiária concentrada, e de índices 

de desenvolvimento baixo no âmbito educacional, renda e longevidade que respaldam nas 

condições de desenvolvimento de uma região que a luta pela terra e por tantos outros direitos 

se faz necessária no estado de Alagoas, que insiste por meio dos grandes capitalistas do 

agronegócio, políticos e industriais em manter a desigualdade existente, tanto no território do 

campo quanto da cidade. “A luta maior está representada pelos camponeses contra os 

latifúndios, pela agricultura familiar contra agricultura patronal, pela pequena unidade 

produtiva contra o agronegócio” [...] (MOURA, 2013, p. 285).  

 Só a luta de classes pode combater essa realidade do estado de Alagoas e com isso o 

desenvolvimento desigual no campo pode ser atrelado a ideia de um desenvolvimento que 

garanta a melhoria das condições de vida do camponês. O cooperativismo, a articulação em 

movimentos sociais, a relação do campo com a cidade na melhoria da diversidade produtiva e 

a expansão da territorialização do camponês a terra permitirá uma mudança significativa da 

realidade alagoana nos tempos atuais. 

 

Considerações Finais 
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 Dado o contexto apresentado no texto o debate da questão agrária junto ao debate do 

desenvolvimento desigual contribui para analisarmos as mudanças socioespaciais no campo 

brasileiro, e em específico, em Alagoas. A questão agrária, é um problema estrutural do 

capitalismo. A concentração fundiária não é algo específico do território alagoano, esta 

realidade é a cara do Brasil, e desta forma, reflete o processo desigual de acesso à terra.  

 A relação do camponês com o agronegócio pauta-se numa relação de causalidade entre 

ações de um grupo sobre o outro e suas diversas consequências. Por exemplo, quando temos 

maior concentração fundiária consequentemente temos a maior produção de monoculturas uma 

vez que, a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas leva ao fortalecimento do 

agronegócio e provoca com isso a diminuição da produção camponesa e junto a isso a perda de 

sua qualidade de vida e gerando com isso maior desenvolvimento desigual. 

 Com o aumento do desenvolvimento desigual decorre maior conflitualidades e violência 

no campo, pois a alta concentração fundiária é geradora de pobreza. É também a responsável 

pelo aumento de monoculturas que tem contribuído para o aumento de problemas ambientais 

que tem levado a perda da biodiversidade.  

 Essa alta concentração também provoca a alteração do modo de vida camponesa que 

quando não resiste ao avanço do capitalismo torna-se um proletário desse sistema mudando sua 

relação com a terra, ou buscando outros territórios para sobreviver, como a cidade que em 

função do êxodo rural tem impactos como processos de favelização e desemprego. A questão 

agrária e o desenvolvimento desigual do campo requerem uma análise ampla, pois envolve o 

processo de modernização do campo e os impactos decorrentes desse no modo de vida 

camponesa. 
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COOPERATIVISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS: A COOPERATIVA AGRÍCOLA 
DOS PRODUTORES DE VINHO DE JUNDIAÍ (AVA) NO ÂMBITO DO PROJETO 

MICROBACIAS II 
 

Tamires Regina Rocha1 
Alan da Silva Vinhaes2 

 
Resumo 
A atuação do Estado brasileiro no direcionamento de políticas públicas de estímulo ao desenvolvimento rural 
mostrou-se, historicamente, centralizadora e com foco na modernização das atividades agropecuárias. Na década 
de 2000, algumas políticas públicas, tais como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), no âmbito do 
governo federal, e o Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas (PEMH) e o Projeto de Desenvolvimento 
Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado, na escala do Estado de São Paulo, passaram a inserir na 
dinâmica do mercado os pequenos agricultores familiares organizados em associações e cooperativas. Assim, o 
trabalho tem como objetivo analisar a Cooperativa Agrícola dos Produtores de Vinho de Jundiaí (AVA) na 
reprodução social dos agricultores, garantindo sua participação numa política pública de âmbito estadual. 
Palavras-chave: Projeto, Estado, Políticas Públicas. 
 
 
Introdução 
 

Quando se analisa a presença de cooperativas e associações voltadas para os 

agricultores familiares, é necessário compreender como que o desenvolvimento rural passou a 

ser fundamental para proporcionar as atividades em pequenas propriedades. Para a efetivação 

desse desenvolvimento, o Estado torna-se fundamental, propondo políticas públicas para inserir 

os agricultores na dinâmica do mercado regional, dinamizando a economia local. 

A Constituição de 1988 estabeleceu um novo marco na formulação e implementação 

de políticas públicas no Brasil ao conferir autonomia político administrativa aos municípios 

reconhecendo-os como entes federativos dotados de autonomia. 

De 2011 a 2018, a CATI executou o Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – 

Microbacias II - Acesso ao Mercado, cujo objetivo principal foi promover o desenvolvimento 

rural sustentável, a inclusão social, bem como contribuir para a preservação dos recursos 

naturais e ampliar a renda e o bem-estar dos beneficiários. 

Através disso, o trabalho visa analisar o papel desempenhado e a importância da 

Cooperativa Agrícola dos Produtores de Vinho de Jundiaí (AVA) na reprodução social dos 
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agricultores, garantindo sua participação numa política pública de âmbito estadual (Projeto de 

Desenvolvimento Rural Sustentável Microbacias II - Acesso ao Mercado). 

Para se alcançar o objetivo delineado na pesquisa, foram realizadas as seguintes etapas: 

seleção e leitura de material bibliográfico que tratam dos temas relacionados às políticas 

públicas, desenvolvimento rural, ao cooperativismo e associativismo e ao Projeto de 

Microbacias II.  

Coleta de dados de fonte secundária em sites como: Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE – Censo Agropecuário de 2006); Organização das Cooperativas do Brasil 

(OCB - Panorama geral do cooperativismo brasileiro, 2006). 
 Elaboração de roteiro que foi utilizado na entrevista com o presidente da cooperativa 

(AVA) para a coleta de dados e informações sobre o processo de formação, principais objetivos, 

importância e papel desempenhado pela cooperativa; e de formulário destinado a aplicação 

junto a seis (6) produtores rurais localizados nos Bairros Rurais do Poste e do Caxambú que 

participam da cooperativa.  

Por fim, foi realizado uma revisão bibliográfica do material selecionado e a 

sistematização de dados de fonte primária e secundária, além da elaboração de tabelas e gráficos 

com o objetivo de proporcionar uma melhor análise sobre o tema pesquisado.  

O texto se encontra estruturado em três seções, além da introdução, das considerações 

finais e das referências. Na primeira seção, há uma abordagem teórica sobre o processo de 

descentralização de políticas públicas e o desenvolvimento rural no país; na segunda seção é  

apresentado as características e os objetivos da primeira fase do Programa Estadual de 

Microbacias Hidrográficas (PEMH) que possuía um caráter ambiental e da segunda edição 

denominada de Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável Microbacias II – Acesso ao 

Mercado que tem como objetivo promover a inserção dos pequenos produtores rurais ao 

mercado, no qual, a Cooperativa Agrícola dos Produtores de Vinho de Jundiaí (AVA), possui 

um plano de negócios aprovado e por fim, na última seção é apresentada a cooperativa (AVA), 

o seu papel desempenhado e a importância na reprodução social dos agricultores, garantindo 

sua participação numa política pública de âmbito estadual. 

 
Descentralização de políticas públicas e o desenvolvimento rural  
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 Ao longo do processo de ocupação do território brasileiro a agricultura familiar exerceu 

importante papel no abastecimento alimentar interno, mas o apoio governamental a esta 

categoria de produtores foi inexpressivo (MATTEI, 2014).  

Com a intensificação do processo de modernização da agricultura brasileira a partir de 

meados dos anos de 1960, as políticas públicas para o meio rural privilegiaram os setores mais 

capitalizados e a esfera produtiva das commodities voltadas ao mercado internacional e 

produzidas em larga escala; 

[...] o resultado dessas políticas públicas foi altamente negativo, uma vez que grande 
parte dos agricultores ficaram à margem dos benefícios oferecidos pela política 
agrícola, sobretudo nos itens relativos ao crédito rural, aos preços mínimos e ao seguro 
da produção (MATTEI, 2014, p. 71). 

 

Hespanhol (2008) destaca que há relativo consenso de que entre as décadas de 1950 e 

1980, as políticas públicas tiveram um caráter marcadamente setorial, caracterizadas quase que 

exclusivamente pelo seu viés agrícola, privilegiando, sobretudo os grandes produtores rurais 

vinculados às demandas do mercado externo. 

Na década de 1980 ocorreram significativas mudanças no cenário político, com o fim 

da ditadura militar e a elaboração de uma nova Constituição Federal no ano de 1988, a qual 

trouxe consigo um novo marco para a formulação e implementação de políticas públicas, pois 

conferiu autonomia política e administrativa aos municípios. Estes passaram a ser reconhecidos 

oficialmente como entes federativos e a ter recursos financeiros e autonomia para formular e 

implementar políticas públicas. Esta situação trouxe o desafio da coordenação 

intergovernamental na elaboração e execução de políticas públicas. 

Hespanhol (2013) destaca que na década de 1990 e no início do século XXI, houve 

importantes mudanças nas políticas destinadas ao meio rural, principalmente em relação à 

agricultura familiar. Diversos programas foram criados para atender os agricultores familiares, 

com destaque para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF). 

Assim, a criação do PRONAF representou:  

[...] a legitimação, por parte do Estado brasileiro, de uma nova categoria social – os 
agricultores familiares – que até então era praticamente marginalizada em termos de 
acesso aos benefícios da política agrícola, bem como designada por termos como 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3755 
 

pequenos produtores, produtores familiares, produtores de baixa renda ou agricultores 
de subsistências (MATTEI, 2014, p.72). 

Neves Neto (2013) destaca que entre 1998/99 e 2008/09 foram efetuados 13,5 milhões 

de contratos do PRONAF e disponibilizados 55,8 bilhões de reais em recursos. No entanto, tais 

recursos beneficiaram principalmente os produtores que possuíam maior nível de capitalização 

dentre os agricultores familiares. Assim, a maioria dos agricultores familiares não conseguiu 

ter acesso aos recursos do programa.  

Contudo, a implantação de políticas públicas para o desenvolvimento rural sustentável 

requer, entre outras coisas, uma: 

[...] mudança de foco nas estratégias de desenvolvimento rural, historicamente 
utilizadas no Brasil, onde, conforme afirma Ehlers (1996), a exemplo de outros países 
em desenvolvimento, as propriedades patronais foram consideradas mais adequadas 
para a implantação do padrão convencional, tendo a agricultura familiar sido relegada 
a segundo plano, principalmente no que se refere a incentivos e acesso a crédito 
(HESPANHOL, 2008, p. 382). 

Na próxima seção será analisado o Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas 

(PEMH) e o Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável Microbacias II – Acesso ao 

Mercado, uma política pública que têm como objetivo ampliar a competitividade e proporcionar 

o acesso ao mercado aos agricultores familiares organizados em associações e cooperativas no 

Estado de São Paulo. Nesse sentido, será analisada (em uma próxima seção) a importância dessa 

política pública para a Cooperativa Agrícola dos Produtores de Vinho Artesanal de Jundiaí 

(AVA) que teve um plano de negócios aprovado. 

 

Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas (PEMH) e o Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável Microbacias II – Acesso ao Mercado 
 

Para analisarmos o Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável Microbacias II – 

Acesso ao Mercado do Estado de São Paulo é necessário realizar uma breve caracterização da 

primeira edição dessa política pública, a qual era denominada de Programa Estadual de 

Microbacias Hidrográficas (PEMH), para que se tenha clareza sobre as diferenças entre as duas 

edições do programa. 

O Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas (PEMH) passou a contar com o 

apoio do Banco Mundial a partir do ano 2000 e caracterizou-se por abranger três princípios 

básicos: “a busca por uma sustentabilidade socioeconômica e ambiental na microbacia (unidade 

física de intervenção do programa), participação e envolvimento da sociedade civil, 
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descentralização e transparência nas ações governamentais” (FONTES, 2006 apud NEVES 

NETO, 2009, p. 4). 

Neves Neto (2009, p. 98) destaca que o Programa de Microbacias em sua primeira 

edição (2000-2008) teve um custo total estimado em US$ 124,740,200.00. Desse total, US$ 

55,348,200.00 foram financiados pelo Banco Mundial e o restante, US$ 69,392,000.00 foi 

como contrapartida do Estado de São Paulo.  

O PEMH teve como principal objetivo atender aos pequenos e médios produtores 

rurais, “já os grandes produtores rurais, por possuírem maior produção, maior facilidade de 

acesso ao crédito e assim maior renda, foram menos beneficiados por essa política pública 

estadual” (NEVES NETO, 2009, p. 99). 

De acordo com a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI, 2001, p. 40), 

o PEMH teve como propósito incentivar o desenvolvimento rural no Estado de São Paulo, 

destacando-se as melhorias dos níveis de renda, maior produtividade, “redução de custos e uma 

reorientação técnica agronômica”.  

Para conseguir os benefícios do programa, os municípios atendidos teriam que atender 

a dois requisitos básicos, conforme também destaca Neves Neto (2014, p.152): 

[...] possuir um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR), com 
participação de diferentes setores da sociedade civil e formalizar convênio com a 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento, apresentando as diferentes operações do 
programa, contendo um plano de trabalho com todas as ações previstas no município.    

 

Neves Neto (2013, p. 187) destaca que havia a necessidade de os produtores rurais 

formarem grupos, de pelo menos cinco produtores, para elaborar um “Projeto de 

Empreendimento Comunitário – PEC. Para o acesso ao incentivo, por estabelecimento rural foi 

necessário elaborar os Planos Individuais de Propriedade – PIP”.  

O autor supracitado ainda destaca que na primeira edição do Programa de Microbacias 

(2000 2008), houve aumento no número de associações de produtores rurais, porém isto só 

aconteceu devido à motivação para acessar os recursos financeiros do programa. Contudo, após 

o fim desta primeira edição do programa, muitas associações não conseguiram se manter e 

acabaram permanecendo desativadas.  

Apesar de não ter atingido totalmente suas metas, Neves Neto (2014) ressalta que o 

Programa de Microbacias apresentou aspectos positivos e negativos. Para Hespanhol (2008, p. 
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10) o “maior ou menor êxito dependeu basicamente do interesse e do empenho das autoridades 

municipais, da atuação dos técnicos executores e do envolvimento e nível de organização dos 

produtores rurais”.  

Ao final da primeira edição do Programa de Microbacias no Estado de São Paulo, 

conclui-se que as suas ações se concentraram nos aspectos agronômico-conservacionistas, tais 

como o controle de processos erosivos, cercamento de Áreas de Preservação Permanente (APP), 

adubação verde e readequação de estradas rurais. Neves Neto (2014) considera que mesmo com 

estas ações o programa foi insuficiente para promover o desenvolvimento rural sustentável, pois 

há necessidade de ações governamentais concretas para garantir renda e emprego à população 

que vive nos espaços rurais. 

No ano de 2011, foi lançada a segunda edição do Programa de Microbacias com o 

objetivo de promover a integração dos pequenos produtores rurais ao mercado, com 

características diferentes da primeira edição que possuía caráter ambiental. 

O Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II – Acesso ao 

Mercado é um projeto do Governo do Estado de São Paulo, com financiamento parcial do 

Banco Mundial, executado pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento, por intermédio da 

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), e pela Secretaria do Meio Ambiente, 

por intermédio da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN). Com valor 

total de US$ 130 milhões, está sendo executado desde 2011, com previsão inicial de conclusão 

para o ano de 2015. No entanto, o projeto foi prorrogado até o mês de setembro de 2018, quando 

foi concluído.  

De acordo com São Paulo (2001), o Microbacias II é executado pela Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA), por meio da Coordenadoria de 

Assistência Técnica e Integral (CATI), que é responsável por 81,2% do total dos recursos 

disponíveis para o programa, e pela Secretaria do Meio Ambiente, através da Coordenadoria de 

Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN), responsável por 18,8% dos recursos. 

No Quadro 1 são apresentadas as principais diferenças entre as duas edições do 

programa. 
Quadro 1. Comparação entre as duas edições do Programa de Microbacias no Estado de São 

Paulo. 
 PEMH MICROBACIAS II 
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                 Fonte: Neves Neto (2015, p. 247). Org. Tamires Regina Rocha, 2018. 
 

Para ter o apoio financeiro do projeto, 

[...] a associação ou cooperativa necessita apresentar um plano de negócio. Este plano 
deve conter um número mínimo de 15 participantes e 50% devem ser classificados 
como agricultores familiares. Às comunidades tradicionais, sendo indígena ou 
quilombola, somente receberá os recursos para a implantação dos seus projetos se 
possuírem a titulação da propriedade reconhecida através de órgãos oficiais e podem 
apresentar seu projeto a qualquer momento, não dependendo de abertura de chamadas. 
Disponível em < http://www.cati.sp.gov.br/microbacias2/iniciativas-de-negocio > 
Acesso em 04/10/2019). 

 

Assim com a finalidade de aumentar a competitividade dos pequenos e médios 

agricultores familiares, incluindo grupos como indígenas e quilombolas, o projeto Microbacias 

II – Acesso ao Mercado visa fortalecer as organizações de produtores rurais e, assim, apoiar 

iniciativas de negócios destas organizações que procuram ampliar o acesso ao mercado e, 

também a consolidação das políticas públicas, infraestrutura física e os serviços de extensão 

rural. 

As metas do projeto Microbacias II são: 

o atendimento para 22.000 famílias de agricultores familiares e 350 famílias de tribos 
indígenas e 300 comunidades quilombolas; 30 mil famílias introduzidas nas 
organizações de produtores rurais receberão assistência técnica e capacitação do 
programa; 1.200 associações/cooperativas de produtores serão identificadas e 
estimuladas a apresentarem propostas de negócios; abranger 550 municípios do 
Estado de São Paulo, que já possui estabelecido o convênio com a SAA/CATI e 
possuam os Planos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável elaborados, 
acompanhados e monitorados; capacitar 550 Conselhos Municipais de 
Desenvolvimento Rural para elaboração e acompanhamento da execução dos Planos 
Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável; - readequar 18.000 km de estradas 
rurais em 120 municípios, para permitir a trafegabilidade o ano inteiro; - apoiar 40 
subprojetos ambientais; e - inserir dois programas de serviços ambientais (SÃO 
PAULO, 2010b, p.5).  

Foco Ambiental *Aumento da competitividade 
*Aumento de emprego e renda 

Unidade de Trabalho Microbacia Hidrográfica Organização de produtores 
(Associação ou Cooperativa) 

Beneficiários Produtores Individuais e/ou 
Coletivos 

Associações – fortalecimento 

Agricultores estruturados em 
numa cadeia produtiva e 

organizados em associação ou 
cooperativa 

Execução Plano de Microbacia Plano de Negócio 
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Na Figura 1 é apresentada a estrutura dos componentes e subcomponentes do 

Microbacias II, que se organiza com base em três componentes principais: 1) apoio as 

iniciativas de negócio dos agricultores familiares; 2) fortalecimento das instituições públicas e 

a infraestrutura municipal e 3) gestão do projeto. 

Figura 1. Estrutura dos Componentes e Subcomponentes do Microbacias II – Acesso ao Mercado. 

Fonte: SÃO PAULO (2015, p.5). 
 

Do financiamento concedido por meio do projeto, a associação ou cooperativa poderá 

alocar somente nos seguintes bens e serviços coletivos indicados no plano de negócios: 

máquinas, equipamentos ou serviços que favoreçam a colheita ou o processamento e 

armazenagem dos produtos; construção de barracões para instalação de máquinas e 

equipamentos ou serviços de infraestrutura (energia elétrica, comunicação) fundamentais para 

a implantação do negócio proposto; serviços de montagem de equipamentos; certificações das 

propriedades dos produtores ou sistemas de produção; investimentos em logística para 

transporte e comercialização do produto e consultorias especializadas para auxiliar a  

implantação do empreendimento, sendo nas áreas de tecnologia de processamento ou 

em estratégias de mercado. Disponível em< 

http://www.cati.sp.gov.br/microbacias2/iniciativasde-negocio > Acesso em 25/08/2018. 

Para receber o apoio, a associação ou cooperativa deve apresentar uma proposta de 

negócio que envolva todos os associados ou cooperados ou apenas parte deles. O grupo 

envolvido com a proposta deve ter, no mínimo, 15 produtores rurais organizados em 

http://www.cati.sp.gov.br/microbacias2/iniciativasde-negocio
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associações ou cooperativas, dos quais mais de 50% devem ser classificados como agricultores 

familiares para a proposta ser considerada elegível. O percentual de apoio do projeto ao plano 

de negócio dependente do número de agricultores familiares, conforme especificado no Quadro 

2. 
Quadro 2. Beneficiários e Valores máximos apoiado na iniciativa do Negócio do Projeto 

Microbacias II 

      Fonte: SÃO PAULO (2015, p. 24). Org. Tamires Regina Rocha, 2018. 
 

O apoio financeiro individual é restrito aos agricultores familiares. Nesse caso o 

reembolso será de até 70% do valor do bem ou serviço, limitado a um teto de R$ 10.000,00 por 

agricultor durante todo o projeto 

Porém, a exemplo de outras políticas públicas, Neves Neto (2014, p.98) ressalta que o 

projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado 

[...] é altamente seletivo e excludente, por priorizar um pequeno número de produtores 
(inseridos num plano de negócio) e se restringir a organizações rurais com maior nível 
de capitalização, as quais normalmente apresentam condições mais favoráveis para 
enfrentar as vicissitudes do mercado, independente do apoio oficial. Novamente, os 
produtores rurais descapitalizados, que enfrentam graves problemas ambientais em 
suas propriedades ficarão à margem dessa política pública, financiada com recursos 
de toda a sociedade. 

 

De acordo com a CATI (2016), após seis anos do seu lançamento, o projeto apresenta 

resultados que refletem na realidade das associações, cooperativas de produtores rurais e 

 
Beneficiários 

 
Valor 

Máximo 
Apoiado 

R$ 

 
% de 
apoio 

 
Caracterização dos proponentes 

da proposta de iniciativa de 
negócio 

Associações ou Cooperativas 
de Produtores Rurais 

 
800.000,00 

Até 70% Proposta de iniciativa de negócio 
constituída por grupo com mais de 70% 

de agricultores familiares (> 70%) 
Até 50% Proposta de iniciativa de negócio 

constituída por grupo com mais de 50% e 
até 70% de agricultores familiares (> 50 a 

70%) 

Associações ou Cooperativas 
de 

Comunidades Tradicionais 
(Indígenas e Quilombolas) 

 
200.000,00 

 
99% 

Projetos comunitários de comunidades 
tradicionais (Indígenas e Quilombolas) 
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comunidades tradicionais de todo o Estado de São Paulo, diminuindo o interesse ao longo das 

chamadas públicas realizadas. Em quatro chamadas públicas foram aprovados 163 planos de 

negócios, beneficiando diversas cadeias produtivas.   

Em 2018, o projeto estava na quinta chamada, que contou com 90 manifestações de 

interesse e, dessas, 70 planos de iniciativa de negócios, que se encontram atualmente em fase 

de avaliação, o interesse na elaboração do plano de negócio voltou a ser maior do que nas 

chamadas anteriores, conforme se verifica na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Chamadas Públicas do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias 
II – Acesso ao Mercado. 

Fonte: Disponível em http://www.cati.sp.gov.br/microbacias2/resultados-resumo-chamadas> Acesso 
em 03/10/2018. Org. Tamires Regina Rocha, 2018. 

 

Por fim, o Microbacias II proporciona uma forte integração com os municípios, ao 

disponibilizar um sistema informatizado georreferenciado de gestão da malha viária local, além 

de apoiar financeiramente a melhoria da infraestrutura municipal, principalmente a reabilitação 

de trechos críticos e manutenção das estradas rurais não asfaltadas, consideradas fundamentais 

para o bom acesso aos grandes centros, e a responsabilidade na melhoria na estrutura da CATI, 

no que concerne à capacitação do quadro de funcionários, na aquisição de equipamentos e 

veículos e à melhoria da infraestrutura, possibilitando a reforma dos prédios utilizados por 

várias Casas da Agricultura em todo o Estado. 

 Na próxima seção será analisada a Cooperativa Agrícola dos Produtores de Vinho 

Artesanal de Jundiaí (AVA) no âmbito do Projeto Microbacias II a partir das informações 

obtidas em entrevista com o seu presidente e com a aplicação de formulário junto a seis (6) 

produtores rurais dos Bairros Rurais do Poste e do Caxambú que participam da cooperativa. 

 
A importância da Cooperativa Agrícola dos Produtores de Vinho de Jundiaí (AVA) na 
reprodução social dos agricultores/cooperados com ênfase ao Projeto de Microbacias II 

Chamada Interesses Entregues Aprovados Habilitados Investimento 
1 135 92 38 36 R$14,8 milhões 
2 103 98 40 40 R$ 16,9 milhões 
3 65 38 35 35 R$14,3 milhões 
4 65 60 52 Em 

processo 
R$21,9 milhões 

5 90 70 Em 
processo 

Em 
processo 

- 

http://www.cati.sp.gov.br/microbacias2/resultados-resumo-chamadas


 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3762 
 

 A Cooperativa Agrícola dos Produtores de Vinho de Jundiaí (AVA), iniciou-se com 

uma associação em 2003, em que um grupo de produtores começou a se organizar 

coletivamente, fundando a então denominada Associação de Viticultores Artesanais (AVA) de 

Jundiaí, com um total de 13 associados. Essa associação tinha como objetivo a prestação de que 

podiam contribuir para o fomento e a organização das atividades artesanais de produção e 

comercialização de vinhos e derivados da uva, como o suco de uva, vinagre, geleias e 

licores sob a forma de sociedade sem fins lucrativos, tendo como diretor presidente o Sr. José 

Antonio Boschini. 

 De acordo com o atual presidente da cooperativa: 

[...] em meio aos fatos, a Associação já não bastava mais, e então, foi decidido que 
era necessário ir em frente. Foi aí que surgiu a Cooperativa Agrícola de Vinho. A 
Cooperativa além de manter a tradição, viria como um novo desafio para os 
produtores; garantir a qualidade dos produtos, abrir novos mercados, e fortalecer a 
marca do produto: o vinho artesanal (PRESIDENTE DA COOPERATIVA AVA, 
ENTREVISTA REALIZADA EM SETEMBRO DE 2018). 

E no dia 6 de agosto de 2007, de acordo com a Lei nº 5.764/71, constituiu-se a 

Cooperativa Agrícola dos Produtores de Vinho – AVA (Figura 2) com inicialmente 15 

cooperados, sendo 13 da antiga associação e mais dois (2) que passaram a participar da atual 

cooperativa. Vale ressaltar que a associação deixou de existir no município, permanecendo 

apenas a cooperativa.  

Figura 2. Logotipo da Cooperativa AVA. 

 
Fonte: Disponível em < http://www.vinhoartesanaljundiai.com.br/ > Acesso em: 05/09/2018. 

 De acordo com o presidente entrevistado, a cooperativa tem como objetivo: 

[...] manter os produtos dentro das exigências do Ministério da Agricultura, fomentar 
a divulgação dos produtos e repassar aos cooperados bens de produção e insumos 
necessários ao desenvolvimento de suas atividades (PRESIDENTE DA 
COOPERATIVA AVA, ENTREVISTA REALIZADA EM SETEMBRO DE 2018).  

  

http://www.vinhoartesanaljundiai.com.br/


 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3763 
 

 De acordo com o presidente da cooperativa, no ano de 2018 havia um total de 24 

cooperados, sendo 22 do munícipio de Jundiaí, um do município de Jarinu e um do município 

de São Miguel Arcanjo. O Sr. A.M (presidente da cooperativa) ressaltou que a cooperativa não 

se empenha em buscar novos cooperados, mas aqueles produtores que buscam legalizar a sua 

produção de vinho acabam procurando a cooperativa para se inserir nela.  

 De acordo com a Prefeitura de Jundiaí, o município possui cerca de 310 Unidades 

Produtivas de uva e que dentre as 310 UPs há a existência de pelo menos 260 que produzem o 

vinho artesanal, seja para consumo próprio ou para comercializam, o que representa 83,9%. 

 Em relação aos serviços prestados pela cooperativa aos produtores, o presidente 

ressaltou que os equipamentos fornecidos para todo o processo de produção do vinho, passando 

pela desengaçadeira (Foto 1) que realiza praticamente sem o contato humano, o esmagamento 

da uva para a liberação da polpa e do suco da fruta, caracterizando assim o processo de 

maceração da uva (mistura de sucos, cascas e bagas que colaboram para deixar o vinho mais 

encorpado e com mais cor) que são automaticamente transportados via mangueira para o tanque 

de fermentação.  

Foto 1. Equipamento para esmagamento da uva – desengaçadeira. 

 
Fonte: Cooperativa AVA, 2017. 
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 O presidente da cooperativa ressaltou que eles adquiriram esse equipamento em 

virtude das verbas do Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado. “Agora, uma pessoa 

consegue realizar na máquina automatizada, o que três faziam manualmente. Em menos de 10 

minutos, esmagamos 220kg de uvas. O governo estadual, com esse Projeto, tem nos ajudado a 

permanecer na atividade com facilidades que agilizam nosso trabalho e preservam nossa saúde” 

(PRESIDENTE DA COOPERATIVA AVA, ENTREVISTA REALIZADA EM SETEMBRO 

DE 2018). 

 Em 2013, a cooperativa, por intermédio da CATI, elaborou um plano de negócios com 

a participação de 19 cooperados, tendo como objetivo a aquisição de equipamentos para a 

melhor produção do vinho artesanal e que agilizasse o trabalho do vinicultor e, 

consequentemente, melhorasse a qualidade do produto. 

 De acordo com o presidente da cooperativa, o plano de negócios foi 

apresentado/submetido em 2013 e aprovado na 3ª chamada do programa, sendo assim, além 

desse equipamento citado, a cooperativa também adquiriu vários outros que beneficiam, no 

sistema de rodízio, 19 cooperados que participam do Microbacias II, tais como:  linha de envase 

itinerante para vinho e champenoise, prensa pneumática, envasadora de seis bicos, capsulador 

espumante semiautomático, carroceria-baú, entre outros (Fotos 2, 3, 4 e 5) que totalizaram valor 

de R$ 741.577,56, sendo que R$ 519.104,29 (70% do valor) foi apoiado pelo Microbacias II, 

recurso que já está sendo complementado com mais de R$ 150 mil, em um novo projeto que já 

foi submetido em 2014 e aprovado na 5ª chamada do programa para aquisição de outros 

equipamentos inclusive de uma nova desengaçadeira. Tais equipamentos podem ser instalados 

e desinstalados em um caminhão com carroceria para o envase móvel de vinho e champanoise. 

Foto 2. Linha de envase itinerante para vinho e champenoise. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo. Autora: Tamires Regina Rocha, 2018. 
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Foto 3. Prensa pneumática. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo. Autora: Tamires Regina Rocha, 2018. 

Foto 4. Envasadora de seis bicos. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo. Autora: Tamires Regina Rocha, 2018. 

    Foto 5. Capsulador espumante semiautomático. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo. Autora: Tamires Regina Rocha, 2018.  
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Entretanto, apesar de todos esses equipamentos, de acordo com A.M, presidente da 

cooperativa, atualmente o principal benefício que a cooperativa oferece para os cooperados é o 

envase móvel, sendo este o único existente no país (Foto 6). O envase móvel consiste 

justamente em um caminhão com equipamentos capaz de higienizar garrafas, engarrafar o 

vinho, colocar a rolha e depois colocar o rótulo e tudo isso sem balançar os tonéis em que 

o líquido fermentou, por pelo menos seis meses, garantindo ainda mais a qualidade do 

vinho. 

Foto 6. Caminhão – envase móvel. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo. Autora: Tamires Regina Rocha, 2018. 

 

Orçado em R$ 750 mil, o caminhão teve R$ 522 mil financiados por meio do Projeto 

de Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II – Acesso ao Mercado e os R$ 228 mil 

restantes foram pagos pelos cooperados. A capacidade de envase da unidade móvel é de 500 a 

800 garrafas por hora. Antes do caminhão, eram necessárias duas pessoas para envasar 50 

garrafas por dia.  

Depois de ser produzido artesanalmente por cada produtor, o vinho vai para tonéis de 

inox instalados no caminhão. As garrafas são lavadas, checadas e recebem a bebida. O processo 

é rápido o suficiente para encher quatro garrafas por minuto. De acordo com A.M., com a 

utilização do equipamento, algumas adegas estão conseguindo diversificar a produção. Agora, 
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além do vinho, o espumante está nas prateleiras das adegas sendo comercializado. A bebida 

segue o método tradicional, parecido com o que é feito na França. 

Toda essa organização permite mobilidade ao produtor, que não precisa mais transportar 

a bebida para fora de sua propriedade – um processo que exige cuidado para não haver nenhum 

tipo de contaminação. Se transferida de um recipiente para outro, como no transporte da vinícola 

para a cooperativa, a bebida perde qualidade. 

Para o presidente da cooperativa, tais benefícios concedidos pelo Projeto Microbacias II, 

estimularam o turismo rural no município de Jundiaí, pois o vinho produzido conforme a 

legislação, favorece para a sua melhor qualidade, aumenta a velocidade da produção, estimula a 

diversificação de produtos e, consequentemente, o aumento do número de consumidores.  

No tocante à contrapartida financeira exigida pelo Projeto Microbacias II, o Sr. A.M 

ressaltou que 70% foram financiados pelo referido programa e os outros 30% foram rateados 

entre os cooperados. O valor rateado entre os cooperados não foi dividido igualmente entre os 

participantes do plano de negócios, mas sim, de acordo com a produção de vinho de cada um, 

ou seja, quem produz mais vinho, pagou mais. 

Com relação aos aspectos positivos do projeto de Microbacias II, o presidente ressaltou 

o fortalecimento do cooperativismo, pois os produtores rurais cooperados que aceitaram 

participar do plano de negócios, na atualidade, notam os benefícios que a participação em um 

política pública pode proporcionar, pois mesmo com a burocracia dos projetos, não se 

arrependem em participar; e, por fim, o próprio subsídio concedido pelo Microbacias (70% da 

contrapartida financeira) se torna muito atrativo para a participação nessa política pública. 

Quanto aos aspectos negativos do Microbacias II, o entrevistado apontou apenas o 

término do programa no final de setembro de 2018, enfatizando o anseio de que surja uma outra 

ação o mais breve possível para promover ainda mais o desenvolvimento da cooperativa. 

 Os seis (6) agricultores/cooperados entrevistados ressaltaram que a AVA favoreceu 

para a qualificação técnica da produção do vinho, devido a inclusão de máquinas e 

equipamentos que possibilitaram a legalização e a divulgação por meio de intercâmbio entre os 

produtores rurais, com o desenvolvimento de um canal de acesso coletivo de divulgação de seus 

produtos em feiras e exposições do município e da região.  

Em relação ao aumento nas vendas de vinho após fazer parte da cooperativa o 

entrevistado P.M ressaltou que:  
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[...] com certeza, acredito que todos que fazem parte da AVA aumentaram sua 
comercialização. Obtive um aumento das vendas, não apenas dos vinhos, mas também 
das cachaças artesanais, champagne, vinagres, espumantes [...] a análise química 
obrigatória; incluindo certificação para adequação a padrões técnicos definidos 
nacionalmente melhorou a qualidade do produto. E claro, está certificação passou a 
ser utilizada como argumento de vendas aos nossos visitantes que procuram produtos 
de qualidade (ENTREVISTA REALIZADA COM O PRODUTOR RURAL P.M EM 
MARÇO DE 2019).  

 

De acordo com os seis (6) produtores rurais entrevistados houve aumento da 

comercialização de sua produção de vinho após fazerem parte da cooperativa, pois melhoraram 

suas técnicas de produção devido à orientação solicitada pela cooperativa junto ao Ministério 

da Agricultura e a percepção conjunta de vantagem na obrigatoriedade de efetivação das 

orientações técnicas e análises químicas pelos membros da AVA.  

Para o produtor rural (O.G) localizado no Bairro Rural do Poste: 

[...] os vinhos, as cachaças artesanais, os champagnes e os vinagres, bem como todos 
os produtos alcoólicos produzidos pelos cooperados, passaram a ter análise química 
obrigatória; incluindo certificação para adequação a padrões técnicos definidos 
nacionalmente e melhorando a qualidade de forma geral (ENTREVISTA COM O 
PRODUTOR RURAL O.G EM MARÇO DE 2019). 

Para os produtores rurais entrevistados, os benefícios e os serviços ofertados pela 

Cooperativa (AVA) estão atendendo suas expectativas, pois a cooperação representa uma 

maneira para que os pequenos produtores possam inserir-se no mercado aliando forças e 

enfrentando as dificuldades perante aos grandes produtores rurais, além de que favorece para a 

realização de compras conjuntas de suprimentos produtivos; assessoria técnica; proporciona a 

troca de informações voltadas para as técnicas de produção entre as adegas nas reuniões 

promovidas mensalmente e a participação em festas e feiras da região que proporcionam maior 

visibilidade ao produtor rural e aos produtos comercializados.  

Quando perguntados em relação às vantagens de participar da cooperativa, além das 

que já foram citadas anteriormente, os pesquisados destacaram a importância de impulsionar o 

Turismo Rural em um polo turístico que Jundiaí está inserido, conhecido como Circuito das 

Frutas. 

Se tratando do Projeto Microbacias II, para os produtores rurais entrevistados, o 

projeto proporcionou grandes avanços, principalmente no quesito produção, devido à aquisição 

de equipamentos sofisticados para a produção do vinho artesanal. C.M ressaltou que:  
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O Microbacias II foi uma das políticas públicas melhores já ofertadas para atender 
pequenos produtores rurais, se é que não foi a melhor, com “ela” adquirimos máquinas 
em que apenas uma pessoa pode manusear ao invés de três manualmente [...] foram 
diversos equipamentos adquiridos: prensa pneumática, envasadora de seis bicos, 
capsulador espumante semiautomático, carroceria-baú, porém, o envase móvel sem 
dúvidas foi o que mais nos ajudou, tudo é feito dentro do caminhão, higienização das 
garrafas, engarrafar o vinho, coloca a rolha e depois coloca o rótulo, quer coisa 
melhor que isso? (ENTREVISTA REALIZADA EM MARÇO COM 
PRODUTOR RURAL C.M, 2019). 

 

Além disso foi exposto pelos entrevistados como ponto positivo do projeto, a 

possibilidade de melhor colocação dos produtos no mercado regional, favorecendo para o 

aumento da renda monetária dos produtores rurais. Destaca-se também o próprio fortalecimento 

do cooperativismo, pois os produtores rurais que aceitaram participar do plano de negócio, hoje 

notam a diferença que o projeto propiciou (equipamentos para a produção e envase do vinho, 

por exemplo) mesmo com a burocracia, e não se arrependem em participar. 

De negativo em relação ao projeto foi destacado pelos produtores rurais que deveria 

ter um maior preparo das organizações coletivas para aderirem ao projeto de Microbacias II, 

pois não havia uma maturidade das organizações, não há conexão em muitas cooperativas e 

associações, resultando em diversos casos, em despreparo e desistência do plano de negócio. 

Entretanto, quando perguntados das perspectivas futuras devido ao fim do Microbacias 

II, os entrevistados ressaltaram a importância da criação de uma nova política pública voltada 

para o fortalecimento do pequeno produtor rural, ou mesmo uma reestruturação desta política, 

favorecendo para o surgimento do Microbacias III que contribua para ampliar a competitividade 

e proporcionar o acesso ao mercado aos agricultores familiares organizados em associações e 

cooperativas. 

Por fim, de acordo com os produtores rurais entrevistados, espera-se que a cooperativa 

consiga se impor frente às adversidades existências atualmente em nosso país, principalmente 

relacionadas a escassez de políticas públicas que atendam aos pequenos produtores rurais. 

 

Considerações Finais 

 

A dinâmica instalada na agricultura brasileira a partir da década 1960, ou seja, o 

processo de modernização, com a chamada Revolução Verde, favoreceu novas formas de 

exploração agrícola, originando transformações tanto na pecuária, quanto na agricultura. Como 
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consequências desse processo são apontados, além da acirrada concorrência no que diz respeito 

à produção, os efeitos sociais e econômicos sofridos pela população envolvida com as 

atividades agropecuárias. Porém, esse avanço nos meios técnicos-produtivos não atingiu todas 

as categorias de produtores e propriedades, excluindo os menos favorecidos. Foram favorecidos 

os grandes proprietários e determinados segmentos da produção, ou seja, aqueles que eram de 

interesse da indústria e aqueles voltados para exportação.  

Este estudo evidenciou a importância de uma política pública para o espaço rural, o 

Microbacias II trouxe uma nova visão aos pequenos produtores rurais participantes dos 

projetos, pois ao longo da história, os maiores beneficiados sempre foram os médios e grandes 

produtores, dificultando assim a participação das pequenas associações e cooperativas no 

mercado. Entretanto, vale ressaltar que o Microbacias II não atendeu todos os pequenos 

produtores rurais, mas sim, privilegiou somente os agricultores organizados em associações ou 

cooperativas; ou aqueles mais capitalizados, como os produtores rurais/donos de adegas 

entrevistados. 

Com as atividades desenvolvidas na pesquisa, ficou evidente a contribuição do Projeto 

Microbacias II sobre a atuação da cooperativa, pois esta passou a proporcionar maior 

rentabilidade e melhoria na qualidade da produção de vinho com maior volume de produção. 

Na Cooperativa AVA, após a implementação do Projeto Microbacias II, se viabilizou 

a compra de máquinas e equipamentos para a produção do vinho artesanal, favoreceu a compra de 

um caminhão de envase móvel, único em atividade no Brasil, além da intensificação do próprio 

turismo rural no município de Jundiaí, pois o vinho produzido conforme a legislação em vigor e 

com equipamentos sofisticados, favoreceu para a sua melhor qualidade, aumentou a velocidade da 

produção, possibilitou a diversificação de produtos derivados de uva e, consequentemente, o 

aumento do número de consumidores. 

Com a execução da pesquisa concluímos que as organizações coletivas, proporcionam 

algumas melhorias para os agricultores familiares que fazem parte dela, visto que possibilitam 

maior barganha para aumentar seu mercado consumidor, aquisições de insumos e acessos às 

políticas públicas. 

Por fim, a pesquisa evidenciou a importância das políticas públicas e das organizações 

coletivas para o espaço rural, porém, é necessário o aprimoramento de tais políticas, tanto por 

parte dos gestores, analisando e corrigindo as falhas, quanto dos produtores envolvidos.  
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Introdução 
 

A partir dos diálogos que foram se estabelecendo em visitas em comunidades e áreas de 

assentamentos rurais, fui estimulada a conhecer a política dos Territórios que era 

frequentemente comentada entre as lideranças dos agricultores familiares. A partir de então, 

foram realizadas leituras a respeito do tema, despertando o interesse de um conhecimento mais 

específico pelo Território Araguaia/Xingu, região em que as políticas de Estado sempre 

estiveram ausentes.  

As pesquisas iniciais partiram das entidades governamentais visando conhecer o 

programa, seus objetivos, suas metas e as áreas a serem atendidas; para tanto, foram 

entrevistadas pessoas ligadas ao governo e suas representações no âmbito municipal. Com a 

visão oficial da política houve a necessidade de se conhecer o olhar de seus beneficiários. 

Em seguida, foi iniciado um intenso trabalho de pesquisa de campo, com as principais 

lideranças dos agricultores familiares, para analisar se a efetividade das ações dessa política 

correspondia às demandas desse segmento. 

Destaca-se que as últimas décadas foram marcadas pelo ressurgimento da importância 

do campo de conhecimento das políticas públicas, assim como suas regras e modelos que 

compõem as tomadas de decisão, elaboração, implantação e avaliação dessas políticas, como 

nos aponta Souza (2007). 

 
1 Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT/Secretaria Adjunta de Turismo do Estado de Mato 
Grosso – SEADTUR. E-mail: lucianaviegas@unemat.br 
2 Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. E-mail: rrubiaelza@gmail.com 
3 Confederação Nacional dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares. E-mail: 
gviegas@terra.com.br 
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No Brasil, esse ressurgimento acontece de devido a três fatores, sendo o primeiro deles 

a adoção de políticas restritivas de gasto, que compunha a agenda da maioria dos países em 

desenvolvimento; o segundo fator se deve à substituição das políticas Keynesianas do pós-

guerra, por políticas restritivas de gasto, a partir de novas visões sobre o papel dos governos; o 

terceiro e último fator, sentido, principalmente, por países em desenvolvimento, a 

desarticulação na formação de coalizões de políticas capazes de impulsionar o desenvolvimento 

econômico, assim como promover a “inclusão social de grande parte de sua população.” 

(SOUZA, 2007, p. 66).  

A partir de então, dentre a diversidade de modelos de análise e interpretação de políticas 

públicas, é que selecionamos a visão pluralista de suas análises, haja vista que o Programa 

Territórios da Cidadania “carrega” em seu discurso, a participação de uma diversidade de 

atores, assim como suas diferentes formas de representação. 

Assim sendo, as transformações do território brasileiro tem a política como instância 

privilegiada para fins de modernização das estruturas produtivas, da geopolítica de fronteiras, 

integração produtiva inter-regional e inserção de lugares e regiões nos esquemas de acumulação 

de capital no mercado global. Vale ainda destacar as políticas territoriais de avanço das 

fronteiras urbanas e agrícolas e seus impactos sobre territorialidades preexistentes. 

Desta forma, o território é tributário de sentido político, visto que política e território 

são componentes essenciais do processo histórico de formação das sociedades e, de fato, muitas 

questões e conflitos de interesses que surgem das relações sociais, materializam-se em disputas 

territoriais, tensões, assim como nos recorda Castro (2010). 

A partir dessas premissas, este artigo apresentou uma análise crítica da política 

territorial, especificamente a política do Programa dos Territórios da Cidadania, assim como a 

arena política, a qual representa um espaço de participação dos atores sociais e suas 

representações, haja vista que tal política territorial privilegia a formação de espaços públicos 

onde se promove a interação institucional entre poder público e as populações rurais por meio 

da realização de eventos e consultoria especializada. 

Assim sendo, a discussão metodológica aconteceu em duas etapas. A primeira foi a de 

construção do aporte teórico, a fim de garantir um corpo teórico capaz de proporcionar 

discussões que revelassem a diversidade do território, territorialidades e suas categorias de 

análise. A segunda etapa foi para estabelecer, a partir da base teórico-conceitual, eixos de 

investigação a fim de alcançar o objetivo proposto. 
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Território da Cidadania Araguaia/Xingu 

 
Tudo aconteceu num certo dia / Hora de Ave Maria o universo vi gerar 
No princípio o verbo se fez fogo / nem atlas tinha o globo 
Mas tinha nome o lugar / era terra, terra 
E fez o criador a natureza / fez os campos e florestas 
Fez os bichos, fez o mar / fez por fim, então, a rebeldia 
Que nos dá a garantia / Que nos leva a lutar 
Pela terra, terra / madre terra nossa esperança 
Onde a vida dá seus frutos / o teu filho vem cantar 
Ser e ter o sonho por inteiro / ser sem-terra, ser guerreiro 
Com a missão de semear / à terra, terra 
Mas apesar de tudo isso / o latifúndio é feito um inço 
Que precisa acabar / romper as cercas da ignorância 
Que produz intolerância / terra é de quem plantar 
À terra, terra. 
 

                                             (CANÇÃO DA TERRA – O TEATRO MÁGICO) 

 

O Estado de Mato Grosso apresenta um dinamismo na constituição de novos espaços de 

produção que configura o atual cenário do Estado voltado, em grande parte, para as grandes 

corporações, possibilitando novos usos do território, de forma excludente e desigual, ou seja, é 

a “substituição de atividades menos rentáveis por outras mais lucrativas [...]” que acaba por 

invisibilizar a sobrevivência dos agricultores familiares na área, aumentando o trabalho 

temporário e sua precarização, caracterizando uma leitura do território voltada para a ação 

política, em detrimento dos interesses da agricultura familiar, como nos recorda Bernardes 

(2009, p. 26). 

Na região do Araguaia/Xingu essa configuração assimétrica não é diferente, pois a 

estrutura fundiária sofre os efeitos da lógica da empresa agropecuária que avança para as áreas 

da agricultura familiar, como pode ser observado por meio das palavras do Executor do INCRA 

de São Félix do Araguaia em entrevista, ao fazer uma reflexão sobre a dinâmica socioespacial 

do território mato-grossense, afirmando que, “30% dos assentados do Estado recebem o 

primeiro recurso e vendem ou abandonam a terra. E em até 5 anos, o restante vai embora 

alegando abandono do órgão responsável.” Essa dinâmica é reflexo do descaso de órgãos do 

governo com a função de transferência de tecnologias e assistência técnica no meio rural. 

Assim, dados do IBGE apontam que, em 2006, os assentados da Reforma Agrária ocupavam 
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57% da área total da região do Araguaia/Xingu, enquanto os 43% restantes e bastante 

significativos, representam as propriedades particulares (GARCÍA PARET, 2012). 

No Território Araguaia/Xingu, apesar de a população responder por quase 10% da 

população rural total do Estado, o território responde por somente 4,3% do valor da produção 

agropecuária (BRASIL, 2006). Com base no Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 

Sustentável – PTDRS pode-se afirmar que existe um número significativo de trabalhadores 

rurais, apesar da pequena renda total obtida na agropecuária. 

Vale destacar que 50% dos estabelecimentos rurais do território são Xingu e Confresa. 

Mesmo assim, apesar de representar grande número de estabelecimentos e trabalhadores 

envolvidos, a agricultura familiar ocupa apenas 8% de área no território, gerando apenas 15% 

do Valor Bruto da Produção – VBP total da região (BRASIL, 2006). 

Com base no PTDRS, elaborado em 2006, a área média dos estabelecimentos rurais no 

território é de 140 hectares, sendo menor, apenas, no Município de Santa Terezinha, cerca de 

80 hectares e, maior em São Félix do Araguaia e São José do Xingu, média de 230 hectares. 

Ainda de acordo com o PTDRS, 3.495 estabelecimentos se dedicam à criação de 

animais, como galinha, gado de corte, suínos e gado de leite, representando a maioria deles. Na 

lavoura, destacam-se as plantações de arroz. Porém, as mais significativas no território são o 

gado de corte e o gado de leite. Contudo, apesar de significativas, essas atividades geram um 

valor/propriedade/ano muito baixo, cerca de R$ 3.000,00 ano/estabelecimento, o que significa 

que os produtores são considerados “quase sem renda.” 

Grande parte da produção, em especial nos assentamentos rurais, é destinada ao 

autoconsumo. Os produtos excedentes, apesar de sem expressividade em relação à quantidade 

e qualidade, são comercializados em feiras municipais ou por intermédio de negociação de 

atravessadores. Vale apontar que o território enfrenta dificuldades como a falta de energia 

elétrica em toda a área rural, o que dificulta a transformação da produção, que reflete no 

abastecimento local, que é feito com produtos vindos do Estado de Goiás. 

Em se tratando da produção, há de se reconhecer o importante papel desempenhado pela 

agricultura familiar no Território Araguaia/Xingu, visto que, neste território, estão presentes 

mais de 60 assentamentos rurais e mais de 13 mil famílias assentadas na região. A produção no 

território é pouco diversificada (BRASIL, 2006). 

 Contudo, foi constatado que, apesar do grande número de organizações de produtores 

familiares, estas ainda não incentivaram a organização da produção e, de acordo com dois 
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entrevistados, um deles agricultor familiar e o outro ex-Presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de São Félix do Araguaia. Os agricultores do território estão 

desacreditados das propostas apresentadas pelo atualmente extinto Ministério do 

Desenvolvimento Agrário – MDA, já que “passam a impressão de que marcam uma reunião 

para os técnicos do MDA receberem diárias e marcar a próxima reunião.” (INFORMAÇÃO 

VERBAL, 2012).4  

Alguns membros dos movimentos sociais lamentam a burocracia na disponibilização 

dos recursos. Como exemplo, foi citado o projeto de construção de um abatedouro em Vila Rica 

que não foi concluído e o recurso ficou retido na Caixa Econômica Federal por falta de 

licenciamento do órgão estadual responsável. 

O que se observa é que alguns municípios, como Santa Terezinha, são ajudados por 

outros em projetos para pleitear um veículo van e um laboratório de piscicultura. Vila Rica já 

contribuiu, sendo proponente de uma projeto para a construção de um Centro de Múltiplo uso 

para os indígenas no Município de Luciara. 

Um dos grandes problemas da região é que as duas principais atividades geradoras de 

riqueza dos agricultores familiares (leite e bezerros) estão sob domínio de grandes fazendeiros 

da região, haja vista que, a falta de energia elétrica compromete a instalação de refrigeradores. 

 

O Estado de Mato Grosso e a problemática agrária brasileira 

 

O espaço rural no Brasil é caracterizado pela forte concentração da propriedade da terra, 

por parte de latifundiários e, de outro lado, em espaços cada vez mais reduzidos, onde se 

encontram os agricultores familiares que, são maiores em números, porém significativamente 

menores em extensão de terras que ocupam. 

A partir da década de 1970, a sociedade brasileira passou por diversos processos de 

transformação política, mas um dos problemas mais profundos não foi resolvido: a tamanha 

assimetria na distribuição da terra. Em Mato Grosso, as razões dessa assimetria se revelam na 

histórica presença da pecuária extensiva, desde o período colonial, nos projetos de colonização 

privados e públicos, no âmbito da geopolítica da Era Vargas, na abertura de rodovias de 

 
4 Informação apresentada por M.P. em entrevista realizada pela pesquisadora em maio/2012. 
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integração nacional, na expansão de projetos agropecuários, dada a função da terra como ativo 

financeiro, a partir de 1970 (VIEGAS, 2014). 

  A percepção do governo federal com relação ao Estado de Mato Grosso se resumia a 

um grande ‘vazio demográfico’, com terras que poderiam ser integradas ao processo produtivo 

de outras regiões economicamente dinamizadas. Esta era uma solução para o alívio das tensões 

nas arenas sociais que ocorriam no Nordeste, no Sul e no Sudeste. Mas foram com os programas 

de colonização, públicos e privados, visando incentivar a ocupação desigual do espaço agrário, 

e tensão e conflito entre as arenas políticas do agronegócio e das resistências de movimentos 

sociais rurais. 

Vale destacar que esse processo de modernização do espaço agrícola de Mato Grosso 

não foi pacífico, mas sim, violento e depredador, tanto da natureza, como dos povos 

tradicionais, caboclos, posseiros e dos povos da floresta. O discurso da reforma agrária para 

ocupar essa região do Estado era o de “amenizar os conflitos existentes, envolvendo 

trabalhadores sem-terra no Sul do país. [...]”, porém, essa reforma favoreceu “colonizadoras 

particulares que adquiriram milhares de hectares de terras a preços irrisórios.” (DE CARLI, 

2009, p. 2). 

A intenção era de projetar o imaginário do “progresso” em Mato Grosso, mesmo que à 

custa de grandes desmatamentos para abertura de estradas. Importante sublinhar que tal 

ideologia foi realizada sob o discurso da Reforma Agrária, que anunciava a redução dos 

conflitos no campo. Em verdade, o que houve foi, mais uma vez, a criação de um espaço de 

oportunidades para a instalação de grandes grupos econômicos nacionais e internacionais na 

região, subsidiado pelo governo federal, de modo a marcar a opção do Estado em priorizar o 

latifúndio e o modelo de agricultura capitalista concentrador e excludente. 

Isso pode ser identificado desde o desmembramento do Estado de Mato Grosso5, em 

1977, quando se fala de uma renovação das políticas de desenvolvimento regional, mas o III 

Plano Nacional de Desenvolvimento – PND e o III Plano de Desenvolvimento Econômico-

Social do Centro-Oeste – PLADESCO, foram modelos de planejamento que indicaram 

fragilidades, pois, eram extremamente centralizadores e concentradores do capital e da renda, 

como comenta Abreu (2001). 

 
5 Criando, assim, o Estado de Mato Grosso do Sul. 
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Assim, a sociedade brasileira, no final dos anos setenta e com base no modelo de 

desenvolvimento que se apresentava, começava a encontrar resistências, representadas pelos 

movimentos sociais. Já havia discussões sobre descentralização e tomadas de decisão em outras 

escalas, estadual e municipal, como o discurso que ecoava na sociedade brasileira. 

A Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO, com sede em 

Brasília, encampou a Fundação Brasil Central passando, desta forma, a planejar a ocupação de 

áreas do Estado de Mato Grosso por meio de projetos de desenvolvimento. O principal objetivo 

do planejamento estatal era integrar a região ao processo produtivo do Sul e Sudeste do país. O 

objetivo foi alcançado, porém, os projetos desenvolvidos pelos órgãos governamentais na 

estrutura fundiária do Estado foram desastrosos e de difícil reversão a curto e médio prazos, 

como sublinhas Alves Jr. (2003). 

Diante desse contexto de grande empenho na ocupação do interior do Brasil, é que 

começam, nas décadas de 1950 e 1960, as vendas de terra no Norte e Nordeste do Estado para 

colonização particular. De 1966 a 1978, a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato 

Grosso – CODEMAT, deu início à elaboração de políticas de venda direta das terras por meio 

de “licitação ou concessão do governo de regularização fundiária de antigas colônias agrícolas 

estaduais implantadas nas décadas de 1940 e 1950 e de legitimação de posse e reconhecimento 

de domínios particulares.” (MORENO, 1993, p. 99). 

Para facilitar o processo de ocupação das terras às margens das rodovias, foi editado o 

Decreto-Lei nº 1.164/71, que tornava as terras às margens das rodovias federais, na Amazônia 

Legal, numa faixa de 100 Km, passíveis de desapropriação para fins de reforma agrária, afirma 

Alves Jr. (2003). 

Vale destacar que, durante o governo militar, em meio às transformações na conjuntura 

política e econômica em escala nacional, as ações do Estado, direcionadas à ocupação e 

desenvolvimento de Mato Grosso, eram compostas por três dimensões: a dimensão geopolítica, 

voltada para ocupação de terras; a econômica, visando fortalecer a economia nacional por meio 

da produção e consumo de bens; a social, que teve p intuito de transferir o “excedente” 

populacional do Sul, Sudeste e Nordeste para os espaços “vazios” do Estado de Mato Grosso. 

Ao longo desse processo, a produção de grãos se afirmava cada vez mais. Todavia, 

 
[...] a expansão da agricultura moderna significa perceber a substituição de atividades 
menos rentáveis por outras mais lucrativas, a concentração e centralização da terra e 
do capital e, consequentemente, do poder, o agravamento da inviabilidade dos 
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pequenos produtores agrícolas sobreviventes na área, o aumento do trabalho 
temporário e [de sua] precarização, os problemas de ordem ambiental significa ver o 
território para a ação política, o que exige lê-lo como totalidade (BERNARDES, 2009, 
p. 26). 
 
 

O avanço do capital está sempre associado à problemática da propriedade privada e 

burguesa da terra e da imposição de novos usos do território usado, como nos chama atenção 

Júlia Adão Bernardes. Essa imposição avança por espaços ocupados, produtivamente, pela 

agricultura familiar e configura a fragmentação das unidades de produção familiar, que são 

fragilizadas nos discursos das elites agrárias. 

Diante da persistência na permanência da concentração fundiária, que configura o 

espaço rural do Estado de Mato Grosso, fica fácil desenhar um cenário de conflitos no campo 

com o surgimento de movimentos de resistência por parte dos agricultores familiares e 

populações indígenas que foram perdendo suas terras em detrimento do avanço do capitalismo 

no campo, com a produção de monoculturas em grandes escalas para exportação. Os 

agricultores familiares foram alijados de grandes fatias de investimentos em políticas públicas 

voltadas para sua autonomia e digna sobrevivência no meio rural. Para esse grupo restava 

apenas criar os movimentos de resistência para tentar garantir permanência em seus territórios 

rurais. 

 

Os territórios rurais promovidos pelo Estado 

 

O Estado apresenta um cenário que se forma a partir das configurações daquele 

determinado momento histórico movido pelo discurso do desenvolvimento e do progresso, 

sobretudo nos governos militares em que as políticas públicas se especializavam alicerçadas na 

suposta integração do Brasil em um cenário centralizador e concentrador de capital. 

  O caráter centralizado do aparelho estatal, construído ao longo da história de forma 

excludente, deixa invisibilizados segmentos importantes da sociedade como as organizações 

representativas de interesses coletivos, sindicatos, associações, cooperativas, dentre outras 

formas organizativas de resistência.  

Assim sendo, diante de uma diversidade de poderes e atores sociais que compõem 

arenas políticas singulares, de onde ecoam diversidades de discussões, de acordo com seus 

próprios interesses, é que emergem espaços de participação para ação política. 
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Aqui, os espaços públicos são entendidos como espaços de participação. Hoje, acredita-

se na existência de espaços públicos múltiplos com uma pluralidade de vozes, são os chamados 

espaços comunicacionais (HABERMAS, 1984). Esses espaços, de acordo com Gomes (2012, 

p. 24), são lugares onde os problemas são apontados e sinalizam 
 
[...] um terreno onde se exprimem tensões, o conflito se transforma em debate, e a 
problematização da vida social é posta em cena. Ele constitui, por isso, uma arena de 
debates, mas também um terreno de reconhecimento e de inscrições de conflitos 
sociais. Por essa razão, esses espaços são marcadores fundamentais de transformação 
social. 

 

A discussão de espaço público na geografia, como aponta Gomes (2012), é sempre 

objeto central ao discutir espaço e política ou espaço político, que se caracteriza por ser um 

espaço de interesses e de conflitos, de normatização e de controle por determinado ator social 

(CASTRO, 2012). 

No contexto atual, os delineamentos do Estado começam a se manifestar em diferentes 

esferas, a partir das expectativas do desenvolvimento local/territorial, “que se constitui como a 

mais recente orientação das políticas de desenvolvimento rural [...].” Com isso, o Estado 

reafirma suas intenções em inserir no mercado os agricultores familiares, criando novos 

arranjos territoriais, ultrapassando os enfoques setoriais (SANTOS et al, 2010, p. 2). 

Para tanto, como ponto de partida, houve a tentativa, por parte do Estado, de buscar 

inovações nas políticas de desenvolvimento territorial6, como o Programa Nacional dos 

Territórios Rurais – PRONAT, implementado pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial 

– SDT, desde 2003, em parcerias com instituições da sociedade civil, governos, federal, 

estaduais e municipais. 

A estratégia da SDT, dentro do projeto de desenvolvimento territorial, foi de construção 

de novos arranjos intermunicipais para que fossem contempladas as especificidades e 

pluralidade de cada local, com isso seriam formados “os territórios rurais mediante a 

composição de identidades regionais como elemento aglutinador e promotor do 

desenvolvimento sustentável [...].” (BRASIL, 2003). 

Os “territórios rurais de identidade”, expressão originalmente cunhada por Milton 

Santos ao analisar os territórios de identidade no Estado da Bahia, serviram de fonte para 

 
6 Quando, no texto, houver referência ao desenvolvimento territorial, este é voltado, totalmente, para o espaço 
rural pensado por meio da abordagem territorial. 
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elaboração da política pública dos Territórios Rurais. De acordo com a SDT/MDA, em Balanço 

de Gestão 2003-2010, 

 
[...] os territórios de identidade se constituem em um ambiente propício à articulação, 
à concertação e à gestão social das políticas públicas, porque induz a um debate 
intersetorial, intragovernamental e intergovernamental. Os territórios criaram uma 
dinâmica política mais institucionalizada com a constituição e valorização dos 
Colegiados Territoriais, dos Planos Territoriais e da relação mais direta entre as 
instituições públicas e as organizações da sociedade civil [...]. 
 
 

Começa-se a perceber, a partir de então, o movimento das comunidades rurais com suas 

demandas e forças de resistência sendo chamadas a participar para expor suas necessidades que 

não são somente aquelas voltadas para o mercado, mas também alcançam outras dimensões, 

como aquelas que garantem sua digna sobrevivência no espaço rural, configurando a 

multifuncionalidade. De acordo com o Delegado Regional do MDA em Cuiabá, na época, “o 

mundo rural, de repente, percebe que suas demandas não são somente de políticas ao mundo 

rural, questão agrária e agrícola, mas também, demandas de outras coisas como saúde, 

educação, infraestrutura, estradas, dentre outras.” 

De acordo com a política dos Territórios Rurais, o importante é unir os municípios em 

um projeto de desenvolvimento territorial através da formação de novos arranjos 

intermunicipais, visto que, em escala municipal, o alcance das demandas das comunidades seria 

mais eficiente, enquanto que, em escala estadual, seria muito amplo devido à pluralidade e às 

especificidades locais que precisam ser mobilizadas no processo (ORTEGA, 2008). 

 A partir dos novos arranjos, que partem da nova institucionalidade, como os Colegiados 

Territoriais, surge a Rede Nacional dos Colegiados Territoriais, que somam 25 Redes Estaduais 

de Colegiados. Com isso, são constituídas as arenas políticas, nas quais estão presentes, o 

Estado, as instituições representativas das instâncias intermediárias como Organizações Não-

Governamentais e os atores, em uma relação dialógica para elaboração de políticas públicas de 

acordo com suas demandas para atender à coletividade (BRASIL, 2007). 

A criação desse espaço, a partir da formação das redes sociais de cooperação, pode 

consolidar a constituição dos Colegiados Territoriais em uma escala de ação política por meio 

de reuniões de discussão e troca de experiências. 

Percebe-se, nos Territórios Rurais de Identidade, que os conflitos e dificuldades 

encontrados na diversidade de relações e demandas por políticas púbicas têm origem na má 
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distribuição sócio territorial. Assim, as discussões de tais problemas  acontecem em espaços de 

participação, que são abertos para diálogos entre diversos atores. Esses espaços são arenas 

políticas em que estão presentes, tanto o poder público, quanto as diversas formas de 

representação coletiva, numa relação dialógica e, muitas vezes, conflitiva em que acontecem os 

debates, troca de recursos de poder e tem, em seus rebatimentos territoriais, a formação de 

movimentos de resistência, especialmente contra o avanço do agronegócio. 

A resistência aqui é no sentido de defesa de alternativas produtivas, valores e saberes 

culturais presentes em diversos territórios rurais, nos mais diversos biomas brasileiros. A 

imposição de um processo de modernização da agricultura nos esquemas da acumulação 

urbano-industrial põe em cheque as realidades campesinas tradicionais. Daí a resistência 

enquanto valor de contraposição aos interesses do agronegócio. Os movimentos sociais no 

campo decorrem do avanço da agricultura capitalista, capitaneada pelo apoio do Estado e das 

corporações. 

O território do Estado, nos projetos governamentais, é palco de dinâmicas de processos 

diversos e construções sociais e, quando inserido em uma política pública, como a que está 

sendo analisada, é carregado de sentido político e mostra a força do lugar com suas diferentes 

formas de organização e resistência. 

Assim sendo, a conquista dessas arenas políticas oportuniza a discussão interescalar, 

com aproximação da sociedade civil, além de implicar mudanças culturais, visto que a 

hegemonia política e econômica de determinados grupos está arraigada e representa o poder em 

todas as suas dimensões. Basta um recorte espacial na região do Araguaia/Xingu, território em 

constantes conflitos pela posse e propriedade da terra desde sua ocupação no Nordeste do 

Estado de Mato Grosso, em que foi identificada a forte presença de oligarquias utilizando o 

poder econômico e político, até os dias atuais, de forma abusiva. 

 

Considerações Finais 

 

Na atualidade, a região Centro Oeste possui uma singularidade que é marcada pela 

intensa expansão do agronegócio e, ao mesmo tempo, pela pequena representação da agricultura 

familiar. Isso é resultado de um processo de colonização que foi fortalecido por meio das 

políticas do governo militar durante a ditadura de 1960/1980. Com o processo de colonização 
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privada, muitas empresas foram beneficiadas com políticas de subsídios, o que possibilitou sua 

rápida territorialização na região (MANÇANO, et al, 2012). 

As políticas territoriais foram elaboradas no intuito de trazer inovações para o 

desenvolvimento do meio rural, também para superar o enfoque somente setorial frente às 

desigualdades regionais, valorizando os potenciais endógenos locais no processo de 

desenvolvimento desses territórios.7  

Trilhando uma leitura política do território, no intuito de compreender os atores e os 

processos sócio territoriais que animam os lugares e as regiões do país, podemos dizer que 

constituem as arenas sociais, um enredo bastante diversificado, assimétrico e que seu 

movimento acontece de acordo com os interesses em jogo dos atores envolvidos. 

Contudo, o enfoque territorial das políticas públicas anuncia a construção dos espaços 

de participação, espaços de exercício da cidadania, arenas carregadas de sentido político, são 

espaços políticos caracterizados por Castro (2012) como compostos de interesses, conflitos e 

controle legitimados por atores sociais. 

Importante destacar que, essas políticas com vistas à redução das desigualdades 

regionais, como é o caso do Programa ora analisado, muito ainda precisam avançar no sentido 

de dar, efetivamente, autonomia aos trabalhadores rurais representados por associações, 

sindicatos ou outras formas organizativas, pois, da forma como estão sendo elaboradas, só 

legitimam o discurso hegemônico de que as políticas públicas são elaboradas para serem 

ofertadas, porém, tornam-se, na prática, inacessíveis, visto que não são elaborados projetos por 

parte dos agricultores familiares para captar esses recursos disponibilizados (SOUZA; 

VIEGAS, 2013). 

Assim sendo, observa-se então que, depois de décadas de políticas assistencialistas, os 

agricultores familiares buscam sua autonomia e, para isso, é preciso avançar, pelo menos, mais 

uma etapa, a de capacitação e acompanhamento desses agricultores na elaboração de projetos 

que lhes possibilitem acessar esses recursos disponíveis. Se assim for, esses agricultores, aos 

poucos, estarão caminhando para uma autonomia do funcionamento de sua propriedade, de 

forma mais organizada coletivamente e, consequentemente, tendo maior participação nas 

arenas políticas do Território Araguaia/Xingu. 

 
7 Essa categoria da Geografia, “território”, foi utilizada na inovação das políticas públicas, pois ela melhor 
dimensiona os laços de proximidade entre pessoas, grupos sociais e instituições, ou melhor, atores sociais que 
podem ser mobilizados para o estabelecimento de ações para o desenvolvimento.  
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Compondo o cenário dessa política, os colegiados territoriais tem papel consultivo e de 

controle social nas diversas funções da agricultura familiar contempladas no Programa, além 

de articulação e mobilização junto aos órgãos Estaduais e Municipais, eles tem autonomia 

enquanto coletivo para encaminhar demandas em forma de projetos territoriais que se 

materializam em Planos de Trabalho. É neste momento que, uma diversidade de vozes, tem 

participação, porém, dentro dos limites das normas impostas por este instrumento de 

contratação e do consenso manifestado na coletividade daquela arena política. 

Contudo, o enfoque territorial trouxe inovações em uma política operacionalizada 

durante décadas, que pensava o desenvolvimento rural dentro dos limites político-

administrativos dos municípios. Esse novo enfoque contribuiu para o fortalecimento dos 

espaços públicos de participação, que abrangem, em média, um conjunto de 15 (quinze) 

municípios denominados de território, onde uma diversidade de atores, movimentos sociais, 

instituições e governos puderam interagir para tomada de decisão sobre alocação dos recursos 

federais, restritos e localizados em entidades da sociedade civil e prefeituras municipais. Por 

outro lado, as arenas existentes e dominadas por oligarquias nascidas ainda no processo de 

ocupação daquela área, estas tiveram que se adaptar à nova abordagem, porém, sem perder o 

controle de seu espaço. 

 

Referências Bibliográficas 
 
ABREU, S. Planejamento governamental: a sudeco no espaço mato-grossense - contexto, 
propósitos e contradições. São Paulo, 2001, Tese (doutorado em Geografia) - Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 
 
ALVES JR., G. T. O planejamento governamental e seus reflexos na estrutura fundiária 
de Mato Grosso. Caminhos da Geografia, Revista on line 
www.ig.ufu.br/caminhos_de_geografia.html. Universidade Federal de 
Uberlândia – UFU, Uberlândia, MG. 4 (9) 17-30, jun. 2003. 
 
BERNARDES, J.A. Modernização: a lógica do capital e o direito dos excluídos. In: ARUZZO, 
R. C.; BERNARDES, J. A. Novas fronteiras da técnica no Vale do Araguaia. Rio de janeiro: 
Arquimedes Edições, 2009. 
 
BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Referências para o desenvolvimento 
territorial sustentável. Brasília: MDA, 2003. Disponível em: 
http://www.nead.gov.br. Acesso em: 23 maio, 2005. 
 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3785 
 

BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA; Secretaria de Desenvolvimento 
Territorial – SDT. Referências para a gestão social dosTerritórios Rurais: guia para o 
controle social. Brasília: MDA, SDT, 2006. 
 
BRASIL, MDA, Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT. PlanoTerritorial de 
Desenvolvimento Rural Sustentável – PTDRS, 2006. 
 
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Secretaria de Desenvolvimento Territorial. 
Programas Territórios Rurais, 2007. Disponível em 
http//:www.mda.gov.br/portal/sdt/programas/Territorios_rurais Acesso em 
29 maio 2013. 
 
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Secretaria de Desenvolvimento Territorial. 
Programas Territórios Rurais, 2007. Disponível em 
http//:www.mda.gov.br/portal/sdt/programas/Territorios_rurais Acesso em 
29 maio 2013. 
 
BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA; Secretaria de Desenvolvimento 
Territorial – SDT, 2006. Ações do Governo Federal no 
Território Baixo Araguaia, 2013. 
 
CASALDÁLIGA, P. Carta de encorajamento ao povo de São Félix, 1973. 
 
CASALDÁLIGA, P. Questão Agrária: uma questão política. Depoimento de D. Pedro 
Casaldáliga, Bispo de São Félix do Araguaia, perante a CPI da Terra. Brasília, 1977. 
 
CASTRO, I. E. O espaço político: limites e possibilidades do conceito. In.: CASTRO; GOMES, 
CORRÊA (Orgs.). Olhares geográficos: modos de ver e viver o espaço. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2012. 
 
CASTRO, I. E. de. Geografia e política: território, escalas de ação e instituições. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 
 
De Carli, A. S. Reforma agrária, concentração de terras e conflitos no espaço agrário da 
Amazônia Mato-Grossense . Anais do Encontro de Geógrafos da AMÉRICA LATINA - 
EGAL, 2009 http://egal2009.easyplanners.info/area06/6078_De_Carli_Serlene_Ana.pdf 
 
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. O que é filosofia? Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992. 
 
DELGADO, N. G.; BONNAL, P.; LEITE, S. P. Desenvolvimento territorial: articulação de 
políticas públicas e atores sociais. Observatório de Políticas Públicas para a agricultura: IICA 
– OPPA/CPDA/UFRRJ, 2007. 
 
GARCÍA PARET, C. Realidade e História da região do Araguaia Xingu. V. 2,São Paulo: 
Instituto Socioambiental , 2012 
  



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3786 
 

GOMES, P. C. da C. O conceito de região e sua discussão. In.: CASTRO, I. E. de; GOMES, P. 
C. da C.; CORRÊA, R. L (Orgs.). Geografia: conceitos e temas, 13. ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2010. 
 
______. Espaços públicos: um modo de ser do espaço, um modo de ser no espaço. In.: 
CASTRO; GOMES, CORRÊA (Orgs.). Olhares geográficos: modos de ver e viver o espaço. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2012. 
 
HABERMAS, Mudança estrutural da esfera pública. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1984. 
 
HAESBAERT, R. O Mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à 
multiterritorialidade. 6. Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.  
 
HAESBAERT, R.; PEREIRA, S. N.; RIBEIRO, G. (Orgs.) Vidal, Vidais. Rio de Janeiro: 
Bertand Brasil, 2012. 
 
HARDT, M.; NEGRI, A. Multidão: guerra e democracia na era do império. Rio de Janeiro: 
Record, 2005. 
 
HOWLETT, M.; RAMESH, M.; PERL, A. Políticas Públicas, seus ciclos e subsistemas: uma 
abordagem integral. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
 
MANÇANO, B.; WELCH, C.; GONÇALVES, E. C. Políticas Fundiárias no Brasil: uma 
análise geo-histórica da governança da terra no Brasil. Framing 
the Debate Series, nº 2. ILC, Roma, 2012. 
 
MANÇANO, B.; WELCH, C.; GONÇALVES, E. C. Políticas Fundiárias no Brasil: uma 
análise geo-histórica da governança da terra no Brasil. Framing the Debate Series, nº 2. ILC, 
Roma, 2012.   
 
MORENO, Gislaene. Os (des) caminhos da apropriação capitalistas da terra em Mato 
Grosso. 620 f. (Doutorado em Geografia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo. p. 135-167.1993. 
 
ORTEGA, A. C. Territórios Deprimidos: desafios para as políticas de desenvolvimento rural. 
Campinas, SP: Alínea; Uberlândia, MG: Edufu, 2008. 
 
POLETTO, I. A Igreja, a CPT e a Mobilização pela Reforma Agrária. In.: CARTER, M. 
Combatendo a desigualdade social: o MST e a reforma agrária no Brasil, 2010. 
 
RAFFESTIN, C. Por uma Geografia do poder. São Paulo, 1993. 
 
SANTOS, C. L.; ALMEIDA, M. G. de.; COSTA, J.E. da.; LORETO, M. das D. S. de. Política 
de desenvlolvimento dos territórios rurais: uma análise do território do Alto Sertão de 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3787 
 

Sergipe, Brasil. Ponencia presentada al VIII Congreso latinoamericano de Sociologia Rural, 
Porto de Galinhas, 2010. 
 
SCHNEIDER, A. L. Orientação política para a pesquisa de avaliação: evolução histórica e guia 
prático. In.: HEIDEMANN, F. G.; SALM, J. F. (Orgs). Políticas Públicas e Desenvolvimento: 
bases epistemológicas e modelos de análise. 3. Ed. Brasília: Universidade de Brasília, 2014. 
 
SOUZA, C. Estado da Arte da pesquisa em políticas públicas. In.: HOCHMAN, G. 
ARRETECHE, M. MARQUES, E. (Orgs). Políticas Públicas no Brasil. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2007. 

SOUZA, R. E. M.; VIEGAS, L. P. Turismo Rural: uma possibilidade do novo para o 
Assentamento Banco da Terra. Revista Brasileira de Ecoturismo, São 
Paulo, v.6, n.2, mai/jul-2013, pp. 500-517. 

VIEGAS, L. P. Território da Cidadania Araguaia/Xingu-MT: interesses, estratégias, 
resistências e immpactos. 2014, 127 p. Tese (Doutorado em Geografia) – Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2014. 
 

 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3788 
 

 

CONTRIBUIÇÕES DA CIÊNCIA GEOGRÁFICA AOS ESTUDOS AGRÁRIOS: 

uma análise da Revista Brasileira de Geografia e do Boletim Geográfico 

        
João Emerson Cunha Silva1,  

Aline Barboza de Lima2 
 
1. Introdução 

O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica que objetivou compreender os 

principais conceitos e teorias recorrentes na história do pensamento geográfico da geografia 

agrária brasileira, através da análise de produção científica publicada em dois periódicos: a 

Revista Brasileira de Geografia (RBG) e o Boletim Geográfico.  

Os objetivos específicos foram sistematizar a produção bibliográfica sobre geografia 

agrária entre os anos de 1930 a 20063, analisar as principais correntes de pensamento e 

conceitos utilizados nos estudos geográficos sobre o campo brasileiro, bem como identificar 

predominância de abordagens no conjunto da revisão bibliográfica pesquisada (RBG e Boletim 

Geográfico). 

A RBG surgiu no ano de 1939, período em que a Geografia Brasileira estava se 

institucionalizando, assim, tendo grande importância nesse processo, haja vista que diversas 

temáticas geográficas brasileiras começaram a ser abordadas a partir das publicações desse 

periódico. Concomitantemente, o Boletim Geográfico, surgido em 1943, desenvolveu uma 

importância análoga a da RBG, onde as publicações versaram acerca de questões geográficas, 

corroborando para a construção da geografia brasileira.  

Nesta perspectiva, tanto a RBG quanto o Boletim Geográfico tiveram influência na 

construção da Geografia Brasileira, consequentemente, também da Geografia Agrária no Brasil. 

Os referenciais teórico-metodológicos analisados, revelaram contextos sociais, científicos e 

culturais de cada período. 

 
1 Graduando em Geografia, Unidade Acadêmica de Geografia, UFCG, Campina Grande, PB, e-mail: 
joao.silva938@aluno.pb.gov.br 
2 Professora de Geografia, Unidade Acadêmica de Geografia, UFCG, Campina Grande, PB, e-mail: 
alinelima.ufcg@gmail.com  
3 O recorte temporal utilizado levou em consideração o período de edição das revistas. O período de 
edição do Boletim Geográfico ocorreu entre 1943 e 1978 e da Revista Brasileira de Geografia ocorreu 
entre 1939 e 2006, com  a edição de mais um volume em 2008. 
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Nesse sentido, engloba-se outra importante questão que será desenvolvida no transcorrer 

do trabalho, a identificação de teorias que influenciaram no pensamento e na forma de 

compreender as questões referentes ao mundo agrário brasileiro, assim estabelecendo-se, uma 

relação direta entre a História do pensamento geográfico e suas correlações com os trabalhos 

desenvolvidos em Geografia Agrária tanto na Revista Brasileira de Geografia quanto no 

Boletim Geográfico. 

 

2. Metodologia 

A metodologia utilizada teve como base a revisão bibliográfica efetuada tanto na 

Revista Brasileira de Geografia quanto no Boletim geográfico. Inicialmente, foi realizado um 

levantamento bibliográfico nessas revistas, com o intuito de encontrar os artigos dos dois 

periódicos que discutissem temáticas referentes à Geografia Agrária e também a outras áreas 

do conhecimento que estão relacionadas a mesma, como a Sociologia Rural, Agronomia, 

Geografia econômica e a Nutrição. 

Após esse processo inicial de identificação, foi realizada a seleção dos artigos das áreas 

afins e dos autores da Geografia Agrária para a leitura e posterior levantamento de dados e 

resultados através da análise dos mesmos. Nesse sentido, as análises e posteriores identificações 

de conceitos, teorias, temas e metodologias predominantes nos artigos foi realizada através do 

levantamento e posterior revisão bibliográfica dos mesmos.  

No Boletim Geográfico foram catalogados 72 artigos com temáticas referentes a 

Geografia Agrária ou que abordem temáticas em áreas afins, como a Agronomia, Nutrição, e 

Geografia Econômica. Nesse conjunto, foram selecionados e consultados 36 artigos para o 

desenvolvimento da pesquisa. Em relação a Revista Brasileira de Geografia foram catalogados 

94 artigos referentes a temáticas da Geografia Agrária e áreas afins. Sendo que nesse conjunto, 

foram selecionados 47 artigos para a pesquisa. Os artigos foram selecionados de forma 

qualitativa, priorizando aqueles cujo conteúdo principal referia-se aos estudos agrários e os 

pesquisadores possuíam efetiva colaboração para os estudos da geografia agrária. 

 

3. Geografia Agrária Clássica na Revista Brasileira de Geografia e no Boletim Geográfico 

Nas décadas de 1930 e 1940 têm início processo de institucionalização da Geografia 

como ciência no Brasil, através não apenas da criação de cátedras em universidades brasileiras, 
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como na Universidade do Distrito Federal, mas também por meio de dois periódicos do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Boletim Geográfico e a RBG. 

Nos primeiros artigos relacionados à Geografia Agrária analisados no Boletim 

Geográfico, verificou-se a predominância da Geografia Tradicional, sob forte influência de 

autores como Vidal de La Blache e Friedrich Ratzel. O historicismo e o positivismo foram as 

correntes filosóficas que predominara nessas publicações.  

No âmbito do historicismo, os autores franceses que vieram ao Brasil, como Pierre 

Monbeig e Pierre Deffontaines (1953) apresentaram em seu trabalho aspectos marcadamente 

historicistas na investigação de questões acerca do mundo agrário, como a descrição dos 

aspectos físicos da área estudada, seguida da descrição do gênero de vida das áreas pesquisadas. 

De forma análoga, os trabalhos de Monbeig tratam de questões relacionadas as ruralidades 

através do viés historicista, destacando, em especial, questões relacionadas a estrutura agrária 

e as paisagens.  

A ênfase em estudos da Geografia Agrária nos gêneros de vida evidencia a influência 

do possibilismo lablacheano, característico da Escola Francesa em autores como Deffontaines 

e outros mais, como Nilo Bernardes (1963), que trabalhou em alguns artigos questões referentes 

aos gêneros de vida rurais no Brasil e aos habitats rurais, a partir da descrição da paisagem, em 

sua dimensão física e cultural. 

Assim, entre outras características, o historicismo da Geografia Agrária Tradicional é 

marcado também pela descrição minuciosa das áreas estudadas, tanto no âmbito do modo como 

as populações interagiam com o meio natural na qual estavam inseridas, quanto na descrição 

de aspectos físicos, históricos e sociais das áreas estudadas, cujos temas destacaram-se: 

paisagem rural, estrutura agrária, região, proletariado rural e paisagem cultural. 

Na década de 1960, o historicismo continua a ser trabalhado por outros autores, em 

especial por Orlando Valverde e Manuel Correia de Andrade que também são precursores da 

Geografia Crítica. Vale salientar que a produção de Valverde esteve mais presente na RBG, 

onde o mesmo publicou 5 dissertações que versavam sobre diversas temáticas, entre as quais: 

imigração, gêneros de vida, agricultura brasileira e a relação entre geografia agrária e geografia 

econômica. Ademais, também vale destacar que outros autores vão publicar artigos na RBG 

com predominância do historicismo, entre os quais podemos destacar Côrrea (1963). 
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Além destas vertentes teóricas ligadas à Geografia regional francesa, também estiveram 

presentes ao longo da história da RBG e do Boletim Geográfico outras correntes de pensamento 

e visão de mundo na Geografia, entre elas a de maior peso na Geografia Tradicional foi o 

positivismo de Comte, o qual foi muito influente na mesma e em outras que se sucederam na 

História do pensamento geográfico, como na Geografia Teorético-quantitativa. 

No Boletim Geográfico, os artigos, textos e dissertações com influências do positivismo 

predominaram até os anos 1950, onde eram trabalhadas questões agrárias com certa influência 

do determinismo geográfico e do darwinismo social, entre outros caracteres que marcaram as 

diretrizes estabelecidas pelo positivismo na forma de conceber e produzir ciência. 

Entre os autores que produziram alguns trabalhos nesta perspectiva, está Mario Lacerda 

de Mello (1948), o qual em seu artigo apresenta nas considerações econômicas da cultura do 

açúcar, uma visão determinista acerca de questões relacionadas a localização das áreas de 

cultivo dessa cultura. Abaixo, segue um breve trecho que ilustra o determinismo geográfico na 

obra de Melo (1948): 
[...] torna-se forçosa concluir que quanto mais acentuada fôr a tendência monocultora 
de uma população tanto mais imperativamente se lhe impõe a necessidade de fazer 
comércio. E' mais um elemento a esclarecer a localização das áreas canavieiras em 
regiões geogràficamente predestinadas a um comércio ativo. (MELO, 1948, p. 689) 
 

              Assim, a ideia da predestinação evidente no trecho marca a presença do determinismo 

geográfico no artigo analisado. Além disso, outros autores também publicaram artigos com 

afinidades teórico-metodológicas com a corrente positivista, como Castro (1948), onde em seus 

estudos acerca das áreas alimentares do Brasil, o autor apresenta o racionalismo e o método 

característicos do positivismo. Silva e Nunes (2017), acerca dessa fase dos estudos de Castro 

relatam: 
Assim, podemos notar que essa é a fase em que os estudos de Castro apresentam um 
franco diálogo com o positivismo, concentrando-se no método mais fisiológico, a 
partir da distinção entre o normal (população bem alimentada) e o patológico (doenças 
carenciais), com a finalidade de agir sobre este último com ações racionais na tentativa 
de constituição de uma educação alimentar, para que o Brasil alcançasse uma dieta 
alimentar que pudesse modernizar o país e curar a patologia da fome. (SILVA; 
NUNES, 2017, p.3682) 
 

Já na Revista Brasileira de Geografia, o positivismo vai estar ligado principalmente em 

aplicações da Teoria do Estado Isolado de Von Thünen à realidade agrária brasileira, onde 

através desse modelo, se estabeleceriam no Brasil estudos sobre os anéis agrários influenciados 

pela distância aos mercados. Destacam-se inclusive, trabalhos metodológicos que investigam 
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os prós e contras da Teoria de Von Thünen, como o fez Mesquita (1978).  Waibel (1948) 

também realizou uma série de trabalhos relacionados a aplicação da teoria de Von Thünen à 

realidade agrária brasileira, conseguindo importantes resultados que vão influenciar outros 

teóricos a trabalharem com esta metodologia de estudo das questões agrárias. Em um de seus 

trabalhos, Waibel destaca questões teórico-metodológicas do modelo de Von Thünen, 

ressaltando seu surgimento e considerações pormenorizadas acerca do funcionamento do 

modelo, incluindo até mesmo sua aplicação.  

   Desse modo, as principais características metodológicas e teóricas executadas em 

trabalhos na Geografia Agrária Clássica giraram em torno da descrição das realidades 

estudadas. Assim, conforme analisou Andrade (2008), constituiu-se uma geografia ideográfica 

que limitava o papel da geografia na construção de um conhecimento mais geral. 

 
4.Geografia teorético-quantitativa na Revista Brasileira de Geografia e no Boletim 
Geográfico 
 
         A geografia teorético-quantitativa surgiu segundo Andrade (2008, p. 172) na Suécia, 

Estados Unidos e Inglaterra, onde a mesma era essencialmente caracterizada por trabalhar em 

suas pesquisas com modelos estatísticos e matemáticos, como matrizes, a fim de alcançar 

resultados práticos. Ainda de acordo com o mesmo, no Brasil ela começou a inserir-se em fins 

da década de 1960 e década de 1970, amplamente incentivada pelo governo ditatorial militar 

que tinha o intuito de transpor a economia brasileira a condição de dependente da economia 

global. No entanto, vale destacar que esta política macroeconômica teve sérios impactos na 

economia brasileira, nos anos subsequentes ao período ditatorial, como o aumento exorbitante 

da dívida externa do Brasil. 

          Segundo Bessa (2004), a Geografia Teorético-quantitativa se constituiu baseada no 

positivismo lógico ou neopositivismo, onde além de introduzir no seio da Ciência Geográfica 

mudanças de cunho epistemológico, foi também responsável por mudanças no âmbito 

metodológico. Assim transformando a natureza investigativa da Geografia, e 

consequentemente, da Geografia Agrária. 

          No Boletim Geográfico, um dos primeiros artigos publicados que se insere nessa corrente 

de pensamento e forma de produzir geografia é o artigo “Plano de coleta para a pesquisa sobre 

o abastecimento da cidade de São Paulo em gêneros alimentícios” do autor Seabra (1969). 

Nesse artigo, as categorias de análise paisagem, região e espaço perdem terreno para as noções 
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estatísticas e matemáticas que embasam a pesquisa para o alcance do objeto de estudo. Entre 

os principais modelos matemáticos e estatísticos utilizados estão: amostragem e medida-padrão. 

           Ademais, no Boletim Geográfico também constam outros artigos que trabalham com 

técnicas estatísticas as questões agrárias, como Diniz (1970), onde o mesmo prioriza no artigo 

o uso de coeficientes matemáticos para o cálculo da eficiência da agricultura na depressão 

periférica paulista. Abaixo segue um trecho que evidencia bem essa metodologia de análise: 
Fomos obrigados, portanto, a criar um novo índice, que pudesse exprimir não só a 
eficiência agrícola mas também a eficiência da pecuária, e que permitisse ainda a 
junção dos dois, caracterizando a eficiência da agropecuária. (DINIZ, 1970, p. 67) 
 

           Além disso, outro trabalho publicado no Boletim Geográfico de Steffan e Brito (1977), 

também contém aspectos em sua construção teórica e metodológica que o ligam a Nova 

Geografia ou Geografia teorético-quantitativa, haja vista que na pesquisa efetuada, do mesmo 

modo que os demais artigos dessa escola, o mesmo apresenta afinidade com técnicas estatísticas 

e matemáticas, como a análise fatorial, fato que evidencia a influência dos postulados do 

positivismo lógico na construção do artigo.           

Além disso, nos artigos da Revista Brasileira de Geografia dessa corrente teórico-

metodológica também se destacam trabalhos relacionados a aplicação do modelo de Von 

Thünem nos estudos em Geografia Agrária, onde se enfatiza a descoberta dos anéis agrários em 

diversas áreas do Brasil. Entre esses estudos pode-se destacar o de Geiger; Lima; Abib (1974), 

que buscou aplicar a teoria do Estado Isolado de Von Thünen no Centro-Sul do Brasil, onde o 

principal mercado consumidor seria a cidade de São Paulo, onde assim passariam através de 

sua influência a serem construídos os anéis agrários em seu entorno.  

Não obstante, na Revista Brasileira de Geografia, também estão presentes outras 

publicações que tratam de questões agrárias através dessa perspectiva quantitativista, estas 

trabalham com índices e cálculos estatísticos para a determinação de regiões agrícolas, como o 

fez Mesquita e Tietzman (1970) onde através da utilização destas técnicas foram estabelecidas 

as regiões agrícolas do Estado do Paraná. 

 
5. Geografia Crítica na Revista Brasileira de Geografia e no Boletim Geográfico 
 

A Geografia Crítica teve suas origens na Europa no pós-segunda guerra onde diversos 

teóricos europeus aprofundaram e aproximaram seus estudos do Marxismo. Nesse período, a 

Geografia Teorético-quantitativa começava a ser contestada por estar a serviço do capital e 
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pouco preocupada com as injustiças sociais que passam a ser enfocadas pela Geografia Crítica 

(MOURA et al, 2008). 

 No Brasil, os primeiros estudos relacionados a Geografia Crítica remetem a década de 

1970, como relata Andrade (2008): 
As idéias radicais ou críticas, tanto oriundas dos Estados Unidos como da França, 
repercutiram no Brasil, nos fins da década de 70. Houve, assim, uma confluência de 
fontes diferentes alimentando a produção geográfica brasileira [...] (ANDRADE, 
2008, p. 207) 

 
Além disso, vale ressaltar que, nessa corrente do pensamento geográfico, apesar das 

diferentes abordagens segundo Moura et al (2008), o método empregado é o materialismo 

histórico ou também conhecido como dialética marxista que estrutura o conhecimento de modo 

a conceber as relações sociais contraditórias que constroem o espaço geográfico. 

No Brasil, um dos grandes pensadores da Geografia Agrária Crítica é Ariovaldo 

Umbelino de Oliveira, o qual através de sua tese de doutorado “Crítica ao estado isolado de 

Von Thünen: contribuição para o estudo da geografia agrária” (2016) rompe com os postulados 

quantitativistas através de uma crítica ao Estado Isolado de Von Thünen que repercutiu no 

estudos desenvolvidos em Geografia Agrária até então. 

Nesse contexto, alguns artigos do Boletim Geográfico e da Revista Brasileira de 

Geografia se encaixam nos postulados gerais da Geografia Crítica demonstrando interesse pelas 

relações socioespaciais contraditórias existentes no campo brasileiro. 

No Boletim Geográfico, não foi encontrado algum artigo propriamente da Geografia 

Crítica, não obstante foi identificado um artigo que se aproxima bastante dos postulados do 

materialismo histórico. Guimarães (1962) tece críticas ao sistema latifundiário, a concentração 

de terras, as injustiças sociais além de defender a lei que trabalha com a função social das terras. 

No artigo, o autor trabalha com termos como descapitalização, regime de propriedade de terras, 

regime de trabalho entre outros que trabalham a questão das relações capitalistas no campo, 

mas sempre através de uma perspectiva crítica. 

            Na Revista Brasileira de Geografia, foram identificados dois artigos com vinculação 

teórica, metodológica e conceitual com a Geografia Crítica, datando das décadas de 1980 e 

1990. Nos anos 1990, a Geografia Agrária Crítica ganhou força, continuando a apresentar 

artigos na RBG, como o “Camponeses do Paraopeba: diagnóstico e alternativas” de Gerardi et 

al (1990). Neste artigo, predomina a abordagem marxista nos estudos das atividades agrícolas, 
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dando-se ênfase ao acesso à terra, a mão de obra e as relações sociais de produção, temáticas 

que são caracteristicamente trabalhados em textos da Geografia Agrária Crítica. 

 Além disso, Santos et al (1987), também trabalham com a perspectiva da Geografia 

Crítica ao trabalhar as relações sociais de produção no campo brasileiro, destacando temáticas 

como concentração fundiária, proletarização, e defesa as Reforma Agrária. Além disso, os 

autores também mantem rigor teórico em suas considerações, onde termos antes utilizados 

indiscriminadamente como o de estrutura agrária, são devidamente conceituados, como 

evidencia o trecho abaixo: 
A estrutura agrária engloba o processo de acesso à propriedade da terra, incluindo o 
sistema de exploração da mesma, a maneira como as culturas se distribuem na 
superfície terrestre, bem como as relações existentes entre proprietários e 
trabalhadores agrícolas, inclusive os sem terra. (SANTOS; ANDRADE; OLIVEIRA, 
1987, p. 121) 
 

Nesse sentido, alguns termos são trabalhados majoritariamente nos trabalhos da 

Geografia Crítica, como a questão da estrutura fundiária, a proletarização do campesinato, a 

concentração fundiária e a reforma agrária. Ademais, também são textos que mantém uma visão 

crítico-analítica dos problemas agrários tratados, ou seja, é uma geografia que está preocupada 

com a realidade e não apenas em estudá-la. 

 
6. Resultados e discussão 

 
No âmbito dos resultados da pesquisa, as análises dos dados obtidos evidenciaram 

importantes tendências teóricas nos dois periódicos que puderam ser verificadas através da 

análise dos artigos publicados tanto na RBG quanto no Boletim Geográfico. Ademais, entre 

outros resultados que serão pormenorizadamente elucidados, destaca-se a relação entre as 

temáticas presentes nos artigos e o contexto político-cultural dos períodos em que os mesmos 

foram publicados, fato que nos indicou que a produção do conhecimento em geografia agrária 

nos periódicos esteve, muitas vezes, ligado a interesses estatais com finalidades que variaram 

no tempo e no espaço. 

Na conjuntura dos resultados do Boletim Geográfico e RBG, inicialmente pesquisamos 

as categorias geográficas de análise que estiveram presentes nos artigos publicados nos 

periódicos para compreendermos quais tendências teóricas sobressaíram nos referenciais 

teórico-metodológicos das produções textuais analisadas. Nesse contexto, os dados obtidos 

foram agrupados no gráfico 01, que sintetiza as principais categorias utilizadas nos artigos: 
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Gráfico 01: Categorias de análise – Boletim Geográfico e RBG. Elaboração: Silva; Lima (2019) 

 
No caso do Boletim Geográfico, a categoria mais utilizada nos artigos analisados foi a 

de Região aparecendo em 28 das 36 publicações pesquisadas. Essa categoria, muito vinculada 

aos estudos da Escola Francesa, esteve presente nos primeiros artigos desse periódico, entre os 

quais, podemos destacar as produções dos autores Monbeig (1953) e Deffontaines (1953) que 

na discussão das temáticas agrárias incluíram a categoria região nos seus estudos sobre 

agricultura, estrutura agrária e pecuária. Ademais, vale salientar que essa categoria nos artigos 

analisados do Boletim Geográfico esteve presente em muitos artigos junto a outra categoria que 

teve grande representatividade no conjunto da revisão bibliográfica enfocada: a paisagem. 

Essa tendência foi verificada em boa parte das publicações pesquisadas, em que, do 

conjunto total de artigos analisados, 21 publicações apresentaram a discussão de suas temáticas 

englobando as duas categorias de análise, ora exclusivamente, ora utilizando também outras 

categorias que tiveram menor representatividade quantitativa na revista, como território e 

espaço.  

Nesse contexto, apesar das categorias região e paisagem predominarem no conjunto da 

revisão efetuada no Boletim Geográfico, a categoria território esteve presente em 14 artigos 

analisados nos quais ela é majoritariamente vinculada ao conceito de território como Estado-

nação. Assim, o território enfocado nesses artigos é principalmente o “território nacional”, ou 

seja, ele refere-se a territórios delimitados oficialmente como é o caso do próprio território 

brasileiro e não as múltiplas concepções atuais que veiculam no interior da Ciência Geográfica. 

Ainda nesta temática, os dados obtidos da RBG ilustram diferenças pontuais que 

revelam alguns aspectos que diferenciam os dois periódicos no que tange os seus aspectos 

teóricos.  

Em primeiro lugar, os dados do gráfico reforçam uma tendência que foi verificada nos 

artigos do Boletim Geográfico, o predomínio da categoria região nas publicações analisadas, 
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das 47 pesquisadas na RBG, 46 continham a categoria região utilizada no desenvolvimento das 

temáticas. Assim, em ambos os periódicos essa categoria predominou, o que por consequência 

influenciou as escalas de análise das pesquisas, como posteriormente apontaremos. 

Em seguida, a análise dos dados indicou uma mudança da RBG frente aos resultados do 

Boletim Geográfico, haja vista que as categorias território e espaço ganham terreno no âmbito 

das publicações analisadas, diferenciando-se do Boletim Geográfico, em que prevaleceu em 

segundo lugar a categoria paisagem.  

Na RBG, a categoria território esteve presente em 32 artigos dos 47 enfocados e, assim 

como no Boletim Geográfico, ela esteve preponderantemente ligada a noção de território 

nacional. Não obstante, foi verificado que em um artigo da Geografia Crítica a categoria 

território desvincula-se dessa noção, nela os autores passam a conceber o território como um 

ente historicamente produzido e não apenas uma área de controle legalmente instituída.  

Por fim, além de território, a categoria espaço também se apresentou em números 

expressivos estando presente em 29 artigos da RBG o que indica um contraponto aos resultados 

do Boletim Geográfico em que essa categoria teve pouca expressão no periódico. Na RBG, essa 

categoria apresenta-se nos artigos junto a outras, como território, região e paisagem e apenas 

no artigo de Marques (1971) ela é utilizada em separado das demais no estudo da estrutura 

agrária do estado de Pernambuco.  

Ademais, a categoria que teve menor representatividade em ambos os periódicos foi 

lugar, a qual figurou em última posição no quantitativo dos artigos analisados nos dois 

periódicos. Assim, verificou-se a predominância das categorias região, território, paisagem e 

espaço nas publicações analisadas de ambos os periódicos, valendo ressaltar que em cada um 

deles as categorias citadas variam quando consideramos a análise dos periódicos 

separadamente. Nesse contexto, a utilização dessas categorias influenciou, como já citado, a 

delimitação das escalas de análise das pesquisas efetuadas no Boletim Geográfico e na RBG. 

Abaixo, segue o gráfico 02 que indica as principais escalas de abordagem utilizadas nos artigos 

do Boletim Geográfico e na RBG: 
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Gráfico 02: Escalas de análise – Boletim Geográfico e RBG. Elaboração: Silva; Lima (2019) 

 
Na análise dos dados do Boletim Geográfico, é perceptível a prevalência da escala de 

análise nacional (44%), seguida pela estadual e regional (18%) e por fim marcaram presença a 

escala multinacional (17%) e artigos que não possuem escalas de análise propriamente ditas 

(3%). Nos estudos com a escala nacional de análise, os pesquisadores discutiram temas diversos 

da Geografia agrária, como a Reforma Agrária que foi discutida em alguns artigos do periódico 

nessa escala, entre esses estudos destacam-se Smith (1957) e Rios (1954). 

No âmbito da escala regional, destacam-se como exemplos artigos ligados a diferentes 

correntes do pensamento geográfico, como o artigo de Valverde (1961) ligado à Geografia 

Tradicional e o de Diniz (1970) ligado a Geografia teorético-quantitativa. Ainda nesta temática, 

é imprescindível detalhar a localização dessas regiões para que se possa compreender que áreas 

do espaço agrário brasileiro foram investigadas pelas publicações do periódico, assim ao 

investigar essa questão constatou-se que as regiões estudadas principalmente estavam 

localizadas nas regiões Nordeste e Sudeste. 

Ademais, a escala estadual que obteve percentagem igual a escala regional também 

esteve presente desde os primeiros artigos publicados no Boletim Geográfico, ligados à 

Geografia Tradicional, até os mais recentes vinculados a Teorético-quantitativa. No âmbito dos 

estados que mais foram estudados nos artigos, destacou-se São Paulo sendo estudado em três 

artigos, já a Paraíba e Pernambuco também foram analisados, mas apenas em uma publicação. 

Outros estados não estiveram presentes em estudos utilizando escala estadual de análise na 

revisão bibliográfica efetuada. 
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Além dos dados obtidos no periódico supracitado, o estudo das escalas de análise 

também englobou a RBG, na qual verificou-se que a escala de análise predominante foi a 

regional (42%), em seguida veio a nacional (31%), estadual (19%), ausente (6%) e 

multinacional (2%). Esses resultados ilustraram diferenças marcantes quando comparadas com 

os dados obtidos na análise da mesma variável no Boletim Geográfico.  

Inicialmente, é essencial destacar que uma das mudanças na tendência verificada na 

RBG quando contrastada com o Boletim Geográfico é a preponderância da escala regional de 

análise que esteve presente em quase metade de todos os artigos analisados. Esse fato reforça a 

influência da categoria região na produção desse periódico, influência esta que foi notada pela 

presença quase integral nos artigos de geografia agrária analisados na RBG. Partindo dessa 

conjuntura, é perceptível que a utilização da categoria região no decorrer dos artigos analisados 

influenciou a delimitação da escala de análise dos mesmos, como ocorreu no artigo de Valverde 

(1948) “Excursão à Região Colonial Antiga do Rio Grande do Sul” em que a categoria região 

é utilizada tanto como instrumento de análise como também acaba por determinar a escala de 

abordagem do estudo, o qual constitui uma monografia regional. 

Ainda nesse contexto, vale destacar em quais grandes regiões as áreas estudadas nesses 

periódicos pertencem, desse modo, foi verificado que a maioria dos artigos está vinculada a 

discussão de temáticas referentes ao espaço agrícola do Centro-Sul (Sul, Sudeste e Centro-

Oeste) e do Nordeste. A região Norte possui pouca participação no conjunto de artigos 

analisados, revelando uma carência de estudos sobre essa região no periódico. Ademais, caso 

seja considerado a análise individual das grandes regiões, o Nordeste assume o lugar de região 

com maior representatividade de estudos nas análises regionais de artigos da RBG. Além disso, 

a escala nacional de análise das temáticas agrárias figurou junto a regional como majoritárias, 

ficando em segundo lugar (31%) no número de artigos em que a mesma foi enfocada. Nesse 

contexto, as produções analisadas que utilizaram esta escala enfocaram diferentes temáticas, 

como a Reforma Agrária, culturas agrícolas, organização espacial e regionalização agrícola do 

país, portanto, não apresentaram apenas uma tendência de estudo específica mas, nessa escala, 

englobaram diferentes temáticas referentes aos aspectos agrários brasileiros. 

Por fim, a análise denotou que outras escalas também estiveram presentes nos artigos 

pesquisados, entre as quais destacou-se a escala estadual de análise que manteve um índice de 

utilização nos artigos da RBG (19%) similar aos resultados do Boletim Geográfico (18%). 
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Nesse âmbito, os estados que mais apareceram como objeto de análise nos estudos foram os 

estados do Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Além destes, outros foram estudados 

pontualmente, como Roraima e Bahia, mas a tendência verificada foi que a maioria dos estados 

estudados por meio dessa escala eram do Centro-Sul brasileiro, os estados do Nordeste e Norte 

tiveram contraditoriamente pouca representatividade nos estudos que focalizaram escalas 

estaduais. 

Ademais, perscrutamos nos dois periódicos quais os temas principais observados nas 

correntes teóricas presentes nos mesmos para podermos compreender quais temáticas eram 

estudadas com mais afinco por cada uma das escolas do pensamento geográfico que tem artigos 

representando-as em ambos os periódicos. Abaixo segue diagrama 014 que ilustra as principais 

temáticas observadas no Boletim Geográfico: 

 

 
                                                                           - ESTRUTURA AGRÁRIA  

        GEOGRÁFIA AGRÁRIA CLÁSSICA           - CULTURAS AGRÍCOLAS  

                                                                            - REFORMA AGRÁRIA  

 

                                                                                                                         - ABASTECIMENTO  

                                                              TEORÉTICO-QUANTITATIVA 

                                                                            - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 

 

Diagrama 01: Temáticas observadas no Boletim Geográfico. Elaboração: Silva (2019) 
 

Assim, no Boletim Geográfico diferentes temas preponderaram em decorrência do 

período em que os artigos foram publicados e das correntes de pensamento em que estiveram 

inseridos. Como o diagrama indica, na Geografia agrária clássica os temas predominantes foram 

pesquisas sobre culturas agrícolas, com destaque para a cana-de-açúcar, a qual esteve presente 

nos primeiros artigos publicados em geografia agrária no Boletim Geográfico. Além da cana-

de-açúcar, outros estudos se dedicaram a outras culturas, como a fumicultura estudada por 

Andrade (1963), e a cafeicultura abordada por Soares (1951). 

 
4 A geografia agrária crítica não foi incluída na análise em decorrência de haver apenas um artigo da mesma no 
periódico. 
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 Além dos estudos referentes às culturas agrícolas, outras duas temáticas que 

despontaram como influentes nos artigos analisados foram a estrutura fundiária e a Reforma 

Agrária que são temáticas intrinsecamente vinculadas, tendo em vista que a estrutura fundiária 

brasileira foi e ainda é marcada pela extrema concentração fundiária. Nesta conjuntura, o debate 

pela tão necessária reforma agrária como medida de promoção da justiça social se fez presente 

tanto no campo científico quanto no político.  

Um dos textos que materializa esse pensamento foi o produzido pelo sociólogo 

americano Lynn Smith em seu artigo “Alguns princípios fundamentais da Reforma Agrária” de 

1957, onde após trabalhar como consultor junto ao ministro da agricultura em 1952, produz em 

1957 o artigo supracitado em que o mesmo aponta as melhorias que a Reforma Agrária traria 

tanto para a terra quanto para os camponeses. Além disso, outros autores debruçaram-se sobre 

esta temática de pesquisa apontando as necessidades da realização e os rumos que ela deveria 

tomar, como o fez Rio (1954). 

Contrapondo-se com essas temáticas, os artigos vinculados a teorético-quantitativa, 

publicados em fins da década de 1960 e década de 1970, destacam como principais temáticas o 

abastecimento agrícola e a organização agrária, temáticas como a Reforma agrária passam a 

não ser priorizados, haja vista que o direcionamento governamental da ditadura militar volta-se 

contra essa política pública. Nesse contexto, ganham importância as técnicas estatísticas na 

análise das questões em geografia agrária, como a análise fatorial, formulação de índices entre 

outros. 

Nesta perspectiva, também examinamos as principais temáticas discutidas nos artigos 

da RBG, os resultados desta pesquisa seguem no diagrama 02: 
 

                                                                             - CULTURAS AGRÍCOLAS 

            GEOGRAFIA CLÁSSICA                         - SISTEMAS AGRÍCOLAS 

                                                                              - REGIMES DE EXPLORAÇÃO 

 

                                                                                                     -REGIONALIZAÇÃO AGRÍCOLA                                                                       

                                       TEORÉTICO-QUANTITATIVA              - ORGANIZAÇÃO ESPACIAL 

 

                                                               -  CAMPESINATO 

               GEOGRAFIA CRÍTICA           - RELAÇÕES SOCIAIS DE PRODUÇÃO 

TEMAS 
DE 

PESQUISA 
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                                                               - ESTRUTURA AGRÁRIA 

Diagrama 02: Temáticas discutidas nos artigos da RBG. Elaboração: Silva (2019). 
 

Na análise dos resultados do diagrama, os quais englobam os principais temas discutidos 

nos artigos da RBG, é possível constatar que em linhas gerais alguns temas discutidos no 

Boletim Geográfico são também tratados nas publicações da RBG, como o estudo das culturas 

agrícolas. Além disso, na geografia tradicional foram estudadas outras temáticas, como 

sistemas agrícolas e regimes de exploração, nessa perspectiva vale destacar que essas temáticas, 

muitas vezes, não eram discutidas isoladamente, mas junto a outras dimensões que compunham 

as características das atividades agrária desenvolvidas nos locais analisados, como o fez 

Valverde (1961) no estudo da geografia agrária do Baixo Açu. 

Além disso, na teorético-quantitativa as temáticas predominantes foram as 

regionalizações agrícolas aplicadas a estados e áreas de diferentes escalas, além dos estudos 

referentes a organização espacial. Contrastando com essas temáticas, os artigos da Geografia 

crítica destacam em suas pesquisas discussões sobre as relações sociais de produção, a estrutura 

agrária dos locais estudados e também o campesinato. Além disso, assumem a defesa da 

Reforma agrária, apontando justificativas e sua real necessidade frente a estrutura agrária 

concentrada dos locais abordados. 

Por fim, pesquisamos em ambos os periódicos os gêneros alimentícios abordados nos 

artigos, para assim compreendermos quais deles eram destacados nos estudos de geografia 

agrária e em que perspectivas eles eram estudados, individualmente ou de forma conjunta. 

Diante disso, abaixo seguem os resultados em tabela dos artigos do Boletim Geográfico e da 

RBG. 

 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Nº de artigos em que estão 

presentes no Boletim Geográfico 
Nº de artigos em que estão 

presentes na RBG 
Algodão 9 15 

Arroz 11 23 
Batata-doce 4 - 

Batatas - 11 
Beterraba 3 - 

Cacau 3 5 
Café 10 22 

Cana-de-açucar 15 20 
Cevada 2 - 
Feijão 7 26 
Fumo 6 11 

Mandioca 10 21 
Milho 11 31 
Soja - 11 
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Trigo 5 14 
Tabela 01: Principais gêneros alimentícios presentes em estudos no Boletim geográfico e na RBG. 

Elaboração: S, João E.C. (2019) 
 
Nesse contexto, predominaram os estudos acerca da monocultura canavieira no 

periódico, sendo a sua importância retratada em seus aspectos econômicos, sociais e culturais. 

Na maioria dos artigos, a área destacada nos estudos é a zona da mata nordestina que teve 

durante séculos a cultura canavieira como principal atividade agrícola regional. Ademais, é 

importante delinear que as publicações, em alguns casos, dedicavam-se ao estudo exclusivo 

dessa cultura, como fizeram Melo (1948), Freire (1951) e Carli (1948). 

Em posições diametralmente opostas da cana-de-açúcar, situam-se o milho e a mandioca 

que junto a outros gêneros alimentícios não possuem artigos no Boletim Geográfico que os 

estudem individualmente. Esses gêneros alimentícios são, nos artigos pesquisados, vinculados 

majoritariamente a culturas alimentares e não monoculturas com as características 

socioeconômicas da cana-de-açúcar. As mesmas são produzidas principalmente por 

camponeses para o efetivo sustento alimentar, a mandioca, inclusive, considerada a “lavoura do 

pobre” era plantada em posição secundária a da cana-de-açúcar para a alimentação das classes 

menos abastadas. 

Por fim, outra cultura que teve representatividade no Boletim Geográfico foi a 

cafeicultura, estando presente em 10 artigos analisados. Os estudos publicados que abordavam 

essa cultura situam-se principalmente no Sudeste, em especial no estado de São Paulo, onde 

essa cultura teve grande importância econômica e social. Neste cenário, um dos estudos que 

ilustra sinteticamente esse fato é o artigo “As estruturas agrárias das faixas pioneiras paulistas” 

de Monbeig (1953), o qual retrata além da estrutura fundiária paulista o papel do café nesse 

processo. 

No âmbito da RBG, os resultados apresentam divergências pontuais. Nessa conjuntura, 

verifica-se que o produto de maior representatividade nos artigos foi o milho, com 31 artigos 

que citam esta cultura, mas valendo destacar que na maioria dos casos essa cultura está 

vinculada a pequenos produtores não sendo cultivada no sistema monocultor. Ademais, essa 

cultura é frequentemente estudada junto a outras, como ocorreu no Boletim Geográfico. Um 

dessas culturas é a do feijão que apresenta- se em 26 artigos analisados, no entanto é analisada 

junto a tantas outras, como ocorre com o milho. 
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Em contraposição a essa situação, a cultura cafeeira é citada em 22 artigos, assumindo 

em alguns deles papel central nas pesquisas desenvolvidas, em que são destacados seus aspectos 

históricos, econômicos e sociais, como o fez Valverde (1967) ao analisar a cafeicultura 

brasileira principalmente no período escravocrata. Outra monocultura abordada nos artigos foi 

a canavieira que, entretanto, não estava presente na maioria dos artigos como no Boletim 

Geográfico. A mesma continua a ser estudada, em alguns casos individualmente, mas é notável 

que a importância que ela desempenhou nas temáticas de pesquisas do Boletim Geográfico 

diminuiu quando comparada aos resultados da Revista Brasileira de Geografia. 

Por fim, outros produtos aparecem em muitos artigos, como o Arroz (23), Algodão (15), 

Trigo (14) os quais em alguns casos são estudados ora isoladamente, como o trigo e o arroz 

foram em alguns artigos, ora junto a outras culturas agrícolas ligadas a pequena produção. A 

rizicultura do Sul do Brasil, por exemplo, foi estudada tanto detalhadamente por Bernardes 

(1954) quanto enquadrada junto a outras culturas agrícolas, como o fez Magnano (1995). 

 

7. Conclusões 

O estudo da historiografia da geografia agrária brasileira revelou-a como uma área 

dinâmica na produção do conhecimento em geografia, haja vista que inúmeros artigos foram 

publicados com temáticas referentes ao mundo agrário brasileiro no decorrer do século XX. 

Nesse período, muitos aspectos da realidade agrária brasileira foram elucidados por diferentes 

autores, com diferentes métodos científicos, teorias e paradigmas que guiaram seus estudos 

acerca de muitas problemáticas que surgiam nos contextos históricos específicos em que os 

autores os refletiram. 

Em síntese, através do desenvolvimento da pesquisa pudemos compreender os 

principais elementos teórico-metodológicos presentes nos artigos selecionados no Boletim 

Geográfico e na RBG. Assim, contribuindo para entendermos a história da geografia agrária 

nos dois periódicos que ao longo da revisão efetuada apresentou-se, em diferentes momentos, 

de maneira distinta sendo influenciada por fatores políticos, teóricos e sociais da realidade 

brasileira.  

Finalmente, constatamos que a região foi a categoria geográfica prevalente nos estudos 

agrários analisados, tanto na RBG, como no Boletim Geográfico, discutida principalmente sob 

a ótica historicista ou positivista. Além disso, a descrição presente na geografia agrária clássica 
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foi gradualmente substituída pela análise estatística da geografia teórica-quantitativa. As 

preocupações sociais, que floresceram no Brasil com a ascensão da Geografia Crítica, foram 

praticamente inexpressivas nos artigos analisados na RBG e no Boletim Geográfico. 
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ENTRE PEIXES E PESCADORES: 

 uma análise geográfica da política de seguro-defeso da pesca artesanal 
 

Rafael Barsotti Torres1 
 
 

Introdução 
 

Desde o recente processo político de redemocratização, tendo como componente 

fundamental a promulgação da Constituição de 1988, a pesca artesanal e seus trabalhadores têm 

se configurado como público-alvo de políticas públicas, principalmente de seguridade social, 

até então inexistentes. Dentre elas está o Programa de Seguro Desemprego, ou Seguro-Defeso, 

da Pesca Artesanal (SD). 

Este programa, direcionado aos pescadores e pescadoras artesanais brasileiros, é 

considerado uma política de seguridade social voltada à concessão de assistência financeira 

temporária, no valor de 1 (um) salário mínimo (SM) mensal, a trabalhadores artesanais nas 

situações de interrupção forçada de seu regime de trabalho. No caso da pesca artesanal isso 

ocorre nas épocas de Defeso, isto é, nos períodos do ano em que é vedada a pesca de 

determinadas espécies a fim de garantir sua adequada reprodução e recrutamento (entrada de 

classes etárias mais jovens nas populações), de acordo com seus respectivos ciclos biológicos. 

Dessa forma, o Seguro Defeso associa elementos da política ambiental, voltado à 

conservação dos recursos naturais renováveis, nesse caso as espécies de interesse pesqueiro, 

com pilares da seguridade social, resguardando e possibilitando a reprodução social dos atores 

envolvidos na atividade pesqueira artesanal nos momentos em que sua prática é proibida. 

Este ramo do setor pesqueiro nacional é definido pela Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, Lei nº 11.959/09, como atividade com 

fim comercial  
[...] praticada diretamente por pescador profissional, de forma autônoma ou em regime 
de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de 
parceria, desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte (BRASIL, 
2009, Art. 8º) 

Na prática, a pesca artesanal, apesar de servir como fonte de provimento imprescindível 

para os pescadores e suas famílias, é compreendida, dentro do setor pesqueiro nacional, como 

 
1 Bolsista de mestrado do programa de pós-graduação em População, Território e Estatísticas Públicas da Escola 
Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE/IBGE). E-mail: rafaelbarsotti@uol.com.br 
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uma forma de pequena produção mercantil onde a produção é fundamentalmente destinada ao 

mercado, padecendo de suas flutuações e dinâmicas cíclicas (DIEGUES, 1983).  

Além disso, mesmo congregando a grande maioria dos trabalhadores do setor, o 

segmento da pesca nacional foi historicamente relegado e desfavorecido pelo estado brasileiro, 

indutor de um processo de industrialização forçado (e fracassado) no setor. As consequências 

das políticas e incentivos ao advento da pesca industrial foram nefastas para os grupos de pesca 

artesanal e para os estoques pesqueiros dispersos pelo território nacional. 

A hipótese postulada por este trabalho considera o Programa de Seguro-Defeso um 

instrumento essencial para garantir a reprodução social dos grupos humanos diretamente 

envolvidos nas atividades pesqueiras artesanais nos diversos Estados e Macrorregiões 

brasileiras, através de uma transferência de renda significativa frente ao quadro de 

vulnerabilidade destes atores. Além disso, como apontado por diversos estudiosos da área, tem 

tido relativo sucesso na conservação das espécies e recursos pesqueiros, assegurando inclusive 

a continuidade da atividade pesqueira no país. 

Dessa forma, este trabalho se destina a realização de uma análise geográfica quali-

quantitativa acerca da importância do Seguro-Defeso, enquanto política socioambiental, para a 

reprodução social dos pescadores artesanais, sobretudo a partir da perspectiva da segurança 

alimentar, compreendendo-o como auxílio fundamental para esta categoria.  

Apesar das evidentes limitações que as políticas públicas têm na atual sociedade 

capitalista, dado seu imperativo de permanente reprodução ampliada do capital e o 

imprescindível papel do Estado para isso, esse trabalho se justifica a partir da percepção de que 

a construção das bases, ainda insipientes, do atual estado de bem-estar social no Brasil 

conseguiu de fato almejar e garantir melhores condições de vida à grande parte da população. 

E, dentre as políticas responsáveis por essa realização, a de seguridade social se destaca como 

pilar fundante desse modelo de sociedade. O mesmo pilar que tem sido repetidamente atacado 

pelo atual Governo Federal, em discursos, como o realizado recentemente pelo presidente, onde 

afirmou que mais da metade dos benefícios do seguro defeso eram fraudes; com reformas 

trabalhistas e previdenciárias; entre uma série de outras ofensivas ao sistema de bem-estar 

brasileiro. 

 

Metodologia 
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A metodologia deste trabalho se inicia a partir de uma releitura da pesca artesanal 

brasileira a partir de autores e obras importantes para o estudo da temática no Brasil. Em seguida 

dessa reflexão, o trabalho se desdobra na análise da dimensão espacial da política, fundamental 

para a reprodução social, mas centrada na perspectivada segurança alimentar, dos pescadores 

artesanais brasileiros.  

Dessa forma, será abordada a importância do programa na perspectiva da conservação 

ambiental, utilizando-se de uma revisão bibliográfica de estudos acerca do programa de Defeso 

no país e suas consequências na preservação dos recursos pesqueiros, sustentação 

imprescindível para a pesca artesanal no país. Da mesma maneira, para a reflexão acerca da 

relevância do programa na reprodução social dos pescadores, focando aqui, principalmente, na 

segurança alimentar destes grupos, foi realizada uma revisão da literatura acerca do tema.  

Além disso, no viés quantitativo a metodologia deste trabalho envolveu a utilização de 

duas bases de dados: a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua (PNADC) do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a fim de realizar uma análise do perfil e 

distribuição dos pescadores artesanais brasileiros pelo país; e os dados de pagamento do 

Seguro-Defeso do ano de 2017, realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e 

disponibilizados pelo Portal da Transparência. Ambas as bases de dados foram tratadas com o 

uso do software estatístico livre R, versão 3.5.1, e R-Studio, versão 1.1.463. As análises 

estatísticas realizadas se limitaram a análises exploratórias, tanto dos pescadores artesanais, 

quanto do benefício do SD. 

Por conseguinte, a informação obtida através das análises exploratórias realizadas foi 

relacionada e comparada a diversos estudos de caso envolvendo o recebimento do benefício e 

emprego da renda aferida nos diferentes âmbitos da reprodução das comunidades pesqueiras, 

principalmente na garantia da provisão para o período de interrupção da faina pesqueira, 

associando o programa com a segurança alimentar. Ainda foi realizada uma breve conceituação 

deste último termo a fim de possibilitar uma acurada instrumentalização e aplicação do conceito 

à análise proposta. 

 

A pesca artesanal e o Defeso: importantes elementos para a questão ambiental 
 

 A pesca artesanal no Brasil é pensada pelos principais pesquisadores da área enquanto 

pequena produção mercantil (DIEGUES, 1983; DIAS NETO, 2010). Isto implica numa série 
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de elementos relacionados ao modo de produção que passam pela centralidade da 

comercialização e do mercado na lógica produtiva, mas que têm seus alicerces em relações de 

produção não capitalistas, como a parceria, o trabalho familiar ou a partir de relações de 

vizinhança e a condição de trabalhador autônomo com a propriedade dos instrumentos de 

produção. 

 Considerada um segmento das populações tradicionais, as comunidades de pesca 

artesanal têm, oriundas de sua ancestralidade, formas de compreensão e apropriação dos 

recursos pesqueiros marcados pelo ritmo e pelo respeito aos ciclos da natureza. Estes grupos 

são, inclusive, muito dependentes do conhecimento tradicional, produzido ao longo de 

gerações, acerca dos ambientes e seres vivos que coadunam o meio onde vivem. Justamente 

por esses atributos, diversas comunidades pesqueiras são responsáveis pela criação de Unidades 

de Conservação, como Reservas Extrativistas Marinhas (LOBÃO, 2010; TORRES, 2018). 

Estas características, se analisadas sob os princípios da conservação ambiental, indicam 

a pesca artesanal como um segmento de baixo impacto nos recursos pesqueiros, se comparada 

à pesca a industrial. Por essa razão, o período de Defeso tem grande importância, se tornando 

uma das políticas implementadas mais eficientes para a preservação das espécies, tanto 

marinhas quanto fluviais (DIAS NETO, 2010).  

A política de Defeso teve início nos anos 70, voltada, sobretudo, as espécies de águas 

continentais no período da piracema, mas incorporando também proteção a algumas espécies 

marítimas (DIAS NETO, 2017). O Seguro-Defeso foi instituído em 1991 pela Lei nº 8.287/91, 

substituída em 2003 pela Lei nº 10.779/03, que regulamentou o disposto na Constituição de 

1988 em relação ao Seguro-Desemprego.  

Atualmente, na perspectiva ambiental a avaliação da política do SD é de sucesso parcial. 

Nas pescarias de diversas espécies em diferentes ambientes é percebida de fato a interrupção 

do esforço de pesca normalmente empregado (PEREIRA; MOTA, 2015; SILVEIRA, 2012), 

com adequada e necessária recuperação dos estoques (DIAS NETO, 2010).  

Entretanto, alguns elementos surgem como questões problemáticas, como a 

característica de compartilhamento de estoques no caso dos recursos pesqueiros, principalmente 

fluviais, ou seja, a presença de diferentes espécies, em período de defeso ou não, em um mesmo 

ambiente; as limitações geográficas e de bacias hidrográficas definidas para algumas medidas 

de defeso, o que implica na dificuldade de controle e fiscalização acerca da origem das espécies 
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no ato de transporte e comercialização (DIAS NETO, 2017); além do desrespeito da proibição 

da pesca, ocorrências ainda comuns entre pescadores artesanais e industriais (DIAS NETO, 

2010). 

 

Para além da dimensão ambiental: O Seguro-Defeso como política fundamental para a 
reprodução social dos pescadores artesanais brasileiros 

 

 Para além da dimensão ambiental, as questões sociais surgem com preponderância na 

análise deste programa. É amplamente percebido em diversos estudos de caso presentes na 

literatura acadêmica a imperiosa relevância que este programa têm em comunidades de pesca 

artesanal nas diversas regiões e Estados do país (MAIA, 2009; SILVEIRA, 2012). 

 Ao analisarmos os dados do pagamento de Seguro Defeso no ano de 2017, percebe-se a 

significativa importância do programa para as comunidades de pesca artesanal (Tabela 1).  
 

Tabela 1.  

Parcelas e valores recebidos por pescador artesanal beneficiário do SD, Brasil: 2017. 

Número de parcelas 

recebidas no ano por 

pescador 

Número de 

Beneficiários 

Percentual do 

total de 

beneficiários 

Renda média mensal 

aferida em Reais 

1 5.643 0,84% 76,9 

2 13.373 1,98% 153,9 

3 149.333 22,10% 230,8 

4 452.159 66,91% 307,8 

5 38.838 5,75% 384,7 

6 9.303 1,38% 461,6 

7+ 7.094 1,05% - 

Total 675.743 100% 295, 4 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Pagamento do Seguro Defeso ao pescador 

artesanal, 2017. 

 

Confrontando os valores do SD com as características encontradas por Campos e 

Chaves (2015) ao utilizar a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e por este 
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mesmo autor ao utilizar a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) 

para estudar os pescadores, é possível constatar o quão fundamental é a renda do SD recebida 

pelos trabalhadores artesanais.  

Os referidos trabalhos estimaram a população de pescadores artesanais brasileiros em 

torno de 400 mil. É importante atentar que estes resultados se mostram profundamente 

diferentes do constante no Registro Geral da Pesca (RGP), cerca de 1 milhão, e na própria 

quantidade de beneficiários do Seguro-Defeso no ano de 2017, estimado em 675 mil (DIAS 

NETO, 2017). Acredita-se que grande parte desta diferença seja proveniente de limitações da 

PNAD e PNADC por não incluírem em sua amostra áreas especiais, como Unidades de 

Conservação, além da dispersão dos pescadores pelo país e do caráter autônomo deste tipo de 

atividade, o que pode acarretar grande subcontagem de pescadores artesanais, principalmente 

da região amazônica. As mesmas pesquisas também não conseguem contabilizar trabalhadores 

como tecelões e remendadores de rede, mecânicos, e pessoas empregadas em diversas funções 

ligadas à parte não produtiva da cadeia da pesca artesanal, que até 2015 estavam incluídos no 

público alvo do SD. 

Com baixas taxas de escolaridade, dado que mais de 75% da categoria afirmou ter no 

máximo o nível fundamental incompleto, e alto índice de analfabetismo, com mais de 18% do 

segmento relatando não saber ler ou escrever. Além disso, estes trabalhadores se afirmam, em 

grande maioria, como pardos e pretos, compondo mais de 80% do grupo, e com baixos níveis 

de renda (Gráfico 1), tanto proveniente da pesca quanto a domiciliar total, estimada em torno 
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Gráfico 1
Pescadores por faixa de rendimento oriunda do trabalho, 
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Gráfico 1. Pescadores por faixa de rendimento. Fonte: IBGE, Microdados da PNADC 2017. 
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de R$1.500, e per capita, cerca de R$550. A estimativa para a renda média mensal oriunda da 

pesca para o ano de 2017 foi de R$664,40. 

 

Além disso, a análise da distribuição de beneficiários pelas Unidades Federativas e 

Grandes Regiões apontou significativa concentração no Norte e Nordeste do país, 

macrorregiões usualmente caracterizadas por menores níveis de renda e por indicadores sociais 

inferiores aos das regiões Sul e Sudeste (Tabela 2). Com mais de 85% dos beneficiários, os 

Estados do NE e N despontam como principais destinos da verba do programa. 

Tabela 2.  

Beneficiários do SD por UF e Grande Região, Brasil: 2017. 

UF e Região Beneficiários Percentual 

Região Norte 265.353 39,3% 

11-Rondônia/RO 4.556 0,7% 

12-Acre/AC 7.940 1,2% 

13-Amazonas/AM 65.219 9,7% 

14-Roraima/RR 4.475 0,7% 

15-Pará/PA 164.194 24,3% 

16-Amapá/AP 13.348 2,0% 

17-Tocantins/TO 5.621 0,8% 

Região Nordeste 315.488 46,7% 

21-Maranhão/MA 119.771 17,7% 

22-Piauí/PI 32.848 4,9% 

23-Ceará/CE 9.691 1,4% 

24-Rio Grande do Norte/RN 14.559 2,2% 

25-Paraíba/PB 21.734 3,2% 

26-Pernambuco/PE 4.511 0,7% 

27-Alagoas/AL 12.713 1,9% 

28-Sergipe/SE 24.499 3,6% 

29-Bahia/BA 75.162 11,1% 
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Conforme analisado em estudos de caso realizados nas diversas regiões do país, a renda 

obtida por este benefício foi utilizada em grande parte para o provimento das populações e suas 

famílias, ainda mais se tratando de uma receita aferida no período em que os pescadores 

artesanais ficam proibidos de produzir o pescado, uma de suas principais fontes de alimentos 

(CAPELLESSO; CAZELLA, 2011; PEREIRA; MOTA, 2015; MAIA, 2009; SILVEIRA, 

2012).  

Schmitz, Mota e Pereira (2013), em estudo realizado em município da Amazônia 

brasileira, apontaram para um uso prioritário destes recursos voltado as despesas do grupo 

doméstico, principalmente provisão alimentar, e para compra de materiais para o trabalho na 

pesca ou agricultura, duas atividades vinculadas essencialmente à produção de alimentos, além 

de indicar um aumento na preocupação dos pescadores em relação à conservação das espécies 

pescadas. Pereira e Mota (2015) perceberam fenômeno semelhante em comunidades de 

pescadores do Estado do Pará.  Silveira (2012) aponta a grande importância da política para a 

Região Sudeste 50.319 7,4% 

31-Minas Gerais/MG 20.002 3,0% 

32-Espírito Santo/ES 9.037 1,3% 

33-Rio de Janeiro/RJ 8.056 1,2% 

35-São Paulo/SP 13.224 2,0% 

Região Sul 29.199 4,3% 

41-Paraná/PR 5.510 0,8% 

42-Santa Catarina/SC 15.440 2,3% 

43-Rio Grande do Sul/RS 8.249 1,2% 

Região Centro-Oeste 15.384 2,3% 

50-Mato Grosso do Sul/MS 5.371 0,8% 

51-Mato Grosso/MT 8.069 1,2% 

52-Goiás/GO 1.917 0,3% 

53-Distrito Federal/DF 27 0,0% 

Total 675.743 100,0% 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, Pagamento do Seguro Defeso ao 
pescador artesanal, 2017. 
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subsistência e segurança alimentar dos pescadores no litoral de Santa Catarina.  Capellesso e 

Cazella (2011) apontaram o SD como uma das principais fontes de renda de pescadores deste 

mesmo Estado, indicando ainda sua importância para o financiamento das mais diversas 

atividades realizadas pelos pescadores, inclusive a agricultura. 

Refletindo sob o prisma da Segurança Alimentar, e utilizando para isso a definição da 

Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, Lei nº 11.346/06, que a define como a 

[...] realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 
essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem 
a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis 
(BRASIL, 2006, Art. 3º). 

  A interrupção da atividade de pesca representa para a grande maioria da categoria dos 

pescadores artesanais uma escassez no acesso ao pescado, em geral tido como principal fonte 

de proteína animal, e ao mesmo tempo, principal fonte de renda para o consumo de outros 

alimentos. Dessa forma, percebe-se a importância deste direito trabalhista, tido como clausula 

pétrea da constituição federal, para a constituição de um quadro de segurança alimentar, 

fundamental para o pleno desenvolvimento de uma sociedade justa e menos desigual, dentre a 

categoria dos pescadores artesanais brasileiros.  

 

Considerações finais 

 

Apontados pelos pescadores, em diversos estudos de caso, inclusive nos citados de 

Pereira e Mota (2015), Capellesso e Cazella (2011), Silveira (2012), como a principal política 

pública voltada a este segmento do setor pesqueiro, o SD tem caminhado no sentido de se tornar 

um pilar fundamental para a reprodução social e segurança alimentar desta parcela importante 

da sociedade brasileira. 

Em relação às disposições atuais da legislação, que limitam o benefício aos pescadores 

que vivem exclusivamente da pesca, é importante apontar como a pesca artesanal, em grande 

parte, é praticada pelos pescadores conjuntamente com trabalhos informais e outros ofícios, 

sejam contínuos ou periódicos, a fim de assegurar condições de reprodução social a estes e suas 

famílias. A compreensão da dinâmica própria destas populações é fundamental para o 

entendimento de seu modo de vida enquanto uma forma campesina (DIEGUES, 2004).  
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 Este fator aponta uma incoerência da legislação do Seguro Defeso com a realidade dos 

pescadores artesanais. Como disposto na legislação atual (BRASIL, 2015), apenas podem 

receber o SD os pescadores que se destinarem exclusivamente à prática pesqueira artesanal, o 

que contrária a própria natureza destes sujeitos, ligados à uma série de outras atividades com 

perspectiva complementar. Isto permite que atores não tão comprometidos com o bem estar 

desta população produzam inúmeras acusações de fraude ao benefício (VILELA, 2019), em 

uma conjuntura em que se torna praticamente inviável atender ao disposto na legislação. 

Apesar disto, é imperativo apontar para a necessidade de estruturação de um sistema de 

cadastro e fiscalização mais eficiente para a concessão do benefício. Como apontado por Dias 

Neto (2011), o setor pesqueiro no país passou por grande instabilidade institucional recente, 

que influiu significativamente na sua organização e estruturação. É importante, então, que se 

retome um sentido para o setor, estruturando e aperfeiçoando os sistemas de funcionamento 

deste programa, tão importante para os pescadores artesanais brasileiros. 
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MOVIMENTOS SOCIOTERRITORIAIS E POLITICAS PÚBLICAS: 
Breves Contribuições sobre a Juventude Semiárida. 

 
Marcilio Batista Magalhães Moura1 

Emilio Tarlis Mendes Pontes2 
 

 O presente trabalho, consiste em investigações iniciais do estudo de dissertação de 
mestrado, iniciado junto a pós graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará – 
UFC, que tem como intuito, se debruçar na análise e no contexto de implementação das políticas 
públicas criadas no âmbito federal, em benefício da juventude rural semiárida, que 
correspondem aos jovens na faixa entre 15 e 29 anos, que ocupam as áreas rurais. Nele, 
pretende-se compreender como a juventude fruto dos movimentos socioterritoriais ou os 
movimentos sociais organizados, que lutam por territórios/terra para se fixar e produzir, devem 
ensejar o desenvolvimento políticas ou melhor aplicação das já existentes, analisando os 
benefícios aos jovens dessa faixa etária nos territórios rurais.  

Palavras Chave: Políticas Públicas; Juventude Rural; Semiárido; Assentamentos. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 As lutas camponesas, que permeiam os espaços do sertão nordestino, ao mesmo tempo 

que remontam o século passado e narram o período que este espaço regional viveu e/ou 

conviveu com o domínio dos grandes proprietários de terra e coronéis. Contribuem, pra que 

entendamos o desenvolvimento dessas relações sociais, estrutura agraria e formas de poder 

atuais na região. Se no passado, os elementos denotavam a ausência do Estado e/ou conivente 

com as ações coronelistas, hoje as relações de manutenção do poder, estão permeadas em 

contextos mais complexos, no tocante ao desenvolvimento do capital, dos latifundiários e 

consequemente do estado. 

Quando resgatamos as lutas camponesas, é necessário relatar o momento histórico da 

época, onde desenrolava-se a passagem da monarquia para a república, que caracterizava-se na 

transitoriedade das relações de vivência/trabalho dos camponeses com seus respectivos patrões. 

Como ressalta a obra de Barreira (1992), saia de cena o sertanejo preso as amarras do 

coronelismo, que marca as relações de vivência e trabalho do sertão semiárido, para a ascensão 

 
1 Universidade Federal do Ceará – UFC, marcilio.mmouraa@gmail.com  
2 Instituto Federal do Ceará – IFCE – Campus Quixadá, tarlispontes@gmail.com  
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do camponês alicerçado nas igrejas e nos sindicatos de trabalhadores rurais. Dessa maneira, 

esses camponeses passam a ser conhecedores de seus direitos, o que desencadeia movimentos 

contestatórios e posteriormente em ações para garantir o direito de bem viver nas terras do 

sertão brasileiro.  

Esses movimentos iniciais que aos poucos ganham corpo organizado, são marcas 

indeléveis, que os camponeses, bem como as populações rurais, quando tornou-se conhecedora 

dos seus direitos, ou pelos menos, dos instrumentos legais para assegura-los no campo, passou 

a ser ativa e enfrentar, mesmo com todos as ameaças, mortes e outros problemas advindos, a 

estrutura fundiária e hierárquica do poder, estabelecida no sertão. 

É importante salientar, que a relação entre campo e engajamento em lutas, desenvolve-

se conforme as estruturas do campesinato vai ganhando mediação de entidades de amparo as 

questões camponesas, a elaboração ou melhor aplicação das leis existentes, bem como o 

entendimento desse cidadão camponês ocupando novos lugares nessas relações de poder e 

consequentemente participando efetivamente dos quadros políticos. 

Apesar desse limiar histórico, de participação efetiva nos movimentos que per se ia 

narram o sertão nordestino e são encorajadores para desembocadura de ramificações 

representativas e de contestação. Vale salientar que os passos ascendentes, no contexto social e 

político, rompem com a lógicas narradas e tidas como viés únicos e intransponíveis no sertão. 

Contudo, a lógica das juventudes, no sentido de categoria social, enfrenta uma dualidadeno 

desenvolvimento histórico, a juventude urbana, esbarrava nas leituras que os colocavam 

enquanto peças problemas, apesar dos movimentos sociais juvenisque surgem no século XIX e 

XX, com destaque ao movimento secundarista da UNE, que são elementos constitutivos da 

consciência política e do protagonismo juvenil. No caso da juventude rural, especificamente, a 

primeiro momento, ela está inserida como quadro incluso nas lutas camponesas, obedecendo 

uma lógica hierárquica de participação no mundo rural e nos espaços de poder. 

 Essas configurações da categoria juventude, estão intimamente ligadas aos movimentos 

de consolidação dos jovens enquanto “sujeitos de direitos” (TRINDADE, 2009. p.99) que em 

linhas gerais, ocorre apenas 2000, quando a conotação jovem ganha outros contornos no cenário 

nacional, com a leitura desses jovens como atores sociais e estratégicos. Sendo assim, as 

discussões iniciadas sobre a resolução de problemas e desenvolvimento de políticas públicas de 

juventude, deram-se nos espaços legítimos, dos quais estão o Conselho Nacional de Juventude 
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(CONJUVE) e a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) criados no ano de 2005 (TRINDADE, 

2009) 

 Os espaços políticos instituídos com o CONJUVE e SNJ, atrelados a inserção nas 

organizações da sociedade civil, bem como movimentos sociais e socioterritoriais, sejam eles 

campesinos ou urbanos, serviram para legitimar esse jovem, como sujeitos de direitos e 

aprofundamento dos debates relacionados a temática nos diversos segmentos que elas ocupam 

na sociedade. Nesse sentido, este artigo pretende contribuir com a difusão de algumas políticas 

públicas. 

 

SEMIÁRIDO, MOVIMENTOS SÓCIOTERRITORIAIS E JUVENTUDE  
A construção do semiárido no imaginário social e cientifico, perpassa pela quebra de 

paradigmas e de narrativas literárias, como as obras: “os sertões” de Euclides da Cunha, que 

contribuíram para a criação de um imaginário do sertão, com uma região problema, que remonta 

a história do sertão semiárido nordestino, com base nas mazelas sociais e no seu clima, como 

responsáveis pelo atraso e dificuldades vivenciadas na porção de território nacional.  

Essa ideia de sertão, que permeou o pensamento social e político no imaginário nacional, 

tende a homogeneíza-lo como uma região problema e leituras errôneas que o sertão central do 

Ceará seja fidedignamente igual ao sertão Pernambucano. Contudo, não aponta outros 

elementos constituintes da problemática sertaneja, como: a estrutura fundiária, o latifúndio e o 

acesso a água, que comunicariam a formação do território sertanejo de uma maneira integrada. 

É importante ressaltar, que as abordagens sobre o sertão semiárido, são diversas e ajudam a 

elucidar essa grande porção do território nacional. 

O Semiárido Brasileiro, segundo a delimitação (Figura 1) deliberada pelo Conselho 

Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE através das 

resoluções 107 e 115/2017, possui a abrangência de 1.262 municípios brasileiros, compostos 

por representantes do 09 (nove) estados nordestinos e alguns localizados ao norte de Minas 

Gerais. A delimitação é definida com base em aspectos técnicos, físicos e sociais, com intuito 

de criar um espaço que contemplasse os municípios assolados diretamente com as 

problemáticas das estiagens, do déficit hídrico e que obedecia aos padrões impostos para a 

semiaridez.  
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Destaca-se que a delimitação técnica, é também um elemento político no semiárido, seja 

no sentido das reivindicações advindas dos municípios inseridos, bem como das ações 

governamentais e/ou destinações de verbas para mitigar ou suavizar as problemáticas regionais, 

desse semiárido extenso geograficamente e que apresenta uma série de peculiaridades ao longo 

do seu território.  

 

 

Figura 1: Mapa com a delimitação da Região Semiárida Brasileira Fonte: SUDENE – 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, 2017.  
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A região semiárida, apresenta ainda, uma estreita relação com os eixos que compõem o 

campo climático, devido aos parâmetros utilizados nas classificações técnicas e científicas para 

definir os municípios inseridos nessa delimitação. É necessário ressaltar, que são levados em 

consideração pelos técnicos os elementos como a circulação geral da atmosfera, a pluviosidade 

anual inferior aos 800mm, índices de aridez e percentual hídrico, que são comuns e acabam 

caracterizando os estados e municípios inseridos na região. Estes elementos, contribuem para a 

seleção feita pelo Ministério da Integração Nacional na delimitação espacial do semiárido. 

Através dos seus variados conceitos, debates e consequentemente a abertura de 

caminhos viáveis na produção científica, a geografia tem parcela significativa, na contribuição 

reflexiva sobre o desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao semiárido. Sendo assim, a 

abordagem geográfica, sob o ponto de vista humano e cultural é capaz de elucidar elementos 

contextuais que pautem o ambiente rural, suas especificidades e as questões pertinentes a vida 

dos jovens no semiárido. Possibilitando um conhecimento mais amplo e/ou contextual destes. 

 Antes de prosseguir, é importante evidenciar, que a leitura tida como movimentos 

socioterritoriais, é uma releitura geográfica dos movimentos sociais existentes. Segundo 

Fernandes (2005), a necessidade de re-conceitualização ocorreu em meados de 1980, quando 

os movimentos sociais passaram a figurar enquanto objetos de estudo e investigação da 

geografia. Contudo, o autor reforça, que essa concepção versa sobre: “ um mesmo sujeito 

coletivo ou grupo social que se organiza para desenvolver uma determinada ação em defesa de 

seus interesses, em possíveis enfrentamentos e conflitos, com objetivo de transformação da 

realidade. ” (FERNANDES, 2005 p.31) 

Pedon (2009) indica que um movimento socioterritorial tem dentre os seus principais 

objetivos a conquista do território e Fernandes (2005, p.31), complementa que: “Os 

movimentos socioterritoriais, têm o território não só como trunfo, mas este é essencial para sua 

existência. ” Sendo assim, as lutas camponesas, por reocupação de territórios e 

consequentemente por reforma agrária são elementos constituintes a configuração desses 

movimentos sociais. Vale salientar, que o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra – MST é 

uma expressão dos grupos sociais que configura-se tanto pelo cerne socioterritorial quanto 

socioespacial, devido ao poder organizacional dessa luta, o MST consegue transitar nas 

diferentes formas de movimento. Em primeiro momento, pelas relações sociais que cria através 

de seus interesses e a forma direta que trata sobre eles. Posteriormente, pelo instrumento de luta 
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ser o território, a organização social MST, tem nas suas bases de desenvolvimento a produção 

dos seus próprios espaços geográficos.  

Dentro do Semiárido, a espacialização das lutas camponesas, atrelados aos grupos de 

reforma agraria, a atuação dos sindicatos de trabalhadores rurais, da igreja e das Ongs, são 

elementos que contribuem com condições propícias para o surgimento, manutenção ou de vazão 

reprodutiva desses grupos no contexto espaço-temporal. Levando em consideração a construção 

social sertaneja, onde os latifúndios e os grandes proprietários imperavam, o vasto contexto 

territorial, é mola de intencionalidade e da ideia da transformação de espaços esmos em 

produtivos, o que vai conceber a institucionalização das lutas e configuração destas 

organizações. 

Os movimentos socioterritoriais, tem a ação da ocupação como um dos seus 

instrumentos. Pedon, (2009, p. 173) configura este procedimento da seguinte maneira: “um 

processo social e político complexo que precisa ser entendido como forma de luta popular de 

resistência às lógicas hegemônicas de reprodução da sociedade e, por consequência, do espaço”. 

Essa ação atrelada as posteriores especialização e territorialização, têm promovido mudanças 

nas dinâmicas sociais sertanejas, por promover o conflito por terra e consequentemente a luta 

pela a implementação dos projetos de vida diferenciados entre os camponeses integrantes de 

movimentos e os grandes proprietários. Além disso, utilizar desse novo instrumento de luta para 

buscar mecanismos de salvaguardar as novas representações camponesas, ou seja, a 

implementação de políticas públicas condizentes com as necessidades da nova população 

residente. 

 Esses agrupamentos, permanecem em voga na sociedade atual, pois os conflitos sociais 

empreendidos, pelos movimentos sem-terra, fazem parte do imaginário histórico de criação e 

recriação das relações sociais hegemônicas impostas pelo capitalismo no campo e dão-se contra 

latifundiários e grandes proprietários. Conforme Pedon (2009) relembra que as lutas do 

movimento sem-terra estão de sobremaneira contrapostas a lógica do capital e da terra como 

negócio.  

Isso reflete-se em: 

“De maneira geral, os sem-terra ocupam terras em regiões onde os agentes 
hegemônicos do capital já se territorializou: são latifúndios, terras devolutas e/ou 
griladas. As lutas dos movimentos socioterritoriais sem-terra representam um 
processo de territorialização, cujo foco principal é a conquista da terra apropriada para 
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o trabalho que permite a manutenção da vida contra a terra do “negócio” e da 
exploração (PEDON, 2009. p.176) 

 
 Decorrente dessas ações, contra capitalistas, o processo de ocupação, espacialização e 

territorialização, são por vezes demorados e cheios de conflitos. Contudo, quando vitorioso, os 

movimentos camponeses ali inseridos, passam à abranger outras bandeiras de luta, se antes era 

o conflito pela terra, agora o embate é endossado através da busca por melhores condições de 

vida e trabalho nesses territórios rurais. 

Levando em consideração, os movimentos socioterritoriais vitoriosos, que culminaram 

inclusive em assentamentos rurais oriundos da reforma agrária, atrelado aos procedimentos de 

reconhecimento juvenil, pelo governo e entidades, ocorridos no início dos anos 2000, onde essa 

mocidade passou a figurar na sociedade de forma mais atuante e proativa, identificamos a 

necessidade de trazer o debate sobre a juventude rural no semiárido. Ressaltamos, que a 

concepção de jovem, para os principais órgãos que abordam o tema, não possuem um 

levantamento claro sobre a delimitação da faixa etária que compreende estes jovens, então 

optamos por levar em consideração a delimitação do IBGE, que concebe o agrupamento juvenil, 

como à população que possui entre 15 e 29 anos. Nesse caso, entes juvenis inseridos em 

territórios rurais e participantes de movimentos que lutam por mecanismos de públicos para a 

melhoria da qualidade de vida no campo. 

 Dentre as expressões dos movimentos socioterritoriais, temos a inserção da juventude 

rural, já que os centros de formação do MST e a atividade das Ogns, atreladas aos eventos 

comunitários e científicos, permitem aos jovens a quebra de barreiras e maior engajamento em 

rodas de diálogos e debates. Esse cenário, alça os entes juvenis, para além da participação 

comum, inserindo-o e de tal maneira, garantindo condições de formação desses imberbes do 

campo, de ocuparem o espaço de ator social e consequentemente exercer papeis ativos em 

atividades públicas e nos eixos de representação política.  

 Nesse sentido, Castro (2008, p.118) suscitou que a juventude rural “é um fenômeno em 

movimento” ao indicar que os mancebos desse recorte, contrariando as logicas do isolamento 

e conseguindo a superação das fronteiras que os cercam no mundo rural, estão ocupando e 

construindo cada vez mais espaços de representações políticas. 

 A nova perspectiva rural, com esses rapazes e moças, cada vez mais, ocupando os 

espaços políticos e o protagonismo nos movimentos sociais rurais, traz à tona, uma profusão de 
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elementos que configuram a vivência juvenil e consequentemente a categoria juventude, que 

vai ser entendida como um conceito e/ou termologia empregada com intuito de identificar 

indivíduos, diferentes entre si, que compõem uma importante categoria sociológica, apoiada na 

densidade de elementos e de significados, afim de compreender esses jovens numa série de 

espaços que estes ocupam no contexto geográfico. 

 Dentre as conceituações encontradas, destacamos Groppo (2000, p.8) que concebe a 

juventude como uma “criação simbólica, fabricada pelos grupos sociais ou pelos próprios 

indivíduos tido como jovens, para significar uma série de comportamentos e atitudes a ela 

atribuídos”.  

Ainda nesse cenário, de estudos diversos sobre a categoria juventude, Rosana Reguillo, 

sugere que: 
ajuventud es una categoríaconstruida culturalmente, no se trata de una esencia y, en 
tal sentido, lamutabilidad de loscriterios que fijanloslímites y loscomportamientos de 
lo juvenil, está necessariamente vinculada a los contextos sociohistóricos, producto 
de las relaciones de fuerzaen una determinada sociedad. (REGUILLO, 2007. P.s 48-
49) 

Apesar de delimitar a Juventude como uma categoria, a autora chama a atenção, sobre 

essa variabilidade dos critérios, que dizem respeito aos limites e comportamentos juvenis. Dessa 

forma, ela faz a ponte, que essa camada emerge do cerne cultural, sendo um elemento de popular 

de construção, de modo que está intimamente ligada aos contextos coletivo e histórico desta 

sociedade.  

A profusão polissêmica de conceitos e a diversidade, enquanto categoria social, que essa 

mocidade se expressa e demonstram sua face relevante, seja ela: de movimento, culturas 

vivenciadas, lutas empreendidas e o principal, na formação da consciência desses jovens e dos 

seus saberes e posicionamentos sociais. Aliás, ser Jovem ou juventude, como destaca Castro 

(2010) são perguntas que permeiam o imaginário brasileiro, estas, com levantamentos e 

discussões, que cada vez mais, se encontram, em meios digitais, escolares, políticos e 

informacionais, possuindo um caráter abastado de elementos para responder as indagações 

pertinentes sobre o desenvolvimento social dessa mocidade. 

Castro (2010), segue a linha de raciocínio dos autores que suscitaram anteriormente 

sobre as questões juvenis. Para ela, a juventude configura-se como uma categoria social, 

concebida num contexto histórico de uma sociedade organizada e hierarquizada, conforme as 

estruturas impostas pelo capitalismo.  
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A autora ainda frisa, que o surgimento da categoria juventude, como representada hoje, 

está intimamente ligada ao processo de formação da sociedade patriarcal burguesa e a hierarquia 

“determinada”, sendo a partir dela e das construções sociais dos modelos familiares vigentes 

no seu seio burguês, modelos estes, com o padrão heteronormativo, que privilegiavam o homem 

no contexto familiar. Diante disso, a autora arremata que a “juventude é uma categoria 

construída no bojo desse processo de configuração da família burguesa, centrada na figura 

paterna e aonde os filhos aparecem ocupando uma posição subordinada. ” (CASTRO, 2010 p. 

18).  

Essa subordinação, recai de sobremaneira no campo e nas amarras contidas nos espaços 

de poder, sendo nesse contexto que inserimos a juventude rural, nessa contribuição, como 

herdeira das conquistas territoriais obtidas pelos pais ou líderes mais antigos da organização e 

que estão inseridos nos eixos dos movimentos socioterritoriais. Porém, estes entes juvenis, 

possuem potencial para serem atores sociais e políticos, que lutam e reivindicam seus direitos 

e propõem o desenvolvimento de políticas públicas que melhorem a qualidade de vida e 

promovam a visibilidade dos mesmos no semiárido brasileiro. 

A primeiro momento, a subordinação justifica-se pela forma de expressão juvenil na 

sociedade, como sujeito de problemas, porém quando essa juventude é reconhecida mediante 

aos seus direitos e, consequentemente, na qualidade de ator estratégico de desenvolvimento, 

sendo amparados pelos dispositivos da lei e pelas diferentes organizações da sociedade civil, 

eles passam a ganhar visibilidade no ambiente rural e figurar nos diferentes espaços de poder. 

A acepção de juventude, pela amplitude do termo, nos remete a lembrança de que os 

entes juvenis que estão abrigados nessa categoria, encontram-se distribuídos em diferentes 

espaços e comunidades dos centros urbanos e rurais, o que diversifica as experienciações e 

dinamiza o jovem na sociedade. Diante disso, pela abordagem privilegiar os jovens dos 

movimentos sociais rurais, após a acepção mais ampla sobre o caráter juvenil, optou-se por 

delimitar conceitualmente, de forma breve e concisa, para centrar a discussão dentro do objeto 

principal. 

De princípio, que as conotações de juventude, no mundo rural, ganham diferentes 

contornos devido as variadas formas de vivência no campo, nele, encontramos jovens dentro 

de comunidades tradicionais, assentamentos e quilombos, dentre outras conformações que 

equivalem a viver nos territórios rurais brasileiros. Como ressalta Castro (2005), a identidade 
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da juventude rural é formada por outras formas correlatas de autoidentificação desses jovens, 

já que, “jovem rural”, “jovem da roça”, “jovem do campo”, são outras formas de compreender 

a multiplicidade de termos e leituras que podem ser abordadas para se remeter a essa categoria 

profícua e, mesmo assim, colher elementos que contemplem a amplitude do termo na 

abordagem dos jovens rurais. 

A profusão de componentes que abarcam as diferentes formulações e identificações 

sobre a juventude rural, recaem no que concerne a multidimensionalidade de termos e 

características dessa conformação. Nesse sentido, Galindo (2014, p.124) corrobora que “A 

multidimensionalidade da categoria juventude rural também deve ser compreendida a partir dos 

componentes étnico, de gênero, territorial, de orientação afetivo-sexual e religioso. ” A autora 

defende ainda, que essa diversidade deve fazer-se reconhecida e integrada aos debates de 

políticas públicas, inclusive, dentro de uma perspectiva que mantenha o cerne da categoria, não 

dando margens a dissoluções, que poderiam fragilizar a importância desta nos eixos 

governamentais. 

 Vale ressaltar, que diferente das relações urbano, o período transitório da infância e 

adolescência, predicados na chegada a vida adulta no campo, apresenta outras caracterizações, 

como ressalta Sales (2003, p. 134): “ no mundo rural a linha divisória que demarca a superação 

da infância e da juventude para vida adulta é o casamento e a formação de prole”. Essa 

constatação, dar-se em diferentes composições familiares do sertão e permitem construir a 

leitura, do casamento e a formação de prole, para além do ingresso na vida adulta. O matrimônio 

na construção do imaginário dos jovens sertanejos, pode representar a libertação da posição 

subsidiaria aos eixos patriarcais de ação, representatividade e respeito impostos pela 

constituição da sua própria família.  

 Nas contribuições de Sales (2003), desenvolvidas no assentamento Antônio 

Conselheiro, no estado do Ceará, foram dirigidas questões a jovens locais, no tocante ao que 

era ser jovem no mundo rural. As respostas que foram se sucedendo e construindo a imagem 

sobre esse “ser jovem” culminaram em termos como: alegria, felicidade, luta e liberdade. A 

vozeificação desses jovens é um elemento relevante, vide que as construções sociais que 

fazemos dessa multiplicidade de jovens, recai diretamente das nossas concepções de mundo. 

 

AS POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE RURAL 
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Nesse sentido de maior participação juvenil e desenvolvimento de políticas públicas 

para a juventude, pretendemos indicar alguns projetos surgidos nesse âmbito, indicando 

inicialmente as primeiras que ganham destaque na perspectiva nacional.  

Dessa forma, indicamos aqui, 3 (Três) políticas públicas em benefício da juventude 

rural, que são: O Pronaf Jovem, Nossa Primeira Terra(NPT) e Programa Nacional de Inclusão 

de Jovens (Pro jovem campo) - Saberes da Terra, que são vinculados aos ministérios federais e 

na sua atuação tendem a promover linhas de credito, qualificar e desenvolver projetos e políticas 

educacionais para estes jovens, dentre outras vertentes. 

 

PRONAF JOVEM 
 
 O programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, conforme 

cartilhas e noticiais do Ministério do Desenvolvimento agrário – MDA, tem a ramificação da 

versão adulta, de forma que, a linha de credito oferecida atenda jovens rurais e/ou filhos de 

produtores, oferecendo-lhes facilidades e/ou vantagens nas linhas de credito, para que estes 

possam financiar suas atividades produtivas nas áreas rurais do território nacional. Vale 

ressaltar, que os recursos provenientes das linhas disponibilizadas, tem seu uso pautado na 

implantação, ampliação ou modernização da infraestrutura de produção e serviços nos 

estabelecimentos rurais. 

 Os parâmetros para ser beneficiário do PRONAF – JOVEM são: ter a idade entre 16 e 

29 anos, possuir declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) e além disso, cumprir um dos 

elementos que dizem respeito aos aspectos formativos, que podem ser: ter cursado ou estar 

cursando o curso de formação nos centros familiares de formação alternada, a alternância como 

um princípio pedagógico que norteia a formação desses jovens conforme a realidade que está 

intrínseca a sua vivência, outro elemento que pode ser utilizado, é a formação nas escolas 

técnicas ou agrícolas que comportam o nível médio, dentre outros.  

 

NPT (Nossa Primeira Terra) 
 
 O programa Nossa Primeira Terra (NPT) é um dos eixos integrantes do Programa 

Nacional de Credito Fundiário (PNCF) e conforme a cartilha da Secretaria de Reordenamento 

Agrário, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, tem como objetivo atender 
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trabalhadores (as) rurais, no sentido de promover a aquisição, através do financiamento de 

imóveis para exploração e desenvolvimento do projeto de vida em regime familiar. 

 É necessário ressaltar, que o PNCF, é subsidiário e tem caráter complementar a política 

de reforma agrária, sendo o financiamento advindo dos recursos da União. Contudo, a 

operacionalização do programa é feita mediante a parceria entre a Secretaria de Reordenamento 

Agrário – MDA e dos governos estaduais, a partir dessa parceria e da liberação de linhas de 

créditos, podem ser financiadas terras e/ou feitos investimentos em infraestruturas produtivas. 

 Conforme mencionado acima, o NPT é uma das linhas de crédito do PNCF, surgiu no 

desenvolvimento da pesquisa, por dentre as suas conformidades, atender os jovens inseridos no 

meio rural e consequentemente permitir o seu empoderamento. Estes representantes juvenis, 

precisam está dentro dos parâmetros do projeto, que são: Ter idade entre 18 e 29 anos, está 

inserido no meio rural, estudar nas escolas agrotécnicas e /ou centros de formações alternadas, 

além da intencionalidade de promover o desenvolvimento de um projeto de vida no meio rural. 

 

PROJOVEM CAMPO – Saberes da Terra 
 
 O programa ProJovem Campo – Saberes da terra é uma confluência de programas 

ocorrida em meados de 2007, quando os ministérios da casa civil, educação e do trabalho e 

emprego, resolveram juntar os programas que desenvolviam em paralelo e tinham suas linhas 

voltadas a educação de jovens e adultos num único programa, do qual surgiu o Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem, que abarcou quatro modalidades de atendimento 

juvenil, sendo o ProJovem Campo – Saberes da Terra, uma linha mais volta as áreas rurais do 

território nacional. 

 Com essa nova roupagem, os parâmetros para ser beneficiário do projeto são: ser jovem 

agricultor rural entre 18 e 29 anos, residam no campo e dentre esses aspectos, não ter concluído 

o ensino fundamental na idade regular. A partir disso, é oferecido uma modalidade educacional 

profissionalizante afim de promover aos jovens inseridos nessa faixa etária a escolarização 

coadunada a qualificação. A perspectiva do programa, é levar em consideração no processo 

formativo os saberes populares e científicos, fazendo pontes articulatórias entre ambos para 

contribuir com os conteúdos ministrados e consequentemente com a formação desses jovens. 

 Diferente dos programas anteriores, que funcionam através da oferta e concessão de 

linhas de créditos, para formação ou ampliação dos processos produtivos e das questões de 
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acesso jovem a terra. O ProJovem, ganha outros contornos, ele vem para mitigar outro 

importante eixo nas comunidades rurais brasileiras a falta de escolarização das pessoas inseridas 

no mundo rural. Nesse sentido, são propostas atividades de educação contextualizada que 

promovam a maturação do conhecimento dos beneficiários do projeto e consequentemente 

culminem no desenvolvimento local.  

 Apesar de não aprofundar as leituras sobre as três políticas públicas citadas, pelo caráter 

inicial da pesquisa, é possível observar que, mesmo diante de eixos de atuação diferenciados, 

essas políticas podem ser consideradas benéficas aos jovens inseridos no sertão semiárido e 

lidas a partir dos seus efeitos integrados, por versarem de acesso a moradia, educação e 

investimento em infraestrutura os jovens do campo. Esses mecanismos públicos, quando 

atrelados a outros programas sociais do governo, maximizam os ganhos das populações 

inseridos no contexto rural. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Caráter inicial da pesquisa, bem como o lócus do seu desenvolvimento, afastado de 

onde são realizadas as aulas do mestrado, não permitiram trabalhos de campo exploratórios 

nestas etapas iniciais, para investigar a ação dessas políticas públicas em benefício aos jovens 

rurais inseridos no sertão do Pajeú pernambucano. Porém, mediante ao contato com o Sindicato 

dos Trabalhadores rurais de Serra Talhada/PE, fomos informados sobre a existência do 

Assentamento dos Agricultores – Nova Esperança, no distrito de Santa Rita – Serra Talhada/PE, 

formado por jovens agricultores, a partir do Programa Nossa Primeira Terra (NPT). Sendo esse, 

um dos espaços para a investigação da juventude organizada no trabalho em desenvolvimento. 

Apesar da falta das atividades de campo, nossa contribuição indica que a juventude 

inserida no semiárido, após anos de invisibilidade, passou a ter seus direitos reconhecidos e a 

partir disso a formulação de programas sociais e políticas públicas no tocante a educação do 

campo, inserção dos jovens na estrutura fundiária e nos processos produtivos vigentes nas áreas 

rurais, de modo que, as ações quando vistas sob a ótica integralista, deram outra perspectiva ao 

mundo rural com o viés da permanência, fixação e consequentemente o desenvolvimento dos 

projetos de vida desses entes juvenis nos territórios rurais semiáridos. 

A junção dos programas e políticas públicas, atreladas a ação dos movimentos sociais 

organizados e das entidades que auxiliam os sertanejos, através de projetos, atividades e 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3833 
 

eventos, trazem o jovem do campo do eixo da passividade e da condição migrante, para o papel 

de protagonismo, sendo este usufrutuário dos mecanismos implementados pelo governo, mas 

mantedor do movimento de luta para que outros jovens possam ser beneficiados, bem como o 

desenvolvimento de novos fomentos sociais que permitam a ascensão destes aos ambientes de 

poder. 
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NOVOS PARADIGMAS, VELHAS PRÁTICAS:  

o carro-pipa no limiar do combate e da convivência com o semiárido 
 

Jackson Araujo de Sousa1 
Danielle Rodrigues da Silva2 

 

Introdução 
 O Brasil é erigido como um país privilegiado quando o assunto é água. Entretanto, essa 

abundância deve ser relativizada (REBOUÇAS, 1997), na medida em que existem regiões com 

baixo índice demográfico e alta disponibilidade de água (Região Norte), e o contrário também 

se encontra, pois no semiárido brasileiro imperam “climas muito quentes, chuvas escassas, 

periódicas e irregulares, vivem aproximadamente 23 milhões de brasileiros. Trata-se, sem 

dúvida, da região semi-árida mais povoada do mundo” (AB’SÁBER, 2003). Essas 

características geoambientais aliada a elevada concentração fundiária e a estrutura política 

marcada pelo signo da dependência fundamenta um cenário recheado de desigualdades e 

injustiças. 

Toda essa problemática de contexto levou muitos políticos e estudiosos de diversas 

áreas a tentarem entender a região Nordeste e seu espaço semiárido por meio de proposições e 

propostas diversificadas, tendo a seca como um dos pontos centrais. O Nordeste é, em parte, 

filho das secas (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011) e este tema tem monopolizado a produção 

e as discussões científicas no Nordeste (op. cit. 2018).  

 O Estado atua ativamente neste espaço há muito tempo. Como protagonista no 

desenvolvimento de infraestruturas e ações no espaço semiárido, a atuação governamental 

apontou para o pretenso combate à seca, com a crença na anulação das influências do clima na 

dinâmica regional nordestina, legitimando, através da fundação de órgãos governamentais, o 

discurso da seca erigido por meios da vasta produção cultural (op. cit. 2011) e do discurso 

político regional (CASTRO, 1992).  

 Evidentemente, no contexto da transição paradigmática no semiárido ocorrida no correr 

da década de 1990 (SILVA, 2008; PONTES, 2011), quando a convivência com o semiárido 
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do Ceará, campus Quixadá. E-mail: danielle.rodrigues@ifce.edu.br 
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alcança maior espaço, elementos dos dois paradigmas concorrentes (convivência e combate) 

coexistem, pois “cabe ressaltar que as mudanças de perspectivas nas políticas governamentais 

não significam o total esgotamento ou aniquilamento de padrões anteriores (o combate à seca 

ainda permanece nos discursos e nas instituições)” (SILVA, 2018, p. 75).  

Vários elementos surgem no contexto das secas, na maioria das vezes elencando 

benefícios para as populações alvo de sua atuação. Existe uma abundância de esforços 

governamentais que buscam intervir no espaço semiárido, como sugere uma breve revisão sobre 

as políticas para este espaço. Sendo quase sempre a seca como principal foco dessa intervenção, 

promovendo sua reprodução constante como a causadora dos problemas regionais, com 

alteração dessa perspectiva a partir do paradigma da convivência com o semiárido, como será 

visto mais à frente.  

Nesse contexto de seca historicamente construída no Nordeste, a partir da década de 

1950, impulsionado pelo boom da indústria automotiva no Brasil, os carros-pipa iniciam sua 

espacialização no final do século XX, distribuindo emergencialmente água para as populações 

do semiárido (FARIAS, 2018). Os carros-pipa atuam no âmbito da Operação Pipa (OP), 

ocorrendo ainda a existência de carros-pipa que não fazem parte do escopo desta operação, 

constituindo-se como privados.  

Nessa profusão de novas políticas para o semiárido, como exemplo a OP, é necessário 

entendemos os meandros desta operação, evitando incorrermos em confusões relacionadas aos 

paradigmas que orientam as políticas para o semiárido atualmente, seja o paradigma do combate 

à seca, seja o paradigma da convivência com o semiárido. Portanto, podemos entender a partir 

dessa breve discussão, qual a orientação paradigmática da OP.  

Suscitados por essa problemática muito particular do semiárido brasileiro, objetivamos 

analisar a forma de atuação dos carros-pipa no semiárido brasileiro, seja como estratégia de 

convivência ou como mecanismo de manutenção da dependência, característica do combate à 

seca. Para tanto, partimos da seguinte questão: tem os carros-pipa contribuído para a 

convivência com o semiárido brasileiro ou sua espacialização tem deflagrado situações de 

dependência, caracterizando-a no escopo do combate à seca? 

Metodologia 
 O presente trabalho foi construído em três etapas: 1) revisão bibliográfica; 2) coleta de 

dados governamentais; 3) análise e discussão dos dados coletados. 
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Na primeira etapa buscamos realizar uma reflexão teórica apoiada na discussão que 

envolve o paradigma do combate à seca e o paradigma da convivência com o semiárido, 

pautados em autores como Galindo (2008), Silva (2008), Pontes (2011) e Maciel e Pontes 

(2015), bem como a discussão mais recente sobre a Operação Carro Pipa em Vianna (2015, 

2017). Essa bibliografia se faz importante no sentido de apoiar a discussão tanto do paradigma 

da convivência com o semiárido, como o paradigma do combate à seca, no Nordeste brasileiro, 

retomando a discussão que envolve tanto a atuação estatal na região, como a influência das 

elites agrárias regionais na definição da política adotada pelos governos, e ainda o rebatimento 

dessas influências junto à população nordestina mais pobre. 

Na etapa seguinte coletamos dados sobre a OP principalmente na plataforma 

governamental Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), solicitando 

dados ao Comando do Exército Brasileiro (CEX). Essa etapa foi imprescindível para o 

desenvolvimento do trabalho, tendo em vista a dificuldade de contato direto com o CEX, 

notadamente obstáculos de cunho financeiro de nossa parte. Assim, através do e-SIC 

conseguimos a coleta de dados determinantes para os resultados do presente trabalho. 

E por fim, fizemos o esforço em analisar e discutir os dados da OP, apoiados na 

bibliografia levantada e com o auxílio do software Excel, da Microsoft, para a construção e 

sistematização de tabelas e gráficos. Essa etapa se justifica, pois os dados coletados se 

encontravam organizados de uma maneira que não nos era interessantes. Assim, foi 

imprescindível a reunião desses dados de forma a nos ser útil.  

O combate à seca e a convivência com o semiárido 
 Para entendermos em que se inscreve o carro-pipa, se no paradigma do combate à seca 

ou no paradigma da convivência com o semiárido é necessário entendê-los, buscando elencar 

as suas principais características, esforço já largamente feito por uma diversidade de estudiosos 

e resumido no Quadro 1. 

Quadro 1– Comparação entre as ideias-chave dos paradigmas de combate à seca e convivência com o semiárido. 

Combate à seca Convivência com o semiárido 

Meio ambiente caracterizado por seca 
inevitável e sociedade marcada pelo 
fatalismo 

Meio ambiente como inspiração; a sociedade 
pode incrementar a coexistência 
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Agricultura dependente de chuvas ou 
grandes obras hídricas favorecendo o 
agronegócio 

Práticas produtivas adaptadas aos recursos 
naturais. Manejo sustentável de ecossistemas 
com ênfase em tecnologias sociais 

Participação política marcada por 
clientelismo e assistencialismo; políticas 
sociais compensatórias e emergenciais 

Participação política ativa minimiza 
interferências externas, fortalecendo a 
identidade e os papéis sociais de indivíduos e 
entidades envolvidas 

Políticas burocráticas e medidas técnicas, 
planejamento autoritário 

Gestão coletiva do conhecimento e 
cooperação, onde os técnicos são apenas 
mediadores 

Horizonte: Melhoria de vida pela emigração 
em busca de emprego e renda 

Horizonte: Permanência no semiárido, com 
perspectivas de ampliar a segurança hídrica, 
alimentar e nutricional 

Fonte: Galindo (2008). 
Elaboração: Maciel e Pontes (2015). 

 Desde fins do século XIX, a adoção de tecnologias da engenharia hidráulica para 

armazenamento de água catalisou a crença na possibilidade de combater a seca e os seus efeitos 

(SILVA, 2018, p. 76). Através de órgãos governamentais, notadamente o Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS3 e a Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE, que institucionalizaram o discurso da seca no Nordeste brasileiro.  

Como a ação do Estado se intensificava a cada seca, esta passou a ser desejável pelos 
políticos locais, já que desta forma, poderiam obter os meios materiais para comprar 
sua importância política (distribuição dos fundos públicos condicionada à sua 
legitimação pela via eleitoral), além, é claro, de tirar proveito, individualmente, 
enquanto produtores beneficiados (BURSZTYN, 1984, p. 71). 

Em suma, a estratégia de desenvolvimento do semi-árido adotada pelo DNOCS 
investiu na mudança do ambiente, considerado inóspito. Construção de açudes, 
adoção de sementes selecionadas, planos de irrigação, introdução de raças 
estrangeiras, são algumas das ações que expressam a idéia de que a região é 

 
3 Fundado em 1909, com denominação inicial de Inspetoria de Obras Contra as Secas – IOCS, depois, em 1919, 
de Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas - IFOCS, e, em 1945, denominou-se Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas – DNOCS. Este órgão tem atuação marcada no chamado Polígono das Secas, atuando 
inicialmente com uma maior diversidade de obras, especialmente a construção de infraestrutura de transportes e a 
chamada açudagem, além da perfuração de poços profundos. “Em tese, esta agência [...], deveria ter um papel 
muito mais amplo: irrigação, conservação de florestas, etc. Entretanto, o saldo de efeitos do DNOCS foi, até bem 
pouco tempo, limitado à construção de barragens para beneficiar prioritariamente a pecuária (grandes e médios 
proprietários) e, só marginalmente, os pequenos agricultores. Aliás, as barragens e açudes construídos eram na 
maioria das vezes privados” (BURSZTYN, 1984, p. 70-71).  
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inadequada para o trabalho rural e para se viver, sendo conseqüentemente necessária 
a sua transformação (GALINDO, 2008, p. 25). 

 Assim, a atuação governamental nessa região foi orientada pela crença no combate à 

seca, sendo necessário para tal intento o armazenamento de água em larga escala, através da 

açudagem, bem como da adoção de infraestruturas que possibilitassem a irrigação, como os 

perímetros irrigados.  

Com a oportunista utilização política da seca, sendo o Nordeste centro irradiador de um 

discurso da necessidade pelas suas elites, com o claro objetivo de enriquecimento às custas da 

pobreza regional (CASTRO, 1992). A principal expressão utilizada para explicar essa forma de 

exploração política da miséria é a chamada “Indústria da Seca” (SILVA, 2018, p. 76-77). 

 Silva (2008) destaca que em um cenário reativo estimulado pela situação política 

nacional, 

Na seca de 1992 a 1993, houve uma mudança qualitativa na reação da sociedade civil 
organizada, pressionando o governo federal por ações imediatas, e cobrando a 
elaboração de um plano de ações permanentes no Semi-árido. Em março de 1993, 
milhares de trabalhadores rurais organizados pelo movimento sindical rural, 
associações, cooperativas e ONG’s, realizaram ato público em Recife e ocuparam a 
sede da Sudene, exigindo providencias imediatas na situação de seca e ações 
permanentes para desenvolvimento do Semi-árido (SILVA, 2008, p. 71).  

Nesse contexto de mudanças políticas e paradigmáticas no sertão, urge a necessidade 

de repensar alternativas orientadas por esse novo paradigma. Assim, a convivência com o 

semiárido surge como um paradigma que se posiciona contraditoriamente ao combate à seca, 

pondo em questão a história de políticas que não deram certo e propondo um conjunto de novas 

políticas, tecnologias e estratégias orientadas por essa perspectiva, que Silva (2008) define 

como 

[...] uma perspectiva cultural orientadora da promoção do desenvolvimento 
sustentável, cuja finalidade é a melhoria das condições de vida e a promoção da 
cidadania, por meio de iniciativas socioeconômicas e tecnológicas apropriadas, 
compatíveis com a preservação e renovação dos recursos naturais. Considera-se que 
é essa a orientação de um novo paradigma civilizatório para a humanidade: satisfação 
das necessidades e expansão de suas capacidades, em comunhão com a natureza” 
(SILVA, 2008, p. 233).  

 A convivência, então, configura-se muito mais como um discurso híbrido, contendo 

argumentos do campo científico, político e social, não se restringindo a um “paradigma da 

ciência” com premissas teóricas fechadas [...] (MACIEL; PONTES, 2015, p. 51-52). Esse novo 

paradigma surge no contexto da retomada pelos movimentos sociais e organizações não-

governamentais da cena política nacional, no último quartel do século XX. Sendo 
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principalmente no final da década de 1990, com a fundação da Articulação do Semiárido 

Brasileiro (ASA), que esse paradigma ganha mais notoriedade e os trabalhos realizados pelas 

organizações da sociedade civil começam a ganhar mais visibilidade (GALINDO, 2008). Com 

novas propostas, objetivos distintos dos dominantes, a convivência com o semiárido pretende 

a disseminação de tecnologias sociais de diversos matizes como alternativa a orientação 

hegemônica que privilegiou a construção de grandes infraestruturas (principalmente hídricas, 

como os açudes e atualmente as transposições). Com a construção feita em parceria com as 

próprias famílias beneficiadas (MALVEZZI, 2016), as cisternas de placa são, certamente, o 

elemento mais conhecido desse paradigma, tentando promover o aumento da segurança hídrico-

alimentar e nutricional das populações rurais do semiárido brasileiro. 

 Apesar desses avanços, Silva (2008) alerta que ainda “existem sinais claros de 

permanência ou continuidade das características das concepções e práticas que têm 

predominado, historicamente, nas políticas públicas no Semi-árido brasileiro” (p. 81). A 

construção de grandes obras hídricas, notadamente as transposições entre bacias e os açudes, 

inclusive a OP, continuam ainda tendo o maior aporte financeiro (para a OP ver o Gráfico1), 

em detrimento de políticas que democratizam o acesso a água.  

Resultados e Discussões 
 A Operação Pipa pode ser definida como uma política de distribuição emergencial de 

água potável para os municípios do semiárido nordestino e região norte dos estados de Minas 

Gerais e Espírito Santo que decretam Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública 

em decorrência da seca ou estiagem e que tenha tal condição reconhecida pela Secretaria de 

Defesa Civil (SEDEC), por intermédio de portaria (MARTINS; JUSTO, 2014). O processo de 

solicitação de abastecimento pela OP encontra-se resumido na Figura 1.  Segundo a portaria 

interministerial nº 1/MI/MD, de 25 de julho de 2012 é atribuído ao Ministério da Defesa, por 

intermédio do Comando do Exército, entre outras a distribuição emergencial de água, 

contratação de pipeiros, monitoramento e fiscalização da OP (BRASIL, 2012). 

Figura 1– Fluxo da Operação Pipa (OP). 
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Fonte: Martins e Justo (2014). 

Os carros-pipa à primeira vista se mostram mais voltados para a convivência com o 

semiárido, na medida em que possibilitam a permanência das populações nos períodos mais 

agudos de seca, quando a água armazenada nas cisternas acabam; mas um olhar mais atento 

mostra o contrário: está marcado como uma política mais próxima do combate à seca, pois sua 

atuação aparente de beneficiamento das populações rurais que sofrem com a falta de água, 

esconde sua característica essencial de manutenção da dependência dessas mesmas populações 

junto ao Estado e a elites políticas locais e regionais (o carro-pipa pode ser utilizado como 

estratégia eleitoreira, recorrente no espaço semiárido, como mostra Vianna, 2017).  

 Como programa emergencial de distribuição de água desenvolvido sob parceria 

interministerial (BRASIL, 2012), a OP é uma política criada sem a participação da sociedade 

civil organizada, ONGs ou movimentos sociais, distintamente das políticas mais próximas do 

paradigma da convivência com o semiárido, como o P1MC, da ASA. Medida paliativa e cíclica 

“esta operação tem semelhança, notadamente em seus propósitos, com as frentes de trabalho 

que marcaram as políticas públicas de combate à seca no semiárido nordestino entre as décadas 

de 1940 e 1970” (VIANNA, 2017, p. 336). 

Vianna (2017) destaca que 

O exército passou de fornecedor de alguns motoristas para a condução de alguns 
carros-pipa em zonas sob suspeita de desvio de conduta das autoridades locais, para 
ser o único e verdadeiro gerente da Operação. Tudo indica que houve uma melhora 
substancial no gerenciamento, eficácia e confiabilidade, com consequente 
afastamento ou minimização da influência da oligarquia local na distribuição de água 
pelos caminhões-cisterna da OP (VIANNA, 2017, p. 337). 
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 Mesmo com todo benefício da OP, a identificamos como uma política atrelado ao 

paradigma do combate à seca, pois caracteriza-se como medida paliativa e cíclica. Atua de 

forma mais intensa nos períodos de secas, sendo sua atuação nos meses mais chuvosos do ano 

minorada (MARTINS; JUSTO, 2014). 

 O aporte financeiro necessário para a OP é muito grande, como mostra o Gráfico 1. Os 

recursos destinados à OP nos anos de 2012 a 2016 teve crescimento vertiginoso, com 

decréscimo no valor investido nos anos de 2017 e 2018, sendo o montante para todo o período 

na ordem de 1,5 bilhões de reais gastos com a operação, somente para os estados do Ceará e 

Piauí, área de atuação da 10º Região Militar. Portanto, para os outros estados do Nordeste, o 

valor utilizado com a OP é ainda mais importante. Entendemos que esse quadro (Gráfico 1) se 

deve em decorrência da seca de 2011 a 2016, que provocou maior dependência dos carros-pipa 

por conta do esvaziamento das cisternas, na medida em que estas, particularmente a de 16 mil 

litros, só consegue abastecer uma família de cinco pessoas por até oito meses, conforme Silva 

e Sampaio (2014), e açudes. Assim, nos períodos de secas plurianuais, como ocorreu entre 2011 

e 2016, boa parte das cisternas secaram, necessitando do abastecimento pelos carros-pipa. 

Gráfico 1 – Recursos financeiros utilizados pela 10º Região Militar na OP em sua área de atuação (Ceará e 
Piauí). 

 
Fonte: Comando do Exército Brasileiro, 2018.  
Elaboração: Sousa, Jackson Araujo de  (2019). 
 
 A captação da água é feita pelos próprios pipeiros em pontos determinados pelos 

Comando do Exército Brasileiro, como açudes, Estações de Tratamento de Água (ETA) e poços 

profundos. Constituindo uma verdadeira rede geográfica, interligando pontos através do fluxo 
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hídrico realizado pelos carros-pipa, nos espaços semiáridos. Assim, a água coletada é 

geralmente depositada em cisternas comunitárias devidamente credenciadas, sendo na maioria 

das vezes disponibilizada uma pequena quantidade de água para cada família. Ou seja, os 

carros-pipa precisam visitar as comunidades algumas vezes por mês para suprir a demanda 

hídrica. 

 O cadastramento dos pipeiros é feito segundo um edital de seleção4, sendo necessário 

que os pipeiros providenciem a documentação comprobatória dos critérios estabelecidos no 

edital. Para o pagamento dos pipeiros, alguns fatores5 são considerados, fazendo parte de um 

cálculo. 

 A partir dessa discussão sobre a OP no semiárido e ainda levando em consideração o 

resgate das características e conceituação dos dois paradigmas em apreço neste trabalho, 

consideramos frutífero comparar as cisternas de placa, destacando-a como uma tecnologia de 

convivência com o semiárido, e os carros-pipa, para os autores deste trabalho, um elemento de 

combate à seca. Assim, no Quadro 2, apresenta-se essa comparação. 

Quadro 2 – Quadro analítico comparativo entre as cisternas de placas e os carros-pipa. 
 Cisterna de Placa* Carro-pipa** 

Paradigma Convivência com o Semiárido.  Combate à Seca.  
Implantação Realizada por ONGs e 

movimentos sociais (em sua 
maioria) em parceria com as 
famílias receptoras da 
tecnologia. 

Distribuição realizada pelo 
Exército Brasileiro, sem 
participação direta das famílias 
beneficiadas. 

Captação e 
manejo 

Realizada pelas famílias 
beneficiadas, com capacitações 
em gestão dos recursos 
hídricos. 

Realizada pelos pipeiros 
contratados pelo Exército 
Brasileiro.  

Critérios de 
distribuição 

Composição familiar, 
propriedade da terra, estrutura 
das casas, renda e localização.  

Municípios que decretaram 
situação de emergência ou estado 
de calamidade pública em 
decorrência de seca ou estiagem. 

Autonomia  Aumenta a autonomia das 
famílias beneficiadas. 

Aumenta a dependência das 
famílias beneficiadas. 

 
4Para o estado do Ceará, o edital é lançado pelo Fundo de Defesa Civil do Estado do Ceará. 
5Valor devido pelo serviço (V); capacidade do tanque (pipa) em metros cúbicos (C); distância percorrida 
(somente abastecido d’água), em quilômetros (D); número de viagens (somente abastecido d’água) (N); valor do 
metro cúbico d’água transportada, em reais (I). Cálculo: V= C x D x N x I. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3844 
 

Fonte Água da chuva. Açudes, Estações de Tratamento 
de Água (ETA) e poços profundos. 

Aporte de 
recursos 

Elevado.Benefício permanente. Elevado. Benefício transitório.  

Água disponível A família dispõe de 16 mil litros 
para beber e cozinhar. 

A família tem acesso a pouca 
quantidade de água. 

Apoio do terceiro 
setor 

Amplamente acolhida pelas 
ONGs e movimentos sociais. 

Não acolhida pelas ONGs e 
movimentos sociais. 

Espacialidade Se organiza espacialmente em 
pontos. 

Se organiza espacialmente em 
rede. 

*Trata-se aqui das cisternas circunscritas ao Programa Um Milhão de Cisternas, da ASA. 
**Trata-se aqui dos carros-pipa credenciados na Operação Pipa, do CEX.  
Fonte: Silva (2008), Galindo (2008), Pontes (2010), Maciel e Pontes (2015), Vianna (2015, 2017). 
Elaboração: Sousa, Jackson Araujo de, (2019). 

 Os carros-pipa, segundo Vianna (2015), atuam interligando duas políticas antagônicas, 

as cisternas e as grandes obras hídricas, na medida em que as primeiras recebem água coletada 

pelos carros-pipa nas segundas.  

A conexão hídrica entre estes dois sistemas [tecnologias sociais hídricas e grandes 
obras hídricas], hoje, é feita, pasmem, pelos caminhões-pipa, que nos períodos de 
estiagens e sobretudo de secas prolongadas, conduzem águas dos açudes e também de 
canais e adutoras para as cisternas existentes (VIANNA, 2015, p. 432). 

Talvez sirva de indicação paradigmática, o fato assinalado por Maciel e Pontes (2015) 

em pesquisa feita no município de Afogados da Ingazeira-PE, de que os carros-pipa não são 

acolhidos pelas organizações sociais responsáveis pela convivência com o semiárido. Segundo 

eles, 

A avaliação geral dos sujeitos sociais beneficiados é de que as cisternas para a 
primeira água coroaram uma política pública satisfatória. Contudo, a seca iniciada em 
2011 não permitiu o enchimento das cisternas, trazendo desalento e reacendendo 
inclusive o discurso sobre o abastecimento desses reservatórios com a água de 
caminhões-tanque (pipa). A fragilidade das famílias com a iminente ou real escassez 
de água e alimentos as deixa vulneráveis às práticas clientelistas. Daí, por razões 
técnicas e políticas, o abastecimento com o carro-pipa não é acolhido nos projetos de 
convivência, pois considera-se esse procedimento um ícone do combate à seca e 
dispositivo de submissão das populações vulneráveis. Apesar disso, seu uso passou a 
ser aceito como pontualmente necessário, pois as chuvas em 2012 foram tão escassas 
que muitas famílias não tiveram outra alternativa – fato admitido pelas próprias 
organizações que militam pela coexistência (MACIEL; PONTES, 2015, p. 
85).Portanto, os carros-pipa, no âmbito da Operação Pipa, têm gerado novas 
discussões sobre sua atuação no semiárido brasileiro. Sua espacialização cíclica, 
seguindo o ritmo das secas, não parece adotar novas perspectivas paradigmáticas, 
orientando-se pela convivência com o semiárido. 

Para intensificar a convivência com o semiárido, segundo à perspectiva do 

desenvolvimento sustentável e regional para as populações pobres do campo, é necessário um 
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rol de políticas, programas, projetos, legislação, bem como mudança cultural, que valorize as 

alternativas simples, mas que geram grande impacto social às populações beneficiadas. 

Conclusões 
 Mesmo com a ascensão de um novo paradigma, as políticas mais próximas dos velhos 

paradigmas (do combate à seca) continuam a se espacializar no semiárido. A atuação dos 

carros-pipa perpetua a tradição de intervenções estatais que promovem e aprofundam a sujeição 

das populações rurais menos abastadas. Política muito semelhante às frentes de emergência, 

que vigoraram no século passado, a OP serve por vezes como instrumento de poder e de desvio, 

visto as recorrentes fraudes na Operação.  

 A partir da discussão aqui levantada, compreendemos a ascensão de novos paradigmas 

que orientam práticas sustentáveis e contextualizadas no semiárido brasileiro. Embora as 

tecnologias de convivência com o semiárido tenham proporcionado novas perspectivas de 

desenvolvimento para o campo, ainda existem velhas práticas, sob nova roupagem: a 

distribuição emergencial de água através dos carros-pipa. Nesse sentido, entendemos a 

necessidade de maior investimento e apoio a políticas orientadas pelo paradigma da convivência 

com o semiárido. Talvez a intensa atuação dos carros-pipa no espaço agrário, indique a 

necessidade de diversificar as tecnologias sociais no semiárido, até agora mais amplamente 

circunscritas às tecnologias sociais hídricas (cisternas de placa, principalmente), pois esta 

diversificação, apesar de ter um alto custo, possibilita benefícios permanentes, diminuindo a 

dependência cíclica a políticas de distribuição emergencial de água. 

 Embora a OP mereça contínuas críticas, ressaltamos sua importância como política 

emergencial, pois atua como suporte às cisternas que secam nos períodos de secas mais severas.  

Certamente estudos mais aprofundados merecem ser promovidos, buscando entender as 

políticas no semiárido. Questionamentos diversos devem ser feitos com o objetivo de buscar 

mais esclarecimentos em relação a esta política hídrica. Como se dá a distribuição da água nas 

comunidades difusas? De que forma a população utiliza a água da OP? Ainda há influência 

política na distribuição de água agora gerenciada pelo exército brasileiro? Quais relações de 

poder existentes? Como ocorre a integração entre os carros-pipa e as cisternas de placa? Há 

conflitos locais em decorrência do abastecimento hídrico pelos carros-pipa?  
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O CAMPO: UM ESTUDO SOBRE A ATUAÇÃO DO 
PRONAF NA REGIÃO GEOGRÁFICA IMEDIATA DE PAU DOS FERROS - RN 

 
Stênio Maia Estevam1 

Alcimária Fernades da Silva2 
Cícero Nilton Moreira da Silva3 

 
RESUMO: 
 

Esse trabalho constitui-se em um estudo sobre a atuação do PRONAF no âmbito da Agricultura Familiar, 
problematizando assim, a atuação das políticas públicas agrícolas (no caso estudado, o Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar) e sua materialização na Região Geográfica Imediata de Pau dos Ferros, 
Rio Grande do Norte. Para tanto, a metodologia consistiu na revisão de literatura buscando o suporte teórico em 
autores como Azevedo (2012), Mattei (2014), Brasil e Locatel (2012), Nunes (2015), Aquino e Lacerda (2015), 
dentre outros. A pesquisa ancorou-se em dados secundários, tendo sido utilizado como fonte de pesquisa o site da 
Diretoria de Gestão Estratégica, Monitoramento e Avaliação – DGMA, responsável por disponibilizar um painel 
com as políticas da Secretaria Especial de Agricultura familiar e do Desenvolvimento Agrário – SEAD, em que 
podemos ter acesso às informações necessárias sobre o referido Programa considerando o recorte temporal de 2013 
a 2018. Através dos dados obtidos foi possível perceber a presença significativa de estabelecimentos da agricultura 
familiar nessa localidade e o significativo volume de operações de crédito do PRONAF obtido pelos agricultores 
familiares nesse período, bem como a prioridade dada ao crédito para investimento nas atividades em vez do 
custeio de atividades produtivas. Percebemos ainda uma queda significativa no número de operações de crédito 
no ano de 2017, o que pode ter relação com os retrocessos políticos e a insegurança econômica vivenciada pelo 
país. 

Palavras-chave: Agricultura Familiar; Políticas Públicas; PRONAF. 
 
INTRODUÇÃO 
 

As políticas públicas podem ser entendidas como uma forma utilizada pelo Estado no 

intuito de responder aos direitos da sociedade. Rua (1998, p. 01), a esse respeito, salienta que 

“[...] Uma Política Pública geralmente envolve mais do que uma decisão e requer diversas ações 

estrategicamente selecionadas para implementar as decisões tomadas”. Existe um grande 

número de políticas públicas, nesse trabalho nos interessa as políticas públicas agrícolas, mais 

especificadamente, aquela voltada para agricultura familiar como é o caso do PRONAF.  

A agricultura familiar foi ao longo do tempo negligenciada pelo Estado que, pouca 

atenção despendeu a essa categoria tão relevante. Somente na década de 1990, ocorre a criação 
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2 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN. BR – 405, Km – 153 – Bairro Arizona, CEP 59900 - 
000, Pau dos Ferros-RN. E-mail: alcimariafernandes@hotmail.com. 
3 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN. BR – 405, Km – 153 – Bairro Arizona, CEP 59900 - 
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do PRONAF que, para Azevedo (2012), constitui-se em um reconhecimento da agricultura 

familiar como um segmento do setor público. Até mesmo a denominação conceitual do 

agricultor familiar era outra, já que os mesmos eram conhecidos através de outras 

denominações, de acordo com as realidades locais/regionais, como: produtor de subsistência, 

produtor familiar, pequeno agricultor, lavrador, dentre outras. 

Brasil e Locatel (2012) afirmam que o Programa citado surgiu como linha de crédito de 

custeio, em 1995. Todavia, em 1996 passou a ser trabalhado enquanto um Programa de 

Governo, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura – 

SDR/MDA. De 1999 até 2016, o PRONAF passou a integrar ação direta da Secretaria de 

Agricultura Familiar (SAF), do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Atualmente, 

com a extinção do MDA, o mesmo passou a fazer parte da Secretaria Especial de Agricultura 

Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD), vinculada à Casa Civil da Presidência da 

República e vem sendo vítima de cortes em seu orçamento, o que pode vim a comprometer os 

avanços e resultados que esse Programa vem logrando desde a sua criação, tendo em vista que 

mesmo diante dos entraves burocráticos e da própria distribuição dos recursos entre as regiões 

brasileiras, o PRONAF tem contribuído com o desenvolvimento da agricultura familiar no 

campo brasileiro. 

Em meio aos avanços, as ameaças e retrocessos vivenciados pelo PRONAF, o trabalho 

hora proposto tem como objetivo analisar a atuação dessa política pública na Região Geográfica 

Imediata de Pau dos Ferros (RN).  

Nessa perspectiva, buscaremos trazer após essa introdução, os procedimentos 

metodológicos utilizados no decorrer do trabalho, seguido do referencial teórico e da análise 

qualitativa dos dados coletados de maneira secundária. Por último teceremos as considerações 

finais, elencando reflexões sobre a aplicabilidade dessa política no recorte espacial estudado. 
 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi desenvolvido nas seguintes etapas: primeiro efetuou-se um 

levantamento bibliográfico que possibilitou um melhor entendimento sobre o desenvolvimento 

das políticas públicas agrícolas e mais especificadamente do PRONAF, buscando autores como 

Azevedo (2012), Mattei (2014), Brasil e Locatel (2012), Nunes (2015), Aquino e Lacerda 
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(2015), dentre outros. Na etapa seguinte, tivemos como suporte para a busca de dados 

secundários o site da Diretoria de Gestão Estratégica, Monitoramento e Avaliação – DGMA, 

responsável por disponibilizar um painel com as políticas da Secretaria Especial de Agricultura 

familiar e do Desenvolvimento Agrário – SEAD. Após a coleta dos dados, os mesmos foram 

analisados e sistematizados, apresentando algumas das características dos estabelecimentos 

agropecuários e principalmente a atuação do PRONAF nos municípios que compõem a Região 

Geográfica Imediata de Pau dos Ferros.  

Na conclusão buscamos elencar algumas reflexões sobre a atuação dessa política, 

enfatizando elementos que precisam da atuação sistemática dos atores locais, como o poder 

público de maneira geral, bem como instituições que poderiam contribuir com o êxito dessa 

política como a própria Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e as 

Universidades locais no encaminhamento de ações que possam ir de encontro aos anseios dos 

beneficiários. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS AGRÍCOLAS: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Se tratando de Política Agrícola no Brasil, cumpre aqui destacar com base em Mueller 

(2010), que o primeiro órgão responsável pela execução dessa política em nosso país surge em 

1860, com a denominação de Secretaria dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras 

Públicas. Em 1906, a referida secretaria passa a ser denominada de Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio, assumindo assim, o comando do setor público agrícola, voltado para a 

normatização de produção vegetal e animal, fomento à pesquisa e a condução de políticas 

microssetoriais para a agropecuária, captação e gestão de recursos. Para Mueller (2010, p.17). 

  
Os interesses da área econômica em relação à agricultura, nem sempre coincidiam 
com os de organizações importantes do setor público agrícola. A área econômica 
estava focada na modernização urbano-industrial e nos desajustes macroeconômicos 
do período, e dos países que atribuía à agricultura eram o de assegurar o abastecimento 
interno de alimentos e insumos agropecuários e o de contribuir na geração de divisas 
para atenuar desequilíbrios do setor externo. 

 

 Na década de 1960, através do Estatuto da Terra, Lei 4. 504/64 ocorre a regulamentação 

da política agrícola no território brasileiro. Nesse Estatuto enfatiza-se: 
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Art. 1° Esta Lei regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, 
para os fins de execução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola. 
§ 1° Considera-se Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem a promover 
melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a 
fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade. 
§ 2º Entende-se por Política Agrícola o conjunto de providências de amparo à 
propriedade da terra, que se destinem a orientar, no interesse da economia rural, as 
atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de 
harmonizá-las com o processo de industrialização do país. 

  

Percebemos a amplitude desta Lei, tendo em vista que a mesma envolve aspectos do 

agrícola e do agrário e que, portanto, faz-se necessário a sua diferenciação, já que Política 

Agrícola diferencia-se de Política Agrária.  

A primeira constitui-se em um conjunto de ações voltadas para o planejamento, o 

financiamento e o seguro da produção e compõe a base da Política Agrícola do atual Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A segunda, objetiva resolver os problemas 

estruturais do setor agrícola, tais como o acesso à terra, irrigação, logística, e também 

estabelecer um conjunto de princípios fundamentais e disciplinar regras do desenvolvimento do 

setor agrícola, conforme Guanziroli (2014). Assim, compreendemos que a Política Agrícola iria 

cuidar de questões conjunturais, como a produção e os preços, por exemplo, enquanto que a 

política agrária iria buscar uma transformação a longo prazo do espaço agrário, como é o caso 

da Reforma Agrária. 

Posterior ao Estatuto da Terra, em 17 de Janeiro 1991, ocorre a criação da Lei Nº 8.171 

que dispõe, especificadamente, sobre a Política Agrícola brasileira, definindo os objetivos e as 

competências institucionais, bem como os recursos, ações e instrumentos dessa política voltada 

para as atividades de cunho agropecuário, agroindustrial, pesqueiro e florestal. A mesma é 

abrangente e envolve vários aspectos relacionados à sua operacionalização no campo, como: o 

Planejamento Agrícola, Pesquisa Agrícola, Assistência Técnica e Extensão Rural, Proteção ao 

Meio Ambiente e Conservação dos Recursos Naturais, Defesa Agropecuária, Informação 

Agrícola, Produção, Comercialização, Abastecimento, Armazenagem, Associativismo e 

Cooperativismo, Crédito Rural, Seguro Agrícola, Habitação Rural, Eletrificação Rural, 

Mecanização Agrícola, dentre outros. 

Desse modo, as políticas públicas agrícolas são implementadas nos territórios buscando 

estimular a produção (preços, crédito, juros, seguro, formação de estoques, exportação, 
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compras) e também a promoção da distribuição da riqueza da agricultura. Com base nisso, 

Nunes (2007, p.03) salienta que a 

 
Orientação dessas políticas é dada pelo papel que se espera que a agricultura cumpra 
em um dado momento histórico (liberar mão-de-obra, baratear o custo da cesta básica, 
promover as exportações de determinados produtos, garantir a segurança alimentar, 
fortalecer a agricultura familiar ou patronal. 
 

 Mesmo diante de todos os entraves, é notório a importância da Política Agrícola em um 

país. Nunes (2007, p. 04 e 05) traz uma lista de elementos que comprovam a importância dessa 

ferramenta, já que contribui diretamente para:  

                                       
1. Reduzir as instabilidades provocadas pelo mercado e clima; 
2. Favorecer o investimento nas atividades agrícolas; 
3. Elevar a produção e a produtividade agrícola; 
4. Reduzir os custos de produção por unidade de mercadoria produzida (kg ou saca), 
devido à redução no custo do crédito, da assistência técnica, tecnologias, uso de novas 
tecnologias de produção e máquinas que aumentam a produtividade do trabalho, etc.; 
5. Reduzir os custos dos alimentos ao consumidor final. Isso também pode acontecer 
com os demais produtos agrícolas e florestais: fibras, energia (álcool, biodiesel) e 
madeira; 
6. Democratizar o acesso ao crédito e às tecnologias entre os que têm dificuldade de 
acesso através dos mecanismos normais, facilitando sua inserção ao mercado; 
7. Fazer frente à concorrência dos produtos agrícolas importados, mediante a redução 
dos custos de produção provocados pela própria política agrícola, através de barreiras 
tarifárias à importação e isenção de impostos à exportação; 
8. Promover o desenvolvimento de determinados produtos agrícolas e técnicas de 
produção, que dependerá dos incentivos da política e do mercado; 
9. Facilitar, pela disponibilidade de crédito, o acesso aos insumos e tecnologias 
colocados no mercado (adubos químicos, agrotóxicos, etc); 
10. Facilitar a organização de cadeias produtivas, favorecendo também as indústrias; 
11. Elevar a renda das famílias através do aumento da produção destinada à 
comercialização; 
12. Diversificar as atividades rurais, estimulando atividades não-agrícolas ou 
parcialmente agrícolas (agroindústrias, turismo, etc); 
13. Incentivar e promover a segurança alimentar, pois do contrário pode contribuir 
para estimular apenas alguns produtos que possuem conjuntura de mercado mais 
favorável (soja, por exemplo); 
14. Transferir renda - nesse caso, encontram-se os créditos com níveis de abatimento 
alto aos agricultores de baixa renda (Pronaf B, por exemplo, embora também estimule 
a produção); 
15. Desenvolver outros setores da economia (indústria e serviços). 
 
 

 Os elementos acima apresentados não têm garantia de que de fato possam acontecer, 

mas são indicativos importantes nos resultados práticos de uma política pública agrícola, 

quando implantada. 
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Dentro da Política Agrícola, o crédito4 agrícola (pode ser entendido como um dos 

instrumentos da política agrícola) é muito importante para agricultores, pois o mesmo pode 

contribuir de maneira significativa como subsídio nas atividades do campo e também na compra 

de equipamentos e rebanhos, na construção infraestruturas como armazéns e cacimbão, dentre 

outros. 

 
DÉCADA DE 1990 E A CRIAÇÃO DO PRONAF  
 

Como enfatizado, a agricultura familiar foi negligenciada ao longo da história brasileira 

no que diz respeito à destinação de políticas públicas para esse segmento. Só na década de 1990 

surge o PRONAF, sob a justificativa da importância da agricultura familiar no que alude à 

geração de emprego e à produção de alimentos. 

De acordo com a concepção de Azevedo (2012), a criação do PRONAF evidencia, de 

certa forma, o reconhecimento da agricultura familiar como parte do setor público e, embora 

ainda existam problemas na sua operacionalização como por exemplo aspectos burocráticos, 

ele tem contribuído para mudanças e conduzido melhorias no espaço agrário nacional. 

A implementação do PRONAF, em 1996, é, em certa medida, uma evidência da 

mudança de enfoque no processo de implementação das políticas públicas para o espaço rural 

brasileiro, pois até o início dos anos de 1990, nenhuma política pública específica foi 

direcionada para a promoção da agricultura familiar. Vale salientar que até mesmo a 

denominação conceitual do agricultor familiar era outra, já que os mesmos eram conhecidos 

 
4 Sobre o Crédito Rural, um dos instrumentos da Política Agrícola, podemos observar os seguintes aspectos no 
Art. 48. O crédito rural, instrumento de financiamento da atividade rural, será suprido por todos os agentes 
financeiros sem discriminação entre eles, mediante aplicação compulsória, recursos próprios livres, dotações das 
operações oficiais de crédito, fundos e quaisquer outros recursos, com os seguintes objetivos:        
I - estimular os investimentos rurais para produção, extrativismo não predatório, armazenamento, beneficiamento 
e instalação de agroindústria, sendo esta quando realizada por produtor rural ou suas formas associativas; 
II - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção, do extrativismo não predatório e da comercialização de 
produtos agropecuários; 
III - incentivar a introdução de métodos racionais no sistema de produção, visando ao aumento da produtividade, 
à melhoria do padrão de vida das populações rurais e à adequada conservação do solo e preservação do meio 
ambiente; 
IV - (Vetado). 
V - Propiciar, através de modalidade de crédito fundiário, a aquisição e regularização de terras pelos pequenos 
produtores, posseiros e arrendatários e trabalhadores rurais; 
VI - Desenvolver atividades florestais e pesqueiras. 
VII – apoiar a substituição do sistema de pecuária extensivo pelo sistema de pecuária intensivo/ 
VIII – estimular o desenvolvimento do sistema orgânico de produção agropecuária.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/vep35-91.htm
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como diversas outras denominações, de acordo com as realidades locais/regionais, como: 

produtor de subsistência, produtor familiar, pequeno agricultor, lavrador, dentre outras. 

 O PRONAF foi instituído de maneira oficial a partir do Decreto Presidencial Nº 1.946, 

de 28 de junho de 1996, no Governo do então Presidente Fernando Henrique Cardoso, com o 

intuito de apoiar o desenvolvimento rural, tendo como fundamento o fortalecimento da 

agricultura familiar. O Art. 1º da referida Lei vem mostrar que o mesmo tem como finalidade 

possibilitar o desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores 

familiares, de modo a propiciar-lhes o aumento da capacidade produtiva, bem como a geração 

de empregos e a melhoria da renda. 

Em documento oficial da antiga SAF/MDA5, denominado de “Cartilha de Acesso ao 

PRONAF 2011 – 2012” estão apresentados os grupos básicos do PRONAF, que são: A, A/C, 

B, C e Pronaf Agricultor Familiar. As linhas especiais do Pronaf são: Agroindústria, Mulher, 

Jovem, Semiárido, Agroecologia, Floresta, Eco, Mais alimentos. As linhas especiais para 

pessoas físicas e jurídicas são: custeio e comercialização de agroindústria familiar, cotas-partes. 

Cada grupo está inserido em enquadramentos e possui finalidades específicas. 

Dentro desse contexto, mesmo sabendo da importância dessa política no 

desenvolvimento do espaço agrário brasileiro contemporâneo, é notório a visualização das 

disparidades e os problemas de operacionalização da política pública do PRONAF, que acabam 

sendo influenciadas pelos vícios tradicionais da burocracia dos diferentes órgãos públicos. O 

que muitas vezes afeta o acesso por parte dos agricultores familiares a serem beneficiados pelo 

Programa.   

 Mesmo com os problemas, dentre eles os burocráticos, sabemos da necessidade de uma 

Política Agrícola consistente que beneficie não só o agronegócio ou a agricultura patronal, mas 

que lance o olhar para os agricultores familiares, já que no decorrer da evolução das políticas 

agrícolas, em nosso país, a preocupação era integrar os agricultores na economia de escala 

voltados às grandes culturas, como o algodão, o café, a soja e o trigo.  

É compreensível que devido a extensão territorial brasileira, seja marcante a 

diversidade, mas é sabido que os agricultores familiares necessitam de assistência, de forma 

 
5Secretaria federal extinta em 2016, junto à estrutura organizacional do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA). 
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que sejam atingidos os princípios de igualdade no que tange à ação intervencionista do Estado. 

A conjuntura atual aponta para a questão de políticas direcionadas ao território.  

O PRONAF, quando criado na década de 1990, exigia que os beneficiários do programa 

deveriam atender aos seguintes critérios: explorar parcela da terra na condição de proprietário, 

posseiro, arrendatário ou parceiro; residir na propriedade ou em local próximo; possuir no 

máximo quatro módulos fiscais de terra; não manter empregado permanente, admitindo-se a 

ajuda de terceiro; obter no mínimo 80% de sua renda através da exploração agropecuária ou 

extrativa de acordo com Maia, Bastos, Conti e Roitman (2012). Entretanto, tendo em vista a 

heterogeneidade dos agricultores familiares, muitos desses critérios mencionados tiveram que 

ser redimensionados para que viessem atender a grupos específicos de agricultores, pois de 

acordo com Maia, Bastos, Conti e Roitman (2012, p. 182) 
 

Uma vez delimitado o potencial público beneficiário (os ditos “pronafianos”), não se 
estabelecia qualquer distinção entre as famílias no que se refere ao rendimento que 
auferem. Não havia sequer um limite máximo de renda familiar anual para os 
possíveis beneficiários, bastando que eles se enquadrassem nas demais condições 
supramencionadas [...]. Na ausência de critérios que atentassem para essas 
especificidades, os recursos eram disponibilizados de forma indiscriminada, com as 
condições de financiamento sendo as mesmas para todos os possíveis beneficiários. 
O resultado inevitável foi uma seleção enviesada dos mutuários, concentrando aqueles 
de maior renda. 
 

Dentro dessa conjuntura, podemos compreender um pouco sobre a concentração e 

disparidades na distribuição do crédito entre as regiões brasileiras. “Nos quatro primeiros anos-

safra de vigência do programa, 65% do valor financiado foi destinado a produtores da Região 

Sul do país, justamente aquela que concentra os agricultores familiares com maior renda”. 

(MAIA, BASTOS, CONTI, ROITMAN, 2012, p. 182). Essas disparidades regionais e entre os 

estados ainda não foram superadas de fato, pois Souza e Barbé (2014, p. 42) concluem que  

 
Entre 1998 e 2006 houve redistribuição dos recursos em favor dos municípios das 
regiões Nordeste e Sudeste, principalmente, mas também das regiões Norte e Centro-
Oeste, e a desigualdade da distribuição total caiu [...]. Após 2006, o processo de piora 
na distribuição dos recursos esteve associado principalmente ao efeito composição, 
decorrente da forte queda na participação dos municípios nordestinos no montante 
total do crédito, paralela ao crescimento da parcela destinada aos municípios da 
Região Sul. 
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A citação acima refere-se à distribuição dos recursos, tendo em vista que o maior do 

montante encontra-se concentrado na região Sul do país. Acredita-se que esse fato é reflexo da 

própria organização produtiva dos agricultores familiares da mesma. Entretanto, no que 

concerne ao público potencial do PRONAF, ou seja, que está apto ao acesso ao crédito, o Censo 

Agropecuário (2006) mostrou que o maior número se encontra na região Nordeste (50,82%). 
 

REGIÃO GEOGRÁFICA IMEDIATA DE PAU DOS FERROS 

  

A Região Geográfica Imediata de Pau dos Ferros encontra-se inserida no Rio Grande 

do Norte, sendo uma das onze regiões imediatas desse estado. A mesma compõem a nova 

divisão regional do Instituto Brasileiro de Geografia - IBGE (2017), que substitui as chamadas 

Microrregiões Geográficas, sendo composta por 34 municípios. Na figura 01 que segue 

podemos observar a localização e configuração dessa nova região geográfica. 

 

 Figura 01- Região Geográfica Imediata de Pau dos Ferros (RN) 

 
Fonte: IBGE, 2017 SIRGAS 2000 UTM ZONE 24S. Organização: FREITAS, C.C.G, 2019. 

 

Os municípios que compõem esse recorte espacial encontram-se inseridos na região 

semiárida do Nordeste e, portanto, susceptíveis aos longos períodos de estiagem característicos 

das localidades com essas condições climáticas. Podemos enfatizar ainda, dentre tantas outras 
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características, que mesmo com essas peculiaridades propiciadas pelo clima muitas pessoas tem 

como principal fonte de renda as atividades de cunho agropecuário, para subsistência ou para 

comercialização em feiras locais, geralmente no próprio município em que residem ou em 

municípios vizinhos. 

No gráfico 01 podemos conhecer o número de estabelecimentos agropecuários 

presentes nos municípios que compõem essa região. 

 
Gráfico 01 - Número de estabelecimentos agropecuários nos municípios da Região Geográfica 
Imediata de Pau dos Ferros (2006) 

 
Fonte: Painel de Políticas da SEAD, disponível em: http://nead.mda.gov.br/politicas. Acesso em 19 de Mai. 2019. 
 

Dos estabelecimentos agropecuários apresentados no gráfico, mais de 50% 

caracterizam-se como sendo da agricultura familiar6. Municípios como São Miguel, Doutor 

Severiano, Lucrécia, Encanto, Rafael Fernandes, Olho d’água dos Borges, Coronel João Pessoa, 

Pau dos Ferros e São Francisco do Oeste possuem mais de 90% de seus estabelecimentos 

agropecuários que se enquadram na agricultura familiar. 

 O município de Riacho da Cruz é uma exceção com relação aos outros municípios, tendo 

em vista que nele somente 42,22% são de caráter familiar. 

 
6 A Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, estabelece diretrizes para a formulação da Política Nacional da 
Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais e delimita o universo que compõem a agricultura 
familiar. O Art. 3o, considera agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no 
meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 
I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 
II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento 
ou empreendimento; 
III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou 
empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo 
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 
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http://nead.mda.gov.br/politicas
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.326-2006?OpenDocument
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 Mesmo com o percentual elevado de estabelecimentos da agricultura familiar, é 

importante destacar o fato dos mesmos serem formados por pequena extensão territorial. Na 

Tabela 01 podemos observar a área total dos estabelecimentos e a área dos estabelecimentos 

agropecuários da agricultura familiar em específico. 

 
Tabela 01 - Área total dos estabelecimentos agropecuários (ha) e a área dos estabelecimentos 
da agricultura familiar (%)  

 
MUNICÍPIOS 

ÁREA TOTAL DOS 
ESTABELCIMENTOS 

AGROPECUÁRIOS (HA) 

ÁREA DOS ESTABELECIMENTOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR (%) 

 
Antônio Martins 22.892 41,96% 

São Miguel 8.639 92,08% 
Umarizal 17.924 40,34% 

Serrinha dos Pintos 11.657 26,57% 
Marcelino Vieira 30.543 38,55% 

José da Penha 11.386 66,49% 
Doutor Severiano 4.868 67,29% 

Alexandria 32.570 43,95% 
Portalegre 14.099 31,18% 
Venha-Ver 4.822 74,10% 

Patu 22.251 39,77% 
Encanto 7.315 69,13% 
Paraná 6.243 51,57% 

Frutuoso Gomes 4.582 68,63% 
Almino Afonso 9.711 53,62% 

Martins 4.600 60,28% 
Rafael Fernandes 5.501 83,41% 
Riacho de Santana 8.862 68% 

Rafael Godeiro 10.018 39,88% 
Tenente Ananias 23.403 41,14% 

João Dias 5.102 61,64% 
Pau dos Ferros 16.812 52,23% 

Coronel João Pessoa 7.374 56,18% 
Riacho da Cruz 12.148 15,77% 

Luís Gomes 11.582 43,68% 
Olho-d’água do Borges 9.650 59,65% 

Água Nova 4.304 46,50% 
Taboleiro Grande 10.102 29,79% 

Major Sales 3.064 38,23% 
Francisco Dantas 15.852 35,76% 

São Francisco do Oeste 6.068 73,70% 
Viçosa 1.499 50,49% 
Pilões 8.237 56,80% 

Lucrécia 2.850 61,92% 
Fonte: Painel de Políticas da SEAD, disponível em: http://nead.mda.gov.br/politicas. Acesso em 19 de Mai. 2019. 
 

Aquino e Lacerda (2015), refletindo sobre as condições de reprodução econômica dos 

agricultores familiares pobres no semiárido brasileiro a partir de evidências do Rio Grande do 

http://nead.mda.gov.br/politicas
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Norte, chegamos à compreensão de que a reduzida quantidade de terras disponíveis para os 

agricultores, pode ser considerado como um dos principais fatores que diminuem as 

possibilidades dos mesmos garantirem a sobrevivência, a partir da exploração de atividades de 

cunho agropecuário. Embora ocorram esses entraves com relação à posse da terra e que 

impactam de forma negativa no desenvolvimento da agricultura familiar, a criação do PRONAF 

e com ele a possibilidade de obtenção de crédito pelo agricultores, constitui-se para os autores 

citados um avanço positivo no âmbito das políticas públicas. 

 
A ATUAÇÃO DO PRONAF NA REGIÃO GEOGRÁFICA IMEDIATA DE PAU DOS 
FERROS 
 

No âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, Azevedo (2012), faz uma análise da 

representatividade do PRONAF no que se refere à agricultura familiar. O autor leva em 

consideração o número de contratos e o volume de operações de crédito até o ano de 2006 e 

conclui que o número de operações tem aumentado. Azevedo (2012, p. 139-140) nos afirma 

que:  

 
Ao analisarmos os dados do MDA (2006) percebemos que esses aumentos ocorreram, 
sobretudo, durante o governo Lula (2003-2006). Em 1999, 2000 e 2001, o número de 
contratos foi reduzido, com acirramento da disparidade regional Nordeste – Sul, ao 
passo que, a partir de 2002 houve aumentos contínuo e consideráveis tanto no número 
de contratos quanto no montante de recursos destinados ao Rio Grande do Norte. 

 
 

Azevedo (2012, p. 140) conclui afirmando 
  

Os aumentos percentuais no número de contratos e no volume de recursos do 
PRONAF no Estado, no ano fiscal de 2005 em relação a 1999, foram 600%, e 986% 
respectivamente. Já no ano de 2005 em relação a 2002, o aumento foi 265%, no 
número de contratos, e 448%, no volume de recursos. Significa dizer que, em 2005, 
foram firmados 79.555 contratos contra 30.023 contraídos em 2002. Dessa forma, o 
volume de recursos do PRONAF elevou-se de aproximadamente, R$ 33.000.000 para 
quase R$ 148.000.000, o que implicou suavização das disparidades regionais, embora 
ainda permaneçam elevadas. 

 

Assim, com base no estudo autor sobre o PRONAF, os resultados de sua presença como 

política pública têm impulsionado mudanças significativas, tanto para a região Nordeste como 

todo, e para o território potiguar em particular.  

Esses resultados podem ser observados quando se considera a perspectiva de que muitos 

agricultores não tiveram ao longo do tempo o acesso a nenhum tipo de crédito. Com o acesso 
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ao respectivo Programa, os mesmos têm a possibilidade de melhorar a infraestrutura do seu 

estabelecimento agropecuário e “[...] melhorias no padrão de consumo das famílias 

beneficiadas, com consequente melhorias nas condições de vida da população atingida, não 

obstante os diversos problemas existentes no setor” (AZEVEDO, 2012, p. 140). 

Aproximando-se com as concepções de Azevedo (2012), o autor Aquino (2015), em 

artigo publicado no Jornal de Fato, Mossoró – RN, em 20 de Agosto de 2015, discutindo sobre 

os agricultores do semiárido potiguar, salienta que os agricultores familiares descapitalizados 

são maioria no território potiguar e “necessitam de terra, água, assistência técnica, crédito, 

tecnologias adaptadas aos ecossistemas microrregionais e melhores condições de infraestrutura 

social nas comunidades rurais, as quais, para eles, cumprem a dupla função de local de produção 

e de espaço de vida”. O referido autor considera o apoio governamental uma forma de sanar ou 

amenizar as desigualdades socioeconômicas das populações que habitam as diversas áreas 

desse estado. Isso envolveria não somente ações emergenciais voltadas para o combate à seca 

que, embora tenham um papel importante no momento crítico de estiagem, não são capazes de 

condicionar melhorias sociais, bem como o acesso à cidadania por essas pessoas que vivem no 

meio rural potiguar. 

Concordamos com a opinião do autor quando coloca que o apoio governamental é 

importante. No entanto, ressaltamos que o problema é mais complexo, tendo em vista que 

existem outros elementos, tais como: a baixa escolaridade, já que muitos agricultores têm 

apenas as séries iniciais ou nunca foram a escola; a limitada participação em associações junto 

aos outros moradores, dentre outros elementos, prejudicam o processo e que, devem ser sanados 

para que contribuam com o desenvolvimento da agricultura familiar. 

Todavia, nos municípios que compõem a Região Geográfica Imediata de Pau dos 

Ferros, a atuação do PRONAF junto aos agricultores tem sido muito importante e não foge da 

perspectiva de análise dos autores citados, quando discutem a importância do PRONAF no 

âmbito estadual. 

 Para conhecermos essa realidade, consideraremos inicialmente o número de contratos 

referentes a essa política no decorrer dos últimos 05 anos, tabela 02. 

 
Tabela 02 – Número de contratos do PRONAF (de 2013 – 2018) 

               MUNICÍPIOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 
Antônio Martins                    393 385 666 602 409 458 2.913 

São Miguel 411 627 638 490 274 453 2.893 
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Umarizal 300 223 213 265 265 310 1.576 
Serrinha dos Pintos 334 471 526 584 242 287 2.444 
Marcelino Vieira 249 213 388 380 201 378 1.809 

José da Penha 346 397 393 342 200 356 2.034 
Doutor Severiano 290 272 373 453 197 399 1984 

Alexandria 429 533 679 745 182 426 2.994 
Portalegre 358 309 349 350 167 230 1.763 
Venha-Ver 229 266 346 289 150 191 1.471 

Patu 220 172 239 296 148 201 1.276 
Encanto 248 277 374 329 140 204 1.572 
Paraná 150 146 151 173 126 196 942 

Frutuoso Gomes 214 167 268 270 116 161 1.196 
Almino Afonso 152 153 191 206 116 96 914 

Martins 143 180 172 250 111 104 960 
Rafael Fernandes 160 234 244 207 108 160 1.113 
Riacho de Santana 129 239 282 259 104 244 1.250 

Rafael Godeiro 160 128 101 127 100 134 750 
Tenente Ananias 139 106 191 234 93 211 974 

João Dias 175 182 138 198 92 137 922 
Pau dos Ferros 143 190 184 193 82 112 923 

Coronel João Pessoa 358 258 199 191 82 113 1.201 
Riacho da Cruz 104 64 77 141 75 67 528 

Luís Gomes 167 67 83 111 75 40 543 
Olho-d’água dos Borges 170 123 80 144 65 125 707 

Água Nova 73 73 140 102 52 66 506 
Taboleiro Grande 64 106 107 84 46 58 465 

Major Sales 85 102 52 84 46 63 432 
Francisco Dantas 64 209 74 142 38 157 684 

São Francisco do Oeste 35 82 101 89 34 80 421 
Viçosa 41 35 44 51 32 30 233 
Pilões 139 168 127 142 24 101 701 

Lucrécia 79 163 226 280 15 209 972 
Fonte: Painel de Políticas da SEAD, disponível em: http://nead.mda.gov.br/politicas. Acesso em 05 de Jun. 2019. 
 
 Através da análise da tabela é possível perceber um número significativo de contratos 

obtidos pelos agricultores no decorrer desse período, o que recai positivamente sobre a própria 

dinâmica econômica desses municípios. 

José da Penha, São Miguel, Alexandria, Serrinha dos Pintos e António Martins se 

sobressaem no número de contratos em virtude de serem municípios com um significativo 

contingente de estabelecimentos agropecuários da agricultura familiar. Podemos perceber ainda 

uma variação no número de contratos em todos os municípios no decorrer do recorte temporal 

considerado, mas chama a atenção uma queda significativa, no ano de 2017, na maior parte dos 

municípios, seguida de uma elevação tímida no ano de 2018. Esse fato pode ter relação com o 

fator da insegurança, devido a conjuntura econômica e política que o país, desde meados dos 

anos 2010. 

http://nead.mda.gov.br/politicas
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Entretanto, vale salientar que, como o crédito do PRONAF pode ser destinado tanto ao 

custeio (Gráfico 04) de atividades produtivas como investimos (Gráfico 03), no ano de 2018, 

os agricultores familiares desses municípios deram prioridades aos investimentos. 

 

Gráfico 03 -  Número de contratos de crédito do PRONAF destinados ao custeio (2018) 

Fonte: Painel de Políticas da SEAD, disponível em: http://nead.mda.gov.br/politicas. Acesso em 19 de Mai. 2019. 
 
 
Gráfico 04 - Número de contratos de crédito do PRONAF destinados a investimento (2018) 
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Fonte: Painel de Políticas da SEAD, disponível em: http://nead.mda.gov.br/politicas. Acesso em 19 de Mai. 2019. 
 

O crédito para investimento pode ser aplicado na compra de equipamentos para serem 

utilizados nos estabelecimentos agropecuários, bem como a construção de espaços para 

animais, acondicionar e transportar a produção. São elementos infraestruturais que propiciam a 

melhoria das atividades produtivas no ano posterior.  

Em trabalho desenvolvido por Silva (2017), nos municípios que compõem a área de 

abrangência do Banco do Nordeste - Agência de Pau dos Ferros7 são discutidas as dificuldades 

enfrentadas pelos agricultores familiares do PRONAF, em específico enfatizado a realidade dos 

pronafianos que acessam a linha de crédito B. 

De acordo com a autora: 

 
Dentre as dificuldades enfrentadas pelos agricultores do Pronaf B podemos constatar, 
a partir de depoimentos dos mesmos, o acesso à documentações junto ao Instituto de 
Defesa e Inspeção Agropecuária do RN - IDIARN. Essa instituição é responsável, no 
âmbito do Estado do RN, pela inspeção e fiscalização agropecuária. Desse modo, 
quando a atividade que o agricultor almeja envolve a criação de animais, necessita 
desse órgão para a emissão de documentos, como a Guia de Transporte Animal (GTA) 
e também a inspeção ao estabelecimento agropecuário (SILVA, 2017, p. 106). 

 

 Por outro lado, a referida autora traz também o impacto do crédito com base na visão 

dos beneficiários, mostrando que é nítido na fala dos agricultores familiares entrevistados a 

importância do crédito para o desenvolvimento de suas atividades, sendo que muitos deles veem 

 
7 Os municípios que compõem a área de abrangência do BNB estão inseridos na Região Geográfica Imediata de 
Pau dos Ferros. 
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o crédito como uma forma de investir na sua propriedade, comprando materiais para construção 

de cercas, bovinos e também como possibilidade de melhoria de renda. 

Contudo, considerando a política agrária nacional a partir do Governo do então 

Presidente da República Jair Bolsonaro – o qual assumiu a presidência em janeiro de 2019, o 

mesmo tem desempenhado ações que vão na contramão dessa política voltada para agricultura 

familiar.  

De acordo com a Rede Brasil Atual, ocorreu no ano de 2019, suspensão do repasse de 

verbas para investimentos do Programa. Dessa forma, em vez de ter sido repassado 30 bilhões 

para agricultura familiar, o valor chegou apenas a 24 bilhões do orçamento planejado para 

2018/2019. Além disso, ainda não existe uma definição concreta sobre os rumos do Programa 

para os próximos anos, o que acaba gerando muitas incertezas com relação à essa política. 

Em nota pública, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da 

Agricultura Familiar do Brasil – CONTRAF, repudia as ações empreendidas negativamente à 

agricultura familiar, que mais uma vez passa a ser negligenciada, sendo os agricultores menores 

os mais prejudicados, como por exemplo, os assentados da “reforma agrária”. 

Para a CONTRAF, a redução no volume de crédito vai dificultar ou mesmo excluir 

pessoas da atividade rural. “O impacto é direto e gera exclusão maior de famílias. Só poderão 

fazer investimentos com recursos próprios quem tiver condições, se tiver frustração com 

intempéries climáticas, não vai ter seguro. Afeta até a permanência no campo”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho constitui-se em um estudo sobre a atuação do PRONAF na Região 

Geográfica Imediata de Pau dos Ferros, problematizando assim, a atuação das políticas públicas 

agrícolas (no caso estudado, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar-

PRONAF) e sua materialização sobre o território. 

 Dessa forma, nessa parte do trabalho, buscaremos tecer algumas considerações referente 

a problemática, apresentando uma leitura com base nos dados secundários obtidos no site da 

Diretoria de Gestão Estratégica, Monitoramento e Avaliação – DGMA.  

 O aporte teórico possibilitou uma reflexão acerca das políticas públicas, com ênfase nas 

políticas agrícolas para agricultura familiar, o PRONAF. Assim, trazendo para a realidade 

estudada foi possível perceber o número significativo de operações de crédito realizadas no 
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período de 2013 a 2018, mesmo apresentando oscilações e uma queda considerável em  2017, 

o que mostra a importância de políticas dessa natureza para os agricultores familiares, hoje 

ameaçada pelos cortes de verbas do Governo Bolsonaro. 

 Foi possível conhecer o número de estabelecimentos agropecuários nos municípios que 

compõem o recorte espacial estudado e também perceber a concentração de terras nessas 

localidades, em que os agricultores familiares tem um restrito esbelecimento agropecuário, o 

que os limita em relação ao desenvolvento de suas atividades.  

 Diante da realidade estudada, destacamos não só a importância política do PRONAF, 

mas a necessidade da formulação de uma agenda pública no intuito de fortalecer esse Programa 

com outros agentes de políticas no semiário, como: Apoio à captação de água de Chuva e outras 

tecnologias sociais de acesso à água - Programa de Cisternas, considerando a problemática de 

disponibilidade de água e a necessidade de investimentos relacionados à construção de 

cacimbão e poços artesianos, para dessedentação animal, tendo em vista os sucessivos períodos 

de estiagem vivenciados nessa localidade; a necessidade de estratégias conjuntas de ampliação 

da cobertura da Assistência Técnica e Extensão Rural e o próprio apoio de instituições como  

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e universidades locais. 

Dessa maneira, espera-se que a leitura do texto sirva para despertar o interesse de 

novos pesquisadores e para reflexão do público interessado no assunto. Assim sendo, é 

imprescindível que todos tenham consciência da importância da temática, e que esta pesquisa 

possa se constituir num instrumento para auxiliar na busca por novos conhecimentos e 

alternativas de desenvolvimento para o campo brasileiro contemporâneo. 
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TRANSFORMAÇÕES NA DINÂMICA TERRITORIAL RESULTANTE DO ACESSO 
E USO DO MICROCRÉDITO RURAL NOS TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS DO 

RIO TROMBETAS, ORIXIMINÁ – PA. 
 

Leandro Serra Silva Pereira 
Resumo: 
 
Na bibliografia temática das teorias críticas sociais, é consenso o fato que, atualmente, 
vivenciamos uma crise no sistema-mundo capitalista (WALLERSTEIN, 2004) que se expressa 
em diversas esferas e segmentos sociais (ARRIGHI, 1994). O caráter global desta crise merece 
uma análise multiescalar e histórica dos fenômenos de acumulação e concentração do capital e 
financeirização do espaço (HARVEY, 2005), que provocam constantes surtos de expansão e 
revolucionam periodicamente as bases socioeconômicas e políticas de países periféricos e 
dominantes; incidindo sobre formas de sociais de vida, trabalho e habitação (IANNI, 1993). 
Partindo do pressuposto que nesta “nova fase da expansão capitalista” ocorre um “esgarçamento 
da medida do valor” (CHESNAIS et al, 2003) e um amplo processo de financeirização que 
eleva a dominância monetária a um paroxismo nas esferas macroeconômicas e 
microeconômcias (BRUNO & CAFFE, 2017) A partir dos anos 1990, os programas de 
“desenvolvimento” social e erradicação da pobreza via monetarização, são os novos elementos 
da lógica das relações de mercado que paulatinamente ganham força nos países periféricos. A 
difusão do microcrédito é oriunda das diretrizes do Banco Mundial, FMI e outras instituições 
responsáveis pela “administração da pobreza”, característica do momento atual da fase da 
ideologia neoliberal de mercado, que tende a valorizar novos espaços rurais para a reprodução 
das relações rentistas (mercado de crédito de carbono, por exemplo) nas populações que estão 
à margem do sistema financeiro tradicional. Por defenderem um Estado mínimo, buscam 
também propagar a ideologia do individualismo microempreendedorismo e do auto-emprego. 
Os reflexos da refuncionalização e valorização capitalista dos territórios surtem efeitos 
extremamente complexos na esfera psicossocial, no sociometabolismo característico dos povos 
da floresta amazônica (PORTO-GONGALVES, 2017) e em suas dinâmicas territoriais 
historicamente construída. Neste contexto de intensificação dos fluxos de capital e 
predominância da produção do espaço capitalista via processos de financeirização, faz-se 
necessário compreender as transformações nas dinâmicas territoriais das famílias 
remanescentes de quilombos, devido a complexidade das múltiplas escalas dos atores (e 
interesses) financeiros que perpassam o município de Oriximiná, estado do Pará. Buscaremos 
elucidar as transformações na dinâmica territorial das famílias remanescentes de quilombos do 
rio Trombetas, derivadas do acesso e uso da linha de microcrédito rural do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF B). Nesta dissertação de mestrado, foi 
investigado como o PRONAF transforma (e/ou perpetua) a dinâmica territorial das populações 
agroextrativistas. A coleta de produtos da floresta e os sistemas de roça são uns dos principais 
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aspectos da territorialidade quilombola e principal fonte de renda da agricultura familiar (AF), 
por esse motivo, a difusão do acesso a políticas públicas orientadas para o uso de microcrédito 
no universo das famílias merece ser avaliada. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre as 
diversas facetas do PRONAF que se manifestaram em estudos de casos no Brasil. O município 
de Oriximiná pode ser caracterizado: pela sua grande extensão; pelo grande número de 
territórios (demarcados, titulados) indígenas (T.I) e quilombolas (TQ); pelas unidades de 
conservação Floresta Nacional Saracá-Taquera (Decreto – 98.704 – 27/12/1989) e Rebio 
Trombetas (Decreto – 84.018 – 21/09/1979) que sobrepõem estes territórios tradicionais; e pela 
sua alta produção de bauxita, realizada pela Mineração Rio do Norte (Decreto de concessão e 
uso – 81.889 – 5/07/1978). Registra-se que os órgãos federais das UC’s e a MRN são as 
principais forças reguladoras, geradoras dos conflitos fundiários e tensões quanto ao uso do 
território. Esta pesquisa tem como ponto de partida o marco histórico que remete à ascensão da 
vinda forçada da mão-obra-negra africana para os engenhos de Santarém, Óbidos e Alenquer 
para compor o sistema produtivo escravista vigente no Brasil no período colonial, por volta do 
ano 1788 (ACEVEDO & CASTRO, 1998). O histórico papel da dinâmica comercial de 
Santarém é importante elemento analítico para compreensão das caraterísticas do sistema 
produtivo escravocrata na região do Baixo Amazonas. No final do século XVIII, o movimento 
de resistência ao sistema produtivo escravista das fazendas de cacau proporcionou às 
populações escravizadas do Baixo Amazonas vindos de Alenquer, Óbidos e Santarém a 
“corrida da escravidão”. Por motivos estratégicos de proteção, foram criados agrupamentos 
quilombolas acima das cachoeiras localizadas no alto curso dos rios Trombetas, Erepecuru e 
Curuá. Lá, realizaram troca de saberes com as populações indígenas e constituíram, de forma 
original, um mundo social construído em condições naturais extremamente desfavoráveis 
(ACEVEDO & CASTRO, 1998). As fugas eram proporcionadas, em certa medida, pela 
instabilidade de um sistema fragilizado (de maneira temporária e localizada), por movimentos 
de independência (como a Cabanagem) e por ciclos oscilantes da economia cacaueira no Baixo 
Amazonas. Esta atividade, junto à plantação de algodão, arroz e criação de algumas cabeças de 
gado, foram atividades incipientes na região em 1780, período que em que os sesmeiros da 
ocupação colonial eram donos das terras. O número de projetos do Pronaf em Oriximiná vem 
caindo em todas as linhas de crédito. Associa-se a esse fato as burocracias que impedem o 
acesso à política. Há diversas pessoas que não conseguiram renovar ou acessar as operações 
porque suas terras estão com a RB (Relação de Beneficiários do Programa Nacional de Reforma 
Agrária - PNRA) irregulares no sistema do INCRA, que apresenta sobreposições na 
demarcação das unidades familiares, devido ao cruzamento de informações dos pontos 
marcados pelo GPS. Outro grande fato que está atrapalhando o acesso é a mudanças nos termos 
(que perdura a 4 anos), que inviabiliza o acesso de toda uma região (alguns municípios) assistida 
pela mesma agência do BASA, caso esta ultrapasse o limite de inadimplências. Dessa forma, 
os recursos de cada município se tornam dependentes dos esforços de toda a região para a 
adimplência do programa; algo impossível de ser controlado pelos extensionistas, que já se 
estão demasiadamente sobrecarregados nas etapas do Programa. Por esse motivo, a EMATER 
está a 2 anos sem fazer novos projetos, somente renovando os já feitos. O Banco da Amazônia 
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S/A está a 3 anos sem fazer um projeto novo na região. Já foram emitidas mais 1470 DAP's 
(EMATER-PA) em Oriximiná, sendo que os técnicos afirmaram atenderem mais pessoas 
vindas dos municípios vizinhos de Óbidos e Terra Santa, que buscam serviços básicos e gerais 
em Oriximiná. Algumas pessoas desativam as operações, outras não procuram mais a política 
de microcrédito. Atualmente, os quilombolas no PRONAF B somam 391 DAP’s emitidas, 
sendo: 264 expiradas; 123 ativas; 4 canceladas (CASA CIVIL, s/d) . Esses dados se assemelham 
com os números dos diferentes usos do Pronaf B coletados no site do IBGE (2006).Este 
contexto nos leva a conclusão de que o Pronaf está praticamente estagnado no município e está 
longe de alcançar o seu potencial de transformação social. Potencial atestado pelos 
extensionistas, lideranças e beneficiários que relatam que o Programa “ajuda pouco porque dá 
pouco”. Houve queixa referente a pouca quantia do recurso, comparado com o crédito 
concedido aos produtores capitalizados do perímetro urbano, que acessam linhas de crédito que 
permitem a comprar de bens de produção, o aumento na produção e o sucesso na cadeia das 
operações de crédito. Este problema se associa à rigorosidade dos sistemas de crédito, que, 
pretendem alcançar o maior número de pessoas, mas não está disposto a correr o risco de lidar 
com populações e situações onde não há um fluxo positivo de informação. O quadro abaixo 
traz os principais sintomas das transformações territoriais que podem ganhar força a partir do 
acesso e uso do microcrédito rural nos TQ de Oriximiná:- afastamento da atuação do Estado na 
questão da AF para protagonismo de atores outsiders de caráter rentista; - permanência de 
estruturas de hierárquicas de poder (principalmente nos mercados locais); - alta taxa de 
inadimplência entre quilombolas beneficiários, impossibilidade de acessar políticas públicas e 
consequente aumento da vulnerabilidade social; - integração precária nos mecanismos 
reguladores da sociedade formal;- fortalecimento da ideologia da acumulação primitiva do 
capital; - aumento da capacidade (pontual) de consumo dos beneficiários; - fortalecimento 
psicossocial da sociedade de consumo; - projeção capitalista do excedente a partir da relação 
com o tempo hegemônico das parcelas; - tendência à diferenciação interna de renda; 
individualização do processo produtivo e do uso dos recursos; - tendência à remuneração de 
atividades do trabalho coletivo;- afastamento das questões políticas e agrárias para a busca de 
soluções institucionais; - regulação do universo do trabalho por instituição financeira S/A e 
pouca participação do Estado (Banco da Amazônia).Referências Bibliográficas  ACEVEDO, 
Marin, R.E; CASTRO, E. Negros do Trombetas: guardiões das matas e dos rios. Belém. 
CEJU/UFPA-NAEA, 1998.ARRIGHI, Giovanni. O longo século XX. Rio de Janeiro: 
Contraponto,1994.BRUNO, Miguel; CAFFE, Ricardo. Estado e financeirização no Brasil: 
interdependências macroeconômicas e limites estruturais ao desenvolvimento. Economia e 
Sociedade, Campinas, v. 26, Número Especial, p. 1025-1062, dez. 2017.CASA CIVIL. Sistema 
Cadastro de DAP. In: <https://www.smap14.mda.gov.br.>. Acesso em: 5/01/2019.CHESNAIS, 
François et al. Uma nova fase do capitalismo? São Paulo: Xamã, 2003.IANNI, Octavio. 
Sociedade Global. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1993.HARVEY, D. A produção 
capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2005.PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. 
Amazônia: encruzilhada civilizatória: tensões territoriais em curso. Contexto. Rio de Janeiro – 
RJ, 2017. 
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PANORAMA DO PROJETO “AGTER - TERRA LIVRE”:  
Extensionismo rural recente no Oeste da Bahia 

 
Larissa Vieira da Silva1 

Rubio José Ferreira2 
 

 
Introdução 
 

Com o objetivo principal de apresentar um panorama do Projeto Agenda AGTER – 

Terra Livre, implantado no Oeste da Bahia no ano de 2018, considerando o papel da atividade 

extensionista, para além da assistência técnica rural, o presente ensaio destaca o papel da 

extensão rural.  

O Projeto Agenda AGTER – Terra Livre foi implementado pelo Governo do estado da 

Bahia, via Diretoria de Planejamento Territorial (DPT), vinculada à secretaria do Planejamento 

(SEPLAN), bem como a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). Para a execução do 

projeto, foi firmado Termo de Cooperação envolvendo diversas instituições das esferas federal, 

estadual e municipais, dentre elas a Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB). O objeto 

do Projeto é identificado por Ações integradas para ordenamento territorial, regularização 

fundiária e ambiental de ocupações de terras públicas, rurais e devolutas no Estado da Bahia. 

Assim, debater questões que perpassam pelo extensionismo rural, identificando a 

relação da extensão rural com o produtor rural do programa em tela consiste em das questões 

que norteiam o trabalho.  

Para a diagnóstico foram utilizadas análises qualitativas e quantitativas de alguns 

documentos elaborados pelo referido Projeto. Para tanto, fez-se levantamento bibliográfico com 

leituras sobre o contexto agrário e fundiário, bem como levantamento de dados do processo 

histórico da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), em sua relação com o 

extensionismo. A equipe técnica de medição do Projeto fez levantamento de dados 

socioeconômicos a partir de questionários respondidos pelos/as agricultores/as, durante a 

realização dos cadastros dos produtores e das produtoras rurais. 

 
1 Discente do Curso de Bacharelado em Geografia da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB). 
Endereço eletrônico: larissavieira.geo@gmail.com. 
2 Prof. Adjunto da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB). Endereço eletrônico: 
rubio.ferreira@ufob.edu.br. 
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Após respondidos os questionários, os dados foram processados e classificados e tratados 

estatisticamente. A tabulação e interpretação dessas informações foram realizadas por uma 

equipe auxiliar vinculada ao Centro das Humanidades da Universidade Federal do Oeste da 

Bahia, composta por professores e estudantes3. Os questionários complementares, foram 

lançados em plataforma digital “google docs” para que os membros do Projeto pudessem, de 

maneira colaborativa, elaborar relatório analítico. 

 Para a caracterização dos municípios atendidos pelo Projeto, os dados coletados foram 

obtidos primordialmente no sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e 

banco de dados de instituições públicas. Posteriormente foram elaborados cartogramas, 

utilizando-se do software ARCmap 10.34, no sentido de possibilitar a espacialização da 

dimensão do Projeto. 

O texto está organizado em três partes. A primeira trata da extensão rural no Brasil como 

resultado de políticas públicas, considerando-a como processo que remodela o espaço agrário, 

nesse caso a partir de políticas de desenvolvimento territorial. A segunda apresenta o projeto 

“AG TER- Terra Livre” no Oeste da Bahia como uma ação de articulação sociopolítica e 

econômica. Por fim, a terceira parte traz uma análise geográfica, apresentando os agentes 

vinculados a Projeto, identificando os seus papeis para a consolidação da extensão rural no 

Oeste da Bahia. 

 

Breve contexto histórico da extensão rural no Brasil  

A extensão rural no Brasil, fortemente estabelecida nos anos 1940, vem sendo moldada 

às mudanças do espaço rural e agrário. Nos últimos anos, os serviços de Assistência Técnica 

Rural (ATER) experimentaram nova remodelagem com aspectos de inovações para as políticas 

públicas que visam ao desenvolvimento territorial rural.  

Contudo, diante do cenário de um modelo de produção agrícola, cuja base fundiária é 

historicamente concentrada, somada à escassez de recursos destinados ao desenvolvimento 

 
3 Dentre os membros da equipe, a autora do presente texto desempenha função de bolsista de extensão. Ao passo 
que o coautor desempenha função de docente orientador.  
4 O software referido é um programa principal do conjunto de programas de geoprocessamento espaciais - ArcGIS 
e é muito usado na análise, visualização e edição de dados espaciais. O Arcmap permite que o “usuário” explore 
esses dados dentro de um conjunto de ferramentas, represente esses dados e crie mapas. A versão utilizada pelos 
autores do presente texto é de uso pessoal. 
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rural, não se encontrou guarida na extensão rural o sentido de garantir que as “novas” 

reorientações e ideologias cumprissem seu papel transformador.  

No início da década de 1950, segundo Peixoto (2004, 2008), técnicas possibilitaram a 

dinâmica dos serviços do campo para a produtividade dos alimentos. Disso, foi gerado um novo 

modelo de produção agrícola, baseado na interação rápida da produção da terra com a 

mecanização e o uso de insumos e fertilizantes. O extensionismo rural, como instrumento de 

política pública de desenvolvimento rural objetiva, também, conduzir o agricultor ao acesso à 

crédito rural. (DIAS, 2008). 

No ano de 1965 o extensionismo rural foi tido como instrumento de política pública de 

desenvolvimento rural e o acesso ao crédito rural é tido como auxílio financeiro. A 

institucionalização da extensão rural como disciplina nas universidades nos cursos de ciências 

agrárias e sociais e o movimento ruralista era propagada nesse período. A ideia principal neste 

contexto histórico era a aplicação de novas tecnologias no campo para que se produzisse em 

uma escala de tempo menor. 

Segundo Caporal e Costabeber: 
A extensão rural, aparelhada com o crédito à atividade agropecuária, continuou 
privilegiando médios e grandes produtores. Diversos estudos mostram que a fatia do 
crédito rural contratado com mini e pequenos produtores (usando as categorias que 
constam nos relatórios) foi sempre infinitamente desproporcional ao número e 
necessidades em relação aos demais. (CAPORAL e COSTABEBER, 2004, p. 63). 

 
As funções de mecanização do espaço agrário, naquele período, estiveram fortemente 

influenciadas pela indústria, com a implantação dessas novas tecnologias, maquinários 

agrícolas, produtos químicos e assistência técnica especializada para a produção. Contudo, a 

Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABCAR), destaca o fato de que o auxílio 

para o agricultor com alto índice de pobreza não obtive êxito, pois a extensão rural se deparou 

com agricultura atrelada ao sistema agroindustrial. Daí o incômodo e as indagações dos 

movimentos sociais rurais para a extensão rural fosse remodelada a partir das ações 

participativas e discutidas nas problemáticas de agricultura familiar. 

Se por um lado os serviços de ATER devem ser destinados ao pequeno agricultor, a partir 

de um novo conceito de técnicas, maquinário agrícola tecnológico, implementos químicos em 

sua produção agropecuária, tal como orienta a Lei 12.188/10 de 11 de janeiro de 2018, no seu 

Art. 2º, problemas como: falta de continuação dos benefícios aos agricultores; falta de iniciativa 

de políticas públicas eficazes na implantação dos projetos rurais; pouco ou nenhum alinhamento 
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entre os serviços públicos e o agricultor rural, dentre outros, aumentam a distância do objetivo 

que visa ao desenvolvimento territorial rural.  

Em uma perspectiva conceitual o papel de uma ATER é o de atuar no cotidiano do 

produtor, ou seja, buscar construir um laço de cooperação/apoio, na qual o técnico extensionista 

e o agricultor familiar possam juntos procurar novos recursos econômicos e tecnológicos para 

obter a organização do seu meio de produção, mas de forma que não afete a origem tradicional 

do campo e do modo harmonioso com a terra. 

Após longos anos de tentativas de efetividade da ATER, em 2003, o então Ministério de 

Desenvolvimento Agrário (MDA), assumiu a responsabilidade administrativa das questões 

vinculadas a ATER e a Agricultura Familiar. Com a extinção do MDA em 2016, a ATER sofreu 

mais uma baixa operacional e, claro a agricultura e os agricultores familiares. Dessa forma, a 

ATER deve ser destinada ao pequeno produtor, a partir um novo conceito de técnicas, 

maquinário agrícola tecnológico, implementos químicos em sua produção agropecuária. Pelo 

menos é o que orienta a Lei 12.188/10 de 11 de janeiro de 2018, no seu Art. 2º (BRASIL, 2018). 

 

O Projeto AGTER-Terra Livre no Oeste da Bahia 

Visando ao desenvolvimento territorial rural, a Assistência Técnica e Extensionismo rural 

fazem parte do Projeto Agenda Territorial (AG-TER-Terra Livre), que consiste em um projeto 

do Governo do Estado da Bahia, com a perspectiva de política desenvolvimento territorial. 

Trata-se de um projeto de Assistência Técnica e Extensão Rural elaborado e implementado com 

o intuito de regularizar títulos de terras devolutas do Estado à agricultores familiares se auto 

intitulados como “posseiros”, e vinculados a outros benefícios. Os municípios participantes 

ainda tem como base o campesinato e sua ligação com a produção agrícola tradicional, são eles: 

Barra, Buritirama, Cotegipe, Correntina, Formosa do Rio Preto e Muquém do São Francisco 

(Figura 01). 
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Figura 01: Mapa de localização dos municípios abrangidos pelo projeto AGTER-TERRA LIVRE

 
Fonte: Elaborado por Larissa Vieira da Silva com base cartográfica do IBGE. 
 

Os municípios destacados apresentam população predominantemente rural que tem como 

base a agricultura familiar. Assim, é importante destacar os aspectos socioeconômicos dos 

atores sociais envolvidos, uma vez que os dados de renda, condição de produção, qualidade de 

vida, dentre outros são extremamente baixos, denunciado a elevada concentração de renda no 

Oeste da Bahia. 

O projeto é resultante de um “plano estratégico” pelo Governo do Estado da Bahia, 

coordenado por intermédio da Secretaria de Planejamento do Estado - SEPLAN, juntamente 

em apoio ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA e a Coordenação de 

Desenvolvimento Agrário – CDA, sendo subsidiado pelo Consórcio Intermunicipal do Oeste 

da Bahia - CONSID vinculado a Universidade Federal do Oeste da Bahia e o Sindicato dos 

Produtores Rurais de Barreiras. Tal projeto tem por objetivos/metas a regularização fundiária e 

ambiental de dois mil pequenos produtores familiares (posseiros, assentados e quilombolas) no 

Oeste da Bahia. Os benefícios finais resultantes AGTER são: A emissão do Certificado de 

Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, na qual esse documento é imprescindível para se obter a 

autenticação da propriedade rural em âmbito nacional, vistas com a entrada dos dados 
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georreferenciados dos imóveis rurais no Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF, além da 

inscrição das propriedades no banco de dados do Cadastro Estadual de Imóveis Rurais -CEFIR, 

e subsequente emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP, que enquadra as 

propriedades participantes de tal projeto como agricultura familiar de forma a pequena 

produção rural, auxiliando o mesmo a participação de diversos programas do Governo Federal 

para o âmbito de desenvolvimento territorial regional e local. 

Desse modo, o projeto em questão tem como quadro comparativo a esse ciclo da seguinte 

forma: o Estado localizou a existência de um problema agrário, a titularização de terras por 

posseiros, assentados que não tem condições financeiras para ter posse legal. Delimitou-se 

assim a quantidade inicial de títulos que seriam entregues e o território de melhor conveniência 

político administrativa. Por meio de um cronograma realizado por agentes políticos ficou 

definido uma pré-existência da intervenção do Estado junto ao território, antes com metas ao 

fecho e fundo de pasto, além de abranger um outro contexto social mais comunitário. 

Percebendo a dificuldade durante o processo de elaboração e reorganização das instituições, 

passa-se a ter mais alternativas de acordo ao território, assim os títulos agora entregues a 

comunidades próximas às sedes municipais, como método para a finalização do objetivo. Em 

decorrências de reuniões, audiências toma-se a decisão da formação de um projeto de vários 

agentes políticos em prol do desenvolvimento agrário visando questões econômicas, sociais, 

políticas.  

Os outros critérios de avaliação de tal política ainda em execução mostram em atual 

conjuntura que projetos de tal porte necessitam de um caráter multidisciplinar, com vários 

âmbitos de estratégia e logística, que desempenhem tais metas de forma eficaz, estabelecendo 

princípios de acordo mútuo. 

O Estado como remodelador do espaço cria uma política de desenvolvimento territorial, 

o extensionista por meio de órgão públicos desempenham o papel exigido e os agricultores 

familiares fazem parte por meio da participação funcional5.  

 
5 A participação funcional estabelecida por agências externas como um meio para alcançar os objetivos de 
determinado projeto. Se usa especialmente como um meio para reduzir os custos dos projetos. As pessoas podem 
participar mediante a formação de grupos para alcançar determinados objetivos relacionados com o projeto. Tal 
participação pode ser interativa e levar à tomada de decisões compartidas. Não obstante, tende a ter lugar somente 
depois de que as decisões mais importantes já foram adotadas pelos agentes externos. (PRETTY, 1995, 
GAVENTA, 1998 e adaptado de CAPORAL, 2004, p.69) 
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Vale destacar que as relações que o Estado desempenha para fixar o projeto AGTER-

Terra Livre em territórios que apresentam índices de conflitos agrários, tem como base a 

dinâmica das relações comerciais, a logística da produção do capital6.  

 No projeto em questão, a equipe é composta por engenheiros agrônomos, advogados, 

geógrafos, sociólogos, técnicos de campo, dentre outros profissionais. Apesar de haver 

tentativas de efetiva colaboração com caráter multidisciplinar, questões sociais são 

desconsideradas pela equipe gestora do Projeto, pois a dimensão do plano de ação é voltado 

para a parte técnica, ampliando o questionamento social apenas para os questionários 

complementares que a Universidade Federal do Oeste da Bahia desempenhou para que ocorra 

um controle por meios de diagnósticos, como a relação física e social que o agricultor familiar 

tem com sua terra, e informações básicas para levantamentos. 

A perspectiva atual demonstra que o projeto vigente precisa de um plano estratégico mais 

humanístico levando em consideração seu tema proposto, a fim de tratar o agricultor familiar 

como ator fundamental, não como produto ou objetivos a serem alcançados. Necessita-se fazer 

uma leitura adequada da realidade social, além da mediação de conflitos. 

No que se diz respeito ao desenvolvimento territorial Abramovay (1999) refere-se ao 

processo de uma nova dinâmica territorial que estimule formulação descentralizada de projetos 

capazes de valorizar os atributos locais e regionais no processo de desenvolvimento. 

Nessa perspectiva, considera-se que a estrutura do projeto teria maior eficácia com a 

valorização do agricultor familiar no contexto baiano, demonstrando as potencialidades de 

implementação de comércio local, merenda escolar, produção agroecológica, trazendo em si 

um arcabouço extensionista a fim de retratar uma realidade local e dar um ressignificado a esse 

contexto, haja vista que: 
Há um vasto segmento da agricultura familiar brasileira que não consegue afirmar-se 
economicamente em virtude do ambiente social que a vincula ao mercado. É o que 
ocorre, sobretudo nas áreas mais pobres do Nordeste, onde ainda são importantes os 
mecanismos de comercialização como os de "venda na palha", que ligam as famílias 
a um comerciante (bodegueiro, atravessador) que se torna o destinatário natural dos 
resultados do trabalho agrícola (17). Mas é o que ocorre sempre que no ambiente local 
e regional as famílias têm reduzidas margens de escolha na comercialização de seus 
produtos, na obtenção de financiamentos, na compra de insumos e no acesso à 
informação (ABRAMOVAY,1999, p.14). 

 
6 A produção do capital no âmbito rural está ligada há diferentes vertentes, mas considera-se aqui ao leitor como 
a produção de capital através do paradigma do capitalismo agrário que tem por imposição o sistema de produção 
do “campesinato” que não é articulado em torno da produção otimizada de alimentos, na qual autores defendem a 
ideia de que estaria condenado ao desaparecimento deste tipo de produção. 
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Perfaz também o sentido de retorno social, ou seja, vistas que este presente trabalho 

demonstra para o contexto rural em questão as deficiências e potencialidades visualizadas no 

projeto apontado e as populações rurais abrangidas pelo projeto AGTER vincule-se 

posteriormente a organizações e associações para apoio aos benefícios implementados. Além 

disso, compartilhar o conhecimento as demais propostas de ATER no âmbito nacional. 

Em vista disso, se faz necessária a ressalva da possibilidade do conhecimento e 

informações técnicas, ambientais, sociais, econômicas para essas populações rurais pois reforça 

o empoderamento diante de um cenário tão excludente. O pequeno agricultor diante de 

possibilidades de implementação e auxílio especializado, se instiga a criar novos métodos e 

possíveis alternativas em todos os níveis de sua produção, haja vista que se criar um leque de 

alternativas sociais nessa dinâmica do capitalismo fundiário. 

O AGTER-Terra Livre se encontra em vigência desde março de 2018, mas com um 

processo de implantação anterior a esta data, na atualidade apenas o município de Cotegipe –

BA chegou a ser finalizado no sentido da entrega de 92 títulos e respectivamente os benefícios 

inclusos. Apesar de posteriormente não se ter indícios da continuação do projeto em outras 

comunidades ou com atores sociais diferentes. Portanto, abaixo apresentar-se-á ao leitor diante 

do contexto geográfico algumas noções sobre o panorama do referido projeto, os processos de 

implementação e consolidação do mesmo e além disso uma análise geográfica e social dos 

atores sociais abrangidos pelo projeto. 

 

O Contexto socioespacial do Projeto AGTER-Terra Livre 

As dificuldades na adaptação dos projetos de desenvolvimento territorial regional/local 

são evidentes, devido à complexidade dos fatores sociais e culturais já existentes em populações 

tradicionais rurais, vistas em destaque pelo projeto em questão no Oeste da Bahia, na qual as 

populações rurais abrangidas se sentem pertencentes ao lugar7, caracterizando sua identidade 

regional, numa perspectiva que tem que ser levada em consideração por projetos de ordem 

tecnificada, que na maioria das vezes acaba por oprimir no sentido de subjugar os atores sociais 

 
7 Faz-se aqui o uso do conceito da Geografia para melhor interpretação do leitor na qual segundo COSTA e 
ROCHA (2010) quando definiram de acordo com as características naturais e culturais próprias de uma 
determinada área. Podemos dizer que são as relações familiares que acontecem no espaço geográfico, o que fazem 
ter relações sociais: afetividade, nostalgia, ou seja, identidade própria. 
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no caso aqui: o pequeno agricultor familiar. Frisa-se aqui o viés representativo do campo 

perfazendo o sentido social e antropológico de pertencimento ao lugar, destaca-se: 
O “campo” é visto aqui como um espaço e modo de vida, ou seja, um território onde 
as dimensões econômicas, políticas, culturais e ambientais são consideradas de forma 
integrada, compondo a complexidade do desenvolvimento territorial, que se 
materializa na sustentabilidade e na soberania alimentar, e na utilização de práticas 
agroecológicas. Como sujeitos territoriais, enfocamos a agricultura familiar, 
entendendo assim as relações humanas mais horizontais e transparentes, na 
participação popular tanto no processo de produção quanto na escolha de tecnologias 
agroecológicas e no desenvolvimento a partir das condições locais (SANTOS e 
MARSCHNER, 2008, p. 95-96). 
 

Por meio dessas perspectivas mais humanísticas do projeto, pode-se analisar através da 

utilização e interpretação dos “questionários complementares socioeconômicos” que a maioria 

nas comunidades pertencentes ao projeto não recebem assistência de órgãos e instituições 

técnicas públicas ou privadas (97,2%)   evidenciando a falta de apoio em relação ao campesinato 

no Oeste da Bahia. De acordo com o quadro 1, elaborado pelo estudo dos resultados prévios 

dos questionários demonstra que a falta de apoio político acarreta diversos conflitos agrários 

nessas comunidades, o que acontecem na maioria das vezes as grilagens de terra, dificultando 

os processos de regularização fundiária na região. 

É importante a ressalva que as populações rurais tendem a ser homogeneizadas em 

políticas públicas que são moldadas a favor do cumprimento de metas. São perceptíveis as 

multiplicidades do território tanto nos aspectos: ambientais, culturais, políticos, sociais. Isso, 

por sua vez, demonstra que uma política para regularização fundiária não pode enquadrar 

diversos cenários e remodelá-lo em uma só categoria (agricultura familiar), pois impossibilita, 

ou no mínimo dificulta a elaboração e a implementação de políticas públicas, ou seja o próprio 

ciclo da política (SECCHI, 2011), destinadas aos diferentes contextos de povos tradicionais. 

 
Quadro 01: As relações sociais dos participantes do projeto 

Atitudes e Valores Familiares, Cooperação e Solidariedade 

Religiosidade 

Poder, tensões e conflitos Especialmente com o modelo de desenvolvimento do 
Agronegócio e as instituições do Estado 

Identidades e diferenças Geraizeiros, Posseiros, Quilombolas, Descendentes de 
Indígenas e Assentados 
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Sabedorias comuns Saberes e  técnicas ancestrais 

Redes de Proximidade Técnica e Pessoal 

Vínculos e Pertencimento Com a terra, o Estabelecimento, a Comunidade 

Fonte: Adaptado de Saquet (2017), com informações obtidas pelo questionário complementar. 
 

No que se refere ao vínculo com sua produção de alimentos, a agricultura praticada na 

maioria das propriedades remete à agricultura familiar de acordo com os dados obtidos no 

questionário, visto que se tratam em sua maioria de pequenas e médias propriedades, onde há a 

participação quase exclusiva da mão-de-obra familiar na produção. 

 Nos estabelecimentos rurais8 estudados, a diversificação produtiva é predominante, 

prevalecendo a policultura agrícola e de criação de animais. De acordo com Schaffer (2011), a 

diversidade das atividades agrícolas na agricultura familiar é uma forma de ampliar o leque de 

produtos comercializados e garantir o autoconsumo. Assim, essa estratégia produtiva acaba 

sendo fundamental para o atendimento das necessidades da família, como também para a 

melhoria dos rendimentos. 

No entanto, fica perceptível através dessa análise que a produção dessas propriedades não 

tem sido suficiente para a manutenção do imóvel e da família, do mesmo modo fica evidente 

pela baixa renda obtida através da propriedade, através disso sendo a menor parte da renda bruta 

familiar dos produtores. Tornar-se perceptível a existência de atividades extra propriedade, que 

muitas vezes não são agrícolas, para a sobrevivência das unidades familiares de produção na 

qual 90% possui alguma fonte de renda fora do estabelecimento. 

 Pode-se perceber que no contexto rural as práticas não-agrícolas extra propriedade para 

o complemento da renda e a promoção da subsistência familiar tem se tornado uma necessidade 

indispensável. Abramovay (2012) salienta que as perspectivas de exercerem trabalhos fora dos 

estabelecimentos, incluindo a renda não agrícola, estão associadas muito mais uma situação de 

precariedade econômica do grupo familiar que de ascensão social. Para o autor, as atividades 

 
8É importante ressaltar que a utilização do conceito de estabelecimento rural aqui utilizado, é próprio do 
questionário complementar elaborado pela equipe técnica do Projeto. Ou seja, é designado o mesmo conceito para 
propriedade/imóvel rural.                                                  
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não agrícolas são decisivas para o desenvolvimento rural e para a reprodução e permanência 

das famílias no meio rural. 

Dessa maneira, os problemas que acometem os produtores rurais, como no caso com a 

baixa renda alcançada pela propriedade teriam como possíveis respostas a implementação de 

um conjunto de apoio à comercialização de alimentos gerados pelas comunidades de cada 

município. 

Identifica-se assim que problemas enfrentados no projeto em questão são: a escassez do 

aproveitamento de terras, a ausência de órgãos e instituições públicas, sobretudo que viabilizem 

projetos agropecuários para a melhoria da infraestrutura já existente, além das organizações 

locais que demonstrem o cooperativismo para a melhoria das situações precárias em termos de 

saneamento básico, de assistência à saúde, locomoção, transporte público, infraestrutura, falta 

de comunicação e apoio social com o agricultor familiar.  

 

Considerações Finais 

Cabe, às instituições, aos pesquisadores, organizações sociais e políticas, associações de 

ATER e de Agricultura Familiar se entrelaçam nesses questionamentos e reflexões acerca da 

assistência técnica e extensão rural a fim de buscar soluções para o processo de constante 

transformação do campo tanto em escala nacional, como em escala regional.  

O projeto AGTER-Terra Livre se encontra em atividade, como proposta fundiária e 

ambiental, e em perspectiva diária, relata-se uma complexidade de captar questões simples de 

cunho social por se tratar de uma organização ainda homogênea, ou seja, com poucas variações 

interdisciplinares. 

A perspectiva atual demonstra que o projeto vigente em si precisa de um plano estratégico 

mais humanístico levando em consideração seu tema proposto, a fim de tratar o agricultor 

familiar com órgão fundamental e não apenas como produto social ou objetivos a serem 

superados. Necessita-se fazer uma leitura adequada da realidade social local, além do auxílio e 

mediação dos conflitos existentes. 

Analisar as estruturas socioeconômicas e culturais das populações rurais se apresenta 

como um esforço fundamental e imprescindível pois é no sentido que o entendimento dessas 

particularidades, bem como de suas necessidades, constitui-se como alicerce para a elaboração 
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de políticas públicas, programas ou planos governamentais e projetos de desenvolvimento 

empenhados nas realidades locais. 

O desenvolvimento rural sustentável só é possível, na medida em que se estabeleçam 

planos e estratégias a nível local, buscando a ampliação de oportunidades e para os agricultores 

familiares e a diversificação, tanto na produção, como na comercialização, além da perspectiva 

de empoderamento desses produtores rurais no cenário regional. Deste modo, deve-se estar 

baseado em ações que visem promover não apenas o crescimento econômico, mas também a 

preservação ambiental e o bem-estar social. 

Questionamentos acerca os resultados obtidos evidenciam a amplitude de um projeto de 

regularização fundiária.  Qual é o papel de uma ATER? Como obter a relação produtor-

extensionista? O projeto é de fato um Política de Desenvolvimento Territorial ou um Plano 

Estratégico Econômico? São essas perguntas que surgem no cotidiano de um extensionista. 

O que se observa é que se busca acrescentar saberes e técnicas de diversas áreas, na 

perspectiva que os profissionais extensionistas levem para o campo. No entanto os saberes 

tradicionais têm que ser levados em consideração para que se consiga um projeto 

desenvolvimento rural/territorial mais social, ou seja, agrupando as potencialidades das 

comunidades rurais, mas que não é ainda uma realidade no Projeto AGTER-Terra Livre. 
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A ATUAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E DAS COOPERATIVAS NA 
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NO BRASIL 
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Antonio Nivaldo Hespanhol2 

 

Introdução 
 

A ruína do comércio mundial e a queda das oligarquias provocadas pela crise de 1929 

levaram o Estado brasileiro a incentivar as cooperativas agrícolas, por meio do Decreto 22.239 

de 1932. O referido decreto estabeleceu que as cooperativas em formação teriam sua criação 

facilitada e que as que já existiam passariam a ser isentas do pagamento de alguns impostos. As 

cooperativas de cafeicultores, especificamente, transformaram-se em instrumentos da política 

agrícola do Estado, deixando de ser um movimento legítimo dos produtores, já que para serem 

contempladas com investimentos públicos, tiveram que se sujeitar a um maior controle estatal.  

As centrais de abastecimento foram criadas nos anos 1960 com o objetivo de facilitar a 

distribuição e regular os preços dos alimentos, promovendo a ligação entre produtores e 

consumidores. Atualmente, entretanto, as centrais de abastecimento são utilizadas 

predominantemente por intermediários que comercializam alimentos em grandes quantidades. 

Já as cooperativas foram criadas como alternativa para a superação da crise econômica da 

década de 1930, sendo que o seu principal efeito foi reduzir a atuação dos intermediários na 

comercialização de produtos agrícolas.  

O objetivo do trabalho é analisar as vantagens e desvantagens das centrais de 

abastecimento e das cooperativas na comercialização de produtos agrícolas, estabelecendo 

comparação entre ambas. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizados os seguintes procedimentos 

metodológicos: pesquisa bibliográfica sobre a história das centrais de abastecimento e das 

cooperativas e levantamento de dados constantes em publicações da Associação Brasileira de 
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2 Professor do Departamento de Geografia e do Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Faculdade de Ciência e Tecnologia, Campus de Presidente 
Prudente – SP. E-mail: nivaldo.hespanhol@unesp.br 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3884 
 

Centrais de Abastecimento (ABRACEN), da própria Companhia de Entrepostos e Armazéns 

Gerais de São Paulo (CEAGESP) e da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). 

Também foram utilizados dados e informações constantes em documentos do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Portal do Cooperativismo Financeiro (COOP), 

da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT). 

 

A Atuação das Centrais de Abastecimento 
 

Gazolla (2018) salienta que os sistemas de provisão alimentar evoluíram da escala local 

para a global ao longo da história, nas sociedades constituídas por camponeses, estes tinham a 

função do abastecimento de vilas, povoados e pequenas cidades e as etapas da produção eram 

locais. Contudo, principalmente com o crescimento populacional, houve a ampliação da 

agricultura modernizada resultando no aumento da produtividade e entrada de intermediários 

nas cadeias de distribuição, devido à necessidade de abastecer um grande número de pessoas, 

de forma eficaz. 

Ocorreram três grandes crises no setor agroalimentar do Brasil, sendo a primeira em 

1918, a segunda em 1937 e a terceira em 1962, resultando na adoção de medidas de 

reestruturação do sistema pelo Estado. Conforme Serra (2013), a crise econômica de 1930 

impactou o comércio mundial, por conseguinte sua ruína, e a queda da oligarquia agrária 

brasileira. A crise internacional foi superada somente na década de 1950, quando o Brasil se 

adequou ao novo modelo econômico vigente à medida que sua economia foi alterada para se 

moldar ao mercado externo, direcionando-o para a substituição de importações, definido pela 

acumulação de capital internacional e estímulo ao desenvolvimento do Complexo 

Agroindustrial (CAI). 

A crise na distribuição dos alimentos motivou a instalação das centrais de abastecimento 

(CEASA). Queiroz (2014) salienta que a criação das CEASAs se deu em 1968, a partir do 

Grupo Executivo de Modernização do Abastecimento (Gemab). O advento das centrais de 

abastecimento se deu por iniciativa governamental. Para Medeiros (2013) as políticas públicas 

vão muito mais adiante do que as políticas governamentais, já que as políticas públicas visam 

solucionar um problema público e que o governo não é a única instituição a elaborá-las, 

podendo ser traçadas pelo Estado e/ou por instituições privadas. 
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Foram as dificuldades na constituição dos preços e na distribuição dos produtos que 

levaram o Governo Federal a criar as centrais de abastecimento, o que culminou na 

amplificação da demanda por produtos hortifrutigranjeiros. Santos (1988) ressalta que a 

modernização acelerada e o incremento da produtividade e do volume produzido requereram a 

ampliação da capacidade de armazenagem. 

Segundo Santos (2000), a agricultura demandou técnica, informação e ciência, 

resultando na elevação dos níveis de produtividade, pois as mudanças no capitalismo 

provocaram alterações nas formas de produção, bem como no perfil do mercado consumidor.  

Gazolla (2018) evidencia que os problemas do sistema alimentar concentrado pelas 

cadeias longas começaram a aparecer com o passar do tempo, destacando-se: a instabilidade 

dos preços, a não identificação da origem, qualidade duvidosa dos alimentos e o excesso de 

processamentos dos produtos alimentícios. De acordo com Belik e Cunha (2015), os governos 

militares visavam estabelecer a promoção da integração entre consumidores finais, produtores 

rurais e varejistas, bem como facilitar o abastecimento das grandes cidades, incentivando os 

mercados atacadistas. 

A Companhia Brasileira de Alimentos (COBAL) e o Sistema Nacional de Centrais de 

Abastecimento (SINAC) viabilizaram a implementação de 21 unidades da CEASA em diversas 

cidades do país. As primeiras CEASAs foram criadas entre os anos de 1972 e 1974, no âmbito 

do I Plano de Desenvolvimento Nacional (I PND). No período de vigência do II Plano Nacional 

de Desenvolvimento, entre 1975 e 1979, foram instalados outros 19 entrepostos das CEASAS, 

conforme se verifica no quadro 1. 
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Quadro 1 – Ano de instalação das primeiras centrais de abastecimentos nas cidades 
brasileiras 

 
Ano Cidades nas quais foram instaladas unidades da CEASA 

 
 

1972 

Brasília – DF 
Fortaleza – CE 

Recife – PE 
Rio de Janeiro – RJ 
São Gonçalves – RJ 

 
1973 

Aracaju – SE 
Porto Alegre – RS 

Salvador – BA 
 

1974 
Belo Horizonte – MG 

João Pessoa – PB 
 
 

1975 

Belém – PA 
Campinas – SP 
Goiânia – GO 
Maceió – AL 
Manaus – AM 

Natal – RN 
 

1976 
Campina Grande – PB 

Curitiba – PR 
Teresina – PI 

 
1977 

Mossoró – MA 
São Luís – RN 
Vitória – BA 

 
1978 

Anápolis – GO 
Florianópolis – SC 
Foz do Iguaçu – PR 

Novo Hamburgo – RS 
 

1979 
Campo Grande– MS 

Campos – RJ 
Juiz de Fora – MG 

Fonte: Abracen, 2011. 

 
Em 1982 ainda foram implantadas unidades da CEASA em Cascavel e Londrina, no 

Estado do Paraná, além de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e Macaé, no Estado do Rio de 

Janeiro. 

Na década de 1990, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB 

(2017), a maior parte das CEASAs passou a ser gerida pelos estados e municípios, enquanto 

apenas as centrais de Minas Gerais (CeasaMinas) e de São Paulo (CEAGESP) ficaram sob 

responsabilidade federal. 

Queiroz (2014) salienta que as centrais de abastecimento são instituições integradas por 

um conjunto de intermediários, visto que são firmas atacadistas e de atravessadores 

hortifrutigranjeiros. Carvalho e Pinheiro (2010) enfatizam que as centrais de abastecimento são 

instituições baseadas em experiências europeias, sobretudo espanhola e francesa. 
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De acordo com dados da CONAB (2017), os agricultores que mais operam nas CEASAs 

são de pequeno porte ou em sistema familiar, ao passo que as CEASAs constituem-se em 

plataformas logísticas de comercialização. No entanto, a figura do atravessador ou 

intermediário é muito presente, em razão de transportar e fornecer alimentos. 

As centrais de abastecimento possuíam como missão possibilitar a comercialização 

direta de produtos agrícolas pelos produtores rurais, contudo em “São Paulo e Rio de Janeiro a 

maioria da comercialização é feita por atravessadores” (MAZON, 2010, apud VEDANA, 2012, 

p. 2). 

Anjos e Becker (2014) ressaltam que até meados da década de 1970, os produtores 

familiares possuíam acesso facilitado aos mercados locais pela venda direta aos consumidores 

em feiras regionais ou por meio de atravessadores, que compravam dos produtores. Belik e 

Cunha (2015) evidenciam que esse era o papel original das centrais de abastecimento, isto é, 

possibilitar a comercialização direta de hortifrutigranjeiros pelos produtores. 

Ainda que os atravessadores estejam muito presentes, as centrais de abastecimento 

propiciaram a maior integração de pequenos produtores rurais ao mercado, possibilitando a 

comercialização direta, conforme enfatizam Gomes e Antonialli (2005).  

Bengozi et al. (2007) evidenciam que as centrais de abastecimento oferecem 

estabilidade na quantidade comercializada, sua produção provem de hortas, pomares e demais 

empreendimentos agrícolas. Lorenzani e Silva (2004) apud Firetti et al (2011), por sua vez, 

ressaltam que a maior parte dos produtos hortícolas é comercializada por intermédios que atuam 

nas centrais de abastecimento, as quais são responsáveis pelo suprimento de cozinhas 

industriais, hotéis, penitenciárias e supermercados. 

As centrais de abastecimento favorecem as cadeias produtivas, visto que, de acordo com 

a Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento (ABRACEN, 2011), em virtude de 

oferecerem um conjunto de serviços até então inexistente e desestruturado, como a capacitação 

de agentes, informações de mercado, padronização e classificação dos produtos, incentivo à 

produção para a exportação etc.. Carvalho e Pinheiro (2010) salientam que as centrais de 

abastecimento devem ser tratadas como componente operacional do sistema, já que nelas 

ocorrem a armazenagem, manuseio e movimentação dos produtos hortifrutigranjeiros, havendo 

grande fluxo de veículos. 
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Santos (2008) evidencia que no estado de São Paulo, as grandes transformações na 

organização do espaço foram resultado da expansão da agroindústria, da rápida substituição de 

cultivos e das novas localizações das indústrias.  

Segundo Santos (1988), a produção direta ocorre localmente, já que as agroindústrias 

introduzem a possibilidade de participar de uma lógica extralocal, tendo em vista que tais 

empresas necessitam de tecnologias, informações, capitais e altos lucros, relacionando-se com 

grandes centros em vínculos cada vez mais extralocais. 

Segundo Muller (1993) a modernização agrária diz respeito à alteração no modo de 

produzir tradicional para o modo industrial, bem como na sociabilidade. Ainda que com um 

caráter de segregação, as centrais de abastecimento foram importantes agentes desse processo 

de modernização ao estipular quantidades mínimas para serem comercializados nas suas 

unidades, tendo, contudo, um viés que colocou os pequenos produtores à margem do sistema. 

 

A Atuação das cooperativas 
 

De acordo com Rocha (1999), o movimento cooperativo teve seu advento em 

movimentos sociais, no período do liberalismo econômico, no século XVIII, influenciado pela 

Revolução Industrial. Seu principal pressuposto se assentava no trabalho em grupo e na 

equidade e na liberdade, sendo que a cooperação surgiu como uma alternativa, cujo objetivo 

era combater as injustiças sociais, em razão da competição que era um dos princípios do 

liberalismo econômico. A primeira cooperativa da história foi fundada em 1844, por um grupo 

de tecelões de Rochdale, na Inglaterra, denominada “Rochdale Quitable Pioneers Society 

Limited” ou “Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale”. 

De acordo com o Portal do Cooperativismo Financeiro (COOP, 2019) foi estabelecido 

um estatuto social para a primeira cooperativa, o qual regulamentava normas igualitárias e 

democráticas para sua constituição, princípios estes que são seguidos até hoje de forma 

adaptada. Atualmente os princípios que regem o cooperativismo são os seguintes: 
1. Adesão voluntária e livre - As cooperativas são abertas para todas as pessoas 
que queiram participar, estejam alinhadas ao seu objetivo econômico, e dispostas a 
assumir suas responsabilidades como membro. Não existe qualquer discriminação por 
sexo, raça, classe, crença ou ideologia. 
2. Gestão democrática - As cooperativas são organizações democráticas 
controladas por todos os seus membros, que participam ativamente na formulação de 
suas políticas e na tomada de decisões. E os representantes oficiais são eleitos por 
todo o grupo. 
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3. Participação econômica dos membros - Em uma cooperativa, os membros 
contribuem equitativamente para o capital da organização. Parte do montante é, 
normalmente, propriedade comum da cooperativa e os membros recebem 
remuneração limitada ao capital integralizado, quando há. Os excedentes da 
cooperativa podem ser destinados às seguintes finalidades: benefícios aos membros, 
apoio a outras atividades aprovadas pelos cooperados ou para o desenvolvimento da 
própria cooperativa. Tudo sempre decidido democraticamente. 
4. Autonomia e independência - As cooperativas são organizações autônomas, de 
ajuda mútua, controladas por seus membros, e nada deve mudar isso. Se uma 
cooperativa firmar acordos com outras organizações, públicas ou privadas, deve fazer 
em condições de assegurar o controle democrático pelos membros e a sua autonomia. 
5. Educação, formação e informação - Ser cooperativista é se comprometer com 
o futuro dos cooperados, do movimento e das comunidades. As cooperativas 
promovem a educação e a formação para que seus membros e trabalhadores possam 
contribuir para o desenvolvimento dos negócios e, consequentemente, dos lugares 
onde estão presentes. Além disso, oferece informações para o público em geral, 
especialmente jovens, sobre a natureza e vantagens do cooperativismo. 
6. Intercooperação - Cooperativismo é trabalhar em conjunto. É assim, atuando 
juntas, que as cooperativas dão mais força ao movimento e servem de forma mais 
eficaz aos cooperados. Sejam unidas em estruturas locais, regionais, nacionais ou até 
mesmo internacionais, o objetivo é sempre se juntar em torno de um bem comum. 
7. Interesse pela comunidade - Contribuir para o desenvolvimento sustentável das 
comunidades é algo natural ao cooperativismo. As cooperativas fazem isso por meio 
de políticas aprovadas pelos membros (Organização das Cooperativas Brasileiras, 
2019). 

 
Segundo Serra (2013), foi a partir da década de 1930, quando houve a devastação do 

comércio mundial, bem como o declínio da oligarquia agrária, decorrente da crise, que o Estado 

brasileiro teve que transformar seu modelo de desenvolvimento econômico. Uma das iniciativas 

adotadas pelo Estado brasileiro foi incentivar o funcionamento de cooperativas agrícolas, a 

partir do decreto 22.239, de 1932. 

O referido decreto estipulava que as cooperativas em formação teriam sua fundação 

viabilizada e que as que já existiam, teriam isenções de impostos. Para Serra (2013), 

principalmente as que tinham relação com a cafeicultura, transformar-se-iam em instrumentos 

da política agrícola do Estado, deixando de ser um movimento legítimo dos produtores, já que 

para se sujeitar aos investimentos do setor industrial, as cooperativas dependeriam mais do 

Estado. Assim, o Estado aplicaria recursos públicos nas cooperativas, promovendo a sua 

transformação em empresas agroindustriais, no entanto, exerceria maior controle sobre elas. 
(...) as cooperativas efetivamente se integram ao Complexo Agroindustrial, tornam-
se eficientes no papel de agentes modernizadores da agricultura, passam a se sobrepor 
ao capital internacional no setor agroindustrial, mas perdem uma nova fatia de sua 
autonomia (SERRA, 2013, p. 18). 
 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) divulgou em 2002, a recomendação 

193, definindo cooperativa como: “associação autônoma de pessoas que se unem 
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voluntariamente para atender a suas necessidades e aspirações comuns, econômicas, sociais e 

culturais, por meio de empreendimento de propriedade comum e de gestão democrática” (OIT, 

2002). 

As cooperativas deveriam ser 
Altamente eficientes, acompanhando e alavancando a eficiência do próprio setor 
agrícola que passa a se modernizar com a incorporação dos bens gerados pela indústria 
à sua montante e, ao mesmo tempo se estruturando para garantir a fatia de mercado 
no setor agroindustrial, à sua jusante. Em relação à agricultura propriamente dita, o 
papel das cooperativas passa a ser estruturado em função da orientação e assistência 
técnica aos agricultores associados, ao fornecimento de sementes e outros insumos 
agrícolas, ao recebimento da produção colhida e à proposta e defesa de políticas 
agrícolas. Em relação ao setor de transformação, a participação vai além de uma 
simples prestação de serviços: passa a depender de pesados investimentos para a 
implantação de indústrias, cujos montantes em muitos casos superavam a capacidade 
econômica e financeira das empresas e, algumas vezes, seu próprio patrimônio 
(SERRA, 2013, p. 17-18). 
 

De acordo com Serra (2013), em 1969 o Ministério da Agricultura organizou o IV 

Congresso Brasileiro de Cooperativismo, sendo que ao final do evento foi criada a Organização 

das Cooperativas Brasileiras (OCB) e extintas a Aliança Brasileira de Cooperativas (ABCOOP) 

e a União Nacional das Associações Cooperativas (UNASCO). Isto fez com que as cooperativas 

tivessem uma representação unificada, ainda que a ingerência do Estado continuasse 

significativa na definição das políticas agrícolas envolvendo a participação das cooperativas. 

No decorrer dos anos 1970 foram feitos grandes investimentos na modernização da 

agricultura brasileira, por meio principalmente da concessão de empréstimo para investimento 

e o custeio das safras, o que favoreceu também as cooperativas, sendo a elas disponibilizadas 

linhas especiais de crédito para investimento. 

Segundo dados da OCB (2019), em 1971, com a lei 5.764, foram estabelecidos os 

preceitos para a criação das cooperativas, com regime jurídico próprio que viabilizou a atuação 

das cooperativas como empresas. A referida lei permitiu a estruturação das cooperativas em 

treze ramos, cobrindo, assim todos os setores, quais sejam: agropecuária, consumo, crédito, 

educacional, especial, habitacional, infraestrutura, mineral, produção, saúde, trabalho, turismo 

e lazer e transporte.  

Com a promulgação da nova Constituição Federal no ano de 1988, a interferência do 

Estado nas cooperativas foi bastante reduzida, iniciando-se, a partir daí, a chamada auto 

administração das cooperativas, ou seja, elas deixaram de ser fiscalizadas e tuteladas pelo 
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Estado, ao mesmo tempo em que deixaram de ter acesso a recursos públicos em condições 

altamente favoráveis. 

As cooperativas, segundo a OCB (2019), são classificadas de acordo com a dimensão e 

os objetivos da organização, existindo três categorias de sociedades cooperativas: a) as de 1º 

grau ou singular; b) as de 2º grau, que são as centrais ou federações de cooperativas; e c) as de 

3º grau ou confederações.  

As de 1º grau devem ser constituídas por, no mínimo, 20 cooperados, tendo como 

finalidade o fornecimento direto de serviços aos associados e é permitida a adesão de pessoa 

jurídica desde que não atue no mesmo âmbito econômico da cooperativa. As de 2º grau são 

formadas por no mínimo três cooperativas singulares ou de 1º grau e têm por objetivo regular 

a escala de serviços da filiada, auxiliando na utilização dos mesmos. Por fim, as de 3º grau 

também visam facilitar a escala de serviço das filiadas, a diferença principal entre as sociedades 

cooperativas de 2º e 3º graus é que as de 3º grau são formadas por três cooperativas centrais ou 

federações, isto é, três cooperativas de 2º grau de qualquer ramo. 

De acordo com Rocha (1999), as cooperativas têm buscado cada vez mais a 

diversificação, bem como agregar valor aos produtos dos associados. Contudo, a associação 

cooperativa estabelece uma valorização mais ampla do homem em relação ao capital, ainda 

que, como empresa, as cooperativas atuem nas dimensões social e econômica, fazendo 

operações comerciais e industriais com os produtos captados e prestando serviços ao seu corpo 

associativo. 

 

Conclusão 
 

A crise na distribuição de alimentos estimulou a criação das centrais de abastecimento 

pelo governo federal, na década de 1970, com o objetivo de fazer a ligação entre consumidores 

e produtores. Atualmente as centrais de abastecimento se constituem numa importante 

plataforma logística de comercialização, bem como oferecem estabilidade nas quantidades 

comercializadas e promovem o controle sobre o abastecimento alimentar dos governos, 

resultando na facilidade de fiscalização, na implantação de políticas e na regulação da 

circulação de mercadorias. 

As centrais de abastecimento seriam vantajosas aos pequenos produtores se estes 

conseguissem superar a pequena escala de produção, a falta de padronização e a sazonalidade 
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na produção, ou seja, ainda que seja um elemento fundamental para a circulação, escoamento e 

distribuição alimentar, as centrais de abastecimento não resolvem o problema dos pequenos 

produtores, à medida que favorecem e ratificam a presença do intermediário na comercialização 

dos produtos. Ainda deve ser salientado que nem todos os produtores possuem meios para levar 

sua produção as centrais, reafirmando a necessidade da presença do atravessador. 

As cooperativas, por sua vez, são empresas que possuem natureza jurídica diferente das 

demais empresas, sendo que o seu advento se deu fundamentalmente voltado para o consumo. 

As cooperativas foram responsáveis por organizar a captação de grande volume de produção, 

combatendo os estrangulamentos na comercialização, por meio da eliminação da figura do 

intermediário. Algumas cooperativas passaram a agregar valor aos produtos dos seus 

associados, por meio da industrialização, além de favorecerem o acesso a linhas de créditos 

específicos ao seu corpo associativo.  

Ademais, as cooperativas usufruíram de sua relação umbilical com o Estado, 

constituindo grandes parques industriais que contribuíram para solidificar os complexos 

agroindustriais por meio da captação, transferência e transformação de matérias primas em 

produtos industrializados, ratificando-se como empresa agroindustrial, já que seguem a lógica 

de mercado, ou seja, comprando em grandes quantidades a preços menores e vendendo em 

grandes quantidades, agregando um preço maior ao produto. 

As cooperativas apresentam maior vantagem aos seus associados do que as centrais de 

abastecimento em relação aos seus permissionários. As cooperativas, além de eliminarem a 

atuação dos intermediários, organizam e agregam valor a produção dos associados. No entanto, 

ao se transformarem em grandes empresas capitalistas, as cooperativas seguem a lógica de 

mercado e provocam o afastamento dos seus associados, especialmente dos pequenos 

produtores rurais. 
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ASSENTAMENTO SANTA CATARINA- PB: POLÍTICAS PÚBLICAS E A 

CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO 
 

Micaele de Assis da Silva1 
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 RESUMO 
Neste artigo é analisado o processo de construção e consolidação de um território camponês das famílias assentadas 
de reforma agrária no Semiárido Nordestino e como a implantação de políticas públicas contribuíram para a 
fixação no território e para a melhoria da qualidade de vida dos assentados, tomamos como recorte o assentamento 
Santa Catarina, localizado no município de Monteiro - PB. Nas reflexões apresentadas ao longo do texto partimos 
do entendimento de que a conquista da terra e as políticas públicas pautadas pela convivência com o semiárido são 
elementos fundamentais para a reprodução da vida das famílias camponesas. Do ponto de vista metodológico, 
foram utilizados diversos procedimentos como a pesquisa bibliográfica visando refletir, antes do contato direto 
com as famílias assentadas, as noções e entendimento teórico sobre a luta pela terra e o processo de construção de 
um território camponês, e trabalho de campo que compreendeu uma visita ao assentamento para aplicação de 
entrevistas com assentados no intuito compreender o processo de formação do assentamento, as formas de trabalho 
na terra, a produção, os níveis de organização e como as políticas públicas auxiliaram os assentados a 
permanecerem na terra. Constatamos que as formas de organização do assentamento e os resultados decorrentes 
das ações governamentais estão fortalecendo o desejo de permanência na terra e possibilitando a reprodução 
socioeconômica dos assentados e agregados. 
 
Palavras-chaves: Políticas públicas. Desenvolvimento social. Assentamento rural. 
 
 
ABSTRACT 
The article we analyze the process of construction and consolidation of a peasant territory of the agrarian reform 
settled families in the Northeastern Semiarid and how the implementation of public policies contributed to the 
settlement in the territory and to the improvement of the settlers' quality of life. Santa Catarina settlement, located 
in the municipality of Monteiro - PB. In the reflections presented throughout the text take off from the 
understanding that the process of occupation and the conquest of the land are fundamental elements for the 
resistance and reproduction of the peasants. From the methodological point of view, several procedures were used, 
such as bibliographic research aiming to reflect, before direct contact with the settled families, the notions and 
theoretical understanding about the struggle for land and the process of building a peasant territory; and fieldwork 
which comprised a visit to the settlement to interview settlers with the purpose of understanding the settlement 
formation process, the ways of working on the land, the production, the levels of organization and how public 
policies helped the settlers to remain on the land. We found out that settlement organizations through the rural 
workers' association are held together by improvements resulting in benefiting from public policies through which 
they strengthen the desire for settlement and reproduction of settlers and aggregates. 
 
Keywords: Public policies. Social development. Rural settlement. 
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Neste artigo apresentamos os resultados de um trabalho de campo realizado na 

componente curricular Pesquisa Aplicada a Geografia, coordenada pela Prof.ª. Dr.ª Maria 

García (Departamento de Geografia – UFPB). Esse trabalho analisou as formas de luta na terra 

e como as políticas públicas contribuíram para o processo de reprodução camponesa no 

Assentamento Santa Catarina. 

Para o desenvolvimento das atividades da pesquisa, primeiramente, foram feitas uma 

pesquisa bibliográfica e uma leitura detalhada do livro “Terra de Morada: Diagnóstico sócio-

cultural do assentamento Fazenda Santa Catarina (Monteiro-Paraíba)”. Assim, com o 

conhecimento previamente adquirido, a partir da pesquisa bibliográfica, foi possível fazer um 

levantamento sobre a ocupação da área de estudo, bem como de seus aspectos naturais. 

Posteriormente, foi realizado um trabalho de campo para aplicação de entrevista 

semiestruturada. Com esse procedimento de pesquisa foi possível compreender como as 

políticas públicas contribuíram estrategicamente para que os assentados permanecessem na 

terra. 

Diante deste contexto, observamos que algumas políticas públicas, como o Bolsa 

Família, e os projetos de convivência com a seca, por meio da Articulação do Semiárido (ASA), 

como o Programa de Formação e Mobilização Social para Convivência com o Semiárido: Um 

Milhão de Cisternas Rurais (P1MC), beneficia a todos os contemplados, pois permitem o início 

de um processo de autonomia frente às circunstâncias mais difíceis de vivência em uma região 

de clima mais árido, além do auxílio financeiro àqueles em situação socioeconômica de risco 

ou vulnerabilidade social. Nos períodos de estiagem são estes projetos que subsidiam a 

permanência do camponês no semiárido e reprodução do seu modo de vida. 

Diante do exposto, e para a melhor compreensão da temática proposta, o artigo foi 

dividido em duas partes: na primeira, são apresentados o processo de formação do assentamento 

e a descrição de suas características naturais já na segunda parte, são destacadas a condição 

atual do assentamento após a chegada das políticas públicas e seus impactos na vida dos 

camponeses. 

 

1.CARACTERIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO SANTA CATARINA 

Segundo o que consta no site do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA, 2019), um assentamento rural “[...] é um conjunto de unidades agrícolas 
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independentes entre si, instaladas pelo Incra onde originalmente existia um imóvel rural que 

pertencia a um único proprietário.” Assim, essas unidades denominadas de parcelas ou lotes 

são entregues pelo INCRA a uma família sem condições econômicas para adquirir e manter um 

imóvel rural por outras vias. A área dos lotes num assentamento em tese depende da capacidade 

da terra de comportar e sustentar as famílias assentadas. O tamanho e a localização de cada lote 

são determinados pela geografia do terreno e pelas condições produtivas que o local oferece. 

O Assentamento Santa Catarina (Figura 01) está localizado na zona rural do município 

de Monteiro e uma pequena parte no município de Prata, ocupa uma área de 11.192, 01 km², 

que equivale a 20% do Estado da Paraíba, sendo este criado sem conflitos diretos entre os donos 

da terra e quem já morava nela. A área está sob o domínio climático quente e seco, ou semiárido, 

tendo como principal recurso hídrico a bacia hidrográfica do Rio Paraíba, que tem sua nascente 

em Monteiro na serra do Jabitacá. No que concerne a sua estrutura interna, o Assentamento é 

dividido em setores, comunidades ou sítios, sendo eles: Macapá, Batizal, Lagoa de Caititú, 

Ribeira, Louro, Barro, Tungão, Olho D’água de Santa Catarina, Matarina e Gabriel. 

Figura 01. Localização do Assentamento Santa Catarina 

 

Fonte: IBGE e INCRA. Elaboração: Micaele Silva, 2019. 

 

Segundo Silva (1997), a história do Assentamento teve início com um francês, que 

aportou em Recife, e que fazia negócios em lombo de animal no sertão, quando chegou em 

Sumé, a aproximadamente uns 150 anos atrás. Sendo este conhecedor da legislação que cedia 

a posse da terra, quando não haviam proprietários, ele a requereu e, com isso, passou a ser 
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proprietário. Assim, a família Santa Cruz passou a ser proprietária de grandes extensões de terra 

naquela região. 

Desse modo, por meio da posse, a família Santa Cruz submeteu a comunidade que 

residia na área a pagar renda pela terra ocupada. De acordo com Silva (1997), o Sr. Edson Santa 

Cruz foi o último proprietário da fazenda, tendo assumido a administração da mesma em 1947. 

Ele visitava o local todo ano e era muito querido por todos, devido à sua religiosidade que o 

levava a organizar procissões com o povo para pedir chuva. Na administração dele estabeleceu 

para os moradores um contrato de quatro anos, com direito a plantar e criar os bichos na área 

arrendada. 

Relativo ao valor do arrendamento, não era um valor dispendioso. Sendo assim, os 

moradores conseguiam efetuar o pagamento, como também atraíam famílias sem-terra ou que 

sazonalmente chegam a Fazenda Santa Catarina na época da colheita do algodão. Com o passar 

do tempo essa área se consolidava como local bastante povoado e não havia desentendimentos 

com o proprietário, pois este sempre arrendava terra a quem chegasse. 

A renda da terra deixou de ser cobrada por volta de 1985, quando o Sr. Edson, neto do 

primeiro proprietário e último dono da fazenda que não tinha filhos, logo, não tinha herdeiros 

diretos, adoeceu e morreu sem que nenhuma notícia sobre esse fato tivesse chegado aos 

moradores da fazenda. A partir disso, houve medo sobre o que poderia acontecer por parte dos 

moradores, haja vista que, na inexistência de herdeiro direto legalmente, a terra deveria ser 

dividida entre outros descendentes. seus sobrinhos. Todavia, estes não fizeram reivindicações 

ou questionamentos sobre a propriedade da terra. 

Contudo, havia uma segunda possibilidade para os moradores, uma vez que na 

propriedade havia famílias que moravam no local a mais de 30 anos e, sendo assim, poderiam 

requerer seus direitos de posse da sobre a terra. Somando-se a isso, veio a primeira notícia sobre 

a reforma agrária através de padres da Comissão Pastoral da Terra (CPT) que visitaram o local. 

Posteriormente, o INCRA mandou técnicos avaliarem a situação e houve a desapropriação em 

21 de julho de 1994. 

Segundo informações da Associação de Trabalhadores Rurais da Fazenda Santa 

Catarina da época, a área totalizava aproximadamente 3800 km² onde habitavam 453 famílias, 

das quais o INCRA reconheceu 345 famílias no local. Contudo, um fator que dificulta esse 

processo acontecer é que para esta quantidade de famílias é destinado em média 13 hectares, 
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valor inferior ao módulo rural estabelecido pelo INCRA naquela região, que equivale a 25 

hectares por família. O assentamento mantém-se até hoje sob a classificação de Projeto de 

Assentamento Federal (PA), no qual nenhuma família detém o título de posse da terra. 

  Em relação ao ambiente natural,  relatado por Silva (1997) e constatado durante a 

pesquisa indicam poucas mudanças, muitos dos problemas encontrados na década de 1990 são 

encontrados em alguma escala atualmente- os problemas relacionados ao uso do solo, as 

queimadas e o desmatamento, visto que a maioria das famílias entrevistadas praticava 

anualmente o desmatamento, a partir das queimadas, para o plantio, sendo esta prática 

incorporada completamente ao modo de vida dos moradores. A retirada da cobertura vegetal 

acontecia para diversas finalidades dentre eles a lenha para cozinhar, construir cercas e etc. No 

tocante às queimadas, está se trata de uma prática rudimentar de preparo do terreno, que resulta 

no empobrecimento do solo, a partir de sua camada superficial, sendo esta responsável em 

grande parte pela fertilidade do solo. 

  Além disso, foi verificado outro problema ambiental grave: o descarte de lixo em locais 

inadequados. Trata-se de uma prática comum para os moradores, tendo em vista que o sistema 

de coleta de lixo não é fornecido na área rural, o lixo é jogado no “mato” ou “monturo” como 

de “costume”. Somando-se a isso, havia a queimada de lixo mensalmente, todavia, este ainda 

era visto em extensão na maior parte do assentamento em questão. Em síntese, os maiores 

problemas ambientais verificados foram o desmatamento, as queimadas e o lixo. Cabe salientar, 

ainda, que a região do Cariri é considerada a área de maior desertificação da Paraíba, sendo, 

portanto, uma área que tende a torna-se inviável para a agricultura em pouco tempo, caso não 

seja revertidos os processos de degradação antrópicos, resultantes de práticas tradicionais e 

incorretas de uso do solo. 

 No que se refere à produção agropecuária, foi verificado que o principal destino da 

produção do assentamento é o consumo pela unidade familiar, sendo uma parcela mínima 

destinada a comercialização. Nesse sentido, o roçado é a principal fonte de renda do 

assentamento. Dentro desse contexto, cabe destacar, ainda, que a renda oriunda deste trabalho 

é insuficiente para a sobrevivência familiar por causa de dois motivos principais: o tamanho 

das propriedades, que são em boa parte inferiores ao módulo rural estabelecido pelo INCRA, e 

as adversidades decorrentes da irregularidade climática. 
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 Diante do exposto, fica evidente que os problemas existentes no assentamento são 

inúmeros, dentre os quais, além dos já mencionados, podem ser destacados: precariedade dos 

equipamentos comunitários e de infraestrutura, como escolas, postos de saúde, eletrificação, 

vias de circulação e telefonia. 

 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS: DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO 

A partir dos anos de 1960 as políticas públicas do governo federal foram intensificadas 

no Nordeste, especialmente no semiárido. Tais ações estavam focadas em projetos de irrigação 

associados à implantação de polos de desenvolvimento geridos diretamente pela 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Todavia, é a partir do final de 

1990 e início dos anos 2000 que são desenvolvidos projetos voltados a uma concepção diferente 

de combate à seca. 

Com novos estudos e conhecimentos foi possível apreender das práticas já usadas pelos 

moradores da região que poderiam ser ampliadas e novas formas de infraestrutura para agora 

não combater a seca e o solo “pobre”, mas sim promover a convivência com a seca ou estiagem, 

característica inerente a uma região de clima semiárido. Para que esse panorama de conceitos e 

obras concretizadas pudessem mudar e existir foi necessário intervenções políticas de 

movimentos sociais que expressam a dinâmica dos povos e suas necessidades formaram, 

portanto, a Articulação do Semiárido (ASA), para ações voltadas ao desenvolvimento 

sustentável a partir da água e da terra. 

Segundo Andrade (2009), no tocante às políticas públicas implantadas no assentamento, 

tomamos como referência para refletir sobre as questões propostas neste artigo a participação e 

a mobilização social intermediada pela ASA, junto com parcerias com o Governo Federal, 

principalmente, com a Cooperação Internacional e apoio de setores da iniciativa privada. Como 

exemplo, destacamos o Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com 

o Semiárido: Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC), que foi concebido como estratégia de 

captação de água da chuva e que mobilizou mais de 250.000 famílias com a construção de mais 

230.000 cisternas para todo o Nordeste o projeto Cultural Curumins da Serra, que recebeu apoio 

do Governo Federal, e o Bolsa Família. Abaixo temos um quadro com dados da ASA sobre o 
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número de cisternas construídas e um mapa de localização das cisternas (figura 2) nos limites 

do Assentamento. 

Número de Cisternas 

Total Na Paraíba No Assentamento 
Santa Catarina 

Mais de 230.000 81.036 Mais de 2803 

Fonte: ASA. Elaboração: Micaele Silva,2019. 

Figura 2. Fonte: CPRM e LEGAT4. Elaboração: Micaele Silva,2019. 

 
3O número de cisternas supera o número de moradores cadastrados no INCRA pôr no assentamento morarem 
muitos agregados (pessoas que ainda não foram cadastradas ou filhos que construíram suas casas no lote) que 
também foram beneficiados com a construção das cisternas para suas residências. 
4LEGAT- Laboratório de Estudos em Gestão de Água e Território. 
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Os números acima não consideram a construção de cisternas nas escolas, que também 

foi uma política pública que beneficie toda a Paraíba com a construção de 631 cisternas de 16 

mil litros destinadas exclusivamente para beneficiamento dos alunos e necessidades da escola. 

Além destas obras, ainda foram construídos 12 poços tubulares no assentamento até 2013 por 

meio de incentivo federal, segundo CPRM, como mostra o mapa (figura 3) abaixo. 

      

Figura 3. Fonte: CPRM e LEGAT. Elaboração: Micaele Silva,2019. 
 

As políticas públicas são criticadas como forma de dependência dos beneficiários. Ao 

contrário desta afirmativa, as organizações sociais fundamentaram as estratégias de ações junto 

às entidades com intuito de viabilizar o fortalecimento da luta em defesa da vida no semiárido, 

consequentemente, combatendo a dependência, pois ela não ocorre por diversos motivos, dentre 

os quais a forma de implementação das políticas públicas é fundamentada na Lei 9433/97 que 

estabelece a gestão de recursos hídricos de forma descentralizada contando com a participação 

do Poder Público, dos usuários e das comunidades na procura da representação minimamente 

equitativa de estado e sociedade (GHEYI et al., 2012). 

O exemplo disso, como superestrutura pública de promoção ao desenvolvimento, foi/é 

a transposição do Rio São Francisco que, por meio do Eixo Leste, deságua em certa altura de 

um dos leitos do Rio Paraíba, principal rio do estado, com nascente em Monteiro. Que ao 

aumentar a vazão de água do curso do Rio Paraíba favorece todos os municípios a jusante que 

fazem uso de suas águas. 
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Segundo dados do INCRA, atualmente o Assentamento Santa Catarina tem 274 famílias 

beneficiadas.  No tocante a qualidade de vida, verificamos que a execução de algumas políticas 

públicas do Governo Federal, no âmbito cultural, hídrico e de renda, trouxe uma nova 

configuração a localidade. Assim, observamos que as ações culturais do projeto Curumins da 

Serra criaram condições e oportunidades para que filhos dos assentados que participam do 

projeto viajassem pelo Nordeste e se apresentassem em festivais de música na região. Esse 

projeto, que teve apoio do Ministério da Cultura, além de fortalecer os aspectos culturais do 

assentamento também deu visibilidade a região, tendo em vista o número de turista que o 

projeto atraiu. Atualmente, verificamos que a maioria dos jovens participantes do início do 

projeto encontram-se na faculdade e outros já ingressaram no mercado de trabalho e contribui 

para a disseminação da arte do pífano, legado deixado por Zabé da Loca5, musicista da região 

é conhecida nacionalmente. 

Dentro desse contexto, a maioria dos entrevistados revelaram que têm alguma atividade 

voltada para a arte e ou estar diretamente ou indiretamente envolvido com as rendeiras. Em 

relação ao aspecto econômico, atualmente, foi visto que as atividades não se concentram 

exclusivamente na agricultura, pois esta já não era e continua sendo insuficiente para manter as 

famílias muito embora esta tenha sido muito favorecida pelo projeto das cisternas. Todavia, o 

tamanho dos módulos que segundo Moreira e Targino (1997) é um problema em todos os 

assentamentos da Paraíba, pouca terra para muitas famílias, e o lucro baixo com a 

comercialização impossibilitaram que essa atividade seja a única fonte de renda dos assentados. 

Além disso, foi constatado também que antes da ampliação do programa Bolsa Família 

os moradores tinham que migrar em busca de trabalho ou outras formas de ocupação para obter 

renda. A partir da ampliação do Programa Bolsa Família, e a inclusão das famílias assentadas 

no Cadastro Único, os moradores do Assentamento passaram a ter uma renda certa e, como 

consequência, permaneceram no território e, assim, houve diminuição dos índices de migração. 

Outro aspecto positivo que pode ser associado ao pagamento de recursos do Bolsa Família diz 

respeito à redução da degradação da vegetação caatinga. Isso porque uma das formas de 

obtenção de renda era a produção e venda de madeira e de carvão, principalmente para padarias 

 
5Isabel Marques da Silva é o nome original da artista nascida na cidade de Buíque, no agreste pernambucano. A musicista 
conheceu o som do pífano, a flauta típica do Nordeste, logo cedo. De uma família de músicos, aprendeu a tocar o instrumento 
com o irmão, aos sete anos de idade. O nome artístico veio da vida passada durante 25 anos em uma loca (espécie de gruta) 
com a família, no município de Monteiro, no Cariri paraibano. (Culturas Populares) 
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e olarias, além do uso doméstico. Com o benefício do governo federal a situação mudou, e 

possibilitou a compra do gás de cozinha para os moradores. 

Somando-se a isso, com o programa Um Milhão de Cisternas que contribuiu para a 

melhor qualidade da água de beber e de cozinhar estabelecimentos domésticos como também 

encurtou o caminho percorrido a busca de água, haja vista, que as casas são organizadas de 

forma esparsa e poucas famílias tinham poços em casa. Em relação à educação, o assentamento 

tem escolas desde o ensino infantil até o ensino médio, o que permite afirmar que os moradores 

dependem da cidade apenas para o ensino técnico ou superior. Constatamos que uma das 

escolas conta com a modalidade de ensino do campo. 

No que tange a comercialização, há pequenos mercados que suprem as necessidades 

alimentícias daquilo que não é produzido no assentamento. Quanto aos equipamentos de saúde, 

constatamos que há apenas um posto de saúde para atendimento básico, porém são precárias as 

condições ofertadas. Outro aspecto salientado pelos entrevistados diz respeito à locomoção 

pelas estradas que, ainda, são de barro e isso dificulta os deslocamentos, sobretudo em 

momentos de urgência, além de danificar os veículos em face da precariedade existente. No 

entanto, essas vias são as que permitem o acesso a muitas áreas com maior distância e a rodovia 

principal, o que torna o trajeto desgastante e perigoso. 

Portanto, constatamos que nos últimos anos, sobretudo nos Governos Lula e Dilma, o 

assentamento Santa Catarina foi contemplado com diversas políticas públicas que contribuíram 

para a geração de renda, a permanência no território e melhorias na qualidade de vida dos 

assentados. No entanto, cabe registrar alguns impasses que precisam ser colados em pauta pelo 

poder público, visando garantir condições para os residentes da área como também gerar 

condições para que gerações futuras possam viver nesse espaço. 

 Diante do exposto, cabe destacar que o assentamento ainda não foi regularizado, mesmo 

estando dentro das regras impostas pelos órgãos responsáveis. Tal fato, nos leva a considerar 

um dado alarmante e preocupante em relação à regularização fundiária: segundo dados da 

secretaria especial de agricultura familiar e reforma agrária da casa civil, em 30 anos menos de 

15 % das famílias assentadas receberam títulos de domínio da terra, segundo dados do INCRA. 

 Além disso, fica evidente a necessidade de mais escolas com a modalidade de ensino 

do campo como também a implantação de um campus no âmbito do ensino superior que 

atendam as demandas de uma população que tem no campo seu sustento e na cultura um meio 
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de se perpetuar. Por fim, no âmbito da saúde só há equipamentos de pequenos portes o que 

dificulta, principalmente, para os idosos em caso de urgência e relativo a locomoção as estradas 

são de difícil acesso e com pouca estrutura. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, as políticas públicas se constituíram como a principal garantia de fixação no 

território e como importante meio para a reprodução da vida. Constatamos que o acesso água 

não era fácil e ainda continua com algumas limitações para os moradores da área. A água para 

chegar até o uso cotidiano precisava de um meio de transporte, um facilitador desde um pote 

de barro até bombas d’água com melhor tecnologia sendo este último inacessível pela 

população carente antes do desenvolvimento do programa. Contudo, a dificuldade de acesso 

aos recursos hídricos não termina com a instalação do equipamento, pois este necessita de 

manutenção. 

Juntamente com o Bolsa Família, como política pública e política social beneficia a 

todos que precisam sem distinção da região, mas que de forma indireta contribui de forma 

significativa para a reprodução camponesa e a convivência com o semiárido nordestino. 

Salientando que este benefício é um marco para este assentamento, mas que sozinho não sanou 

os problemas financeiros, contudo as políticas de um Estado do Bem-Estar Social que 

implantaram também o sistema de previdência social com princípio da seguridade se tornou a 

principal fonte de renda de população camponesa que envelhece. 

Cabe destacar também a inoperância do poder público frente à problemática da 

regularização fundiária. São muitos os problemas existentes no nordeste brasileiro que precisam 

de estudos mais detalhados com objetivo de auxiliar todos os residentes da região com foco nos 

camponeses e principalmente os assentados de reforma agrária, são camponeses que passam 

pelo processo de possuir o mínimo que não tinham, terra e acesso a água. 
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A ATUAÇÃO DA JUVENTUDE RURAL NO CAMPO E A BUSCA POR DIREITOS 

 

Layane Lopes do Espirito Santo 

Resumo: 

 

INTRODUÇÃO Atualmente uma das preocupações do campo é o êxodo rural da juventude, 

visto que há uma grande dificuldade para a permanência e interesse dos jovens pela vida no 

campo. São diversos fatores que contribui para essa realidade, principalmente a construção 

vinda do universo urbano que olha para o campo associando-o como ‘‘atraso’’, sendo 

classificado como falta de opção para pessoas que não possui estudos, estrutura, e outros valores 

impostos socialmente. Dessa forma se faz de extrema importância discutir questões de 

permanência da juventude no campo, garantindo assistência, estrutura e qualidade de vida sem 

que haja o deslocamento do campo para a cidade. O presente trabalho busca evidenciar e 

discutir as pautas socioeconômicas, e a luta do reconhecimento, envolvendo os aspectos sociais, 

políticos, e culturais, acerca do debate sobre terra e trabalho, educação, identidade camponesa, 

diversidades, migração, cultura camponesa, pertencimento, autonomia, sucessão rural, 

envelhecimento, gênero, protagonismo e emancipação juvenil e seu papel no campo, 

estabelecendo a importância de políticas públicas para a projeção de planos de vida para a 

juventude do campo. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO A juventude rural 

enfrenta o desafio de vivenciar a agricultura familiar e camponesa e, a partir dela, buscar sua 

autonomia social e econômica, fazendo com que grande parte desses jovens ainda optem pela 

saída do seu local de moradia para estabelecer suas funções de trabalho em busca de 

independência, principalmente econômica. Dessa forma muitos jovens que cresceram no campo 

acabam migrando para cidade, e muitos que ainda vivem no campo estabelecem suas funções 

sociais na cidade, criando uma perspectiva de envelhecimento da população rural. O jovem é 

um importante ator na formulação de políticas públicas sociais, por ter uma grande participação 

como sujeito de direitos, porém a maior parte das políticas associadas ao jovem é ligada ao 

meio urbano devido à aglomeração da maioria desse público nos espaços urbanos do Brasil, 

deixando várias demandas dos jovens do campo em defasagem. Porém diversos estudos 

acadêmicos e movimentos de organizações sociais dos que se identificam como juventude rural 
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ganharam visibilidade, criando debates sobre seus objetivos e metas, passando a ser analisado 

por um viés diferente, trazendo implementações de políticas públicas focadas a esse 

determinado grupo social. Podemos declarar um importante marco para os jovens do campo a 

criação da Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), no ano de 2005, órgão que compõe a 

Secretaria Geral da Presidência da República, e também a criação do ProJovem (Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens), podendo ser considerada como uma das principais iniciativas 

para a juventude constituídas nos últimos anos, ainda no mesmo ano se criou a constituição do 

Conselho Nacional da Juventude (Conjuve), composto por 2/3 de representantes da sociedade 

civil (diversas entidades, organizações e movimentos sociais rurais e urbanos) e 1/3 de 

representação de representantes governamentais (SNJ, 2010).Junto a esse processo se teve a 

criação de diversos espaços para a realização de discussões e formulações de ações políticas 

focadas na juventude rural, podemos assim citar o Comitê Permanente de Juventude Rural 

(CPJR) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf) e o Grupo de 

Trabalho de Políticas Públicas em Juventude Rural da SNJ. Dessa forma é notório o 

crescimento e evolução das discussões de políticas públicas para a juventude rural, onde apesar 

de ainda apresentar diversas falhas, todas as organizações e movimentos de juventude rural tem 

conquistado espaços na sociedade civil e nos espaços políticos de participação social de 

governo.Com isso o presente trabalho busca evidenciar as principais demandas da juventude 

rural, as dificuldades e possibilidades para atender as mesmas, buscando projetar a permanência 

dos jovens, garantindo assistência, estrutura e qualidade de vida no campo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS Ao analisar o papel do jovem no meio rural, vemos que o mesmo 

possui um grande impacto enquanto ator social, porém ainda não ocorre o reconhecimento do 

mesmo, fazendo com que a juventude rural ainda se confronte com imagens “urbanas” sobre o 

campo, demonstrando assim a importância de se debater sobre as demandas da juventude rural. 

Dessa forma ao reconhecer a existência de um campo das políticas públicas voltadas para a 

juventude rural no Brasil como um campo político da juventude pode se observar diversas 

possibilidades de atuação política desses jovens como agentes políticos que se constituem para 

além dos ideais impostos nos órgãos institucionalizados pelo Estado, determinando suas 

próprias demandas, evidenciando sua realidade, se colocando em posições referentes ao que é 

o projeto de vida do ator social (jovem) em seus contextos de vivência. Dessa forma o jovem 

do campo ganha a representação de uma experiência histórica enquanto ator político, 

disputando nos espaços institucionais das políticas públicas de juventude, buscando recursos e 
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formulações que efetivamente incluam essa população jovem, e atendam todas suas 

necessidades. REFERÊNCIAS Castro, Elisa Guaraná de. Entre Ficar e Sair: uma etnografia da 

construção da categoria jovem rural. 2005. Rio de Janeiro: UFRJ/PPGAS Programa de Pós-

graduação em Antropologia Social, 2005.Políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil 

/ Organizadores CatiaGrisa [e] Sergio Schneider. – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2015. 
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ESTRUTURA FUNDIÁRIA CEARENSE E PRODUÇÃO DO ESPAÇO 
 Uma Interpretação Geográfica 

 
Israel Rodrigues Bezerra1 

 
 

 
Introdução 

 

O artigo apresenta uma discussão inicial sobre a estrutura fundiária do Estado do 

Ceará buscando elementos para compreender a organização espacial do campesinato cearense 

e sua (re)produção em um cenário de concentração fundiária. A pesquisa que fundamenta o 

texto se estrutura em um tripé básico: histórico do uso e posse da terra; caracterização de 

camponês; coleta, tabulação e análise de dados secundários2. 

Na análise histórica do espaço, como um dos elementos fundamentais deste 

trabalho, se encontra em Fernand Braudel e sua Geohistória a possibilidade de compreender as 

transformações espaciais no tempo a partir do tema deste projeto. Para desvendar a história dos 

espaços e especificamente do espaço agrário cearense, Braudel apresenta possibilidades ricas 

conforme apresenta Ribeiro (2015): 
 
Em tempos de câmbio epistemológico, sua obra ressalta a dimensão incontornável do 
processo histórico no entendimento de todo e qualquer fenômeno social, atenta para 
o espaço, a fim de compreender a diversidade do mundo, e propõe a ampla cooperação 
entre as ciências (p. 610). 

 
Logo a partir de uma leitura geohistórica na interpretação da estrutura fundiária é 

possível alcançar o buscado histórico das formas de materialização do espaço agrário cearense, 

identificando os padrões de organização do espaço e as facetas da concentração fundiária 

evidenciadas nos números apresentados neste trabalho. 

O texto é formado por esta introdução, em seguida é discutido o conceito de questão 

agrária como paradigma de compreensão do campesinato, além de apontamentos relacionados 

a estes sujeitos e especificidades no Ceará e nas leituras geográficas, em seguida apresentamos 

 
1 Estudante do curso de mestrado do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do 
Ceará. 
2 A pesquisa que fundamenta este texto tem base na construção da dissertação de mestrado que tem como um dos 
objetivos a construção de um banco de dados sobre a terra no Ceará, diversos órgãos serão consultados, no entanto 
para a apresentação deste texto somente os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foram 
utilizados, pois, os demais ainda se encontram em processo de tabulação. 
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dados preliminares sobre a estrutura fundiária as formas jurídicas de posse e uso da terra, 

demonstrando o caráter concentrador e desigual do espaço agrário cearense, por último nossas 

considerações e desafios sobre o tema e pesquisa em seus aspectos gerais. 

Com o levantamento bibliográfico e documental é traçado o perfil de concentração 

fundiária no Ceará. Através do Censo Agropecuário de 2005 / 2006 é possível analisar a 

concentração fundiária do Estado e compará-la aos dados anteriores disponibilizados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), compreendendo a dinâmica da questão 

agrária do Ceará, desvelando  uma das principais causas dos conflitos no campo, a má 

distribuição de terras, a contenção de áreas campesinas e a consequente desigualdade que merca 

o Estado estudado.  

A escolha pelo ano padrão do censo agropecuário de 2006 na escrita deste trabalho 

se justifica pelo caminho metodológico da escolha de variáveis consolidadas pelo IBGE. Como 

o censo agropecuário de 2017 ainda apresenta uma série de inconsistência e carência de muitas 

variáveis nos seus resultados por serem ainda preliminares. Para uma análise geohistórica nos 

cabe melhor este recorte, facilitando a leitura de dados e uma percepção mais sólida da questão 

agrária cearense, contribuindo melhor na exposição dos dados já coletados. 

Os resultados preliminares dos dados estatísticos apontam a estrutura fundiária e 

situação de posse legal dos proprietários, além da distribuição das terras privadas no Estado, 

discutidos a partir da construção de uma base teórica que fundamentam nossa intepretação da 

questão agrária, podendo interpretar os dados obtidos, chegando assim a um panorama geral 

que favorece a leitura espacial do campo e dos sujeitos que o compõem. 

Além deste panorama é apresentado uma compilação de dados dos censos 

agropecuários a partir da década de 1950 com o objetivo de demonstrar a permanência de uma 

condição de concentração fundiária, tema latente nos diversos estudos de geografia agrária e 

mostrados aqui como elemento norteador de análises de natureza espaço-temporais, o que é 

proposto na pesquisa em construção.  

A partir das discussões mostramos que apesar de programas de redistribuição de 

terra, não houve mudanças na estrutura da posse e uso da terra para acabar com as grandes 

propriedades de terras e nem com o agrohidronegócio, pontualmente estas ações tiveram efeitos 

paliativos, onde deveria ocorrer efeitos e mudanças estruturais. Por isso, a importância de uma 

análise geohistórica da posse e uso da terra no Ceará, traçando este perfil é possível adentrar na 
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questão agrária de forma mais profunda, fornecendo base para um debate de natureza 

geográfica. Analisar as espacializações e territorializações decorrentes das formas de lutas e 

resistências implementadas e desenvolvidas pelos camponeses por intermédio dos movimentos 

sindicais e sociais. Sistematização dos dados da estrutura fundiária do Ceará. 

 
Questão agrária como paradigma de compreensão do campesinato 
 

Compreender os conflitos e resistências dos povos camponeses no Estado do Ceará, 

requer o entendimento da natureza destes conflitos, que nasce com a luta e defesa pelo direito 

ao acesso à terra, de produzir e viver bem.  

Existem duas grandes teses quando é posto em debate o espaço agrário brasileiro. 

A primeira de que não existe uma questão agrária, e defende o paradigma do desenvolvimento 

capitalista no campo3. Ou seja, é pautado na mecanização da agricultura em grande escala, 

monocultura fundada no latifúndio, pois não considera a agricultura familiar camponesa uma 

força motriz na produção agropecuária. A segunda reconhece a questão agrária em sua 

complexidade, onde para produzir um crescimento econômico e desenvolvimento integrado das 

forças produtivas existe o caminho de incentivo à agricultura familiar camponesa, modificação 

da estrutura fundiária, políticas de acesso a crédito e valorização do mercado interno (SILVA 

et al, 1980; OLIVEIRA, 2001). 

 Prado Júnior (1979), defende a tese, que na análise da questão agrária existem 

pontos de vista distintos, um que prioriza os aspectos humanos e condições do campesinato e 

outro que trata do “negócio” da agropecuária, que interessa os fazendeiros, é preciso diferenciar 

e não misturar as tendências de discussão e ainda mais deixar claro o ponto de vista abordado 

pelo pesquisador. 

Historicamente a agricultura familiar camponesa é colocada em segundo plano, 

quando analisamos a história e os fundamentos legais que sistematizaram o acesso à terra no 

Brasil. A dinâmica da propriedade da terra no território brasileiro se comporta de forma que 

possibilita localizar o aspecto concentrador e desigual, que possui início no sistema de sesmaria, 

 
3 Abramovay (1992) é um dos principais estudiosos dedicados a compreender a lógica de desenvolvimento do 
capitalismo no campo, um aprofundamento maior e específico sobre o paradigma do capitalismo agrário é 
encontrado em sua obra. 
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onde “amigos do rei” tinham acesso a faixas gigantescas de terra, e usavam para produção 

monocultura e de exportação. 

Com a Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, conhecida como Lei de Terras de 

1850, se regulamentou o acesso as terras devolutas do Império, ou seja, garantiu o direito de 

uso e posse da terra para aqueles que pudessem pagar, cerceando o acesso dos camponeses: 

 
Dispõe sobre as terras devolutas no Império, e acerca das que são possuídas por titulo 
de sesmaria sem preenchimento das condições legais. bem como por simples titulo de 
posse mansa e pacifica; e determina que, medidas e demarcadas as primeiras, sejam 
elas cedidas a titulo oneroso, assim para empresas particulares, como para o 
estabelecimento de colonias de nacionaes e de extrangeiros, autorizado o Governo a 
promover a colonisação extrangeira na forma que se declara. 
D. Pedro II, por Graça de Deus e Unanime Acclamação dos Povos, Imperador 
Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil: Fazemos saber a todos os Nossos 
Subditos, que a Assembléa Geral Decretou, e Nós queremos a Lei seguinte: 
Art. 1º Ficam prohibidas as acquisições de terras devolutas por outro titulo que não 
seja o de compra. (BRASIL, 1850). 

 
Trago o recorte inicial do título e disposições da lei, pois nela se encontra a 

conformidade da legalidade da ocupação somente por compra, excetuando daquelas que se 

encontravam utilizadas por posseiros legitimamente ocupadas e produzindo, o que não 

representava a grande parcela de pobres, negros libertos e dos moradores de sesmarias que 

atendessem as legitimações produtivas. Conforme decretado pelo Imperador, o caráter privado 

das terras se elevava como pedra angular do sistema de aquisição de propriedades fundiárias no 

império. É importante ressaltar que o caráter ideológico dessa ação pelo poder central reverbera 

na contemporaneidade pelo fetiche do latifúndio em detrimento das pequenas propriedades 

produtivas como máxima no país. 

Outro marco fundamental na história agrária brasileira é a Lei nº 4.504, de 30 de 

novembro de 1964, ainda é um dos fundamentos legais que rege o uso e posse da terra no Brasil. 

Uma tentativa de acalmar os ânimos dos movimentos camponeses em ascensão no período do 

golpe civil e militar de 1964, que teve como uma das principais ações, cercear as tentativas de 

modificação da estrutura fundiária brasileira através da reforma agrária. Mudança que acabou 

fortalecendo o latifúndio e o grande proprietário, mesmo através de desapropriações (VEIGA, 

1981). 

Para entender as consequências da face concentradora desta estrutura fundiária 

brasileira, é necessário conhecer quem são os sujeitos de resistência e vítimas deste modelo, os 
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camponeses. Viana e Bezerra (2015, p. 5719) discorrem sobre o debate existente, entre os que 

negam a existência do campesinato que através do avanço do capitalismo no campo vai se 

extinguindo, e aqueles, no qual creditamos nossa visão teórica, dentro do pensamento social 

agrário que entendem a existência dos camponeses como resistência em aspectos produtivos e 

políticos. Gúzman e Molina (2013, p. 75) corroboram com a visão, de que além de sujeitos 

sociais, históricos e políticos, estes também refletem a forma de manejo, produção e relação 

com a natureza em um equilíbrio onde a produção atende e respeita os limites dos sistemas 

naturais.  

Ainda sobre o campesinato, Chayanov (2014) traz elementos essenciais para a 

análise, que além da relação com a natureza a agricultura camponesa possui estrutura 

diferenciada, possui uma lógica produtiva microecômica, pois as relações de produção se 

baseiam na unidade familiar, onde há uma quebra da existência das relações sociais capitalistas 

de produção, porque no seio da família não existe extração da mais-valia. (GERARDI; 

SALAMONI, 2014; OLIVEIRA; PEREIRA, 2014). 

Assim se constata um panorama de resistência formada pelo campesinato, as 

grandes estruturas de manutenção do latifúndio no Estado brasileiro permanecem, porém, na 

contrapartida e enquanto processo contraditório o campesinato se recria e (re)produz nos 

espaços contidos, nos territórios de insurgência e nas manchas do espaço agrário. Torna-se 

necessário compreender como tal processo se materializa no Ceará, o que será abordado 

adiante. 

 
A terra no Ceará: notas geográficas sobre o censo agropecuário de 2006 
 

Na escala estadual as análises sobre a situação de desigualdade no campo 

reconstituem o cenário nacional, como pode ser visto em Alencar (2000) ao afirmar que não há 

política democrática de baixo para cima e mesmo no contexto de subalternidade em que os 

anseios da população se encontram, onde, mesmo nas propostas de Governo, as classes 

dominantes não criam “condições institucionais, políticas, econômicas e sociais para a 

realização de uma reforma agrária pelo alto (Estado) que propiciasse a democratização da posse 

e uso da terra” (Id. Ibid., p. 11). 

Analisando o processo histórico de ocupação do Ceará Diniz (2008) encontra no 

processo de ocupação do semiárido cearense, razão para a natureza concentradora da estrutura 
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fundiária, tendo como principal atividade produtiva a pecuária, se fazia necessário grandes 

extensões de terra, o que em parte se apresenta como um dos fatores da excludente organização 

espacial do campo cearense, cenário que permanece na contemporaneidade.  

Tem-se assim através do aparelho do Estado uma manutenção de uma problemática 

que persiste em sua permanente raiz de duas faces: concentração e exclusão. Neste engodo do 

mundo rural como define Barquete (2002), temos associação direta entre negação de direitos, 

concentração fundiária e falta de uma construção nacional, onde há uma violenta demonstração 

de marginalidade daqueles que, sem terra, veem-se obrigados a viverem em êxodo. A 

interpretação do processo de ocupação e o resgate a importância da terra para viver e produzir 

como direitos em uma nação são abordagens fundamentais para a compreensão proposta 

Com base nesta natureza histórica e compreendendo os sujeitos da resistência no 

espaço agrário, se faz necessário ter acesso a dados que revelem o comportamento da questão 

agrária cearense na atualidade. Por isso, pesquisamos e tabelamos os dados da estrutura 

fundiária cearense baseado no Censo Agropecuário 2006 do Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística (IBGE).  

A estrutura fundiária do Ceará é altamente concentrada, ao consideramos a 

quantidade de estabelecimentos4 que possuem menos de 10 hectares, estes representam 75,39%, 

enquanto ocupam apenas 6,71% da área rural. Enquanto os estabelecimentos maiores que 500 

hectares representam 0,65% do total de estabelecimentos ocupando 31,74% da área cadastrada 

(Ver tabela 1). Neste contexto a distribuição de terra é desproporcional, caracterizando uma 

massa de sujeitos que se “espremem” em uma pequena área, na maioria dos casos menores que 

o módulo fiscal necessário para a reprodução caracterizando inúmeros bolsões de minifúndio 

no estado cearense5. 

 

 

 

 

 
4“Estabelecimento agropecuário todo terreno de área contínua, independente do tamanho ou situação (urbana ou rural), formado de 
uma ou mais parcelas, subordinado a um único produtor, onde se processasse uma exploração agropecuária, ou seja: o cultivo do solo 
com culturas permanentes e temporárias, inclusive hortaliças e flores; a criação, recriação ou engorda de animais de grande e médio 
porte; a criação de pequenos animais; a silvicultura ou o reflorestamento; e a extração de produtos vegetais.” (IBGE, 2019). 
5 Informação verificada de forma preliminar nos dados do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará 
(IDACE), em organização pelo autor. 
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*Produtores sem área (extrativistas produtores de mel ou produtores que já tinham encerrado sua   produção em 
áreas temporárias).  
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006, Brasil. Org. Bezerra, I. R. 
 

 

Quanto a condição legal do produtor e condição legal da terra no Estado do Ceará, 

que está no cerne da posse e uso da terra enquanto categorias jurídicas, 187.084 

estabelecimentos são de propriedades privadas, o que revela que não há predominância desta 

forma de apropriação, evidenciando outras formas de posse da terra (Ver Tabelas 2 e 3). 

TABELA 1:  CEARÁ – ESTRUTURA FUNDIÁRIA  

Grupos de área Estabelecimentos Área (ha) 

 

Número Percentual Hectares (ha) Percentual 

Maior de 0 a menos de 2 150 533 44,08% 124 981 1,57% 

De 2 a menos de 10 106 928 31,31% 408 783 5,14% 

De 10 a menos de 50 53 596 15,70% 1 242 572 15,63% 

De 50 a menos de 100 14 915 4,37% 1 022 887 12,87% 

De 100 a menos de 200 8 100 2,37% 1 091 996 13,74% 

De 200 a menos de 500 5 191 1,52% 1 534 057 19,30% 

De 500 a menos de 1000 1 534 0,45% 1 035 575 13,03% 

De 1000 a menos de 2500 519 0,15% 728 574 9,17% 

De 2500 a mais 166 0,05% 758 641 9,54% 

TOTAL 341 482 100,00% 7 948 067 100,00% 

Produtor sem área* 39 535 
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 Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006, Brasil. Org. Bezerra, I. R. 
 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006, Brasil. Org. Bezerra, I. R 

 

Frente a grande concentração, o caso ainda se agrava quando pensamos naqueles 

que não possuem a propriedade legal da terra em que produzem, do total de produtores 49,10% 

são proprietários enquanto as demais categorias se dividem da seguinte forma: 3,41% são 

TABELA 2: CEARÁ – CONDIÇÃO LEGAL DO PRODUTOR EM RELAÇÃO ÀS TERRAS 

 

Condição do produtor 

Estabelecimentos Área (ha) 

 

Número Percentual Hectares (ha) Percentual 

 Proprietário 187 084 49,10% 6 846 522 86,14% 

Assentado sem titulação definitiva 12 987 3,41% 285 202 3,59% 

Arrendatário 43 446 11,40% 221 833 2,79% 

Parceiro 40 231 10,56% 145 715 1,83% 

Ocupante 57 734 15,15% 448 795 5,65% 

Produtor sem área 39 535 10,38% - - 

TOTAL 381 017 100,00% 7 948 067 100,00% 

TABELA 3: CEARÁ – CONDIÇÃO LEGAL DA TERRA 

 

Condição da terra 

Estabelecimentos Área (ha) 

 

Número Percentual Hectares (ha) Percentual 

   Própria 187 084 51,37% 6 715 054 84,49% 

   Sem titulação definitiva 13 274 3,65% 288 664 3,63% 

   Arrendada 52 265 14,35% 276 310 3,48% 

   Parceria 46 612 12,80% 179 659 2,26% 

   Ocupada 64 920 17,83% 488 392 6,14% 

TOTAL 364 155 100,00% 7 948 080 100,00% 
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assentados ainda sem titulação definida; 11,40% arrendatários; 10,56% se encontram em 

situação de parceria; 15,15% são ocupantes; e os produtores sem área representam uma parcela 

de 10,38% (Ver Tabela 3). Este grupo, composto por diversas categorias do campesinato, que 

não possuem o título (excluindo-se aqueles que são assentados regularizados de assentamentos 

federais) são os principais impactados pela minifundização e a pobreza rural, frente a 

incapacidade produtiva das pequenas áreas ocupadas por estes. 

Porém quando nos debruçamos sobre a situação distributiva das terras, privadas, é 

encontrado um cenário que reflete a situação geral de concentração fundiária, 62,43% destas 

terras se enquadram em estabelecimentos de até 10 hectares ocupando apenas 4,02% da área 

rural, já as propriedades acima de 500 hectares chegam a representar somente 1,05% da 

quantidade total de estabelecimentos privados, ocupando 33,21% da área cadastrada das terras 

particulares (Ver tabela 4). Representando praticamente metade da quantidade de 

estabelecimentos, as terras privadas se apresentam de forma extremamente concentrada, 

sufocando as pequenas unidades camponesas de produção. 

TABELA 4: CEARÁ – DISTRIBUIÇÃO DAS TERRAS PRIVADAS 

Grupos de área Estabelecimentos Área (ha) 

 

Número Percentual Hectares (ha) Percentual 

Maior de 0 a menos de 2 59 060 31,57% 38 286 0,57% 

De 2 a menos de 10 57 739 30,86% 231 490 3,45% 

De 10 a menos de 50 43 217 23,10% 986 789 14,70% 

De 50 a menos de 100 13 096 7,00% 889 145 13,24% 

De 100 a menos de 200 7 294 3,90% 967 571 14,41% 

De 200 a menos de 500 4 708 2,52% 1 370 900 20,42% 

De 500 a menos de 1000 1 336 0,71% 890 741 13,26% 

De 1000 a menos de 2500 484 0,26% 676 400 10,07% 

De 2500 a mais 150 0,08% 663 733 9,88% 

Produtor sem área - - - - 

Total 187 084 100,00% 6 715 054 100,00% 
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006, Brasil. Org. Bezerra, I. R. 

 

Os dados obtidos se alinham com o que levantamos no início desta seção, o caráter 

concentrador e desigual do campo no Brasil. Alencar (2005a; 2005b) construiu um panorama 

geral da questão agrária cearense, tendo como base dados fundiários e políticas públicas para a 

agricultura e constatou um processo semelhante ao que identificamos nos dados apresentados.  

A fim de visualizar a condição permanente de concentração fundiária organizamos 

os dados referente a estabelecimentos rurais e área ocupada por extrato de área da década de 

1950 a 2006 (Ver tabelas 5 e 6). Mesmo ainda se encontrando em processo de uma análise mais 

apurada, as informações prévias são fundamentais para pontuar alguns elementos que 

corroboram com o que foi apresentado até aqui. 

Houve um aumento no número de estabelecimentos até 50 hectares de 52.174 em 

1950, para 311.057 em 2006, já área ocupada deste extrato de área quase que duplicou de 

929.519 ha para 1 776 336 ha. A olhares descuidados existe um aparente aumento relativo, 

porém há de fato um descompasso gigantesco, enquanto o número de estabelecimentos 

aumentou em quase 500% a área ocupada por este grupo não ultrapassou o aumento de 91%, o 

que revela um nítido processo de concentração fundiária e consequente minifundização no 

campo. 

A situação em 2006 demonstra que o caráter concentrador não continua somente 

semelhante como se agrava.  Análise e interpretação de dados estatísticos se apresentam como 

fundamentais ferramentas de leitura de processos espaciais. Demonstrando assim um padrão na 

organização espacial do campo cearense e também em escala nacional.
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Fonte: SIDRA, IBGE. Org. Bezerra, I. R. 

 

 

 

 

TABELA 5: NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS RURAIS NO CEARÁ, IBGE, 1950 A 2006 
Intervalo de 

 área (ha) 
Ano 

1950 1960 1970 1975 1980 1985  1995
  

2006 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % 
Menos de 1 a 
50 

52.174 60,18 82.568 67,36 200.463 81,67 209.303 83,17 199.735 81,23 281.909 86,94 305.118 89,85 311.057 81,64 

50 a 100 14.303 16,49 18.060 14,73 21.413 8,72 20.472 8,13 22.393 9,1 20.463 6,32 16.393 4,83 14.495 3,91 
100 a 500 16.832 19,41 18.625 15,19 20.022 8,15 18.855 7,49 20.316 8,26 18.840 5,81 15.183 4,48 13.291 3,49 
500 a 1.000 2.000 2,3 2.123 1,73 2.054 0,83 2.017 0,8 2.155 0,87 1.920 0,59 1.688 0,49 1.534 0,4 
Mais de 1000 1375 1,57 1199 0,97 1238 0,48 1002 0,49 1091 0,43 1009 0,3 835 0,23 685 0,18 
Sem 
declaração 

6 ------ 1 ------ 242 0,09 1 ------ 191 0,07 137 0,04 385 0,11 ------ ------ 

Produtor sem 
área 

------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 39.535 10,38 

Total 86.690 100,0 122.576 100,0 245.432 100,0 251.650 100,0 245.881 100,0 324.278 100,0 339.602 100,0 381.017 100,0 
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Fonte: SIDRA, IBGE. Org. Bezerra, I. R.

TABELA 6: ÁREA DOS ESTABELECIMENTOS RURAIS NO CEARÁ, IBGE, 1950 A 2006 
Intervalo de 

 área (ha) 
Ano 

1950 1960 1970 1975 1980 1985  1995  2006 
Área - ha % Área - ha % Área - ha % Área - ha % Área - ha % Área - ha % Área - ha % Área - ha % 

Menos de 1 a 50 929.519 9,11 1.345.224 12,29 2.312.574 19,1 2.305.490 20,97 2.316.699 19,72 2.384.667 21,66 1.977.894 22,06 1 776 336 22,35 
50 a 100 1.000.286 9,8 1.265.769 11,56 1.485.242 12,26 1.415.641 12,87 1.554.360 13,23 1.422.672 12,92 1.137.759 12,69 1 022 887 12,87 
100 a 500 3.539.340 34,69 3.810.268 34,82 3.963.377 32,75 3.712.206 33,77 3.988.713 33,96 3.707.106 33,67 2.985.673 33,3 2 626 054 33,04 
500 a 1.000 1.361.522 13,35 1.455.294 13,29 1.404.650 11,6 1.375.709 12,52 1.472.478 12,53 1.292.113 11,73 1.135.762 12,67 1 035 575 13,03 
Mais de 1000 3.370.210 33,04 3.067.384 28,03 2.939.266 24,28 2.182.534 19,86 2.411.013 20,55 2.202.599 20,02 1.726.756 19,28 1 487 215 18,71 
Total 10.200.877 100,0 10.943.939 100,0 12.105.109 100,0 10.991.58

0 
100,0 11.743.26

3 
100,0 11.009.157 100,0 8.963.844 100,0 7 948 067 100,0 
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Não existem condições concretas que creditem a tese de que a agricultura familiar 

camponesa atrasa o desenvolvimento no campo, a estagnação do setor agrícola possui relação 

direta com a pobreza, que possui natureza na posse e uso da terra na mão de poucos. A 

inexistência da posse jurídica da terra por camponeses, ou o diminuto tamanho da propriedade 

que é insuficiente para a exploração para sustento e reprodução da família mesmo em escala 

mínima é a verdadeira força motriz da desigualdade e pobreza. 

Ainda em montagem, o banco de dados que terá maior aprofundamento na 

dissertação em elaboração já apresentam dados que mostram uma continuidade do cenário 

encontrado em 2017, com uma prévia dos resultados preliminares6 referentes a estrutura 

fundiária do Censo Agropecuário deste ano já se mostra possível enxergar a situação de 

permanente concentração fundiária que aqui falamos.  

Como é possível verificar através das observações de breves informações do censo 

agropecuário de 2017 (Ver tabela 7) a situação se assemelha a 2006 com um importante fator 

de mudança, o aumento da concentração fundiária, mais uma vez o aumento de 

estabelecimentos rurais não é acompanhado da disponibilização da área ocupada. Tem-se 

também 6 estabelecimentos ocupando 0,97% da área cadastrada. O que se tem em prática é um 

processo de reforma agrária às avessas, mesmo com as fragilidades existentes em análise 

unitária do censo agropecuário, esse diagnóstico geral revela a continuidade de formas arcaicas 

no Brasil dito moderno. 

 Outro número alarmante se refere aos estabelecimentos que ocupam extrato de 

área entre 500ha e 1000ha, levando em consideração as condições gerais do Estado cearense 

temos um intervalo que também corrobora com a concentração fundiária tão alarmada pelos 

diversos setores da sociedade. Deste grupo que representa apenas 0,42% dos estabelecimentos 

ocupa um total de 24,98% da área cadastrada, ¼ da terra do Estado se encontra em pouquíssimas 

mãos. Os caminhos apresentados pela revelação dos dados se encaminham para uma 

confirmação ainda mais profunda, resta aos pesquisadores compararem os outros bancos de 

dados existentes e verificarem tais deformidades para assim fundamentar denúncias. 

 
6 No período de ajustes do texto para submissão já se verifica a disponibilização dos resultados definitivos do 
Censo Agropecuário, tais informações se encontram em atualização de tabulações para elaboração de dissertação 
e futuras publicações, além da possível atualização deste artigo. 
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Fonte: SIDRA, IBGE. Org. Bezerra, I. R. 

 

Considerações finais 
 
Esta temática possui então uma natureza geográfica, nos cabe então a função de 

buscar compreensão e dar visibilidade a um problema estrutural e histórico que é a concentração 

fundiária. Como apresentamos os dados obtidos já revelam a realidade e situação dos 

camponeses e a posição de subalternidade da agricultura familiar camponesa quando é colocado 

em pauta as políticas públicas para o campo brasileiro. 

Mesmo com o PLANO NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA (I e II PNRA), 

sendo o II elaborado e em parte executado no Governo Luís Inácio Lula da Silva (2003 -2010), 

não há transformação do padrão concentrador. O “II PNRA: paz, produção e qualidade de vida 

no meio rural”, não teve êxito em dar acesso à terra para quem produz e vive dela. Sem 

modificações da estrutura fundiária não enxergamos aquilo que entendemos por Reforma 

Agrária Popular 

TABELA 7: CEARÁ – ESTRUTURA FUNDIÁRIA (RESULTADOS PRELIMINARES 
CENSO AGROPECUÁRIO 2017)  

Grupo de área  Estabelecimentos Área (ha) 

 

Número Percentual Hectares (ha) Percentual 

     

Menos de 1 a 50 343.423 87,14% 1.984.868 28,59% 

50 a 100 13 942 3,54% 951 890 13,71% 

100 a 500 11 464 2,91% 2 204 806 31,76% 

500 a 1.000 1 670 0,42% 1 734 401 24,98% 

Mais de 1000 6 0,002% 67 060 0,97% 

Sem declaração - - - - 

Produtor sem área 23 608 5,99% - - 

Total  100,00%  100,00% 
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Atualmente o debate torna-se mais que urgente frente ao aumento dos conflitos por 

terra, sistematizados e trazidos na publicação da Comissão Pastoral da Terra (CPT) “Conflitos 

no Campo – Brasil 2018”, onde foi contabilizado um total de 1489 conflitos, dos quais 1124 

são conflitos por terra. Aqueles não registrados podem elevar a números ainda mais 

assombrosos.  

A pesquisa que fundamenta esta breve discussão se encontra em desenvolvimento 

e é esperado encontrar neste caminho de produção do conhecimento geográfico, auxílio para a 

interpretação do espaço agrário cearense. 

 Compreender sua dinâmica e as relações sociais que se desenvolvem na produção 

do espaço, uma interpretação geográfica que venha servir de base para a elaboração de uma 

análise maior e mais detalhada com os registros existentes, e ainda a vir, com a consolidação 

dos dados do novo censo agropecuário, dados do IDACE e do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Os números mostrados colocam em pauta a latente 

reivindicação por terra, as lutas e resistências se fazem cada vez mais necessárias.  

É papel da ciência contribuir no debate da sociedade e participar ativamente através 

da construção do conhecimento, das tomadas de decisão, elaboração de políticas públicas, 

audiências públicas e resolução de conflitos. Este trabalho é uma tentativa de interpretação da 

realidade, e que seja ferramenta prática nas descobertas daquilo que olhos desatentos não 

percebem, o desvendar e a essência das relações sociais no Estado do Ceará e no Brasil. 
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POR UMA CRÍTICA EMANCIPATÓRIA DA POLÍTICA FUNDIÁRIA DOS 

IMÓVEIS DA UNIÃO DIRECIONADA AOS POVOS E COMUNIDADES 

TRADICIONAIS NO BRASIL. 

Limites e desafios à luz da colonialidade do poder do Estado Brasileiro. 

 

Francine F. B. Cavalcanti1 

Introdução  

 

 A problematização do título do presente trabalho propõe uma reflexão sobre a política 

fundiária brasileira direcionada aos povos e comunidades tradicionais localizados nas áreas de 

dominialidade da União, caracterizados, mais especificamente, conforme regulamentado pelo 

art. 20. da Constituição Federal de 19882.  

 Ao longo dos últimos 20 anos a política nacional de regularização fundiária das áreas 

da União aos territórios tradicionais, buscou avançar, a partir de amplo suporte jurídico-

normativo, visando atender à uma demanda histórica por acesso à terra de uma fração da 

sociedade brasileira que vive e sobrevive através de uma relação socioespacial profunda com a 

natureza. Todavia, embora garantido e regulamentado, do ponto de vista jurídico-normativo, o 

direito de uso e ocupação de áreas públicas federais tradicionalmente ocupadas tem 

representado, com mais substancial efervescência, nos últimos 20 anos, um campo de forças de 

violação de direitos fundamentais da dignidade humana e de expropriação fundiária ainda mais 

acelerada.  

 
1 Doutoranda em Geografia IGEO-UFBA, Mestra em Arquitetura e Urbanismo FAUFBA, (2013), Geógrafa da 
Secretaria do Patrimônio da União desde 2006. E-mail: f.cavalcanti1803@gmail.com. 
2 São bens da União segundo art. 20 da Constituição Brasileira de 1988: “I -  os que atualmente lhe pertencem e 
os que lhe vierem a ser atribuídos;  II -  as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações 
e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei; III -  os 
lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam 
de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 
marginais e as praias fluviais; IV -  as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias 
marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto 
aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II; V -  os recursos 
naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva; VI -  o mar territorial; VII -  os terrenos de 
marinha e seus acrescidos; VIII -  os potenciais de energia hidráulica; IX -  os recursos minerais, inclusive os do 
subsolo; X -  as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos; XI -  as terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios.” (BRASIL, 1988). 
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 Não à toa que os avanços político-institucionais em torno da proteção e regulamentação 

do uso e ocupação da terra pública, ao longo dos Governos Lula e Dilma, foram acompanhados 

do período de maior reestruturação capitalista no Brasil diante da financeirização e globalização 

do capital. Em trabalhos anteriores da autora foram analisados, mais profundamente, os 

aspectos desta reestruturação do capital financeiro global enquanto processo que arrefeceu as 

principais lutas sociais brasileiras3. 

 Todavia, o que se levanta neste momento, é que não foi à toa que a conjuntura política 

atual, (2018-2019), ultra-neoliberal e conservadora se configurou. A fragilidade do regime 

democrático brasileiro tem no seu processo histórico de prática institucional, processos 

claramente evidentes de domesticação, cooptação e manipulação das demandas sociais por 

direitos e acesso à terra.  

 Então, por mais que a bandeira da política nacional de regularização fundiária dos 

territórios tradicionais localizados nas áreas públicas federais tenha um caráter legítimo por 

corresponder à uma tentativa de um Estado Brasileiro, sob um governo de esquerda, responder 

à demandas sociais históricas de acesso à terra, é preciso que se avance para uma prática 

político-institucional para além dos limites impostos pelo Estado Democrático de Direito.  

 Compreender, assim, a correlação de forças que opera dentro da política fundiária de 

regularização das terras públicas federais aos povos e comunidades tradicionais se torna 

instrumento metodológico para acessar saberes e práticas políticas outras, para além da prática 

político-institucional limitada do Estado Democrático Brasileiro. Saberes e epistemes outros, 

ocultos pela modernidade e colonialidade do Estado Brasileiro, que na sua natureza política já 

tensionam o princípio da propriedade privada irrestrita por si só. A compreensão da 

modernidade/colonialidade do poder é assim fundamental para avançar sobre a heteronomia do 

Estado Brasileiro, neste estudo  pautado em QUIJANO, (2005), e SOUSA SANTOS, (2006), 

assentado num processo histórico de expropriação da terra pública à quem vive e sobrevive da 

relação com a natureza.  

 O presente trabalho, neste sentido, representa uma primeira etapa de uma construção 

teórica mais ampla, a ser construída pela autora em projeto de tese de Doutorado em Geografia 

 
3 Mais detalhes ver CAVALCANTI, SAPUCAIA, OLIVEIRA, Da Ongenização da Luta à Construção de Escalas 
Espaciais Mais Amplas de Autonomia: o desafio da assessoria técnica popular hoje. In. CALAZANS, CASTRO, 
PINEIRO, (org). América Latina: Corpos, Trânsitos e Resistências, Vol II. Editora Fi, Porto Alegre, 2018. 
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pela Universidade Federal da Bahia. Se tentará consolidar, neste primeiro momento, premissas 

teórico-conceituais que fundamentam a emergência de uma teoria crítica emancipatória da 

política fundiária dos imóveis públicos federais direcionada aos povos e comunidades 

tradicionais, problematização proposta no título do presente trabalho. 

 Um giro decolonial da política fundiária aos povos e comunidades tradicionais 

localizados nas áreas da União se faz urgente para se compreender mais profundamente a 

correlação de forças dentro de um “Estado Democrático de Direitos” assentado no racismo 

institucional e na propriedade privada irrestrita. Compreender as premissas teórico-conceituais 

que fundaram o Estado Brasileiro, como primeira etapa de uma construção teórica mais ampla, 

é o desafio que se sustenta aqui. 

 

A política fundiária dos imóveis de dominialidade da União aos Povos e Comunidades 

Tradicionais como materialidade da colonialidade do poder sobre o acesso à terra no 

Brasil. 

 

 Do ponto de vista jurídico e urbanístico, a política nacional de comunidades tradicionais 

nas áreas da União é reconhecida através do instrumento do Termo de Autorização de Uso 

Sustentável, que desde dezembro de 2010, traz para Secretaria do Patrimônio da União, órgão 

do executivo vinculado ao extinto Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a 

obrigação de “disciplinar a utilização e o aproveitamento dos imóveis da União em favor das 

comunidades tradicionais, com o objetivo de possibilitar a ordenação do uso racional e 

sustentável dos recursos naturais disponíveis na orla marítima e fluvial, voltados à subsistência 

dessa população”4 

 Surge num contexto mais amplo de reconhecimento de direitos democráticos no Brasil, 

que trazem para a Secretaria do Patrimônio da União a obrigação de se fazer cumprir a função 

socioambiental da propriedade pública. Princípio da Constituição Federal de 1988, a função 

social da propriedade traz para a nova ordem jurídico-urbanística a legitimidade do exercício 

de propriedade, intrinsecamente condicionado ao atendimento de sua função social. 

 MATTOS, (2006), contribui aqui para a pesquisa pois ensina que para se atender à 

função social, a propriedade deve andar junto com interesses coletivos, sem, no entanto, se 

 
4 Portaria n.o 89, de 15 de dezembro de 2010, art. 1o. Publicada no D.O.U de 16 de abril de 2010, folhas 91 e 92. 
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sobrepor a eles. Sua exigência afeta a propriedade em sua estrutura, condicionando o próprio 

direito e não apenas o seu exercício. Se constitui, assim, num princípio de transformação da 

propriedade capitalista, a partir de um olhar pluralista deste conceito. A função social da 

propriedade carrega, assim, não somente uma natureza jurídica – de princípio jurídico-

constitucional, mas também política, ideológica e social, como de resto todas as demais normas 

de qualquer sistema jurídico. Neste sentido, “a propriedade passa a ser funcionalizada a outros 

princípios constitucionais fundamentais e fundantes da República brasileira, tais como a 

dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza, a distribuição de renda, a redução da 

desigualdade, a solidariedade, entre outros. (MATTOS, 2006, pág. 118).” 

 Dar visibilidade institucional, assim, aos povos e comunidades tradicionais, dentro do 

escopo maior do programa de Regularização Fundiária nas áreas da União, trouxe à Secretaria 

do Patrimônio da União, e mais amplamente ao campo do direito, a possibilidade de tensionar 

o uso da propriedade pública, a partir da reivindicação por direitos diferenciados e coletivos 

que superam o modelo clássico liberal-individualista da propriedade privada. 

 A importância da compreensão dos direitos coletivos traz também para a construção da 

política nacional dos povos e comunidades tradicionais a noção de “sujeito de direito, que 

engloba não somente indivíduos, mas grupos, entidades, representações políticas e sociais de 

um modo geral, somada à ideia de especificidades em oposição à lógica universalista e genérica 

associada inicialmente ao conceito”, (ALMEIDA, 2008, pág. 28). 

 A antropologia, neste sentido, nos mostra que a construção da identidade dos mais 

diversos grupos, culturalmente diferenciados, torna-se fundamental para garantir o acesso à 

política de reconhecimento dos direitos coletivos ao uso tradicional da terra, trazendo um olhar 

sobre os povos e comunidades tradicionais como sujeitos políticos. 

 Se reconhecerem enquanto ‘povos’ e não ‘população’, por exemplo, é fortalecer no 

imaginário político a existência de sociedades organizadas com identidade própria, em vez de 

simples agrupamentos de indivíduos que compartem algumas características raciais ou 

culturais. 

 A identidade quilombola, neste mesmo escopo, traz à tona as especificidades de modos 

de produção e relação socioespacial vinculadas ao processo histórico de opressão e exclusão 

dos grupos negros no Brasil.  
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 É nesta conjuntura de pluralidade de interpretações e conceituações, que se amplia a 

política nacional de regularização dos territórios tradicionais localizados nas áreas públicas 

federais. O primeiro marco jurídico de reconhecimento à condição de existência de 

comunidades quilombolas e do direito à propriedade sobre suas terras ocorreu na CF de 1988 

em seu artigo 68. “Art. 68º. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 

ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os 

títulos respectivos”. Os Arts. 215º e 216º também se apresentam como instrumentos na garantia 

de acesso às comunidades quilombolas sobre a liberdade de suas expressões culturais e bens 

patrimônio material e imaterial: “§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas 

populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 

civilizatório nacional’”. (BRASIL, 1988, Art. 215º) “§ 5º - Ficam tombados todos os 

documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. 

(BRASIL, 1988, Art. 216º)” 

 Da mesma forma, o direito ao uso da terra por comunidades quilombolas, avança 

juridicamente para um escopo maior de reconhecimento do significado de ‘terras 

tradicionalmente ocupadas’, através do Decreto Legislativo n. 143, assinado pelo Presidente do 

Senado Federal, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, de junho de 1989. 

Esta Convenção reconhece como critério fundamental os elementos de autoidentificação, a 

partir de seu Art. 2º: “A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá tida como 

critério fundamental para determinar os grupos aos quais se aplicam as disposições desta 

Convenção”, (Convenção 169, OIT, Art.2º). Para além disto, o Art. 14º. assevera o seguinte em 

termos de dominialidade: “Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de 

propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam”. 

 A autodefinição é também regulamentada no Decreto 4887 de 2003, como critério de 

caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos, e seu processo histórico de 

negação ao acesso à terra, reconhecido em seu Art.2º: “...consideram-se remanescentes das 

comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnicos-raciais, segundo 

critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais 

específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão 

histórica sofrida, (BRASIL, 2003, Art.2º)”. 
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 Até que em 2007, se consolida a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais/PNPCT, a partir da publicação do Decreto n.o 6.040/2007. 

Em seu Art.º, I - compreende-se por Povos e Comunidades Tradicionais: “grupos culturalmente 

diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização 

social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 

cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 

práticas gerados e transmitidos pela tradição. II - Territórios Tradicionais: os espaços 

necessários a reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, 

sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos 

povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõem os Arts. 231 da Constituição e 

68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações, (BRASIL, 

2007, Arts. 1° e 2º).” 

 Mas o processo histórico de formação do Estado Brasileiro, nesta pesquisa relatada 

através da análise dos geógrafos GERMANI e SANTANA FILHO, (2015), parte do 

entendimento de que a consolidação do Estado Nacional traz referências ideológicas de caráter 

étnico-racial e religioso que elucida o porquê da não integração da população africana e seus 

descendentes ao mesmo.  

 Segundo os geógrafos citados, “o Brasil foi o último país ocidental a declarar a abolição 

da escravatura, em 1888, no final do Império e um ano antes da instituição da República”, 

(GERMANI e SANTANA FILHO, 2015, pág. 168). Só que para se configurar a ideia de Estado 

Nacional da nova República, precisava se manter a estrutura econômica e social que vinha do 

período colonial, reforçando as mesmas hierarquias que sustentavam a escravidão e a estrutura 

fundiária concentrada. 

 Não é à toa, para GERMANI e SANTANA FILHO, 2015, que a Lei Áurea, assinada em 

1888 extingue a escravidão como modo de produção econômica da Colônia, sem tensionar a 

Lei de Terras (1850). Esta, promulgada no mesmo ano em que se determinou a proibição do 

tráfico de escravos (Lei Euzébio de Queiroz), marca o início da transição para o trabalho livre 

no Brasil, 38 anos antes da abolição da escravidão. Os autores defendem também a ideia de que 

o racismo institucional do novo Estado Nação, surge a partir deste período, uma vez que o olhar 

político da época associava a mão de obra afrodescendente como regime produtivo da 

‘Colônia’, e que não poderiam integrar a força produtiva do novo Estado Nacional, cuja política 
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de imigrações europeias passa a reforçar um dos primeiros passos de valorização eurocêntrica 

do projeto de nação que se propunha. 

 A relação de expropriação do acesso à terra também era direta. Os autores afirmam 

que ao promulgar a Lei de Terras, em 1850, foi liquidado o sistema de posses fundiárias que se 

estabeleceu desde 1822, transformando o setor de subsistência em regime de propriedade 

familiar. Ademais, acabou com a possibilidade futura de reconhecimento da mão de obra 

escrava liberta ter acesso à terra, o que inclui ainda a possibilidade de criação de quilombos 

legais ou estabelecimentos familiares legalizados.  

 Reflexões sobre a colonialidade/modernidade do poder são aqui primordiais para a 

compreensão do processo de expropriação do acesso à terra, e mais amplamente para a 

compreensão dos limites impostos pelas práticas institucionais de regularização fundiária  aos 

povos e comunidades tradicionais, uma vez que o eurocentrismo, enquanto perspectiva 

hegemônica de conhecimento, foi pilar para a estruturação da ideia de um Estado Moderno  

Brasileiro. QUIJANO, (2005), nos ensina que o eurocentrismo, enquanto dispositivo 

epistêmico, se utiliza de três mecanismos:  

 
1) Uma articulação peculiar entre um dualismo (pré-capital-capital, não 
europeu-europeu, primitivo-civilizado, tradicional-moderno, etc.) e um 
evolucionismo linear, unidirecional, de algum estado de natureza à sociedade 
moderna europeia; 2) A naturalização das diferenças culturais entre grupos 
humanos por meio de sua codificação com a ideia de raça; 3) A distorcida 
relocalização temporal de todas as diferenças, de modo que tudo aquilo que é 
não europeu é percebido como passado. (QUIJANO, 2005, pág. 238) 

 

 Neste sentido, a ideia de modernidade brasileira, assentada depois da independência do 

Brasil à Portugal, reconhecia o povo que aqui habitava naquele momento, como seres inferiores, 

primitivos, em oposição aos civilizados europeus, e por isso, não merecedores da garantia de 

acesso à terra. Séculos se passaram, mas o imaginário da prática política fundiária ainda se 

assenta neste mesmo mito racial de manutenção da opressão e expropriação da terra pública. 

Se analisarmos as práticas institucionais de regulamentação do acesso à terra à população 

socioeconomicamente mais vulnerável, desde o período histórico da Independência em relação 

à Corte, com a constituição do Império à proclamação da República, no final do século XIX, 

durante os períodos de ditadura militar e a redemocratização do Estado Nacional, nas décadas 

de 80 e 90 do século passado com a Constituição Federal de 1988, os territórios étnicos 
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continuam sendo alvo da expropriação/apropriação da ação do próprio Estado ou pelas ações 

privadas. Pode se dizer, assim, que o racismo estrutural que assenta o Estado Brasileiro parte 

dessa premissa histórica de produção de conhecimento e de prática política eurocentrada, 

materializando a colonialidade do poder sobre os territórios tradicionais. 

 Uma segunda característica da colonialidade/modernidade do poder, já que a 

colonialidade e modernidade devem ser vistas como duas faces de uma mesma moeda, é a 

monocultura de um tempo linear, que compreende a história como tendo direção e sentido 

únicos, organizando a totalidade do espaço e do tempo (todas as culturas, povos e territórios 

presentes e passados) em uma grande narrativa universal. (SOUSA SANTOS, 2006). Tal 

perspectiva é estruturante para entender, por exemplo, que a concepção moderna de 

desenvolvimento, é assentada nesta visão linear e universal do tempo e do espaço, que organiza 

a totalidade da humanidade a partir da experiência europeia.  

 Não à toa, neste sentido, que a noção de ‘Desenvolvimento Sustentável’, do Decreto n.o 

6040/2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais, em seu Art. 3º, traz como “o uso equilibrado dos recursos naturais, 

voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas 

possibilidades para as gerações futuras”.  

 Conforme nos ensina SOUZA, (2000), a ideia de sustentabilidade na agenda urbana 

brasileira, tem se tornado na prática administrativa da gestão do uso da terra, como “a 

conjugação de uma perspectiva mais ou menos dentro da linha de “redistribuição com 

crescimento”, com um enfoque ‘à la’ satisfação de necessidades básicas e uma preocupação 

com o problema da finitude dos recursos naturais e da fragilidade dos ecossistemas”, (SOUZA, 

2000, pág. 256). 

 O geógrafo também nos mostra que a agenda brasileira de ‘Desenvolvimento 

Sustentável’ vem num escopo de agendas internacionais pautadas na noção de sustentabilidade 

a partir do crescimento econômico, como parte fundamental da solução não somente para a 

pobreza mundial, mas também para os próprios problemas ambientais. Para usar as palavras do 

autor, “se tenta criar um imaginário de tensão mais ou menos escamoteada e dissimulada entre 

dois objetivos mais ou menos contraditórios: crescimento econômico e proteção ambiental”, 

(SOUZA, 2000, pág. 257). 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3934 
 

 Em outras palavras, a perspectiva desenvolvimentista que alicerça a política 

institucional do Estado Moderno Brasileiro pode ser identificada, para os fins da presente 

pesquisa, como a materialidade da colonialidade do poder atuando sobre os territórios 

tradicionais, uma vez que a premissa teórico-conceitual de linearidade e universalidade do 

tempo e do espaço em função de um processo evolutivo, “engesa” os territórios tradicionais à 

uma necessidade de evolução, progresso e modernização.  

 Neste mesmo escopo teórico-conceitual, se faz importante compreender mais 

profundamente os outros pilares que asseguram a manutenção do Estado Brasileiro, enquanto 

um “Estado Democrático de Direitos”. O conceito de “Estado Democrático de Direito” é 

oriundo dos princípios básicos do liberalismo: a) defesa da propriedade privada; b) liberdade 

econômica (livre mercado); c) mínima participação do Estado nos assuntos econômicos nação 

(governo limitado); d) igualdade perante a lei (estado de direito). DALLARI, (2003), demonstra 

que (...) “a representação e a soberania são características da própria ordem jurídica, reguladores 

da justiça dentro do ‘Estado Democrático de Direito’”. (DALLARI, 2003, pág. 94).  Além disso, 

o autor ensina que a obediência aos princípios liberais é fundamental para dar garantias ao 

cidadão e que qualquer norma que venha contra eles deverá ser considerada inaplicável, uma 

vez se constituir de um “’abalo’ aos pilares que regem o “Estado Democrático de Direito’”. 

(DALLARI, 2003, pág. 95).  

 O princípio da propriedade privada num Estado Democrático de Direito é, neste sentido, 

um pilar inabalável da produção socioespacial capitalista por mais que o direito brasileiro se 

destaque na ampliação dos processos regulamentares de acesso à terra pública. Compreender o 

princípio da participação dos territórios tradicionais ocupantes de terras públicas federais, neste 

sentido, dentro da política fundiária nacional, executada a partir da estrutura de um Estado 

Democrático de Direito, é fundamental para se enxergar os limites de uma participação tutelada 

pela soberania e representantes políticos, estruturados no princípio da propriedade privada, 

mesmo que conjunturalmente se alcance à garantia de direitos fundamentais.  

 No campo político filosófico da participação popular limitada pela tutela e soberania, o 

princípio estruturante da propriedade privada reforça a construção de um imaginário 

heterônomo, entendido aqui nesta pesquisa a partir da perspectiva castoriadiana. Heteronomia 

para CASTORIADIS, (2004), é toda situação em que o ‘nomos’, (normas, regras, convenções 

sociais e leis que regem uma coletividade) é definida basicamente por alguns indivíduos, classes 
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ou grupos dirigentes e não pelo conjunto dos que estarão sujeitos a ele. É uma relação em que 

se estabelece uma clara distinção estrutural entre dirigentes e dirigidos. Refletir sobre processos 

democráticos nestes marcos, está fadado a correlações de forças entre classes, frações de 

classes, e mais amplamente entre grupos sociais, submetidas à riscos de cooptação, dominação, 

subordinação, (CASTORIADIS, 2004, pág. 90).  

 A heteronomia, neste sentido, é o campo político que opera a democracia nos marcos 

do “Estado Democrático de Direitos”. É neste campo político da heteronomia, assentado no 

racismo estrutural e no princípio da propriedade privada irrestrita, que operam as práticas 

institucionais de regularização fundiária dos territórios tradicionais ocupantes das áreas 

públicas federais. 

 Refletir, assim, sobre a crítica da política fundiária dos imóveis de dominialidade da 

União aos Povos e Comunidades Tradicionais como materialidade da colonialidade do poder 

sobre o acesso à terra no Brasil é reconhecer que a potencialidade de um instrumento de 

regularização fundiária de interesse social nas áreas da União, com toda importância à 

visibilidade institucional já evidenciada na pesquisa, está fadada à submissão estrutural dos 

princípios que asseguram o “Estado Democrático de Direitos”. 

 Por mais que se tenham, no escopo do direito brasileiro, instrumentos jurídico-

normativos de garantia de acesso à terra, a sobrevivência e preservação dos territórios 

tradicionais estarão sempre submetidas à dominação do processo neoliberal de produção 

socioespacial e suas decorrentes consequências: geração da pobreza, exclusão da sociedade 

civil dos processos decisórios, pautados na expropriação do acesso à terra pública. 

 Da mesma forma, reconhecer um saber tradicional, transmitido de geração em geração 

entre os povos e comunidades através de suas práticas produtivas cotidianas é perceber que este 

patrimônio imaterial se mantém a partir de práticas de resistência a situações de extrema 

adversidade e de conflito. E, que se por um lado a regularização fundiária destes territórios traz 

como princípio uma força motora de reprodução de valores antagônicos à propriedade privada 

irrestrita e à noção de desenvolvimento pautada unicamente no crescimento econômico, por ele 

mesmo, por outro, dentro de uma estrutura hierárquica e patrimonialista de política fundiária 

neoliberal, a regularização fundiária tende certamente a se submeter à processos de cooptação 

e assistencialismo político. 
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 No contexto geopolítico atual de apropriação privada irrestrita da terra pública, de danos 

ambientais promovidos por empreendimentos de grande porte sem uma devida avaliação dos 

impactos socioambientais, a flexibilização sem critérios transparentes dos processos licitatórios 

nos órgãos ambientais de controle, somada à precariedade estrutural dos órgãos patrimoniais 

que regulamentam a política nacional de povos e comunidades tradicionais, e o racismo 

institucional presente em algumas práticas e discursos da estrutura do poder público, manter a 

‘tradição’ no saber-fazer da atividade produtiva dos povos e comunidades tradicionais é resistir 

em um contexto de permanente conflito e violação de seus direitos. Traz assim força para a 

‘política de identidades’, na construção de redes de solidariedades, tornando-se instrumento 

potencial de mobilização político-organizativo, fundante do exercício democrático, tornando-

se então, sujeitos políticos. 

 Primeiramente, porque as diferentes práticas produtivas tradicionais trazem uma 

afirmação da relação entre as diferentes categorias de povos tradicionais com uso da terra, 

fortalecendo suas relações de pertencimento coletivo ao território delimitado por estas práticas. 

Aqui a geografia colabora para a percepção conceitual de ‘território’ na construção do direito 

coletivo ao uso tradicional da terra pública. “O território é definido por e a partir de relações de 

poder”, segundo SOUZA, (1995). Esse poder “é ao mesmo tempo, e obrigatoriamente, em 

diferentes combinações, funcional e simbólico, pois exercemos domínio sobre o espaço tanto 

para realizar ‘funções’ quanto para produzir significados”, (SOUZA, 1995, pág. 34). Então, “o 

território é funcional porque é fonte de recursos naturais para a subsistência e é abrigo e 

proteção para a moradia. Mas é simbólico também porque produz e reproduz significados e 

modos de vida ancestrais”, (HAESBAERT, 2008, pág. 21), patrimônio imaterial de nossa 

existência. 

 Os povos e comunidades tradicionais produzem, assim, relações socioespaciais, 

resultantes de diferentes processos sociais de territorialização, delimitando dinamicamente, 

processos de pertencimento coletivo que convergem para um território, as ‘territorialidades’ 

construídas a partir da relação constante entre homem-natureza. 

 O olhar geográfico de território traz para o ‘sujeito político’ - povos e comunidades 

tradicionais um empoderamento de seu direito de propriedade coletiva do uso da terra pública. 

Mas importante sempre destacar que este direito é subordinado à heteronomia e ao paradigma 

neoliberal hegemônico de apropriação irrestrita da propriedade pública. 
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 É por isso que a presente pesquisa procurou compreender os limites de uma política 

promovida pela estrutura de Estado como ponto de partida para que outros saberes e referências 

político-identitárias, construídos pelas relações de pertencimento dos povos e comunidades aos 

seus territórios, possam ser apropriados na gestão e preservação dos imóveis da União pelos 

seus ocupantes.  

 

Por uma crítica emancipatória. Considerações nem tão finais assim. 

 

 É possível se produzir conhecimento e prática política emancipatórios a partir da crítica 

à prática político-institucional? Se o Estado, conforme entendimento de POULANTZAS, 

(1985), é “uma condensação de relações de forças entre classes e frações de classes, e mais 

amplamente entre grupos sociais”, (POULANTZAS, 1985, pág. 147), refletir sobre o outro 

lugar da prática institucional, passa pela compreensão dos conteúdos políticos concretos das 

práticas institucionais do Estado como derivados largamente das correlações de forças 

existentes nas sociedades. Se estruturalmente, qualquer conteúdo político institucional é campo 

de forças fadado à submissão, cooptação, dominação e manipulação, fundamental se perceber, 

conjunturalmente, aspectos que possam promover fissuras dentro da estrutura do Estado.  

 SOUZA, (2006), nos ensina assim, a analisar a prática político institucional combinando 

elementos mais estruturantes da correlação de forças do Estado com outros mais conjunturais, 

no intuito de visibilizar suas ‘fissuras’, entendidas para o propósito da presente pesquisa, 

enquanto espaço-tempo ocupados pelos sujeitos políticos visando sua emancipação. É no 

campo da produção de conhecimento emancipatório que se alicerça a problematização do 

presente trabalho. É deste “lugar de fala”, (RIBEIRO, 2017),5 uma vez que as práticas políticas 

dos territórios tradicionais são práticas espaciais, que conferem sentido de pertencimento, de 

afirmação de identidade e de emancipação, que se consolida a crítica da autora à política 

fundiária nas áreas da União, direcionada aos povos e comunidades tradicionais.  

 
5 Para Djamila Ribeiro, o lugar de fala, embora não negue o aspecto individual, confere uma ênfase ao lugar social 
ocupado pelos sujeitos numa matriz de dominação e opressão, dentro das relações de poder, ou seja, às condições 
sociais (ou locus social) que autorizam ou negam o acesso de determinados grupos a lugares de cidadania. Trata-
se, portanto, do reconhecimento do caráter coletivo que rege as oportunidades e constrangimentos que atravessam 
os sujeitos pertencentes a determinado grupo social e que sobrepõe o aspecto individualizado das experiências. 
(RIBEIRO, 2017, pág.13). 
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 Em que medida a luta dos territórios tradicionais localizados nos imóveis de 

dominialidade da União têm a ensinar para as práticas institucionais promovidas pelo Estado 

Democrático Brasileiro? É possível produzir uma teoria crítica emancipatória sobre a produção 

socioespacial dos imóveis públicos da União? Este é o desafio proposto, a utopia que se sustenta 

o presente trabalho.  
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A FEIRA DO PRODUTOR E SUA INFLUENCIA SOBRE A PAISAGEM DA 
VÁRZEA AMAZÔNICA: a experiência produtiva das comunidades ribeirinhas do Furo 

Cachoeiry – Oriximiná – Pá (2008-2018) 

Elisane Pereira da Silva1 
Ricardo Gilson da Costa Silva2 

Resumo 

O presente artigo tem como objetivo analisar a transformação da paisagem das comunidades ribeirinhas do Furo 
Cachoeiry, considerando a construção da feira do produtor, no ano de 2008 até 2018. Ressalto ainda a função 
social que a agricultura familiar desempenha como importante característica desta atividade produtiva, pois é 
geradora de renda em nível local, uma vez que fomenta o emprego do contingente de mão-de-obra ociosa e também 
com comercialização dos produtos agropecuários que pode ser realizado tanto de maneira complexa (mercado, 
quitandas e outros intermediários) como de maneira direta (na propriedade rural ou em feiras), que gera e faz 
circular a renda em nível local, muito importante no âmbito do desenvolvimento sustentável. As feiras-livre 
representam um importante canal de comercialização interna dos produtos da agricultura familiar, motivo que 
torna esta, objeto de estudo deste trabalho. Desse modo, enfatizo a partir do estudo de caso da feira do produtor 
rural da cidade de Oriximiná-Pá, Feira do Produtor Rural Luiz Allágio de Souza, da fundação (2008) até o ano de 
2018 e como está estrutura física influência na paisagem das comunidades ribeirinhas do Furo Cachoery. 

Palavras-chaves: Várzea Amazônica; Produção Familiar; Feira Luiz Allágio. 

 

Introdução 

A agricultura familiar é a principal responsável, historicamente, em produzir a maior parte dos 

alimentos básicos, colaborando com o abastecimento urbano por meio de sua diversidade de 

atividades, assim como o beneficiamento dos alimentos e a matéria-prima que são 

desenvolvidas por algumas famílias. Todavia, a modernização da agricultura e seu papel como 

setor gerador de divisas por meio de exportação e sua inserção no cenário econômico aponta 

uma nova perspectiva para as pequenas unidades de produção. Essa perspectiva, torna-se mais 

evidente quando se trata da agricultura praticada por pequenos agricultores da Amazônia, uma 

vez que para a análise da agricultura desenvolvida por tais atores e seu modo de vida 

(respeitando a sazonalidade: cheias e vazantes que ocorrem na região). 
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A função social que a agricultura familiar desempenha é uma caracteristica importante desta 

atividade produtiva, uma vez que gera renda em nivel local, em duas situações distintas: a 

primeira relacionada a disponibilidade de vagas para um significativo contigente de mão-de-

obra ociosa que, com a execulsão do trabalho e consequentimente, injeta maior parte do capital, 

no mercado local; a segunda, esta diretamente relacionada com a comercialização dos produtos 

agropecuários, que pode ser realizada tanto de maneira complexa (mercado, quitanda e outros 

intermediários) quanto de maneira mais direta (quando a produção é comercializada na 

propriedade rural ou em feiras), que gera e faz circular a renda em nivél local, muito importante 

no âmbito do desenvolvimento regional sustentável. 

As feiras-livres representam um importante canal de comercialização interna dos produtos da 

agricultura familiar, motivo que torna esta, objeto de estudo deste trabalho. as feiras de época 

e as feiras-livres tem sua fucionalidade no decorrer dos dias uteis e nos finais de semana, 

disponibilizando ao publico produtos como: hortifruti, doces, carnes, e derivados, artesanato, 

especiarias, produtos coloniais e uma infinidade de outros produtos evidenciando a riqueza da 

cultura regional. Dentro das feiras, era de se esperar que, grande parte dos ferantes fossem 

“feirantes produtores”, ou seja, o produtor comercializar parte ou totalidade de sua produção. 

Assim sendo, faz-se a questão que norteará este estudo: quais os reflexos da construção da feira 

do produtor na transformação da paisagem nas comunidades ribeirinhas do Furo Cachoeiry? 

Para responder a este questinamento, este trabalho tem como objetivo analisar a transformação 

da paisagem das comunidades ribeirinha do Furo Cachoeiry, considerando a construção da feira 

do produtor, no ano de 2008 até 2018. No que se refere a paisagem, considerou-se o conceito 

apresentado por SANTOS (2014, p. 71) que declara: 

“A paisagem é um conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais; é formada 
por frações de ambas, seja quanto ao tamanho, volume, cor, utilidade, ou qualquer 
outro critério. A paisagem é sempre heterogênea. A vida em sociedade supõe uma 
multiplicidade de funções, e quanto maior o número destas, maior a diversidade de 
formas e de atores”. 

A partir da construção feira do produtor analisou-se transformações na paisagem da várzea 

amazônica, das comunidades do Furo Cachoeiry, pois as famílias que ainda produzem o 

hortifrúti, estão centradas em uma (01) das quatro (04) comunidades que compõe o referido 

Furo. Percebeu-se que o prédio da feira do produtor rural não fomentou a produção nas 

comunidades, pois o espaço criado para a comercialização da produção familiar foi licitado, em 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3942 
 

2009. Ocorre que as comunidades ribeirinhas do Furo Cachoeiry não dipunham de uma 

organização social para concorrer ao processo licitatório, deste modo, maior percentual dos 

feirantes, não são produtores rurais e não se estabeleceu uma relação sadia entre feirantes e 

produtores rurais e os poucos boxes que não foram licitados, ficam no final do predio o que 

invisibiliza o produtor. Este fato, desistumulou parte da população ribeirinha a continuar 

produzir, em especial o hortifriti, fazendo muitos migrarem para centros urbanos próximos 

(sede do municipio e Manaus, em especial). 

Este estudo é resultado de uma pesquisa quali-quantitativa e os procedimento metodológicos 

adotados decorre do trabalho de gabinete e de campo. O primeiro focou em uma revisão teórica-

conceitual, embasada na análise das categorias agricultura familiar, camponês-ribeirinho, 

paisagem, política públicas e análise de dados estatístico e documentais, ao passo que, o 

segundo, utilizou-se da técnica de formulário de campo em algumas famílias, no Furo 

Cachoeiry, com feirantes, na feira do produtor rural Luiz Allágio de Souza e com representantes 

do poder público municipal de Oriximiná-PÁ. 

Sendo a paisagem a exterioridade da relação sociedade e natureza, retrata como tal relação 

ocorre mediado por suas técnicas, uma vez que a relação entre a paisagem e a produção se dar 

na medida que cada forma produtiva necessita de instrumentos próprios de trabalho. Com isso, 

a paisagem muda de acordo com que a produção, circulação e consumo vão adquirindo arranjos 

próprios num processo de evolução histórica. A medida que se altera a produção, novos objetos 

são inseridos e reconfigura-se a paisagem com novas técnicas para atender outras demandas, 

dando origens a mutações ou refuncionalizações (SANTOS, 2014). 

Seguindo a compreensão de Santos (2014), que disserta a paisagem como um produto 

socialmente construído, em constante transformação e resultado de uma produção num 

processo dialético, propomos neste trabalho a intepretação da configuração territorial da 

produção familiar desenvolvida no Furo Cachoeiry partindo da inter-relação entre forma (área 

produtiva e via de circulação), função (tipo de produção/atividade/especialidade) e 

processo/tempo (evolução da produção familiar no Furo Cachoeiry de 2008 a 2018)  

Produção familiar na várzea amazônica 
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A Amazônia está dividida em dois ambientes, com paisagens distintas, sendo: ecossistema de 

terra firme e ecossistema de várzea. A várzea, que é uma das categorias de analise desta 

pesquisa, segundo CANTO (2007) é a denominação usada para qualificar as grandes faixas 

marginais aos rios. Seus solos de formação sedimentar recente, são sazonalmente cobertos pelas 

aguas amazônicas.  A superfície total das várzeas amazônicas compreende cerca de 64.000km², 

ou seja, 1,5% da Amazônia Brasileira (SOARES, 1959) apud (CANTO, 2007, p. 32), uma 

extensão que varia muito ao logo do maior rio. Devido a sazonalidade das aguas amazônicas, 

os solos das várzeas são fertilizados anualmente pelos nutrientes contidos nas aguas que cobrem 

esses solos no período das enchentes, favorecendo a agricultura e a criação de vazante. 

Segundo Witkoski (2007) a produção agrícola da várzea amazônica depende diretamente da 

terra, da floresta e da agua. Sendo que a terra, substrato tanto da floresta quanto da agua, nunca 

ou quase nunca é vista como mercadoria, ou seja, valor de troca, a terra sempre é destinada a 

se trabalhar nela. Tanto a terra quanto as riquezas nela contidas tem valor de patrimônio que 

dar condições com que o camponês e sua família revelem-se como trabalhadores de suas 

unidades de produção. 

Witkoski (2007) aponta que os objetos de produção (matéria-prima naturais, ou sem faturadas), 

os instrumentos de trabalho (ferramentas e maquinas) e a força de trabalho (fundamentalmente 

trabalho familiar) constituem elementos essenciais que proporcionam as condições para que 

essas comunidades de homens, mulheres e crianças produzam, por meio singular processo de 

trabalho, a sua vida. Acrescenta que ainda, que é baixo o nível tecnológico com os quais os 

camponeses amazônicos operam na terra, na floresta e na agua, a citar: o terçado, a enxada, o 

machado e o forno. Apesar de algumas poucas famílias, já contarem com algum tipo de máquina 

mais “moderna”: bomba de agua, motor rabeta, motosserra, etc. a produção familiar da várzea 

não fica comprometida com o baixo nível tecnológico. 

A produção familiar na várzea amazônica, que trabalha a terra, a floresta e a agua, Witkoski 

(2007) se desenvolve como sistemas agroflorestais tradicionais tropicais, caracterizado pela 

integração de um grande número de espécies arvores aos sistemas agrícolas. BAHRI (2000) 

apud Witkoski (2007, p. 201 e 202): 
Os sistemas agroflorestais, baseado na reconstituição de um sistema complexo, que 
se assemelha a uma floresta original, é por sua vez uma forma de intensificação da 
produção que garante a conservação do meio ambiente e a manutenção de uma alta 
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diversidade biológica. Essa gestão da biodiversidade dá-se de duas maneiras: 
diretamente, pela integração de várias espécies florestais e, indiretamente, reduzindo 
a pressão sobre os ecossistemas florestais. A variedade de espécies cultivadas, 
destinada tanto ao consumo familiar como aos mercados locais (regionais, nacionais) 
e internacionais, possibilita ao agricultor reduzir os riscos agrícolas, assim como 
estabiliza ou aumentar seus rendimentos. 

Para Witkoski (2007) a viabilidade do manejo da terra, da floresta e da agua ocorre pela 

integração entre cultivos agrícolas, criação de animais, extrativismo vegetal (manuseio da 

floresta de várzea e terra firme) e extrativismo animal (pesca e caça) objetivando a obtenção de 

incrementos na produtividade. Para além, deve haver equilíbrio ente este manejo e o meio 

ambiente, para que tais atores sociais possam produzir utilizando tecnologia de baixo impacto 

ambiental. 

Outra singularidade da produção familiar da várzea amazônica é o calendário de trabalho 

agrícola. Em virtude da sazonalidade das aguas amazônicas, o camponês amazônico inicia a 

preparação da terra para o plantio, final do mês de julho e início de agosto, quando ocorre a 

passagem da cheia para a vazante. O que torna o calendário hidrológico do rio 

Solimões/Amazonas favorável a produção agrícola é o tempo lento da subida das aguas, em 

média, 8 meses para atingir a sua cota máxima (geralmente, entre dezembro a julho) e a descida, 

que pode atingir seu nível mínimo em 4 meses (de agosto a novembro). É o longo período de 

terras de várzea encoberta por suas aguas (ricas em sedimentos) que possibilita condições 

naturais para o aproveitamento agrícola (Witkoski, 2007). 

A várzea amazônica de Oriximiná-Pá  

Oriximiná é um município amazônico, situado no Oeste do Estado do Pará, na Mesorregião do 

Baixo Amazonas e na Microrregião de Óbidos. Seu território possui uma área de 107. 445,91 

km², com densidade demográfica de 0,58 hab/km². Assim, Oriximiná é habitada por 62.794 

pessoas segundo o censo demográfico do IBGE de 2010, com população estimada em 2014 de 

67.939 habitantes. O Furo Cachoeiry localiza-se na zonal rural deste município (das aguas). Em 

sua gênese, contava apenas com uma comunidade, a “Comunidade de Santo Antônio”, 

atualmente conta com 164 famílias residentes, divididas em 04 comunidades, a citar: Nossa 

Senhora Aparecida, São José, Santo Antônio e São Luiz. 
Figura 1: Mapa de localização do Furo Cachoeiry no município de Oriximiná-Pá 
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Fonte: Silva (2019) 

Assim como as várzeas amazônicas, o Furo Cachoeiry apresenta características que define a 

população de suas comunidades como ribeirinha: a intima ligação com o leito do furo, a 

sazonalidade do ciclo da agua amazônica, a cobertura vegetal (numa espécie de mosaico 

composto por campos naturais, capoeira e pequenos campos cultivados) e lagos ricos em peixes. 

Devido ao período de cheia do Rio Amazonas, período chuvoso que a população do furo chama 

de “inverno” (enchente), o camponês amazônico enfrenta grande dificuldade, pois passa a 

dispor de pouca ou nenhuma terra para o cultivo e criação. O período de enchente ocorre de 

janeiro a início de julho e o período de estiagem (seca) ocorre do final de julho a dezembro. 

Figura 2: Uma propriedade em dois momentos – no período de seca e no período de cheia. 

  
Fonte: Silva (2018 e 2019) 

A base econômica das comunidades que compõe o furo, está assentada na produção agrícola, 

pecuária, criação de animais de pequeno porte e pesca. Dentre a produção agrícola 
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desenvolvida, após o ciclo da juta, as famílias do furo se especializaram na produção de 

hortifrúti, que desde o final da década de 1970, com estimulo do senhor Gilberto Sarubi, natural 

do furo, grande parte das famílias passaram a produzir hortifrúti que o senhor Sarubi comprava 

para revender a Andrade Gutierrez, responsável pela construção da company tuwn Porto 

Trombetas. Outra parte da produção era comercializada na sede do município, onde os próprios 

produtores se organizavam em torno do prédio do antigo mercado municipal, em uma feira de 

improviso. 

Os produtores familiares desenvolvem suas produções no sistema de cultivo direcionado para 

alguns produtos de hortifrúti, como as hortaliças, em canteiros suspensos nos quais plantam: 

alface (Lactuca sativa), couve (Brassica oleracea), cebolinha (Allium fistolosum), coentro 

(Coriandrum sativun), chicória (Cichorim endivia), e pimentão (Capsicum annuum), tendo em 

vista que as terras ficam geralmente submersas no período de cheia. Tendo em vista que os 

canteiros são produzidos em madeira e que o furo é utilizado como via de acesso ao leito do 

Rio Amazonas, por embarcações que fazem o transporte de pessoas e mercadoria entre as 

cidades Oriximiná-Manaus, Oriximiná-Juruti, no período de cheia os canteiros sofrem danos 

devido o movimento das aguas ocasionados por tais embarcações, obrigando os produtores 

repararem os danos ou mesmo refazerem os canteiros no período da seca. 

Outro problema enfrentado pelos produtores é o fenômeno de terras caída, que também sofre 

intensificação com o translado das embarcações. O fenômeno consiste no solapamento das 

margens de grandes rios, que posteriormente a ocorrência ocasiona mudança na morfologia dos 

padrões de drenagem dos canais. Tal fenômeno obriga os produtores a mudarem tanto as 

instalações dos canteiros quanto da própria residência da família, pois ficam vulneráveis a danos 

como ocorreu, em 2009, com parte da produção do senhor Zé Lima. 

Figura 3: Caída de terra na propriedade do senhor Zé Lima. 

 
Autor: Desconhecido (2009) 
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De todos os entraves naturais: a sazonalidade das aguas amazônicas (enchente e seca); o 

fenômeno de terra caída; danos na estrutura das casas e dos canteiros pelas aguas no período de 

cheia do rio; escassez do peixe também no período de cheia; dificuldade de carregar agua para 

regar a produção no período de seca; pragas que atacam a produção e, sociais: o fluxo das 

embarcações que utilizam o furo como rota, intensificam os dados tantos na estrutura dos 

canteiros como nas casas, a invasão de geleira que praticam a pesca predatória e falta de 

incentivos financeiros foram suficientes para desmotivar os produtores ribeirinhos do furo 

quando estes estabeleciam relação aprazível com o senhor Sarubi, que foi o primeiro 

atravessador a comprar a produção dos produtores ribeirinho para revender a Andrade 

Gutierrez. Este senhor, o Sarubi foi que incentivou os produtores ribeirinhos a produzir 

hortifrúti com a promessa de comprar grande parte ou toda a produção, tanto que em seu relato, 

o senhor Sarubi diz: “Comprava verdura do Cachoeiry, era 28.000 maços por semana e vendia 

para Andrade Gutierrez”. 

Feira do produtor e a lei de uso do espaço público – concessão 

A produção familiar que excediam a demanda entregue ao senhor Sarubi, eram comercializadas, 

assim como as demais comunidades rurais do município (do planalto e das aguas), em uma 

representação de feira livre que seguia uma forma de organização que os próprios produtores 

regularam, mas que tinha certo controle do poder público local (quantidade de produto por 

família). A organização ocorria seguindo um sistema de revezamento das famílias durante os 

dias da semana. Desta forma, existia uma rotatividade entre os produtores, a ponto que os 

mesmo não se sentiam prejudicados em comercializar neste local, apesar de muitos problemas 

enfrentados: exposição ao sol e chuva, espeço pequeno para exposição dos produtos e 

transpasse dos clientes e feirantes, péssimas condições de locação. 

A construção de um prédio para comercializar sua produção, de formas mais apropriada, sempre 

foi um sonho dos produtores das comunidades do furo. O primeiro prédio construído pelo poder 

público municipal, foi um grande galpão, que ficou destinado a atender a produção 

desenvolvida no planalto. Mas as péssimas condições de higiene e a não adaptação dos 

produtores no local, o prédio é abandonado pelos mesmo que voltam a dividir o espaço com os 

produtores ribeirinhos. 
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É no mandato do ex-prefeito Argemiro Diniz, que os produtores têm seu sonho realizado. No 

ano de 2008, o então prefeito inaugura o prédio da Feira do Produtor Rural Luiz Allágio de 

Souza. O prédio foi construído com infraestrutura para atender tanto a produção do planalto 

quanto a produção das aguas. Quando os produtores achavam que seus problemas estavam 

resolvidos, veio a frustação. Ocorre que, em 2009, a administração pública resolve abrir edital 

de licitação de concessão de uso de prédios públicos, onde os boxes melhores localizados foram 

contratados por pessoas que passaram a que passaram atravessar a demanda dos produtores do 

furo. 

Fugura 4: Feira do Produtor Rural Luiz Allágio Souza 

 
Fonte: Silva, 2019 

Resultados e discussões 

A pesquisa possibilitou o entendimento das transformações na paisagem do Furo Cachoeiry, de 

que não basta apenas planejar e criar políticas públicas para que fomente a produção familiar e 

deste modo, esta atividade produtiva execute satisfatoriamente sua função social: empregar 

mão-de-obra ociosa e gerar renda com a comercialização de seus produtos. O prédio da feria 

do produtor rural Luiz Allágio de Souza não atende as necessidades dos produtores ribeirinhos, 

não por falta de infraestrutura, mas pelo fato dos poucos boxes que não entraram no processo 

licitatório de uso de concessão estarem alocados ao fundo do prédio, invisibilizando os poucos 

produtores que ainda labutam nesta atividade. 

Outro obstáculo para os produtores ribeirinhos comercializarem sua produção é a relação 

estabelecida entre os mesmos e os atravessadores. Primeiro, os atravessadores não pagam os 

produtos no ato da entrega, o que obriga os produtores deixar suas produções sem garantia de 
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recebimento. Outra situação é que, os atravessadores aplicam preços abusivos sobre os 

produtos, o que ocasiona rejeição com os consumidores e faz com que grande parte da produção 

estrague sem ser vendida. Quando atravessadores conseguem vender os produtos, querem pagar 

o mínimo para o produtor ribeirinho, desestimulando muitos dos que produziam a continuar 

desenvolvendo esta atividade. Um outro caso que ocorre é que, pelo fato de ser o atravessador 

que comercializa os produtos e que os mesmos aplicam preços abusivos, muitos consumidores 

evitam de fazer sua feira no local. 

Um de nossos objetivos foi identificar a distribuição das famílias que ainda produzem hortifrúti 

no Furo Cachoeiry e o quadro revelado foi este: 

 
Fonte: Coleta realizada pelos autores juntos aos produtores ribeirinho, 2018. 

Org.: Autores, 2019. 

A disparidade entre a variação na distribuição das famílias produtoras por comunidade é 

evidente. Percebemos a concentração na comunidade de Santo Antônio das famílias que 

produzem hortifrúti, que conta com 60% das famílias produtoras. Outro aspecto que chama a 

atenção é que as duas comunidades que ficam mais próxima ao núcleo urbano são as que menos 

estão produzindo, ficando a comunidade de Nossa Senhora Aparecida, a mais próxima, com 

12% das famílias e a comunidade de São José, com apenas 8% das famílias que ainda produzem 

o hortifrúti para complementar a renda das mesmas. 

A comunidade de São Luiz é a mais distante do núcleo urbano do município, as últimas famílias 

gastam em média, dependendo do porte da embarcação, 3h de viagem até o núcleo urbano e 

mesmos com essa distância toda, conta com 18% das famílias produtoras. Ainda, as duas 

famílias que mais produzem hortifrúti estão, uma na comunidade de Santo Antônio, a família 

do senhor Zé Lima que, até 2018 aos 77 anos ainda continua com a produção de hortifrúti com 

12%

8%

64%

16%

Gráfico 1: Distribuição das famílias produtoras 
por comunidade

Aparecida

São José

Santo Antônio

São Luiz
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auxílio de dois (02) funcionários e a esposa e, a outra família, a de Dona Cristiane Leite, na 

comunidade de São Luiz. 

Com relação a faixa etária dos responsáveis pelas famílias produtora, observou-se uma 

amplitude de 40 anos do responsável de maior idade para o de menor idade, como podemos 

notar no gráfico da faixa etária dos responsáveis pelas famílias. 

 
Fonte: Coleta realizada pelos autores juntos aos produtores ribeirinho, 2018. 

Org.: Autores, 2019. 

A variação de idade entre os responsáveis pela família não tão expressiva. Os responsáveis 

pelas famílias que estão na faixa etária entre 37-47 anos (17%) e 48-57 anos (25%) acabam se 

apoiando com maior intensidade na complementação da renda com a produção de hortaliças. 

Para os responsáveis pelas famílias com idade para aposentadoria ou que já poderiam ter se 

aposentado ou mesmo, que já estão aposentados, faixa etária entre 58-67 anos (50%) e entre 

68-77 anos (8%) ainda sentem a necessidade ou econômica ou existencial de complementarem 

suas rendas com a produção de hortifrúti. 

Quantifica a produção dos ribeirinhos do furo foi muito complicado. Em conversa com a 

senhora responsável pelo controle da produção das famílias que escoam sua produção na feira 

do produtor rural, a mesma foi clara em afirmar que muitas dos produtores não têm esta 

responsabilidade de informar sua produção a mesma. Durante as entrevistas com os produtores 

ribeirinho, percebeu-se que o fato dos produtores não informar a produção ao poder público 

municipal é um ato de revolta e de não credibilidade na administração da feira do produtor rural. 

Em campo, ficou evidente o descontentamento dos produtores para com os atravessadores. 

Mesmo os produtores que entregam sua produção para os atravessadores, relataram alguma 

insatisfação para com os mesmos e justificaram a persistência na atividade, alegando que é o 

17%

25%
50%

8%

Gráfico 2: Faixa etária do responsável pela família

37-47 anos

48-57 anos

58-67 anos

68-77 anos
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que sabem fazer e precisam dessa renda. Outros estão tão indignados com a situação, que 

preferem ficar sem produzir, mas não abandonam o furo. Muitos relembravam só tempos 

benevolentes, os quais entregavam a maior parte de sua produção para o senhor Sarubi. No 

relato do senhor Braz, morador do furo: “Era bom quando nós vendia para o Gilberto, ele 

pagava as verduras no instante da entrega, no porto”. 

Sobre a quantificação da produção ribeirinha, do Furo Cachoeiry, as fichas de controle de 

entrega de produto utilizada pelo poder público municipal, como forma de organização 

administrativa, possibilitaram a elaboração da seguinte tabela: 

Tabela1: Quantidade de hortifrúti comercializados na Feira do Produtor Rural 

Comunidades Produtos  
2000-2008 2009-2017 

Em 
unid. 
de 
maço 

Em unid. 
de 
produto 

Em kg 
de 
produt
o 

Em 
unid. de 
maço 

Em 
unid. 
de 
produto 

Em kg 
de 
produto 

Aparecida 
Cheiro-verde, couve, pepino, abobora, pimenta, 
feijãozinho, melancia, pau de cana, melão, coentro, 
macaxeira, cana, jambo, mamão, pimentão. 

285 530 - 3.034 2.723 2.630 

São José 
Cebola, alface, feijão, coentro, maxixe, jambuí, 
couve, abobora, quiabo, cheiro-verde, pimentão. - - - 6.603 1.925 148 

Santo 
Antônio  

Cheiro-verde, couve, alface, maxixe, pimentão, 
quiabo, cebola, pepino, limão, cebolinha, coentro, 
feijão, jambuí, feijãozinho, abobora, tomate, pimenta, 
salsa, chicória, banana. 

2.912 3.035 1.039 3.478 2.403 185 

São Luiz 
Cheiro-verde, couve, alface, maxixe, pimentão, 
quiabo, cebola, pepino, limão, cebolinha, coentro, 
feijão, jambuí, feijãozinho, abobora, tomate, pimenta. 

1.731 3.629 - 6.391 258 36 

Total  4.928 7.194 1.039 16.028 4.906 2.999 
Fonte: Ficha de controle de entrega de produtos da administração da feira do Produtor Rural, 2018. 

Org.: Autores, 2019. 

Inúmeros problemas podem ser apontados, tanto para a elaboração quanto para o preenchimento 

da mesma pela responsável deste controle. O primeiro problema diz respeito a elaboração da 

ficha, uma vez que não foi pensado para o controle diário e sim, para o controle de produto. 

Este problema conduz ao próximo, o preenchimento com os dados a serem inseridos. Fica 

evidente o desinteresse por parte da responsável em preencher a ficha com as informações 

necessárias. Outro problema e o que mais ocasiona equivoco em analisa as fichas, diz respeito 

a medida utilizada para informar a quantidade de produtos a ser comercializado. Como não se 

utiliza uma medida padrão, muitos produtos entregues, ora fora usado uma medida para 

quantificar um produto, ora esse mesmo produto é informado com outra medida, sem que se 

consiga chega a quantidade real a ser entregue deste produto. 
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Na tabela, adotou-se três medidas muito utilizadas pelos produtores ribeirinhos (maço, unidade 

e quilograma). Ocorre que alguns produtos podem ser comercializados tanto em maço quanto 

em unidade, é o caso do quiabo, do maxixe e isso ocorreu muito, no preenchimento da ficha. 

Outros produtos que tiveram seu preenchimento utilizando duas medidas foram pimenta (kg e 

unidade), a macaxeira (kg e saco), o mamão (kg e unidade). Como o objetivo era chegar o mais 

próximo da realidade em quantidade que produto, utilizando as informações da ficha, as três 

medidas adotadas foram as que mais adequadas para nos dar essa resposta, pois nas fichas 

também adotaram caixa e dúzia. 

Os produtos cultivados pelos produtores ribeirinhos permanecem praticamente os mesmos, a 

única novidade foi o cultivo da salsa e ausência da berinjela, que antes era cultivada e bem 

aceita no mercado. Assim como gráfico 1 apontou a concentração das famílias produtoras na 

comunidade de Santo Antônio, a tabela 1, evidencia queda significativa na quantidade de 

produto da produção familiar ribeirinha. De posse da informação na fala do senhor Sarubi, que 

chegou a comprar a quantidade de 28.000 produtos hortifrútis por semana, a comparar com a 

quantidade produzida após a edificação da feira do produtor rural, fica evidente que tal política 

não fomentou a produção como esperado.  

Considerações finais 

A produção familiar ribeirinha em sua gênese, garantia a subsistência da família, pois apenas o 

excedente era comercializado para comprar o que a família não produzia. Deste modo, não cabe 

compara a renda deste produtor com um produtor que produz objetivando o mercado. Além do 

que, o produtor familiar ribeirinho enfrenta dificuldades singulares a sua área de produção. 

Observou-se que mais do que política pública, o produtor familiar precisar que valorizem seu 

árduo trabalho diário. 

Percebemos que quando a relação entre o produtor e o atravessador ocorre harmoniosamente 

ou quando o próprio produtor comercializa sua produção, o produtor não encontra dificuldade 

para produzir, mesmo com todas os obstáculos por ele enfrentado. Muitos produtores familiares 

deixaram de comercializar suas produções na feira do produtor rural por não estarem satisfeito 

a localização dos boxes destinados a eles ou por não estabelecerem boa relação com os 

atravessadores. 
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A quantidade produzida pelos produtores familiar do furo não atende à demanda da feira do 

produtor rural, obrigando o atravessador comprar produtos do município de Santarém. Ou os 

atravessadores compram os produtos nos supermercados locais. Essa situação acirra os ânimos 

dos produtores familiares, dos atravessadores e da população local, que começam a fazer 

comentários inapropriados e a criar denominações pejorativas. 

Em conversa com a responsável pelo processo licitatório de concessão de uso do espaço 

público, existe anseio do executivo em abrir um novo edital de licitação de concessão de uso 

para o prédio da feira do produtor rural. O que nos resta, é espera que tal edital seja planejado, 

para que atenda às necessidades do produtor familiar rural ou que a próxima relação 

estabelecida entre produtor familiar rural e atravessador seja mais harmoniosa. Para que as 

famílias produtoras do furo voltem a produzir como antes, uma vez que, ficou evidente que 

muitas famílias deixaram de produzir. 

Algumas famílias que deixaram de produzir o hortifrúti no furo migraram para o núcleo urbano 

do município ou para grandes e médios núcleos urbanos próximos, como Manaus e Santarém. 

Essa migração aconteceu integral (família toda) ou parcialmente (apenas os filhos), ficando no 

furo apenas o casal, muitas vezes já idosos, como mostra o gráfico 2. Isso fica também bem 

evidente no núcleo urbano municipal, migram os filhos com a perspectiva de emprego, como o 

comercio local não absorve a mão-de-obra disponível, os filhos dos produtores ribeirinhos vão 

para a informalidade, ou na venda de churrasquinho ou financiam uma moto para fazer moto-

táxi na cidade. 
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ARROZ E MANDIOCA NA MICRORREGIÃO DA BAIXADA MARANHENSE: Os 

contrastes na produção e seus impactos socioeconômicos 
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Palavras-Chave: Agricultura Familiar. Arroz. Desenvolvimento. Mandioca. 

Introdução 

A produção agrícola na microrregião da Baixada Maranhense decorre, em grande parte, 

da agricultura familiar, o qual destaca-se o tradicional sistema de corte e queima da vegetação 

para implementar os roçados, técnica conhecida como “roça do toco”, aderente ao processo de 

produção. A microrregião da Baixada Maranhense possui uma área total de 36.926 hectares 

destinados a agricultura, destacando-se as principais culturas: o milho, melancia, cana-de-

açúcar, arroz e mandioca, estas duas últimas responsáveis por mais da metade da área plantada 

(hectare) e da quantidade produzida (tonelada). 

Conforme descrito, a cultura da mandioca caracteriza-se como forte e tradicional na 

microrregião da Baixada Maranhense, sendo cultivada principalmente para a produção de 

farinha d’agua, entretanto, esta é produzida de forma rústica. Assim sendo, verifica-se que a 

segurança alimentar e nutricional na produção de derivados da mandioca é indispensável, visto 

que contribui para o sustento e a obtenção de renda dos pequenos produtores da microrregião 

em análise, contribuindo para o seu desenvolvimento.  

Neste sentido, a cultura da mandioca apresenta grande importância para a agricultura 

familiar, visto que grande parte da produção da mandioca é utilizado para sustento próprio e 

venda do excedente desta é destinado a fabricação de farinha, tapioca, sequilhos, bolos, pão, 

pizza, pastel, dentre outros. Por fim, é uma cultura que possui forte adaptação edafoclimática, 

com período de colheita flexível, sendo uma opção de cultivo de alta popularidade entre os 

agricultores locais, dado que a produção na microrregião da Baixada Maranhense é de 0,25 

quilos por pessoa/ano. 

 
1Bacharel em Administração pela Universidade CEUMA – UNICEUMA. Graduando em Geografia Bacharelado 
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2Bacharel e Licenciado em Geografia. Mestrando do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento 
Socioespacial e Regional, ambos pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, e-mail: 
iggor_breno@hotmail.com 
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Por sua vez, o arroz é cultivado em sua maioria junto a outras culturas, técnica conhecida 

como policultura, destacando-se o consórcio com o milho e o feijão, sendo pouco frequente o 

cultivo isolado, está técnica permite o uso do terreno para cultivar várias culturas e maximizar 

o espaço a ser utilizado. Neste contexto, o arroz é cultivado em terras baixas, caracterizando a 

agricultura de vazante, que destaca-se perante outras técnicas de cultivo na microrregião da 

Baixada Maranhense em decorrência dos solos serem relativamente mais férteis.  

Seguindo esta análise, o cultivo de arroz é caracterizado pela baixa utilização de insumos 

químicos, onde o cultivo é normalmente realizado pela agricultura familiar com o uso de 

instrumentos simples e em pequenos estabelecimentos rurais. Portanto, a produção de arroz é 

destinada ao sustento dos pequenos agricultores e de suas famílias e o excedente é transportado 

e beneficiado em outros estados, retornando ao Maranhão como produto industrializado 

destinando-se ao consumo humano. 

Nessa situação, acredita-se que o estudo a compreensão da temática abordada, visa a 

contribuir para disseminar o conhecimento acerca dos fatores que influenciam o contraste na 

produção das culturas de arroz e mandioca nos últimos cinco anos, conforme dados do 

SIDRA/IBGE para a microrregião da Baixada Maranhense, além dos métodos e técnicas 

utilizadas para o cultivo destas culturas. Assim, o estudo visa disponibilizar informações a 

sociedade acerca da produção do arroz e da mandioca e sua importância para o desenvolvimento 

socioeconômico da região, para a ciência, ao enfatizar a utilização de banco de dados oficial e 

para os pesquisadores que passam a dispor de informações baseadas em pesquisas de cunho 

bibliográfico. 

Para compreender o fenômeno em análise e chegar ao objetivo proposto, o presente 

artigo tem como problema de pesquisa: Quais fatores influenciam os contrastes da produção 

das culturas de arroz e mandioca na microrregião da Baixada Maranhense? Tal questionamento 

há de requerer tanto uma revisão bibliográfica quanto a utilização de instrumentos de coleta de 

dados secundários. A partir disso, buscamos identificar os impactos socioeconômicos 

decorrente do contraste na produção das culturas de arroz e mandioca na microrregião da 

Baixada Maranhense, assim, a utilização do método Materialismo Histórico e Dialético fez-se 

importante, pois para Marx (2008, p. 40): 

[...] nenhuma produção é possível sem um instrumento de produção, embora esse 
instrumento não fosse senão a mão; sem trabalho passado, acumulado, embora esse 
trabalho fosse somente a destreza que o exercício repetido desenvolvera e concentrara 
na mão do selvagem. O capital, entre outras coisas, é também um instrumento de 
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trabalho, é trabalho passado, objetivado. Logo, o capital é uma relação natural, geral, 
pois separa precisamente o que é específico e o que do "instrumento de produção", do 
"trabalho acumulado", se torna capital. 

 

E por fim, por captar o movimento da história, define-se como uma dialética relacional 

Bottomore (1987). A abordagem utilizada na pesquisa foi a quantitativa, para obter informações 

as quais procura-se um retorno para que seja possível descobrir novos meios para sanar tal 

problemática. De acordo com Fonseca (2002, p. 168) “as respostas da investigação quantitativa 

podem ser calculadas”. Como os padrões, em geral, são amplos e vistos como específicos das 

variáveis em investigação, os resultados são tomados como se estabelecessem um retrato 

concreto de todos os dados envolvidos na pesquisa. 

Ademais, perfaz a sua composição ao utilizar-se de dados do Sistema IBGE de 

Recuperação Automática (SIDRA), com resultados do Censo agropecuário de 2017 e Produção 

Agrícola Municipal (PAM), cujo objetivo é analisar os dados acerca do cultivo e produção das 

culturas de arroz e mandioca para o período que compreende os anos de 2013 a 2017. Deste 

modo, abrimos a possibilidade em elaborar um banco de dados que faculta a disponibilidade de 

informações pertinente aos dados agropecuários da microrregião da Baixada Maranhense. 

Por fim, para que o presente artigo atinja o objetivo proposto é necessário que se faça 

uma contextualização acerca das teorias, livros, artigos e teses existentes, do qual sua aplicação 

será de dar consistência técnica a este trabalho. Neste sentido é requerida uma abordagem aos 

seguintes temas: Breves considerações sobre a agricultura familiar, principais culturas agrícolas 

da Microrregião da Baixada Maranhense, fatores que evidenciam o contraste na produção e os 

impactos socioeconômicos que entende-se em conjunto ser o caminho para a análise do 

problema suscitado neste artigo. 

1. Breves considerações sobre a agricultura familiar 

O contexto acerca das definições da agricultura familiar no Brasil inicia-se de forma 

democrática a partir de 1980 após o fim da ditadura militar, embora nesse período, as discussões 

e expectativas tenham sido mitigados pela aprovação de ferramentas antirreformistas durante a 

Constituinte de 1988. Assim, o reconhecimento da agricultura familiar no Brasil, emana-se de 

três modelos principais, distintos, mas que se complementam. O primeiro relaciona a 

importância política e os atores que constituem seus representantes, como a Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura Familiar (FETRAF) como organização específica da agricultura 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3958 
 

familiar e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), que nos anos 

1990, passou a fazer uso da categoria agricultor familiar. A segunda refere-se ao 

reconhecimento institucional facultado pela definição de espaços no Estado, elaboração de 

políticas públicas e pela Lei da Agricultura Familiar. E a terceira advém do trabalho para retrair 

conceitos negativos a este modelo de agricultura (PICOLOTTO, 2015). 

Neste contexto, assegura-se o papel da agricultura familiar em seu contexto histórico 

para o desenvolvimento do Brasil e sua contribuição para o desenvolvimento econômico e 

social o qual destaca-se a produção de alimentos. Dito isto, Schneider (2018) argumenta que 

algo semelhante vem ocorrendo com as pesquisas acerca das relações de trabalho e os sistemas 

de produção na agricultura familiar, e as análises em relação ao modelo de uso da terra e forma 

de propriedade, para garantir ao Brasil a resolução de seus problemas com os processos de 

segurança alimentar e a redistribuição de alimentos. 

Neste contexto, destaca-se a sistematização da agricultura familiar frente as relações de 

trabalho, uso da terra e desenvolvimento econômico e social. Logo Picolotto (2015) 

complementa ao afirmar que é por meio da luta simbólica movida pelo sindicalismo, por setores 

acadêmicos e do Estado que a agricultura familiar passou a ser associada com adjetivos 

considerados positivos, tais como: moderna, eficiente, sustentável, compassiva e produtora de 

alimentos. Tais reversões de valores estão estreitamente vinculadas ao processo de construção 

da agricultura familiar enquanto modelo de agricultura do tempo presente e do agricultor 

familiar como personagem político  

Em vista disso, Schneider (2018) argumenta que o resgate analítico do sentido 

acadêmico, político e social nas relações de trabalho do meio rural e do estudo das sociedades 

e grupos que hoje vivem fora dos centros urbanos não assentam-se mais diante das mesmas 

bases do passado, intentando que este tema implica usualmente a discutir a produção 

agropecuária, os sistemas de produção, o comércio e as trocas agrícolas, a tecnologia, a estrutura 

fundiária, a inversão de capital, entre outros focos então privilegiados, e buscar saber quais são 

os mecanismos que levariam os agricultores e os habitantes do meio rural a adentrar na 

economia de mercado.  

Neste caso, Picolotto (2015) argumenta que a produção destes conjuntos de atores e o 

reconhecimento que alcançaram, enuncia que a definição atual da categoria agricultura familiar 

é resultado de um trabalho de construção política e de sentidos realizada nos embates travados 
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em um "campo de forças" em que atuaram atores diversos, como da academia, do Estado e de 

organizações que apresentam-se como representantes dos pequenos agricultores em geral, ou 

de uma parcela deles, ao mesmo tempo em que são construtores de modelos de exploração na 

agricultura e de visões de mundo. 

Assim, faz-se necessário explicitar-se o conceito de agricultura familiar, que engloba: 

[...] a gestão, a propriedade e a maior parte do trabalho vêm de indivíduos que mantêm 
entre si laços de sangue ou de casamento. Que esta definição não seja unânime e 
muitas vezes tampouco operacional é perfeitamente compreensível. A definição de 
agricultura familiar, para fins de atribuição de crédito, pode não ser exatamente a 
mesma daquela estabelecida com finalidades de quantificação estatística num estudo 
acadêmico. O importante é que estes três atributos básicos estão presentes em todas 
elas. (SCHNEIDER 2012, p. 41 apud ABRAMOVAY, 1997, p. 3) 

Seguindo este conceito, a agricultura configura-se como sendo essencial para o 

desenvolvimento econômico, assim como, o pequeno produtor rural em regime de agricultura 

familiar que é um dos responsáveis por atender a demanda crescente por alimentos. Cabe 

lembrar que o termo agricultura familiar aqui utilizado refere-se àquele definido pela Lei no 

11.326, de 24 de julho de 2006, que estabeleceu critérios para a sua definição e permitindo sua 

inserção nas estatísticas oficiais. Por isso, Junqueira e Lima (2008), afirmam que o setor rural 

apresenta especificidades e, na atualidade confronta com problemas referentes a continuação 

da linha hereditária dos pequenos produtores rurais, os quais reivindicam a aplicação de 

políticas públicas voltadas ao setor.  

Diante disso, a categoria de pequenos produtores rurais caracteriza-se como 

fundamental ao desenvolvimento da economia regional, estadual e nacional e as políticas 

públicas voltadas ao setor rural são essenciais para o desenvolvimento do setor agrário, 

principalmente para os pequenos produtores rurais que executam o labor em regime de 

agricultura familiar, visto que o planejamento, a elaboração e a implementação de políticas de 

desenvolvimento econômico voltadas ao meio rural são essenciais para incentivar o 

desenvolvimento das pequenas localidades e regiões em que a economia predominante provém 

do setor agropecuário (GEHLEN, 2004). 

3. A MICRORREGIÃO DA BAIXADA MARANHENSE: Entre culturas agrícolas, 
contrastes na produção e os impactos socioeconômicos  
3.1 Caracterização da área de estudo 

A microrregião da Baixada Maranhense localiza-se na mesorregião Norte Maranhense, 

de acordo com dados do IBGE, este abrange uma área de 17.579 km². Ainda segundo este, a 
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população da microrregião da Baixada Maranhense no censo de 2010, é de 565.361 habitantes, 

onde 249.493 dos habitantes residem na zona urbana e 315.868 dos habitantes residem na zona 

rural. À vista disso, apresenta imensa diversidade ecológica, com destaque para seus campos e 

planícies inundáveis, banhada pelas bacias dos Turiaçu, Pericumã, Mearim e Pindaré, estes dois 

últimos figuram entre os principais rios do estado, cabe destacar que o cultivo das culturas de 

arroz e mandioca é desenvolvido principalmente próximo as margens destes rios. Desta forma, 

evidenciamos a microrregião em pauta, conforme o Mapa 01 a seguir: 

 

Mapa 01: Localização da Microrregião da Baixada Maranhense 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Conforme evidenciado no mapa, a divisão microrregional fixada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019), estabelece que a microrregião da Baixada 

Maranhense  integra 21 municípios, sendo eles: Anajatuba, Arari, Bela Vista do Maranhão, 

Cajari, Conceição do Lago-Açu, Igarapé do Meio, Matinha, Monção, Olinda Nova do 

Maranhão, Palmeirândia, Pedro do Rosário, Penalva, Peri-Mirim, Pinheiro, Presidente Sarney, 

Santa Helena, São Bento, São João Batista, São Vicente Ferrer, Viana e Vitória do Mearim. 

Ainda confunde-se os municípios de Cururupu, Mirinzal, Guimarães, Cedral, Porto Rico do 
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Maranhão, Central do Maranhão e Bequimão, como pertencentes a microrregião da Baixada 

Maranhense, entretanto, estes integram a microrregião do Litoral Ocidental Maranhense. Tem 

como centro regional, a sede do município de Pinheiro, que por sua vez, conforme dados do 

Censo 2010 do IBGE, possui 78.162 habitantes, localizado as margens do rio Pericumã, 

destacando-se pelas atividades da prestação de serviços e a agropecuária. 

3.2 Principais culturas agrícolas da Microrregião da Baixada Maranhense 

A agricultura configura uma das principais atividades econômicas no Brasil, 

constituindo um setor importante para o equilíbrio da balança comercial. O estado do Maranhão 

por sua vez, produziu 314.486 toneladas em uma área colhida de 239.004 hectares, logrando 

um rendimento médio de 1.316 kg/há em 2016 (IBGE, 2017). À vista disso, o mapa 2 explana 

a quantidade produzida em toneladas para os principais cultivos no Maranhão no ano de 2017. 

Gráfico 01: Quantidade produzida (em toneladas) para as cinco principais culturas em 2017 

 
Fonte: IBGE/SIDRA, 2019. 
Org.: Elaborado pelo autor. 

Conforme os dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do 

IBGE em 2017, os estudos sugerem que a safra das cinco principais culturas cultivas na 

microrregião da Baixada Maranhense foram de 181.094 toneladas, aumento em 113,0% quando 

comparado a safra de 2016. Em relação à cultura da mandioca, que se destaca entre as demais, 

a produção para o ano de 2017 permaneceu constante, com 139.862 toneladas colhidas. Quanto 

às demais culturas, como a melancia e o milho, os resultados foram positivos, no caso da cultura 

da melancia os resultados para 2017 apontaram uma produção de 5.825 toneladas e para a 

cultura do milho, produziu-se 7.362 toneladas. Por fim, cabe aqui salientar que na microrregião 

da Baixada Maranhense, o período chuvoso é de seis a sete meses, o que permite aos produtores 

24.049
4.176

139.862

5.825 7.362

Arroz (em casca) Cana-de-açúcar Mandioca Melancia Milho (em grão)
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realizarem uma safra anualmente, ainda assim, alguns agricultores já planejam duas safras a 

cada ano, o que posteriormente ocasiona em um aumento da produção e da renda das famílias 

(IMESC, 2017). 

Ainda nesta lógica, os municípios que se destacaram na produção de arroz da Baixada 

Maranhense foram: Arari, ao figurar como segundo colocado do Estado, com uma produção de 

13.620 toneladas e Vitória do Mearim, terceiro colocado respectivamente, com uma produção 

de 8.363 toneladas (IMESC, 2015). Por outro lado, a mandioca aparece como a principal fonte 

de renda dos pequenos estabelecimentos, pois além de apresentar maior resistência à seca, 

possui um ciclo mais longo, o que lhe permite uma vantagem maior de recuperação perante as 

demais culturas anuais como, arroz, milho e feijão. Posto isto, o município de Pinheiro figura 

como décimo maior produtor de mandioca do Estado com 25.555 toneladas e o maior da região 

da Baixada (IMESC, 2015). 

3.3 Fatores que evidenciam o contraste na produção  

A base econômica do Maranhão ainda está centrada em uma agricultura tradicional, 

caracterizada pela agricultura familiar, entretanto os dados do Censo Agropecuário de 2017 

revelam que este possui uma estrutura agrária extremamente concentrada, com 32.647 ou 

14,86% dos estabelecimentos da agricultura não familiar, ocupando 8.458.170 hectares, 69,11% 

da área total dos estabelecimentos agropecuários, por sua vez a agricultura familiar possui 

187.118 estabelecimentos ou 85,14% da área total, mas ocupando apenas 3.780.319 hectares 

ou 30,89% do total (IBGE, 2017). Neste sentido os pequenos estabelecimentos rurais exercem 

papel fundamental no desenvolvimento social e no crescimento equilibrado da microrregião. 

As centenas de pequenos produtores fazem deste um setor em expansão e de vital importância 

para o Maranhão. A seguir, o Gráfico 02 evidencia o percentual total por área plantada para as 

culturas de arroz e mandioca. 

Gráfico 2: Percentual da área plantada de arroz e mandioca no período de 2013 a 2017. 
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Fonte: IBGE, 2019. 

Org.: Elaborado pelo autor. 

Assim, devido a sua importância socioeconômica, a mandioca vem apresentando nos 

últimos anos um aumento de produção, exibindo uma significativa oscilação principalmente, 

na sua área cultivada, onde os fatores considerados como responsáveis pela boa performance 

da cultura são a utilização de suas potencialidades agronômicas e econômicas, organização dos 

produtores, menor custo com as técnicas de cultivo utilizadas quando comparado a outras 

culturas, tempo de colheita da safra (anual) e a utilização de pequenas quantidades de terras 

para o cultivo. No entanto, cabe ressaltar que apesar deste grande potencial, na microrregião da 

Baixada Maranhense a mandioca é aproveitada em sua maioria apenas para o sustento das 

famílias dos pequenos agricultores e a fabricação de farinha d’água que é comercializada nos 

centros urbanos próximos as áreas de cultivo e em alguns casos na produção de tapioca. 

3.4 Impactos socioeconômicos 

No que refere-se à economia da microrregião, segundo o IBGE (2019), a área colhida 

para os principais produtos agropecuários, consiste em lavouras temporárias (arroz, cana-de-

açúcar, feijão, mandioca, melancia e milho) e lavouras permanentes (banana, limão, castanha 

de caju, e manga). Vale ressaltar que, grande parte das lavouras permanentes e temporárias é 

desenvolvida pela agricultura familiar, cuja produção está voltada para suprir o autoconsumo e 

venda do excedente produzido. 

Neste sentido, a comercialização dos produtos torna-se um dos mais importantes 

estágios, dentre os desenvolvidos no cultivo das culturas, pois nesta fase pode ser decidida a 

permanência, ou não, do empreendimento, pela obtenção de ganhos ou perdas financeiras. Em 

vista disto, na microrregião da Baixada Maranhense, os produtores dificilmente podem deixar 
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de cultivar a mandioca, visto que esta é uma das poucas opções para esta área, quanto ao cultivo 

do arroz que vem perdendo espaço ao longo dos últimos anos, uma das possíveis soluções, 

trata-se em desenvolver mecanismos de comercialização que proporcionem maior lucro, tendo 

em vista o custo para manutenção deste tipo de cultura. A seguir, na tabela 1, verifica-se a área 

plantada, rendimento médio da produção e quantidade produzida referente à lavoura 

temporária, destacando os principais produtos agrícolas que são mais significativos na 

quantidade produzida em toneladas da microrregião em estudo. 

Tabela 1: Lavoura temporária da microrregião da Baixada Maranhense 

Área plantada, rendimento médio da produção, quantidade produzida da lavoura temporária 
Microrregião = Baixada Maranhense (MA) 

Ano = 2017 

Lavoura temporária 

Variável 

Área plantada 
(Hectares) 

Rendimento médio da 
produção (quilogramas 

por hectare) 

Quantidade produzida 
(Toneladas) 

Arroz (em casca)  10.054 2.392 24.049 

Mandioca 18.612 7.515 139.862 

Fonte: IBGE, 2019. 
Org.: Elaborado pelo autor. 

Conforme os dados explanados, observa-se que o rendimento médio da produção de 

arroz é influenciado pelas particularidades de armazenagem local e nível de endividamento do 

produtor. Percebe-se que a grande parte das áreas cultivadas, pertencem a produtores que não 

possuem assistência técnica adequada. Por sua vez, tais fatores supracitados influenciaram na 

queda da produtividade de arroz nos últimos anos, visto que os custos ficam muito elevados 

para atingir uma estabilidade em termos de teto de produtividade, o qual não conduz o benefício 

esperado para o pequeno produtor que já possui outros problemas como: irregularidades 

fundiárias,  oferta de crédito a juros baixos, maquinário e ferramentas adequadas, grande 

dificuldade para aquisição de insumos e assistência técnica deficitária (SANTIAGO, 2017). 

Por outro lado, a mandioca possui um sistema de cultivo que inicia-se em janeiro, 

quando as chuvas tornam-se frequentes, caracterizando o período chuvoso que vai até julho. 

Por ser do tipo de cultivo “roça no toco”, sem uso de tecnologia, apresenta baixa produtividade. 
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O mesmo não acontece com as chamadas “rocinhas”, plantadas em junho (final das chuvas), 

em sistema de monocultura. Mesmo sem uso de tecnologias modernas, as rocinhas apresentam 

um aumento considerável de produtividade, a qual varia de 15 a 18 t/ha, pois neste modelo 

evita-se a concorrência nutricional desordenada entre as culturas (como acontece no sistema 

consorciado do arroz, milho e mandioca). Por fim, embora seja comprovada a maior 

rentabilidade da monocultura, o agricultor é obrigado a adotar o sistema consorciado por vários 

fatores, entre os quais se destaca a questão da terra. Como são poucas as áreas hoje destinadas 

à agricultura, tentam tirar o máximo proveito do que resta com as três culturas, prejudicando 

consequentemente a produtividade da mandioca. 

Neste contexto, as oportunidades oferecidas aos pequenos produtores em decorrência 

dessas mudanças estruturais são muitas e variadas, entre as quais, o vínculo de suas marcas a 

produtos do comércio justo, da produção orgânica, étnica, mas também a possibilidade de 

ofertar produtos frescos e com melhores preços nos vários canais de comercialização 

identificados. Na realidade, essas oportunidades se traduzem atualmente mais na 

“potencialidade” de os pequenos agricultores participarem nos novos canais de comercialização 

existentes (incluindo os Mercados Institucionais por meio de políticas públicas, tais como o 

Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar), que 

estão crescendo e são mais exigentes em termos de qualidade e logística, mas que podem, com 

frequência, remunerar melhor os produtos e oferecer menor risco no tocante à instabilidade de 

venda. 

 

Considerações finais 

Em vista dos argumentos descritos, evidencia-se o aumento da produção e área plantada 

da cultura da mandioca em detrimento a cultura do arroz, processo este, que denota de 

problemas resultantes da limitação das terras agricultáveis pertencente aos pequenos 

agricultores que por sua vez, carecem de acesso as técnicas que propiciam o aumento da 

produção e da produtividade, políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento da agricultura 

familiar, visto que este setor compreende grande relevância para o desenvolvimento regional 

rente a produção de alimentos e por fim, o avanço da pecuária, onde o capital prevalece frente 

aos seus interesses, em decorrência dos lucros que procedem desta atividade.  

Desta forma, o recorte desta pesquisa como sendo a microrregião da Baixada 
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Maranhense, é possível destacar a produção da cultura de mandioca como uma das fontes 

principais de sustento e renda para os agricultores e suas famílias, o qual destaca-se a 

qualificação do trabalho, técnicas de produção e área de cultivo, que em sua maioria é utilizado 

junto a outras culturas, indicam que a produção pode ser mais competitiva em termos de 

mercado, mesmo ocupando uma área bem menor e, em grande parte, mal localizada. Evidencia-

se este como um dos principais fatores a fortalecer o contraste da produção das culturas do arroz 

e da mandioca. 

Assim, percebe-se a necessidade do desenvolvimento de ações coletivas que propiciem 

o auxílio na construção de modelos de produção adaptados à realidade da agricultura familiar 

local com intuito de minimizar as desigualdades no meio rural. Outro ponto em destaque, é a 

carência de linhas de crédito rural a longo prazo para investimento na produção, modalidade 

que não é habitual, em vista que além de crédito que não atende às necessidades dos pequenos 

produtores, eles enfrentam ainda maior resistência para consegui-lo, pois não conseguem 

oferecer garantias.   
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POLÍTICAS PÚBLICAS E A (RE)PRODUÇÃO DO CAMPESINATO NO 

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA – BA 

 

Wodis Kleber Oliveira Araujo1 

 

Introdução 

 O entendimento do que são as políticas públicas deriva da ordem produtiva e do 

desenvolvimento socioeconômico de uma sociedade, que será contemplada em parte ou em sua 

totalidade por ações derivadas de tais políticas. Esse fenômeno pode ser idêntico como a soma 

das atividades do Estado que influenciam a vida do cidadão. De uma forma ainda mais 

abrangente, são os conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado direta 

ou indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, que visam assegurar 

determinado direito de cidadania, de forma difusa ou para determinado seguimento social, 

cultural, étnico ou econômico. 

 A questão de se colocar em prática as políticas públicas, em especial as que se voltam 

para o espaço rural, é a necessidade de buscar melhorias e alternativas para a produção de 

riquezas, a manutenção da vida e a satisfação do bem-estar da população, nesse caso a rural, 

pois o ordenamento da lógica produtiva do país, agraciou os grandes proprietários de terra, 

deixando a margem desse processo uma massa populacional que também demandava atenção 

e recursos no segmento agropecuário, principalmente pelo fato dessa população depender do 

sistema agropecuário para se reproduzir. 

 Observa-se que a dinâmica do crescimento econômico do setor agropecuário possui 

fortes desigualdades, entre as regiões do país e os grupos sociais envolvidos no trabalho rural, 

porém a política nacional para agricultura foi concebida de maneira uniforme, o que para 

algumas regiões teve êxito e mostrou-se eficiente, mas para outras pouco contribuiu para o seu 

crescimento e desenvolvimento. 

 Mesmo havendo uma oferta de ações orquestradas pela iniciativa governamental, como 

exemplo o acesso ao crédito rural e assistência técnica para os pequenos e médios proprietários 

 
1 Wodis Kleber Oliveira Araujo. Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS. 
wodiskleber@bol.com.br 
 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3969 
 

rurais, muitos deles não têm acesso às políticas públicas de apoio a produção agropecuária por 

diversos motivos, e terminam a margem do sistema. Assim, partimos para a identificação e 

análise de quais políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural são efetivadas no 

município de Feira de Santana e quais promovem a real (re)produção da condição camponesa. 

 

1. Crédito rural e Política agrícola 

 

 Os conceitos de crescimento e desenvolvimento econômico tratam da riqueza e da 

melhoria da condição de vida de uma população. O crescimento econômico trata do processo 

de aumento do produto de uma economia. Quanto maior o produto, maior a riqueza da nação. 

O desenvolvimento econômico vem atrelado ao crescimento econômico, pois o 

desenvolvimento é um processo de mudança estrutural da economia que leva á melhoria do 

bem-estar de sua população. 

 Segundo Furtado (1961) o conceito e seus reflexos, sobre o tema seria: 

Desenvolvimento econômico consiste na introdução de novas combinações de fatores de 

produção visando aumentar a produtividade do trabalho. 
Quando cresce a produtividade do trabalho aumenta o produto social, isto é, a 
quantidade de bens e serviços à disposição da sociedade. Por outro lado o 
crescimento da renda provoca nos consumidores reações que aumentam a 
procura e modificam sua estrutura. O aumento e a diversificação da procura 
fazem com que também se modifique a estrutura da produção. (FURTADO, 
1961, p. 110). 

 

 Assim, o crescimento e o desenvolvimento econômico, resultariam em estágios 

simultâneos de redução da pobreza, do desemprego e das desigualdades. O desenvolvimento de 

indicadores individuais e coletivos da sociedade, como um todo elevam os padrões de vida da 

sociedade em especial o consumo e as mudanças estruturais produtivas. Nesse caso 

abordaremos o papel do desenvolvimento agropecuário e seus reflexos na estrutura produtiva. 

 O setor agropecuário, durante o processo de desenvolvimento econômico passa por 

algumas mudanças estruturais como: aumento da produtividade do trabalho associado ao uso 

de novas tecnologias; diminuição das diferenças intersetoriais de produtividade do trabalho; 

modificações estruturais na produção e na renda; modificação no uso da força de trabalho; 

modificações de natureza demográfica; e dualidade entre setores e regiões (BACHA, 2004). 
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 As duas últimas mudanças interferem no processo estrutural da sociedade como um todo 

pois modificam as taxas demográficas, em especial a redução da mortalidade num ritmo mais 

acelerado. Já a última demonstra o desequilíbrio entre os investimentos de infraestrutura para 

atrair o setor agropecuário, quando acontece a distribuição desigual do setor agropecuário 

gerando dualidades entre regiões. 

 O processo de desenvolvimento agropecuário não ocorre na mesma intensidade e tempo 

em todos os setores e regiões. É comum haver, no setor agropecuário, um setor mais moderno, 

dinâmico e voltado para o moderno; e outro segmento mais tradicional, pouco dinâmico e 

voltado à subsistência. A agropecuária moderna expandiu-se pelo país de forma seletiva e 

excludente. Poucas regiões foram inseridas nos processos de transformação da base técnica da 

produção agropecuária, em detrimento a grandes partes do território nacional. 

 Sobre essa questão que envolve o desenvolvimento da agropecuária no Brasil, Santos 

(2012, p. 133) faz a seguinte referência: 
Para dar fôlego a esse modelo de modernização da agricultura, foi criado em 
1965 o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), o qual nasce com o 
proposito específico de injetar dinheiro por meio de financiamento agrícola, 
nos latifúndios produtivos e improdutivos do país visando o rápido 
desenvolvimento de arranjos produtivos fundamentados na monocultura e na 
grande propriedade. (SANTOS, 2012, p. 133). 

 

 Na Bahia, apenas alguns pontos foram inseridos diretamente nessa modernização 

agrícola. Destacamos o polo de grãos do oeste do Estado, sendo a cidade de Barreiras o centro 

financeiro e fomentador dos recursos para a região. Geralmente os locais escolhidos recebem 

investimentos do governo, como perímetros irrigados e subsídios para máquinas e insumos 

agrícolas, como foi o caso da soja e dos demais grãos de Barreiras e região (HAESBAERT, 

2004; SANTOS, 2012; SANTOS 2012, CARIBÉ e VALE, 2012). 
Para que a agricultura possa progredir, como progrediu a partir da época feudal, 
e para que possa participar dos melhoramentos contínuos realizados no 
domínio técnico e econômico, precisa de dinheiro – muito dinheiro. A 
exploração agrícola moderna é impossível sem dinheiro, ou, que vem a dar no 
mesmo, sem capital. Porque na organização atual da produção toda soma 
de dinheiro que não serve ao consumo pessoal pode tornar-se capital (valor que 
produz mais-valia), e isto ocorre geralmente. (KAUTSKY, 1980, p. 76). 

 

 A citação de Karl Kautsky não perdeu sua importância e atualidade, mesmo se passado 

mais de cem anos de escrita. Assim historicamente a riqueza produzida pelo sistema 

agropecuários do município, não foi devolvido a ele com a mesma intensidade do que foi 
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retirado. Pelo contrário, o resultado da riqueza do sistema agropecuário municipal foi sempre 

desviado e reinvestido na atividade comercial que tinha maior rentabilidade e interesses 

políticos (FREIRE, 2011). 

 A necessidade de dinheiro para girar a máquina produtiva do sistema agropecuário levou 

o Estado a buscar formas de como promover o setor agrícola e atrelá-lo ao modelo de 

desenvolvimento que o país segue. 

 A expansão da agricultura brasileira nas últimas décadas teve como base a manutenção 

de uma estrutura de distribuição fundiária altamente concentrada, na qual um pequeno grupo 

de proprietários controla a maioria das terras e uma grande parte dos estabelecimentos 

(STÉDILE, 1994). As políticas públicas agrárias brasileiras, por sua vez, seguem a lógica do 

modelo de constituição de Estado do país. A resultante lógica induziu a concepção de políticas 

públicas dirigidas à agricultura, que tem privilegiado grandes e médios produtores (FURTADO, 

2003; BACHA, 2004). 

 Só a partir da década de 1960 que o país moderniza sua agricultura baseada na 

“revolução verde”, quando insumos e equipamentos (sementes melhoradas, adubação química 

e agrotóxicos) e mais as vastas propriedades requerem o uso da forma mecânica para atender a 

nova demanda produtiva. Essa difusão de novas técnicas agrícolas e uso intensivo de insumos 

industriais para aumentar a produtividade na agricultura não teve muito efeito junto ao pequeno 

produtor rural, visto que foi direcionada para as regiões mais desenvolvidas, com interesse 

puramente mercadológico do país (NASCIMENTO, 2008; SOUSA, 2009; MESQUITA, 2011). 

 É nessa conjuntura que o Estado lança as bases para o crédito agrícola, como um 

instrumento de importância para o setor agropecuário. O referido processo de modernização foi 

financiado pelo Estado brasileiro através do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), criado 

em 1965. Esse processo provocou rápidas e profundas alterações na estrutura produtiva e 

econômica do setor rural. 

 O Crédito Rural2 abrange recursos destinados a custeio, investimento ou 

comercialização. As suas regras, finalidades e condições estão estabelecidas no Manual de 

Crédito Rural (MCR), elaborado pelo Banco Central do Brasil. Essas normas são seguidas por 

todos os agentes que compõem o SNCR, como bancos e cooperativas de crédito. No início do 

 
2 Informações obtidas a partir do Banco Central do Brasil. Anuário Estatístico do Crédito Rural 2012. 
http://www.bcb.gov.br/htms/CreditoRural/2012/rel525.pdf 
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SNCR as principais fontes de recursos eram o Tesouro Nacional e as exibilidades bancárias 

(recursos obrigatórios). 

 Os créditos de custeio ficam disponíveis quando os recursos se destinam a cobrir 

despesas habituais dos ciclos produtivos, da compra de insumos à fase de colheita. Já os créditos 

de investimento são aplicados em bens ou serviços duráveis, cujos benefícios repercutem 

durante muitos anos. Por fim, os créditos de comercialização asseguram ao produtor rural e às 

suas cooperativas os recursos necessários à adoção de mecanismos que garantam o 

abastecimento e levem o armazenamento da colheita nos períodos de queda de preços. 

 O produtor pode pleitear as três modalidades de crédito rural como pessoa física ou 

jurídica. As cooperativas rurais são também beneficiárias naturais do sistema. Ano a ano, o 

governo Federal tem alocado cada vez mais recursos para o crédito rural. A maior parte do 

dinheiro destina-se a créditos de custeio para cobrir os gastos rotineiros com as atividades no 

campo. Esse dinheiro é tomado diretamente nos bancos ou por meio das cooperativas de crédito. 

 Mesmo durante o intenso processo de modernização da agricultura brasileira, as 

políticas públicas para a área rural privilegiaram os setores mais capitalizados, voltados para o 

mercado internacional. O resultado dessas políticas foi altamente negativo para a produção 

familiar, uma vez que grande parte desse segmento ficou a margem dos benefícios ofertados 

pela política agrícola. Mas para o agronegócio foi de fundamental importância para sua 

manutenção secular e o seu fortalecimento. 

 O crédito rural repassa recurso a custos mais baixos que o de mercado livre, pois como 

os agricultores não controlam o preço das mercadorias nos mercados (MARX, 1988), os 

agricultores apenas decidem o quanto querem vender. Com isso custos muito elevados não 

podem ser repassados aos preços dos produtos agrícolas sem que haja o risco do colapso 

produtivo como um todo. Com isso demanda-se a “política de garantia de preço mínimo” 

(PGPM), também com o objetivo de impedir o colapso do sistema agrícola quando a – Lei de 

Oferta e Procura – reduzir drasticamente os preços dos produtos agrícolas, inviabilizando a sua 

produção e consequentemente o desabastecimento de alimentos para a população (BACHA, 

2004). 

 Ainda com base no crédito rural, os agricultores contam com uma política de seguro 

rural, pois os produtores estão sujeitos a, no mínimo dois tipos de riscos: variação de preços e 

variação de produtividade. O primeiro caso é compensado pela política de preço mínimo. Já o 
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segundo tipo, uma política de seguro de safra agrícola (através de uma seguradora e uma 

apólice) o montante do valor da safra será coberto se o produtor perder a produção devido a 

condições e adversidades climáticas ou outros infortúnios segurados. 

 Em 1996, o governo federal institui o Pronaf, como uma forma ampliada de atendimento 

ao agricultor familiar. A formalização desse programa representou o reconhecimento do Estado 

da existência, até então alheia aos interesses políticos do país, de uma nova categoria social – 

os agricultores familiares – que se encontravam, até então, as margens da política pública 

agrícola. Destacamos também que o MST, criado em 1984, foi um importante agente de pressão 

e ação para que o Estado pudesse repensar suas ações e a política de crédito para os pequenos 

produtores e em especial a agricultura familiar (SANTOS, 2007). 

 O Pronaf inicialmente não é apenas o resultado de uma luta de classe desencadeada 

principalmente pelo MST e outros movimentos sociais de luta pelo acesso e permanência da 

terra. Após a década perdida da economia de 1980, resultado do reflexo do fim do “milagre 

econômico brasileiro” da década de 1970, a economia encontra um ponto de reequilíbrio e 

crescimento baseado em diversos vetores de produção no qual se inseria a transferência de 

consumo e recursos para as classes baixa da sociedade brasileira. 

 O Pronaf segue uma linha de estratégia e reprodução do capitalismo sobre uma lógica 

de investimento em massa nas mãos de pequenos produtores rurais que podem ter sua renda 

fundiária expropriada pelos mercados especulativos, pelo mercado financeiro e pelas elevadas 

taxas de juros (SANTOS, 2009; OLIVEIRA JUNIOR, 2012). O trabalho da família camponesa 

resulta numa forte expropriação da renda da terra e da subordinação ao capital pela lógica do 

mercado, que direta e indiretamente monopolizam os recursos financeiros aplicados e retidos 

dessas famílias. 

 Reconhecia-se então a envergadura da agricultura familiar e a sua capacidade de gerar 

e produzir riqueza. Devemos lembrar que antes do Pronaf, o agricultor familiar era considerado 

“miniprodutor”, para efeito do crédito rural. Isso fazia com que ele disputasse o crédito com os 

demais produtores e seguir a mesma rotina bancária de um grande produtor rural (MESQUITA, 

2001). Todavia, o Pronaf não vem modificar a estrutura de crédito. O agricultor familiar ainda 

segue uma ordem de termos e burocracias para ter acesso ao crédito. Nele, o crédito, mesmo a 

juros mais baixos são regulados com a mesma ordem que as demais negociações bancárias, e 
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que permite ao requerente, caso não efetue os referidos pagamentos, colocá-lo como 

inadimplente e negativar sua concessão de crédito futuro. 

 Os dados do Banco Central do Brasil, com base no Anuário Estatístico do Crédito Rural 

para 2012, apontam o montante de recurso financeiro que o município contratou num total de 

R$ 1.058.225,34 e que desse total R$ 0,00 foi utilizado pela atividade agrícola e R$ 23.530,63 

pelo sistema de pecuária resultando em 2,22% do total disponibilizado. Um valor muito baixo 

e que vem se mantendo no decorrer dos anos quando se observa que em 2006 (Quadro 20), 

apenas 936 estabelecimentos rurais obtiveram financiamento agrícola num valor total de R$ 

1.927.000,00, o que resulta em um pouco mais de R$ 2.000,00, valor médio para o pronafiano 

B. Todavia outros seguimentos de Pronaf podem ter solicitado recursos financeiros maiores que 

a linha de crédito B. 

 O que mais chama a atenção nesses dados é o valor destinado ao custeio. O crédito de 

custeio é solicitado no momento do ciclo produtivo, da plantação a colheita, no exemplo da 

atividade agrícola, pois os pequenos agricultores do município encontram-se nessa situação. 

Esse valor se mostrou para o ano 2012, inexistente. Aqui se questiona como foi cultivado a 

lavoura do respectivo ano e de onde foi retirado o montante financeiro para executar essa tarefa, 

uma vez que o Anuário Estatístico do Crédito Rural de 2012, informou que R$ 0,00 foi capitado 

para a lavoura. Primeiro pelas cooperativas e depois pelo produtor que buscou a linha Pronaf. 

 Nesse segundo caso o que mais chama a atenção é o baixo número de solicitação de 

crédito para o sistema agrícola, em relação a pecuária. Outro dado relevante é que no exercício 

de 2012, não houve solicitação de crédito para a lavoura propriamente dita. 

 Três questões são levantadas sobre esse assunto – o financiamento obtido pelo 

pronafianos para a agricultura: a primeira que os pequenos produtores estão cultivando suas 

terras utilizando seus próprios recursos; e a segunda é que pode haver uma duplicidade de 

atividades sobre o custeio agrícola e a pecuária. Ou seja, partes dos recurso da pecuária é 

desviado para a lavoura, já que no final o banco requer apenas o montante financeiro mais o 

juros do programa, independente de se questionar se esse valor veio do cultivo ou criação; e 

terceiro, o endividamento/inadimplência em relação aos anos anteriores, que impedem a sua 

renovação atual. 

 Como muitos produtores rurais estão credenciados e cadastrados junto as suas entidades 

e cooperativas no município, os valores obtidos por essas entidades podem ser repassados por 
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via de custeio e de projetos agrícolas para as comunidades, como é o caso das casas de farinha 

mecanizadas, instaladas nos distritos. 

 O Pronaf ainda conta com duas linhas de apoio dentro do seu sistema produtivo que são 

o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Seguro da Agricultura Familiar (SEAF). A 

função desses dois sub-programas complementares é apoiar o desempenho produtivo dos 

pronafianos, ajudando-os a comercializar sua produção. 

 Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), além do crédito aos 

agricultores familiares, há o sub-programa de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), 

que busca fomentar a geração de renda pela agroindústria, turismo rural, biocombustíveis, 

plantas medicinais, cadeia produtiva, seguro agrícola, seguro de preço e seguro contra 

calamidade por seca na Região Nordeste. 

 O PAA foi criado em 2003, é uma ação do governo federal para colaborar com o 

enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura 

familiar. Para isso, o programa utiliza mecanismos de comercialização que favorecem a 

aquisição direta de produtos de agricultores familiares ou de suas organizações, estimulando os 

processos de agregação de valor à produção3. 

 A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) em parceria com os estados e 

municípios adquirem a produção da agricultura familiar. A compra pode ser feita sem licitação. 

Cada agricultor pode acessar até um limite anual e os preços não devem ultrapassar o valor dos 

preços praticados nos mercados locais. 

 Segundo a Prefeitura Municipal de Feira de Santana o número de pronafianos que estão 

inseridos no programa PAA passará de 300 para 500 pessoas em 2015, atendendo a 83 entidades 

municipais. No município a Secretária Municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento 

Econômico (SETTDEC) atua adquirindo alimentos dos produtores rurais da agricultura 

familiar, mediante inclusão no Sistema do Programa de Aquisição de Alimentos (SISPAA), 

com uma quota de produtos, cujo valor no ano de 2013 foi de R$ 4.500,00 por produtor rural, 

com a participação de 260 agricultores, no primeiro cadastramento e fechando o ano em 300 

agricultores, portadores de Declaração de Aptidão (DAPs), ao Pronaf. Com isso, o agricultor 

portador de DAP solicita a emissão da nota fiscal dos produtos com o respectivo valor, através 

da SEFAZ (Estado), com isenção de impostos, que é entregue na SETTDEC, sendo a nota fiscal 

 
3 MDA, 2014. 
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lançada no SISPAA e os produtos são recebidos, conferidos e armazenados no Deposito 

Municipal do PAA4 

. Ressaltamos que essa medida, que se refere a compra de 30% da produção da agricultura 

familiar a os programas de alimentação, em especial a escolar, está atrelada a uma lei maior do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A Lei nº 11.947/2009 determina a 

utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados pelo FNDE para alimentação escolar, 

na compra de produtos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas 

organizações, priorizando os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais 

indígenas e comunidades quilombolas. 

 Sobre os artifícios da Lei de Plano Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que indica 

que 30% da alimentação escolar devem vir da agricultura familiar local, a Prefeitura Municipal 

junto com as entidades locais e cooperativas, visam estimular a abastecer mercados como os 

dos municípios de Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari, uma vez que o programa é de âmbito 

federal e existem cotas limites de aquisição dentro do próprio município produtor. Com isso 

busca-se ampliar a possibilidade de produção entre os agricultores familiares. 

 Aqui encontramos outra divergência em relação aos dados do Censo Agropecuário e do 

Anuário Estatístico do Crédito Rural de 2012. Se a Prefeitura Municipal, informa o crescimento 

de 300 para 500 “pessoas”; entendemos que cada pessoa represente uma unidade de produção 

familiar e que estão devidamente cadastradas junto ao programa Pronaf, mas não aparecem 

como requerentes diretos para os custeios de contratos e créditos no Anuário Estatístico. Aqui 

se faz uma referência, mais uma vez ao montante de valores obtidos pelas cooperativas num 

total de R$ 8.778.158,33. 

 Acreditamos que há intensa minifundiarização, principalmente pelo total de 

estabelecimentos rurais menores que 1 hectare (4.557 unidades), mas que não possuem o perfil 

(documentos e condições legais) para solicitarem diretamente o Pronaf para custeio, o façam, 

já que se intitulam agricultores familiares pelo credenciamento junto as cooperativas em suas 

comunidades e nos distritos do município. 

 Outro sub-programa atrelado ao Pronaf é o Seguro da Agricultura Familiar (SEAF), 

instituído no âmbito do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) com a 

 
4 Prefeitura Municipal de Feira de Santana, 2014. 
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denominação PROAGRO-Mais, é destinado aos agricultores familiares que acessam o 

financiamento de custeio agrícola vinculado ao Pronaf. O SEAF foi criado pelo governo federal 

para que o produtor possa desenvolver sua lavoura com segurança, atendendo uma antiga 

reivindicação da agricultura familiar por um seguro com garantia de renda. Para viabilizar e dar 

sustentabilidade a essa conquista, o SEAF promove o uso de tecnologia adequada, cuidados 

com o manejo, recursos naturais e medidas preventivas contra adversidades agroclimáticas. O 

agricultor precisa estar menos exposto a riscos e ter melhores condições para plantar e colher. 

Essa é a base para uma agricultura familiar mais forte5. 

. Por fim o sub-programa de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) 

consistem em visitas técnicas para identificar as necessidades e potencialidades de cada família. 

Para o MDA o principal objetivo dos serviços da ATER é melhorar arenda e a qualidade de 

vida das famílias rurais, por meio do aperfeiçoamento dos sistemas de produção, de mecanismo 

de acesso a recursos, serviços e renda, de forma sustentável. 

 As instituições são selecionadas por meio de chamadas públicas que, mediante equipes 

especializadas, prestarão atendimento aos agricultores familiares. As chamadas públicas são 

etapas do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais que contam também com a 

transferência de recursos financeiros para as famílias investirem em atividades produtivas, seja 

para consumo próprio ou para comercialização6. 

. A ATER considera as diversidades regionais e climáticas, acompanha o calendário 

agrícola e atua de acordo com um conjunto de situações imprevisíveis dadas as especificidades 

da atividade agrícola, ocorridas em função de fatores não controlados, como chuva, geada, 

vento, enchente e secas; doenças e pragas de plantas e doenças em animais. A política da ATER 

deve ser uma das prioridades estratégicas da política agrícola brasileira, pois é ela que tem a 

capacidade real de garantir o melhor emprego do crédito do Pronaf para que a inadimplência 

seja reduzida, a produção agrícola seja otimizada e, dessa forma, programas como do biodiesel 

e da merenda escolar tenham sucesso e a segurança alimentar seja garantida. 

 Passamos a avaliar mais detalhadamente o Pronaf no município de Feira de Santana e 

sua atuação junto aos agricultores familiares e como essa linha de crédito rural tem 

influenciado/direcionado a produção da agropecuária no município. 

 
5 MDA, 2014. 
6 MDA, 2014; MDS, 2014; EBDA, 2014. 
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 No trabalho de Santos (2009), o autor se dedica a explicar a ATER. Segundo seus 

estudos baseados na Cartilha de Crédito Rural do Pronaf 2006/2007 (não tão diferentes das 

condições oferecidas para o – Plano Safra 2014/2015)7, as despesas de ATER, quando 

financiados pelo próprio crédito do Pronaf, não podem exceder a 2% ao ano do valor do 

financiamento, com exceção do Grupo “A”, que possui regras específicas. Santos (2009, p. 111-

112) coloca que as operações de custeio do Grupo “B”, chegam até 3% e o Grupo “C”, com 

2%, então o autor questiona, “como entender um processo como esse, no qual o mais 

desprovido, que recebe menos quantidade de crédito, e que possui menor renda, é menos 

favorecido no quesito assistência técnica?”. 

 Observou-se que entre os entrevistados, quando buscaram crédito rural (em algum dos 

anos de existência do Pronaf) utilizaram 100% do recurso e não disponibilizam nenhuma parte 

do dinheiro para assistência técnica. A EBDA, em seu site de apresentação, divulga informações 

sobre a quantidade e qualidade da assistência técnica oferecida aos agricultores da Bahia. Mas 

continuamos questionando, o motivo dos agricultores informarem que não recebem assistência 

técnica, e que essa informação é ratificada pelo IBGE – Censo Agropecuário (2006), ao 

informar que 8.632 estabelecimentos rurais não receberam orientação técnica de um total de 

8.969 (96,2% dos estabelecimentos totais). 

 

2 A insuficiência das políticas públicas no município 

 

 As políticas públicas que atuam no município de Feira de Santana, em relação ao espaço 

rural, são principalmente relacionadas a produção e a produtividade da agropecuária municipal. 

Destacamos a ação do Pronaf no atendimento das demandas produtivas municipais, onde os 

recursos sempre estão voltados para a lógica produtivista, como a principal ação e preocupação 

do sistema econômico vigente. 

 Entretanto observou-se, que para essa medida e em especial para o município, um 

número muito baixo de transações ocorreram nos últimos anos. Em 2012, não houve solicitação 

do Pronaf para a atividade agrícola e em 2011 apenas 1 registro. Entendemos que fatores como 

a intensa minifundiarização e a marcha crescente da urbanização municipal tem ofuscado as 

ações governamentais em relação ao meio rural municipal. Todavia com o entendimento de 

 
7 Grifo nosso. 
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uma minifundiarização crescente, com mais de 4.500 estabelecimentos rurais menores que 1 

hectare, é preciso se pensar além do Pronaf. 

 No município de Feira de Santana, verificamos a ação do Estado, na esfera federal, 

através do crédito agrícola, o Pronaf. No entanto, muitos agricultores nunca adquiriram o 

empréstimo, outros só uma vez. Segundo os entrevistados, eles tinham dificuldade em amortizar 

a dívida, já que a incerteza da boa safra é recorrente. Havia também a necessidade da 

documentação e regularização da propriedade rural, onde muitos deles não possuíam essa 

documentação. E por fim o nome junto ao sistema de crédito deveria não ter dívidas, junto ao 

CPF. 

 Mesmo com o advento tecnológico de máquinas modernas e implementos agrícolas de 

última geração, muitos dos pequenos produtores rurais municipais ainda se encontram 

trabalhando com ferramentas rudimentares. Mais de 90% desses pequenos produtores não 

receberam assistência técnica rural em nenhum momento do seu ciclo de produção, o que foi 

atestado pelo IBGE – Censo Agropecuário (2006), quando o mesmo se referiu a um universo 

de 96,2% de estabelecimentos que não recebeu orientação técnica, e quase 50% utilizam esterco 

animal e não mais que 2% defensivos agrícolas. 

 Outro aspecto é a liberdade de escolha da atividade e do labor a ser realizado pelo 

trabalhador rural. Sendo a agricultura camponesa uma agricultura de policultivo, de consórcios 

na lavoura e de múltiplas criações de animais no mesmo local, a captação de recursos 

financeiros estabelece no momento da realização do investimento, uma sequência lógica 

produtiva. Ou seja, para a criação de galinhas de postura, antes deve haver um galinheiro. Como 

também se a demanda for por tomates, os recursos não chegam para a plantação de mandioca. 

 Nesse ponto o sistema produtivo está totalmente sincronizado com a política nacional 

de produção e demanda para atender o agronegócio brasileiro, pois se as fábricas demandam 

por tomates, não se justificar disponibilizar recursos financeiros para mandioca ou batata doce. 

 Exemplificamos o caso da chegada da acerola no município, estimulada pela EBDA, 

como sendo um cultivo de boa produtividade, e de fácil manejo para as condições fitoclimáticas 

do município, atrelada ao discurso de que toda a produção seria comprada pelas fábricas de 

suco do município. Essas fábricas impuseram que só comprariam toneladas da acerola e que 

deveria haver uma regularidade dessa produção. Todavia a unidade familiar que contava com 

as frutas da acerola, no máximo produziam quilos. 
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 O discurso saiu pelo avesso. Pois as fábricas de suco não compraram nenhuma 

produção, o governo gastou recursos sem o retorno esperado e os pequenos produtores ficaram 

frustrados. Faltou a real ação do cooperativismo, que no município além de ser frágil é sinônimo 

de ação política e de partidarismo. 

 A concessão do crédito do Pronaf, para os pequenos proprietários rurais junto ao sistema 

bancário, obedecem as regras do sistema financeiro. Nele, o requerente que possui dívidas 

diversas e atraso nas parcelas ou no montante do contrato anterior fica impossibilitado de 

readquirir um novo contrato. Aqui se faz necessário repensar as condições de acesso ao Pronaf, 

via sistema financeiro; e maior autonomia, rigor e fiscalização dos recursos destinados as 

associações e cooperativas para que essas passassem a atuar junto aos seus associados 

repassando valores para a produção. 

 A atuação da esfera estadual também é visível na assistência oferecida pela EBDA aos 

pequenos agricultores, onde estudos sobre fertilidade do solo têm sido efetuados visando 

solucionar o problema da queda da produção observada nos últimos anos. Quanto ao poder 

municipal, são oferecidos, anualmente, aos agricultores sementes e trator para limpar o terreno 

e arar a terra. Contudo, alguns entrevistados alegaram que não se cadastram na associação para 

receber as sementes, pois não são de boa qualidade. 

 Aqui há contradições entre o anunciado e o realizado. Para a Prefeitura Municipal, as 

sementes selecionadas e de boa fertilidade são compradas de empresas que comercializam 

insumos ao agronegócio nacional. Para os agricultores, essas sementes, ou chegam depois do 

período do calendário agrícola municipal, ou não germinam, ou mais ainda nunca chegam. Há 

aqueles que por diversos motivos não são cadastrados em suas comunidades e por isso não 

recebem nenhum tipo de atendimento. 

 O espaço rural se (re)produz cotidianamente, por agentes que, de acordo com seus 

interesses, normalmente divergentes, materializam ações no espaço, resultando na dinâmica 

social dos moradores locais. Os pequenos proprietários rurais do município buscam, através da 

união, sua permanência no campo e melhores condições de vida e de trabalho. Para tanto, é 

indispensável a atuação do poder público na mitigação dos problemas enfrentados pelas 

famílias de agricultores na elaboração de políticas públicas, não emergenciais, nem 

compensatórias, mas medidas eficazes para a manutenção do trabalhador rural e de sua família, 

permitindo o desenvolvimento de sua principal atividade, a agricultura familiar e evitando que 
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seus filhos precisem sair do campo para trabalhar em outras atividades, agrícolas ou não-

agrícolas. 

 As questões que envolvem os problemas estruturais da população brasileira também 

refletem-se no campo do município, quando não se estabelece uma política de permanecia do 

trabalhador rural e de sua família, dentro da unidade familiar de produção, justificada pelas 

novas tecnologias que desprender a força de trabalho familiar de sua terra para compor o quadro 

efetivo de mão de obra urbana, ou de atividade não-agrícolas principalmente realizadas fora do 

seio familiar, usando do labor dos mais jovens, em especial. 

 A maior atenção por parte do poder público à agricultura familiar é uma via para a 

solução de problemas rurais e urbanos, reduzindo o fluxo migratório para a cidade, 

consequentemente, aumentando a mão de obra no campo e gerando renda. A assistência técnica 

e a capacitação seriam essenciais para alcançar este objetivo. Entretanto, é necessário vontade 

do Estado e reconhecimento da importância da pequena produção familiar para que isso ocorra. 

 O agente que tem maior poder de atuação na organização do espaço rural e de 

manutenção do pequeno proprietário rural medida em que é o elaborador e executor de políticas 

públicas, é o Estado. No entanto, observa-se, que normalmente, suas ações estão voltadas para 

atender grandes empresários rurais, com o discurso de que estes são os que promovem o 

desenvolvimento local e abastece a “mesa” dos brasileiros, o que não é verídico. São subsídios, 

infraestrutura e incentivos fiscais atendendo aos interesses dos latifundiários. Já para os 

minifundiários, desenvolvem-se políticas públicas compensatórias. 

 

3 Minifundiarização e reforma agrária de mercado 

 

 A minifundiarização das propriedades rurais no município de Feira de Santana é uma 

realidade constatada no Censo Agropecuário de 2006. Nele foram registrados 4.557 

estabelecimentos rurais menores que 1 hectare e mais 3.000 unidades até 5 hectares, numa 

totalização de mais de 80% dos estabelecimentos rurais, contabilizados pelo Censo 

Agropecuária. Se observarmos que essas 4.557 unidades estão dispersas pelo município e que 

sua localização coincide, principalmente com as áreas das franjas urbanas (sede municipal e 

sedes distritais), por serem mais próximas as manchas urbanas, teremos um conjunto de lotes 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3982 
 

que não conseguem sustentar a agricultura tradicional, mas serve principalmente de local de 

moradia. 

 Há um mercado de terras para micro e pequena propriedades que coabitam entre os 

moradores locais, estimulados pela possibilidade de aquisição financeira pela venda de terras, 

sem maiores burocracias a não ser um simples recibo de compra e venda lavrado entre as partes 

contratantes. A regulamentação se fará futuramente, quando a Prefeitura Municipal, resolver 

taxar o referido imóvel com o Imposto Predial e Territorial urbano (IPTU). A venda de lotes de 

terra, de uma parcela da propriedade que possui maior predisposição para a venda ou de sua 

totalidade é uma realidade municipal e que facilmente são encontrados exemplos de suas 

atividades. 

 Para Kautsky (1980) o caminho que leva a essa minifundiarização começa pela 

incapacidade do proprietário de lavrar a terra e fazê-la produzir. Essa incapacidade deve-se a 

ausência de recursos financeiros e mecânicos, força de trabalho braçal disponível, preço final 

para as mercadorias, etc. Assim, mediante as necessidades de manutenção da vida, seu 

proprietário vê-se obrigado a vender uma parcela de sua propriedade. Inúmeros são os possíveis 

compradores e maior será o universo de funções desprendidas por esses lotes de terra adquiridos 

por esses novos proprietários. Por fim, todos estão na mesma balança. A terra é insuficiente 

para o labor agropecuário e manutenção da vida familiar. Ela é apenas um local de moradia. 

 O trabalho de Dias; Lobão e Machado (2013)8, apresenta o uso e cobertura da terra no 

município. Nele as informações sobre a cobertura do solo indicam o maior uso da agropecuária 

com 68,52% do total da área municipal, nesse percentual as pastagens e a lavoura se diluem 

mesmo atribuindo apenas as pastagens 0,94% de área. Com disso a área urbana ocupou 6,72% 

e as chácaras e sítios 4,61%. 

 A área urbana supera a área das chácaras e sítios em 2,11%. Esses últimos 

estabelecimentos rurais são os mais vulneráveis a transformação em áreas urbana e/ou a 

minifundiarização por terem sua localização quase sempre nas proximidades das áreas urbanas 

e contarem com a infraestrutura necessária para a manutenção do modo de vida urbano, em 

especial sustem a segunda residência e o neoruralismo. Ainda sobre o uso do solo, o cultivo de 

eucalipto corresponde a quase 50 hectares (4,66 km²) e que é maior do que a agricultura irrigada 

 
8 O trabalho de Dias; Lobão e Machado (2013) é o resultado da análise do Manual Técnico de Uso e Cobertura da 
Terra, publicado em 2006 pelo IBGE. Acrescido do banco de dados dos sensores Landsat5 e RapidEye, INPE. 
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que no trabalho analisado representa, segundo os autores, horticultivos com apenas 2,23 km², 

com pouco mais de 22 hectares. Sendo que o cultivo de hortaliças ocupam uma área média de 

5 ha, nos estabelecimentos rurais. 

 A minifundiarização das propriedades rurais é ratificado no entendimento da lei sobre o 

módulo fiscal que afirma, confirma e estabelece o que seja um minifúndio e mais ainda 

reconhece que existem famílias que retiram dessa ínfima extensão de terra, o sustento de sua 

família; o minifúndio não é o resultado da lei, mas sim das relações sociais. O minifúndio, em 

sua maioria, não consegue manter dignamente a família ocupante desse lote. Essa família por 

sua vez se dispõe a executar atividade complementares a renda agrícola, principalmente com o 

trabalho acessório. Nesse momento esse conjunto de ações interna e externa ao minifúndio, e 

mais os lotes dessa minifundiarização que reproduz uma sociedade no meio rural, empobrecida 

mas que consome, e justifica a não reforma agrária. 

 Discutir a reforma agrária requer antes de tudo compreender o significado do termo em 

questão, defini-la parece fácil se partirmos do princípio que representa apenas entender o 

processo de desconcentração de terras, porém é necessário ir além dessa visão simplista. É 

preciso compreendê-la a partir dos interesses políticos, econômicos e sociais, uma vez que a 

decisão de implementá-la ou não, está intimamente relacionado com as forças e os interesses 

políticos vigentes, além disso ela representa uma reorientação das bases sociais e econômicas. 

 Fazer a “reforma dos latifúndios” é bastante complexo e requer romper com estruturas 

dominantes de interesses de pequena parcela da sociedade. A reforma do sistema fundiário 

representa a tentativa de se estabelecer uma sociedade mais democrática possibilitando que os 

diferentes seguimentos tenham uma vida mais justa, ou seja, a reforma da estrutura agrária 

necessita acontecer a partir da ruptura do elo de dominação ao qual o camponês sempre esteve 

submetido. 

 Assim , a Reforma Agraria deve ser compreendida como um “processo amplo, mediato 

e drástico de redistribuição de direitos sobre a propriedade privada da terra agrícola, promovido 

pelo Governo, com a ativa participação dos próprios camponeses e objetivando sua promoção 

humana, social, econômica e política” (Silva 1971, p. 37). O autor defende a reforma da 

estrutura fundiária como fator de correção das mazelas sociais que tem assolado a classe 

camponesa. 
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 Para tal é preciso que essa ruptura aconteça de forma drástica de modo que “[...] a 

“agricultura reformada” precisa apresentar características estruturais totalmente diferentes do 

status quo há pouco modificado e não apenas constituir uma tênue e transitória concessão para 

acalmar a inquietação camponesa porventura reinante na ocasião” (SILVA, 1971, p. 39). 

 Sobre a questão agrária Fernandes (2013), assim como Silva (1971), defendem que a 

manutenção da concentração fundiária é um dos fatores responsáveis pelos problemas sociais. 

A saída para se ter uma sociedade menos desigual e mais democrática está na resolução da 

questão agrária. Para Fernandes (2013, p. 184) “Quem ganha com a distensão da questão agrária 

é toda a sociedade, por causa da diminuição das desigualdades, do desenvolvimento regional e 

do fortalecimento da democracia”. 

 Nesse sentido, a reforma da estrutura agrária representaria um passo fundamental para 

o estabelecimento de uma estrutura social mais coesa. Cabe ressaltar, entretanto, que a reforma 

agrária não representa a solução de todos os problemas da classe camponesa, pois são 

necessários que concomitante aos projetos de reforma agrária aconteçam políticas de 

infraestrutura que permita ao camponês se desenvolver e manter-se dignamente na terra. 

 Assim sendo, através da reforma agrária o espaço rural dos grandes latifúndios vai ser 

reestruturado e modificado em função da nova realidade que se estabelece, essa é exatamente a 

luta de diversos movimentos sociais com destaque para o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST), os quais lutam para que haja a mudança necessária para a estrutura fundiária 

desigual, ou seja, reforma agrária que segundo Oliveira (2007), 
Constitui-se em um conjunto de ações governamentais realizadas pelos países 
capitalistas visando modificar a estrutura fundiária de uma região ou de um 
país todo. Ela é feita através de mudanças na distribuição da propriedade ou 
posse da terra e da renda com vista a assegurar melhorias nos ganhos sociais, 
políticos, culturais, técnicos econômicos (crescimento de produção agrícola) e 
de reordenação do território. (OLIVEIRA, 2007, p. 68). 

 

 Dessa forma, a reforma agrária não modifica apenas a estrutura fundiária como também 

gera melhorias nas condições sociais, pois desarticula os latifúndios improdutivos e 

dinamizadores da pobreza e transforma-os em diversas propriedades familiares com 

possibilidade de tornarem-se produtivos, pois “visa estabelecer um sistema de relação entre o 

homem, a propriedade rural e o uso da terra, capaz de promover a justiça social, o progresso e 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

3985 
 

o bem estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do país, com grande extinção 

do minifúndio e do latifúndio” (BRASIL, 2006, p. 8)9. 

. Até a década de 90, a reforma agrária no Brasil foi tratada e defendida a partir da 

desapropriação da estrutura fundiária improdutiva com o objetivo de cumprir o estabelecido 

pelo estatuto da terra, o qual rege que a terra que não esteja cumprindo sua função social deve 

ser desapropriada. 
Art. 184. Compete à união desapropriar por interesse social para fins de 
reforma agrária, o imóvel que não esteja cumprindo sua função social, 
mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula 
de prevenção do valor da real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir 
do segundo ano de sua emissão e cuja utilização será definida em lei (BRASIL, 
2006. p.10). 

 

 Porém, a reforma agrária de desapropriação nunca foi uma política efetiva do Estado, 

pois o interesse esteve sempre voltado às necessidades capitalistas dos grandes latifundiários e 

das novas demandas do capital agroexportador. 

 A partir da década de 1990, o Estado investe num outro modelo de reforma agrária 

baseada na negociação, ou seja, uma transação via mercado e não por meio da desapropriação. 

Assim justifica-se o uso do termo “reforma agrária de mercado”, uma vez que representa uma 

transação comercial e de mercado onde os camponeses adquirem um empréstimo junto ao 

banco para comprar (coletivamente através de uma associação) a terra. 

 Segundo Vasconcelos (2009, p. 2-3), a reforma agrária de mercado representa “uma 

política que está voltada para os ditames neoliberais, e em perfeita sintonia com as diretrizes do 

Banco Mundial. (...) funciona sob a lógica capitalista, onde a terra só está disponível para quem 

pode pagar por ela”. 

 Este novo modelo não é uma modalidade de reforma agrária redistributiva, pois tem 

como princípio a compra e venda voluntária de terra entre agentes privados, acrescida de uma 

parcela variável de subsídio para investimentos sócio produtivos e além do mais gera a 

desarticulação dos movimentos sociais de luta pela terra ao mesmo tempo em que agrada e 

muito às elites capitalistas, pois ela não se baseia na redistribuição de terras como um processo 

 
9 Estatuto da Terra - Lei 4504/64 / Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Título II, da reforma agrária. 
Capítulo I, dos objetivos e dos meios de acesso à propriedade rural. art.16. 
< http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=102350>. 
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punitivo aos grandes latifúndios improdutivos, mas configura-se como uma política sem 

intenção alguma de transformar as estruturas fundiárias vigentes. 

 O projeto piloto de reforma agrária de mercado aconteceu no Estado do Ceará, através 

do programa “Reforma Agrária Solidária” em 1996, durante toda a sua vigência os projetos ou 

financiamentos tem se reformulado, não cabe um apanhado histórico, o fato é que desde a sua 

criação até hoje houve vários projetos, o atual é Programa Nacional de Credito Fundiário 

(PNCF). Os projetos surgiram com o objetivo de apresentar às famílias camponesas uma 

alternativa às dificuldades e ineficiências atribuídas à chamada “reforma agrária conduzida pelo 

Estado”, baseada na desapropriação de propriedades improdutivas que não cumprem a função 

social. 

 Era também uma maneira de oferecer ao camponês uma alternativa de possuir a 

propriedade da terra sem ter que “correr riscos” de enfrentar a ira dos latifundiários ou a 

morosidade dos aparatos legais do Estado. O projeto começou a agradar aqueles que queriam a 

terra para dela viver, mas não estavam dispostos, por diferentes fatores, a participar da luta pela 

posse através da desapropriação. 

 Todavia Locatel (2004) argumenta sobre o mercado de terras a seguinte questão: 
Esse novo sistema [o mercado de terras] deixa sobre o controlo dos 
proprietários a decisão de vender ou não sua terra e os preços aumentam 
mediante o estímulo sob a demanda e também as cartelização dos proprietários 
para especular com o preço da terra. Além desse aspecto, a reforma agrária de 
mercado exclui a maioria dos trabalhadores rurais, por causa das condições de 
pagamento. Essa situação é agravada pelo fato de que “a terra adquirida é 
colocada como garantia do financiamento, através de alienação fiduciária, ou 
seja, caso o agricultor não possa pagar a dívida, o banco pode tomar a terra 
como forma de pagamento.” (LOCATEL, 2004, p. 
319). 

 

 O objetivo (declarado) do projeto de reforma agrária de mercado era, portanto,    

“redução da pobreza rural, por meio do aumento da renda familiar; elevação do rendimento 

agrícola; e, testar o modelo de mercado como alternativa ao modelo tradicional de reforma 

agrária” (BAUINAIN 2003, p. 181). 

 Entretanto a reforma agrária de mercado, usando artifício da alienação fiduciária 

promoveu muitas frentes de abertura de terras para que no final fossem implantadas fazendas 

de gado e o agronegócio, pois os camponeses que pegavam seus lotes após o desmatamento e 

algumas benfeitorias não conseguiam pagar as dívidas e repassavam suas terras já trabalhadas 
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para os grandes proprietários que gradativamente aglutinavam novas posses a sua propriedade 

inicial. 

 Os bancos, como os grandes proprietários lucraram significativamente com a instalação 

da reforma agrária de mercado, o que justifica esse sistema ter perdido o apoio do Banco 

Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e dos representantes dos 

trabalhadores rurais e pequenos agricultores. Esse sistema não obteve o êxito esperado, uma 

vez que os grandes proprietários possuíam mais condições de acesso aos referidos 

financiamentos. Desde a sua formação, o SNCR recebeu diversas críticas no que se refere à sua 

capacidade de promover o atendimento dos objetivos programados, especialmente, no que se 

refere ao atendimento do pequeno e médio produtor, como também em face de promover uma 

maior concentração de renda. 

 Analisando a reforma agrária de mercado a partir do viés da sócio-espacialização do 

camponês é inegável que ela possibilita um (re)ordenamento territorial do campesinato e uma 

nova dinâmica sócio espacial local, pois as modificações decorrentes desse processo são 

inevitáveis. Porém, a função da reforma agrária é apresentar aos camponeses instrumentos 

capazes de colocá-los como protagonistas de mudanças concretas em suas vidas. Ou seja, a 

reforma agrária não deve oferecer apenas o acesso a terra, mas deve oferecer as condições 

necessárias para que os camponeses vivam dignamente da/na terra. 

 

Considerações Finais 

 

 As politicas públicas que atuam no município não são capazes de garantir a manutenção 

e a (re)produção do camponês e de sua família em sua unidade familiar pois percebemos, em 

nossa pesquisa de campo, que as políticas públicas existem são disponibilizadas mas não se 

efetivam por diversos fatores; e como resultado não são parceiras dos camponeses, pois estes 

muitas vezes se encontram alheios a sua existência. O que nos parece é que essas políticas 

públicas precisam ser levadas e apresentadas aos camponeses e demandadas com a maior 

simplicidade de ações como é o cotidiano desses trabalhadores e de suas famílias, ou seja, é 

preciso saber falar a língua do camponês. 

 Nesse contexto observamos o empobrecimento da maior parte dos trabalhadores do 

campo no município de Feira de Santana. Entretanto, verificamos que diante das dificuldades 
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financeiras a alternativa mais comum é a saída, voluntaria ou involuntária, como o emprego 

fora da propriedade, ocupando a mão de obra do chefe e dos membros da família, na esperança 

de se reproduzir e manter o espaço em que vivem, relacionando o campo, na situação do 

camponês feirense, com o forte processo de urbanização. 

 Verificamos ainda um processo de especulação fundiária realizada pelos agentes do 

capital imobiliário que zoneiam o espaço rural para transformá-lo em condomínios residenciais 

fechados e de luxo e a própria expansão da mancha urbana, com o uso da segunda residência e 

a intensificação da oferta de infraestrutura urbana, que amplia a cidade difusa pelos diversos 

uso do solo. 

 Mesmo com essa pressão exercida por esses agentes imobiliários sobre os camponeses 

para venderem suas terras, há ainda a possibilidade de uma blindagem com os neoruais, que 

num processo de dualidade usam as mesmas chácaras e sítios que são alvo de especulação e 

pressão imobiliária, são também procuradas e compradas por esses novos moradores do campo 

que busca viver próximos a natureza e ao verde e retirar o sustento da terra. Mesmo sabendo 

que os neorurias e os agentes imobiliários, promovem a entrada do capital imobiliário 

especulativo, pelo mercado de terras, de compra e venda das propriedades rurais municipais. 

 O campo e a cidade não são duas entidades dicotômicas. Fazem parte de uma mesma 

estrutura, onde mantêm fortes relações de interpenetralidade. Neste sentido, é  preciso ter em 

mente a totalidade para que as análises não sejam unilaterais. A relação campo-cidade no 

município de Feira de Santana, segue a mesma estratégia dominante que impõe uma “ordem” 

a qual atende apenas aos objetivos capitalistas, de uma lógica desenvolvimentista e modernista, 

que busca se desfazer do rural, sem dar a devida atenção ao caráter de complementaridade entre 

o campo e a cidade, onde a recíproca relação em que um constrói o outro. 
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ALÉM DA SERRA GAÚCHA: uma discussão sobre a vitivinicultura em outras regiões 

gaúchas 

 
Vanessa Manfio1 

Vinício Luís Pierozan2 
 

Resumo: O surgimento de novas áreas vitivinícolas no Rio Grande do Sul vem ocorrendo de forma sistemática 
no estado. A Serra Gaúcha permanece como a maior região vitivinícola nacional, mas nos últimos anos viu a sua 
participação diminuir gradativamente em virtude da expansão e do surgimento de novas regiões produtoras. O 
objetivo deste trabalho, nesse sentido, é analisar o desenvolvimento da vitivinicultura nas diferentes regiões 
gaúchas que estão apresentando crescimento na produção de uva e vinho, como a Campanha Gaúcha, as Serras do 
Sudeste e os Campos de Cima da Serra. Compreende-se que o surgimento de novos polos vitivinícolas no estado 
se deve principalmente a impossibilidade de expansão da viticultura na Serra Gaúcha aliada a valorização 
imobiliária da terra na região serrana, juntamente com o reconhecimento obtido pelos vinhos brasileiros no cenário 
internacional verificado a partir da década de 1990, principalmente. O estudo consiste numa pesquisa bibliográfica, 
que tem como instrumentos metodológicos a revisão de literatura e a coleta de dados em diferentes instituições. A 
análise mostra que mesmo com o surgimento de novas áreas vitivinícolas no estado, a Serra Gaúcha, continua 
sendo o principal polo produtor nacional e o centro difusor das principais inovações para o setor vitivinícola do 
Rio Grande do Sul.  

Palavras-chave: vitivinicultura, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha.  
 
Introdução 
               

A vitivinicultura refere-se às atividades que contemplam o cultivo de videiras e a 

elaboração do vinho e seus derivados, ou seja, a produção de uva e o seu beneficiamento. É 

uma atividade bastante antiga, presente em todos os diferentes continentes. Ela engloba muito 

além de noções econômicas, mas também uma abordagem ambiental, cultural e histórica. Como 

afirma Margeon (2015, p.7), “o vinho é antes de tudo o produto de um saber-fazer, o herdeiro 

de conhecimentos ancestrais”. 

No Brasil, a produção de uva e vinho não é uma atividade recente, no entanto, muitas 

das áreas antigas de produção vitivinícola não tiveram sucesso econômico contínuo, ao longo 

do tempo, não prosperaram. A partir dos anos 2000 é que a produção de vinhos, especialmente, 

aparece em novas áreas produtoras, além da tradicional região da Serra Gaúcha. Esta expansão 
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tem marcado a paisagem de diferentes espaços agrários do Rio Grande do Sul e de outras 

regiões de diferentes estados brasileiros como, por exemplo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, 

Paraná, São Paulo e Santa Catarina.  

No Rio Grande do Sul, atualmente são áreas importantes na produção de uva e vinho: a 

Serra Gaúcha, a Região Campos de Cima da Serra, a Campanha Gaúcha e a Serra do Sudeste. 

Enquanto, novas áreas também vêm buscando se desenvolver no contexto da vitivinicultura, 

entre estas áreas destacam-se: a região de Pelotas e a região central do estado sulino.  

Pensando nisso, este artigo busca discutir sobre a vitivinicultura em diferentes regiões 

do território Sul-Riograndense, que tem apresentando crescimento na produção de vinhos - 

pautado na Serra Gaúcha, na região dos Campos de Cima da Serra, Campanha Gaúcha e na 

Serra do Sudeste (Figura 1).   

                    
           Figura 1: As principais regiões vitivinícolas do Rio Grande do Sul 

 
                      Fonte: ALÉM DO VINHO (2019).  

            

Pretende-se apontar as principais características e potencialidades locais que estão 

estimulando a ampliação do setor vitivinícola gaúcho. Com este artigo espera-se contribuir com 
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os demais estudos existentes e os que estão em curso sobre as temáticas da vitivinicultura e da 

Geografia Agrária. 

Para tanto, esta discussão teve como base a pesquisa bibliográfica. Para Gil (2002, p.44), 

a pesquisa bibliográfica “[...] é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos". Assim, este tipo de pesquisa "explica um 

problema a partir de referenciais teóricos publicados em documentos" (CERVO; BERVIAN, 

1983, p.55). Logo, a pesquisa centrou-se na análise de literaturas variadas tomando como 

referência livros, teses e dissertações, artigos científicos, dados coletados em fontes 

secundárias, e trabalhos de campo para fazer uma abordagem sobre a vitivinicultura gaúcha. 

Em síntese, os resultados obtidos foram discutidos no presente texto em quatro itens: o 

primeiro, faz uma abordagem sobre a história da evolução da vitivinicultura no Rio Grande do 

Sul, a segunda parte, comenta sobre a produção de vinhos na Serra Gaúcha, região de tradição 

vitivinícola, posteriormente, a discussão da produção de vinhos na Campanha  Gaúcha e Serra 

do Sudeste, e por último, a análise sobre a região dos Campos de Cima da Serra. Partindo dessas 

análises foram tecidas as discussões finais do trabalho. 

  
A produção de uva e vinho no estado do Rio Grande do Sul: antecedentes históricos  
                      

A história do vinho no Brasil tem uma ligação com  o descobrimento do país pelos 

aventureiros portugueses. Estes levavam consigo, em suas viagens marítimas, a bebida que era 

utilizada para diferentes rituais religiosos e festivos, sendo usada também em missas, realizadas 

em alto mar, e até mesmo como medicamento (MELLO, 2007). Nesta época o vinho já era 

produzido em países europeus, como Portugal.  

Porém, o cultivo da videira se dá somente após a entrada dos portugueses no Brasil, com 

o processo de ocupação do território, onde entre outros produtos cultivados, pelos portugueses 

que receberam terras no país com a missão de permanecer na colônia, foi à videira. O primeiro 

homem a receber as Capitanias Hereditárias foi Martin Afonso de Sousa que trouxe meios e 

técnicas para trabalhar na capitania, assim como carregou consigo Brás Cubas, natural da cidade 

do Porto, que plantou parreiras e elaborou o primeiro vinho em terras brasileiras, já em meados 

de 1551 (SOUSA, 1969). 

Para complementar Schneider (2006), diz que as primeiras videiras plantadas em terras 

brasileiras foram trazidas da Ilha da Madeira, ficando restritas, por algum tempo em pequenas 
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áreas, sendo a produção de vinho destinada apenas para o consumo familiar e eventualmente 

para o comércio local.   

A contínua colonização brasileira, com a formação de novas Capitanias e áreas 

ocupadas, fez com que o cultivo das vinhas se expandisse para outras regiões do território 

brasileiro em formação (SOUSA, 1969).  

A videira permaneceu como cultura doméstica até o final do século XIX, depois deste 

período, os imigrantes que colonizaram o Sul do Brasil tornaram a vitivinicultura  uma atividade 

comercial expressiva (ORTEGA; JEZIORNY, 2011). Para Susin (2003), foi somente com o 

trabalho dos imigrantes italianos e seus descendentes que a vitivinicultura brasileira se firma 

como uma atividade agroindustrial de importância nacional, localizada na principal região de 

colonização italiana no estado gaúcho, a Serra Gaúcha.  

Neste momento, o governo incentivou a industrialização do vinho através de várias 

medidas, como: a construção de estradas e de linha férrea, a criação de instituições de ensino e 

pesquisa e também a implementação de marcos regulatórios, ou seja, legislação sanitária para 

os produtos vitivinícolas (REAL, 1981). Neste sentido, Dal Pizzol e Sousa (2014) comentam 

que a criação do Sindicato Vitivinícola do Rio Grande do Sul também auxiliou na fiscalização 

do vinho, aumentando a qualidade do produto, assim como as cooperativas e empresas 

multinacionais vindas de outros lugares que estimularam a competição dentro do setor, que por 

consequência, melhorou consideravelmente a qualidade dos vinhos brasileiros, proporcionando 

um reconhecimento aos produtos.  

Esta concorrência, juntamente com a falta de espaços territoriais disponíveis para a 

expansão da produção de vinho nas antigas áreas vitícolas tradicionais, a necessidade de 

modernização do setor e a elaboração de novos vinhos e produtos para aumentar o incentivo 

comercial do vinho gaúcho resultaram no surgimento de novas áreas produtoras, entre as quais, 

destacam-se: a Serra do Sudeste, a Campanha Gaúcha e os Campos de Cima da Serra, regiões 

voltadas a produção de vinhos finos, que têm por base a utilização de videiras europeias, Vitis 

viníferas, como, Tannat, Merlot, Cabernet Sauvignon, principalmente (MANFIO, 2018).  

Diante do exposto acima, se desenha o desenvolvimento da vitivinicultura no Brasil e, 

sobretudo, no Rio Grande do Sul. Atualmente, novas regiões têm buscando se inserir no setor 

da vitivinicultura gaúcha, desde áreas de antiga colonização italiana como a região central e 
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Pelotas, e também áreas de terras com condições ambientais ideais para a produção de bons 

vinhos como a região dos Campos de Cima da Serra, a Serra do Sudeste e a Campanha Gaúcha.  

     
Vitivinicultura na Serra Gaúcha: algumas características importantes que tornaram a 
região o principal polo vitivinícola nacional   
                       

A vitivinicultura praticada na Serra Gaúcha difere de todas as demais regiões produtoras 

do estado e do país inclusive, possui características bastante particulares que extrapolam o 

cultivo da uva e a elaboração de vinhos. A produção é realizada em pequenas propriedades 

rurais tendo por base a agricultura familiar, pouco mecanizada em virtude do relevo acidentado, 

a mão de obra é essencialmente familiar e os “Os parreirais, em sua maioria, são antigos, com 

mais de 10 anos de idade, ainda é possível encontrar na região vinhas com mais de 100 anos.” 

(MANFIO; PIEROZAN, 2018, p.3859). Estas particularidades remontam ao ano de 1875 

quando 

                                               
[...] desponta o grande surto do crescimento da vitivinicultura gaúcha, graças à 
chegada da colonização italiana, pois os italianos traziam na bagagem além das cepas 
de uva europeias da região de Vêneto, o hábito do consumo do vinho como um 
alimento, e o ainda chamado espírito vitivinícola. (ABE, 2017a, on-line). 
 

No Rio Grande do Sul, foi na Serra Gaúcha que os italianos se estabeleceram em maior 

número e começaram a impor os seus costumes, tradições e dedicação ao trabalho ligado a 

produção de uva e vinho, que com o passar dos anos foi aumentando progressivamente na 

região, se modernizando e deixando de ser uma atividade meramente restrita ao ambiente 

familiar para se tornar cada vez mais profissional com o crescimento no número de viticultores  

e de vinícolas. Esse impulso se deu  

                              
A partir de 1970, vinícolas multinacionais, como a Moet & Chandon, a Martini & 
Rossi e a Heublein estabeleceram-se na Serra Gaúcha trazendo equipamentos de alta 
tecnologia e técnicas viticulturais modernas. Essas empresas implementaram, 
também, junto aos calouros da Serra, um programa de estímulo à modificação do 
sistema de plantio, passando da latada à espaldeira. Estimularam, igualmente, a 
produção de cepas viníferas. Essas medidas tiveram como conseqüência um grande 
salto qualitativo no vinho brasileiro que hoje, a despeito das dificuldades de solo e 
clima, ostenta padrão internacional de qualidade. (ABE, 2017a, on-line) 

                                  

“Do ponto de vista do desenvolvimento regional e da geração de empregos, a 

vitivinicultura constituiu uma das bases do desenvolvimento e da cultura da região da Serra 

Gaúcha [...]” (MIELE, 2004, p.3). O processo de reconversão dos vinhedos da latada (Figura 
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2), sistema mais utilizado na Serra Gaúcha, para a condução da videira em espaldeira (Figura 

3), sistema moderno, e mais utilizado na atualidade em nível global, apresenta como principais 

vantagens um custo de implantação menor, demanda menos trabalho, facilita a mecanização e 

requer menos pulverizações com agrotóxicos, além de proporcionar maior iluminação solar e 

ventilação no vinhedo favorecendo uma melhor maturação da fruta. As cultivares plantadas em 

espaldeira tem como foco a elaboração de vinhos finos e espumantes, são videiras que 

produzem uvas nobres, as Vitis viníferas. 

                   
Figura 2: Vinhedo conduzido em latada (Cotiporã - Serra Gaúcha) 

 
  Fonte: Pierozan (2018). 

                     
      Figura 3: Vinhedos conduzidos em espaldeira (Flores da Cunha - Serra Gaúcha) 

 
  Fonte: Memória Viajante (2015).  

 
Todavia, a mudança de paradigma encontrou e ainda encontra bastante resistência por 

parte dos agricultores locais, pois a produção da fruta em espaldeira é menor, ou seja, a 

quantidade produzida de uva por hectare é bem inferior quando comparada a produção obtida 
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nos vinhedos conduzidos na forma latada, fato que gera insegurança nos produtores e os 

mantém produzindo na mesma forma há décadas.  

Convém destacar, que a adoção da espaldeira está trazendo algumas vantagens 

importantes para os produtores de uva da Serra Gaúcha, dentre as quais: por requerer menos 

trabalho nos vinhedos proporciona menos custos aos agricultores que sofrem com a falta de 

mão de obra nessa região do estado, principalmente nos períodos de poda da videira e da 

colheita da uva, momentos de maior demanda, quando contratada a mão de obra sazonal é 

extremamente onerosa aos agricultores; a menor utilização de pulverizações com agrotóxicos, 

diminui os custos de manutenção dos parreirais e melhora a saúde dos agricultores, que durante 

décadas pulverizaram os vinhedos sem a utilização de qualquer Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs); na Serra Gaúcha proporciona uma pequena melhora na utilização de 

maquinário agrícola, facilita os deslocamentos nos vinhedos principalmente do trator para 

favorecer os tratamentos com agrotóxicos e a colheita, embora o principal obstáculo a 

mecanização agrícola na região seja o relevo acidentado que dificulta consideravelmente a 

utilização de máquinas e implementos agrícolas.  

No ano de 1999, a Serra Gaúcha, passa por mais uma grande transformação que estimula 

o desenvolvimento da vitivinicultura de qualidade, que é a fundação do Instituto Brasileiro do 

Vinho (IBRAVIN), que busca congregar “[...] as principais entidades da cadeia produtiva da 

uva e do vinho, tem como objetivo maior organizar o setor vitivinícola, fornecendo suporte para 

o desenvolvimento harmônico e planejado de toda a cadeia.” (ABE, 2017b, on-line).  

A melhora da qualidade dos vinhos brasileiros nos últimos anos, em particular, os 

produzidos na Serra Gaúcha, pode ser percebida nas centenas de premiações obtidas em 

concursos internacionais com destaque para o vinho espumante, que é considerado um dos 

melhores do mundo. “Nesta região as condições climáticas e geográficas permitem que as uvas 

não maturem completamente, o que lhes confere elevado teor de acidez e teores moderados de 

açúcar, um perfil perfeito para uvas destinadas à produção de espumantes.” (MENEGUZZO et 

al., 2018, p.80). Atualmente, mesmo com o surgimento de novas áreas produtoras no estado e 

no país, a Serra Gaúcha responde por mais de 90% da produção do vinho espumante nacional 

(MENEGUZZO et al., 2018).  

Em nível internacional somando-se a considerável melhora da qualidade dos vinhos 

nacionais o país também passou pela primeira vez a presidir a Organização Internacional da 
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Uva e do Vinho (OIV), com a professora da Universidade de Caxias do Sul (UCS), Regina 

Vanderlinde, eleita em 2018, para um mandato de três anos. A OIV tem sua origem que remonta 

ao ano de 1924, conta com 46 países-membros sendo a entidade máxima que define os 

diferentes padrões internacionais referentes a produção de uvas, vinhos e demais bebidas 

elaboradas a partir da uva, bem como, a comercialização em nível mundial dos produtos 

vitivinícolas. A sede da entidade se localiza em Paris, França (BARELLI, 2019).  

Atualmente a vitivinicultura presente na Serra Gaúcha “[...] funciona como centro 

dispersor de técnicas, novas tecnologias e capital humano para o restante do país.” (GAMA, 

2018, p.160). A expansão para novas áreas produtoras no estado gaúcho é motivada pela 

saturação verificada no setor vitivinícola da Serra Gaúcha, que não tendo mais como aumentar 

a sua produção e área cultivada na região em virtude da não existência de terras disponíveis 

para cultivo e a pouca que ainda se encontra disponível está supervalorizada pelo setor 

imobiliário.  

  
Campanha Gaúcha: a emergente e promissora vitivinicultura voltada a produção de 
vinhos finos de qualidade superior 
                      

A região da Campanha Gaúcha deu início a produção de uva e vinho a partir da década 

de 1970, depois que estudos científicos voltados aos aspectos edafoclimáticos (solo e clima), 

principalmente os realizados pelo Zoneamento Agrícola do Rio Grande do Sul mostraram que 

o lugar tinha potencialidades para produzir vinhos de alta qualidade. De acordo com Manfio 

(2018, p.17), 

                              
Estes estudos edafoclimáticos contribuíram com o interesse das empresas vitícolas da 
Serra Gaúcha na expansão da vitivinicultura para a fronteira Sudoeste do Rio Grande 
do Sul, instalando ali unidades empresariais. Estas instalações foram possíveis porque 
a Campanha Gaúcha, em virtude de sua dinâmica diferente em relação a outras regiões 
e da mudança de paradigmas com intensificação da modernização agrícola, possuía 
terras disponíveis para serem adquiridas pelas empresas vitícolas da Serra Gaúcha. 
 

Nesta região instalou-se e passou a se desenvolver uma vitivinicultura moderna (Figura 

4), composta por grandes extensões de vinhedos e utilização de maquinários e técnicas 

inovadoras de produção, aproveitando o relevo plano a suavemente ondulado da região 

(MANFIO, 2018). Ainda, Flores (2015, p.141, grifo nosso) menciona que “Os vinhedos da 

Campanha Gaúcha caracterizam-se por utilizar variedades nobres (Vitis vinífera), em sistema 

de condução em espaldeira”. 
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A Campanha Gaúcha constituiu, em 2010, a Associação dos Produtores de Vinhos Finos 

da Campanha Gaúcha (Associação Vinhos da Campanha), como uma entidade representativa 

importante voltada ao desenvolvimento da vitivinicultura, do enoturismo, marketing, Indicação 

de Procedência (IP) e articulação para a criação de um território vitícola (MANFIO, 2018; 

FLORES, 2015).  

                                                                        
Figura 4: Vinhedos da Salton (Campanha Gaúcha) 

 
                    Fonte: Vinícola Salton (2019).  

                   
Além disso, a Campanha tem criado uma identidade vitícola que vincula o vinho 

produzido na região com a figura do “gaúcho” e com os elementos da cultura local, como a 

pecuária bovina e ovina, o Bioma Pampa e a Revolução Farroupilha (FLORES, 2015). É uma 

identidade que traz uma singularidade aos vinhos. A construção da identidade dos vinhos 

também se associa a participação da mulher nas atividades vitícolas, já que a maioria das 

vinícolas locais são gerenciadas por mulheres, ou tem as mulheres como grandes representantes 

do vinho (MANFIO, 2018).  

A partir dessa identidade, o enoturismo também tem adquirido visibilidade na região em 

virtude da presença de vinícolas, espaços de gastronomia e vinho, constituição de rotas 

enoturísticas e passeios especiais promovidos pelas empresas ligadas e/ou pertencentes ao setor 

vitivinícola. Todavia, ainda existem muitas dificuldades a serem superadas na região, 

principalmente no que se refere a infraestrutura e articulação dos espaços e gestores locais.  

Nesta região, estão presentes grandes empresas já consolidadas na Serra Gaúcha, que 

possuem mais de 200 hectares de vinhedos plantados e empresários locais e de outras regiões 
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do país que possuem área produtiva significativamente menor, em torno de 10 a 20 hectares de 

parreirais, em sua maioria, com vinícolas boutiques. 

Dessa forma, a Campanha já se caracteriza como um novo território do vinho que 

apresenta uma identidade própria e uma potencialidade bastante promissora para o 

desenvolvimento do enoturismo e produção de vinhos finos, marcados pela produção em 

pequenas vinícolas com produtos diferenciados, voltados para um mercado consumidor mais 

exigente, seletivo e por grandes extensões de vinhedos em espaldeira cultivados por vinícolas 

de grande porte que já possuem credibilidade no mercado nacional e visam aumentar a sua 

participação no cenário internacional de vinhos finos com produtos de melhor qualidade, estas 

empresas também anseiam diminuir a participação dos vinhos importados no mercado nacional 

ofertando vinho brasileiro de melhor qualidade e preços mais competitivos. 

 
A vitivinicultura em desenvolvimento na Serra do Sudeste  
                     

A região da Serra do Sudeste tem uma dinâmica agrícola local relacionada à 

vitivinicultura bastante recente, que se deu após a década de 2000, tendo como principais 

municípios: Encruzilhada do Sul e Pinheiro Machado. É uma região que se encontra localizada 

entre a Campanha Gaúcha e o litoral Sul do estado gaúcho e frequentemente se confunde com 

a região da Campanha Gaúcha, pelas suas características semelhantes no que tange ao 

desenvolvimento da economia.  

Conforme Silva e Medeiros (2017, p.151), “[...] a vitivinicultura ganha força na Serra 

do Sudeste a partir do incentivo de políticas públicas do Governo Federal”, que visava implantar 

novas atividades dinamizadoras e estimulantes ao empreendedorismo, como é o caso da 

produção de vinhos (SILVA; MEDEIROS, 2017).  

Na Serra do Sudeste são cultivadas castas das variedades Vitis vinífera, com 

predominância das uvas tintas, que mantém uma produtividade dos vinhedos que oscila entre 8 

e 12 toneladas por hectare, dependendo das condições climáticas da safra (PROTAS; 

CAMARGO, 2010). Os vinhedos, em sua maior parte, são conduzidos em espaldeira (Figura 

5), que representa no estado uma das principais características do processo de modernização da 

vitivinicultura gaúcha, que durante muitas décadas manteve os parreirais quase que 

exclusivamente centrados no sistema de condução da videira em latada, principalmente na Serra 

Gaúcha. 
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Esta região apresenta condições edafoclimáticas favoráveis à produção de vinhos finos 

devido às ondulações do relevo, que possui altitudes de cerca de 600 metros acima do nível do 

mar, além do clima temperado e da presença de solos graníticos (BORGES, 2006).  

A vitivinicultura que se desenvolve na Serra do Sudeste possui a maioria dos produtores 

oriundos da Serra Gaúcha, são grandes empresas de vinho que buscaram uma diversificação 

para os seus produtos vitivinícolas instalando vinhedos nesta região, visando obter apenas a 

matéria-prima, a uva, para elaborar os vinhos em sua matriz. Estão na Serra do Sudeste às 

empresas Maison Moët & Chandon, Casa Valduga, Vinícola Monte Lemos (Dal Pizzol), 

Angheben Vinhos Finos, Cooperativa Vinícola Garibaldi, entre outras (ROSA, 2011).   

                       
            Figura 5: Vinhedos em espaldeira (Pinheiro Machado - Serra do Sudeste) 

 
  Fonte: Vinícola Hermann (2019).  

 

Ainda, Silva e Medeiros (2017) colocam que, por esta condição a maior parte da 

produção de vinhos é vinificada na Serra Gaúcha, restando apenas o vinho colonial engarrafado 

na região da Serra do Sudeste. Entre as vinícolas que elaboram o vinho na Serra do Sudeste 

destacam-se: a Bodega Czarnobay e a Terrasul Vinhos Finos. 

O território vitícola que vem se formando na Serra do Sudeste apresenta menor grau de 

desenvolvimento frente aos outros territórios vitivinícolas gaúchos existentes, que já 

apresentam condições bastante favoráveis ao enoturismo, associações e pedidos de Indicação 

de Procedência (IPs) para os vinhos produzidos, já reconhecidos ou protocolados, por exemplo. 

Este atraso é devido, principalmente pelo monopólio exercido pelas empresas da Serra Gaúcha, 

que acabam revertendo vinhos e visibilidade para as empresas já consolidadas, que investem 

no enoturismo nas suas áreas de origem, onde se localiza a matriz e na Serra do Sudeste 

atualmente mantém os vinhedos apenas como forma de obtenção da matéria-prima, ou seja, a 

uva para ser beneficiada na sede da empresa na Serra Gaúcha. 
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Além disso, existe uma discordância em relação ao município de Candiota, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) este município pertence a Serra do 

Sudeste, enquanto os produtores de uva e empresas de vinho de Candiota se sentem 

pertencentes a Campanha Gaúcha, inclusive participam da Associação dos Produtores de 

Vinhos Finos da Campanha Gaúcha e da Indicação de Procedência (IP) dos Vinhos da 

Campanha.  

Dessa forma, falta articulação entre os diferentes produtores locais, empresas de vinho 

e agentes econômicos para unir forças em conjunto para promover o desenvolvimento do 

território do vinho na Serra do Sudeste, assim como está acontecendo e se desenvolvendo o 

território do vinho da Campanha Gaúcha. 

       
Campos de Cima da Serra: ascensão na produção de vinhos finos na mais nova fronteira 
vitivinícola do Rio Grande do Sul  
                    

A região gaúcha conhecida como Campos de Cima da Serra é a mais nova área de 

desenvolvimento da vitivinicultura de vinhos finos no Rio Grande do Sul. Para Copello (2015), 

a região encontra-se localizada no nordeste do estado, próximo a Santa Catarina, 

compreendendo os municípios de Bom Jesus, Campestre da Serra, Jaquirana, Muitos Capões, 

São Francisco de Paula e Vacaria. 

A vitivinicultura na região dos Campos de Cima da Serra é recente, tendo início 

com as pesquisas realizadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA - Uva e Vinho), que desde 2004 conduz experimentos nas áreas de viticultura 

e enologia na região, que a partir dos estudos reconheceu condições bastante favoráveis, 

devido a fatores como, solo, clima, e altitude para produção de vinhos finos e espumantes 

(VINÍCOLA FAZENDA SANTA RITA, 2019).  

As vinícolas da região são de pequeno porte, a maioria delas possui parreirais 

próprios que tem entre 10 e 12 (ha) de vinhedos cultivados, com predomínio das uvas 

Sauvignon Blanc e Chardonnay e realizam a terceirização dos processos de vinificação 

(SOARES, 2017). Os vinhedos estão plantados no sistema de condução em espaldeira. 

Além disso, é importante destacar que em 2017, produtores da região formalizaram 

a criação de uma associação designada de Associação dos Vitivinicultores dos Campos de 

Cima da Serra (AVICCS), sendo um grande avanço coletivo e decisivo para a tentativa de 
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obtenção da Indicação de Procedência (IP) para os vinhos produzidos nesta região 

(SEBRAE, 2017).  

Dessa forma, é uma região que vem “engatinhando” na produção de uva e vinhos, 

com a implantação de vinhedos, estruturas enoturísticas, elaboração de vinhos e a criação 

de uma associação. Isto evidencia que a região vem seguindo o mesmo caminho percorrido 

pelas demais áreas vitícolas gaúchas, que já se encontram consolidadas no estado, como, 

por exemplo, a Serra Gaúcha.  

À medida que os produtores vão se inserindo no setor da vitivinicultura, eles passam a 

investir também em atividades ligadas ao enoturismo. Assim, como pode ser conferido numa 

matéria publicada no Jornal do Comércio (2017), uma das vinícolas que tem se destacado na 

região é a Vinícola Fazenda Santa Rita, uma antiga propriedade de origem açoriana, com cultura 

de soja, milho, trigo e pecuária, que passou a buscar a diversificação da produção agrícola com 

a inserção da vitivinicultura a partir de 2009, inicialmente com a implantação de 12 hectares de 

vinhedos (Figura 6), passando em 2016 a implantar uma verdadeira vila com vinhedos 

compreendendo, vinícola, casas para trabalhadores, capela, entre outras estruturas, a fim de 

fomentar e desenvolver o enoturismo no lugar. 
                                   

Figura 6: Parreirais em espaldeira (Vinícola Fazenda Santa Rita - Campos de Cima da Serra) 

 
   Fonte: Vinícola Fazenda Santa Rita (2019).  

 

Estas afirmações acima citadas demonstram que a vitivinicultura no Rio Grande do Sul 

vem se expandindo para diferentes espaços regionais, criando novos campos de trabalho e 

identidade vitícola, além de produzir vinhos com tipicidade. Assim, como, na região dos 

Campos de Cima da Serra, as ações coletivas têm sido o motor estimulante para o 

desenvolvimento da região como a mais nova área gaúcha produtora de vinhos finos e vinhos 

espumantes.  
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Considerações finais  
                 

Este trabalho buscou tecer discussões sobre a vitivinicultura gaúcha, pautada pela 

análise de diferentes regiões edafoclimáticas, desde a tradicional região vitivinícola da Serra 

Gaúcha até as novas áreas produtoras que despontam atualmente no estado do Rio Grande do 

Sul, como, por exemplo, os Campos de Cima da Serra, a Campanha Gaúcha e a Serra do 

Sudeste.  

A região da Serra Gaúcha tem sua dinâmica vitícola associada à imigração italiana e ao 

trabalho, que está cultura desenvolveu para alavancar a vitivinicultura gaúcha desde o processo 

de ocupação do estado gaúcho. É uma região consolidada na produção de vinhos de mesa tendo 

como base as videiras das castas americanas e/ou híbridas conduzidas na forma latada, porém 

nas últimas décadas a região tem se especializado na produção de vinhos espumantes tendo os 

vinhedos conduzidos em espaldeira a melhor forma de obtenção de uma uva com melhor 

qualidade para este tipo de bebida e para os vinhos finos.  

Essa região apresenta um enoturismo reconhecido e consolidado há bastante tempo, que 

possui atividades culturais ao longo dos doze meses do ano, bem como, a região possui várias 

associações que compõem e fomentam o desenvolvimento regional da vitivinicultura e das 

Indicações Geográficas (IGs) já consolidadas para o vinho e as que estão em processo de 

obtenção junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).  

A Serra Gaúcha, outrora, consiste num território do vinho de base sólida e já consolidado 

no Rio Grande do Sul, com a presença de pequenos, médios e grandes empresários do vinho, 

cooperativas vitivinícolas e agências de turismo voltadas a venda de pacotes enoturísticos, bem 

como, de programações e passeios elaborados e comercializados pelas próprias vinícolas em 

diferentes épocas do ano visando a atender os diferentes públicos.  

Em contrapartida, a Campanha Gaúcha é uma nova região produtora de vinhos, que 

inicia no segmento do vinho, após a década de 1970. Nesta região, houve a atração de 

empresários locais, da Serra Gaúcha e de outros lugares do país que implantaram vinhedos, 

estruturas vinícolas, criaram uma associação e estão buscando uma Indicação de Procedência 

(IP) para os vinhos locais.  

Na Campanha Gaúcha cria-se então um novo território do vinho, marcado pela cultura 

gaúcha e pecuária, alicerçadas ao vinho. Uma região com potencial de crescimento, devido às 

condições ambientais favoráveis e também pela presença de grandes empresas e de 
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empreendedores individuais, que tem construído vinícolas sofisticadas, como a Guatambu - 

Estância do Vinho.  

Além destas duas regiões vitícolas importantes no estado, a Serra do Sudeste também 

tem se destacado nos últimos anos na produção de vinhos, muito embora, diferente da 

Campanha Gaúcha, ainda está em desenvolvimento para a construção de um território do vinho. 

Nesta região concentram-se grandes empresas, majoritariamente vindas da Serra Gaúcha. 

Ainda, um enoturismo que precisa de impulso para acontecer, assim como ações coletivas para 

dinamizar a vitivinicultura em desenvolvimento e em expansão.  

A outra região gaúcha em análise neste estudo é a dos Campos de Cima da Serra que 

apresenta uma produção recente de vinhos. A produção de vinhos inicia nesta região devido aos 

estudos da EMBRAPA (Uva e Vinho) que despertaram o interesse de proprietários rurais da 

região. Neste lugar, já existe um grupo expressivo de produtores de uva e vinho que vem 

desenvolvendo e promovendo também o enoturismo. A criação da Associação de Viticultores 

dos Campos de Cima da Serra tem buscado um reconhecimento da região, no cenário 

vitícola gaúcho, e vem permitindo o desenvolvimento da vitivinicultura local.  

Assim, o Rio Grande do Sul tem aumentado a produção de vinhos e de áreas 

vitícolas, nos últimos anos, criando novos territórios do vinho, cada qual com suas 

identidades e características próprias, aproveitando as diferentes potencialidades locais de 

cada uma das diferentes áreas produtoras. 

 
Referências 
 
ALEMDOVINHO. Brasil Campanha Gaúcha: melhor terroir para a Tannat. Disponível em: 
<https://alemdovinho.wordpress.com/2015/09/20/brasil-campanha-gaucha-melhor-terroir-
para-a-tannat/>. Acesso em: 20 de outubro de 2019.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENOLOGIA. A História do Vinho no Brasil. Disponível 
em: <https://www.enologia.org.br/curiosidade/a-historia-do-vinho-no-brasil>. Acesso em: 03 
de outubro de 2019a.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENOLOGIA. Fases da Vitivinicultura. Disponível em: 
<https://www.enologia.org.br/curiosidade/fases-da-vitivinicultura>. Acesso em: 06 de outubro 
de 2019b.   

BARELLI, S. Regina Vanderlinde, uma brasileira à frente da OIV. IstoÉ Dinheiro, São Paulo, 
15 de mar. de 2019. Disponível em: <https://www.istoedinheiro.com.br/regina-vanderlinde-
uma-brasileira-a-frente-da-oiv/>. Acesso em: 28 de outubro de 2019.    



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4007 
 

BORGES, E. P. A nova geografia do vinho no Brasil. Revista Adega, São Paulo, v.10. agosto 
de 2016. Disponível em: <https://revistaadega.uol.com.br/artigo/a-nova-geografia-do-vinho-
no-brasil_6120.html>. Acesso em: 18 de outubro de 2019. 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica: para uso dos estudantes 
universitários. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1983. 

COPELLO, M. As regiões produtoras do Brasil. Revista Anuário Vinho do Brasil. Baco 
multimídias. São Paulo. SP. 2015. 

DAL PIZZOL, R.; SOUSA, S. I. de. Memórias do vinho gaúcho - Volume 1, 2 e 3. Porto 
Alegre: AGE, 2014.  

FLORES, S. S. Vitivinicultura sustentável no contexto do Brasil: uma proposta de 
abordagem. 2015. 341f. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. Porto Alegre: Instituto de Geociências, 2015. 

GAMA, F. C. B. da. A nova geografia da produção vitivinícola do Brasil: concentração e 
desconcentração espacial. Revista Brasileira de Viticultura e Enologia, n. 10, p. 156-165, 
2018.     

GIL, A. C.  Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

JORNAL DO COMÉRCIO. Projeto visionário nos Campos de Cima da Serra. p. 14.  Caderno 
especial: Vinhos & Espumantes. Porto Alegre, 24 de setembro de 2017.  

MANFIO, V. Vitivinicultura e associativismo: a dinâmica da Associação Vinhos da 
Campanha na formação de um território no Rio Grande do Sul, Brasil. 2018. 254f. Tese 
(Doutorado em Geografia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018. 

MANFIO, V.; PIEROZAN, V. L. A Produção de Vinhos no Rio Grande do Sul: uma discussão 
a respeito da Serra Gaúcha e da Fronteira Sudoeste. In: ENCONTRO NACIONAL DE 
GEOGRAFIA AGRÁRIA, XXIV, 2018, Dourados-MS. Anais... Dourados-MS, 2018. p. 3852-
3867.  

MARGEON, G. O vocabulário básico do vinho. Tradução Rosemary C. Abílio. São Paulo: 
WMF Martins Fontes Ltda, 2015.  

MELLO, C. E. C. de. A presença do vinho no Brasil: um pouco de história. 2. ed. São Paulo: 
Cultura, 2007. 

MEMÓRIA VIAJANTE. Um passeio por Antônio Prado e Flores da Cunha. Blog pessoal. 
7 de set. de 2015. Disponível em: <http://www.memoriaviajante.com/um-passeio-por-antonio-
prado-e-flores-da-cunha/#more-2031>. Acesso em: 27 de outubro de 2019.  

MENEGUZZO, J. et al. Caracterização físico-química do vinho espumante das cultivares 
Riesling Itálico, Chardonnay, e Pinot Noir da Serra Gaúcha. Revista Brasileira de Viticultura 
e Enologia, n. 10, p. 78-85, 2018.     

MIELE, M. Análise do Cadastro Vinícola do Rio Grande do Sul para um processo inicial de 
caracterização do sistema agroindustrial vitivinícola gaúcho. In: CONGRESSO BRASILEIRO 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4008 
 

DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL, XLII, 2004, Cuiabá, MT. Anais... Cuiabá, MT, 
2004. p. 1-14.  

ORTEGA, A. C.; JEZIORNY, D. L. Vinho e território: a experiência do Vale dos Vinhedos. 
Campinas: Alínea, 2011. 

PROTAS, J. F. da S.; CAMARGO, U. A. Vitivinicultura brasileira: panorama setorial. 
Brasília, DF: SEBRAE, 2010. 

REAL, M. C. Os bons vinhos do Sul. Porto Alegre: Sulina, 1981. 

ROSA, S. M. Terroirs do Brasil. Revista Adega. 2011. Disponível em: 
<https://revistaadega.uol.com.br/artigo/terroirs-do-brasil_3575.html.>. Acesso em: 22 de 
outubro de 2019.  

SCHNEIDER, L. Dinâmica locacional da vitivinicultura: novas regionais do Rio Grande do 
Sul e do Vale do São Francisco. 2006. 118f. Dissertação (Mestrado em Ciências - Economia 
Aplicada) - Universidade de São Paulo, Piracicaba, SP, 2006.  

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. Produtores 
de vinho dos Campos de Cima da Serra formam associação. 2017. Disponível em: 
<https://sebraers.com.br/produtores-de-vinho-dos-campos-de-cima-da-serra-fomam-
associacao/.>. Acesso em: 21 de outubro de 2019.  

SILVA, B. F. da.; MEDEIROS, R. M. V. Vitivinicultura e formação do território na Serra de 
Sudeste/RS.  In: MEDEIROS, R. M. V.; LINDNER, M. (org.). A uva e o vinho como 
expressões da cultura, patrimônio e território. Porto Alegre: IGEO - Instituto de 
Geociências, 2017. p. 151-164. 

SILVA, A. C. da.; RODRIGUES, E. A. G. A distribuição locacional da viticultura nas 
microrregiões do Rio Grande do Sul. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, VII, 2015. Santa Cruz do Sul, RS. Anais... Santa Cruz 
do Sul, 9 a 11 de setembro de 2015.  

SOARES. F. Vinícolas de Campos de Cima da Serra dão primeiros passos para Indicação 
de Procedência. 2017. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/campo-e-
lavoura/noticia/2017/10/vinicolas-de-campos-de-cima-da-serra-dao-primeiros-passos-para-
indicacao-de-procedencia-cj8q7sr7o01yu01olmmw0neob.html.>. Acesso em: 20 de outubro de 
2019.  

SOUSA, J. S. I. de. Uvas para o Brasil. São Paulo: Melhoramentos, 1969. 

SUSIN, C. T. Dinâmica Estratégica da Vinícola Miolo Ltda e o Vale dos Vinhedos. 2003. 
106f. Dissertação (Mestrado em Agronegócio) - Universidade  Federal do Rio Grande do Sul. 
Porto Alegre, 2003.  

VINÍCOLA FAZENDA SANTA RITA. Histórico. Disponível em: 
<https://www.vinicolafazendasantarita.com.br/vinicola/historico/.>. Acesso em: 21 de outubro 
de 2019.  



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4009 
 

VINÍCOLA HERMANN. Os Vinhedos. Disponível em: 
<http://www.vinicolahermann.com.br/html/vinicola.html>. Acesso em: 21 de outubro de 2019.  

VINÍCOLA SALTON. Terroir. Disponível em: <https://www.salton.com.br/terroir/>. Acesso 
em: 22 de outubro de 2019.  

 

 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4010 
 

 
 

DISCURSOS E PERCEPÇÕES SOBRE A ZONA RURAL DE CACHOEIRAS DE 
MACACU 

 
 

Gabriel Felipe de Souza da Silva Barros1 
Bárbara Marçal Barcelos2 

 
Resumo 
  

O presente trabalho tem como tema fundamental as diferentes percepções sobre as zonas rurais do 
município de Cachoeiras de Macacu. Incorporado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro desde 2013, o espaço 
deste município e suas zonas rurais sofrem com certos fenômenos típicos de locais próximos a grandes 
aglomerações urbanas de influência em escala nacional e ao mesmo tempo, apresenta suas especificidades em 
relação a elementos e agentes que estão historicamente presentes nestes espaços. Assim sendo, objetivo principal 
consiste em identificar os discursos nas falas dos principais agentes institucionais atuantes sobre o espaço 
municipal de Cachoeiras de Macacu, evidenciando percepções e funções atribuídas ao rural. 

 
 

1. Introdução 

O município de Cachoeiras de Macacu, localizado no Rio de Janeiro, tem um território 

de 954,479 km², o nono maior do estado e o segundo maior da região metropolitana. Sua 

população, no entanto, é de 54.273 pessoas segundo o último censo e sua densidade é de 56,90 

hab/km², apenas a 65º do estado. Em 2013, foi incorporado a Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro em uma conjuntura política influenciada diretamente pela chegada do Comperj.   

Em um movimento com características distintas, também houve uma aproximação com 

outros municípios do leste do estado através do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento 

do Leste Fluminense (ConLeste), motivado principalmente pela cadeia de produção do gás 

natural. Essa interação, porém, é bem menos intensa do que com municípios como Rio de 

Janeiro, Niterói e São Gonçalo, centros econômicos, populacionais e políticos da metrópole. 

Nos gráficos 1 e 2 abaixo, acompanha-se a evolução da população de Cachoeiras de 

Macacu. A partir deles, é possível constatar uma expoente diminuição da população rural de 

1970 até 1991, cerca de 65,1%. Já entre os anos de de 1991 à 2010 a taxa de queda foi menor, 

totalizando apenas 10,3%. No total, a população rural diminuiu aproximadamente 68,7%. Em 

relação a população urbana do município o padrão foi oposto, houve um crescimento total de 
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451,3%. Portanto, neste período houve uma inversão do padrão demográfico, seguindo o 

fenômeno de urbanização, que foi uma realidade em muitos outros municípios brasileiros 

durante este período. 

Segundo o macrozoneamento do plano diretor aprovado no ano de 2006 (Mapa 1), o 

município tem três zonas urbanas estabelecidas situadas na bacia do rio Macacu, e que seguem 

a rodovia principal que corta o espaço municipal, a BR-116. A primeira é o centro com mesmo 

nome do município, Cachoeiras de Macacu, ao norte na encosta da Serra do Mar. O segundo é 

Japuíba e, mais ao sul, Papucaia. Segundo este zoneamento, o município é predominantemente 

rural, dividindo ainda essa zona rural em diferentes áreas com diferentes regulações no uso e 

ocupação da  terra.  

O que é interessante ao presente trabalho é que isto indica que na revisão do plano 

diretor foram atribuídas diferentes funcionalidades as zonas rurais, como é indicado na Tabela 

1 abaixo. Desde 2006 portanto, quando o plano foi elaborado, estes espaços teoricamente foram 

planejados e ordenados segundo estas atribuições. Atualmente, está em andamento a revisão 

deste plano diretor, o que torna ainda mais relevante conhecer as concepções dos agentes sobre 

a zona rural, que virá a nortear o novo zoneamento, possivelmente com a atribuição de outras 

funções à diferentes espaços rurais.     

 

ÁREAS DA ZONA RURAL E SUAS FUNCIONALIDADES  

Função Áreas 

Ambiental Preservação Ambiental e Áreas Agrícolas de 
Fragilidade Ambiental 

Lazer/Turismo Turísticas Agrícolas 

Residêncial Transição Urbana 

Produtiva Agrícolas e Corredor de Comércio; Serviço 
e Áreas Agrícolas de Fragilidade Ambiental 

Tabela 1  
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Mapa 1-Macrozoneamento Municipal (Plano Diretor de Cachoeiras de Macacu 2006) 

 
 

  
Gráficos 1 e 2- Evolução da população rural e urbana de Cachoeiras de Macacu (IBGE). 

 
 

Sobre a economia de Cachoeiras de Macacu, como pode ser visto no Gráfico 3, as 

atividades que têm mais peso sobre o PIB são as de serviço e as ligadas ao setor público, 

crescendo sua participação neste recorte temporal assim como a atividade industrial. O setor 

que é mais estável mas que menos gera recursos ao PIB é o agropecuário, mostrando um leve 

aumento no ano de 2014.  

Ainda assim, é relevante fazer algumas considerações e localizar tais dados sobre a 

economia. O principal tipo industrial do município é a pequena agroindústria e portanto, ligada 

diretamente a atividade agropecuária. Em relação ao setor público é possível afirmar que, em 

sua maioria, é localizado nas zonas urbanas, pois é onde a maioria dos postos de saúde, escolas 

e instituições administrativas se  encontram.         
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Gráfico 3- (IBGE). 

 
Essa interação, porém, é bem menos intensa do que com municípios como Rio de 

Janeiro, Niterói e São Gonçalo, centros econômicos, populacionais e políticos da metrópole. 

Assim sendo, pelo município cachoeirense estar inserido em uma localidade onde a 

proximidade metropolitana afeta nas transformações e dinâmicas sociais, econômicas e físicas 

do seu espaço rural, o planejamento e gestão do município sobre estas áreas enfrentam o 

interesse de escalas acima das de Cachoeiras de Macacu. Portanto, conhecer as concepções dos 

agentes que exercem influência sobre a zona rural indica quais políticas públicas e de gestão 

territorial que serão priorizadas nesses espaços. Desta forma, traçamos como objetivo 

identificar os discursos que são produzidos sobre o espaço municipal, destacando as percepções 

e funções atribuídas ao rural. 
 

1.1 Cachoeiras de Macacu e o Comperj 

 

 
Figura 1- Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Petrobrás) 
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Nos anos 2000, o Brasil passava por um grande crescimento econômico alavancado 

principalmente pela alta dos preços das commodities no mercado internacional, gerando 

significativo aumento do PIB anual e expectativa de uma projeção futura ascendente. A partir 

disto, ambiciosos planos amparados por uma pauta desenvolvimentista foram elaborados nos 

mais diferentes âmbitos econômicos e sociais, sendo exemplos desde as obras de transposição 

do rio São Francisco até a construção de grandiosas arenas no intuito de sediar mega eventos 

internacionais. Neste cenário é lançado em 2007 o Programa de Aceleração do Crescimento  

(PAC), responsável pela execução de grandes obras de infraestrutura a nível nacional, forma do 

Estado reafirmar seu papel central como agente gerador de emprego e renda.    

Um dos setores econômicos estratégicos neste contexto era o do petróleo, em alta no 

momento pela descoberta de uma grande reserva chamada de Pré-Sal, localizada nas bacias do 

Espírito Santo, Campos e Santos. Com isto um dos principais objetivos do PAC foi a 

reestruturação do setor petrolífero brasileiro na expectativa do país ter sua auto suficiência no 

consumo desta fonte energética. Foi previsto então, a construção de novas petroquímicas, dentre 

elas o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperj, ilustrado pela Figura 1 acima. 

O Complexo foi instalado no município de Itaboraí, vizinho ao de Cachoeiras, 

justamente por sua localização privilegiada em relação ao Pré-Sal e a outros empreendimentos 

da cadeia produtiva da indústria petroquímica. Após o anúncio do projeto e o início da 

construção, houve uma grande expectativa de desenvolvimento econômico para a região, 

gerando um significativo aumento no fluxo populacional e da atividade imobiliária não apenas 

nas zonas urbanas dos municípios impactados, mas como também em suas áreas rurais.  

O impacto gerado no ordenamento territorial dos municípios da área de influência, 

dentre eles Cachoeiras, foi evidente. No período de incorporação do projeto foram elaborados 

uma série de documentos oficiais, alguns deles com patrocínio direto da Petrobrás, para oferecer 

um respaldo legal e técnico ao complexo. Aquele que teve maior importância no planejamento 

do espaço municipal foi o já citado Plano Diretor em 2006 porém não foi o único. Outro 

exemplo é a Agenda 21, documento  elaborado com apoio da Petrobrás e tendo como um dos 

tópicos principais o Comperj e tem como objetivo o planejamento e ordenamento focado no 

desenvolvimento sustentável do município. Para Cachoeiras de Macacu portanto, sua política 

de ordenamento territorial teve influência direta de agentes externos durante a década de 2000 
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e não somente, visto que o impacto financeiro gerado pelos royalties foi significativo, fazendo 

sua receita aumentar em um intervalo curto de tempo.  

No caminho contrário ao que era esperado, no ano de 2013 ocorreu uma inesperada 

queda no preço do barril de petróleo no mercado mundial e poucos anos depois, a deflagração 

de casos de corrupção dentro da Petrobrás. Com isto, a operacionalidade pensada para o 

Comperj não foi efetivada completamente e junto com isto, o potencial volume de geração de 

emprego e renda caiu bruscamente. O empreendimento que inicialmente gerou cerca de 30 mil 

empregos na fase inicial de terraplanagem, hoje opera somente com cerca de 3 mil funcionários 

apenas no tratamento de gás natural.  

Olhando essa dinâmica com foco nas zonas rurais, as atividades econômicas nela 

praticadas tiveram uma mudança principalmente no que tange em relação a mão de obra. No 

período do auge, parte dos trabalhadores rurais do município se realocou em empregos 

relacionados às fases iniciais de construção do complexo, na maioria em trabalhos que 

demandam pouca qualificação. No pós 2013, em contraste, toda essa massa de trabalhadores 

foi obrigada a novamente se realocar no mercado de trabalho, em alguns casos nas antigas 

atividades ligadas ao espaço rural. Porém outra parte não conseguiu se inserir novamente, o que 

ocasionou a diminuição do contingente de pessoas em Cachoeiras e também em um aumento 

do número de alguns índices de violência.  

Assim como as mudanças geradas pelo início da construção do complexo foram 

imediatas, as consequências de sua queda para Cachoeiras também foram. De início a 

arrecadação do município caiu bruscamente  pela diminuição do repasse dos royalties 

  

2. Metodologia 

O trabalho se norteia em questões relacionadas à escolha de ações e estratégias que são 

consideradas como prioridade na agenda política municipal, de que maneira são efetivadas e 

como afetam este território, além de tentar observar se existem outras políticas não privilegiadas 

pelo poder público e de agentes fora do estado. Para mais, consiste na Análise de Conteúdo de 

entrevistas coletadas com agentes públicos e civis que influenciam na zona rural do município 

de Cachoeiras de Macacu. Medeiros et al. (2014) destacam que o rural tem uma abordagem 

diferenciada nas políticas públicas brasileiras, historicamente focadas no urbano. As autoras 
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mostram que no periurbano, o rural pode ser investido de funções específicas (natureza, lazer, 

produção,...), sendo foco do planejamento, ou simplesmente invisibilizado. 

Antes da ida a campo foram elaborados cinco eixos temáticos de análise que foram 

formulados segundo a base bibliográfica levantada visando os objetivos do estudo, ou seja, 

buscando atender os principais elementos formadores ou influenciadores das zonas rurais 

cachoeirenses. São eles: espaço municipal (paisagem, divisões internas, papel do rural e do 

urbano), economia municipal, distribuição da população e das infraestruturas, modos de vida e 

avaliação da influência metropolitana. Esta seleção teve como objetivo não apenas orientar as 

análises sobre o recorte espacial estabelecido, como também servir de base para elaborar os 

roteiros usados nas entrevistas. Vale ressaltar que para fazer os roteiros também foi considerado 

a função que cada entrevistado exerce dentro de sua instituição. Por exemplo, ao entrevistarmos 

um representante da secretaria de turismo foram realizadas perguntas sobre o papel da secretaria 

no município, seu peso na economia e sua relação com os demais setores da prefeitura. Portanto 

não foi utilizado apenas uma única versão de roteiro para todas as entrevistas, pois em cada 

caso houve adaptações das questões a serem feitas. 

Após a ida a campo, os áudios das entrevistas foram transcritos para que a partir de 

todas as informações e dados obtidos através das falas e respostas dos entrevistados, fosse 

aproveitado de maneira a ser feita uma tabela com a função de servir como uma ferramenta para 

as análises. A tabela é composta por uma coluna com os eixos temáticos pré-estabelecidos e 

uma linha com cada agente entrevistado. Assim buscou-se realizar um estudo comparativo entre 

as visões de cada entrevistado segundo determinado tema e também um estudo individual para 

entender as narrativas de cada ator social. 

 

3. Cachoeiras de Macacu e suas ruralidades 

Através das entrevistas com os agentes selecionados, surgiram resultados que, para uma 

melhor compreensão,  foram divididos e apresentados em dois grandes grupos, nos quais são 

baseados em concepções compartilhadas entre os entrevistados e as que houveram 

divergências. 

No grupo em que as visões foram compartilhadas, se destacam algumas observações: 

primeiramente, a concepção do rural é diretamente associada à natureza e à produção 

agropecuária, com uma dissociação da presença de infraestruturas; a paisagem de Cachoeiras 
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de Macacu foi considerada composta por áreas de natureza preservada e, em segundo plano, 

áreas de cultivo ou pastagem. Enquanto isso, o urbano é relacionado a um papel secundário no 

município, sendo distribuído em três núcleos, caracterizado por uma concentração de atividades 

do ramo de serviços e comércio. Por fim, a atividade do turismo é percebida como pouco 

significativa economicamente por não trazer, segundo os entrevistados, grande retorno ao 

município. 

Já no grupo em que são apresentadas as concepções divergentes, os principais pontos a 

serem expostos são, primeiramente, relacionados à proximidade da metrópole, em que três dos 

entrevistados destacaram a importância da proximidade com o Rio de Janeiro para o 

escoamento da produção agrícola e para a o fluxo de turistas, enquanto que quatro apontaram 

questões negativas, como pressões sobre os recursos hídricos e aumento dos índices de 

violência. Já com relação aos impactos da presença do Comperj, o aumento populacional foi 

apontado por todos os representantes das secretarias; dois dos entrevistados ressaltaram a 

questão da degradação ambiental e, quanto à urbanização, ligada diretamente ao crescente 

número de condomínios na região, foi levantada por quatro agentes. 

Por meio das entrevistas, ressaltam-se certos pontos que foram discutidos sobre 

posições negativas e positivas acerca da região estudada. O primeiro é a questão voltada à 

predominância de zonas rurais e urbanas, em que todos os entrevistados relataram que a maioria 

do território cachoeirense é rural, percepção que vai de acordo com o mapa de 

Macrozoneamento Municipal encontrado no Plano Diretor de 2006, que delimita a extensão de 

seu perímetro urbano e classifica as zonas rurais em sete tipos: Área Agrícola, Área Turística 

Agrícola, Área Agrícola de Fragilidade Ambiental, Área de Preservação Ambiental, Área de 

Transição Urbana, Área Institucional e Corredor de Comércio e Serviços. 

Em segundo, foi possível destacar no discurso dos agentes entrevistados as 

funcionalidades que são atribuídas às zonas rurais do município, tendo destaque para quatro: 

(1) ambiente/natureza, a única em que todos os agentes consideraram ser intrínseca a zona rural; 

(2) produção, relacionada diretamente à produção agrícola, em que todos os agentes concebem 

tal funcionalidade a zona rural, porém dois deles, os representantes da secretaria de agricultura 

e o de turismo, enxergam o setor produtivo apenas como secundário; (3) residencial, visto 

através da paisagem do município, na qual muitos condomínios podem ser vistos, de diferentes 

classes sociais, vale ressaltar que dois atores deixaram essa função ausente no seu discurso, a 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4018 
 

secretaria de agricultura e a de turismo; (4) lazer/turismo, como o ecoturismo e o turismo 

religioso, os dois tipos mais apontados nas entrevistas, mas que, apesar da recorrência, foi a 

função que mais ficou ausente no discurso dos atores, uma vez que em somente duas entrevistas 

o tema foi lembrado, com as secretarias de agricultura e a de turismo. 

E, por fim, em terceiro, está a questão da urbanização, pela discussão de Bicalho e 

Machado (2013), sobre o processo do avanço urbano sobre áreas agrícolas através da inserção 

do município na lógica metropolitana. Neste caso, buscou-se encontrar nas falas dos agentes o 

reconhecimento sobre a expansão da área periurbana no município e em conjunto, sobre a 

qualidade da segurança, equipamento infraestrutural e serviços nesses espaços. As secretarias 

de planejamento e de agricultura trataram de forma negativa sobre esses três elementos, 

indicando que os mesmos estão presentes de forma precária nos núcleos urbanos.  

Outro destaque a ser dado é com relação ao discurso da secretaria do meio ambiente e 

do sindicato dos trabalhadores rurais, que indicam uma precária oferta de equipamentos infra-

estruturais, porém o que existe é concentrado nas áreas urbanas. Essa concentração foi relatada 

também pelo turismo, evidenciando a mesma dinâmica, mas em relação aos serviços, com uma 

visão positiva. Vale ressaltar também o processo de favelização, abordado durante a fala de 

alguns agentes, causado por uma ocupação rápida e desordenado de perímetros urbanos já 

consolidados, nos núcleos de Papucaia e Japuíba, onde se encontrava uma área construída 

estabelecida, mas com possibilidade física para expansão. 

A partir de todas as análises feitas das entrevistas e pela revisão bibliográfica, é possível 

observar e destacar pontos de discussão sobre algumas conclusões com o conteúdo que já foi 

obtido e pesquisado. As concepções que os agentes têm do seu município e, em especial, das 

zonas rurais, levam em consideração suas características e principalmente sua funcionalidade. 

É desta maneira que políticas públicas e ações práticas são priorizadas em detrimento de outras, 

e assim efetivadas nesses espaços. Partindo dessa premissa, as funções produtiva e ambiental 

seriam as que mais movem as ações dos agentes, segundo as análises feitas a partir do conteúdo 

obtido. 

Em relação à função ambiental, foi dado destaque na fala de alguns atores para o Parque 

Estadual dos Três Picos e a Reserva Ecológica do Guapiaçu, responsável atualmente pelo 

reflorestamento de uma considerável área do município e que recebe apoio da Petrobrás. 
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Já na parte produtiva, as áreas de antiga colonização e assentamentos da reforma agrária foram 

destaque no volume de produção oriunda principalmente pela agricultura familiar, tipo de 

produção mais encontrado em Cachoeiras de Macacu. 

 Mesmo que alguns dos agentes entrevistados façam parte da mesma prefeitura, 

observou-se em suas respostas que estes possuem diferentes percepções, o que acaba 

ocasionando numa divergência em certos temas. Este fato pode ser entendido pela percepção 

de que existam diferentes funções em relação às zonas rurais de Cachoeiras de Macacu, o que 

faz com que sejam levantadas questões acerca de estratégias e ações que são de fato priorizadas 

pela agenda política do município, questionando quais estão sendo postas em prática e efetivas, 

suas consequências para com o território e se o poder público, assim como agentes de fora do 

estado, acabam por desvalorizar outras políticas que não são consideradas como prioridade e 

por que. Com isso, percebe-se a importância deste trabalho em destacar as singularidades do 

espaço rural, este que pode ser visto pelos seus múltiplos agentes que o habitam e desempenham 

diferentes funções sob ele.    
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20 ANOS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO: A CONSTRUÇÃO DESTA TRAJETÓRIA 

PELO VIÉS DO DESENVOLVIMENTO 

 

Daniela Camila Froehlich1 
 

Introdução 

 

Pensar a Educação do Campo nos remete algumas abordagens e discussões, não é uma 

tarefa fácil, requer um olhar atento e cauteloso. Com isso as colocações que trago nesta escrita 

abordam o a Educação do Campo permeada pelo desenvolvimento, levando em consideração o 

conceito da palavra, desenvolvimento, e a trajetória de lutas destes sujeitos o campo.  

Torna-se necessário visualizar alguns elementos que a permeiam, que tornam-se 

relevantes em seu processo de construção e efetivação, pensar o decorrer e desenvolver destas 

políticas que permeiam a educação durante estes 20 anos de educação do campo. As quais dão 

nuances a configuração desta até hoje. O desenvolvimento também é trazido na Educação do 

Campo configurando o contexto histórico, político, social e capital que o conduz. 

Com isso, trago brevemente um apanhado desses 20 anos de Educação do Campo, de 

políticas públicas criadas e modificadas até o presente momento para esses sujeitos, para isso 

considero, que a Educação do Campo percorre um caminho de lutas para sua existência e 

permanecia, uma luta travada diariamente, que teve como precursora os movimentos sociais 

para seu reconhecimento, principalmente o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST). 

A Educação do Campo, assim, se pensada para os sujeitos do campo, reconhecendo suas 

realidades, respeitando a diferença entre campo e cidade, sem desprezar um em detrimento ao 

outro, torna-se possível de efetivação. Torna-se importante salientar que para auxiliar na 

conquista da autonomia que tanto querem tirara do povo do campo, é relevante visualizar a 

Educação do Campo mais que um direito, mas também como uma necessidade para a 

 
1 Acadêmica do Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGGEO) da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM)- danielacfroehlich@hotmail.com 
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manutenção dos laços culturais e para firmar as territorializações que tão dolorosas foram se 

estruturando novamente. 

Visualizar o desenvolvimento perpassando essa trajetória, requer aqui visualizar os 

contextos históricos e políticos permeados por ideologias, que vão dando nuances nesta 

construção. O contexto educacional do Brasil é permeado por políticas que interferem direta ou 

indiretamente na educação do país, consequentemente agindo sobre os sujeitos afetados por 

essas, produzindo contextos e sujeitos.  

 

Desenvolvimento: (re)significações 

 

Abordar o desenvolvimento requer compreender o significado desta palavra, o que ela 

nos remete, ou tem por pretensão remeter, que ideologias a mesma carrega, e como esta pode 

ser tão relevante neste processo de educação, principalmente na Educação do Campo. 

Segundo o dicionário Aurélio a palavra desenvolvimento significa 1 - Desembrulhar, 

tirar do invólucro; 2 - Desdobrar (o invólucro); desenrolar; 3 - Fazer crescer; aumentar as 

faculdades intelectuais de; 4 - Dar incremento a;5 – Propagar; 6 - Expor minuciosamente; 7 - 

Tornar claro (o obscuro); explicar; 8 - Ampliar; tirar consequências (a um tema ou tese); 9 - 

Examinar em todos seus aspectos; 10 - Fazer perder o acanhamento ou o pejo a; 11 - Representar 

num plano todos os lados de uma construção; 12 – Crescer; 13 – Progredir, um sentido bem 

amplo da palavra. Uma sobrecarga de sentidos que acaba dissolvendo seu significado. 

Seu uso acaba sendo carregado por práticas ideológicas, que vão determinando e dando 

nuances a fatores a serem considerados passíveis de desenvolvimento dentro de algumas 

ideologias. 

 
El desarrollo ocupa la posición central de una constelación semántica increíblemente 
poderosa. Nada hay en la mentalidad moderna que pueda comparársele como fuerza 
conductora del pensamiento y del comportamiento. Al mismo tiempo, muy pocas 
palabras son tan tenues, frágiles e incapaces de dar sustancia y significado al 
pensamiento y la acción como ésta. (ESTEVA, 1996, p.37) 
 
Desarrollo no puede desligarse de las palabras con las cuales se le formó - crecimiento, 
evolución, maduración. Del mismo modo, quienes la emplean actualmente no pueden 
liberarse de la red de sentidos que da una ceguera especifica a su lenguaje, su 
pensamiento y su acción. No importa el contexto en que se emplee, o la connotación 
precisa que la persona que lo usa quiera darle, la expresión se encuentra calificada y 
coloreada por significados acaso indeseables. La palabra implica siempre un cambio 
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favorable, un paso de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior, de lo peor 
a lo mejor. (ESTEVA, 199, p.41) 
 
 

 Visualiza-se a importância desta palavra, sua amplitude e poder que é perpassado pela 

mesma. A abordagem aqui leva em consideração o desenvolvimento como fatores de uma 

construção social, permeada pela lógica do capital. 

 

Educação do Campo: Trajetória do Desenvolvimento 

 

Os discursos humanos passam a surgir após a Segunda Guerra Mundial e a partir do 

surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, esta que reconhece os 

direitos fundamentais para todos (ONU, 1948), passou-se a assegurar os direitos dos seres 

humanos, com uma regulação universal. Segundo a essa Declaração (ONU, 1948) 

 
Agora portanto a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos 
Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as 
nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade tendo sempre 
em mente esta Declaração, esforce-se, por meio do ensino e da educação, por 
promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas 
progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento 
e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Países-
Membros quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. 
 

 

Os anos de 1960 e 1970 tiveram momentos marcantes para o país com a penetração do 

capital internacional na economia, resultando em uma transformação da sociedade, aumentando 

o movimento operário e camponês.  Houve também o “crescimento e a difusão de experiências 

que viam na educação um dos instrumentos que proporcionaria uma maior conscientização 

política e social e uma participação transformadora das estruturas capitalistas presente na 

sociedade brasileira” (QUEIROZ, 2011). 

Com isso, idealiza-se políticas públicas para incentivos a educação. O Estado interveio 

fortemente não somente na política, mas na economia e agricultura, “uma política educacional 

preocupada, sobretudo com a rentabilidade dos investimentos educacionais” (SOBRAL, 

2000:4). 

O contexto educacional do Brasil é permeado por políticas que interferem direta ou 

indiretamente na educação do país, consequentemente agindo sobre os sujeitos afetados por 
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essas, produzindo-os. Os anos de 1960 e 1970 tiveram momentos marcantes para o país com a 

penetração do capital internacional na economia, resultando em uma transformação da 

sociedade, aumentando o movimento operário e camponês.  Houve também o “crescimento e a 

difusão de experiências que viam na educação um dos instrumentos que proporcionaria uma 

maior conscientização política e social e uma participação transformadora das estruturas 

capitalistas presente na sociedade brasileira” (QUEIROZ, 2004, p.55). 

 Com isso, idealiza-se políticas públicas para incentivos à educação. O Estado interveio 

fortemente não somente na política, mas na economia e agricultura, “uma política educacional 

preocupada, sobretudo com a rentabilidade dos investimentos educacionais” (SOBRAL, 2000, 

p. 4). 

Mesmo o Brasil sendo um país agrário, só foi contemplar nas políticas públicas a 

educação rural no ano de 1934. 

 

O Brasil mesmo considerado um país eminentemente agrário, sequer mencionava 
acerca da educação rural em seus textos constitucionais de 1824 e 1891, o que 
evidencia dois problemas de governança pública a saber: o descaso por parte dos 
dirigentes com a educação destinada aos camponeses e resquícios de uma cultura 
política fortemente alicerçada numa economia agrária com base no latifúndio e no 
trabalho escravo. (NASCIMENTO, 2009, p.160). 

 

Nas primeiras décadas do século XX aparecem os primeiros movimentos direcionados 

ao surgimento de incentivos preparatórios para o campo, marcados por concepções e práticas 

neoliberais inculcadas pelo gerencialismo2.  Em 16 de julho de 1934 surge a Constituição da 

República dos Estados Unidos do Brasil, que traz abordagens a esse contexto, como pode ser 

visto em seu 4º parágrafo 

 

§ 4º O trabalho agrícola será objeto de regulamentação especial, em que se atenderá, 
quanto possível, ao disposto neste artigo. Procurar-se-á fixar o homem no campo, 
cuidar da sua educação rural, e assegurar ao trabalhador nacional a preferência na 
colonização e aproveitamento das terras públicas (BRASIL, 1934). 

 

 
2 Para Ball (2005, p. 545), esse gerencialismo pode ser compreendido como “mecanismo central da reforma política 
e da reengenharia cultural do setor público”, atribuindo ao sujeito-gerente “uma atitude e uma cultura nas quais os 
trabalhadores se sentem responsáveis e, ao mesmo tempo [...] investidos da responsabilidade pelo bem-estar da 
organização” 
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Já no ano de 1937 a Constituição Federal apresentou algumas mudanças e nem se quer 

citou a educação rural. Em 1942 foram propostas mudanças no ensino pelo ministro da 

educação Gustavo Capanema, essas conhecidas como Leis Orgânicas, sendo seis decretos 

determinando o ensino primário, secundário, industrial, comercial, normal e agrícola. 

Após o termino da Segunda Guerra Mundial em 1945, passa-se a olhar novamente o 

campo, com a criação da “Comissão Brasileira de Educação das Populações Rurais - CBAR a 

qual destinava-se a:  

 
Implantar projetos educacionais na zona rural e o desenvolvimento das comunidades 
campestres, mediante a criação de Centros de treinamento (para professores 
especializados que repassariam as informações técnicas aos rurícolas), a realização de 
Semanas Ruralistas (debates, seminários, encontros, dia de campo, etc) e também a 
criação e implantação dos chamados Clubes Agrícolas e dos Conselhos Comunitários 
Rurais (LEITE, 2002, p. 32). 

 
Em 20 de agosto de 1946, o Presidente da República decreta a Lei Orgânica do Ensino 

Agrícola, que traz em suas disposições: “Art. 1º Esta lei estabelece as bases de organização e 

de regime do ensino agrícola, que é o ramo do ensino até o segundo grau, destinado 

essencialmente à preparação profissional dos trabalhadores da agricultura” (BRASIL, 

1946). Entendo que os olhares para esse contexto continuam voltados a incentivos preparatórios 

para o campo, e não direcionados a uma educação do campo e a melhorias de fato para as 

condições de vida dos sujeitos. 

Nesse momento histórico o país vivenciava formas de investimentos específicos no 

desenvolvimento econômico, marcadas pelos processos de industrialização, podendo-se 

observar que para os sujeitos do campo intenciona-se propor uma educação que qualifique a 

mão-de-obra com vistas a maior produção e rentabilidade. Há um investimento no governo das 

condutas desta população para que se produzam sujeitos úteis e produtivos que contribuam com 

o processo do país – pauta de governo.  

Seguindo com as políticas criadas, no ano de 1964 foi criada a Lei nº 4.504, que dispõe 

sobre o Estatuto da Terra e seus sujeitos. Em seu III Capítulo aborda a educação: 

 
CAPÍTULO III  
DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À ECONOMIA RURAL  
Art. 73. Dentro das diretrizes fixadas para a política de desenvolvimento rural, com o 
fim de prestar assistência social, técnica e fomentista e de estimular a produção 
agropecuária, de forma a que ela atenda não só ao consumo nacional, mas também à 
possibilidade de obtenção de excedentes exportáveis, serão mobilizados, entre outros, 
os seguintes meios:  
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I - assistência técnica;  
II - produção e distribuição de sementes e mudas;  
III - criação, venda e distribuição de reprodutores e uso da inseminação artificial;  
IV - mecanização agrícola;  
V - cooperativismo;  
VI - assistência financeira e creditícia;  
VII - assistência à comercialização;  
VIII - industrialização e beneficiamento dos produtos;  
IX - eletrificação rural e obras de infraestrutura;  
X - seguro agrícola;  
XI - educação, através de estabelecimentos agrícolas de orientação profissional;  
XII - garantia de preços mínimos à produção agrícola. 
(BRASIL, 1946). 

 

Percebe-se que a educação é citada nesse documento no capítulo referente a economia 

rural, priorizando o aumento da produção, e assim tenciono o objetivo desse incentivo. 

Inspirada no Estatuto da Terra, a Constituição de 1967 traz um de seus artigos “estímulos” a 

esse contexto: 

 
Art. 105 - Os poderes públicos instituirão e ampararão serviços e entidades, que 
mantenham na zona rural escolas ou centros de educação, capazes de favorecer a 
adaptação do homem ao meio e o estímulo de vocações e atividades profissionais 
(BRASIL, 1961). 

 
Nesse mesmo ano na Constituição de 1967 e na Ementa de 1969 percebe-se um 

movimento de transferência da responsabilidade pela educação dos sujeitos do campo, como 

pode ser visto em seu artigo 170: “Art. 170 - As empresas comerciais, industriais e agrícolas 

são obrigadas a manter, pela forma que a lei estabelecer, o ensino primário gratuito de seus 

empregados e dos filhos destes (BRASIL, 1967).”  A transferência dessa responsabilidade pode 

ser pensada como uma estratégia de capilarização de um poder Estatal com maior eficácia, 

estruturando sua racionalidade e conformando a conduta dos governados, o que possibilita a 

visualização de anúncios da racionalidade neoliberal. 

Em 1988 temos a Constituição Federal, também conhecida como Carta Magna ou 

Constituição da Cidadania, que instituiu mudanças para o povo brasileiro, prevendo a 

descentralização das políticas sociais em um contexto de transição da ditadura militar para a 

implantação da democracia. Essa Constituição aborda a educação como direito de todos e dever 

do Estado, independente de os sujeitos residirem em áreas urbanas ou rurais, abrangendo todas 

as modalidades de ensino ministradas no país. Trazendo um breve fragmento de algo que pode 

ser interpretado como incentivo à educação aos camponeses 
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Art. 62. A lei criará o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) nos moldes 
da legislação relativa ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC), sem prejuízo das 
atribuições dos órgãos públicos que atuam na área (BRASIL, 1998). 
 

A Constituição de 1988 não referiu-se diretamente à educação do campo, essa menção 

só será percebida no ano de 1996 na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

que em seu artigo 28 indica que 

 
Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural 
e de cada região, especialmente: I – conteúdos curriculares e metodologias 
apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II - 
organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do 
ciclo agrícola e às condições climáticas; III - adequação à natureza do trabalho na zona 
rural. 

 
Visualização de uma produção discursiva atendendo a uma demanda econômica de 

uma educação do campo, instituída oficialmente a partir dos princípios de uma racionalidade 

neoliberal que se fortalece no país nas últimas décadas do século XX. Nessa racionalidade faz-

se preciso produzir sujeitos que busquem condições de inclusão e participação nas tramas do 

jogo econômico.  

 
Esse sujeito [...] torna-se racional, calculador, planificador. Compreende e crê que, 
por meio da razão, sua função seja obter o controle do mundo exterior, ser capaz de 
frear e ordenar seu decorrer imprevisível e modificá-lo para a satisfação de seus fins. 
Vincula-se ao mundo a partir de uma postura exclusivamente ativa – é ele que 
conhece, estuda, investiga, compreende – enquanto o exterior ocupa exclusivamente 
o papel passivo de ser conhecido, estudado, investigado, compreendido (PINEAU, 
2008, p. 86). 

 
A criação da Educação Rural em meados de 1917 deu-se devido ao aumento de 

migração da zona rural à zona urbana, o que havia se tornado um problema devido a 

aglomerações de analfabetos nos centros urbanos. Nesse contexto “tornou-se” necessário a 

criação da educação rural. Assim, a educação rural passa a ser compreendida como meio de 

conter as migrações (SIMÕES; TORRES, 2011). Temos então escolas “aplicadas na área rural, 

mas planejadas na soberania urbana”.  

O processo educativo, de formação de sujeitos voltados ao campo, nessa perspectiva 

não era objeto de Governo. Eram tratadas questões diretamente ligadas a terra ou produção, 

tendo por finalidade a extensão rural com busca no aumento da produtividade, e para isto no 
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ano de 1942 surgem as primeiras regulamentações a nível nacional propondo normas gerais, 

sendo estas denominadas de Leis Orgânicas. 

Em 1946 é criado o Decreto-Lei 9613/46 tratando a respeito da Lei Orgânica do Ensino 

Agrícola, evidenciada no trecho abaixo:  

 
Art. 1º Esta lei estabelece as bases de organização e de regime do ensino a agrícola, 
que é o ramo do ensino até o segundo grau, destinado essencialmente à preparação 
profissional dos trabalhadores da agricultura. [...] Art. 3º O ensino agrícola, no que 
respeita especialmente à preparação profissional do trabalhador agrícola, tem as 
finalidades seguintes: Ver tópico 1. Formar profissionais aptos às diferentes 
modalidades de trabalhos agrícolas. 2. Dar a trabalhadores agrícolas jovens e adultos 
não diplomados uma qualificação profissional que lhes aumente a eficiência e 
produtividade. 3. Aperfeiçoar os conhecimentos e capacidades técnicas de 
trabalhadores agrícolas diplomados (BRASIL, 1946). 

 
Visualiza-se, um foco apenas em controlar o esvaziamento do campo, desconsiderando 

demais discursos deste espaço. Ao decorrer do tempo, descontentes com a educação rural, 

movimentos dos camponeses influenciaram na construção de uma política educacional para os 

assentamentos da reforma agrária, o que posteriormente constituiu-se como Educação do 

Campo, anunciada a partir da Constituição Federal de 1988.  

Nesse contexto de proposição e fortalecimento da Educação do Campo, no ano de 2008 

é criada a Resolução nº 2, visando estabelecer as diretrizes e princípios para o desenvolvimento 

da Educação Básica do Campo:  

 
Art. 1º A Educação do Campo compreende a Educação Básica em suas etapas de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional 
Técnica de nível médio integrada com o Ensino Médio e destina-se ao atendimento às 
populações rurais em suas mais variadas formas de produção da vida - agricultores 
familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados 
da Reforma Agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros [...]  
 
Art. 2º Os sistemas de ensino adotarão medidas que assegurem o cumprimento do 
artigo 6º da Resolução CNE/CEB nº 1/2002, quanto aos deveres dos Poderes Públicos 
na oferta de Educação Básica às comunidades rurais. Parágrafo único. A garantia a 
que se refere o caput, sempre que necessário e adequado à melhoria da qualidade do 
ensino, deverá ser feita em regime de colaboração entre os Estados e seus Municípios 
ou mediante consórcios municipais [...] (BRASIL, 2008). 

 
Pode se considerar que as três últimas décadas do século XX representam um período 

de movimentação e organização por parte dos agricultores e suas entidades, não mais por uma 

educação rural, mas uma educação do campo, o que demonstra a eficácia dos discursos 

produzidos na constituição de sujeitos que assumem a necessidade de estar, permanecer e 
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qualificar a vida no campo para conquistar melhores condições de participação nas tramas da 

economia, tudo isso operando a partir do investimento na escola. 

A partir de políticas públicas abrangentes, passa-se ao longo do tempo a elaborar-se 

políticas direcionadas aos sujeitos do campo. Diferentes Políticas foram elaboradas para 

defender os direitos dos camponeses, atualmente encontramos políticas regentes voltadas 

especificamente as pessoas do campo, entretanto apesar desse aumento de direitos, sabemos 

que as mesmas ainda sofrem discriminação nos dias de hoje.  

De acordo Roseli Caldart (2002), em 1997, no primeiro encontro Nacional dos 

educadores e educadoras da Reforma Agrária (ENERA), realizado pelo Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra – MST, levantou-se uma série de questões sobre a educação no meio 

rural brasileiro. Era a primeira vez que se discutia de forma ampla a educação no espaço rural 

brasileiro. Segundo a autora nas discussões de preparação do documento base da I Conferencia 

concluído em 1998 explicita-se o contraponto que se pretende fazer com a chamada educação 

rural. Passa-se a utilizar a expressão campo e não mais meio rural, com o objetivo de incluir as 

lutas sociais e culturais dos camponeses.  

 
O surgimento da expressão “Educação do Campo” pode ser datado. Nasceu primeiro 
como Educação Básica do Campo no contexto de preparação da I Conferência 
Nacional por uma Educação Básica do Campo, realizada em Luziânia, Goiás, de 27 a 
30 de julho 1998. Passou a ser chamada Educação do Campo a partir das discussões 
do Seminário Nacional realizado em Brasília de 26 a 29 de novembro 2002, decisão 
posteriormente reafirmada nos debates da II Conferência Nacional, realizada em julho 
de 2004. (CALDART, 2012, p. 260) 
 
Os protagonistas do processo de criação da Educação do campo são os ‘movimentos 
sociais camponeses em estado de luta’, com destaque aos movimentos sociais de luta 
pela reforma agrária e particularmente ao MST. O vínculo de origem da Educação do 
campo é com os trabalhadores ‘pobres do campo’, trabalhadores sem-terra, sem 
trabalho, mas primeiro com aqueles já dispostos a reagir, a lutar, a se organizar contra 
‘o estado da coisa’, para aos poucos buscar ampliar o olhar para o conjunto dos 
trabalhadores do campo”. (CALDART,2009 p. 41) 
 

 

Os propósitos deste movimento que vem buscando compreender a educação do campo 

no país, problematizando as diversas realidades e buscando alternativas é definido por Caldart 

(2002) como 

 
Um dos traços fundamentais que vêm desenhando a identidade deste movimento por 
uma educação do campo é a luta do povo do campo por políticas públicas que 
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garantam o seu direito à educação, e a uma educação que seja no e do campo. No: o 
povo tem direito a ser educado no lugar onde vive; Do: o povo tem direito a uma 
educação pensada desde o seu lugar e com a sua participação, vinculada à sua cultura 
e às suas necessidades humanas e sociais. (CALDART, 2002 p.18) 

 

Diversos teóricos, por meio de seus estudos tem trazido contribuições para o 

reconhecimento da Educação do Campo, pensando em uma educação que traga a autonomia 

dos sujeitos e o protagonismo das escolas do campo. Visualiza-se um emaranhado de 

acontecimentos permeados por contextos políticos e históricos que vão configurando essa 

educação. 

O contexto político atual vem trazendo algumas ideologias as quais interferem na 

trajetória de construção e consolidação do contexto educacional e da Educação do Campo. 

Formas de desenvolvimento continuam sendo traçadas, e o contexto político por meio de suas 

práticas ideológicas acaba determinando o que seria considerado desenvolvimento, melhorias, 

o que por muitas vezes retoma o que Gustavo Esteva (1996, p.52) aborda ao descrever o 

desenvolvimento no Diccionario del Desarrollo  

 

Al decir 'desarrollo', sin embargo, la mayor parte de la gente dice 

actualmente lo contrario de lo que quiere expresar. Todo mundo se 

confunde. Por usar sin sentido crítico esta palabra sobrecargada, ya 

condenada a la extinción, se esta transformando su agonía en una 

condición crónica. 

 

Esse uso indevido, sem sentido, desta palavra que acaba por interferir diretamente nesta 

trajetória de construção. Novos períodos históricos políticos dão novos nuances a essa trajetória, 

novas ideologias de desenvolvimentos são traçadas, e assim modificando a organização dos 

sujeitos do campo e sua educação. 

 

Considerações Finais 

 

  Percebesse que a educação do campo ainda carece de alguns apoios, e que a luta para 

sua permanecia e efetivação continuam. Visualizou neste decorrer a criação de programas e 

projetos voltados a atender as demandas destes sujeitos do campo, o que acaba por não amparar 
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e dar forças consolidadas a Educação do Campo, pois seguido esta lógica de desenvolvimento, 

política ideológica, que a permeia esta trajetória histórica, o que considera-se desenvolvimento 

acaba variando ideologicamente a cada período histórico-político, que quando não consolidado 

como política pública grandes interferências e descontinuidades a mesma pode sofrer.   

  Essa necessidade de efetivação como política pública propiciaria maior segurança a 

esses sujeitos do campo, garantias, considerando a lógica capital como uma das guias do 

desenvolvimento. 

  A lógica do desenvolvimento que permeia essa trajetória interfere diretamente na 

constituição da Educação do Campo por cada período histórico, assim é relevante voltarmos o 

olhara essa educação e o quanto o mesmo a configura, e desconfigura, a modifica. 
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OS VINHOS BOUTIQUES DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL: TRADIÇÃO E 
MODERNIDADE 

 

Vinício Luís Pierozan1 
Vanessa Manfio2 

 
Resumo: A produção de vinho no Brasil se concentra no Rio Grande do Sul, particularmente na região da Serra 
Gaúcha, o estado responde pela produção de aproximadamente 85% das garrafas de vinho nacional disponíveis no 
mercado. Nessa região do estado a produção de uva e vinho ganhou importância econômica ao longo dos anos e 
se tornou também o centro irradiador e estratégico das principais inovações tecnológicas aplicadas ao setor 
vitivinícola. Neste artigo é discutido a produção de vinho de boutique em duas regiões vitivinícolas diferentes no 
Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, que possui tradição vitivinícola há mais de um século e a emergente Campanha 
Gaúcha, que desponta como a principal fronteira de expansão da produção de vinhos finos no país. Para cumprir 
com os objetivos propostos a pesquisa foi embasada em distintas etapas: pesquisa e revisão de arcabouço teórico 
sobre o tema, trabalho de campo, leitura e análise da paisagem vitícola. A metodologia utilizada no estudo foi a de 
estudo de campo. Concluiu-se que a produção de vinhos de boutique na Serra Gaúcha foi a forma encontrada por 
vários viticultores locais para valorizar o seu savoir-faire vitivinícola acumulado ao longo do tempo, e na 
Campanha Gaúcha os vinhos de boutique foram uma das formas encontradas pelos pequenos produtores de uva 
inserirem-se na cadeia produtiva dos vinhos finos.  

Palavras-chave: Vinho de boutique; Serra Gaúcha; Campanha Gaúcha. 
   

Introdução 
                
    A vitivinicultura é a arte que abrange o cultivo de vinhedos e a elaboração de vinhos. É 

uma atividade antiga, mas que tem, cada vez mais, impressionado o mundo, pela capacidade de 

transformação da paisagem e também pela produção de diferentes vinhos, através de terroirs3 

distintos.  

   A produção de vinhos é realizada em pequenas, médias e grandes propriedades 

vitivinícolas, localizadas e dispersas nos mais diferentes e longínquos lugares do globo terrestre, 

 
1 Possui formação em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Mestrado em 
Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia (POSGea) da mesma instituição. E-mail: 
vpierozan@hotmail.com  
2 Doutora em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia (POSGea) da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS) com período de doutorado sanduíche em Portugal na Universidade de Trás - Os - 
Montes e Alto Douro (UTAD). E-mail: nessamanfio@gmail.com  
3 Terroir é um termo francês que não possui tradução para outros idiomas, possui grande relevância dentro do 
universo dos vinhos, pois expressa a tipicidade e identidade num determinado vinho tornando-o único. A 
Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) definiu o terroir vitivinícola como “[...] um conceito que 
se refere a uma área na qual o conhecimento coletivo das interações entre o ambiente físico e biológico identificável 
e as práticas vitiviniculturais aplicadas, atribuindo características distintivas para a 
produtos originários desta área. Terroir inclui solo específico, topografia, clima, características da paisagem e 
características da biodiversidade.” (OIV, 2010, tradução do autor).  
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isto leva ao aparecimento de vinhos com tipicidade única, criando um produto original, distinto 

dos demais. Atualmente, também se observa além da tipicidade, a produção de vinhos em 

menor escala industrial e com maior qualidade visando atingir um determinado público 

específico. Estes vinhos são consideravelmente mais caros e com um diferencial presente tanto 

no apelo de marketing, quanto em sabor, odor, e geralmente são produzidos em vinícolas 

boutiques.  

   É sobre este tipo de vinho e vinícolas, que este artigo pretende tratar, abordando a 

história e as características dos vinhos de boutique do estado do Rio Grande do Sul, 

contemplando as vinícolas das regiões da Serra Gaúcha e Campanha Gaúcha (Figura 1). 

                       
                     Figura 1: Localização das regiões vitícolas: Serra Gaúcha e Campanha Gaúcha 

 
                                   Fonte: GRAMADO adaptado por (MANFIO, 2019). 
                                  

   Para isto, utilizou-se a metodologia de Estudo de Campo. O estudo de campo procura 

investigar o aprofundamento de uma realidade específica, sendo basicamente realizado por 

meio da observação direta e aplicação de entrevistas com informantes para captar as explicações 

e interpretações sobre a realidade estudada (GIL, 2008). Além do trabalho de campo foi 

realizada também a revisão de literatura contemplando o tema de estudo e a leitura seguida da 

análise e interpretação da paisagem vitícola, a fim de enriquecer o trabalho. 
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   Salienta-se, que as referências que trabalham com esta temática são muito escassas e 

restritas, pois mesmo não sendo um termo novo no cenário internacional, foi pouco utilizado 

ainda no Brasil, ganhando expressividade somente com a atual diversificação e expansão da 

produção de vinhos finos no espaço agrário brasileiro, sobretudo, no Rio Grande do Sul, que 

produz vinhos há mais tempo e a vitivinicultura já se encontra consolidada no estado.   

   Dessa forma, o presente artigo encontra-se estruturado em três diferentes partes, sendo 

a primeira embasada pela discussão sobre as vinícolas boutiques e a vitivinicultura do Rio 

Grande do Sul. A segunda parte refere-se à produção de vinhos na Serra Gaúcha, destacando 

as vinícolas que são consideradas boutique e, por último, a análise sobre este tipo de vinícola 

presente no espaço regional da Campanha Gaúcha. Espera-se, portanto, com este trabalho 

contribuir com a Geografia do Vinho, especialmente com as discussões brasileiras a respeito da 

jovem e promissora vitivinicultura nacional.   
 
Os vinhos de boutique: uma realidade presente na vitivinicultura do Rio Grande do Sul 
             

No mundo dos vinhos aparecem muitas expressões e palavras que são usualmente 

utilizadas pelos diferentes pesquisadores e produtores vitícolas que não são de uso comum no 

cotidiano das pessoas que não participam deste universo. Recentemente se vê proliferar no 

Brasil o termo “vinho de boutique” que faz menção a um vinho de melhor qualidade, produzido 

em pequena escala industrial e com acesso restrito a um pequeno nicho de mercado. Os vinhos 

de boutique estão classificados entre os melhores do mundo, além da alta qualidade, possuem 

uma produção limitada, na maioria das vezes, possuem as garrafas numeradas e todo o processo 

de engarrafamento e rotulagem é realizado manualmente, os vinhedos, por sua vez, recebem o 

mínimo possível de produtos químicos, tóxicos (INFOMONEY, 2016, on-line).   

Para Manfio (2018), as vinícolas  butiques ou boutiques vendem artigos luxuosos ou de 

qualidade superior aos similares disponíveis no mercado, sendo também denominados muitas 

vezes como vinhos de autor ou vinhos de garagem. No que tange aos “[...] Vinhos e Espumantes 

abrange marcas que na sua origem são sinônimos de prestígio e exclusividade no mundo todo. 

Várias de suas vinícolas são casas centenárias que compartilham um caráter único e a forte 

cultura.” (SILVEIRA, 2015, p.20). 

A expressão vinho de boutique tem sua origem na cidade de Bordeaux, na França, na 

década de 1990, para designar os vinhos produzidos em pequena quantidade e com elevada 
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qualidade (NEVES, 2016). De acordo com Bogéa (2016) o responsável pela criação da 

expressão vin de boutique foi Robert Parker, um dos mais renomados críticos de vinhos do 

mundo, que provou o Château Valandraud, feito por Jean Luc Thunevin, em Saint-Émilion, 

região de Bordeaux e ficou encantado com a originalidade da bebida. “O vinho era produzido 

na garagem da residência de Thunevin, eram apenas 1,5 mil garrafas, com barricas novas e todo 

o cuidado dos grandes vinhos franceses.” (BOGÉA, 2016, p.40). 

Estes produtos diferenciados buscam proporcionar uma experiência única aos 

consumidores e apreciadores de vinho, totalmente diferente das disponibilizadas pelo mercado 

convencional de vinho. São vinhos “[...] ricos em diversidade, considerados exclusivos, que 

valorizam as características locais sem a tediosa uniformidade, houve uma expansão dessa 

filosofia de produção para outros países, inclusive o Brasil.” (BOGÉA, 2016, op. cit.). 

Atualmente o segmento de vinhos de luxo representa aproximadamente 1% do valor do 

mercado global de vinhos comercializados anualmente (BEVERLAND, 2004).    

Na vinícola boutique é realizado um trabalho bastante minucioso, criterioso, que parte 

desde a escolha das mudas mais adequadas, cultivo das videiras, local de plantio dos vinhedos, 

até a seleção das melhores uvas, durante o período da vindima4, obtendo-se uma matéria-prima 

com excelentes índices de maturação, para a elaboração dos vinhos, o que aponta para a 

elaboração de produtos únicos (BERTOLINI; PELAYO, 2012). Esse segmento vitivinícola tem 

como principais produtores vitivinicultores que “[...] utilizam poucos recursos [...], usando, em 

regra geral, um espaço de pequenas proporções (muitas vezes doméstico) e, o mais importante, 

não seguindo regras estabelecidas de padronização regional ou mercadológica.” (BOGÉA, 

2016, op. cit.). Assim, a produção de vinhos tipo boutique representa um trabalho quase que 

artesanal (DIÁRIO DE SANTA MARIA, 2013).  

Estas vinícolas em sua maior parte são oriundas de propriedades familiares e de pequeno 

porte industrial. Muitas vezes são construídas por apaixonados por vinhos ou inovadores já 

presentes e estabelecidos no mercado de vinhos. Para Rosa (2011 citado por MANFIO, 2018), 

as vinícolas boutiques apresentam como principal objetivo a produção de vinhos singulares, 

sem amarras comerciais, ou seja, atendem o mercado, conforme a safra de uvas, pois somente 

utilizam uvas próprias e ainda se preocupam cuidadosamente com os vinhedos e todo o processo 

de vinificação. “Ao vinho é atribuído um status de obra de arte, apesar dele desde sempre ter 

 
4 Consiste na operação de colheita da uva quando esta se encontra madura (GOBBATO, 1942).  
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sido produzido em escala, e cada marca, cada safra, possui características únicas e a arte do 

vinhateiro é parte fundamental para a obtenção desse resultado.” (ROESE, 2008, p.72, grifo 

nosso). O mesmo autor ainda destaca que,   

                                                                                             
[...] o consumo do vinho de qualidade sempre foi uma forma de diferenciação entre 
consumidores de bebida e um indicador de distinção social. Uma característica 
diferencial do consumo do vinho é o fato dele ser uma bebida que “exige” do 
consumidor conhecimento prévio para que ele seja degustado “corretamente”, na 
temperatura ideal, na taça de formato adequado e que o tipo de vinho esteja em 
harmonia com o cardápio escolhido. (ROESE, 2008, p.75).  
 

Os apreciadores de vinhos de boutique são conhecedores de vinhos, são pessoas mais 

exigentes em relação a qualidade da bebida, buscam um produto, que saia dos padrões 

convencionais, que são facilmente encontrados no mercado tradicional de vinhos. No Brasil, os 

vinhos de boutique são produzidos em diferentes regiões geográficas, mas é no estado do Rio 

Grande do Sul, particularmente na Serra Gaúcha e na Campanha Gaúcha, que estes produtos se 

destacam em produção e já são reconhecidos como produtos de qualidade.   

Embora, as duas regiões possuam particularidades muito distintas uma da outra em 

relação a ocupação do espaço, processo de colonização, desenvolvimento da economia, 

construção e formação da cultura local/regional “[...] as características naturais - únicas - 

também seriam responsáveis por produtos igualmente únicos e incomparáveis, [...]” como, por 

exemplo, a constituição dos solos, os índices pluviométricos, a forma do relevo, a vegetação, 

as horas de insolação diária ao longo do ano, que são igualmente diferentes entre as duas regiões 

e agregam todos estes atributos aos vinhos, constituindo dois terroirs vitivinícolas singulares 

(DE MATHEUS E SILVA, 2009, p.108). Nesse sentido, também é notável e sabido “[...] que 

alguns lugares são melhores do que outros para a obtenção de produtos de qualidade.” (DE 

MATHEUS E SILVA, 2009, op. cit.).  

As principais regiões vitivinícolas gaúchas são: a Serra Gaúcha, que responde por 

aproximadamente 85% da produção nacional de vinhos e já possui 4 regiões certificadas com 

Indicação Geográfica (IGs) delimita; a Campanha Gaúcha, que é atualmente a maior aposta do 

setor vitivinícola brasileiro de vinhos finos e nos últimos anos vem recebendo audaciosos 

investimentos; a Serra do Sudeste, que teve suas potencialidades vitivinícolas descobertas na 

década de 1970, mas os investimentos no setor começaram a ganhar importância somente a 

partir dos anos 2000; os Campos de Cima da Serra, que durante muitos anos ficaram na sombra 
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da Serra Gaúcha e hoje a região já produz vinhos de qualidade nacional; e as regiões em fase 

de descobrimento como o Alto Uruguai e a Região Central do estado (IBRAVIN, 2019, on-

line).      

 
O saber vitivinícola tradicional da Serra Gaúcha produzindo artigos de luxo: os vinhos 
de boutique  
                     

O lugar onde hoje se localiza a região denominada de Serra Gaúcha “Destacava-se no 

nordeste do Rio Grande do Sul como uma região de encosta com quase nenhum grau de 

ocupação populacional. [...] Assim, a partir da década de 1870, o governo do Império do Brasil 

ordena e define ações e políticas para a ocupação da Serra Gaúcha.” (CÉSAR, 2016, p.421). O 

império escolheu para dar início a colonização da região colonos italianos, os primeiros 

começaram a chegar ao local no ano de 1871. “Porém, os maiores fluxos ocorrem a partir de 

1875, tendo como ponto irradiador a primeira légua da colônia Caxias, no distrito de Nova 

Milano5.” (CÉSAR, 2016, p.423). É importante salientar que, 

                                 
Anteriormente a colonização italiana, a Serra Gaúcha recebeu imigrantes franceses e 
suíços, porém nem uma dessas duas etnias conseguiu se adaptar as difíceis condições 
impostas pela natureza e se fixar na região. Pois, o isolamento e a distância dos centros 
urbanos contribuíram para que a maioria dos imigrantes europeus migrasse para 
outros lugares do estado. (MANFIO; PIEROZAN, 2019, p.149). 
  

Ao chegarem os italianos encontraram uma região que “[...] caracterizava-se por uma 

mata de floresta de araucária e relevo acidentado causado por acidentes geográficos que 

formaram montes e vales [...]”, que se situavam cobertos pela Floresta Ombrófila Mista 

(CÉSAR, 2016, p.423). As características físicas que a Serra Gaúcha possuía tinha muitas 

semelhanças com o lugar de origem de muitos dos colonos que migraram para o Brasil fato que 

facilitou a fixação do italiano no lugar e favoreceu o processo de ocupação, colonização e 

desenvolvimento socioeconômico da Colônia. Assim,  

                                
À medida que foram se territorializando, esses colonos passaram a implantar na Serra 
Gaúcha os costumes e hábitos que mantinham na Itália, com o intuito de relembrar 
sua origem, manter sua identidade e tradição presentes na nova pátria como, por 
exemplo, o filó, a religiosidade católica, que passou a ter mais de uma variação na 
comunidade, e o trabalho ligado à vitivinicultura. (MANFIO; PIEROZAN, 2019, 
p.150).      

 
5 Recebeu esse nome para homenagear a origem dos primeiros colonos italianos que chegaram à região, que eram 
vindos da região de Milão (Milano em italiano). Atualmente “Nova Milano” é um distrito do município de 
Farroupilha.   
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É importante também apontar que, “Os colonos trouxeram consigo durante a viagem 

transatlântica mudas de videira e o conhecimento referente à produção de vinhos, tendo em 

vista, que vários deles se dedicavam ao cultivo de vinhas em seu país de origem antes de se 

mudar para o Brasil.” (MANFIO; PIEROZAN, 2019, p.150). Em solo gaúcho “Logo que se 

estabeleceram, os italianos começaram a introduzir a parreira no lugar onde se situaram, e a 

partir daí deram início à constituição do seu território ocupando o espaço.” (PIEROZAN, 2018, 

p.174). 

Com o passar dos anos a produção de uva foi ganhando cada vez mais importância 

agrícola e se tornando em muitas vezes não a atividade que mais trazia retorno financeiro para 

a propriedade rural, mas sim, se constituía no que os colonos e sua família sabiam fazer de 

melhor, ou seja, dominavam o savoir-faire vitivinícola. “Documentos da época revelam que o 

cultivo da videira e o consumo de vinho faziam parte da vida e da identidade dos mesmos, em 

toda a região [...]” (HOFFMANN et al., 2005, p.6). A elaboração do vinho era realizada nos 

porões de basalto das casas dos próprios colonos com a produção do vinho colonial 

restringindo-se ao consumo familiar, que com a rápida expansão da área cultivada (ha) de 

parreiras na região, a produção vitivinícola passou a gerar excedentes, que começaram a ser 

comercializados e ao mesmo tempo vinícolas passaram a ser fundadas para industrializar e 

profissionalizar o promissor e emergente setor. 

Nesse sentido, “Observa-se que durante vários anos os produtores da região se 

organizaram a partir de cooperativas, e o modus operandi vigente incluía a entrega da colheita, 

que era processada e transformada em vinho.” (CASTRO, 2017, p.388). Convém destacar que, 

a maior parte dos agricultores entregavam a uva na vinícola e recebiam o pagamento da fruta 

comercializada somente após o término da safra, em muitos casos, as empresas levavam mais 

de um ano para começar a realizar o pagamento da uva entregue pelo agricultor. Essa prática 

vigorou por décadas na Serra Gaúcha, os agricultores que entregavam uva há mais tempo na 

cooperativa recebiam antes dos demais, existia uma “relação de fidelidade” estabelecida entre 

a cooperativa e o agricultor, também era comum diferentes gerações de uma mesma família 

como, por exemplo, avô, pai e filhos entregarem a uva por eles produzida na mesma empresa 

reforçando assim ainda mais essa parceria.  

Atualmente essa relação de fidelidade do produtor de uvas em relação a vinícola ainda 

existe, mas o agricultor já não é mais tão explorado como era no passado, hoje as vinícolas 
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chegam a realizar pequenos pagamentos adiantados para o agricultor antes mesmo dele começar 

a realizar a colheita e entregar a sua produção. A partir da  

                                                   
[...] década de 1980, com o enfraquecimento de algumas cooperativas, um grupo de 
viticultores desligou-se e buscou a profissionalização de sua produção, direcionando 
seus filhos para cursos de enologia e viticultura, criando muitas das vinícolas com 
administração familiar que existem até hoje Dallanhol e Tonini (2012 citado por 
CASTRO, 2017, p.388). 

                               

O enfraquecimento, e até mesmo o fechamento de várias cooperativas na Serra Gaúcha, 

fez com que muitos agricultores deixassem de receber o dinheiro da uva entregue na vinícola 

que faliu e/ou encerrou as suas atividades. A saída encontrada por boa parte desses agricultores, 

que eram em grande número, apenas produtores de uva, foi a construção de empreendimentos 

de pequeno porte, os agricultores passaram a beneficiar a própria uva e fundaram dezenas de 

vinícolas familiares espalhadas nos diferentes municípios da região tendo como enólogos os 

filhos que foram estudar enologia na Escola Agrotécnica Federal Presidente Juscelino 

Kubitschek6, em Bento Gonçalves.   

A produção de uva e vinho na Serra Gaúcha, em virtude do processo de colonização, 

que ditou principalmente a pequena propriedade rural (minifúndio) na região pode ser 

caracterizada como sendo  

  
[...] praticada em pequenas propriedades rurais tendo por base a agricultura familiar, 
é pouco mecanizada em virtude do relevo acidentado do lugar, a maior parte dos 
viticultores são apenas produtores de uva e comercializam a fruta, através de sistemas 
de parcerias com empresas vitivinícolas de pequeno, médio e grande porte localizadas 
principalmente nos municípios de Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Flores da Cunha, 
que com a uva elaboram vinhos, espumantes, sucos e demais produtos derivados da 
fruta. (PIEROZAN, 2018, p.170). 
  

Muitos dos descendentes dos primeiros colonos italianos, que continuaram a se dedicar 

ao oficio vitivinícola montaram pequenas vinícolas familiares, com uma produção em pequena 

escala, mas ao mesmo tempo investiram em qualidade e buscaram diferenciar o seu produto 

dos demais disponíveis no mercado regional. Assim, começaram a surgir a partir da década de 

 
6 Instituição criada em 1959 sob a denominação de Escola de Viticultura e Enologia de Bento Gonçalves. Com o 
passar dos anos e os diferentes governos, que assumiram a governança do país a instituição trocou por várias vezes 
o nome. Em 2008, passou a se chamar Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
(IFRS - Campus Bento Gonçalves), nome que mantém atualmente. Por várias décadas foi a única instituição do 
país a ofertar, e de forma totalmente gratuita, o curso técnico e superior de Viticultura e Enologia (CARDOSO, 
2016, on-line). 
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1990 em diante na Serra Gaúcha vinícolas familiares voltadas ao segmento de vinícolas 

boutique. 

As vinícolas boutique da Serra Gaúcha apresentam como característica principal a 

herança cultural vitivinícola, a maior parte delas foram fundadas por pessoas que já produziam 

uvas e vinhos há bastante tempo, são empreendimentos essencialmente familiares. O trabalho 

ligado a vitivinicultura serviu de estimulo para criar vinícolas inovadoras com produtos 

diferenciados. Entre as principais vinícolas boutique destacam-se: Luiz Argenta Boutique 

(Flores da Cunha), Vinícola Boutique Lídio Carraro, Vinícola Barcarola Butique, Vinícola 

Torcello, Vallontano Vinhos Nobres, Cave de Pedra Winery (Vale dos Vinhedos - Bento 

Gonçalves), Vinícola Don Abel (Casca). 

A Vinícola Luiz Argenta (Figura 2 e Figura 3), possui algumas particularidades muito 

importantes para a vitivinicultura brasileira, as terras onde hoje se localiza a empresa e seus 

vinhedos pertenceram a antiga Vinícola Riograndense “Este local tem forte apelo identitário à 

história da produção de vinhos no Brasil. Nele foram plantadas as primeiras uvas viníferas do 

Brasil.” (CÉSAR; BELUSSO; DA SILVA, 2015, n.p), que deram origem aos primeiros vinhos 

varietais7 elaborados em solo nacional. 

 
Figura 2: Vinícola Luiz Argenta                           Figura 3: Mesa de Degustação 

 
Fonte: Gomes (2012).                                            Fonte: Gomes (2012).  
 

A vinícola é moderna e inovadora, “Todos os produtos associados a esta vinícola 

destacam-se pela diferenciação através do design, que se mostra desde a arquitetura da vinícola 

até as garrafas dos vinhos, importadas da Itália e com design diferenciado.” (CÉSAR; 

 
7 Vinho elaborado com uma única variedade de uva, ou com um tipo predominante de uva dentre as demais, 
podendo ser tinto ou branco (VIEGAS, 2006).  
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BELUSSO; DA SILVA, 2015, n.p). A beleza da vinícola “[...] está diretamente relacionada à 

modernidade técnica. Apesar de não ser novidade, a cantina foi erguida para funcionar toda 

pelo processo da gravidade, sistema muito utilizado no século XIX, muito antes da invenção 

das bombas elétricas.” (ANDRADE JÚNIOR, 2012, on-line).   

A vinícola Cave de Pedra Winery (Figura 4) foi uma das primeiras vinícolas boutique 

do Brasil, o castelo onde a vinícola se localiza em Bento Gonçalves foi totalmente construído 

em pedra basalto de arquitetura medieval (CAVE DE PEDRA WINERY, 2019, on-line). A 

especialidade da vinícola é a elaboração de vinhos espumantes pelo Método Tradicional. 

                                             
Figura 4: Cave de Pedra Winery

 
 Fonte: Gigio (2019). 
                                                            

A Barcarola Butique é uma vinícola, que remete a Itália, país de origem da família 

Petrolli, que migrou para o Brasil em 1877 e se estabeleceu na região onde hoje se localiza o 

Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, seguindo a tradição vitivinícola que mantinha na 

Província de Trento, localizada no Norte da Itália os imigrantes continuaram a produção de 

uvas e vinhos no Brasil fundando a vinícola Barcarola Butique, que hoje tem todas as suas 

atividades produtivas realizadas por técnicos e enólogos pertencentes a própria família 

(BARCAROLA, 2019, on-line).   

As vinícolas boutiques da Serra Gaúcha procuram atrelar a qualidade dos seus vinhos o 

saber vitivinícola italiano presente na região, que ao longo do tempo foi se expandindo também 

para as novas regiões vitivinícolas que foram surgindo no estado e no país. Pode-se afirmar que 
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a evolução da vitivinicultura brasileira “[...] está diretamente ligada à identidade do imigrante 

italiano, para quem a uva e o vinho é elemento cultural tradicional.” (HOFFMANN et al., 2005, 

p.3). Assim, as vinícolas da Serra Gaúcha, principalmente as voltadas a produção de vinhos 

boutique têm procurado  

 
[...] embasar o discurso de unicidade e tipicidade para seus produtos. Isso porque ali, 
o vinho, assim como a polenta ou o salame, ganha status de tradição cultural e as 
vinícolas lá instaladas, seja qual for seu tamanho e origem, para além das 
características naturais, utilizam-se do capital simbólico coletivo construído 
sobretudo em cima da imigração italiana [...] (DE MATHEUS E SILVA, 2009, p.108-
109, grifo do autor).  

                                                    

Os vinhos boutique da Serra Gaúcha são comercializados, quase que toda a sua 

produção, na própria vinícola, porém as vinícolas também realizam a venda e despacham a sua 

produção via e-commerce para todo o país. As compras podem ser feitas nos sites das empresas.  

 
Uma produção vitivinícola diferenciada na Campanha Gaúcha: os vinhos boutiques 
produzidos no bioma Pampa 
                   

A produção de uva e vinho na Campanha Gaúcha não é uma atividade recente, já que 

os Padres Jesuítas iniciaram o cultivo de vinhedos na região em tempos bastante remotos, 

porém, apenas após 1970 é que a vitivinicultura passa a apresentar expressividade na paisagem 

e na economia regional, tendo como atores deste setor empresários bem-sucedidos e empresas 

vinícolas já estabelecidas e consolidadas na Serra Gaúcha (MANFIO, 2018).  

Neste sentido, Flores (2015) coloca que os estudos liderados por Harold Olmos, da 

Universidade de Davis localizada nos Estados Unidos da América (EUA) com a participação 

de universidades e diferentes pesquisadores do Rio Grande do Sul e também da Secretaria de 

Agricultura do Rio Grande do Sul, identificaram condições bastante favoráveis na Campanha 

Gaúcha para o cultivo da videira. Estes estudos foram os responsáveis pela retomada da 

vitivinicultura na região da Campanha, nos tempos modernos.  

A descoberta que a região era propícia para produção de vinhos finos, permitiu que 

muitos empresários e amantes do vinho investissem na produção da bebida na região.  Dessa 

forma, grandes empresas de vinho, tais quais a Miolo Wine Group, a Vinícola Salton, a 

Cooperativa Nova Aliança instalaram filiais na Campanha Gaúcha. Mas, não foram somente 

estas empresas consolidadas que passaram a atuar na produção de vinhos na região, produtores 
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rurais locais também passaram a contracenar neste setor, com a instalação de empresas 

familiares de pequeno porte (MANFIO, 2018). Porém, Manfio (2018, p.169) argumenta que, 

                            
As empresas vitícolas familiares da Campanha não apresentam a mesma quantidade 
de vinhos produzidos que as empresas consolidadas no setor. Por isso, essas empresas 
familiares investem na construção de vinícolas boutiques, onde as particularidades e 
o vinho de qualidade são o diferencial da produção. 
 

Na Campanha Gaúcha, destacam-se como vinícolas boutiques: Guatambu - Estância do 

Vinho, Vinícola Routhier & Darricarrère, Dunamis, Vinícola Batalha, Campos de Cima, Dom 

Pedrito - Vinhos Nobres e a Vinícola Cordilheira de Sant’Ana.  

Estas vinícolas possuem propriedades com uma produção situada entre 5 e 20 hectares 

de vinhedos plantados, onde produzem uvas das cultivares Vitis viníferas, principalmente as 

castas: Chardonnay, Merlot, Tannat, Cabernet Sauvignon, entre outras. Além disso, nestas 

vinícolas a família trabalha junto na produção dos vinhos, na gerencia do empreendimento, nas 

vendas, no enoturismo, ou seja, ao longo de toda a cadeia produtiva.  

Uma forte característica presente nas vinícolas boutiques da Campanha é a expressiva 

participação das mulheres no trabalho das vinícolas e demais atividades ligadas ao vinho, por 

exemplo, na vinícola Campos de Cima e Cordilheira de Sant’Ana são as mulheres as 

responsáveis pela gerencia dos negócios da vitivinicultura, assim como na Guatambu - Estância 

do Vinho (MANFIO, 2018). Destaca-se também que, estas vinícolas são marcadas pelo 

marketing voltado ao apelo à diferenciação do produto. 

A vinícola Dunamis vende uma filosofia de vinho jovem  e descomplicado, que pode 

ser degustado em qualquer lugar e a qualquer momento (DUNAMIS, 2019). Enquanto, na 

vinícola Routhier & Darricarrère, a expressiva ligação afetiva da família com a Kombi, fez com 

que os vinhos ganhassem uma personificação distinta relacionando a imagem da Kombi aos 

rótulos dos vinhos produzidos pela vinícola (Figura 5).  

 
                                      Figura 5: Vinho e Kombi 
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                                  Fonte: Territórios (2016).  

 

Nestas vinícolas existe também um forte apelo voltado para a paisagem singular do lugar 

representada pelo bioma Pampa, e pela cultura gaúcha (Figura 6), atributos que remetem a 

identidade da Campanha Gaúcha. Ademais, as vinícolas apresentam uma arquitetura rústica e 

moderna que demonstra a naturalidade do campo, da vinícola de garagem do empreendimento 

familiar (MANFIO, 2018). 

                                                  
Figura 6: O Cavalo e as videiras 

 
                        Fonte: Vinho & Arte (2014). 
                                                               

Assim, além da qualidade dos vinhos e da sua pequena quantidade produzida, alguns 

rótulos apresentam poucos exemplares disponíveis para compra, existe uma particularidade na 

imagem e no enoturismo que são vendidos pelas vinícolas boutiques da Campanha.  

As vinícolas boutiques estão investindo bastante no enoturismo da região, criando 

condições para que a região apresente ainda mais visibilidade no universo da vitivinicultura. 
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Sendo oferecidos diferentes passeios e cavalgadas entre os vinhedos, degustação dos vinhos 

produzidos pelas próprias vinícolas, almoços típicos da gastronomia local regados a vinhos, 

entre outras atividades.  

Nesta região, a produção de vinhos também vem sendo instigada a buscar um maior 

equilíbrio com o meio ambiente, num slogan voltado a sustentabilidade. Juntamente a este viés 

pesquisas têm direcionado a implantação de videiras com novas variedades que possam 

representar uma intervenção mínima na evolução dos vinhedos, buscando uma produção mais 

natural da uva e do vinho (GRANDI, 2019).  

Em síntese, na região da Campanha tem se desenvolvido e está se expandindo uma 

vitivinicultura não apenas ligada à produção em grande escala de vinhos ditada pelas empresas 

tradicionais já presentes em outras regiões do estado e do país, mas também, está ganhando 

importância uma produção associada à pequena produção de vinhos finos com grande 

diferencial de qualidade presente em poucas garrafas, garantindo uma maior sutileza ao vinho. 

Cabe destacar que, esta produção de vinhos boutique tem atingindo e visa um mercado 

consumidor seleto que está disposto a pagar um valor mais elevado para degustar este segmento 

de vinho. A qualidade dos vinhos boutique da Campanha já foi assegurada pela conquistada de 

diferentes premiações em concursos de abrangência nacional.  

 
Considerações 
                

A produção de vinhos de boutique no estado do Rio Grande do Sul é uma realidade 

presente em diferentes regiões vitivinícolas. Abordamos nesse artigo a produção de vinhos de 

boutique na tradicional região produtora de vinhos, a Serra Gaúcha, que é responsável pela 

produção de 85% dos vinhos brasileiros e a emergente região voltada a produção de vinhos 

finos, a Campanha Gaúcha, que é atualmente a principal aposta do setor vitivinícola nacional.  

As vinícolas boutique no Brasil surgiram primeiro na Serra Gaúcha, foi o caminho 

encontrado por várias famílias locais que produziam uvas há várias gerações qualificar o seu 

trabalho e agregar parte da sua história e conhecimento vitivinícola ao vinho por eles produzido. 

A produção em pequena escala e a qualificação profissional dos diferentes membros da família 

foram fundamentais para os vinhos da região se transformarem em produto sinônimo de 

qualidade.  
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A região da Campanha Gaúcha tem o surgimento das vinícolas boutique como sendo a 

forma encontrada pelos pequenos produtores de uva local se inserirem na cadeia vitivinícola, 

tendo em vista, que a expansão da vitivinicultura na região é dominada pelas empresas de 

grande porte originárias da Serra Gaúcha, que buscaram na Campanha ampliar a sua produção 

e diversificar a sua linha de produtos. Os produtores locais que fundaram vinícolas boutiques 

investiram em tecnologia, marketing e procuraram agregar a cultura local e os aspectos físicos 

da região aos seus vinhos, procurando distingui-los dos demais produzidos em outras regiões. 

Em suma, a produção de vinhos de boutique no Rio Grande do Sul procura agregar a 

tradição vitivinícola, como, por exemplo, as vinícolas boutiques da Serra Gaúcha, mas também 

representa o novo, na vitivinicultura gaúcha, como é o caso das vinícolas boutique da região da 

Campanha Gaúcha. Em ambas as regiões, as vinícolas boutiques produzem produtos originais.    
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REESTRUTURAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA LEITEIRA DE SÃO FRANCISCO 

DO BREJÃO/MA A PARTIR DA NORMATIVA Nº 51 

 

Juliana Ferreira de Sousa,  

Alexandre Peixoto Faria Nogueira 

Resumo: 

 

As relações produtivas brasileiras, nos diferentes momentos históricos de sua economia, sempre 

tiveram ligadas às atividades desenvolvidas nas zonas rurais. Atualmente, é possível verificar 

essa expressividade produtiva e econômica no ramo do agronegócio, por meio dos vínculos 

industriais e comerciais localizados no campo agrícola e pecuária. É possível identificar 

algumas cadeias produtivas que se destacam no âmbito do agronegócio, como a pecuária de 

corte, a cana-de-açúcar, a soja, o algodão e a pecuária leiteira. Nesse contexto de produção, é 

possível destacar a produção da pecuária leiteira, como uma das cadeias mais complexas e 

importantes no cenário do agronegócio, pois além de ser uma das principais formas e meios de 

suprimentos de alimento, é também responsável pela renda e geração de empregos de muitas 

famílias brasileiras. A importância dessa cadeia produtiva pode ser ilustrada graças ao seu 

crescimento significativo. Entretanto, esse crescimento da pecuária leiteira ocasionou mutações 

na organização espacial, econômica e social do campo. Este trabalho tem como objetivo 

analisar essas mudanças a partir da instauração da Instrução Normativa Nº 51 (IN 51) na 

realidade da cadeia produtiva leiteira de São Francisco do Brejão/MA. Metodologicamente 

utilizamos da revisão bibliográfica destacando Carneiro (2015), Machado (2014), Franklin 

(2008); como também a utilização de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que tratam sobre o 

processo de modernização do campo. Essa instrução Normativa (IN) 51/2002 resolve uma série 

de exigências quanto à produção de leite no Brasil, exigências que dizem respeito aos 

procedimentos de ordena do leite nas propriedades rurais, as condições de sua refrigeração e o 

transporte do leite até a indústria. Logo após a instauração dessa normativa a microrregião 

homogênea (MRH) de Imperatriz/MA, que integra o município de São Francisco do 

Brejão/MA, também necessita se adequar a essas instruções. Em um primeiro momento, o 
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beneficiamento leiteiro em quase todo o Brasil, e especificamente no estado do Maranhão, era 

caracterizado pela “informalidade” e pelos processos artesanais na produção de queijo, 

manteiga, doces, entre outros produtos. Mas, com o tempo essa forma “simplista” de fabricação 

é reconfigurada por meio da IN 51 que propõe a esses pequenos produtores brasileiros que se 

adéquem as normas de qualidade do mercado, para que se pense na exportação desses produtos. 

Antes da instauração dessa normativa, em média, se distribuíam no município estudado, cerca 

de 5 ou 6 laticínios, além desses espaços de beneficiamento de leite encontrados na sede 

municipal, poderiam ser encontrados modos de beneficiamentos nas médias e pequenas 

propriedades rurais. Após o surgimento da normativa, nem os pequenos produtores, e nem os 

laticínios com produção baixa conseguiram se adequar à normativa, pois se tratava de uma série 

de exigências de estruturas físicas, equipamentos, produtos químicos e outros. E os pequenos 

produtores não disponibilizavam recursos para custear todas essas normas. Apenas os grandes 

produtores poderiam viabilizar uma quantia significativa para aplicar nessas superestruturas 

solicitadas pela normativa. E de fato o primeiro laticínio de grande porte e com selo de 

exportação, a nível federal, foi construído a partir do financiamento de um grande produtor, o 

laticínio São Francisco, foi o primeiro a se “adequar”. E a partir do momento que o laticínio 

São Francisco se adéqua em estruturas físicas, em equipamentos, em higiene, em produtos 

químicos, entre outros, o grupo administrativo do laticínio se organizou para denunciar os 

pequenos produtores que não seguiram as normas exigidas pela IN 51. E assim fizeram, 

denunciaram aos órgãos responsáveis pela fiscalização os pequenos laticínios. Os pequenos 

produtores que estavam beneficiando o leite, e alguns produtores, resistiram, mas com a 

chegada das multas, eles pararam com a fabricação. Diante de todas essas circunstâncias, o 

município passou a aderir uma tendência industrial. Rapidamente alguns laticínios se adaptaram 

as novas exigências do mercado, e isso acabou reconfigurando toda a cadeia produtiva. Com a 

padronização dos laticínios, a produção leiteira acaba se concentrando nesses estabelecimentos 

e o serviço de transporte acaba se tornando indispensável para a captação do leite. Com o 

desmonte dessas produções familiares, a profissionalização do vaqueiro vai ser uma realidade 

dessa nova etapa. É possível visualizar a atual cadeia produtiva leiteira de São Francisco do 

Brejão da seguinte forma: Fazendas (Produtor e Vaqueiros), Transportador (Motorista e 

Ajudante) e Laticínios (Administração e Queijeiros). E hoje dispõe de dois grandes laticínios, 

o Laticínio Aliança (Matriz) e o Laticínio São Francisco (Filial). O primeiro laticínio trabalha 
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atualmente com 117 produtores de leite, com 34 funcionários internos e externos e recebem por 

dia 21.300 litros de leite. Já o segundo laticínio tem 58 produtores de leite, 7 atravessadores e 

arrecadam 20.917 litros de leite diariamente. A configuração atual dessa produção de leite e do 

seu beneficiamento no município está pautada nessa ideia de padronização e modernização, 

para que haja a exportação, principalmente do queijo para os outros estados brasileiros. É 

possível verificar nesse contexto como as políticas de estado podem modificar a realidade do 

campo, como é o caso da cadeia produtiva leiteira de São Francisco do Brejão/MA que antes 

tinha uma produção distribuída, atendendo as necessidades de todos os produtores e que passa 

agora a ter uma produção centralizada aos grandes laticínios que excluiu a produção dos 

pequenos produtores. 
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O TERRITÓRIO BRASILEIRO É MAIS RURAL DO QUE OFICIALMENTE 

DIVULGA-SE 
 

José Roberto Henrique Souza Soares1 
 

Resumo 
Os espaços rurais brasileiros são áreas socialmente vulneráveis, que caracterizam-se pela baixa densidade 
demográfica, no entanto, constituem-se como as maiores áreas territoriais do país. A estratégia de classificação 
mais divulgada no Brasil considera apenas a densidade demográfica para definir este país como um espaço de 
urbanização marcante. Neste sentido, este estudo busca elucidar teórico e metodologicamente como os dados 
estatísticos utilizados atualmente para classificar a situação de cada espaço consideram unicamente a variável 
demográfica, trazendo ao debate outras formas de definição espacial já adotadas em outros países. Do ponto de 
vista metodológico trata-se de um estudo de caso, que visa analisar a classificação da situação dos espaços no 
Brasil, através de uma abordagem qualitativa, das quais utilizam-se como recursos metodológicos a revisão 
bibliográfica e documental acerca do problema analisado e o levantamento de dados em bases específicas de 
divulgação. Assim, este estudo demonstra que o território brasileiro é mais rural do que urbano, considerando os 
aspectos espaciais deste país. Para tanto, distingue-se as estratégias de classificação dos espaços considerando os 
aspectos demográficos e/ou territoriais, discute-se como a valorização de apenas uma variável influência na 
manutenção dos padrões de vida nos espaços rurais brasileiros e demonstra-se como outras tipologias ajudam a 
caracterizar de maneira mais condizente com a realidade os espaços rurais brasileiros. A classificação destes 
espaços, em rurais ou urbanos, é uma discussão pertinente que pode contribuir na visibilidade dos problemas 
enfrentados pela população rural brasileira.  
 
Palavras-Chaves: Ruralidade; Classificação Espacial; Rural; Urbano; Brasil. 
 

THE BRAZILIAN TERRITORY IS MOST RURAL THAN IS OFFICIALLY DIVULGATED 
 
Abstract 
The Brazilian rural spaces are vulnerable socially areas, characterized by low demographic density; however, they 
constitute the largest territorial areas in the country. The most adopted classification strategy in Brazil considers 
only the demographic density to define this country as a remarkable urbanization space. In this sense, this study 
seeks to elucidate theoretically and methodologically how the statistical data currently used to classify the situation 
of each space consider only the demographic variable, bringing to the debate other forms of classification adopted 
in other countries. From the methodological point of view this is a case study, which aims to analyze the 
classification of the situation of spaces in Brazil, through a qualitative approach, which uses as methodological 
resources the literature review and documentary about the problem analyzed and the collection of data on specific 
bases of disclosure. Thus, this study demonstrates that the Brazilian territory is more rural than urban, considering 
the spatial aspects of this country. Therefore, the space classification strategies are distinguished considering the 
demographic and/or territorial aspects, discussing how the valorization of only one classification influences the 
maintenance of living standards in the Brazilian rural spaces and demonstrates how other forms of classification 
help to characterize the Brazilian rural spaces. The classification of these spaces, in rural or urban areas, is a 
pertinent discussion that can contribute to the visibility of the problems faced by the Brazilian rural population. 
 
Keywords: Rurality; Spatial classification; Rural; Urban; Brazil. 
 
 
Introdução 

Os espaços rurais brasileiros constituem-se como territórios dinâmicos e repletos de 

conflitos ligados a questão fundiária. Nestes espaços, considerando-se os aspectos 
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populacionais sobressaem-se os modos de vida tradicionais ligados a subsistência e a produção 

agropecuária com características familiares. De outra forma, do ponto de vista territorial 

destacam-se os grandes latifúndios, que compreendem as maiores porções de terra 

agricultáveis, que em muitos casos estão inutilizadas pelos grandes proprietários de terra do 

país.  

A classificação de espaço adotada durante os últimos censos demográficos realizados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) se basearam numa metodologia que 

considera unicamente os aspectos demográficos para determinar os espaços em urbanos ou 

rurais. Foi esta concepção centrada na perspectiva demográfica que difundiu a ideia de que o 

Brasil seria um país predominantemente urbano. No entanto, do ponto de vista territorial e 

partindo da realidade empírica das várias regiões do Brasil, este país pode ser considerado 

apenas urbanizado? Somente o levantamento demográfico é capaz de definir as características 

de cada espaço determinando que o Brasil seria um país mais urbanizado do que rural? 

A contradição existente na definição de situação dos espaços no Brasil se mostra como 

um dos empecilhos que a população rural necessita enfrentar e que contribui para a 

invisibilidade destes espaços no território nacional. Assim, faz-se necessário elucidar teórico e 

metodologicamente como os dados estatísticos utilizados por muito tempo nos censos 

demográficos consideraram unicamente a variável demográfica na classificação de situação dos 

espaços, trazendo para o debate algumas formas de classificação adotadas em outros países. 

Metodologicamente este trabalho caracteriza-se como um estudo de caso, que visa 

analisar a classificação da situação dos espaços no Brasil. De natureza aplicada e abordagem 

qualitativa, é utilizado como recurso metodológico a revisão bibliográfica e documental acerca 

do problema analisado e o levantamento de dados em bases específicas de divulgação. Neste 

sentido, utilizaram-se documentos, livros e artigos científicos indexados em bases de consulta 

livre, dos quais foram selecionados os que discutem a forma de identificação espacial adotada 

atualmente no Brasil e em outros países.  

Na primeira parte deste texto, apresenta-se uma breve contextualização da perspectiva 

rural brasileira. Destacando-se, as transformações socioeconômicas ocorridas no Brasil e no 

mundo capazes de modificar as características próprias dos espaços rurais e o modo de vida da 

população ocupante destes espaços. Considera-se as diversas formas que a ruralidade brasileira 

apresentou ao longo dos séculos, resultando no modo de classificação destes espaços na 
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atualidade. Na segunda parte o artigo descreve como o espaço rural brasileiro é concebido na 

contemporaneidade, descrevendo alguns estudos que corroboram com a perspectiva de 

aproximação destes espaços e contribuem para uma classificação espacial mais adequada a 

realidade brasileira.   

 

As ruralidades brasileiras: uma breve contextualização 

As transformações vivenciadas durante meados do século XIX e que perduram até os 

dias atuais, provocaram mudanças estruturais que alteraram as formas de adaptação dos seres 

humanos no espaço terrestre. Dentre estas alterações no padrão de sobrevivência da população, 

um em especial interessa aos objetivos deste trabalho, a “Revolução Urbana” difundida e 

representada por Henri Lefbvre durante os anos de 1970. Lefbvre (1999) classifica esse 

processo como resultado da revolução industrial, fenômeno oriundo da metamorfose dos 

lugares que antes apresentavam características rurais e com o desenvolvimento e crescimento 

industrial passaram a se organizar de maneira urbana.  

No Brasil, Rossini (2017) destaca que o processo de industrialização emergente 

intensificou a urbanização, principalmente pela oportunidade que a população vislumbrou de 

assalariamento e residência em espaços urbanos, com todos os direitos que as cidades 

demonstravam garantir. Com relação a estrutura econômica brasileira, a autora ainda corrobora 

que “de centro dinâmico da economia, a agricultura começou a desempenhar um papel 

completamente diferente durante a década de 30, subordinando-se gradativamente à indústria 

nacional.” (ROSSINI, 2017. p. 135). Neste cenário, vislumbrasse uma nova característica dos 

espaços rurais brasileiros, marcados pela presença das emigrações, pelo uso de suplementos 

industriais na produção agropecuária brasileira e por meio da substituição das atividades 

extrativistas pelos serviços ligados ao terceiro setor econômico. 

Assim, no período recente a agricultura passou a ser condicionada pela indústria através 

do que Santos (2012) denominou de revolução técnico-científico-informacional, a evolução 

deste meio econômico e produtivo tem provocado a mecanização das técnicas agrícolas. Para 

Laubstein (2011), esse fato é considerado como um dos propulsores do esvaziamento do campo 

através do êxodo rural-urbano, fenômeno que não pode ser mais considerado na atualidade. O 

rural contemporaneamente deve ser compreendido como uma forma territorial em que a vida 

social se perpetua, através dos fenômenos de resistência e permanência da população.  
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Os espaços rurais brasileiros são áreas socialmente vulneráveis, que apresentam menor 

densidade demográfica, mas, no entanto, somam as maiores áreas territoriais do país. “O Brasil 

é bem mais rural do que oficialmente se calcula, pois a essa dimensão pertencem 80% dos 

municípios e 30% da população” (VEIGA, 2004. p.12). Não é suficiente considerar o que é 

oficialmente no Brasil definido como urbano, leia-se: sedes municipais, de distritos e 

aglomerados específicos definidos em lei, sem se levar em conta as características estruturais e 

funcionais desses espaços.  

A ruralidade na perspectiva de Veiga (2006), é expressada de maneira extremista através 

de duas hipóteses. A primeira, difundida a partir dos estudos de Lefbvre e que ganhou grande 

repercussão na geografia urbana brasileira, conforme corrobora Favareto (2005), compreende 

a completa urbanização dos espaços. Tal concepção, ilusória, acredita que o desenvolvimento 

urbano (industrial) provocaria a uniformização das áreas, diluindo definitivamente os territórios 

rurais. Em contrapartida, a segunda hipótese indica o renascimento do rural, através do 

ressurgimento de concepções e atividades econômicas diversificadas capazes de dinamizar os 

espaços rurais garantindo sua permanência. 

É fato que durante o século passado, a maioria dos estudos geográficos tendiam a 

dissociar as concepções rurais e urbanas de maneira extremamente opostas, devido a 

repercussão que os estudos de Lefbrve ganharam no Brasil. “No âmbito da geografia, desde os 

anos 1960 do século passado, ocorreu uma ruptura metodológica entre estudos urbanos e rurais, 

dificultando a apreensão conjunta do rural e do urbano brasileiro” (BITOUN, 2016 p. 154. 

Grifos nossos). A dissociação entre estas duas configurações do espaço ocasionou o abandono 

por parte de muitos geógrafos dos estudos de base rural, em detrimento das investigações que 

compreendem o território urbano como sinônimo do espaço idealizado, lucrativo e superior a 

ser construído em todo território.  

Veiga (2006) ainda indica uma terceira hipótese, na qual “o mais completo triunfo da 

urbanidade engendra a valorização da ruralidade que não está renascendo, mas sim nascendo, 

com novas formas” (VEIGA, 2006. p. 334. Grifos nossos). Através de novas concepções, 

especialmente os serviços que atraem rendas geradas pela produtividade de outros lugares, a 

concepção de ruralidade se alterou ao longo dos anos. Esta transformação, de acordo com 

Menezes Neto (2017), ocorreu devido ao aumento da preocupação com a conservação do 

patrimônio natural, bem como pela intensificação de outras atividades econômicas e outros 
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interesses sociais no meio rural, além da prática agrícola e da produção de alimentos. Esta nova 

realidade se dá através do uso de tecnologias avançadas na produção agrícola, de atividades 

ligadas ao setor terciário da economia, bem como pela valorização da especulação imobiliária, 

através do fenômeno do rururbano (SANTOS, 2014).  

Em um estudo de matriz inovadora, que busca diminuir o distanciamento conceitual 

entre os espaços rurais e urbanos, o IBGE (2017) destaca que com relação ao espaço rural 

atualmente são observadas práticas de atividades não agrícolas, como a mecanização, a 

intensificação da pluriatividade, a valorização da biodiversidade, a expansão do setor terciário 

e a intensificação de fluxos materiais e imateriais na caracterização e maior compreensão das 

dinâmicas territoriais marcantes destes espaços. Neste estudo, o IBGE busca classificar os 

municípios em predominantemente rurais, intermediários, predominantemente urbanos e 

intermediários ou rurais remotos 

O rural, neste estudo, é compreendido de acordo com a concepção defendida por Araújo 

e Bezerra (2017) na qual prevalece o debate conceitual que nega o rural apenas como espaço 

agricultável, fonte de renda e comércio. Veiga (2004) apresenta que no debate científico 

internacional há muito tempo foi superado o equívoco de se identificar a agropecuária com o 

rural. Diante dos fenômenos de pluriatividade e da intensificação de atividades não ligadas ao 

setor primário da economia, surgiu uma nova forma de compreensão dos espaços rurais, 

denominada de “nova economia rural” (VEIGA, 2004. p. 2).  

Assumindo um aporte sociocultural, com base em Wanderley e Favaretto (2013), este 

espaço não pode ser visto como uma categoria a-histórica, uma vez que detêm direta 

correspondência com a trajetória de formação social brasileira. O rural brasileiro conserva 

heterogeneidade marcante, a qual se manifesta desde as diferentes escalas dos subespaços 

nacionais até as formas predominantes de propriedade de terra e de organização econômica e 

social. Diante do esvaziamento institucional que predomina nestas áreas, os autores, destacam 

a importância da elaboração e aplicação de uma referência para estes espaços, assim, como 

existe o estatuto das cidades, para os espaços urbanos.    

 

O Brasil Rural: novos olhares sobre a organização espacial brasileira 

O Brasil representado pelos dados censitários do IBGE nos últimos anos aponta de 

acordo com Veiga (2001), para o mito da avassaladora urbanização brasileira. Grisa, Kato e 
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Zimmermann (2017) destacam que o percentual de urbanização brasileira alcançou o patamar 

de 84,4% em 2010. Do ponto de vista regional, as macrorregiões brasileiras mais urbanizadas 

são, respectivamente, Sudeste (92,9%), Centro Oeste (88,8%), Sul (84,9%), Norte (73,1%) e 

Nordeste (73,1%), conforme o censo demográfico de 2010, realizado pelo IBGE. 

A veracidade destes altos níveis de urbanização é questionada por vários autores 

considerando o método utilizado para a classificação dos espaços no censo demográfico do 

IBGE. Dissertando sobre o assunto, Bezerra e Bacelar (2013) observam que este método resulta 

de uma postura e compreensão da política brasileira, no início da década de 1940. Desde esse 

período, as áreas rurais do Brasil são definidas por oposição e exclusão às áreas consideradas 

urbanas. Nesse sentido, de acordo com Veiga (2001) o rural brasileiro se apresenta como algo 

residual, sem relevância considerável, como uma categoria a-histórica, sinônimo de atraso e 

contrário ao desenvolvimento. 

 
A superestimação urbana está relacionada à metodologia usada pelo IBGE para 
identificar o urbano e o rural. Essa metodologia vincula-se ao Decreto-lei nº. 311 de 
1938 que dispõe sobre a divisão territorial do país. Segundo esta legislação, as sedes 
municipais e distritais compõem o perímetro urbano, sendo seus limites geográficos 
atribuições de prefeituras e câmaras municipais a partir de decisões políticas. O rural, 
por sua vez, fica definido por exclusão, sendo a área que sobra, uma vez definida a 
área urbana. (GRISA; KATO; ZIMMERMANN; 2017. p. 338) 

 

  Como responsabilidade dos municípios, a estratégia de arrecadação de impostos 

contribui ainda mais para o agravamento da definição do que é considerado rural e urbano no 

país. Segundo o Código Tributário Nacional (CTN) (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), 

que regulamenta a prática até os dias atuais, os impostos municipais são arrecadados nas áreas 

urbanas e os das áreas rurais de responsabilidade da união. Para Wanderley e Favareto (2013) 

esta definição do CTN estimula os municípios a aumentar artificialmente suas áreas urbanas, 

buscando aumentar a arrecadação por tributação territorial.  

  Diversas organizações e países utilizam classificações próprias e opostas às utilizadas 

no Brasil durante o último censo demográfico. Delgado et al (2013) desenvolveram uma análise 

comparativa entre as concepções de ruralidades e tipologias que caracterizam os espaços rurais 

na América Latina e Europa. Neste estudo, os autores destacaram as concepções desenvolvidas 

pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), pela União 

Europeia (UE), pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), no Centro 

Latino-Americano para o Desenvolvimento Rural (RIMISP), no Banco Mundial e pela 
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Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). Estas organizações 

internacionais desenvolveram metodologias que influenciaram na construção de tipologias e 

ajudaram na definição do que é rural, bem como, na sua aplicação com relação a formulação de 

políticas públicas de desenvolvimento rural.  

No Canadá e nos Estados Unidos, de acordo com Pessoa, Almeida e Carneiro (2018),  

embora considerem-se o rural como um subproduto ou resíduo do urbano, como no Brasil, a 

tendência apresentada nas últimas décadas é pela busca de alternativas não dicotômicas e 

reducionistas através da busca de classificações mais refinadas, como as tipologias estudadas 

por Delgado et al. (2013). Estas tipologias garantem a perspectiva descrita por Veiga (2001), 

acerca do surgimento de uma nova ruralidade, totalmente diferente das práticas já observadas 

anteriormente.   

Na tentativa de superar as contradições presentes na forma de classificação dos espaços 

brasileiros, o IBGE (2017) elaborou um estudo que busca superar a visão dicotômica, entre 

rural e urbano, inserindo o isolamento relativo de territórios como uma dimensão essencial para 

definir as condições de implementação das políticas públicas. Trata-se de uma primeira 

aproximação, mas essa classificação segundo notícias recentes foi incorporada na concepção 

do Programa Médicos pelo Brasil do Ministério da Saúde.  De fato, é uma base importante para 

diferenciar espaços com base na densidade territorial.  

Neste estudo as áreas de ocupação densa foram definidas como células de 1 km² que 

apresentam mais de 300 habitantes e cuja soma com as oito células contíguas apresenta um 

valor maior ou igual a 3 000 habitantes. Para realizar a soma, o IBGE (2017) considera oito 

quadrículas como vizinhas, as superiores, inferiores e diagonais. Em seguida estabelece-se uma 

combinação entre totais de população, correlacionando com as áreas de ocupação densa e 

proporções da população em áreas em situação rural para classificar os municípios como: 

Rurais, Intermediários e Predominantemente Urbanos. Como observado na Figura 1.  
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 Figura 1 - Tipologia municipal rural-urbano elaborada pelo IBGE (2017) 

Fonte: IBGE - DGC/Coordenação de Geografia, Censo Demográfico 2010 (2011). 

Conforme ilustrado na Figura 1, os Municípios em Unidades Populacionais (UP) 

isolados ou Arranjos Populacionais com população em áreas de ocupação densa menor que 3 

000 habitantes, são classificados como Predominantemente Rurais. Nas UP que possuíam mais 

de 50 000 habitantes em áreas de ocupação densa ou que faziam parte de concentrações urbanas 

(unidades populacionais com 100 mil habitantes e mais) os municípios foram classificados 

como Predominantemente Urbanos. 

Já os Municípios em UP que possuem entre 3 000 e 10 000 habitantes em área de 

ocupação densa com grau de urbanização inferior a 75% foram classificados como 

Predominantemente Rurais. Quando o grau de urbanização for superior a 75% os espaços foram 

classificados como Intermediários. Por outro lado, os municípios que possuem entre 10 000 e 

25 000 habitantes em área de ocupação densa com grau de urbanização inferior a 50%, foram 

classificados como Predominantemente Rurais. E os municípios em que o grau de urbanização 

for entre 50% e 75% foram classificados como Intermediários e, se for acima de 75% foram 

denominados de Predominantemente Urbanos. 

Os Municípios em UP que possuem entre 25 000 e 50 000 habitantes em área de 

ocupação densa com grau de urbanização inferior a 25% foram classificados como 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4058 
 

Predominantemente Rurais. Os que apresentam grau de urbanização entre 25% e 50% foram 

classificados intermediários e, se forem acima de 50% foram chamados de Predominantemente 

Urbanos. Já os municípios Rurais e Intermediários que estão a uma distância relativa acima da 

média nacional, simultaneamente, em relação a maiores hierarquias das Regiões de Influência 

das Cidades (REGIC) mais próximas (metrópole, capital regional, centro sub-regional) foram 

classificados como Rurais Remotos. 

No mesmo ano de 2017 foi publicado outro estudo que visa destacar as formas de 

classificação dos espaços brasileiros através do Projeto Repensando o conceito de ruralidade 

no Brasil: implicações para as políticas públicas. Este projeto foi patrocinado por diversas 

instituições federais, sob liderança do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e realizado sob 

a coordenação do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA). Com o 

objetivo de contribuir para a ampliação do debate sobre o lugar e a importância dos espaços 

rurais, no mundo e, particularmente, no Brasil atual. 

No âmbito deste projeto e com base experiências das organizações internacionais citadas 

anteriormente, Bitoun et al. (2017) desenvolveram uma Tipologia Regionalizada dos Espaços 

Rurais Brasileiros. Este estudo acerca da classificação dos espaços rurais brasileiros foi 

elaborado almejando ser uma ferramenta para subsidiar o aprimoramento de políticas 

territoriais de desenvolvimento, levando em conta a diversidade do território nacional e partindo 

das bases naturais que estruturam e interferem na concepção dos espaços rurais, por meio da 

divisão regional dos biomas brasileiros, como pode ser observado na figura 2.  
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Figura 2 – Tipos Regionalizados de Espaços Rurais do Brasil 
Fonte: Bitoun et al (2017). p. 90 

 

  Na figura 2, observa-se como Bitoun et al. (2017) elaboraram a tipologia regionalizada 

dos espaços rurais brasileiros, destacando em cores os biomas (verde: Amazônia e parte 

noroeste do Pantanal; amarelo/ocre: Cerrado; vermelho/rosa: Caatinga; marrom: Pampa; Azul: 

Mata Atlântica; cinza: Linha de Costa; cinza claro: Pantanal) e as tonalidades mais ou menos 

intensas em cada bioma, representam as densidades populacionais nas áreas rurais. Esta 

tipologia serve como um suporte para que se possa contrastar os dados divulgados como oficiais 

acerca dos espaços rurais que existem no Brasil atualmente. O método adotado não considera 

unicamente o espaço rural como resíduo das áreas urbanas, mas valoriza aspectos próprios da 

realidade rural: a densidade demográfica e as condições físico-naturais do espaço, que são 

também utilizados como forma de classificação dos espaços pelas organizações internacionais.  

Na concepção de Menezes Neto (2017), existe uma diversidade de ruralidades 

brasileiras, como bem demonstrado pelo estudo elaborado por Bitoun et al. (2017). Não existe 

apenas um meio agrícola, mas distintas realidades do ponto de vista fundiário, econômico e 

social. Pode-se sugerir, então, que existem diversos “Brasis” rurais, em que devido a 

diversidade sociocultural e econômica deste país, cada região desenvolveu condições de 

manutenção da vida com características específicas da história e natureza de cada território. 

Assim, é insuficiente determinar que as áreas rurais se constituem apenas como um espaço 

residual ao urbano, estas se concretizam também como territórios de disputas, conflitos, 

resistências e sobretudo de permanência da população que se identificam socio culturalmente 

com as condições de vida destes espaços.  

Para Pessoa, Almeida e Carneiro (2018) o território rural brasileiro transformou-se em 

vistas da adaptação ao novo modelo neoextrativista voltado para o agronegócio. Rigotto et al. 

(2012), observam que a reorganização econômica do país na última década ainda priorizou 

alguns empreendimentos que modificaram os territórios rurais, como a construção de barragens 

e hidrelétricas em regiões de floresta ou áreas ocupadas por comunidades tradicionais. Essas 

transformações espaciais ocorrem permeadas por conflitos pela terra e água entre o Estado, o 

capital e as populações rurais, acarretando mortes, violência, contaminação ambiental e riscos 

à saúde humana. Desta forma, alteraram-se o modo de produção rural, provocando mudanças 
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significativas na demografia, nas condições de trabalho, de moradia e insuficiência no acesso 

às políticas públicas. 

A contrariedade entre os espaços rurais e urbanos, é uma disputa epistemológica e 

política que corrobora diretamente nas condições de sobrevivência das populações no campo, 

na floresta e nas águas brasileiras.  Estes espaços apresentam especificidades próprias que os 

distinguem a partir das necessidades que a população enfrenta para acessar a rede de serviços 

básicos de saúde, educação, segurança e alimentação. “As representações sociais dos espaços 

rurais e urbanos reiteram diferenças significativas que têm repercussão direta sobre as 

identidades sociais, os direitos e as posições sociais dos indivíduos e grupos, tanto no campo 

quanto na cidade” (WANDERLEY, 2001, p.33). Se fazendo necessário, uma articulação maior 

entre estes dois tipos de territórios, bem como, a elaboração de políticas e legislação própria 

que garantam a permanência e os direitos das populações rurais brasileiras.  

 

Considerações finais 

Do ponto de vista territorial o Brasil apresenta mais espaços rurais do que urbanos. A 

difusão da ideia de que o Brasil é um país urbanizado, sustentada pelos censos demográficos é 

uma estratégica política utilizada para camuflar a falta de políticas e estratégias específicas 

voltadas para as populações que (r)existem nos imensos territórios com características rurais do 

país. A concepção de que a ruralidade é um estágio a ser superado pela urbanização também se 

constitui como uma falácia que tende a minimizar a importância das atividades 

socioeconômicas e territoriais desenvolvidas pelas populações rurais.  

Um avanço considerável na aproximação da classificação dos espaços à realidade 

empírica da população são os estudos realizados pelo IBGE que geraram a classificação e 

caracterização dos espaços rurais e urbanos do Brasil. Esta primeira aproximação à realidade 

espacial do Brasil se configura como um elemento importante para basear os próximos 

levantamentos estatísticos que buscaram organizar do ponto de vista territorial as condições 

espaciais brasileiras considerando os níveis e padrões dos espaços rurais e urbanos do país. 

Por sua vez, o estudo elaborado no contexto do projeto “Repensando o conceito de 

ruralidade no Brasil: implicações para as políticas públicas”, auxilia na compreensão dos 

diversos espaços rurais que constituem o Brasil. Dependendo das condições morfoclimáticas 

de cada lugar a população tende a adaptar-se, produzindo os elementos necessários para 
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alcançar a rentabilidade econômica. Uma tipologia regionalizada dos espaços rurais auxilia nos 

estudos que buscam aprofundar as interrelações de (r)existência da população habitante nos 

espaços rurais.  

A contrariedade entre os espaços rurais e urbanos, é uma disputa epistemológica e 

política que corrobora diretamente nas condições de sobrevivência das populações no campo, 

na floresta e nas águas brasileiras.  Estes espaços apresentam especificidades próprias que os 

distinguem a partir das necessidades que a população enfrenta para acessar a rede de serviços 

básicos de saúde, educação, segurança e alimentação. Portanto, faz-se necessária uma 

articulação maior entre estes dois territórios, bem como, a elaboração de políticas e legislação 

própria que garantam a permanência e os direitos das populações rurais brasileiras.  
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A IMPORTÂNCIA DA PECUÁRIA LEITEIRA PARA A AGRICULTURA 

FAMILIAR EM ITUIUTABA (MG) 

 
Marina Franco Fratari,  

Patrícia Francisca de Matos 
Resumo: 

 

Impactada pela modernização da agricultura a partir dos anos 1970, os pequenos produtores 

enfrentaram dificuldades para produção, acesso a crédito e financiamento, bem como para 

comercialização dos produtos. Concomitantemente, a cadeia produtiva do leite passou por 

grandes transformações, absorvendo novas tecnologias e maior especialização dos produtores. 

A pecuária é uma atividade econômica presente no estado de Minas Gerais desde a sua 

colonização. Tanto a pecuária de corte, quanto, a pecuária leiteira tem importância econômica, 

de modo que o estado possui o segundo maior rebanho bovino do país (IBGE, 2017). A pecuária 

leiteira é a mais proeminente fonte de renda para os agricultores familiares das comunidades 

rurais Canoa e Baixadão, em Ituiutaba (MG). Podemos caracterizar a pecuária leiteira nas 

comunidades rurais Canoa e Baixadão como uma atividade que passa por transformações na 

produção, nas tecnologias empregadas e no manejo dos animais; tais modificações na produção 

do leite vêm sendo assimiladas gradualmente pelos agricultores familiares. Os tanques de 

expansão das propriedades pesquisadas possuem capacidade de 400 a 2000 litros e o valor para 

aquisição varia conforme o volume, a marca e o modelo. Em todos os casos, a compra é feita 

por financiamentos oferecidos pelo laticínio ou com recursos do próprio produtor. Uma das 

estratégias adotadas pelos produtores é a compra de um tanque usado, que é mais barato. A 

ordenhadeira mecânica está presente em maior número (88,7%) nas propriedades da 

comunidade rural Canoa e em 73,9% das propriedades da comunidade rural Baixadão. O 

modelo é do tipo semicanalizado, o qual, novo, custa em torno de R$ 25.000,00. O equipamento 

foi adquirido de forma parcelada. A cocheira coberta foi identificada em 69% das propriedades, 

o que garante o conforto térmico dos animais. A coleta do leite cru refrigerado é feita a cada 

dois dias e seu transporte a granel ocorre em caminhões-tanques refrigerados com capacidade 

de oito mil litros. A veiculação do leite das propriedades até às agroindústrias localizadas na 

sede de Ituiutaba (MG) leva cerca de duas horas; por ser um produto perecível, todo zelo no 
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transporte e no armazenamento é essencial para a boa qualidade do produto. Tais cuidados vão 

desde a ordenha até o consumidor final. Em face desses fatores, o objetivo principal da presente 

pesquisa é compreender a realidade da pecuária leiteira desenvolvida pelos agricultores 

familiares mediante estratégias de reprodução no contexto da modernização da produção de 

leite, bem como a relação das agroindústrias do leite com estes agricultores e os dilemas para a 

resistência na atividade. Para atingir os objetivos, foram realizadas pesquisas bibliográfica e 

documental; coleta, tabulação e análise de dados e informações de fontes primárias e 

secundárias. Verificou-se que os agricultores familiares das comunidades Baixadão e Canoa 

tem como desafios alcançar os padrões de qualidade exigidos, atender à legislação que 

regulamenta a produção de leite no Brasil e aumentar a escala produtiva. Os entrevistados não 

vislumbram, num futuro próximo, sua inserção em outro mercado como o de produtos 

orgânicos, artesanais ou institucionais. Para cumprirem as exigências do mercado, os 

agricultores familiares precisam adotar novas estratégias de produção e apresentar diferenciais 

competitivos cruciais para garantir sua permanência na pecuária leiteira como associativismo, 

qualidade do leite, assistência técnica e escala de produção. Nas comunidades rurais em 

questão, a terra ou “pedaçim de chão”, na fala dos entrevistados, traz consigo o elemento de 

produção, reprodução e valorização do lugar. É a reprodução da agricultura familiar que permite 

a continuidade da família no lugar e a transmissão da terra de geração para geração. Observamos 

que a maior parte dos entrevistados – 40% moram nas comunidades entre quarenta e cinquenta 

anos, 13 % da população já residem no local há mais de sessenta anos e 27% dos moradores 

vivem nesta há pelo menos cinquenta anos. Podemos caracterizar a pecuária leiteira no 

município, como uma atividade que passa por transformações no modo de produção, nas 

tecnologias empregadas e no manejo dos animais; tais modificações na produção do leite vêm 

sendo assimiladas gradualmente pelos agricultores familiares. Nos últimos cinco anos, tem 

aumentado o plantio de cana-de-açúcar nas comunidades, o que tem contribuído para o 

arrendamento de propriedades, sobretudo, dos agricultores familiares menos capitalizados, que 

veem no arrendamento das terras para o setor sucroenergético, uma fonte de renda mais 

lucrativa do que a produção leiteira. Portanto, podemos caracterizar a pecuária leiteira nas 

comunidades rurais Canoa e Baixadão como uma atividade que passa por transformações na 

produção, nas tecnologias empregadas; tais modificações na produção do leite vêm sendo 

assimiladas gradualmente pelos agricultores familiares. É assim que as famílias que tem o leite 
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como principal fonte de renda, se veem, inseguros com as mudanças constantes do mercado, e 

sem possibilidade de migrarem para outra atividade econômica, podem ser capturados pelo 

setor sucroenergético em expansão na região. Assim, há por parte destes agricultores familiares, 

uma insegurança quanto ao futuro. Porém, continuam tentando garantir a sua sobrevivência e 

de suas famílias por meio da pecuária leiteira. 
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O PROTAGONISMO DAS MULHERES NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE MERCADOS INSTITUCIONAIS EM GOIÁS 

 
Ângela Maria Martins Peixoto1 
Adriano Rodrigues de Oliveira2 

 

Resumo 

Analisar os efeitos socioeconômicos das políticas públicas direcionadas para a agricultura camponesa a partir da 
criação dos mercados institucionais é fundamental no âmbito de uma conjuntura de contingenciamento de recursos 
e de uma tentativa de homogeneizar o espaço rural. Os resultados dessas políticas públicas de aquisição de 
alimentos são relevantes tanto para o combate à insegurança alimentar e nutricional quanto para a comercialização 
dos alimentos da produção camponesa no país. A criação dos mercados institucionais representou mais do que 
uma complementação da renda familiar, porque identificou-se nesse processo um protagonismo das mulheres no 
acesso aos programas. Logo, é importante discutir as estratégias de desenvolvimento rural por meio uma 
abordagem territorial que contemple os diferentes sujeitos do campo e pautar as experiências emancipatórias que 
transformaram o papel da mulher no ambiente familiar.  

 

Introdução 

 

  O espaço rural brasileiro é historicamente heterogêneo com a atuação de diferentes 

sujeitos e o desenvolvimento de diversas atividades produtivas, notadamente com a agricultura 

e a pecuária. Outrossim, de um lado temos o protagonismo da agricultura camponesa em sua 

diversidade, além das comunidades tradicionais e os povos indígenas, e, por outro, o segmento 

representado pelos grandes proprietários de terras, com a marca do latifúndio, que nas últimas 

décadas metamorfoseia-se em agronegócio em virtude da modernização capitaneada pelo 

Estado a partir dos subsídios financeiros que são destinados à produção agrícola no país. 

Essa dinâmica plural e complexa é permeada por diversos conflitos e desafios, sobretudo 

porque a estrutura fundiária no Brasil mantém-se extremamente concentrada, e apesar de ser 

bastante representativa, a agricultura camponesa não era contemplada pelas políticas públicas 

elaboradas para o espaço rural até o final do século XX, pois eram destinadas prioritariamente 

aos grandes latifundiários.  

 
1 Discente do curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Goiás. 
E-mail de contato: angelamgeo@gmail.com 
2 Docente dos cursos de Graduação e Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais da 
Universidade Federal de Goiás. E-mail de contato: adriano.ufg@gmail.com 
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Logo, é necessário discutir os elementos que perpassam o modo de vida dessa 

agricultura camponesa e as suas formas de reprodução social e econômica, uma vez que 

representam a grande maioria dos estabelecimentos rurais, bem como são responsáveis pela 

maior parte da produção de alimentos que são consumidos pelos brasileiros.  

Pautar a agricultura camponesa e suas particularidades é uma das formas de dar 

visibilidade a esses sujeitos e nesse trabalho o objetivo é discutir de que forma as políticas 

públicas podem ajudar a transformar o espaço rural ao proporcionar melhores condições de vida 

para os agricultores e suas famílias. Assim, a proposta que se apresenta para o debate é discutir 

o acesso da agricultura camponesa às políticas públicas e evidenciar o papel da mulher nesse 

processo.  

Para entender melhor essa realidade, os procedimentos metodológicos foram baseados 

em revisão bibliográfica, levantamento de dados e informações, e pesquisa de campo. Nesse 

caso, foram visitados três assentamentos rurais de duas microrregiões no estado de Goiás, que 

são: o assentamento Olga Benário em Ipameri-GO – microrregião de Catalão; o assentamento 

Pouso Alegre em Mineiros-GO e o assentamento Rio Paraíso em Jataí-GO, ambos na 

microrregião Sudoeste de Goiás.  

O texto será estruturado em duas seções, além da introdução e das considerações finais. 

Na primeira parte buscar-se-á contextualizar as dinâmicas do campo brasileiro evidenciando a 

composição da estrutura fundiária e elementos que caracterizam a pluralidade desse espaço 

rural com ênfase no papel da agricultura camponesa. Na segunda parte, serão apresentadas as 

experiências que demonstram o protagonismo das mulheres no âmbito das políticas públicas 

implementadas a partir de 2003.   

 

1. O campo brasileiro: dinâmicas, sujeitos e contradições 

 

As transformações que aconteceram ao longo do tempo no campo brasileiro foram 

predominantemente pontuais, apresentando um caráter setorial, uma vez que procurou-se 

resolver a questão agrícola no país e, principalmente, alavancar a produção de monoculturas de 

grãos, sem quaisquer perspectivas de modificar a acentuada concentração fundiária brasileira.  

Os efeitos socioambientais das inovações implementadas no espaço rural já foram 

amplamente discutidos em outros espaços por se tratar de um processo parcial de 
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transformações, visto que a modernização da agricultura ficou circunscrita a algumas áreas, 

priorizaram alguns produtos nas atividades agropecuárias, e foi direcionada especificamente 

para alguns produtores rurais, isto é, aqueles que foram capazes de adotar as inovações 

tecnológicas. (GRAZIANO NETO, 1982; NUNES et al., 1982). 

Consequentemente, um dos principais resultados é a imposição de um sistema produtivo 

que se tornou hegemônico e excludente, o que Shiva (2003) apresenta como monoculturas da 

mente, porque esse modelo ancorado na monocultura disseminou uma ideologia dominante, 

exercendo um controle que vai além da transformação das formas de produzir.    

Nesse sentido, é importante revelar como essa desigualdade fundiária se expressa no 

território brasileiro por meio da atuação de diferentes sujeitos, porque ainda resiste uma 

produção de alimentos diversificada que utiliza outras técnicas de cultivo, que são contra 

hegemônicas e mostram a representatividade da agricultura camponesa.  

Na realidade, a maioria dos estabelecimentos rurais do país, o equivalente a 4.367.902 

milhões de estabelecimentos, foi identificada e classificada no Censo Agropecuário de 20063 

como estabelecimentos de agricultores familiares, o que corresponde a 84,4% do total, 

ocupando 24,3% (80.250.453 hectares) da área total. Por outro lado, os estabelecimentos 

denominados como não familiar, que correspondem ao segmento do agronegócio, totalizavam 

807.587 mil estabelecimentos, ou seja, 15,6% dos estabelecimentos em uma área equivalente a 

249.690.940 hectares ou 75,7% do total.  

Conforme os dados preliminares do Censo Agropecuário de 2017, disponibilizados pela 

Agência de Notícias do IBGE, no período de 2006 a 2017, houve uma redução de 9,5% dos 

estabelecimentos agropecuários ocupados pela agricultura familiar. De acordo com a agência 

“[...] dos 4,6 milhões de estabelecimentos de pequeno porte que poderiam ser classificados 

como de agricultura familiar, apenas 3,9 milhões atenderam a todos os critérios” (IBGE, 2019, 

s/p). Em que pese a redução, a agricultura familiar segue sendo o segmento mais representativo 

do campo brasileiro, perfazendo 77% dos estabelecimentos agropecuários, mantendo, porém, a 

histórica concentração fundiária, já que ocupa tão somente 23% (80,8 milhões de hectares) das 

áreas agricultáveis no país contra 24,3% do Censo anterior.  

 
3 Cabe ressaltar que esses dados não podem ser comparados com o último censo agropecuário, realizado em 2017, 
uma vez que não se utilizou a mesma metodologia dos anos anteriores para análise das informações, tampouco o 
critério da área foi usado para classificar e comparar os estabelecimentos agropecuários existentes. 
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Embora os dados evidenciem a menor quantidade de terras disponíveis para a maior 

parte dos estabelecimentos, a produção de alimentos nesses territórios totalizava 70% de todos 

os alimentos produzidos, além de empregar 74% da mão de obra ocupada no campo em suas 

atividades, segundo dados do IBGE (Censo Agropecuário 2006). Tais elementos reiteram o 

papel da agricultura camponesa nesse espaço rural brasileiro complexo. 

Contraditoriamente é válido acrescentar que o agronegócio se mantém com vultuosos 

montantes de financiamento agrícola, o que para Gorender (2002, p.38) é uma evidência de que 

a “agricultura brasileira via grande propriedade ainda é relativamente pouco rentável”, uma vez 

que se apoia no crédito pródigo e farto proveniente do Estado. Sendo que, na verdade, as 

pesquisas demonstram a   

 
extraordinária vitalidade do desenvolvimento da agricultura brasileira por via da 
pequena exploração familial, por via especificamente camponesa, com graus variáveis 
de mercantilidade. Essa pequena exploração familial é que garante a ‘maior’ parte do 
abastecimento alimentar das populações urbanas. (GORENDER, 2002, p.41).   

 

Porém não será possível atualizar essas informações tão caras à Geografia Agrária, 

porque a análise minuciosa e crítica do Censo Agropecuário de 2017 feita por Mitidiero (2018, 

p.) explicita que não houve a publicação do volume especial para a agricultura familiar, 

impedindo uma comparação entre os dados, porque “os cortes atingiram, sobretudo, a 

caracterização do maior universo social do campo brasileiro: os camponeses, pequenos 

produtores familiares conceituados de “agricultores familiares” pelo governo”.  

Além desses aspectos também é importante fazer a caracterização do pessoal ocupado 

nos estabelecimentos agropecuários. De acordo com os dados do Censo Agropecuário 2017 

existem no Brasil 5.072.152 estabelecimentos agropecuários, sendo um total de 15.568.205 

pessoas ocupadas nesses estabelecimentos. Mas, quando se utiliza a categoria “pessoal ocupado 

com laços de parentesco com o produtor”4, o número passa a ser de 10.958.787 milhões de 

trabalhadores nos estabelecimentos rurais. Já no estado de Goiás são 486.005 mil pessoas 

 
4 Laços de parentesco com o produtor – cônjuge ou companheiro(a) do mesmo sexo ou de sexo diferente, filho(a) 
do produtor e do cônjuge, filho(a) somente do produtor, filho(a) somente do cônjuge, genro ou nora, pai, mãe, 
padrasto, madrasta, sogro(a), neto(a), bisneto(a), irmão ou irmã, avô ou avó, outros parentes (tio(a), sobrinho(a), 
primo(a), cunhado(a), ou menor sob guarda ou tutela), e enteado(a) do produtor. Foram considerados, também, 
neste contexto, os agregados que, mesmo sem ter laços de parentesco com o núcleo familiar, são considerados por 
seus membros como integrantes da família. (IBGE, Censo Agropecuário 2017, p.28). 
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ocupadas em um total de 152.089 mil estabelecimentos agropecuários, somando 61%, isto é, 

296.947 mil pessoas que possuem laço de parentesco com o produtor.  

A partir desses números, o vínculo apresentado pressupõe uma participação mais efetiva 

das propriedades familiares. Para Mitidiero (2018, p.24), “esse dado pode indicar o papel do 

campesinato, do pequeno produtor com trabalho familiar, na geração de trabalho no campo”. 

Portanto, os dados referentes ao pessoal ocupado com laço de parentesco se constituem como 

um importante indicativo em uma pesquisa que alterou o levantamento das informações em 

termos quantitativos e qualitativo bem como os seus procedimentos metodológicos  

No âmbito do pessoal ocupado e que possui parentesco com o produtor em nível 

nacional, as mulheres com 14 anos e mais representam 34% (3.355.150 pessoas), enquanto os 

homens correspondem a 66% (6.918.505 pessoas), e na categoria menos de 14 anos o 

quantitativo passa a ser 47% (237.346 pessoas) e 53% (269.786 pessoas), respectivamente.  

Para o estado de Goiás, mantém-se a relação em termos quantitativos, sendo que na 

categoria 14 anos e mais são 94.007 mulheres (33%), e no grupo dos homens são 189.207 

pessoas (64%). Mas, quando os dados referem-se à participação de mulheres e homens com 

menos de 14 anos a diferença é ainda menor. O primeiro grupo totaliza 6.693 pessoas, ou seja, 

49%, enquanto o segundo grupo apresenta 7.040 pessoas, ou 51% do total.   

A partir desses dados, emerge a problemática do trabalho realizado pelas mulheres no 

espaço rural, que é bastante significativo, mas muitas vezes ignorado ou desvalorizado, e que 

precisa ser profundamente analisado. Mais do que isso, busca-se compreender na próxima seção 

o papel desempenhado pelas mulheres que vai além da luta pela terra, sobretudo porque 

significa lutar pela permanência de suas famílias no campo por meio do acesso às políticas 

públicas e aos mercados institucionais. 

 

2. As mulheres e os mercados institucionais de alimentos em Goiás 

 

 A existência dos mercados institucionais torna-se mais evidente a partir da primeira 

década do século 21, quando “importantes alterações ocorreram nas relações e no papel do 

Estado e da sociedade civil, especialmente no que se refere ao direcionamento das políticas 

públicas, na relação com os movimentos sociais e com a sociedade civil [...]”, sendo que a 
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temática da segurança alimentar e nutricional ganhou centralidade. (GRISA; SCHNEIDER, 

2015, p.37).   

 Com isso, o contexto político favorece o surgimento de políticas públicas orientadas 

para a agricultura camponesa a partir dos anos 2000. Logo, em  2003 ocorre a criação do 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), e em 2009 é implementada a Lei nº11.947 que 

alterou a aquisição dos alimentos no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

estipulando, por meio do Art. 14., que no mínimo 30% dos recursos financeiros repassados pelo 

FNDE deveriam ser utilizados na obtenção de gêneros alimentícios oriundos da agricultura 

familiar, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais 

indígenas e comunidades quilombolas. 

 No que diz respeito ao PAA consiste em uma estratégia de combate à insegurança 

alimentar e nutricional. Portanto o programa integra o Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SISAN), ao mesmo tempo que em promove a comercialização dos 

produtos de origem familiar. Dessa forma, existe o público beneficiário consumidor – aqueles 

em situação de vulnerabilidade social, e fornecedor – aqueles que estão aptos a fornecer 

alimentos, em uma ação integrada de segurança alimentar e nutricional, constituindo os 

mercados institucionais. De acordo com a apresentação institucional, a finalidade do PAA é 

 
promover o direito humano à alimentação adequada, no contexto da política de 
Segurança Alimentar e Nutricional, mediante o suporte a rede pública de 
equipamentos de alimentação e nutrição e a rede de instituições socioassistenciais; a 
estruturação de circuitos locais de abastecimento alimentar; a formação de estoques 
de alimentos para assistência alimentar a populações específicas, populações atingidas 
por catástrofes e populações escolares em insegurança alimentar; fortalecimento da 
agricultura familiar e de suas organizações econômicas: desenvolvimento local, 
preços mais justos garantindo renda, regulação de preços.(BRASIL, S/D, p.3)  

 

 A partir da sua implementação, o PAA transformou a realidade de inúmeras famílias do 

campo e de pessoas atendidas nos centros urbanos, tanto ao garantir a oferta de alimentos em 

quantidade suficiente e com qualidade nutricional como também ao ter o potencial de garantir 

a reprodução social, política, econômica, cultural e ambiental dos territórios camponeses, 

conforme apontam Vinha; Schiavinatto (2015). Ainda segundo as autoras, o programa 

conseguiu desburocratizar o processo de aquisição proveniente da agricultura camponesa. 

 E nesse contexto é preponderante ressaltar o envolvimento das mulheres na realização 

das atividades como requisito básico de operacionalização do programa, pois no decreto nº 
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7.775, de 04 de julho de 2012, no parágrafo 3º, declara-se que “A participação de mulheres, 

dentre os beneficiários fornecedores, deverá ser incentivada”, e no parágrafo 5º que “Dentre as 

organizações aptas a participar do Programa, serão priorizadas as constituídas por mulheres”. 

Além disso, a CONAB estabeleceu em 2011 uma nova condição através da Resolução 

nº 44, de 16 de agosto de 2011 que considerou a importância de reconhecer o trabalho das 

mulheres e a sua contribuição para a economia rural e segurança alimentar e nutricional, 

apresentando algumas exigências, quais sejam:   

 
Art. 1º Fomentar o acesso de mulheres ao Programa de Aquisição de Alimentos - 
PAA, em todas as suas modalidades. 
Art. 2º A participação de mulheres deverá ser considerada como critério de priorização 
na seleção e execução de propostas, em todas as modalidades e por todos os 
operadores do Programa, desde que cumpram as demais exigências da referida 
modalidade do Programa. [..]  
Art. 4º Nas operações realizadas nas modalidades de Compra da Agricultura Familiar 
com Doação Simultânea e de Formação de Estoques pela Agricultura Familiar, será 
exigida a participação de, pelo menos, quarenta e trinta por cento de mulheres, 
respectivamente, do total de produtores fornecedores, respeitados os demais critérios 
para a participação no Programa. (CONAB, 2011, p.1)  
 

 Ao contrapor essa prerrogativa institucional com os dados empíricos, foi possível 

ratificar essas premissas porque nos municípios investigados a elaboração e execução dos 

projetos do PAA tem uma participação mais efetiva das mulheres. Logo, essa inserção nos 

mercados institucionais evidencia o cumprimento de uma das exigências do público 

beneficiário do PAA.  

Assim não foi difícil encontrar exemplos de liderança das mulheres na criação de 

associações/cooperativas, como aconteceu no assentamento Olga Benário em Ipameri-GO, 

demonstrando que houve um processo de organização interna das mulheres e, 

consequentemente, o seu empoderamento, já que passaram a assumir novas funções no âmbito 

da organização do trabalho familiar, sobretudo o comando das atividades que se tornaram 

importantes fontes de renda da família. Com isso, depoimentos como “Hoje eu mando, num 

dependo de patrão pra passar as coordenadas. Hoje eu passo as coordenadas” tornaram-se mais 

comuns nesses assentamentos.   

Outra importante ação que as mulheres assumiram dentro desses espaços foi a iniciativa 

de articulação e construção das panificadoras rurais que atendem aos mercados institucionais. 

Tanto no assentamento Olga Benário localizado na MRG Catalão, que possui duas 
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panificadoras rurais (figura 1), quanto no assentamento Pouso Alegre na MRG Sudoeste de 

Goiás foram encontrados exemplos emblemáticos que ilustram essa iniciativa e o protagonismo 

das mulheres. 

 
Figura 01: Instalações internas das padarias rurais do assentamento Olga Benário.  
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Autor: Ângela M. M. Peixoto. 

Em Mineiros, no assentamento Pouso Alegre, o caso da panificadora Delícias do 

Cerrado (figura 2) é a materialização dessa realidade. Para a construção dessa padaria rural 

foram necessários o empenho e a coragem de quatro mulheres assentadas. Elas já haviam feito 

o curso de panificação rural pelo SENAR, e entregavam hortaliças para o PAA e PNAE. 

Posteriormente, surgiu uma demanda de consumo de panificados pelas entidades locais, 

motivando-as a começar esse tipo de produção. Apesar da precariedade de equipamentos e 

recursos no início do projeto, elas conseguiram realizar empréstimos para construir o espaço 

físico da padaria, o que foi complementado com os recursos de um edital com a Austrália5.  

 

 

 
5 O Programa de Ajuda Direta é um programa flexível de pequenos financiamentos oferecido pelo governo da 
Austrália e gerenciado pelo Ministério de Relações Exteriores da Austrália. O objetivo do programa é auxiliar 
iniciativas locais de desenvolvimento, abordar a situação humanitária nos países em desenvolvimento e, ao mesmo 
tempo, cumprir os objetivos da Austrália de diplomacia pública e de relações internacionais. (Fonte: 
http://brazil.embassy.gov.au/brasportuguese/Development_cooperat.html). 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4075 
 

Figura 2 – Instalações internas e equipamentos da padaria rural Delícias do Cerrado - Coopermin. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Autor: Ângela M. M. Peixoto. 

 

Em Jataí, no assentamento Rio Paraíso, encontrou-se mais um exemplo de 

transformação e redefinição do papel da mulher no ambiente familiar por meio do acesso a 

programas como o PAA. Esse é o caso de uma assentada que conheceu o PAA e o PNAE e teve 

o interesse em participar, uma vez que não tinha nenhuma renda própria, afirmando diversas 

vezes: “era dona de casa né, ajudava nas coisas, mas num tinha uma renda minha mesmo”. Por 

meio desse interesse, surgiu um encorajamento pessoal que tinha um objetivo muito explícito 

de buscar autonomia, liberdade e independência financeira. 

Particularmente nesse caso, a assentada conseguiu construir um abatedouro de frangos 

em pequena escala em uma região em que predominam os grandes abatedouros, utilizando 

como fonte de recursos duas linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF): os financiamentos do PRONAF Mulher para a estrutura física 

do abatedouro e do Mais Alimentos para a compra do carro de entrega. Assim, sabendo que o 

PRONAF foi a primeira iniciativa estatal no final do século XX que incorporou a agricultura 

camponesa, cabe destacar a necessidade de manutenção das políticas públicas voltadas para a 

agricultura camponesa e para as mulheres, porque essas ações estatais reverberam em 

reprodução social e econômica de várias famílias no campo, historicamente excluídas das 

possibilidades de acesso ao crédito estatal.   

Com base nas investigações empíricas nos assentamentos rurais em Ipameri, Mineiros 

e Jataí, nota-se que há uma associação entre a participação nos projetos do PAA e o 

envolvimento com o PNAE, o que configura um complemento de renda extremamente 

relevante para as famílias, e tem como resultado a sua permanência no espaço rural.  

No que diz respeito ao papel dos mercados institucionais para a comercialização dos 

produtos de origem familiar, a avaliação da assentada é bastante positiva, enfatizando-se a 

segurança dessa forma de comercialização, pois o mercado local é instável. Assim, a 

entrevistada pondera: “A gente tem que agarrar a esses tipos de projeto, porque é uma coisa 

assim, é uma compra certa, cê sabe que vai vender. Se fez o projeto e foi aprovado [...]”, e ainda 

justifica: “Tanto é que nem no mercado eu interessei de colocar, porque é uma coisa mais 

irregular e esse aqui é uma coisa mais segura.”. 
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Portanto, o PAA adquire um selo de legitimidade social de grande significado como 

resultado da sua atuação em duas importantes frentes: as ações referentes a uma política agrícola 

e a política social, a partir de um mesmo recurso orçamentário. (DELGADO, 2013). 

E tudo isso atribui sentido e relevância social a esse tipo de política pública, pois à 

medida que as mulheres adquiriram maior responsabilidade para si dentro das propriedades 

familiares, também alcançaram conquistas pessoais inéditas, passando a usufruir de novos 

hábitos, antes inconcebíveis de acontecer.  

 
Considerações Finais 

 

A partir das reflexões teóricas é possível observar que existe o lugar social da mulher 

no espaço produtivo dos assentamentos e que é denominado de espaço reprodutivo. Além disso, 

a própria organização familiar obedece, na maioria das vezes, uma estrutura tradicionalmente 

patriarcal e conservadora. Todavia, as experiências vivenciadas in loco expressam outros 

elementos e que perpassam o empoderamento da mulher. Esse aspecto foi evidenciado de forma 

bastante contundente nos momentos de comercialização da produção camponesa, uma vez que 

há um protagonismo das mulheres no acesso às políticas de aquisição de alimentos, como o 

PNAE e o PAA.  

Consequentemente, a liderança das mulheres na elaboração dos projetos participando 

dos mercados institucionais reverbera na obtenção de renda para as famílias assentadas, 

solucionando um dos grandes problemas da agricultura camponesa que é a comercialização dos 

seus produtos. Concomitantemente, essa produção também chega aos mercados curtos por meio 

de feiras, eliminando-se mais uma vez a figura do atravessador.  

Portanto, embora ainda exista uma invisibilização das mulheres e uma eufemização do 

seu trabalho no campo, cabe salientar o que tem sido feito pelas mulheres desses assentamentos 

rurais, que participaram ativamente no processo de luta pela terra, e continuam lutando para 

garantir a reprodução socioeconômica de suas famílias.  
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AVANÇOS E CONFLITOS DA GESTÃO SOCIAL NO CONSELHO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ITABAIANA/SE 

 
José Carlos dos Santos,  

José Eloízio da Costa 
Resumo: 

 

Atualmente, observa-se que estudiosos e pesquisadores têm-se debruçado na discussão e 

avaliação dos resultados sobre a importância da participação e decisão dos atores sociais nas 

institucionalidades, face à descentralização dos recursos públicos direcionados aos municípios 

e estados. O objetivo desse estudo consiste em analisar processo de Gestão Social e seus 

conflitos a partir da efetivação e avanços dos projetos no Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável do município de Itabaiana/SE, bem como dos resultados 

decididos e executados nessa instância colegiada institucional em escala municipal. A pesquisa 

em tela está fundamentada na abordagem empírico-analítica e tem como metodologia a 

pesquisa qualitativa, subsidiada pelos dados quantitativos com a utilização dos seguintes 

procedimentos teórico-metodológicos: levantamento e análise de fontes primárias e 

secundárias, orientadas por pesquisas bibliográficas e documentais; realização de entrevistas e 

aplicação de questionários aos atores sociais, que serão tabulados e analisados. Agricultura é 

uma tipologia de funcionamento de produção na dinâmica rural, assim é nesse aspecto que a 

intervenção via políticas públicas pode se constituir como um instrumento importante para o 

desenvolvimento rural, ao normatizar programas de oferta de crédito, como pode ser 

comprovado nos casos rurais, é onde as políticas públicas possibilitaram saldo positivo tanto 

econômico quanto social para os atores beneficiados com essas atividades desenvolvidas pelo 

Estado. Nessa perspectiva, para um melhor entendimento sobre a atuação das políticas públicas 

direcionadas ao meio rural, é indispensável compreender o papel do Estado com suas instâncias 

e seus programas de intervenção social. Desse modo, é importante a atuação das políticas 

públicas enquanto forma de inserção de grupos sociais, uma vez que eles devem ser 

considerados como atores sociais de superação em um contexto histórico de precarização e 

marginalização da população rural. Por isso, os Conselhos Municipais surgem como espaços 

importantes para a institucionalidade das políticas públicas no meio rural brasileiro, dessa 
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maneira, para que aconteça a descentralização do poder público é necessária à participação dos 

atores sociais no processo de democratização que insira os agricultores familiares nesse circuito 

do mercado garantindo sua reprodução social saindo da linha de pobreza. Assim, o trabalho 

vem demonstrar a necessidade da participação do Estado na transformação do meio rural 

através das políticas públicas, por meio de um processo de Gestão Social, a fim de empoderar 

os atores sociais participantes para assumir compromisso e responsabilidade organizando uma 

nova geração de agricultores com autonomia e tecnicamente competentes para viver sem a 

dependência das políticas sociais. Neste sentido, relevância de impulsionar as atividades 

coletivas fortalecendo a prática de Capital Social é uma forma que os atores encontram para 

discutir o que pode ser feito para a melhoria dos indicadores sociais, demandando a atuação do 

poder público, organizando-se através de associações, sindicatos e cooperativas, sendo uma 

maneira jurídico-legal pela qual os agricultores familiares podem se beneficiar das políticas, 

que por sua vez são práticas importantes para inserir os atores na formação da renda, diminuindo 

as desigualdades sociais, em especial no meio rural. O Estado deve atuar como agente 

responsável por reduzir as precárias condições de trabalho e reinventar oportunidades dignas 

favoráveis, principalmente para a população residente no meio rural. A Gestão Social aparece 

como um espaço de democratização do poder público, criando um ambiente de debate que vem 

quebrar o paradigma de um Estado centralizador das ações. Nesse contexto, os atores irão 

participar das decisões políticas como um agente ativo, estando presentes na avaliação e no 

monitoramento social dos recursos públicos, tendo um papel de protagonista no processo, 

visando um empoderamento desses atores. Desse modo, esse processo irá ocorrendo no meio 

rural, que apresenta constantes transformações, o que impulsiona uma maior dinamicidade em 

suas relações sociais, visto que os agricultores familiares precisam se reinventar para se manter 

no mercado, conseguindo garantir sua reprodução na sociedade. Portanto, a pesquisa se faz 

entender como desafio à democratização de políticas públicas para o meio rural, principalmente 

em função da falta de envolvimento dos atores que são responsáveis por gerir tais atividades, 

na medida em que os projetos acontecem após sua aprovação são executados sem o devido 

acompanhamento e avaliação uma vez, que os representantes do poder público não dão a devida 

assistência aos atores que dependem dessas. Logo, os resultados do estudo apontam que mesmo 

com os avanços das políticas públicas no município de Itabaiana-SE, por meio da aprovação e 

execução dos projetos sociais em 18 comunidades rurais ainda assim, o poder público municipal 

via CMDS através do arranjo colegiado do juntamente com a secretaria municipal de 
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agricultura, atuam no apoio de propostas e ações para os agricultores de forma insatisfatória. O 

que o impossibilita se reproduzir socialmente de maneira organizada e assim poderem ter 

inserção no mercado para comercialização de produtos. Dessa maneira, o protagonismo dos 

atores tem sido colocado como um elemento essencial na perspectiva do desenvolvimento rural 

e do fortalecimento da agricultura familiar, sendo praticamente um consenso nos discursos de 

gestores públicos, movimentos sociais, entidades não governamentais e organismos 

internacionais práticas, para melhorar sua qualidade de vida no meio rural do município 

estudado na pesquisa. 
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ENFRENTAR O AGRONEGÓCIO E A POBREZA: 

desafios para o desenvolvimento do campo 
 

Priscylla Alves Nascimento de Freitas1 
Adarlam Tadeu da Silva2 

Vanderson Gonçalves Carneiro3 
 
Introdução 
 

O Brasil é conhecido mundialmente por ser um país injusto, campeão de desigualdade 

social, já que apesar de ser a oitava economia mundial, possui péssimos resultados sociais 

comparáveis (FMI, 2017). Isto se dá graças à sua condição histórica de país de capital periférico, 

e portanto de seu desenvolvimento dependente, desigual e combinado. 

Com o esgotamento do ciclo expansivo do capitalismo maduro, vieram as drásticas 

consequências para as condições de vida e trabalho das maiorias, “rompendo com o pacto dos 

anos de crescimento, com o pleno emprego keynesiano-fordista e com o desenho social-

democrata das políticas sociais” (BEHRING, 2011). Essa crise, sabemos, se revelou estrutural 

e perdura até os dias atuais, apesar do enorme esforço dos grandes representantes do capital 

internacional em contorná-la. 

O resultado foi um Estado que tende a não assumir responsabilidade sobre a política 

social, associado a um desprezo pelo padrão constitucional de seguridade social, ao passo de 

um “crescimento da demanda social, associado ao aumento do desemprego e da pobreza, 

aprofundados pela macroeconomia do Plano Real” (Behring, 2011: 155). 

Logo, pensar em políticas de desenvolvimento para o campo dentro desse contexto é 

tratar fundamentalmente da pobreza, mas também do agronegócio. O presente trabalho visa 

refletir sobre os desafios para as políticas de desenvolvimento para o campo, num contexto de 

hegemonia do agronegócio e de acentuação da miséria decorrente da crise estrutural do 

capitalismo global, apontando para a necessidade de organização e mobilização popular. 

 
1 Graduanda Serviço Social UFPB; Observatório Nordestino de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional - 
OBSERVASSAN/Projeto SISAN Universidades/Núcleo de Pesquisa e Extensão em Educação Popular e 
Economia Solidária - NUPLAR UFPB 
2 Mestrando Gestão Pública UFPB; Observatório Nordestino de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional - 
OBSERVASSAN; Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST/PB 
3 Professor Doutor do Departamento de Gestão Pública UFPB; Observatório Nordestino de Soberania e Segurança 
Alimentar e Nutricional - OBSERVASSAN/Projeto SISAN Universidades/Núcleo de Pesquisa e Extensão em 
Educação Popular e Economia Solidária - NUPLAR UFPB 
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O agronegócio e o Estado brasileiro 

A produção, distribuição e acesso a alimentos no mundo inteiro está submetida ao atual 

estágio do sistema capitalista. Desde o final dos anos 1960, quando o imperialismo apresentou 

suas respostas à crise do welfare state, o mundo vivencia um aprofundamento da dominação e 

exploração do capital sobre o trabalho. Acrescenta-se a isso a crise ecológica. A ideologia 

neoliberal passa a gerir um conjunto de estratégias para a restauração do capital após o fim dos 

chamados “anos de ouro”: a acumulação passa a ser flexível intermediada pela reestruturação 

produtiva, a financeirização e a política do Estado mínimo. 

A crise (ambiental, social e ecológica), instaurada no início dos anos 1970, se revelou 

estrutural e perdura até os dias atuais, apesar do enorme esforço dos grandes representantes do 

capital internacional em contorná-la. Quase cinquenta anos após o início da terceira fase do 

imperialismo (o capital rentista, financeiro-internacional), o sistema capitalista segue 

aprofundando as mesmas estratégias apresentadas ao final do século passado na tentativa de 

superar as agudizações de sua profunda crise estrutural. 

O resultado disso é um Estado que tende a não assumir responsabilidade sobre a política 

social, articulado a um desprezo pelo padrão constitucional de seguridade social, em 

contraposição a um crescimento da demanda social, associada ao aumento do desemprego e da 

pobreza (BEHRING, 2011, p. 155). 

Partindo da necessidade de elevar as taxas de lucros, o capital promove a chamada 

desterritorialização da produção (NETTO, 2012, p. 228), que resulta num processo que a Rede 

Global para o Direito à Alimentação e à Nutrição (2017) vem chamando de neocolonização dos 

sistemas alimentares.  

Partindo da necessidade de elevar as taxas de lucros, o capital promove o que Netto 

(2012, p. 228) chama de desterritorialização da produção: unidades produtivas migram para 

localidades onde a exploração da força de trabalho pode ser mais intensa “seja pelo seu baixo 

preço, seja pela ausência de legislação protetora de trabalho e de tradições de luta sindical”. 

Trata-se de mais um sintoma da mundialização do capital, originada do capitalismo 

concorrencial, e que no seu curso induziu uma divisão internacional do trabalho. 

Nesta divisão, o Brasil assume a tarefa - enquanto economia dependente - de produzir e 

exportar produtos primários. A desterritorialização da produção impacta política e 
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economicamente o país, afetando principalmente a questão agrária cuja dominação foi 

rearranjada pelo “novo” latifúndio. De acordo com Sampaio Jr (2013),  
a aposta na competitividade espúria, baseada na 
superexploração do trabalho e nas vantagens naturais do 
território, como forma de conquista de mercados externos, 
levou à revitalização do agronegócio, liberando forças que 
reforçaram a concentração fundiária e o poder do grande 
capital financeiro sobre o campo. 

As contradições vividas durante a revolução burguesa no Brasil fizeram o país entrar na 

fase do capitalismo monopolista “como uma associação do capital internacional com sócios 

locais” e elevou “a tendência de um controle externo, simétrico ao antigo sistema colonial” 

(MARANHO, 2019 p.27). 

Por trás do argumento da desterritorialização, estratégia levantada como sendo de 

extrema importância para a saída da crise, ancorado nacionalmente no discurso de que o 

agronegócio alimenta a população, e que portanto é o que pode promover desenvolvimento 

através da integração com o mercado mundial, reside o “legado da Revolução Burguesa 

Brasileira”: a manutenção da desigualdade, a concentração da riqueza e da terra; a 

recomposição constante da autocracia, através da expropriação do trabalho (LIMOEIRO, 1995, 

p.5 apud MARANHO, 2019 p. 32).  

A partir do pensamento de Florestan Fernandes, Maranho (2019) diz que 
o poder oligárquico impõe a recomposição do latifúndio de 
antemão às novas demandas do capitalismo em escala 
global e como condição de acumulação primitiva. Desta 
forma, são dados os limites para a modernização da 
economia no país, que se cumpre de modo subserviente aos 
interesses da dominação externa. 

 

O atual estágio do sistema capitalista, o capital monopolista hipertrofiado, aprofunda a 

tendência de concentração e centralização de capital, através da mercantilização dos serviços 

(NETTO, 2012, p.234). Nesse contexto, os serviços passam a obedecer à lógica industrial 

através de uma industrialização generalizada, que envolve também as atividades agrícolas: 

“todos os traços desse complexo processo de transformação na agricultura contemporânea - a 

crescente produtividade do trabalho; a penetração do grande capital; os empreendimentos de 

larga escala; a divisão acelerada do trabalho - podem ser sintetizados sob a rubrica de 

industrialização crescente da agricultura” (MANDEL, 1982, p.266 apud NETTO, 2012, 

p.234). 
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Mesmo assim, ainda que a característica da industrialização dos serviços seja marcante, 

Netto aponta que o capital se expande de maneira ainda mais abrangente justamente nos novos 

domínios em que ingressa (2012, p. 235): a biotecnologia e o controle da biodiversidade, além 

do avanço sobre recursos naturais não explorados em momentos anteriores à crise ecológica, 

que se tornou uma nova fonte de lucro4. 

No Brasil, essa expansão tem “seu alcance mais extraordinário” com a Revolução 

Verde, que chega ao país através dos governos militares e perdura até os dias de hoje. 

A Revolução Verde, que consolidou o agronegócio no Brasil, implica na propagação de 

agrotóxicos, sementes transgênicas e fertilizantes sintéticos para o solo, além do processo de 

financeirização da agricultura e da alimentação em geral. Apesar de se resumir a 1% das 

propriedades rurais do país, o agronegócio vem captando quase metade de todo o crédito 

agrícola - público e privado. 

Apesar de englobarem as áreas mais conhecidas de atuação do agronegócio, 

principalmente pelo atual apelo da mídia, o debate está longe de se esgotar, pois a cada dia 

surgem novidades. 

O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo5. A fertilidade do solo 

é fundamental para a produção agrícola, e os fertilizantes sintéticos reduzem bastante o tempo 

e o custo da produção. Mas os impactos ao meio ambiente à saúde humana são imensuráveis. 

Desde a contaminação do solo e da atmosfera (além de poluir lençóis freáticos, lagos e rios) até 

adoecimento da população que ingere água e alimentos contaminados (REHMER, 2018, p. 18). 

Ainda, “a produção de fertilizantes artificiais é extremamente intensiva em energia, o que 

significa que seus preços estão vinculados aos preços do gás e do petróleo” (Idem). 

No que diz respeito à genética animal, ainda que haja uma grande resistência da 

sociedade em aceitar animais geneticamente modificados, as empresas seguem insistindo em 

pesquisas e tentativas de lançar novas espécies no mercado. Cristoph Then (2018, p. 25) escreve 

para o Atlas do Agronegócio que o mercado global de genética animal deve crescer em média 

 
4 Até pouco mais de uma década “a ecologia podia ser tranquilamente ignorada ou desqualificada como totalmente 
irrelevante. Agora, ela é obrigada a ser grotescamente desfigurada e exagerada de forma unilateral” (MÉSZÁROS, 
2011, p. 51). A crise ecológica se torna argumento para submeter as pessoas a novas formas de dominação política 
e econômica. 
5Disponível em:<https://www.greenpeace.org/brasil/blog/capitulo-venenoso-na-historia-do-
brasil/?gclid=Cj0KCQjwiILsBRCGARIsAHKQWLPpHy6VJvd1XngZXQUOsD8O_1LSNmojm-
ugsQqEfneQEVvqIzt93GEaAjnsEALw_wcB> Acesso em 26 de setembro de 2019. 
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8,4% por ano até 2021: um crescimento quase três vezes maior que a economia mundial como 

um todo. 

Para o autor, “em breve os agricultores que desejam evitar o uso de animais 

geneticamente modificados podem não ter mais escolhas” (Idem). Se os animais modificados 

apresentarem resistência comprovada a certas doenças, e tiverem suas patentes devidamente 

registradas, os pequenos produtores estarão definitivamente reféns das grandes empresas, assim 

como no caso das sementes transgênicas. 

Por último, mas não menos importante, vem o uso de agrotóxicos. O Brasil é o maior 

consumidor de agrotóxicos do mundo (e segundo maior produtor de transgênicos), 

concentrando 85% de seu veneno na produção de algodão, soja, cana e milho (FERNANDES, 

2018, p. 22). Em pouco mais de dez anos, o uso de agrotóxicos na soja e no milho transgênicos 

cresceu 160%. Somente o glifosfato, usado nas lavouras transgênicas, “responde por mais da 

metade de todo o veneno usado na agricultura brasileira” (Idem). 

De acordo com os dados apresentados por Gabriel Bianconi Fernandes ao Atlas do 

Agronegócio (2018), entre 2007 e 2013 o uso de agrotóxicos dobrou, apesar dos poucos 20% 

comparados de crescimento da área cultivada. Os dados informam ainda que no mesmo período, 

também dobraram os casos de intoxicação. Desde que assumiu a presidência em 1 de janeiro 

de 2019, Jair Bolsonaro autorizou a liberação de quase 300 agrotóxicos no Brasil. Este valor 

corresponde a mais de um agrotóxico liberado por dia (GREENPEACE, 2019). 

Na Paraíba, assim como em todo o Brasil, os casos de intoxicação por agrotóxicos são 

extremamente difíceis de serem identificados, principalmente por uma questão de 

subnotificação das ocorrências. Os serviços de saúde em geral não são preparados para 

identificar os casos, e a população muito menos. Algumas iniciativas vêm sendo desenvolvidas 

a partir do Sistema Único de Saúde6 (SUS), muito graças ao trabalho da Associação Brasileira 

de Saúde Coletiva (ABRASCO), que chegou a publicar um dossiê alertando para os impactos 

dos agrotóxicos na saúde da população. 

De acordo com o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional da Paraíba, a 

comercialização de agrotóxicos cresceu mais de 86% entre 2010 e 2012, terceiro maior 

 
6 Vem se ampliando os debates acerca do impacto dos agrotóxicos na saúde tanto do trabalhador rural quanto na 
população consumidora através de articulação do movimento sanitário com o movimento camponês, 
principalmente nas instâncias de controle social e participação popular (conselhos e conferências). Mas ainda é 
um desafio levar a discussão aos aparelhos governamentais. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4087 
 

percentual do país (PARAÍBA, 2016). O abacaxi (um dos principais produtos agrícolas do 

estado), a cenoura e a laranja são os produtos com maior teor de agrotóxicos, apesar de no 

tomate ter sido encontrado “resíduos de agrotóxicos nove vezes mais que o permitido” e no 

pimentão ter sido encontrado resíduo de um agrotóxico proibido desde 2012 (Idem). 

Apesar de todos esses dados e informações acerca do pacote tecnológico do 

agronegócio, é necessário pontuar que “do ponto de vista sócio histórico, a ‘modernização’ da 

agricultura, desta forma, está alheia às questões que marcam a formação nacional e a ‘questão 

de terra’, em termos de desigualdade e dependência” (MARANHO, 2019). Ou seja, ainda que 

nacionalmente ocorra o casamento perfeito entre a modernização conservadora do latifúndio 

brasileiro e a industrialização da agricultura no plano internacional, esses fatores são 

independentes entre si. 
A forma organizada como atuam as multinacionais do agronegócio 
[...] ilustram a conservação do domínio “senhorial” na 
“modernização” da agricultura, que passa em proporções 
“globalizadas”, a controlar a produção de ponta à ponta, ou seja, 
desde os insumos e sementes para o plantio até o processo final de 
exportação. A novidade, portanto, se restringe à tecnologia adotada 
para manter um mesmo cenário político/econômico, uma vez que seu 
papel “modernizador” nas relações de trabalho ou na democratização 
da produção expressa a continuidade da sobreposição entre o 
“arcaico” e o “moderno” e as relações de trabalho alicerçadas na 
superexploração (Idem). 

 

Neste sentido, se faz bastante relevante a explicação de Mészáros (2011, p. 53) de que, 

para Marx, “uma reestruturação radical do modo predominante de intercâmbio e controle 

humano é o pré-requisito necessário para um controle efetivo das forças da natureza, que são 

postas em movimento de forma cega e fatalmente autodestrutiva sobretudo em virtude do modo 

predominante, alienado e reificado de intercâmbio e controle humanos”. 

O sistema capitalista mundializado, em sua atual configuração (globalização7) trata a 

questão agrária da mesma forma que trata todas as mercadorias: produção descentralizada 

através da exploração dos recursos naturais dos países de desenvolvimento dependente, onde a 

exploração da força de trabalho é ainda maior; processamento nos países centrais para garantia 

 
7 Para Estenssoro (2003, p. 18), a mundialização do capitalismo é um processo que vem se dando desde as 
cruzadas, descobrimentos, colonização, imperialismo, transnacionalização de empresas, internacionalização dos 
mercados financeiros, etc. A globalização seria uma configuração deste capitalismo mundializado, “nascida da 
desregulamentação e liberalização do comércio internacional, dos investimentos diretos e dos fluxos financeiros, 
juntamente com a internacionalização da produção, circulação e consumo” de mercadorias. 
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da manutenção do controle da produção; e imposição da distribuição por todo o mundo, através 

da hegemonização da cultura alimentar global. 

Nas palavras de Valente (2002, p. 66), 
A globalização da economia traz consigo a globalização da 
exploração, da miséria e da fome, que são vividas por 
pessoas e grupos humanos em nível local, com nomes e 
rostos, sem que nenhum governo ou outra instituição 
pública ou privada assuma a responsabilidade pela situação 
ou mesmo por sua solução. A miséria e a fome são vistas 
como parte intrínsecas do processo com a qual temos que 
conviver. Os governos culpam os organismos internacionais 
ou outros governos por sua existência e vice-versa. E os 
pobres sem causa continuam a morrer por razões concretas: 
fome, doenças e violência. 

 

A produção de alimentos no mundo todo passa a atender a essa lógica de produção 

gerida pelas corporações transnacionais, cujo objetivo consiste fundamentalmente na 

acumulação de capital através da realização da mais-valia. “A alimentação é vista como uma 

mercadoria para ser trocada como qualquer outro produto e a segurança alimentar como um 

resultado da especialização e da lógica das vantagens comparativas” (WATKINS & 

WINDFUHR, 1996 p. 25 apud VALENTE, 2002 p. 118). 

Algumas políticas voltadas ao desenvolvimento do campo (fortalecimento da 

agricultura familiar, educação e saúde do campo, incentivo à produção de alimentos livres de 

venenos, etc) foram executadas nas últimas décadas. Entre outros avanços, essas políticas 

reduziram os níveis de pobreza na zona rural e fora dela, o que retirou o Brasil do mapa da fome 

das Nações Unidas no ano de 2014 (FAO, 2014). Entretanto, mesmo com o recuo histórico da 

pobreza absoluta a partir de 2004, não é exagero afirmar que nenhum governo brasileiro da 

Nova República rompeu com a agenda neoliberal, tendo o Brasil retornado ao mesmo mapa da 

fome em 2017. 

Nem mesmo os identificados com os projetos da esquerda, que optaram pela 

manutenção da cartilha econômica neoliberal de modo a lançar o Brasil como potência mundial 

emergente. A partir da consigna do crescimento econômico com inclusão social, o país acabou 

por se fundamentar em uma soberania relativa, que manteve a hegemonia do capital financeiro 

e impediu a reforma agrária (ARANHA, 2010). 

Mesmo assim, ao final de seu segundo mandato, o governo Lula conseguiu garantir sua 

promessa de oferecer três refeições diárias a toda a população brasileira, e reduzir em níveis 
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importantes a miséria e o desemprego, ainda que de forma bastante contraditória. Em suma, os 

governos do PT melhoraram as condições de vida da população brasileira, ao passo que 

fortaleceram o agronegócio e o capital financeiro e industrial, ou seja, “se a pobreza ou extrema 

pobreza preocupou o governo, o combate à concentração de riqueza não foi alvo dessa 

preocupação. E o país continua injusto.” (PEREIRA, 2012). 

Assim, no contexto atual, o Brasil vivencia um dos períodos políticos e econômicos 

mais obscuros de sua história. Nesse cenário, o horizonte da soberania alimentar dos povos, e 

do desenvolvimento do território camponês está cada vez mais distante. Os valores 

democráticos estão se desvanecendo e ao que parece, as classes dominantes vem conseguido 

forçar um consenso, e apassivar as classes subalternizadas (BIANCHI e ALIAGA, 2011). 

Neste cenário, em que a resistência ainda está se redescobrindo, e nem mesmo a força 

precisou se tornar o último recurso do setor dominante, torna-se difícil visualizar o direito à 

vida no campo, uma reforma agrária popular, como valores hegemônicos na sociedade. 

O campo vem sendo fortemente afetado pelo desmantelamento das políticas públicas 

promovido pelo atual governo brasileiro. Desafios estruturais da realidade camponesa, como a 

convivência com o Semiárido, se tornam estratégias cada vez mais fortes de submissão do 

trabalhador rural ao agronegócio. 

A produção de alimentos fica comprometida, bem como o abastecimento e o consumo. 

A extinção do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), por exemplo, acarretou em sérios 

prejuízos à agricultura familiar de base agroecológica, que já dependia fortemente das políticas 

focalizadas e assistencialistas promovidas pelos governos do Partido dos Trabalhadores. 

Sem as políticas de desenvolvimento territorial e de fortalecimento da agricultura 

familiar, os agricultores não conseguem produzir alimentos nutritivos, nem escoar sua 

produção. Ficam reféns de programas de transferência de renda e aposentadorias. 

As políticas de desenvolvimento do campo compõem o conjunto das dimensões 

fundamentais da promoção do direito à alimentação e nutrição adequada dos povos. Neste 

sentido, as ações promovidas dentro do contexto neoliberal, são fortemente mediatizadas pelos 

conteúdos de corte emergencial (GOMES JUNIOR, 2015). 

Isso faz com que as ações incidem sobre as consequências para só depois avançar sobre 

as causas (o que está cada dia mais longe de acontecer). O que se vê é uma hierarquização das 

demandas sociais, que levam à construção de ações pontuais visando a mera sobrevivência 
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biológica. Ou seja, no âmbito da agenda neoliberal, as políticas para o campo ficam, em sua 

maioria, restritas a programas assistencialistas que levam os agricultores a terem várias 

ocupações, e sempre que possível, abandonarem a vida no campo. 

O impacto das medidas tomadas pelo atual governo recai diretamente sobre os setores 

mais vulnerabilizados das classes subalternizadas, e já vem sendo sentidos fortemente com a 

precarização das condições de trabalho, o desemprego, o agravo na dificuldade para acessar os 

serviços públicos de saúde, transporte, educação e etc. Então, é tarefa urgente do campo 

progressista construir possibilidades de garantir a sobrevivência dos povos, e estimular as 

condições materiais de avanço na radicalidade da defesa dos direitos. 

 

Considerações finais 

As políticas sociais, por consistirem em “respostas e formas de enfrentamento às 

expressões multifacetadas da questão social no capitalismo” (BEHRING, 2011), apresentam 

sérias fragilidades e contradições desde sua concepção histórica. Assim, se faz necessário mais 

do que nunca, articular a investigação científica para defesa e fortalecimento dessas políticas 

na direção da garantia das necessidades humanas (Idem). 

A história mostrou que não é por meio de leis nem por vontade de governos que as 

grandes transformações da sociedade ocorreram. Pensar em política pública é analisar o 

potencial de mobilização, articulação e inventividade das organizações da sociedade civil. Os 

direitos sociais foram conquistados a partir da luta e mobilização das classes subalternas, que 

mostraram as tendências dominantes formarem um quadro bastante negativo do ponto de vista 

do trabalho, é possível a alteração da correlação de forças na construção de uma contra-

hegemonia que transforme a ordem vigente? 

As contradições do governo estão escancaradas, e as pessoas começam a se questionar 

sobre os rumos que o país vai tomando. Porém, a desesperança coletiva tem legitimado posturas 

bizarras e permitido uma conivência com medidas absurdas. A esquerda vive uma crise 

profunda, e se debate para prender o velho, impedindo o novo de nascer. 

Por isso, é fundamental denunciar o que ocorre atualmente, e disputar este momento de 

abertura da possibilidade de transição para anunciar a construção do novo, sob o risco de perder 

de vez a possibilidade de tomar as rédeas da construção do futuro e cair na barbárie (FREIRE, 

1983). Tem se acirrado a disputa pelo entendimento de soberania alimentar como um direito 
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básico, em uma batalha cada vez mais desigual. Portanto, destaca-se que apesar da grande 

importância do direito assegurado nas amarras institucionais, é no controle social e na 

democracia radical e plural, que a garantia dos direitos básicos está ancorada. 
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CONSTRUCCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 

AGRICULTURA FAMILIAR EN ARGENTINA: IMPLICANCIAS EN LA 

SUSTENTABILIDAD DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

Victoria de Estrada 

Resumo: 

 

El presente trabajo analiza comparativamente las políticas públicas implementadas en 

Argentina en el período (2008-2019) en que la administración del Estado generó cambios 

abruptos hacia el sector. El trabajo indaga sobre las implicancias de estos cambios para la 

sustentabilidad de la Agricultura Familiar.Se propone una aproximación al estudio de la 

sustentabilidad de la Agricultura Familiar como una construcción social y un sistema complejo, 

reconociendo las múltiples interrelaciones de procesos físicos, económicos, políticos, jurídicos, 

sociales, territoriales y técnicos. Con base en el enfoque de sistemas complejos (Garcia: 2000) 

se destaca la importancia de los procesos de internacionalización y concentración económicas 

del modelo agrario imperante y el modelo de especialización productiva basado en la 

exportación de materias primas, como parte sustancial de una dimensión explicativa de las 

tensiones generadas por el uso compartido de ecosistemas entre la Agricultura Familiar y el 

agronegocio.El diseño de políticas públicas al servicio de la atracción de capitales, impulsado 

desde la dictadura cívico militar de 1976 con la adopción del enfoque monetario de la balanza 

de pagos, y que tiene vigencia actual, convierte al país en “tomador” de un modelo determinado 

exógenamente y coloca al territorio nacional como espacio ambiental de los países de origen de 

las inversiones y de la demanda externa (Fernández, 2010).La agricultura familiar, aunque 

representa las dos terceras partes de las explotaciones agropecuarias de Argentina, ha sido 

sujeto secundario de las políticas agropecuarias. Entre 2006 y 2015 se desarrollaron avances en 

la institucionalización de herramientas específicas para el sector en Argentina: Foro Nacional 

de Agricultura Familiar en el año 2006, Registro Nacional de Agricultura Familiar, creación de 

la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar en 2008 (dedicada al trabajo con 

campesinos, indígenas y pequeños productores), jerarquización de la ex Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Pesca como Ministerio al año siguiente, implementación del 
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Monotributo Social Agropecuario a costo cero, sanción con fuerza de Ley 27.118 para la 

Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, estableciendo un presupuesto de 1.500 

millones de pesos anuales -que no fueron asignados.El crecimiento y diversificación de 

políticas públicas para los productores de escala familiar se vio fuertemente condicionado a 

partir de diciembre de 2015, al asumir la alianza de gobierno Cambiemos. La nueva 

administración, además de no avanzar en la reglamentación de la Ley 27.118, profundizó el 

desfinanciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar y ciertos cambios que se pueden 

apreciar a partir de los siguientes datos cualitativos y cuantitativos: entre diciembre de 2016 y 

septiembre de 2016 en esta área se despidieron 250 trabajadores, reduciendo los mínimos 

financiamientos que tenían para asistir a las familias campesinas. Entre enero y abril de 2018 

continuaron los despidos: un centenar de técnicos de Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, 

Mendoza, La Pampa, Salta, Tucumán, Misiones y Río Negro. Además de descender el rango la 

Secretaría de Agricultura Familiar. El 31 de agosto, el Ministro despidió a 565 trabajadores, 

447 del área de Agricultura Familiar. Por último, en ese mismo período el Ministerio de 

Agroindustria dejó de realizar aportes para la cobertura social de los monotributistas sociales 

agropecuarios, perjudicando a 50 mil familias rurales.Mientras progresaba esta destrucción de 

las políticas públicas, más de 80 organizaciones de la Agricultura Familiar de toda Argentina, 

reunidas en 23 comisiones formularon un Programa Agrario, soberano y popular, en torno a 

tres conceptos: soberanía alimentaria, tierra como territorio y hábitat y la construcción de un 

modelo productivo no extractivista. Dentro de los 21 puntos acordados se destacan para el 

presente trabajo: la participación de las organizaciones de pequeños productores, campesinos y 

pueblos originarios, cooperativas y pymes en la toma de decisiones del Estado implicados en la 

producción agraria; reglamentación y aplicación con organizaciones de la Ley 27.118 y 

asignación presupuestaria suficiente; promoción de la agroecología con políticas activas y 

limitación de la aplicación de agrotóxicos en todo el territorio nacional; cupos de compras 

públicas a la Agricultura Familiar.Resulta interesante analizar el protagonismo y la fuerza que 

cobran determinados actores sociales –para el análisis actual, las organizaciones de la 

Agricultura Familiar nucleadas en el Foro- ante el vacío de regulación estatal, proponiendo 

políticas públicas concretas, accesibles y realizables en el corto plazo, frente a la gestión de un 

Ministerio de Agroindustria encabezado por el presidente de la Sociedad Rural Argentina 

(SRA). El presente trabajo analiza comparativamente las políticas públicas implementadas en 

Argentina en el período (2008-2019) en que la administración del Estado generó cambios 
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abruptos hacia el sector. El trabajo indaga sobre las implicancias de estos cambios para la 

sustentabilidad de la Agricultura Familiar.Se propone una aproximación al estudio de la 

sustentabilidad de la Agricultura Familiar como una construcción social y un sistema complejo, 

reconociendo las múltiples interrelaciones de procesos físicos, económicos, políticos, jurídicos, 

sociales, territoriales y técnicos. Con base en el enfoque de sistemas complejos (Garcia: 2000) 

se destaca la importancia de los procesos de internacionalización y concentración económicas 

del modelo agrario imperante y el modelo de especialización productiva basado en la 

exportación de materias primas, como parte sustancial de una dimensión explicativa de las 

tensiones generadas por el uso compartido de ecosistemas entre la Agricultura Familiar y el 

agronegocio.El diseño de políticas públicas al servicio de la atracción de capitales, impulsado 

desde la dictadura cívico militar de 1976 con la adopción del enfoque monetario de la balanza 

de pagos, y que tiene vigencia actual, convierte al país en “tomador” de un modelo determinado 

exógenamente y coloca al territorio nacional como espacio ambiental de los países de origen de 

las inversiones y de la demanda externa (Fernández, 2010).Si, como destaca Ascerlad (2004) 

la naturaleza es incorporada en la tendencia a la especialización de porciones de territorio 

incluidas en el mercado mundializado, mediante actividades económicas orientadas por valores 

como eficiencia y capacidad competitiva, no importa tanto para los países qué y cómo quieren 

producir desde sus propias posibilidades y condiciones, sino qué de todo lo que podrían 

producir es demandado por el mercado externo.La agricultura familiar, aunque representa las 

dos terceras partes de las explotaciones agropecuarias de Argentina, ha sido sujeto secundario 

de las políticas agropecuarias. Entre 2006 y 2015 se desarrollaron avances en la 

institucionalización de herramientas específicas para el sector en Argentina: Foro Nacional de 

Agricultura Familiar en el año 2006, Registro Nacional de Agricultura Familiar, creación de la 

Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar en 2008 (dedicada al trabajo con 

campesinos, indígenas y pequeños productores), jerarquización de la ex Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Pesca como Ministerio al año siguiente, implementación del 

Monotributo Social Agropecuario a costo cero, sanción con fuerza de Ley 27.118 para la 

Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, estableciendo un presupuesto de 1.500 

millones de pesos anuales -que no fueron asignados.El crecimiento y diversificación de 

políticas públicas para los productores de escala familiar se vio fuertemente condicionado a 

partir de diciembre de 2015, al asumir la alianza de gobierno Cambiemos. La nueva 

administración, además de no avanzar en la reglamentación de la Ley 27.118, profundizó el 
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desfinanciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar y ciertos cambios que se pueden 

apreciar a partir de los siguientes datos cualitativos y cuantitativos: entre diciembre de 2016 y 

septiembre de 2016 en esta área se despidieron 250 trabajadores, reduciendo los mínimos 

financiamientos que tenían para asistir a las familias campesinas. Entre enero y abril de 2018 

continuaron los despidos: un centenar de técnicos de Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, 

Mendoza, La Pampa, Salta, Tucumán, Misiones y Río Negro. Además de descender el rango la 

Secretaría de Agricultura Familiar. El 31 de agosto, el Ministro despidió a 565 trabajadores, 

447 del área de Agricultura Familiar. Por último, en ese mismo período el Ministerio de 

Agroindustria dejó de realizar aportes para la cobertura social de los monotributistas sociales 

agropecuarios, perjudicando a 50 mil familias rurales.Mientras progresaba esta destrucción de 

las políticas públicas, más de 80 organizaciones de la Agricultura Familiar de toda Argentina, 

reunidas en 23 comisiones formularon un Programa Agrario, soberano y popular, en torno a 

tres conceptos: soberanía alimentaria, tierra como territorio y hábitat y la construcción de un 

modelo productivo no extractivista. Dentro de los 21 puntos acordados se destacan para el 

presente trabajo: la participación de las organizaciones de pequeños productores, campesinos y 

pueblos originarios, cooperativas y pymes en la toma de decisiones del Estado implicados en la 

producción agraria; reglamentación y aplicación con organizaciones de la Ley 27.118 y 

asignación presupuestaria suficiente; promoción de la agroecología con políticas activas y 

limitación de la aplicación de agrotóxicos en todo el territorio nacional; cupos de compras 

públicas a la Agricultura Familiar.Resulta interesante analizar el protagonismo y la fuerza que 

cobran determinados actores sociales –para el análisis actual, las organizaciones de la 

Agricultura Familiar nucleadas en el Foro- ante el vacío de regulación estatal, proponiendo 

políticas públicas concretas, accesibles y realizables en el corto plazo, frente a la gestión de un 

Ministerio de Agroindustria encabezado por el presidente de la Sociedad Rural Argentina 

(SRA). 
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O TURISMO NO ESPAÇO RURAL COMO ESTRATÉGIA DE REPRODUÇÃO 

SOCIAL DO CAMPESINATO: 

perspectivas para Região Geográfica Imediata (RGI) de Erechim a partir das 

experiências da ‘Trilha do Imigrante’ e do ‘Corredor de Desenvolvimento do Turismo’ 

 

Éverton de Moraes Kozenieski1 

Paula Vanessa de Faria Lindo2 

Introdução 

 

 O espaço rural brasileiro tem como uma de suas características a diversidade, que se 

expressa, entre outros elementos, nos modos de apropriação da natureza, nos processos 

econômicos (agrícolas ou não), na diversidade social e cultural, nas diferentes manifestações e 

maneiras de viver no campo. A diversidade de formas socialmente constituídas de fazer e de 

viver ganham contornos singulares em distintos contextos regionais. 

 A Região Geográfica Imediata (RGI) de Erechim não é exceção, possuindo um Espaço 

Rural dotado de singularidades perante o contexto nacional. Trata-se de uma região que integra 

territórios de 30 municípios3 situados no norte gaúcho, os quais possuem uma origem comum, 

emancipados direta ou indiretamente do território original do município de Erechim referente 

ao ano de 1918. Essa herança contribui para conformação na região de processos territoriais 

com traços comuns, como parcelamento das unidades de produção no campo, (re)arranjos das 

dinâmicas produtivas, estratégias de (re)produção familiar dos camponeses, enfim, lógicas de 

organização do espaço similares. 

 A estrutura fundiária tem como característica, majoritariamente, estabelecimentos rurais 

de pequeno porte, nos quais a mão de obra familiar tem expressiva participação. Segundo o 

 
1 Docente do Curso de Geografia-Licenciatura da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim. E-
mail:everton.kozenieski@uffs.edu.br 
2 Docente do Curso de Geografia-Licenciatura da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim. 
Email:paula.lindo@uffs.edu.br 
3 Os municípios que compõem a Região Geográfica Imediata (RGI) de Erechim são: Aratiba, Áurea, Barão de 
Cotegipe, Barra do Rio Azul, Benjamin Constant do Sul, Campinas do Sul, Carlos Gomes, Centenário, 
Cruzaltense, Entre Rios do Sul, Erebango, Erechim, Erval Grande, Estação, Faxinalzinho, Floriano Peixoto, 
Gaurama, Getúlio Vargas, Ipiranga do Sul, Itatiba do Sul, Jacutinga, Marcelino Ramos, Mariano Moro, Paulo 
Bento, Ponte Preta, Quatro Irmãos, São Valentim, Severiano de Almeida, Três Arroios e Viadutos.  
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último Censo Agropecuário (2006), os 19.448 estabelecimentos rurais, 60,01% possuem até 20 

ha e 91,27% possuíam até 50 ha. Os agricultores familiares são principal categoria social no 

que se refere ao uso da terra, uma vez que o modelo de produção nos moldes das empresas 

rurais é menos expressiva. A produção e as relações de produção, contudo, estão amparada nos 

preceitos da modernização da agricultura, com a integração das unidades de produção 

familiares aos Complexos Agroindustriais (CAI). 

 A agricultura de cunho familiar contrasta com uma matriz produtiva baseada na 

produção de grãos (commodities) e na criação de animais e produtos derivados. O soja 

apresenta-se como um cultivo que tem centralidade nas escolhas dos agricultores. Esse cultivo 

compartilha espaço com a produção de outros grãos, como o milho. As duas culturas juntas 

correspondem, segundo o Censo Agropecuário (2006), a 78,02% do valor da produção das 

lavouras temporárias, estão presente de forma ampla nos estabelecimento da região e são as 

duas culturas com a maior área colhida (soja possui 132.025 há colhidos e milho 96.627 ha). 

Além disso, a criação de suínos e de aves e a produção de leite têm presença marcante. Os 

bovinos de leite, por exemplo, estão presentes em 11.418 estabelecimentos rurais. 

 Não apenas as dinâmicas produtivas foram foco de investigações, verifica-se estudos 

que retratam as relações de produção e outros processos concernentes ao Espaço Rural da RGI 

de Erechim. Brum (1985), por exemplo, apresenta importante contribuição a respeito dos 

impactos da introdução da modernização da agricultura nas áreas de colonização do Planalto 

Gaúcho. Piran (2001) explicita os desdobramentos locais resultados da modernização, 

especialmente, aponta para os efeitos territoriais de tais mudanças, enquanto que Kozenieski 

(2016) apresenta uma caracterização da (re)organização das dinâmicas produtivas e da 

agricultura em suas relações com as estratégias de reprodução social da agricultura familiar. 

 Trata-se de uma realidade agrária que produz a monopolização do território e a 

(re)estruturação produtiva por meio redes agroindustriais, a subordinação dos rendimentos das 

unidades de produção e redução significativa da autonomia dos agricultores familiares. 

Verifica-se no Espaço Rural dinâmicas de concentração (terra e capital) e de exclusão dos 

pequenos produtores. (KOZENIESKI, 2016) 

 Tais processos estão interligados a diversas dinâmicas territoriais. Exemplifica tais 

efeitos a crise demográfica, sintomática das dinâmicas campo-cidade instaladas na região, que 

podem ser dimensionada pelos Censos Demográficos. Verifica-se a recorrente e acentuada 

redução da população rural desde 1970. Neste ano citado haviam 134.749 habitantes, sendo em 
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2010 registrou-se 57.102 habitantes. Apenas entre 2000 e 2010 a população rural na região 

reduziu 22,09%. O rural cada vez mais sofre os efeitos do esvaziamento no campo, evidenciam-

se limites à sucessão familiar e a permanência dos homens e mulheres no campo. De espaços 

da diversidade e de vida (de reprodução familiar), ascende o Espaço Rural enquanto locus 

essencialmente da produção. 

 A crise demográfica é amplamente conhecida. Contudo, suas causas e as possíveis 

estratégias para sua minimização são pontos de pouco consenso entre o poder público e diversas 

entidades da sociedade civil organizadas (instituições de pesquisa, cooperativas, empresas de 

extensão rural, sindicatos, ONGs). Tais agentes promotores, apesar da diversidade de 

compreensões e de estratégias de ação visando o desenvolvimento rural, recorrentemente 

indicam o turismo no espaço rural como atividade econômica capaz de agregar trabalho e renda 

às unidades de produção, sendo entendida como solução para permanência da população no 

campo e para redução dos problemas relacionados à sucessão familiar. Segundo essa visão, o 

turismo é um possível caminho que garantiria, ao mesmo tempo, as dimensões econômicas, 

valorizado da cultura e do patrimônio ambiental local. 

 Levantamentos preliminares, contudo, demonstram que poucos investigações foram 

elaboradas nos 30 municípios que compõem a RGI de Erechim sobre o tema. Desse modo, 

pouco se sabe sobre as experiências de turismo que atualmente são desenvolvidas na região. 

Além disso, pouco são os estudos que produzem avaliações a respeito dos impactos dos 

empreendimentos e dos modelos de turísticos que se constituem na região. Portanto, o projeto 

de pesquisa se estrutura neste contexto, no qual o turismo no espaço rural é apontado como 

possível solução para crise agrária presente nos municípios RGI de Erechim e no qual pouco se 

conhece sobre os efeitos de tais iniciativas nas unidades de produção camponesas e os impactos 

territoriais de tais iniciativas. 

 Cabe ressaltar que o presente artigo apresenta o delineamento, propostas e perspectivas 

do projeto de pesquisa de mesmo título apresentado a Fundação de Amparo à pesquisa do 

Estado do Rio Grande do Sul, edital Pesquisador Gaúcho (2019). O projeto está articulado as 

ações do grupo de pesquisa “Núcleo de Estudos Território, Ambiente e Paisagem (NETAP)” e 

ao projeto guarda-chuva “A produção do Espaço Rural: Região Geográfica Imediata de 

Erechim entre o material, o social e o cultural”, institucionalizado na Universidade Federal da 

Fronteira Sul (UFFS). 
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Caraterização do problema 

 A pesquisa parte do contexto do Espaço Rural da RGI de Erechim, em que a terra e a 

produção agropecuárias está centrada em unidades de produção camponesas4. Estas, em sua 

grande maioria possuem até 20 hectares (60,01% dos estabelecimentos rurais, segundo Censo 

Agropecuário - 2006), tem como fundamento o trabalho familiar e estão articuladas por meio 

de relações econômicas em que hegemonicamente interligam-se aos complexos agroindustriais, 

especialmente, do soja, milho, trigo, carnes de frango e suínos, leite e erva-mate. Trata-se de 

uma realidade agrária que produz a monopolização do território e a (re)estruturação produtiva 

por meio redes agroindustriais, a subordinação dos rendimentos das unidades de produção e 

redução significativa da autonomia dos camponeses5. A constante diminuição da população 

rural é uma das faces territoriais deste contexto agrário. (KOZENIESKI, 2016) 

 Como citamos anteriormente, as causas e as possíveis estratégias para minimizar a crise 

agrária são pontos de pouco consenso entre o poder público e diversas entidades da sociedade 

civil organizadas (instituições de pesquisa, cooperativas, empresas de extensão rural, 

sindicatos, ONGs). Para tais agentes promotores, apesar da diversidade de compreensões e de 

estratégias de ação visando o desenvolvimento rural, o turismo surge como solução capaz de 

agregar trabalho e renda às unidades de produção, sendo entendida como solução para 

permanência da população no campo e para redução dos problemas relacionados à sucessão 

familiar. Segundo essa visão, o turismo é um possível caminho que garantiria, ao mesmo tempo, 

as dimensões econômicas, valorizado da cultura e do patrimônio ambiental local. 

 De fato, o turismo no espaço rural6 tem contribuído para permanência de homens e 

mulheres no campo? Constitui-se em atividade capazes de agregar renda e reduzir os problemas  

 
4 Compartilhamos da perspectiva de Fernandes (2013, p. 42), a respeito das divergências conceituais entre 
campesinato e agricultura familiar, ou seja, assumimos na pesquisa que “Campesinato e agricultura familiar são 
um mesmo sujeito compreendido por diferentes conceitos, tendências e paradigmas, representados pelas leituras 
que se fazem da agricultura não capitalista e suas relações com a agricultura capitalista.” Deste modo, optamos 
pela abordagem conceitual que interpreta estes sujeitos do campo na RGI de Erechim como camponeses. Cabe 
destacar que tal abordagem está referenciadas na condição camponesa e modo camponesas de fazer agricultura de 
Ploeg (2008, 2016). 
5 Fazemos menção as abordagens propostas por Oliveira (2016), Paulino (2012), Silva e Kageyama (1998) e Ploeg 
(2008). 
6 Com base nas definições de Turismo Rural de Tulik (2003, p. 10), em que “O turismo rural é um termo empregado 
a toda atividade turística no espaço rural, caracterizando-se por ser uma atividade complementar as atividades da 
propriedade”, e Lane (2014, p. 20), para o qual este deve “1. Localizado em áreas rurais. 2. Funcionalmente rural 
construído sob as características especiais do mundo rural de empresas de pequeno porte, em contato com a 
natureza e com o mundo natural, utilizando-se de produtos florestais, agrícolas e de tradição; sociedades e práticas 
‘tradicionais’.  3. Em escala rural tanto em termos de prédios e instalações como deve ser geralmente, não sempre, 
de pequena escala. 4. Tradicional em seu caráter, crescendo vagarosamente e organicamente, e conectada com as 
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relacionados a sucessão familiar no contexto regional da RGI de Erechim? Estes são os 

primeiros pontos de partida desta pesquisa.  

 Devido a carências de estudos sobre o turismo no espaço rural da RGI de Erechim e no 

sentido de ir ao encontro de tais questões, na presente pesquisa optamos por analisar duas 

experiências de turismo no espaço rural, buscando por meio destas avaliar as condições de 

surgimento destas experiências, as características dos estabelecimentos e os impactos destas 

nas unidades de produção camponesas. Escolhemos para tal estudo duas experiências com 

perfis distintos. Um relativamente distante da principal centro urbano da região (Erechim-RS) 

e outra experiência localizada no próprio município de Erechim-RS e em Aratiba-RS.  

 A primeira experiência de turismo foco de nossa análise é o “Rota Turística Caminhos 

Poloneses”, destacando especialmente a “Trilha do Imigrante”. Os Caminhos Poloneses foram 

inaugurados em 2016 e estão localizados no município de Áurea-RS. Trata-se de um município 

com perfil econômico agropecuário, em que destaca-se as pequenas unidades de produção. O 

município possui 3.715 habitantes (IBGE - Censo demográfico 2010), entre os quais verifica-

se presença significativa de descendentes de poloneses e a permanência de elementos da cultura 

polonesa. Tais aspectos são atrativos turísticos do município, que possui inclusive o título de 

“capital polonesa dos brasileiros”. A sede do município de Áurea-RS dista cerca de 35 km de 

Erechim-RS, principal polo urbano da região, característica que impõem empecilhos a chegada 

de turistas, em conjugação com a qualidade da rodovia e das estradas rurais. Também verifica-

se restrições de equipamentos de apoio ao turismo (hotéis, comércios, etc) presentes no próprio 

município.  

 Os Caminhos Poloneses disponibilizam aos turistas dois roteiros: “Rota do Imigrante”, 

com foco no espaço rural do município, oferece visitas a unidades de produção camponesas; e 

“Resgatando a História”, que está articulada à cidade de Áurea, com visitas ao Museu Municipal 

João Modtkowski, Casa do Imigrante e contextos que aproximam o turista com os desafios da 

chegada dos colonos poloneses à região. A “Rota do Imigrante”, por sua vez, propõem-se a 

mostrar o cotidiano das famílias, o cuidado com o meio ambiente, as novas formas de manejo 

 
famílias locais. Sendo assim, frequentemente, e em sua maioria, controlado localmente e desenvolvido para a 
melhoria em longo prazo. 5. De várias formas diferentes, representando o padrão complexo do ambiente rural, da 
economia, da história e da localização no mundo rural”; optamos por assumir a concepção de turismo no espaço 
rural por esta ser mais abrangente, como destaca Candiotto (2010, p. 10) “[…] quando se fala em turismo no espaço 
rural, o componente espacial é preponderante em relação às atividades desenvolvidas, de modo que qualquer 
atividade turística desenvolvida em um espaço que não seja urbano faz parte do turismo no espaço rural, mas não 
necessariamente corresponda a uma atividade de turismo rural.” 
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sustentável, além de mostrar ao turista aspectos da cultura polonesa. As famílias que compõe 

esse roteiro moram no campo e trabalham na agricultura7. Este configura-se como uma 

experiência de turismo no espaço rural, sendo, deste modo, a primeira escolha para análise na 

pesquisa. 

 O segundo foco de nossa pesquisa serão os estabelecimentos que compõem a proposta 

do “Corredor de Desenvolvimento do Turismo”, na rodovia RS-420. A rodovia citada interliga 

os os centros urbanos dos municípios de Erechim-RS e Aratiba-RS. Entre estes municípios, ao 

longo de cerca de 30 km as margens da rodovia, encontra-se encontram-se um conjunto de 

estabelecimentos de turismo com atrativos relacionados aos espaços rurais. Trata-se de 

restaurantes, agroindústrias, “colhe e pague”, espaço de lazer. Atualmente, as Prefeituras 

Municipais vem propondo a criação do “Corredor de Desenvolvimento do Turismo”, com a 

finalidade de desenvolver as atividades existentes e induzir a implantação de novos 

estabelecimentos nas margens da rodovia. Trata-se, portanto, de um roteiro com ações do poder 

público visando fomentar o turismo no espaço rural. Cabe frisar que a rodovia RS-420 não 

impõem significativas dificuldades de circulação, especialmente para aqueles que trafegam com 

veículos automotores, possibilitando, deste modo, que os estabelecimentos localizados as 

margens da rodovia tenham como público principal os residentes de Erechim-RS. 

 As duas experiências escolhidas como recortes da pesquisa apresentam características 

que possibilitam inferir a respeito do turismo como potência a fim de superar a crise agrária na 

MRI de Erechim, especialmente, por tratar-se de experiências em que as famílias do campo 

passam a adotar o turismo no espaço rural como estratégia de organização e de reprodução das 

unidades de produção camponesas. 

 A partir da “Trilha do Imigrante” e do “Corredor de Desenvolvimento do Turismo” 

buscamos questionar: O que justifica a existências de tais experiência de turismo? Qual é o 

perfil econômicos e social das famílias que integram os roteiros? Quem são os frequentadores 

dos estabelecimentos e quais são os atrativos oferecidos ao turistas? Frente a divisão sexual do 

trabalho na agricultura camponesa, qual é o papel dos integrantes da família perante ao turismo 

e as demais atividades da unidade de produção? O turismo tem potencial para substituir outras 

atividades econômicas e se tornar a atividades principal, sendo assim capaz de ser difundida em 

outras iniciativas regionais, ou este cumpre o papel de complemento de renda? Tais 

 
7 Informações preliminares foram obtidas através da orientação do Trabalho de Conclusão de Curso de Sandra 
Bortolassi (BORTOLASSI, 2018). 
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questionamentos colocam a pesquisa em diálogo com a tradição de estudos da Geografia 

Agrária, especialmente os estudos camponeses, e com os referenciais da Geografia do 

Turismo8. 

 

Objetivos e metas 

 

 Frente a tais desafios apresentados, a pesquisa tem como objetivo geral: 

 Averiguar se o turismo no espaço rural constitui-se como estratégia de reprodução social 

das famílias camponesas na RGI de Erechim, tendo como referência a “Trilha do Imigrante” e 

o “Corredor de Desenvolvimento do Turismo”, interpretando suas especificidades espaço-

temporais, práticas correspondentes e potencialidades. 

 

Como objetivos específicos temos: 

- Inventariar os estabelecimentos rurais que desenvolvem atividades de turismo no espaço rural 

e caracterizar a formação dos roteiros e dos estabelecimentos, compreendendo as justificativas 

de criação, lógicas organizacionais e seus ciclos; 

- Identificar os atrativos oferecidos pelo roteiros e estabelecimentos, o perfil dos fraquentadores 

(visitantes) e as potencialidades do mercado do turismo no espaço rural; 

- Analisar o trabalho e as atividades desenvolvidas pelos diferentes integrantes das famílias 

camponesas por meio da divisão (sexual) do trabalho, tempos e espaços dedicados a cada 

atividade nas unidades de 

produção; 

- Avaliar o incremento de renda, trabalho e empregos nas unidades de produção camponesas a 

partir participação destas no turismo; 

- Compreender as repercussões econômicas, políticas e culturais e potencialidades do turismo 

na reprodução e na permanências das famílias camponesas no espaço rural. 

 

Metodologia e estratégias de ação 

 

 
8 A pesquisa desenvolvida por Albach (2015) apresenta uma significativo panorama das produções e contribuições 
da Geografia aos estudos do turismo, especialmente, enfatizando a articulação destas práticas sociais, 
multidimensionais e espacialmente referenciadas. 
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 O percurso investigativo da pesquisa pressupõem o desenvolvimentos de um conjunto 

de ações, emprego de métodos de pesquisa e locais de execução das atividades, intercalando o 

uso das estruturas da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) e trabalhos de campo. A 

fim de caracterizar as atividades do projeto, passamos a apresentação dos momentos da pesquisa 

(indicados pelo símbolo *) e as respectivas ações (indicados pelas letras a, b, c, etc) que serão 

desenvolvidas: 

 

* Gestão do projeto e fundamentação da pesquisa - Momento que será realizado na UFFS, 

especialmente no laboratório de “Cartografia, Acervo e Documentação” e que compreende as 

seguintes ações: 

a) Reuniões de gestão do projeto e orientações – Consiste em reuniões da equipe responsável 

pelo projeto a fim de avaliar as atividades desenvolvidas e preparar operacionalmente as ações 

previstas. Consiste também nos momentos de orientação dos bolsistas, caso sejam integrados 

ao projeto, e pesquisadores; 

b) Troca de saberes - Etapa de qualificação da equipe do pronto de vista teórico, metodológico 

e no sentido de desenvolvimento de habilidades para uso de ferramentas tecnológicas. Trata-se 

de encontros de formação no formato grupos de estudos, focando o debate sobre livros e artigos 

sobre as temáticas da pesquisa (Geografia, campesinato e turismo), e minicursos, com foco na 

apropriação e uso de ferramentas tecnológicas, tais como: pacote Libreoffice e software de SIG9 

Qgis. 

c) Obtenção de dados e informações geoestatísticas – Busca por dados e informações 

relacionadas aos estabelecimentos e a oferta de atrativos turístico no Espaço Rural da RGI de 

Erechim. São focos da pesquisa registros relacionados do perfil dos estabelecimentos, natureza 

dos atrativos oferecidos aos turistas, segmentação; localização dos mesmos; demanda, perfil 

dos turistas e dos operadores de mercado. Do ponto de vista acessório, serão obtidos dados e 

informações que remetam ao Espaço Geográfico, seus fixos e fluxos. As informações, 

cartográficas e estatísticas, serão obtidas por meio da consulta aos registros públicos das 

Prefeituras Municipais e suas respectivas secretarias e autarquias, dos institutos de pesquisa e 

da Emater-RS/Ascar. 

 

 
9 SIG – Sistema de Informações Geográficas. 
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* Troca de informações com entidades relacionadas ao turismo e entrevista com 

informantes chave da pesquisa – Momento de aproximação com as entidades do poder 

público e da sociedade civil organizadas relacionadas ao planejamento. assistência e a gestão 

dos roteiros turísticos. Etapa desenvolvida via trabalho de campo, que tem como foco inicial a 

Emater-RS/Ascar e as prefeituras municipais e suas respectivas secretarias relacionadas ao 

turismo, podendo ser ampliada conforme necessidade da pesquisa. Consiste nas seguintes 

conjuntos de ações: 

d) Reuniões com entidades e obtenção de informações – Produção de parcerias com 

entidades relacionadas ao turismo no espaço rural a fim de adquirir documentações que façam 

alusão ao recorte espacial e aos temas elencados no estudo, por meio de: aquisição de dados 

estatísticos e cartográficos elaborados pelas instituições (registro de estabelecimentos turísticos 

e visitantes, inventários turísticos, etc); coleta de registros impressos, publicações, materiais de 

divulgação, planos de turismo e legislações, elaborados por entidades e/ou agricultores. Tal 

etapa pode contribuir para criação de parcerias interinstitucionais e a produção de outros futuros 

estudos e produtos. 

e) Entrevistas com informantes-chave – Entrevista com lideranças e responsáveis técnicos 

que atuam no planejamento, assistência e gestão dos roteiros turísticos e das unidades de 

produção. Trata-se de entrevistas com sujeitos que possuem vivência e atuação junto ao 

turismo, além de integrarem entidades que possuem representatividade e expressividade junto 

aos agricultores. Essas entrevistas objetivam informações sobre: histórico do turismo e dos 

estabelecimentos; identificação da atuação das entidades, nas quais os entrevistados fazem 

parte; caracterização da produção agropecuária, das relações de produção e das unidades de 

produção camponesas; caracterização das atividades turísticas, demanda, oferta e operadores. 

 

* Trabalho de campo nos estabelecimentos de turismo no espaço rural – Momento de 

incursão até as unidades de produção camponesas que possuem atividades de turismo. Trata-se 

de trabalhos de campo, a partir dos quais será possível caracterizar e documentar aspectos da 

realidade focos da pesquisa. Serão realizadas incursos nos municípios de Aratiba-RS, Áurea-

RS e Erechim-RS e compreende as seguintes ações: 

f) Reconhecimento e observação das experiência de turismo no espaço rural - Trata-se da 
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realização de uma série de incursões nos roteiros e estabelecimentos de turismo, visando 

reconhecer as práticas realizadas e construir aproximações com as famílias camponesas. Etapa 

na qual os pesquisadores assumem o papel de visitante nos roteiros turísticos; 

g) Entrevistas com as famílias camponesas – Realização de um conjunto de entrevistas com 

integrantes famílias camponesas que desenvolvem atividades turísticas, buscamos obter 

informações sobre: trajetória das famílias; relações de trabalho e condição de posse da terra; 

perfil produtivo, estratégias de uso do solo e atrativos oferecidos aos visitantes; relações de 

trabalho, emprego e renda; cotidiano da família, divisão das tarefas entre os integrantes da 

família, suas temporalidades e espacialidades; formas de organização coletivas e de gestão das 

visitações; percepções com relação ao turismo e possíveis impactos desta atividades; horizontes 

de continuidade na atividade e permanência da família no campo. A intenção da pesquisa é 

realizar, no mínimo, uma entrevista em cada unidade de produção no campo, o que sinaliza 

para cerca de 10 entrevista para cada um dos recortes da pesquisa (Trilha do imigrantes e 

Corredor de Desenvolvimento do Turismo). 

h) Elaboração de mapas mentais – Métodos que pretendem registrar a percepções e a 

organização do espaço das unidades de produção camponesas por meio de imagens mentais, 

que podem ser transpostas como representação cartográfica. Segundo apontamentos de diversos 

autores presente em Simielli (2007), trata-se da percepção elaborada por indivíduos, seja do 

espaço de vivido ou distante, resultado de interações com eventos históricos, sociais e 

econômicos. Os mapas mentais proporcionam o registro de modo gráfico das percepções e as 

interações dos sujeitos com o espaço geográfico. Os mapas mentais serão produzidos em 

conjuntos com as entrevistas com as famílias e retratarão as relações cotidianas e a divisão do 

trabalho, seus tempos e espaço. 

i) Aplicação de questionário aos visitantes – Elaboração e aplicação de questionário, 

buscando identificar o perfil básico dos visitantes dos estabelecimentos de turismo no espaço 

rural, enfatizando os deslocamentos populacionais, tempos de permanência e opiniões a cerca 

da experiência turística. Os questionários serão desenvolvidos e aplicados em parceria com os 

estabelecimentos de turismo. 

 

* Análise das informações, elaboração dos produtos da pesquisa e veiculação dos 

resultados – Momento final da pesquisa, em que busca-se a análise dos dados e informações 

obtidas, reflexão e  produção dos resultados e, por fim, veiculação dos conhecimentos 
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produzidos. Tais ações serão desenvolvidas nas dependência da UFFS, especialmente no 

laboratório de “Cartografia, Acervo e Documentação”, e serão submetidas em diferentes 

eventos científicos, nacionais e/ou internacionais, e periódicos. Esse momento compreende as 

seguintes ações: 

j) Análises dos dados e informações obtidas – Etapa de preparação dos dados e informações 

obtidas (complicação e sistematização em tabelas, transcrição de entrevista, etc), produção de 

representações (imagens, gráficos, mapas, etc) e análise dos mesmos. Trata-se dos momentos 

nos quais foram realizadas as comparações entre análises, atribuição de significados a eles e 

elaboração das conclusões da investigação. 

k) Participação em eventos acadêmicos e articulação de rede de pesquisadores – Etapa de 

intercâmbio de informações acadêmicas e de atualização dos pesquisadores no que se refere as 

dimensões teórico-metodológicas por meio da participação em eventos científicos. A 

perspectiva é participar em pelo menos um evento nacional ou internacional por ano. Além de 

veicular resultados da pesquisa em eventos, nessa etapa pretendemos construir aproximações 

com pesquisadores que investigam o tema do turismo no espaço rural, especialmente com 

experiência no norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sudeste do Paraná, haja 

vista o perfil semelhante dos campesinato nestas regiões e dos desafios do agrário semelhantes. 

Vislumbra-se com estes pesquisadores estabelecer uma rede de intercâmbio de experiência de 

pesquisa, metodologias e resultados. 

l) Veiculação das informações da pesquisa – Ação que busca a veiculação e divulgação dos 

resultados parciais e finais da pesquisa, por meio da elaboração de artigos e relatórios parciais 

e finais. Compreende também a prestação de contas e o encerramento da pesquisa. 

 

Resultados e impactos esperados 

 

 Espera-se como a presente pesquisa melhor compreender a realidade regional da Região 

Geográfica Imediata de Erechim por meio da interpretação da condição espacial das relações 

sociais, em sua multidimensionalidade e multiescalaridadade, que perpassam e se articulam 

com o rural. São resultados esperados: 

- Elaboração de inventário, por meio de documentações e representações (mapas, gráficos, 

imagens), dos estabelecimentos rurais que desenvolvem atividades de turismo no espaço rural; 
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- Produção de um banco de dados e estudos sobre o perfil dos atrativos oferecidos pelo roteiros 

e estabelecimentos e dos fraquentadores (visitantes); 

- Produção de análises, por meio de documentações científicas, das estratégias de organização 

das famílias camponesas, enfatizando: o uso e apropriação de recursos, divisão do trabalho 

(inclusive a divisão sexual do trabalho) e da organização da unidades de produção, 

evidenciando os tempos e espaços dedicados a cada atividade na unidade de produção; 

- Produção de subsídios para qualificação dos roteiros e das políticas públicas, por meio de 

documentações científicas, a fim de avaliar as potencialidades do turismo com alternativa a 

reprodução social das famílias camponesas na RGI de Erechim em suas dimensões econômicas 

(trabalho, empregos e renda), políticas (lógicas organizativas, de gestão e articulação 

institucionais, etc) e culturais (resgate da cultura, impactos nos modos de vida, etc); 

- Produzir referências para compreensão do turismo como estratégia de permanência de homens 

e mulheres no campo. 

 

 Nesse contexto, a pesquisa inova ao apresentar estudos sobre a realidade agrária da 

região, em um contexto de poucas pesquisas, e produzir fundamentos para identificação do 

turismo no espaço rural como estratégia de desenvolvimento rural para os pequenos 

agricultores. Além disso, a presente pesquisa inova ao oferecer subsídios científicos à 

comunidade regional, contribuindo o desenvolvimento regional.  

 Acreditamos que tal movimento de investigação poderá também: 

 

– Produzir conhecimentos, dados confiáveis e interpretações sobre o turismo no espaço rural 

foco da pesquisa; 

– Contribuir com o debate teórico e metodológico da Geografia e das demais Ciências 

Humanas, especialmente no que se refere ao debate das dinâmicas no rural brasileiro, o turismo 

e a condição espacial das relações sociais; 

– Fomentar o desenvolvimento de outras pesquisas acadêmicas, tais como: subprojetos 

associados à pesquisa, iniciações científicas, TCCs, dissertações e teses. Cabe destacar que o 

proponente do projeto é atualmente membro do Grupo de Trabalho do Mestrado Profissional 

Interdisciplinar em Agroecologia da UFFS - Campus Erechim, que será submetido em 2019 

com pretensões de iniciar suas atividades em 2020; 
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– Estimular nos acadêmicos da graduação o desenvolvimento da atitude científica e aproximá-

los como o universo da pesquisa científica e da pós-graduação; 

– Estreitar a relação da UFFS com a comunidade regional por meio da interação e possíveis 

parcerias com entidades atuantes na região (Emater-RS/Ascar, Prefeituras Municipais, etc) 

– Desenvolver subsídios para intervenção na realidade regional por meio da divulgação 

científica e de ações de extensão, potencialização a atuação da Universidade com outros 

segmentos sociais da sociedade civil organizada. 

 

 

Referências bibliográficas 
 
ALBACH, Valéria de Meira. A difusão da pesquisa em Geografia do Turismo na Ibero-
América. 2015. 342 f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências 
da Terra, Programa de Pós-Graduação em Geografia, Curitiba, 2015. Disponível em: 
<http://hdl.handle.net/1884/41332>. Acesso em: 4 jul. 2019. 
 
BORTOLASSI, Sandra Maria Ceslak. As agricultoras familiares da “trilha do imigrante”: 
roteiro turístico caminhos poloneses/Áurea-RS. 2018. 77 f. Monografia (Graduação) – 
Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim, Curso de Graduação em Geografia, 
Erechim, 2018. Disponível em: <https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2395>. Acesso em: 10 jun. 
2019. 
 
BRUM, Argemiro Jacob. Modernização da agricultura: trigo e soja. Ijuí: FINEPE, 1985. 
 
CANDIOTTO, Luciano Zanetti Pessôa. Elementos para o debate acerca do conceito de turismo 
rural. Revista Turismo em Análise, São Paulo, v. 21, n. 1, p. 3, 1 abr. 2010. 
 
FERNANDES, Bernardo Mançano. Construindo um estilo de pensamento na questão 
agrária: o debate paradigmático e o conhecimento geográfico. 2013. Tese (Livre-docência) – 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade Ciências e Tecnologia, 
Presidente Prudente, 2013. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/106708>. Acesso em: 
27 jul. 2018. 
 
KOZENIESKI, Éverton de Moraes. A produção do espaço rural: transformações das 
dinâmicas produtivas e da agricultura na microrregião de Erechim. 2016. 327 f. Tese 
(Doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Geociências, Programa 
de Pós-Graduação em Geografia, Porto Alegre, 2016. Disponível em: 
<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/151330>. Acesso em: 27 jul. 2018.  
 
LANE, Bernard. Turismo rural de segunda geração: prioridades e questões de pesquisa. In: 
CRISTÓVÃO, Artur et al. (Org.). Turismo rural em tempos de novas ruralalidades. Série 
Estudos rurais. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2014. p. 15–48. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
4106 

 

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A mundialização da agricultura brasileira. São Paulo: 
Iandé Editorial, 2016. Disponível em: <http://agraria.fflch.usp.br/producao>. Acesso em: 27 
jul. 2018. 
 
PAULINO, Eliane Tomiasi. Por uma geografia dos camponeses. 2. ed. São Paulo: Editora da 
UNESP, 2012. 
 
PIRAN, Nédio. Agricultura Familiar: Lutas e perspectivas no Alto Uruguai. Erechim: 
EdiFapes, 2001. (Série pensamento acadêmico, 11). 
 
PLOEG, Jan Douwe van der. Camponeses e a arte da agricultura: um manifesto 
Chayanoviano. Tradução Claudia Freire. São Paulo; Porto Alegre: Editora da UNESP; Editora 
da UFRGS, 2016. 
______. Camponeses e impérios alimentares. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008. 
Disponível em: <http://edepot.wur.nl/424203>. Acesso em: 6 ago. 2018. 
 
SILVA, José Graziano da; KAGEYAMA, Angela. Do complexo rural aos complexos 
agroindustriais. In: SILVA, José Graziano da. Nova dinâmica da agricultura brasileira. 2. 
ed. Campinas: Editora da Unicamp, 1998. p. 1–40. 
 
SIMIELLI, Maria Elena Ramos. Cartografia no ensino fundamental e médio. In: CARLOS, 
Ana Fani Alessandri (Org.). Geografia na sala de aula. 8. ed. São Paulo: Contexto, 2007. p. 
92–108. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4107 
 

 
CONTRADIÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL NO BRASIL DIANTE DA RECONFIGURAÇÃO DO PODER 

ECONÔMICO GLOBAL 
 

  Anderson Antonio da Silva1 
Manoel Calaça2 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo visa discutir algumas das contradições contidas na estratégia de gestão social 

dos projetos de desenvolvimento territorial adotadas pelos governos brasileiros nas últimas duas 

décadas (governos FHC3, LULA e DILMA). Neste sentido, analisamos ao longo do artigo 

alguns aspectos pontuais relacionados a forma de gestão social adotada pelas Políticas Públicas 

de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável (PDTRS) e do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC). Para tanto, organizamos a estrutura do artigo em três partes, além das 

considerações. 

Na primeira parte apresentamos a problematização com objetivo de caracterizar a 

posição do Brasil diante da reconfiguração do poder economico global. Na segunda, discutimos 

sucintamente, os três momentos da política de desenvolvimento territorial rural do Brasil. Nesta 

parte do texto destacamos a mudança da gestão social até então realizados pelas Prefeituras via 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural (CMDR), onde apontamos a partir da terceira 

parte como as ambiguidades da gestão social do PAC afetaram a participação dos Prefeitos nas 

PDTRS.  

Por último apresentamos nossas considerações sobre a relevância deste debate, a partir 

da compreensão das contradições presentes nas formas hegemônicas e contra-hegemônicas 

de uso do território, criada pela análise comparativa destas duas políticas de 

desenvolvimento territorial.  

PROBLEMATIZAÇÃO 

 
1 Doutorando do PPGEO/UFG. Bolsista CNPq. E-mail: anderson.peasant@gmail.com 
2 Professor Titular do curso de Geografia o IESA/UFG 
3  Fernando Henrique Cardoso - FHC (1995-2003) fase neoliberal. Luiz Inácio Lula da Silva – LULA (2003-
2011) e Dilma Rousseff (2011-2016) fase pós-neoliberal. 
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A linha de análise que se segue parte do princípio que na na atualidade o fenômeno da 

desigualdade, perpassa pela compreensão das formas hegemônicas e contra-hegemônicas de 

uso do território, vez que a busca por essa compreensão já não depende exclusivamente de 

nexos locais, mas, sobretudo, de nexos sistêmicos.  

As gestão social das duas políticas públicas analisadas neste artigo emergem de 

contradições relacionadas a maneira como os governos brasileiros se posicionaram interna e 

externamente, durante as últimas décadas frente ao processo de reorganização do capitalismo 

brasileiro, em resposta a reconfiguração do poder econômico global. 

Portanto, desregulamentação, privatização e o livre comércio são características 

marcantes do período em análise. Salienta-se que em busca de alternativas as regras ditadas 

pelo Global Establishment, o Brasil desenvolveu uma política externa que procurou aumentar 

seu “grau de soberania” frente às “grandes potências” e dentro do sistema internacional como 

um todo, através de alianças estabelecidas fora do continente americano, sobretudo, no caso 

da criação do grupo econômico dos  BRICS, obedecendo a uma estratégia internacional de 

longo prazo, definida e exposta em documentos oficiais que foram aprovados pelo Congresso 

Nacional (Silva, Calaça, Machado, 2018).  

Estas estratégias basearam-se “do ponto de vista externo” na construção de uma política 

de comércio exterior atrelada ao “boom das commodities agrícolas” durante as duas primeiras 

décadas do século XXI e do ponto de vista interno na criação de Programas importantes como 

Bolsa Família e na área da agricultura familiar do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

Para além destes programas, após o subprime em 2008, os recursos naturais no Brasil 

tornaram-se alvo do capital especulativo originário principalmente dos países do Norte Global 

em meio a convergência de múltiplas crises: financeira, alimentar, energética, ambiental e 

climática (Fernandes, Frederico, Pereira, 2019).  

Os processos de antecipação espacial a partir da prática do land grabbind 

principalmente na região do Matopiba, uma vez que a compra de terra no capitalismo é a 

compra antecipada do direito a renda da terra, ou da extração da mais valia na forma da renda 

da terra (Oliveira, 2007 e Cavalcante, 2008), refletem a voracidade do capital financeiro pela 

aquisição de territórios com elevado grau de biodiversidade no Brasil.  

Os anos de 1995 a 2016 são na história recente do Brasil o período que os governos mais 
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realizaram investimentos no fortalecimento de políticas públicas territoriais destinadas a 

fortalecer, ainda que de maneira abruptamente desproporcional, tanto o campesinato quanto o 

agronegócio.   

Não  é  por  acaso,  que  contraditoriamente, durante o mesmo período que os 

investimento  realizados  no  campesinato  aumentaram, e galgou-se sucesso, conforme já 

referido em programas como PAA e PNAE, igualmente foram registrados recorde da 

exportação de commodities, concentração da estrutura fundiária, intensificação da prática do 

lang grabbing e aumento da violência no campo.  

A estratégia de comércio internacional baseada na política dos campeões nacionais, 

conduzida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que 

investiu em empresas selecionadas, para se  tornarem gigantes em seus setores e competir 

globalmente (Zibechi, 2012), não deixa dúvidas a respeito do caráter ambíguo e contraditório 

das políticas de desenvolvimento implementadas pelo Estado brasileiro no período em análise.  

A política de desenvolvimento dos campões nacionais baseou-se em intervenções 

milionárias, realizadas por meio do BNDES a partir do primeiro mandado do Presidente Lula, 

para evitar quebras e impedir que grandes empresas brasileiras fossem compradas por 

multinacionais estrangerias.  

Esta não foi uma prática exclusiva apenas as gestões petistas, FHC também as praticou, 

contudo, constitui-se em uma característica marcante do que (Singer, 2009), denominou de 

Lulismo. O Lulismo representou um modelo de mudança dentro da ordem, um ativismo de 

Estado que pegou parte da riqueza acumulada por meio da espoliação e devolveu a população 

mais pobre via programas de distribuição de renda, amenizando os impactos do ajuste neoliberal 

sobre a classe trabalhadora.  

Ainda sobre a estratégia geopolítica de comércio exterior adotada pelo governo 

brasileiro, segundo Chang em livro publicado em 2004, hoje quando olhamos para os países 

ricos, em sua maioria, eles praticam o livre comércio. Por isso, é comum pensarmos que foi 

com esta receita que eles se desenvolveram. Mas, na realidade, eles se tornaram ricos usando o 

protecionismo e as empresas estatais. Foi só quando eles enriqueceram é que adotaram o livre 

comércio para si e também como uma imposição a outros Estados.  

O nome do livro de Chang, Chutando a escada, faz referência a obra do economista 

alemão do século XIX, Friedrich List, que foi exilado político nos Estados Unidos em 1820. 
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Ele critica a Inglaterra por querer impor aos EUA e à Alemanha o livre comércio. Afinal, 

quando você olha para a história inglesa, eles usaram todo o tipo de protecionismo para se tornar 

uma nação rica.  

A Inglaterra dizendo que países não podem usar o protecionismo é como alguém que 

após subir no topo de uma escada, chuta a escada para que outros não possam usá-la novamente. 

Neste sentido, ao analisarmos a estratégia desenvolvimentista brasileira, fica evidente que o 

Estado brasileiro investiu na reorganização de um modelo de capitalismo voltado para a 

exploração da natureza e que este modelo é incapaz de solucionar os problemas de desigualdade 

social no Brasil.  

As políticas públicas de estímulo ao desenvolvimento de atividades relacionadas ao 

extrativismo de commodities agrícolas e minerais patrocinadas pelo Estado brasileiro, 

contribuíram com o processo de viabilização do deslocamento da espoliação produzida a partir 

da exploração do trabalho na indústria para à exploração da natureza, no contexto do capital 

extrativista (Petras e Veltmeyer, 2015).  

Contudo, não se pode perder de vista que a percepção das contradições aqui debatidas, 

dependem de recortes analíticos específicos, construídos desde uma leitura da geopolítica da 

questão agrária. Isto é, a construção desta perspectiva de análise sugere a superação de algumas 

lacunas4. O caráter emancipatório das PDTRS do MDA, sobretudo, pela sua abrangência não 

envolver ações relacionadas a desconcentração da estrutura fundiária, por exemplo, quase 

nunca é questionado.  

A maioria das pesquisas sobre PDTRS, desconsidera outras dimensões do 

desenvolvimento que não estejam diretamente relacionadas com o rural, mas que todavia, dão 

suporte a produção do espaço desde a “Loucura da Razão Econômica” conforme definição de 

Harvey (2018). A maior parte dos trabalhos dedicados a estudar as PDTRS, são de estudos de 

caso construídos de forma isolada, ou seja, que não teceram nenhum tipo de comparação com 

outros casos dentro do próprio Brasil ou da América Latina.  

Em termos de método de análise, se considerarmos os recursos desembolsados pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), BNDES e o Programa de 

 
4 Estes apontamentos foram construídos com base em experiência empírica junto a assessoria de projetos de 
desenvolvimento territorial durante uma década, levantamento bibliográfico realizado junto aos Anais das duas 
últimas edições do SINGA, realizados nas cidades de Goiânia em 2015 e Curitiba em 2017 respectivamente, 
além de teses de doutorado e artigos científicos. 
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Aceleração do Crescimento (PAC), torna-se possível, conforme já referido, desvelar um 

conjunto muito mais amplo de contradições e dinâmicas socioterritoriais. Contudo, recortes 

analíticos restritos as PDTRS do MDA, dificultam assimilar estas contradições.  

Na atualidade o fenômeno da desigualdade já não depende apenas de nexos locais, mas, 

sobretudo, de nexos sistêmicos (Cataia, 2018). Portanto, pesquisas delineadas na forma de 

estudos de caso, correm o risco, conforme adverte Santos (1994; 1996; 2003; 2005), de 

desconsiderar as conexões dos lugares com a escala mundo, pois grande parte dos eventos que 

ocorrem em determinados lugares, acabam repercutindo ou sendo o resultado de impulsos que 

acontecem em outros.  

Propomos este debate pois cremos que ele possui potencial explicativo para ajudar a 

desvelar com maior facilidade as contradições presentes nas formas hegemônicas e contra-

hegemônicas de uso do território desde as políticas públicas territoriais implementadas pelos 

governos brasileiros  diante  da  reconfiguração do poder econômico global. 

 

OS TRÊS MOMENTOS DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

RURAL NO BRASIL 

 

A nova proposta de modelo de desenvolvimento territorial dos governos Lula e Dilma, 

trouxeram uma forte crítica em relação as Políticas de Desenvolvimento Rural do governo 

Fernando Henrique Cardoso - FHC (1995-2002).  

O Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais 

(PRONAT) foi criado em 2003 e consolidado em 2004, substituindo o Prograna Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – (PRONAF) Infra-estrutura e Serviços Municipais, o 

qual outrora atendia projetos de apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar em escala 

municipal (MDA, 2019).  

A principal mudança esteve relacionada a gestão da política que até então era realizada 

na  escala municipal, pelos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural – CMDR e passou 

a ser realizada num primeiro momento, pelas Comissão de Instalação de Ações Territoriais 

(CIAT), entre os anos de 2003 e 2004, sendo sucedidas durante o período de 2005 a 2009 pelas 

Células de Acompanhamento e Informação (CAI), e logo após pelos Núcleos de Extensão em 

Desenvolvimento Territorial (NEDET) de 2009 a 2016.  
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Apesar da mudança de nomenclatura ao longo do tempo, este espaços ficaram 

popularmente conhecidos como Colegiados Territoriais. Os colegiados territoriais tiveram o 

papel de equacionar um quadro muito comum verificado por inúmeras pesquisas  em diversas 

localidades brasileiras, ver  (Perico; Perafán; Medeiros, 2011) e (Leite;  Delgado,  2011), onde 

o poder público municipal (prefeituras) atuava sob uma lógica clientelista e altamente 

subordinada aos interesses das oligarquias locais, comprometendo a demanda e a execução de 

projetos relacionados a agricultura camponesa.  

Com base no exposto, frisa-se então que a grande mudança entre as políticas destes 

governos esta na gestão do controle social feita a partir do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar - (PRONAF Infra-estrutura e Serviços Municipais).  

Ou seja, os colegiados segundo Leite et al., (2007) devem ser entendidos como uma 

tentativa de superar algumas das dificuldades enfrentadas pelos municípios desde a adoção de 

uma escala mais ampla resolução de problemas, tornando necessária a intervenção de políticas 

públicas de caráter supramunicipal e ou regional (grifo nosso).  

Contudo, embora tais políticas tenham sido imprescindíveis ao desenvolvimento do 

campo brasileiro, vez que tratam-se da experiência mais audaciosa até então colocada em 

prática pelos diferentes governos brasileiros desde a redemocratização, não podemos perder de 

vista que ao focarem no mercado, as PDTRS dos governos petistas aceitaram do ponto de vista 

paradigmático ver (Campos, 2010; Fernandes, 2013) a perspectiva capitalista de 

desenvolvimento do campo, onde o problema está no campesinato que não se adapta ao sistema 

capitalista.  

Ou seja, embora implementadas para romper com está lógica, na prática as PDTRS 

reproduziam a perspectiva neoliberal do desenvolvimento, de forma que a culpa por qualquer 

tipo de insucesso seja colocado nos sujeitos e não nas contradições do processo inerentes ao 

desenvolvimento do capitalismo no campo (Oliveira, 2010). Assim, as políticas do MDA teriam 

como objetivo promover esta adaptação.  

As inúmeras experiências agroecológicas anunciadas no site da Articulação Nacional de 

Agroecologia5, são um exemplo, da resistência do campesinato a esta adaptação, construindo 

seus próprios mercados.  

 
5 Disponível em: <https://agroecologia.org.br/> Acessado em 03 de nov. 2019. 

https://agroecologia.org.br/
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Além dos territórios rurais, lançado no dia 25 de fevereiro de 2008 na cidade de 

Quixadá, no Ceará durante o segundo mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também 

foi criado o programa Territórios da Cidadania, como estratégia de desenvolvimento regional 

sustentável voltado a garantia de direitos sociais básicos às regiões mais pobres do país.  

Neste sentido, entre os 164 territórios rurais, 120 deles também eram territórios da 

cidadania6. Tais iniciativas atenderam, sobretudo, famílias que viviam da agricultura familiar, 

da pesca, comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, quilombolas e indígenas, 

beneficiando cerca de 13,1 milhões de famílias em aproximadamente 1.852 municípios 

brasileiros.  

 

AMBIGUIDADES DA GESTÃO SOCIAL 

 

Com a chegada do partido dos trabalhadores ao poder ocorreu a mudança do tipo de 

controle social exercido por meio das PDTRS. Os Conselhos Municipais de Desenvolvimento 

Rural - CMDR, conforme já referido, responsáveis pela gestão local dos recursos repassados 

pelo governo federal aos municípios foram substituídos em três momentos diferentes pelos 

colegiados territoriais: CIAT, CAI e NEDET.  

Se de uma ponta a constituição dos colegiados no âmbito das PDTRS previa a partir da 

proposta federativa de articulação política entre a União e municípios, garantir a participação 

da sociedade civil, retirando dos municípios (leia-se das mãos dos Prefeitos) a função de 

principal mediador desta proposta federativa, da outra ponta o controle social das políticas do 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, investiu justamente no sentido oposto, ou seja, 

no fortalecimento da relação da união com os prefeitos.  

Entre os estudiosos do tema, é notório o consenso sobre a dificuldade que as PDTRS 

enfrentaram via colegiados territoriais para garantir a participação dos prefeitos, bem como 

distintas esferas do poder público municipal. De fato, o volume de recursos envolvidos e a 

frequência de reuniões nos colegiados territoriais, tornaram este espaço importantíssimo de 

fortalecimento da participação da sociedade civil pouco interessante para os gestores públicos 

municipais. A partir do PAC 1, lançado em 28 de janeiro de 2007, momento em que a PDTRS 

 
6 Disponível em: <http://sit.mda.gov.br/download.php> Acessado em 03 de nov. 2019. 

http://sit.mda.gov.br/download.php
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passava por seu período de consolidação, os prefeitos acessavam recursos em maior volume e 

com maior facilidade.  

Ainda que os consórcios públicos intermunicipais tenham sido apresentados como uma 

alternativa a gestão social dos colegiados, rompendo com a leitura do desenvolvimento em 

escala municipal, a busca de consenso na formação dos conselhos ainda constitui-se num 

desafio a ser superado, diante da disputa por abrangência política entre os partidos.  

De acordo com Linhares et al., (2017) em artigo publicado no Boletim de Análise 

Político-Institucional nº 12, julho - dezembro 2017 do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicadas (IPEA), dos consórcios intermunicipais atualmente em operação no país, apenas oito 

existiam antes de 1988. Em 2012, esse número atingia a cifra de 401. Entre tais consórcios, 

notoriamente, conforme pode ser verificado no (gráfico 1) não configura os de desenvolvimento 

rural. 

 
Gráfico 1 – Trajetória do número de municípios com consórcios 

intermunicipais (2005 – 2015) 
 

 
Fonte: Munic./IBGE 
Elaboração: Linhares et al., 2017 
Adaptado: autores 

 
Os dados deste gráfico, confirmam a característica marcante de um país monocultor que 

não visualiza importância diante de um sistema alimentar corporativo (Coca, 2016), na 

agricultura de pequeno porte, voltada a produção de alimentos saudáveis. Estes dados apontam 

para os desafios da construção desde a escala municipal de projetos de desenvolvimento 

destinados a construir experiências emancipatórias de desenvolvimento rural, contrários a 

desterritorialização de comunidades camponesas para a produção dos chamados 

agrocombustíveis, ou então, como preferem alguns movimentos camponeses, 

necrocombustíveis (Wolford, Borras Junior, Hall, Scoones, & White, 2013).  
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Somente assim, via projetos emancipatórios de desenvolvimento territorial rural, torna-

se possível contrapor-se a lógica globalizada do agronegócio, criando-se assim, a possibilidade 

de globalizar desde discussões amadurecidas no âmbito de espaços como os colegiados 

territoriais a esperança, visando fortalecer um outro modelo, onde os movimentos camponeses 

ocupem centralidade  (Desmarais, 2010). Contudo, embora o desenho institucional dos 

colegiados abarcassem potencial para mudanças, na prática, pouco avançaram na 

materialização de transformações estruturais significativas, entre as quais podemos destacar sua 

influência na criação de conselhos intermunicipais de desenvolvimento rural.  

É fato que do ponto de vista das capacidades institucionais os colegiados territoriais 

enfrentaram problemas em todo brasil com a ausência da participação dos prefeitos7 (Barone, 

Silva, Melazzo, 2015). Com acesso direto a união por meio do PAC, os Prefeitos não viam nos 

colegiados territoriais, onde se fazia necessário a construção do consenso, juntamente da 

sociedade civil, integrantes de movimentos socioterritoriais e outras entidades representativas 

do poder público, um espaço privilegiado para acessar recursos.  

Nos colegiados territoriais a participação dos Prefeitos era fomentada, porém controlada 

por critérios paritários, ou seja, os prefeitos eram enquadrados na categoria “representantes do 

poder público” dos quais também participavam, por exemplo, representantes das universidades.  

De acordo com Cataia (2018) um aspecto importante é que todos os projetos do PAC 

eram construídos por meio de convênio, o que colocava União e municípios em uma 

institucionalidade que não passava por dentro do Congresso Nacional, pelos congressistas e 

seus currais eleitorais. Contudo, se se a gestão social do PAC, possui aspectos positivos, no 

desmonte dos currais eleitorais, construído desde uma lógica de um estado patrimonialista 

(Faoro, 1958), afetaram a participação dos prefeitos nos colegiados territoriais.  

Ainda de acordo com Cataia (2018), tal proposta federativa se manteve por um bom 

período, mas se esgotou diante da percepção dos parlamentares de que haviam deixado a velha 

função de apresentar emendas para atender seus eleitores, visto que o grosso dos investimentos 

não passava mais pelo Congresso, e sim pelos nexos diretos. Para Cataia, não há dúvidas de 

que, dentre outras razões, o Congresso decidiu pelo impeachment de Dilma em razão de ter sido 

enfraquecido por essa política de fortalecimento institucional federativo. Visando corroborar 

 
7 Uma versão ampliada sobre este debate apresentado na Revista Retratos de Assentamentos, com dados 
comparativos de colegiados territoriais de diferentes estados brasileiros, encontra-se disponível em: 
<http://sit.mda.gov.br/download/ra/ra073.pdf> Acessado em 03 de nov. 2019 

http://sit.mda.gov.br/download/ra/ra073.pdf
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sua afirmação o autor cita dados disponíveis no site da Transparência Brasil mostrando que, 

enquanto vigorou a institucionalidade federativa, as emendas parlamentares representavam 

apenas entre 5% e 7% dos recursos do PAC.  

Um ano depois do impeachment de Dilma com o golpe, saltaram para 51%, não só 

porque aumentou a negociação dentro do Congresso, mas também porque caiu o investimento 

no programa Cataia (2018). Ou seja, cai o investimento e dispara a negociação de bancada que 

o governo federal passa a fazer em troca de apoio dos parlamentares pelo governo golpista de 

Michel Temer.  

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Fortalecer a relação direta ora com os prefeitos (via PAC), ora com a sociedade civil 

(via colegiados territoriais) foram algumas das formas de controle da gestão social adotadas 

pelas políticas públicas dos governos petistas. Goste-se ou não, no que pese os avanços 

alcançados em políticas específicas como PAA, PNAE, trata-se de uma gestão social marcada 

por ambiguidades e, portanto, necessitam serem refletidas criticamente, visando o seu 

aprimoramento. É evidentemente que tais ambiguidades refletem os pactos de classe realizados 

pelo governo. Este fato reforça a necessidade de análise no sentido de no futuro termos mais 

clareza sobre as contradições presentes nas formas hegemônicas e contra-hegemônicas de 

uso do território, criada pelas políticas de desenvolvimento. 

Tais formas de controle social constituem-se em estratégias dos governos de Lula e 

Dilma assegurarem sua governabilidade e ao mesmo tempo administrar o clientelismo praticado 

ora na esfera municipal, ora no próprio congresso brasileiro. Este modelo de gestão social 

multiescalar é ao mesmo tempo ambíguo e inovador. Tais reflexões visam chamar a atenção 

para necessidade de ajustes em políticas que abarcam potencial para transformações 

significativas.  

Contudo, quando comparadas, estas políticas (PDTRS e PAC) na forma como elas 

foram implementadas, elas representaram “um jogo de soma zero”, isto é, para que algumas 

pessoas ganhassem, outras tiveram necessariamente que perder. A perversidade deste 

trocadilho revela a supremacia do território do agronegócio sobre o território do campesinato 
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no Brasil, pois muitos dos projetos de infraestrutura viabilizados pelo PAC foram direcionados 

aos interesses diretos e indiretos deste setor.  
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POLÍTICAS PÚBLICAS, PARTICIPAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA 

PARA ELETRIFICAÇÃO RURAL: subsídios para um planejamento e desenvolvimento 

de comunidades rurais no Mato Grosso 

 

Fabiana Santos Zebner 

Resumo:  

 

Introdução  Os estudos relacionados à temática políticas públicas estão intrisicamente 

relacionados à descentralização do poder, maior autonomia e responsabilização das esferas 

federativas, tendo como destaque o Municipal, unidas à questão da maior democratização já 

indicadas na Constituição e que surgem como um ponto importante nos estudos das políticas 

pública no Brasil pós-redemocratização, de acordo com Brasil & Capella (2016). Já Souza 

(2007) destaca que o processo de redemocratização brasileira e suas mudanças institucionais 

como fator de estímulo do crescimento do campo das políticas públicas, quando defende que: 

“O crescente interesse por essa temática está diretamente relacionado às mudanças recentes da 

sociedade brasileira. O intenso processo de inovação e experimentação em programas 

governamentais resultado em grande parte da competição eleitoral, da autonomia dos governos 

locais, bem como dos programas de reforma do Estado , assim como as oportunidades abertas 

à participação nas diversas políticas setoriais seja pelo acesso de segmentos tradicionalmente 

excluídos a cargos eletivos, seja por novas modalidades de representação de interesses 

despertaram não apenas uma enorme curiosidade sobre os “micro” mecanismos de 

funcionamento do Estado brasileiro, como também revelaram o grande desconhecimento sobre 

sua operação e impacto efetivo. Paradoxalmente, essas novas questões da agenda política 

brasileira constituem também um problema para o desenvolvimento da agenda de pesquisa em 

políticas públicas.”(Souza, 2007:70)Sendo assim, a ênfase para as políticas públicas voltadas 

para determinados setores como saúde e educação acabam ganhando maior destaque. Uma vez 

que outros setores tão importantes quanto acabam sendo "esquecidos" ou não tendo o mesmo 

destaque. É o caso por exemplo da energia elétrica. Embora o Brasil seja mundialmente 

conhecido por sua capacidade de "produção de eletricidade limpa" usando fontes renováveis 

através de grandes e centralizadas usinas hidrelétricas. Cerca de 728.512 habitantes (IBGE, 
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2010) ainda não têm acesso à energia elétrica. Sendo estes, em quase sua totalidade moradores 

das áreas rurais. Nesse contexto, a questão do planejamento da paisagem pode se considerar 

como importante componente da política ambiental e territorial, afim de estabelecer a 

organização do espaço e a máxima adaptação das áreas de uso funcionais e a estrutura 

paisagistica, garantindo dessa forma o uso racional e sustentável da natureza (Diakonov,2008). 

Assim, o conceito de planejamento da paisagem interage e se complementa com o planejamento 

ambiental, este fundamenta-se na interação e integração dos sistemas que compõem o ambiente, 

tendo como papel estabelecer as relações entre os sistemas ecológicos e os processos da 

sociedade, das necessidades sócio-culturais a atividades e interesses econômicos, tendo por 

finalidade manter a máxima integridade possível dos seus elementos componentes 

(Santos,2004). Assim, soma-se o conceito de sustentabilidade que está relacionado ao conceito 

de desenvolvimento sustentável, o primeiro refere-se ao equilíbrio entre uma espécie e os 

recursos do ambiente no qual ela pertence; e o segundo, como aquele que atende às necessidades 

do presente sem comprometer as gerações futuras, buscando o equilíbrio entre as dimensões 

econômicas, sociais, ambientais, políticas e culturais. (Relatório Brundtland,1987).  As 

questões acerca das políticas públicas, sustentabilidade, uso sustentável dos recursos naturais, 

planejamento e participação social terminam caminhando paralelamente e se complementando. 

E é neste contexto que o presente trabalho se dispõe a analisar essa interrelação do planejamento 

ambiental com suas ferramentas e de que forma se dão as interações natureza-sociedade no 

desenvolvimento de políticas públicas para áreas rurais, participação social e importância do 

uso sustentável dos recursos hídricos como fonte energética alternativa, através das mini-

centrais hidroelétricas em pequenas comunidades no estado do Mato Grosso. Fundamentação 

teórica e metodológica  A pesquisa baseou-se na análise e identificação do potencial hídrico em 

áreas com grande proporção de pessoas isoladas da rede elétrica pública, bem como na 

avaliação da situação socioeconômica atual em locais pré-selecionados e na análise dos 

requisitos para a aplicação dos métodos do planejamento. Tendo como cenário os pilares da 

sustentabilidade, destacando principalmente o elemento social através do seu papel como atores 

locais e sua participação nesse processo.  A seleção das áreas de estudo foi fundamentada em 

uma análise com suporte do SIG usando dados de várias fontes de autoridades nacionais e 

federais e empregando múltiplos critérios de seleção, como hidrologia, população, zona rural, 

infraestrutura e acesso à energia elétrica. A análise da situação atual foi baseada em pesquisas 

com autoridades locais, discussões de especialistas e entrevistas direcionadas com moradores 
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afetados em assentamentos rurais. Dessa forma, foram escolhidas três comunidades no estado 

do Mato Grosso como estudo de caso: Ponte de Barro, Cachoeira Rica-Acorá e Serrinha. Tais 

comunidades estão localizadas nos municípios de Santa Rita do Trivelato, Chapada dos 

Guimarães e Campo Verde, respectivamente. No qual foram realizadas entrevistas com 

moradores locais e especialistas. Somando assim um total de 57 entrevistas. O método utilizado 

na análise dos dados obtidos através das entrevistas foi o da análise de contéudo, tal método foi 

sistematizado na década de 20, com os estudos de Leavell sobre a propaganda empregada na 

primeira guerra mundial, adquirindo assim o caráter de método de investigação 

(Trivinos,1987). E definido como “uma técnica de investigação que tem por finalidade a 

descrição objetiva, sistemática de procedimentos e quantitativa do conteúdo de textos, fotos, 

gravuras e vídeos.”(Bardin,1994 & Kuckartz,2006). Kuckartz (2016) destaca ainda que „a 

análise qualitativa do conteúdo é: um procedimento sistemático para a avaliação de textos, 

imagens, vídeos, etc.; trabalha com categorias;e trabalha passo a passo todo o material de 

acordo com o mesmo procedimento sistemático; procede de maneira sistemática, 

metodicamente controlada e orientada; é uma forma hermenêutica ampliada da análise de 

conteúdo clássica, ou seja, ele leva em conta não só o conteúdo manifesto de textos, mensagens 

e comunicação; e não se destina unicamente à quantificação e avaliação estatística.” Sendo este 

uma ferramenta para a compreensão da construção do significado que os atores sociais 

exteriorizam no discurso. Permitindo ao pesquisador o entendimento das representações que o 

indivíduo apresenta em relação a sua realidade. Tendo em vista uma melhor sistematização e 

análise das informações contidas nas entrevistas, foi utilizado o programa MAXQDA. No qual, 

inicialmente todas as entrevistas foram transcritas e sistematizadas em categorias (codes). As 

entrevistas tiveram a finalidade de obter informações tanto sobre a vida dessas famílias sem 

energia elétrica, o acesso à informação a respeito do uso sustentável da água como fonte 

energética, o grau de participação na comunidade, os desafios da própria comunidade produzir 

sua própria energia por meio das mini centrais hidroelétricas a exemplo das chamadas de rodas 

d´água, bem como as perspectivas através da energia elétrica para o desenvolvimento 

econômico local e qualidade de vida. Resultados Os resultados da avaliação revelam elementos 

importantes que devem ser considerados no planejamento, especificamente nas áreas rurais: a 

necessidade de informações abrangentes e específicas para os grupos-alvo, bem como a 

participação da população, a organização das pessoas afetadas e a importância de um apoio 

técnico suficiente. Embora a configuração referente à aquisição da terra difere nas três 
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comunidades. A comunidade Ponte de Barro (Santa Rita do Trivelato) caracteriza-se por ser 

um assentamento do INCRA. A comunidade Acorá-Cachoeira Rica configura-se pelo 

parcelamento e venda de lotes de uma fazenda. E a comunidade Serrinha é representada pelo 

parcelamento de lotes derivado de herança. Foi possível observar certa similaridade no tocante 

às necessidades e anseios referentes a um futuro uso da energia, bem como nos planos de 

desenvolvimento local. No entanto, os resultados da análise mostram elementos importantes 

que precisam ser levados em consideração: a necessidade e dificuldade das comunidades em 

serem participativos, de se organizarem, bem como a importância de um suporte técnico de 

especialistas e conhecimento sobre a possibilidade do uso sustentável da água como fonte de 

produção de energia elétrica. Dentre as principais categorias analisadas destacam-se: 1. O uso 

da energia elétrica. No qual as três comunidades revelaram o desejo em ter acesso à energia 

elétrica para iluminação, conservação dos alimentos etc. mas também para fins médicos, no 

caso para refrigeração de insulina. Assim como, para fins de atividades para o desenvolvimento 

local através da produção advinda de hortas, farinha e produção de leite e derivados. A segunda 

categoria refere-se à questão participativa da comunidade e informação acerca do uso 

sustentável da água para a produção de energia através de mini centrais: a grande maioria dos 

moradores revelaram a falta de conhecimento da técnica, a falta de informação a respeito, bem 

como a necessidade de mais união dos moradores na comunidade para poderem ser mais 

participativos. Nesse último ponto, vale destacar a importância das associações de moradores 

nesse contexto. Nas três comunidades a falta delas ou até mesmo a sua ineficiência mostra a 

dificuldades em se organizar e de representatividade da comunidade. Considerações A 

investigação ajudou a mostrar quais elementos são relevantes no processo de um planejamento 

ambiental e como estes podem ser optimizados. Dos resultados obteve-se sugestões de 

melhorias para o desenvolvimento e elaboração de um procedimento de planejamento e seus 

instrumentos para um uso sustentável da água através das mini centrais hidroelétricas também 

chamadas roda d´água em pequenas comunidades rurais. E mostrar que a análise integrativa ao 

invés da isolada, torna-se indispensável para se obter um planejamento sustentável, onde se 

coloque e se tome como o centro, a necessidade daqueles diretamente afetados. Desta forma o 

planejamento ambiental se consolida como uma ferramenta de interação e integração dos 

sistemas que compõem o meio ambiente contribuindo para a análise da relação natureza-

sociedade, atuando assim não apenas na análise de alternativas sutentáveis, mas também em 

sua implementação e acompanhamento. E consequentemente uma melhor qualidade de vida 
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para as comunidades rurais. Citando Rodriguez (1994), o planejamento ambiental tem como 

objetivo “garantir, de forma completa, as condições ecológicas para o desenvolvimento efetivo 

da produção social, e todas as atividades da população, através do uso racional e da proteção 

dos recursos do meio ambiente. 
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A POLÍTICA DE COLONIZAÇÃO E A OCUPAÇÃO DA AMAZÔNIA: A 

IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ASSENTAMENTOS NO PERÍODO DE 1970 A 

2017 

 
Monique Helen Cravo Soares Farias,  

Christian Nunes da Silva,  
Norma Ely Santos Beltrão 

Resumo: 

 

Introdução A Amazônia, ao longo de sua história, passou por um intenso processo de 

transformação na sua forma e no seu conteúdo, fazendo com que diferentes elementos sociais, 

políticos e econômicos atuassem na transformação do seu espaço. Sendo assim, através da 

interpretação do atual uso e cobertura da terra, é possível verificar como os diferentes atores e 

políticas envolvidas se associaram em cada momento específico na história e atualmente 

refletem no espaço (SILVA et al., 2013). Conforme dispõem Leal e Maniesi (2018), o Governo 

Federal incentivou a colonização dessa região por meio de diversas políticas, dentre estas, 

destacam-se os assentamentos rurais de reforma agrária, que foram criados pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, inicialmente com as modalidades: 

Projeto Integrado de Colonização - PIC, Projeto de Assentamento Dirigido - PAD, Projeto de 

Assentamento Rápido - PAR e Projeto de Assentamento Federal - PA, os quais são 

considerados como assentamentos tradicionais, representando 72% do total de implementado 

na Amazônia. Para Pacheco (2009), a Reforma Agrária tende a promover a redistribuição da 

terra através da regularização de invasões de terras de pequenos proprietários de latifúndios em 

grande escala, e pela redistribuição de terras públicas para os pequenos agricultores em 

fronteiras de colonização existentes. Dessa forma, os assentamentos rurais são criados para 

atender a população que precisa se instalar em uma determinada área, visando encontrar uma 

alternativa para sua subsistência e sobrevivência. A ocupação de áreas pode interferir na 

cobertura do solo inicialmente estabelecido (BARROS et al., 2018).Assim, este trabalho tem 

como objetivo analisar a evolução das implantações de Projetos de Assentamentos na Amazônia 

Legal, no período de 1970 a 2019, bem como as políticas públicas envolvidas nesse processo. 

Os Projetos de Assentamentos na Amazônia O Brasil é distinto entre os países tropicais devido 
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seu recorde em fornecimento de direitos de propriedade e de acesso às pessoas que vivem nas 

florestas, principalmente na Amazônia (DUCHELLE et al., 2014).Inicialmente, o governo 

brasileiro promoveu a Amazônia como a terra das oportunidades, e as famílias de todo o Brasil, 

especialmente do Nordeste, migraram para esta nova área de fronteira. Para regularizar a 

ocupação de terras destes novos colonos, o governo federal criou a Agência de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) (CROMBERG ET AL., 2014).Segundo Le Torneau e Bursztyn 

(2010), devido a evolução dos esforços de colonização na Amazônia, o INCRA criou diversas 

modalidades de assentamento, numa tentativa de se adequar às circunstâncias e, mais 

recentemente, de se adaptar ao ambiente florestal e às crescentes preocupações a respeito do 

impacto ambiental dos seus projetos. O Projeto de Assentamento (P.A.) é uma modalidade de 

regularização fundiária em vigor no Brasil desde 1970 e hoje faz parte do Plano Nacional de 

Reforma Agrária. O P.A. constitui uma modalidade de regularização individual a ser aplicada 

em terras arrecadadas, desapropriadas ou compradas pelo Governo Federal. O lote entregue ao 

beneficiário individual ou à unidade familiar tem no máximo 100 hectares, onde o beneficiário 

deve residir e exercer atividades rurais para receber o Título de Propriedade Individual. O 

chamado “assentado” é emancipado quando se concretiza satisfatoriamente o Plano de 

Desenvolvimento do Assentamento a ser promovido pelo órgão competente, o INCRA. Em 

tese, este deve estabelecer e assegurar a implementação das regras de uso dos recursos naturais, 

principalmente os florestais (SANTOS et al., 2010).Os assentamentos estão apoiados por uma 

política de crédito própria, através do INCRA, que financia a implantação dos lotes, com 

recursos para a construção da moradia, da manutenção da família no primeiro ano, além de 

financiar o custeio da produção e disponibilizar crédito para investimento, com prazos e 

carências (ALBUQUERQUE et al., 2004).Para Batistella e Brondízio (2001), a Amazônia 

apresenta atualmente uma variedade de arquiteturas de assentamentos representando diferentes 

complexos fundiários. Esse mosaico de situações espaciais inclui os famosos assentamentos 

“espinha de peixe”, áreas de colonização espontânea ou desordenada, grandes projetos 

agropecuários, assentamentos com desenho baseado na topografia, sistemas radiais, entre 

outros. Informações sobre a posição de lotes individuais na paisagem, tamanho dos lotes, tempo 

de ocupação e relação com a infraestrutura, o contexto socioeconômico e o ambiente biofísico 

são fundamentais para qualquer análise representativa, por exemplo, do desmatamento e de seus 

impactos. Os Assentamentos localizados na Amazônia são distintos dos Assentamentos típicos 

do resto do Brasil. A principal diferença é que os primeiros foram criados em grande parte em 
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áreas de floresta, diferente de outras regiões do país, onde foram criados em áreas já desmatadas 

(BRANDÃO JÚNIOR. et al., 2013). Metodologia Os aspectos teóricos e conceituais sobre a 

problemática ambiental em áreas de projetos de assentamentos foram obtidos por meio da 

análise de artigos científicos nacionais e internacionais, legislações, relatórios e publicações 

institucionais. Já em relação às informações sobre os assentamentos, estas foram obtidas através 

do Painel de Assentamentos, localizado no Portal do Instituto Nacional de Reforma Agrária 

(INCRA), tendo em vista subsidiar a pesquisa com informações consolidadas sobre o número 

de assentamentos existentes, áreas ocupadas, número de famílias assentadas, data de criação e 

situação do assentamento. Resultados O Projeto de Assentamento (PA) constitui uma 

modalidade de regularização individual a ser aplicada em terras arrecadadas, desapropriadas ou 

compradas pelo Governo Federal, o qual deve estabelecer e assegurar a implementação das 

regras de uso dos recursos naturais, principalmente os florestais (SANTOS et al., 2010). Isso 

pode ser ilustrado pela criação de cerca de 3.518 assentamentos criados na Amazônia no 

período de 1970 a 2017, cuja área soma 71.700.253,26 hectares, concentrados ao longo das 

principais rodovias e do Arco do Desmatamento. É importante destacar também a distribuição 

dos assentamentos entre os estados na Amazônia Legal: dos 3.417 assentamentos identificados, 

o estado do Pará detém a maior número (32%), seguido por Maranhão (23%) e Mato Grosso 

(16%). Os demais assentamentos (29%) estão distribuídos nos outros Estados da Amazônia 

Legal, cujos quantitativos são mostrados na Tabela 1.Tabela 1- Quantidade de Assentamentos 

na Amazônia Legal Amazônia Legal Estados N° de Assentamentos N° de Famílias Assentadas 

Acre 161 32.661Amapá 54 14.723Amazonas 145 57.234Maranhão 808 112.269Mato Grosso 

549 82.424Pará 1.132 247.410Rondônia 224 38.963Roraima 67 16.566Tocantins 378 

23.405Total 3.518 625.655 Fonte: INCRA, 2017.Considerações Gerais A Amazônia Legal se 

transformou em uma fronteira socioambiental onde as políticas do governo passam a se 

preocupar com o desenvolvimento e segurança pautado na proteção da natureza, no uso 

sustentável dos recursos naturais e na melhoria da qualidade de vida das populações 

tradicionais. O desafio da gestão de projetos de assentamentos é assegurar o acesso à terra para 

os pequenos produtores, assegurando assim sua fonte de renda a partir de iniciativas produtivas 

adequadas, além de conservar os recursos florestais disponíveis. Para isso, ressalta-se a 

importância do fortalecimento de políticas públicas adequadas à realidade nos assentamentos, 

atendendo às necessidades concretas e particularidades dos assentados, como a melhoria da 

infraestrutura dos projetos e viabilidade de acesso à informação de mercados dos produtos 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO: UMA ANÁLISE 

DO PROGRAMA UM MILHÃO DE CISTERNAS (P1MC) NO MUNICÍPIO DE 

FEIRA DE SANTANA- BA 

 
Rosane Nunes de Azevedo Lima,  

Amanda Goes dos Santos 
Resumo: 

 

O semiárido brasileiro é marcado pelo estigma da seca e pela dificuldade de sobrevivência de 

seus moradores, que migram para as grandes cidades em busca de melhores condições de vida. 

Nos últimos anos este estigma vem perdendo força e as pessoas começam a acreditar que é 

possível conviver de forma sustentável na região. Um exemplo disto são as tecnologias de 

captação de água da chuva, como cisternas de enxurrada e barreiros, que vêm ajudando o 

homem do campo a criar condições de permanecer na sua terra e viver com dignidade (MOC, 

2010). Criado em 2003, o programa um milhão de cisternas vem trazendo possibilidades de 

convivência com o semiárido nordestino, por meio da implementação de tecnologias sociais, as 

cisternas. Por meio desta política pública, foi possível criar-se um novo olhar para o semiárido, 

tendo em vista que anteriormente eram propostas medidas de combate à seca, hoje, a população 

que vive no semiárido tem a possibilidade de convívio com a seca de forma mais amena, por 

meio da captação e armazenamento da água da chuva, decorrente da criação do presente 

programa. Dentre as ações que fomentam a convivência com o semiárido nordestino, o P1MC, 

tem grande relevância e destaque, visto que desde a instituição do programa foram construídas 

mais de 400 mil cisternas de placas pré-moldadas na região do semiárido brasileiro 

beneficiando quase dois milhões de pessoas. (DIAS, 2013) as ações realizadas pelo programa 

são pautadas pelas atividades da Articulação do Semiárido (ASA), uma rede de organizações 

que tem como principal objetivo desenvolver iniciativas que permitam a convivência com a 

seca. Esta pesquisa, tem por objetivo caracterizar o programa um milhão de cisternas, bem 

como verificar como este foi implantado no município de Feira de Santana, em especial nos 

distritos Tiquaruçu, Jaiba, Matinha, São José, Bonfim de Feira, Humildes, Ipuaçu, e Jaguara, 

estes compõem a zona rural do município, discutindo como a luta e o acesso a água nas 

pequenas propriedades rurais vem sendo amenizada por meio da criação do programa em 
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questão, como também, investigar como o projeto bem beneficiando seus usuários. Para atender 

o objetivo proposto, esta pesquisa apresenta uma caracterização do semiárido brasileiro, 

seguido de uma breve discussão a respeito da convivência da população que reside no semiárido 

nordestino, será apresentado um histórico e caracterização das políticas públicas de acesso a 

água adotadas no semiárido. Em seguida, apresentado uma breve contextualização do programa 

um milhão de cisternas, seguido de uma análise da implantação do mesmo no município de 

Feira de Santana – BA. Para a realização deste trabalho foram realizadas três etapas 

fundamentais, primeiro foi realizado um levantamento bibliográfico, tendo como base livros, 

artigos e revistas que discutem as temáticas que permeiam a discussão, seguido da elaboração 

do referencial teórico a partir de temáticas como seca, e políticas públicas, logo após, foi 

realizada uma entrevista semiestruturada com Ana Glécia Almeida, esta, integra o MOC 

(Movimento de Ação Comunitária) há quinze anos, e nos últimos seis anos ocupa o cargo de 

coordenadora do P1MC no município de Feira de Santana, contribuindo para a implementação 

de tecnologias sociais de captação e armazenamento de água de chuvas, para consumo humano, 

produção de alimentos e consumo escolar. O MOC celebrou em 2018, 50 anos de caminhada 

por um sertão justo, trajetória trilhada com fortes parcerias locais e territoriais, uma vez, que 

atua em vários territórios de identidade do estado da Bahia e cidadania inclusive, no território 

Portal do Sertão no qual Feira de Santana integra. A água é um bem essencial a vida humana, 

principalmente em regiões de clima semiárido, no qual há uma maior dificuldade de permanecia 

principalmente da população que reside nas pequenas propriedades rurais, tendo em vista a 

dificuldade de captação e armazenamento de forma a impedir a evapotranspiração da água. A 

utilização da água da chuva consiste em uma pratica milenar, a qual encontra-se uma das fontes 

de alternativa para a população em relação ao abastecimento humano e manutenção dos 

animais. Desta forma, as cisternas enquanto instrumento de tecnologia social, consiste em uma 

das estratégias que possibilitam o armazenamento da água, evitando a sua evapotranspiração 

de reservas em períodos de estiagens, características da região semiárida. O programa P1MC, 

visa garantir a ampliação da oferta de água de boa qualidade para o semiárido brasileiro, 

contribuindo para que a escassez de água não continue sendo um impasse ao desenvolvimento 

e permanecia da população nesta região, tendo em vista que sempre foi um impedimento. Na 

região de Feira de Santana, já é possível perceber as mudanças trazidas junto com as cisternas. 

Para muitas famílias, a rotina de caminhar longas distâncias à procura de água para consumir 

em açudes e barreiros, já não existe mais. Com a chegada da cisterna, essa prática vem 
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extinguindo-se da região e assim, aquele tempo que antes era usado para buscar água, hoje já é 

aproveitado em outras tarefas. (MOC)De acordo com a entrevistada, Feira de Santana já 

recebeu aproximadamente 1600 cisternas com os trabalhos desenvolvidos com MOC em 

parceria com organizações sociais, beneficiando aproximadamente 8 mil pessoas. As cisternas 

que foram implementadas pelo MOC em Feira de Santana foram todas destinadas a armazenar 

água para o consumo humano, e contribuem para que o trabalhador rural conviva de forma mais 

amena com o clima da região. Os resultados da mobilização social e dos processos educativos 

proporcionados pelo P1MC alcançam dimensões que vão além do aspecto quantitativo que pode 

ser traduzido no número de cisternas construídas. Eles envolvem reflexões sobre a vida 

comunitária, novas formas de participação e organização popular, o estímulo à criatividade no 

acesso a políticas públicas. Referencias DIAS, Rafael de Brito: Tecnologia social e 

desenvolvimento local: reflexões a partir da análise do Programa Um Milhão de Cisternas; 

Revista Brasileira de Desenvolvimento Regional, 2013. 
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O PRODECER COMO POLÍTICA PÚBLICA ESTRUTURAL DO LATIFÚNDIO 

MODERNO 

 

Leonardo Lins dos Santos Paulino1 

 

Introdução 

 A história brasileira em todo o seu trajeto é marcada, em essência, pela espera do que 

não ocorre ou por inúmeras fases de crises e rupturas estruturais que, ora avançam nas relações 

sociais e políticas, ora embarcam no colapso dos poderes que regem a sua história. O que se 

propõe esta reflexão é a discussão de um dos programas de desenvolvimento brasileiro com 

forte apelo à inserção no mercado mundial de alimentos que ocorreu no interior do país, 

precisamente na região dos cerrados, e que se consolida com a crescente desenvoltura deste 

projeto em fases cada vez mais focadas e financiadas para a consolidação do Brasil no mercado 

de produção de grãos. Partindo da premissa de que o Estado brasileiro ampliou ainda mais a 

construção da necessidade de desenvolvimento e modernização de sua infraestrutura como 

discurso de progresso, ascendeu a reflexão de como o pensamento do desenvolvimento para a 

área rural estaria visivelmente clara suas contradições desde o seu nascimento conceitual. 

Refletir a partir de uma ação de Estado que visa o favorecimento de uma classe e dominação 

de outras, remete-me pensar que este próprio “[...] Estado nasce da sociedade, nasce das classes, 

é a expressão de luta de classes e da dominação de uma delas [...]” Gruppi (1980, p. 31). Nascer 

a partir de uma concepção de dominação, em sua grande trajetória histórica, apresenta forte 

indício de ruptura com o território singular que se manifesta através de sua natureza. É através 

dos indícios de rompimento do território singular que se pretende apresentar nesta singela 

reflexão uma das políticas públicas responsáveis por modificar a geografia do território em 

questão. Diante do discurso empregado de desenvolvimento e progresso do Brasil, se apresenta 

o Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento Agrícola dos Cerrados 

(PRODECER), que em sua trajetória marcada de discursos e empregada como economicamente 

necessária foi um dos grandes pilares de construção de diversas contradições em campos que 

 
1 Graduado em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. E-mail: l.linspaulino@gmail.com. 
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considero determinantes para o entendimento do processo: o político, econômico e social. 

Adiante, descrevo como estes processos se materializaram, além de propostas para análises que 

permitam o aprofundamento do que se entende pelo progresso inevitável da mundialização da 

agricultura. Uma das razões pelas quais se optou por uma análise crítica com base em revisões 

de literatura nasce pela indagação pessoal de que umas das principais políticas públicas de 

desenvolvimento do Brasil seria exclusivamente para o fortalecimento de latifúndios locais. Tal 

ação desenhou importância significativa no mercado internacional e foi responsável por 

desenvolver essa cooperação também em outros espaços em potencial, a exemplo do 

PROSAVANA2. Mediante o exposto, o estudo busca responder alguns questionamentos 

referentes ao tema, onde se pretende alcançar elementos que busquem responder o grande 

objetivo deste trabalho: que é o PRODECER? Quem de fato é receptor deste desenvolvimento? 

De que forma ela foi implantada no Cerrado? Quais os impactos desse programa nos territórios? 

Essas são as perguntas que orientam essa pesquisa, buscando analisar o papel do Estado nas 

políticas de desenvolvimento. 

 O PRODECER foi e permanece sendo um dos programas governamentais chaves para 

o projeto de desenvolvimento territorial que conta com o apoio incondicional do Estado 

brasileiro. No entanto, há pouca disponibilidade de trabalhos acadêmicos, técnicos e científicos 

sobre o mesmo, seja com relação aos seus objetivos, propostas de desenvolvimento ou dos seus 

impactos sobre os territórios e comunidades tradicionais impactadas com sua implantação. 

Assim, o pouco referencial sobre o tema motivou a elaboração deste estudo. 

 Na obra O Príncipe, de Nicolau Maquiavel (1532) o mesmo destaca um dos 

pensamentos justificam este trabalho, quando o mesmo diz que “como minha finalidade é a de 

escrever coisa útil para quem a entender, julguei mais conveniente acompanhar a realidade 

efetiva do que a imaginação sobre esta”. Por isso, a forma como se protagonizou os processos 

de desenvolvimento na área do cerrado, entendidos como espaços inutilizáveis e sem relações 

humanas foi o grande incentivo para buscar informações que justificassem o porquê da 

manutenção desta política enquanto responsável do novo modelo de desenvolvimento nacional 

à época. Muito além de uma simples política pública, a escolha desta temática reflete na 

necessidade de se apropriar de indícios responsáveis por tentar explicar a evolução dos 

 
2 A defesa do PRODECER como política pública de sucesso e incentivadora para a produção de alimentos visando 
a diminuição dos níveis de fome no mundo foi um dos discursos para a criação do PROSAVANA, no continente 
africano. 
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processos adotados e de como eles construíram – ou destruíram – a manifestação desses 

espaços. Segundo Fernandes (2015, p. 17) “a constituição e o estabelecimento das políticas 

públicas tornaram-se disputas por territórios e por modelos de desenvolvimento, configurando- 

se entre os novos elementos da questão agrária atual”. 

 

Metodologia 

 Para construção de uma pesquisa ou estudo se faz necessário traçar alguns caminhos a 

serem percorridos para conseguir responder os questionamentos e objetivos do estudo. Na 

organização metodológica desta pesquisa foram priorizadas as análises de literaturas e 

documentais sobre a questão anunciada, tornando essa investigação qualitativa. Após uma 

análise mais geral das articulações e organizações para a implantação do projeto, como parte 

do foco de pesquisa, optou-se pela análise da área piloto do PRODECER I. Nela, buscou-se 

caracterizar os municípios de influência da fase inicial do programa assim como sua localização 

geográfica (examinando as motivações e interesses pela região), bem como suas principais 

especificidades locais, relacionando com a prática de desenvolvimento adotada para a área. Para 

melhor entendimento desta ação, o caminho foi a análise dos discursos que legitimaram várias 

intervenções do Estado sobre o território de interesse, carregados de necessidades, como 

ressalta Mendonça (2004, p. 203) ao indagar que as políticas de desenvolvimento “adotaram o 

planejamento estatal como forma de solucionar os desequilíbrios regionais do país e garantir a 

territorialização do capital industrial e financeiro nas novas áreas a serem incorporadas ao 

circuito produtivo mundializado”. Para este exame, foram coletadas informações oficiais do 

CIPA - Agência de Cooperação Internacional do Japão, bem como de revistas informativas dos 

Ministérios da Agricultura e Relações Exteriores do Brasil para fundamentar as necessidades 

empregadas na criação das condições necessárias para o seu domínio. Posto o diagnóstico local 

com suas formas de legitimação foi feito um cruzamento dessas referências. O intuito desta fase 

de pesquisa era o de investigar se as necessidades criadas eram para benefício local ou de 

ascensão social, quando “de acordo com os entusiastas da proposta o projeto permitiria o 

‘aproveitamento’ de extensas áreas despovoadas, a ampliação da fronteira agrícola, a 

valorização do homem e sua fixação no campo” (MENDONÇA, 2004, p. 206). É nesta 

perspectiva que a contribuição desta pesquisa procurará indicar um caminho teórico 

metodológico para a análise da política pública de desenvolvimento em sua materialização no 

território e, principalmente, como e para quem esta se manifesta no fim das contas. Busca-se, 
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ainda, discutir elementos teóricos que contribuam para a elaboração de uma perspectiva que 

possibilite a continuidade dos estudos, de modo a possibilitar ao pesquisador/leitor o 

entendimento que contribua para uma abordagem crítica analítica, para além de uma simples 

descrição do caso estudado. 

 

Área de estudo 

 A região em que propôs a análise deste trabalho compreende os municípios de: 

Coromandel, Iraí de Minas e Paracatu. É importante destacar que a região piloto I nasce na 

região sudeste, a oeste do estado de Minas Gerais. O mapa a seguir nos permitirá uma melhor 

exibição: 

 

FIGURA 1: Mapa de localização regional das áreas do PRODECER I. 

 

Fontes: IBGE. Org. Leonardo Paulino, confeccionado por Bruna Rapozo, 2019. 

 

 A seguir, temos os aspectos gerais e de interesse de cada município: 
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Coromandel: O município tem 3 313,1 km² e conta com 27 547 habitantes no último CENSO 

Demográfico (2010). De acordo com o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 (2018), “em 2016, o salário médio mensal era de 1.9 salários mínimos. A pro- porção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 16.2%”. Ainda de acordo com o órgão, 

“(...) considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, 

tinha 32.4% da população nessas condições, o que o colocava na posição 672 de 853 dentre as 

cidades do estado e na posição 4186 de 5570 dentre as cidades do Brasil”. 

 

Iraí de Minas: O município tem 356,3 km² e conta com 6 464 habitantes no último CENSO 

Demográfico (2010). Com base no IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(2018), “em 2016, o salário médio mensal era de 2.1 salários mínimos. A pro- porção de pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 14.7%”. A mesma fonte afirma que “(...) 

considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, 

tinha 29.9% da população nessas condições, o que o colocava na posição 762 de 853 dentre as 

cidades do estado e na posição 4691 de 5570 dentre as cidades do Brasil”. 

 

Paracatu: O município se estende em 8 229,6 km² e conta com 84 718 habitantes no último 

CENSO Demográfico (2010). Os dados oficiais do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (2018) mostram que, “em 2016, o salário médio mensal era de 2.1 salários mínimos. 

A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 23.7%”. O mesmo ainda 

destaca que “(...) considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário 

mínimo por pessoa, tinha 35.8% da população nessas condições, o que o colocava na posição 

486 de 853 dentre as cidades do estado e na posição 3400 de 5570 dentre as cidades do Brasil”. 

 

Primeiras impressões do espaço agrário brasileiro 

 Uma das primeiras impressões peculiares desta pesquisa refere-se à condição em que a 

questão agrária brasileira se materializa. Uma delas, que considero chave na ideia que vos 

apresento: a selvageria agrária e privada. 
Práticas marcadas por traços de brutalidade contra pessoas e seus espaços de 
vi- da e forma de trabalho que, intencionalmente ou não, questionam o uso e 
funcionalidade da propriedade privada da terra e toda dimensão que a partir 
dela pode se estabelecer: exploração do trabalho, da extração de riquezas 
naturais e apropriação de renda e poder (FELICIANO, 2016, p. 81). 
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 A terra é privada. É nela que se materializa a selvageria na busca incessante pelo poder. 

É nela que do micro a macro – e vice-versa – a questão agrária ganha corpo, forma e efeito. 

Sendo mais prático “O controle da propriedade privada da terra garante concentração de renda 

e poder aos grandes proprietários/empresários, que obtiveram seu acesso através da grilagem, 

expropriação e violência” (FELICIANO, 2016, p. 88). 

 A questão agrária brasileira pode ser considerada uma célula do corpo vivo em sua plena 

manifestação, materialização. Uma das vastas reflexões sobre a natureza, entendendo esta como 

plena manifestação das relações humanas, nos coloca em uma bolha coletiva, onde todos e 

todas, direta ou indiretamente estão ligados pelas conexões celulares de um corpo. 
[...] procurar compreender a questão agrária nos coloca num turbilhão que pode 
ser representado por um enunciado de José de Souza Martins (Martins, 1994, 
p. 12-13): “Na verdade a questão agrária engole a todos e a tudo, quem sabe e 
quem não sabe, quem vê e quem não vê quem quer e quem não quer” 
(MANÇANO et al, 2004, p. 81). 

 

 Os primeiros métodos de análise e reflexão desta questão tão presente em nossa história 

de herança colonial extrativista, pode ser evidenciada através de sua reflexão temporal, por 

meio do movimento. O movimento, ora lento, ora devastador caracteriza as fases e 

transformações em que esses espaços se desenham, seja por meio do capital, seja por meio das 

manifestações humanas de resistência. A presença desse alvoroço agrário sempre esteve 

presente, desde a criação do modo de vida ocidental europeu. Conforme Mançano (2004, p. 04) 

“Pode-se querer não vê-la, encobrindo deliberadamente parte da realidade, mas ela se descortina 

dia-a-dia. Pode- se afirmar que é uma coisa do passado, mas é do pre- sente, está ali, aqui e 

naquilo, em todo o lugar, ação e objeto”. 

 Um dos grandes debates conceituais encontrados, é o de definir a questão agrária como 

rugosidade apenas no âmbito do campo. Quando Mançano (2004, p. 06) descreve que “a 

vastidão da questão agrária alcança o campo e a cidade, atinge todas as instituições e abarca 

todas as dimensões do desenvolvimento [...]”, ele contempla a multiplicidade da questão, o que 

reforça o tamanho de sua influência no espaço, no tempo e, inevitavelmente na vida social. O 

grande eixo de desenho da questão, pensado no modelo de fora para dentro, ou sendo mais 

preciso, no capital em rede, como afirma Harvey (2005, p. 117) persiste quando “o capital 

excedente pode ser emprestado de um país estrangeiro, criando novos recursos produtivos em 
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novas regiões [...]”. Indicativo determinante para os intensos processos que mantém viva a 

grande questão norteadora do pensamento do “novo mundo” agrário. 

  

A modernização conservadora da agricultura brasileira 

 A agricultura surge como um dos principais métodos de manutenção da vida humana, 

mas não apenas, pois a relação social entre os mesmos povos também era desenvolvida, mesmo 

que involuntariamente. 

 Durante a história de protagonismo do campo, o lugar da terra perpassou por 

transformações evidenciadas por inúmeros debates de ordem usual e prática. No período que 

antecede o estudo, para efeito de sistematização de ideias, indica o início de uma construção 

moderna de mercado mais evidente nas políticas econômicas no país, o que indica 

posteriormente a necessidade da modernização, onde 
"[...] no pós-guerra, liberais, desenvolvimentistas e interlocutores da "questão 
agrária", debateram o lugar do setor rural na economia e na sociedade, mas 
fortemente influenciados pelo processo de industrialização que ocorria, seja 
como ajusta- mento constrangido da economia brasileira à realidade da 
substituição de impor- tações nos anos 1930 e no período da Segunda Guerra, 
seja como um processo explícito da política econômica no Pós-guerra" 
(DELGADO et al, 2001, p. 158). 

 

 À vista disso, o processo de industrialização do campo começa a desenvolver outras 

formas de uso, denominados economicamente como “recursos naturais” na produção de 

alimentos internos e, com foco eminente nas ações em commodities. 

 Este modelo de territorialização capitalista de acumulação, mercado e exploração da 

natureza, segundo Pérez (2017) geram impactos de inúmeras ordens práticas e pragmáticas, 

"pois a territorialização do grande capital se realiza através de um processo de 'ajuste espacial', 

incorporando novas áreas e abrindo novas fronteiras [...]". Por tanto, segundo MENDONÇA 

(2004, p 214) “A modernização da agricultura evidencia a reestruturação do capital industrial 

(máquinas, implementos agrícolas etc.) e financeiro (empréstimos) que pressionou o Estado a 

estabelecer políticas para assegurar a sua auto-expansão, devido aos desdobramentos das 

alterações no processo produtivo nos países ricos”. 

 Não cabe apenas destacar o surgimento de tecnologias. A evolução da agricultura 

passou-se, também, pela evolução científica. Essa evolução surge pelo vasto investimento 

estatal na criação de instituições de ensino e em pesquisas que buscassem ampliar a produção 

agrícola. A nível mundial, o grande feito científico e de grande expressão foi a Revolução 
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Verde. A Revolução Verde indica um amplo processo que visa aumentar a produção agrícola 

no mundo por meio do uso de sementes geneticamente modificadas para se adequar a 

determinados territórios e climas, além da cadeia de produção intensiva de insumos e defensivos 

que fazem parte do pacote tecnológico que aliado com a mecanização das terras, produzem a 

baixo custo e mais rapidamente para atender ao mercado e se ter um retorno econômico breve. 

 Logicamente, para que se possa desenvolver um modelo de agricultura rápido e rentável 

é necessário dispor de tecnologias que facilitem o processo. Eis que a “tecnologia” atrelada com 

o conservadorismo latifundísta-capitalista desenha o território de acordo com seus interesses 

políticos, o que torna relações conflitosas entre os identitários e os pós- identitários a suas 

contradições. 

 É a ideia de modernizar que sustenta o conservador. O conservador, em essência, é o 

responsável pela mudança pela manutenção do atraso, pois o atrasado é disfarçado de 

modernidade. Desse modo, Martins (1994, p. 15) afirma que “[...] o pensamento conservador 

não é um pensamento imobilista, como vulgarmente se supõe”. Nesse sentido, o ato do 

conservador – das oligarquias brasileiras em sua gênese – condiciona o movimento contínuo da 

preservação da dominação do capital sobre o território com o discurso da modernização 

necessária para a árdua caminhada do progresso. 

 Nesse sentido, o capital indica a ação de modelar os espaços físicos e vividos de uma 

área ou relação social, sendo necessária sua reconstrução ideológica do que se entende o campo, 

a terra e a produção agrícola. Assim 
“O discurso hegemônico do capital é reafirmado quando se negam as heranças 
espaciais e os conflitos decorrentes. A modernização da agricultura acelerou a 
mudança na base técnica e aparece como o “sujeito” que transforma os espaços 
poucos produtivos, e sem funcionalidades definidas no circuito produtivo, em 
“celeiros agrícolas” (MENDONÇA, 2004, p. 198). 

 

 Agora, é entender que os processos do capital seguiram uma lógica, ou pelo menos um 

direcionamento, de uma crise capitalista global. Segundo MITIDIERO JR (2016, p. 19) “[...] a 

privatização da natureza como resultado da crise difere absurdamente de outras emanações das 

crises do capital [...], pelo simples fato de a natureza, no seu sentido universal, ser uma 

dimensão elementar da reprodução da vida [...]”. 

 

FASES, CONTEXTOS E BENEFÍCIOS DA CRIAÇÃO DO PRODECER 
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 Segundo a PopulationPyramid, no planeta havia em 1973 a população em torno de 3,9 

bilhões de pessoas, sendo a Ásia o principal detentor da população mundial. Em termos da soma 

do PIB mundial, registrava um montante de 4,5 trilhões de dólares, estando 63% concentrado 

 nas cinco economias mais ricas (Estados Unidos, União Soviética, Japão, Alemanha Ocidental 

e França). 

 O insucesso da safra de grãos que ocorria mundialmente em 1973, despertou no Japão 

a necessidade da diversificação de produção e de fornecedores, principalmente de soja. O Brasil 

desejava aumentar a produção de grãos, por via de acesso em novos espaços antes não usados 

para tal, acendendo a inserção pelo desenvolvimento da agricultura da região dos Cerrados, que 

até então era considerada imprópria para agricultura por não haver condições de cultivo 

(qualidade do solo). Desse modo, estas duas nações se voltaram para esta extensa área do 

Cerrado que potencializaria a produção em larga escala. 
A necessidade de promover a agricultura em terras tão distantes foi 
incentivada, principalmente, por uma medida adotada em 1973, pelo então 
presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, que decretou o embargo 
provisório das exportações de grãos e farelos (a medida visava a garantia do 
abastecimento interno). Para o Japão, a medida foi extremamente prejudicial 
já que o país dependia exclusivamente das exportações americanas. Para sanar 
parte do problema de abastecimento japonês, iniciaram-se as discussões de 
programas de parceria agrícola entre o Brasil e o Japão (OSADA, 1999). 

 

 Com base nas informações obtidas no governo do Estado de Minas Gerais, o tipo de 

vegetação quase que predominante no estado é o Cerrado que está em cerca de 50% do Estado, 

particularmente nas bacias dos rios São Francisco e Jequitinhonha. Outro fator bastante 

proveitoso, são as estações seca e chuvosa. Por serem bem definidas, a programação logística 

teria grande potencial estratégico e organizacional. No mapa a seguir, mesmo sendo do ano de 

2012, podemos ter uma percepção do tamanho da importância da vegeta- ção do tipo Cerrado 

no estado. 

FIGURA 2: Mapa de vegetação do Estado de Minas Gerais. 
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 Fontes: Instituto de Geociências Aplicadas; Estado de Minas Gerais, 2012. 

 Ao observar atentamente a imagem, fica evidente o quanto a vegetação é importante 

para a manutenção das ideias de defesa da política de desenvolvimento da área. Diversos 

fatores, como por exemplo, o clima e o relevo são predominantes na constituição da variada 

vegetação regional quando levamos em consideração as outras especificidades locais. 

 Com o objetivo de tornar a área produtiva, aproveitando todo seu potencial quantitativo 

de terras e estimular a migração ‘racional’ na ocupação destas, além de atender a suposta 

demanda por grãos do mercado externo foi criado o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira 

para o Desenvolvimento dos Cerrados – PRODECER. O programa teve início com a ação 

prática do Estado brasileiro e financiada em grande parte pelo capital japonês. No período de 

criação, em 1974, o então presidente Ernesto Geisel (quarto presidente do regime militar no 

Brasil) em setembro deste mesmo ano, estabelecia a relação entre os dois países sobre o 

desenvolvimento agrícola na região. 

 
[...] no contexto de sua criação o interesse por parte do Estado em viabilizar a 
expansão econômica do país a partir de incentivos de grandes monopólios 
agroindustriais. [...] Os plano de desenvolvimento econômico tiveram como 
justificativa diversas pautas sociais, tais como: o aumento da oferta de 
empregos, a inserção econômica de regiões estagnadas e a distribuição de 
terras e de renda (GENARO, 2016, p. 41). 

 

 O PRODECER na percepção de Genaro (2016), foi um dos condicionantes que “atraiu 

as primeiras ações de expansão dos modelos agroindustriais”. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
4142 

 

E foi por meio dos “Planos Nacionais de Desenvolvimento”, implantados pelos 
governos militares e acordados com o capital internacional, que o Estado, em 
parceria com a iniciativa privada, promoveu a adoção do modelo de produção 
agrícola estadunidense decorrente da Revolução Verde (GENARO, 2016, p. 
38). 

  

 Em termos práticos, a análise do Genaro (2016) trás um dos principais objetivos 

alcançados pelo Estado, quando se identifica uma mudança "do meio técnico da agricultura, o 

PRODECER simbolizou, acima de tudo, a territorialização capitalista, a imposição de novas 

temporalidades e de novos conteúdos, e a substituição do valor social tradicional pelo puro e 

simples valor econômico". 

 É de importância definir, segundo Inocêncio (2010) que "o PRODECER é um projeto 

de cooperação bilateral Brasil-Japão, específico, de grande porte, e que cumpriu três papéis 

importantes no processo de territorialização do capital no Cerrado". Ainda, segundo a autora, 

as fases importantes foram 
Primeiro teve como objetivo o desenvolvimento da fronteira agrícola no 
território do Cerrado, abrangendo extensas áreas. Segundo, buscou aumentar a 
oferta internacional de alimentos, através da exportação de produtos agrícolas, 
com repercussão a nível mundial. E terceiro, teve longa duração, tendo 
desenvolvido estratégias próprias de incorporação do campo brasileiro ao 
circuito capitalista mundial (INOCÊNCIO, 2010, p. 86). 

 

 O processo de estudos e pesquisas de viabilidade foram o escape necessário para a nova 

visão de desenvolvimento no país, de como este seria proposto e realizado no território nacional. 

Os planos nacionais de desenvolvimento foram, neste contexto, transformações radicais nas 

estratégias de adoção da natureza para o mundo cada vez mais comprometido com o 

desenvolvimento econômico. Esses momentos de ajuste espacial, no caso peculiar brasileiro, 

de propriedade privada reforça a ideia de que os espaços singulares de vida foram forçados 

entrar neste circuito mundial de internacionalização da natureza. 
 O Brasil, abençoado com recursos naturais em abundância, é um parceiro 
importante para o Japão, e a cooperação com o Japão, detentor de capital e 
técnicas, foi de valor inestimável também para o Brasil, que passava por uma 
fase de modernização industrial. A partir desse histórico, foram desenvolvidos 
nesse período muitos projetos estratégicos – os chamados “Projetos Nacionais” 
– do tipo “desenvolvimento de recursos”, com base em acordo entre os dois 
governos (Relatório JICA, 2009, p. 03). 

 

 Ainda, segundo o autor, 
Em 1974, o então Presidente Geisel promovia o desenvolvimento agrícola dos 
cerrados. Em meio a essas circunstâncias, o Japão, que havia sofrido um grande 
impacto com o embargo à exportação da soja imposto pelos Estados Unidos 
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em 1973, voltou seu interesse para o desenvolvimento agrícola dos cerrados e, 
em 1974, por ocasião da visita do então Primeiro-Ministro Kakuei Tanaka ao 
Brasil, foi acordada, com o Presidente Geisel, uma cooperação para o 
desenvolvimento agrícola dos cerrados (Relatório JICA, 2009, p. 04). 

 

 Com base no relatório, o PRODECER serviu como ação prática de um projeto pilo- to 

da agricultura no cerrado, tornando-o como base da modernização e desenvolvimento 

econômico da vasta fronteira agrícola brasileira. Voltamos no anseio da história brasileira ao 

entendimento passado – e sempre presente – do pensamento extrativista. Ora, a política de 

desenvolvimento adotada pelo Estado brasileiro ao fornecer condições favoráveis às pesquisas 

e estudos para implementação desta, com grande viés ideológico foi determinante para a 

instalação desta ação que desenvolveria outras etapas do projeto (PRODECER II e III). Um 

período de destaque para o governo brasileiro das décadas de 1960 e 1970: 
No Brasil dessa época, sob o regime militar, a instalação de novas indústrias 
que trouxessem o desenvolvimento econômico e a promoção de indústrias que 
substituíssem as importações constituíam desafios importantes para o 
Governo, o qual vinha incentivando ativamente a entrada de tecnologia e 
capital estrangeiro. Disso resultou um grande crescimento econômico da 
segunda metade da década de 60 até a primeira metade da década de 70, 
chamado de “Milagre Brasileiro” (Relatório JICA, 2009, p. 03). 

 

 Para que, de fato, as ações fossem possíveis e reais de acontecer, foram necessárias 

diversas medidas. No ano de 1975, o Governo Federal instituiu um conjunto de execuções para 

alavancar o desenvolvimento nos Estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e no Distrito 

Federal. Um dos programas de criação, que visava o financiamento à produção, foram criados, 

a exemplo do POLOCENTRO (Programa de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste) que 

visava a construção da infraestrutura necessária para o novo modelo de ocupação dessa região. 

Outras ações foram feitas na região, como o incentivo à pesquisa agropecuária, assistência 

técnica para a extensão rural, financiamentos em estudos para a incorporação de novas áreas ao 

processo de produção e utilização de calcário e fosfato nos espaços de interesse. 

 Nas ações do Estado na promoção de investimentos estão a adoção da política de crédito 

rural; o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias que favoreceram na alteração do tipo de 

solo para as plantações; aumento da produtividade; malhas viárias e aéreas para a dinâmica 

logística de escoamento; benefícios fiscais e segurança jurídica-institucional do Estado. 
A participação japonesa no PRODECER e nos demais programas com 
financia- mentos do Japão representaram os interesses internacionais nos 
Cerrados, como uma área estratégica de suprimentos agrícolas na divisão 
internacional do trabalho, o que acabou se concretizando com a cultura da soja 
(INOCÊNCIO, 2010, p. 100). 
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 Um dos grandes órgãos de pesquisa do Estado, criado a partir de acordos entre os dois 

países em cooperação e como contrapartida para receber investimentos japoneses, foi a 

Embrapa Cerrados. 

 

A infraestrutura local 

 

 A escolha do estado de Minas Gerais, que detém o posto de primeiro estado com a maior 

área territorial entre os estados do Sudeste (através de uma região com potencial de expansão a 

noroeste do país) é uma alternativa para se pensar que na época, a região tivesse uma área 

estratégica para o desenvolvimento econômico do projeto e, ao mesmo tempo, mantivesse 

ligada com a infraestrutura de exportação, abrindo possíveis precedentes para futuras 

ocupações, direcionadas para o interior do país. 

 Na localização geográfica da área de influência, é percebível que os municípios pilotos 

tem ligação com a rede de escoação (através das rodovias federais) para os principais portos do 

país, sendo eles: Porto de Santos, no litoral do estado de São Paulo; Porto do Rio de Janeiro, na 

cidade do Rio de Janeiro e o Porto de Vitória, no município de Vitória, no Espírito Santo. 

 A seguir podemos observar as configurações da malha rodoviária dos municípios do 

projeto até seus destinos de exportação. 

  

FIGURA 3: Mapa rodoviário – ligação entre os municípios e os portos. 

Fontes: IBGE 2015/2017, DNIT/2015. Org. Leonardo Paulino, confeccionado por Bruna Rapozo, 2019. 
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 As rodovias federais que ligam os municípios do projeto com os portos merecem 

destaques. De acordo com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) 

As rodovias apresentam as seguintes definições: 

Radicais (BRs 040 e 050) são as rodovias que partem da Capital Federal em direção aos 

extremos do país; 

Longitudinais (BRs 101 e 146) são as rodovias que cortam o país na direção Norte-Sul; 

Transversais (BR 259) são as rodovias que cortam o país na direção Leste-Oeste; Diagonais 

(BRs 352 e 354) estas rodovias podem apresentar dois modos de orientação: Noroeste- Sudeste 

ou Nordeste-Sudoeste. 

 

 Um destaque para os portos de Santos e do Rio de Janeiro. A infraestrutura de acesso a 

esses portos não se limita apenas ao trajeto rodoviário. A malha de linha férrea também aparece 

como forma de distribuição latente do processo de escoação. 

  
A partir de 1974, após uma fase de desaceleração dos investimentos, os 
desembolsos para o setor aumentaram acentuadamente. Nos anos 70 e no início 
dos 80, eles se destinavam a financiar a recuperação e a modernização da malha 
da Rede Ferroviária Federal S/A [RFFSA] e da Ferrovia Paulista S/A [Fepasa). 
Na década de 80, apoiaram-se a segunda etapa da Ferrovia do Aço4 e a 
construção da Es- trada de Ferro Carajás. Nesse meio século de envolvimento 
com o setor, o BNDES desembolsou cerca de R$ 11 bilhões5 com o transporte 
ferroviário de cargas (LACERDA, 2006, p. 01). 

 

 Dado os indicativos gerais da infraestrutura logística presente nos anos de criação do 

projeto e com dados operacionais dos anos 2010-2018, o que se pode pensar, é que as hipóteses 

de outras questões relacionadas ao desenvolvimento da região podem indicar percepções 

territoriais para a criação de outras políticas de desenvolvimento relacionadas. 

 

A proposta de Desenvolvimento 

 

 Pensar nos caminhos da história brasileira não é uma tarefa simples. Não é simples pelo 

fato de que em toda a sua trajetória, a ação de controle sempre se mostrou presente. O 

controlador e o controlado, na esfera brasileira, sempre foi motivo de repetição de conflitos que 

ora produzidos, afetam a sociedade na raiz de suas estruturas, essa última, amparada pelos 

conflitos de classe. É através dessas ações e consequências que se instaura o tipo de dominação 

mais perverso, onde 
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A sociedade civil não é senão esboço num sistema político em que, de muitos 
modos, a sociedade está dominada pelo Estado e foi transformada em 
instrumento do Estado. E Estado baseado em relações políticas extremamente 
atrasadas, como as do clientelismo e da dominação tradicional de base 
patrimonial, do oligarquismo. No Brasil, o atraso é instrumento de poder 
(MARTINS, 1994, p.13). 

 

 Ainda segundo o Martins (1994), “a propriedade latifundiária da terra se propõe como 

sólida base de uma orientação social e política que freia, firmemente, as possibilidades de 

transformação social profunda e de democratização do país”. Essa ação, em linhas gerais, leva 

a uma reflexão equivocada de que estes processos não estão inteiramente ligados às questões 

estruturais de nosso país. Grande equívoco pensar que as relações da terra, supostamente longe 

das grandes metrópoles costeiras não a transforma enquanto resultantes de um sistema de 

capital sobre o território de vida. 

 A modernização rural no Brasil traz consigo a ideia de uma adoção de novas práticas 

modernas no que tange a nova forma de uso dos espaços tidos como inutilizáveis e sem vida, o 

que reforça a necessidade de se ocupar e desenvolve-los. “O desenho da perspectiva agrária 

brasileira não se mostra concreta, fixa. Este mostra em toda a sua trajetória o quão é destinado 

às imensas e imensuráveis contradições no seu desenvolvimento” (PAULINO, 2017). 

 Quando o Martins (1994) exalta que “o pensamento conservador não é um pensamento 

imobilista, como vulgarmente se supõe [...]”, o mesmo segue o caminho histórico ao qual 

encontra-se nos dias atuais. Grandes empreendimentos rurais conservadores que seguem 

alterando as condições regionais de acordo com os novos indicativos da mundialização do 

capital revela uma ação condicionada e amparada nos aparelhos legais e institucionais para a 

farsa do desenvolvimento nacional. 

 O desenvolvimento nacional pode ter diversas faces. Uma delas, é a de desenvolver tal 

local em que não existe relações econômicas. Segundo Mendonça (2004, p. 197) “A noção de 

ocupação significava que não havia nada nem ninguém, portanto, não havia história nesses 

territórios, podendo ser açambarcados conforme os interesses do capital, escudado no aparato 

político e financeiro do Estado brasileiro”. 

 Um dos principais resultados que se esperava desta ação era a capacidade da terra gerar 

rendimento. Uma das formas, era “ocupar” o “vazio” demográfico levando a lógica de se usar 

este espaço para a geração de empregos, renda e riquezas para o país, como destaca: 
A partir da década de 1960, as políticas governamentais voltadas para a 
‘ocupação racional’ do Planalto Central – áreas de Cerrado – tinham como 
objetivo a produção de commodities para a exportação, equilibrando a balança 
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comercial brasileira e, paralelamente, assegurar a dinâmica e as necessidades 
de mobilidade do capital nacional associado ao capital transnacional 
(MENDONÇA, 2004, p. 197). 

 

 As discussões em torno da agricultura, em muitos casos, não contêm o debate à cerca 

da externalidade das relações sociais do campo como um todo. Essa adoção no que se refere ao 

não acompanhamento do pensamento social e/ou relações sociais existentes, não leva em 

consideração quando se pensa nas implementações de políticas de desenvolvimento local ou 

regional. Pensar em formas que possibilitem o aumento da acumulação de capital, intimamente, 

pode nos referenciar a melhorias estruturais, de qualidade de vida, até mesmo com as 

conformidades territoriais. Mas, de acordo com a era da ideia econômico-político de gestão de 

Estado para a sociedade, atravessado nos referenciais do conservadorismo brasileiro, onde o 

neoliberalismo global que nesse viés prega o uso da terra (e em plena expansão a natureza) 

como mercadoria, adotam as relações de uso como defesa econômica de que os recursos 

disponíveis devem ser comercializados para sustentar necessidades humanas previamente 

construídas. 

 

A realidade da região 

 No século XIX procurava-se enaltecer o progresso, afirmando que este era a forma mais 

concreta e objetiva que possibilitava a solução para as pendências sociais, desenvolvendo a 

civilização humana, o que no fim do século XX diluiu-se em uma necessidade de tecnologia 

como principal feito na construção do que chamam de modernidade e, com o intenso 

investimento neste ramo, se propagou até no discurso de pós-modernidade. 

 Demanda por tecnologia necessária para o aumento da produção e reprodução do 

capital, novamente enaltecido por intelectuais e forças de poder à época, tornam o Estado o 

principal parceiro nesses encaminhamentos. Esta década nos evidencia a materialização 

marcada pela concretização dessa política de desenvolvimento territorial-econômico- político, 

onde a privatização da natureza era3 entendido como um recurso precioso e alta- mente rentável. 

As consequências desta modernização – sobretudo conservadora – além de visarem a esfera 

econômica necessária para o bem nacional, também desenvolvem o que, na concepção de 

 
3 Utiliza-se o verbo no tempo passado para evidenciar a hipótese de que a natureza já passou pelo processo de 
privatização perversa do capitalismo planetário. 
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diversos autores, a exclusão social provinda do não acesso às benesses deste modo de ação e 

retorno desse desenvolvimento defendido pelas oligarquias modernas e apoiadas pelo Estado. 

 Quando se trata do desenvolvimento sobre o território e não para o território temos 

diversos impactos, tanto de ordem social quando de ordem ambiental4. Se tratando do 

PRODECER, várias transformações são observadas. “O impacto sobre as atividades 

tradicionais foi intenso e os problemas decorrentes foram mascarados, sob pena de 

comprometerem o avanço do capital e de incentivarem os movimentos sociais e ambientalistas 

para as causas sociais e ambientais do Cerrado” (MENDONÇA, 2004, p.202). Ora, a tentativa 

de invisibilizar as relações do tempo singular do território revelam uma das típicas ideias de 

discursos para o desenvolvimento: é necessário invisibilizar o território para visibilizar a 

territorialização, esta do capital. 

 Segundo MITIDIERO JR (2016) “[...] o grande capital internacionalizado se coloca em 

relação ao Brasil no sentido de dominar o território, garantidos por uma “segurança jurídica” 

gestada no seio do Estado ou por uma absoluta falta de controle desse Estado sobre o seu 

território”. Essa afirmação nos dá a condição de poder interpretar a figura anterior, se pensarmos 

no controle do Estado. Ele, propricia a flexibilização das normativas e leis para promover o 

desenvolvimento do capital, enquanto para as populações sem poder econômico e político, 

caracteriza-se a falta do aparelho regulador. 

 Como explícito, podemos ter um panorama geral dos reflexos da modernização nascidos 

a partir do PRODECER, que condicionou outras políticas públicas extrativistas para a região, 

como por exemplo, a mineração. “A tomada do poder pelos militares significou a criação de 

políticas de financiamento para atender à demanda do capital nacional e transnacional, ansiosos 

pelas benesses do Estado autoritário e pela derrota dos movimentos sociais e populares [...]” 

(MENDONÇA, 2004, p. 195). 

 Ao atender as demandas impostas pelo capital, a primeira reflexão evidenciada, foi de 

que 
[...] nas áreas-piloto do PRODECER, nos municípios de Iraí de Minas, 
Paracatu e Coromandel, em Minas Gerais, não se observou significado 
econômico para a população residente, ao contrário, houve um 
empobrecimento dos camponeses e dos trabalhadores da terra mediante a 

 
4 Na questão ambiental, vale ressaltar que os impactos são intrínsecos ao sistema adotado, uma vez que, mesmo 
desenvolvendo uma ação para o território (entendendo assim como uma política pública emancipatória), os 
impactos são existentes, em certa medida, menos danosos do que, neste caso especial do PRODECER. 
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intensa proletarização e precarização do trabalho” (PESSOA, 1988, p. 127 
apud MENDONÇA, 2004 p. 212). 

 

 Desse modo, como explicar o sucesso do capital investido e o insucesso do 

desenvolvimento local para quem pertence a ele? Pensando neste pressuposto e refletindo sobre 

a tão almejada soberania nacional defendida pelos idealizadores do programa, trago uma 

contribuição de Emmanuel Kant ao levar em consideração a revolução francesa como base de 

suas análises mais profundas de uma sociedade democrática, ao qual não se aplicou no regime 

militar brasileiro, quando o mesmo diz “que a soberania pertense ao povo, o que já é um 

princípio democrático” (apub GRUPPI, 1980, p. 16). 

 Nesse contexto, aparenta-se uma construção do território autoritário de duas maneiras: 

por via do Estado e por via do Capital, sendo a última, um grande condicionante compulsório 

da modernização do atraso que fortalece-o e multiplica-o em nível global. Para MITIDIERO 

JR (2016) “Não há alternativas a não ser o processo de expansão ampliada, sendo que, para 

isso, o sistema do capital procura romper qualquer tipo de barreira, mesmo que, para isso, a 

vida social e natural estejam ameaçadas”. 

 O técnico nessas áreas prevaleceu. A verticalização dos processos de modernização das 

atividades agrícolas, segundo Genaro (2016) embasado pelos estudos de Salim (1986) retratam 

que 
[...] o novo processo de incorporação de terras agricultáveis de cerrado ao 
sistema produtivo introduz no seu bojo a “variante modernizadora”, que 
basicamente preconiza a urgência de se promover também a expansão vertical 
da fronteira – através da utilização crescente de técnicas modernas no uso e mo 
manejo do solo – como condição necessária tanto para a maximização dos 
benefícios como para uma integração mais efetiva destas áreas ao processo de 
desenvolvimento do País como um todo (SALIM, 1986, p. 298; apud 
GENARO, 2016, p. 38). 

 

 A incorporação da modernização indicada pelo capital, no território estudado, 

demonstra o planejamento estratégico e estruturado pelo Governo Federal, classes dominantes 

locais e o grande capital internacionalizado na reconfiguração dos espaços, mantendo assim, a 

velha e rentável cultura extrativista. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Sucesso. Do ponto de vista econômico, o projeto foi um sucesso. Isso porque ele 

cumpriu o seu principal objetivo – e o mais importante – que era a articulação do capital público 
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e privado5 que permitissem a materialização e, por conseguinte, a territorialização do capital no 

Cerrado. Um dos grandes acenos para tal são as sucessivas crises e o tratamento dessas na 

promoção do desenvolvimento econômico da natureza. A incessante busca pela emancipação 

do viver, do pensar e de reproduzir-se no território é uma condição de resistência dentro de um 

sistema que supostamente permite essa condição. Mesmo no período pós-regime militar no 

Brasil, com a continuidade do Plano Nacional de Desenvolvimento como condição da busca 

pelo progresso, ainda sim, apenas uns conseguiram de fato a façanha de atingir essa condição. 

 Enquanto, por um lado, há a resistência pela vida, de outro, há a resistência pela 

manutenção da subalternidade. Durante toda a pesquisa, muito se discutiu o que de fato foi a 

política (o que, possivelmente ficou evidente a quem realmente se fez do produto das benesses). 

A crise da emancipação, por mais perversa que seja, não se mostra como a principal, o que, 

erroneamente poderia/pode ser definida. Ela, dentre todas as crises, é invisibilizada pela crise 

do capital, que se julga a mais séria, a mais crítica, a mais importante. A crise, como indicativo 

de ruptura estrutural para o enfrentamento dela, nos remete a sensação radical de quem detém 

o poder, o controle. No Estado, a proposta era justamente como este se manifesta frente as crises 

do capital. O Estado manteve os interesses da classe dominante, o que pode se apresentar em 

reflexões posteriores, que este mesmo Estado também possa ser dominante e dominado. 

 O que se pode questionar, a partir de agora, é de como pensar o desenvolvimento. O que 

se pretendia investigar, com base no papel do Estado nas políticas de desenvolvimento 

territorial das áreas rurais, foi bastante constrangedor. Primeiro que os discursos – de maioria 

vazios – são bastante claros no quesito desenvolvimento econômico. Pode-se averiguar o quão 

a ideia de desenvolvimento pode ser incorporada na vida natural da sociedade como uma 

melhoria de vida. Em termos práticos, nos seus objetivos singulares, é o inverso deste por 

favorecer e estimular a subordinação e a perversidade de todos os modos. Segundo porque, com 

base na ideia do governo militar para a promoção econômica, favoreceu apenas a uma parcela 

muito restrita do país com instrumentos que deveriam atender a quem de fato necessitava desta 

promoção e, por fim, por refletir e imaginar no campo das ideias de que o país, em todo o seu 

tempo histórico, foi condicionado à submissão de suas riquezas para atender uma necessidade 

configurada pelo capital mundializado. 

 
5 O entendimento do ser privado mostra-se complexo. Isto porque, o capital utilizado era o japonês (parceria 
público-privado do Japão), de maioria do Estado japonês. O mesmo se aplicou no Brasil, com o investimento 
massivo do Estado, mas também com financiamentos privados que, em certo momento, também se beneficiaram 
do Estado brasileiro. Ainda existem lacunas sobre a definição do privado e do público para esta questão 
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 Tal política reforça o amadurecimento do latifúndio. Este agora passa a não apenas 

acumular terra, mas torná-la em capital e assim transformar o território “antigo” em “novo”, 

conectado com as imensas redes econômicas mundo a fora. Sendo mais reflexivo com o 

comportamento diante das questões territoriais locais dos municípios do PRODECER I, o que 

pode ser visto é que os municípios escolhidos foram, em certo momento, pensados para uma 

região de transição entre a região mais rica do país (sudeste) e a região em potencial (centro- 

oeste). Como adiantado anteriormente, não se sabe se a escolha embasou na condição 

geográfica para a exportação (proximidade dos principais portos), se foi unicamente pelas 

condições territoriais (vegetação e relevo) das áreas pilotos, ou os dois. Tal indagação pode ser 

uma perspectiva para análises futuras. 

 O desenvolvimento da região estimulou outras fases de construção e materialização do 

capital no campo de estudo. Um exemplo prático é as outras etapas do programa. Além disso, 

a criação de uma infraestrutura necessária para a viabilidade das outras fases foi bastante 

observada. As malhas rodoviárias e férreas são o grande exemplo de infraestrutura e logística 

para a promoção da capitalização do cerrado. 

 Como apresentado, os municípios não apresentaram melhorias locais, seja socialmente, 

seja no acesso destes aos resultados desse êxito econômico, como supostamente se tinha 

pensado. O que se pode perceber, é que a região desenvolveu apenas o capital, não envolvendo, 

em linhas gerais, as relações sociais. Uma outra perspectiva que aparece como hipótese, é a 

migração forçada para regiões em expansão populacional e de serviços, como por exemplo as 

cidades de Belo Horizonte, Brasília e Goiânia. Por assim dizer, mesmo que na análise central 

não seja as questões do território social como método de reflexão central, este esboço pode 

ensaiar novas perspectivas do que seria o novo, o novo mundo agrário. 
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A TERRITORIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E 

SEUS EFEITOS NO TERRITÓRIO GOIANO: UMA PROPOSTA DE MODELO DE 

ANÁLISE A PARTIR DAS ESTRATÉGIAS DO DESENVOLVIMENTO 

TERRITORIAL NO BRASIL 

 

Bruno Abdala Vieira Di Coimbra 

Resumo: 

 

Desde meados dos anos 1990 o Brasil tem incorporado estratégias de desenvolvimento rural 

alinhadas a dois discursos centrais e complementares. O primeiro, refere-se à valorização da 

participação social, atentando para o princípio de que os processos decisórios devem 

contemplar aqueles que são diretamente afetados. Já o segundo, versa sobre a intensificação das 

interações entre atores em contextos territoriais particulares. Nesse caso, procura-se colocar em 

evidência interesses e propósitos distintos, a fim de gerar maiores ganhos para as relações entre 

os atores. A crença é que tais estímulos, induzidos por desenhos institucionais diversos, podem 

capitalizar interesses territoriais à condução de ações governamentais e privadas aos horizontes 

do chamado desenvolvimento territorial. Uma das primeiras experiências resultantes dessas 

perspectivas no Brasil, ainda nessa década, ocorre no âmbito do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf. Especialmente na linha de financiamento 

Pronaf Infraestrutura, que passou a apoiar projetos intermunicipais. Para além, criavam-se 

também conselhos municipais de desenvolvimento rural, atraindo o público alvo das políticas 

para discutir e gerir as ações locais do programa. Entretanto, as ideias decorrentes do debate em 

torno do desenvolvimento territorial ganham substancialidade institucional em 2003 quando é 

lançado o documento Referências para o Desenvolvimento Territorial Sustentável, uma 

parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA – e o Instituto Interamericano 

de Cooperação para a Agricultura – IICA. É nesse contexto que se iniciam as bases para o 

desenho de dois dos maiores programas voltados para o desenvolvimento rural no Brasil: o 

Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais – Pronat –, lançado 

em 2003, e para o Programa Territórios da Cidadania – PTC –, lançado em 2008. Ambos 

tiveram seus objetivos gerais concentrados em melhorar infraestruturas e serviços de recortes 
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territoriais compreendidos como de baixo dinamismo econômico e “acelerar a superação da 

pobreza e das desigualdades sociais no meio rural, inclusive as de gênero, raça e etnia [...]” 

(BRASIL, 2008, n.p).A fim de reconhecer particularidades das estratégias de desenvolvimento 

territorial adotadas pelos programas, buscou-se, em um primeiro momento, problematizar 

processos participativos e de governança do PTC a partir de um estudo de caso: o Território da 

Cidadania do Vale do Paranã em Goiás. As principais conclusões, dentre tantas, eram que o 

programa não conseguia garantir que a participação social se concretizasse em processos de 

governança com dada autonomia aos atores identificados, inviabilizando um “projeto de futuro” 

a partir do território (ABDALA, 2017). Além disso, pôde-se perceber que o desenho do PTC, 

embora inovador na articulação ministerial e entre políticas diversas, não se desdobrava em 

desburocratização – o que continuava a ser uma dificuldade de acesso para agricultores 

familiares, especialmente assentados da reforma agrária. Destarte, prejudicava a compreensão 

e o interesse do “público alvo”. Contudo, em inúmeras ocasiões, e em espacial nas entrevistas 

com agricultores familiares, algumas políticas pré-existentes eram citadas como relevantes para 

o desenvolvimento. As mais ouvidas eram as de crédito rural: Pronaf e suas diversas linhas, e 

as de aquisição de alimentos: Programa Nacional de Aquisição de Alimentos – PAA – e o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae. Estas, embora não tenham nascido como 

resultado das estratégias de desenvolvimento territorial, foram políticas articuladas ao PTC e 

ao Pronat com o intuito de serem intensificadas nos recortes territoriais de ambos os 

programas.Se obstáculos foram encontrados no desenho das políticas no que tange a 

participação social e seus efeitos nos recortes territoriais, a partir de então, questiona-se o 

desenho institucional que garantiria maior efetividade na implementação de políticas 

específicas incorporadas ao PTC e Pronat. Desse modo, busca-se no doutoramento analisar os 

mecanismos institucionais e federativos que determinam a qualidade e os efeitos do processo 

de territorialização das políticas de aquisição de alimentos em Goiás, considerando os 

programas de desenvolvimento territorial. Empenha-se com o artigo, entretanto, problematizar 

um modelo de análise que reflita a capacidade do Estado brasileiro em executar os propósitos 

estabelecidos em políticas de desenvolvimento territorial. O problema de pesquisa, assim, 

pressupõe que o Pronat e o PTC foram desenhados com o intuito de fortalecer a sinergia entre 

articulação e territorialização de políticas pública e as distintas interações de atores e agentes 

em contextos territoriais particulares. Mais de uma década depois do lançamento de ambos os 

programas, surgem algumas indagações: a partir desse desenho institucional o Estado brasileiro 
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foi capaz de alterar o ritmo do desenvolvimento dos recortes territoriais dos programas citados? 

Quais fatores e variáveis possibilitaram o movimento de territorialização de políticas? Quais 

desses fatores e variáveis correspondem aos distintos níveis de governo e quais são resultados 

das interações próprias dos recortes territoriais? Por fim, quais as marcas territoriais 

verificáveis? A proposta de análise sugere a escolha de duas políticas de aquisição de alimentos 

da agricultura familiar por mercados institucionais: PAA e Pnae. Elas integram o escopo de 

territorialização do PTC e do Pronat, são políticas frequentemente apontadas como 

fundamentais para a dinamização econômica dos agricultores e figuram como produtos do 

amadurecimento das estruturas de proteção social, especialmente das políticas de segurança 

alimentar e nutricional – SAN. O ponto inicial para o modelo de análise está na iniciativa de 

Arretche (2000) em estudar os determinantes da descentralização das políticas sociais na 

federação brasileira. Embora se reconheça particularidades distintas, acredita-se possível 

construir um modelo em paralelo ao apresentado pela autora. Arretche, com intuito de 

identificar “graus” de descentralização das políticas sociais, reconhece três fatores principais 

para a sua análise: i) tipo estrutural, levando em consideração naturezas econômicas ou político-

administrativas; ii) tipo institucional, influenciada pelas instituições políticas; e iii) ligados à 

ação política, relações entre os níveis de governo ou entre Estado e sociedade. No caso 

específico, pretende-se identificar e sistematizar fatores para reconhecer “graus” de 

territorialização do Pnae e do PAA no estado de Goiás. Por esse viés, apontar desenhos e 

instituições que fortalecem o objetivo da territorialização no estado. A aferição das políticas 

territoriais se dará na comparação com microrregiões que não figuram como foco do Pronat e 

do PTC, atestando se o acesso às políticas e possíveis transformações no território são frutos 

das estratégias de territorialização, ou efeitos outros. Como dito, não se pretende aqui 

aprofundar o escopo da tese, mas refletir uma dificuldade no desenho de análise. De tal forma, 

trazer aspectos metodológicos a fim de reconhecer obstáculos e caminhos pertinentes aos 

objetivos propostos, sobretudo referente ao modelo de análise que se intenciona realizar. 

Destarte, indica-se que o trabalho completo se apresentará em quatro partes. A primeira buscar 

apresentar os termos da pesquisa, ou seja, os interesses e o desenho de pesquisa apresentado ao 

programa de pós-graduação. No segundo momento, apresentam-se os contextos das políticas 

pesquisadas e parte do desenho institucional vinculado. O terceiro momento, busca definir 

aspectos da metodologia, apresentando a abordagem intencionada e seus determinantes. No 

quarto momento, busca-se refletir a metodologia nas características gerais da pesquisa. Intenta-
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se, assim, refletir com outros pesquisadores as brechas, dificuldades e avanços encontrados na 

pesquisa, a fim de esboçar caminhos e soluções possíveis para uma melhor qualificação da tese 

apresentada ao programa de pós-graduação. REFERÊNCIAS ABDALA, B. Participação social 

e governança territorial no Programa Territórios da Cidadania: um estudo sobre o colegiado 

territorial do Vale do Paranã, GO. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2017.ARRETCHE, M. Estado federativo e políticas sociais: 

determinantes da descentralização. Rio de Janeiro: Revan, 2000. BRASIL. Decreto de 25 de 

fevereiro de 2008. Institui o Programa Territórios da Cidadania e dá outras providências. 

Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Brasília, 2008. 

 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
4158 

 

 

ANÁLISE DO ESPAÇO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI A PARTIR DO 

CENSO AGROPECUÁRIO DE 2006 

 

Thiago dos Santos Dantas 

Resumo: 

 

Este trabalho surge com a proposta de analisar o espaço agrário do município de Araçagi, estado 

da Paraíba, a partir do censo agropecuário realizado em 2006 e dos dados da produção agrícola 

municipal. Além disto, iremos trabalhar com dados realizando uma comparação entre o censo 

mais recente com os anteriores, traçando assim uma série histórica. A pesquisa irá discutir sobre 

o sistema de trabalho no município durante o ciclo do algodão, foram entrevistados alguns 

moradores mais antigos que trabalharam na coleta desse produto, sendo colhidas informações 

como, de quem era a terra plantada, como era colhido, onde era armazenado, como se dava a 

comercialização, etc. É apresentado também uma comparação entre o cultivo do açafrão, 

matéria prima do colorau, entre o final do século passado com relação aos dias de hoje. Para 

tanto foi utilizado uma revisão bibliográfica sobre a formação do agreste paraibano, 

principalmente o livro “Capítulos de geografia Agrária”, da professora Emília Moreira e de 

Ivan Targino, assim como entrevistas com alguns moradores de determinados sítios da zona 

rural de Araçagi, a pesquisa foi feita de forma qualitativa, buscando sempre obter informações 

sobre a produção em si, de como ocorria os processos, e não apenas as informações estatísticas, 

de números de lavouras ou quantidade da produção. O trabalho discorre apresentando primeiro 

a formação do agreste, depois é trazido um pouco do contexto do município em forma geral, 

daí é exposto um pouco sobre o que é o censo e a análise e comparação do espaço agrário de 

Araçagi a partir de algumas edições do mesmo (principalmente o de 2006), e finalizando o 

trabalho são expostos os resultados obtidos através das entrevistas realizadas. A partir da coleta 

de dados das propriedades de todo o país o censo agropecuário utiliza o trabalho estatístico para 

transformar os dados coletados no “campo” em dados numéricos, traçando assim perfis sobre 

a produção de alimentos, porcentagem de áreas irrigadas, tipo de mão-de-obra, qualidade dos 

solos, enfim todos os dados referentes ao campo brasileiro. Os resultados obtidos desses estudos 

ajudam a localizar problemas ocorridos entre um censo e outro – tais como, o motivo de certa 
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produção ter diminuído sua área, o que ocasionou a perda de nutrientes do solo de algum local 

especifico, entre outras –. Entender os dados do censo torna-se mais uma ferramenta para se 

planejar o futuro agrícola do Brasil, os poderes (municipal, estadual e federal) podem planejar 

políticas públicas para cuidar de degradação de solo, de melhor aproveitamento dos solos, de 

construções para o escoamento da produção, entre outras questões. O município de Araçagi 

encontra-se localizado na mesorregião do Agreste paraibano, na microrregião de Guarabira. 

Apresentando durante toda sua história uma grande presença da agricultura familiar desde sua 

formação, afinal é um município que apresenta a maioria de sua população ainda vivendo na 

zona rural, constatando assim a importância do trabalho na agricultura e pecuária, contudo 

como todo o nordeste este local também atravessou alguns ciclos econômicos, tais como a cana 

de açúcar e o algodão (até hoje algumas localidades apresentam canaviais, onde a cana de 

açúcar retirada é destinada para produção de açúcar ou etanol), contudo após a decadência 

dessas culturas – ocorrida inclusive em todo o nordeste – novas culturas foram sendo instaladas, 

atualmente o cultivo do abacaxi tornou-se muito presente no município, apresentando lavouras 

dessa fruta por toda a área municipal, possibilitando até que o município seja considerado uns 

dos maiores produtores da fruta. Todavia, a agricultura familiar ainda tem um papel bastante 

importante na economia do município, pois é desse tipo de cultivo que abastece a feira livre 

tanto na cidade como em alguns sítios onde são realizadas feiras, também abastecendo os 

estabelecimentos comercias de horticultura e fruticultura por todo o município. Uma das 

justificativas do estudo se dá pelo fato de que o tempo passa e os meios de produção mudam 

com eles (ou evoluem), e por muitas vezes o foco de estudos e pesquisas se torna o que está 

ocorrendo no presente, porém entender o passado é muito importante, afinal várias das técnicas 

usadas hoje são simplesmente adaptações das anteriores e o mais importante é a perda do 

passado, muitos jovens “de hoje” nem sabem que seus antepassados trabalharam nesse tipo de 

produção, algumas das pessoas entrevistadas para a coleta de dados qualitativos para esse 

trabalho são parentes do autor que vos fala, que trabalharam na produção de algodão, do sisal, 

do açafrão e que alguns ainda hoje trabalham com agricultura familiar. O trabalho no setor 

agropecuário no município nesses 30 anos evoluiu como era de se esperar, até pela própria 

evolução dos meios técnicos, contudo no que se diz respeito ao cuidado com a lavoura (retirada 

de ervas daninhas, irrigação e aplicações de agrotóxicos ou pesticidas– em algumas 

propriedades) e da colheita o trabalho continua sendo manual, empregando inclusive algumas 

pessoas de cidades vizinhas. Estudar o censo e principalmente entender como se dava a 
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agricultura em décadas passadas é uma forma de observar a evolução da produção, bem como 

não perder a histórias de quem trabalhou muito no passado. 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO: CONSIDERAÇÕES ACERCA DO PRONERA E O 

ENSINO DE GEOGRAFIA 

 
Gustavo Augusto Moreira,  

Izabella de Oliveira Rodrigues 
Resumo: 

 

A educação brasileira atravessa momentos conturbados e de desqualificação, todavia, ainda 

existem projetos e programas nacionais que atuam em prol da efetivação do direito à cidadania, 

valorizando quem somos e como vivemos. Por esta razão, à luz da recente (2018) comemoração 

das duas décadas de existência do Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária 

(PRONERA), é que se resolve realizar este estudo acerca da educação do campo e do ensino 

de geografia. O programa surge em 1998 viabilizado pela colaboração entre União, estados e 

os municípios articulados aos movimentos sociais e sindicais rurais, além das instituições 

públicas e comunitárias de ensino, com a finalidade de propor e auxiliar em projetos de 

educação voltados para o desenvolvimento das áreas de reforma agrária, como a educação. Sua 

origem está associada ao fortalecimento dos movimentos sociais durante a década de 1980, os 

quais provocaram grandes “mudanças de nomenclatura, de perspectiva e de concepção de 

homem, escola, saberes, mundo, trabalho e, sobretudo, o modo de pensar a educação rural, a 

qual passa a ser educação do/no campo.” (SANTOS, 2014). Ainda que teoricamente a educação 

tenha obtido grande importância para o Estado, a educação no espaço rural ainda se pautava 

nas mesmas bases disciplinares e curriculares da educação no meio urbano (espaços com 

especificidades distintas). Condição que permanece até 1996, quando há a promulgação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, compreendendo a Educação do Campo como a 

realizada em escolas rurais (SANTOS, 2014), proporcionando uma educação que se voltasse 

para o meio rural visibilizando “os saberes culturais dos sujeitos do campo, enquanto a 

educação rural nega-os". (COSTA PEREIRA; RODRIGUES PEREIRA, 2016).Como objetivo, 

o programa promove o desenvolvimento das áreas de reforma agrária, ampliando os níveis de 

escolarização formal – em conformidade com as diretrizes e metas definidas pelo Plano 

Nacional de Educação – dos trabalhadores rurais assentados através da implementação de 

cursos de educação básica (alfabetização, ensino fundamental e ensino médio), cursos técnicos 
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profissionalizantes, cursos superiores e de especialização. Além de capacitação de educadores 

e coordenadores locais, que se voltam à atuação nas escolas frequentadas pela população 

campesina e, às práticas sociais relacionadas à educação popular, respectivamente. Seu público-

alvo são comunidades quilombolas, camponesas, indígenas e assentamentos e acampamentos 

da Reforma Agrária reconhecidas pelo Incra, tal como beneficiários do Programa Nacional de 

Crédito Fundiário (PNCF).Os objetivos específicos previstos pela Educação do Campo são: 

"Garantir a alfabetização e a educação fundamental de jovens e adultos acampados e/ou 

assentados nas áreas de reforma agrária; Garantir a escolaridade e a formação de educadores 

para atuar na promoção da educação nas áreas de reforma agrária; Garantir formação 

continuada e escolaridade média e superior aos educadores de jovens e adultos (EJA) - e do 

ensino fundamental e médio nas áreas de reforma agrária; Garantir aos assentados 

escolaridade/formação profissional, técnico-profissional de nível médio e curso superior em 

diversas áreas do conhecimento; Organizar, produzir e editar os materiais didático-pedagógicos 

necessários à execução do programa; Promover e realizar encontros, seminários, estudos e 

pesquisas em âmbito regional, nacional e internacional que fortaleçam a Educação no Campo. 

"Todavia, conhecendo a face atual do campo, o qual é controlado pelo agronegócio, passa-se a 

entender o por quê do fechamento de cerca de 40% das escolas rurais, passando de 103.328, em 

2003, para 63.049, em 2016 (INEP/MEC). Esse tipo de ação é estratégica, já que visa o êxodo 

rural, beneficiando os agentes hegemônicos do agronegócio nacional. A medida 

consequentemente debilita os assentamentos rurais e visa o desmonte da luta pela reforma 

agrária e da implementação de projetos orientados pelo desenvolvimento rural sustentável no 

país. O que se reforça mais ainda dentro dos planos políticos de Jair Bolsonaro (PSL) que logo 

no início de seu mandato como presidente, em janeiro de 2019, manda suspender a Reforma 

Agrária, demonstrando uma estratégia para a extinção da mesma, encarregando o INCRA 

(secretariado pelo presidente da União Democrática Ruralista, Luiz Antônio Nabhan Garcia) 

para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) comandado pela ruralista 

Tereza Cristina (DEM-MS) (Rede Brasil Atual, 2019).Num Brasil desigualmente urbanizado 

onde avança a modernização capitalista e aprofundam-se políticas neoliberais, a situação em 

que encontra-se atualmente o campesinato é absolutamente preocupante. De acordo com o 

geógrafo Fernandes, "O campesinato vem sendo destruído e recriado continuamente de diversas 

formas: por políticas de compra de terras para pequenos agricultores, com apoio do Banco 

Mundial, pelo arrendamento de terras pelos grandes proprietários e pelas ocupações de terras, 
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que ocorrem na América Latina, na África e na Ásia. A diminuição da população camponesa 

em todo o mundo não pode ser compreendida sem a análise das políticas agrícolas que os 

excluem, das políticas de desenvolvimento urbano que estão produzindo cidades insustentáveis 

e da territorialização das multinacionais que controlam cada vez mais a terra e água nos países 

em desenvolvimento" (FERNANDES, 2006, p. 2).A partir desses conhecimentos é que se 

considera a geografia escolar no âmbito da escola do campo. Isso porque essa disciplina que se 

debruça para o espaço geográfico, sendo ele um “conjunto indissociável, solidário e também 

contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas 

como o quadro único no qual a história se dá” (SANTOS, 2002), é de fundamental importância 

para os alunos possam compreender o mundo ao seu redor e como este se formou e como se 

transforma. Além de auxiliá-los na compreensão dos fatos e ver como o espaço em que vivem 

é o pano de fundo da vida social, econômica, de poder; de tudo que os rodeia. Sabendo da 

relevância desta disciplina para a compreensão espacial, ainda mais em um escola que priorize 

saberes distintos é evidente que esta se aplique aos alunos rurais a partir de uma alteração 

metodológica, isto é, o conhecimento dessa área deve ser transmitido considerando as 

especificidades do campo; uma metodologia pensada e ensinada a partir do local em que os 

sujeitos do campo se inserem, rompendo com as hierarquias que se aplicam ao ensino. De modo 

que as crianças, assim como os adultos, tenham um entendimento crítico das relações 

socioterritoriais e suas contradições de classe inerentes em suas condições (CAMACHO, 

2011).O ensino de geografia no campo deve ser uma relação de trocas de saberes, em que o 

professor pode ensinar sobre as questões que lhe competem, assim como o estudante, que 

tiveram o campo como espaço fundamental de sua vida, passa aquele conhecimento acumulado 

em si para o/a docente. Um exemplo existente quanto a capacitação e aprimoramento do 

docente geográfico atuante no campo é o Curso Especial de Graduação em Geografia para 

Assentados (CEGeo) na Unesp/FCT de Presidente Prudente (convênio Incra/Pronera) que se 

baseia nas relações territoriais de “espaço-tempo e sociedade-natureza” (CAMACHO, 2011); e 

conta com maioria de alunos oriundos de movimentos camponeses como MST, MPA, MAB. 

Desse modo, esses professores se orientam à uma geografia relacionada diretamente com a 

realidade territorial camponesa, já que muitas vezes são filhos desta realidade. Dentre os níveis 

educacionais, há a criação de outros cursos de graduação como “pedagogia, história, geografia, 

sociologia, ciências naturais, agronomia, direito e medicina veterinária” (FERNANDES; 

TARLAU, 2017, p. 558) em todas as unidades da federação, além de cursos que promovem a 
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alfabetização como EJA. Essas outras tantas oportunidades educacionais ajudam a promover 

novas lideranças internas nos territórios, ademais de trazer novas experiências e vivências com 

a Residência Agrária, trazendo profissionais de fora para atuar dentro das comunidades 

(FERNANDES; TARLAU, 2017) de maneira a compreender e saber lidar com essas realidades. 

Diante do exposto, busca com essa proposta fomentar o debate sobre o papel desempenhado 

pelo PRONERA como iniciativa construída pelos movimentos socioterritoriais camponeses 

como forma de resistência e promoção da educação no campo, especialmente objetiva-se 

entender como esse programa articula o ensino de geografia em suas atividades pedagógicas. 

De forma que o ensino de geografia permita à população assentada compreender sua realidade 

por meio das categorias de análise, em especial o ‘território’, já que esta categoria está 

relacionada à análise da conflitualidade, da luta de classes, das disputas, das contradições e das 

diferentes territorializações (CAMACHO, 2014).REFERÊNCIAS 
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CONTRIBUIÇÕES DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

PARA A AGRICULTURA FAMILIAR NO TERRITÓRIO DA GRANDE DOURADOS 

(MS) 

 

 Gilson Carlos Visú 

Resumo: 

 

No Brasil, os anos 2000 despontaram propostas de políticas governamentais voltadas para a 

agricultura familiar que utilizam a categoria território para propor novas dinâmicas de 

desenvolvimento - de foco local e endógeno - que envolvem o poder público e a sociedade civil 

organizada (agricultores familiares, associações, cooperativas etc.). Estas políticas são reflexos 

da democratização do país e de avanços alcançados com a Constituição de 1988, a exemplo o 

Artigo 184 que dispõe sobre o compromisso do Estado para com a Reforma Agrária e, 

consequentemente, com uma distribuição fundiária mais equitativa. Embora houve alguns 

avanços efetivos na redistribuição de terras, não foram suficientes para suprir toda carência de 

sujeitos ligados ao campo e sem terras. Além disso, as famílias que foram assentadas 

necessitavam/necessitam de políticas públicas que as permitissem estabelecerem-se nas terras. 

Não basta a terra. É preciso condições de produzir e residir no campo. Na década de 1990 

surgiram algumas políticas no sentido de atender a estas demandas, como por exemplo a criação 

do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar em 1996, que destinava recursos ao 

público que compunha esta categoria que ganhou força nesta mesma década: os agricultores 

familiares, que compõem não apenas os assentados, mas também os produtores que estavam 

estabelecidos em pequenas propriedades. Embora o PRONAF tenha sido uma importante ação, 

havia ainda a carência por políticas mais efetivas e que pudessem ser implementadas fora do 

sistema de crédito característico deste programa. Neste contexto, se insere o Programa Nacional 

de Desenvolvimento dos Territórios Rurais (PTR) e o Programa Territórios da Cidadania 

(PTC). Este último foi criado em 2008, com o objetivo declarado de promover e acelerar a 

superação da pobreza e das desigualdades sociais no meio rural, inclusive as de gênero, raça e 

etnia, por meio de estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. Em Mato Grosso do 

Sul foram criados 04 Territórios: Cone Sul; da Reforma, Vale do Ivinhema e Grande Dourados. 
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Neste trabalho, discutimos as ações da Associação dos Produtores Orgânicos de Mato Grosso 

do Sul (APOMS), cujas diretrizes de atuação se pautam pela abordagem territorial de 

desenvolvimento, base teórica do PTC, assim como do Programa “Territórios Rurais”, seu 

antecessor. Ao fazermos trabalhos de campo para nossa pesquisa de doutorado, constatamos 

nas ações da APOMS características das diretrizes fundantes do PTC. Tal constatação baseia-

se no relato do ex-presidente da Associação: na qual afirma que muitas ideias que 

implementaram nasceram porque compreenderam o “desenvolvimento territorial”. A APOMS 

tem sua sede em Glória de Dourados, município integrante do Território da Cidadania da 

Grande Dourados, nosso recorte geográfico de investigação, e como membro da sociedade civil 

organizada passou a participar ativamente do Colegiado de Desenvolvimento Territorial 

(CODETER) da Grande Dourados. Desta participação surgiu uma parceria entre a Associação 

e os demais membros do colegiado. No entanto, com alterações que ocorreram no PTC, como 

por exemplo a sua reestruturação com a criação dos Núcleos de Extensões em Desenvolvimento 

Territorial (NEDETs), e mesmo dificuldades relacionadas à implementações e execuções, as 

reuniões do colegiado deixaram de acontecer. Por outro lado, a APOMS desenvolveu a 

capacidade de auto conduzir processos dinâmicos endógenos entre os seus associados e demais 

agricultores familiares que repercutem por boa parte do Território da Grande Dourados. Um 

dos projetos que recentemente foi posto em prática é o Centro de Distribuição de Produtos 

Orgânicos na cidade de Dourados, que receberá a produção de associados de várias localidades. 

Assim, apresentamos as dinâmicas encampadas pela referida Associação no rumo da busca de 

um processo de consolidação da agricultura familiar e da produção de alimentos orgânicos na 

Região da Grande Dourados. Para isso fizemos um trabalho de campo que nos possibilitou 

identificar projetos e ações implementadas que impactaram o Território da Cidadania da Grande 

Dourados. Além disso, nos fundamentamos teoricamente na base conceitual da abordagem 

territorial de desenvolvimento, para entendermos o processo pelo qual a APOMS se estruturou 

para continuar utilizando a perspectiva de desenvolvimento territorial, fundamentada em 

aprendizados que envolvem as parcerias público-privadas nas políticas públicas. As 

contribuições dos programas de desenvolvimento territorial vão além das ações articuladas e 

executadas pelos colegiados. Entendemos que o CODETER age como uma espécie de 

encubadora ao permitir que agricultores familiares organizados em associações e cooperativas 

compreendam processos de interação entre a sociedade civil organizada e o poder público. Isto 

facilitou os percursos que estes grupos em atos de resistência no campo, percorriam para 
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conseguir financiamentos e assegurar condições básicas de persistir em suas atividades e modo 

de vida. Evidenciamos que as ações implementadas pela APOMS possibilitou transformações 

socioespaciais e avanços para grupos de agricultores familiares no Território da Grande 

Dourados, isto mesmo sem ocorrer as atividades oficiais do colegiado, e também, ganhou 

destaque como protagonista entre os demais sujeitos da sociedade civil organizada. Desta 

forma, pode-se dizer que as ações da referida associação, mesmo com algumas contradições, 

tornaram-se referência de modelo do desenvolvimento territorial pretendido pelos programas 

oficiais. 
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O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – PAA EM ALAGOAS: 

AVANÇOS, RETROCESSOS E PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO PARA 

O CAMPO ALAGOANO. 

 
Antonio Marcos Pontes de Moura,  

José Eloízio da Costa 
Resumo: 

 

O estado de Alagoas possui cinco séculos de latifúndio canavieiro, gerando a concentração 

fundiária. Todas as marcas do passado de exploração da mão de obra escrava, da exclusão 

social, do domínio dos grandes proprietários de terra, do coronelismo, da concentração de renda 

e poder estão presentes até hoje. Esse modelo econômico adotado não trouxe desenvolvimento, 

apesar do processo de modernização agrícola que transformaram os antigos banguês nas 

modernas usinas. A terra enquanto meio de produção, enquanto status quo e poder permaneceu 

na mão da elite agrária dentro do estado, entre as quais evoluíram seu poder social, econômico 

e político. Dessa forma, sem muitas expectativas para o desenvolvimento do estado devido às 

forças do atraso que ainda dominam. As políticas de intervenção do Governo Federal abrem 

uma possibilidade de mudança positiva, gerando uma maior inclusão e distribuição de renda, 

sendo importante a ação de políticas públicas visando o desenvolvimento do campo de maneira 

mais ampla. Dentre essas políticas destacamos o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, 

criado no Governo Lula através do artigo 19 da Lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003 no âmbito 

do Programa Fome Zero, que tem como objetivo promover o acesso à alimentação e incentivar 

a agricultura familiar. Contudo essa lei foi alterada pela Lei de nº 12.512 de 14 de outubro de 

2011 e regulamentada por diversos decretos, o que está em vigor é o Decreto de nº7.775, de 04 

de julho de 2012. São esses os marcos legal do programa, o PAA por apresentar um papel 

estratégico no combate à pobreza é uma das ações que compõem o Programa Brasil sem Miséria 

(BRASIL, 2015)A presente pesquisa objetivou uma análise do Programa de Aquisição de 

Alimentos – PAA, no intuito de entender a integração da agricultura familiar no processo de 

produção e comercialização dos seus produtos, mostrar a relevância social do programa. Para 

isso recorreu-se a autores como Souza (2000), Santos (1996), Côrrea (1994), Haesbaert (2004), 

dentre outros para uma discussão ampla sobre o conceito de território para melhor analisar o 
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objeto de estudo, ainda autores como Oliveira (1993), Silva (1982), para o entendimento do 

processo de políticas de desenvolvimento no Brasil, especificamente suas consequências no 

meio rural, e Delgado (2010) para entender o desenvolvimento territorial rural, sendo 

importante uma discussão sobre ruralidade buscada em autores como Silva (1997), Schneider 

(2005), Abromovay (2015), além de outros autores que contribuam com o tema do Território 

da Cidadania, relacionando o debate para análise da política pública do PAA e sua atuação nos 

territórios em Alagoas. Afora as bibliografias adotadas na pesquisa, buscou-se documentos 

oficiais sobre os programas em órgãos públicos e foi realizado trabalho de campo, como 

participação das plenárias dos territórios da cidadania em Alagoas e as cooperativas que operam 

com o PAA, aplicou-se entrevistas seletivas que foram fundamentais para se entender a 

dimensão do programa. O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA traz uma perspectiva 

de aumento da produção por parte da agricultura familiar, mas, sobretudo o direcionamento da 

comercialização desses produtos, basicamente como uma política complementar do PRONAF 

– Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que possibilitou créditos 

agrícolas para o aumento da produção, mas, que não direcionou mecanismos para a circulação 

dessa produção junto ao mercado. (DELGADO, 2010). O PAA traz essa direção, considerando 

que antes devido as dificuldades do pequeno agricultor familiar não ter acesso ao mercado, 

dependiam diretamente do atravessador perdendo uma maior renda nesse processo. Com a 

intervenção do Governo pelo PAA como uma política de desenvolvimento rural muda a 

situação considerando que o programa tem modalidades de compra que garante a venda do 

produto e com preços mais justos de mercado, em situação outrora ficavam vulneráveis. O PAA 

ampliou a proporção dos alimentos da agricultura familiar na sua distribuição e incentivou as 

políticas universais e geradoras de emprego e renda, junto aos agricultores a tornasse uma 

realidade o processo de autonomia. (TAKAGI, BELIK, 2007)Ainda sob a perspectiva de 

políticas de intervenção federal, o estado de Alagoas aderiu ao Programa Território da 

Cidadania, o qual foi criado em 2008, pela Portaria nº 5 de 18/07/2005, emitida pela Secretária 

de Desenvolvimento Territorial – SDT. (BRASIL, 2015).No Estado de Alagoas foram criados 

inicialmente 6 territórios da cidadania: Território da Bacia Leiteira; Território do Agreste; 

Território do Litoral Norte; Território do Médio Sertão; Território do Alto Sertão e Território 

da Mata Alagoana (MDA, 2015). A participação de cooperativas nas plenárias dos territórios 

possibilitou uma maior adesão a algumas políticas, dentre essas destaque para o PAA que 

possibilitou uma maior dinâmica favorecendo a agricultura familiar de Alagoas. Em entrevistas 
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aos cooperados de cooperativas do Território da Cidadania do Agreste e Bacia Leiteira 

Alagoana, são unânimes em afirmar que o valor pago pelas cooperativas (via programa) na 

aquisição dos seus produtos são maiores que os pago pelos atravessadores, o que possibilita 

uma maior renda. No território da bacia leiteira, o PAA atua nas modalidades com a Compra 

com Doação Simultânea e Apoio à formação de Estoque, além dessas, a modalidade Incentivo 

à produção e ao Consumo de Leite – PAA Leite. O PAA leite é uma modalidade especifica do 

Território da Bacia Leiteira Alagoana, por ser essa representativa neste tipo de produção o que 

favorece os objetivos do programa, caso contrário o recuo nesse tipo de política causaria 

impacto negativo considerando a intensa atuação da agricultura familiar neste produto no 

território supracitado. Os territórios da cidadania encontram diversas dificuldades sendo de 

maior relevância a falta de recurso, apesar da atuação do PAA a compra por agricultor por valor 

anual é de R$8.000,00 por unidade/familiar (BRASIL, 2014). O que só piorou com a mudança 

política, na ascensão Michel Temer ao governo, que promoveu corte significativo de recursos 

do programa inviabilizando algumas modalidades do mesmo, o que pode ser considerado um 

retrocesso. Esse mesmo modos operantes foi continuado pelo atual governo federal. De acordo 

com o presidente da EMATER/AL, os recursos para Alagoas vem reduzindo desde 2016, de 

R$25 milhões para apenas R$5,2 milhões liberados em 2017. (AGÊNCIA ALAGOAS, 2019)A 

diminuição dos recursos gerou um impacto negativo na agricultura familiar de Alagoas que 

dependem muito desse programa. Assim, o atual Governo de Alagoas, indo de contramão a 

política federal, lançou de forma pioneira o PAA estadual, sendo Alagoas protagonista entre as 

unidades federativas, no intuito de garantir a produção e a renda da agricultura familiar. Com 

Lei Estadual nº 7950 de 30/11/2017 aprovada e com recursos provenientes do Fundo de 

Combate e Erradicação da Pobreza (FECOEP), no aporte de R$15 milhões, o programa foi 

lançando em abril de 2018, beneficiando 1.875 agricultores de 78 munícipios alagoanos 

organizados por meio de associações e cooperativas, contribuindo ainda com 25 mil famílias 

em situação de insegurança alimentar e nutricional, que receberão os produtos por meio de 

instituições integrantes da rede socioassitencial. (CARVALHO,2019)A criação do PAA 

estadual, se tornou imprescindível para agricultura familiar de Alagoas, dar novas perspectivas 

quanto a sua consolidação, na geração da renda, além do aspecto social de combate a fome já 

que apresenta modalidades de redistribuição desses alimentos a entidades e famílias carentes. 

Considerações Políticas públicas como o PAA, traz novas expectativas a Alagoas que 

historicamente foi dominada pelo monopólio da terra e na monocultura canavieira, priorizando 
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a produção de alimentos e dando destaque a agricultura familiar no processo de inclusão 

produtiva. Programas como o PAA também trazem sua contribuição, pois aumenta a produção 

e distribuição de alimentos em modalidades que atendem a grupos vulneráveis, contribuindo 

com a Política de Segurança Alimentar e Nutricional, ao mesmo tempo, fortalece a agricultura 

familiar, garantindo o escoamento da sua produção e uma renda mais próxima a de mercado, 

possibilitando uma melhora na sua qualidade de vida e mais que isso, a sua reprodução. O 

surgimento dos Territórios da Cidadania trouxe nova dinâmica de organização territorial e de 

participação de agentes sociais em pensar o desenvolvimento territorial e planejamento 

produtivo. A exemplo dos territórios da cidadania em Alagoas, que possibilitou a ação de 

diversas políticas, entre as quais o PAA. Percebe-se a importância da organização da agricultura 

familiar em associações e cooperativas, estas cumprem papel importante tanto para acessar 

programas e recursos como melhorar a produção e acesso ao mercado e renda dos agricultores. 

O cooperativismo em Alagoas contribuiu também na adesão ao PAA, incentivando a 

participação produtiva, gerando inclusão e renda, fixando o homem no campo. Diante de 

mudanças recentes no programa com o novo contexto político vivido no país, traz-se uma 

preocupação, pois o corte de recursos podem comprometer políticas públicas como o PAA, 

comprometendo a alternativa de renda, fragmentando a agricultura familiar que pode retornar 

as mesmas condições de dificuldades e subjugação. O drama das famílias rurais em Alagoas 

que muito dependem desse programa para viver, possibilitou uma organização política para 

reivindicar seus pleitos. Nesse processo o cooperativismo trouxe um fortalecimento político 

para reivindicar novas políticas públicas, a exemplo da criação do PAA estadual de Alagoas, 

que teve ação do governo estadual a partir da mobilizações de agricultores familiares 

organizados. O PAA estadual de Alagoas, traz uma perspectiva de continuidade da 

comercialização dos produtos, contribuindo na manutenção da renda da agricultura familiar em 

processo de consolidação e busca por autonomia, bem como cumprindo seu papel social na 

produção de alimentos, possibilitando destinação dos mesmos a grupos vulneráveis, sendo 

importante no combate à fome e a desnutrição, realidades presentes em Alagoas. 
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INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR 

PELA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: (RE)ORGANIZAÇÃO 

TERRITORIAL DO EXTREMO SUL DO ESTADO DA BAHIA 

 

Victor N. Urzua 

Resumo: 

 

Resumo Este trabalho é um exercício metodológico de identificação das interrelações, 

integrações e conexões entre as Políticas Públicas de segurança e soberania alimentar e 

nutricional com as de proteção e conservação da biodiversidade e das áreas protegidas. Tendo 

como referência a metodologia da Política Baseada em Evidências, identificaremos e 

definiremos, partir de marcos legais e normativos, alguns “descritores” que nos permitam o 

reconhecimento de integrações entre esses conjuntos jurídicos e relacioná-los com os projetos 

identificados no território do Extremo Sul da Bahia. Introdução do tema Partindo do 

pressuposto de que os biomas são ricos e diversos em alimentos e em formas de apropriação 

culturais, as políticas públicas de alimentação podem ser compreendidas para além das 

características nutricionais dos alimentos, incorporando os aspectos ambientais, 

socioeconômicos, culturais e políticos presentes no sistema alimentar, incluindo nas políticas 

de SAN estratégias que orientem o resultado do processo para a integração da conservação da 

biodiversidade e à geração de renda e à melhoria da qualidade alimentar dos produtores e 

consumidores, na escala regional. O estudo pretende relacionar as políticas de SAN com as de 

Áreas Protegidas e Unidades de Conservação da natureza na região do Extremo Sul do Estado 

da Bahia, em uma perspectiva de agenciamentos e disputas territoriais entre diferentes projetos 

de territórios (Magalhães, 2017). Elementos teóricos e metodológicos A fim de reconhecer, no 

território, formas de execução integrada de políticas públicas ambientais e de segurança 

alimentar, pretendemos identificar integrações e interdependências entre os marcos normativos 

dos Sistemas de Segurança Alimentar, das Unidades de Conservação e das Áreas 

Protegidas.Com essas premissas e perguntando-nos se a execução de projetos integrados podem 

reorganizar o espaço produtivo local e regional, e com base na metodologia da Política Baseada 

em Evidências (Laurent, 2009; Sandroni, e Carneiro, 2016), identificaremos e definiremos 
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palavras-chaves (ou “descritores”) que nos permitam relacionar esses conjuntos jurídicos. 

Realizaremos uma análise preliminar do seguinte conjunto legal: Política Nacional de Meio 

Ambiente (PNMA), Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), Plano Estratégico 

Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), Lei da Mata Atlântica (LMA), Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), Lei da Segurança Alimentar e 

Nutricional (LOSAN/SISAN) e a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(PNSAN). Análise e discussão A formalização das políticas de Meio Ambiente a serem 

elaboradas e executadas no Brasil decorrem da Lei No 6.938/1981, PNMA, que norteia a 

compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com o uso racional dos recursos 

ambientais. Seu principal instrumento é a criação de territórios especialmente protegidos pelo 

Poder Público. A Lei No 9.985/2000, instituiu o SNUC e a criação e a gestão das UC, definidas 

como territórios e seus recursos ambientais legalmente instituídos pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação e limites definidos. Destaca a proteção aos recursos naturais 

necessários à promoção social e econômica de populações tradicionais. O PNAP (Decreto 

5.758/2006), incorporou a inclusão social, a “combinação da conservação da biodiversidade 

com as necessidades humanas”, potencializando o papel das áreas protegidas no 

desenvolvimento sustentável e na redução da pobreza, na participação e inclusão social e no 

exercício da cidadania. O Brasil, como signatário da Convenção da Diversidade Biológica 

(CDB), oficializou, via PNAP, a abordagem ecossistêmica na gestão das áreas protegidas, 

possibilitando uma repartição mais justa e equitativa da conservação da biodiversidade (Franco, 

2012).A Lei No 11.428/2006 a Lei da Mata Atlântica, estabelece que o poder público dará apoio 

e assistência às práticas de “manejo e exploração sustentáveis das espécies da flora nativa” 

realizadas pelos "pequenos produtores rurais" e “populações tradicionais”, definidas como 

“população vivendo em estreita relação com o ambiente natural, dependendo de seus recursos 

naturais para a sua reprodução sociocultural, por meio de atividades de baixo impacto 

ambiental”. “Povos e Comunidades Tradicionais”, visibilizados nos Decretos nº 8.750/2016 

(CNPTC) e 6.040/2007 (PNPCT), faz referência a “grupos culturalmente diferenciados, que se 

reconhecem como tais e possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 

territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, 

ancestral e econômica, por meio de conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 

pela tradição”. Os vínculos entre conservação da biodiversidade e alimentação começam a se 
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estabelecer, institucionalmente, com a adesão do Brasil à CDB, com o Programa Nacional da 

Diversidade Biológica - PRONABIO (1994), no Projeto de Conservação e Utilização 

Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira - PROBIO (1996), com as decisões da 

Conferência das Partes (COP) VII/32, dos ODM (2004), e VIII/23, da biodiversidade agrícola 

(2006). Na Declaração de Tshwane (2011), na V Cúpula do Fórum de Diálogo Sul-Sul Índia, 

Brasil e África do Sul (IBAS) e com o projeto Conservação e Uso Sustentável da 

Biodiversidade para Melhoria da Nutrição e do Bem-estar Humano (BFN), em 2012.O 

CONSEA, organizado como instrumento de articulação entre governo e sociedade civil, 

assumiu a coordenação da elaboração da Lei No 11.346/2006, a LOSAN, que criou e instituiu 

o SISAN, para assegurar o direito humano à alimentação adequada (DHAA). Sendo uma 

concepção abrangente de SAN, exigiu a conjunção de esforços de governo e sociedade civil 

para formular, implementar e monitorar a política de segurança alimentar, com gestão 

intersetorial e participativa. A soberania alimentar, como realização do livre direito dos povos 

de determinarem suas políticas e estratégias de produção, distribuição e consumo, fortalece e 

reforça seus modos de organização dos territórios, com certo grau de autonomia. Essas 

características fariam da SAN um eixo de um modelo de desenvolvimento mais justo (Maluf, 

2013; Pacheco, 2014). A conservação ambiental é abordagem a ser considerada na adoção das 

políticas e ações que assegurem o DHAA e na diversidade cultural e sustentabilidade ambiental 

das práticas alimentares. A PNSAN (Decreto No 7.272/2010), para promover a segurança 

alimentar, tem como diretrizes o acesso universal à alimentação adequada e saudável e à água 

de qualidade, a estruturação de sistemas alimentares sustentáveis de base agroecológica, 

biodiversos e que fortaleçam a agricultura familiar e os povos e comunidades tradicionais. 

Tendo como qualidade a transversalidade, exige uma forte intersetorialidade para a 

implementação das políticas. Primeiras conclusões Ao selecionar os descritores em cada um 

dos conjuntos conjunto jurídicos, foi possível identificar a existência comum do que 

poderíamos chamar de uma temática social na questão da conservação ambiental, já identificada 

por Sandroni e Carneiro (2016). Essa temática teria, principalmente, na participação social, na 

conservação da biodiversidade, na educação, no manejo e uso sustentáveis dos recursos nos 

territórios e na superação da pobreza os agenciamentos da integração entre as Políticas Públicas 

de SAN e de Conservação da Biodiversidade. Buscamos no marco jurídico-normativo 

indicações dos níveis de integração entre as políticas públicas de conservação da biodiversidade 

e de segurança alimentar na construção de uma agenda de superação da pobreza e afirmação de 
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direitos territoriais e ambientais, meios para alcançar condições de maior autonomia. 

Adaptando a metodologia da Política Baseada em Evidências, foi possível sistematizar alguns 

dos descritores que poderão dar indícios de possíveis integrações no nível institucional, capazes 

de orientar a (re)organização dos territórios.Com essa perspectiva, foram preliminarmente 

identificados, nos espaços territoriais inseridos no Extremo Sul da Bahia, experiências e 

pesquisas em projetos de restauração florestal (SAF) e produção de mudas e sementes em Terras 

Indígenas, Assentamentos Rurais e Territórios Quilombolas, assim como projetos de SAN 

(agrobiodiversidade), também presentes em UCs (RESEX). Processos coletivos de 

associativismo e de protagonismos ocorrem em duas redes regionais de comercialização 

solidária. Todos esses projetos indicam que, para além das ações setoriais aparentemente 

isoladas, há, mesmo no momento de esvaziamento das Políticas Públicas de meio ambiente e 

assistência social, a estruturação de um sistema de experiências que (re)organizam o território, 

ao evidenciar, na dinâmica territorial, agentes dispostos a ampliar o debate sobre o acesso e 

utilização dos recursos naturais nos projetos de desenvolvimento.Referências 

bibliográficasFRANCO, José L. de A. e DRUMMOND, José A.. História das preocupações 

com o mundo natural no Brasil: da proteção à natureza à conservação da biodiversidade. In 

FRANCO, J.L., SILVA,G.G. (orgs.). História Ambiental: fronteiras, recursos naturais e 

conservação da natureza. Rio de Janeiro: Garamond, 2012. ISBN 978-85-7617-281-

9.LAURENT, C., TROUVE, A., PERRAUD, D. O debate sobre as abordagens Evidence-based 

ou Evidence-aware policy no campo da agricultura. Revista Estudos Sociedade e Agricultura. 

Rio de Janeiro, Ano 17 volume 02 - outubro de 2009: 139-226. MAGALHÃES, Clarissa. 

Acordos de terras no Extremo Sul da Bahia – novos espaços de governança local e os 

desdobramentos sobre a questão agrária territorial. XXXI Congreso ALAS: Ururguay, 

2017.MALUF, R. Elementos para uma agenda pública de enfrentamento da pobreza e inclusão 

socioprodutiva no meio rural na ótica do desenvolvimento territorial sustentável. In: Leite, S. 

P. (org.). Políticas de desenvolvimento territorial e enfrentamento da pobreza rural no Brasil. 

Brasília (DF), IICA: 2013 (Série DRS, 19, pg. 57-88).PACHECO, Maria Emilia (2014). Uma 
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A CONTRARREFORMA AGRÁRIA DE MERCADO NO PONTAL DO 
PARANAPANEMA1 

 

Rodolfo de Souza Lima2 

Introdução 

Neste trabalho vamos analisar o processo de territorialização da chamada 

Contrarreforma Agrária de Mercado (CRAM) no Pontal do Paranapanema, assim como 

entender as relações entre território, Estado e trabalho e as implicações para as famílias 

envolvidas. A pesquisa em foco pôde contar com uma pesquisa documental, buscando 

informações oficiais, notícias, relatórios, em banco de dados oficiais etc. assim como trabalhos 

de campo e entrevista semiestruturadas com militantes, funcionários públicos e famílias 

mutuárias. Em nosso recorte, priorizamos os empreendimentos do Banco da Terra (BT) situados 

na região, onde realizamos trabalhos de campo e entrevistas com as lideranças das associações 

em questão, Associação dos Agricultores Familiares da Fazenda São José de Presidente 

Prudente, a Associação dos Agricultores Familiares do Bairro da Marambaia de Rancharia e 

Associação dos Agricultores Familiares, Assentamento Cristo Rei localizada em Tarabai.  

Conduziremos o(a) leitor(a) em três itens articuladores entre si, mais a introdução e as 

considerações finais. No primeiro, trataremos da concepção da CRAM e seus principais 

componentes no âmbito do Banco Mundial (BM) e a sua materialização no Brasil por meio das 

políticas de crédito fundiário. No segundo item observaremos o processo de espacialização e 

territorialização da CRAM no Pontal do Paranapanema, onde os latifundiários, ruralistas e a 

mídia tiveram um papel fundamental. No terceiro e último item, analisaremos os processos de 

subordinação e resistência das famílias mutuárias nos empreendimentos do BT. 

A Contrarreforma Agrária de Mercado no Brasil e as políticas de crédito fundiário 

 
1 Esse trabalho apresenta, de forma sintética, os resultados da dissertação intitulada “Do sonho da terra ao pesadelo 
da dívida: a territorialização da Contrarreforma Agrária de Mercado no Pontal do Paranapanema” defendida em 
setembro de 2018, orientada pelo Prof. Dr. Ricardo Pires de Paula, na Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNESP 
2 Doutorando em geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia/UNESP. E-mail: Rodolfo_souza13@hotmail.com 
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Na segunda metade dos anos noventa o BM incorpora o tema da terra e da reforma 

agrária na agenda neoliberal e passa a dissemina-la pela América Latina, África e Ásia, visando 

substituir a reforma agrária desapropriativa por um mecanismo de compra e venda entre 

camponeses pobres e proprietários de terra, por meio da concessão de empréstimos (PEREIRA, 

2004). Entendemos a CRAM conforme Ramos Filho (2013), enquanto um processo que visa 

de um lado deslegitimar a reforma agrária “desapropriativa” e as lutas sociais, não 

desconcentrando a terra, e por outro favorecer os interesses dos latifundiários, pela realização 

da renda capitalizada, e do capital financeiro. Conforme apontado por Pereira (2004), a CRAM 

se fundamenta pela centralidade do mercado, pela descentralização administrativa, 

privatizações e em uma relação de vendedores e compradores, contudo, sua aplicação em países 

como a Indonésia, Tailândia, Filipinas, Índia, África do Sul, Malauí, Zimbábue, México, 

Guatemala, Colômbia, El Salvador, Honduras e Brasil, demonstram sua ineficácia na superação 

da pobreza, desconcentração fundiária e desenvolvimento rural (RAMOS FILHO, 2008, 2013; 

PEREIRA, 2004). 

No Brasil, o processo de incorporação da CRAM ocorreu a partir das políticas de crédito 

fundiário dos governos Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), enquanto uma forma de 

combater o avanço da luta pela. Observaremos que a CRAM foi sendo incorporada pelos 

governos brasileiros e se tornando uma política de Estado. O contexto do governo FCH, era de 

uma intensificação da neoliberalização de um lado (BOITO Jr. 1999), e ascendo das ocupações 

de terra, organizadas sobretudo pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

do outro (FERNANDES, 1999). Cardoso estava alinhado ao Consenso de Washington, 

adotando as recomendações do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do BM.  

Fernandes (2008) argumenta que a política de reforma agrária no primeiro mandato de 

FHC era de uma política paliativa e focalizada com vistas a atenuar os conflitos. Contudo, entre 

os principais fatores que favoreceram a criação de assentamentos foi o crescimento das 

ocupações, sendo criados 2345 assentamentos para 298.425 famílias entre 1995-1998 

(DATALUTA, 2017). A intensificação das ocupações obteve uma resposta do governo com a 

elevação da repressão aos movimentos socioterritoriais. A repercussão causada pelos massacres 

de Corumbiara (RO) em 1995 e em Eldorado dos Carajás (PA) em 1996, obrigou FHC a 

incorporar o tema da reforma agrária. Nesse interim, o governo de Cardoso adotar as 
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recomendações do BM para o campo brasileiro e com isso a CRAM por meio da criação de 

linhas de crédito fundiário.  

Foram criados programas de crédito fundiário como o Projeto Cedula da Terra (PCT), 

Banco da Terra (BT), Crédito Fundiário de Combate à Pobreza Rural (CFCPR), Combate à 

Pobreza Rural (PCR), abrangendo cerca de 44.335 famílias. As analises tem mostrado que as 

experiências dos empreendimentos de CRAM foram desastrosas, problemas como a localização 

em solo inadequados, elevada inadimplência das famílias, incentivo de um processo de 

minifundialização, entre outros problemas (ANDRADE, 1998/1999; ALENCAR, 2006; 

GEMINIANI, 2006; DA ROS, 2006; RAMOS FLHO, 2013; SILVA; CLEPS JUNIOR, 2012; 

VIA CAMPESINA, 2006). 

Nos governos neodesenvolvimentas de Lula e Dilma (2003-2016) adotou-se, a grosso 

modo, uma estratégia de crescimento econômico com redução da pobreza. Nesses governos, 

houve uma frente política contraditória e heterogênea organizada pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT), que abarcava setores da classe dominante e das classes dominadas, sob a 

comando da fração interna da burguesia, sem confrontar os interesses do capital financeiro 

(BOITO Jr., 2012; KATZ, 2016). Delgado (2012, p.94) aponta que os governos 

neodesenvolvimentistas apostaram no fortalecimento do agronegócio, destinando a maior parte 

dos recursos para seu crescimento. A classe trabalhadora, assim como o campesinato, tinha 

posição subordinada dentro da política neodesenvolvimentista conseguiu conquistas 

importantes como o Fome Zero, Minha Casa Minha Vida, e no âmbito da questão agrária o 

Programa de Aquisição de Alimentos, Programa Nacional da Alimentação Escolar e Programa 

Nacional da Educação na Reforma Agrária. Mesmo com a criação do II Plano Nacional de 

reforma agrária, com a estimativa de criação de 400 mil assentamentos, a reforma agrária nesse 

período foi tímida.  

Nesses governos, a CRAM é reciclada e tem continuidade, sendo criado o Plano 

Nacional de Crédito Fundiário, que a torna uma política de Estado, e as modalidades Combate 

à Pobreza Rural (CPR), o Consolidação da Agricultura Familiar (CAF) e as linhas Nossa 

Primeira Terra (NPT), Terra para a Liberdade (TL) e o Terra Negra Brasil (TNB). No governo 

Lula 84.113 famílias acessaram empreendimentos de CRAM e nos governos Dilma 13.136 

famílias (RAMOS FILHO, 2013).  
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Com golpe de 2016 e a chegada de Michel Temer temos a retomada de um novo ciclo 

neoliberal que dura até os dias atuais. O governo Temer passou a mover um conjunto de 

contrarreformas que também contemplam o tratamento da questão agrária. A extinção do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), os cortes nas políticas públicas para o 

desenvolvimento da agricultura camponesa, na obtenção de terras e no crédito fundiário são 

marcantes. Até 2017, Temer criou cerca de 1258 empreendimentos. 

 

Latifundiários e ruralistas na articulação da Contrarreforma Agrária de Mercado no 

Pontal do Paranapanema 

O Pontal é demarcado por 32 municípios locados no sudoeste paulista, possuindo cerca 

de 439.198,00 ha de terras consideradas devolutas, devido ao intenso processo de grilagem e 

concentração fundiária (ITESP, 2007; LEITE, 1998). Outra característica da região é o intenso 

conflito fundiário entre latifundiários e camponeses, que tomou grandes proporções durante os 

anos 90 e 2000. A chegada do MST no Pontal potencializou a capacidade de organização dos 

camponeses, ampliando as ocupações e a criação de assentamentos rurais, entre 1987 e 211 

foram criados 112 assentamentos, envolvendo 139.682ha abrangendo 5.892 famílias. 

(FERNANDES, 1999).  

Como resposta ao crescimento da luta pela terra os latifundiários organizam a União 

Democrática Ruralista (UDR) e adotam várias táticas de contrarreforma agrária com vistas a 

frear o crescimento das ocupações. Podemos citar (LIMA, 2018, p.122-127): criminalização da 

luta pela terra e das lideranças dos movimentos, processos judiciais-criminais, violência contra 

os acampamentos, tentativas de assassinatos, desmoralização da imagem dos movimentos, em 

especial o MST, tentativas de legalização das terras griladas.  

Entendemos a chegada da CRAM como mais uma dessas táticas, dimensionando os 

espaços jurídico-político e da subalternidade. Conforme Ramos Filhos (2013) antes da 

territorialização da CRAM por meio dos empreendimentos do crédito fundiário, há a criação de 

espaços que antecedem a esse processo. Trata-se do espaço jurídico-político, onde cria-se o 

arranjo institucional, captação de recursos, a reunião de técnicos e políticos que viabilizam a 

implementação do crédito fundiário, também se dimensiona os espaços da subalternidade, que 
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por sua vez reúnem várias famílias camponesas para convence-las dos benefícios de acessarem 

os créditos e comprarem uma propriedade.  

No ano 2000, o governo de Mário Covas (PSDB) do estado de São Paulo realizou 

um acordo de cooperação com o MDA de incialmente R$30 milhões para implantação do 

BT no estado. Durante um evento realizado em maio de 2001 a União dos Municípios do 

Pontal do Paranapanema (UNIPONTAL)3, a Força Sindical, Banco da Terra e o Conselho 

Regional de Desenvolvimento de Presidente Prudente realizam um acordo de cooperação. O 

evento ainda contava com a participação com a participação de um representante do MDA 

e lideranças da UDR (OESTE NOTICIAS, 19/05/2001). O acordo inicial foi a de R$ 30 

milhões com vistas a abarcar 1.500 famílias em empreendimentos do BT.  

Em sequência foram criados os espaços da subordinação, por meio da divulgação do 

BT, convocação de famílias interessadas em acessar terra e do convencimento das 

facilidades e benefícios do BT. Até 2002, ano que durou o programa, 245 famílias em 1.539 

ha acessaram empreendimentos BT, em um valor de R$ 6.699,387 milhões. Em 2006, houve 

a retomada da CRAM, mas já por meio do CAF. Nessa modalidade foram criados 28 

empreendimentos, para 35 famílias ocupando 176,7 ha, com financiamento de R$ 1,032.000 

milhão. Somando tudo nesse período de 2001 a 2015, a experiência da CRAM no Pontal 

compreendeu 36 empreendimentos envolvendo 280 famílias em uma área de 1.715,7 ha e 

R$ 7.731,387 milhões (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Territorialização da contrarreforma agrária de mercado no Pontal do 

Paranapanema (2001-2015) 

municípios empreendimentos famílias áreas 
(ha) áreas/famílias tipo 

Álvares Machado 3 3 18 6 CAF 
Anhumas 1 16 85 5,31 BT 

Emilianópolis 14 14 65,7 7,14 CAF 
Martinópolis 1 16 88 5,5 BT 

Narandiba 8 33 164 5 CAF e 
BT 

Presidente Bernardes 2 28 128 4,5 CAF e 
BT 

 
3 A UNIPONTAL é uma entidade alinhada aos interesses da burguesia e dos latifundiários da região. Durante o 
período em foco, o presidente da entidade era Agripino Lima, latifundiário/grileiro, prefeito de Presidente Prudente 
(2001-2006), e reconhecidamente opositor ao MST. 
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Presidente Prudente 1 41 253 6,17 BT 

Rancharia 2 41 296 7,21 CAF e 
BT 

Santo Anastácio 2 2 12 6 CAF 
Santo Expedito 1 30 121 4 BT 

Tarabai 1 56 484 8,6 BT 
TOTAL 36 280 1715,7 6,12 - 

Fonte: PNCF, 2016.  
Organização dos autores   

É notável, principalmente entre 2001 e 2002, a tentativa de formar um território 

imaterial favorável a implementação do crédito fundiário, em oposição à desapropriação e ao 

MST. Antes mesmo de sua implantação na região, um dos jornais mais influentes, publicou um 

editorial chamado “Sobre o Banco da Terra, o MST deveria ser mais conciliatório e menos 

rebelde”, criticando as desapropriações de terra, “Outro ponto importante combatido pelo 

Banco da Terra são as desapropriações [...] essa questão das desapropriações coloca o 

contribuinte e proprietários de terra em polvorosa” (O Imparcial, 22/12/1998).  

Durante o evento de oficialização citado acima, o representante do MDA afirmava que 

“Com o Banco da Terra o governo pretende promover uma reforma agrária pacífica, sem 

conflitos [...]” (OESTE NOTICIAS, 19/05/2001, p. 1.5). Na mesma ocasião o representante 

regional do BT evidenciava que o programa era “[...] uma conquista do presidente da 

UNIPONTAL, o prefeito Agripino Lima, bem como de todos os prefeitos da região” (OESTE 

NOTICIAS, 19/05/2001, p. 1.5), argumento reforçado em outro editorial “Unipontal Avança” 

(OESTE NOTICIAS, 12/05/2001, p. 1.2), em outras palavras, de uma benesse dos políticos 

ruralistas para o conjunto da população. Durante uma reunião técnica do BT, o deputado federal 

do PSDB-SP Francisco Graziano ressalta o caráter moderno do BT em detrimento do atraso das 

desapropriações: “O Banco da Terra tem uma proposta moderna de reforma agrária para a 

região” (OESTE NOTICIAS, 01/09/2001, p. 1.3). 

Nesse sentido, podemos afirmar que a espacialização e territorialização da CRAM na 

região chega articulada pelos ruralistas e latifundiários, com o apoio da mídia, e articulada 

institucionalmente pela Força Sindical, União dos Municípios do Pontal do Paranapanema 

(UNIPONTAL) e governo federal por meio do MDA-Banco da Terra, como uma forma de 

combater o MST e o avanço das ocupações de terra. Onde os discursos disseminados por esses 

agentes visavam forjar um território imaterial favorável a CRAM, reproduzindo os argumentos 
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do BM, como moderna, ágil, sem conflitos, em oposição ao movimento socioterritorial, visto 

como conflitivo, e a reforma agrária “desapropriava” que punia o latifundio.  

Em resposta, o MST não incorporou a CRAM e manteve sua posição “rebelde”, passou 

a intensificar as ocupações de terra e disseminando um território imaterial em favor da reforma 

agrária no Pontal, que de fato iria desconcentrar a terra e desenvolver a região (SOBREIRO 

FILHO,2013) 

 

Subordinação e resistência nos territórios do Banco da Terra no Pontal do Paranapanema 

A territorialização da CRAM se dá na materialização de um empreendimento de crédito 

fundiário pela captação de um empréstimo de um agente financeiro, normalmente Banco do 

Brasil, e na compra pelas famílias mutuárias de uma fração do território capitalista. Conforme 

Ramos Filho (2013), nesse processo há a realização da renda absoluta, pela compra da 

propriedade, levando a desterritorialização do proprietário, contudo há a territorialização do 

capital financeiro, que mantem o controle do território até as famílias finalizarem as parcelas.  

Nesse sentido, as famílias estão em um processo constante e dialético de subordinação 

e resistência. A subalternidade pode ser observada pela pressão exercida pelos agentes 

financeiros e pelo Estado para pagarem as dívidas, assim com as normas que as famílias devem 

se enquadrar para tal. Já a resistência é observável em todas as táticas empreendidas pelas 

famílias mutuarias para a sua (re)produção social e de contestação. Portanto, para tornar nossa 

exposição mais didática, optamos por primeiro elucidar os processos de subalternidade, em 

seguida os de resistência.  

Como dito já alhures, o principal aspecto da subordinação é a dívida contraída após o 

termino do tempo de carência de três anos. Os agentes financeiros e o Estado, por meio dos 

gestores do crédito fundiário e do judiciário, passam a impor uma série de normas sob as 

famílias mutuárias, afetando as territorialidades. No estado de São Paulo, 54% dos BT estavam 

inadimplentes, enquanto que o CAF 12%, em 2016 (PNCF, 2017). Quando realizávamos a 

pesquisa em 2018, com exceção de um empreendimento, todos os outros BT estavam 

inadimplentes na região do Pontal do Paranapanema. Vários são os fatores que levaram essa 

situação, elencaremos abaixo alguns que de fato contribuíram para isso: 
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Primeiramente, destacaremos um elemento estrutural do BT, que já havia sido 

alertado por Andrade (1998/1999). No Estado de São Paulo, o valor das terras é o mais 

elevado do país, somando ao baixo valor proporcional destinado a compra de terras e o baixo 

rendimento familiar, promove, consequentemente, a aquisição de terras insuficientes para a 

reprodução social da família. Isso pode ser observado no Pontal (Tabela 2), onde é possível 

inferir que há uma média de 30 famílias por empreendimento, sendo apenas 6,3 ha por 

família, comprados por em média valor médio de R$ 27.344 mil por família. Tendo em vista 

que o módulo fiscal na região é em média 23 ha, o tamanho dos empreendimentos por família 

está muito abaixo, favorecendo um processo de minifundialização. Por estarem a mais de 15 

anos endividados, com o rolamento dos juros os valores iniciais de R$ 6.699.387 milhões 

aumentaram em mais de 300%, ou seja, estão por volta de R$ 20.098.161 milhões. 

 

Tabela 2 – Pontal do Paranapenema - Empreendimentos do Banco da Terra 

 
Fonte: PNCF, 2016 

Organização dos autores   
 

Em nossa incursão, visitamos 3 empreendimentos e em todos eles a forma de seleção 

das famílias foi conturbado. Destacamos o processo que houve na Associação dos 

Agricultores Familiares do Bairro da Marambaia de Rancharia. No empreendimento em 

questão, os grupos de mutuários foram formamos por um agrônomo e professor na escola 

técnica da cidade, contudo, o mesmo não foi associado. O grupo foi formado por 20 pessoas 

da cidade de Rancharia, mais 10 pessoas de distritos de Gardênia e 10 de Agissê. Porém, a 

maior parte dos residentes em Rancharia acessaram o BT acreditando que poderiam 

continuar residindo na cidade enquanto detinham o empreendimento no campo. Esse 

Empreendimento Nº Familias Área Valor inicial
Anhumas 16 85,00 400.000,00R$      

Martinópolis 16 88,00 399.994,00R$      
Narandiba 26 133,00 650.000,00R$      

Presidente Bernardes 20 85,00 499.440,00R$      
Santo Expedito 30 121,00 749.999,00R$      

Presidente Prudente 41 253,00 1.208.465,00R$   
Rancharia 40 290,00 1.199.426,00R$   

Tarabai 56 484,00 1.592.063,00R$   
Total 245 1539 6.699.387,00R$   
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descompasso, gerado pela falta de informação, levou o abandono das famílias do projeto, 

abrindo uma lista de substituição que basicamente durou até os dias de nossa pesquisa. Em 

Rancharia 21 das 40, famílias já deixaram o empreendimento (52%). Como consequência a 

associação não conseguiu quitar as parcelas.  

O BT estipula que o empreendimento deve receber um financiamento do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) para o desenvolvimento 

produtivo. Em todos os empreendimentos estudaram houveram problemas como atraso, 

pouco recurso, endividamento, etc. Em Tarabai, após um atraso de 3 anos - tempo que 

coincide com a carência da primeira parcela da dívida da terra - a associação tinha um projeto 

de criação de bovinos para leite. Contudo, os parcos recursos para manter os animais e a 

família, somado a pequena quantidade de terra para a criação, em média 6 vacas por família, 

levaram ao fracasso do projeto, endividamento e abandono do Pronaf por muitas famílias. 

Na Associação dos Agricultores Familiares em Presidente Prudente, é notável um 

erro no projeto para a instalação da infraestrutura, como rede elétrica, fossas sépticas, poços 

artesianos e caixas d´água. O projeto obteve um sub-orçamento no valor de R$ 10 mil, sendo 

que era necessário um investimento no valor de R$ 85 mil. Foram as famílias que pela 

elevação da autoexploração conseguiram pagar a diferença sem financiamento para instalar 

o restante.  

Há anda um agravante no empreendimento de Presidente Prudente, que reforça ainda 

mais o caráter de contrarreforma agrária do programa, beneficiando os proprietários de terra 

em detrimento das famílias camponesas. Trata-se da compra de uma propriedade devoluta 

para um empreendimento do BT. Em suma, após a instauração vários processos 

investigatórios, o Procurador da República Luis Roberto Gomes - Autos Representação 

nº035/2004 da Tutela Coletiva – auferiu que houve irregularidades e omissão dos gestores 

do BT quando escolheram a propriedade, mas não entendeu que houve algum tipo de 

improbidade administrativa. Porém, a decisão foi de colocar sob as famílias o peso da 

reparação do erário público, congelando suas contas bancárias até a legalização das terras. 

A associação conseguiu somente em 2017 a legalização das terras devolutas, custando a elas 

R$ 17.941 mil.  

Mesmo sob a ameaça de serem executadas pelo agente financeiro a qualquer momento 

e a omissão/descaso do poder público, muitas famílias mutuárias resistem para permanecer na 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4187 
 

terra. O trabalho acessório, por meio do assalariamento em outras funções urbanas e/ou rurais, 

as políticas de diminuição da pobreza como o Bolsa Família e a previdência social, como a 

aposentadoria, também são fundamentais, contudo, não abordaremos nesse trabalho. 

A produção de caráter familiar é uma das formas que elas encontram para garantir a 

subsistência e elevar os rendimentos. Em Tarabai e em Rancharia, a integração subordinada na 

produção leiteira, mesmo com os limites colocados alhures, é um fator que contribui para a 

elevação do rendimento familiar.  

Em Presidente Prudente a produção de hortifrúti, sobretudo de hortaliças e batata doce 

é uma fonte importante de rendimento. Nesse empreendimento, 10 famílias viviam sobretudo 

da agricultura, sendo que 6 acessavam o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), contudo 

devido aos cortes no programa, as famílias passaram a acessar somente o Programa Nacional 

da Alimentação escolar. Essa política de compra institucional é muito bem avaliado pelas 

famílias beneficiarias, sobretudo, pela garantia das vendas e estabilidade dos preços.  

As associações do BT da região de Pontal do Paranapanema, também buscaram formas 

de articulações para denunciar a situação de precariedade em que viviam, assim como 

pressionar o MDA para a realização de melhorias. Em 2012, em reunião, as associações 

elaboram um documento chamado, “Carta aberta dos agricultores do Banco da Terra da região 

de Presidente Prudente”, exigindo:  

 
a) Cobrar do agente financeiro (Banco do Brasil) maior respeito com o Mutuário 
do Banco da Terra, ter pessoal qualificado e treinado e com conhecimento da 
legislação do programa e dos procedimentos específicos para o correto atendimento 
dos mutuários/agricultores; maior agilidade nos processos ou mesmo a substituição 
do agente financeiro (Banco) já que não cumpre a sua função. 
a) Efetivar a Renegociação feita conforme a lei.11.775/2008 
b) Efetivar a Individualização das Terras e das Dividas feita de acordo com a lei 
11.775/2008 
c) Verificar a existência de irregularidades nas propriedades rurais adquirida, 
sob o fundamento de se tratar de terras devolutas e se afirmativo providenciarem sua 
completa regularização 
d) Ter acompanhamento técnico, social e econômico nas famílias e 
propriedades. 
e) Estruturar e Revitalizar as associações que se encontram fragilizadas diante 
da infinidade de erros cometidos pelo programa 
f) Implementação de programas para a Recuperação e Revitalização do projeto 
Banco da Terra; detalhe com acompanhamento técnico (Carta aberta dos agricultores 
do Banco da Terra da região de Presidente Prudente, 2012) 
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Apesar de limitado e pontual, essa organização das associações demonstram a 

capacidade de criarem espaços de socialização política, possibilitando a troca de experiências 

e a ação coletiva. Das reinvindicações, somente o processo de renegociação das dívidas e da 

individuação, sobretudo por terem apoio governamental, obteve encaminhamento a nível 

nacional. O MDA forjou espaços, reunindo as associações para convencer as famílias a 

adotarem as normas. Na nossa pesquisa, somente a associação de Presidente Prudente, havia 

conseguido regularizar e individualizar as dívidas.  

 

CONSIDERAÇÔES FINAIS 

Em resumo, ao longo deste trabalho passamos pela implementação da agenda neoliberal 

do BM, em especial a relacionada ao tratamento da questão agrária e da reforma agrária. O 

Banco passou a influenciar os governos à adoção de uma política fundiária amigável ao 

mercado por meio de, entre outros, o crédito fundiário. O Brasil durante os governos FHC 

estavam alinhados ao Consenso de Washington e ao BM, utilizou a CRAM como uma das 

táticas para combater o avanço da luta pela terra, organizadas, sobretudo pelo MST. A CRAM 

tornou-se uma política de Estado, estando até hoje, mesmos com os vultuosos cortes nas 

políticas sociais, entre o rol de políticas fundiárias. 

Também analisamos a introdução, espacialização e territorialização do crédito 

fundiário, a CRAM, no Pontal do Paranapanema. Ficou evidente a convergência de interesses 

dos políticos ruralistas, dos latifundiários e da grande imprensa na introdução do BT, e assim 

como no governo federal, tentar combater a luta pela terra. Nesse sentido, a entidade ruralista, 

a Unipontal, e dos latifundiários, representados pela UDR, tiveram um papel fundamental para 

a criação de um arranjo espacial para tal.  

Por fim, também observamos que o BT, é “amigável” com mercado, mas não é nada 

amigável com as famílias mutuárias. Os territórios do BT passam por um processo profundo de 

endividamento, falta de políticas agrícolas, abandono do poder público, fruto de vários erros 

estruturais do programa, subordinando as famílias ao julgo do capital financeiro. Porém, 

conforme visto alhures, as famílias mutuarias resistem de várias maneiras possíveis, seja por 

meio do trabalho acessório, seja pela produção familiar, entre outras formas. É imprescindível 
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a reparação, o perdão das dívidas e a inserção das famílias no programa de reforma agrária, 

assim como a realização de uma reforma agrária popular, que de fato desconcentre a grande 

propriedade, promova emprego, vida digna e produza alimentos saudáveis para o povo 

brasileiro.  
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RELAÇÃO CAMPO CIDADE NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA – PR: OS 

TERRITÓRIOS RELACIONAIS NUMA PERSPECTIVA ECONÔMICA 

 
Karla Eduarda de Oliveira,  

Sibelly Ariane Werffel 
 

Introdução 

A presente pesquisa tem como objetivo geral compreender a relação campo-cidade no 

município de Ponta Grossa – PR, tendo como enfoque o aspecto econômico na construção dos 

espaços rural e urbano, no período de 2009 a 2019. O município é considerado o núcleo dos 

Campos Gerais do Paraná, com 351.736 habitantes segundo o IBGE (2019), e o maior parque 

industrial do interior do estado. 

Com o intuito de compreender a dimensão e conexão dos espaços rural e urbano, foram 

realizadas leituras dentro da temática em questão, assim como trabalhos realizados utilizando 

recortes espaciais diferentes desta pesquisa, que terá como espaço delimitado de estudo o 

município de Ponta Grossa – PR. 

As informações secundárias oficiais estão sendo obtidas através do IBGE, IPARDES e 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa – PR, sendo estes dados fundamentais para a análise 

quantitativa dentro desta pesquisa. 

Conforme cada objetivo, estão sendo elaborados e realizados roteiros de entrevista aos 

habitantes locais e aos responsáveis pelo planejamento urbano dentro dos órgãos públicos 

municipais, visando compreender as estruturas e os processos que ocorrem no contexto 

municipal. 

Está em fase final um levantamento a respeito da distribuição espacial do município, 

onde identifica-se áreas rurais e urbanas, através de software livre. Fotografias serão tiradas 

para a visualização de simbolismos de estrutura e movimento territorial dentro da paisagem. 

Com essa pesquisa, espera-se apresentar resultados que demonstrem os elementos 

estruturantes da formação territorial econômica dentro da relação campo-cidade. 
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A presente pesquisa está em andamento e tem como proposta aprofundar os 

conhecimentos dos territórios urbano e rural, em sua relação, levantando questões a respeito 

dos problemas existentes nesses espaços, e possibilitando estudos posteriores no meio 

acadêmico, contribuindo com a sociedade, principalmente no contexto da divisão social do 

trabalho e fragmentação socioeconômica. 

Espera-se a publicação em forma de artigos em eventos científicos nacionais e 

internacionais, por meio do grupo de pesquisa Geografia Agrária e Território – GEGATE. 

 

A relação campo-cidade 

O espaço é considerado um conceito geográfico abordado de diferentes formas na 

produção de conhecimento. Dentro destes conflitos conceituais, podemos entender que o espaço 

é palco e resultado das relações sociais, políticas, econômicas e culturais. Ao produzir espaços, 

construímos territórios e formam-se múltiplas territorialidades.  

Dentro destas territorialidades, encontramos o rural e o urbano, manifestações do campo 

e da cidade: 

 [...] o campo e a cidade não podem ser utilizados como sinônimos de rural e urbano, 
pois, apesar da dependência que se estabelece entre eles pelo fato de, teoricamente, o 
campo ser a base prática da manifestação do rural e, de forma semelhante, a cidade 
ser a base de manifestação do urbano, podemos incorrer a um erro ao realizarmos tal 
associação simplista. (ARAÚJO; SOARES, 2009, p. 2007).  

 

Segundo Bagli (2006), o rural e o urbano são modos de vida distintos, porém suas 

qualidades não são exclusivas de seus espaços correspondentes, surgindo as “urbanidades” e 

“ruralidades”: 

Rural e urbano são, pois, os conteúdos que definem e caracterizam o modo de vida 
específico de seus correspondentes espaços: campo e cidade. Entretanto, não podem 
ser compreendidos simplesmente como realidades diferenciadas, mas, sobretudo, 
complementares. Partes de um mesmo todo que, embaladas pela cadência da 
contradição, se completam justamente pelas diferenças que possuem. E assim, se 
relacionam. Campo e cidade por comportarem modos de vida específicos se 
configuram como espaço rural e urbano, respectivamente. Porém, em razão do 
aprofundamento das relações entre ambos, os limites de cada espaço não podem ser 
perfeitamente traçados. [...] Os espaços rurais e urbanos comportam qualidades 
específicas: ruralidades e urbanidades. Estas, entretanto, podem ser encontradas para 
além de suas realidades de origem. A cidade deixa de ser espaço exclusivamente 
urbano, por conter ruralidades; o campo deixa de ser espaço estritamente rural, por 
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comportar urbanidades. Na base dessa rede de relacionamentos e interligações está a 
territorialidade (BAGLI 2006, p. 68-9).   

Essas “urbanidades” – manifestação do urbano no campo – e “ruralidades” – 

manifestação do rural na cidade – demonstra os complexos processos que o campo e a cidade 

vêm sofrendo. 

Rural e urbano não podem ser entendidos como fases de desenvolvimento nem como 

setores econômicos. A complexidade inerente a ambos pode ser compreendida através da 

abordagem territorial. Abramovay (2000, p. 26) entende que a “ruralidade não é uma etapa do 

desenvolvimento social a ser superada com o avanço do progresso e da urbanização”, sendo um 

conceito de natureza territorial e não setorial. 

Segundo Bagli (2006): 

O urbano se expande, mas considerar tudo urbano impede a visualização daquilo que 
por ele não é preenchido. [...] O rural, que parece estar preenchido pelo urbano, resiste 
nos hábitos cotidianos e nas estratégias de vida, sejam elas desenvolvidas no campo 
ou na cidade. O rural se transforma, mas a transformação não é apreendida em seu 
movimento. É visualizado apenas como sujeito paciente da história: aquele que sofre 
a ação, nunca a realiza. [...] O rural permanece, porque muda, assimila para si a 
capacidade de transformar-se para não ser simplesmente transformado (BAGLI, 2006, 
p. 94).  

 

A autora discute o rural como passivo, sofrendo ações, nunca as realizando. A forte 

presença urbana nos espaços rurais nunca é questionada, contudo, esta presença é 

supervalorizada. 

Já Rosas (2015) ressalta que:  

para compreender tais espaços, acredita-se que o ponto de referência seja o espaço 
rural, pois o urbano foi construído a partir das transformações do rural, ou seja, o 
urbano é o rural transformado. Nessa perspectiva, não é o rural que avança no urbano, 
mas o urbano que transforma o rural em diversas vertentes, principalmente a 
econômica. (ROSAS, 2015, p. 119) 

A partir da década de 1980, ocorreram mudanças significativas no espaço rural 

brasileiro. Percebe-se o surgimento de um rural multifuncional com uma maior diversificação 

econômica, junto a novas formas de produção e subsistência. O crescimento do tecido urbano 

sobre as áreas rurais, segundo Lefebvre (1999, p.17) “corrói os resíduos da vida agrária”. Dessa 

forma, pode-se conceber uma nova realidade sócio-espacial, onde torna-se incapaz de 

compreender os espaços rural e urbano separadamente. 
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Segundo Silva (1997, p.1), as cidades não podem mais ser caracterizadas apenas com a 

atividade industrial, nem os campos com a agricultura e a pecuária. Há várias identidades rurais 

encontradas tanto no campo como na cidade. Pode-se destacar alguns fazendeiros, que mesmo 

trabalhando no rural, moram no urbano. O espaço rural e o urbano complementam-se, na 

medida “em que cada um não perde a sua identidade socioeconômica e cultural” (TAVARES, 

2003, p. 38). 

Pagliari (2009) ressalta: 

As práticas dos moradores provenientes do meio rural, bem como as narrativas a partir 
delas constituídas, apontam como estes universos campo/cidade mantêm uma intensa 
inter-relação [...]. As maneiras de se relacionar com os valores inerentes à terra não 
são de todo apagadas em suas lembranças ou vidas cotidianas, tampouco mostram que 
caminharam para um final categórico (PAGLIARINI, 2009, p.63). 

O campo e a cidade sofreram mudanças que demandam a quebra da visão dicotômica 

desses espaços, incapazes de perder suas identidades, porém em constante mudança. 

O êxodo rural fez com que a organização na vida social fosse de acordo com as relações 

que estabelecem com as práticas e os costumes que trazem do meio rural, numa recriação a 

partir das práticas vivenciadas na cidade. Muitas transformações ocorreram no rural, em que 

categorias como agricultura familiar e turismo rural se efetivam no plano político e econômico. 

Dessa maneira, categorias como pluriatividades, ruralidades e urbanidades são tomadas como 

processos socioespaciais que permitem afinar o olhar sobre o campo e a cidade (MARTINS; 

SOUZA, 2010). Na sociedade atual, os modos de vida e os aspectos socioculturais separam 

reduzidamente o rural do urbano. No urbano predomina a concentração, a aglomeração de 

pessoas, dinheiro, serviços e infraestrutura, e no rural a dispersão (SILVA; HESPANHOL, 

2011). 

Na perspectiva do modo de vida rural e urbano, que remetem à ruralidade e à 

urbanidade, respectivamente, Teixeira e Lages (1997, p.15) explicitam que:  

Os modos de vida e comportamentos socioculturais separam cada vez menos os rurais 
dos urbanos e as clivagens que conheceu nossa sociedade no passado hoje não passam 
mais pela oposição entre cidade e campo. Todo o discurso sobre modo de vida 
específico, sobre o isolamento rural mudou, pois mudou a mobilidade e a 
acessibilidade, com maior oferta de serviços, informação e infraestrutura. 

Cada vez mais o campo deixa de ser visto como sinônimo de “atraso”, pois os grandes 

avanços tecnológicos ocorridos nas últimas décadas não ficaram restritos às cidades, mas 
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passaram a fazer parte do cotidiano rural também. Assim, tem-se “[...] um rural que interage 

com o urbano, sem deixar de ser rural; transformado, não extinto” (RUA, 2005, p.58). 

Surgindo cada vez mais definições para o rural e o urbano, abrem espaços para 

discussões a respeito das classes construtoras e consumidoras destes espaços. As desigualdades 

sociais ultrapassam o espaço urbano e chegam ao rural, estabelecendo lutas pelo direito a terra 

nestes dois espaços. 

A separação entre a cidade e o campo toma lugar entre as primeiras e fundamentais 

divisões sociais e territoriais do trabalho, grosso modo, trabalho manual no campo e trabalho 

intelectual na cidade, Lefebvre (2001), Spósito (2010). 

Nos marcos da compreensão do que seja modernização da agricultura, envolvendo um 

conjunto de transformações na base técnica e nas formas de submissão do trabalho, o momento 

pós-guerra é a fase mais contundente das transformações na base técnica da agricultura e de 

alteração nas relações de trabalho, com intensificação do trabalho assalariado. (SUZUKI, 2007, 

p. 93). 

Essa nova dinâmica do espaço rural é significativa, pois o rural se tecnifica, levando ao 

crescimento de famílias rurais pluriativas [...]. Portanto, os conceitos de ruralidades e 

urbanidades, inseridos no debate em torno do rural contemporâneo “procuram incorporar as 

novas dinâmicas presentes na configuração do espaço geográfico.” (CANDIOTTO; CORRÊA, 

2008, p. 239-240).  

No Brasil, as relações campo-cidade já fazem parte do cotidiano da maioria das famílias. 

Pois em muitos casos os pais moram na área ou lote rural e filhos, netos moram e trabalham na 

cidade. Ou então os parentes e amigos do "urbano" vão para o “rural” nos finais de semana, 

dias de festas e são presenteados por gêneros alimentícios e estes retribuem com serviços e 

produtos urbanos. 

Campanhola e Silva (2000, p 66) ressaltam que “as iniciativas de planejamento local 

devem ter origem pela caracterização socioeconômica e ambiental dos recursos disponíveis e 

pelo zoneamento territorial” visando a organização da ocupação do território. 

A questão agrária permeia as discussões no país e esteve presente dentro dos processos 

de ocupação desde a colonização, sendo fator determinante no rumo do país. A análise das 
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estruturas fundiárias visa compreender a distribuição do espaço agrário em relação a seus 

detentores. 

Estrutura Fundiária Brasileira 

A ocupação colonial brasileira foi caracterizada pelo regime de sesmarias, da 

monocultura e do trabalho escravo, fatores que originaram o latifúndio, onde centrou-se a 

ocupação do espaço agrário brasileiro. 

De início, ocorre a troca entre o índio e o colonizador com a extração do pau-brasil, 

durando aproximadamente trinta anos, diferente da extração madeireira, presente durante todo 

o período colonial. 

Já no regime das Sesmarias (sistema de distribuição de terras a beneficiário em nome 

do rei de Portugal) e no sistema de capitanias hereditárias, o açúcar era a atividade econômica 

dominante. A ocupação das áreas do interior do território deu-se pela pecuária, formando os 

chamados latifúndios pastoris.  

 A presença do latifúndio nas regiões sul e sudeste ocorreu com a cultura do café, que 

gerou outorgado de sesmarias. 

Novas tecnologias são inseridas no campo a partir de 1960, aumentando a produtividade 

na pecuária e na agricultura. As propriedades improdutivas transformaram-se em 

empreendimentos capitalistas. A modernização traz uma estrutura fundiária concentrada, 

atrelada à insumos químicos e mecanização, com objetivo de exportar e atender à indústria, que 

passou a ditar a agricultura brasileira.  

A pequena e a média propriedade, em relação aos imensos latifúndios, não estavam 

inseridas dentro deste processo de desenvolvimento. Não possuindo nenhuma política 

econômica favorável, excluídos da comercialização e de crédito, se enfraqueceram, dando 

origem ao êxodo rural, que aconteceu nas décadas de 1970 e 80. 

Tanto para o INCRA como para o IBGE, a avaliação da estrutura agrária brasileira 

mostra a distribuição do espaço agrário de acordo com seus detentores. 

Segundo o INCRA (2019), verifica-se que, aproximadamente, 1,0 milhão de imóveis 

rurais, com área de até 10 hectares, ocupam 1,5% da área total cadastrada, no país. Na faixa dos 

imóveis de 1,0 mil hectares e mais, este valor eleva-se para 50% da área cadastrada.  
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Por outro lado, segundo o IBGE (1985), os 3,0 milhões de estabelecimentos 

agropecuários com área de até 10,0 ha, ocupam apenas 2,7% da área total. Os 50,0 mil 

estabelecimentos, com área acima de 1,0 mil ha, ocupam 43,7% da área. Isto mostra que o 

panorama não se modifica quando analisados os dados do Censo-Agropecuário do IBGE de 

1985.   

O Brasil apresenta estrutura fundiária concentrada, e diferenciada regionalmente. 

Como exemplo, o Rio Grande do Sul tem 18,6 milhões de hectares cadastrados, enquanto 

Rondônia tem 4,9 milhões de hectares cadastrados. Outro exemplo nos diz que na região Sul 

estão 35,5% dos imóveis rurais do Brasil, ocupando uma área equivalente a, tão somente 12,8%, 

da área cadastrada e, 6,8% da superfície do País, segundo o INCRA. 

Estas diferenças podem ser explicadas através da ocupação das regiões. A região 

Nordeste e a parte mais litorânea da região Sudeste, começaram a ser colonizadas desde o 

descobrimento do Brasil. Já a região Sul e Minas Gerais tiveram sua ocupação iniciada no 

século XVIII. Já o Paraná e Santa Catarina foram tiveram seu processo de colonização a partir 

do século XIX.  

A região Sul é a mais ocupada do Brasil, do ponto de vista fundiário. Mesmo tendo 

sido colonizada mais tarde do que as regiões Nordeste e Sudeste, a colonização estrangeira foi 

determinante nas diferenças da região.  

A superfície total da região Sul é de 57,5 milhões de hectares, das quais 39,8 milhões 

de hectares estão cadastradas no INCRA/92, o que representa 69,0% de toda a superfície. Do 

ponto de vista territorial, é a menor região do País, possuindo somente 6,7% do território 

nacional. Mas, em compensação, em área cadastrada, dobra a sua representação, para 12,8%, 

em relação ao total de área cadastrada do país.  

A grande ocupação fica ainda mais evidente considerado o número de imóveis. A região 

Sul possui 1,0 milhão de imóveis, o que representa 35,5% do total de imóveis cadastrados no 

Brasil. O "minifúndio" representa 61,0% dos imóveis e ocupa 15,4% da área cadastrada. Mas a 

pequena propriedade, que representa 30,9% dos imóveis, ocupa 26,8% da área cadastrada. 

Juntos - minifúndio e pequena - tem a maior representação em termos de área, de uma região: 

31,3%, segundo o INCRA. 
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A "grande propriedade", na região, em torno de 18 mil imóveis, representa, tão somente, 

0,9% dos imóveis. Mas, ocupa 36,5% da área cadastrada. Mesmo assim, é a menor 

representação regional da grande propriedade, tanto em número de imóveis, quanto em área 

cadastrada. 

O Paraná teve, segundo o INCRA, nos anos 1950, uma grande experiência de 

colonização em sua região Norte (Maringá, Cascavel), com a Companhia de Terras do Paraná, 

de origem inglesa, de ocupação planejada, associando o assentamento dos colonos em lotes 

bem distribuídos, com a implantação de uma infra-estrutura econômica e social, que se viabiliza 

a fixação daquelas populações. Ainda no Paraná, em sua região nordeste, com o avanço da 

lavoura do café, vinda de São Paulo, implantou grandes propriedades de cafeicultores, que 

demandavam mão de obra assalariada. Mais tarde, com as várias crises do café, essa atividade 

foi abandonada na região, sendo substituída pelo gado, aproveitando as grandes propriedades 

lá existentes. Atualmente, a pecuária foi, em parte, substituída pela rentabilidade dos grãos, 

permitindo algum desmembramento das propriedades e participação nos demais setores de 

comercialização. 

A questão da reforma agrária tem sido impulsionada pelos movimentos sociais e 

iniciativas do governo que buscam modificar a estrutura fundiária do país por meio da 

redistribuição de terras. 

Comercialização no Paraná 

A atividade rural no Paraná está distribuída entre a agricultura familiar e a empresarial, 

que produzem para o mercado interno e externo. A agricultura familiar tem sua produção 

diversificada entre produtos para consumo interno e para exportação.  

O Paraná uma expressiva participação na produção de commodities. No entanto, em 

torno de 80% da produção do Estado é proveniente da agricultura familiar, que comercializa na 

forma in natura, a maior parte de sua produção de alimentos, perdendo a oportunidade de 

agregação de valor ao produto primário através da agroindustrialização, principalmente, em 

virtude da falta de recursos para a realização por parte das famílias. (PARANÁ, 2001) 

No segundo trimestre de 2019, o Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná cresceu 1,05% 

em relação ao trimestre imediatamente anterior. Essa expansão refletiu o bom desempenho da 

Agropecuária e da Indústria, que apresentaram variações de 3,52% e 2,94%, respectivamente. 
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A produção florestal e a pecuária impulsionaram o resultado da Agropecuária, enquanto todos 

os segmentos da Indústria (serviços industriais de utilidade pública, construção civil e indústria 

de transformação) apresentaram crescimento. O Produto Interno Bruto no segundo trimestre de 

2019 totalizou R$ 112,63 bilhões, sendo R$ 98,28 bilhões referentes ao valor adicionado a 

preços básicos e R$ 14,36 bilhões aos Impostos. (IPARDES, 2019) 

Segundo Zylbersztajn (2000), na Europa ganha espaço o conceito da 

multifuncionalidade do uso do espaço rural, o que leva o agricultor a pensar no 

desenvolvimento de outras atividades geradoras de renda, que não apenas a agricultura. Tais 

conceitos chegam ao Brasil nesta virada do milênio, o que motiva a formação de um novo perfil 

do tradicional homem do campo.  

O sistema de comercialização envolve o produto, desde a produção até sua colocação 

no mercado para ser adquirido pelos consumidores, no local, na hora e na forma desejada. 

A adoção de um mecanismo de comercialização inapropriado implica prejuízo à 

empresa, mesmo sendo ela competitiva em termos de eficiência produtiva. A eficiência 

relevante à empresa é mais abrangente do que somente a eficiência produtiva, embora esta seja 

um componente importante. A competitividade global de uma empresa depende profundamente 

de sua eficiência na comercialização de seus insumos e produtos. (BATALHA, 1997, p.50). 

No Paraná, a partir da segunda metade dos anos 1960, o Estado se mobiliza e 

implementa o projeto de modernização da agricultura. Dentre as políticas econômicas 

implementadas pelo Estado, a de crédito rural foi decisiva, uma vez que viabilizou a aquisição 

de insumos. (FLEISCHFRESSER, 1988, p. 13). 

Essas políticas de estímulo à modernização, no entanto, não atingiram as unidades 

agrícolas familiares, especialmente as que produziam gêneros alimentícios, e que dificilmente 

podem assumir um comportamento empresarial, produzindo basicamente para sua própria 

subsistência e gerando pequeno excedente para o mercado. (GRAZIANO, 1981, p. 31). 

Os agricultores familiares produtores de commodities atuam no setor de produção dentro 

da cadeia produtiva. A integração vertical da produção através da agroindustrialização de seus 

produtos é uma forma viável de inserção no mercado evitando uma descaracterização como 

unidade de produção autônoma, impedindo a vinculação dos processos produtivos às empresas 

oligopolizadas, a excessiva intermediação e os gargalos de comercialização. A 
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agroindustrialização e a manutenção diversificada da produção na agricultura familiar 

permitem a flexibilização das formas de agregação de valores e a promoção de uma integração 

com o mercado consumidor.  (WILKINSON apud BREDA, 2001, p.3). 

Dentro do Paraná, apresenta-se o município de Ponta Grossa, que sofre crescente 

desenvolvimento econômico no setor agropecuário e industrial, com grande destaque para a 

produção de soja. 

Aspectos econômicos no município de Ponta Grossa - Pr 

O município de Ponta Grossa possuí área territorial de 2.042,670 km² e faz divisa com 

os municípios de Castro, Carambeí, Palmeira, Teixeira Soares, Campo Largo, Tibagi e Ipiranga. 

Possui quatro distritos administrativos, sendo eles Guaragi, Itaiacoca, Piriquitos e Uvaia. O 

município está situado na região conhecida como Campos Gerais, no Segundo Planalto 

Paranaense. 

Localização do Município de Ponta Grossa 

 

FONTE: Geoportal Ponta Grossa – Plano Diretor Participativo (2006) 

 

A ocupação das terras na região dos Campos Gerais se iniciou na primeira década do 

século XVIII. A respeito da colonização, Ponta Grossa sofreu um processo desigual e 

autoritário. A produção econômica, de início, era baseada na exploração, sendo presentes o 
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escravismo e o servilismo. As terras eram de posse díspar, onde dentro dos processos 

latifundiários ocorria apropriação de terra por coação ou grilagem. A colonização foi dominada 

pelo conservadorismo patrimonialista, sustentado numa oligarquia latifundiária conservadora e 

organizada. Posteriormente, irá se transformar numa ‘aristocracia rural’, saindo do sistema 

infraestrutural oligárquico/sesmarial. 

A infraestrutura econômica de Ponta Grossa sustentou-se pelo ‘tropeirismo’, 

caracterizado pelo manejo natural do gado, utilização de invernadas, arrendamentos fundiários, 

grilagem e venda de terras ao Estado. As pequenas povoações, ligadas ao tropeirismo, 

começaram a surgir ao longo do Caminho das Tropas. Nos locais em que as tropas fixavam 

pouso, fazendo seus pequenos ranchos para descanso, trato e engorda do rebanho, ou esperando 

passar as chuvas e baixar o nível dos rios, logo surgia um ou outro morador, fundando casa de 

comércio, interessado em atender às necessidades dos tropeiros. Dessa forma, pequenas 

freguesias e vilas, como o Príncipe (Lapa), Palmeira, Ponta Grossa, Piraí do Sul, Castro e 

Jaguariaíva, tiveram seu desenvolvimento inicial dependente das fazendas e do movimento das 

tropas (IPARDES, 2019). 

Já os aspectos urbanos só ocorreram no século XIX: 

Foi ao longo do século XIX que as vilas adquiriram uma conformação urbana, 
deixando de ser um complemento da vida rural. Tornaram-se centro de resoluções de 
questões políticas e pólo de atração de populações, inclusive das fazendas. 
Diversificaram-se ali as atividades econômicas, conferindo-se-lhes uma dinâmica 
própria. Essa realidade emergente propiciou um novo ordenamento do convívio, com 
a instauração da Justiça e a elaboração de Códigos de Posturas, regulando o cotidiano 
do cidadão. Sendo assim, as últimas décadas do século XIX foram marcadas pela 
contraposição entre a consolidação dos núcleos urbanos e a retração da economia rural 
nos Campos Gerais. Essa economia foi quase autosuficiente e que oportunizou o 
poderio dos fazendeiros declina pouco a pouco viabilizando o desenvolvimento das 
cidades. (IPARDES, 2019, p. 410) 

O centro urbano ponta-grossense entrava em uma fase de expansão. A população local 

em 1890 atingia a casa dos 4.774 habitantes (IPARDES, 2019).  

Um dos grandes acontecimentos para a consolidação como cidade foi a inauguração da 

estrada de ferro, em plena revolução federalista. Em 1894, os trilhos da estrada de ferro vindos 

de Paranaguá atingiam a cidade. Em 1899 inaugurou-se a estrada de ferro São Paulo - Rio 

Grande com oficinas de manutenção em Ponta Grossa. Esta situação de entroncamento 

ferroviário foi peça-chave para que Ponta Grossa desenvolvesse no século XX.  
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A presença de imigrantes russos-alemães em 1870 trouxe mudanças para a região onde 

se instalaram, impulsionando, sobretudo, as atividades industriais. Esta atitude modernizada 

ocorreu também em relação a outros setores como comércio, transporte e cultura: 

Tais atividades muitas vezes ocorreram em função das dificuldades com a atividade 
agrícola que os levaram a migrar para a zona urbana. A cultura alemã apresenta um 
caráter associativo, o que incentivou a fundação de clubes e associações em muitas 
cidades paranaenses, entre elas Ponta Grossa. O crescimento econômico de Ponta 
Grossa levou-a a condição de pólo regional no Paraná, ao longo das quatro primeiras 
décadas do século XX, exercendo grande influência na sua área de abrangência. 
Ocupou a posição de segunda cidade do Estado no que diz respeito ao contingente 
populacional.  (IPARDES, 2019) 

Ponta Grossa possui um dos mais importantes entroncamentos rodo-ferroviários do sul 

do Brasil. Com o crescimento da cidade, foi construído o Desvio Ribas, à margem da rodovia 

BR 277, onde está localizado o Distrito Industrial, com indústrias de beneficiamento de soja e 

cereais, indústrias de produtos alimentícios, metalúrgicas, madeireiras, entre outras. 

(IPARDES, 2019) 

Ponta Grossa apresenta também alguns contrastes. Há um retrato distinto entre alta 

tecnologia, produção pelo sistema de plantio direto, grandes áreas de milho, soja, propriedades 

altamente tecnificadas, e em contraposição, áreas extremamente pobres com faxinais, cultivo e 

plantio no toco. Este quadro reflete-se também na área social e de desenvolvimento. O Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Ponta Grossa é de 0,763 (IBGE, 2010), 

situando o município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto - IDHM entre 0,700 e 0,799. 

O município de Ponta Grossa produz grãos e cereais de inverno e verão. Na pecuária há 

um bom desenvolvimento de bovinocultura leiteira e de corte, além de caprinos, ovinos, suínos, 

avicultura. Os novos mercados que se apontam para Ponta Grossa, são os cultivos orgânicos e 

agroecológicos. (IPARDES, 2019) 

Destacam-se também outras atividades desenvolvidas no município, como plantação de 

pinus, pastagens, mineração (talco), e na agricultura, o cultivo da soja, milho, trigo, feijão, 

arroz, batata e hortaliças. No artesanato, são utilizados diversos materiais (palha, tecido, louça, 

madeira, argila), com destaque para a confecção de bonecas e brinquedos de madeira. 

(IPARDES, 2019) 

Econômica e sociologicamente, Ponta Grossa teve uma demorada e desigual forma de 

evolução social, incluindo o processo de ocupação econômica e demográfica, de demorada 
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‘secularização’ da propriedade dos meios de produção (substituição do semifeudalismo pelo 

capitalismo) e demorada evolução da ‘cultura política” tradicionalmente não democrática para 

outra mais democrática. 

A economia e as relações de trabalho regionais tinham um corte puramente classista, 

favorecendo apenas a classe dominante. A evolução social dominada pela especulação 

imobiliária fez com que a cidade não se desenvolvesse de forma pujante, como ocorreu em 

outras cidades progressistas do Estado. 

Atualmente, o município possui características de centro urbano de médio porte e 

apresenta elevado índice de desenvolvimento socioeconômico, devido a suas atividades 

industriais e, mesmo com uma população predominantemente urbana, possui grande produção 

agrícola, com destaque para soja: produção de 251.250 toneladas, totalizando R$293.963.000 

em valor da produção, segundo o IBGE (2018).  

A respeito de estabelecimentos agropecuários, segundo IBGE (2017) possui 115.128 

hectares de propriedades privadas, os arrendatários somam 17.906 hectares. Os comodatos, 

parceiros, ocupantes e assentados sem titulação definitiva resultam em 8.902 hectares.  

A população concentra-se em grande parte na cidade, totalizando 304.733 de pessoas 

em residências urbanas e, um número bem mais baixo, 6.878 pessoas em residências rurais em 

2010 (IBGE). 

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita expressa o valor de R$38.035 no ano de 2016, 

sendo R$2.974.926.000 o valor a preços correntes (IBGE, 2016). 

O setor de serviços é o grande responsável pelo PIB do município, sendo 66, 18%. Já 

na arrecadação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), a indústria é o 

setor que mais cresce na arrecadação em Ponta Grossa. Como já dito, o município é um dos 

maiores produtores agrícolas, apesar da aptidão dos solos. (PARANÁCIDADE, 2006). 

No setor alimentício, tem-se o pólo industrial de óleos e gorduras vegetais. No segmento 

de abatimento de suínos, bovinos e outras reses, tem-se a maior agroindústria do país 

(IPARDES, 2004).  

Em relação ao uso da terra, as lavouras permanentes resultam em 291 hectares e 60.961 

hectares temporários; as pastagens naturais 8.180 hectares somam e as plantadas em boas 
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condições somam 7.535 hectares; as matas ou florestas naturais resultam em 2.276 hectares e 

as matas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal somam 36.431  

hectares; as áreas cultivadas com espécies florestais também usadas para lavouras e pastoreio 

por animais totalizam 2.433 hectares (IBGE, 2017). 

Para mais, Ponta Grossa desempenha a função de extensão da Região Metropolitana de 

Curitiba tanto do seu pólo automotivo como em outros segmentos industriais. 

(PARANÁCIDADE, 2006). 

O Município de Ponta Grossa apresenta grande potencial de desenvolvimento 

socioeconômico. Isso se deve, dentre outros fatores, à presença de entroncamento 

rodoferroviário; à abundância de energia elétrica e gás natural; ao seu posicionamento 

geográfico estratégico; à diversidade das atividades industriais instaladas; à abundância e 

matéria-prima; e à facilidade de formação de mão-de-obra especializada. Além disso, se insere 

nas maiores linhas de produção agrícola do estado e é o maior gerador de postos de trabalho do 

centro-oeste paranaense. 

Considerações finais 

A presente pesquisa está em caráter de desenvolvimento, em fase de coleta de dados 

primários. Tais dados apresentados são secundários e serão utilizados no decorrer da pesquisa.  

Em vista do que foi apurado, conclui-se que o campo e a cidade se distinguem pelo 

seu modo de vida, porém essas qualidades não se limitam ao território original. As constantes 

mudanças no campo e na cidade demonstram a que a ideia dicotômica a respeito desses 

territórios deve ser deixada de lado para que as dinâmicas e os processos ocorridos nesses 

espaços possam ser compreendidos de forma abrangente. O campo e a cidade funcionam de 

forma indissociável e dependente, relacionando-se em aspectos econômicos, culturais, 

ambientais e políticos. 

Em termos de distribuição fundiária, o Brasil apresenta estrutura fortemente 

centralizada, fruto de sua colonização. A centralização demonstra a má distribuição de terras, 

justificativa das grandes discussões a respeito da Reforma Agrária que ocorrem no país. No 

Paraná, esse processo não foi diferente. Os grandes latifúndios só começaram a ser 

redistribuídos com a crise do café, a qual acarretou o abandono de terras. 
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No Paraná, em torno de 80% da produção do Estado é proveniente da agricultura 

familiar, porém o setor ainda sofre negligência em questão de políticas públicas. Em termos de 

desenvolvimento, possui grande potencial agropecuário e industrial. 

O município de Ponta Grossa, apresenta distribuição fundiária desorganizada, onde 

encontram-se traços do campo – ruralidades – dentro da cidade de forma muito expressiva. O 

estudo em andamento do município pelo mapeamento através de software livre (imagens de 

satélite) demonstra a presença de muitas propriedades rurais presentes em territórios urbanos. 

Além disso, apresenta territórios contrastantes em relação a tecnificação, onde há áreas que 

contam com alta tecnologia enquanto outras são carentes, como os faxinais. 

Em seus aspectos econômicos, Ponta Grossa possui grande relevância pela produção 

de soja no setor agropecuário e crescente expansão do segundo setor, sendo então, um 

município de grande potencial socioeconômico.  
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ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL: o caso do 
Território Rural da Região Centro-Oeste, no estado do Amapá 

 
Rafael Dantas Dias1 

Ricardo Ângelo Pereira de Lima2 

1) Introdução 

O Estado do Amapá, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE (2019 c), ocupa uma área total de 142.470,762 Km², maior parte de seu território está 

localizada ao norte da linha imaginária do Equador. O Estado é composto por 16 municípios 

(mapa 1), com uma população estimada em 845.000 habitantes (IBGE, 2019 b). Possui em seu 

território a diversidade dos ecossistemas amazônicos que representam três grandes unidades de 

paisagem: dinâmica em planície costeira (lago, pântano, várzea e terrenos alagados), dinâmica 

em planície de cerrado (savana, solo lixiviado e período de estiagem) e áreas mais elevadas 

(densidade florestal e pluviométrica). 

Mapa 1: municípios do estado do Amapá

 
Fonte: Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA (2013) 
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A história do Estado do Amapá é recente e passou a ser compreendida com a criação 

dos Territórios Federais em 1943, com claro objetivo do governo brasileiro em ocupar as 

regiões de fronteira na Amazônia com baixo índice de povoamento, possibilitar a exploração 

de seus recursos minerais e inserção da região na nova divisão internacional e territorial do 

trabalho. No caso específico do Amapá a potencialidade de extração e exploração mineral do 

manganês descoberto na Serra do Navio, em 1945/1946 alavancou o discurso 

desenvolvimentista predominante à época.  

Esta fase de desenvolvimento a partir do extrativismo mineral revolucionou a economia 

local, com a construção de obras infraestruturais de apoio à mineração, gerando, à miúde, um 

relativo aumento de emprego e busca de mão-de-obra, atraindo consideravelmente uma malha 

de imigrantes para a região. As principais infraestruturas criadas deste período são a construção 

da hidroelétrica Coaracy Nunes para geração de energia, a Companhia de Indústria e Comércio 

de Minérios S.A- ICOMI e a construção da estrada de ferro (194km de extensão), ligando o 

interior a capital. A exploração desse recurso propulsionou um crescimento significativo de 

população, em função não apenas das atividades mineradoras, como também em função de 

outras atividades que estavam ligadas (in)diretamente à exploração do manganês.  

Com o advento da Carta Magna em 1988, o então Território Federal do Amapá (TFAP) 

passa à condição de Unidade da Federação, possibilitando maior autonomia político-

administrativa. O Amapá assume sua autonomia e nesse período passa por processos de 

planejamento social, político e econômico. É bem verdade que estas transformações começaram 

paulatinamente na década de 80, em virtude das atividades produtivas, das relações sociais 

da/na produção, da organização do espaço urbano e rural dentre outras. 

 

2) Políticas Públicas como forma de desenvolvimento  

É de conhecimento da opinião pública, todavia não custa lembrar que as políticas 

públicas afetam a todos os cidadãos, independentemente da orientação sexual, raça, religião ou 

nível social. Nas últimas décadas, com o desenvolvimento e amadurecimento do processo 

democrático, as responsabilidades de representação popular se diversificaram. A política como 

bem comum ganha corpo ao dizer que sua função é promoção do bem-estar da sociedade. O 

bem-estar da sociedade está relacionado às ações de governo e políticas públicas bem 

desenvolvidas e executadas nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, etc.  
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O conceito de políticas públicas assume dois sentidos diferentes. No concerne ao 

sentido político, a política pública é um processo de tomada de decisão, com conflitos de 

interesses. O sentido administrativo diz respeito às agendas de políticas públicas, que são um 

conjunto de projetos, programas e atividades realizadas pelo governo. 

Teixeira desenrolou uma interpretação clássica do que se entende por políticas públicas, 

como:  
diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; regras e procedimentos 
para as relações entre poder público e sociedade, mediações entre atores da sociedade 
e do Estado. São, nesse caso, explicitadas, sistematizadas ou formuladas em 
documentos (leis, programas, linhas de financiamento), orientam ações que 
normalmente envolvem aplicações de recursos públicos. Nem sempre, porém, há 
compatibilidade entre as intervenções e declarações de vontade e as ações 
desenvolvidas. (TEIXEIRA, 2002, 2). 
 

A partir desta constatação, as políticas públicas são espaços de discurso teórico e 

empírico, multidisciplinar por natureza, pois a natureza do ser humano e do estado moderno é 

política como ação e decisão. Essa assertiva norteia-se no pressuposto de que o Estado é o 

agente fomentador da implementação, regulamentação e preservação do interesse público pelas 

políticas de bem comum e de interesse social. 

Para Boneti (2007), toda política pública tem seu nascedouro na concepção de 

sociedade, considerando critérios de igualdade, desigualdade e pobreza, sendo estes critérios 

necessário para a elaboração de políticas mais eficazes e eficientes. Neste entendimento, 

políticas públicas são conjuntos de programas e ações desenvolvidas pelo Estado, com a 

participação de entes públicos ou privados, para assegurar determinado direito de cidadania 

para determinado seguimento social, cultural ou econômico, por exemplo. 

 

3) Políticas Públicas de Desenvolvimento rural no Brasil 

Nos últimos 25 anos, a(s) concepção(ções) de desenvolvimento rural tem orientado as 

formas de atuação do Estado e ação de atores locais na promoção de políticas de 

desenvolvimento e combate à pobreza no Brasil. A temática sobre desenvolvimento rural no 

Brasil, tem sido objeto de um número crescente de estudos e intervenções políticas. 

Para Grisa e Schneider (2015) as iniciativas de ações de governo que focam o 

desenvolvimento rural sofreram alterações desde a década de 1990, com destaque para 3 

gerações de políticas públicas, que se intercruzam em períodos históricos, com destaque: a) 
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primeira geração é marcada para atender demandas dos segmentos sociais da agricultura 

familiar e movimentos sociais; b) a segunda geração tem início com a criação e expansão de 

políticas de assistência social e c) a terceira geração está associada a construção e integração de 

novos mercados para produtos e serviços da agricultura familiar.  

Apesar de todos os esforços e iniciativas do poder público federal, as distintas ações não 

foram articuladas entre si, que gerasse um processo de transformação estrutural das unidades 

produtivas economicamente hipossuficientes. 

As análises dos processos de desenvolvimento rural que valorizam a questão territorial 

devem considerar a existência de atores, instituições e programas no processo de políticas 

públicas e suas condições de reprodução ao longo do tempo, pois desta maneira, afirmam 

Perraud (2005) e Sencebé (2007), o desenvolvimento territorial e o processo de territorialização 

das políticas remete, em partes, ao tratamento das dimensões administrativas (desconcentração) 

e políticas (descentralização). 

É bem verdade que com a ascensão da ideologia e da política neoliberal, há uma intenção 

clara e evidente de redefinir e reduzir o papel do Estado na sociedade, com o propósito de 

(re)passar ao mercado financeiro e às empresas multinacionais e internacionais a 

responsabilidade pela retomada do crescimento econômico e desenvolvimento do país. 

É grande e não é mistério o cenário de profunda desigualdade social e econômica entre 

as diversas regiões do Brasil, pois se trata de um processo histórico sedimentado nas assimetrias 

do poder em suas múltiplas escalas, direções e definições. Desta maneira, o debate sobre 

desenvolvimento territorial rural se alicerça, sobretudo, na relação entre pobreza rural e 

desigualdade regional, como discussão mais ampla sobre o desenvolvimento e a 

sustentabilidade. 

Segundo Delgado, Bonnal e Leite (2007), os principais elementos de desigualdade 

territorial no Brasil, são: a) concentração da população em áreas litorâneas, b) urbanização 

acelerada e desenvolvimento econômico desigual das metrópoles, c) concentração da pobreza 

e baixo IDH nas regiões do Norte e Nordeste do país e d) disseminação de sub-regiões.  

É possível notar que o território se encontra na intersecção desses problemas, uma vez 

que é geralmente concebido como uma escala de ação para empreender políticas públicas 

diferenciadas, objetivando a reequilibrar o social e territorial. 
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4) Os Territórios Rurais 

O programa dos Territórios Rurais foi criado pelo Governo Federal em 2003, gerido 

pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial-SDT do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário-MDA para priorizar ações em regiões com déficit de investimento público e privado 

para atenção às necessidades da população rural.  

O programa visa acelerar os processos locais para geração de renda e que leve em 

consideração critérios de sustentabilidade social, econômica e ambiental, como se percebe em 

documentos oficiais do governo federal: 
a ação que parte do reconhecimento do território como projeção e expressão de uma 
população com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e 
externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais 
elementos que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial” (Orientações 
para a prática no apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais. 
Brasília, 2004. p.04). 

 

O território deve ser compreendido como um espaço que resume e materializa um 

determinado espaço geográfico sendo um complexo de processo social, econômico, ecológico 

e cultural em interação. 

De acordo com o Sistema de Informações Territoriais - SIT do MDA, a SDT apoia 

diretamente 164 Territórios Rurais, em todos os estados do Brasil, em 1.833 municípios (mapa 

2), onde residem 54.092 milhões de brasileiros, abrangendo 32% da superfície nacional. (MDA, 

2019) 

Nesses territórios encontra-se 42% da demanda social do MDA, constituída por 

agricultores, familiares, assentados pela reforma agrária, trabalhadores rurais que buscam 

acesso à terra, além de outros segmentos de populações tradicionais que habitam os espaços 

rurais. 

Mapa 2: Territórios Rurais apoiados pelo SDT-MDA 
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Fonte: MDA (2019) 
A desigualdade no controle de terra no Brasil, constitui-se num dos grandes desafios 

para o desenvolvimento rural. Desta maneira, o objetivo dos Territórios rurais é identificar os 

territórios a partir da composição de identidades regionais, mesmo que para isso alguns 

territórios fossem forjados para responder a outras divisões estabelecidas. 

Os territórios rurais surgem como uma forma de mitigação e redução da pobreza, a 

exclusão social, desigualdades regionais e degradação ao meio ambiente que são notadamente 

marcantes no meio rural brasileiro, com um certo grau de perenidade.  

A abordagem territorial implica na proximidade social, na solidariedade e cooperação 

de atores sociais, articulando-se com serviços públicos para que possam formar uma plataforma 

para a coesão social e territorial, alicerçados no seu capital social. 

Vale a pena ressaltar a abordagem territorial de desenvolvimento rural e sua 

fundamental importância para a concepção de planejamento do espaço por parte do estado, 

entendido como agente criador e mantenedor de políticas públicas. Em última análise, a 

abordagem territorial do desenvolvimento rural soa aos ouvidos como instrumento de 

descentralização e de autogestão de políticas públicas. 

 

4.1) Critérios para seleção dos Territórios Rurais 

A escolha não se realiza de forma aleatória e a revelia, para se tornar um território rural, o 

MDA/SDT avalia uma série de critérios para que estes territórios reivindiquem a participação 

no programa:  

a. Território com menor IDH  

b. Territórios com maior concentração de benefícios do Programa Bolsa Família  

c. Territórios com maior número de municípios e mais desfavorecidos economicamente  

d. Territórios com maior organização social  

e. Maior concentração de populações quilombolas e indígenas  

f. Maior concentração de agricultura familiar e assentamentos 

É possível perceber que o território rural tem alguns critérios de definição, levando em 

consideração afinidades e proximidades socioeconomica e cultural predominantes nestes 

territórios, como: municípios com até 50 mil habitantes; densidade populacional inferior a 80 

habitantes/km²; organizados e integrados no CONSAD (Consórcios de Segurança Alimentar e 
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Desenvolvimento Local) ou em Mesorregiões, de acordo com o Ministério da Integração 

Nacional - MI. 

 

4.2) Territorialização das políticas públicas: Território Rural Centro-Oeste do Amapá 

De forma genérica, a abordagem da territorialização das políticas públicas tem sido 

implementada no Brasil em duas perspectivas. A Primeira, uma perspectiva de 

reordenamento/reorganização territorial, que destaca a relevância de uma escala menos 

abrangente, como exemplo, a escala micro ou mesorregional. A Segunda, uma perspectiva que 

salienta a territorialização de políticas públicas de recorte setorial, com implementação da 

descentralização desse tipo de políticas públicas. 

Desta maneira, altera-se a visão de desenvolvimento do país: do desenvolvimentismo 

nacional à outra perspectiva de abordagem da territorialização do desenvolvimento, 

operacionalizada em nível local, quando o local passou a ser identificado com o território, o 

território usado (SANTOS, 1994 e 2005 e SILVEIRA, 2011). 

O território é a matriz da vida social, base do trabalho, das relações de produção, das 

trocas materiais e é onde se materializa as trocas simbólicas e espirituais tão necessárias para 

reprodução e ressignificação humana. 

 

4.3) Caracterização do Território Rural Centro-Oeste/AP 

O Território Rural Centro-Oeste do Amapá é composto por quatro municípios: Ferreira 

Gomes, Pedra Branca do Amaparí, Porto Grande e Serra do Navio (Mapa 3).  

Mapa 3: Municípios do Território Rural Centro-Oeste 

 

 Fonte: MDA (2019) 
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Segundo o Censo do IBGE, em 2010 e da base Sistema IBGE de Recuperação 

Automática - SIDRA (2019), o Território Centro-Oeste do Amapá ocupa uma área de 26.823 

km², com um total estimado de 37.763 habitantes, dos quais 62,29% (23.522 habitantes) vivem 

em área urbana e 37,71% (14.241 habitantes) viviam em área rural. A análise de gênero mostrou 

que 52,90% da população é do sexo masculino e 47,10% do sexo feminino.  

Até janeiro de 2015, o Território Rural do Centro-Oeste tinha em andamento 8 projetos 

de assentamento de reforma agrária (INCRA, 2017 e MDA, 2019), em um total de área 

reformada de 411.839 hectares.  

 

4.4) Composição municipal do Território Rural Centro-oeste do Amapá 

Há alguns aspectos relevantes de destaque para os 4 municípios que compõe tal 

Território: 

a) Porto Grande: município criado pela Lei 0003, em 1º de maio de 1992, teve sua 

origem numa pequena colônia de agricultores e pescadores localizada às margens do Rio 

Araguari. Com uma área total de 4.421,60 km² e uma população estimada em 16.809 habitantes 

(64,30% em área urbana e 35,70% em área rural), Porto Grande registra em seu território 141 

pescadores/as (IBGE, 2019 a), 804 unidades de estabelecimentos da agricultura familiar e 1.160 

famílias assentadas (maiores números). Um fato que merece destaque é número de pessoas que 

vivem em extrema pobreza (3.217 pessoas), além do mais, nos 4 municípios que compõe o 

Território Centro-Oeste, Porto Grande é o que concentra o maior número de beneficiários do 

Programa Bolsa-Família-PBF, com 2.599 pessoas (MDS 2019). 

b) Serra do Navio: município criado pela lei 0719, em 17 de Março de 1992, teve sua 

origem inicialmente para abrigar os funcionários da Indústria e Comércio de Minérios S.A - 

ICOMI, caracterizando-se como uma company tower. Segundo maior município em extensão 

territorial no Território Rural Centro-Oeste, com 7.791,30 km², contudo é o município que 

regista o menor número de habitantes (4.380), destes, 58.79% são residentes em áreas urbanas 

e 41.21% residem na área rural (IBGE, 2010). Sobre a composição municipal, Serra do Navio 

apresenta números muito tímido em relação aos demais municípios, como: 4 pescadores, 43 

estabelecimentos da agricultura familiar, 123 famílias assentadas, com 626 pessoas vivendo em 

relação de extrema pobreza e 855 beneficiários do BF. (MDS, 2019). 
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c) Ferreira Gomes: Criado em 17 de dezembro de 1987, na gestão do governador Nova 

da Costa, tornou-se município pela Lei 7.639 Com uma população estimada em 5.802 

habitantes (IBGE, 2010), em uma área de 5.072,20 km², média de 1,14 habitante por km². 

Relativamente é o município com maior concentração de habitantes em área urbana, com 

71,96% (4.175 pessoas) e 28,04% (1.627 pessoas) em área rural. De acordo com o IBGE (2010), 

Ferreira Gomes tem 122 pescadores, um total de 128 estabelecimentos da agricultura familiar 

e 131 famílias assentadas. Ademais, este município regista o segundo maior número de pessoas 

(1.324) que vivem em extrema pobreza e 773 beneficiários do BF. (MDS, 2019) 

d) Pedra Branca do Amaparí: Distante a 180 km da capital do Estado, foi fundado em 

1º de Maio de 1992 pela Lei 0008. Área de floresta densa e preservada, com uma Unidade de 

conservação (Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque), é o maior dos 4 municípios em 

extensão territorial, com 9.537,90 km² e registra ainda a única terra indígena do Território 

Centro-Oeste (índios Waiãpi). Com uma população estimada em 10.772 habitantes (IBGE, 

2010), dos quais 55,36% (5.963) estão em área urbana e 44,64% (4.809) vivem em área rural. 

De acordo com o Sistema de Informação Territorial, vinculado ao Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA, 2019), há o maior número de pescadores em atividade (157), 

com 82 estabelecimentos da agricultura familiar e 762 famílias assentadas. Registra ainda a 

segunda maior média de pessoas que vivem em extrema pobreza (2.048) e 1.851 beneficiários 

do PBF. (MDS, 2019) 

Importante destacar os indicadores socioeconômicos dos 4 municípios partícipes do 

Território Centro-Oeste do Amapá, pois estes estão com números elevados de vulneráveis à 

condição de pobreza, como aponta o quadro 1. Este quadro de pobreza extrema deve orientar 

novas políticas públicas de combate à pobreza e miséria, articulação na esfera estadual e federal, 

pois fragiliza a comunidade, bem como favorece o êxodo rural e a perda de territorialidade da 

agricultura familiar naquele Território. 

Municípios  Renda per 
capita (em 
real), ano 

2010 

% de 
extremamente 

pobres 

% vulneráveis 

à pobreza 

IDH em 2010 Índice de Gini 
em 2010 

Ferreira 
Gomes 

287.41 14.94 84.18 0.656 0.60 
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Quadro 1: Indicadores Socioeconômicos 

Fonte: Censo demográfico (2010), Weiss (2011) e PNUD (2019). Adaptado pelos autores (2019). 

Ao analisar o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, Serra do Navio é o município 

do Território centro-Oeste que tem maior índice (0.709) e consequentemente melhor qualidade 

de vida. Comparando esta perspectiva em análise temporal, podemos notar que houve evolução 

na qualidade de vida daquele Território, envolvendo os 4 municípios participantes, representado 

no mapa 4: 

Mapa 4: IDH - Comparação entre os anos de 2000 e 2010 

 
Fonte: MDA (2019) 

 

Pedra Branca 598.38 19.65 58.12 0.626 0.61 
Porto Grande 397.98 18.00 83.14 0.640 0.56 

Serra do Navio 469.24 16.99 68.98 0.709 0.60 
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De forma analítica e objetiva, é possível observar no mapa 5 a seguir, a evolução 

comparativa do Índice de Gini levando em consideração os dados censitários - Censos 

Demográficos do IBGE dos anos 2000 e 2010. 

Mapa 5: Índice de Gini- Comparação entre os anos de 2000 e 2010 

 

Fonte: MDA (2019) 

 
O Índice de Gini é um cálculo estatístico-matemático usado para medir a desigualdade 

social e concentração de renda em determinado grupo social, apontando a diferença de renda 

entre os mais pobres e mais ricos. Este coeficiente representa dados entre o número zero (0) e 

o número um (1), zero é correspondente a uma completa igualdade na renda e um é 

correspondente a uma completa desigualdade. Nota-se que em todos os casos, houve 

desigualdade social seguido de concentração de renda nos 4 municípios que compõe o 

Território Rural do Centro-Oeste amapaense.  

 

4.5) Políticas públicas no Território Rural Centro-Oeste do Amapá 

As políticas públicas de desenvolvimento rural no Território Centro-Oeste são variadas 

e buscam atender as necessidades sociais, econômicas e ambientais, no sentido de propiciar aos 
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habitantes desta região melhor qualidade de vida. Para isso, é necessário o diálogo permanente 

e incessante com o poder público (estadual e federal) para viabilização de projetos de 

desenvolvimento rural para os municípios partícipes. 

Elencaremos uma série de políticas públicas de desenvolvimento rural para ter uma 

visão genérica destas ações sobre o território. Por meio da Portaria de nº 4, de 3 de Janeiro de 

2013, publicado no Diário Oficial da União-DOU de 04 de Janeiro do corrente ano (nº 3, Seção 

1, pág. 44), criou-se Mosaico do Oeste do Amapá e Norte do Pará (mapa 6) abrangendo 12,4 

milhões de hectares, como estratégias de políticas públicas de preservação da natureza e 

ordenamento territorial.  

Mapa 6: Mosaico reconhecido oficialmente 

 
Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio (2019) 
 

O Mosaico do Oeste do Amapá e Norte do Pará é composto por terras indígenas e 

unidades de conservação, abrange as seguintes áreas localizadas no estado do Amapá, com as 

devidas competências:  
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I - sob a gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico 

Mendes:  

a. Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque;  

b. Floresta Nacional do Amapá;  

II - sob a gestão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado do Amapá:  

a. Floresta Estadual do Amapá;  

b. Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Iratapuru;  

III - sob a gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Serra do Navio:  

a. Parque Natural Municipal do Cancão;  

IV - sob a gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo do Município de Pedra 

Branca do Amapari:  

a. Reserva Extrativista Beija-Flor Brilho de Fogo;  

V - sob a gestão da Fundação Nacional do Índio:  

a. Terra Indígena Wajãpi;  

b. Terra Indígena Parque do Tumucumaque;  

 

As terras indígenas e as unidades de conservação (espaços protegidos, portanto, 

instrumento legal da administração pública) que cortam o Território Rural do Centro-Oeste do 

Amapá cumprem um papel de fundamental importância para conservação dos ecossistemas e 

biodiversidade, freiam o desmatamento e a ocupação antrópica nestas áreas. 

O governo do Estado do Amapá (GEA) elaborou o Plano de Desenvolvimento Integrado do 

Amapá - Amapá Produtivo, com o objetivo de selecionar as atividades produtivas (figura 1), 

suficientes para induzir a constituição de polos de desenvolvimento para dinamizar a economia 

estadual, com impactos direto na dinâmica territorial, em atividades produtivas, organizadas 

em arranjos produtivos locais (APL). 

Figura 1: Arranjos produtivos locais 
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Fonte: Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico 

(2005) 
 

 

Para isso, o GEA definiu os seguintes APL, distribuídos por munícipios, como aponta 

o quadro 2. 

Quadro 2: Distribuição dos APL nos municípios que compõe o Território 5 

Fonte: GEA (2005). Adaptado pelos autores (2019). 
 

Território 5  

Madeira, mandioculltura,Floricultura,  

Apicultura, florestal não-madeireiro,   

Rochas ornamentais, aquicultura  

(Arroz, Feijão, Milho).   

ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO 5 

Madeira e Móveis Porto Grande, Pedra Branca, Ferreira Gomes e 

Serra do Navio 

Mandiocultura Porto Grande e Pedra Branca 

Fruticultura Porto Grande, Pedra Branca e Serra do Navio 

Apicultura  Porto Grande 

Florestal não madeireiro Porto Grande e Pedra Branca 

Rochas Ornamentais Ferreira Gomes 

Aquicultura Porto Grande e Ferreira Gomes 

Grãos (arroz, feijão, milho) Porto Grande e Ferreira Gomes 
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Tradicionalmente a economia amapaense concentra-se no funcionalismo público nas 3 

esferas de poder, atividade de comércio e serviços e, por isso, é iminente a necessidade de 

incentivar o crescimento econômico do Estado, com a implantação de novos empreendimentos, 

buscando qualificação avançada de mão-de-obra e estímulo aos negócios com base na 

potencialidade dos recursos naturais. 

É possível notar também outras políticas públicas de desenvolvimento rural na região 

do Território Rural Centro-Oeste, como o Programa nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar-PRONAF, assistência técnica e extensão rural-ATER e o PBF (quadro 3). No que diz 

respeito a emissão de Declaração de Aptidão ao PRONAF-DAP pessoa física, chega a um 

montante de 2.189 unidades, de acordo com MDA (2019), com valor liberado 799.428,02 reais, 

entre os anos de 2013 e 2014. 

Quadro 3: Políticas Públicas no Território Rural Centro-Oeste 

Municípios 
Ferreira 

Gomes 

Pedra 

Branca do 

Amapari 

Porto 

Grande 

Serra do 

Navio 
TOTAL 

Quantidade de DAP 291 347 1321 230 2189 

ATER - Nº de técnicos - - 6 2 8 

PRONAF (2013-2014) em R$ 82.500,00 320.408,23 396.519,79 - 799.428,02 

PRONATEC - Matrículas 

acumuladas a partir de NOV/2011 
538 822 443 421 2,224 

PAA-CONAB - Valor total - 

Proposta em R$ 
0 0 693.839,60 0 693,839.76 

PNAE - Aquisições (R$) previstas 

da agric. Familiar em 2012 
0 0 0 0 0 

Nº de famílias do PBF 748 991 1861 371 3971 

Valor pago em R$ do PBF 190.359,00 281.403,00 364.062,00 92.074,00 927.898,00 

Fonte: SIDRA (2019); INCRA (2019); MDA (2019) e MDS (2019). Adaptado pelos autores (2019) 
Somente os municípios de Porto Grande (6) e Serra do Navio (2), contam com apoio de 

profissionais do Estado para assistência técnica especializadas-ATER, número muito aquém de 
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técnicos para uma área territorial considerável e uma demanda de trabalho sem fim. Sobre o 

PBF, foram beneficiadas 3.971 famílias, com recurso pagos em reais na casa de 927.898,00 

reais. 

No que diz respeito a educação e formação profissionalizante no meio rural, há de se 

perceber que o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC 

(Lei 12.513/11) teve boa aceitação neste Território Rural, aliás, essa era uma pauta levantada 

há anos pelas lideranças comunitárias. O município de Pedra Branca do Amaparí teve maior 

adesão às matriculas no PRONATEC com total de 822, esse fato deve ser levado em 

consideração, pois neste município predomina atividade mineradora, que irá requerer do 

trabalhador, maior e melhor formação escolar ou profissionalizante.  

Ainda neste quesito, tem destaque o município de Ferreira Gomes, totalizando 538 

matrículas. Este município tem 3 hidrelétricas (Coaraci Nunes, Cachoeira Caldeirão e Ferreira 

Gomes energia) e este fato suscita maior procura por cursos profissionalizantes a fim de se 

qualificar para o mercado de trabalho cada vez mais exigente para atender a demanda de mão-

de-obra para hidrelétricas.  

O Plano de Aquisição de Alimentos (PAA, Lei nº 10.696/03), do Governo Federal, 

possui duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura 

familiar. Desta maneira, Porto Grande foi o único município a acessar este recurso por via de 

política pública, no valor superior aos R$ 690.000 (quadro 3). Vale lembrar que o município de 

Porto Grande é grande produtor de frutas e grãos (como mostrou o quadro 2), compondo o 

“cinturão verde” de produção de alimentos, abastecendo a capital Macapá e municípios 

vizinhos. Este fato pode explicar, em partes, o maior dinamismo e acesso aos recursos por via 

do PAA, pelo município Porto-grandense. 

Quanto aos dados da reforma agrária no Território Rural Centro-Oeste, podemos notar, 

como mostra no quadro 4, o município de Porto Grande (1.170 famílias), seguido do município 

de Pedra Branca do Amaparí (800 famílias), são possuidores dos maiores números de famílias 

assentadas pelo Programa Nacional de Reforma Agrária - PNRA naquela região, bem como 

ocupam, em número de hectare, maior área ocupada, totalizando mais de 411.000 hectares.  

 

Quadro 4: Dados da reforma agrária 
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Município Nº de famílias 

assentadas - reforma 

agrária 

Números de projetos - 

reforma agrária 

Área reformada - 

reforma agrária (he) 

Ferreira Gomes 124 1 5,390.00 

Pedra Branca 800 2 285,188.00 

Porto Grande 1,170 4 96,261.00 

Serra do Navio 148 1 25,000.00 

TOTAL 2.242 8 411,839.00 

Fonte: INCRA (2017). 
 

4.6) O Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável - PTDRS 

O Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS) é o principal 

instrumento de apoio à gestão social dos colegiados territoriais. Sua função é construir um novo 

modelo de desenvolvimento do território, com base na experiência de planejamento e na análise 

dos planos já elaborados e em implementação nos Territórios Rurais. 

O estudo de doutoramento de Rúbio Ferreira chama atenção sobre o poder de decisão 

levando em considerações outras escalas de poder (menores, como município e/ou 

comunidade), numa alusão clara sobre a necessidade de descentralizar as políticas públicas 

atrelado à maior participação social na tomada de decisão.  
Em assim sendo, as políticas públicas devem estar focadas nas especificidades 
espaciais locais, que abrangem os poderes locais, os grupos sociais, as economias etc. 
Isso porque, mesmo diante das transformações do Estado e os novos paradigmas de 
política pública, mediante a evolução e crise dos sistemas de proteção social, faz-se 
mister que os governos desenvolvam ações específicas que busquem resolver os 
problemas sociais em escalas de abrangências menores (FERREIRA, 2013,125). 
 

A construção do PTDRS expressa os anseios de inúmeros grupos sociais do campo e 

projeta a realidade do território vista sob vários ângulos. Os participantes da construção do 

PTDRS e representantes do Colegiado territorial (CT) preocuparam-se em incluir as dimensões 

ambiental, econômico, sociocultural, de infraestrutura e educação para viabilização da 

sustentabilidade destes territórios. 
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Quanto a dimensão ambiental, o Território Rural Centro-Oeste preserva 73% da sua área 

territorial (WEISS, 2011), número diametralmente oposto dos anseios da população daqueles 

municípios, que rogam por novas políticas de promoção de um desenvolvimento equitativo, 

pois se consideram excluídos do processo de desenvolvimento, bem como pagam um “preço 

alto” por manter a natureza intacta sem nenhuma contrapartida. 

A questão econômica necessitará de investimentos para alavancar a produção, 

aumentando a produção por hectare, redução do preço dos insumos e logística de transporte, 

sendo o extrativismo vegetal do açaí consorciado com outras culturas nativas o começo de uma 

nova era. 

No que tange a dimensão sociocultural, é necessário maior engajamento de atores 

sociais marginalizados para compor uma organização social sólida e coerente, com sentido 

cooperativo e associativo, para isso, a educação é fundamental. Sobre a dimensão infraestrutura, 

o Território Rural Centro-Oeste tem duas prioridades: reforma agrária (regularização fundiária) 

e infraestrutura da malha urbana (agua potável, rede viária, esgoto, telefonia, energia elétrica e 

etc) nos quatro municípios pertencentes a este Território. 

A última dimensão, a educacional, talvez seja a mais importante, porque representa de 

fato e de direito melhoria na qualidade de vida, além de conter o processo de êxodo rural. Assim, 

somado ao ensino básico regular, o Território Rural Centro-Oeste do Estado do Amapá, 

precisará disponibilizar para seus habitantes, cursos técnicos e superiores nas áreas agrícola, 

ambiental e florestal, garantindo relativa autonomia ao território. 

O PTDRS deve ser entendido como uma ferramenta para gestão e autossuficiência na 

produção agrícola, minimizando a dependência de produtos de outros estados da federação e 

facilitando o acesso da população a produtos agrícolas e de pesca por um preço mais justo. 

 

4.6.1) Eixos estratégicos do desenvolvimento 

Para concretizar os diversos cenários idealizados e possíveis de serem realizados, 

elaborou-se a “Visão de Futuro” apontando alguns caminhos, como a construção dos eixos 

estratégicos como:  

Eixo Estratégico 1: Fortalecimento Organizacional da sociedade civil (foco nas não-lideranças 

comunitárias.); Eixo Estratégico 2: Investimentos em Infraestrutura e legalização de terra; Eixo 

Estratégico 3: Aumento da produção agrícola (segurança alimentar no Território Rural); Eixo 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4228 
 

Estratégico 4: Educação do Campo (acesso a escola e cursos técnicos, profissionalizantes e de 

nível superior). 

Desta maneira, é relevante apontar o que foi produzido ao longo do processo de construção do 

PTDRS, em que estava presente na pauta de trabalho a construção dos eixos do 

desenvolvimento.  

O Território Rural Centro Oeste do Amapá, tem trajetória histórica de participação 

social (CONSAD, dos 8 municípios do Estado que fazem parte, 4 compõem o Território Rural), 

com uma diversidade de lideranças, técnicos e gestores na construção de marcos de 

desenvolvimento, este fator orientou e facilitou o instrumento norteador da gestão social 

territorial, o PTDRS.  

Assim sendo, o PTDRS adquire papel de centralidade no Território Centro Oeste, 

especialmente como instrumento de articulação e coordenação das propostas de 

desenvolvimento territorial. 

 

4.6.2) Monitoramento e avaliação 

O PTDRS do Território Centro Oeste optou por um modelo de monitoramento e 

avaliação pautada na participação, transparência e governança territorial. Basicamente a 

avaliação e monitoramento do PTDRS consiste nos seguintes processos ou etapas: Controle; 

Monitoramento; Tarefas do Monitoramento; Ações Corretivas; Replanejamento; Avaliação; 

Revisão do Plano.  

A ferramenta de dinâmica grupal EDPO (Êxitos, Debilidades, Potencialidades e 

Oportunidade) conduziu o monitoramento e avaliação do Plano e sua inserção no planejamento 

será assegurada em cada passo do PTDRS.  

 

5) A guisa de conclusões... 

Para melhor compreensão das políticas públicas de desenvolvimento para agricultura 

familiar na Amazônia e no Amapá é necessário empreender uma reflexão acerca dos processos 

econômicos e da luta de classes inerente e essencial às formas de uso da terra, da renda da terra 

e de outros recursos mais.  

No que concerne a representatividade dos processos participativos, a abordagem 

territorial enfatiza o capital social e as inovações do/no local como fatores de dinamização 
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socioeconômica e sustentabilidade no meio rural (ABRAMOVAY, MAGALHÃES e 

SCHRODER, 2010). É necessário criar condições e “clima” para um processo aglutinador de 

participação social que viabilize uma agenda territorial, de regularidade, com intuito de atender 

as demandas socioeconômicas e ambientais daquele território. 

A característica saliente do Território Rural Centro-oeste é sua vocação eminentemente 

agrícola. Poder-se-ia concluir, por via de documentos e estatísticas (IBGE 2010 e 2017), que 

este Território é predominantemente agrícola e não necessariamente rural.  

Cabe aqui destacar, que o exercício da gestão territorial teve êxito através do Colegiado 

Territorial, com a construção do PTDRS como orientador de suas ações. É aprendizagem social 

voltada como expressão política. Assim, os Territórios Rurais, enquanto espaço de realização 

de Política Pública e ação de governo, expõe inovações na concepção de desenvolvimento rural 

e outras perspectivas de gestão territorial com participação social. 

A inovação na concepção de políticas públicas de desenvolvimento rural no Território 

Rural do Centro-oeste do Amapá foi propícia as condições de diversas institucionalidades 

territoriais, sobretudo com a criação do Conselho Territorial, viabilizando a integração e 

mobilização dos sujeitos sociais em torno de um projeto territorial. 

Destaca-se também a superação dos “limites municipais” de políticas públicas, já que 

fora implementado um planejamento territorial em grande escala, fomentada pelo governo 

federal e outras agências de desenvolvimento. A construção do PTDRS deu a possibilidade do 

exercício da gestão territorial, cabendo os sujeitos, o poder de decisão para aplicabilidade dos 

recursos disponíveis. Assim, os Territórios Rurais possibilitam novas perspectivas de gestão 

territorial. 

Há também alguns contrapontos, complexos pela natureza da política e das forças 

estruturantes, como o capital, que “ajustam” a formação de um perfil normativo (do território 

de o indivíduo) a fim de liberar recursos de origem financeira. É importante lembrar que a 

política adotada pela SDT/MDA é verticalizada e exógena, pois não foi gerida, desde sua 

concepção originária, pelas comunidades e outras forças sociais que formam aquele território, 

interessante fosse fomentar um cenário de construção coletiva e dialogada do desenvolvimento. 

Outra questão-gargalo é proporcionar maior visibilidade do PTDRS. Este instrumento 

de participação social deve estar encorado na gestão territorial como prioridade e possibilitar 

novas estratégias de desenvolvimento rural para região. 
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As perspectivas não são animadoras, visto o cenário de ataque e menosprezo por parte 

do governo federal aos movimentos sociais organizados e legítimos, o doloso e criminoso 

desmantelamento de ministérios e secretarias que davam suporte político-institucional às 

políticas públicas, falta de verba e orçamento para realização de atividades e projetos e enfim, 

não são respostas definitivas e conclusivas, mas lançam a fagulha para se pensar em novas 

formas organizativas, solidárias e colaborativa de desenvolvimento e políticas públicas para o 

meio rural. 

Há também outras questões, o Estado do Amapá e o Norte do Estado do Pará, bem como 

outros estados da federação que fazem parte da Amazônia Legal possuem um mosaico de 

unidades de conservação e grande parte destas áreas carece de recursos e infraestrutura (vias de 

acesso) que servem de empecilhos e nutrem dificuldades para uma efetiva organização 

territorial e ações de governo. É paradoxal pensarmos que as Unidades de Conservação, terras 

indígenas e outras possibilidades de resguardo da sociobiodiversidade possam servir de entrave 

para o desenvolvimento de áreas periféricas. 
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A VOLTA DO GOVERNO DE DIREITA NO BRASIL EM 2016 E SEUS 
REFLEXOS NO CAMPO  

 

José Cleanderson Santana de Jesus1,  
David Campos Andrade2 

 

Introdução 

O Brasil continua apresentando características agrárias enraizadas no período colonial. 

Como a estrutura fundiária pautada na grande propriedade privada de terra, atividades agrícolas 

moldadas pelo monocultivo para exportação, somados a intensos impactos ambientais com o 

uso de novas tecnologias voltadas ao agronegócio, que ampliam a sua capacidade de 

transformação da natureza e degradação (PORTO e MILANEZ, 2009). Deste cenário 

apresentado, surgem inúmeros conflitos entre latifundiários e o agronegócio, frente aos 

interesses de povos que vivem no campo, como camponeses, indígenas, ribeirinhos e 

quilombolas (RIBEIRO, 1996; CONCEIÇÃO, 2011). 

Apesar de algumas políticas implementadas por governos tentarem minimizar algumas 

dessas problemáticas no campo e fortalecer a agricultura familiar, com destaque para os 

mandatos do Partido dos Trabalhadores (PT), que antecedeu o último golpe na recente 

democracia brasileira, a prioridade, nunca foi a implementação de medidas que alterassem de 

fato a estrutura agrária no Brasil. Manteve-se assim, políticas mitigadoras de fraco impacto. 

Com isso, o processo de reforma agrária, ou seja, a redistribuição de terras, foi irrelevante diante 

das necessidades atuais e do histórico oligárquico de posse da terra no país (OLIVEIRA, 2015). 

No ano de 2016 ocorreu um dos maiores afrontamentos a “democracia brasileira”, o 

golpe político que destituiu do poder executivo do país a presidenta Dilma Rousseff, eleita por 

parcela significativa do eleitorado num cenário de polarização e não aceitação do resultado das 

eleições (MITIDIERO et al., 2016). Depois da concretização do golpe, a direita ganhou 

proeminência no poder executivo novamente. Em uma junção entre os poderes legislativo, 
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executivo e judiciário, com o apoio de boa parte da mídia, houve a intensificação do desmonte 

do Estado, e o aumento nos ataques as políticas públicas e direitos sociais conquistados 

recentemente. Uma prova disso, que reverberou no desmonte de políticas públicas que 

fortaleciam a agricultura familiar no país, foi a extinção do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, uma das primeiras ações do governo Temer após a consumação do golpe no país. 

(LEITE e CASTRO, 2018). Esses ataques ocorreram de forma simultânea e incessante até este 

momento, no qual se encontra um governo eleito durante esta crise, que reúne conservadorismo, 

aversão ao secularismo e exaltação as políticas neoliberais, com a ausência de qualquer tentativa 

de diálogo com os movimentos sociais. Os alvos das ofensivas dessa maneira, continuam sendo 

os trabalhadores do campo e da cidade.  

Nesse sentido, este trabalho busca discutir a tomada de poder por forças políticas de 

direita no executivo do Brasil e os impactos que já reverberam no campo relacionados a 

violência e tensões na estrutura fundiária. Para tanto, foi realizada uma revisão não sistemática 

de artigos, livros e documentos relacionados a discussão do golpe mais recente a democracia e 

a questão agrária brasileira. Algumas fontes consultadas para estas informações foram os 

relatórios da Comissão Pastoral da Terra e o Banco de Dados da Luta pela Terra (DATALUTA), 

que traz em números problemáticas no campo no que concerne ao fenômeno da violência e 

reforma agrária, como assassinatos no campo, tentativas de assassinatos, prisões, 

manifestações, ocupações de terra e consolidação de assentamentos rurais. Aqui tratados por 

um recorte temporal entre os anos de 2010 a 2018.  

Estrutura fundiária do Brasil  

Para estudiosos da questão agrária brasileira que partem da ótica do paradigma da 

questão agrária, não causa estranheza que em plena segunda década do século XXI o Brasil 

continue caracterizado como um dos países com maiores concentrações de terras do mundo. 

São extensas propriedades privadas com poucas famílias. Informações do Banco de Dados da 

Luta pela Terra (DATALUTA) referentes ao ano de 2017 demonstram que o Índice de Gini, 

que mede a concentração de terras, para aquele ano, era de 0,86, este quantitativo coloca o 

Brasil em posição de destaque na classificação dos maiores concentradores de terra do mundo. 

 Não bastasse a propriedade da terra ser altamente concentrada, estas são utilizadas para 

produzir monocultivos, commodities de matéria prima e grãos destinados ao mercado externo. 
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Acrescenta-se ainda que os intensos conflitos entre os grandes proprietários de terras e os povos 

tradicionais, entre eles indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, poceiros e 

camponeses. Essa organização da estrutura fundiária tem suas raízes no período colonial. A 

despeito dessas características o historiador Caio Prado Junior traz a seguinte afirmação. 

[...]Se vamos à essência da nossa formação, veremos que na realidade nos 
constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde, ouro e 
diamante; depois algodão e, em seguida, café para o comércio europeu.  É com tal 
objetivo, objetivo exterior, voltado para fora do país e sem atenção a considerações 
que não fossem o interesse daquele comércio, que se organizarão a sociedade e a 
economia brasileiro. (PRADO JUNIOR, 2008, p. 23). 

 

 A afirmativa do autor expressa com clareza a postura do Brasil, sempre direcionando 

sua produção agrária para o exterior num papel de dependência. Ainda de acordo com Prado 

Junior (2008, p. 34), “[...] A grande propriedade privada será acompanhada no Brasil pela 

monocultura; os dois elementos são correlatos e derivam das mesmas causas. A de grande valor 

comercial, e por isso altamente lucrativos”. A estrutura agrária do período colonial, como se 

percebe nesta outra afirmativa, são as bases que dão sustentação na organização fundiária que 

permanece na atualidade. 

 A redução das desigualdades socioeconômicas presentes no campo brasileiro nunca 

foram prioridades. Desde aquele primeiro momento de ocupação do território, passando pelas 

fases de império, república, ditadura militar e novamente república, se perpetuou ações 

conservadoras da aristocracia rural arcaica do país, que acumulou influencia e poder político 

para a manutenção do status quo (PRADO JUNIOR,2008; RIBEIRO, 1996).  

O golpe político de 2016 no Brasil 

Em 2016, por meio do golpe político estabelecido com o impeachment da presidenta 

Dilma Rousseff, se explicitou para a população brasileira o extremo conservadorismo imposto 

pela aristocracia nacional, entre os envolvidos a bancada ruralista (MITIDIERO et al., 2016). 

No transcorrer do golpe foram usadas várias siglas que até então se restringia as autoridades do 

congresso, estas começaram a integrar parte do vocabulário das pessoas e das mídias do país. 

Assim afirmam Mitidiero et al.  

O Golpe de 2016 trouxe uma nova linguagem ao cotidiano nacional, a linguagem das 
siglas, das incognoscíveis siglas para boa parte da população brasileira. PEC, PL, MP 
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e Decretos, que antes ocupavam pouco espaço tanto na mídia como nas ruas, passou 
agora a fazer parte do dia a dia (MITIDIERO et al., 2016, p. 90).  

 

 Estas siglas: Projeto de Emenda Constitucional (PEC), Projeto de Lei (PL), Medida 

Provisória (MP) e os Decretos representaram e continuam representando em sua maioria as 

diferentes formas de ataques violentos contra a classe trabalhadora do campo e da cidade, como 

congelamento de recursos para a saúde e educação e a reforma trabalhista, verdadeiros escudos 

protetivos do conservadorismo socioeconômico das elites, sobretudo do campo. Nesse sentido, 

Mitidiero et al. (2016) analisam o golpe de 2016 como o processo de maior destruição do bem 

público e da natureza desde o período da colonização portuguesa.  

O que significa essa conjuntura legislativa recente? Significa que provavelmente 
estamos sofrendo o maior processo de desmonte do Estado nacional e a mais efetiva 
dilapidação do patrimônio público, sobretudo dos bens naturais, desde o período 
colonizador ibérico. A inédita - em termos mundiais e civilizatórios - e já aprovada 
PEC 55 que limita o orçamento público e deprime os gastos com saúde e educação, 
deu o tom do que está em processo. Desta PEC vem derivando, ainda, outras 
iniciativas do Poder Legislativo e Executivo, como a PEC da Previdência e a PEC da 
Legislação Trabalhista, verdadeiras “porradas nas fuças” dos trabalhadores 
brasileiros. Não é por menos que, rapidamente, essa nova linguagem recebeu apelidos 
precisos: desde “PEC do fim do mundo”, a “PEC da morte” e “pauta bomba” 
(MITIDIERO et al., 2016, p. 90). 

 

 Mitidiero et al. (2016) afirmam também, que no ano do golpe não houve apenas o 

surgimento de novos PLs e Decretos, mas o desarquivamento de várias propostas de ataques 

aos povos do campo. 

[...] Em 2016, ano do Golpe, além dos desarquivamentos, novas propostas pipocaram 
do Legislativo e Executivo. Foram 11 novos projetos e propostas no âmbito das Leis 
e 29 projetos de Decretos Legislativos para reversão de conquistas e retomadas de 
terra, totalizando 40 ações de ataque aos homens e mulheres do campo. Não há para 
onde correr, a sanha do coronelismo fundiário travestido de moderno agronegócio 
perpetua-se em toda história do Brasil, potencializando-se em períodos não 
democráticos. (MITIDIERO et al. 2016, p. 91). 

 

 Portanto, as propostas de ataques contra os povos e trabalhadores do campo que haviam 

sido reprovadas pelo congresso em tempos pretéritos retomaram mais uma vez para discussão, 

e desta vez, sendo aprovadas rapidamente e em massa.  

Destaca-se ainda que o golpe político e seu pacote de “maldades” contra a classe 

trabalhadora teve apoio fundamental por boa parte da mídia. Um bombardeio de informações 
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sobre a corrupção estatal, crise econômica, inflamava um sentimento de impopularidade e 

inconformação política e socioeconômica no país. Esse discurso, por vezes, justifica a 

necessidade de cessão das nossas riquezas para a iniciativa privada, como ocorreu com as 

privatizações de poços de exploração de petróleo e setores estratégicos da Petrobrás. 

 Acrescenta-se também a retirada de direitos sociais, ou seja, verdadeiras ações políticas 

do estado mínimo para a classe trabalhadora, porém sendo máximo para os interesses do capital. 

Nesse contexto, Jessé de Souza (2017, p. 12) traz a seguinte afirmação, “O que a Lava Jato e 

seus cúmplices na mídia e no aparelho de Estado fazem é o jogo de um capitalismo financeiro 

internacional e nacional ávido por “privatizar” a riqueza social em seu bolso.” O autor também 

esclarece que a mídia que apoiou e apoia a elite dominante antes, durante e pós-golpe, sempre 

teve como base leituras intelectuais que estudam a realidade brasileira de forma distorcida. 

Assim, afirma Jessé de Souza (2017, p. 14): “O trabalho de sistemática da realidade realizado 

pela mídia foi extremamente facilitado pelo trabalho prévio de intelectuais que forjaram a visão 

dominante, até hoje, da sociedade brasileira.” Portanto, são essas leituras que dão credibilidade 

as políticas que foram adotadas no pretérito e presente.  

Porto Gonçalves et al. (2016) também apontam argumentos direcionados a mídia 

brasileira.  

[...] E o dissenso se faz como conflito que, todavia, não repercute diante do monopólio 
dos meios de comunicação que, quase sempre, se encontram nas mãos das mesmas 
oligarquias que, assim, não só controlam as terras, mas também as ondas magnéticas 
de transmissão e comunicação, enfim, de mediação. (PORTO GONÇALVES et al., 
2016, p. 80). 

 

 Para estes, portanto, não é só a propriedade da terra que apresenta concentrações, mas 

também grande parte do setor de comunicação. Fica evidente então que nestes momentos de 

golpe político por parte do grande capital, representado no congresso pelas bancadas de 

interesses, no atual, sobretudo pelos ruralistas, seja facilitado e tenham total apoio de grande 

parte do setor midiático do país. A mesma elite agrária controladora de grandes propriedades 

de terra no país concentra a mídia difusora de notícias e informações distorcidas para atender 

aos seus interesses. 

Consequências do golpe democrático no campo brasileiro 
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Ressalta-se que as consequências do golpe político de 2016 foi além dos ataques 

simbólicos efetuados pelo congresso, executivo e judiciário. As consequências têm sido diretas, 

o que afetou o fenômeno social da violência no campo, incluindo até mesmo ataques físicos. 

 Neste sentido, apresentar-se-á nesta secção informações publicadas em dois importantes 

bancos de dados da questão agrária brasileira. No primeiro momento foram trabalhados dados 

e informações divulgadas pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) em seus Cadernos de 

Conflitos no Campo. Utilizou-se para tanto, a série histórica compreendida entre os anos de 

2010-2018. A escolha se deu com o intuito de fazer um comparativo entre o período anterior e 

pós-golpe recente. 

Segundo os relatórios da CPT publicados entre 2010-2018 ocorrem 378 assassinatos no 

campo. Sendo os anos de 2016 e 2017 os que apresentaram maiores quantitativos,132 

assassinatos. O ano com quantitativo recorde no período analisado foi 2017, totalizando 71 

mortes. O gráfico 1 apresenta o total de vítimas a cada ano. 

Fonte: CEDOC Dom Tomas Balduíno - CPT. Org: CLEANDERSON SANTANA, e DAVID CAMPOS, 2010-2018 

Pode-se inferir, que o número de assassinatos no campo sofreu uma flutuação com o 

aumento no número de casos entre 2014 a 2017, momento que inicia o processo de instabilidade 

política que culminou no golpe político. Mitidiero et al. (2016, p. 89) afirmam a respeito do 

início da instabilidade política no país, “[...] O que se percebia, naquele momento, é que o 

resultado eleitoral de 2014 levou às duas casas legislativas o Congresso mais conservador desde 
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GRÁFICO 1 - BRASIL - ASSASSINATOS NO CAMPO - 2010-2018 
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o período militar.” Portanto, esse ambiente político refletiu de alguma forma no campo com a 

acentuação no número de assassinatos.  

Em 2017, ano que apresentou o maior quantitativo de assassinatos na série histórica, 

ocorreram duas chacinas no campo, vitimando cerca de 19 trabalhadores e trabalhadoras. O 

massacre de Pau D`Arco, conhecido também como massacre de Redenção, que aconteceu no 

estado do Pará, com saldo de dez vítimas. Houve também o massacre de Colniza, ocorrido no 

Estado do Mato Grosso, vitimando nove pessoas. Dois episódios de violência declarada no 

campo, sendo noticiados em diversos telejornais no país. 

 Ambas chacinas contribuíram para o aumento das estatísticas da violência no campo 

em 2017. Ainda sobre os dois casos citados, nenhum deles houve a prisão e condenação dos 

suspeitos até o momento. No massacre de Pau D`Arco, policiais militares e Civis estiveram 

envolvidos; já no massacre de Colniza, pistoleiros foram contratados por madeireiros e 

mineradores (CPT, 2016). Segundo a CPT o município de Colniza é um dos mais violentos do 

país. Afirmando ainda que tal característica está relacionada ao seu elevado potencial minerário 

e madeireiro. Ou seja, envolveu disputa por territórios e recursos naturais. A CPT também 

destaca que ambos os massacres ficaram atrás apenas do massacre de Eldorado dos Carajás, 

ocorrido em 1986, com 19 vítimas.  

  Com relação ao quantitativo de tentativas de assassinatos no campo, os registros têm um 

comportamento parecido com os da culminação do ato. Exposto no gráfico 2.   
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Fonte: CEDOC Dom Tomas Balduíno - CPT. Org: CLEANDERSON SANTANA, e DAVID CAMPOS, 2010-2018 

 Para o espaço temporal analisado houveram 522 tentativas de assassinatos. Com 

considerável aumento de ocorrências em 2017, totalizando 120 registros. A violência também 

pode se manifestar na coerção e intimidação por meio de ameaças de morte, como pode ser 

observado no gráfico 3. 

Fonte: CEDOC Dom Tomas Balduíno - CPT. Org: CLEANDERSON SANTANA, e DAVID CAMPOS, 2010-2018 
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GRÁFICO 4 - BRASIL - PESSOAS DO CAMPO PRESAS - 2010-2018
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GRÁFICO 3 - BRASIL - AMEAÇA DE MORTE NO CAMPO - 2010-2018
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 Com relação as ameaças de morte no campo, a série histórica soma a ocorrência de 1925 

casos de ameaças. O ano com mais ameaças segundo este gráfico foi 2011, com 347. Salienta-

se que de 2011, ápice de ameaça de morte, até 2015, houve decréscimo até um pouco mais da 

metade. Do ano de 2015 até 2017 a quantidade das ameaças de morte aumenta 

significativamente. Em 2018 houve a redução para 165 ameaças. Com relação aos dados sobre 

prisões no campo o gráfico 4 apresenta a seguinte conformação. 

Fonte: CEDOC Dom Tomas Balduíno - CPT. Org: CLEANDERSON SANTANA, e DAVID CAMPOS, 2010-2018 

Na série histórica apresentada pode ser observado que foram presos 1.371 trabalhadores, 

camponeses e demais povos que vivem no campo. O ano que teve mais pessoas encarceradas 

foi 2017, primeiro ano pós-golpe. O ano de 2016 ficou em segundo lugar, com 228 detidos. 

Esse quantitativo elevado de pessoas presas a partir do golpe político, pode demonstrar um dos 

objetivos dos interessados deste ato político, calar aqueles que lutam em defesa de seu modo de 

vida e por seus territórios, ou atores sociais que questionam o direito ao acesso à terra e lutam 

pela implementação de direitos sociais.  

A repressão por meio de reclusões, incluindo aí lideranças sociais é uma forma eficaz 

de intimidação da população que vive no campo. Como exemplo recente, pode ser citado a 

prisão de uma importante liderança do maior movimento socioterritorial do mundo, o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O geógrafo e camponês José Valdir 

Misnerovicz foi preso no ano do golpe. Na ocasião o acusaram de fazer parte de grupo 

criminoso. 

Segundo o professor Bernardo Mançano (2016), o José Valdir Misnerovicz foi preso 

por lutar por justiça social, ao questionar o antagonismo entre o agronegócio e o campesinato, 

como modelos de vida no campo e produção de alimentos. Nesse sentido ele ressalta. 

 

Está preso porque aprendeu que campesinato e agronegócio são distintos modelos de 
desenvolvimento da agricultura, em que o primeiro resiste contra a hegemonia do 
segundo. Compreendeu na luta pela terra e na academia que a territorialização do 
capital significa a desterritorialização do campesinato. Compreendeu que o camponês 
que ele é, tornou-se um novo sujeito. E ele pode dizer para os intelectuais do 
capitalismo agrário que ele existe, é empreendedor, é competitivo, é inovador, mas 
que antes de tudo é um camponês que não vai desaparecer, porque não é um problema 
e ele próprio é a solução. (FERNANDES, 2016, p. 5) 
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 Fernades (2016) também afirma que aqueles que permanecem na luta são tachados de 
criminosos por setores do congresso nacional, como a bancada ruralista. 

[...] Aos que resistem, os parlamentares da bancada ruralistas denominam de 
bandidos. É isso, ser um Sem Terra que não aceita o modelo do agronegócio e luta 
pela terra, para se recriar como camponês é entendido, pela bancada ruralista, como 
um criminoso. A injustiça é criada para impedir a criação do pequeno agricultor. Este 
ato absolutista não é outra coisa senão uma tentativa do latifúndio e do agronegócio 
de manterem suas hegemonias. Lutamos cotidianamente contra esta postura 
autoritária. (FERNANDES, 2016, p. 3) 

  

 É utilizando-se desse tipo de estratégia que o agronegócio e o grande capital impõe seus 

projetos de acumulação de riquezas em detrimento da expropriação da natureza. Para isso, 

usando a estratégia ideológica de criminalização das lideranças sociais e dos povos do campo 

que reivindicam justiça social e direitos.  

 Para os dados de manifestações do campo, a série histórica traz 6.990 manifestações. O 

ano que teve o maior quantitativo foi justamente em 2016, ano do golpe, registrando 1.012 

ocorrências em todo país. A pauta principal de reivindicação dos movimentos socioterritoriais 

foram contra o golpe e retirada de direitos. Portanto, a expressividade das manifestações assim 

como as pautas reivindicadas para aquele ano foi a ameaça iminente a democracia e contra as 

tentativas de retiradas de direitos da população. Decaindo pela metade em 2018, comparado a 

2016. (Gráfico 5) 

 

Fonte: CEDOC Dom Tomas Balduíno - CPT. Org: CLEANDERSON SANTANA, e DAVID CAMPOS, 2010-2018 
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GRÁFICO 5 - BRASIL - MANIFESTAÇÕES DO CAMPO - 2010-2018
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Com relação ao quantitativo de ocupações, utilizando dados do Banco de Dados da Luta 

Pela Terra (DATALUTA), se observa a diminuição no número de ocupações de terras após 

2015. Em 2018 ocorreram 143 ocupações, menor quantidade para a série histórica. É importante 

observar que a partir de 2016 as ocupações de terras declinaram. As táticas de criminalização 

dos movimentos, assim como as ameaças expostas em outras formas de repressão, podem ter 

contribuído na redução do número de ocupações de terra nos últimos anos (Gráfico 6). 

Fonte: CEDOC Dom Tomas Balduíno - CPT / DATALUTA - Banco de Dados da Luta pela Terra, 2010-2018  

 

Esses dados necessitam ser acompanhados ao longo do governo atual, liderado por 

Bolsonaro. O qual adota uma postura agressiva com relação aos povos do campo, como 

indígenas, quilombolas e integrantes do MST.  

 Em uma declaração de Bolsonaro no período que disputava a eleição para presidência 

do Brasil, o mesmo emitiu a seguinte fala a respeito do MST: “No que depender de mim, o 

agricultor, o homem do campo, vai apresentar como cartão de visita para o MST um cartucho 

(de) 762”. Continuando, afirmou: “Aqueles que me questionarem se eu quero que matem esses 

vagabundos, quero, sim. A propriedade privada numa democracia é sagrada. Invadiu, pau nele.” 

(CANAL RURAL, 2015). Essa postura violenta de um candidato à presidência, agora eleito 

presidente, carrega um esvaziamento histórico e elitista na análise da questão agrária brasileira 

e contribui com a legitimação da violência inflamando a “justiça” por meio de práticas adotadas 

no passado Coronelista do campo.  
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Ainda segundo o DATALUTA, os menores quantitativos de assentamento criados 

foram em 2016 e 2017, totalizando 57. Os surgimentos de mais assentamentos agrários foram 

evidenciados em 2010, com 211. Nessa série histórica foram registrados a criação de 858 

assentamentos. O ano de 2016 ocorreu o menor quantitativo da série histórica, foram 28. 

Observa-se também que há decréscimo na série histórica ao longo do tempo (Gráfico 7). 

A diminuição das políticas públicas para implementação dos assentamentos de reforma 

agrária no Brasil, como os dados apresentado no gráfico abaixo, é uma característica marcante 

no país. Essa peculiaridade deriva da importância que os políticos têm dado a questão. A 

conjuntura política recente, portanto, tem contribuído para essa redução da criação de 

assentamentos. Assim Acácio Zuniga afirma (LEITE, 2019, p.4), “Por fim, as próprias decisões 

e posturas governamentais, principalmente derivadas da composição com setores retrógrados, 

contribuiu com a atual estagnação da criação de assentamentos e a redução do orçamento do 

Incra para a indenização dos imóveis.” 

 

Fonte: INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária / DATALUTA: Banco de Dados da Luta pela Terra, 
2018.  

 

Considerações Finais 

Os dados aqui investigados, mostram um agravamento de conflitos diretos no momento 

de estabilidade política que o Brasil passou recentemente, onde se observa acentuação no 
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número de assassinatos, tentativas de assassinatos, ameaças de morte e prisões de pessoas no 

campo. Já os processos de lutas pela terra e por direitos, como manifestações e ocupações de 

terras apresentaram uma redução. Ressalta-se que esse momento conturbado também envolveu 

privatizações de setores públicos ao capital internacional. 

A partir do que fora exposto neste trabalho, se percebe acentuações e manobras 

conservadoras para a proteção da estrutura agrária, que possui suas raízes no período colonial 

brasileiro. Desde o momento da colonização a elite política busca manter os privilégios de uma 

minoria pertencente a velha aristocracia rural e elite econômica do país, a qual ocupa espaço de 

prestigio nas decisões políticas, com ampla representação por bancadas com interesses 

mesquinhos, como a ruralista, evangélica, da bala, empresarial, que estiveram ligadas a 

esquemas de corrupção envolvendo diferentes partidos políticos. O golpe político que ocorreu 

em 2016 demonstrou a flexibilidade da democracia brasileira em se voltar aos interesses destes 

grupos, a qualquer custo, até mesmo por meio do aparelho estatal por manobras políticas.  

A estrutura agrária continua permeada de intensos conflitos entre os latifundiários junto 

a setores capitalistas frente aos interesses de povos e trabalhadores do campo. A expansão do 

agronegócio amplia o cenário de degradação ambiental, grilagem de terras e concentração de 

extensas propriedades rurais voltadas para a produção de commodities agrícolas e minerais para 

exportação. Estas são, características marcantes do modo de produção proveniente da estrutura 

fundiária presente no país em prol do lucro. 

Não ocorreram intensificação de ataques apenas no plano simbólico, mas acentuação de 

ataques violentos diretos nesse momento de estabilidade política, como observado no número 

de assassinatos, ameaças de morte, tentativas de assassinatos e prisões, que ganhou mais 

expressividade durante o pós-golpe. No tocante as manifestações, ocupações de terras e 

assentamentos de reforma agrária, houve um decréscimo. Essas informações são 

sistematicamente organizadas pelos bancos de dados da questão agrária brasileira, o Banco de 

Dados da Luta Pela Terra (DATALUTA) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT), o que mostra 

sua importância como uma fonte de dados importante no tocante ao fenômeno da violência no 

campo e compreensão sobre os conflitos de terra no campo. 

 Os acompanhamentos dessas questões nos anos que seguem são imprescindíveis para 

a formulação de ações efetivas no combate a violência e prevenção de massacres em locais de 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4246 
 

maior intensidade de conflitos, como no Norte do país, e na busca medidas no campo que 

promovam a equidade.   

 

REFERÊNCIAS 

CANAL RURAL. Disponível em <https://videos.bol.uol.com.br/video/quero-que-matem-
esses-vagabundos-do-mst-diz-bolsonaro-0402CD9B3960E0A16326>. Acesso em: 
14/10/2019. 

 
CONCEIÇÃO, A. L. A expansão do agronegócio no campo de Sergipe. Revista 
GeoNordeste, n. 2, 2011. 
 
CPT. COMISSÃO PASTORAL DA TERRA. Cadernos Conflitos no Campo. Período de 2010 
a 2018. Goiânia: CPT Nacional, 2019. 
 
DATALUTA – Banco de Dados da Luta pela Terra 2010 - 2017. Nera, 2010-2017 
 
FERNANDES, Bernardo Mançano. Valdir e a Conjuntura do Golpe. Boletim DATALUTA, 
Uma publicação do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária – NERA. 
Presidente Prudente, junho de 2016, número 102. ISSN 2177-4463. 

 

LEITE, ACÁCIO ZUNIGA, LF CASTRO, e SÉRGIO SAUER. A questão agrária no 
momento político brasileiro: liberalização e mercantilização da terra no estado mínimo 
de Temer Revista OKARA: Geografia em debate 12.2: 247-274, 2018. 
 
LEITE, Acácio Zuniga. A paralisação da criação de assentamentos de reforma agrária e 
da homologação de famílias. Boletim DATALUTA, Uma publicação do Núcleo de Estudos, 
Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária – NERA. Presidente Prudente, abril de 2019, número 
136. ISSN 2177-4463. 

MITIDIERO JR., Marco A. et. al. Ataques aos direitos dos povos do campo: as ações do 
Legislativo e Executivo Federal. Conflitos no Campo - Brasil 2016. Goiânia: CPT, 2017, 
p.89-105. 
 
OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. Reforma Agrária, grilagem das terras públicas e a luta 
pela terra e território no Brasil. 2015. 

PORTO GONÇALVES, C. W.A et. al. Os Cerrados e os Fronts do Agronegócio no Brasil. 
Conflitos no Campo - Brasil 2016. Goiânia: CPT, 2017, p.75-86. 
 
PORTO, M.F., MILANEZ, B. Eixos de desenvolvimento econômico e geração de conflitos 
socioambientais no Brasil: desafios para a sustentabilidade e a justiça ambiental. Ciência 
& saúde coletiva, v. 14, p. 1983-1994, 2009. 

https://videos.bol.uol.com.br/video/quero-que-matem-esses-vagabundos-do-mst-diz-bolsonaro-0402CD9B3960E0A16326
https://videos.bol.uol.com.br/video/quero-que-matem-esses-vagabundos-do-mst-diz-bolsonaro-0402CD9B3960E0A16326


 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4247 
 

 

PRADO JÚNIOR, CAIO. História Econômica do Brasil. São Paulo: brasiliense, 2008. 
RIBEIRO, D. O povo brasileiro. Cadernos de Ciência & Tecnologia, 2009. v.13, n.2, p. 245-
249. 
 
SOUZA, JESSÉ. A elite do atraso: da escravidão à lava jato. Rio de Janeiro: Leya, 2017. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
4248 

 

 

OS IMPACTOS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO ESPERANÇA NA VIDA DAS 

FAMÍLIAS ASSENTADAS NO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ-AM 

 
Luis Felipe Buzaglo Pimenta,  

Kamila Cunha de Albuquerque,  
Antonio Gomes Tomaz Neto 

Resumo: 

 

Introdução Este trabalho trata da complexa e contraditória realidade vivida por centenas de 

brasileiros na década de 1980, resultante das políticas públicas para desenvolvimento rural, isto 

é, projetos de assentamento visando promover uma, no mínimo curiosa, reforma agrária. A 

preocupação do governo federal com a integração do território nacional e a ocupação do “vazio 

demográfico” amazônico em associação com as intenções do governo estadual do estado do 

Amazonas mostrou sua força no município de Novo Aripuanã, no qual foi implementado um 

projeto intitulado Esperança, no ano de 1983, e que depois veio a ser extinto por motivo de 

falência. As problemáticas no caso estudado são ressaltadas primeiramente a medida que se 

percebe as disparidades entre o modus operandi do projeto de assentamento agrícola instituído 

pelo governo estadual no município estudado para com as realidade e peculiaridades locais, 

como por exemplo, os conflitos de interesses, as dificuldade no cultivo das culturas incentivadas 

pelo projeto, a reação das famílias assentadas frente à realidade amazônica. Desta forma, 

justifica-se o desenvolvimento deste trabalho pela necessidade de tornar, o caso estudado, de 

conhecimento acadêmico e público, uma vez que se trata de um trabalho original, e até mesmo 

para que as problemáticas encontradas neste possam ser superadas em futuros projetos da 

mesma natureza, e que a vida de outras famílias não sejam tão afetadas quanto neste foram. 

Portanto, de maneira geral, buscou-se compreender a dimensão dos impactos da implementação 

do projeto de assentamento agrícola Esperança no município de Novo Aripuanã-AM, na vida 

dos migrantes assentados. E maneira mais específica, objetivou-se identificar as problemáticas 

de aplicabilidade do projeto Esperança; e, em seguida, analisar os impactos do referido projeto 

na vida das famílias assentadas.1. Reforma agrária e Novo Aripuanã em contexto. O município 

de Novo Aripuanã pertence ao Estado do Amazonas, e fica distante, por via fluvial, à 439 km 

da capital estadual (Manaus), sua sede fica localizada na margem direita do Rio Madeira, em 
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sua confluência com o Rio Aripuanã, o qual dá nome ao município. No ano de 1955 o então 

distrito de borba chamado de Foz do Aripuanã passou, por meio da lei N° 96 daquele ano a ser 

reconhecido como unidade municipal, e foi instalado de 1956, já com o nome de Novo 

Aripuanã. Por meio do decreto Nº 7634 de 06 de Dezembro de 1983 foi criado o Projeto de 

Assentamento Dirigido “Esperança” no município de Novo Aripuanã, objeto do convênio 

INCRA e Governo do Estado do Amazonas. O referido projeto teve como objetivo geral “Dar 

uma destinação econômica-social a utilização de novas áreas sob sistemas de organização de 

assentamento rápido, com repercussão na economia agrícola, conforme as diretrizes 

governamentais para o setor” (AMAZONAS, p. 03), entretanto, as problemáticas encontradas 

na aplicabilidade do projeto se revelaram tão impiedosas de forma que no ano de 1985, o projeto 

veio a ser extinto por motivo de falência, deixando centenas de pessoas desassistidas em plena 

floresta Amazônica.2. Metodologia e procedimentos metodológicos. Ao compreender o 

funcionamento da realidade segundo uma razão de raciocínio pautado no materialismo 

histórico, lança-se aqui mão do método Dialético, o qual busca alcançar uma visão que esteja 

para além do senso comum, que possa extrair, a partir das contradições encontradas no objeto 

de estudo, ou seja, da tensão entre tese e antítese, uma conclusão ou considerações que sejam 

mais elevadas, reflexões que se aproximem ao máximo da verdade, que é fruto da razão 

(SPOSITO, 2004).Este trabalho abordou a problemática de forma qualitativa, trabalhando 

primeiramente com fontes bibliográficas e documentais e num segundo momento, com 

entrevistas de pessoas assentadas pelo projeto. Os trechos de entrevistas destacados ao longo 

do texto são transcrições diretas de relatos orais, de vida, de 6 pessoas remanescentes do projeto 

Esperança e que ainda vivem no município estudado. As entrevistas (GIL, 2002) foram 

realizadas presencialmente, na residência dos entrevistados, no ano de 2016, e registradas, com 

as devidas autorizações de uso, com a ferramenta de gravador de voz, para serem 

posteriormente transcritas neste trabalho. Afim se preservar a integridade dos entrevistados 

optou-se aqui por ocultar seus respectivos nomes.3. Resultados3.1 As problemáticas de 

aplicabilidade do projeto Esperança De maneira geral, chama-se atenção para entre todas as 

dificuldades intrinsecamente existentes na implementação de um projeto de assentamento na 

Amazônia, a tomada de algumas prerrogativas, isto é, convicções preliminares que orientam o 

desenvolvimento do projeto, de natureza ou procedência minimamente duvidosas, como por 

exemplo, os estudos de clima e fertilidade do solo associados às fracassadas tentativas de 

implementação de culturas incompatíveis com as características físicas regionais, a saber, em 
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maior ou menor grau, Cana de Açúcar, Guaraná, Milho, Cacau, Café, entre outros. Menciona-

se também, como justificativa para realização do mesmo, a tentativa de se reduzir os focos de 

tensões entre rurícolas em suas áreas de origem, entretanto, entendeu-se aqui que na verdade 

tal projeto apenas migrou os conflitos existentes, isto pois os conflitos entre os sujeitos 

mencionados permaneceram ou acentuaram-se. Por fim, destaca-se também a falta de 

cumprimento do projeto, principalmente para com as estruturas necessárias para o 

funcionamento do mesmo, sobretudo para manutenção da vida e bem estar dos colonos, isto 

pois foi prometido em projeto a criação de mini núcleos urbanos nas proximidades das glebas, 

contendo escolas, hospitais, mini destilarias, suporte para telecomunicações e acompanhamento 

técnico agrícola.3.2 Os impactos do projeto Esperança na vida das famílias assentadas. Por 

meio dos relatos de vida dos entrevistados foi possível observar na prática as limitações e 

problemáticas apresentadas no item anterior de forma que se refletiram nas suas vidas pessoais, 

como por exemplo as dificuldades de adaptação ao ambiente amazônico, tanto no que se refere 

ao contexto pessoal, quanto agrícola; ausência das estruturas de suporte prometidas, como 

escolas para as crianças, hospitais e/ou postos médicos para os enfermos, assistência e 

acompanhamento técnico agrícola e etc. Por fim, de forma geral, os entrevistados 

constantemente se referem ao que foi vivido como uma luta, sobretudo uma luta pela 

sobrevivência e pelo direito à propriedade. Dessa forma, pode-se dizer que o projeto Esperança 

impactou de maneira profunda a vida das pessoas assentadas, transformou-as de maneiras 

irreparáveis, entretanto, não pode-se dizer que tais impactos tenham sido de maneira positiva, 

uma vez que os colonos tenham sido expostos à condições de vida extremamente degradantes. 

Considerações finais O referido artigo procurou apresentar os principais elementos que 

influenciaram a reforma agraria na Amazônia a partir dos anos de 1970, com a implementação 

de uma série de políticas públicas especificamente voltadas ao desenvolvimento rural na região 

norte. Na intenção de resgatar os acontecimentos originários do processo de ocupação do 

assentamento Esperança – Novo Aripuanã (AM), e suas respectivas problemáticas. A partir da 

análise dos relatos de algumas famílias assentadas, e documentos comprobatórios da instalação 

do assentamento, identificou-se que as propostas do governo e promessas feitas aos migrantes, 

não foram equivalentes a realidade retratada. A falta de incentivos e acompanhamentos aos 

migrantes, fez com que muitos retornassem a seus respectivos estados, ou migrassem para a 

sede do município de Nova Aripuanã, desenvolvendo outras alternativas econômicas. 
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TECNIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO: REFLEXÕES A PARTIR DA 
AGROPECUÁRIA NO SEMIÁRIDO PARAIBANO 

 
Joannes Moura da Silva1;  

Diego dos Santos Dantas2;  
Anieres Barbosa da Silva3 

 

Introdução 

 

O atual modo capitalista de produção se caracteriza pela flexibilização do trabalho, por 

controle de custos, por uso intensivo de maquinários e pela aplicabilidade de ciência e 

tecnologia. A presença desses elementos nos processos produtivos vem possibilitando a 

reorganização do território em escalas distintas, a qual é impulsionada por uma reprodução 

ampliada do capital. No campo, essa relação pode ser verificada por meio da interdependência 

entre os setores agrícola e industrial, porém, de forma diferenciada no território.  

Na região Nordeste do Brasil, esse processo foi se configurando de maneira progressiva 

e, em alguns casos, vinculado às políticas públicas de “combate” à seca nas áreas semiáridas, o 

que acabou beneficiando, majoritariamente, os grandes proprietários rurais. No recorte de 

análise proposto para esse trabalho, a tecnificação do território está ocorrendo gradativamente 

por meio da adoção de maquinários agropecuários e métodos biotecnológicos, objetivando o 

aumento da produtividade e, consequentemente, a ampliação dos ganhos de capital. 

Com a introdução da ciência e da tecnologia no campo observa-se um processo de 

racionalidade técnica da produção e do território, que têm implicado em uma nova relação 

campo-cidade, além de tempos artificiais à produção agropecuária. Nesse contexto, o artigo 

objetiva analisar as mudanças no sistema produtivo agropecuário resultante do processo de 

tecnificação do território no semiárido paraibano, evidenciando como ele se materializa no 

espaço de forma, tempo e intensidade distintas 
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Em se tratando da área de estudo, o estado da Paraíba possui 87% dos seus municípios 

localizados no semiárido, ou seja, 194 dos 223 municípios. Dentre estes, destacamos os 

municípios de Cabaceiras, Caturité, Monteiro, Sousa, Paulista, Pombal, e São José do Rio do Peixe 

(mapa 01) que apresentam, no contexto estadual, maior expressividade técnica, representada, por 

exemplo, por meio da inseminação artificial, de instrumentos técnicos destinados a produção agrícola e 

pecuária, de rebanhos selecionados, etc. Além da concentração técnica, esses municípios se destacam 

pela atuação marcante do Estado por meio de políticas e projetos direcionados ao setor agropecuário, 

como as políticas agrícolas, os programas de financiamentos e, também, estímulos à prática do 

cooperativismo agropecuário, que tem implicado novas relações de trabalho e produção. 

 

Mapa 01: Localização da área de estudo 

 

No que tange o caminho metodológico percorrido foram utilizadas algumas das principais 

referências que tratam do processo de tecnificação e nos auxiliam a pensar sobre as mudanças na 

produção agropecuária no atual período técnico. Nesse sentido, destacamos os trabalhos desenvolvidos 

por Locatel (2004; 2012), Lima (2015), Elias (2005), Santos e Silveira (2001) e Santos (2016). E, para 
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entender a posição atual do Estado capitalista nos apoiamos em Martins (1999), Osório (2019) e Matos 

e Pessôa (2011). 

No que se refere aos dados e informações sobre a atividade agropecuária, foram obtidos em duas 

bases de dados: o Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA/IBGE), no qual buscamos 

informações referentes às diárias pagas, a produção leiteira, o número de estabelecimentos, a 

quantidade de inseminação artificial, a quantidade de rebanhos, os instrumentos técnicos 

utilizados no processo produtivo, dentre outros, e a Matriz de Dados de Crédito Rural do Banco 

Central do Brasil (MDCR/BC) na qual coletamos dados referentes aos financiamentos da 

produção agropecuária. 

No tocante a organização do artigo, optamos por dividi-lo em duas partes, além da 

introdução e das considerações finais. Para melhor compreensão das mudanças atuais no recorte 

de estudo, a primeira seção refere-se à atuação do Estado no processo de tecnificação do 

território por meio da produção agropecuária no semiárido paraibano. Nesta seção, 

estabelecemos reflexões, mesmo que de maneira pontual, como o Estado promove ou estimula, 

por meio de políticas públicas de viés econômico, a inserção de espaços no contexto da 

tecnificação. No tópico seguinte, apresentamos e discutimos, a partir de alguns dados obtidos, 

as principais políticas, programas e projetos que foram ou estão sendo executados no semiárido 

paraibano e como elas vêm alterando e imprimindo novas relações de produção e de trabalho. 

Finalizamos o artigo apresentando algumas considerações para incitarmos novas reflexões 

direcionadas aos estudos do semiárido. 

 

As ações do Estado no processo de tecnificação do território no semiárido paraibano 

 

Para compreender o processo de tecnificação do território por meio da produção 

agropecuária no semiárido paraibano, acreditamos ser indispensável apresentarmos, mesmo que 

brevemente, algumas considerações acerca das ações desenvolvidas pelo Estado no atual 

período de produção, uma vez que ele se apresenta como principal propagador da modernização 

do território. 

É fato que a crise é inerente ao sistema capitalista de produção, e que nas últimas 

décadas as economias capitalistas (desenvolvidas e em desenvolvimento) passaram a enfrentar 

sucessivas mudanças provocadas na esfera econômica. Tais mudanças se encontram 

entrelaçadas pelo “[...] processo de reestruturação das formas de organização do capital a nível 
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internacional, sob a égide do ideário neoliberal e [...] as novas tecnologias de informação (NTI)” 

(PREVITALLI; FARIA, s.d.). Esse movimento do capital objetiva expandir a produção de 

mercadorias, maximizar os lucros e as condições para sua acumulação.  

É importante destacar que a atual fase da acumulação não se restringe, exclusivamente, 

à produção e a troca no mercado. A condição do trabalho assalariado é indispensável para a 

manutenção e garantia da soberania do capital no espaço. Logo, com o movimento de 

realocação para locais mais vantajosos, as novas leis do capital transformam tanto o espaço 

quanto o lugar. Incluindo nessa lógica, Martins (1999) acrescenta a dimensão do tempo, tendo 

em vista que “[...] os capitalistas tentam reduzir o tempo de giro do seu capital "a um piscar de 

olhos". Assim, a circulação do capital, incansável e eternamente em busca de novas formas de 

aumentar os seus ganhos, revoluciona, fragmenta e cria uma insegurança perpétua [...] 

(MARTINS, 1999, p. 52)”. 

O controle social do capital pautado nas regras da acumulação flexível ampliou os 

formatos de controle e subordinação nas formas de organização tanto no processo produtivo, 

com a substituição da mão-de-obra pela mecanizada, quanto nas relações de trabalho, a exemplo 

da diminuição da oferta de empregos, da redefinição dos requisitos de qualificação, dos 

contratos temporários, de novos mecanismos de repressão do trabalhador – reformas dos 

códigos e Leis, etc. (THOMAZ JR, 2004). 

No atual período técnico, científico e informacional, assim denominado por Santos e 

Silveira (2001), o projeto neoliberal também chegou ao Brasil. Sentida com maior impacto nos 

países periféricos, a pressão do capital internacional condiciona maior modernização em todas 

as fases do processo produtivo para que assim, as mercadorias possam competir no mercado 

internacional. 

Nessa condição Martins (1999) coloca que, 

 
[...] os países considerados do Terceiro Mundo, se continuarem com os métodos 
tradicionais, como o uso da mão-de-obra barata, por exemplo, não terão 
competitividade no mercado, mas se se modernizarem, eliminarão a mão-de-obra, 
trazendo como conseqüência o agravamento do desemprego estrutural (MARTINS, 
1999, p.54). 
 

É nessa organização imposta pela fase flexível que o Estado realinha-se e contrapõe-se 

à política de Bem-Estar Social, assumindo o papel fundamental que assevera a reprodução, 

aplicação e seleção dos grandes projetos de cooperação internacional. Com isso, as mudanças 
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provocadas nas esferas econômicas, sociais e políticas colocam em xeque o papel e as ações 

desenvolvidas pelo Estado frente às adaptações do modelo econômico atual. Nesse jogo, o 

Estado passou a perder poderes característicos dos Estados nacionais e assumiu a posição de 

Estado capitalista, subalterno à dominação da economia global. 

É o que afirma Martins (1999, p. 54), ao considerar que “[...] o Estado brasileiro tem se 

pautado por uma relação de subserviência e entrelaçamento com o capital, resultando, no campo 

das políticas sociais públicas, numa subordinação aos interesses econômicos [...]”. Essa relação 

subalterna do Estado capitalista pode ser verificada por meio das políticas públicas setoriais, 

como as que foram destinadas à produção agropecuária.  

Registramos que a modernização da base técnica na produção agropecuária se 

estabeleceu de forma diferenciada e em porções distintas do território brasileiro, anunciando 

sua heterogeneidade regional. No Nordeste brasileiro, por exemplo, a introdução dos objetos 

técnicos se deu de forma gradativa e pontual, inicialmente com as políticas públicas hídricas, a 

exemplo da construção de açudes, hidrelétricas, barragens e poços. 

Esses empreendimentos foram criados com a proposta de responder as demandas 

sociais, demandas essas que não se destinaram a maior parte da população pobre. O discurso 

promovido esteve pautado no desenvolvimento local por meio da garantia de redistribuição de 

terras, geração de emprego, distribuição de renda e superação do déficit hídrico. Não obstante, 

desde a efetivação das políticas e projetos econômicos direcionados à região Nordeste que as 

ações do Estado se apresentam a serviço do capital, como destacado por Amaral e Targino 

(2009, p.9)  
 

Os grandes beneficiados com este tipo de planejamento foram os grandes e médios 
proprietários, tendo‐se em vista que os incentivos agrícolas fiscais e financeiros 
destinavam‐se a estes, enquanto que a maioria dos pequenos produtores continuou 
descapitalizada e produzindo ainda de forma extensiva (AMARAL; TARGINO, 2009, 
p. 9) 
 

É importante destacar que além desses projetos financiados pelo Estado, os 

investimentos em centros de pesquisas e criação de órgãos específicos, como a EMBRAPA4, 

 
4 A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) atua em todo território nacional. No Nordeste, 
encontra-se nos estados do Ceará (Sobral/Embrapa Caprinos e Ovinos; Fortaleza/Embrapa Agroindústria 
Tropical), Paraíba (Campina Grande/Embrapa Algodão), Maranhão (São Luís/Embrapa Cocais), Pernambuco 
(Petrolina/Embrapa Semiárido), Sergipe (Aracajú/Embrapa Tabuleiros Costeiros), Bahia (Embrapa/ Mandioca e 
Fruticultura) e no Piauí (Embrapa/Meio-Norte). Disponível em: https://www.embrapa.br/contando-ciencia/regiao-
nordeste 

https://www.embrapa.br/contando-ciencia/regiao-nordeste
https://www.embrapa.br/contando-ciencia/regiao-nordeste
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os investimentos em linhas de créditos agrícolas e os estímulos ao cooperativismo agropecuário 

provocaram um novo padrão social, econômico e espacial no campo nordestino.  

Ao considerarmos a introdução da ciência e da tecnologia no campo tanto a produção 

quanto as relações de trabalho são alteradas, corroborando para um processo da racionalidade 

técnica da produção e do território, que aliados têm provocado mudanças expressivas como, 

por exemplo, encurtamento dos ciclos agrícolas, melhoramento genético de culturas e rebanhos, 

velocidade da circulação de produtos e de informações, além de uma nova relação campo-

cidade. 

Com essas iniciativas foram possíveis a ampliação das políticas públicas econômicas 

para os diversos segmentos da agropecuária, com a finalidade de reproduzir o modelo de 

modernização no campo nordestino e preservar suas características, uma vez que, não mais se 

permitia a condição de uma região “atrasada” do ponto de vista econômico. Desse modo, o 

Estado se consolidou como um dos agentes modificadores do território na medida em que as 

políticas públicas de incentivo a tecnificação da produção fomentaram as mudanças que se 

encontram em curso atualmente.  

Ao tratar discorrer sobre a economia nordestina Araújo (2000) ressalta que “o lento 

crescimento econômico, que durante muitas décadas caracterizou o ambiente econômico 

nordestino (GTDN, 1967), foi substituído pelo forte dinamismo de numerosas atividades que 

se desenvolvem na região [...]” (ARAÚJO (2000, p. 166). 

Dentre as atividades destacadas pela autora se encontra a agropecuária, que nos últimos 

tempos vem passando por um processo de tecnificação, por nós entendida como a  
[...] incorporação de bens de produção e insumos industriais pela agricultura tende a 
refletir-se no aumento do consumo intermediário na agricultura, [...] tornando o 
processo produtivo cada vez mais complexo, e aumentando a dependência da 
produção agropecuária em relação à indústria [...] (LOCATEL, 2012, p. 06).  

 

A complexidade do processo de tecnificação do território mediante a produção 

agropecuária incorpora técnicas que permitem diversos usos do território. É nesse cenário que 

o estado da Paraíba está gradualmente se inserindo, reproduzindo, salvaguardando as devidas 

escalas da produção tecnificada global, as normas que partem dos agentes externos, ou seja, 

“[...] o capital financeiro internacional, os conglomerados multinacionais e os organismos 

financeiros internacionais não respondem a interesses nacionais [...]” (OSORIO, 2019, p.181). 
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Para colocar o estado no mapa da produção e “modernizar” suas atividades 

agropecuárias, a condição de subdesenvolvido não mais deveria ser colocada como obstáculo, 

pois se entendia que poderia e precisava ser alterada, e essas mudanças se deram no âmbito dos 

programas, projetos e políticas públicas econômicas. Enfatizamos que essas obras objetivam 

acima de tudo o aumento da produtividade, especialmente da produção pecuária, que junto com 

o cooperativismo agropecuário tem se destacado no estado e tem acelerado o processo de 

tecnificação 

Tendo o estado como elemento indutor da “modernização” técnica-produtiva, 

identificamos algumas de suas atividades no recorte de estudo. Apresentamos os que 

impactaram diretamente na dinâmica territorial, a exemplo do sistema de incentivos financeiros 

representado pelo Programa Nacional da Agricultura Familiar, especialmente a Linha B 

(PRONAF/B)5, incentivo à prática do cooperativismo agropecuário e os projetos de irrigação 

coordenados pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), a exemplo do 

Perímetro Irrigado das Várzeas de Sousa, no município de Sousa (AMARAL; TARGINO, 

2009). 

Nos espaços onde a tecnificação da agropecuária se faz presente, constata-se, de um 

modo geral, que ela é resultado da evolução da ciência e da tecnologia, do emprego maciço de 

máquinas, das formas de divisão e articulação do trabalho, expressando, portanto, o avanço do 

capital no campo. Esse processo vem provocando e desencadeando, embora que ainda de forma 

embrionária, uma nova forma de reorganização territorial que aproxima lugares e pode ser 

explicada através das instalações fixas, como armazéns, bancos, rodovias, etc., resultantes de 

investimentos privados e de ações governamentais. Como resultado, tem-se, cada vez mais, o 

desenvolvimento das forças produtivas, o aumento da produção e a concentração de capital 

necessário à sua reprodução (CARLOS, 1997). 

 

A produção agropecuária no semiárido paraibano e a tecnificação do território 

Com a incorporação da ciência, da tecnologia e da informação na atividade agropecuária 

a utilização de ferramentas “primitivas” como a enxada e o arado de boi se tornou cada vez 

 
5 O valor do financiamento varia conforme as linhas do PRONAF. O valor mínimo registrado é de 2.500 reais para 
a linha PRONAF/B, destinado ao custeio da produção pecuária e não agropecuária e o valor máximo de 40 mil 
reais é destinado ao grupo PRONAF Produtivo Orientado, com a finalidade de investimento em tecnologia, 
capacitação e armazenamento.   
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menos recorrente em diversas porções do território paraibano. Como exemplo disso, temos 

maior presença dos instrumentos técnicos na produção, que hoje fazem parte do cotidiano em 

boa parte dos estabelecimentos rurais da área pesquisada.  

A capacidade técnica presente nos municípios do semiárido paraibano destacados neste 

artigo podem ser observadas através dos alicerces necessários à “modernização” do campo, 

como as biotecnológicas e o emprego de máquinas agrícolas e pecuária, o que provocou o 

aumento da produção e dos lucros. Esse processo se baseou em um novo modelo técnico, 

econômico e social de desenvolvimento agrícola (ELIAS, 2005).  

Para subsidiar a aquisição de instrumentos técnicos que viabilizam a produção, assim 

como inserir o semiárido no contexto da tecnificação do território é necessária à obtenção de 

créditos para os investimentos. Possuindo linhas de crédito para financiamento de projetos de 

grandes estabelecimentos agropecuários quanto para a manutenção e permanência e reprodução 

da agricultura familiar, o PRONAF/B se constitui como um dos principais financiadores da 

“modernização” dos estabelecimentos e da produção.  

De acordo com o banco de dados da Matriz de Dados do Crédito Rural os municípios 

de Monteiro e Sousa concentram a maior quantidade de contratos no estado. O município de 

Monteiro adquiriu 6.353 contratos para investimento da produção pecuária (R$ 17.684.459,98) 

e 95 contratos destinados à produção agrícola (R$ 276.595,00). Sousa adquiriu 3.598 contratos 

para investimento pecuário, totalizando R$ 13.988.031,90, e 516 contratos direcionados a 

agricultura, o equivalente a R$ 1.810.973,556. 

Apesar dos elevados valores tanto de contratos quanto dos créditos, a política do 

PRONAF chama atenção pelas suas linhas de crédito que se mostram concentradora e seletiva. 

De um lado, há limitação de acesso ao crédito, o que provoca, em muitos casos, o 

endividamento dos pequenos produtores (parceiros, arrendatários, posseiros) e a dependência 

de recursos para subsidiar a produção e garantia da reprodução familiar, colocando a terra como 

segurança para empréstimos do outro, uma agricultura tecnificada que cada vez mais concentra 

e explora o trabalhador do campo e imobiliza o capital na terra utilizando-a como uma das 

formas de sua reprodução.  

Sobre essa questão, Pires (2013, p. 18) destaca que: 

 
6Os dados apresentados referem-se aos contratos realizados no período de jan./2013 a set./2019, tendo como fonte 
dos recursos o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), repassados para o PRONAF por meio 
das linhas de crédito e microcrédito rural. 
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[...] é importante repensar a estratégia de concessão de crédito aos agricultores 
familiares adotada pelo PRONAF, pois o programa, em vez de proporcionar o 
desenvolvimento daqueles agricultores familiares e regiões mais empobrecidos, está 
fortalecendo aqueles agricultores familiares e regiões já integrados aos mecanismos 
formais do mercado. O PRONAF reforçaria, portanto, no longo prazo, que o processo 
de causação circular acumulativo acelere as assimetrias e as desigualdades entre o 
público-alvo da política. 

 
Devemos ressaltar que o capital, em consonância com os aparatos do Estado ao elaborar 

políticas modernizantes de desenvolvimento do campo, promove a concretização da exploração 

dos territórios monopolizados pelo capital, sob a aparência de melhorias das condições 

socioeconômicas a serem produzidas pelo desenvolvimento da agropecuária. 

Outro indicador do processo de tecnificação da produção refere-se à inseminação 

artificial. No semiárido paraibano, 3.356 dos 145.498 estabelecimentos registrados no estado 

fizeram o uso da inseminação artificial7, nos quais 1.780 eram específicos à produção leiteira. 

Os municípios de Pombal(141), Paulista (103) e Sousa (82) concentram a maior parte dos 

estabelecimentos que utilizam essa técnica que, em sua maioria, se destina à produção leiteira. 

Essa técnica restringe-se a um pequeno grupo de produtores rurais de raças mais 

especializadas e com pessoal qualificado para a realização adequada desse procedimento. Isso 

também vem desencadeando a exclusão dos que não detém capital para se inserir no processo, 

o que favorece a concentração dos instrumentos técnicos no processo produtivo.  

Podemos afirmar que o aumento da produção leiteira nos últimos anos no estado decorre 

dos resultados das novas práticas decorrentes do processo técnico. De acordo com dados do 

Censo Agropecuário (IBGE/2006), os municípios de Paulista (10.773 litros/ano) e Pombal 

(8.085 litros/ano) concentram a produção. Atualmente, além desses municípios outros 

ganharam destaque, como Sousa, Caturité e São João do Rio do Peixe, alternando a posição 

entre os dez maiores produtores de leite bovino do estado (Censo Agropecuário, IBGE/2017). 

Referente a produção leiteira caprina, a Paraíba é o segundo maior produtor do Brasil, 

com 4.435.756 litros/ano, ficando atrás apenas do estado da Bahia que produziu 11.910.578 

litros/ano (Censo Agropecuário/IBGE, 2006)8. Os municípios paraibanos que mais produziram 

 
7O Censo Agropecuário apenas disponibiliza os dados referentes à inseminação artificial para estabelecimentos 
com mais de 50 cabeças de bovino. 
8Optamos por apresentar os dados do Censo Agropecuário do ano de 2006 por estar finalizado, o Censo 
Agropecuário de 2017 apesar de ser o mais recente, apresenta atualizações periódicas que poderiam comprometer 
a análise proposta para o trabalho, uma vez que os dados divulgados são preliminares. 
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foram Sumé, (512.531 litros/ano), Monteiro (449.037 litros/ano) e Cabaceiras (233.832 

litros/ano) com 1.747, 1.897 e 1.004 cabras ordenhadas, respectivamente.  

De início, esses dados podem parecer desinteressantes ou inexpressivos, posto que por 

muitos anos o semiárido paraibano esteve vinculado a um imaginário de pobreza e miséria 

sendo constantemente “esquecido” pelos gestores, sejam esses a nível local ou estadual.  

O imaginário de pobreza do semiárido foi construído ao longo das décadas. Em seus 

estudos da análise do discurso, Galvão (2005) apresenta os principais discursos políticos que 

ajudaram a criar o imaginário pobre do Nordeste até a atualidade. 
 

“[...] o semi-árido do Nordeste é uma região marcada pela incerteza da ocorrência 
regular das precipitações pluviométricas [...] O que se vê hoje no Nordeste, 
excetuando-se alguns focos de modernização, é um setor primário debilitado, onde as 
atividades agrícolas tradicionais, exploradas sob condições de sequeiro, vêm 
apresentando persistentes e continuados declínios em seus índices de produtividade” 
(Op. cit.) (GALVÃO, p. 39, 2005). 
 

Para “superar” essa condição, o semiárido foi apresentado como o “novo” espaço para 

os investimentos do capital, visto que possuía a atuação do Estado como garantia aos 

investimentos. Atualmente, a lógica de produção está pautada em uma “[...] agropecuária 

empresarial, competitiva e especializada, cuja lógica produtiva é imposta pelo mercado 

mundializado [...]” (SANTOS, 2016 p. 161). 

O cooperativismo agropecuário também se apresenta fortemente no semiárido. Podemos 

citar como um dos exemplos a Cooperativa dos Produtores Rurais de Monteiro LTDA 

(CAPRIBOM), localizada no município de Monteiro. Destacamos essa cooperativa pelo fato 

de exercer importante papel na utilização e propagação de práticas “modernas” no processo 

produtivo.  

Segundo informações obtidas durante os trabalhos de campo, a Cooperativa recebe leite 

de cabra e de vaca de aproximadamente 300 produtores, sendo que existem mais de 600 sócios 

registrados e distribuídos nos municípios de Monteiro, Zabelê e Camalaú. Os rendimentos da 

Cooperativa injetam na economia do município aproximadamente 500 mil reais mensais.  

A Cooperativa pode ser considerada uma das formas de materialização do meio técnico-

cientifico-informacional (SANTOS, 2006), porque para além dos objetos técnicos de 

pasteurização e empacotamento que a mesma utiliza na fabricação dos seus produtos 

(Fotografias 01 e 02) ela exige que os fornecedores do leite passem a adotar em seus 

estabelecimentos técnicas e novos padrões relacionados ao processo produtivo, como o manejo 
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e práticas sanitárias adequadas, no intuito de evitar que doenças contaminem os rebanhos. Tal 

fato demonstra uma seletividade dos seus fornecedores, os quais devem se enquadrar nos 

padrões de fornecimento exigido pela Cooperativa e investir constantemente em seus 

estabelecimentos. 

 
Fotografia 01: Tanques de resfriamento no Sítio Aroeiras em Monteiro (PB) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Trabalho de campo, 2018. Acervo dos autores. 
 

 

Fotografia 02: Instrumentos de verificação da qualidade do leite na comunidade 

Aroeiras em Monteiro (PB) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2018. Acervo dos autores. 
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A Cooperativa tem se articulado em formato de parceria com a Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG), mais precisamente do campus de Sumé, e com a Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), por intermédio do curso de Biotecnologia do campus de João 

Pessoa, objetivando a elaboração de novas formas para criação de produtos, o que demonstra a 

presença da ciência e da informação.  

Outra agente de tecnificação do território compete a Cooperativa Agropecuária do Cariri 

Ltda. (COAPECAL), localizada no município de Caturité. A tecnificação do território pela 

Cooperativa pode ser identificada pela dinâmica econômica provocada nos municípios 

vizinhos, haja vista que a Cooperativa investiu em inovações tecnológicas na sua base 

produtiva, como aquisição de máquinas para melhorar a qualidade de seus produtos 

(Fotografias 03) e exigido que seus cooperados invistam em seus estabelecimentos para 

melhorar o processo produtivo e a qualidade da matéria-prima (Fotografia 04) (RÊGO, 2009). 

 
Fotografia 3. Tanque de resfriamento em Caturité (PB) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2017. Acervo dos autores. 

 
Fotografia 4. Ordenha mecânica em estabelecimento rural no município de Caturité (PB) 
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Fonte: Trabalho de campo, 2017. Acervo dos autores. 

 

A COAPECAL dedica-se a produção dos derivados do leite bovino (iogurtes, doces, 

manteiga, coalhada, etc.) e utiliza caminhões transportadores para distribuição e a 

comercialização de seus produtos nos mercados dos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio 

Grande do Norte. 

A prática do cooperativismo é apontada como uma das alternativas viáveis para o 

desenvolvimento econômico no semiárido paraibano, uma vez que possibilita maior 

envolvimento dos produtores e melhoria da renda local. Além disso, cabe destacar, mais uma 

vez, o papel do estado na medida em que concede crédito a juros mais baixos, o que possibilita 

o fortalecimento da produção local. 

Além disso, o cooperativismo influência nas novas fronteiras territoriais que provocam, 

também, investimentos nos procedimentos de logísticas. A reorganização socioterritorial pode 

ser percebida pela aproximação dos lugares mediante as competências infraestruturais 

(instalações fixas, como armazéns, bancos, ferrovias, rodovias, etc.), institucionais (parcerias 

público-privadas, agências reguladoras, etc.) e estratégicas (conhecimento especializado ou 

operadores logísticos), que permitem a competitividade e fluidez dos agentes econômicos e aos 

circuitos espaciais produtivos no território. (CASTILLO, 2007). 

Os elementos da tecnificação também podem ser observados na produção agrícola, 

sobretudo as produzidas nos perímetros irrigados, especialmente nas Várzeas de Sousa.  
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Os projetos de irrigação direcionados ao Nordeste são apresentadas como o “salvador” 

para as soluções econômicas do setor primário. Galvão (2005) enfatiza isso por meio de uma 

análise de discurso: 
 

[...] Há, inclusive, um consenso de que uma agricultura moderna e capitalista somente 
viabilizará naquela região quando estiver garantida a segurança hídrica necessária 
para que os vales e as chapadas irrigáveis possam ser explorados, baseados em 
modelos e técnicas de irrigação avançado (GALVÃO, 2005, p. 40). 

 

A produção tecnificada na Paraíba dependia dos projetos de irrigação. A criação das 

“[...] obras hídricas para garantir o suprimento de água para o projeto Várzeas de Sousa que 

tinha como ênfase a fruticultura irrigada [...]” (GALVÃO, 2005, p.43), atualmente encontra-se 

finalizada. 

O Perímetro Irrigado das Várzeas de Sousa (PIVAS) representa um polo agrícola 

integrado à globalizada economia. Abrangendo cerca de 6.300 hectares, o PIVAS está 

localizado entre os municípios de Sousa e Aparecida, ambos na Microrregião de Sousa9. Orçado 

em mais de R$ 64.700.000,00, a instalação da agricultura científica de caráter agroexportador 

demonstra tanto o potencial agrícola da região quanto a dissimetria da agricultura no país. O 

PIVAS fixa no território semiárido as contradições da atual agricultura globalizada, ou seja, 

consumo de agrotóxicos, exploração da mão-de-obra, subsídio do Estado e os conflitos pela 

posse de terras expressos nos acampamentos as margens da BR-230 (LIMA, 2012) 

As ações direcionadas à implantação de projetos de irrigação no semiárido, voltadas 

especialmente à agroindústria de exportação, têm intensificado as contradições atuais do 

campo, uma vez que “[...] parte significativa dos produtores rurais de pequeno porte 

(proprietários, parceiros, arrendatários etc.) não conseguiu ter acesso ao crédito rural e ficou à 

margem do processo de modernização da agricultura [...]” (HESPANHOL, 2010 p.129). 

Vale destacar que essas novas formas de organização da estrutura produtiva se 

aproximam, em escala local, ao que Santos (2001 p, 264) denominou de espaços luminosos, 

isto é “[...] maior conteúdo em capital, tecnologia e organização [...]”, enquanto os espaços 

caracterizados pela inexpressividade destes conteúdos são considerados espaços opacos. 

Mais um elemento do atual modelo de produção é a flexibilização do trabalho agrícola. 

No semiárido, 27.938 diárias foram pagas ao longo dos meses do ano de 2006, para as 

 
9 Atualmente denominada de Região Intermediária de Sousa-Cajazeiras (IBGE, 2017). 
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atividades de preparo do solo, plantio, colheita e outras tarefas. A concentração das diárias 

referiam-se ao preparo do solo de modo sazonal, especialmente no mês de março, com menos 

de 30 diárias pagas. O município de São José do Rio do Peixe obtive maior número de diárias 

pagas, 736 predominantemente para preparo do solo no mês de fevereiro (Censo Agropecuário, 

2006). Isso aponta para uma racionalidade da produção capitalista que, para garantir a extração 

da renda e do lucro da terra, se apropria da força de trabalho, dos meios de produção e intensifica 

as atividades assalariadas e/ou temporários.  

O semiárido paraibano se “desenvolve” contraditoriamente na medida em que passa a 

ser identificado por meio da “[...] racionalidade do “moderno” materializado na agricultura 

capitalista voltada para o mercado, ao tempo que produz os espaços e territórios da miséria, ao 

transformar parte da população rural sobrante e manter outra parte submissa nos enclaves do 

agronegócio [...]” (LIMA, 2012 p. 138). 

 

 

Considerações Finais  

 

O processo de tecnificação está em pleno desenvolvimento e apresenta as contradições 

inerentes ao seu desenvolvimento e podem ser identificadas por meio da concentração da 

produção, da dependência e da exclusão dos produtores, precarização do trabalho agrícola, etc. 

Desse modo, é possível inferir que os resultados provocados pelas transformações presentes no 

semiárido paraibano estão produzindo o acúmulo de contradições no espaço, e que este se 

apresentam de forma heterogênea no território.  

As políticas econômicas direcionadas ao setor estudado são um dos principais elementos 

que intensificam a tecnificação do território e vêm mudando as dinâmicas no semiárido 

paraibano. Essas políticas evidenciam a atuação do estado, que não se refere à preocupação da 

população residente no semiárido, mas sim a interesses políticos e econômicos que se mantém 

conservados, principalmente nas esferas políticas locais e estaduais. Além das políticas 

identificadas nos municípios selecionados para pesquisa, a expressividade técnica verificada 

nos últimos anos vem aumentando em decorrência também do cooperativismo agropecuário. 

Com os incentivos direcionados ao setor agropecuário o território ganhou novos usos, 

resultando em metamorfoses representadas por formas, conteúdos e estruturas que têm 
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beneficiado porções específicas do território em diferentes escalas. O uso que se faz do território 

por meio da agropecuária tecnificada tem sujeitado ao território à incorporação de novos 

modelos de produção, tornando-o reflexo de um uso cada vez mais racionalizado.  

Por fim, destacamos que o modelo atual de produção é seletivo, pois apenas os que 

detêm maior capital se sobressaem e/ou dominam a produção local/regional. Prontamente, o 

mesmo processo que objetiva maior adesão à tecnificação também exprime, contraditoriamente 

sua exclusão. Essa contradição e outras mudanças que estão ocorrendo na área pesquisada se 

constituem em pauta de outros estudos que já estamos desenvolvendo, e que se encontra em 

fase preliminar. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E EFETIVIDADE: 

Os impactos do fomento mulher no P.A Nova Grécia/Posse-GO 

 

Priscila Barbosa de jesus1 

Alice da Silva castro2 
 
Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo avaliar a política pública do Fomento Mulher conforme sua proposta de 
fortalecimento das atividades das mulheres assentadas buscando proporcionar autonomia financeira para as 
assentadas. Assim, buscou-se avaliar a sua capacidade de mudança na realidade das mulheres assentadas do Projeto 
de Assentamento Nova Grécia onde foi realizada a pesquisa. A partir de uma abordagem qualitativa o trabalho 
aborda as questões de gênero e políticas públicas para o meio rural, apresentando a realidade das mulheres do P.A 
nova Grécia assim como os resultados do crédito do Fomento Mulher naquele espaço. 
Palavras-Chave: Mulheres Assentadas, Mulheres camponesas, Políticas Públicas. 
 

Introdução 

 O presente estudo resulta do Trabalho de conclusão de curso defendido no ano de 2017 

para obtenção do título de graduação em geografia no Instituto de Estudos Socioambientais da 

Universidade Federal de Goiás. Também manifesta as experiências enquanto bolsistas do 

projeto de extensão “A mulher rural assentada nos espaços da casa e dos quintais: troca de 

saberes sobre agroecologia, economia social/criativa e saúde no Vão do Paranã-GO”3. 

Ademais, o texto abordará a política pública do Fomento Mulher no P.A - Projeto de 

Assentamento Nova Grécia. 

 Localizado no município de Posse, nordeste do estado de Goiás, O P.A encontrasse em 

destaque no que diz respeito a questão infraestrutural e de produtividade. Trata-se também de 

um espaço habitado por uma quantidade relevante de assentadas que, apesar de lidarem com os 

desafios que envolvem os aspectos físicos e sociais característicos da região, apresentam grande 

produtividade em seus quintais. 

 Juntas, as mulheres se movimentaram coletivamente para iniciar uma associação 

feminina e para levantar um projeto de panificação no assentamento. No entanto, afirmam que 

o movimento feminino no Assentamento já foi bem mais vigoroso que na atualidade. É nesse 

 
1 Mestranda em geografia pela Universidade Federal de Goiás – E-mail: priscilabj29@hotmail.com 
2 Mestranda em geografia pela Universidade Federal de Goiás – E-mail: sscastroalice@gmail.com 
3 O projeto, coordenado pela prof. Dr. Maria Geralda de Almeida, desenvolveu-se na região do Vão do Paranã e 
entre os objetivos estava a troca de conhecimentos e saberes entre a Universidade e as mulheres assentadas. 
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sentido que, a escolha do tema abordado justifica-se primeiramente pela intenção de contribuir 

para uma maior visibilidade para estas mulheres assentadas. 

 Além disso, optar por falar da política pública Fomento Mulher deve-se ao fato de que 

esta é uma política destinada exclusivamente para mulheres assentadas. Neste caso, pode ser de 

grande importância para o incentivo e fortalecimento dos projetos das assentadas e 

consequentemente para o desenvolvimento do P.A Nova Grécia. 

 Portanto, o objetivo geral desta pesquisa foi avaliar a efetividade da política pública do 

Fomento Mulher para as assentadas do P.A. Nova Grécia em Posse –GO. Os objetivos 

específicos foram: Reconhecer a área de estudo; Identificar as mulheres residentes no 

Assentamento Nova Grécia; Discutir a aplicação do crédito disponibilizado pela política 

pública do Fomento Mulher. 

 Para o desenvolvimento da pesquisa, optou-se por uma abordagem qualitativa com 

ferramentas metodológicas divididas nas seguintes etapas: Revisão bibliográfica, Trabalho de 

campo, Análise documental e Entrevistas semiestruturadas.  

 

Percorrendo o Vale do Paranã e Adentrando o P.A Nova Grécia  

 O município de Posse encontra-se no nordeste do estado de Goiás, na chamada região 

do Vão do Paranã, é também o último município antes do estado da Bahia. Localiza-se a 530 

quilômetros da capital do estado, Goiânia, e a previsão do tempo de viagem é de 6 horas e 30 

minutos em condução particular pela BR- 020 (Brasília Salvador).  

 Os Vale do Paranã é composto por 12 municípios, sendo eles: Alvorada do Norte, 

Buritinópolis, Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Flores de Goiás, Guarani de Goiás, Iaciara, 

Mambaí, Posse, São Domingos, Simolândia e Sítio d'Abadia. Posse é conhecida pela 

quantidade de cavernas e grutas existentes no município. A presença de rochas do tipo calcária 

no relevo é a causa dessas formações, como explica VALENTE (2009). 

 Apesar das belezas que normalmente as cavernas, grutas e abismos proporcionam, não 

é um atrativo que os moradores de Posse se preocupam em mencionar, como acontece em outros 

municípios próximos, também ricos em recursos naturais. Valente (2009) ainda comenta sobre 

o potencial do município em desenvolver a atividade turística levando em consideração não só 

os recursos naturais como também as tradições de festas religiosas que acontecem ali. 
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 No município de Posse também acontece a Feira do Agricultor, criada como espaço para 

fortalecer os agricultores da região. O local é próximo à rodoviária da cidade sob o galpão 

coberto ilustrado na fig. 1: 

 

Figura 1: Galpão da feira do agricultor em Posse-GO 

 
Fonte: google maps. Acesso em: maio de 2017. 

 

 A Feira acontece aos domingos neste galpão e conta com aproximadamente 70 barracas 

de produtos diversificados. Entre os produtos comercializados encontram-se verduras, mudas 

de plantas, doces, frutas (algumas provenientes do bioma cerrado) bolos, carnes e acessórios 

artesanais. A fig. 2 ilustra alguns destes produtos: 

 

Figura 2 – Interior da Feira do Agricultor em Posse-GO. 

Autora: JESUS, Priscila Barbosa. Jan/ 2017 
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 Os produtos comercializados em geral são produzidos ou colhidos nas terras dos 

agricultores e estes nem sempre são residentes do município. Os feirantes se deslocam de seus 

municípios para comercializar os seus produtos na Feira do Agricultor de Posse. Em uma das 

visitas à Feira encontramos um feirante, pequeno agricultor que residia em São Domingos, 

localizado a 132 quilômetros de Posse. 

 A participação dos morados do P.A. Nova Grécia na Feira é pequena. Somente um casal 

de assentados estava comercializando produtos provenientes daquele Assentamento. Entre os 

produtos postos a venda na banca do casal havia ovos, queijo e pimentas. 

 As mulheres do P.A. Nova Grécia relatam que já tentaram participar da Feira para 

comercializarem os artesanatos feitos por elas, mas que não obtiveram lucro como haviam 

esperado. Para comercializar produtos da horta também encontravam dificuldades já que não 

havia transporte regular do P.A até o local da Feira para levar sua produção. 

 Assim, nota-se a relação das famílias do PA Nova Grécia com a cidade em destaque se 

dá, primeiramente, pela proximidade de Posse com o Assentamento. É lá que mulheres 

procuram vender as mercadorias que produzem, que as crianças cursam a escola e que as 

famílias frequentam para negócios, saúde e em dias de lazer. 

 

1.1 Conhecendo o P.A Nova Grécia 

 O Projeto de Assentamento Nova Grécia é um dos 43 assentamentos4 rurais do Vale do 

Paranã segundo dados do INCRA (2017) e abriga 126 das 3.389 famílias que, segundo o 

Territórios da Cidadania (2009), se encontram assentadas naquela região. 

 Sua localização está a 12 quilômetros da sede do município de Posse/GO e o trajeto se 

inicia pela GO 446. Após percorrer nela 6 quilômetros, a partir da cidade de Posse, chega-se 

até a estrada de terra que permite o acesso ao assentamento. 

 O P.A foi criado em 2005 pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) na antiga fazenda chamada Marmelada. Dentre os moradores que vivem ali, alguns 

já residiam no campo trabalhando como agricultores. Outros vieram das cidades próximas como 

Posse e há também quem veio do estado da Bahia. 

 
4 Painel disponível com os números de assentamentos do Distrito Federal e Entorno, incluindo aqueles localizados 
no Vale do Paranã, disponível em < 
http://painel.incra.gov.br/sistemas/Painel/ImprimirPainelAssentamentos.php?cod_sr=28&Parameters%5BPlanilh
a%5D=Nao&Parameters%5BBox%5D=GERAL&Parameters%5BLinha%5D=2> Consulta em Mai de 2017. 
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 As assentadas relatam que desde o início lutaram para conseguir benefícios e 

financiamentos, para o qual escolhiam um representante para a busca do que precisavam. Isso 

facilitou, pois, desde o momento em que foram assentados os moradores conseguiram 

benefícios como: a canalização da água, luz elétrica e auxílios para construções de suas casas. 

 Hoje, lutam para conseguir o título definitivo da terra, que ainda não foi concedido a 

nenhum dos moradores do P.A Nova Grécia. Segundo as normas do INCRA o tempo necessário 

para ser concedida a CDRU (Contrato de Concessão de Direito Real de Uso) é de dez anos após 

a entrega do CCU (Contrato de Concessão de Uso). O prazo consta no art. 18 da Lei nº 8.629, 

de 1993. 

 De acordo com o previsto o contrato já deveria ter sido entregue aos assentados, “no 

caso do não recebimento do CDRU os Assentados são impossibilitados de fazer qualquer 

financiamento agrícola” (ALMEIDA, 2016, p. 145). 

 No que diz respeito à infraestrutura, a estrada principal do Assentamento não é 

pavimentada, porém encontra-se em boas condições para a passagem de veículos e pessoas. 

Apenas no período de chuva torna-se lamacenta, mas não apresenta grandes obstáculos para a 

mobilidade. As figuras 3 e 4 representam imagens do Assentamento nos dois períodos: 

Figura 3 – Estrada principal do P.A Nova Grécia. 

 
Figura 4 – Estrada Principal do P.A Nova Grécia em dia de chuva 

Autora: JESUS, Priscila Barbosa. Jan 2017. 

 
Autora: JESUS, Priscila Barbosa. Out 2016. 
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 Ao entrar no território do Assentamento, com suas casas construídas os moradores já se 

encontram relativamente bem acomodados. Plantações como mandioca e cana são vistas nos 

quintais e além da criação de animais de pequeno porte; alguns moradores também criam gado. 

 Durante a pesquisa foram feitas visitas no Assentamento em diferentes estações do ano 

e o período chuvoso é o preferido dos moradores do Nova Grécia.  O cenário neste momento é 

diferente. As barragens d’água se encontram cheias, os quintais são mais verdes cobertos por 

plantações. É neste período que aproveitam para plantar o arroz, a mandioca e o que mais poderá 

lhe servir de alimento. Aqueles que têm calhas e outros sistemas de captação d´água em suas 

residências aproveitam para coletar a água da chuva. 

 O P.A conta com uma Reserva Legal que é de responsabilidade coletiva dos assentados 

e das assentadas. Esta apresenta uma vegetação diversificada, são encontradas árvores e 

sementes de várias espécies arbóreas, como: A Orelha-de-macaco (Enterolobium 

contortisiliquum), a Mutamba (Guazu maulmifolia) o Gamboatá branco (Matayba guianensis 

Aubl) e a Aroeira-branca (Lithraea molleoides). 

 Há também a sede do Assentamento, espaço onde os moradores se encontram para 

reuniões e festas comemorativas. A sede é o lugar onde são guardados os equipamentos de 

panificações e onde as mulheres se reúnem para trabalhar na produção de pão. 

 Comparado a outros Assentamentos da região do mesmo período de construção, o P.A 

é considerado como desenvolvido, Projeto bem-sucedido no que diz respeito à infraestrutura. 

Como já foi dito, os assentados possuem água encanada, luz elétrica e até um campo de futebol 

society, porém, enfrentam as condições precárias do nordeste goiano. Dificuldades relacionadas 

à saúde e à educação são presentes principalmente na fala das mulheres do Assentamento, assim 

como a dificuldade de sobreviver somente da terra em que vivem. 

 No Assentamento a ida para a escola é pelo ônibus disponibilizado pela prefeitura de 

Posse/GO. Em outro momento houve tentativa da Prefeitura de transferir os estudantes para 

escola da comunidade de Cachimbo, localizada entre o Assentamento e a cidade de Posse. Ali 

o ensino é multisseriado, ou seja, estudantes de séries diferentes dividem a mesma sala de aula 

mediada por apenas um professor. 

 Diante desta situação os pais se revoltaram e por intermédio de pressão de uma mulher 

considerada como líder no Assentamento, houve muita insistência para não aceitar aquele 

sistema. Deste modo, os estudantes são levados até a cidade para obter educação que lhes é de 

direito. 
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 O acesso à saúde faz parte de uma das maiores reclamações das assentadas. Quando elas 

necessitam de cuidados médicos precisam se deslocar até a cidade de Posse/GO. Em casos mais 

graves precisam recorrer ao serviço oferecido na capital goiana. A maior dificuldade é a forma 

de se locomover, uma vez que nem todos possuem condução própria e quando solicitam o 

transporte da Prefeitura nem sempre são rapidamente atendidos. 

 Para lidarem com estas questões que ainda podem melhorar, os assentados e as 

assentadas dizem sempre estarem se organizando para reivindicar melhoras para os 

Assentamento. A fig. 5 ilustra a placa da cooperativa do P.A Nova Grécia: 

 

Figura 5 – Placa localizada na entrada do P.A Nova Grécia divulgando a 

cooperativa do assentamento 

 
Autora: JESUS, Priscila Barbosa. Set 2016. 

 

 As famílias do P.A são filiadas a Cooperativa dos Agricultores Familiares do Projeto de 

Assentamento Nova Grécia (COOPAG). Esta lhes representa com a intenção de divulgar as 

atividades econômicas do Assentamento. Também, almeja fortalecer o trabalho dos agricultores 

do P.A. e conseguir maiores benefícios para os assentados. 

 Há também as condições físicas do espaço no qual o Assentamento está inserido. Os 

assentados e as assentadas clamam sobre a dificuldade de acesso à água que é um entrave para 

que possam produzir satisfatoriamente em sua terra. 

 Destaca-se também a situação do solo da região que, para Santos (2016), devido as 

altitudes e declives, os solos são rasos, de textura grossa e mal drenados. Tais características 

fazem com que estes sejam desfavorável ao cultivo no assentamento. 

 A água é, sem dúvida, um dos maiores problemas do Assentamento. A falta dela 

dificulta as necessidades básicas que se referem ao bem-estar dos assentados e das assentadas 
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e também a produção de alimentos para consumo e comércio. O Assentamento é abastecido 

pela água do rio Prata, e para alguns moradores a falta de água foi solucionada após a 

canalização feita pelo INCRA. 

Já aqueles que residem em parcelas mais afastadas da rede principal canalizada, dizem ainda 

enfrentar a intermitência do serviço, podendo ficar dias sem água. 

 Para a manutenção dos animais de grande porte do Assentamento, utilizasse as pequenas 

barragens que captam água no período de chuva. No entanto, no período da seca, as barragens 

encontram-se muitas vezes esgotadas ou com baixo nível de água, como ilustra a fig.6: 

 

Figura 6 – Barragem D’água no P.A Nova Grécia. 

 
Autora: JESUS, Priscila Barbosa. Out 2016. 

 

 Estas condições também afetam a produção agrícola e muitas vezes afastam os 

assentados de sua terra, fazendo com que tenham que procurar outras formas de sobrevivência 

e trabalho para o sustento. Alguns encontram trabalho com a construção civil em Posse e outros 

se deslocam para a Bahia para o trabalho nas fazendas de agronegócio. Somente aqueles que 

vivem de aposentadoria conseguem permanecer o ano todo em suas parcelas. 

 Os moradores do P.A Nova Grécia se intitulam como uma família. Como já foi 

mencionado, estão sempre se reunindo na igreja e em outras ocasiões. Têm grupos como o terço 

dos homens, formado pelos homens do Assentamento que se reúnem para rezar o terço e a 

Ladainha em Latim das mulheres que fazem reza nas casas. Estas atividades vão se tornando 

tradições e fortalecendo a interação entre eles. 

 A aparente união entre os moradores é outro aspecto que chama atenção ao frequentar 

o P.A. Nova Grécia. Quando há reunião, oficinas ou algum evento no qual são solicitados, 
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grande parte dos moradores procura marcar presença. As mulheres ainda que tímidas e algumas 

pouco participativas, estão sempre presentes, acompanhadas de seus filhos menores. 

 Durante as oficinas realizadas pelo Projeto³ sempre havia uma grande presença das 

mulheres como também de homens e crianças. Procuravam estarem presentes, pois, acreditam 

que quanto mais for divulgado o nome do P.A Nova Grécia melhor é para eles. 

 

Figura7 – Moradores do P.A Nova Grécia durante oficina ministrada na sede do 

Assentamento. 

 
Autora: JESUS, Priscila Barbosa. Jan, 2017 

 

 A fig. 7 ilustra um dos momentos de interação dos assentados e assentadas do P.A Nova 

Grécia ao compartilhar experiências no que se refere à lida do quintal e aos conhecimentos a 

respeito da terra. Também aproveitavam para apresentar ali suas reivindicações por melhorias 

no Assentamento. Entre as reivindicações apontadas por eles neste momento, estavam: O 

Transporte, a Saúde e o trator para gradear as terras. 

 Os assentados e as assentadas também compartilham o orgulho de serem daquele 

Assentamento. Apesar do difícil acesso à água, eles afirmam que o INCRA destaca-os em 

primeiro lugar na diversidade de plantações nos quintais. 

 Não foi encontrado nenhum documento do INCRA que comprove esta afirmação dos 

assentados. No entanto, durante esta pesquisa foram visitados outros dois Assentamentos no 

Vale do Paranã, sendo eles o Cyntia Peter e a Agrovila, ambos localizados no município de 

Mambaí/GO. Neste momento foi possível perceber alguns destes aspectos apontados por eles, 

sobretudo, no quesito de maior diversidade de espécies cultivadas nos quintais: frutas, verduras 

e plantas medicinais. 
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 Neste sentido, a Cooperativa, a interação dos moradores e os quintais produtivos 

demonstram que os moradores do P.A Nova Grécia tem se empenhado cada vez mais na 

divulgação do Assentamento e de suas conquistas em busca de maiores benefícios que surgem 

principalmente por meio das políticas públicas. 

 

Entendendo as Políticas Públicas 

 Nas proposições de Secchi (2013) é possível entender uma política pública como aquilo 

que surge para suprir uma necessidade pública. Então, considera-se como um problema público 

aquilo que é de interesse público e não está na situação ideal, ou seja, quando há a possibilidade 

de melhoria. 

 Neste contexto, destaca-se a situação da mulher no campo, considerado como um 

problema público por dizer respeito a uma considerável parte da população. Assim, as políticas 

públicas são ações e medidas criadas objetivando melhorias que se manifestam de diversas 

formas: 
Para aqueles que acreditam em espíritos, é como dizer que a política pública é 
uma Alma, e esta precisa de um corpo para tomar vida. Políticas públicas 
tomam forma de programas públicos, projetos, leis, campanhas publicitárias, 
esclarecimentos públicos, inovações tecnológicas e organizacionais, subsídios 
governamentais (...) entre outros. (SECCHI, 2013, p. 11) 

  

 Os projetos e as leis, entre outras formas citadas por este autor tornam-se o corpo de 

uma política pública. Para que esta possa tomar vida necessita primeiramente que se identifique 

uma questão a ser melhorada para então dar início ao que Secchi (2010) denomina como ciclo 

de políticas públicas, como pode ser visto na fig. 8: 

 

Figura 8 – Ciclo de Políticas Públicas 
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 A figura 8 ilustra o ciclo pelo qual as políticas públicas devem percorrer, desde a 

identificação do problema até a extinção da política, que para Secchi (2010) pode acontecer por 

três motivos: caso o problema tenha sido solucionado, o programa entendido como ineficaz 

após ser avaliado ou pela perda de importância do problema inicial ao longo do programa. Costa 

e Antonello (2015) ressaltam a importância do monitoramento e avaliação das políticas públicas 

para que possam ser traçadas estratégias em busca de melhoras. 

 

As assentadas do P.A Nova Grécia e o Fomento Mulher 

 O Fomento Mulher refere-se ao melhoramento do extinto crédito denominado Apoio 

Mulher5. Esta se tratava de uma das modalidades do crédito Instalação para assentados da 

Reforma agrária, que após passar por modificações (Entre elas o aumento do valor do crédito 

disponibilizado) converteu-se na política pública do Fomento Mulher. 

 Disponibilizada pelo INCRA exclusivamente para mulheres assentadas pela Reforma 

agrária, esta política traz o intuito de fortalecer a participação feminina nas atividades de 

produção, atua como incentivo aos quintais produtivos e de outros investimentos que possam 

gerar renda própria para as assentadas. 

 Dessa forma pode-se dizer que a política do Fomento Mulher surge como empoderadora 

da mulher rural. Nessa perspectiva D’ávila (2015) afirma que esta política pública reconhece o 

trabalho da mulher como importante, valorizando suas atividades e por conseqüência 

diminuindo a desigualdade de gênero neste meio. 

 O Fomento Mulher fornece crédito de até 3 mil para que as mulheres possam dar início 

a um empreendimento ou investir em algo que possa lhes proporcionar renda própria. As 

parcelas para o pagamento são divididas no período de um ano e podem diminuir com desconto 

caso a assentada consiga pagar em dia. 

 Para solicitar o valor disponível, as mulheres devem desenvolver um projeto 

descrevendo a atividade ou investimento desejado para aplicação do crédito. É de 

obrigatoriedade que este seja realizado sob vistoria de um técnico vinculado ao INCRA, 

podendo ser individual ou em conjunto com outras mulheres do Assentamento. 

 
5 O crédito Apoio Mulher surgiu em 2008 disponibilizando crédito no valor de 2,4 mil com o intuito de fortalecer 
as atividades econômicas de mulheres assentadas (BUTTO, 2011). 
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 Após o projeto ser enviado e passar pela aprovação do INCRA as mulheres recebem um 

contrato que deverão assinar para então ter acesso ao crédito. No Assentamento Nova Grécia 

foram enviados 60 projetos solicitando o crédito do Fomento Mulher e 49 destes foram 

atendidos. 

 Segundo os critérios para acesso ao Fomento Mulher que constam no decreto nº 9.066, 

de 31 de maio de 2017, as mulheres devem: I - ter os dados da unidade familiar atualizados 

perante o INCRA, nos termos do art. 9º; II – ser atendida por serviço de Ater, conforme definido 

no inciso I do caput do art. 2º da Lei nº 12.188, de 2010, responsável por apresentar projeto de 

estruturação da unidade produtiva, podendo ser individual ou coletivo; III - – não ter recebido 

anteriormente o crédito de instalação na modalidade “Apoio Mulher”, prevista no inciso VI do 

§ 1º do art. 3º da Medida Provisória nº 636, de 2013; e IV – estar inscrita no Cadastro Único e 

atender ao critério de renda familiar mensal inferior a meio salário mínimo (R$394,00) por 

pessoa ou renda familiar inferior a três salários-mínimos (R$2.364,00). 

 Durante as entrevistas as mulheres afirmam que as 11 assentadas que não foram 

contempladas ainda não receberam nenhum retorno informando o motivo de não terem recebido 

o contrato que permite que recebam o crédito. Uma delas reclama que está no P.A Nova Grécia 

desde o início no Assentamento e nunca atrasou o pagamento de sua parcela, a mesma chegou 

a ter o nome incluído na lista de aprovadas para receber o crédito, mas continua na espera. 

 A fig. 9 apresenta o perfil das mulheres assentadas entrevistadas individualmente no 

P.A Nova Grécia, entre elas apenas uma não faz parte das beneficiadas pela política pública do 

Fomento Mulher: 

 

Figura 9. Perfil das Mulheres entrevistadas no P.A Nova Grécia - 2017.  
 
Assentada 

 
Idade 

 
Estado Civil 

 
Filho 

 
Ocupação 

 
Recebeu auxilio do 
Fomento Mulher 

1 46 Casada 2 agricultora não 

2 63 Viúva 2 Agricultora 
Aposentada 

Sim 

3  Casada 1 Trabalha para 
o PAA e no 
projeto de 

Panificação 

Sim 
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4 26 União 
estável 

2 Projeto de 
Panificação 

Sim 

5  Casada 3 agricultora sim 

6 76 Casada 2 Agricultora 
Aposentada 

Sim 

Organizadora. JESUS, Priscila Barbosa; 

 

 A faixa etária das mulheres entrevistadas foi de 26 a 76 anos de idade, todas têm filhos 

e apenas uma é chefe do lar.As mulheres do P.A Nova Grécia em sua maioria têm sua ocupação 

voltada para o lar e o quintal onde cuidam dos animais, das  plantas e até mesmo dos artesanatos 

que produzem. No entanto, os projetos enviados para a utilização do Fomento Mulher por quase 

unanimidade foram apresentados solicitando a compra de novilhas para a produção de leite. 

 Sabe-se que cuidar de bovinos é na maioria das vezes uma atividade exercida pelo 

homem da família, mesmo sendo adquirida com o auxilio destinado para a assentada ele é quem 

administra e cuida das novilhas. D’avila afirma que: 
Apesar do objetivo da aplicação do crédito apoio mulher estar concentrado na 
geração de renda à mulher assentada, o desafio maior consiste em ampliar o 
papel da mulher, fomentar sua participação nas diversas instâncias da vida em 
sociedade, como a política e propiciar condições para sua autonomia. (2016, p 
76). 

  

 Sendo assim, o crédito do Fomento Mulher ainda que tenha como objetivo fortalecer as 

atividades das mulheres assentadas, assim utilizado continua priorizando o papel masculino. 

 Sobre a escolha de utilização do crédito, uma das assentadas de 76 anos diz já estar em 

idade avançada para atividades de produção mais pesadas, afirma não ter mais condições para 

trabalhar em seu próprio quintal e por isso optou pela compra das novilhas, pela facilidade de 

cuidar pelo fato de assim receber ajuda do marido. Outras assentadas afirmaram contentes que 

puderam contribuir melhor para a renda da família, mas sempre que falam das dificuldades do 

Assentamento uma das primeiras reclamações é a falta de recursos para ter renda própria. 

Enfatizam a vontade de conseguir renda com o que produzem no Assentamento. 

 É perceptível que a decisão da utilização do crédito para a compra de bovinos não partiu 

somente delas, o que se confirmou após algumas das assentadas informarem que as novilhas 

que foram compradas foram registradas no nome do marido. 

 Para D’ávila (2002, p. 58) “A posse de terra e de bens em geral por parte da mulher 

melhora o seu poder de barganha não apenas dentro da família, mas também, potencialmente, 
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dentro da comunidade e da sociedade mais ampla.” Nesse sentido, ainda que seja por concessão 

da mulher o registro de bens em nome do marido há uma perda desse poder de barganha que 

asseguraria a autonomia da mulher de diversas formas. 

 Também há casos em que a mulher é quem acabou por gerenciar o que foi adquirido 

com o crédito, como é o caso de uma das assentadas do P.A Nova Grécia que se encontra na 

condição de viúva. Esta informa que quando tomou a decisão de investimento do Fomento 

Mulher o marido ainda estava vivo e optaram também pela compra das duas novilhas. 

 Hoje a assentada é responsável por cuidar das novilhas e de tudo em sua parcela e 

acredita ter sido uma boa escolha o uso do crédito, mas admite ter dificuldade em administrar 

a propriedade por ter quase tudo registrado no nome do marido já falecido. 

 Ainda que muitas das mulheres não tenham adquirido a autonomia financeira desejada 

com o crédito do Fomento Mulher, elas não se mostram desapontadas, mas sim satisfeitas por 

terem contribuído com a renda da família. Afinal, a compra das novilhas só foi possível com o 

crédito destinado a elas. 

 No entanto, é importante ressaltar que independentemente das mulheres apresentem 

satisfação com relação ao uso do crédito do Fomento Mulher, para compreender a efetividade 

desta política nos baseamos nas propostas de Costa e Antonello (2015). As autoras afirmam 

que para o processo de avaliação de uma política pública é necessário analisar aquilo que foi 

prometido inicialmente, levando em consideração a coerência na elaboração da política e a 

eficácia após sua implementação. 

 Para Secchi (2010) A avaliação da política pública consiste em analisar a eficiência da 

política púbica baseada na redução ou não do problema que a originou. Trevisa e Béllen (2008) 

enfatizam a necessidade de uma metodologia de avaliação de políticas públicas baseada não 

apenas na avaliação da efetividade, como também nos fatores internos e externos do programa 

que interferem para a redução ou não do problema inicial. 

 Com base nas propostas iniciais apontadas pelo Fomento Mulher, destacamos um 

documento disponibilizado apontando a proposta desta política e os objetivos a serem 

alcançados pelo programa. A fig. 10 traz a imagem da capa da cartilha referente ao Fomento 

Mulher disponibilizada online pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário: 

 

Figura 10: Capa da cartilha do Fomento Mulher 
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Disponível em: <http://www.mda.gov.br/ /FOMENTO_MULHER_0.pdf > Acesso em Ago de 2017 

 

 A informação destacada na capa da cartilha afirma que o Fomento Mulher é uma 

“estratégia de construção de autonomia das mulheres rurais”. Esta estratégica é pautada no 

fortalecimento das atividades femininas pelo crédito disponibilizado, assim, esta política é 

descrita no documento como a busca pela inclusão produtiva para então buscar igualdade entre 

homens e mulheres. Ao compreendermos a proposta inicial do Fomento Mulher e a forma com 

que o crédito foi utilizado no P.A Nova Grécia, torna-se clara a não efetividade da política no 

Assentamento. 

 Foram realizadas 6 entrevistas individuais com as assentadas do P.A Nova Grécia, e 

nelas as mulheres se dizem contentes com o recebimento do crédito do Fomento mas afirmam 

estarem aguardando novos financiamentos e políticas públicas no Assentamento admitindo que 

não houve grande mudança na situação financeira após o recebimento do crédito. 

 Neste sentido após a avaliação da política do Fomento Mulher, buscou-se analisar os 

fatores que causaram impactos nos resultados desta política, apontando para a não efetividade 

no que diz respeito a autonomia das mulheres do P.A Nova Grécia. 

 Quanto ao acesso ao Fomento Mulher, as mulheres que foram beneficiadas afirmam que 

apesar da burocracia exigida, uma vez que reúnem e enviam toda documentação necessária o 

financiamento não demora a acontecer. As mulheres não souberam informar a documentação 

necessária para solicitar o crédito, pois, segundo elas, o técnico é quem fica responsável por 

enviar a documentação exigida. 

 Em contrapartida aquelas que não receberam o financiamento reclamam por não terem 

recebido retorno justificando o motivo pelo qual não foram beneficiadas. Das mulheres 
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entrevistadas individualmente apenas uma não recebeu o benefício; e ela revelou que, ainda que 

recebesse o crédito, investiria na reforma de sua parcela. 

 O conteúdo da cartilha online apresenta informações sobre a política do Fomento 

Mulher, as formas de acesso e de aplicação do crédito disponibilizado. A principal delas sugere 

o uso dos quintais para as atividades produtivas. No entanto, a maioria dessas mulheres não tem 

acesso à internet para obter tais informações. Durante as entrevistas, ao responderem por onde 

souberam da existência do Fomento Mulher, algumas disseram que foi por meio do presidente 

do Assentamento durante as reuniões na sede e outras souberam pelas amigas. 

 Dessa forma é possível questionar se o Fomento Mulher é uma política passada com 

clareza para as mulheres como uma forma de fortalecimento do trabalho das assentadas. Do 

ponto de vista da proposta de geração de renda, o Fomento-Mulher foi efetivo ao contribuir 

para a renda da família, no entanto, a realidade das mulheres assentadas continua a mesma no 

que diz respeito a dependência financeira dos maridos. 

 Outro questionamento aparece quando se trata da aplicação do crédito. No caso do P.A 

Nova Grécia as mulheres já demonstram a capacidade de produção, seja produzindo alimentos 

nos quintais, criando artesanatos ou na produção de pães. No entanto, ainda que as mulheres 

tivessem a liberdade de investir o crédito do Fomento Mulher em atividades que favorecessem 

as atividades exercidas por elas é possível que não houvesse garantias de autonomia financeira, 

quando a maior dificuldade não se trata apenas de onde investir mas também em onde e como 

comercializar o que elas são capazes de produzir. 

 Secchi (2010) afirma que o sucesso de uma política pública pode ser produzido pelo 

efeito social causado por ela ou por variáveis sociais que favorecem ou não a efetividade desta. 

No Caso do P.A Nova Grécia, como as assentadas poderiam adquirir autonomia financeira 

quando as questões de gênero ainda são tão presentes em suas vidas? Quando não há uma devida 

conscientização por parte delas da importância da autonomia feminina, sobretudo nesses 

espaços? 

 

Considerações Finais 

 Como já foi exposto anteriormente, são muitas as discussões acerca das causas da não 

efetividade da política pública do Fomento Mulher, seja pelas questões de gênero que 

interferem na decisão da mulher com relação à aplicação do crédito, na imprecisão da política 

ao expor seus objetivos para as assentadas ou na ausência de monitoramento do programa. 
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 Contudo, o resultado desta avaliação não parte do questionamento da indiscutível 

importância do crédito para as famílias do Assentamento, pois entende-se que o complemento 

na renda da família consequentemente beneficiou também as mulheres. 

 Porém, deve-se compreender que a proposta da política do Fomento Mulher é de 

extrema importância para a mudança da realidade das mulheres assentadas. Neste caso, ainda 

que seja levada em consideração a satisfação por parte delas em contribuir com a renda da casa, 

o impacto maior desta política se daria em proporcionar autonomia de fato para que elas possam 

continuar proporcionando algo à família. 

 Nesse sentido, compreende-se que o processo de avaliação de uma política pública, para 

além da crítica tem como objetivo buscar informações que possam trazer melhorias para o 

programa (SECCHI, 2010; COSTA e ANTONELLO 2015; TREVISAN E BELLEN 2008). No 

entanto, a avaliação aqui proposta é de uma abordagem conceitual, visto que apesar das 

informações e discussões levantadas nesta pesquisa acredita-se que dificilmente haverão ações 

imediatas acerca das questões abordadas, uma vez que, estas ações dependeriam do interesse 

por parte dos responsáveis pela implementação desta política. 

 Assim, espera-se ao final desta pesquisa ter cumprido o papel de contribuir para maiores 

questionamentos que levem a pensar em que medida as políticas públicas têm impactado a 

realidade da mulher rural, assim como a importância da avaliação como parte do ciclo das 

políticas públicas. 

 Também importa ressaltar que na geografia é frequente o debate com relação ao espaço 

rural, ao campesinato e a questão agrária, porém, deve-se fortalecer as discussões acerca da 

importância do papel da mulher, frequentemente invisibilizado nestes cenários. Silva et al 

(2009, p. 60) afirma que “O fato de a Geografia não incorporar o temas femininos e o conceito 

de gênero como instrumentos analíticos não significa que eles não sejam próprios do campo 

científico”. Assim, conclui-se aqui que o debate acerca da mulher no campo e das questões de 

gênero é de extrema importância para a compreensão do espaço geográfico e portanto requer 

continuidade. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

AMBIENTAL, ECONÔMICO E SOCIAL DO ASSENTAMENTO VENEZA, 

PILÕES/PB 

 

Dayane Ferreira Guilherme 

Resumo: 

 

A função que o Estado vem desempenhando em nossa sociedade passou por diversas mudanças 

no século XVIII e XIX, o principal objetivo do Estado era promover a segurança pública e a 

defesa externa, em caso de ataque inimigo, entretanto, com a expansão da democracia, as 

responsabilidades do Estado para com a sociedade foram modificadas, pois a função primordial 

do Estado na atualidade é promover o bem-estar da sociedade. As políticas públicas nesse 

período se tornam preceitos que se respaldam em ações do poder público para a sociedade, 

gerando um elo entre a sociedade e o Estado. As políticas públicas podem ser promovidas em 

nível, federal, estadual e municipal e ocorrendo em parceria com o governo e sociedade, através 

das organizações não governamentais (ONGs), além da iniciativa privada. No meio acadêmico 

a discussão sobre políticas públicas surge no United States of America (USA), no qual se 

preocupava com a produção do Governo, rompendo com a análise que acontecia na Europa que 

se propunha a entender o papel do Estado e o Governo naquele momento para a formulação de 

políticas públicas que pudessem contribuir para os Países. São considerados os pais da política 

pública H. D. Laswell, Hebert Simon, Charles E. Lindblom e D. Easton (SOUZA, 2006). 

Ambos contribuíram para a formulação dos diversos conceitos de Políticas Públicas e suas 

vertentes. Laswell (1936) introduz a expressão policy analysis (análise de política pública), 

ainda nos anos 30, no qual busca interligar o conhecimento empírico e científico, enquanto 

Simon (1957) introduziu o conceito de racionalidade limitada dos decisores públicos (policy 

makers), em que ele vai abordar questionamentos sobre a limitação da racionalidade que 

poderia ser minimizada pelo conhecimento racional. Lindblom (1959; 1979) em sua análise 

questionou a ênfase no racionalismo de Laswell e Simon, pois pra Lindblom era necessário a 

incorporação de outras variáveis à formulação e à análise de políticas públicas, tais como as 

relações de poder e a integração nas diferentes fases do processo. Easton (1965) vai definir a 
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política pública como um sistema que dependia desde a sua formulação, resultados e o ambiente 

de aplicação. Segundo o autor políticas públicas recebem inputs dos partidos, da mídia e dos 

grupos de interesse, que influenciam seus resultados e efeitos. Muito se fala acerca de um 

conceito definitivo para as Políticas Públicas, entretanto são existentes muitas definições com 

diferentes abordagens, porém todas vão trazer em seus conceitos os agentes: Estado, Governo 

e sociedade. Segundo Schmitter (1984, p. 34), a “política é a resolução pacífica para os 

conflitos” Este conceito é demasiado amplo, e discrimina pouco. Outra definição ampla é que 

Políticas públicas são conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado 

diretamente ou indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, que visam 

assegurar determinado direito de cidadania, de forma difusa ou para determinado seguimento 

social, cultural, étnico ou econômico. O Brasil passou por grandes mudanças desde os anos 20 

até a atualidade. Segundo Araújo (2000), nos anos 20 o país era de base rural e agrícola os 

dados retirados do censo da época demonstram que 30% da população brasileira residiam nas 

cidades e 70% no campo. De 1930 a 1980 esses dados sofrem o inverso, pois 70 % da população 

passaram a residir na cidade enquanto no campo só 30% da população brasileira. Na década de 

80 o Brasil passa de um país rural e agrícola, para o País que obteve o oitavo maior Produto 

Interno Bruto (PIB), industrial do mundo, o que para Araújo (2000) ocasionou grandes 

mudanças na sociedade brasileira, pois essa mudança ocorreu em um curto período de 50 anos, 

levando em consideração que outros países passaram séculos pra obter tal resultado. As 

disparidades sociais, econômicas entre as regiões do Brasil sofrem grande aumento na década 

de 70, com essa mudança rural para o industrial, e a grande concentração das indústrias no 

Sudeste. Entretanto, na década de 80 a 90, em meio à crise da dívida externa e ao avanço da 

inserção do país no contexto da financeirização da economia mundial, o estado 

desenvolvimentista falira se tornando dependente de empréstimos financeiros dos credores. 

Nesse período a inflação sofre grande aumento, diminuindo o poder de consumo da classe 

trabalhadora. É em meio a esse contexto que se realiza a luta pela redemocratização do país e 

se instala a Constituinte de 1988, em que se tem um avanço nas políticas sociais e nos direitos 

dos cidadãos, mesmo sofrendo com o impacto financeiro. Com o surgimento do Plano Real a 

hiperinflação vai sendo diminuída, entretanto, a dívida externa continuava alta e com juros 

altíssimos, contudo mesmo estando nesse contexto a situação macroeconômica do Brasil no 

início do século XXI era melhor do que aquela do final do século XX. Todavia, nesse momento 

o investimento em Políticas Públicas de nível federal volta a ser retomado. Com o aumento do 
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salário mínimo, os investimentos na educação, saúde, emprego e a continuidade da 

descentralização industrial na região sudeste, geraram investimentos principalmente nas 

Regiões Norte e Nordeste, fornecendo assim condições de trabalho para a população desses 

locais. Segundo o IBGE (2010), o Nordeste brasileiro, de 2000 até 2010, tem o valor do 

rendimento médio das famílias em torno de 5,6%, enquanto a média nacional foi de 4,5, e no 

Sudeste essa taxa foi de 3,9% o que demonstra uma mudança relevante tendo em vista que, em 

décadas anteriores, o Sudeste liderava o crescimento de renda no País. Contudo, mesmo diante 

dessas mudanças econômicas, o Nordeste brasileiro ainda é conhecido por ser uma das regiões 

mais carentes, caracterizada pela má distribuição de terras, alto índice de natalidade, de 

mortalidade e de analfabetismo, o que justifica a grande necessidade de políticas públicas que 

promovam o desenvolvimento dessa região. A área da pesquisa está situada na Serra do 

Espinho, Pilões/PB é um ambiente ocupado por pequenas comunidades agropecuárias, é um 

espaço dotado de forte potencial turístico, devido as suas belezas naturais, possuindo também 

suas limitações naturais, econômicas e sociais. Portanto, essa pesquisa irá tentar trazer 

abordagens sobre a questão ambiental, econômica, e social no Assentamento Veneza que se 

encontra inserido na Serra do Espinho. Apesar de ser um assentamento com riquezas naturais, 

ainda assim carece de políticas públicas que venham a acrescentar na comunidade, contribuindo 

de forma efetiva para a promoção do Assentamento. Foi baseado nessa problemática que 

realizamos um acompanhamento junto às comunidades da Serra do Espinho, na qual 

incentivamos a valorização ambiental dos espaços naturais locais, as condições econômicas das 

comunidades e sua organização social, em busca de políticas públicas que sejam aplicadas para 

melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Na esfera ambiental, tais políticas incentivam um 

desenvolvimento sustentável procurando diminuir o impacto sobre o meio ambiente. Para 

fundamentar este trabalho e atingir os objetivos se fez necessário um levantamento bibliográfico 

em artigos e revistas da área, entrevistas semiestruturadas, caracterização da área de estudo e 

registro fotográfico. O PA Veneza já se beneficiou com diversas políticas públicas como o 

projeto feito para a obtenção da energia elétrica, LUZ PARA TODOS, a implantação de 

cisternas através do governo federal em parceria com o Centro Educacional Profissional 

(CEDUP), foi desenvolvido nas comunidades a horticultura, corte e costura, pelo Programa 

Nacional de Fortalecimento Agricultura Familiar (PRONAF/A), o PRONAF/MULHER em que 

teria um investimento financeiro em criação pecuária para se utilizar como fonte de renda na 

comunidade de Veneza. Mesmo obtendo essas políticas públicas se faz necessário a busca de 
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mais políticas que possam desenvolver a economia das comunidades. As Políticas Públicas 

atuantes são de grande importância tendo em vista suas contribuições para desenvolvimento 

regional e local agindo como amenizador de disparidades sociais. 
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FEIRA LIVRE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES: 

Protagonismo da Agricultura Familiar no Agendamento de Políticas Públicas 

 

Jonadable Alves Palmeira1 
Rodrigo da Costa Caetano2 

Introdução  

As feiras ao longo da história da humanidade passaram de elementos estruturantes do 

espaço geográfico, como os entrepostos comerciais, à estratégia de acesso em mercados mais 

consolidados, representando uma oportunidade mais democrática, talvez popular, na relação 

desigual de oferta e demanda na sociedade contemporânea.  

Apresentam variadas características quanto à tipologia dos produtos, à organização e à 

relação para com os consumidores. Compõem redes que potencializam ações na sociedade junto 

às instituições e aos órgãos públicos, mas também podem ser seletivas e excludentes, preterindo 

parcerias e inviabilizando a ampliação de segmentos competitivos. Nesse sentido, contemplam 

tanto os princípios da economia solidária quanto dos ditames do capitalismo em sua versão 

mais individualista. 

Neste texto, temos como objetivo principal revelar o protagonismo da agricultura 

familiar frente às políticas públicas municipais a partir da análise da feira livre em Venda Nova 

do Imigrante (VNI) ES cujos feirantes majoritariamente comercializam os próprios produtos 

agrícolas e/ou oriundos da agroindústria artesanal familiar local, bem como apresentam 

organicidade típica da essência comunitária, primando pelo viés coletivo, com princípios do 

preço justo até mesmo como consequência do comércio direto.  

Preconizamos o estudo de caso como percurso metodológico cuja abordagem é 

eminentemente qualitativa para a questão, lançando mão das observações empíricas; de 

entrevistas abertas com os produtores/feirantes e representantes do Sindicato, da Secretaria de 

Agricultura, do Incaper e da Associação da feira; de documentação pertinente ao Regimento da 

Feira, de Lei municipal e site do portal da transparência da Prefeitura de VNI. O texto terá a 

seguinte estruturação para melhor compreensão quanto aos nossos recortes analíticos: 1) 

 
1 Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF – Bolsista FAPERJ jonadablealves@gmail.com 
2 Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF – profrodrigouenf@gmail.com 
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Apresentação da Feira e seu contexto; 2) Discussão do Programa Vale-feira; 3) Depoimentos 

dos sujeitos; 4) Considerações finais.  

 

A Feira Livre da Agricultura Familiar de Venda Nova do Imigrante/ES 

A Feira Livre de VNI era um desejo antigo dos produtores, já que uma das maiores 

dificuldades pautava-se na logística para escoar e comercializar a produção agrícola, visto que 

até então se submetiam consideravelmente aos valores praticados pelos atravessadores.  

Sua gênese deve-se ao protagonismo dos produtores agrícolas, principalmente das 

mulheres trabalhadoras do campo. A organização sindical dos trabalhadores rurais possibilitou 

refletir sobre os problemas mais recorrentes e, em 24 de fevereiro de 2006, ofertou um encontro 

formativo com a Coordenadora da Comissão Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais – 

FETAES, no qual foram discutidos os benefícios de uma feira livre do produtor agrícola 

familiar com a Comissão de Mulheres do Sindicato (SINDICATO DOS TRABALHADORES 

RURAIS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 2009). 

A Comissão de Mulheres decidiu lutar pelo projeto da feira livre, que se alongou por 

quase 4 (quatro) anos até a inauguração, com enfrentamentos políticos, morosidade da 

estruturação burocrática, além de disputa por orçamento e debate pela definição de espaço 

físico, cuja localização se estende na Av. Ângelo Altoé (considerada uma das principais da 

cidade), das esquinas da Av. Lorenzo Zondonadi a Rua Alberto Zavarize, perfazendo 

aproximadamente 140 metros. A primeira sugestão dos feirantes para iniciar a feira foi a quadra 

esportiva da Escola Estadual Liberal Zandonadi, mas por sugestão do então prefeito Braz 

Delpuppo ficou determinado o espaço atual. 

É relevante mencionar que a Associação da Feira realizou algumas tentativas de 

alocação da Feira no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (mais conhecido como Polentão 

devido à Festa da Polenta), que é um espaço tradicional do município onde são realizados 

grande parte dos eventos. O argumento principal dessas tentativas era que o Polentão poderia 

oferecer mais conforto aos feirantes e à comunidade, já que é um espaço amplo, com 

estacionamento anexo, banheiros, cobertura e lugar para guardar as barracas. No entanto, os 

feirantes reclamaram que a estrutura do Polentão não havia sido pensada para a Feira, que para 

acoplar seus equipamentos elétricos corriam riscos de choques, além disso, na percepção dos 

feirantes, o público fica reduzido quanto à realização no Polentão. “Lugar de feira livre é na 

rua” dizem os feirantes ao defenderem o local atual. 
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Atualmente é composta por 34 barracas, mas segundo a representação da Secretaria de 

Agricultura existe uma perspectiva de crescimento haja vista a expectativa de inclusão, nos 

próximos meses, de mais 7 (sete) demandantes inscritos em uma lista de espera.  

Tanto a Secretaria de Agricultura quanto a Associação dos feirantes afirmam que há 

muito cuidado na inserção de um novo participante, pois este deverá atender aos critérios 

dispostos na Lei municipal 835/2009 e também se enquadrar no perfil descrito no Regimento 

Interno da Feira Livre da Agricultura Familiar de Venda Nova do Imigrante. 

Além disso, para a Secretaria de Agricultura a importância do rígido controle de inserção 

de um novo feirante se dá também pelo entendimento da Feira como um serviço ofertado à 

população com diversificação de produtos, assim uma nova participação deverá atender uma 

“lacuna” na oferta dos produtos da Feira. Já a Associação da Feira vê na inclusão um delicado 

arranjo para manter o equilíbrio, pois se entrarem muitos feirantes com um mesmo perfil podem 

ser gerados prejuízos e descontentamentos.  

O Regimento Interno da Associação da Feira Livre da Agricultura Familiar trata das 

condições de participação: 
1.1 – Somente ao agricultor familiar, ao proprietário de agroindústria artesanal rural, 
ao proprietário de indústria familiar e artesãos, do Município de Venda Nova do 
Imigrante, será concebido o direito de comercialização de seus produtos na Feira Livre 
da Agricultura Familiar de Venda Nova do Imigrante-ES. 
1.2 – Ser produtor de no mínimo 70% (setenta por cento) dos produtos primários que 
estarão ofertando, podendo adquirir até 30% (trinta por cento) destes produtos 
oriundos da agricultura familiar do Município. (CAPÍTULO 1, p. 2). 

 

O Regimento reforça os critérios apresentados na Lei Municipal 835/2009 sobre o perfil 

dos produtores, dando ênfase à caracterização da produção e ao recorte geográfico. Essa 

delimitação espacial atinge fortemente aos produtores rurais, já que suas propriedades ficam 

afastadas do Centro, por vezes tangenciando os limites do município. 

Já no seu início a Lei Municipal 835/2009 apresenta algumas condições para 

participação na Feira, evidenciando o atendimento ao perfil do produtor da agricultura familiar, 

e até mesmo aos produtos processados e não-agrícolas há uma limitação quanto à escala de 

produção e à inserção tecnológica.  
Fica o poder Executivo Municipal autorizado, a instituir o Programa Vale-Feira, no 
valor de R$ 60,00 (sessenta reais) mensais, aos funcionários públicos municipais, 
efetivos e contratados, para serem utilizados na feira livre dos produtores rurais, 
produtores da agricultura familiar, produtores da agroindústria rural de pequeno porte, 
artesanato e trabalhos manuais em geral, cadastrados na Secretaria Municipal de 
Agricultura do Município de Venda Nova do Imigrante-ES. (ART. 1º, LEI 835/2009). 
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O controle estatal entra em cena na necessidade de submissão cadastral (informações 

para análise de perfil) dos feirantes para legitimação e controle da Secretaria Municipal de 

Agricultura. Por outro lado, a Prefeitura fomenta a Feira com a destinação de recursos 

ordinários, aproximadamente 30% (trinta por cento) do orçamento da Secretaria de Agricultura 

é destinado à política pública de “Fortalecimento da Agricultura Familiar”, mais 

especificamente no Projeto “Manutenção do Programa Vale-feira”. 

A administração da Feira é conduzida pela Diretoria e pelo Grupo Gestor, com base no 

seu Regimento Interno. A Diretoria é um colegiado eleito pelos feirantes, representando-os 

enquanto categoria nos espaços de participação popular. Já o Grupo Gestor é composto por 

representantes do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural- 

Incaper, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da Secretaria Municipal de Agricultura. Esse 

grupo atua em parceria com a Diretoria na organização e desenvolvimento da Feira Livre, 

ampliando o acesso às ações de assistência técnica e extensão rural. Além do acompanhamento 

dos produtores familiares, realizando visitas às propriedades e orientação aos produtores, o 

Grupo Gestor também participa da elaboração da tabela de preços semanais. 

Os Preços dos produtos primários in natura (verduras, frutas e legumes) praticados na 

Feira Livre são estabelecidos previamente na quinta-feira (véspera da Feira) a partir do 

acréscimo de 25% sobre os valores dos produtos na Central de Abastecimento do Espírito Santo 

(Ceasa), em Vitória. Os produtos da agroindústria familiar (pães, bolos, embutidos, derivados 

do leite etc.) e os artesanatos seguem os preços do mercado local, já os alimentos orgânicos têm 

preços estabelecidos pelos produtores/feirantes. (REGIMENTO INTERNO, 2010). 

As barracas seguem um padrão decidido em assembleia e suas localizações são 

definidas por área de afinidade e também por sorteio. A montagem, desmontagem, 

armazenamento e manutenção das barracas são de responsabilidade dos feirantes. 

(REGIMENTO INTERNO, 2010) 

Com base em observação empírica, percebe-se que a preparação para Feira tem suas 

especificidades, a depender do ramo: os que produzem embutidos não quebram a rotina diária 

como os feirantes/agricultores de produtos in natura, já que a produção segue um fluxo 

contínuo e a durabilidade dos produtos é alta, já os que vendem bolos, pães, tortas, etc., adotam 

uma rotina própria para a sexta-feira, uma vez que a demanda é maior no dia de Feira e sempre 

são ofertados aos clientes os produtos fresquinhos. 
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Por volta das 16 horas os primeiros feirantes começam a chegar ao local da Feira, 

contudo, esperam pacientemente pela autorização da liberalização para montagens das barracas 

que se dá às 16h30min, com a interdição de uma importante via pública.  

O início da Feira se dá às 17 horas, com um(a) feirante badalando um pequeno sino a 

anunciar a sua abertura para comercialização. Essa regra é rigorosamente cumprida pelos 

participantes, muitas vezes os clientes chegam a separar os produtos na banca, mas os feirantes 

só recebem o dinheiro depois da autorização.  

Às 19h30min é o encerramento da Feira e o começo da etapa de limpeza; cada feirante 

é responsável por manter o perímetro da sua barraca limpo e a destinar o lixo ao lugar adequado.  

O descumprimento das regras estabelecidas no Regimento Interno da Feira Livre da 

Agricultura Familiar de Venda Nova do Imigrante é passível de penalidades que vão da 

aplicação de multas até o desligamento da Associação e consequentemente exclusão da 

participação na respectiva Feira. (ASSOCIAÇÃO DA FEIRA LIVRE DA AGRICUTURA 

FAMILIAR, 2010).  

a. Multa de R$ 15,00: vender acima da tabela de preços semanal; desmontar a barraca 

antes do horário previsto e sem justificativa; vender antes do início oficial da Feira. 

b. Multa de R$ 25,00: faltar as reuniões e assembleias sem justificativa. 

c. Multa de R$ 50,00: faltar em dia de Feira sem justificativa 

d. Desligamento da Associação: faltar mais de três vezes seguidas as reuniões e 

assembleias; ter em sua barraca mais de 30% dos produtos de outras propriedades; 

comercializar produtos da agroindústria sem rótulo e autorização da Vigilância 

Sanitária; receber os tickets do Vale-feira fora do dia e localização da Feira.  

É possível perceber a “hierarquia” das infrações ou o que é mais caro para os feirantes 

para a manutenção e organização da Feira a partir das penalidades, conforme o supracitado 

Regimento.  

 

O Programa Vale-Feira 

Desde as primeiras discussões acerca da criação da Feira Livre, os produtores requeriam 

do poder público municipal uma dotação orçamentária que promovesse o fortalecimento da 

agricultura familiar. A partir da atuação no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Comissão de 

Mulheres, exercendo o protagonismo em prol do agendamento de políticas públicas, realizou 

uma série de reuniões com instituições governamentais e organizações da sociedade civil, 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
4297 

 

como: Incaper; Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF); 

Secretaria Municipal de Agricultura; Vigilância Sanitária e Associação de Moradores do Bairro 

Vila Betânia (SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE VENDA NOVA DO 

IMIGRANTE, 2009). O objetivo dos encontros era ganhar peso político, ao mesmo tempo 

estimular a participação popular e o envolvimento institucional para aprimorar o projeto inicial 

da feira. 

Um dos resultados desses esforços foi a criação de comissão composta por 

representantes do Incaper, do Sindicato e da Secretaria de Agricultura para realização de visitas 

técnicas em municípios como Brejetuba, Castelo, Muqui e Ibatiba, que já tinham Feiras Livres. 

Castelo, por exemplo, adotava com significativo sucesso um programa de promoção da 

Agricultura Familiar, que consistia em repasse semanal, aos servidores da Prefeitura, de um 

Ticket cujo valor é para uso exclusivo na sua Feira Livre.  

Assim, a partir das experiências de outros municípios e das demandas levantadas pelos 

produtores familiares, foram apresentadas propostas de implementação do projeto da feira livre 

ao poder público municipal. No mês de abril de 2007 os vereadores aprovaram por unanimidade 

uma indicação solicitando ao prefeito a criação de uma feira livre. (ASSOCIAÇÃO DA FEIRA 

LIVRE DA AGRICUTURA FAMILIAR, 2010) 

No dia 24 de agosto foi promulgada a Lei 835/2009, que instituiu o “Programa Vale-

feira” para os servidores municipais. Já em seu Art. 1º afirma que o Programa “[..] destina-se à 

complementação alimentar dos funcionários públicos municipais, efetivos ou contratados”. 

Hoje, conforme informações da representante da Prefeitura, o municipal conta com 950 

servidores, no entanto, o número de beneficiários varia conforme os que se encontram de 

licença ou que tenham faltado sem justificativa no mês anterior, porque não fazem jus ao 

benefício nessas condições.  

Outras duas instituições aderiram ao Programa Vale-feira, pagando o benefício aos seus 

funcionários: a Câmara Municipal e o Hospital Padre Máximo. Segundo seus representantes, a 

Câmara Municipal conta com 12 servidores e o Hospital Padre Máximo tem 170 funcionários, 

que recebem, respectivamente, o benefício no valor de R$ 109,50 e R$ 68,00 por mês. Ambas 

instituições adotam os mesmos critérios da Prefeitura para o pagamento e suspensão do 

benefício. 

O valor inicial do Vale-feira proposto na Lei 835/2009 era de R$ 60,00 mensais, com 

previsão de correção seguindo os critérios que regem os reajustes dos servidores municipais, 
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conforme está previsto no seu Art. 5º “O valor do Vale-feira será reajustado no mesmo índice 

e data da concessão de reajuste aos funcionários públicos Municipais, podendo ser arredondado 

para mais ou para menos, para adequá-lo a um valor inteiro” 

Considerando o Salário Mínimo como referência é possível perceber que houve uma 

ligeira queda no poder de compra do Vale-feira. Em 2009, ano da sua implementação, o valor 

da referida política pública era de R$60,00 (Lei 835/2009) o que correspondia a 13% (treze por 

cento) do Salário Mínimo da época: R$465,00. No ano do seu décimo aniversário, segundo 

informação da representante da Prefeitura Municipal, o Vale-Feira repassa aos servidores R$ 

108,00 mensais, o que representa 11% (onze por cento) do Salário mínimo vigente: R$ 998,00.  

A Prefeitura Municipal distribui os tickets semanalmente aos servidores, dividindo o 

valor mensal de R$ 108,00 pelo número de sextas-feiras (dia em que ocorrem as feiras) do mês.  

Em entrevista aberta com a Presidente da Associação da Feira Livre foi informado que 

para o recebimento dos valores correspondentes à venda dos produtos no Programa, os feirantes 

entregam semanalmente no Sindicato Rural os tickets (Vale-feira) usados, após conferência e 

validação das notas fiscais na Secretaria de Agricultura o pagamento é realizado pela Prefeitura 

diretamente na conta do feirante. 

No quadro abaixo podemos ver o histórico dos valores anuais previstos3 na dotação 

orçamentária da Prefeitura Municipal para aplicação nessa política pública. 

PROGRAMA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR 

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE-FEIRA 

ANO VALORES 

2012 570.000,00 

2013 650.000,00 

2014 700.000,00 

2015 714.000,00 

2016 800.000,00 

 
3 Os valores (apresentados sem a correção da inflação anual) correspondem à previsão do orçamento anual, ao 
final da execução orçamentária poderá haver alterações, já que a Lei 835/2009, nos critérios para a concessão do 
auxilio prevê em seu Art. 2º Não terão direito aos benefícios do vale-feira o funcionário: a) em gozo de licença 
não remunerada para tratar de interesse pessoal;  b) cedido para outro órgão, sem ônus para o Poder Público 
Municipal; c) cedido ao poder público municipal e que já receba algum auxílio alimentação ou equivalente de seu 
órgão de origem; d) que tenha faltado ao serviço no mês anterior, sem justificativa. 
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2017 836.000,00 

2018 900.000,00 

2019 1.239.000,00 

Histórico de valores repassados pela Prefeitura Municipal ao Programa Vale-Feira 

Fonte: Portal da Transparência Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES. 

 

Entre os anos de 20124 a 2019 a Prefeitura investiu R$ 6.409.000,00 no Programa, fato 

que denota a consolidação da aludida política pública de apoio à Agricultura Familiar e de 

benefício ao servidor público municipal.  

 

A percepção protagonista  

A Feira na percepção dos feirantes é uma conquista importante para a agricultura 

familiar. A seguir, trechos de alguns depoimentos colhidos na realização das entrevistas abertas, 

os sujeitos foram representados da seguinte forma: Feirante 1 (F1), Feirante 2 (F2) e assim 

sucessivamente, com a finalidade de codificar suas identidades. 

Nos dois primeiros depoimentos a Feira é apresentada como parte significativa da 

composição da renda familiar, trazendo, na visão dos feirantes, uma garantia de venda dos 

produtos agrícolas, considerando que o Vale-feira só pode ser utilizado naquele espaço. É 

possível perceber também na fala dos sujeitos que a renda proveniente da Feira abre 

possibilidades no acesso a bens de consumo e melhora da qualidade de vida. Outro fator 

importante é o olhar crítico, pautado na empiria, quanto às vantagens do comércio direto. 
A feira complementa a minha renda. É com essas vendas que tenho condições de 
manter a família com uma qualidade melhor e posso comprar o que falta. (F1). 
Antes dependíamos dos atravessadores que nunca eram justos com os preços, com a 
Feira eu tenho uma segurança para produzir, porque os funcionários da prefeitura 
vão gastar lá os vales-feira. (F2 ).  
 

Muitos feirantes, principalmente os produtores da Agroindústria Familiar, enxergam na 

Feira uma importante “vitrine” para exposição dos seus produtos para a comunidade 

vendanovense, já que a venda desses produtos dependiam muito da visita dos turistas nas 

propriedades rurais. 

 

 
4 Os dados disponíveis no site “Portal da Transparência Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES” 
acerca desta política pública correspondem apenas ao interstício 2012 – 2019.  
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A Feira além de contribuir para a renda familiar é também uma oportunidade de 
mostrar ao público nossos produtos, muitas pessoas, principalmente de Venda nova, 
já visitaram a propriedade por ter conhecido os produtos na Feira. E também valoriza 
a agricultura familiar da região. (F3) 
 
A feira está muito importante para a agroindústria familiar, porque nossos produtos 
só eram comprados por turistas, agora com a feira as pessoas da cidade compram 
também, quando não tem Feira, tipo final de ano, os moradores que compram na 
Feira vêm até a propriedade comprar. (F4). 
 
Antes a venda dos produtos da agroindústria dependia muito do período que tem mais 
turista, a gente passava alguns meses com poucas vendas, com a Feira nós temos uma 
regularidade nas vendas. (F5). 

 
 

No último depoimento há compreensão dos efeitos positivos de uma política pública 

provocada pela própria comunidade e fomentada pela Prefeitura, associando as possibilidades 

apresentadas pela Feira com o empoderamento das mulheres, as oportunidades para os jovens, 

o comércio local e o agroturismo, convergindo para uma perspectiva de auto-estima e uma 

representatividade econômica.  
A feira representa muito mais que nosso sustento, representa a disseminação do 
agroturismo através dos feirantes todas as semanas. O jovem que não sai mais das 
propriedades, a mulher que está cada dia mais forte, a ação social diante dos repasses 
que a feira faz para as entidades. Nós, enquanto feirantes, movimentamos muito a 
economia de Venda Nova, uma vez que nosso adubo é comprado aqui, os remédios, 
o alimento, a gasolina e também deixamos nosso Funrural aqui. Então, ser feirante é 
motivo de orgulho de representar uma classe que movimenta a economia e gera 
empregos por onde passa.(F6). 

 

Os depoimentos nos remetem à autonomia construída por meio do protagonismo 

coletivo conquistado com a consecução da Feira Livre de VNI, conferindo regularidade nas 

vendas e previsibilidade frente à vulnerabilidade sofrida em outros tempos pelas e para as 

condições de comercialização dos produtos genuinamente da agricultura ou agroindústria 

familiar.  

Na percepção dos representantes do Sindicato dos Trabalhadores a Feira marca uma 

conquista política, porque foi a partir da Comissão de Mulheres do Sindicato que o projeto da 

Feira avançou. Para o representante do Incaper a Feira livre é importante porque além de gerar 

renda para os produtores da agricultura familiar o projeto ainda inclui assistência técnica e 

extensão rural às propriedades, facilitando o dialogo dos produtores com as instituições 

promotoras e fiscalizadoras da agricultura e agroindústria familiar. 

A Secretaria de Agricultura de VNI entende o Programa Feira Livre como uma política 

pública impactante para o desenvolvimento regional, porquanto ao estimular o consumo dos 
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produtos da agricultura familiar, faz com que o dinheiro circule no município, gerando renda 

não só para os agricultores, mas também para movimentar o comércio local.  

 

Conclusão 

A Feira Livre da Agricultura Familiar de VNI é um marco histórico e político no 

exercício do protagonismo de mulheres, primeiramente, e homens que romperam os limites 

mercadológicos convencionais no ímpeto pela democratização do acesso do pequeno produtor 

ao consumidor, avançando para além das resiliências “destinadas” ao campesinato.  

Ao articular as organizações representativas, as instituições governamentais e a 

comunidade em prol do agendamento de políticas públicas, os feirantes conquistaram 

reconhecimentos legais, sociais, culturais e econômicos, expressando outra racionalidade, cuja 

organicidade é assaz horizontal e solidária.  

A Feira Livre de Venda Nova do Imigrante representa o comércio direto local-regional, 

agregando uma convergência entre o preço justo e a credibilidade pela qualidade do produto, 

seja pela origem ou pelo processamento artesanal-familiar. Assim, prossegue-se com mais força 

nesta trajetória do protagonismo à autonomia da agricultura familiar frente às políticas setoriais.  
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POLÍTICAS AGRÍCOLAS, PERMACULTURA E AGROECOLOGIA 

EXTENSIONISTA NO SEMIÁRIDO: A COMUNIDADE DE SUSSUÍ (QUIXADÁ-CE) 
 

Deyfson Mota Araújo1,  
Wagner Vinicius Amorin2,  
Camila Dutra dos Santos3 

 
Resumo 
O trabalho analisa políticas agrícolas destinas à comunidade de Sussuí (Quixadá-CE), inclusive as de extensão 
colocadas em prática pelo Núcleo de Estudos e Práticas Permaculturais do Semiárido – NEPPSA, refletindo sobre 
suas contradições que, ao mesmo tempo em que beneficiam os camponeses, mostram-se limitadas diante das 
dificuldades de sobrevivência no sertão.  Os resultados apresentados neste trabalho são derivados de dois projetos 
de extensão realizados pelo NEPPSA em Sussuí, de 2010 a 2014: “Fortalecimento do Núcleo de Estudos e Práticas 
Permaculturais do Semiárido através de ações agroecológicas extensionistas junto aos agricultores familiares de 
Sussuí-Quixadá-Ceará (Edital MDA/SAF/CNPq – Nº 58/2010)” e “Implantação da Permacultura nos processos 
produtivos sustentáveis na comunidade de Sussuí-Quixadá-Ceará (Edital MCT / CNPq Nº 29 /2009)”.  
 
Palavras-chave: Reforma Agrária. Extensão Rural. Políticas Públicas. Pesquisa-extensão universitária. 
 
Introdução 
 

O aspecto do dia-a-dia na vivência com o espaço habitado e as relações 

estabelecidas entre as pessoas nesse espaço faz parte do processo de identificação da situação 

dos lugares e dos seres humanos, assim como as influências que sofrem do que vem de fora, do 

externo. 

A rotina em comunidades rurais pode parecer um tanto quanto monótona e 

repetitiva dependendo do olhar a ela lançado, mas esconde uma série de fatos curiosos que 

podem ajudar a caminhada de uma pesquisa.  

Este artigo debate as limitações das políticas agrícolas para os camponeses a partir 

das interferências que a comunidade de Sussuí sofre na sua relação com o mundo externo no 

decorrer do tempo. 
A noção relacional do espaço-tempo implica a ideia de relações internas; influências 
externas são internalizadas em processos ou coisas específicos através do tempo (do 
mesmo modo que minha mente absorve todo tipo de informação e estímulos externos 
para dar lugar a padrões estranhos de pensamento, incluindo tanto sonhos e fantasias 
quanto tentativas de cálculo racional). Um evento ou uma coisa situada em um ponto 
no espaço não pode ser compreendido em referência ao que existe somente naquele 
ponto. Ele depende de tudo o que acontece ao redor dele (do mesmo modo que todos 

 
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual do Ceará – UECE 
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aqueles que entram em uma sala para discutir trazem com eles um vasto espectro de 
dados da experiência acumulados na sua relação com o mundo). Uma grande 
variedade de influências diferentes que turbilham sobre o espaço no passado, no 
presente e no futuro concentram e congelam em um certo ponto (por exemplo, em 
uma sala de conferência) para definir a natureza daquele ponto4. (HARVEY 2012) 

Assim, busca-se, dentro das possibilidades do trabalho, promover esse diálogo que 

é constante entre o local e os espaços de decisões políticos externos a ele, para uma 

compreensão mais totalizante do objeto de pesquisa.  

              
placa na entrada de Sussuí5 

 

Sussuí faz parte de projeto de reforma agrária do Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária - INCRA. A reforma agrária é uma política estatal que visa socializar terras 

com os trabalhadores e oferecer condições para a permanência e produção.  
A reforma agrária constitui-se, portanto, em um conjunto de ações governamentais 
realizadas pelos países capitalistas visando modificar a estrutura fundiária de uma 
região ou de um país todo. Ela é feita através de mudanças na distribuição da 
propriedade e ou posse da terra e da renda com vista a assegurar melhorias nos ganhos 
sociais, políticos, culturais, técnicos, econômicos (crescimento da produção agrícola) 
e de reordenação do território. Este conjunto de atos de governo deriva de ações 
coordenadas, resultantes de um programa mais ou menos elaborado e que geralmente, 
exprime um conjunto de decisões governamentais ou a doutrina de um texto legal. 
Parte-se, portanto nesta interpretação, do estabelecimento de uma diferença conceitual 
entre reforma e revolução agrária. A reforma agrária provoca alterações na estrutura 
fundiária sem alterar o modo capitalista de produção existente em diferentes 
sociedades. A revolução agrária implica necessariamente, na transformação da 
estrutura fundiária realizada de forma simultânea com toda a estrutura social existente, 
visando à construção de outra sociedade. (OLIVEIRA 2007, p.68) 

 

 
4 Original: Harvey, D. 2006. Space as a keywords. In: Castree, N. e Gregory, D. (org) David Harvey: a critical 
reader. Malden e Oxford: Blackwell. Tradução livre: Letícia Gianella. Revisão técnica: Rogério Haesbart e Juliana 
Nunes. <http://www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia/article/view/551/345>. Acesso em 30/06/2014. 
5 Arquivo pessoal de registro em campo em 27/06/2014. 

http://www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia/article/view/551/345
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Compreende-se, então, que a comunidade de Sussuí foi “comtemplada” pelo Estado 

com uma política de governo dentro dos moldes do modo capitalista de produção, ou seja, uma 

proposta de alteração fundiária compatível com uma política de barbárie integrante da natureza 

do capitalismo. Essa é uma política internacional com a participação do Banco Mundial 

propagando o mercado de terras. 

 Identifica-se o poder de atuação do Imperialismo mundial (Banco Mundial) e do 

Estado ocupado pelas elites e as suas capacidades de imposição da organização espacial no 

universo camponês desde a distribuição ou não de terras, a outras ações. Há outra diferenciação 

importante para uma melhor compreensão da reforma agrária: a política fundiária em cada 

território estabelecida pelos governos que legislam sobre a apropriação privada da terra, 

inclusive limitando as áreas máximas para a privatização (Oliveira 2007); e a política agrícola 

que: 
[...] refere-se ao conjunto de ações de governo que visam implantar nos assentamentos 
de reforma agrária a assistência social, técnica, de fomento e de estímulo à produção, 
comercialização, beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários. Estão 
incluídos nestas ações: educação e saúde públicas, assistência técnica, financeira, 
creditícia e de seguros, programas de garantia de preços mínimos e demais subsídios, 
eletrificação rural e outras obras de infraestrutura, construção de moradias e demais 
instalações necessárias etc. (OLIVEIRA 2007, p.71) 
 

De pronto e a partir das vivências em Sussuí evidencia-se a precariedade de 

políticas agrícolas para a comunidade, sendo um projeto de reforma agrária, quase que 

totalmente (pois ainda chegam algumas políticas mesmo que deficientes) pautado na mera 

distribuição de terras de baixa qualidade para as atividades agropecuárias.  

Esse modelo ao impor, em muitos casos de assentamentos agrários, a distribuição 

de terras em lotes para as famílias mantém o processo de privatização do espaço em detrimento 

de uma política de uso comum da terra, ou seja, contrário a uma reforma coletivista que: “[...] 

também tem os seus problemas, mas é aquela que altera o regime de propriedade, para impedir 

que a concentração da terra em poucas mãos venha a ocorrer novamente” (MARTINS 1982, 

p.42). 

Muitas famílias, em Sussuí, negociaram terras adquiridas por política de reforma 

agrária que não possibilitou a permanência dos agricultores no campo com políticas públicas 

ineficazes ou, em outra perspectiva, muito eficazes para o mercado de terras, de alimentos e de 

mão-de-obra (barata).  
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É muito difícil para o Estado, haja vista sua natureza de confundir-se com a classe 

dominante, compatibilizar uma política agrícola eficiente para os camponeses com uma política 

de supervalorização do agronegócio. Essas são questões políticas que atingem os pequenos 

produtores rurais. 

Ao longo do artigo são apresentadas algumas políticas agrícolas chegadas em 

Sussuí, as suas intenções e suas deficiências em meio a um marketing de peso vangloriando as 

ações do poder público. 

 

Metodologia 
 

A pesquisa foi realizada através do estudo de algumas políticas agrícolas 

implementadas em Sussuí como o Programa Água para Todos, o Programa Um Milhão de 

Cisternas (P1MC) e as ações de assistência técnica rural observadas na comunidade a partir de 

atividades em campo, coleta de dados primários e secundários, implantação de quintais 

produtivos, registros fotográficos, reuniões com a associação de moradores e levantamento de 

referências bibliográficas sobre permacultura, agroecologia e geografia agrária.  

Discutiu-se, com a comunidade, a diferença conceitual entre camponeses 

(OLIVEIRA, 2007; MARTINS, 1995) e a “nova agricultura familiar” do “Novo Mundo Rural” 

(NETO, 2004) através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

PRONAF, visando a compreensão da construção do espaço agrário do assentamento, 

observadas as políticas agrícolas para o local.  

Os trabalhos realizados utilizaram a pesquisa-ação que “[...] além de compreender, 

visa intervir na situação, com vistas a modificá-la” (SEVERINO, 2007, p. 120). A pesquisa 

buscou apreender, a partir da realização de ações permaculturais e agroecológicas com 

trabalhos em campo de 2010 a 2014 no mínimo uma vez por mês, a relação dos agricultores 

com o espaço habitado e com as políticas agrícolas como interferências externas na comunidade 

de Sussuí.  

Durante a pesquisa, o NEPPSA contribuiu com a assessoria técnica e com ações 

práticas nas perspectivas permaculturais e agroecológicas, com os quintais produtivos, 

otimizando a produção da alimentação com a canalização das águas, o reuso das águas e a 

instalação de bomba d’água para possibilitar às famílias um acesso mais cômodo à água do 

açude, assim como a construção de um viveiro para a produção de mudas.  
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Participaram das atividades 36 famílias e foram analisadas políticas agrícolas 

destinadas ao assentamento, assim como o posicionamento dos agricultores em relação a essas 

políticas.  

 

Sussuí, espaço camponês e políticas agrícolas  
A comunidade de Sussuí fica em Juatama, distrito do município cearense de 

Quixadá, distando 16km da sede municipal e 196km da capital Fortaleza-CE. O assentamento 

era uma fazenda chamada de “Sussuí” que foi desapropriada pelo INCRA e distribuída em lotes 

entre as famílias residentes na propriedade e região.  

A principal atividade econômica local é a agropecuária com cultivos anuais e 

criação de pequenos e médios animais. Por estar localizada no semiárido cearense na Região 

do Sertão Central, Sussuí possui características físico-geográficas que, de certa forma, 

delimitam a produção agropecuária.  

A condição ambiental do semiárido caracteriza-se pelo conjunto dos fatores que a 

compõe como: vegetação, clima, gênese geológica, disponibilidade de água, precipitações, 

relevo, solo, aliados às ações dos seres humanos. As precipitações são más distribuídas espacial 

e temporalmente com médias anuais entre 268 mm e 800 mm (AB’SÁBER, 2003).  

A interação entre os aspectos físicos geográficos tem uma relação direta com a 

produção agropecuária e o modo de vida camponês. Com essas características os camponeses 

traçam estratégias de convivência com o semiárido para a permanência e sobrevivência no 

Sertão. 

Os agricultores organizam-se através da Associação Comunitária de Sussuí 

presidida por José Lourenço Félix (Seu Zé) com a utilização da escola da comunidade como 

sede. Segundo “Seu Zé”: é muito difícil reunir a comunidade para conversar sobre nossos 

problemas (2014).  

O nível de analfabetismo é alto o que dificulta uma organização mais incisiva e 

participativa dos camponeses e a espera por um governante que solucione as problemáticas da 

comunidade se mantém presente com uma expectativa do milagre tão partícipe da vida 

campesina. 
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Centro Comunitário e Educacional de Sussuí6 

Segundo o Instituto Nordeste o Instituto Nordeste e Cidadania – INEC o prédio 
que comporta a escola e o centro comunitário foi concretizado: 

Durante o ano de 2007, em parceria com a comunidade e a prefeitura de Quixadá, foi 
construído um espaço comunitário, contendo 2 salas amplas, 2 banheiros, cozinha e 
sala de refeição. Os espaços serão utilizados para realização das aulas, consultas 
médicas, reuniões com os membros da comunidade, realização de atividades culturais. 
Ficou o compromisso de implantar o “Projeto Leitura e Cidadania”, com a criação de 
um “Espaço de Leitura”.  
 
“Contamos com o apoio dos membros da comunidade, da Secretaria de Educação do 
município, dos colegas da Agência de Quixadá, dos funcionários do Instituto que 
atuam no Crediamigo e Agroamigo, a quem registramos os nossos agradecimentos.” 
Afirma Nágela coordenadora da Área Social do Instituto.  
O custo da construção foi de R$ 20.995,64, dos quais o BNB doou R$ 4.000,00 e a 
Sodexhpass R$ 6.000,00. A prefeitura cedeu um mestre de obras para fazer o 
acompanhamento e assumiu compromisso de mobiliar as salas e a cozinha7. 
(22/04/2008) 

Grande parte das atividades desenvolvidas na comunidade são realizadas na escola, 
inclusive consultas médicas para a população local, assim como realizações de cursos 
destinados aos agricultores. Em trabalho de campo realizado entre os dias 27/06/2014 e 
29/06/2014 acompanhamos um curso para a implantação de quintais produtivos na região e 
simultaneamente acontecia outro curso focando o processo de criação de pequenos animais. 

Quadro 1: Características e Estrutura da Escola 
Localização da Escola RURAL 
Nº de funcionários da escola 3 
Professor (a) 2 
Alimentação é fornecida aos alunos  SIM 

Abastecimento de água 
CAGECE E CISTERNA (ÁGUA DE 

CHUVA OU ABASTECIDA POR CARRO 
PIPA) 

Destino do esgoto FOSSA 
Destino do lixo QUEIMA 

 
6 Arquivo pessoal de registro em campo em 27/06/2014. 
7 Instituro Nordeste Cidadania - INEC, Instituto Constrói Escola na Comunidade de Sussuí – Quixadá. < 
http://www.inec.org.br/>. Acesso em 03/07/2014. 

http://www.inec.org.br/
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Abastecimento elétrico REDE PÚBLICA 
Matrículas  24 (PRÉ-ESCOLA) 
Salas 2 
Cozinha SIM 
A escola é acessível aos portadores de 
deficiência NÃO 

Existe sanitário no prédio da escola SIM (DOIS) 
Possui laboratório de informática  SIM 
Internet NÃO 
Biblioteca NÃO 
Equipamentos  PARELHO DE DVD, IMPRESSORA, 

TELEVISÃO 
*Elaborado pelo autor 

Percebe-se que a estrutura é bem simples para atender aos vários usos dados ao prédio. 

Para atendimentos de saúde como, por exemplo, tratamento dentário fica muito difícil o trabalho dos 

profissionais. O prédio também funciona como apoio (hospedagem) para pesquisadores, estudantes 

em atividades de extensão, parceiros e profissionais de instituições que realizam atividades na 

comunidade.  

A estiagem é um problema de longa data e que ainda persiste. A espera para que a 

água potável de qualidade e gratuita seja socializada com todas as famílias da comunidade é 

longa e dolorosa. Essa é uma característica do semiárido brasileiro que se mantém, sobretudo 

hoje, com a realização de obras hidráulicas superfaturadas e a vinculação dessas obras a grandes 

empreiteiras que continuam lucrando com a “indústria da seca”. 

Sussuí dispõe de um dessalinizador para o abastecimento de águas potável às 

famílias. Seu Zé (2011) explicou que a utilização da água (para o consumo humano) do 

dessalinizador ficou da seguinte maneira: “cada família recebe entre 5 e 10 fichas de três em 

três dias, cada uma referente a 20 litros de agua. A distribuição da água é de acordo com o 

número de pessoas de cada família”.  

Essa forma de organização vinha se dando desde 2009, entretanto no dia 2 de abril 

de 2014 foram inaugurados os primeiros sistemas de abastecimento d'água construídos pelo 

Programa Água para Todos do Ministério da Integração Nacional e Sussuí foi comtemplada 

com o projeto. Dessa forma, o acesso à água do dessalinizador ficou irrestrito com a 

implantação do programa. 

O programa Água para Todos: 
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[...] tem como objetivo garantir o amplo acesso à água para as populações rurais 
dispersas e em situação de extrema pobreza, seja para o consumo próprio ou para a 
produção de alimentos e a criação de animais, possibilitando a geração de excedentes 
comercializáveis para a ampliação da renda familiar dos produtores rurais8.  
 

A questão agora é a relação de compra e venda d’água e se os moradores 

conseguirão arcar com esse custo, pois se necessita de um volume significativo de água 

irrigando os cultivos para “a geração de excedentes comercializáveis”. Com apenas três meses 

de utilização do novo sistema de abastecimento de água 100% das famílias beneficiadas 

acharam abusivo o valor cobrado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE. Essa 

taxa era em média igual a R$ 25,00/mês. 

Nesse processo contraditório, as políticas agrícolas impactam os camponeses, 

também, negativamente como o preço elevado cobrado às famílias assentadas pelos serviços de 

fornecimento de água tratada.  

Pode parecer insignificante, mas para as famílias camponesas esse valor pode ter 

outros destinos/compromissos dentro da organização econômica das famílias. Para “Seu Zé” 

“[...]a água está muito cara”, porém o conformismo aliado à espera é tão grande que tendo água 

para ele, inicialmente, é o que importa.  

É decepcionante esperar uma vida inteira (caso de muitos moradores) pelo acesso 

a essa bendita água e agora que ela chegou ter que racionar o seu uso, pois o valor cobrado não 

é compatível com a renda das famílias, enquanto o agronegócio instalado no Estado do Ceará 

tem acesso à água exportando grandes quantidades de alimentos para o mundo.  
É sempre bom lembrar que a água é fluxo, movimento, circulação. Portanto, por ela 
e com ela flui a vida e, assim, o ser vivo não se relaciona com a água: ele é água. É 
como se a vida fosse um outro estado de matéria água, além do líquido, do sólido e 
do gasoso – estado vivo. (PORTO-GONÇALVES 2004, p. 151-152) 

 

Não é por acaso que a água é um dos principais bens naturais na mira do processo 

neoliberal de privatizações de tudo. E, no caso da grande produção agropecuária do modelo da 

agricultura de negócio, o que é transferido para outros países é, também, a água contida 

produtos agropecuários. 

Vale lembrar ainda que enquanto muita água é exportada em produtos do grande 

negócio da monocultura e do latifúndio falta água para suprir as necessidades dos moradores, 

 
8 Ministério da Integração Nacional, Água Para Todos. < http://www.integracao.gov.br/web/guest/entenda-o-
programa>. Acesso em 06/05/2014 

http://www.integracao.gov.br/web/guest/entenda-o-programa
http://www.integracao.gov.br/web/guest/entenda-o-programa
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ou melhor, a água não falta ela é direcionada para atender outros interesses que não os das 

populações locais.            

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Agrário foram gastos R$ 173.342,36 

reais para levar água tratada à comunidade. 

               
Programa água para todos9 

No entanto, mesmo com tanto gasto, o Programa Água Para Todos não conseguiu 

englobar todas as famílias da comunidade em seu projeto. 12 das 36 famílias do lugar ficaram 

inicialmente sem o acesso à água fornecida pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará – 

CAGECE. 

A situação é, no mínimo, perversa, pois os camponeses enfrentaram seis anos 

seguidos um “inverno ruim” com o nível de água do açude da comunidade, em junho de 2014, 

muito baixo. Vale lembrar que o programa seguiu em andamento no Ceará, mas formalmente 

entende-se que o fornecimento de água potável para Sussuí está concluído. 

A maior parte dos camponeses de Sussuí não entende, de fato, de quais programas 

de políticas públicas estão participando: “Eu só sei que é do governo da Dilma” (Seu Assis); 

“É do governo estadual e do federal, os dois juntos” (Dona Silvana); “É um programa que dá 

direito a R$ 2400,00 pra criação de pequenos animais”10 (Dona Lucimar). 

Não há uma transparência de informações no sentido de contextualizar o camponês 

sobre os programas de política agrícola. Assim, a informação é a mais simples possível, como, 

por exemplo, relacionada ao valor em dinheiro dos empréstimos, quanto tempo para pagar e 

quais os documentos exigidos para a transação ocorrer. 

 
9 Arquivo pessoal de registro em campo em 27/06/2014. 
10 Depoimentos colhidos em campo. Em 28/06/2014. 
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As 36 famílias da comunidade dispõem de cisternas para coleta de água da chuva 

e/ou para abastecimento por carro pipa. A iniciativa é do Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome através do Programa Um Milhão de Cisternas. 
O objetivo do P1MC é beneficiar cerca de cinco milhões de pessoas em toda região 
semiárida com água potável para beber e cozinhar, através das cisternas de placas. 
Juntas, elas formam uma infraestrutura descentralizada de abastecimento com 
capacidade para 16 bilhões de litros de água. 
O programa é destinado às famílias com renda até meio salário mínimo por membro 
da família, incluídas no Cadastro Único do governo federal e que contenham o 
Número de Identificação Social (NIS). Além disso, é preciso residir permanentemente 
na área rural e não ter acesso ao sistema público de abastecimento de água. 
Desde que surgiu, em 2003, até os dias de hoje, o P1MC construiu 499.387 mil 
cisternas, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas.11 

 

O seguinte requisito do programa “[...] não ter acesso ao sistema público de 

abastecimento de água” causa intriga no sentido do poder público enfatizar um vínculo 

permanente das pessoas com as companhias de tratamento de água e esgoto dos Estados e 

Municípios, pois se o discurso é a escassez de água por que não ampliar a implantação de 

cisternas para as residências que já dispõem do abastecimento público de água?  

Isso possibilitaria a captação de um volume maior de água das chuvas, podendo 

amenizar o processo de variação das precipitações no tempo e no espaço do semiárido, 

abastecendo as cisternas já instaladas e em funcionamento nas residências das famílias com 

carros pipas.  

    
Cisterna de 16.000l na casa da Dona Silvana12 

 

 
11 Articulação Semiárido Brasileiro- ASA, Programa Um Milhão de Cisternas. 
<http://www.asabrasil.org.br/Portal/Informacoes.asp?COD_MENU=1150> Acesso em 30/06/2014. 
12 Arquivo pessoal de registro em campo em 28/06/2014.  

http://www.asabrasil.org.br/Portal/Informacoes.asp?COD_MENU=1150
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Cisterna de enxurrada de 52.000l na casa do Seu Assis13 

 

    
Quintal produtivo na casa de Seu Assis com canteiros e criação de galinhas e peru14 

 
 As cisternas de água para o consumo humano têm capacidade de armazenamento 

de 16.000l. Há, também, cisterna que coleta a água das chuvas pela enxurrada do escoamento 

superficial da água, essa última tem uma capacidade de armazenamento de 52.000l e é voltada 

para a irrigação de quintais produtivos e para a criação de pequenos animais.  

A ideia dos quintais produtivos foi trabalhada com a comunidade desde 2010. Em 

2014, a casa do Seu Assis foi comtemplada para receber a cisterna de enxurrada, dois canteiros 

e uma variedade e mudas frutíferas para iniciação de um pomar, isso com todo o sistema de 

 
13 Arquivo pessoal de registro em campo em 28/06/2014. 
14 Arquivo pessoal de registro em campo em 28/06/2014.  
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irrigação por gotejamento (israelense). Na implantação do quintal produtivo foi realizado um 

curso de caráter teórico-prático com a presença de agricultores de outros assentamentos que 

receberam o mesmo projeto. 

Foi percebido durante a instalação do quintal produtivo juntamente com o curso a 

celeridade do processo contrapondo-se à qualidade, pois ficou clara a preocupação do técnico 

agrícola do Instituto Antônio Conselheiro – IAC com o prazo de entrega. Os transplantes das 

mudas, por exemplo, foram realizados entre 11h30minh e 12h30min do dia, horário em que a 

radiação solar é muito intensa desidratando as plantas.  

O nível baixo d’água no açude da comunidade prejudica a atividade de pesca dos 

camponeses que mantêm uma relação constante com o açude para dispor de um alimento a mais 

na mesa. Além da alimentação a atividade de pesca envolve aspectos culturais 

interessantíssimos como a elaboração pelos próprios camponeses de seus instrumentos de 

pescaria que revelam, também, a criatividade e os dons artísticos praticados na vida cotidiana 

do espaço habitado. 

Devido à condição do solo (raso e muito rochoso) e a disponibilidade limitada de 

área para o plantio, muitos agricultores de Sussuí alugam terras de melhor qualidade para 

produzir. O pagamento é feito aos donos das terras com parte dos produtos agrícolas colhidos, 

é a renda da terra em produto, uma relação na qual: 
[...] o camponês cede parte de sua produção ao proprietário da terra pelo fato deste (o 
proprietário) ter cedido o direito para que ele cultivasse a terra. Como se pode 
observar, nessa forma da renda da terra pré-(não)-capitalista a coerção (elemento 
fundamental da renda em trabalho) é substituída pelo direito, muitas vezes, expresso 
em contratos (orais ou escritos). (OLIVEIRA 2007, p.60) 

  

Dependendo de quem está cedendo a terra, a renda em produtos pode ser maior ou 

menor, todavia é um processo subordinação dos produtores, pois permanece explorando o 

trabalhador e não deixa de ser uma renda em trabalho. 
Um ponto, portanto, essencial para o entendimento do que é uma relação capitalista 
está no fato de que essa relação é uma relação de exploração baseada numa ilusão – a 
ilusão de que não há exploração alguma. Exatamente por isso é que os trabalhadores 
são livres no capitalismo: - eles não precisam do chicote do senhor de escravos para 
se submeterem, para entregarem o seu trabalho ao patrão; para eles basta a ilusão de 
que a troca de salário por força de trabalho é uma troca de equivalentes, entre iguais, 
por isso justa e legítima. (MARTINS 1995, p.156) 

 

Desse modo, entende-se que é, inclusive, através da subjugação de formas pré-

capitalistas (como o caso da renda da terra em produto) de produção que o capitalismo se 
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desenvolve. Refletir sobre agricultores participantes de projetos de reforma agrária 

governamentais que, mesmo assentados, têm que alugar terras para produzir, é pensar a 

precariedade das políticas públicas no processo de socialização de terras para os camponeses. 

Segundo “Seu Zé” (liderança comunitária), uma parcela significativa das famílias 

de Sussuí já foram contempladas com financiamento do PRONAF, mas muitos deixaram de 

quitar a dívida e já não podem participar do programa. A negociação é realizada com o Banco 

do Nordeste do Brasil – BNB e os camponeses são enquadrados na seguinte linha de crédito do 

programa: 

Quadro 1: grupo e linha de crédito do PRONAF grupo B15 

Modalidade: Investimento ou custeio de atividades não agropecuário. 

Finalidade: Financiamento das atividades agropecuárias e não agropecuárias. 

Limite de crédito: R$3.500,00 por operação, pelo Agroamigo e de  

R$2.500,00, sem o Agroamigo. 

Juros: 0,5% ao ano. 

Ônus de adimplência: 25% aplicado sobre cada parcela, até o limite de valor 

contratado de R$ 10.500,00 (pelo Agroamigo) e R$7.500,00 (sem o Agroamigo). 

Prazo e carência: Prazo de até 2 anos, incluído até 1 ano de carência. 

 

O empréstimo pode ser empregado, também, em atividades não agropecuárias 

como na compra de transportes (carro, moto), eletrodomésticos etc. O agricultor deve 

especificar qual empregabilidade dará ao recurso e uma vez não pagando a dívida fica impedido 

de acessar futuros financiamentos. 

É interessante observar o grande número de camponeses que deixa de pagar suas 

dívidas ao BNB. O Estado faz todo um planejamento de cima para baixo, claro que observando 

as possíveis inadimplências, na expectativa de uma correspondência positiva dos camponeses 

para com os programas como é o caso do PRONAF e muitos agricultores se recusam 

declaradamente a quitar seus financiamentos com o banco. 

  Em Sussuí, algumas famílias, encontram-se em estado precário em relação a vários 

aspectos da vida, falta de saneamento, difícil acesso a água, déficit na alimentação etc. Assim, 

 
15 Banco do Nordeste, Quadro resumo – grupos e linhas de crédito do PRONAF. < 
www.bnb.gov.br/content/aplicacao/pronaf/grupos_e_linhas/docs/tabela_dos_grupos_07_2013.pdf>. Acesso em 
25/06/2014. 

http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/pronaf/grupos_e_linhas/docs/tabela_dos_grupos_07_2013.pdf
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mesmo que seja adquirido um empréstimo para determinado fim, são, de fato, as necessidades 

da vida diária e seus acontecimentos que determinarão onde os recursos serão aplicados. 

  A vida é bem mais dinâmica do que parece e as políticas agrícolas transparecem 

não conseguir levar esse aspecto em consideração. Como determinar o uso de um recurso para 

algum fim específico se há uma variedade de mazelas sociais que atingem as populações 

camponesas? A comunidade de Sussuí não dispõe minimamente de um simples posto de saúde. 
Os anos recentes demonstram que o Estado vem se tornando mínimo para as questões 
sociais, mas cada vez mais afinado com os interesses do capital, sobretudo do grande 
capital (vide as privatizações dos serviços públicos, por exemplo). (PORTO-
GONÇALVES 2004, p. 79) 

 

É compreensível, e para as famílias um ato de coragem, hombridade e resistência, 

a atitude de não quitar as dívidas com os bancos, pois, inclusive, se trata, na maior parte das 

vezes, da indisponibilidade mesmo de recursos econômicos tendo em vista que o empréstimo é 

utilizado para amenizar algumas das carências imediatas das famílias. 

As carências são tantas que alguns camponeses naturalizam e internalizam as 

condições de vida disponíveis para eles como a única possível. Aceitando, assim, um destino já 

traçado e determinado pela vontade de forças sobrenaturais quando, de fato, há mesmo é a 

influência de seres humanos, instituições e corporações poderosas no âmbito da política e da 

economia decidindo os rumos de suas vidas. 

Em 2011 pesquisadoras da área da saúde realizaram um trabalho com a comunidade 

a fim de identificar a condição nutricional das crianças e constaram desnutrição, tema 

desconhecido pelos pais: 
As mães acreditavam que a causa da desnutrição estava na recusa de alimento pela 
criança. (...) Relatos incluíam: precária oferta de alimentos (aporte calorífico-
proteico), prematuridade, baixo peso ao nascer e introdução da alimentação 
complementar antes do sexto mês como fatores de risco para a desnutrição infantil 
crônica. 
O papel materno nesse sentido é primordial, por gerar o bebê e, esperadamente, nutri-
lo por diversos meses no início da vida16. (FROTA 2011) 

 

 Desse modo, camponeses que são extremamente experientes com o cultivo de 

alimentos e dedicam a maior parte de suas vidas para o trabalho com a agricultura e a pecuária 

não estão conseguindo proporcionar uma alimentação adequada às suas crianças. A substituição 

 
16 Revista COFEN. <http://revista.portalcofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/download/128/109. Acesso 
em 21/06/2014.  
 

http://revista.portalcofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/download/128/109
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de uma alimentação de produtos in natura por alimentos industrializados exaltados pelas 

propagandas de alimentos com todas aquelas cores e uma infinidade de ilusões tem impacto 

direto na desnutrição dessas crianças. 

 Segundo a ex-Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza 

Campello na abertura da 4ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional +2: “Já estamos 

vivendo a primeira geração de crianças sem fome no Brasil, com acesso à alimentação, à escola 

e a serviços17”. 

O estado, por meio de seus representantes, continua a valorizar suas políticas 

deficitárias que ganham expressão tamanha a pobreza e a miséria que vive a sociedade. Ao se 

falar em pobreza não se está tratando apenas de recursos materiais, mas, também, da pobreza 

da própria existência como ser humano, ou será essa sociedade atual a ideal para uma dignidade 

humana? 

Que vida tem um camponês que mesmo com terra necessita vender sua força de 

trabalho para prover o mínimo a sua família, tendo em vista a realização de trabalhos que 

exigem um esforço físico enorme durante muitas horas ao longo de um dia?  

Dentro do modo capitalista de produção a vida é, de fato, miserável nos mais 

variados aspectos das relações sociais para a maior parcela da população. E no que diz respeito 

aos recursos disponíveis a promoção das desigualdades fica ainda mais clara:  
Quando se sabe que 20% dos habitantes mais ricos do planeta consomem cerca de 
80% da matéria-prima e energia produzidas anualmente, vemo-nos diante de um 
modelo limite. Afinal, seriam necessários cinco planetas para oferecermos a todos os 
habitantes da Terra o atual estilo de vida que, vivido pelos ricos dos países ricos e 
pelos ricos dos países pobres, em boa parte é pretendido por aqueles que não partilham 
esse estilo de vida. (PORTO-GONÇALVES 2004, p.31) 

 

Assim, fica clara a permanência da miséria dentro do atual modo de vida moderno, 

pois há apenas uma Terra disponível e boa parte dela está reservada às classes dominantes que 

dificilmente abrirão mão do conforto que a miséria alheia pode lhes proporcionar. 

Considerações finais 
 A prometida abundância da modernidade chega às vidas dos seres humanos 

abruptamente, porém essa é a abundância da miséria nos mais variados aspectos da vida 

oferecida pelo capitalismo. Entretanto, o capitalismo disponibiliza pequenas pitadas de ilusões 

 
17 Ministério do Desenvolvimento Social, Brasil sem Miséria. < 
http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2014/marco/brasil-conquista-primeira-geracao-de-criancas-sem-
fome-afirma-ministra/>. Acesso em 02/07/2014 

http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2014/marco/brasil-conquista-primeira-geracao-de-criancas-sem-fome-afirma-ministra/
http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2014/marco/brasil-conquista-primeira-geracao-de-criancas-sem-fome-afirma-ministra/
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que como mágica (sabe-se que tem algum truque) apresentam uma representação fictícia da 

realidade como o próprio real. 

A ilusão de uma mudança por governantes e a exaltação pelos agricultores de Sussuí 

à gestão federal do Brasil pelo Partido dos Trabalhadores apontam para a criação de uma 

realidade adaptada aos interesses do Estado e de seus cooperadores. Assim, políticas agrícolas 

deficitárias amenizam as problemáticas campesinas e transformam o espaço de acordo com os 

interesses do Estado que dificilmente coadunam-se com os desejos dos camponeses. Esse 

processo tem impacto no viver dos agricultores que criam expectativas ilusórias e, em grande 

parte, não comtempladas pela via estatal. 

Foram observadas as limitações de políticas agrícolas neoliberais de 

(des)envolvimento (PORTO-GONÇALVES, 2004) para o espaço camponês dentro das 

diretrizes do modelo da produção capitalista agropecuária. O poder de coerção dos dirigentes 

sobre os dirigidos, dos dominantes sobre os dominados é tão forte que muitos não têm como 

“remar contra maré”.  

Compreendeu-se que as políticas agrícolas destinadas aos pequenos produtores 

camponeses são ainda muito limitadas, caracterizando a falta de compromisso efetivo e 

ampliado do Estado para com a comunidade de Sussuí. Mesmo sendo os camponeses 

responsáveis por mais de 70% da produção agropecuária que chega à mesa da população 

brasileira (FRANÇA, 2006). 

Constatou-se a degradação da área destinada ao assentamento, as terras férteis 

parecem não integrar a política de reforma agrária do país, sendo destinadas aos camponeses 

aquelas mais exauridas e de baixo valor no mercado.   

Os governos, nos níveis municipal, estadual e federal valorizam, sobretudo, o 

agronegócio, com investimentos públicos em estruturas de estradas, eletrificação, 

disponibilidade de água etc., e isenções fiscais para a instalação de empresas agroindustriais.  

Verificou-se o desequilíbrio entre a força política do sujeito camponês e os poderes 

econômicos e políticos dos grandes empreendedores da agricultura capitalista (OLIVEIRA, 

2007) neoliberal e, em um movimento contraditório, a resistência campesina diante do processo 

de espoliação (HARVEY, 2004) com o avanço do capitalismo no campo. 

O artigo é uma reflexão baseada nas limitações de uma reforma agrária de caráter 

meramente distributivista de terras (MARTINS, 1995) e sobre a precariedade das políticas 
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agrícolas que coadunam com as perspectivas neoliberais e somente se concretizam dentro dos 

limites perversos do modo capitalista de produção. 
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UMA ANÁLISE DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL E INTEGRAÇÃO 
SOCIOESPACIAL BRASILEIRA EM TEMPOS DE REESTRUTURAÇÃO DO 

SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO. 
 

Cecy Meira Rosa de Souza1 
 

Introdução 
 

O proposto artigo almeja trazer discussões acerca de políticas públicas buscando 

discorrer as ações governamentais que impactam a sociedade através da explanação de 

programas sociais como a Luz para Todos – LpT e como vem sendo mudado a implementação 

e o próprio papel do Estado nas políticas públicas. Assim, salientaremos sobre a integração 

territorial brasileira a partir da expansão da energia elétrica no período de implementação do 

programa LpT de 2003 a 2018. Com isso abordaremos sobre o SIN – Sistema Interligado 

Nacional de Energia Elétrica, que surge após anos de estruturação da rede de transmissão onde 

se configura nas subestações que integram a maior parte do Brasil se interligando.  

Para isso, buscaremos discorrer acerca dos dados de expansão da energia elétrica ao 

longo da existência do programa do LpT onde permitiu um grande impacto em regiões opacas 

do território como o Norte e o Nordeste do Brasil permitindo aproximar-se da universalização 

da energia elétrica em todo território nacional. Assim, conceituar política pública para orientar 

nossa análise se torna mais do que necessário para o direcionamento desse artigo. Mudanças 

neoliberais e tendências políticas globais impactam toda a dinâmica já estabelecida até meados 

da década de 90, acarretando em um reordenamento territorial e normativo. Para melhor 

abordarmos essa nova dinâmica expressa no início do século XXI, tomamos a liberdade de 

identificar alguns fatores que ao mesmo tempo que expandem as novas técnicas, também as 

excluem formando as áreas opacas do território, como Norte e Nordeste do país, nos permitindo 

refletir sobre a real e completa integração territorial. 

A partir do que foi exposto, trataremos sobre o tema da reestruturação do setor elétrico 

em meio a essas mudanças estruturais, ficais e regulamentares que abarcaram em mudanças nas 

políticas sociais e econômicas. 

 
1 Graduanda em Geografia pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (2014), atualmente 
mestranda em Geografia pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), 
cecy_mrs@hotmail.com.  
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SIN 

O Sistema Interligado Nacional elétrico foi configurado a partir do momento que as 

grandes Regiões do Brasil foram conectadas por uma rede de transmissão de energia elétrica 

em meados da década de 90. Mesmo com a maioria das Regiões estarem conectadas por essa 

rede, existem atualmente uma Região que não está completamente ligada ao sistema que é o 

Norte do nosso país. Lá se tem o maior potencial hídrico do país e o menos explorado e 

utilizado, pois as maiores dificuldades de se implantar novas usinas hídricas são as barreiras 

naturais como a própria Floresta Amazônica e por seus inúmeros rios, exigindo uma alta 

tecnologia nos materiais utilizados e na execução dos projetos de suas construções.  

O sistema elétrico começa a se expandir e se interligar pelas bacias hidrográficas e redes 

de transmissão de energia elétrica. Os primeiros sistemas que passaram por esse processo de 

interligação foram o sistema Sul/Sudeste/Centro-oeste e o Norte/Nordeste. Segundo a ONS – 

Operador Nacional do Sistema Elétrico, o SIN hoje é formado a partir de quatro subsistemas 

interligando as Regiões brasileiras, são elas: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e a Norte. 

Como dito anteriormente, a última região integrada nesse subsistema não está totalmente 

inserida no SIN, permitindo a formação do SI – Sistemas Isolados como fonte principal as 

pequenas centrais termoelétricas. Atualmente as fontes de energias renováveis, além da hídrica 

que abastece grande parte do SIN, temos a solar, a eólica e a biomassa que tem crescido nos 

últimos anos gerando uma base energética diversificada e com menor dependência das 

termoelétricas que usam combustíveis fósseis e as hidroelétricas que no período de estiagem 

não suprem tamanha demanda nacional, mesmo com seus reservatórios ativos. A energia eólica, 

depois da hídrica, vem se destacando nos últimos anos entre as energias renováveis em 

expansão no Brasil, vem crescendo principalmente nas Regiões Nordeste e Sul por ter um 

grande potencial, segundo dados do ONS (2019).  

Para que o SIN funcione de maneira integrada há diversos órgãos presididos para poder 

fiscalizar e regulamentar todo sistema elétrico nacional como ONS, ANEEL, MME, CCEE e 

EPE como mostrado no esquema 1 abaixo:  

 

Esquema 1: Organização do Sistema Elétrico Brasileiro 
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Fonte: ONS – Operador Nacional de Sistema Elétrico. In: http://www.ons.org.br/ 

Esses órgãos têm diferentes importâncias para reger o SIN e ordená-lo nas fases de 

geração, transmissão, distribuição e comercialização da energia elétrica. O CNPE – Conselho 

Nacional de Política Energética homologa as políticas do setor e articula com as demais 

políticas. O CMSE – Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico monitora as condições de 

atendimento para garantir a segurança do sistema e de seu suprimento. O MME - Ministério de 

Minas e Energia é um órgão do Governo que implementa a política necessária para o setor 

energético juntamente com o CNPE.  A EPE – Empresa de Pesquisa Energética estuda e projeta 

o planejamento para expansão do setor elétrico.  O ONS - Operador Nacional do Sistema 

Elétrico é o órgão que coordena toda a geração e transmissão do sistema elétrico nacional. A 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica é um órgão que regulamenta e fiscaliza todo 

o serviço prestado e a universalização do atendimento e as tarifas dos consumidores finais, além 

de possibilitar o equilíbrio da viabilidade econômica e financeira dos agentes de 

comercialização que é o último da cadeia produtiva de energia elétrica.  

Além desses órgãos temos os Agentes Institucionais que fecham a cadeia do setor, são 

eles: Concessionárias e permissionárias que por licitações geram, transmitem, distribuem e 

comercializam a energia de todo o país em contratos hoje formalizados em até 30 anos de 

concessões cedidas pelo Governo. E não menos importante temos a Eletrobrás – Centrais 

Elétricas Brasileiras S.A. (sociedade de economia mista e de capital aberto) que atua como 

holding, onde seu controle acionário é do Governo Federal brasileiro criada em 1962 para 

coordenar todas as empresas do setor elétrico perdendo espaço em 2004 com a reestruturação 

http://www.ons.org.br/
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do setor controlando subsidiárias e metade do capital de Itaipu Binacional em nome do governo 

brasileiro segundo dados da Eletrobrás (2018). 

Refletir sobre o sistema elétrico que foi sendo reestruturado ao longo do tempo, onde 

houve novos investimentos e planejamento não só no próprio setor, mas em políticas públicas 

diversas é o que buscaremos salientar nesse artigo. Compartilhando a leitura e visão da Celina 

Souza (2003) sobre o tema nos leva a pensar como políticas restritivas se espalham rapidamente 

se instaurando não só no Brasil, mas por toda a América Latina nesse período. Políticas de 

restrições de gastos deixam para trás as políticas keynesianas tão utilizadas no período pós 

Segunda Guerra Mundial por diversos países no mundo, buscando um reordenamento a partir 

da visão neoliberal muitas vezes impostas por novas dinâmicas mundiais e tratados para países 

buscando o desenvolvimento como o Brasil. Sintetizar política pública como ações que o 

governo escolhe fazer ou não fazer, como citado por Souza (2003) nos permite sugerir que a 

falta de ações em determinados momentos ou em alguma área também pode levar em 

consequências negativas e problemas futuros. Entendemos aqui que políticas públicas de 

qualidade se tornam mais completos quando a sociedade e outras instituições participam da 

implantação de políticas sociais e econômicas equilibradas e de qualidade. Não seria o caminho 

mais fácil a seguir, mas abarcaria as faces da implementação de políticas mais amplas para toda 

a sociedade. 

Com isso citamos aqui o Programa Luz para Todos do Governo Federal implantado em 

2003 no Governo PT – Partido dos Trabalhadores, que ainda está vigente no Governo atual com 

metas de alcançar a universalização da energia elétrica nas áreas do Norte e Nordeste do país 

principalmente. O intuito de expandir as redes de energia para áreas opacas do território2 onde 

a luz não chega para diversos brasileiros é promover não só uma melhoria social na qualidade 

de vida da população de baixa renda, mas também permitir uma dinâmica econômica nessas 

áreas. Desde 2003 vem sendo implementado ações para a expansão do setor elétrico em Regiões 

escassas do território nacional, onde principalmente a Região Nordeste do país, segundo dados 

do Ministério de Minas e Energia – MME (2018), houve um maior número de ligações elétricas 

partindo de dados onde famílias desassistidas estavam majoritariamente situadas nas regiões de 

 
2 "(...) chamaremos de espaços luminosos aqueles que mais acumulam densidades técnicas e informacionais, 
ficando assim mais aptos a atrair atividades com maior conteúdo em capital, tecnologia e organização. Por 
oposição, os subespaços onde tais características estão ausentes seriam os espaços opacos" (SANTOS e 
SILVEIRA, 2012, p.264). 
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menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e que cerca de 90% delas possuíam renda 

inferior a três salários mínimos, segundo o Ministério de Minas e Energia (MME, 2010). 

Segundo o MME – Ministério de Minas e Energia (2010), o programa Luz para Todos foi 

criado por meio do Decreto Federal nº 4.873, de 11 de novembro de 2003, para antecipar a 

universalização do atendimento  pelo serviço público de energia elétrica, mediante aporte de recurso 

financeiro a fundo perdido, bem como de financiamento de longo prazo às concessionárias e 

cooperativas de eletrificação rural e de comunidades ribeirinhas, de forma a mitigar o impacto dos 

custos decorrentes das obras necessárias, na tarifa de todos os consumidores. Esse decreto 

regulamentou o disposto nos artigos 13, inciso V, e 14, § 12, da lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.  

Dentre as justificativas para a implantação de um programa de expansão elétrica no 

Brasil, o Governo Federal destacou que de acordo com dados do Censo de 2000 do IBGE, cerca 

de dois milhões de domicílios rurais (onde moravam em torno de 10 milhões de pessoas) não 

tinham acesso ao serviço público de distribuição de energia elétrica – fato que representava 

80% da população rural sem acesso à luz artificial (BRASIL – MME, 2010). O LpT ainda está 

vigente com novas metas de universalização para 2022 conforme o Decreto 9.357 de 27 de abril 

de 20183 com a justificativa de alcançar a universalização principalmente da Região Nordeste 

do país.  

A partir disso podemos compreender a complexidade e dinamicidade que o setor elétrico 

faz parte e se estruturou ao longo de mais de um século de existência da indústria elétrica 

brasileira que teve início em 1889. Para melhor refletirmos e observar tamanha evolução dessa 

rede e conexão do SIN trouxemos dois mapas para analisarmos o avanço das redes de 

transmissão, isso ocorre nas áreas já desenvolvidas do país como as Regiões Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste, mas também no ponto central do programa LpT que são as Regiões Norte e 

Nordeste do Brasil onde chega energia elétrica a locais que dependiam de geradores ou não 

tinham. Observe o mapa 1 abaixo onde podemos visualizar a dimensão do sistema e como ele 

conseguiu ao longo dos anos aumentar a integração do território brasileiro no período de 2005 

a 2019.  

Mapa 1: Sistema Interligado Nacional – 2005 e 2019 

 
3 Encontrado em:  https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2018/decreto-9357-27abril-2018-786626-
publicacaooriginal-155450-pe.html. 
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Fonte: ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico: Mapa Dinâmico do SIN. In: 
http://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-sin/mapas. 
  

A dimensão que nosso país tem é importante dizer que a Região Norte existe o SI que é 

chamado de Sistema Isolado citado anteriormente. Ele existe exatamente por não fazer parte do 

Sistema Interligado Nacional devido as dificuldades técnicas já mencionadas para sua 

integralização. Mesmo com essas barreiras o próprio SI tem se expandindo para agregar todo o 

Norte como podemos visualizar no mapa abaixo. 

Esse avanço das redes técnicas ocorre não isoladamente com o setor elétrico, mas outros 

setores estruturantes pilares para um desenvolvimento econômico e social. Dados do MME 

(2016), mostram que pessoas que receberam energia em suas casas puderam obter não só o uso 

da iluminação, mas também a compra de eletrodomésticos e eletroeletrônicos como televisão, 

ventilador, geladeira, máquina de lavar, ferro de passar roupa e computador são os mais 

adquiridos segundo dados do IBGE (2009). Assim não só a energia elétrica é consumida pela 

população, mas também aumenta a possibilidade de ampliação e abertura de pequenos 

comércios na refrigeração de alimentos e bebidas e bombas elétricas para irrigação de hortas e 

plantações por exemplo. Tudo isso consta no Plano de Governo do ex-presidente Luis Inácio 

Lula da Silva em 2003 que se baseava basicamente em três eixos de ações: crescimento 

econômico, agenda social e educação de qualidade. Através desses grandes eixos foi criou o 

PDE (Plano de Desenvolvimento de Educação) e o PAC (Plano de Aceleração do Crescimento), 

onde se buscou atingir menores níveis de desigualdade social e um maior crescimento e 

desenvolvimento econômico do país.   

http://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-sin/mapas
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O SIN é criado com o objetivo de suprir a oferta e demanda de energia elétrica de todo 

o território nacional, integrando regiões que possuem diversidades e potencialidades de 

variados níveis. Assim é o próprio sistema que ordena, sistematiza e distribui as operações 

realizadas no setor elétrico, concentrando o poder em órgãos específicos com sede em Brasília 

– DF como a ONS e ao mesmo tempo que integra todo o país. Aqui fazemos uma provocação 

até que ponto que a centralização de poder e ordenamento permite uma ampla integração 

nacional?  

Reestruturação do setor elétrico 

Buscando ampliar as discussões acerca do setor elétrico, é importante acentuar que todo 

o sistema elétrico passou por algumas transformações ao longo de sua formação e estruturação, 

essas mudanças não foram somente fiscais ou técnicas, mas também houveram regulações que 

permitiram um reordenamento territorial. Dito isso traremos um pouco dos principais períodos 

da história da indústria brasileira de energia elétrica evidenciando algumas mudanças 

normativas oriundas da última fase conhecida como reestruturação do setor elétrico brasileiro. 

Criada no final do século XIX, em 1883, obtendo um desenvolvimento amplo ao longo 

da primeira metade do século XX (Boletim Geográfico de Energia Elétrica,1970) a indústria 

brasileira de energia elétrica pode ser dividida em alguns períodos para melhor compreensão 

onde sugerimos essa divisão em seis grandes períodos: i)  Monopólio privado que ocorreu de 

1889 a 1930: Amforp (American Foreign & Power Co.) empresa estadunidense e Ligth 

(Brazilian Traction, Light and Power) empresa canadense, detinham as concessões das usinas 

elétricas – hidráulicas e térmicas ; ii) A era Vargas de 1930 a 1945: Grande crescimento da 

indústria brasileira em geral, se constitui sob domínio de grandes oligopólios industriais e 

financeiros, falta de investimentos, ausência de regulação, falta de padronização que 

acompanhasse a Revolução Industrial e uma tecnologia tardia; gerando Regiões Concentradas 

(SANTOS e SILVEIRA, 2012) e uma integração nacional que estimulou maiores desigualdades 

iii) o início da estatização de 1945 a 1962; iv) a ascensão do modelo estatal de 1962 a 1995; v) 

a reforma privatizante da indústria brasileira de eletricidade em 1995 a 2001 e vi) a 

reestruturação da indústria brasileira de eletricidade de 2001 até o momento atual 

(GONÇALVES, 2009).  

Colocando em linhas gerais a historicidade da indústria brasileira, percebemos quão 

importante foi a as políticas econômicas e sociais voltadas para áreas estruturais de nosso país. 
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Diversos tipos de Governo estiveram no poder ao longo do final do século XIX, todo o século 

XX e o início do século XXI, permitindo observar ações completamente diferentes que 

impactaram e continuam a impactar avanços e por vezes até mesmo retrocessos no quesito de 

uma sociedade mais igualitária. Conflito de interesses econômicos X sociais como dito 

anteriormente, em um período de ações neoliberais, enfraquece gastos públicos em políticas 

públicas para sociedade em meio as crises políticas e econômicas. 

Assim, focamos aqui nesse último período do final da década de 1990 onde o setor 

elétrico passa por uma reforma da indústria elétrica brasileira adentrando no período técnico-

científico-informacional como colocado por Milton Santos a seguir: 
“Neste período, os objetos técnicos tendem a ser ao mesmo tempo técnicos e 
informacionais, já que, graças à extrema intencionalidade de sua produção e de sua 
localização, eles já surgem como informação; e, na verdade, a energia principal de seu 
funcionamento é também a informação. Já hoje, quando nos referimos às 
manifestações geográficas decorrentes dos novos progressos, não é mais de meio 
técnico que se trata. Estamos diante da produção de algo novo, a que estamos 
chamando de meio técnico-científico-informacional” (SANTOS, 2002, p. 238).  
 

Logo, conseguimos compreender uma mudança regulatória imprescindível para o 

desenvolvimento social e econômico do país e na sua concordância internacional. O PND - 

Plano Nacional de Desestatização de 1990, seguido das privatizações das empresas elétricas a 

partir de 1995 modificaram a lógica do setor, onde no período neoliberal e abertura de mercado 

as políticas públicas foram se alinhando as reformas estruturais, seu uso, normas, organizações 

foram sendo regidas por uma lógica mercadológica transformando cidadãos em clientes de um 

produto que se tornou a energia, não mais um bem comum. As empresas de energia elétrica 

estatais começaram a ser privatizadas em maior volume de 1995 a 2006, onde empresas 

estrangeiras começaram a ter maior participação de capital estrangeiro. As privatizações 

voltaram a ocorrer no Governo Dilma a partir de 2011 e se intensificaram nos Governos 

seguintes até os dias de hoje (2019).  

Com o início da reestruturação do setor elétrico, as empresas de energia começam a ser 

desverticalizadas, separando seus segmentos de geração, transmissão e distribuição.  

A ANEEL se constituiu a partir da Lei nº 9.427, de 1996, e instalada pelo Decreto nº 2.335/97, 

sucedeu o antigo DNAEE. Em 1965 o DNAE (Departamento Nacional de Águas e Energia), 

transformado em 1969 em DNAEE (Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica), 

tratava-se de um órgão ligado ao MME, que tinha a função de planejar, coordenar e executar 

os estudos hidrológicos do país, além da supervisão, fiscalização e controle dos 
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aproveitamentos que alteravam o regime de águas e os serviços de eletricidade. Era gerido pelo 

Estado, responsável pela fiscalização do sistema e do mercado de energia. Portanto, o MME foi 

perdendo sua importância e poder perante o setor elétrico. No mesmo período foi criado o 

Mercado Atacadista de Energia, em 1999, ocorreu o primeiro contrato de comercialização de 

energia elétrica, nos moldes do novo modelo vinculado a reestruturação do setor elétrico. 

Atualmente, existem cerca de 270 agentes de comercialização de energia elétrica no Brasil, 

segundo dados da ABRADEE. Esse segmento de energia surgiu na década de 1990, e seu papel 

está relacionado ao contexto econômico e institucional. 

A partir da década de 1990, com a globalização econômica, houve mudanças técnicas e 

normativas do território, onde também não se exclui o sistema elétrico nacional que juntamente 

passou por reestruturações. Em busca de um desenvolvimento econômico neoliberal, políticas 

públicas são esquecidas para que o crescimento econômico continue sendo gerado nas regiões 

de concentração de polos econômicos, como a Região Sudeste.  A nova prática de planejamento 

que vem junto com a reestruturação do sistema elétrico, contribui para o uso coorporativo do 

território nacional. Pois, o Estado e os grupos hegemônicos pensam o território de maneiras 

distintas, logo eles regem com diferentes interesses e formas. Essa nova lógica do sistema, o 

SIN incorpora esse papel de comandar o que e quanto cada lugar deve produzir de energia, 

centralizando o poder onde é fundamentada a logística pelos maiores agentes consumidores. 

Considerações finais 

Levando-se em consideração os apontamentos até agora trazidos, buscamos entender as 

discussões acerca da integração do território brasileiro, para a investigação de elementos que 

ajudem na compreensão da organização territorial no atual período em relação aos interesses 

que geram tal investimento no setor elétrico brasileiro. Sugerimos que através desse artigo 

foram esclarecidas algumas questões que permeiam o setor elétrico brasileiro, onde pontuamos 

os processos de expansão da indústria brasileira com a elaboração do Macrossitema Elétrico 

que é atualmente inserido no SIN.  

Ao mesmo tempo que esse sistema integra todo território ele acaba fragmentando as 

Regiões menos desenvolvidas, onde a ANEEL juntamente com o ONS centralizam o poder e 

organizam esse sistema na lógica mercadológica das regiões mais consumidoras e produtoras 

de energia elétrica. Assim, o LPT surgiu para amenizar problemas gerados pela exclusão de 

energia elétrica em pontos de baixo IDH e renda familiar em regiões economicamente 
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desfavoráveis. Foram feitas no período de 2003 a 2018 cerca de duas milhões de novas ligações 

de energia em domicílios rurais. Segundos dados do IBGE do último censo lançado em 2010, 

cerca de 600 mil domicílios rurais não têm acesso a energia elétrica, onde foi feito um novo 

plano de metas do LPT para os anos de 2018 a 2022 para o alcance da universalização de energia 

elétrica no Brasil. Até maio de 2018 foram beneficiados pelo LpT mais de 16,5 milhões de 

pessoas, sendo os mais favorecidos das Regiões Norte e Nordeste, atingindo 72,38% das 

ligações elétricas feitas. 

Portanto conseguimos entender os reais processos e interesses por trás das ações 

políticas que organizam o território, as normas e leis que o regulam. O Estado em detrimento 

de grandes agentes hegemônicos, com sua lógica mercadológica externa, traz novos 

planejamentos e implantações, além de novas necessidades para o crescimento do país, 

financiando grandes projetos de infraestrutura. O que vimos não é de fato uma integração 

nacional das regiões, mas sim uma fragmentação delas onde se permite a existência de mais 

desigualdades sociais, em detrimento do setor privado.  
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Resumen español. 
 

Un análisis del Sistema Interconectado Nacional y la integración socioespacial brasileña 
en tiempos de reestructuración del sector eléctrico brasileño. 

Cecy Meira Rosa de Souza 
  
Este trabajo tiene intuito de abordar preguntas sobre la expansión de los sistemas técnicos en el 
territorio nacional desde la integración socioespacial brasileña. Tratando de hacer un esfuerzo 
por comprender el territorio en su totalidad, utilizamos como base el concepto traído por Milton 
Santos del territorio utilizado para entender desde la expansión de las redes eléctricas, el 
Sistema Interconectado Nacional (SIN) y la universalización de la electricidad de Programa 
LpT - Luz para Todos del Gobierno Federal, que comenzó en 2003 y fue instituido por el 
Decreto Federal Nº. 4,873, del 11 de noviembre de 2003. Este Programa LpT se creó para aliviar 
los problemas generados por la exclusión de la electricidad en los puntos de bajo IDH (Índice 
de Desarrollo Humano) y el alquiler familiar en regiones económicamente desfavorables, 
principalmente en el norte y el noreste del país. Creemos que esta intensificación y avance de 
las técnicas aumenta la aceleración de la circulación y el flujo no solo de productos, sino 
también de personas e información impulsadas principalmente por la lógica globalizada en la 
que podemos comprender mejor esta integración nacional y los intereses reales y las relaciones 
de poder establecidas en esta esfera, causando también escasez y aumentando las desigualdades 
sociales y económicas. Toda esta reestructuración del sistema eléctrico en respuesta a los 
cambios observados en el entorno institucional es necesaria para comprender cómo 
reorganizarse e incluso legalizar a través de las regulaciones y reglas que impregnan todo el 
sector eléctrico desde la generación de energía hasta la transmisión, distribución y distribución. 
llegando a la comercialización y consumo de este producto final. Nos esforzamos por analizar 
el proceso histórico político y económico del proceso de construcción de la industria de energía 
eléctrica en Brasil, también se permite analizar la formación socioespacial brasileña. Creada a 
fines del siglo XIX, en 1883, que se desarrolló ampliamente durante la primera mitad del siglo 
XX (Boletim Geográfico de Energia Elétrica,1970), la industria eléctrica brasileña se puede 
dividir en seis períodos principales: i) Monopolio privado que ocurrió entre 1889 y 1930: 
Amforp (American Foreign & Power Co.), una compañía estadounidense, y Ligth (Brazilian 
Traction, Light and Power), una compañía canadiense, hicieron concesiones para plantas de 
energía hidráulica y térmica; ii) La era Vargas de 1930 a 1945: el gran crecimiento de la 
industria brasileña en general, está bajo el control de grandes oligopolios industriales y 
financieros, falta de inversiones, falta de regulación, falta de estandarización que acompañó a 
la Revolución Industrial y una tecnología tardía; generando Regiões Concentradas (SANTOS 
y SILVEIRA, 2012) y una integración nacional que estimuló mayores desigualdades iii) el 
comienzo de la nacionalización de 1945 a 1962; iv) el surgimiento del modelo de estado de 
1962 a 1995; v) la reforma de la privatización de la industria eléctrica brasileña de 1995 a 2001, 
y vi) la reestructuración de la industria eléctrica brasileña de 2001 a la actualidad 
(GONÇALVES, 2009). Esto nos permite comprender algunos problemas que impregnan el 
sector eléctrico en la coyuntura actual y las fuerzas de poder que actúan interna y externamente 
en el proceso de reestructuración de este sector, cruzando las diversas esferas de poder. 
 Palabras llave: Eletricidad; Integración socioespacial; Programa luz Para Todos. 
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POLÍTICAS ASSISTENCIAIS E DIREITOS HUMANOS: O CASO DOS 

VENEZUELANOS EM SÃO LUÍS-MA 

 
Luisa Carolina Ramalho Martins,  

Érica Márcia Sousa Chagas,  
Wagner dos Santos Alves 

Resumo: 

 

Políticas Públicas e Perspectivas de desenvolvimento para o campo Políticas Assistenciais e 

Direitos Humanos: o caso dos venezuelanos em São Luís-MA MARTINS, Luisa Carolina 

Ramalho ¹;Universidade Federal do Maranhão E-mail: lumartins433@gmail.com CHAGAS, 

Érica Márcia Sousa ²; Universidade Federal do MaranhãoE-

mail:souserica3@gmail.comALVES, Wagner dos Santos ³Universidade Federal do Maranhão 

E-mail: wagnerfflove@gmail.com Resumo O fenômeno migratório é um processo que atinge 

milhões de pessoas no mundo todo. Atualmente na América Latina, a crise migratória na 

Venezuela ganha destaque pela expulsão de seus naturais que aportam em diversos países na 

intenção de acolhimento. No decorrer do processo percorrem longas distâncias a pé, passam 

fome, adoecem e sofrem violência. Aqueles que aportaram no Brasil buscaram as cidades de 

Roraima, Manaus, Belém e por último São Luís como destino. O presente trabalho tem como 

objetivo refletir sobre a situação dos venezuelanos que se encontram na cidade de São Luís-

MA. A discussão busca apontar os mecanismos de sobrevivência utilizados pelos imigrantes 

que chegaram até a capital maranhense e procura alcançar as políticas assistencialistas que estão 

sendo destinadas aos imigrantes venezuelanos indígenas e não indígenas formados por homens, 

mulheres e crianças. Metodologicamente a pesquisa é qualitativa e bibliográfica, além de 

realização de conversas com o coordenador do projeto de defesa dos direitos humanos dos 

refugiados, registro fotográfico, revisão bibliográfica, análise de dados secundários através de 

livros, revistas e reportagens do jornal Imparcial e G1 MA. Os resultados obtidos que o governo 

do Maranhão em parceria com a prefeitura e a Secretaria de Direitos Humanos e Participação 

Popular (SEDIHPOP) tomaram medidas de assistência humanitária como saúde, alimentação, 

educação, moradia e mobilização de doações de vestimentas através de instituições parceiras. 

Palavras-chaves: Venezuelanos, Migração, Políticas assistenciais. INTRODUÇÃOO fenômeno 
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migratório é um processo que atinge milhões de pessoas no mundo todo. Dados de 2003 da 

Organização Internacional da Migração (OIM) indicam que uma em cada 35 pessoas no mundo 

é imigrante ou 2,9% vivem temporariamente ou permanentemente fora do seu lugar de origem. 

A migração intencional na América Latina e Caribe é um processo social de profundas raízes 

históricas, que se constituiu em uma modalidade de inter-relação entre os países da Região e 

entre estes e o restante do mundo (PERDOMO, 2007, p. 1). Atualmente na América Latina o 

êxodo na Venezuela ganha destaque pela expulsão de seus naturais que enfrentam longas 

distâncias em busca de melhores condições à sobrevivência. Aqueles que aportaram no Brasil 

buscaram as cidades de Roraima, Manaus, Belém e por último São Luís como destino. De 

acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU) a crise migratória que afeta a Venezuela 

é a maior vista recentemente na história da América Latina e desde 2014 os venezuelanos foram 

forçados a sair do seu país em busca de melhores condições de vida nos países que os 

acolheram. Na História, os movimentos migratórios, sejam da espécie humana ou animal são 

datados desde os primórdios. Se tratando da espécie humana, embora para muitos a migração 

seja um problema, para outros é oportunidade. A migração de um indivíduo ou grupo é um 

processo natural e necessário a sobrevivência. METODOLOGIA O presente trabalho tem como 

objetivo refletir sobre a situação dos venezuelanos que se encontram na cidade de São Luís-

MA. Desse modo, a discussão busca apontar os mecanismos de sobrevivência utilizados pelos 

imigrantes que chegaram até a capital maranhense e procura alcançar as políticas 

assistencialistas que estão sendo destinadas aos imigrantes venezuelanos indígenas e não 

indígenas formados por homens, mulheres e crianças. No mais, o artigo apresenta também as 

intenções da academia relacionadas a ajuda humanitária aos venezuelanos. Segundo Lakatos e 

Marconi (2003, p.83) os métodos de pesquisa envolvem uma gama de técnicas sistemáticas e 

racionais que permitem alcançar um objetivo com maior segurança e economia. A metodologia 

utilizada realizou-se por meio da pesquisa qualitativa e bibliográfica de conversas com o 

coordenador do projeto de defesa dos direitos humanos dos refugiados, registro fotográfico, 

revisão bibliográfica, análise de dados secundários através de livros, revistas e reportagens do 

jornal Imparcial e G1 MA. RESULTADOS E DISCUSSÕES Os resultados mostraram que 

muitos imigrantes que chegaram à São Luís se encontram nos sinais de trânsito com placas de 

isopor e papelão com pedidos referentes a alimentação, emprego e moradia. O governo do 

Maranhão em parceria com a prefeitura e a Secretaria de Direitos Humanos e Participação 

Popular (SEDIHPOP) tomaram medidas de assistência humanitária como saúde, alimentação, 
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educação, moradia e mobilização de doações de vestimentas através de instituições parceiras. 

Em nota, ao falar da situação dos refugiados, a Sedihpop relatou que 125 venezuelanos 

indígenas da etnia Warao receberam assistência e que 39 pessoas estão alojadas num abrigo 

localizado no município de Paço do Lumiar, cerca de 20 km de distância de São Luís. Além de 

doações os refugiados necessitam de assistência na tradução da língua e de documentos de 

venezuelanos indígenas e não indígenas. Um grupo de universitários dos cursos de Letras 

Espanhol, Letras Inglês, História, Jornalismo e Geografia de Universidades públicas e 

particulares da cidade de São luís se mostrou sensibilizado atuando voluntariamente com a 

causa. A Convenção de 1951 em seu art. 1° referente ao Estatuto dos refugiados define 

refugiados como o indivíduo que: “Em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º 

de Janeiro de 1951 e temendo ser perseguido por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo 

social ou opiniões políticas se encontra fora do pais de sua nacionalidade e que não pode ou, 

em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem 

nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual em consequência 

de tais acontecimentos, não pode ou, que devido ao referido temor, não quer voltar a ele”. Mais 

tarde a declaração de Cartagena de 1984 ampliou a definição de refugiados que devido aos 

acontecimentos que se instauraram no mundo precisou ser ampliado e reavaliado. Assim, 

aqueles que sofrem ameaça a vida, segurança e liberdade devido a violação dos direitos 

humanos também foram protegidos. “[...] as pessoas que tenham fugido de seus países porque 

sua vida, segurança ou liberdade tenham sido ameaçadas pela violência generalizada, a agressão 

estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça dos direitos humanos ou outras 

circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública”. CONCLUSÕES A 

realização do trabalho permite uma compreensão da dimensão da crise sofrida na Venezuela e 

como a vida de milhões de venezuelanos indígenas e não indígenas, trabalhadores que perderam 

seus empregos, moradias estão a mercê da fome, da violência e do preconceito. As orientações 

dadas pela secretaria e instituições parceiras é que ao encontrar um venezuelano na rua é de que 

este seja encaminhado de imediato até os responsáveis pelas políticas assistenciais para que 

receba os devidos cuidados. Apesar de poucos venezuelanos terem aceitado a estrutura de 

abrigo providenciada pelas instituições competentes da cidade de São Luís, e muitos estarem 

nas ruas pedindo dinheiro e comida, muitas crianças saírem sem o acompanhamento dos pais, 

as atividades continuam para melhorar a situação desses imigrantes na região receptora. 

REFERÊNCIAS ACNUR. ACNUR e Mudança Ambiental – Proteção, Mitigação, Adaptação. 
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Disponível 

em:<http//:www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/português/eventos/UNHCR_and_enviro

nmental_change.pdf?view=1>. Acesso em 10 de Julho de 2019.CARNEIRO, W. P. A 

declaração de Cartagena de 1984 e os desafios da proteção internacional dos refugiados, 20 

anos depois. In: RODRIGUES, Viviane (Org.). Refugiados. Vila Velha/ Espírito Santo: Nuares 

– Centro Universitário Vila Velha; ACNUR; IMDH, 2005.LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. 

de A. Fundamentos de Metodologia Cientifica. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2003.OIM. Relatório 

Mundial sobre Migração 2003. Disponível em:<https://www.oim.int/world-migration-report-

2003>. Acesso em: 14 de Julho de 2019.PERDOMO, R. P. Os efeitos da migração. Disponível 

em: <https//: files.bvs.br/upload/S/1555-8746/2007/vn4/a111-123-

2.pdf&ved=2ahUKEwit0Om7meniAhWTJrkGHW1nDQAQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVa

w3xepYLQRiSkT3uZSZWKkce>. Acesso em 16 de Julho de 2019. 

 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
4336 

 

 

EFEITOS DO PROGRAMA BOLSA VERDE NA VIDA DOS ASSENTADOS DE 

REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO FLORES DE GOIÁS-GO 

 
Alice da Silva Castro,  

Priscila Barbosa de Jesus 
 

Resumo: 

 

INTRODUÇÃO A idealização de um sonho para famílias que se encontram em acampamentos, 

é a conquista da terra. Ter onde plantar, criar, morar e estabelecer as relações sociais de trabalho 

e de reprodução das condições materiais de existência. Ao se tornar assentado de Reforma 

Agrária as dificuldades se transformam. Para famílias do nordeste goiano, um dos problemas a 

ser enfrentado é a superação da extrema pobreza. O município de Flores de Goiás está 

localizado na região nordeste do estado de Goiás e possui 21 Assentamentos de Reforma 

Agrária e aproximadamente 2.071 famílias, conta com uma população rural de 8.896, que 

representa 73,73% da população total do município que é de 12.066 habitantes segundo o Censo 

Demográfico (IBGE, 2010). Diante da expressividade dos assentamentos de Reforma Agrária, 

propõe-se compreender os desdobramentos do Programa Bolsa Verde (PBV) neste município. 

Segundo os dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2019) a população beneficiária do 

Programa Bolsa Verde é de 31 pessoas distribuídas nos P.A (Parcela de Assentamento) 

Bucaina, P.A Castanheira e P.A Liberdade Flores. No estado de Goiás, o programa contempla 

335 beneficiários subdivididos entre a gestão do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária) e do ICMBio (Instituto de Conservação da Biodiversidade Chico Mendes). 

No entanto, apenas 8 beneficiários do total do estado é de responsabilidade do ICMBio, por se 

tratar de Reserva Extrativista e não Assentamentos de Reforma Agrária. Entende-se a partir dos 

dados populacionais e de beneficiários, que o município de Flores de Goiás representa 9,25% 

de favorecidos pelo Programa no estado de Goiás. Por se tratar de Assentamento de Reforma 

Agrária, os recursos, benefícios e orientações é de competência do INCRA.O Programa Bolsa 

Verde foi criado em 2011, como um desdobramento do Plano Brasil sem Miséria que visa a 

superação da extrema pobreza no Brasil, entendendo que a condição de pobreza para o plano, 

assume as dimensões de segurança alimentar e nutricional, saúde, educação, moradia, água, 
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energia elétrica, profissionalização, entre outros. Além de tocar os diversos elementos citados 

anteriormente, o programa também contempla um dos eixos do Plano Brasil sem Miséria, como 

uma renda para auxílio imediato da situação de pobreza. É necessário que as famílias estejam 

registradas no Cadastro Único que funciona como uma rede de proteção e promoção social. 

(MDS, 2011). O Bolsa Verde é um programa de transferência de renda para famílias em 

situação de extrema pobreza que vivem em áreas de relevância para a conservação ambiental. 

Funciona como um incentivo às comunidades para que continuem usando, de forma sustentável, 

os territórios onde vivem. (MMA, 2019, s/p).O Programa Bolsa Verde se caracteriza como um 

Programa de Transferência de Renda. Neste sentido, com base em Mesquita e Freitas (2013), 

entendemos que o PBV se encaixa como programa de transferência de renda não contributiva. 

Deste modo, independentemente de o beneficiário ter contribuído ou não em ações ou 

financeiramente com o Estado, se ele se encaixa nos requisitos solicitados pelo programa, pode 

ser um candidato ao benefício. Assim, as transferências de renda por parte do Governo Federal 

são operacionalizadas com vistas as soluções dos casos de extrema pobreza. Conforme o Plano 

Brasil Sem Miséria, o Programa Bolsa Verde, juntamente com Luz Para Todos, Água Para 

Todos, Fomento, Sementes, Mudas e Tecnologias se inserem no plano de Inclusão Produtiva 

Rural, almejando aumento da produção alimentícia para autoconsumo e acesso aos mercados. 

Fortalecer o campo se faz necessário para dar condições às famílias que habitam nos 

assentamentos de Reforma Agrária. Como apresentado pelo Plano Brasil sem Miséria (2011), 

o Programa Bolsa Verde tem como objetivo propiciar a inclusão produtiva rural das famílias 

beneficiárias, bem como, o aumento das capacidades e oportunidades no campo. Considerando 

as dimensões de uma política territorial para desenvolvimento do agrário brasileiro 

(OLIVEIRA, 2010), o Programa Bolsa Verde se enquadra nas dimensões ambientais e sociais, 

visto que, promove auxílio às famílias em situação de extrema pobreza, como também atinge 

as dimensões da conservação ambiental. A pesquisa sobre os Assentados de Reforma Agrária 

no município de Flores de Goiás faz-se necessária para compreender a dinâmica dos 

beneficiários do Programa Bolsa Verde e suas ações em relação ao ambiente em que vivem. 

Propõe-se identificar em qual contexto socioeconômico se encontram os assentados e relação 

desses sujeitos e o Programa Bolsa Verde. Para o aprofundamentos dos estudos sobre os 

assentamentos de Flores de Goiás e o Programa Bolsa Verde foram realizados 2 (dois) trabalhos 

de campo aos assentamentos Bucaina, Castanheiras e Liberdade Flores, realizados em agosto 

de 2018 e março de 2019, com o intuito de perceber e entender a importância e as 
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transformações do Programa Bolsa Verde para a vida das famílias beneficiárias. De cunho 

exploratório, as entrevistas consistiram em estruturadas e semiestruturadas. Abarcando as 

dimensões sobre: importância na renda da família, compromissos com o Programa Bolsa Verde, 

ações que colaboram com os objetivos do programa, entre outros questionamentos surgidos 

durante as conversas sobre a realidade dos assentados. CONSIDERAÇÕES FINAIS Considera-

se que desde 2011, mesmo que vagarosamente, o Programa Bolsa Verde atingiu seus objetivos 

proposto dentro do Plano Brasil sem Miséria em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. 

O apoio de 300 reais a cada três meses auxiliou as famílias na superação da pobreza no nordeste 

goiano e, especificamente nas famílias que vivem nos territórios rurais de Reforma Agrária em 

Flores de Goiás. Em 2019 com a troca de governo, as famílias alegam não receberem mais o 

benefício. No entanto, ao acessar a planilha online de beneficiário, o Programa ainda se 

encontra em vigência. Os beneficiários acreditam ser o fim do Programa Bolsa Verde, porém, 

as dificuldades financeiras e de superação da pobreza continua sendo um dos principais desafios 

de famílias assentadas no município de Flores de Goiás. A falta acesso a escolarização, serviços 

de saúde, moradia –ainda que assentado– e a fome ainda é uma realidade de algumas famílias. 

Os assentamentos que deveriam ser lugares de oportunidades para produções e reproduções de 

vida, tem sido uma barreira pela falta de infraestrutura e condições básicas a vida, como a 

alimentação. O corte do Programa Bolsa Verde, ainda que não formalizado pelos órgãos 

competentes, compromete a permanência e o direito das famílias construírem suas vidas no 

campo. Pois, segundo relatos dos assentados, o benefício ofertado pelo programa servia para 

compra de alimentos básicos, materiais escolares e outros itens de necessidade familiar. 

REFERÊNCIAS OLIVEIRA, A. R. O associativismo na região do Pontal do Paranapanema-

SP: limites e possibilidades para o desenvolvimento rural. Tese (Doutorado em Geografia). 

Faculdade de Ciências e Tecnologia. Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 

2010.IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico. 2010. 

Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: julho de 2019.MMA – Ministério 

do Meio Ambiente. Desenvolvimento Rural: Bolsa Verde. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/perguntasfrequentes.html?catid=15>. Acesso em: julho de 

2019.MDS – Ministério do Desenvolvimento Social. Plano Brasil sem Miséria. Disponível 

em:<http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2013/08/municipios-terao-ate-sexta-feira-

16-para-cadastrar-propostas-de-seguranca-alimentar-e-nutricional/plano-brasil-sem-

miseria.pdf>. Acesso em: julho de 2019. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
4339 

 

 

AGRICULTURA FAMILIAR NO POVOADO SANTO ANTÔNIO II NO MUNICÍPIO 

DE BARRA DO CHOÇA-BA 

 

Tales Luan Silva de Oliveira 

Resumo: 

 

AGRICULTURA FAMLIAR NO POVOADO SANTO ANTONIO II NO MUNÍCIPIO DE 

BARRA DO CHOÇA-BA OLIVEIRA, Tales Luan Silva de; Introdução: No Brasil, é crescente 

a discussão a respeito de um novo rural, bem como de um espaço rural que passa por 

transformações ao longo dos tempos. Dentre as quais, merece atenção a inserção de políticas 

públicas no meio rural brasileiro. Essas políticas públicas, programas e ações que se 

concretizam nesse espaço rural. Nessa perspectiva, o trabalho de pesquisa tem como propósito 

analisar o espaço rural no Povoado Santo Antônio II, no município de Barra do Choça-BA, com 

foco na inserção de políticas públicas para a Agricultura Familiar. E por fim, faz uma descrição 

da Agricultura Familiar na perspectiva de utilização do território rural, mostrando as 

características dessa atividade que é tão presente nesse meio. Elementos Teóricos e 

Metodológicos Desde o processo de ocupação do território brasileiro, a agricultura familiar, 

que antes era chamada de agricultura de subsistência, faz parte da produção do país, mesmo 

sendo em tempos, utilizada como termos negativos e preconceituosos quando enfatizada como 

sinônimos de a “agricultura de baixa renda”, “pequena produção”, “pequenos produtores” e 

entre outras. Abramovay, 2011, relata que: Pequena produção, agricultura de baixa renda ou de 

subsistência envolvem um julgamento prévio sobre o desempenho econômico destas unidades. 

Em última análise aquilo que se pensa tipicamente como pequeno produtor é alguém que vive 

em condições muito precárias, que tem um acesso nulo ou muito limitado ao sistema de crédito, 

que conta com técnicas tradicionais e que não consegue se integrar aos mercados mais 

dinâmicos e competitivos. Que milhões de unidades chamadas pelo Censo Agropecuário de 

“estabelecimentos” estejam nesta condição, disso não há dúvida. Dizer, entretanto que estas são 

as características essenciais da agricultura familiar é desconhecer os traços mais importantes do 

desenvolvimento agrícola tanto no Brasil como em países capitalistas avançados nos últimos 

anos. (ABRAMOVAY, 1997, p. 74) No período colonial e nos períodos subsequentes não havia 
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nem um tipo de política pública ou apoio governamental que assegurava o desenvolvimento 

desse tipo de agricultura. A agricultura familiar além de ser que modelo de economia agrária, é 

um meio de organização das produções que são operadas e gerenciadas por uma determinada 

família e que tem como fator predominante a mão-de-obra familiar. Atualmente possui uma lei 

que define a agricultura familiar no Brasil: Nas palavras de Macedo (2014), diz que; No Brasil, 

a partir de 2006 foram definidos alguns critérios que determinam o pertencimento, ou não, de 

uma produção agrícola em um contexto familiar. De acordo com a Lei nº 11.326/2006, para ser 

considerado como agricultor familiar é preciso que a propriedade tenha, no máximo, quatro 

módulos fiscais (que varia conforme o município e a proximidade maior ou menor com as zonas 

urbana e rural), onde seja utilizada predominantemente mão de obra da própria família, assim 

como a base de sustentação da renda familiar tenha origem nas atividades econômicas 

vinculadas ao próprio empreendimento. (MACEDO, 2014, p.8)Na prática, a agricultura 

familiar tem como característica aquele agricultor que conduz a sua propriedade, cuja gestão é 

feita, basicamente, com o núcleo familiar, e que os responsáveis pelo empreendimento estão 

interligados por laços de parentesco onde os membros da família vivem na unidade produtiva, 

mesmo podendo ter também alguns empregados fixos com quantidades menores do que o 

número de familiares que executa as atividades. Ela se torna importante, por sua produção de 

alimentos para consumo do dia-a-dia da população. Nessa perspectiva, Abramovay (1997) 

enfatiza que: Esta caracterização é tanto mais importante que ela corresponde ao módulo 

socialmente dominante do desenvolvimento agrícola nos países capitalistas centrais e não a uma 

parcela que poderia ser considerada mais ou menos marginal. Ou seja, a Agricultura Familiar 

está sim inserida no desenvolvimento rural, e pode ser relevante na economia de um 

determinado município. Tendo em vista esses elementos teóricos sobre Agricultura Familiar, e 

ao trafegar diariamente no povoado Santo Antônio II no município de Barra o Choça-Ba, e 

observar a forma de cultivo e ocupação das terras nessa localidade, nota-se a utilidade da mesma 

por pequenos proprietários e agricultores rurais, tendo, como principal mão de obra, 

essencialmente, o núcleo familiar. Com isso, está sendo feitas entrevistas com esses pequenos 

produtores rurais para entender a dinâmica da inserção de politicas publicas na Agricultura 

Familiar no Povoado. E se tratando de políticas públicas , uma das mais importantes é o 

PRONAF, programa que financia projetos individuais ou coletivos, que geram renda através de 

créditos financiados para os agricultores familiares chamado de Programa Nacional da 

Agricultura Familiar (PRONAF). Ele possui, relativamente, as mais baixas taxas de juros dos 
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financiamentos rurais do país. Conclusões Prévias Diante das bases teóricas sobre politicas 

púbicas e agricultura Familar, e através de observações in lócus, foi constatado a presença da 

agricultura familiar no Povoado Santo Antônio II, no município de Barra do Choça-BA, e até 

então, está sendo realizada uma analise mais sucinta com os produtores residente na localidade 

para entender se há e como se dá a inserção de politicas publicas para Agricultura Familiar no 

referido povoado. Em suma, a inserção dessas políticas públicas trás um novo contexto do que 

é o rural hoje, e como está sendo introduzidas nas atividades econômicas que compõe o uso 

desse território rural, ressaltando também a suas importâncias para o desenvolvimento como 

um todo. Referências ABRAMOVAY, Ricardo. Agricultura familiar e uso do solo. São Paulo 

em Perspectiva – Abr/jun, vol. 11, nº2:73-78, 1997. MACEDO, A. Agricultura familiar e a 

difusa conceituação do termo. Embrapa – Set/dez, 2014. 
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A GEOGRAFIA AGRÁRIA E O DEBATE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA 
AGRICULTURA CAMPONESA 

 
Elton Oliveira da Silva1 

Aníbal Simões Filho2 
 

Introdução 

A geografia agrária nas últimas décadas tem se destacado pela diversidade de temas que 

está incorporada em seus estudos, contribuir com a discussão atual da geografia em torno do 

espaço agrário significa compreende-lo como forma principal de entendimento das 

metamorfoses que o atingem. A geografia, em particular a geografia agrária, tem se 

transformado em perspectiva chave para analisar o espaço geográfico, uma vez que, o espaço 

rural nas últimas décadas tem sido o berço de um conjunto proeminente de fenômenos frutos 

da “modernidade” e de um processo em totalidade que muitos chamam de globalização. A 

técnica adentra o campo e intensifica o processo desigual e combinado que a marcha do 

capitalismo impõe, significando que o campo é base para entender as relações de produção do 

espaço geográfico não só pela sua histórica função de cultivo, mas principalmente como 

território de existência e resistência.  

O tema torna-se relevante diante da constante mudança na realidade do campo. A 

geografia agrária ficou reduzida ao estudo da agricultura, por conta dessa perspectiva, os 

estudos eram exclusivamente voltados a questão da agricultura em si, essa propositiva está 

claramente explicitada entretanto não se pode negar a base formadora de uma discussão que 

ainda hoje permeia os debates por uma geografia agrária legitimada pela apropriação de 

conceitos e termos, que baliza as questões postas por pesquisas das mais diversas escalas, a 

agricultura, a reforma agrária, movimentos sociais camponeses, agrotóxicos, o próprio 

território, políticas públicas voltadas ao meio rural e assim em diante.  

No período capitalista da globalização, a mecanização adentra no campo, tornando-o 

artificializado, voltado a uma racionalidade dominante que ora explora trabalhador, ora o 

 
1 elton.geo@hotmail.com - UEPB/CH/CAMPUS III 
2 anibalsimoesgeo@gmail.com - UEPB/CH/CAMPUS III 
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expropria. A agricultura com todas as suas dificuldades, continua sendo de fundamental 

importância para a geografia agrária, mas agora o elemento humano está com um destaque que 

até então não havia. As relações de trabalho, as relações capitalistas e não capitalistas fazem 

parte entre outras de considerações atuais a serem feitas por quem estuda a temática. A 

geografia agrária tem a cada dia se tornado um ramo do estudo geográfico envolvido por 

discussões acaloradas e temas que envolve as várias faces do campo brasileiro, cada vez mais 

complexo cheios de contradições em um processo dinâmico envolto por conceitos e 

fundamentos, de forma justa essas realidades estão cada vez mais engendradas no processo de 

globalização.  

Para Megale, (1976, p.10) “uma verdadeira combinação ou um complexo de elementos 

emprestados, ligados, que a transformação de um irá afetar os outros, e o conjunto em sua 

estrutura e dinamismo, e até mesmo em seus aspectos exteriores. Assim, iniciamos a discussão 

e, torno de um complexo tema que requer algumas observações preliminares sobre alguns 

conceitos fundamentais assim como o método.  

Consideramos o método dialético como indicado a analisar as questões que estão sendo 

debatidas mais à frente neste trabalho. Segundo Oliveira (2004, p.33) “a dialética como corrente 

na Geografia agrária tem sido marcada por princípios que sustentam essa escola de pensamento. 

Pode-se destacar, entre eles o condicionamento histórico e social do pensamento, portanto o seu 

caráter ideológico de classe”. Onde o território reflete os conflitos e as contradições. Ainda 

segundo o autor, “o território enquanto conceito vem sendo submetido, a fortes tentativas de 

redefinição, ao mesmo tempo que permanece que permanece sendo usada de modo 

excessivamente amplo”. (SOUZA, 2016, p.77). Ampliamos esta afirmação de forma 

concomitante que também legitime e viabilize a presente pesquisa.  

Assim o território é organizado historicamente por agentes humanos, política, jurídica e 

economicamente. (SAQUET, 2007). Reafirmamos que o território é diverso e organizado por 

diversas instituições e povos e sujeitos, além de englobar as diversos fatores do âmbito social, 

cultura, econômico, esses fatores podem ser entendidos por territorialidades. Para Fuini (2017) 

a territorialidade humana se manifesta em todas as escalas espaciais e sociais, sendo constituída 

de relações mediatizadas (simétricas e dissimétricas) com a exterioridade, se colocando no 

quadro de produção, troca e consumo das coisas. 
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A geografia enquanto ciência, vem tendo participação efetiva nas discussões que 

envolvem o mundo dos problemas sociais envoltos em uma camada superficial de diversas 

realidades esparsas que se cruzam em determinado ponto e que muitas vezes são contraditórias 

como a agricultura camponesa e o agronegócio. O presente trabalho é resultado preliminar das 

leituras iniciadas para o desenvolvimento do trabalho de conclusão curso de especialização em 

Geografia, Território e Planejamento ofertado pela Universidade Estadual da Paraíba – Campus 

III. A pesquisa foi desenvolvida de forma a conjugar um arcabouço teórico critico, trazendo a 

luz da discussão, autores consagrados pelos seus escritos e trajetória diante dos embates e 

debates em torno dos fundamentos da Geografia agrária, como: Denez; Fajardo (2012); 

Fernandes (2002); Ferreira (2001); Fuini (2017); Lima (2017); Megale (1976); Mitidiero Junior; 

Garcia; Viana (2015); Oliveira; Marques (2004).  

Para tanto, a pesquisa tem por objetivo contribuir no fortalecimento do debate 

contemporâneo da Geografia agrária e sua relação com território camponês envolvida por 

contradições no desenvolvimento do espaço camponês e consequentemente a relação com as 

políticas públicas.  

Agricultura camponesa  

Com os estudos se movendo entre o agronegócio e a agricultura camponesa, o debate 

sobre políticas públicas voltadas a agricultura aumentou consideravelmente. Dessa forma, 

podemos afirmar que a temática foi legitimada não só pelo próprio movimento, mas também 

pelos diversos temas que surgiram juntamente com o aumento das pesquisas sobre a área. A 

partir daí o campesinato, como sujeito social, fica conhecido sob o nome de agricultura familiar 

(FERNANDES, 2002). A questão principal que se coloca a respeito dessas políticas, se insere 

no debate dos modelos de produção, configurados pelos paradigmas do campo, que tratemos 

mais adiante. 

Segundo Oliveira (2004) a política pública voltada a agricultura de forma ampla 

manteve o crescimento do desenvolvimento da agricultura camponesa de forma ínfima, em 

contrapartida, o que de fato aconteceu e ainda acontece é que essas mesmas politicas favorecem 

a lógica do modelo hegemônico da agricultura patronal, hoje identificada na noção de 

agronegócio ou mais recentemente agribusiness. A problemática deste trabalho se insere na 

preocupação da discussão atual em torno de temas corriqueiros para a geografia agrária, e o 
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contraponto das dificuldades para o desenvolvimento e fortalecimento da identidade 

camponesa, dessa forma concordamos com Oliveira (2004) quando afirma, que as políticas 

públicas que visem construir novos modelos rurais devem romper com as referências oriundas 

do capitalismo, que estão na base da crise civilizatória que ora vivemos, em especial na 

sociedade brasileira.  

 A compreensão do campo das pesquisas envolvendo o campo, vem pautada em um embate 

de ideias da realidade à teoria, que divergem da forma de pensar sobre a agricultura ou 

agropecuária. 

A análise da agricultura, especificamente a brasileira, neste final de século e milênio 
deve ser feita no bojo da compreensão do desenvolvimento capitalista em nível 
mundial. Isso passa, sempre, pela compreensão desse desenvolvimento como sendo 
contraditório e combinado.  (OLIVEIRA, 2004, p. 40) 
 

De uma forma mais abrangente o que afirmamos que existe uma lógica hegemônica, 

que como já mencionamos anteriormente parte de fatores históricos. Dessa forma, podemos 

entender que existem dois territórios distintos, um pautado basicamente na visão de terra 

enquanto mercadoria, fortemente voltada a produção de monoculturas, e outro que entende a 

terra enquanto local de vida para a produção da policultura. 

Segundo o Censo Agropecuário 2006 do IBGE demonstra que, no campo, o segmento 

Camponês é quem efetivamente gera 74,4% dos empregos no campo, 38% do valor bruto da 

produção agropecuária e produz os alimentos que compõe a mesa dos brasileiros (87% da 

mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 21% do trigo, 16% da 

soja, 58% do leite, 50% das aves, 59% dos suínos, 30% dos bovinos) (MDA, sd). O que 

podemos afirmar com os dados apresentados, vai para além da interpretação quantitativa, 

interpretando que as grandes corporações de produção de alimentos não favorecem a lógica de 

reprodução da vida, mais sim reprodução do lucro. 

No campo, esse efeito está igualmente marcado pela industrialização da agricultura, 
ou seja, pelo desenvolvimento da agricultura capitalista que abriu a possibilidade 
histórica aos proprietários de terras ou aos capitalistas/proprietários de terra para a 
apropriação da renda capitalista da terra, quer na sua forma diferencial e/ou absoluta. 
Está marcado, pois, pelo processo de territorialização do capital, sobretudo dos 
monopólios. (OLIVEIRA, 2004, p.41) 
 

Dessa forma, enquanto a lógica do capital é avançar a fronteira agrícola e explorar e 

extrair ao máximo os potenciais produtivos dos territórios, numa perspectiva simplificadora dos 
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ecossistemas (terra-mercadoria) e poupadora de mão-de-obra. A lógica camponesa é de 

enraizamento territorial (terra para viver, habitat) portanto, agregadora de trabalho e fixadora 

da mão-de-obra familiar. (OLIVEIRA, 2004). Assim, a questão camponesa se coloca intrínseca 

a diversas outras questões, que se completam em um contexto de desigualdade e injustiça. 

Tema recorrente na pesquisa é a propagação e o uso de agrotóxicos na agricultura como 

um todo. O tema os agrotóxicos ou defensivos agrícolas como tem se tornado muito comum 

nos dias atuais, por conseguinte de um aumento de participação da população e também da 

mídia, essas questões estão envolvidas internamente na produção de alimentos e na qualidade 

de vida da diversidade de sujeitos atuantes na sociedade. Assim: 

 
Os agrotóxicos constituem um grave problema de saúde pública para o Brasil hoje, e 
isto ficará cada vez mais evidente à medida que seus impactos vão sendo desocultados 
no que as políticas públicas concernentes não tem tido desempenho minimamente 
satisfatório. [...] com a forte presença dos atores políticos e econômicos ligados ao 
agronegócio no legislativo e inclusive no poder executivo. Do outro lado numa disputa 
profundamente assimétrica, movimentos sociais do campo, organizações sindicais de 
trabalhadores e trabalhadoras, entidades ambientalistas e agroecológicas, algumas 
associações cientificas e pesquisadores militantes, que cada vez mais acolhem a 
questão dos agrotóxicos nas lutas por direitos territoriais, ambientais, ao trabalho e à 
saúde. Trazer esse debate para o campo da Geografia Agrária amplia as possibilidades 
de alianças, denuncia e resistência. MITIDIERO, 2015, p. 245) 
 

O debate ressoa em duas vertentes costumeiramente antagônicas em seus modos de 

pensar e suas práticas sócias, que são os pequenos produtores de produtos orgânicos e variados 

e os produtores de monocultura que se utilizam de muito dos agroquímicos para dar viabilidade 

a sua produção, é preciso notar que o tema está interacionado com uma gama diversa de outros 

debates internos e externos que favorecem ao mesmo tempo uma gama discussões, mas também 

uma complexidade em as analisar. 

  

Geografia agrária e Território 

 

A geografia agrária tem a cada dia se tornado um ramo do estudo geográfico envolvido 

por discussões acaloradas e temas que envolve a atividade agrícola, cada vez mais complexos 

e em um processo dinâmico envolto por conceitos que fundamentam de forma justa, realidades 

que estão cada vez mais engendradas no processo de globalização. Nesse contexto, podemos 
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dizer, que a geografia como entendimento do mundo e da realidade do espaço rural fundamenta 

seu debate no sujeito que vive e trabalha no campo.  

O campo para muitos é sinônimo de produção de alimentos, pessoas ignorantes e sem 

educação ou um lugar atrasado sem muito desenvolvimento, essa noção para Fernandes (2004) 

tem muito a ver com concretização de políticas públicas direcionadas ao campo, afirmando que 

o mesmo sempre foi excluído da intervenção do Estado e minimamente suprido de suas 

necessidades, assim, o campo brasileiro e de forma mais abrangente a questão agrária se mostra 

com sua desigualdade e exploração. O autor ainda afirma que mesmo quando de forma ínfima 

a aplicação de políticas que fortaleçam de alguma forma o campo, ainda é necessário 

compreender que esse mesmo campo é formado por dois territórios distintos, de um lado estão 

os camponeses, do outro, o agronegócio, e assim a materialização de políticas públicas estará 

condicionada esses extremos. O que acontece é que o agronegócio detém bem mais apoio do 

dos entes estatais, sobrando algumas poucas políticas para os camponeses. 

Podemos considerar assim que o território compreendido pela Geografia agrária das 

políticas públicas é a própria materialização das dificuldades e problemáticas que o campo 

enfrenta, seja territorialmente ou socialmente, que na verdade convergem para o mesmo 

entendimento que as transformações do espaço geográfico são contraditórios. 

O território enquanto conceito vem sendo submetido, a fortes tentativas de redefinição, 

ao mesmo tempo que permanece que permanece sendo usada de modo excessivamente amplo. 

(SOUZA, 2016, p.77). Ampliamos esta afirmação de forma concomitante que também legitime 

e viabilize a presente pesquisa. 

Não pretendemos aqui trazer um exaustivo elenco de preposições acerca do território nem 

mesmo de autores, entretanto, em face de uma continua pesquisa que prolongaremos para outros 

trabalhos e por vezes subsidiados por outros autores trouxemos aqui, algumas questões e 

achamos fundamentais aqueles que querem adentrar em pesquisas basilares em que participe o 

território.  

Na segunda obra que citamos o autor resgata o debate em torno do território, revitalizando 

o conceito e trazendo algumas questões não abordadas em seu primeiro texto de 1995, que 

também foi citado anteriormente. Inicialmente o autor afirma que “O território, é 
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fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder”. 

(SOUZA, 2016). O mesmo deixa claro que esta é uma tentativa de aproximação inicial e 

continua que a questão primordial é ampliar a ideia de poder e simultaneamente liberta-la da 

confusão com a violência e da restrição à dominação, permitindo assim conjugar as ideias de 

poder, território e autonomia. (SOUZA, 2016) 

Assim o território é organizado historicamente por agentes humanos, política, jurídica e 

economicamente. (SAQUET, 2007). Dessa forma, para além de uma visão Ratzeliana o Estado 

é um dos vários sujeitos sociais que permeiam a discussão do território, é essa uma das críticas 

mais imediatas a concepção anterior. Para Ratzel, tudo se desenvolve como se o Estado fosse o 

único núcleo de poder, como se todo o po-aer estivesse concentrado nele (Raffestin 

1993).Reafirmamos que o território é diverso e organizado por diversas instituições e povos e 

sujeitos, além de englobar as diversos fatores do âmbito social, cultura, econômico etc, esses 

fatores podem ser entendidos por territorialidades. Para Fuini (2015) A territorialidade humana 

se manifesta em todas as escalas espaciais e sociais, sendo constituída de relações mediatizadas 

(simétricas e dissimétricas) com a exterioridade, se colocando no quadro de produção, troca e 

consumo das coisas. 

Tomaremos como base referencial a citação de Saquet, compreendendo que existem 

processos históricos que estão envolvidos na produção do território. Como bem coloca o autor: 

 

O processo de produção do território é constituído pelo movimento histórico e por 
simultaneidades. Há um movimento constante que se materializa na vida cotidiana e 
no território, centrado na intersecção entre os tempos histórico e coexistente 
(multiescalar). No território há uma conjugação entre aspectos da economia, da 
política, da cultura e da natureza exterior ao homem (SAQUET, 2007, p. 55) 

 

Assim, constatamos como o processo de produção do território é dinâmico e dialético, 

processo este que envolve diversas escalas e aspectos. Essa concepção foi desenvolvida 

juntamente com a expansão dos discursos que envolvem o território. É a partir dos anos 1960-

70, com a utilização, sobretudo, de princípios do materialismo histórico e dialético, que se dará 

a revisão e a intensificação da utilização dos conceitos de território e territorialidade. 

(SAQUET, 2007, p.62). Outro momento de expansão bastante considerável dos estudos 
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territoriais foi nos anos 1990, tanto quantitativamente como qualitativamente, neste caso mais 

precisamente no Brasil. (SAQUET, 2007). 

Ainda inerente ao conceito de território foi desenvolvido a noção de territorialidade, como 

forma pela qual o homem se apropria do espaço e como lhe confere uso, por sujeitos, grupos 

sociais e coletividades. Segundo Fuini (2015), a territorialidade se refere a uma noção histórica, 

refere-se ao espaço vivido territorial pelos membros de uma coletividade em suas várias 

dimensões, tanto em termos de relações existenciais quanto produtivistas, se pauta em um 

conjunto de relações que se originam num sistema sociedade-espaço-tempo adequado aos 

recursos do sistema. 

É necessário enturmarmos algumas questões importantes para continuação de conversa. 

Souza (2017), afirma que, Territórios são construídos (e descontruídos) nas mais diversas 

escalas, dentro de escalas temporais as mais diferentes: séculos, décadas, anos, meses ou dias; 

territórios podem ter caráter permanente, mas também podem ter uma existência periódica, 

cíclica. O conceito de território para a geografia é fundamental pois traz diversas determinações 

à pesquisa e ao desenvolvimento da ciência geográfica, é também por importância em que 

acontecem diversas rivalidades teóricas digamos assim. Para Saquet; Sposito, (2009), O 

conceito de território, que muitos preferem qualificar de categoria, tem rivalizado com o de 

espaço, no que se refere às escolhas teóricas dos geógrafos, quando se trata de escolher a 

ferramenta intelectual principal, para entender o mundo em que vivemos. Neste sentido, 

 
Uma questão fundamental, nesta reflexão, é reconhecer as interfaces e as interligações 
existentes entre as diferentes dimensões do território. O processo de apropriação do 
território é econômico, político e cultural, no qual, a natureza exterior ao homem está 
presente e é influente, como já afirmamos. O território é resultado e condição desta 
articulação e unidade. (SAQUET, 2007 p.69). 

 

Podemos analisar a partir da citação anterior que o território pode ter várias dimensões 

ou perfectivas de visão distintas. Podendo ser econômico, político e também cultural. Nesta 

questão recai um peso de interpretação relacionado com as diversas divergências que existem 

para o território, entendendo que para cada fenômeno pode-se usar uma visão distinta rodeada 

por um contexto histórico e com autores que já se localizam diante de certos debates, tanto 

teóricos quanto empíricos, fomentando ainda mais o debate e a produção de conhecimento 

baseada em renovações por entre o mundo geográfico. 
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O território aparece como um dos conceitos fundamentais da ciência geográfica no 
desenrolar histórico de seu conhecimento e, no período atual, encontra-se cada vez 
mais presente em trabalhos acadêmicos explicando, de diferentes formas, a maneira 
como a sociedade se apropria e produz o espaço, por meio de determinantes 
multidimensionais e multiescalares. (FUINI, 2017, p.224). 

 
No Brasil o desenvolvimento do discurso em torno do conceito foi efetivado a partir dos 

anos 1970, na geografia, incorporam-se princípios do materialismo histórico e dialético, 

especialmente através da atuação acadêmica e científica de professores (Saquet, 2011). Essa 

passagem mostra que inclusive nacionalmente o discurso em torno do conceito de território 

acompanhou igualmente um contexto internacional da geografia. Sobre uma nova forma de ver 

a ciência geográfica, partindo das concepções filosóficas provenientes da corrente filosófica 

que influenciou não só a geografia, mas também a sociologia entre outras. 

Desde que o território surge, na tradicional Geografia política, como o espaço concreto 

em si com seus atributos naturais que podem ser apropriados por um grupo social. A ocupação 

do território é vista como algo gerador de raízes e identidades. (Souza, 2017). Dessa forma 

podemos observar que o território sempre esteve associado as questões de identidade, porém, 

está identidade incialmente estava liga ao Estado e seu poder sobre os demais, numa concepção 

totalitária de um Estado todo poderoso como coloca, Raffestin, (1993), o adjetivo sendo aqui 

tomado no sentido daquilo que abraça uma totalidade e não no sentido político atual. Mas não nos 

enganemos com isso; se Ratzel ainda não conhecia o Estado totalitário, no sentido atual do termo, já 

fazia uma ideia dele e, de fato, por meio da sua geografia, tornou visível o Estado em seu cenário 

espacial. 

Assim o território era visto como território como detendor de todo o poder, um estado totalitario, 

os recursos naturais seriam a legitimação para seu poder e sua expansão, atentado para o fato que, as 

relçaões de poder eram mediatizadas extamente pelo uso do solo como ja foi visto anteriormente, isso 

nos coloca em um margem para colocações sobre a materialidade do territorio e seu escopo material 

que tambem inclui as relações do povo com o aparelho do Estado. Sobre isso expõem Saquet, (2007, 

p, 65); 

 

[...] o conceito de território não pode ser classificado como físico ou fenômeno 
inanimado, mas como uma área onde há um elemento de centralidade, que pode ser 
uma autoridade exercendo soberania sobre as pessoas ou o uso de um lugar. Direito, 
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política e jurisdição são atributos específicos dos homens e estão presentes na 
constituição do território.  
 

Esta citação sintetiza bem a ideia de poder diante de uma área, como uma autoridade exerce 

autoridade, soberania sobre algum lugar ou pessoas, pelo direito, política e jurisdição, assim 

independente da instituição, alguém ou alguma instituição sempre será submetido a um certo jogo de 

poderes, donde haverá um sujeito preponderante diante de uma maioria. Assim, o território através de 

sua produção (controla, dominação e apropriação), e que se manifesta por suas diversas 

territorialidades, novas possibilidades ao tratamento do conceito que melhor explica as relações 

assimétricas (ou dissimétricas) de poder (FUINI, 2015). O autor em outro trabalho, afirma que, 

  

A retomada do conceito se dá mais pela ampliação de seu escopo, ou unidade de 
significado que passa a explicar mais objetos, processos e eventos, do que meramente 
uma popularização em termos quantitativos (n. de trabalhos e aparições do conceito), 
ainda que em termos lógicos a popularização decorra de sua maior   extensão 
explicativa (mais processos podem ser explicados pelo viés territorialista). (FUINI, 
2017, p. 226) 

 
Assim, a uma ampliação da discussão em decorrência da extensão que o conceito retoma, 

a por assim dizer uma popularização do termo ampliando trabalhos e pesquisa que envolvem o 

território. Os processos sociais e naturais, e mesmo nosso pensamento, efetivam-se na e com a 

territorialidade cotidiana. É aí, neste nível, que se dá o acontecer de nossa vida e é nesta que se 

concretiza territorialidade. (SAQUET, 2007, p. 58). O autor enfatiza o cotidiano, o que traz 

infinitas territorialidades por inúmeros processos sociais e naturais que circundam o mundo dos 

fenômenos atraídos também por uma diversidade de instituições e coletividades. 

Com a profunda discussão das ciências neste caso a ciência geográfica, novas formas de 

pensar vão surgindo, evoluindo, novos conceitos vão sendo criados outros renovados, o que 

decorre muitas pesquisa e evolução da ciência que evolui juntamente com a metamorfose do 

espaço, o território imaterial é resultado de um debate contemporâneo sobre o território 

libertando da concretude exacerbada que foi dada durante o período da geografia clássica. 

Ofertando uma possiblidade imaginaria que envolve questões subjetivas, como a linguagem e 

as artes. O Território imaterial, 
 

[...] está presente em todas as ordens de territórios. O território imaterial está 
relacionado com o controle, o domínio sobre o processo de construção do 
conhecimento e suas interpretações. Portanto, inclui teoria, conceito, método, 
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metodologia, ideologia etc. O processo de construção do conhecimento é, também, 
uma disputa territorial que acontece no desenvolvimento dos paradigmas ou correntes 
teóricas. (SAQUET; SPOSITO 2009, p. 210). 

 
A questão da imaterialidade do território é fundamental em contexto de mundo onde 

existe, uma determinação de ideias e ideais muita grande e complexa, que envolve diferentes 

grupos sociais. A imaterialidade também retrata o conhecimento e a cultura em geral, diante de 

visões distintas de conceber a realidade, entretanto a imaterialidade não consegue responder a 

todas as determinações, podemos dizer que deve existir uma complementaridade entre estes 

dois territórios o material e imaterial, um anseio fecundo em compreender em uma totalidade 

determinado objeto de pesquisa, que dê conta de subsidiar repostas, duvidas, caminhos e 

problemas. 

 

Considerações  

 

Concordamos, que existe uma diversidade de olhares de mundo e que cada um deles pode 

ser pensado com ajuda de categorias que possibilitam interpretações distintas, mas, igualmente 

relevantes. Repensar o Espaço agrário requer uma busca constante de pesquisadores em tentar 

compreender suas múltiplas faces em diferentes escalas e situações diversas, seja no plano 

teórico ou na pesquisa empírica. 

Tentamos de forma breve trazer algumas considerações de cunho acadêmico que sirva 

para o fortalecimento das pesquisas e como referência a melhorias nos fundamentos da pesquisa 

geográfica com sua diversidade e contradições internas, que fazem parte também da identidade 

cientifica da Geografia, com seu arcabouço teórico enfocando o Território como categoria 

analítica, contribuindo para a interpretação dos fenômenos que se desenrolam no espaço 

geográfico. 
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RESUMO: O artigo refere-se a uma análise das concepções sobre espaço rural presentes no Plano Plurianual 
(PPA) do estado da Bahia, do quadriênio de 2008 – 2011. O recorte foi dado considerando o primeiro PPA 
elaborado por um governo do Partido dos Trabalhadores na Bahia.  O objetivo foi identificar as interfaces entre as 
ações do governo estadual e o espaço rural, no intuito de verificar as prioridades na tomada de decisão relacionada 
ao desenvolvimento rural. É importante salientar que somente a identificação dos programas não é o suficiente 
para definir a concepção do espaço rural na perspectiva do governo do estado.  
 
Palavras-chaves: Espaço rural, Plano Plurianual, Bahia. 
 
ABSTRACT: The article refers to an analysis of the conceptions about rural present in the Plurianual Plan (PPA) 
of the state of Bahia, of the quadrennium of 2008 – 2011.  
 
The cut was taken considering the first PPA prepared by a government of the Workers' Party in Bahia. The 
objective was to identify the interfaces between the actions of the state government and the rural area, in order to 
verify the priorities in the decision making related to rural development.  
 
It is important to point out that only the identification of the programs is not enough to define the conception of 
the rural space from the perspective of the state government. 
 
Keywords: Rural Space; Public Policy; Bahia 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

Apresenta-se, aqui, uma análise das concepções sobre espaço rural nos Planos 

Plurianuais.  O objetivo é reconhecer no discurso governamental as interfaces entre a concepção 

de espaço rural e as ações programadas para o desenvolvimento no espaço rural.  O Plano 

Plurianual (PPA) é um instrumento de planejamento oficial, instituído constitucionalmente.  É, 

também, um instrumento que organiza e direciona a ação governamental. No contexto de 

descentralização político-administrativa, cada ente federativo, na competência de suas 
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atribuições, institui a Lei do Plano Plurianual. Por conta disso, de acordo a Constituição 

Estadual da Bahia, de 1989, art. 159, §1º  

 

A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, diretrizes, 
objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras dela 
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada (Bahia, 1989, art. 
159, §1º) 

 

O Plano Plurianual é estabelecido no segundo ano de cada mandato governamental, a 

partir de lei própria do Poder Executivo e segue normas constitucionais. Do ponto de vista 

oficial, desde a Constituição Federal de 1988, o Plano Plurianual foi designado o primeiro 

instrumento, no âmbito da administração pública, de planejamento, orçamento e gestão. Além 

de conter diretrizes, objetivos e metas o PPA estabelece os programas e ações, que serão 

direcionados para todo o território, de forma regionalizada. Para além disso, é um instrumento 

de planejamento de políticas públicas e, por conta da sua capacidade de interferir sobre a relação 

do Estado com o território, é um instrumento de política territorial. Embora o texto 

constitucional não mencione, o PPA é também um instrumento da esfera estadual e cada gestor 

irá elaborá-lo e executá-lo de acordo às metas, aos objetivos particulares e à concepção de 

desenvolvimento orientadores das suas ações.  

Numa abordagem geográfica o PPA é um instrumento que se insere dentre os recursos 

organizacionais espaciais. Conforme Fonseca (2005) tais recurso referem-se às normatizações 

e aos instrumentos de gestão que interferem diretamente no desempenho do território. Com 

base em Vieira (2018), quando tais recursos estão direcionados para uma espacialização 

equilibrada dos investimentos e orçamentos, visando assegurar o atendimento às demandas 

sociais de cada porção territorial tende-se a alcançar maior justiça espacial. Os Planos 

Plurianuais foram delimitados por estas razões: 

• Compreender a leitura espacial do governo sobre o espaço rural, face as concepções, 

ações e programas que integram o PPA; 

• Compreender a construção do mapa das prioridades para o espaço rural 

estabelecidas pelo governo estadual;  

• Compreender as permanências e mudanças presentes na concepção de espaço rural, 

definidas por um mesmo grupo político-partidário elaborador do Plano Plurianual.  
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É importante salientar que, somente a identificação dos programas não é o suficiente para 

definir, de forma absoluta, a concepção de espaço rural na perspectiva do governo do estado da 

Bahia. Todavia, considera-se a estratégia discursiva um referencial que antecede a prática 

espacial. 

 As concepções sobre o espaço rural foram identificadas face o Plano Plurianual para o 

quadriênio 2008-2011, instituído pela Lei Estadual nº 10.705/07, de 14 de novembro de 2007, 

no governo Jaques Wagner, no período de 2007-2010.  Em seguida, identificou-se a relação 

entre a agricultura familiar e o desenvolvimento rural e as contradições existem quando o 

governo do estado Bahia, inseriu numa mesma diretriz estratégica ações e programas para a 

agricultura familiar e agronegócio; atividades econômicas com interesses divergentes. 

 

2. ESPAÇO RURAL NO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 DO ESTADO DA BAHIA 

Apresenta-se, aqui, primeiramente, a abordagem encontrada sobre espaço rural mediante 

a análise do Plano Plurianual 2008-2011 e, segundo,  a emblemática inserção dos temas da 

agricultura familiar e agronegócio numa mesma diretriz estratégica governamental e, 

finalmente, o limite sobre o “novo” discurso do desenvolvimento rural.  

 

2.1. O DISCURSO SOBRE O ESPAÇO RURAL NO PPA 2008-2011 

 

O PPA 2008-2011, elaborado no governo Jaques Wagner, marca o início de ciclo 

governamental, no qual um partido político, considerado de esquerda, Partido dos 

Trabalhadores, assumiu a liderança do poder executivo. Ciclo este que atualmente, 2019, 

encontra-se em seu quarto período consecutivo. Embora o governo do estado não delimite, 

diretamente, qual o significado de desenvolvimento rural, observa-se alguns aspectos. Um 

primeiro aspecto refere-se à necessidade de mudança no discurso sobre os princípios do 

desenvolvimento e a necessidade de superar a pobreza. Nesse sentido, o espaço rural ganha 

destaque no governo Jaques Wagner, primeiro por conta das associações e sindicatos que ali se 

formavam e desempenharam um papel de destaque nas articulações políticas, para a eleição, no 

interior do estado da Bahia. Segundo, que a ênfase no espaço rural, representava alinhamento 

político-partidário com o governo federal, demonstrando apoio e concordância com as políticas 

de valorização e investimento em tal espaço. 
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Porém, velhas retóricas estiveram presentes nesse “novo” discurso, uma dessas retóricas 

refere-se à correlação entre rural, pobreza e semiárido no contexto baiano. No discurso sobre a 

“Política de Desenvolvimento Rural”, no referido Plano Plurianual, o governo afirma que na: 

 
Região Semiárida, concentram-se os piores indicadores sociais do Estado, sendo que 
a exploração e promoção de atividades produtivas enfrentam não apenas os obstáculos 
das restrições hídricas, mas também de uma estrutura fundiária extremamente 
concentrada e da fragilidade do capital humano. Este contexto dificulta a introdução, 
junto aos pequenos produtores rurais, de novas tecnologias adaptadas ao Semiárido, 
assim como, de novas formas de acesso aos mercados. (Lei nº 10.705, de 14 de 
novembro de 2007, p. 57) 

 

O foco para as ações deu-se via instituição do Programa Água para Todos1. Nesse sentido, 

o governo do estado afirma que: 

 
Através do Programa Água para Todos, em seus diversos subcomponentes, o Governo 
do Estado desenvolverá, de forma articulada, um conjunto de ações voltadas para a 
gestão da política hídrica e para a oferta de água e saneamento básico em todo o 
território baiano, em especial nas áreas rurais do Semiárido. (Lei nº 10.705, de 14 de 
novembro de 2007, p.57) 
 

Outro aspecto que se destaca no documento oficial é o uso dos dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como forma de enfatizar os grandes problemas 

enfrentados pela população rural, referente a pobreza e a precária infraestrutura. Entre tais 

problemas estão o acesso à alimentação de qualidade, à água potável, aos serviços de 

saneamento básico, à saúde e à educação.  Os números do IBGE, destacados no PPA 

(2008/2011), apontam que mais de 59% da população rural em situação de insegurança 

alimentar; baixo acesso à energia elétrica, pouco mais de 32% e, também, baixo acesso ao 

abastecimento de água, apenas 31% da população rural tinha acesso a esse serviço básico. 

Confirma-se, assim, o governo do estado, como grande conhecedor das dificuldades especifica 

das áreas rurais, as quais ultrapassam as questões climáticas, características do semiárido. 

Além disso, o governo reconhece a agricultura familiar como possibilidade de 

promover maior desenvolvimento rural no que se refere à geração de renda, comparado ao 

agronegócio. A agricultura familiar, conforme os dados do IBGE, disponíveis no PPA 

analisado, corresponde na Bahia por cerca de 32% dos ocupados, superando os setores de 

 
1O Programa está integrado ao Plano Brasil Sem Miséria, administrado pelo Governo Federal no sentido de 
distribuir a água para as populações carentes e rurais que não são atendidas de maneira qualificada para se 
desenvolverem. 
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comércio e serviços. Por conta disso, o governo explana que a disparidade no acesso aos 

recursos entre os pequenos produtores e os grandes empresários do setor agrícola é meta a ser 

superada, por meio do fomento da agricultura familiar.  

Neste sentido, o governo, mediante o objetivo de crescimento dos pequenos produtores 

rurais, elaborou programas e ações que visam o combate à concentração fundiária, a 

formalização da renda do trabalho, entre outras. Deste modo, constata-se que, do ponto de vista 

oficial, o fortalecimento do discurso da vinculação do rural à pobreza, necessitando de maior 

atenção por parte do governo.  

 

2.2 A EMBLEMÁTICA INSERÇÃO DOS TEMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 
DO AGRONEGÓCIO NUMA MESMA DIRETRIZ ESTRATÉGICA 

 

 Ainda é uma incógnita como o governo concilia as ações e programas da agricultura 

familiar baseada, inclusive, na redistribuição fundiária, com o setor do agronegócio, avido por 

grandes extensões de terra. Diz-se isso por identificar no (PPA 2008/2011) que agricultura 

familiar e agronegócio integram a mesma Diretriz Estratégica, a saber: “Dinamizar a agricultura 

familiar e desenvolver o agronegócio articulado com a rede de produção estadual”. 

Estrategicamente, o desenvolvimento do setor agroindustrial pode contribuir de forma 

significativa para a diversificação, adensamento e desconcentração da economia baiana. Nesse 

aspecto, destaca-se as ações e programas, face tal Diretriz Estratégica, para a agricultura 

familiar e o agronegócio, na Tabela 01. 

 
Tabela 01. Plano Plurianual 2008 - 2011 

Diretriz Estratégica: Dinamizar a agricultura familiar e desenvolver o agronegócio articulado 
com a rede de produção estadual. 

Programas e ações   
Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas 
Irrigadas para Agricultores Familiares 

Apoio a Empreendimentos de 
Agroindustrialização e Comercialização em 
Rede 

Adequação das Estações Experimentais e dos 
Centros de Profissionalização em Unidades de 
Referência Agropecuária para Agricultores 
Familiares 

Acompanhamento da Safra de Café 

Implementação da Universidade Aberta do 
Campo para Agricultores Familiares 

Desenvolvimento da Fruticultura Tropical 

Adequação das Estações Experimentais e dos 
Centros de Profissionalização em Unidades de 
Referência Agropecuária para Agricultores 
Familiares 

Produção de Amêndoas de Cacau para 
Revitalização da Lavoura Cacaueira 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
4359 

 

Utilização da Biotecnologia nos Processos 
Produtivos da Agropecuária com Foco na 
Agricultura Familiar 

Implantação de Tanques de Expansão de Leite 

Elaboração de Projetos de Crédito Rural para 
Financiamento da Agricultura Familiar 

Fortalecimento da Floricultura Tropical e 
Subtropical 

Apoio à Comercialização dos Produtos da 
Agricultura Familiar 

Apoio à Associação para Melhoramento 
Genético da Pecuária de Leite 

Capacitação de Agricultores Familiares com 
Foco nas Cadeias Produtivas 

Implantação de Postos de Recebimento de 
Embalagens Vazias de Agrotóxico 

Distribuição de Sementes e Mudas para os 
Agricultores Familiares – Suaf 

Produção de Sementes nos Campos 
Experimentais e de Difusão de Tecnologias – 
Suaf Construção de Moradias para Agricultores 

Familiares 
Fonte: Lei nº 10. 705/07, elaborado: por Adelmo Santos, 2019.  

 

Enquanto a abordagem sobre o espaço rural, onde desenvolve-se a agricultura familiar 

retrata carência, precarização e pobreza, o espaço rural, o espaço do agronegócio é apresentado 

como apto à geração de riquezas e como potência para o desenvolvimento da economia baiana. 

Em geral, as atividades do agronegócio “pujante”, da agricultura moderna concentra-se em 

pontos específicos da Bahia, quase que como ilhas econômicas do agronegócio.  

 A Figura 01 mostra a distribuição dos principais nichos do agronegócio entre os 

Territórios de Identidade da Bahia.  

 

Figura 01. 
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Esses territórios ganharam notoriedade por conta da produção em larga escala de 

determinados produtos. Os Territórios de Identidade do Oeste Baiano e Bacia do Rio Corrente 

são referência na produção de monoculturas, como a soja, algodão e, também, na criação de 

gado. A fruticultura irrigada e caprinocultura são destaques no Sertão de São Francisco. O 

Agreste de Alagoinhas/Litoral Norte, também é referência na fruticultura, mas o destaque maior 

é na produção de coco. O Litoral Sul e Baixo Sul tem relevante importância no agronegócio no 

que tange a produção de cacau e banana. Já o Recôncavo é um importante produtor de aves. O 

Extremo Sul e Vitória da Conquista apresentam destaques na fruticultura, criação de gado e o 

eucalipto. O único Território de Identidade, da porção central, do semiárido, que se destaca é 

Irecê devido, sobretudo, a produção de feijão. 

 

2.3 O DISCURSO SOBRE O “NOVO” MODELO DE DESENVOLVIMENTO PARA O 
ESPAÇO RURAL 

 

É interessante verificar que embora o discurso seja ainda pautado na necessidade de 

mudança, a abordagem no tratamento sobre as oportunidades e potencialidades recicla, 

claramente, a produção agroindustrial, baseada na monocultura. Isso se confirma, por exemplo, 

em outro documento do governo, o Plano Estratégico, no qual, do ponto de vista oficial: 

 
[...]. As boas perspectiva são para a soja, milho, algodão, café, cacau e frutas secas 
que, somados, tiveram um incremento de 52% em maio de 2008 com relação a maio 
de 2007. Além disso, a intensificação do comércio de bens passará a compor ¼ do 
PIB mundial, com um maior número de pessoas consumindo. Isso implica uma 
mudança estrutural em favor dos países que tenham maior potencial de produção 
agrícola em termos de terra, clima e disponibilidade de água, podendo se constituir 
em oportunidade para países em desenvolvimento, como o Brasil, e estados com 
grandes vantagens naturais como a Bahia. (Bahia, 2008, p. 36) 

 

 Essa frente de desenvolvimento favorece, na verdade, às relações econômicas de 

domínio externo. De acordo com Vieira (2018), retratam, na verdade, uma velha conhecida 

especialização do espaço baiano baseado na exportação de artigos primários e na dotação de 

infraestrutura, sendo assim, põe em cheque a ideia do proferido “novo paradigma”. Trata-se do 

uso dos recursos naturais do território que ainda condicionam a Bahia a ser uma moderna 

colônia agroexportadora; o que reflete um grave comprometimento do uso do solo para 

produção em larga escala de monocultura, especialmente, soja, milho e algodão. Assim, não se 

pode concordar, como consta no Plano Estratégico, que exportar soja, milho, algodão e café 
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seja uma “janela de oportunidade” (Bahia, 2008, p. 36), mais se aproximam de grilhões do 

desenvolvimento, subordinando o estado a fornecedor de matéria-prima. Tais concepções não 

foram extintas da retórica do “novo governo baiano”.   

Outro aspecto refere-se à diversificação de investimentos no espaço rural. Numa 

pesquisa recente, em que foram analisados os setores de investimentos priorizados pelo governo 

do estado da Bahia, a partir de 2007, na composição do Plano Plurianual, identificou-se, por 

exemplo, que no período do Governo Jaques Wagner (2007-2010), o planejamento das ações 

para o espaço rural, centrou-se na agricultura familiar. Factualmente a agricultura familiar é 

uma atividade econômica importante no contexto das atividades rurais, entretanto é importante 

a fomentação de programas e ações que compreendam o desenvolvimento rural para além do 

desenvolvimento de uma atividade econômica. Como é possível verificar na Figura 02. 

 

Fonte: Lei nº 10. 705/07, elaborado: por Adelmo Santos, 2019. 

 

A inexistência de programas de saúde e de transporte, assim como o reduzido número de 

programas e ações voltados para o setor de cultura, esporte e/ou lazer é preocupante.  

8%
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0%

0%

47%
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Figura 02. Distribuição do planejamento das ações por setores no 
espaço rural

Governo Jaques Wagner 2007-2010
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Numericamente, a princípio, os dados revelam a ênfase governamental na produtividade 

econômica, priorizando os setores da agricultura familiar e da pecuária. Destacou-se, ainda, que 

50%, aproximadamente, correspondente à 50 ações planejadas, de 106 contabilizadas na 

análise, estavam voltadas para a agricultura familiar que, do ponto de vista oficial, é a principal 

atividade econômica para o desenvolvimento rural. Assim, outro aspecto refere-se à 

necessidade de mudança no planejamento das ações para o desenvolvimento rural, prevendo a 

inclusão e fortalecimento de setores importantes para o desenvolvimento rural, que não apenas 

aqueles relacionados às atividades econômicas (agricultura e pecuária).  

 

3 CONCLUSÃO  

 Com base na análise do discurso presente no PPA, verificou-se que o espaço rural 

apresenta algumas problemáticas sendo a região semiárida a que apresenta situação mais 

agravante. 

 Embora haja um discurso de valorização e desenvolvimento do espaço rural por meio 

do fomento as atividades da agricultura familiar, notou-se um discurso ambivalente em que o 

governo busca contemplar tantos os produtores da agricultura familiar e quanto os produtores 

do agronegócio, que tem por base a produção de commodites, para abastecimento do mercado 

externo, através da mecanização do campo e da concentração fundiária. Ressalta-se isso, por 

identificar, dentro de uma mesma diretriz de desenvolvimento, a inserção de temas da 

agricultura familiar e agronegócio. 

 Verificou-se que embora o discurso governamental indicasse a valorização e 

fortalecimento da agricultura familiar, houve diversos programas e ações voltados para o 

agronegócio. Esse último apresenta aspectos que divergem do desenvolvimento ideal e 

sustentável, haja vista, que produzem em larga escala por meio da mecanização, contribuindo 

para o aumento desemprego, a utilização de defensivos químicos e agrotóxicos, extremamente 

prejudicial a saúde humana, fertilidade dos solos e poluição ambiental. 

  Finalmente, o estudo indica quais os limites sobre o “novo” discurso do governo. 

Verificou-se, por exemplo, que as ações, majoritariamente, resume o desenvolvimento rural ao 

fortalecimento da agricultura familiar, enquanto uma atividade econômica. O planejamento de 

ações direcionados para mobilidade e transporte, fortalecimento da cultura, esporte e/ou lazer, 

saúde e educação específicas para o rural ainda aparece de forma muito tímida, quando não 
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inexistente. Essa condição precisa ser alterada, visando a melhoria a qualidade de vida e o bem 

estar da população.  
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TRANSFORMAÇÕES NA MOBILIDADE DO TRABALHO NA SERRA DA 

CANASTRA: DO GARIMPO AO TURISMO 

 

Juliana Guilherme da Silva1 

 

Apresentação: 

 Este texto é produzido a partir de uma pesquisa dissertativa em andamento cuja proposta 

é de investigar uma dinâmica regional na Serra da Canastra no seu movimento que aparenta 

transmutar de região pecuarista para região garimpeira, para, posteriormente,  ser uma área de 

planejamento turístico a partir da década de 1970, momento da criação da Unidade de 

Conservação do Parque Nacional da Serra da Canastra (Parna da Serra da Canastra). 

 De acordo com uma historiografia já produzida, essa região tem o povoamento europeu 

iniciado na perseguição a escravizados e indígenas e na expansão da economia de subsistência 

ocorrida com o arrefecimento dos principais centros de minérios e, posteriormente, estabelece-

se na exploração garimpeira de diamante e fornecimento de leite para os estados de Minas 

Gerais e São Paulo. 

 Em 1972 o Estado cria por decreto2 o Parque Nacional da Serra da Canastra que em sua 

definição de unidade de conservação exige em sua implementação a expropriação direta da terra 

dos moradores da área demarcada. O projeto inicial previa uma extensão de 200 mil hectares, 

mas até o momento, a área do PNSC está em 72 mil hectares – espaço correspondente à 

regularização fundiária efetivada no momento de sua criação. Em 2001 voltaram a tramitar no 

Congresso discussões sobre a retomada ou não da regularização fundiária do PNSC mostrando 

que há conflitos para a continuidade da regularização fundiária inicialmente projetada, tanto 

pela retirada dos moradores canastras quanto pela presença de minérios para a exploração 

comercial – assim, contrapõem-se no território aspirações de preservação ambiental, exploração 

econômica minerária, turística e agropecuária, etc. 

 
1 Aluna de pós graduação do Depto de Geografia Humana da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
da Universidade de São Paulo. Email: juliana.guilhermes@gmail.com. 
2 O Parque Nacional da Serra da Canastra foi criado pelo Decreto 70.355, de 03/04/1972, que previa abarca o 
Chapadão da Canastra (norte) e o Chapadão da Babilônia (sul), perfazendo uma área estimada em 200.000 ha 
(duzentos mil hectares). 
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 Basicamente, esta pesquisa tem buscado compreender o processo de transformação do 

capital entendido como processo de totalidade e que tem momentos de transformações que se 

manifestam (também) em uma forma territorial. Tentamos estudar esta territorialização do 

capital como um processo particular – ou seja que carrega determinações da totalidade de que 

é parte – que pode ser revelado pelo conflito de imposição dos padrões de territorialidade na 

área de estudo. Entendemos que o processo de territorialização do capital no mundo é 

contraditório e pode ser lido criticamente a partir de suas particularidades, mesmo tendo como 

um de seus pilares de consolidação e reprodução uma tendência a homogeneização das formas 

de reprodução da sociedade civil através da consolidação do trabalho abstrato e do 

assalariamento como forma de reprodução, por exemplo. 

 Pensar sobre as transformações nas formas de trabalho e nas demais atividades sócio 

reprodutivas dos moradores locais pode impulsionar-nos a consideráveis compreensões sobre 

o uso do trabalho pelo capital. Entender esse uso do trabalho pelo capital implica igualmente 

em revelar as particularidades envolvidas na constituição dessa categoria na periferia do sistema 

produtor de mercadorias, constituição esta moldada e formada por essas particularidades 

supracitadas e que não se expressa simultaneamente nos espaços em que se desenvolve. 

Queremos manifestar em resumo que o processo de formação da sociedade capitalista tende a 

uma homogeneização das formas de reprodução da sociedade civil, possibilitada por processos 

históricos violentos de alienação e subsunção, mas igualmente, a formação desta sociedade 

inclui as particularidades dos seus lugares e formas outrora de reprodução social. Nesse cenário, 

entendemos a Serra da Canastra como uma área aonde as particularidades da constituição das 

categorias formativas da sociedade mercantil podem ser lidas pelo conceito de Região 

Econômica e Política (OLIVEIRA, 2008) e por uma análise crítica acerca da consolidação 

dessa homogeneização tendencial do capitalismo perante as suas inerentes contradições. 

 Nesse sentido, trataremos por dinâmica regional uma processualidade histórica em 

determinada escala de análise que contenha os fatores determinantes de suas particularidades 

constituintes. A constituição desses processos se desenvolve sobre bases categoriais intrínsecas 

integradas, assim, à esfera da totalidade das relações sociais, mas que igualmente são dotadas 

de particularidades que não se mostram de maneira simultânea nessa processualidade – 

totalidade e particularidade em reprodução contraditória dão o ritmo da dinamicidade da região. 

As bases categoriais intrínsecas são as da sociedade capitalista posta no Brasil a partir da relação 

comercial metropolitana e a particularização é vista como o momento da territorialidade para 
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determinadas personificações e para determinadas áreas. A região por fim, é entendida como 

forma diferenciada de reprodução das relações de produção capitalistas em uma determinada 

área e a formação regional entendida como um momento da história que se desenrola sobre as 

bases da relação comercial entre metrópole e colônia. (TOLEDO, 2008). 

 Apresentaremos o que intitulamos de “Um panorama do Estudo”. Neste excerto 

traçamos a área com as cidades que compõem a Serra da Canastra, construímos um retorno 

histórico acerca da colonização europeia e tentamos construir igualmente uma apresentação do 

que foi a descoberta de diamantes nas margens do rio São Francisco e suas implicações para a 

população local no que tange às formas concretas de produção e reprodução dessa população, 

e, no último excerto desta terceira parte, partimos para as  informações relacionadas à criação 

do Parque Nacional da Serra da Canastra que se dá no ano de 1972 e tentamos pensar sobre a 

criação dessa Unidade de Conservação como uma política estatal  com caráter de planejamento 

turístico. Nas três partes tentamos trazer à tona alguns aspectos da trajetória da mobilização 

para o trabalho desses moradores a partir das conversas e informações obtidas com os trabalhos 

de campo. Esse “Panorama do Estudo” está temporariamente dividido em 3 (três) partes: 

 

 A Canastra Colonial 

 

 A constituição do trabalho na área da Serra da Canastra apresenta seus contornos no 

século XVII com uma divisão do trabalho nacional que se esquadrinhava ainda nos limites do 

que seriam os atuais estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás e nas relações comerciais 

externas a partir do exclusivismo da metrópole portuguesa. Esses contornos perfazem a 

organização do trabalho do local até a década de 1930 quando das descobertas minerais e um 

decorrente movimento migratório para essas pequenas cidades, reorganizando-se novamente a 

partir dos anos 1970 quando o poder público através de planejamentos regionais turísticos 

impõe ao local novas formas de produção e reprodução para os trabalhadores. 

 Historicamente, a Serra da Canastra faz parte de uma  antiga área ocupada por indígenas 

da etnia Cataguazes dizimados por bandeirantes ao longo do século XVII e, posteriormente sua 

população consolidará negros escravizados foragidos de fazendas das redondezas e refugiados 

em quilombos, além de pobres livres e libertos que na expansão da economia de subsistência 

movem-se pelo espaço brasileiro ainda em formação estabelecendo- se às cabeceiras dos rios 

São Francisco e Santo Antônio suas roças. 
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 A intensificação da circulação nessa frente de colonização e os constantes ataques de 

quilombolas às caravanas, provocaram a reação do governo da capitania de Minas Gerais, que 

em 1746 iniciou as campanhas de extermínio dos quilombos como tática de ocupação desses 

territórios (LOURENÇO, 2005). 

 De acordo com o levantamento histórico presente na pesquisa de Fernandes (2012) a 

partir da base da biblioteca do IPHAN em Belo Horizonte, a consolidação da ocupação histórica 

e do desenvolvimento da região durante os séculos XIX e XX está relacionada a três eixos de 

ocupação: o eixo de ocupação do Triângulo Mineiro, o eixo de ocupação do Alto rio São 

Francisco e o eixo de ocupação do rio Grande. 

 O eixo de ocupação do Triângulo Mineiro teve como principal centro de expansão o 

distrito de Desemboque, uma vila colonial e referência histórica no povoamento da região, e 

um dos pontos tidos como a antiga divisa entre Minas, Goiás e São Paulo. Nossa Senhora do 

Desterro do Desemboque consolida-se a partir da aniquilação dos quilombos e é considerada  o 

principal marco de ocupação do território da Serra da Canastra na segunda metade do século 

XVIII com sua formação em 1760. 

 O eixo de ocupação do rio Grande foi responsável pelo surgimento do povoado de 

Espírito Santo da Forquilha, atualmente município de Delfinópolis que surgiu com a cata de 

ouro no rio Santo Antônio, na margem direita do Rio Grande. 

 O eixo de ocupação do Alto rio São Francisco ocorreu com a abertura da picada de 

Goiás, que possibilitou dois caminhos: um passando por Bambuí e o outro passando por 

Pitangui. Estes caminhos foram o ponto de partida para o surgimento de vilas e freguesias, 

dentre elas, o atual município de São Roque de Minas e de acordo com o levantamento histórico 

feito por Lourenço (2005), a Picada de Goiás, percorrendo a face norte da Serra da Canastra, 

foi a rota clandestina mais utilizada nesse período para fugir das tributações das mercadorias 

que seriam comercializadas nas minas goianas e para contrabandear o ouro nelas extraído. Além 

disso, era território ocupado por quilombos que se estabeleciam na área pela maior possibilidade 

de esconderijo visto o acesso a tais localidades ser dificultado pelo relevo íngreme, além de 

estarem afastadas dos centros mineradores. Encontramos informações de quilombos com cerca 

de 6 mil integrantes nos arredores do rio São Francisco (BARBOSA, 2007). 

 A partir da pesquisa de Lourenço (2005), podemos perceber uma tensão existente entre 

os grupos viventes nesse momento comercial colonial mostrando que o século XVIII foi 
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marcado por operações bandeirantes de extermínio tanto indígena quanto quilombola. A tensão 

parece ser posta justamente pelo aumento da circulação de mercadorias nessas localidades 

transportadas pelo gado a partir da condição de proibição que se encontravam as comunidades 

quilombolas e o roubo como alternativa de acesso a essas mercadorias por parte desses grupos. 

Essa tática de ocupação e consolidação dos territórios coloniais mostra como esse momento 

que tratamos aqui como territorialização colonial foi posto com uma violência genocida em 

relação aos quilombolas e aos povos originários. A retirada dessa população se dava com vias 

a manter a segurança e garantir a circulação dessas mercadorias. 

 A questão da fuga dos impostos como um outro fator de consolidação desses caminhos 

nos apresenta um outro sujeito social para além dos indígenas e quilombolas – temos aqui os 

comerciantes que aparecem como legítimos dessas mercadorias, tanto as de produção agrícola 

como o capital que vinha da pecuária e do ouro. Na busca por rotas clandestinas que 

possibilitassem aos colonos a retenção de uma parte maior sobre os rendimentos comerciais, 

caminhos outros iam se consolidando. 

 A pecuária, por sua vez, é tratada como a atividade econômica que irá permitir a 

expansão e circulação de um capital comercial para os diversos agrupamentos que se formavam, 

além de circular a produção agrícola para outras áreas produtivas da colônia. Era também pela 

atividade da pecuária que eram transportadas até as localidades centrais as mercadorias 

destinadas ao consumo na metrópole. Para esse fim, a pecuária colocava na ordem das 

demandas da Coroa a necessidade de se manter cada vez mais controlados esses territórios. Essa 

demanda tentava ser saciada com a concessão de terras por parte da Coroa para o 

estabelecimento da pecuária (LOURENÇO, 2005). 

 De acordo com esta literatura, a Canastra teve uma participação um pouco de figurante 

no momento do boom inicial das descobertas minerais no século XVII e XVIII, sendo 

constituída como caminhos entre os centros auríferos e seus postos de circulação e venda sob o 

controle da Coroa, caminhos esses que passavam por quilombos populosos e, esses grupos de 

sujeitos ali presentes travavam conflitos a partir de diferentes objetivos. 

 Nesse sentido, esta região das Minas apresentou um padrão de ocupação territorial 

especial, aonde as principais jazidas auríferas eram determinantes nos traçados das vias que as 

ligavam, ou seja, os caminhos se consolidavam após a descoberta de uma jazida, que 

posteriormente se tornava arraial e/ou vila, dependendo da quantidade e vida útil das lavras, 

bem como das funções administrativas, militares e/ou religiosas que exerciam. Essas vias se 
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tornaram vetores de ocupação da pecuária, que se expandia ao longo de suas margens, através 

de caminhos colaterais que levavam às fazendas e aos pequenos povoados. 

 A citação abaixo parece mostrar um panorama sobre a formação dos municípios da 

Canastra: 
A maior parte dos núcleos de povoamento que hoje compõem a rede urbana 
em torno da Serra da Canastra, embora tenham origem no período setecentista, 
consolidaram-se no século XIX. Essa rede surgiu de uma origem comum, 
assentada na aniquilação ou expulsão dos índios e quilombolas e na penetração 
gradativa dos colonos brancos e mestiços que, devido à crise da mineração nos 
grandes centros auríferos, buscaram novas terras e atividades econômicas, a 
princípio atividades de garimpo e pequenas faisqueiras e, esgotados os recursos 
auríferos, dedicando-se à agricultura e especialmente à criação de gado” 
(Gomes, 2002: 17). 

 

 Parece-nos então que a Serra da Canastra nesse período colonial se constituía a medida 

da constituição das próprias lavras auríferas, confluindo essas áreas a partir dos caminhos e 

entrepostos necessários no trajeto entre as lavras produtivas e os locais de comercialização e 

cobrança de impostos. Esses entrepostos, por sua vez, eram as roças de baixa produtividade e a 

criação de gados úteis para o transporte em carros de bois, a Canastra nesse momento ora é 

reserva de pastagem e fornecedora de bezerros, ora é território de passagem das boiadas. 

 

A Canastra como a região do garimpo: 

 

 A descoberta de diamantes, no rio São Francisco na atual cidade de Vargem Bonita, 

contribuiu de forma significativa para alterar a dinâmica socioeconômica daquele território. A 

descoberta do minério atraiu um grande contingente de garimpeiros para a então fazenda 

Vargem Bonita, que já em 1944 se torna distrito, dado o rápido processo de ocupação daquele 

espaço. Em praticamente 20 anos, o que era terra de pastagem se transformou no centro 

minerador da Serra da Canastra, resultando na emancipação política de São Roque de Minas,  e 

Vargem Bonita (IBAMA, 2005). 

 A cidade de Vargem Bonita dos municípios que compõe a Canastra foi aquele que mais 

se destacou na atividade de garimpo. A atual fazenda Bentos foi uma área de garimpo (o 

Garimpo de Bentos) que mobilizou um contingente considerável de trabalhadores durante 

décadas, tendo seu auge nos anos 1950 e apenas desestruturando os garimpos efetivamente em 

1996, de acordo com relatos, por consequência do controle mais eficaz por parte do ICMbio. 
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 Na dissertação de Toledo (2001), encontramos uma análise entre as formas de 

mobilidade e deslocamento espaciais e o trabalho específico do garimpeiro que tem sua 

especificidade, de acordo com o autor, posta pela relação entre trabalho e acesso à terra no 

momento metropolitano. O garimpeiro se deslocava pelo espaço a partir de duas grandes 

situações: uma delas resultante do seu papel de clandestino e de trabalhador livre que entrava 

em xeque com as formas de acesso a terra que a Coroa impunha – lidando, assim, com a 

constante iminência da sua expulsão – visto que a exploração legal outorgada pela metrópole 

tinha como critério impositivo para a concessão da posse de terra a propriedade de ao menos 

100 escravos – e, nessa situação de não ser nem escravo nem o proprietário, o pobre livre já 

estava descartado. Mesmo que descobrindo um aluvião promissor, quando esta informação 

chegava ao nível régio este já se tornava a figura ilegal e clandestina e cabia a ele migrar em 

busca de novas descobertas. 

 Outra situação apontada para o deslocamento do garimpeiro seria justamente a 

possibilidade de novas descobertas: dada sua condição de ilegalidade diante do processo de 

formação do mercado privado de terras no momento colônia, seu constante deslocamento 

colocava como vislumbre a oportunidade de mobilidade social com uma nova descoberta. O 

garimpo é uma forma de trabalho que tem na incerteza sua motivação. Esse segundo fator que 

levaria ao deslocamento dos garimpeiros é chamado de “fofoca” pelos garimpeiros pesquisados 

por Póvoa Neto (1998). Tensionando a apropriação do rendimento de seu ofício movia – se 

pelo território na busca de novas jazidas nesses fluxos estimulado pelas ‘fofocas’. 

 Na necessidade de se locomover – tanto por uma sabida “fofoca”, quanto por suas 

buscas por terras ainda não delimitadas para a exploração monopolística, esses trabalhadores 

acabavam por circunscrever uma trajetória e itinerários próprios no território brasileiro. Nas 

palavras do autor, muitas vezes, este trabalhador garimpeiro: 

 
[...]tornava-se assim um pioneiro, responsável por grande parte, senão a 
maioria, dos novos achados que se ia fazendo. A necessidade reiterada de 
buscar outras áreas reforçava, assim, uma tendência à mobilização espacial [...] 
(PÓVOA NETO, 1998, p. 40). 

 

 A partir de alguns relatos de campo podemos dizer que a região mineradora da Canastra 

parece se dar justamente nesse movimento da fofoca enquanto fator de deslocamento e atração. 

Para Póvoa Neto (1998), seria essa a mobilidade de trabalho tipicamente garimpeira. 
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 A formação da região garimpeira da Serra da Canastra não eliminou as atividades 

agropastoris que se territorializavam desde a colônia, ao contrário, parecendo ser uma 

complementar a outra na reprodução desses trabalhadores. Para os garimpeiros, a produção 

agrícola assegurava principalmente o abastecimento de alimentos – já para os produtores rurais, 

o garimpo significava oportunidade de acumular dinheiro. No trabalho de Barbosa (2007) 

encontramos um relato sobre o uso dos carros de bois para o carregamento do cascalho retirado 

dos leitos de rios desviados para os locais de peneiragem do material. Essa específica 

organização do trabalho no garimpo de Vargem Bonita era chamada de Garimpo de Couro. 

Para além do uso dos carros de bois, com o boom populacional aumenta-se também a demanda 

por produtos agrícolas e aumento das áreas de cultivo como consequência, mostrando que esses 

ramos não apenas não estavam desconectados como se configuravam na prática como 

possibilidade de uma renda complementar entre os sujeitos. Os garimpos possibilitavam, 

portanto, condições de trabalho diferenciadas à produção agrícola, mostrando que a 

consolidação do trabalho de mineração não provocou a desestruturação do sistema agropecuário 

antigo, ao contrário, modifica-o, o que nos permite perceber uma interação entre o capital 

pecuário, que historicamente se territorializava desde a colônia, com o garimpo. 

 Em relação às formas concretas de trabalho que se desenvolviam no interior da região 

de garimpo da Canastra, faz parte para a compreensão desses arranjos entender que há uma 

relação entre as formas diferenciadas de organização do trabalho da extração dos diamantes 

com o contexto social – o que implica afirmar que a maneira como a terra, o trabalho e o capital 

interagem no processo produtivo do garimpo revela a relação hierárquica social estruturante 

das específicas personificações que o processo de reprodução capitalista assume. 

 No garimpo de Bentos, o proprietário da terra centralizava a determinação do  preço das 

pedras, assim como sua compra, sendo ele a primeira pessoa a quem os garimpeiros deveriam 

informar sobre algum achado, trabalho este averiguado e mantido às custas do funcionário 

designado como gerente ou vigia do garimpo. O proprietário é a personificação da propriedade 

privada da terra, o que lhe outorga a cobrança da porcentagem sobre o uso da água e da terra, 

além do poder deste sobre o momento de vendagem das pedras aonde o mesmo determina o 

preço e a compra. Para os garimpeiros, após pagarem as devidas taxas, resta a divisão do 

dinheiro ganho no momento da venda dos diamantes. 

 Além desse conjunto de fatores aonde os garimpeiros repartem de maneira horizontal o 

rendimento do seu trabalho – a praça, há outros contextos que vão acomodar outras formas de 
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organização do trabalho no garimpo. No contexto em que os garimpeiros se encontram 

incapazes de subsidiar os custeios da garimpagem na serra referentes à alimentação e 

ferramentas de trabalho, surge a Sociedade dos meia praças. Aparece nesta específica relação 

de trabalho a figura do fornecedor e os sujeitos envolvidos nessa sociedade personificam um 

processo de autonomização aonde o fornecedor não é a mesma pessoa que personifica a 

propriedade privada da terra, sendo, assim, impossibilitado de cobrar pela porcentagem, mas 

tendo direito à meia praça sem ir para o garimpo. Do outro lado, temos o garimpeiro que 

necessita do adiantamento do saco. O comum para ambos é sua situação de expropriados da 

terra (TOLEDO, 2001). 

 Além do garimpo das décadas de 1930 a 1950 ouvimos relatos sobre o garimpo 

mecanizado com tratores que surge na Canastra a partir da década de 1970. Esses primeiros 

tratores eram utilizados para bombear a água dos rios para se acessar o cascalho. Nesta 

específica organização do garimpo havia o repasse de parte das vendas das pedras para se 

acessar as ferramentas de trabalho necessárias para a execução da exploração. A porcentagem 

era de 10% para o dono da terra, o que incluía o direito para o uso da água para lavar o cascalho 

e fazer o desmonte, e, uma porcentagem de 45% sobre a venda das pedras para o proprietário 

do trator. O restante dos 45% das vendas era dividido entre os garimpeiros que manuseavam o 

trator – número que atingia até 5 trabalhadores por máquina. 

 Nesse momento, de inserção da máquina na extração de diamantes, parece haver a 

oportunidade de uma mobilidade social para a figura do garimpeiro expropriado alcançada pela 

possibilidade do investimento quando o garimpeiro pode acessar uma maior porcentagem da 

vendagem das pedras. Nesse momento específico do garimpo de Vargem, o garimpeiro pode 

ser um daqueles cinco que vão dividir entre si uma porcentagem de 45% ou almejar ser  o dono 

do trator e, sozinho, possuir a mesma porcentagem. O acesso ao financiamento do trator ainda 

se dava sob os auspícios de uma boa relação pessoal com o proprietário da terra (personificação 

da propriedade privada sobre a terra como fator real de poder que o permite tomar para si parte 

do trabalho dos outros), representante de uma centralização de capital tal qual que o permite 

fazer empréstimos para seus garimpeiros, mas que começa a dividir espaço com um momento 

de popularização de acesso ao crédito, sendo, portanto, não mais aquela figura que tem em si a 

determinação da propriedade da terra, que determinaria, por sua vez, poder liberar o acesso ou 

não às áreas de garimpo, além de centralizar também o processo de circulação das pedras de 

diamante, determinando assim formas de retenção desse excedente. 
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 A organização produtiva do trabalho igualmente se relaciona com o desenvolvimento 

das forças produtivas que logicamente coloca como necessidade para a reprodução ampliada 

do capital um processo que objetiva um contingente sem fim da classe proletária (MARX, 

2013). 

 A informação supracitada, abre nossa discussão para uma terceira forma de organização 

de trabalho no garimpo: 

 O garimpo que chamamos de industrial ou empresarial surge na década de 1980 quando 

a atividade mineradora da região da Canastra obtêm nova relevância devido à informação que 

uma subsidiária do conglomerado De Beers Consolided, a empresa Mineração do Sul Ltda – 

atualmente denominada SAMSUL- BDY e sua subsidiária brasileira, a SOPEMI - Pesquisa e 

Exploração de Minério S/A, iniciaram algumas pesquisas na região, especialmente nas 

proximidades da Casca D’Anta no Vale do Boqueirão em terras que antes pertenciam a Fazenda 

Cachoeirinha (BARBOSA, 2007). A empresa estaria em fase de lavra experimental de uma 

rocha altamente diamantífera correspondente ao veio vertical da rocha mãe em que os 

diamantes ascendem à crosta terrestre, esse tipo de depósito é muito mais concentrado que o 

depósito de aluvião. Essas formações recebem o nome de kimberlito em alusão à cidade de 

Kimberley na África do Sul onde fica a maior cratera feita a mão do  homem no mundo em 

decorrência da excessiva mineração de diamantes. Uma das formações de kimberlito encontra-

se nas proximidades de um dos principais pontos turísticos do Parna Serra da Canastra, a 

cachoeira Casca D’Anta, patenteado como kimberlito CANASTRA-1. Também foi patenteado 

o kimberlito CANASTRA – 8, este localizado no município de Delfinópolis. 

 Podemos apontar sobre essa específica organização do trabalho no garimpo algumas 

transformações que estão relacionadas ao momento de consolidação do Estado Nacional e o 

que seria o fim das relações regionais a partir de um processo contínuo do capital de 

homogeneização das relações sociais e consolidação do processo de trabalho abstrato aonde o 

salário está posto como única possibilidade de reprodução da classe trabalhadora(OLIVEIRA, 

2008), mas nos ateremos a apresentar algumas das tensões sociais decorrentes da 

implementação do Parque Nacional. 

 

A Canastra e o Parque Nacional 
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 O Parque Nacional da Serra da Canastra3, situado no sudoeste do Estado de Minas 

Gerais, apresenta atualmente uma área territorial regularizada de quase 72 mil hectares sendo 

que a área total do Parque, de acordo com o decreto de sua criação é estimada em 200 mil 

hectares. Os primeiros 72 mil hectares foram desapropriados pelo INCRA no ano de 1978, e 

estão sob a posse do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 

desde 2007. Os outros 130 mil hectares estão sob a posse de proprietários rurais e representam 

a área não regularizada. 

 O PARNA da Canastra abrange parte do território dos mesmos seis municípios 

inicialmente citados e durante a primeira fase de regularização fundiária, os municípios afetados 

foram: São Roque de Minas, Vargem Bonita, Delfinópolis e Sacramento. Considerando os 

limites de 200 mil hectares, os municípios de São João Batista do Glória, São Roque de Minas 

e Delfinópolis serão os que perderão maior parte das terras para a composição da área do Parque 

(FERNANDES, 2012). Os municípios de São Roque de Minas e Vargem Bonita foram os mais 

afetados pela criação, em 1972, do PNSC, que atingiu grandes áreas dos mesmos e provocou 

queda nas atividades econômicas, em especial na pecuária e no garimpo. A criação e a 

regularização fundiária do parque juntamente aos fechamentos dos garimpos parece ter 

contribuído para aumentar o êxodo rural pela falta de alternativas econômicas para os canastras. 

 A justificativa popularizada para a criação do Parque foi a necessidade de proteção das 

nascentes do rio São Francisco, que devido à seca entre 1970 e 1971 teve sua navegabilidade 

interrompida, entretanto, uma referência sobre o momento de criação do Parque, o livro Um 

Lugar Chamado Canastra organizado por Marcelo Bizerril, et. al.(2008), explica que a razão 

para a sua criação na década de 1970 estaria ancorada numa questão de segurança nacional, 

pois considerava-se uma área de interesse especialmente por ser uma região de serras nas 

proximidades da usina de Furnas, que estaria supostamente ameaçada de sofrer ataques da 

oposição à ditadura militar. O livro também destaca que não houve realocação das pessoas para 

outras áreas, sendo o pagamento indenizatório estabelecido para um prazo de vinte a trinta anos, 

com Títulos da Dívida Agrária o que teria acarretado em percepções negativas da população 

em relação a Unidade de Conservação (BIZERRIL et. all., 2008). 

 

 
3 O PNSC abrange seis municípios: Sacramento, São Roque  de Minas, Vargem  Bonita, Capitólio,  São  João 
Batista do Glória e Delfinópolis; se considerarmos a Zona de Amortecimento (ZA), temos onze municípios, os 
seis anteriores acrescidos dos seguintes: Alpinópolis, Cássia, Ibiraci, Passos e Piumhi. 
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Figura 1: Mapa das áreas do Parque Nacional da Serra da Canastra 

 

 

 

 

 

 

 

 Em 2005, o IBAMA aprovou um novo Plano de Manejo que resgata o interesse pelos 

200.000 hectares originais ressurgindo o conflito com a proposta de ampliação dos limites até 

então regularizados. Os conflitos se dão por parte dos residentes na área prevista e por parte das 

mineradoras internacionais que pressionam politicamente para que não ocorra a regularização. 

A discussão sobre a regularização da área oficial da unidade de conservação tramita na justiça. 

Há a proposta de parte dos 200 mil hectares ser Monumento Natural (Unidade de Conservação 

que permite exploração econômica em seu interior) as quais possibilitariam um Mosaico de 

Unidades de Conservação, e há projetos que pedem a retirada das áreas com as jazidas de 

kimberlitos e quartzitos. Vemos que nesse cenário, há impasses sobre o entendimento da área 

real do PNSC e as propostas de redefinição por meio dos projetos de lei em andamento. 

 A criação do Parque em 1972 ocasionou a desapropriação dos moradores e o fim das 

atividades de pastoreio e de garimpagem e para aqueles que estão na área não oficialmente 

regularizada, as regras de uso colocadas pelo Parque para conter o desenvolvimento das lavras 

de diamantes, quartzitos e kimberlitos entram em xeque com os moradores proprietários de 

terra, tanto aqueles donos de porções de terra em que são sabidas as reservas de minérios, quanto 

aqueles produtores leiteiros ou mesmo para aqueles cuja reprodução econômica centra-se nas 

roças de subsistências e trocas comerciais locais. 

 No trabalho de Bizerril et. al. (2008) encontramos informações históricas mais 

específicas ao que hoje é a área regularizada do PNSC. Nesse trabalho, os autores afirmam que 

a maior parte do chapadão da Canastra pertencia a um único fazendeiro, e após a sua morte, a 

área foi dividida entre os seus filhos. O local usado como local de pastagem, permanece como 

tal mesmo após a venda das terras em 1950 – mudando apenas com a regularização fundiária 

da unidade de conservação. Com as biografias e conversas por ora mobilizadas, pudemos 
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perceber como se dá o manuseio da terra na atividade de pastoreio na Serra da Canastra. O 

trecho abaixo descrito pelo botânico francês foi extraído do primeiro Plano de Manejo do 

Parque (1981): 

 
O planalto é totalmente despovoado e sem cultivo. Suas terras nem mesmo têm 
dono, mas os proprietários das fazendas localizadas na base da montanha 
levam seus animais para pastarem ali. Geralmente cai geada no cume da serra, 
nos meses de junho e julho. Entretanto, o gado não desce do Chapadão nessa 
época, ao passo que na estação das águas os animais preferem vir para as 
baixadas, já que lá em cima chove mais do que em qualquer outra parte 
(SAINT HILAIRE: 2004). 

 

 De um modo geral, a pecuária na Serra da Canastra conta com a questão do relevo como 

fator de clara implicância na utilização das terras. Com uma paisagem de extensos vales e 

chapadões abertos, o manejo das pastagens se dava num movimento de descer o rebanho 

bovino, nos meses de maior pluviosidade – de novembro a março – direcionando o gado 

próximo às encostas das serras e, no período de estiagem – de maio a setembro –, por sua vez, 

os animais eram levados às terras altas dos chapadões. A queima do pasto antecedia a subida 

do rebanho e costumeiramente é feita após dois a três dias de chuva, assim queima a grama 

ressequida, mas preserva-se a raiz com a umidade da chuva, brotando assim um fresco gramado 

para alimentar o gado. Essas áreas eram estratégicas para o sistema sócio produtivo dos 

moradores, pois além de garantir o alimento para os bovinos, economizava mão de obra e 

evitava a concorrência da pecuária com a agricultura sobre os solos agricultáveis. 

 Como vimos no nosso capítulo sobre o momento da territorialização colonial, ao longo 

de todo o século XIX e nas primeiras décadas do século XX, esse sistema produtivo, baseado 

na pecuária leiteira e agricultura de baixa escala, desenvolveu-se, tornando-se, a principal forma 

de produção e reprodução da economia local, sendo somente na década de 1930, com o 

surgimento dos garimpos de diamantes em Vargem Bonita, que ocorrem mudanças 

significativas na dinâmica produtiva e reprodutiva local. 

 Os municípios de São Roque de Minas e Vargem Bonita foram os mais afetados pela 

criação, em 1972, do PNSC, que atingiu proporcionalmente grandes áreas dos mesmos e 

provocou queda nas alternativas de atividades econômicas, em especial em relação à pecuária 

(cuja manutenção da atividade passa agora pela imposição legal de se substituir a técnica antiga 

das queimadas) e ao garimpo (que passa a ser totalmente proibido). Acredita-se que a criação e 

a regularização fundiária do parque tenha contribuído para aumentar o êxodo rural pela 
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inexistência de alternativas econômicas. Vargem Bonita, a cidade que apresentamos acima para 

tratar do trabalho no garimpo, teve um êxodo rural considerável, visto que atualmente sua 

população não ultrapassa os 3.000 habitantes e durante a legalidade dos garimpos, Vargem 

Bonita reuniu cerca de 20.000 habitantes, de acordo com relatos. 

 A maioria dos entrevistados reconhece a importância e identifica os objetivos da criação 

da Unidade, tendo sido apontada, principalmente, a necessidade de preservação ambiental da 

área, em especial, das nascentes do rio São Francisco, mas em relação às alterações decorrentes 

da implantação do PARNA Serra da Canastra, de acordo com os moradores passam por 

percepções variadas: 

 A princípio a transformação que se teve foi a “perda” de terras levando a uma 

diminuição quantitativa do rebanho e, consequentemente, diminuição na produção de leite e 

queijo. Em relação a Vargem Bonita, houve um êxodo rural considerável decorrente do 

fechamento dos garimpos. A curto prazo podemos citar também a necessidade de diversificação 

da estrutura produtiva e busca por outras alternativas econômicas em substituição ao garimpo. 

Em relação à pecuária a proibição das queimadas da invernada colocou a necessidade de 

substituição desta prática e busca por aprimoramentos das técnicas da pecuária, mas, entretanto, 

apenas os fazendeiros mais capitalizados puderam implementar tais melhorias, implicando, por 

sua vez, numa acentuada centralização e concentração de terras. 

 Nesse cenário dois processos foram verificados: i) a aparente necessidade de incremento 

da atividade turística que se coloca como alternativa econômica promissora para os 

proprietários rurais, no sentido de manterem se no mesmo local, e ii) uma demanda maior por 

compras das propriedades rurais na região, por parte de produtores paulistas , principalmente 

dos municípios de Franca e Ribeirão Preto, aparecendo como alternativa econômica diante da 

incapacidade de concentrar capital para se adequar às normas produtivas impostas pelo 

PARNA, principalmente em relação a manutenção da pecuária. 

 A implementação do Parque Nacional impingiu aos canastreiros uma  série de 

transformações nas formas de trabalho outroras, aonde o garimpeiro se viu na necessidade de 

novamente se deslocar espacialmente na busca por outras frentes de garimpo, a maioria deles, 

buscando garimpar na cidade de Coromandel, município, que por estar fora dos limites 

territoriais direcionados à implantação da U.C., aonde o garimpo não está em condição de 

ilegalidade. 
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 Essa situação de ilegalidade imposta aos garimpeiros de Vargem Bonita nos remete ao 

momento colonial explicitado no primeiro excerto deste texto, aonde o Estado volta a 

representar a personificação do capital capaz de impingir novamente essa condição social de 

ilegalidade sobre esses trabalhadores garimpeiros. Vemos, dessa maneira, um retorno à 

clandestinidade desses trabalhadores impingido pela face estatal do capitalismo. 

 O momento regional encerra com a consolidação do Estado Nacional lido com a criação 

da respectiva Unidade de Conservação e orientação da área para atividades turísticas. 

 Em relação ao Parna, podemos dizer que as imagens do Parque que as agências de 

turismo, pousadas e o próprio ICMBio, tentam impingir, reforçam a concepção de jardim do 

éden, com fontes de água cristalina e de natureza intocada pelas mãos do homem predador. 

Contudo, com perspectivas e vivências diferenciadas, as representações que turistas e 

moradores constroem acerca das ideias de paisagem natural e de preservação, conotam outros 

aspectos, ora semelhantes, como a sacralização da paisagem, ora divergentes, como quando 

tratam da preservação, ou seja, cabe ao parque construir o discurso da paisagem intocada e 

idílica para assim ratificar a existência dessa no imaginário tanto do turista quanto do morador 

local para, por fim, dar viabilidade à prática turística, o que por sua vez, parece mobilizar os 

moradores da região para o setor turístico de serviços, tanto aqueles expropriados no ato da 

regularização fundiária, quanto aqueles que ficaram excluídos da área do parque e que  passam 

por um acelerado processo de despovoamento desde a proibição do garimpo. 

 Além disso, a leitura desses moradores acerca da implantação do Parque Nacional da 

Serra da Canastra contrapõe-se a da população que é proprietária de alguma atividade 

econômica relacionada ao turismo. Para os primeiros, o fechamento do Parque, sem adequada 

infraestrutura, só fez com que o fogo, por exemplo, se disseminasse pelos campos sem controle, 

na época de seca, provocando efeitos mais devastadores do que a própria ocupação agro, 

pecuária e alguns moradores não aceitam a indenização oferecida pelo ICMBio defendendo que 

as comunidades da Serra da Canastra pelas formas de organização espaço temporais detêm um 

saber que tem na prática um processo metabólico com o meio físico menos prejudicial do que 

o discurso propagado pelo Parque, organizando-se assim para a não retirada da área. Para os 

proprietários de pousadas e do comércio local, a criação do Parque permitiu a "preservação" de 

paisagens de grande valor ambiental e consideram as práticas de garimpagem e de queimadas 

antes realizadas por sitiantes e fazendeiros que ocupavam a área, como grandes ameaças à 

paisagem da Serra da Canastra. 
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Introdução 

 O Brasil é um país de extremos, pois ao mesmo tempo que tem uma das agriculturas 

mais avançadas do mundo, com grandes aportes tecnológicos, tem também, no campo, a 

produção ainda de forma tradicional em muitos lugares.  

No que se refere ao agronegócio o país é um líder mundial, mas ao mesmo tempo em relação à 

agricultura familiar, apesar dos avanços provocados a partir da disseminação de programas 

como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar -   PRONAF, ainda é 

muito precário o acesso à políticas de fomento que alcance a todos e que esteja principalmente 

atreladas ao acompanhamento técnico e não financeiro, principalmente nas regiões do Norte e 

Nordeste. 

 A proposta desta pesquisa visa discutir a importância de políticas públicas para a 

melhoria da qualidade de vida do pequeno agricultor, o presente trabalho tem como objetivo 

discutir a expectativa positiva que a implantação do programa de fomento gera na comunidade 

Bandeira, região carente do nordeste da Bahia que enxerga com otimismo essa nova fase.  

Dessa forma, discute-se aqui justamente essa problemática: por qual motivo a implantação de 

fomento despertou um novo ânimo do agricultor familiar da comunidade Bandeira – Coronel 

João Sá-BA? 

 Diante, dessa nova realidade, primeiramente foi trabalhado de fundamentação tórica a 

partir de pesquisa bibliográfica com base nos autores como Lamarche (1998) e Schneider 
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(2005), cujo objetivo é analisar a recepção e percepção desse novo cenário dentro da 

comunidade investigada. Além disso, discute-se aqui também o conceito e a história da 

agricultura familiar no Brasil, discorrendo da sobre importância da Agricultura familiar para o 

desenvolvimento rural. Assim, traçando um panorama sócio histórico da agricultura familiar e 

da sua importância no cenário nacional e local.  

 No segundo momento, faz-se uma discussão sobre os principais programas de fomento 

a exemplo do PRONAF além de outros de âmbito estadual e local. Como uma forma de 

emancipar o pequeno agricultor garantindo avanços e legitimidade no cenário da agricultura no 

que concerne à realidade da comunidade propondo  novas perspectivas que além de valorizar 

dar ao agricultor a oportunidade de ter capacidade de investimento, acompanhamento técnico e 

a possibilidade de acesso à cidadania, já que condições precárias de vida, além de não garantir 

justiça social provoca o avanço ainda maior de fenômenos como a desigualdade.   

 E, por fim, diante dos resultados e discussões, foi aplicado o método de análise dos 

dados acerca do impacto das políticas de fomento, apontando para os efeitos positivos da 

implantação da política de fomento do governo, cuja meta é trazer desenvolvimento e justiça 

social, fortalecendo o trabalho no campo e garantindo sua permanência e equidade social.   

 

2- Agricultura Familiar no Contexto Sócio Histórico  

 A modernização de processos produtivos como forma de melhorar a produção e amplia-

la desde de 1950 segundo Lamarche (1998), o discurso de modernização da Agricultura familiar 

fazia parte do debate e a intencionalidade visando justamente as melhorias da expansão da 

produção. Mas como todo e qualquer processo de mudança que seja mais radical, este, gera um 

certo impácto. Assim, pode-se concordar que: 

Um amplo consenso entre os representantes   dos Agricultores. O  Estado e os 
industriais permitiu impor aos agricultores o modelo produtivista sem praticamente 
nenhuma alternativa. A marginalização de um grande número de produtores, todos 
aqueles que não puderam ou não souberam adaptar-se às novas exigências, provocou 
um êxodo permanente da população agrícola contribuindo, assim,  para alimentar a 
reserva de mão-de-obra de uma sociedade urbana e industrial  em plena expansão. Em 
contra partida, a França tornou-se o segundo exportador mundial de produtos 
agrícolas e alimentares (LAMARCHE, 1998,p.19)  

 

De acordo com o supracitado, o modelo francês que deu origem ao que venha ser hoje 

o agronegócio era totalmente centrado na produtividade quando estava dando os seus primeiros 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
4382 

 

passos. Ou seja, uma solução para baixa produtividade, mas com pouca relevância social, 

provocando êxodo e a consequência maléfica de uma desestruturada vida urbana, tendo como 

foco a agricultura familiar.  

Em suma, a grande crítica ao pensamento francês da época e que de certa forma se 

estende até hoje é justamente o não combate às sequelas de políticas produtivistas, pouco 

relevantes do ponto de vista da distribuição de riqueza e da fixação do trabalhador em sua 

propriedade.  

O Modelo de produção centrado na produtividade, de acordo com Lamarche (1998), 

produzia benefícios, mas não deixava de ser um processo de desmanche da agricultura familiar 

e da marginalização destes protagonistas. Algo como produzir por produzir, sem equilibrar 

benefícios e malefícios que podem ocasionar determinadas mudanças. Foi o que ocorreu na 

década de 50, o Brasil passa pelo mesmo processo de produção e a Agricultura familiar também 

enfraquece em meio à necessidade de se produzir cada vez mais com a inserção de técnicas 

modernas nesse sentido. Todavia, o que se deixa claro é que essa modernidade se mostrou um 

auxiliar, mas também uma ameaça para o agricultor familiar em âmbito nacional.  

De acordo com a Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação - FAO 

(1996), define a Agricultura Familiar a Partir de três características: participação, gestão e 

investimentos em âmbito familiar. A participação direta no trabalho por parte dos membros e 

adequação dos meios de produção, mesmo que a família não detenha efetivamente a posse da 

terra. Essa situação demonstra o quão é importante produzir, mas ao mesmo tempo não fazer 

morrer uma prática que segura o homem no campo e é responsável pela  permanência da família 

no lugar em  que vivem, e não, sendo vítimas de migração forçada para os centros urbanos.  

Neste interim, a situação por ser uma realidade imposta  por muitas décadas começa a 

sinalizar desgastes e propostas mais sustentáveis começam a parecer com mais força no 

horizonte bem como, podemos concordar segundo  destaca Lamarche (1998, p.25): 

 
Poderíamos pensar que, na atual conjuntura de crise, o desenvolvimento da agricultura 
nacional se realizaria segundo duas orientações: uma produtivista compreendendo 
uma minoria de estabelecimentos intensivos e outra “ de serviço”,em que a função 
principal do produtor não seria a produção agrícola, mas sim a conservação do meio 
ambiente, do turismo etc. É assim que predizíamos a instalação de um modelo atual 
e, aliás, é assim que se concebe o desenvolvimento na agricultura francesa há 10 anos.  
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Portanto, esses aspectos apresentados pelo autor sobre essa visão de agricultura em 

contraponto ao modelo produtivista, estabelece uma nova conspecção de ver a agricultura, 

dando ênfase à necessidade de renascimento da agricultura familiar, como uma nova 

organização de produção. Neste caso, produzir para mostrar que é possível ter uma relação de 

harmonia com a natureza e, além disso agregar, à agricultura familiar valores que são 

importantes para o mundo contemporâneo.  

Neste sentido, a visão do autor recoloca a agricultora familiar em uma posição de 

protagonismo, visto que o ecoturismo e a produção sustentável com ênfase na produção de 

produtos orgânicos venham despontados pelo fato da necessidade de se repensar a forma de 

produzir as coisas e obviamente pela importância que vem tendo, cada vez mais uma 

alimentação sem ameaças à saúde, mas também ao meio ambiente. Saindo assim, da concepção 

de que os recursos naturais são inesgotáveis e se deve devastá-lo de forma indiscriminada sem 

que se tenha nenhuma preocupação por mudanças efetivas e identitárias.  

 Destarte, situação discutida no momento é uma manifestação de que a agricultura 

familiar passa por um momento de transformação que é corroborado por Lamarche (1998),  

sucedendo uma mudança de modelos em que  se possa agregar  produção, relação ecológica 

pacífica, com manutenção dos laços familiares na produção, porém em uma perspectiva não 

somente de subsistência, mas de uma agricultura familiar moderna Lamarche (1998). 

No entanto, com necessidade de afastar essa prática da finalidade da agricultura como 

negócio, mas como elemento de justiça social, se distanciando da concepção de “terra de 

negócios” para continuação desta como “terra de trabalho” Silva (2007). O trabalho nesse caso 

não tenha a obrigatoriedade de gerar riquezas, mas que a família não fuja das características 

principais de se produzir em organização famíliar. No entanto, vê-se então que o caso não é 

copiar o modelo do agronegócio, mas melhorar a experiência de produção com a inserção de 

novas técnicas garantindo a permanência do homem no campo.  

Ainda de acordo com o autor, pode-se refletir sobre a atual realidade da agricultura 

familiar brasileira e da necessidade de se buscar um modelo alternativo, destaca-se que  ao 

longo do tempo a agricultura familiar no  contexto mundial e nacional vivenciou duas 

realidades, uma de subsistência e uma outra que emancipa porém conserva a importância do 

trabalho na terra, mas com aspectos mais modernos, como alternativa de produção. A 

asseguração da agricultura só como negócio e o primitivismo da agricultura de subsistência é 

recriada e passa a denominar-se de Agricultura Familiar Moderna.  
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Logo, de acordo com Schneider  (2010) a década de 90 passa a ser divisor de águas 

nesse processo, isto, por decorrência da aprovação da constituição de 1998 em que se 

institucionalizou novas ações governamentais que visaram ao desenvolvimento da agricultura 

familiar nos anos pós nova constituinte. Portanto, a nova fase de desenvolvimento só iniciaria, 

de fato, a partir de 1993 por intermédio do novo presidente Itamar Franco com a consolidação 

do processo a partir de 1995 em meio a um novo período de desenvolvimento sócio econômico 

do país por decorrência da baixa inflação ocorrida durante o final do Governo Itamar Franco e 

Início do de FHC.  

Contudo, essa nova realidade, importante para sua modernização e ascensão, segundo 

Schneider (2010), deu-se também com a mudança de postura das organizações sociais que 

saíram de uma posição apenas reivindicatória, para uma postura “proativa” e de participação 

plena em decisões que viessem fomentar o desenvolvimento e a modernização da agricultura, 

não somente do viés tecnológico, mas como instrumento de fortalecimento da família e 

ascensão social e econômica de todos os envolvidos, deixando claro que o desenvolvimento da 

agricultura familiar não pode se dar apenas em mão única, segregando e deixando à parte a sua 

importância e relevância social como bem afirma Buainaim 2014 na citação a seguir:  

 
Um extenso retrocesso social é vivido pelo País há meio século em 
consequência de uma modernização agrícola de prancheta, sem fundamentos 
sociológicos e antropológicos. A ditadura ideológica do econômico devasta, 
não só desorganizando as sociedades tradicionais. Devasta, também, na 
destruição do capital social representado por um saber centenário, de 
relativamente pouca eficiência econômica e de grande eficiência social. ( p.25) 

Nota-se, assim, que um país que somente estimula a agricultura como negócio, deixa de 

lado a importância social e antropológica que tem a lida com a terra, deixa de lado os valores 

historicamente construídos que não rende tanto lucro, mas que significam do ponto de vista 

social e humano  algo que de tão valioso não tem preço.   

3- Política Públicas de Fomento para Agricultura Familiar Brasileira 

Com o surgimento da industrialização a partir do desenvolvimento científico a 

sociedade passou a ter mais acesso aos bens de consumo por causa da produção em larga escala 

promovendo a acessibilidade decorrência destes acontecimentos resultantes da globalização.  

Diante desta notoriedade o mundo passou por grandes avanços, desenvolveu-se com a 

revolução industrial e a informática com o passar dos séculos. Com isso, os espaços urbanos 
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cresceram por causa do aumento da demanda populacional que fizessem essa nova realidade 

funcionar refletindo no esvaziamento do mundo rural, provocando a diminuição  da força de 

trabalho no campo devido a adoção das mecanização nas atividades agropecuárias. Esta 

realidade ocorre com a chegada do agronegócio ofertando uma produção em larga escala e 

proporcionando um desenvolvimento econômico emergente no país. 

Para Schneider (2003), o termo familiar destacou-se no Brasil na década de 1990 

amparado pelos movimentos sociais no campo, através do sindicalismo rural ligado à 

Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura-CONTAG, sendo proviniente de 

manisfestações políticas, propondo-se proteção social, política e econômica dos produtores 

familiares.  

Para que esta demanda fosse possível, dependeu de ampla mobilização de instituições 

como a Federação dos Tabalhadores da Agricultura - FETAG ligada a agricultura familiar e 

demais instituições, além do projeto Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação -FAO/ juntamente com o Instituto Nacional de Reforma Agrária - INCRA, 

estabelecendo programas e diretrizes, dando suporte ao surgimento de  programa de fomento a 

agricultura familiar no Brasil. 

 Neste interim, é no Governo Itamar Franco que fora criado o Programa de Valorização 

da Pequena Produção Rural-PROVAP, este serviu de ponta pé inicial para o surgimento de uma 

política pública que atendesse o pequeno agricultor familiar. Só então, em 1995, no governo 

Fernando Henrique Cardoso o PROVAP foi totalmente reformulado ao que hoje é mais 

importante programa de fomento à Agricultura familiar.    

Diante dessa situação, a categoria concretiza-se em políticas públicas como o PRONAF 

criado através do Decreto Presidencial nº 1946, de 28 de junho de 1996, tendo por finalidade 

promover o desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído pelos agricutores 

familiares, de modo lhes propiciar o aumento da capacidade produtiva, a geração de empregos 

e a melhoria da renda. Desde sua criação, o programa foi dividido em diversas categorias, 

dependendo do público-alvo a ser atingido: PRONAF A, A/C, B, C, D, E contando também 

com uma linha especial de crédito para custeio e para investimento (PRONAF Semiárido, 

Mulher, Jovem, Agroecologia, ECO, Custeio e Comercialização), que foram fortalecidos ao 

longo do tempo, através de legislação específica. Assim podemos concordar que: 

 
 O PRONAF representa um marco importante da luta pelo reconhecimento da 
Agricultura Familiar, sendo que a partir da efetivação dessas políticas públicas os 
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agricultores descobrem-se como atores estratégicos para o crescimento de um País, 
tendo o poder e capacidade de reivindicar e influenciar as ações públicas a partir de 
então. (ZIGER, 2010, p.3)  

Obviamente que conquistas como o PRONAF e demais políticas de financiamento e de 

assistência técnica não surgiram do nada. Houve sempre uma grande mobilização do homem 

do campo na luta pela aquisição de direitos e realizações que pudessem conceder-lhes 

dignidade, a garantia do seu sustento e o acesso a condições dignas no campo.  

Nesse contexto, surge o Programa de Fomento que visa à transferência de renda 

possibilitando o acesso a estrutura organizacional e produtiva para agricultura familiar. 

Instituído pela Lei no 12.512, de 14 de outubro de 2011, e regulamentado pelo Decreto nº. 

7.644, de 16 de dezembro de 2011. É gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Agrário – MDSA e Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário – 

SEAD, que é responsável pelas normas complementares e pela gestão do programa em parceria 

com as instituições locais.  

O programa, de acordo com o Plano Brasil sem Miséria, tem como objetivos tais como 

estruturar atividades produtivas dos beneficiários com vistas à inclusão produtiva e promoção 

da segurança alimentar e nutricional; contribuir para o incremento da renda dos beneficiários; 

estimular atividades produtivas sustentáveis e agroecológicas; promover ações complementares 

e articuladas com órgãos e entidades para o fortalecimento da autonomia dos beneficiários, 

especialmente o acompanhamento técnico e social e estimular o dinamismo dos territórios 

rurais, por meio de orientação às famílias. 

Nesse percurso de desenvolvimento da agricultura familiar, o acompanhamento técnico 

Assistência técnica e extensão Rural-ATER aponta para a importância da orientação ao agregar 

conhecimento ao trabalho do pequeno produtor rural como forma de cumprir a missão de 

cumprir a missão de ser indutor de desenvolvimento social e de combate à exclusão como bem 

afirma ( ABRAMOVAY, 1998).  

Dessa maneira, a Ater ultrapassa os limites do tecnicismo e  serve de forma ampla ao 

acesso à cidadania.  Essa realidade ajuda a transforma a vida do campo, mas obviamente, é um 

braço que só é eficaz quando instituições como o PRONAF, pioneira no financiamento 

transforma a assistência técnica no principal braço de ligação ao homem do campo. Ou seja, a 

relação eficiente entre financiamento através de políticas públicas de fomento e a efetividade 

desse investimento em desenvolvimento e justiça social está, sem dúvida alguma é uma ação 

eficiente da assistência técnica.     
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Portanto, o programa de fomento nos moldes do que fora aprensentado, trata-se de um 

processo de desenvolvimento da agricultura familiar, fruto de décadas de luta e que culminou 

em políticas públicas vigentes importantes para o fortalecimento da agricultura familiar, a 

fixação do homem do campo em seu espaço, o resgate de sua dignidade e obviamente tudo isso 

decorrente de uma ascensão sócio econômica que, obviamente, nasce dessas iniciativas 

governamentais que converge nos interesses de todos que estão em busca de um bem comum.  

 

3.1- Perspectivas e Expectativas da Comunidade Bandeira com o Programa de Fomento 

do Governo. 

A comunidade rural Bandeira está situada no município de Coronel João Sá situado no 

território do semiárido baiano. É uma localidade próxima a divisa com o município de Carira-

SE (Figura 2). De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ( Censo de 

2010) (Figura 1) o município dispõe de uma população rural (8.159) maior do a que a urbana 

(5.819) , localizado em uma das regiões mais pobres de um Estado ( Território Semiárido 

Nordeste II). 

 

Figura 1: População Urbana e Rural do Município de Coronel João Sá-Ba. 

 
Fonte: IBGE, 2017, Com dados do censo demográfico de 2010. 

 

A comunidade Bandeira é um pequeno povoado localizado em uma das regiões mais 

carentes do país. O que, obviamente a habilita a ser contemplada por políticas públicas que 

visem a mudar a realidade dessas pessoas que vivem em meio à pobreza e a falta de 

oportunidade, sendo então uma abertura de portas para o futuro a partir do momento que essas 
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pessoas são alcançadas por medidas concretas como, por exemplo, o recebimento de uma 

política de fomento como essa que alia injeção de capital à assistência técnica ao trabalhador. 

 

Figura 2: Mapa de Localização do Município de Coronel João Sá-BA 

 
Fonte: Inema-Ba, 2012. Adaptação: Heleno Macedo, 2017. 

 

3.1.1- O perfil das famílias atendidas 

Obviamente que por mais que uma comunidade seja carente existem pessoas com 

condições financeiras melhores e que não irão enquadrar-se ao perfil de beneficiário do 

programa de fomento através da assistência às famílias beneficiadas por meio de aporte 

financeiro e assistência técnica.  Mas por ser uma comunidade muito pobre a grande maioria 

das pessoas na comunidade Bandeira foram aptas a participarem do programa das 18 famílias 

participantes 15 delas estavam aptas a participarem, uma vez que além da situação de 

vulnerabilidade em que vivem, a grande maioria teve pouco acesso a educação. 

Diante do presuposto pode-se constatar que dos participantes interessados no programa, 

somente três foram excluídos possiam o primeiro grau completo (Figura 3). Outros 6 iniciaram 

os estudos, mas não passaram das series iniciais e são semianalfabetos, apresentando uma noção 
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muito superficial de leitura e escrita. Os demais, ou seja, 9 beneficiários não tiveram nenhuma 

experiência de vida escolar, sendo analfabetos.  

 

Figura 3: Grau de escolaridade 

 

 

Fonte: Trabalho de campo 

 

Logo, estes participante também possuem acesso a programas de renda mínima como o 

Bolsa família, além de serem cadastradas na Declaração de Aptidão- DAP ao PRONAF o que 

demonstra, realmente, que se trata de uma comunidade muito pobre, visto que 90% das famílias 

estiveram enquadradas (Figura 4). Uma vez que para terem acesso, deviam ser famílias 

proprietárias de pequenas quantidades de terra e assistidas por programas de transferência de 

renda do governo federal.  

Figura 4: Familias com Acesso a Declaração de Aptidão-DAP 
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Fonte: trabalho de Campo, 2017. 

 
 
Constata-se que em um programa que atinge um quantitativo superlativo desse, o 

impacto positivo de um programa bem sucedido, pode com certeza ser crucial para imprimir 

uma nova história à comunidade. Algo como dizer que provavelmente a implementação dessa 

política de fomento pode muito bem ser visível às mudanças ao ponto de se afirmar que haverá 

provavelmente boa percepção entre o antes e o depois a partir da implementação. 

3.1.2- Sobre o programa. 

Durante a pesquisa verificou-se que quinze famílias na comunidade bandeira estão 

inseridas no projeto de ATER que se constitui como Política Nacional de Assistência Técnica 

e Extensão Rural-PNATER  para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária. A gestão do 

programa em Coronel João Sá é feita pela ARCAS, uma instituição sem fins lucrativos, 

credenciada pelo Estado da Bahia para atuar na execução do programa por meio de orientação 

às famílias e, dessa forma, tornar,  o investimento em algo eficaz. 

A Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER, surge sob à lei federal nº 12.188, 

de 11 de janeiro de 2010 que institui a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão 

Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNATER e o Programa Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária - 

PRONATER, altera a Lei de n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras providências. 

Recorrendo também a Lei estadual da Bahia Nº 12.372 de 23 de dezembro de 2011 que institui 

a Política Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar - 

PEATER. 
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Desta maneira a ATER passa a ser inserida como um serviço privado ou para 

estatais, com o apoio de entidades tanto públicas como privadas. Logo depois, foi criada em 

1956 a ABCAR - Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural, constituindo-se, um 

Sistema Nacional articulado com Associações de Crédito e Assistência Rural nos estados. 

 Para isso, a atuação da assistência, dada pela ARCAS esteve focada na criação de 

bovinos e ovinos. A instituição, durante o período de orientação, teve grande preocupação pelo 

em orientar o gerenciamento dos recursos, situação esta primordial para a continuidade do 

programa. Além disso, as famílias participantes aprenderam acerca do manejo, como a melhor  

maneira de torna eficiente a relação investimento-produção com uso adequando de ração, ações 

preventivas quanto à manutenção da saúde do animal, garantia de acesso à agua e  demais 

medidas importantes para a garantia do melhor manejo possível.  

Portanto, para as famílias terem direito ao benefício e se enquadrarem como 

beneficiárias devem ter o cadastro aprovado pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário- 

MDA. Logo, estando apta receberão o fomento no valor R$ 2.400,00 divididos em duas parcelas 

para que apliquem o benefício na compra de criações de bovinos e ovinos, dos 15 beneficiários, 

9 optaram pela criação de gado e 6 de ovelhas(Figura 5).   

 

Figura 5:Produção animal no Povoado Bandeira-Coronel Jão Sá/Ba 

 
      

Fonte: trabalho de campo, 2017. 
 

A duração do projeto para que o ciclo se complete e os resultados possam ser apurados 

é de dois anos. Neste caso, a comunidade Bandeira ainda se encontra na vigência desse prazo, 

que pode ser estendido.  
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Um dos pontos positivos desse programa é que nesse ciclo de sua implantação o 

agricultor familiar recebe visitas técnicas que visam orientá-los adicionando a essa ajuda 

financeira o que há de mais importante, que é o fato de se agregar conhecimento. Ou seja, 

orientando o agricultor a adiquirir uma prática de manejo e de lida adequada aos parâmetros da 

agricultura familiar moderna, possibilitando que o agricultor familiar possa ir além da produção 

para subsistência melhorando a sua qualidade de vida. Concepção esta também defendida por 

Lamarche (1998), uma vez que, para o autor, o ganho do ponto de vista social, torna-se crucial 

para justificar o apoio dado que se dar a agricultura familiar. 

O acompanhamento técnico permite que o agricultor familiar possa ser mais, produtivo, 

mas, como destacou Schineder (2010) que tenha uma relação mais coerente com as demandas 

ambientais, evitando práticas que sejam maléficas nesse sentido, além da melhoria da produção, 

ou seja, produzir de forma mais conciente melhorando o ganho do agricultor e 

consequentemente a sustentabilidade.    

Dessa forma, esse programa de fomento à agricultura familiar colabora efetivamente 

por uma ascensão do agricultor familiar, mas também pela garantia do acesso desse a uma vida 

mais digna, com uma situação de produção agrícola e pecuária, dentro do que há de melhor em 

se tratando de práticas e técnicas modernas de produção. E assim, o Programa de Assistência 

Técnica- Ater na comunidade Bandeira atingi o seu principal objetivo que é contribuir para o 

desenvolvimento da comunidade. 

4- Resultados e Discussões 

Durante a execução da pesquisa notou-se que para famílias tão pobres terem acesso a 

uma renda digna, principalmente quando não é esperado, gera um impacto no ânimo destes 

protagonista, principalmente pelas condições precárias que muitas familias se encontram. 

Então, com base nessa realidade, receber um recurso a mais para essas pessoas é algo muito 

positivo.  

Dessa forma, para que esse recurso realmente possa melhorar a vida de cada indivíduo 

inserido nessa comuniade e seja algo que fomente desenvolvimento, obviamente, é necessário 

que o programa seja implementado de maneira mais ampla, indo além do dinheiro, cedendo  

apoio.  

Como já foi destacado aqui, o programa pretende melhorar a vidas dos seus 

beneficiários. Dessa forma, as famílias atendidas, que até então, não tinham sido alcançadas por 
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uma política pública de forma organizada e atrelada a um projeto de desenvolvimento local, 

passaram a ser alvo desse ciclo positivo. Notório, o início desse ciclo de desenvolvimento, além 

de possibilitar que o agricultor esteja motivado por fazer parte da novidade promovida pelo 

programa de fomento, renovaram as suas expectativas de melhorias e têm grandes perspectivas 

e expectativas quanto ao resultado.  

Diante de alguns relatos, pode-se observar a credibilidade para com o programa com 

podemos constatar o depoimento de um beneficiario , residente da comunidade, conta que já 

pensava em mais uma vez ir a São Paulo em busca de trabalho, visto que a longa seca que 

assolou a região vem tornando ainda mais difícil a permanência dele por aqui. Mas mudou de 

ideia desde a implementação do programa e se mostra satisfeito, principalmente, pelo que vem 

aprendendo por meio das orientações recebidas. Ele espera que o programa o ajude a  fixar-se 

no seu lugar, pois a melhoria de sua renda é a sua grande esperança para a permanência onde 

vive.  O pensamento do agricultor tem semelhança com que disseram quase todos os demais 

beneficiados, estes otimistas na expectativa de que o retorno será muito positivo, não somente 

pelo fato do acesso ao recurso, mas também pela aquisição de conhecimento. 

Sendo, então, a comprovação de que aliar recurso financeiro e conhecimento pode ser 

crucial para o desenvolvimento de qualquer setor e a agricultura familiar não poderia ficar de 

fora. Apesar de que há uma grande expectativa sobre o resultado do programa e maioria,  

mostra-se bastante otimista, há quem veja com cautela a exemplo desse depoimento: conta: 

“Me vejo preocupada, pois a seca já acabou com tudo que nós tem, desse jeito fica difícil confiar 

que o dinheiro do fomento não será mais um que vai se acabar em nada”.  

Figura 6: Beneficiaria do Programa de Fomento 

 
                                               Fonte: Trabalho de campo, 2017. 

É nítido no depoimento de cada líder familiar que o programa fez retornar a confiança 

de cada agricultor sobre o trabalho no campo. Situação certamente abalada por sucessivas secas, 

pois esses pequenos produtores têm na falta de recursos, o maior entrave para ampliar a sua 
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renda, mas também para manter o que já tem, visto que o produtor não tem a mesma capacidade 

de sobrevivência do grande.  

Durante a entrevista os beneficiarios questionados quanto à perspectiva da melhoria da 

qualidade de vida sua maioria estão confiantes de que esse recurso inicial e o aprimoramento 

de sua lida no campo vai melhorar a sua vida, mas uma parte dos entrevistados afirmam que 

têm o pé no chão e que nem sempre as coisas são como o  esperado. Mas por outro lado esses 

são conscientes de que o apoio e aprimoramento das técnicas irão ajudá-los a produzirem mais 

e também resistir à seca, maior fator de dificuldade na vida do agricultor familiar sertanejo.  

Dessa maneira, portanto, a agricultura familiar quando tem o apoio governamental, 

mostra-se muito mais efetiva e eficiente, tanto por agregar conhecimento técnico, enjetar 

recursos, e, como foi possível observar nesta amostragem, principalmente, reestabelecer a 

confiança do agricultor familiar. Confiança esta que quando abalada gera imensos prejuízos e 

muitas vezes estes deixam de produzir no campo e passam ser mais um habitante das periferias 

das grandes cidades e o programa de fomento com assistências técnica ATER tenta mudar está 

história, plantando esperança na vida dessas pessoas.  

   

5- Considerações finais 

A agricultura familiar pode não produzir os milhões de toneladas que produzem 

agronegócio no país, mas quando ela vai bem pode impactar de duas formas bem positivas na 

vida das pessoas, uma é com distribuição de renda e outra é o fator de fixar as pessoas onde ela 

vive.  

Com isso, os ganhos econômicos que todo um país tem com aumento da produção 

nacional, ampliação do mercado consumidor em âmbito local ao gerar renda onde vive o 

trabalhador. Essa é só uma demonstração de que a Agricultura Familiar, além de garantir a 

alimentação de todas as famílias que a pratica, além de fomentar a economia de um país com 

estímulo à distribuição de renda.  

Sendo assim, a Agricultura familiar mostra-se historicamente importante e ao longo do 

tempo, através da luta empreendida pela instituição em defesa do homem do campo, vem 

ganhando mais espaço e apoio das organizações governamentais. 

O presente trabalho trouxe discussões bastante pertinentes quanto à importância  do 

investimento na agricultura familiar em comunidades rurais de regiões pobres do Brasil. 

Destacando, sobremaneira, o impacto dessas políticas de fomento surgidas, principalmente, 
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após a década de 90, a partir do PRONAF e demais formas de estímulo. Possibilitando que 

comunidades como a do Bandeira pudessem melhorar  a qualidade de vida e de certa forma 

redimensionar a perspectiva de uma comunidade quanto a uma vida próspera em sua própria 

terra.   

Conclui-se, portanto, que políticas públicas quando bem aplicadas, surtem efeitos 

positivos em todo o seu ciclo. Ou seja, são tão importantes que só o fato de alcançar uma 

comunidade, há muito tempo com a ausência efetiva do estado nesse sentido, torna-se possível 

mudar as expectativas e perspectivas quanto ao futuro. Fator este muito importante para a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas envolvidas. Mudando rumos e produzindo justiça 

social. Algo muitíssimo importante para que um país se torne mais justo e menos desigual.  
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O ARRANJO PRODUTIVO DE CRIAÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NO 
ASSENTAMENTO LISBOA COMO ALTERNATIVA DE DESENVOLVIMENTO 

LOCAL EM SÃO JOÃO DO PIAUÍ 

 
       João Batista Santos Sobreira1 

      César Augustus Labre Lemos de Freitas² 
 

Resumo 

O presente trabalho tem o objetivo de analisar, de forma descritiva, como um grupo de jovens de um assentamento 
do semiárido piauiense ligado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST/PI) está se organizando 
de forma coletiva por meio de um Arranjo Produtivo Local (APL), com projeto iniciado em 2016 e implementação 
em 2017, como forma de geração de renda, contribuindo para a sustentabilidade do assentamento, aproveitando a 
mão de obra técnica local e os recursos naturais com o intuito de promover qualidade de vida no campo e geração 
de oportunidades de trabalho e renda para a juventude, bem como o desenvolvimento sustentável local e regional. 
Sendo assim, busca-se destacar os elementos de desenvolvimento econômico obtidos através dos APL’s, assim 
como a relação entre formas alternativas de produção se relacionam com formas alternativas de trabalho, com a 
ideia central de apresentar essa experiência de como alternativa para as formas tradicionais de desenvolvimento, 
trazendo a experiência da organização coletiva e da força da juventude do campo. 
 
Palavras - chave: juventude do campo, arranjos produtivos locais/APL, geração de emprego e renda. 

Abstract 

The present work has the objective of analyzing, in a descriptive way, how a group of young people from a Piauí 
semi - arid settlement linked to the Landless Rural Workers Movement (MST / PI) is organizing itself collectively 
through a Local Productive Arrangement (APL), with a project started in 2016 and implemented in 2017, as a way 
of generating income, contributing to the sustainability of the settlement, taking advantage of local technical labor 
and natural resources with the aim of promoting quality of life in the countryside and generation of work and 
income opportunities for youth, as well as local and regional sustainable development. Thus, it is sought to 
highlight the elements of economic development obtained through APL's, as well as the relation between 
alternative forms of production and alternative work forms, with the central idea of presenting this experience as 
an alternative to traditional forms of development, bringing the experience of collective organization and the youth 
force of the field. 
 
Key words: rural youth, local productive arrangements (LPA), employment generation and income. 
 
 

1. Introdução 

Assentamento é uma palavra que identifica não só uma área de terra no âmbito dos 

processos de Reforma Agrária, designada à produção agropecuária e/ou extrativista, mas 

também, remete a um espaço heterogêneo de grupos sociais compostos por famílias 

camponesas que, após a desapropriação adquirida pelos governos federal e/ou estadual, 
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trabalham para cumprir as disposições constitucionais e legais relativas à Reforma Agrária. De 

acordo com a Constituição Federal do Brasil, em seus artigos 184 e 186: 

 
Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o 
imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa 
indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, 
resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja 
utilização será definida em lei (BRASIL, 1988)  
 

O final da década de 1990 foi marcado pela emersão da terceira geração de políticas de 

desenvolvimento. Junto à globalização, surge uma nova perspectiva espacial, a mundialização 

do capital demanda uma unificação e a padronização dos mercados e produtos, por outro lado, 

também permite a diversificação das economias e dos mercados locais, promovendo assim a 

articulação entre o local e o global. 

As políticas de terceira geração se baseiam no reconhecimento de que uma nova 

orientação produtiva não necessariamente requer mais recursos, mas sim o aumento da 

“racionalidade sistêmica” no uso dos recursos e o dos programas existentes. 

(HELMSING,1999).  

Uma das características dessa terceira geração de políticas é o reconhecimento de que 

cooperação não é essencial somente entre as firmas, mas também entre instituições, ou seja, a 

coordenação horizontal entre os atores locais deve ser complementada pela coordenação 

vertical entre os diferentes níveis. (HELMSING,1999). E é nesse contexto que a figura dos 

Arranjos Produtivos Locais (APL) surgem, exatamente para firmar essa cooperação entre 

firmas e instituições. 

O termo Arranjo Produtivo Local surgiu no final da década de 1990 como um elemento 

de coesão entre forças produtivas e de planejamento, com o intuito de constituir um importante 

instrumento estratégico de desenvolvimento regional. Este termo se apresenta como resultado 

da conformação socioeconômica e geográfica voltada para o aumento da capacidade 

competitiva das empresas por meio da eficiência coletiva e, consequentemente, do setor, da 

cadeia produtiva e da região (COSTA, 2010). 

Dentro do arranjo produtivo, a divisão de trabalho entre as empresas permite que o 

processo produtivo ganhe flexibilidade e eficiência. A concentração de produtores 

especializados em um mesmo ambiente, estimula o desdobramento da cadeia produtiva, 

proporcionando o surgimento de novos fornecedores de matérias-primas, máquinas e 
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equipamentos, peças de reposição e assistência técnica, e ainda, devido ao surgimento de 

agentes comerciais que levam os produtos para mercados distantes, possibilita um maior 

escoamento da produção (LASTRES; ARROIO e LEMOS, 2003). 

Um dos objetivos das famílias ao se organizar para a “conquista da terra” garantindo a 

produção como meio de melhoria da qualidade de vida, no assentamento Lisboa, localizado no 

município de São João do Piauí – PI, constitui um dos objetivos do projeto iniciado em tal 

assentamento, contemplando a formação inicial onde os jovens, filhos e filhas dos assentados, 

se dediquem ao estudo em conjunto com seus pais, como forma de contribuir para uma melhor 

condição de trabalho. Tal melhoria se dará pelo incremento na qualificação técnica dos 

assentados. Nesse sentido, existem pessoas formadas em várias áreas do conhecimento desde 

pedagogia, administração, técnicos em agropecuária e agroindústria, dentre outras. 

Este texto pretende apresentar como o arranjo produtivo de Caprinos e Ovinos no 

assentamento Lisboa coordenado pelo grupo de jovens surgiu como alternativa de 

desenvolvimento local em São João do Piauí 

A primeira parte trata da organização produtiva do grupo de jovens assim como o apoio 

recebido pelos parceiros na construção e execução da proposta ora mencionada, considerando 

os potenciais existentes como a força de trabalho. A segunda parte trata sobre a geração de 

renda como alternativa de desenvolvimento local onde os jovens e seus familiares poderão de 

forma organizada ter um importante papel no fornecimento de carnes de qualidade de caprinos 

e ovinos para o mercado local bem como acessar aos programas institucionais de alimentação 

escolar. 

Por fim, serão traçadas algumas considerações acerca do projeto e do início da execução 

do Arranjo Produtivo Local no assentamento Lisboa. 

 

2. A organização produtiva no assentamento Lisboa a partir da mobilização da juventude 
local 

Dois conceitos são necessários para entendermos as relações existentes entre capital e 

trabalho, presentes nesse artigo. São eles, assentamento e cooperativa. Embora os dois estejam 

alinhados em vários pontos no espaço-tempo, a sua relação é completamente fora dos padrões 

apresentados no sistema capitalista de produção. 
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 O século XX foi caracterizado por grande crescimento econômico que não levou em 

consideração efeitos sociais, culturais ou ambiental, principalmente nos países da periferia do 

capitalismo.  

Para superar suas limitações, o homem aprendeu a criar ferramentas que 
multiplicavam suas capacidades limitadas, e ao mesmo tempo compreendeu que a sua 
resistência ao meio ambiente hostil era mais facilmente superada com a formação de 
grupos, que, organizados em torno de um objetivo, multiplicavam suas capacidades 
individuais. (DIAS, 2006, p. 02) 

 

 A partir da década de 1970, começam a surgir as primeiras críticas a este modelo de 

desenvolvimento, onde começa a surgir a ideia da sustentabilidade, pautado na redução das 

desigualdades sociais, geração de renda para os mais desfavorecidos e ao mesmo tempo 

preservação dos recursos naturais e meio ambiente (NASCIMENTO, 2012).  

 A cooperação como um processo de organização social do trabalho, tem sua importância 

dentre outras o fortalecimento das práticas da ajuda mútua autogestionária e, desta forma, um 

grupo agindo de forma cooperada pode adquirir uma dinâmica própria, que contribui para 

superar as barreiras, gerar novas condições e novas alternativas para superar suas fragilidades. 

 Buscando a unificação através de planos comum realizados pelas organizações 

cooperadas, possibilitará o acesso ao mercado interno e externo ou até mesmo industrializar 

seus produtos. Para isso é necessária uma melhor organização do trabalho bem como as relações 

entre os seus envolvidos em busca de um objetivo comum, de forma articulada, essas práticas 

possuem distintas denominações como: associações, grupos coletivos, cooperativismo, 

organização sindical dentre outros. Por meio da cooperação os trabalhadores ao longo do tempo 

buscam pela primazia das conquistas socias tais como, a melhoria da qualidade de vida, 

educação e a qualificação profissional.  

Esses processos produtivos buscam fortalecer as relações de trabalho dignas, inserção 

de jovens e mulheres, produção de alimentos agroecológicos designados à segurança alimentar 

e ascensão da democracia com a acessibilidade aos meios de produção e a terra. Isso se constitui 

como forma de alcançar o desenvolvimento rural, e conservação dos recursos naturais de forma 

sustentável. (VEIGA, 1996) 
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O assentamento Lisboa, criado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), remanescente de área de ocupação do MST, é um dos mais antigos 

assentamentos do Estado do Piauí, fundado em 02 de outubro de 1994. O assentamento está 

situado no território Serra da Capivara, em São João do Piauí, há 500 km da capital Teresina, 

no semiárido piauiense, são 265 famílias assentadas em uma área de 9.976 hectares.  

A economia do assentamento é constituída pela produção agropecuária e 

complementada pelos programas sociais, que têm grande importância principalmente nos 

períodos de entressafra. Disposto de considerável potencial para produção agropecuária, 

principalmente por apresentar grande área agricultável e possuir uma área de 8 km de solo fértil 

às margens do Rio Piauí, possuindo também um contingente de jovens, de 18 a 24 anos, filhos 

de assentados, formados em cursos técnicos, como: agropecuária, zootecnia e agroindústria e 

outro grupo em formação.  

Considerado o aspecto econômico, a região onde está localizado o assentamento possui 

um fator importante a ser considerado. É o mercado para carne caprina e ovina que lidera as 

importações do Estado do Piauí, ocupando o primeiro lugar dentre os estados nordestinos, 

com um consumo per capita anual de 759 gramas de carne caprina e 823 gramas. A Região 

Nordeste está em primeiro lugar no consumo de carne caprina, no entanto a região Sul 

apresenta um consumo maior de carne ovina. No Nordeste o valor médio é de 369 e 339 

gramas para carne caprina e ovina respectivamente (IBGE, 2018).  

O assentamento Lisboa dispõe de recursos humanos e naturais, tanto pelo contingente 

de assentados, quanto pelos recursos naturais disponíveis, além da ampla faixa de terra 

agricultável, e está inserido em um ambiente com características para qualificar a caprinocultura 

e ovinocultura, sendo estas atividades geradoras de trabalho e renda para o assentamento.  

A qualidade de vida das famílias assentadas vem melhorado desde a sua fundação, 

mesmo não havendo ações com políticas públicas governamentais mais efetivas nos 

assentamentos. 

A educação no campo surge em um momento em que os sujeitos do campo buscam, por 

meio da reivindicação, um dos direitos básicos assegurados na constituição federal, que é o 

acesso à educação (BRASIL, 1988). 
Na realidade atual do campo, verifica-se que as fortes contradições decorrentes da 
expansão das relações capitalistas na agricultura acirram o contraponto entre lógicas 
ou modelos de produção agrícola. Trata-se da polarização entre a agricultura voltada 
para a produção de alimentos (lógica do trabalho para a produção da vida) – 
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identificada como agricultura camponesa, dada sua forte ligação com o modo 
camponês de fazer agricultura –, e agricultura voltada para o agronegócio, sobre tudo 
para a produção de commodities (lógica do trabalho para a produção do capital) – 
chamada de agricultura capitalista ou de agronegócio, ou, ainda, de agricultura 
industrial, dada a sua subordinação da indústria (CALDART, 2010 apud MOLINA e 
FREITAS, 2011, p. 18). 
 

A agricultura camponesa constitui o modo de produção para existência dos agricultores 

que vivem e retiram do campo o seu sustento, apresentando características semelhantes ao 

agricultor familiar, os agricultores camponeses, ao terem acesso à terra, produzem a sua 

alimentação básica e comercializam o excedente. 

 
Agricultura camponesa é o modo de fazer agricultura e de viver das famílias que, 
tendo acesso a terra e aos recursos naturais que ela suporta, resolvem seus problemas 
reprodutivos por meio da produção rural, desenvolvida de tal maneira que não se 
diferencia o universo dos que decidem sobre a alocação do trabalho dos que se 
apropriam do resultado dessa alocação (COSTA, 2000 apud MOLINA e FREITAS, 
2011, p.26). 
 

Na agricultura camponesa, a perspectiva da agroecologia vem sendo cultivada, podendo 

ser considerada como um modelo que valoriza os saberes dos antepassados que aproveita a 

matéria prima existente, bem como respeita o meio ambiente sem agressão ao solo, à água e a 

natureza de modo geral (COSTA, 2000 apud MOLINA e FREITAS, 2011). 

Mesmo com essa conjuntura, a juventude do assentamento Lisboa busca a formação 

técnica e, com isso, existem muitos jovens já qualificados tecnicamente por meio dos programas 

de formação do governo federal e estadual no intuito de voltarem para o assentamento e ali 

poderem contribuir com a melhoria da qualidade de vida das famílias e o desenvolvimento 

local.  

Uma característica fundamental que contribui para fortalecer o grupo é o trabalho como 

princípio fundante e educativo, sendo assim, a base formativa nas ações do grupo sempre 

priorizando o fortalecimento do trabalho coletivo. 

 
Trabalho emancipado é condição de emancipação humana, mas não é apenas depois 
de emancipado que o trabalho passa a ser educativo transformador do ser humano: a 
educação acontece na dialética entre a transformação das circunstâncias e 
autotransformação que esse processo provoca e exige (acontece na práxis) 
(CALDART, 2011, p.65). 
 

 A crença de que o ser humano seria capaz de produzir para sua existência no campo, 

sem precisar sair para cidade em buscas de “melhorias”, fundamenta a continuidade de apostar-

se na capacidade do camponês, por meio do processo formativo, tendo o trabalho como 
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princípio emancipador. É também basilar o princípio do trabalho, e a busca por oportunidades 

de melhorias nas condições de vida constitui parte das ações cotidianas de capacitação e 

pesquisa nos assentamentos pelos grupos formais existentes.  

 Diante do lançamento de um edital2 que contempla a juventude rural surgiu a proposta 

de criação de uma estação de terminação (fase entre o desmame e o abate) de crias caprinas e 

ovinas no assentamento como uma forma de inclusão produtiva de criadores e também de 

jovens técnicos, seja através de assessoria aos criadores seja através do gerenciamento da 

estação, seja através da comercialização dos animais. Neste sentido, considera-se a importância 

das políticas públicas para a saída de uma situação de estagnação econômica e condições de 

vida precária, aproveitando o potencial produtivo da região e principalmente a presença de 

jovens oriundos do próprio assentamento que buscaram qualificação para aplicarem seus 

conhecimentos na própria região. 

Verifica-se que as estratégias corporativas, as políticas públicas, o ambiente em que a 

aglomeração de firmas está inserida, a institucionalidade local e a dinâmica econômica 

desempenham papel importante no processo de inovação, principalmente, na formação da rede 

de relacionamentos como fonte de geração e disseminação do conhecimento (Costa, 2010). 

O apl dá destaque às estruturas institucionais, políticas, culturais e econômicas, e busca 

associar o desenvolvimento de inovações às redes formadas pelos diferentes atores envolvidos 

no processo para a geração da inovação (CASSIOLATO e LASTRES, 2003). 

Neste projeto participaram 15 jovens, sendo 11 técnicos de nível médio, 9 homens e 2 

mulheres, com formação nas áreas de zootecnia, agropecuária, agroindústria, meio ambiente e 

administração. Todos são filhos de assentados, que tem na ovinocaprinocultura uma fonte de 

renda, porém em um modelo de produção que se caracteriza pela subutilização do potencial 

biológico de caprinos e ovinos considerando a produção de carne. A participação dos jovens 

nesse empreendimento, está sendo no gerenciamento da estação e na assistência técnica aos 

criadores, buscando integrá-los em ações que resultem inicialmente na sua permanência no 

assentamento e também na valorização do conhecimento adquirido nos cursos agropecuários 

que frequentaram durante três anos.  

Desde 2016, estes técnicos estão na tarefa inicial de implantação do projeto. As 

atividades produtivas do assentamento está sendo uma proposta que ao mesmo tempo vincule-

 
2. Edital de Seleção Pública nº 2015/008 Juventude Rural 
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os aos seus pais, mas permita que adquiram a capacidade de geração de renda.  Outro aspecto 

a ser considerado é a capacitação dos jovens para produção de carne de caprinos e ovinos. 

Durante o ano de 2014, participaram de curso de extensão oferecido pelo Centro de Ciências 

Agrárias da Universidade Federal do Piauí (UFPI) e essa capacitação teve o intuito de preparar 

esse grupo de jovens para realizarem essa proposta. Na situação em que se encontrava antes da 

implantação do projeto, a pastagem nativa da caatinga constituía-se como única fonte de 

forragem para os rebanhos nos períodos chuvoso e seco. Não se adotava um manejo reprodutivo 

e sanitário, o resultado é uma baixa taxa de sobrevivência de crias e baixas taxas de crescimento.  

A partir do início do projeto, em 2016, passa a ocorrer a mudança em um dos segmentos 

da cadeia produtiva que limitava a produção e deixava estagnado o desenvolvimento 

econômico, os criadores de ovinos e caprinos passam a acreditar em um possível avanço na 

região. Nas pesquisas de Cassiolato & Lastres (2003), há o reconhecimento de que a sinergia e 

a aprendizagem coletiva, a cooperação e a dinâmica inovativa, geradas pela participação e 

arranjos produtivos locais, constituem-se em importante fonte de vantagens competitivas e 

assumem importância fundamental para o enfrentamento de desafios do desenvolvimento na 

era da informação (CASSIOLATO e LASTRES, 2003). 

 

3. A produção de caprinos e ovinos e a geração de renda como alternativa de 
desenvolvimento local: algumas reflexões 
 

A ovinocultura e a caprinocultura são elementos para a inclusão produtiva de famílias 

rurais na região semiárida do Piauí (IBGE, 2018). Não se trata de uma nova atividade, mas de 

uma atividade antiga que deve ser qualificada para gerar novos fatos que integrem ações e 

resultem na geração de ocupação e renda para essas famílias, buscando sua autonomia e 

emancipação. 

Em um diagnóstico realizado no assentamento (Termo de Cooperação nº 002/2013 

INCRA/UFMA/UFPI), foram identificados 2927 animais, sendo 1229 cabeças de caprinos e 

1743 de ovinos. Embora o total de animais seja significativo, a taxa de desfrute deste rebanho 

não permite aos criadores interagirem com o mercado, sistematicamente. Entre os problemas 

identificados como determinantes desse comportamento, registrou-se a estacionalidade 

reprodutiva, pois os eventos reprodutivos estão associados a disponibilidade de forragem na 
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pastagem nativa e deste modo dependem da chuva, o que resulta em nascimentos concentrados 

em uma ou duas épocas do ano (IBGE, 2018). Outros problemas identificados foram: a elevada 

mortalidade de crias até um ano de idade e o tempo necessário para que os animais atinjam peso 

de abate, geralmente entre 2 e 3 anos, fatos decorrentes da baixa disponibilidade e qualidade 

dos alimentos em determinadas épocas do ano e também a ocorrência de problemas sanitários. 

Esses problemas são comuns à maioria das unidades produtivas da região semiárida do Piauí. 

Nesse contexto são abatidos animais adultos, pois o peso de abate só é alcançado entre 2 e 3 

anos de idade, com carcaças de baixa qualidade e ofertas irregulares para venda (IBGE, 2018). 

Esse projeto no Assentamento Lisboa envolveu inicialmente 20 criadores de caprinos e 

ovinos, contudo considerando que o assentamento possui mais de 60 criadores, a tendência 

natural é de aumentar a participação destes no projeto de terminação de animais. Essa interação 

está ocorrendo gradativamente com os primeiros resultados do processo de produção e 

comercialização dos animais (IBGE, 2018). 

A implantação da estação pode contribuir para minimização dos gargalos atuais com 

vistas à produção de carne desses animais, pois associará manejo de matrizes e crias até a 

comercialização de animais para o abate; foi implantada em uma área física de 5,0 ha cedida 

pelos assentados, onde foi instalado um aprisco para alojamento das crias, estabelecidos 3,0ha 

de pastagem consorciada de gramíneas e leguminosas e cultivado 2,0 ha de sorgo. Os animais 

entrarão na estação, após o desmame, entre 90 e 120 dias de idade e permanecerão até por um 

intervalo de tempo até 4 meses quando serão vendidos para abate, com peso vivo entre 25 e 30 

kg. Com essa produção, acredita-se que o grupo de jovens terá condições para continuar as 

atividades, assim como um incremento na renda junto com seus familiares, proporcionando 

uma melhor qualidade de vida, e fortalecendo assim a unidade das famílias que buscam por 

bens comuns. 

A implantação e funcionamento da Estação de Terminação prevê a criação de postos de 

trabalho e a consequente ocupação de mão de obra qualificada representada por um grupo de 

jovens, oriundos do assentamento Lisboa, com formação técnica nas áreas de agropecuária, 

zootecnia, administração e meio ambiente, um processo de autogestão. Esse modelo criará no 

assentamento Lisboa uma perspectiva de desenvolvimento autônomo reduzindo 

gradativamente a dependência de programas sociais, e também o êxodo de jovens em busca de 

trabalho e renda, muitas vezes ocupando postos de trabalho distante da sua qualificação. A 
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permanência de jovens no Assentamento Lisboa garante também a permanência de ocupação 

desta área duramente conquistada pelos seus avós. 

Com relação aos produtores, tal APL se apresenta como uma possível solução para um 

problema histórico de ausência de assistência técnica, pois esse mesmo grupo de jovens 

acompanhará sistematicamente todos os ciclos de produção de crias de cabras e ovelhas. O 

resultado poderá ser uma melhoria gradativa na eficiência de produção de crias caprinas e 

ovinas, ou seja, maior prolificidade, redução da taxa de mortalidade e melhor desenvolvimento 

ponderal de crias até o desmame. O objetivo desta intervenção é maior disponibilidade de crias 

para engorda ou terminação salientando que no ciclo de produção de carne, a fase de maior 

risco e, portanto, de maior demanda de cuidados é esta fase que vai da cobertura da matriz até 

o desmame das crias.  

A instalação de um aprisco e o fornecimento de volumosos de elevada qualidade para 

os animais nas fases entre o desmame e o abate poderá reduzir a idade de abate dos animais. 

Considerando peso vivo entre 25 e 30 kg como peso de abate, com esse modelo de Produção 

este peso deverá ser atingido entre 6 e 8 meses, enquanto no manejo extensivo, com os animais 

alimentados apenas na caatinga este peso é obtido entre 2 e 3 anos. Nesse momento da 

implantação do projeto ainda não é possível mensurar os resultados econômicos financeiros, no 

entanto, o fato de ter um grupo organizado gerido e coordenado por eles mesmo e contando 

com parceiros estratégicos, como a Universidade Federal do Piaui (UFPI) e a Secretaria de 

Desenvolvimento Rural do Estado do Piauí – SDR, buscando uma melhoria na produtividade 

dessa cultura. Outro objetivo do projeto é uma maior inserção de pessoas do assentamento, bem 

como de outros assentamentos e comunidades adjacentes. 

Os objetivos desse projeto, que serão avaliados junto aos criadores, técnicos, 

professores, alunos e gestores públicos do território, buscarão contribuir para qualificar estes 

atores com uma visão de fortalecimento do item produção na cadeia produtiva de caprinos e 

ovinos. O fortalecimento do segmento de produtores de caprinos e ovinos busca contribuir, 

também, para aumentar a oferta de animais para abate, considerando os fatores de qualidade do 

produto, o que neste segmento significa animais jovens (bodetes e borregos) e com peso vivo 

que indique a qualidade das carcaças. 

Outra ação que justifica este projeto é a assistência técnica aos criadores no manejo dos 

seus rebanhos que está sendo realizado pelos técnicos membros do grupo e que coordenam a 
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estação. Tal ação objetiva a perenidade do empreendimento visto que este acompanhamento 

associa vários fatores: o sucesso da produção de crias garante renda aos criadores e garante 

matéria prima para estação, o sucesso da produção e da engorda e comercialização das crias 

garantem trabalho e renda para técnicos do assentamento.  

A participação dos jovens nesse empreendimento, seja gerenciando a estação, seja na 

assistência técnica aos criadores, busca integrá-los em ações que resultem inicialmente na sua 

permanência no assentamento e também na valorização do conhecimento adquirido nos cursos 

agropecuários que frequentaram durante três anos. Anteriormente estes técnicos estavam 

ociosos, ou migravam para trabalhar em atividades outras, tais como construção civil, pois não 

conseguiam se integrarem as atividades produtivas do assentamento pela inexistência de uma 

proposta que ao mesmo tempo vincule-os aos seus pais, mas permitisse a capacidade de geração 

de renda. Outro aspecto a ser considerado é a capacitação dos jovens para produção de carne 

de caprinos e ovinos, durante o ano de 2014, participaram de curso de extensão oferecido pelo 

Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piaui.  

Com o estabelecimento de pastagens e cultivo do sorgo está previsto o estabelecimento 

de uma parceria com Secretaria de Desenvolvimento Rural do estado para implantação de 

irrigação nos 5,0 ha. A produção de caprinos e ovinos de elevada qualidade associada ao abate 

destes animais dentro dos requisitos da legislação atual permitirá que a carne de caprinos e 

ovinos entre no cardápio da merenda escolar de municípios do Território da Cidadania Serra da 

Capivara, esta tem sido uma meta desejada pelos criadores.  

Todos esses resultados atuais e previstos promoverá uma mudança dinâmica na cadeia 

produtiva de ovinocaprinocultura na região. Dentro do arranjo produtivo, a divisão do trabalho 

entre as empresas permite que o processo produtivo ganhe flexibilidade e eficiência. A 

concentração de produtores especializados estimula o desdobramento da cadeia produtiva 

devido o surgimento de fornecedores de matérias-primas, máquinas e equipamentos, peças de 

reposição e assistência técnica, e ainda, devido ao surgimento de agentes comerciais que levam 

os produtos para mercados distantes (LASTRES; ARROIO e LEMOS, 2003).  

O que será necessário avaliar, no futuro, é que os APLs podem gerar externalidades 

positivas; os processos de cooperação e de competição são relevantes para o desenvolvimento; 

as características locais são fatores que contribuem na competitividade das empresas; a rede de 

relacionamentos é um fator que soma na competitividade das empresas, assim como, os 
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investimentos externos (CEZAR e NASCIMENTO, 2015). Tendo essa afirmativa do autor 

como norteadoras de uma ação, consideramos a ideia do arranjo produtivo local proposta pelos 

jovens do assentamento Lisboa em São João do Piauí, como uma ação de estratégia de 

desenvolvimento que inicialmente apresenta alguns resultados, no que se refere ao 

envolvimento dos jovens com os produtores o que em um futuro não muito distante será 

concretizado o que se propôs o objetivo desse projeto. Outro fator interessante nessa ação são 

as parcerias estratégias envolvidas. Considerando que esse grupo tem a parceria da UFPI e do 

governo do Estado do Piauí por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e por ser 

uma ação promovida pela juventude, esta servida de vitrine para outros grupos que pretendem 

realizar ações dessa natureza nesse sentido, constantemente o grupo recebe visitas de 

intercâmbio para conhecer essa importante experiência que está sendo implementada. 

 

Considerações 
 

O esforço de desconcentração de investimentos das políticas atende aos novos desafios 

da sociedade e da economia nacional, tais como soluções para a pobreza e para a falta de 

oportunidades. (ECHEVERRI, 2007; IICA, 2007). Está presente na terceira geração do 

assentamento Lisboa a percepção de que para ocorrer o desenvolvimento, um espaço geográfico 

depende da sua capacidade de utilizar os recursos locais de forma adequada e de captar e 

internalizar recursos externos (CEZAR e NASCIMENTO, 2015). 

A organização do espaço geográfico, capital humano e as instituições públicas e 

privadas que se encontram em nível local, regional e estadual necessitam de tempo e são 

fundamentais para que APLs tenham seus potenciais alcançados, mas necessita de grande 

esforço e planejamento por parte dos agentes locais que buscam a transformação social do 

espaço vivido nesse caso o assentamento Lisboa. 

A organização das cadeias produtivas da caprinocultura e ovinocultura foram escolhidas 

por já serem práticas locais e foram escolhidas famílias produtoras com a dita “aptidão”. A 

juventude tem qualificação técnica. Contou com apoio das lideranças dos assentamentos, 

movimentos sociais, prefeitura municipal, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, 

IICA, INCRA Piauí e UFPI. Após o investimento de mais de meio milhão de reais e apoio 

técnico especializado pela UFPI, SDR, MST e INCRA/UFMA, o empreendimento não está 
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finalizado após 3 anos. 

Há planejamento e muito trabalho sendo feito para quebrar com o ciclo de pobreza e 

secas do semiárido. Os resultados compensam o esforço com a promoção de qualidade de vida 

no campo no assentamento Lisboa (medida contra cíclica ao êxodo rural quando do crescimento 

da atividade econômica urbana) e os efeitos spillovers ou seja os efeitos positivos que trarão 

benefícios para toda a região com diferentes graus de retorno além de fortalecer a unidade do 

grupo que tem um potencial imensurável que é a ação da força da juventude. 

O exemplo da organização do grupo produtivo do assentamento Lisboa sirva de 

referência para que outros grupos possam se organizar de forma coletiva buscando o sustento 

das famílias por meio do trabalho produtivo coletivo, diante disso, a organização social do 

trabalho permite que os grupos obtenham conquistas importantes, considerando as diferenças 

entre si, bem como respeitando as opiniões de cada membro na construção do planejamento de 

suas ações e com objetivos comuns e definidos pelos grupos produtivos. E esses grupos que são 

formados por jovens homens e mulheres que comungam do mesmo princípio são muito 

importantes para que os assentamentos deem certo, no mesmo assentamento existem outros 

grupos formais que desenvolvem atividades coletivas como, por exemplo: o grupo de jovens 

promovem as atividades culturais como festa de aniversário do assentamento, semana 

pedagógica e atividades de ação social, assim como o grupo de produtores de hortaliças e os 

grupos de criadores de abelhas.  

Tal forma organizativa do grupo de jovens é por meio de uma associação, no entanto a 

ideia da constituição de uma cooperativa está fazendo parte do planejamento tendo em vista 

que a associação tem suas limitações no que diz respeito a comercialização sendo a cooperativa 

uma entidade que tem mais amplo ramo de atuação. A forma de comercialização no mercado 

local por meio das feiras livres e no próprio assentamento, porém, o grupo planeja a construção 

de um pequeno abatedouro para que seja feito o abate dos animais no próprio local o que 

contribuirá para o aumento da renda agregando valor ao produto.  

Durante as primeiras fases de implementação, os animais estão sendo abatidos no 

abatedouro municipal em uma parceira estabelecida com a secretaria de agricultura do 

município de São João do Piauí. Um objetivo futuro dessa empreitada, é buscar um acesso ao 

mercado institucional de alimentos fornecendo a carne de caprinos e ovinos para a merenda 
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escolar para tanto, está sendo buscando fontes de recursos para a aquisição de uma estrutura de 

abatedouro que seja adequada aos padrões sanitários exigidos por lei. 

Outro ponto que deve merecer um destaque nessa temática, é a questão da relação entre 

capital-trabalho no contexto das cooperativas, principalmente àquelas estabelecidas em 

assentamentos. Totalmente à margem das diversas formas de reprodução, presentes no sistema 

capitalista de produção, a cooperativa apresenta uma possibilidade de estabelecer uma 

distribuição mais uniforme de renda. 

Diante disso, compreendemos que a gestão dos processos de produção quando 

realizados coletivamente com a participação da juventude qualificam também as ações futuras, 

que é o caso do Assentamento Lisboa, com o protagonismo dos sujeitos assentados, apresentam 

melhora nos resultados, além de atender as necessidades das famílias e a satisfação comercial 

de agregar valores a seus produtos, consideravelmente essas ações melhoram a qualidade de 

vida das pessoas e fortalece o princípio da vida digna comunitária no campo. 
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ANÁLISE CIRCUNSTANCIADA DA CARTA ASA 2019 À LUZ DAS VISITAS 
REALIZADAS DURANTE A EXCURSÃO DIDÁTICA DA DISCIPLINA 

GEOGRAFIA AGRÁRIA DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA DA 
UFPE  

 

José Emerson da Silva Coelho1 

 
Resumo 

Este trabalho tem o objetivo de refletir analiticamente a carta da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) 
encaminhada para o Fórum de Governadores do Nordeste em 17 de maio de 2019, trazendo para o debate reflexões 
acerca dos conceitos de combate à seca e convivência com o semiárido, tendo como base teórica principal os 
autores Maciel e Pontes (2015), Silva (2003), entre outros. Além do aporte teórico, o trabalho traz algumas 
observações realizadas em atividade de campo da disciplina Geografia Agrária do curso de Licenciatura em 
Geografia da UFPE, ministrada pelos professores Dr. Caio Augusto Amorim Maciel e Dra. Ana Carolina 
Goncalves Leite, no período 2019.1. A metodologia adotada para esta reflexão teórica circunstanciada foi o estudo 
bibliográfico, com levantamento da literatura científica e matérias jornalísticas, além das observações empíricas 
realizadas em trabalho de campo. 

 
Palavras-chave: Semiárido; Convivência; Paradigmas. 

 

1. Introdução 

O semiárido brasileiro, segundo a Resolução 115 de 23 de novembro de 2017 da Sudene 

(BRASIL, 2017), contém cerca de 12% do território nacional, com 1,03 milhão de km², sempre 

foi idealizado como lugar esmo, sem vida, da fome, da seca e da polução flagelada que migra 

para outras regiões me busca de melhores condições de vida. Simbologias estas, reforçadas pela 

literatura regionalista, pela mídia e até pela comunidade científica até os anos 1990. Em partes, 

esta visão é até verídica, considerando que as longas estiagens na região são fatores climáticos 

naturais. Em muitas outras partes, este discurso não passa de reprodutor das estruturas sociais 

que existem na região, conduzindo e reforçando a manutenção de tais estruturas de poder das 

pequenas oligarquias locais e, consequentemente, o assistencialismo social numa 

retroalimentação desses poderes.  

Reproduções estas que vinham sendo refletidas por diversas organizações da sociedade 

civil, entre elas a Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) que há 20 anos vem realizando uma 

rede colaborativa em sociedade para repensar práticas, conceitos e vivências vinculadas ao 

semiárido brasileiro. A carta da ASA aos governadores/a do Nordeste é um pedido de 

 
1Graduando em Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco.  
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estratégias de fortalecimento para essas ações coletivas (entre sociedade civil e o Poder Público 

local) na concepção da convivência com o semiárido (MACIEL & PONTES, 2015), construídas 

nos últimos anos, que não podem ser ignoradas ou perderem-se diante de um contexto político 

atual (representado pelo Governo Federal) que visa a importação de técnicas na volta do 

discurso do combate à seca do semiárido brasileiro.  

Partindo desta discussão, este trabalho tem o objetivo de refletir analiticamente a carta 

da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) encaminhada para o Fórum de Governadores do 

Nordeste em 17 de maio de 2019, trazendo para o debate reflexões acerca dos conceitos de 

combate à seca e convivência com o semiárido, tendo como base teórica principal os autores 

Maciel e Pontes (2015), Silva (2003),entre outros. Além do aporte teórico, para tomar alguns 

exemplos empíricos desta análise circunstanciada, este trabalho traz algumas observações 

realizadas em atividade de campo da disciplina Geografia Agrária do curso de Licenciatura em 

Geografia da UFPE, ministrada pelos professores Dr. Caio Augusto Amorim Maciel e Dra. Ana 

Carolina Goncalves Leite, no período 2019.1. A atividade de campo aconteceu entre os dias 13 

a 17 de maio de 2019 e teve como roteiro os municípios de Mossoró-RN, Tabuleiro do Norte-

CE, Quixadá-CE e Quixeramobim-CE. A metodologia adotada para esta reflexão teórica 

circunstanciada foi o estudo bibliográfico, com levantamento da literatura científica acerca das 

questões abordadas e de matérias jornalísticas, além das observações empíricas realizadas em 

trabalho de campo. 

 

2. Combate à seca e convivência com o semiárido 

A região semiárida possui um clima controverso em sua literatura científica, é 

considerada pouco diversificada ao longo de sua extensão (MOURA, M. S. B.; GALVINCIO, 

J. D. et al. 2007, p.39) com déficit de pluviosidade mal distribuída (inferior a 800 mm de média 

por ano) e estiagens cíclicas ao longo de anos. A região também é considerada muito 

diversificada em consideração à sua vegetação, tanto que autores modernos preferem classificar 

de caatingas, no plural, em vez de apenas um tipo de vegetação catingueira (RÊGO, 2012; 

FIGUEIREDO, 2012; DE OLIVEIRA et al. 2015). Tais condições climáticas foram 

consideradas como fatores determinantes das condições sociais da região semiárida (literatura, 

pareceres governamentais, mídia, etc.), imagens construídas historicamente e que foram (e 

continuam sendo) utilizadas como símbolos de representação de uma região que estão 
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estritamente vinculadas de acordo com interesses econômicos e de classes (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 1999), surgindo desta construção o paradigma de combate à seca (MACIEL & 

PONTES, 2015).  

O paradigma de combate à seca é pautado nos discursos de desenvolvimento econômico, 

exploração da natureza sem preocupações ambientais e a hierarquização das estruturas e 

relações sociais (SILVA, 2003) e para isso, utiliza-se de muitos símbolos que respaldem essas 

construções. Símbolos muito ligados à questão climática e suas supostas consequências sociais, 

como os casos de longas estiagens e os chamados flagelados da seca. O que este paradigma 

esconde é que todo um plano de desenvolvimento é traçado paralelo à estas questões, planos 

estes que corroboram (se não são eles as principais causas) para tais “consequências sociais das 

estiagens”. E tais questões da manutenção das estruturas sociais e fundiárias do discurso do 

combate à seca vem materializando-se em geossímbolos na paisagem semiárida. São as grandes 

concentrações de terra, as grandes obras de açudagens, grandes barragens, do assistencialismo 

do carro pipa... e, com as sucessivas modernizações, das grandes áreas irrigadas, das 

multinacionais no semiárido. 

Para entender um pouco mais como funciona este paradigma de manutenção das 

estruturas sociais, é preciso olhar para a história da própria ocupação econômica da região 

semiárida. Inicialmente, ainda no período colonial, sob a expansão da pecuária (ANDRADE, 

1999) grandes extensões de terra foram ocupadas, condições favoráveis à produção do 

latifúndio e dos poderes dos coronéis. Favorecidos pelo discurso econômico do 

desenvolvimento da região, não foram poupadas expulsões e matanças de povos indígenas 

(RIBEIRO, 1995), além da exploração incompatível (em termos de sustentabilidade) da própria 

natureza. Discursos e práticas estes que guiaram (e guiam) outros momentos da história da 

região, como a visão tecnicista dos problemas do semiárido e a criação da Inspetoria Federal de 

Obras Contra as Secas (IOCS) em 1909 (em 1945 passou a se chamar Departamento Nacional 

de Obras Contra as Secas DNOCS), levando o órgão governamental a considerar que o combate 

à seca consistia no armazenamento de água e a criação da política de açudagem (SILVA,2003), 

denunciadas por Correia de Andrade em 1999 pela grande taxa de evaporação da água no clima 

semiárido e por Ab’Sáber (1999) por estas obras favorecem apenas as grandes produções 

agrícolas. Outra atividade econômica de forte influência no semiárido foi o cultivo de algodão 

no século XVIII, realizada na brecha da Guerra de Secessão norte-americana com o 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4415 
 

financiamento de capital internacional inglês (OLIVEIRA, 1987) e que só reforçou os discursos 

desenvolvimentistas, reproduzindo as estruturas produtivas latifundiárias, exploração de 

pequenos produtores e da força de trabalho e a inadaptação das atividades econômicas com o 

meio.  

Com o declínio da plantação açucareira na zona da mata nordestina e da produção 

algodoeira no semiárido (sufocado pelo próprio capital industrial que lhe abriu espaço), a nova 

circulação de capital e mercadoria do centro-sul e a decadência da burguesia agroindustrial do 

nordeste (OLIVEIRA,1987) é que advém ainda mais forte a construção simbólica das imagens 

da seca como fator de atraso regional e a intervenção do Estado com políticas de 

desenvolvimento para a região, advindo daí a criação da Superintendência do Desenvolvimento 

do Nordeste (SUDENE), em 1959, baseada nos discurso do combate à seca com a destinação 

de dinheiro público na construção de grandes obras que, mais uma vez, favoreceu a esta 

oligarquia que estava em decadência (OLIVEIRA, 1987) . 

As novas formas do discurso do combate à seca não param por aí e chegam aos nossos 

tempos com as políticas de industrialização e a criação de ilhas de modernidade no semiárido, 

com “investimentos tecnológicos para o desenvolvimento da fruticultura irrigada e a intensa 

participação do setor público” (SILVA, 2003, p.371), que, segundo Araújo (1997) a 

participação do setor público nesse processo foi fundamental para explicar a intensidade e os 

rumos do crescimento econômico ocorrido. Prevalecendo ações vinculadas ao paradigma 

desenvolvimentista, sem grandes preocupações com problemas estruturais de ordem social e 

ambiental.  

Por outro lado, o paradigma da convivência com o semiárido, defendido pela carta ASA 

2019, advém de um longo histórico de lutas socias e fundiárias com reivindicações pela 

adaptação, permanência na região, reforma agrária, ruptura das estruturas de poder e proteção 

do ecossistema (MACIEL & PONTES, 2015). Reivindicações encabeçadas, principalmente, 

por ONGs locais em conjunto com a sociedade civil e que ganharam força em meados da década 

de 1980 com a redemocratização do país. Nos anos 1990, após uma grande desilusão com os 

rumos políticos do país, houve uma certa ressaca nos debates agrários e ambientais (ONGs, 

pessoal da reforma agrária e agroecologia) que ganharam ainda mais força no começo dos anos 

2000 pelo reconhecimento na ONU da caatinga como um bioma (MACIEL & PONTES, 2015).  
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O próprio debate sobre clima global (IPCC) e o conceito de adaptação com as terras 

áridas, corroboraram para as agendas políticas locais de programas e ações que priorizem a 

resiliência e convivência com as terras secas (SILVA, 2003). Nesse cenário, o paradigma local 

da convivência como o semiárido, nascido nas ONGs com saberes locais e ativismo social viu-

se ganhando grande destaque, principalmente no que tange às políticas públicas, tanto nas 

esferas federais (desde meados dos anos 2000, como os governos Lula e Dilma), tanto nas 

esferas estaduais com as leis pioneiras no estado de Pernambuco de convivência com o 

semiárido, a despeito das grandes obras no início dos anos 2010 (Final do governo Dilma 

interrompido pelo governo de Michel Temer). Um exemplo da existência ainda dessas grandes 

obras são os inícios problemáticos da transposição do rio São Francisco (SILVA; LIMA; 

CASIMIRO FILHO, 2017), e a inauguração também problemática de partes dela.  

Através da ótica e das práticas da convivência com o meio, nasce perspectivas de 

repensar o imaginário construído sobre o semiárido. Práticas que partem dos saberes locais, 

ativismo social e que não apenas visam a produção, mas a integridade do ecossistema caatinga 

e a quebra das estruturas socias atuantes, com o engajamento de uma política fundiária mais 

justa e democrática no semiárido brasileiro. Sob este paradigma, a organização espacial de 

maneira geral também se transforma, promovendo as pequenas propriedades de terra, a 

agricultura familiar, pequenas irrigações, assentamentos, cisternas, a agroecologia e o manejo 

consciente do ecossistema caatinga. Proporcionando novos tipos de estruturas e organizações 

sociais, sejam em formas de cooperativas, associações, com as feiras, trocas de sementes e a 

economia solidária, favorecendo assim, a visão de um semiárido vívido e pulsante (ASA, 2019). 

Silva (2003), afirma que não se trata de um exógeno, executado apenas por uma camada 

iluminada da população para ensinar a população do seminário a conviver com o meio, e ainda:  
No que se refere à necessidade e possibilidade de convivência com os ecossistemas 
frágeis, a construção da sustentabilidade depende de um processo participativo da 
população local no resgate e construção cultural de alternativas apropriadas aos 
ecossistemas. 
É fundamental o resgate dos conhecimentos das populações locais, somando-se aos 
demais saberes acumulados pela humanidade sobre as ocorrências da natureza. 
Requer também uma abordagem negociada e contratual de identificação de 
necessidades, de capacidades locais e do aproveitamento dos recursos potenciais para 
a melhoria das condições de vida das populações locais. (SILVA, 2003, p.379). 
  

É desse paradigma que surgem programas de tecnologias sociais como as cisternas de 

placas de água para o consumo (Programa Um Milhão de Cisternas - P1MC), o Programa Uma 

Terra e Duas Águas (P1+2) com água para a produção de alimentos, o Programa Cisternas nas 
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Escolas e o Programa Sementes do Semiárido que contemplaram mais de 1 milhão de famílias 

(MACIEL & PONTES, 2015), e que proporcionam a autonomia dessas famílias em suas 

produções à despeito do assistencialismo político, ainda muito vigente na região.  

 

3. A carta ASA de maio de 2019 

A Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA) é uma rede formada por mais de três mil 

organizações da sociedade civil de diversas naturezas – sindicatos rurais, associações de 

agricultores e agricultoras, cooperativas, ONG´s, entre outras, que defende, prática e 

compartilha o projeto político da convivência com o Semiárido, através de políticas públicas. 

A ASA está organizada em diversas entidades estendidas pelos estados que compõe o semiárido 

brasileiro (Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, 

Maranhão, Minas Gerais e Bahia). “As ações da ASA estão pautadas, principalmente, na cultura 

do estoque de água, alimentos, sementes, animais e todos os elementos necessários à vida na 

região”. (Fonte: Portal ASA. Disponível em: <http://www.asabrasil.org.br/sobre-nos/historia>. 

Acesso em 18 de jun de 2019.). 

A história do surgimento da ASA data dos anos 1990 juntamente com os debates, 

mobilização e fortalecimento da sociedade civil em prol do paradigma social da convivência 

com o semiárido, como cita o Portal da Articulação Semiárido Brasileiro:  

 
Um dos mais marcantes foi a ocupação da Superintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene), em 1993, com o objetivo de pautar a convivência com o Semiárido 
em contraposição à política governamental vigente na época. (Disponível em: 
<http://www.asabrasil.org.br/sobre-nos/historia>. Acesso em 18 de jun de 2019.). 

 

Outro momento decisivo, foi em 1999 na 3ª Conferência das Partes da Convenção de 

Combate à Desertificação e à Seca (COP3) da Organização das Nações Unidas (ONU), que 

aconteceu em Recife, onde essas organizações lançaram a Declaração do Semiárido Brasileiro 

que afirma que a convivência com as condições do semiárido brasileiro é possível. Considerado 

um documento de importante ruptura com o paradigma do combate à seca, apresentava-se em 

duas premissas fundamentais, como afirma Silva (2003, p.364): “a conservação, uso sustentável 

e recomposição ambiental dos recursos naturais do semi-árido; e a quebra do monopólio de 

acesso à terra, à água e aos outros meios de produção.”. 
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Após vinte anos de realizações pautadas no paradigma da convivência, na carta dirigida 

ao Fórum de Governadores/a do Nordeste em maio de 2019, a ASA diz-se ver tais práticas 

realizadas ameaçadas “em função do desinteresse do atual Governo Federal em estabelecer um 

diálogo na perspectiva da construção coletiva pela convivência com o Semiárido.” (ASA, 

2019).  

Em fevereiro de 2019, Gustavo Canuto, o então ministro do Desenvolvimento Regional 

(criado em janeiro de 2019 e que fundiu os antigos Ministérios das Cidades e da Integração 

Nacional), este último o qual Canuto era secretário-executivo em 2018. (BRESCIANI; 

SOUZA; COUTINHO 2018), numa entrevista ao Diário do Nordeste afirmou que estuda 

projetos de combate à seca, como o uso de dissalinizadores marinhos na costa nordestina com 

a possível alternativa de financiamento da iniciativa privada e de organismos internacionais 

para viabilizar o projeto. Canuto também apontou as obras de Transposição do rio São 

Francisco como uma das principais saídas para evitar a crise hídrica e que, na ocasião, 

trabalhava em um Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, defendendo a revitalização 

do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) (LIMA, 2019). 

Diante de um ministério que está estudando a pasta do combate à seca e sem 

perspectivas de diálogo no âmbito do Governo Federal, a Articulação Seminário Brasileiro 

escreveu uma carta ao Fórum de Governadores/a do Nordeste em maio de 2019 como uma 

forma de buscar articulações com o poder público para que, juntos, possam buscar estratégias 

no paradigma da convivência para o semiárido. O envio da carta aconteceu dias antes da 

primeira reunião dos governadores do nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo com o então 

presidente do Brasil, a fim de aprovar o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, 

reunião esta que ocorreu no Recife-PE, em 24 de maio de 2019 (Portal Diário de Pernambuco, 

2019). 

A carta, assinada pelo Coordenador Executivo da ASA pelo Estado de Pernambuco pela 

Coordenação Executiva da ASA Nacional, representado por Alexandre Henrique Bezerra Pires, 

é escrita em primeira pessoa do plural, dirigindo-se os governadores/a “na busca de um diálogo 

com aqueles e aquelas que foram escolhidos/a pela população para serem timoneiros/a do 

desenvolvimento integral do Nordeste.” (ASA, 2019, p.1).  No decorrer da carta, a ASA se 

apresenta como articulação de três mil organizações da sociedade civil em todo semiárido 

nordestino e mineiro, deixando claras as pautas de suas ações na metodologia participativa da 
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convivência com o meio. São apresentadas realizações em números durante os 20 anos da 

articulação, também suas criações e parcerias, como a Associação Programa Um Milhão de 

Cisternas para o Semiárido (AP1MC), Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP). Em seus parágrafos finais, a ASA apresenta o receio que é ter essa história apagada 

pela falta de interesse do Governo Federal e reforça o discurso do diálogo com o Fórum de 

Governadores/a do Nordeste, a saber:  
[...] Nesse sentido, expressamos nosso desejo de estreitar laços em prol do 
desenvolvimento de nossa região numa perspectiva que coloque o Semiárido como 
pauta estratégica para este Fórum e juntos, ASA e Fórum de Governadores/as do 
Nordeste, possamos construir uma aliança para gestão de políticas e programas que 
fortaleçam o Semiárido, na perspectiva da garantia de direitos como o acesso à água, 
alimentação saudável, preservação das sementes crioulas, educação contextualizada e 
energia limpa. (ASA, 2019, p.2). 

 

Mesmo com a carta enviada e com a pasta do Ministério do Desenvolvimento Regional 

pautada no combate à seca, no dia 24 de maio de 2019, o Plano Regional de Desenvolvimento 

do Nordeste foi aprovado pelos governadores (Portal da Sudene, 2019). O que deixa uma 

situação preocupante para as organizações civis, como a Articulação Semiárido Brasileira 

(ASA), que fazem um trabalho participativo em diálogo com aproximadamente quatro milhões 

de pessoas (ASA, 2019, p.1), transformando a imagem do semiárido pouco a pouco em 

qualidade de vida, mostrando que é possível conviver com a seca, pensar em desenvolvimento 

social e ainda preservar o bioma caatinga. Ainda assim, é preciso frisar que as articulações com 

diversos setores da sociedade que presam pelo paradigma da convivência como semiárido 

continuam a acontecer no momento da escrita deste trabalho e podem revelar desfechos mais 

favoráveis no futuro, deixando claro que as discussões não podem se encerrar por aqui.  

Por hora, recorrendo a experiências empíricas para citar exemplos mais concretos de 

algumas ações realizadas sob o prisma da convivência, que dão respaldos à carta analisada, faço 

o exercício de relatar algumas visitas realizadas em trabalho de campo para a disciplina 

Geografia Agrária do curso de licenciatura em Geografia da UFPE.  

 

4. Trabalho de campo pelo semiárido cearense  

A disciplina Geografia Agrária do curso de licenciatura em Geografia na UPFE foi 

ministrada pelos professores Dr. Caio Augusto Amorim Maciel e Dra. Ana Carolina Goncalves 

Leite no período letivo 2019.1 e teve como objetivo  nos apresentar noções conceituais e 
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metodológicas da área, os elementos constitutivos do espaço agrário, diferentes sistemas 

agrícolas, as estruturas agrárias e relações de trabalho no âmbito e contou com debates teóricos 

e visitas de campo. O trabalho de campo ocorreu entre os dias 13 e 17 de maio de 2019 e teve 

como percurso a paisagem canavieira da mata norte do litoral nordestino (de Recife-PE à Natal-

RN), o perímetro irrigado versus a agricultura familiar (Apodi/Jaguaribe-CE) e o histórico e 

mudanças do discurso do combate à seca na paisagem de Quixeramobim-CE e Quixadá-CE. 

De acordo com as discussões do presente trabalho, serão relatadas apenas algumas visitas 

realizadas no semiárido cearense.  

No segundo dia de nossa atividade de campo (14 de maio de 2019), saímos de Mossoró, 

no Rio Grande do Norte, em direção à Tabuleiro do Norte, no Vale do Jaguaribe - Ceará. O 

percurso entre as duas cidades (entre os dois estados) atravessa a chapada do Apodi, região de 

formação montanhosa de topo com relevo majoritariamente plano, possuindo formação rochosa 

calcária. Na paisagem agrícola, pode-se observar pequenas plantações de feijão e milho, a 

presença de cisternas de captação de água do telhado (tecnologia social governamental para a 

convivência com o semiárido), poços profundos (devido à formação calcária e a presença do 

lençol freático) e, destacando-se por seu tamanho, a fábrica de cimento Apodi (que tem outras 

cedes pelos estados do Rio Grande do Norte e Ceará). 

A região é caracterizada pela ação da grande empresa Fresh Del Monte (produtora, 

comerciante e distribuidora global de frutas e legumes frescos), ou seja, grandes produções 

irrigadas e produzidos com fertilizantes, grande consumidora e controladora dos recursos 

hídricos, grande concentração de terras e, consequentemente, expulsão cada vez mais dos 

pequenos produtores de suas propriedades, ameaças, envenenamento e mortes. Em contraponto 

a isso, existe a ação do Instituto Brotar, uma organização da sociedade civil, com diversos 

voluntários de várias áreas (engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, assistentes sociais, 

pedagogos) que visa auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social, ajudando-os com 

tecnologias sociais, proporcionando autonomia na produção agrícola, juntamente com as 

questões ambientais e de gênero, numa perspectiva do discurso da convivência com o 

semiárido. 

Em Tabuleiro do Norte - CE, conhecemos a cede do Instituto Brotar que tem 28 famílias 

atingidas diretamente pelo projeto na região e, juntamente com os voluntários do instituto que 

são, respectivamente, técnico de agropecuária e engenheira agrônoma, fomos visitar duas 
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famílias contempladas pelo programa e suas tecnologias sociais. A região rural de Tabuleiro do 

Norte foi, historicamente, marcada pelo plantio de algodão (décadas de 1980, 1990), hoje é 

caracterizada pela agricultura de subsistência (milho, feijão, sorgo bovino) e pecuária de ovinos, 

caprinos e bovinos. Há também um pouco de fruticultura irrigada, possuindo cerca de 450 

famílias e 5 assentamentos rurais.  

Na primeira visita, conhecemos uma simpática, acolhedora e alegre (como se 

autodenominou) senhora, trocamos palavras, experiências, relatos e ela mesmo pode nos 

apresentar, com muito orgulho, as tecnologias que tem em seu quintal. Nos mostrou, 

entusiasmada, a caixa de gordura em sua cozinha, a caixa de minhocas (vermelha da Califórnia), 

o tanque de reuso (com capacidade de 800L), sua caixa d’água e alguns cultivos que possui no 

quintal (pimentas, hortelãs, mamão, tomate, flores, coentro, cebolinha, etc.) Sua propriedade, 

ao todo, possui 19 hectares, onde há o cultivo do milho, feijão e sua renda vem basicamente de 

programas como o Seguro Safra, Bolsa Família e do gado de engorda. 

Seguimos a visita para a Escola Família Agrícola Jaguaribana Zé Maria do Tomé 

(agricultor e militante da região que foi assassinado em 2010 por sua luta contra as ações do 

agronegócio e defesa da população local). A escola tem como objetivos à formação de jovens 

camponeses, baseada nos pilares da Educação no Campo Libertadora, popular e a Pedagogia 

da Alternância, a Agroecologia, Convivência com o semiárido e a economia solidária, numa 

perspectiva de educação humanizada e socialmente engajada com a população. Seu 

financiamento se dá através de doações dos pais dos educandos, voluntários, instituições, 

lideranças e movimentos sociais.  

Terminamos nossa atividade de campo em Tabuleiro do Norte-CE com mais uma 

família visitada, no sítio de um casal também acolhedores, onde conhecemos a tecnologia social 

do biodigestor anaeróbico, que funciona com as fezes dos animais da propriedade e leva gás, 

por uma pequena tubulação à cozinha da família. A propriedade possui 14 hectares, eles criam 

20 cabeças de gado (no inverno solto, no verão na cocheira) para a venda do leite e a venda do 

próprio gado também. Plantam milho, feijão e capim e estão pagando as prestações de uma 

perfuração de poço (por conta das estiagens). A importância do Instituto Brotar para essas 

famílias é observada no discurso dos próprios contemplados, pois os auxiliam na criação da 

autonomia da produção, sem necessitar de atravessadores para feira (por exemplo, o instituto 
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brotar realiza feiras agroecológicas), além da economia financeira familiar com alguns serviços 

das tecnologias sociais. 

Saindo de Tabuleiro do Norte-CE, pernoitamos em Quixadá-CE. Aqui a paisagem é 

caracterizada pelo relevo plano da depressão sertaneja, com caatinga hiperxerófila, se 

destacando a presença do chamado domínios dos monólitos (inselbergs), com suas diversas 

formas inusitadas, esculpidas por processos exógenos e que aguçam o imaginário popular na 

caracterização de seus nomes (toponímia). E, no terceiro dia de atividade de campo (15 de maio 

de 2019), seguimos para Quixeramobim, ainda no Ceará, para conhecer a “fazenda modelo” de 

uma das sedes da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (EMATERCE). 

Criada em 1976, a EMATERCE é um órgão estadual que visa contribuir no desenvolvimento 

sustentável da agropecuária, através de processos educativos, gerando emprego e renda à 

camponeses de base familiar, assentados, quilombolas e indígenas (Portal da EMATERCE, 

disponível em: <https://www.ematerce.ce.gov.br/institucional/>. Acesso em: 19 de jun de 

2019.). 

A fazenda da EMATERCE possui 1.507 hectares, está localizada no semiárido cearense 

e pertencia a secretaria de Agricultura do município no passado. Hoje de órgão estadual, tem o 

objetivo de se tornar uma unidade didática para a capacitação da população, com salas de aula, 

alojamento. Com o histórico da região baseado no binômio boi e algodão, hoje, 

especificamente, eles trabalham com a recuperação de solos para a vegetação nativa e a 

agricultura, juntamente com a preocupação hídrica de aproveitamento da água, considerando a 

média anual de 800 mm precipitação em Quixeramobim, numa distribuição irregular pelo 

espaço.  

Nos foram apresentadas, ao longo da fazenda, várias técnicas de aproveitamento da água 

para a recuperação do solo, como os dissipadores (uma lombada posicionada estrategicamente 

numa base de declives, para desviar e captar o escoamento superficial da chuva), barragem de 

contenção de sedimentos (uma mureta de pedra que serve para barrar sedimentos e, 

consequentemente, diminuir o assoreamento de áreas de armazenamento de água), barreiros de 

salvação para o gado, barragem subterrânea (feita de rochas, para barrar o lençol freático e 

assim deixar o solo do entorno com mais umidade para o plantio) e os terraços de bacias de 

captação (cavidade feita para acumular água da chuva, infiltrar e proporcionar maior umidade 

ao solo da região). Há também uma área de Sistema Agroflorestal (SAF), com vegetação nativa 
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como a aroeira, o umbu entre outras e a criação de animais (ovinos e cavalos). Por ter um 

histórico baseado no paradigma do combate à seca, algumas controversas foram observadas no 

discurso dos técnicos da EMATERCE que tivemos contato na visita. 

Em Quixadá-CE foi visitado o Açude do Cedro, um geossímbolo da paisagem muito 

forte que correspondeu ao paradigma de combate à seca, sendo uma das primeiras obras da 

política de açudagem. Idealizado, inicialmente, por D. Pedro II, só finalizado pela DNOCS em 

1906, contando com mão de obra local, o açude hoje é utilizado para diversos fins, como a 

irrigação, fonte de abastecimento hídrico do município de Quixadá, agricultura de vazante em 

suas margens, a pesca e também como lazer por banhistas e esportistas náuticos. Por sua 

importância histórica, o açude do Cedro foi tombado como patrimônio histórico e artístico 

nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN, 1984). 

Como relatado, o semiárido possui muitas estruturas espaciais correspondente à sua 

construção histórica da produção do latifúndio, estruturas sociais da concentração de poder e 

dependência, assistencialismo político, as grandes obras públicas que privilegiam grandes 

proprietários, agricultura irrigada e industrialização, todos marcados pelos discursos de 

desenvolvimentismo econômico de minorias e do combate à seca. Em muitas partes, essa 

construção histórica têm se transformado em novas práticas de produção do espaço mais 

participativas, que visam as criações de organizações civis em defesa dos interesses sociais, dos 

pequenos proprietários, dos assentamentos, da autonomia produtiva, da economia solidária e 

do uso de tecnologias sustentáveis, numa relação mais harmônica da sociedade com o espaço 

natural. E muitas dessas práticas citadas puderam também ser testemunhadas em trabalho de 

campo. Muitas vezes antagônicas entre si, as tensões são constantes no âmbito desses espaços. 

 

5. Considerações Finais  

De acordo com as experiências documentadas e visualizadas na disciplina de Geografia 

Agrária, ministrada pelos professores Dr. Caio Maciel e Dra. Ana Carolina Leite, assim como 

as vivenciadas no campo, sob a perspectiva da convivência com o semiárido, é de grande perda 

para a sociedade civil brasileira como um todo que tais práticas e discursos encorajadores, de 

grandes resultados sociais, políticos, econômicos e cultuais sejam ignorados pelo atual cenário 

político do poder executivo federal. Ainda mais quando as articulações do atual contexto, no 

que diz respeito ao Governo Federal, são voltadas à práticas autoritárias do paradigma do 
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combate à seca, que priorizam estruturas tradicionais de poder social, alimentando a 

“modernização” desse discurso, com o favorecimento das multinacionais,  concentrações de 

terra e de recursos hídricos para a irrigação (numa região que é caracterizada pela má 

distribuição natural destes recursos), e a utilização intensa de fertilizantes que põe em risco à 

população local e o ecossistema, numa reação em cadeia como um todo.  

Além da importação de técnicas internacionais de altos custos, como os dessalinizadores 

de água, sem relação com as especificidades do semiárido brasileiro, podendo corroborar, pelo 

seu alto custo, para o acesso de poucos e todas as características do assistencialismo político já 

existentes na região. Sendo assim, foi de grande importância a carta da Articulação Semiárido 

Brasileiro (ASA) aos governadores/a do Nordeste na tentativa de articulação com os Poderes 

Públicos locais para que, juntos, sociedade civil e os Governadores/a, pudessem articular 

estratégias que priorizassem a permanência de programas pautados na perspectiva da 

convivência com o semiárido, dando continuidade e aprimoramento às conquistas sociais até 

aqui alcançadas.  
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O DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA NO CAMPO E A ATUALIDADE DAS 
CATEGORIAS MARXISTAS NO DEBATE DA QUESTÃO AGRÁRIA. 
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RESUMO 
 
Este artigo é parte de uma pesquisa que tem como escopo a análise do desenvolvimento capitalista no campo 
brasileiro, neste século XXI, e os seus rebatimentos na questão agrária, a partir do suporte analítico de categorias 
marxistas. As categorias utilizadas até esta etapa da pesquisa são: acumulação primitiva; concentração e 
centralização do capital (MARX, 1985). Conforme Marx (1985) a acumulação primitiva consiste na separação do 
trabalhador das condições necessárias a sua reprodução social. E este processo se intensifica e amplia com o 
desenvolvimento capitalista. Um indicador que evidencia a intensificação da acumulação primitiva são os de 
conflitos no campo. Outros fenômenos que marcam o desenvolvimento do capital no campo são os processos de 
concentração e centralização, que ocorrem com o suporte do Estado. A desigual distribuição dos recursos é um 
dos indícios da mão visível do Estado favorecendo os grandes proprietários rurais por meio da concessão de credito 
agrícola. Isso resulta, por exemplo, no aumento da concentração fundiária uma vez que com mais recursos os 
grandes proprietários passam a deter mais terras, maquinas e insumos, ampliando a produção e a produtividade, 
dificultando ainda mais a reprodução social dos pequenos agricultores e dos povos e comunidades tradicionais.  

 

Palavras-chave: desenvolvimento capitalista, acumulação primitiva, concentração e centralização de 
capital, questão agrária. 

 

Introdução 

Para compreendermos a relação entre desenvolvimento econômico e a questão agraria é de 

suma importância estudar os processos de concentração e centralização que ocorrem com a 

expansão de capital, bem como o fenômeno da superpopulação relativa que se intensifica com 

o desenvolvimento do capital no campo e nas cidades. Marx analisa estes processos como parte 

da “lei geral da acumulação de capital”, que foi um dos alicerces teóricos desta pesquisa.  

Em O capital, Marx (1867) traz o debate sobre a acumulação capitalista, destacando os fatores 

principais deste processo, a composição do capital e as modificações que ele obtém ao longo 
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do período para se integrar. Na composição do capital ele define dois aspectos essências que 

são “Composição Valor” e “Composição Técnica”.  

Na composição pelo valor, se considera a divisão do capital em constante e variável. O capital 

constante engloba o valor dos meios de produção e o capital variável inclui somente o valor a 

força trabalho. Já a composição técnica é determinada pela relação entre os meios de produção 

e quantidade de trabalho necessária para o processo produtivo. 

Outro aspecto analisado por Marx é do aumento da composição orgânica do capital.  A 

concorrência e a busca por maior produtividade vão levando ao aumento dos investimentos em 

capital constante em proporção muito maior que em capital variável. Essa mudança está 

relacionada com a introdução da mecanização e novos métodos de trabalho, com o objetivo de 

aumentar a produtividade de trabalho, esse aumento consequentemente gera o aumento do 

número de mercadorias produzidas em um espaço temporal menor, o que torna as mercadorias 

com preços de produção menores, mas elevados custos de capital constante. Disso resulta a 

contradição entre a necessidade de ampliar o capital constante para não ser eliminado pela 

concorrência e a necessidade de explorar o capital variável uma vez que só ele produz valor.  

Uma das formas como se manifesta esta contradição é por meio do crescimento da da 

superpopulação relativa, uma parcela da população que precisa vender sua força de 

trabalho para sobreviver, mas não está inserida nos processos de produção e circulação de 

capital  em decorrência do aumento do capital constante e/ou da mobilidade do capital em 

busca das melhores oportunidades de lucro, fazendo crescer o desemprego e subemprego 

em determinados lugares.  Deve-se ressaltar que para Marx, a superpopulação relativa é 

produto necessário da acumulação tornando-se a alavanca desta acumulação, “condição de 

existência do modo de produção capitalista” (MARX, 1867, p.263).  

Para Kautsky (1898) a questão agrária resulta do desenvolvimento dessa lei geral da 

acumulação capitalista no campo, pois a medida que a agricultura vai sendo dominada pelo 

capital se intensifica a concentração de terras, de modo que os bens naturais vão sendo 

apropriados por um número pequeno de pessoas e empresas, produzindo o êxodo rural e a 

expansão da superpopulação relativa em áreas rurais e urbanas, e o aumento da renda apropriada 

pelos capitalistas e proprietários fundiários. 
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A acumulação primitiva, entendida como a contínua separação dos trabalhadores dos meios 

necessários a realização de seus processos de trabalho, não se restringe a fase inicial do modo 

de produção capitalista, pelo contrário, se amplia e se aprofunda com o desenvolvimento 

capitalista como ressalta Lencione (2012) e Campos et al (2018).  

 No contexto contemporâneo novas formas de acumulação têm intensificado a disputa pelo 

espaço rural como o turismo, a especulação imobiliária, a indústria petrolífera, o 

agrohidronegócio, a mineração, entre outros de modo que é preciso indagar sobre como se 

aplica a lei geral da acumulação capitalista neste espaço rural no contexto atual e qual o 

papel do Estado neste processo. O que se evidencia neste texto é que, ao contrário do que 

difunde a retórica liberal, o desenvolvimento capitalista sempre contou com uma mão bem 

visível do Estado para viabilizar os processos de acumulação. No que tange aos 

procedimentos metodológicos são utilizados pesquisa bibliográfica e estatística descritiva, com 

levantamento e análise de dados socioeconômicos. 

O papel do Estado no desenvolvimento capitalista 

O objetivo central de Marx ao escrever O Capital, foi explicar como atuam as leis do sistema 

capitalista. Esta pesquisa utilizou alguns dos conceitos expostos pelo autor em seus escritos 

como suporte teórico inicial para a compreensão do debate do desenvolvimento do capitalismo 

no campo, entre os quais o de concentração, centralização de capital e acumulação primitiva.  

Duas condições são necessárias para que o capitalismo funcione de maneira plena: 1- A 

existência de pessoas livres, que não sejam donas dos meios de produção e que não tenham 

qualquer outra forma de manter a sua subsistência e, portanto, são obrigadas a vender a sua 

força de trabalho. 2- A concentração dos meios de produção, das riquezas e do capital nas mãos 

de poucos indivíduos.   

Marx defende que a acumulação primitiva não é antecessora à acumulação capitalista, mas sim, 

a sua origem. Origens, estas, que remontam a época do extinto sistema feudal na Europa. Para 

Marx “(...) a acumulação primitiva é, (...) nada mais do que o processo histórico de separação 

entre produtor e meio de produção. Ele aparece como “primitivo” porque constitui a pré-história 

do capital e do modo de produção que lhe corresponde.” MARX (p. 340)  
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A segunda condição para o advento do capitalismo, segundo Marx é a concentração dos meios 

de produção, das riquezas e do capital. Este mecanismo apresenta-se na história da humanidade, 

por meio de quatro fatores distintos. E vale acrescentar que, não por ventura, tornaram a 

acumulação de capital essencial para a formação e consolidação de grandes complexos 

industriais. Estes fatores serão desmembrados e brevemente analisados a seguir.  

·Sistema Colonial  

O sistema colonial financiou “as grandes navegações”, e o comércio que girava em torno desta. 

Posteriormente, foi responsável pela descoberta e invasão dos novos territórios, com o objetivo 

de extrair a matéria prima presente nestas terras, além da descoberta de novas riquezas que 

proporcionariam ainda mais acumulação de capital por partes das potências europeias.   

O sistema colonial também foi o propulsor da escravidão da população indígena nativa e dos 

povos africanos, como forma de garantir e subsidiar a exploração e produção das novas riquezas 

das terras colonizadas. A escravidão destes últimos ainda proporcionou um ganho de capital 

em cima do tráfico negreiro.  

Impulsionou também a monopolização do comércio exterior por parte das grandes potências, 

que fundamentou toda a base das suas cadeias produtivas, nas colônias de exploração. 

Formando um novo horizonte para o escoamento da sua produção, além da oportunidade do 

barateamento das importações de matérias-primas para o velho mundo.  

·Dívida Pública  

O segundo método utilizado foi o sistema da dívida pública, que dominou o continente europeu 

durante o período das manufaturas.  

“A dívida pública torna-se uma das mais enérgicas alavancas da acumulação primitiva. 
Tal como o toque de uma varinha mágica, ela dota o dinheiro improdutivo de força 
criadora e o transforma, desse modo, em capital, sem que tenha necessidade para tanto 
de se expor ao esforço e perigo inseparáveis da aplicação industrial e mesmo usurária. 
Os credores do Estado, na realidade, não dão nada, pois a soma emprestada é convertida 
em títulos da dívida, facilmente transferíveis, que continuam a funcionar em sua mão 
como se fossem a mesma quantidade de dinheiro sonante. (MARX, 1985, p. 373)  
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Com as dívidas do Estado nasce um sistema internacional de crédito, que camufla um dos 

pilares da acumulação primitiva. É a partir deste segundo método que se baseia o próximo 

mecanismo de autoafirmação do capitalismo.   

· Tributação.  

Marx observa que, as dívidas do Estado estão ancoradas nas suas próprias receitas, e que 

necessitam solver os juros e outros pagamentos anuais frente aos seus credores. Para suprir essa 

escassez, o novo sistema tributário converte-se em um cordão umbilical que alimenta o sistema 

de empréstimos nacionais. Empréstimos, estes, que permitem o Estado a encarar as despesas 

extraordinárias que acumula, sem que o credor destes financiamentos - o cidadão comum 

-  sinta-as de modo instantâneo.   

Em contrapartida, o aumento dos impostos ocasionado pelo acúmulo de dívidas, obriga o 

governo a realizar empréstimos para custear os novos gastos extraordinários que obteve, ao 

mesmo tempo em que retira dos trabalhadores assalariados quaisquer condições de 

sobrevivência, a não ser pela venda da sua força de trabalho.  

 “O regime fiscal moderno, cujo eixo é constituído pelos impostos sobre os meios de 
subsistência mais necessários (portanto encarecendo-os), traz em si mesmo o germe da 
progressão automática. A supertributação não é um incidente, porém muito mais um 
princípio. Na Holanda, onde esse sistema foi primeiramente inaugurado, o grande 
patriota de Witt o celebrou por isso em suas máximas, como o melhor sistema para 
manter o trabalhador assalariado submisso, frugal, diligente e (...) sobrecarregado de 
trabalho. A influência destruidora que exerce sobre a situação dos trabalhadores 
assalariados interessa-nos aqui, entretanto, menos que a violenta expropriação do 
camponês, do artesão, enfim, de todos os componentes da pequena classe média, que 
ele condiciona.” (MARX, 1985, p. 375)  

· Protecionismo.  

O próximo e último instrumental capitalista, é o protecionismo exercido pelas potências 

europeias em relação aos seus mercados interno, e que se configura em um conjunto de medidas 

que buscam o favorecimento das atividades econômicas nacionais enquanto minimiza a 

concorrência estrangeira. A este respeito, Marx explica:  

“O sistema protecionista foi um meio artificial de fabricar fabricantes, de expropriar 
trabalhadores independentes, de capitalizar os meios nacionais de produção e de 
subsistência, de encurtar violentamente a transição do antigo modo de produção para o 
moderno. Os Estados europeus disputaram furiosamente entre si a patente desse 
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invento, e, uma vez colocados a serviço dos extratores de mais-valia, não se limitavam 
para esse fim a gravar seu próprio povo, indiretamente por meio de prêmios de 
exportação etc. Nos países secundários dependentes, toda a indústria foi violentamente 
extirpada, como, por exemplo, manufatura de lã irlandesa, pela Inglaterra. No 
continente europeu, segundo o modelo de Colbert, o processo foi ainda mais 
simplificado. O capital original do industrial flui aqui, em parte, diretamente do tesouro 
do Estado. (MARX, 1985, p. 375)  

A partir dessa análise observa-se que o desenvolvimento capitalista ocorreu com a mão bem 

visível do Estado, com protecionismo de mercado e com expropriação dos meios de produção 

como base da formação da classe trabalhadora. E Marx (1985) chama atenção para o fato de 

que esses mecanismos típicos da acumulação primitiva tendem a se aprofundar e se ampliar 

com o desenvolvimento do capitalismo.  

Estado e desenvolvimento econômico  

Bresser-Pereira (2006), define o desenvolvimento econômico como um fato histórico que 

ocorre nos países que sofreram uma revolução capitalista.  O autor caracteriza desenvolvimento 

como um processo sistemático de acumulação de capital e de incorporação do progresso técnico 

ao trabalho e ao capital, o que proporciona a elevação sustentável da produtividade, e 

concomitantemente o aumento dos salários e dos padrões de consumo de uma população.  

Segundo  Bresser-Pereira (2006) após o início do processo de desenvolvimento econômico em 

uma sociedade, este, costuma se auto sustentar, uma vez que, no sistema capitalista os 

instrumentais do mercado são compostos por incentivos para a progressiva acumulação de 

capital e de novas tecnologias. Porém, isto não fará com que as taxas de desenvolvimento sejam 

iguais para todos os países. Conforme o autor, estas taxas irão variar de forma substancial a 

depender da predisposição dos países de fazerem uso dos seus Estados para articular modelos 

nacionais de desenvolvimento, que proporcione vantagens na corrida econômica global. Neste 

sentido, o autor tem uma visão positiva do desenvolvimento e da atuação do Estado neste 

processo. 

“O desenvolvimento econômico é fruto do sistema capitalista injusto e desequilibrado 
no curto prazo, mas dinâmico e eficiente, que é coordenado pelo Estado enquanto 
organização e principalmente enquanto conjunto de instituições entre as quais o 
mercado é a principal. É fruto histórico de uma estrutura econômica e social em 
permanente transformação, que começou como um capitalismo da burguesia e do 
capital físico, mas hoje é cada vez mais um capitalismo dos profissionais e do capital 
humano ou do conhecimento.” (BRESSER-PEREIRA, 2006, p.6)  
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De acordo com Furtado (1974), a característica do capitalismo no seu estágio evolutivo recente, 

é que ele renuncia a um Estado, seja ele nacional ou multinacional, com a intenção de gerar 

parâmetros de interesse geral que possam disciplinar o conjunto das atividades econômicas.   

Furtado aponta, que à medida em que as economias conquistam estabilidade o papel do Estado 

no plano social é ampliado. No entanto, o equilíbrio e a ampliação destas economias dependem 

das transações internacionais, que por sua vez estão sob o comando das grandes empresas, 

transformando as relações entre ambas em uma relação de poder.  

As empresas coordenam as inovações e são responsáveis pela maior parte das transações 

estrangeiras, além disso, elas detêm uma forte liquidez fora do alcance dos bancos centrais e 

possuem liberdade de ação nos mercados financeiros internacionais.   

Numa outra perspectiva de análise Jorge Montenegro Gómez (2002), traz à tona 

questionamentos pertinentes no que tange ao desenvolvimento econômico. Em seus escritos 

Gómez, busca explicar como o desenvolvimento econômico é utilizado como instrumento 

ideológico para justificar ações do capital em determinadas regiões.  

“Como propõe G. E. Reyes, o desenvolvimento compreende hoje uma tripla condição: 
social, no sentido de acesso à educação, moradia, serviços de saúde, alimentação, uso 
racional e sustentável dos recursos e respeito da cultura e tradições no seu entorno 
social; econômico, em relação às oportunidades de emprego, satisfação, como mínimo, 
das necessidades básicas e uma boa distribuição da riqueza; e político, a respeito da 
legitimidade não só em termos legais, mas também em termos de prover à maioria da 
população de benefícios sociais.” GÓMEZ (2002, p. 4 apud Reyes, 2001)  

Para Gómez (2002, é esta interpretação que abre margem para o desenvolvimento local ter 

importância. Segundo o autor, é o foco na qualidade de vida, na diversificação produtiva e na 

participação que este tipo específico de desenvolvimento apresenta como discurso. Além de 

uma nova faceta, a incorporação da base territorial. 

Uma outra perspectiva crítica ao desenvolvimento implementado na economia brasileira no 

final do século XX é apresentada por Filgueiras e Gonçalves(2007). Conforme estes autores 

consolida-se no Brasil o Modelo Liberal Periférico – MLP, que  tem como características: 1- o 

viés liberal financeiro, do comércio e da produção e a modificações na forma de intervenção do 

Estado através da privatização, mudanças da previdência social e a desregulamentação dos 
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mercados financeiro e de trabalho; 2- a forte dominância bancária financeira na macroeconomia 

tanto em relação as criações e efeitos nos resultados da política macroeconômica como em 

relação a acumulação e distribuição do excedente econômico entre capital e trabalho; e 3- o 

aumento da dependência e com isso a estrutural vulnerabilidade externa  que eleva a 

instabilidade macroeconômica no contexto de liberalização. Segundo os autores este modelo  

 “ (...) é liberal porque é estruturado a partir da liberalização das relações econômicas 
internacionais na esfera comercial, produtiva, tecnológica e monetário-financeira; da 
implementação de reformas no âmbito do Estado e da privatização de empresas estatais, 
que implica reconfigurar a intervenção estatal na economia e na sociedade; e de um 
processo de desregulação do mercado de trabalho, que reforça a exploração da força de 
trabalho. O modelo é periférico porque é uma forma específica de realização da doutrina 
liberal e da sua política econômica em um país que ocupa posição subalterna no sistema 
econômico internacional [...] em que se caracteriza por significativa vulnerabilidade 
externa estrutural nas suas relações econômicas internacionais. Por fim, a dinâmica 
macroeconômica do modelo subordina-se à predominância do capital financeiro e da 
lógica financeira”. (FILGUEIRAS E GONÇALVES, 2007, p. 22) 

 O modelo liberal periférico permite que ocorra uma hegemonia do capital financeiro que entre 

outras coisas, passa a investir na expansão do agronegócio e da mineração no Brasil.  

O desenvolvimento do capital no campo brasileiro – análise de alguns indicadores. 

Para analisar o desenvolvimento capitalista no campo e os rebatimentos na questão agrária no 

Brasil foram considerados neste estudo os seguintes indicadores: índice de gini; estrutura 

fundiária; uso da terra; conflitos no campo e distribuição do crédito rural. 

MAPA 1 ÍNDICE DE GINI E CONCENTRAÇÃO FUNDIÁRIA – Brasil - 2014 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4435 
 

FONTE:DATALUTA  

 

Os dados do Censo agropecuário 2017 confirmam a perpetuação da concentração fundiária no 

país, quando comparados com os de 2006.  

 

Tabela 1 - Área dos estabelecimentos agropecuários, 

segundo grupos de área - Brasil - 2006/2017 
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O gráfico 1 mostra como o Brasil é um dos países com grande concentração dos bens naturais 

nas mãos 

de 

empresas de capital internacional.  

O gráfico 2 mostra que o Brasil se destaca também no quantitativo de empresas dedicadas a 

exploração dos bens naturais que tem capital internacional.  
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Por dominarem grande parte dos recursos naturais estas empresas controlam as políticas de 

desenvolvimento da agricultura, apropriando-se da maior parte dos recursos do crédito agrícola, 

monopolizando os mercados e definindo as condições de trabalho e emprego de produtos 

fertilizantes e agrotóxicos além do incremento de tecnologias destinadas à qualificação da 

produção. Com o objetivo de intensificar a produção de commodities (soja, milho, entre outros).  

Neste sentido é que o agronegócio deve ser entendido como uma complexa articulação de 

capitais como destacam Campos (2011) e Delgado (2012), com grande poder econômico e 

político, buscando a maximização do lucro nas atividades agropecuárias e produzindo enormes 

impactos socioespaciais. 

No modelo de desenvolvimento do agronegócio as pessoas e a natureza se tornam mercadorias, 

e os empresários do agronegócio concentram renda e riqueza através do lucro, gerados pela 

expropriação da terra e dos trabalhadores do campo. Enquanto agricultores familiares, 

ribeirinhos, extrativistas, quilombolas, têm como centro das suas racionalidades e emoções a 

reprodução social de suas famílias e desfrutam uma relação amorosa com a natureza 

(CARVALHO, 2013). 

O agronegócio intensifica um processo de transformações técnicas no processo de produção 

agrícola e no âmbito socioeconômico, que no campo brasileiro se inicia na revolução verde na 

década de 1970, com o uso de máquinas e equipamentos, produtos químicos, melhoramento 

genético das sementes entre outras transformações que implicaram em maior uso do capital 

constante e menor uso do trabalho vivo na produção agrícola, gerando a expropriação 

camponesa e o agravamento da questão agrária. 

Como podemos comparar e perceber a tendência da mecanização no campo através do 

comparativo elaborado no censo agropecuário de 2017. 

Gráfico 3 - Tratores- Brasil - 2006/2017 
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Fonte: IBGE, Censos Agropecuários 2006/2017. 

A mecanização é uma das formas como se manifesta o aumento da composição orgânica de 

capital no processo de produção agrícola, resultando na redução do emprego de força de 

trabalho permanente, ampliando o emprego temporário e processo de terceirização do trabalho 

agricola. O gráfico 4 mostra o crescimento deste fenômeno entre os dois últimos censos 

agropecuários.  

Grafico 4 - Estabelecimentos com contratação de mão de obra 

com intermediação de terceiros - Brasil - 2006/2017 
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Fonte: IBGE, Censos Agropecuários 2006/2017. 

 

Segundo Martins(1995) desde da década de 70 no Brasil ocorre a expansão de empresas dos 

diversos setores capitalistas, bancos, industrias e comercio, através da expropriação e 

concentração das terras, além do capital. Todas essas transformações trouxeram consequências 

catastróficas para os camponeses, pois as grandes empresas e latifundiários integrados com o 

processo agroindustrial tiveram diversos incentivos governamentais para a produção destas 

commodities, através de créditos, subsídios apoio técnico e cientifico, a fim de tornar esta 

produção rentável para o mercado interno e principalmente externo. 

Outro indicador socioeconômico relevante para dimensionar a questão agraria advém do 

enfrentamento entre o camponês, o latifúndio e o agronegócio. Por apresentarem interesses 

distintos, a resolução dos conflitos nunca é total, gerando ameaças de morte, assassinatos, 

destruição de assentamentos. 

Toda essa violência pode acontecer de forma direta ou indireta, ativa ou 
passiva. A violência direta é a violência física empregada contra a pessoa, 
contra a ocupação e contra a posse camponesa. Ela pode ser deflagrada por 
particulares ou pelo Estado e constitui principalmente em assassinatos, 
tentativas de assassinato, ameaças de morte, despejos da terra, expulsões da 
terra e outras formas que causem danos físicos ou psicológicos aos 
trabalhadores rurais e camponeses ou a seus bens. (GIRARDI, 2008 e n.p.) 

As ameaças a essas populações camponesas evidenciam o descaso do Estado com a questão 

agrária. Um dos fatores determinantes dos conflitos no período mais recente tem sido o aumento 

da apropriação e da exploração dos recursos naturais por parte dos capitalistas vinculados ao 

agronegócio, como mostra a tabela 2.  
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Podemos perceber que o número total de conflitos se elevou entre os anos de 2016 e 2018, com 

um total de 4.232 conflitos, que envolveram 2.575.945 pessoas e resultando no assassinato de 

157 pessoas. E notório e preocupante este aumento no número de assassinatos, que nos dados 

da década o último triênio seja responsável por quase 40% dos assassinatos.  

Para finalizamos o debate sobre a questão agraria devemos abordar como esse sistema 

capitalista agroindustrial se sustenta, para tornar a concentração e centralização ainda mais 

feroz, analisando dados do boletim do DEROP-Departamento de Regulação, Supervisão e 

Controle das Operações do Crédito Rural e do Proagro. 

O montante de crédito rural contratado nos meses de julho a dezembro de 2018 foi de R$103,3 

bilhões, valor 15,3% maior que o contratado no período homólogo do ano agrícola anterior. No 

gráfico 5 o relatório faz uma analise sobre o credito rural obtidos por agricultores familiar e 

empresariais. 

Gráfico 5 

 

Fonte:BACEN/DEROP 

 

Os recursos concedidos para a agropecuária familiar foram de R$15,2 bilhões. Já os recursos 

destinados à agropecuária empresarial foram de R$88,0 bilhões. Como afirmou Delgado (2013, 

pg 60-61.) “o mercado de terras e o crédito rural, sob o patrocínio do Estado, essenciais para 

possibilitar a estratégia de capital financeiro na agricultura”. 

 

Algumas considerações 

A expansão da acumulação capitalista no campo aparece em geral associada ao discurso do 

desenvolvimento econômico que é apresentado como algo necessário e benéfico para tudo e 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4441 
 

para todos. Entretanto, por se alicerçar na exploração da natureza e do trabalho este fenômeno 

engendra um conjunto de contradições, que entre outras coisas, implicam no agravamento da 

questão agrária.  

Neste texto buscamos analisar algumas destas contradições, tendo como suporte analítico as 

categorias acumulação primitiva, concentração e centralização de capital, propostas por Marx 

para explicar o processo de acumulação de capital no campo.  

O que se constatou ao longo desta pesquisa, que ainda está em fase de desenvolvimento, é que 

estas categorias analíticas vem se revelando muito pertinentes para explicar a realidade 

contemporânea no Brasil uma vez que, no contexto da expansão do agronegócio vem se 

intensificando a separação de camponeses, pescadores artesanais, populações extrativistas, 

comunidades quilombolas, populações indígenas, entre outros povos tradicionais dos meios 

necessários a sua reprodução social, caracterizando o fenômeno da acumulação primitiva.  

Simultaneamente vem se intensificando os processos de concentração e centralização de capital 

resultando um número cada vez menor de empresas capitalistas controlando as riquezas naturais 

e os processos produtivos.  
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A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DE SÃO LUÍS NA OFERTA DE ALIMENTOS: O CASO 

DA FEIRA DA CIDADE OPERÁRIA 

 
Larissa Thais dos Santos de Macedo,  

José Lindomar da Silva Moraes Junior 
Resumo: 

 

1 INTRODUÇÃO A demanda por alimentos ganhou muita importância em cenários que 

preveem aumento da população e poucas áreas disponíveis as atividades agropecuárias. No 

entanto, algumas áreas sempre foram menos produtivas do que outras, principalmente quando 

se leva em consideração as características naturais de cada região. Os solos e as formas do 

relevo são fatores que controlam ou deveriam controlar os distintos usos da terra, favorecendo 

ou restringindo a produção agrícola. Outro fator controlador de produção é a inclinação que 

determinada área possui, podendo ser industrial, comercial e/ou habitacional. A produção 

agrícola interfere diretamente na quantidade e na qualidade dos produtos oferecidos as pessoas, 

sendo que segundo Costa et al., (2013) vai muito além, afetando o nível de bem-estar de uma 

população. A busca pela segurança alimentar e por uma agricultura que denigra menos o 

ambiente requer o avanço de melhorias na produtividade e de tecnologia. A produtividade está 

relacionada à ampliação da oferta, fator importante para locais que não possuem disponibilidade 

desse recurso e que necessitam produzir alimentos para um grande contingente populacional 

(SAATH E FACHINELLO, 2018). Ainda de acordo com Costa et al., (2013, p.662) “os ganhos 

de produtividade constituem formas de aumento da disponibilidade de alimentos e redução de 

preços, contribuindo para a segurança alimentar” como também diminuiria a necessidade de 

importação de produtos de outros estados e municípios. Entre as dificuldades de 

comercialização dos produtos locais estão os padrões inadequados de qualidade visual impostos 

pelo mercado, falta de organização da comunidade ou falta de consistência e regularidade na 

produção (COELHO, COELHO E EGERER, 2018; SOARES et al., 2015). Mesmo que afetada 

por uma forma de comércio que não a beneficia, com sérios problemas de transporte e 

armazenamento, o pequeno produtor possui contingente satisfatório de clientes, principalmente 

nas feiras. São Luís apresentou um crescimento de PIB de 373% entre 2000 e 2010 assim como 

um grande aumento populacional, tudo isso devido às atividades terciárias e da indústria, já que 
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houve declínio das atividades agropecuárias (LOPES, 2018). Conforme Souza e Khan (2001) 

São Luis apresentava-se no início do século XXI como o segundo município com melhor nível 

tecnológico na agricultura dentro do Estado do Maranhão, o que não necessariamente 

representa altos níveis tecnológicos, mas sim a permanência de atividades mais tradicionais de 

cultivo em todo o estado. O processo de urbanização acelerada do final do século passado 

(SOUZA E KHAN, 2001) assim como a limitada fertilidade natural, originada das Formações 

Itapecuru e Barreiras (MOURA, 2006) originam a escassez de terras rurais férteis em São Luís. 

Essas limitações permitem a implantação de atividades agrícolas de pequeno porte, que 

necessitam praticar o uso intensivo da terra para haver algum retorno na produção. Diante do 

exposto o objetivo do principal do artigo é analisar se as atividades agrícolas praticadas em São 

Luís são suficientes para suprir a demanda da população local.2 METODOLOGIA2.1 Área de 

Estudo A área estudada foi a feira do bairro Cidade Operária, localizada no município de São 

Luís – MA, nas coordenadas -2.573671, - 44.196917. Segundo Pinto Silva (2016) o bairro foi 

criado para os trabalhadores que podiam adquirir seus imóveis através de financiamentos, cujas 

condições de inscrição na Cohab para aquisição da casa própria seriam ter até cinco salários 

mínimo e nenhum outro imóvel registrado no nome do inscrito. Deslocou para o centro-leste 

da ilha os olhares da população de São Luís, que sonhava com o seu primeiro imóvel e viam 

como uma nova alternativa de fugir dos altos aluguéis da década de 80 - a “década perdida” - e 

acabou atraindo para o seu entorno uma parcela da população que veio do interior na década de 

1970. 2.2 Materiais e Métodos Realizou-se levantamento bibliográfico em artigos com 

temáticas similares ao tema proposto em sites de periódicos nacionais e internacionais assim 

como em livros. Foi realizada a aplicação de 46 questionários no dia 13 de abril de 2019 na 

feira da Cidade Operária como também foram feitas entrevistas informais. No questionário foi 

perguntado aos feirantes as formas para adquirir os alimentos, locais de compras, locais de 

abastecimentos e procedência (Estado ou País) e se os próprios feirantes exercem alguma 

atividade agrícola. Oferta de produtos agrícolas em São Luís Em São Luís existe um número 

considerável de feiras espalhadas pela cidade, desde as mais tradicionais até as feiras de menor 

porte. Algumas das mais conhecidas como a feira do João Paulo, Vinhais, Praia Grande, 

Cohatrac, Cidade Operária possuem grande influência econômica em suas respectivas áreas, 

pelo porte e pela história consolidada que cada uma tem. Esses locais possuem importância 

gigantesca na procura de alimentos dos ramos da hortifruticultura e psicultura, possibilitando a 
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população comprar esses produtos por um preço geralmente mais barato do que nos 

supermercados e hipermercados, que de certa maneira possuem grande quantidade desses 

produtos e que dominam o mercado consumidor não só destes produtos, mas de outros também. 

Quando há pouca demanda desse comercio não somente na localidade em questão, mas em 

qualquer outra área, o poder de barganha para conseguir valores mais em conta torna-se mais 

difícil, pois onde há monopólio de comercio, coloca-se o preço que quiser, e quem precisa 

consumir o produto se submete aos valores colocados. As feiras proporcionam uma 

maleabilidade de preços e, caso o cliente ache que o vendedor esteja abusando no valor, entra 

a aquela conversa, ou uma espécie de acordo entre cliente e vendedor, para se chegar a um 

consenso entre ambas as partes. Como foi identificado nas respostas dos feirantes, não foram 

encontrados produtores rurais entre eles, ou seja, os produtos geralmente são comprados no 

Centro de Distribuição do João Paulo e/ou na SEASA do COHAFUMA e revendidos na feira. 

Essa informação fornece uma ideia importante acerca da interação do produtor local na oferta 

dos alimentos, já que a maioria demonstrou que além de comprarem produtos de fora do 

município de São Luís, não produzem nenhum tipo de cultura, nem para subsistência. Segundo 

os feirantes os principais entraves à produção local são: preguiça da população, uma vez que 

para eles há terra disponível; programas sociais como o Bolsa Família e o Bolsa Pescador e a 

ausência de associações eficientes na representação dos objetivos da classe. Essas deficiências 

mostram a tendência de naturalizar a situação da sociedade (e da classe) como também a 

culpabilidade dos outros. Quando já estão no mercado os argumentos são de que as frutas locais 

não são de tão boa qualidade e são caras, e para completar as mercadorias que vem de fora são 

mais baratas e melhores; o governo não oferece oportunidades ao produtor, quantidade 

insuficiente de alimentos produzidos e ausência de políticas públicas. Essas afirmações 

corroboram com o abandono que a agricultura apresenta no município, sendo uma atividade 

marginal a outras.4 ORIGEM DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS NA FEIRA DA 

CIDADE OPERÁRIA Os produtos que foram citados pelo menos uma vez como produzidos 

no Maranhão foram: Ata, pitomba, côco, abacaxi, limão, mamão, pequi, vinagreira, manga, 

cajá, milho e alface. Foram citados os municípios de São Domingos do Maranhão, Santo 

Amaro, Presidente Dutra, Paço do Lumiar, Vargem Grande, Pedreiras, São Bento, Chapadinha, 

São José de Ribamar e São Luís. Por outro lado os Estados mais citados como fornecedores 

são: Ceará, Bahia, Pará, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraíba e 
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Santa Catarina. Os Estados do sul do país destacam-se pela oferta das frutas frias e os demais 

comercializam desde frutas a hortaliças. Houver menções ao Haiti, Argentina, Chile e Itália. 5 

CONCLUSÃO A partir disso se deve concentrar os esforços em políticas que valorizem os 

agricultores locais e seu modo de produção, com medidas que incluam envolvimento dos 

produtores com os consumidores, aumenta da produtividade e da renda dos trabalhadores, assim 

a melhoria da qualidade dos produtos fornecidos. REFERÊNCIASCOELHO, F. C; COELHO, 
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POLÍTICAS DA ÁGUA EM PORTUGAL E BRASIL: 

Expansão da irrigação no século XX 

 

Gleydson Pinheiro Albano1 

 

Introdução 

 A partir do século XIX, a engenharia hidráulica transformou profundamente a paisagem 

e a organização das explorações agrícolas em diversas regiões do Ocidente: dos Estados Unidos 

da América à Holanda, passando pela a América do Sul. As obras de hidráulica e a construção 

de sistemas de irrigação inserem-se nas ambições iluministas para dominar a natureza 

(HARVEY, 1996), que agrônomos e outros técnicos contribuíram para popularizar no século 

XIX. Ainda que a água seja, desde sempre, essencial para a agricultura, o excesso ou a escassez 

fora da época adequada pode ser castrófica. Se estivesse controlada em sistemas de irrigação, 

reduzia-se a imprevisibilidade. A água tornava-se menos uma “força da natureza” e mais um 

recurso natural de que a agricultura moderna poderia dispor, doseando-a de forma eficiente de 

acordo com as necessidades da exploração agrícola.  

 A globalização dos discursos e das soluções técnicas, que apoiaram a concretização das 

propostas para mitigar as secas e alargar a irrigação, parecem estar associadas à consolidação 

de várias “comunidades epistémicas” (HAAS, 1992). Desde finais do século XIX, a 

constituição de organizações internacionais contribuiu para acelerar a circulação de 

conhecimentos, o que se acentuou ainda mais depois da II Guerra Mundial. A preocupação com 

o impacto da irrigação e do sequeiro na agricultura foi mais notória depois da II Guerra Mundial, 

quando o modelo da “Revolução Verde” se tornou hegemônico no Ocidente, mas já estava 

patente nas décadas anteriores. Garantir a captação e distribuição de água suficiente para 

aumentar a produtividade agrícola assumiu crescente relevância, quer para os governos 

nacionais, quer para as organizações internacionais.  

 Em diversas regiões do globo, estas entidades nacionais e internacionais aliaram-se para 

promover a construção de extensos sistemas de irrigação em áreas de sequeiro. Este trabalho 

centra-se em duas dessas regiões: Alentejo, em Portugal, e Nordeste, no Brasil. De fato, os 
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técnicos portugueses e brasileiros não ignoravam os impactos produtivos decorrentes da 

intensificação da irrigação, desejando transformar as regiões semiáridas dos respectivos países 

em campos irrigados. Como, durante o século XX, a disponibilidade de água para irrigação se 

tornou uma das condições essenciais para assegurar a modernização da agricultura, esta questão 

ganhou ainda mais pertinência no âmbito de discussões e programas de ação relacionados com 

o desenvolvimento rural.  

 Este estudo abrange cerca de um século: desde finais da década de 70 do século XIX a 

meados da década de 80 do século XX. Argumenta-se que durante estas décadas, tanto no 

Brasil, como em Portugal, os debates técnico-científicos e as políticas públicas se inserem no 

“paradigma hidráulico”, que influenciou as decisões em diversos países. Este paradigma 

apresenta quatro características fundamentais: a valorização da água, primordialmente como 

recurso econômico; a crença na hidráulica como domínio técnico-científico capaz de garantir a 

concretização desse valor; a redução das políticas públicas da água a uma visão infraestrutural; 

a secundarização das políticas sanitárias e das políticas ambientais como domínios relevantes 

das políticas públicas da água (PATO, 2013). A pesquisa realizada para o Alentejo e o Nordeste 

mostra que, apesar das diferenças que separam estas regiões, os programas de construção de 

infraestruturas de irrigação apresentam diversas semelhanças, tanto nos objetivos, como nos 

processos de implementação. O estudo comparado destas regiões permite identificar várias 

dimensões dos impactos das políticas que visaram a modernização da agricultura e o 

desenvolvimento rural durante o século XX, inserindo-as nos debates mais amplos sobre 

sustentabilidade e globalização. 

 Privilegiam-se duas vertentes: a identificação das medidas de políticas públicas 

conectadas com os processos de construção de perímetros de irrigação nestas regiões 

semiáridas; as mudanças no perfil agrícola de cada uma das regiões, visando transformá-las em 

áreas de expansão do agronegócio. Abrangendo cerca de um século, este estudo permite cruzar 

a análise destas questões específicas com factores meso e macro em que se inserem. Por um 

lado, interessa compreendder como os diferentes regimes políticos que governaram cada país 

enquadraram as decisões relacionadas com a água nesse “paradigma hidráulico”. Por outro, é 

necessário observar como se processou a adaptação do mesmo paradigma às mudanças nos 

modelos de modernização da agricultura e de desenvolvimento rural.  

No pós-II Guerra Mundial os debates em torno da modernização e do desenvolvimento 

adquirem novos contornos e protagonistas. Uma das mudanças decorre da difusão pelo mundo 
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do que ficou conhecido como revolução verde2. Seguindo a investigação científica com origem 

nos Estados Unidos e testada no México desde o início dos anos 1940, a revolução verde torna-

se um modelo hegemónico para transformar as agriculturas regionais. Com o apoio e 

financiamento de diversas organizações, entre as quais a Fundação Rockfeller e o Banco 

Mundial, traduziu-se na disseminação um pacote tecnológico baseado em sementes 

modificadas, fertilizantes, agrotóxicos, mecanização e motorização das tarefas agrícolas 

(SHIVA, 1991). Como, para tornar economicamente eficientes todos os investimentos 

científicos e tecnológicos na agricultura, era crucial garantir a disponibilidade controlada de 

água, o “paradigma hidráulico” reforça-se com a multiplicação de barragens e perímetros 

irrigados. 

Simultaneamente assiste-se à globalização do discurso do desenvolvimento, que 

representa uma forma de lidar com o fenomeno da pobreza. No contexto do pós-Guerra,  
o desenvolvimento aparece como o discurso capaz de modernizar as sociedades, uma 
força capaz de destruir os modelos tradicionais de organização. Desse modo, o 
discurso do desenvolvimento deu inicio a uma serie de práticas e intervenções em prol 
da modernização das sociedades (OLIVEIRA, 2010, p.68).  
 

A institucionalização e globalização deste discurso beneficiaram da constituição de 

novas organizações (agências internacionais e nacionais, organizações não governamentais, 

grupos de voluntariados), com âmbitos de ação mais amplos do que as congéneres que 

funcionavam antes da Segunda Guerra. Neste contexto, as comunidades epistémicas tornaram-

se mais densas, contribuindo para conectar o conhecimento científico e técnico com as redes de 

poder, que permitiram implementar novas práticas e concretizar empreendimentos.  

Privilegiando um enfoque nos países classificados como pertencentes ao Terceiro 

Mundo (como era o caso do Brasil) ou em Vias de Desenvolvimento (em que Portugal estava 

incluído), estas organizações canalizaram recursos financeiros, técnicos, humanos e outros para 

as regiões que visavam transformar. Uma parte desses recursos visaram um reforço das políticas 

de desenvolvimento rural e a modernização dos seus sistemas de produção para aumentar a 

 
2 A expressão Revolução Verde foi utilizada pela primeira vez em 1968, por Willliam Gaud, então Diretor da 
Agencia dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), em uma comunicação à Sociedade 
Internacional para o Desenvolvimento em Washington. Gaud (1968), a certa altura disse: “These and other 
developments in the field of agriculture contain the makings of a new revolution. It is not a violet Red Revolution 
like that of the Soviets, nor is it a White Revolution like that of the Shah of Iran. I call it the Green Revolution. 
This new revolution can be as significant and as beneficial to mankind as the industrial revolution of a century and 
a half ago. To accelerate it, to spread it, and to make it permanent, we need to understand how it statrted and what 
forces are driving it forward. Good luck - good monsoons - helped bring in the recent record harvests. But hard 
work, good management, and sound agricultural policies in the developing countries and foreign aid were also 
very much involved”. 
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produtividade agrícola, através da difusão global da “revolução verde” apoiada por novas 

organizações internacionais. 

Ainda que nos debates em curso possa existir uma tendência para salientar as novas 

configurações assumidas por estas questões depois da guerra, o estudo dos sistemas de irrigação 

no Alentejo de Portugal e no Nordeste do Brasil observa a existência de fortes continuidades 

com as concepções e as soluções preconizadas desde do século XIX. De fato, tanto a maior 

parte do Nordeste, como o Alentejo se inserem em zonas semiáridas. Perante estas 

características, que tinham fortes impactos negativos nas agriculturas locais, os técnicos 

propuseram soluções semelhantes, algumas das quais foram viabilizadas pelas políticas 

governamentais.  

Uma região semiárida caracteriza-se por apresentar baixo regime de chuvas, elevados 

índices de evaporação e evapotranspiração e, ainda, pela ocorrência de secas periódicas. No 

caso brasileiro existe legislação federal (Lei 7.827, de 27 de dezembro de 1989, usando critérios 

pluviométricos de média igual ou inferior a 800 mm anuais, revisada em 2005, com dois novos 

critérios, índice de aridez e risco de seca) que estabelece os critérios para classificar 

determinada região como semiárida. Essa classificação é definida em função da média de 

precipitação anual inferior a 800 milímetros; índice de aridez de até 0,5 calculado pelo balanço 

hídrico que relaciona as precipitações e a evapotranspiração potencial, no período entre 1961 e 

1990; risco de seca maior que 60%, tomando-se por base o período entre 1970 e 1990. A área 

oficialmente classificada como semiárido é de 969.589,4 quilômetros quadrados, mais de 50% 

da área da Região Nordeste e mais de 10% da área da Região Sudeste do Brasil. Em Portugal, 

em quase todo o Alentejo existe um índice de precipitação com média pluviométrica anual 

inferior a 800 milímetros, apresentando elevado índice de aridez (variando entre 0,34 a 0,50) 

em parte significativa do território interior da região (ROSÁRIO, 2004). À semelhança do que 

se passa no Nordeste do Brasil, os períodos de seca são frequentes. De acordo com a carta do 

Índice de Aridez de Portugal Continental – 2011, praticamente 100% de toda a região do 

Alentejo está atualmente classificado como semiárido, significando cerca de 33% da área de 

Portugal continental. (FIGUEIREDO, FONSECA, NUNES, 2015). 

A utilização de água para a irrigação é um dos princípios fundadores do projeto moderno 

para transformar a agricultura. Na nova agricultura – para retomar uma designação frequente 

no século XIX e nas primeiras décadas do XX - a força criadora da água era apresentada como 

essencial para aumentar a produtividade da terra e dos fatores de produção, que estavam 

associados à modernização das explorações agrícolas. A irrigação tornava-se fundamental para 
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aumentar a eficácia dos fertilizantes químicos e para assegurar a germinação e o crescimento 

das sementes melhoradas fornecidas pelos laboratórios. Assim, o alargamento territorial da 

agricultura moderna está vinculado à proliferação de sistemas de captação, armazenamento e 

condução de água até às distâncias que garantissem a rentabilidade económica das explorações 

agrícolas. Por estas razões, o sucesso dos modelos de modernização da agricultura concebidos 

desde finais do século XIX esteve vinculado à capacidade de estabelecer sistemas eficazes de 

captação, armazenamento e distribuição de água para a irrigação. 

Este trabalho está dividido em duas partes. Na primeira analisam-se os discursos e as 

políticas relacionadas com a água que marcaram as décadas anteriores à Segunda Guerra 

Mundial. Na segunda parte, discute-se como o modelo dominante de modernização da 

agricultura difundido desde os anos 40 do século XX está conectado com a construção de 

sistemas de irrigação nas regiões semiáridas do Brasil e de Portugal. 

 

1.Políticas para a água até a Segunda Guerra Mundial 

As políticas para agua no semiárido do Brasil tem como marco "Ensaio sobre Irrigação 

agrícola na Província do Ceará" (1884), do eng. Pompeu Ferreira da Ponte na segunda metade 

do século XIX que vislumbra a possibilidade da irrigação a partir das aguas subterrâneas do 

Vale do Jaguaribe, utilizando-se cata-ventos ou bolandeiras movidas por um animal na 

proximidade de uma cacimba. Após a seca de 1877, tem-se a emergência de propostas de 

políticas públicas de combate as secas com o uso de barragens e irrigação. Surgem, nesse 

contexto, defensores da irrigação no âmbito dessas políticas, como Eloi de Souza, Phelipe 

Guerra e Geraldo Rocha que atento as experiências em outros lugares do mundo, propunha uma 

área de irrigação no Rio São Francisco3. Nesse período também, muitos técnicos que foram 

estudar na Europa, voltavam com uma retórica de exemplos de regiões e países que deviam sua 

prosperidade a irrigação, como com as obras de Assuan no Egito feita pelos ingleses, em 1902 

e com o Bureau of Reclamation nos Estados Unidos, que resultou na irrigação de zonas áridas 

 
3  “Todos os outros povos começam a desprezar as estradas de ferro e a preferir os transportes por água como meio 
mais fácil de baratear as permutas. A lavoura irrigada é o único recurso que garante, matematicamente, um 
coeficiente de produção livre dos caprichos climatéricos” (ROCHA, 2004,p.69). 
“Dia virá em que, obedecendo às lições da natureza, o São Francisco será domado; os seus travessões de pedra 
naturais, restabelecidos e aumentados; os seus afluentes, represados, transformando-se em amplos reservatórios 
de compensação; a energia de suas cachoeiras, aproveitada; o seu vasto vale, irrigado e trabalhado pela máquina, 
constituindo a região nordestina um dos centros mais fecundos da terra. As comunicações com o oceano, facilitadas 
por um regime inteligente de eclusas, as sobras das enchentes armazenadas, o volume corrente normalizado, o São 
Francisco será o celeiro do mundo” (ROCHA, 2004, p.62). 
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(MOLLE,1984). Existia uma vasta literatura, publicada sobretudo desde a segunda metade do 

século XIX, argumentando que a extensão da irrigação seria essencial para regenerar as regiões 

mais áridas do país, contribuindo para o colocar numa rota de progresso econômico e 

civilizacional. A água permitiria maximizar a exploração dos recursos naturais, produzindo 

mais bens alimentares e aumentando a riqueza nacional. Todavia, as decisões políticas e os 

investimentos públicos nem sempre incorporaram as propostas apresentadas pelos agrônomos 

e por outros defensores da construção de barragens e condutas de distribuição de água. 

 Na segunda metade do século XIX, o Governo do Brasil Imperial começou a dar mais 

importância aos impactos da ocorrência de secas na população que residia no semiárido 

nordestino. Na sequência da grande seca, que começou em 1877 e teve duração superior a três 

anos, a qual provocou grande fluxo migratório e altíssimo número de mortes, o Imperador D. 

Pedro II visitou a área atingida e, perante os estragos que observa, nomeou uma comissão4 para 

recomendar uma solução para o problema das secas no Nordeste. Nessa altura as 

recomendações da comissão passaram pela construção de vias de comunicação para o Litoral e 

a construção de barragens que suportassem a irrigação no designado Poligno das Secas. Este 

foi “o início do planejamento e projeto de grandes barragens no Brasil” (MELLO, 2011, p.19), 

com a construção da primeira5 (Cedro, no Ceará) concluída em 1906.  

 
4  “A Comissão de Açudes foi organizada em fins de 1878. Posteriormente, na estiagem de 1888-89, ganhou a 
alcunha de Comissão de Açudes e Irrigações. Oficialmente esta última denominação foi instituída somente em 
1904, com a promulgação do Ministro Muller, sendo a sede no Ceará, sob a chefia do engenheiro Piquet Carneiro. 
Em 1909 institucionalizou-se sob a alcunha de Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), atualmente 
denominado Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS)” (MONTEIRO, 2011, p.10). 
“O seu principal objetivo era realizar estudos na Província do Ceará com “a conveniência de se fazerem açudes 
em represa d‟água, à vista da natureza e disposições do solo que sirvam para facilitar a irrigação nos logares de 
plantações, e estabelecer depósitos que sirvam de attenuar os effeitos da secca”, estabelecendo os locais mais 
propícios “para os ditos açudes e depositos, e a natureza das obras a construir”. Analisando as respectivas 
instruções percebe-se que, desde as primeiras iniciativas para a construção de reservatórios no Ceará, os principais 
intentos consistiam em represar as águas e facilitar a irrigação, como intuito de desenvolver a agricultura e 
implementar práticas agrícolas modernas. Pode-se imaginar que, através dos açudes e das redes de irrigação, os 
engenheiros objetivassem implantar nos Sertões do Ceará os ideais de progresso e modernidade”. (MONTEIRO, 
2011, p.10-11). 
“Essas expectativas em relação à construção de grandes açudes e canais de irrigações no Ceará tornavam-se 
perceptivas nas palavras de alguns engenheiros e intelectuais, tal como o engenheiro inglês Jules Jean Revy, que 
afirmava que através da construção de grandes açudes e da “introducção de obras de irrigação modernas nas férteis 
planícies dos valles da província mudaria completamente a situação”, pois introduziria “os progressos da 
agricultura moderna; mudaria os costumes e o modo de vida dos povos”.(MONTEIRO, 2011, p.10). 
5 Os estudos nos Sertões do Ceará, pela Comissão de Açudes, propiciaram a projeção de três grandes reservatórios: 
Itacolomy (região norte), Boqueirão de Lavras (vale do Cariri) e Quixadá (açude Cedro, sertão central), mas 
somente o último foi construído, no final do século XIX. Para a respectiva escolha influíram diversos aspectos: a 
região ficava mais próxima do porto de Fortaleza, facilitando o recebimento dos materiais vindos da Europa e o 
transporte para a cidade de Quixadá. Outro aspecto seria o valor total da obra que custaria menos que as outras... 
Nas Instruções que regulamentavam a construção do açude Cedro, publicadas em 1882, percebe-se que um dos 
objetivos do projeto de açudagem eram os canais de irrigação, que possuiriam um regime administrativo 
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Em 1909, foi criado o primeiro órgão governativo para tratar especificamente das secas 

no semiárido nordestino: a Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), que é o antecedente do 

atual Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Durante toda a primeira metade do 

século XX, este organismo do Estado central vai focar-se na construção de açudes, mas poucas 

foram às iniciativas de aproveitamento dos açudes para a irrigação, como se observou de forma 

incipiente no açude do Cedro. A principal estratégia de intervenção do órgão era 

predominantemente “hidráulica”, em detrimento de uma política séria de desenvolvimento 

(MELLO, 2011). 

Mas, não obstante essa visão predominante, Castro (1984, p.200-201), já observava 

tentativas de fruticultura irrigada nas estações agrícolas experimentais da antiga Inspetoria 

Federal de Obras Contra as Secas, a partir da década de 1930. Segundo este autor,  
Provando que o meio ecológico permite a fruticultura com rendimentos 
compensadores, estão os resultados obtidos pelas estações agrícolas experimentais da 
Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas. As tentativas de fruticultura realizadas 
nas terras irrigadas pelos grandes açudes têm surpreendido aos próprios técnicos 
encarregados deste serviço. O agrônomo José Augusto Trindade, que chefiou este 
serviço, escrevera em 1937 as seguintes palavras: “A fruticultura está fadada a 
constituir um dos recursos de exploração mais rendosos das bacias de irrigação dos 
açudes. Mas, além de riqueza, ela tem no sertão uma alta finalidade humana. As frutas 
e as hortaliças em toda parte constituem alimento indispensável à saúde e à eficiência 
do trabalho humano, mas no sertão tal exigência sobe de grau devido ao clima cálido 
e à alimentação concentrada, pobre em vitaminas e minerais. De sorte que o estímulo 
da pomicultura nas áreas irrigáveis tem uma finalidade social de alta monta: tornar 
acessível às populações sertanejas um alimento saboroso e dotado de tantas 
propriedades higiênicas. Penso, entretanto, que a produção de frutas nas bacias de 
irrigação não deve apenas visar o abastecimento das feiras sertanejas. Não é 
desarrazoado prever que as laranjas do sertão, graças à qualidade finíssima que os 
nossos ensaios entremostram, conquistem os mercados das capitais e das cidades 
principais do Nordeste. 

 

As primeiras medidas de políticas públicas relacionadas com a gestão das águas em 

Portugal, também datam do século XIX. Verifica-se que, em Portugal, a prioridade não foi o 

combate às secas, mas antes o controle dos caudais dos rios para evitar inundações. Devido à 

geografia do país, essas obras de hidráulica incidiram nas regiões do Norte e Centro, com 

índices de pluviosidade e humidade mais próximos dos climas atlânticos, do que no território 

semiárido de boa parte do Alentejo.  

Ezequiel de Campos nos inícios do século XX já se referia acerca do Alentejo Português, 

como região com potencialidade para se fazer a agricultura irrigada. “Os trechos de regadio 

 
regulamentando a “distribuição das águas” e o arrendamento das terras irrigadas. A proposta era implantar uma 
agricultura racional e independente das intempéries climáticas.(MONTEIRO, 2011, p.11). 
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[irrigação] têm no Alemtejo como em todas as regiões de clima similar dedicadas à dry-farming, 

uma importância muito grande: amplial-os o mais possível em cada exploração agrícola deve 

ser um dos primordiais cuidados do melhoramento da economia das terras” (CAMPOS, 1918, 

p.207). “Não se faz bem ideia, ao ver a campina do Sul ressequida de restolhos ou só com a 

terra sem mais nada, por não ter humidade, e os córregos e os leitos dos rios e ribeiras secos 

por todo o verão, não se faz bem ideia dos grandíssimos recursos de rega [irrigação] que tem o 

Altemtejo. Rara a herdade onde com pouco trabalho e despeza não se pode obter a rega 

econômica de uns hectares pelo menos de um hectare: e tal a utilização traria um beneficio 

grande á economia da herdade agora toda de sequeiro, pois garantiria o bom tratamento de mais 

gado com luzerna e silagem, além de contribuir para o bem-estar de toda a gente da lavoura 

com uma quantidade grande e variada de produtos hortícolas” (CAMPOS, 1918, p.221-222). 

Mario Vieira de Sá (1911), em 1911, já discorria sobre projetos de irrigação inacabados 

no Alentejo que tinha sido iniciadas em fins do século XIX, citando vários projetos de barragens 

voltadas para a irrigação no Alentejo. Dentre elas tem destaque a barragem do Sitio da Migalha, 

com projeto executado por portaria em 9 de agosto de 1888:  
Era este um emprehendimento de muito folego, visto que consistia n´uma grande obra, 
cujo orçamento foi avaliado em 410 contos de réis, obra para que desde logo se viu, 
se não estava preparado e em que se dispenderam até julho de 1892, 47:610$450, em 
expropriações, algumas terraplanagens, acquisição d´alguma pedra d´alvenaria e casa 
para abrigo do pessoal. D´estes trabalhos, hoje nada se pode utilisar; porque, 
suspensas as obras em 1892, estao ha quasi 20 annos, ao completo abandono!” (SÁ, 
1911, p.178). 

 

Em Portugal, até finais dos anos 30 do século XX, foram escassos os investimentos do 

Estado português na construção de modernas infraestruturas de irrigação. A partir dessa altura, 

à semelhança do que estava a acontecer em outros países, os governos portugueses promoveram 

a construção e a consolidação de alguns perímetros de irrigação em diferentes regiões, através 

do “Plano de 1938”. As obras previstas neste Plano de 1938, decorreram entre finais dos anos 

30 e os finais da década de 50. Abrangeram 56 mil hectares distribuídos por pequenos 

perímetros de irrigação criados em diferentes regiões do país (BABTISTA, 1993, p. 73-76). 

Foram beneficiados os seguintes aproveitamentos: Paul de Magos (Santarém), Cela (Leiria), 

Loures (Lisboa), Burgães (Aveiro), Vale do Sado (Setúbal), Alvega (Santarém), Chaves (Vila 

Real), Idanha-a-Nova (Castelo Branco), Campilhas de S. Domingos (Setúbal e Beja), Silves 

(Faro), Lagoa (Faro), Portimão (Faro), Sorraia (Santarém), Lezíria de Vila Franca de Xira 

(Santarém e Lisboa), Lis (Leiria) e Alvor (Algarve).  
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Os principais objetivos deste plano foram melhorar a captação e distribuição de água 

em zonas localizadas nas margens férteis e frescas de alguns rios. Em muitos casos, o 

investimento do Estado permitiu extender e regularizar a distribuição de água em várzeas que 

já estavam a ser cultivadas com culturas de irrigação, mas cuja produção estava a ser 

prejudicada, quer pela escassez de água no Verão, quer por inundações no Inverno. Seguindo a 

tendência dominante na primeira metade do século XX, mais do que transformar 

profundamente, as intervenções do Estado visaram maximizar o aproveitamento dos recursos 

existentes. As obras inseridas neste plano começaram a ser executadas numa época em que a 

agricultura ainda era o principal contribuinte do Produto Interno Bruto, em que as elites 

ruralistas ainda tinham um peso dominante nos órgãos governativos e em que a agricultura era 

apresentada como o principal motor para o ressurgimento da pátria anunciado pela ditadura 

consolidada no início dos anos 30.  

Verifica-se que as obras previstas de rega a serem realizadas a partir de fins de 1930 até 

finais de 1950, não foram realizadas como previstas. Nota-se com base no quadro abaixo 

(quadro 1), que menos da metade dessas obras foram concluídas em fins de 1950. 

Obras Áreas (ha) 

Plano de 1937 Obras concluídas e em curso 

Paul de Magos 535 534 

Paul de Ceia 455 454 

Campos de Loures 737 737 

Campos de Burgães 168 168 

Vale do Sado (curso 

inferior) 

9.613 9.613 

Campos de Alvega 422 422 

Campina da Idanha 8.000 8.090 

Veiga de Chaves 1.070 1.049 

Campina de Silves, 

Portimão e Lagoa 

1.900 1.900 

Campos de Mondego e de 

Cantanhede ao Volga 

50.000 - 

Vale de Campilhas 1.935 1.935 
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Campina de Faro 750 - 

Vale do Sorraia e Lezíria de 

Vila Franca de Xira 

18.462 26.634 

Vale da Vilariça 1.744 - 

Campos do Ribatejo 12.700 - 

Campos de Tavira 7.500 - 

Vale do Sado curso inferior 

(3ª parte) 

6.291 - 

Vale do Sado curso 

superior 

3.160 - 

TOTAL 125.442 51.536 
Quadro 1 – Execução das Obras de irrigação Previstas nos Plano de 1937 e atualizações em 1957  

Fonte: Plano de Valorização do Alentejo, Portugal (1957). 

 

Nota-se também, entre 1950-1954, o aporte financeiro internacional, através do Plano 

Marshall nas obras de irrigação em andamento pelo Estado Novo Portugues. Tem destaque a 

participação do Plano Marshall nas obras do Vale do Sado, Campina de Silves, Campilhas, 

Portimão e Lagoa, São Domingos, Vale do Rio Lis e principalmente no Vale do Sorraia 

(PORTUGAL, 1957). 

Com isso, nota-se o pouco investimento em obras de irrigação no Alentejo, tendo 

destaque as Campilhas de São Domingos. Muitas das obras relativas ao Vale do Sado, que 

atravessa o Alentejo não saem do papel durante esse período. 

 

2.Modernização da agricultura e perímetros de irrigação após a Segunda Guerra  

 

Com a emergência de novas organizações internacionais, desde as Nações Unidas ao 

Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o discurso desenvolvimentista 

começa a se tornar um discurso normalizador, relacionando-se com a promoção da ordem no 

plano internacional (OLIVEIRA, 2010). Essa política de desenvolvimento, foi amplificada e 

consolidada com a rivalidade entre o mundo ocidental e a ameaça comunista, primeiramente 

como um plano de reconstrução da Europa e, posteriormente, na direção do Terceiro Mundo 

(OLIVEIRA, 2010). Essa transformação implica mudança do Banco Internacional para a 
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Reconstrução e Desenvolvimento, primeiramente envolvido com a reconstrução da Europa pós-

Segunda Guerra, para Banco Mundial, tornando-se uma organização de atuação global, levando 

o discurso desenvolvimentista para o mundo. A partir da década de 1950, o Banco Mundial 

começa a atuar de maneira mais marcante na promoção do desenvolvimento nas nações mais 

atrasadas. Essa promoção foi feita por meio de empréstimos para investimentos em 

infraestruturas e setores considerados estratégicos, incentivando a substituição de modelos de 

produção tradicionais dos países em desenvolvimentos por novas tecnologias, além de 

massificar investimentos em setores da economia que tivessem maiores retornos (OLIVEIRA, 

2010). 

A partir de 1948, no Nordeste brasileiro verifica-se uma mudança da política de 

construção de açudes para combater as secas, que tinham caracterizado a primeira metade do 

século XX, que eram eminentemente de construção de açudes para fornecimento de água, sem 

foco nos aproveitamentos de irrigação. Dois indicadores institucionais apontam paras essa 

mudança. Um foi a criação da Comissão do Vale do São Francisco6, fortemente influenciada 

pelo Tenessee Valley Authority (TVA), cujo objetivo era desenvolver a área do rio. Outro foi a 

constituição da Companhia Hidroelétrica do Vale do São Francisco (CHESF), para produzir e 

distribuir energia elétrica para a região (SOUZA, 1997; CARVALHO, 2001). 

Na segunda metade da década de 1950 vai ter início uma estratégia de desenvolvimento 

regional, com a criação do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) 

pelo Governo Federal, em 1956. Isto só se torna possível devido ao medo da instabilidade na 

região com a gritante desigualdade em relação ao Estado de São Paulo e, principalmente, com 

o avanço das Ligas Camponesas e seus supostos ideais comunistas pelo campo nordestino. 

Com o surgimento, em 1959, do Relatório do GTDN, intitulado “Uma Política de 

Desenvolvimento Econômico para o Nordeste”, começava a elaboração de uma estratégia de 

desenvolvimento regional, que culminaria, no mesmo ano, com a criação da Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Esse órgão foi responsável pela “elaboração de 

inúmeras políticas públicas visando expandir as condições técnicas e econômicas necessárias à 

modernização da agropecuária, entendida como a expansão do capitalismo no campo.” (ELIAS, 

2001, p.8).  

Ortega e Sobel (2010, p.89), observam também que a GTDN, 

 
6 Que é a antecessora da actual Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – 
CODEVASF.  
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elaborou um documento no qual se assegurava que a solução dos problemas do 
semiárido estaria em dar uma maior estabilidade à renda da população, reduzindo, por 
exemplo, a prática da agricultura de subsistência. Para alcançar este objetivo, uma das 
alternativas sugeridas pelo documento era a implantação da irrigação nas zonas em 
que esta atividade fosse possível. 

 

Na década de 1960, já sob o domínio da Ditadura Militar (1964-1985), e no contexto da 

implantação da Modernização Conservadora7 no campo, a Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF (SUVALE à época) implanta projetos pilotos 

de irrigação na área do rio São Francisco. Em 1968, o Bebedouro foi o primeiro perímetro 

irrigado construído no Polo (Polos de Irrigação, eram centros de irrigação, utilizados pelas 

políticas públicas durante o período militar, baseados na teoria dos Polos de Perroux, que 

emanam forças centrífugas e recebem forças centrípetas, e que através de seus efeitos de 

concentração e complementariedade são estimuladas zonas de desenvolvimento). Este 

perímetro, juntamente com o de Mandacaru (BA), funcionaram como “laboratório para análise 

da viabilidade econômica de tais investimentos para o semiárido” (ORTEGA E SOBEL, 2010, 

p.89). 

Nessa mesma década, é criado o Grupo Executivo de Irrigação para o Desenvolvimento 

Agrícola (GEIDA) que fez um levantamento de áreas irrigáveis para a reestruturação agrícola. 

Como resultado o Geida apresentou relatório indicando a viabilidade técnico-econômica da 

criação de 73 projetos de irrigação. Destes, 63 localizados no Nordeste nos “vales úmidos” 

(VIEIRA, 2015) . 

Em 1971, o Geida elaborou um esboço de uma política de irrigação para a década de 

1970, elaborando o Programa Plurianual de Irrigação – PPI, cuja execução dessa política passa 

a ser parte integrante das atividades do DNOCS, inclusive com a garantia de recursos 

financeiros garantidos oriundos do Programa de Integração Nacional – PIN, nesse mesmo ano. 

Incluía, assim, o governo federal os projetos de irrigação como prioritários às suas metas 

governamentais, que iriam consubstanciar-se nos três Planos Nacionais de Desenvolvimento, 

que seriam editados e reeditados de forma ininterrupta até 1985, quando chega ao fim o regime 

militar (VIEIRA, 2015). 

 
7 Entre os pensadores brasileiros, o trabalho inaugural que apresentou o conceito de modernização conservadora é 
de autoria de Alberto Passos Guimarães. Para Guimarães “a ‘estratégia de modernização conservadora’, assim 
chamada, porque, diferentemente da reforma agrária, tem por objetivo o crescimento da produção agropecuária 
mediante a renovação tecnológica, sem que seja tocada ou grandemente alterada a estrutura agrária” 
(GUIMARÃES, 1979, p.3). 
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Este e outros Programas de Irrigação coordenados pelo DNOCS se comprometem com 

a transformação tecnológica e gestação de polos de desenvolvimento agrícola e negam a 

experiência camponesa, pois o gerenciamento do Estado sobre os recursos hídricos no 

semiárido viabilizou a generalização de empreendimentos privados de irrigação. Aos capitais 

coube condições favoráveis de acesso à terra e à água, permitindo o uso de técnicas modernas 

que, minimizando a sazonalidade, aproximaram a produção do padrão industrial (VALENCIO, 

1995). 

O PPI incluiu 36 Projetos do DNOCS localizados no Polígono das Secas, havendo 

prioridade de verbas para os projetos hídricos nos vales úmidos, como: Gurgueia e Parnaíba 

(PI), Acaraú e Jaguaribe (CE), Itapicuru e Rio das Contas (BA) e Açu e Apodi (RN). Junto com 

os 17 projetos elaborados pela CODEVASF, se tinha uma perspectiva de irrigar uma área de 

195.000 hectares no Nordeste do Brasil. Se previa que os ganhos dos irrigantes nesses projetos 

seriam dez vezes maior do que fora dos perímetros irrigados, principalmente pelos altos valores 

das frutas e vegetais que seriam irrigados. Com esses projetos hídricos, tem-se a intensificação 

da concentração da estrutura agrária nos vales úmidos do Semiárido (WORLD BANK, 1983; 

VALENCIO, 1995). 

As principais metas do programa de irrigação eram aumentar o emprego e os ganhos 

agrícolas no semiárido nordestino (DNOCS) e no Vale do Rio São Francisco (CODEVASF). 

O objetivo desses Projetos era a construção de perímetros irrigados públicos, onde o 

Estado investiria em fixos associados à irrigação (canais, barragens, perímetros irrigados) e em 

políticas voltadas para a assistência técnica, a extensão e o crédito. Nesse momento  
[...] da adoção do modelo de irrigação pública, baseado em grandes perímetros 
irrigados, havia resquícios de preocupações sociais, mesmo que fundamentado em 
uma política assistencialista. Dessa forma, parte significativa dos lotes eram 
distribuídos para produtores e suas famílias. O DNOCS foi o grande gestor do 
perímetro, responsabilizando-se pelas diferentes necessidades para seu 
funcionamento, desde a execução das obras de engenharia. Formaram-se várias 
associações de produtores, especialmente cooperativas, mas tinham pequena 
participação nas tomadas de decisão (ELIAS, 2002, p. 298). 

 

Com essa política de construção de perímetros de irrigação, na metade dos anos 1980, 

já se tinha 39 projetos de irrigação sobre a responsabilidade do DNOCS, estando 24 deles em 

operação e 7 em construção, além de 8 em planejamento. Mais de um terço dos projetos estava 

se desenvolvendo no estado do Ceará. A CODEVASF também estava a construir e gerir 

projetos de irrigação no Nordeste. Em dezembro de 1980, eram 21 projetos em operação, a 
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maioria no estado da Bahia (10). Existiam também 5 projetos em operação em Minas Gerais, 3 

em Pernambuco, 2 em Sergipe e 1 em Alagoas.(WORLD BANK, 1983). 

Segundo relatório do Banco Mundial, as metas de irrigação colocadas pelo Governo 

Federal do Brasil ficaram longe de ser atingidas nos projetos de irrigação. O Banco cita que das 

22.000 famílias que o DNOCS esperava instalar em 1980, somente 2.957 (13%) foram 

instaladas. De forma similar, dos 100.000 hectares que o DNOCS esperava irrigar em 1980, 

apenas 14% (14.270 ha) foram concluídos. Do mesmo modo a CODEVASF, também não 

atingia as metas propostas de irrigação. Da meta de 50.000 hectares, somente 20% foi atingido 

(WORLD BANK, 1983). 

No caso da CODEVASF, existia um plano ambicioso de irrigação, detalhado pelo Plano 

de Ação 1981-85, que dava considerável ênfase a irrigação, com o desenvolvimento de projetos 

em larga escala, projetos e suporte em pequena escala e uso do credito rural para pequenas 

propriedades. Metas para o período de 1980-1985 incluiam a incorporação de cerca de 111.500 

hectares para irrigação, sendo 51% destinado a grandes firmas comerciais e 49% destinado a 

famílias (9.100), com média de 6 hectares por família. Se esperava também a criação de 100.000 

empregos. Do total de fundos requeridos para os projetos da CODEVASF, 58% vinha do PIN, 

20% do BNDE (hoje BNDES), 11% de instituições internacionais, incluindo 5% do Banco 

Mundial (WORLD BANK, 1983). 

O Banco Mundial destaca em relatório em 1983, que os projetos de irrigação em larga 

escala testados no Nordeste revelaram-se decepcionantes tanto em termos de metas de emprego 

inicialmente muito ambiciosas, como em relação aos rendimentos, objetivos de produção e 

estratégias anti-seca. O alto ganho previsto, se materializou somente para uma pequena minoria 

e muitos irrigantes encontravam-se em dívidas. As terras irrigadas não produziram cultivos de 

alto valor propostos, devido aos solos pobres e a falta de capacidade gerencial e o marketing 

organizado. Em vez disso, as culturas tradicionais – algodão, arroz, milho e feijão – ocuparam 

uma média de 75% da área irrigada e respondiam por 68% do valor da produção nos projectos 

do DNOCS (WORLD BANK, 1983). 

O Relatório do Banco Mundial analisa que a formação inicial inadequada e falta de 

assistência técnica contínua, contribuem para o fraco desempenho econômico dos projetos de 

irrigação, ao mesmo tempo que a salinização dos solos em até 30% da terra irrigada, por causa 

das más técnicas de gestão da água e drenagem, também resultaram em perdas de colheitas 

(WORLD BANK, 1983). 
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O Banco Mundial ainda reconhece os enormes custos sociais envolvidos na criação dos 

perímetros irrigados por todo o Nordeste pelo DNOCS e pela CODEVASF. O Banco cita que 

no caso do maior perímetro implantado pelo DNOCS, Morada Nova no Ceará, cerca de 18.000 

pessoas ficaram sem terra para dar lugar a 3.000 pessoas. Em terras desapropriadas no Baixo 

São Francisco pela CODEVASF no projeto Propria-Itiuba, muitos dos desapropriados 

aguardavam por vários anos por alguma compensação ou reposição de algum lote irrigado. 

Evidências sugerem que muitas pessoas deixaram os vales e foram para as áreas urbanas, em 

contradição com a proposta de irrigação de estabilizar o trabalho no campo (WORLD BANK, 

1983). 

Em Portugal, a segunda fase das políticas estatais de hidráulica agrícola estruturou-se a 

partir do I Plano de Fomento (1953-1958). Ainda que nesta fase tenham sido realizadas obras 

de irrigação em Alfândega da Fé (Trás-os-Montes), constata-se que os principais investimentos 

políticos e financeiros do Estado Novo se dirigem para o Plano de Irrigação do Alentejo. Este 

plano, que foi apresentado oficialmente em 1957, visava a construção de infra-estruturas que 

permitissem regar cerca de 170 mil hectares de solos semi-áridos e explorados em regimes 

extensivos. As primeiras barragens ficaram concluídas a partir do início dos anos 60 

(aproveitamento do Divor, Caia, Roxo, Mira, Alto do Sado e Odivelas) em parte com o dinheiro 

do Plano Marshall. A construção deste complexo de infraestruturas visava armazenar água para 

produzir energia, abastecimento público e irrigação.  

A execução deste vasto plano de irrigação iniciou-se numa época de profundas 

mudanças na economia e na sociedade portuguesa. Depois da II Guerra Mundial, os incentivos 

do Estado para a industrialização do país promoveram o crescimento econômico e, no início 

dos anos 60, a agricultura deixou de ser o principal contribuinte para o Produto Interno Bruto. 

Ao mesmo tempo, êxodo rural estava a despovoar os campos e conduzir ao abandono das áreas 

agrícolas menos férteis ou acessíveis. O plano de irrigação do Alentejo deveria permitir 

industrializar as várias fases de produção, aumentando a oferta de bens alimentares frescos 

(sobretudo frutas e legumes) destinados ao abastecimento de uma população urbana em 

expansão. 

 Mariano Feio (1959a), fez duras críticas aos calculos econômicos e as previsões 

culturais futuras contidas no Plano de Valorização do Alentejo que distorceram negativamente 

dados sobre o sequeiro e que superavaliarão a agricultura de irrigação. Entre as inúmeras falhas 

do estudo econômico que deveria justificar o Plano de Rega, estão: avaliações baixas do 

rendimento das culturas de sequeiro, falta de transparência nas contas da pecuária, atribuição 
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de produções exageradas a algumas culturas regadas, rebaixamento das despesas de culturas 

irrigadas, não se toma em conta o valor dos investimentos que ficam a cargo dos proprietários 

na irrigação, como a adaptação do terreno a irrigação (declividade do terreno, com uso de 

maquinário), construção da rede de irrigação terciária, investimentos para aumentar a fertilidade 

do solo e preparar para culturas de irrigação e investimentos em edificações.  

 Feio (p.28, 1959a), observa, que 
O critério de comparar o sequeiro actual (não se esqueça que o que se exprime nas 
rotações do Plano é menos do que o actual) a um regadio de boa técnica estaria certo 
para efeito fiscal ou outro semelhante, mas não me parece que se justifique quando se 
pretende verificar se os investimentos necessários para passar do sequeiro para o 
regadio são compensados pelo respectivo aumento de rendimento, isto é, se a 
operação é econômica. O solo no sequeiro tem muito maior capacidade de produção 
do que a actual sem dispêndio em grandes obras, apenas, como se disse, com mais 
capital de exploração, melhor técnica e melhores preços para os gados, factores de 
produção estes que o regadio precisa ainda em grau mais elevado. Até ao nível em 
que se puder elevar a produção no regime de sequeiro poupam-se os enormes 
investimentos em obras de hidráulica, adaptação ao regadio, etc... Só o aumento para 
além deste nível deve ser chamado a justificar os investimentos do regadio.  
 

 Como exemplo de produtividade tem-se a produção de forragens, mesmo intensiva no 

sequeiro, fica mais barata no sequeiro que na irrigação, e com a política de preços da carne, as 

forragens de irrigação, vão ser largamente deficitárias (FEIO, 1959b, grifos meus). 

Nos anos 1980, nota-se que parte dos perímetros de irrigação planejados pelo Plano de 

Valorização do Alentejo na década de 1950 não foram executados na dimensão planejada, como 

no caso do Perímetro de Caia e o de Mira. O que foi planejado em relação aos perímetros do 

Baixo Alentejo e Alto Alentejo foi muito superior ao executado. Se planejaram 81.200 hectares 

em relação ao Baixo Alentejo e 42.600 hectares em relação ao Alto Alentejo e bem menos da 

metade foram de fato executados, com a conclusão no caso do Baixo Alentejo do perímetro de 

Odivelas, Roxo e Alto Sado, somando pouco mais de 15 mil hectares. Em relação a utilização 

dos perímetros executados, nota-se que a média de utilização era muito baixa, ficando abaixo 

dos 50% em vários perímetros de irrigação. 

Nos anos 1980, nota-se que parte dos perímetros de irrigação em execução não estão a 

corresponder com o que foi planejado pelo Plano de Irrigação do Alentejo. De acordo com 

dados do “Diagnostico da situação dos aproveitamentos hidroagrícolas Idanha, Caia, Roxo, 

Odivelas, Mira e Alvor” (1987), nota-se uma situação de subutilização dos referidos perímetros 

de rega, com destaque também da falta de diversidade cultural que foi proposta nos Planos de 

Criação dos referidos perímetros. 
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O perímetro de Odivelas, por exemplo, tem uma concentração cultural em dois produtos, 

o arroz e o tomate. Na previsão do Plano de rega do Alentejo: aproveitamento hidroagrícola de 

Odivelas (1967), tinha sido previsto como aproveitamento agrícola futuro: forragens, beterraba, 

trigo, milho, tomate, cevada dística, horto-industriais e luzerna. 

Segundo conclusão do próprio Diagnóstico, 
[...] de acordo com as condições técnico-econômicas, era previsível o comportamento 
dos agricultores situados nos perímetros de rega que naturalmente, optaram por 
sistemas de produção mais extensivos, que exigem menor aplicação de capital 
agrícola, em que dominam quase que exclusivamente monoculturas milho, tomate e 
arroz, em deterimento de sistemas relativamente intensivos que proporcionariam uma 
maior rentabilidade do investimento global hidroagrícola degradando menos os solos 
(PORTUGAL, 1987, p.56). 

 

No referido Diagnóstico sobre a situação dos perímetros de Idanha, Caia, Roxo, 

Odivelas, Mira e Alvor, foi notado como o grande problema da subocupação dos perímetros, 

os solos pobres que não deveriam estar nos perímetros de irrigação. Por causa dessa situação, 

no perímetro de Mira, só 40% da área estava a ser irrigada. Em Odivelas, grande parte da área 

de irrigação também não estava a ser irrigada, por problemas nos solos. 

O Diagnóstico também coloca outros fatores negativos, como: problemas na gestão das 

obras, falta de coordenação entre os órgãos de governo na execução de obras, deficiente 

estrutura agrária de propriedade, falta de ordenamento cultural, instabilidade dos preços 

agrícolas, falta de estrutura de armazenamento e transformação, desorganização da rede de 

comercialização, insuficiente formação e assistência técnica ao agricultor, crédito restrito, não 

adequado a fraca capacidade econômica da maioria das explorações agrícolas.  

Sobre o crédito restrito, a Brigada de Exploração e Conservação na Campanha de Rega 

de 1985, salienta que muitos não estavam a se inscrever para a irrigação por falta de pagamento 

das taxas de exploração e conservação do perímetro do ano transacto, além da falta de crédito 

para fazer face às despesas inerentes às primeiras operações de irrigação. 

Outros problemas que comprometem o uso dos perímetros de irrigação, estão ligados as 

infraestruturas hidráulicas. Muitas delas, principalmente a rede terciária (a cargo dos 

agricultores) não ficaram concluídas ou foram deficientemente executadas, como também a 

drenagem dos lotes. Ocorreram também deficiências na concepção e execução de algumas 

obras de hidráulica que determinaram ainda limitações à rega em alguns aproveitamentos 

hidroagrícolas, com destaque para os perímetros do Roxo, Mira e Odivelas (PORTUGAL, 

1987). 
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Considerações Finais 

 

 Como considerações finais, notam-se inicialmente o anseio e o desejo da irrigação por 

parte de intelectuais tanto no Brasil, como em Portugal. Os unia, o desejo de progresso e 

modernização advindas dos perímetros irrigados. Desejos esses que não se afastaram muito do 

papel com políticas incipientes de irrigação tanto no Brasil como em Portugal até a Segunda 

Guerra Mundial. 

Após a Segunda Guerra, pode-se notar que o crescimento dos sistemas de irrigação no 

Alentejo Português e no semiárido brasileiro seguiram lógicas de implantação que visavam a 

modernização da agricultura e a implantação dos pacotes da Revolução Verde nos perímetros 

de irrigação, transformando áreas de sequeiro em áreas de irrigação. 

O processo de implantação desses perímetros em ambos os casos foram processos 

cercados de problemas. Muitos dos quais relacionados aos solos. Tanto nos perímetros de rega 

do Nordeste do Brasil, como os do Alentejo, tem-se problemas no solos, no Brasil, em relação 

a baixa produtividade e manejo equivocado das técnicas de irrigação. Em Portugal tem destaque 

a falta de produtividade dos solos e as construções de infraestruturas hídricas com problemas 

que prejudicam a produtividade dos mesmos. 

Em virtude da baixa produtividade dos solos, da falta de capacidade gerencial, dos 

problemas ligados as deficientes obras hídricas dentre outros, notam-se nos dois casos 

(semiárido do Brasil e Alentejo de Portugal), que as metas de irrigação e de perímetros irrigados 

não se estabeleceram como foram planejadas, ficando muito distantes das previsões feitas pelos 

governos centrais, com muitas obras que não sairam do papel no Brasil, a obras que foram 

utilizadas de forma parcial, com alto nível de subutilização em Portugal. 

Outro problema que foi apontado que se apresentou nos dois esquemas de rega, esteve 

relacionado a produção cultural que foi planejada e que não foi executada. Nos dois países se 

passavam em produzir determinados tipos de culturas com elevado valor de produção e que 

pudessem gerar mais divisas. Por causa de fatores diversos, como falta de experiencia com 

culturas de irrigação, falta de assistência tecnica com extensionista rural, tem-se o predomínio 

de culturas tradicionais e de base extensiva, tanto nos perímetros do Brasil com o feijao 

macassar e o algodão dentre outros, como em Portugal com o arroz e o milho. Tanto em Portugal 

como no Brasil, nota-se o tomate como elemento que não era tradicional e que está a se ligar 

com as indústrias de processamento de tomate em âmbas as áreas.  
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Por fim, nota-se que as obras de construção e de irrigação, geraram impactos 

socioambientais significativos nos dois países, com o deslocamento e desapropriaçao de 

populações em função das barragens, perda de biodiversidade e florestas, modificação dos 

cursos dos rios e da ictiofauna, dentre outros.  
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O RURAL NA PERIFERIA METROPOLITANA: REFLEXÕES TEÓRICAS A 

PARTIR DO RIO DE JANEIRO 

 

Eve Anne Bühler 

Resumo: 

 

O espaço do estado do Rio de Janeiro é bastante polarizado pela metrópole, que drena os 

principais fluxos materiais e imateriais internos, atua como principal interface com o exterior e 

cuja dinâmica se torna central para a estruturação do espaço estadual. A forma longitudinal do 

Estado e a proximidade com São Paulo, a presença de uma cadeia montanhosa de difícil e 

custoso ordenamento, assim como as necessidades funcionais da metrópole, podem explicar a 

tendência em aplicar predominantemente os recursos públicos na faixa urbano-industrial que 

se estende entre Rio de Janeiro e São Paulo, além da própria metrópole e de algumas áreas 

tradicionais de vilegiatura. No entanto, a economia petrolífera e a ênfase recente nos portos 

dinamizaram também as zonas costeiras norte e sul, que contaram ainda com a progressão do 

turismo, do lazer e das segundas residências nos anos 2000. Este quadro contribuiu para a 

criação de novas centralidades na periferia da região metropolitana e para uma diversificação 

da economia (RIBEIRO, 2012). No campo, a agropecuária estadual acompanha a modernização 

do setor na escala federal (pecuária de corte, leiteira e agricultura), e se beneficia de alguns 

programas setoriais especializados em âmbito estadual. Junto com a crise do açúcar na região 

norte, estas mudanças contribuem para uma diversificação produtiva na agropecuária. A 

polarização se soma a uma tendência mais recente de desconcentração urbana 

intrametropolitana, através da transferência de parte da atividade e da população do centro para 

as margens metropolitanas, à procura de um mercado imobiliário mais acessível, ou como 

forma de fugir dos congestionamentos e deseconomias de aglomeração associados à 

centralidade da capital. A desconcentração atua como força estruturante de um processo à ela 

associado: a expansão da área urbana para as periferias metropolitanas, ganhando espaço sobre 

meios até então considerados como rurais. Os zoneamentos efetuados pelo poder público 

expressam este avanço da cidade sobre outros espaços da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro (RMRJ) como, por exemplo, a expansão dos perímetros urbanos municipais expressos 
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nos planos diretores (RUA, 2011; CARNEIRO et al., 2003; MEDEIROS e al., 2014), ou ainda 

através da extensão do perímetro legal da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Uma outra 

perspectiva (ALENTEJANO, 2003), por nós privilegiada, é que os espaços até então 

considerados como sendo rurais, passam por transformações que lhes são próprias, e que não 

correspondem, necessariamente, à sua total urbanização. Sofrem um profundo processo de 

mudança, com expressões materiais evidentes, dentre as quais podemos citar como exemplos: 

a especulação imobiliária, o aumento das mobilidades individuais, a mudança de uso do solo, 

o recuo da produção agropecuária, a chegada de novas populações. A conectividade com a 

metrópole melhora, na medida em que o subúrbio e o rural próximo se urbanizam, que se 

constroem residências, estradas e que se implementam serviços de transporte coletivo para 

atender aos novos habitantes. Estes garantem um acesso à cidade e ao mercado de trabalho para 

as populações de origem urbana, mas também permitem aos habitantes estabelecidos ha mais 

tempo, com história pessoal e familiar construída a partir da vivencia rural, de praticar a cidade 

com maior frequência, inclusive para acessar a um emprego assalariado. Portanto, mais que um 

total reviramento das qualidades e qualificações do espaço, a mudança que se produz poderia 

ser pensada de forma menos determinista, totalizante e urbano-centrada. Poderíamos pensá-la 

como um processo de sedimentação, através do qual o espaço ganha novas características, 

novas práticas, sem que sejam necessariamente substituídas nem totalmente aniquiladas as 

anteriores. As paisagens podem ganhar traços mais construídos, com menor relevância dos 

espaços abertos como campos, ou ainda serem mais fragmentadas pela especulação imobiliária 

e a construção de infraestruturas que se inserem em meios até então predominantemente 

agrários. Mas em que medida isso modifica o quotidiano e a vivência nestes espaços? Em que 

medida as novas práticas e as populações recém-chegadas modificam as ruralidades existentes 

e urbanizam os espaços e as populações aí presentes? Não seriam, também, portadoras de 

ruralidades, de expectativas não urbanas, procurando se inserir nos hábitos locais ou recriar 

traços de vida rural? Não seriam, por fim, permeáveis a certas maneiras de ser, de se comportar, 

de se relacionar ou ainda de usar e praticar o espaço local? A pesquisa é desenvolvida numa 

área que conta com gradientes de urbanidade decrescentes à medida que se avança em direção 

ao leste (densidade populacional, uso e artificialização do solo, atividade agropecuária, 

tamanho dos agregados populacionais, etc.) e apresenta, como ponto comum, o fato de situar-

se ao redor do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), que exerceu, nos 

últimos anos, uma grande influência sobre as dinâmicas territoriais locais, seja na época do seu 
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apogeu, seja depois da sua recente crise. Em um contexto científico em que as ciências humanas 

e sociais estão progressivamente dominadas pelos estudos urbanos, esta pesquisa tem como 

objetivo contribuir com a reflexão teórica sobre o “rural sob influência metropolitana” visando 

questionar sua singularidade frente ao urbano ou frente ao rural “profundo”, e produzir, desta 

forma, um conhecimento sobre as periferias urbanas desde uma perspectiva rural. Pretende, 

assim, ponderar a macrocefalia metropolitana ou tornar visível outra face desta, a partir de uma 

reflexão teórica em dialogo com dados estatísticos diacrônicos relativos à municípios do leste 

fluminense. O trabalho a ser apresentado foca na abordagem teórica destas questões, a partir de 

uma revisão exaustiva da literatura acadêmica nacional sobre periferias urbanas com enfoque 

rural, e de produções internacionais que sejam adequadas à realidade local ou ajudam a pensá-

la. Pretende-se, em particular avançar sobre a terminologia a ser empregada, entre as várias 

possibilidades existentes (rural metropolitano, periurbano, contra-urbanização, rurbanização, 

subúrbio, terceiro espaço, etc.) e explicitar o que isso implica na forma de conceber e analisar 

as transformações vividas no entorno rural da metrópole e de se pensar seu desenvolvimento 

futuro. A reflexão teórica será alimentada por dados estatísticos coletados junto ao IBGE em 

escala regional, municipal e intramunicipal, que auxiliam na caracterização mesogeográfica das 

mudanças em curso na área de estudo. 
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COMPREENDENDO SOBRE OS ASSENTAMENTOS RURAIS E O PÓS-

CONQUISTA DA TERRA: refletindo sobre o crédito fundiário na formação do 

Assentamento rural Barragem do Cipó, em São João do Sabugi/RN 

 
Iapony Rodrigues Galvão1 

 

Introdução 

 

Dentre as inúmeras desigualdades sociais existentes no Brasil, tem-se a distribuição da 

terra como fator decorrente de longas datas, caracterizada pelo alto índice de concentração 

fundiária nas mãos de um pequeno grupo de proprietários de terra. Historicamente, desde o 

processo de colonização do país que sempre se privilegiou o latifundiário em detrimento 

daqueles menos afortunados que vivem no e do campo. No entanto, com o descontentamento 

da classe menos favorecida em meio a essa grande disparidade em relação à distribuição de 

terras, passou-se a existir uma ampla mobilização popular em defesa dos camponeses, 

reconhecendo a necessidade de se impetrar políticas públicas para o meio rural, na qual se 

privilegiavam as políticas de Reforma Agrária. 

Então, as lutas dos movimentos sociais por melhorias das condições de vida dos sujeitos 

do campo, frente às profundas desigualdades sociais existentes, resultaram em políticas que se 

apresentam como alternativas para minimizar os problemas que perpassam a realidade 

socioeconômica dos povos do campo. A formação de assentamentos rurais no Brasil é resultado 

de uma política de Reforma Agrária, a qual promove aos agricultores familiares o acesso a terra, 

gerando uma melhor qualidade de vida, minimizando a pobreza no campo.  

Contudo, é significativo o número de comunidades rurais em situações bastante 

precárias em termos socioeconômicos, o que requer uma participação incisiva dos movimentos 

sociais do campo na luta para tornar efetivos os direitos que lhes assistem constitucionalmente. 

Nesta perspectiva, a participação popular é importante para a democratização das políticas no 

nosso país, contribuindo para a (re) definição das mesmas. 

Embora com a intensificação de luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), mais incisivamente a partir da década de 1980, é comum vermos, ainda, as 

 
1 Iapony Rodrigues Galvão RES – UFRN – iapony5@hotmail.com; iapony@ufrnet.br 
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populações campesinas em condições socioeconômicas desfavoráveis. Isso requer, portanto, o 

desenvolvimento de estudos, de modo a entender, considerando obviamente as especificidades 

de cada região, a viabilidade dessas políticas de Reforma Agrária para as populações do campo, 

para que as mesmas se tornem efetivas e não apenas como forma de conter as tensões sociais. 

No município de São João do Sabugi/RN, mais precisamente no assentamento rural 

Barragem do Cipó, consta-se a existência de grupos de agricultores familiares que aderiram ao 

Crédito Fundiário, passando a reconhecerem-se como proprietários de terras. Diante disso, 

tornou-se relevante verificar a viabilidade desses assentamentos rurais para as famílias de 

agricultores beneficiadas, no que tange aos aspectos sociais e econômicos, referindo-nos a 

melhoria da qualidade de vida e de renda para essas famílias.  

Então, compreendermos a viabilidade da política de financiamento do Crédito Fundiário 

para as famílias de assentados rurais no município de São João do Sabugi/RN, mais 

especificamente dos assentados da Comunidade Barragem do Cipó, lócus da pesquisa, torna-se 

a questão problematizadora deste estudo, na qual buscamos responder e assegurar, 

cientificamente, se houve ou não melhorias na qualidade de vida e na renda dessas famílias 

após a conquista da terra. Este estudo se fundamentou no enfoque da pesquisa qualitativa, na 

qual se considera os discursos dos sujeitos que constituem os grupos familiares do 

Assentamento Rural Barragem do Cipó, no município de São João do Sabugi/RN, para a 

produção dos dados empíricos. 

Dessa forma, a base teórico-metodológica da nossa pesquisa foi de natureza 

fenomenológica, na qual privilegiou a consciência do sujeito e entendeu a realidade social como 

uma construção humana. Essa abordagem de pesquisa qualitativa estuda o processo dos 

fenômenos sociais concretos, as quais ressaltam a importância do ambiente na configuração da 

personalidade, problemas e situações de existência do sujeito (TRIVIÑOS, 1987). Além disso, 

houve uma abordagem histórica para situar a questão da formação do assentamento rural 

Barragem do Cipó, município de São João do Sabugi/RN, analisando o impacto da conquista 

da terra na qualidade de vida e de renda das famílias assentadas, visto a seguir. 

 

A conquista da terra: a trajetória dos assentamentos rurais no Brasil 

 

Do ponto de vista histórico, a formação dos assentamentos rurais no Brasil é fruto de 

uma mobilidade social em favor dos menos favorecidos que vivem no e do campo, encontrando 
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na Reforma Agrária o meio de garantir, dentro das várias territorialidades do campo, o seu 

lugar, buscando minimizar a precariedade em que viviam, e ainda vivem as populações rurais 

neste país. Entende-se territorialidade, como afirma Saquet (2010), como um acontecimento 

social que promove a interação entre grupos, mediados pelo território. 

É fundamental a abordagem da dinâmica do território e seus agentes modificadores que 

configuram o cenário do campo brasileiro, espacial e temporalmente, principalmente a partir 

do modelo neoliberal frente aos interesses do capital, culminando numa disputa política e social 

entre agronegócio e campesinato, este último com pouco poder político no leque das políticas 

públicas que beneficiam os interesses do capital financeiro de empresas privadas.  

Há uma relação intrínseca entre desenvolvimento territorial e Reforma Agrária sendo, 

portanto, indispensável o tratamento indissolúvel dos movimentos sociais de luta pela terra e 

Reforma Agrária como fator crucial na territorialização do campesinato no território nacional. 

Então, para que entendamos a conjuntura sociopolítica e econômica dos assentamentos rurais 

no Brasil hoje, faz-se necessário resgatarmos o percurso histórico que perpassa a questão 

fundiária no Brasil, no qual se coloca o papel dos movimentos sociais, ou tensões sociais do 

campo, como fundamental na construção da política de Reforma Agrária, comumente 

denominada de política compensatória. 

Segundo autores que tratam da questão agrária no Brasil, foi a partir dos anos de 1950 

que o campo brasileiro tornou-se o centro das questões relacionadas ao desenvolvimento, uma 

vez que o atraso da agricultura, em especial a sua estrutura fundiária, seria apontado como 

obstáculo ao processo de desenvolvimento capitalista no país. 

Nessa perspectiva, a questão agrária se impôs como importante problema nacional, 

resultando no desabrochar de vigorosos movimentos sociais que lutavam contra a pobreza e o 

isolamento das populações rurais. O atraso do campo passou a ser visto como decorrência do 

latifúndio, uma vez que os grandes proprietários de terra (os latifundiários) detinham enorme 

poder econômico, social e político, ficando a base popular a mercê da miséria, fome, de más 

condições de vida, saúde e educação. 

Esse reconhecimento da precariedade do meio rural brasileiro tornou-se fomento para a 

construção de políticas públicas para o campo, na qual se incluía como questão central, uma 

política de Reforma Agrária, tendo sua construção histórica a partir da década de 1950. É nessa 

década que o Brasil inicia um ciclo de inovações na agricultura, modernizando-a com objetivo 

de aumentar a produtividade agrícola por meio de tecnologias de base científico-industrial como 
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“insumos químicos, sementes de laboratório, irrigação, mecanização, grandes extensões de 

terra” (PEREIRA, 2012, p. 687). 

A modernização na agricultura brasileira ficou conhecida como Revolução Verde, sob 

o viés de solucionar o problema da fome e a pobreza no país. Tal processo de modernização 

provocou grandes mudanças no campo, no modo de conceber a agricultura, ampliando a 

concentração da terra e as disparidades no campo. Pereira (2012, p.688) afirma que: 

 
Foram modificações radicais e que transformaram a base da agricultura: o 
conhecimento milenar prático do próprio agricultor foi substituído pelo conhecimento 
científico; os ciclos ecológicos locais, pautados nos recursos endógenos, foram 
substituídos por insumos exógenos industriais; o trabalho que era realizado em 
convivência com a natureza foi fragmentado em partes – agricultura, pecuária, 
natureza, sociedade –, com cada esfera considerada em separado, quebrando-se a 
unidade existente entre ser humano e natureza. 
 

Anterior à década de 1950, segundo Martinez (1997), pouco se reconhecia direitos às 

populações do campo, muito menos o de receber gratuitamente, ou através de financiamento, 

qualquer propriedade fundiária. Sendo assim, “estava claro para todos que o acesso à 

propriedade da terra só era admitido aos que pagassem por ela, comprando-a de seus legítimos 

proprietários” (MARTINEZ, 1997, p. 19). Então, a questão agrária, do ponto de vista dos 

direitos à propriedade da terra por parte do trabalhador rural, não se colocava em debate. 

Assim, foi a partir da década de 1950 que intensifica a mobilização dos trabalhadores 

em torno da sindicalização e da reforma agrária. Anterior a década de 1950, precisamente em 

1945, ocorreu à formação das Ligas Camponesas, que por vez, mantinha-se ligada ao Partido 

Comunista Brasileiro (PCB) e dependia do mesmo. “Em 1947, o governo Dutra declarou o PCB 

ilegal e, com a repressão generalizada, as Ligas foram violentamente reprimidas, muitas vezes 

pelos próprios fazendeiros e seus jagunços”. Também se destaca a formação do Sistema 

CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (FERNANDES, 2000).  

Uma vez que a década de 1950 se apresenta como o aflorar da questão agrária no Brasil, 

partimos, portanto, desta temporalidade histórica para explicar a formação dos assentamentos 

rurais e entender a dinâmica socioeconômica das famílias de assentados rurais no município de 

São João do Sabugi/RN. 

 

Os movimentos sociais do campo e a luta pela terra 
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Ao abordar a questão da Reforma Agrária e a formação de assentamentos rurais, é 

indispensável que se discuta o papel dos movimentos sociais nesse contexto. Segundo Medeiros 

e Leite (2009), todos os assentamentos rurais surgiram, e surgem como decorrência de conflitos 

sociais relacionados ao contexto da reforma agrária, resultando em desapropriações ou compra 

de terras.  

A política de reforma agrária surge, pois, com o objetivo de minimizar as tensões sociais 

decorrentes da crescente demanda por terra, tornando-se mais evidente a partir do final da 

década de 70 e início dos anos 80, quando os movimentos sociais se inserem na luta pela terra 

de forma mais incisiva, buscando a formação de assentamentos rurais. Contudo, a “expansão” 

dos assentamentos rurais na década de 1980 e 1990 está longe de indicar um processo de 

reforma agrária em curso, visto que tais projetos se constituíram a partir de uma lógica de 

política governamental que tinha por eixo evitar tensões sociais e não realizar transformações 

significativas na estrutura agrária. 

Diante disso, pode-se dizer que não há, no Brasil, uma política de reforma agrária 

efetiva, que vise favorecer a comunidade rural e uma mudança significativa nas condições de 

vida do camponês, mas sim, ações que buscam atenuar conflitos sociais. A esse respeito, e, 

“com base na definição de Reforma Agrária e nas tipologias ocorridas nas experiências 

históricas dos povos, pode-se concluir que no Brasil nunca houve um processo de Reforma 

Agrária” (PEREIRA, 2012). 

Nesta perspectiva, essa falta de efetividade quanto a uma política de reforma agrária 

com vistas a mitigar as desigualdades do cenário rural brasileiro, acaba por comprometer e 

inviabilizar a permanecia do homem no campo, incluindo aí os assentamentos rurais, o que 

contribui cada vez mais para o esvaziamento do campo e, assim, um inchaço nas cidades. 

Historicamente, as populações rurais sempre estiveram às margens da sociedade, vistas 

como atrasadas e sem perspectivas de vida. Contudo devemos considerar que muita coisa 

mudou no sentido de que o campo, desde a década de 1960, passou a ter uma maior visibilidade, 

graças aos próprios sujeitos do campo, uma vez que passaram a organizar-se e a lutarem contra 

a pobreza e o isolamento. 

Essa revolta e luta por justiça social é resultado do modo como a terra era controlada. 

Como escreve Andrade (1989, p.18), havia “uma sociedade rural em que um pequeno grupo 

detinha o controle da terra e explorava a grande maioria da população exercendo sobre a mesma 

um forte controle, não poderia ser uma sociedade calma, pacífica e tranqüila”. 
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Diante disso, a classe trabalhadora do campo se organizou em ligas e sindicatos rurais 

para lutar contra a exploração e a expansão do capitalismo que surgia nesse momento, com o 

objetivo de desenvolver economicamente o país, incluindo aí, o setor agrícola com a 

modernização da agricultura, a qual beneficiava, sobretudo, a classe dominante. Passou-se, 

então, a surgir organizações legitimas de representação da classe trabalhadora do campo em 

suas lutas, expressando seus interesses e suas reivindicações. Essas organizações eram legitimas 

visto que, segundo Andrade (1989, p. 21), “ligas e sindicatos, se não apoiados pelo governo, 

foram pelo menos tolerados e até, às vezes, estimulados, durante o período em que os populistas 

controlaram o poder (1946/1964)”. 

Essa abertura do governo a criação de um sistema de sindicatos, fez com que a base 

conservadora brasileira (representada pela oligarquia rural), uma vez ameaçada de perder seu 

poder político, optasse por reagir e garantir o domínio mediante o golpe militar de 1964. E os 

latifundiários sempre tiveram a capacidade de dissimular a luta de classes, impedindo a 

efetivação de políticas públicas para a população camponesa. E Com essa prática de controle 

territorial, as oligarquias rurais fizeram com que o problema fundiário fosse mantido, e ele se 

intensificava nas décadas seguintes, com o aumento dos conflitos no campo no contexto do fim 

da ditadura militar e da redemocratização do Brasil nos anos 1980 (MEDEIROS, 2012).  

O direito a sindicalização havia sido conquistado no início dos anos 1960 sob muita luta, 

emergindo no cenário político como atores importantes em defesa da classe trabalhadora rural. 

No entanto, surgi uma disputa de poder entre as entidades existentes, “principalmente a 

Confederação Rural Brasileira (CRB) e a Sociedade Rural Brasileira (SRB)” (MEDEIROS, 

2012, p. 706). Argumentavam que era o bastante uma única organização que representasse a 

todos do campo, tanto patrões quanto empregados. Segundo Medeiros “essas entidades 

reagiram fortemente à idéia de que os trabalhadores pudessem se organizar em sindicatos, pois 

consideravam que, se criados, trariam para o meio rural tensões classistas que até então, 

segundo eles, só existiam nas cidades” (2012, p.707).  

No governo de João Goulart (1961 – 1964) houve uma tentativa de Reforma Agrária 

clássica, proposta pela Comissão Econômica das Nações Unidas (Cepal) e expressa no projeto 

organizado pelo Ministro do Planejamento, Celso Furtado. No entanto, logo após o anúncio do 

envio do projeto de lei ao congresso, o governo foi derrubado, em abril de 1964.  

Seguiram-se vinte anos de regime militar, que priorizou apenas programas de 

colonização, distribuindo as terras públicas na fronteira agrícola da Amazônia Legal para 
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camponeses sem-terra e, sobretudo, para grandes fazendeiros e empresas capitalistas do Centro-

Sul. As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) foram úteis na organização dos trabalhadores 

promovendo a politização dos camponeses. Foram os lugares sociais onde se constituíram os 

espaços de reflexão sobre a realidade do campo. Estes espaços deram origem a novos sujeitos 

que se politizaram e começaram um processo de construção de novas formas de organização 

social na década de 1960, despertando a igreja para os problemas do campo.  

Com o projeto de desenvolver e ocupar a Amazônia, através da Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), ocorreu uma onda de invasões e expulsões de 

milhares de populações sertanejas, marcando o início de um período de violência e conflitos 

com os trabalhadores da região. É nesse contexto que surge a Comissão Pastoral da Terra (CPT) 

criada pela igreja, sendo a única instituição de defesa presente na região. A CPT participou de 

forma ativa em defesa das populações menos favorecidas, apoiando os trabalhadores rurais na 

luta pela terra.  

E com o apoio da CPT, nasce o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) para dar 

assistência aos pequenos agricultores que não eram sindicalizados. Em 1982, convocou a 

primeira reunião dos sem-terra. Dois anos mais tarde, quando foi realizado o Primeiro Encontro 

Nacional dos Sem-Terra, em Cascavel/PR, surge o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST). No entanto, com o golpe militar de 1964, as lutas sociais e suas instituições 

organizativas sofreram forte repressão policial e política, resultando no fechamento dos canais 

de participação e representação social. 

          Embora tenha sido criado o Estatuto da Terra em 1964, buscando garantir algum direito 

ao trabalhador rural como forma de colocar um freio nos movimentos sociais do campo que se 

encontravam fortemente organizados, o governo dos militares atuaram com forte repressão a 

esses movimentos sociais. Estava claro que o objetivo da criação do Estatuto da Terra não 

passava de promessas de uma Reforma Agrária e de melhorias para o campo, com estratégias 

dos governantes para apaziguar as tensões sociais que existiam em torno das questões do 

campo, principalmente com relação à Reforma Agrária. 

Assim, as medidas que poderia beneficiar os agricultores não os atingiram, e o governo 

destruiu no nascedouro os canais de viabilização das aspirações populares. Desenvolveu-se uma 

forte repressão contra os líderes dos trabalhadores rurais, extinguiram-se as ligas camponesas, 

se aprisionado os seus dirigentes, e promoveu-se a intervenção na maioria dos sindicatos rurais 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
4477 

 

e na CONTAG, substituindo os líderes mais ativos por interventores comprometidos com o 

novo governo (ANDRADE, 1989).  

Mesmo sofrendo repressão no governo dos militares, os movimentos sociais do campo 

continuaram a se organizar em torno de suas lutas, agora de forma surda e atomizada, “[...] 

fazendo com que a bandeira da reforma agrária fosse um componente importante das demandas 

do sindicalismo rural, a pesar de sua fragilização durante o regime militar” (MEDEIROS, 2007 

apud NUNES, 2012, p. 22).  

Parafraseando Silva (2010), citado por Nunes (2012, p. 23), “em meados dos anos de 

1970, ocorre uma reação dos movimentos sociais ao autoritarismo impetrado pela ditadura 

militar”. Essa reação contra a ditadura militar e o fechamento dos canais de participação social, 

contou com a participação efetiva da CONTAG, empenhada na luta, agora pela democratização 

do país. Não se pode esquecer que, durante a ditadura Militar havia proibição da criação de 

novos sindicatos no Brasil, por que a implantação destes era interpretada como um ato benéfico 

à ampliação do Comunismo. Os STRs que já estavam formados, antes do golpe, passaram por 

intensa fiscalização a ponto de ser preciso, para se fazer uma reunião com os agricultores, 

solicitar autorização prévia ao Exército (COSTA, 2005). 

O movimento sindical, a partir da década de 1970, foi se (re) organizando para a 

formação dos sindicatos de trabalhadores rurais nos interiores, enfrentando a fúria dos militares. 

É nesse contexto que foi fundado o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) no município de 

São João do Sabugi/RN. No Rio Grande do Norte, o primeiro sindicato a ser fundado foi o de 

Serra Caiada, sendo sucedido pelas agremiações de Macaíba, São José do Mipibu, São Paulo 

do Potengi, Pendências, Ceará Mirim, Canguaretama, Santana do Matos. Estes Sindicatos dão 

origem a Federação dos Trabalhadores Rurais do Rio Grande do Norte, em 01/01/1962. 

(FILHO, 2005, p. 78).  Assim, foram fundados um número significativo de sindicatos no estado 

do Rio Grande do Norte, reunindo um número expressivo de associados empenhados nas 

reivindicações, em um curto tempo (1962 a 1964) quando foi barrada a fundação de novos 

sindicatos pelo governo militar. 

A respeito da repressão dos militares às mobilizações sindicais, ocorre, no Rio Grande 

do Norte, uma redução do número de sindicatos rurais. Como destaca Costa (2005), antes do 

golpe militar existiam cerca de 70 sindicatos e 50 mil associados. Depois do golpe esse número 

baixou para 15 sindicatos, com cerca de 1.500 sócios pagando. Contudo, é a partir dos anos 

1970 que explode, no Brasil, as lutas sociais no campo, as quais se organizaram em torno de 
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dois temas, diga-se de passagem, opostos. De um lado, a luta pela reforma agrária e do outro 

pela adoção de uma legislação do trabalhador rural que reconhecesse como questão trabalhista 

as demandas de colonos e moradores. 

Sobre a cidade de São João do Sabugi, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do 

município foi fundado no início da década de 1970, mais precisamente em 17 de julho de 1972. 

A participação sindical nesse município constitui uma conquista dos trabalhadores rurais na 

busca pela melhoria da qualidade de vida dos sujeitos do campo, formulando propostas e 

reivindicações que atendam às particularidades do campo, no que se refere à organização 

espacial, política, socioeconômica, cultural e, também, educacional. 

É em consonância a essa concepção de luta impetrada pelos movimentos sociais do 

campo por políticas públicas para este setor, que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do 

município de São João do Sabugi/RN vem, desde a sua fundação, desenvolvendo ações com o 

intuito de construir espaços de discussões políticas que visam debater as questões do campo de 

âmbito local, buscando garantir os direitos fundamentais aos povos do campo. 

A partir de 1985, com o fim do regime militar e o estabelecimento da chamada nova 

república, volta-se a discutir intensamente a Reforma Agrária no país. Aumentaram as 

reivindicações por melhoria e justiça social no campo, sendo que até bancos e instituições 

financeiras internacionais passaram a exigir que os governos de países em desenvolvimento – 

caso do Brasil – fizessem planos de Reforma Agrária para poderem solicitar novos recursos 

financeiros. O interesse de entidades financeiras na questão agrária em países de elevada 

concentração da terra, como é o caso brasileiro, seria extremamente capitalista. Estabeleceram 

linhas de crédito e de financiamento, até mesmo da terra, como forma de realizar uma Reforma 

Agrária pacífica, a chamada Reforma Agrária de Mercado (RMC).  

Retomada a democracia no Brasil, crescem no campo organizações de trabalhadores que 

ganham visibilidade e espaço político em todo o país. Segundo Fernandes (1994), esse 

momento histórico em que passava o Brasil, permitiu que organizações sociais como o MST, a 

CONTAG, a CUT, a Igreja Católica, diversos partidos políticos e inúmeras entidades Pró-

Reforma Agrária, articulassem-se para exigir um projeto de Reforma Agrária nesse momento 

de início da Nova República. Em outubro de 1985, o governo elaborou o Plano Nacional de 

Reforma Agrária (PNRA), estabelecendo como meta o assentamento, na qual se pretendia a 

fixação, em terras próprias, de quase um milhão e meio de famílias, em uma área de 43 milhões 

de hectares, no período de 1985 a 1989. No entanto, até o final de 1988 haviam sido assentadas 
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pouco mais de dez mil famílias.  Em quatro, dos cinco anos previstos, apenas uma mínima parte 

dos objetivos (cerca de 0,75%) foi realizada. 

No final de 1988 foi promulgada a Constituição Federal, na qual, notadamente, a 

questão da Reforma Agrária, ao invés de progredir, observa-se um retrocesso, fruto da oposição 

aos interesses dos trabalhadores sem terra pela União Democrática Rural (UDR) que, 

“vinculados ao governo, influenciaram politicamente para a derrubada do presidente do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e impediram que o PNRA fosse 

implantado.” (FERNANDES, 2003, p. 33). 

Durante os governos de Fernando Collor de Melo e Itamar Franco, no período de 1991 

a 1994, a UDR praticamente assumiu o comando da política de Reforma Agrária no Brasil 

Qualquer tentativa de desapropriação fora desencorajada pela bancada ruralista no congresso 

marcando um retrocesso nas lutas e conquista do camponês. Nos anos seguintes, no governo de 

Fernando Henrique Cardoso, a política neoliberal ganha expressão, no que concerne ao meio 

rural o governo priorizou a política de exportação agrícola. Houve um aumento nos conflitos 

do campo e que, com o apoio da mídia ao governo promoveram a criminalização dos 

movimentos de luta por terra, especialmente as ações do MST. 

No segundo mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso a proposta neoliberal 

foi mantida e, quanto à política de Reforma Agrária, foi divulgada amplamente, na grande 

impressa, uma “Nova Reforma Agrária” com proposta moderna para o novo mundo rural. 

Como conseqüência dessas novas propostas algumas ações foram estabelecidas, entre elas a 

extinção do Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária, o PROCERA, e a criação 

do Banco da Terra. Com tal medida, a Reforma Agrária de mercado ganhou força. 

Com o apoio de diversos movimentos sociais, entre eles o MST, Luiz Inácio Lula da 

Silva conquista o governo do Brasil em 2003, lançando logo no seu primeiro ano de mandato o 

II Plano Nacional de Reforma Agrária – PNRA, apresentado durante a Conferência da Terra, 

em Brasília/DF. As metas do II PNRA simbolizavam a realização do maior plano de Reforma 

Agrária da história do país, expressando seu compromisso com uma Reforma Agrária massiva 

ao estabelecer, como meta, assentar cerca de 400 mil novas famílias, no período 2003 a 2006, 

e regulamentar cerca de 100 mil propriedades.  

De acordo com estudos de Fernandes (2006), nos três primeiros anos do governo Lula, 

apenas 25%, das 127 mil famílias foram assentadas em terras desapropriadas. A maior parte 

das famílias foi assentada em assentamentos já existentes ou, em assentamentos implantados 
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em terras públicas ou, ainda, em assentamentos já existentes em terras públicas. Criou-se muita 

expectativa sobre o governo Lula com a efetivação de uma política agrária que atendesse os 

anseios do camponês, visto a sua proximidade com os movimentos sociais do campo, 

especialmente com o MST, mas não houve avanços significativos. Após estas discussões, 

vejamos, a seguir, a formação dos assentamentos rurais no município de São João do 

Sabugi/RN, os quais se deram a partir do início da década de 2000, destacando o papel do 

movimento sindical dos Trabalhadores Rurais desse município. 

 

O papel do movimento sindical no processo de formação dos assentamentos rurais no 

município de São João do Sabugi/RN 

 

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de São João do Sabugi/RN 

desempenha um papel fundamental na formação dos assentamentos rurais neste município, uma 

vez que atuou, e ainda atua, como co-responsável nesse processo de formação dos 

assentamentos no âmbito deste município. Vale ressaltar que todos os assentamentos rurais do 

município de São João do Sabugi/RN foram formados a partir da compra de terra pelo Crédito 

Fundiário, estando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, presente nas negociações entre os 

grupos de agricultores e o proprietário da terra, prestando a assessoria necessária. 

Diferentemente do que, historicamente, se processa a formação dos assentamentos 

rurais, os quais se dão mediante lutas acirradas pela conquista da terra, os existentes no 

município de São João do Sabugi/RN se deram de forma pacífica, até pelo fato de serem 

constituídos a partir do financiamento da terra pelo Crédito Fundiário. É notória a participação 

do movimento sindical de São João do Sabugi/RN nas discussões políticas em favor do 

homem/mulher do campo, buscando melhorias para o setor nas várias áreas. Essa é uma luta 

diária do STTR deste município, do qual resultam grandes conquistas, dentre elas, o acesso dos 

grupos familiares de agricultores ao Crédito Fundiário para a conquista da terra e, assim, 

constituírem meios para o fortalecimento da agricultura familiar.  

Não se tem registro de ações de sindicalização rural no município de São João do 

Sabugi/RN, mas podemos inferir que muitas das pessoas que participaram desses movimentos 

não se davam conta de que estavam construindo uma parcela significativa do movimento social 

para a conquista de direitos aos sujeitos do campo. A atuação do movimento sindical rural no 
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município assume um papel fundamental de dar visibilidade aos problemas que perpassam a 

realidade dos sujeitos do campo, passado a reconhecê-los com sua identidade. 

O reconhecimento do homem/mulher do campo como sujeitos de direitos constitui uma 

luta constante do movimento sindical, ajudando-os a vencer as adversidades impostas pelas 

precárias condições de vida e de trabalho no campo, bem inferior aos padrões existentes no 

meio urbano. Nessa perspectiva, O STR passa a ser visto como uma possibilidade de avanço 

social, uma vez que age em defesa da categoria, criando possibilidades que garantam uma 

melhor qualidade de vida e de renda aos que vivem no e do campo. O STR de São João do 

Sabugi/RN, assim como outros sindicatos rurais no estado do Rio Grande do Norte, compõe a 

Federação dos Trabalhadores Rurais do Rio Grande do Norte (FETARN). Esta instituição 

constitui a organização dos trabalhadores rurais a nível estadual, assumindo um papel 

importante na organização de manifestações de grande porte. 

No município de São João do Sabugi/RN, a participação dos trabalhadores rurais na 

organização sindical possibilitou o reconhecimento de sua importância política e representativa 

para seus associados. Para se ter uma idéia da importância dessa instituição, o município de São 

João do Sabugi/RN tem uma população de 5.922 habitantes, sendo 4.756 vivendo na cidade e 

1.166 no campo, segundo dados do IBGE (2010). Porém, consta-se, atualmente, no quadro de 

associados ativos do sindicato, um número de 620 sócios, o que representa um número 

considerável de pessoas que exercem atividades agropecuárias no município e necessitam de 

políticas públicas voltadas para este setor. 

À medida que o STR adquire esta notoriedade, especificamente quanto ao número de 

sindicalizados, fica evidente a sua influência na sociedade, tornando-o uma força política muito 

forte na luta por políticas pública para o município. Assim, a luta por direitos sociais impetrada 

pelo sindicato ganha ampla condições de se efetivar. 

Sendo assim, fica inegável o poder político que o sindicato rural tem conquistado ao 

longo de sua história. Desse modo, quase que todos os assuntos ligados à questão do meio rural 

no município de São João do Sabugi/RN, têm a participação efetiva do movimento sindical 

local, o qual se mobiliza para que as melhorias cheguem, de fato, ao homem/mulher do campo. 

Diante disso, fica evidente a participação do STR de São João do Sabugi/RN no processo de 

formação dos assentamentos rurais neste município.  

Como dito anteriormente, todos os assentamentos rurais desse município foram 

formados a partir da compra de terra pelo Crédito Fundiário, tendo a participação do STR neste 
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processo. São, portanto, nove assentamentos, compreendendo um total de cinqüenta e oito 

famílias assentadas, todas vivendo em regime de agricultura familiar. Assim, a seguir, haverá 

discussão acerca da Reforma Agrária de Mercado, na qual se insere a política do Crédito 

Fundiário, tendo em vista que foi essa a linha de crédito utilizada pelas famílias para a conquista 

da terra que constitui o assentamento rural Barragem do Cipó.  

 

A política do crédito fundiário para a conquista da terra 

 

Os programas de Reforma Agrária surgem a partir do desenvolvimento do capitalismo, 

ainda no século XIX, com o objetivo de democratizar o acesso a terra, garantindo aos 

camponeses o direito à propriedade rural para fazer produzir e dela usufruir. Para isso, o Estado 

adota o procedimento de desapropriação das grandes fazendas e redistribuem as terras, 

beneficiando camponeses sem-terra, pequenos agricultores com pouca terra e assalariados 

rurais em geral, seguindo a legislação de cada país para essa finalidade. 

É fato que a questão da Reforma Agrária no Brasil sempre esteve atrelada à luta pela 

terra. Nessa perspectiva, essa luta pela terra tornou-se desfavorável, uma vez que os interesses 

do capitalismo no Brasil, em consonância com os interesses internacionais, não comungam para 

uma real Reforma Agrária através da redistribuição de terra, garantindo a posse aos 

trabalhadores rurais que se recusam a condição de proletariado. Contudo, a Reforma Agrária 

passou a ter uma conotação de instrumento eficaz para conter os conflitos no campo, os quais 

eram crescentes, em virtude da falta de uma efetiva política que atendesse aos interesses 

daqueles que buscavam a posse da terra para fazer uso e dela tirar o sustento da família. 

Em finais dos anos 1960 e início dos anos 1970, o Brasil viveu um período de grande 

modernização no campo, impulsionado pelo Estado, cujo desenvolvimento capitalista se deu 

através de políticas agrícolas, no qual o Estado buscou atender aos interesses das indústrias e 

dos grandes latifundiários que detinham o poder econômico da produção agrícola. Em meio a 

isso, fica claro o adiamento da política de Reforma Agrária no país, visto que a tornava 

desfavorável para a Nova República, cuja natureza capitalista no campo tornava-se o grande 

interesse do Estado e dos grandes proprietários rurais. Dessa forma, a Reforma Agrária acabou 

por não encontrar perspectivas para sua implementação, gerando insatisfação aos movimentos 

sociais do campo e agravando os conflitos. 
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Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, a bancada ruralista conseguiu 

incluir no texto da Constituição a concepção de latifúndio produtivo e improdutivo. Assim, 

limitou-se a desapropriação à terras consideradas improdutivas. As oligarquias rurais tornaram-

se cada vez mais fortes, resultando no que conhecemos hoje por Agronegócio, sendo uma nova 

fase de desenvolvimento no campo, apoiado mais uma vez pelo Estado. 

Segundo Fernandes (2005), o agronegócio é um novo tipo de latifundiário, ainda mais 

amplo, que não apenas concentra e domina a terra, mas, também, a tecnologia de produção e as 

políticas públicas, vendendo a idéia de que seu modelo de desenvolvimento é a única via 

possível. Diante desse contexto, as pressões sociais por Reforma Agrária tornam-se cada vez 

mais incisivas, demonstrando o poder político dos trabalhadores rurais pela resistência e 

enfrentamento, dando visibilidade às questões do campo. Contudo, a questão econômica 

possuía lacunas, uma vez que privilegiava a política neoliberal fundamentada no agronegócio. 

O neoliberalismo instala-se, pois, no Brasil em meados da década de 1990, com uma 

ideologia de desenvolvimento econômico no meio rural a partir do agronegócio. Isso acaba por 

favorecer o grande proprietário rural em detrimento dos pequenos produtores que vivem a base 

da agricultura familiar, forçando-os a integrarem-se ao agronegócio, como forma de promover 

o desenvolvimento, gerando insatisfação com a política neoliberal. Quanto à questão agrária, 

passou-se a disseminar e implantar projetos de assentamentos em que substituía a 

desapropriação por interesse social pela compra de terras realizada sob o domínio do mercado 

e com o financiamento do Banco Mundial. 

No Brasil, o tema Reforma Agrária é permeado de questões polêmicas, cuja expressão 

limita-se a idéia de desapropriação de alguma fazenda para a formação de um assentamento 

rural. Além disso, há um embate entre os que defendem que o Brasil já resolveu suas questões 

agrárias, não havendo, portanto, a necessidade de uma Reforma Agrária, de um lado, e, do 

outro, os movimentos sociais do campo que defendem, ainda, a possibilidade de uma Reforma 

Agrária baseada na desapropriação e distribuição massiva de terras pelo Estado. 

Pode-se dizer que, historicamente, existem diferentes tipos de Reforma Agrária, a partir 

das várias experiências existentes mundialmente. Segundo Stedile (2012, p. 663), “com base na 

definição de Reforma Agrária e nas tipologias ocorridas nas experiências históricas dos povos, 

pode-se concluir que no Brasil nunca houve um processo de Reforma Agrária”.  Diante disso, 

pode-se dizer que a formação dos assentamentos rurais está atrelada à Reforma Agrária, por 

meio de programas de governo que buscam distribuir terras às famílias de trabalhadores rurais, 
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a partir da desapropriação e redistribuição de terras, no modelo clássico de Reforma Agrária. 

Porém, há de se considerar o financiamento público para a compra de terra de fazendeiros como 

meio possível de conquista da terra pelos pequenos produtores. 

Em se tratando da formação de assentamentos rurais por compra de terra, destacam-se 

as ações e recursos do Banco Mundial (BM) no financiamento da terra. Essa política do BM, a 

Reforma Agrária de Mercado (RAM), está inserida no contexto da política neoliberal, surgida 

nos anos 1990. A mesma objetivava “mercantilizar o acesso à terra, aumentar a produtividade 

econômica na agricultura e reduzir a pobreza rural” (PEREIRA, 2012, p. 164). Segundo Pereira 

(2012, p. 164), “esse modelo não é uma modalidade de Reforma Agrária redistributiva, pois 

tem como princípio a compra e a venda voluntária de terra entre agentes privados, com uma 

parcela variável de subsídios para investimentos socioprodutivos”. 

Dessa forma, a RAM vem como alternativa para a implantação efetiva de uma política 

de Reforma Agrária, principalmente em países com altos índices de concentração fundiária e 

tensões sociais no espaço rural, como o caso do Brasil. Assim, o BM acaba forçando o país a 

adotarem a RAM, negando ao que denominou de “Reforma Agrária Tradicional”, a qual se 

baseia na desapropriação e redistribuição de terras pelo Estado, objetivando democratizar a 

estrutura agrária, de modo a romper as relações de poder numa sociedade que privilegia os 

grandes proprietários. Por considerar a Reforma Agrária Tradicional ineficiente para a 

conquista da terra por parte dos pequenos produtores rurais, o BM acaba por legitimar a RAM 

para a garantia do acesso a terra e, consequentemente, para a formação de assentamentos rurais, 

estando de acordo com a política neoliberal que se formava nesse momento. 

Os projetos do BM se contrapõem às lutas históricas dos movimentos sociais do campo, 

os quais insistem em uma Reforma Agrária Tradicional, a partir da desapropriação de terras, 

sendo contrários ao modelo de Reforma Agrária de Mercado que se implantava no país. No 

Brasil, a RAM iniciou-se em 1997, no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), do 

PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), a partir de um conjunto de pressões dos 

movimentos sociais do campo e de acontecimentos desencadeados no biênio 1996-1997, o que 

deu visibilidade nacional e internacional ao quadro de violência e impunidade no campo 

brasileiro, como à luta por Reforma Agrária no Brasil.  

Como forma de barra as tensões sociais que se revelava contra a RAM, o governo FHC 

passou a propagar sua política agrária como sendo a maior reforma agrária de todos os tempos, 

além de fazer veicular na mídia as repressões sociais dos sem terras como práticas criminosas, 
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passando a ser tratadas como caso de polícia. O governo de FHC foi o responsável por criar um 

conjunto de medidas relacionadas à Reforma Agrária e aos conflitos no campo, tornando efetiva 

à introdução da mesma assistida pelo mercado do BM no Brasil. 

Segundo Pereira (2012), o programa de crédito para a compra de terra colocaria a 

questão agrária no Brasil em um novo patamar, diferentemente do modelo de ação fundiária 

vigente no Brasil, tido como lento, caro e conflituoso.  Para o BM e o governo brasileiro, a 

introdução de programas de créditos que financiassem a compra de terras negociadas voluntária 

e diretamente entre trabalhadores e proprietários, tornaria o acesso à terra pelos trabalhadores 

rurais pobre mais eficiente. Embora o BM exaltasse o sucesso do Brasil com a política da 

Reforma Agrária de mercado, a CONTAG e o MST, principais organizações nacionais de 

representação de trabalhadores rurais, posicionaram-se, por intermédio do Fórum Nacional pela 

Reforma Agrária e Justiça no Campo, contra o modelo (PEREIRA, 2012). 

Inicialmente com o nome de “Cédula da Terra”, o novo modelo de Reforma Agrária, 

baseado na compra de terra por meio de financiamento do BM, com contrapartida do governo 

federal, foi refutado pelas principais organizações nacionais de representação de trabalhadores 

rurais. Contudo, segundo Pereira (2012, p.168), essa situação de resistência política da 

CONTAG e do MST contra a RAM foi superada em 2000, quando passaram a negociar com o 

governo federal e o BM a articulação de um programa de crédito fundiário. Assim, ampliou-se 

a experiência da Cédula da Terra, que nem sequer havia sido concluído. A partir desse 

momento, o programa de crédito fundiário recebeu maior apoio do que a experiência anterior 

da Cédula da Terra. Já o BM reconheceu que todos integravam a mesma matriz.  

No governo Lula houve uma continuidade da política fundiária para a RAM, ampliando-

a a partir de uma contrapartida do governo federal aos empréstimos do BM para o 

financiamento da terra, visando o combate à pobreza rural. Em 2003, foi criado, portanto, o 

Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), ampliando o financiamento público para a 

compra de terras por grupos familiares de trabalhadores rurais pobres no território nacional.  

Essa expansão dos programas de Crédito Fundiário no Brasil, a partir de 2003, “fez da 

experiência brasileira a mais abrangente em âmbito internacional, tanto em número de famílias 

financiadas quanto em volume de recursos gastos” até 2010 (PEREIRA, 2012, p. 169).É notório 

o avanço das questões agrárias no Brasil durante o governo Lula. Encontrando as bases deixadas 

pelo governo FHC para a implantação da RAM, o governo Lula deslanchou a política do 

Crédito Fundiário para a formação de assentamentos rurais em todo o país. Os projetos de 
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Reforma Agrária que originam os assentamentos rurais, seja resultados de desapropriação e 

redistribuição de terras pelo Estado, seja pela compra, através do Crédito Fundiário, constroem 

a realidade pós-assentamento das mais diferenciadas formas. 

As famílias de assentados dos programas de Reforma Agrária passam a ocupar os 

imóveis rurais, constituindo ali, uma nova unidade produtiva, oriunda da desapropriação de 

terras ou pelo Crédito Fundiário. Uma vez que estamos dando ênfase ao Crédito Fundiário como 

política de aquisição de imóvel rural, é importante ressaltar que essa prática não se caracteriza 

necessariamente como um processo de Reforma Agrária, no sentido tradicional do termo, uma 

vez que foge da idéia historicamente defendida pelos movimentos sociais do campo e entidades 

de apoio à luta pela terra. 

 Contudo, o conceito de assentamento rural integra uma variedade de situações de 

implantação de projetos no campo para a conquista da terra. Assim, deve-se considerar a 

existência de diferenciadas formas de luta pela terra desencadeada pelos movimentos sociais e 

entidades ligas ao campo. “a diversidade de lutas e experiências que caracterizaram o 

movimento organizado de trabalhadores rurais e a prática das políticas públicas, com 

diferenciações regionais significativas, pode, de certo modo, ser unificada conceitualmente na 

terminologia [de assentamento rural] proposta” (LEITE et al, 2004, p. 111). 

Diante disso, pode-se chamar de assentamento rural os grupos de agricultores familiares 

que conquistaram o seu espaço rural a partir da compra de terra pelo Crédito Fundiário, como 

é o caso dos agricultores familiares da Comunidade Barragem do Cipó, no município de São 

João do Sabugi/RN, lócus da nossa pesquisa, visualizado a seguir. 
 

 

Assentamento Barragem do Cipó: análise da pós-conquista da terra  

 

O assentamento Barragem do Cipó, no município de São João do Sabugi/RN, está a oito 

quilômetros da sede da cidade. Com uma área de 22 hectares, esse assentamento foi constituído 

em 2004, quando um grupo composto por sete famílias consangüíneas se organizou e negociou 

com o proprietário da fazenda Barragem do Cipó. A partir da negociação entre as partes, 

procederam-se com a adesão ao Crédito Fundiário para a compra da terra, a partir de um projeto 

elaborado por uma equipe técnica credenciada a fazer os procedimentos necessários para que 

se efetivasse a formação do referido assentamento. O valor do imóvel foi negociado em R$ 
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70.000,00 (setenta mil reais), financiado pelo Crédito Fundiário, cabendo a cada grupo familiar 

o pagamento anual de cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com uma carência nos anos 

iniciais da formação do assentamento, seguindo o proposto no contrato assinado com o Banco 

do Nordeste, agente financiador.  

Além desse financiamento para a compra da terra, os assentados da Barragem do Cipó 

tiveram um crédito de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) para investimentos na estrutura 

física da propriedade, recurso este de fundo perdido, sem a necessidade de pagamento, o que 

favoreceu ao grupo condições para implementar as produções que vinham a estabilizá-los 

financeiramente. Nos primeiros anos de funcionamento das atividades no Assentamento 

Barragem do Cipó, os assentados tiveram todo o apoio do Estado e do STTR às questões de 

produção e organização social, recebendo assessoria técnica necessária e indispensável para as 

ações no assentamento. Contudo, com o passar dos anos, o apoio estatal foi deixando de lado, 

contribuindo para resultados precários na reprodução social e humana do assentamento. 

Associado a essa falta de continuidade de apoio do Estado, tem-se as condições adversas 

do clima da região e a falta de uma atuação mais efetiva do movimento social que encabeça as 

lutas pelos direitos dos sujeitos do campo. Isso tem contribuído para uma realidade amarga em 

que vive os assentados da Barragem do Cipó atualmente. É, pois, conhecendo a realidade e os 

problemas que perpassam as condições de vida e de renda dos assentados da Barragem do Cipó 

na pós-conquista da terra que tecemos uma análise, a partir de observações e dos discursos dos 

sujeitos que constituem o referido assentamento. 

Os grupos de assentados da Barragem do Cipó apresentam uma organização social 

legítima, na qual as decisões de interesse da comunidade são tomas em assembléia geral, nos 

moldes do associativismo rural. Possui um estatuto e o um regimento interno próprio que 

orientam as ações no assentamento, cujas decisões são lavradas em atas, o que legitima tais 

ações de âmbito coletivo. Essa forma de organização faz do assentamento um ambiente 

democrático, em que todos têm direito a voz e voto, uma vez que tratam de questões da 

coletividade. Além disso, os assentados recebem apoio do movimento sindical local, apoio este 

que é dado a todas as associações rurais existentes no município.  

 

Uma análise quantitativa e qualitativa do assentamento Barragem do Cipó 
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Após essa breve análise sobre a situação atualmente existente no assentamento 

Barragem do Cipó, torna-se necessária uma análise quantitativa e qualitativa dos dados obtidos 

durante a pesquisa de campo, a fim de compreender efetivamente toda a situação existente no 

mesmo. Inicialmente, foi analisado o gênero dos responsáveis pelos domicílios existentes no 

assentamento. Dessa forma, ficou claro o notável predomínio do gênero masculino, com todos 

os responsáveis pelo domicilio pertencendo a tal gênero. Além disso, 50% dos entrevistados 

possuem idade entre 41 a 50 anos.  

No que se diz respeito ao número de pessoas residentes em cada domicílio, 33% dos 

mesmos possuem cinco membros, um número considerável. Além disso, 36% dos domicílios 

possuem cinco pessoas trabalhando no assentamento. Além disso, 27% dos mesmos possuem 

quatro membros trabalhando no assentamento, demonstrando envolvimento familiar dos 

assentados nas atividades agrícolas. Sobre o local de residência anterior, 67% dos proprietários 

dos domicílios moravam na área urbana de São João do Sabugi e apenas 33% moravam na área 

rural. Esse dado pode ser explicitado justamente pela ausência de possibilidades agrícolas por 

parte dos assentados.  

Dentre os que realizam as atividades agropecuárias, destaca-se o cultivo de milho, 

feijão, melancia e mandioca, mas voltados, basicamente, para a subsistência. Já na pecuária há 

uma maior pujança, com uma variada produção, destacando os bovinos (bois e vacas), que 

correspondem a 26% de todo o rebanho animal. Também tem destaque a criação de aves, em 

especial galinhas, que correspondem a 39% do total. Com relação à possibilidade de exportação 

dos produtos, 67% dos assentados não exportam a produção realizada no assentamento, um 

índice considerável. Dentre os exportadores, metade exporta para a área urbana de São João do 

Sabugi e a outra metade para Caicó, destacando-se a exportação de Leite, queijo e aves (em 

especial galinhas e ovos).  

E sobre os meios de transporte utilizados para a exportação, há um equilíbrio entre a 

utilização de carroças, moto e automóveis. No que se diz respeito ao aporte financeiro utilizado, 

conforme observado no inicio do presente capítulo, todos os assentados obtiveram empréstimos 

em banco público (Banco do Nordeste). Entretanto, não há utilização de outras fontes para a 

obtenção de recursos para a agropecuária, como bancos privados e agiotas. 

E, para complementar tais dados, 60% dos assentados possuem uma renda entre 1 a 1,9 

Salários Mínimos, ou seja, entre 724 e 1447 reais, nos atuais valores do salário. Mas 40% dos 

mesmos chegam a ganhar entre 1448 a 2172 reais. Sobre a fonte de renda, todos os assentados 
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possuem outras fontes, por afirmarem, durante as entrevistas, que as divisas geradas pelo 

assentamento não são suficientes para a sobrevivência. Detalhando um pouco mais sobre as 

demais rendas dos assentados, há um claro equilíbrio das fontes das mesmas, com iguais 33% 

advindos de aposentadorias, bolsa família e empregos na iniciativa privada. 

Além disso, 67% dos assentados possuem menos de 20% de sua renda advinda da 

produção do assentamento, o que caracteriza ainda mais a subsistência demonstrada por dados 

anteriores. Sobre aspectos técnicos que envolvem a produção agropecuária, para 50% dos 

mesmos, há utilização de técnicas agrícolas que facilitem o cultivo, em especial arados com 

motriz animal e tratores, em geral cedidos pela Prefeitura e Sindicato dos trabalhadores rurais. 

Entretanto, para outros 50% não há utilização desses meios agrícolas mais “avançados”. 

Discutindo mais sobre os auxílios técnicos, todos os assentados afirmam que recebem 

algum auxilio federal, como o PRONAF, embora todos os mesmos o considerem aquém das 

necessidades dos assentados. Entretanto, todos os assentados foram unânimes em afirmar a 

ausência de órgãos estaduais, como a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - 

EMATER, para um maior apoio agrícola, e todos os mesmos acreditam num auxilio maior 

desses órgãos Estaduais e Federais contribuiriam para a ampliação da produção.  

Após os dados coletados percebe-se, portanto, algumas notáveis dificuldades obtidas 

pelos assentados, em especial para tornar a produção agrícola mais eficiente e que efetivamente 

a mesma possa sustentar a população residente no mesmo. É necessário um maior empenho do 

poder público para tornar mais justa e plausível a situação dos assentados, os quais, com muita 

dificuldade e perseverança, mantém acesa a esperança de manterem seu próprio “pedaço de 

chão”, a partir da efetiva aquisição da posse da terra. 

 

Considerações finais 

 

Uma possível solução a um aparente problema (a questão da concentração da terra) 

seria, simplesmente, a redistribuição de terras? Sob a bandeira da “luta pela terra”, surgem 

canais de reivindicações que propaga a voz do sujeito do campo, criam tensões que dão 

visibilidade interna e internacional às suas reivindicações, porém carece de uma análise mais 

detalhada sobre a compreensão das lutas camponesas.  

Os movimentos sociais são importantes e significativo na luta por direitos, como o 

direito a terra, que dão visibilidades aos problemas estruturais e sociais, seja no campo ou na 
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cidade. No entanto, o oportunismo de políticos descomprometidos com os sujeitos que 

reivindicam seus direitos, se aproveitam dos movimentos em benefício próprio, 

comprometendo a efetividade e, muitas vezes, desviam o foco das manifestações. 

É por meio de anos de lutas e reivindicações que surgem os assentamentos rurais no 

cenário agrário brasileiro, cuja emergência se caracteriza como um dos fatos marcantes, 

especialmente a partir da década de 1980 até os dias mais recentes. Dessa forma, ganham 

projeção com os assentamentos rurais, seus sujeitos diretos e, também, os movimentos e 

organizações que participaram ativamente nas diversas lutas de apoio ao camponês que 

resultassem na constituição de projetos de reforma agrária, também conhecidos como 

assentamentos rurais. Tal expressão, referência em relatórios de programas agrários oficiais na 

América Latina, designou a transferência e a alocação de determinado grupo de famílias de 

trabalhadores rurais sem-terra (ou com pouca terra) em algum imóvel rural específico, visando 

à constituição de uma nova unidade produtiva em um marco territorial diferenciado.  

No entanto, continuam os desafios das populações rurais em se manterem de forma 

digna no campo. O problema vai além da redistribuição de terras. O desafio é criar condições 

econômicas, sociais, políticas e culturais que tornem sustentável a vida no campo. Assim, o 

principal desafio da luta e da reforma agrária é hoje a compreensão da luta e da reforma, seus 

desencontros e tensões, suas dificuldades e resultados. Fala-se muito em reforma agrária. Mas 

o substantivo mesmo da luta pela terra e da reforma agrária perde-se no cipoal de baboseiras 

ideológicas, de afirmações infundadas e de propostas sem consistência (MARTINS, 2003). 

Assim, o sujeito do campo permanece na incerteza quanto a uma Reforma Agrária 

efetiva. É, sem dúvidas, legítima a necessidade social de terras de trabalho para o camponês, 

sendo isso o que realmente conta para o trabalhador rural. Porém, o que se observa são 

instituições organizativas de “defesa” dos trabalhadores rurais agindo mais com a preocupação 

em se promover politicamente, do que como solidários e sensíveis com os graves problemas e 

necessidades vividas pelos sujeitos do campo.  

O poder que deveria emanar do povo, na concepção advinda dos princípios da 

Democracia, acaba sendo aglutinado a essas instituições organizativas de “defesa” dos 

trabalhadores rurais, destacando a figura do seu líder, que, muitas vezes, acaba se ligando ao 

governo, levando as tensões sociais possam ser contidas com discursos inundáveis e ações 

paliativas, inviabilizando, assim, as efetivas transformações advindas de movimentos sociais.  
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Como mostra a experiência histórica, e vem sendo insistentemente reiterado pelos 

movimentos camponeses contemporâneos de todo o mundo, a Reforma Agrária precisa vir 

acompanhada de um conjunto de políticas complementares nas áreas de infraestrutura, 

educação e saúde, bem como de uma política agrícola que favoreça o campesinato, baseada na 

oferta pública de crédito, assistência técnica e acesso a mercados (PEREIRA, 2012). 

Todavia, não se pode negar que os movimentos sociais, em todas as suas formas de lutas 

e reivindicações, foram importantíssimos na construção histórica das políticas públicas para os 

sujeitos sociais, buscando a garantia dos direitos plenos, assegurados constitucionalmente, 

direitos estes que, ainda, são violentamente negados, o que requer uma continuidade infindável 

das lutas desses movimentos sociais. 
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A FEIRA DO TRABALHADOR RURAL DE SANTO CRISTO – RIO GRANDE DO 
SUL 

Os desafios dos/as agricultores/as familiares no âmbito da comercialização 
  

Bruno Traesel Schreiner1  
Cesar De David2 

  
Introdução 
  

O presente trabalho3 analisa a importância da Feira do Trabalhador Rural de Santo 

Cristo, Rio Grande do Sul, que no ano de 2014, inaugurou um pavilhão destinado especialmente 

ao comércio de produtos oriundos da agricultura familiar, categoria produtiva que caracteriza 

uma das principais fontes econômicas no município. 

No Brasil, os investimentos estatais e privados sempre estiveram atrelados à produção 

de commodities (exportação), a qual, cresceu expressivamente neste século. Soja e milho são 

os principais produtos entre as culturas temporárias, alavancadas pelo setor do agronegócio. 

Porém, 70% dos alimentos que vão de fato para a mesa da população, provêm da Agricultura 

Familiar, dentre as principais culturas destaca-se a mandioca (87%), o feijão (70%), carne suína 

(59%), leite (58%), aves (50%) e milho (46%) (EXAME, 2018). E em Santo Cristo, não é 

diferente, como principais produtos, destacam-se: a mandioca, o milho, o leite, a carne suína, a 

cana-de-açúcar (produção de melado) e também garantem as produções de soja e trigo (FEE, 

2017). Com relação à investimentos provenientes do Estado, cabe destaque no município e no 

país à Política Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que conforme a Lei nº 11.947, coloca 

que 30% de toda merenda escolar deve ser proveniente da agricultura familiar (BRASIL, 2009), 

gerando uma garantia de renda em muitos casos para os/as pequenos/as agricultores/as. Em 

Santo Cristo o programa é coordenado pela Cooperativa dos Agricultores de Santo Cristo 

LTDA – COOPASC, que realiza a compra de alimentos, destinando-os às escolas.  

 De maneira geral, temos em nosso país dois paradoxos de comércio, de um lado a 

produção de commodities para exportação e outra voltada ao mercado interno, no que pese o 

segundo, as feiras apresentam importante alternativa frente os monopólios da agricultura, 
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conforme consta no Atlas do Agronegócio, da Fundação Heinrich Böll e Fundação Rosa 

Luxemburgo (2018).  

 
Existem dois polos de busca nesse campo: de um lado, os detentores de grandes 
capitais econômicos em busca de mão de obra: como exemplo, os empresários das 
usinas de cana de açúcar. De outro lado, os com pouco ou quase nenhum capital 
econômico vêm em busca de apoio jurídico, de trabalho, em busca de recursos 
econômicos junto às instituições financeiras e outros serviços ou auxílios. 
(MACHADO, 2014, p. 14). 
 

A agricultura familiar gera empregos e renda à mais famílias, enquanto o agronegócio 

é alavancado pelas grandes indústrias, esvaziando o campo, inchando cidades e concentrando 

renda.  Neste processo, de mecanização do campo, principalmente após a Revolução Verde (a 

partir de 1960 no Brasil), esvaziou-se o campo (êxodo rural). Surgindo assim, a necessidade de 

retornarmos tradições do passado, conforme coloca Tedesco (2015), organizando feiras, e no 

caso aqui estudado, atual e moderno, a construção de um espaço físico para a realização de tal 

atividade.  

A presente pesquisa é baseada no método qualitativo, que tem como característica 

principal “a interpretação, a capacidade de o pesquisador articular teoria e prática” (MATOS e 

PESSÔA, 2009, p. 290). Gobbi e Pessôa (2009), colocam que a pesquisa qualitativa apresenta 

grande potencial analítico, a qual, não deve se fechar apenas na obtenção de dados, mas também 

buscar compreender as diferentes visões de mundo, hábitos e vivências dos/as entrevistados/as. 

Utiliza-se também o método dialético, o qual compreende as constantes transformações e 

contradições a partir dos fatos, busca-se a essência dos objetos, analisando o que há por trás da 

aparência (SPOSITO, 2004). Para obtermos os objetivos esperados foram adotados três 

procedimentos de pesquisa: revisão bibliográfica; trabalho de campo (com aplicação de 

questionários à feirantes); análise e interpretação das informações.  

Objetivamos com este trabalho, compreender a importância da Feira, como estratégia 

de sobrevivência à agricultura familiar, analisando os desafios dos/as trabalhadores/as rurais na 

Feira do Trabalhador Rural de Santo Cristo.  

 
Contexto das Feiras para comércio de alimentos no Brasil 
 

A compreensão de que o modelo hegemônico de produção agrícola no Brasil, é a voltada 

ao modelo do agronegócio, não é novidade, porém, é importante destacar o crescimento de tal 

modelo neste século XXI, sendo imprescindível à economia nacional. Tendo crescimento 
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atrelado também às políticas públicas, mas principalmente estratégias do grande capital. Em 

meio a este contexto, a Agricultura Familiar, campesinato, indígenas, quilombolas e 

movimentos sociais do campo, resistem e buscam construir alternativas. Levantando as 

problemáticas ambientais, à saúde e à todas desigualdades sociais proporcionadas desde o 

processo de colonização do Brasil.  

A expansão e surgimento do agronegócio, remete ao processo conhecido como 

“Revolução Verde” (meados de 1950 em diante, no Brasil), ocasionando junto disso, o Êxodo 

Rural, e inchamento das cidades. Isso é uma marca importante para analisarmos a relação 

campo – cidade, a qual temos as feiras como um interessante exemplo dessa relação, a cidade 

sendo o local de comércio de produtos oriundos do campo. No processo de vendas dos produtos 

oriundos da agricultura familiar, muitos/as agricultores/as revendem seus produtos à 

atravessadores, perdendo valorização do comércio em muitos casos. Já aos agricultores/as que 

conseguem participar de feiras, se tornam comerciantes completamente diferenciados dentro 

das discussões que envolvem as relações de trabalho, isso porque, além de realizarem o trânsito 

de diferentes mercadorias em locais distintos, cultivam diversos conhecimentos sobre 

economia, agricultura, alimentos, lida com a terra, etc., conforme coloca Vedana (2013).  

 
É assim que a feira do produtor se apresenta hoje: como uma alternativa para a geração 
de ocupação e renda para as famílias rurais, além de ser uma porta aberta a diferentes 
manifestações de cultura e conhecimento, sobretudo de conhecimento matemático 
(MACHADO, 2014, p. 121). 

 
Vedana (2013), realiza um trabalho sobre feirantes, buscando identifica-los e 

caracteriza-los, colocando que um dos grandes diferenciais do trabalho dos feirantes é a 

sociabilidade, onde, a construção de laços com os fregueses é uma condição para o sucesso no 

negócio. Isso porque, o contraponto das feiras, sãos os mercados, que muitas vezes vende os 

mesmos produtos, mas mantêm um distanciamento dos consumidores. Outra diferença, é o fato 

da feira ocorrer, em muitos casos, em lonas e barracões, o que requer que os/as trabalhadores/as 

dediquem um tempo antes e depois para organizar isso. Em feiras grandes, como em Porto 

Alegre - RS, por exemplo, são contratadas pessoas só para realizar essas tarefas.  

Com a realização de feiras nas ruas, ocorre ainda o fenômeno de ocupação de um novo 

lugar, no caso dos/as produtores/as, durante um determinado período do dia, além de ocupar 

um espaço público de circulação anônima da população, construindo intimidade e sociabilidade 

no local.  Isso é colocado por Vedana (2013), que coloca os conhecimentos que os feirantes 
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acabam conservando, que são um diferencial a outros nichos de trabalhos: a origem e maturação 

dos alimentos; como usar os alimentos na cozinha, cultivando receitas; além da questão 

econômica, de analisar frequentemente os preços e cotações. 

No que compete à discussão de alimentação de qualidade e acesso da população a isso, 

as feiras cumprem uma ponte importante neste processo. Conforme coloca Santos (2018, p. 12): 

“As feiras orgânicas e agroecológicas são fundamentais para aproximar os produtores dos 

consumidores e reduzir o gap no acesso à alimentação de qualidade”. 

Conforme Dorigon e Renk (2011, p. 109): “trata-se de um ato cultural, repleto de 

representações e significados, de uma volta ao passado, à infância, de valorização de um modo 

de vida e de resgate ao sentido de pertencimento àquela tradição”. A partir destes autores 

podemos compreender que as feiras, são espaços que oportunizam uma nova inserção 

produtiva, geração de renda e uma valorização da produção familiar, reconstruindo hábitos 

tradicionais. 

Machado (2014), desenvolve sua tese de doutorado, sobre a Feira do Produtor Rural, no 

município de Ceres – GO, em meio ao contexto da modernização agrícola na região. A autora 

coloca que em meio às mudanças nas formas de produção, os/as pequenos/as agricultores/as 

desenvolvem novos hábitos para se adequar ao modelo determinado pelo capitalismo, e se 

manter no campo. Surgindo assim, a feira como espaço alternativo em meio ao mercado fechado 

do agronegócio. Neste estudo a autora, observou ainda, que os/as feirantes/as não apresentam 

grandes preocupações com a contabilidade dos negócios, bem como, a utilização de medidas 

criativas para dar conta dos desafios impostos pela modernização.  

Sobre os/as agricultores/as familiares serem feirantes, a mesma autora coloca: “O 

pequeno produtor passa pelo convencimento de se assumir enquanto feirante o papel de 

empreendedor rural; com isso, passa a adequar sua produção às necessidades da feira, tais como, 

o tipo de produtos, sua apresentação e os cuidados com a higiene”. (MACHADO, 2014, p. 112). 

Uma compreensão importante para analisarmos estas exigências, é a relação constituída 

entre cidade e campo, com o processo de industrialização ocorrendo junto da urbanização 

(Revolução Verde x Revolução Urbana). Machado (2014, p. 116), desenvolve sobre isso, 

colocando: “A cidade organiza e domina o meio rural, legitimada pelo seu centro político-

administrativo, ao mesmo tempo em que mantém uma dependência quanto ao abastecimento, 

sobretudo de alimentos”. O mesmo já era colocado por Lefebvre (1999), que define que o 
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processo de urbanização da sociedade, criou uma ideologia única e totalizante, de que o urbano 

é bom e o rural atrasado, além da cidade deter o poder econômico e estabelecer normas sobre o 

espaço rural. Com o domínio da cidade sobre o rural, faz com que o agricultor/a seja mais ainda 

obrigado a buscar suas fontes econômicas na cidade, e por outro lado, o capital avança com 

suas políticas neoliberais sobre o campo.  

 
O processo modernizante se espalhou rapidamente pelo território nacional, 
produzindo impactos: êxodo rural, assalariamento do trabalhador rural, inchaço nas 
periferias das médias e grandes cidades, aumento da violência no espaço rural e na 
cidade (MACHADO (2014, p. 124 – 125). 
 

Nessa discussão é importante remeter também à Fernandes (2015), que coloca que mais 

do que nunca é necessário compreender que o capitalismo não é o único modelo 

desenvolvimentista da agropecuária, e o campesinato junto da agricultura familiar, são 

fundamentais para a produção de alimentos, fibras e agro energia.  

Essas questões que se remetem à relação urbano – rural, trazem consigo também, 

diversos preconceitos culturais, criando diversos apelidos pejorativos às pessoas que vêm do 

campo. Machado (2014), identificou isso com os feirantes entrevistados na sua pesquisa, a 

autora considera esses fenômenos uma forma de violência simbólica, a qual apresenta-se 

também “pelos agentes quando oferecerem os ‘benefícios’ advindos da modernização agrícola, 

com promessas de melhorar a renda e a vida do trabalhador rural” (Ibidem, p. 118). Como 

sempre, os avanços econômicos do capitalismo privilegiam uma pequena elite, e prejudicam 

sempre os mais pobres. 

Burnett (2014), desenvolve um trabalho sobre a feira Sulanca, no agreste 

pernambucano, esta autora coloca que no Brasil, as feiras representam importantes linhas de 

fluxo de transporte, e posteriormente orientaram traçados básicos nos planos de viação, como 

exemplo, são apresentadas várias feiras em cidades nordestinas, sendo típicas e de interesse 

local e turístico. Neste caso apresentado, vale o recorte, de que se trata de Feiras Livres, as quais 

são marcas culturais brasileiras, que resistem ao desenvolvimento neoliberal, comercializando 

não somente alimentos, como diferentes produtos. Burnett (2014, p. 17), caracteriza as Feiras 

Livres como: “as feiras livres são uma espécie de nicho de acolhimento dos atores sociais de 

origem agropastoril no cenário laboral urbano, mas, também, espaços de expressão cultural e 

social desses atores”.  
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A importância local também é colocada por Tedesco (2015), o fortalecimento das feiras 

tem a ver com os vínculos locais, criando uma identidade no território, já que se têm contato 

direto entre feirantes e consumidores, criando laços de sociabilidade entre estes. Por outro lado, 

temos a diversidade de culturas produzidas para conseguir se manter na feira cada semana, neste 

caso, valoriza-se culturas nativas presentes nos locais. Cria-se uma relação do/a produtor/a com 

o espaço geográfico, porém, este e todos processos são influenciados pela dimensão econômica, 

sendo neste aspecto, o cerne das dificuldades encontradas pelos/as pequenos/as produtores/as. 

 
Santo Cristo – RS e a Feira do Trabalhador Rural de Santo Cristo 
 

O município de Santo Cristo, localiza-se na região noroeste do estado do Rio Grande do 

Sul, microrregião de Santa Rosa (Figura 01). Conta com uma população de 14.300 habitantes, 

mantendo equilíbrio entre campo e cidade (IBGE, 2018). Na agricultura possui predominância 

do modelo familiar de produção, com 91,96% da produção total (IBGE, 2006). Localiza-se no 

bioma de Mata Atlântica, com clima subtropical úmido (INMET, 2018), com isso, os/as 

agricultores/as têm de compreender quais culturas produzir em cada época do ano, e aos 

citadinos, alimentar-se do que há no momento. O tamanho médio das propriedades rurais é de 

12,5 hectares (EMATER, 2013), estes são alguns dados importantes para compreendermos o 

contexto do local de estudo, que tem na base familiar a principal fonte produtiva e econômica. 

 
Figura 01 - Localização da Microrregião de Santa Rosa e município de Santo Cristo 
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Figura 01 – Localização da Microrregião de Santa Rosa e município de Santo Cristo. 
Fonte: IBGE/2015. 

Organização: Autor. 
 
O território do município, antes ocupado por indígenas, foi colonizado por famílias 

alemãs, emancipando-se de Santa Rosa em 1955. Hoje, o perfil da população se mantêm 

característicos de seus ancestrais, conservando um dialeto alemão, bem como, costumes 

gastronômicos. (MARMITT, 2013) 

No âmbito das políticas públicas, destaca-se a importância local do PNAE e PRONAF 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), além da atuação da CRESOL, 

EMATER e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Cristo. 

Observa-se que o PRONAF é política pública de concessão de crédito rural, vinculada 

aos bancos, que gerenciam as diferentes concessões. Machado (2014), coloca que essa política 

auxilia na expansão da modernização agrícola, tendo como exemplo os complexos 

agroindustriais. Dos quais, Santo Cristo tem exemplos de agroindústrias provenientes da 

agricultura familiar (Tchê Milk, Doceoli, Frango do Paulinho, entre outros), contando ainda 

com a influência direta da ALIBEM, com sede em Santa Rosa – RS, que gerencia a criação de 

suínos em várias propriedades rurais. 

Com relação à comercialização dos produtos oriundos da agricultura familiar em Santo 

Cristo, têm-se a Cooperativa Mista São Luiz Ltda Coopermil e a Cooperativa Tritícola Santa 

Rosa – Cotrirosa, que atuam na linha do agronegócio. Como alternativa, têm-se a Cooperativa 

dos Agricultores de Santo Cristo LTDA – COOPASC, que possui um pequeno mercado local 

que atua junto do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e a Feira do Trabalhador Rural, que 

ocorre semanalmente. Sobre a competição das feiras com os supermercados, Cunha (2014, p. 

05) coloca:  
 
Atualmente as feiras e os feirantes enfrentam dificuldades para sobreviver, devido a 
forte concorrência dos super e hipermercados. Os supermercados vêm se instalando e 
crescendo, até mesmo nas cidades pequenas. Estes procuram reproduzir a estética da 
feira, usando bancas e o atendimento personalizado, com isso as feiras tradicionais 
acabam sofrendo uma considerável queda no movimento e na comercialização dos 
produtos.  
 

A mesma autora assemelha-se às características colocadas por Vedana (2013), e coloca 

a diferença da sociabilidade gerada nas feiras, em oposição à concorrência. 
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Para enfrentar a concorrência de outras formas de comercialização, além de 
fornecerem os produtos frescos e de qualidade, os feirantes usam um atendimento 
exclusivo com os clientes, proporcionando uma interação social entre eles com troca 
de saberes e experiência, criando assim um vínculo de proximidade de amizade que 
dificilmente acontece em outros canais de mercado varejista. Essa prática é uma 
característica singular que torna o cotidiano da feira mais agradável e a feira ganha 
destaque na preferência dos consumidores. (CUNHA, 2014, p. 20). 

  
O projeto da Feira do Produtor Rural, ocorre em diversos municípios, em Santo Cristo 

ocorre desde a década de 1990, porém, sempre em barracões na beira de ruas, no centro da 

cidade. Em 2013, a partir de iniciativa da Prefeitura Municipal, foi aprovada a construção de 

um pavilhão apropriado para a realização da feira semanalmente, seguindo as normas sanitárias 

e de segurança. Construído na praça da Igreja Matriz. Tal iniciativa caracteriza-se como política 

pública, já que é uma iniciativa que parte do órgão gestor municipal, visando financiar os 

recursos para construção e manutenção.  

O pavilhão foi inaugurado no início de 2014 (Figura 02), realizando a feira 

semanalmente, todas as sextas-feiras. Inicialmente foram destinados espaços para 10 famílias, 

porém, agora em 2019, há apenas 07 famílias que comercializam no local. A concessão do 

espaço foi obtida a partir de inscrição dos/as agricultores/as ainda em 2014 junto da prefeitura, 

após disponibilização de edital. Posteriormente outras famílias puderam e podem inserir-se a 

partir de inscrição junto à Secretaria da Agricultura, da prefeitura municipal.  
 

Figura 02 – Pavilhão destinado a Feira do Produtor Rural  

 
Fonte: Autor. 
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Conforme apresentado por Machado (2014), um dos grandes desafios dos feirantes, é 

adequar-se às exigências do mercado (certificação, licença sanitária). No caso da feira de Santo 

Cristo, não é diferente, a preocupação das famílias após o início do comércio no local, têm 

compreendido as regulações sanitárias e certificação dos produtos, sendo relatado pelos/as 

feirantes que há uma ampliação da fiscalização, além da cobrança pela criação de CNPJ como 

etapa para a certificação, que inclusive vai na contramão da categoria agricultura familiar. O 

aumento das cobranças é atrelado à pressão dos mercados locais, que são concorrentes sobre o 

preço dos produtos. No início da feira no local, apenas uma família havia obtido todas as 

regularidades impostas, com a venda de produtos de sua agroindústria familiar, Doces Sabores, 

estes eram exemplos aos demais, mas neste ano, abandonaram a feira e o município. Entrou 

outra agroindústria familiar no lugar, mas nem ela, nem as demais famílias obtiveram todos 

documentos necessários a regularização, mas todos mantêm-se da maneira que conseguem. 

Das sete famílias que comercializam no local: uma comercializa peixes (fritos e 

congelados); uma agroindústria familiar com lanches e sucos; outra com produtos de origem 

do polvilho (mandioca); uma agroindústria familiar de melado e demais produtos de origem da 

cana-de-açúcar; e as outras três vendem diversos tipos de frutas, legumes e verduras. Observa-

se, para nenhuma destas famílias a feira se apresenta como única fonte econômica, realizam 

vendas de casa em casa, algumas para o PNAE e outros pontos de venda, como em Santa Rosa. 

Outra característica, que ocorre com frequência, é o fato dos/as feirantes comercializarem 

também produtos de outras famílias, que por diversos motivos não conseguem participar da 

feira, mas vendem seus produtos por parceiros, são alguns pontos destacados pelos feirantes.   

Os/as feirantes relataram também a importância da sociabilidade que ocorre junto dos 

consumidores, onde há uma valorização do trabalho por vezes invisibilidade destes sujeitos. 

Outro ponto relatado, é o de que em muitos casos quando os/as agricultores/as não conseguem 

certificação de algum produto (principalmente carnes e laticínios), os/as feirantes, 

comercializam escondido, com medo da fiscalização que frequentemente aparece no local.  

Destaca-se que a realização de feiras urbanas em municípios de expressiva população 

rural, constitui uma estratégia significativa para manter estes trabalhadores no campo. Também 

facilita o acesso dos/as consumidores à uma cadeia diversa de produtos de qualidade e do 

próprio local, embora, a feira localize-se no centro da cidade e em apenas um local, e por vezes, 
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preços não tão acessíveis, valoriza-se ainda, o fato do próprio produto local gerar lucro no 

próprio município. 

 
Considerações Finais 
 

Atualmente, a Feira do Produtor Rural de Santo Cristo, exerce uma função 

importantíssima na distribuição de variados alimentos: melado, garapa, bolachas artesanais, 

polvilho, peixe frito, legumes, frutas e verduras diversas. Embora ocorra apenas uma vez na 

semana e por poucos feirantes, se analisar a totalidade de agricultores no município, a feira 

compõe o comércio local, gerando um retorno certo para as famílias que participam, 

promovendo renda. E assim, como em Santo Cristo, têm se tornado um hábito frequentar feiras 

nas mais diversas cidades do mundo. 

A construção de um prédio para realização da Feira do Trabalhador Rural, é um grande 

exemplo de como os órgãos públicos de gestão do Estado, devem atuar, sendo pequeno no 

âmbito global, em que vivemos a hegemonia do agronegócio, mas aplicado e ampliado em 

outros locais, pode ser importante no sentido de mudar práticas históricas, herdadas de 

processos exploratórios de séculos passados. A feira garante a renda de famílias, infelizmente 

poucas, mas a realização de tal prática comercial é extremamente importante para garantir o 

acesso da população local à alimentos de qualidade, e por outro lado a renda para produtores/as 

que estão às margens do sistema agrícola geral de nosso país. Além de gerar uma relação entre 

campo – cidade, que tende a diminuir preconceitos acumulados às populações rurais.  

Quando discutimos a questão agrária, é importante analisarmos toda cadeia de relações 

que nela estão envoltas, antes, dentro e depois da porteira. Nosso país necessita de mudanças 

estruturais, reforma agrária, e para concretizarmos de forma adequada, quebrando com as 

grandes desigualdades de renda, precisamos possibilitar que as pequenas produções se 

mantenham no campo. E na cidade, necessitamos que a periferia tenha acesso à alimentos de 

qualidade, e estes, não caiam no jogo do mercado e elitizem tal rede de mercado.  
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A PRODUÇÃO FUMAGEIRA NO MUNICÍPIO DE LASSANCE-MG 

 

PINTO, Lucas Fagundes1 

PEREIRA DE JESUS, Patrick2 

RESUMO 

 
O espaço rural nos últimos anos vem passando por uma série de mudanças, sendo elas através do agronegócio, as 
lutas de território dos movimentos sociais ou até mesmo da agricultura familiar em questão. O rural 
contemporâneo, interligado ao sistema capitalista, equivale refletir sobre sua estrutura, organização e as dinâmicas 
sociais, já que é o símbolo da reprodução econômica e social das famílias agricultoras. O Brasil é um grande 
produtor agrícola, existem diferentes tipos de agricultura devido a cada região apresentar condições diferenciadas 
e propícias ao cultivo de cada espécie. O cultivo de fumo no Brasil vem se expandindo e consequentemente 
estabelecendo novas dinâmicas territoriais sobre o espaço agrário. A produção fumageira possui importância ímpar 
na economia local na área rural no município de Lassance, está localizado na mesorregião norte de Minas Gerais 
e na microrregião de Pirapora. Tal relevância circunda, sobretudo, no fato da geração de empregos e articulação 
de vias comerciais entre o contexto rural – urbano. O artigo tem como objetivo analisar o comportamento das 
variações territoriais da produção de fumo no município de Lassance, no período de 2005 a 2018. Os 
procedimentos metodológicos adotados foram revisão de literatura e a coleta e análise de dados da produção 
municipal de fumo (folha) disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para a 
análise dos dados utilizou-se o software Arcgis para mapear por meio de imagens do satélite Landsat Collection 1 
Level-1, sensor TM, ao cultivo de fumo no município de Lassance.  Através dos resultados obtidos pode-se 
comprovar que houve uma expansão da prática de cultivo de fumo no município de Lassance-MG em torno de 
algumas comunidades rurais em específico. 
 
Palavras chaves: Fumo; sensoriamento remoto; espaço rural; Lassance. 
 
ABSTRACT 
 
The rural space in the last years has been going through a series of changes, being through agribusiness, the 
territorial struggles of the social movements or even the family agriculture in question. The contemporary rural, 
interconnected with the capitalist system, is equivalent to reflecting on its structure, organization and social 
dynamics, since it is the symbol of the economic and social reproduction of farming families. Brazil is a major 
agricultural producer, there are different types of agriculture because each region has different conditions and 
favorable to the cultivation of each species. Tobacco cultivation in Brazil has been expanding and consequently 
establishing new territorial dynamics over the agrarian space. Tobacco production is of unique importance to the 
local economy in the rural area of Lassance, located in the northern mesoregion of Minas Gerais and the Pirapora 
microregion. Such relevance is mainly related to the fact of job creation and articulation of commercial roads 
between the rural - urban context. The article aims to analyze the behavior of territorial variations of tobacco 
production in the municipality of Lassance, from 2005 to 2018. The methodological procedures adopted were 
literature review and data collection and analysis of municipal tobacco production (leaf). available from the 
Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). For data analysis, Arcgis software was used to map Landsat 
Collection 1 Level-1, sensor TM satellite images to smoke cultivation in the municipality of Lassance. From the 
results obtained it can be verified that there was an expansion of the practice of tobacco cultivation in the 
municipality of Lassance-MG around some specific rural communities. 
 
Key-words: Smoking; Remote Sensing; Rural Space; Lassance. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos vinte anos, a produção de tabaco tem se concentrado na região Sul do 

Brasil, com a acentuada concentração do plantio do produto para beneficiamento e produção. 

Somente nos estados Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina a produção de tabaco 

corresponde a mais de 90% de toda produção do país. Neste contexto, o Brasil se tornou o 

segundo maior produtor de tabaco em folha do mundo, porém é o líder das exportações do 

produto desde o início do ano de 1993. A liderança que o Brasil vem ocupando atualmente com 

um mercado de mais de 100 países, deve-se a qualidade do produto, a garantia de fornecimento 

e pela vantagem do tabaco brasileiro ser mais competitivo no mercado global. Além disso, 

também pode ser associado neste cenário competitivo o menor custo de mão-de-obra, quando 

comparado, com outros países, principalmente com os Estados Unidos que enfrenta a escassez 

de trabalhadores no campo (SEAB, 2017). 

No cenário mundial, a China destaca-se como sendo o maior produtor de tabaco, 

com participação superior a 40% nos últimos anos. O Brasil ocupa a segunda posição 

representando 12% da produção, a Índia com 10% e os Estados Unidos com aproximadamente 

06%, ou seja, a produção mundial de tabaco se concentra nesses quatro países (SEAB, 2017). 

Diante disto, compreende-se que o cultivo de tabaco no Brasil se tornou uma 

atividade econômica muito importante, sobretudo na articulação das exportações do país. Nesse 

sentido, é importante compreender o comportamento da (re)organização territorial no contexto 

da produção fumageira determinadas pelas dinâmicas socioespaciais, sendo a Geografia com 

seus eixos teóricos – metodológicos fundamentais para tal problemática. Tal relevância 

circunda, sobretudo, no fato de que a produção de fumo no país é responsável pela articulação 

de vias comerciais entre o contexto rural – urbano. 

As Geotecnologias vem sendo utilizadas com frequência em diversas finalidades, 

para o presente trabalho, atribui-se em específico o uso de técnicas básicas de Sensoriamento 

Remoto (SR), para mapear por meio de produtos orbitais ao cultivo de fumo no município de 

Lassance/MG. Levando em consideração o ciclo da produção fumageira, entorno de 8 a 10 

meses, sendo uma agricultura resistente ao clima tropical, que necessita de irrigação somente 

no processo inicial até a germinação no solo, em seguida, durante o desenvolvimento da 

plantação a quantidade de água influência na retirada de elementos químicos do vegetal, como 

por exemplo a nicotina, causando prejuízo na lavoura. Para obtenção dos dados de área 

destinada ao cultivo do fumo, no período em análise, dispôs de procedimentos de classificação 
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supervisionada. Mesmo com a utilização das geotecnologias para obtenção de informações de 

um objeto sem que haja contato com mesmo, de maneira rápida e eficiente tecnicamente, foram 

necessárias campanhas a campo a fim de ajustar com acurácia os mapeamentos levantados. 

Ainda na perspectiva metodológica, foram utilizados dados auxiliares, bem como: coleta de 

informações documentais na literatura, dados de instituições de referência, no caso, o IBGE, a 

fim de cruzar com os mapeamentos realizados.  

Perante os expostos, surgiram questionamentos sobre os dados oficiais das 

instituições e a realidade local, além da validação da expansão da produção fumageira no 

município de Lassance, norte de Minas Gerais. 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LASSANCE/MG 
 

O município de Lassance está localizado na mesorregião norte de Minas Gerais, 

limitando territorialmente com os municípios de Três Marias, Buritizeiro, Várzea da Palma, 

Francisco Drumont, Joaquim Felício, Buenópolis, Augusto de Lima e Corinto. Localizada entre 

as coordenadas latitude 17º 53’ 13’’ Sul e longitude 44º 34’ 53’’ Oeste, cerca de 262 

quilômetros da capital mineira, Belo Horizonte. 

Mapa 01 
 

 Localização do Município Lassance no Norte de Minas Gerais. 

 
Fonte: IBGE, 2010. Org. PINTO, L. F.; PEREIRA DE JESUS, P., 2019. 
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De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o município 

apresenta área de unidade territorial 3.204,217 km², (IBGE, 2019), devido à ampla extensão de 

terras, a localidade apresenta doze comunidades rurais. Desde meados do século XX, 

principalmente na comunidade rural do Brejo, por volta de 1960, considerada a pioneira da 

lavoura fumageira que atualmente encontra-se em expansão em todo território municipal. 

Apesar dos períodos de oscilação em sua produção e articulação econômica, característica do 

sistema capitalista, a lavoura do fumo apresentou significativos avanços na produção e técnicas 

de cultivo nos últimos decênios que representam a transformação do campo e a sua permanência 

de algumas famílias camponesas.  

Na comunidade do Brejo, o clima é caracterizado por ser tropical, com duas estações 

bem definidas, verão chuvoso com temperaturas elevadas e inverno seco com temperaturas 

mais amenas, a média anual é de 22° a 24°C. O Estado de Minas Gerais, por sua localização 

geográfica, sofre a influência de fenômenos meteorológicos de latitudes médias e tropicais que 

imprimem à região características de um clima de transição com duas estações bem definidas 

podem ser identificadas: uma seca e uma chuvosa (De Abreu, 1998, p. 17).  O município 

apresenta chuvas concentradas nos meses de novembro a janeiro, enquanto a estação de inverno 

é o período de maior baixa umidade. A bacia hidrográfica do Rio São Francisco que percorre a 

área de estudo, sendo o rio das Velhas afluente do rio principal banha o município, interligados 

aos projetos de irrigação da lavoura do café e outros cultivos. Já o plantio de fumo é abastecido 

pelo Ribeirão do Cotovelo que nos últimos cinco anos tem se tornado um rio temporário, além 

de poços artesianos, lembrando que a produção fumageira necessita de pouca água durante a 

produção. 

Mapa 02- Localização da Comunidade do Brejo no Município de Lassance-MG 
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Fonte: IBGE, 2010; Google Earth, 2017. Org. PINTO, L. F.; MACEDO, M. S., 2017. 
 

2. PRODUÇÃO DO FUMO NO BRASIL 
 

A fumicultura brasileira é uma atividade das mais antigas do país, sendo 

desenvolvida pelos índios desde antes do descobrimento do Brasil (fonte). Os índios foram os 

primeiros usuários desta planta, sendo que a chamavam de tabaco e a utilizavam como charuto 

para espantar os mosquitos. Dentre as diversas teorias sobre a origem do tabaco a que tem mais 

aceitação acadêmica é tratada por Etges (1991), em que o autor pontua que o local de origem 

tenha sido os vales orientais dos Andes Bolivianos e posteriormente difundiu no território 

brasileiro através da migração dos índios, sobretudo Tupi-Guarani.  

Etges (1991) também pontua que, existem duas correntes que busca explicar o 

surgimento do nome tabaco. A primeira corrente considera que, o nome tabaco surgiu de uma 

pequena ilha do Caribe cujo nome se chamava Tabaco. Nesta linha de pensamento os 

historiadores consideram que quando Cristovão Colombo chegou a Tabaco em 1498 verificou 

que a palavra já era utilizada pelos índios Arawak. Contudo, a segunda corrente considera que 

o tabaco já era conhecido na Ásia desde o século IX, tendo origem da palavra árabe tabbâq, 

que era utilizada para se referir a determinadas plantas fumadas em cachimbo.   

Posteriormente, com a chegada dos portugueses no Brasil o tabaco passou a ser 

cultivado para fins comercial em meados do século XVII. Os portugueses dominaram a prática 

do cultivo do tabaco no Brasil. A atividade foi introduzida, primeiramente, na região Nordeste 

do país estabelecendo um sistema de troca comercial com Inglaterra, ou seja, o produto era 

trocado por escravos africanos para renovar a força de mão-de-obra de trabalho nas grandes 

propriedades rurais produtoras de cana-de-açúcar e de café (SILVA; SCHUTZ; SOUZA, 2017). 

Além disso, o tabaco era demandado por toda a população, inclusive pelos escravos, tendo em 

vista que o produto era visto como pacificador dos ânimos, tal como a aguardente 

(RESTITUTTI, 2005). Com o passar dos anos o portugueses introduziram comercialmente o 

tabaco brasileiro em vários países da Europa se tornando um vício generalizado, o que deixou 

o tabaco brasileiro conhecido internacionalmente. 

No século XX, após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu no Brasil uma grande 

difusão do hábito do consumo do tabaco, principalmente através dos meios de comunicações. 

Assim, o Brasil e um mundo foram influenciados a consumir o produto o que contribui para o 

crescimento do setor em todo planeta (SILVA; SCHUTZ; SOUZA, 2017).  
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Atualmente a produção de tabaco movimenta a economia de muitos países, liderada 

pela China, responsável por 41% da produção mundial, o Brasil, o segundo maior produtor 

mundial de tabaco e líder em exportações desde 1993. Conforme Decinimo (2018), afirma: 
Em 2018, o Brasil completou seu 25º ano consecutivo como 
principal país exportador de tabaco, considerado também o 
segundo maior produtor de tabaco do mundo e o responsável por 
10% da produção global, projetando-se a frente de países como 
Índia e Estados Unidos. Só no ano de 2017, o tabaco brasileiro 
chegou a 94 diferentes países, dentre eles: Bélgica, Estados 
Unidos, China e Alemanha, o que demonstra, portanto, os 
patamares alcançados pela cultura de cultivo de tabaco no 5 país, 
uma posição importante para o reconhecimento brasileiro neste 
mercado em âmbito mundial.  
 

Segundo os dados do SindiTabaco em 2018, o tabaco representou 0,8% do total das 

exportações brasileiras, com US$ 2 bilhões embarcados. O principal mercado brasileiro neste 

período foi a União Europeia com 41% do total dos embarques de 2018, seguida pelo Extremo 

Oriente (24%), África/Oriente Médio (11%), América do Norte (10%), América Latina (8%) e 

Leste Europeu (6%). 

Conforme Trindade (2013), o cultivo de fumo no Brasil possui uma grande 

importância econômica, mesmo o governo não sendo a favor da produção em virtude das 

consequências que o uso do produto pode causar a saúde. Além disso, o fumo brasileiro poderá 

valorizar ainda mais no futuro, pois a maioria dos agricultores está com idade avançada e os 

filhos optam por não dar continuidade ao trabalho dos pais.   

Tabela 01 
Fumicultura no Brasil: Produção de fumo em folha no período de 2005 a 2018. 
Brasil e Unidade da 

Federação 
Ano x Área plantada (Hectares)  

 2005 2010 2014 2018 

Brasil 494318 450076 416668 361319 

Rondônia - - - - 

Acre 254 186 202 148 

Amazonas 1089 34 - - 

Roraima - - - - 

Pará 95 51 28 25 

Amapá - - - - 

Tocantins - - - - 

Maranhão - - - - 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
4511 

 

Piauí - - - - 

Ceará 165 295 55 50 

Rio Grande do Norte 286 195 - - 

Paraíba 277 552 2 - 

Pernambuco 134 227 62 - 

Alagoas 10700 10269 9045 8692 

Sergipe 2133 1726 402 225 

Bahia 11950 5879 3589 6217 

Minas Gerais - - - 497 

Espírito Santo - - - - 

Rio de Janeiro - - - - 

Guanabara ... ... ... ... 

São Paulo 250 251 73 17 

Paraná 78999 79503 77263 76635 

Santa Catarina 145806 130196 120641 87974 

Rio Grande do Sul 242180 220512 205306 180819 

Mato Grosso do Sul - - - - 

Mato Grosso - - - - 

Goiás - 200 - 20 

Distrito Federal - - - - 
Fonte: IBGE, 2019. Org. PEREIRA DE JESUS; PINTO, L. F., 2019.  

A atividade de produção de fumo concentra-se de forma hegemônica na região Sul 

do Brasil. Isso deve-se as condições climáticas, à tradição dos povos europeus em cultivar o 

fumo, e principalmente a rentabilidade do cultivo da planta em pequenas propriedades rurais 

(SEAB, 2017). As outras regiões também cultiva o tabaco, só que em menor proporção, como 

é o caso de Minas Gerais.  

 

3. PRODUÇÃO DE FUMO NO MUNICÍPIO DE LASSANCE/MG  

O fumo apresenta particularidades específicas, diferente dos principais tipos de 

cultivo produzidos no Brasil como a soja, café, cana-de-açucar, milho, algodão entre outro, que 

tem como característica a produção de maneira extensiva com muito uso de tecnologia no 
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campo e cultivo em extensas áreas. Embora, o cultivo de fumo seja para atender o comércio 

internacional as características de cultivo não são semelhantes às dos demais produtos do 

agronegócio. Conforme os autores Oliveira (2006), Clemente et al. (2012) e Dutra; Hilsinger 

(2013), a produção de tabaco tem como base principal o uso de pequenas propriedades rurais, 

pois o fumo se desenvolve melhor em pequenos canteiros adubados.  

Os produtores de fumo possuem em média de 15,3 hectares de terra. Dos 15, 3 

hectares de terra cerca 2,7 hectares são utilizados para o plantação do fumo, o restante da área 

geralmente é utilizado para plantio de outras agriculturas como o milho, feijão, pastagens, etc. 

Apesar dos agricultores utilizarem apenas uma pequena parcela da propriedade, a renda com o 

cultivo de fumo é superior a 50% (AFUBRA, 2017). Para Oliveira (2006) essas pequenas 

propriedades possuem como característica principal o sistema de produção integrado baseado 

na sucessão de culturas, ou seja, os agricultores geralmente combinam a produção de fumo, 

milho, feijão e mandioca. Desta forma, o tamanho da propriedade não possibilita que sejam 

plantados outros tipos de cultura que exigem maior extensão territorial, como o caso da soja 

que é responsável pela ocupação de grande parte do cerrado brasileiro. 

  No munícipio de Lassance as características da fumicultura são similar ao do 

restante do país, pois o ciclo da produção inicia no mês de outubro/novembro com o processo 

de preparação dos canteiros, onde são feitas as mudas, e a gradeação da terra. As sementes 

utilizadas geralmente são colhidas da safra anterior, após nove dias de semeadas inicia o 

processo de germinação, ficando em torno de 45 dias nos canteiros para criar resistência ao 

clima tropical da região, onde estarão prontas para serem mudadas para a terra gradeada, o 

plantio é feito manualmente com espaçamentos um metro para o crescimento das folhas do 

fumo. As chuvas de verão do mês de dezembro contribuem para o desenvolvimento do plantio, 

que varia até o mês de março até maio, após isso é aplicado alguns produtos para as folhas 

secarem e o controle de pragas em todo o processo. 

Tendo preferências por climas tropicais, o cultivo de fumo é sensível as variações 

do clima, necessitando de irrigação somente no processo inicial até a germinação do solo, em 

seguida, durante o desenvolvimento da plantação a quantidade de água influencia na retirada 

de elementos químicos do vegetal, como por exemplo, a nicotina, causando prejuízo na lavoura. 

Afirma Etges (1991), climas quentes e excessivamente úmidos provocam a formação de folhas 

grosseiras e climas quentes e úmidos e secos aumentam o teor de nicotina nas folhas. Para 

obtenção dos dados de área destinada ao cultivo do fumo, no período em análise, dispôs de 
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procedimentos de classificação supervisionada. 

O trabalho manual é feito durante toda a produção fumageira, nos meses de 

dezembro e janeiro é feito a capina da lavoura, e aplicação de defensivos e inseticidas, em 

seguida é feita a capação – a retirada das flores e de algumas folhas da ponteira da planta e o 

“desbrote ou dezoio”, que consiste na eliminação dos brotos laterais que prejudicam o 

crescimento das folhas. 

As primeiras folha são chamadas de baixeiro são as folhas inferiores e de baixa 

qualidade. Em seguida, são apanhadas as folhas melhores essas são as apropriadas para fazer a 

bola de fumo ou o farelo. A colheita inicia durante a madrugada, por volta das quatros horas, 

para coletar as folhas de fumo em estado úmido, pois assim evita de danificar o vegetal. 

Depois de coletadas, as folhas do fumo passam por um processo de secagem para 

obter a cura uniforme da lavoura, geralmente para as casas dos agricultores ou locais específicos 

como os galpões de armazenagem. Segundo Etges (1991, p.102) “na secagem as folhas passam 

por modificações físicas e químicas, que irão determinar a qualidade final do fumo e sua 

classificação.” 

Em seguida, inicia o processo de fiação da matéria-prima por meio das rodas, 

instrumento de madeira que dá origem as bolas de fumo trançado. Logo após é necessário deixá-

la quinze dias exposta ao sol para que sequem até chegar ao ponto ideal. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a realização deste estudo, foram utilizadas as imagens do satélite Landsat 

Collection 1 Level-1, sensor TM, disponibilizadas gratuitamente pelo site norte-americano 

United States Geological Survey – USGS. As imagens adquiridas são dos anos de 2005 e 2019, 

referentes às cenas com órbita/pontos 218/72 e 73; 219/72, respectivamente nas quatro décadas 

citadas, todas os anos citados apresentou variação de meses na coleta das imagens, devido ao 

satélite não passar no mesmo dia em todas as órbitas e pontos. Todos esses produtos foram 

imageados entre os meses de fevereiro, abril e maio. 

TABELA 01 – DADOS DAS IMAGENS 
Ano Órbita Ponto Data 

 
2005 

 

218 72 24/02/2005 
218 73 15/05/2005 
219 72 22/05/2005 

 218 72 06/05/2019 
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2019 
 

218 73 06/05/2019 
219 72 13/05/2019 

Fonte: United States Geological Survey – USGS, 2019.  
Org. PINTO, L. F.; PEREIRA DE JESUS, P., 2019. 

Em seguida, ocorreu o processo de composição de bandas das imagens do 

sensor TM, a fim de gerar uma imagem multiespectral para cada ponto e órbita, esse 

procedimento foi executado no software Arc Gis 10.5. Dessa forma, a composição colorida 

resultante foi a banda 3 (três) no verde, a banda 4 (quatro) no vermelho e a banda 5 

(cinco) no azul. 

A partir dessa composição foi feito o mosaico das imagens que cobrem o 

município de Lassance-MG e a vetorização de classificação da área fumageira, a partir de 

dez pontos localizados na comunidade rural do Brejo no final do mês de março de 2019 e 

na comunidade de Santa Maria em meados do mês de abril do mesmo ano, através de 

trabalho em campo para validação dos dados.  

Mesmo com a utilização das geotecnologias para obtenção de informações de um 

objeto sem que haja contato com mesmo, de maneira rápida e eficiente tecnicamente, foram 

necessárias campanhas a campo a fim de ajustar com acurácia os mapeamentos levantados. 

Ainda na perspectiva metodológica, foram utilizadas revisão bibliográfica, como Dutra; 

Hilsinger (2013) e Etges (1991) entre outros autores, além de dados de instituições de referência, 

no caso, o IBGE, AFUBRA, SindiTabaco a fim de cruzar com os mapeamentos realizados. Em 

seguida mapas temáticos das áreas destinadas ao fumo e a expansão sobre o município 

entre os anos de 2005 e 2019. Inicialmente, o objetivo do trabalho era mapear desde os 

anos 1985, porém a dificuldade em encontrar imagens de alta resolução durante esse 

período, mudou os parâmetros da pesquisa afim de uma maior eficácia na obtenção de 

resultados. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para representar a expansão das áreas de fumicultura no município de Lassance faz-

se necessário fazer uma comparação dos dados de produção agrícola do município, 

disponibilizados pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE, 2019), com as imagens de 

satélite.  

Conforme os dados de produção fumageria no município de Lassance 
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disponibilizados pelo IBGE (2019) verifica-se que não houve cultivo de fumo em folha no 

período de 13 anos, entre 2004 a 2016, pois não há registro desse tipo de produção temporária. 

Entretanto, no ano de 2017 o município tornou a ter representatividade na produção com um 

crescimento significativo comparado com os anos que obteve produção. (Vide Gráfico 01) 

Gráfico 01 

 
Fonte: IBGE, 2019, Org. PINTO, L. F.; PEREIRA DE JESUS, 2019. 
 

Tal fato entra em controvérsia com as pesquisas de campo e as amostras coletadas 

e especializadas na forma de mapa. Neste sentido, para melhor comparar o cultivo de fumo no 

município de Lassance foram elaborados dois mapas temáticos representando o período de 2005 

e 2019 (Vide Mapa 03 e Mapa 04). 

     A inadimplência com os impostos fiscais e o repasse dos valores econômicos 

para o município comprovam a sonegação fiscal no setor fumageiro. Durante o trabalho de 

campo, percebe-se a falta de fiscalização por parte de órgãos públicos, que possivelmente seja 

um dos motivos que levam aos produtores ocultarem os dados reais da produção, além dos 

impostos exacerbado que compromete o desenvolvimento do pequeno trabalhador rural e das 

famílias envolvidas no cultivo de fumo. 

 

Mapa 03 - Área de cultivo de fumo no munícipio de Lassance/MG (2005) 
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Fonte: IBGE, 2010. Org. PINTO, L. F., PEREIRA DE JESUS, P., 2019.  
 
 

Mapa 04 - Área de cultivo de fumo no munícipio de Lassance/MG (2019) 
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Fonte: IBGE, 2010. Org. PINTO, L. F.; PEREIRA DE JESUS, P., 2019.  

De acordo com os Mapas 03 e 04, no período de 2005 a 2019 as áreas de cultivo de 

fumo se expandiram. No ano de 2005, as manchas de fumicultura apresentavam-se dispersas 

na área analisada. Contudo, no ano de 2019, verificou-se um crescimento e/ou concentração da 

produção no munícipio. Incialmente a produção se concentrava somente na comunidade do 

Brejo e atualmente já se expandiu para outras comunidades rurais como Santa Maria e algumas 

áreas próximas do rio das Velhas. Neste sentido, verifica-se na análise uma controvérsia com o 

levantamento feito pelo IBGE (2019), uma vez que os dados disponibilizados pelo órgão 

mostram que a partir do ano de 2004 não houve produção no município. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No município de Lassance, a fumicultura é uma atividade caracterizada pela forte 

presença da agricultura extensiva e/ou rudimentar, embora seja utilizado em alguns casos 

maquinários. Também é importante ressaltar que, a produção é desenvolvida em pequenas 

propriedades rurais, diferentemente de cultivos que demandam extensas áreas de cultivos e 

técnicas mais avançadas. Apesar de o fumo ser produzido na agricultura familiar, a produção 

por sua vez, recebe importância socioeconômica para os produtores das comunidades rurais. 

Neste contexto, as comunidades rurais estão cada vez mais buscando produtos que seu cultivo 

seja economicamente baixo e com práticas agrícolas extensivas.  

Assim, verificou-se através das imagens produzidas que as áreas de produção de 

fumo se expandiram na região de Lassance, mesmo ficando alguns anos sem registro da 

produção. É importante considerar mesmo sem registro de produção doa área plantada se 

expandiu nos últimos anos na comunidade rural do Brejo, Santa Maria e nas proximidades do 

rio das Velhas. Isso pode ter ocorrido devido as características de cultivo da planta na 

agricultura camponesa. No entanto, com o passar dos anos ou de acordo com a demanda da 

produção os produtores passam a utilizar outras porções de áreas, como o município vizinho de 

Várzea da Palma e outros demais que vem fazer parte da cadeia de produção – Martinho Campo, 

Pompéu, Sete Lagoas e Belo Horizonte. Tema que a pesquisa busca respostas no próximos 

trabalhos científicos.  
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IMPEACHMENT E POLÍTICAS PÚBLICAS: O QUE MUDA? 

UMA AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE RUPTURAS POLÍTICAS PARA A 

BUROCRACIA TOMANDO COMO EXEMPLO O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO 

DE ALIMENTOS (PAA) 

  

Ana Carolina Costa 
Victor Tavares 

Tatiane Albuquerque 
 

Resumo: Como um impeachment pode afetar uma política pública estabelecida? O presente trabalho visa entender 
e avaliar o impacto de uma mudança de governo em uma política pública estabelecida. Utilizamos como estudo 
de caso o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) durante os governos de Dilma e Temer. O PAA foi 
escolhido pois, apesar de ter surgido no contexto do governo brasileiro em meados dos anos 2000 não foi o foco 
midiático das políticas afirmativas do governo brasileiro, nem nos governos Lula, nem durante os governos Dilma 
ou Temer. O protagonismo das políticas públicas afirmativas dos governos petistas pertenceu ao Bolsa-família, o 
que durante o processo de declínio do governo do PT poderia ter protegido programas menos famosos, como o 
PAA, de sofrer com os efeitos da descontinuidade de governos. Buscamos explorar os limites das diferenças na 
implementação do PAA entre os governos de Dilma e Temer. Para tanto, neste trabalho utilizaremos estatísticas 
descritiva para observação de dados.  
 
Palavras-Chave: PAA, Dilma, Temer, Impeachment, Políticas Públicas. 
 

Introdução: 

  

 O ano de 2016 foi marcante na vida política brasileira, assistimos o acirramento do 

debate político na sociedade. Houve grandes questionamentos da legitimidade do processo de 

impeachment que retirou a presidenta democraticamente eleita Dilma Roussef. O programa de 

governo de Michel Temer foi completamente diferente do implementado nos governos 

anteriores.  Houve uma ruptura na agenda política, houve uma ruptura nos objetivos políticos, 

houve ruptura na ideologia do governo, haja visto a diferença entre os programas eleitorais de 

Dilma em 20101 e 20142 e o documento lançado à sociedade civil pelo PMDB3 às vésperas da 

abertura do processo de impeachment no Congresso Nacional.  

 
1 Programa eleitoral lançado em 2010 por Dilma e o PT Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/propostas-
dilma-atualizado.pdf> Último  acesso em 29/10/2019.  
2 Programa eleitoral lançado em 2014 por Dilma e o PT Disponível em: <https://www.pt.org.br/wp-
content/uploads/2014/07/Prog-de-Governo-Dilma-2014-INTERNET1.pdf> Último acesso em 29/10/2019. 
3 Carta-compromisso lançada em 2015 pelo PMDB. Disponível em: <https://www.fundacaoulysses.org.br/wp-
content/uploads/2016/11/UMA-PONTE-PARA-O-FUTURO.pdf> Último acesso em 29/10/2019. 

https://www.pt.org.br/wp-content/uploads/2014/07/Prog-de-Governo-Dilma-2014-INTERNET1.pdf
https://www.pt.org.br/wp-content/uploads/2014/07/Prog-de-Governo-Dilma-2014-INTERNET1.pdf
https://www.fundacaoulysses.org.br/wp-content/uploads/2016/11/UMA-PONTE-PARA-O-FUTURO.pdf
https://www.fundacaoulysses.org.br/wp-content/uploads/2016/11/UMA-PONTE-PARA-O-FUTURO.pdf
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 Todos esses fatores irão influenciar nos efeitos dos programas governamentais. 

Diferentemente dos governos do PT, durante o mandato de Michel Temer não houve 

comprometimento com as demandas da questão agrária. Tal constatação torna-se evidente ao 

analisar os documentos de Dilma e de Temer, onde é possível identificar uma sensível diferença 

entre os objetivos idealizados.  

 Abaixo segue a tabela 1 onde se vê a relação entre o número de menções e os termos 

que envolvem a agenda política da questão agrária: 

 
Tabela 1 – Número de Menções x Termos de referência à agenda agrária 

 Número de Menções 

Termos DILMA 2010 DILMA 2014 TEMER 2015 

“Reforma Agrária” 2 vezes 2 vezes X 

“Terra” 2 vezes 1 vez X 

“Segurança Alimentar” 2 vezes X X 

“Alimentos” 1 vez X X 

“Fome” 4 vezes X X 

“Agricultura Familiar” 4 vezes 3 vezes X 
       Fonte: elaboração própria 

 

O programa de Aquisição de Alimentos (PAA) surge em 2003 dentro do contexto do 

Programa de fortalecimento Alimentar (Pronaf), existente desde 1996 e surge da demanda de 

movimentos sociais, sociedade civil e da agenda política da reforma agrária como uma tentativa   

de diminuir alguns aspectos da desigualdade social e entre o gap de desenvolvimento entre o 

meio urbano e rural. O PAA, é destinado à compra de produtos da agricultura familiar para 

diversos fins, sendo esses adquiridos sem licitação, até um limite financeiro anual máximo de 

vendas por agricultor familiar e a preços que não podem ultrapassar os praticados nos mercados 

locais. Desta forma, o programa busca fazer um link entre política agrária e segurança alimentar 

(MATTEI, 2007; ROSSI, 2012). 

De acordo com o próprio Ministério de Desenvolvimento Social, os objetivos esperados 

do programa são de: a) incentivar a agricultura familiar, b) promover a organização produtiva 

e econômica no meio rural, c) combater a pobreza extrema e d) promover o acesso à alimentação 
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adequada e saudável, e para tanto,  o funcionamento da aquisição de alimentos aconteceria da 

seguinte forma: o programa compra alimentos produzidos pela agricultura familiar e distribui 

gratuitamente para pessoas que não têm acesso à alimentação adequada e também para 

entidades de assistência social, (Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, por 

exemplo), para equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional (como cozinhas 

comunitárias e restaurantes populares) e para a rede pública e filantrópica de ensino (MDS, 

2019).  

Até mesmo pela escolha de palavras utilizadas para descrever os fundamentos deste 

programa governamental, mesmo tendo sido um programa que surgiu de uma demanda social, 

percebe-se que não seria qualquer governo que manteria a ênfase e/ou continuidade do 

programa. Comparando os compromissos políticos firmados por Dilma e Temer para a 

sociedade civil e os objetivos do programa, é possível perceber que uma gestão apresentaria 

maior ênfase para o programa, enquanto outra poderia ter menor comprometimento.  Portanto, 

à exemplo do PAA, como um impeachment pode afetar uma política pública estabelecida? 

 

Revisão de Literatura:  

Efeitos da Institucionalidade 

De acordo com o institucionalismo, as instituições importam. E haja visto o 

institucionalismo histórico, as instituições sobrevivem. Um dos fundadores do 

institucionalismo histórico, Hall (1996) afirma que para entender o relacionamento entre atores 

políticos e seu ambiente, é necessário entender sua política e histórico de política, isto porque 

as políticas atuais, a qualquer momento, são influenciadas pelas escolhas políticas feitas 

anteriormente. Nas palavras de Peters (1999, p.63): “uma vez que os governos façam suas 

escolhas políticas e institucionais iniciais em uma área de política, os padrões criados 

persistirão, a menos que haja alguma força suficiente para superar a inércia criada no início da 

política.” Este processo chamamos de "dependência da trajetória", pois as instituições tendem 

a roteirizar suas atividades e criar certos procedimentos operacionais padrão.  

No entanto, apesar da capacidade de preservação de instituições, processos de 

impeachment reorganizam a correlação de forças políticas dentro de uma arena, os mercados 

econômicos reagem de forma não-padronizada, a opinião pública pode apresentar outra reação, 

assim como a burocracia tende a reagir de maneira diferente. Entre alguns dos casos mais 
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famosos de impeachment, em especial, o caso brasileiro mais recente, houve notáveis 

diferenças de efeitos. A principal delas é que no caso brasileiro houve pouco ou nenhum 

compromisso de responsabilidade ou continuidade com a administração anterior, o que cria um 

ambiente extremamente instável para a ação de programas governamentais. Alguns exemplos 

mais notórios de ações de descontinuidade da administração de Rousseff tomadas por Temer 

foram: a extinção de ministérios, a extinção da Controladoria Geral da União (CGU), mudanças 

nas regras do Pré-Sal, e o ressurgimento do movimento de privatizações de empresas estatais4.  

 

(Des)continuidades de Governos: 

Descontinuidade de governo não é um problema político recente, nem causado apenas 

por processos de impeachment. À medida que os períodos eleitorais se aproximam ou há 

mudança na gestão, levanta-se o debate, nas esferas municipal, estadual e federal, a respeito da 

continuidade ou descontinuidade administrativa e de políticas públicas. Quando há mudança de 

governo, a descontinuidade de políticas públicas é percebida através do encerramento de 

projetos e na transformação das primazias; a orientação político-partidária acaba superando as 

qualidades e virtudes dos projetos dos governos anteriores (NOGUEIRA, 2006). Logo, as 

idiossincrasias dessa descontinuidade se apresentam em diversos níveis, seja deixando de ser 

um elemento prioritário na agenda, seja no término da atividade justificado a partir de 

argumentos políticos e não-técnicos – isso pode ser percebido em políticas públicas, projetos e 

programas, dentre outros (NOGUEIRA, 2006).  

Em resumo, a descontinuidade diz respeito a desintegração das ações públicas a partir 

dos processos sucessórios e/ou rupturas políticas. A nova gestão, ávida para apagar os 

resquícios da anterior, avalia a importância do projeto a partir do seu custo, e assim decide pela 

sua (des)continuidade (SPINK, 1987). Buscando não abalar o seu grau de popularidade, é 

comum que os políticos mantenham alguns projetos sociais, no entanto, efetuam mudanças que 

gradualmente diminuem a importância do projeto perante a sociedade (SPINK, 1987). Portanto, 

é possível entender descontinuidade de governos como uma escolha política racional, e não 

 
4 Fontes diversas que noticiam as principais ações do Governo Temer: 
<https://veja.abril.com.br/economia/as-principais-medidas-do-governo-interino-de-temer/> 
<http://especiais.g1.globo.com/politica/2017/1-ano-do-governo-do-presidente-michel-temer/> 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-08/balanco-veja-o-que-foi-feito-durante-o-governo-
provisorio-de-temer> 
 

https://veja.abril.com.br/economia/as-principais-medidas-do-governo-interino-de-temer/
http://especiais.g1.globo.com/politica/2017/1-ano-do-governo-do-presidente-michel-temer/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-08/balanco-veja-o-que-foi-feito-durante-o-governo-provisorio-de-temer
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-08/balanco-veja-o-que-foi-feito-durante-o-governo-provisorio-de-temer
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apenas como um efeito inesperado de rupturas políticas. Em outras palavras descontinuidade é 

o que o novo governo decide fazer ou não fazer.  

 

Definindo Políticas Públicas 

Na literatura acadêmica da Ciência Política são diversas as definições para políticas 

públicas, como diz Souza (2006), não há conceito único para definir políticas públicas. Por 

exemplo, Laswell (1958) para definir o problema, faz uma provocação sobre o tema, para ele, 

para definir uma política pública é preciso responder as seguintes perguntas: quem ganha o quê? 

Por quê? E que diferença faz? Essas questões podem guiar o estudo de conceito de política 

pública, como orientar as questões que precisam ser respondidas e fazer uma análise mais 

elaborada.  

No enfoque sistêmico de Easton (1966), o autor considera a política como uma 

repartição autoritária de valores numa sociedade. Propõe assimilar a vida política em um 

sistema aberto representado por uma caixa vazia alimentada por demandas e apoios sociais e 

produzindo deste modo decisões e ações. Nesta perspectiva de Easton, a política pública 

apresenta um caráter mais transitório, tendo em vista que uma sociedade civil estaria sempre 

envolvida em uma disputa de correlação de forças, toda vez que houver uma mudança  notável 

nos valores que norteiam uma sociedade, haveria mudança de políticas públicas, em trocas de 

governos, por exemplo, haveria troca de demandas e apoios sociais que norteiam a agenda 

política.  

Já Golbert e Muller (1987) entendem políticas públicas como o “Estado em ação”, é o 

Estado implantando um projeto de governo, através de programas, de ações voltadas para 

setores específicos da sociedade desde que atenda aos pressupostos de (a) ser universal, (b) 

ultrapassar os limites organizacionais do Estado e (c) derivar da poder e força estatal. Para Dye 

(1984, 2005) política pública é o que o “governo escolhe fazer ou não fazer”, ele então propõe 

os modelos de políticas públicas, sendo eles: Modelo Institucional, Modelo de Processo, 

Modelo de Grupo, Modelo de Elite, Modelo Racional, Modelo Incremental, Modelo Teoria dos 

Jogos, Modelo da opção pública, Modelo Sistêmico. Como podemos perceber, a visão sobre o 

conceito de política pública é salutar para entender e avaliar uma determinada política pública, 

e a partir desta primeira definição, o modelo de implementação e avaliação pode variar n vezes.  

Para estes dois últimos atores, a conceituação de políticas públicas dá mais ênfase a importância 
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e coercitividade do aparato estatal do que as possíveis demandas oriundas da sociedade civil, e, 

foram estas duas visões que nortearam o entendimento de políticas públicas para este artigo.  

 

Metodologia:  

Os dados utilizados neste trabalho são dados abertos fornecidos pelo Governo Federal5 

e analisados pelo software de código aberto R6. Utilizamos a estatística descritiva como 

ferramenta para descrever como a mudança de governo afetou a as principais características do 

Programa de Aquisição de Alimentos. O recorte temporal é entre 2011 e 2017. Escolhemos esse 

período pois, 2011, além de ser o primeiro ano de mandato de Dilma Rousseff também é o 

primeiro que a administração federal passa a alimentar o banco de dados do PAA, e 2017, é 

justificável pois, além de ser o ano da administração de Temer também é o último ano cujo os 

dados do programa foram atualizados.  

 

Resultados:7 

Figura 1  

 
5 Disponível em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/paa/visi_paa_geral/pg_principal.php?url=abertura. Último 
acesso em: 28/10/2019.  
6 R Core Team (2014). R: A language and environment for statistical   computing. R Foundation for Statistical 
Computing, Vienna, Austria.   URL http://www.R-project.org/. 
7 Dados para replicabilidade disponíveis  em: <https://github.com/scostacarolina/Artigo_Singa_PAA> 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/paa/visi_paa_geral/pg_principal.php?url=abertura
http://www.r-project.org/
https://github.com/scostacarolina/Artigo_Singa_PAA
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A Figura 1 apresenta a distribuição dos recursos investidos pelo governo federal ao 

Programa de Aquisição de Alimento entre 2011 a 2017. Apesar de existir desde 2003, só a partir 

de 2011 que a administração passou a publicar os dados. Nele, é possível observar que a 

previsão orçamentária no período sempre foi irregular, mesmo nos governos do PT. Sendo o 

ano de maior orçamento desse governo o de 2012 com R$ 839,22 milhões em recursos 

orçamentários, e o menor orçamento registrado logo no ano seguinte, 2013, com R$ 443,19 

milhões. Porém, observe que em 2014 os recursos orçamentários retomam o crescimento, 

marcando R$ 583,16 milhões e registrando pequena queda no ano de 2015 (R$ 555,43). Já 

durante os anos do governo do PMDB registram os menores orçamentos da década para o PAA. 

Em 2016 foram liberados 417,41 milhões de reais, e em 2017 a restrição orçamentária foi ainda 

maior, o programa recebeu apenas um montante de 191.14 milhões de reais.  

Figura 2  

 

Na Figura 2 observa-se a distribuição do montante de produtos adquiridos pelo PAA 

(em milhões de quilogramas) ao longo dos anos e de acordo com os dois governos distintos. 

Aqui é possível observar uma distribuição semelhante a da Figura 1, e a distribuição dos dados 

apresenta um padrão semelhante e coerente com a distribuição de recursos. A variável Produtos 
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representa o montante de alimentos adquiridos pelo governo por agricultores familiares naquele 

ano e que foram redistribuídos para outros órgãos e entidades que agem em prol da segurança 

alimentar.  É possível observar que entre 2011 e 2012 há uma tendência positiva nos valores de 

produtos adquiridos, respectivamente, 517,92 e 529,03 milhões de quilogramas de alimentos 

adquiridos.  Seguindo o mesmo padrão da Figura 1, há uma queda brusca na quantidade de 

produtos adquiridos no ano de 2013 (280,18). Em 2014, há um aumento na quantidade de 

produtos para 336.16 milhões de quilos, e, em 2015 último ano de exercício de Dilma Rousseff, 

uma segunda queda, chegando a 289,83 milhões de quilos de produtos adquiridos naquele ano. 

Durante o governo Temer, a queda na aquisição de produtos é ainda maior, passando a registrar 

os menores valores da década: 133, 91 e 59,12 milhões de quilos de produtos em 2016 e 2017, 

respectivamente.  

Figura 3 

 

Nesta Figura 3 observa-se a distribuição do total de atendimentos realizados pelo 

programa ao longo dos anos. É possível notar um padrão de comportamento da variável muito 

diferente do encontrado nos gráficos anteriores.  Aqui, é possível perceber que o número de 

atendimentos se manteve baixo, tanto nos períodos iniciais do governo de Dilma Rousseff, 
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como no último ano de seu governo. Em 2011, 2012, 2013 o número de atendimentos realizados 

pelo PAA permaneceu na casa dos 20 milhões de atendimentos, e, 2014 aumenta o maior pico: 

foram 202,01 milhões de atendimentos realizados. Já durante os dois anos do governo de 

Temer, 2016 foi marcado por uma semelhança ao ano de 2015, foram 16,51 e 13,41 milhões de 

atendimentos respectivamente. Mas em 2017 o declínio de atendimentos foi ainda maior: 

apenas 6,99 milhões de atendimentos realizados pelo PAA. 

Figura 4 

 

A Figura 4 demonstra a relação entre as variáveis Recursos e Produtos. Ou seja, a 

relação entre o valor investido no programa e a quantidade de produtos adquiridos. Aqui 

podemos observar o esboço de uma tendência negativa no programa. Os anos iniciais marcados 

por maior quantidade de recursos aplicados e, consequentemente maior número de produtos 

adquiridos e com o passar do tempo, ainda no governo do PT, essa relação se deteriora. Durante 

o governo de Michel Temer, há um aprofundamento na diminuição da ação do programa. Menor 

montante de recursos orçamentários em conjunto com pequeno montante de aquisição de 

alimentos. Observamos aqui através do tempo, o declínio do alcance do PAA.  

 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4529 
 

Figura 5 

 

 

Nesta Figura 5 é possível observar a relação entre o total de recursos em milhões de 

reais e o total de atendimentos realizados na casa numeral dos milhões. Observe que de maneira 

geral não há uma tendência padronizada para o comportamento dessas duas variáveis durante 

o governo do PT, exceto que 2014 se apresenta como o ano de melhor custo-benefício entre 

recursos investidos e atendimentos realizados, tanto da década como do período de governo do 

partido. Já durante um governo do PMDB é possível observar uma tendência de queda entre 

2016 e 2017, menor quantidade de recursos investidos e, consequentemente, menor quantidade 

de atendimentos realizados.  
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Figura 6 

 

Na Figura 6 e última, observa-se um padrão de distribuição semelhante ao gráfico 

anterior. A Figura 6 apresenta a relação entre o total de produtos adquiridos em milhões de 

quilogramas e o total de atendimentos realizados na casa numeral dos milhões. Mais uma vez, 

não há uma tendência padronizada para o comportamento dessas duas variáveis durante o 

governo do PT, mais uma vez a exceção do ano de 2014 permanece, esse ano apresenta-se como 

o ano de melhor custo-benefício entre produtos adquiridos e atendimentos realizados, tanto da 

década como do período de governo do partido. E, durante o governo do PMDB é possível 

observar novamente a tendência de queda entre 2016 para 2017, menor quantidade de produtos 

investidos e, consequentemente, menor quantidade de atendimentos realizados. 

 

Considerações Finais:  

Os achados encontrados durante esta pesquisa, muitas vezes acabaram por levantar mais 

perguntas sobre a relação entre o estudo deste caso e o tema abordado do que propriamente 

sanar questionamentos. Talvez, o achado mais significativo sobre o efeito de um impeachment 

em políticas públicas tenha sido o primeiro: ao perceber que depois de 2017 não houve 
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atualização sobre os dados do PAA, e, para além, a qualidade dos dados de 2016 e 2017 decaiu 

a ponto de impossibilitar replicabilidade de pesquisas. 

Entre 2011 e 2015 a disponibilidade de dados permitia máxima transparência, era 

possível acompanhar a distribuição das variáveis utilizadas neste trabalho desde o nível 

nacional ao nível municipal. O que possibilitaria várias alternativas de avaliação de impacto do 

PAA enquanto política pública, desde estatística descritiva até modelo de regressão 

multivariada, para além, poderíamos observar essa distribuição com outras variáveis sociais e 

políticas importantes. Mas, desde 2016 a publicação dos dados não é a mesma, entre estes dois 

anos, a divulgação dos dados foi feita apenas para o nível nacional. O que impossibilitou a 

realização de outros testes que mensurariam o efeito do impeachment nesta política pública 

específica. Além disso, desde 2017 não há atualização dos dados, o que, aliado aos indicadores 

baixos dos últimos dois anos aponta para o abandono do programa pelo governo federal.  

Portanto, para responder a pergunta de pesquisa deste trabalho, é possível afirmar que 

para o PAA, os efeitos do impeachment foram devastadores, sendo capaz de finalizar uma 

política pública que anteriormente apresentava resultados sólidos. Porém, afirmar que o 

impeachment de Dilma Rousseff foi capaz de finalizar um programa governamental, não 

significa dizer que a execução do programa era excelente durante a sua gestão. Para entender 

melhor sobre a eficiência e o impacto do programa para um período em específico, 

recomendamos uma nova pesquisa focada apenas para o governo em questão. 

Mas, para além dos problemas encontrados para o PAA nos últimos anos, também foi 

possível encontrar aspectos interessantes deste programa ainda durante o governo de Dilma 

Rousseff, como por exemplo, a incidência de 2014 como um ano de distribuição anormal. O 

que pode ter acontecido naquele ano que divergiu drasticamente da distribuição dos demais 

anos? Ou, por que 2014 apresenta a melhor relação de eficiência do programa? Felizmente, 

estas são perguntas que são possíveis de serem respondidas em trabalhos futuros, e, portanto, 

incentiva-se que mais pesquisas sejam realizadas para fomentar maior debate sobre o tema.   
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GLOBALIZAÇÃO E MEIO TÉCNICO-CIENTÍFICO-INFORMACIONAL NA ZONA 
RURAL DA REGIÃO DO SERIDÓ-RN  

 
Andreza Viana Fonseca1 

Profº Dr. Gleydson Pinheiro Albano 2 
 

Introdução 

Antes de falarmos sobre o Meio Técnico-Científico-Informacional é importante 

entendermos o processo da Globalização. Segundo Murray (2006), o processo de globalização 

acontece em dois períodos definidos, o que o autor chama de “ondas”. A globalização colonial 

(1500-1945) é fragmentada em duas fases: a mercantilista e a industrial. Essa primeira é 

marcada pelas grandes navegações no século XVI; e a segunda é a globalização pós-colonial 

que teve início com fim da Segunda Guerra Mundial. É a partir desses acontecimentos  que a 

globalização passou a comprimir o tempo e o espaço, modificando culturas por meio do acesso 

a outros costumes de diferentes regiões planetárias, como a alimentação, transformando política 

e a economia, que deixam de serem restritas e começam a ultrapassar os limites territoriais dos 

países.  

Sendo assim, Anthony Giddens destaca que a globalização pode assim ser definida 

como a intensificação das relações sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes 

de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas 

de distância e vice-versa. (GIDDENS, 1991, p.60). Essa intensificação social e ligação de 

localidades mundiais caracterizam o processo ativo da globalização e que grande parte deles 

estão altamente associados a inovações tecnológicas. 

No tocante às tecnologias, entra a discussão sobre uma das consequências da 

globalização, que o autor brasileiro Milton Santos conceitua em suas obras como “Meio 

Técnico-Científico-Informacional”. Para melhor entendermos o conceito, seguiremos o 

contexto histórico espacial de como se deu as mudanças das técnicas ao longo do tempo, e como 

estamos vivenciando essa nova era tecnológica. Durante toda a história da sociedade, o meio 

natural tem se tornado cada vez mais artificializado através das mudanças advindas dessa 

sociedade, passando assim a ser conhecido como espaço geográfico. 

 
1 Discente do Departamento de Geografia do CERES, UFRN. E-mail: andrezaadesivos@hotmail.com 
2 Docente do Departamento de Geografia do CERES, UFRN. E-mail: gleydsonalbano@ceres.ufrn.br 
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Diante desses processos de desenvolvimento tecnológico, iniciaremos pelo primeiro 

período, o “meio natural” no qual o homem era dependente do que natureza lhe proporcionava. 

No entanto na medida em que o homem começa a domesticar animais e plantas, inicia-se um 

processo de transformação na natureza que lhe é chamado de “técnica”. No segundo período, 

chamado de “meio técnico”, o que marca é a inserção das grandes máquinas, passando a 

sociedade a sobrepor a natureza, que deixa de ser um fator limitante e passa a ser readaptada 

para a produção humana. Esse período técnico testemunha a emergência do espaço mecanizado 

que, com a invenção e difusão das máquinas e a elaboração de formas de organização mais 

complexas permitiu outros usos do território (SANTOS; SILVEIRA, 2006). 

Após a Segunda Guerra Mundial, surge o terceiro período, denominado por Milton 

Santos como “meio técnico-científico-informacional”. Caracterizado pelos avanços 

tecnológicos em várias áreas, como na informática, na biotecnologia e na agricultura científica. 

No âmbito da informação há a inserção da tecnologia em celulares e computadores, facilitando 

a questão da comunicação entre pessoas de diferentes lugares. Mediante o pensamento Santos, 

o meio técnico-científico-informacional está se expandindo continuamente chegando a novas 

áreas, desde as grandes cidades até as zonas rurais. 

Diante dessa abordagem, o presente trabalho tem como área de estudo a microrregião 

do Seridó do Rio Grande do Norte, tendo como recorte espacial a zona rural da cidade de Acari 

(distante 226 km da capital do estado). A cidade supracitada tem como área territorial 608,466 

Km2; e o número total da população de 11.035 habitantes, estando dividida em 8.902 

moradores da zona urbana e os demais 2.133 moradores da zona rural. O Índice de 

Desenvolvimento Humano do município é de 0,679 estando entre os 10 melhores IDH do estado 

(IBGE, 2010). Por conseguinte discutiremos como o meio técnico-científico-informacional 

chegou a zona rural de Acari-RN. 
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Figura 1: Mapa de localização da região do Seridó Potiguar com destaque a cidade de Acari-RN. 

Fonte: Elaborado Alesandra Silva, UFRN, 2019. 
 

Metodologia 

Para alcance do objetivo estabelecido, a metodologia adotada na realização dessa 

pesquisa, compreendeu de uma pesquisa bibliográfica; da realização e classificação de 

observações, e a aplicação de questionários de campo, além de entrevistas e mapeamento 

cartográfico das áreas que são cobertas pela rede de internet. 

 
Figura 2: Mapa de Localização dos Perímetros Urbano e Rural do Município de Acari-RN 

Fonte: Elaborado por Raila Faria e Alessandra Silva, UFRN, 2018. 
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No que diz respeito ao aspecto bibliográfico, faz-se pertinente destacar a visão de Gil 

(2010, p. 29) que objetivamente explica: “a pesquisa bibliográfica é elaborada com base em 

material já publicado”. Essa se mostra, portanto, uma frase crucial no desenvolvimento do 

estudo e, sendo assim, foram realizadas pesquisas sobre o tema em livros, dissertações, artigos, 

bem como em plataformas virtuais, visando com isso a obtenção de um melhor conhecimento 

sobre os estudos voltados à globalização e ao meio técnico-científico-informacional. A partir 

dessas leituras, foram discutidos e produzidos os fichamentos das obras analisadas, o que 

permitiu a obtenção de respaldo teórico adequado para elaboração da discussão em torno da 

temática e, por conseguinte, melhor compreensão da realidade investigada. 

Referente ao questionário é relevante informar que para sabermos a quantidade de sítios 

do município de Acari, fez-se necessário uma visita ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Acari - STTRA, onde foi repassada a informação da existência de aproximadamente 80 sítios 

cadastrados no sindicato. Diante desse dado e para um melhor detalhamento referente à 

população da zona rural, realizou-se uma busca no banco de dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE. Gil (2008) afirma que este pode ser entendido como um roteiro 

de perguntas totalmente estruturadas, e com opções de resposta previamente determinadas. 

Destarte os questionários foram aplicados em 25 famílias, distribuídas em 12 sítios da zona 

rural de Acari. 

Através de questões ordenadas com os objetivos desse trabalho, almejou-se obter uma 

imagem mais fidedigna da realidade estudada. Por conseguinte, optou-se pela elaboração de 

perguntas aos moradores, sobre os elementos da modernidade que estão presentes em seu 

cotidiano, para tanto deu-se um enfoque maior às tecnologias voltadas ao uso de internet, meio 

de transporte e rede móvel de celular no ambiente em questão. Enquanto instrumentos de coleta 

de dados para efetivação da fase referente a pesquisa de campo, fez-se da observação bem como 

da elaboração e aplicação de formulários. 

Sobre a técnica da observação, Lucena (2011, p. 35) relata que: “trata-se de uma coleta 

de dados mediante a utilização dos sentidos, sobretudo o visual, dos aspectos que têm relação 

com o fenômeno”. O uso dessa técnica foi essencial para compreender através das pesquisas de 

campo, como a globalização e o meio técnico-científico-informacional reestruturaram a 

morfologia da paisagem mediante a inserção dos seus símbolos, tecnologias e elementos nas 

habitações, nos hábitos de vida e no convívio social dos moradores do espaço rural acariense 

de maneira geral. Essas observações foram registradas mediantes anotações e fotografias. 
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Resultados e discussões 

Diante dos dados obtidos com a realização da pesquisa, foi possível inferir algumas 

análises e resultados importantes acerca da chegada do meio técnico-científico-informacional, 

no recorte espacial da zona rural do Seridó Potiguar, uma vez que este se faz digno de menção. 

Evidenciou-se que o processo de globalização se insere de modo significativo na região 

principalmente por meio de três importantes eixos, sendo eles: meios de transportes, meios de 

informação e eletrodomésticos. A chegada da eletricidade, (que será abordada posteriormente), 

intensificou o uso desses três vieses, uma vez que houve desenvolvimento das tecnologias, estas 

que permanecem causando continuamente profundas mudanças no modo de vida dos moradores 

da zona rural. 

Desse modo, com ênfase no avanço tecnológico, mais precisamente no meio técnico, 

notamos a chegada do rádio, entre as décadas de 1910 e 1940, esse que era um objeto que existia 

em pouquíssimas casas, geralmente nas que as famílias detinham maior poder aquisitivo. 

 
Figura 3: Rádio Campeão Alvorada. 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
 

De acordo com a entrevista realizada com a senhora Elodia Maria3, comumente algumas 

famílias se locomoviam para as residências daqueles que o possuíam. Ação esta que acontecia 

no turno noturno, servindo então de lazer para os indivíduos que passavam o dia trabalhando. 

Tais pessoas, quando reunidas, somavam em média, (até) dez pessoas, estas que caminhavam 

longas distâncias, principalmente a pé, objetivando ouvir/dançar o forró que era transmitido 

pela Rádio Rural de Caicó/RN; esses aconteciam nos badalados sábados a noites, atraindo 

multidões para os salões e às vezes ao chão de barro. 

 
3 Entrevista realizada na Comunidade Beira do Rio, zona rural do município de Acari-RN, em Fevereiro de 
2019.  
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Embora a comunicação via cartas seja datada desde o Período Colonial (1500-1822), 

ainda há, no meio técnico, a fluidez destas. Eram muitas a serem enviadas diariamente, cerca 

de trinta delas. As pessoas da zona rural frequentavam a agência dos correios aos sábados, pois 

era o dia em que iam fazer a feira semanal. Devido nunca ter havido entrega de cartas na zona 

rural, sempre teve alguém que se encarregava de recolher as correspondências e entregar aos 

destinatários. Esse comportamento solidário se perpetuou até então. Sempre que alguém da 

zona rural visita a agência dos correios, costumam ter a atenção de levar a correspondência do 

vizinho, amigo, tia, etc. 

Segundo o senhor Manoel Zumba4, o translado campo-cidade acontecia por meio de 

estradas estreitas (caminho de animais) dentre a vegetação. O meio de transporte que as famílias 

utilizavam eram animais, quase que em sua totalidade jumentos e cavalos quando iam às 

cidades, geralmente aos sábados (dia de feira livre), além das famílias trafegarem durante a 

madrugada, elas costumavam levar frutas para comercializar, tais como a manga, o caju, o coco, 

a galinha caipira, a laranja, entre outros; sendo estratégia para adquirir o restante do dinheiro 

que seria usado para pagar as compras dos mantimentos. Após cumprir as obrigações, voltavam 

a pé, com seus caçuás5 carregados, no lombo do jumento. A cesta básica era composta, 

geralmente, por farinha e rapadura, uma vez que as famílias tinham o hábito de cultivar seu 

próprio alimento: o feijão, a batata, as frutas, as verduras e o milho, esse último mencionado, o 

amassavam para produzir o cuscuz. 

Segundo o senhor Francisco Dias6, em meados dos anos 1940 surgiu o transporte “Pau 

de Arara” (ver figura 4), modernizando a realidade das pessoas da zona rural ao facilitar o 

translado campo-cidade, bem como gerando crescimento no âmbito desta, uma grande 

massificação de pessoas e mercadorias na feira livre. 

 
4 Entrevista realizada na Comunidade Beira do Rio, município de Acari-RN, em Fevereiro de 2019. 
5 Caçuá é uma espécie de cesto de grande porte, sem tampa e com alças, utilizado para carregar objeto com auxílio 
do Jumento (animal de carga). 
6 Entrevista realizada com ex-morador rural, no município de Acari, em Junho de 2019. 
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Figura 4: O veículo “Pau de Arara” era responsável por trafegar alunos e feirantes. 

Fonte: Nonato Silva, 2019. 
 

Para além dessa benfeitoria, esse avanço possibilitou que os alunos passassem a gastar 

menos horas durante o percurso para a escola, uma vez que era preciso caminhar quilômetros 

para obter o ensino escolar. Embora houvesse ensino-aprendizagem na zona rural, não abrangia 

séries posteriores ao ensino fundamental I (básico); portanto, quando o transporte se fez 

realidade na zona rural do Seridó, os alunos puderam ampliar seus conhecimentos estudando 

na zona urbana. 

A transição do meio técnico para o meio técnico-científico-informacional se deu nos 

anos 1970 com a inserção das tecnologias: energia elétrica, celular e internet; da biotecnologia, 

etc. e, entre outros, a intensificação dos transportes como carros e motos. A partir da 

massificação de transportes e em especial, no âmbito nacional e regional; em meados da década 

de 2000-2010, surgiram os ônibus escolares do Programa “Caminho da Escola” (ver figura 5) 

(no governo de Luiz Inácio Lula da Silva). Esse programa era destinado a estudantes rurais e 

ribeirinhos objetivando realizar o translado do estudante do campo à cidade. 
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Figura 5: Um dos transportes do Programa Caminho da Escola. 
Fonte: Jornal Valença Agora, 2019. 

 

Além das benfeitorias desse avanço, também houve uma consequência negativa: após a 

metade do século XX e início do século XXI, a presença do êxodo rural repercutiu nos números 

de matrículas em escolas rurais e, com a inserção do programa supracitado, as crianças 

passaram a estudar na zona urbana, o que gerou com o passar dos anos, o fechamento de 

algumas unidades escolares da zona rural, cito como exemplo a Unidade Escolar João Gomes, 

da Comunidade Beira do Rio – Acari/RN, que funcionou até 2018 com ensino de creche e 

fundamental I (até 5º ano).  

 
Figura 6: Interior de escola rural desativada há dez anos. 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
 

Com a inserção e massificação de motos na zona rural do Seridó, houve a facilitação do 

homem do campo ir a cidade mais vezes, em menor tempo. A dependência que existia pelo 

transporte Pau de Arara foi em suma extinta, e a liberdade e autonomia de trafegar campo-

cidade enraizou-se. Hoje as famílias transportam as mercadorias na garoupa da moto (ver figura 

6) e usam desse meio de transporte inclusive na agricultura e na pecuária, uma vez que inseriram 

a moto como meio de transportar o que um dia o jumento transportou: mantimentos, capim para 

o gado, etc. 
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Figura 7: Cidadão rural organiza seus mantimentos na moto para viagem a zona rural. 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
 

Outro meio de comunicação que se fez presente na realidade das famílias rurais: a 

televisão. Segundo o historiador acariense Sérgio Enilton7, a televisão era um bem que poucas 

famílias possuíam, o que originava grande fluxo de amigos reunidos, bem como faziam ao ouvir 

rádio; e por não haver energia elétrica nessa época, as famílias recarregavam as baterias que 

usavam na televisão, quando iam a cidade. Segundo relatos de moradores, era algo 

relativamente escasso, pois geralmente as famílias se reuniam em praças públicas na cidade, a 

exemplo a Praça Antão Lopes (ver figuras 8 e 9), onde existia televisão, contudo a parcela de 

moradores da zona rural presentes nesses momentos era mínima, uma vez que o acesso campo-

cidade era difícil. 

         
 

7 Entrevista realizada com o agente cultural Sérgio Enilton (Bacharel e Licenciado em História, tem especialização 
em Patrimônio Histórico-cultural e Turismo) no município de Acari-RN, em Fevereiro de 2019. 
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Figuras 8 e 9: Praça Antão Lopes, Acari/RN. 
Fonte: Acervo da autora, 2019. 

 

  O historiador supracitado também relata que na referida praça localizada na Rua 

Antônio Severiano - Bairro Luiz Gonzaga Bezerra [obra do governo de Silvino Bezerra Filho 

(1969-1972)], aconteciam os momentos de laser; a população desfrutava do acesso às novelas, 

notícias, etc. Contudo, havia restrições quanto a energia utilizada; ela era obtida a partir de 

geradores (datados da década de 1960) que funcionavam até 22h, ou seja, as pessoas só tinha 

acesso a tão lazer até certo horário. Então, quando o gerador estava prestes a ser desligado era 

emitido um som, com isso a população já ciente cessava a atividade e se dirigia até suas 

residências. 

Segundo relatos de Ademar Eduardo8, ex-funcionário da empresa de Telecomunicações 

do Rio Grande do Norte (TELERN), em meados de 1967, no Governo de Geraldo Galvão, foi 

implantada uma central telefônica com cerca de duzentos telefones na cidade de Acari-RN. 

Posteriormente, em 1972, foi implantada a central da TELERN (ver figura 10) em que a 

repetidora se dera na Serra de Lagoa Seca, entre Currais Novos/RN e Acari/RN, a pouco mais 

de 600m de altitude. Ela atendia as cidades Acari, Cruzeta, Carnaúba dos Dantas; atraindo 

também a população de Parelhas, ambas da região Seridó Potiguar.  

 
Figura 10: Repetidora da TELERN localizada na Serra de Lagoa Seca - Acari/RN. 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 

 
8 Entrevista realizada com Ademar Eduardo, ex-funcionário da empresa de Telecomunicações do Rio Grande do 
Norte (TELERN), no município de Parnamirim-RN, em Julho de 2019. 
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  A população usava fichas para conseguir realizar as ligações. Cada ficha durava poucos 

instantes e logo era necessária a utilização de uma nova. Muitas vezes ao realizar o pagamento 

de uma ligação, as pessoas ofereciam galinha caipira, ovos, dentre outros mantimentos. 

Posteriormente, a TELERN foi privatizada em 1998, no governo de Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2003). 

O senhor Ademar Eduardo aborda que a iniciação do processo de instalação de energia 

elétrica na zona urbana de Acari, aconteceu em meados da década de 1970, contudo relatos 

obtidos em entrevista com a senhora Maria José9, constam que na zona rural da cidade 

supracitada o processo de instalação de energia elétrica ocorreu entre a década de 1980 a 2010 

(ver periodização na tabela abaixo). A nova realidade permitiu que as famílias da zona rural 

comprassem alguns eletrodomésticos, e em especial cito a geladeira, desencadeando uma 

sucessão de mudanças de hábitos; os quais serão abordados à frente. 

 Chegada da energia elétrica 

Zona Urbana 1970 

Zona Rural 1980-2015 

Fonte: Sérgio Enilton, 2019. 

As famílias abandonaram, quase em sua totalidade, alguns hábitos, como o cultivo do 

próprio alimento e a cultura de abater animais para consumo. A agregação de alimentos 

industrializados se fez realidade nas refeições diárias, o que influenciou e ainda influencia na 

desvalorização do cardápio e especiarias regionais. 

 
Figuras 11: Presença de alimentação industrializada em geladeira na zona rural. 

 
9 Entrevista realizada com moradora rural, no município de Acari-RN, em Março de 2019. 
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Fonte: Acervo da autora, 2019. 
 

O mercado de industrializados cresce exorbitantemente, uma vez que é uma indústria 

de alimentos rápidos e práticos. Na cesta básica da população rural passou a existir os alimentos 

processados10 e os alimentos ultraprocessados 11 (ver figura 11), como exemplo: o sorvete, o 

refrigerante, a lasanha, a pizza congelada e o mais frequente, a sardinha. 

 
Figura 12: Diferenciação entre o alimento in-natura, processado e ultraprocessado. 

Fonte: Arte UOL, 2019. 
 

A praticidade que antes não existia, veio à tona com intensidade. Antes não havia 

possibilidade de conservar alimentos, então as comidas eram feitas somente para consumo 

diário. Após a geladeira, as famílias tiveram a chance de conservar o alimento por mais tempo, 

e na oportunidade cozinhar alimentos para toda semana de uma só vez. 

Outro eletrodoméstico que, associado a chegada da água encanada (datada da década de 

1980) nas residências mudou hábitos rurais, foi a máquina de lavar roupas. Segundo a senhora 

Lindalva12, antes da chegada do eletrodoméstico supracitado, as lavadeiras de roupas visitavam 

as margens dos rios, açudes, barragens para cumprir o ofício; nessa ação havia cerca de três a 

quatro mulheres lavando roupas. Com a inserção desse feito, hoje raramente é encontrado grupo 

de mulheres realizando tal ação nas margens de um corpo hídrico, o que gerou a diminuição da 

sociabilização das populações nesse âmbito. Na cidade aconteceu basicamente o mesmo, mas 

 
10 Alimentos processados são aqueles que os ingredientes a eles adicionados, objetiva torná-los mais duráveis.  
Ex.: Sardinha em conserva. 
11 Alimentos ultraprocessados são aqueles que passam por métodos de processamento como: hidrogenação, 
hidrólise, etc. Ex.: Hambúrguer. 
12 Entrevista realizada com a senhora Lindalva (moradora da zona rural), em zona rural de Acari-RN, em 
Dezembro de 2018. 
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mudando um pouco a dinâmica: foi criado um espaço aberto, com água encanada, que foi 

destinado a fins de lavar roupas; após a chegada da energia elétrica e da obtenção de máquinas 

de lavar pelas famílias, o ambiente hoje é pouco usado para esses fins. 

Como mencionado anteriormente, o meio técnico-científico-informacional mudou 

significativamente a configuração espacial da zona rural e da zona urbana, ainda mais quando 

houve a inserção das tecnologias mais avançadas como o smartphone, o notebook, a TV a cabo, 

a rede de internet, etc. 

    
Figura 13 e 14: Presença do meio técnico-científico-informacional na zona rural do Seridó. 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
 

Na área da comunicação, nos últimos anos, tem-se a difusão da internet (ver figura 15), 

principalmente, por meio da difusão e do barateamento dos celulares inteligentes, os 

smartphones, na zona rural. Equipamentos esses, mais baratos que os tradicionais 

computadores, que inicialmente tinham o monopólio do acesso a internet. Várias empresas 

regionais adentraram na zona rural do Seridó, com a internet no formato de micro-ondas com 

estações repetidoras de sinal, possibilitando a massificação da internet na zona rural do Seridó. 

Uma modernidade que ocasionou grandes mudanças comportamentais e a articulação da 

comunicação mundial com a zona rural de forma instantânea.  



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4546 
 

 
Figura 15: Gráfico da porcentagem de famílias que tem e não tem acesso à internet. 

Fonte: Elaborado por Alesandra Silva e adaptado por Rauny Ravanelly, UFRN (2019).  
 

Verificou-se que o celular encontra-se presente na vida de todas as 25 famílias 

entrevistadas, contudo apenas nas famílias que possuem membros jovens, foi detectada a 

presença de aparelhos celulares com acesso à internet. Assim sendo, famílias que apenas 

possuíam integrantes mais velhos não tinham telefones com acesso à internet. Sobre esse 

aspecto é importante ressaltar que do contingente pesquisado, somente 40% se conecta a web, 

como mostra o gráfico, sendo essa conexão estabelecida predominantemente por meio de 

celulares, e em alguns casos mais raros por meio de computadores ocorrendo apenas uma 

diferenciação no modelo do aparelho tendo em vista que nas residências em que dentre os 

componentes familiares há existência de jovens, contatou-se a presença de aparelhos com 

acesso à internet, enquanto que nos lares cujo os residentes situam-se em uma faixa etária na 

qual as idades são um pouco mais avanças, os celulares não possibilitam acesso à internet. 

Essa forte utilização dos celulares na zona rural foi impulsionada por políticas públicas 

e programas governamentais de distribuição de renda no campo, como o Bolsa Família e 

aposentadoria rural. Sendo assim, a modernização trazida pela globalização vem reorganizando 

não só o espaço rural do Seridó Potiguar, como também o mundo. Mediante a massificação da 

população usufruir da rede de fez-se necessário ir a campo para cartografar áreas onde há esse 

acesso. Segue abaixo algumas imagens da área que a internet abrange. 
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Figuras 14, 15 e 16: Mapeamento da cobertura de internet na zona rural de Acari-RN. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
 

Apesar de tamanha disseminação dos celulares no meio rural, a presença do mesmo em 

solo seridoense é algo recente; considerando que a sua introdução se deu a partir do final do 

século XX e início do século XXI, como fruto desse processo evolutivo pelo qual tem-se 

vivenciado. No mapeamento cartográfico realizado na área13 (ver figuras 14, 15 e 16), é possível 

observar que numa determinada parcela da zona rural há comunicação via internet, o que 

desencadeou no abandono de alguns costumes como exemplo: visitação aos vizinhos 

objetivando diálogo. 

 
13 Mapeamento cartográfico da área rural abrangida pela cobertura de internet, em Acari-RN. 
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Figuras 17 e 18: À esquerda há a presença da torre que transmite a internet na zonal rural; e à 

direita a presença da antena receptora do sinal de internet em uma residência. 
Fonte: Acervo da autora, 2019. 

 

Por fim, com a chegada das tecnologias e modernidades características do meio técnico-

científico-informacional, tem-se uma mudança de hábitos, costumes, de rotinas na zona rural 

do Seridó. As atividades como a lavagem de roupa coletiva nos rios é substituída pela lavagem 

na máquina de lavar; a conversa na porta de casa em cadeiras de balanço é substituída pelo 

silêncio, e com as novas gerações ligadas vinte e quatro horas nos smartphones com a difusão 

da internet por celular e pelo sistema de micro-ondas na zona rural. 

 

Conclusões 

Em consonância com as informações analisadas, constatou-se que o meio técnico-

cientifico-informacional se faz presente na zona rural do Seridó Potiguar principalmente por 

meio da informática onde estão inclusos os computadores e, o campo da telecomunicação. Esse 

meio também surge a partir das formas principais de meios de transportes, que são os 

automóveis e as motocicletas, além de a intensa presença e uso dos eletrodomésticos. No 

entanto, é importante destacar que mesmo a zona rural estando inserida nesse processo de 
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globalização e, consequentemente no meio- técnico- cientifico-informacional, esses processos 

chegam de forma lenta e altamente desigual. 

É bem verdade que as mudanças são reais e claramente perceptíveis em maior ou menor 

grau, não só em decorrência dos impactos oriundos das transformações nos tipos de locomoção 

utilizados, nas tecnologias de nos meios de comunicação aderidos, e na introdução de novos 

eletrodomésticos e eletrônicos, que modificam a imagem e a estrutura das residências, mas 

sobretudo ressignificam todos aspectos que compõe o espaço rural de Acari. Parece um 

processo contraditório, mas aparentemente tem sido um processo marcante da globalização, 

agir simultaneamente como um processo muito rápido e acessível, e retardar seus efeitos 

benéficos em determinados lugares (geralmente menos desenvolvidos em termos econômicos 

e sociais). 

Ao mesmo tempo em que tenta homogeneizar todos os espaços, esse fenômeno atua 

como motor de desigualdades socioespaciais. O mesmo processo que une também exclui, assim 

como visa incessantemente aproximar os mundos, mas distancia as localidades de suas próprias 

tradições socioculturais, produzindo novos lugares híbridos, marcadas pela associação entre o 

global e local. A globalização substitui o modo de vida local pelos hábitos e costumes globais, 

alternado as particularidades insubstituíveis do lugar para inserir padrões de vida e consumo 

comuns a grande maioria dos espaços, o que provoca movimentos de resistência e acentua a 

heterogeneidade entre os povos. 

Não se pode esquecer de frisar os benefícios da globalização e o meio técnico-científico- 

informacional tanto para o mundo como para a região do Seridó Potiguar e, em particular à 

zona rural de Acari; resguardada as suas proporções, são vários, mas tão diversos quanto eles 

são seus malefícios. Do mesmo modo que não é preciso esforço para enxergar as mudanças 

positivas provocadas no meio rural, pois as imagens falam por si só, bem como também não se 

faz necessário profunda reflexão para deduzir os impactos negativos que o mesmo pode 

desencadear. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR NO 
ASSENTAMENTO IRENO ALVES DOS SANTOS EM RIO BONITO DO IGUAÇU - 

PARANÁ 
 

Cecilia Hauresko1 
Catiani Paulo do Nascimento2 

  

Introdução 

Desde o final do século XX, a produção realizada pela agricultura patronal, baseada no 

modelo de produção agrícola conhecido como agronegócio, é considerada exitosa, porque tem 

alçado ganhos produtivos através da intensificação do uso de tecnologia em máquinas, insumos 

químicos, agrotóxicos, em sementes (hibridas, transgênicas), dentre outros produtos 

desenvolvidos para a agricultura. Tem ganho visibilidade por expandir as fronteiras agrícolas 

em todo o território brasileiro, por ser o setor responsável pela exportação de grãos e carnes e 

por esse motivo têm ocupado destaque com reverencia no cenário governamental neoliberal.  

O cultivo extensivo de grãos, a criação de gado, desloca a imagem da grande 

propriedade rural do latifúndio improdutivo, e se coloca como um setor fundamental para o 

país, dado que, destina a sua produção ao mercado externo e pelos negócios que sustenta junto 

as indústrias de implementos e insumos agrícolas, que disponibilizam novidades para a área 

com imediata adesão pelos agricultores do agronegócio. 

Com isso, mostra-se que nos últimos anos mudanças importantes ocorreram no território 

nacional especialmente naquelas atividades voltadas ao mercado externo, as commodities 

(agrícolas e minerais) Sem dúvida, essas mudanças se articulam com as políticas neoliberais e 

a ação do Estado que tem subsidiado fortemente esse setor. A questão central é que o resultado 

desta transformação é questionável pelo alto custo ambiental e social, principalmente aos 

segmentos excluídos e pelo seu caráter insustentável. Entre os segmentos excluídos ou 

negligenciados pelo Estado brasileiro estão os agricultores familiares, responsáveis pela 

produção de alimentos para o abastecimento interno.  
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Podemos dizer que nesta conjuntura, tratar de assentamento rural como resultado da 

reforma agrária e a reforma agrária em si, pode parecer assunto vencido ou até superado, na 

esfera dos diversos setores da política e do pensamento nacional em geral.  Existe viabilidade 

para uma política de reforma agrária? Há políticas públicas direcionadas para os assentados da 

reforma agrária? De que forma se dá a intervenção do Estado nas áreas de reforma agrária? 

Com base em questionamentos como esses, elaborou-se um projeto de iniciação científica para 

saber quais as políticas públicas acessadas pelos assentados e os impactos destas para a 

economia familiar no Assentamento Ireno Alves dos Santos e para o município de Rio Bonito 

do Iguaçu, no estado do Paraná. São questionamentos como estes que levaram a pesquisa, se 

apoiando na experiência concreta de assentamento, já que a acadêmica, autora deste trabalho, é 

moradora deste assentamento fato, que permitiu levantar informações sobre políticas públicas 

recebidas pelos assentados e melhor analisar as mudanças ocorridas no município de Rio Bonito 

do Iguaçu, Paraná, depois da implantação do Assentamento Ireno Alves dos Santos, em 30 de 

outubro de 1997 (GALERA, 2009).  

A metodologia integrou duas etapas, em um primeiro momento realizou-se revisão 

teórica, tratando de esclarecer os principais conceitos do trabalho, ou seja, compreender o que 

são políticas públicas, agricultores familiares e assentados da reforma agrária. Assim, foi 

possível conhecer um pouco do pequeno debate sobre as políticas públicas, os sujeitos 

envolvidos e sua importância para o desenvolvimento rural.  

Para realizar a pesquisa de campo e elaborar o questionário a ser respondido pelos 

assentados, sobre as políticas públicas por eles acessadas, partimos do entendimento de que 

políticas públicas, 
[...] são um conjunto de ações e decisões do governo, voltadas para a solução (ou não) 
de problemas da sociedade (...).” Dito de outra maneira, as Políticas Públicas são a 
totalidade de ações, metas e planos que os governos (nacionais, estaduais ou 
municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. É 
certo que as ações que os dirigentes públicos (os governantes ou os tomadores de 
decisões) selecionam (suas prioridades) são aquelas que eles entendem serem as 
demandas ou expectativas da sociedade. Ou seja, o bem-estar da sociedade é sempre 
definido pelo governo e não pela sociedade (CALDAS et al., 2008, p. 05) 

 

Compreende-se que as políticas públicas, em alguns casos, podem ser criadas “de cima 

para baixo” ou “debaixo para cima”, ou seja, ser definida por algum setor do governo e não 

contar com a participação da população interessada ou, no segundo caso, de “baixo para cima”, 

quando conta com a participação da sociedade organizada para o seu desenvolvimento. Essa 
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participação tem um papel de fundamental importância, visto que a população que vai ser 

beneficiada é quem melhor sabe quais políticas e de que forma elas auxiliariam no seu 

desenvolvimento. Essa participação pode definir se a política será emancipatória ou 

subordinada, ou melhor, isso vai depender como é implementada. Por isso, ela corre risco de 

não trazer os resultados que são sempre esperados, ou seja, que uma política pública venha a 

alavancar as propriedades familiares e que forme a base forte para que a população beneficiada, 

possa seguir melhorando autonomamente o trabalho e a vida deles no campo.  

Os dados aqui apresentados foram levantados mediante pesquisa bibliográfica, coleta 

de dados junto a instituições públicas do município de Rio Bonito do Iguaçu, informações em 

sites disponibilizadas pelas instituições como IBGE, IPARDES, MDA/INCRA, aplicação de 

questionários para famílias de assentados e conversas informais com os moradores de forma a 

melhor compreender a realidade do assentamento e dos assentados em particular, 

especificamente, no que tange ao acesso à políticas públicas.  

Considerando tal levantamento, antes de apresentarmos os resultados da pesquisa, dá-

se destaque inicialmente ao instrumental teórico sobre a agricultura familiar e as políticas 

públicas a ela direcionadas e, por fim, à caracterização do Assentamento Ireno Alves dos Santos 

e seus marcos históricos. Depois, apresentamos os resultados alcançados pela pesquisa.  

 
Breves apontamentos sobre a agricultura familiar no Brasil, políticas públicas e a reforma 
agrária. 
 
 A agricultura familiar brasileira inclui uma grande diversidade cultural, social e 

econômica, variando desde o campesinato tradicional até a pequena produção integrada a 

indústria, como é o caso, dos fumicultores. Tratamos neste trabalho da Agricultura Familiar, 

como um segmento da agricultura que até o final do século XX, foi negligenciado na 

formulação de políticas públicas especificas para o seu modelo produtivo. Não é novidade para 

nenhum de nós, que a política agrícola brasileira, sobretudo, no período pós-guerra, foi 

orientada para condução à modernização de sua estrutura de produção agropecuária, tendo 

como foco o aumento da produtividade a partir da incorporação de avanços tecnológicos, tendo 

como alvo a empresa rural capitalizável, caracterizada por grandes extensões de terra, com 

acesso garantido à abundantes subsídios fiscais e creditícios (SILVA, 2008). Tudo isso, foi 

responsável por grandes impactos sociais e ambientais no meio rural, além de intervir na 

dinâmica populacional brasileira e foi por isso, que ficou conhecido na literatura como 
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modernização conservadora ou “modernização dolorosa” (GRAZIANO DA SILVA, 1982),  

principalmente, por não alterar a estrutura fundiária e por promover uma crescente 

marginalização dos agricultores familiares, reproduzindo um padrão de desenvolvimento rural 

excludente e desigual. Naquele contexto, desconsiderou-se uma multiplicidade de estratégias 

de atuação da agricultura familiar no campo da economia territorial e, foi somente em 1996, 

com o surgimento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), que os agricultores familiares rurais puderam ter acesso à um programa que, de 

alguma forma, lhes favorecesse. Importante salientar, que o PRONAF surgiu como resultado 

das muitas reivindicações dos trabalhadores rurais organizados em movimentos sociais que 

mostravam a importância de se estabelecer políticas que propiciassem os meios necessários ao 

fortalecimento da produção agrícola familiar no Brasil. Atualmente, o PRONAF opera em todo 

o território nacional como uma das principais ações de política de apoio à agricultura familiar 

no Brasil. No Brasil, essa e outras políticas públicas para a Agricultura Familiar, criadas a partir 

da década de 1990, se pautam na reprodução do processo histórico de desenvolvimento 

econômico do Brasil. Porém, muitas vezes, essas políticas regulam as formas de acesso à renda 

e as oportunidades de crescimento pelo viés da reprodução do capital, uma vez que não são 

modificadas as suas estruturas de exploração (FERNANDES, 2008). Considerando a Reforma 

Agrária como política pública, entende-se que os assentamentos rurais são um marco no 

processo de democratização do acesso à terra no Brasil, porque representam um ponto de 

partida para novas demandas, por aqueles que tiveram acesso à terra e que procuram nela se 

reproduzir (MEDEIROS; LEITE, 2004). Por sua vez, as políticas públicas estão presentes na 

vida diária tanto da população do campo quanto da cidade e têm entre os seus principais 

objetivos, atender as necessidades das pessoas e lhes assegurar melhor qualidade de vida. No 

espaço rural/nos espaços rurais podem ser enumeradas diversas demandas sociais que, se 

atendidas de forma eficiente podem promover, sem dúvida, o aumento da qualidade de vida 

desses sujeitos que historicamente estiveram afastados de quaisquer políticas públicas, como 

no caso em questão, os assentados da reforma agrária. Quando os governos criam políticas 

públicas que atendem as demandas da população estão, de alguma forma, garantindo a 

cidadania e selando o seu pertencimento à sociedade como um todo.  

Voltamos um pouco no tempo, para lembrar que até o início dos anos 1960 não existiam 

no Brasil, políticas públicas nacionais destinadas especificamente a agricultura familiar. É só a 
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partir do surgimento Pronaf, primeira política pública voltada designadamente a agricultura 

familiar, que começam a surgir políticas voltadas a especificidade dos agricultores familiares. 

Importante destacar que Oliveira (2007), Fernandes (2008) e Paulino (2010), dentre outros, 

demonstram que o campesinato é plural tanto em formas produtivas como em territórios 

ocupados e que merece ter suas particularidades consideradas nas políticas públicas.  

De acordo com Mazzeto Silva (2006), para melhor compreender as políticas públicas 

para o meio rural no Brasil é preciso refletir sobre o projeto de sociedade que se pretende 

viabilizar. Quando se quer inserir o campesinato no mercado, que rege a sociedade de consumo, 

afirma-se a hegemonia do capitalismo. Mas, mais importante seria se os órgãos e os programas 

criados a partir das políticas públicas para a agricultura familiar gerassem uma série de 

iniciativas que apoiassem a implantação e o desenvolvimento de atividades baseadas em 

valores, princípios, enfoques, métodos e propostas produtivas próprias do campesinato. Assim, 

o camponês seria inserido como sujeito central do processo e estar-se-ia gerando um novo 

modelo de desenvolvimento social para o Brasil. Concordamos, totalmente, com esse 

pensamento, porém, não se tem espaço aqui para discutir esse outro modelo de desenvolvimento 

social para o pais, mesmo que o debate nos seja bastante caro. 

Em relação à Reforma Agraria, o Brasil defende historicamente um modelo de 

desenvolvimento econômico, político e social baseado na agricultura pautada em monocultivos 

e grandes áreas. A reforma agrária, se bem pensada, por sua vez busca promover uma 

democratização, ou seja, busca dar oportunidade a pequenos agricultores, a famílias mais 

carentes de desenvolverem o seu modelo de agricultura de base familiar, alicerçada na produção 

de alimentos para o abastecimento do mercado interno. Nesse sentido, Masson (2016) afirma 

que, 
 
A reforma agrária, desta forma, deveria assumir um papel de política pública de 
desenvolvimento, posto que é uma política estrutural e que juntamente com políticas 
agrícolas, políticas sociais e, mais recentemente, políticas públicas de segurança 
alimentar e nutricional, constituiria em uma mediação que pudesse dirimir as 
desigualdades sociais historicamente construídas e consolidadas no território 
brasileiro, promovendo, assim, um desenvolvimento econômico e social no país, 
calcado no desenvolvimento rural nos termos de Carvalho Filho (2009 apud 
MASSON , 2016, p.237)  
 

 
Segundo o artigo 1° da Lei n. 4.504, de 30 de novembro de 1964, Considera-se Reforma 

Agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante 
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modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e 

ao aumento de produtividade. (BRASIL, 1964). 

Sob tal enfoque, considera-se a reforma agrária como uma política pública de 

redistribuição de terras, a qual busca promover a desconcentração fundiária, ou seja, as terras 

que não cumprem sua função social, são destinadas ou deveriam ser, à agricultura familiar. Vale 

lembrar que isso se dá na maioria das vezes após um longo período de conflitualidade. A 

influência de organizações e instituições da sociedade determinam as políticas que serão 

adotadas, ou seja, a elaboração de políticas públicas é influenciada pelos interesses de classes 

que, se somada a política nacional atual, o cenário não é favorável.  

Os territórios do agronegócio têm se valido de políticas públicas e privadas para se 

desenvolverem a partir da lógica do trabalho assalariado e da produção de commodities para 

exportação. Os territórios camponeses necessitam de políticas de desenvolvimento a partir da 

lógica do trabalho familiar, cooperativo ou associado, para a produção de diversas culturas para 

os mercados locais, regionais, nacional e para exportação. (FERNANDES, 2015, p.14). 

Desta forma vale lembrar que as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do 

campo enfrentam uma certa deficiência visto que os capitalistas influenciam no 

desenvolvimento das mesmas, defendendo os interesses da sua classe, sem levar em 

consideração as especificidades da agricultura familiar/camponesa (FERNANDES, 2015). Para 

Fernandes,  

 
[...] somente no final da última década do século XX e na primeira década deste 
século, os movimentos camponeses conseguiram influenciar os governos para criação 
de planos e políticas públicas. Estes documentos são a expressão da luta camponesa 
que tem influenciado políticas públicas como, por exemplo, o Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária – PRONERA, os cursos de licenciatura Pedagogia da 
Terra, em implantação em várias universidades federais, o mestrado acadêmico em 
Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe (criado na Universidade 
Estadual Paulista – UNESP), o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar. (FERNANDES, 2015, p.7). 

 

A separação das políticas, especificamente, para a agricultura familiar é resultado das 

lutas constantes da Via campesina e demais movimentos sociais que lutam pelo recebimento de 

maior apoio do Estado, em termos de políticas públicas que beneficiem todos os agricultores 

de base familiar. 
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[...] principalmente pelas ações do Movimento dos trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimento dos Atingidos por 
Barragens (MAB) e pelo Movimentos das Mulheres Camponesas (MMC), da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e da Federação 
Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar. Este conjunto 
de movimentos camponeses lutaram e geraram as condições que levaram à criação 
dos planos safra da agricultura familiar a partir de 2001, que influenciou na realização 
do Censo Agropecuário de 2006, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) separou a produção da agricultura familiar ou camponesa da 
produção da agricultura patronal ou capitalista ou agronegócio e publicou em 
cadernos distintos. (FERNANDES, 2015, p.4). 

 

Conforme registrado por Moreira (2013), as lutas por redemocratização do país 

contaram com grande participação dos trabalhadores do campo e dos que procediam dos 

diferentes movimentos, com destaque para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

– MST, onde já se organizavam.  

De acordo com Moreira (2013), para esses trabalhadores não foi apresentada proposta, 

foram reprimidos. A autora também lembra dos confrontos entre Sem Terras e polícia, e Sem 

Terras e jagunços, barbaridades que deixaram foram marcadas por mortes e prisões de homens 

e mulheres do campo.  

De forma triste, porém, corajosa muitos ainda resistem e lutam por justiça no campo e 

pelo direito de ser agricultor e agricultora com qualidade ambiental e vida com mais dignidade  

 
Caracterização da área de estudo, do município de Rio Bonito do Iguaçu e do 
Assentamento Ireno Alves dos Santos.  

 

Rio Bonito do Iguaçu é um município localizado na região imediata de Laranjeiras do 

Sul-Quedas do Iguaçu, pertencente a região intermediária de Cascavel, estando a 379,67 Km 

da capital do Estado, Curitiba (IBGE, 2017). 

Sua população estimada para 2018 era de 13.283 pessoas em uma área total de 681,406 

km2 (Quadro 1) (IBGE, 2019). 

Quadro 1- População municipal – Censo Demográfico do IBGE. 

População Censitária segundo o tipo de domicílio e sexo - 2019 

TIPO DE DOMICÍLIO MASCULINA FEMININA TOTAL 

Urbano 1.637 1.685 3.322 

Rural 5.422 4.917 10.339 
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TOTAL 7.059 6.602 13.661 

 Fonte: IPARDES, 2019. 

  O Município de Rio Bonito do Iguaçu, foi criado inicialmente como distrito com a 

denominação de Rio Bonito, pela lei municipal n°19, de 30 de novembro de 1953, subordinado 

ao município de Laranjeiras do Sul. Pela lei estadual nº 9.916, de 20 de março de 1992, foi 

elevado à categoria de município com a denominação de Rio Bonito do Iguaçu, desmembrando-

se do município de Laranjeiras do Sul (IBGE, 2017).  

Mapa 1- Localização do município de Rio Bonito do Iguaçu 

 
Fonte: Nascimento, C. 2019. 

  

O atual território que constitui o município de Rio Bonito do Iguaçu pertencia a sesmaria 

dos Nogueira e era ocupado originariamente por povos indígenas do grupo Kaingang. Com o 

passar do tempo, lentamente a região foi sendo ocupada, formando um povoado, habitado por 

descendentes de alemães e italianos. Rio Bonito foi área de influência do efêmero Território 

Federal do Iguaçu, criado em 1943 e cuja capital foi Laranjeiras do Sul. Os municípios 

limítrofes de Rio Bonito do Iguaçu são: Laranjeiras do Sul, Porto Barreiro, Nova Laranjeiras, 

Espigão Alto do Iguaçu, Quedas do Iguaçu, Saudade do Iguaçu, Sulina, Chopinzinho e São 

João (IBGE, 2017). 
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O Assentamento Ireno Alves dos Santos foi criado oficialmente pelo INCRA em 30 de 

outubro de 1997, um ano e seis meses após o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra- 

MST ocuparem em 17 de abril de 1996 o maior latifúndio do Paraná: as Terras da Giacometti 

Marodin. Foram assentadas 934 famílias ocupando 16.852 hectares de terra, restando ainda 

várias famílias, que seriam assentadas cerca de um ano depois em mais 10.000 hectares de terra 

da mesma fazenda, desapropriados pelo INCRA. (GALERA, 2010 apud NASCIMENTO, 

2017). 

 Aproximadamente 3.050 famílias de diversa regiões do Paraná, começam a se instalar 

as margens da BR-158 em meados de março de 1996, no local que ficaria conhecido por 

“Buraco” de onde marcharam rumo as terras da fazenda como narra o fotógrafo Sebastião 

Salgado (1997), (Figura 2) 

 

 
Figura 2 - A luta pela terra: a marcha de uma coluna humana 

Foto de Sebastião Salgado (1997) 
Fonte: CARVALHO, 2011 

  
Era impressionante a coluna dos sem-terra formada por mais de 12 mil pessoas, ou seja, 
3 mil famílias, em marcha na noite fria daquele início de inverno no Paraná. O exército 
de camponeses avançava quase completo. Escutava-se   apenas   o arfar regular de peitos 
acostumados a grandes esforços e os ruídos que tocavam o asfalto. Pelo rumo que seguia 
a corrente, não era difícil imaginar que o destino fosse a fazenda Giacometti, um dos 
imensos latifúndios tão típicos do Brasil. Marginalmente explorados, esses latifúndios, 
todavia, em   razão   das   dimensões colossais garantem   aos   seus proprietários rendas 
milionárias.  Corretamente utilizados, os 83 mil hectares da fazenda Giacometi poderiam 
proporcionar uma vida digna aos 12 mil seres que marchavam naquele momento em sua 
direção. Anda rápido um camponês: 22 quilômetros foram cobertos em menos de cinco 
horas.  Quando chegaram lá, o dia começava a nascer.  A madrugada estava envolta em 
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espessa cerração que, pouco a pouco, foi se deslocando da terra, sob o efeito do rio 
Iguaçu, que corre ali bem próximo.  Pois o rio de camponeses que correu no asfalto noite 
adentro, ao desembocar defronte da porteira da fazenda, para e se espalha como as águas 
de uma barragem. As crianças e as mulheres são logo afastadas para o fundo da represa 
humana, enquanto os homens tomam posição bem na frente da linha imaginária para o 
eventual confronto com os jagunços da fazenda. Ante a inexistência de reação por parte 
do pequeno exército do latifúndio, os homens da vanguarda arrebentam o cadeado e a 
porteira se escancara; entram; atrás, o rio de camponeses se põe novamente em 
movimento; foices, enxadas e bandeiras se erguem na avalanche contida das esperanças 
nesses reencontros com a vida e o rito reprimido do povo sem-terra ecoa uníssono na 
claridade do novo dia: “REFORMA AGRÁRIA, UMA LUTA DE TODOS!” 
(SALGADO, 1997). 

 Segundo o Censo Agropecuário de 2006 do IBGE de um total de 2.646 estabelecimentos 

agropecuários em 45.656 hectares de terra no município de Rio Bonito do Iguaçu, 1.530 

estabelecimentos são de assentados sem titulação definitiva que ficam com 22.183 hectares, o 

que corresponde a 48,58% da área total dos estabelecimentos agropecuários do município. 

Podemos perceber segundo os resultados preliminares do Censo Agropecuário de 2017 

disponíveis no site do IBGE que grande parte dos agricultores do município não são assistidos 

por profissionais que prestam assistência técnica além de não ter acesso a nenhum tipo de 

financiamentos ou empréstimo (Quadros 2 e 3). 
 

Quadro 2 - Estabelecimentos que recebem assistência técnica no município. 

 
Fonte: IBGE, 2017. 
 
Quadro 3- Programas acessados pelos agricultores para obtenção de recursos 
 

RECURSOS DO FINANCIAMENTO 
PROVENIENTES DE PROGRAMAS 
GOVERNAMENTAIS DE CRÉDITO 

ESTABELECIMENTOS 
 

PROINF3 4 
 

3 Já existem informações do novo Censo Agropecuário de 2017, no entanto neste Censo não foi considerada a 
condição do produtor rural (se é arrendatário, proprietário, ocupante, assentado sem titulação definitiva, etc.), como 
para essa pesquisa importa saber as condições dos assentados sem titulação definitiva e levando em consideração, 
que de 2006 até aqui a condição desses em relação a terra não mudou, optou-se por utilizar os dados desse Censo. 

                                ESTABELECIMENTOS  

Não recebe assistência técnica 2.107 

Não obteve financiamento/empréstimos 2.471 

TOTAL 2.919  
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PRONAM4 17 
PRONAF5 231 
Outros 43 

 

As políticas públicas para a agricultura familiar do Assentamento Ireno Alves dos Santos 

Compreende-se que do ponto de vista dos governos, quando se fala da categoria 

agricultura familiar, é justamente para falar na resolução do problema de abastecimento 

alimentar, que se busca cada vez mais integrar os pequenos agricultores à agricultura 

empresarial e são tentadas estratégias de dificultar os conflitos no campo. No entanto, as 

transformações tecnológicas e organizacionais até hoje, não consideraram as complexidades 

que envolvem os sujeitos da reforma agrária, que sofrem os seus impactos nas relações e 

condições de trabalho. Além disso, os investimentos em estrutura, formação e dispositivos 

básicos dos assentamentos são insuficientes, conforme pode-se verificar no assentamento. 

 

Gráfico 1 - Políticas públicas acessadas pelos agricultores 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

 
Observa-se no Gráfico 01 que 10% das famílias entrevistadas, têm acesso ao Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF. Esse programa tem por 

objetivo facilitar o desenvolvimento das atividades agropecuárias, a aquisição de equipamentos 

 
4 Projetos de Infraestrutura e Serviços em Territórios Rurais - A Ação de Apoio a Projetos de Infraestrutura e 
Serviços em Territórios Rurais (PROINF), operacionalizada pela SDT/MDA, tem contribuído para a qualificação 
de processos produtivos e econômicos da agricultura familiar nos Territórios Rurais. Parcerias com estados e 
municípios têm apoiado a aquisição de equipamentos e a construção de infraestrutura para a produção, 
beneficiamento, escoamento e comercialização de produtos da agricultura familiar. Os projetos apoiados com 
recursos públicos do PROINF deverão obrigatoriamente beneficiar agricultores familiares e seus empreendimentos 
coletivos conforme definidos pela Lei nº 11.3161, de 24 de julho de 2006, e pelo Decreto nº 6.0402, de 7 de 
fevereiro de 2007 
5 Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp). 
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e o aumento da renda dos agricultores. Os financiamentos podem ser acessados individual ou 

coletivamente, com taxas de juros abaixo da inflação, variando entre 0,5%, 2,5% e 5,5% ao ano 

(MDA, 2017). 

 No que diz respeito à bolsa família, observa-se no gráfico 1 que cerca de 20% das 

famílias entrevistadas são beneficiárias dessa política pública. É um programa de transferência 

direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, no Brasil. 

O objetivo é contribuir para a superação da situação, de vulnerabilidade e pobreza, enfrentada 

por estas pessoas. O referido programa busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e 

o acesso à educação e à saúde.  70% das famílias entrevistadas não tem acesso a nenhuma 

política pública, conforme mostra o gráfico 1. 

 

Gráfico 2 – Renda mensal das famílias entrevistadas 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

 

No que tange à renda das famílias participantes diretas da pesquisa, 40% tem renda 

mensal entre 1 a 2 salários mínimos, 40% tem renda mensal entre 2 a 4 salários mínimos, 10% 

tem de 4 a 6 salários mínimos e outros 10% tem até 1 salário mínimo. As famílias que têm 

renda entre 1 a 2 salários mínimos são as que tem acesso ao Programa Bolsa Família. Salienta-

se que o cálculo da renda no campo toma por base o salário mínimo, porém, as famílias de 
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agricultores não têm rendimentos mensais fixos, exceto aquelas que são atendidas pelo 

Programa Bolsa Família. Entretanto, as famílias que recebem a Bolsa são bastante carentes e 

sua sobrevivência muitas vezes é garantida com esse recurso recebido mensalmente. Para o 

cadastramento dessas famílias o governo federal utiliza um limite de renda para definir quem 

pode fazer parte do Programa:  

a) Todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 89,00 mensais; 

b) Famílias com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais, desde que tenham 

crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos (SECRETARIA ESPECIAL DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2019). 

O município de Rio Bonito do Iguaçu tem grande parte de sua população domiciliada 

na área rural (75,68% da população) (IBGE, 2017), sendo que em uma área rural total de 44.971 

alqueires, 44,87% é de assentamentos (IPARDES, 2019). 

As principais culturas agrícolas temporárias do município são soja, milho, feijão e trigo. 

A produção de leite –segundo pesquisa de iniciação científica realizada anteriormente e dados 

da pesquisa atual confirmam - é a principal fonte de renda dos agricultores familiares do 

município. 

No ano de 2017 o município produziu 54.016.000 litros de leite cru, gerando um valor 

total de R$ 55.636.000,00, cerca de 20% do PIB do município. (IBGE, 2017).  

A renda obtida pelos agricultores abastece o comercio local, que além dos serviços 

básicos como mercado, farmácias, bancos etc., é predominantemente baseado na oferta de 

serviços para o campo, como agropecuárias, vendas de insumos, farmácias veterinárias, 

cooperativas etc. 

Os agricultores questionados produzem soja, milho e feijão para vender além de culturas 

como mandioca, batata, verduras, legumes, frutas, arroz, pipoca, entre outras para o consumo 

da família. A produção do leite é a principal fonte de renda de 100% dos entrevistados. 

Um dos agricultores (agricultor 1, 50 anos) relatou no questionário que a alguns anos 

atrás recebiam mais auxílio através de políticas governamentais, tanto municipais como o 

pacote agrícola, em que a prefeitura fornecia uma pequena quantidade de semente e insumos 

para o agricultor, cursos para aprimorar a criação de animais, etc.- quanto políticas federais, 

com acesso mais facilitado a créditos a juros baixos para a compra de maquinários e 

equipamentos agrícolas e a construção de moradias, por exemplo.  



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4565 
 

Atualmente são poucas os programas governamentais a que os agricultores têm acesso.  

Constatou-se com a pesquisa de campo que os agricultores necessitam desde 

investimento para a manutenção das estradas rurais, que se encontram em muitas localidades 

em situação precária, dificultando o escoamento da produção e até mesmo o deslocamento dos 

agricultores. Demandam políticas para a agricultura e para a vida no campo, de forma geral, ou 

seja, que apoiem e incentive-os a trabalhar e residir no campo.  

Afirmaram que, muitas vezes se sentem desanimados pela desvalorização que a pequena 

produção de alimentos sofre e até mesmo que,  algumas vezes não têm condições de fazer o 

plantio por não ter nenhum investimento ou apoio governamental que possibilite o 

desenvolvimento da agricultura familiar e uma melhora na qualidade de vida dos agricultores e 

consequentemente do desenvolvimento econômico do município. 

 

Considerações finais 

Com base na realidade estudada, ficou claro de que a reforma agrária no Brasil não se 

radicou como uma política pública necessária. O fato de os assentados terem dificuldade de 

acesso as políticas de subsídio e incentivo à produção agrícola revela que estas não são 

prioridades do Estado. Talvez, para os trabalhos futuros, seria interessante focar nos 

provimentos, para avançar na ampliação das chances de vida das famílias assentadas e na 

redução das desigualdades ali presentes, entre os assentados. Para isso, será necessário estudar 

os caminhos a serem trilhados no processo de ampliação das chances de vida no rural e nos 

assentamentos, em específico e, avançar nos estudos sobre as estratégias que as famílias 

utilizam para obter os provimentos necessários no alcance de suas demandas. 

Compreende-se que a agricultura familiar sempre foi desvalorizada perante a agricultura 

patronal e por muito tempo não contou com nenhuma política pública que considerasse suas 

particularidades e possibilitasse o desenvolvimento dos pequenos produtores.  Foi só a partir de 

muitas reivindicações e com o surgimento do PRONAF que os agricultores familiares puderam 

dispor de um programa que lhes favorecesse de fato.  

Passados alguns anos, nos deparamos com agricultores que relatam estarem vivendo em 

uma nova fase da desvalorização, onde nem mesmo as demandas mínimas, como a manutenção 

das estradas não são atendidas.   

Grande parcela dos agricultores não conta com política pública que auxilie o seu 
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desenvolvimento e promova uma qualidade de vida melhor para os assentados. Esse fato, pelo 

que vimos desperta um sentimento de desvalorização nos agricultores, por mais que eles tenham 

convicção da importância que tem seu trabalho para o desenvolvimento do município, se sentem 

desestimulados por não terem nenhum tipo de apoio, em termos de crédito, financiamentos para 

a compra de equipamentos e insumos e para o desenvolvimento de práticas mais sustentáveis, 

etc. 

Quando questionados sobre a permanência dos filhos no assentamento, disseram não 

terem boas perspectivas.  

Percebeu-se com a revisão bibliográfica que uma estratégia poderia amenizar essa 

ausência de políticas públicas para a agricultura familiar no assentamento que é, maior 

participação dessa população na formação de leis e políticas que visassem atender as 

necessidades específicas dessa população.  
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE REFORMA AGRÁRIA: Maneira de garantir paz, justiça 

e cidadania no espaço rural 

 

Gabriella Rosa Maciel Gomes 

Resumo: 

Introdução Todo território é produto, condição e o meio de reprodução dos conflitos e interesses 

do público-privado, o molde da nossa sociedade está atrelada historicamente a hegemônica 

classe dominante brasileira de caráter intocável cujo principal alicerce é a exploração da 

pobreza devido ao desamparo do Estado. Assim, a cidade e o campo não transpõem 

características homogêneas pela passividade do Estado diante a complexificação múltipla 

social. A discussão sobre a reforma agrário está essencialmente relacionada com o valor 

monetário atrelado a terra, e o poder de decisão das elites que se perpetuam no poder, em 

detrimento aos pequenos proprietários, trabalhadores sem terra, indígenas, povos da floresta, 

quilombolas, comunidade de terras "tradicionalmente ocupadas", essa problemática de caráter 

estrutural reflete séculos de negligência do Estado, que não elucida a real demanda de cidadãos 

desfavorecidos e invisibilizados. Desenvolvimento No final do século XIX, estratégias políticas 

e acontecimentos resignificaram o território brasileiro, a terra deixou de ser exponencial a vida 

para ser também mercadoria de compra, como afirma o Jurista Carlos Frederico Marés “a terra 

sempre foi para todos os povos a fonte da vida, seja para colher os alimentos , seja para produzir 

cada objeto”, a famigerada Lei de Terras de 1850 foi uma genial estratégia das elites da época, 

para manter da organização econômica, social e política fundiária incólume, como salienta 

Miralha apud Martins (2006, p.154):O objetivo era criar "por meios falsos" uma massa real e 

verdadeira de "despossuídos"[...], Que não tivessem nenhuma outra alternativa senão trabalhar 

para os grandes proprietários de terra. A Lei de Terras foi um artifício para criar um problema 

e, ao mesmo tempo, uma solução social em benefício exclusivo dos que tinham e têm terra e 

poder. A questão agrária no Brasil sempre foi um problema político, pois atribuir valor 

monetário a terra, instaurou uma política agrária excludente que ainda prejudica o país "foi uma 

das maiores farsas que marcaram a história do Brasil." (Maricato, 2000, p.148). Assim, as 

sucessivas políticas compensatórias dos governos, são verdadeiros obstáculos e barreiras a 

democratização da terra. O Brasil mantém a décadas o histórico de extrema desigualdade e 
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concentração fundiária, o que torna o pleno acesso a terra e a manutenção da Função Social 

garantido pela Constituição Federal de 1988 longínquo, como explica Carter (2010, p.514): De 

fato, o atual modelo de desenvolvimento rural do país, fundado na promoção do agronegócio e 

na proteção das grandes propriedades de terras, foi desenvolvido e financiado pelo regime 

militar. Desde então, a inércia conservadora do Estado se manteve sem grandes alterações, 

apesar da democratização do regime político, das leis favoráveis à reforma agrária e da 

expressiva demanda popular por terra. As políticas públicas brasileiras são em sua maioria de 

caráter compensatória, dessa maneira, a eficácia, eficiência e a efetividade de muitas, são 

questionáveis o que é um problema a curto, a médio e a longo prazo, logo que políticas 

compensatória invisibiliza as nuances e especificidades que formam os arranjos rurais do país, 

o que torna difícil mensurar a eficácia de políticas transitórias ou permanentes e explícita o 

descomprometimento do governo em mitigar a desigualdade da população frente aos 

latifundiários. O modo de manutenção do sistema agrário necessita ser revisto pois não há 

diferença entre o "velho" latifúndio e o agronegócio, antigos sistemas que se perpetuam, como 

o sistema de plantation modernizado e renomeado produção de commodities, alicerçada muitas 

vezes na exploração humana, na violação dos direitos, na violência, na exploração. A 

fragilidade do campo brasileiro, salienta a história colonial do Brasil, e a ausência de uma 

verdadeira ruptura com o colonialismo, evidenciando o fato que o Brasil permanece como 

Brasil-colônia, visto que, o colonialismo e o clientelismo perpassa por todas as esferas de poder, 

que dificulta o direito a terra de forma justa e igualitária aos brasileiros e ao acesso às políticas 

públicas, enquanto facilita e entrega as terras brasileiras a estrangeiros e os membros 

dominantes da sociedade, " há, porém, evidências do crescente movimento de compra de terras 

por estrangeiros e até a grande imprensa tem publicado inúmeras reportagens" (Alentejano, 

2015, p.6).As políticas rurais vigentes não tem caráter igualitárias, tão pouco, inclusivas, logo 

que, não beneficiam os mais desfavorecidos e ainda criam barreiras à permanência dos mesmos. 

São políticas ilusórias para algumas assentados, pois o sistema convencional é projetado para 

que muitos jamais tenham sequer, a oportunidade de acesso aos benefícios das políticas 

convencionais, portanto mitigar a desigualdade no espaço agrário brasileiro ainda é um desafio 

para o Estado, tendo em vista, que políticas públicas e/ou sociais eficientes tendem a dispensam 

políticas compensatórias, as quais são dispensáveis para os que anseiam por equidade, 

infraestrutura para um vida digna. Conclusão A terra simboliza a vida, é onde nos 

reproduzimos, alimentamos, vivemos, criamos laços e identidade, mesmo sendo vista única e 
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exclusivamente como mercadoria para muitos. Negar o acesso a terra para aqueles que mais 

zelam e necessitam, é negar o acesso à vida, a dignidade é negligenciar a vida humana. A 

escassez de política públicas eficazes, enraíza a desigualdade sistêmica, aumenta a pobreza e a 

exclusão econômica, isola e reprime geograficamente. Há 500 anos possuir terra no Brasil é 

privilégio, um país de escala continental, na qual a reforma agrária, enfrenta a anos barreiras 

intransferíveis diante o modelo agrícola arcaico destinado a exportação. A luta por terra e pela 

terra no Brasil é um processo social de resistência e autoconsciência. Consequentemente, a 

reforma agrária deve ser entendido não apenas como uma política estratégica de distribuição de 

terra aos pobres, mas como uma solução ao desenvolvimento humano, social, político e 

econômico da nação. 
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REDES SOCIAIS E ECONOMIA SOLIDÁRIA: 

 Uma caracterização do Centro Público de Economia Solidária (CESOL) Portal do 
Sertão 

 

Amanda Goes dos Santos1 

Rosane Nunes de Azevedo Lima2 

 

Introdução  

As redes são “linhas que se relacionam e se entrecruzam pelos nós e têm como finalidade 

o transporte e a circulação de fluxos, tanto materiais como imateriais, pelo território” (CUNHA, 

2002, p. 265). A distribuição das redes não se dá de forma homogênea, portanto ela é desigual. 

A existência ou não dela, pode incluir ou excluir.  

Nesse sentido, as redes sociais surgem por meio de grupos excluídos ou marginalizados 

que objetivam um bem em comum. Podem ser exemplos desse tipo, grupos de produção, 

associações, e cooperativas.  

A economia solidária surge no Brasil em um contexto marcado pelo baixo dinamismo 

socioeconômico e altas taxas de desemprego, de maneira que começa a ganhar espaço no país, 

uma vez que esta surge com a proposta diferenciada de organizar e produzir, pautada em 

princípios como a autogestão e solidariedade (SINGER, 2002). 

No estado da Bahia com a adoção de políticas públicas de fomento à economia solidária 

foi constituído o Centro Público de Economia Solidária - CESOL, uma política pública 

materializada com o objetivo de garantir a melhoria dos empreendimentos de economia 

solidária em todas as etapas, desde a produção à comercialização. Atualmente, existem quinze 

sedes do CESOL, localizados em diferentes Territórios de Identidade do Estado da Bahia.  

Objetivamos através do artigo caracterizar as ações do CESOL - Portal do Sertão e sua 

relação com as redes sociais, assim, este trabalho é de suma importância por fazer uma análise 

dessa política pública do governo do estado da Bahia e identificar se de fato tem se 

materializado como é proposta, bem como se traz repercussões efetivas no espaço baiano.  

 
1 Bacharelanda do curso de Geografia da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS. E-mail: 
amandauefs2015.1@gmail.com 
2 Bacharelanda do curso de Geografia da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS. E-mail: 
rosane_nunesfsa@hotmail.com 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4572 
 

As atividades que possibilitaram a realização desse trabalho foram articuladas. 

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico acerca dos conceitos envolvidos na 

temática central, a saber: redes e redes sociais, com os autores CUNHA (2002), DIAS (1995), 

CORRÊA (2011), SCHERER-WARREN (1999), políticas públicas com HOFLING (2011) e 

BONETI (2007) e economia solidária com SINGER (2002) e SINGER E SOUZA (2002).  

 

Uma breve discussão sobre os conceitos de rede, redes sociais, políticas públicas e 
economia solidária  

 

Redes e redes sociais 

 O conceito de rede foi e ainda é bastante discutido por diversas áreas de conhecimento, 

por este motivo, a polissemia do termo dá lugar a interpretações errôneas no que se refere ao 

seu conceito.  

Dentro da própria Geografia, as redes apresentam-se a partir de diferentes definições e 

perspectivas, a exemplo das redes hidrográficas, redes de coordenadas geográficas e redes 

urbanas. Para Cunha (2002, p. 265) as redes são “linhas que se relacionam e se entrecruzam 

pelos nós, têm como finalidade o transporte e a circulação de fluxos, tanto materiais como 

imateriais, pelo território”. A rede é portanto, um instrumento que possibilita duas estratégias, 

a saber: circular e comunicar. (DIAS, 1995). Ou seja, viabiliza a circulação e comunicação de 

informações, pessoas, capital, mercadorias, dentre outros.  

A existência ou não de uma rede em determinado espaço tem a potencialidade de 

solidarizar ou excluir. Aos excluídos de serviços básicos como educação, saúde ou transporte 

público de qualidade por exemplo, tem-se a possibilidade de unir-se socialmente em torno de 

um bem comum, constituindo assim as redes sociais. Estas surgem como uma estratégia de ação 

coletiva por meio dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada.                                                                                  
A idéia de rede como conceito propositivo utilizado por atores coletivos e movimentos 
sociais refere-se a uma estratégia de ação coletiva, i.é, a uma nova forma de 
organização e de ação (como rede). Subjacente a essa idéia encontra-se, pois, uma 
nova visão do processo de mudança social – que considera fundamental a participação 
cidadã – e da forma de organização dos atores sociais para conduzir esse processo 
(SCHERER-WARREN, 1999, p.24). 
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 Assim, as redes sociais se configuram como agentes capazes de propor repercussões 

efetivas no espaço, por meio da participação social organizada através de sindicatos, 

cooperativas e associações por exemplo.  

 

Políticas públicas 

 As políticas públicas são entendidas aqui como a maneira em que o Estado age por meio 

de ações, programas e projetos com a finalidade de alterar algo na sociedade, nos mais variados 

âmbitos, saúde, educação e economia. O Estado além de atuar como mediador entre os mais 

variados interesses e agentes no processo de elaboração das políticas públicas, ele é responsável 

também por geri-las. Vale destacar ainda, que o Estado pode atuar em parceria com outras 

entidades e órgãos para executar ações. (HOFLING, 2001). 

De acordo com Boneti (2007) toda política pública surge de uma ideia inicial, demanda 

ou proposta, e são fundamentadas por meio de bases teóricas ou de determinadas concepções 

de sociedade, influenciadas pelo contexto histórico e social. Cada momento histórico produz, 

alicerçado na inter-relação entre a cultura, a produção econômica e os interesses das classes 

dominantes, ideologias que influenciam de forma direta na elaboração e execução das políticas. 

 Num cenário de conflitos de interesses, ideologias e objetivos numa sociedade, o Estado 

atua como “mediador” dessas forças. E o resultado desta mediação é que dá origem as políticas 

públicas, ou seja, estas são elaboradas por meio da correlação de forças de diferentes agentes, 

como o Estado, as organizações civis e empresas. 

 

Economia Solidária 

De acordo com SINGER (2002) a economia solidária é um modo alternativo de 

produção, organização e distribuição, criado e recriado periodicamente pelos que estão (ou 

temem ficar) marginalizados do mercado de trabalho, e é baseado em princípios como a 

autogestão e solidariedade.  Pode-se dizer que é um modo de organização que se caracteriza 

pela autonomia de cada unidade e igualdade dos envolvidos. Os autores Singer e Souza (2000, 

p. 13) acrescentam:  
 [...] a economia solidária casa o princípio da unidade entre posse e uso dos 
meios de produção e distribuição (da produção simples de mercadorias) com o 
princípio da socialização na medida em que o progresso técnico cria sistemas 
que só podem ser operados por grande número de pessoas, agindo 
coordenadamente, ou seja, cooperando entre si. 
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 De acordo com a lei nº 12.368 de 13 de dezembro de 2011 no Art. 2º, a economia 

solidária é considerada um conjunto de iniciativas que visa a organizar a produção de bens e de 

serviços, o acesso e a construção do conhecimento, a distribuição, o consumo e o crédito, em 

consonância com princípios e práticas que lhe são característicos.  

 Como foi visto, as políticas públicas são estratégias e ações desenvolvidos pelo Estado 

para atender a determinados setores da sociedade civil. Neste contexto, iremos tratar sobre a 

materialização de uma política pública adotada pelo governo baiano, com o objetivo de 

fortalecer e fomentar a economia solidária no estado, através da criação e instituição dos 

Centros Públicos de Economia Solidária (CESOL).   

 Nesse contexto, vale destacar que o estado da Bahia a partir de 2007 ganha uma nova 

perspectiva, baseada em um viés territorial, o qual valoriza a participação social.  O estado em 

questão foi delimitado em 27 Territórios de Identidade a partir das características de coesão 

social, econômica e política entre os municípios. (DIAS, 2016).   

 
             Figura 01: Mapa de localização dos Territórios de Identidade do Estado da Bahia.  
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Dentro da política territorial da Bahia, os Territórios de Identidade foram adotados como 

unidades de planejamento para a elaboração e execução das políticas públicas.  
 
Na Bahia, no contexto de instalação, em 2007, de um governo estadual com um perfil 
democrático e popular, que valoriza os movimentos sociais, foi criada de forma 
inovadora a Superintendência de Economia Solidária (Sesol), vinculada à Secretaria 
do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). Sua criação resultou de uma 
manifestação encaminhada por carta do Fórum Baiano de Economia Solidária ao 
recém-eleito governador, Jaques Wagner, reivindicando a criação de uma esfera 
institucionalizada no estado para assumir a responsabilidade de implementar uma 
política estadual de apoio e fomento à economia solidária na Bahia (OLIVA, 2009, p. 
49)  

 
 Dentre as leis que amparam a Economia Solidária na Bahia, destacam-se as leis: 11.362 

de 26 de janeiro de 2009, na qual instituiu a Política Estadual de apoio ao Cooperativismo; 

objetivando o incentivo da atividade cooperativista para o seu desenvolvimento no Estado da 

Bahia; Fomento e apoio a constituição, consolidação e a expansão de cooperativas no Estado; 

Estímulo a captação e a disponibilização de recursos financeiros destinados a apoiar ações desta 

Política; Apoio a técnica e operacionalmente, o cooperativismo no Estado, promovendo as 

parcerias necessárias ao seu desenvolvimento. (BAHIA, 2009)  

 Somente em 08 de agosto de 2011, o decreto 13.148 que regulamentou a Política 

Estadual de apoio ao cooperativismo, instituída pela lei nº 11.362, de 26 de janeiro de 2009. 

Esta “consiste num conjunto de princípios, diretrizes, regras e ações para incentivo, fomento, 

estímulo e apoio à atividade cooperativista no Estado.” (BAHIA, 2011, p. 01) 
   Em 13 de dezembro de 2011¸ cria-se a Política de Fomento à Economia Solidária no 

Estado da Bahia e o Conselho Estadual de Economia Solidária por meio da Lei 12.368, que 

consiste diretamente no fortalecimento da Economia Solidária e a sua sistematização. (BAHIA, 

2011).  A economia solidária ganhou espaço no estado da Bahia e isto foi evidenciado a partir 

da quantidade de leis e decretos que foram instituídos voltados a temática em questão.  

Centro Público de Economia Solidária (CESOL) 

A partir de 2003 a economia solidária começa a ganhar espaço no Brasil, marcado 

principalmente pela criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES, no 

Ministério do Trabalho e Emprego - MTE em 2007. Neste contexto, o Estado da Bahia institui 

a Superintendência de Economia Solidária – SESOL na Secretaria de Trabalho, Renda, 

Emprego e Esporte – SETRE e a Superintendência de Agricultura Familiar – SUAF na 
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Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária – SEGRI. (SETRE). E é neste contexto 

de maior repercussão da economia solidária na escalas de ação do governo federal e estadual 

que os Centros Públicos de Economia Solidária foram instituídos.  

O Centro Público de Economia Solidária (CESOL) é a materialização da política pública 

adotada pelo governo baiano para fortalecer o segmento de economia solidária. São espaços 

que dão suporte a associações, cooperativas e grupos de produção. No qual ocorrem as ações 

de articulação, intercâmbio de saberes e formação, além de espaços alternativos de 

comercialização. (SETRE, s/d)   

Os CESOL’s funcionam a partir da articulação entre o Governo do Estado e a sociedade 

civil organizada, além do suporte da Secretaria do Trabalho Emprego, Renda e Esporte do 

Estado da Bahia - SETRE, pautada na Lei 10.549/2006, dando assistência aos coletivos 

organizados do Estado da Bahia, objetivando articular oportunidades de geração, 

fortalecimento e promoção do trabalho coletivo baseado na economia solidária. (SETRE, s/d).  

 A prestação de serviços voltados a organizações solidárias, suporte e apoio os 

empreendimentos e iniciativas de economia solidária, pautados na geração de trabalho e renda 

estão entre as demandas amparadas pelos Cesol’s, dentre os serviços propiciados destacam-se 

a assistência técnico-administrativa, comercial, contábil e jurídica (legalização, orientações 

previdenciárias e trabalhistas e normatização técnica para os produtores), qualificação em 

economia solidária, associativismo e cooperativismo; desenvolvimento de técnicas comerciais 

e de comércio justo e solidário; desenvolvimento e uso de tecnologias associadas, entre outros.  

(OLIVA, 2009)  

 Foram implantados na Bahia quinze Centros Públicos de Economia Solidária 

distribuídos em treze territórios de identidade. (Figura 02) Três deles estão localizados no 

Território de Identidade Metropolitana Salvador e os outros doze, estão localizados nos 

Territórios de Identidade Bacia do Jacuípe, Chapada Diamantina, Irecê, Itaparica, Litoral Norte, 

Litoral Sul, Médio Rio de Contas, Piemonte Norte de Itapicuru, Portal do Sertão, Recôncavo, 

Sertão Produtivo, Sertão do São Francisco.  

 
Figura 02: Localização das sedes do CESOL na Bahia. 
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Fonte: SIG Bahia (2012); SEI (2017). 

Os Centros Público de Economia Solidária (CESOL) foram implantadas em treze 

Territórios de Identidade, todavia, ao analisar os municípios que compõem cada Território, 

identificamos que as sedes do CESOL dos Territórios de Identidade Portal do Sertão e do 

Piemonte Norte de Itapicuru estão localizados em dois municípios do Território de Identidade 

do Sisal, Serrinha e Monte Santo respectivamente. Da mesma forma em que a sede do CESOL 

do Território Médio Rio de Contas, está no município de Gandu, o qual faz parte de outro 

Território, o Baixo Sul.  

  O CESOL apresenta cláusulas contratuais e metas a serem cumpridas, estas estão 

contidas no contrato de Gestão. Todas as atividades desenvolvidas e materializadas por meio 

do CESOL devem estar descritas em relatórios técnicos trimestral e anual, para fins de prestação 

de conta dos serviços executados, bem como fazer um balanço comparativo a partir das metas 

propostas e os resultados obtidos.  

 

CESOL - Portal do Sertão 

          O CESOL – Portal do Sertão abrange 17 municípios do Território de Identidade Portal 

do Sertão e nove municípios do Território de Identidade do Sisal. (Figura 03) 

 
Figura 03: Área de abrangência do CESOL-Portão do Sertão.  
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O CESOL- Portão do Sertão é gerido pela Associação Central da Cidadania, 

organização social constituída em 2013 no município de Serrinha/BA e pelo governo do estado 

da Bahia por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE. Dentre os 

serviços ofertados por este, destacam-se os serviços de: capacitação, assistência técnica sócio 

produtiva, específica e gerencial, oficinas temáticas, assessoria para a organização de feiras e 

exposições, promoção de acesso a máquinas e equipamentos, dentre outros. (CESOL PORTAL 

DO SERTÃO, 2016).  

           A unidade responsável pelo monitoramento, assessoria e avaliação das ações regidas no 

contrato de Gestão do Centro Público de economia solidária em questão, é a Superintendência 

de Economia Solidária e Cooperativismo – SESOL. Dentre as metas pactuadas para os anos de 

2014/2015, destaca-se a construção do espaço físico e a oferta de oficinas temáticas (quadro 1). 

(BAHIA, 2015).  

Vale ressaltar que as informações aqui expostas, estão contidas no segundo relatório 

técnico trimestral do CESOL-Portal do Sertão (PERÍODO DE 01/04/2015 A 30/06/2015), mas 

referem-se as metas estabelecidas no primeiro trimestre que não foram cumpridas no prazo, 

devido ao atraso do recurso financeiro para a execução das atividades. (BAHIA, 2015). 

 O contrato de gestão (nº 036/2014) que contém as metas citadas acima, entrou em vigor 

a partir de 12/12/2014 até 11/12/2016 (BAHIA, 2015). Contudo, somente em agosto de 2016, 
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o espaço físico da sede do CESOL – Portal do Sertão fora inaugurada no município de Serrinha 

no Território de Identidade do Sisal.  

 
Quadro 1: Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados pelo CESOL – Portal do Sertão no 
primeiro trimestre de atividade.  

AÇÕES PREVISTAS 
META 

PREVISTAS 

METAS 

REALIZADAS 

Centro Público em condições físicas de 

funcionamento 

01 01 

Processos de trabalho em condições de 

operação 

01 01 

Diagnóstico de contexto realizado 01 01 

Oficinas Temáticas 01 03 
Fonte: Adaptado (BAHIA, 2015).  

 

Todas as metas previstas foram realizadas. Além da construção da sede do CESOL - 

Portal do Sertão que é constituída,  
 (...) de uma área em torno de 130 m² para abrigar Recepção/Auxílio Administrativo, 
Espaço Solidário (loja e espaço de formação em comercialização), salas para 
assistência técnica, Sala de Coordenação, Sala de Coordenação Administrativa, Sala 
de Reunião, Sala para formação, com capacidade para 30 pessoas, e garagem. 
(BAHIA, 2015, p. 06) 
 

 
Por meio dos processos de trabalho em condições de operação, foram recrutadas a 

equipe técnica de trabalho. (BAHIA, 2015).  No entanto, não é esclarecido como deu-se a 

contratação dessa equipe. O diagnóstico de contexto realizado refere-se elaboração de um 

relatório sobre as condições econômicas, sociais e produtivas dos territórios que fazem parte do 

CESOL em questão. 

 A proposta inicial foi a oferta de uma oficina temática, todavia, foram realizadas três, 

superando a meta estabelecida. Duas das oficinas aconteceram no Território Portal do Sertão e 

uma no Território do Sisal. Todavia, não especificam qual o tema da oficina, municípios que as 

sediaram e quantidade de participantes.  
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Dessa forma, a partir da análise da prestação de contas por meio do relatório técnico, 

nota-se que muitas informações carecem de mais detalhes e clareza, no que tange as ações 

desenvolvidas pelo CESOL – Portal do Sertão. 

O público alvo das ações são as cooperativas, grupos de produção (formais e informais), 

ou clubes de troca em artesanato, agricultura familiar, culinária e outros bens e serviços. 

(CESOL, 2016). A seleção dos grupos para a participação das ações do Centro Público de 

Economia Solidária dá-se por meio de critérios estabelecidos através de reuniões com entidades 

representativas dos dois territórios (Sisal e Portal do Sertão), todavia, não tivemos acesso a 

esses critérios nem aos nomes das entidades por ele citadas. 

O CESOL – Portal do Sertão atua na oferta da formação gerencial e política, assistência 

técnica, realização de oficinas temáticas sobre técnicas de produção, comercialização de 

produtos e principalmente a valorização das potencialidades locais, como a produção de polpas 

frutas de umbu, goiaba e manga, temperos, sequilhos, artesanato de palha, barro e da fibra do 

sisal. (Figura 04). Outra atividade executada pelo CESOL é a assessoria na organização de 

feiras e exposições para venda e divulgação do que é produzido nos empreendimentos de 

economia solidária.  

 

 

 

 

 

,  

 

 

 

 

 

 

 

 
               

Figura 04: Atividades realizadas pelos empreendimentos de economia 
solidária que compõem o CESOL – Portão do Sertão. 
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Fonte: CESOL/PORTAL DO SERTÃO 

 

Tendo em vista que as redes sociais são formadas por grupos marginalizados na 

sociedade em busca de um objetivo em comum, o CESOL atua de forma direta com esses 

grupos, associações, cooperativas e outras organizações coletivas, possibilitando a melhoria dos 

produtos, através de assistência técnica, gerencial, política e sobretudo, instruindo-os como 

comercializar e divulgar melhor o que é produzido, sempre valorizando as potencialidades do 

lugar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir de 2003 uma série de ações voltadas a Economia Solidária surgem no Brasil e 

consequentemente na Bahia, como a criação Secretaria Nacional de Economia Solidária 

(SENAES), a Superintendência de Economia Solidária (SESOL) e os Centros Públicos de 

Economia Solidária (CESOL) no Estado da Bahia. 

O fomento a Economia Solidária partir dessas políticas, gerou de fato uma mudança 

significativa no que tange aos empreendimentos de economia solidária, pois, estas passaram a 

receber investimentos por parte do Estado, além de serem asseguradas por uma base legal.  

O CESOL atua de forma direta com as redes sociais (associações, cooperativas, grupos 

de produção e outras organizações coletivas), pois atua disponibilizando assistência técnica, 

gerencial e produtiva a estes grupos, formação referente ao manuseio de máquinas, formas de 

gestão e comercialização, bem como a importância da valorização das potencialidades locais e 

geração de trabalho e renda.  
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AVALIAÇÃO DO PROGRAMA AGROAMIGO NA CONCEPÇÃO DOS PEQUENOS 
PRODUTORES DO POVOADO MANGABEIRA 

 (SÃO DOMINGOS-SE) 
 

José Maxuel de Farias Ferreira1  
Luana Alves Costa2  

 
1 Introdução 
 

Historicamente, a população de baixa renda foi excluída dos mecanismos 

governamentais de obtenção de recursos financeiros para utilizar na produção, que ocasionou 

uma dificuldade na reprodução das condições de vida, especialmente no campo, onde as 

possibilidades de sobrevivência dos pequenos produtores tendiam a se resumir a uma 

agricultura e pecuária de pequena importância. 

 Diante desse cenário, a partir da década de 1990, com as reivindicações dos próprios 

trabalhadores rurais, foi criado o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), que ocasionou mudanças nass políticas públicas da agropecuária no Brasil, 

especificamente a pequena produção do campo, que passou a contar com recursos de 

microcrédito de instituições financeiras para a produção.  

 No âmbito do PRONAF, o PRONAF B, criado para as camadas mais pobres, é o 

principal do Estado de Sergipe, viabilizado exclusivamente pelo Banco do Nordeste do Brasil 

(BNB), por meio do Agroamigo, que é um importante programa de microfinanças, sem o qual, 

a oferta de recursos para o campo seria seriamente prejudicada, diante das exigências de 

garantias que as instituições financeiras fazem. Ou seja, o Agroamigo possibilita a geração de 

emprego e renda, consequentemente, contribui para reduzir a pobreza no campo. 

Dada a sua importância para melhorar as condições de vida da população de baixa renda, 

o Programa Agroamigo possibilita concessão de crédito com parcelas de pequeno valor e tem 

como diferencial um acompanhamento, feito no local da produção, de uma pessoa credenciada, 

chamada agente de crédito, que tem a função de orientar o produtor para aproveitar melhor as 

oportunidades de produção e venda. 

 
1 Professor de Economia da Universidade Federal de Sergipe – Campus Prof. Alberto Carvalho. E-mail: 
maxuel@ufs.br 
2 Graduada em Administração pela Universidade Federal de Sergipe – Campus Prof. Alberto Carvalho. E-mail: 
luanna_u2@hotmail.com 
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O Agroamigo contribui para melhorar o perfil social e econômico dos produtores, 

contudo, é necessário que ele seja avaliado, de tal forma que os aspectos positivos sejam 

mantidos ou até melhorados, enquanto que os aspectos negativos sejam modificados por parte 

dos responsáveis pela execução do Programa.   

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma avaliação do Programa Agroamigo na 

concepção dos pequenos produtores do povoado Mangabeira, município de São Domingos, 

Sergipe. 

 

2 Agricultura Familiar: reconhecimento e incentivo governamental 
 

Segundo Brasil (2006), a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as 

diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais, define os critérios para identificar os agricultores familiares e 

empreendedores familiares rurais são: 

 
I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - 
utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas 
do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha percentual mínimo da renda 
familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou 
empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; IV - dirija seu 
estabelecimento ou empreendimento com sua família. (BRASIL, 2006). 
                

De acordo com esta Lei, o Conselho Monetário Nacional procura estabelecer as 

características relacionadas acima para identificar os agricultores familiares e posteriormente 

liberar o acesso às linhas de crédito para os vários tipos de segmentos.  

Segundo Ferraz et al. (2008), o conceito de agricultura familiar é bastante vasto, assim, 

podem existir várias abordagens. Em termos gerais, podemos citar alguns atributos: “a família 

como proprietária dos meios de produção, o trabalho na terra, modalidades de produção e 

manifestações de valores e tradições (patrimônio sociocultural) em torno da e para a família”.  

Para Schneider (2010), o reconhecimento do termo “agricultura familiar” ocorreu por 

meio de quatro acontecimentos.  

O primeiro foi o entendimento da agricultura familiar como uma classe comparada ao 

agronegócio, uma vez que contava com reivindicações sindicais na década de 1990.  Devido à 

dificuldade dos pequenos produtores adquirirem recursos financeiros no mercado tradicional, 

foi importante a participação da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura 
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(CONTAG), assim como o Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais (DNTR), ligado 

à Central Única dos Trabalhadores (CUT), que havia sido criado em 1988. (SCHNEIDER, 

2010).   

A partir dessas mudanças, surgiram livros e pesquisas sobre  agricultura familiar e após 

os estudos da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), a nova concepção dos estabelecimentos 

rurais foi devidamente aceita. (SCHNEIDER, 2010). 

O segundo fator está relacionado às reivindicações que passaram a ser atendidas pelos 

governos de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Com isso, acelerou o processo da 

reforma agrária, que culminou na criação da Secretaria Especial Extraordinária de Assuntos 

Fundiários em 1993 e na Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que em 1998 converteram-se no Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA). Destaca-se também a criação do PRONAF em 1996, que 

garantiu recursos financeiros para os pequenos agricultores. (SCHNEIDER, 2010). 

O terceiro fator que contribuiu para a importância da agricultura familiar, especialmente 

na década de 1990, foram os debates sobre a produção familiar e patronal, ou seja, de uma lado 

a produção para subsistência e do outro lado as commodities como alternativa para o mercado 

externo. (SCHNEIDER, 2010). 

Por último, o quarto fator que contribuiu para a temática do desenvolvimento rural no 

Brasil foi a sustentabilidade ambiental, que estava integrada à agricultura. Uma nova forma de 

produzir era colocada como alternativa completamente diferente das técnicas utilizadas na 

Revolução Verde. (SCHNEIDER, 2010). 

Para Picolotto (2011), é possível identificar três fatores que contribuíram para o 

reconhecimento dos pequenos produtores rurais na década de 1990. O primeiro foi a 

reivindicação dos trabalhadores através da CONTAG. O segundo foi a implementação de 

políticas públicas e a criação da Lei da Agricultura Familiar. O terceiro refere-se à mudança de 

uma agricultura atrasada e ineficiente para uma agricultura moderna e eficiente.  

 
Tais reversões de valores estão intimamente vinculadas ao processo de construção da 
agricultura familiar enquanto modelo de agricultura do tempo presente e o agricultor 
familiar, seu sujeito, passa a ser um personagem político importante no cenário 
nacional. (PICOLOTTO, 2011, p.14). 
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Segundo Mattei (2005, p.12), “até o início da década de 1990 não existia nenhum tipo 

de política especial para o segmento da agricultura familiar”. Mas no final da década de 1990, 

aconteceram dois fatores cruciais.  

O primeiro tem como referência a Constituição de 1988, um marco que fez os 

trabalhadores rurais serem ouvidos e através das chamadas “Jornadas Nacionais de Luta”, o 

poder público reconheceu a importância do meio rural e procedeu a uma reorganização do 

Estado Brasileiro. Desse modo, foram tomadas medidas políticas para incentivar o setor agrário 

no âmbito federal, estadual e municipal. 

Já o segundo fator está relacionado aos estudos ligados à FAO/INCRA, que 

estabeleceram com propriedade o que seria a agricultura familiar. Posteriormente, esses estudos 

serviram de alicerce para a criação do PRONAF. (MATTEI, 2005, p.12). 

Foi nesse contexto histórico, em 1996, que o governo, junto com as instituições 

bancárias, criou o PRONAF, a fim de atender as reclamações dos sindicatos diante da falta de 

oportunidades dos trabalhadores rurais no mercado financeiro, pois estes possuíam baixa 

capacidade técnica e financeira para se inserirem nos mercados agropecuários. A criação do 

PRONAF foi, na prática, o reconhecimento da existência de uma categoria para os agricultores 

familiares, que viabilizou a geração de oportunidades para os “pequenos produtores, produtores 

familiares, produtores de baixa renda ou agricultores de subsistência”. (MATTEI, 2005, p.12) 

Segundo Santos e Gois (2011), o PRONAF é destinado aos agricultores familiares para 

estimular a produção via concessão de crédito. De acordo com o Banco Mundial, a criação do 

PRONAF ocorreu devido às dificuldades de acesso ao crédito pela população rural de baixa 

renda.  

Do ponto de vista de Mattei (2005), o PRONAF é um programa criado com o objetivo 

de aumentar a capacidade produtiva dos agricultores familiares e, consequentemente, 

proporcionar melhoria na qualidade de vida. De acordo com o volume financeiro divulgado 

pelo governo em 2004/2005, após dez anos de vigência,  era possível afirmar que o Programa 

tinham alcançado seus objetivos. 

Percebe-se que o PRONAF foi crucial para melhorar as condições financeiras dos 

produtores menos favorecidos. De acordo com Santos e Gois (2011), as políticas agrícolas 

ampliaram o acesso dos produtores rurais ao sistema financeiro a partir da criação do PRONAF. 

Dessa forma, ficou comprovado que as antigas lutas dos trabalhadores rurais tiveram relevância 
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para a formulação de políticas de desenvolvimento, tendo em vista que agricultor de 

subsistência precisava de apoio para inserir-se no mercado agropecuário.  

Segundo Mattei (2001), o programa tem como objetivo geral proporcionar melhores 

condições e capacidade produtiva, aumentar a geração de emprego e renda e, assim, melhorar 

a qualidade de vida dos agricultores familiares. Já os objetivos específicos são:  

 
a) ajustar as políticas públicas de acordo com a realidade dos agricultores familiares; 
b) viabilizar a infra-estrutura e a melhoria no desempenho produtivo dos agricultores 
familiares; c) elevar  o nível de profissionalização dos  agricultores familiares; d) 
estimular o acesso desses agricultores aos mercados de insumos e produtos. 
(MATTEI, 2001, p.4)  
 

Para o programa, os critérios que os agricultores rurais devem ter para serem atendidos 

são: possuir 80% da renda familiar de origem agropecuária; os agricultores devem ser 

proprietários, meeiros, parceiros ou arrendatários de uma terra correspondente a quatro módulos 

fiscais; utilizar apenas mão de obra familiar, sendo permitido contratar até dois empregados 

externos; e possuir uma renda anual máxima de R$ 27.500,00. (MATTEI, 2001, p.4)  

No contexto de modernização da produção agrícola brasileira, os setores mais 

capitalizados eram privilegiados pelas políticas agrícolas.  

 
Para o setor da produção familiar, o resultado dessas políticas foi altamente negativo, 
uma vez que grande parte desse segmento ficou à margem dos benefícios oferecidos 
pela política agrícola, sobretudo nos campos do crédito rural, dos preços mínimos e 
do seguro da produção. (MATTEI, 2001, p. 2) 
 

 Nesse sentido, é possível afirmar que essas políticas públicas não geravam benefícios 

aos pequenos produtores, caracterizados por baixa renda. 

 
Porém, o crédito do PRONAF, segundo suas normas operacionais e regras bancárias, 
aplicadas pelos mediadores locais, direciona os recursos aos agricultores com maior 
habilidade produtiva e mais vinculados aos mercados estáveis, especialmente as 
commodities agroindustriais. (ANDRADE, 2011, p. 358). 
 

 A criação do PRONAF, foi uma importante conquista para os trabalhadores, que 

reivindicavam seus direitos há muitos anos para acessarem o mercado de crédito. Com isso, 

percebe-se que o movimento sindical teve muita relevância na implantação desse programa. 

(MATTEI, 2001, p.4) 

Para Andrade (2011, p. 358) “o PRONAF é concebido como um ganho das lutas dos 

movimentos sociais a partir de sua implantação na primeira metade da década de 90”. 
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Segundo Mattei (2005), existem quatro grandes linhas de atuação do PRONAF:  

 
a) financiamento da produção – o programa destina anualmente recursos para custeio 
e investimento, financiando atividades produtivas rurais em praticamente todos os 
municípios do país; b) financiamento de infraestrutura e serviços municipais – apoio 
financeiro aos municípios de todas as regiões do País para a realização de obras de 
infraestrutura e serviços básicos; c) capacitação e profissionalização dos agricultores 
familiares – promoção de cursos e treinamentos para os agricultores familiares; d) 
financiamento da pesquisa e extensão rural – destinação de recursos financeiros para 
a geração e a transferência de tecnologias para os agricultores familiares. (MATTEI, 
2005, p.14) 
 

Por meio do PRONAF, os agricultores passaram a ser identificados de acordo com uma 

classificação socioeconômica, denominados de A, B, C ou D, respectivamente, agricultores 

capitalizados, em processo de capitalização, em descapitalização e descapitalizados.” 

(SANTOS; GOIS, 2011, p. 236). 

Para Mattei (2001), os termos operacionais do PRONAF estão divididos em três grandes 

modalidades. A primeira é o crédito rural (custeio e de investimento), direcionado aos 

agricultores familiares em “linhas de crédito específicas: custeio e investimentos normais; 

crédito rural rápido; crédito especial, investimento especial e crédito agroindústria”. A segunda 

modalidade está voltada para a Infraestrutura e Serviços Municipais que estão diretamente 

ligados aos serviços de obras necessárias para fortalecer a agricultura familiar do município. 

Cada município que pretende usar esse benefício precisa elaborar um Plano Municipal de 

Desenvolvimento Rural (PMDR). E a terceira modalidade está relacionada à capacitação dos 

agricultores familiares para gerenciarem o próprio negócio.  

Segundo Brito (2009), “o principal apoiador da agricultura familiar é o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)”, é esse programa que 

possibilita os agricultores familiares conseguirem crédito. Para isso, é preciso ter a Declaração 

de Aptidão ao PRONAF (DAP), que pode ser conseguida em um órgão credenciado pela 

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais ou Casa da Agricultura. 

“A DAP foi criada para identificar e qualificar o agricultor familiar e permitir acesso 

diferenciado às políticas públicas”. (BRITO, 2016). 

Produtores familiares que atendam aos requisitos do PRONAF podem participar do 

Programa Agroamigo que, segundo Santos e Gois (2011), tem a finalidade de melhorar a 

situação social e econômica da população de baixa renda do campo.   
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O Agroamigo é um programa de microcrédito rural produtivo orientado, cuja estrutura 
administrativa, gerenciada pela parceria entre o BNB e o Instituto Nordeste Cidadania, 
é custeada pelo Governo Federal com um pagamento de 6% de comissão sobre o total 
financiado para a gestão do PRONAF B. (SANTOS; GOIS, 2011, p. 343). 
 

O Programa Agroamigo foi criado em 2004, por intermédio do Banco do Nordeste do 

Brasil (BNB), na região Nordeste, mais especificamente no estado do Piauí, em duas cidades: 

Floriano e Oieiras. (FERRAZ et. al., 2008).      

Segundo Abramovay (2008, p. 29), o Programa Agroamigo é coordenado “por uma 

Organização Não Governamental, o Instituto Nordeste Cidadania, dirigido por funcionários do 

BNB”. Salienta que os custos não são potencializados com a contratação de assessores de 

crédito, uma vez que esses têm remuneração abaixo do quadro de funcionários do banco. Além 

disso, contribui para a redução de custos o fato do assessor de crédito reduzir a demanda de 

funcionários nas agências bancárias.  

No Programa Agroamigo há um proximidade entre o assessor de crédito e o agricultor, 

diferente de antes, que os agricultores tinham dificuldade de acesso aos bancos.  Com essa 

metodologia, a concessão do crédito é facilitada e produtor é orientado pelo assessor de crédito 

sobre a geração de renda, com a devida aplicação do dinheiro na produção. (ABRAMAVOY, 

2008). 

 

3 Microfinanças e microcrédito  

 

É importante ressaltar a diferença entre microfinanças e o microcrédito. Para Soares e 

Melo Sobrinho (2008), as microfinanças são os serviços financeiros destinados à população de 

baixa renda, como crédito, poupança, seguros, penhor e crédito para consumo. Historicamente 

esse segmento  era excluído do mercado financeiro, por não ter recursos a oferecer aos bancos 

como garantia pela obtenção dos produtos ou serviços.   

Já o microcrédito é um serviço de crédito exclusivo para pessoas físicas e jurídicas 

empreendedoras de pequeno porte. É considerado como principal atividade na área de 

microfinanças. (SANTOS; GOIS, 2011). 

Para regulamentar o microcrédito, a Lei Nº 11.110 de 25 de abril de 2005 criou o 

Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado-PNMPO, com o objetivo de gerar 

emprego e renda entre os microempreendedores populares. (BRASIL, 2005). 
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Efetivamente, esta Lei caracteriza o microcrédito produtivo orientado como um meio de 

atender as necessidades financeiras de pessoas físicas e jurídicas com atividades produtivas de 

pequeno porte. Conta com a participação de um assessor de crédito para auxiliar o pequeno 

produtor no local onde a atividade produtiva é executada. O assessor de crédito é treinado para 

dar apoio no planejamento do negócio e identificar as necessidades que o empreendedor venha 

a ter. (BRASIL, 2005). 

É necessário realizar um estudo socioeconômico para definir o limite de endividamento 

de cada produtor, de acordo com as regras das instituições bancárias e do que está previsto na 

referida Lei. (BRASIL, 2005). 

A ideia de microcrédito partiu de um professor de economia chamado Muhammad 

Yunus, ao constatar que ao redor da Universidade de Chittagong, Bangladeche, a população 

pobre não tinha acesso ao mercado financeiro e nem crédito nos bancos para financiar as 

atividades produtivas, assim, tinha que recorrer aos emprestadores informais. (BARONE et al., 

2002).  

Um teste, com dinheiro do próprio professor e dos alunos, marcou o início da concessão 

de empréstimos para pequenos produtores e comprovou a capacidade deles pagarem suas 

dívidas, portanto, passaram a ser vistos como merecedores de confiança. O referido professor 

foi o fundador do Banco Grameen, que passou a atuar de forma diferente do sistema financeiro 

tradicional. (BARONE et al., 2002). 

O crédito concedido pelo Banco Grameen combateu excessos burocráticos e procurou 

dar agilidade no financiamento, sem exigir garantias reais. Duas mudanças importantes foram 

o aval solidário, que consiste em um grupo de tomadores formado por cinco pessoas 

coobrigadas a pagar pelo empréstimo e o agente de crédito, que é a pessoa responsável pelo 

acompanhamento do empreendimento. (BARONE et al., 2002). 

O Banco Grameen é “uma referência para a Comunidade Internacional de Microcrédito 

e seu modelo foi reproduzido em mais de 30 países, apesar das críticas recentes sobre a 

sustentabilidade financeira do banco”. (BARONE et al., 2002, p.14).   

Segundo Silva e Góis (2007), o microcrédito diferencia-se das operações financeiras 

tradicionais em três aspectos: agente de crédito, garantia solidária e, por último, prazos curtos 

e valores crescentes.  
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O agente de crédito consiste no acompanhamento do empreendimento no próprio local 

de trabalho por meio de visitas regulares ao produtor. Isso facilita de forma considerável a 

aproximação entre instituições financeiras e o produtor.  

A garantia solidária refere-se a um grupo de tomadores de crédito que são responsáveis 

pelo pagamento sem necessidade de possuir patrimônio..  

Por último, os prazos curtos e os valores crescentes é um mecanismo que libera recursos 

várias vezes, com valores cada vez maiores, a depender dos pagamentos ocorrerem em prazos 

e valores corretos. 

 

Quadro 1: Diferenças entre clientes de bancos tradicionais e clientes de bancos de 
microcrédito 

Clientes dos Bancos Tradicionais  Clientes dos Bancos de Microfinanças 
• Garantias físicas; 
• Muitas opções de serviços 

financeiros; 
• Assessoria Contábil; 
• Alto nível de escolaridade; 
• Experiências com empréstimos; 
• Potencial de pagamento; 
• Busca empréstimos para 

investimentos e crescimentos nos 
negócios; 

• Não tem necessidade de assessores 
bancários; 

• Proteção em momento de 
variações no mercado financeiro. 

• Não apresentam garantias físicas; 
• Escassez de opções de 

financiamento; 
• Mistura despesas pessoais com as 

dos negócios; 
• Baixo nível de escolaridade; 
• Falta de experiências com 

empréstimos; 
• Pouco potencial de pagamento; 
• Crescimento demorado; 
• Necessita de capital de giro; 
• Precisa de um assessor bancário; 
• Fragilidade nas variações do 

mercado financeiro. 
Fonte: Adaptado de Santos e Gois (2011).  
 

É possível encontrar perfil bem distinto entre os dois tipos de clientes apresentados no 

Quadro 1. Os clientes de bancos tradicionais optam pelas condições que melhor se adequam à 

sua renda e têm uma visão empreendedora com o objetivo de crescimento dos negócios. Já os 

clientes do microcrédito são frágeis às mudanças na economia, têm dificuldades de impulsionar 

os negócios e devido à baixa escolaridade, precisam de uma pessoa para orientar nas decisões. 

(SANTOS; GOIS, 2011).  

Segundo Paiva e Galiza (2002), na literatura internacional há várias questões 

importantes que são citadas com muita frequência quando o assunto é microcrédito. Quatro 
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delas são focalização, sustentabilidade, capacidade de expansão, e, por último, regulação e 

supervisão do microcrédito.  

A focalização diz respeito ao público alvo do microcrédito, ou seja, para quem são 

direcionados os programas oferecidos pelas instituições microfinanceiras (IMFs). Como foi 

citado anteriormente, o microcrédito incluiu a classe pobre no sistema financeiro, promoveu 

avanço no aspecto social e contribuir para amenizar a pobreza.  

A sustentabilidade consiste em ofertar crédito, sem interrupção, aos pequenos 

produtores e se divide em duas dimensões: financeiro e operacional, e política. 

A primeira indica que as instituições financeiras não precisem do contínuo repasse de 

recursos financeiros por parte do governo, uma vez que elas se mantêm com as próprias receitas.  

Já a segunda dimensão refere-se a uma sustentabilidade que não dependa de vulnerabilidade 

política, mas funcionaria de forma independente.                            

A capacidade de expansão está relacionada à oferta de crédito para um grande número 

de famílias e que gere uma mudança efetiva nas condições de vida.  

Por último, a regulação e supervisão nas instituições de microfinanças são escassas. As 

autoridades monetárias tendem a não acompanhar, de forma sistemática, pois há diversas 

instituições para um valor relativamente baixo de transações. 

Infelizmente, os clientes de baixa renda não fazem parte do público alvo de interesse da 

maioria das instituições financeiras, uma vez que a prestação de serviços para os produtores de 

grande porte viabiliza retornos financeiros mais altos. (SANTOS; GOIS, 2011). 

 

4 Procedimentos metodológicos 

 

Para atingir o objetivo deste trabalho, de apresentar uma avaliação do Programa 

Agroamigo na concepção dos pequenos produtores do povoado Mangabeira, município de São 

Domingos, Sergipe, foi aplicado um formulário com os produtores familiares do respectivo 

povoado. As variáveis analisadas foram perfil social, econômico e produtivo, obtenção do 

crédito, agente de crédito e, por último, pagamento.  

Quanto ao perfil social, econômico e produtivo, os produtores responderam perguntas 

de múltipla escolha, com alternativas associadas a cada um desses indicadores. Nas questões 

sobre obtenção do crédito, agente de crédito e pagamento, optou-se por uma investigação sobre 

o nível de satisfação dos produtores, com alternativas em cinco níveis, de muito insatisfeito a 
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muito satisfeito. Após a coleta dos dados, foram calculadas as frequências relativas e 

posteriormente, apresentadas graficamente. 

 

5 Resultados e discussões 

 

Pelos dados coletados identificou-se que a maioria dos produtores, 55%, é do sexo 

feminino, ou seja, há importante participação da mulher na produção. Segundo SEBRAE apud 

Pires (2014), 52% dos empreendedores com menos de três anos e meio de atividade no Brasil 

são do sexo feminino.  

No que  diz respeito à idade dos  produtores, 70% tem abaixo de 50 anos, isso indica 

que a maioria está na População Economicamente Ativa, que segundo o IBGE, corresponde a 

pessoas de 10 a 65 anos.  

Já em relação ao estado civil dos produtores,  95%  deles são casados ou vivem em 

união estável. Esse resultado permite afirmar qua há um percentual pequeno de solteiros, em 

comparação com os dados de Leite (2018), que indica percentual acima de 60% de pessoas 

solteiras, ocupadas no Brasil.  

Em relação ao grau de instrução, 85% dos produtores estudaram, mas não concluíram 

o ensino fundamental. De acordo com SEBRAE (2012), 81,4% dos produtores rurais têm 

escolaridade concentrada em “Ensino Fundamental Incompleto”.  

Quanto ao perfil econômico e produtivo, foram levados em consideração os 

indicadores: Tamanho da terra, Mão de obra, Renda da família e Direção das atividades. 

Sobre o tamanho da terra, todos os produtores responderam que a extensão do 

estabelecimento não ultrapassa 28 hectares. 

 Segundo Brasil (2006), uma condição de um produtor ser considerado familiar é 

quanto ao tamanho da terra, que não pode ultrapassar 4 (quatro) módulos fiscais. 

  Para Landau et al. (2012), em São Domingos um módulo fiscal equivale a 30 

hectares, portanto, é produtor familiar quem tiver até 120 hectares. Desta forma, pode-se 

afirmar que todos os produtores, por esse critério, são caracterizados como familiares. 

Outro critério que caracteriza o produtor familiar é o tipo de mão de obra.   
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                    Gráfico 1: Tipo de mão de obra 
                                Fonte: Pesquisa de Campo (2018) 
 

Pelos dados do Gráfico 1, a mão-de-obra é familiar para 90% dos produtores e outros 

10% utiliza mão-de-obra familiar e externa. 

Dentre mão de obra familiar e externa, a maioria é familiar, segundo Gráfico 2.   

 

 
                                  Gráfico 2: Distribuição da mão de obra 
                                  Fonte: Pesquisa de Campo (2018) 
                             

“[...] a classificação de uma unidade de produção agrícola como familiar tem como um 

dos critérios a predominância da mão-de-obra familiar” (NAZZARI; BRANDALISE; 

BERTOLINI, 2007, p. 40). Nesse sentido, pode-se afirmar que os produtores são familiares, 

quanto ao critério mão de obra. 

No Gráfico 3, é representada a origem da renda familiar dos produtores. 
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      Gráfico 3: Origem da renda 
      Fonte: Pesquisa de Campo (2018) 
 

Dos produtores, 90% indicaram que a renda familiar é só do estabelecimento rural, ou 

seja, para essas pessoas existe grande dependência das atividades do campo.  

Os produtores que afirmaram ter renda do estabelecimento e externa, 80% da renda é 

originada no próprio estabelecimento, conforme Gráfico 4. 

 

 
                                  Gráfico 4: Distribuição da renda 
                                  Fonte: Pesquisa de Campo (2018) 
    

De acordo com a Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, um dos critérios para a 

caracterização do empreendedor familiar rural é que ele “III - tenha percentual mínimo da renda 

familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na 

forma definida pelo Poder Executivo;”.   

De acordo com os dados obtidos, 100% dos produtores responderam que a família é 

responsável pela direção das atividades do processo produtivo. Quanto a este critério, os 

produtores são caracterizados como familiares. Segundo Guanziroli e Cardim (2000), uma das 

características é justamente o da gerência ser realizada pela própria família.  

A variável “Obtenção do crédito” foi avaliada pelos indicadores “documentação”, 

“liberação do recurso” e “deslocamento à agência”. 

O nível de satisfação da exigência quanto à documentos é apresentado no Gráfico 5. 
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Gráfico 5: Grau de satisfação quanto à exigência da documentação. 

                                 Fonte: Pesquisa de Campo (2018) 
 

Percebe-se que 75% dos produtores confirmaram que estão muito satisfeitos ou 

satisfeitos quanto à exigência da documentação, enquanto os outros 25% são indiferentes.  

Desta forma, conclui-se que a exigência da documentação solicitada teve avaliação 

satisfatória. Esse é um importante resultado, uma vez que a burocracia é um dos fatores que 

dificulta o acesso ao crédito.   

O prazo de liberação do recurso financeiro é um importante indicador para a avaliação 

do programa. 

 

 
                                  Gráfico 6: Grau de satisfação quanto ao tempo de liberação  
                                  do recurso após a aprovação do crédito. 
                                  Fonte: Pesquisa de Campo (2018) 

 

Pode-se verificar no Gráfico 6 que 55% dos produtores afirmou que está satisfeito em 

algum grau, mas 45% respondeu indiferente ou insatisfeito.  

Verificam-se percentuais próximos entre os produtores com algum grau de satisfação 

em comparação aos que responderam diferente, respectivamente 55% e 45%. Por essas 

porcentagens, verifica-se uma necessidade de aprimoramento desse indicador. 

No Gráfico 7 consta a avaliação sobre o número de deslocamentos à agência bancária, 

até o recebimento do recurso.   
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     Gráfico 7: Grau de satisfação quanto ao número de deslocamentos  
     à agência até receber o recurso. 

                                  Fonte: Pesquisa de Campo (2018) 
                                       

Identifica-se, no Gráfico 7 que 85% dos produtores mostraram-se satisfeitos ou muito 

satisfeitos com o número de deslocamentos até à agência para receber o recurso, que indica uma 

vantagem do programa.  

O percentual de produtores muito satisfeitos ou satisfeitos, com os indicadores 

“documentação”, “liberação do recurso” e “deslocamento”, foi respectivamente 75%, 55% e 

85%. Embora o tempo de liberação do recurso não tenha sido bem avaliado, pode-se afirmar 

que a variável “Obtenção do crédito” é importante para estimular a participação dos produtores 

no Programa. 

A variável “Agente de crédito” permite verificar a influência do assessor de crédito. 

Os indicadores são “melhorias na produção” e “alterações de mercado”. 

 

 
                                  Gráfico 8: Grau de satisfação sobre agente de crédito  
                                  para melhorar a produção. 
                                  Fonte: Pesquisa de Campo (2018) 

 

Menos da metade dos produtores, apenas 45%, responderam que estavam muito 

satisfeitos ou satisfeitos com as melhorias na produção, alcançadas por intermédio do agente de 

crédito. Esse percentual é considerado baixo, tendo em vista que se trata de uma orientação para 

o sucesso da produção. 

Os agentes de crédito são cruciais também nos casos de alterações de mercado.  
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                                 Gráfico 9: Grau de satisfação sobre agente de crédito para  
                                orientar quanto alterações de mercado. 
                                  Fonte: Pesquisa de Campo (2018) 
 

Apesar da importância verificada na literatura, apenas 40% dos produtores estavam 

satisfeitos sobre as informações de mercado repassadas pelo agente de crédito. 

Quanto à participação dos agentes de crédito, o percentual de produtores muito 

satisfeitos ou satisfeitos com os indicadores “melhorias na produção” e “alterações de 

mercado”, foi respectivamente 45% e 40%.  

A variável “Agente de crédito”, nos dois indicadores, foi mal avaliada. Há necessidade 

de analisar a participação dos agentes de crédito, principalmente porque há um baixo grau de 

instrução dos produtores, como foi verificado anteriormente.  

A variável “pagamento” permite indicar o nível de satisfação do produtor sobre o 

pagamento do crédito. Os indicadores são “valor das parcelas” e “prazo de quitação”.  

 

 

Gráfico 10: Grau de satisfação quanto ao valor das parcelas. 
                                  Fonte: Pesquisa de Campo (2018) 
 

Em relação ao valor das parcelas, 55% dos produtores confirmaram que estão muito 

satisfeitos ou satisfeitos, mas 45% se sentem indiferentes ou insatisfeitos.  

Verificam-se percentuais próximos entre os produtores que estão com algum grau de 

satisfação em comparação aos que responderam de forma diferente, respectivamente 55% e 

45%. Esse resultado indica para a necessidade de uma reavaliação sobre a determinação do 

valor das parcelas praticado pelo programa, uma vez que se trata de pessoas que têm baixo 

poder aquisitivo. 

Por fim, os dados sobre prazos de pagamento encontram-se no Gráfico 11. 
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                                 Gráfico 11: Grau de satisfação quanto aos prazos de quitação. 
                                  Fonte: Pesquisa de Campo (2018) 
 

Verifica-se que 70% dos produtores responderam que estavam muito satisfeitos ou 

satisfeitos com os prazos de pagamento do Programa Agroamigo. Com esse resultado é possível 

afirmar que os prazos são estabelecidos de acordo com a capacidade de quitação da maioria dos 

produtores.  

O percentual de produtores muito satisfeitos ou satisfeitos com os indicadores “valor 

das parcelas” e “prazo de quitação”, foi respectivamente 55% e 70%.  

A variável “Pagamento” teve uma avaliação razoável, uma vez que o prazo de quitação 

foi muito bem avaliado, mas o valor das parcelas, pelas respostas apresentadas dos produtores, 

merece ser revisto.  

 

6 Considerações finais 

 

 A elaboração do presente trabalho possibilitou apresentar uma avaliação do Programa 

Agroamigo, na concepção dos pequenos produtores do Povoado Mangabeira, município de São 

Domingos, estado de Sergipe. 

O Agroamigo é um programa de microcrédito produtivo orientado de grande 

importância cujo objetivo é melhorar as condições sociais e econômicas de produtores de baixa 

renda que, por não atenderem a requisitos de garantias, exigidas pelas instituições financeiras, 

eram impedidos de participarem do mercado de crédito. 

As possibilidades de alavancar a pequena produção tornaram-se reais com o 

reconhecimento da categoria de agricultura familiar e, posteriormente, a institucionalização do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 
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Em relação ao perfil social, 52% são mulheres casadas, com faixa etária de 21 a 50 anos 

e não têm o ensino fundamental completo.  

Quanto ao perfil econômico e produtivo, todos que responderam ao instrumento de 

coleta de dados estão inseridos na categoria de agricultura familiar, pois a terra tem menos de 

120 hectares (extensão máxima para a agricultura familiar no município de São Domingos), a 

mão de obra predominante é familiar, a renda é basicamente proveniente do próprio 

estabelecimento e a direção das atividades é de responsabilidade dos próprios produtores. 

As variáveis selecionadas para a avaliação do programa foram “Obtenção do crédito”, 

“Agente de crédito” e “Pagamento”, analisadas mediante seus respectivos indicadores, por meio 

dos quais, os produtores atribuíram um grau de satisfação, distribuído em cinco níveis, de muito 

satisfeito (o mais alto) até muito insatisfeito (o mais baixo). 

Os indicadores “documentação”, “liberação do recurso” e “deslocamento à agência” 

foram utilizados para a variável “Obtenção do crédito”, que teve boa avaliação por parte dos 

produtores, em média, 71% indicaram que estavam muito satisfeitos ou satisfeitos com os 

respectivos indicadores.  

Orientações sobre “melhorias na produção” e “alterações de mercado” foram os 

indicadores escolhidos para a variável “Agente de crédito”, cuja avaliação não foi satisfatória, 

em média, apenas 42% dos produtores indicaram que estavam muito satisfeitos ou satisfeitos 

com a participação do agente de crédito.  

O “valor das parcelas” e “prazo de quitação” foram considerados como indicadores da 

variável “Pagamento”, cuja avaliação feita pelos produtores foi razoável, pois, em média, 63% 

consideraram que estavam muito satisfeitos ou satisfeitos.  

No geral, a avaliação do Programa Agroamigo não foi satisfatória. Considerando a 

média das três variáveis, apenas 58% dos produtores responderam que estavam muito satisfeitos 

ou satisfeitos.  

Diante dessa constatação, sugere-se que o Programa Agroamigo seja avaliado por meio 

de um estudo mais amplo de tal forma que os resultados possibilitem medidas que promovam 

melhores condições sociais e econômicas dos pequenos produtores. 

Pelos resultados ora apresentados é possível afirmar que foi atingido o objetivo de 

apresentar a avaliação do programa Agroamigo na concepção dos pequenos produtores do 

povoado Mangabeira, município de São Domingos, Sergipe.  
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SERVIÇOS AMBIENTAIS: CONFLITOS 

E DESAFIOS ADVINDOS DO CRESCIMENTO URBANO DE BRASÍLIA PARA A 

COLÔNIA AGRÍCOLA KANEGAE, RIACHO FUNDO/DF 

 

Carlos Riley Fortuna Santos 

Resumo: 

 

A Colônia Agrícola Kanegae/CAK foi fundamental para a construção de Brasília, na qual o 

espaço, localizado no Riacho Fundo 1, serviu para alimentar a capital na fase de construção. A 

permissão de uso dessa terra aos descendentes de japoneses era vitalícia, contanto que fosse 

seguida Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, pois juntamente com o 

presidente da NOVACAP, Israel Pinheiro, Juscelino Kubitscheck queria uma cidade pautada 

na produção sustentável, de base familiar. Hoje, o crescimento de Brasília exerce fortes pressões 

sobre a comunidade, trazendo grileiros e êxodo rural; Complica-se a situação pela falta de 

políticas públicas e/ou ineficiência da mesma, pois apesar das tentativas, os mais 

marginalizados foram ainda mais excluídos do processo e enfraquecidos a ponto de 

praticamente pararem a produção. Crescer e combater requererá de uma liderança. Por isso este 

trabalho se faz importante para articular a CAK, e ela continuar desempenhando seu modelo 

agrícola. Observou-se que há uma preocupação com a sustentabilidade ecológica; a 

sustentabilidade ambiental; a sustentabilidade social; a sustentabilidade política; e a 

sustentabilidade econômica (SACHS, 2002). O trabalho objetiva identificar a importância, 

desafios e perspectivas da CAK frente ao crescimento urbano de Brasília, fazendo um recorte 

espacial aos de maiores vulnerabilidades. A metodologia consta de pesquisa qualitativa e 

quantitativa; de levantamento bibliográfico, de dados primários e secundários; de trabalhos de 

campo e de entrevistas aplicadas junto aos moradores locais. Os primeiros resultados 

comprovam que a CAK ainda é uma região formada por núcleos familiares, as quais um modelo 

agrícola sustentável vigora, mas que apesar disso nas últimas décadas tem sofrido bastante 

mudanças devidas as irregularidades externas, fazendo com que estes moradores se sintam 

violentados. Devido as recentes irregularidades o Córrego Riacho Fundo 1 perdeu sua mata 

ciliar, invasores dominam um córrego, e enfrentam problemas inclusive com a Companhia de 
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Planejamento do DF. Foi realizado uma reunião com os membros mais vulneráveis da CAK no 

dia 1 de agosto de 2019, na qual se planejava ter um debate com o máximo desses membros, 

esclarecendo todos os pontos. Além, é claro, de mapear a situação. para facilitar a elaboração e 

análise. Foi utilizado o método SWOT para facilitar a Identificação das forças, fraquezas, 

ameaças e oportunidades podemos continuar a pesquisa e estabelecer frentes perante os 

conflitos. A CAK está situada em uma área com bastante recursos naturais, como por exemplo 

a água, que é abundante, e a terra, na qual é bastante produtiva. Isso acaba exercendo algumas 

vantagens perante a conconcorrência, apesar de eles não terem os devidos apoios técnicos para 

agilizar o processo. Atualmente eles fazem a produção, mesmo que em pequena escala, de 

frango ovo, peixe, hortaliças, mandioca, mexerica, limão, linguiça caseira, banana, pimenta, 

feijão verde, milho, rapadura cachaça, banha de porco, carne na lata, agrião doce, alfaces, 

cebolinha brócolis e cheiro verde. Adicionalmente, têm um alambique desativado para a 

produção de cachaça e a disponibilidade de poder montar uma barraquinha de bolo caso surja 

um espaço. Tudo isso, juntamente com as disponibilidades destes que são aproximadamente 8 

(oito) produtores os tornam aptos a já começarem a se organizar para vender em uma data 

próxima, como é o caso da programada para o dia 22 de agosto. Vale destacar que apesar da 

variedade de opções apresentadas aqui, a demanda é desproporcional e não muito atrativa para 

se apresentar em uma feira-semanal. Desta forma a meta é potencializar essas forças de maneira 

estratégica, uma vez que é muito mais cômodo a um cliente encontrar todas suas compras da 

semana no mesmo local. Então, fazer uma análise de como eles vão se comportando, no que 

cada um consegue expandir sem ter maiores transtornos vai ser a nossa estratégia em um 

primeiro momento. Por isso foi recomendado que eles tentem comprar de outros moradores 

nesta primeira feira para realizar o teste de vendas. Os resultados dessa atividade e pesquisas 

deverão aumentar os espaços produtivos desses pequenos agricultores rurais, o que acabará 

contribuindo para a identificação deles como promovedores de serviços sociais, visto que tem 

uma lei que protege quem se enquadra nesses quesitos. Entretanto, o mais importante é que eles 

estão cientes da atual condição de vulnerabilidade, de entendimento de que o processo será 

lento. Por exemplo, é muito provável que a feira não der movimento nos primeiros dias; que 

eles mesmo não terão uma diversidade de produtos e nem uma estrutura ideal para este tipo de 

comercialização. Entretanto, é preciso ter logística, mas eles sozinhos não conseguem ter uma 

liderança para correr atrás de questões mais técnicas. Por isso, os problemas acontecem em 

todas as fases, para começar, a própria falta de uma associação/cooperativa reflete na 
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complicação na hora das compras; o que acaba por sua vez levando ao segundo problema, o 

uso irregular de algumas técnicas de cultivo. Adicionalmente, eles não conseguem entender o 

motivo desse bom solo requerer tantos aditivos, nota-se nesse tipo de pensamento a falta de 

contato com algum profissional, como o de ecologia, a qual poderia ajudar a esclarecer essas 

dúvidas referentes ao tipo de solo (acidez) e até a respeito ao combate das pragas, outro 

problema vivenciado por eles. Mas destaca-se a ideia que tudo será estudado e testado 

lentamente de forma empírica, para ver qual modelo melhor se enquadra para esses agricultores 

da CAK. Ao término dessa etapa, espera-se que eles fiquem mais consolidados e possam contar 

inclusive com algum tipo de registro que os permitam comercializar com restaurantes e ter uma 

maquininha de passar cartão. Além disso, boa parte desses moradores estão sofrendo e aos 

poucos parando de produzir devido a pressão da Codeplan que insiste em querer retirá-los do 

local. Enquanto que a Agência de Fiscalização do Distrito Federal/AGEFIS não os deixam 

comercializar nas ruas. Muito por causa disso, eles não têm uma marca visual, uma forma de 

padronização de preços, faixa e/ou qualquer bancada para expor os produtos. Com a missão de 

estudar e de prestar bons serviços para a comunidade, objetiva-se estudar a transformação dessa 

situação. Porém, é um trabalho conjunto, tanto do IFB quanto da comunidade que precisará ter 

paciência no processo. Entre outros, esperamos fechar parcerias com diversos profissionais e 

Campus do instituto Federal de Brasília. Por exemplo, no Campus São Sebastião poderíamos 

encontrar alguém que pudesse nos ajudar com as questões da agricultura; no de Samambaia 

podemos ver as questões das banquinhas e uniformes, e tem também o no nosso próprio 

Campus, o qual contém cursos como Gastronomia e futuramente de Turismo. São detalhes que 

fazem toda a diferença e revelam o quão complexo será este trabalho. Contudo, conclui-se que 

a ameaça provocada pela pressão urbana no entorno da CAK configura-se em um importante 

meio de estudo, pois colabora com o entendimento da dinâmica espacial e histórica da formação 

territorial do próprio Distrito Federal e em especial a própria dinâmica regional do Riacho 

Fundo. E por ultimo, mas não menos importante, melhorará a qualidade de vida da comunidade. 

REFERÊNCIAS COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL 

(CODEPLAN). Observatório ODM – DistritoFederal, Área Metropolitana de Brasília. 2012. 

Disponível em: <www.codeplan.df.gov.br/>. Acesso em: 10 mai. 2019.SACHS, Ignacy. 

Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável: ideias sustentáveis. 4a edição. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2002. 
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A FÁBRICA FÉCULA DA AMAZÔNIA: A EXPERIÊNCIA DO PROCESSO DE 

VERTICALIZAÇÃO DA MANDIOCA NO MUNICÍPIO DE MOJU-PA. 

 

Aline Santos Ribeiro 

Resumo: 

 

O presente trabalho tem como título A Fabrica Fécula da Amazônia: a experiência da 

verticalização da mandioca no município de Moju-PA. A pesquisa foi desenvolvida no 

município de Moju, localizado na Microrregião de Tomé-Açú, Nordeste paraense e faz uma 

análise sobre a primeira experiência da agroindustrialização da mandioca para a fabricação de 

fécula da região Norte do Brasil. Sendo o objetivo principal deste artigo, identificar o que 

causou a falência da primeira experiencia da Fábrica Fécula da Amazônia em seu curto período 

de funcionamento. Foram utilizados como metodologia os seguintes recursos e técnica de 

pesquisa: revisões bibliográficas com uso de autores que permitam ter uma visão sobre o 

assunto, mapas, figura (fotografia) e pesquisas de campo, através de entrevistas com 

agricultores, ex-funcionários e representante da fábrica, que foram de fundamental importância 

para a construção do artigo. O artigo, além da introdução, apresenta três tópicos: o primeiro 

com o título “A Fábrica Fécula da Amazônia”, abordará sobre como surgiu o projeto de 

implantar a primeira experiência de agroindustrialização da mandioca para a produção da fécula 

e também discorrerá sobre os motivos que levou a fábrica a instalar-se no município de Moju; 

o terceiro tópico “A Falência da Fábrica Fécula da Amazônia” mostrará os principais fatores 

que levaram a indústria a falência e o último consiste nas considerações finais. Os resultados 

da pesquisa apontam que o empreendimento não permaneceu ativo, principalmente por 

questões de negligência por parte do Estado. A falta de políticas públicas voltadas para atender 

as necessidades e especificidades dos pequenos agricultores da região que seriam os principais 

motores para o fornecimento da matéria prima desenvolvimento do projeto. Segundo Filgueiras 

e Homma (2016), o estado do Pará é o maior produtor de mandioca do Brasil, por ser uma 

cultura que não exige muita tecnologia e de fácil adaptação aos solos de poucos nutrientes. 

Ainda segundo o autor, a mandioca é considerada como o pão da terra para diversas famílias 

pobres da região e sua importância basicamente é para a subsistência e para produção de farinha, 
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que apesar de ser uma atividade de baixa expressão econômica, é o principal meio de renda 

econômica pela qual os agricultores suprem suas necessidades básicas. Para Parente, Oliveira 

Jr e Costa (2003): Na Amazônia toda a produção de Mandioca está voltada, quase que 

totalmente para a produção de farinha, que é um dos alimentos básicos da população juntamente 

com o peixe. Por isso, está entre as cincos principais culturas cultivadas na região, 

correspondendo a 10,5% da área total da área cultivada. (PARENTE; OLIVEIRA; COSTA, 

2003, p. 3). Segundo Gameiro et al (2003), a mandioca tem deixado de ser apenas uma cultura 

de segurança alimentar para as camadas sociais de baixa renda, e as raízes estão cada vez mais 

ganhando espaço no mercado como importante matéria prima para as indústrias de fécula. Sua 

ascensão no mercado se dá pelo fato de ser um produto que possui mais de mil utilizações para 

fins agroalimentar, papeleiro e químico, tal como mostram Cardoso (et al., 2001): A fécula e 

seus produtos derivados têm sidos utilizados em produtos amiláceas para alimentação humana 

ou como insumo para diversos rumos industriais tais como o de alimentos embutidos, 

embalagens, colas, mineração, têxtil farmacêutico. São nesses mercados que ocorrem a maior 

agregação de valores se encontram as maiores perspectivas para o desenvolvimento da atividade 

mandioqueira. (CARDOSO et al., 2001, p. 34) A fábrica Fécula da Amazônia foi o primeiro 

empreendimento de fabricação de fécula de mandioca a instalar-se na região Norte do Brasil e 

visava consumir toda a produção da raiz dos pequenos agricultores do município de Moju, que 

tinham como proposta do Governo receberem incentivos por parte de políticas públicas em 

financiamentos para que os pequenos agricultores da região pudessem ter as condições 

necessárias para incrementar a produção da mandioca com o intuito de fornecer e manter 

fecularia em atividade só com a produção da agricultura familiar no cultivo do insumo 

(mandioca). No entanto, por alguns fatores, a fecularia não durou uma década funcionando. 

Para Parente, Oliveira Jr e Costa (2003), a industrialização aparece como um meio de maior 

possibilidade de aproveitamento da mandioca na qual a produção pode ser direcionada para o 

consumo humano, como farinha de mesa e polvilhos (doce ou azedo), para consumo animal, 

como raspas e para fins industriais como a fécula. Ainda segundo os autores, o segmento da 

fécula é o produto que atreva maior valor econômico a raiz, podendo ser utilizada em mil 

produtos distribuídos no ramo da alimentação humana, animal e principalmente para fins 

industriais, tal como mostram Cruz (et al., 1995): [...] na fabricação de embutidos, leite em pó, 

chocolates, balas, bolachas, sopas, sobremesas sagú e pão. Pode ser também direcionada para 

alimentação animal, na forma de raspas e resíduos da própria indústria ou pode simplesmente 
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ser transformada em fécula ou amido. O amido pode ser utilizado em indústria de adesivos, 

indústria têxtil, fogos de artifício, fabricação de fósforos, dextrinas, malto dextrinas, Indústria 

de papel, embalagens biodegradáveis, fundição de metais e indústria da madeira 

(compensados). Na indústria farmacêutica, é utilizado na massa dos comprimidos e em creme 

dental. Os amidos são usados ainda na perfuração de poços petrolíferos. Se estima que, a nível 

mundial, 95% do amido é destinado a usos industriais diferentes das aplicações como 

ingrediente de alimentos, e somente 5% é destinado à alimentação humana. (CRUZ, et al., 1995, 

p. 05). O amido de mandioca tem sido tradicionalmente introduzido na indústria de alimentos 

em função de seu valor e de atuar como melhorador das propriedades funcional em sistemas 

alimentícios. O amido serve para melhorar a textura, atuar como espessante, aumentar o teor de 

sólidos em suspensão e proteger os alimentos durante o processamento (CEREDA, 2002). com 

a valorização do amido de mandioca no mercado, e pelo fato do estado do Pará apontado através 

dos dados e pesquisas do Instituto Brasileiro de Pesquisa Agropecuária (IBGE) ser um grande 

produtor da mandioca, veio para o estado por parte de interesses privados com apoio do Estado, 

a fábrica fécula da Amazônia veio para o município de Moju. o Projeto tinha o intuito de 

fomentar a produção e valorização do cultivo da mandioca e promover meio de 

desenvolvimento para o meio rural. 
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O ASSENTAMENTO IPANEMA EM IPERÓ/SP: RESISTÊNCIA E PERMANÊNCIA. 

 

Fernando Freitas de Almeida 

Resumo: 

 

O Assentamento Ipanema pontua como território no qual os camponeses encontra-se 

organizado há quase 3 décadas, onde a resistência faz-se necessária desde o processo de 

ocupação até os dias atuais e esta tem diversas características; econômicas, culturais familiares 

como pontua Fabrini, 2006 “manifestações relacionadas à economia, cultura, costumes, 

política, relações de parentesco e vizinhança, compadrio, relações familiares e de gênero, 

socialização das crianças, etc.”.  Neste sentido pretende-se evidenciar a resistência histórica 

presente no assentamento Ipanema, este que foi promulgado em 4 de dezembro de 1995 possui 

1.712 hectares, em terras do extinto IBAMA e do Ministério da Agricultura. Foram criados 151 

lotes destinados às famílias que estavam acampadas na Fazenda Ipanema. A ocupação da 

Fazenda Ipanema ocorreu em 16 de maio de 1992, com cerca de 700 famílias conforme 

informações fornecidas pelos assentados, concentrando 3000 pessoas. Cabe ressaltar que a 

tática de luta utilizada, a ocupação, pontua como importante estratégia de luta dos camponeses 

sem terra naquele período, e faz-se fundamental no questionamento do direito à propriedade 

privada da terra. Diante do apresentado, a ocupação vem acompanhada de outras formas de 

luta, tendo como principal elemento, o chamado trabalho de base, elemento da luta territorial 

do sem terra e momento no qual os militantes do MST ( Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra) e aliados do urbano vão às cidades, sobretudo nas periferias, convencer a população 

a lutar pelo direito à terra. Para o Assentamento Ipanema, este trabalho percorreu mais de 13 

municípios, o que reuniu um grande número de famílias, o percurso seguiu de Sorocaba até 

Leme, município cerca de 200 km de distância do Assentamento Ipanema. O acertado trabalho 

de base, combinado ao período histórico de grande efervescência das lutas populares, 

possibilitou uma ocupação numerosa, surgindo assim o desafio de garantir o mínimo de 

estrutura para que as famílias ficassem e continuasse na luta, neste sentido organizaram as 

seguintes equipes: A Equipe de Negociação tinha como principal tarefa fazer as mediações com 

poder publico, com o governo e eventualmente com o tensionamento gerado pela segurança 
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pública, sobretudo na figura da Policia Militar. A Equipe de Segurança, equipe de fundamental 

importância no momento da ocupação, sobretudo nos primeiros dias, garante o controle de 

acesso à ocupação, faz as rondas noturnas dentro da ocupação, geralmente de maioria do gênero 

masculino, mas conforme relatos houveram diversas vezes debates em torno da participação do 

gênero feminino na equipe de segurança. A Equipe de Barracos, responsável pela construção 

dos abrigos nos primeiros dias de ocupação é uma equipe volumosa, mas se articula somente 

no primeiro dia da ocupação. A Equipe de Poço, fez-se necessária devido à dificuldade de 

acesso à agua na ocupação, possibilitando assim uma melhor estrutura para ocupação que 

duraria 3 anos. Equipe de Educação ficava com a responsabilidade de estabelecer as cirandas, 

dinâmica de cuidado com as crianças durante as atividades e a creche, espaço comunitário, onde 

ficam as crianças na ocupação. Equipe de produção garante as primeiras produções de horta 

com a plantação de mandioca entre outros produtos que complementavam a refeição juntamente 

com alimentos que eram doados ao acampamento. Faz-se fundamental enfatizar que a ocupação 

utilizou-se de diversas táticas de luta, tais como manifestação de rua, ocupação de prédios 

públicos, entre outras formas para chamar atenção para sua causa, tendo como resultado a 

conquista dos lotes. Neste sentido, os assentamentos devem ser entendidos como a 

territorização das lutas camponesas e também como ponto de partida para garantir a reprodução 

dos camponeses no meio rural, não como ponto de chegada da luta , tendo a partir deste 

momento novas formas de resistência. O primeiro elemento observado no assentado é que o 

mesmo tem buscado outras formas de comercialização para fugir da lógica de exploração 

tipicamente aplicadas nos mercados capitalistas. porque de fato quando submete a mercadoria 

ao mercado, o camponês, sujeita-se às diversas regras do mesmo. No assentamento há alguns 

mecanismos que merece ser observado entre os quais: a venda direta, o CSA (Comunidade 

Sustenta Agricultor) e os Instituto de Economia Solidária, participação em feiras e eventos, que 

focam em outras formas de distribuição, que difere de relações tipicamente mediadas pelo 

mercado, tal como os atravessadores e as grandes redes de mercado. Estas vendas torna-se 

facilitada sobretudo porque o Ipanema está ligado diretamente a um bairro popular periférico, 

chamado Geogger Oettter, é caminho para Fazenda Ipanema, lugar de significativo turismo na 

região e fica próximo aos limiares da mancha urbana de Sorocaba.. A venda direta pontua como 

método tradicional dos camponesas, no qual o mesmo livra-se da figura do atravessador ou de 

qualquer outra forma de mediação, seu produto pode ser adquirido no próprio lote, como 

habitualmente ocorre no assentamento.. Neste sentido é comum encontrar diversas placas 
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orientando a compra direta nos lotes, venda de produtos diversos, horti-fruti, mel, animais, 

queijo, pão entre outros produtos presentes nos lotes. O CSA (Comunidade Sustenta Agricultor) 

é um dos mecanismos de compra presente no assentamento Ipanema. Funciona a partir de 

compras coletivas, estabelecendo contratos de 1 ano com consumidores, os valores são fixos. 

Há uma cota de produtos para cada um dos consumidores que participam e são entregues no 

centro de Sorocaba. As cotas são divididas todas as segundas feiras, em um local chamado Casa 

da Lua sendo que as cotas são dividas de duas formas, Cota 1: 2 maços de folhosas,1 porção de 

legumes,1 tipo de raíz, 1 porção de frutas, 1 maço de tempero e 1 maço de aromáticas custando 

ao consumidor 105 reais por mês; e a Cota 2: 3 maços de folhosas, 3 porções de legumes, 2 

tipos de raízes, 2 porções de frutas, 2 maços de tempero e 1 maço de aromáticas custando 185 

reais por mês. O CSA não atua somente no consumo, mas pensa junto aos assentados na 

produção, contribuindo no planejamento, buscando debater coletivamente os produtos da 

época, estabelecendo junto aos assentados um preço no qual as partes consideram justos. Cabe 

ressaltar que há nesta relação de comércio muitas contradições, pois, sabe-se que nesta troca os 

sujeitos históricos não estão em iguais condições, a população urbana neste caso possuem o 

dinheiro e a rural a mercadoria, mediada dentro do sistema capitalista, que historicamente, 

sobretudo no Brasil, coloca o camponês à margem do processo e há uma clara desvalorização 

de um trabalho pelo outro. A compra por Instituto de Economia Solidária, a participação em 

feiras e eventos são outras estratégias encontrada pelos assentados neste processo garantindo 

assim , sua reprodução enquanto camponeses. Entretanto as vendas tradicionais a grandes 

mercados, o trabalho intermitente, sobretudo pela proximidade com a cidade industrial que é 

Sorocaba, pontua como outras formas de garantia de permanência nos lotes, sobretudo como a 

diminuição dos programas de aquisição. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

aparece por diversas vezes nas falas dos assentados, ora como parte da história de alguns, ora 

como reconhecimento de uma história, mostrando a relevância na luta política histórica do 

assentamento, a participação do assentamento na Feira Nacional do MST pontua esta 

permanência na relação do assentamento com o movimento camponês. O Espaço Comunitário 

permanece no assentamento, este espaço é compartilhado com a Comunidade Nossa Senhora 

de Fátima, que fica logo na entrada do assentamento, lugar onde os assentados tem fácil acesso. 

O espaço encontra-se preservado e é onde os assentados escolheram para receber visitas, que 

acontecem frequentemente no Assentamento. Sendo que, há também no espaço comunitário 

diversas atividades, dentre as quais as atividades que apontam para a resistência dos 
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assentamentos que é a recepção de estudantes e visitas no assentamento, pois compreendem a 

necessidade de esclarecimento aos jovens sobre a sua luta e a importância e o significado da 

reforma agrária. Neste sentido os assentados coletivamente traçam um roteiro estratégico 

quanto à recepção que incluem falas sobre a luta camponesa e visita aos lotes. A Educação é 

outro elemento presente, observa-se na dinâmica do assentamento e também na escola que 

atende os assentados, sobretudo a escola que está dentro da Floresta Nacional de Ipanema, na 

qual foi possível acompanha-la, através do campo. Este contato com a escola Dona Gláucia 

Aparecida Andrade Nogueira, ocorreu em 3 de outubro de 2018,a mesma que é sediada em um 

prédio tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) contando 

com 18 salas divididas em 2 períodos, atendendo sobretudo alunos do assentamento Ipanema, 

do bairro rural Bacaetava, do Bairro George Oetter e Bairro Alvorada, neste momento a escola 

estava junto aos alunos produzindo um documentário com o histórico do assentamento, 

entrevistando os assentados que fizeram parte da ocupação e os mais jovens. Por fim, com o 

passar de cada tempo histórico, os modos nos quais os camponeses encontraram para garantir 

suas resistências são diversos, que diferem muitas vezes de períodos anteriores, onde a luta pela 

terra tinham como principal tática, a ocupação. As resistências presente no assentamento hoje 

tomam outras formas e nascem como resposta a um política agrária ínfima que acontece 

precariamente no Brasil. Esta resistência dá-se para além dos elementos políticos, pois estão 

presentes ainda, na cultura, na educação, no costume, na produção. 
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TRAPPU: Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Território e Políticas Públicas 

– experiências de Ensino, Pesquisa e Extensão na Universidade Federal de Goiás 

 

Adriano Rodrigues de Oliveira1  

Marcelo Rodrigues Mendonça2 
 

Resumo: O texto se propõe a apresentar a organicidade e atividades do Grupo de Estudos  e Pesquisas sobre 
Trabalho, Território e Políticas Públicas (TRAPPU). O grupo está vinculado ao Laboratório de Estudos e Pesquisas 
das Dinâmicas Territoriais (LABOTER) do Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) da Universidade Federal 
de Goiás (UFG). A centralidade é demonstrar o caráter aglutinador deste espaço acadêmico para alcançar a práxis 
cotidiana. 
Palavras-chave: Ensino; Pesquisa; Extensão; Grupo de Estudos e Pesquisas. 

 
“A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta 
dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por 
mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? 
Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar.” Eduardo 
Galeano 

 

Introdução 

 

 Apresentamos neste texto a relevância da organicidade de um Grupo de Estudos e 

Pesquisas, como estratégia de conciliação entre teoria e prática, tão imprescindíveis para 

construir a práxis cotidiana, associando teoria e prática no processo de condução das agendas 

de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 Outrossim, foco é o TRAPPU - Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, 

Território e Políticas Públicas, que foi criado em 2014 no Laboratório de Estudos e Pesquisas 

das Dinâmicas Territoriais (LABOTER) do Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). Sua formação esteve consubstanciada na agenda de 

Ensino, Pesquisa e Extensão dos docentes que o coordenam, Adriano Rodrigues de Oliveira e 

 
1 Docente do Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) da Universidade Federal de Goiás (UFG) E-mail: 
adriano.ufg@gmail.com. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas Trabalho, Território e Políticas Públicas 
(TRAPPU). 
2 Docente do Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) da Universidade Federal de Goiás (UFG) E-mail: 
ufgmendonca@gmail.com Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas Trabalho, Território e Políticas Públicas 
(TRAPPU). 
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Marcelo Rodrigues Mendonça, que passaram a atuar no IESA respectivamente a partir dos anos 

2011 e 2012. 

 Os conceitos e temas que compõem a sua nomenclatura têm por base as agendas de 

pesquisa dos referidos docentes, tendo como categoria ontológica o Trabalho, o Território como 

categoria fundante, pois compreendemos que a dimensão espacial do conflito é a característica 

central da leitura geográfica e as políticas públicas se constituem (ou constituíam) como 

dimensão aglutinadora de como o Estado opera, contraditoriamente, no processo de 

ordenamento territorial, a partir das demandas dos movimentos sociais e similares. 

 O TRAPPU tem por finalidade fomentar reflexões teórico-metodológicas agregadoras 

de temas que necessitam ser aprofundados na Geografia e ciências afins, tais como: 

reestruturação produtiva do capital e precarização do trabalho no campo e  na cidade; 

modernização do território; agrohidronegócio e os efeitos socioambientais; produção 

camponesa/trabalho familiar; sociobiodiversidade do Cerrado; políticas públicas de 

desenvolvimento rural e planejamento ambiental; incorporação dos territórios cerradeiros pelos 

grandes empreendimentos (agronegócio, mineradoras, hidrelétricas etc.); expropriação dos 

trabalhadores da terra, (re)criação do campesinato e construção das (Re)Existências. 

 

A organicidade do TRAPPU 

 

 Para encadear as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, o TRAPPU está estruturado 

em 04 (quatro) linhas de pesquisa com os seguintes temas: 1) Agroecologia, diversidade 

produtiva e Educação no Campo; 2) Efeitos socioespaciais de grandes empreendimentos e 

conflitos socioambientais; 3) Políticas públicas e desenvolvimento rural e; 4) Trabalho, 

ambiente e saúde. 

 Nestas linhas estão vinculados os discentes de graduação (Ciências Ambientais e 

Geografia) e pós-graduação em Geografia do IESA/UFG, discentes da pós-graduação em 

Geografia da Universidade Federal de Catalão (UFCAT). Atualmente no Programa de Pós- 

Graduação em Geografia do IESA, são 3 (três) mestrandos e 9 (nove) doutorandos, além de 2 

(dois) doutorandos no Programa de Pós-Graduação da UFCAT. Além disso, o TRAPPU conta 

com a colaboração de pesquisadores de outras universidades brasileiras (atualmente 01 

pesquisador da Universidade Estadual de Goiás e 01 pesquisador da Universidade Federal do 

Tocantins), pesquisadores de universidades estrangeiras (atualmente 01 pesquisador da 
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Universidade de Strathclyde/Escócia e 01 pesquisador da Universidade Intercultural de Chiapas 

do México), bem como professores da Educação Básica da rede pública e privada do estado de 

Goiás3. 

 O funcionamento do TRAPPU está estruturado a partir de reuniões sistemáticas e grupos 

de estudos que são organizados tanto pelos coordenadores, quantos pelos orientandos de pós-

graduação e buscam focalizar tanto os aspectos teórico-metodológicos das pesquisas em 

andamento, quanto análises de conjuntura nacional e internacional. O intuito é assegurar o 

Encontro de Saberes entre os sujeitos que produzem os diferentes tipos de conhecimentos com 

destaque para os homens e mulheres que lutam pela Existência nos territórios do campo e da 

cidade (trabalhadores, camponeses, quilombolas, indígenas etc.). 

 Além dos grupos de estudos, são recorrentes a organização de eventos regionais, 

nacionais e internacionais além dos colóquios que são realizados, conforme as oportunidades 

geradas pela vinda de pesquisadores para bancas de defesa de dissertações de mestrado e teses 

de doutorado, tanto do Programa de Pós-Graduação em Geografia quanto de programas 

parceiros da UFG, como o Programa de Pós-Graduação em Agronegócio e o Programa de Pós-

Graduação em Direito Agrário. 

 Dentre os eventos internacionais organizados pelo TRAPPU, cabe destacar o VII 

Simpósio Internacional de Geografia Agrária – SINGA Goiânia/2015, que teve como tema 

central A questão agrária na contemporaneidade: dimensões dos conflitos pela 

apropriação da terra, da água e do subsolo e foi realizado no período de 30 de outubro a 03 

de novembro de 2015. Outro evento internacional organizado em 2016, foi IV Workshop: 

Expansão da Agroindústria Canavieira: novas fronteiras e energias renováveis - efeitos, 

conflitos e alternativas envolvendo populações em vulnerabilidade socioambiental (IV 

Workshop: The Expansion of New Frontiers for Renewable Energy: effects, conflicts and 

alternatives for populations in spaces of socio-environmental vulnerability). O evento foi 

organizado em parceria com a Universidade de Strathclyde da Escócia, com financiamento da 

FAPEG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás) e do Fundo Newton do Reino 

Unido. A partir deste evento, estiveram reunidos em Goiânia, 40 pesquisadores, dentre os quais 

 
3 Maiores informações sobre os integrantes do TRAPPU podem ser obtidas no link do Diretório de Grupos de 
Pesquisas do CNPq: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5179145719740510 
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20 brasileiros e 20 oriundos de diversos países estrangeiros como Estados Unidos, Escócia, 

Índia, França, México. 

 Dentre os eventos regionais se destacam os três Workshops de Expansão da 

Agroindústria Canavieira realizados nos anos de 2013, 2014 e 2015, que tiveram como objetivo 

as reflexões realizadas por pesquisadores brasileiros, goianos e representantes de organizações 

sociais como sindicatos de trabalhadores e movimentos sociais de escala nacional e estadual. 

Em 2017, realizamos a XVIII Jornada do Trabalho - A dialética entre o pessimismo da 

razão e o otimismo da ação para a classe trabalhadora em tempos de golpe com mais de 

300 participantes entre estudantes, representantes dos movimentos sociais e sindicais, 

professores e pesquisadores de todo o país. Diante desta explanação, queremos demonstrar um 

relato de experiência acerca da relevância da constituição de Grupos de Pesquisa, que, para 

além do viés eminentemente institucional (na universidade e no CNPq), o TRAPPU se constitui 

em um espaço plural de reflexão teórico-metodológica, mas, sobretudo, um Espaço de Encontro 

entre a universidade e a sociedade. Acreditamos que a essência do processo de construção do 

conhecimento só faz sentido, se estiver efetivamente ancorado na práxis e na capacidade de 

intervenção qualificada concreta. 

 Os trabalhos de campo também se constituem como estratégias de propiciar ao grupo os 

Encontros de Saberes. A base territorial fundante para as visitas de campo tem sido o estado de 

Goiás, que apresenta uma multiplicidade de atores e sujeitos que se apropriam do território de 

formas distintas. Compreender as (re)Existências camponesas nos territórios hegemonizados 

pelo agronegócio se constitui na principal agenda. 

 Os sujeitos das (re)existências no estado se constituem em: i) Assentados de Reforma 

Agrária: camponeses oriundos de projetos de assentamentos. Conforme dados do INCRA 

(2017), o estado de Goiás possui 515 assentamentos com 25.679 famílias e uma área de 

1.252.236,25 hectares; ii) Camponeses Tradicionais: constituem as comunidades rurais e/ou 

povoados rurais que historicamente estabeleceram seus territórios pela compra e/ou heranças 

de pequenos sítios ou chácaras e reproduzem suas condições materiais de existência 

notadamente nos “baixões dos Cerrados”, uma vez que as áreas de chapadas se constituem em 

área core do processo de territorialização da agricultura moderna, que possui a soja e o milho 

como lavouras tradicionais, em que pese a expansão da cana-de- açúcar a partir dos anos 2000; 

iii) Comunidades Quilombolas que constituem o Território Kalunga na região nordeste do 

estado de Goiás, se estendendo por três municípios: Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e 
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Teresina de Goiás. Foi reconhecido como Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga 

pela lei estadual de n. 11.409/1991. O povo Kalunga possui cerca de 6 mil pessoas e está 

organizado em cinco grupos principais (Engenho II, Kalunga de Cavalcante, Kalunga de Monte 

Alegre, Sítio Histórico e Cultural Kalunga, Kalunga de Teresina de Goiás) estabelecidos em 

quatro áreas principais reconhecidas como Vão das Almas, Contenda, Vão do Moleque e Rio 

dos Bois. Além do povo Kalunga territorializado na região nordeste, o estado de Goiás, possui 

outras comunidades como Cedro (Mineiros), Cachoeirinha (Vila Propício), Vargem Grande do 

Muquém (Niquelândia), Vale do Rio Corumbá (Corumbá de Goiás), Cristianinho (Caiapônia), 

Pilões (Iporá), São Félix (Matrinchã), Papuã (Pilar de Goiás); iv) Povos Indígenas: em Goiás 

são compostos três etnias – Avá-Canoeiro (Terra Indígena Avá- Canoeiro, localizada nos 

municípios de Minaçu e Colinas do Sul, no norte do estado); Karajá (Município de Aruanã) e 

Tapuaia (Terra Indígena Carretão, localizada nos municípios de Nova América e Rubiataba). 

(SILVA, 2016). 

 Diante da diversidade de sujeitos que (re)existem nos territórios hegemonizados pelo 

agronegócio, apresentaremos a seguir, um detalhamento de algumas experiências de Ensino, 

Pesquisa e Extensão no Território Kalunga, no qual se manifestam duas ações concretas: i) a 

incorporação de sujeitos que atuam no território como educandos do Curso de Especialização 

em Residência Agrária, financiado pelo PRONERA (Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária) e desenvolvido no IESA/UFG no período de 2013 a 2015 com o tema 

Agroecologia e Desenvolvimento Rural. ii) o projeto de sementes crioulas e a implantação do 

Núcleo de Agroecologia em desenvolvimento no Território Kalunga. 

 

Residência Agrária do PRONERA na UFG: o Curso de Especialização em Agroecologia 

e Desenvolvimento Rural 

  

 O Curso de Especialização em Agroecologia e Desenvolvimento Rural – Residência 

Agrária foi desenvolvido a partir da obtenção do financiamento da Chamada Pública conjunta 

disponibilizada pelo CNPq/MDA/INCRA no âmbito do Edital nº 26/2012, com vigência de 

2013 a 2015, sob a coordenação de Adriano Rodrigues de Oliveira. Teve como o objetivo a 

colaboração com as demandas de formação técnica oriundas de assentamentos de reforma 

agrária e comunidades de remanescentes quilombolas do estado de Goiás, prioritariamente 

àqueles situados nos Territórios da Cidadania da Chapada dos Veadeiros e Vale do Paranã 
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(ambos localizados no nordeste goiano). Sua centralidade foi assegurar a qualificação e a 

formação continuada de camponeses e de professores, técnicos extensionistas e demais 

profissionais que atuavam nos assentamentos e comunidades de remanescentes quilombolas, 

permitindo a produção de conhecimentos e a orientação técnico-profissional, com base na linha 

temática da chamada pública que versava sobre a Agroecologia e sustentabilidade na produção 

agrícola, pecuária, atividades pluriativas e manejo de recursos naturais. 

 A base metodológica do Curso, em consonância com os pressupostos do Programa de 

Residência Agrária do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), a 

Pedagogia da Alternância, a partir da qual as atividades foram desenvolvidas concatenando os 

módulos no âmbito da Universidade Federal de Goiás (Tempo-Escola) e em Atividades de 

Campo (Tempo-Comunidade), integralizando 420 horas/aulas. 

 Foram as atividades do Curso de Especialização que suscitaram a criação, no âmbito do 

TRAPPU, das linhas Agroecologia, diversidade produtiva e Educação no Campo e Políticas 

públicas e desenvolvimento rural, ainda que estes temas já integrassem as agendas históricas 

dos respectivos coordenadores do Grupo. 

 O Curso ofereceu 50 vagas, que foram integralmente preenchidas inicialmente, embora 

tenham integralizado 32 educandos. Deste efetivo de egressos, majoritariamente estão 

professores da educação básica e agentes extensionistas da Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Estado de Goiás (Emater-GO) e da Agência Goiana de Defesa Agropecuária 

(Agrodefesa) que possuem atuação direta na região nordeste do estado de Goiás. Dentre estes, 

um professor da educação básica é de origem quilombola, atuando na Comunidade Kalunga de 

Monte Alegre. 

  Como resultado do Encontro de Saberes propiciado pelo Curso, várias iniciativas têm 

sido empreendidas pelos educandos em seus espaços de vida e/ou trabalho, como por exemplo, 

o projeto de horta agroecológica desenvolvido pela educanda Leuzi Leia de Nazareth, conforme 

pode ser observado nas imagens da figura 01, apresentada a seguir: 
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Figura 01: Horta Agroecológica na Escola Rural do Assentamento Canaã – Flores 
de Goiás. 

Autora: Leuzi Leia de Nazareth, 2019 

 

 Como pode ser evidenciado, as atividades do Curso de Especialização em Agroecologia 

e Desenvolvimento Rural, tem potencializado os saberes e fazeres nas comunidades de origem 

dos educandos egressos, e ainda, fortalecido uma base teórico-metodológica ancorada na 

Educação do Campo: 
No plano da práxis pedagógica, a Educação do Campo projeta futuro quando 
recupera o vínculo essencial entre formação humana e produção material da 
existência, quando concebe a intencionalidade educativa na direção de novos 
padrões de relações sociais, pelos vínculos com novas formas de produção, 
com o trabalho associado livre, com outros valores e compromissos políticos, 
com lutas sociais que enfrentam as contradições envolvidas nesses processos. 
(CALDART, 2012, p. 265). 

 

 Estabelecer na prática cotidiana, as experiências de cultivo agroecológico, propiciam 

aos educandos o reencontro com as práticas históricas de autoconsumo, que por vezes são 

suplantadas e apagadas pela onda modernizante do campo. Além disso, fortalece os 

pressupostos da segurança alimentar e nutricional e possibilita a formação de uma agenda para 

a soberania alimentar. 

 

Encontro de Saberes e Fazeres no Território Kalunga de Goiás 

  

 Conforme frisado anteriormente as Comunidades Quilombolas que constituem o 

Território Kalunga na região nordeste do estado de Goiás, se estendem por três municípios: 

Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás. O território foi reconhecido como 

Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga pela lei estadual de n. 11.409/1991. O povo 

Kalunga possui cerca de 6 mil pessoas e está organizado em cinco grupos principais (Engenho 

II, Kalunga de Cavalcante, Kalunga de Monte Alegre, Sítio Histórico e Cultural Kalunga, 

Kalunga de Teresina de Goiás) estabelecidos em quatro áreas principais reconhecidas como 

Vão das Almas, Contenda, Vão do Moleque e Rio dos Bois. Os limites territoriais do Território 

Kalunga podem ser visualizados no mapa a seguir: 

 
Mapa 01: Território Quilombola Kalunga de Goiás 
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Fonte: SANTOS, 2015 
  

 Considerando a relevância deste território para as (re)existências camponesas no 

território goiano, apresentaremos algumas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão do 

TRAPPU, que vêm sendo desenvolvidas por meio de duas ações no âmbito de chamadas 

públicas de financiamento à Pesquisa e Extensão do CNPq. 

 A primeira delas, está sendo desenvolvida a partir da Chamada 

MCTI/MAPA/MEC/SAF-CASA CIVIL/CNPq Nº21/2016, que tem como centralidade o Apoio 

à implantação e manutenção de NEA e CVT em agroecologia. Por meio desta chamada vem 

sendo desenvolvido o projeto intitulado Implantação do Núcleo  de Estudos em Agroecologia 

(NEA), coordenado por Valmir Crispim dos Santos4 com vigência no período de 2018 a 2020. 

O intuito é fomentar estratégias produtivas de transição agroecológica, com base no 

 
4 Mestre em Geografia pela UFG, Regional Catalão, sob orientação do professor Marcelo Rodrigues Mendonça. 
Professor da Educação básica do estado do Tocantins e Técnico Extensionista da Agência Goiana de Defesa 
Agropecuária (AGRODEFESA), lotado na região nordeste do estado de Goiás, com ampla atuação no Território 
Kalunga. 
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fortalecimento das experiências consubstanciadas nos saberes e fazeres dos territórios da região 

nordeste, principalmente aquelas desenvolvidas no âmbito do Sítio Histórico e Patrimônio 

Cultural Kalunga. O resgate de sementes crioulas, tradicionalmente utilizadas pelo Povo 

Kalunga tem se constituído em uma possibilidade ímpar, tanto no que concerne a qualidade das 

sementes quanto na produtividade alcançada por alguns cultivos, conforme pode ser 

evidenciado na imagem da figura 02, a seguir: 

 

 
Figura 02: Area cultivada com a variedade crioula Agrosele na localidade do Areia. 
Pesquisa de campo, 2015. Autor: Valmir Crispim do Santos 
 

Outra experiência ocorreu no âmbito da Chamada Pública Edital CNPq/MDS- 

SESAN N.º 027/2012 com o tema Resgate, produção e conservação de sementes crioulas 

nas comunidades quilombolas e assentamentos rurais nos territórios da cidadania: 

Chapada dos Veadeiros e Vale do Paranã, coordenado por Marcelo Rodrigues Mendonça 

com vigência no período de 2013 a 2016. 

Destacamos a implantação do Banco de Sementes em 2014 na Comunidade 

Quilombola Kalunga de Monte Alegre de Goiás, na localidade denominada Areia, na posse 

do Senhor Adenilton Edeltrudes. A construção do espaço para armazenamento das sementes 

doadas pelos agricultores considerou as características das construções locais, ou seja, rancho 

de paredes com adobe e cobertura de palha de piaçaba, conforme a imagem da figura 03: 
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Figura 03: Rancho de adobe reformado para abrigar o Banco de 

Sementes Crioulas. Pesquisa de Campo, 2015. 
Autor: Valmir Crispim dos Santos. 

 

 

Apontamentos finais 

 

 Buscamos apresentar de forma sucinta a centralidade e relevância de um Grupo de 

Estudos e Pesquisas para aglutinar de forma profícua as atividades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. Por meio da organicidade do TRAPPU, temos constituído como agenda coletiva 

pilares teórico-metodológicos essenciais para uma ciência geográfica comprometida com a 

transformação social. Almejamos que as pesquisas que fazemos, assim como àquelas que 

orientamos, sejam efetivamente comprometidas com a práxis, ainda que a complexidade da 

realidade concreta nos imponha cotidianamente novos desafios. 

 Para isso defendemos a retomada de um pragmatismo para além do viés utilitarista: um 

pragmatismo crítico respaldado na leitura da dimensão espacial e temporal dos conflitos e 

contradições da realidade que nos cerca, pois conforme Paulo Freire (p. 62, 2003): “É 

fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado 

momento, a tua fala seja a tua prática”. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS COMO INDUTOR DE DESENVOLVIMENTO: O CASO DO 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE 

PONTA PORÃ – MS 

 
Cristiano Almeida da Conceição, 

Giovane Silveira da Silveira, 
Claudia Vera da Silveira 

Resumo: 

 

Como política pública o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) passou por 

modificações durante suas décadas de execução, dentre as mais recentes pode-se citar o destino 

de 30% do recurso do programa para a aquisição de alimentos provenientes da agricultura 

camponesa. Tal recurso é proveniente do FNDE – Fundo Nacional para o Desenvolvimento da 

Educação e a porcentagem mencionada refere-se aos produtos alimentares fornecidos por 

assentados da reforma agrária, comunidades quilombolas e indígenas, conforme a Lei 11.947 

em seu Artigo 14. Triches e Schneider (2010) destacam a relevância de se conceder a parcela 

de 30% dos recursos do FNDE para o PNAE na aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 

camponesa, haja vista que nos processos de licitação onde participam tanto atacadistas quanto 

varejistas, a preferência seria dada a agricultura familiar. Esse incentivo é de grande relevância, 

pois geralmente a produção da agricultura familiar é caracterizada por escala de produção 

pequena e fica onerosa, quando são realizadas as exigências tanto estruturais como e de 

logística. A literatura especializada em estudos agrários destaca a relevância do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar para a agricultura camponesa. Para Bohneret al. (2014, p. 

3201), por exemplo, políticas públicas como o PNAE “beneficiam o desenvolvimento sócio 

econômico dos locais de atuação, pois valorizam a agricultura familiar, promovem a articulação 

de produção e consumo de alimentos fortalecendo os mercados locais e regionais”. Marques et 

al. (2014, p. 1338) reforçam essa visão de que “o consumo de alimentos advindos da agricultura 

familiar e de suas organizações pode ser uma possibilidade viável para inserir socialmente 

setores que foram excluídos ao longo da história do país” no momento em que permite a geração 

de emprego e renda à estes trabalhadores do campo. O que os autores entendem “como sendo 

uma inclusão sócio-econômica dos agricultores familiares” (MARQUES, 2014, P. 1339). Em 
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um estado com 79 municípios, como Mato Grosso do Sul, o município de Ponta Porã esteve 

em quinto lugar, no ano de 2012, no que se refere à participação dos recursos do FNDE 

destinados para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Em 2014 o valor do FNDE 

destinado para este município ultrapassou a magnitude de um milhão de reais, mas somente R$ 

264.436,65 foram destinados para a Agricultura Familiar. O objetivo geral do artigo é analisar 

o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no município de Ponta Porã - MS. Como 

metodologia foi utilizada entrevistas com roteiro semi-estruturado com os representantes de 

entidades jurídicas do Assentamento Itamarati que participam do programa, também se realizou 

entrevista com gestores da Secretaria de Educação do Município de Ponta Porã responsável 

pelo setor de aquisição de gêneros alimentícios/nutricionista. Além disso, fizemos uso de 

registros fotográficos dos alimentos / produtos comercializados e mapas com o intuito localizar 

as escolas municipais de Ponta Porã que recebem a produção dos agricultores familiares. Os 

resultados indicam que o Setor de Merenda Escolar do município envia um cardápio de todas 

as escolas urbanas e rurais semanalmente para as Cooperativas e Associações que participam 

do PNAE, a partir desse cardápio as Cooperativas e/ou Associações iniciam os contatos e/ou 

articulações com os cooperados e/ou associados solicitando uma quantia X de produtos. 

Geralmente os cooperados entregam à produção aos domingos no local da Cooperativa, onde o 

Presidente juntamente com o Secretário das Cooperativas e/ou associações recebem os 

produtos, fazem a pesagem correspondente e entregam um comprovante de entrega de produção 

a cada cooperado/ associado. O meio de transporte utilizado pelos cooperados para a entrega 

produção varia desde moto, camioneta e/ou carona com amigos e os vizinhos. Nos dias de 

segunda-feira no período matutino iniciam os preparativos para a entrega dos alimentos nas 

escolas municipais. O transporte é realizado em camionete com baú onde são armazenados os 

alimentos que são entregues no local de cada escola. Os principais alimentos comercializados 

são os processados como iogurtes, também se encontram a mandioca, abóbora e cenoura (estas 

três ultimas são processadas, descascadas e cortadas e/ou raladas e são empacotadas em 

embalagens de 1 Kg), além disso, está às folhosas como alface, salsinha, cebolinha, couve 

(cortada), ademais de cebola e brócolis. Ainda verificamos que no município de Ponta Porã 

foram assistidas pelo PNAE um total de 13.573 alunos da rede pública municipal de ensino. 

Segmentados em Escola Municipal com total de 11.220 alunos, Centros de Educação Infantil 

com 2.057 alunos e Centro de Educação Especial com 296 alunos (SME, 2018). Ainda no 

primeiro decênio do século XXI o Governo Federal do Brasil regulamenta o PNAE – Programa 
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Nacional de Merenda Escolar por meio da Lei 11.947 de 16 de junho de 2009. Tal decreto 

dispõe sobre uma política pública que funcionava desde 1955. Todavia, a pujantes modificações 

em tal política já estava sendo arquitetada desde a promulgação da Constituição Federal de 

1988, a qual declarava em seu artigo 208 que a Alimentação Escolar deveria figurar nas 

Políticas Públicas de Educação, e assim, passa a ser constituída como política pública 

permanente do Estado. Soma-se a isso o fato dos governos estaduais e municipais utilizarem-

se da Lei 10.696 de 02 de julho de 2003 que estabelece o Programa de Aquisição de Alimentos, 

por meio de tal política se realizava a aquisição de alimentos para a Alimentação Escolar, a qual 

estava atrelada ao PGPM – Política de Garantia de Preços Mínimos, e nesta já se realizava a 

compra de alimentos, dentre outros fornecedores, da Agricultura Familiar. Mas é com a Lei 

11.947 de 16 de junho de 2009 em seu Artigo 14 que é exposto o mínimo de 30% dos recursos 

destinados do FNDE para o PNAE como oriundos da Agricultura Familiar. O princípio 

orientador de tal política é de que sua aplicação leve à melhoria da renda dos agricultores e, por 

conseguinte, ao desenvolvimento local e a alimentação saudável dos estudantes. Um ponto 

chave desta nova situação é de que a licitação por menor preço é substituída pela chamada 

pública de produtos. Nesta temática vários autores destacam que a participação em tais 

chamadas públicas elevou o nível de profissionalização dos agricultores familiares. Os dados 

apresentados por este trabalho destacam que a taxa de crescimento dos recursos para a 

Alimentação Escolar são totalmente diferentes quando se toma como ponto de corte o ano de 

2009, ou seja, quando é assinada a Lei 11.947. O que revela o impacto de tal lei, principalmente 

no que se refere ao aumento da disponibilidade de alimentos para as instituições de ensino 

municipais e estaduais, com foco na participação dos agricultores familiares neste montante de 

no mínimo 30% dos recursos. Principalmente na forma de organizações, associações e 

cooperativas; além da atuação dos assentados da reforma agrária, têm-se as comunidades 

indígenas e quilombolas como fornecedora de alimentos. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL: 
Do fim do MDA às incertezas futuras. 

 
Dhione Andrade Figueredo1 

João Phelipe Santiago2 
 
 

Resumo 
 
O debate sobre a questão do desenvolvimento no Brasil, além de recorrente desde sua fundação como nação, possui 
atualizada relevância. Este trabalho contribui para o entendimento das conjunturas governamentais mais atuais, 
resultantes do processo histórico da formação econômica e social, territorial, espacial, no qual realizamos um 
paralelo comparativo entre o Brasil governado pelo partido de esquerda, o Partido dos Trabalhadores - PT, e o 
Brasil pós Golpe de 2016; tendo como objeto de acareação à Cooperativa de Trabalho e Assistência a Agricultura 
Familiar Sustentável do Piemonte (COFASPI) e a sua atuação nos municípios que compõem o Território de 
Identidade Piemonte da Diamantina, considerando a instabilidade política vivenciada no segundo Governo Dilma 
Rousseff que instaurou um clima de incertezas e dúvidas para as políticas públicas idealizadas para os espaços 
rurais do Brasil, principalmente após a posse do Michel Temer (PMDB), o fim do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário; e a eleição do atual presidente Jair Messias Bolsonaro (PSL) e as medidas previstas pelo atual governo. 
Para alcançar tais proposições foi imprescindível realização de revisão de literatura, discutindo o conceito de 
desenvolvimento territorial. Também foi feita pesquisa de campo, entrevistando lideranças da cooperativa em tela 
e participando nas reuniões promovidas por essa organização. Por fim, constata-se, principalmente a partir de 
2016, uma recessão nas políticas públicas para a agricultura familiar, o que tem fomentado debates e enfrentamento 
daqueles que veem nas ações do MDA ganhos significativos para os agricultores/camponeses. As reformulações 
realizadas repercutiram e apresentaram efeitos negativos nas atividades desenvolvidas por associações e/ou 
cooperativas, que tinham nos fomentos do MDA condições de alavancar sua atuação junto aos agricultores. 
 
Palavras-Chave: Políticas públicas; Desenvolvimento Territorial; Conjunturas Políticas 

 

Abstract 

The debate on the issue of development in Brazil, besides recurring since its foundation as a nation, has updated 
relevance. This work contributes to the understanding of the most current governmental conjunctures, resulting 
from the historical process of economic and social, territorial, spatial formation, in which we make a comparative 
parallel between Brazil governed by the left party, the Workers Party - PT, and the Brazil after the 2016 Coup; 
having as object of impeachment to the Piedmont Sustainable Family Farming Work and Assistance Cooperative 
(COFASPI) and its performance in the municipalities that make up the Piedmont Diamantina Identity Territory, 
considering the political instability experienced by the second Dilma Rousseff Government, which created a 
climate uncertainties and doubts for the public policies idealized for the rural spaces of Brazil, especially after the 
inauguration of Michel Temer (PMDB) and the end of the Ministry of Agrarian Development; and the election of 
current president Jair Messias Bolsonaro (PSL) and the measures envisaged by the current government. To reach 
such propositions, it was essential to perform a literature review, discussing the concept of territorial development. 
Field research was also conducted, interviewing the leaders of the cooperative in question and participating in the 
meetings organized by this organization. Finally, since 2016, there is a recession in public policies for family 
farming, which has fostered debates. and confronting those who see in MDA actions significant gains for farmers 

 
1 Mestrando em Geografia – Programa de Pós Graduação em Geografia , Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia PPGeo/UESB. dhionegeo@hotmail.com  
2  Prof. Titular Doutor- Departamento de Geografia – UESB. Líder do Grupo de Pesquisa Anthropos – CNPq. 
pphhee@hotmail.com 
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/ peasants. The reformulations carried out had repercussions and had negative effects on the activities carried out 
by associations and / or cooperatives, which had in MDA incentives conditions to leverage their activities with 
farmers. 

Keywords: Public policy; Territorial Development; Political Conjunctures. 

 

Introdução 

 

 O debate sobre a questão do desenvolvimento no Brasil, além de recorrente desde sua 

fundação como nação, possui atualizada relevância. Embora sejamos uma potência territorial, 

a quinta do mundo; possuímos uma formação marcada por profundas desigualdades sociais e 

grandes contrastes na produção do espaço regional e local.  

Com o acirramento de discussões referentes ao desenvolvimento, o conceito de território 

ganhou um significado essencial devido ser um campo tácito e estratégico para balizar toda 

logística de redes engendradas pelo capital e pelos recursos técnicos operacionais, necessários 

para fomentar o desenvolvimento regional, municipal e local. 

Assim, por carecer de uma perspectiva de desenvolvimento multidimensional, 

descentralizada e que valorize o envolvimento da sociedade no processo de planejamento, e 

gestão das políticas públicas; o conceito de desenvolvimento acompanhado do qualificativo 

“territorial” passou a ser amplamente defendido, sob a prerrogativa de atender a esses anseios; 

num quadro de capitalismo hiper-tardio e dependente, com fortes marcas de 

subdesenvolvimento social. 

A partir do governo Luís Inácio Lula da Silva, especialmente através da linha de ação 

do Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais, o PRONAT, a 

perspectiva de desenvolvimento territorial proposta pelo Ministério de Desenvolvimento 

Agrário (MDA), vem se opondo as abordagens economicistas de projetos de desenvolvimento 

realizadas anteriormente e caracterizando essa nova política territorial brasileira como 

inovadora. 

O conceito de desenvolvimento territorial é complexo, principalmente por resultar da 

associação de dois conceitos também de difícil entendimento: desenvolvimento e território.  

Em um contexto marcado por propostas descentralizadas e plurais, a Cooperativa de 

Trabalho e Assistência a Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte (COFASPI) é uma 

organização que tem se destacado no Território de Identidade Piemonte da Diamantina, 
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sobretudo pelo protagonismo na condução da política territorial implantada pelo Ministério de 

Desenvolvimento Agrário – MDA (FIGUEREDO; LIMA, 2014). 

Este trabalho contribui para o entendimento das conjunturas governamentais mais 

atuais, resultantes do processo histórico da formação econômica e social, territorial, espacial 

(SANTOS, 1978, 1985, 1994, 1996, 2005; RECLUS 1985a; b; SANTIAGO, 1993, 2013), no 

qual realizamos um paralelo comparativo entre o Brasil governado pelo partido de esquerda, o 

Partido dos Trabalhadores, e o Brasil pós Golpe de 2016; tendo como objeto de acareação à 

COFASPI e a sua atuação nos municípios que compõem o Piemonte da Diamantina, 

considerando a instabilidade política vivenciada no segundo Governo Dilma Rousseff (PT) que 

instaurou um clima de incertezas e dúvidas para as políticas públicas idealizadas para os espaços 

rurais do Brasil, principalmente após a posse do Michel Temer (PMDB), o fim do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário; e a eleição do atual presidente Jair Messias Bolsonaro (PSL) e as 

medidas previstas pelo atual governo que poderão “impactar negativamente” a agricultura. 

(IEA, 2019). 

Para alcançar tais proposições foi imprescindível realização de revisão de literatura, 

discutindo o conceito de desenvolvimento territorial. Também foi feita pesquisa de campo, 

entrevistando lideranças da cooperativa em tela e participando nas reuniões promovidas por 

essa organização. 

Acredita-se que essa ideia de desenvolvimento territorial, que priorize a articulação 

Sociedade – Estado na formulação das políticas públicas, respeitando as pluralidades e 

considerando os mais diversos atores sociais faz-se demasiadamente importante, porém, 

também é oportuno aprofundar os estudos nas concepções teóricas das ciências sociais, políticas 

e econômicas, para evitar a utilização distorcida de conceitos-chaves dessas ciências. 

 

Desenvolvimento territorial: Perspectivas teóricas. 

 

Em uma revisão bibliográfica do que se está produzindo sobre desenvolvimento 

territorial foi possível encontrar autores que defendem esse conceito vendo-o como uma 

proposta inovadora e capaz de atender as demandas atuais, que buscam promover o 

desenvolvimento por meio de uma valorização da relação entre Sociedade – Estado na 

formulação e condução das políticas públicas. Contudo, existem também estudos contrários a 
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esses argumentos, e afirmam que não houve mudanças significativas ocasionadas por essa 

“nova” forma se pensar o desenvolvimento. 

Ricardo Abramovay é um dos precursores no debate sobre essa temática, e “suas 

produções, de cunho epistemológico e também empírico, (...) ergueram à condição de referência 

àqueles que defendem essa concepção de desenvolvimento”. (LIMA, 2014, p. 60). Desse modo, 

suas contribuições têm fundamentado os documentos do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), assim como tem servido de base teórica para autores que discutem essa 

problemática. 

O conceito de desenvolvimento territorial é complexo, principalmente por resultar da 

associação de dois conceitos também de difícil entendimento: desenvolvimento e território. 

Desenvolvimento é um conceito recorrente nas ciências econômicas, que foi incorporado e 

tornou-se objeto de estudos de outras ciências. Na Geografia, o conceito de território tem sido 

alvo de muitos estudos, apresentando uma polissemia conceitual que exige cuidado ao 

sistematizar suas interpretações.  

A definição de território tem recebido diversas significações e ganhado aplicabilidade 

na realidade empírica. A multiplicidade de definições de território é notável, considerando 

desde a dimensão política, até as dimensões econômica, cultural e natural. Por ser uma das mais 

tradicionais e contemplar a proposta deste trabalho, enfocaremos agora na “tradição jurídico-

política de território”, que fundamentalmente associa território e Estado, e tem como precursor 

Friedrich Ratzel. Assim sua concepção une mutuamente o físico e o social (recursos naturais e 

povo – mão de obra), o político, o histórico, o cultural, o comercial. O território não é somente 

fonte dos recursos naturais e de mão de obra. Mas deve ser entendido como uma unidade 

nacional, como coesão entre o povo, a nação e suas identidades culturais e o nível de 

desenvolvimento cultural. Mas através das redes de circulação e comunicação é que se dá a 

integração das partes de um território. Assim para ele o território pode ser pensado como um 

todo integrado pelas redes (SANTIAGO, 2013). Dai sua concepção de “espaço vital” 3 como 

um “espaço ótimo para a reprodução de um grupo social ou de uma civilização, considerados 

os recursos aí disponíveis”. (HAESBAERT, 2006. p.66). 

Jean Gottman (2012) ver o território como um conceito político e geográfico, tal como 

Ratzel, “porque o espaço geográfico é tanto compartimentado quanto organizado através de 

 
3 Esta noção “espaço vital” (Lebensraum), é também uma noção complexa, tal como território, Estado e o 
próprio espaço geográfico, e está mais aprofundada em (SANTIAGO, 2013). 
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processos políticos. Uma teoria política que ignora as características e a diferenciação do espaço 

geográfico opera no vácuo”. (p. 526). Podemos afirmar que estudar Ratzel contribuiu para 

entendimento da questão regional contida na questão nacional, sua obra revela uma “macro 

teoria” (Estado-território-sociedade), perdendo a compreensão de seu significado geográfico e 

político no sentido concreto da aplicação deste conhecimento ao entendimento do 

desenvolvimento regional sob a égide do Estado-nação, engendrando a rede de circulação e 

comunicação, cuja objetivação possibilitou o crescimento das relações de produção capitalistas 

(Santiago, 2005, 278; 2013).  

Como o território é parte da totalidade concreta, tem-se a “ideia de território como um 

híbrido4, seja entre o mundo material e ideal, seja entre natureza e sociedade, em suas múltiplas 

esferas: econômica, política e cultural.” (HAESBAERT, 2006. p.77). 
A implementação das chamadas políticas de ordenamento territorial deixa mais clara 
a necessidade de considerar duas características básicas do território: em primeiro 
lugar, seu caráter político – no jogo entre macropoderes políticos institucionalizados 
e os “micropoderes”, muitas vezes mais simbólicos, produzidos e vividos no cotidiano 
das populações; em segundo lugar, seu caráter integrador – o Estado em seu papel 
gestor-redistributivo e os indivíduos e grupos sociais em sua vivência concreta como 
os “ambientes” capazes de reconhecer e de tratar o espaço social em todas as suas 
múltiplas dimensões (grifos nossos). 

Uma visão relacional de território, claramente presente nas obras de Sack e Raffestin 

nos traz a “percepção de que ele não implica uma leitura simplista de espaço como 

enraizamento, estabilidade, delimitação e/ou fronteira. Justamente por ser relacional, o 

território é também movimento, fluidez, interconexão, e temporalidade”. (HAESBAERT, 2006. 

p.82). Assim como nas mais difundidas formas de se pensar território, este aparece vinculado 

com poder, e assim, com política. Dessa maneira, para Haesbaert (2006), Raffestin recorrendo 

principalmente às contribuições de Foucault, apresenta o território como “a ‘prisão’ que os 

homens constroem para si, ou melhor, o espaço socialmente apropriado, produzido, dotado de 

significado” [ e simbolismos]. (p.84) 

Nesta perspectiva relacional de território, centralizada na dimensão política, os aspectos 

econômico e cultural, “enquanto mediação espacial do poder, [resultam] da interação 

diferenciada entre as múltiplas dimensões desse poder, desde sua natureza mais estritamente 

política até seu caráter mais propriamente simbólico, passando pelas relações dentro do 

chamado poder econômico, indissociáveis da esfera jurídico-política. (HAESBAERT, 2006. 

p.93). 

 
4 Milton Santos (1996) considera o espaço e o território como anfíbios, devido sua natureza hibrida natural-social. 
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Com as políticas públicas que foram implementadas no Brasil a partir do ano de 2003, 

este conceito tornou-se principal referência no planejamento e gestão do Estado brasileiro. 

Assim, “o território é a unidade espacial de intervenção governamental na qual se pretende 

construir ou dinamizar uma determinada institucionalidade pública capaz de criar ou de 

estimular oportunidades para o deslanche de processos econômicos, sociais e políticos julgados 

coletivamente como adequados ao desenvolvimento sustentável do território (DELGADO et al, 

2007, p. 22). 

Percebido como um conceito que viabiliza a inserção dos diferentes segmentos sociais 

no planejamento e gestão de tais políticas públicas, o Ministério de Desenvolvimento Agrário 

o considera como uma forma “inovadora” (MDA, 2005b) e com recorte espacial adequado 

para promover o almejado desenvolvimento, definindo-o como 
“um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, compreendendo 
cidades e campos, caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o 
ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma 
população com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e 
externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais 
elementos que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial (MDA, 2005b, 
p. 7-8). 

Para Schneider e Tartaruga (2004), as definições apresentadas pelo MDA não 

condizem com o que a ciência geográfica entende por território, por dar a este um sentido 

exclusivamente aplicável a realidade prática. 

[...] se defende a necessidade de se distinguir o uso e o significado do território 
como conceito de análise, tal como lhe confere a geografia e outras disciplinas 
como a antropologia ou a biologia, dos sentidos instrumentais e práticos que lhe 
são atribuídos pelos enfoques ou abordagens territoriais. [...] A diferença 
fundamental entre o uso e significado conceitual e instrumental do território é 
que o sentido analítico requer que se estabeleçam referências teóricas e mesmo 
epistemológicas que possam ser submetidas ao crivo da experimentação empírica, 
e, depois, reconstruídos de forma abstrata e analítica. O uso instrumental e prático 
não requer estas prerrogativas e, por isso, pode-se falar em abordagem, enfoque 
ou perspectiva territorial quando se pretende referir a um modo de tratar 
fenômenos, processos, situações e contextos que ocorrem em um determinado 
espaço (que podem ser demarcados por atributos físicos, naturais, políticos ou 
outros) sobre o qual se produzem e se transformam (SCHNEIDER e 
TARTARUGA, 2004, p. 10). 

Se o conceito de território é essencial para a proposta da política pública de 

desenvolvimento territorial, é indispensável que ele não esteja dissociado da base conceitual 

construída na Geografia, pois a aplicabilidade deste deve ter uma referência teórica 

consistente, para assim obter resultados positivos.  
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Ora, se a própria formulação teórica, pode, inclusive, derivar-se da observação e 
análise dos fenômenos empíricos, não se justifica o lapso entre discussões tão arejadas 
no âmbito acadêmico sobre o conceito de território, empreendidas principalmente por 
geógrafos, e a concepção funcional de território que alicerça a noção de 
desenvolvimento nos documentos oficiais do MDA, especialmente no âmbito do 
PRONAT. Mesmo reconhecendo a necessidade operacional da política 
governamental, não se pode ignorar o número de pesquisas e proposições 
epistemológicas acerca do tema, como também não se pode negar que a noção 
instrumental de território, adotada pelo governo federal como parâmetro para a 
delimitação e intervenção no espaço, alimente o processo de elaboração teórica. 
(LIMA, 2014, p.83). 

Embora nos documentos institucionais do MDA tenham dado destaque ao território 

como mais do que apenas base física, e que este deve ser concebido considerando as mais 

diversas relações sociais existentes, não se deve concebê-lo apenas em um sentido empírico, 

aplicável a realidade físico-concreta, e desconsiderar o sentido relacional que tantos geógrafos 

vem defendendo nos últimos anos. 

Na Bahia, em conformidade com o que vinha propondo o MDA, o estado foi 

organizado espacialmente no que denominaram de Territórios de Identidade: 
Alguns trabalhos destacam que o processo de implementação da política territorial de 
desenvolvimento da SDT/MDA na Bahia, é um caso exemplar, de profunda 
singularidade em relação à sistemática dos demais estados, como vê-se em Rocha e 
Paula (2007) e Delgado et al. (2007). Essa asserção está sustentada na crença de que 
a delimitação dos territórios se deu de forma amplamente descentralizada e 
participativa entre Estado e sociedade, sendo a territorialidade envolvidos definida 
pelo reconhecimento da identidade dos sujeitos Porém, vários estudos empíricos, 
como os já citados neste texto, apontam o inverso. (LIMA, 2014, p. 87) 

Deve-se considerar como positivo essa proposição do governo baiano de conduzir de 

modo participativo e descentralizado a formulação de suas políticas, o que em muito se 

assemelha com o que sugere o MDA com a proposta de desenvolvimento territorial, como 

pode ser visto em Rocha e Paula (2007) e Delgado et al. (2007). Contudo, autores como 

Freitas (2009) apontam que estas ideias podem ser uma forma encontrada pelo Estado para 

garantir seus interesses, mesmo fazendo uso do que muitos vêem como uma maior 

participação social. Acrescenta-se ainda que “a lógica zonal de demarcação dos territórios, 

ainda que seja conduzida de maneira participativa, não atende a complexidade que pressupõe 

espacializar a identidade.” (LIMA, 2014, p. 87)  

Apesar de opiniões contrárias, ainda muito se defende uma abordagem territorial do 

desenvolvimento. Para Lima (2014), a inserção da dimensão territorial ao conceito de 

desenvolvimento (rural) está relacionada a basicamente quatro argumentos: 

a) renúncia às perspectivas dicotômicas entre rural e urbano, e a vinculação do rural 
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exclusiva ao setor primário da economia; b) renúncia à ação verticalizada do poder 
público, que passa a estimular a descentralização e a participação social no processo 
de elaboração e gestão das políticas públicas, sendo o território a unidade da 
governança; c) perspectiva híbrida do desenvolvimento rural entre as dimensões 
econômica, social, ambiental e político-institucional, em contraposição a abordagens 
setoriais; d) valorização das raízes histórico-geográficas do território, das redes sociais 
e de solidariedade, enquanto processos endógenos de desenvolvimento. (p.161-162). 

A ideia de território, dessa forma, deve ser vista a partir da descentralização das 

decisões, tendo assim participação dos diversos segmentos da sociedade; e do hibridismo, 

que leve em conta aspectos políticos, mas que também considere as questões econômicas, 

sociais e ambientais, culturais e de redes que atravessam e se apropriam dos recursos e do 

trabalho social. “Neste caso, o território é a unidade espacial de intervenção governamental 

na qual se pretende construir ou dinamizar uma determinada institucionalidade pública capaz 

de criar ou de estimular oportunidades para o deslanche de processos econômicos, sociais e 

políticos julgados coletivamente como adequados ao desenvolvimento sustentável do 

território (DELGADO et al 2007, p. 22). 

Mesmo sabendo que na constituição da territorialidade deve ser considerado o 

“viés reticular” (LIMA, 2014), ainda é a lógica zonal que tem definido o território, que 

permanece sendo entendido como uma área geográfica delimitada para a atuação de 

projetos políticos, da mesma forma que espaços equivalentes a microrregiões. A 

“política empreendida pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial consiste na definição 

do objeto de ação focada no planejamento e na gestão dos Territórios de Identidade – que 

consistem em conjuntos de municípios que conformam unidades de atuação [...]. É 

fundamental entender que o âmbito da gestão da política de desenvolvimento rural foi 

definido enquanto espaço equivalente ao nível microregional, conforme expresso na política 

territorial do Estado Brasileiro (PERICO, 2009, s/p). 

O uso do conceito de desenvolvimento territorial e, consequentemente do território, 

tem se dado com frequência pelo Estado, por ver neste como uma forma de garantir a 

formulação de políticas públicas considerando os mais diversos atores sociais. Porém, corre-

se o risco de acontecer uma extrema valorização deste conceito e de “[...] transformá-lo num 

conceito que não só, epistemologicamente, tem a pretensão de dar conta de toda a 

complexidade do espaço geográfico [...], como também, num sentido normativo, acaba se 

tornando uma verdadeira panaceia em termos de políticas públicas” (HAESBAERT, 2010, 

p. 156). 
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 Descaminhos da Política de Desenvolvimento Territorial: Do Golpe de 2016 ao 

momento atual. 

A instabilidade política vivenciada no segundo Governo Dilma Rousseff (PT) instaurou 

um clima de incertezas e dúvidas em vários segmentos da sociedade brasileira. Essa insegurança 

tomou forma quando se concretiza o Golpe de 2016, com o Impeachment da até então 

presidente; e o seu vice, Michel Temer (PMDB) assumindo a presidência. 

Dentre as ações do presidente interino, voltaremos a atenção para a publicação no Diário 

Oficial da União (DOU) da extinção de nove ministérios, dentre eles, o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), que inicialmente teve suas questões assumidas pela 

chamada Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, sendo esta 

subordinada ao Ministério do Desenvolvimento Social – que tornou-se o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário. 

 Com a publicação do Decreto n° 780 de 27 de maio de 2016 a Secretaria Especial de 

Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, assim como a Secretaria de 

Reordenamento Agrário, a Secretaria da Agricultura Familiar e a Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial são transferidas para a Casa Civil da Presidência da República.  

Nesse novo cenário, têm-se inconstâncias e receio de retrocesso nas políticas públicas 

formuladas e executadas pelo extinto MDA, principalmente aquelas voltadas para o 

fortalecimento da agricultura familiar.  

Em artigo publicado no site oficial do MDA, Marenilson Batista da Silva (Diretor de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do MDA) e Hur-Ben Corrêa da Silva (Coordenador de 

Inovação e Sustentabilidade do MDA), afirmam: 

Estamos vivendo dias de muitas incertezas. Ou serão meses? Quiçá anos? Nas nossas 
andanças sempre somos indagados. E a crise, quando vai passar? Esta é a campeã no 
ranking das perguntas. Mas tem outra pergunta que é recorrente. “Qual será o futuro 
da Extensão Rural?” (...) Provavelmente encontraremos defensores de que a Extensão 
Rural deveria voltar para o Ministério da Agricultura, visto que o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário foi extinto. Outros apostam suas fichas que, com a 
ANATER agora vai. Escutamos alguns que dizem “A extensão Rural é muito forte, 
não tem como acabar”. E vai um rosário de possibilidades. (MDA, s/d). 

Naquele momento, o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura (CONTAG), Alberto Broch, em entrevista para o programa televisivo Globo Rural, 

também lamenta o fim do MDA: 
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“Nós somos extremamente contra a medida de extinção do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário. Para nós é golpe, para a agricultura familiar e para o 
desenvolvimento sustentável. Apesar das divergências, trabalhávamos bem. 
A agricultura familiar merece ter uma estrutura de políticas publicas para 
desenvolver a atividade”  

Em nota pública emitida em 20 de maio de 2016, a diretoria da CONTAG manifesta 

repúdio e indignação quanto ao fim do MDA e a transferência de suas funções. Também 

ressalta o quão atingido serão os “milhões de homens, mulheres e jovens da agricultura familiar, 

acampados e assentados de reforma agrária, quilombolas, extrativistas e comunidades 

tradicionais que vivem nas regiões rurais” que tinham por meio do MDA possibilidades de 

apresentarem suas demandas e buscarem soluções para os problemas vivenciados no campo 

brasileiro, tanto nos aspectos econômicos quanto sociais.  

Tem-se um consenso quanto a importância assumida pelo MDA na formulação e na 

implementação das políticas públicas voltadas para a ascensão da agricultura familiar, o que dá 

ao fim desse ministério um caráter de involução da extensão rural brasileira. 

Para Ulisses Ferreira (2016), “o MDA conseguiu erguer o pequeno produtor, mas 

certamente, não foi capaz de deixar consolidada a política para tornar a sociedade capaz de ver 

no mesmo patamar grandes empresários e agricultores familiares”. Acrescenta ainda, 
Nesses 16 anos de existência do ministério, o MDA tornou-se referência no Brasil e 
no mundo em políticas voltadas ao seu principal público alvo, com conquistas 
importantes como a lei do PAA, a Lei do PNAE a ampliação, desburocratização e 
diversificação do crédito do Pronaf, com o lançamento do SIPAF - que é o selo Aqui 
Tem Agricultura Familiar tão reconhecido no mercado nacional -, a abertura de 
mercados internacionais diversos para cooperativas da agricultura familiar, a inserção 
da temática da agricultura familiar em linhas de pesquisa da Embrapa, o incentivo a 
organização de produtores em associações e/ou cooperativas, a aprovação da lei da 
assistência técnica e extensão rural – ATER, a criação conjunta com órgãos como 
a FAO de políticas mundiais de combate a pobreza e a fome através de programas que 
apóiem a agricultura familiar. 

Sobre os impactos da extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário e sua 

reformulação na condição de secretaria, Ferreira (2016) atenta para o fato da agricultura familiar 

não mais ter “acesso direto a presidência da República”, sendo suas reivindicações “repassadas 

a um ministro que poderá filtrar o que acreditar ser mais urgente entre as suas diversas funções, 

pois não tem a obrigação exclusiva de fortalecimento da agricultura familiar”.  

Essas reformulações foram repercutidas e apresentaram efeitos negativos nas atividades 

desenvolvidas por associações e/ou cooperativas, que tinham nos fomentos do MDA condições 

de alavancar sua atuação junto aos agricultores.  
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Em entrevista realizada em julho de 2018, o presidente da Cooperativa de Trabalho e 

Assistência Técnica à Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte (COFASPI) já esclarecia 

em sua fala que a intervenção do Governo Federal se restringia naquele momento apenas a 

políticas de fomento: 
Do Governo Federal a gente (a COFASPI) não tem nada, praticamente nada. 
Pra não ser injusto, a gente ta tendo agora a política do fomento, mas que 
nem atribui ao governo federal porque é um direito das famílias então tem 
que ser feito, mas que se não tiver o interesse do governo também não se faz 
dentro dos parâmetros. No mais, do governo federal mesmo a gente não tem 
nada. Depois de 2016 as políticas públicas do Governo Federal foram todas 
interrompidas, cortadas, ou paradas, e não mais idealizadas daí pra frente. 

O fim do Governo Temer e a eleição do atual presidente Jair Bolsonaro (PSL) não significou 

mudanças substanciais nas políticas públicas para a agricultura familiar. Desde o início da transição de 

governo, tem-se apresentado propostas que trarão poucos benefícios para o agricultor familiar brasileiro.  

O Instituto de Economia Agrícola (IEA), em publicação de fevereiro de 2019, apresentou análise 

das primeiras medidas do Governo Federal neste ano, e avaliou os impactos dessas medidas para a 

agricultura.  
Em janeiro de 2019, o governo Bolsonaro iniciou seu mandato com medidas que 
podem impactar negativamente a agropecuária brasileira, responsável pelo maior 
volume e valor de exportações do país e por abastecer a mesa da população, ambos 
com importância para a economia do país. (p.1)  

 
Dentre as medidas previstas pelo atual governo que poderão “impactar negativamente” 

a agricultura, tem-se: a) A Medida Provisória n. 870, de 01 de janeiro de 2019, extinguiu o 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) e transferiu sua 

competência para o Ministério da Cidadania, que passa a ser o responsável pela criação de 

políticas da área; b) A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 

Agrário, que era da Casa Civil, da Presidência da República, teve seu status reduzido na 

estrutura do governo, passando as competências de coordenação, normatização e supervisão do 

processo de regularização fundiária de áreas rurais na Amazônia Legal, expedição dos títulos 

de domínio correspondentes e efetivação da doação em áreas urbanas, para o Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), executor da reforma agrária e do ordenamento 

fundiário nacional, c) As demais atribuições da antiga pasta -  serão tratadas na atual Secretaria 

de Agricultura Familiar e Cooperativismo, ligada ao Ministério de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). (IEA, 2019, p 01-02). 

 Algumas inconstâncias nas falas dos representantes do governo e as ações previstas 

também merecem destaque. Um exemplo disso, é a ministra Tereza Cristina (MAPA) se 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
4639 

 

comprometer a dar tratamento especial à agricultura familiar, ao mesmo tempo em que a deixa 

apenas ligada a um órgão do ministério, o que faz entender que esta não está entre as prioridades 

do governo, tendo assim, pouca relevância.  

 O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, propôs nas metas dos 100 dias ampliar a 

validade das Declarações de Aptidão (DAP), ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar, porém: 

A transferência da Secretaria de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário 
para o MAPA é indício de que o novo governo tirou o setor das prioridades. Isso 
poderá trazer consequências negativas para as políticas públicas aos produtores 
familiares, como diminuir os recursos do PRONAF; abalar o Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA), que tem os objetivos básicos de promoção do acesso a 
alimentação e incentivo à agricultura familiar19 e alterar as propostas do Plano de 
Safra da Agricultura Familiar. (IEA, p. 03) 

Mais recentemente, deixando um clima de insegurança maior ainda, tanto para os 

agricultores familiares quanto para a comunidade acadêmica, o atual governo por meio do 

Decreto n° 9.784, de 07 de maio de 2019 revoga o decreto de 2008 que instituiu o Programa 

Territórios da Cidadania.  

Nesse cenário, torna-se extremamente pertinente perceber o quão importante eram os 

fomentos federais, instituídos com mais vigor após a criação do MDA, para implementação de 

políticas públicas para os espaços rurais brasileiros.  

A tabela a seguir, apresenta dados de alguns dos programas desenvolvidos pela 

COFASPI entre o ano de 2009 e o ano de 2015. 

Tabela 01: Programas desenvolvidos pela COFASPI 
Ano Programa Famílias atendidas Valor do 

repasse 
2009/2010 Projeto Aguadas 810 R$ 839.129,89 
2010/2011 Quem guarda sempre tem 140 R$ 18.240,00 

2011 P1+2 77 R$ 814.331,47 
2010/2012 Projeto de Cisternas 1200 R$ 2.477.640,48 
2012/2014 Projeto de Cisternas 1119 R$: 2.412.948,91 
2014/2015 P1+2 372 R$: 4.228.785,80 

Elaborado pelos autores. Fonte: Portfólio Institucional, COFASPI, 2014. 
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Não buscando apresentar em sua totalidade os programas desenvolvidos pela 

cooperativa nesse espaço de tempo, o que se busca aqui é tornar visível o quanto as políticas do 

MDA foram indispensáveis para a atuação da COFASPI no Piemonte da Diamantina – BA.  

Como se pode observar, em apenas seis projetos, teve-se mais de 3.700 famílias rurais 

atendidas, e um valor investido que ultrapassa dez milhões de reais. 

Porém, esse cenário político que vem aqui sendo mostrado, repercutiu intensamente nas 

ações desenvolvidas pela cooperativa em questão. Em recente reunião de monitoramento, 

realizada em 19 de junho de 2019, onde foram apresentados resultados parciais dos programas 

em execução, notou-se que todos os programas que estão sendo efetuados são oriundos do 

governo estadual, já deixando nítida a ausência da intervenção estatal a nível federal. 

Constatou-se também, grande incerteza quanto ao futuro dos programas implementados 

até então pelo Governo do Estado da Bahia, gerando um clima de tensão, e uma necessidade de 

se “reinventar” enquanto cooperativa atuante no território de identidade.  

 

Considerações finais 

 

Diante das discussões aqui apresentadas foi possível por meio de uma breve revisão 

bibliográfica tanto aprimorar conceitualmente a concepção de desenvolvimento territorial, 

como analisar o uso feito pelo conceito de território nas políticas públicas de desenvolvimento 

territorial, tão difundidas na atualidade. 

Partindo de contribuições de autores como Haesbaert (2006, 2010) e Santiago (2005, 

2013, 2014) realizou-se uma abordagem sobre território considerando suas diversas vertentes 

epistemológica: natural, política, econômica e cultural; dando destaque as noções vinculadas 

a política e como as novas propostas de ordenamento territorial desta fazem uso.  

Por meio de autores que vem apresentando discussões pertinentes quanto às políticas 

públicas estatais foi possível perceber também algumas divergências conceituais. Muitos 

desses autores consideram essa nova proposta de se fazer uma política plural e descentralizada 

como algo extremamente positivo e acreditam que a noção de desenvolvimento territorial 

contempla o que se propõe.  

Porém, existem também muitos posicionamentos contrários, que acreditam não terem 

ocorrido mudanças significativas na forma de se pensar e fazer política a partir dessa tida como 

nova abordagem de desenvolvimento, sendo entendida não como uma ruptura radical, mas 
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como uma reorganização para atender as demandas atuais. 

Acredita-se que essa ideia de desenvolvimento territorial, que priorize a articulação 

Sociedade – Estado na formulação das políticas públicas, respeitando as pluralidades e 

considerando os mais diversos atores sociais faz-se demasiadamente importante, porém, 

também é oportuno aprofundar os estudos nas concepções teóricas das ciências sociais, 

políticas e econômicas, para evitar a utilização distorcida de conceitos-chaves dessas ciências. 

Por fim, constata-se, principalmente a partir de 2016, uma recessão nas políticas 

públicas para a agricultura familiar, o que tem fomentado debates e enfrentamento daqueles que 

veem nas ações do MDA ganhos significativos para os agricultores/camponeses. O fim do 

fomento a nível federal repercutiu fortemente na atuação da COFASPI no Piemonte da 

Diamantina, limitando a atuação desta organização. 
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GEOGRAFIA, TERRITÓRIO E POLÍTICAS PÚBLICAS: ABORDAGENS PARA O 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

Mateus Costa Santos1 

Lucas Aguiar Tomaz Ferreira2  

Fernanda Viana de Alcantara3 
 

Introdução 

 

 O presente artigo realiza uma discussão sobre os arranjos territoriais no 

desenvolvimento territorial a partir das políticas públicas de acesso à água. Nessa perspectiva, 

afirma-se que este trabalho contribui na análise geográfica do espaço rural junto às políticas 

públicas e permitem analisar os problemas sociais, assim como as práticas utilizadas para o 

desenvolvimento por meio das proposições empregadas pelo Estado ou outras instituições 

demandadas pela sociedade. 

 Essa discussão remete a categoria espaço, este enquanto produto das relações socioespaciais, e 

de maneira especial, o território como categoria primordial para o entendimento das relações de poder 

existentes nas configurações das multiterritorialidades explicada por Haesbaert. Nessa perspectiva, essas 

concepções acerca desses elementos auxiliam na compreensão do bojo do desenvolvimento territorial 

como maneira possível de discussão, participação social e emancipação das políticas públicas voltadas 

para as territorialidades existentes. 

 Assim, a discussão adentra como forma de compreender a realidade para a superação das 

dicotomias existentes dentro das políticas públicas de acesso à água, que emanam da sociedade uma 

necessidade de organização política para poder construir um espaço de participação, reconhecendo os 

diferentes sujeitos e seus anseios no processo da governança do desenvolvimento territorial  
Em relação aos procedimentos metodológicos, se fez o uso de uma discussão teórica acerca do das 

categorias espaço e território, assim como as nuances que envolvem as relações de poder, também as 
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reflexões acerca da abordagem territorial, do desenvolvimento territorial e das políticas públicas de 

acesso à agua no espaço rural do semiárido nordestino.  

Abordagens do espaço geográfico e do território 

 

 A ciência geográfica está no constante processo de (re) construção, uma vez que essa 

ciência não se preocupa apenas com a descrição de fatos ou fenômenos, mas com a análise dos 

processos socioespaciais. Assim consolida-se como ciência relevante no que se refere à 

necessidade de reconhecer o espaço geográfico, sua organização econômica, política, 

ideológica e transformações sociais.  

 Observa-se a produção dos espaços pelas relações sociais e com o meio, pautada numa 

discussão da produção do espaço social, na análise da realidade e suas contradições. A 

Geografia apresenta uma análise intrínseca desenvolvida a partir da justiça social com a 

repreensão das desigualdades socioespacias. A categoria espaço se firma como predominante 

no entendimento da relação sociedade-natureza, que, segundo Corrêa (1986) é concebido como 

lócus da reprodução das relações sociais. 

 Na discussão a respeito da produção do espaço e das relações, é importante destacar 

também a concepção de território, outra importante categoria da ciência geográfica que deve 

ser compreendida, assim como o conceito de espaço, por meio da sua relação recíproca com a 

sociedade e os diferentes processos de produção socioespacial.  

 Dessa maneira, o espaço não é subtraído pelo território, ambos possuem uma relação 

concreta ou abstrata, enquanto o território é determinado pelo poder, o espaço é apropriado e 

materializado.  “Evidentemente, o território se apoia no espaço, mas não é o espaço. É uma 

produção, a partir do espaço. Ora, a produção, por causa de todas as relações que envolve, se 

inscreve num campo de poder”. (RAFFESTIN, p.144). Nessa perspectiva, (SAQUET, 2005, p. 

49) corrobora que a “apropriação e produção do espaço geográfico, cotidianamente, estão na 

base do arranjo territorial. Território e espaço estão ligados, entrelaçados, pois o primeiro é 

fruto da dinâmica socioespacial”. 

 Com relação a concepção de estratégia de poder que são adotadas na apropriação do 

espaço no arranjo territorial, Saquet e Antonello (2010) salientam: 

 
[...] o território é construído histórica e socialmente, por forças econômicas, 
políticas e culturais. Há um processo de apropriação do espaço, controle e 
dominação que gera certa formação territorial. A apropriação e a dominação 
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são efetivadas por agentes sociais, os mais diversos, como o Estado, 
cooperativas empresarialmente desenvolvidas, estabelecimentos comerciais, 
usineiros, instituições não-governamentais, sindicatos, igrejas etc. São agentes 
econômicos, políticos e culturais que traçam e concretizam estratégias de 
controle e dominação, influenciando as pessoas em suas ações e reações 
cotidianas [...] gerando territórios controlados e paisagens definidas de acordo 
com as atividades realizadas (SAQUET e ANTONELLO, 2010, p. 407). 

  

 Ao compreender que o poder é a força motriz das relações no território nas suas 

múltiplas dimensões, Haesbaert (2004) traz as concepções da multiterritorialidade, como 

possiblidade de idealização e da desterritorialização como mito. Deleuze e Guatarri, trazem 

contribuições filosóficas amplas para esse processo de desterritorialização, no sentido de 

reafirmar que as interações no território são movidas por conveniência e não por ações 

desprovidas de interesse: 

 
Jamais nos desterritorializamos sozinhos, mas no mínimo com dois termos (...). 
E cada um dos dois termos se reterritorializa sobre o outro. De forma que não 
se deve confundir a reterritorialização com o retorno a uma territorialidade 
primitiva ou mais antiga: ela implica necessariamente um conjunto de artifieios 
pelos quais um elemento, ele mesmo desterritorializado, serve de 
territorialidade nova ao outro que também perdeu a sua. (DELEUZE E 
GUATTARI, 1996 p 40 – 41) 

 
 Em outras palavras Haesbaert (2004) coloca que não há o processo de 

desterritorialização sem a reterritorialização, em vista que o homem é um “animal territorial”, 

ou seja, há uma necessidade de territorialização. 
 Nessa perspectiva, a territorialidade, “além de incorporar uma dimensão mais 

estritamente política, diz respeito também às relações econômicas e culturais, pois está 

“intimamente ligada ao modo de como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se 

organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar”.” (HAESBAERT, 2007. p 22). Ainda 

nessa vertente Haesbaert coloca que, 

 
A territorialidade, no nosso ponto de vista, não é apenas “algo abstrato”, num 
sentido que muitas vezes se reduz ao caráter de abstração analítica, 
epistemológica. Ela é também uma dimensão imaterial, no sentido ontológico 
de que, enquanto “imagem” ou símbolo de um território, existe e pode inserir-
se eficazmente como uma estratégia político-cultural, mesmo que o território 
ao qual se refira não esteja concretamente manifestado –como no conhecido 
exemplo da “Terra Prometida” dos judeus, territorialidade que os acompanhou 
e impulsionou através dos tempos, ainda que não houvesse, concretamente, 
uma construção territorial correspondente. (HAESBAERT, 2007. P 25) 
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 A territorialidade pode ser uma concepção mais ampla que o território ou na mesma 

dimensão. Dessa maneira, as múltiplas territorialidades se concretizam no (s) Território (s) por 

meio das relações de poder a qual foram e ou estão sendo construídas. 

 Numa outra direção das reflexões abordadas, o espaço, tempo e território, embora sejam 

diferentes, como conceitos e processos do real, devem ser intrinsecamente abordados. Dessa 

forma, Saquet (2006) considera relevante nos estudos territoriais: 
 

a) identificar e caracterizar as mudanças/descontinuidades e 

permanências/continuidades (des-continuidades), considerando-se suas 

contradições e relações de poder nas dinâmicas econômica, política e cultural; 

b) a heterogeneidade como tempos (temporalidades) e territórios 

(territorialidades) ou as múltiplas formas e relações, em interação; c) a 

identidade ou traços comuns; d) as articulações territoriais, em rede, como um 

único movimento; e) componentes da natureza exterior ao homem, 

influenciando e sendo influenciados em processos territoriais. (SAQUET, 

2006, p. 82). 

 

 A discussão da produção socioespacial a partir dos arranjos territoriais, que vinculados 

as ações do Estado através das políticas públicas, em especial no espaço rural, permite interferir 

a partir das contradições e necessidades presentes nesse espaço territorializado. 

 

Apontamentos sobre o desenvolvimento territorial e as políticas públicas 

 

 Historicamente o Estado brasileiro é elitista! Centralizador e tem orientado sua ação 

pelo processo econômico ao qual está inserido e busca controlar as reivindicações dos 

trabalhadores e dos setores populares. Sensibilizar a consciência hoje das pessoas é um desafio 

na participação nos espaços de organização, para mostrar a força que coletivamente as pessoas 

possuem para reivindicar e conseguir implementar políticas que ajudam a melhorar as 

condições de vida. 

 Quando essa sociedade civil passa a se organizar e ter essa força, o Estado passa a 

responder algumas demandas dos setores da população. Vale destacar que quando esses 

movimentos se articulam nos diferentes e amplos espações de debate, percebe-se que há 

diferença, pois, esses grupos estão na base e conhecem cotidiano das pessoas, suas demandas, 
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e possuem uma facilidade maior para poder dialogar e acompanhar esse processo de governança 

no processo das políticas públicas, sejam elas nas esferas da agricultura familiar, gênero, 

educação, cultura, do saneamento, entre outros. 

 São consideravelmente recentes as discussões acerca das estratégias políticas de 

desenvolvimento que a partir das adversidades vigentes na sociedade estão despertando 

preocupação relacionada, principalmente, com a condição de vida, problemas ambientais e 

econômicos advindos do modo de produção capitalista. Sen (2009) assegura que o desafio do 

desenvolvimento é a eliminação as carências que ainda persistem e a prevenção da miséria 

súbita e severa. Ainda segundo o autor supracitado, o desenvolvimento humano é 

primariamente um aliado dos mais pobres, mais do que dos ricos e abastados, e um país que 

assegura todos os cuidados de saúde e educação pode conseguir resultados notáveis em termos 

de duração de duração e qualidade de vida de toda a população. Sen (2009) ainda aborda: 

 
Nos países em desenvolvimento, a necessidade de iniciativas da política 
pública na criação de oportunidades sociais tem importância crucial. Como já 
discutido, no passado dos atuais países ricos encontramos uma história notável 
de ação pública por educação, serviços de saúde, reformas agrárias etc. o amplo 
compartilhamento dessas oportunidades sociais possibilitou que o grosso da 
população participasse do processo de expansão econômica. (SEN, 2009, p 
170). 

 

 Nota-se a partir dessas reflexões que o desenvolvimento não está aliado somente os 

aspectos econômicos, mas para o alcance deste é preciso sanar outras carências como a saúde e 

a educação que permeiam a realidade não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Desse modo o 

crescimento econômico só será funcional se tiver acompanhado de programas e ou projetos que 

privilegie a real melhoria das condições de vida da população. 

 Ao longo da história brasileira ocorreram inúmeras tentativas no propósito de promover 

uma melhor distribuição da renda e de reduzir as desigualdades sociais e econômicas. Mas, na 

maioria das vezes as políticas são frágeis no seu processo de formulação e concretização. As 

políticas públicas que são desenvolvidas em âmbito nacional nem sempre se adequam as 

particularidades existentes e as territorialidades do país, apesar de uma maior participação 

social no gerenciamento das políticas públicas. 

 Para Saquet (2010), a abordagem territorial é algo importante na geografia e deve ser 

compreendida em sua totalidade e complexidade. Ao analisar um território há como 

compreender os conflitos que estão ou estiveram presentes no processo de territorialização. 
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“Pode contribuir na superação de aspectos das dicotomias natureza/sociedade e ideia/matéria e 

subsidiar a elaboração de propostas de desenvolvimento, valorizando as relações sociais entre 

sujeitos, desses com outros lugares, (i) materialmente.” (SAQUET, 2010, p.177). O autor 

explica que a abordagem territorial deve reconhecer as articulações entre as dimensões sociais 

do território, o processo histórico e os processos territoriais em diferentes escalas.  

 Dessa forma, a abordagem territorial passa a ser utilizada pelo Estado como mais uma 

ferramenta de planejamento e intervenção estatal na sociedade, em que a princípio propõem 

uma integração de espaços, atores sociais e políticas públicas. 

 A abordagem territorial com vistas ao desenvolvimento, e também como meio de 

analisar as formas de organização e utilização do território, pode muitas vezes está revertida de 

interesses múltiplos. Nesse sentido, Brandão afirma que “discutir desenvolvimento territorial é 

realizar a assunção da conflitualidade inerente e a contenda perene de interesses múltiplos e 

seus variados loci de possibilidades de concertação, ou não, de projetos em disputa em variadas 

escalas espaciais (BRANDÃO, 2007, p.18) 

 Por meio dessas análises e com base em Piketti (2014) com o Estado do bem estar social, 

é imprescindível que haja uma interlocução entre a sociedade civil e o Estado, principalmente, 

na formulação de políticas públicas sociais, na busca de solucionar problemas que impedem o 

desenvolvimento das populações e certamente as privam de liberdades (Sen, 2009). 

 Portanto, doravante, as políticas públicas exercem importante papel em meio as 

problemáticas existentes no espaço e as complexidades na sua implantação. Aprofundar essas 

questões, embora não faça parte dos conceitos e categorias geográficos são importantes, haja 

vista que o espaço geográfico é impactado por ações estatais e não estatais. Desse modo, Secchi 

(2012) define política pública: 

 
[...] é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público. Vejamos esta definição em 
detalhe: uma política pública é uma orientação à atividade ou à passividade de alguém; as 
atividades ou passividades decorrentes dessa orientação também faz parte da política pública; 
uma política pública possui dois elementos fundamentais: intencionalidade pública e resposta a 
um problema público; em outras palavras, a razão para o estabelecimento de uma política pública 
é o tratamento ou a resolução de um problema entendido como coletivamente relevante. 
(SECCHI. 2012, p 2) 

   

 Por este esse ponto de vista, as políticas públicas emergem a partir de um problema 

público, isto é, se possui uma adversidade em um lugar, região ou país que afete grupo ou 

grupos coletivos, faz-se necessário pensar e implantar políticas públicas no intuito de sanar tal 
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transtorno. As perspectivas das políticas públicas vão além das esferas governamentais, pois o 

governo com a sua estrutura administrativa – executivo, legislativo e judiciário –  não é a única 

instituição capaz de promover ações voltadas para a comunidade (HEIDEMANN, 2009). 

 Assim, como afirmado anteriormente, o problema público é quem define se uma política 

é pública ou não, pois a intenção de responder qualquer problemática pública trata-se de uma 

política. 

Mesmo com todas as complexidades acerca da temática em questão, a abordagem territorial 

traz avanços significativos, como a revalorização de políticas públicas voltadas para uma 

organização de territórios e de maneira singular para o espaço rural. Assim, faz-se necessário 

apresentar alguns apontamentos a respeito do desenvolvimento territorial e das políticas 

públicas de acesso à agua no espaço rural. 

 

Políticas públicas de acesso à água: Breve contextualização no Nordeste 

 

 Segundo a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - BGE a região 

nordeste é a que mais compreende estados do Brasil, ao todo são nove e com uma área de 

1.554.291 km² o que corresponde a 18% do território nacional. Dessa área territorial, cerca de 

841.260,9 km² abrange o Semiárido totalizando 62% da referida região. Segundo dados do 

IBGE (2011), em 2010 a região Nordeste contava com uma população de 53 milhões de 

habitantes e que a denominada Região Semiárida contava com aproximadamente 25 milhões 

de habitantes residentes em condições ambientais bastante severas. Neste aspecto Andrade 

(2005) aborda: 

 
No Nordeste, o elemento que marca mais sensivelmente a paisagem e mais 
preocupa o homem é o clima, através do regime pluvial e exteriorizado pela 
vegetação natural. Daí distingue-se desde o tempo colonial a “Zona da Mata”, 
com o seu clima quente e úmido e duas estações bem definidas – uma chuvosa 
e outra seca –, do sertão, também quente, porém, seco, e não só seco, como 
sujeito, desde a época colonial, a secas periódicas que matam a vegetação, 
destroem os animais e forçam os homens à migração. (ANDRADE, 2005. p. 
37) 

 

 Nota-se que desde o período colonial ou antes disso, o fator climático tem promovido 

condições, sejam elas físicas e ou sociais para a permanência dos nordestinos na terra de origem. 
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A população devido as condições socioeconômicas e naturais na maioria das vezes não poderia 

se estabelecer na região, o que de tal modo construiu uma ideologia do Nordeste pobre, atrasado 

e sem a capacidade de se desenvolver e conviver com os percalços principalmente naturais 

enfrentados pela região. Isso ocorre pelo modelo de produção instaurado na região em que a 

modernização da agricultura e outros setores produtivos são de domínio restrito, e contribuiu 

para a sustentação que segundo Araújo (2000) denomina de “velhas estruturas”. 

 As políticas públicas como estratégias de combate à pobreza são fundamentais, em 

especial ao enfrentamento a escassez de recursos aos que vivem no espaço rural, desde que os 

sujeitos possam se organizar e gerir o seu processo produtivo. Como aborda Araújo (2000): 

 
A necessidade de dar às pessoas possibilidade de inserção no circuito da 
produção, pelo acesso aos meios de produção (ativos produtivos) desde ao 
conhecimento (educação formal, treinamento, conhecimentos de técnicas 
produtivas – capacitação tecnológica –, conhecimento de técnicas gerenciais), 
além de oportunidades para desenvolverem suas habilidades. (ARAÚJO, 2000. 
P 290) 

 

 Por conseguinte, as políticas devem apresentar um papel transformador da realidade e 

também possibilitar aos beneficiários elementos que permitam superar as mazelas, reduzir as 

desigualdades e gerar a construção de espaços de participação.  

 Aprofundar na temática das políticas públicas e fazer um recorte espacial da região 

Nordeste, que apresenta uma heterogeneidade de relações socioeconômicas é oportunizar uma 

análise e desmascarar identidades tradicionalmente disfarçadas por discursos políticos que 

atingiram a região como um todo.  

 Nas áreas de predominância do clima semiárido, onde ocorre com maior intensidade o 

fenômeno da seca, as políticas públicas podem amenizar as dificuldades causadas pela 

irregularidade e baixo volume de chuvas. Porém o uso dessas políticas como uma “indústria” 

para beneficiamento eleitoreiro ou particular, pode se tornar um ciclo vicioso, culpabilizando 

somente a situação da pluviosidade que interfere na miséria e pobreza de parte da população.  

 Neste contexto, verifica-se um esforço no planejamento e execução de políticas públicas 

que tenham como alvo a redução dos problemas ocasionados pela seca no Nordeste. Foram 

muitas as ações executadas em meados do século passado, com a criação de organismos 

governamentais, de certa forma com interesses políticos maiores que sociais, que viessem a 

sanar tais penúrias, como segundo (SILVA, SILVA, CARVALHO. 2014, p 138): O 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4652 
 

Departamento de Obras Contra a Seca – DNOCS, A Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE, a Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco – Chesf e a 

Comissão do Vale do São Francisco – CVSF. 

 O DNOCS atuou na construção de açudes, estradas, linhas de transmissão de energia, 

sistemas de abastecimento de água e implantação de sistemas de irrigação. No entanto, envolto 

ao desenvolvimento e a implantações de políticas públicas de grandes obras para combater a 

seca, essa instituição atendeu passou a atender interesses das elites locais. 

 A presença marcante da SUDENE consolidou-se como uma tentativa de intervenção do 

Estado para o desenvolvimento socioeconômico do Nordeste. Celso Furtado, um dos 

idealizadores em 1958 e superintendente, buscava uma efetiva consciência regional e 

proposição de um modelo de desenvolvimento que fortalecesse a economia nordestina por meio 

da indústria através de um capital intensivo oriundo do centro-sul do país e da agricultura, no 

entanto, apenas o segundo setor obteve crescimento e por outro lado emergia no campo forças 

coronelísticas que emoldurava o espaço rural, concentrado e pobre. 

 Outra Instituição reconhecida para a mesma direção desenvolvida foi a Chesf 

responsável para produzir, transmitir e comercializar energia elétrica para a região Nordeste do 

Brasil. Ela integra a Eletrobrás e tem o objetivo de aproveitar o potencial hidroelétrico do baixo 

curso do Rio São Francisco, com as usinas hidrelétricas de Sobradinho e Xingó e o complexo 

hidrelétrico de Paulo Afonso. 

  E por fim a criação da CVSF, que tinha como objetivo: regularizar o regime fluvial do 

rio São Francisco, melhorar os sistemas de transportes, comunicação, irrigação e saneamento 

urbano e rural, como também o aumento do fomento à produção agrícola, principalmente a 

ampliação econômica do vale do São Francisco.  

 Nesta contextualização da inserção das políticas no meio rural do semiárido nordestino, 

percebe-se que a quantidade de projetos públicos para promover o desenvolvimento da região 

foi significativa. E contraditório, visto que a questão central insiste em permanecer: Por que  

não houve o progresso social-econômico esperado no Nordeste? Ou pelo menos de forma mais 

abrangente? Dado essa constatação apresenta-se que “apesar da persistência dessa 

problemática, a história mostra que, desde as primeiras secas até os dias atuais, o Nordeste 

recebeu muitas políticas públicas, as quais visaram principalmente ao combate à seca, na 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 06 – Políticas Públicas e Perspectivas de Desenvolvimento para o Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4653 
 

tentativa de auxiliar o trabalho do homem do campo” (SILVA, SILVA, CARVALHO. 2014, p 

139) 

 Talvez a grande questão fosse não acabar com a seca como solução de todos os 

problemas, mas sim em aprender a conviver com tal fenômeno natural. Outro fator a ser 

considerado é que as políticas implementadas muitas das vezes beneficiaram grandes 

proprietários, e de certa forma, também favoreceram aos interesses de cunho político de 

governantes da região. 
 A questão do acesso à água tem sido o ápice das ações públicas realizadas no Nordeste, devido 

a condição da pluviosidade ser desfavorável. Se tratando de políticas públicas que venham a 

universalizar o acesso à água, na última década, sabe-se, por exemplo que a construção de cisternas 

assume importante papel nesse contexto, devido esta, ser uma política concreta beneficiando aqueles 

mais desfavorecidos na captação da água da chuva. Essa pode ser uma política de abrangência territorial 

que promove uma participação ampla da população. 

 Contudo, o planejamento e formulação das políticas públicas, em especial as que inferem o 

acesso à água, a participação da população é fundamental, pois, ela deve definir as prioridades e 

carências que serão interferidas pelas políticas públicas nos diversos territórios. No entanto, a 

participação social na discussão de políticas públicas voltadas para a questão da água, está vinculada a 

poucas organizações, e a população em si não tem o conhecimento de poder que os mesmos têm de 

propor suas próprias políticas, além do presente esfacelamento dos direitos sociais que estão propostos 

no cenário nacional nos últimos tempos.  

 A Região Nordeste apresenta a capacidade de haver um desenvolvimento de base nas 

diferentes esferas do desenvolvimento, para tanto, é importante que as políticas públicas sejam 

planejadas e executadas e por tanto quebrar com aquela falsa ideologia de que o Nordeste é 

atrasado pelas condições climáticas.  

 

Considerações finais 

 

 Esse estudo proporcionou uma discussão pautada em algumas vertentes do conhecimento 

geográfico, e serve de ensaio para outras proposições e análises no que refere ao espaço, ao território e 

as nuances de como a abordagens do desenvolvimento territorial tem emergido no espaço rural a partir 

da ação do Estado e da participação da sociedade. Nela se buscou refletir também como as relações de 

poder são inerentes aos territórios e as territorialidades e como esse processo se configura a partir das 

políticas públicas.  
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 A discussão, também permeou um breve contexto das políticas públicas de acesso à água no 

espaço rural da região Nordeste, especialmente na predominância do semiárido, o que é uma proposição 

para o desenvolvimento territorial, além de compreender como as políticas inseridas no espaço rural 

podem interferir na realidade de maneira positiva, o que pode, nesse aspecto, garantir necessidades 

básicas para a sobrevivência da população e permanência no campo. 

 Dadas as pistas da análise das questões que permeiam o desenvolvimento territorial e a 

efetividade de políticas públicas de acesso à água no Semiárido conclui que mesmo com as 

evidências no espaço rural de que ao longo dos anos as políticas públicas de acesso a água 

geraram novas alternativas para o homem do campo, e consequentemente melhores condições 

de vida, ainda há entraves no que diz respeito às ações de desenvolvimento, ao discurso do 

desenvolvimento e suas dimensões, bem como lacunas entre o processo de planejamento, 

execução e acompanhamento das políticas públicas no Brasil e de modo especial no Nordeste 

brasileiro. 

 Nesta empreitada de desvelar as tramas pertinentes a esses processos, a Ciência 

Geográfica apresenta-se como caminho essencial para entender as alterações que esse espaço 

vem sofrendo por meio das políticas públicas, de modo especial no semiárido brasileiro. A 

maneira irregular de distribuição da água na superfície terrestre, não obstante o quadro restritivo 

e o crescimento do consumo hídrico no planeta, são aspectos correlatos às inquietações que 

ainda persistem na realidade a ser pesquisada, pois a falta do acesso à água torna-se um dos 

fatores determinantes para o desenvolvimento territorial. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS 
FLORESTAIS E O USO DO FOGO EM ASSENTAMENTOS RURAIS FEDERAIS NO 

MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM, CEARÁ. 
 

Raniel Moreno de Aguiar1,  
Helaine Saraiva Matos2,  
Kurtis François Bastos3 

 
 

RESUMO 
Este estudo busca refletir sobre as políticas públicas de prevenção e combate aos incêndios florestais por meio das 
ações desenvolvidas pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo)no Ceará 
nos cinco assentamentos rurais federais do município de Quixeramobim que registraram a maior densidade de 
focos de calor no período de 2008 até 2018 e diagnosticar as formas de uso do fogo nesses assentamentos: Vista 
Alegre, Nova Canaã, Muxeré Velho/São João, Tanquinho e Amanaju, todos situados  na porção Sul do município 
de Quixeramobim e que obtiveram a maior densidade de focos de calor, a partir da metodologia do estimador 
dedensidade Kernel. Para isso, foi realizado mapeamento dos focos de calor em Quixeramobim, com ênfase para 
a situação nos assentamentos rurais federais e após identificar quais assentamentos rurais registraram maior 
densidade de focos foi realizado trabalho de campo com o objetivo de caracterizar as formas de uso da terra, as 
práticas que envolvem o uso do fogo e de que maneira o Prevfogo atua no território dos assentamentos aplicando 
a política pública de prevenção e combate aos incêndios florestais. Pretende-se discutir a implementação da política 
pública no uso do fogo em assentamentos rurais federais de Quixeramobim e refletir sobre o conhecimento 
tradicional dos assentados em relação ao uso do fogo, educação ambiental e as dificuldades encontradas pelos 
assentados na preparação da terra para o plantio, as medidas de segurança para evitar incêndios florestais e a 
necessidade de assistência técnica para orientá-los em relação às práticas sustentáveis de plantio. 
Palavras-chave: Focos de calor; Assentamentos rurais; Políticas públicas.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O município de Quixeramobim está localizado na região do Sertão Central 

cearense, com uma área de aproximadamente 3.276 km², em clima semiárido e bioma, 

predominantemente, de caatinga, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Possui em seu território 17 projetos de assentamentos rurais federais (Figura 

1), sob a gestão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e que 

representam a concretude da luta e resistência pela Reforma Agrária em um contexto histórico 

 
1 Graduando em Geografia na Universidade Federal do Ceará (UFC) e estagiário no Centro Nacional de Prevenção 
e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) no Ceará. E-mail: raniel_rma@live.com 
2 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Geografia na Universidade Federal do Ceará (UFC) e gerente 
estadual do fogo no Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) no Ceará. E-
mail: helainehsm@gmail.com 
3 Engenheiro agrônomo e coordenador estadual do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios 
Florestais (Prevfogo) no Ceará. E-mail: kurtis.bastos@ibama.gov.br 
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de repressão e negação do direito à terra. São territórios que se estruturaram sob relações de 

poder, ideologias e cultura dos grupos sociais neles envolvidos.  

No contexto socio ambiental desses territórios, destaca-se o uso do solo para a 

agricultura de subsistência e por sua vez, a presença de práticas tradicionais, sendo o uso do 

fogo, a mais comum, utilizadono preparo da terrapara o plantio e um dos fatores indutores de 

incêndios florestais nos assentamentos rurais e em seu entorno.  

Segundo levantamento no Banco de Dados de Queimadas do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), nos últimos onze anos (2008-2018) Quixeramobim registrou 1.193 

focos de calor, sendo as áreas mais densas para os focos, as situadas no entorno de cinco 

assentamentos rurais federais (Figuras 2 e 3): Vista Alegre, Nova Canaã, Muxeré Velho/São 

João, Tanquinho e Amanaju, todos situados na porção Sul do município de Quixeramobim.O 

mapeamento baseado no estimador dedensidade Kernel permitiu espacializar osfocos de calor 

e classificar os níveis de densidade que variam de acordo com a cor: as mais escuras, em 

vermelho indicam densidade alta e as em cor clara, indicam baixa densidade para focos de calor 

e risco de incêndios florestais. 
Isso auxilia na análise, pois visualmente quando detectado uma faixa com uma 
tonalidade ou cor mais intensa, por exemplo, vermelha pode-se inferir que nesta 
região, existe uma concentração elevada, pois os pontos segregados estão muito 
próximos criando este tipo de resultado, o raciocínio pode ser feito de forma contraria, 
ou seja, quanto mais clara a cor, menos concentrados (SOUZAet al., 2013, p.4960). 

 

Nesse sentido, verificou-se que os locais mais suscetíveis aos incêndios florestais 

em Quixeramobimestão inseridos nas proximidades de áreas de assentamentos rurais federais. 

Ao identificar esse fator, foi realizado trabalho de campo com aplicação de entrevistas 

semiestruturadas com as 5lideranças dos 5 assentamentos e com os 5 assentados mais 

antigos,totalizando 10 entrevistas, no sentido de compreender os usos do fogo nessas áreas, o 

histórico de ocorrência de incêndios e se a política pública existente por meio do Prevfogo 

chega nos assentamentos rurais e qual a estrutura de prevenção e combate que os assentamentos 

dispõem. 
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Figura 1: Localização geográfica dos assentamentos rurais federais no município de Quixeramobim, Ceará. 
Fonte: Aguiar (2019).  

Figura 2: Densidade e focos de calor no município de Quixeramobim, Ceará de 2008 a 2013 com destaque ao sul 
para as poligonais dos 5 assentamentos trabalhados neste estudo.  
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Fonte: Aguiar (2019). 
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Figura 3: Densidade e focos de calor no município de Quixeramobim, Ceará de 2014 a 2018 com destaque ao sul 
para as poligonais dos 5 assentamentos trabalhados neste estudo.  

 
Fonte: Aguiar (2019). 
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Percebe-se ao analisar o mapeamento em Kernel, que o ano de 2018 foi o que apresentou 

o menor quantitativo de focos de calor, no entanto, os focos detectados nesse período se 

concentraram quase que totalmente na porção sul do município de Quixeramobim, deixando a 

área dos cincos assentamentos rurais federais estudados, com densidade elevada para focos de 

calor e risco aos incêndios florestais. O mapeamento em Kernel também apontou cenários 

quando compara-se ano a ano, e se constitui em uma ferramenta importante para a fase de 

planejamento e implementação das políticas públicas de prevenção aos incêndios florestais 

nessas áreas ao indicar possíveis áreas prioritárias das ações. 

Ao considerar o efeito da precipitação de 2008 a 2018 percebe-se que a média anual 

nesse período esteve relacionada à ocorrência dos focos de calor (gráfico 1). A média anual de 

precipitação para o município é de 704,3 milímetros, segundo a Fundação Cearense de 

Meteorologia e Recurso Hídricos (Funceme). Nos anos de 2008, 2010 e 2012, por exemplo, 

que apresentaram médias anuais abaixo da normal climatológica do município, registraram 

quantidades significativas de focos de calor, também, com as maiores densidades ao sul. 

 
Gráfico 1: média anual de precipitação e quantitativo de focos de calor em Quixeramobim, Ceará de 2008 a 2018. 

 Fonte: Aguiar (2019). 
 

 
 
As precipitações são importantes porque ao manter o material florestal úmido, 
dificultam ou tornam impossível a propagação do fogo. Existe uma forte correlação 
entre incêndios e prolongados períodos de seca. Nestes períodos de seca prolongada 
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o material cede umidade ao ambiente, tornando as condições extremamente favoráveis 
às ocorrências de incêndios (BATISTA, 2000, p.49-50). 
 

Além do mapeamento de risco, a distribuição das precipitações ao longo dos anos 

durante o diagnóstico ajudou a refletir de que maneira o fator precipitação colabora para uma 

menor ou maior ocorrência dos focos de calor no município. 

Ao detectar por meio da densidade em Kernel, as áreas de assentamento suscetíveis aos 

incêndios florestais, os autores realizaram trabalho de campo e aplicaram entrevistas semi-

estruturadas para diagnosticar por meio das falas os usos do fogo e os conhecimentos dos 

assentados sobre a temática dos incêndios florestais e a implementação das políticas públicas 

por meio do Prevfogo. 

 
O PREVFOGOE OS INCÊNDIOS FLORESTAISNOS ASSENTAMENTOS RURAIS 
DE QUIXERAMOBIM 

 

O Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) no 

Ceará insere-se nas políticas públicas existentes no Brasil para atuar de maneira preventiva e 

combativa em relação aos incêndios florestais. Entre as áreas prioritárias de ação do Prevfogo 

estão os assentamentos rurais federais. Em Quixeramobim, está localizada, também, a base do 

Prevfogo no Ceará, que conta com uma equipe de 30 brigadistas contratados temporariamente 

para atuar em todos os municípios do Estado e fora dele, sendo as áreas prioritárias de ação: 

Unidades de Conservação federais, terras indígenas, quilombolas e assentamentos rurais 

federais.  

Durante o trabalho de campo nos 5 assentamentos visitados: Vista Alegre, Nova 

Canaã, Muxeré Velho/São João, Tanquinho e Amanaju, todos os 10 entrevistados responderam 

que as informações sobre queimadas e incêndios florestais que dispõem chegaram aos 

assentados por meio das ações de educação ambiental do Prevfogo realizadas por meio de 

visitas ou palestras que assistiram no Sindicatos de Trabalhadores Rurais Agricultores e 

Agricultoras Familiares (STRAAF).  

Quanto aos pedidos de autorização para queima controlada, todos responderam que 

entraram com solicitação junto ao órgão estadual responsável, no caso a Superintendência 

Estadual do Meio Ambiente (Semace) masnão receberam resposta sobre a solicitação de 

autorização para queima nesse recorte temporal (2008-2018), sendo esse um dos fatores que 

mais destacaram ao avaliar negativamente o processo de uso controlado do fogo nessas áreas. 
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No tocante a ocorrência de incêndios florestais nos assentamentos, todos os 

entrevistados relataram histórico de incêndios florestais, com origem durante as práticas de 

preparo da terra para plantio em coivaras4 ou brocas5, onde não adotaram os procedimentos de 

segurança necessários para esse processo da maneira adequada e preconizados na autorização 

para a queima controlada das quais os mesmos não dispõe.  

O horário da queima em coivara e broca é realizado por volta das 12h ou 13h, 

horário em que a intensidade dos ventos no segundo semestre é maior e a mudança de direção, 

também. “[...] Eu lembro que aqui no Muxeré Velho/São João teve um incêndio grande em 

2017. Começou era uma hora da tarde de uma coivara. O fogo passou e a gente perdeu cercas 

e pastos” (ENTREVISTADO A, 2019). “[...] Este ano vamos precisar fazer coivara, mas não 

tivemos resposta dessa autorização da Semace. Aí fica difícil o cabra plantar 

(ENTREVISTADO B, 2019). [...] Aqui mesmo no Nova Canaã teve incêndio no ano passado 

e foi os brigadistas do Prevfogo que vieram apagar o fogo (ENTREVISTADO C, 2019). 

Sobre os procedimentos adotados durante a queima para o preparo da terra, os 

assentados afirmaram que tomam medidas preventivas antes da queima, aprendidasao longo do 

tempo, de geração a geração. [...] Aqui no Amanaju a gente faz o aceiro antes de queimar a terra 

e faz também o contra fogo, nós observa o vento e avisa aos vizinhos para vir ajudar. Isso daí a 

gente aprendeu no berço, como diz a história (ENTREVISTADO D, 2019). [...] Esse sistema 

de nós queimar meio-dia vem do sistema do camponês que não mudou. Essa é a hora perigosa, 

do redemoinho, mas é tradição de bisavô, desde que nasceu a gente aprendeu assim 

(ENTREVISTADO E, 2019). 

 Já durante o combate aos incêndios florestais, os entrevistados afirmaram que as 

ferramentas que utilizam para o combate são foice, enxada e ciscador, pois não dispõe de 

equipamentos e nem de curso de capacitação para essas situações. [...] Teve um tempo aí que a 

gente nem ia. O fogo subia ligeiro e não dava pra gente apagar, só apagou quando ele quis 

mesmo (ENTREVISTADO F, 2019). [...] o último incêndio que eu me lembro acabou com a 

 
4 Coivara é o nome utilizado na linguagem dos assentados para denominar a prática de retirada da vegetação do 
solo e agrupá-la em moitas ao longo do terreno e em seguida atear fogo nas mesmas como forma de realizar a 
limpeza do terreno antes do plantio. A coivara é geralmente composta por combustível leve, a exemplo de 
gramíneas e vegetação não arbustiva. 
5 Broca é o processo de desmatamento e queima da área a ser plantada. O terreno é composto de espécies de 
porte arbustivo e arbóreo e então se realiza o uso do fogo em toda a área do terreno até a queima quase que total 
das espécies, restando no terreno somente os “tocos” - que compreende as raízes e parte do caule das espécies 
que foram queimadas durante a broca. 
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água da minha cisterna, foi-se embora a água de beber toda. Veio gente até do Canaã com 

ciscador, enxada, garrancho. Veio até o corpo de Bombeiros, mas quando ele chegou a gente já 

tinha apagado (ENTREVISTADO G, 2019). [...] morre muito bicho: raposa, preá, cobra. 

Quando dava o fogo a gente ia tentar apagar com a roupa que estava em casa. Todo mundo 

aperreou-se. Ô bicho para chegar ligeiro é fogo! (ENTREVISTADO H, 2019). 

O discurso presente nos relatos permite uma reflexão sobre a vulnerabilidade que 

os assentamentos rurais federais enfrentam em relação aos incêndios florestais. Considerando 

que todos relataram histórico de ocorrência desses eventos e se mostraram sem estrutura para 

enfrentar o problema, uma vez que os assentados não dispõem de conhecimento científico sobre 

o assunto e tão somente cultural, não tem as ferramentas e equipamentos adequados ao combate 

e nem os Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) necessários para fazer o enfrentamento 

aos incêndios florestais com segurança. 

Quando perguntado sobre o interesse de se capacitarem sobre o assunto, todos os 

entrevistados afirmaram que os assentados tem interesse em um curso de formação de brigadas 

em prevenção e combate aos incêndios florestais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O uso do fogo nos assentamentos rurais de Quixeramobim está presente nas práticas de 

preparo da terra para o plantio na agricultura de subsistência e é fator desencadeante de 

incêndios florestais, considerando que não há autorizações de queima controlada emitidas pelo 

órgão estadual responsável e tais práticas acontecem na maioria das vezes sem a orientação e 

as medidas de segurança necessárias. 

 A presença do Prevfogo no município é fator destacado pelos assentados, 

principalmente no sentido de combate aos incêndios, considerando que esses eventos ocorreram 

nas áreas e tiveram a presença do brigada do Prevfogo durante o combate. 

 Uma lacuna destacada pelos assentados é a demora para conseguir a autorização para 

fazer a queima controlada por parte do órgão ambiental estadual responsável. Esse fator acaba 

fazendo os assentados fazerem o uso do fogo sem qualquer orientação técnica, o que colabora 

para a ocorrência dos incêndios. 
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 Apesar de conhecerem técnicas de prevenção como o aceiro, os assentamentos, ainda 

realizam a queima em horário inadequado por valorizar aspectos culturais desse aprendizado 

adquirido no núcleo familiar. 

 Diante das vulnerabilidades encontradas durante o trabalho de campo, percebe-se que o 

mapeamento em Kernelpoderá ajudar a traçar estratégias preventivas nas áreas mais densas para 

focos de calor e sugere-se que o Prevfogo possa realizar curso de formação de brigadas nos 

assentamentos de forma a dotá-los de conhecimento e autonomia para atuarem na prevenção e 

combate aos eventos de incêndios florestais nas áreas assentadas de Quixeramobim. 
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Resumo: 

 

CONFRONTOS POLÍTICOS DO MOVIMENTO SOCIOESPACIAL NA EDUCAÇÃO: a 

experiência do MST na Jornada de Alfabetização Sim, eu Posso! e Círculos de Cultura em 

Santana do Maranhão. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, é um 

movimento político social camponês, que tem como fim político a luta pela Reforma Agraria, 

porém ao longo das ações políticas, debates, formação, e estudo, a educação tem se convertido 

em principio e finalidade estratégica nos objetivos adotados na organização A luta pela Reforma 

Agrária é vista pelo MST, hoje, não somente como uma luta econômica pela posse da terra, 

mas como uma luta social bem mais ampla e que visa conquistar a hegemonia […] para um 

novo projeto de desenvolvimento social que tenha por sujeito principal a classe trabalhadora 

organizada, no campo e na cidade. Se é assim, a luta pela terra precisa ser entendida também 

como um combate ideológico, ou seja, uma disputa entre concepções de sociedade e entre 

modos de pensar e agir que se manifestam tanto nas organizações e lutas coletivas quanto no 

valores culturais e comportamentos cotidianos, passando principalmente por uma disputa pela 

apropriação e produção dos conhecimentos necessários à sustentação econômica e política do 

novo projeto. A educação sempre foi uma arma importante na luta de classes, justamente porque 

ela é um veículo fundamental da ideologia. Só que tradicionalmente a educação tem ficado a 

serviço do projeto das classes dominantes. (MST, 2017. p. 15) Tais disputas entre concepções 

de sociedade, perpassam ao mesmo tempo em confrontos políticos na educação, o MST a partir 

dos grandes debates teóricos, tem optado por desenvolver políticas educativas que contrapõem 

a educação tradicional, dando resposta que merecem ser divulgadas, compreendidas e 

analisadas no campo acadêmico. O presente trabalho, tem como objeto de estudo o Movimentos 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, no confronto político na educação, a partir da 

experiência desenvolvida na Jornada de Alfabetização no Maranhão Sim eu Posso! e Círculos 
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de Cultura no período 2016 – 2018 em Santana do Maranhão – MA. Nesse sentido pretende-se 

analisar as ações político-territoriais e socioespacias do MST na erradicação do Analfabetismo 

através da execução das Jornada de Alfabetização “Sim, eu Posso e Círculos de Cultura” em 

Santana do Maranhão durante o período 2016 – 2018. Tendo como objetivos específicos: • 

Mostrar a experiência Socioespacial e Socioterritorial do MST na execução da Jornada de 

Alfabetização Sim, eu posso e Círculos de Cultura em Santana do Maranhão. • Analisar as ações 

políticas do MST enquanto a erradicação do Analfabetismo no Maranhão • Criticar os modelos 

de desenvolvimento da Gestão Pública, e a implementação das Políticas Públicas na erradicação 

do Analfabetismo na região. • Comparar as ações políticas das entidades governamentais 

(MEC, SEDUC/MA, SESMA), e do MST na superação do Analfabetismo em Santana do 

Maranhão. (Brasil Alfabetizado x Sim, eu Posso e Círculos de Cultura)O município Santana do 

Maranhão, encontra-se localizado ao nordeste do estado de Maranhão, Mesorregião Leste 

Maranhense, Microrregião Baixo Parnaíba Maranhense, os pontos extremos das coordenadas 

geográficas do município em referência correspondem: “Norte -03º03’19” de latitude e -

42º45’25” de longitude, Oeste -42º58’27” de longitude e -03º09’27” de latitude, Sul -03º21’36” 

de latitude e -42º38’24” de longitude e Leste -42º18’32” de longitude e -03º05’’31” de latitude.” 

(IMESC, 2015. p. 7).Possui uma extensão territorial de 932,016 Km2 (0,28% do território 

estadual), com uma população registrada no Censo Demográfico 2010 (IBGE) de 11.661 

habitantes, e uma densidade demográfica de 12,51 hab./Km2; sendo que 1.842 habitantes mora 

na área urbana com relação a 9.819 habitantes na área rural. Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas-IBGE (2010), apresentados no diagnóstico avançado do 

Plano Mais Índice de Desenvolvimento Humano1 (Plano Mais IDH ou Plano +IDH) 

desenvolvido pelo governo Maranhense, temos que, o município apresentou o menor Índice de 

Desenvolvimento Humano-IDHM2 na dimensão educação, cujo índice foi de 0,394 no ano 

2010, classificada como muito baixo pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento - PNUD, sendo que o limite considerado é de até 0,499 (IMESC, 2015, p. 

29). Por outro lado, o município em questão registrou uma taxa de analfabetismo de 34,4|%, 

com relação à população de habitantes (11.661.), segundo mostra o Censo Demográfico de 

2010 (IBGE. IMESC, 2015, p. 31). Tais condições de subdesenvolvimento, levou ao governo 

do Maranhão implementar o Plano +IDH, em três âmbitos de atuação (Educação, Saúde e 

Renda) com a finalidade de reduzir os índices de pobreza extrema e elevar as taxas do IDHM 

em 30 municípios pilotos, entre esses, Santana do Maranhão. Como parte dos projetos dirigidos 
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para tal finalidade, implementou-se desde o ano 2016, em parceria com os movimentos sociais, 

nesse caso específico, com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST, a Jornada 

de Alfabetização Sim, eu posso! e Círculos de Cultura, visando erradicar o analfabetismo nos 

municípios contemplados no Plano de Desenvolvimento. O MST, apresentou ao governo 

maranhense o método cubano de alfabetização Sim, eu posso! com enfoque na educação 

popular, o qual foi aceito e implementado em duas fases, a primeira atingindo 8 municípios 

(anos 2016-2017), e na segunda fase (anos 2017-2018), ampliado aos 15 municípios dos 30 

contemplados no Plano Mais IDH. Para atingir as metas propostas de erradicação do 

analfabetismo, o MST convocou a sua militância com carácter nacional, conformando assim a 

Brigada Nacional Salete Moreno, com a missão de fazer acompanhamento político-pedagógico 

diretamente nos municípios contemplados na Jornada de Alfabetização, sendo que o autor junto 

com seu grupo familiar recebem o convite para formar parte da brigada e se deslocaram ao 

município de Santana do Maranhão, objetivando conduzir o processo na referida localidade. A 

situação de analfabetismo, o baixo índice de desenvolvimento humano, as características 

geográficas, políticas e culturais, e o papel militante na Jornada de Alfabetização, foram 

motivos essências na escolha do objeto de pesquisa e na elaboração do presente trabalho 

científico. Partindo das problemáticas: Por que as Políticas Públicas de Alfabetização, não 

conseguem superar o Analfabetismo? Qual é o resultado da ação política do MST na superação 

do Analfabetismo? Planteasse as seguintes hipóteses: a) O planejamento e execução das 

Políticas Públicas não consideram a realidade territorial; b) O Método de Alfabetização “Sim, 

eu Posso!”, como ação política do MST, é uma proposta e uma alternativa educativa para a 

superação do Analfabetismo. Para comprovar tais hipóteses, os procedimentos metodológicos 

da pesquisa será de tipo empírica. Valendo-se operacionalmente das pesquisas de campo, as 

entrevistas não estruturadas e da observação sistêmica. Em quanto a pesquisa analítica serão 

utilizados como procedimentos a coleta e analises de dados, a pesquisa bibliográfica e 

documental e a elaboração de relatórios. O trabalho estará organizado em 4 partes, sendo que o 

primeiro tópico , se abordará os conceitos de Movimento Socioespacial e Socioterritorial em 

Martin (1997), Fernandes (2000, 2005), Pedon (2009), Sobreiro (2012, 2016), em diálogo com 

os autores das categorias geográficas de: Espaço (LEFEBVRE, 1991) e Massey (2008), 

Território (SANTOS, 2008), Raffestin (1993), e confronto político em Tarrow (2009), assim 

com a Educação Popular em Freire (1987), Caldart (2012) e Molina, estabelecendo a base e o 

referencial teórico do Trabalho de Pesquisa. O tópico 2 visa fazer leitura analítica da dinâmica 
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socioespacial e socioterritorial do estado e município em discussão, partindo da análise 

retrospectiva da gestão pública e suas incidências na produção do espaço e do território, assim 

como da realidade sociopolítica e econômica atual. O foco central é entender o porquê das 

condições precárias que situam o estado e o município em questão, com as taxas de 

analfabetismo mais altas, e um dos IDH mais baixo do país. Seguidamente pretendemos estudar 

as ações políticas do MST na educação, mais especificamente na erradicação do analfabetismo, 

através da implementação dos métodos Sim, eu posso (método de alfabetização cubano), e 

Círculos de Cultura (método de educação popular freiriano), trata-se de conhecer os métodos 

em questão, sua estrutura, metodologia, finalidade e perspectivas na transformação do sujeito e 

da sua realidade espacial. Por último apresentamos uma análise comparativa das políticas 

públicas nas perspectivas do MST e as Entidades Públicas, visando compreender contradições, 

impactos e avanços na implementação das políticas públicas e os desafios do MST na 

erradicação do Analfabetismo no estado de Maranhão, além de aportar elementos que contribua 

ao debate sobre os Movimentos Socioterritoriais e Socioespaciais, que ao mesmo tempo, possa 

ajudar na consolidação das ações políticas na Educação Popular, assim como no campo político 

e territorial. FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1987.INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS E 

CARTOGRÁFICOS. Plano mais IDH: Diagnóstico Avançado: Santana do Maranhão. São 

Luis: IMESC, 2016, pp. 7-10. Disponível em: 

<http://imesc.ma.gov.br/src/upload/diagnosticoavancado/pdf%20(22).pdf>. Acesso em: 27 

abr. 2018MARANHÃO. SECRETÁRIO DE DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO 

POPULAR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MOVIMENTO DOS TRABALHADORES 

RURAIS SEM TERRA. Caderno de orientações pedagógicas e mtodológicas para educadoras 

e educadores. Jornada de Alfabetização do Maranhão: Sim, eu Posso! – Círculo de Cultura. São 

Luis: SEDIHPOP, 2017.MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA. 

Educação no MST – Memória: Documentos 1987 – 2015. Ed: 1. São Paulo: MST, Jun. 2017 

(Caderno de Educação Nº 14). pp. 200SOBREIRO, J. Contribuição à construção de uma teoria 

geográfica sobre movimentos socioespaciais e contentious politics: produção do espaço, redes 

e lógica-racionalidade espaço-temporal no Brasil e Argentina, 2016.PEDON, N. R. 

Movimentos Socioterritoriais: Uma Contribuição Conceitual à Pesquisa Geográfica. Tese 

(Doutorado) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Pres. Prudente, 

2009.TARROW, S. O poder em movimento. Petrópolis: Vozes, 2009.PNUD. Relatório do 
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Desenvolvimento Humano 2014 – Sustentando o ProgressoHumano: redução da 

vulnerabilidade e construção da resiliência. PNUD, USA, 2014. 
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OUTRAS FALAS: 
Uma análise da concepção de território, a partir, do movimento quilombola na Paraíba. 

 
Iany Elizabeth da Costa1 

 
Introdução: 
 

 Buscamos neste artigo compreender a concepção de território para o movimento 

quilombola na Paraíba, a partir, da emergência da Coordenação Estadual de Comunidades 

Negras e Quilombolas - CECNEQ na sua luta por políticas públicas e pelo direito a posse do 

território ancestral. Para isto, analisamos a emergência quilombola no Brasil e na Paraíba, 

destacando a atuação da CECNEQ nas audiências públicas do Ministério Público Federal – PB 

entre 2016-2018, tal premissa é recorte temático da tese em Geografia que ora desenvolvemos 

junto ao PosGEO/UFF. Utilizamos na revisão de literatura autores como Andrade (2006), 

Arruti (2006), Banal&Fortes (2013) e Leite (2003) para tratar a questão quilombola, Raffestin 

(1993), Saquet (2011), Haesbeart (2004) no debate sobre território, buscando assim entender 

como o território é compreendido pelo movimento quilombola paraibano, a partir dos seus 

processos de luta por direitos e políticas públicas. Metodologicamente realizamos uma pesquisa 

qualitativa e um levantamento documental, a fim, de analisarmos discursivamente, como a 

concepção de território é compreendida na mobilização quilombola na Paraíba por meio de suas 

falas nas referidas audiências públicas.   

Sendo assim, os movimentos sociais no Brasil, como objeto de estudo tem sido alvo de 

diversas abordagens teóricas e conceituais, que buscam entendê-los e categorizá-los de 

diferentes formas. As possibilidades analíticas do surgimento destes movimentos levantam 

questionamentos sobre sua complexidade e suas mudanças constantes que contribuíram para “a 

reestruturação das formas de organização e de protestos das ações coletivas (...) nas últimas 

duas décadas” (GOHN, 2012, p. 8). O movimento quilombola brasileiro, emerge como 

movimento social no cenário político brasileiro do pós-88, por meio da categorização, de 

“novos” sujeitos que reivindicam uma “nova cidadania” e “direitos também de um novo tipo” 

 
1 Doutoranda em Geografia no Programa de Pós-Graduação em Geografia - PosGeo da UFF, bolsista Capes/Proex, 
militante dos Direitos Humanos  e do Movimento Quilombola na Paraíba. O presente trabalho foi realizado com 
apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código do 
Financiamento 001. E-mail: ianyelizabeth@hotmail.com. 
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(DAGNINO, 2004). Geógrafos como Porto-Gonçalves (2002) e Lima (2014) fazem crítica à 

categoria de “novos” sujeitos, a partir do entendimento que esses “novos” sujeitos na verdade 

são “outros” sujeitos, que se reinventaram frente à exclusão social para continuar existindo.  

Os quilombolas, nesse contexto, ressignificam-se enquanto grupo social saindo de 

“quase folclóricos” para torna-se “ativistas incômodos” (ARRUTI, 2015) na luta por direitos 

territoriais e sociais. Almeida (1996), Escobar (2000) e O’Dwyer (2002) criticam a 

homogeneizada identidade quilombola criada pelo Estado na promulgação da Constituição de 

1988, apontado que, o Art. 68 da ADCT (BRASIL, 1988),  longe de afirmar direitos sociais aos 

quilombolas, criou na verdade uma “classificação” que não levou em conta as especificidades 

étnicas, culturais, territoriais destas comunidades, abrindo assim espaço para contestações dos 

agentes contrários a regulamentação territorial quilombola. 

 Por isso, os quilombolas ao terem seus direitos territoriais reconhecidos na Constituição 

de 1988, abrem a discussão sobre a efetividade deste direito por meio do acesso a políticas 

sociais que perpassam pela necessidade de garantia de seus territórios. Sendo assim, para 

Raffestin (1993) o território se forma a partir do espaço pela ação do homem; isto é definido a 

partir das relações de poder (econômicas, políticas e culturais) e é a principal categoria de 

análise da realidade como um todo. Saquet (2011) corrobora expondo que o território passa a 

ser apreendido como produto de conflitos e contradições sociais das experiências múltiplas dos 

sujeitos. Para Souza (2008, p.78): O território [..] é fundamentalmente um espaço definido e 

delimitado por e a partir de relações de poder. 

Estas relações constituem-se como caminhos de entendimento para compreensão da 

relação do sujeito com o território e como este se redefine, pois, se o território é apropriação –

territorialização– enseja identidades –territorialidades– que estão inscritas em processos 

dinâmicos e mutáveis, materializados em cada momento numa determinada ordem, numa 

determinada configuração territorial, numa topologia social (BOURDIEU, 1989). Estamos 

longe, de um espaço-substância e, sim, diante de uma tríade relacional território-

territorialidade-territorialização no qual a sociedade se territorializa sendo o território sua 

condição primordial de existência. Com isso, pensar a problemática da efetividade do direito 

dos quilombolas ao território relaciona-se diretamente com a própria constituição destes como 

sujeito de voz e de luta que tem seus territórios ameaçados pela morosidade do processo de 

titulação por parte do Estado brasileiro. 
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 O movimento quilombola emerge como movimento social, na década de 90 (SOUZA, 

2008), (JORGE, 2015) a partir da criação da CONAQ2 em 1996 que tem o objetivo de articular 

a luta quilombola em nível de Brasil. Esta entidade foi criada por meio da mobilização do 

movimento negro, sendo atribuída ao movimento quilombola, uma identidade ressignificada 

que se constituiu como mecanismo de luta por políticas de equidade específicas. Deste modo, 

as ações do movimento quilombola buscam a territorialização da memória e história 

quilombola, como bandeira de luta na reivindicação da posse do território, pois, se “toda 

identidade implica numa territorialização, assim como a territorialização permite a permanência 

identitária” (COSTA&COSTA, 2008), por isso, destacar a relação do movimento quilombola 

com a concepção de território ancestral, é repensar como a identidade reafirma a luta pelo 

direito social a terra.  

Nesse contexto, na Paraíba, a emergência do movimento quilombola, também se 

associa, a organização do movimento negro que segundo Félix (1996), Silva (1999), e Fonseca 

(2012) iniciam sua mobilização no final da década de 1970, por meio, de diversos grupos de 

negros (as) de vários seguimentos sociais (Cultura, Educação, Política, Ativismo, etc.), 

fundamentando, sua atuação na luta antirracista e no empoderamento das comunidades negras 

rurais, que são “rememoradas” nesse processo como lugares de resistência, principalmente, na 

luta por políticas públicas de equidade. Sendo a AACADE3 dentre estes grupos, a principal 

entidade de apoio e assessoria aos quilombolas (BANAL, 2013). Da assessoria do movimento 

negro emerge a CECNEQ4 no ano 2004, com o objetivo de articular a causa quilombola na 

Paraíba, tornando-se atualmente, a entidade representativa dos quilombolas no estado (COSTA, 

2016). 

A partir da CECNEQ o movimento quilombola na Paraíba, passa a atuar com maior 

força junto aos espaços públicos do Estado, buscando políticas sociais e a efetividade da posse 

de seus territórios. Dentre estes espaços de reivindicação estão as “Audiências Públicas para 

comunidades quilombolas na Paraíba”, organizadas pela Procuradora dos Direitos do Cidadão 

– PRDC do Ministério Público Federal seção Paraíba, estas audiências fazem parte da nossa 

analise, pois, representam espaços de fala para os quilombolas paraibanos que ao se sentarem 

junto com representantes de diversos órgãos do Estado, colocam suas demandas e suas 

 
2 Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. 
3 Associação de Apoio aos Assentados e Comunidades Afro-descendentes. 
4 Coordenação Estadual de Comunidades Negras e Quilombolas. 
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reivindicações. Com isso neste artigo apresentaremos uma analise panorâmica da relação entre 

as pautas do movimento social quilombola e a concepção de território como mecanismo de luta 

pela posse do território ancestral e pela manutenção da garantia do bem viver em seus 

territórios. 

 

Movimento Quilombola no Brasil e na Paraíba: Sujeitos de R-existência em luta pelo 
Território Ancestral. 
 

A escravidão no Brasil deixou um legado de exclusão social e invisibilidade para a 

população negra, segundo Costa (1999, p. 252): “a escravidão brasileira, como a escravidão 

em outras partes do Novo Mundo, foi um sistema de exploração do trabalho baseado na posse 

sobre o trabalhador”. No qual, a autoridade senhorial esteve legitimada pela superioridade do 

branco em relação ao negro e pela doutrina cristã católica que defendia uma “visão de mundo, 

onde os senhores nasciam para serem senhores e os escravos para serem escravos” (COSTA, 

1999, p. 355). Esta lógica de opressão e violência fundamentou a negação de direitos do povo 

afro- brasileiro, sendo essencial para a construção de um discurso racista5, que estabeleceu 

uma pretensa superioridade branca e uma submissão negra6.  

Segundo Gomes & Reis (2013, p. 09) foram submetidos à escravidão brasileira 40 

% do montante de escravos trazidos do continente africano para as Américas: “aqui, não 

obstante o uso intensivo da mão de obra cativa indígena, foram os africanos e seus 

descendentes que constituíram a força de trabalho principal” imprimindo suas marcas na 

cultura brasileira. Mesmo inseridos no processo escravista compulsório, onde houve 

escravidão, houve resistência, de inúmeras formas, a fuga individual ou coletiva representou 

sua principal expressão, pois, quebrava diretamente o “contrato” escravagista 

(REIS&SILVA,1989). Nestas fugas houve a formação de grupos de escravos fugitivos e 

outros sujeitos sociais (livres, libertos, indígenas, etc.) nas Américas que receberam diferentes 

 
5 Para Schwarcz (1993) o fator racial foi amplamente utilizado pelos discursos racista como um determinante do 
destino do individuo negro em sociedade, sendo, no período escravista e mesmo no pós-abolição diretamente 
associado à escravidão. Mattoso (1982) dialoga nesse sentido quando nos expõe que até 1850, a distinção entre 
escravizados e livres/libertos dividia a sociedade do ponto de vista dos “homens de cor”, pois, os brancos e mesmo 
os brancos pobres eram proibidos de realizar tarefas de “negros”. Contribuindo para o fortalecimento da exclusão 
do povo negro brasileiro. 
6 Segundo Reis & Silva (1989) a submissão escrava dependida da situação apresentada no cativeiro compulsório, 
os escravos não foram nem heróis, nem vilões todo o tempo, estavam situados na fronteira tênue de escravo dócil 
ao rebelde insurgente. 
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nomes7, no Brasil esses grupos passaram a ser conhecidos como quilombolas8, que durante o 

período da escravidão foram duramente perseguidos e criminalizados (LIMA, 2002) como 

grupos de desordeiros e rebeldes9 a serem combatidos. 

 Tais indícios nos demonstram claramente que o fenômeno do aquilombamento10 foi 

recorrente em todos os lugares onde houve escravidão, principalmente no Brasil, no qual 

homes e mulheres negras (os) buscaram recriar Áfricas longe do cativeiro. Para Carvalho 

(2012, p. 465): “como fenômeno histórico, os quilombos são parte de um conjunto mais amplo 

de estratégias de sobrevivência e resistência escrava. Por essa razão eles são dinâmicos, 

mudando no tempo e no espaço”. Esse processo caracterizou os quilombolas, como um povo 

que ressignificou na diáspora a exclusão social da escravidão, buscando construir novos 

espaços negros fundamentados no parentesco familiar e espiritual. Surgidos sob o signo da 

resistência a escravidão, os remanescentes quilombolas na atualidade adquirem uma nova 

categoria social, a partir, da rememoração de sua história trazida pelo movimento negro e pela 

promulgação da Constituição de 1988. 

Para Leite (2003) falar em quilombos e quilombolas, na atualidade, é repensar sua 

posição histórica dentro da sociedade, como grupo étnico que ocupa secularmente o mesmo 

território. Os quilombos adquirem hoje novos modos de representação social e geográfica 

muito diferente da definição histórica de lugar de escravos fugidos, representando na 

atualidade um grupo étnico em construção política e histórica. Como explicitado os 

quilombolas “ressurgem” no cenário político, a partir, da ação militante do movimento negro 

(PEREIRA, 2010), que por meio do resgate da cultura negra brasileira, destacam a presença 

 
7Conforme Gomes & Reis (2013, p. 10): “na América espanhola, palenques, cumbes etc.; na inglesa, marrons; na 
francesa, grand maroonage, (para diferenciar da petit maroonage, a fuga individual, temporária). No Brasil esses 
grupos eram chamados principalmente de quilombos e mocambos e seus membros, quilombolas, calhambolas ou 
mocambeiros”. 
8 Conselho Ultramarino Português (1740) que definiu Quilombo como sendo “toda habitação de negros fugidos 
que passem de cinco, em parte desprovida, ainda que não tenham ranchos levantados nem achem pilões neles”. 
9 Segundo Costa (2016, p. 38): Na Província da Parahyba do Norte durante o século XIX encontramos documentos 
normativos das autoridades instituídas relatando a necessidade de se combater à formação de Quilombos, ver: 
Correspondência do Capitão Mor ao Governador da Parahyba, de 20 de agosto de 1803, Correspondência do vice-
presidente da Província da Parahyba á Câmara da Povoação da Freguesia, de 04 de dezembro de 1834, Instruções 
do Chefe de Polícia da Província da Parahyba aos Comissários de Polícia, de 30 de junho de 1837. Disponível nas 
caixas 002 e 004 do Arquivo Público Histórico da Paraiba, FUNESC, João Pessoa, Paraíba. 
10 Para Lima (2002, p.39): “hoje a expressão quilombagem corresponde a todas as ações de resistência da 
população negra contra as opressões”. 
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dessas comunidades como signos da resistência visando desconstruir o “mito da democracia 

racial”, bem como, o enfrentamento ao racismo e a defesa da equidade social. 

O artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT (BRASIL, 

1988), fundamenta juridicamente esse debate, quando estabelece a categoria jurídica de 

“quilombolas” e a garantia de posse do território ancestral por meio da determinação do Estado 

brasileiro11. Essa conquista político-social dos quilombolas os insere na luta12 social por 

equidade, mesmo assim ainda, “não são poucos nem triviais os obstáculos que se apresentam 

para efetivação dos direitos dessas comunidades” (IPEA, 2000, p. 493), tornando-se uma 

verdadeira “Via Crucis” (BANAL, 2013) o reconhecimento de seus direitos e a titulação 

territorial. 

Almeida (1996), Escobar (2000) e O’Dwyer (2002) criticam a categoria criada pelo 

estado, pois, não é tarefa fácil “classificar” uma comunidade negra, como quilombola ou não 

quilombola, a partir, dos critérios apresentados na lei, que longe de facilitarem a titulação 

territorial, dificultam sua efetividade, não levando em consideração as especificidades de cada 

comunidade com o uso do território13. Segundo Mattos & Dantas (2013, p. 158): 
Colonos, posseiros e trabalhadores em luta pela terra ou por direitos ao patrimônio 
herdado, ao identificarem-se primeiro como “pretos” e depois “quilombolas”, 
tornaram-se sujeitos políticos coletivos. As metamorfoses sociais possíveis a tais 
atores estiveram, entretanto, firmemente ancoradas na associação entre identidade 
negra e memória do cativeiro, ou expressão festiva e cultural. 

Essa identidade homogeneizada pela Constituição de 1988 serviu para fortalecer o 

movimento quilombola, pois, conforme Malighetti (2013, pp.271) o: termo quilombo – 

resultado de uma representação “externa” (...) passou da atribuição formal negativa a uma 

categoria positiva de autodefinição, transformando-se “nas mãos de centenas de comunidades 

rurais e urbanas, em instrumento de luta pelo reconhecimento de direitos sociais” 

 
11 “na medida em que seus direitos fundiários foram reconhecidos, ainda que com limitada implementação, as 
comunidades quilombolas, passaram a protagonizar conflitos relevantes no cenário brasileiro atual” (IPEA, 2000, 
p. 493), principalmente relacionados aos conflitos agrários. 
12 Segundo Arruti (2010, p. 28) “de quase folclóricos, enfim, os quilombolas tornaram-se ativistas incômodos, 
localizados no mapa político nacional em algum lugar entre trabalhadores sem-terra, os indígenas, as favelas e os 
universitários cotistas”. 
13 Segundo Haesbaert (2001, p: 6774): o território nasce como uma duplas conotação, material e simbólica, pois 
etimologicamente aparece tão próximo de terra-territorium quanto de térreo-territor (terror, aterrorizar), ou seja, 
tem a ver com dominação (jurídico-política) da terra e com  a inspiração do terror, do medo – especialmente para 
aqueles que, com esta dominação, ficam alijados da terra, ou no “territorium” são impedidos de entrar. Ao mesmo 
tempo, por extensão, podemos dizer que, para aqueles que têm o privilégio de usufruí-lo, o território inspira a 
identificação (positiva) e a efetiva “apropriação”. 
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(TRECCANI, 2006, p. 14). Desse processo de mudança fundamentado da emergência da 

identidade étnica, na autoafirmação dos quilombos como território negros na diáspora e que 

se fortaleceu as matrizes da luta do movimento quilombola no Brasil e na Paraíba. 

Segundo Sousa (2008) e Jorge (2015) em nível de Brasil, a CONAQ foi criada no ano 

de 1996 com o objetivo de construir um movimento social não filantrópico, nem sindical, ou 

partidário formado por representantes de vários quilombos brasileiros, que articularam a luta 

por demandas sociais específicas. Organizando-se, a partir, do contato com a experiência do 

movimento negro brasileiro14, a CONAQ emerge não apenas como a maior entidade 

representativa15, mas como movimento político organizado, em prol, da asseguração de 

direitos sociais e da posse do território ancestral. 

Na Paraíba, a emergência do movimento quilombola, associa-se, a organização do 

movimento negro paraibano, que segundo Félix (1996), Silva (1999), e Fonseca (2012) 

iniciam sua mobilização no final da década de 1970, por meio, de diversos grupos de negros 

(as) de atuação sistemática em vários seguimentos sociais (Cultura, Educação, Política, 

Ativismo, etc.), fundamentando, sua atuação na luta antirracista e no empoderamento das 

comunidades negras rurais, que são “rememoradas” nesse processo como lugares de 

resistência, principalmente, na luta por políticas públicas de equidade. Dentre esses grupos 

negros, a AACADE segundo Banal (2013, p. 35): “em 2003, começou oficialmente o trabalho 

com as comunidades afrodescendentes”. 

A assessoria do movimento negro contribuiu para mobilização das comunidades 

quilombolas, assim, emerge a CECNEQ no ano 2004, com o objetivo de articular a causa 

quilombola na Paraíba, tornando-se atualmente, a entidade representativa no estado. A 

articulação do povo quilombola na Paraíba e a relação com o território tem sido matéria do 

nosso estudo doutoral, pois, interessanos mapear e destacar o papel exercido pelas lideranças 

da CECNEQ, nos diferentes espaços políticos de luta social, sendo as audiências públicas 

organizadas pelo Ministério Público Federal, secção Paraíba, iniciadas no ano de 2010, objeto 

da nossa análise nesta presente comunicação. 

 
14 Segundo Cardoso & Gomes (2011, p.15): “O movimento quilombola e o movimento negro tem agendas em 
comum na valorização da religião afro-brasileira, na luta pelo meio ambiente sustentável, e a valorização da 
educação intercultural”. 
15 Jorge (2015, p. 148): “o movimento social quilombola também compreende entidades estaduais a exemplo da 
ACONERUQ, ACQUILERJ e a Federação N’GOLO; que correspondem respectivamente a federações dos 
estados do Maranhão, Rio de Janeiro e Minas Gerais”. 
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 Com isso,  nossa discussão relaciona a mobilização do movimenyo quilombola na 

Paraíba com a questão do território, entendendo-o que este se configura como um espaço de 

múltiplas vivências que ganha uma conotação diferenciada com a emergência da etnicidade 

quilombola, que ao ressignificar este território, a partir, das relações sentimentais e simbólicas, 

passa-o a entendê-lo como um espaço ressignificado por inúmeras práticas sociais: de 

identidade e de cultura (ALMEIDA, 1996). Tal premissa, subscreve como é construída 

continuamente a ocupação do povo quilombolaem seus territórios ancestrais, por isso, a 

importância de se compreender a concepção de território para as comunidades quilombolas 

paraibanas, por meio, do lugar de fala da CECNEQ é “admitir vários tipos de territórios que 

coexistiriam no mundo contemporâneo, dependendo dos fundamentos ligados ao controle 

e/ou apropriação do espaço, cada um deles com uma dinâmica própria”. (HAESBAERT, 

2004, p. 76): 

A emergência da visibilidade dos diferentes territórios, principalmente, do território 

étnico quilombola, relacionam-se com a globalização e a modernidade tardia (GIDDENS, 

1991) no qual as identidades locais multiplicam-se frente às identidades nacionais, como uma 

resistência aos processos de negação de direitos frente à globalização. Perpassando pela 

questão territorial, por que, o ressignificam, a partir, da concepção de que: 

O território será um campo de forças, uma teia ou rede de relações sociais que, a 
par de sua complexidade interna, define, ao mesmo tempo, um limite, uma 
alteridade; a diferença entre “nós” [o grupo, os membros da coletividade ou 
“comunidade”, os insiders] e os “outros” [os de fora, os estranhos, os outsiders] 
(SOUZA, 1995, p.86). 

Essa diferenciação se personifica na questão quilombola, porque, condiz com o 

processo de autoafirmação e mobilização enquanto grupo social, criada, a partir, da noção de 

“uma reivindicação dos movimentos sociais na construção de uma cidadania que contemplem 

ao mesmo tempo o reconhecimento de suas diferenças e a garantia do acesso aos direitos 

coletivos e individuais” (SANTOS&NUNES, 2001). Essas novas identidades deslocassem das 

estruturas pré-estabelecidas, para reivindicarem espaço de visibilidade e de direitos (HALL, 

2000), nesse aspecto, “o território e a questão da identidade estão indissociavelmente ligados: 

a construção das representações que fazem certas porções do espaço humanizado dos 

territórios é inseparável da construção das identidades” (CLAVAL, 1999, p.16). 

As políticas públicas de reparação reivindicadas pelo movimento quilombola na 
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Paraíba e no Brasil, como instrumentos da ação pública por uma política de equidade social, 

vêm sofrendo acentuadas mudanças, a partir, da década de 1980, com a aceleração da 

descentralização político-administrativa16 nos Estados Ocidentais, que contribuíram segundo 

Souza (2006) para a planificação e os “grandes programas” que dão lugar à contratualização e 

as agências de fomento. Conforme Bennet (1980) essa tendência consolidou-se no período de 

mudanças político-sociais, onde o mercado passou a influenciar os modos de construção da 

burocracia do estado, na perspectiva neoliberal do Estado mínimo, fundamentado na 

propriedade privada inviolável, no amplo beneficiamento do setor privado, que apoia o 

processo de privatização das ações do Estado, em prol, do enriquecimento de grupos de poder. 

Santos (2005, p.30) nos expõe que o Estado mínimo, intervém diretamente nas políticas 

sociais, pois, há a redução do “montante das transferências sociais, eliminando a sua 

universalidade, e transformando-as em meras medidas compensatórias em relação aos estratos 

sociais inequivocamente vulnerabilizados pela atuação do mercado”. Ou seja, problematizar a 

mobilização quilombola, é questionar os porquês dos entraves na efetivação das políticas 

sociais, que longe, de estarem atribuídos a uma crise econômica mundial, são reflexo de um 

processo neoliberalista que invisibiliza demandas sociais, associado a um discurso do 

agronegócio que nega a existência de territórios aquilombados na Paraíba e no Brasil. 

Se as políticas públicas são “tudo o que os atores governamentais decidem fazer ou não 

fazer” (THOENIG, 1985), estando orientadas por “embates em torno de interesses, 

preferências e ideias” (SOUZA, 2006, p.13). Então, relacionar seus avanços, entraves e 

limites, a partir, da luta da CECNEQ na Paraíba, torna-se relevante, porque, ressignifica a 

concepção de território, por meio, do viés étnico quilombola para compreendê-lo como uma 

construção de uma gente negra que “esperaram demais, por vários séculos, para serem 

reconhecidos como seres humanos e cidadãos brasileiros” (CECNEQ, 2016). 

 

As Audiências Públicas para Comunidades Quilombolas na Paraíba: Outro espaço de 
Luta. 

Como mencionado anteriormente, nos interessa compreender de que forma o 

 
16 Segundo Rodrigues (2014, p. 154): O processo de descentralização ocorreu de forma bastante diversa entre os 
países, mas é possível identificar duas orientações predominantes, ainda que inter-relacionadas: uma, teria 
privilegiado a redefinição das relações intergovernamentais no interior dos estados, com o fortalecimento das 
estruturas de gestão local enquanto escolas decisórias autônomas; a outra, de cunho mais mercadológico, foi 
caracterizada pela desregulamentação e privatizações, redefinindo responsabilidades entre o governo e a sociedade 
civil (BENNET, 1980) 
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movimento quilombola na Paraíba relaciona a concepção de território com a luta por direitos 

sociais e a manutenção da tradicionalidade de seus territórios. Com isso, destacamos algumas 

falas de lideranças quilombolas nas Audiências Públicas17 organizadas pelo Ministério Público 

Federal – MPF, seção Paraíba, por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão - 

PRDC, nosso marco temporal situasse nos anos de 2016 a 2018, sendo apresentada nesta 

comunicação um recorte temático de nossa escrita de tese. 

Às questões relacionadas aos territórios quilombolas na Paraíba, serão destacadas na ata 

da audiência pública do dia 06 de Setembro de 2016 (MPF/PB, 2016), buscando trazer as 

exposições das lideranças quilombolas sobre a situação de seus territórios com a relação de 

inserção de políticas públicas, bem como, a negação de seus direitos sociais, culturais e 

territoriais. Por meio, de suas falas traçamos um esquema temático em torno dos seguintes 

eixos: território, educação e saúde, por compreender que estes temas relacionam-se diretamente 

com a manutenção da qualidade de vida do povo quilombola e da sua permanência no território 

ancestral. 

No dia 06 de Setembro de 2016 no Centro de Atividades Padre Juarez Benício 

(CEJUBE), situado em João Pessoa – PB estiveram presentes o Procurador dos Direitos do 

Cidadão, representantes da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, AACADE, 

CECNEQ, Territórios da Cidadania/MDA, Delegacia do Ministério do Desenvolvimento da 

União na Paraíba, CEHAP, SUDEMA, Gestão Unificada (INTERPA/EMATER/EMEPA), 

Secretaria Estadual de Educação, Projeto COOPERAR, FUNASA, Superintendência do 

INCRA na Paraíba, Superintendência do DER na Paraíba, Superintendência da Caixa 

Econômica Federal na Paraíba, Banco do Nordeste e Universidade Federal da Paraíba e das 

comunidades remanescentes de quilombos do Estado da Paraíba. No intuito de trata do 

acompanhamento e promoção de políticas públicas para as comunidades quilombolas na 

Paraíba, foram elencadas as seguintes questões que permeiam os territórios quilombolas na 

Paraíba, conforme quadro1, descrito abaixo:  
QUADRO 1 –  Audiência Pública para Comunidades Quilombolas do MPF/PB do dia 06/09/2016. 

Temáticas abordadas Território Educação  Saúde 
    

 
17 Sobre o início do acompanhamento da PRDC/PB na questão quilombola, ver artigo online: MPF/PB mostra 
atuação em 2010 na defesa dos direitos constitucionais do cidadão. Disponível em: 
<http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-imprensa/noticias-pb/em-2010-mpf-pb-mostra-atuacao-na-defesa-dos-
direitos-constitucionais-do-cidadao>. Acesso em: 25/09/2019. As audiências públicas mediadas pela PRDC/PB 
continuam ocorrendo com o intuito de acompanhar a promoção de políticas públicas para os quilombolas na 
Paraíba. 

http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-imprensa/noticias-pb/em-2010-mpf-pb-mostra-atuacao-na-defesa-dos-direitos-constitucionais-do-cidadao
http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-imprensa/noticias-pb/em-2010-mpf-pb-mostra-atuacao-na-defesa-dos-direitos-constitucionais-do-cidadao
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1. Habitação 

Denúncia da 
morosidade da 
implementação de 
projetos de habitação 
popular e da 
descontinuidade do 
repasse de verbas para a 
construção das mesmas. 

Não foi mencionado. Não foi mencionado. 

 
2. Acesso ao 

saneamento 
básico. 

 
Denúncia da 
morosidade na 
perfuração de poços 
secos, sendo que dos 08 
perfurados, apenas 02 
possuem água potável.  

 
Não foi mencionado. 

 
Denúncia da má qualidade 
das obras de construção de 
caixas d’águas e banheiros 
nas comunidades, onde 
estas apresentam rachaduras 
o que compromete a 
qualidade e a segurança do 
uso. 

 
3. Implementação 

de projetos 
produtivos em 
favor das 
comunidades. 

 
Possibilidade de 
ampliação da parceria 
com o Banco do 
Nordeste a fim de 
potencializar turismo 
sustentável e economia 
solidaria nos territórios 
quilombolas, bem como 
o Ecoturismo. 

 
Não foi mencionado. 

 
Não foi mencionado. 

 
4. Acesso às 

comunidades. 

 
Denúncia da 
precariedade da 
conservação viária o 
que lava a muitas 
comunidades 
quilombolas a ficarem 
isoladas no período do 
inverno. 

 
O isolamento das 
comunidades quilombolas 
devido à má condição das 
estradas de acesso dificulta a 
frequência regular de 
crianças e adolescentes nas 
escolas situadas fora de suas 
comunidades. 

 
A problemática do acesso as 
comunidades incide 
também na negação do 
direito a saúde, pois, em 
muitas comunidades não há 
postos de saúde, sendo 
difícil transitar no período 
do inverno. 

  
5. Territórios 

 
Das 39 comunidades 
quilombolas, 28 têm 
processos abertos com o 
INCRA, e estas 
denunciam a 
precariedade do 
trabalho do setor 
quilombola no INCRA, 
bem como, a 
dificuldade de avanços 
dos processos já 
estabelecidos. 

 
Não foi mencionado. 

 
Não foi mencionado. 

6. Resíduos 
Sólidos 

Denúncia da existência 
de lixões a céu aberto 
mantidos por 
prefeituras dentro das 
áreas quilombolas que 
funcionam de forma 
irregular contaminando 
o território, além da 
inexistência da coleta de 
lixo nas comunidades 
quilombolas. 

 Não foi mencionado. Não foi mencionado. 
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7. Educação 
Étnico-Racial e 
Quilombola. 

Não foi mencionado. Implementação do Plano 
Estadual de Educação no qual 
consta a inserção da 
Educação Quilombola e da 
Educação Etnico-Racial, 
assim como a demanda de 
inserção da Lei nº10,639/03 
nos currículos das escolas 
públicas Paraíbanas . 

/Não foi mencionado. 

 

Na tematica 1 – Habitação, das 13 comunidades quilombolas comtempladas com 

o programa Minha Casa, Minha vida área Rural, apenas 02 comunidades de Barreiras e Mãe 

D’água situadas no municipio de Coremas, Paraíba – PB, na mesoregião do Sertão Paraíbano 

tiveram 57 % das obras concluidas sendo um total de 11 casas construídas, 07 em andamento 

e 03 a serem iniciadas. O representante das comunidades do Sertão paraibano relata que a 

demora nas licitações e má vontade políticas dificultam a execução das obras, assim como 

também complementa a má qualidade do material de construção das casas, nas quais muitas 

apresentam defeitos na estrutura o que compromete a segurança e qualidade de vida de seus 

moradores, a CECNEQ denuncia que na comunidade de Santa Tereza também no mesmo 

município pela inrregularidade no cadastramento de 07 beneficiarios não quilombolas, o que 

impediu a execução da obra na comunidade. 

No quesito 02 – acesso ao saneamento básico, dos 08 poços perfurados pela 

FUNASA apenas 02 possuem água potavél pertencentes as comunidades de Fonseca 

(município Manaíra/PB) localizada no Sertão paraibano e do Matão (município de 

Mogeiro/PB)  localizada no Agreste da Paraíba. A ong AACADE relata que é grave o 

problema de saneamento básico relacionada a questão hídrica, pois, a falta de água potável e 

de saneamento incide no adoecimento da população quilombola por doenças relacionadas a 

má qualidade da água. A CECNEQ denuncia que as caixas d’água construidas pela FUNASE 

nas comunidades de Mituaçú (município do Conde/PB) localizada na Mata Sul paraibana e de 

Caiana dos Crioulos (município de Alagoa Grande/PB) localizada no Brejo paraibano estão 

com rachaduras e com falhas na estrutura o que comprometem a segurança e a qualidade da 

água oferecida as comunidades. 

Na questão 03 – Implementação de projetos produtivos em favor das 

comunidades, a representante da CECNEQ relata que o Banco do Nordeste tem financiado 

dois projetos quilombolas, sendo o primeiro evento semestral intitulado “vivenciado caiana” 

da comunidade Caiana dos Crioulos (município de Alagoa Grande/PB) onde os visitantes 
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vivenciam a vida no quilombo, e o segundo a “festa do coco” da comunidade de Guruji 

(município do Conde/PB) realizada todo o último sábado de cada vez, salientam que há uma 

necessidade de se fomentar esse apoio em outras comunidades, destacando que em outros 

estados brasileiros como exemplo: São Paulo e Minas Gerais,  existe um circuito turístico 

quilombola que poderia ser implementado na Paraíba, assim contemplando mais comunidades.  

Em relação ao tema 04 – Acesso às comunidades, a representante da CECNEQ 

explicitou que a maior parte das comunidades quilombolas na Paraíba sofrem com o problema 

de acesso, pois, em sua maioria encontram-se na zona rural na qual a conservação viária é 

precária. O que dificulta o acesso as políticas públicas, sendo agravada a situação no período 

do inverno onde ficam isoladas. No ponto 05 – território, a representante da CECNEQ a 

morosidade dos processos fundiários realizados pelo INCRA na Paraíba, apontando que a falta 

de pessoal no setor quilombola e a política de desarticulação das titulações quilombolas por 

parte do Governo Federal, representam um dos maiores impecilhos a efetividade desse direito, 

sendo das 39 comunidades certificadas, 28 estavam com em aberto. Atualmente existem 40 

comunidades certificadas e apenas 02 possuem o seu território (Quilombo do Bonfim, 

município de Areia/PB e o Quilombo do Grilo, município de Riachão do Bacamarte/PB). 

Em relação ao ponto 06 - resíduos sólidos, a CECNEQ denuncia a existência de lixões 

a céu aberto nas comunidades remanescentes de quilombos dos municípios de Varzea e Santa 

Luzia, estes depósitos irregulares são mantidos pelas respectivas prefeituras atentando tando 

na questão de saúde pública, quanto no modo como as comunidades se relacionam com o 

território, em uma situação similar as comunidades quilombolas de Chã e Aracati no município 

de Cacimbas/PB conseguiram uma liminar (JF, 2019) na Justiça Federal peticionada pela 

PRDC/PB caçando a lincença de funcionamento dos aterros de resíduos sólidos irregulares 

nas comunidades, o que representa uma vitória quilombola frente à prática de racismo 

ambiental18 em que se encontram muitas comunidades quilombolas na Paraíba. 

 
18 Segundo Herculano (2006, p. 11) racismo ambiental: “é o conjunto de ideias e práticas das sociedades e seus 
governos, que aceitam a degradação ambiental e humana, com a justificativa da busca do desenvolvimento e com 
a naturalização implícita da inferioridade de determinados segmentos da população afetados – negros, índios, 
migrantes, extrativistas, pescadores, trabalhadores pobres, que sofrem os impactos negativos do crescimento 
econômico e a quem é imputado o sacrifício em prol de um benefício para os demais”. A questão do racismo 
ambiental no Brasil relaciona-se com o povo quilombola, justamente, pelo processo de escravidão e abandono sob 
o qual viveu e vive historicamente a população negra, afro-brasileira e quilombola. Desta forma, de acordo com 
Silva (2012) para relacionar o problema do racismo ambiental com a questão quilombola, é preciso entender o 
processo colonial e a subordinação compulsória a que foram submetidos esses grupos étnicos frente à elite branca 
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O ponto 07 – Educação Étnico-racial e Quilombola, foi relatado tanto pela 

CECNEQ quanto pela AACADE que apesar do Plano Estadual de Educação (PARAÍBA, 

2016) reconhecer a modalidade da educação quilombola, são poucas as escolas e as secretarias 

municipais de Educação que abordam a temática, destacaram ainda a importância da 

visibilidade das escolas quilombolas, em serem efetivamente reconhecidas pelo MEC como 

tais, pois, é a partir desse reconhecimento que estas passam a receber uma verba diferenciada. 

Costa (2016) ao estudar a inserção da educação quilombola no município de João Pessoa/PB 

constatou que a escola que atende os (as) discentes do quilombo de Paratibe aplica a lei 

10.639/03, mas em relação a educação quilombola, não estava efetivada no currículo escolar 

o que configura um desconhecimento da questão. 

Sendo assim, de acordo com o exposto, podemos perceber que as comunidades 

quilombolas  na Paraíba vivenciam diferentes modos de violação de direitos humanos, mas 

também, a partir da mobilização enquanto movimento social por meio da CECNEQ ocupam 

os espaços públicos como as Audiências Públicas da PRDC/MPF, seção Paraíba para 

reivindicarem seus direitos sociais, culturais e territóriais, tais lugares de fala potencializam a 

luta do movimento quilombola paraibano frente à conjuntura de desmonte dos avanços sociais, 

o que incidem diretamente na permanência destes em seus territórios. Com isso, a luta do povo 

quilombola paraibano perpassa a discussão território, pois, este é fundamental para a 

efetividade de políticas sociais, assim como, para a questão identiária dessas comunidades. 

 

Considerações finais. 

 

Desta forma a CECNEQ em parcerias com ongs como a AACADE e com orgãos 

estatais como a PRDC/MPF, seção Paraíba, tem r-existido19 e resistido ao histórico processo 

de negação de direitos e desterritorialização a que foram/estão submetidos, está em luta 

constante por direitos e ocupar os espaços públicos e políticos de fala  é importante para este 

movimento por que publiciza e possibilita a emergência de suas pautas, que dentro do jogo 

político das políticas sociais no Brasil só se materializam por meio da organização e da luta 

 
dominante, bem como compreender como a abolição, a República e seus desdobramentos contemporâneos não 
modificaram a situação dessas comunidades, nem sua condição de marginalizados.  
19 Segundo Porto-Gonçalves (2008, p. 47) “mais do que resistência, o que se tem é R-Existência posto que não se 
reage, simplesmente a ação alheia, mas, sim, que algo pré-existe e é a partir dessa existência que se R-existe. 
Existo, logo resisto, R-Existo”. 
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em conjunto. Assim, pesquisas como esta no campo da Geografia são necessárias a fim de 

compreender como o Estado nega direitos e de que forma as comunidades tem lutado para 

continuar existindo, pois, as comunidades quilombolas na Paraíba, querem “viver com 

dignidade e sem nenhum direito a menos” (CECNEQ, 2016). 
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A PERMACULTURA E A BACIA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO: UMA PROPOSTA 
PARA OS ASSENTAMENTOS RURAIS 

 
Julyana da Silva Baia1 

 

 

Introdução 

Com o crescimento populacional triplicado no Brasil no século XX, começaram a visar 

uma maneira de cuidar dos recursos naturais que estavam sendo usados sem uma 

conscientização ou ao menos um cuidado, com isso na década de 60 surgiu a necessidade de 

trazer ao Brasil as conversas sobre Educação Ambiental cujo traz uma grande preocupação de 

ajudar na preservação e utilização sustentável dos recursos naturais.  

O Brasil em crescimento e os recursos naturais sendo devastados ouve uma certa 

preocupação e com isso o termo sustentabilidade ganhou forças em 1992 com a conferencia 

ECO 92 que foi uma conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento que ocorreu no Rio 

de Janeiro trazendo o crescimento e consolidação do termo Sustentabilidade, termo esse que 

teve o surgimento com a Conferencia de 1972 em Estocolmo. Sustentabilidade, 

Desenvolvimento sustentável e EcoDesenvolvimento foram termos discutidos nessas 

conferencias, as diferenças entre eles são: sustentabilidade é a capacidade de se manter em um 

meio sem o degradar. Desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento sem que ocorra o 

esgotamento dos recursos ou das possibilidades. Já EcoDesenvolvimento é desenvolvimento 

que leva em consideração as características de cada Eco-região.    

Por meio dessas preocupações na década de 70 na Austrália Bill Mollison e David 

Holmgren criaram a Permacultura cujo tem como objetivo cuidar da terra, das pessoas e do 

futuro. Segundo MOLLISON “Permacultura é um sistema de design para a criação de 

ambientes humanos sustentáveis e produtivos em equilíbrio e harmonia com a natureza”. No 

Brasil a Permacultura chegou na década de 80 em algumas citações de livros que falavam sobre 

 
1 Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT. Departamento de Geografia. Bolsista PIBIC (CNPq/UFMT). 
Membra do Grupo de Pesquisas em Geografia Agrária e Conservação da Biodiversidade- GECA. 
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agricultura sustentável, porem o termo ganhou forças em 1990 com uma visita do Mollison ao 

Brasil para realizações de cursos no estado do Amazonas e Rio Grande do Sul fazendo assim 

com que surgisse os primeiros institutos de permacultura.  

Em Mato Grosso a Permacultura começou a ser discutida também no final da década de 

90 como em outros estados, porem chegou de forma incisiva em 2013 quando o Laboratório 

Sustentável da Can – LACAN inseriu no mercado com os trabalhos de sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável.  

Através do desenvolvimento e crescimento populacional ocorreu também o crescimento dos 

resíduos. Lixo é tudo aquilo que não tem mais utilidade e não pode ser reutilizado/ reciclado. 

Já os resíduos é tudo aquilo que pode ser reciclado e reutilizado. Na atualidade estima- se que 

por dia uma pessoa produz 1,3 kg de resíduos. O esgoto doméstico é todo o lixo que produzimos 

utilizando água: os dejetos do vaso sanitário, da pia da cozinha, a água que escorre pelos ralos 

do chuveiro, das pias e demais ralos espalhados pela casa. Atualmente segundo o IBGE no 

Brasil 49% do esgoto é coletado porem apenas 10% é tratado. 

Os resíduos produzidos nas diversas atividades existentes na sociedade, é um dos grandes 

problemas enfrentados por todos os agentes sociais e políticos, devido ao consumo em excesso 

que ocorre na sociedade contemporânea. Esses problemas são os que gera desperdício de 

recursos naturais, energia e produz resíduos exemplo causados por esses problemas são a 

poluição do ambiente, a ameaça à saúde pública decorrente do não tratamento, e destinação 

final inadequada destes resíduos. O problema é que a geração de lixo elevada não vem em 

parceria com o descarte correto. 

O cenário rural no país vem passando por inúmeras transformações sociais e econômicas, 

e uma das principais formas de luta social têm sido as ocupações, o que aumentou 

circunstancialmente o número de assentamentos/acampamentos rurais por todo o Brasil. Essas 

circunstâncias são reflexos de questões históricas referentes não somente com a posse do 

território, mas também com o uso e ocupação do solo, em razão de interesses socioeconômicos 

e agrários no país, que influenciam diretamente na qualidade do saneamento básico, meio 

ambiente e consequentemente nas condições de vida da população rural. 

Os assentamentos rurais são áreas resultantes de um processo de desapropriação por 

interesse social, que representam a retomada da luta pela democratização fundiária que seja 
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capaz de romper a polarização entre latifúndio e sem-terra/minifúndio que marcam a história 

do país (SILVA; ARAÚJO, 2003). 

No Brasil, quase 30 milhões de indivíduos habitam o meio rural, correspondendo 15,6% 

da população (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011). 

No estado de Mato Grosso tem 1,1 milhão de domicílios e 70,2% deles não possuem rede 

de esgoto ou fossas ligadas à rede, ou seja, esse percentual de esgoto é todo descartado em rios 

ou córregos. No município de Tangará da Serra onde está o assentamento estudado Antônio 

Conselheiro 61,3% não possuem rede de esgoto.   

Para que essa pesquisa fosse realizada, foi utilizada o método de pesquisa qualitativo, do 

qual tem como objetivo analisar os aspectos e comportamentos, foram feitos visitas e 

acompanhamentos em algumas atividades produzidas pelo Laboratório LACAN onde tem a 

finalidade de uma nova experiência da maneira de viver em que o homem trabalha a favor da 

natureza fazendo ambiente sustentáveis. E de objetivo buscamos chamar atenção para a 

conscientização para o descarte ideal dos resíduos gerados, também consideramos importante 

trazer uma melhor maneira de tratamento que tem um menor impacto ambiental, essa maneira 

é uma das técnicas da permacultura para cuidar do solo, chama-se Bacia de Evapotranspiração, 

e faz o armazenamento dos resíduos de maneira vedada e com a reutilização da matéria orgânica 

para a plantação. 

Desenvolvimento  

 De acordo com Mollison “A permacultura consiste no planejamento e elaboração das 

ações sustentáveis, unindo práticas e conhecimentos ancestrais aos modernos, geralmente são 

das áreas de ciências agrárias, engenharias, arquitetura e ciências sociais, todas abordadas sob 

a ótica da ecologia”. A Permacultura tem suas filosofias e uma espécie de organização em 

formato de rosa onde suas pétalas tem as filosofias e os deveres (Figura I), que traz as ações 

antigas para agir a favor da sociedade atual, e seus princípios todos eles envolvem a ética cujo 

trabalha o cuidar da terra, cuidar das pessoas e cuidar do futuro. Para Henderson A filosofia da 

Permacultura é Trabalhar com a natureza, não contra; observar atentamente a natureza e 

transferir para o cotidiano; cooperar em vez de competir; pensar a longo prazo, sobre as 

consequências de nossas ações; onde possível, utilizar espécies nativas da área, ou aquelas 

adaptadas sabidamente benéficas; cultivar a menor área de terra possível. Planejar sistemas 
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intensivos, eficientes em energia e em pequena escala; praticar a diversidade da policultura; 

reflorestar a terra, sistematizar a água e alimentar o solo; ver soluções e não problemas; 

trabalhar onde conta (plantar uma árvore onde irá sobreviver; auxiliar pessoas que queiram 

aprender). No trabalho da Permacultura foi feita a divisão de Zoneamento por classes onde tem 

informa as áreas de maiores ou menores impactos, esse zoneamento é feito utilizando as siglas 

Z0 até Z4, onde Z0 é a de maior impacto e Z4 é a de menor impacto. Dentre os trabalhos que a 

permacultura constrói/trabalha tem-se a Bacia de Evapotranspiração. 

 
Figura I: Flor da Permacultura 

Fonte: Google Imagens 

 

 

A Bacia de Evapotranspiração é um sistema de tratamento sustentável criado pelo 

permacultor Tom Watson nos Estados Unidos da América, serve para o tratamento de esgoto 

(aguas negras e aguas cinzas), para demonstração desse sistema observa-se logo abaixo a Figura 

II. As Aguas Negras são aquelas que tem a presença de materiais fecais e de urina, ou aguas 

que pode estar contaminada. Já as aguas Cinzas são aquelas que não está contaminada, da pia 

da cozinha ou banheiro, do ralo. É um sistema fechado, ou seja, e não há saída de água, seja 
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para filtros ou sumidouros. Nesse sistema acontece a decomposição anaeróbia da matéria 

orgânica, ou seja, é uma decomposição sem a presença de oxigênio, absorção dos nutrientes e 

da água, pelas raízes dos vegetais. Os nutrientes deixam o sistema introduzindo-se na biomassa 

das plantas e a água é eliminada por evapotranspiração. E assim não ocorre a poluição do solo 

ou o risco de algum microrganismo patógeno sair do sistema. 

 
Figura II: Modelo de Bacia de Evapotranspiração 
Fonte: Google imagens 
 

Construindo uma Bacia de Evapotranspiração 

Para que a bacia de Evapotranspiração possa dar certo, observa-se a orientação do sol, 

pois é necessário para a evaporação. O tamanho da Bacia vai depender da quantidade de pessoas 

que vão utilizar, para ver a quantidade de agua e biomassa vai caber. O ideal é que antes de 

começar a construção da bacia, tenham em vista certinho a construção para que dê tudo certo, 

o ideal é que acima do solo a bacia tenha uma altura média boa para não causar alagamento no 

período da chuva. Para a construção usa-se as matérias básico, cimento e ferro, para manter a 

segurança de que a bacia vai ser bem impermeabilizada, colocam entulhos do resto da obra, 

areia, brita para manter a impermeabilização e depois monta-se a câmara anaeróbia que é 

construída com pneus, tijolos e telhas para que o ambiente fique sem oxigênio que é o ideal 

para a decomposição. Para uma melhor observação e inspeção se preciso utiliza-se um tubo 

desde os pneus até onde ele fica a mostra. Como a bacia não tem tampa utiliza-se biomassa 
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como por exemplo palha, solo rico com matéria orgânica, folhas secas. E depois de tudo isso 

pronto é feito a plantação de algumas espécies que não contem a raiz que fica profunda, um 

exemplo são as bananeiras, plantas ornamentais, gramíneas. 

  
Figura III: Construção da Bacia                           Figura IV: Construção da Bacia, fase do aterro. 

 Fonte: João Lucas Neves (LACAN)                  Fonte: João Lucas Neves (LACAN) 

 

Etapas do Tratamento da Bacia de Evapotranspiração 

O tratamento tem aproximadamente 3 etapas que está dividida em fermentação, 

capilaridade e evapotranspiração. Essas etapas é todo o funcionamento da bacia de 

evapotranspiração. A Fermentação é quando os resíduos são decompostos pelos 

microrganismos por uma digestão anaeróbia. A capilaridade é quando a agua se movimenta 

para cima e para baixo, depois que a agua foi separada dos resíduos e levada até as raízes das 

plantas, isso ocorre através de pequenos espaços que são como filtros onde passa pelas britas e 

solo. Já a Evapotranspiração é a fase final onde a agua sai em formato de vapor para a atmosfera, 

isso ocorre quando as plantas fazem a absorção da agua e o consumo dos nutrientes e permitindo 
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que a bacia não encha, com esse consumo dos nutrientes pelas plantas não vai ocorrer a 

contaminação pois naquela fase não corre mais o risco de contaminação até por que as bactérias 

ficaram na câmara anaeróbia. 

 
Figura V: Plantando a Bananeira sobre a Bacia 

Fonte: João Lucas Neves (LACAN) 

 

Os Problemas Ambientais Pela Falta de Tratamento do Esgoto 

Os problemas causados pela falta de tratamento do esgoto está cada dia mais frequente, 

geralmente esses esgotos sanitários são despejados em rios, córregos e lagos, fazendo com que 

a fauna aquática seja prejudicada ou que até seja extinta, além disso causa diversas doenças 

como por exemplo a Cólera e a Meningite. Apesar de hoje o Brasil ser regulamentado pela Lei 

nº 11.445/2007 que estabelece o Plano Nacional de Saneamento Básico, essa legislação 

determina diretrizes para o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de: abastecimento 

de água potável, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

drenagem e manejo das águas pluviais. Apesar disso em 2016 o governo brasileiro afirmou não 

ter capacidade de fazer o tratamento em todo país. No estado de Mato Grosso as afirmativas 

não são diferentes, apenas 29,8% do esgoto é tratado, apesar dos grandes investimentos, 
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principalmente para a capital do estado, Cuiabá, estudos já afirmaram que quanto mais ao norte 

do país e mais longe dos grandes centros comerciais pior é a situação do saneamento básico 

pela falta de condições dos governos tantos estaduais quanto o governo brasileiro de abranger 

todo o território, criando assim um decreto feito em 2016 afirmando que as empresas de 

saneamento básico devem fazer mais investimentos nessa área. Estudos realizados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2011), comprovam a carência dos serviços de 

saneamento oferecidos a populações rurais, demonstrando que apenas 25% da população rural 

do país teve acesso à rede de coleta ou ao tratamento de esgoto em 2009, e 7 em cada 10 

domicílios não são atendidos por intermédio de rede de abastecimento de água. 

 

A área de Aplicação dos Estudos  

A área rural escolhida foi o Assentamento Antônio Conselheiro, localizado a 26 km do 

Município de Tangará da Serra no estado de Mato Grosso a 242 km da capital do estado, é um 

dos maiores assentamentos da América Latina, com uma área de 38 mil hectares conquistada 

na década de 90, sua área é distribuída igualmente para 990 famílias dividas em agrovilas. No 

assentamento a atividade econômica mais comum é a agricultura e a pecuária. Em Tangará da 

Serra apenas 38,7% dos domicílios tem tratamento de saneamento Básico. No assentamento a 

maioria dos lotes tem como saneamento básico poço artesianos e fossas comumente chamada 

de Sumidouro, que é uma parte da fossa Séptica, esses dois modos de coleta de esgoto e 

captação de água é extremamente perigoso principalmente se estiverem próximos, a fossa 

sumidouro é parecida com uma caixa, porem tem a probabilidade de se romper fazendo com 

que os resíduos infiltrem o solo fazendo com que possa ocorrer uma contaminação podendo 

gerar um problema ambiental gravíssimo, e até mesmo fazer com que o solo naquele local perca 

os nutrientes e a acabando com a vegetação. Em outros lotes não tem fossa, os resíduos são 

despejados diretamente no quintal e no solo, fazendo com que as bactérias se proliferem 

causando diversos problemas ambientais e problemas para a saúde da população e sem contar 

que esses resíduos liberado diretamente ao solo incidem diretamente nos lençóis freáticos, 

poços artesianos, rios, córregos e lagos prejudicando não só a saúde da população mais também 

a fauna e a flora. 
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Conclusão 

Tratando-se dos resíduos sólidos, observou-se que os assentados, em sua maioria, realizam a 

destinação de forma inadequada, pois o assentamento não tem sistema de coleta que abrange 

este serviço. Observa-se que a permacultura é um planejamento sustentável que surgiu para 

melhoria e ajuda ambiental, e também é uma oportunidade de colaborar e juntar o homem e a 

natureza em harmonia. Nessa perspectiva, de forma geral, verifica-se que ainda há uma 

deficiência das práticas de destinação de resíduos na comunidade. Sendo necessária ações 

governamentais municipais, em conjunto com os assentados, em prol da coleta e destinação 

apropriada destes resíduos sólidos. Uma possível alternativa para solucionar tal problemática 

seria a realização de um projeto para a implantação de Bacias de Evapotranspiração no 

assentamento Antônio Conselheiro para melhoria do saneamento sem riscos e perigos de 

contaminação do solo, dos nutrientes e das plantas. Esse tratamento evita o despejo de resíduos 

em rios, córregos e lagos fazendo com que a fauna e flora seja conservada e preservada. 

 

Referencias 

ABONIZIO, Renata Menegali Abonizio. Saneamento básico no meio rural: um estudo em 
assentamento rural no interior do Paraná. 2017. 64 f. TCC (Graduação) - Curso de 
Engenharia Ambiental, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2017. 

HENDERSON, D F. Permacultura: as Técnicas, o Espaço, a Natureza e o Homem. 2012. 
Universidade de Brasília. 

HOLMGREN, D. Permaculture: principles and pathways beyond sustainability. 
Austrália: Holmgren Design Services, 2002. 
 
MOLLISON, B. Permaculture: designers manual. 8ª. ed, Tagari Publication, Tyalgum, 
Austrália. 1999. 
 
LABORATORIO SUSTENTAVEL DA CAN. Disponível em: 
<http://www.labpermacultura.com/>. Acessado em: 15 Out 2019. 

SILVA, R. de C. A. da; ARAÚJO, T. Mª de. Qualidade da água do manancial subterrâneo 
em áreas urbanas de Feira de Santana (BA). Ciência e saúde coletiva, São Paulo, v.8, n.4, 
p.1019-1028, 2003 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Censo 2010. Disponível 
em:<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/tangara-da-serra/panorama>. Acessado em: 10 Out 
2019. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 07 – Estado e Ordenamento Jurídico na Produção do Espaço Agrário 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
4699 

 

 

REFLEXÕES SOBRE O TURISMO RURAL NO PANTANAL: ESTUDO DE CASO 
DO MUNICÍPIO DE POCONÉ – MT 

 

João Marcos de Campos Barros Corrêa1 
 

Introdução 
 

A atividade econômica que mobiliza setores econômicos para sua efetivação é o turismo 

que tem por se definir como:  
Modalidade de descolamento espacial, que envolve a utilização de algum meio de 
transporte e ao menos um pernoite no destino; esse deslocamento pode ser motivado 
pelas mais diversas razoes, como lazer, negócios, congressos, saúde e outros motivos, 
desde que não correspondam a formas de remuneração direta. (CRUZ apud OMT 
2003, p. 04). 

 O turismo trás atividades que envolve setores de hospedagem, alimentação, transportes 

atrativos e produtos turísticos. Para tanto, o turismo se estrutura no formato de segmentação 

turística, isso significa que desenvolve infraestrutura para que determinada atividade se realize. 

São exemplos de segmentação turística o ecoturismo, o turismo de pesca, turismo de observação 

de pássaros, o turismo de negócios e eventos, turismo de praia, turismo de aventura, turismo 

rural entre outros. Assim este texto objetiva discutir o caráter socioambiental do turismo rural 

no bioma Pantanal do estado de Mato Grosso.   

O Pantanal é considerado a maior planície alagada do mundo, em território brasileiro 

encontra – se no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Fica situado no Alto curso do Rio 

Paraguai, possui uma altitude de 90 a 200 metros, é uma extensa área de depósito de 

sedimentação e inundação, isso ocorre devido ao relevo de Planalto que fica nas suas 

imediações. Além de seu relevo, outras características físicas tornam esta região atrativa as 

atividades turísticas como a hidrografia com os Rios Pixaim, Rio São Lourenço, Rio Bento 

Gomes e Rio Cuiabá. 

 A biodiversidade desse Bioma é rica, tanto em flora quanto fauna devido às 

características físicas. As plantas nos lugares aquáticos se destacam pela presença de aguapés, 

alfaces d´água, ninfeia. Nas chamadas cordilheiras, áreas mais elevadas do pantanal, temos a 

presença de árvores como o angico, figueiras, piúvas, orquídeas, aroeiras, ipês dentre outras. A 

 
1 Universidade Federal de Mato Grosso. Bolsista PIBIC (UFMT/CNPq). Membro do Grupo de Pesquisas em 
Geografia Agrária e Conservação da Biodiversidade (GECA). Email:  joao.marcos853@gmail.com 
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medida nos deslocamento pela Estrada Parque Transpantaneira passando pelas suas diversas 

pontes, observa-se que temos uma diversificação de animais que se destacam nesta paisagem 

sendo assim espécies de aves como tucano, arara, tuiuiú, gavião dentre outras espécies de aves 

são vistas, deste modo vemos também animais terrestres e aquáticos: jacaré, capivara, macaco, 

ariranha, lobo guará, quati, tatu, peixes entre outros.  

Este bioma possui como principal atividade econômica a pecuária e aliada a ela o 

desenvolvimento do turismo. Por volta da década de 1970 surgem os primeiros registros de 

atividades turísticas organizadas na região da chamada Transpantaneira. A transpantaneira é 

uma estrada parque projetada para atravessar o pantanal chegando ao Mato Grosso do Sul.   

Com um percurso de 140 km e mais de 104 pontes, esta estrada só chega à comunidade 

de Porto Jofre. As características culturais ajudam a movimentar o turismo rural e a parte 

turística da cidade de Poconé que se localiza no pantanal Mato Grossense com isso, a cavalhada  

é uma festividade que teve seu início aqui em Mato Grosso em 1769, essa comemoração se deu 

por causa da chegada de Luiz Pinto de Souza Coutinho, Capitão Geral e terceiro governador  

quando ele fixou a moradia dele na região Pantaneira. A cavalhada se originou dos torneios 

europeus, acontece juntamente com a Festa de São Benedito. A batalha acontece no Clube Rosa, 

tem seu início pela  manhã, desta forma a sequência do evento se dá pela entrada dos exércitos 

Moro (Vermelho) e Cristão (Azul), são 12 cavalheiros sendo seis para cada equipe com seus 

respectivos pajens, logo após entra a rainha e mantenedores que são as pessoas que comandam 

os exércitos, além do embaixador e por fim as bandeiras do Divino Espirito Santo e São 

Benedito. 

 Para o evento os carros são adesivados de azul ou vermelho e assim acontece também 

com as residências que colocam tecidos das respectivas cores na fachada. Muitos turistas vêm 

para a região ver essa festa que é a integração de uma festa religiosa com uma batalha. Artefatos 

culturais como viola de cocho, cadeiras de urubambas, os painéis das arpilheiras também fazem 

parte da cultura local. No pantanal encontram se vários atrativos turísticos oferecidos para que 

estes viajantes se sintam mais próximos dessas belezas naturais, sendo assim vários locais que 

oferecem os serviços de hospedagem tem suas exclusividades de pacotes para passeios. Uma 

das pousadas mais procuradas e que veio a ser estudada foi a pousada Piúval, localizada a 10 

km do centro de Poconé e a 110 km de distância do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, 

em Cuiabá MT.  
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Dentro das segmentações do turismo, optamos pelo turismo rural que utiliza os preceitos 

de ecoturismo e da sustentabilidade ambiental. O turismo rural existe no Brasil  há mais de três 

décadas e o estado de Minas Gerais foi seu precursor ao transformar antigas fazendas de café 

em hotéis fazendas. Este tipo de turismo auxilia na pluriatividade dos espaços rurais e na 

geração de emprego e renda para as comunidades locais.  

Para este estudo, foi adotada uma abordagem qualitativa. Entendemos como abordagem 

qualitativa a análise de significados que os indivíduos dão as suas ações, seja em lugares que 

vivem onde dividem os seus modos de vida, fazem a produção do espaço e as suas relações. 

Foram realizados levantamentos bibliográficos e pesquisa de campo, com registros 

fotográficos. Por meio da bibliografia consultada, foi possível apontar as diversas abordagens 

sobre como se deu o turismo rural na região da transpantaneira. As pesquisas de campo foram 

realizadas em diferentes datas, fundamentais para fazer o acompanhamento da dinâmica e do 

entendimento em relação ao turismo rural da região, conhecendo a história, as culturas, 

costumes, tradições e festividades do local fazendo relação de qual a época e o que chama mais 

atenção dos turistas para a lotação e rotatividade dos mesmos na  região de Poconé.  

O presente artigo tem por apresentar a temática em evidência no pantanal mato 

grossense que é o turismo rural, desta maneira a atividade que impulsiona economicamente, 

mas mobiliza setores econômicos para sua efetivação é o turismo. Tal atividade envolve setores 

como hospedagem, alimentação, transportes atrativos e produtos turísticos. O turismo se 

estrutura no formato de segmentação turística, isso significa que desenvolve infraestrutura para 

determinadas atividades, desta forma cada propriedade rural no caso, as pousadas elas têm seus 

atrativos específicos. O pantanal possui suas belezas diversas tanto na seca quanto na época das 

águas, trazendo diversos turistas de diferentes regiões, estados, municípios e países 

estrangeiros. Hoje o turismo tem por se apresentar como uma opção econômica dentro do 

Pantanal Mato – grossense, tendo uma exploração muito grande das paisagens e da 

biodiversidade do pantanal. Mas algumas questões importantes são levantadas e levadas em 

consideração, sobre questionamentos sobre a possibilidade do turismo que impulsiona o 

desenvolvimento local da região. Desta forma não temos somente os hotéis fazendas que 

promovem o turismo, mas também temos eventos culturais e religiosos: como festas de santo, 

a cavalhada que é promovida pela população local. A autora Vargas (2008), destaca que como 

o campo do turismo está em fase de consolidar-se no Pantanal mato-grossense e começa no 

final do século XX esse crescimento vem aumentando devido a crise que se vivência nas regiões 
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onde há a desvalorização da pecuária de corte principalmente praticada nos latifúndios pastoris. 

Desta maneira a forma de exploração da criação de gado dentro da planície pantaneira vem 

diminuindo e quem ganha espaço é o turismo. 

 Dentro deste quadro de crise os agentes públicos buscam alternativas para melhorar a 

economia local da região, passando por diversas condições, vivendo essa situação econômica 

de caos, nesta dificuldade ocorre ainda uma preocupação frente ao movimento ambientalista 

que vê a urgência de um projeto ambiental para que se coloque em pratica dentro do pantanal. 

Uma vez que era de grande importância para a região para a proteção de suas espécies, 

ecossistemas, e atenção de extrema urgência para a sua conservação. Dentro desse processo da 

conservação do pantanal desencadeia outro processo denominado de patrimonialização do 

pantanal, sendo intitulada como patrimônio natural da União. Vendo oportunidades gestores, 

empresários, moradores locais e de fora viram oportunidades dentro das questões turísticas, 

uma vez que suas paisagens não foram tão afetadas com a pecuária no local, ainda possuía 

lugares com uma beleza natural esplêndida e que se explorado de maneira a não ter grandes 

impactos com toda a certeza seria um sucesso de grandes empreendimentos turísticos e de 

muitas visitantes do Brasil e do mundo.  O que pode se levantar como uma suposição e que 

todo orçamento que vem proveniente do turismo no Pantanal não seja especificamente para a 

região, ou seja, não há benefícios para os moradores e os próprios pantaneiros, e enquanto 

manter a pontualidade e a ideia que tem do bioma ser o paraíso, terá dificuldades para promover 

o desenvolvimento local no pantanal.   

 

O Pantanal   
O pantanal possui uma estrada parque e segundo os escritos de Dourojeann (2003), as 

estradas - parques parecem ter tido origem no Estado Unidos da América, são unidades de 

conservação, são gerenciadas por serviços de parques, ou serviços de parques estaduais em 

coordenação juntamente com o departamento de estrada de rodagem, que dentro da legislação 

e os órgãos necessários para consolidar o empreendimento estão corretos. Sendo assim é uma 

das únicas que é realmente uma estrada parque a transpantaneira localizada no Mato Grosso 

chegando até Mato Grosso do Sul.  “A América Latina e o Brasil, ao não terem adotado as 

estradas-parque, desperdiçaram uma excelente oportunidade de fomentar o turismo, 

impulsionar a economia local e de reduzir riscos de acidentes[...]” (DOUROJEANNI, 2003, 

p.74). 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 07 – Estado e Ordenamento Jurídico na Produção do Espaço Agrário 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
4703 

 

O estudo foi realizado na região de Poconé – MT aonde fica localizado a transpantaneira 

é uma estrada parque projetada para atravessar o pantanal chegando ao Mato Grosso do Sul. 

Está estrada tem como objetivo além do seu destino final Porto Jofre, dar acesso as mais 

variadas pousadas e fazendas, com um percurso de 140 km e mais de 104 pontes.  

A medida que se tem a locomoção por esta estrada verifica- se o quanto de 

biodiversidade se possui no local, tendo as mais variadas espécies flora e fauna e paisagens que 

mudam de acordo com as épocas do ano, na seca o pantanal fica de uma forma e na época das 

águas de outra.  

Paisagens que mudam com a composição dos animais e flora e fauna como podemos 

ver na figura 1. Que traz um casal de Tuiuiús tomando conta do seu ninho.  

Figura 1. Animais na Rodovia Transpantaneira em Poconé MT. 

 
Fonte João Marcos Corrêa 2019. 

  A pousada Piúval localizada a 10 km do centro de Poconé e a 110 km de distância do 

Aeroporto Marechal Rondon, em Cuiabá MT além de sua exuberância particular de uma 

pousada com muito requinte e sofisticação ela traz várias particularidades uma delas é como 

podemos ver na figura 2. Este casal de araras que moram em uma palmácea já em processo de 

decomposição.  

Figura 2. Pousada Piuval no Pantanal de Mato Grosso 
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Fonte: João Marcos Corrêa 2019. 

Os hospedes que procuram por um lugar como este, está em busca da tranquilidade, 

calma. O principal o objetivo deste tipo de empreendimento hotel – fazenda é de fazer a relação 

do homem em contato direto com a natureza, de forma com que  respirar o ar puro e ser 

renovado de manhã com o sol da fazenda, Fazer com que toda a família  se integrem e traga a 

sensação do que a natureza tem de melhor fazendo essa experiência única.  

Mas também com seus atrativos que incluem pesca, cavalgada, safari, passeios de barco 

este tipo de passeio leva os fotógrafos ao delírio porque é um bom passeio cobiçados para tirar 

fotos pois, os animais fiquem próximos do leito dos rios, desta forma os fotógrafos capturam 

belíssimas imagens que comercializam as suas fotos para revistas importantes como a National 

Geographic, Camalote entre outras; trazendo assim o imaginário, e visibilidade  do local e 

levando essas particularidades a pessoas que ainda não conhecem o bioma a terem a curiosidade 

de conhecer este ecossistema e também a cultura local.  

  O que mais chama a atenção fica -se para o fim da tarde que os quartos são voltados 

para  todos com uma vista panorâmica de um local completamente alagado, e quando chega -

se a hora do pôr do sol não há quem resista porque o lugar fica ainda mais bonito, um lugar que 

traz como ideia a sustentabilidade. 

 Impactar o mínimo possível e dar uma experiencia única para as pessoas que estão 

hospedados neste local, proporcionando safaris, passeios a cavalo para que seus hospedes 

desfrutem da biodiversidade que o local proporciona dentre outras coisas. 

Com a exploração das pousadas dentro do pantanal mato grossense muitas pessoas passaram a 

ser empregadas, pessoas estas que tinham as suas fazendas e empregavam as pessoas da família 

ou até mesmo empresários e investidores que abriam os hotéis fazendas e empregaram pessoas 

da região, sendo assim, muitos fazendeiros que trabalhavam com a pecuária acabaram migrando 

para o turismo vendo que seria uma fonte de renda com melhor remuneração, ou obtendo ambos 

investimentos.  

Desta maneira a medida que os anos iam passando os hotéis fazenda ficavam mais 

famosos e consolidados na região. Outro tipo de atrativo turístico é a cavalhada que acontece 

em Poconé este evento é oriundo de Portugal, a cidade de Poconé é conhecia como cidade 

pantaneira por estar localizada dento do bioma pantanal, a cidade completou 238 anos, está 

festividade começou a acontecer em Mato Grosso em 1769, que veio para comemorar a chegada 

de Luiz Pinto de Souza Coutinho, terceiro governador. 
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 A cavalhada tem sua origem por meio dos torneios medievais europeus, acontece juntamente 

com a festa de São Benedito, este torneio, é muito esperado pela população de Poconé. Tudo 

isso só foi possível de ocorrer porque o capitão geral e terceiro governador fixou sua moradia 

na cidade de Poconé.  

A batalha medieval aconteceu as 8 horas da manhã em um clube da cidade, no dia 23 

de junho de 2019, dando inicio com a entrada dos exércitos Mouros que é vermelho, e cristão 

azul. O exercito são compostos por 12 cavaleiros e seus respectivos pajens como pode - se ver 

na figura 3. 

Figura 3 - Cavalheiro (Cristão) com seu pajem 

 
Fonte: Acervo dos Festeiros, 2019. 

 

  Logo após ocorre a entrada da rainha e dos mantenedores as pessoas que comandam o 

exército, além do embaixador e, por fim as bandeiras do Divino Espirito Santo e de São 

Benedito.  

A origem histórica, dessa batalha medieval ocorreu devido ao fato de uma rainha moura 

ter sido roubada pelos cristãos, em troca da conversão dos mouros ao Cristianismo. Esse 

episódio ocorreu durante a Dinastia Coralíngia (século VI d.C), portanto, há quase l.500 anos. 

Carlos Magno, cristão, lutou bravamente contra os sarrocenos de religião islâmica, impedindo-

os de invadir o centro norte da Europa. A figura 4. traz a representação da rainha na cavalhada 

em Poconé em 2019. 

Figura 4 - A rainha da cavalhada de 2019 
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Fonte: Acervo dos Festeiros, 2019. 

O fato marcante deste episódio foi a bravura e a lealdade cristã, que em suas viagens 

por toda a Europa, levavam os trovadores (artistas que usavam instrumentos musicais como o 

alaúde e a cistre), compunham e entoavam cantigas. Esse episódio nefasto, ficou conhecido 

como “A Batalha de Carlos Magno e os 12 pares da França”, um verdadeiro épico, cantado em 

trova incentivando a população cristã contra as investidas dos exércitos islâmicos, que apesar 

da derrota na batalha de Carlos Magno não abandonaram as investidas, principalmente ao sul 

da Europa, vindos da Mauritânia. 

Reportando-me ao século XXI, à cidade pantaneira de Poconé, esta batalha se tornou uma 

tradição que vem sendo transmitidas de gerações em gerações. 

Algumas peculiaridades desta festividade é que as casas portam bandeiras azuis e vermelhas, 

os carros trazem adesivados das mesmas cores.  
Auto-Retrato Falado  

Venho de um Cuiabá de garimpos e de ruelas entortadas. 
Meu pai teve uma venda no Beco da Marinha, onde nasci. 

Me criei no Pantanal de Corumbá entre bichos do chão, 
aves, pessoas humildes, árvores e rios. 

Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar 
entre pedras e lagartos. 

Já publiquei 10 livros de poesia: ao publicá-los me sinto 
meio desonrado e fujo para o Pantanal onde sou 

abençoado a garças. 
Me procurei a vida inteira e não me achei — pelo que 

fui salvo. 
Não estou na sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. 

Os bois me recriam. 
Agora eu sou tão ocaso! 

Estou na categoria de sofrer da moral porque só faço 
coisas inúteis. 

No meu morrer tem uma dor de árvore. 
 

                                         M DE BARROS, 1993. 
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Como resultados da pesquisa, realizou-se uma análise geográfica do turismo na 

Transpantaneira utilizando como referência a pousada Piúval localizada no munícipio de 

Poconé. Uma das fragilidades dessa região é a questão da exploração do ouro, com a presença 

de garimpos no perímetro urbano, que deixou muitas casas com suas estruturas abaladas, sendo 

assim o turista que passa por ali nem sempre nota os problemas que ocorrem dentro da cidade, 

problemas ambientais, questões socioeconômicas e até mesmo no campo que as pessoas deixam 

de produzir para trabalharem com o turismo em suas terras e o viajante nem sempre percebe 

porque acaba ficando oculto. A preocupação com as populações rurais, quando começa a 

exploração do turismo, esta linkada com o abandono das práticas tradicionais da produção com 

campo explorando unicamente o turismo.  

Este contexto leva a perda da soberania alimentar na medida que essas pessoas vão se 

incluindo no turismo por visar o lucro vão deixando de produzir para sua subsistência. Ao não 

obterem muitos produtores para distribuição dessas mercadorias agrícolas acaba que necessita 

da implantação de mercados e produtos produzidos de outros locais. A potencialidade do 

turismo se dá pela economia que é gerada devido ao turismo rural, mas no caso da Pousada 

Piúval ela foi a primeira do Estado a receber a certificação de sustentabilidade de forma ampla 

onde estabelece alguns critérios de desempenho de hotéis e pousadas. 

 As pessoas buscam essa pousada não somente para desfrutar das belezas naturais que o 

lugar proporciona, mas também pela tranquilidade em desacelerar em meio a tantas tecnologias 

que o meio urbano os oferece. A presente pesquisa analisou a atividade econômica que mais 

mobiliza setores econômicos para sua efetivação que é o turismo. Tal atividade envolve setores 

de hospedagem, alimentação, transportes atrativos e produtos turísticos, teve por objetivo de 

discutir o caráter socioambiental do turismo rural no bioma Pantanal do estado de Mato Grosso.  

Ao final deste trabalho ainda em construção, foi verificado que a predominância do município 

de Poconé é o turismo rural, desta forma turistas vêm de todos os lugares para contemplação 

das belezas do bioma pantanal e eventos culturais, tradicionais, comprando também doces, 

especiarias e objetos que trazem a representatividade da cultura local e com isso colabora  para  

o aumentando da economia da região. Com as pousadas na região teve um aumento 

significativo de empregos para os moradores locais e quando há eventos como a cavalhada da 

há necessidade da capacidade de suporte para que a cidade possa receber os turistas 

tranquilamente. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 07 – Estado e Ordenamento Jurídico na Produção do Espaço Agrário 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
4708 

 

Concluímos que por mais que tenha se o turismo na região pantaneira o turismo não é 

trazido para ser acessível a todos e sim para um determinado tipo de pessoas que tem uma 

situação socioeconômica melhor porque acaba sendo um turismo caro desta forma não se 

beneficia a população, ou seja, não são todos que tem acesso e que possam conhecer os hotéis 

fazendas. 

Mas a transpantaneira pôr no momento não ter nenhuma taxa as pessoas podem desfrutar 

desta maravilha e das paisagens magnificas que mudam constantemente tanto por causa da 

cheia e a seca como também pelas diversidades dos animais e da vegetação que alí encontramos  

Investidores de fora, Fazendeiros e fazendeiros de gados, que deixaram de criar gados 

para fazer parte do empreendimento de turismo rural e montar os mais diversos tipos de hotéis 

fazendas com o mesmo objetivo trazer o homem mais próximo da natureza criando atrativos, 

passeios que tivesse interação direta com o bioma do pantanal. 

A cavalhada por ser uma festa cultural e religiosa ela atrai turistas e é uma das atividades 

que é acessível a população, fazendo com que ocorra a superlotação da cidade para ver o 

acontecimento desta festança.   
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ESPACIOS LEGIBLES PARA LA DESAMORTIZACIÓN: LA DISOLUCIÓN DE 

LOS RESGUARDOS INDÍGENAS EN LOS PUEBLOS DEL CATÓN DE ZIPAQUIRÁ 

(NUEVA GRANADA), 1832-1839 

 

Juan David Delgado Rozo 

Resumo: 

 

A comienzos de 1850 el intelectual neogranadino Manuel Ancizar y el geógrafo italiano 

Agustín Codazzi iniciaban una de las expediciones científicas de mayor calado en la América 

de su tiempo. Esta empresa tenía por objeto describir, medir y representar cartográficamente 

las distintas provincias que conformaban la entonces república de la Nueva Granada. Una vez 

superada la nostalgia que le producía dejar por largo tiempo su natal Bogotá, ciudad en la que 

dejaba “todo lo que forma la vida del corazón y de la inteligencia”, la mirada crítica y erudita 

de Ancizar comenzó a describir e interpretar el paisaje que ante sus ojos se iba desplegando.A 

medida que cabalgaban por el camino que desde la capital republicana los conduciría a la villa 

de Zipaquirá, las observaciones del cronista de la Comisión Corográfica se iban impregnando 

de cierta desilusión al notar que las feraces planicies de Bogotá (conocidas como la Sabana de 

Bogotá), progresivamente se tapizaban de potreros para el sostenimiento de ganado vacuno, lo 

que a su juicio constituía un “paso atrás, puesto que la ganadería es el primer escalón de la 

civilización, la cual no se radica verdaderamente sino con la agricultura”.Sin embargo, este 

paisaje no era totalmente homogéneo y en el relato de Ancizar se muestra cómo los extensos 

potreros cubiertos de pastos iban contrastando con los campos cultivados que podían avistarse, 

una vez el viajero se aproximaba a las tierras de los pueblos que salpicaban la altiplanicie. Ello 

ocurrió, por ejemplo, cuando se acercaban a Cajicá -ubicado a medio camino entre Bogotá y 

Zipaquirá- en cuyas tierras de labor veía manifestarse, “como en otros pueblos de indígenas, el 

primitivo genio agricultor en contraste con nuestra perezosa industria pecuaria”.Estas 

apreciaciones en torno al paisaje cultural decimonónico no resultan ser aisladas, sino que hacen 

parte de un cuerpo más amplio de testimonios dejados por observadores de la época que 

evidencian la transformación paulatina en la estructura agraria de los pueblos que componían 

la provincia de Bogotá. Aunque fragmentarios y anecdóticos, dichos testimonios se refieren al 
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avance de la hacienda ganadera sobre pequeños fundos o tierras campesinas dedicadas a la 

agricultura.La historiografía que podríamos llamar “clásica” ha hecho eco de dichas 

observaciones al mencionar, la mayoría de las veces de forma tangencial, que la expansión 

territorial de las haciendas actuó en detrimento de las tierras comunales o resguardos de 

indígenas. Dicha historiografía, producida desde los años 80, concibió la desamortización de 

las tierras indígenas o disolución de los resguardos, como parte del esfuerzo de las élites por 

modernizar el país, esfuerzos que no darían los resultados esperados pues, rápidamente, la 

fantasía liberal de la propiedad privada perfecta se transformaría en despojo y acaparamiento 

de tierras.Puede decirse que en Colombia no se ha producido un recambio historiográfico 

vigoroso (a diferencia de México, por ejemplo) en donde se cuestionen, demuestren o al menos 

maticen los postulados generales que sustentaron lo que podríamos llamar como “leyenda 

negra” de la hacienda en la segunda mitad del siglo XIX. Las investigaciones contemporáneas 

sobre la disolución de los resguardos no han logrado construir un cuadro amplio, diverso y 

preciso, quedando ausente la incorporación de nuevas posturas teóricas y metodológicas, 

además de la inmersión profunda en los archivos regionales y locales.Precisamente, al desanclar 

la mirada de la perspectiva nacional y de los marcos netamente normativos, trasladándola hacia 

ámbitos de mayor detalle y contexto, se pueden evidenciar algunas líneas investigativas que 

dan nuevas luces respecto a la disolución de los resguardos. Una mirada regional nos permite 

ver algunas variantes del proceso. Por ejemplo, en la provincia de Popayán parece haberse dado 

un movimiento de resistencia/adaptación por parte de los pueblos indígenas que permitió 

contener o al menos aplazar el fin de la porpiedad comunal. En otras regiones, como el altiplano 

cundiboyacense, hubo, al parecer, una rápida individualización y repartimiento de la propiedad 

comunal, al punto que, para mediados del siglo XIX ya buena parte de las tierras planas y 

fértiles de esta región habían sido individualizadas. Queda por saberse qué sucedio en regiones 

como Antioquia, Santanderes, el Caribe, entre otras.Con todo, el paisaje que Manuel Ancizar 

describe hacia 1850 era la expresión visual de cambios relativos al desmonte de las estructuras 

corporativas que rigieron la vida social de los pueblos desde el periodo colonial. Y es aquí en 

dónde consideramos que una visión geográfica y ambiental puede contribuir a enriquecer el 

estudio de este proceso. En esto, vale la pena resaltar que, a diferencia de muchas de las regiones 

que Ancizar y Codazzi visitarían en su larga peregrinación, el territorio de Cajicá y de otros 

pueblos que componían el cantón de Zipaquirá se alejaban de la condición de comarcas no 

medidas, pues estas ya habían sido recorridas y cartografiadas por otras comisiones, compuestas 
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inicialmente por visitadores coloniales y luego por “agrimensores científicos” republicanos. 

Aunque oscurecidas por el peso de la Comisión Corográfica en el relato nacional, estas “otras 

comisiones” –más cortas y circunscritas– también generaron importante información 

geográfica y fueron fundamentales en la transformación de la estructura agraria en la Sabana 

de Bogotá del siglo XIX. Su lugar dentro de la historia del pensamiento geográfico en Colombia 

está por establecerse.Ancizar cabalgaba entonces por un paisaje ya medido y en transformación, 

por tierras pertenecientes al otrora resguardo indígena del pueblo de Cajicá, un paisaje que 

todavía dejaba ver lo que el historiador Marco Palacios consideró en su momento como una 

ocupación campesina de antiguo asentamiento. En últimas, los viajeros observaban un espacio 

rural en donde se había llevado a cabo el proceso de desamortización de las tierras de los 

indígenas de la altiplanicie, tierras que durante largo tiempo se habían conservado “en 

comunidad”. Como una de las reformas medulares en la política agraria liberal de varios países 

de América Latina durante el siglo XIX, la desamortización puede definirse, en palabras de la 

historiadora Daniela Marino, como un gran proceso de “anulación de la propiedad y usufructo 

colectivo de la tierra y la creación de un mercado libre de tierras, garantizando la propiedad 

individual, perfecta e irrevocable.” Un “gigantesco fenómeno de reasignación de los derechos 

de propiedad,” afirma el historiador Paolo Riguzzi, “en función de descorporativizarlos y dar 

impulso a la propiedad individual.” En la historiografía colombiana este término es utilizado 

exclusivamente para hacer referencia a los bienes de “manos muertas” manejados por la iglesia 

católica desde el periodo colonial y objeto también de intervención por parte de los gobiernos 

liberales de mediados del siglo XIX. Lo utilizamos aquí (a partir del estudio de la historiografía 

mexicana sobre el tema) para hacer referencia a la medición, división y repartimiento de la 

propiedad comunal indígena, en tanto que consideramos que el tema de fondo es la 

modernización de las formas de propiedad y la temprana dinamización de un mercado de tierras. 

Para ello, la desamortización requería de la conformación de un paisaje racionalizado, 

implicaba contar con información geográfica que debía levantarse en terreno y cuya 

construcción discursiva y material es el objeto de análisis del presente capítulo. El resguardo 

de Cajicá, al igual que el del vecino pueblo de Chía, iniciaron su disolución o desamortización 

entre 1832-1834 y en el desarrollo de dicho proceso se hizo necesario construir lo que 

podríamos denominar espacios legibles.Entendemos por espacios legibles aquellos lugares 

escudriñados y levantados por la lente de la geografía y la agrimensora científica “moderna”, 

espacios con límites fijos, numerados, avaluados, representados geométricamente a partir de la 
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imagen cartográfica occidental. Espacios mensurados y mensurables acordes a las necesidades 

del estado-nacional. Sin embargo, había un problema. Estos espacios legibles eran muy pocos 

y su conformación demandaba una amplia capacidad logística y presupuestal de parte de los 

distintos niveles del poder político. Por el contrario, a lo largo y ancho de las comarcas que 

componían la república primaba una cierta “opacidad espacial”, expresada en formas 

comunitarias y tradicionales de estructuración del entorno, formas de entender y representar el 

espacio históricamente constituidas y alejadas de la mirada funcionalista del estado liberal, 

espacios construidos por la gente en medio de mil azares. A estos se referiría una vez Bernardo 

García como los ámbitos propios de una historia “desde abajo” algo en lo que coincidía con el 

historiador Raymond Craib al denominarlos, casi poéticamente, como paisajes fugitivos. Esto 

últimos son los paisajes que nos han sido normalizados por la lente de la ciencia y se 

caracterizan por presentar “múltiples jurisdicciones y derechos de uso, fronteras indefinidas y 

toponimias inconsistentes, así como sistemas de tenencia y propiedad fuertemente 

contextualizados”. Por tanto, esta ponencia presenta un acercamiento a la historia espacial de 

la privatización de las tierras comunales o resguardos de los pueblos del cantón de Zipaquirá 

(provincia de Bogotá, Nueva Granada) entendiéndola como la tensión entre espacios legibles y 

paisajes fugitivos, tensión que ilustra un proceso mayor de cambio en el siglo XIX 

latinoamericano: el contrapunteo entre tradición y modernidad. En lo que sigue, nos 

enfocaremos en la descripción y análisis de las diligencias de reconocimiento, mensura, 

clasificación y repartimiento de las tierras comunales en los pueblos de Chía, Cajicá y 

Gachancipá. 
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OS DISCURSOS ANTAGÔNICOS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL: o agro é pop, 

o pop não poupa ninguém!1 
 

Carlandio Alves da Silva2 
Sheila Castro dos Santos3 

 
Resumo: 
Este texto vem com a proposta de explicitar um dos temas mais debatidos na contemporaneidade no que se diz 
respeito ao do avanço do agronegócio no Brasil, influenciado pelas mídias com discursos engrandecedores e 
entusiasmantes, de que o Agro é pop, o Agro teck e o Agro é tudo. Não mostrando dessa maneira a outra face que 
o tal discurso esconde. As questões econômicas, sociais e ambientais que aos olhos e ouvidos da população parece 
estar em harmonia com a natureza, gerando riqueza para o país e trabalho. Utilizou-se para tal empreendimento 
teóricos da geografia e demais ciências que tratam do tema, com a metodologia de pesquisa qualitativa, de viés 
bibliográfico com o método da análise do discurso. Foi evidenciado que o poder dos atores sintagmáticos que 
envolvem o Estado nas mais diversas esferas de poder auxiliando na construção falaciosa da bondade do 
agronegócio.  
Palavras-Chave: Estado; Marketing; Manipulação; Agronegócio. 
 
Abstract: 
This text comes with the proposal to spell out one of the most debated topics in contemporary times regarding the 
progress of agribusiness in Brazil, influenced by the social media with aggrandizing and enthusiastic discourses, 
of which Agro is pop, Agro teck and Agro. and it all. Not thus showing the other face that such speech conceals. 
The economic, social and environmental issues that in the eyes and ears of the population seem to be in harmony 
with nature, generating wealth for the country and work. It was used for such endeavor theoreticians of geography 
and other sciences that deal with the theme, with the methodology of qualitative research, of bibliographic bias 
with the method of discourse analysis. It was evidenced that the power of the syntagmatic actors that involve the 
state in the most diverse spheres of power assisting in the fallacious construction of agribusiness goodness. 
Keywords: State; Marketing; Manipulation; Agribusiness. 
 
Introdução 

Na tentativa de situar o leitor em uma temporalidade, onde a questão ambiental surge 

atrelada ao agronegócio elaborou-se uma reflexão introdutória, foi escolhido para tal o período 

final da II Guerra Mundial, quando se concretiza a Organização das Nações Unidas. Foi a partir 

desta que se elaborou diversas formas de reestruturar os países europeus destruídos durante o 

combate. Antes mesmo do fim da Segunda Guerra Mundial 45 nações aliadas planejaram quais 

parâmetros deveriam ser colocados em prática na economia mundial, o que ficou conhecido 

como acordo de Bretton Woods assinado em 1944 e que perdurou até 1977, sendo uma das 

primeiras ações tomadas para reestruturar e concretizar o capitalismo no mundo, ocorrendo 

 
1 Pesquisa desenvolvida no âmbito do Grupo de Pesquisas em Geografia Agrária e Conservação da Biodiversidade 
– GECA/UFMT. 
2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geografia –PPGEO/UFMT; Membro do Grupo de Pesquisas em 
Geografia Agrária e Conservação da Biodiversidade –GECA/UFMT; Pesquisador do Projeto Banco de Dados da 
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também a mudança no processo do modo de produção capitalista, com a elaboração e 

implementação da Divisão Internacional do Trabalho. 

Outra ação correspondente ao gerenciamento do sistema econômico mundial foi a 

medida econômica realizada pelo Estados Unidos, na qual o dólar passou a ser a nova moeda 

de lastro, e só o país norte-americano pôde emitir essa moeda, também foi incentivado o poder 

internacional dando a eles “importância cada vez maior das grandes corporações empresariais 

transnacionais, em termos institucionais num conjunto de entidades supranacionais como a 

(ONU, o FMI, o BID, e o Bird)”, essas ações de reordenamento mundial auxiliam o 

imperialismo do capital a quebrar as fronteiras e a soberania dos países (HAESBAERT; 

PORTO-GONÇALVES, 2016, p. 34). 

Nessa perspectiva econômica criou-se o conceito de agrobusiness em 1950 nos 

Estados Unidos, por Ray Goldberg e John Davis, este foi aplicado para designar as relações 

econômicas entre o setor agropecuário e os setor industrial, comercial e de serviços, a 

consolidação e aplicação prática deste conceito é uma realidade imposta pela área 

administrativa e de propaganda dos dirigentes do capital. 

Neste contexto, a partir do novo reordenamento mundial, ficou determinado os espaços 

de produção: dos que detém o capital, fabricam tecnologia e dos que produzem matéria prima, 

o Brasil foi praticamente obrigado a assumir a “vocação para o agronegócio”, pois a 

estratificação mundial foi imposta de modo em que: 
a Divisão Territorial/Internacional do Trabalho, pautada nos meios tecnológicos de 
produção e nos correspondentes níveis de qualificação (e de exploração) da força de 
trabalho, permite diferenciar o espaço mundial identificando: espaços que detêm o 
domínio do capital financeiro e dos investimentos na produção e/ou o controle das 
tecnologias mais avançadas e da difusão de informações; espaços de certa 
independência financeira, em que predominam atividades econômicas com níveis 
intermediários de tecnologia e mão de obra mais ou menos qualificada; espaços com 
grande dependência do capital financeiro internacional em que a produção é de baixo 
nível tecnológico ou está voltada basicamente para a simples reprodução de 
tecnologias externas, como indústrias de montagem de produto, exigindo força de 
trabalho pouco qualificada com altos níveis exploração. (HAESBAERT; PORTO-
GONÇALVES, 2016, p. 44). 
 

Na contextualização dessa estratégia de dominação do capital, os países periféricos e 

os subdesenvolvidos foram levados a serem meras colônias de extração de recursos naturais. 

Após o entendimento da finitude dos recursos naturais, a própria Organizações das Nações 

Unidas (que elaborou a DIT e o acordo de Bretton Woods), impõem normas para 

sustentabilidade e preservação ambiental. No entanto, o pensamento antagônico de 
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conservar/preservar e o outro explorar/valorizar, têm se contrapondo, e a questão ambiental 

perde cada vez mais espaço, sendo deixada em segundo plano ou simplesmente ignorada, pelo 

Estado enquanto o agronegócio tem subsídios, e financiamentos do governo que desde a década 

de 1970 vem sendo aplicado com maior intensidade.  
No Brasil, agronegócio se refere a dinâmicas e processos bem heterogêneos e 
multifacetados, com diferenças setoriais, regionais, entre outras, mas ao mesmo tempo 
de bastante homogeneização e imposição de regras e padrões internacionais. 
Caracteriza-se fundamentalmente pela integração das cadeias produtivas que 
organizam a produção e circulação de mercadorias de origem agrícola em larga escala, 
comandadas por grandes empresas transnacionais que controlam os territórios. Tudo 
isso associado a um forte pacote tecnológico que inclui desde grandes máquinas 
agrícolas e pesquisa científica em áreas como genética e biotecnologia, o uso intensivo 
de venenos e fertilizantes químicos, sistemas de transportes, além de um forte 
processo de financeirização da agricultura. Representa, quase sempre, uma aliança de 
classe que associa latifundiários, empresas transnacionais, capital financeiro e mídia 
burguesa, com forte apoio de políticas de Estado. (CHÃ, 2016, p. 30). 
 

Na década de 1990, a Associação Brasileira de Agrobusiness foi criada com o intuito 

de estruturar a agricultura no Brasil, em três anos já possuía 84 associados, incorporou algumas 

agremiações patronais agrícolas “como a SRB, a SNA e a OCB. A grande maioria das 

associadas são grupos empresariais, muitos deles estrangeiros, como por exemplo, Agroceres, 

Abrasem, Cargill Agrícola S/A, Bunge Alimentos S/A, e Monsanto. (CHÃ, 2016, p. 30). 

E, no início do século XXI a prática propagandista dos jargões continuam com 

insinuações desenvolvidas para a legitimação da suposta bondade do agronegócio e, de forma 

vergonhosa,  
Assiste-se à hegemonia do agronegócio no Brasil, a qual se expressa, sobretudo, 
supondo-se a impossibilidade da existência de alternativas históricas além do projeto 
do agronegócio como se ele fosse eterno e respondesse a todos os problemas do 
campo. Ideologicamente, é emblemático desse processo considerar a população do 
campo como Agrogente, Agro Brasil, Agro é Pop, Agro é Tech, Agro é Vida. 
(BARROS, 2018, p. 190). 
 

Com a intensificação do discurso do agro como o redentor do Brasil, a sociedade 

citadina identifica-se com o discurso acreditando que sim, o grande produtor faz o país crescer 

e isso é bom, de forma crítica a essa ideia Bandeira (2009) descreve que o país que possui sua 

economia assentada sobre a agropecuária sempre dependerá dos produtos industrializados 

fabricados por outros países. 
Todos procuram de uma forma ou de outra, entender o processo de desenvolvimento 
do modo capitalista de produção em sua etapa monopolista. Essa etapa, por sua vez, 
apresenta traços típicos como a presença de grandes complexos industriais integram 
a produção agropecuária. Esse processo contínuo de industrialização do campo traz 
na sua esteira transformações nas relações de produção na agricultura, e, 
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consequentemente, redefine toda a estrutura socioeconômica e política no campo 
(OLIVEIRA, 2007, p. 08). 
 

Dessa forma, a etapa final de comercialização e exportação do produto agrícola não 

está mais nas mãos do produtor, esta função foi delegada ao mercado internacional, e até mesmo 

a força de trabalho do agricultor passa por alterações. Com respaldo legal o latifundiário 

contrata a mão de obra dos camponeses pobres por meio da diária como é o caso dos cortadores 

de cana, deixando-os sem os direitos trabalhistas e personificando o discurso de que gera 

empregos no campo, contudo deixam de informar que o emprego é por colheita, e esta quando 

termina os ditos boias frias retornam a sua única certeza que é a pobreza. 

Nesta concepção Oliveira (2007) explica que subordinados a crises das altas taxas de 

juros, na busca de se modernizarem buscando acesso a mecanização, contrários aos baixos 

preços que as produções agrícolas alcançam no momento das colheitas abundantes, influenciam 

as transformações nas relações de produção, deixam os pequenos produtores no assalariamento 

legitimando o como encarcerado ao sistema capitalista. 
Para o conjunto de autores que seguem essa corrente de interpretação das 
transformações no campo, a persistência de relações não-capitalistas de produção é 
entendida como resíduos em vias de extinção. Ou seja, formas que o capitalismo 
adquiriu para adequar-se às realidades locais, ou seja, o campesinato e os 
latifundiários estão, inevitavelmente, condenados à extinção no plano econômico. 
Portanto, esta (extinção) faz parte do avanço qualitativo do desenvolvimento das 
forças produtivas, não cabendo, pois, entendê-los como classes sociais de dentro do 
capitalismo, e sim como classes sociais de fora desse modo de produzir. (OLIVEIRA, 
2007, p. 09). 
 

Colocados a margem, com o discurso de que sua força de trabalho é louvável, percebe-

se que as relações capitalistas de produção, induzem o produtor a utilizar sua força de trabalho 

como propriedade, e à alugam como mercadoria. Desta maneira, a ideologia capitalista traz em 

sua natureza a alienação do trabalhador, que não percebe a mais valia em seu trabalho: 
A ideologia capitalista procura mostrar que o produto criado é produto do capital e 
não produto do trabalho, e que para o trabalhador garantir a sua sobrevivência, ele 
precisa, depende, do capital. É o capital que cria o trabalho, permitindo, assim, a 
sobrevivência do trabalhador, afirmam os ideólogos do capitalismo. Dessa forma, a 
riqueza que o capital acumula não aparece como se fosse retirada do trabalhador, e 
sim produto do capital. Daí decorre a ilusão que pode nascer para o trabalhador de que 
a troca que realiza com o capital é justa e legítima. (OLIVEIRA, 2007, p. 37). 
 

Neste sentido o Estado legaliza a ação dos latifundiários contra o pequeno produtor, e 

ainda o favorece ao destinar recursos para o agronegócio por meio de crédito de R$ 156,1 

bilhões no Plano Agrícola e Pecuário entre 2014/15, enquanto que para a agricultura familiar 

no Plano Safra e crédito Pronaf, neste mesmo período caucionou a quantia de 24, 1 bilhões, a 
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diferença é gritante do que o governo investe e facilita para o agronegócio e o quanto ele não 

faz para a agricultura familiar. O ordenamento internacional que propiciou para o Brasil o 

“papel de provedor de commodities agrícolas e de outros produtos provenientes do campo para 

exportação” é o mesmo que “mantém sua condição periférica e colonial de matriz 

agroexportadora, com economia em crescente processo de desindustrialização”. (CHÃ, 2016, 

p. 33). 

 

Materiais e Método 

Com intuito de desenvolver reflexão teórico conceitual, este estudo foi desenvolvido 

com embasamento nos teóricos da Geografia Humana, com apoio multidisciplinar em filósofos 

e cientistas sociais, no viés metodológico qualitativo, tipologia descritiva e explicativa. Os 

dados para interpretação são fontes primárias e secundárias, o primeiro obtido nas leis e em 

documentos oficiais, o segundo em artigos de jornais eletrônico, revistas, artigos científicos e 

livros. 

Conjuntamente com a utilização do método de análise do discurso proposta por Fiorin 

(2007) e Foucault (2010, p. 8), onde explicita sua “inquietação diante do que é o discurso em 

sua realidade material de coisa pronunciada ou escrita; inquietação diante dessa existência 

transitória destinada a se apagar sem dúvida, mas segundo uma duração que não nos pertence”, 

caracterizado pela ação analítica do entendimento dos atores sintagmáticos como denomina 

Raffestin (1993, p. 153) os quais influenciam grande parte da população brasileira e possuem o 

poder de manipular o Estado. “Do Estado ao indivíduo, passando por todas as organizações 

pequenas ou grandes, encontram-se atores sintagmáticos que “produzem” o território. De fato, 

o Estado está sempre organizando o território nacional por intermédio de novos recortes, de 

novas implantações e de novas ligações”. 

Na concepção de Foucault (2010, p. 09) há pessoas que controlam o discurso social, 

de modo que, “a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada 

e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e 

perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade”. 

A busca por entendimentos válidos para que se tenha conhecimento do modo de vida 

e da sociabilização em que o indivíduo está inserido, e dos discursos criados para que sejam 

amados ou odiados também podem ser entendidos na discussão geográfica. O mundo, é atitude 
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uma existência, fenômeno de caráter relacional, não apenas investido de materialidade, mas de 

significados, tanto que em Dardel (2011), Relph (1979), Dartigues (1996), é um importante 

componente para ser estudado nas relações geográficas entre homem e meio, sendo o poder do 

discurso o laço territorial investido não apenas de materialidade, mas de significados embutidos 

do dito e/ou na imagem.  
 
Há no discurso, então, o campo da manipulação consciente e o da determinação 
inconsciente. […] o falante lança mão de estratégias argumentativas e de outros 
procedimentos da sintaxe discursiva para criar efeitos de sentido de verdade ou de 
realidade com vistas a convencer seu interlocutor. O falante organiza sua estratégia 
discursiva em função de um jogo de imagens: a imagem que ele faz do interlocutor, a 
que ele pensa que o interlocutor tem dele, a que ele deseja transmitir ao interlocutor 
etc. é em razão desse complexo jogo de imagens que o falante usa certos 
procedimentos argumentativos e não outros. […] seja o campo da manipulação 
consciente, pode-se em virtude de hábitos adquiridos ao longo da aprendizagem 
linguística, utilizar seus procedimentos de maneira inconsciente. (FIORIN, 2007, p. 
18). 
 

Desta maneira, nenhum discurso é elaborado sem um significado, e estes ao serem 

aplicados são absorvidos sem questionamento por grande parte da população. Essa é uma 

maneira desleal que alguns políticos e empresários utilizam-se para lograr com meios ardilosos 

seus intuitos de ganhos cada vez maiores, não levando em conta a preservação da natureza, das 

etnias e comunidades tradicionais, que na maioria das vezes são envolvidas sem consentimento, 

contudo é a partir do envolvimento a sociedade é manipulada, necessariamente o que se percebe 

é que “os espaços que encontramos em nossos mundos-vividos são, acima de tudo, espaços 

criados circundam-nos em todas as escalas e em muitas formas” (RELPH, 1979, p. 11). 

 

A territorialidade do agronegócio e a depredação ambiental 

No contexto atual o capital financeiro tem investido e imposto regras financeiras de 

acumulação e valorização tanto da terra nua quanto produtiva, em toda extensão do processo 

de produção, seja “dentro ou fora da porteira”, os donos do capital com suas empresas dominam 

a produção, investimentos e recursos envolvidos no processo agrícola, pois dentre insumos, 

máquinas, medicamentos, agrotóxicos, ferramentas, fortalecendo a dolarização e propiciando a 

desvalorização do real colocam o produtor como reféns de seus insumos e tecnologias.  
No caso da ampliação de investimentos diretos de empresas multinacionais do sistema 
agro-alimentar no país, a evidência é transparente quando se observa que são empresas 
transnacionais que controlam a maioria dos sistemas integrados de produção de 
alimentos, fibras e biomassa, operando desde o melhoramento genético até o produto 
final, no qual todos os agentes que se propõem a produzir matérias primas 
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agropecuárias devem fatalmente se inserir, sejam eles pequenos ou grandes 
produtores, camponeses ou pequenos capitalistas, fazendeiros ou assentados. […] Na 
produção de soja, temos como exemplos a atuação das transnacionais Bunge, Cargill, 
ADM - Archer Daniels Midland, que juntas controlam 60% dessa produção no Brasil 
e mais de ¾ da indústria de processamento na Europa, que fornece óleo e farelo de 
soja para o mercado internacional. O poder/controle que as multinacionais exercem 
no mercado brasileiro e mundial não se resume à produção/comercialização de 
produtos agrícolas, as atividades exercidas por estas e outras empresas multinacionais 
se estendem ainda à produção de maquinários, insumos, sementes transgênicas e 
processamento industrial. (SILVA, 2013, p. 08-09). 

A expansão das empresas do agronegócio orquestrada em conjunto com o Estado em 

todas as regiões brasileiras, tornou-se uma das estratégias para impedir a reforma agrária, 

deixando o pequeno agricultor cada vez mais induzido a negociar sua produção com essas 

empresas, e em contrapartidas elas os incentivam a utilização cada vez mais do solo, de 

sementes e de agrotóxicos para permanência de determinada quantidade de produto por safra.  
O modelo do agronegócio tem dominado a propriedade privada da terra por empresas 
transnacionais, mas também os recursos hídricos, as florestas e os minérios, gerando 
fortes contradições entre os interesses capitalistas e os do povo que vive no campo. 
Acrescenta-se ainda o controle das sementes e mudas, colocando em risco a soberania 
alimentar, a biodiversidade, o meio ambiente e a agricultura camponesa e familiar. As 
consequências são devastadoras para a vida no campo, pois aumentam as migrações 
internas e o inchaço das médias e grandes cidades, especialmente nas periferias, 
loteamentos e bairros populares. (BARROS, 2018, p. 182). 
 

A exploração do agronegócio em todos os setores é dissonante com a questão de 

sustentabilidade, o que Vieira (1989, p. 11) explicou sobre a continuidade da exploração dos 

recursos naturais não renováveis se desse de forma tão agressiva estes, seriam “esgotados em 

um prazo de 100 a 200 anos”. 

No que se refere a concepção de exploração dos recursos naturais com discurso de que 

é para o desenvolvimento é bem antigo, pois:  
O mercado mundial, onde se compram países. Não tem nada de novo. A América 
Latina nasceu para obedecê-lo, quando o mercado mundial ainda não se chamava 
assim, e aos trancos e barrancos continuamos atados ao dever de obediência. Essa 
triste rotina dos séculos começou com o ouro e a prata, e seguiu com o açúcar, o 
tabaco, o guano, o salitre, o cobre, o estanho, a borracha, o cacau, a banana, o café, o 
petróleo. O que nos legaram esses esplendores? Nem herança nem bonança. Jardins 
transformados em desertos, campos abandonados, montanhas esburacadas, águas 
estagnadas, longas caravanas de infelizes condenados à morte precoce e palácios 
vazios onde deambulam os fantasmas. Agora é a vez da soja transgênica, dos falsos 
bosques da celulose e do novo cardápio dos automóveis, que já não comem apenas 
petróleo ou gás, mas também milho e cana-de-açúcar de imensas plantações. Dar de 
comer aos carros é mais importante do que dar de comer às pessoas. E outra vez 
voltam as glórias efêmeras, que ao som de suas trombetas nos anunciam grandes 
desgraças. (GALEANO, 2012, p. 5). 
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As programações e entretenimentos midiáticos com os discursos envolventes acabam 

por induzir a grande parte dos telespectadores a pensarem de acordo com o que a empresas 

desejam, tem-se o sentido de “nós nos negamos a escutar as vozes que nos advertem: os sonhos 

do mercado mundial são os pesadelos dos países que se submetem aos seus caprichos. 

Continuamos aplaudindo o sequestro dos bens naturais com que Deus, ou o Diabo, nos 

distinguiu” (GALEANO, 2012, p. 8). Nesse sentido, os olhos e ouvidos são as portas por onde 

a informação midiática adentra, conduzindo ao cérebro informações que na maior parte são 

absorvidas sem questionamentos, criando no interior de cada um o imaginário que conduz ao 

desejo, as ações ou a inércias futuras. 

As empresas do agronegócio faturam cada vez mais dólares por ano, dentre elas o 

caráter concentrador e controlador da exportação agrícola está nas mãos de apenas 50 empresas, 

com destaque para:  
JBS, BRF e Marfrig, no setor de carnes; Bunge, Cargill, Bayer, Basf e Syngenta, na 
área de adubos e defensivos agrícolas; Louis Dreyfus, Amaggi, Cargill e Coamo, na 
produção de grãos, algodão e óleos; Copersucar, Cosan (agora fusionada com a Shell), 
Raízen, Coamo, na indústria de álcool; Suzano, Fibira e Klabin, no setor de celulose 
e papel. (CHÃ, 2016, p. 32). 
 

Segundo Delgado (2013) os cinco elementos que convergem para hegemonia 

econômica e ideológica dentro do Brasil perpassa primeiramente pelos políticos ligados aos 

ruralistas; em suas associações civis do agronegócio; no poder midiático de incutir a aceitação 

das ações do agronegócio; dos créditos para o agronegócio; e da passividade das instituições 

fundiárias que deveriam regular e fiscalizar o uso da terra, dessa maneira expõem-se que: 
Uma bancada ruralista ativa, com ousadia para construir leis casuísticas e desconstruir 
regras constitucionais; Uma Associação de Agrobusiness, ativa para mover os 
aparatos de propaganda para ideologizar o agronegócio na percepção popular; Um 
grupo de mídias – imprensa, rádio e TV nacionais e locais, sistematicamente 
identificado com formação ideológica explícita do agronegócio; Uma burocracia 
(SNCR) ativa na expansão do crédito público (produtivo e comercial), acrescido de 
uma ação específica para expandir e centralizar capitais às cadeias do agronegócio 
(BNDES); Uma operação passiva das instituições vinculadas á regulação fundiária 
(INCRA, IBAMA e FUNAI), desautorizadas a aplicar os princípios constitucionais 
da função social da propriedade e de demarcação e identificação e da terra indígena; 
Uma forte cooptação de círculos acadêmicos impregnados pelo pensamento empirista 
e completamente avesso ao pensamento crítico. (DELGADO, 2013, p. 61). 
 

O jogo pesado do agronegócio contra a sociedade tem sido cada vez mais vitorioso, os 

argumentos criados e aplicados por seus protagonistas influenciam cada vez mais a população, 

que alienados ao processo do discurso benevolente de que qualquer brasileiro tem acesso a 

riqueza, ao bem estar, a vegetais, frutas e carnes sadios é ignóbil.  
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Os discursos gerados para alienação social 

Os discursos que auxiliam a invasão, o desflorestamento e o aumento das áreas do 

agronegócio estão cada vez mais presentes no cotidiano do brasileiro, seja ele citadino ou 

camponês, o marketing elaborado para que as grandes empresas utilizem o meio ambiente como 

queiram é contumaz. Percebe-se que um dos resultados dessas ações são as constantes ameaças 

que as áreas protegidas por força da lei estão sofrendo cada vez mais.  

Pensa-se, que explicitando as causas e os prováveis feitos da utilização do discurso 

midiático como manipulador socioeconômico dos não índios possa-se diminuir o impacto que 

as Terras Indígenas, que as Florestas Nacionais, Unidades de Conservação, Área de Preservação 

Permanente, dentre outras vem sofrendo pelo avanço do agronegócio, ao contrário do que o 

discurso midiático oferece a grande parte da população, o agro não é pop, no entanto ele possui 

o poder destruidor tanto na área rural como na área urbana. 

Percebe-se em Porto-Gonçalves (2011, p. 108), uma certa preocupação com “os meios 

de comunicação de massas que vêm contribuindo enormemente com esse modelo ao difundir 

não só um modo de vida, mas também, todo o modo de produção que lhe está associado”, tendo 

o poder de instigar, incentivar e aceitar o que é explicitado pelos diversos veículos de 

transmissão, que influenciam a opinião e a continuidade da ignorância, o que Freire (1983, p. 

35) especifica como desconhecimento da realidade pois, o “ser alienado não olha para a 

realidade com critério pessoal, mas com olhos alheios. Por isso vive uma realidade imaginária 

e não a sua própria realidade objetiva”. Nessa concepção Harvey (1992, p.57) aponta que o 

“sujeito alienado parecia impedir a construção consciente de futuros sociais alternativo”, com 

isso milhares de brasileiros influenciados com a campanha que o “Agro é Tech, Agro é Pop, 

Agro é tudo”, aceitarem sem o conhecimento do que implica realmente o discurso do 

agronegócio. 

Na perspectiva  de Porto-Gonçalves (2011, p. 290), a dominação do capitalismo retira 

das pessoas que estão nos lugares o poder de decisão, essa ação capacita poderosos grupos 

políticos a tomarem decisões longe dos lugares que são afetados, trata-se de “no mínimo 

ingenuidade deixar de assumir a dimensão política que está implicada na relação entre as 

diferentes escalas quando os grupos dominantes operam em escalas supralocais, estimulando 

territorialidades sem governo”. O entendimento sobre os diversos discursos que permeiam a 
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expansão do agronegócio, inclusive o de pressionamento da invasão de Terras Indígenas 

tornou-se importante tema de estudo na ciência geográfica, pois as ações realizadas pelo 

agronegócio as populações tradicionais os exclui de suas terras e de sua cultura, propicia a 

marginalização e o escarnio de alguns para com estas populações que sofrem para manter suas 

áreas protegidas.  

É percebido que algumas áreas de preservação sofrem influências das disputas 

políticas e econômicas, a exemplo disso tem-se diversos conflitos em escala nacional e estadual, 

mesmo com algumas legislações que doravante pareciam auxiliar a permanência intocada das 

áreas não é suficiente para barrar o avanço do desflorestamento e da ação de atores políticos e 

empresários que envolvem com suas ações e discursos a comunidade dos não indígenas a 

legitimarem a degradação de áreas que deveriam permanecer preservadas. 

Os discursos dos grandes produtores explicitam que o agronegócio, utiliza os meios 

de comunicação para legitimar cada vez mais seu avanço, com isso alguns ‘grileiros’ 

incorporam-se desse discurso buscando tornar legal as invasões e pressões tanto no entorno, 

quanto dentro das Terras Indígenas, nas Área de Preservação Permanente, Unidades de 

Conservação, nas Florestas nacional, dentre outras divisões elaboradas para preservação e 

manutenção da biodiversidade previstas na legislação brasileira.  

Utilizando a renúncia fiscal caracterizada na Lei n. 8313/1991, para benefício próprio 

as empresas do agronegócio se favorecem do que deveria ser aplicado para desenvolvimento 

cultural e artístico, a Lei Rouanet tornou-se uma das ações propagandista utilizada para maquiar 

as ações predatórias do agronegócio. 
é possível verificar que o interesse do setor nesta área se deu fundamentalmente nos 
anos 2000. Algumas empresas aplicaram recursos ainda antes dessa data, como o caso 
da Monsanto que em 1996 destinou R$ 150.000,00 para a publicação de um livro 
sobre o Tuiuiú, ave típica do Pantanal, ou a Syngenta, que em 1998 que também 
apoiou a publicação de livros. (CHÃ, 2016, p. 40). 
 

Segundo Chã (2016) as empresas que mais se favoreceram da Lei 8313/1991 nos anos 

de 1996 até 2015 foram: Klabin S.A; Raízen Combustíveis; Monsanto (Monsanto do Brasil e 

Monsanto do Nordeste); Sucocítrico Cutrale, Ltda.; Syngenta (Syngenta Proteção de Cultivos 

e Syngenta Seeds); Bunge (Bunge Fertilizantes e Bunge Alimentos); Basf; Máquinas Agrícolas 

Jacto S.A.; Iharabras S/A Indústrias Químicas; Sadia, S.A.; ADM do Brasil; JBS (JBS, JBS 

AVES e Banco JBS); Votorantim Celulose e Papel; Bayer S.A.; Cargill (Cargill Agrícola e 

Banco Cargill); BRF. Estas colocaram suas marcas como créditos dos que financiaram algumas 
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obras nacionais fílmicas, teatrais e/ou educacionais, dessa maneira o agronegócio impõe seu 

discurso tóxico para a população que não percebe que está sendo envenenada aos poucos. 
Cotidianamente vemos notícias, comentários, espaços de opinião, voltados para o 
mundo do agronegócio. São seções especiais dedicadas ao tema do agronegócio 
dentro dos grandes jornais impressos ou portais de internet, como no Jornal Valor 
econômico ou no site da UOL; são revistas especializadas, desde as mais abrangentes 
como a Globo Rural, Dinheiro Rural, Revista Produz, Revista Safra, AgroAnalysis, 
mas também algumas bem específicas como, por exemplo, a Revista Nacional da 
Carne, Cana Mix, Piauí Agribusiness; sites informativos específicos, como o Portal 
do Agronegócio, Sistema Brasileiro do Agronegócio; canais e programas de rádio 
voltados à temática como o CNA Brasil Rural, canais televisivos como o Canal Rural, 
o Canal do Boi, entre muitos outros, e até mesmo em revistas de “celebridades”. 
(CHÃ, 2016, p. 52-53). 
 

Desta maneira, no cotidiano o discurso midiático conduz uma grande parte da 

população a um lado obscuro, clamando pelo desmatamento sem conhecimento se ele é 

necessário ou não. Nesse sentido alguns fundamentos e procedimentos que são ensinados no 

decorrer da vida, do nascimento até a hora da morte do sujeito, são executados como ações que 

envolvem outros, tanto os de dentro e de fora do seu grupo social, ou como compreender as 

ações que conduzem a mudança socioespacial, como evidencia Foucault (2010, p. 9) “suponho 

que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, 

organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus 

poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 

materialidade”, deve ser ação solidaria dos estudiosos para a desmistificação da verdade 

midiática. 
O telejornalismo usa assim de diversas técnicas para construir seu discurso simbólico, 
preferindo tratar de casos individuais, sem muitas vezes fazer as conexões com os 
grandes problemas e desafios do setor, manipulando e omitindo dados e informações, 
apresentando uma suposta conciliação de classe, ressaltando uma convivência 
harmoniosa entre patrões e trabalhadores, tudo isso bem colorido pelas belas 
plantações e “céus” azuis. […] Também é frequente, além da defesa aberta do 
agronegócio, veicularem matérias onde o foco é a criminalização dos movimentos 
sociais que lutam pela terra e por outro modelo de agricultura e de sociedade que se 
opõem ao modelo hegemônico. (CHÃ, 2016, p. 56). 

O poder econômico das empresas utiliza-se de todas as maneiras para ganhar a 

credibilidade da população. Na tabela abaixo, foi realizado uma concatenação das estratégias 

utilizadas pelas empresas do agronegócio.  
Tabela 01: elaborada pelos autores, 2019. 
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Da direita para a esquerda segue-se a ordem de explicação. Do subtítulo entidades 

civis, trata-se de associações criadas para desenvolver estratégias para a hegemonia do 

agronegócio e enfraquecimento dos que lhes possam fazer oposição, das siglas ABAG -

Associação Brasileira de Agronegócio, MNP-Movimento Nacional dos Produtores, OCB-

Organização das Cooperativas Brasileiras, SRB-Sociedade Rural Brasileira, UDR-União 

Democrática Ruralista, CNA-Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, e 

SNA-Sociedade Nacional de Agricultura (SNA). 

O subtítulo política, diz respeito as pessoas que de foram eleitas para gestar o Estado, 

segundo Chã (2016) A priorização do espaço do parlamento como luta política é uma das fortes 

estratégias do setor patronal rural, com investimentos vultosos nos partidos políticos o 

agronegócio acaba por ajudar a elegê-los e com isso possuem seus interesses resguardados. 

No que tange a cultura e educação, o agronegócio possui a vantagem de deter o 

conhecimento legislativo, para conseguir do Estado o dinheiro para investir na suposta 

educação direcionada para o próprio agronegócio, os investimentos em escolas municipais e 

estaduais na merenda, ou em projetos para leitura, as construções de escola tecnológica para 

incentivar a criação de mão de obra barata para suas empresas, as faculdades direcionadas a 

capacitar trabalhadores para os setores que o compõem, e um dos mais perigosos incentivos, 

que são os realizados nas pesquisas desenvolvidas nas universidades públicas. 
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As emissoras do Agro, são canais fechados que os produtores rurais tem acesso em 

suas propriedades, com programação vinte e quatro horas direciona ao agronegócio, foi 

exemplificado neste trabalho apenas seis emissoras, cinco delas fazem parte do SBA sistema 

brasileiro do Agronegócio controlado por várias empresas do agronegócio, nesses canais há 

incentivos a utilização de agrotóxicos, vacinação, leilão, propagandas de sementes, insumos, 

máquinas de ponta para as áreas rurais, não são direcionadas apenas ao grande produtor, esta é 

uma das investidas do agronegócio ao pequeno produtor. 

Os três últimos subtítulos que restaram, estão diretamente ligados as propagandas e 

aparência direcionados ao grande público, com intuito de manipular sua opinião e imaginário, 

para que estes acreditem nas ações positivas do agronegócio não dando importância as ações 

negativas e lesivas ao meio ambiente e a saúde da população a qual desconhece que consome 

produtos carregados com agrotóxicos, Lopes e Albuquerque (2018, p. 119) explicitam que “o 

Brasil expandiu em 190% o mercado de agrotóxicos, o que colocou o País em primeiro lugar 

no ranking mundial de consumo desde 2008. Dez empresas controlam mais de 70% desse 

mercado no País. Somente na safra de 2010 e 2011, foram consumidas 936 mil toneladas de 

agrotóxicos”, esses produtos são utilizados no Brasil pelos produtores de forma abusiva, 

lesando o meio ambiente e a sociedade consumidora dos produtos alimentícios produzidos por 

essas empresas. O jargão dito por políticos da ala ruralista e pela mídia paga pelo agronegócio 

que a aptidão do Brasil é agrícola, desenvolve uma aceitação ao uso do agrotóxico, a exploração 

e depredação ambiental, ao crescimento indiscriminado das áreas de monocultura e abertura de 

subsídios e capital ao agroexportador, enquanto o pequeno produtor é sufocado e o restante da 

população é enganada. 

Dentro da porteira da produção agrícola o uso de agrotóxicos é invisibilizado por 

agentes do Estado, que favorecem a utilização sem averiguações e restrições mais rigorosas 

instituições públicas, pesquisadores, profissionais de saúde e sociedade se deparam com:  
A insuficiência de dados sobre o consumo de agrotóxicos, seus tipos e volumes, 
utilizado nos municípios brasileiros, o desconhecimento do seu potencial tóxico, a 
carência de diagnósticos laboratoriais e a pressão/assédio de fazendeiros do 
agronegócio que ocupam cargos públicos, favorecem o ocultamento e a invisibilidade 
desse importante problema de saúde pública4,5. Neste cenário, instituições públicas, 
pesquisadores, profissionais de saúde e sociedade se deparam com dificuldades na 
obtenção de dados totais/reais sobre o volume e os tipos de agrotóxicos usados 
naquela fazenda ou região, contrariando a lei nº 12.527/2011 6 de acesso à 
informação. Além disso, em 2016 não foi realizado o Censo Agropecuário, que 
constitui fonte importante e útil de informação sobre a temática agrícola no país. 
(PIGNATI et alii, 2017, p. 3282). 
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Vive-se no Brasil, diga-se, talvez em quase todo o planeta o envenenamento alimentar 

cotidiano, e até mesmo os que tentam escapar dele, necessita da água para irrigar as lavouras, 

sendo que as águas superficiais e subterrâneas tem sofrido com os produtos tóxicos que são 

utilizados em diversas áreas. 

 

Considerações Finais 

 

Os discursos do agronegócio desenvolvidos pelo marketing nas mídias mediam na 

realidade a naturalização da supressão vegetal em grande escala, conduzindo a utilização dos 

recursos hídricos em áreas de preservação e a utilização cada vez maior de agrotóxicos. A 

ciência geográfica possui a característica de estudar o homem, por meio do seu entendimento 

do mundo, de seus sistemas e suas compreensões.  

Conhecer os fenômenos humanos com o objetivo de descrevê-los, explicita-los e 

entende-los, para entender como exercem sua influência, as variações que os acompanham, as 

mudanças contínuas que correspondentes em particular a criação ou solução de problemas 

criados para subjugar a sociedade a vontade dos que detém os meios de produção, é uma 

análises possível e importante para compreensão dos componentes que influenciam direta e 

indiretamente o modo de vida dos brasileiros e são utilizados por atores sintagmáticos com seus 

discursos antagônicos, que geram avanço da depredação ambiental. 

Ao utilizar da produção cultural e artística para ganhar confiança da sociedade 

brasileira, as empresas do agronegócio jogam com toda força possível, investindo na indústria 

cultural somas elevadas de dinheiro, para que as ações culturais e artísticas realizadas por elas 

sejam vistas, e com isso aos poucos o imaginário é construído de forma enganosa, proliferando 

a ideia de que o agro é bom, para o país e para todos começa a ser proliferado e aceito, como 

se realmente fosse verdade. O sistema televisivo, radiodifulsor, digital possuem o poder que os 

intelectuais e cientistas ainda não possuem, que é a facilidade de adentrar as residências das 

famílias brasileira, com isso, o grande jogo dos que detém esse poder é realizado cotidianamente 

no país, enquanto, os artigos científicos, dissertações, teses e pesquisas de um modo geral 

acabam ficando em espaços reduzidos, mostrando uma realidade triste sobre a territorialidade 

científica no Brasil, que é mínima. 
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ACUMULAÇÃO PRIMITIVA PERMANENTE: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A 

APROPRIAÇÃO PRIVADA DE TERRAS NO LITORAL SUL DA PARAÍBA 

 
Lucas Gebara Spinelli,  

Adarlam Tadeu da Silva 
Resumo: 

 

Esse trabalho pretende apresentar algumas indagações sobre a formação da propriedade privada 

nos territórios do Litoral Sul paraibano, em especial a partir dos anos 1970. Para isso devemos 

apresentar: a) uma contextualização e referencial teórico geral sobre o conceito de renda da 

terra, grilagem e a definição legal de terras devolutas no Brasil; b) características gerais do 

litoral sul paraibano, num exercício de ajuste de lente para chegar à formação territorial em 

questão; a partir daí busca c) analise documentação referente ao processo de reintegração de 

posse de dois acampamentos sem-terra como uma possível fonte de informação sobre a 

ilegalidade do exercício de propriedade das duas áreas. Nossa base teórica são os conceitos de 

renda da terra e de acumulação primitiva, conforme trabalhados por autores como José de Souza 

Martins, Ariovaldo Umbelino de Oliveira dentro da tradição iniciada por Karl Marx e Friedrich 

Engels. A renda da terra constitui uma projeção de ganhos a ser extraída da venda ou do aluguel 

da terra para a produção agrícola e/ou extrativista. No capitalismo desenvolvido o rentismo 

ofereceu uma barreira a ser superada pela burguesia industrial, como um custo a ser reduzido. 

No capitalismo brasileiro desde o golpe de 1964 o rentismo é parte componente de nossa 

burguesia industrial-financeira. Quanto mais terras, maior é a reserva patrimonial e de valor de 

seus proprietários. Mas como se forma a propriedade capitalista da terra? Para compreender tal 

advento econômico, é necessário compreender como se dá a acumulação primitiva, ou seja, a 

constituição histórica de uma grande massa de capital concentrada nas mãos de uma classe 

social específica. Marx analisa tal processo iniciado simultaneamente na Inglaterra e no Novo 

Mundo colonizado pelos europeus no século XVI. De forma resumida, trata-se de uma 

expropriação em série dos meios de produção antes sob controle direto dos trabalhadores da 

economia natural (camponeses e artesãos). De acordo com Oliveira (2001) e Germani (2006), 

no Brasil a grande extensão territorial e o controle do Estado pelas oligarquias rurais (Agro) 

possibilita uma contínua alavancagem da acumulação primitiva em novos territórios e contra 
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suas populações, acobertada por legislação e por tradições jurídicas que permitem o cercamento 

contínuo dessas terras e sua capitalização. As terras devolutas consideradas ora como 

patrimônio público, ora como patrimônio privado da União e seus estados desde o século XIX, 

de acordo com a interpretação jurídica, foram e continuam sendo alvo do rentismo brasileiro e 

seus agentes (grileiros) (OLIVEIRA, FARIAS, HOLLANDA, 2012). Se a Carta de 1988 previu 

o cumprimento da função social da terra e a revisão de terras públicas doadas a particulares 

desde 1967, até hoje isso não se deu em escala significativa, como atestam análises acadêmicas 

sobre as terras declaradas públicas, privadas e não-declaradas presentes no Cadastro Ambiental 

Rural (Spavorek et Al, 2019). Na terceira e quarta parte do texto tentamos verificar a 

perspectiva teórica do rentismo e da acumulação primitiva com a análise de duas áreas de terras 

ocupadas pelo MST no litoral paraibano em 2017: a do acampamento Dom José Maria Pires no 

município de Alhandra, que junto ao o acampamento Arcanjo Belarmino no município de 

Pedras de Fogo. Ambas as propriedades estão diretamente envolvidas em conflitos agrários 

desde os anos 70/80. Com a análise de documentação e confronto dos dados com os fornecidos 

pelo Cadastro Ambiental Rural (CAR), imagens do Googlearth em sequências históricas, 

tabelas de cadastro de Imóveis Rurais do Incra e bibliografia sobre as áreas surgem novas 

perguntas: Por que o Poder Judiciário não exige títulos de propriedade para efetivar 

reintegrações de posse? Por que os proprietários não provam que são proprietários de fato? Por 

que a documentação referente à compra e venda das áreas em questão, é o suficiente para 

exercer seu domínio jurídico de posse contra pelo menos 2000 famílias sem-terras acampadas 

nas duas áreas? Onde estão seus títulos de propriedade? Podemos acessá-los de fato ou só na 

letra da lei? Por que contratos de compra e venda lavrados em cartório tem maior validade que 

o cumprimento da função social da terra, prevista pela constituição de 1988? A hipótese do 

rentismo da terra como parte do DNA do capitalismo brasileiro, se sustenta. Mas pelo direito 

positivo, carecem mais provas. Em tempos de golpe como atestam Mitidieiro (2017); Mançano 

et Al (2016); Sauer (2017) e fechamento institucional, tais provas ficam cada vez mais 

inacessíveis. Acreditamos que a persistente verificação e a possível constatação de áreas de 

terras públicas apropriadas por particulares, pode contribuir para a resolução dos conflitos 

sociais instaurados em torno da propriedade da terra, principalmente no que diz respeito ao 

cumprimento da sua “função social”, conforme paragrafo XXIII, artigo 5º, Constituição Federal 

de 1988. Referências bibliográficas- Assessoria de comunicação da Polícia Civil da Paraíba de 

21 de maio de 2019.- BOLSONARO, Jair. “O fascismo de jair Bolsonaro –piores momentos”. 
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O TERRITÓRIO COMO CATEGORIA NORMATIVA: DIREITOS TERRITORIAIS 

DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS SOB A ÓTICA DO ESTADO 

BRASILEIRO A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Gabriel Fornaciari Grabois1 

Introdução  

 O presente trabalho é fruto de um processo de pesquisa no âmbito do programa PIBIC 

– Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Visa compreender como as lutas 

por terra e território, notadamente encampadas por povos e comunidades tradicionais, vêm 

ampliando e transformando as lutas sociais no campo, o ordenamento territorial do espaço 

agrário brasileiro e o ordenamento jurídico em escala nacional e regional, através do 

tensionamento de espaços políticos institucionais e mesmo da abertura de novos espaços 

políticos. Esses tensionamentos também tem implicação nos quadros teóricos conceituais do 

pensamento social brasileiro, em especial nas disciplinas mais ligadas às “análises territoriais”. 

Esse deslocamento do conceito de território, tem, portanto, uma dimensão jurídica, política e 

epistêmica. 

 A luta por terra e território começa a ganhar força e objetivação em movimentos sociais 

organizados localmente, regionalmente e nacionalmente. Esse processo de formação de redes 

de solidariedades se iniciam com as assembleias indígenas ainda em meados dos anos 70; Nos 

anos de 1980 uma nova conjuntura se desenha através do distensionamento do controle político 

e de um ganho de musculatura da sociedade civil. Essas profundas mudanças no contexto 

nacional se estenderam ao indigenismo, com afirmação de alianças com segmentos da 

sociedade civil e setores populares que buscavam se reorganizar no contexto de 

redemocratização, tais como ONGs, ramos progressistas da Igreja Católica, entidades de apoio 

à causa indígena e também com os seringueiros da Amazônia, culminando na Aliança de Povos 

da Floresta (NEVES, 2002).  

 
1 Graduando em Geografia – Licenciatura pela Universidade Federal Fluminense (UFF/Niterói). Pesquisador do 

Núcleo de Estudos sobre Território, Ações Coletivas e Justiça. graboisgabriel@gmail.com 
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Nesse novo ciclo de lutas 

Surgiram novos temas, novas lutas e categorias sociais, devido aos efeitos sociais e 
políticos da construção de grandes usinas hidrelétricas, do avanço da fronteira agrícola 
e pecuária, provocando a destruição de áreas de matas habitadas por populações 
indígenas e tradicionais, além do impacto da modernização rural sobre os pequenos 
agricultores. (MEDEIROS, 2010) 

 Há uma natureza multiescalar na emergência da inclusão de novos sujeitos coletivos no 

ordenamento jurídico, pela mudança do discurso da mestiçagem para o multiculturalismo em 

âmbito internacional (PEREIRA, 2018, pg. 117) além da consolidação da questão ambiental. 

 Esse novo fato social no contexto de uma reorganização das forças políticas e de 

reordenamento jurídico-político teve como expressão máxima em território brasileiro a 

Constituição Federal de 1988, um texto normativo que avançou na garantia dos direitos 

territoriais, culturais e direitos de organização social própria dos povos e comunidades 

tradicionais (MARÉS, 2001; PEREIRA, 2018; ALMEIDA, 2004). É por isso que a 

Constituição de 1988 é um marco na relação entre o Estado, os povos indígenas e quilombolas 

e a sociedade nacional, pois é no texto constitucional que surge, pela primeira vez no 

ordenamento jurídico brasileiro, o direito desses povos de manter sua cultura e suas identidades; 

é uma ruptura com o discurso da integração na sociedade nacional. Na sintética expressão de 

Hagino & Trotta (2015, pg. 14) “há um reconhecimento desses povos como sujeitos políticos e 

não como objetos de políticas de assimilação.”  

 A politização de outras modalidades de apossamento agrário resultou em modalidades 

de direitos coletivos e difusos (MARÉS, ibidem). Em síntese, nosso objeto de estudo, os direitos 

territoriais, resulta da dialética entre, de um lado, os novos agenciamentos políticos desses 

sujeitos coletivos, tais como povos indígenas, comunidades quilombolas e comunidades agro-

extrativistas e de outro, os enquadramentos normativos do Estado Democrático de Direito. 

Com base em Arruti (2003), acreditamos que o reconhecimento da organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradições, incluindo o direito sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam indígenas e quilombolas institui também modelos de 
identificação desses sujeitos, modelos esses que estão sendo configurados em um 
campo de disputadas político-ideológico. (PEREIRA, 2017; grifo nosso) 

 Podemos dizer que a Constituição “abriu espaços políticos” de disputa por instrumentos 

hegemônicos de regulação do território para uma infinidade de sujeitos coletivos, não só os 
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povos indígenas e as comunidades quilombolas. Isso se deu pela construção do conceito de 

povos e comunidades tradicionais; e também pela instituição do conceito de terras 

tradicionalmente ocupadas (LITTLE, 2006, pg. 9; ALMEIDA, pg. 12) 

 O presente artigo visa apresentar um esboço de nossa pesquisa acerca dos direitos 

territoriais. Efetivamente é um campo muito amplo, que aponta caminhos para o estudo sobre 

a formação socio-espacial brasileira e o processos de territorialização e r-existência no espaço 

agrário brasileiro; como também pelo ciclo de lutas estabelecidos a partir dos anos 1970/1980 

e as estratégias de ressemantização de identidades. Essas dinâmicas serão brevemente 

apontadas, mas o foco deste artigo é compreender as novas dimensões territoriais do Direito e 

as novas dimensões jurídicas do Território a partir dos “territórios sociais”, “territórios da 

diferença”, “terras tradicionalmente ocupadas” (LITTLE, 2002; ESCOBAR; _____; 

ALMEIDA, 2004). 

 Na primeira parte, iremos explanar alguns pressupostos teórico-metodológicos que 

baseiam nossa análise. Na segunda, faremos comentários sobre as disposições normativas 

acerca dos direitos territoriais em escala nacional.  

- Cartografando apropriações contra-hegemônicas 

 Como lidar com o novo? Segundo Cruz (2013, pg. 10) existem três formas. A primeira 

é levar em conta a emergência de fenômenos socioespaciais e sociopolíticos inéditos, ligados a 

determinado momento da história. Em outras palavras, o fenômeno em si, das novas práticas 

políticas, da luta por reconhecimento de territorialidades, a incorporação das questões de 

gênero, ambientais e étnico-raciais junto à dimensão de classe.  

 A segunda forma de expressão do novo é a densidade histórica desses fenômenos. Esses 

sujeitos em questão – povos e comunidades tradicionais – vêm mobilizando processos, práticas 

e escalas que ganham relevância em certas conjunturas e em determinadas regiões. Assim como 

os processos de territorialização do Estado e do capital acumulam tempos de forma diferenciada 

e desigual, também as lutas de resistência e os processos de territorialização das chamadas 

comunidades tradicionais guardam diferentes temporalidades, origens, ritmos.  
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 Exemplificando, as identidades territoriais indígenas fazem referência a um processo 

imemorial de ocupação de suas terras, antes mesmo da existência do Estado territorial Brasil. 

Difere, portanto, dos processos de territorialização dos quilombos, profundamente ligados às 

lutas contra a dominação étnico-racial baseada no modelo escravagista. Sobre a diversidade de 

formas e temporalidades no espaço agrário brasileiro, Almeida (2004, pg.14) aponta que:  

são situações sociais diversas que abarcam uma diversidade de agrupamentos que 
historicamente se contrapuseram ao modelo agrário exportador que se apoiava no 
monopólio da terra, no trabalho escravo e em outras formas de imobilização da força 
de trabalho. 

Por fim, a terceira forma de expressão do novo são os rebatimentos da mudança das lutas sociais 

na nossa capacidade de percepção dos mesmos (CRUZ, op. cit). Bases de saber, fazer e 

compreender o mundo começam a alterar olhares científicos, de produção de quadros teórico-

conceituais.  

“Trata-se de mudanças no campo do pensamento, de novas sensibilidades 
epistemológicas e de novos olhares que dão visibilidade e valorização analítica a 
determinadas dimensões, processos e práticas socioespaciais que resultam não 
somente da maior densidade histórica numa determinada conjuntura, mas da 
constituição de novos olhares.” 

 Esses novos olhares vêm sendo chamados de “epistemologias do sul”. Com base em 

Sousa Santos (2002; 2018) compreendemos as Epistemologias do Sul como projeto teórico-

político que parte da premissa da construção de alianças entre grupos abissalmente excluídos e 

grupos não abissalmente excluídos. A linha abissal é um marco ontológico entre as zonas do 

ser e do não-ser, entre os marcos de humanidade válidos e as culturas ditas não civilizadas.  

  A cartografia da linha abissal demanda, no âmbito científico, de uma operação 

sociológica. A sociologia das ausências supõe uma metodologia – ou ainda, um encontro 

metodológico – que permita identificar e analisar as monoculturas que produzem a 

racionalidade eurocêntrica moderna. Essas monoculturas são a monocultura do conhecimento 

válido, do tempo linear, da classificação social, da superioridade escalar e da produtividade. A 

sociologia das ausências visa identificar como o projeto moderno atua, de forma imanente, 

como um projeto colonial; é produzir um diagnóstico radical das relações capitalistas, coloniais 

e patriarcais.  

 A linha abissal opera, como afirmamos, produzindo “dois mundos”: um mundo de 

sociabilidade metropolitana e um mundo de sociabilidade colonial. A sociabilidade 
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metropolitana nesse quadro conceitual é regida pelo paradigma regulação-emancipação. Já a 

sociabilidade colonial, pelo binômio violência-apropriação.  

 Trazendo para os debates aqui postos, os sucessivos ciclos de colonização-

modernização do território brasileiro (e do Sul Global, de maneira geral) foram e são baseados 

numa razão instrumental (QUIJANO 1988 apud LITTLE, 2002, pg. 259), em que “ a 

apropriação das vidas e dos recursos (…) quase sempre [é] violenta, e [cuja] violência visa, 

direta ou indiretamente, a apropriação.” (SOUSA SANTOS, 2018) Esses sujeitos e suas formas 

de ser se opuseram/opõem às “monoculturas ontológicas e epistemológicas” (em diferentes 

gradações) dessa razão instrumental. 

 Esses modos de apropriação e violência tem como um de seus instrumentos de 

legitimação o direito positivado, que historicamente doutrinava que “a única ocupação a ser 

legitimada é aquela em que há terra cultivada e morada habitual, tal como instituído pela Lei n. 

601, de 18 de setembro de 1850” (DUPRAT, 2012, pg. 394) 

 Em termos de longa duração da formação territorial brasileira, tanto a instituição das 

sesmarias e posteriormente a Lei de Terras criaram obstáculos para o apossamento formal de 

terra para povos indígenas e escravizados alforriados. Esses dispositivos fecharam as 

possibilidades de manutenção dos recursos abertos através da instituição da propriedade 

privada. Tal política de fixação de “preços suficientemente elevados” das terras impediu a 

emergência de um campesinato livre. A partir do conceitual de Sousa Santos (op. cit) afirmamos 

o processo de colonização-modernização do território brasileiro foi um processo de produção 

de ausências. 

 Nossa sistematização visa trabalhar com uma segunda operação sociológica proposta 

por Boaventura de Sousa Santos, entre outros: a sociologia das emergências. Trata-se da 

valorização analítica, política e simbólica de formas de ser e de saberes historicamente 

invisibilizados; para efeito deste artigo, é a valorização da relevância políticas das lutas por 

terra e território mobilizadas por uma diversidade de grupos do espaço agrário brasileiro que se 

objetivam em movimentos sociais. Porto-Gonçalves, ao analisar o giro territorial das lutas 

sociais na América Latina, aponta que “são novos territórios epistêmicos que estão tendo que 

ser reinventados juntamente com os novos territórios de existência material, enfim, são novas 
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formas de significar nosso estar-no-mundo, de grafar a terra, de inventar novas territorialidades, 

enfim de geo-grafar.” (PORTO-GONÇALVES, 2002, pg. 9). 

Retornado à Cruz (op. cit) o autor aponta que uma das “linhas de força” fundamentais na 

pesquisa acerca dos novos movimentos sociais  

“é o papel do território como uma espécie de condensador de direitos, pois a luta por 
maior igualdade, pelo reconhecimento da diferença, pela descolonização da sociedade 
e do Estado, bem como a luta pelo direito à natureza, ao meio ambiente e aos recursos 
naturais e, consequentemente, por justiça ambiental, todas se materializam no direito 
ao território.” (CRUZ, ibidem) 

 Uma das formas de emergência são as apropriações contra-hegemônicas; tais 

apropriações se traduzem na captura (por sujeitos subalternizados) de dispositivos 

historicamente produzidos para a dominação e a subalternização. Em nosso estudo, tentamos 

compreender as alterações no Direito a partir das lutas por terra e território. 

 O direito exercido no Brasil é baseado no Direito Romano. A genealogia, a partir de 

Porto-Gonçalves (2002) desse tipo de ordenamento jurídico revela que seus processos de 

territorialização aconteceram “contra o chamado direito consuetudinário que, exatamente por 

ser direito dos costumes, era o direito dos comuns, das gentes não-letradas, um direito local, 

não-universal.” (PORTO-GONÇALVES, 2002, grifo nosso)  

 Com efeito, a relação entre a constituição de um Estado territorial e a constituição 

jurídico-normativa de um dado espaço geográfico são processos imanentes. A produção de uma 

nova escala do exercício do poder (a escala nacional) demandou a unificação das normas sociais 

sob égide do Estado. 

 Segundo Antas Jr. (2005, pg. 49):  

“A própria noção de território nacional só ganha concretude e operacionalidade por 
meio da constituição do sistema jurídico positivo, cuja premissa básica é a delimitação 
de fronteiras, dentro das quais todo o conjunto de leis, denominado ordenamento 
jurídico, elabora-se de acordo com as necessidades e demandas por normas que as 
práticas sociais e territoriais exigem.”  

 

 Neste processo de reterritorialização do comum que são as lutas por terra e território, 

compreendemos com base em Little (2002, pg. 267) que as novas reivindicações teritoriais dos 
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povos e comunidades tradicionais são uma nova onda de territorializações frente ao processo 

de expansão de fronteiras.  

 As relações fundiárias no país foram radicalmente alteradas por movimentos 

migratórios e pela instalação de grandes objetos técnicos – os grandes projetos de 

desenvolvimento. Essa dinâmica de captura de áreas foi atualizada a partir do projeto 

geopolítico de integração de áreas para a unidade nacional. As diversas “marchas”, “corridas”, 

“frentes” criaram uma diversidade de situações de conflito entre territorialidades, a partir do 

des-ordenamento dessas regiões a partir do modelo da propriedade privada.  

 Essa expansão da racionalidade produtiva-econômica capitalista demanda um sistema 

de objetos técnicos capazes de imprimir velocidade e fluidez, e também uma nova densidade 

normativa, reconfigurando o ordenamento jurídico-territorial (MALHEIRO & CRUZ, 2019). 

Nesse sentido, os grupos sociais que constituem os povos e comunidades tradicionais são vistos 

como um entrave ao desenvolvimento e ao progresso. 

 Para Little (op. cit) essa requalificação da expansão da fronteira agravou ainda mais as 

pressões sobre os territórios dos povos tradicionais, na medida em que estratégias estatais e 

corporativas visam limitar ou mesmo impedir o acesso aos recursos de uso comum e obstruir o 

acesso aos territórios como um todo. Frente a essas novas pressões, os povos tradicionais  

se sentiram obrigados a elaborar novas estratégias territoriais para defender suas áreas. 
Isto, por vez, deu lugar à atual onda de territorializações em curso. O alvo central 
dessa onda consiste em forçar o Estado brasileiro a admitir a existência de distintas 
formas de expressão territorial – incluindo distintos regimes de propriedade – dentro 
do marco legal único do Estado, atendendo às necessidades desses grupos. As novas 
condutas territoriais por parte dos povos tradicionais criaram um espaço político 
próprio, na qual a luta por novas categorias territoriais virou um dos campos 
privilegiados de disputa. Uns dos principais resultados dessa onda tem sido a criação 
ou consolidação de categorias fundiárias do Estado. Devido à grande diversidade de 
formas territoriais desses povos, houve a necessidade de ajustar as categorias às 
realidades empíricas e históricas do campo, em vez de enquadrá-las nas normas 
existentes da lei brasileira.  

 

 Quais os resultados dessa conjuntura de lutas para o corpus legislativo? Quais os usos 

reconhecidos, que povos tornaram-se sujeitos de direitos explicitamente nomeados, quais 
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direitos foram garantidos a partir das lutas por território? Em suma, quais os rebatimentos 

desses processos de territorialização dos movimentos sociais em luta por terra e território? 

Constituição de 1988 e as terras tradicionalmente ocupadas  
 
Tabela 1: Direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais: 1988-2003. Produzido 
pelo autor. 
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Continuação da Tabela 1 - Direitos Territoriais de Povos e Comunidades Tradicionais: 1988-
2003. Produzido pelo autor 
 

 Estabelecemos o conjunto de duas periodizações de produção jurídica: uma de 1988, da 

promulgação da Constituição até a promulgação do Decreto 4.887/2003, que regulamenta os 

procedimentos de reconhecimento dos territórios quilombolas. A partir de 2004, com a 

ratificação da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da criação da 

Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais.  

 No primeiro período de 15 anos e inclusão de novas alteridades no ordenamento jurídico 

brasileiro, temos o seguinte quadro, segundo Almeida (op. cit):  

Nestes três lustros que nos separam da promulgação da última Constituição Federal 
tem prevalecido ações pontuais e relativamente dispersas, focalizando fatores étnicos, 
mas sob a égide de outras políticas governamentais, como a política agrária e as 
políticas de educação, saúde, habitação e segurança alimentar. Inexistindo uma 
reforma do Estado coadunada com as novas disposições constitucionais, a solução 
burocrática foi pensada sempre com o propósito de articulá-las com as estruturas 
administrativas preexistentes, acrescentando à sua capacidade operacional atributos 
étnicos. Se porventura foram instituídos novos órgãos públicos pertinentes à questão, 
sublinhe-se que a competência de operacionalização ficou invariavelmente a cargo de 
aparatos já existentes. 

 Acerca dos direitos territoriais indígenas, podemos afirmar a partir de Marés (2001) que 

há um amplo leque de direitos estabelecidos com a Constituição, não só territoriais, mas de 

capacidade civil, direitos culturais e direitos ambientais. Isso só é possível a partir de dois fatos: 

o reconhecimento de formas antes invisibilizadas em termos jurídicos; a ressemantização dessas 

identidades, que antes eram estigmatizadas.  
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 Embora os processos de territorialização e as categorias jurídicas da realização dos 

direitos indígenas e quilombolas sejam diferentes quanto aos outros povos e comunidades 

tradicionais, podemos afirmar que o leque de direitos também se abriu para uma diversidade de 

grupos sociais no espaço agrário brasileiro pelo signo do território.  

 Para Santilli (2005, pg. 135) essa distinção, em termos jurídicos, de povos indígenas e 

quilombolas em relação às populações tradicionais se deu pelo reconhecimento constitucional 

de “direitos territoriais especiais”. Isto porque são dispositivos de reconhecimentos de direitos 

imemoriais (no caso indígena) e de propriedade coletiva (caso quilombola). Em suma, o Estado 

está incorporando direitos comuns pré-existentes; não os garante, mas reconhece-os. Essa 

natureza jurídica diferenciada também se expressa na Lei do SNUC. 

 A lei do SNUC (98895/2000) tem como um dos paradigmas socioambientais a interface 

entre biodiversidade e sociodiversidade. Há uma correlação direta entre o respeito às espécies-

chave para as populações tradicionais no interior das Unidades de Conservação, e o 

reconhecimento da importância da multiplicidade de manejos dessas culturas para a 

manutenção da biodiversidade.  

 O papel e a contribuição das lutas de populações tradicionais se traduziu na criação e 

inclusão jurídica de duas tipologias territoriais especificamente destinadas a essas populações: 

a reserva extrativista e a reserva de desenvolvimento sustentável.  

 A Reserva Extrativista não surge com a Lei do SNUC, e sim pelo Decreto nº98.987 de 

1990. Essa categoria territorial surgiu como proposta no contexto da luta e por reforma agrária 

e pelas mobilizações sociais dos seringueiros no Acre. A ReSex é portanto uma categoria 

formulado a partir das lutas pelos sujeitos sociais implicados, que optaram por um modelo de 

Reserva cujas terras deveriam ser públicas com usufruto exclusivo das comunidades 

tradicionais. Para Barbosa et.al (2018, pg.3) isso seguiu o modelo das Terras Indígenas afim de 

impedir a reconcentração de terras pelo agronegócio e especuladores fundiários. Isso porque, 

sendo a Reserva um bem da união, é inalienável, o que quebraria o ciclo sistemático de 

reconcentração de terras, em que bastasse a venda de um lote de um seringueiro-posseiro que 

inciava-se um efeito dominó de desmatamento e compra de terras (BARBOSA DE ALMEIDA 

et. al, 2008, pg. 4) 
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 Importante destacar que essa categoria territorial transbordou o contexto de formulação, 

sendo utilizada em outros biomas para abrigo de outras comunidades tradiicionais, tais como 

quilombolas, quebradeiras de coco babaçu e pescadores artesanais (SANTILLI, op. cit) 

 Já a Reserva de Desenvolvimento Sustentável se diferencia por não ser uma categoria 

que emergiu das lutas, mas do âmbito acadêmico; além disso, refere-se apenas às populações 

tradicionais sem acréscimo do termo “extrativismo”. Afora tais diferenças, ambas as categorias 

tem o mesmo tipo de domínio – concessão real de uso -  

 De forma geral, podemos afirmar que, embora as novas tipologias territoriais estejam 

inscritas na tensão regulação-emancipação, elas possibilitam que os povos e comunidades 

tradicionais sejam sujeitos de direitos. Um dos novos conceitos inseridos na diversidade de leis 

abordadas aqui é a garantia do consentimento prévio, que tem relevância particularmente no 

que diz respeito às Terras Indígenas, ReSex e as Reservas de Desenvolvimento Sustentável, ou 

seja, as terras públicas com usufruto exclusivo desses povos territorializados.  

 A questão da gestão desses territórios também se inscreve na tensão regulação-

emancipação. Assim, uma míriade de instituições, tais como Funai, ICMBio, Ibama, entre 

outros, são responsáveis pela fiscalização das normas ambientais desses territórios, e são os 

gestores das Reservas. Mas os conselhos consultivos têm garantidos a participação e a paridade 

de estatuto dos povos e comunidades residentes. Essa paridade de estatuto significa uma 

ampliação da capacidade civil dos novos/velhos sujeitos coletivos.  

 A abrangência do termo terras tradicionalmente ocupadas e termos correlatos, mas que 

de forma geral apontam mais um uso do espaço – tradicional – que uma questão de ocupação 

por tempo – o conceito de terras imemoriais – abriu possibilidade jurídico-política de retomadas 

territoriais e lutas por reconhecimento de comunidades que não estavam incluídas nessa 

primeira “leva” de disposições territoriais. Nesse sentido, nos parece importante o aspecto 

situacional dos conceitos acerca da diversidade de territorializações, particularmente o termo 

“comunidades locais”. Em síntese, há um transbordamento escalar de normas jurídicas, que 

vem sendo apropriadas por grupos mais “regionais” ou “locais”.  

 Por fim, sobre a questão dos territórios quilombolas: estas são terras ocupadas por 

“grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, 
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dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada 

com a resistência à opressão histórica sofrida” (BRASIL, 2003). As terras ocupadas por 

remanescenes de quilombos tiveram a dominialidade inscrita no ordenamento jurídico como 

propriedade coletiva definitiva, diferente das outras categorias no texto indicadas.   

 Compreendemos, a partir de Pereira (op.cit) que 

O reconhecimento do direito territorial admitido aos remanescentes das comunidades 
de quilombos via artigo 68 representa um rompimento com as noções de isolamento 
e de quilombos históricos, trazendo um sentido de reparação dos prejuízos trazidos 
pelo processo de escravidão e de abolição, posto que essa não foi acompanhada de 
nenhuma forma decompensação, como o acesso à terra.  

 

A instituição dos povos e comunidades tradicionais como questão nacional 
 

Tabela 2: Direitos Territoriais de Povos e Comunidades Tradicionais: 2004 – 2016 
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Tabela 2 Continuação: Direitos Territoriais de Povos e Comunidades Tradicionais: 2004 - 
2016 
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 Em 2004, a ratificação da Convenção Internacional l69 da OIT e a promulgação do 

Decreto que instituiu a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades 

Tradicionais deram novos aspectos à trajetória jurídica dos Direitos Territoriais.  

 A Convenção 169 supera a Convenção 107 (de 1957) do mesmo organismo 

internacional. A lógica integracionista e de dissolução identitária para com os povos indígenas 

dá lugar ao direito à diferença e ao respeito a partir da auto-atribuição.. A Convenção também 

dispõe que as terras e territórios tradicionalmente ocupadas por esses povos devem ser 

reconhecidas como de posse e propriedade dos ocupantes; determina também que sejam 

resguardados os direitos dos povos aos recursos naturais existentes em suas terras.  

 Além das terras/territórios ocupados, também dispõe para a salvaguarda do uso de terras 

e territórios não exclusivamente ocupados por esses povos, mas que estes façam uso. Há uma 

concepção mais ampla, portanto, de uma ‘rede de lugares’ importantes para esses povos, de 

territórios tradicionalmente usados. A Convenção também garante o direito à consulta prévia 

acerca de qualquer intervenção, por parte do Estado, nas terras indígenas. 

 Em escala nacional, a promulgação da Comissão Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável das Comunidades Tradicionais  

teve o efeito de abrir um novo espaço público em torno da construção desse conceito, 
mas essa construção é circunscrita pelo escopo e pelas exigências do Decreto. Uma 
dessas exigências é que o conceito de comunidades tradicionais tem que ser 
enquadrado dentro do marco da sustentabilidade ambiental. (LITTLE, 2006) 

 Segundo Little (ibidem) o conceito de povos e comunidades tradicionais é exterior à 

essas comunidades, sendo uma categoria que surge no seio do movimento ambientalista na 

segunda metade do século XX. A problemática em torno do conceito se deu pelo fato que no 

Brasil essa categoria não era uma categoria de auto-atribuição. Nesse sentido, a Comissão 

confrontou-se com “a necessidade de negociar com os grupos sociais e incorporar elementos 

de sua auto-identificação ao mesmo tempo em que tem que implementar os critérios e conceitos 

exigidos pelo Estado.” (LITTLE, ibidem).  

 O importante aqui é frisar que embora categoria de realização jurídica do Estado, ela 

incorporou debates e critérios produzidos por essa diversidade de sujeitos coletivos no I 

Encontro Nacional Comunidades Tradicionais. Nesse encontro, participantes reivindicaram 
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suas etnicidades, e como resultado o termo “povos” foi incorporado numa nova versão do 

Decreto (Decreto de 13 de Julho de 2006).  

 A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais é disposta três anos depois, pelo decreto 6.040 de 2007. Esse decreto consolida 

definições a serem usadas na PNPCT, tais como:  
Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se 
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos pela tradição; 
ii - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, social e 
econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma 
permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e 
quilombolas, respectivamente, o que dispõem os os arts. 231 da Constituição e 68 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações; e 
iii - Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado 
para a melhoria da qualidade 
de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações 
futuras 

 A diversidade situacional é palavra-chave na definição do conceito de povos e 

comunidades tradicionais dentro da PNPCT, que visa garantir o desenvolvimento sustentável 

desse sujeitos de direitos. Embora a diversidade de sujeitos sociais já estivesse incorporada na 

Lei do SNUC (um sistema de ordenamento territorial nacional), essa é a primeira política 

nacional exclusiva para os povos e comunidades tradicionais. É ampla não só em termos de 

escala nacional, mas em termos de povos e comunidades alvos de políticas positivas de Estado: 

o decreto de 31 de julho de 2006 nomeia diretamente quinze grupos diferenciados. Em cartilha 

produzida pela própria Comissão, podemos observar o novo ‘mapa’ de sujeitos coletivos no 

espaço agrário brasileiro. 
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Figura 1:Pluralidade de sujeitos coletivos no espaço agrário brasileiro. Fonte: Cartilha da Comissão Nacional 
de Povos e Comunidades Tradicionais. 

 Mais que isso: a PNPCT abriu um amplo leque de garantia e salvaguarda de direitos e 

de deveres do Estado para com esses povos: além do direito aos territórios e acesso aos recursos 

tradicionalmente usados, também se coloca como dever solucionar e minimizar conflitos 

gerados pela instalação de Unidades de Conservação de Proteção Integral; a implantação de 

infra-estrutura adequada à realidade sócio-cultural desses povos e comuniddaes; garantia dos 

direitos dos afetados direta ou indiretamente por projetos de desenvolvimento, a garantia e 

valorização de formas tradicionais de educação, acesso aos serviços de saúde, enfim, uma série 

de direitos que são positivados a partir do direito territorial.  

 Dizemos que o direito territorial tem centralidade nessa trajetória de reconhecimento de 

direitos porque os povos e comunidades tradicionais assim o são reconhecidos pelos seus usos 

e ocupações territoriais. Silva (2007) aponta que: 

Assegurar o acesso ao território significa manter vivos, na memória e nas práticas 
sociais, os sistemas de classificação e de manejo dos recursos naturais, os sistemas 
produtivos, os modos tradicionais de distribuição e consumo da produção. Isso, além 
de sua dimensão simbólica: no território estão impressos os acontecimentos ou fatos 
históricos que mantêm viva a memória do grupo, como a base material de significados 
culturais que compõem sua identidade social.  

 A luta dos povos e comunidades tradicionais transbordou o direito ao território num 

sentido estrito, tornando-se uma plataforma de reivindicação de direitos amplos. Programas e 

políticas governamentais tais como a Política Nacional de Gestão Territorial de Terras 

Indígenas (PNGATI) e a Agenda Social Quilombola visam criar estratégias de focalização para 

realização de direitos tais como saneamento, saúde e crédito agrícola (para quilombolas) e de 

co-ação na gestão das terras, acesso ao sistema de saúde público, a criação de um sistema 

escolar específico (povos indígenas). Em síntese, uma ampliação do acesso aos serviços, ao 

menos termos normativos.  

Conclusão – limites e avanços em nossa pesquisa 

 Como pudemos ver, os direitos territoriais têm uma genealogia ligada ao conceito de 

“comunidades tradicionais”, e posteriormente, “povos e comunidades tradicionais”. Mais que 

fazer uma análise exaustiva, buscamos produzir um esboço da realização de categorias jurídicas 
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de ordenamento territorial e classificação social pelo Estado num contexto de lutas por terra e 

território.  

 Os direitos territoriais não se inscrevem num espaço institucional vazio nem tampouco 

se realizam em lugares transcendentais. Nesse sentido, enfatizamos que faz-se necessário uma 

análise institucional dos órgãos de cumprimento dos direitos territoriais, alguns deles, inclusive, 

extintos a partir dos governos de Michel Temer (2016-2018) e Jair Bolsonaro (2019-atual). Esse 

questionamento de como de fato são operadas as políticas públicas por parte do Estado nos leva 

à uma outra face dos direitos territoriais, que não aprofundamos aqui: as novas dimensões 

jurídicas dos territórios. 

 Isso implica questionar e compreender como os movimentos sociais de povos e 

comunidades tradicionais vêm disputando os direitos territoriais positivados. Afinal, do ponto 

de vista de uma determinada comunidade quilombola, como foram operados os direitos 

territoriais, por parte dos órgãos públicos responsáveis? Sem dúvida essa nova territorialização 

da política não é linear e se insere em quadros regionais de disputa de poder e obstaculização 

às políticas étnicas.  

 Vale lembrar que a escala nacional foi o locus privilegiado de nossa análise, mas muitos 

movimentos sociais disputam políticas públicas estaduais e regionais, articulando mobilizações 

em redes locais. Um outro questionamento que não coube neste artigo é também: a partir dos 

modelos de identificação produzidos em leis e políticas nacionais, que legislações municipais 

e estaduais foram promulgadas a partir das pressões das comunidades tradicionais?  

 Por fim, em meio a uma nova onda de ataques extremamente violentos àqueles que 

produzem outras sociabilidades no campo, que afirmam diferentes modalidades de 

apossamento, identidades culturais, enfim, frente aos ataques aos povos e comunidades 

tradicionais, nos parece importante fazer esse registro de avanço relativo do multiculturalismo 

e do reconhecimento de territorialidades no ordenamento jurídico brasileiro. Tais disposições 

normativas, fruto das lutas sociais de um mosaico de sujeitos coletivos, podem auxiliar na 

disputa em arenas institucionais contra os ataques nos próximos anos. 

 Assim como a elaboração de direitos territoriais é fruto de mobilizações continuadas, 

também a defesa desses direitos e da semântica positiva dada às identidades em jogo o é.  
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OS LIMITES INTERNOS DA FORMA VALOR E O FIM DA PROMESSA DE 
IDENTIDADE: 

 considerações sobre a dissolução do Estado democrático e a violência no campo 
brasileiro 

 

Frederico Rodrigues Bonifácio1 
Sérgio Manuel Merêncio Martins2 

 

Introdução   

É preciso antes de mais advertir ao leitor que o presente texto é menos um artigo 

científico que uma agenda de pesquisa. Trata-se, por ora, de um conjunto de inquietações 

mobilizado pelo contexto político brasileiro e sua indissociável vinculação com a crise do 

moderno sistema produtor de mercadorias. Acompanhamos, sobretudo nos últimos meses, a 

intensificação da violência no campo brasileiro, associada ao desmantelamento dos aparatos 

estatais que, ao menos formalmente, deveriam coibir tal barbárie. A presente elaboração toma 

como momento esse acirramento dos conflitos históricos que permeiam e consubstanciam a 

questão fundiária brasileira e busca compreendê-lo a partir da dialética entre os limites internos 

e externos da forma valor, tal como captara Marx ainda nos Grundrisse.  

Tal exposição passa pela constituição moderna da forma sujeito – em especial o sujeito 

de direito – em sua íntima relação com a forma mercadoria, e a promessa de identidade que ela 

engendra. Buscamos a seguir compreender como tal universalidade no mundo das mercadorias 

se põe e repõe na periferia imediata do mundo – sobretudo Brasil – sendo a forma a forma 

mesma da violência por essas plagas. O exercício da violência, por sua vez, é compreendido 

historicamente tendo em conta o constante estado de exceção demandado pelo automovimento 

do valor ante seu limite interno absoluto.  

Forma social de valor e forma sujeito: a promessa histórica da identidade  

 
1 Doutorando em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: fredrodrigues93@gmail.com. 
Agradeço à Capes pelo subsídio que possibilitou a participação no evento.  
2    Professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: 
sergiomartins@ufmg.br.  
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 Não chega a soar como novidade o fato de o Estado moderno, bem como a forma 

burguesa do direito serem não apenas contemporâneas, mas necessárias à moderna sociedade 

produtora de mercadorias e seu indissociável processo de valorização do valor. Em larga 

medida, Evguiéne Pachukanis tinha isso em vista em sua Teoria geral do direito e marxismo.  

Ele toma a forma sujeito – entendida antes de mais como sujeito de direito – enquanto momento 

crucial de sua crítica ao direito e ao Estado burgueses. “Toda relação jurídica é uma relação 

entre sujeitos. O sujeito é o átomo da teoria jurídica”, nos afirma Pachukanis (2017, p.117). No 

entanto, é claro que para ele essa é uma “categoria da sociedade burguesa desenvolvida” e “não 

é representativa das épocas históricas precedentes” (Ibid.).   

 O que interessa a Pachukanis é compreender aquilo que passa às costas da generalidade 

jurídica, isto é, sob quais forças e circunstâncias “os homens se transformaram de um animal 

de zoológico em um sujeito de direito” (Ibidem, p.119). Em que medida grandes parcelas da 

população que outrora eram tratadas com absoluto desprezo em suas diferenças concretas 

elevadas ao nível de desigualdades formais, passam a ser reconhecidas formal e abstratamente 

sob a alcunha de sujeito de direito. Embora Pachukanis não se atenha a uma definição ampla 

da categoria sujeito – para além da particularidade imanente do sujeito de direito –, a própria 

amplitude de sua análise, que busca na forma mercadoria a gênese da equivalência e da 

identidade abstrata3, fornece-nos subsídio para a compreensão de que quando a mercadoria é a 

forma geral do produto e o dinheiro equivalente geral da troca, o sujeito torna-se a forma geral 

do humano. Isto é, tal como o processo de valorização engendra e demanda a abstração das 

qualidades sensíveis das atividades humanas, reduzindo-as a tempo de trabalho, a forma direito 

engendra uma abstração similar, reduzindo todos igualmente sob a alcunha de sujeito de direito. 

De modo que se o tempo é a identidade do valor, o sujeito é a identidade da abstração jurídica. 

O que parece se pôr como questão é que “dizer sobre a cidadania implica dizer que não é 

possível ser humano para além de tais critérios” (BONIFÁCIO, 2018, p.147). A adjetivação 

“jurídico” à categoria sujeito já aponta para essa universalidade abstrata que enquanto tal carece 

qualificação – o sujeito de direito, o sujeito político, etc. No entanto, a forma jurídica, o direito, 

que para Pachukanis é e só pode ser o direito burguês, assume igualmente o estatuto de uma 

totalidade que se confronta abstratamente com os interesses particulares, partindo do 

pressuposto cego de que um e outro não são movidos pelas mesmas determinações. O direito e 

 
3 “A análise da forma sujeito deriva diretamente da análise da forma mercadoria” (PACHUKANIS, 2017, p.119).  
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a forma sujeito são, tal qual a própria mercadoria – embora cada qual com suas particularidades 

–, abstrações reais socialmente necessárias à reprodução das condições de produção.  

Desta maneira, o vínculo entre as pessoas no processo de produção, reificado nos produtos do 
trabalho e que assume a forma de princípio elementar, requer para sua realização uma relação 
particular entre pessoas enquanto indivíduos que dispõem de produtos como sujeito “cuja 
vontade reside nas coisas”. [...] Por isso, ao mesmo tempo em que um produto do trabalho 
adquire a propriedade de mercadoria e se torna o portador de um valor, o homem adquire um 
valor de sujeito de direito que se torna portador de direitos. [...] Ao mesmo tempo, a vida social 
desintegra-se, por um lado, na totalidade de relações reificadas que surgem espontaneamente 
(assim como todas as relações econômicas: nível de preços, taxa de mais-valor, taxa de lucro, 
etc.), ou seja, relações nas quais as pessoas nos dizem menos respeito que as coisas; por outro 
lado, na totalidade das relações em que o homem só se determina por meio da oposição com suas 
coisas, ou seja, como sujeito ou na totalidade das relações jurídicas. (PACHUKANIS, 2017, 
p.120-1).     

Essa dupla mediação coisal do sujeito encontra palco para se realizar, de acordo com 

Pachukanis, no Estado moderno, que se torna a representação da sociedade inconsciente de si 

mesma em sua coisalidade imanente. “Com isso surge o problema do Estado, que oferece tanta 

dificuldade à análise quanto o problema da mercadoria” (Ibidem, p.142). Nos termos do jurista 

russo, “o Estado jurídico é uma miragem totalmente conveniente para a burguesia, pois substitui 

a ideologia religiosa em decomposição e esconde da massa o domínio da burguesia” (Ibidem, 

p.148). O Estado assume assim em sua teoria do direito o estatuto de um problema central.  O 

Estado se revela como uma espécie de concessão da burguesia à forma política, já que as 

mercadorias não poderiam se trocar e, portanto o valor se valorizar, sem qualquer mediação. 

Como nos diria Ruy Fausto (1987), o Estado torna-se “a identidade dos não idênticos”, a ilusão 

de que uma conciliação de interesses sob a forma política é possível a despeito do imperativo 

de valorização subjacente. Isso, alerta-nos Pachukanis (2017, p.151), até que “o agravamento 

excepcional da luta de classes force a burguesia a deixar completamente de lado a máscara do 

Estado de direito e a revelar a essência do poder como a violência organizada de uma classe 

sobre as outras.” 

Pachukanis, contudo, compreende que apenas o acirramento da luta de classes poderia 

fazer cair a máscara abstrata do Estado de direito, revelando e forçando assim o apelo à 

violência concreta. Acaba, dessa maneira, ele mesmo, recaindo em um fetichismo da forma 

sujeito, como se o obscurecimento das relações de dominação sob a forma abstrata e 

fantasmagórica da identidade dos não-idênticos, dependesse,  em última instância da volição 
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subjetiva de indivíduos ou classes, e não do automovimento da própria forma valor.  Equívoco, 

aliás, presente em todo o marxismo tradicional.4 Para este marxismo 

O automovimento do valor consiste precisamente naquela aparência que deve ser reduzida aos 
fins, à vontade e ao agir subjetivo dos seres humanos, e que, portanto, deve ser dissolvida no 
interior da subjetividade (“falsa”, dominadora). Uma crítica radical e coerente do fetichismo 
precisaria, em contrapartida, de modo justamente inverso, denunciar como aparência a própria 
subjetividade empírica, isto é, seria obrigada a dissolver as finalidades, a vontade e o agir 
subjetivo dos seres humanos produtores de mercadorias em sua verdadeira privação de sujeito, 
como mera execução de uma forma fetichista pressuposta a todos os sujeitos. Não para se 
subordinar, digamos, ao “sujeito automático”, mas a fim de conseguir apanhá-lo como tal e 
superá-lo (KURZ, 2010, p.227-8). 

 
Em suma, não apenas o sujeito de direito é uma abstração real do humano na qual a 

“vontade reside nas coisas”, mas seria essa a realidade da própria forma sujeito enquanto tal, 

ganhando na abstração jurídica apenas sua realização formal. O que notadamente não elimina 

a ação humana e os interesses de classes, mas os compreende como categorias “internas a algo 

superior, a saber, à constituição fetichista destituída de sujeito e suas respectivas codificações 

e/ou leis funcionais” (Ibidem, p.252). Tal chave interpretativa revela-se fundamental para 

desvelar o momento crítico contemporâneo à luz dos limites internos postos pela forma valor, 

e não apenas por grosseiras personificações das forças do bem e do mal, do atraso e do 

progresso, em figuras políticas, o que mais obscureceria os fundamentos da crise que permitiria 

atingi-los.  

Identidade dos contrários: o estado de exceção à brasileira  

Essa configuração que se apresenta como universalidade no mundo das mercadorias, 

assume contornos específicos em que um Estado oligárquico, como é o brasileiro, onde a 

política mais das vezes se realiza por arranjos infrapolíticos, nos quais não seria exagero utilizar 

os termos de Agamben (2004) para dizer que a lei corporifica-se em seu contrário, força de lei.  

Estado onde ainda a força do teológico-político faz com que direitos historicamente 

conquistados apareçam como benesses do Estado (quando não de um político ou partido 

 
4 Ao nos referirmos ao(s) marxismo(s) tradicionais estamos nos remetendo àquele(s) marxismo(s) denominados 
por Kurz (1993) como sendo de caserna. Marxismos caracterizados pela análise cuja ênfase é o problema da 
distribuição no capitalismo, sem colocar em questão suas categorias fundamentais (trabalho, mercadoria, valor, 
fetichismo...). São, em último termo, aqueles marxismos fortemente vinculados ao movimento operário e que têm 
a luta de classes como categoria fundamental. Opõem-se aos pressupostos destes marxismos aqueles teóricos que 
vem sendo denominados como novos críticos do valor (dentre os quais: Robert Kurz, Anselm Jappe, Jean-Marie 
Vincent, Antoine Artous, Roswitha Scholz, Moishe Postone, dentre outros). Para esses autores a centralidade de 
uma crítica verdadeiramente radical não poderia ser outra que não a própria crítica do fetichismo e do valor 
enquanto tais.  
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específico) e, por isso mesmo, passíveis de serem retirados a qualquer momento sem nenhuma 

grande contestação, senão que com um agradecimento pelas dádivas recebidas; ou, ainda, um 

país cuja modernização persiste apenas como uma promessa atemporal baseada na constante 

subsunção da vida aos capitais (daqui e/ou estrangeiros). Tal se coloca se maneira ainda mais 

incisiva quando nos defrontamos mais detidamente com a questão fundiária brasileira, 

momento decisivo da formação social por essas plagas, haja vista que “em nenhum momento 

da história da humanidade se encontrou propriedades privadas com a extensão que se encontra 

no Brasil” (OLIVEIRA, 2007, p. 132). 

Por esse motivo, as leis são necessariamente abstratas e aparecem como inócuas, inúteis ou 
incompreensíveis, feitas para ser transgredidas e não para ser cumpridas nem, muito menos, 
transformadas; - a indistinção entre o público e o privado não é uma falha ou um atraso que 
atrapalham o progresso nem uma tara de sociedade subdesenvolvida ou dependente ou 
emergente (ou seja, lá o nome que se queira dar a um país capitalista periférico). Sua origem [...] 
é histórica, determinada pela doação, pelo arrendamento ou pela compra das terras da Coroa, 
que, não dispondo de recursos para enfrentar sozinha a tarefa colonizadora, deixou-a nas mãos 
dos particulares, que, embora sob o comando legal do monarca e sob o monopólio econômico da 
metrópole, dirigiam senhorialmente seus domínios e dividiam a autoridade administrativa com 
o estamento burocrático. Essa partilha do poder torna-se, no Brasil, não uma ausência do Estado 
(ou uma falta de Estado), nem, como imaginou a ideologia da “identidade nacional”, um excesso 
de Estado para preencher o vazio deixado por uma classe dominante inepta e classes populares 
atrasadas ou alienadas, mas é a forma mesma de realização da política e de organização do 
aparelho do Estado em que os governantes e parlamentares “reinam” ou, para usar a expressão 
de Faoro, “são donos do poder”, mantendo com os cidadãos relações pessoais de favor, clientela 
e tutela, e praticam a corrupção sobre os fundos públicos. (CHAUÍ, 2000, p.90). 

 Nesse bojo, a terra permanece como privilégio, porque a “terra de trabalho” é negada 

como sendo, antes do mais, “terra de negócio” (MARTINS, 1994). A barbárie contra os povos 

indígenas e contra comunidades quilombolas, por exemplo, denota esse traço extremamente 

demarcado da sociedade brasileira. 

A esse respeito, a rigor, poderíamos dizer que o desenvolvimento através do 

aprofundamento do capitalismo por uma industrialização autocentrada há muito nos escapou. 

Num período de 50 anos, a partir dos anos de 1930, a industrialização tornou-se o núcleo duro 

da acumulação capitalista no Brasil, o que provocou amplas transformações na sociedade 

(econômicas, obviamente, mas também demográficas, geográficas – nas cidades, com a 

formação de várias metrópoles, como também nos campos, com a crescente industrialização da 

agricultura -, políticas - com o surgimento de “novos atores”, como o operariado e os 

periferizados da urbanização massiva -, culturais, digamos assim, com a formação das 

universidades etc). Mas tal processo não se deu pela livre atuação dos capitais, como nas 

cantilenas dos liberais. Tampouco foi conduzido por uma burguesia industrial ciente e 
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consciente de vocação histórica, orientada por algum projeto político revolucionário. “Aqui não 

tínhamos uma burguesia distinta e em conflito de vida e morte com a aristocracia agrária.” 

(FERNANDES, 2005, p.246). Sem pretender revisitar a formação do Brasil moderno e 

contemporâneo, retenhamos, em suma apertada, o seguinte: assim como “a Independência foi 

naturalmente solapada como processo revolucionário, graças ao predomínio de influências 

histórico-sociais que confinavam a profundidade da ruptura com o passado” (Ibid., p.51), como 

a escravidão e a dominação patrimonialista, a constituição da ordem social competitiva – para 

usar os termos de Florestan – concorreu “para manter ou preservar ‘o passado no presente’, 

fortalecendo elementos arcaicos em vez de destruí-los.” (Ibid., p.199), “pois o que entrava em 

jogo não era o desenvolvimento capitalista em si mesmo, mas a adaptação de certas 

transformações da economia brasileira aos dinamismos em expansão das economias centrais.” 

(Ibid., p.277).  Articulada crescentemente ao “mundo dos negócios”, frações da aristocracia 

agrária integram-se cada vez mais ao “mundo das cidades”, expandindo e diferenciando seus 

negócios. Diante da impossibilidade de estancar a história, intensificam-na. Do “senhor 

agrário” emerge o homo œconomicus. A desagregação da ordem senhorial viria a ser liderada e 

calibrada por tais frações da aristocracia agrária. A ruína da ordem senhorial e escravista seria 

levada a cabo nos marcos do poder oligárquico e autocrático, modernizado para ser preservado. 

Florestan não tinha dúvidas: 

estamos diante de uma burguesia dotada de moderado espírito modernizador e que, além do mais, 
tendia a circunscrever a modernização ao âmbito empresarial e às condições imediatas da 
atividade econômica ou do crescimento econômico. [...] A transição para o século XX e todo o 
processo de industrialização que se desenrola até a década de 1930 fazem parte da evolução 
interna do capitalismo competitivo. O eixo dessa evolução, como se sabe, estava no esquema de 
exportação e de importação, montado sob a égide da economia neocolonial. A influência 
modernizadora externa se ampliara e se aprofundara; mas ela morria dentro das fronteiras da 
difusão de valores, técnicas e instituições instrumentais para a criação de uma economia 
competitiva satélite. Ir além representaria um risco: o de acordar o homem nativo para sonhos 
de independência e de revolução nacional, que entrariam em conflito com a dominação externa. 
O impulso modernizador que vinha de fora e era inegavelmente considerável, anulava-se, assim, 
antes de tornar-se um fermento verdadeiramente revolucionário, capaz de converter a 
modernização econômica na base de um salto histórico de maior vulto. A convergência de 
interesses burgueses internos e externos fazia da dominação burguesa uma fonte de estabilidade 
econômica e política, sendo esta vista como um componente essencial para o tipo de crescimento 
econômico, que ambos pretendiam, e para o estilo de vida política posto em prática pelas elites 
(e que servia de suporte ao padrão vigente de estabilidade econômica e política). Portanto, a 
dominação burguesa se associava a procedimentos autocráticos, herdados do passado ou 
improvisados no presente, e era quase neutra para a formação e a difusão de procedimentos 
democráticos alternativos, que deveriam ser instituídos (na verdade, eles tinham existência legal 
ou formal, mas eram socialmente inoperantes). [...] O modo pelo qual se constituiu a dominação 
burguesa e a parte que nela tomaram as concepções da ‘velha’ e da ‘nova’ oligarquia converteram 
a burguesia em uma força social naturalmente ultraconservadora e reacionária. [...] Desse ângulo, 
a redução do campo de atuação histórica da burguesia exprime uma realidade específica, a partir 
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da qual a dominação burguesa aparece como conexão histórica não da ‘revolução nacional e 
democrática’, mas do capitalismo dependente e do tipo de transformação capitalista que ele 
supõe. Ao fechar o espaço político aberto à mudança social construtiva, a burguesia garante-se 
o único caminho que permite conciliar sua existência e florescimento com a continuidade e 
expansão do capitalismo dependente (Ibid., p.242-251).  

Esse padrão de atuação histórica se repetirá. Dada a impossibilidade de capitais 

nacionais deflagrarem, sob sua égide, uma revolução industrial, a transição para esta (ou seja, 

a Segunda Revolução Industrial, cujo ciclo o país completará ao final dos anos de 1970) será 

crescentemente induzida e determinada de fora, nos marcos da mundialidade na qual, desde 

sempre, nossas “elites nativas” pouco ou nada deliberam. “Nessa fase, a economia brasileira já 

não concorre, apenas, para intensificar o crescimento do capitalismo monopolista no exterior: 

ela se incorpora a esse crescimento, aparecendo, daí em diante, como um de seus pólos 

dinâmicos na periferia.” (FERNANDES, 2005, p.299). O que não transcorreu, porém, sem 

recomposição e reafirmação da dominação burguesa (para continuar falando como Florestan), 

efetivadas pelo amplo domínio sobre o poder de Estado, imprescindível para apaziguar conflitos 

intraclasses dominantes (posto que não são homogêneas), reafirmando solidariedades (e 

tampouco são fratricidas), e assegurar condições fundamentais (das político-institucionais às 

estritamente econômicas) para o novo padrão de acumulação, que “se superpõe, como 

o supermoderno ou o atual, ao que vinha de antes, ou seja, o ‘moderno’, o ‘antigo’ e o ‘arcaico’, 

aos quais nem sempre pode destruir e, com frequência, precisa conservar.” (2005, p.314). 

Como resultado, a perda da hegemonia da “vocação agrária” não significou o 

aniquilamento dos “setores agrários”, pois a primeira inflexão para um padrão de acumulação 

centrado na indústria (com o impulso aos setores ditos tradicionais) deles não podia prescindir, 

tanto por conta dos recursos advindos da exportação - cruciais para financiar a importação de 

bens de capital, bem como para modernizar as cidades conforme as necessidades da acumulação 

na e pela indústria -, quanto pelo papel no custo de reprodução da força de trabalho urbana. 

Preservada a estrutura de concentração da propriedade da terra, e praticamente inalcançada pela 

legislação trabalhista, a agricultura atrasada foi fundamental por fornecer alimentos a baixo 

custo e contingentes populacionais que engrossavam o exército industrial, da ativa e da reserva. 

Quanto à industrialização propriamente dita, deu-se num quadro de heteronomia e dependência 

da acumulação, nos chamados países centrais, de trabalho morto sob a forma de tecnologia, ou 

seja, o cerne da renovação tecnológica se encontra alhures. Sem esquecer que a atuação do 

Estado cumpriu-se também através da criação de empresas estatais (atuantes no setor de bens 
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de produção e de insumos) e de estruturas de financiamento interno, a industrialização, fundada 

num padrão de forte concentração da renda, configurou-se numa estrutura complexa, dinâmica, 

concentrada em determinados setores e espaços (especialmente as metrópoles). Não é 

ocasional, pois, que Paulo Arantes tenha captado uma dualidade que consubstancia a 

experiência intelectual brasileira, sentimento que “impregnaria a vida mental de uma nação 

periférica” (ARANTES, 1992, p.14), ou que Anselmo Alfredo (2013, p.219) afirme que a tardia 

industrialização brasileira “internalizou as contradições da economia mundial antes mesmo de 

generalizar o desenvolvimento das forças produtivas internas à economia brasileira”. Em outros 

termos, “não éramos propriamente capitalistas, e o que éramos era uma diferença em relação 

ao que não éramos” (SCHWARZ, 1987, p.162), consubstanciando “um entrelaçamento dual 

entre o Mesmo e o Outro” (ARANTES, 1992, p.16), “um processo dual portanto de integração 

e diferenciação, de incorporarão do geral para se alcançar a expressão do particular” (Ibidem, 

p.17). Fornecendo para muitos uma percepção de ausência que pôde ser formulada como 

modernização incompleta, como se a questão fosse a de realizar uma particularidade elevando-

a à identidade com seu conceito universal, perdendo de vista, assim, a própria conformação 

histórica dessa particularidade. Essa percepção histórica de certa dualidade - vez ou outra 

compreendida em chave dialética - definiria a identidade dos contrários como forma mesma da 

sociedade brasileira, conferindo a essa um estado de exceção próprio, marcado menos pelo 

Estado burguês que pelo Estado oligárquico, menos na superação do que se percebe como atraso 

que na incoporação desse atraso nas sanhas da modernização e da capitalização completa da 

vida. O que tornaria o Brasil um “laboratório avançado da barbárie” (MENEGAT, 2019) ou 

uma espécie de fratura do mundo dando forma a uma espécie de “brasilianização do 

capitalismo” (ARANTES, 2004), onde o Brasil poderia ser compreendido o país do futuro não 

por atingir sua modernização completa, mas, ao oposto, pela deterioração mesma do processo 

de modernização e de todas as promessas que ela necessariamente engendrou.  

A violência no movimento dos limites da forma valor  

A violência é fundante da moderna sociedade produtora de mercadorias. Tal imbricação 

é tão intimamente estabelecida que não seria exagero dizer que a segunda não existiria sem o 

constante exercício da primeira. Nos termos sintéticos de Marildo Menegat (2019, p.150), “sem 

armas de fogo e guerra, o capitalismo jamais teria surgido e atingido as atuais proporções”. 

Dizer que a violência constitui a moderna forma de sociabilidade, no entanto, apenas apresenta 
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o problema. Fica por dizer quais os conteúdos e sentidos do exercício da violência em cada 

lugar e cada tempo histórico. Pois, por um lado, o exercício da violência 

adquire contornos catastróficos nas periferias. Além do exacerbado aumento do encarceramento, 
com o conjunto de estratégias de segregação punitiva a ele ligado – diminuição da maioridade 
penal, recrudescimento na pena privativa de liberdade, expansão da tipificação penal, 
estabelecimento de condenações obrigatórias mínimas etc. –, destacam-se as mortes perpetradas 
por agentes oficiais do Estado, no exercício de suas “atribuições legais”, e também pelos agentes 
oficiosos, contratados no rentável mercado da guerra e da segurança privada. No interior da 
sociedade civil, multiplicam-se vários níveis de preparação (difusos ou concentrados) para o 
“combate”, que indicam um processo de naturalização do convívio com a violência: posse de 
armas, aprendizado de técnicas de defesa pessoal, blindagens de automóveis e casas, colocação 
de câmeras de vigilância, isolamento de condomínios fechados, contratação de seguranças 
privadas e formação de milícias e gangues para a eliminação dos indesejáveis. (BRITO, ALVES 
e LOBO, 2012, p.771).  

Por outro, o exercício da violência exerce funções imanentes específicas em cada 

momento do processo de modernização. De modo que os fundamentos de sua prática na 

contemporaneidade certamente não são os mesmos de outrora. Se na fase ascendente do 

capitalismo, “o estado de exceção era um dispositivo provisório para situações de perigo” 

(AGAMBEN, 2018, s.p), em sua fase atual, “se tornou um instrumento normal de governo”. 

Em outros termos, se o exercício da violência se constituiu historicamente como cindido no 

tempo e no espaço, parece agora se totalizar, como um dos momentos decisivos da massificação 

da condição periférica.5 Nesse ponto, Foucault (2002) não poderia estar mais certo ao inverter 

o aforismo de Clausewitz e afirmar que a política é a continuação da guerra por outros meios. 

O que assume caráter distinto agora é que essa interdição da política não levaria apenas a um 

“estado de polícia” (Rancière, 1996) que operaria até a retomada da forma política, mas se 

tornaria a própria forma de ser da mediação social. 

Se a promessa de identidade posta pela forma do sujeito de direito é parte da própria 

identidade do processo de modernização, o colapso da modernização (Kurz, 1993) que se 

apresenta em curso, por assim dizer, dissolve essa promessa. “O que antes servia como 

identidade dos não-idênticos a fim de permitir a valorização, precisa ser eliminado porque o 

não-idêntico precisa revelar-se enquanto tal. A violência tácita, jurídica e política cede a passos 

acelerados lugar à violência policial e dos coronéis da terra” (BONIFÁCIO, 2018, p.242).  

 
5 Cf. Canettieri (2019).  
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Assim, a flagrante dissolução do chamado Estado democrático brasileiro não seria 

contingencial ou apenas reflexo dos interesses infra-políticos desta ou daquela figura, mas 

expressão de que 

A democracia de massas, ao que parece, era de fato a forma política mais estável para uma 
sociedade que havia chegado à produção e ao consumo também de massas. A legitimação desse 
estado sustentada na socialização universal por meio da mercadoria, que a expansão da produção 
fordista com pleno emprego garantiu, dava a impressão de que o sistema teria encontrado um 
ponto de equilibro perpétuo. A defesa da democracia como valor universal consolidou nesse 
período como um tempo de amnésia da sua força destrutiva encapsulada num duvidoso estágio 
avançado do progresso (MENEGAT, 2019, p. 151). 

A dissolução dos pressupostos que tornavam a democracia momento necessário da 

identidade dos não-idênticos, converte em obsoleta a velha identidade de sujeito de direito, 

rompendo a promessa que ela encetou, sem nunca de fato se realizar. Assim, a forma social 

moderna dissolve-se cedendo lugar a uma espécie de nova guerra total de todos contra todos, 

ou, nos termos de Robert Kurz, uma guerra de ordenamento mundial. “Esta operação de guerra 

faz a vez da política, no esforço desesperado de prolongar as condições de possibilidade dessa 

sociabilidade em que seus fundamentos se tornaram estilhaços de uma fantasmagoria vagando 

por todos os espaços com acentuada potência destrutiva” (MENEGAT, 2019, p,154).  

O que argumentamos é que essa configuração crítica seria melhor compreendida por 

meio da dialética entre os limites internos e externos da forma valor. Os limites externos são, 

pois, aqueles concernentes a tudo aquilo que não é ainda intrínseco à (ir)racionalidade do 

capital. A tudo aquilo que aparece como resistência a essa ordem, ou, mais raramente, a tudo 

que a desconhece. O limite da capacidade de resiliência de dado ecossistema, os limites de um 

recurso natural que assume papel indispensável à produção de determinada mercadoria... ou 

ainda à articulação de grupos e/ou indivíduos que de uma maneira ou outra se põem em marcha 

contrária a tal (ir)racionalidade... Por outro lado, os limites internos dizem respeito às aporias 

internas ao próprio processo de valorização. A tudo que já lhe é intrínseco, mas que por sua 

própria natureza contraditória torna-se entrave ao movimento interno demandado pelo sistema. 

A própria forma política insere-se nessa constelação. O dispêndio inexorável de capital para o 

aumento da produtividade – em termos empíricos – também compõe esse cenário. (Bonifácio, 

2018).  
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Se tal é verdade para o centro do capitalismo, onde Marx formula e desenvolve sua 

teoria, em países periféricos e de modernização tardia, tal como o Brasil, o conceito tem ainda 

maior teor de verdade.  

O que aí se impõe é a compreensão de que o escrutínio da crise – sobretudo na periferia 

do mundo – demanda a compreensão de que a identidade do capital enquanto movimento se 

põe como um duplo em negativo. A extensão geográfica do modo de produção não apenas é 

simultânea à sua negação como impõe a negação mesma da própria extensão. A fase ascendente 

do capital põe e convive com sua fase de automediação, o que se expressa na crise da 

modernização como impossibilidade lógica e histórica, seja de ascender infinitamente, seja de 

se automediar ad eternum a despeito dos limites físicos do mundo. A forma própria do colapso 

se poria, então, como esgotamento do caráter relativo do limite interno em função de sua nova 

condição como limite absoluto. Se na fase ascendente o interno é relativo ao externo, na fase 

automediada ele é autorreferente, ou seja, limite de si mesmo. O que se põe aí é uma distinção 

entre crise do capital (o que seria inerente ao próprio movimento do capital) e crise do valor (a 

qual aponta para o limite mesmo da forma social fundada no processo de valorização).  

A distinção entre esses momentos seria expressa, dentre outras formas, por uma 

distinção apresentada e não desdobrada nos Grundrisse. Trata-se da distinção entre barreiras 

[Schrankee] e limites [Grenze]6.  

Grosso modo, as barreiras intrínsecas ao movimento do capital poderiam ser 

compreendidas como contradições ultrapassáveis no âmbito da dinâmica mesma desse 

movimento. Teriam estatuto de necessidade. Esta não compreendida tal como no economicismo 

vulgar que compreende que o capital enquanto sistema carece de crises para se realizar, mas 

vis-à-vis à própria filosofia hegeliana donde necessidade “é uma categoria abstrata que indica 

uma relação necessária e essencial entre dois termos: sempre que um deles está presente, 

também, por força dessa presença, o outro está presente. Cada um contém o outro na 

 
6 “o capital, como representante da forma universal da riqueza – do dinheiro –, é o impulso ilimitado e desmedido 
de transpor seus próprios limites. Cada limite é e tem de ser obstáculo para ele. Caso contrário, deixaria de ser 
capital – o dinheiro que se produz a si mesmo. Tão logo deixasse de sentir um determinado limite como obstáculo, 
mas se sentisse à vontade nele como limite, o próprio capital teria degenerado de valor de troca a valor de uso, da 
forma universal da riqueza a uma existência substancial determinada dela. O capital enquanto tal cria um mais-
valor determinado porque não pode pôr de uma vez um mais-valor ilimitado; ele é o movimento contínuo de criar 
mais mais-valor. O limite quantitativo do mais-valor aparece para o capital somente como barreira natural, como 
necessidade que ele procura incessantemente dominar e transpor” (MARX, 2011, p.417-8).  
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determinação”. (HEGEL, 1996, p.86). De modo que se as barreiras não são uma necessidade 

da razão, são necessárias do ponto de vista da irracionalidade sem sujeito do real no moderno. 

Caso outro é o dos limites. Neles estaria resguardada aquela potência mencionada por Hegel já 

na introdução da Fenomenologia do Espírito, a de que “é no fim e nos resultados últimos que 

se expressa a Coisa mesma” (HEGEL, 1992, Livro I, p.21). Se o sistema para ser sistema carece 

encerrar o mundo que produz em seu próprio círculo mágico, e sua dinâmica apenas pode 

consistir em tal missão civilizatória, o movimento de infinitude é contraditoriamente a 

delimitação dessa finitude,  a exclusão do que não o compõe. O limite seria assim não um motor 

negativo, mas uma negatividade sem conciliação.  

Dito isso, podemos começar a compreender porque os limites do capital não são 

idênticos aos limites do valor, embora estabeleçam uma relação dialética entre si. Se os 

primeiros se apresentam como barreiras ao seu automovimento, os segundos seriam os limites 

mesmos de sua condição sistêmica. Bastaria notar que capitais dessubstancializados podem 

migrar – e em geral migram – para outros setores, recorrendo à própria produção insubstancial 

do espaço como subterfúgio à desvalorização. Mecanismo no qual há ainda formação de capital, 

que por sua vez haverá de reclamar a própria valorização no âmbito da concorrência. A barreira 

nega sua finitude de maneira a pressionar a própria dinâmica contra os limites da forma 

sistêmica sem a qual não pode ela mesma se pôr.  

Essa tensão entre barreira e limite no automovimento do valor ajuda-nos a compreender 

distinções importantes em relação ao que transparece como desmonte do Estado e acentuação 

da violência. Pois, nessa chave interpretativa, poderíamos chegar à conclusão de que a 

dissolução do já precário Estado democrático de direito no Brasil pouco ou nada se comunica 

a um avanço do neoliberalismo (como no caso da década de 1990), mas a um esgotamento da 

promessa de identidade que direito e democracia (enquanto formas do valor) engendram. 

Embora de aparência correlata, esses dois momentos têm fundamentos distintos. Se o 

neoliberalismo emerge como resposta viável à crise do capital ainda na década de 1970, quando 

já se anunciava aos mais atentos o colapso da moderna sociedade produtora de mercadorias, as 

barreiras que este receituário econômico poderia romper já foram suprassumidas, fornecendo, 

inclusive, a base para o neodesenvolvimentismo levado a cabo nos governos petistas. Se o 

neoliberalismo ainda pressupunha uma organização pelo e para o trabalho – ainda que em suas 

formas mais precarizadas, como espécie de válvula de escape via mais-valia absoluta – o que 
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parece estar em voga no período atual é um conjunto de estratégias correspondentes já a uma 

sociedade do não-trabalho. O que, notadamente, não vem se perfazendo com qualquer 

perspectiva emancipatória, mas como uma espécie de dissolver sem conciliação; como um 

mundo que se dissolve sem que nada se ponha em seu lugar que não a própria violência em sua 

forma mais direta e concreta. Nos termos de Robert Kurz,  

A fuga para a coadministração da crise só pode conduzir à cumplicidade com o sacrifício humano 
reificado e, por fim, com a sua execução consciente – já não como sacrifício da energia de 
trabalho abstratificada até que o material humano, chupado até ao tutano, caia morto, mas, depois 
de este constrangimento se tornar objetivamente obsoleto, apenas sob a forma de uma 
“eutanásia” burocrática, para as massas dos já não utilizáveis em termos capitalistas, que tem de 
assumir traços anômicos. Depois de o dinheiro ter sofrido uma mutação, convertendo-se de 
sacrifício simbólico na objetualidade universal do valor no sistema do “trabalho abstrato”, o 
“dinheiro sem valor”, sobre esta base desvalorizada e dessubstanciada, faz agora regressar 
condições quase arcaicas que, no entanto, já não se inserem num ritual que se desenrola dentro 
de determinadas balizas, mas desembocam no quadro de uma carnificina desnorteada e num 
recuo da civilização. Se as metamorfoses do dinheiro, do sacrifício humano até a objetualidade 
simbólica de substituição, constituíram um processo civilizacional parcial no terreno de relações 
de fetiche não ultrapassadas, o fetiche do capital pôs em marcha um movimento de sacrifício 
reificado cujo resultado acaba por revogar todos os elementos civilizacionais da história humana 
anterior. Os sanguinários sacerdotes dos astecas eram inofensivos e amigáveis em comparação 
com os burocratas do sacrifício ao fetiche do capital global no seu limite interno histórico. 
(KURZ, 2014, p. 373). 

 Em que pese os termos alegóricos mobilizados por Kurz, tal movimento cego de 

violência direta não consiste, por assim dizer, em qualquer tipo de gozo dos dominadores sobre 

os dominados, mesmo quando a violência aparece revestida pela sanha fascista. Como bem 

salienta o próprio autor, hoje “mesmo o neonazi já não fundamenta as suas exigências 

econômicas em nome da raça, mas, pelo contrário, baseia o seu racismo em interesses 

econômicos” (KURZ, 2016, p.210). Trata-se de uma espécie de necessidade histórica da própria 

forma valor ante seus limites.  

 Em uma configuração histórica em que a crise não é mais meramente conjuntural (no 

sentido dos ciclos recorrentes que demandavam seguidas reestruturações produtivas), mas 

estrutural (no sentido de que tais reestruturações apenas poderiam se pôr sob a forma de uma 

guerra de ordenamento mundial), caberia perguntamo-nos no âmbito da crítica marxiana da 

economia política se, e em que medida, ainda é possível extração de renda fundiária. De fato 

ainda há valor produzido a ser distribuído entre os distintos capitais? Pois, ante tal possibilidade, 

a relação entre renda e valor se alteraria consideravelmente e nos forçaria a pensar os limites 

do próprio espaço enquanto interno às tramas reprodutivas do capital.  

Considerações finais  
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Ante o limite interno da forma valor restaria apenas o precário subterfúgio ao rentismo, 

que mais seria um engodo, haja vista a relação de necessidade estabelecida pela renda em 

relação ao valor. Nessa constelação, as poucas externalidades que restam apenas poderiam ser 

irrompidas pela violência direta e tornada legítima, ou seja, por meio da dissolução da promessa 

democrática. O aumento da violência e a dissolução da promessa democrática se comunicariam 

ao dissolver da própria forma social que engendrou a promessa de identidade sob a forma 

sujeito. Não se trataria, portanto, de um desviar no curso de uma história de progresso no que 

concerne ao reconhecimento do humano, tampouco de uma regressão, mas do desdobramento 

lógico e histórico da sociedade do equivalente; momento histórico em que tal sociedade parece 

coincidir com seu próprio conceito. Nos já citados termos de Hegel, “é no fim e nos resultados 

últimos que se expressa a Coisa mesma, e inclusive sua essência consumada”. Prosaicamente, 

nesse limiar histórico, a esperança marxista – da qual Marx certamente é bem menos 

responsável do que Engels – de que a sociedade transportará toda a máquina do Estado para o 

museu de antiguidade, junto ao torno de fiar e ao machado de bronze pode mostrar-se agora 

limitada. Prosaicamente, a história em ato aponta para o inverso: é o Estado quem conduz a 

sociedade política ao museu da antiguidade. O Estado busca salvar-se como Estado oiconomus, 

e a economia se salva na negação política do Estado. 
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DISPUTAS POR RECONHECIMENTO: 

o caso dos Sistemas Agrícolas Tradicionais e os Apanhadores de Flores Sempre-Vivas 

 

Maria Clara Salim Cerqueira1 
Rogata Soares Del Gaudio2 

 
Introdução 

 No território brasileiro coexistem inúmeros modos de vida, em alguns casos 

conflitantes. Um dos temas que está na ordem do dia dos assuntos políticos no Brasil são os 

povos e comunidades tradicionais, que de acordo com falas do novo presidente antes de ser 

eleito: “nenhum centímetro a mais de terra será demarcado para povos indígenas e 

quilombolas”3. O primeiro marco institucional de reconhecimento dos povos e comunidades 

tradicionais foi a Constituição de 1988, em especial os quilombolas e indígenas, que tiveram 

uma brecha para, a partir daquele momento, serem reconhecidos como sujeitos de direito 

perante o Estado brasileiro, em nível municipal, estadual e federal. Todavia, a despeito do 

reconhecimento legal da existência dessas comunidades, a aplicação das leis apenas é possível 

por meio de embates políticos. De acordo com French (2003), o reconhecimento das 

comunidades quilombolas, por exemplo, somente é possível a partir de uma luta constante para 

garantir efetivamente seus direitos básicos como cidadãos brasileiros.  

 Porém, no contexto atual, vemos que muitos direitos que foram conquistados durante as 

décadas de 1990 e 2000 correm o risco de estagnação ou mesmo retração. Assim, cada 

comunidade, por meio de variadas articulações políticas tenta garantir sua sobrevivência com 

estratégias e táticas diversas.  

 Buscamos neste texto analisar e apontar de maneira introdutória uma das facetas dessa 

estratégia das comunidades tradicionais, especificamente no que concerne à busca do 

 
1 Doutoranda no Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais. 
mclaracerqueira@gmail.com 
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2 Docente no Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais. 
rogatasoares@gmail.com 
3 Declaração proferida em 3 de abril de 2018, segundo portal Justificando (2018). 
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reconhecimento. Para isso, analisaremos a intermediação da ONU nas suas relações com o 

estado brasileiro, tomando como exemplo as comunidades camponesas e quilombolas que se 

auto intitulam apanhadores de sempre-vivas, localizadas na região Meridional da Serra do 

Espinhaço em Minas Gerais. 

As disputas dos apanhadores de flores sempre-vivas em diversas escalas 

 O extrativismo vegetal é importante fonte de renda para as famílias das comunidades 

que se auto intitulam apanhadores se flores sempre-vivas, além de ser também uma atividade 

estratégica na sua reprodução social, cultural, econômica e política. Localizadas na região 

meridional da Serra do Espinhaço em Minas Gerais, essas comunidades ocupam seus territórios 

há muitas gerações e ali estabeleceram seus modos de vida, compreendidos aqui como as 

relações sociometabólicas específicas de um grupo em sua mediação e transformação do meio, 

tomando emprestado o termo de Ístvan Mészáros (2011). Para analisar as relações políticas 

desses determinados grupos sociais, a concepção de modo de vida nos auxilia a diferenciar e 

identificar os conflitos relativos às formas de existência que emergem como inconciliáveis a 

nível empírico. 

 Nas últimas décadas, parte das comunidades dos apanhadores de flores sempre-vivas se 

viram em meio a grandes conflitos socioambientais, com a implantação de Unidades de 

Conservação (UCs) de uso restrito que se sobrepunham a seus territórios (MONTEIRO, 2011). 

A criação do Parque Nacional das Sempre –Vivas (PARNA Sempre-Vivas), gerido pelo 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), foi emblemático para 

essas comunidades. A criação do Parque engendrou a sobreposição entre a sua área – de uso 

restrito, destaque-se novamente - e os territórios de algumas dessas comunidades. Tal processo, 

por sua vez, mobilizou essas comunidades para a organização política de modo a reivindicar a 

permanência no território, bem como a manutenção de suas atividades e modos de vida. 

 Anteriormente a esses conflitos, a invisibilidade foi uma das estratégias de 

sobrevivência dessas comunidades: não acessavam políticas públicas e realizavam suas 

atividades, sem qualquer amparo – ou interferência – do Estado. A partir do momento da 

implantação das UCs, a existência dos povos tradicionais da Serra e seus modos de vida foram 

desconsiderados pelos agentes do IEF-MG e do ICMBio, que delimitaram os Parques sobre o 
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território ocupado por eles há gerações, negando sua história e sua existência ali, como é 

elaborado e exposto na pesquisa de mestrado de Monteiro (2011). De forma violenta e 

truculenta, eles foram expulsos dos campos da “apanha” de flores, e viram sua atividade ser 

criminalizada, com multas e prisões, de acordo com relato dos moradores. Diversas 

comunidades da região sofreram processos semelhantes e iniciaram uma articulação política 

em conjunto: a criação da Comissão pelo Direito dos Povos Extrativistas (CODECEX), por 

meio da qual se organizam com demandas comuns e compõem com representantes, a Comissão 

Estadual e o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, conforme membros da 

entidade. 

 A partir do momento em que as comunidades se depararam com a situação de conflito 

direto com agentes dos órgãos ambientais, os apanhadores de flores sempre-vivas passaram a 

buscar o reconhecimento e visibilidade em outras esferas institucionais. O Instituto de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 2016 iniciou a identificação e 

reconhecimento no Brasil, dos Sistemas Agrícolas Tradicionais (SAT). A sua intenção era de 

criar novos dispositivos e políticas de salvaguarda do patrimônio dos povos e comunidades 

tradicionais. As comunidades apanhadoras de flores sempre-vivas da Raiz, Mata dos Crioulos, 

Macacos, Inhaí, São João da Chapada, Vargem do Inhaí e Braúnas, localizadas nos municípios 

de Presidente Kubitschek, Diamantina, e Buenópolis em Minas Gerais, foram um dos SATs 

identificados nesse levantamento prévio do IPHAN. Elas foram o único caso4 no Brasil que 

conseguiram dar continuidade ao processo de  candidatura ao selo inédito no país, de Sistema 

Importante do Patrimônio Agrícola Mundial (SIPAM), da ONU, pela Alimentação e 

Agricultura, ou no original Food and Agriculture Organization (FAO). Essa conquista 

significaria em termos práticos, uma visibilidade e reconhecimento a escala internacional, o que 

por sua vez, poderia fortalecer suas lutas pela conservação de seus territórios e modos de vida. 

 As comunidades, por meio da CODECEX e em conjunto com técnicos e pesquisadores 

colaboradores da entidade, se reuniram no final do ano de 2017 e início de 2018 para elaborar 

 
4 Quando o IPHAN iniciou o processo de pesquisa para casos de Sistemas Agrícolas Tradicionais de importância 
global, foram identificadas outras comunidades no Brasil, porém os apanhadores de flores sempre-vivas eram os 
únicos que cumpriam todos os requisitos para o reconhecimento do selo da FAO neste momento de organização 
política. 
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o dossiê que descreve o SAT e o Plano de Conservação Dinâmica (PCD), os dois documentos 

necessários à candidatura. 

 Para comunidades que sobreviveram por décadas na invisibilidade, essa oportunidade 

decidida em conjunto implicava retomarem a autonomia em seu território e seus modos de vida, 

e serem reconhecidos como sujeitos de direito pelo Estado brasileiro e internacionalmente. 

Assim, nos perguntamos como o reconhecimento internacional, a partir da ONU, possibilitaria 

de fato o reconhecimento dos apanhadores de flores sempre-vivas como esses sujeitos? 

Reivindicação essa que tem como finalidade a garantia dos direitos básicos para esses povos. 

Não intentamos questionar as estratégias políticas acionadas por essas comunidades, mas 

pensarmos que seja necessário também deixar transparente quais os interesses da ONU em 

reconhecer esses sujeitos, e sua relação com o momento político atual. Quais são os interesses 

que levam um órgão, que na década de 1970, foi berço da Revolução Verde5 no mundo, a 

enaltecer e criar instrumentos de proteção para determinados modos de vida tradicionais 

hodiernamente? 

 A partir do momento em que o Estado, através da legislação, reconhece que esses modos 

de organização social não estão em extinção (ARRUTI, 1997) como há muito vinha sendo 

anunciado, a posição dessas comunidades nas relações políticas e de disputa se transformam. O 

que nos resta saber é qual o interesse por detrás desse reconhecimento e visibilização dos povos 

que anteriormente não tinham sua existência legitimada. Buscaremos entender - a partir de 

breves relatos das reuniões em que os documentos da candidatura foram elaborados – se e como 

esse processo de reconhecimento modificou as relações e organizações políticas dessas 

comunidades com o Estado.  

Breve relato da reunião de elaboração do Plano de Conservação Dinâmica (PCD) 

 Antes de nos atermos às reflexões acerca das relações políticas das comunidades dos 

apanhadores de flores sempre-vivas, acreditamos ser de grande utilidade introduzir um relato 

 
5 A Revolução Verde foi o processo de modernização do campo e da produção agrícola a nível mundial no contexto 
pós II Guerra Mundial, quando a escassez de alimentos e aumento da fome foram evidenciados e tornados motivos 
de preocupação a nível mundial. As transformações nos modos de produção agrícola e suas tecnologias, 
conformados por introdução de insumos químicos, sementes de laboratórios, irrigação e mecanização, permitiram 
o aumento da produção de alimentos sob a alcunha do progresso e desenvolvimento. Essas transformações 
fortaleceram os grandes latifundiários e colocaram em risco as tradições agrícolas de determinados grupos sociais, 
como as comunidades tradicionais. 
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de participação da reunião de elaboração do PCD, momento em que as comunidades 

organizadas se encontraram com representantes do poder público para discutir as medidas que 

seriam apresentadas à FAO como ações de conservação do referido sistema agrícola tradicional. 

Essa reunião aconteceu nos dias 12 e 13 de abril de 2018, e a participação como pesquisadora 

ocorreu devido à pesquisa de mestrado que estava em processo de elaboração na época que trata 

da questão da moradia em uma comunidade envolvida nesse processo, a Mata dos Crioulos. 

 A candidatura ao selo da FAO, desde seu processo de elaboração, traz uma visibilidade 

a nível internacional para a importância desses povos, e como a “natureza” que tanto querem 

preservar com a implantação de Parques e UCs apenas está “preservada” como hoje é 

encontrada devido à ação humana que ali atua há tanto tempo. O lamentável é que fez-se 

necessário um olhar externo para valorizar a cultura local e até reconhecer a existência daquelas 

vidas, consideração que nos últimos anos não foi feita pelos poderes públicos brasileiros em 

qualquer instância que seja. Nesse contexto, os apanhadores e apanhadoras de flores sempre-

vivas, no escopo de conservação do sistema agrícola, reivindicam aspectos básicos previstos na 

Constituição de 1988 para a população brasileira, como educação, saúde e condições mínimas 

de uma vida digna. 

 No primeiro momento, as instituições que ali estavam presentes se apresentaram, assim 

como os povos das comunidades. Após essa apresentação, foi feita uma exposição a respeito 

do que é a FAO e o selo ao qual os apanhadores e apanhadoras de flores sempre-vivas estão se 

candidatando, para contextualizar o que é o plano e quais passos eram necessários para elaborá-

lo. No segundo momento, separaram-se os representantes dos municípios presentes e os 

representantes do estado de Minas Gerais, para discutir ações mais efetivas e diretas, e negociar 

como colocá-las em prática, e foi quando participei do grupo de Presidente Kubitschek, com a 

comunidade de Raíz6. Depois das reuniões dos grupos, todos apresentaram as dificuldades e 

acordos estabelecidos. 

 Durante toda a oficina, surgiram comentários a respeito da importância das pesquisas 

acadêmicas que foram e são feitas em conjunto com as comunidades, com o objetivo não apenas 

 
6 A comunidade da Raíz, localizada no município de Presidente Kubitschek, se auto intitula como apanhadores de 
flores sempre-vivas e quilombolas. Uma de suas principais pautas políticas é a educação quilombola, a qual 
buscam implementar a partir da rede municipal de ensino. 
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de produzir conhecimento, mas de transformar a realidade, de possibilitar condições dignas de 

vida para esses povos que foram esquecidos por tanto tempo, e depois viram sua existência 

ignorada e por vezes negada pelo Estado. Com a visibilidade que as comunidades agora têm, 

os setores de cultura das prefeituras e do estado começam a se envolver no debate. Na oficina 

foi anunciada a abertura de um processo no Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e 

Histórico de Minas Gerais (IEPHA-MG) para registro da prática da apanha de flores sempre-

vivas como patrimônio imaterial a nível estadual. Além disso, a Secretaria de Cultura de 

Diamantina também demonstrou interesse em identificar bens culturais nas comunidades para 

incluir no acervo cultural do município. Apesar dos problemas dos instrumentos de proteção do 

patrimônio histórico e cultural no Brasil – a qualquer nível – o reconhecimento da cultura desses 

povos nos mesmos “moldes” que outras culturas socialmente reconhecidas pode representar um 

avanço em relação às disputas políticas: eles agora “estão em pé de igualdade” com outros 

grupos. 

O reconhecimento da diferença 

Os apanhadores de flores sempre-vivas não representam o único caso de comunidades 

tradicionais que disputam no âmbito estatal o reconhecimento. No Brasil, temos muitos estudos 

que nos auxiliam na compreensão de quem são os povos tradicionais e suas lutas. Antes de 

tudo, trazemos a origem do termo definido no Dicionário de Educação do Campo: 

Se buscarmos a genealogia da emergência dos termos “povos e comunidades 
tradicionais” no léxico político e teórico brasileiro, podemos localizar como momento 
decisivo o final da década de 1970 e o início da década de 1980. Porém, é sobretudo 
no início dos anos 1990, com a consolidação da questão ambiental, que esses termos 
popularizam-se e, aos poucos, vão sendo apropriados por um conjunto mais amplo de 
grupos sociais, movimentos sociais, organizações não governamentais (ONGs), pela 
mídia, pela academia e pelo próprio Estado, que institucionalizou essas categorias na 
forma de legislação, direitos e políticas públicas (CRUZ, 2012, p. 597). 

 

 A consolidação e difusão do termo “povos e comunidades tradicionais” ocorreu, como 

é possível notar, num momento em que as pautas ambientais estavam em voga em todo o 

mundo, e se fazia notável uma preocupação com os recursos naturais do planeta para manter os 

modos de produção vigentes. Reconhecer os povos tradicionais nesse contexto é confirmar que 

era visto nesses grupos uma possibilidade de “exploração sustentável” em contraposição à 

exploração capitalista. Apesar de parte do discurso de reconhecimento dessas comunidades 
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passe pela preservação da cultura, não havia nenhuma relação institucional direta ou indireta 

entre as comunidades e os órgãos governamentais da esfera da cultura. 

 Valter do Carmo Cruz (2012) ainda aponta que o termo “povos e comunidades 

tradicionais” não é apenas uma categoria de análise, mas uma categoria política. Isso marca 

como o termo foi difundido simultaneamente entre os meios acadêmicos e nas disputas 

políticas, e demonstra a cautela necessária para lidar com esses termos, que representam não 

apenas uma maneira de compreender e explicar a realidade como categoria de análise, como 

também um instrumento político utilizado por esses grupos para reivindicar seus direitos. 

Assim, compreendemos que não é possível dissociar essas duas esferas, e para utilizar o termo 

como categoria de análise, é imprescindível emoldurá-lo em uma apreensão política. 

 Outra questão importante a ser marcada é o próprio termo “tradicional”, que remete 

principalmente a uma oposição ao “moderno”. Cruz (2012) ressalta que a utilização desse termo 

busca uma ressemantização da tradição e do tradicional. Ele associa o contraste com o moderno 

ou novo à uma conotação negativa, posicionando o “novo” e o “velho” de forma dicotômica, 

associando-os respectivamente a “bom” e “ruim”. Então, supostamente, o termo comunidades 

tradicionais traz em si um sentido pejorativo pois opõe-se às principais características da 

sociedade capitalista, como por exemplo a urbanização, industrialização, etc. Carlos Rodrigues 

Brandão também se debruça nessa contraposição entre novo e velho na definição das 

comunidades tradicionais: estas “realizam-se sem, fora ou à margem da sociedade regional e se 

sua melhor representante: a cidade” (BRANDÃO, 2012, p. 368, grifos nossos). O autor ressalta 

que essas comunidades são definidas a partir da diferença estabelecida com outros grupos, e 

coloca como característica fundamental “a inevitável presença do outro na vida de todos” 

(BRANDÃO, 2012, p. 370). As relações sociais de diferença são sempre evidenciadas nas 

definições que encontramos a respeito do assunto. 

 Quando levamos em consideração que a caracterização desses povos a partir da 

diferença, devemos retomar as reflexões acerca do reconhecimento desses grupos como sujeitos 

de direito. Há quem use ainda o termo sujeitos coletivos de direito7, resumindo o direito à 

poderes/deveres das pessoas organizadas em determinada sociedade, e estes seriam 

 
7 cf. PONTES, 2012. 
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estabelecidos de acordo com determinados grupos sociais em disputas e de modo que não 

haveria possibilidade de conciliação entre esses interesses. Porém, nos parece mais produtivo 

analisar a particularidade da forma sujeito de direito como uma abstração na qual determinada 

sociedade se (re)produz não atrelada a sujeitos específicos, e como afirma Evguiéni Pachukanis: 

“do mesmo modo que a riqueza da sociedade capitalista assume a forma de uma enorme coleção 

de mercadorias, também a sociedade se apresenta como uma cadeia ininterrupta de relações 

jurídicas” (2017, p. 97). 

 Portanto, se a identificação dos povos e comunidades tradicionais através das diferenças 

garante sua condição como sujeito de direito, como isso ecoa na realidade no sentido de que 

agora eles podem ser englobados na mesma abstração de membros iguais de uma sociedade? 

Há quem se preocupe que isso representaria uma perda da identidade tradicional, o que não é 

nosso caso. A análise dessa dinâmica e dessas disputas possibilitaria ainda compreender as 

contradições relativas as ações e inações do Estado, entendido genericamente como 

“gerenciador/ordenador” das sociedades, administrador de seus problemas sociais, em especial 

o pauperismo – situação na qual grande parte dessas comunidades se encontra. De fato, esse 

Estado opera como e para quem, defendendo especificamente quais interesses? 

As comunidades tradicionais e o Estado 

 Ao propor uma análise da situação dos povos e comunidades tradicionais que existem e 

resistem em uma sociedade pautada no modo capitalista de produção, Mészáros (2011) 

recomenda que não nos esqueçamos de que o sistema capitalista no passado foi capaz de 

conceder ganhos para a causa socialista pois era possível absorver esses impactos dentro do seu 

próprio sistema de reprodução, entretanto, hoje isso não mais acontece, então “o sistema de 

capital global é obrigado a frustrar todas as tentativas de interferência, até mesmo as mais 

reduzidas, em seus parâmetros estruturais” (MÉSZÁROS, 2011, p. 95, grifos originais). 

Devemos reconhecer que na segunda metade do século vinte, em um período marcado pela 

recuperação da economia mundial após a Segunda Guerra Mundial, a conjuntura permitiu que 

se propagasse o debate acerca desses povos tradicionais, pois era possível então absorver o 

impacto causado pelas reivindicações desses povos, o que se consolidou até o início do século 

vinte e um, com o reconhecimento de terras quilombolas e outras questões que obtiveram 

avanço significativo na conquista de direitos. Entretanto, a conjuntura atual de crise econômica 
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global não mais é capaz de absorver as “perdas” que provém da dessa “concessão” de direitos. 

Além disso, 

[..] antes de mais nada, é necessário insistir que o capital não é simplesmente uma 
“entidade material” – também não é [...] um “mecanismo” racionalmente controlável, 
como querem fazer crer os apologistas do supostamente neutro “mecanismo de 
mercado” (a ser alegremente abraçado pelo “socialismo de mercado”) – mas é, em 
última análise, uma forma incontrolável de controle sociometabólico. A razão 
principal porque este sistema forçosamente escapa a um significativo grau de controle 
humano é precisamente o fato de ter, ele próprio, surgido no curso da história como 
uma poderosa – na verdade, até o presente, de longe a mais poderosa – estrutura 
“totalizadora” de controle à qual tudo o mais, inclusive seres humanos, deve se 
ajustar, e assim provar sua “viabilidade produtiva”, ou perecer, caso não consiga se 
adaptar. (MÉSZÁROS, 2011, p. 96, grifos originais) 

 

 O momento histórico atual, da segunda metade da década de 2010, foi marcado pela 

perda dos direitos que esses povos lutaram para conquistar, e tudo se desmantelou de maneira 

quase banal. Isso não ocorre devido às ambições pessoais de figuras, ou apenas de interesses 

individuais em detrimento de interesses coletivos. Compreender o modo de produção capitalista 

como uma forma incontrolável de controle sociometabólico implica em compreender também 

que não apenas os sujeitos envolvidos em determinadas relações agem sobre ela, mas estão 

submetidas e simultaneamente são produto do desenvolvimento da sociedade em suas relações 

políticas. 

 Nas Glosas críticas marginais, Marx (2010) aponta que a política, enquanto uma relação 

de dominação, corresponde à negação da condição humana e não sua afirmação - tal como 

compreendida e entendida por certa tradição do pensamento ocidental. Evidenciamos a seguir, 

a partir da situação dada dos apanhadores de flores sempre-vivas, alguns pontos ao que se refere 

à diferenciação entre emancipação política e emancipação humana, e como as diversas escalas 

do Estado se relacionam entre si e com os sujeitos que buscam afirmar sua existência, bem 

como suas imbricações a partir da escala internacional através do envolvimento da ONU. 

 Temos em conta que apenas seja possível através de órgãos governamentais, que esses 

povos consigam o reconhecimento de seus modos de vida e de seus territórios. Isso quer dizer 

que o Estado, em sua administração das mazelas sociais, reconhece que deixou de lado os 

interesses de determinados grupos sociais, como é o caso das comunidades tradicionais. 

Portanto, apenas a partir do reconhecimento do próprio Estado de sua falha, é possível que esses 
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povos sejam reconhecidos como “diferentes” pela sua “tradicionalidade” para que possam ter 

acesso aos mesmos direitos iguais prometidos pela Constituição de 1988. O que também quer 

dizer que esse reconhecimento não faz sentido a não ser para esses povos terem acesso à aos 

direitos básicos como cidadãos por meio do Estado: se não houvesse essa instituição 

organizadora da sociedade, não haveria motivo para serem reconhecidos como diferentes, como 

bem coloca Viveiros de Castro (2005, p. 44) ao apontar o Estado como “distribuidor autorizado 

de identidade”. 

 O reconhecimento desses povos perante o Estado, a possiblidade de estarem na condição 

de sujeito de direito, é certamente um avanço político para esses grupos. Voltemos às glosas 

críticas marginais de Marx (2010): o autor indica que o caso da Inglaterra seria o melhor terreno 

para  analisar a relação entre política e pauperismo, pois nesse país a miséria seria universal  - 

se estendia dos meios urbanos aos rurais – e se replicava há mais de um século. Entretanto, o 

problema do pauperismo era visto como moral, e não havia uma compreensão na classe política 

inglesa a respeito da “importância universal de uma miséria universal” (p. 51), e primeiramente 

o aumento do pauperismo foi atribuído à falhas administrativas. As assistência pela via 

administrativa foram-se, então, disseminadas, e agora o pauperismo tornara-se culpa daqueles 

que o eram: a culpa da pobreza era dos pobres. “A assistência é engenhosamente entrelaçada 

com vingança da burguesia contra o pobre que apela à sua caridade” (p. 53), era o que acontecia 

nas chamadas workhouses, onde era dado aos pobres maneiras de sobreviver e ter, dessa forma, 

sua força de trabalho ainda mais explorada. Mesmo nesse argumento aparentemente moralista 

e ingênuo, é possível relacionar o sentimento de caridade com interesses de (re)produção 

capitalista, mesmo que não seja por mera vingança de uma classe dominante. 

 O que Marx tira como lição geral da política inglesa em relação ao pauperismo é que 

ele “foi configurando-se como uma instituição nacional e chegou por isso, inevitavelmente, a 

ser objeto de uma administração ramificada e bastante extensa, uma administração, no entanto, 

que não tem mais a tarefa de eliminá-lo, mas, ao contrário, de discipliná-lo e eternizá-lo.” (p. 

54, grifo nosso) Esse é o ponto que consideramos crucial para compreender um pouco de como 

se desenrolam as relações políticas entre Estado e comunidades tradicionais. Esses povos, que 

antes não conseguiam acessar seus direitos básicos como cidadãos, estão agora em posição de 

igualdade perante quaisquer outros cidadãos, na condição de sujeito de direito, porém para tal, 
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continuam presos à determinadas formas de organização social sob a alcunha da tradição: caso 

eles não sejam diferentes o suficiente, eles deixam de serem iguais – um ciclo infindável e sem 

saída. 

 Mesmo que a autodeclaração e autoidentificação sejam legitimadas perante o Estado 

(ALMEIDA, 2002), é através dele que os direitos serão – ou não - garantidos. Com o 

reconhecimento e, de certa forma, “sob tutela” da ONU, os apanhadores de flores agora se 

encontram em uma posição política privilegiada, em relação ao momento em que seus 

territórios foram sobrepostos ao Parque? Por se tratar de um processo corrente de negociações 

constantes, talvez não seja possível concluir quais serão os desfechos da atuação da ONU. 

Todavia, é possível e necessário compreender os mecanismos e ações que permeiam esse 

processo. 

 Marx (2010) chega à uma questão que também nos é cara: “Pode o Estado comportar-

se de outra forma?” (p. 58) A fundação do Estado na sociedade moderna pousa justamente sobre 

essa contradição entre a vida pública e a vida privada, entre os interesses gerais e particulares, 

e por isso “a administração deve limitar-se a uma atividade formal e negativa” (p. 60). Ou seja, 

essa forma de agir do Estado é o que garante sua existência, e a administração – e não resolução 

– dos problemas sociais é fundamental para tal. 

 José Chasin (2009) é um autor que se debruça sobre essa determinação das ações do 

Estado, colocando as glosas críticas marginais como ponto inicial8 para o pensamento de Marx 

sobre o tema. Ele coloca que “desde o instante em Marx passa a elaborar seu próprio 

pensamento, a esfera política perde a altura e a centralidade que ostenta ao longo de quase toda 

a história do pensamento ocidental, cedendo lugar ao complexo da ‘emancipação humana’” (p. 

61), o que não deve ser confundido com um abandono das preocupações referentes às questões 

do Estado na obra de Marx, mas sim com uma diferente questão fundamental vinculada à 

‘emancipação humana geral’ e não apenas às relações políticas e de uma possível ‘emancipação 

política’.  

 
8 Chasin aprofunda as reflexões da teoria marxiana sobre o tema na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, texto 
sobre o qual não nos debruçamos para traçar os apontamentos apresentados aqui. 
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 A partir daí, José Chasin cunha a expressão da determinação ontonegativa da 

politicidade tendo em vista que Marx rompe definitivamente com a ideia de Estado como 

instituição racional e que a emancipação humana não poderia incidir daí. É necessário ressaltar 

que isso não deve ser confundido com as ambições anarquistas de mera extinção do Estado, 

mas a abordagem da natureza ontológica “é ontonegativa, precisamente, porque exclui o 

atributo da política da essência do ser social, só o admitindo como extrínseco e contingente ao 

mesmo, isto é, na condição de historicamente circunstancial” (p. 64, grifos originais). Assim, a 

política é compreendida não como essência humana, mas como sua negação, e o Chasin aponta 

ainda que “Marx assinala, categoricamente, que a emancipação é na essência a reintegração ou 

recuperação humano societária dessas forças sociais alienadas à política” e completa “que ela 

só pode se realizar como reabsorção de energias próprias despidas da forma política, depuradas, 

exatamente, da crosta política sob a qual havia se autoaprisionado e perdido” (p. 65). 

 Portanto, no intuito de uma emancipação humana e superação da política, é necessário 

“fazer uma política que desfaça a política”, e não num sentido de mera prática política, mas 

uma “prática metapolítica: conjunto de atos de efetivação que não se desembarace de formas 

particularmente ilegítimas e comprometidas de dominação política, para substituí-las por outras 

supostas como melhores” (p. 65). Poderíamos então considerar o caso do reconhecimento do 

sistema agrícola tradicional dos apanhadores de flores sempre-vivas, por demanda da 

organização das comunidades como metapolítica? Como seria possível transformar as relações 

políticas sem meramente substituir uma forma de dominação por outra? 

Apontamentos finais 

 O caso dos apanhadores de flores sempre-vivas e seu reconhecimento como Sistema 

Agrícola Tradicional ilustra bem a relação entre o Estado brasileiro e as comunidades 

tradicionais. O fato de a FAO/ONU envolver-se no processo de reconhecimento demonstra a 

emergência desses grupos em  se posicionarem politicamente, e conflui com a ideia do fazer 

política para desfazer a política, da necessidade de se inserir na esfera política para desfazer as 

relações de dominação humana contidas nela. 

 Apesar de serem reflexões pretendidas como forma de iniciar debates a respeito das 

disputas de reconhecimento das comunidades tradicionais no Brasil, acreditamos apontar ao 
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menos o caminho a ser seguido nesse trajeto. O que resta ao Estado em relação às comunidades 

tradicionais é, então, reconhecê-las como sujeitos de direito para discipliná-las e eternizá-las, 

com a vantagem de fazer isso supostamente fundado sob aspectos culturais. 
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O ESTADO DE DIREITO NA DISPUTA POR OUTROS MUNDOS 

Elementos de uma relação contraditória a partir das violências contra os povos do 
campo e da natureza 

Vinícius Martins da Silva1 

Introdução 

O presente artigo busca explorar a relação entre o chamado Estado de direito e o 

processo de expropriação de terras em curso no campo brasileiro. A primeira parte da reflexão 

aqui empreendida se presta a uma breve análise de conjuntura para então discutir a escalada de 

violência observada no período do pós-golpe (2016-2019), atentando-se para os aspectos legais 

que, em parte, sustentam institucionalmente o avanço do agronegócio sobre os territórios de 

camponeses, indígenas, quilombolas e de vários outros povos que vivem no território 

brasileiro.  

Com isso, ao apresentarmos e discutirmos as distintas disposições legais que foram 

objetos da ação jurídica dos representantes das elites rurais no Legislativo e Executivo nos 

últimos anos, suscitam-se aqui mais perguntas do que respostas a partir da reflexão em torno da 

relação contraditória entre direito-violência-emancipação.  

Já na segunda parte do artigo, munidos dos acúmulos resultantes do debate em torno das 

possíveis disputas localizadas na esfera do direito, nos armamos dos conceitos de acumulação 

por espoliação e de regimes de desapropriação para discutir o papel central cumprido pelo 

Estado no emprego e na legitimação da violência para desapropriar, explorar e acumular 

riquezas. Dessa forma, defendemos que a espoliação de sujeitos e coletivos de suas terras 

originais é um elemento-chave na compreensão da lógica de acumulação reproduzida no 

sistema capitalista, que produz unicamente morte e destruição por onde passa.  

Por fim, trazemos o conceito de agroestratégias para destacar alguns padrões de atuação 

de indivíduos e grupos de poder no Congresso Nacional que atuam na formulação de leis que, 

 
1 Graduando em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. E-mail: vinitda.97@gmail.com   

mailto:vinitda.97@gmail.com
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em suma, institucionalizam a violência enquanto forma legal de expansão física do modelo de 

desenvolvimento em voga. 

Aspectos institucionais da violência contra os povos do campo e da natureza na 
conjuntura do golpe (2015-2016) e do pós-golpe(2016-2019)  
 

A condição de crise econômica, política, ambiental, cultural e, em suma, civilizatória 

sob a qual a sociedade brasileira se encontra tem suas bases no aprofundamento do projeto de 

desenvolver o subdesenvolvimento historicamente angariado pelas elites nacionais. Este Brasil 

moderno-colonial insiste em ignorar, calar e violentar os vários “Brasis” que encontram-se nos 

limites de seu território nacional, configurando, mais notadamente a partir de 2016, um cenário 

político e social de extrema violência e conflitividade no campo brasileiro.  

Frente a crise econômica, a solução apresentada pelos grupos políticos signatários do 

golpe político-parlamentar-jurídico-midiático (Mitidiero Jr, 2017) passa invariavelmente por 

políticas de austeridade e pelo desmonte dos direitos trabalhistas, sociais, territoriais e de 

diversas matizes, conquistados pelos “de baixo” a duras penas. Seja através da nova legislação 

trabalhista, dos cortes à educação pública, da intensificação da violência aos povos indígenas, 

quilombolas, camponeses e as periferias urbanas ou da ratificação do nefasto Teto de Gastos 

(Emenda Constitucional nº 95/2016), o atual cenário político é marcado pela adoção de uma 

postura de rompimento agressiva e violenta por parte do Estado e das elites empresariais, 

agroindustriais e financeiras frente aos reais interesses das camadas populares. É notável que a 

linha de transição histórica que definiu a radicalização de tal postura foi o Golpe político-

parlamentar-jurídico-empresarial-midiático, eufemisticamente chamado de impeachment, que 

depôs a então presidente eleita Dilma Roussef.  

Realizado sob o argumento jurídico-legal das pedaladas fiscais, instrumento contábil 

amplamente utilizado por governos anteriores, o impeachment de Dilma marca um novo 

momento do pacto de poder entre o Estado e as elites brasileiras. Não obstante, este novo pacto 

é simultaneamente velho, ao passo que “muda para manter exatamente igual”, como diz Ruy 

Moreira. Na verdade, é curioso notar que as elites agrárias, bloco de poder político-econômico 

sobre o qual aqui debruçamo-nos, fora um dos grandes entusiastas e articuladores do golpe na 

esfera do poder Legislativo.  

Representada institucionalmente pela Bancada Ruralista, pode-se dizer que esta fração 

de classe “traiu” o pacto de poder constituído pela coalizão petista ao passo em que articulou-



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 07 – Estado e Ordenamento Jurídico na Produção do Espaço Agrário 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4785 
 

se em favor da derrubada de um governo sob o qual experienciou um cenário de lucratividade 

e expansão de crédito sem igual.2 Não nos olvidemos também de que o PT deu continuidade a 

nomeação de ministros da agricultura ligados diretamente a classe dos latifundiários e 

produtores rurais brasileiros.3 Seguindo o questionamento levantado por Mitidiero Jr (2017), 

cabe a nós reforçar a pergunta: “o que levou um setor da economia e da política nacional que 

possuía nas mãos praticamente todo o poder institucional para gestão da agropecuária a trair o 

governo, o seu governo?”.  

Uma possível resposta frente a pergunta ardilosa, que objetivamente só a história há de 

nos esclarecer a fundo, trata da observação de dois elementos principais. Um deles trata de 

razões majoritariamente econômicas, uma vez que os efeitos da crise de 2008, que se fizeram 

sentir na escala dos mercados globais, só vieram a atingir a economia brasileira com maior 

intensidade tardiamente. Um dos efeitos da crise é a desvalorização das commodities agrícolas, 

que afeta diretamente os interesses dos grupos de poder do agro. A soja, p.ex, desvalorizou, 

entre 2012 e 2017, 4,84% pontos percentuais na bolsa.4 

Além deste aspecto econômico relacionado à escala global, podemos verificar um 

contexto de extremo endividamento dos ruralista para com os cofres públicos. Segundo 

relatório da Oxfam (Sauer et al, 2016), baseando-se em dados da da Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional, os donos de terra devem 906 bilhões de reais a União. Logo, podemos 

afirmar que o apoio ao golpe certamente esteve condicionado ao perdão ou ao amplo abatimento 

das dívidas que provavelmente não teria tanto espaço no governo anterior (Mitidiero Jr, 2017), 

como expressa claramente a sanção da Medida Provisória (MP) 733/2016, que concede 

descontos de 65% a 95% do saldo devedor dos ruralistas.  

Outro elemento essencial para a compreensão deste cenário é de ordem político-

territorial. Observando o comportamento do Legislativo no período da conjuntura golpista 

(2015-2018), constata-se que a Câmara e o Senado foram arenas prioritárias de atuação dos 

 
2 Por exemplo, o último Plano Safra do governo Fernando Henrique Cardoso (2002/2003) destinou a agropecuária 
brasileira 21,7 bilhões de reais; o último Plano Safra do governo Dilma Rousseff (2015/2016) destinou 187,7 
bilhões de reais, sendo 158,8 milhões para o Agronegócio e apenas 28,9 bilhões para a Agricultura Familiar 
(Mitidiero Jr, 2017).  
3 Tais como os ex-ministros Roberto Rodrigues (2003-2006), Wagner Rossi (2010-2011), Neri Geller (2014-2015), 
Kátia Abreu (2015-2016) entre outros.  
 
4 Ver: https://exame.abril.com.br/revista-exame/o-mercado-de-commodities-virou-inferno-pra-
uns-ceu-para-outros/ 
 

https://exame.abril.com.br/revista-exame/o-mercado-de-commodities-virou-inferno-pra-uns-ceu-para-outros/
https://exame.abril.com.br/revista-exame/o-mercado-de-commodities-virou-inferno-pra-uns-ceu-para-outros/
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grupos de poder do agro, visando a legitimação e regulamentação do exercício da violência e 

da expropriação contra os povos do campo e da natureza. Sob a sanha ilimitada de expandir sua 

produção e suas extensões de terras infinitamente, os representantes da bancada ruralista e o 

executivo agiram no sentido de aprovar uma série de leis, decretos e PEC’s que ameaçam os 

direitos previstos constitucionalmente de camponeses, indígenas, quilombolas e vários outros 

povos e comunidades.  

O ataque aos direitos conquistados por esses sujeitos políticos, notadamente a partir da 

promulgação da Constituição de 1988, não se dá a revelia. Tomando a questão da terra enquanto 

central para a (re)produção do sistema capitalista, chama atenção a dimensão territorial que é 

peculiar a extensão dos territórios de assentamentos, indígenas, quilombolas e de comunidades 

tradicionais em geral. São 85 milhões de hectares de assentamentos agrários, 110 milhões de 

hectares de terras indígenas e mais de 50 milhões de hectares ocupados por povos e 

comunidades tradicionais (entre eles os quilombolas, as comunidades de fundo de pasto, os 

faxinalenses, as mulheres quebradeiras de coco babaçu, as catadoras de mangaba e, em suma, 

toda uma miríade de povos que lutam diariamente contra o avanço territorial do capital no 

campo brasileiro).  

Logo, como demonstram os Gráficos 1 e 25, os povos do campo e da natureza alçam-

se pela centralidade que ocupam na atual conjuntura de ataque das forças capitalistas, 

conservadoras, autoritárias e, em termos de repertório de vida e existência, tacanhas sobre a 

diversidade da natureza e a diversidade humana.  

O Gráfico 1, que expressa a quantidade de propostas legislativas consideradas como 

ataques aos direitos dos povos do campo distribuídas por ano, manifesta um aumento 

significativo desta ordem de propostas a partir do ano de 2015. O Gráfico 2, por sua vez, 

especifica tematicamente o enfoque dos ataques legislativos compreendidos no mesmo período. 

A partir da análise de ambos os gráficos, vemos que o foco da Bancada Ruralista e dos 

representantes de agronegócio se volta a impedir completamente a possibilidade de realização 

 
5  Em ambos os gráficos, retirados de Mitidiero Jr (2018), optou-se por um recorte temporal mais amplo do que 
aquele relativo ao período de intensificação dos ataques. Tal escolha justifica-se pelo fato de que as propostas 
legislativas desta monta não se limitam a conjuntura do golpe e pós-golpe, uma vez que ocorre, de forma 
sistemática, o desarquivamento de propostas conservadoras que já existiam. Sendo assim, o autor assume não 
importar que o PL seja de 1996, mas sim o fato de ele ter sido retomado na atual conjuntura.  
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da reforma agrária e de decretação de terras indígenas e quilombolas, chegando a buscar 

reverter inclusive, a permanência de comunidades indígenas em territórios já conquistados.   

Gráfico 1 - Distribuição das propostas de leis que ferem os povos do campo por ano, 

de 1996 a 2018 

 
Sendo assim, constatamos que a razão pela qual as elites rurais brasileiras traíram o 

pacto de poder então constituído, resumidamente, passa por uma característica essencial da 

acumulação capitalista: sempre querer mais, não importando quais seres (vivos ou não-vivos) 

estejam em seu caminho. A partir do momento em que os poderosos do agronegócio, junto a 

outras frações de classe, perceberam que as condições materiais postas, de ordem da economia 

política, poderiam cruzar seus lucros, estes deram razão a Marx quando afirmou que a violência 

estrutural própria ao modo capitalista de produção se articula como uma “potência econômica” 

no capitalismo.  

Gráfico 2 - Distribuição das propostas de leis que ferem a preservação da natureza por 

tema, de 1996 a 2018 
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Este desejo insaciável congênito ao capitalismo se manifesta, em sua face mais cruel e 

sanguinária, através do assassinato, do roubo e da expulsão, àquilo que alguns autores vêm 

chamando de necropolítica. Mas, este também se manifesta através da criação e formulação de 

protocolos legais que objetivam facilitar e legitimar a prática da violência a todos aqueles e 

aquelas que recusam a adaptar-se ao modo capitalista de produção.  

Neste sentido, o direito se desenha como uma esfera a partir da qual se expressam “as 

relações de dominação típicas de uma sociedade capitalista, individualista e liberal - ou seja, o 

direito seria sempre uma forma ideológica por excelência da dominação capitalista” (Mitidiero 

Jr, 2018). No entanto, ainda que esta faceta de dominação manifeste-se através do direito, e a 

despeito do mesmo (muitas vezes resultando na tomada de posturas e ações escancaradamente 

ilegais), aquilo que chamamos Estado de direito se constitui enquanto um artefato de caráter 

contraditório ao passo que, através de lutas históricas de movimentos sociais, povos e 

trabalhadores, este se configura também como ferramenta de resistência na conquista e na 

manutenção de direitos.  

Este caráter contraditório figura na história recente brasileira, destacando-se 

principalmente o episódio da Constituição de 1988, a partir do qual houve a incorporação de 

um novo léxico político de direitos à esfera jurídico-legal. A chamada “Constituição Cidadã”, 

intenso objeto de disputa política a seu tempo e até hoje, marcou o reconhecimento por parte 

do Estado a “novos” sujeitos sócio-políticos6 dotados de direitos de natureza coletiva e de 

ordem cultural, territorial e identitária. Não obstante, a inclusão de direitos a sujeitos e 

coletividades até então ignorados e invisibilizados pela linguagem oficial, acarretou 

consequências materiais e espaciais.  

A título de exemplo, partindo dos marcos legais estabelecidos na CF, somente no 

governo Sarney (1985-1990), foram homologadas 67 terras indígenas, enquanto no governo 

Collor houve a homologação de 121 TI’s7. Isto quer dizer, em síntese, que as categorias 

normativas do direito são também categorias do ordenamento territorial e da produção do 

espaço. Logo, o próprio direito se constitui sobre o binômio abstração-materialidade, ao passo 

que seus postulados encontram, menos ou mais, reverberação espacial. 

 
6 Usamos aqui o “novo” como forma de enfatizar que a existência destes sujeitos e grupos sociais não têm nada 
de novo, haja visto que os povos indígenas, p. ex, habitam o hoje chamado Brasil há cerca de 11.200 anos 
(Malheiro et al, 2019). 
7 Fonte: CIMI, ISA, 2019. 
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Entretanto, como bem demonstra a história brasileira mirada sob uma perspectiva 

crítica, ainda que que o direito seja, contraditoriamente, campo da dominação do capital e da 

possibilidade de emancipação popular, este não existe per se. Tomando a perspectiva da luta de 

classes enquanto prisma analítico fundamental da sociedade, notamos que:  

 
(...) o Estado e suas leis existem, em geral, em função do capital, mas tais relações são 
produzidas obedecendo à correlação de forças em cada momento histórico - ou seja, 
não há nem “autonomia absoluta” do direito e do Estado em relação à esfera 
socioeconômica nem uma “sobredeterminação” da dimensão econômica sobre todas 
as outras, mas uma interação dialética entre elas condicionadas pelas relações sociais 
e pela luta de classes. (Mitidiero Jr, 2017)  

 
 Partindo dos princípios contidos neste fragmento, podemos ler o período de elaboração 

da CF como um momento histórico em que a correlação de forças políticas e de poder entre 

classes esteve em um menor desequilíbrio, por condições de múltiplas ordens cuja discussão 

aqui não cabe, possibilitando a institucionalização de direitos importantes para os trabalhadores, 

para os povos e comunidades tradicionais e para a natureza. Porém, a medida em que o tabuleiro 

do “jogo de poder” se transforma, com a ação dos humanos e, assim, do próprio espaço-tempo 

sobre as circunstâncias econômicas, políticas e culturais vigentes, as classes dominantes se 

articulam no sentido de abrir espaço em direção ao aprofundamento das relações de poder 

historicamente constituídas.  

A título de exemplo, podemos constatar que o período imediatamente pós-CF marcou, 

no âmbito do poder legislativo, a institucionalização da representação das elites rurais no 

Congresso, expressa pelo registro da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA) em 1995. A partir 

daí, tal órgão passou a atuar obstinadamente como porta-voz dos interesses do agronegócio. 

Contando com maior grau de organização, este grupo de poder, na legislatura 1995/1999, 

passou a ter 117 deputados eleitos, representando 22,8% do total de cadeiras na Câmara.  

Estes números expressivos se consolidam enquanto potência de aprovar leis que 

institucionalizem a violência e os ataques aos direitos e à vida daqueles que forem entendidos 

enquanto “obstáculos ao desenvolvimento”. Não por acaso houveram, pouco tempo após a 

promulgação da CF, inúmeras tentativas do legislativo e do executivo objetivando atacar 

disposições e direitos previstos constitucionalmente, como p. ex. no caso da (1)Ação Popular 

nº 3.388, do (2)PL 1610/1996, da (3)PEC 215/2000, (4)PL 5422/2005 dentre outros.8 

 
8 (1) A Ação Popular nº 3.388 foi o marco jurídico de início da longa discussão em torno da chamada “tese” do 
marco temporal, que defende uma interpretação do Art. 231 da CF/1988 na qual apenas seriam concedidos os 
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Na conjuntura atual, a “balança do jogo de poder” entre classes está ainda mais 

desequilibrada, ao passo que, como demonstra a “Radiografia do Novo Congresso (Legislatura 

2019-2023)”:  

 
O Congresso Nacional eleito em 2018, renovado em 52,43% na Câmara dos 
Deputados e, em 85%, em relação às 54 vagas em disputa no Senado Federal, será 
mais liberal na economia, mais conservador nos costumes e mais atrasado em relação 
aos direitos humanos e ao meio ambiente do que o atual. Pulverizado partidariamente 
e organizado em torno de bancadas informais – como a evangélica, a da 
segurança/bala e a ruralista – será o mais conservador desde a redemocratização. 
(Diap, 2018)  

 
 Com isso, a violência política contra as frações da população historicamente 

marginalizadas se intensifica através de PL’s, PEC’s, Decretos e, mais destacadamente, através 

de alterações na própria estrutura burocrático-administrativa do Estado brasileiro, como 

podemos ver nos casos de extinção dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário (MDA), feita 

por Michel Temer, e do Trabalho e da Cultura, já sob o governo Bolsonaro.  

Como abordamos anteriormente, tais ataques na esfera legal se encontram socialmente 

sustentados na correlação de forças políticas particular à dado momento histórico. Sabendo que 

a acumulação capitalista não pode se reproduzir somente através de disposições legais a seu 

favor ou do rentismo especulativo, é evidente que o avanço desenfreado da ideologia ultra-

neoliberal e dos interesses das elites vinculadas àquilo que há de mais colonial em nosso 

país,  vieram a acarretar a intensificação de um processo de feitio colonial por definição, 

encontrando sua mola motora na prática da violência, da espoliação e da exploração dos povos 

e da natureza.  

Uma prova cabal dessa afirmação se encontra na Tabela 1 e nos Gráficos 3 e 4, que 

demonstram, respectivamente, o crescimento do número de conflitos ocorridos durante a 

chamada ruptura política (2015-2018) em comparação aos governos anteriores, o aumento das 

 
direitos territoriais às comunidades indígenas e quilombolas que estivessem ocupando o território na data da 
promulgação da Constituição Federal, ou seja, 5 de outubro de 1988 (Nascimento et al, 2017).  
(2) O PL 1610/1996 dispõe sobre a exploração e aproveitamento de recursos minerais em terras indígenas, de que 
tratam os arts. 176, parágrafo 1º, e 231, parágrafo 3º da CF.  
(3) A PEC 215/2000, cuja tramitação fora retomada recentemente no Congresso, busca incluir dentre as 
competências exclusivas do Congresso Nacional a aprovação da demarcação das terras tradicionalmente ocupados 
pelos índios e a ratificação das demarcações já homologadas, estabelecendo que critérios e procedimentos de 
demarcação serão regulamentados por lei.  
(4) A PL 5422/2005 dispõe sobre o reajuste dos parâmetros, índices e indicadores de produtividade para fins de 
Reforma Agrária. Modifica o art. 11 da Lei 8629/93 para estabelecer prazo para a revisão dos índices de 
produtividade (Mitidiero Jr, 2017).  
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ocorrências de conflito por terra e o aumento da extensão de terras envolvidas em conflito (com 

destaque ao período da conjuntura golpista (2015-2018)).  

 
Tabela 1 - Conflitos no campo por Regiões - Brasil 

por Períodos de Governo Média Anual 

  
Fonte: CEDOC Dom Tomás Balduino. Elaboração: LEMTO-UFF. 

 

Expomos aqui esta série histórica a respeito dos conflitos no campo brasileiro, retirada 

de Porto Gonçalves et al (2018), com o intuito de demonstrar uma correlação entre a crescente 

da violência legislativa e da violência física praticada no campo brasileiro. Correlação esta que, 

vale pontuar, não apresenta nenhuma evidência histórica que permita afirmar a existência de 

uma subordinação direta entre ambas as grandezas. Aliás, ao contrário disto, podemos notar 

que em períodos de baixa intensidade dos ataques no legislativo houve, concomitantemente, 

um aumento das ocorrências de conflitos por terra, como no caso do triênio 2004-2005-2006.  

 Além disso, os dados de ocorrência de conflitos por terra, documentados pela CPT, 

demonstram de forma incontestável a intensificação da violência contra os povos do campo  da 

natureza durante a conjuntura golpista, apresentando, no recorte temporal de 2015-2018, uma 

média de ocorrência de 858 conflitos/ano.  

  
Gráfico 3 - Ocorrência de Conflitos por Terra - Brasil 2000-2018  
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Fonte: CEDOC Dom Tomás Balduino - Elaboração: LEMTO-UFF. 
 

 

Já o Gráfico 4, que trata da extensão das terras em conflito no campo no período 

referenciado, apresenta o aumento estratosférico de 163% dessa ordem quando comparados os 

anos de 2014 e 2015. Ademais, destaca-se o fato de 92% das extensões de terras em conflito 

localizarem-se na região Norte, atingindo ferozmente a Amazônia.  

 

Gráfico 4 - Extensão de Terras em Conflito no Campo - Brasil 2008-2018 - em 
1000 hectares 

 
Fonte: CEDOC Dom Tomás Balduino - Elaboração: LEMTO-UFF. 

 

Dessa forma, percebe-se a centralidade que ocupa a questão da terra e do território frente 

ao avanço da fronteira de acumulação capitalista. Mais especificamente, o avanço da fronteira 

localiza-se sobretudo na região da floresta Amazônica, que abriga uma variedade de povos 

originários e tradicionais sem igual em relação a todos os outros países do continente 

latinoamericano.9 
Frente a este contexto de violência extremada no campo brasileiro, caracterizado por 

seu perfil explícito e orgulhoso, expresso, p. ex, nas manifestações do recém-eleito presidente 

Jair Bolsonaro ao afirmar que “não dará um centímetro de terra aos índios”, concebemos que 

desenha-se um arranjo político-midiático-institucional de poder da mais alta complexidade. 

Interpretamos que tal arranjo encarrega, contemporâneo e historicamente, a missão de 

 
9  Segundo Malheiro et al (2018), o Brasil abriga 305 etnias/povos indígenas distintos.  
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reproduzir e dissimular a violência peculiar a acumulação capitalista aos mantos institucionais 

do Estado brasileiro. 
Neste sentido, após trazermos alguns fatores que demonstram a monta da gravidade e 

da barbárie em curso e sua relação com o chamado Estado de direito, intentamos fazer uma 

breve discussão de base teórico-conceitual a partir dos conceitos de acumulação por espoliação 

e de regimes de desapropriação. Fazemos isso principalmente no anseio de explorar 

teoricamente a relação entre Estado e espoliação enquanto peça fundamental do regime de 

desapropriação, e logo da própria acumulação capitalista, que encontra suas bases nos limites 

do Brasil.  

 
Os regimes de desapropriação, as agroestratégias e o processo de acumulação em curso 
no Brasil  
 

A condição brasileira de país agrário-exportador (bem representada pelo slogan “agro é 

tech, agro é pop, agro é tudo”) é romantizada aos “quatro ventos” no discurso das classes 

dominantes da sociedade nacional, seja através do discurso de Estado, dos agentes econômicos 

ou dos monopólios midiáticos. Em torno da manutenção e ampliação desta condição, existe 

uma organização sistemática construída a partir da aliança entre setores da burguesia nacional 

e internacional com a classe gestora estatal e com os monopólios midiáticos no sentido de 

dissimular um processo de “conquista, escravização, roubo, assassinato, ou seja, violência” 

(Marx, 1977:874), marca da expansão territorial do agronegócio no campo brasileiro.  

A fim de localizarmos geograficamente nossa reflexão em torno da face deste processo 

no Brasil, considero ilustrativo, de início, refletir que a descrição acima, que trata do caráter 

violento do capitalismo, fora utilizada por Marx ao caracterizar a acumulação primitiva em seu 

O Capital. Ou seja, este o fez ao teorizar sobre um contexto histórico de  dita criação das 

condições que viriam a possibilitar a transição de uma sociedade até então não-capitalista ao 

capitalismo. Ainda, não é trivial considerar o fato de tê-lo feito sob investigação de um caso 

específico e delimitado no espaço-tempo: o processo de cercamento dos campos (enclosures) 

na Inglaterra do séc. XIX.  

Diante disso, Marx distingue a acumulação primitiva de acumulação capitalista e define 

que são os meios extraeconômicos da acumulação primitiva que o separam da acumulação 

capitalista propriamente dita (Levien, 2014). Ora, pensamos, se é o uso desses meios 
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extraeconômicos (leia-se expulsão, pilhagem, violência e afins) o que diferencia ambas as fases 

do capital, se tomarmos esta definição de forma anacrônica, poderíamos afirmar que o Brasil 

vive desde o séc. XVI até o dias de hoje um processo de acumulação primitiva. Esta afirmação 

adquire tons de absurdo pois, ainda que todas as características da acumulação primitiva que 

Marx mencionou permaneçam fortemente presentes na geografia histórica do capitalismo até 

os nossos dias (Harvey, 2003),  o processo de acumulação, espoliação e exploração que ocorre 

no Brasil não pode ser historicamente situado como anterior ao desenvolvimento do 

capitalismo, mas sim enquanto constituinte de sua própria face contemporânea.  

A partir dessa perspectiva, encarando a necessidade de se elaborar outro conceito a dar 

conta dos movimentos do capital no presente,  Harvey cunha o conceito de acumulação por 

espoliação enquanto possibilidade de atualização das ferramentas teóricas àqueles que 

debruçam-se sobre o estudo dos processos e fenômenos que, segundo o imperativo marxiano 

da expansão permanente e interminável enquanto característica intrínseca a acumulação, 

definem o capitalismo. Ainda, é evidente que Harvey traz em sua reflexão o espaço e o(s) 

território(s) enquanto categorias de análise centrais. Afinal, se o capitalismo precisa sempre de 

um fundo de ativos fora de si próprio, é lógico compreender que, sendo ativos nada mais que 

terra ou fontes de “matéria-prima”, esta busca irá inevitavelmente expressar-se espacialmente. 

Avançando no curso das discussões, o sociólogo Michel Levien, tomando criticamente 

as teorias supracitadas como referência, por sua vez propõe o conceito de regimes de 

desapropriação enquanto chave analítica para explicar a dinâmica de expansão constante do 

capital enquanto indissociável dos processo de desapropriação de terra a partir de alguns 

pressupostos distintos aos de Harvey. A dimensão da crítica de Levien ao geógrafo norte-

americano que cabe a nós aqui ressaltar vai no sentido de considerar que este subestima o 

“aspecto mais significativo da desapropriação, ou seja, o fato de ela ser um processo político 

pelo qual os detentores dos meios de coerção redistribuem de forma transparente os ativos de 

uma classe para outra”(Levien, 2014). E continua, afirmando “(...) o aspeto crucial 

diferenciador da acumulação por desapropriação quando aplicada à terra: sua dependência 

fundamental e transparente do poder estatal”. De maneira sintética, Levien entende que:  

 
“Não há nada de automático quando o capital (superacumulado ou não) descobre a 
terra ou qualquer outro ativo como novo mercado; ao interpretar cada instância da 
desapropriação como resultado dos impulsos globais do capital, Harvey não consegue 
responder à pergunta por que impulsos em direção à acumulação resultam na 
desapropriação em determinado contexto.” (Levien, 2014, ) 
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Dessa forma, Levien argumenta que a análise de Harvey é economicista e prioriza a 

escala global, ao passo que dá ênfase às motivações econômicas do capital frente a suas 

necessidades políticas nacionais e locais no processo de acumulação por espoliação. Além 

disso, o autor defende que é preciso diferenciar qualitativamente a ambiguidade fundamental 

verificada na teoria da acumulação primitiva, e ainda presente na reflexão de Harvey, que não 

especifica qual elemento é dotado de maior valor analítico: a desapropriação de terras ou a 

transformação de camponeses em proletariado. Neste sentido, ao considerarmos dois dos 

movimentos fundamentais à lógica de reprodução do capital apontados por Marx, a saber: a 

contínua demanda do capital pela expansão de seus domínios (para a qual a propriedade da terra 

é condição prévia); e a relação direta entre acumulação do capital e multiplicação do 

proletariado (Levien, 2014; Marx, 1867); podemos afirmar que, ainda que ambos os 

movimentos estejam interligados no processo de produção de condições materiais para a 

acumulação capitalista em uma sociedade até então não-capitalista, a exploração do trabalho e 

a desapropriação de terras apresentam naturezas distintas. Segundo Levien (2014): 

 
“Enquanto um regime de produção depende de um mecanismo para garantir a 
apropriação duradoura do trabalho do trabalhador, um regime de desapropriação 
depende de um mecanismo para garantir o cercamento único da terra e o afastamento 
de seus donos/usuários.” (Levien, 2014, )  

 
 Sendo assim, é possível afirmar que a desapropriação de terras difere da exploração do 

trabalho em relação a seus meios. Afinal, enquanto a expropriação de mais-valia do trabalhador 

pode ser mais facilmente dissimulada, a expropriação de terras se desenha como um processo 

de violência expressa e transparente. Tal posição, na qual a dissimulação da violência e da 

injustiça se torna árdua, obriga o Estado a garantir a desapropriação por meio do exercício do 

poder de formas explícitas: seja através de apelos normativos, de concessões materiais ou da 

ameaça, e exercício, de violência (Levien, 2014). Outro elemento que distingue a natureza da 

desapropriação é o seu caráter de curto prazo. Se percebe aí mais uma particularidade da 

desapropriação, já que o despejo ou expulsão de grupos e indivíduos de suas terras só precisa 

ser efetivado uma única vez, ao contrário da dominação e exploração do trabalho, que exige um 

regime de exploração de caráter constante.  

Ademais, no âmbito das condições políticas as quais a realização de um regime de 

desapropriação demanda, Levien (2014) nos aponta dois componentes essenciais a seu respeito: 
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um Estado disposto a desapropriar em nome de um conjunto específico de propósitos 

econômicos e um meio de gerar consentimento a essa desapropriação. Vale observar que estes 

dois componentes trabalham relacionalmente. No caso, o Estado brasileiro, representante e 

representado pelos interesses das classes dominantes, historicamente mobiliza uma gama de 

elementos discursivos em nome dos quais visa gerar consentimento em escala societal a 

desapropriações.  

Inserido neste cenário, é também importante compreender que o Estado não é o único 

agente da violência e da expulsão no campo, ainda que este esteja direta ou indiretamente 

envolvido na maioria esmagadora dos casos. Segundo análise do LEMTO - Laboratório de 

Estudo de Movimentos Sociais e Territorialidades¹, as categorias sociais grandes proprietárias 

e pseudo-proprietárias estiveram diretamente envolvidas em 88%² dos casos de violência e 

conflito por terras no Brasil no ano de 2018, enquanto o poder público esteve diretamente 

envolvido em 12% dos casos. Esta exposição estatística de um cenário de violência extrema 

nos ajuda a elucidar a atuação sempre relacional dos atores privados e públicos no campo 

brasileiro, pois é através da manipulação da linguagem jurídico-legal do direito, expresso como 

uma linguagem do Estado, que se legitimam os atos de desapropriação, exploração e violência 

em curso.  

Dessa maneira, torna-se evidente que as formulações de Levien acerca dos regimes de 

desapropriação nos convidam a um estudo mais detalhado e aprofundado a respeito das 

estratégias de desterritorialização mobilizadas pelos atores dominantes do capitalismo em 

escala nacional. Nesta direção, acreditamos que o antropólogo Alfredo Wagner nos fornece, 

através do conceito de agroestratégias, um repertório teórico-político interessante.  

Ainda que não se limite a esfera do direito, objeto de estudo deste artigo, as chamadas 

agroestratégias buscam aglutinar em torno de uma só noção “as estratégias, em sentido prático, 

acionadas pelos interesses vinculados aos agronegócios, com o fim de expandir seu domínio 

sobre amplas extensões de terras no Brasil” (Almeida, 2010). Estas estratégias são mobilizadas 

a favor e a partir das elites agrárias nacionais, principalmente, e internacionais, cumprindo o 

papel de abrir espaço, geográfico e politicamente, sobretudo para a expansão das monoculturas 

da soja, da cana, do milho, da criação de gado e da mineração.   

Assim, a proposta de Almeida nos parece mobilizar as noções ativadas por Levien, ao 

passo em que o último defende uma maior atenção aos regimes políticos locais e nacionais a 
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fim de compreender a lógica das expulsões, despejos e desapropriações que envolvem a 

expansão da propriedade privada no campo. Neste afã, a descrição das agroestratégias por 

Almeida (2010) abarcam causalidades e frentes de ação múltiplas, considerando enquanto 

fatores de influência: os movimentos do mercado financeiro global - p. ex. oscilações nos preços 

das commodities, atos perpetrados por agências financeiras e afins; as iniciativas tomadas nos 

poderes executivo, legislativo e judiciário no sentido de liberar novas extensões de terras aos 

interesses do agronegócio; e a disposição dos dispositivos discursivos acionados por entidades 

patronais, grupos políticos, intelectuais e aparelhos da mídia hegemônica na defesa do modelo 

de desenvolvimento dependente-colonial pautado na exportação de matérias-primas junto a alta 

concentração da propriedade e da renda.  

Agenciando dessa forma três dimensões fundamentais das relações sociais e de poder 

(economia, política e cultura), pensar as agroestratégias “envolve pensar em termos de poder 

agro-fundiário e das diferentes frações de classe das elites agrárias, que atuam e se articulam 

em uma rede multiescalar de sujeitos ligados ao agro-poder” (Pereira, 2018). Tais sujeitos 

agem, a partir e para além do Estado, no sentido de garantir a manutenção de seus interesses de 

classe enquanto busca solapar, a qualquer custo, a manifestação de outros interesses aos seus 

conflitantes. A respeito dos fatores que caracterizam a atuação dos setores aliados às elites 

agroindustriais, Delgado (2013) resume enfaticamente as cinco condições políticas que 

possibilitam aos agroestrategistas a reprodução de sua hegemonia ideológica:  

 
“Uma bancada ruralista ativa, com ousadia para construir leis casuísticas e 
desconstruir regras constitucionais; uma Associação de Agrobusiness, ativa para 
mover os aparatos de propaganda para ideologizar o agronegócio na percepção 
popular; um grupo de mídias - imprensa, rádio e TV nacionais e locais, 
sistematicamente identificado com formação ideológica explícita do agronegócio; 
uma burocracia (SNCR) ativa na expansão do crédito público (produtivo e comercial), 
acrescido de uma ação específica para expandir e centralizar capitais às cadeias do 
agronegócio (BNDES); uma operação passiva das instituições vinculadas à 
regulação fundiária (Incra, Ibama e Funai), desautorizadas a aplicar os princípios 
constitucionais da função social da propriedade e de demarcação e identificação e 
da terra indígena; uma forte cooptação de círculos acadêmicos impregnados pelo 
pensamento empirista e completamente avesso o pensamento crítico”. (Delgado, 
2013a, p. 61, grifos do autor)  

 
 Acreditamos que estes postulados oferecem-nos diretrizes para refletir acerca do caráter 

central que ocupa, dentro da esfera de dominação política-econômica-cultural que exercem as 

elites agrárias sobre a sociedade e sobre o território, o controle das instâncias de elaboração 

jurídico-legais e aplicação burocrático-administrativas. Tais instâncias estão virtualmente 
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compreendidas nos grifos sobre a passagem acima, respectivamente: ao passo que o poder agro 

prioriza ocupar a esfera de elaboração das leis, especificamente através da Bancada Ruralista, 

este também se articula de maneira a exercer domínio sobre as instâncias que controlam a 

aplicação destes dispositivos legais via políticas públicas. Sendo assim, a ocupação de 

Ministérios, secretarias e órgãos do Executivo em geral são espaços políticos de disputa 

prioritária.  

Como demonstra Pereira (2018), o modus operandi da Bancada Ruralista trabalha sob 

os preceitos da pressão, do lobby e do clientelismo político, caracterizando-se por ocupar o 

poder do Estado munida de uma alta capilaridade e de uma atuação multiescalar mediante o 

exercício de cargos e postos chave. Dessa forma, nota-se que a atuação deste grupo de poder 

não se encerra em si próprio, direcionando as ações desde o Executivo federal até as prefeituras 

e municípios. Ademais, as empresas do agronegócio são algumas das principais financiadoras 

de campanha10, se valendo amplamente de seu poder econômico e político para garantir seus 

interesses.  

 

Conclusão  
 

Como buscamos demonstrar nas reflexões contidas nas páginas acima, o padrão de 

acumulação e reprodução ampliada do capital que se encontrava vigente na economia brasileira 

até a conjuntura do golpe esbarrou-se numa crise política e econômica em larga escala. Assim, 

diante da ameaça ao escoamento de sua produção e, em última instância, a suas taxas de lucro, 

as frações de classe ligadas às elites agrárias se re-articularam politicamente, defendendo o 

processo de impeachment enquanto saída da dita crise.  

Enquanto a maior parte da população sofre com as duras penas de uma crise política, 

econômica, ambiental e civilizatória, expressa pela eleição do governo de extrema direita de 

Jair Bolsonaro, os capitalistas do agronegócio preocupam-se principalmente em “abrir espaço” 

para sustentar a manutenção das relações de poder e de classe historicamente constituídas. Esta 

preocupação incide, como ilustrado, na intensificação dos processos de violência no campo 

 
10O Grupo JBS - Friboi, p. ex., foi o principal financiador de campanhas eleitorais em 2014 (94 milhões a 
partidos e candidatos, o que equivale a 6% do total de doações).  
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brasileiro, haja visto que é este o espaço onde a maior parte das atividades econômicas que 

“carregam a nação” se reproduzem.  

Assim, ao se apresentar a necessidade de expandir os domínios territoriais da produção 

primário-exportadora no espaço agrário, intensificou-se o processo de violência contra os povos 

do campo e da natureza, expulsando-os de suas terras, assassinando suas lideranças e 

envenenando seus solos e águas. Ocorrendo juntamente a este processo, exploramos aqui sua 

face legislativa que, objetivando legitimar, institucionalizar e conferir uma roupagem 

“moderna” e legal a violência, apresenta uma série de ataques no âmbito do direito, os quais 

Mitidiero Jr (2018) vem a denominar como violência política, violência parlamentar e violência 

legislativa.  

Dessa forma, concluímos que encontramo-nos diante de um período histórico marcado 

por intensas rupturas e incertezas. Neste contexto, em que o resgate histórico das lutas e uma 

postura combativa se fazem urgentemente necessários, nos parece que o mais coerente 

horizonte político é aquele que parte do princípio de que somente a partir dos povos, 

comunidades e grupos diretamente imbricados nas consequências deste cenário de terra 

arrasada é que podemos buscar reais alternativas que apontem a construção de outros mundos 

possíveis.  
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BANCADA RENTISTA NO MATO GROSSO DO SUL 
Análise das propriedades rurais dos políticos eleitos no estado nas eleições 2016 e 2018 

  

Danilo Souza Melo1;  
Letícia Alves Leonardo2;  

Sedeval Nardoque3 
  

Introdução 

Historicamente, por meio das entranhas do Estado e das relações políticas foram 

traçados os caminhos para a apropriação da terra e para o desenvolvimento da agricultura 

capitalista no Brasil. A presença das oligarquias rurais nas estruturas do Estado, como apontou 

Martins (1981;1994), ou a transfiguração do coronel em político pelas ramificações do seu 

poder local (LEAL, 2012) outrora e, mais recentemente, da presença de latifundiários-

capitalistas e de capitalistas-latifundiários contribuíram para a apropriação do público pelo 

privado em relações espúrias entre Estado-capitalistas-latifundiários, amealhando a terra e a 

renda da terra. Além de outros contextos históricos, a União Democrática Ruralista (UDR), 

fundada em 1985 por latifundiários, atuou politicamente elegendo deputados constituintes em 

defesa do latifúndio e contra a reforma agrária, bandeira de luta dos movimentos 

socioterritoriais pela democratização da terra, no embate travado na Assembleia Constituinte 

que culminou com a aprovação da Constituição de 1988.  

Na atualidade, na política brasileira há expressões do agronegócio4, como a Frente 

Parlamentar do Agropecuária (FPA), principal conjunto de políticos brasileiros que, 

independentemente de seus partidos políticos, seguem as pautas favoráveis do agronegócio na 

Câmara dos Deputados e no Senado. Além disso, há políticos com as mesmas perspectivas, 

ampliando o número daqueles que votam acompanhando as pautas da FPA e consolidando a 

 
1 Doutorando na Universidade Federal de Goiás, campus Jataí, Bolsista FAPEG, membro do Grupo de Estudos 
Terra e Território – GETT. E-mail: Danilosouza.geo@hotmail.com. 
2 Mestranda na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Três Lagoas, Bolsista CAPES, integrante 
do Grupo de Estudos Terra e Território – GETT. E-mail: leh_al95@hotmail.com. 
3 Professor Doutor em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de 
Rio Claro. Professor dos cursos de Graduação e de Pós-Graduação em Geografia da UFMS/Três Lagoas. E-mail: 
nardoque@hotmail.com 
4 O uso proposital deste termo para indicar a nova denominação da agricultura capitalista em consonância com a 
indústria, os serviços e o mercado financeiro nacional e internacional, comumente utilizado pela mídia e pelo 
próprio Estado brasileiro. 
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chamada Bancada Ruralista. Estes sujeitos estão diretamente ligados à agricultura capitalista, 

seja por serem proprietários de terras ou por representarem o lobby de agroindústrias ou 

empresas ligadas ao segmento, como apontam as pesquisas de Gonçalves (2012) e Castilho 

(2012).  

  O poder e a representatividade do agronegócio estendem-se a todas as escalas políticas, 

alcançando estados e municípios. Como consequência, os sujeitos que fazem parte desta classe 

ou a representam, elaboram medidas, projetos, políticas, entre outras ações, privilegiando o 

agronegócio. A exemplo disto, a Bancada Ruralista atuou na aprovação de medidas que os 

privilegiaram, tais como a Medida Provisória 759, que possibilitou a ampliação da 

regularização fundiária de áreas contínuas maiores que um módulo fiscal e até 2,5 mil hectares, 

abrindo a possibilidade de pagamento de indenização de desapropriações em dinheiro. Essa MP 

paralisou a criação de novos assentamentos e de novas concessões de benefícios, de assistência 

técnica e de créditos. (CLÉPS JÚNIOR, 2017).  

A expressão política da agricultura capitalista na questão agrária brasileira, ao longo da 

história, tem sua unidade na propriedade, na posse e no uso da terra. Assim, este trabalho tem 

como objetivo apresentar e analisar a relação entre a propriedade privada capitalista da terra e 

os políticos eleitos em 2016 e 2018 no estado de Mato Grosso do Sul, justamente para 

demonstrar a atuação dos grandes proprietários fundiários na apropriação da terra no estado e 

suas ações nas eleições, garantindo-lhes poder sobre as decisões políticas. 

 O estado de Mato Grosso do Sul é caracterizado pela desigualdade no campo e por 

inúmeros conflitos envolvendo proprietários fundiários, movimentos socioterritoriais, 

camponeses e indígenas. Nesse sentido, os sujeitos presentes nas estruturas do Estado não são 

neutros, possuem e representam ideais de classe, logo compreender e analisar a relação de 

políticos com a terra e o agronegócio possibilita o entendimento das ações públicas diante da 

questão agrária. 

Esta análise fundamenta-se teoricamente a partir de autores ligados a questão agrária 

brasileira, como Martins (1981;1994), Oliveira (1991, 2008) e Paulino (2011). Para a 

compreensão da aliança terra-capital em Mato Grosso do Sul buscou-se subsídios na obra de 

Almeida (2011). Os mencionados trabalhos de Gonçalves (2012) e Castilho (2012) serviram 

como fio condutor das buscas e estratégias metodológicas. 
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Como fonte de informações secundárias, o Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) forneceram os principais dados 

utilizados neste trabalho. Estes dados foram confrontados com as declarações de bens feitas 

pelos candidatos eleitos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além desta confrontação, as 

informações dispostas pelo TSE sobre financiamento de campanha permitiram a busca sobre 

os principais financiadores para governador e deputados e senadores eleitos em 2018.  

Este conjunto de dados possibilitaram a formulação de tabelas e mapas sobre 

propriedade dos candidatos eleitos assim como os seus financiadores. Desta forma, foi possível 

compreender os lastros que ligam esses políticos à questão agrária, diferenciando-os por meio 

dos dados do SIGEF entre os que pertencem a classe dos proprietários de terras, ou seja, 

diretamente ligados às elites agrárias do país; os representantes políticos com campanhas 

eleitorais financiadas por uma fração da classe capitalista que investe na agricultura, ou seja, 

aqueles que possuem ligação direta com empresas do agronegócio, como, por exemplo, as 

agroindústrias; e os que reúnem as duas condições em uma mesma figura: são proprietários de 

terras e ainda possuem empresas ligados ao agronegócio brasileiro; por último, há políticos não 

pertencentes a nenhuma das classes acima descritas, mas se identificam com a ideologia 

conservadora em defesa da propriedade privada capitalista da terra. 

Após as eleições de 2018, a Deputada Federal reeleita Tereza Cristina Corrêa da Costa 

Dias (Democratas) foi nomeada Ministra para o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). A sua reeleição e sua nomeação demonstra a influência da FPA, pois 

a Deputada foi sua presidente e é uma das principais representantes do agronegócio e demonstra 

a presença dos latifundiários e/ou seus representantes na política sul-mato-grossense e, 

portanto, na brasileira.  

Tomando como base as eleições de 2018 em Mato Grosso do Sul, constata-se que o 

governador eleito, três senadores (dois eleitos em 2018), oito deputados federais, 24 deputados 

estaduais e 79 prefeitos (eleitos em 2016) são, em grande parte, detentores de imóveis rurais ou 

tiveram suas campanhas financiadas por empresas ligadas ao agronegócio.  

 

A terra e o poder 
 
 Para Martins (1994), a história brasileira é inacabada e que tem sido a da espera do 

progresso, que não veio, senão de modo extremamente lento. Uma história inacabada, pois não 
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há transformação concluída. “[...] Não é uma história que se faz. É uma história sempre por 

fazer.” (MARTINS, 1994, p. 11). A marca da sociedade brasileira é a persistência do passado 

que tenta se esconder, de suas estruturas, mas que se esconde muito mal, por trás das aparências 

do moderno. O autor denomina essa peculiaridade brasileira, como de outros países de origem 

colonial, de “sociedade de história lenta”, onde todas as grandes pressões sociais com potenciais 

transformadores se diluem facilmente, não conseguem atingir a ruptura com a antiga estrutura, 

promovendo uma nova e totalmente diferente, redefinindo o modo de ser e produzir da 

sociedade.  

Nessa perspectiva, as estruturas arcaicas de poder no Brasil, sobretudo as rurais, 

alicerçam e dominam o poder político transfigurado como novo. A terra como bem finito e 

irreproduzível permite ao seu proprietário exercer influência econômica e política. Logo, o 

monopólio da propriedade privada no Brasil garantiu a oligarquias rurais sua consolidação na 

sociedade por meio da opressão de outras classes sociais. (MARTINS, 1994). 

Todavia, a concentração fundiária não está em voga nas análises da atualidade brasileira 

como se este problema tivesse se resolvido no passado. A tentativa de invisibilizar o problema 

fundiário permite a ascensão política de representantes do latifúndio e do agronegócio 

brasileiro. Assim, a questão agrária ultrapassa as discussões do campo e envolve problemas 

sociais de toda ordem no país. Nesse sentido, Martins (1994, p. 12-13) aponta: 
A propriedade latifundista da terra se propõe como uma sólida base de uma orientação 
social e política que freia, firmemente, as possibilidades de transformação social 
profunda e de democratização do País. É um sério erro supor, como fazem muitos, 
que a questão fundiária deva ser isolada do conjunto dos processos sociais e históricos 
de que é mediação, para no fragmento de um isolamento postiço ser analisada como 
mero problema social, circunscrito a algumas regiões e a alguns grupos sociais. Na 
verdade a questão agrária engole a todos e a tudo, quem sabe e quem não sabe, quem 
vê e quem não vê, quem quer e quem não quer. 
 

Para o autor, a propriedade capitalista da terra é “[…] o centro histórico de um sistema 

político persistente […]” (MARTINS, 1994, p. 13), ressaltando o Estado brasileiro baseado em 

relações políticas arcaicas de dominação patrimonial por meio do oligarquismo e do 

clientelismo, pois nenhum acordo ou pacto político nesse país foi feito sem que significasse 

ampla concessão aos interesses dos proprietários de terra.  

A propriedade da terra (além da posse e do uso) é, contraditoriamente, de grande valia 

no modo de produção capitalista, pois garante ao seu proprietário o direito de auferir a renda. 

A terra, compreendida no capitalismo como mercadoria, e pela sua característica limitada e 
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irreproduzível, possui preço e torna-se mercadoria sui generis.  Os mecanismos ideológicos da 

propriedade capitalista da da terra como mercadoria surgiu paralelamente ao esgotamento do 

sistema escravista em que houve a necessidade de controle dos pobres libertos o acesso à terra, 

assim “[...] se no regime sesmarial, o da terra livre, o trabalho tivera que ser cativo, num regime 

de trabalho livre a terra tinha que ser cativa”. (MARTINS, 1986, p. 49).  

Dessa forma, o cativeiro da terra, ou seja, a propriedade capitalista, é a base estrutural e 

histórica da desigualdade na sociedade brasileira separando os trabalhadores do meio da 

produção (terra). A irracionalidade aparente no modo de produção capitalista em imobilizar 

parte do capital em terras é desvendada pelo tributo pago aos proprietários de terras, a renda.  

(OLIVEIRA, 2007).  

Este tributo permite a aparente harmonia entre proprietários de terras e capitalistas, pois 

a possibilidade de cobrar da sociedade desenvolveu no Brasil um capitalismo rentista, 

alicerçado num pacto de classes, denominado por Martins (1994) de aliança terra-capital.  
No Brasil, esta aliança fez com que, ao invés de a burguesia atuar no sentido de 
remover o entrave (a irracionalidade) que a propriedade privada da terra traz ao 
desenvolvimento do capitalismo, atuasse no sentido de solidificar, ainda mais, a 
propriedade privada da terra. (OLIVEIRA, 2001, p.186). 
 

Tal aliança é materializada na junção de dois sujeitos sociais distintos, em um só, no 

caso, capitalistas que se tornaram também proprietários fundiários, conforme apontou Oliveira 

(2001, p. 186). 
[…] a chamada modernização da agricultura não vai atuar no sentido da transformação 
dos latifundiários em empresários capitalistas, mas, ao contrário, transformou os 
capitalistas industriais e urbanos [...] em proprietários de terra, em latifundiários [...]. 
Dessa forma, os capitalistas urbanos tornaram-se os maiores proprietários de terra no 
Brasil, possuindo áreas com dimensões nunca registradas na história da humanidade. 
 

A Lei de Terras de 1850 e outros decretos contribuíram, historicamente, na estrutura 

fundiária brasileira com altos níveis de concentração, permitindo a apropriação privada de terras 

públicas e a extração de renda da terra e de mais-valia e a separação da maioria dos camponeses 

do acesso à terra. Este processo indica a estrutura histórica baseada no tripé: latifundiários, 

capitalistas e Estado.  

Como resultado, observa-se a concentração fundiária no Brasil apresentada pela tabela 

1, por meio dos dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), do 

ano de 2014. Os dados da tabela permitem apontar que os imóveis rurais com dimensão menor 

a 500 hectares (ha) são 97% do total de imóveis, mas ocupam apenas 33,28% de toda área 
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registrada pelo INCRA. Em contrapartida, os imóveis com tamanho superior a 5.000 hectares 

são apenas 0,12% do total de imóveis, mas concentram 34,2% do total da área ocupada pelas 

propriedades rurais no Brasil. 

Tabela 1 – Brasil: estrutura fundiária - 2014 
Classes de área (ha) N de imóveis % Área (ha) % 

Menos 1 274.671 4% 68.179,10 0,01% 
1 a menos de 100 5.031.059 82% 112.922.249,31 15,25% 
100 a menos de 500 645.700 11% 133.446.464,51 18,02% 
500 a menos de 1.000 93.658 2% 65.276.368,53 8,82% 
1.000 a menos de 5.000 84.873 1% 175.511.462,14 23,70% 
5.000 a menos de 20.000 8.691 0,1% 72.467.100,40 9,79% 
20.000 a menos de 50.000 879 0,01% 26.261.973,04 3,55% 
50.000 a menos de 100.000 222 0,004% 15.806.316,49 2,13% 
100.000 e mais 365 0,006% 138.641.532,26 18,73% 

Fonte: INCRA, 2014. DATALUTA, 2017. Org. Dos autores. 

A exemplo da concentração fundiária brasileira apresentada anteriormente, em Mato 

Grosso do Sul, no Centro-Oeste brasileiro, o INCRA registrou um imóvel rural com tamanho 

de 644.655 ha no município de Sidrolândia (MS). Este caso não é exceção, pois em Mato 

Grosso do Sul, como demonstrado no mapa 1, desenvolvido5 a partir dos dados do Sistema de 

Gestão Fundiária (SIGEF) e Sistema Nacional de Certificação de Imóveis (SNCI) do ano de 

2018. No mapa 1, revela-se o predomínio de propriedade rurais com tamanho superior a 1.000 

hectares, destacando-se na região do Pantanal sul-mato-grossense propriedades com média 

superior a 20.000 hectares. 

 

Mapa 1 – Mato Grosso do Sul: estrutura fundiária - 2018 

 
5 Mapa elaborado de acordo com a técnica desenvolvida por Melo e Braz (2017). Disponível em:< 
http://revista.fct.unesp.br/index.php/nera/article/viewFile/5515/4382>. 
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A propriedade da terra está associada ao poder político e econômico desde a 

colonização, pois seus detentores, outrora grandes sesmeiros, tiveram enorme poder político. 

No Império (1822-1889) e na República, o poder dos proprietários de terras se intensificou, o 

que pode ser comprovado pela consolidação política das oligarquias por todo o país. 

(GUIMARÃES, 1968).  

 

“Nós, os produtores e empresários rurais” – a organização e mobilização do patronato 
rural.  
 

Os proprietários de terra, com enorme poder econômico entrelaçado ao poder político, 

ocuparam (e ocupam) historicamente cargos estratégicos no Estado, fazendo valer seus 

interesses e projetos de concentração de terra e capital. Essa realidade resulta de um sistema 

criado para atender as demandas do capital nacional e internacional, resultado da inserção do 

Brasil na divisão internacional do trabalho. 

A força de parte dos proprietários de terra no Brasil contribuiu para a Proclamação da 

República, pois os ímpetos políticos que impulsionaram o movimento emanaram, pelo menos 

em parte, das oligarquias rurais: os barões de café paulistas e pecuaristas do Sudeste. O poder 
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político era tal que o primeiro período republicano (1889-1930), denominado de República 

Velha, foi caracterizado pela política do “Café com Leite”. (LOCATEL e LIMA, 2016), 

tamanho o controle político e econômicos dos latifundiários paulistas e mineiros, revezando-se 

no comando da Presidência da República e demais cargos eletivos.  

O poder financeiro dos aristocratas rurais mineiros e paulistas foi crescente em tempos 

anteriores, o que permitiu a eles projeção nacional. Dessa forma, a política do “Café com Leite”, 

materializada na alternância na presidência da República de representantes da oligarquia 

paulista (produtora de café) e mineira (produtora de leite), consolidou o poder das famílias mais 

abastadas desses estados, apoiados por aristocratas rurais de outros estados.  

Houve certa reconfiguração do poder com o Estado Novo (1937-1945), e governos 

posteriores, marcados pela prática populista. No entanto, as mudanças ocorridas na sociedade 

brasileira interpretada como revolução burguesa por Fernandes (1975) ocorreram sem a ruptura 

das oligarquias no pacto político. 
Na acepção em que tomamos o conceito, Revolução Burguesa denota um conjunto de 
transformações econômicas, tecnológicas, sociais, psicoculturais e políticas [...] o que 
muitos autores chamam, com extrema impropriedade, de crise do poder oligárquico 
não é propriamente um ‘colapso’, mas o início de uma transição que inaugurava, ainda 
sob a hegemonia da oligarquia, uma recomposição das estruturas do poder, pela qual 
se configurariam, historicamente, o poder burguês e a dominação burguesa. 
(FERNANDES, 1975, p.203). 

 

A permanência das oligarquias rurais no Estado garantiu a influência sobre o 

financiamento do modelo agromercantil com a adoção de políticas que garantiam o preço 

mínimo das mercadorias e a distribuição de crédito rural. Com a chegada dos militares ao poder, 

a partir de 1964, e a instituição de um novo pacto político, as oligarquias rurais mantiveram 

seus privilégios e poder político se beneficiando de políticas públicas, que propiciaram a 

incorporação de novas técnicas à agricultura, via modernização da agricultura, como uso de 

máquinas e insumos agrícolas, mas a estrutura agrária arcaica continuou intacta, nada 

contribuindo para o desenvolvimento nacional. Essa modernização da agricultura não atingiu a 

todos de maneira igual e nem a todos os tipos de cultivos, sendo os benefícios e privilégios 

destinados às grandes produções, marginalizando os agricultores camponeses. (LOCATEL; 

LIMA, 2016). 

Com o fim da Ditadura Militar, em meados da década de 80, iniciou-se o período de 

“redemocratização”, com a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que tinha como 
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objetivo elaborar uma nova Constituição para o país. Naquele período, houve ainda o 

alinhamento das forças populares, partidos de esquerda e movimentos sociais, reivindicando 

justiça social e reforma agrária. (LOCATEL; LIMA, 2016). 

A efervescência das lutas sociais no campo provocou a radicalização dos proprietários 

fundiários, temerosos quanto a possível efetividade das demandas reivindicadas pelos 

movimentos sociais. (BRUNO, 2002). 
Aos olhos dos grandes proprietários de terra e empresários rurais, todo esse processo 
instaurado com a Nova República significava a reedição do debate e do movimento 
pelas reformas de base do fim dos anos 50 e início dos 60. Após 21 anos de ‘relativa 
tranquilidade’, o ‘fantasma’ da reforma agrária, mais uma vez, retomava a cena 
política. Era imperativo, pois, vir a público para fazer prevalecer seus interesses e 
organizar-se para enfrentar a nova conjuntura que se anunciava. E, em meio a reação 
patronal, progressivamente vai se conformando e ganhando maior visibilidade, no 
cenário político nacional e na grande imprensa, uma nova identidade patronal rural, 
uma nova retórica de legitimação e de dominação assentada na complementariedade 
de práticas políticas e de símbolos antigos e novos, atrasados e modernos. (BRUNO, 
2002, p. 17). 
 

Dessa forma, a partir dos anos 1980, houve nova ofensiva político-ideológica dos 

proprietários de terra no Brasil. A ideologia do moderno versus o velho e atrasado no mundo 

rural brasileiro projetou nova imagem identitário-territorial para os homens do campo, o “nós, 

produtores e empresários rurais”. (BERRIEL, BARCELOS e PIMENTEL, 2009). Nesse 

sentido, os debates sobre concentração fundiária e reforma agrária não tiveram espaço nesse 

novo discurso. (BRUNO, 2002). 
[...] essa nova identidade ruralista evoca novas possibilidades de re-valorização do 
rural e das próprias territorialidades construídas. A tentativa de criar uma identidade 
comum entre os distintos sujeitos e protagonistas no campo, despersonifica as próprias 
relações sociais e de poder e submete o imaginário social ao pensamento de que o 
‘nós’ é antes de tudo o ‘todo’. (BERRIEL, BARCELOS e PIMENTEL, 2009, p. 2). 
(grifo do autor). 
 

Nessa ofensiva da elite agrária brasileira era necessário ainda ter o controle das 

instâncias decisórias do Estado, tomando para si e em benefício próprio o aparelho do Estado, 

de modo a garantir a sustentação da concentração de terra, congelamento das políticas de 

reforma agrária e fundiária e a reprodução de práticas oligárquicas, coronelistas e clientelistas. 

(LEAL, 1997). Práticas marcadas pela exploração de uma massa significativa de trabalhadores 

rurais. A Assembleia Constituinte 1987/1988 foi o momento que protagonizou a emergência de 

um comando coordenado e controlado pelas elites agrárias a partir da União Democrática 

Ruralista (UDR). Criou-se então, no Congresso Nacional, a Frente Parlamentar Ruralista, 
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conhecida como “Bancada Ruralista”. (BRUNO, 2002; BERRIEL, BARCELOS e PIMENTEL, 

2009).  

 

Bancada Ruralista: origens, composição e projeto de poder 

 
A União Democrática Ruralista (UDR), criada no ano de 1985, no contexto de transição 

e debates acerca da reforma agrária, foi uma das reações da elite rural contra as propostas 

reformistas em relação a estrutura fundiária do país. Tal entidade representava  os interesses da 

classe dos proprietários de terra, constituindo-se em novo instrumento de poder das históricas 

oligarquias rurais e políticas e como resposta às ações das organizações dos trabalhadores no 

campo, tais como: o surgimento do MST, em 1984; a atuação da Igreja Católica, a partir das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBS) e da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e ainda, a 

discussão posta em evidência sobre o I Plano Nacional da Reforma Agrária (PNRA). 

A mobilização política dos ruralistas agiu em defesa de seus interesses de classe e 

assegurar, principalmente, os direitos de propriedade privada. Na Constituinte, a Bancada 

Ruralista ainda defendeu a insuscetibilidade da desapropriação de terras consideradas 

produtivas, foi contra a tributação das terras, alegando ser um instrumento punitivo e arbitrário 

e contra a fixação de limites para a propriedade rural. O discurso do presidente da UDR na 

época, Ronaldo Caiado, foi claramente na defesa da propriedade e do cumprimento das 

reintegrações de posse e repressão estatal. (LOCATEL; LIMA, 2016). 
A maneira como foi organizada a UDR – como um ‘movimento social’ dos ruralistas, 
autônomo e não parlamentar – possibilitou que sua atuação ocorresse de formas 
bastante diversas, como a partir da formação de milícias rurais armadas em defesa das 
propriedades contra as ‘invasões’ dos Sem-Terra; a organização de apoio jurídico aos 
proprietários; e ao aporte financeiro a parlamentares filiados à organização. 
(LOCATEL; LIMA, 2016, p. 69). 
 

Após os momentos tensos dos finais dos anos 1980, em 1995, foi fundada, com ata 

assinada por deputados e senadores, a Frente Parlamentar da Agricultura, mesmo período em 

que os conflitos no campo se intensificaram, com destaque para o histórico Massacre de 

Eldorado do Carajás em abril de 1996 no estado do Pará, onde 19 trabalhadores rurais foram 

assassinatos pela polícia militar durante uma manifestação. 

Em 2002, foi lançada a Frente Parlamentar de Apoio à Agropecuária que, no ano de 

2008, passou a ser denominada de Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).  
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O Estatuto6 da FPA em seu Artigo 1º. aponta:  
A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) é uma entidade associativa, que defende 
interesses comuns, constituída por representantes de todas as correntes de opinião 
política do Congresso Nacional e tem como objetivo estimular a ampliação de 
políticas públicas para o desenvolvimento do agronegócio nacional. 
 

Para Camargo (2009), as frentes parlamentares emergiram na Assembleia Nacional 

Constituinte, com o objetivo de fazer pressão na elaboração da Carta Magna e inserir 

disposições que atendessem aos seus respectivos projetos e interesses, na maioria das vezes 

econômicos e pessoais. Alguns desses grupos criados, naquele período, não conseguiram 

manter atuação efetiva, muitos foram criados para cativar uma parcela específica de eleitores. 

As que realmente continuam atuando são as ligadas a grandes grupos econômicos e representam 

interesses próprios dos seus integrantes parlamentares ou de seus lobbies.  
A existência de frentes parlamentares é apontada por estudiosos como prova da 
inexistência de verdadeiros partidos políticos no Brasil. De modo geral, políticos 
filiam-se a partidos não por se identificarem com seu programa, mas por 
conveniências de ordem pessoal, eleitoral e/ou corporativa. A filiação a um partido 
ocorre, geralmente, por afinidade com suas chefias nacionais, regionais ou locais. 
Descompromissados com o programa partidário, no mais das vezes enunciados 
genéricos e vazios, os parlamentares se unem em função de interesses pessoais, 
profissionais e/ou econômicos, próprios ou de seus apoiadores. (CAMARGO, 2009, 
p. 31).  
 

A descrição contida no endereço eletrônico7 da FPA, aponta que o objetivo do grupo é 

estimular a criação de políticas públicas para beneficiar os interesses do agronegócio nacional, 

promover a modernização das legislações trabalhista, tributária e fundiária e regulamentar a 

questão das terras indígenas, quilombolas para garantir segurança jurídica necessária à 

competitividade do agronegócio. Dito de outra forma, o objetivo da FPA é o desmantelamento 

das leis ambientais e dos direitos trabalhistas, o fim da política de Reforma Agrária e de 

demarcação de terras indígenas. 

De forma mais ampla, deputados, senadores e outros políticos comungam dos ideais do 

agronegócio discursando e apoiando-se em projetos e votações mesmo não pertencendo à FPA. 

Este conjunto de políticos extrapolam a FPA da chamada Bancada Ruralista, atualmente com 

257 parlamentares, dentre eles 32 senadores e 225 deputados federais, tendo como atual 

presidente o Deputado Federal Alceu Moreira (MDB-RS). No estado de Mato Grosso do Sul, 

 
6 Estatuto da Frente Parlamentar da Agropecuária. Disponível em: <https://fpagropecuaria.org.br/estatuto/>. 
Acesso em: 07 set. 2019.  
7 Disponível em: <https://fpagropecuaria.org.br/historia-da-fpa/>. Acesso em: 07 set. 2019.  
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cinco deputados federais e dois senadores integram a Bancada Ruralista no Congresso 

Nacional8. 

Para garantir a presença de integrantes da bancada no Congresso Nacional e em cargos 

do Governo, de modo a assegurar a manutenção de seus interesses e privilégios e ainda de se 

perpetuarem no poder, se associam ao grande capital, que concede financiamento para suas 

campanhas parlamentares.  (LOCATEL; LIMA, 2016). 

O poder de atuação da Bancada Ruralista é muito forte, pois conta com apoio financeiro 

e midiático dos grandes grupos econômicos atuantes no país e, por pressões junto ao Poder 

Executivo, tem conseguido enormes regalias, como o prolongamento dos prazos para 

pagamentos das dívidas rurais, isso quando não são perdoadas, redução de juros e ainda fartas 

linhas de crédito. Nos últimos anos, a FPA se tornou muito bem articulada e atuou 

combativamente para a aprovação do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. 

O apoio ao afastamento da presidenta converteu-se em benefícios à FPA. (CASTILHO, 2018).  

O poder da Bancada Ruralista, desde quando Michel Temer assumiu o poder, aumentou 

significativamente. Temer9 retribuiu o apoio concedido ao impeachment da presidenta Dilma 

Rousseff, aprovando inúmeras medidas em favor dos interesses dos ruralistas e lobbies do 

agronegócio. Entre essas medidas estão: 
- a edição da MP 759 (22/12/2016) e da conversão na Lei N⁰13.465 (11/07/2017), 
regulamentada em 16/03/2018, que altera a chamada Lei Agrária de 1993 (Lei N⁰ 
8629, de 25/02/1993) e dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, a 
liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária, além da 
regularização fundiária no âmbito da Amazônia alterando aspectos da Lei N⁰ 11.052, 
de 25/06/2009 (Programa Terra Legal). A MP também altera os Artigos 18 (Titulação) 
e 19 (processo de seleção das famílias beneficiárias da Reforma Agrária). No 
conjunto, a MP 759 e a Lei 13.465 alteraram cerca de onze (11) leis distintas, 
incluindo ainda as Leis 6.015/1973, 8.666/1993, 9.636/1998, 12.512/2011, 
12.651/2012, 13.139/2015 e a 13.240/2015; 
- a instituição do Decreto N⁰ 9.064, de 31 de maio de 2017, que dispõe sobre a Unidade 
Familiar de Produção Agrária, institui o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar 
(CAF) e regulamenta a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as 
diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 
empreendimentos familiares rurais; 
- a edição dos Decretos N⁰ 9.309, 9.310 e 9.311, regulamentando dispositivos de 
várias leis relacionadas à regularização fundiária urbana e rural as quais alteradas pela 
edição da Medida Provisória 759, de 22 de dezembro 2016, convertida na Lei 13.465 
em 11 de julho de 2017; [...]. (CLEPS JÚNIOR, 2018, p. 651). 
 

 
8 Dados disponíveis em: < https://fpagropecuaria.org.br/integrantes/integrantes-da-regiao-centro-oeste/>. Acesso 
em 09 set. 2019.  
9 Michel Temer era Vice-Presidente da República e foi alçado às Presidência com o impeachment de Dilma 
Rousseff. 
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Diante do exposto até aqui, demonstrando a influência dos grandes proprietários de 

terra, é necessário, devido sua importância e atualidade, retomar a citação de Martins (1994, p. 

96), mesmo analisando outros contextos históricos, na qual desnuda a realidade brasileira: “[...] 

nenhum pacto político foi feito neste País, desde a Independência, em 1822, até a recente 

Constituição, de 1988, que não fosse a ampla concessão aos interesses dos grandes proprietários 

de terra [..]”. A propriedade da terra é a base fundamental do sistema econômico, por meio da 

extração de renda da terra e, sobretudo, político, visto o pacto de classe estabelecido para 

concentrar terra e poder, realizado pelas elites deste país. O Estado brasileiro foi constituído 

com base nos interesses das elites, dos capitalistas e dos proprietários de terra. (MARTINS, 

1994).  

 
A Bancada Ruralista no Mato Grosso do Sul e os financiamentos de campanhas eleitorais 
(2016-2018) 
 
 A relação entre terra e poder político no Brasil está presente em todas as escalas de 

análises possíveis, manifestando o coronelismo nos inimagináveis rincões do país. A partir das 

contribuições de Martins (1994) e Leal (2012), coloca-se em discussão as eleições municipais 

de 2016 e as gerais de 2018 envolvendo políticos do estado de Mato Groso do Sul.   

Como mencionado, este estado tem por característica a concentração fundiária aliada ao 

modelo agroexportador comumente chamado de agronegócio, ressaltando-se ainda diversos e 

intensos conflitos por terra em sua história, sendo protagonista a luta indígena por território nos 

últimos anos (NARDOQUE e MELO (2016) e MELO (2017)). A força política neste contexto 

contribui na intensificação das desigualdades no campo sul-mato-grossense ao interromper as 

políticas públicas existentes (NARDOQUE, MELO e KUDLAVICZ, 2018) e apoiar o 

agronegócio via discurso ou em projetos de lei. 

 Os privilégios políticos à agricultura capitalista nem sempre são efetivados por 

autênticos proprietários fundiários ou investidores, pois, de acordo com Leal (2012, p.23);  
Os chefes políticos municipais nem sempre são autênticos ‘coronéis’. A maior difusão 
do ensino superior no Brasil espalhou por toda parte médicos e advogados, cuja 
ilustração relativa, se reunida a qualidades de comando e dedicação, os habilita à 
chefia. Mas esses mesmos doutores, ou são parentes, ou afins, ou aliados políticos dos 
‘coronéis’. 
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 O alinhamento político e ideológico de prefeitos, governadores e deputados estaduais e 

federais ao agronegócio se explica em parte pelo poder exercido pelos grandes proprietários, 

assim como a perspectiva e efetivo financiamento de suas campanhas eleitorais. 

 Por outro lado, o financiamento garante aos proprietários fundiários e empresas do 

segmento a representação de seus interesses junto ao legislativo e executivo. Nesse sentido, 

para Oliveira (2010), a expansão canavieira no estado de São Paulo e para Mato Grosso do Sul 

ocorre por meio de subsídios do Estado, retroalimentando o poder dos grandes proprietários de 

terra. Por isso, “[...] o ‘coronelismo’ é sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos entre 

o poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência social dos chefes locais, 

notadamente dos senhores de terras”. (LEAL, 2012, p.23). 

De acordo com Martins (1994), em sua análise do clientelismo político, esse fenômeno 

se caracteriza como a relação de troca de favores políticos por benefícios econômicos, e ainda, 

que não é somente a relação de troca entre eleitores pobres e políticos ricos, mas, 

principalmente, a relação entre poderosos e ricos.  Não são só os pobres que estabelecem 

relações de troca de favores, mas sim, todos os que dependem, em alguma escala, do Estado. 

Dessa forma, “[...] Muito antes de que os pobres pudessem votar e, portanto, negociar o preço 

do voto, já o Estado tinha com os ricos, isto é, os senhores de terras e escravos, uma relação de 

troca de favores [...]”. (MARTINS, 1994, p. 29).  

Portanto, a história das elites brasileiras é desde o princípio, uma história de transações, 

de permutas com o Estado (MARTINS, 1994). Isso explica, pelo menos em parte, as doações 

realizadas por capitalistas a campanhas eleitorais: um jogo político de manutenção dos 

interesses de classe, pois os capitalistas financiam candidaturas políticas que, no poder, 

possuem a função de representar e defender os interesses daqueles que as financiou.  

 Como a terra dentro do modo de produção capitalista possui preço e seu controle, como 

analisado, permite ao proprietário a cobrança da renda à sociedade, a transformação do político 

em proprietário fundiário também é possível. As declarações de bens feitas pelos candidatos 

eleitos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), confrontadas com os dados do Sistema de Gestão 

Fundiária (SIGEF), indicam a intrínseca relação entre política e questão agrária, como aponta-

se na tabela 2.  

 Iniciando pelas eleições municipais do ano de 2016, verificou-se que dos 79 municípios 

em Mato Grosso do Sul, 24 prefeitos possuíam 64 imóveis. totalizando 53.001,47 hectares. 
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Destes imóveis, destacam-se as propriedades de 21.072,88 ha e de 11.990,99 ha nos municípios 

de Aquidauana (MS) e Anastácio (MS), respectivamente, pertencentes aos seus prefeitos (???). 

Nas eleições gerais de 2018, apenas um senador possuía três propriedades rurais, 

enquanto que cinco, dos 32 Deputados (estaduais e federais) possuíam 19 imóveis rurais. O 

Governador eleito, possuía, segundo os dados do INCRA, cinco propriedades, totalizando 

709,08 hectares. Dos deputados analisados, apenas três declaram ao TSE suas ocupações 

ligadas à agricultura. 

Os doadores de campanha das eleições 2016 e 2018 se destacam na tabela 2, pois foram 

registrados 71 proprietários rurais possuindo 179 imóveis, totalizando 252.718,98 hectares. 

Essa informação demonstra como os sujeitos envolvidos com a agricultura capitalista e com a 

propriedade fundiária têm interesse na política em todas as escalas, fato constatado quando se 

observa que dos 115 políticos eleitos (2016 e 2018), em Mato Grosso do Sul, 59 receberam 

doações para suas campanhas oriundas de proprietários fundiários. 

Tabela 2 – Mato Grosso do Sul: Imóveis rurais de políticos eleitos e doadores de campanhas 
nas eleições de 2016 e 2018 

Proprietários Nº de Imóveis Área dos Imóveis (ha) 
Senadores  3 2.525,81 
Deputados 19 8.593,30 
Governador 5 709,08 
Prefeitos 64 53.001,47 
Doadores das campanhas 179 187.889,32 
Total 270 252.718,98 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, 2019; INCRA, 2019. 
 

Por meio da análise das práticas institucionais dos parlamentares, membros da bancada 

ruralista, é possível compreender as articulações e a força do agronegócio no Brasil. As pressões 

e influências exercidas pela agricultura capitalista encontram na “[...] Bancada ruralista sua 

expressão máxima de defesa e proteção das elites do agro no Brasil [...]”. (BERRIEL, 

BARCELOS e PIMENTEL, 2009, p. 12).  

As informações obtidas junto ao INCRA e TSE confirmam o poder ruralista 

ramificando-se pela política nacional e, no caso de Mato Grosso do Sul, os proprietários 

fundiários envolvidos nas eleições estão distribuídos por todo o estado como demonstrado no 

mapa 2.  
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Mapa 2 – Mato Grosso do Sul: imóveis rurais de políticos e doadores de campanhas nas 
eleições de 2016 e 2018 

 
 

Para produção do mapa 2, os dados sobre as propriedades rurais dos políticos e doadores 

de campanhas foram cruzados com os dados georreferenciados do INCRA, possibilitando o 

mapeamento de parte10 das informações. Visualmente pode-se observar no mapa 2 o 

predomínio das propriedades dos principais doadores de campanhas das eleições em 2016 e 

2018, localizadas, principalmente, na região Centro-Sul do estado. 

Os proprietários de terras financiadores de campanhas políticas em MS formam um 

conjunto heterógeno, composto por sojicultores, produtores agropecuários, empresários, 

especuladores e outros ligados ao agronegócio. Os políticos eleitos possuem o perfil de 

“Doutor”, como constatado por Leal (2012), pois possuem formação acadêmica, como 

engenheiros, advogados e servidores públicos, em sua grande maioria. 

 
10 Como o georrerenciamento das propriedades no Brasil ocorre de forma gradativa, parte das propriedades 
fundiárias pertencentes a políticos ou doadores ainda não foram registradas pelo INCRA, como no caso do 
governador. 
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 A representação do agronegócio pelos “Doutores” faz com que o discurso deste 

segmento ganhe respaldo e confiança da população em pautas relacionadas à reprodução 

ampliada do capital e contra as minorias no campo, sobretudo populações tradicionais indígenas 

e movimentos socioterritoriais de luta pela terra. Como exemplo, pode-se mencionar o fim das 

desapropriações de terras e de criação de assentamentos rurais no estado desde o ano de 2011, 

segundo os dados do Banco de Dados da Luta pela Terra. (DATALUTA, 2017). 

 Os discursos anti-indígenas, presentes desde os governos Lula (2003 a 2010) e Dilma 

(2011 – 2016) se intensificaram pós-golpe de 2016, contribuindo para o acirramento dos 

conflitos no campo. Os dados do DATALUTA (2017) registram 113 ocupações de terras nos 

últimos anos (2012 a 2016).  O Conselho Indigenista Missionário (CIMI), por meio do seu 

relatório anual, de 2018, aponta o crescente aumento da violência contra os povos indígenas. 

Segundo Buzatto (2018), no ano de 2013, com apoio de políticos de Mato Grosso do Sul, 

proprietários fundiários organizaram o “Leilão da Resistência”, objetivando arrecadar fundos 

para armar e “proteger” suas propriedades contra ocupações indígenas no estado. 

No contexto atual, a indicação da Deputada Federal Tereza Cristina para o Ministério 

da Agricultura, no governo Bolsonaro, demonstra como o agronegócio em Mato Grosso do Sul 

possui força política. Na gestão da Ministra, o país bate recorde na liberação e registro de novos 

agrotóxicos, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) foram 382 

registros no ano de 2019. 

 
Considerações Finais 
 
 As considerações realizadas neste trabalho permitem apontamentos acerca da questão 

agrária em Mato Grosso Sul e a política, mesmo que seja difícil mensurar o alcance do poder 

do agronegócio na sociedade brasileira, é inegável sua presença no Estado brasileiro em todas 

as escalas políticas possíveis, comprovando sua importância na relação com desenvolvimento 

do capitalismo no campo. 

 Sob outra perspectiva, apreendeu-se, também, a estratégia de políticos ao se associarem 

a proprietários fundiários em busca de financiamento para suas campanhas, assim como do 

poder local exercido por estes sujeitos. Logo, o perfil não agrícola dos políticos não é empecilho 

quando há interesses em comum destes sujeitos, sendo a propriedade capitalista da terra sua 

unidade. 
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Assim, foram identificados 270 imóveis rurais ligados aos políticos sul-mato-

grossenses, totalizando mais de 252 mil hectares. Essa característica indica que os políticos 

analisados, para além do poder político, compreendem na propriedade da terra a possibilidade 

de auferir renda da terra. Esse tributo pago pela sociedade aos proprietários de terras explica, 

em parte, a razão da busca crescente, por parte dos capitalistas e políticos, ao monopólio da 

terra. 

Nesse contexto, a concentração fundiária no Brasil e em Mato Grosso do Sul permitem 

a um pequeno grupo de proprietários fundiários a barganha boa parte da representação política. 

A ampla presença do agronegócio sul-mato-grossense no Estado indica a sua não neutralidade 

e suas ações correspondem aos anseios de determinada classe social. Esta lição explica o 

entrave na Reforma Agrária brasileira, o avanço sobre as terras indígenas e a paralisação das 

políticas públicas para o campesinato. 
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METODOLOGIA DA LENTIDÃO PLANEJADA: 

Da construção de um espaço jurídico de atuação aos morosos procedimentos para 

retomada das terras públicas griladas no Pontal do Paranapanema 

 

Carlos Aberto Feliciano1 

 

Introdução 

 

A proposta do texto é apresentar a metodologia de um levantamento dos conflitos 

fundiários e a situação jurídicas da terra na região do Pontal do Paranapanema e como o Estado 

administra essa situação jurídica. Adotamos um procedimento de acompanhamento da situação 

processual das ações discriminatórias, através de levantamento cartorial, arquivos fornecidos 

pela Fundação Itesp e pesquisas realizadas na região sobre a temática2. 

Nessa reflexão sobre os percursos metodológicos realizados mostraremos a metodologia 

proposta e praticada pelo Estado para discriminar e retomar as terras griladas historicamente na 

região através das ações discriminatórias judiciais. Temos como proposito também demonstrar 

como foi construído o termo jurídico denominado de perímetro, iniciados nas primeiras décadas 

do século XX e que perduram até hoje sem definição legal ou ainda com definição, mas sem 

ação efetiva dos governos paulistas, diante das sentenças transitadas e julgadas como devolutas. 

Entendemos que essa metodologia da lentidão planejada tem o proposito de não alterar 

a lógica de ocupação da região, baseada na grilagem, desmatamento e violência, mas sim 

proporcionar condições de legaliza-la. Ou seja, essa opção do Estado, ao deixar de retomar as 

terras publicas griladas, vem de encontro com os interesses do capital em aliança com a 

burguesia agrária da região de manter o controle do território. 

 
1 Pesquisador III – Departamento de Geografia – UNESP/Presidente Prudente e Prof. Credenciado no Programa 
de Pos-Graduação em Geografia – UNESP e Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Territorial 
America Latina e Caribe. São Paulo 
2 As bases dessa pesquisa tiveram como referência o levantamento realizado por FELICIANO, C. A. Território 
em disputa: Terras (re)tomadas no Pontal do Paranapanema. 575 f. Tese (Doutorado em Geografia Humana). 
FFLCH, São Paulo, 2009. Foram atualizadas pelo equipe de pesquisa vinculado ao projeto Tematico FAPESP, 
coordenado pelo Prof. Dr. Antonio Thomaz Junior, intitulado “ MAPEAMENTO E ANÁLISE DO TERRITÓRIO 
DO AGROHIDRONEGÓCIO CANAVIEIRO NO PONTAL DO PARANAPANEMA-SÃO PAULO-BRASIL: 
Relações de Trabalho, Conflitos e Formas de Uso da Terra e da Água, e a Saúde Ambiental 
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O território no banco dos réus? 

A ignorância sobre o traçado dos rios motivou, no 
entanto, o surgimento da maior parte das questões de 
terras levadas aos fóruns da região  

(LEITE, 1981, p. 32). 
 

A região do Pontal do Paranapanema, adotada nesta pesquisa, como a 10º Região 

Administrativa do Estado de São Paulo, é constituída de 53 municípios, que ocupam 23.952 

km² ou 9,6 % do território paulista. 

O Estado, no início do século XX, ao propor realizar a ações discriminatórias na região, para 

extremar as terras devolutas das particulares, necessitava delimitar áreas de atuação em que as 

ações seriam alcançadas. Essa área delimitada foi definida por perímetros. 

Os perímetros foram definidos e delimitados por elementos geográficos que pudessem 

ser visualizados da maneira mais fácil possível: 

 

[...] era tão difícil encontrar os limites de um domínio [...] Não é muito fácil dar com 
pontos de partida para balizar o perímetro de uma propriedade, que ainda estivesse 
recoberta de mata cerrada. (MONBEIG, 1984, p. 145). 
 

 Apesar de retalhada inúmeras vezes, no papel, de fato o que existia no Pontal eram as 

florestas fechadas que apareciam em mapas oficiais como “terrenos desconhecidos”. Por conta 

desse desconhecimento e por motivos estratégicos, o governo do Estado designou à Comissão 

Geográfica e Geológica o levantamento do Rio Paraná e seus afluentes da margem esquerda. 

 A partir desse levantamento e de outros que o sucederam, por anos, foi criada uma 

comissão de técnica para delimitar essas áreas em perímetros, onde cada juiz de comarca ficaria 

responsável por um ou mais perímetros. 

De acordo com Denari (1998), perímetro é “uma divisão geográfica do ponto de vista 

jurídico-administrativo da 10ª administrativa do Estado, a qual pertence o Pontal do 

Paranapanema. Está dividida em 34 perímetros”.  

Atualmente a Procuradoria Geral do Estado não usa mais esse expediente de criar novos 

perímetros, uma vez que as ações discriminatórias existentes foram agrupadas na forma de 

blocos de interesse. Na passagem que segue, em entrevista com um funcionário do ITESP, 

responsável por acompanhar o andamento das ações, podemos perceber historicamente o 

motivo da mudança de atuação. 
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Hoje a procuradoria não usa mais desse expediente de perímetro. É uma medida 
administrativa que se fazia na época em que tudo isso era mata. Onde tem perímetro 
era por que não dava pra entrar. Não tinha GPS, era teodolito na época, ou correntão 
que falavam. Isso começou na década de 20. As confrontações e delimitações de 
perímetros era o rio ou espigão divisor de água. Então era uma serra...ou monte, que 
divide ou um rio de maior expressão, eram referências. Eles viam seja por picadas na 
mata ou mesmo por avião que não dava pra fazer um traçado reto. O que faziam? 
Denominavam isso por perímetro. Então os perímetros eram pela forma do relevo 
natural daquela área. Ou espigão divisor ou rio. 
Tudo isso pertencia e tinha responsabilidade pela comarca Botucatu, depois a de 
Boituva era a responsável. Depois quando abriam as vilas, os distritos, foram criando 
os municípios e aos poucos formam estabelecidas as comarcas. Não são todos os 
municípios que possuem comarca. Para um município ter uma comarca necessitava 
um número x de habitantes. O perímetro foi criado para a PPI visualizar o tamanho 
dele, era pelo que se podia medir pelos recursos naturais...pelos acidentes geográficos 
daquela área. O que eram: espigão divisor de águas, rios divisão de estados. 
Não houve mais interesse do Estado em criar outros perímetros. Mantém-se os 
mesmos, mas não tem novos. Se eventualmente hoje houver interesses do Estado de 
discriminar uma área tem que analisar o tamanho de cada município. 
O que vale hoje é a lógica dos blocos é a seguinte. Não interessava entrar com ação 
em todo o perímetro, por que ou no meio tem pequenos sitiantes, ou está no círculo 
municipal, por que a maioria são áreas com menos de 500 ha. (Advogado, funcionário 
da Fundação Itesp – entrevista concedida em 2009). 

 

No trecho transcrito, podemos verificar que o Estado criou uma configuração territorial, 

denominada de perímetro, baseado em elementos naturais para assim desvendar e atuar no 

sentido de averiguar, em toda aquela porção, em um longo processo judicial, a veracidade ou 

não dos títulos apresentados, se eles correspondiam ou não a realidade.  

Mesmo com a expansão do desenvolvimento capitalista e a criação das cidades, a 

configuração territorial se mantinha apenas como referência de atuação. O Estado, já dotado de 

recursos humanos e tecnológicos mais avançados, delimita dentro dessas grandes áreas o que 

lhe interessa examinar, que são as ações discriminatórias em blocos. 

A divisão territorial de um perímetro independe dos limites municipais. Um perímetro 

pode abranger terras de um ou mais municípios, porque as fazendas também estão inseridas em 

mais de um município.  

No quadro 01 , podemos verificar o desmembramento dos perímetros pelas comarcas e 

municípios. 

Quadro 01 - Perímetros da 10ª região administrativa do Estado de São Paulo 

Perímetro 
Abrangência territorial 

Comarca Municípios Distritos 

1º Teodoro 

Sampaio 

Teodoro 

Sampaio 

Teodoro Sampaio 
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2º Teodoro 

Sampaio 

Teodoro 

Sampaio 

Teodoro Sampaio 
 

14º Teodoro 

Sampaio 

Teodoro 

Sampaio 

Teodoro Sampaio /Euclides da 

Cunha/Rosana 

 

15º Teodoro 

Sampaio 

Teodoro 

Sampaio 

Teodoro Sampaio /Euclides da Cunha 

/Rosana 

 

11º Mirante do 

Paranapanema 

Mirante do 

Paranapanema. 

Mirante do Paranapanema. Costa Machado 

/Cuiabá Paulista 

12º Mirante do 

Paranapanema 

Mirante do 

Paranapanema 

Mirante do Paranapanema/Presidente 

Bernardes 

Costa 

Machado/Nova 

Pátria 

13º Mirante do 

Paranapanema. 

Mirante do 

Paranapanema. 

Mirante do Paranapanema/Teodoro 

Sampaio 

 

1º Presidente 

Prudente 

Presidente 

Prudente 

Presidente Prudente 
 

2º Presidente 

Prudente 

Presidente 

Prudente 

Presidente Prudente/Regente 

Feijó/Álvares Machado 

 

3º Presidente 

Prudente 

Presidente 

Prudente 

Pirapozinho/Anhumas/Regente 

Feijó/Álvares Machado 

Coronel Goulart 

4º Presidente 

Prudente 

Presidente 

Prudente 

Presidente Bernardes/Álvares 

Machado/Tarabai/Pirapozinho 

Nova 

Pátria/Coronel 

Goulart 

5º Presidente 

Prudente 

Presidente 

Prudente 

Pirapozinho/Álvares Machado Coronel Goulart 

8º Presidente 

Prudente 

Presidente 

Prudente 

Sandovalina/Presidente Bernardes 
 

6º Rancharia Rancharia Iepê /Nantes 
 

10º Presidente 

Bernardes 

Presidente 

Bernardes 

Presidente Bernardes/Álvares Machado 
 

21º Presidente 

Bernardes 

Presidente 

Bernardes 

Presidente Bernardes Nova Pátria 
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14º Santo 

Anastácio 

Santo 

Anastácio 

Presidente Venceslau/Piquerobi 
 

19º Santo 

Anastácio 

Santo 

Anastácio 

Santo Anastácio/Piquerobi /Ribeirão 

dos Índios 

 

20º Santo 

Anastácio 

Santo 

Anastácio 

Santo Anastácio/Piquerobi 
 

22º Santo 

Anastácio 

Santo 

Anastácio 

Santo Anastácio/Mirante do 

Paranapanema./Marabá Paulista 

Piquerobi/Presidente Bernardes 

Costa Machado 

3º Presidente 

Venceslau 

Presidente 

Venceslau 

Presidente Venceslau/Caiuá/Pres. 

Epitácio/Marabá Paulista. 

 

4º Presidente 

Venceslau 

Presidente 

Venceslau 

Presidente Venceslau/Caiuá 
 

11º Presidente 

Venceslau 

Presidente 

Venceslau 

Presidente Venceslau 
 

12º Presidente 

Venceslau 

Presidente 

Venceslau 

Marabá Paulista/Caiuá/Presidente 

Epitácio/Mirante do Paranapanema. 

 

16º Presidente 

Venceslau 

Presidente 

Venceslau 

Teodoro Sampaio/Presidente 

Epitácio/Marabá Paulista 

 

10º Presidente 

Epitácio 

Presidente 

Epitácio 

Presidente Venceslau/Presidente 

Epitácio/Caiuá 

Campinal 

1º Dracena Dracena Dracena 
 

5º Dracena Dracena Ouro Verde 
 

6º Dracena Dracena Dracena/Ouro Verde 
 

7º Dracena Dracena Panorama 
 

18º Dracena Dracena Dracena/Junqueirópolis/Irapuru Jaciporã/Jamaica 

2º Tupi Paulista Tupi Paulista Tupi Paulista/Santa Mercedes/Paulicéia Guaraciba 

D'Oeste 

9º Pacaembu Pacaembu Pacaembu/Irapuru/Flora Rica 
 

Gleba Caiuá 

Veado 

Presidente 

Epitácio 

Presidente Venceslau/Caiuá/Presidente 

Epitácio 
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Fonte: PGE, 2008 – Procuradoria Geral do Estado. Org.: Feliciano, C.A 2009 

 

Cada perímetro possui uma situação jurídica própria. Muitos foram julgados devolutos, 

outros particulares, assim como parte foi legitimada, enquanto outras transformadas em 

assentamentos. 

 A situação jurídica de um perímetro depende essencialmente da conjuntura e das 

relações de forças das classes sociais distintas, perante o Estado. Durante o governo de Adhemar 

de Barros, por exemplo, a ação da classe dos grandes proprietários caracterizou-se no sentido 

de pressionar o Estado a tomar uma atitude, por estes terem seus títulos questionados na justiça:  

 

As discriminatórias do Pontal começaram na década de 30, a primeira sentença saiu 
em 1947, eles recorreram e a sentença definitiva foi em 1957. Mandaram baixar os 
autos confirmando a sentença dizendo que eram devolutas. Vieram as ordens de Santo 
Anastácio para cancelar as matrículas e registrar em nome do Estado. Nessa época era 
governo do Adhemar de Barros ele tinha relações na Alta Soracabana com os seus 
cumpadres de voto, de eleição encabrestada que chegaram para ele e disseram: escuta 
cumpadre que negócio é esse, o juiz está querendo cancelar o registro das minhas 
terras. Que negócio é esse você não manda mais nisso aqui não! Ele falou é assim é? 
Daqui há pouco pura e simplesmente foram engavetadas os pedidos. Nos cartórios de 
registro de imóveis os pedidos foram engavetados, e o juiz não foi atrás pra ver se 
foram cumpridas as ordens. (Advogado, funcionário da Fundação Itesp – entrevista 
concedida em 2009). 
 

 

 Ou seja, naquele momento histórico, não havia manifestações de outro tipo que não 

fossem para reivindicar a área, a fim de legitimá-la ou destiná-la à preservação ambiental. Nesse 

momento, ao ceder às pressões por interesse de classe, o Estado entregou aos grileiros grande 

parte do Pontal, mesmo sabendo judicialmente que as terras eram públicas.  

 Pior ainda foi não tomar atitude judicial ou administrativa alguma, fazendo com que a 

aparência da ineficácia do Estado se fortalecesse ainda mais. Vale a pena destacar o trecho da 

entrevista: “[...] pura e simplesmente foram engavetadas os pedidos [de anulação dos registros]. 

Nos cartórios de registro de imóveis, os pedidos foram engavetados, e o juiz não foi atrás pra 

ver se foram cumpridas as ordens”. 

 Outras circunstâncias também contribuíram para compor esse propositalmente confuso 

mosaico das terras, no Pontal. São fazendas localizadas em perímetros julgados devolutos, as 

quais foram legalizadas como particulares, independentemente de seu tamanho. 
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Somados a isso, ficam expostos a luta de classes e o posicionamento do Estado, portanto, 

quando o movimento camponês organizado se fortalece e também reivindica um outro tipo de 

destinação para aquelas áreas públicas, que não a regularização, mas a implantação de projetos 

de assentamento rurais. 

 

Para você ter uma idéia o 11º perímetro de Mirante foi julgado devoluto. Com a ação 
do movimento social pressionando o Estado, o município de Mirante hoje não tem 
uma única fazenda sequer com mais de 500 hectares. Todas as áreas maiores de 500 
são assentamentos hoje. Por isso é o reduto do maior número de assentados do Brasil, 
se não for do mundo! (Advogado, funcionário da Fundação Itesp – entrevista 
concedida em 2009). 

 

 Nesse momento, a ação do campesinato organizado reivindicou o acesso à terra pública 

que havia sido grilada e, com decisão judicial, foi comprovada a dominialidade em favor do 

Estado. 

 Por conseguinte, o Estado, no Pontal do Paranapanema, destina as terras com ações 

julgadas como devolutas de maneira distinta, conforme o contexto econômico, político e social. 

Isso expressa a existência de um conflito de interesses de classes, que ora se aproxima, ora se 

distancia do poder atribuído ao Estado. 

 

Metodologia de uma lentidão planejada: as ações discriminatórias judiciais no Pontal do 

Paranapanema. 

 

Todas as tentativas do governo em provar que as terras são de seu domínio seguem até 

hoje e fica cada vez mais difícil sua retomada, uma vez que a cadeia e o histórico dominial 

dessas áreas estão propositalmente corrompidos e viciados. Esses fatores indicam o porquê do 

questionamento de milhares de camponeses sem-terra que reivindicam o acesso a uma fração 

do território.  

 A ocupação da terra pela humanidade possuiu vários significados. Os registros desse 

conhecimento acumulado na história, demonstra momentos distintos desde seu uso como bens 

materiais de exploração necessário para reprodução, passando por disputas expansionistas e de 

manutenção de um poder econômico ideológico. Qualquer tipo de simplificação dessa história 

recente da humanidade não será suficientemente capaz de produzir um conhecimento 

satisfatório.  
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Demonstramos com essa pesquisa, as formas contraditórias, forjadas e reproduzidas 

pela sociedade sob a ordem capitalista no tocante a manutenção e questionamento da 

propriedade privada da terra. O enfoque de observação tem a atuação do Estado como agente 

mediador/regulador nos embates formais e informais decorrentes das relações sociais de classes 

distintas, que buscam materializar e grafar suas ações no território. 

A propriedade privada da terra possui um componente fundamental para se entender os 

conflitos sociais existente no Brasil e no mundo: seu caráter privativo. Quem detém o poder do 

direito de propriedade tem um trunfo nas mãos. Possuir o direito á propriedade da terra é ao 

mesmo tempo tirar o direito de alguém. 

 São questões fundamentais para subsidiar o entendimento sobre a criação, reprodução e 

permanência de relações não-capitalistas de produção, como por exemplo, o campesinato, 

enquanto classe interna de uma sociedade baseada em sua maior parte, pela lógica capitalista 

das relações de produção.  

 O Estado enquanto formulador de políticas públicas desenvolveu e criou várias leis e 

projetos na tentativa de estimular o desenvolvimento econômico/social da região do Pontal do 

Paranapanema.  

 As terras (re)retomadas na região do Pontal do Paranapanema, passaram por várias 

transformações: de terras indígenas a devolutas; de devolutas a terras griladas com caráter 

privado; de terras sem definição jurídica dependendo do aval político imprevisto do poder 

judiciário, para terras julgadas particulares e “inquestionáveis” ou devolutas (portanto, 

públicas) e possíveis de se implantar projetos de assentamentos rurais; e por fim, terras de 

administração públicas com uso e permissão por famílias camponesas, criando outras 

definições e finalidades.  

Geralmente, nas pesquisas sobre o Pontal do Paranapanema, conflitos agrários, 

assentamentos rurais, entre outros conceitos e/ou terminologias, encontra-se sempre a 

referência sobre uma grande área de terras devolutas e partir daí, o seu dimensionamento 

político, o processo histórico e contraditório, a luta pela reforma agrária etc. Procuramos 

justificar este trabalho com a possibilidade de uma outra interpretação, construída 

historicamente sobre a dificuldade criada pelo próprio Estado – leia-se, também, através do 

jogo de interesses econômicos e políticos – em demorar para definir e assumir sua ineficácia e 

incompetência, para assim tomar de volta, de uma parcela da burguesia agrária, aquilo que lhe 

pertence de direito. 
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Na própria estrutura criada pelo Estado, o processo de reconhecimento de que nessa 

região há terras devolutas, portanto, públicas, é estrategicamente longo, árduo e extremamente 

injusto para a grande maioria de camponeses sem-terra, os quais lutam e resistem nos 

acampamentos rurais, em busca de uma definição concreta para efetivamente gerir uma 

pequena parcela de terra.  

O hoje conhecido Pontal do Paranapanema passou por várias tentativas desse 

reconhecimento de registros de terras perante o Estado, todavia sem eficácia, pois a origem dos 

títulos sempre foi questionada, por conter no seu processo razões não explicadas e de caráter 

duvidoso. São vários os episódios, desde a falsificação de papéis e até a mesma de assinatura.  

Na atualidade, há um entendimento de que terras devolutas são terras públicas. Essa 

afirmação tem um peso político gigantesco, uma vez que, se assim o são, o Estado teria que 

reaver aquilo que lhe pertence.  

A partir da década de 30 do século XX, o Estado nomeou e criou várias comissões com 

a finalidade de discriminar as terras devolutas pertencentes ao domínio público e regularizar as 

inúmeras posses. Para a regularização das terras, não bastavam apenas as escrituras que os 

ocupantes receberam dos antigos posseiros. Isso provava apenas a ocupação; tinha-se que 

apresentar e provar também a cultura efetivada na área ou início de cultura e igualmente a 

moradia habitual, para regularizarem sua situação. 

 Todas essas tentativas do governo em provar que as terras são de seu domínio seguem 

até hoje e cada vez mais fica difícil sua retomada, uma vez que a cadeia e o histórico dominial 

dessas áreas estão totalmente corrompidos e viciados.  

 Na epígrafe citada no começo desse texto, o geografo Ferrari Leite nos dá uma pista de 

que o desconhecimento geográfico, tanto do Estado, como da sociedade em geral, foi o grande 

propulsor da grilagem de terras no Pontal Paranapanema. O fato de as terras terem sido 

delimitadas e registradas apenas pelo relato gerou inúmeras disputas jurídicas que se 

obtemperam há tempos atuais. 

 Porém, o processo histórico de ocupação nos revela que o embate está entre projetos de 

ocupação e uso da terra. Dois modos que possuem ideais e projetos de produção e reprodução 

diferenciados. Cada qual agindo de uma maneira, que sob seu ponto de vista é o mais correto e 

justo. 

 Essas oposições em conflitos são materializações da luta de classes que o discurso da 

imparcialidade ou neutralidade do poder judiciário não consegue sustentar. Por ser ideológica, 
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a ideia de justiça traduz e reproduz normatizações que interessam àqueles grupos que, no 

determinado momento histórico, detêm o poder de elaborá-las para, assim, manter suas relações 

de poder. 

 O Estado imperial, ao formular a lei de Terras de 1850, visava, além de outros fatores3, 

uma tentativa de intervenção do poder público de retomar as terras de seu domínio que estavam 

começando ser “perdidas” pela ocupação “indisciplinada”, sob a iniciativa privada. O interesse 

era em criar um ordenamento jurídico da propriedade da terra que estivesse sob seu controle. 

 Com isso, a questão da terra transformada em mercadoria e, concomitantemente, 

propriedade privada da terra entrou para as normas de controle que o poder vigente elaborou 

para sua manutenção. 

 Porém, como ficou patente na história da ocupação do Pontal do Paranapanema, não 

houve controle do Estado que barrasse o processo de grilagem das terras públicas. 

As normas estabelecidas na lei de terras de 1850 também obrigavam ao próprio Estado a 

formalização e identificação de seus bens patrimoniais. Por exemplo, com a criação de uma 

repartição Geral das Terras Públicas, conforme o artigo 21: 

 

Art. 21 Fica o Governo autorizado a estabelecer, com o necessário regulamento, uma 
Repartição especial que se denominará – Repartição Geral das Terras Públicas – e 
será encarregada de dirigir a medição, divisão e descrição das terras devolutas e sua 
conservação, de fiscalizar a venda e distribuição delas, e de promover a colonização 
nacional e estrangeira. 
 

 Como nesse contexto a agitação no campo foi frequente, era grande a possibilidade de 

perder oportunidades de negócios com o controle oficial das terras sendo transferido para o 

Estado. Somado a outros fatores, mesmo assim, a venda e grilagem indiscriminada das terras 

devolutas/públicas não deixou de ocorrer. Primeiro, pelo enorme emaranhado de formas de 

apropriação com registros propositalmente “genéricos”4, doações etc, e, segundo, pela demora 

do Estado em inserir seus agentes nas ações de discriminação, demarcação e legitimação. 

 
3 Como já fora discutido anteriormente, as motivações maiores da adoção da lei estavam nos desdobramento da 
cessão do tráfico de escravos e a perspectiva de estimular a emigração estrangeira. 
4 Ligia Osório Silva (2008), apresenta uma discussão em que duas linhas de interpretações jurídicas se opõem com 
relação ao registro das terras. Há juristas que entendem que o registro paroquial deve ser aceito como uma prova 
de domínio dos particulares sobre as terras devolutas. Porém uma outra corrente interpreta que o levantamento 
realizado pelo Império não tinha a finalidade de cadastro, mas sim o simples conhecimento estatístico das terras 
das terras. 
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Segundo relato de Cobra (1923), a morosidade do Estado, após o início das primeiras ações de 

discriminação e levantamentos das posses requeridas, levou-o ao descrédito perante a 

comunidade e ao aumento do processo de grilagem:  

 

Durante 10 anos - 1880 a 1890 – meia tonelada de papeis saiu do Paranapanema e não 
mais voltou. 
[...] todo mundo afluiu ao Cartório de Hipotecas. Em seis meses, dos livros constava 
tudo. Depois, o silêncio voltou a pesar por dez anos em cima de meia tonelada de 
papéis sem que estes se pronunciassem aos funcionários encarregados. (COBRA, 
1923, p.92). 

 

 Somente para se ter dimensão da sobreposição de títulos e a grilagem de terras na região, 

entre os anos 1890 a 1904 foram alienados mais de 12 mil imóveis oriundos da fazenda Pirapó-

Santo Anastácio (CLEPS, 1990). 

 Nesse período, os agentes do Estado responsáveis pela discriminação das terras eram 

“funcionários” do próprio governo. As ações realizadas eram apenas de cunho administrativo, 

e a influência do poder local e regional influenciava muito o andamento dos processos (Silva, 

2008). 

 Apesar de muito se falar sobre terras devolutas na região, desde o início de meados do 

século XIX, no campo jurídico, seu entendimento ainda é objeto de inúmeras discussões. Com 

isso, tal fator é responsável pela gama de contestações e interpretações em processos 

administrativos e jurídicos. 

 Pela lei de Terras de 1850, as terras devolutas eram definidas por exclusão. Vejamos: 

 

§ 1º As que não se acharem aplicadas a algum uso público nacional, provincial, ou 
municipal. 
§ 2º As que não se acharem no domínio particular por qualquer título legítimo, nem 
forem havidas por sesmarias e outras concessões do Governo Geral ou Provincial, não 
incursas em comisso por falta de cumprimento das condições de medição, 
confirmação e cultura. 
§ 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do Governo, 
que, apesar de incursas em comisso, forem revalidadas por esta Lei. 
§ 4º As que não se acharem ocupadas por posses, que, apesar de não se fundarem em 
título legal, forem legitimadas por esta lei. (grifos nossos). 

 

 Como não houve uma definição do conceito de devoluto, as interpretações que daí 

decorreram buscaram criar explicações para a aplicação da lei. No sentido etimológico, 

entende-se devoluta como:  
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[...] um vazio, desocupado e ainda outros significados usualmente ao termo se 
emprestam – “uma casa devoluta a que não se acha habitada – vaca ou égua devoluta, 
a que não teve cria. E por aí a fora”. Em dicionários encontra-se, sobre a palavra 
devoluto: 
Do latim: devolutus, propriamente rolado de um lugar para outro; no latim medieval, 
devolvere passou a significar pedir transferência para si de um benefício, vaga, SEM 
DONO. (LOPES,1940). 

 

Ou ainda: 

Devoluto, adj. (do lat. ´devolutos´, PP. de ´devolvire´). Adquirido por devolução, 
quando o inferior ou coletor ordinário não confere, e se devolve ao superior o direito 
de conferir; ´ benefício devoluto´, § que se passa ao senhor superior, donde procedeu: 
´o feudo ficou devoluto ao império: o ducado devoluto do imperador. § Vazio, 
desocupado, sem dono (por abandonado, pedido por crimes etc); herdades que na ilha 
ficaram devolutas com a fugida dos Mouros...§ ´Casa devoluta`: a que não se acha 
habitada; a que não tem inquilino.§ Égua devoluta, vaca devoluta: a que não teve cria, 
e descansou este ano...§ `Terra devoluta´; não cultivada.5  

 

 O sentido etimológico de devoluta pode causar inúmeros problemas de significação 

sobre o uso da terra.  

 Juristas como Clovis Bevilacqua (apud Paulo Torminn Borges6) as propõem como terras 

desocupadas, “sem dono”. Porém, uma das conceituações mais utilizadas foi elaborada por 

Junqueira (1964):  

[...] terras devolutas são as que não estão incorporadas ao patrimônio público, como 
próprios, ou aplicadas ao uso público, nem constituem objeto de domínio ou de posse 
particular, manifestada esta em cultura efetiva e morada habitual. (JUNQUEIRA, 
1964). 
 

 Entretanto, entendemos que Junqueira fez apenas uma interpretação da lei. Não criou 

uma definição. A própria legislação já dizia isso, com outras palavras. Portanto, faz se 

necessário um estudo da legislação para tal intento. 

 Por outro lado, assumindo uma postura política sobre o uso e destinação das terras, 

Guglielmi (1996), definiu que “terra devoluta é, necessariamente uma terra pública. Seja por 

que nunca ingressou no domínio particular, seja por que, pretensamente obtendo essa condição 

acabara voltando a essa condição.” 

 
5 Souza, João Bosco M. Revista de Direito Agrário nº 11, Brasília:INCRA, 1986, p.14, citando Lacerda, in Tratado 
das Terras no Brasil, 1960, v.I, p.29) 
6 Borges, P.T – Institutos Básicos do Direito Agrário. Ed. Saraiva, 4 ed. 1984. São Paulo, p.70) 
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 Com essa definição podemos entender, adicionando ao caráter etimológico de terras 

devolvidas , a que se devolve ao superior o direito de conferir, e pedir transferência para si. 

São terras públicas que por lei precisam ser devolvidas e retomadas pelo Estado. 

 Marques (1996) percorreu um caminho interpretativo da evolução desse conceito: 

 

É notória a divergência conceitual adotada para as terras devolutas ao tempo do 
Império e da posterior República. Por primeiro, entendia-se como terras ermas, sem 
aproveitamento, desocupadas, ou ainda, aquelas devolvidas à coroa Portuguesa, pela 
ocorrência do comisso, isto é, aquelas objeto de sesmarias cujas obrigações assumidas 
pelo sesmeiro não eram, no todo ou em parte, cumpridas. Já no período republicano, 
a idéia de terreno abandonado, sem ocupação, cedeu lugar à concepção de que, mesmo 
ocupadas, as terras se consideravam devolutas”. (Marques, 1996 apud BARHUM, 
2003). 
 

 Por isso, entendia-se que há necessidade de discriminar as terras do bem público do 

privado. Apesar de não conceituadas expressamente nos textos constitucionais, as terras 

devolutas sempre apresentaram ligação com o bem público.7 Portanto, terras devolutas são 

efetivamente terras públicas. 

 De acordo com o ITESP (1988, p.37), órgão público estadual responsável pela 

elaboração dos trabalhos técnicos que incidem na propositura de ações discriminatórias, no 

Estado de São Paulo, terras devolutas é: 

 

espécie de terra pública, visto que á aquela que em nenhum momento integrou o 
patrimônio particular, ainda que esteja irregularmente em posse de 
particulares....Aliás, diga-se para argumentar, a palavra devoluta, dentro de sua 
semântica, inclui o conceito de terra devolvida ou a ser devolvida ao Estado. (grifos 
nossos). 

 

 O reconhecimento por parte de órgão estatal de que terras devolutas são uma espécie de 

terra pública e ocupada irregularmente demonstra claramente um posicionamento perante o 

processo de grilagem ocorrida na região do Pontal, justificando uma ação do Estado para serem 

retomadas. 

 Porém, é justo mencionar que a lei 601, de 1850, foi a primeira a tratar, como já vimos, 

sobre a discriminação de terras no Brasil. Entraves e dificuldades por ela mesma criados 

(medição e demarcação) tornaram inoperante sua execução. Porém, ela permanece como uma 

norma definidora e referência de todas as leis estaduais. Dois requisitos que iniciaram na lei de 

 
7 Constituição: art 20. São Bens da União: II as terras devolutas indispensáveis à fronteira. [...] art 26. Incluem-se 
entre os bens dos Estados: IV – as terras devolutas não compreendidas entre as da União. 
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1850 e seguem até atualmente para a legitimação da ocupação são: a cultura efetiva e morada 

habitual, ou seja, características essenciais da ocupação feita pelos posseiros e “tomadas” pelos 

grileiros. 8 

 Somente na 1ª constituição da recente República, com a transferência de 

responsabilidade aos Estados-membros, começaram efetivamente as tentativas de 

discriminação das terras. 

O Estado paulista foi um dos pioneiros na elaboração da legislação e de políticas sobre 

regularização da propriedade da terra (Silva, 2008). 

 Durante longo tempo encontramos quatro tipos definidos de ações discriminatórias de 

terras, como veremos a seguir: administrativa, impropriamente mista, propriamente mista e 

judicial (Barhum, 2003). Vamos nos ater sobre a processualidade das ações discriminatórias 

judicial. 

 A discriminação de terras via judicial começou a vigorar, no Estado de São Paulo, com 

a publicação do decreto estadual nº 5.133 de 23 de julho de 1931. 

Com a constituição desse decreto, todas as ações para discriminar e demarcar as terras devolutas 

no território paulista seriam auferidas apenas por órgão jurisdicional. O trâmite ou as normas 

que estabelecerão o processo (disciplina processual) deviriam estar em consonância com o 

estatuto de processo estadual vigente (código civil). 

 Essa medida se confirmou com o Decreto estadual nº 6.473, de maio de 1934, 

disciplinando a via judicial como o único modo de discriminar as terras públicas das 

particulares. 

 Novamente, outro decreto, 11 anos depois, estabeleceu o retorno da discriminação 

administrativa (conhecida como amigável) e, caso não ocorresse consenso, poderia recorrer à 

via judicial.9 Ou seja, inúmeras eram as possibilidades criadas em leis e decretos para 

discriminar as terras, porém, contraditoriamente, sua ineficácia ficava notória com os processos 

de grilagem de terras e desmatamento das áreas de reservas, principalmente no Pontal do 

Paranapanema. 

 
8 Outro artigo propositalmente “esquecido” da lei de terras de 1850, trata-se do crime cometido aos que se 
apossarem indevidamente de das terras devolutas,cf. art 2. 
 
9 Decreto estadual nº 14.916, de 06 de agosto de 1945. 
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 Essa norma vigorou até o advento da Lei Federal nº 3.081, de 22 de Dezembro de 1956, 

que institucionalizou a discriminação de terras com via exclusivamente judicial em três fases 

distintas, com o rito processual acompanhado pelo Código Cível: a) a fase da 

convocação/citação dos terceiros interessados; b) a fase contenciosa, na qual se processam a 

contestação, a produção de provas, a instrução e, assim, a publicação da sentença; e c) a fase 

demarcatória, de caráter administrativo para o conhecimento físico da área discriminada. 

 Na década de 70, o caráter administrativo da discriminatória voltou à tona como uma 

opção perante o longo processo judicial, que se arrastava há décadas, para ser findado.  

 As normativas vigentes para instauração de um processo discriminatório de terras 

devolutas são: na esfera estadual temos, pelo decreto estadual 14.916 de 06 de agosto de 1945 

e, em seguida, a lei federal nº 6.383 de 07 de dezembro de 1976, em que os Estados devem estar 

em consonância com esta. 

 São essas as normas que regem o processo de discriminação de terras devolutas. A mais 

antiga, o decreto estadual nº 14.916 foi criado em 1945, quando o Estado paulista ainda possuía 

o interventor Fernando Costa. A mais “recente”, lei nº 6.383 de 07 de dezembro de 1976 fora 

promulgada pelo governo Ernesto Geisel, em 1976. Como se vê, há mais de 74 anos o governo 

estadual se utiliza dos mesmos meios para separar suas terras das particulares. Faz-se urgente, 

portanto, uma revisão e atualização dos erros e falhas desse processo, para torná-lo mais célere 

e eficaz. 

 Podemos notar a gama de detalhes a que se chega para tentar dirimir dúvidas quanto ao 

domínio das terras. Não é de se estranhar que proporcione inúmeras interpretações e brechas 

para entrada de recursos, para prolongar sua conclusão e assim efetivar uma metodologia de 

uma lentidão planejada. 

 A entrada do processo administrativo pela lei federal abriu uma possibilidade que, 

historicamente, se comprovou como bom para o Estado, pela agilidade e, melhor ainda, para os 

proprietários que podem ganhar tempo, questionando-a no âmbito judicial. Por conta disso, o 

governo estadual (de acordo com seus interesses), ajuizou as ações de discriminação de terras.  

 Para a instrução do processo discriminatório, tanto pela via administrativa, como 

judicial, devem ser obrigatórias as seguintes fases: citatória, contenciosa e demarcatória, 

conforme as regras codificadas do processo civil.  
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A Fase citatória é o momento em que o Estado indica quais são os imóveis e os 

pretensos proprietários que estão ocupando terras com indícios de devolutividade. É a decisão 

política de citar publicamente a existência de ocupação irregular, seja de boa ou de má fé. 

Após a elaboração de um relatório técnico/jurídico administrativo, indicando que determinada 

região possui indícios de terras devolutas, o Poder Público, via Procuradoria, pode entrar junto 

à Fazenda do Estado de São Paulo com uma ação discriminatória. Essa fase é apontada como 

percurso prévio, onde os trabalhos técnicos elaborados pelo ITESP, são acrescidos ao 

documento da Procuradoria denominado de propositura da ação. 

 São necessárias a seguintes providências, de acordo com Carvalho (2004): 

 

 - croqui do perímetro a ser trabalhado; 

 - plantas e/ou croquis dos perímetros confrontantes; 

 - lançar nas fotos aéreas o croqui do perímetro, fechando as divisas dos mesmos com 

base nos perímetros confrontantes, respeitando-se as divisas dos perímetros já 

discriminados; 

 - consultar todo material cartográfico disponível sobre a região, observando-se as 

divisas territoriais de distritos e municípios, círculos municipais, estradas e rodovias 

públicas, restrições ambientais, limites dos terrenos de marinhas etc; 

 - em se tratando de perímetro no qual houve desistência ou improcedência da ação, 

preliminarmente, coletar os elementos fundamentais do processo anterior, observando 

os motivos pelos quais a Fazenda do Estado desistiu da ação, o despacho referente à 

desistência ou a sentença que julgou a improcedência; 

 

 Com esses dados são procedidas às seguintes atividades:  

 

- técnicas (cadastro da malha fundiária do perímetro, coleta de 

documentos e elaboração de over-lay preliminar)  

- jurídicas (análise dos documentos apresentados, busca em cartórios 

dos documentos a cada imóvel, retroagindo, a aproximadamente 1916, 

elaboração de cadeias sucessórias dos imóveis, elaboração do rol de 

ocupantes com base nos documentos apresentados). 
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 Essa documentação que acompanha a peça inicial é denominada de percurso prévio. 

Após instruída judicialmente, recebida e autuada a petição inicial, passa-se à citação por edital, 

convocando todos os interessados a contestarem o pedido inicial proposto pela Fazenda do 

Estado que, necessariamente indica as áreas a serem declaradas como devolutas. 

Recebida toda documentação, se inicia a chamada fase citatória, em que todos os interessados 

na ação são convocados, via edital, para contestarem o pedido inicial formulado pela Fazenda 

do Estado. Nesse caso, o Estado já abriu a primeira brecha de uma série de contestação e 

recursos impetrados pelos ocupantes. Todo o trabalho de um órgão público em buscar áreas 

com indícios de serem devolutas pode ser questionado, mesmo antes de entrar com uma ação.  

A segunda fase é a contenciosa. É o momento em que passados os prazos dos editais 

com relação à entrada da petição, a Fazenda do Estado indica quais são as terras a serem 

declaradas como de domínio público pelo Poder Judiciário. Nesse momento, os ocupantes dos 

imóveis questionados tentam provar que as áreas são de domínio particular. É o momento da 

discussão do mérito da ação. Findando essa fase, definem-se, através de sentença judicial, quais 

são as terras de domínios públicos, bem como aquelas de domínio particular. A partir daí, 

decorrem todos os recursos, réplicas, tréplicas e outros artifícios jurídicos para se estender a 

sentença, valendo ainda recorrer, em 1ª, 2ª e 3ª instâncias e esferas do Poder Judiciários, como 

mostra quadro síntese, referente às fases do processo de ação discriminatória. 

Logo após a sentença, procede-se, mas ainda sem a necessidade desta ter sido transitada 

e julgada, à terceira fase demarcatória. Nesse procedimento, delimita-se fisica e efetivamente 

onde se materializa o espaço resultante da sentença, ou seja, a separação física das terras 

declaradas como devolutas daquelas de domínio particular. Para de fato se expedir uma carta 

demarcatória, é necessária uma sentença judicial definitiva. Além do que os interessados podem 

indicar profissionais e técnicos para acompanhar o trabalho de demarcação.  

 

Quadro 2 - Síntese da metodologia da lentidão planejada via ações discriminatórias 

 

Fases da Ação Discriminatória: 

 

1. - Elaboração de relatório técnico/jurídico pela Fundação Itesp, demonstrando os indícios 

que o imóvel é devoluto, sendo: 

1.1. Cadeia Dominial (cópia de todas matrículas e transcrições referentes ao imóvel; 
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1.1.2. Filiação dos documentos até a origem; 

1.1.3. Planta e memorial descritivo 

2 - Encaminhamento do relatório à Procuradoria Regional de Pres. Prudente 

2. - Propositura da Ação Discriminatória pela Procuradoria 
 

Primeira Instância 

 

3.1. Petição inicial; 

3.2. Citação por edital; 

3.3. Contestação; 

3.4. Réplica; 

3.5. Tréplica; 

3.6. Sentença  
 

Segunda Instância 

 

3.7. Apelação; 

3.8. Contra razões de 

apelação; 

3.9. Remessa ao Tribunal; 

3.10. Distribuição no 

Tribunal; 

3.11. Relator; 

3.12. Julgamento; 
 

Instâncias Superiores 

 

3.13. Recurso; 

3.14. Especial – S.T.J.; 

3.15. Extraordinário – S.T.F. 

3.16. Trânsito em julgado; 

3.17. Retorno à origem; 
 

Ação Demarcatória 

 

Visa demarcar de forma precisa as terras devolutas, com possibilidade dos interessados em 

indicar assistente técnico. 

1. Efetuar o levantamento do Perímetro; 

Homologação da demarcação pelo Juízo; 

Expedição de Carta de Sentença da Demarcatória para registro junto ao S.R.I. ; 

 

2. - Registro da Carta de Sentença no Serviço de Registro de Imóveis da área em nome da 

Fazenda do Estado de São Paulo. 

Fonte: ITESP, 2007 

Org.: Feliciano, 2009 

 

 No Estado de São Paulo, durante todo o processo de ação discriminatória, quem de fato 

assume a defesa dessa ação é a Procuradoria Geral do Estado, tendo como autora a Fazenda do 

Estado. Portanto, a entrada de uma ação é estritamente política.  

 Uma vez que há entendimento por uma parte do governo estadual de que não há 

necessidade em entrar com uma ação para discriminar o que é devoluto do particular, pode-se 
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muito bem propor outras ações, como, por exemplo, apenas regularizar quem já está ocupando 

as terras ou legitimar posses. Entende-se que essa é uma postura casada com uma ideologia de 

que não há mais necessidade de questionar esses títulos, mas sim regularizá-los, em prol do 

desenvolvimento regional. Discurso este dominante entre a classe dos ruralistas, no Pontal do 

Paranapanema. 

 A ação discriminatória tem por finalidade inserir uma discussão sobre o domínio das 

terras. Em sua finalização, apenas declara que aquelas áreas roladas no processo são de domínio 

particular ou estatal.  

 A sentença de uma ação não cria um domínio, apenas confirma algo preexistente mas 

indevidamente ocupado, ou então confirma a ocupação atual. Nas discussões jurídicas, o que 

prevalece é o entendimento de que a sentença de uma ação não cria um novo direito, apenas 

afasta a incerteza em decorrência da autoridade jurisdicional, impondo sua força e declarando 

como certo aquilo que juridicamente estava incerto. 

 

Fazendeiros no banco dos réus? Ocupar ilegalmente terras devolutas pode ter caráter 

condenatório. 

 

Como foi demonstrado, a predominância da doutrina é consagrar a ação discriminatória 

como um ato declaratório, de reconhecimento. Porém, há juristas que a entendem de forma 

diferenciada, adotando um posicionamento político, de enfrentamento, no caráter 

discriminatório. 

 

[...] divergindo da maioria, ousamos asseverar, ao inverso, que ambas são declarações 
declaratórias condenatórias, com boa carga de constitutividade, contendo, em seu 
bojo, a força de reivindicar. São, portanto, ações declaratórias constitutivas 
condenatórias. 
Ou então:  
[...] a discriminatória é também ação condenatória: reconhece o domínio ao vencedor 
e condena o vencido a entregar as terras, indevidamente possuídas e individualizadas 
pela ação. (BORGES, 1998, apud BARHUM, 2003, p.74). 

 

 Isso nos leva a considerar que não há um consenso sobre a conotação que uma sentença 

sobre a ação discriminatória pode desencadear. Oportunamente, ela pode ser apenas 

declaratória ou então declaratória com um caráter condenatório. Nesse caso, o julgamento sobre 

o domínio das terras ocupadas através de um processo de grilagem, envolvendo atuação de 
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agentes do Estado, não deveria ser apenas uma ação declaratória sob preexistência ou não do 

domínio. 

 O Estado, coberto da legitimidade atribuída às forças judiciais, ao declarar em sentença 

apenas que as terras são de seu domínio, não atribui penalidade àquele que a tomou 

indevidamente. Esta ação tenta mascarar a existência do poder e controle de uma classe social 

que há mais de um século se beneficiou de um bem público. 

 Nesse contexto, cabe, então, à Fundação ITESP realizar os procedimentos técnicos, 

jurídicos e administrativos (cadastro e levantamentos topográficos, análise da origem dominial 

dos imóveis, ações discriminatórias judiciais, demarcações, planos de legitimação de posses, 

entre outras). Porém, a definição e delimitação de qual área será impetrada ação de 

discriminatória10 cabe à Fazenda Pública do Estado. 

 Portanto, a política agrária e fundiária do Estado, de acordo com a lei, é definida pela 

Fundação ITESP. Este indica os imóveis ou áreas com indícios de pertencerem ao domínio 

público para a Procuradoria Geral do Estado. Esta acompanha todo o processo jurídico, todavia, 

a ação para ser proposta depende exclusivamente de um posicionamento político do Estado em 

adotar ou não o enfrentamento com parte de uma classe social que se apropriou ilegalmente das 

terras públicas. 

 A razão de qualquer ação discriminatória é uma das formas de questionamento sob a 

configuração de uma ocupação de determinada área ou região. É uma das poucas 

materializações do conflito entre Estado (autor) como mantenedor dos bens públicos em 

oposição aos fazendeiros (réus) invasores destes. 

 As partes, em uma ação, têm de um lado a União (INCRA), no caso de terras federais, 

e os Estado, no caso das estaduais (Institutos de Terras); e, de outro, todos os outros 

interessados, proprietários, ocupantes, confinantes certos e respectivos cônjuges, além dos 

interessados incertos ou desconhecidos. 

 Durante todo o processo, são os fazendeiros que têm que provar que a origem 

daquela ocupação não possui vícios. A defesa realizada pode ser tanto no questionamento, 

através das preliminares processuais, quanto no mérito da questão. Este último, dificilmente, é 

 
10 Atualmente o procedimento da ação discriminatória é regulado pela Lei nº 6.383/76. As normas disciplinando o 
processo discriminatório das terras da União também são aplicadas aos Estados membros, por conta do seu artigo 
27. 
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abordado com profundidade nas defesas. Os fazendeiros-réus adotam as duas posturas, para 

estender ao máximo a finalização da sentença. 

 Nas preliminares processuais, as alegações de defesa estão dispostas como forma de 

contestação da ação, a partir do artigo nº 300 e nº 301 incisos I a VIII e X: inexistência ou 

nulidade da ação; incompetência absoluta; inépcia da inicial; perempção; litispendência; coisa 

julgada; conexão; incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização; e 

carência de ação (Barhum, 2003). 

 São inúmeras as formas de questionamento realizadas pela defesa dos fazendeiros-réus, 

nas ações discriminatória do Pontal do Paranapanema, desde os preliminares processuais até 

defesa do mérito da questão, corroborando ainda mais com essa metodologia da lentidão 

planejada. 

 

Considerações finais 

 

Esse processo histórico de disputa pela terras griladas no Pontal do Paranapanema gerou 

tanto a (re)criação do campesinato, quanto do latifúndio (para outras regiões do Brasil). Porém 

apesar das conquistas do campesinato a hegemonia e controle das terras esteve historicamente 

sob comando dos latifundiários/réus/grileiros. Hoje buscam a todo custo articular com o capital 

canavieiro com intuito de mascarar o processo de grilagem (THOMAZ, 2009).  

 A partir dos dados levantados pela equipe de pesquisa, temos conquistados 117 

assentamentos rurais, em uma área de aproximadamente 150 mil hectares. Estas frações do 

território (Oliveira, 1000) que estavam sob domínio dos fazendeiros, hoje são controladas por 

cerca de 6.500 mil famílias camponesas. 

 No processo de luta pela retomada das terras publicas ocupadas indevidamente, o Estado 

pagou aproximadamente 100 milhões de reais aos sujeitos que cometeram, de acordo com a Lei 

de Terras de 1500, e com algumas interpretações jurídicas, atos crimosos. Ou seja, o Estado 

retirou dos cofres públicos recusos para pagar pelas próprias terras, para aqueles que além da 

explorar e auferir renda historicamente das terras publicas, conseguir ainda convertar os valores 

de benfeitorias em renda capitalizadas da terra. Os laudos de avaliação de benfeitorias do 

imóvel, também comprovam valores discrepantes nos acordos entre Estado e 

fazendeiros/grileiros/réus. Diferenças que ultrapassam 200% de valores estabelecidos por 
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técnicos do próprio Estado. Ou seja, os fazendeiros/grileiros/réus, foram beneficiados pela 

ocupação ilegal de terras publicas. 

 Com o levantamento dos dados sobre as lentas ações discriminatórias podemos 

considerar que há um grande estoque de terras, por volta de 34 mil hectares que já foram 

transitados e julgados como terras públicas e que o Estado poderia retomar para a realização de 

assentamento rurais na região, assentamento mais de 1500 famílias. Esses dados remetem 

somente as ações que foram julgadas em blocos de interesse. Também foi transitado e julgado 

o 15º perímetro de Teodoro Sampaio, cuja área total abrange 99.846 hectares e destas 62 mil 

estavam em disputa judicial e agora definidas como públicas. Ou seja, o Estado tem uma 

definição judicial de que cerca de 96 mil hectares são terras deveriam estar sob seu 

domínio, mas que estão sendo ocupadas irregularmente por fazendeiros da região e prestes a 

serem legalizadas pelo Estado ao tramitar projetos de lei na Assembleia Legislativa, para 

regularizar terras acima de 500 hectares. 

Caso o Estado adote uma decisão politica de retomar todas essas terras já julgadas em 

ultima instância, poderiam ser assentadas (extraindo 30% de área de reserva) cerca de 6.500 

mil famílias de trabalhadores rurais sem terras, ou seja, número superior de famílias até 

hoje assentadas na região do Pontal do Paranapanema. 

O que o Estado fará com essas terras publicas estaduais? Regularizará a grilagem através 

de projetos de Lei ou implementará novos projetos de Assentamentos Rurais? Legitimará a 

ocupação comprovadamente crimosa? Ou continuará na lentidão planejada? 
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AGRICULTURA URBANA E CONFLITOS SOCIOESPACIAIS EM FOCO: O CASO 

DO PLANO DE ESTRUTURAÇÃO URBANA DAS VARGENS, RIO DE JANEIRO 

(RJ) 

 

Gustavo Bezerra de Brito 

Resumo: 

 

É reconhecido por diferentes grupos e organizações, tais como a FAO e a Embrapa, o papel que 

a agricultura urbana desempenha nos espaços metropolitanos ao redor do mundo, em especial 

nas franjas urbanas. Nos dias atuais, a atividade é compreendida não apenas enquanto atividade 

econômica, mas também como dissipadora de pobreza, sendo fundamental para a segurança 

alimentar das populações. Além disso, possui caráter cultural, a distinguindo enquanto traço 

identitário de grupos sociais e de proteção do ambiente natural. A atualidade do tema é 

importante: é em momentos de crise e grandes problemáticas sociais que a agricultura se 

revitaliza (Boukharaeva, Chianca e Marloie, 2007). Neste sentido, é possível compreender a 

atividade enquanto um fenômeno universal e multidimensional. A justificativa se baseia na 

evidência de sua persistência em diversos contextos sociais e de variadas épocas, demonstrando 

que falamos de um componente da vida humana que perdura em diferentes situações históricas. 

Além disso, verificamos que sua adaptalidade e persistência ao longo do tempo indicam um 

potencial significativo. Este se relaciona com diferentes dimensões sociais, como renda e 

emprego, saúde, alimentação das populações, usos do solo, meio ambiente, educação e cultura.  

Não obstante, o rural e o urbano, longe de uma perspectiva dicotômica clássica nos estudos da 

ciência geográfica, existem em proximidade com estreito relacionamento em termos de 

funcionamento dos ecossistemas naturais, das atividades econômicas e em suas organizações 

sociais, culturais e políticas. Nos espaços de interação entre o rural e o urbano, é possível 

identificar fluxos de pessoas, mercadorias, serviços, informação e energia que ligam estas duas 

dimensões do espaço. Na atual configuração da metrópole do Rio de Janeiro, sua presença é 

bastante complexa e digna de aprofundamento. Podemos destacar lógicas distintas do que é 

usualmente imaginado para as grandes cidades: usos da terra diferenciados, comercialização de 

gêneros primários, preservação do ambiente natural e atividades agropecuárias. É no espaço 
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urbano que a atividade agrícola recebe grande destaque, uma vez que participa 

significativamente da dinâmica metropolitana e de seu mercado. Também é significativo dizer 

que o município do Rio faz parte da segunda maior região metropolitana do país, além de todo 

seu território ser considerado urbano (IBGE, 2010). Apesar disso, é notório que a agricultura é 

fundamental em diversas regiões da cidade, desde as mais adensadas àquelas com grandes 

vazios urbanos. O bairro de Vargem Grande, na Zona Oeste da cidade, é um caso interessante 

nesta discussão. Com baixa densidade demográfica e em zona de expansão urbana, 

identificamos uma gama de áreas produtoras tradicionalmente mantidas, feiras da roça, festas, 

grupos de trabalho, seja em unidades de conservação (Ucs) ou em terrenos de agricultores da 

região. A continuidade destas características no bairro indica que a atividade atende às 

demandas urbanas e altera significativamente sua dinâmica socioespacial. Desta maneira, 

elencar os fatores responsáveis pela manutenção da atividade e os conflitos existentes em áreas 

de expansão urbana, em especial as com presença de agricultura, parece profícuo, uma vez que 

este é um ponto central na gestão territorial das cidades. Ademais, é notória a presença de 

diferentes atores e forças políticas, participantes ativos e estratégicos nas reivindicações pelo 

uso da terra nestes espaços. Estes são fundamentais para a compreensão da dinâmica 

socioespacial. Por sua vez, organizações de produtores rurais e grupos tradicionalmente ligados 

ao ambiente natural têm a agricultura como central em seu cotidiano e enxergam grandes planos 

de reestruturação urbana como problemáticos. Nesta temática, também se envolvem ONGs, o 

poder público e a iniciativa privada, através de grupos imobiliários. Destacamos, então, o caso 

do Plano de Estruturação Urbana (PEU) das Vargens. Uma política pública de reestruturação 

urbana que pretende, na região das Vargens – notadamente os bairros do Camorim, Vargem 

Pequena, Vargem Grande e partes do Recreio dos Bandeirantes – reestruturar vias, implementar 

corredores viários e incrementar o adensamento populacional, aumentando os gabaritos dos 

empreendimentos e incentivando a construção de condomínios fechados. Tudo em área onde 

não seriam identificadas melhorias no ambiente urbano, assim como a promoção de uma cidade 

inclusiva que considere a vida cotidiana de todos os seus moradores (Cardeman, 2014, pg. 5). 

Esta política foi remodelada diferentes vezes no âmbito legislativo e condensa um conflito 

significativo entre a população local e o poder público. Neste sentido, há inúmeros contrapontos 

e reivindicações sobre a efetividade do plano e os interesses apresentados. Diferentes 

organizações de moradores da região e associações de agricultores denunciam problemas na 
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elaboração do plano, além de pedir o arquivamento dos textos elaborados pela Prefeitura do 

Rio. Estes argumentam que há potencial risco de degradação do ambiente construído e 

desrespeito aos princípios da gestão democrática para este tipo de intervenção urbana. Desta 

maneira, esta trabalho tem como objetivo analisar o arcabouço teórico-conceitual disponível 

sobre conflitos socioespacais e agricultura urbana na Geografia e em outras ciências. A intenção 

é trazer perspectivas, em especial, avaliativas sobre as experiências já localizadas na cidade do 

Rio de Janeiro e no bairro de Vargem Grande. Também é pretendido identificar quais são os 

atores envolvidos nos conflitos. O trabalho é organizado em duas etapas interligadas. Na 

primeira parte é realizado um levantamento bibliográfico, de forma a apresentar o 

desenvolvimento urbano e a reestruturação espacial que transcorre na interface rural-urbana. O 

foco, todavia, é na agricultura urbana desenvolvida, notadamente nesta região da cidade. Em 

seguida, busca-se a compreensão das características socioespaciais que transcorrem a partir da 

implementação do PEU no processo de desenvolvimento urbano. São analisados alguns de seus 

efeitos, a distribuição espacial das atividades em associação às características socioprodutivas 

da região. Nas considerações finais são expressas a diversidade e a complexidade da dinâmica 

apresentada nestes espaços. 
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UMA VERDADE ESCONDIDA PELO GOVERNO 

 
Sibelly Ariane Werffel,  

Ianny Gabrieli de Souza Santos,  
Celbo Antonio Fonseca Rosas 

Resumo: 

 

A presente pesquisa tem como objetivo geral compreender a relação do meio rural e urbano a 

partir da ótica socioambiental, considerando o papel que a sociedade e prefeitura exercem sobre 

o território (Ponta Grossa-PR). Dando relevância em três pontos, sendo eles: a verificação das 

condições dos espaços ambientais no Município de Ponta Grossa-PR; a análise dos processos 

de expansão dos espaços periurbanos e seus impactos em áreas de matas; a compreensão das 

variações da agricultura e sua consequência nos meios rural e urbano, principalmente o uso dos 

insumos agrícolas (agrotóxico). O município de Ponta Grossa-PR tem grande complexidade de 

caracterização entre áreas urbanas e rurais (devido ao seu espalhamento), ressaltando suas 

regiões periurbanas. A partir do século XX, quando o Brasil começou o seu processo de 

industrialização, fez com que houvesse um impacto em processos econômicos, sociais, políticos 

e ambientais, fazendo com que o espaço rural se remodelasse. A expansão urbana que ocorreu 

a partir de 2010 no município de Ponta Grossa-PR aumentou significativamente o tamanho da 

população e as áreas de especulação imobiliária. Com base nesses aspectos, a presente pesquisa 

tem o intuito de estudar como o território está sendo pesquisado a partir de dados primários e 

secundários. Para uma melhor compreensão da relação campo-cidade, de início devemos buscar 

o entendimento onde para Williams (1989) “o campo passou a ser associado a uma forma 

natural de vida – de paz, inocência e virtudes simples. À cidade associou-se à ideia de centro 

de realizações – de saber, comunicações, luz. Também se constelaram poderosas associações 

negativas: a cidade como lugar de barulho, mundanidade e ambição; o campo como lugar de 

atraso, ignorância e limitação” (p. 11).Desde o início do século XX o campo e a cidade passaram 

por intensas transformações, realizando mudanças radicais em vários aspectos, incluso nas 

áreas ambientais. Para isso devemos entender a composição do município (Ponta Grossa-PR), 

se localiza no segundo planalto paranaense (região dos Campos Gerais), com uma vegetação 

de campos e mata de araucária, com a presença do clima subtropical úmido mesotérmico (verão 
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quente, sem estação seca de inverno), com suas raízes no troperismo (existência de símbolos 

atualmente, troca de mercadorias), onde a sua colonização se deu no escravismo com a presença 

de uma forte oligarquia rural que se faz presente até os dias de hoje. Conta com um 

entroncamento rodoferroviário importante para o escoamento de produção, envolvendo 

principalmente a questão da economia que gira entorno das agroindústrias (produção principal 

do município sendo a soja), localizadas principalmente na BR-151.O campo e a cidade são 

diferentes, mesmo assim o espaço rural não deve ser entendido em oposição ao espaço urbano, 

mas em sua relação de complementaridade com as cidades, “em que cada um não perde a sua 

identidade socioeconômica e cultural” (TAVARES, 2003, p. 38). No município de Ponta 

Grossa-PR desde 2010 vem ocorrendo uma expansão urbana forte para diferentes usos desse 

território. Esta disputa territorial faz a formação da base de construção do espaço, com base nas 

especulações imobiliárias e latifundiárias. Desse modo, permite-se a aplicação desta pesquisa, 

com o objetivo de constatar com base em elementos dados (informações dadas pelo IBGE, 

EMATER, prefeitura, população,...) e coletados (entrevistas, praticas em campo), segundo essa 

relação, de acordo com a base no território, no qual se relaciona a formação, a estruturalização 

no município correspondente (Ponta Grossa-PR). Para se compreender tais objetivos 

primeiramente é necessário compreender o campo e a cidade: como são estruturados, formação, 

relação. Para isso serão realizadas pesquisas em bibliotecas públicas, prefeitura, com entrevistas 

e a verificação de produções já existentes sobre o assunto em outras localidades. Serão 

utilizadas informações oficiais secundárias como é o caso do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), 

Prefeitura municipal de Ponta Grossa-PR, Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social (IPARDES). São realizados a elaboração de cartogramas para 

territorializar os espaços ambientais nos espaços periurbanos. Para expressar a simbologia serão 

registradas fotografias dos espaços, para a verificação das estruturas e o movimento territorial 

expresso pelas paisagens locais. Esta análise tem o intuito de compreender os espaços rurais e 

urbanos em uma visão de como se encontra atualmente o ambiente que ali existe e as 

consequências que o envolve. Com isso a sua utilização prévia para a formação socioespacial 

do município de Ponta Grossa-PR. Visando o entendimento da população sobre o cotidiano da 

cidade que os cerca e habitam e as suas consequências. Os resultados que foram obtidos até o 

devido momento são a caracterização da relação campo-cidade, compreensão da história de 

Ponta Grossa-PR, onde está sendo realizado em sua fase final o mapeamento dos espaços 
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urbanos e rurais separados em áreas de especulação imobiliária, áreas de proteção ambiental 

(APA), áreas de produção agrícola, áreas de reflorestamento, escarpa devoniana, loteamentos 

rurais e distritos, terá um maior detalhamento no decorrer no desenvolvimento da pesquisa. 

TAVARES, L. A. As fronteiras físicas do espaço rural – uma concepção normativo-

demográfica. Revista RA&GA, Curitiba, nº 7, p. 33-46, 2003.ROSAS, C. A. R. F. 
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QUEM DETÉM A TERRA, DETÉM O HOMEM 

 

Elinton Fabio Romão1 

 

 
[...] como as políticas “operam” enquanto instrumentos de governança e por que às 
vezes não funcionam como pretendido? Quais são as metáforas mobilizadoras e os 
dispositivos linguísticos que encobrem a política com os símbolos e armadilhas da 
legitimidade política?  Como as políticas constroem seus sujeitos como objetos de 
poder, e que novas formas de subjetividade ou identidade estão sendo criadas no 
mundo moderno? (SHORE;WRIGHT apud AGUIÃO, p.1997:3)  

 

Essas perguntas trazidas por Shore e Wright citadas por Silvia Aguião no livro Fazer-se 

no Estado (2018), onde ela realiza uma etnografia sobre como os movimentos que lutam pelas 

pautas da identidade de gênero tiveram suas pautas tratadas pelo Estado durante os Governos 

Lula e Dilma (2003-2016), que aqui trazemos para nos propor a pensar, nesse momento em que 

o capital já não tem mais o que oferecer as massas de desempregados rurais e urbanos (NETO, 

2010), onde a construção e o acionamento de discursos são a chave da tênue linha entre a 

dominação política ideológica e a violência declarada da continua expulsão das comunidades 

tradicionais; Onde o agro do desemprego, o agro do desmatamento, agro do agrotóxico, é 

acionado como “agro é tec agro é pop, agro é tudo”.  

Nos remete, e aí temos que voltar quando das discussões acerca da abolição da 

escravatura, quando o engenheiro abolicionista, negro,  André Rebouças realçava o papel 

central da propriedade da terra na sociedade brasileira, quem “detém a terra, detém o homem” 

– frase atribuída a André Rebouças - que nos projetos de modernização do país durante o fim 

do Brasil Império, tinham que ter sua centralidade na abolição da escravatura e a 

democratização da propriedade rural  para os trabalhadores escravizados e com a adoção de 

cooperativas de pequenos produtores é que se daria a real liberdade, liberdade dos meios e 

modos de produção, um liberalismo de influência americana em oposição ao despotismo das 

elites agrárias que fizeram com que André Rebouças se colocasse a favor da monarquia 

 
1 ELINTON FABIO ROMÃO, ALUNO DE GRADUAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 
MEMBRO DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO/PROAES, MEMBRO DO 
LABORATÓRIO DE ESTUDOS DE MOVIMENTOS SOCIAIS E TERRITORIALIDADES LEMTO/UFF, 
ORIENTANDO DO PROFESSOR TITULAR CARLOS WALTER PORTO-GONÇALVES 
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(MATOS, 2013), pois para ele, se comparado a elite agrária, Dom Pedro II era um democrata, 

-  o que nos faz pensar em quando Hobbes defende que é melhor para um sistema político 

atender aos interesses particulares de um, o rei, do que de  muitos, no caso da assembleia - que 

é um modo de pensar interessante quando hoje um presidente eleito com um discurso 

condenando o que ele chamou durante o pleito eleitoral de “amigos do rei’, se referindo as 

práticas políticas e captura do Estado que seriam práticas de uma velha política e ele claro seria 

a imagem do novo. 

Como pensar a partir de um país fundada em uma parceria público privada, onde a coroa 

portuguesa cedeu a donatários o direito de exploração da terra, onde estes teriam plenos direitos 

deste que pagassem seus tributos, e com o avançar da história do Brasil várias foram as formas 

de sistemas políticos, com os mais variados nomes, passando por sistemas onde a depender da 

quantidade de pessoas escravizadas - sequestradas no continente africano, mutiladas e 

estupradas - ou seja, capacidade de trabalho é que se determinava quanto de terra, ou na 

mineração qual seria o tamanho da lavra,  a coroa lhe cederia. Mais o que não mudou em 

momento algum foi a relação concentração de terra, concentração de poder político, domínio 

da produção de informação e superexploração da força de trabalho.  

O poder dessas elites agrárias oriundo dessa eficiência/ineficiência histórica do estado 

de se fazer presente nas margens, como ele trata essas margens, e desde as Capitanias 

Hereditárias passando pela política dos coronéis, guarda nacional, instauração das polícias 

militares, realiza pactos onde sede poder e também o mantem. O poder local é a base do poder 

nacional em constantes arranjos e rearranjos onde o pacto pela propriedade da terra do latifúndio 

monocultor agroexportador, pela marginalização e o genocídio físico e cultural das populações 

negras e indígenas mantiveram a união desses blocos hegemônicos de poder e a manutenção do 

pacto, criando sempre um inimigo interno em comum as várias frações e facções dos blocos 

hegemônicos, ora era o sem alma, ora o selvagem, o inadaptável ao trabalho livre, passando 

pelo malandro ou vagabundo, sambista, capoeira, traficante, independente do nome e/ou 

qualidade deste fato é que ele é o colonizado, negro, apagado dos livros de história sem direito 

a memória.   
O Genocídio tem duas fases: uma de destruição do padrão nacional do grupo 
oprimido; outra, da imposição do padrão nacional do opressor. Esta imposição, por 
sua vez, pode ser feita sobre a população oprimida que é autorizada a permanecer, ou 
somente sobre o território, após a remoção da população e colonização da área por 
nacionais do opressor. (Lemkin apud Flauzina 2014). 
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É lógico que tal proposta, democratização da propriedade rural, não passou no crivo de 

quais disputas os camaradas abolicionistas, estavam realmente dispostos a travar, já que muitos 

desses camaradas tinham ligações com a elite rural - qualquer semelhança com os camaradas 

das causas atuais não é mera coincidência. Devido ao atrelamento entre poder político e grandes 

proprietários de terra, que viam na manutenção da marginalização dessa população a 

continuidade da superexploração da força de trabalho, passando do sistema escravagista para o 

sistema de meia, sistema de dívidas de barracão, na constante ampliação da frente agrícola do 

latifúndio sobre o minifúndio, da monocultura agroexportadora sobre a policultura - que 

abastecia o mercado interno -  gerando um constante fluxo de expulsão do trabalhador rural e 

sua migração para os centros urbanos, onde ele era o outro, o migrante, aquele que não pertencia 

ao tecido urbano que foi se enfiando entre as beiras de rio, canais de mangues, altos dos morros, 

fazendo favelas. Realizando um desenho clandestino da malha urbana, construindo periferias 

que agora seriam os novos centros de reprodução de uma classe trabalhadora extremamente 

explorada, territórios de uso, esses corpos migrantes teriam que continuar a se submeter a 

condições precárias de moradia e trabalho em todo um complexo conjunto jurídico-policial de 

controle dos seus corpos, a cidade do colonizado. 
A Zona habitada pelos colonizados não é complementar da zona habitada pelos 
colonos. Estas duas zonas se opõem, mas não em função de uma unidade superior. 
Regidas por uma zona puramente aristotélica obedecem ao princípio da exclusão 
recíproca: não há conciliação possível, um dos termos é demais. A cidade do colono 
é a cidade sólida, toda de pedra e ferro. É uma cidade iluminada asfaltada, onde os 
caixotes de lixo regurgitam de sobras desconhecidas, jamais vistas nem mesmo 
sondadas. [...]. A cidade do colono é uma cidade saciada [...] A cidade do colono é a 
cidade dos brancos estrangeiros. 
A cidade do colonizado [...] a cidade negra, a medina, a reserva, é uma cidade mal 
afamada, povoada de homens mal afamados, aí se nasce não importa onde, não 
importa como. Morre-se não importa onde, não importa de quê. É um mundo sem 
intervalos, onde os homens estão uns sobre os outro, as casas umas sobre as outras. A 
cidade do colonizado é uma cidade faminta, faminta de pão, de carne, de sapatos, de 
carvão, de luz. É uma cidade de negros, uma cidade de árabes. [...] (FANON, 1968, 
p.29) 

 

Se antes o controle desses corpos eram feitos por leis vagas como a que definia  

quilombos, que podiam ser quatro ou cinco negros em local ermo¹, ou seja, negros que não 

estivessem acompanhados de um homem branco estariam sujeitos as mais vis formas de 

punição; nesses territórios favelas/cidade os corpos negros foram lançados em uma série de leis 

vagas que objetivavam a punição/controle dos seus corpos e modos de vida, deste a proibição 

da capoeiragem, proibição do pito de negro (maconha), do curandeirismo, lei da vadiagem, e 
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as mais atual a lei de terrorismo, e o crime de tráfico de drogas, todas leis vagas que só tinham, 

e tem, o objetivo de controlar esses corpos teoricamente libertos. 

O processo de Formação Sócio-Espacial brasileira, baseado na concentração de renda e 

terra, desde as Capitanias Hereditárias até o programa de Matopiba (governo Dilma Rousseff 

2011-2016), mostra as marcas de um colonialismo interno, onde os centros econômicos, hoje 

São Paulo principalmente, praticamente colonizam e capitalizam os demais espaços com seu 

maior dinamismo econômico sua produção industrial, de mídia e de conhecimento, altera as 

lógicas e as espacialidades, direcionam fixos e fluxos, todo o aparato de redes técnicas e de 

logística. No caso de São Paulo se pensarmos a expansão do agronegócio para o Centro-Oeste 

que hoje chega ao Nordeste e Amazônia (FRANCO, 2018). Esse sistema tem suas origens em 

um sistema de colonialismo externo na “constituição da América e do capitalismo 

colonial/moderno e eurocentrado em um novo padrão de poder mundial” (QUIJANO, 2005,  

pag. 18) a fundação de um novo sistema mundo (Wallerstein, 1974- 1989) onde cabe as 

economias periféricas do capitalismo mundial a produção agrícola em um sistema 

agroexportados-latifundio-monocultor, baseado na superexploração da sua força de trabalho 

“[...]Na América, a ideia de raça foi uma maneira de outorgar legitimidade às relações de 

dominação impostas pela conquista.”(QUIJANO, 2005, pag.17).  

A divisão racial do trabalho se mostrou o melhor mecanismo de controle, melhor que o 

gênero e a classe, uma nova tecnologia de dominação/exploração, onde cabia aos brancos 

pobres o trabalho assalariado, os indígenas que sobreviveram as guerras, epidemias e ao 

trabalho escravo ficariam confinados a servidão, e aos negros o trabalho escravo. Onde a 

expropriação primitiva da terra com uso do furto, da fraude e da violência em um constante 

processo de etnocídio, genocídio físico e cultural baseado na racialização dos povos. Essa 

dinâmica, que aqui não é um processo de transição e de aprimoramento para se chegar a um 

sistema econômico capitalista, mas a regra para o funcionamento desse capitalismo á brasileira. 
A ideia de raça, em seu sentido moderno, não tem história conhecida antes da 
América. Talvez se tenha originado como referência às diferenças fenotípicas entre 
conquistadores e conquistados, mas o que importa é que desde muito cedo foi 
construída como referência a supostas estruturas biológicas diferenciais entre esses 
grupos. 
A formação de relações sociais fundadas nessa ideia produziu na América identidades 
sociais historicamente novas: índios, negros e mestiços, e redefiniu outras. Assim, 
termos com espanhol e português, e mais tarde europeu, que até então indicavam 
apenas procedência geográfica ou país de origem, desde então adquiriram também, 
em relação às novas identidades, uma conotação racial. E na medida em que as 
relações sociais que se estavam configurando eram relações de dominação, tais 
identidades foram associadas às hierarquias, lugares e papéis sociais correspondentes, 
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com constitutivas delas, e, consequentemente, ao padrão de dominação que se 
impunha. Em outras palavras, raça e identidade racial foram estabelecidas como 
instrumentos de classificação social básica da população. (QUIJANO, 2005, p. 117). 

 

Por isso quando avaliamos o processo de desindustrialização do Brasil que hoje 

representa 11,3% do PIB o menor índice desde 1947 (AGÊNICA DE NOTÍCIAS CNI, 2019), 

período do nacional industrial desenvolvimentismo, que tinha no desenvolvimento da indústria 

de base e na substituição de importações primeiro devido as Grandes Guerras Mundiais, e no 

pós guerra por políticas protecionistas e isenções fiscais. Todo o desenvolvimento da indústria 

nacional foi concentrado na figura do Estado, o Estado-planejador, idealizado nos governos 

Vargas e seguido pelos demais governos, com todo o trabalho de mídia para vender a ideia do 

vazio demográfico, da marcha para o oeste, integrar para não entregar, agro é tec, agro é pop 

ou seja o convencimento da população, que era quem arcava com os custos, financeiros e as 

perdas de vidas humanas, sobre a importância de tais políticas que eram vendido como ideário 

de modernidade, de progresso, na figura mítica do bandeirante, pelos sucessivos planos de 

nacional desenvolvimentismo passando pela era Vargas, seguindo pelo Plano SALTE, a marcha 

para o Oeste, os Planos Nacionais de Desenvolvimento, até os atuais Programa de Aceleração 

do Crescimento e Salto para o Futuro, onde a captura das políticas públicas em prol de um 

desenvolvimento econômico que se revela como concentração de renda e dispersão da pobreza, 

“a espoliação instrumentada no uso e controle abusivo da máquina do estado” como é 

chamado por Ruy Moreira no prefácio do livro “A Modernização Distópica” (Franco, 2019), 

onde o autor trata distopia do modelo de desenvolvimento como a contradição entre 

desenvolvimento e um modelo de Estado tão autoritário e violento no planejamento do espaço, 

fortalecendo a relação espoliativa presente desde o nascimento da sociedade brasileira. 

 
O projeto civilizatório por trás do movimento da fronteira agrícola desconsiderava 
alternativas tradicionais de uso da terra e de relação com os recursos naturais na 
tradução dos geraizeiros, quilombolas, etnias indígenas, dentre outros. Por isso, a ideia 
de vazio demográfico justificava -se pela falta de força de trabalho disponível ao 
capital. De fato, o vazio demográfico era o vazio de força de trabalho para os projetos 
capitalistas de integração econômica do país. Logo, era preciso desterritorializar ou 
civilizar tais grupos sociais, à medida que a Marcha para o Oeste invadia os sertões 
dos Cerrados. (FRANCO, 2019, p.101) 
 

O convencimento da população para o apoio aos projetos de modernização em uma 

continuação da lógica de cumplicidade do uso da máquina pública para atender a interesses de 

poucos, tem suas bases no controle sobre a produção e divulgação de informações. Desde a 
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colônia com a proibição de tipografias, com o controle ideológico da igreja, passando pela 

liberação da imprensa com a transferência da corte portuguesa em 1808 e a partir daí o sucessivo 

controle das elites onde cada bloco fundava o seu jornal e revista até o controle por parte dos 

coronéis no interior do Brasil. A continuidade no aliciamento das concessões de rádio e canais 

de televisão com o poder político/religioso acionando/criando sistemas de símbolos buscando 

sempre a condição ideal para as elites, a situação da dominação legitima, como mostrado por 

Webber (1922), na qual os grupos subalternizados consideram legitima a sua condição de 

subalternidade, também exemplificado por Bourdieu: 

 
É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de 
conhecimento que os “sistemas simbólicos” cumprem sua função política de 
instrumentos de imposição e legitimação da dominação, que contribuem para 
assegurar a dominação de uma classe sobre outra (violência simbólica) dando o 
reforço de sua própria força às relações de força que as fundamentam e contribuindo 
assim, segundo a expressão de Weber, para a “domesticação dos dominados” 
(BOURDIEU, 2012, p. 11) 

 

Todo desenvolvimento das elites agrárias, que chegará a agroindústria, que para a nossa 

análise tem sua origem nos sistema cafeeiro desenvolvido no sudeste brasileiro, na segunda 

metade do século XIX, onde havia um processo de industrialização se desenvolvendo em seu 

interior, nos processos de moagem e torrefação, que valorizavam o preço final do produto, esse 

desenvolvimento da indústria, interna ao sistema cafeeiro, que foi realizado com recursos 

drenados do Estado  por meio de políticas públicas, só lembrarmos o Convênio de Taubaté onde 

o governo federal comprava as sacas excedentes da produção de café e as estocava esperando 

um melhor momento para a venda, mas essa política garantia que os produtores de café 

pudessem produzir cada vez mais, uma  vez que a venda estava garantida, em um processo de 

privatização do lucro e sociabilização da dívida. Essa dreno de recursos públicos garantiu que 

os cafeicultores tivessem capital, para o processo de financeirização do campo, onde o capital 

agrário e bancário se misturavam no início do século XX e fomentaram a industrialização de 

substituição de importação, no contexto das grandes guerras e o início do processo de 

urbanização – que para nossa análise é o acirramento do processo de concentração de terra e 

renda e de expulsão dos trabalhadores do campo, êxodo rural, devido aos sucessivos processos 

de expansão da fronteira agrícola e dos meios técnicos sobre os espaços do minifúndio, dos 

territórios indígenas e quilombolas agravando o quadro de extermínio dessas populações 
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atrelado as questões de grilagem de terras, domínio político dos coronéis sobre os cartórios, um 

constante processo de concentração fundiária que terá continuidade ao longo do século. 

Processo que mostra no Censo de 1960 onde ocorre a virada a maior parte da população 

passará a se encontrar nas cidades(IBGE, 2010). Cidades estas que nas décadas de 60 e 70, 

tiveram condições para o recebimento e oferecimento de boas oportunidades de trabalho e 

meios de  vida para população migrante, devido ao milagre brasileiro - crescimento econômico, 

durante o regime militar, baseado em uma política de implementação da indústria de base, 

grandes obras de infraestrutura e empréstimos internacionais que chega ao saturamento com 

uma virada na economia mundial, sucessivas crises do petróleo,  elevação dos juros da 

economia americana, desenvolvimento tecnológico na produção e nas comunicações que 

provocaram menor necessidade de mão de obra e um processo de desconcentração das 

atividades industriais, – que levará as grandes crises econômicas da década de 80 e a 

desconcentração das atividades industriais a partir da década de 90. Todo esse quadro mostrará 

a limitação das cidades em dar conta e gerir os fluxos migratórios provocados pela continuidade 

dos conflitos agrários, por períodos de grande estiagem e a super exploração do trabalhador do 

campo. 

O processo de urbanização da sociedade brasileira se deu em um contexto em que o 

rádio era o principal meio de comunicação, principalmente entre 1930 e 1960. O rádio que se 

difundiu na década de 1920 por meio de sociedades e clubes com sua programação para os 

gostos das elites, pós revolução de 30 com a chegada de Getúlio Vargas ao poder ocorrerá por 

meio do estado, influenciado pelo que ocorria na Europa onde a propaganda nazista se utiliza 

do rádio e do cinema para projetar a sua imagem pelo mundo, a captura desse meio de 

comunicação pelo estado ocorre por meio de decreto (Meneguel, 2018). 

O governo Vargas, desde 1932, havia estabelecido que a radiocomunicação constituísse 

um serviço público, dependendo, portanto, da concessão do governo. A legislação de 1932 

previa a transmissão de um programa nacional, denominado Hora Nacional, que abordaria 

diversos assuntos, como a questão social, econômica, política, religiosa, artística e científica. A 

Hora Nacional deveria ser retransmitida por todas as emissoras do país, sendo proibida a 

irradiação de qualquer outro programa no mesmo horário. 

Em 1939 é criado Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), responsável pelo 

controle e censura, que tinha a função de obrigar a todas as rádios a transmissão no mesmo 

horário de um programa do governo, mudou o nome do programa de Hora Nacional para a Hora 
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do Brasil, que visava a integração de todos os cantos do país com a capital e a criação de uma 

nova imagem para o Brasil e para o brasileiro. O rádio possibilitou a comunicação direta do 

Governo com todos os eleitores o que enfraquecia o poder dos coronéis e das elites locais, como 

muitas rádios não obedeciam, transmitiam outros programas ou saiam do ar, em 1940 Vargas 

decreta a lei 2073 que passou para a Governo Federal o controle da Rádio Nacional, da revista 

Carioca, dos Jornais “A noite” e “A Manhã”, agora o governo passava a ter seus próprios meios 

de comunicação e ter o controle sobre os meios privados por meio das concessões. 

O modelo desenvolvido pelo rádio, que no varguismo, principalmente no Estado Novo 

(1937-1946), havia a preocupação de chegar até o interior do Brasil e criar uma identidade 

nacional, de uma democracia racial onde aqui não havia preconceitos como os que ocorriam 

mundo a fora como a lei Jim Crow nos estados unidos o apartheid na África do Sul, , o 

genocídio de judeus na Europa, e tantos outros sistemas de racismos espalhados pelo mundo. 

O rádio foi um sucesso e o sistema de concessões foi aplicado quando ocorreu a chegada dos 

televisores, onde os mesmos grupos que eram donos das rádios foram os investidores do novo 

sistema de comunicação (Martín-Barbero. 2009), e o modelo administrativo tanto o de 

programações em uma primeira fase voltada para as elites sendo usada politicamente pelo então 

presidente, de 1956 a 1961, Juscelino Kubitschek, e em seguida em uma segunda fase onde 

ocorreu a popularização dos aparelhos e da programação, o uso na propaganda dos governos 

militares (PORCELLO, VIZEU & COUTINHO, 2010). 

A urbanização da sociedade brasileira se faz sob o domínio da comunicação pelo rádio 

e da televisão na produção e divulgação das informações e conhecimentos, logo produção de  

ideologias, diferente de outros países que realizaram antes urbanização tendo como meio de 

veiculação de informação a imprensa de revistas e jornais que possibilitava um número maior 

de investidores por requerer um menor capital, inclusive sindicatos e associações, o que 

possibilitava a diferentes grupos sociais produzirem informação e o trabalhador por sua vez 

para estar informado tinha que ler esses jornais, tendo uma maior gama de pontos de vista. Na 

Tv e no rádio, fortemente concentrados nas mãos dos coronéis e das famílias tradicionais 

aliados ao governo – se não dificilmente conseguiriam a renovação da concessão -, com uma 

população com um índice altíssimos de analfabetismo, o controle ideológico visando o pleito 

eleitoral e o apoio, ou pelo menos não oposição declarada, das massas urbanas aos projetos 

governamentais, que na maioria das vezes não dialoga em nada com as reais necessidades da 

população, ou seja as reais necessidades públicas, e o poder desse grupo hegemônico em 
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capturar a máquina pública e as políticas públicas para o seus interesses estas são produtoras de 

espacialidades. 
Entre os 32 deputados concessionários de rádio e TV listados na ADPF 379, 18 são 
grandes proprietários de terra ou pecuaristas, compondo a chamada bancada ruralista, 
que defende no Congresso os interesses do agronegócio; nove são ligados à bancada 
evangélica; três estão nas duas bancadas. Além disso, dois deputados do conjunto 
integram também a chamada bancada da bala. No caso dos senadores, figuram na ação 
os nomes de Aécio Neves (PSDB-MG), Edison Lobão (PMDB-MA), Fernando Collor 
de Mello (PTB-AL), Agripino Maia (DEM-RN), Tasso Jereissati (PSDB-CE), Jader 
Barbalho (PMDB-PA), Acir Gurcacz (PDT-RO) e Roberto Coelho Rocha (PSDB-
MA), cujo filho é atualmente candidato à vice prefeitura de São Luís. Este último 
também compõe a bancada ruralista. Os sete demais são alvo de alguma investigação, 
segundo levantamento da Agência Pública. 
(http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=29753 acesso em 
05/11/2019) 

 

 

Como o sistema capitalista tende a concentração (MENDEL,1981) devido as próprias 

leis de concorrência longo do tempo ocorreu a concentração dos meios de comunicação em 

poucos grupos de emissoras e editoras, hoje cinco famílias controlam 50% dos meios de mídia 

do país. 

O papel desempenhado pelos meios de comunicação na construção de discursos, 

principalmente o da identidade nacional durante o período getulista e como ele é agenciado na 

vida cotidiana das pessoas, em diferentes jogos de linguagem (WITTGENSTEIN, 1994) e nas 

suas consequências concretas para as partes envolvidas (JAMES, 1979) a legitimação de 

práticas sociais, os discurso da modernização, do em desenvolvimento, da geração de emprego 

e renda, da marcha para o oeste na constante ideologia dos vazios geográficos desenvolvido por 

MOREIRA (2001a) onde os espaços são representados como locais sem cultura, sem seres 

humanos antes da chegada dos colonizadores, como vazios demográficos, o que oculta e 

invisibiliza todas as formas de violências perpetradas pelo colonizador, só ficando a imagem 

do lucro e do debravador. 

É claro que não podemos afirmar que o café inventou o agronegócio esse sistema, pois 

no ciclo da cana-de-açúcar, o Brasil não exportava cana, mas exportava açúcar, o que marca 

que havia uma “indústria” de transformação (PORTO-GONÇALVES), e mesmo no ciclo do 

ouro havia todo um processo de trabalho e valorização do produto aurífero e desenvolvimento 

de uma economia interna, não só voltada para e exportação, baseada no consumo das cidades 

mineiras. 

http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=29753
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O que nos chama atenção quando a indústria cafeeira é que ela é montada em um 

momento de grande desenvolvimento técnico e aceleração do capitalismo mundial com abertura 

de novos mercados, que certa similaridade com a atual produção de soja também ocorre em um 

momento de grande desenvolvimento tecnológico e abertura de novos mercados. Se antes os 

novos mercados eram Estados Unidos e Inglaterra com um novo produto que servia aos 

interesses capitalistas de “acordar” a nova e pujante (superexplorada) classe trabalhadora, hoje 

a soja brasileira serve para a alimentação do setor granjeiro, a suinocultura e a pecuária, 

basicamente fomentar a produção de carne para os “novos mercados” política essa incentivada 

desde os anos 50 que levou gradativamente a constituição dos complexos agroindustriais 

(SILVA, 1982). Hoje China e Índia, os dois países mais populosos do mundo que tem claras 

limitações quanto a possibilidade de aumento de suas terras agricultáveis são as expansões da 

vez para o escoamento da produção.  

Os grandes avanços tecnológicos observados a partir da década de 70 com a produção 

de sementes transgênicas e processos de correção solo, sistemas de irrigação e o uso de 

agrotóxicos, possibilitaram a expansão da fronteira agrícola agroexportadora com a migração 

de agricultores que diante da valorização das terras, venderam suas pequenas propriedades no 

centro-sul do Brasil para comprar grandes extensões de terra no norte e nordeste (PITTA; 

CERDAS; MENDONÇA, 2018), ou aqueles que foram expulsos devido a mecanização da 

lavoura, principalmente a colheita da cana-de-açúcar na zona da mata nordestina, que liberou 

grande massa de trabalhadores, os boias-frias. 

         Processo que junto com a expansão da pecuária, e o boom do preço da soja no mercado 

internacional, provocaram um rápido processo de expansão da fronteira agrícola sobre o 

Cerrado no centro-oeste e logo após sua expansão para o Cerrado nordestino, o segundo maior 

bioma do Brasil. A baixa declividade apresentada em grandes extensões de terra do Cerrado, 

possibilita o uso em larga escala de máquinas como tratores, colheitadeiras, semeadoras e 

pulverizadoras, isso atrelado ao longo período de estiagem que por sua vez, facilita o uso da 

prática das queimadas para destruir a floresta, esses fatores fizeram com que  em cinquenta anos 

mais de cinquenta por cento das terras tenham sido desmatadas, aproximadamente um milhão 

de hectares, uma velocidade de desmatamento maior que a ocorrida em qualquer outro bioma. 

Na região do Cerrado hoje chamada Matopiba, criada e fomentada por decreto 

presidencial que visava: “tem por finalidade promover e coordenar políticas públicas voltadas 

ao desenvolvimento econômico sustentável fundado nas atividades agrícolas e pecuárias que 
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resultem na melhoria da qualidade de vida da população” (Decreto N° 8.447, de 6 de maio de 

2015), política pública voltada para atender uma classe média rural em ascensão. Hoje que tem 

73 milhões de hectares em quatro estados e 337 municípios, 37,95% está no Tocantins com 

27,7 milhões de hectares, o Maranhão com 32,77% com 23,9 milhões de hectares, Bahia com 

18,06% e 13,2 milhões de hectares, Piauí 11,21%  com 8,2 milhões de hectares, 10% de toda 

produção de grãos do Brasil, 80% das propriedades agrícolas são muito pobres e geram 5% a 

renda local, 14% são pobres e geram 8% da renda e 6% geram 87% da riqueza. A concentração 

de terra e renda que ocorreu em todos os processos ou ciclos econômicos do Brasil se repete 

em Matopiba e lá também tem os seus Senhores de Engenho e Coronéis apenas,0,42% das 

propriedades concentram 60% da riqueza (Embrapa, 2017). 

 Levantamentos feitos pelo IBGE apontam que a população do Cerrado nordestino 

passou de 4,5 milhões para 8,26 milhões, registrando um aumento de 83,5%, no período 1970-

2010, inferior ao verificado em âmbito nacional, que nesse período apresentou um aumento de 

105%, passando de 93,1 milhões para 190,8 milhões. A população urbana do Cerrado 

nordestino apresentou um aumento de 345%, muito superior ao aumento nacional, que foi de 

209%; e verificou-se queda sobre a população rural do Cerrado nordestino. (IPEA, 2018) 

O crescimento econômico na velha lógica da expulsão dos trabalhadores rurais gerou na 

região de Matopiba um grande crescimento populacional das cidades, quase 150% acima da 

média nacional e a continuação da histórica falta de planejamento urbano, as cidades tem graves 

problemas em serviços básicos como fornecimento de energia elétrica, de água encanada nas 

residências, coleta e tratamento de lixo e esgoto, em algumas cidades ocorre à completa 

inexistência de transporte público. Cidades que apresentam uma forte segregação espacial onde 

gaúchos, moram nos bairros nobres e os nordestinos e remanescentes de comunidades 

tradicionais moram nos bairros pobres tendo que se submeter ao subemprego. 

Por outro lado esse estado também não agrada a totalmente aos proprietários de terra de 

Matopiba,  - migrantes vindos do sul do Brasil não pertencentes as tradicionais famílias 

nordestinas da política dos coronéis - eles reclamam de não ter o título definitivo de posse , o 

que impede de ter acesso à empréstimos maiores, reclamam de ter que arcar com os 

investimentos de infraestrutura para o escoamento da produção como estradas e instalação de 

rede elétrica e esgoto, há queixas quanto ao custo dos documentos para os proprietários como 

o Registro do georeferenciamento item obrigatório para o Cadastro Ambiental Rural, o custo 

com esse documento foi reduzido em 80% custava R$8.000,00 até alguns anos atrás e hoje 
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custa em torno de R$1.600,00, “a legislação federal que trata do assunto diz que qualquer cédula 

de crédito rural e sua garantia deverão ser registrados por um valor máximo de ¼ do salário ou 

seja algo em torno de R$200,00 mas aqui no Tocantins nós pagamos R$10.450,00 para registrar 

uma cédula de uma colheitadeira por exemplo, isso são 50 vezes mais que piso estabelecido”¹ 

reclama um proprietário entrevistado no documentário Matopiba Tchê: A saga dos Gauchos, 

onde só o titulo do documentário já demonstra todo o colonialismo interno com falas como: 

“chegamos aqui não tinha nada além cerrado, colocamos no chão e fomos plantando”. O 

Brasil já tinha quinhentos anos e lá não tinha nada? Repete o discurso do vazio demográfico 

invisibilisando as violências ocorridas contra populações tradicionais e invasões de terras 

públicas, produzindo uma nova história, memória e identidade para aquela região. 

Os produtores além de plantar também estocam em silos próprios e depois levam a 

produção até as processadoras (Burge e Cargil) onde vendem suas safras. O alto custo do frete, 

quase todo feito por caminhões que podem levar até 26 horas das fazendas até o porto de Itaqui 

(MA), passando por estradas improvisadas de terra batida, sendo raros os trechos em que o 

transporte é em balsas ou em ferrovias os caminhões é que fazem. Há projeto para a construção 

de um porto no Piauí para facilitar o escoamento da produção. 

A captura da política pública se mostra no quadro atual da distribuição de terras do país 

apenas 1% dos proprietários agrícolas possuem 45% da área rural do país e as grandes fazendas, 

com mais de mil hectares, e concentram 43% do crédito agrícola, incentivo governamental à 

produção, beneficiados pelos constantes rolamentos e a possibilidade de perdão da dívida do 

agronegócio com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FunRural) presente no projeto 

de lei 9.252/2017 que tramita em caráter de urgência a pedido do atual presidente da república 

ao presidente da câmara em cumprimento a uma promessa de campanha eleitoral - em um 

momento em que tramita o projeto de reforma da previdência sob a alegação de que ela gera 

prejuízos aos cofres públicos e a classe trabalhadora deverá arcar com o prejuízo tendo que  

trabalhar mais anos para se aposentar e o aumento das taxas de contribuição. O agronegócio 

não pagou o Funrural mesmo após julgamento do Supremo Tribunal Federal em 2016 que 

declarou a constitucionalidade da cobrança, e decidiu não pagar quando em 2018 o então 

Presidente Michel Temer fez um plano de Refis do Funrural, hoje a dívida se aproxima dos 40 

bilhões de reais. Há quinze anos está em vigor a Lei Kandir, lei federal  que desonera produtos 

primários semielaborados de exportação como carnes, soja, frutas, café, milho, trigo, alumínio, 

petróleo a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) uma das 
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principais fontes de arrecadação dos Estados, o governo federal deveria ressarcir os estados, a 

dívida da União com os Estados chega a 700 bilhões de reais, a medida deu maior 

competitividade internacional ao agronegócio nacional, caso a lei fosse revogada o agronegócio 

pagaria aproximadamente 40 bilhões anuais no tributo, o setor alega que sem a lei haveria perda 

de competitividade e de empregos e em consequência o desequilíbrio da balança comercial já 

que é o agronegócio que mantém a balança comercial brasileira favorável. 

Em um momento em que o discurso neoliberal é de menos Estado, que se manifesta 

como corte de gastos em serviços públicos, é preciso conter gastos com saúde, educação, folha 

de pagamento para ter eficiência financeira. Mas para o agronegócio, e outros grupos, a prática 

é de mais estado, mais incentivos, o que nos mostra que existe uma duplicidade desse estado 

que nos remete a um Estado-ideia e um Estado-sistema ADAMS (1989), conceito que para nós 

se torna chave para buscarmos entender as diferentes formas desse estado na formação sócio 

espacial brasileira. O Estado-idéia, fruto de uma imaginação coletiva e compartilhada, memória 

e identidade, que idealiza um Estado que garanta a segurança e o bem-estar da população, único 

detentor do poder de coerção (WEBBER, 2002), ideologia esta criada pela classe dominante 

com ferramenta política, no entendimento de política como a formação, distribuição e exercício 

do poder (Kaplan & Lasswell, 1969) e poder como a posse dos meios que levam a produção 

dos efeitos desejados (Russell, 1938). Se confronta com a realidade do Estado-sistema, político-

burocrático, administrativo, preso a negociação permanente entre os blocos hegemônicos no 

poder, governabilidade, e como estes Blocos capturam as políticas públicas para os seus 

interesses, no entendimento de políticas públicas como aquilo que o Estado escolhe ou não fazer 

(Dye, 1984), nas múltiplas escalas e faces desse agente, suas agendas e agências. 

O Estado brasileiro do coronelismo não pode ser entendido de outra maneira, como na 

tradição geográfica, como sistema político com poder soberano sobre um território, "o Estado 

é a realidade em ato da ideia moral objetiva" (RATZEL apud RAFFESTIN 1993), enquanto 

sistema político, orgânico, que exerce um poder soberano sobre um território. 

Mas, esse processo genocida não pode ser entendido a não ser pela dualidade que se 

existe grupos exterminados, existem os grupos exterminadores, colonos e colonizados, em uma 

multiplicidade de relações, assim como trazido por Raffestin (1993, p.53): 

 
O poder se manifesta por ocasião da relação. É um processo de troca ou de 
comunicação quando, na relação que se estabelece, os dois pólos fazem face um ao 
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outro ou se confrontam. As forças de que dispõem os dois parceiros (caso mais 
simples) criam um campo: o campo do poder” [...]  

 

E nesse campo de poder o lado dos desvalidos, o mundo da marginalidade (CASTELLS, 

1986, pag. 266) construído pelo estado onde para essas populações pode se estar na terra, pode 

se ter a posse, mas não a propriedade da terra. Assim  como ocorrido com as comunidades 

quilombolas que tiveram ao longo dos governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula um 

programa de políticas públicas voltadas para as suas necessidades históricas, chamado de Brasil 

Quilombola, que levou energia elétrica, fornecimento água, assistência médica e vários outros 

serviços; mas quando avaliamos que há apenas 140 comunidades quilombolas tituladas pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e apenas 15 foram tituladas 

pelo governo federal de 1995 até 2004, as outras titulas foram realizadas por governos estaduais, 

um número ínfimo para o universo de mais de 3.200 processos de reconhecimento que constam 

na Fundação Cultural Palmares (FCP, 2019).  

Essa estado que cedeu terras para imigrantes europeus na tentativa de embranquecer a 

população na segunda metade do século XIX, que cedeu terra para migrantes gaúchos no centro 

oeste e norte e nordeste nos processos de colonização e não reconhece as populações indígenas 

e negras, para nós exemplifica o racismo estrutural da sociedade brasileira (ALMEIDA, 2018). 

A importância da terra para as populações colonizadas, devido a sua concretude, já fora 

demonstrada por Fanon (2005, p.61): 

 
Para o povo colonizado, o valor mais essencial, porque mais concreto, é primeiro a 
terra: a terra que deve garantir o pão e, é claro, a dignidade. Mas essa dignidade não 
tem nada a ver com a dignidade da “pessoa humana”. Dessa pessoa humana ideal, ele 
nunca ouviu falar. O que o colonizado viu em seu solo foi que podia impunemente 
prendê-lo, espancá-lo, esfomeá-lo; e nunca nenhum professor de moral, nunca 
nenhum padre veio receber as pancadas em seu lugar nem dividir seu pão com ele.  

              

Para os colonizados, esses condenados da terra (FANON, 2005), que sofreram todas as 

tentativas de desumanização, do apagamento de sua história, de como as marcas do racismo são 

interiorizadas na psique do colonizado, e devem ser combatida em duas frentes, uma cultural e 

outra econômica. O resistir para existir, emerge das mais variadas formas e modos 

organizativos, na ação social, no movimento social que produz novas subjetividade, 

espacialidades e temporalidades evidenciando a partir dos próprios recortes espaciais e políticos 

administrativos do Estado estes movimentos sociais aparecem como contradições internas do 
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sistema capitalista (EMERSON, 2011, pag. 31), na recusa deste lugar rompendo a inércia como 

trazido por PORTO-GONÇALVES (2001) 

 
Todo movimento social se configura a partir daqueles que rompem a inércia e se 
movem, ou seja, mudam de lugar, recusam o lugar que historicamente estavam 
inscritos dentro de uma determinada organização social, e procuram ampliar os 
espaços de expressão que, como já nos alertou Michel Foucault, tem fortes 
implicações de ordem política. (PORTO-GONÇALVES, 2001, pag. 81) 

 

Ser sempre um posseiro esperando que a dinâmica do capital avance as fronteiras 

agrícolas até chegar à sua vez de ser expulso pelo latifúndio, de virar um ser migrante, de ir 

habitar nas favelas urbanas, fado a ter apenas a sua força de trabalho ́ para vender, onde se troca 

a luta por terra por uma luta por emprego e renda. 

Na nossa analise entendemos a sociedade brasileiro, onde a lógica da produção de 

espacialidade sociedade entendida como o processo em que o Estado se liga ao solo (RATZEL, 

1898), ou ainda o estado visto como um a comunidade humana no interior de um território 

(WEBER, 2002, p.1056)  Nós nos perguntamos quais são as formas e processos pelos quais o 

Estado não quer essa ligação com o solo? Quais os grupos sociais da comunidade humana que 

o estado não quer? Como colocado por DAMATA (1986, p. 18) “Os deuses, conforme sabemos 

existem somente para serem vistos dentro de certas molduras. [...]” assim ocorrem com as 

sociedades, só são percebidas pelas suas vozes mais cultas, no caso da brasileira em que mesmo 

com a política de cotas raciais e sociais apenas 12,8% dos jovens negros estão na universidade 

e correspondem a 34% do total de universitários (IBGE, 2015). 

Mas, para as populações expropriadas esse estado se mostra um Estado que cria 

territórios de exceção, corpos de exceção, onde ocorre a suspensão do direito, da norma jurídica, 

justificada por um estado de necessidade (AGAMBEM, 2004). Essa suspenção do direito deixa 

claro que não serão admitidas revoltas como Sabinadas, Balaiadas, Contestado, Palmares, e 

tantas outras que não entraram nos livros de história, que foram e serão punidas com massacres 

e extermínios ou nas chacinas que ocorrem no campo e nas periferias das cidades, tudo para a 

manutenção do pacto de expropriação e superexploração da classe trabalhadora, desde 

Capitanias Hereditárias a Reforma da Previdência. 

 

CONCLUSÃO 
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No nosso artigo procuramos demonstrar a correlação entre concentração de terra e renda 

com a concentração de poder político e jurídico, que gerou um controle sobre os meios de 

comunicação e da produção de ideologias e de memórias colocando toda a população negra e 

indígena, que sofreram historicamente extremas violências, etnocídio genocídio físico e 

cultural. Como os grupos dominantes em seus pactos de manutenção do poder, se utilizam da 

captura do Estado para capturar as políticas públicas assim perdendo o caráter público e se 

tornam privadas a um grupo de pessoas que hoje se manifesta em um país de população 

predominante urbana com suas relações de trabalho sucateadas, submetidas a uma ideologia 

(DELGADO, 2012) corrobora a sociedade do agronegócio que faz com que em um país de 84% 

da população é urbana (IBGE, 2010, uma bancada ruralista no congresso tenha tamanho poder 

criando uma verdadeira sociedade do agronegócio (HEREDIA; LEITE; PALMEIRA, 2010). 

Por outro lado, um estado que não reconhece comunidades tradicionais e não lhes confere 

títulos de propriedade deixando-lhes sempre a mercê de violências e expulsões do campo a cada 

ciclo do capital, a cada novo megaprojeto financiado com recursos públicos para o interesse 

privado. 
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ZONEAMENTO E PLANO DIRETOR DE SÃO LUÍS-MA: 

Uma disputa entre área rural x área industrial.  

 

Jeferson de Oliveira Duarte Dias1 
Jefferson Coelho de Brito2 

Matheus Torres Melo3 
1 INTRODUÇÃO 

 

A cidade de São Luís no estado do Maranhão, possui o plano diretor de 2006, a lei de 

zoneamento de 1992 com a iniciação da atualização do plano diretor em 2014 e atualização 

sendo discutida publicamente em 2019 adiante, tendo um atraso de 3 anos para essa discussão 

de acordo com a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto das cidades, o 

Plano Diretor deverá ser revisto, periodicamente a cada 10 anos. 

Em todas essas leis que visam ordenar a divisão territorial de uma cidade em expansão 

existem divergências e conflitos de interesses voltadas as áreas de utilização rural. A Lei 

Municipal de São Luís nº 4.669 de 11 de outubro de 2006 versa sobre o Plano Diretor do 

município tratando como principal instrumento normativo que norteia as políticas públicas 

voltadas para o crescimento e desenvolvimento do espaço urbano e rural. Ele trata dos 

instrumentos, dos objetivos, bem como os meios de alcança-los de forma socioambiental e 

sustentável. (São luis,2006)  

Dessa forma, portanto, em janeiro de 2014, sob demanda da Promotoria de Justiça de 

Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural, o Instituto da Cidade, Pesquisa 

e Planejamento Urbano e Rural – INCID apresentou a proposta de atualização do Plano Diretor 
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do município de São Luís – MA. Contudo, a proposta foi recusada por apresentar medidas como 

a verticalização de bairros litorâneos e o aumento da altura dos pavimentos para garagens.  

Após ser revisto, em 2019 o poder público apresentou uma nova proposta de 

atualização, entretanto sem um projeto de zoneamento atrelado ao Plano Diretor. Assim, a 

presente pesquisa busca compreender de que forma a proposta de atualização do Plano Diretor 

de São Luís trata a questão do Macrozoneamento Ambiental da cidade, uso e ocupação do solo, 

tendo em vista o período de 13 anos entre o plano vigente e a proposta concebida em 2019. 

Para tanto, objetiva-se lançar mão de legislações vigente, tais como a Lei nº 

4.669/2006 – Plano Diretor, da revisão da Lei nº 3.253/92 que trata do zoneamento, 

parcelamento, uso e ocupação do solo, bem como da minuta da proposta de atualização da Lei 

nº 4.669/2006 para discutir os critérios que permeiam as intencionalidades do zoneamento 

ambiental na proposta de atualização do Plano Diretor de São Luís. Nesse sentido, para 

subsidiar essa discussão elencamos como objetivos específicos: 1) identificar e analisar os 

impactos diretos que a mudança da área de abrangência da legislação pode impactar no meio 

rural de São Luís; 2) identificar de pontos positivos e negativos nos casos analisados. 

Propomos a estruturação deste, para além desta breve introdução, uma reflexão acerca 

do conceito de Zoneamento e Macrozoneamento Ambiental, a comparação entre os 

zoneamentos elaborados, bem como a correlação entre os casos analisados, e por fim a 

apresentação das considerações finais.  

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1  PLANO DIRETOR E ZONEAMENTO  

O Plano Diretor Participativo de acordo com Moreira (2013) é um instrumento que visa 

a organização de modo jurídico administrativo de áreas urbanas e que tem a participação direta 

de agentes públicos e da sociedade civil para a elucidação dessa distribuição, ele deve 

previamente discutir as questões de organizações das cidades e nesse documento tem que conter 

políticas e diretrizes para o planejamento urbano como acesso a terra urbanizada, saneamento 

ambiental, política de mobilidade, política de habitação, de saúde, educação, cultural, dentre 

outros aspectos relevantes para uma estruturação e ordenamento urbano.  
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O Macrozoneamento Ambiental tem um papel preponderante em uma proposta de 

ordenamento territorial. Esse instrumento deve levar em consideração a variável ecossistêmica 

quando se trata de ordenamento do território, de forma que sejam estabelecidas possibilidades 

para a atuação humana no espaço. Em geral, o Macrozoneamento Ambiental é o contraponto 

aos aspectos sociais e econômicos quando se trata de ordenamento territorial.  

Iremos analisar diretamente o Plano Diretor como instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana, tendo em vista a configuração do zoneamento 

ambiental de São Luís e suas mudanças em relação ao Plano Diretor de Lei nº 4.669 de 11 de 

outubro de 2006, retratando também a Lei nº 3.252 de 29 de dezembro de 1992 com o projeto 

de atualização instaurado em 2014 e que em 2019 ainda está sofrendo alterações para que seja 

aprovado, e retrataremos questões de alterações das áreas urbanas e rurais.  

De acordo com Moreira (2013), o Plano Diretor teve um anteprojeto que foi organizado 

em 1974 no momento e que a cidade começava a expandir os eixos urbanos diretos e os eixos 

de ocupação espontânea, mas foi somente em 1992 que a cidade teve seu primeiro Plano Diretor 

através da lei municipal 3252/92, porém, esse plano não contemplou a participação da 

população, centralizando assim todas as decisões sobre o poder público.  

Segundo Ferreira (1999, p. 156) o Plano Diretor de 1992 em seu artigo 1º 83 ressalta 

que é o instrumento básico de um processo de planejamento municipal para implantação da 

política de desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes públicos e privados, através 

dos objetivos, diretrizes, instrumentos e disposições gerais. Sendo assim, quando se trata 

somente o poder público e o particular dá uma tratativa excludente à população que não possui 

o “capital” e desvalorizou fatores que determinam ocupações espontâneas.  

Tratando pra questão fundiária, em São Luís há uma questão de sofrer pela regularização 

da posse da terra, pois registro ainda está como terras dá União que foram ocupados de maneira 

irregular durante vários anos, por esse motivo na atualização do Plano Diretor a questão de 

terras fundiárias é uma das tratativas mais colocadas em pauta.  

Em 2005, com o lema: “Reforma Urbana: Cidade para todos” e o tema: “Construindo 
a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano” foi realizada a II Conferência da 
Cidade de São Luís, nos dias 4, 5 e 6 de julho. Na ocasião, os assuntos debatidos 
foram: Participação e Controle Social, Questão Federativa, Política Urbana Regional 
e Metropolitana e Financiamento do Desenvolvimento Urbano além de Plano Diretor 
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84 Participativo observando os seguintes eixos: Noções gerais sobre Plano Diretor; 
Princípios e Diretrizes para a elaboração do Plano Diretor; Objetivos do Plano Diretor 
e Etapas de elaboração do Plano Diretor. (CONCEIÇÃO, 2009 p. 4) 

 

Mapa 01: Zoneamento de 1992  

A partir da estruturação da revisão do Plano Diretor em 2006 que já obteve a 

participação direta da população pensou-se que haveria uma interferência mais direta no quesito 

de ordenamento estrutural por conta das participações de movimento de moradores, porém eles 

não conseguiram levar as atenções para as áreas de risco ou de ocupação desordenada. A 

Participação direta da população foi escassa por motivos de divulgação justamente para fazer 

um ordenamento voltado para a expansão da malha urbana em direção à parte menos ocupada 

de São Luís. 

2.2   ZONEAMENTO DE SÃO LUÍS: ÁREA RURAL X ÁREA INDUSTRIAL.  

A cidade de São Luís, contendo aproximadamente um milhão de habitantes, possui o 

Plano Diretor de 2006, a lei de zoneamento de 1992, a iniciação da atualização do Plano Diretor 

em 2014 e atualização sendo discutida publicamente em 2019. Em todas essas leis que visam 

ordenar a divisão territorial de uma cidade em expansão, existem divergências e conflitos de 

interesses voltadas as áreas de utilização rural e áreas de expansão da industrialização.  
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Como a expansão da cidade começou a desejar que industrias de expressão fizessem 

parte de sua estrutura, foram ordenadas parte de São Luís para que essa pratica fosse 

implementada, porém esse crescimento foi ordenado com o limite da zona rural e isso se torna 

uma constante de lutas por áreas importantes.  

O Plano Diretor de 2006 visa o controle da expansão do perímetro urbano do município 

para assegurar questões ambientais, sociais da área rural e a continuidade de comunidades que 

fazem um papel cultural e sentem uma questão de topofilia por seu lugar de origem, para que 

mantenha sua produção.  

 
Mapa 02: Área Urbana e Área Rural de São Luís 

De forma breve, o Estatuto da Cidade traz que o Plano Diretor que foi aprovado por lei 

municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, sendo 

parte do planejamento do município devendo as leis, como por exemplo, as orçamentárias, 
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contemplar as prioridades dele, ou seja, estarem alinhadas ao processo de planejamento 

municipal 

Por esse motivo em 2014 houve a iniciativa de uma atualização do Plano Diretor e que 

por motivos de pesquisa envolvendo a sociedade e o poder público ainda está sendo estudada 

em 2019 para ser aprovada mais brevemente possível para que sejam sanados os problemas 

anteriores, contudo um dos motivos debatidos e que existem processos para que não aconteça 

é justamente o novo zoneamento que favorece as indústrias tomando por volta de 40% do que 

era posteriormente denominada área rural.  

 
Mapa 03: Proposta de zoneamento de 2014 

Para Brito (2009), o Plano Diretor atual da cidade de São Luís, em relação ao uso e 

ocupação do solo foi desmerecido, sendo vista de uma perspectiva de geração de mapas, 

cartogramas entre outros, trazendo um lado escuro do plano, onde temas são pouco vistos e com 

debates quase nulos, resultando no estabelecimento de um macrozoneamento técnico dividido 
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em 05 macrozonas limitadas à definição de características gerais e conceituais e suas 

configurações. Uma vez que o Plano Diretor é imprescindível, pois deve servir de diretrizes 

para a construção de políticas públicas de desenvolvimento e expansão urbana e rural.    

Nossa sociedade está encharcada da ideia generalizada de que o Plano Diretor (na 
concepção ampla) é um poderoso instrumento para a solução de nossos problemas 
urbanos, na verdade indispensável, e que, em grande parte, se tais problemas 
persistem é porque nossas cidades não tem conseguido ter e aplicar esse miraculoso 
Plano Diretor. É impressionante como um instrumento que praticamente nunca existiu 
na prática, possa ter adquirido tamanho prestígio por parte da elite do país. 
(VILLAÇA, 2005, p. 11) 

2.3 MACROZONEAMENTO AMBIENTAL VIGENTE E O PROPOSTO 

2.3.1  VIGENTE 

 De acordo com art.25 da seção I do capítulo III do título IV do Plano Diretor 

vigente em São Luís-MA, para identificar as partes da cidade em que a preservação ambiental 

é uma questão prioritária foi utilizado o método do macrozoneamento ambiental em que nessas 

áreas seria obrigatória a manutenção das características e qualidade do ambiente natural. Sendo 

assim, as macrozonas representam grande parte do patrimônio natural encontrado no município 

e para isso deve-se voltar a atenção para essas zonas sendo de suma importância a sua 

manutenção.  

 Para isso o macrozoneamento foi dividido em dois grupos nos quais possuem 

características específicas. São eles: 

Áreas de proteção Integral, onde são definidas através da legislação federal como 

áreas de preservação permanente (APP) que tem como objetivo preservar a natureza e seus 

recursos permitindo o uso para apenas alguns casos como a pesquisa, ecoturismo e educação 

ambiental, de acordo com a lei específica. No caso de São Luís as APPs encontradas são a 

Estação Ecológica do Sítio Rangedor e o Parque Estadual do Bacanga;  

 Áreas de Uso Sustentável, que são áreas que visam garantir a durabilidade dos recursos 

ambientais renováveis, assim como os processos ecológicos de modo que possa manter a 

biodiversidade de forma socialmente justa, e tem como objetivo conciliar a conservação da 

natureza junto ao uso dos recursos naturais de forma sustentável. Em São Luís são 

caracterizadas como áreas de uso sustentável: Área de Proteção Ambiental do Maracanã; Área 

de Proteção Ambiental do Itapiracó; Parque Ecológico da Lagoa da Jansen; Sítio Santa Eulália; 
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Parques Urbanos do Bom Menino, Diamante e Rio das Bicas, além das áreas de praias e áreas 

de Recarga de Aquífero que são áreas planas e altas com a cota altimétrica entre 40 a 60 que 

possuem grande quantidade de sedimentos arenosos onde apresentam alta permeabilidade, 

sendo assim de grande importância para a manutenção dos recursos hídricos do município de 

São Luís. 

2.3.2  PROPOSTA 

A PNMA, Lei no 6.938 de 1981, institui o Zoneamento Ambiental, a fim de que este, 

articulado aos outros instrumentos por ela propostos, contribui na preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental, bem como no desenvolvimento socioeconômico, na 

segurança nacional e na proteção à dignidade da vida humana. 

Haja vista, esse zoneamento que o governo intervém na utilização dos espaços 

geográficos e também no domínio econômico, para organizar o espaço-produção da cidade, 

lembrando que estes usos são de interesse local, ou seja, de competência municipal. Sendo 

assim, discutiremos os planos propostos e vigentes a fim de verificar o que mudou no plano;  

Houve grandes mudanças no plano na questão ambiental, onde foram inseridos novos 

artigos e incisos no plano acerca de zonas, ex. Art. 29, Macrozoneamento Ambiental, antes 

possuía duas divisões; Macrozona de Proteção Integral; II - Macrozona de Uso Sustentável; no 

atual possuem 3 divisões, (I - Macrozona de Proteção Integral; II - Macrozona de Uso 

Sustentável; III - Macrozona de Uso e Manutenção da Drenagem.), essa macrozona vai 

determinar a preservação e proteção de áreas de relevância ambiental e a biodiversidade, 

permitindo-se apenas os usos voltados à pesquisa, ao ecoturismo e à educação ambiental. E 

com a nova inclusão do Macrozona de Uso e Manutenção da Drenagem para garantir a 

perenidade dos recursos hídricos, bem como assegurar a drenagem e a infiltração da água no 

solo no perímetro municipal.  

Inclusão de artigos de áreas de preservação ambiental (Art. 31.) I - Manguezais; II - 

dunas fixas e sua vegetação; III - rios perenes e intermitentes e suas margens; IV - nascentes 

e/ou “olhos d’água”; V - entorno das lagoas, lagos e reservatórios d’águas naturais; VI - 

reservatório de água do Batatã; VII - encostas com declividade superior a 45°; VIII – falésias. 

Novas categorias de Unidades de Conservação (Art. 32), antes possuía duas, I - Parque Estadual 

do Rangedor; II - Parque Estadual do Bacanga; agora foi adicionado , III - Qualquer outra 
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Unidade de Conservação da categoria Proteção Integral posteriormente criada por meio de 

instrumento normativo competente. 

Criados Parques Urbanos Municipais que são espaços públicos com predominância de 

elementos naturais, principalmente cobertura vegetal, destinados à recreação. Com objetivos de 

valorizar os espaços e paisagens naturais, propiciando lazer, entretenimento a população. Foram 

adicionados o IV - Parque Ambiental e Recreativo do Itaqui-Bacanga e; V - Qualquer outro 

Parque Urbano posteriormente criado pelo poder público. Que no caso do plano de 2006 eram 

os parques; Parque Temático Quinta do Diamante; Parque Esportivo e Recreativo do Bom 

Menino; Parque Rio das Bicas;  

Na atual proposta, o que podemos notar é que teve grandes contribuições e diferenças 

nos dois planos de 2006 e 2018/2019, nas questões de inclusão de artigos e exclusão, houve 

melhorias, mas também devemos notar mudanças que não são agradáveis nas perspectivas 

socioambientais de São Luís -Ma. Houve uma grande diminuição de áreas que eram protegidas, 

por exemplo e a zona rural que perde espaço para as zonas . Estão previstas a redução das áreas 

de dunas, diminuição das áreas de preservação ambiental, como o sítio Santa Eulália que tem 

uma diversidade de espécies de árvores e animais, além de áreas de recargas de aquífero. Muitas 

regiões podem sofrer com a especulação imobiliária, as indústrias e construções ocuparem um 

espaço que antes era verde. 

2.4 PONTOS POSITIVOS E PONTOS NEGATIVOS 

A cidade de São Luís, conta com aproximadamente um milhão de habitantes, em vista 

seu crescimento trouxe com si, o crescimento industrial como já foi dito, alcançando também 

as zonas rurais. Crescimento esse também não foge de problemas de um grande centro.  

O Plano Diretor, vai surgir como forma de amenizar e controlar a expansão buscando 

proteger as condições socioambientalistas da área rural e resistência das comunidades e suas 

atividades vinculadas a terra e ao mar, não só como atividade propriamente dita, mas também 

como forma de resistência de sua cultura e sua própria existência.  

Nesse processo de revisão de Plano Diretor, a participação das comunidades é de 

extrema relevância, sabendo que os mesmos compreendem como ninguém sua realidade 

cotidiana e suas dificuldades. No entanto é pouca a participação dessas comunidades nas 
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audiências, e as poucas pessoas que conseguem participar muitas vezes não compreendem do 

que se trata, e isso se deve ao uso de linguagem extremamente tecnicista. Outro problema 

também, vai ser a pouca divulgação dos locais de reunião e datas, problema que vem sendo 

muito pertinente.  

A falta de interações da população vai acarretar nas questões que contribuem para a 

manipulação da divisão das zonas, contribuindo ainda mais para a expansão Industrial e 

acúmulo do capital. Além das questões de zoneamento, a infraestrutura que é disponibilizada 

para as comunidades vem sendo um problema bem como a mobilidade urbana, infraestrutura 

básica nos bairros, postos de saúde, escolas próximas de casa para os filhos estudarem, 

demandas mais cobradas nas audiências. 

No novo Plano Diretor, caso aprovado, algumas áreas da Zona Industrial seriam 

integradas às Zonas Rurais, exemplo a Zona Rural do Tibiri. O problema desta mudança se 

relaciona com a proibição de áreas residenciais próximas às indústrias, caso aprovada, esta 

mudança abriria espaço para possíveis implementações de empresas não-agroindustriais, já 

asseguradas no Plano Diretor vigente.  

A implantação de conjuntos residenciais nas Zonas Rurais também é um problema a 

ser discutido na proposta do novo Plano Diretor, estas com todas as estruturas e serviços 

prestados transformam estas áreas em Zonas Urbanas, diminuindo o território rural. 

3  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como foi visto neste trabalho, o Plano Diretor deve ser revisto a cada 10 anos, entretanto 

essa revisão do mesmo, na cidade de São Luís, teve um atraso de 3 anos e só agora no ano de 

2019 foi feita uma revisão e o Poder Público voltou a apresentar uma nova proposta, porém, 

sem vincular o Plano Diretor a um Zoneamento específico. O Plano diretor teria um papel mais 

simbólico, devido sua desvinculação com uma nova proposta de zoneamento. Nesse caso, será 

necessário a implementação e criação de novos instrumentos e subsídios para direcionar e 

legitimar as políticas urbanas. 

A nova proposta, continua seguindo uma certa tendência histórica de aumento na 

burocracia da política urbana, conforme podemos perceber pelo número de elementos que se 

propõe a regular e pelo número de artigos em cada Plano Diretor. 
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Compreender a organização da cidade de São Luís, trazendo novas formas de 

zoneamento pode interferir socialmente e economicamente na estrutura da cidade. Contudo, é 

visível que essa nova reestruturação do Plano Diretor pode acarretar problemas de cunho 

ambientais e sociais, como o deslocamento de comunidades devido a ocupação por industrias 

e/ou poluição ambiental, ocasionado pela flexibilização das áreas a serem ocupadas pelas 

indústrias.  

Como podemos observar a revisão do Plano Diretor não vai trazer apenas pontos 

positivos, mas também negativos que devem necessariamente ser sanados ao máximo para uma 

boa reestruturação da cidade e melhor orientação do poder público e da iniciativa privada na 

construção dos espaços urbano e rural, trazendo melhores condições de vida para a população.  
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CONTINUIDADES E DESCONTINUIDADES DA POSSE E APROPRIAÇÃO DA 

TERRA/TERRITÓRIO NA REGIÃO OESTE DA BAHIA 

 

Cloves dos Santos Araujo 

Resumo: 

 

Este trabalho emerge das tensões decorrentes da questão agrária, tema que deve ser 

compreendido tomando em consideração a histórica e concentradora formação da estrutura 

fundiária como uma de suas dimensões. Estudos realizados pelo Grupo de Pesquisa 

GeografAR/UFBA, a partir do Censo Agropecuário do IBGE 2006, mostram uma acentuada 

concentração fundiária no Brasil, cujo Índice de Gini registra 0,859. Esta situação se repete no 

Estado da Bahia, cujo índice atinge 0,838. Estes e outros dados têm conduzido estudiosos do 

tema a considerar a estrutura fundiária brasileira com características sui generis na história 

mundial. “Em nenhum momento da história da humanidade houve propriedades privadas com 

a extensão das encontradas no Brasil.” (OLIVEIRA, 2016, p. 332). Esta situação é geradora de 

intensos conflitos sócioterritoriais e, sobretudo, estimuladora da violência no campo, que tende 

a se agravar na medida em que se privilegia um sistema político-jurídico cujas leis e instituições 

servem a um modelo de democracia formal como aparência e instrumento do exercício do poder 

de classes sociais privilegiadas (RANCIERE, 2014). Pesquisa realizada pela Comissão Pastoral 

da Terra (CPT) registra um aumento acentuado da violência decorrente dos conflitos fundiários 

a partir de 2016. Nos termos da mencionada pesquisa, no ano de 2008 registrou-se 28 

assassinatos, ao passo que nos anos de 2016 e 2017 esse tipo de ocorrência subiu para 61 e 71 

vítimas, respectivamente (CPT, 2017). Tais conflitos, via de regra, são estabelecidos entre 

grandes proprietários de terra ou grileiros de um lado e, do outro, camponeses sem terra que 

buscam se fixar numa porção do território ou posseiros expulsos ou ameaçados de expulsão dos 

seus territórios tradicionais. Diante deste contexto, entendo necessário interrogar e 

compreender o fenômeno que envolve as questões socioterritoriais na sua complexidade e 

heterogeneidade, indagando, inicialmente, sobre quais as condições sociais e teóricas que 

possibilitam uma tradução e tratamento dessa conflitualidade. Ou, dizendo de outro modo, quais 

as condições teóricas que possibilitam a tradução e tratamento das contradições decorrentes do 
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apossamento e apropriação da terra/território no contexto da conflitualidade na Região Oeste 

da Bahia? Como traduzir geograficamente essa conflitualidade? No âmbito destes conflitos o 

Estado exerce um papel estratégico de mediação, permeado de ambiguidades, seja quando é 

demandado para realizar políticas públicas, seja na condição de Estado-Juiz, na medida em que 

é provocado a atuar na busca de solução para situações-limite. Deste modo, o objetivo deste 

trabalho – tese de doutorado em andamento - é observar e analisar como o Estado (de modo 

mais específico, Estado-Juiz) age diante dos conflitos coletivos decorrentes de disputas 

sócioterritoriais e em que medida esse tipo de atuação contribui com o processo de produção 

do espaço agrário. Tentarei, neste compasso, observar possíveis encontros e desencontros entre 

a racionalidade jurídica-política e a racionalidade geográfica. Em termos de recorte espacial, a 

proposta se volta para o Oeste da Bahia, compreendendo para fins desta pesquisa os Territórios 

de Identidade Bacias do Rio Grande e Rio Corrente. Trata-se de região de fronteira agrícola que 

foi transformada em referência nacional na produção de grãos a partir da década de 

1980.Quanto ao marco teórico, a pesquisa está estruturada na perspectiva do materialismo 

histórico-dialético, buscando identificar na teoria da contradição as condições teóricas para a 

interpretação da realidade observada. Nesse sentido, autores como, K. Marx, K. Kosik,G. 

Lukacs, David Harvey, Milton Santos, Neil Smith, dentre outros, serão fundamentais para 

compreender os princípios da dialética materialista e para traduzir geograficamente a 

conflitualidade socioterritorial. Buscarei dialogar também com autores que estruturam os 

fundamentos idealistas do Direito, da propriedade e do Estado modernos tais como Hobbes, 

Locke, Hegel e Kant, assim como a inversão introduzida pela dialética materialista para 

compreender estas instituições, tendo como ponto de partida a obra de Marx. Nesse sentido, 

busco dialogar com o fundador do materialismo histórico-dialético, recorrendo à tradução 

conferida por H. Lefebvre. Ademais, o diálogo com autores como J. Ranciere, G. Agamben, 

além de outros, será fundamental para compreender o medo, o ódio, a violência e a exceção 

como elementos estruturantes do estado moderno e contemporâneo. Em termos procedimentais, 

a pesquisa em andamento se estrutura em fontes bibliográficas, documentais, sobretudo 

decisões judiciais nos conflitos coletivos pela posse da terra na Região Oeste da Bahia. A 

pesquisa vale-se também da consulta à base de dados do IBGE e de órgãos administrativos 

vinculados ao tema tais como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

e a Coordenadoria de Desenvolvimento Agrário da Bahia (CDA) e também atividades de campo 

com imersão e observação nas áreas dos conflitos. REFERÊNCIASHARVEY, David. 17 
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ESTADO E APROPRIAÇÃO CAPITALISTA DA TERRA E DOS RECURSOS 

HÍDRICOS: o avanço da carcinicultura no município de Brejo Grande. 
 

Leandro Sacramento Santos1 
Christiane Senhorinha Soares Campos 

Daniel Camargo de Oliveira  
 
 
RESUMO 
 
A reprodução ampliada do capital se realiza com o suporte do Estado, que atua partir de diferentes mecanismos e 
em múltiplas escalas, para viabilizar este processo, que implica na contínua exploração destrutiva dos bens naturais 
e do trabalho humano. No caso do espaço litorâneo, uma das formas de tradução desta dinâmica se dá através da 
crescente privatização de vastas áreas estuarinas para expansão do capital via produção de camarão em cativeiro, 
a carcinicultura. Esta atividade econômica se expande por meio da apropriação privada de dois bens fundamentais 
para a reprodução da vida: terra e água. Segundo o IBGE, a carcinicultura foi responsável, em 2015, por 20,6 % 
da produção da aquicultura no Brasil medida em 574.164 toneladas. Em 2017 os cinco maiores estados produtores 
de camarão, via carcinicultura, no país se encontram na região Nordeste (IBGE, 2019). Sergipe, apesar de ser o 
menor estado da federação, saltou da 5ª posição em produção de camarão via carcinicultura em 2015, para a 3ª 
colocação entre os estados produtores em 2017, atrás somente do Rio Grande do Norte e do Ceará, respectivamente 
(IBGE, 2019). O presente trabalho tem como objetivo analisar a produção do espaço pelo capital e seus 
rebatimentos na questão agrária, a partir do estudo da expansão da carcinicultura no litoral de Sergipe, 
particularmente no município de Brejo Grande - SE, tendo como escopo a análise do papel do Estado no fomento 
desta atividade econômica. O município de Brejo Grande é situado no lado sergipano da foz do Rio São Francisco, 
e compreende grandes áreas de várzeas, brejos e manguezais, contando com uma densa rede de drenagem de rios 
tributários ao São Francisco. Esta configuração do espaço físico, conformando o complexo estuarino regional, é 
palco onde se desenvolvem, ao longo dos anos, tecnologias artesanais de pesca de mariscos, peixes e crustáceos, 
e de agricultura camponesa, executadas por pescadores e pescadoras tradicionais e comunidades quilombolas que 
habitam a região, sendo estes dependentes diretos da estrutura ecológica dos manguezais e complexos estuarinos 
para sua reprodução social. 
 
 
Introdução 
 

O ecossistema manguezal é de grande importância para manutenção da atividade da 

pesca artesanal por ser considerado berçário natural e local de reprodução de várias espécies de 

peixes. Além disso, é o local onde a relação “ser humano X natureza”, mediada pelo trabalho, 

 
1 Leandro Sacramento Santos é biólogo, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade 
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se estabelece de modo muito particular, garantindo a reprodução social de pescadores e 

pescadoras artesanais. 

O início do século XXI destaca-se pela intensificação da destruição desse ecossistema 

para implantação de atividades econômicas relacionadas ao agrohidronegócio, como a 

carcinicultura. A supressão da vegetação arbórea dos manguezais configura-se como apenas 

um dos impactos provocados pelo avanço da atividade da carcinicultura. Como desdobramentos 

desta prática observa-se, também: a perda da qualidade da água, diminuição dos recursos 

pesqueiros e pela onda crescente de privatização de grandes áreas do estuário (para a construção 

dos viveiros) o que tem provocado o fechamento dos portos locais dificultando, e até 

inviabilizando, o acesso das comunidades de pescadores artesanais aos rios, manguezais, praias 

e marés. 

A expansão da aqüicultura em todo mundo tem permitido ampliar a acumulação de 

capital neste segmento de atividade econômica a partir da criação, em escala industrial, de 

pescados em cativeiro. Essa expansão é provocada pelo aumento mundial do consumo de 

pescados, que por sua vez, tem levado ao crescimento exponencial da produção de pescado, via 

aqüicultura. 

No Brasil a aqüicultura foi impulsionada pela criação da Secretaria Especial da 

Aquicultura e Pesca (SEAP) em 2013, ganhando status de ministério (Ministério da Pesca e 

Aquicultura) no ano de 2009. As políticas públicas articuladas pelo ministério da pesca e 

aquicultura trataram de atender aos interesses da pesca industrial, centrando quase a totalidade 

de seu orçamento na implementação de medidas que possibilitaram o crescimento do setor no 

Brasil; seguindo à risca as orientações dos organismos internacionais estimuladores de um 

processo de reprimarização das economias das nações periféricas. 

No litoral Sergipano a modalidade da aqüicultura de maior preponderância é a 

carcinicultura (criação de camarões em viveiros). Impulsionada pela valorização do camarão 

no mercado internacional, essa atividade tem provocado transformações no espaço litorâneo 

com o intuito de viabilizar a expansão do processo de acumulação de capital e, por conseguinte, 

o intuito de ampliar a produção de um espaço adequado às demandas dessa atividade 

econômica. 

O avanço das atividades da carcinicultura sobre as áreas de manguezais, locais de 

realização do trabalho de boa parte dos profissionais da pesca artesanal, tem provocado 

conflitos no que diz respeito ao uso do espaço litorâneo, tendo em vista que, ao ser introduzida 
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em vastas áreas, a carcinicultura promove rearranjos paisagísticos profundos, os quais terminam 

por alterar as dinâmicas socioeconômicas tradicionalmente desenvolvidas pelas comunidades 

locais; atividades estas, então, profundamente vinculadas ao modo de vida das comunidades 

costeiras pré-existentes à lógica da carcinicultura. Portanto, a territorialização da carcinicultura 

vem implicando na desterritorialização das atividades de mariscagem, pesca artesanal, práticas 

extrativistas e agricultura camponesa típicas dos territórios dos povos tradicionais.  

 O Estado tem assumido papel central no processo de expansão da carcinicultura, 

criando as condições estruturais e contribuindo para construir o consenso entre grupos de 

pescadores artesanais, lideranças comunitárias, em torno desta atividade, apresentada como 

modelo de desenvolvimento econômico capaz de reverter os índices de miserabilidade das 

regiões litorâneas. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a expansão da atividade econômica da 

carcinicultura no município de Brejo Grande-SE, dando ênfase na análise do papel que o Estado 

cumpre no processo de viabilização do capital mediante fomento da produção de camarão em 

cativeiro, materializado na forma de incentivos fiscais e criação de marcos regulatórios que 

geram favorecimentos a carcinicultores. 

No âmbito metodológico, o trabalho se alicerça no materialismo histórico dialético 

buscando analisar o desenvolvimento contraditório do capital no campo e a intensificação da  

questão agrária no município, tendo como fundamento teórico as categorias marxistas da 

acumulação primitiva e renda da terra. Além da revisão bibliográfica, outros procedimentos 

utilizados foram: análise documental de legislações e outros documentos institucionais sobre a 

carcinicultura em Sergipe, análise de série temporal de imagens de satélite (2004 e 2019) e 

estatística descritiva a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  

 

2  - A produção capitalista do espaço costeiro sergipano  

A produção do espaço acontece num determinado tempo histórico e sob condições 

concretas. As transformações no espaço litorâneo sergipano sofrem pressões advindas da 

necessidade do capital continuar seu processo de acumulação, com a introdução de atividades 

econômicas que exploram destrutivamente os recursos naturais favorecendo a expansão das 

desigualdades socioespaciais no litoral. 

Como destaca Smith (1988) a relação ser humano natureza, mediada pelo trabalho, é 

fundamental para a compreensão do conceito de produção do espaço. Essa relação com a 
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natureza permitiu com que o ser humano desenvolvesse técnicas e ferramentas que são 

experimentadas, em cada momento histórico, no processo de produção do espaço. Portanto, a 

produção do espaço está relacionada com o concreto, o real, impulsionado pela realização das 

relações sociais produtoras dos lugares. 

 
Dessa forma, para entender o modo como o ser humano se realiza na sua 
relação com a natureza nela mesma, e sem dela sair, faz-se necessário deslocar 
a análise do plano da fenomenologia para o da prática real. Decorre daí o 
entendimento de que o mundo produzido revela-se como obra humana, ao 
longo do processo civilizatório, em sua reprodução, praticamente. Há nesse 
processo uma dupla determinação: o homem se objetiva construindo um 
mundo real e concreto, ao mesmo tempo em que se subjetiva no processo 
ganhando consciência sobre essa produção. (CARLOS, 2011. p.10-11) 

O modo de produção capitalista se alicerça na exploração do trabalho e na fragmentação 

dos processos produtivos e, por conseguinte, da relação sociedade natureza.  O controle espacial 

é condição para a reprodução ampliada do capital, contando com o Estado, a partir de diferentes 

mecanismos e em múltiplas escalas, para viabilizar esse processo, que implica na contínua 

exploração destrutiva dos bens naturais e do trabalho humano.  

A reprodução das relações sociais neste momento envolve, portanto, a ação 
estratégica do Estado que produz um espaço apropriado a partir da sua 
utilização no plano vivido. Assim, neste momento da história, a  reprodução  
se realiza no  espaço  concreto, enquanto condição, sob o comando do Estado 
e envolve o saber, o conhecimento, as relações sociais, as instituições gerais 
da sociedade e a produção do espaço, o que significa que as relações sociais 
processam-se através da lógica da ação política, gestão das relações sociais  e 
desenvolvimento das  forças produtivas  pelo Estado, envolvendo seu controle 
sobre a técnica e o saber. (CARLOS, 2011. p. 31-32) 
 

No caso do espaço litorâneo, uma das formas de materialização desta dinâmica ocorre 

através da crescente privatização de vastas áreas estuarinas para expansão do capital via 

produção de camarão em cativeiro, a carcinicultura. Esta atividade econômica se expande por 

meio da apropriação privada de dois bens fundamentais para a reprodução da vida: terra e água. 

Neste sentido, a carcinicultura deve ser compreendida na dinâmica da expansão do 

agrohidronegócio (THOMAZ Jr. 2010), uma vez que se fundamenta no monopólio das terras 

associado ao controle dos recursos hídricos. 

A convivência de atividades que se relacionam com a natureza de maneiras distintas, 

em um mesmo espaço-tempo, não acontece de modo pacífico. Trata-se de um processo 

transversalizado por embates oriundos da contradição capital-trabalho, bem como, do processo 

crescente de privatização de vastas áreas do estuário, das águas para expansão do capital via 
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implantação do agrohidronegócio. De um lado se encontram os que se relacionam com a 

natureza mediado pelo trabalho (individual ou coletivo) para provimento das necessidades 

relacionadas à sua reprodução social e, do outro, os que fazem da apropriação privada da 

natureza um mecanismo de produção de mercadorias e acumulação de capital. Portanto, no 

âmbito territorial o confronto é entre a apropriação e uso comunal e a apropriação e uso privado.  

  Segundo o IBGE, a carcinicultura foi responsável, em 2018, por 45.759.888 kg de 

camarão produzidos em cativeiro no Brasil. Em 2018 os cinco maiores estados produtores de 

camarão, via carcinicultura, no país se encontram na região Nordeste: Rio Grande do Norte 

(19.764.230 Kg), Ceará (13.044.686 Kg), Sergipe (2.906.339 Kg), Paraíba (2.733.769 Kg) e 

Piauí (2.318.000 Kg). Sergipe, apesar de ser o menor estado da federação, saltou da 5ª posição 

em produção de camarão via carcinicultura em 2015, para a 3ª colocação entre os estados 

produtores em 2018, atrás somente do Rio Grande do Norte e do Ceará, respectivamente (IBGE, 

2019). Ainda com base nos dados apresentados pelo IBGE, dos cinco municípios com maiores 

índices de produção de camarão no estado de Sergipe, durante o ano de 2018, apenas o 

município de Brejo Grande encontra-se diretamente no litoral sergipano, sendo a classificação 

a seguinte: Nossa Senhora do Socorro (986430 Kg), Brejo Grande (537.301 Kg), São Cristóvão 

(412.382 Kg), Santo Amaro das Brotas (189730 Kg) e Indiaroba (186.560 Kg), 

respectivamente. O destaque é dado ao município de Brejo Grande que saltou da 6ª posição em 

2015, com uma produção de 180.000 Kg camarão, para a 2ª posição em 2018. 

3 - Acumulação primitiva e renda da terra: a expropriação dos povos e comunidades 
tradicionais da terra e da água. 

O modo de produção capitalista pressupõe a existência de massas relativamente grandes 

de capital e de força de trabalho nas mãos de produtores de mercadorias (MARX, 1985). O 

processo brutal de expropriação dos produtores diretos dos meios que garantem as condições 

de realização do seu trabalho foi fundamental para o surgimento de uma classe de proletários 

livres. Segundo Marx (1985, p. 340): 

Trabalhadores livres no duplo sentido, porque não pertencem diretamente aos 
meios de produção, como os escravos, os servos etc., nem os meios de 
produção lhes pertencem, como, por exemplo, o camponês economicamente 
autônomo etc., estando, pelo contrário, livres, soltos e desprovidos deles. 

O modo de produção capitalista é viabilizado pelo choque entre duas espécies 

possuidoras de mercadorias. De um lado o capitalista, possuidor de dinheiro, meios de produção 
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e meio de subsistência e, do outro, trabalhadores livres que vendem sua força de trabalho, única 

mercadoria de que dispõem. Dessa forma Marx (1985) aponta que a “relação-capital pressupõe 

a separação entre os trabalhadores e a propriedade das condições da realização do trabalho” 

fenômeno que o próprio Marx classificou como acumulação primitiva, ponto de partida do 

processo de acumulação capitalista. 

 Como conseqüência do processo de acumulação primitiva, que aparta os trabalhadores 

dos meios de realização do seu trabalho, funda a relação-capital, ocorre a transformação dos 

meios sociais de subsistência e de produção em capital e os produtores diretos, agora 

expropriados, em trabalhadores assalariados. Analisando este processo no continente europeu, 

o autor supracitado constata que  
Assim, o movimento histórico, que transforma os produtores em trabalhadores 
assalariados, aparece, por um lado, como sua libertação da servidão e da 
coação corporativa; e esse aspecto é o único que existe para nossos escribas 
burgueses da História. Por outro lado, porém, esses recém-libertados só se 
tornam vendedores de si mesmos depois que todos os seus meios de produção 
e todas as garantias de sua existência, oferecidas pelas velhas instituições 
feudais, lhes foram roubados. E a história dessa sua expropriação está inscrita 
nos anais da humanidade com traços de sangue e fogo. (Marx, 1985, p. 329) 

Esse movimento de “libertação” dos trabalhadores por um lado, liberta da servidão e, 

por outro, expropria das condições que garantem a existência. A servidão do trabalhador foi o 

ponto de partida que possibilitou o processo de expropriação provocado pela acumulação 

primitiva, viabilizando o surgimento do trabalhador assalariado e do capitalista, provocando 

uma mudança da sujeição do trabalho da exploração feudal para a exploração capitalista. 

O que faz época na história da acumulação primitiva são todos os 
revolucionamentos que servem de alavanca à classe capitalista em formação; 
sobretudo, porém, todos os momentos em que grandes massas humanas são 
arrancadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência e lançadas no 
mercado de trabalho como proletários livres, como os pássaros. A 
expropriação da base fundiária do produtor rural, do camponês, forma a base 
de todo o processo. (MARX, 1985, p. 329-330) 

O processo de acumulação primitiva longe de ser algo do passado continua presente à 

medida que se intensifica o desenvolvimento do modo de produção capitalista como constatam 

Lencione (2012) Campos et al (2018).  No contexto contemporâneo este fenômeno se evidencia 

em muitos processos violentos de expropriação de produtores diretos, transformados em 

trabalhadores livres, detentores exclusivamente de sua força de trabalho, para negociarem no 

mercado de trabalho, alimentando o movimento de valorização do capital.  
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A compreensão do processo de acumulação primitiva ocorrida na fase inicial do 

capitalismo, ganha importância para a análise que esse processo assume na atualidade. No 

século XV, na Inglaterra, país que se torna a primeira grande potência capitalista, a grande 

maioria da população era composta por camponeses livres que gozavam de terras comunais 

para criação de gado e fornecimento de lenha.  

Conforme Marx (1985) no final do século XV, e nas primeiras décadas do século XVI, 

uma massa de proletários livres foi lançada no mercado de trabalho, destituídos da condição de 

camponeses livres pela expropriação das terras comunais para que fossem colocadas a serviço 

da produção de matérias primas para a indústria têxtil que se desenvolvia, literalmente, a todo 

vapor.  

A revolução protestante, no século XVI, que usurpou terras da igreja católica, 

responsável por boa parte da base fundiária inglesa, lança centenas de moradores desses feudos 

na proletarização. No século XVIII uma nova rodada de expropriação das terras comunais se 

deu através da via parlamentar com a formulação de uma série de leis que favoreciam o processo 

de privatização das terras do povo. 
O roubo dos bens da Igreja, a fraudulenta alienação dos domínios do Estado, o 
furto da propriedade comunal, a transformação usurpadora e executada com 
terrorismo inescrupuloso da propriedade feudal e clânica em propriedade 
privada moderna, foram outros tantos métodos idílicos da acumulação 
primitiva. Eles conquistaram o campo para a agricultura capitalista, 
incorporaram a base fundiária ao capital e criaram para a indústria urbana a 
oferta necessária de um proletariado livre como os pássaros. (MARX, 1985, p. 
355) 

No final do século XV e durante todo o século XVI surgiram legislações que tinham 

como objetivo disciplinar o povo do campo (expropriados da terra) introduzindo-os 

harmonicamente ao trabalho assalariado. 

Não basta que as condições de trabalho apareçam num pólo como capital e no 
outro pólo, pessoas que nada têm para vender a não ser sua força de trabalho. 
Não basta também forçarem-nas a se venderem voluntariamente. Na evolução 
da produção capitalista, desenvolve-se uma classe de trabalhadores que, por 
educação, tradição, costume, reconhece as exigências daquele modo de 
produção como leis naturais evidentes. A organização do processo capitalista 
de produção plenamente constituído quebra toda a resistência, a constante 
produção de uma superpopulação mantém a lei da oferta e da procura de 
trabalho e, portanto, o salário em trilhos adequados às necessidades de 
valorização do capital, e a muda coação das condições econômicas sela o 
domínio do capitalista sobre o trabalhador. (MARX, 1985, p. 358-359) 

Esse período marca um momento essencial do processo de acumulação primitiva. A 

burguesia nascente utiliza-se do Estado para regular salários, prolongar a jornada de trabalho e 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 07 – Estado e Ordenamento Jurídico na Produção do Espaço Agrário 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
4890 

 

manter o trabalhador dependente. O Estado assume papel central na mediação entre os 

trabalhadores livres e os capitalistas, desejosos de valorizar seu capital mediante a compra da 

força de trabalho, criando um cenário aparente de condições iguais entre as partes, forjada numa 

legislação criada com objetivo de garantir o processo de valorização do capital a partir da 

intensificação da exploração do trabalho. O trabalhador, agora assalariado, ainda mantinha o 

conhecimento sobre o processo de produção, subsunção formal do trabalho. O capital variável 

era predominante sobre o capital constante. Crescia a demanda por trabalho assalariado, 

motivada pela intensificação do processo de acumulação primitiva, enquanto a oferta de 

trabalho assalariado crescia lentamente, colaborando com o processo de domesticação do 

trabalhador ao novo regime de assalariamento, a medida que mantém baixos os salários.  

A acumulação primitiva que expropria o povo do campo cria grandes proprietários 

fundiários que arrendam suas terras para o arrendatário capitalista, o qual valoriza seu próprio 

capital pelo emprego de trabalhadores assalariados e paga uma parte do mais-produto em 

dinheiro ou in natura, ao proprietário fundiário como renda da terra (MARX,1985, p. 363). O 

arrendatário capitalista se beneficia do processo de acumulação primitiva que garante a 

abundância de mão de obra livre que gera mais-produto a partir da exploração dos trabalhadores 

livres.  

Conforme o autor, na fase inicial do capitalismo a revolução agrícola e a usurpação das 

terras comunais favoreceram o rápido enriquecimento dos arrendatários, ao passo que, 

provocou o empobrecimento do povo do campo. No século XVI o ganho elevado dos 

arrendatários foi facilitado pelos contratos de arrendamentos longos, aumento dos preços dos 

produtos agrícolas e manutenção dos antigos valores da renda da terra fixadas nos contratos de 

arrendamento antigos. 

A análise e compreensão histórica das categorias acumualção primitiva e renda da terra 

formuladas por Marx são fundamentais para entender como a expansão da carcinicultura no 

município sergipano de Brejo Grande tem intensificados processos de expropriação do 

campesinato (pescadores artesanais, quilombolas, agricultores e extrativistas) e de 

intensificação da pobreza. Uma vez que os investimentos realizados pelos carcinicultores nos 

terrenos arrendados tem provocado um aumento significativo no preço de arrendamentos desses 

terrenos, o que Marx classificou como renda diferencial I, que inviabiliza o arrendamento 

dessas terras pelo campesinato ali residente, associado às restrições de uso dos rios e do 

estuários impostos violentamente pelos carcinicultores tem provocado um processo constante 
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de apartamento da população de Brejo Grande da terra e da água, fundamentais para a realização 

do seu trabalho e manutenção do seu modo de vida.  

 

4 - A carcinicultura como um processo de acumulação primitiva :  o caso de Brejo 

Grande/SE 

O Nordeste tem se consolidado no cenário nacional como a região que detém 

majoritariamente as áreas da produção de camarão em cativeiro no país. As condições naturais, 

clima estável, água com os graus de salinidade adequada para atividade e abundante força de 

trabalho foram elementos que colaboraram para consolidação da carcinicultura na região. 

A introdução da criação de camarão em cativeiro no país aconteceu por volta dos anos 

1970, no estado nordestino do Rio Grande do Norte. A espécie escolhida, em função do 

conhecimento prévio da sua biologia, foi a Penaeus japonicus. Nesse mesmo período, em Santa 

Catarina, se desenvolve o primeiro laboratório para produção de pós-larvas. A partir dos anos 

1980 foi introduzido no cultivo brasileiro o camarão da espécie Litopenaeus vannamei (camarão 

cinza do pacífico), que apresenta rapidez no crescimento, altos índices de tolerância a 

salinidade, elevada adaptabilidade as condições climáticas brasileiras, especialmente a 

nordestina, características que fazem dessa espécie a mais utilizada atualmente na 

carcinicultura. 

As atividades de carcinicultura em Sergipe tiveram início nos anos de 1990, com a 

introdução do cultivo da espécie de camarão cinza do pacífico. Segundo CARVALHO & 

FONTES (2007), em 2004 já existiam 60 empreendimentos de carcinicultura, correspondendo 

a uma área total de 636,87 hectares, em cinco bacias hidrográficas, sendo que as bacias 

hidrográficas dos rios Sergipe e São Francisco são as que apresentavam o maior número de 

empreendimentos, com 21 unidades de produção, numa área de 163,1 hectares e 17 unidades 

de produção, numa área de 269,27 hectares, respectivamente. 

Com relação às áreas ocupadas pelos empreendimentos da carcinicultura no estado 

ocorreu um aumento de 102% passando de 514 ha em 2004 para 1.040 ha em 2011, segundo 

informações da ABCC (2013). 

O município de Brejo Grande está situado no lado sergipano da foz do Rio São 

Francisco, e compreende grandes áreas de várzeas, brejos e manguezais, contando com uma 

densa rede de drenagem de rios tributários ao São Francisco. Esta configuração do espaço físico, 
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conformando o complexo estuarino regional, é palco onde se desenvolvem, ao longo dos anos, 

tecnologias artesanais de pesca de mariscos, peixes e crustáceos, e de agricultura familiar, 

executadas por pescadores e pescadoras tradicionais e comunidades quilombolas que habitam 

a região, sendo estes dependentes diretos da estrutura ecológica dos manguezais e complexos 

estuarinos para sua reprodução social. No passado, as atividades econômicas prevalecentes no 

município eram a rizicultura e a pesca artesanal, práticas que sofreram intenso declínio no 

decorrer dos anos mediante a salinização dos corpos hídricos do município - inviabilizando 

diretamente o cultivo de arroz, e também reduzindo os estoques naturais de pescados. Este 

processo favoreceu a transição da atividade econômica majoritária para a carcinicultura, 

conferindo ao município uma alteração paisagística marcante. 

Apesar do aumento da produção de camarão em cativeiro neste município nos anos de 

2015 a 2017, não chegou a ultrapassar a quantidade produzida nos anos de 2013 e 2014, quando 

Brejo Grande ocupava o primeiro lugar da produção de camarão via carcinicultura no estado. 

A queda na produção de camarão a partir de 2015 foi provocada pela doença da mancha branca 

que contaminou os viveiros da região. O incremento na produção que colocou Brejo Grande no 

segundo lugar na produção de camarão em cativeiro, em 2018, foi resultado das boas condições 

naturais da região, do estímulo à atividade por parte do governo do estado de Sergipe, da 

atuação da Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC) no estado, realizando o 

lobby junto à políticos locais que permitiu a aprovação da lei da carcinicultura e no estímulo à 

criação de organizações de carcinicultores no estado, da atuação do projeto Dom Távora2, 

executado através de uma parceria da Secretária Estadual de Agricultura e Pesca (SEAGRI) 

com o FIDA (Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola),  que tem estimulado a 

adoção da carcinicultura pelas comunidades tradicionais do município como alternativa a 

situação de miséria encontrada na região. A figura 1 retrata esta expansão da carcinicultura no 

município. 

 

 
2 http://www.seagri.se.gov.br/projeto/2/projeto-dom-tavora Acessado em 15.09.2018. 
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Figura 1- Imagens de satélite obtidas no mês de setembro nos anos de 2004 e 2018 retratando o aumento do 
adensamento de viveiros ativos de carcinicultura (polígonos em vermelho) no município de Brejo Grande, em Sergipe.  

 

A análise das imagens de satélite referentes aos anos de 2004 e 2018 evidenciam um 

aumento significativo da área do município de Brejo Grande dominada pela carcinicultura. Uma 

estimativa construída a partir do perímetro que esses polígonos representam permite, 

aproximadamente, identificar que em 2004 os tanques de carcinicultura ocupavam 271,74 

hectares. Já em 2018 os tanques de carcinicultura ocupavam 950,48 hectares, 

aproximadamente. O aumento da área do município utilizada pela carcinicultura no período 

entre 2004 e 2018 evidencia que, à medida em que a carcinicultura avança sobre o território de 

Brejo Grande parcelas maiores de povos tradicionais são expropriados das condições que 

garantem sua reprodução social. 

  As favoráveis condições ambientais; o apoio do Estado viabilizando os grandes 

empreendimentos da carcinicultura através do desenvolvimento de políticas que, por um lado 

garantiam o fomento necessário ao desenvolvimento da atividade e, por outro, viabiliza o 

processo de privatização de extensas áreas do litoral brasileiro para instalação dos grandes 

empreendimentos; a utilização da técnica e do conhecimento científico incorporados as fases 

da produção do camarão forjaram uma cadeia de apoio à atividade. Tudo isso somado ao apelo 

e a valorização da mercadoria camarão no mercado consumidor foram fatores que contribuíram 

para a proliferação dos tanques de criação de camarão no município sergipano de Brejo Grande 

e de todo o litoral sergipano. 

Esse incremento crescente na produção e na  produtividade da carcinicultura em Sergipe 

e, particularmente, em Brejo Grande foi possível devido aos incentivos do Estado através do 
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financiamento de medidas de estímulo à apropriação de grandes áreas do estuário, evidenciando 

o papel do Estado na realização do capital via exploração destrutiva dos bens naturais.   

Mascaro (2013), afirma que o Estado se revela como um aparato necessário a 

reprodução capitalista, assegurando a troca de mercadorias e a própria exploração da força de 

trabalho sob forma assalariada. O Estado seria uma parte necessária da reprodução capitalista, 

garantindo a condição de igualdade política entre burguesia e trabalhadores.  

Valendo-se dessa característica fundamental do Estado: a igualdade política e jurídica 

entre as classes sociais antagônicas, em Sergipe o governo estadual, o presidente da Assembleia 

Legislativa e fazendeiros de camarão, representados pela ABCC (Associação Brasileira dos 

Criadores de Camarão) formularam e aprovaram a lei nº 8.327  de dezembro de 2017, que 

institui a política estadual da carcinicultura. Esta lei é uma ferramenta fundamental para a 

construção do consenso que tenta impor a carcinicultura como uma alternativa capaz de 

promover o desenvolvimento de regiões pobres do litoral sergipano, especialmente a região do 

baixo São Francisco, pois ajuda a reforçar através da intervenção do Estado que a carcinicultura 

é viável tanto para os grandes fazendeiros de camarão como para os pescadores e pescadoras 

artesanais, desfavorecidos pelo baixo rendimento da pesca. 

Do ponto de vista espacial este processo de expansão da carcinicultura ocorre no 

município de Brejo Grande tanto através da territorialização do capital quanto da 

monopolização do território (OLIVEIRA, 2004). O primeiro processo se materializa através 

das grandes fazendas de camarão, que produzem com tecnologia de ponta de acordo com as 

relações capitalistas de produção. Por outro lado, o segundo processo ocorre por diferentes 

mecanismos que sujeitam a renda da terra e o trabalho nela praticado, controlando as regras de 

comercialização, do valor dos insumos, do crédito bancário, sujeitando o quilombola, o 

pescador artesanal, as mulheres extrativistas ao capital como agentes menores do 

“desenvolvimento econômico” provocado pela carcinicultura na região.  

Quando monopoliza o território, o capital cria, recria, redefine relações 
camponesas de produção familiar. Abre espaço para que a economia camponesa 
se desenvolva e com ela o campesinato como classe social. O campo continua 
povoado e a população rural pode até se expandir. [...] o próprio capital cria as 
condições para que os camponeses forneçam matéria-prima para as indústrias 
capitalistas, ou mesmo viabilizem o consumo dos bens industrializados no 
campo. Isso revela que o capital sujeitou a renda da terra gerada pelos 
camponesas a sua lógica, ou seja, se está diante da metamorfose da renda da terra 
em capital. Revela-se, portanto, que tem-se a frente o capital, que nunca deriva 
de relações especificamente capitalistas. (OLIVEIRA, 2004. p. 42)  
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Neste sentido, é fundamental o aporte teórico da renda da terra, tanto no que tange a 

renda absoluta (renda proveniente da existência do monopólio da propriedade da terra), quanto 

da renda diferencial I decorrente dos diferenciais de localização e de fertilidade, e diferencial 

II, resultante dos investimentos realizados no lugar. Um dos efeitos da expansão da 

carcinicultura na região foi a redução da disponibilidade de terras para as roças dos povos e 

comunidades tradicionais que faziam uso de terras de proprietários fundiários. Além de menos 

terra, há também aumento no valor contratual do arrendamento, impulsionado pelo aporte de 

infraestruturas que viabilizem a produção de camarão (construção dos tanques, melhoria das 

vias de acesso e escoamento da produção valor, etc.). Na medida em que as terras acumulam 

benfeitorias, há um acréscimo no valor dos arrendamentos, o que viabiliza o acesso às melhores 

terras somente pelos grandes produtores de camarão. Este processo culmina na expropriação do 

campesinato das condições de acesso à terra e aos recursos hídricos para a realização do seu 

trabalho e reprodução social, caracterizando o fenômeno da “acumulação primitiva” (MARX, 

1985). 

A ideologia por trás da carcinicultura, estimulada pelas ações estatais, falseia a realidade 

ao colocar que os diferentes sujeitos envolvidos com a carcinicultura têm condições de disputa 

em “pé de igualdade” no mercado, onde o camarão é viabilizado, através de relações sociais 

entre os indivíduos, em mercadoria. 

A carcinicultura ao mesmo tempo que expande a produção de sua mercadoria, usando 

a evolução da técnica associada a produção, complexificando as relações de trabalho - fato 

restrito as indústrias de ração e aos laboratórios de produção de larvas - também produz relações 

não capitalistas de trabalho, como os cuidadores de peixe. Pescadores e pescadoras que 

solapados pela redução do pescado, provocado em grande parte pela atividade da carcinicultura, 

tem sua força de trabalho explorada no cuidado dos viveiros de camarão, recebem baixíssima 

remuneração e não possuem a garantia de nenhum direito trabalhista. De acordo com Oliveira  

(2004. p. 40): 

Isso passa, sempre, pela compreensão desse desenvolvimento como sendo 
contraditório e combinado, ou seja, ao mesmo tempo em que avança 
reproduzindo relações especificamente capitalistas mais avançadas. Gera 
também, igual e contraditoriamente, relações não capitalista de produção e 
trabalho... [...] todas necessárias a sua lógica de desenvolvimento. 

Defendida como modelo de desenvolvimento econômico capaz de promover a redução 

dos índices de miséria e pobreza das regiões litorâneas do Nordeste, a carcinicultura, um dos 
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ramos da aqüicultura, tem transformado esse espaço litorâneo com o intuito de viabilizar a 

acumulação de capital. 

O discurso do desenvolvimento econômico é cruel e ilusório na medida em que promete 

melhorias sociais para todos, mas na prática acaba privilegiando um setor da sociedade que 

sempre esteve identificado com os privilégios de classe. No Nordeste os projetos de 

desenvolvimento econômico que se sucederam tinham na degradação dos bens naturais comuns 

seu principal mecanismo de viabilização, o que não poderia ser diferente se levarmos em 

consideração a importância da exportação de commodities na economia nacional. Além do 

caráter subserviente das elites locais aos grandes capitalistas internacionais que sempre 

procuram neutralizar a capacidade de competição nacional no mercado mundial, subserviência 

que, entre outras coisas, impossibilitou a concretização da revolução nacional em troca de uma 

posição subalterna, mas cômoda, dentro da geopolítica mundial.  

No caso da carcinicultura e sua expansão no litoral sergipano, podemos perceber que 

essa proposta de desenvolvimento econômico para a região é estruturada na destruição do 

bioma manguezal, o que compromete a reprodução social dos trabalhadores e trabalhadoras da 

pesca artesanal, principalmente as marisqueiras, que tem no manguezal o local onde executam 

a cata dos mariscos, produtos do seu trabalho. Essa atividade tem deslocado trabalhadores e 

trabalhadoras da pesca artesanal para os postos de trabalhos precarizados na carcinicultura. 

Uma transferência de mão de obra que acontece de uma atividade, pesca artesanal, que produz 

uma mercadoria com pouco valor agregado no mercado e por isso com pouca tecnologia 

agregada para uma atividade que produz uma mercadoria que historicamente vem aumentando 

seu valor agregado no mercado mundial e por isso mesmo introduzindo gradativamente mais 

tecnologia ao seu processo produtivo, fato que caracteriza a carcinicultura como um modelo de 

desenvolvimento econômico dos tempos atuais. 

O modo de produção capitalista realiza-se no espaço enquanto condição para reprodução 

ampliada do capital, através do investimento de parte dos lucros na revitalização e expansão da 

produção, contando com o Estado como fiador desse processo diminuindo as dificuldades 

relativas à sua efetivação. 

Isso torna ainda mais complexa a análise do Estado na sociedade capitalista, uma 
vez que é por meio deste que atua um conjunto de mediações da relação capital 
– os contratos de compra e venda de mercadorias, entre as quais a força de 
trabalho; a propriedade privada; a igualdade jurídica dos sujeitos – que são 
essenciais para a reprodução da acumulação do capital tanto do ponto de vista 
econômico, quanto jurídico e ideológico, uma vez que contribuem para velar a 
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subsunção do trabalho e a valorização do valor e naturalizar a desigualdade de 
classe. Em poucas palavras: não há modo de produção capitalista sem Estado 
burguês. (CAMPOS, CASTILHO & CAMPOS, 2015. p. 121-122) 

 O Estado garante através do direcionamento dos investimentos sociais e da criação de 

uma série de políticas públicas o processo de acumulação capitalista. O Estado mínimo 

defendido pelo neoliberalismo aplica-se somente aos gastos sociais que não são indispensáveis 

para a reprodução das forças sociais de produção, tendo em vista que, esse mesmo Estado, 

sempre esteve de prontidão para garantir a reprodução do capital de forma geral. 

 

5 - Considerações finais 

Na aparência a carcinicultura pode ser propagandeada como atividade econômica capaz 

de retirar da miséria pescadores e pescadoras artesanais, podendo inclusive, ao monopolizar o 

território dessas comunidades, gerar determinado aumento de renda monetária para alguns. 

Mas, na realidade, esta atividade econômica desarticula os modos de vidas tradicionais 

intensificando o processo de expropriação dos bens naturais, das terras e das águas, necessárias 

a realização do trabalho na pesca artesanal. 

O avanço da carcinicultura e sua territorialização no município de Brejo Grande tem 

produzido o espaço a partir da perspectiva da acumulação de capital, desterritorializando povos 

e comunidades tradicionais. Este processo evidencia a atualidade da categoria acumulação 

primitiva, de Marx, para a análise da questão agrária, já que, o avanço da carcinicultura tem 

provocado o apartamento dos povos e comunidades tradicionais do município de Brejo Grande 

das condições e recursos que garantem o seu trabalho, por conseguinte sua reprodução social.  

O Estado cumpre um papel importante neste processo de acumulação a partir da 

transformação dos bens naturais da zona costeira em mercadorias. No caso da expansão da 

carcinicultura no município de Brejo Grande, o Estado tem atuado na defesa dos interesses dos 

grandes fazendeiros de camarão, viabilizando as condições de estrutura e logística para 

desenvolvimento da atividade, aprovando legislações específicas para o setor  e determinando, 

via lei do gerenciamento costeiro (GERCO), o município de Brejo Grande como área de 

desenvolvimento de atividade da carcinicultura, por meio de um processo de ordenamento 

territorial que  ignora povos e comunidades tradicionais, seus modos de vida e uso do território.  

O Estado também tem atuado com o objetivo de inserir as comunidades locais no bojo 

da carcinicultura, apresentando essa atividade econômica como alternativa de desenvolvimento 
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econômico. A instrumentalização das comunidades tradicionais de Brejo Grande em favor da 

carcinicultura tem acontecido via projetos de desenvolvimento do campo, a exemplo do projeto 

Dom Távora, parceria da Secretária Estadual de Agricultura e Pesca (SEAGRI) com o Fundo 

Internacional de Desenvolvimento Agrário (FIDA) que tem incentivando camponeses, 

quilombolas, pescadores artesanais, marisqueiras a tornarem-se empreendedores 

agropecuários, “produtores familiares” de camarão em cativeiro, agentes menores do falacioso 

discurso do “desenvolvimento econômico” promovido pela carcinicultura. 
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OS IMPASSES DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA 

DE ABACATAL – ANANINDEUA/PA 
 

Tássia Tamyres dos Anjos Curcino1 
 

 

INTRODUÇÃO 

A comunidade quilombola do Abacatal está inserida em um contexto muito específico 

da realidade amazônica. No caso, essa comunidade está localizada na região metropolitana de 

Belém, entre os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, nas proximidades de áreas 

urbanas. A história da comunidade mostra que a sua formação aconteceu nas proximidades do 

igarapé Uriboquinha, que deságua no rio Guamá, sendo que, segundo Marin e Castro (2004), 

Abacatal se origina no contexto de ocupação e participação de escravos africanos no sistema da 

agricultura comercial vinculada à Belém do Grão-Pará, por volta dos séculos XVIII e XIX. 

Desde então, tem uma forte ligação com atividades agroextrativas que possibilitaram 

estabelecer relações econômicas, sociais e políticas com a cidade e outros segmentos sociais. 

Além disso, as práticas e o modo de ver o mundo de forma diferenciada, se constituem como 

aspectos fundamentais para a sua existência social. Entretanto, ao longo dos anos, a comunidade 

esteve diante de situações desencadeadas pelas ações do Estado através de políticas públicas 

que cerceiam a vida da comunidade. 

Neste sentido, este trabalho tem por objetivo realizar uma discussão teórica acerca do 

processo de despossessão que vem ocorrendo no território quilombola do Abacatal. Ou seja, a 

discussão parte do entendimento de que esse planejamento e gestão territorial é construído a 

partir da definição de diretrizes e princípios do desenvolvimento urbano sustentável na agenda 

urbana em diversas escalas (internacional, nacional, estadual e municipal) que são incorporadas 

às ações governamentais através de estratégias e instrumentações de gestão e ordenamento 

territorial para a efetivação dessas diretrizes, constituindo um espaço planejado que se sobrepõe 

ao espaço vivido da comunidade quilombola do Abacatal. 

  

1. AÇÕES GOVERNAMENTAIS TERRITORIAIS X PRÁTICAS SOCIAIS DA 

COMUNIDADE QUILOMBOLA DO ABACATAL. 

 
1 Universidade Federal do Pará - tassiatac@gmail.com   
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O território quilombola do Abacatal está situado em uma área denominada de 

periurbana. Essa denominação ocorre devido a configuração político-administrativa que 

delimita as áreas urbanas e rurais dos municípios. Dessa forma, o próprio termo “periurbano”, 

principalmente no seu prefixo “peri”, pressupõe uma ideia de segregação, em que tudo aquilo 

que está no “peri” não é urbano, reforçando a construção de uma categoria excludente da cidade. 

Ou seja, é um termo que dificulta as lutas daqueles que estão situados nessas localidades, 

principalmente de grupos sociais que concebem o território a partir da sua identidade coletiva, 

como é o caso da comunidade quilombola, prejudicando a visibilidade dos seus direitos. 

É pertinente destacar nesse debate a construção que se tem sobre o urbano partindo do 

entendimento de que ele apresenta uma dimensão tanto estética quanto ideológica que norteia 

uma forma de viver na cidade baseado em uma relação de produção e consumo que, em certa 

medida, pressupõe o entrelace com a vida moderna, como considera Yory (2008, p.416) quando 

retrata o crescimento das cidades no contexto da globalização.  
 
Pero no es solamente el atractivo de las “luces de la ciudad” y su infinita oferta lo que 
atrae a grand cantidad de población, es el proyecto mismo de lo urbano em sus 
dimensiones tanto estéticas como ideológicas lo que encierra el mayor poder de 
atracción; es decir, el vivir de uma determinada manera que solo tiene sentido en el 
escenario de la ciudad; [...] ahora lo evidente es que dicho imaginário conlleva un 
imperativo, implícito, por demás, en la idea misma de modernidade: es necesario vivir 
en la ciudad..! En este sentido, la idea de “progreso” se asocia a tal punto com la del 
proyeto burgués de la mordenidad que ser moderno y, portanto, “progresista”, será 
sinónimo de “civilidad” (habitante de la ciudad) y, por lo mismo, de desarrollo. 

 

Então, a cidade passa a ter a capacidade de universalizar um modo de apropriação que 

impõe o urbano como uma única forma de ser e viver na cidade. Aqueles que não concebem e 

vivem a cidade dessa forma, ficam sujeitos à exclusões, desigualdades e segregações (YORY, 

2008). 

Contribuindo para essa discussão, Porto-Gonçalves (2009) faz uma reflexão em torno 

de uma construção discursiva e política que contribui para fortalecer a ideia de uma hegemonia 

do urbano e da cidade sobre outros territórios, povos, etnias, grupos e classes sociais que são, 

pensam e vivem o mundo diferentemente daquilo que se estabelece por modernidade a partir 

do urbano e da cidade, invisibilizando as diversas realidades presentes na periferia urbana. 
Essa rede discursiva hierárquica/heterônoma valoriza o desenvolvido, o civilizado e 
o progresso legitima teórica e politicamente a hierarquia que sobrevaloriza a cidade, 
o urbano em detrimento do rural e do campo. A cidade aparece como centro e o campo 
como periferia, assim como o mundo desenvolvido em relação ao subdesenvolvido, o 
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primeiro mundo com relação ao terceiro mundo. (PORTO-GONÇALVES, p. 07, 
2009) 

É importante ressaltar que essa construção é parte de um processo histórico em que as 

cidades modernas e coloniais foram planejadas para a dominação e controle do território 

evidenciando que “todo o léxico implicado na família de conceitos urbano, cidade, city, cité e 

civitas, para nos restringirmos aos termos explicitamente citados, foram forjados desde um 

lugar hegemônico, marcado pela dominação, enquanto cidade-império” (PORTO-

GONÇALVES, p. 08, 2009). E o processo de urbanização está revestido dessa ideia, enquanto 

modelo de civilidade, superior às demais formas de viver. Contudo, o que se apresenta como 

resultado desse processo é o agravamento das desigualdades nas cidades, contribuindo para o 

aumento da migração de pessoas para a cidade ao passo que se estabelece uma população que 

vive em uma vulnerabilidade social, sem os serviços urbanos mais básicos. Mesmo que se 

constitua uma periferização urbana, é a partir desse processo que começa a emergir os 

movimentos sociais e a se fortalecer a luta política pela cidadania, luta essa que passa a não ser 

mais somente da e na cidade e áreas urbanas mas sim em todo o espaço social, como aponta 

Monte-mór (p. 14, 2006) 
 
A luta política pelo controle dos meios coletivos de reprodução que caracterizam a 
cidadania contemporânea e os movimentos sociais urbanos que emergiram nos anos 
setenta mostraram que a luta pela cidadania estava latente nas cidades e nas áreas 
urbanas. A década de 1980, no entanto, mostrou que esses movimentos haviam se 
estendido para além desses limites, atingindo todo o espaço social. Os movimentos 
sociais perderam a adjetivação de urbanos conforme passaram a abranger populações 
rurais e tradicionais, como índios, seringueiros, trabalhadores sem terra, entre outras. 
 

Então, quando nos referimos ao espaço planejado, entendemos que parte da ideia de um 

espaço abstrato (LEFEBVRE, 2006) que se difere da realidade social produzida a partir das 

práticas concretas, funcionais e existenciais. Esse espaço tem um caráter homogeneizador, ou 

seja, é construído através de representações e concepções de planejamento e gestão que se 

instituem enquanto modelos a serem aplicados no espaço. No contexto da pesquisa, esse espaço 

é produzido pela ação governamental que incorpora a relação estabelecida entre o interesse 

público e privado, sendo que este último se utiliza dos meios políticos-institucionais para 

garantir os seus interesses. 

Em relação ao espaço vivido, compreendemos enquanto um espaço das práticas sociais 

de reprodução econômica e social, que neste trabalho se refere às práticas sociais da 

comunidade quilombola do Abacatal. A partir dessas práticas concretas, funcionais que 
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reafirmam a sua existência com base na sua história sociocultural enquanto quilombola. Além 

disso, nesta dinâmica também se constitui um espaço imaginado que é marcado por símbolos, 

imagens, experiências que estão relacionados às práticas cotidianas dos sujeitos que produzem 

esse espaço (LEFEBVRE, 2006; HARVEY, 2008).  

Neste sentido, esse processo passa a gerar implicações na comunidade quilombola. 

Essas implicações estabelecem um campo de conflito no qual a comunidade tem buscado 

construir estratégias para evitar esse processo de despossessão (LEVIEN, 2014) da sua base 

material, do seu território, da sua forma de viver, ocasionados pelos empreendimentos 

infraestruturais e ambientais planejados para essa localidade. 

 

1.1 Processo de despossessão. 

 

Essa despossessão para Levien (2014) é marcada por um processo político no qual entra 

em destaque a importância do Estado na efetivação das desapropriações, configurando-se como 

um dos principais agentes desse processo, pelo fato de que, mesmo o capital entendendo a terra 

como um novo mercado, é necessário que o Estado tome decisões que possibilitem a construção 

desse novo mercado, que no caso ocorrerá através dessas desapropriações, como é destacado 

pelo autor 
 
A desapropriação requer um Estado que esteja disposto e capaz de usar seu monopólio 
de meios de violência para expropriar a terra de determinadas classes para o benefício 
de outras. Veremos que, em parte, a desapropriação surge do desejo dos Estados de 
ajudar os capitalistas a vencerem os obstáculos no caminho para acumulação, como, 
por exemplo, mercados de terra rural dominados por pequenos fazendeiros 
camponeses. Mas, em tempos e lugares diferentes, vemos que os Estados têm sido 
dispostos e capazes de desapropriar terras para classes (ou frações de classes) 
diferentes para propósitos econômicos diferentes. (LEVIEN, 2014, p.35). 

 

Levien (2014) aponta que esse processo é uma questão de consenso. Alguns Estados 

utilizam justificativas para o uso do poder coercivo na redistribuição de propriedade, 

principalmente, nos Estados democráticos. E no período atual, as justificativas para que ocorra 

as desapropriações têm se baseado na ideia de desenvolvimento, ou seja, de buscar avanços 

econômicos e a modernização de um determinado país como é o caso da compensação. Quando 

os indivíduos são despojados das suas propriedades, o Estado compensa por meio de políticas 
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de reassentamento e reabilitação, convencendo o desapropriado de que ele está tornando o 

desenvolvimento possível. 

A respeito desse processo de despossessão, Rolnik (2017) considera que é um processo 

que faz parte de uma “crise de insegurança da posse”. Para a autora, essa crise manifesta-se de 

diversas formas, mas as que se mostram mais impactantes são as remoções forçadas que geram 

um aprofundamento da pobreza e a destruição de comunidades, colocando muitas pessoas em 

situação de insegurança pelo mundo. Em se tratando da comunidade quilombola do Abacatal, 

esse processo é muito mais evidente na medida em que se depara com a insegurança do seu 

território, fazendo parte de um quadro de indivíduos e grupos que podem estar em situação de 

inseguridade, como elenca Rolnik (2017, p.151)  
 
refugiados e pessoas deslocadas internamente, afetadas por conflitos, desastres e 
mudanças climáticas ou ameaçadas por esses fatores; pessoas em terras destinadas a 
projetos de desenvolvimento ou afetadas por estes; ocupantes de terras valiosas; 
inquilinos com ou sem títulos legais, em assentamentos informais ou em contextos 
formais, em áreas urbanas e rurais; migrantes internos ou internacionais; minorias; 
comunidades nômades; grupos afetados por discriminação baseada em casta ou 
estigma; pobres, semterra, sem teto; arrendatários; trabalhadores em regime de 
servidão; outros grupos marginalizados, como pessoas com deficiência ou vivendo 
com HIV; povos nativos em países com histórico de colonização; grupos com direitos 
consuetudinários à terra; e até proprietários privados de casas hipotecadas.  

 

Dessa forma, no caso da comunidade quilombola do Abacatal, existe a possibilidade de 

precariedade das condições de vida nesse território, que pode se agravar de acordo com os 

empreendimentos que estão sendo instalados ao longo do tempo no território quilombola, muito 

embora as articulações da comunidade estejam direcionadas em evitar ou atenuar as 

consequências desse processo.  

Essa situação de insegurança da posse acontece devido à, tanto as terras urbanas como 

rurais, se transformarem em ativos muito disputados nesse contexto do capitalismo 

financeirizado. Nesse aspecto, as autoridades locais são muito importantes para garantir 

políticas fundiárias e habitacionais que atenda o direito à moradia adequada. Além desses 

atores, as agências humanitárias e de desenvolvimento assumem também uma responsabilidade 

diante disso, mas que em termos práticos, pode ter efeito contrário na medida em que tanto pode 

impedir violações de direitos humanos como também, a partir do momento em que se alia com 

incorporadores, investidores e instituições financeiras nacionais e internacionais pode acabar 
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comprometendo os direitos de grupos sociais urbanos mais vulneráveis, e, por conseguinte, 

pode favorecer a despossessão e usurpação de terra (ROLNIK, 2017). 

Um outro fator significativo que contribui para o estabelecimento da insegurança da 

posse, como destaca Rolnik (2017), é o fato de que não são asseguradas as formas de posse que 

protegem, especialmente, os mais vulneráveis. Garante-se, pelo contrário, uma única forma de 

segurança jurídica da posse que é a propriedade privada individual, que se tornou predominante 

nos projetos e programas fundiários em vários países. Então, podemos verificar que a terra se 

torna central nessa discussão já que com a hegemonia do capital financeiro e rentista, ela assume 

uma importante reserva de valor, em que a expulsão e despossessão acabam sendo 

consequências desse controle da terra enquanto ativo, como Rolnik (2017, p. 164) aponta que 

“não se trata de mais um movimento de fronteiras, e sim de um movimento que ocorre em um 

momento específico de avanço do capitalismo, marcado por duas condições: a ascensão do 

capital rentista e um quadro de escassez de terras e recursos naturais”. 

Saskia Sassen (2016) utiliza o termo “expulsões” para retratar as consequências brutais 

dessa realidade que se constrói no contexto do capitalismo financeirizado, que na verdade 

denotam novas lógicas de expulsões, que ocorrem através de “políticas elementares até 

instituições, sistemas e técnicas complexos, que requerem conhecimento especializado e 

formatos organizacionais intrincados” (SASSEN, 2016, p.10). Ou seja, uma complexidade de 

instrumentos econômicos, jurídicos, tecnológicos, políticos que se cria, ocasionando expulsões 

de pessoas de suas casas como aconteceu nos Estados Unidos e em outros países com a crise 

subprime; ou a compra ou aquisição, por parte de governos estrangeiros ou de investidores, de 

grandes extensões de terra em outros países, expulsando habitantes de suas terras. Enfim, é 

através dessa complexidade destacada por Sassen (2016) que se verifica uma composição de 

brutalidades frequentes, na forma das expulsões, que se encontra alicerçada no que Rolnik 

(2017) assinala sobre a transformação da terra em ativo. 

 

1.2 Socioterritorialidade. 

 

A luta social na cidade é um desafio complexo na medida em que essa luta acontece 

pelo reconhecimento dos direitos de diversos grupos sociais presentes na cidade. Por isso que, 
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para que esses grupos possam ter a garantia da sua existência, torna-se necessária a atuação 

articulada no campo social, político e jurídico desses grupos. 

No caso das comunidades quilombolas, a exemplo de Abacatal, a construção histórica 

de luta pela reafirmação da sua identidade sinaliza para o entendimento da sua territorialidade 

no que se refere aos aspectos concernentes à defesa do seu território e autodeterminação desse 

grupo social. 

No cenário político brasileiro, o período da redemocratização se configurou como a luta 

de diversos grupos sociais para terem os seus direitos garantidos pela Constituição de 88. Então, 

surgiram muitos movimentos sociais que buscavam articulações para que as suas demandas 

territoriais, de políticas ambientais, de reforma agrária, urbana fossem atendidas. No campo dos 

movimentos sociais de povos e comunidades tradicionais, foram institucionalizados 

movimentos ligados aos seringueiros (CNS – Conselho Nacional dos Seringueiros), às 

quebradeiras de coco (MIQCB – Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu), 

aos povos indígenas da Amazônia brasileira (COIAB – Coordenação das Organizações 

Indígenas da Amazônia Brasileira), às comunidades quilombolas (CONAQ – Coordenação 

Nacional de Articulação das Comunidades Negras rurais Quilombolas), em prol de uma 

afirmação de identidades sociais e culturais, tendo como luta em comum a defesa dos territórios 

e do uso tradicional dos recursos naturais (VIANNA JR., 2010). 

Então, a partir da crescente atuação dos movimentos sociais no Brasil, pode ser 

destacado alguns estudos sobre esse momento no país, dentre os quais, a construção teórica 

sobre movimentos socioespaciais e movimentos socioterritoriais, já que esses conceitos 

contribuem para uma reflexão acerca da espacialização e territorialização dos movimentos 

sociais que constroem campos de luta pela terra, pelo território, pela moradia, pelo trabalho. 

Fernandes (2000), que além de destacar as formas de organização, ações e relações dos 

movimentos, também busca entender a construção e produção de espaços e territórios pelos 

próprios movimentos, que se realiza no espaço geográfico e nas suas diversas dimensões: social, 

cultural, política, econômica. Então, para o autor, todos os movimentos são socioespaciais pelo 

fato de que se materializam em espaços múltiplos e de diferentes formas. Até mesmo os 

socioterritoriais são considerados movimentos socioespaciais já que o território tem a sua 

construção no espaço, ou seja, produzem espaços políticos, espacializando e proporcionando 

espacialidades. 
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Se constituem enquanto movimentos socioterritoriais e socioespaciais, por produzirem 

relações sociais a partir dos seus interesses ao mesmo tempo em que criam os seus espaços e 

territórios, os camponeses, os indígenas, as empresas, os sindicatos. Já enquanto movimentos 

socioespaciais seriam as organizações não governamentais que são mais representativas na 

reivindicação de espaços e territórios, ou seja, não são sujeitos reivindicando território. As 

igrejas podem atuar tanto como mediadoras no processo de reivindicação se configurando como 

movimento socioespacial e/ou defender os seus interesses, se configurando como movimento 

socioterritorial. E também existem aqueles movimentos socioterritoriais isolados que atuam em 

uma microrregião e os territorializados que atuam em macrorregiões estabelecendo redes de 

relações que fortalecem a sua territorialização. Em suma, Fernandes (p.32, 2000) destaca que 

 
Os espaços produzidos pelos movimentos socioterritoriais são diversos e são 
constituídos de acordo com as suas ações. Esses movimentos fazem-se nos espaços 
de socialização política e espaços de socialização propositiva, onde geram as práticas 
políticas de seu desenvolvimento. A construção de espaços políticos, sociais, culturais 
e outros acontecem em diferentes lugares e territórios. A construção desses espaços e 
seus dimensionamentos são essenciais para as ações dos sujeitos que procuram 
transformar a realidade. Não existe transformação da realidade sem a criação de 
espaços. 

 

Os movimentos socioespaciais também possuem diferentes escalas. Podem atuar da 

escala mundial à escala local. São predominantemente agências de mediação. Um exemplo de 

movimento socioespacial global é o Greenpeace. Um exemplo de movimentos socioespacial 

em escala local são as organizações de bairro em luta contra a carestia ou pela implantação de 

serviços sociais, como energia elétrica, asfalto, escolas etc. 

Neste sentido, podemos considerar que a comunidade do Abacatal, a partir da sua 

associação comunitária (AMPQUA – Associação de Moradores e Produtores de Abacatal e 

Aurá), estabelece uma rede de articulação que se estende para o nível estadual, junto com a 

Coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombo (MALUNGU – 

Coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará), e a 

nível nacional com a CONAQ. 

A MALUNGU surge em 1999 no município de Santarém ainda em caráter provisório. 

Mas somente em março de 2004 que oficialmente foi instituída enquanto representante das 

comunidades quilombolas do Estado do Pará, com o propósito de garantir os direitos das 

comunidades nas esferas governamentais (MALUNGU, 2019). 
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Já a CONAQ iniciou oficialmente em 1996, no Encontro de Avaliação do I Encontro 

Nacional de Comunidades Negras Rurais Quilombolas, realizado em Bom Jesus da Lapa (BA) 

se constituindo enquanto movimento social cuja luta é pela garantia de uso coletivo do 

território, pela implantação de projetos de desenvolvimento sustentável, pela implementação de 

políticas públicas levando em consideração a organização das comunidades de quilombo; por 

educação de qualidade e coerente com o modo de viver nos quilombos; o protagonismo e 

autonomia das mulheres quilombolas; pela permanência do (a) jovem no quilombo e acima de 

tudo pelo uso comum do Território, dos recursos naturais e pela em harmonia com o meio 

ambiente. (CONAQ, 2019). 

Nesse processo de articulação, que não envolveu somente essas instituições, mas 

também a comunidade científica, organizações não governamentais, contribuíram para a 

construção do Protocolo de Consulta Quilombolas Abacatal/Aurá com base na Convenção 169 

da Organização Internacional do Trabalho que garante o direito de povos e comunidades 

tradicionais serem consultados previamente à instalação de projetos que possam impactar o seu 

território, como pode ser verificado no trecho do protocolo de consulta a seguir. 
 
Vivíamos em paz, mas eis que chega o “progresso”, a urbanização que exclui, e com 
isso sofremos toda sorte de mazelas e de ameaças à nossa comunidade. Nossas terras 
já foram invadidas, vendidas e nossas casas derrubadas. Lutamos, resistimos, 
vencemos. Agora nossos igarapés e o ar que respiramos estão poluídos pelo aterro 
sanitário (que para nós é um lixão) e pelo despejo de esgotos de condomínios. Na 
estrada que dá acesso à nossa comunidade retiram aterro e depositam lixo às suas 
margens. Estamos resistindo e não iremos ser derrotados. 
Agora o ataque e as ameaças só aumentam. Há previsão de diversos projetos sobre os 
quais nem sequer somos consultados, mas que podem atingir seriamente nosso 
território, como rodovias, instalação de indústrias, entre outros. Esses tipos de 
empreendimentos geram uma série de impactos à nossa identidade, que nos foi 
repassada pelos nossos ancestrais, através de memória e oralidade, e que é uma das 
nossas maiores riquezas. A perda da nossa cultura pode nos colocar numa situação de 
vulnerabilidade social, ambiental, cultural e econômica. (AMPQUA, 2017, p.02). 

 

Assim, para o reconhecimento dos seus direitos socioterritoriais, essas articulações 

partem da própria experiência da comunidade, da sua territorialidade construída a partir da sua 

formação sociohistórica, sendo que cada grupo tem experiências que se diferenciam, mas que 

ao mesmo tempo apresentam processos de resistências no decorrer da sua história. 

Por isso que, no contexto das comunidades negras rurais no Pará, Marin e Castro (1999, 

p.75) mostram que as diferentes denominações (quilombos, remanescentes de quilombo, 

comunidades negras) se constituem como elementos de autodefinição e formas de 
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representação que pressupõe uma afirmação étnica. Além disso, a partir de uma noção 

cartográfica que não mostra somente a localização dos grupos negros no Estado do Pará, 

também se destaca a existência de territorialidades “reproduzidas sobre uma matriz histórica, 

ou memória social, com identidades sendo construídas na dinâmica de ações refletidas” no 

território. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Essa discussão teórica contribui para entender sobre as novas estratégias que surgem 

para fortalecer uma lógica de desapropriação, garantindo a mercantilização de tudo aquilo que 

pode ser mercantilizado. No caso das áreas “peri”urbanas, esse processo de desapropriação tem 

se tornado cada vez mais evidente e tem sido intensificado por discursos ambientais que estão 

em consonância com a ideia do desenvolvimento sustentável.  

 Neste sentido, as ações governamentais que são legitimadas por esse discurso, estão 

alcançando territórios, como da comunidade do Abacatal, não para assegurar os seus direitos 

territoriais, mas sim para viola-los, gerando despossessão, deslocamentos ou cercamento da 

terra. 

 Em contrapartida, a comunidade tem estabelecido estratégias que tem como propósito a 

luta em defesa do seu território, destacando a sua história e as suas práticas sociais que 

imprimem uma percepção de território de vida e de reprodução social que fortalece os seus 

direitos territoriais. 
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO ENCALÇO DAS REFORMAS DOS MARCOS 

LEGAIS FUNDIÁRIO E AMBIENTAL: UM ESTUDO A PARTIR DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 

 

Luiza Antunes Dantas de Oliveira 

Resumo: 

 

A problematização mobiliza o debate acerca dos principais aspectos das reformas dos marcos 

legais fundiário e ambiental, procurando pensar de que modo a política de Unidades de 

Conservação (UC’s) - inscrita no âmbito do uso do solo e proteção da natureza - está sujeita ao 

contexto de recodificação, seja nos critérios de criação e gestão destas, bem como seus efeitos 

sobre a produção do espaço rural. O foco de análise se dá através de estudo comparativo entre 

duas UC’s de Proteção Integral do estado do Rio de Janeiro: a Reserva Biológica do Tinguá - 

Rebio Tinguá1 e o Refúgio de Vida Silvestre do Médio Paraíba – RevisMep2. No âmbito 

fundiário, a Lei 13.465/2017 intensificou o regime de propriedade privada individual em 

detrimento do reconhecimento da posse como garantia de permanência e reprodução social 

camponesa, o que se deu em contexto de aumento da compra de terras e aumento em 95% nos 

preços da terra (SAUER E LEITE, 2012). Este processo de reestruturação formal do mercado 

de terras suscita pressão sobre os regimes legais proteção da natureza (ALMEIDA, 2010). No 

âmbito normativo, historicamente, a proteção ambiental orienta a previsão de espaços 

protegidos, públicos ou privados, através de duas leis principais: o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC3; e o Código Florestal4 que trata da função socioambiental 

da propriedade, via Áreas de Preservação Permanente – APP e Reserva Legal – RL. A reforma 

do Código Florestal contemplou tanto ruralistas e indústria extrativa, como também um setor 

heterogêneo que vislumbra as medidas de conservação como oportunidade de negócios. Ambos 

se interessam pelo desmonte da função socioambiental da propriedade em prol de um regime 

de transações econômicas de incentivo às ações voluntárias de conservação (PACKER, 2015). 

O novo marco legitima a devastação de áreas antes protegidas – sob o mote da “área rural 

consolidada” – isentando proprietários de manter APP’s e RL em seus imóveis (desde que 

compensem em outras áreas), e premiando os que mantêm áreas “conservadas”5, reforçando-



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 07 – Estado e Ordenamento Jurídico na Produção do Espaço Agrário 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
4911 

 

se a valoração econômica da natureza através da compensação ambiental. Generalizada no 

licenciamento ambiental, a compensação tem prevalecido nas políticas públicas, em detrimento 

da prevenção e mitigação de impactos (MALERBA, 2018), e consistindo no modo como a 

recodificação incide sobre o SNUC, já que por Lei destina-se para criação e gestão de UC’s. 

Anunciada como capaz de equivaler perdas (impactos sobre modos de vida e biodiversidade) 

em ganhos (ações de conservação), a compensação6 implica em critério único de valoração, o 

monetário, e também relações de poder no cálculo e destinação dos recursos (KILL,2017). A 

presente problematização procura identificar os efeitos deste processo na produção do espaço 

agrário no estado do Rio de Janeiro, altamente metropolizado e urbano – 96% da população 

reside em áreas urbanas, sendo 75% na região metropolitana (ALENTEJANO, 2003). De 

acordo com o Mapa de Cobertura e Uso da Terra (IBGE, 2016), 47% do território fluminense 

é constituído por pastagens, indicando a forte presença do capital imobiliário (MEDEIROS, 

2015). Aqui, o novo marco fundiário atende à dinâmica da especulação imobiliária e sua força 

“urbanizadora”, permitindo que áreas rurais sejam regularizadas enquanto urbanas. No Rio de 

Janeiro, o Programa Estadual de Conservação de Recursos Hídricos7 criou o programa de 

Pagamento por Serviços Ambientais8, que prioriza áreas rurais no entorno de UC’s 

(FIDALGO, 2017). Em 2013 criou-se o Fundo Estadual de Compensação Ambiental9, 

destinando recursos às UC’s. Em 2018, a Secretaria de Estado de Ambiente (SEA-RJ) lançou 

o programa “Cadastro Ambiental Rural - CAR nas UC’s”10, visando mapear áreas em 

regeneração florestal para compensação de áreas desmatadas mediante Cotas de Reserva 

Ambiental – CRA. A Rebio Tinguá, UC de Proteção Integral cujas áreas devem ser públicas, 

foi criada em 1989 e abrange área de 26 mil hectares de Mata Atlântica. A RevisMep foi criada 

em 2016 no entorno do Rio Paraíba do Sul, em área de 11.133,26 hectares. Pelo Atlas da 

Agropecuária11, trata-se de área deflorestada, situada a jusante da Companhia Siderúrgica 

Nacional – CSN, e sob domínio privado. Pelo SNUC, a Revis não precisa passar ao domínio 

público, de modo que suas estratégias de consolidação territorial passam tão somente por 

transações de compensação. A síntese de ambas sugere que suas diferenças parecem ir além do 

fato de se tratar de categorias distintas de UC’s, dizendo respeito à conjunturas distintas da 

política pública. Assim, a análise afasta uma abordagem setorial da política de UC, buscando 

compreendê-la como regime jurídico específico voltado para a natureza e, portanto, sujeito a 

transformações de ordem política e estrutural. Adota-se para a presente reflexão, a abordagem 

cognitiva das políticas públicas (MULLER, 2005), que procura evidenciar tanto mecanismos 
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estruturais – que exprimem as lógicas que se impõem sobre as instituições e atores – quanto a 

margem de ação para criação de estratégias e mobilização de recursos por parte destes atores. 

Para Muller (2005), as políticas públicas são orientadas por um sentido de mudança que parte 

de certa leitura da realidade, aspecto cognitivo, a partir da qual define-se como a realidade deve 

ser transformada, aspecto normativo. A partir da proposta da análise cognitiva, outras três 

abordagens teóricas auxiliam a identificar o sentido das transformações da política de UC’s, 

tratando sobre a expansão das fronteiras de acumulação capitalista, dentre as quais o processo 

de expansão das “fronteiras internas” do mercado, e decorrentes investidas e desestabilização e 

desregulação de regimes de proteção de direitos sociais e ambientais (ALMEIDA, 2010). Lado 

a lado, tanto investidas em torno da superação de entraves legais quanto aquelas voltadas para 

a criação de mecanismos de incentivo financeiro à conservação da natureza estão associadas às 

dinâmicas expansivas e intensivas de acumulação capitalista. Ambos convergem sobre a 

necessidade de “novos territórios de ativos ambientais” (ACSELRAD e BEZERRA, 2010), 

exercendo grande pressão sobre o mercado de terras e recursos naturais. Recorre-se também a 

um referencial empírico sobre as transformações das áreas em estudo. O Vale do Paraíba, onde 

se situa a RevisMep, é marcado pelos efeitos do que Alentejano (2003) identifica como 

processo de desruralização, esvaziamento econômico e político do meio rural, de modo que 

persiste como uma das áreas mais urbanizadas do estado. Por sua vez,a Rebio Tinguá, encontra-

se entre duas regiões: região Serrana, que esteve à margem do capital agrário e voltada à 

pequena produção alimentar até meados do século XX, início da expansão imobiliária ligada 

ao turismo; e Baixada Fluminense, que passou por um processo de revalorização das terras no 

início do século XX, tornando-se vetor de expansão urbana da região metropolitana. Guardadas 

as diferenças entre as áreas descritas, a criação/gestão de UC’s no estado fluminense se inscreve 

em uma dinâmica complexa entre processos de invisibilização e emergência de novas 

configurações do rural, dentre as quais, segundo Oliveira e Burhler (2015), há uma crescente 

associação deste como o “espaço da natureza”. A “ambientalização” do rural se desdobra desde 

os anos 1970, marcando a emergência do tema ambiental como nova questão pública (LOPES, 

2004) e levando a uma reconfiguração das relações Estado-Mercado. Conforme Paula (2013), 

desde então nota-se certa assimilação do ambientalismo pela dinâmica de acumulação global. 

A natureza torna-se “recurso natural” a ser utilizado conforme princípios de racionalidade e 

eficiência. Esta agenda ambientalista, para a qual o mercado é central, reúne setores 

heterogêneos interessados na “floresta em pé”, como aqueles ligados aos estímulos financeiros 
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para ações de preservação ou reflorestamento. Todavia, a despeito da relativa assimilação do 

ambientalismo pelo mercado, a expansão da “economia do agronegócio” (DELGADO, 2012) 

no Brasil, é diretamente associada à superexploração da natureza e interessada no desmonte das 

regras de manutenção de áreas protegidas, visando aumentar a extensão de terras aráveis 

(ALMEIDA, 2010). Este setor também se alia ao “lobby” de empreiteiras e indústria extrativa 

em prol da flexibilização do licenciamento ambiental, superestimando medidas de 

compensação de impactos em detrimento da mitigação e prevenção. Nos termos da discussão 

apresentada e do referencial teórico mobilizado, a problematização volta-se para o modo como 

o contexto subjacente à recodificação dos marcos legais - no sentido de incorporação de terras 

ao mercado e refinamento dos instrumentos de mercantilização e financeirização da natureza - 

orienta para certa recaracterização da política de Unidades de Conservação e de seu respectivo 

significado social. O que pode ser observado do ponto de vista do conjunto dos efeitos sociais 

relacionados tanto às medidas de criação/gestão bem como produzidos por ocasião de sua 

redução/extinção. Referencial Bibliográfico ACSELRAD, Henri; BEZERRA, Gustavo das 

Neves. Desregulação, Deslocalização e Conflito Ambiental: considerações sobre o controle das 

demandas sociais. In: ALMEIDA, Afredo W.; et.al. Capitalismo globalizado e recursos 

territoriais: fronteiras da acumulação no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Lamparina, 

2010. p. 179-209.ALENTEJANO, Paulo Roberto Raposo. Reforma Agrária, território e 

desenvolvimento no Rio de Janeiro. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: UFRRJ/CPDA, 2003. 

ALMEIDA, Alfredo W. Agroestratégias e Desterritorialização: Direitos Territoriais e Étnicos 

na Mira dos Estrategistas dos Agronegócios. Idem et.al. Capitalismo globalizado e recursos 

territoriais: fronteiras da acumulação no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Lamparina, 

2010. p. 101-144.KILL, Jutta. Valoração Econômica e Pagamento por Serviços Ambientais: 

reconhecimento do valor da natureza ou atribuição de preço à destruição da natureza? Rio de 

Janeiro: Fundação HBS-Brasil, 2017. LOPES, José Sérgio Leite (coord). A Ambientalização 

dos Conflitos Sociais: participação e controle público da poluição industrial. Rio de Janeiro: 

Relume Dumará: Núcleo de Antropologia da Política/UFRJ, 2004.MEDEIROS, Leonilde. 

Conflitos fundiários e violência no campo. In: Conflitos no Campo – Brasil 2014 [Coordenação: 

Antônio Canuto, Cássia Regina da Silva Luz, Edmundo Rodrigues Costa[Goiânia]: CPT 

Nacional – Brasil, 2014. p.26-30.PACKER, Larissa A. LEI FLORESTAL 12.651/12. Novo 

Código Florestal e Pagamentos por Serviços Ambientais: regime proprietário sobre Bens 
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ATAQUES LEGISLATIVOS AOS DIREITOS DOS POVOS DO CAMPO NOS 

GOVERNOS TEMER E BOLSONARO 2016-2019 

Lucas Araújo Martins1  
Marco Antonio Mitidieiro Junior2 

 
Introdução 

 

Este trabalho expõe os resultados obtidos a partir das investigações propostas e 

presentes no projeto de pesquisa “Território e Política no Brasil: ataque legislativo aos direitos 

dos povos do campo”. A questão central que orienta esse texto é: estamos diante de uma 

intensificação de ataques aos diretos dos povos do campo? Os objetivos específicos são 

compreender, acompanhar e analisar o processo legislativo na Câmera dos Deputados, no 

Senado Federal e no Executivo, isto é, os projetos de lei que ferem aos direitos dos povos do 

campo, com ênfase nos ataques aos direitos territoriais. 

O ponto de partida da pesquisa foi identificar, acompanhar e analisar a criação de 

aparatos jurídicos em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado, com foco no campo 

brasileiro, durante esse período, que vai de 2016 até junho de 2019, foram realizadas as 

seguintes atividades: a) pesquisa bibliográfica; b) acompanhamento dos processos legislativos 

na Câmera dos Deputados e Senado Federal; c) identificação, categorização e analise dos 

projetos de lei que constituem um ataque aos direitos dos povos do campo.  

Inicialmente, ressalta-se a importância da aquisição de informações relacionadas aos 

projetos de leis, com o acompanhamento das propostas na Câmara dos Deputados e no Senado 

Federal, por meio do levantamento de dados documentais e secundários, nas duas casas do 

poder legislativo brasileiro. Esse caminho foi guiado pela identificação das pautas relacionadas 

ao campo, buscando sempre distinguir as perspectivas que atacam os direitos dos povos do 

campo. Essa trajetória só foi possível pela transparência das informações públicas, mediante a 

disponibilização sistemática dos projetos de leis, relatórios, pareceres, votações entre outras 

referências importantes de outra maneira esse texto não poderia estar sendo realizado. Desse 

modo, elogia-se esse dispositivo também como possibilidade de construção coletiva, ao 
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submeter essas informações ao crivo de outros sujeitos sociais, isto é, a outras dimensões 

interpretativas.  

A repercussão nos meios de comunicação, especialmente os digitais, auxiliou no 

reconhecimento das propostas, observa-se que parte considerável do aparato legal foram 

apreciados e divulgadas pela mídia. Esse fato contribui para desvelar a linguagem jurídica e/ou 

técnica, que por vezes, propicia a maquiagem das intenções dos projetos. A falta de domínio 

desses elementos são obstáculos para a realização da pesquisa, longe de dizer que são 

intransponíveis.  

Os dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), do Conselho Indigenista Missionário 

(CIMI), da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), do Departamento Intersindical de 

Assessoria Parlamentar (DIAP), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), do Ruralômetro, também foram essenciais 

para construção desse trabalho, pois, possibilitaram a obtenção e sistematização de dados. 

Posteriormente aos processos metodológicos expostos supracitados, buscou-se articular 

essas etapas, organizando e relacionando os dados obtidos e o referencial teórico apresentado 

anteriormente, para analisar as dinâmicas dos processos legislativos, por vezes, 

demasiadamente abstratos. 

 
Desenvolvimento  
 

O presente tópico está estruturado em dois momentos, no primeiro discute-se a 

representação e articulação da Bancada Ruralista no Congresso e a criação das Frentes 

Parlamentares; em segundo, as propostas de aparatos legais que ferem os direitos dos povos no 

campo identificados ao longo do projeto, tendo como foco no período 2018-2019.  

Opta-se nesse trabalho por ter como ponto de partida na identificação dos políticos 

ruralistas aqueles que compõem a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), em parte pelo 

fato do vínculo oficial direto com a entidade, representar a defesa de interesses e a capacidade 

de articulação dos proprietários de terras. Apesar de admitir os limites dessa opção 

metodológica, pois nem sempre há uma relação tão linear devido a existência de outras 

variáveis, tem se mostrado muito frutífero esse ponto de partida como será demostrado ao longo 

desse trabalho.  
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A Bancada Ruralista não se limita apenas aos membros que compõem a FPA, pois há 

parlamentares que não possuem vínculo institucional declarado com a mesma, por preferir ter 

seus nomes relacionados a outros grupos de interesse. Além disso, existe outras formas de 

definir os membros da Bancada Ruralista , por meio dos parlamentares que tem profissões 

ligadas ao campo, ou que votam sistematicamente em favor dos interesses dos proprietários de 

terras essas são apenas algumas das formas de identificação deles. 

A criação e organização das frentes parlamentares foi regulamentada, em 2005 e tem 

possibilitado a articulação dos grandes proprietários de terra não mais como associação civil ou 

na informalidade, tal ato, deu condições de atuação dentro do Estado, cedendo o espaço físico 

e atribuindo legitimidade as ações. 

Desde que as frentes parlamentares foram legitimadas, enquanto forma de organização 

suprapartidária no legislativo, os latifundiários e os defensores de suas causas têm garantido a 

articulação de pelo menos um terço dos membros do Poder Legislativo. Os dados 

disponibilizados no site da Câmara dos Deputados e Senado sobre a FPA, conhecida 

popularmente como Bancada Ruralista , um dos mais fortes e articulados grupos 

suprapartidários, mostram que seus integrantes estão presentes em quase todos os estados do 

país (observar mapas 1 e 2) e em diversos partidos. 

Em 2005, ela era intitulada como Frente Parlamentar de Apoio à Agropecuária 

(FPAA), posteriormente, em 2008, passam a se chamar de Frente Parlamentar da Agropecuária 

(FPA), mantendo na 54ª legislatura e alterando para Frente Parlamentar Mista da Agropecuária 

(FPMA) em 2015 e voltando a ser FPA em 2019.  

Identifica-se partindo das informações presentes nos Diários da Câmara dos 

Deputados, no momento da oficialização da FPA, enquanto frente parlamentar, na 55ª e 56ª 

legislatura 228 e 235 deputados, senadores 27 e 38, respectivamente. Ao longo da legislatura 

esses valores podem ser alterados, fato que expressa a capacidade e os limites de influência da 

Bancada Ruralista , em cada momento. Na 56ª legislatura, os dados fornecidos pela FPA sobre 

os integrantes de 2018, apresentam um aumento de signatários (6 deputados) em relação ao ano 

de 2015, isto é, indica um fortalecimento da FPA.  

Como o número de integrantes pode oscilar durante as legislaturas, toma-se para fins 

de análise ao longo do texto os dados referentes ao período de institucionalização da Bancada 

Ruralista , como frente parlamentar. A assinatura da ata com o nome dos membros tende a 
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ocorrer poucos meses depois da eleição, quando acontece a (re)articulação das forças no 

Congresso, entre os reeleitos e novos representantes.  

Na 55ª legislatura, os dados dos integrantes de 2018, apresentam um aumento de 6 

integrantes em relação ao ano de 2015, isto indica um fortalecimento da FPA ao longo do 

governo. Por sua vez, na legislatura 56ª, o número inicial de membros da Bancada Ruralista 

reeleitos foi de 117, entre deputados e senadores, essa quantidade aumentou, em poucos meses, 

com as novas alianças. Entre a abertura dos trabalhos legislativos no dia 4 de fevereiro de 2019 

e a apresentação dos membros na nova legislatura, 21 dias depois, no dia 26 de fevereiro de 

2019 a FPA contava com 268. Nos mapas abaixo é possível visualizar as mudanças na 

quantidade de signatários da FPA na´ 55ª e 56ª legislatura. 

 

Mapa 1 - Brasil: Deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária (Bancada Ruralista 

), Legislatura 55ª e 56ª. 

 

Fonte: Câmara dos Deputados, 2019. 
Nota: dados trabalhados pelos autores. 

 

Mapa 2 - Brasil: Senadores da Frente Parlamentar da Agropecuária (Bancada Ruralista 

), Legislatura 55ª e 56ª. 
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Fonte: Senado Federal, 2019. 
Nota: dados trabalhados pelos autores. 

 

No mapa 01, pode-se observar a distribuição espacial dos deputados federais membros 

da FPA no território brasileiro, em diferentes legislaturas desde 2015, na 55ª legislatura 

somavam-se 227, na 56ª legislatura aumentou para 235, dos 5 estados com maior número de 

signatários 3 estão localizados no Sudeste.  No mapa 2, observa-se que a lógica de distribuição 

espacial dos senadores ligados a FPA segui padrões diferentes em relação aos deputados, a 

região Centro-Oeste possui a maior quantidade de senadores ruralistas. Chama atenção para a 

quantidade de integrantes da Bancada Ruralista na região mais rica do país e sem vínculo com 

os povos originários ou com vínculos diretos com o agronegócio, como é o caso do Centro-

Oeste.  

Vale destacar que, existe uma relação diretamente proporcional entre o número de 

habitantes e o de representantes, consequentemente alguns estados tem menos representantes. 

Neste sentido, chama a atenção a capacidade de articulação e nomeação de ruralistas em 

detrimento de representantes de outras pautas.  

Nota-se nos mapas 1 e 2, alterações na distribuição espacial dos membros da Bancada 

Ruralista entre a 55ª e a 56ª legislatura, conforme apontado anteriormente a quantidade de 

integrantes subiu de 255 para 273, indicando o aumento na articulação entre 2015 e 2018 

prosseguindo em 2019 com a nova bancada. Pode-se observar também que a configuração por 

estado sofreu mudanças com alguns estados com menos deputados ou senadores na legislatura 
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56ª, mas essa dinâmica foi compensada com o aumento de membros em outros locais, também 

existiu casos de manutenção na quantidade.  

 

Organograma 1 - Estrutura Organizacional Interna da Bancada Ruralista  

 

Bancada Ruralista 

Diretoria

Presidente

Secretário

Vice-Presidente 
no Senado 

Federal

Vice-Presidente na 
Câmara dos 
Deputados

2º Vice-Presidente 
na Câmara dos 

Deputados

Vices-Presidentes por 
região  (Norte, Nordeste, 

Sudeste, Centro-Oeste,Sul)

Coordenação

Política no 
Senado Federal

Político na 
Câmara dos 
Deputados

Jurídico

Institucional

Comissão

Alimentação e 
Saúde

Meio Ambiente

Direito de 
Propriedade

Política 
Agrícola

Defesa Sanitária

Infraestrutura e 
Logística

Trabalhista

Relação 
Internacional

Agricultura 
Familiar

Segurança no 
Campo

Política de 
Abastecimento

Comunicação

Endividamento 
Rural



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 07 – Estado e Ordenamento Jurídico na Produção do Espaço Agrário 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4921 
 

Fonte: Frente Parlamentar da Agropecuária  
Ano: 2019 

 

No organograma a cima pode-se observar a composição formal da FPA, estruturada em 

Diretoria, Comissão e Coordenação. A diretoria é composta pelo Presidente, Vice-Presidente 

no Senado, Vice-Presidente na Câmara dos Deputados, Segundo Vice-Presidente na Câmara 

dos Deputados, Vice-Presidente da Região Norte, Vice-Presidente da Região Nordeste, Vice-

Presidente da Região Sudeste, Vice-Presidente da Região Centro-Oeste, Vice-Presidente da 

Região Sul. A Coordenação, por sua vez, é integra por coordenador Político no Senado, Político 

na Câmara, Jurídico e Institucional. E por fim, as comissões são ao todo 13, Alimentação e 

Saúde, Meio Ambiente, Direito de Propriedade, Política Agrícola, Defesa Sanitária, 

Infraestrutura e Logística, Trabalhista, Relação Internacional, Agricultura Familiar, Segurança 

no Campo, Política de Abastecimento, Comunicação, Endividamento Rural.  

Vale destacar que todos os membros da Bancada Ruralista têm direitos iguais de 

palavra, voto e mandato diretivo.  Esse nível organizacional da FPA não era evidenciado na 

legislatura 55ª, isso aponta para o fortalecimento em sua organização.  

As Frentes Parlamentares, enquanto grupos suprapartidários institucionalizados são um 

fenômeno relativamente novo do ponto de vista da análise da influência na política brasileira, 

apesar dos 14 anos (origem em 2005) são poucos os estudos sobre o tema. 

Ao analisar as Frentes Parlamentares, Araújo e Silva (2016) observam uma tendência 

de expansão dessas formas de articulações temáticas atomizadas, dificultando a criação de 

consensos em pautas polêmicas, ou de interesses difusos. Apesar de não ser possível 

acompanhar a dinâmica de outras Frentes Parlamentares devido à falta de dados, a ruralista 

fornece um rico acervo de informações para análise.  

Em seu trabalho de tese Miranda (2016) investigou a construção do novo Código 

Florestal Brasileiro e notou a assimetria de articulação entre duas frentes parlamentares a 

ruralista e a ambientalista, enquanto a primeira demonstrava objetivos nítidos e bem definidos, 

com uma forte engajamento dos seus membros e desacordos pontuais, a segunda demostrava  

baixa  participação dos membros, com presenças meramente simbólicas, esse fato permitiu 

conquistas significativas que favoreceram os ruralistas. 

Os dados disponibilizados no site na Câmara dos Deputados e do Senado mostram que 

há uma quantidade significativa de membros da Bancada Ruralista no legislativo, fato que 
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facilita a criação, tramitação e aprovação de leis, em nível federal, permitindo aos fazendeiros, 

produtores agroindustriais e latifundiários obter lucros maiores, mesmo significando a 

intensificação da exploração da natureza e da força de trabalho no campo.  

Antes de iniciar a discussão sobre os projetos de leis analisados durante o período 

estudo algumas ponderações são indispensáveis, o Cadernos de Conflitos do Campo da CPT e 

o Relatório de Violências contra os Povos Indígenas no Brasil do (CIMI), foram duas fontes 

importantes, serviram como ponto de partida na compreensão e assimilação das formas de 

violência contra os povos no campo. São diversas as agressões, assassinatos, tentativas de 

assassinato; homicídio culposo; ameaça de morte; ameaças várias; lesões corporais dolosas; 

abuso de poder; racismo e discriminação étnico cultural; violência sexual. Barbaridades por 

conta do patrimônio; omissão e morosidade na regularização de terras; conflitos relativos a 

direitos territoriais; conflitos possessórios; exploração ilegal de recursos naturais e danos 

ambientais, violência por omissão do poder público potencializando suicídios; desassistência 

na área de saúde; desassistência geral; morte por desassistência à saúde; mortalidade infantil; 

desassistência na área de educação escolar indígena quilombolas e indígenas. Além disso, esses 

parâmetros serviram de parâmetros para reconhecer ataques através de normativas.  

Compreende-se neste texto a partir de Mitidieiro (2016), a expressão dos ataques aos 

povos do campo, como os processos legislativos que reduzem ou destroem os direitos dos povos 

do campo (camponeses, sem terra, índios, quilombolas, etc.), em detrimento da exploração 

econômica irrestrita3. São vários os projetos que ferem os direitos dos povos do campo, como 

pode-se observar mais detalhadamente nos gráficos a seguir. 

 

Gráfico 01 – Distribuição dos projetos de lei em tramitação que ferem os direitos dos 
povos do campo, 1996 a 20194 

 
3 De acordo com o autor, essa situação é a expressão da atualização de processos de “acumulação primitiva do 
capital” de Marx (2013), ou nos termos de Harvey (2003) de “acumulação por espoliação”, ambas as teorias e 
expressões, atentam para o caráter violento dos processos de acumulação do capital. Trata-se do pecado original 
do capitalismo para Marx (2013) 
4 As buscas de dados sobre os projetos de leis nesse texto vão até o dia 20/07/2019. 
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Fonte: Senado Federal e Câmara dos Deputados, 2019. 
Nota: dados trabalhados pelos autores. 
 

Ao longo da pesquisa identifica-se, entre os anos de 1995 a 2019, 163 projetos de lei 

que ferem os diretos dos povos do campo5, conforme pode-se observar no gráfico. No período 

analisado, o ano de 2016 apresenta a maior quantidade de projetos contra os povos do campo, 

isso é, com o impeachment ver-se surgir a intensificação de investidas contra os direitos dos 

povos. 

Em 2016, o Brasil o golpe político-jurídico-parlamentar-midiático que ganhou 

concretude de com o impeachment, destituindo do poder a então presidenta democraticamente 

eleita Dilma Roussef, sob a acusação de crime de responsabilidade, com base em denúncias de 

ações contra a lei orçamentária e improbidade administrativa (as famosas pedaladas fiscais, 

praticadas por 17 governadores e pelo próprio relator do processo) que resultou na pose de 

Michel Temer na Presidência da República. 

Agora, o dia 17 de abril, Dia Mundial da Luta pela Terra, não só é marcado pelo 

Massacre de Eldorado dos Carajás, quando trabalhadores rurais sem terra foram brutalmente 

assassinados pela polícia do Pará, mas também por um dos capítulos mais sombrios e 

vergonhosos da  história da democracia brasileira, quando a população assistiu a instauração na 

Câmara do processo contra a presidenta, perante justificativas de interesse particular, de quem 

devia defender os interesses do povo,  com poucas menções ao crime e com homenagem ao 

torturador Brilhante Ustra pelo Deputado Federal na época,  Jair Bolsonaro. 

Um dos sujeitos mais ativos nesse processo, se não o principal, foi a Frente 

Parlamentar da Agropecuária (FPA), também conhecida como Bancada Ruralista , por retirar 

do poder Dilma Rousseff com 182 dos 367 votos na Câmara, conforme levantamento realizado 

 
5 Esse número pode ser bem maior, pois o número de projetos em tramitação é passa de 46.000. 
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por Castilho (2017) para o observatório De Olho nos Ruralistas, observatório jornalístico sobre 

o agronegócio. 

Observa-se a partir desse cenário a expansão da influência ruralista no Poder 

Legislativo e o alinhamento de interessantes mais conversadores da Bancada Ruralista com as 

ações do Executivo. Tendo início com o afastamento da ex-presidenta Dilma Roussef e tem 

continuidade ao longo do governo Temer e no Bolsonaro6.  

Em 2016, dos 49 projetos identificados, 29 são Projetos de Decreto Legislativo da 

Câmara (PDC) mostram a furor violento e destrutivo da Bancada Ruralista frente às conquistas 

dos povos do campo. Busca-se reverter todos últimos atos da Presidenta Dilma Rousseff, no 

que diz respeito à desapropriação de terras para assentamentos rurais e homologações de áreas 

indígenas e quilombolas, usando o argumento de que foram atos “viciados” assinados poucos 

dias antes do golpe, um argumento raso, haja vista que as ações de Temer dos ruralista antes da 

votação da abertura do inquérito nem chegou a ser contestada pelos mesmos. 

O empreendimento da Bancada Ruralista vai além de tentativas de impedir novas 

conquistas e é uma prática antiga, vai no sentido de reverter direitos consolidados. Os PDCs 

636/2017, 1260/2013, 1261/2013, 2228/2009, 240/2015, 2227/2009,  objetivam, 

respectivamente, suspender homologação ou revogar os seguintes territórios: indígenas Kayabi 

(MT) e Jacareacanga (PA), indígena Passo Grande do Rio Forquilha (RS), indígena Rio dos 

Índios (RS), quilombola São Miguel (RS), quilombola Mormaça (RS), quilombola Rincão dos 

Martimianos (RS). 

Vale destacar que tramita no congresso nessa legislatura a PEC 80/2019 que como 

autor principal o Senador Flávio Bolsonaro que busca alterar o artigo que dispo sobre a função 

social da propriedade urbana e rural, legitimando assim o fim da Reforma Agrária e de criação 

de assentamento. 

Conforme o gráfico  pode-se observar sete eixos principais de atuação da Bancada 

Ruralista , sendo eles, ataques contra: a) a Reforma Agrária; b) as terras indígenas e 

quilombolas; c) a proteção social rural (trabalho e previdência rural), d) a gestão/precaução do 

uso de agrotóxicos e transgênicos, e) os movimentos sociais no campo; f) a soberania do 

território nacional, g) os agricultores-sementes. Há projetos antigos que foram retomados no 

 
6 É interessante destacar que a antiga presidenta da FPA e atual Ministra da Agricultura, Tereza Cristina 
encontrou em 2018, no iniciou do segundo turno das eleições o até então, candidato à presidência Jair Bolsonaro 
para hipotecar o apoio da Bancada Ruralista . 
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período do Golpe. As investidas normativas contra a reforma agrária são muitas, desde medidas 

que blindam os latifúndios da desapropriação, até tentativas de criminalizar movimentos sociais 

Além das propostas de criminalização é possível observar propostas que incentivas a 

violência no campo como Projeto de Lei 3.713/2019 que permite o porte e a posse de armas em 

toda a extensão da propriedade rural, antes restrita apenas ao interior da sede do imóvel.  

A relativamente baixa quantidade de projetos criados no período 2018-2019 pode ser 

explicada em parte pelo período de transição entre governos. Além do fato que houve uma 

rearticulação de forças no congresso no ano de 2019, também a pautas que estão avançando nas 

comissões então não seria necessário um novo projeto sobre o mesmo tema. 

 

Gráfico  02 – Projetos de lei em tramitação por tema de ataque aos povos do campo, 

1996 a 2019 

 
Fonte: Senado Federal e Câmara dos Deputados, 2019. 
Nota: dados trabalhados pelos autores. 
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Verifica-se, no gráfico, que a principal área de atuação da Bancada Ruralista é contra 

a redistribuição de terras, ou seja, são tentativas de proteger o latifúndio improdutivo da 

desapropriação para fins de Reforma Agrária. Além disso, a atuação da Bancada Ruralista , não 

se limita a ataques contra a reforma agrária, são esforços em: criminalizar os movimentos 

sociais, impedir articulações e manifestações sociais categorizando-as como ações terroristas, 

impossibilitar que o agricultor, relaxar o entendimento sobre o trabalho análogo a escravidão e 

suas punições, ampliar a exploração dos povos do campo, explorar e saquear as terras indígenas 

e quilombolas, de perseguir e pressionar os assentamentos rurais, empenha-se em reverter a 

homologações de terras, entre outras propostas.  

 

Gráfico 03 – Projetos de lei em tramitação que ferem os povos do campo 

identificados por tipo de proposta legislativa, 1996 a 2019 

 
Fonte: Senado Federal e Câmara dos Deputados, 2019. 
Nota: dados trabalhados pelos autores. 
 

As principais formas de propostas de lei observadas foram, conforme observa-se no 

gráfico 3, os Projetos de Lei (PL) representam aproximadamente 1/3 do total de propostas, 

podendo ter sido iniciado por senadores, ou deputados, encontrando-se em tramitação na 

Câmara, assim como o PLS, PLP e o PLC, são, basicamente, ideias que pode se transformar em 

novas normativas, ou complementar leis existentes. Ou seja, versam sobre temas ainda não 

regulamentados, nesse caso criação de aparatos leis que ferem de alguma maneira os povos do 

campo. Os PDC identificados na pesquisa, visam, de maneira geral, sustar ações do Poder 
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Executivo relacionadas a homologações de áreas de assentamentos, indígenas e quilombolas. 

As MPs apesar de não ser o principal meio utilizado, mercê destaque pois ganha imediatamente 

força de lei após a publicação, e dependem diretamente do posicionamento político do 

Presidente da República. Os anos de 2016-2017 apresentam uma intensificação no uso de 

decretos como forma de governo, acima de 50 propostas, patamar que vai de encontro a 

tendência de diminuição do uso desse recurso, cerca de 35 ao ano. 

A partir da análise dos gráficos anteriores, foi permitido delinear parte das aspirações 

da Bancada Ruralista e visualizar algumas das estratégias adotadas para dar viabilidade aos 

projetos dos grandes proprietários.  

Com a posse de Michel Temer, foi possível identificar formas para dar materialidade 

aos projetos, entre elas:  criação de Medidas Provisórias, redução orçamentária e exoneração e 

substituição de servidores públicos. 

A primeira proposta editada no governo Temer foi a Medida Provisória (MPV) 

726/2016, trata-se da reforma ministerial que extinguiu nove ministérios, reduzindo o número 

de 32 para 23. Esse decreto não representou apenas uma reestruturação ministerial, foi 

acompanhada pela alteração de ministros e do posicionamento em relação as políticas públicas. 

Castilho (2016)7 mostra que, 13 dos 23 ministros indicados por Michel Temer são 

milionários, cinco não chegaram nesse patamar, mas três deles podem ser considerados ricos 

com patrimônios superiores a 400 mil reais, dois com patrimônios menores que 90 mil e os 

outros cinco não concorreram a cargos eletivos nos últimos anos e não divulgaram a relação de 

bens até a realização do levantamento. A informação referente ao patrimônio, pode ser ignorada 

assumindo que há neutralidade em relação as condições de classe e suas práticas políticas, mas 

iria de encontro a realidade identificada.  

Essas alterações ministeriais foram acompanhadas pelo fortalecimento de partidos 

historicamente vinculados a Bancada Ruralista, 7 membros do PMDB, 2 do PSDB, 2 do PP 

entre outros. Parte das consequências dessas transformações, para os povos dos campos, 

conseguem ser observadas, com a redução orçamentaria, que abrange Ministérios, Secretárias 

e programas.  

 
7Disponível em https://outraspalavras.net/alceucastilho/2016/05/12/ministros-de-temer-possuem-r-200-milhoes-
e-250-mil-hectares/ Acesso em 08/10/2018 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 07 – Estado e Ordenamento Jurídico na Produção do Espaço Agrário 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4928 
 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) do ano de 2018, demonstra redução nos valores 

aprovados para despesas e receitas do Estado, valores que contrastam com os liberados 

anteriormente, foram cortes em algumas das áreas agrícolas, agrárias e ambientais. Em 2019 

esse contexto de redução acontece novamente, assim como as práticas.  

 O Plano Safra 2019/2020 parte do seguinte slogan “Uma só agricultura alimentando 

o Brasil e o Mundo” e sintetiza a força da ruralista nesse momento histórico brasileiro e está 

perfeitamente em sintonia com o primeiro artigo do estatuto da FPA que prevê a ampliação de 

políticas públicas para o desenvolvimento do agronegócio nacional ao ponto de virar a única 

narrativa de desenvolvimento possível. A agricultura familiar no “Plano Safra” teu volume de 

recursos segurado reduzidos, enquanto os recursos para o agronegócio aumentam.  

É possível observar a redução de recursos na LOA também e entre os órgãos afetados 

estão o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI) e os Ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Social, além da 

Secretaria Especial de Agricultura Familiar (extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário), 

pode-se notar que as ações para a reforma agrária e agricultura familiar tiveram reduções 

brutais, afetando as populações historicamente excluídas. 

Em termos práticos esse contexto contribui para paralisação da Reforma Agrária, no 

reconhecimento de terras indígenas e quilombolas, da assistência técnica rural, em dificuldades 

na circulação dos produtos produzidos nos assentamentos por programas como o PAA e PNAE, 

acompanhada também com o aumento da violência no campo e no aumento na liberação de 

agrotóxicos. 

 
Considerações Finais 

 

Como visto ao longo desse trabalho, são várias os projetos em tramitação que visam 

beneficiar os ruralistas, ao custo do desmonte das políticas públicas e de direitos construídos ao 

longo de lutas sociais, da luta contra a pobreza e desigualdade, por melhores condições de vida 

no campo. Esses interesses da Bancada Ruralista não são novos, e não beneficiam toda a 

população, ao observar as datas e as justificativas dos projetos de lei em tramitação ficou visível 

essa questão. 
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Fazendo o resgate retroativo desse trabalho, tentou-se deixar em evidência duas 

dinâmicas os interesses dos grandes proprietários, expressos pelos projetos de leis defendidos 

no legislativos, por deputados e senadores, que nem sempre são donos de terras, mas que, por 

vezes, receberam financiamento de empresas e sujeitos, que estão na lista do trabalho análogo 

à escravidão e de multados por crimes ambientais.   

No governo Michel Temer deixa em evidência o caráter conservador das pautas, além 

do Poder Executivo tem um papel importante na concretização desses interesses como visto por 

meio da análise do período Temer e o início da gestão Bolsonaro. 

Por fim, diante do exposto nota-se o fortalecimento da Bancada Ruralista no período 

2016-2019 tanto na quantidade de membros como no avanço de suas pautas, tendo repercussões 

na criação de aparatos legais que ferem a produção e reprodução da vida. 
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O DESTINO DA REFORMA AGRÁRIA NO GOVERNO DE JAIR BOLSONARO. 

Criminalização da luta pela Terra e o avanço do agronegócio nos espaços agrários. 

 

Marina da Glória Ribeiro de Alencar 

Resumo: 

 

A presente pesquisa põe em debate um tema que tem suas raízes históricas ─ fazendo parte da 

construção da trajetória fundiária do Brasil─, que está para além de uma geografia agrária, mas 

esta essencialmente ligada a ela, no qual este debate se configura como social, político e 

econômico. Recentemente ainda mais reforçado por eventos significativos em contexto 

nacional, que obviamente causam impactos presentes e consequentemente se refletem no futuro 

dos espaços agrários, logo, faz-se a necessidade de reflexão. Nesse sentido, presente artigo 

busca refletir sobre a produção dos espaços agrários, a partir de ações estatais, judicialização, 

agronegócio e criminalização e judicialização das lutas por reforma agrária, que parecem 

assolar o campo. Em um primeiro momento, é importante a constatação do momento em que 

vive a questão agrária, debate travado desde o século XX, em especial ao processo de Reforma 

Agrária, que se constitui como um projeto politico, evidentemente, sua trajetória segue um 

movimento de luta e resistências permanente, que tem sua história iniciada desde os anos de 

1950, com a formação das Ligas Camponesas e os movimentos pela terra. O processo de 

Reforma Agrária momentaneamente ainda é um assunto delicado, ainda enfrenta dificuldades 

de consolidação até hoje, vem sofrendo ainda mais nessa conjuntura atual. O que torna 

necessário inseri-la em perspectiva o seu presente e seus efeitos futuros, ampliando a reflexão, 

pensar a conjuntura dos movimentos de luta pela terra em especial nesse atual governo, que se 

mostra inclinado a legitimar a criminalização da luta pela terra. Em uma ampla perspectiva, 

fortemente ligado à reforma agrária, sobre a criminalização das lutas pela posse em espaços 

concentrados, notadamente o momento em que assuntos agrários passam a ser judicializados e 

de ordem jurídica. E as consequências graves dessa criminalização para a construção e 

desenvolvimento dos espaços agrários. Tomando como ponto de partida, alguns exemplos 

emblemáticos que se sucederam, envolvendo a justiça e integrantes de movimentos de luta pela 

terra. Exemplos que demonstram que essas lutas tendem a ser criminalizadas, para defender 
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interesses de grandes empresas, latifundiários ou o próprio Estado. Em geral, esses movimentos 

são criminalizados quando denunciam e lutam contra ilegalidades fundiárias, desconcentração 

de áreas e quando são antagônicos aos interesses econômicos, desenvolvimento do capital em 

detrimento do campesinato. A percepção do avanço do agronegócio, que são polos opostos do 

universo fundiário, já que na contraposição do agronegócio e da reforma agrária, a 

modernização agrícola e avanço técnico no campo estão fortemente presentes, sem que 

houvesse mudanças na estrutura fundiária (CARTER, 2010), sobretudo, no que diz respeito a 

diminuição da concentração de terra, portanto, discutir suas consequências nesses espaços é de 

suma importância. Inicialmente, a reflexão sobre o processo de Reforma Agrária no governo 

de Jair Bolsonaro e a concretização de ações do Estado, e como se configuram essas relações, 

partindo do pensamento de essas relações que foram construídas entre a questão agrária e o 

Estado tiveram algumas fases. Assim sendo, o que se observa é que, o que Estado, tendo a 

incumbência como órgão promotor da reforma Agrária e de politicas publicas que inviabilizam 

o desenvolvimento agrário e promovam justiça social aos trabalhadores do campo, no entanto, 

o que é perceptível, é que o papel social da terra, aquele determinado pelo Estatuto da Terra de 

1964 em seu artigo 1° não está acontecendo de forma tão concreta. Nessa dinâmica, a reforma 

agrária é usada também como favorecimento Estatal, ou seja, da produção de produtos 

agrícolas. Hoje, as grandes empresas participam do processo, e o capitalismo, dito industrial, 

emerge em sua fase generalista, sendo reforçado por essa relação, em favor de uma politica 

econômica. Através dos estudos de Martins (1990), a respeito da relação do campo e a politica. 

Ampliando a discussão, discutindo também propriedade privada e estrutura fundiária, atrelada 

a questão política nacional. Tendo como discussão teórica a generalização capitalista no campo, 

a partir das contribuições de Oliveira (1987), em que discute-se como fruto de uma política 

econômica nacional. Em um segundo momento, a reflexão sobre a judicialização e 

criminalização dos movimentos de luta pela terra, que está muito associado a um contexto 

politico de opressão a minorias do campo. Para mais, busca-se entender os impactos que o 

agronegócio tem no campo, aliada numa perspectiva teórica, a partir da questão do 

desenvolvimento da agricultura no capitalismo, em detrimento dos trabalhadores do campo. 

Com base nos estudos teóricos de Abramovay (2012) e suas reflexões sobre a agricultura 

camponesa e do desenvolvimento da agricultura capitalista, ou seja, um capitalismo agrário que 

resulta em paradigmas. Para a realização dessa pesquisa, a metodologia utilizada foi com base 

em reflexões teóricas consolidadas e pertinentes ao tema, numa extensa produção bibliográfica, 
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em que alguns autores foram citados e que foram de crucial importância para o desenvolvimento 

do trabalho. Através da ponderação de eventos ocorridos recentemente, diretamente ligados ao 

campo e seus desdobramentos, o que despertou a atenção para o debate, refletindo ações e suas 

consequências. A base da reflexão está nos eventos que refletem nossa conjuntura social, 

intimamente ligado ao politico, que reflete no econômico e que traz ao debate essas questões 

dos espaços agrários. Com resultados incipientes, de uma pesquisa em andamento, as analises 

vão presentar desde reflexões frutos do debate, novas discussões e conclusões acerca dessas 

questões do campo. O objetivo final é entender como o Estado se propõe diante dos movimentos 

de luta pela terra, frente a reforma agrária e a politica de desenvolvimento do agronegócio, a 

percepção de como o a criminalização e judicialização, inseridos no contexto do governo de 

Jair Bolsonaro, afetam o campo e de que forma isso acontecem e quais elementos estão 

envolvidos. Referências Bibliográficas OLIVEIRA , Ariovaldo Umbelino. Agricultura 

camponesa no Brasil. São Paulo: Contexto,1997 (caminhos da Geografia). OLIVEIRA , 

Ariovaldo Umbelino. Modo capitalista de produção e Agricultura. 2MARTINS, José de Souza. 

Expropriação e violência: a questão politica no campo. 3ª . Ed. São Paulo, Editora HUCITEC, 

1991.MARTINS, José de Souza. Os camponeses e a politica no Brasil. Petrópolis : Vozes, 

1990.CARTER, Miguel. Combatendo a desigualdade social: O MST e a reforma Agrária no 

Brasil. São Paulo: Unesp, 2010.Abramovay, Ricardo. Paradigmas do capitalismo Agrário em 

questão. 3 ed. São Paulo : Edusp, 2012. 
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A CRISE SEM FUNDO E O FUNDO SEM CRISE 

sobre o fim da gestão da barbárie e o desmonte do Fundo Amazônia 
 

Bruno von Sperling1 
“Essa capacidade de encarar diretamente a verdade                                       

pertence exclusivamente a uma geração russa.                                                      
Não, na Europa ainda não são tão ousados:                                                               

lá o reino é de pedra, lá as pessoas ainda têm em que se apoiar.”                                                       
Karmazínov, em Os demônios (1871), de Fiódor Dostoiévski 

 

Introdução 

 

O presente artigo tratará da implantação e do desmonte do Fundo Amazônia, uma 

política do governo brasileiro, financiada majoritariamente pelos Estados da Noruega e 

Alemanha, que condicionam o repasse de verbas ao cumprimento de metas de redução do 

desmatamento. Embora tais metas sejam quantitativamente definidas, essa política se realiza 

qualitativamente em uma amplitude que transborda para diversos âmbitos, tais quais: 

ambientalismo de resultados, indigenismo, apoio à economia tradicional, desenvolvimento 

territorial-regional, cooperação internacional, capitalismo verde/desenvolvimento sustentável. 

É exatamente nessa parte qualitativa, embebida de contradições, que enfocaremos nossa 

análise. Considerando a pertinência deste estudo na Geografia Agrária, partiremos da 

positivação de alguns conceitos que estão em voga neste campo, como o controle e 

estrangeirização (e financeirização) das terras, para, em seguida, negá-los, entendendo que esse 

movimento contribuirá para compreendermos o objeto deste estudo. 

A constatação da intensificação do processo de controle e estrangeirização das terras 

no Brasil no século XXI, embora não seja consensual entre os pesquisadores que se debruçam 

sobre a questão agrária, é uma vertente consolidada de análise da realidade (PEREIRA, 2017; 

FERNANDES, 2019). Entendemos que não se trata de uma “conjuntura”, mas da manifestação 

concreta de uma forma social – com centros e periferias – em constante metamorfose na 

tentativa de se adequar às determinações de seu conteúdo abstrato, a “valorização do valor”2. 

 
1 Integrante do coletivo de secretaria da Associação de Geógrafos Brasileiros - Seção Local Belo Horizonte (AGB-
BH) e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais, ao qual 
agradeço de antemão, juntamente com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
que financia essa pesquisa através da concessão de bolsa. 
2 Léxico da teoria marxiana do valor. Finalidade tautológica do capital e da própria sociabilidade fetichista, que 
naturaliza o trabalho abstrato/ desenvolvimento das forças produtivas enquanto motor de sustentação e destruição 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 07 – Estado e Ordenamento Jurídico na Produção do Espaço Agrário 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4934 
 

Contudo, é nas manifestações concretas, centradas positivamente3 no território, que se 

assentam os supracitados conceitos: o controle de terras (land grabbing) dá-se, inicialmente, 

através da territorialização das frações/ “agentes” do capital, provocando a desterritorialização 

de sujeitos, geralmente, camponeses e indígenas. Esse processo expropriatório não se dá por 

vias lineares e harmônicas, pois, lhe é inerente o emprego da violência (simbólica e concreta) 

por parte dos “agentes do capital”, mas, por outro lado, os sujeitos não são passivos e, em 

diferentes condições materiais, graus de formação política e níveis de assimetria de poder, lutam 

pelo território. E, se concretizada a desterritorialização, os sujeitos, dentro das condições 

supracitadas, tendem a movimentar-se na luta pela reterritorialização em outro lugar para a 

reprodução de suas vidas – relativizando o modelo que declara que os expropriados estão 

fadados à proletarização. Seguindo essa lógica sequencial, entende-se que a reterritorialização 

tenderá a iniciar um novo conflito, uma vez que, ao se realizar, tensionará com a propriedade 

privada já instituída, inserindo o Estado como legítimo mediador. Em outros termos, ao 

dilatarmos esse processo espaço-temporalmente, descortina-se a tão aclamada “questão 

agrária”, que historicamente interpelou o Estado brasileiro a tomar medidas – sempre 

insuficientes – de contenção do crescimento da massa de “deserdados da terra”. 

Ademais, esses sujeitos coletivos vivem em uma multiplicidade de formações sociais 

que, cada qual com diferentes graus de tensão/exploração/dependência com o mercado, têm em 

comum uma relação com o ambiente e o território que é antagônica à maneira com que os 

“atores” do capital se apropriam dos recursos naturais após se territorializarem4. De um lado, 

sujeitos que não dissociam o ambiente da própria (re)produção social, de outro, frações do 

capital que recorrem ao agro-extrativismo cada vez mais predatório à natureza como uma forma 

de se manter na concorrência inerente à totalidade do modo de produção. Novamente, o Estado 

 
da forma social capitalista. Nesses termos, a crise se torna imanente ao sistema produtor de mercadorias, como 
veremos adiante. Ver Menegat (2019), autor que nos fundamentará no decorrer do artigo. 
3 Alfredo (2009) disserta sobre o enfoque da Geografia (inclusive a autodenominada Crítica) nos aspectos 
exclusivamente materiais, concretos, relegando o abstrato e, portanto, bloqueando a potencialidade do pensamento 
dialético. O apego conceitual estrito à técnica, aos objetos, ao território, dentre outros, em detrimento da totalidade 
referente ao desenvolvimento das forças produtivas acarreta a criação de pseudototalidades externas à 
“racionalidade perversa” do capital. Decorre-se daí a romantização dos “excluídos”, como se estes fossem 
opositores externos, não incluídos nas contradições da modernização. Creio, contudo, que não podemos relegar 
certas positividades, perspectivas e outras dimensões do concreto que não se reduzem à dialética com a abstrata 
tautologia da valorização do valor.  
4 Alier (2007), em uma perspectiva bastante focada na ecologia, demonstra como os camponeses e demais sujeitos 
“pobres” – pois, esquecidos pela distribuição global das riquezas acumuladas a partir da destruição de recursos 
naturais – são aqueles que na própria cultura já praticam o tal ecologismo pregado na modernidade por setores e 
instituições que perceberam que o colapso ambiental também é globalmente distributivo. 
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é interpelado, agora pela “questão ambiental”, a estabelecer limites e normas para a apropriação 

destes recursos, assim como, a instituir o direito costumeiro dos sujeitos com o território dentro 

do direito à propriedade privada já instituída. 

Consolidando-se “naturalmente” como mediador de conflitos, as lutas sociais pelo 

território tornam-se também lutas de classes pelos termos com que o Estado legitimará os 

diferentes processos de territorialização. A luta de classes conformada às “questões” a serem 

resolvidas pelo Estado se apresenta, por um lado, como um processo histórico de conquistas de 

direitos, mas por outro, como um escamoteamento das vias realmente emancipatórias. Imerso 

nessa doxa, o próprio Fernandes (2008) realça a potencialidade5 da conflitualidade inerente ao 

processo de reterritorialização dos sujeitos exatamente porque “constroem formas de luta e 

resistência para além do controle político das instituições governamentais, não governamentais 

e multilaterais (p. 547)”, porém, propõe que essa dimensão seja incorporada pelo 

desenvolvimento territorial estatal. Nessa perspectiva, mantêm-se a naturalização do Estado 

como uma forma política essencialmente idônea, que necessitaria somente de incorporar e 

legitimar o conteúdo político construído pelos sujeitos em sua luta pela não desterritorialização 

ou pela reterritorialização. 

Sendo assim, quais forças estariam, portanto, a “corromper”, ou pior, a “segurar os 

grilhões” da distribuição de terras pelo Estado brasileiro? Nessa base teórico-conceitual pela 

qual estamos perpassando, explica-se a intensificação do controle de terras principalmente pelo 

 
5 Percebamos que em Fernandes (2008) o conceito de paradigma permite uma passagem “natural” do movimento 
social da luta pela terra para o Estado, ou pelos menos, alguns de seus ministérios, basta que eles comunguem de 
um paradigma em comum (o que não é o caso desta citação, mas ela ilustra o que intentamos explicar): “Nas 
organizações dos movimentos camponeses o paradigma do Capitalismo Agrário também teve uma influência 
política extraordinária [...]. Esse impacto político não teve tanta repercussão nos movimentos camponeses 
vinculados à Via Campesina – Brasil, constituídos pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST; 
Movimento dos Pequenos Agricultores – MAP; Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB; Movimento das 
Mulheres Camponesas – MMC e Comissão Pastoral da Terra – CPT [...]. Nas políticas públicas, o paradigma do 
Capitalismo Agrário teve forte influência, principalmente a partir do segundo governo Fernando Henrique Cardoso 
[...]. Desse modo, as políticas públicas que o Capitalismo Agrário não conseguiu ‘aparelhar’ foram extintas ou 
congeladas, como por exemplo, o Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrária – PROCERA [...]; e o 
programa Nacional de Educação na Reforma Agrária- PRONERA, que havia sido criado a partir do Encontro 
Nacional de educadores e Educadoras da Reforma Agrária, coordenado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB; a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura – UNESCO; o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF e a 
Universidade de Brasília – UnB. O PRONERA ficou praticamente congelado durante a maior parte do segundo 
governo FHC, sem recursos e com exiguidade de pessoal, exatamente por não se enquadrar no paradigma do 
Capitalismo Agrário (FERNANDES, 2008, p. 524. Grifo nosso.)”. Ora, percebam nos grifos da citação como a 
financeirização e a estrangeirização também estão presentes nas práticas antagônicas ao Paradigma do Capitalismo 
Agrário. Nessa lógica parece que há a política é capaz de distinguir uma faceta emancipatória do capital e outra 
dominadora. 
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fenômeno de financeirização e mundialização da finança6, na qual a produção de capital na 

forma fictícia se torna central para a sua reprodução. Os capitais singulares adquirem maior 

capacidade de reterritorialização, sendo alçados à uma multiescalaridade local-global, fazendo 

com que o land-grabbing no Brasil ocorra praticamente em conjunto com a estrangeirização – 

controle das terras especificamente por capitais de estrangeiros/ transnacionais, como 

conglomerados econômicos, instituições multilaterais e, inclusive, outros Estados, concretiza 

não só a expropriação camponesa e contenção do Brasil na condição de mero exportador de 

commodities dentro da divisão internacional do trabalho (PEREIRA, 2017; FERNANDES, 

2019). A financeirização aparece como um fenômeno econômico externo, enquanto a forma 

política estatal “interna”, por dar conta da totalidade do território brasileiro, seria a única capaz 

de frear a estrangeirização das terras no país. O fim da estrangeirização dependeria, portanto, 

de uma “soberania” nacional nos seguintes termos:  
“A soberania do Estado é garantida pelas soberanias das múltiplas forças 
sociopolíticas que garantem o Estado. Considerando a multiterritorialidade, podemos 
falar em soberanias, cujas existências garantem a do Estado. O território do Estado é 
uma totalidade, mas não é totalitário. Uma nação livre não será uma nação 
centralizadora. (FERNANDES, 2009, p. 202)” 

 

Pensemos que a soberania é abstrata, realizando-se enquanto um poder do Estado sobre 

uma sociedade, uma nação e um território, logo, ela é contraditória à tal multiterritorialidade, 

que, por sua vez, se situaria nos termos da autodeterminação. Isso não significa, entretanto, que 

na concretude não existam os múltiplos territórios, porém, até que ponto eles são em si mesmo 

totalidades exteriores à totalidade da forma social capitalista? Também não negamos que a 

escala nacional produza a realidade, e inclusive, enxergamos o sentido político de lutas 

distributivistas “de esquerda” tensionando a hegemonia da “direita”, porém, uma teoria que se 

pretenda emancipatória deve superar a política nestes termos (KURZ, 1994; POGREBINSCHI, 

2009). Assim, entendemos que a contradição centro-periferia reproduzida na totalidade da 

forma social capitalista é percebida, dentre outras maneiras, como uma mera relação entre 

Estados. O Estado, produto da modernidade, é tomado como algo ontológico capaz de romper 

com a condição periférica, enquanto a busca de sua soberania torna-se um fetiche para alcançar 

esse objetivo. 

 
6 Este conceito de Chesnais (2005) refere-se ao regime institucional internacional hegemônico que integrou 
capitais particulares (setoriais e nacionais) na forma financeira da valorização do valor. 
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E, por que esse longo prelúdio? Exatamente para tentar complexificar este modelo 

binomial de territórios versus estrangeirização; de política/soberania versus economia/ 

financeirização. Ocorre que diante do acirramento da crise agrária-ambiental na Amazônia 

neste ano de 2019, as ações/discursos da “esquerda” e da “direita” genéricas se inverteram 

esquizofrenicamente: a primeira estrangeirizou-se e  financeirizou-se, e incorporando o espírito 

da gestão institucional, partiu para ações de denúncia/súplica para os países centrais intervirem 

política e financeiramente no estancamento dessa crise7. Já a segunda – a “direita” –, revoltosa 

diante das instituições (movida por um ódio que, embora esteja descolado de uma consciência 

de classe idealizada, está completamente enraizada nas condições materiais de reprodução da 

vida), apropriou-se – distorcidamente – do léxico de soberania e até mesmo de colonialismo8, 

contra a interferência estrangeira.  

Diversas são as perspectivas para podermos compreender essa “esquizofrenia” e como 

ela se realiza na crise agrária-ambiental, em especial, na Amazônia. Partiremos do princípio 

que a estruturação e consolidação de instituições conseguiu gerir conflitos latentes na malha 

social brasileira e, que o desmonte dessas instituições rompeu essa sustentação. No presente 

artigo, escolhemos o Fundo Amazônia para analisar. Com o perdão da longa citação, 

escolhemos o Senador Márcio Bittar (MDB/AC), para nos dar um panorama geral do que é e 

das tensões que, sob o fetiche da soberania, giram em torno dessa política: 
“Vamos fazer um relato do que está acontecendo. Países como a Noruega, a Alemanha 
e o Brasil criaram o Fundo Amazônia. Não adianta alguns colegas da Amazônia 
ficarem dizendo, no particular, para nós, Chico [Senador do DEM/RR], que o fundo 
não estabelece regras, porque ele estabelece sim. [...] Entendo que o Fundo Amazônia 
está interferindo na soberania nacional. Por que ele está interferindo na soberania 

 
7 Em outubro e novembro de 2019, a jornada “Sangue indígena: nenhuma gota a mais” organizou protestos na 
Europa e reuniu-se com lideranças governamentais, partidárias e da Igreja. Além da denúncia das violações, existe 
um elemento interno as relações centro-periferia que atrela o financiamento do agronegócio pelo consumo: “é o 
nosso sangue que está sendo derramado por conta da soja e da madeira que vem para a Europa. Estamos aqui para 
dizer que a cada importação que é feita para a Europa, é o nosso sangue que vem. É hora de dizer basta! Medidas 
precisam ser tomadas e a responsabilidade é de todos, dos parlamentos, da sociedade civil, do consumidor e dos 
próprios empresários’, afirma a liderança Nara Baré, coordenadora da COIAB (Coordenação dos Povos Indígenas 
da Amazônia).” Disponível em: < https://cimi.org.br/2019/11/indigenas-brasileiros-denunciam-violacoes-ao-
parlamento-europeu/ >. 
Em carta de 26/08/2019, as Associações indígenas e indigenistas, “conclamamos aos países membros do G-7, 
presentes na cúpula em Biarritz, a adotar medidas concretas”. Disponível em: 
http://apib.info/2019/08/26/declaracao-de-organizacoes-da-sociedade-civil-sobre-a-crise-do-desmatamento-e-
queimadas-na-amazonia-
brasileira/?fbclid=IwAR1SaGHRhOp2FWgo_WSqTmLUcShJbAaKoBJpd6BJpgJ10Wve_aDP_4agBCk >. 
8 “A sugestão do presidente francês, de que assuntos amazônicos sejam discutidos no G7 sem a participação dos 
países da região, evoca mentalidade colonialista descabida no século XXI", disse Bolsonaro em: < 
https://oglobo.globo.com/sociedade/bolsonaro-diz-que-macron-evoca-mentalidade-colonialista-ao-tratar-de-
queimadas-no-brasil-23896876 >. 
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nacional? Porque, na prática, o que ele faz? Ele veio devagarzinho e foi provocando 
convênios e mais convênios com as secretarias municipais e estaduais de meio 
ambiente dos Estados da Amazônia brasileira com a clara finalidade de que esses 
órgãos passassem a ser correia de transmissão do interesse estrangeiro no Brasil. A 
partir desses convênios com esses órgãos dos governos estaduais da Amazônia, a 
palavra de ordem é não mexer na Amazônia. A tudo que se vai fazer, seja uma estrada, 
uma hidrelétrica, enfim, qualquer atividade econômica, eles se levantam radical e 
ferozmente contra. [...] Eu quero saber se o Brasil está à venda por R$1,1 bilhão da 
Noruega? Ela financia essa campanha aqui no Brasil e ainda tem a cara de pau de 
chamar a atenção de autoridades brasileiras, como fez no ano passado. E aí, 
fundamentalmente, é assim: eles entendem que os combustíveis fósseis, a partir da 
revolução industrial, são os causadores das mudanças climáticas e do tal aquecimento 
global, que é uma hipótese não comprovada até hoje, mas, entendendo assim, pelo 
menos da boca para fora, fazem uma campanha para que os países, como o nosso, 
não se utilizem desses recursos. Acontece, Sr. Presidente [Senador Lasier Martins, 
PODE/RS], que vamos estudar do que é que a Noruega vive. A Noruega vive, 
pasmem, de petróleo e gás, de extração de combustíveis fósseis. No PIB da Noruega, 
os combustíveis fósseis respondem por 51%. É o maior produtor e exportador de 
combustíveis fósseis da Europa ocidental. [...] Esse dinheiro, qualquer que seja ele, 
não pode entrar no Brasil, financiar um monte de ONG, porque não há 1m de esgoto 
construído por elas, não há uma arborização de capital da nossa região feita por elas, 
porque é tudo para proselitismo ideológico – é tudo, repito, para proselitismo 
ideológico –, e o Brasil fingir que não está vendo, porque está dominando o Brasil. 
[...] Em resumo, é assim: o que diz a Noruega? ‘Não façam o que nós fazemos. Eu 
quero proibir vocês de explorarem o que eu exploro.’ E aí, qual é o resultado da nossa 
Região Amazônica brasileira? Peguem os dados: qual é a região mais pobre do 
Brasil? A Região Amazônica. [...] Portanto, eram essas as minhas palavras. Quero 
aqui dizer que, nesse ponto, também estou com a interpretação do Governo Federal e 
do seu ministro de que dinheiro nenhum pode entrar no Brasil para criar um exército 
de pessoas e de ONGs que atentem contra o interesse nacional. Para terminar, Sr. 
Presidente, eu queria só fazer uma lembrança. Você vê como há pessoas que viraram 
uma seita sobre esse assunto – virou uma seita. O Gen. Heleno [chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional da Presidência da República] disse para todo mundo ouvir 
que, na maior parte das reservas indígenas, as demarcações feitas no Brasil foram 
feitas em cima de laudos fraudados. Ele disse e repetiu, e eu não vi uma ONG, eu não 
vi nenhuma organização questionar essa afirmação. E sabe por quê, Sr. Presidente? 
Porque foi assim mesmo. Foi em cima de laudos fraudulentos e, repito, para terminar, 
contra o interesse nacional. (Senador Márcio Bittar, do MDB/AC, durante a 1ª Sessão 
Legislativa Ordinária da 56ª Legislatura. 25/06/2019. Grifos do autor.)” 

  

  Esse discurso, embebido de ideologia de classe, levanta os mesmos elementos 

destacados por Zhouri (2002), através de acurada análise dos discursos de políticos e militares 

brasileiros durante a última década do século XX. Por outras vias, a autora desemboca em uma 

crítica similar à que tecíamos anteriormente: ela destaca que o “fantasma da internacionalização 

da Amazônia” baseia-se na redução da geopolítica à “bipolaridade do nós, brasileiros, contra 

eles, os 'países desenvolvidos', em que nós e eles assumem um significado genérico sob a 

categoria guarda-chuva de estado-nação” (Zhouri, 2002, p. 5). 

Como nos mostra a autora, esse discurso nos remete, ao período ditatorial, quando, nos 

anos de 1970/80, o governo brasileiro encampou o processo de modernização do campo e 
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aceleração do “avanço da fronteira” nas regiões Norte e Centro-Oeste. Ao passo que, no mesmo 

período, a pauta em defesa do meio ambiente e dos povos originários, historicamente defendida 

por parcelas específicas da sociedade, foi sendo incorporada por órgãos multilaterais de escala 

global, institucionalizando-as “de cima para baixo”, do centro para a periferia. Por essa 

diferença no processo de institucionalização, Zhouri considerou como “anacrônico” a maneira 

como os militares se posicionavam. Embora este não seja o melhor termo, se quisermos 

compreender o Fundo Amazônia hoje, temos que revisitar em que bases ele foi construído. 

 

Fundos (territoriais)(financeiros) e gestão da crise 

 

 A apropriação dos “fundos territoriais” é uma sina do Estado brasileiro desde a sua 

institucionalização no século XIX. Para legitimar esse processo, recorreu-se, ao longo das 

conjunturas, aos mais diversos discursos civilizatórios, modernizantes, desenvolvimentistas e 

até mesmo distributivistas – que, em comum, apontavam para um futuro de solução às crises 

internas da sociedade. Os “fundos territoriais” seriam, seguindo a definição de Moraes (2008), 

a (vasta) fração do território compreendido pelas fronteiras nacionais abstratas que não se 

encontram materialmente sobre o domínio do Estado e das elites. Na perspectiva estatal, essas 

terras se tornam “fundos” porque, primeiramente, apesar da legitimidade formal autoconcedida 

de domínio sobre elas, o desconhecimento da concretude desses espaços conferia-lhes um 

caráter obscuro, como se estivessem nas “profundezas” do pretenso iluminismo racional, e, 

portanto, em negação ao princípio positivo de unificação sob a sua autoridade. Ademais, o 

conceito de “fundo” revela a importância da manutenção dessas terras mesmo que somente sob 

um domínio formal, pois, assim, elas assegurariam acumulação de capital em potencial através 

de sua apropriação futura. Exposto este cenário, devemos ir além do Estado exclusivamente, 

rumo à compreensão da sociedade da mercadoria como um todo, sem, contudo, desconsiderar 

aquele enquanto forma e conteúdo imperativas para a reprodução desta. 

 Cabe destacar que esses fundos territoriais foram garantidos a partir do sistema colonial: 

além do bandeirantismo, as atividades econômicas da sociedade colonial-latifundiária-

escravocrata (tais quais a plantation, a pecuária, a mineração e a extração vegetal) atraíam um 

contingente populacional que “justificou” a aplicação do uti possidetis nos Tratados de Madri 

e Santo Ildenfonso (1750 e 1777). Esses movimentos espacialmente lineares e/ou expansivos-
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retráteis, que garantiram uma presença apenas pontual (ou de zonas restritas) do Estado colonial 

sobre seu território abstrato, tinham, contudo, como motor a reprodução da forma capitalista, 

da qual subordinavam-se por meio da acumulação primitiva (Moraes, 2008). Porém, somente 

com a institucionalização do Estado brasileiro no século XIX que há uma relativa autonomia 

interna para organizar o processo de acumulação primitiva, mais especificamente através da 

expropriação. Simultaneamente, inicia-se o soerguimento de uma gestão da crise sobre essas 

zonas de fronteira, apesar o mandonismo bastante arraigado, gerindo personalisticamente os 

conflitos de classe. Aliás, o conceito de classe não seria o melhor, afinal, os sujeitos dos fundos 

territoriais são os indígenas e camponeses. 

A promoção por parte do Estado brasileiro da apropriação capitalista de terras em seu fundo 

territorial é um desses violentos métodos (acumulação por despossessão, ou melhor, por 

expropriação ), constante ao longo de toda a história do país e intensificado na segunda metade 

do século XX, com a expropriação de vários grupos indígenas e camponeses da região 

amazônica e do Centro-Oeste, em um movimento chamado de avanço da fronteira. Durante 

toda a história da sociedade burguesa, sustentada artificialmente pela e para a valorização do 

valor, combina-se a violência decorrente de sua expansão espacial em alguma fronteira do 

mundo, onde a acumulação primitiva arrefece as crises internas imanentes ao modo de 

produção. Embora dependente de alguma forma de acumulação, o arrefecimento dessas crises 

precisa ser gerido, administrado, racionalizado, institucionalizado, e, no caso brasileiro, essa 

gestão foi muito influenciada pela forma financeira contida em uma instituição específica: o 

Banco Mundial. Vejamos como se desenvolveu esse processo. 

 O Banco Mundial, além de um credor, também pode ser entendido como um órgão que 

concebe formas de desenvolvimento, implantando, assim sua hegemonia. Portanto, em 1965, 

já embebido no neomalthusianismo/ produtivismo da “Revolução Verde”, os fundos territoriais 

– ou áreas de fronteira – são funcionalizados a permanecerem apropria´veis para o futuro e 

como uma válvula de escape para conter os “deserdados da terra”: 
The mission believes that the government is correct in the evaluation of the agrarian 
problem. Brazil's overall resource position and its potential for growth are such that 
the long run solution is not to split up existing farms for redistribution to farm laborers 
and small farmers but rather to promote growth in production. The principal objective 
is to provide sufficient flexibility to permit the poor man with the ability to move up 
the scale from unskilled farm laborer to skilled laborer to tenant to farmer or industrial 
worker. The government's agrarian reform program provides this flexibility. It aims 
at giving immediate relief to the mass of underpaid farm laborers through recently 
enacted minimum wage legislation. In the more congested areas, opportunities for 
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obtaining land are to be provided through pilot land redistribution programs or 
through migration to frontier areas. (WORLD BANK, 1965, annex 4, p. 1. Grifo 
próprio) 

  

A essa época o conflito envolvendo indígenas e posseiros já era latente, mas somente em 1977 

ele será evidenciado. Essa revelação (há muito já escancarada globalmente) obriga-os, ao menos 

a descrever certas realidades, mesmo que sem relacioná-las com o processo de acumulação 

primitiva à que são inerentes. Uma das formas, “ocupações espontâneas”, são descritas como 
“the invasion and occupation of unexploited or underutilized land. In the context of 
an agricultural frontier region, such as the Central-West, this process can occur on the 
"pioneer frontier" and involve the first agricultural penetration of natural wilderness 
áreas [...]. However, an essentially similar process can follow in the wake of the 
advancing "pioneer frontier" as the prospect of new lands attracts rising inflows of 
rural migrants. In this case, spontaneous settlement will occur on land which is 
unexploited or underutilized but in private ownership. Settlement of this kind is found 
throughout the Central-West in regions with long established structures of land 
ownership [...]. Moreover, in each case, invasion will tend to generate conflict over 
occupancy rights (posse) and title. A further point is that in Mato Grosso land invasion 
is not solely carried out by poor, landless migrants. Private enterprises with strong 
financial support also resort to this tactic as a means to secure posse rights on public 
lands (WORLD BANK, 1977, p. 53)” 

 

 Entre o direito dos possuidores e o dos possuídos, quem decide é a força. A “ocupação 

espontânea”, feita na figura do posseiro, não é nociva enquanto altera somente a concretude das 

matas nativas, mas quando, num piscar de olhos essa área se torna a abstrata propriedade 

(abstrata, com consequências materiais), tal prática já se torna um transtorno. Nem mesmo o 

outrora tão difundido mantra da produtividade consegue ser mais forte que o direito à 

propriedade privada. Ao final do trecho ainda se menciona que a “ocupação espontânea” não é 

só feita por pobres, mas também por grandes empresas. Porém essa informação não é feita em 

um tom de denúncia das injustiças que ocorrem, mas sim, para reforçar o direito à propriedade 

como acima de todos. Mas quem decide é a força... 

 Já em 1980 surge um importante divisor de água para o próprio Banco Mundial: o 

Programa Polonoroeste, no noroeste matogrossense. Este foi o primeiro a considerar também a 

população indígena dentro de um amplo projeto de desenvolvimento regional centrado no 

asfaltamento de uma rodovia. O asfaltamento logo foi concluído, sem, contudo, ser 

implementado nenhum programa de proteção aos povos indígenas. O que se sucedeu foi uma 

intensa migração da população “nacional”, causando conflitos e desmatamento. Embora o 

próprio Banco Mundial tenha considerado o Polonoroeste um fracasso e tenha gasto vultuosas 
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cifras para conter esse fracasso, suspeitamos que sua existência tenha tido a função de 

“laboratório”, para em seguida ser implementado o programa para toda a Amazônia e que serviu 

de modelo para o Fundo Amazônia. Trata-se do Programa Piloto Internacional para 

Conservação das Florestas Tropicais Brasileiras (PPG-7). 

 Instituído às vésperas da cúpula da ECO-92, no Rio de Janeiro, o PPG-7 foi a criação 

de um fundo financeiro sustentado pelos países do G-7 e gerido pelo Banco Mundial para a 

gestão territorial da Amazônia. Esse financiamento escoaria para instituições de regularização 

fundiária, demarcação de Terras Indígenas e de Áreas de Conservação; promoção da 

experiência “prática” das comunidades, realizada em conjunto com uma rede de Organizações 

Não-Governamentais (ONGs); e pesquisas científicas (KOHLHEPP, 2002). 

 Focalizemos na forma de gestão territorial baseada em ONGs como equilibristas da 

sustentabilidade social e ambiental em uma ordem de barbárie sistêmica inalterada ou até 

mesmo ampliada. Esse cenário era evidente e as formas de compreendê-lo foram diversas: por 

um lado, Vieira (2001) têm a perspectiva de essa ser a possibilidade de difusão da cidadania; já 

Coutinho (2004) é concisa em afirmar que é o arrefecimento da luta de classes. Compreendendo 

a possibilidade de certas organizações pautarem certas políticas essenciais para a vida (ou a não 

morte), nosso próximo tópico será a discriminação das ONGs financiadas pelo Fundo 

Amazônia. 

 

Fundo Amazônia: projetos financiados 

 

 Quase que como uma tocha olímpica passada de mão em mão, o fim do PPG-7 

desembocou na criação do Fundo Amazônia, em 2008. A celebração da tão alcançada 

soberania, uma vez que o fundo gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES), é, contudo, um pouco descabida, pois, em acordo com os países doadores – 

Noruega e Alemanha – o dinheiro não poderia ser usado a revelia do governo brasileiro. O 

repasse ocorreria em consonância com as metas de redução de desmatamento e de emissão de 

gases de efeito estufa, ao passo que os projetos apoiados deveriam estar em conformidade com 

esses objetivos e teriam que passar pelo crivo do Cômite Orientador do Fundo Amazônia 
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(COFA), composto por representantes do governo federal, dos governos estaduais e de 

representantes da sociedade civil9. 

 O Fundo Amazônia estaria blindado de um aparelhamento assim como de um desmonte 

possível ao longo das alterações decorrentes das mudanças de governos. Porém, como percebe-

se na fala de Marcio Bittar no início do presente artigo, uma grossa parte da classe ruralista 

compreende as ONGs como manipuladoras e idealizadoras de um índio primitivo e uma 

natureza intocada. A fala do presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto para indígenas das 

etnias Pareci, Ianomami dentre outras, retrata essa ideia: 
“Estamos aqui conversando diretamente com os interessados. Não tem intermediário 
nesse governo. Não tem ONG, não tem falsos brasileiros, falsos defensores de índios 
pra vir perturbar a gente aqui não. Vamos apresentar propostas ao Parlamento 
brasileiro, que é soberano para decidir essas questões”, disse. “E, se Deus quiser, nós 
vamos tirar o índio da escravidão, escravidão de péssimos brasileiros e de ONGs, em 
especial as internacionais (EXAME, 2019)”. 

  

 A intenção do governo de findar com esse financiamento era explícita, assim, o ministro 

do Meio Ambiente, Ricardo Salles, através do entrave administrativo foi minando o Fundo 

Amazônia. Primeiro acusou de uso indevido de verbas, depois propôs redirecionar esses 

recursos exclusivamente para o ressarcimento dos desapropriados por demarcações de terras 

(indígenas, quilombolas, unidades de conservação...), e depois extingui deliberadamente o 

COFA. Nesse momento, Noruega e Alemanha congelaram as doações. 

Vejamos nas figuras abaixo como se distribui o dinheiro do Fundo Amazônia e qual a 

proporção escoa para ONGs (Terceiro Setor). 

 
9 “Composição do COFA: 
Governo Federal:  
Além do Ministério do Meio Ambiente (que o preside) e do BNDES, participam do Comitê os ministérios da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços, das Relações Exteriores, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, a Casa Civil da Presidência da República e a Fundação Nacional do Índio.  
Governos Estaduais: 
Os representantes de governos dos nove estados da Amazônia Legal integram o Comitê, embora só tenham direito 
a voto os que tiverem elaborado seus planos de prevenção e combate ao desmatamento. 
Sociedade Civil: 
Estão representados o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento (Fboms), a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC), além da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Fórum Nacional das Atividades de Base 
Florestal (FNABF).” Disponível em: < http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/fundo-
amazonia/governanca/COFA/index.html >. 
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Figura 1:Quantidade de projetos financiados por tipo de entidade responsável. In: NEXO, 2019. 

 
Figura 2: Valor dos projetos financiados por tipo de entidade responsável. In: NEXO, 2019. 

 Uma análise generalista nos mostra que as ONGs atuam diretamente com indígenas e/ou 

camponeses e/ou povos tradicionais. Os projetos focam-se principalmente na gestão territorial 

e no incentivo à produção sustentável, que criam possibilidades materiais (embora 

extremamente capitalistas) de manutenção das populações nos territórios, afrontando 

concretamente as políticas que tendem à concentração de terras.  

 

Conclusão 

 

 Esta pesquisa de mestrado em andamento pretenderá analisar o Fundo Amazônia 

também por outros elementos, como por exemplo, o vínculo direto com o BNDES, de onde saiu 

a movimentação mais forte em defesa do Fundo Amazônia. Da mesma forma, temos 

organizações historicamente combativas, consideradas centro de formação política, que, na 

dependência de recursos encaixam-se no modelo de ONGs que profissionalizam a ação política. 
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O trabalho, em ambos os casos possui centralidade exatamente porque ele é mais que trabalho, 

ele é ação política – ao mesmo tempo que esta se reduz ao tornar-se trabalho. 

 A esta altura, não cabe a nós defender a financeirização ou o próprio BNDES. Mas a 

realidade é que esse dinheiro fictício está por conter alguns grilhões da crescente barbárie. E, 

como sabemos, todos os termos que institucionalizam o Fundo Amazônia são, na verdade, 

insustentáveis. O futuro é sombrio. Seja por rasteiras políticas, seja pela ausência de dinheiro, 

as instituições estão ruindo nos sentido contrário da modernização. Se naturalizarmos o que foi 

conquistado e está hoje instituído e territorializado, amanhã pode ser tarde demais. Me refiro às 

terras indígenas, terras quilombolas, áreas de assentamento, áreas de conservação... Todas essas 

são os últimos fundos territoriais no Brasil e a largada já foi dada. 
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DA NATURALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE À INEXORÁVEL URBANIZAÇÃO 

DO ESPAÇO: O RURAL “CONCEBIDO” NOS DISCURSOS DE UM 

PLANEJAMENTO PARA NOVA FRIBURGO-RJ 

 

Joana Cruz de Simoni 

Resumo: 

 

O artigo apresenta o resultado de um exercício de investigação acerca dos “projetos para o 

espaço friburguense”, em especial o(s) espaço(s) rural(is) do Município de Nova Friburgo, na 

região serrana do estado do Rio de Janeiro. Esta reflexão tem como objetivo compreender do 

panorama atual da representação do rural friburguense por parte daqueles que o “planejam” (ou 

pretendem planejá-lo), através de uma análise documental de planos e programas do governo 

municipal. Tal esforço vai ao encontro das instigações trazidas por Lefebvre (2006) quando nos 

apresenta sua dialética triádica. Aqui, em particular, tratamos da tríade percebido-concebido-

vivido. Aqui, o olhar estará direcionado aos espaços de representação, ou seja, “o espaço vivido 

através das imagens e símbolos que o acompanham, espaço dos “habitantes”, dos “usuários” 

[...]. Trata-se do espaço dominado, portanto, submetido, que a imaginação tenta modificar e 

apropriar” (LEFEBVRE, 2006, p. 35). Deste modo, tendo em vista que que “a representação 

do espaço sempre serve a uma estratégia, sendo ao mesmo tempo abstrata e concreta, pensada 

e desejada, isto é, projetada” (LEFEBVRE, 2008, p. 45); e que esta estratégia está sob uma 

lógica hierarquizada no mundo capitalista (de atores hegemônicos, suas racionalidades e 

códigos), mergulhamos nestes espaços da tecnocracia, nestas representações do espaço para 

responder: como se quer conceber o rural em Nova Friburgo? Que representações estão 

presentes (ou ocultadas) nestas concepções estratégicas? Para tal, foram examinados os 

seguintes documentos: a) Plano de Desenvolvimento Urbano Estratégico (PMNF, 2015b); b) 

Programa de Metas – Gestão 2017-2020 (PMNF, 2017); c) o anteprojeto de lei do Plano Diretor 

Participativo de Nova Friburgo (SEMMADUS, 2014); d) Proposta Conceitual Plano de 

Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) – Nova Friburgo (PMNF, 2015a); além das 

devolutivas das assembleias realizadas nos distintos distritos do município. A partir da análise 

destes documentos e de mapeamentos por eles propostos, nota-se que as áreas tidas como 
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“rurais” no macrozoneamento são aquelas associadas às zonas com “características agrícolas, 

rústicas ou campestres, destinadas ao desenvolvimento de atividades agrosilvopastoril, de baixa 

densidade demográfica e construtiva, entremeadas por propriedades rurais” (PMNF, 2015, p. 

84), que se justapõem às áreas urbanas (concentradas no distrito sede e nos pequenos núcleos 

dos outros distritos) e as zonas chamadas “naturais”. Estas últimas seriam “vocacionadas a 

relevantes serviços ambientais prestados pelo ecossistema, e que apresentam notáveis aspectos 

de belezas cênicas, podendo ser destinada a princípios e práticas de conservação da natureza no 

processo de desenvolvimento” (idem). Tomando como parâmetro a noção de zona natural 

trazida pelo Plano de Desenvolvimento Urbano Estratégico, podemos notar que: i) há uma visão 

preservacionista acerca da natureza (na esteira da discussão proposta por Diegues, 1996), que 

considera áreas (extensas) como “naturais”, invisibilizando a presença da população; ii) quando 

notamos que, no descrever da área, quando há a presença da relação homem-natureza, essa se 

dá na tônica da “vocação do lugar” para o “lugar de fora” – seja por intermédio do turismo, 

através da citada beleza cênica, seja por meio de uma concepção instrumental da natureza: a 

“prestação de serviços ambientais”. Neste mesmo sentido, por muitas vezes travam-se discursos 

e representações de um meio ambiente puramente “naturalizado”, ou seja: ignora-se que este, 

“longe de ser uma realidade empírica, em si, é uma construção social, conjunto de 

representações acionadas em um campo de forças no qual interagem diferentes grupos sociais” 

(VAINER, 1993, p. 556). No que tange aos conflitos chamados socioambientais, a dimensão 

ambiental, crescentemente em voga, fez com que os atores construíssem certas problemáticas 

sociais como problemas ambientais no interior do espaço público – ignorando que, além de 

ambiente a ser preservado, por exemplo, estes conflitos têm história a ser considerada 

(ALONSO; COSTA, 2000). Ao seguir estas reflexões, podemos nos indagar se a grande 

quantidade de UCs no município e a visão utilitarista acerca do ecossistema lá presente podem 

vir a ser, em si mesmos, impactos de um processo de metropolização (LENCIONI, 2008) – que 

demanda, para sua reprodução, a presença de áreas de conservação, que prestem “serviços 

ambientais” como forma de compensar os tantos desserviços imanentes à manutenção e 

ampliação da lógica capitalista (seja em espaço urbano ou rural). Assim, esta criação de 

paisagens protegidas tem, no mínimo, a consequência (ou função) de atender as necessidades 

das populações urbanas em suas atividades de turismo e lazer – e não aquelas das populações 

locais (DIEGUES, 1996). Mendes (2010), ao analisar o caso da Área de Proteção Ambiental 

(APA) de Macaé de Cima (RJ), instituída em 2001, demonstra como sua criação e manutenção 
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deu-se em um campo de conflitos, onde a participação da população local foi restrita e deu-se 

sob imposições governamentais. Evidenciam-se as assimetrias de poder no processo de 

produção do espaço – que incluem uma forma de hierarquia do urbano sobre o rural. Aqueles 

atores com maior poder de definir o lugar da população nos espaços podem vir a adotar, através 

da chancela do discurso preservacionista, medidas de espoliação ou repressão, de forma velada 

ou manifesta. Outro ponto que salta aos olhos a partir da análise dos documentos trata da 

reafirmação de dois discursos/representações: i) da perspectiva dicotômica em relação ao rural 

e o urbano (ou seja, tende-se a recair em uma avaliação/projeção não relacional de tais 

categorias); ii) da análise de do rural como fadado à substituição pelo urbano. Trechos presentes 

nos documentos evidenciam uma tripla concepção dos “futuros rurais” em Nova Friburgo. Ao 

passo em que se valoriza a preservação de características comumente relacionadas a uma 

identidade rural, há, também, uma proposta que mescla uma perspectiva modernizadora do 

espaço rural (ao citar uma “industrialização do campo”) com aquela do rural pluriativo (cf. 

SCHNEIER, 2003) – enfatizando o crescimento das “atividades não agrícolas no campo”, em 

especial, a atividade turística –, ou, ainda, uma terceira concepção que exalta uma “factível” 

urbanização do rural.Assim, distinguem-se três representações do rural, relacionadas a 

tipologias já aqui discutidas: i) o rural enquanto uma permanência modernizada, seja através da 

“modernização” de sua principal atividade vinculada – a agricultura – (e, assim, exaltando um 

fortalecimento do agronegócio), seja através de sua re-adaptação ou re-criação frente às 

demandas de um espaço capitalista-metropolizado (pelo fomento das multi-atividades); ii) 

enquanto uma permanência bucólica, que exige a existência de formas tidas como precarizadas 

(por exemplo, “estradas de terra batida”, como destacado na Proposta Conceitual Plano de 

Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) – Nova Friburgo, RJ) para que se mantenha o 

conteúdo rural; iii) por fim, enquanto um rural fadado à substituição pelo espaço urbano, ou 

seja, seguindo a visão de urbanização do rural, propondo a ideia de um etapismo ou 

evolucionismo através do qual haveria uma progressiva passagem do rural ao urbano. É 

interessante confrontar esta segunda concepção – a de uma permanência bucólica – com a 

demanda levantada através de uma reunião comunitária devolutiva. Neste documento, na seção 

intitulada “Medidas estruturais (obras)”, está registrada, enquanto reivindicação, a “melhoria 

de manutenção e asfalto nas vias do bairro, garantindo atendimento de serviços básicos” 

(PMNF, 2015c). Em outro trecho do PMUS, no entanto, cita-se a necessidade de “investimentos 

na melhoria da infraestrutura viária de vias de conexão (vicinais), sem prejuízo da identidade 
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rural que lhes caracteriza” (PMNF, 2015a, p.16), fazendo alusão, portanto, à proposta de manter 

as vias em terra batida – como forma de “preservar a identidade rural”. Demonstra-se, de fato, 

a manutenção de um processo a partir do qual, nas sociedades capitalistas modernas, o espaço 

encontra-se homogêneo, hierarquizado e fragmentado (conforme tese lefrebvriana). Quando se 

assinala, a priori, a continuidade das vias não asfaltadas (o que pode ir de encontro às demandas 

da população local), encontramo-nos frente a uma lógica onde “a homogeneização torna os 

espaços semelhantes, porém essa homogeneização se fragmenta e é aí que reside um dos 

aspectos da desurbanização, a negação do urbano. Fragmenta-se o espaço e devido às diferenças 

que se apresentam, se edificam hierarquias e se reestruturam as relações de subordinação e 

dominação” (LENCIONI, 2010).As propostas de se manter um rural idílico, uma “identidade 

rural”, não são, em si mesmas, negativas. Aliás, não podemos valorá-las nesta polarização – 

entre positivas ou negativas. O que se pode discutir, no entanto, é a possibilidade de um subtexto 

que mascara um projeto de precarização (da negação da urbanidade através de reafirmações da 

hierarquização dos espaços) que, por conta de uma dada representação do rural e da ruralidade, 

busca-se manter. No entanto, conforme nos lembra Lencioni (2010), “ao mesmo tempo em que 

o território se torna mais fragmentado e descontínuo, […] os fluxos se impõem aos lugares”. 

Esta reflexão nos encaminha para outro ponto dos textos analisados. Trata-se do texto 

introdutório presente no material resultante das Reuniões Comunitárias Devolutivas de Revisão 

do Plano Diretor Participativo de Nova Friburgo (MACEDO, 2015). Segundo tal texto, “o 

crescimento inexorável faz parte do momento urbano de nossas cidades e mesmo do planeta, 

portanto preparar-se para ele é fundamental para garantir uma ocupação ordenada, com ganhos 

à população e à cidade, através de um desenvolvimento inteligente e sustentável”. Assim, 

deflagra-se um discurso que se baseia na retórica do progresso (agora com a alcunha de 

desenvolvimento sustentável) que exige um consenso na busca desse “bem” a ser atingido. No 

entanto, parte de uma premissa clara: o futuro inexoravelmente urbano do planeta – e, 

consequentemente, de Nova Friburgo. Mais uma vez, ressaltamos os espaços hierarquizados e 

um rural que, só não está “planejado para o desaparecimento” porque é necessário à expansão 

(capitalista) urbana. Enquanto espaço consumido – seja por sua virtualidade (por suas 

“paisagens rurais”), seja pela dependência vital das cidades de sua atividade primordial (a 

agricultura) – o rural é aludido, nesses documentos, enquanto um gradiente que vai de espaço-

patrimônio à espaço-funcional e, portanto, subalterno à cidade e, sobretudo, à região 

metropolitana. 
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A QUESTÃO AGRÁRIA NO TERRITÓRIO RURAL DO BOLSÃO: Um olhar sobre a 
propriedade da terra1 

 
Joser Cleyton Neves2 
Danilo Souza Melo3 
Sedeval Nardoque4 

 

Resumo 

Neste artigo, busca-se compreender a questão agrária no Território Rural do Bolsão, com um olhar atento para a 
propriedade da terra. Entende-se que a condição jurídica formalizada pela Lei de Terras de 1850 sobre a 
propriedade da terra e sua forma de apropriação foram determinantes para garantir a concentração fundiária ao 
longo da história. Para isso, pretende-se analisar a formação da propriedade da terra e sua consolidação enquanto 
propriedade capitalista da terra sob a égide do modo de produção capitalista. Para compreender o modo como a 
terra passou a auferir renda, naquele período histórico, fez-se necessário também compreender as relação de 
trabalho na escravidão e na passagem para o trabalho livre, que no Brasil, se constituiu em grande parcela pelo 
colonato imigrante. Neste sentido, a consolidação das elites agrárias nas diferentes escalas, reforça-se quando 
olhamos para o território em análise. O Bolsão é integrado por oito municípios: Água Clara, Aparecida do 
Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paranaíba, Selvíria e Três Lagoas. Essa região, quando 
analisados os Censos Agropecuários de 1995, 2006 e 2017 disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) acerca da distribuição de terras, apresenta-se desigual e altamente concentrada no que tange 
ao acesso à terra. Esse caráter rentista é evidenciado, pois a terra, ao se tornar mercadoria, passou a auferir renda 
para seu proprietário mesmo que não haja adição de trabalho e demonstra, nesse sentido, a intenção de apropriação 
para acumulação dos latifundiários dessa região.  

Palavras-chave: Propriedade capitalista da terra; Questão agrária; Território Rural do Bolsão; Três Lagoas; 
Formação da propriedade da terra 

 

Introdução 

 O presente trabalho tem por objetivo analisar a questão agrária no Território Rural do 

Bolsão, com olhar específico para a concentração da propriedade da terra. Tal recorte espacial, 

localiza-se na região Leste do estado do Mato Grosso do Sul e é composto por oito municípios: 

 
1 O trabalho em questão é fruto do desenvolvimento da pesquisa “Uso, posse e propriedade da terra no Território 
Rural do Bolsão” (PIBIC/UFMS) e integra o projeto de pesquisa “Território Rural do Bolsão/MS: 
Implementação, Viabilidades e Contradições”. 
2 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus de Três Lagoas (UFMS/CPTL). 
joser.neves25@gmail.com  
3 Universidade Federal de Goiás – Campus de Jataí (UFG/CAJ). danilosouza.geo@gmail.com  
4 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus de Três Lagoas (UFMS/CPTL). 
nardoque@hotmail.com  
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Água Clara, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paranaíba, 

Selvíria e Três Lagoas. 

Quando se fala de questão agrária, compreende-a como a área do conhecimento científico que 

procura estudar como determinada sociedade organiza o uso, a posse e a propriedade da terra 

ao longo da sua história (STÉDILE, 2012). Sendo assim, é notável que a forma de organização 

da sociedade brasileira, no que se refere a essa tríade, tem por premissa a propriedade capitalista 

da terra – baseada nos construtos da Lei de Terras de 1850, e, posteriormente, consolidada sob 

a égide da lógica capitalista em 1988 com a constituinte realizada – garantindo o direito sobre 

o uso e a posse da terra e o direito de propriedade como inviolável. Nesse sentido, analisam-se 

os dados coletados, a partir dos dados dos censos agropecuários do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e evidenciando-se alguns aspectos referentes à propriedade 

capitalista da terra no Território Rural do Bolsão, e sua forte concentração fundiária. 

Os procedimentos metodológicos foram baseados na coleta, sistematização e análise dos dados 

referentes aos municípios pertencentes ao Bolsão nos censos agropecuários do IBGE, de 1995, 

2006 e 2017. Os dados expostos neste trabalho correspondem ao número de estabelecimentos 

e sua área ocupada, segundo os grupos de área e agrupados em seis. Pela organização 

sistemática dos dados, permite-se a visualização da distribuição das terras nessa região, em 

dados absolutos e percentuais. 

A partir dos dados evidenciados, o foco é relacionar a análise dos dados apresentados com a 

discussão proposta inicial sobre a propriedade capitalista da terra e a determinação sobre o uso 

e a posse, visando compreender a tríade da questão agrária. Para isso, entende-se como 

necessário realizar a discussão sobre a constituição da propriedade da terra no Brasil e, 

consequentemente, seu processo de consolidação enquanto meio de produção no regime 

capitalista.  

O problema da concentração fundiária se apresenta no cenário nacional há muitas décadas e os 

projetos de uma reforma agrária que atenda aos interesses populares jamais foram considerados 

pela elite política e agrária desse país. Nesse sentido, nota-se que o problemática apresentada 

se faz presente na realidade brasileira e sul-mato-grossense.  
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Em alinhamento com os problemas agrários nacionais, a concentração da propriedade da terra 

no Território Rural do Bolsão aponta, também, para o problema histórico da estrutura fundiária 

na região. Seus níveis de concentração de terras na atualidade refletem um problema estrutural, 

perpetuado sob a lógica da propriedade capitalista. 

No Bolsão, percebe-se a alteração no uso da terra nos últimos 10 anos, com a diminuição da 

área de pastagem e aumento da área de matas plantadas (eucaliptos). Nota-se o aumento de 

áreas arrendadas, modificando a posse da terra. Toda essa dinâmica é influenciada pelas 

empresas produtoras de celulose instaladas em Três Lagoas e evidenciam a desigualdade de 

acesso à terra e sua concentração de cunho rentista. 

Como observado, o cunho rentista pode ser explicado, pois, para Martins (1981), a terra não é 

capital, mas sim equivalente de capital e, portanto, distingue do produto do trabalho humano 

por não ser reprodutível. Essa condição é intrínseca ao sistema capitalista, uma vez que é pelos 

mecanismos do Estado burguês que essa condição é posta. Nesse sentido, como a mercadoria 

que se tornou, podendo ser comprada, vendida ou alugada, a terra adquire preço, e não valor. 

Sendo assim, ao adquirir preço e não ser fruto do trabalho humano, ou seja, um recurso natural 

finito, a compra de terras representa a conversão do capital em renda da terra, renda que pode 

ser gerada mesmo que não haja adição de trabalho nela, na medida em que a demanda pelo seu 

uso se acentua. 

Portanto, entender a formação da propriedade da terra no Brasil e, posteriormente, sua 

conversão em propriedade capitalista da terra se faz necessário para avançar na compreensão 

da desigualdade de acesso à terra que se apresenta em diferentes escalas, sobretudo no Território 

Rural do Bolsão.  

 
A questão agrária e a formação da propriedade capitalista da terra no Brasil 

A formação econômico-social do Brasil tem um caráter particular no que diz respeito à 

apropriação do território. Aqui, a concentração propriedade da terra, diferentemente dos países 

centrais, nunca foi enfrentada enquanto contradição capitalista, mas sim incorporada nas 

relações de produção. Portanto, pautar-se na questão agrária enquanto área conhecimento 

científico, que visa estudar o uso, a posse e a propriedade da terra (STÉDILE, 2012), mostra-se 
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fundamental para desvendar as contradições do modo de produção capitalista nas diferentes 

escalas geográficas. 

Contudo, essa área do conhecimento não apresenta homogeneidade quanto à perspectiva 

teórica. As divergências existem e diferem as correntes de pensamento. Para além das 

diferenças, ambos compreendem que no Brasil, antes de 1930, predominou-se a forma de 

organização da plantation. 

A primeira corrente de pensamento compreende que a modernização da agricultura ocorrida no 

campo brasileiro, com o avanço das forças produtivas, sobretudo no setor tecnológico, foi capaz 

de suprir as necessidades e superar a contradição da concentração fundiária tão presente na 

nossa realidade. Assim, o avanço das forças produtivas foi determinante para superar o atraso 

no campo, neste caso, causado pela consolidação dos latifúndios improdutivos. (MARTINS; 

NARDOQUE, 2018) 

No caso brasileiro, a formação dos complexos agroindustriais foram fundamentais para 

expansão da produção de commodities e, consequentemente, contribuíram para o 

desenvolvimento social por meio da geração de empregos, pagamentos de tributos, etc. 

Portanto, nessa perspectiva “[...] as forças capitalistas resolveram os problemas do aumento da 

produção agrícola a seu modo, e a agricultura se desenvolve muito bem, do ponto de vista 

capitalista” (STEDILE, 2012, p. 645). Desse modo, a agricultura desponta-se como atividade 

lucrativa e, por conseguinte, visa-se o aumento exponencial da produção e da produtividade. 

(MARTINS; NARDOQUE, 2018). 

Em contrapartida, a segunda concepção, fundamentalmente marxista, “[...] analisa que a forma 

como a sociedade brasileira organiza o uso, a posse e a propriedade dos bens da natureza 

ocasiona ainda graves problemas agrários e de natureza econômica, social, política e ambiental” 

(STEDILE, 2012, p. 645) e que podem ser reconhecidos acertadamente na concentração 

fundiária, nas diferentes formas de monocultivos voltadas para atender ao mercado de 

commodities ou nos índices de analfabetismo e pobreza absoluta identificados no campo 

brasileiro.  
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Para Oliveira (1999), há divergências teórico-metodológicas que se expressam de modo 

criterioso na abordagem da existência do campesinato no Brasil e, nesse sentido, evidenciam 

as diferentes interpretações marxistas do campo brasileiro. 

A primeira vertente marxista apoia-se na premissa de que existiu feudalismo ou relações 

semifeudais de produção no Brasil e, portanto, somente com a ampliação do trabalho 

assalariado é que seria possível desenvolver as atividades no campo paralelamente com a 

superação das relações não capitalistas. A segunda vertente entende que o campesinato está 

fadado ao desaparecimento com o desenvolvimento das relações capitalistas de produção no 

campo, “[...] pois ao tentarem produzir para o mercado acabariam indo à falência e perdendo 

suas terras para os bancos, ou mesmo vendendo-as para saldarem suas dívidas, levando-os à 

proletarização” (MARTINS; NARDOQUE, p. 122). 

Para essas duas vertentes, a superação do capitalismo dar-se-á pelo socialismo e, deste modo, 

pela luta de classes antagônicas: burgueses e proletários. Consequentemente, não há espaço 

para a constituição do campesinato enquanto classe social. É neste ponto que que a terceira 

vertente diferencia-se das demais, pois compreende que o processo de desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil é desigual, contraditório e combinado. Segundo Oliveira (1999), ao 

mesmo tempo que avançam relações tipicamente capitalistas no campo, o capitalismo de modo 

contraditório, reproduz relações não capitalistas de produção. Sendo assim, a produção de 

relações não capitalistas, como as relações camponesas de produção combina-se com as 

relações capitalistas de produção  visando a reprodução ampliada do capital (MARTINS, 2004). 

Dentre as vertentes apresentadas, compreende-se a última como mais adequada para analisar a 

realidade do campo na escala nacional, uma vez que negar a existência das contradições e 

problemas presentes na atualidade da questão agrária é desconsiderar o modo com “[...] como 

sociedade brasileira tem organizado o uso, a posse e a propriedade da terra ao longo de sua 

história” (MARTINS; NARDOQUE, 2018, p. 123). 

Tratando-se da sociedade brasileira e das especificidades da formação econômico-social deste 

país, olhar a forma como se constituiu a propriedade privada da terra e, posteriormente, a 

propriedade capitalista da terra no Brasil demonstra-se fundamental para compreender o atual 
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nível de concentração fundiária, a desigualdade de acesso à terra, a redução dos postos de 

trabalho e tantos outros problemas presentes na realidade brasileira5. 

Com esse propósito, lembra-se que as primeiras concessões territoriais de domínio privado no 

Brasil foram constituídas a partir de 1530, com a política de transferência do domínio público 

para o privado, ou mais conhecidamente o período Sesmarial (1530-1822). Essa época ficou 

marcada pela formação das primeiras capitanias hereditárias concedidas aos pleiteadores de 

propriedades no novo território de colonização português. 

Segundo Alcantara Filho e Fontes (2009, p. 64), “[...] a transferência de terras públicas à 

iniciativa privada se deu através de concessões de Sesmarias, comercialização, trocas e 

legitimação de posses no decorrer da história”. Essa política de ocupação do território era 

pautada sob a lógica da plantation, isto é, um modo de produzir que combinava o latifúndio, os 

monocultivos, a exploração do trabalho (escravidão) e o mercado exportador. 

Deste modo, para a Coroa Portuguesa era sumariamente importante ocupar e garantir a 

exploração do território com fins econômicos. A lógica encontrada foi de não conceder os 

títulos das propriedades e, consequentemente, penhorar o cultivo sob a penalidade de perda do 

domínio das terras por descumprimento das condições jurídicas impostas. Nessa condição, os 

donatários das terras tinham a posse da terra condicionada pela propriedade jurídica do Reino 

de Portugal. 

Somente em 1822 foi que o regime sesmarial foi suspenso, no seio da crise de autoridade do 

país, que em seguida proclamou sua independência em relação a Coroa. Até a regulamentação 

da Lei de Terras em 1850, esse período ficou marcado pela ausência de regulamentação e 

normatização das terras e, portanto, a posse evidenciou-se enquanto meio para aquisição de 

terras. “Nesse período aumenta-se paulatinamente o número de posseiros, de grandes 

propriedades e também marca a formação das oligarquias rurais no Brasil” (ALCANTARA 

FILHO; FONTES, 2009, p. 66). Assim:  

 
5 “Em onze anos, agricultura familiar perde 9,5% dos estabelecimentos e 2,2 milhões de postos de trabalho”. 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-
noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/25786-em-onze-anos-agricultura-familiar-perde-9-5-dos-
estabelecimentos-e-2-2-milhoes-de-postos-de-trabalho.  Acessado em 25 de outubro de 2019. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/25786-em-onze-anos-agricultura-familiar-perde-9-5-dos-estabelecimentos-e-2-2-milhoes-de-postos-de-trabalho
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/25786-em-onze-anos-agricultura-familiar-perde-9-5-dos-estabelecimentos-e-2-2-milhoes-de-postos-de-trabalho
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/25786-em-onze-anos-agricultura-familiar-perde-9-5-dos-estabelecimentos-e-2-2-milhoes-de-postos-de-trabalho
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Após esse vácuo legislativo e a fim de buscar novas soluções para os problemas 
fundiários do Império brasileiro, promulga-se então, em 18 de setembro de 
1850, a Lei n° 601 [...], também conhecida como Lei de Terras. A Lei 601, 
antes de tudo, previa a delimitação da propriedade no Brasil e a forma de 
concessão de novas propriedades a partir dessa data. (ALCÂNTARA FILHO; 
FONTES, 2009, p. 66) 

 

A promulgação da Lei de Terras combinava a legislação que previa tanto a delimitação das 

novas propriedades no Brasil como a concessão de novas propriedades a partir da data. Assim, 

legitimava a propriedade privada das sesmarias que não haviam caído em comisso e outras 

posses ocorridas no entre 1822 e 1850 e, em outro sentido, viabilizava a apropriação por meio 

da compra do título da propriedade.  

Essa legislação foi acompanhada da proibição do tráfico negreiro no Brasil em 1850 e gerou 

transformações nas relações de trabalho existentes na época. Para Martins (2004), a crise do 

comércio de escravos modificou as relações de produção no campo brasileiro, uma vez que a 

renda capitalizada era fundamentalmente concentrada na propriedade do escravo. “Durante a 

crise do trabalho servil, o objeto da renda capitalizada passa do escravo para a terra, do 

predomínio num para a outra, da atividade produtiva do trabalhador para o objeto do trabalho, 

a terra” (MARTINS, 2004, p. 39). 

A Segunda Revolução Industrial, situada temporalmente a partir da metade do século XIX, 

influenciou na superação do regime de trabalho escravocrata, substituindo-o pelo trabalho 

assalariado em que a mercadoria passou a ser não mais o ser, mas sim sua força de trabalho. A 

ideologia do trabalho livre veio, naquele momento, como fundamento para o desenvolvimento 

do capital, contudo no Brasil, apresentou-se contornos específicos. 

Com o cessar do tráfico negreiro e, posteriormente, do regime escravista, a substituição da mão-

de-obra escrava pela assalariada gerou, no país, a crise de força de trabalho disponível para 

garantir aos proprietários de terra o mesmo nível de produtividade. Desse modo, recorreu-se a 

importação de mão-de-obra. De acordo com Martins (2004, p. 52),  

A Lei de Terras, de 1850, e a legislação subsequente codificaram os interesses 
combinados de fazendeiros e comerciantes, instituindo as garantias legais e 
judiciais de continuidade do padrão de exploração da força de trabalho, mesmo 
que o cativeiro entrasse em colapso. 
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Portanto, propôs-se que os imigrantes recém chegados ao país só poderiam conquistar a 

propriedade da terra mediante incorporação do trabalho na grande lavoura. Deste modo, o 

trabalho prévio entrava como condição para que o trabalhador pudesse se tornar proprietário de 

terra (MARTINS, 2004). 

Nesse processo, “[...] a renda, até então capitalizada no escravo, tornava-se renda territorial 

capitalizada. Se no regime sesmarial, o da terra livre, o trabalho tivera que ser cativo; num 

regime de trabalho livre a terra tinha que ser cativa” (MARTINS, 2004, p. 49). Usava-se, 

portanto, a propriedade capitalista de terra e sua condição jurídica enquanto mecanismo de 

impulsão para geração de uma oferta de trabalho livre e barato que atendesse a produção na 

lavoura.  

A renda territorial surge da metamorfose da renda capitalizada na pessoa do 
escravo; surge, portanto, como forma de capital tributário do comércio e não 
do traficante, como aquisição do direito de exploração da força de trabalho, em 
oposição ao direito de propriedade sobre a pessoa do trabalhador. (MARTINS, 
2004, p. 49). 

Ressalta-se, portanto, que assim como a força de trabalho transformou-se em mercadoria, não 

mais o indivíduo, a terra passou a configurar-se como mercadoria, podendo ser comprada, 

apropriada, utilizada. Foi a transição da renda capitalizada no escravo para a renda capitalizada 

na terra que inaugurou a lógica rentista dos latifundiários no Brasil.  

Tal como o trabalho, a terra não é produto do trabalho humano e, portanto, não gera mais-valia 

e não pode ser recriada na lógica de reprodução capitalista. Evidencia-se como contradição 

capitalista que é, ou seja, como imobilização de capital ou renda paga ao proprietário da terra 

sem que haja dispêndio de trabalho (MARTINS, 1986). 

É, nesse sentido, a renda da terra a expressão da contradição entre o capital e os proprietários 

de terra. É a imobilização do capital visando adquirir a licença para uso da terra, subordinando 

a agricultura sob a lógica capitalista. Assim aparecem unidos latifundiários e capitalistas 

visando a apropriação da mais-valia gerada, seja por meio da renda da terra ou do lucro 

(MARTINS; NARDOQUE, 2018).  
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Segundo Oliveira (2007), incorre-se a existência de três formas de pagamento da renda da terra. 

Compreende-se a renda da terra absoluta, a renda da terra diferencial e a renda de monopólio. 

A primeira refere-se ao controle territorial garantindo a partir da apropriação de uma parcela do 

território em contraposição ao interesse coletivo. “Resulta do fato de que a propriedade da terra 

é monopólio de uma classe que cobra um tributo da sociedade inteira para colocá-la para 

produzir” (OLIVEIRA, 2007, p. 44). 

A renda diferencial evidencia-se na diferença entre o preço individual de produção e o preço 

geral. Isto é, a regulação do preço de produção imposta pela pior produtividade, ou seja, pelo 

pior solo, garante ao proprietário de uma terra fértil vantagens frente outros proprietários de 

terras em piores condições. Já a renda de monopólio deriva-se do controle do preço de uma 

dada mercadoria que pode ser produzida em condições mais benéficas em determinados 

lugares. Deste modo, aufere-se um lucro suplementar em forma de renda de monopólio 

(OLIVEIRA, 2007).  

O caráter rentista consolidado sob a égide da propriedade capitalista da terra, particularmente 

no Brasil, desponta-se na realidade brasileira de modo evidente e desigual. A concentração de 

terras, o aumento índice Gini6 - que observa a desigualdade social -, a concentração de renda e 

riqueza, a produtividade visando exportação de comodities etc., são aspectos que reforçam a 

problemática da questão agrária tanto na escala nacional quanto na realidade local do Bolsão 

Sul-mato-grossense. 

A CONCENTRAÇÃO DE TERRAS NO TERRITÓRIO RURAL DO BOLSÃO (MS) 

O Território Rural do Bolsão sul-mato-grossense está localizado na Região Leste do estado de 

Mato Grosso do Sul e é constituído por oito municípios conforme a figura 1. Desse modo, Três 

Lagoas, Água Clara, Selvíria, Chapadão do Sul, Cassilândia, Aparecida do Taboado, Inocência 

 
6 “PNAD Contínua 2018: 10% da população concentram 43,1% da massa de rendimentos do país”. (IBGE). 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25700-pnad-
continua-2018-10-da-populacao-concentram-43-1-da-massa-de-rendimentos-do-pais. Acessado em 27 de 
outubro de 2019. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25700-pnad-continua-2018-10-da-populacao-concentram-43-1-da-massa-de-rendimentos-do-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25700-pnad-continua-2018-10-da-populacao-concentram-43-1-da-massa-de-rendimentos-do-pais


 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 07 – Estado e Ordenamento Jurídico na Produção do Espaço Agrário 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4960 
 

e Paranaíba são os municípios que fazem parte dessa regionalização criada a partir do (extinto) 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, em 2013. 

Figura 1 – Território Rural do Bolsão 

 

Essa região, ao longo da sua história, apresenta-se como expressão das oligarquias agrárias 

constituídas no país ao passo de décadas. A concentração da propriedade capitalista da terra, 

nessa parcela do território nacional, foi consubstanciada ao longo de uma série histórica de 

dados coletados nos censos agropecuários. Portanto, enquanto mercadoria que não pode ser 

reproduzida pelo trabalho humano, a terra desencadeia, no processo capitalista, sua contradição 

de renda capitalizada paga ao proprietário para sua utilização. 

A renda da terra, em suas diferentes formas, encontra-se presente no Bolsão. Na consolidação 

dos primeiros municípios, a renda diferencial despontou-se enquanto condição para abertura 

comercial da ferrovia Noroeste do Brasil (NOB). Áreas até então pouco exploradas foram 

inseridas no circuito comercial nacional e mundial, por meio dos investimentos realizados na 

construção da linha férrea que ligava Corumbá ao porto de Santos. Luce (2018) evidencia que 

os investimentos estrangeiros, sobretudo ingleses, foram determinantes para expansão da 
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produção no Brasil, fundamentalmente pela demanda internacional gerada em torno do 

mercado de matérias primas.  

Sendo assim, a renda da terra absoluta, enquanto concentração de capital na propriedade 

capitalista da terra, comprova-se pela apropriação do território por uma pequena fração de 

proprietários em contrapartida ao interesse do restante da sociedade civil que permanece 

desvinculada dos meios de produção, especialmente a terra. Essa condição engendra a relação 

intrínseca de classe, no qual uma detém o direito de arrendar, especular e usufruir da terra, isto 

é, os latifundiários e de outro lado, os camponeses permanecem submissos à lógica capitalista 

de reprodução, arrendando, ocupando e lutando por sua sobrevivência. Esse caráter é observado 

na região estudada, que apresenta poucos assentamentos de Reforma Agrária e desigualdade 

acentuada na distribuição de terras. 

De outro modo, atualmente, evidencia-se a renda absoluta estabelecida em compasso com as 

demais formas de renda da terra. A territorialização do capital de celulose-papel em Três 

Lagoas-MS, a partir de 2006 (ALMEIDA, 2013), potencializou a “vocação” dessa região para 

a produção o monocultivo de eucalipto. Nessa direção, a rentabilidade visada a partir do 

arrendamento de áreas próximas aos complexos de produção de celulose foi proporcionada pela 

sua distância, reduzindo assim o custo logístico da empresa. Para além disso, a pecuária 

extensiva, enquanto atividade econômica durante o século XX, gerou, para esse território, 

consequências no que tange a improdutividade das propriedades (KUDLAVICZ, 2011). O 

aumento do arrendamento de terras e o crescimento das áreas de matas plantadas exemplificam 

as relações existentes nessa região sob a óptica capitalista. 

Conforme apontado, os dados do Censo Agropecuário de 1995, bem como os posteriores de 

2006 e 2017, acerca do número de estabelecimentos e área ocupada, evidenciam a desigualdade 

no que se refere ao acesso a terra no Território Rural do Bolsão. As tabelas organizadas 

apresentam os dados acerca do número de estabelecimentos e área ocupada, segundo os grupos 

de área. 

Como demonstrado na tabela 1, nesse período, os pequenos estabelecimentos, isto é, de até 200 

hectares (ha), representavam pouco menos de 5% da área total da região. Em contrapartida, o 

número desses estabelecimentos representavam quase 35% do total. Do total de 6.249 
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estabelecimentos, 2.738 podem ser classificados como pequenos, contudo a área ocupada por 

estes estabelecimentos representava 190.138 ha em relação a área total de 4.185.630 ha. 

Tabela 1 – Estabelecimentos e área segundo os grupos de área – 1995 – Território Rural do 

Bolsão. 

 
Censo Agropecuário - 1995 

Grupos 

de área 

Estabelecimentos Área 

Nº % (Ha) % 

< 50 1.329 21,3% 29.651 0,71% 

50 - 100 618 9,9% 45.982 1,10% 

100 - 200 791 12,7% 114.505 2,74% 

200 - 500 1.540 24,6% 507.139 12,12% 

500 - 1000 952 15,2% 677.195 16,18% 

> 1000 1.019 16,3% 2.811.158 67,16% 

Total 6.249  4.185.630  

Org.: Joser Cleyton Neves; Sedeval Nardoque. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

No entanto, verifica-se que, em relação às grandes propriedades (acima de 500 hectares), há um 

número pequeno de estabelecimentos concentrando grande área. No ano de 1995, as 

propriedades acima de 500 hectares representavam 31,5% do número de estabelecimentos 

existentes na região. Esses estabelecimentos ocupavam, naquele ano, mais de 83% da área total 

do Bolsão. Em dados absolutos, quase de 3.5 milhões de hectares apresentavam-se vinculados 

ao latifúndio, de 1.971 estabelecimentos. 

A concentração da propriedade capitalista da terra nesse território escancara-se com o 

esmiuçamento dos dados disponibilizados pelos Censos Agropecuários. Cada município que 

integra o Bolsão apresenta dinâmica específica no que se refere à distribuição das terras. Porém, 
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em geral, a consolidação do latifúndio voltado para pastagem encontra-se presente na 

composição agrária dos municípios estudados. 

Com relação ao Censo Agropecuário de 2006 disponibilizado pelo IBGE, como demonstrado 

na tabela 2, nota-se uma redução de 191.697 hectares na área total do Território Rural do 

Bolsão, caindo de 4.185.630 hectares para 3.993.933. Desse modo, em dados absolutos, houve 

redução da área ocupada por todos os grupos de área, exceto os estabelecimentos entre 50 e 100 

hectares que permaneceram com a mesma área divulgada no recenseamento anterior. 

Acerca dos estabelecimentos que representam a pequena propriedade, houve aumento ínfimo 

de 127 novos estabelecimentos, saltando de 2.738, em 1995, para 2.865, em 2006. Contudo, no 

que diz respeito a área ocupada, percebe-se a regressão de 190.138 hectares em 1995 para 

177.612 ha, em 2006. Portanto, compreende-se que, independente da redução da área total, 

nessa região não ocorreram avanços na distribuição das terras e na redução da desigualdade 

existente no campo. 

Tabela 2 – Território Rural do Bolsão: Estabelecimentos e área segundo os grupos de área – 

2006 

Censo Agropecuário - 2006 

Grupos 
de área 

Estabelecimentos Área 

Nº % (Ha) % 

< 50 1.550 26,0% 33.243 0,83% 

50 - 100 624 10,5% 45.610 1,14% 

100 - 200 691 11,6% 98.759 2,47% 

200 - 500 1.234 20,7% 410.678 10,28% 

500 - 1000 861 14,5% 620.392 15,53% 

> 1000 997 16,7% 2.785.251 69,74% 

Total 5.957   3.993.933   

 Org.: Joser Cleyton Neves; Sedeval Nardoque. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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Atenta-se que, no caso da grande propriedade, a redução na área total representou pouco mais 

de 82 mil hectares. Contudo, nesse mesmo ano, houve redução do número de estabelecimentos 

acima dos 500 hectares, declinando de 1.971, em 1995, para 1.858 em 2006. Contabilizou-se 

menos 113 estabelecimentos nesse grupo de área. Proporcionalmente, o número de 

estabelecimentos diminuiu e a área ocupada aumentou. Desse modo, os latifúndios que eram 

responsáveis por pouco mais de 83% da área ocupada, em 1995, passaram a reter consigo mais 

de 85% da área do Bolsão, que em dados absolutos referem-se a 3.405.784 hectares.  

Portanto, mesmo com a redução da área total do Território Rural do Bolsão, evidencia-se que a 

concentração fundiária permaneceu consolidada e pouco enfrentada pelo poder público. O 

número de famílias assentadas por reforma agrária, bem como a área ocupada, despontam-se 

como insignificantes se comparados com os níveis de concentração até aqui apresentados7. 

Com relação ao Censo Agropecuário de 2017 (tabela 3), percebe-se novamente uma redução 

na área total do Bolsão em pouco mais de 40 mil hectares, que podem ser observados nos grupos 

de área da média e grande propriedade (acima de 200 hectares) em comparação com o censo 

anterior. 

Nesse período, há um aumento significativo do número de estabelecimentos abaixo de 200 ha, 

passando de 2.865 em 2006 para 3.454 em 2017. No total, o número de novos estabelecimentos 

foi de 589 para a pequena propriedade. A área ocupada por estes estabelecimentos também 

cresceu de 177.612 ha em 2006 para 189.815 ha em 2017, fruto das políticas de reforma agrária 

desempenhadas na região entre esse período. 

Embora tenha crescido o número de estabelecimentos, tal como a área ocupada pelos pequenos 

produtores, é importante não perder de vista que este ínfimo aumento não supera e nem resolve 

o problema da concentração de terras na região do Bolsão. 

Ressalta-se que também ocorreu uma redução no número de estabelecimentos acima de 500 

hectares com relação ao recenseamento de 2006. No censo de 2006, existiam 1.858 

 
7 Perfil Territorial: Bolsão/MS. Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Disponível em: 
http://sit.mda.gov.br/download/caderno/caderno_territorial_171_Bols%C3%83%C2%A3o%20-%20MS.pdf. 
Acesso em: 30 out. 2019. 

http://sit.mda.gov.br/download/caderno/caderno_territorial_171_Bols%C3%83%C2%A3o%20-%20MS.pdf
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estabelecimentos vinculados à grande propriedade. No ano de 2017, identificou-se 1.667 

estabelecimentos nesse mesmo quesito. Contudo, essa redução não se verifica na mesma 

proporção quando visualizamos a área ocupada. 

Em 2017 foram declarados 3.394.173 hectares relacionados aos estabelecimentos acima de 500 

ha. No comparativo com o censo de 2006, nota-se uma redução de pouco mais de 10 mil 

hectares. Desse modo, a proporção de área reduzida nesses grupos de área é relativamente 

pequena se compararmos com o número de estabelecimentos que também diminuiu no mesmo 

período. O resultado é uma concentração de mais de 85% da área total do Território Rural do 

Bolsão associada aos grandes estabelecimentos. 

Tabela 3 – Território Rural do Bolsão: estabelecimentos e área segundo os grupos de área – 

2017 

Censo Agropecuário - 2017 

Grupos 
de área 

Estabelecimentos Área 

Nº % (Ha) % 

< 50 2.101 33,6% 40.701 1,03% 

50 - 100 670 10,7% 48.707 1,23% 

100 - 200 683 10,9% 100.407 2,54% 

200 - 500 1.128 18,1% 369.075 9,34% 

500 - 1000 798 12,8% 571.960 14,47% 

> 1000 869 13,9% 2.822.213 71,39% 

Total 6.249   3.953.063   

 Org: Joser Cleyton Neves; Sedeval Nardoque. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Sendo assim, a baixa modificação ocorrida ao longo de quase 30 anos na estrutura fundiária do 

Bolsão sul-mato-grossense, sobretudo no que se refere aos grandes latifúndios, demonstra como 

o acesso à terra é concentrado e determinado pelo poder econômico. A terra enquanto 

mercadoria consolidou, nesse território, uma elite agrária que visa sua apropriação como 

acumulação de capital e, consequentemente, a extração da renda da terra. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como demonstrado, compreende-se que a formação da propriedade da terra no Brasil, bem 

como sua passagem para propriedade capitalista da terra gerou, nas diferentes escalas 

geográficas, a concentração da terra nas mãos de poucos proprietários. Também legitimou a 

especulação e o rentismo quando condicionou sua apropriação no formato de mercadoria, que 

na essência, apresenta-se enquanto uma contradição do capital. 

Desse modo, perpetuou sobre o campo brasileiro uma desigualdade no que se refere ao acesso 

à terra enquanto meio de produção. Conforme ressaltou-se, os níveis de concentração das terras 

no Território Rural do Bolsão evidenciam uma situação alarmante. A constituição de uma elite 

agrária e sua consolidação no poder público, como por exemplo em Três Lagoas-MS 

atualmente, reverberam a lógica de apropriação para acumulação dos latifúndios existentes 

nesta região. 

O descaso de uma política de Reforma Agrária reforça o caráter particular da formação 

econômico-social do país que nunca enfrentou a concentração da propriedade capitalista da 

terra e sua contradição em relação ao capital. Diferentemente dos países centrais, aqui a aliança 

terra-capital conservou as estruturas e gerou, no seio de uma contradição, um modo do capital 

se reproduzir na escala ampliada. Cabe destacar que a concentração fundiária e as práticas 

rentistas no Território Rural do Bolsão acabam por contribuir na inviabilização de novos 

assentamentos rurais diante dos altos preços atribuídos à terra. 

Portanto, alerta-se que, enquanto uma sociedade constituída por classes, a propriedade 

capitalista da terra e sua condição jurídica protegem os interesses econômicos de acumulação 

da burguesia agrária-industrial em contramão a demanda popular dos trabalhadores sem-terra. 

Sendo assim, lutar pela desapropriação dos latifúndios improdutivos e pela Reforma Agrária 

coloca-se como necessário para superação das relações de subordinação impostas pelo 

capitalismo no campo brasileiro.  
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COMO A POLÍTICA OFICIAL DE REFORMA AGRÁRIA TEM CONTRIBUÍDO 

PARA A GRILAGEM DE TERRAS PÚBLICAS E A FORMAÇÃO DE 

LATIFÚNDIOS 

 

Tiago Maiká Müller Schwade1 

 

Introdução 
 

A apropriação ilegal de grandes imóveis no Brasil tem se mostrado um negócio rentável 

ao longo da história. Existem inúmeras formas de se extrair renda fundiária e os investimentos 

para isso são, em geral, muito pequenos. Registros fraudulentos de imóveis em cartórios, por 

exemplo, dependem apenas do conluio entre grileiro e registrador, pois o controle de registros 

fraudulentos é quase inexistente. Desse simples mecanismo, centenas de registros já foram 

realizados e os instrumento de controle do Estado não impedem a reprodução dessas fraudes.  

Se por um lado, podemos afirmar que a reforma agrária é uma questão de justiça social, 

afinal de contas, não é de hoje que sabemos que no Brasil “muita gente tem pouca [ou nenhuma] 

terra para trabalhar e pouca gente tem o controle de muita terra, nem sempre utilizada para o 

bem público” (MARTINS, 1982, p.39). Por outro lado, fica cada dia mais evidente que a 

reforma agrária não é somente uma questão de justiça social. A formação dos latifúndios 

contraria qualquer noção de justiça moderna, da mais conservadora perspectiva de justiça 

burguesa até a mais progressista perspectiva de justiça social, pois carece de vínculo com um 

contrato legítimo e penaliza os grupos minoritários, os pobres e o conjunto da sociedade no 

acesso à terra e ao território.  

Não é somente a função social que é desrespeitada na constituição dos latifúndios, a 

própria concepção de propriedade como contrato desapareceu do processo, tendo em vista que 

os imóveis são destituídos do patrimônio público por mecanismos inexistentes na legislação 

nacional.  

 
1 Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e Comissão Pastoral da Terra (CPT). E-mail: 

<schwade@gmail.com>. 
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Para dar uma resposta aos conflitos sociais decorrentes da concentração fundiária, o 

Estado, em diversos momentos, foi chamado a produzir instrumentos que promovesses a 

reforma agrária. Entretanto, o país nunca se livrou das amarras que o ligam ao latifúndio, nem 

mesmo quando pôs em movimento esses instrumentos destinados a reforma agrária. 

Esta pesquisa busca compreender como as desapropriações para fins de reforma agrária 

se tornaram mais um atrativo para a formação de grandes imóveis. Dois casos foram escolhidos 

para esse debate, ambos situados no sul do estado do Amazonas. O primeiro se refere a 18 

imóveis desapropriados pelo governo federal em 1988. O segundo caso se refere ao imóvel 

Tauaruhã, envolvido em um conflito que se intensificou em 2019, com uma decisão judicial 

que ameaça destituir posses camponesas sobrepostas ao imóvel.  

Buscamos realizar uma abordagem materialista, tendo em vista que “a realidade é a 

única referência para se submeter à discussão nossas concepções teóricas” (OLIVEIRA, 2004, 

p. 29). A pesquisa partiu do acervo documental que foi produzido durante as Correições 

Extraordinárias nos Registros de Terras Rurais no Estado do Amazonas, realizada pelo Tribunal 

de Justiça do Amazonas, no ano de 2001. Percorremos também vários documentos produzidos 

durante os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a Investigar a Ocupação 

de Terras Públicas na Região Amazônica, entre os anos 2000 e 2001.  

 Pode parecer contraditório, mas os documentos apontam que os mecanismos utilizados 

nas desapropriações de imóveis para a reforma agrária tem potencializado o interesse daqueles 

que buscam enriquecer por meio da aquisição ilegal de grandes imóveis. Mergulhados na 

riquíssima documentação das Correições Extraordinárias nos Registros de Terras Rurais no 

Estado do Amazonas, realizada no ano de 2001, foi possível compreender diversas faces dos 

processos de territorialização do rentismo no campo.  Uma dessas faces é justamente o interesse 

de grileiros de terras na desapropriação por meio da política de reforma agrária. 

A análise foi realizada com a compreensão de que o desenvolvimento capitalista ocorre 

de maneira desigual, combinada e contraditória. Desigual porque permite a concentração de 

riquezas por certos grupos da sociedade em detrimento dos demais. Combinada, pois a 

concentração de riquezas por certas classes e territórios só pede ser entendida dentro de um 

mesmo processo. A concentração nas mãos de certos grupos está articulada a exclusão dos 

demais grupos. Esse desenvolvimento capitalista é também contraditório, porque, ao mesmo 
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tempo em que produz e reproduz relações sociais capitalistas de produção, ele também produz 

e reproduz relações não capitalistas de produção.  

Nesses sentido, ao lado de capitalistas e proletários, é preciso compreender também a 

importância de rentistas e camponeses na produção do território capitalista no campo. Este 

artigo traz uma contribuição neste sentido, ao discutir o papel de grileiros rentistas na formação 

do território agrário, no âmbito das políticas oficiais de reforma agrária, em especial, no Estado 

do Amazonas. 

 

A desapropriação como prêmio aos grileiros de terra 
 

Oliveira (2008, p. 5) demonstrou que a “relação entre a propriedade privada capitalista 

da terra e a renda fundiária permite que seu proprietário, mesmo sem nada nela produzir possa 

se enriquecer”. Isso é ainda mais válido quando ocorre a apropriação ilegal de terra pública 

pois, via de regra, não é necessário o investimento monetário. “Ou seja, o grileiro apropria-se 

ilegalmente de uma terra pública e, a partir desta apropriação passa a se apropriar da renda 

fundiária que ela gera” (p. 5). Nesse sentido, o acesso à terra tem importante significado na 

construção da sociedade, e a expansão capitalista no campo brasileiro está marcada pela 

grilagem de terras (OLIVEIRA, 2008). 

Prieto (2016, p. 52) apontou que “a desapropriação não é uma penalização ao 

latifundiário (nem mesmos uma sanção, conforme advogam alguns juristas), mas a forma pura 

de extração de renda da terra”. E acrescentou que é “o conjunto da sociedade que paga aos 

proprietários de terra, através das indenizações, sua reprodução de classe. [...] a reforma agrária 

vai sendo instrumentalizada pelas elites latifundiárias para a reprodução do seu poder político 

e econômico”. 

Do ponto de vista legal, para que haja uma desapropriação para fins de reforma agrária, 

é preciso a existência prévia de uma grande propriedade privada e improdutiva, além de 

interesse social no imóvel. Portanto, são quatro as exigências básicas para a desapropriação.  

A primeira é aquela que está ao alcance de todos os grileiros rentistas: não cumprir as 

exigências legais de uso e ocupação do solo, tornando o imóvel improdutivo. E essa parece ser 

a principal vocação dos latifundiários no Estado do Amazonas. Os dados do Sistema Nacional 

de Cadastro Rural (SNCR) apurados pelo INCRA em 2014, apontam que mais de 80% dos 

grandes imóveis existentes no Amazonas são improdutivos (BRASIL, 2016, apud SCHWADE, 
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2019). Naquele ano, o Estado do Amazonas somava 6.827.310,48 hectares de grandes imóveis 

improdutivos. 

 

Grandes imóveis improdutivos no Amazonas em 2014 segundo SNCR-INCRA 

 
Fonte: Elaborado por Schwade (2019) com base em Brasil (2016). 

 

Em segundo lugar, do ponto de vista legal, para ser considerado um latifúndio é preciso 

que o imóvel possua dimensões superiores a 15 módulos fiscais. O módulo fiscal nos 

municípios do sul do Estado do Amazonas é de 100,00 hectares. Portanto, os grandes imóveis 

naquela região possuem áreas superiores a 1.500,00 hectares.  

Um terceiro ponto, diz respeito ao interesse social. A desapropriação para fins de 

reforma agrária é justificada pela existência de demandas camponesas. Entretanto, em grande 

parte dos casos a demanda é de posseiros já instalados na terra e que, via de regra, apresentam 

todas as condições necessárias para a aquisição da propriedade através da Usucapião. 

Por último, é preciso que o imóvel seja uma propriedade. Apesar de ser um termo por 

vezes banalizado na literatura jurídica e acadêmica, a propriedade privada da terra pressupõe a 

existência de um imóvel alienado do patrimônio público em conformidade com os marcos 

legais existentes. Ainda que exista um título ou registro, o imóvel somente deve ser 

compreendido como propriedade privada caso seja fruto de alienação promovida pelo Estado 

em conformidade com a legislação vigente (MARES, 2003).  

Por outro lado, a Lei de Registros Públicos, define que “o registro, enquanto não 

cancelado, produz todos os seus efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove que o 

título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido” (Art. 252 da Lei 6.015, de 31 de dezembro 

Produtivos
18%

1.503.948ha

Improdutivos
82%

6.827.310ha
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de 1973). Mas o registro de imóveis está nas mãos dos cartórios. Os cartórios detém o que há 

de mais importante no reconhecimento de imóveis e, comandados por uma parca elite local, 

com pouca ou nenhuma ação de controle do Estado, estão sujeitos a pressões econômicas e 

políticas. Essa fragilidade se expressa nas abundantes fraudes existentes nesses ambientes. Mas 

nem todo o problema pode ser explicado por este caminho. A grilagem de terras rurais 

historicamente encontra caminhos diversos também entre os poderes executivo e judiciário. 

São numerosos os casos em que o judiciário determinou o reconhecimento de 

propriedade sobre imóveis públicos ao arrepio da lei. Nas décadas de 1970 e 1980, por exemplo, 

um único juiz do Tribunal de Justiça do Amazonas, foi responsável pela alienação de mais de 

10 milhões de hectares de terras públicas em sentenças de Usucapião e demarcatórias, referentes 

a imóveis públicos no sul do estado. Mas este não foi um caso isolado. Outros juízes de 

comarcas situadas na região central do estado também criaram ou ampliaram imóveis privados 

em terras públicas sem qualquer embasamento legal, satisfazendo somente os pedidos de 

grileiros (BRASIL, 2002).  

Não menos numerosos são os casos em que o Governo do Estado do Amazonas, as 

prefeituras municipais e até mesmo o INCRA criaram imóveis privados de grandes dimensões. 

Alguns desses casos estão descritos na tese “A formação da propriedade capitalista no 

Amazonas (SCHWADE, 2019).  

Embora o estado não seja obrigado a adquirir imóveis que tenham origens suspeitas ou 

que são claramente oriundos de fraude, as desapropriações se tornaram um grande negócio e as 

consequências para os que são flagrados realizando essas fraudes são quase nulas. Dessa 

maneira, as desapropriações para fins de reforma agrária se tornaram mais um mecanismo que 

possibilita a transferência de renda para as mão daqueles que detém a propriedade ou a 

aparência de propriedade da terra, ampliando ainda mais seu poder político e econômico. 

Acompanhamos a trajetória de alguns desses imóveis no Estado do Amazonas. São 

processos de territorialização de rentistas, iniciados na década de 1970. No primeiro caso, 

tratamos de um conjunto de grandes imóveis que é fruto de fraudes realizadas na década de 

1970. Apesar de terem tramitado em tribunais superiores na década de 1980, momento em que 

os registros dos imóveis foram declarados ilegais, foram alvo de desapropriações realizadas 

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), logrando vultosas 

indenizações. No segundo caso, tratamos de um único imóvel, que não foi atingido por esse 
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mecanismo de desapropriação pela União, mas semelhantemente vem sendo utilizados como 

instrumentos de barganha para apropriação de renda junto a prefeituras e ao Governo do Estado.  

Os dois casos são fruto da ação de um mesmo grileiro de terras. Embora tenham ocorrido 

em momentos distintos e por caminhos também distintos, tem o mesmo objetivo: extrair renda 

fundiária sem nada produzir. 

 

Os imóveis desapropriados pelo governo federal em 1988 
 

Em 28 de julho de 1988, através do Decreto 96.441, o Presidente da República 

desapropriou 18 imóveis situados no Município de Pauini, Estado do Amazonas, totalizando 

139.865,96 ha. No decreto se alegou interesse social nos imóveis e, consequentemente, foi 

determinada a desapropriação para fins de reforma agrária (BRASIL, 1986). O processo de 

desapropriação ocorreu em um período de tempo considerado extremamente curto. Em quatro 

meses, o INCRA tramitou o projeto que culminou com a promulgação do decreto de 

desapropriação (BRASIL, 2002). 

Ocorre que, alguns anos antes, os imóveis já haviam tido seus respectivos documentos 

de origem e registros cancelados por ordem de tribunal superior, no caso, o extinto Tribunal 

Federal de Recursos - TFR. Os imóveis tiveram origem em ações movidas pelo grileiro, na 

década de 1979, a título de Usucapião, e que foram acatadas pelo juiz local. Entretanto, as terras 

em questão eram federais e o Tribunal de Justiça do Amazonas não possuía competência para 

julgar ações de interesse da União, além disso, o INCRA e a União sequer foram citados para 

se manifestar nos processos. Com os processos já finalizados, a Procuradoria Federal descobriu 

a fraude e recorreu ao TFR, que, no início da década de 1980, anulou as sentenças que padeciam 

do mesmo problema (BRASIL, 2001; AMAZONAS, 2001; BRASIL, 2002).  

Entretanto, as sentenças foram ignoradas pelos cartórios e os registros se mantiveram 

ativos, possibilitando seu uso como prova de propriedade. Esses registros foram utilizados pelo 

governo federal para a decretação da desapropriação dos imóveis para fins de reforma agrária. 

Com isso, a União assumia a obrigação de pagar pelos imóveis que, no entanto, já eram de sua 

propriedade.  

Os valores eram expressivos, como destacou o Relatório da Comissão Parlamentar de 

Inquérito Destinada a Investigar a Ocupação de Terras Públicas na Região Amazônica: 
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A indenização foi fixada em Cz$ 658.223.271,74, para o valor da terra nua, e Cz$ 
147.935.332,00 para as benfeitorias, totalizando Cz$ 806.158.604,00, de 
conformidade com o Laudo de Avaliação. Isto [...] equivalente a 92.534 salários 
mínimos ou US$ 5.293.923,06, valores da época (BRASIL, 2002, p. 88).  

 
O imóvel Tauaruhã 
 

O imóvel Tauaruhã possui 1.213,42 hectares e está situado a margem do rio Purus e a 

cinco quilômetros da cidade de Lábrea, no sul do Estado do Amazonas. Embora margeado pelo 

rio, sua área é acessível por uma estrada vicinal, que se liga a ponta ocidental da rodovia 

Transamazônica. O imóvel está registrado no Cartório do 1º Ofício de Lábrea, Livro 2-F, sob a 

matrícula 1.568, de 05 de junho de 1990 (LÁBREA, 2016). Entretanto, não consta na Certidão 

de Inteiro Teor menção ao documento de origem, ou seja, de que maneira o imóvel teria sido 

privatizado. Portanto, o registro do imóvel foi realizado ilegalmente. 

No cartório de Lábrea, assim como em outros município do sul do Amazonas, tem sido 

constantemente encontradas fraudes referentes ao registro de grandes imóveis. As fraudes no 

cartório se iniciaram na década de 1970, quando foram ignoradas decisões de tribunais 

superiores que obrigavam o cartório a anular matrículas de imóveis criados ou ampliados com 

dimensões gigantescas pelo tribunal local. Entretanto, parte dessas anulações passaram décadas 

até serem cumpridas e somente ocorreram por intervenção direta da Corregedoria Geral de 

Justiça do Amazonas. Nas décadas de 1980 e 1990, outras fraudes passaram a ser praticadas, 

multiplicando registros de imóveis sem conexão com documentos de origem válidos. O 

pretenso proprietário do imóvel também é citado em diversos casos de grilagem de terras na 

região sul do estado, especialmente em Lábrea (BRASIL, 2002; LIMA, 2002). 

Segundo informações da Comissão Pastoral da Terra (CPT), em meados da década de 

1990, após uma grande cheia do rio Purus, famílias camponesas da região migraram para este 

imóvel, estabelecendo pequenas posses. Essa ocupação ocorreu sem qualquer oposição e não 

haviam sinais da presença de outros ocupantes. Atualmente, cerca de quarenta famílias ocupam 

a área. 

Entretanto, em 2016, o pretenso proprietário moveu uma ação contra os posseiro. A ação 

correu na justiça sob o título de “Reintegração de Posse” e as decisões proferidas pelo Tribunal 

de Justiça do Amazonas foram favoráveis ao pretenso proprietário, determinando a remoção 

das famílias posseiras (AMAZONAS, 2016). Na iminência de serem destituídos de suas posses, 

os camponeses entraram em contato com a Comissão Pastoral da Terra, movimentos sociais, 
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igrejas e a Defensoria Pública do Estado, criando um desconforto. Em consequência disso, uma 

audiência foi realizada com o objetivo de se fazer uma conciliação.  

Entre as propostas apresentadas na audiência se destaca a que a Prefeitura Municipal de 

Lábrea se propôs a comprar a área em conflito e, com isso, realizar a regularização fundiária 

dos camponeses posseiros. Essa proposta, embora garanta a permanência dos posseiros daquele 

imóvel, possibilita também ao pretenso proprietário a extração da renda fundiária. Garante, 

portanto, sua reprodução social baseada no rentismo no campo. 

 

Considerações finais 
 

Os exemplos descritos demonstram que a política oficial de reforma agrária, bem como 

as estratégias de mediação de conflitos estabelecidas pelo Estado, tem garantido a reprodução 

do rentismo no campo. Esse rentismo está baseado em instrumentos ilegais de apropriação de 

grandes imóveis rurais. Os instrumentos de apropriação privada desses grandes imóveis, 

embora ilegais, são frequentemente reconhecidos como legítimos por instituições importantes 

na dinâmica fundiária, o que garante essa reprodução permanente da grilagem de terras e do 

rentismo no campo. Dessa maneira, grilagem e rentismo se tornaram problemas crônicos na 

dinâmica fundiária da Amazônia. 

Os grileiros tomam para si, de maneira ilegal, grandes porções de terra, sem torná-las 

produtivas, para que, posteriormente, sejam desapropriados por valores (muitas vezes 

superestimados) pagos pelo Estado. Parece contraditório, mas latifúndios improdutivos 

encontraram na desapropriação para fins de reforma agrária e nos demais instrumentos de 

mediação de conflitos fundiários, suas razões de existência.  

Portanto, desapropriações a propósito da política de reforma agrária se tornou um dos 

importantes motivos para que latifúndios improdutivos surgissem e a razão disso são as vultosas 

indenizações pagas aos grileiros. Nesses casos, as terras onde ocorrem ocupações camponesas 

podem impulsionar a desapropriação, tendo em vista o interesse social existente. Destitui-se o 

grileiro por meio de indenizações para regularizar a posse camponesa existente. E ao fazê-lo, o 

Estado impulsiona a formação de novos latifúndios improdutivos, promovendo um ciclo 

vicioso, que marca a incorporação de novos territórios. 
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POLÍTICAS MULTICULTURAIS E TENSÕES NO RECONHECIMENTO DOS 

DIREITOS TERRITORIAIS CAMPONESES. 

 

Andrés Felipe Bernal Restrepo 

Resumo: 

 

O presente artigo pretende analisar como o processo histórico de configuração dos sistemas 

jurídicos diferenciais no período das transições constitucionais na América Latina nos anos 

noventa, reflete na implementação da política de restituição de terras nas áreas camponesas da 

Serra Nevada de Santa Marta no Caribe colombiano. Descrevo algumas das particularidades 

destes processos de construção dos outros etnicamente distintos, no marco da constituição 

política colombiana e de sua conjuntura e cenários locais, para entender e analisar suas 

implicações políticas. Através de uma etnografia de estado (GUPTA, GARCIA, 2015) baseada 

na experiência profissional de três anos na implementação da política de restituição de terras 

desde a área social, reflito sobre como os sistemas jurídicos diferenciais estão implícitos nas 

política de restituição de terras com evidentes consequências para a reparação dos direitos 

territoriais das populações camponesas que foram expropriadas de suas terras e de seus direitos 

fundamentais, que afetou seus processos organizativos e políticos de resistência com 

consequências nas criação de estratégias de territorialização (RAFFESTAIN, 1980). Aqui 

aporto um olhar além das tipologias camponesas de resistências e formas de luta no campo. No 

primeiro momento, analiso como na constituição de 1991 se reconheceu a diversidade étnica 

de indígenas e afrodescendentes na Colômbia, introduzindo um sistema diferencial de direitos 

para garantir o reconhecimento do Estado daquelas populações marcadas como minorias que 

habitam em sua maioria, em áreas rurais e coexistem com população campesina mestiça. 

Privilegio o debate sobre como se estruturaram essas novas constituições nacionais com 

sistemas de direitos diferenciais, ao tempo que se espalhou uma abertura econômica própria do 

decálogo neoliberal dessa década em regiões historicamente ligadas a agroindústria, mineração, 

comercio internacional e economias de guerra . Mesmo que o Estado colombiano ainda não 

garante amplamente os direitos das populações indígenas e negras em muitas regiões do país, é 

perceptível algumas tensões frente ao reconhecimento político e o acesso as políticas territoriais 
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do Estado entre as diferentes populações étnico-rurais. Desde uma mirada crítica do 

multiculturalismo analiso como estes sistemas jurídicos radicalizaram a segmentação da 

população rural de acordo com os critérios étnico culturais. Indígenas, afrodescendentes e 

camponeses-mestiços entraram num aparente sistema de competição interétnica, com claras 

consequências nas dinâmicas das demandas agrárias e territoriais para os camponeses frente as 

outras populações étnicas. Isto, em contextos ligados a agudas lógicas do conflito armado e a 

expropriação de terras. Assim, no segundo momento, para compreender como esta discussão 

crítica sobre o multiculturalismo e os sistemas jurídicos diferenciais estão implícitos na política 

de restituição de terras com evidentes consequências políticas, realizo uma discussão sobre o 

estudo etnográfico do estado mediante o exame tanto das práticas cotidianas das burocracias 

locais como a construção discursiva do estado na cultura pública. Desde esta proposta busco 

superar as leituras do estado em seu enfoque nas estruturas a grande escala, para observar o que 

se faz em realidade os funcionários no nível mais baixo que neste caso implementam a política 

de restituição de terras no norte do Magdalena. Assim, tanto as práticas cotidianas como a 

construção discursiva do estado, permitem desagregar o estado, centrando-se nas diferentes 

burocracias problematizando a relação entre a transescalaridade do estado e os escritórios, 

instituições e práticas necessariamente localizadas. Seguindo a GUPTA, analiso como o estado 

como supra estrutura de grande escala, tem concentrado a atenção sobre como compreender o 

estado deixando um vazio sobre as práticas cotidianas dos burocratas e os efeitos de suas 

decisões na vida cotidiana da população rural. De acordo com este autor, são poucas as 

pesquisas que tem se levado a cabo sobre o papel dos funcionários públicos em cidades 

pequenas onde vivem e trabalham, que constituem uma ampla plataforma da pirâmide 

burocrática. Parto para entender que o estado não é somente um cenário suprasocial (ABRAMS, 

GUPTA, e MITCHEL, 2016), mas que é uma construção cultural que se materializa a partir das 

relações sociais nas diferentes escalas, que se tesem entre diferentes atores. Na terceira parte, 

mostro o contexto do surgimento de um bloque de medidas jurídicas focadas na reparação dos 

direitos territoriais das comunidades rurais que foram expropriadas ou deslocadas de seus 

territórios. Particularmente mostro o surgimento da política 1448 de 2011 e a analiso em função 

das práticas cotidianas e os discurso do estado frente à na implementação e a materialização 

desta política pública para evidenciar como uma estrutura de direitos diferenciais baseada no 

multiculturalismo, incide paradoxalmente no reconhecimento dos direitos territoriais dos 

campesinato em zonas fortemente afetadas pelo conflito armado. Para conseguir explicar isto, 
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realizo uma descrição detalhada sobre a forma como se desenvolvia o trabalho no município de 

Fundação (norte do Magdalena), contrastando com discursos (entrevistas) dos funcionários 

públicos ao nível local da Unidade de Restituição de Terras, a Agencia Nacional de Terras, 

Agencia Renovação do Território e o Programa das Nações Unidas pra o Desenvolvimento, 

todas agencias relacionadas com as políticas de reparação de direitos territoriais e os programas 

agrários para a implementação do Planos de Ordenamento Social da Propriedade Rural. Da 

mesma forma, abordo algumas falas que teve com campesinos e indígenas da região estudada. 
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A INFLUÊNCIA DO CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL (CAR) NA 

RELAÇÃO ENTRE PEQUENAS PROPRIEDADES E MEIO AMBIENTE 

 
Udmilla Moura Contes Fortunato,  

Raissa Ribeiro Costa 
Resumo: 

 

RESUMO Este estudo tem como objetivo discutir o cadastramento ambiental rural (CAR) 

enquanto instrumento de regularização ambiental e seus impactos na relação de pequenos 

agricultores e meio ambiente, buscando compreender a importância dessa ferramenta para 

conservação e manutenção dos recursos naturais. Visto que as discussões acerca do espaço rural 

e debates no contexto ambiental, vem se tornando mais evidentes no cenário atual. A 

metodologia consistiu em consultas nos órgãos governamentais atuantes nas temáticas sobre o 

meio ambiente e bibliografias acerca do tema, além de correlacionar com as discussões teóricas 

a relevância do Sistema de Cadastramento Ambiental Rural (SIDRA) com os dados da região 

Nordeste obtidos no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Os 

resultados obtidos indicam um aumento da declaração e da espacialização das áreas rurais 

identificadas a partir do cadastramento ambiental rural (CAR). INTRODUÇÃOA apropriação 

dos recursos naturais pela sociedade se faz presente desde o início da civilização, configurando 

a relação sociedade-natureza. Essa relação diz respeito às formas de interações e modificações 

entre esses agentes, sendo de grande complexidade e resultante na configuração espacial, social 

e econômica. Com o avanço do meio técnico-científico-informacional, a evolução das técnicas 

em decorrência da apropriação dos recursos ficou cada vez mais intensa, trazendo grandes 

impactos à qualidade de vida. As atividades agrícolas apesar de desempenharem um papel 

fundamental na geração de riqueza, atualmente são umas das principais consumidoras destes 

recursos e sua intensificação tem demonstrado resultados prejudiciais ao meio ambiente, 

principalmente no que tange à disponibilidade e qualidade da água, à qualidade do ar e dos 

alimentos (NUNES, 2007). Nesse contexto, emergem preocupações e discussões no que diz 

respeito a preservação e conservação ambiental, em que estratégias e instrumentos vem sendo 

gradativamente utilizados nestes debates. A exemplo disto, surge o Cadastramento Ambiental 

Rural (CAR), um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os 
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imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e 

posses rurais (MMA, 2012).Assim, este estudo tem como objetivo discutir o cadastramento 

ambiental rural (CAR) enquanto instrumento de regularização ambiental e seus impactos na 

relação de pequenos agricultores e o meio ambiente, buscando compreender a importância 

dessa ferramenta para conservação e manutenção dos recursos naturais. METODOLOGIA A 

metodologia consistiu, no primeiro momento, no levantamento/revisão bibliográfica, a fim de 

entender sobre os conceitos norteadores para fundamentar a discussão acerca do tema proposto. 

Logo após, foram adquiridos dados do CAR nos anos de 2015 e 2019, relacionando-os com 

questões ambientais (preservação e conservação). RESULTADOS E DISCUSSÃO No últimos 

anos, as demandas ambientais ganharam notoriedade na sociedade atual. A preocupação com o 

meio ambiente e os possíveis impactos da relação da sociedade-natureza, motivaram 

significativamente organizações e instituições a estabelecerem mecanismos de gestão ambiental 

através de normas, visando o desenvolvimento sustentável e o equilíbrio ambiental. Através da 

Conferência Mundial das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento que as 

questões ambientais ganharam mais importância no Brasil e no mundo, pois foi a primeira vez 

que a comunidade política internacional admitiu claramente que era preciso conciliar o 

desenvolvimento socioeconômico com a utilização dos recursos da natureza (SILVA, 2016). 

Quando se trata de normas e leis ambientais, a legislação brasileira é uma das mais completas 

e avançadas do mundo, isto se dá devido a implementação do Código Florestal Brasileiro, 

instituído desde 1934 (Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934), revogada em 1965 e 

novamente discutida e reformulada em 2012. Desta última reformulação, tem-se o Decreto 

7.830, de 2012 para regulamentar o Cadastro Ambiental Rural (CAR), o Programa de 

Regularização Ambiental (PRA) e sanar as lacunas decorrentes dos recentes vetos (BRASIL, 

2012).O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro eletrônico de alcance nacional junto 

ao órgão ambiental competente no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio 

Ambiente (Sinima) e tem a finalidade de identificar e cadastrar os imóveis rurais no Brasil, seus 

proprietários e possuidores, juntando e unificando as informações de natureza ambiental dos 

referidos imóveis, tais como, Área Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL) 

(BRASIL, 2002; PETERS & PANASOLO, 2014).Assim, surgindo numa perspectiva de 

preservação e conservação ambiental, este instrumento evidencia a importância do auxílio aos 

agricultores e as discussões sobre o meio ambiente, apesar disto é notório destacar que no ano 

de 2015, o CAR não atingiu a maior parte das propriedades no Brasil, sendo que de 373.024.487 
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hectares de áreas que poderiam ser cadastradas, apenas 155.302.291 ha foram cadastradas, ou 

seja, 41,63%. Em 2019, os dados obtidos foram maiores que os analisados anteriormente. Nesse 

ano, foram consideradas as áreas onde estão inseridas as unidades de conservação. Dessa forma, 

segundo o Boletim do CAR, houve um percentual acima de 100% de área cadastrada no CAR. 

Em um total de 430.673.417 ha, 521.997.379 ha foram cadastrados. Em relação aos imóveis 

cadastrados, a região Nordeste obteve a maior quantidade, com 2.031.238 imóveis. Analisando 

as tabelas do Boletim Informativo do CAR nos anos de 2015 e 2019, é possível notar que a 

região Nordeste destaca-se, principalmente por ser a região que obteve um maior número de 

imóveis cadastrados no ano de 2019, apesar de que em 2015 era a última região nesse quesito. 

Outras informações que podem ser salientada, em relação aos dados obtidos pelo Boletim 

Informativo do CAR são sobre o comportamento de cada estado. No Estado da Bahia, por 

exemplo, em 2015 obteve-se 9.204 imóveis cadastrados, com o percentual de 11,16% de área 

cadastrada. Já em 2019, foram 717.384 imóveis e 86,70%. Ou seja, houve um aumento de 

75,54% da área cadastrada. Nessa perspectiva, ressalta-se que o CAR vem sendo exigido para 

qualquer movimentação econômica que envolva a propriedade rural, inclusive para obtenção 

de crédito, fato que pode afetar justamente a parcela que ainda não regularizou os imóveis e 

que mais precisa de financiamento, os pequenos agricultores (VOLPATO, et. al, 

2016).CONSIDERAÇÕES FINAIS Desta forma, pode-se observar que é de fundamental 

importância a discussão sobre o CAR e seus impactos na relação entre pequenos produtores 

rurais e o meio ambiente. Apesar das contradições e falhas no sistema, ressalta-se a importância 

da inscrição destes no cadastro já que o mesmo dispõe de benefícios. REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICASBRASIL. Lei n°12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção 
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L.; PANASOLO, A. Cadastro Ambiental Rural CAR & Programa de Regularização Ambiental 
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DAS POLÍTICAS ESTATAIS DE DESENVOLVIMENTO A TERRITORIALIZAÇÃO 

DO AGRONEGÓCIO EM PORTO NACIONAL – TO. 
 

Carlos Eduardo Ribeiro Rocha1 
 
 

Introdução 
 

Programas como o Prodecer, Polocentro, Prodoeste, tiveram, dentro dos seus objetivos, 

a expansão da fronteira agrícola via produção de soja. Nestes programas incentivou-se a 

migração dirigida de produtores rurais do centro-sul do Brasil para as regiões Centro Oeste e 

Norte, no intuito de ocupar espaços ditos “vazios” com produtores que já tivessem um Know 

how na produção agrícola em larga escala e voltada, principalmente, para o mercado externo. 

No norte goiano e atual estado do Tocantins, foram implantados projeto de incentivos 

agrícolas tanto por parte do governo federal como de governos estaduais. Esses projetos estão 

distribuídos em diferentes regiões do estado e se caracterizam pela desapropriação de áreas 

ocupadas e repassadas a produtores rurais externos àquelas áreas. Também tiveram projetos de 

incentivo à aquisição de terras, custeio de máquinas e implementos agrícolas, etc., visando 

formar e incluir produtores locais no processo de modernização agrícola. No caso de Porto 

Nacional, destacou-se o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria 

do Norte e do Nordeste (Proterra). 

Em Porto Nacional a modernização agrícola teve como referência a ação do Estado, por 

intervenção da ACAR - GO (Associação de Credito e Assistência Rural do Estado de Goiás), 

que foi substituída pela EMATER - GO (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural), 

atual RURALTINS (Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins).  

Esse município passou por uma onda modernizante no final da década de 1970, na 

década de 1980 e os primeiros anos de década de 1990, implantados pelos aparelhos de Estado 

mencionados acima, sendo a soja um produto de destaque. A expansão da CAPOOL - 

Cooperativa Agro-Pecuária Portuense Ltda., contribuiu para a referida modernização. Uma 

retração da produção agrícola ocorreu no início da década de 1990, relacionada à diminuição 

do apoio do Estado a esta atividade. A partir dos primeiros anos da década de 2000 tem-se uma 

 
1 Doutorando em Geografia – UNESP – Presidente Prudente. 
cadusophia@gmail.com 
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nova onda de expansão da produção agrícola em Porto Nacional, desta vez nos moldes do 

agronegócio.  

Como consequência dessa onda modernizante, a região centro-sul do estado do 

Tocantins, principalmente no município de Porto Nacional, vem ocorrendo mudanças 

significativas em seu espaço urbano e rural. Um dos motivos para tais mudanças foi a ampliação 

de áreas de produção de soja nesse município, assim como a consequente modernização no 

modo de produzir, comercializar, resultando também no aumento de casos de conflitos agrários 

na região. O presente trabalho tem como objetivo analisar o processo de territorialização do 

agronegócio, com ênfase no cultivo da soja no município de Porto Nacional - TO. Para alcançar 

este objetivo, os procedimentos metodológicos incluíram consultas bibliográficas sobre 

modernização agrícola e desenvolvimento regional (com ênfase no sudeste da Amazônia 

Legal). foram realizadas entrevistas e aplicação de questionários com diferentes agentes da 

modernização agrícola (agricultores, técnicos agrícolas, agrônomos e órgãos de fomento).  

 
Programas de desenvolvimento para o Cerrado 
 

A marcha para o Oeste, na década de 1940, foi uma das políticas territoriais de 

ocupação do território criada no Governo Getúlio Vargas, tendo as Colônias Agrícolas 

Nacionais (CAN) como uma das referências. Segundo Castilho, os objetivos específicos da 

criação da CAN foram: 
As Colônias Agrícolas Nacionais foram criadas para receber e fixar cidadãos 
brasileiros pobres, aptos a agricultura, dentre aquele amplo programa de superação 
das carências do modelo brasileiro de desenvolvimento. Com as Colônias pretendia-
se resolver dois estrangulamentos básicos: alocar mão-de-obra liberada pela 
decadência da cafeicultura (e de maneira mais global pela deterioração das relações 
de troca entre o velho campo e a nova economia urbana), e criar para esta uma frente 
agrícola comercial interna. (CASTILHO, 2012, p. 119). 
 

 O Projeto CANG (Colônia Agrícola Nacional de Goiás) foi implantado no ano 

de 1941 no intuito de povoar e desenvolver economicamente a região do Matogrosso Goiano 

(CASTILHO, 2012). 

 Outras políticas econômicas foram formuladas até a década de 1960 para integração 

nacional, como foi o caso do plano de metas (1957 – 1960) implantadas no governo de Juscelino 

Kubitschek.  Nesse plano os investimentos foram voltados para os setores de ponta da estrutura 

industrial, os setores básicos da economia e também, os setores de transporte e energia. Outro 

ponto importante desse plano foi à construção da capital do país, Brasília, que além de passar a 
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ser centro político, a capital se localiza no centro do território nacional, o que redimensionou a 

estrutura de circulação existente, principalmente pela inauguração em 1960 da rodovia Belém-

Brasília. Costa (1988).  

Já no regime militar, a partir de em 1964, foi criado o Ministério do Planejamento e 

Coordenação Econômica, com o objetivo de integrar órgãos menores nos estados, 

desenvolvendo entre 1964 e 1966 o PAEG (Programa de Ação Econômica do Governo). Em 

1965 foi criado o Ministério Extraordinário para a Coordenação de Organismos Regionais e 

logo após o Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social, planejado para o período 

de 1967-1976 (COSTA, 1988). Para Costa (1988, p. 63), “pela primeira vez é colocada de modo 

explícito a questão regional do ponto de vista da integração nacional, objetivo maior a ser 

perseguido pelo Estado em sua política econômica-regional”. 

 Neste sentido as políticas territoriais visavam, principalmente, o desbravamento e maior 

controle das regiões Centro-Oeste e Norte, elaborando e estruturando projetos de 

desenvolvimento econômico que levou a migrações para as mesmas. 

 Costa (1988) faz o seguinte comentário sob o Plano Decenal de Desenvolvimento 

Econômico e Social: 
Sob a estratégia de integração nacional, este deveria dirigir seus esforços em especial 
sobre políticas voltadas para a ocupação econômica da Amazônia e do Centro-Oeste, 
articulando-as com as demais regiões do país, como forma de constituir um mercado 
nacional consolidado. Outro aspecto apresentado pelo Plano Decenal foi à adoção da 
“Teoria dos Polos de Desenvolvimento” e implicaria na eleição de “regiões-
programa” e nelas, os pólos representados por centros urbanos capazes de, a partir da 
concentração de investimentos, irradiar o seu dinamismo à região. (COSTA, 1988, p. 
63). 
 

 A região do Cerrado passou a despontar com grande potencial para expansão de 

fronteira agrícola ainda na década de 1970, quando políticas públicas territoriais foram 

efetivadas nessa região. Os PND’s (Planos Nacionais de Desenvolvimento) formularam 

instrumentos de revitalização e modernização da agricultura brasileira no sentido de dinamizar 

o setor agrícola e de ampliar a produção de alimentos e de matérias-primas; aumentar as 

exportações e a substituição das importações; redistribuir geograficamente as populações rurais 

por meio da colonização. Para Costa (1988), o I PND (1969-1974) tinha uma perspectiva de 

colonização, enquanto que o II PND voltou-se mais para uma ocupação baseada em um novo 

patamar da política econômica global, ligada à produção para o crescimento das exportações. 
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 Pires (2000) vai destacar que do I PND surgiu o Programa de Desenvolvimento do 

Centro Oeste (PRODOESTE), e do II PND (1974-1979) resultaram mais programas de 

desenvolvimento dirigidos à região centro norte do país. 

 Conforme Pires: 
O II PND (74/79), implementado durante o governo Geisel, apresentava, ainda como 
meta mais importante, a modernização da agricultura. A partir dele, foram criados 
alguns programas voltados para a região amazônica, como o Programa de Pólos 
Agropecuários e Agro minerais da Amazônia (Poloamazônia), e, para o Centro-Oeste, 
o Programa Especial da Região da Grande Dourados (Prodegran), o Programa de 
Desenvolvimento dos Cerrados (Polocentro) e o Programa Especial da Região 
Geoeconômica de Brasília. A visão predominante indicava que o papel estratégico da 
agricultura no processo de desenvolvimento seria reforçado com a ocupação das 
extensas áreas agricultáveis nessas regiões. (PIRES, 2000, p. 115). 

 
 Outros três programas agrícolas de cunho governamental que influenciaram a recente 

ocupação produtiva do Cerrado no período posterior a 1970 foram: o Programa de 

Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba (PADAP), implementado pelo governo de Minas 

Gerais, e o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO), e o Programa de 

Cooperação Nipo-brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados (PRODECER), ligados ao 

governo federal. 

O PADAP foi criado em 1973, em Minas Gerais, e tinha como intuito afirmar a 

viabilidade técnica e econômica do potencial agrícola do Cerrado, tendo por meio, a ocupação 

de colonos de descendência japonesa, vindos, principalmente, do Sul/Sudeste do país. Segundo 

Pires (2000, p. 119), “no planejamento do PADAP, previa-se a realização de 15 atividades 

produtivas, no entanto, na sua efetivação, estas reduziram-se a quatro, ocorrendo uma acentuada 

especialização em torno do cultivo da soja, do trigo e do café”.  

O POLOCENTRO foi efetivado em 1975 e foi implantado nos estados de Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. Seu objetivo era incorporar mais de três milhões 

de hectares de terras do Cerrado destinados à pecuária, agricultura e reflorestamento (PIRES, 

2000).  

Para Pires:  
O Padap e o Polocentro apresentam semelhanças relativas ao suporte à pesquisa, à 
assistência técnica, ao crédito rural subsidiado e à infraestrutura física de estradas, 
energia e armazenagem. Distinguem-se, contudo, porque, no primeiro, houve 
concentração geográfica dos investimentos e interferência direta na organização 
produtiva. No segundo, os investimentos distribuíram-se em quatro estados, 
destinados em grande parte às médias e grandes propriedades agrícolas. (PIRES, 
2000, p. 120). 
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A região do Cerrado tornou-se estratégica na incorporação de novas áreas, tanto por 

sua posição geográfica, como por suas características físico-ambientais, que propiciavam a 

expansão da produção agropecuária nos padrões da nova agricultura moderna, baseada no 

pacote tecnológico da “Revolução Verde”. Para Silva (2000, p. 25) “as condições ambientais 

das áreas de Cerrado auxiliaram a disseminação dos propósitos políticos apoiados pela 

importação do modelo difundido no pacote da Revolução Verde. A presença de extensas 

chapadas possibilitou a prática bastante utilizada na agricultura moderna”. Franco (2001) faz 

uma relação entre recursos naturais e a modernização da agricultura. Seu trabalho mostra a 

estrutura física do Cerrado, analisando as necessidades deste para a produção intensiva, pois é 

preciso manejo específico, máquinas e implementos para que seu uso seja eficiente. Esse autor 

caracteriza a estrutura física do Cerrado enfatizando que a mesma: 

 
Apresenta algumas características que favorecem a produção agrícola no mesmo, 
dentre elas destacam-se: a vasta extensão de terras mecanizáveis, as condições 
climáticas (luz, temperatura, água), vegetação, etc. Em contrapartida aparecem 
algumas limitações no que se refere ao pouco conhecimento de seus recursos naturais, 
a irregularidade das chuvas (seca e veranico), a baixa fertilidade e erosão dos solos, 
ao sistema de produção ineficiente, e outros. (FRANCO, 2001, p. 37). 

O uso e ocupação do solo com lavouras tecnificadas, assentadas em grandes 

propriedades, voltadas à produção de arroz, soja e milho para exportação, exemplificam como 

se deu a modernização da agricultura no Cerrado, principalmente os que faziam parte dos 

programas governamentais de ocupação das terras.  

 

A introdução do agronegócio no município de Porto Nacional – TO e seus desdobramentos 
 

A introdução da modernização agrícola no município de Porto Nacional se dá por meio 

da ação do Estado, com a instalação, em 1968, de uma unidade da ACAR-GO2 (Associação de 

Crédito e Assistência Rural do Estado de Goiás) neste município. Segundo entrevista realizada 

no dia 01/06/2015, com a Sr.ª Generosa Ferreira Lima, primeira auxiliar de escritório da ACAR 

em Porto Nacional, essa associação tinha uma sede local e uma regional no município de Porto 

Nacional, onde o chefe local era o agrônomo Clidenor Bezerra e o chefe regional o agrônomo 

Antônio Coutinho Aguiar.  

 
2 A ACAR foi criada em 03/03/59 e tinha por finalidade prestar serviço de assistência técnica, creditícia e fazer 
extensão rural.  
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Localização da Área de Estudo. 

 
 

 A ACAR contava em seu rol de funcionários com técnicos agrícolas, agrônomos e 

veterinários, e tinha como objetivo prestar assistência técnica aos agricultores e pecuaristas no 

município de Porto Nacional e região. Nesse momento (1968), segundo a entrevistada, não 

existia máquinas nas lavouras do município, apenas arado com tração animal e a maior parte 

dos investimentos eram utilizados na pecuária. Com a chegada da associação começou-se a 

implantar, através de palestras e assistência técnica, formas de cultivo mais modernas e o 

incentivo a aquisição de maquinário para as lavouras. Outra atividade desenvolvida por essa 

associação era montar projetos para aquisição de crédito rural. Uma das dificuldades 

enfrentadas pelos produtores de Porto Nacional era que não existia a agência do Banco do 

Brasil3 neste município, instituição com a qual a associação pleiteava o crédito, sendo os 

projetos enviados para a agência de Porangatu – GO, tornando o processo moroso e em 

descompasso com as épocas de plantio. 

 
3 A agência do Banco do Brasil foi instalada em Porto Nacional no ano de 1977. 
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 Um maior acesso ao financiamento agropecuário se deu por intermédio de um programa 

de governo federal para obtenção de crédito, que foi bastante utilizado por produtores de Porto 

Nacional e região, denominado PROTERRA (Programa de Redistribuição de Terras e de 

Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste).  

O Programa foi criado pelo Decreto-lei nº 1.179, de 6 de julho de 1971, tendo como 

objetivos os financiamentos fundiários destinados a projetos ou programas de colonização e de 

reforma agrária e o financiamento dos demais investimentos rurais, objetivando a organização 

e modernização das propriedades rurais. Quanto ao crédito liberado pelo PROTERRA, as 

principais vantagens eram: prazo de 12 (doze) anos para pagamento da dívida, inclusive com 

dois de carência, dependendo da rentabilidade dos projetos; encargos bancários para o mutuário 

final de 12% ao ano sobre o saldo devedor dos financiamentos. (Banco Central do Brasil, 1972. 

Resolução nº 224, de 8 de junho de 1972). 

Os financiamentos tinham como prerrogativa: 

 
a) Finalidades: 1. Aquisição de áreas correspondentes a até 6 (seis) módulos da região; 
2. custeio de despesas complementares com medição, demarcação, construção de 
tapumes e outras de pré-investimento indispensáveis ao início da exploração rural; b) 
Beneficiários: 1. Rurícola, não proprietário, que venha a explorar direta e 
pessoalmente com sua família o imóvel objeto de financiamento; 2. rurícola, já 
proprietário, que pretenda ampliar o seu imóvel mediante a aquisição de área contígua, 
desde que indispensável ao seu natural e conveniente aproveitamento, na forma do 
item anterior; 3. proprietários rurais que se proponham dividir e colonizar suas terras, 
mediante projeto aprovado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária-INCRA; c) Prazo - até 12 (doze) anos, inclusive 2 (dois) de carência. 
(Resolução nº 224, de 8 de junho de 1972). 
 

A ACAR foi extinta em 1974, sendo suas atividades substituídas pela implantação da 

EMATER – GO (Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Estado de Goiás), no ano de 

1975.  

A EMATER – GO, criada pela Lei Estadual 7.969/75, foi instalada em Porto Nacional 

em 1975, absorvendo a estrutura já existente da ACAR – GO. A partir da implantação da 

EMATER, o município de Porto Nacional começa a sua transição de uma pecuária, ainda em 

moldes tradicionais de criação, para a agricultura em larga escala em meados da década de 

1970, quando produtores locais e migrantes iniciam a produção de arroz sequeiro em escala 
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comercial4. Raimundo Dias de Sousa5, em entrevista realizada no dia 18/04/2015, relata que 

neste momento havia apenas um produtor, o senhor Júlio Tormim6, que utilizava maquinário 

na produção agrícola, sendo que os demais utilizavam serviços manuais para produzir. Esse 

produtor, já falecido, serviu de referência para que outros, naturais de Porto Nacional, também 

buscassem modernizar sua produção, conforme destacam os próximos dois entrevistados, e que 

também adquiriram máquinas e implementos agrícolas. 

Sobre o Sr. Júlio Tormim os entrevistados relatam que:  

 
Eu fui fazer uma visita ao Sr. Júlio Tormim, e eu me impressionei com aquilo. Uma 
lavoura de arroz, no Cerrado, e eu conversando com seu Júlio, perguntei: e você tem 
esperança que esse arroz vai pra frente? Porque, esse Cerrado sem água sem chuva, 
ele disse, aqui plantando na hora certa, com a adubação certa, a colheita vem como 
certa. Eu visitei a lavoura dele, gostei muito do sistema de plantio, porque, a gente 
plantava antes com matraca e com enxada, e ali eu já via uma plantadora. (Adelson 
Costa. Entrevista realizada dia 02/06/2015).  
O Sr. Júlio Tormim era goiano. Foi o primeiro a produzir aqui em Porto Nacional por 
via de máquinas. Ele foi um grande incentivador da produção mecanizada, pois foi a 
partir dele que nós começamos, eu, Adelson Costa a produzir e depois outros 
produtores começaram. Era um homem muito generoso, foi ele quem doou a área 
onde hoje se encontra o parque industrial de Porto Nacional, ainda na gestão de 
Vicentinho. (Deijayme Aires. Entrevista realizada dia 27/05/2015). 
 

Na fala do produtor Adelson Costa, “a EMATER começou o embalo das lavouras 

mecanizadas na região de Porto Nacional, por que ela fiscalizava as fazendas”. A EMATER 

começou a implantar a modernização da produção de arroz em 1975, em uma área de 50 há, 

pertencente ao Ministério da Agricultura, onde hoje se encontra o “Parque de Exposição 

Agropecuária de Porto Nacional”, consorciando arroz e capim, e que servia como área teste. A 

primeira propriedade privada a modernizar sua forma de produção de arroz foi à propriedade 

do Sr. Júlio Tormim, no ano de 1974. Já em 1975, com esse contato com o produtor Júlio 

Tormim, em 1974, e com a EMATER, em 1975, dando assistência tanto na área de produção 

como de financiamento, o Sr. Adelson Costa, resolve plantar sua lavoura de forma mecanizada. 

O Produtor Adelson Costa resume assim sua decisão de modernizar sua produção: 

 

 
4 A produção de arroz existente anteriormente se dava em roça de toco e estava voltada, principalmente, para o 
autoconsumo. 
5 Agrônomo e primeiro técnico da EMATER de Porto Nacional, assumiu a função em Porto Nacional no ano de 
1975, para introduzir novas culturas e novas técnicas de plantio. 
6 Oriundo do sul de Goiás.   
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Para eu tomar essa decisão, o Banco da Amazônia7 abriu as portas pra mim. E eu não 
quis ir na dúvida, procurei o doutor Raimundo (agrônomo da EMATER). Eu estou 
com essa indecisão de mexer, de comprar maquinas, de mexer com essa lavoura 
mecanizada, o que você acha? Ele disse, rapaz não arrepende não, entra com tudo, 
porque aqui não existe isso, quem tem condição como você e outros devem entrar e 
não vai ter prejuízo não. Conversei com ele várias vezes sobre aquisição de máquinas, 
a possibilidade das lavouras darem conta de pagar essas máquinas, e ele só me injetava 
confiança. Aí eu fiz um projeto no Banco da Amazônia, pelo PROTERRA, onde eu 
peguei um financiamento na época de Cr$237.000.000 de cruzeiros e comprei os 
implementos agrícolas. (Entrevista realizada em 02/06/2015). 
 

Outro produtor de arroz foi o Sr. Deijayme Aires. Antes de plantar lavouras de arroz, 

ele foi subgerente da empresa de aviação Varig em Porto Nacional, onde trabalhou até o ano de 

1975. Começou a produzir arroz depois de vender uma área que possuía, onde hoje se encontra 

a torre de televisão da cidade, e que não a aproveitava, pois a mesma, segundo ele “era uma 

área de pedregulho”. Com a venda desta área, ele adquiriu outra de 25 ha, onde hoje se encontra 

a subestação de energia, do município de Porto Nacional. Em 1976 o Sr. Deijayme começou a 

plantar arroz, influenciado pela assistência dada pela EMATER (Figuras 1 e 2) e pelas lavouras 

do Sr. Júlio Tormim que já eram mecanizadas. Nessa época, em sua propriedade foram 

adquiridos três tratores e uma colheitadeira, onde trabalhavam cerca de doze a quinze homens. 

 
 

 
Figura 1 - Reunião de técnicos da 
EMATER com produtores rurais. 
Fonte: Arquivo Pessoal – Raimundo Dias. 

 
Figura 2 - Técnicas utilizadas por técnicos 
nas reuniões com produtores rurais. 
Fonte: Arquivo Pessoal – Raimundo Dias. 
 

Como a área de plantio de arroz do Sr. Deijayme Aires ficava muito próximo ao centro 

da cidade, era ela que os técnicos da EMATER utilizavam para a realização de dias de campo, 

 
7 O banco foi instalado em Porto Nacional em 07/10/1956. 
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onde eram expostas as técnicas de manejo e implementos agrícolas utilizados naquela 

propriedade.  

Segundo o Sr. Deijayme Aires, sobre a decisão de mecanizar sua lavoura de arroz e os 

impactos no tempo para produzir, o mesmo relata que: 

 
Eu vi o futuro nisso, e não tenho dúvida que é até agora, e todo mundo que entrar na 
agricultura vai por esse caminho, como a gente tá vendo com as lavouras de soja aqui. 
Quando iniciei a plantar lavoura, eu tive a oportunidade de comprar uma colheitadeira 
zerada, e isso chamava a atenção, porque na região quase não tinha, e com cinco 
minutos eu enchia a caçamba de uma colheitadeira, e tinha doze homens para receber 
o produto, às vezes, quando eles nem terminavam de ensacar o produto, a colheitadeira 
já estava vindo novamente para despejar, e dava aquele fervor, aquela rotatividade 
muito grande. (Entrevista realizada no dia 27/05/2015). 
 

A opção desses três primeiro produtores (Júlio, Adelson e Deijayme) de plantar arroz 

de sequeiro foi a mais viável naquele momento, pois a cultura seria a ideal para a abertura de 

áreas, não necessitando de grande manejo e aplicação de insumos como adubos e calcário para 

correção de solo, visto que, para conseguir tais produtos era necessário buscar no sul do estado 

de Goiás, aumentando o custo de produção se comparado com a produção de outra cultura como 

a soja.  

Em 1977, a produção de arroz de sequeiro em Porto Nacional, já se apresenta com uma 

estrutura melhor organizada (Figuras 3 e 4). A intervenção da EMATER e a crescente mudança 

nas práticas e manejo na cultura do arroz, empregadas cada vez mais por produtores da região, 

fez com que o município se tornasse um dos principais produtores. 

A pecuária extensiva predominava antes do aumento da produção de arroz em Porto 

Nacional. Segundo entrevista realizada no dia 16/04/2015 com o agrônomo Sergio Túlio 

Pereira, produtor de arroz na década de 1980, houveram conflitos entre criadores de gado e 

agricultores, pois as áreas de pastagens geralmente se estendiam entre os municípios, sendo que 

na época havia pouco ou nenhum cercamento das terras e a invasão de lavouras pelo gado eram 

constantes. 
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Figura 3 - Plantação de arroz sequeiro. 
Fonte: Arquivo Pessoal – Raimundo Dias. 

 
Figura 4 - Colheita mecanizada de arroz 
sequeiro. 
Fonte: Arquivo Pessoal – Raimundo Dias. 
 
 

 Para atender a demanda crescente de armazenagem da produção de arroz sequeiro da 

região, existia somente a CAPPOL - Cooperativa Agro-Pecuária Portuense Ltda., que foi 

fundada em 09/09/1966. Inicialmente, sua estrutura era voltada para comercialização de 

ferramentas e objetos em geral. O Sr. Deijayme Aires que, além de produtor, também foi um 

dos presidentes, relata que “a cooperativa era mais voltada para o consumo. Segundo ele, 

quando eu recebei todo o patrimônio dela, em 1974, o que tinha no estoque era alça de caixão, 

espelho, coisas que não eram nada de produtor”. Com o aumento na produção de arroz, inicia-

se em 1978 e terminando em 1979 a construção dos primeiros silos de armazenagem da 

CAPPOL, se tornando um dos mais importantes polos de recebimento de arroz no norte de 

Goiás, operando com grande escala de comercialização entre 1979 e 1984.  

Para o agrônomo portuense José Dejaldo Arruda Junior, em entrevista realizada no dia 

14/04/2015, “a estruturação da cooperativa foi de suma importância para a continuação do 

desenvolvimento da agricultara mecanizada no município de Porto Nacional”. A decadência da 

produção de arroz, pós 1984, segundo o Agrônomo Túlio Pereira, ocorreu por vários fatores: a) 

A rotação de variedades não era feita regularmente, ficando suscetíveis a pragas, b) a política 

de preço mínimo aplicada pelo Estado não cobria os custos de produção, c) pouca presença de 

empresas para comercialização da produção d) dificuldade na aquisição de insumos e 

implementos agrícolas, e) falta de regulação de preços f) diminuição na oferta de crédito para 

agricultores. 
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 Em 1981 a produção de soja já estava presente no município de Porto Nacional. O 

agrônomo da EMATER - GO, Raimundo Dias, relata da seguinte forma o início da introdução 

da soja no município de Porto Nacional: 
Preocupado com a região, pensou-se na diversificação de cultura. Então seu Júlio 
Tormim abriu as portas pra gente, ele disse, olha se vocês quiserem fazer alguma 
atividade pra mostrar para os produtores da região, a propriedade está à disposição e 
nós propomos pra ele plantar soja na propriedade dele. Ele tinha máquina e tudo e ele 
topou e nós fizemos aproximadamente uns 10 alqueires, em 1981. Nós fizemos essa 
experiência, plantamos soja aí, foi a primeira lavoura de soja cultivada a margem 
direita do rio Tocantins, na fazenda do Sr. Júlio Tormim. Então essa soja serviu pra 
fazer dia de campo pra divulgar a cultura, aproveitamos para dizer dos benefícios da 
cultura, porque estávamos fazendo a diversificação. (Entrevista realizada em 
18/04/2015).  
 

 Nesse sentido, a EMATER realizou dias de campo para produtores da região, 

disseminando práticas para a produção de soja, e mostrando os resultados já obtidos (Figuras 5 

e 6).  

 
Figura 5 – Técnicos da EMATER em dia 
de campo para promover a soja. 
Fonte: Arquivo Pessoal – Raimundo Dias. 

 
Figura 6 – Produtores participando de dia 
de campo. 
Fonte: Arquivo Pessoal – Raimundo Dias. 
 

 

Vale ressaltar o esforço do Estado, por meio dessas práticas, em suplantar uma cultura 

de criação de gado e produção de alimentos nas propriedades locais, por uma produção em larga 

escala para o mercado. 

Alguns agricultores que produziam arroz e, que nesse período já encontravam 

dificuldades para produzi-lo, em vista da decadência do mercado desta cultura, começam 

também a produzir soja. 

A produção de soja neste município tem um início bastante incipiente e envolta nos 

mesmos problemas da produção de arroz, com um agravante, pois a comercialização era feita 

em Anápolis – GO, onde se encontrava como diz o Agrônomo Sergio Tulio Pereira “o 
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atravessador mais próximo”, aumentado o custo da produção (logística) e diminuição da 

qualidade do produto.  

As imagens abaixo mostram a produção de soja em 1981, utilizando as técnicas de 

plantio disseminadas pela EMATER e a mecanização da colheita (Figuras 7 e 8). 

 

 
Figura 7 – Plantação de soja em Porto 
Nacional. 
Fonte: Arquivo Pessoal – Raimundo Dias. 

 
Figura 8 – Colheita de soja em Porto 
Nacional. 
Fonte: Arquivo Pessoal – Raimundo Dias.  

Observou-se na pesquisa que a movimentação do Estado, no sentido de introduzir a 

soja em Porto Nacional, efetivou-se via assistência técnica, por parte da EMATER-GO e 

apoio de pesquisa da Embrapa, disseminando novas cultivares, bem como por financiamentos 

agrícolas. As áreas que iniciaram suas mecanizações neste município ocorreram de forma 

diferente de outros polos do Estado do Tocantins, onde a expropriação de terras pelo estado 

de forma questionável era o modus operandi, no caso de Porto Nacional essas se compunham 

estritamente de áreas não desapropriadas pelo Estado e com produtores locais.            

             Mesmo com o processo de produção já utilizando implementos agrícolas com 

tecnologias modernas para a época, na década de 1980 e 1990, vindos principalmente de 

Goiânia-GO, Anápolis-GO e Gurupi - TO, essa fase incipiente da produção de soja em Porto 

Nacional se prolongaria por vários anos. 

Área colhida (ha) de soja em Porto Nacional na década de 1990. 
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      Fonte: SEPLAN-TO, 1997. IBGE. Cidades@, 2013. 
 
Os motivos levantados pela pesquisa para essa estagnação8 foram, principalmente a) 

falta de variedades de sementes próprias para o solo da região, b) falta de empresas de 

originação de soja, c) falta de regulação de preços, d) produção em modo convencional, e) 

desestimulo dos agricultores com quebras nas safras. 

 Sobre a falta de variedades de sementes, a Embrapa era a principal empresa 

desenvolvendo tecnologias para os solos desta região, porém a falta de produtores 

especializados e que se dispunham a investir em novas variedades de sementes todo ano, 

tornava as lavouras pouco produtivas. Quanto à originação de soja e regulação de preços, até 

2003 não havia empresas desse ramo em Porto Nacional, a primeira a se instalar foi a BUNGE, 

nesse mesmo ano. A produção em modo convencional, sem renovação constante e utilização 

das novas tecnologias de produção, segundo o agrônomo Túlio Pereira, contribuíram para que 

se tivesse baixos índices de rentabilidade, levando os produtores à quebra de safras. 

 No fim da década de 1990 e início do século XXI, o município de Porto Nacional 

começa a entrar em uma outra lógica de produção. Se até agora o estado era o grande promotor 

do chamado “desenvolvimento agrícola”, a partir 2003, com a chegada de multinacionais e 

empresas de suporte a produção, principalmente de soja, esse desenvolvimento se reestruturará 

nos moldes do capital, transformando o município de Porto Nacional em um dos principais 

polos de produção de soja do Estado. 

Considerações Finais 
 

 
8 Informações obtidas em entrevistas com produtor rural e dois agrônomos, já citados anteriormente. 

900

2.125

400 310

1990 1993 1996 2000



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 08 – Reestruturação Produtiva e Processos Migratórios no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

4999 
 

A produção agrícola em Porto Nacional inicia sua expansão de áreas de forma mais 

acentuada a partir de 2003. Pode-se analisar esta expansão como uma segunda fase da 

modernização agrícola neste município. Enquanto na primeira fase os agentes modernizantes 

foram o Estado e a presença de produtores locais, na segunda fase os agentes modernizantes 

são o capital privado e a migração de produtores especializados. 

De meados até o fim da década de 2000 houve uma crescente migração de produtores e 

empresas do setor sojicultor neste município. As estruturas do setor agrícola a partir de meados 

desta década já se configuravam em Porto Nacional, nos moldes do agronegócio, sendo sua 

produção direcionada, tecnificada e financiada, em maior volume pelo capital privado. 

Vale ressaltar que desde sua gênese, ainda no século XVIII, este município organizava 

sua economia em torno do comércio, sendo sua agricultura, voltada para comercialização 

regional, e isso se desdobrou até a implantação da EMATER. Num primeiro momento os 

produtores de Porto Nacional se inseriram na produção moderna vinculada ao arroz e a soja, 

porém, não conseguiram se “adaptar” as mudanças trazidas pela organização do capital no 

campo e hoje, vendem ou arrendam suas terras.  

As primeiras lavouras tecnificadas surgidas em Porto Nacional, induzidas pela 

EMATER, foram as de produção de arroz, tornando esta região um dos maiores produtores de 

arroz sequeiro do norte de Goiás.   

Dando assistência aos produtores, teve a presença a CAPPOL, uma cooperativa de 

agricultores fundada em meados da década de 1960 e que a princípio funcionava apenas com a 

comercialização de utensílios em geral. No fim da década de 1970 a cooperativa constrói sua 

primeira unidade armazenadora para atender os produtores da região.  

Em um contexto geral, o que vem ocorrendo com a produção de soja no município de 

Porto Nacional é que ela está se estruturando de forma excludente, não incorporando nas 

atividades principais (produção e comercialização) os trabalhadores e comerciantes locais, pois 

os mesmos não estão conseguindo se associar a essas atividades nos níveis de comando. Para 

estes, na estruturação do agronegócio que vem ocorrendo neste município, estão ficando apenas 

as atividades secundárias, onde a remuneração desses trabalhadores e o movimento de capital 

dessas empresas são significativamente inferiores ao capital envolvido nas atividades 

principais. 
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TRANSFORMAÇÕES NA PRODUÇÃO CAMPONESA A PARTIR DA 

TERRITORIALIZAÇÃO DO AGRONEGÓCIO EM BOA ESPERANÇA, 

SANTARÉM-PA 

 
Larissa de Sousa Silva,  

Francilene Sales da Conceição 
Resumo: 

 

Introdução O entendimento sobre a questão agrária na Amazônia brasileira é complexa diante 

dos inúmeros conflitos e conflitualidades entre a classe social do campesinato e as formas como 

o capitalismo se manifesta e modifica as territorialidades do campo, das águas e das florestas 

(CONCEIÇÃO, 2017; CONCEIÇÃO, RIBEIRO E SILVA, 2019). A produção do agronegócio 

nas comunidades rurais camponesas no oeste da Amazônia paraense, voltada para lógica global, 

vem especulando, concentrando e estabelecendo um sistema de grilagem de terras generalizado 

e, ao mesmo tempo, subalterniza, exclui e nega o modo de vida do campesinato e suas práticas 

sócio-espaciais. A partir dessas contradições que se materializam no tempo-espaço no oeste do 

estado do Pará, região do Baixo Amazonas, este trabalho objetiva entender as transformações 

socioespaciais/socioterritoriais na produção da farinha de mandioca na comunidade camponesa 

em Boa Esperança/Santarém-PA, a partir da territorialização do agronegócio da soja. A 

comunidade de Boa Esperança está localizada à margem da PA-370, também conhecida como 

Santarém-Curua-Una, é uma rodovia estadual do Pará que interliga a área central urbana de 

Santarém às várias comunidades camponesas, incluindo Boa Esperança. Tendo em vista que 

Boa esperança fica em um espaço estratégico para a territorialização e reprodução do 

agronegócio sojeiro e está cercada por extensas fazendas e campos de soja, é de extrema 

relevância para esse estudo compreender as modificações que essa outra lógica vem 

implementando no planalto santareno, que transformam e descaracteriza socialmente, 

espacialmente, culturalmente e economicamente os modos de vida das comunidades nos 

lugares campesinos e introduzem além de novas práticas e dinâmicas hegemônicas, novos 

objetos geográficos que causam estranhamentos, cristalizando territórios em disputas. Nesse 

sentido, essa é a situação que atualmente se configura na comunidade de Boa Esperança. O 

local está subordinado a uma lógica global, desigual e combinada, pois os 
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camponeses/camponesas da comunidade em estudo vê a terra e a floresta, ou seja, a natureza, 

como potencialidade para reprodução social da vida e no lugar. Entretanto, a produção da 

farinha de mandioca sofre metamorfoses a partir da territorialização do agronegócio sojeiro, 

tecnificando e se apropriando de territórios, no qual se caracteriza como um espaço 

contraditório, mas também se configura como um espaço das (re)existências do campesinato 

frente às forças hegemônicas/colonial que alteram a geografia do lugar. Metodologia Este 

trabalho é resultado de um trabalho de campo nas disciplinas de Geografia Agrária e Trabalho 

de Campo Integrado do Curso de Geografia da Universidade Federal do Oeste do Pará-Ufopa, 

ocorrido no mês de agosto de 2018 nas comunidades rurais camponesas, objetivando conhecer 

as territorialidades e espacialidades da classe social camponesa e as dinâmicas agrárias e 

territoriais estabelecidas entre agronegócio sojeiro e campesinato. Os procedimentos 

metodológicos utilizados se deram por meio do levantamento de bibliografias em sites, livros, 

artigos, dissertações, teses e documentos para compreensão das modificações territoriais no 

território do campesinato, a partir da introdução do agronegócio e os conflitos existentes entre 

os dois modelos. Como revisão teórica conceitual, utilizou-se Shanin (2008; 2005), Marques 

(2008), Oliveira (2007), Conceição (2017) e Conceição, Ribeiro e Silva (2019).Fez-se ainda a 

pesquisa de campo. Como instrumentos para a coleta dados utilizou-se a técnica das entrevistas 

semiestruturadas com 05 moradores, no qual dos entrevistados levantou as seguintes questões: 

3 casas de farinhas, 1 plantações e criações orgânicos e 1 a soja afetando a agricultura e criações 

de animais. Essas entrevistas foram gravadas por meio de áudios os depoimentos dos 

moradores, além da coleta de diálogos informais, no qual foram anotados no caderno de campo. 

A pesquisa empírica ocorreu em propriedades de camponeses/camponesas e áreas de campos 

agrícolas de soja, a fim de entender a dinâmica no/do lugar. Houve ainda o uso de fotografias, 

registrando as imagens do lugar em estudo e a confecção de um mapa cartográfico. Referencial 

teórico A abordagem conceitual para o entendimento de campesinato é que ele é concebido 

como um modo de vida e uma classe social (SHANIN; MARQUES, 2008. p. 50). O 

campesinato reproduz sua estrutura a partir do trabalho familiar, anseios, costumes e modos de 

vidas, na qual, as lutas sociais são constantes que se opõe às forças hegemônicas capitalistas. A 

base do seu trabalho na maioria das vezes não é assalariada, mas é feita através da ajuda mútua 

dos familiares, baseada na agricultura, caça, pesca e extrativismo. A terra para o 

camponês/camponesa é terra de trabalho, voltada para subsistência e reprodução social da vida 

e territorial, possuindo valor simbólico que são suas práticas socioculturais e que não é apenas 
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material e financeiro. Contraditoriamente, a ideia de terra para o capitalismo que se caracteriza 

como terra de negócios, na qual é movida pela produção mercantilizada global e segundo Santos 

(2005) a expansão do agronegócio é a concretização da globalização no território. O capitalismo 

subalterniza o campesinato de forma perversa destruindo e recriando-os dentro de suas próprias 

contradições (OLIVEIRA, 2007) através da exploração da força de trabalho, nega as 

territorialidades e as espacialidades das comunidades camponesas já existentes, incorporando-

os os territórios camponeses no circuito de circulação de mercadorias. Para Shanin (2005), o 

capitalismo significa “descamponesação”, nessa condição o camponês/camponesa fica à mercê 

da ampliação dessas relações capitalistas e na maioria das vezes são tentados para vender suas 

terras ou quando não, transformam-se em trabalhadores assalariados para os grandes 

proprietários das fazendas de soja. Todavia, muitos resistem e vivem em constantes ameaças e 

intimidações, pois o agronegócio expropria e obrigam os camponeses a migrar para as cidades 

ou para lugares mais distantes no próprio campo. Resultados e discussão A comunidade de Boa 

Esperança é conhecida em Santarém e em cidades vizinhas pela produção da farinha amarela e 

da farinha de tapioca e, anualmente acontece o festival da farinha, uma cultura camponesa e 

que está sendo modificada pela cultura gaúcha, implementada pelo agronegócio da soja. A 

expropriação dos camponeses de suas terras, a concentração fundiária, a mecanização dos 

instrumentos da produção da farinha e a introdução de um novo elemento na produção, a fécula, 

proveniente de outro estado, visa suprir a ausência da mandioca em decorrência das terras 

camponesas serem convertidas em terras do agronegócio, impossibilitando o pequeno agricultor 

de fazer a plantação e o cultivo da mandioca. Ainda que a expansão do agronegócio em Boa 

Esperança/Santarém-PA seja categoricamente evidente, sobretudo, na negação das 

territorialidades e espacialidades camponesas, esse pequeno agricultor acaba enfrentando as 

forças coercitivas e persuasivas do capital, resultando quase sempre em interesses conflitantes 

nas formas de usos da terra. O campesinato é a categoria afetada nesse processo dialético, pois 

a lógica exógena subordina, marginaliza e criminaliza as relações estabelecidas na lógica 

endógena, no qual resultam resistências camponesas, em não vender e se render às forças 

hegemônicas do capital. O campesinato de Boa Esperança está em conflitualidades com os 

grandes latifundiários/sojeiros. Pois, essa outra lógica se manifestou de forma violenta, a partir 

da territorialização desses “estranhos”, houve significativamente alterações que 

comprometeram o modo de vida, a relações sociais, os modos de produção relacionadas a 

farinha, a expropriação que é muito presente e as inúmeras plantações afetadas pelo uso dos 
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agrotóxicos. É isso trouxe inquietação e desconforto para os camponeses que resistem a partir 

dessas conflitualidades para fortalecer suas culturas, suas relações orgânicas entre os sujeitos 

que querem produzir e viver com seus familiares sem que haja intervenção dessa lógica 

globalizada que se amplia avassaladoramente nas suas territorialidades. Considerações finais A 

expansão da soja no Planalto Santareno, fundamentalmente, na comunidade de Boa Esperança 

em proximidades de comunidades tradicionais que vivem a favor do que a natureza oferece 

dentro da floresta (caça) e rios (pesca) e dentro de outras funcionalidades também. Reafirma o 

desfecho de discursos progressistas e desenvolvimentistas, que nega as territorialidades 

camponesas a favor de uma demanda globalizada e que se estrutura cada vez mais nesses 

espaços através de uma relação contraditória entre campesinato e agronegócio, na qual, a soja 

ganhou um grande avanço introduzindo elementos “estranhos” e os camponeses tiveram seus 

espaços alterados e reduzidos a partir da territorialização do capitalismo (agronegócio). 

Referências CONCEIÇÃO, Francilene S. da. A territorialização do capital e a expansão do 

agronegócio sojeiro: lutas e (re)existências dos camponeses/camponesas das comunidades 

Nova Esperança e Nova Aliança no município de Belterra-Pará. Dissertação de Mestrado em 

Geografia da Universidade Federal de Rondônia-UNIR. Porto Velho, Rondônia, 2017, 

225f.CONCEIÇÃO, F. S. da; RIBEIRO, A. F. A.; SILVA, R. G. da C. (Des)encontros entre a 

estrada e o rio: o caso da Gleba da Bota no oeste da Amazônia paraense. Revista GeoNordeste, 

São Cristóvão, Ano XXX, n. 1, p. 6-25, Jan./Jun. 2019. Marques, Marta. I, Shanin, Teodor. 

Campesinato e territórios em disputa - Agricultura e campesinato no mundo e no Brasil: um 

renovado desafio à reflexão teórica. 1.ª edição Editora Expressão Popular São Paulo – 

2008.SANTOS, M; SILVEIRA, M. L. (2005). O Brasil: território e sociedade no início do 

século XXI. 8. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Record.SHANIN, T. Campesinato e territórios em 

disputa - Lições camponesas. 1.ª edição Editora Expressão Popular São Paulo - 2008 p 25-

26.SHANIN, T. A definição de camponês: conceituações e desconceituações – o velho e o novo 

em uma discussão marxista. REVISTA NERA – ANO 8, N. 7 – JULHO/DEZEMBRO DE 2005 

– ISSN 1806-6755OLIVEIRA. A, U. Modo capitalista de produção, agricultura e reforma 

agrária. 1ª Edição São Paulo FFLCH/Labur Edições 2007. 
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O USO DO PASTOREIO RACIONAL VOISIN EM CONSÓRCIO DE 
LEGUMINOSAS EM PROJETOS DE ASSENTAMENTOS RURAIS NO PONTAL DO 

PARANAPANEMA:  

Estratégia agroecológica para constatação das espécies que melhor se desenvolveram 
sob as condições ambientais local 

 
Elelan Vitor Machado 1 

João Osvaldo Rodrigues Nunes 2 
 

Resumo  

A região do Pontal do Paranapanema foi amplamente conhecida após os intensos processos de ocupação de terras 
de domínio público, ocorridos em meados de 1990, onde as áreas nativas de Floresta Estacional Semi-Decidual 
(Mata Atlântica) e de Cerrado foram substituídas por pastagens e cultivos agrícolas, acarretando assim, grandiosas 
degradações ambientais. Diante deste quadro de degradação, o presente estudo preza em evidenciar as 
características predominantes nas localidades em questão, onde para tal, foi efetuada uma breve revisão 
bibliográfica dos aspectos ambientais, e também foram realizadas a coleta e a análise de amostras de solo das 
diferentes propriedades, nos diferentes projetos de assentamentos rurais, no município de Teodoro Sampaio – SP. 
Posterior a isso, foi aplicada adubação verde e em seguida, foi feito o plantio das espécies de gramíneas e 
leguminosas para efetivação da prática de Pastoreio Racional Voisin. Além disso, realizou-se a plotagem de um 
gráfico com dados de precipitação e temperatura, a fim de constatar o comportamento dos vegetais selecionados 
perante as condições locais a que foram sujeitados. Portanto, o presente estudo tem por objetivo apresentar as 
principais características das áreas de pesquisa, considerando os aspectos ambientais, bem como, os resultados das 
análises químicas e físicas do solo, propiciando então, um melhor entendimento das dinâmicas envolvidas na 
desenvoltura destes vegetais. Perante os resultados obtidos, foi possível mensurar parcialmente as espécies de 
gramíneas e leguminosas que melhor se desenvolveram diante das condições ambientais adversas a que as mesmas 
foram submetidas.  

Palavras-chave: Manejo de pastagem; Leguminosas; Práticas agroecológicas 

 

Introdução  

Em meados de 1990, a região do Pontal do Paranapanema foi amplamente reconhecida depois 
de se transformar em um palco de intensos conflitos fomentados pelos processos fraudulentos 
de ocupação de terras, que foram iniciados no final do século XIX (MANTOVANI, 2005).  

Neste contexto histórico, a ocupação de terras de domínio público foi a principal causa desses 

intensos conflitos, e paralelo a isso, ocorreram também grandes desmatamentos de áreas de 
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elelan_machado@outlook.com 
2 Livre Docente do Departamento de Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho – FCT/UNESP, joao.o.nunes@unesp.br 
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mata nativa de Floresta Estacional Semi-Decidual (Mata Atlântica) e de Cerrado, em prol do 

uso destas áreas para os cultivos agrícolas e pastagem. Assim, este período foi marcado pelas 

fraudes nas titularidades dominial (grilagem), por práticas violentas e pela degradação dos 

recursos naturais (HESPANHOL, 2010).   

Desse modo, é pertinente ressaltar que o solo da região apresenta baixa fertilidade, pois segundo 

Lopes et. al. (2013), apresentam elevados teores de fração de areia, isto devido às formações 

geológicas serem de rochas sedimentares. E no que tange o aspecto climático, a região do Pontal 

do Paranapanema possui longos períodos de estiagem.   

Portanto, de acordo com as considerações apresentadas, é notório que as características do solo 

e as condições climáticas são catalizadoras nos processos de degradação, isto quando não são 

adotadas práticas e manutenção coerentes com as condições em que o ambiente se encontra, a 

fim de minimizar ou anular estes processos de degradação.  

Entretanto, de acordo com as constatações e observações feitas em trabalhos de campo, notou-

se que em quase todos os projetos de assentamentos rurais do Pontal do Paranapanema cria-se 

gado leiteiro em sistema extensivo. De acordo com Costa et. al. (2007), este sistema se 

caracteriza pela baixa produção por área, pois falta manejo de pasto, o que intensifica o pisoteio 

do gado sobre as gramíneas, ocasionando a diminuição da produção desta vegetação, devido à 

quebra dos tecidos fibrosos.   

Deste pressuposto, fica evidente que a necessidade por práticas de manejo de pastagens se faz 

necessária para o rebanho bovino destes proprietários rurais, já que as gramíneas quando bem 

manejadas, fazem a total cobertura do solo, inibindo assim, a perda da camada fértil, bem como, 

a incidência de processos erosivos. Assim, está sendo desenvolvido um trabalho de pesquisa 

que preza em ajustar um sistema de manejo de pastagem que melhor se enquadra às condições 

reais, tendo o intuito de promover a melhoria da qualidade do solo com o uso de prática e 

técnicas agroecológicas.  

Dessa forma, para concretização deste trabalho de pesquisa, os experimentos se iniciaram em 

duas áreas piloto, ambas inseridas em projetos de assentamentos rurais, sendo estes: Alcídia da 
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Gata e Santo Expedito, localizados no município de Teodoro Sampaio – SP, na região do Pontal 

do Paranapanema, conforme a figura a seguir (Figura 1): 

Figura 1 – Localização do município de Teodoro Sampaio no Pontal do Paranapanema  

 
Organizado: autores, 2019 

Neste contexto, para o cumprimento do presente trabalho, foram feitas análises químicas e 

físicas do solo, com intuito de melhor conhecer os ambientes que estão sendo trabalhados e, 

posteriormente a estas análises, adotou-se a prática de adubação verde e a implantação do 

projeto de pastagens em consórcio de leguminosas em ambas as áreas experimentais. E paralelo 

a estas análises, foi realizada também uma breve revisão bibliográfica dos aspectos ambientais 

da região em questão, a fim de melhor entender as dinâmicas que estas localidades apresentam.  

Elementos teóricos e metodológicos  

No que tange aos aspectos ambientais da região do Pontal do Paranapanema, foi realizada uma 

breve revisão bibliográfica, considerando os aspectos: geologia, geomorfologia, pedologia e 

clima, os quais foram tratados de forma precisa sobre as áreas experimentais, ou seja, foram 

analisados em escala local.  

O solo foi analisado considerando seus aspectos químicos e físicos. Dessa forma, realizou-se a 

análise química de fertilidade básica do solo, a análise granulométrica (método da pipeta) e o 

cálculo da densidade aparente do solo (anel volumétrico) coletado nas trincheiras, sendo 
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possível então, descrever a morfologia do perfil, e por fim, realizar o ensaio de permeabilidade 

(permeâmetro de Guelph).   

Para realização da análise química de fertilidade básica, adotou-se a técnica de amostragem 

segmentada do solo. Assim, foi feita a coleta de amostras simples, formando uma amostra 

composta. Desse modo, é válido ressaltar que, conforme assegurado pela USP (2019), uma 

amostra simples é a pequena quantidade de terra retirada ao acaso em uma determinada área 

não homogênea. Já a amostra composta, é a união de várias amostras simples (subamostras) 

coletadas ao acaso dentro uma determinada área uniforme, que são homogeneizadas para 

melhor representatividade.  

Na coleta das amostras simples para confeccionar uma amostra composta, obedeceu-se às 

orientações propostas pela Embrapa (2012), atentando-se aos cuidados na coleta do solo, a fim 

da obtenção de uma amostra mais condizente com a realidade. Assim, em ambas as áreas 

experimentais, foi feita a coleta de 24 amostras simples para compor uma única amostra 

composta de cada área em questão.  

Contudo, estas subamostras são dos primeiros 25 cm de profundidade, já que esta faixa de solo 

corresponde ao horizonte que melhor indica a fertilidade do solo, ou seja, a quantidade de 

matéria orgânica (MO) que o mesmo possui em sua composição, bem como, pelo sistema 

radicular das gramíneas e das leguminosas não ser tão profundo. As amostras compostas foram 

encaminhadas e analisadas no Laboratório de Fertilidade dos Solos da Faculdade de Ciências 

Agronômicas da Universidade Estadual Paulista, campus de Botucatu – SP.  

Para análise física do solo, foi efetuada a coleta de amostras de solo em três faixas de 

profundidade, sendo estas: 0 – 20 cm; 20 – 40 cm, e; 40 – 60 cm. Essas amostragens foram 

feitas para evidenciar as principais características físicas das áreas experimentais, possibilitando 

assim, a verificação de sua susceptibilidade a erosão. Dessa forma, realizou-se a análise 

granulométrica e textural das amostras, por meio do método da Pipeta, assim como proposto 

pela Embrapa (1997).  

Para isso, elegeram-se 5 pontos amostrais, onde em cada ponto foram coletadas 3 amostras nas 

respectivas profundidades anteriormente listadas, e ao final das coletas, obteve-se um total de 
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15 amostras para cada área experimental. Desse modo, estão indicadas na tabela a seguir 

(Tabela 1) as coordenadas dos referidos pontos de coleta, nos diferentes projetos de 

assentamento:  

Tabela 1 – Coordenadas dos pontos amostrados nas áreas experimentais  

Pontos Projetos de assentamento 
Alcídia da Gata Santo Expedito 

P1 0344652 m S; 7524996 m E 0346546 m S; 7531230 m E 
P2 0344693 m S; 7525016 m E 0346526 m S; 7531265 m E 
P3 0344695 m S; 7524964 m E 0346568 m S; 7531286 m E 
P4 0344692 m S; 7524922 m E 0346603 m S; 7531302 m E 
P5 0344743 m S; 7524945 m E 0346605 m S; 7531336 m E 

Fonte: autores, 2019 

As amostras de solo foram confinadas em sacos plásticos, rotuladas e dirigidas ao Laboratório 

de Sedimentologia de Solos da Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Universidade Estadual 

Paulista, campus de Presidente Prudente – SP para posterior análise.  

O método da Pipeta, proposto pela Embrapa (1997), consiste em deixar as amostras secarem, 

devidamente identificadas e destorroadas, e separar as mesmas pela peneira de abertura de 2,00 

mm. Na sequência, foram pesados e peneirados 10 g de solo seco, em seguida, num erlenmeyer, 

foram adicionados 20 mL de água deionizada e 10 mL de uma solução de hidróxido de sódio 

(NaOH) 1M. É válido dizer que este procedimento foi feito com todas as amostras de solo.  Os 

erlenmeyers foram colocados na mesa agitadora por 6 horas para desagregar as diferentes 

frações que compõem o solo. 

Depois de passada às seis horas de agitação, foi efetuada a filtração da solução de solo com 

uma peneira com abertura de 0,053 mm numa proveta de 1.000 mL, com o auxílio de um funil. 

O mesmo foi lavado com água deionizada até que completasse o volume da proveta. Todas as 

frações de areia ficaram retidas na peneira. Transferiu-se então, a areia para placas Petri 

devidamente secas e pesadas. Assim, as amostras foram secas na estufa, por 24 horas a 105°C 

e, passado este tempo, foram resfriadas no dessecador e, em seguida, pesadas. 

As provetas contendo argila e silte foram colocadas em um tanque com água, para manterem 

uma uniformidade térmica. Com um termômetro, mediu-se a temperatura da solução. Logo, o 

tempo da pipetagem foi determinado pela temperatura da solução, como descrito na tabela a 

seguir (Tabela 2):  
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Tabela 2 – Tempo de sedimentação para a pipetagem  

Temperatura (°C) Tempo Temperatura (°C) Tempo Temperatura (°C) Tempo 
15 4h19min 21 3h42min 26 3h18min 
16 4h12min 22 3h37min 27 3h13min 
17 4h5min 23 3h32min 28 3h09min 
18 3h59min 24 3h27min 29 3h05min 
19 3h53min 25 3h22min 30 3h01min 
20 3h48min     

Fonte: Embrapa, 1997 

Em seguida, realizou-se a agitação da argila/silte com um bastão específico por 30 segundos, 

deixando um intervalo de 30 segundos para a agitação da amostra seguinte. Após iniciada a 

agitação, o tempo de pipetagem começou a contar. Passado o tempo de sedimentação, iniciou-

se a pipetagem de 5 mL da solução a 5 cm de profundidade. A pipetagem foi feita com um 

intervalo de 1 minuto entre o início de uma pipetagem e outra.  

Transferiu-se uma alíquota de amostra para um béquer seco e pesado, deixando secar na estufa 

por 24 horas a 105°C. Passado este tempo, esperou-se o esfriamento dos béqueres no dessecador 

e em seguida os mesmos foram pesados para determinar a quantidade de argila. Obtidos os 

valores de areia e argila, e conhecendo a totalidade, o valor do silte foi obtido de forma indireta.  

Para a determinação da densidade aparente do solo com o uso do anel volumétrico, assim como 

proposto pela Embrapa (1997), se fez necessária a escavação de trincheiras às margens das 

áreas experimentais, com localizações correspondentes às seguintes coordenadas: 0344638 m 

E e 7524960 m S para o projeto de assentamento Alcídia da Gata e, 0346550 m E e 753112080 

m S para o projeto de assentamento Santo Expedito.  

As trincheiras foram abertas com a finalidade de utilizar os anéis volumétricos nos diferentes 

horizontes identificados em campo, bem como, para melhor conhecer a estrutura e o 

comportamento dos horizontes pedológicos presentes em cada trincheira. O princípio deste 

método consiste na coleta das amostras de solo, com estrutura indeformada através de um anel 

de aço. 

Este procedimento possibilita a determinação da densidade aparente do solo através da massa 

do solo contido no interior do anel volumétrico e pelo volume já conhecido. Mas antes disso, 
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deve-se ter ciência que os volumes dos anéis volumétricos possuem volumes fixos, e que o 

conjunto lata de alumínio e anel volumétrico, também possuem peso conhecido.   

Coletadas as amostras em seus devidos anéis já identificados e rotulados, foi realizada a 

secagem na estufa a uma temperatura de aproximadamente 105ºC e, após um período de 24 a 

48 horas, foram retirados e deixados para esfriar, e posteriormente foram pesados.  

Com relação às características morfológicas observadas no perfil de solo presente nas 

trincheiras e, baseando-se nos estudos de Lemos e Santos (1996), Oliveira et. al. (1992), Kiehl 

(1979) e IBGE (2007), consideram-se os seguintes fatores:  

- Cor: foi analisada considerando a Carta de Munsell (MUNSELL COLOR COMPANY, 2000). 

A identificação da cor é de suma importância, pois auxilia no melhor entendimento das 

características e comportamentos dos materiais em questão (OLIVEIRA et. al., 1992); 

- Espessura e arranjo dos horizontes; 

 - Transição entre os horizontes: Abrupta <2,5 cm; Clara 2,5 – 7,5 cm; Gradual 7,5 – 12,5 cm; 

Difusa >12,5 cm (IBGE, 2007); 

- Textura: proporção das frações granulométricas do solo (LEMOS; SANTOS, 1996); 

- Plasticidade: não plástica, ligeiramente plástica, plástica e muito plástica, que está relacionada 

com o grau de resistência à deformação (IBGE, 2007); 

- Estrutura: desde blocos angulares e subangulares a blocos granulares e em grumos;  

- Porosidade: refere-se ao volume ocupado pela água e pelo ar no solo, podendo ser 

classificados como poucos porosos, poros comuns ou muitos porosos;  

- Cerosidade: é determinada de acordo com o aspecto brilhoso e ceroso da superfície. A mesma 

é classificada de acordo com o grau de desenvolvimento (fraca, moderada e forte) e pela 

quantidade (pouco, comum ou abundante);  

- Consistência: relacionada com as forças de adesão e coesão das partículas do solo, que tendem 

a ser maior em solos argilosos (OLIVEIRA et. al., 1992; IBGE, 2007). Sua identificação se dá 
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em solo seco, considerando a dureza (solta, macia, ligeiramente dura, dura, muito dura e 

extremamente dura) e em solo úmido, considerando a friabilidade (solta, muito friável, friável, 

firme, muito firme e extremamente dura). 

Por fim, o ensaio de permeabilidade com uso do permeâmetro de Guelph, desenvolvido por 

Reynolds e Elrick (1983) in Aguiar (2001), e aperfeiçoado por eles na University of Guelph, 

Canadá. Este permeâmetro, é um equipamento de furo e de carga hidráulica constante, que 

mede a condutividade hidráulica saturada de campo acima do lençol freático (AGUIAR, 2001). 

Durante o ensaio, tem-se o fluxo constante utilizado no cálculo da permeabilidade, quando a 

área ao entorno do furo encontra-se saturada. Este fator dependerá da umidade antecedente do 

solo, bem como de suas características físicas, como estrutura e textura. Esta saturação não 

representa uma saturação total, mas sim, a saturação de campo, já que em uma saturação de 

campo dificilmente se consegue expulsar o ar dos vazios do solo de forma completa. 

Após aplicação de uma carga constante de água, o entorno do furo se satura, formando o bulbo 

de saturação, no qual o fluxo se torna constante possibilitando o estabelecimento da 

condutividade hidráulica da saturação de campo (Kfs – hydraulic conductivity at field 

saturation) (AGUIAR, 2001). 

A taxa de queda de água (R) no reservatório (cm/s) foi estabelecida pela diferença das leituras 

em intervalos consecutivos (cm) dividido pelo intervalo de tempo (s). Foi empregado como 

intervalo de tempo de dois minutos, como expresso no manual do equipamento.  

Com relação à taxa de queda de água, quando este valor for constante durante três intervalos de 

tempo consecutivos, é nomeado de R1 e refere-se a taxa de queda em estado estável da água no 

reservatório em 5 cm (H1). Posteriormente, estabeleceu-se a altura H2, de 10 cm, por meio da 

elevação do tubo de ar até alcançar esta marcação no tubo graduado e novamente a queda de 

água do reservatório é acompanhada até que R se torne constante (R2). 

Após este procedimento, calculou-se a condutividade hidráulica saturada de campo Kfs. No 

emprego da combinação de reservatórios, a equação a ser utilizada é a seguinte: 

Kfs = (0,0041 * X * R2) – (0,0054 * X * R1) 
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Onde, X = 35,39 cm2, que é a constante utilizada quando os reservatórios forem interligados 

(cm2). É válido sancionar que esta constante é identificada na válvula do reservatório do 

permeâmetro utilizado. Assim, de acordo com Cruz (1996), os valores típicos do coeficiente de 

permeabilidade para cada tipo de solo estão expressos a seguir (Tabela 3): 

Tabela 3 – Valores típicos de permeabilidade  
PERMEABILIDADE Tipo de Solo K (cm/s) 

Solos permeáveis 
Alta Pedregulhos > 10-3 
Alta Areias 10-3 a 10-5 

Baixa Siltes e Argilas 10-5 a 10-7 
Solos 

impermeáveis 
Muito baixa Argila 10-7 a 10 -9 
Baixíssima Argila < 10-9 

Fonte: Cruz, 1996 – adaptado pelos autores 

Posterior a estas análises, foi realizado o preparo das áreas experimentais, a fim de implementar 

a prática de adubação verde, e posteriormente, o plantio das gramíneas e das leguminosas para 

consolidar o projeto de pastagem em ambas as áreas, sendo que o tamanho das áreas 

experimentais concedidas pelos proprietários foi de aproximadamente 1,0 hectare cada.  

A fim de melhor justificar o comportamento dos vegetais utilizados, gramíneas e leguminosas, 

foi feita a plotagem do gráfico do acúmulo da precipitação e temperatura, extraindo-se dados 

do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), da estação de Paranapoema – PR, sendo esta, 

a estação mais próxima das áreas experimentais.  

Realizada a coleta das amostras de solo para as devidas análises, se sucedeu no preparo das 

áreas experimentais, onde ocorreu o superpastejo pelos rebanhos bovinos, com intuito de deixar 

as gramíneas o mais rente possível do solo. Depois disso, foi feito o gradeamento mecânico, a 

fim de que as gramíneas e demais vegetais que tivessem presentes na área perdessem suas 

atividades. Esperado um período de 20 dias, para constatar se estes vegetais perderam suas 

atividades, fez-se então, o gradeamento nivelador, para aplainar o solo, deixando o mesmo 

pronto para receber as sementes para efetivação da prática de adubação verde.  

Para o cumprimento desta etapa, foi selecionada apenas uma espécie de leguminosa, 

escolhendo-se a que apresentasse características de melhor adaptação às condições locais, sendo 

a espécie de leguminosa selecionada para concretização desta prática a Mucuna Preta (Mucuna 

pruriens).  Em resumo, a Mucuna preta é uma leguminosa anual de primavera-verão, com 
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hábito de crescimento indeterminado, o que assegura que a mesma tenha um bom controle das 

ervas daninhas, sendo má hospedeira de nematoides de galha, cisto e reniforme. É uma espécie 

muito rústica, indicada para recuperação de solos degradados, e uma excelente opção para a 

prática de adubação verde, já que a mesma possui uma boa fixação de nitrogênio no solo. 

O plantio da leguminosa ocorreu em novembro de 2018 e, seguindo as recomendações do 

fornecedor de sementes, adotou-se o sistema de plantio em linhas, com espaçamentos entre 

linhas de 0,5 m. Porém, a quantia de sementes por hectare foi um pouco superior da 

recomendação feita pela empresa fornecedora das sementes, sendo de 75 Kg/ha, um acréscimo 

de 25% de sementes na semeadura.  

Após o plantio, e passados 112 dias, realizou-se ainda a estimação de produção de matéria 

verde, através do método quadrado, que é um processo simples, por meio do qual se faz um 

molde de dimensões de 1 m por 1 m (1 m2), onde todo material que estiver dentro deste molde 

será pesado, e através deste valor, e conhecendo o tamanho da área, estima-se então, a produção 

de matéria verde e consequentemente a matéria seca. 

É válido ressaltar que, este procedimento foi efetuado no dia anterior ao gradeamento mecânico 

em cinco pontos da área experimental para incorporação do material ao solo. Procurou-se obter 

amostras de forma mais uniforme possível, a fim de não subestimar a quantificação. 

Após este gradeamento mecânico em ambas as áreas experimentais, esperou-se um período de 

20 dias, para que a matéria orgânica ali presente iniciasse seu processo de decomposição, 

através da atividade biológica. Assim, efetuou-se o nivelamento das áreas, através da grade 

niveladora, deixando a área pronta para o plantio das gramíneas e leguminosas destinadas para 

pastagem de bovinos, ou seja, implantação do PRV.   

Em síntese, o Pastoreio Racional Voisin se baseia na intervenção humana, nos processos da 

vida dos animais, das pastagens e do ambiente, iniciando na vida do solo e o desenvolvimento 

da sua biocenose. O fundamento que rege este método é o desenvolvimento da biocenose, que 

está sempre oscilando, pois tem como variáveis: as condições climáticas, fertilidade do solo, 

espécies vegetais e tantas outras manifestações da vida, cuja avaliação não obedece aos 

esquemas preestabelecidos, ou seja, não segue modelos convencionais (MACHADO, 2013).   
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Para tanto, o projeto de PRV que está sendo trabalhado no presente estudo é um sistema aberto, 

que conta com um número de 10 piquetes em cada área experimental, cujo intuito é constatar o 

comportamento das gramíneas e leguminosas diante das condições ambientais a que estas foram 

submetidas.  

Desse modo, foram selecionadas cinco espécies de gramíneas e quatro espécies de leguminosas 

para compor este sistema de dez piquetes. Para a seleção das espécies das gramíneas e das 

leguminosas, foram consideradas algumas características preliminares, sendo estas: pouca 

exigência quanto à fertilidade do solo, grande tolerância ao período de estiagem, já que a área 

de pastagem não possui um sistema de irrigação.  A nível de organização, segue na tabela a 

seguir (Tabela 4) as espécies de gramíneas e leguminosas adotadas:  

Tabela 4 – Espécies de gramíneas e leguminosas selecionadas para o presente trabalho 
ESPÉCIES SELECIONADAS  

Gramíneas  Leguminosas  
Decumbens (Brachiaria decumbens)  Calopogônio (Calopogonium mucunoides) 

Marandu (Brachiaria brizantha) Campo Grande (Stylosanthes capitata e Stylosanthes 
macrocephala) 

Llanero (Brachiaria humidicola) Guandú (Cajanus cajan) 
Andropogon (Andropogon gayanus) Java (Macrotyloma axillare) 

Paiaguás (Brachiaria brizantha)  
Fonte: autores, 2019 

A distribuição das espécies de gramíneas e leguminosas se fez a partir da possibilidade de 

consorciação, considerando o tempo de crescimento de cada uma das espécies selecionadas. 

Dessa forma, foi feito o consórcio de pelo menos uma das espécies de leguminosas com as das 

gramíneas em questão.  Em resumo, cada piquete ficou com duas espécies de gramíneas e uma 

ou duas espécies de leguminosa, tendo então, um montante de 3 ou 4 espécies de vegetal dentro 

de uma mesma parcela.  

O plantio das gramíneas e leguminosas em ambas as áreas de estudo ocorreu em março de 2019, 

adotando-se a forma de plantio a lanço, onde todas as espécies de vegetais que seriam plantadas 

em cada piquete foram misturadas, a fim de realizar a distribuição de sementes de forma 

homogênea no interior da parcela. Contudo, deve-se salientar que o plantio a lanço foi feito de 

forma manual, pois se adotado o sistema mecânico, parte das sementes seriam plantadas fora 

do piquete de interesse.  
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Feita a distribuição das sementes em seus respectivos piquetes, foi efetuado o gradeamento 

nivelador para cobrir as sementes, favorecendo assim a sua germinação. Entretanto, deve-se 

salientar que apenas o plantio da leguminosa Guandú foi feito com o uso da matraca e após, o 

gradeamento nivelador.  

Efetuado o plantio das gramíneas e das leguminosas, esperou-se um período de, 

aproximadamente, 180 dias para inserir o gado nas parcelas, iniciando então o pastejo no 

sistema em questão no mês de setembro de 2019.  

Resultados e discussões  

A fim de explanar sobre os aspectos ambientais discutidos anteriormente, assegurando então, 

no melhor entendimento das principais características que regem o Pontal do Paranapanema, 

especificamente das áreas experimentais, considerando os aspectos geológicos, 

geomorfológicos, pedológicos e climático, foi feita uma breve revisão bibliográfica.  

Quanto ao aspecto geológico, os projetos de assentamentos em questão estão sobre a Formação 

Caiuá (Grupo Bauru), e de acordo as especificações do IPT (1981, p.48), esta unidade é 

constituída por “[...] arenitos finos a médios, com grãos bem arredondados, com coloração 

arroxeada típica, apresentando abundantes estratificações cruzadas de grande a médio porte. 

Localmente ocorrem cimento e nódulos carbonáticos”.  

Com relação ao segundo aspecto, a geomorfologia, os projetos de assentamentos estão situados 

na Bacia Sedimentar do Paraná (morfoestrutura) e no Planalto Ocidental Paulista 

(morfoestrutura), especificamente no Planalto Centro Ocidental, onde as formas de relevo 

predominantes neste Planalto são de colinas amplas e baixas, com altimetria variando entre 300 

a 600 metros e, com declividade oscilando em 10 a 20%, tendo predomínio de Latossolos e 

Argissolos (ROSS; MOROZ, 1996).  

Considerando o aspecto pedológico do município de Teodoro Sampaio – SP, no qual se inserem 

os projetos de assentamentos, verifica-se que os mesmos apresentam o predomínio de 

Argissolos Vermelhos e Latossolos Vermelhos, onde essas classes de solo são resultado da ação 

intempérica sobre os arenitos da Formação Caiuá, do Grupo Bauru (CPTI, 1999).  
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Por fim, o aspecto climático, que segundo Boin (2000), a região onde estão inseridos os projetos 

de assentamentos está situada na zona climática do tipo Awa, isso de acordo com a classificação 

de Koppen. E deste pressuposto, sabe-se que o mês mais frio do ano (julho) apresenta 

temperatura média de 18,1 °C, e o mês mais quente (janeiro) de 25 °C e, a temperatura média 

anual é de 22,3 °C.  

Feita esta breve revisão bibliográfica dos aspectos ambientais, sucede-se na explanação dos 

resultados das análises química e física do solo. Dessa forma, a seguir na Tabela 5, estão 

indicados os resultados obtidos na análise química de fertilidade básica apresentada pelo 

Laboratório de Fertilidade dos Solos da Faculdade de Ciências Agronômicas da Universidade 

Estadual Paulista, campus de Botucatu - SP: 

Tabela 5 – Resultados da análise química do solo das áreas experimentais  
Projetos de 

assentamento rural  
pH M.O Presina H + Al K Ca Mg SB CTC V% 

CaCl2 g/dm3 mg/dm3 mmolc/dm3  
Alcídia da Gata  4,3 6 6 11 0,7 6 3 9 20 47 
Santo Expedito 4,2 3 4 16 1,2 3 2 6 23 29 

Fonte: Adaptado de Resultado de Análise do Solo pelo Laboratório de Fertilidade dos Solos da 
Faculdade de Ciências Agronômicas da Universidade Estadual Paulista, Campus de Botucatu-SP 

Diante dos resultados obtidos, considerando os parâmetros utilizados pelo laboratório que 

realizou a análise, percebe-se que a fertilidade do solo nestas áreas é baixa, pois quase todos os 

fatores avaliados apresentaram valores bem inferiores ao adequado, com exceção do cálcio 

(Ca), que apresentou teores médios, e ainda assim, não satisfatórios.  

Com relação às análises físicas do solo, no que tange a análise granulométrica e textural, pelo 

método da Pipeta, nos diferentes pontos e nas diferentes profundidades das áreas experimentais, 

foi determinada a média das frações de areia, argila e silte (Tabela 6):  

Tabela 6 – Frações média de areia, argila e silte nas respectivas profundidades 
 Projetos de assentamentos rurais 
 Alcídia da Gata Santo Expedito 

Profundidade Areia Argila Silte Areia Argila Silte 
% % 

0 - 20 cm 92,2 4,7 2,8 90,7 6,8 2,9 
20 - 40 cm 90,9 7,0 1,7 87,6 8,4 1,5 
40 - 60 cm 89,3 6,2 4,1 87,5 12 0,5 

Fonte: autores, 2019 
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De acordo com os resultados obtidos, pode-se perceber que o solo das áreas experimentais são 

bem arenosos, com frações de areia em torno dos 90% nas diferentes profundidades. Com 

relação às frações de argila, percebe-se que no projeto de assentamento Alcídia da Gata houve 

um amento da primeira profundidade para segunda, e um decaimento da segunda profundidade 

para a terceira, enquanto que, no projeto de assentamento Santo Expedito, à medida que se 

aumenta a profundidade, aumentaram também as frações de argila. As frações de silte também 

apresentaram comportamentos distintos entre os projetos de assentamentos, sendo que no 

projeto de assentamento Alcídia da Gata houve decaimento do teor de silte da primeira leitura 

para a segunda, e uma elevação de frações da segunda para a terceira. Já no projeto de 

assentamento Santo Expedito, teve-se um decréscimo de frações de silte na medida em que se 

aumentou a profundidade.   

Como proposto, para a coleta dos anéis volumétricos para determinar a densidade aparente do 

solo, foi necessária a escavação de trincheiras. Desse modo, deve-se ressaltar que os anéis 

volumétricos 1, 2 e 3 são dos horizontes Bw1, Bw2 e Bw3 respectivamente, coletados no 

projeto de assentamento Alcídia da Gata, já os anéis 4, 5 e 6 são dos horizontes Bw1, Bw2 e 

Bw3 na devida ordem, coletados no projeto de assentamento Santo Expedito. Segue na Tabela 

7 a densidade aparente das amostras de solo coletadas no diferentes horizontes: 

Tabela 7 – Densidade aparente das amostras de solo  

Projetos de 
assentamentos 

Anel/ 
Horizonte 

Volume 
do anel 
(cm²) 

Peso Inicial 
(tampa, base e 

anel) 

Peso Final 
(tampa, base e 

anel + solo) 

Massa 
de Solo 

(g) 

Densidade 
(g/cm³) 

Alcídia da Gata 
1 /Bw1 42,12 62,70 146,30 80,33 1,907 
2/Bw2 46,72 58,09 144,05 85,96 1,839 
3/Bw3 45,26 61,31 146,63 85,32 1,885 

Santo Expedito 
4/Bw1 42,34 59,96 137,65 77,69 1,835 
5/Bw2 43,80 60,27 137,29 77,02 1,758 
6/Bw3 43,80 60,86 137,42 76,56 1,748 

Fonte: autores, 2019 

Normalmente, os horizontes mais profundos do solo são os que apresentam maiores densidades 

aparente, devido ao peso acumulado dos horizontes anteriores. De acordo com os valores 

obtidos, mesmo o solo sendo arenoso e tendendo a ter horizontes menos densos pela sua maior 

permeabilidade e menor coesão, ocorreu o contrário. O que justifica tal situação, é o pastejo 

intensivo do gado e/ou uso de máquinas agrícolas, que contribui para compactação do solo no 

horizonte mais próximo da superfície. 
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Paralelo à coleta dos anéis volumétricos nos diferentes horizontes identificados com a 

escavação das trincheiras, foi feita a descrição do perfil, bem como, as evidenciações das 

características morfológicas presentes em cada projeto de assentamento. Para tanto, segue a 

descrição destas observações feitas em campo com a escavação das trincheiras (Figuras 2 e 3 e 

Tabelas 8 e 9):  

Figura 2 – Descrição do perfil de solo no projeto de assentamento Alcídia da Gata  

 
Organizado: autores, 2019 

Tabela 8 – Características morfológicas da trincheira do assentamento Alcídia da Gata 
Fatores considerados   Ap Bw1 Bw2 Bw3 

Cor  
Marrom 

Avermelhado Escuro 
(2,5YR 3/2) 

Marrom 
Avermelhado Escuro 

(2,5YR 3/3) 

Vermelho 
Escuro 

(2,5YR 3/4) 

Vermelho 
Escuro  

(2,5YR 3/6) 
Espessura e arranjo 
dos horizontes (cm)  5 15 40 90+ 

Transição entre 
horizontes  Gradual (7,5 - 12,5 centímetros) 

Textura Arenosa 
Plasticidade Não plástica 
Estrutura  Granular  Subangular  

Porosidade Muito porosos 
Cerosidade  Não existe  

Consistência 
do solo  

Seco Dura Macia  
Úmido Friável  

Fonte: autores, 2019 

Figura 3 – Descrição do perfil de solo no projeto de assentamento Santo Expedito  
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Organizado: autores, 2019 

Tabela 9 – Características morfológicas da trincheira do assentamento Santo Expedito 
Fatores considerados Ap Bw1 Bw2 Bw3 

Cor 
Marrom 

Avermelhado Escuro 
(2,5YR 3/2) 

Marrom 
Avermelhado Escuro 

(2,5YR 3/3) 

Vermelho Escuro 
(2,5YR 3/4) 

Vermelho 
Escuro  

(2,5YR 3/6) 
Espessura e arranjo 
dos horizontes (cm) 8 23 44 75+ 

Transição entre 
horizontes Gradual (7,5 - 12,5 centímetros) 

Textura Arenosa 
Plasticidade Não plástica 
Estrutura Granular Subangular 

Porosidade Muito porosos 
Cerosidade Não existe 

Consistência 
do solo 

Seco Dura Macia 
Úmido Friável 

Fonte: autores, 2019 

Além destas informações apresentadas, realizou-se a análise textural e granulométrica nos 

diferentes horizontes identificados em cada trincheira, com o uso do método da Pipeta, onde os 

dados estão organizados na Tabela 10 a seguir:  

Tabela 10 – Frações de areia, argila e silte nos diferentes horizontes identificados nas trincheiras 
Projetos de assentamentos rurais 

Alcídia da Gata Santo Expedito 
Horizontes (cm) Areia Argila Silte Horizontes (cm) Areia Argila Silte 
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% % 
Ap (0 - 5) 90,9 7,0 2,1 Ap (0 – 8) 92,6 2,8 4,6 

Bw1 (5 - 20) 90,1 7,2 2,7 Bw1 (8 – 31) 89,7 9,2 1,1 
Bw2 (20 – 60) 91,7 6,2 2,1 Bw2 (31 – 75) 87,0 11,8 1,2 

Bw3 (60 +) 88,1 10,4 1,5 Bw3 (75 +) 79,5 17,4 3,1 
Fonte: autores, 2019 

Portanto, de acordo com as características apresentadas anteriormente, descrição do perfil e das 

características morfológicas, bem como o fracionamento de areia, argila e silte dos diferentes 

horizontes identificados em campo, pode-se entender que as áreas de estudo possuem o 

predomínio de Latossolos Vermelhos. Todavia, devido a elevada presença de fração de areia, 

não se descarta a hipótese de se ter um Neossolo Quartzarênico, onde este apresenta textura de 

areia ou areia franca ao longo de pelo menos 2 metros de profundidade.  

Referente ao ensaio de permeabilidade, realizado através do permeâmetro de Guelph, de acordo 

com a metodologia discorrida anteriormente, obteve-se então, uma taxa de queda de 4 cm/min 

para H1 e 4,6 para H2, no projeto de assentamento Alcídia da Gata. Já a taxa de que queda no 

projeto de assentamento Santo Expedito, foi 3,5 cm/min em ambas as leituras (H1 e H2).  

Tendo estes valores, e pelo uso da equação de cálculo de condutividade hidráulica saturada de 

campo (Kfs), obtiveram-se os valores: Kfs = 1, 62 x 10 – 3 cm/s, para projeto de assentamento 

Alcídia da Gata e Kfs = 2, 68 x 10 – 3 cm/s, para o projeto de assentamento Santo Expedito.  

Assim, de acordo com os valores típicos de permeabilidade propostos por Cruz (1996), 

constata-se que alta permeabilidade no solo analisado. É válido ressaltar que, o solo destas áreas 

apresenta frações em torno de 90% de areia, o que caracteriza um solo que não retém o fluxo 

de água.  

Diante destas premissas, para melhor entender o comportamento das gramíneas e das 

leguminosas selecionadas para efetivação das práticas de adubação verde e sistema de 

pastagem, fez-se a plotagem de um gráfico que indica a variação da temperatura média, bem 

como, da precipitação acumulada de cada mês, a fim de melhor justificar o comportamento 

desses vegetais. Desse modo, tem-se na figura a seguir (Figura 5) a representação gráfica da 

precipitação e temperatura no período de monitoramento:  

Figura 5 – Dados de precipitação e temperatura no período de monitoramento  



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 08 – Reestruturação Produtiva e Processos Migratórios no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

5022 
 

 
Fonte: INMET, 2019 – adaptado pelos autores  

Perante o que já foi explanado, considerando a real condição ambiental das áreas experimentais, 

realizou-se a prática de adubação verde, com o uso da leguminosa Mucuna preta (Mucuna 

pruriens). No entanto, ressalta-se que esta atividade só foi efetuada no projeto de assentamento 

Alcídia da Gata, pois no projeto de assentamento Santo Expedito não foi possível, já que este 

vegetal teve seu crescimento dissipado pelo ataque de besouros que consumiram todos os 

vegetais desta espécie em seu estágio inicial de crescimento.  

O monitoramento da leguminosa selecionada para a prática de adubação verde, sucedeu no 

início de novembro 2018, se estendendo até março de 2019. Durante este período, percebeu-se 

que a Mucuna preta foi bem tolerante às condições ambientais adversas, ou seja, reagiu muito 

bem em condições de baixa fertilidade do solo, pouca precipitação e temperatura elevada. De 

início, nota-se que houve uma queda abrupta de precipitação nos meses de novembro-

dezembro, tendo-se ainda, a elevação da temperatura, fase esta crucial para o vegetal, pois 

estava em estágio de germinação e crescimento.  

Transcorridos 112 dias após o plantio da leguminosa, fez-se a estimativa de produção de matéria 

verde produzida através do método quadrado, selecionando-se 5 pontos amostrais dentro da 

área experimental, de forma aleatória, onde o resultado obtido está expresso na tabela a seguir:  

Tabela 11 – Produção de matéria verde nos cinco pontos amostrais 

Projetos de 
assentamento 

Peso obtido nos respectivos pontos amostrados (kg/m2) Média 
1 2 3 4 5 

Alcídia da Gata 3,3 3.6 3 3,5 2,9 3,15 
Santo Expedito --- --- --- --- --- --- 

Fonte: autores, 2019 
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Diante do exposto, foi obtida uma média de 3,15 kg de massa verde por metro quadrado. Desse 

modo, de acordo com Suzuki e Alves (2006), a produção de matéria verde da Mucuna preta é 

de aproximadamente 42 t/ha e de matéria seca de cerca de 8 t/ha. Ancorado nestes parâmetros, 

considerou-se que a matéria seca representa 19% do valor da matéria verde produzida. Assim, 

pode-se ponderar que a quantia de matéria verde produzida foi de aproximadamente 31,5 t/ha, 

e por proporcionalidade, tem-se que a produção de matéria seca foi de aproximadamente 6 t/ha.   

O monitoramento das gramíneas e leguminosas destinadas ao projeto PRV ocorreu durante um 

período de aproximadamente 180 dias, até a inserção do gado nas devidas parcelas, iniciando o 

pastejo em setembro/outubro 2019. Desse modo, pode-se observar em campo quais os vegetais 

que melhor se sobressaíram nas condições anteriormente apresentadas.  

Com relação as gramíneas, as duas espécies que se destacaram perante as demais foram a 

Paiaguás (Brachiaria brizantha) e Marandu (Brachiaria brizantha), as outras duas espécies que 

tiveram desenvolvimento mediano foram a Decumbens (Brachiaria decumbens) e Llanero 

(Brachiaria humidicola), enquanto a Andropogon (Andropogon gayanus) não conseguiu se 

estabilizar em tais condições. Já no que tange as espécies de leguminosas, a Calopogônio 

(Calopogonium mucunoides), Campo Grande (Stylosanthes capitata e Stylosanthes 

macrocephala) e Guandú (Cajanus cajan), todas sobressaíram muito bem nestas condições 

adversas, só a espécie Java (Macrotyloma axillare) que teve uma estabilização mediana, se 

comparada com as demais leguminosas.  

Considerações finais  

Com base na revisão bibliográfica e pelas análises química e física do solo apresentadas, 

conclui-se que ambas as áreas nos projetos de assentamentos em estudo requerem boas práticas 

de manutenção de manejo, já que as condições ambientais não são favoráveis para o 

desenvolvimento de vegetais, pois os solos apresentam baixa fertilidade, são arenosos, 

compactados e com alta permeabilidade. 

Desse modo, de acordo com a prática de adubação verde, pode-se constatar que a leguminosa 

Mucuna preta é resistente às condições ambientais adversas, sejam elas de baixa fertilidade do 

solo, escassez hídrica e temperaturas elevadas, pois mesmo com todos estes fatores limitantes, 
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o vegetal conseguiu se desenvolver e exercer uma boa produtividade de matéria seca, mesmo 

que não foi esperado o seu florescimento para incorporação ao solo, o que não foi feito, pois tal 

espera comprometeria o plantio das gramíneas e leguminosas em período não ideal.  

Em relação aos vegetais selecionados para o projeto de PRV, observou-se que a gramínea e a 

leguminosa que não conseguiram se desenvolver nestas condições foram a Andropogon 

(Andropogon gayanus) e a Java (Macrotyloma axillare) respectivamente.  

Todavia, deve-se sancionar que estes resultados são parciais, já que o presente estudo encontra-

se em desenvolvimento, ou seja, para a obtenção de resultados mais precisos, está sendo feita a 

estimativa de produção destas gramíneas, a fim de identificar a produção de cada gramínea que 

compõe o presente sistema em estudo.     
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O IMPACTO DOS GRANDES EMPREENDIMENTOS NAS RELAÇÕES DE 

TRABALHO NA AMAZÔNIA: O CASO DE ABAETETUBA. 

 

Thales Venicius Rodrigues Sena1 
Rodrigo Brabo Gusmão2 

Mariana Neves Cruz Mello 3 

 
RESUMO:  

Nesse artigo iremos analisar as mudanças, causas e consequências dos processos de transformações do espaço 
agrário de Abaetetuba-PA, tendo como enfoque as implantações de grandes empreendimentos e suas 
consequências diretas nas relações de trabalho,  utilizando como metodologia revisão bibliográfica e pesquisa 
quanti qualitativa através de questionário semiestruturado, perpassando pelo contexto histórico antes da 
implantação do empreendimento do grupo Matheus no município e explanando a respeito dos processos 
hegemônicos que se instalaram junto ao empreendimento, como isso afetou os trabalhadores locais e tecendo 
considerações sobre o assunto e o impacto causado nas relações existentes no município. 

Palavras-chave: Abaetetuba-Pa, Agricultor familiar, feirante, Resistência, Relações de Trabalho. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Nesse artigo analisamos as mudanças, causas e consequências dos processos de 

transformações no espaço agrário de Abaetetuba-PA4, tendo como enfoque as implantações de 

grandes empreendimentos e suas consequências diretas nas relações de trabalho, tendo como 

lócus para nossa pesquisa os trabalhadores de comércios pequenos e agricultores familiar que 

vendem suas produções nas feiras de Abaetetuba. Como metodologia nos utilizaremos de 

revisão bibliográfica e de pesquisas quanti qualitativa com questionários semiestruturados para 

evidenciar as alterações ocorridas nas relações de trabalho causadas pelo empreendimento, 

assim, tecendo considerações sobre esses processos de transformações. 

 
1 Discente, Licenciatura Plena em Geografia da Universidade Estadual do Pará – UEPA. E-mail: 
tveniciusrods@gmail.com  
2 Discente, Licenciatura Plena em Geografia  da Universidade Estadual do Pará – UEPA.  
3 Docente da Universidade Do Estado do Pará – UEPA. 
4  Abaetetuba é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente à Microrregião de Cametá. Localiza-
se no norte brasileiro, a uma latitude 01º43'05" sul e longitude 48º52'57" oeste,[6][7] a margem direita da foz 
do rio Tocantins . É a cidade-polo da Região do Baixo Tocantins e, a 7° mais populosa do Estado. O 
Município é formado por dois distritos: Abaetetuba (sede) e a Vila de Beja. 

mailto:tveniciusrods@gmail.com
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Camet%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abaetetuba#cite_note-ibge1-6
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abaetetuba#cite_note-geografos-7
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Baixo_Tocantins&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_de_Beja
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A Amazônia é o maior ecossistema do território brasileiro, com sociobiodiversidades, 

matérias-primas e conta também com sua integração nacional, regional e global graças às 

inovações tecnológicas geradas a partir do meio técnico-cientifico-informacional que permite 

sua integração a todos os lugares do mundo. 

Durante as décadas de 1960 e 1970, por meio de projetos desenvolvimentistas e devido 

as peculiaridades já elencadas acima, a Amazônia passou a ser palco central para o 

desenvolvimento brasileiro, atraindo a implantação de industrias e projetos de integração 

Nacional. 

Em concomitância a implantação dos projetos, instalaram-se também os processos 

hegemônicos do capitalismo, homogeneizando as relações sociais e econômicas, estimulando 

as disputas de terras, monopolização do território5 e a territorialização do capital6 e disputas 

comerciais, gerando confrontos e desordem nas relações e no território amazônico. 

 As forças desses processos hegemônicos causaram impactos negativos na Amazônia 

pela heterogeneidade encontrada, desestabilizando as relações entre os diferentes povos e 

culturas, a exemplos MAUÉS (2010) relata a respeito da implantação da Transamazônica: 
(...) o projeto representou mudanças muito grandes, a ponto de transformar de forma 

expressiva o modo de vida das populações locais, sobretudo pela chegada de um grande número 
de novos habitantes, procedentes de várias regiões brasileiras, principalmente do Sul e do 
Nordeste. (MAUÉS, 2010 p. 14) 

 
  

 Esse processo gera uma série de transformações nas relações locais de produção e de 

trabalho criando novas configurações territoriais nas localidades que (re)significam a região na 

divisão territorial do trabalho, manifestando “mãnhas” do meio técnico-científico-

informacional que definitivamente impõe fragmentações no espaço, principalmente quando 

estes se abrem aos fluxos globais (SANTOS, 1996; SILVA, 2014b, SILVA 2015; 

BERNARDES, 2010). 

Tais modificações se tornam visíveis a partir do momento em que a relação do grande 

capital com menores forças de serviços que, nesse sentido, deveriam vir à acarretar em um 

 
5 Segundo MARCOS (2008), a monopolização do território é quando uma empresa determina o que será produzido 
naquele território, estabelecendo acordos com pequenos camponeses ou capitalista que passam a entregar seus 
produtos para serem processados por elas, de acordo com os padrões de qualidade definidos no momento da 
contratação. 
6 Segundo MARCOS (2008) a territorialização do capital é quando grande capital expulsa e expropria os 
camponeses e trabalhadores rurais, para ser dono de toda a terra e produzir e comercializar sua produção sem 
precisar recorrer ao arrendamento da terra. 
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estreitamento de igualdade e geração de valores por todo o montante, acabam fazendo um 

movimento inverso e deixam ainda mais as claras o “abismo” que há separando o grande capital 

(grandes empresas) dos trabalhadores locais (os pequenos, médios e grandes comerciantes 

locais e os agricultores familiares que vendem suas próprias produções), criando uma situação 

de competição entre os tipos de relações de produção gerando um movimento de resistência ao 

grande capital. 

Para demonstrar como a implantação dos grandes projetos afetam as relações de 

trabalho no município de Abaetetuba, organizaremos o artigo em duas seções, sendo elas: O 

contexto histórico agrário e comercial local de Abaetetuba, que evidenciará o histórico das 

relações sociais e de trabalho, assim como suas especificidades na transformação do espaço 

agrário, contendo relatos de trabalhadores das feiras locais e na segunda seção destacaremos: 

A influência do sistema capitalista e as consequências do processo hegemônico, abordando suas 

diferentes fases, em que justifica a atual conjuntura das relações de trabalho no município de 

Abaetetuba. Por meio destes evidencia-se o atual panorama das relações de trabalho que 

encontramos no município. 

 

2. O CONTEXTO HISTÓRICO AGRÁRIO E COMERCIAL LOCAL DE 

ABAETETUBA. 

 

O contexto histórico antes da implantação do Supermercado Mix pertencente ao Grupo 

Matheus em Abaetetuba, que é o principal agente atuante em nossa pesquisa, segundo relatos 

dos feirantes e nossos conhecimentos empíricos as relações de trabalho dos feirantes (os 

pequenos e médios comerciantes e os agricultores familiar) era outra, eles possuíam não 

somente uma relações de trabalho, mas haviam relações de solidariedade entre os próprios 

feirantes e entre feirantes e os consumidores, onde priorizavam a ajuda mútua entre os 

trabalhadores onde sempre estabeleciam faixas de preço e todos trabalhavam tranquilos sem 

um disputa acirrada pelos clientes e a relação de “fiado” ou troca com os consumidores, as 

implantações de empreendimentos por toda Amazônia deixaram relações como essas 

ameaçadas, mudando para um contexto de disputas contra as forças do processo hegemônico. 

Diante do contexto que as comunidades tradicionais se encontraram quando os grandes 

empreendimentos passaram a se instalar na Amazônia, impondo suas necessidades e vontades 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 08 – Reestruturação Produtiva e Processos Migratórios no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

5029 
 

sobre as comunidades, onde a maior parte das pessoas dessas localidades eram analfabetos e 

não sabiam como lidar diante do grande capital e os processos burocrático. 

Mas como os povos amazônidas aprenderam a resistir a perversidade dos meios de 

reprodução do capitalismo? Como as comunidades passaram a se organizar? Como os 

movimentos sociais das comunidades tradicionais se iniciaram?  

A partir das CEB’s – Comunidades Eclesiais de Base. O que são as CEB's? São grupos 

de cristãos leigos, geralmente pobres, que se reúnem regularmente, nas casas de famílias ou em 

centros comunitários, a fim de ouvir e aprofundar a Palavra de Deus. 

No início da década de 60 nasciam as Comunidades Eclesiais de Base, muito embora 

tenham sido semeadas alguns anos antes. Nasciam da necessidade do povo se unir, para melhor 

participar da Igreja, saber seus direitos, discutir os problemas,  procurar resolvê-los e as CEB's 

tiveram sua expansão acentuada após os programas de educação fornecidos pela igreja através 

delas, como o Movimento Educação de base. Entre essas comunidades estavam ali presente 

geralmente um padre, e o padre era alfabetizado e sabia lidar com as burocracias, então ele 

mostrava aqueles grupos que eles tinham direitos e tinham como se defender e resistir, dessa 

forma, os povos amazônidas passaram a articular-se e resistir ao capital, como MAUÉS (2010) 

evidencia dizendo que as CEB’s são um importante elemento de resistência, daí surgiram 

algumas figuras que ficaram bastante conhecidas como o ambientalista Chico Mendes7 que foi 

assassinado na porta de sua casa, em Xapuri, no Acre, em dezembro de 1988 e a missionária 

Dorothy Stang8 também assassinada em 2005 na cidade de Anapu-PA, noticia que teve 

repercussão nacional,  felizmente não encontramos registro de eventuais tragédias no município 

de Abaetetuba por motivos de resistência agraria. 

Como podemos ver a história das residências no espaço agrário amazônico eram 

sangrentas, com assassinatos, massacres e chacinas, mas hoje em dia as reações as resistências 

são menos violentas, as perversidades se mantém nas práticas estratégicas dos agentes 

hegemônicos do capital, que se utilizam manobras comerciais e jurídicas para se sobre saírem 

 
7Chico Mendes (1944-1988) foi um líder seringueiro, sindicalista e ativista ambiental brasileiro. Lutou pela 
preservação da Floresta Amazônica e suas seringueiras nativas. Recebeu da ONU o Prêmio Global de 
Preservação Ambiental. Disponível em https://www.ebiografia.com/chico_mendes/ 
8 Dorothy Stang, conhecida como Irmã Dorothy foi uma religiosa norte-americana naturalizada brasileira, a 
missionária foi morta aos 73 anos em Anapu-PA. Disponível em 
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/04/16/fazendeiro-condenado-como-mandante-da-morte-da-
missionaria-dorothy-stang-e-preso-no-pa.ghtml 

https://www.ebiografia.com/chico_mendes/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religioso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Naturaliza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/04/16/fazendeiro-condenado-como-mandante-da-morte-da-missionaria-dorothy-stang-e-preso-no-pa.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/04/16/fazendeiro-condenado-como-mandante-da-morte-da-missionaria-dorothy-stang-e-preso-no-pa.ghtml
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sobre seus concorrentes locais, assim, voltamos a tratar do contexto local com o mapa abaixo e 

relatos dos feirantes sobre o contexto histórico antes do empreendimento. 

 

Figura 1: Mapa de Localização de Abaetetuba. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

Acima temos o mapa de localização do município de Abaetetuba onde realizamos nossa 

pesquisa, como o mapa evidencia Abaetetuba é um município ribeirinho localizado no baixo 

Tocantins na região nordeste do estado do Pará. O município possui uma população ribeirinha 

considerável, que vive de atividade como extrativismo e pesca, essa população possuem boa 

parte relações de solidariedade como o “fiado” com os comerciantes locais da feira localizam-

se as margens do Rio Maratauíra (ou Meruú), onde até mesmo segundo relatos dos trabalhadores 

da feira ocorriam relações de escambo entre os ribeirinhos e os pequenos comerciantes. 

 Segundo os feirantes, seus clientes mais antigos faziam compras grandes para dura o 

mês todo ou uma quinzena (quinze dias), o dito “rancho", e ouvimos relatos de relação de 

solidariedade que vai além do fiado, alguns comerciantes nos relatou que em outros tempos eles 

chegavam até comprar ou emprestar dinheiro para que ribeirinhos ou outros trabalhadores da 
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feira comprassem remédios para parentes doentes ou para si mesmo em momentos de 

dificuldades financeiras, mostrando uma relações de solidariedades estilo Dom, que Godelier 

trata em seu texto O Enigma do Dom. 

 O Dom se trata de relações de solidariedade, mas que vai além da forma que os feirantes 

se ajudavam entre si e com seus clientes, uma relação muito importante nas comunidades 

agrarias e que é encontrada por todos os povos amazonidas, que permeia a criação de 

associações extrativistas e cooperativas, no caso da nossa pesquisa está presente na criação da 

Feira do Agricultor Familiar, que foi criada com o apoio da SEMAGRI9 de Abaetetuba, no 

intuito de criar oportunidade para aquele agricultor familiar que não conseguiu seu ponto de 

venda na feira do centro comercial da cidade vender sua produção e existir e sustentar sua 

família. 

 A feira do agricultor familiar não funciona todos os dias, somente nos dias de sextas-

feiras e sábados, com reuniões mensais para levantamento para verificar se está sendo rentável 

a todos, estabelecer preços e estratégias comerciais por não estarem no centro comercial, mas 

ainda sim estão bairro do centro da cidade. 

 Essa questão de não funcionarem todos os dias é estratégica pois muitos deles têm outras 

fontes de renda e é uma forma de terem seus clientes garantidos pelas pessoas já saberem que 

funciona somente naqueles determinados dias, clientes que vão em busca de um produto 

orgânico e produtos artesanais, abaixo temos algumas fotos da feira. 

 

Figura 2: Foto da Feira do Agricultor Familiar 

 
 

9 SEMAGRI - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
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Fonte: Acervo dos autores, 2019. 
 

Podemos ver na foto acima que na feira do agricultor familiar encontramos além dos seus 

produtos orgânicos há artesanatos, vasos de plantas, e como constamos nas imagens a baixo 

encontramos também produtos de atividade extrativista, galinhas caipiras e que eles possuem 

aventais e camisas uniformizados. 

 

Figura 3: Foto de Produtos de atividade extrativista na Feira do Agricultor Familiar 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2019. 
 
Figura 4: Foto das galinhas caipiras na Feira do Agricultor Familiar 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2019. 
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Figura 5: Foto dos feirantes uniformizados 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2019. 

 

 É notório que a Feira do Agricultor Familiar não é exclusivas para agricultores 

familiares, mas ela também inclui extrativistas e artesões do município, dando oportunidade a 

todos e evidenciando as relações de solidariedade estilo Dom já tratado, assim, todas as 

comunidades tem oportunidade de comercializar seus produtos sem tantas dificuldades, e 
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vemos que o contexto histórico agrário e comercial local era bastante equilibrado, sem grandes 

disparidades entre os comerciantes, agricultores, extrativistas e artesões. 

 

3. A INFLUÊNCIA DO SISTEMA CAPITALISTA E AS CONSEQUÊNCIAS DO 

PROCESSO HEGEMÔNICO. 
 

Ao longo da implantação do sistema capitalista desde seu surgimento houveram tanto 

vertentes prós quanto contra a apropriação de tal hegemonia. Tal dicotomia é frisada por Araújo 

(2008) que diz que o capitalismo é um sistema econômico inerentemente contraditório e 

instável, com variações que se processam que no tempo e no espaço. 

Analisando, então, tal perspectiva em uma escala reduzida/micro, na implantação do 

Supermercado Mix que pertence ao Grupo Matheus no município de Abaetetuba-PA 

inaugurado no dia 11 de fevereiro de 2019, percebeu-se que em um primeiro momento houve 

uma resistência por parte da população, pois, a demanda de funcionários (que causaria uma 

grande geração de emprego e renda no município) já estava devidamente completa por 

funcionários do mesmo grupo advindos de outras cidades. Com isso, houve inicialmente grande 

revolta por parte de abaetetubense via rádio e por redes sociais, causando, uma retratação por 

parte do Grupo que recuou e acabou empregando grande número de moradores locais, mas não 

sendo 100% da demanda dos funcionários.  

Além disso, a fixação desse novo negócio, teve considerável efeito na econômica  local por 

trabalhar tanto com vendas no varejo como vendas em atacado10 foi inevitável a decaída de 

comerciantes locais que até então predominavam nas vendas do município, como por exemplo, 

os já extintos Supermercados Merendinho e Grupo Dohara, tiveram que abaixar seus preços 

para continuarem competitivos no mercado, porém, não conseguiram manterem-se no mercado 

devido a concorrência. Por outro lado, outros empreendedores locais como o Grupo Bom Preço 

e MAMONAS, aderiram novas práticas além da baixa dos preços, como promoções, sorteios, 

queimas de estoque.  

 
10 Atacado é o tipo de comércio que vende produtos em grandes quantidades, principalmente para donos de 
comércios varejistas. A venda por atacado destina-se às pessoas jurídicas, ou seja, empresas que tenham CNPJ. 
Por comercializar a venda de mercadorias em grandes quantidades, os preços dos produtos no comércio atacadista 
costumam ser até 50% mais baratos que no varejista.  
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Tais resultantes dessa processualidade de uma nova hegemonia no município não se dão 

apenas com as alterações sofridas pelo setor dos grandes comerciantes locais, mas também 

houveram mudanças em relação aos feirantes, pequenos produtores rurais e pequenos 

comerciantes. Dessa forma, para melhor investigar essas mudanças causadas nesses oito meses 

de funcionamento do supermercado Mix  os autores desse artigo realizaram pesquisa 

qualitativa, por meio de entrevistas e os questionários semiestruturados entre todas essas 

categorias do setor primário e terciário, buscando ouvir seus relatos e experiências sobre tais 

efeitos deste processo hegemônico. 

Gráfico 1: Queda nas vendas dos Feirantes 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

De acordo com o gráfico é notório que nesse período de alguns meses que iniciou o 

funcionamento do empreendimento do Grupo Matheus a opinião dos trabalhadores das feiras 

foi bastante dividida, os feirantes que afirmaram que houve queda considerável disseram que 

diminuíram as vendas de todos os seus produtos, os que afirmaram que houve queda relativa 

relataram que diminuíram as vendas de somente alguns produtos específicos como por exemplo 

melancia no caso dos agricultores, alvejante e materiais de limpeza no caso dos comerciantes, 

e os que disseram que houve queda pequena ou nenhuma afirmaram que diminuiu pouquíssimo 

a venda de alguns produtos ou não houve nenhuma queda mesmo. 
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Notamos que por mais que as afirmações dos tenham sido divididas entre os feirantes a 

implantação do empreendimento causou impactos negativos para os feirantes, esses impactos 

tendem aumentar pelas estratégias que o supermercado vem tomando, enfatizando Carlos 

Walter diz: 
 A diversidade de produtos que circulam, pela ação de regatões nos rios amazônicos, 

ainda hoje mostra timidamente, todo o potencial e a riqueza acumulada por essas populações 
tradicionais durante todos esses anos. Caso se queira formular um projeto de desenvolvimento 
sério para a região necessariamente toda essa cultura haveria de ser levada em consideração. 
(GONÇALVES, 2012, P. 93) 

 
 

Nesse caso não é diferente pois o processo hegemônico causado pelo empreendimento 

influencia diretamente nas produções das comunidades colocando essas culturas em risco, a 

exemplo feirantes entrevistados relaram conhecer várias pessoas que deixaram suas atividades 

autônomas como feirantes, agricultores, extrativistas e ribeirinhos para ir trabalhar como 

assalariado para o empreendimento ou até mesmo para outras empresas no município, desta 

forma, sendo explorado no trabalho assalariado gerando mais-valia para os grandes empresários 

por trás do empreendimento, que focam somente na acumulação de capital e não se importam 

com as culturas e relações afetadas. 

Figura 6: Mapa de Localização do supermercado Mix e do centro comercial de 

Abaetetuba-PA. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 
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 Podemos ver no mapa que o supermercado Mix se localiza longe do centro comercial e 

do centro da cidade, reiterando que está área demarcada como urbana já expandiu se até a 

localização do Mix, mas não achem que o empreendimento está em um local desvantajoso pois 

a localização é estratégica, foi instalado na estrada de saída da cidade estrategicamente para 

uma tentativa de polarizar o comercio até dos municípios próximos como Igarapé-Miri e Moju, 

pois: 
A estrada significa acessibilidade. Embora esteja aberta a todos, nem todos dispõem das 

mesmas condições sociais e do mesmo poder econômico e político para tirar proveito dessa 
acessibilidade. É  eu com as estradas a acessibilidade a recursos, como terra e os minérios e sua 
consequente exploração, (...) (GONÇALVES, 2012, P. 103) 

 
E nessa localização a estratégia é dar acessibilidade a pessoas que estão passando em 

direção a outros municípios e a moradores de outros municípios e da zona rural, para não 

perderem clientes do centro da cidade e ribeirinhos foi implantada uma linha de ônibus gratuito 

pelo próprio grupo Matheus que faz o trajeto do supermercado Mix a orla da cidade, assim, 

gerando novamente impactos aos feirantes com o intuito de fornecer as pessoas um meio de se 

locomoverem e de forma gratuita. 

É notório que todos os fatores acima influenciam e potencializam os processos 

hegemônico implantado pelos atores capitalistas presentes no município, acarretando 

homogeneização nas relações e culturas presentes causada também pelo fetichismo do 

consumo, além de alterar a dinâmica econômica na cidade que era concentrada criando uma 

tendência de espalhar a dinâmica econômica para outras áreas da cidade. 

 Devido ao fetichismo do consumo há uma relação que vai sendo substituída, que é a 

relação do fiado que alguns pequenos comerciantes pelas linhas de credito consignado que o 

empreendimento dispõe para clientes, assim substituindo a relação do fiado pelas linhas de 

créditos gerando dívidas com bancos cheias de taxas e juros, deixando evidente a influência de 

grandes empreendimentos nesse processo de hegemonização afetando todas relações e culturas 

locais. 

 

4. Considerações Finais 

 

Pelo exposto, conclui-se que em um primeiro momento, a incógnita introdutória que 

existia no texto sobre as ramificações positivas e negativas a respeito das movimentações do 
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capital no caso de Abaetetuba, até então, tem saldo positivo, o inerente abalo à produtores de 

menor potencial financeiro mostrou-nos uma modernização do comércio na cidade.  

Empiricamente, no dia-a-dia, por intermédio de falas populares, ouvia-se que Abaetetuba 

tinha se desenvolvido bastante ao longo dos últimos 20 anos, todavia, sofria uma carência de 

grandes empreendimentos que viriam a alavancar a economia da cidade, por exemplo, um 

Shopping Center ou um Cinema, o Grupo Mateus serviu, antes de tudo, como uma mola 

propulsora para investimentos na reprodução do capital no município.  

Geograficamente próximo ao Supermercado Mix, desenvolve-se à passos largos a 

construção de um novo supermercado pertencente ao Grupo Líder que virá a aumentar as 

opções de preço, compra e opções para os civis de Abaetetuba. Em suma, espera-se ao longo 

de alguns anos que a análise do Capital, Agrária e do Comércio, saiam de uma escala micro 

para macro dentro dessas relações ativas, ampliando os estudos específicos, tendo então um 

embasamento temporal mais sólido sobre tais resultados. 
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A INFLUÊNCIA DA EXPANSÃO URBANA NA AGRICULTURA FAMILIAR NO 
BAIRRO CAGUAÇU, NA CIDADE DE SOROCABA – SP. 

 
Luís Gustavo de Almeida Branco 1 

Vitor Vieira Vasconcelos2 
 

Resumo 
 
Através de pesquisas de campo e questionários com perguntas abertas e fechadas distribuídos aos agricultores do 
bairro Caguaçu, no município de Sorocaba – SP, busca-se mostrar a influência da expansão urbana na região, a 
qual afeta diretamente os produtores rurais, sendo que o bairro estudado é responsável por grande parte da 
produção da horticultura local. Um importante ponto de estudo é a reação dos produtores frente ao aumento do 
valor da terra na região, sendo que o número de agricultores que venderam suas propriedades e deixaram de 
trabalhar diretamente no campo vem crescendo anualmente. Nesse contexto, os sítios periurbanos, como no Bairro 
Caguaçu, por estarem exatamente na transição da área de influência entre o urbano e o rural, apresentam esses 
processos de forma mais marcante. 
 
Palavras-chave: Agricultura; Expansão Urbana; Sorocaba; Caguaçu; Rururbano 

 

 

Introdução 
 

Sorocaba é um município do estado de São Paulo, localizado a 87 quilômetros da capital 

do Estado, com população estimada de 659.871 habitantes (IBGE – População Estimada 2017). 

Sorocaba teve um crescimento populacional de 12,5% desde o último censo de 2010 até 2017, 

tendo como densidade demográfica 1.304,18 hab/km² (IBGE 2010). É a quarta cidade mais 

populosa do interior paulista. Sua área total é de 450,382 km² (IBGE 2016).   

O bairro Caguaçu está localizado na região norte do município, próximo à divisa com 

Iperó, sendo esta a região mais populosa da cidade. Sorocaba passa por um recuo considerável 

na área agrícola, afetando diretamente o bairro Caguaçu, visto que grande parte da produção 

agrícola do município se concentra nessa área. O município é um dos maiores produtores de 

Couve Flor do estado de São Paulo (PÔRTO, 2009). 

Como relataram Milton Santos e Silveira (2001), as cidades de porte médio passam a 

acolher maiores contingentes de classes médias, um número crescente de letrados, 

indispensáveis a uma produção material, industrial e agrícola, classe esta que passa a adquirir 

 
1 Universidade Federal do ABC - gusbrancodm1@gmail.com  
2 Universidade federal do ABC - vitor.vasconcelos@ufabc.edu.br 
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propriedades no meio rural e alterar as características locais. O avanço da civilização e a 

especulação imobiliária sobre o meio rural faz com que muitos produtores vendam suas 

propriedades frente ao aumento dos valores, muitos dos quais acabam migrando para zonas 

urbanas ou continuam no bairro, porém param de produzir. Assim como relatou Limonad 

(1996) estudando a urbanização do interior fluminense, surge uma “dissociação entre ‘lugares” 

de vida e de trabalho, em várias áreas do interior, e toma corpo um descolamento dos lugares 

de residência com o tipo de atividade produtiva desenvolvida pela população; na medida em 

que se amplia a população voltada para atividades rurais residente em áreas urbanas e emerge, 

com menor intensidade nas áreas dinâmicas, uma população residente  em áreas rurais voltadas 

para atividades urbanas. O bairro Caguaçu atualmente está cercado de chácaras e moradores 

não relacionados à agricultura, porém continua sendo um importante centro de produção de 

horticultura local. 

Nota-se através da figura 1 a proximidade do bairro em questão com o perímetro urbano 

de Sorocaba, assim como a proximidade com os limites do município. Sendo assim, evidencia-

se a proximidade da urbanização no bairro Caguaçu. 

 
                                                Figura 1 – Localização Caguaçu.  

 
Elementos teóricos e metodológicos 
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Haesbaert (2004, p.235) define o território ou os processos de territorialização como 

sendo o “fruto da interação entre relações sociais e controle e/pelo espaço, relações de poder 

em sentido amplo, ao mesmo tempo de forma mais concreta (dominação) e mais simbólica (um 

tipo de apropriação)”. Sendo assim, o território, relação entre a sociedade e o espaço, é 

caracterizado pelas ações que ali são realizadas. Tendo como base a definição de Haesbaert 

(2004) sobre território, o presente trabalho se desenvolve a partir de uma pesquisa de campo e 

de conversas diretas com os produtores familiares locais, assim como pela passagem de 

questionários. 

 A pesquisa em campo e o uso de questionários foi previamente aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da UFABC (Projeto nº 97999718.0.0000.5594), pelo sistema da 

Plataforma Brasil, sendo que a identificação dos participantes foi anonimizada. Os 

questionários, os quais possuem perguntas abertas e fechadas, se dividem em dois setores: 

informações do agricultor/propriedade e dinâmica do bairro. As entrevistas se realizaram, na 

maior parte dos casos, em campo, sendo que algumas ocorreram na sede da Cooperativa de 

produtores do bairro Caguaçu. Foram registrados 14 questionários. 

 A partir dos dados coletados através dos questionários e das percepções provindas das 

experiências do pesquisador, esses resultados foram comparados com um levantamento 

realizado em 2014 pela Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico da Prefeitura de Sorocaba, sob coordenação de Vidal Dias da Mota Junior (PMS, 

2014).  

 

Resultados e discussão 

Raffestin (1993, P. 143) apresenta a relação entre o espaço e o território, sendo que o 

território se forma a partir do espaço, resultado de ações causadas pelos atores ali presentes. Da 

importância dos atores locais e da relação dos mesmo com o espaço, surge a concepção idealista 

de território, a qual se define pela subjetividade que um território possui, sendo que “o território 

é primeiro um valor” (Haesbaert, 2004) e “[...] o pertencimento ao território implica a 

representação da identidade cultural e não mais a posição num polígono” (Bonnemaison e 

Cambrèzy, 1996, apud Haesbaert, 2004). 

Analisando o objeto estudado através da perspectiva idealista de território, obteve-se 

como um dos resultados a relação que os entrevistados criaram com o bairro em si, sendo que 
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a maioria dos entrevistados (72%) são oriundos do bairro em questão.  O perfil dos entrevistados 

é, de certa forma, variado, sendo que a maioria dos produtores possuem propriedades menores 

que 5 hectares e apenas 3 possuem propriedades maiores que 20 hectares, considerando que o 

módulo fiscal para o município é de 12 hectares (INCRA, 2013). 

 O quiabo e a couve flor são as mercadorias mais produzidas entre os entrevistados, 

sendo que 8 deles escoam a produção através de intermediários e pela cooperativa, e apenas um 

deles possui caminhão próprio para o escoamento de sua produção. Segundo o Levantamento 

no bairro Caguaçu de PMS (2014), as culturas ali presentes ainda se mantêm basicamente as 

mesmas quando comparadas, com exceção de um agricultor que relatou ter iniciado o plantio 

de Lixia em sua propriedade.  

 Quanto ao perfil referente às características socioeconômicas dos entrevistados, os quais 

estão explanados na tabela 1, destaca-se o acesso a políticas públicas, ressaltando que apenas 

um dos entrevistados afirmou acessar o Bolsa Família. Segundo o Levantamento realizado por 

PMS (2014), a maioria dos produtores entrevistados possuía na época renda anual obtida através 

da agricultura acima de R$ 36,000, mas no presente estudo boa parte dos entrevistados possuem 

renda anual vinda da agricultura inferior a R$6,000. Isso pode indicar que houve um decréscimo 

na participação da renda agrícola para os habitantes, o que foi também indicado de forma 

discursiva nas entrevistas. 

 

 Características socioeconômicas dos agricultores do bairro Caguaçu, 

 na cidade de Sorocaba.  
Características socioeconômicas Nº de produtores 

Aposentadoria   
É aposentado 6 
Não é aposentado 8 

Nível Educacional predominante   
Superior 2 
Médio 4 
Fundamental 6 
Não frequentou 2 

Idade   
Mais de 30 anos 6 
Mais de 50 anos 8 

Acesso à política pública   
PRONAF 8 
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Bolsa Família 1 
Não acessa 5 

Tabela 1 - Características socioeconômicas dos agricultores do bairro Caguaçu, na cidade de 
Sorocaba. BRANCO, Luís (2019). 

 

Outro importante resultado é que 7 (50%) dos entrevistados não pretendem abandonar 

o bairro, porém, quando questionados sobre a pretensão de abandonarem a agricultura, a 

maioria deles se manifestou positivos a isso, incluindo 8 dos entrevistados (57%). 

Frente a essa problemática, surge o questionamento sobre o porquê de grande parte dos 

entrevistados não desejarem seguir trabalhando com a agricultura, e encontra-se forte relação 

com os preços das culturas produzidas, que não aumentaram o valor ao longo dos anos, ao passo 

que os insumos produtivos (como os fertilizantes) aumentaram seu preço no decorrer dos anos 

(assim como demonstrado na Figura 2, exemplificando a couve-flor e o quiabo). Destaca-se a 

fala de um dos entrevistados, sendo ela “produzimos o suficiente para enchermos caminhões e 

vendemos a mercadoria em caixinhas”, se referindo aos intermediários e a dificuldade em 

comercializar seus produtos.  

 

 
Figura 2 – Variação do preço da couve-flor e quiabo entre 01/2016 a 07/2019, no Ceasa de 

Sorocaba. CONAB (2019). 

 

 Uma das declarações mais recorrentes no decorrer das entrevistas se relacionam a visão 

de impossibilidade dos agricultores familiares de continuarem produzindo no bairro, visto que 
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o preço dos insumos só vem aumentando e o valor de venda de suas mercadorias varia, porém 

se mantém dentro de um padrão, como mostra a Figura 2. Neste mesmo sentido, ao analisar a 

série histórica 2010 - 2015 dos preços do Glifosato, segundo a Associação Brasileira dos 

Produtores de Algodão (2017), o produto teve um aumento de cerca de 154%, preços praticados 

em Sorriso/MT. Na mesma tendência os dados da CONAB (2017) mostram o aumento 

alarmante dos preços dos herbicidas mais utilizados, como o Glifosato e o Roundup através do 

Compêndio de estudos sobre o comportamento dos preços dos insumos agrícolas na produção 

de milho e soja (2017).  

 Outra fala recorrente se relaciona à falta de infraestrutura dentro do bairro e ao descaso 

do poder público com os moradores que ali residem, os quais se demonstraram insatisfeitos 

com o andamento da política local dizendo que “os candidatos só estão presentes no bairro em 

momentos pré-eleição”. A dificuldade para que as crianças consigam ir à escola é diária, como 

declarado pelos moradores, visto que o bairro não possui uma escola para estudantes a partir do 

5º ano do ensino fundamental, somente a Escola Estadual Professor Dirceu Ferreira da Silva, 

que atende somente crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. O manual para o Conselho 

Tutelar, publicado pelo Ministério público do Estado de São Paulo (2012) coloca que a distância 

da escola e da residência são fatores importantes que influenciam na evasão escolar.  

 O bairro possui somente uma linha de ônibus que adentra aquela região, sendo que, 

como declarado pelos entrevistados, em dias chuvosos o ônibus não consegue entrar no bairro, 

visto que as estradas impossibilitam a circulação pela sua precariedade. Essa reclamação se 

manteve ao comparar os dados fornecidos pelo Levantamento no bairro Caguaçu de PMS 

(2014).  Esse fator influencia também na dificuldade das crianças se locomoverem até as 

escolas, visto que, como relatado, o ônibus escolar fornecido pela Prefeitura de Sorocaba não 

consegue percorrer o bairro, obrigando as crianças a terem que esperá-lo na rodovia que dá 

acesso ao bairro. 

 Ao comparar-se as dificuldades enfrentadas pelos agricultores relatada no presente 

trabalho e no levantamento realizado por PMS (2014), nota-se que a maioria das reclamações 

se relaciona à falta de políticas públicas necessárias focadas no bairro em si, como a ausência 

de um posto de saúde que atenda os moradores locais. Em razão disso, os moradores precisam 

se locomover cerca de 10 quilômetros até a zona urbana para receberem atendimento médico. 

Outro descontentamento é a falta do serviço de recolhimento de lixo dentro do bairro, pois o 
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caminhão circula somente na rua principal, e frente a isso, ainda é frequente a prática de queima 

do lixo doméstico nas residências ali presentes. 

 Nota-se a continuidade dos relatos sobre problemas com a segurança local. Um dos 

entrevistados indicou a culpa do aumento das taxas de violência local em virtude da criação do 

conjunto habitacional Carandá, este localizado a menos de 10 quilômetros do bairro. Frente a 

isso, relaciona-se a urbanização que o bairro vem sofrendo, a qual ocorre de maneira 

desordenada e acaba trazendo problemas que são mais frequentes na zona urbana para dentro 

da zona rural, alterando assim todo o sistema ali existente. Como relataram alguns entrevistados 

quanto a mudança nas relações sociais ali existentes, a vinda de novos moradores faz com que 

os vínculos ali existentes no passado se alterem. 

 Porém houve entrevistados que não emitiram opiniões contrárias ao avanço da 

urbanização, os quais disseram que “ir contra a urbanização é ir contra o desenvolvimento”, 

porém ressaltaram que seria melhor se essa urbanização ocorresse de maneira ordenada e 

responsável.  

 Um dos agricultores locais relatou a dificuldade que possui quanto ao recebimento de 

correspondências em sua residência, visto que nem as ruas e nem as propriedades seguem um 

padrão. O mesmo apresentou dois abaixo assinados que foram protocolados junto à Câmara 

Municipal de Sorocaba, porém nada fora resolvido. Ainda é um problema recorrente no bairro, 

como os relatos dos entrevistados mostraram. 

  
Conclusão 
 
 A partir do estudo realizado, nota-se a existência de forte influência do crescimento do 

capitalismo sobre o campo e sobre os que ali produzem e vivem, principalmente os produtores 

familiares, assim como a falta de políticas públicas que suportem os que precisam do rural 

para trabalharem e possam se inserir no Sistema Econômico Internacional. 

Destaca-se no presente estudo sobre a urbanização no rural da cidade de Sorocaba-SP a 

perspectiva idealista de território presente na maioria dos entrevistados, sendo que grande parte 

deles se manifestou contrário à alterarem suas vidas em favor da rotina urbana, preferindo assim 

se manter dentro das características do ambiente rural. 

Uma das falas recorrentes dos entrevistados é que não se pode combater o crescimento, 

porém esperava-se que o mesmo ocorresse de forma organizada. Portanto, percebe-se a 
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importância do Estado como agente na vida dos cidadãos, o qual deve garantir os direitos 

básicos, direitos esse que a população local não se vê usufruindo, visto que as mesmas se veem 

em total esquecimento. Nota-se também a forte relação entre as perspectivas quanto ao futuro 

da agricultura local e a infraestrutura ali presente, visto que alguns entrevistados se colocaram 

favoráveis a venda de suas propriedades e a continuação da atividade em locais mais benéficos, 

porém ainda dentro das características do rural brasileiro, pois a venda de suas propriedades 

proporcionaria altos lucros para os mesmos.  

 Dentro da perspectiva de Veiga (2002), chama-se a atenção para o fato de que o rural é 

necessariamente territorial e não setorial como os programas governamentais insistem em 

propor e executar. Portanto, a mudança de pensamento sobre a identificação do rural somente 

por aquilo que está fora do perímetro urbano se faz necessária para o desenvolvimento do bairro 

em questão, visto que ainda se tem como característica para discernir o rural do urbano sendo 

o primeiro deficitário quanto a infraestruturas e o segundo detentor e o foco do 

desenvolvimento. 
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FLEXIBILIZAÇÃO, PRECARIZAÇÃO E INFORMALIDADE DO TRABALHO NA 

CADEIA PRODUTIVA LEITERIA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA 

 
Alexandre Peixoto Faria Nogueira,  

Juliana Ferreira de Sousa 
Resumo: 

 

A consolidação da pecuária no Sul do Maranhão ocorre por meio de uma série de procedimentos 

que se iniciam desde as correntes pecuaristas, com a exploração desigual de terras e se consolida 

com fixação dessa região como um polo especializado neste setor. Mas esse processo de 

configuração do Sul do Maranhão como polo pecuário não ocorre com a mesma frequência e 

intensidade em todos os espaços. Umas regiões se desenvolveram primeira que outras, por esse 

motivo é indispensável compreender a formação do município de São Francisco do Brejão 

nessa inserção ao mercado pecuarista. Antes de se inserir na economia pecuarista o município 

passou por dois domínios econômicos fortes, a produção de arroz e a extração de madeira. E é 

a partir da década de 1960 que se inicia a exploração do território onde se encontra hoje o 

município de São Francisco do Brejão. E a primeira plantação feita nessa área já sofre grande 

influência do mercado local da época, pois, segundo os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas (IBGE), o primeiro plantio feito no território foi uma roça de arroz, 

feita pelo Sr. Clemente. Com o passar dos anos, essa zona passa a pertencer à cidade de 

Imperatriz, auxiliando no crescimento desse novo polo econômico regional, abastecido pela 

produção de arroz. A estabilidade dessa economia advinda da produção de arroz se sustentou 

em alta até a década de 1970, em Imperatriz, porque as plantações de arroz começaram a ser 

substituídas por outra atividade, como por exemplo, a criação de gado. Com a construção da 

rodovia Belém-Brasília nas proximidades tanto de Imperatriz, quanto do atual município de São 

Francisco do Brejão, fez com que houvesse, naturalmente, uma agilidade no transporte, tanto 

de mercadoria, quanto de pessoas. E com essa nova realidade da malha rodoviária no Sul do 

Maranhão, essa região começa a receber pessoas de outros estados, vindas principalmente do 

Sul e Sudeste. Só que os novos habitantes tinham uma percepção totalmente contrária a dos 

camponeses nordestinos, vieram para essa região com o intuito de explorar os recursos naturais, 

a partir, principalmente, da expropriação de camponeses e indígenas das suas terras. Nessa 
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época, exploraram as árvores que são consideradas centenárias e nobres, como o ipê, o cedro, 

o cumaru, o jatobá, a maçaranduba, a sucupira, a muiracatiara, entre outras. E todo esse 

deslocamento, principalmente das pessoas que vieram do Sul e Sudeste, foi devido a uma 

demanda de materiais (no caso a madeira) para as construções da região do Sul e Sudeste do 

Brasil, que vivia a euforia do “Milagre Econômico”. Nesse percurso histórico dos domínios 

econômicos (arroz e extração de madeira) a criação de gado era algo comum, e sempre estava 

em consonância com as outras atividades, como, por exemplo, a figura do camponês nordestino, 

que também tinha o costume de criar seus animais para o consumo familiar. Assim a produção 

pecuarista era tímida no território do atual município, haviam poucos latifundiários nos dois 

primeiros domínios econômicos. A pecuária começa a se destacar na área do atual município a 

partir do período de extração de madeira, já que esse processo de limpeza das áreas 

desencadeava grandes extensões de terras limpas onde se plantava pastos e criava-se um 

número bem maior de gado, em relação à criação do consumo familiar. Após esse processo o 

município se consolida como um polo pecuarista leiteiro da região sul do Maranhão tendo 

posições significativas segundo os dados do (IBGE), em relação às outras cidades, que ocorrem 

nos anos de 2010, 2011 e 2014, onde o município ocupava o quarto lugar na produção leiteira, 

produzindo nesses respectivos anos, 11.138, 11.045 e 12.023 mil litros de leite. É notório o 

crescimento da produção leiteira no município que se destaca como umas das maiores cadeias 

produtivas leiteiras do estado do Maranhão. E esse título de capital leiteira traz consigo uma 

série de modificações sociais, tradições culturais, como também, nas relações de trabalho. 

Diante deste cenário, este trabalho tem como objetivo analisar as relações de trabalho na cadeia 

produtiva leiteira de São Francisco do Brejão/MA. Por meio de uma metodologia quantitativa 

e qualitativa afim de não restringir a pesquisa somente a interpretações numéricas sobre a 

pecuária leiteira e, consequentemente, das relações de trabalho. Esse procedimento 

metodológico também norteou os trabalhos de campo e entrevistas semiestruturadas em quase 

todos os setores da cadeia produtiva leiteira (Laticínios, Transporte e Fazendas). Usou-se como 

aporte teórico para este trabalho os estudos de Cabral (2008) que discute os procedimentos que 

vão moldar as particularidades da região Sul do maranhão no que se refere ao seu sistema 

econômico atual da pecuária (corte e leite), Franklin (2008) que aborda os “ciclos econômicos” 

de Imperatriz e consequentemente do município estudado e Antunes (2013a) e Antunes (2013b) 

que discute sobre os desdobramentos do mundo do trabalho. As análises desta pesquisa indicam 

que as relações de trabalho na cadeia produtiva leiteira vêm acompanhando o processo de 
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reestruturação produtiva e seus reflexos no mercado de trabalho, a partir da monopolização 

dessas relações, prescrevendo as condições de trabalho através da informalidade, precariedade 

e flexibilidade. 
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A MOBILIDADE ESPACIAL DOS TRABALHADORES DO CORTE DE CANA-DE-

AÇÚCAR NO CENTRO-NORTE GOIANO BRASILEIRO 

 

Jéssyca Tomaz de Carvalho 

Resumo: 

 

Este estudo corresponde aos resultados de parte da pesquisa de mestrado intitulada “Os efeitos 

do Agronegócio Canavieiro e da Mobilidade Espacial do Trabalho no centro-norte goiano a 

partir do Plano Nacional de Agroenergia (2006-2011)” (CARVALHO, 2017). Trata-se 

especificamente do esforço de se compreender os efeitos da mobilidade espacial da força-de-

trabalho em consonância ao movimento do capital, no bojo da territorialização do Agronegócio 

Canavieiro em alguns municípios goianos que ainda se destacam pelo emprego do corte manual 

de cana-de-açúcar. O recorte espacial estabelecido se deu por um ensaio de regionalização 

delineado a partir do levantamento de dados da produção e área plantada de cana-de-açúcar no 

estado de Goiás. Percebeu-se a concentração de usinas e, por conseguinte, do monocultivo no 

centro-norte goiano que a priori se destoa do padrão de espacialização no estado, notadamente 

expressivo na porção sul. Entende-se que entre tantos efeitos do Agronegócio Canavieiro, 

encontra-se a exploração da força-de-trabalho via a racionalidade do ganho por produtividade 

e movimentos migratórios, entre outros mecanismos de acumulação do capital (GAUDEMAR, 

1977). Para obtenção dos resultados desta pesquisa, foram então realizadas revisões 

bibliográficas; levantamento de dados em fontes secundárias; pesquisa de campo, 

considerando-se registros de imagens e diálogos que priorizaram a história oral de vida como 

importante caminho metodológico de investigação em campo, considerando-se como sujeitos 

da/na pesquisa os próprios trabalhadores e pastoral do migrante. A partir da elucidação sobre 

os tipos de análise da mobilidade (BECKER, 1997), optou-se pela teoria neomarxista, em 

detrimento da teoria neoclássica, por uma interpretação da realidade que considere a 

contradição do modo de produção capitalista e do ato de migrar como componente dessa 

realidade. Entendendo a mobilidade, não a partir da vontade espontânea do indivíduo, mas a 

partir da classe e das imposições do movimento do capital. Tal percurso possibilitou identificar 

e compreender as desigualdades regionais brasileiras, as (des)motivações e imposições aos 
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sujeitos que migram, os efeitos deletérios da mobilidade aos trabalhadores do corte de cana-de-

açúcar e o papel da Pastoral do Migrante na trajetória destes sujeitos. Entre as questões que se 

buscou responder com essa pesquisa estão: Quem são os trabalhadores do corte-de-cana de 

açúcar? Qual a idade e escolaridade desses sujeitos? De onde eles vêm? Para onde vão? Quais 

as condições de alimentação, moradia, transporte, renda, saúde e trabalho desses sujeitos? 

Como se dá a organização desses trabalhadores na luta por seus direitos e quais os atores 

envolvidos nesse processo? Entre outras indagações. A expansão canavieira aparece como o 

ápice da territorialização do Agronegócio na região estudada. A realidade do recorte espacial 

estabelecido evidencia como o desenvolvimento rural no Brasil tem sido proposto, sobretudo 

por uma perspectiva economicista, desde o processo de modernização da agricultura, até o 

princípio do agronegócio enquanto projeto hegemônico (DELGADO, 2012) – não 

considerando o processo de maneira etapista, mas lembrando-se alguns marcos estratégicos, 

inclusive quanto à matriz discursiva que buscaram/buscam legitimar a efetivação desse modelo 

de agricultura. Foram identificados trabalhadores de 32 aos 53 anos de idade. Na amostra, 

trabalhadores pernambucanos, alagoanos, cearenses, baianos, paraibanos, maranhenses e 

potiguares. Em geral, com problemas de coluna e outros problemas de saúde relacionados ao 

esforço repetitivo. Entre eles analfabetos ou semianalfabetos são maioria. Muitos homens 

negros. Trabalhadores que migram sozinhos, outros com suas famílias. A rotatividade entre as 

empresas dificulta a organização dos mesmos. A figura do agenciador de emprego, ou como 

conhecido: “gato”, por muito tempo constituiu-se como um grande desafio. Assim como os 

fiscais que fazem a contagem da cana-de-açúcar cortada. Inicialmente, a receptividade da 

população local, também não configurava-se à favor desses sujeitos. A Pastoral do Migrante, 

não mais existente na região estudada, por um período importante, trabalhou na sociabilidade 

desses sujeitos junto a população local, bem como atuou junto à organização desses 

trabalhadores e na leitura e interpretação das cartilhas de direitos elaboradas nas convenções da 

Agroindústria Canavieira. Concluiu-se de acordo com o que se havia traçado como hipótese, 

que apesar de ser a produção de cana-de-açúcar uma atividade agrícola que compõe a história 

do território e do povo brasileiro, as condições de trabalho dos sujeitos envolvidos, assim como 

a questão agrária brasileira, ainda precisam ser equacionadas. O que não se trata de uma 

coincidência, à medida que os mesmos sujeitos seguem negligenciados no decorrer do tempo e 

nas respectivas modernizações conservadoras (SILVA, 1999). Frente a isso e ao processo de 

mecanização do corte de cana, entende-se que diante à capacidade de (Re)Existência 
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(MENDONÇA, 2012) dos trabalhadores e trabalhadoras, importante agenda de pesquisa é 

compreender como tornar acessíveis e exequíveis as políticas públicas ao heterogêneo campo 

brasileiro. Preferencialmente, políticas públicas integradas que apresentem alternativas 

diferentes das proporcionadas aos moldes essencialmente capitalistas de produção. Consciente 

de que a passividade legislativa, os desrespeitos às questões ambientais e leis trabalhistas, a 

concentração fundiária e indiferença frente às potencialidades locais, não são o caminho. 
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LA PRODUCCIÓN FAMILIAR EN EL NORESTE DEL URUGUAY 

Una aproximación desde la configuración del espacio y el territorio rural 

 

Rodrigo Childe1 
Lucio González2 

Resumen 

El presente texto pretende ser una aproximación al tema producción familiar en la región noreste del Uruguay 
desde una perspectiva de la geografía, más allá que toma elementos de otras disciplinas. La región noreste del 
Uruguay se extiende por la totalidad de la superficie de los departamentos de Tacuarembó y Rivera, y la zona este 
de Artigas, Salto y oeste de Cerro Largo. La estrategia de investigación correspondió a un acercamiento a la 
temática a través de un relevamiento de fuentes secundarias de información. La información obtenida se procesó 
en base a programas de Sistema de Información Geográfica (SIG), permitiendo analizar atributos espaciales. Así, 
se buscó tomar conocimiento de las características particulares del problema y la caracterización del territorio de 
estudio. Estos productores familiares en la región de estudio se encuentran en un momento histórico marcado por 
el avance del agronegocio y de la concentración de tierras a manos de los grandes capitales. Se puede considerar 
que, los productores familiares en la región noreste del Uruguay están inmersos en un proceso de tensión por el 
acceso a la tierra, y por ende, lucha por su persistencia como actores socio-productivos. Este proceso se materializa 
en el el territorio y en el espacio rural. 

1- Introducción 

En los últimos años, en la región de la Cuenca del Río de la Plata, se vienen dando procesos de 

expansión de los agronegocios, en especial las formas agrícolas y forestales. Esto implica la 

integración de la cadena productiva, desde su fase primaria hasta la industrial (Santos, 2017). 

Por su parte, Gautreau (2014) plantea que a partir del año 2013 las plantaciones de especies 

exóticas de árboles se consolidaron entre las actividades llamadas agropecuarias (junto a la 

agricultura y la ganadería) en la región comprendida por Brasil, Argentina, y Uruguay. 

Para Achkar et. al. (2016), el espacio agrario uruguayo progresivamente ha incremento la 

frontera agrícola (principalmente con soja, arroz, y forestación). Destacan estos autores 

transformaciones territoriales en la tenencia de la tierra, el uso del suelo, la matriz productiva, 

y en la tecnología utilizada por las empresas, en el marco de la agricultura llamada de “Escala 

y Precisión”.  

 
1 Técnico en Gestión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, licenciado en Recursos Naturales (Udelar), 
maestrando en Geografía (UFSM). Docente de Facultad de Ciencias (Udelar). rchilde@fcien.edu.uy 
2 Técnico en Gestión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Docente del Centro Universitario de Rivera 
(Udelar). lgonzalez@fcien.edu.uy 
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El cambio de una producción extensiva hacia una agricultura que incorpora tecnología de punta 

e implementa la lógica empresarial en el campo (conocida como de los agronegocios), 

presupone efectos sobre el ambiente y la sociedad rural. En ese sentido, Achkar et. al. (2016) 

indican que una de las regiones más antropizadas en Uruguay es el noreste. En dicha región la 

forestación sustituyó la producción de alimentos por la producción de “commodities”, y que a 

su vez ha transformado los sistemas socio-ambientales existentes (Achkar et. al. 2016: 134-

135). 

Con respecto a los datos socio-económicos, entre el 2000 y 2011 desaparecieron 12.241 

explotaciones agropecuarias, donde el 91% eran menores a 100 has, en general producción 

familiar. De esta cantidad, un 61 % fueron ganaderos extensivos (MGAP; 2012). 

En este punto es importante aclarar que la producción familiar como concepto ha sido abordado 

por diversos autores, pero en general existen algunos elementos que aportan a delimitar 

conceptualmente. Uno de estos factores característicos es el predominio de la mano de obra 

familiar en el predio. Generalmente en estos sistemas la unidad productiva y la unidad 

doméstica se superponen, existe una predominancia de residencia en el predio por parte de la 

familia, y actividad agraria se constituye como la principal fuente de ingresos. Los objetivos 

están orientados hacia la reproducción familiar, y no a la maximización del beneficio, como en 

el caso de los productores empresariales. La producción se destina principalmente hacia el 

mercado interno, diversificando productos y algunas veces servicios. Otro elemento 

constitutivo de los productores familiares es que mantienen un modo de vida asociado a la 

cultura rural, esto se genera como proceso fundamental en el relevo generacional, donde 

traspasan los saberes de padres a hijos (Figari, 2008). 

El presente texto pretende ser una aproximación al tema desde una perspectiva de la geografía, 

más allá que toma elementos de otras disciplinas. Se conforma por diversos apartados, donde 

primeramente se hace una discusión conceptual abordando las ideas principales sobre espacio 

rural y producción familiar. Luego se desarrollan algunos datos obtenidos de fuentes de 

información secundaria, mostrando dicha información sobre el espacio. Finalmente se realizan 

algunos comentarios y reflexiones sobre los emergentes principales. 
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2- Discusión Conceptual 

Sobre el espacio y territorio rural 

Santos y Hespanhol (2013) realizaron una revisión teórica sobre las diferentes vertientes que 

abordan el concepto de espacio rural. Estas autoras consideran que lo rural engloba la relación 

entre individuo y su medio, donde la identidad son construidos día a día. Lo rural es indisociable 

del espacio y de la relación cotidiana generada por los sujetos ahí insertos. En este enfoque lo 

rural surge como una construcción de valores y de modos de vida, en el espacio, tienden a 

expresar las concepciones políticas y los valores de “ese rural”, pero esto se produce siempre 

en una relación con lo urbano (Santos, et al., 2013:97). 

Para Kageyama (2008), el espacio rural tiene una base territorial socialmente construida, con 

características particulares, donde las relaciones sociales se manifiestan. Lo rural abarca desde 

aspectos físicos complejos hasta representaciones simbólicas específicas. De acuerdo con su 

planteo, la conceptualización del territorio rural determina la concepción del desarrollo rural 

llevado adelante como política pública (Kageyama, 2008; citado por Santos, 2013). 

Por su parte, el territorio como referencia teórica de la geografía, se transforma en una categoría 

significativa de análisis a partir de uno de sus mayores exponentes, el geógrafo de origen 

brasileño, Miltons Santos. Según Haesbaert (2004), desde los preceptos teóricos construidos 

por Milton Santos, sistematiza e incorpora otros elementos al concepto de territorio.  

Haesbaert (2004), plantea que el enfoque territorial permite ubicar la dimensión espacio-

temporal y aquellas dimensiones que refieren a lo relacional entre sujetos e instituciones (como 

formas que adquiere y se manifiesta el poder en un territorio y su capacidad de apropiación del 

mismo). Es así que, la relaciones sociales de producción son una de las manifestaciones más 

significativas que se expresan en el espacio. 

El mismo autor mencionado anteriormente, profundizando sobre el concepto de espacio 

apropiado, cita a Henri Lefebvre (1986): “caracteriza la dominación del espacio a partir de la 

transformación técnica, práctica, sobre la naturaleza”. Según Lefebvre (1986), la dominación, 

que nace con el poder político, se va perfeccionando cada vez más por el carácter técnico 

adquirido para ocupar espacios. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 08 – Reestruturação Produtiva e Processos Migratórios no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5058 

 

Sobre la producción familiar campesina 

La cuestión producción familiar (o agricultura familiar) se ha debatido ampliamente, tanto a 

nivel académico como en la implementación de políticas de desarrollo rural. Es conceptualizado 

como un actor que convive con otras formas de producción (empresarios rurales, agronegocios, 

etc.) en un contexto económico y social determinado (Wanderley, 2004; citado por Almeida, 

2017). 

Lamarche (1993) renonce la existencia de una diversidad en la explotación familiar, las cuales 

se derivan de contextos socioeconómicos particulares. Se observar a la explotación familiar 

desde una integración total a la economía de mercado, hasta del tipo esencialmente de 

autoconsumo. Es así que el autor citado anteriormente identifica varias denominaciones 

utilizadas para nombrar a estos agentes sociales: productor, explorador agrícola, explorador 

familiar, cultivador, campesino, agricultor, cultivador de la tierra, jefe del emprendimiento, etc. 

Esto revela la complejidad del tema, y determina que si bien toda explotación campesina es 

familiar, no todas las explotaciones familiares son campesinas.  

 

Sobre la producción familiar en el Uruguay  

Para Moraes (1998) en Uruguay las formas familiares de la producción están históricamente 

relacionadas a los establecimientos agropecuarios, predominantemente ganaderos, donde 

prevalece la mano de obra familiar (no asalariada), no hay acumulación del capital, aunque los 

productores pueden llegar a ser los propietarios de la tierra. Para Piñeiro (2005), “el productor 

familiar tienen como objetivo hacer máximos los ingresos monetarios que obtiene del manejo 

de los recursos de los cuales dispone”.  

De acuerdo al Censo General Agropecuario del año 2011 (CGA), comprende el 56,3 % de las 

explotaciones agropecuarias existentes en el país, ascendiendo a 25.285 explotaciones, 

ocupando el 13,8 % del suelo productivo del país (Sganga, 2014). 
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La producción familiar uruguaya se caracteriza por ser una pequeña o mediana explotación, 

dedicada principalmente a la producción de carne y lana, combinado con agricultura como rubro 

secundario (Piñeiro, 2004, citado por Figari et al., 2008). 

En el año 2018, según datos del MGAP, en Uruguay existían 22.187 unidades de producción 

familiar, que involucran a 38.092 productores. De las 56.000 personas integran las familias en 

las unidades productivas, 26.440 (47%) son mujeres, y 8.231 (17%), jóvenes. Según el Registro 

de la Producción Familiar Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

(MGAP), las producciones se dedican en su mayoría, a la ganadería de carne, el 50,84%, 

mientras que el 18,30% son agricultores (horticultura), seguidos de 7,94% de productores de 

leche, 4,59% apicultores, agricultura de cereales y oleaginosos 3,25%, dedicados a la 

citricultura 2,47%, a las aves 1,91%, a vitivinicultura 1,24% (MGAP-DGDR, 2019). 

Según Piñeiro (2005), en el Uruguay el término pequeño productor ha sido más utilizado para 

denominar al sujeto social rural definido en otros países de Latinoamérica como campesino, 

aunque en los últimos años se empezó a usar los términos productor familiar o agricultor 

familiar (Piñeiro, 2005). Esto último vinculado a las políticas implementadas desde los 

gobiernos del Frente Amplio3. 

Es así que, la producción familiar uruguaya es una categoría social y productiva reconocidas 

por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP). La definición de según 

resoluciones (MGAP 219/14 y 397/14), determina que productores familiares son: “personas 

físicas que con o sin la ayuda de otros gestiona directamente una explotación agropecuaria y/o 

realiza una actividad productiva agraria que no requiere el uso directo de la tierra”. Debe 

cumplir además los siguientes requisitos simultáneamente: “realizar la explotación con la 

contratación de, como máximo, dos asalariados no familiares permanentes o su equivalente en 

jornadas de trabajo no familiares (500 horas al año); explotar en total hasta 500 hectáreas (en 

relación con el índice CONEAT 100), en cualquier forma de posesión; residir en la explotación 

o a una distancia inferior a 50 km de la misma; los ingresos familiares nominales adicionales 

 
3 Fuerza política uruguaya con definición progresista, ubicada a la centro-izquierda e izquierda del espectro 
político, en el poder desde 2005. En Uruguay se empieza usar el término agricultura o producción familiar como 
categoría entre los años 80 y 90 del siglo XX, y recién en el gobierno del Frente Amplio logra algún nivel de 
legitimación (De Torres et. al. 2014) 
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deben ser inferiores o igual a 14 BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones) media mensual” 

(MGAP, 2014).  

3- Producción Familiar en la Región Noreste del Uruguay 

Caracterización de la región 

La estrategia de investigación correspondió a un acercamiento a la temática a través de un 

relevamiento de fuentes secundarias de información. La información obtenida se procesó en 

base a programas de Sistema de Información Geográfica (SIG), permitiendo analizar atributos 

espaciales. Así, se buscó tomar conocimiento de las características particulares del problema y 

la caracterización del territorio de estudio. Se definió a la región utilizando los criterios 

instrumentados por la UdelaR en el documento Programa Regional de Enseñanza Terciaria 

(CCI, 2008) de la Región Noreste, que contempló aspectos ambientales, productivos y sociales. 

La región propuesta tiene como área de influencia la totalidad de los departamentos de Rivera 

y Tacuarembó y espacios de los departamentos de Artigas, Salto, y Cerro Largo4. En la 

definición del área se tuvo en cuenta en primer lugar la infraestructura vial (ruta nacional n° 5), 

la que tiene relevancia en la conexión entre Rivera y Tacuarembó (centros urbanos de 

importancia que distan 110 km), así como su área de influencia, definida por: (1) la conexión 

con dos centros urbanos periféricos al mencionado eje, Artigas por la ruta n° 30 y Melo por la 

ruta n° 26; (2) La inclusión de los múltiples centros urbanos menores a 5.000 habitantes y las 

áreas rurales comprendidas al interior de los límites de la región, con altos índices de pobreza; 

(3) Los límites hacia el oeste coinciden con la presencia de la sierra basáltica y hacia el este con 

la presencia de las sierras cristalinas5; (4) la presencia de un sistema pastoril con perfil de 

ganadería extensiva mixta (bovinos-ovinos), sobre suelos superficiales como producto de las 

relaciones históricas establecidas para desarrollar una actividad económica tradicional; (5) Las 

transformaciones rurales asociadas a la disminución de la práctica de ganadería ovina y al 

aumento registrado en las superficies destinadas a actividades agrícolas (forestación y 

plantaciones de soja); (6) La fuerte incidencia en la vida económica, social y cultural de la 

República Federativa de Brasil; (7) La creciente presencia de inversiones brasileras en el sector 

 
4 Esta definición de región se basó en manifestaciones de procesos dinámicos que evolucionan y se transforman 
en el tiempo, por lo cual esta delimitación debe ser siempre considerada una orientación del trabajo territorial pero 
nunca con límites fijos. 
5 Formaciones geológicas que determinan ciertas características biofísicas diferenciales. 
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agroindustrial (adquisición y explotación de tierras); (8) La región se caracteriza por el alto 

índice de pobreza (rural y urbana), presentando una situación altamente comprometida.  

La región noreste del Uruguay se extiende por la totalidad de la superficie de los departamentos 

de Tacuarembó y Rivera, y la zona este de Artigas, Salto y oeste de Cerro Largo. Presenta una 

superficie total de 50.384 km2 (29% del país), es habitada por el 10.5% de la población total 

de Uruguay y es la región más aislada de la capital del país (figura 1). Su situación geográfica 

con respecto a la frontera con Brasil determina una fuerte influencia del estado de Río Grande 

do Sul en términos económicos, sociales, culturales e incluso en términos históricos, siguiendo 

un modo de desarrollo basado principalmente en la ganadería extensiva y el cultivo de arroz. 

La región presenta una alta migración rural, registrándose, en el período 1996-2010 una 

migración de 20.821 personas (INE, 2011). El porcentaje de la población económicamente 

activa (PEA) de la región que se dedica al sector primario también ha disminuido, lo que indica 

no solamente menor población en el campo, sino también menos personas trabajando en él.  

Según datos de MGAP-DGDR (2019), de los registros de productores familiares de los 

departamentos incluidos en la región noreste, es clara la predominancia de la ganadería de carne 

vacuna. Más atrás aparecen la horticultura, apicultura, lechería, y la ganadería de lanares u 

ovinos.  

Figura 1: Región Noreste del Uruguay. 
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Elaboración Childe, R. 2019 en base a datos del MTOP-Uruguay 

Según datos del MGAP (2011), en la región noreste del Uruguay hay 8205 explotaciones 

agropecuarias, el 17% son menores a 20 hectáreas, el 36% se ubican en entre 20 y 200 hectáreas, 

el 42% van de las 200 hectáreas a 2500, y el 5% son mayores a 2500 hectáreas. 

Por otro lado en base a información del MGAP (DGDR, 2014), en el año 2014 en la región 

noreste había 4883 unidades productivas familiares con un total de 309.116 hectáreas. En 

Rivera un 23% de ese total, en Tacuarembó el 32%, al oeste de Cerro Largo un 26%, en el este 

de Artigas hay un 10%, y al este de Salto hay un 9% (tabla 1 y figura 2). 

Tabla 1: Cantidad de unidades productivas productivas familiares por departamentos y por 

estratos de superficie en hectáreas en la región noreste. 
 

Menor a 20 has 20 a 199 has de 200 a 500 has Total de 
explotaciones 

Rivera 428 622 55 1116 

Tacuarembó 625 819 118 1552 

Oeste de Cerro 
Largo 

455 734 74 1268 

Este de Artigas 178 260 46 484 

Este de Salto 73 317 70 463 

Total de 
explotaciones 

1762 2752 363 4883 

Elaboración Childe, R. 2019, en base a datos de la DGDR, 2014 

Según Childe (2019), en la región noreste del Uruguay hay una superficie de 1.152.131 

hectáreas de suelos de prioridad forestal. En el año 2018 de ese total estaban forestadas 473.979 

hectáreas (41% del total). De las 4880 unidades productivas familiares registradas en el año 
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2014, el 43 % (2120 unidades), sobre una superficie de 115.020 hectáreas, se ubican sobre 

suelos de prioridad forestal. 

Childe (2019) identificó un avance significativo del agronegocio (forestal y soja), y una 

disminución de la población rural y de las unidades productivas familiares. El agronegocio 

avanzó sobre el campo natural, ocupando el 20% del territorio de la región noreste, mientras 

que las unidades productivas familiares ocupan el 6% del mismo. 

Figura 2: Unidades productivas familiares de la región noreste. 

 

  Elaboración Childe, R 2019 en base a datos de la DGDR (2014) 

En este contexto, en la región noreste dentro de la denominada producción familiar el rubro 

predominante es la ganadería con el 69 %, los demás rubros existentes (lechería, porcinocultura, 
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avicultura, horticultura, agricultura cerealera y oleaginosa, otros) ocupan los restantes 31% 

(Facultad de Ciencias, 2015). 

4- Consideraciones finales 

En base a esta primera aproximación, se puede afirmar que en la región noreste del Uruguay la 

producción familiar es el 60% de las unidades productivas existentes, y que en términos de 

superficie ocupa el 6.2%. Predomina el rubro ganadero (destinado a la producción de carne 

vacuna), y en su mayoría las familias residen en el establecimiento.  

Por otro lado se observa que la región noreste del Uruguay ha sufrido una serie de 

transformaciones en la dinámica agraria que pueden afectar a los productores familiares, y su 

forma de vida (Childe, 2019). 

Estos productores se encuentran en un momento histórico marcado por el avance del 

agronegocio y de la concentración de tierras a manos de los grandes capitales. Se puede 

considerar que, los productores familiares en la región noreste del Uruguay están inmersos en 

un proceso de tensión por el acceso a la tierra, y por ende, lucha por su persistencia como actores 

socio-productivos. Este proceso se materializa en el territorio y en el espacio rural del noreste 

del Uruguay, evidenciándose en el uso del suelo que realizan dos formas de producción 

distintas, por un lado los agronegocios, y por otro los productores familiares. 

Desde el enfoque territorial se puede observar la dimensión espacio-temporal pero también, al 

decir de Haesbaert (2004), aquellas dimensiones que se vinculan a las relaciones entre sujetos 

e instituciones (formas y manifestaciones del poder en un territorio y espacio). En este marco 

de análisis las relaciones sociales de producción son una de las manifestaciones más 

significativas que se expresan en el espacio rural, siendo parte del proceso de construcción 

social del territorio. 

Se pretende con este análisis dar inicio de una línea de investigación que permita contribuir con 

posibles políticas sectoriales destinadas a la permanencia de los productores familiares en la 

región noreste del Uruguay. Pensar el desarrollo territorial con el productor y sus familias, es 

reconocer sus prácticas, sus valores, sus conocimientos tradicionales, además de considerar las 
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tensiones y conflictos generados en una reconfiguración del espacio rural donde prima la lógica 

del capital.  
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REESTRUTURAÇÃO SELETIVA NA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO 

DA PARAÍBA 

 
Kerolaide Bianca Souza Ramos,  

Anieres Barbosa da Silva 
Resumo: 

 

O espaço geográfico é considerado o objeto de estudo da Geografia, sendo considerado por 

Milton Santos (1996) como sendo um híbrido, ou seja, algo que possui uma combinação do 

material com um conjunto de normas, sejam elas sociais, jurídicas, econômicas, etc. Além 

disso, seria algo contraditório com a presença de sistemas de objetos e de ações que estarão 

transformando o espaço. Santos (1978) também ressalta que o espaço geográfico “é a natureza 

modificada pelo homem através do seu trabalho”, o que ele denominou de “espaço 

humanizado”. Podemos, com isso, entender que é no espaço geográfico que ocorrem as 

transformações sociais que constantemente o modificam e, quando realizamos pesquisas no 

âmbito da ciência geográfica, observamos tais modificações. Após esses breves apontamentos 

sobre concepções de espaço geográfico, julgamos ser necessário apresentar outro conceito 

fundante da pesquisa: o território. Segundo Souza (2001), o território a porção do espaço onde 

a vida é sustentada, onde são determinadas as práticas sociais, onde as relações de poder se 

projetam. Para Oliveira (2002), o território é o resultado das relações sociais que se 

desterritorializam de forma desigual por influência política e econômica na luta de classes. 

Fernandes (2005) nos diz que o território pode ser (i)material, passando a ser um espaço 

produzido e mantido a partir de uma determinada relação social existindo limites e fronteiras, 

o que o caracteriza como sendo um espaço de conflitualidades das classes sociais. De acordo 

com Raffestin (1993), o território irá se formar a partir do espaço sendo esse “o resultado de 

uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer 

nível.”, ou seja, o território só passa a existir a partir da apropriação do espaço material. 

Portanto, compreendemos que o espaço geográfico deve ser considerado como sinônimo de 

território usado, sendo este relegado por objetos e ações, sendo sinônimo de espaço humano. 

Nessa perspectiva conceitual, fica em evidencia que não se produz espaço geográfico sem 

técnica, tendo em vista que ela é uma das principais fomentadoras de transformação no espaço, 
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ou seja, o homem faz uso de instrumentos para transformar a natureza. Baseado nisso, Santos 

(2006) periodizou o espaço em meio natural, meio técnico e meio técnico-científico-

informacional. No meio natural, o homem fazia uso da natureza sem afetá-la totalmente. 

Segundo Santos (2006), “as técnicas e os trabalhos se casavam com as dádivas da natureza, 

com a qual se relacionavam sem outra mediação”. No meio técnico, já se necessitava de um 

espaço mais mecanizado, substituindo, assim, os objetos artificiais pelos objetos técnicos. O 

meio técnico-científico-informacional, que teve início após a Segunda Guerra Mundial, 

contendo uma forte influência da técnica e da ciência, sob o amparo do mercado global, onde 

“a ciência e a tecnologia, junto com a informação, estão na própria base da produção da 

utilização e do funcionamento do espaço e tendem a constituir o seu substrato” (SANTOS, 

2006, p. 190). No espaço agrário, o uso das técnicas provocou alterações expressivas em sua 

dinâmica, resultando na reestruturação produtiva da agropecuária em face de um maior 

crescimento na acumulação do capital a partir de um novo modelo técnico, social e econômico 

na produção agropecuária. Essa reestruturação se materializa no espaço, por exemplo, com a 

utilização, “[...] de máquinas, insumos químicos e biotecnológicos fornecidos pela atividade 

industrial, provocando notáveis metamorfoses nas relações sociais de produção e acarretando 

transformações na divisão social e territorial do trabalho agropecuário [...]” (ELIAS, 2006). A 

agricultura brasileira passou por uma modernização a partir dos anos de 1950 com elementos 

ligados ao território, sendo esse também compreendido como uma área de produção e 

circulação de mercadorias que será impulsionada através dos financiamentos, das políticas 

públicas, concentração de terras, do capital, dentre outros fatores (LOCATEL, 2012; 

OLIVEIRA, 1991). Nesse processo, o Estado surge como o agente principal na criação de 

políticas governamentais que estimularam o desenvolvimento da atividade agropecuária no uso 

e no consumo de produtos e artefatos técnicos que são utilizados para facilitar a produção 

agropecuária. Contrapondo a isso, as desigualdades também foram intensificadas, tendo em 

vista que nem todos os produtores rurais foram inseridos no processo, ocasionando, assim, um 

“desenvolvimento territorial desigual” (Oliveira, 2002). Balizado nesse contexto, o artigo 

proposto buscou entender como se deu o processo de tecnificação do território no Estado da 

Paraíba, ressaltando a seletividade que vem se estabelecendo no processo de reestruturação 

produtiva da agropecuária. A Paraíba apresenta níveis de tecnificação do território poucos 

expressivos quando comparada a outras frações do território brasileiro. O recorte espacial do 

estudo incorpora na sua produção objetos técnico que facilitam o processo produtivo da 
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atividade agropecuária, e que estão em consonância com o atual modelo de restruturação 

produtiva. Metodologicamente, o trabalho em pauta decorreu de levantamento bibliográfico em 

anais de eventos, teses, periódicos e livros, buscando por palavras-chaves que se relacionem 

com a temática de estudo. Dentre as leituras efetuadas, destacamos as obras ELIAS (2006), 

OLIVEIRA (1991; 2002), SANTOS (1978; 2006), que possibilitaram tanto a aproximação com 

a área de estudo quanto elevar o conhecimento já existente sobre alguns conceitos que guiaram 

a pesquisa. Destacamos também a obtenção de dados dos censos agropecuários de 2006 e 2017 

disponibilizados na plataforma SIDRA, no site do IBGE, os quais foram posteriormente 

analisados e interpretados. Os dados apresentados fazem parte do relatório final do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), vinculado ao projeto intitulado 

Tecnificação da agropecuária na Borborema. A pesquisa finalizada confirmar que o processo 

de tecnificação da agropecuária é desigual, que existe seletividade no consumo de artefatos que 

facilitam o processo produtivo e que políticas públicas de estímulo ao desenvolvimento da 

agropecuária na Paraíba não foram capazes de diminuir as desigualdades, tendo em vista que o 

desenvolvimento capitalista é contraditório, desigual e combinado. 
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A NOVA FRONTEIRA AGRÍCOLA DO EUCALIPTO NO MARANHÃO: 

transformações na força de trabalho e no uso da terra. 

 
Allison Bezerra Oliveira,  

Daniely Lima Silva 
Resumo: 

 

Iniciada na década de 1990, a inserção do eucalipto no Maranhão teve enquanto função inicial 

servir como fonte de energia para o complexo siderúrgico localizado no Município de 

Açailândia. Ao final da mesma década, houve a tentativa de expansão das áreas cultivadas para 

a produção de commodities agroflorestais de pasta de celulose para o mercado externo com a 

extinta Companhia de Celulose do Maranhão - CELMAR. Ainda ao final desta década, a 

conjuntura política permeou o estabelecimento de projetos no Maranhão em moldes 

correspondentes à economia de enclave, voltada para a produção de commodities de exportação 

com pouca conexão socioeconômica local. Exemplo disso é o agronegócio (representado pelo 

plantio extensivo da soja) e a atividade agroflorestal (centrada no eucalipto), que se 

consolidaram e expandiram as fronteiras econômicas do Maranhão. Isso porque, apesar de seu 

caráter extensivo, o cultivo de soja e eucalipto ocorreu em diferentes áreas geográficas e 

contribuiu bem mais para a ampliação dos “fronts” econômicos. A implantação unidade fabril 

da Suzano Papel e Celulose no município de Imperatriz a partir do ano de 2008, iniciou nova 

fase expansão da fronteira agrícola maranhense baseada no aumento de áreas destinadas a 

silvicultura do eucalipto. Insere-se assim nova etapa de reestruturação produtiva no estado a 

partir da implementação da cadeia produtiva de papel e celulose. Tais transformações, 

representam a renovação de modelos históricos de reestruturação produtiva regionais, com 

fortes vínculos com o uso da terra. E refletem, o paradigma sociedade-natureza em que, a 

denominada economia de fronteira, é estabelecida como caminho para crescimento econômico 

infinito, via exploração intensiva de recursos naturais também vistos como infinitos para a 

exportação. Mais do que expressiva transformação no uso da terra, o avanço da fronteira 

agrícola do eucalipto maranhense tem modificado também a estrutura da força de trabalho em 

áreas rurais. Neste contexto, o presente artigo tem por objetivo analisa as transformações na 

força de trabalho e no uso da terra advindos da expansão da atual fronteira agrícola do eucalipto 
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desencadeada pela implantação da Suzano Papel e celulose no município de Imperatriz, no 

estado do Maranhão. Metodologicamente, tem-se o Maranhão como recorte espacial e o 

interstício compreendido entre os anos de 2008 a 2018 como recorte temporal. Os dados 

analisados foram estruturados a partir de dois grupos: a) Maranhão, quanto ao mapeamento dos 

municípios produtores de eucalipto, as áreas destinadas a esta cultura bem como a evolução na 

última década dos hectares destinados ao plantio, b) Imperatriz, município sede da indústria, 

acerca das transformações na força de trabalho rural, observada a partir da mudança no perfil 

de empregos formais gerados (temporários ou não), nas novas qualificações em nível 

médio/técnico buscada pelos trabalhadores rurais frente a dificuldade de trabalho no campo. 

Além de produção cartográfica, constituição de acervo fotográfico e pesquisa empírica de 

campo, os resultados são baseados em fontes de dados secundárias originárias do Cadastro 

Geral De Empregados E Desempregados (CAGED), Instituto Brasileiro De Geografia E 

Estatística (IBGE), Programa De Disseminação Das Estatísticas Do Trabalho (PDET), Relação 

Anual De Informações Sociais (RAIS), Instituto Brasileiro de Árvores (IBÁ) além do relatório 

de Manejo da Suzano Papel e Celulose, todos os dados referentes à 2018. O aporte é 

fundamentado nos estudos recentes de OLIVEIRA (2018, 2019), PERPÉTUA et al (2017) além 

das contribuições teórico-conceituais de SMITH (1988), BECKER (1985), HARVEY (2013). 

Os resultados obtidos apresentam que, com uma área de 7,84 milhões de hectares destinados à 

silvicultura do eucalipto no Brasil, esse setor econômico é responsável por 91% de toda a 

madeira produzida para fins industriais e 6,2% do PIB industrial do País em 2016. No mesmo 

ano, a produção brasileira de celulose cresceu 8,1% em relação a 2015 e colocou o Brasil na 

segunda posição entre os maiores produtores de commodities de celulose. Os plantios de 

eucalipto ocupam 5,7 milhões de hectares da área de árvores plantadas do País e estão 

localizados, principalmente, em Minas Gerais (24%), São Paulo (17%), Mato Grosso do Sul 

(15%), Bahia (11%), Rio Grande do Sul (6%), Paraná (22%) e outros estados (22%). Podemos 

inferir que dentro de “outros estados” se encontra a recente expansão no Maranhão. Como no 

passado, no processo de ocupação do território maranhense, o grande capital conecta-se 

sobremaneira aos recursos naturais, estando, por isso, obrigatoriamente ligados ao uso e à 

ocupação da terra. O processo de expansão, apropriação e consequente territorialização passa 

pela compra, arrendamento, grilagem e expropriação da terra. Parte expressiva da cadeia 

produtiva de papel e celulose cultiva intrínseca relação com o uso da terra. No Maranhão, a 

base de eucaliptos plantada outrora avançou rapidamente, enquanto em 2008 haviam 98.357 
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mil hectares plantados no estado, esses dados saltaram para 151.403 em 2010, 173.204 em 

2012, 211.334 em 2014 e 221.859 em 2016. Dessa forma, empreendimentos de eucalipto têm 

tipificado e acentuado transformações no Maranhão, a partir de sua consolidação como fronteira 

agrícola, à medida que grandes espaços têm sido destinados a culturas voltadas para a produção 

de commodities agrícolas e agroflorestais, as quais geram concentração de renda em grupos de 

capital nacional e estrangeiro. O avanço da produção agroflorestal tem promovido tipificações 

nos territórios, uma vez que concentra grandes porções de terra em 18 municípios maranhenses. 

Diante da perda da capacidade de produção na terra, seja pela grilagem, ações estatais, 

limitações de crédito e o próprio avanço do eucalipto, há concomitantemente, uma evasão de 

trabalhadores de pequenas comunidades, proprietários de pequenas porções de terra próximas 

às áreas urbanas migrando a sua força de trabalho para a construção civil, atuação em empregos 

precários da cadeia produtiva de papel e celulose e arrendamento/venda de suas terras ao plantio 

do eucalipto. Estas mudanças podem ser percebidas tanto pelo número de empregados na 

construção civil que anteriormente vivam da terra, quando pela inserção destes nos níveis de 

maior precariedade do emprego terceirizado vinculado a Suzano Papel e celulose, como 

operador de caldeira, operador de guilhotina de papel, operador de máquina de fabricar papel e 

papelão, auxiliar de serviços gerais, acabador de embalagens dentre outros. Por fim, os 

resultados e discussões sugerem que, o avanço da fronteira agrícola do eucalipto (parte 

integrante da cadeia produtiva de papel e celulose), impulsionado pela implantação da Suzano 

Papel e Celulose no município de Imperatriz, reproduz o modelo histórico baseado nas 

economias de fronteira que tendem a especializar produtivamente o território como nas 

transformações desencadeadas na força de trabalho e no uso da terra. 
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TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO: Renda Fundiária Capitalista e os 
Impactos para os Camponeses Ribeirinhos do Ato Paraíba-PB1 

 
 

Maria José de Melo2 
 

1 Introdução 

 

Desde o século XIX, a possibilidade da transposição das águas do Rio São Francisco é 

cogitada pelo Estado brasileiro como medida para minorar os impactos das estiagens no Sertão 

nordestino (a sua parte Setentrional) que compreende os estados da Paraíba, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte e Ceará. Somente no século XXI, as obras da transposição saíram do papel. 

Depois de iniciadas, passaram-se alguns anos até que fossem parcialmente concluídas (Eixo-

Leste) no ano de 2017. Cercada de muitas polêmicas científicas e políticas, acerca de sua 

viabilidade ambiental e econômica, a transposição do Rio São Francisco já é hoje realidade para 

o Cariri Paraibano.  

A Microrregião do Cariri Paraibano (Oriental e Ocidental) é composto de 29 municípios. 

Uma região sertaneja com um clima local onde a sua semiaridez é mais acentuada. Esta que 

possui uma das maiores más distribuições dos índices pluviométricos deste seguimento 

chamado Sertões. Esta região está atendida pelas águas do Rio São Francisco a partir do canal 

Eixo-Leste da transposição. Este canal, cuja extensão é de 220 km, tendo a represa de Itaparica 

como ponto de capitação da água do rio, na altura do município de Floresta (PE). O destino 

final deste canal é o Rio do Meio afluente principal da Bacia do Alto Paraíba, localizado no 

município de Monteiro/PB, próximo as suas cabeceiras de drenagem e deste ponto a água do 

São Francisco segue o leito natural do rio, passando por diversos açudes: Poções, Camalaú, 

Boqueirão e Acauã. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba está localizada inteiramente no território paraibano 

é também uma das mais importantes do Estado, sendo composta pela sub-bacia do Rio Taperoá, 

pela Bacia do Alto Paraíba, Médio Paraíba e Baixo Paraíba. Tem uma rede hidrográfica 

 
1 Este ensaio é condensação das principais conclusões obtidas na dissertação – do Mestrado em Serviço Social, 
defendida no Programa de Pós-graduação em Serviço Social, da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), em 
setembro de 2019. 
2 Graduada em Geografia/UFPE. Mestre em Serviço Social/UFAL. E-mail:mariademelo08@hotmail.com.br. 

mailto:mariademelo08@hotmail.com.br
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intermitente na sua parte alta (Cariri Paraibano) e perene na sua parte baixa que coincide com 

a (Zona da Mata Paraibana). O Rio Paraíba historicamente foi um importante eixo do 

povoamento indígena e na colonização portuguesa. No século XX, depois da crise do algodão 

nos anos de 1980, a região do Cariri Paraibano sofreu fortes consequências econômicas e as 

condições intermitentes do Rio Paraíba dificultava a manutenção de uma produção agrícola 

mais ativa na região. 

A economia do Cariri Paraibano restringiu-se então a criação extensiva de gado leiteiro, 

ao cultivo de hortaliças nas bacias e nos açudes administrados pelo Departamento do Nordeste 

de Obras Contra a Seca (DNOCS) e uma agricultura “temporária” – de sequeiro e em menor 

expressão a irrigada, importante cultura camponesa nas margens do Rio Paraíba. O caráter 

intermitente do rio dificultava um estabelecimento mais fixo de uma economia agrícola, o 

capital agrário não teve interesse de explorar as terras as margens do Alto Paraíba, mas também 

está fato, permitiu uma condição particular na região que foi o predomínio da pequena 

propriedade camponesa ao longo do rio.  

Devido a essas circunstâncias a expectativa da transposição do Rio São Francisco, que 

no caso do Cariri Paraibano significa a transformação do Rio Paraíba em um rio perene, encheu 

de esperança os camponeses (pequenos e médios) da região. No entanto, em pouco tempo, as 

contradições implícitas no desenvolvimento do projeto foram se revelando e a esperança, em 

parte, foi se transformando em frustração e mesmo em ameaça. A prioridade para o uso da água 

transposta é o abastecimento urbano da cidade de Campina Grande com 409.731 habitantes, 

população estimada para 2019 (IBGE, 2019), que abastece a cidade através da adutora de 

Boqueirão, onde capta a água no Açude de Boqueirão; em segundo é o abastecimento urbano 

das sedes e vilas dos municípios que estão no curso do Alto Paraíba: Monteiro, Camalaú, 

Congo, Caraúbas e São Domingos do Cariri, que também são beneficiadas pelas águas do Rio 

São Francisco através dos açudes: São José II, Poções e Camalaú. No entanto, a zona rural 

desses municípios, nem mesmo os ribeirinhos do Alto Paraíba, não são abastecidos em suas 

casas com a água encanada como nos núcleos urbanos, a eles cabe os regrados abastecimentos 

às cisternas de placas com caminhões pipas controladas pelo Exército Brasileiro e prefeituras 

locais. Para a produção agrícola está permitido a irrigação às margens do Alto Paraíba de 0,5 

há por proprietário rural, somente de culturas temporárias – milho, feijão, etc. 
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Portanto, este trabalho tem como objeto de estudo a transposição do Rio São Francisco 

em seu canal Eixo-Leste e como objetivo investigar os impactos econômicas e sociais para os 

camponeses do Alto Paraíba/PB. Assim, o problema de pesquisa consiste que: a transposição, 

ao utilizar o leito do Rio Paraíba, eleva a fertilidade econômica das terras de suas margens. A 

quais classes sociais caberá essa fertilidade acrescida? Buscando respostas para estas questões-

chaves levantadas acima, que pudessem nos indicar as consequências econômicas e sociais da 

transposição para a população camponesa ribeirinha, definimos as categorias de análise da 

seguinte forma: 1) renda fundiária capitalista; 2) renda diferencial tipo II; 3) renda virtual; 4) 

contradição entre arrendatários e proprietários fundiários e 5) propriedade camponesa. 

O método utilizado materialismo histórico-dialético: “a estrutura econômica da 

sociedade, a base concreta sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e a qual 

correspondem determinados formas de consciência social” (MARX, 1983, p. 24). A 

metodologia e instrumentos de pesquisa utilizado: 1) o estudo bibliográfico: leitura imanente 

do Livro III de O Capital de Marx (2008); 2) pesquisa documental: análise do projeto da 

transposição; análise dos documentos de órgãos federais e estaduais (ANA) e (AESA); análise 

dos dados fundiários do SNCR/INCRA de (2017) e do Censo Agropecuário/IBGE (2017), sobre 

as propriedades fundiárias do Alto Paraíba; 3) pesquisa de campo: entrevistas semiestruturadas 

com representantes de órgãos governamentais, comerciantes, feirantes e com camponeses 

ribeirinhos. 

Portanto, a transposição, constitui uma esperança concreta, com a chegada das águas do 

São Francisco e da mesma forma, pode constituir uma ameaça para a permanência dessa 

pequena propriedade rural camponesa as margens do Alto Paraíba, devido a sua condição 

jurídica (posse e/ou jurídica), mas, principalmente, devido a sua condição econômica “não 

capitalista”, que não força o grande capital a pagar arrendamento a um pequeno proprietário, 

por isso que o papel das grandes obras na história da propriedade agrária no Brasil é a história 

da expropriação contínua da pequena propriedade camponesa e da concentração fundiária em 

grandes latifúndios.   

 

2 A teoria marxista da renda fundiária capitalista na agricultura  

Para Marx (2008), no processo global de produção capitalista, a concorrência entre os 

capitais leva à conformação de uma taxa geral de lucro e a um lucro médio, que cabe a todos 
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os capitalistas na proporção correspondente à magnitude dos capitais por eles invertidos no 

processo produtivo e de circulação de mercadorias. No entanto, em todos os ramos da economia 

capitalista, as condições de produção variam e as condições mais favoráveis proporcionam 

temporariamente um lucro suplementar ao lucro médio. O caráter temporário desse lucro 

suplementar se deve ao fato de que as melhores condições de produção tendem, com o tempo, 

a ser generalizadas em um dado ramo produtivo. Entretanto, sempre que as melhores condições 

de produção estiverem relacionadas a uma força natural monopolizável existente em uma 

determinada fração territorial do globo terrestre (por exemplo, uma queda d’água, a maior 

fertilidade de um solo ou a proximidade de um açude), no modo de produção capitalista, o lucro 

suplementar proporcionado por uma força natural será convertido em renda fundiária. 

Se na indústria, a existência desse tipo de força é ocasional, na agricultura a fertilidade 

do solo, é uma condição absoluta do processo produtivo. Marx (2008) subsume todos os tipos 

de fertilidade natural da terra naquilo que ele chama de “fertilidade econômica” do solo, isto é, 

uma mesma quantidade de capital e trabalho proporciona resultados desiguais conforme os tipos 

de solo em que são empregados (RICARDO apud MARX, 2008). A diferença de produtividade 

entre os melhores solos e os piores, constitui a base natural da renda diferencial. A renda 

fundiária diferencial capitalista não é, imediatamente, o produto extra do melhor terreno; ela é 

a diferença entre o preço de produção individual e o preço de mercado, que é estabelecido pelo 

pior terreno. Os terrenos com maior fertilidade econômica, proporcionam aos seus proprietários 

uma renda diferencial, enquanto que os piores terrenos são carentes deste tipo de renda (MARX, 

2008). 

Como Marx (2008) analisa, a diferença da fertilidade econômica dos solos pode 

aparecer de duas maneiras. A primeira forma em que se manifesta as diferenças econômicas dos 

solos se dá quando uma mesma quantidade de capital, por exemplo, £3, aplicada paralelamente 

em terrenos diferentes, proporcionará resultados desiguais conforme sejam os tipos de solo 

trabalhados. O pior terreno não auferirá renda e os melhores proporcionarão o que Marx (2008) 

denomina como renda diferencial tipo I. Nesta renda tipo I, quando os capitais se expandem na 

sequência decrescente (do melhor solo para o pior solo) a renda dos proprietários crescerá, mas 

também aumentará o preço de mercado dos produtos agrícolas. Não aparece a contradição entre 

proprietários fundiários e arrendatários, mas aparece a contradição entre proprietários 

fundiários e burguesia em geral. Porque, o preço de mercado aumenta, e a consequência disso, 
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portanto, é aumentar o preço dos salários dos operários e a diminuição da mais-valia. A segunda 

forma em que se manifesta as diferenças da fertilidade econômica dos solos se dá quando 

ocorrem investimentos sucessivos de capital num mesmo terreno. A diferença de produtividade 

observada nos investimentos sucessivos de capital num mesmo terreno é o que Marx (2008) 

chama de renda diferencial tipo II. 

Marx (2008), em sua análise da renda tipo II, conceitua um desdobramento desta forma 

de renda chamada por ele de renda virtual. A renda virtual surge quando os capitais sucessivos 

aplicados num mesmo terreno se tornam mais produtivo do que os terrenos que não foram 

aplicados o capital. Essa produtividade maior das frações de capital aplicadas num mesmo 

terreno propicia um “lucro suplementar adicional” (MARX, 2008, p. 904) que é disputado entre 

o arrendatário capitalista e o proprietário fundiário. Neste caso, aparece a contradição entre os 

proprietários fundiários e os arrendatários. Os arrendatários buscam realizar a renda virtual 

como lucro suplementar, e os proprietários procuram realiza-la como arrendamento aumentado.  

Uma terceira forma de renda, conceituada por Marx (2008), é a que ele denomina de 

renda absoluta. Ela é qualificada como absoluta justamente por não ser diferencial, ou relativa 

à diferença de fertilidade econômica dos distintos terrenos. Marx (2008) conceitua essa forma 

de renda ao analisar a produção agrícola nos piores terrenos, aí há uma dupla contradição, por 

um lado o proprietário deste terreno não cederia a sua utilização sem que o arrendatário lhe 

pagasse um arrendamento mínimo, por outro o capitalista não arrendaria o terreno sem obter de 

sua exploração o lucro médio. Para que o proprietário aufira renda e, ao mesmo tempo, o 

capitalista (arrendatário) receba o lucro médio, os produtos agrícolas e da indústria extrativa 

são vendidos por um preço de mercado acima de seu preço de produção, o que implica a 

existência persistente, nestes ramos, de um lucro acima do lucro médio, que é a renda absoluta. 

Essa renda provoca uma pequena elevação no preço de mercado, que se torna assim mais alto 

do que o preço de produção do pior terreno, dessa maneira o preço de mercado na agricultura 

se transforma em preço de monopólio. A renda absoluta, na agricultura, é a renda dos piores 

solos, mas que beneficia todos os proprietários.  

Se a base da renda diferencial é a diferença de fertilidade econômica dos distintos tipos 

de solo, a base da renda absoluta se dá exclusivamente pela existência do monopólio privado 

ou estatal de porções do globo terrestre, nas quais estão incluídas todos os seus acessórios: 

fontes de água, de minerais, de animais, de madeira, etc. A renda diferencial também só existe 
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devido ao monopólio do solo, pois se este não existisse o lucro suplementar oriundo de uma 

fertilidade maior caberia ao capitalista e não ao proprietário fundiário. A renda absoluta, por 

sua vez, assenta-se exclusivamente neste monopólio. 

A nosso ver, os conceitos de renda diferencial tipo II, renda virtual e renda absoluta são 

chaves para compreendermos os impactos econômicos e sociais causados pela transposição do 

Rio São Francisco aos camponeses do Alto Paraíba. Da mesma forma, nos parece, que apenas 

através dessa conceituação é possível compreender cientificamente a relação econômica entre 

o monopólio da terra e o monopólio da água, bem como a relação econômica entre o monopólio 

privado e o monopólio estatal dos recursos hídricos.    

 

3 A contradição implícita ao projeto da transposição, em seu canal Eixo-Leste 

A transposição do Rio São Francisco carrega um simbolismo de ser uma das soluções 

para acabar com a seca nos períodos de estiagens do Nordeste Setentrional (Paraíba, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará). Na verdade, ela representa uma esperança e uma 

necessidade histórica, se revela como grito e lamento do povo nordestino que a séculos convive 

e sobrevive sob uma estrutura agrária preserva e com as adversidade climáticas, povo esse, que 

sem direção, se viu assediado por uma campanha publicitaria que dizia que o então presidente 

da república, nordestino e ex-operário, moveria o mundo para levar água a quem tem sede, e só 

seria contra o projeto “quem nunca carregou uma lata d’água na cabeça”. Vejamos, conforme a 

figura abaixo, o projeto de distribuição das águas do São Francisco no Estado da Paraíba.        

    

Figura 1 – Proposta para Distribuição das águas do Rio São Francisco no Estado da 
Paraíba  
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Fonte: PARAÍBA, 2006. 
 

A transposição do Rio São Francisco é uma obra realizada com capital estatal, que se 

constituem fundamentalmente de dois canais (Eixo-Norte e Eixo Leste), sendo, o nosso objeto 

de estudo, o Eixo-Leste, que tem como ponto de captação a barragem de Itaparica no município 

de Floresta/PE, a água do rio é elevada em quatro estações de bombeamento (EBV 1, EBV 2, 

EBV 3 e EBV 4), passando por 05 aquedutos, 02 túneis, 09 reservatórios de pequeno porte, 

canalizada até a cabeceira de drenagem do Alto Paraíba, tendo como ponto de deságue o Rio 

do Meio, localizado no município de Monteiro/PB, onde, a partir deste ponto do leito do rio a 

água corre seu curso natural, passando pelos reservatórios de Poções, Camalaú, Epitácio Pessoa 

e Acauã.  

O Estado da Paraíba entra no projeto da transposição através do Eixo-Leste, somente no 

ano de 2000, quando o Ministério da Integração Nacional (MI) apresenta a proposta de captação 

em dois eixos (Norte e Leste), nos projetos anteriores somente tinha um eixo (Norte) que 

beneficiava os Estados do Rio Grande do Norte e Ceará. Segundo Brito (2013) a crise hídrica 

de Campina Grande e os conflitos pelo acesso e uso das águas do açude de Boqueirão, é que 

motivaram a entrada da Paraíba no Projeto de Integração do São Francisco (PISF), sendo, 

portanto: 

 
Um dos motivos que contribuíram para inserção do Eixo-Leste do PISF foi o risco de 
colapso no sistema de água de Campina Grande-PB, entre os anos de 1998-2003, 
quando o reservatório que abastece a cidade, o açude Epitácio Pessoa (Boqueirão), 
enfrentou uma grande crise de aporte hídrico devido a um período com baixa 
precipitação pluviométrica no Estado, principalmente na bacia de captação do açude 
(BRITO, 2013, p. 234). 

 

A antecipação e a aceleração para a inauguração das obras da transposição do Eixo-

Leste também estão relacionadas à crise de abastecimento de água de Campina Grande. Desde 

o ano de 2012 até o ano de 2017, o açude de Epitácio Pessoa (Boqueirão) estava com uma 

capacidade abaixo da média. Em 2016, 70% dos açudes da região do Sertão e do Agreste da 

Paraíba estavam entrando em colapso, e o açude de Boqueirão estava com 6,1% de sua 

capacidade (AESA, 2019). Então, o governo federal teve que acelerar as obras do Eixo-Leste e 

foi necessário fazer uma operação de emergência para a água chegar mais rápido no Açude de 

Boqueirão para tirar os campinenses do racionamento. Sobre a prioridade do destino da água 
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ser para Campina Grande e não para toda a população do Cariri Paraibano é colocada pelos 

camponeses. Vejamos um relato: 

 
[...] ai eu já estou desistindo, porque tá vendo que não tem condições, não tem, sem 
condições, só meio hectare, não dá. Ai eu também não vou contra a lei deles, que a 
água no período que veio era para acudir Campina Grande, que essa água não veio pra 
gente, veio para Campina Grande, a gente não tinha direito a água, não sei porque ele 
me liberou, porque eu disse a ele, era bom que eu estivesse com um gravador, ele se 
zangou comigo por conta disso. Era bom que eu tivesse um gravador. O senhor sair 
de João Pessoa e vim proibir eu trabalhar aqui (RIBEIRINHO 9, 2019, p. 54). 
 
 

O ribeirinho está falando das primeiras águas que chegaram no Cariri Paraibano, entre 

os meses de março/abril de 2017, está apresentado também o problema da limitação do 0,5 

hectares. Portanto, o objetivo teórico do Projeto da transposição: é o abastecimento hídrico da 

cidade de Campina Grande. A forma de realização desse objetivo foi a utilização do leito seco 

do Rio Paraíba e não a utilização de tubulações subterrâneas. Com essa forma de realização da 

transposição em seu Eixo-Leste, obtém-se resultados econômicos distintos e maiores do que o 

objetivo estabelecido no projeto de transposição, no Rima (2004) apresentado pelo (MI). É, 

portanto, imprescindível uma necessidade da investigação dos impactos econômicos da 

transposição para uma análise científica das consequências sociais desta grande obra. 

     

4 O papel econômico da água na transposição do Rio São Francisco 

 

A transposição do São Francisco é uma obra realizada com capital estatal, que se 

constitui fundamentalmente da água captada e sua elevação para estações de bombeamento e 

de sua canalização até a cabeceira do Rio do Meio afluente do Rio Paraíba. O objetivo 

apresentado no projeto desse trecho da transposição é a regularização do abastecimento hídrico 

à cidade de Campina Grande. No entanto, o efeito econômico é muito mais amplo, pois como 

não se trata de uma água tubulada, mas da utilização do leito de um rio antes intermitente, a 

transposição implicou um aumento da fertilidade potencial dos terrenos localizados nas 

margens do Alto Paraíba e da valorização da terra. 

Em termos marxistas, a transposição corresponde a uma aplicação de capital estatal, 

que permite aos capitais privados que a suceder a obtenção de uma produtividade maior nas 

terras que margeiam o rio e utilizem suas águas para a irrigação. Esse aumento potencial da 

produtividade constitui a nosso ver, a possibilidade desses terrenos propiciarem renda 
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diferencial. Essa renda diferencial seria renda tipo II, pois ela é resultante não de uma aplicação 

paralela de capitais, mas de uma aplicação sucessiva. Os capitais privados adicionais, que 

porventura sejam investidos nesses solos, terão uma produtividade maior, o que caracterizaria 

a formação de uma renda virtual. A particularidade dessa renda virtual é que ela se daria pela 

aplicação de uma alto capital estatal fixo, materializado nas obras da construção do canal, e de 

um capital estatal circulante aplicado no custeio mensal com a energia elétrica das estações 

elevatórias de bombeamento, combinado com o capital privado utilizado para a irrigação dos 

lotes. Ou seja, o capital estatal torna muito mais produtiva a aplicação dos capitais privados nas 

margens do Rio Paraíba. 

Por outro lado, a água do Rio São Francisco, assim como a de todas as Bacias 

Hidrográficas de nosso país, é monopólio do Estado brasileiro. A água da transposição é 

vendida aos consumidores domésticos e industriais de Campina Grande, de forma que é paga 

pelos produtores agrícolas de diferentes projetos de irrigação no curso do Rio São Francisco3. 

O que constitui este preço cobrado pelo Estado? É o que Marx (2008, p. 1012) chama de um 

“preço de monopólio propriamente dito”, ou seja, um preço estabelecido pelo Estado que lhe 

propicia uma renda gerada pelo monopólio. A nosso ver, não; o que explica este preço é o 

conceito marxista de renda absoluta, que, dentro do modo capitalista de produção, cabe ao 

Estado brasileiro cobrar, como proprietário jurídico desses mananciais.  

Portanto, o capital estatal da transposição propicia renda fundiária tipo II, 

especificamente uma renda virtual, através do acesso de uma força natural, a água, que é 

monopólio estatal. O Estado proporciona maior fertilidade através de um recurso natural que 

lhe pertence e a ele caberia, economicamente, auferir renda absoluta. O capital estatal, ao captar 

e transpor as águas do São Francisco, é um capital extrativista que torna a água uma matéria-

prima disponível para a agricultura irrigada. Como se dará a disputa pela renda virtual entre 

proprietários fundiários e o grande capital agrário no Alto Paraíba? Para uma resposta a este 

problema é necessários investigarmos e analisarmos o tipo de propriedade fundiária no Alto 

Paraíba. 

 

5 Camponeses do Alto Paraíba e os impactos socioeconômicos da transposição 

 
3 Ver, por exemplo, Projeto Jaíba, no norte de Minas Gerais e Projeto Nilo Coelho, no Sub-médio São Francisco, 
na Bahia e em Pernambuco. 
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O Rio Paraíba é um dos grandes rios secos do Nordeste, o mais extenso rio que drena o 

Planalto da Borborema Oriental. A sua drenagem no seu Alto e Médio curso corta uma das 

regiões de semiaridez mais acentuada de todos os Sertões, o Cariri Paraibano. O caráter 

intermitente do rio dificultou um estabelecimento mais fixo de uma economia agrícola de longa 

escala, mais também esta condição permitiu uma condição particular na região, que foi o 

predomínio da pequena propriedade camponesa ao longo do rio.    

Para a nossa análise foi de extrema importância entendemos do ponto de vista 

econômico, que tipo de propriedade é esta? Do ponto de vista jurídico, a propriedade dos 

camponeses do Alto Paraíba é apenas uma propriedade de fato, ou seja, estes não possuem o 

título da terra, são posseiros cujas famílias vivem ali há mais de 100 anos. Embora essa condição 

jurídica torne mais frágil as propriedades dos camponeses, é a condição econômica de suas 

propriedades que determina o risco de perderem seus terrenos, a fragilidade jurídica de sua 

posse. Do ponto de vista da extensão, são terras que tem em média 55 hectares, o que é pouco 

para a região. Todavia não é sua extensão o fundamento econômico mais importante que 

caracteriza a propriedade camponesa. Vejamos o que Marx (2008) nos coloca: 

 
Qualquer que seja a forma específica da renda fundiária, todos os seus tipos têm de 
comum: o apropriar-se da renda é a forma econômica em que se realiza a propriedade 
fundiária, e a renda fundiária supõe propriedade fundiária, que determinados 
indivíduos sejam proprietários de determinadas parcelas do globo terrestre (MARX, 
2008, p. 845, grifos nossos). 

         

Em outras palavras poderíamos dizer que: a renda é a realização econômica da 

propriedade fundiária. Ou seja, se a propriedade privada do solo é capitalista ou não dependerá 

do tipo de renda que ela proporciona ao seu proprietário. O camponês é proprietário e trabalha 

na própria terra, mas também, por vezes, o arrendatário capitalista trabalha em conjunto com 

seus assalariados agrícolas. Portanto, não é o trabalho do proprietário o fator decisivo na 

caracterização do tipo de propriedade. O que escancara a condição de propriedade não 

capitalista do camponês é o que Marx (2008) apresenta no Livro III, de O Capital: um 

proprietário fundiário que não aufere a renda capitalista, nem mesmo o lucro médio e as vezes 

nem o correspondente ao salário, este não pode ser um proprietário capitalista. Mesmo que ele 

seja proprietário jurídico e de fato, sua fragilidade econômica, o risco que terá de perder sua 

terra para um grande capital ou para um latifundiário local, se assenta nesta condição de 
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proprietário não capitalista. Afinal, frente a essa fragilidade econômica que força levaria um 

grande capital a pagar arrendamento a um pequeno proprietário? Por isso a história da 

propriedade agrária no Brasil é a história da expropriação contínua da pequena propriedade 

camponesa e da concentração fundiária em grandes latifúndios. 

Portanto, identificamos cinco particularidade dos proprietários e/ou posse dos 

camponeses no Alto Paraíba: 1) são pequenos proprietários (a média de área é de 1 à 55 há); 2) 

são proprietários camponeses, pois fornecem a maior parte da força de trabalho empregada; 3) 

não são propriedades capitalistas, mas de subsistência: não auferem renda fundiária capitalista 

nem lucro médio; 4) possuem pouquíssimo ou nenhum capital e estão limitados pelo Estado ao 

plantio de 0,5 há; 5) condição jurídica da propriedade: a maior parte é de posseiros. 

A concentração de terras na região ainda persiste, observamos o quadro abaixo, 

percebemos que existe apenas quatro grandes propriedades no município de Caraúbas, no 

entanto, elas sozinhas concentram mais de 8.260.000 hectares, enquanto os 50 minifúndios só 

representam 1.133.75 hectares. No entanto, o tipo de propriedade que predomina no município 

e o minifúndio (inferior a 55 há), área que equivale a um módulo fiscal, de acordo com a 

classificação e divisão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

  

Quadro 1 – Distribuição de imóveis rurais por tamanho de área do município de 
Caraúbas 

TAMANHO DA ÁREA (HA) NÚMERO DE 
IMÓVEIS 

ÁREA TOTAL (HA) 

Minifúndio (inferior a 55 ha) 50 1.133.75 
Pequena propriedade (entre 55 e 220 ha) 33 3.772.09 
Média propriedade (entre 220 e 825 ha) 14 5.254.615 
Grande propriedade (superior a 825 ha) 4 8.260.000 

TOTAL 101 18.420.455 
Fonte: Dados do SNCR/INCRA, 2017. Elaborado pela autora, 2019. 
 

Os dados do quadro acima só comprova a existência da propriedade latifundiária, que 

concentra a maior parte das terras, enquanto as propriedades dos camponesas, mesmo tendo, 

um número de propriedades bem superior, concentram um número bem menor de área. Os 

dados do Censo Agropecuário/IBGE de 2017, traz uma discrepância nos estabelecimentos, 

enquanto os mais desenvolvidos utilizam maquinários, adubação, tem capital para o investir na 

produção e tem assistência técnica, de outro lado, a maioria não tem acesso a nenhuma destas 

condições. Por exemplo, na produção agrícola do município de Caraúbas, o destaque são as 
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culturas temporárias, predominantemente, os cultivos de milho e feijão. Ou seja, as atividades 

agrícolas deste município estão, principalmente, restrita a cultivos de subsistência dos 

camponeses e a criação de animais (caprinos, ovinos e bovinos).          

A Bacia do Alto Paraíba está localizado na unidade geomorfológica do Maciço da 

Borborema, estando a sotavento4. Sua nascente se forma em um vale estreito e encaixado na 

Serra do Jabitacá, vertente mais alta da bacia, que apresenta uma altitude de 1.079 metros no 

Pico da Bolandeira, localizado no município de Monteiro/PB, tendo como nome Rio do Meio. 

Essa região margeia as linhas de serras do Estado de Pernambuco, no município de Sertânia. 

Na verdade é sobre a dualidade climática do barlavento (Brejos de Altitude) e da secura 

acentuada do (Cariri Paraibano) que se constituem uma região de divisor de águas de quatros 

bacias: Paraíba/PB; Moxotó/PE; Ipojuca/PE e Capibaribe/PE.         

A Bacia do Alto Paraíba é constituído de 18 municípios, sendo que apenas 9, deles, estão 

nas margens do principal curso do rio por onde as águas do São Francisco passa. É justamente 

sobre esta região que está ocorrendo um maior impacto com a chegada das águas do “Velho 

Chico”. E para identificarmos a região ribeirinha do Alto Paraíba impactada com a chegada das 

águas apresentamos o seguinte mapa. 

Mapa 1 – Bacia do Alto Paraíba e os municípios atingidos pelas águas do Rio São 
Francisco 

 
  Fonte: Dados IBGE/AESA-PB. Projetado por ANA CLÁUDIA CALADO, 2019. 
 

 
4 Regiões de sotavento são áreas que “estão sobre uma superfície rebaixada do Planalto da Borborema, localizadas 
a sotavento das serras fronteiriças com o estado de Pernambuco e do Brejo Paraibano, por isso são mais secas que 
outras regiões circundantes” (WANDERLEY, 2013, p. 22).  
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A delimitação na cor (azul escuro) se trata da Bacia do Alto Paraíba, a cor (verde claro) 

são os nove municípios que estão nas margens do principal curso do rio. São quatro rios 

principais que formam o leito do Alto Paraíba: nas margens esquerda, temos o rio Sucurú onde 

foi construído o (Açude de Sumé) que corta os municípios de Ouro Velho, Prata e Sumé, o rio 

do Meio corta os municípios de Monteiro (açude de Poções), Camalaú (açude de Camalaú) e 

Congo; nas margens direita temos os rios do Umbuzeiro e do Espinho que corta os municípios 

de São Sebastião do Umbuzeiro, São João do Tigre, Camalaú e Congo, no rio do Espinho foi 

construído o (açude do Cordeiro) localizado nos município de Camalaú e Congo. A nascente 

do Rio do Meio é a principal do Alto Paraíba, já que se forma no ponto mais alto da bacia. No 

município de Caraúbas no ponto de confluência dos rios de Monteiro e Sucurú o leito passa a 

ser chamado de Rio Paraíba. 

A chegada das águas da transposição do Rio São Francisco no Alto Paraíba, no dia 10 

de março de 2017, trouxe com ela às normas. Segundo a ANA/AESA (2018), elas se 

justificavam devido à importância social e econômica do restabelecimento de usos difusos no 

entorno do açude Epitácio Pessoa (Boqueirão) e no Rio Paraíba, a fim de garantir a subsistência 

dos agricultores e de suas famílias. O uso das águas está restrito ao consumo humano, 

dessedentação animal e atividades de subsistência. De acordo com a Resolução Conjunta 

ANA/AESA-PB Nº 87, publicada em 9 de novembro de 2018, estabelece no: 
 

Art.  4º  Ficam  suspensas  as  captações  de  água  superficiais  e  subterrâneas  no 
Sistema Hídrico Rio Paraíba – Boqueirão, inclusive nos reservatórios São José II, 
Poções, Camalaú   e   Epitácio   Pessoa,   exceto   para   consumo   humano,   
dessedentação   animal   e atividades de subsistência, nas seguintes condições:  

I – A área de cultivo fica limitada a 0,50 ha por propriedade/usuário; II – As captações 
somente poderão operar no máximo 8,5 h/dia, preferencialmente, no horário de tarifa 
verde de energia elétrica; III – Somente estão permitidas culturas temporárias, não 
sendo permitidas culturas de ciclo longo, exceto produção de mudas; IV– Somente 
está autorizada a agricultura agroecológica de base familiar; V – Somente estão 
permitidos sistemas de irrigação localizada (micro aspersão e gotejamento); VI – Para 
o cultivo de pastagens será permitido o uso de mini aspersores ou sistemas mais 
eficientes.  

[...] Art. 5º Os usuários de água estão sujeitos ao cadastro junto à AESA e à ANA, de 
acordo com o respectivo domínio do corpo d’água. Art.  6º   O   descumprimento   do   
disposto   nesta   Resolução   será considerado   infração   e   ensejará   a   aplicação   
das   penalidades   previstas   na legislação pertinente, incluindo embargo, lacre e 
apreensão de equipamento e aplicação de multas (BRASIL, 2018, p. 2-3). 
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Com relação a fiscalização e o monitoramento do uso das águas nas áreas ribeirinhas do 

Alto Paraíba, região onde os camponeses desenvolvem uma agricultara de subsistência e em 

menor expressão uma agricultura irrigada, acontecem através de drones e via satélite. A cada 

16 dias, a AESA coleta os dados e se detectar alguma propriedade com mais de 0,5 de hectare 

de algum cultivo agrícola fora das normas, a agência vai imediatamente in loco para identificar 

os tipos de cultivos e tamanho da área plantada, se houver irregularidade notifica o proprietário, 

lacram as bombas, recolhem todo o material do proprietário e aplicam a multa. A figura 2 abaixo 

mostra exatamente como a AESA monitora as produções agrícolas dos camponeses das 

margens do rio, através de drones e satélite que processa a imagem do curso do rio e de todas 

as plantações agrícolas. Os pontos na coloração em amarelo são as plantações agrícolas que o 

satélite identificou, que neste caso da figura, foram duas: 07 hectares de batata identificado em 

campo e autuado, e 02 hectares de feijão também identificado em campo e autuado. 

Figura 2 – Processamento da Imagem de satélite identificação das possíveis área com 
atividades agrícolas e irrigadas (em amarelo) na Bacia do Alto Paraíba 

 
Fonte: AESA-PB, 2017. 
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Nos relatos dos camponeses identificamos que os mesmos estão satisfeitos e animados 

com a chegada das águas, mas ao mesmo tempo expressam uma insatisfação em relação ao 

limite de 0,5 hectare. Essa área para os camponeses é limitado até para a produção do próprio 

consumo da família. Segundo uma ribeirinha do Alto Paraíba, “0,5 hectare pra quem tem uma 

família grande é pouco pra plantar, porque a gente planta, feijão, milho e batata, 0,5 hectare pra 

uma pessoa só trabalhar é pouco, pra gente que tem os filhos, que trabalha também para 

sustentar é pouco” (RIBEIRINHA 4, 2019, p. 26). Ainda sobre o assunto: 
  

[...] o produtor que planta aqui meio hectare, ele tá no prejuízo, porque o comercio é 
afastado, ele não pode fretar um carro para levar a produção de meio hectare, não 
compensa, a despesa não dá, aqui não tem quem compre, se for comprar é pra ser um 
preço bem abaixo, tem que comprar dos outros, e não compensa a viaje dele pra ter 
um ganho, então se o produtor planta tá no prejuízo. Se der permissão pra plantar 
demais o produtor se desenvolve, mas com meio hectare e só sacrifício, é só 
dificuldade, porque o comercio não existe, não existe comercio dentro, o comercio é 
afastado (RIBEIRINHO 8, 2019, p. 53-54). 
 
 

A expectativa era outra: “com a chegada da transposição a gente esperava que essa água 

fosse servir para irrigação e produção, uma esperança para nós agricultores, mas o que 

aconteceu foi justamente o contrário” (CARAVANA DAS ÁGUAS E DA AGROECOLOGIA, 

2018, grifos nossos). Em Boqueirão, os camponeses chegaram a perder 40 hectares de 

bananeira, teve casos dos camponeses perder 2 hectares de coentro, 2 de feijão e 7 de batata. 

Esses casos vão revelando o caráter de classe do projeto da transposição do Rio São Francisco, 

de servir ao latifúndio que pode se apropriar das terras as margens do Ato Paraíba e a grande 

burguesia nas cidades (que terão mais água podendo aumentar a produção). Esse sistema 

impede o desenvolvimento da produção camponesa, que depende da água para produzir e agora 

parece que está se materializando algumas complicações para a permanência dessa gente no 

campo. Alguns conseguem expressar mais clareza o que poderá acontecer com os camponeses: 

“o que parece é que estão querendo tirar nossas terras. Se sairmos da agricultura vamos viver 

de quê? Eles querem que a gente saia daqui e depois venha outro pra comprar” (CARAVANA 

DAS ÁGUAS E DA AGROECOLOGIA, 2018, grifos nossos). Ainda sobre este ponto no 

mesmo raciocínio outro ribeirinho comenta: “[...] qual é o incentivo que tem? É muito difícil a 

situação daqui. Se não mudar o sistema fica de pior a pior. E quem toma conta são os de fora? 

Porque os de fora vem com estrutura, vem com um grau de estudo, ai desenvolve melhor” 

(RIBEIRINHO 8, 2019, p. 51). 
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A perenizacão do Alto Paraíba com a chegada das águas do Rio São Francisco significou 

o aumento de uma renda diferencial potencial (renda virtual), pois, este que tinha um regime 

intermitente, muda completamente sua condição com a chegada das novas águas do “Velho 

Chico”. Os camponeses institivamente, como demostram as citações acima, percebem o risco 

que correm frente ao crescimento da “fertilidade econômica” sobre as suas terras ribeirinhas 

das suas propriedades, sejam elas jurídicas e/ou posse. As terras são agricultáveis, o problema 

era a falta d’água. A partir da aplicação de capital estatal, que permite aos capitais privados 

obter uma maior produtividade sobre as terras que margeiam o rio e utilizem suas águas para a 

irrigação. No entanto, não temos grandes propriedades latifundiárias nas margens do rio, são 

propriedades camponesas. Portanto, é sobre estas condições que se expressa uma ameaça 

iminente para uma futura expropriação camponesa.   

Assim, um dos principais efeitos econômicos da transposição das águas do Rio São 

Francisco é que ela propicia uma enorme renda virtual nas terras que margeiam o Alto Paraíba. 

Essa renda virtual é o fundamento econômico da disputa subjacentes entre os proprietários 

camponeses dessas áreas e o grande capital que buscará se apropriar de parte dessa renda ou de 

sua totalidade. Como se tratam de propriedades camponesas, juridicamente débeis (posse) e 

economicamente não-capitalistas (não auferem renda capitalista), a disputa por essa renda será 

distinta da contradição não antagônica entre grandes proprietários fundiários e arrendatários 

capitalistas, analisada por Marx (2008) no caso da Inglaterra. Nessa disputa estará implicado 

não apenas a briga pelo lucro suplementar adicional, ou pela renda virtual, mais sim a disputa 

da propriedade dos camponeses. 

 

6 Considerações finais  

 

No caso da execução do Projeto da transposição, causou um impacto econômico 

imediato, para os camponeses proprietários jurídicos ou de fato (posseiros) das terras das 

margens do Alto Paraíba. A forma mais aparente deste impacto se deu com a elevação do preço 

de suas propriedades e a pressão para sua venda. Somente com a viabilização hídrica do projeto 

da transposição, apenas se houver a concentração de terras haverá a autorização estatal para 

ampliação do perímetro irrigado. Pois, apenas quando for possível ao grande capital se instalar 

no Alto Paraíba a renda virtual potencial se transformará em renda virtual efetiva. 
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A partir da teoria da renda fundiária de Marx (2008) e de sua aplicação no estudo do 

papel econômico da água, pudemos concluir que o Projeto da transposição, da forma como foi 

executado cria uma renda virtual potencial nas terras das margens do Alto Paraíba. Ocorre que 

há um enorme investimento de capital estatal, constituído pelo canal Eixo-Leste e pelas bombas 

hidráulica, que torna muito mais produtivo todos os capitais adicionais que forem aplicados 

nestas terras. Dessa maneira há uma aplicação sucessiva de capitais, primeiro estatal e depois 

privado, nas terras particulares das margens do Alto Paraíba que proporcionam, portanto, uma 

renda diferencial tipo II. Como esses investimentos são de produtividade crescente, essa renda 

tipo II aparece sob a forma de renda virtual. Essa renda virtual é ainda potencial porque a 

permissão para maiores investimentos de capital para agricultura irrigada demandam 

autorização política do Estado. Hoje, para os camponeses ribeirinhos do Alto Paraíba, está 

permitido a irrigação de 0,5 hectares, que garante apenas o grau mínimo de subsistência das 

famílias camponesas. 

Os camponeses ribeirinhos do Alto Paraíba estão ameaçados por um grande capital 

agrário já formado, cuja aliança com os latifundiários locais se faz necessária como forma de 

enfrentar a resistência dessas massas e de viabilizar as formas jurídicas dessa expropriação. A 

principal conclusão é que dada as implicações econômicas subjacentes ao projeto da 

transposição, os camponeses ribeirinhos do Alto paraíba estão em sério risco de perderem suas 

posses para o grande capital agrícola, irmanado aos latifundiários locais. Esse é um iminente 

risco social, para esses camponeses, e a transposição que era um sonho tem grandes chances 

de se tornar um grande pesadelo. A sua maneira, esses camponeses já tem consciência deste 

risco, e seguramente saberão lutar para resistir e defender seus direitos econômicos e sociais. 

Existe um risco para a manutenção da propriedade camponesa do Alto Paraíba, se a 

expropriação ocorrerá de fato, só a história pode nos revelar. No entanto, estamos levando em 

consideração o histórico processo de expropriação que sempre ocorreu no nosso país. Por outro 

lado, o campesinato tem sempre procurado formas de resistir a expansão do capitalismo no 

campo, e tudo dependerá da sua consciência e organização enquanto classe, luta que se expressa 

como justiça, ou seja, “ou as reivindicações populares justas são atendidas e dá-se ao homem, 

ou a revolução prevista [...]” (ANDRADE, 2011, p. 2011) – ocorrerá, é inevitável. Segundo 

Oliveira (2013, p. 103), “A luta sem trégua e sem fronteiras que travam os camponeses e 

trabalhadores do campo por um pedaço de chão e contra as múltiplas formas de exploração de 
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seu trabalho amplia-se por todo canto e lugar, multiplica-se como uma guerrilha civil sem 

reconhecimento”. Um exemplo, concreto de luta e resistência pelo direito a terra, água e ao 

território foi o “já basta” – o que se viu em Correntina/BA, nos conflitos nas fazendas do grupo 

Igarashi (CHAGAS; CONÇALVES, 2018, p. 61). Essa experiência é a prova concreta da luta 

do povo brasileiro em defesa da vida e de sua sobrevivência.  
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O IMPACTO DO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO NA COMUNIDADE DE SANTA 

QUITÉRIA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA – BA. 
 

Rosangela Sousa de Almeida1;  
Camile Nunes Leite2;  

Wissal Moubarik3 
 

RESUMO 
 
A comunidade de Santa Quitéria vem passando por profundas transformações com fortes implicações na vida 
cotidiana de seus moradores. Essas transformações advêm de um processo rápido e violento de urbanização. 
Assim, a paisagem de Santa Quitéria está sendo alterada com a presença de verdadeiros enclaves territoriais como 
a construção de condomínios fechados. Essa expansão urbana vem causando diferentes usos e apropriações em 
relação à terra (solo) em Santa Quitéria. Nesse contexto, a reflexão desenvolvida nessa pesquisa parte da seguinte 
questão: quais os impactos da urbanização no uso e apropriação dos solos na comunidade de Santa Quitéria? A 
metodologia da pesquisa teve como suporte, num primeiro momento, a obtenção de dados através de fontes 
primárias como trabalho de campo e realização de entrevistas e observações. Seguiu-se o levantamento 
bibliográfico, com consulta de materiais como mapas e cartas, mas também de imagens e fotografias antigas e 
recentes, com o intuito de melhor compreender os impactos da urbanização na comunidade de Santa Quitéria. 
Entre os resultados alcançados, destaca-se uma maior conscientização dos impactos vindos do avanço da 
urbanização em suas comunidades. Assim, esperamos que esses alunos possam atuar de forma mais crítica nessas 
transformações que impactam suas vidas cotidianas, pois o modelo de urbanização que afeta a comunidade de 
Santa Quitéria é fortemente segregador e excludente, já que esses condomínios fechados, tendem a 
(des)territorializar os agentes tradicionais dessa comunidade pela elevação do preço da terra. Essa realidade ficou 
bem evidenciada quando se observou que a unidade de comercialização da terra deixou de ser a tarefa, típica das 
áreas rurais, para o lote urbano. 
 
Palavras – Chave: Urbanização; solos; condomínios fechados. 
 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

O município de Feira de Santana pertence ao Território de Identidade do Portal do 

Sertão, constituído por 17 municípios: Água Fria, Amélia Rodrigues, Anguera, Antônio 

Cardoso, Conceição de Feira, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Feira de Santana, 

Ipecaetá, Irará, Santa Barbara, Santanópolis, Santo Estevão, São Gonçalo dos Campos, 

Tanquinho, Teodoro Sampaio e Terra Nova.  

 
1 Mestre em Ciências Ambientais – UEFS e Docente do Colégio Estadual Itan Guimarães Cerqueira –CEIGC, 
ritsalmeida@hotmail.com 
2 Estudante do 3ª Série do Ensino Médio do Colégio Estadual Itan Guimarães Cerqueira - CEIGC, 
camilenunes821@gmail.com 
3 Estudante do 3ª Série do Ensino Médio do Colégio Estadual Itan Guimarães Cerqueira - CEIGC, 
wissalmoubarik91@gmail.com 
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Importante destacar que, uma das características marcantes desse território é o declínio 

da população rural e o aumento da população urbana. E Feira de Santana exerce grande 

centralidade nesse território, sendo consequentemente um dos destinos de grande parte da 

população que abandona a zona rural desses municípios formadores do Território de Identidade 

do Portal do Sertão.  

Ainda é necessário destacar que, no âmbito do município de Feira de Santana, (dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – 2010), a população era de 556.642 

habitantes, sendo a população urbana constituída de 510.622 habitantes, 91,73%, enquanto a 

rural somava apenas 46.020 habitantes, ou seja, 8,27 %. É preciso destacar nessa pesquisa que, 

no atual período, o avanço do processo de urbanização se dá pela incorporação dos espaços do 

campo pela cidade, ou seja, o campo do município de Feira de Santana está encolhendo. Assim, 

o povoado de Santa Quitéria é prova cabal desse processo na atualidade.  

 

2. OBJETIVOS, QUESTÃO DE PESQUISA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA  

 

Devido a expansão do processo de urbanização pelo qual vem passando a cidade de 

Feira de Santana, graças, principalmente ao programa, Minha Casa Minha Vida, do Governo 

Federal, e à proliferação de Condomínios Fechados para uma diversidade de faixas de rendas, 

alguns distritos vêm perdendo espaço com a expansão da cidade enquanto (forma) que invade 

as comunidades localizadas no campo (outra forma) como Santa Quitéria. Com base nesse 

panorama, é necessário contextualizar a relação da comunidade de Santa Quitéria, com os 

afazeres da terra.  

Essa comunidade é constituída de pequenos agricultores que, historicamente, vivem do 

trabalho da terra, repassado de geração a geração. Importante ressaltar, que segundo Souza 

(2015), o Distrito da Matinha dos Pretos e o povoado de Candeal são reconhecidos pela 

Fundação Palmares como comunidades Quilombolas. Assim, é preciso destacar que, a 

comunidade de Santa Quitéria pertencia a esse Distrito da Matinha dos Pretos e que o Povoado 

de Candeal se limita com Santa Quitéria. Consequentemente, se essa comunidade (Santa 

Quitéria) não foi o núcleo da Comunidade Quilombola, ela está fortemente ligada aos conteúdos 

sociais que preencheram historicamente esse território de resistência negra, em decorrência de 

sua configuração geográfica, entre Matinha e Candeal. 
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Outro aspecto de grande relevância para escolha dessa temática remete à espacialização 

das escolas que ofertam o Ensino Médio no município de Feira de Santana, de tal forma que a 

Escola Estadual Itan Guimarães Cerqueira é a única mais próxima ao Distrito da Matinha 

(território Quilombola), que oferta o Ensino Médio. Essa realidade evidencia que, mesmo a 

comunidade de Santa Quitéria, por força da lei municipal, ser, recentemente, considerada zona 

urbana, a grande parte dos alunos residem na zona rural, em consonância com o que reza a 

Resolução CEE nº 103, de 28 de setembro de 2015. 

 

Art. 1º. Estabelecer que a oferta da Educação do Campo, no nível da Educação Básica, 
destina-se à formação integral das populações do campo, em escolas do campo, 
entendidas como unidades de ensino situadas na área rural, caracterizada conforme a 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou aquelas situações 
em áreas urbanas, desde que atendam prioritariamente as populações do campo. 
Diretrizes da Educação no Campo – SEC – BA.  
 

Nessa perspectiva, fica evidente que o modo de vida rural, de acordo com Marques 

(2002), atribui relevância à terra e aos elementos naturais como características do espaço rural. 

Portanto, a empiria dessa pesquisa relacionada à vida cotidiana dos alunos do Itan Guimarães 

revela dois fortes aspectos históricos e geográficos no intercâmbio desses alunos com a terra: 

primeiramente, a origem de residência desses estudantes vindos dos povoados e do Distrito da 

Matinha dos Pretos, o que é considerado pela SEC – BA, uma escola no/do campo; o segundo 

aspecto, não desvinculado do primeiro, é que, grande parte desses estudantes e funcionários é 

de matriz africana e com forte influência de áreas remanescentes de quilombolas. Ao falar das 

comunidades quilombolas, a terra tem nelas uma centralidade remanescente da territorialidade 

como expressão da resistência à opressão e falta de liberdade. 

Então, a partir dessa perspectiva, revelam-se questões problemas desta pesquisa:  

• Quais os impactos da urbanização no uso e apropriação dos solos na comunidade de 

Santa Quitéria?  

• Até que ponto as diferenças de uso e apropriação decorrentes da urbanização perpassam 

o solo, nos sentidos pedogenético, edafológico e solo urbano? 

Para responder essas questões foram encaminhados os seguintes objetivos:  

 

Geral 

• Analisar os impactos da urbanização materializada no uso e ocupação dos solos, nos 

sentidos pedogenético, edafológico e solo urbano em Santa Quitéria. 
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Específicos 

• Identificar de forma processual os principais usos e apropriações dos solos na 

comunidade de Santa Quitéria.  

 
3. METODOLOGIA  

 

No que diz respeito às atividades, foram realizados trabalhos de campo que propiciaram 

a obtenção de fontes primárias com os alunos dos diversas anos e componentes curriculares, 

com aplicação de formulários, questionários e roteiros de entrevistas abertas. Essas entrevistas 

foram feitas com antigos moradores e funcionários das construtoras que instalaram 

empreendimentos imobiliários na área de estudo. Ainda em relação ao trabalho de campo, foi 

possível obter material ilustrativo, como fotos, com o intuito de registrar as transformações em 

curso, resultantes do impacto da urbanização em Santa Quitéria.  

A utilização dos procedimentos de coleta de dados (entrevistas) permitiu um diálogo 

entre duas formas de abordagem: a qualitativa e a quantitativa. Ambas não excludentes, mas 

intercambiáveis, possibilitando revelar as dimensões materiais e subjetivas, constituintes do 

impacto da urbanização no Povoado de Santa Quitéria. 

A abordagem quantitativa permitiu a identificação do volume de capitais que 

aumentaram significativamente com a especulação do solo urbano com a chegada dos 

condomínios fechados em Santa Quitéria. Além da relação entre algumas unidades de medidas 

para a comercialização, tais como: tarefas e lotes urbanos.  

A circulação do capital no contexto da especulação imobiliária e, consequentemente, a 

realização de sua acumulação revela outra dimensão não explícita no âmbito do processo de 

urbanização via condomínios fechados que impactam na produção do espaço de Santa Quitéria, 

só identificado pela abordagem de cunho qualitativo, como: valores simbólicos, representações, 

desejos e comportamentos.  

Ainda com o percurso metodológico, obtivemos informações acerca da temática 

problematizada na IV Feira de Ciências através de fontes secundárias como levantamento 

bibliográfico em livros, artigos, teses e dissertações, materiais cartográficos como plantas de 

loteamentos e de condomínios investigados, além de fotos antigas, material que permitiu 

compreender os modos de uso e apropriação dos solos ao longo do tempo.  
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

A empiria do objeto de pesquisa revelado pelo trabalho de campo permitiu observar os 

diferentes usos e apropriações do solo na comunidade de Santa Quitéria. Assim, essa pesquisa 

teve sua exposição no dia 10 de outubro de 2017, no Colégio Estadual Itan Guimaraes 

Cerqueira. Para o melhor entendimento da apresentação e discussão dos resultados, este tópico 

divide-se em quatro grandes momentos o solo no sentido pedogenético; o solo no sentido 

edafológico; o solo com enfoque nas práticas urbanas (solo urbano). Esses momentos 

possibilitaram visualizar os diferentes usos e apropriações do solo ao longo do processo de 

ocupação de Santa Quitéria, culminando com a chegada dos condomínios fechados. 

 

4.1 Primeiro Momento: o solo no sentido pedogenético  

 

 O ponto de partida para o relato dessa intervenção pedagógica foram os trabalhos 

realizados nas turmas do 8º ano do Ensino Fundamental e todo o Ensino Médio. A leitura e, 

consequentemente, o aprofundamento teórico sobre a formação dos solos possibilitou a 

compreensão do processo pedogenético denominado, segundo Bigarela (1996), como a origem 

e formação dos solos. Nesse momento, foram apresentados os principais elementos formadores 

do solo, como: água, ar, minerais e matéria orgânica; os tipos de intemperismos que dão origem 

aos solos; textura; estrutura; tipos de solo; e macro e micro nutrientes que compõem o solo.  

Nessa perspectiva, verificou-se o papel exercido pela dinâmica da natureza na formação 

dos solos, os quais são vistos como recursos naturais esgotáveis. Assim, a natureza é a grande 

produtora desse recurso natural e o homem, enquanto sociedade, usa e se apropriam dos solos 

no contexto do processo produtivo. Esse processo produtivo é caracterizado por uma velocidade 

vertiginosa (para fins de acumulação do capital via urbanização). Importante ressaltar que o 

tempo de formação dos solos pelas dinâmicas da natureza é caracterizado pelo tempo lento, 

quando comparado ao uso e ocupação dados pela sociedade, no atual período. Daí advém o 

caráter esgotável dos solos e, por conseguinte, a necessidade de preservá-los.  

Após essa construção teórica, a, realização do trabalho de campo, foi possível identificar 

dois tipos de solo encontrados na área observada, quais sejam: manchas de latossolo e 

planossolo. Assim, foram utilizados os latossolos para a construção de dois perfis desse tipo de 
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solo. A escolha se deu pelo fato dos latossolos apresentarem ao longo de seu perfil todos os 

horizontes existentes nos demais tipos de solos, entre eles planossolos (Figura1). 

 

Figura 1 - Perfil de solo composto pelos principais horizontes: IV Feira de Ciências do 
Colégio Itan Guimaraes Cerqueira na Comunidade de Santa Quitéria – 

Feira de Santana - BA - 2017 

 
Fonte: IV Feira de Ciências do Colégio Estadual Itan Guimarães Cerqueira – 2017 
 
 

A figura1, demonstra a explanação dos alunos acerca do perfil de solo. Importante 

ressaltar que toda a base teórica construída e articulada à empiria pode ser representada com a 

construção do perfil de solo em uma articulação teórico e prática. Assim, foram apropriadas 

algumas definições com base nas falas dos alunos, conforme sintetizadas no Quadro1.  

 

Quadro 1 – Síntese das definições relatadas pelos alunos na exposição da IV Feira de 
Ciências do Colégio Estadual Itan Guimarães Cerqueira, na Comunidade 
de Santa Quitéria - Feira de Santana - BA - 2017 
Perfil e horizontes  Definições 
Perfil de solo É o corte vertical do solo 
Horizontes do solo São as diferentes camadas que formam o perfil do solo 
Horizonte O É a primeira camada do solo, constituída de folhas e galhos secos em 

processo de decomposição.  
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Horizonte A 

Solo propriamente dito. É o local por excelência das práticas agrícolas. 
Essa parte do solo é caracterizada pela coloração mais escura devido à 
grande quantidade de matéria orgânica, oriunda do horizonte O. 

Horizonte B Parte do solo de maior espessura. Segundo relato, quanto mais antigo o 
solo, mais espesso o Horizonte B.  

Horizonte C Constituído de regolito, são os fragmentos da rocha mãe (cascalhos)  
Horizonte R Chamado de rocha mãe, ou rocha matriz. Rocha que deu origem ao solo. 

Fonte: IV Feira de Ciências do Colégio Estadual Itan Guimarães Cerqueira – 2017 
 

Destaca-se que as definições expostas apresentam um patamar superior na elaboração 

do conhecimento por parte dos alunos, acerca do processo pedogenético. Essa realidade só foi 

possível devido à articulação entre a teoria e a prática (construção do perfil de solo) vivenciada 

pelos alunos. Com base nesse contexto, foi produzido um saber escolar que resulta “da cultura 

elaborada cientificamente pela humanidade e considerados relevantes na formação dos alunos” 

(CAVALCANTI,1989, p.138). Esse contexto ainda possibilitou, por parte dos alunos, verificar 

o papel das dinâmicas da natureza, a exemplo do papel das rochas na formação dos solos. 

 

4.2 Segundo Momento: o solo no sentido edafológico  

 

Verificou-se que após o entendimento dos processos pedogenéticos e, 

consequentemente, da relação sociedade natureza, os alunos representaram o solo no sentido 

edafológico. Aí reside o primeiro uso e apropriação dos solos na comunidade de Santa Quitéria, 

pois, segundo a literatura especializada, os solos no sentido edafológico se destinam às práticas 

agrícolas desenvolvidas pelo homem.  

A Figura 2 expressa o esforço dos alunos em explicarem o solo no sentido edafológico. 

Nesse sentido, além do perfil do solo e seus horizontes, são resgatados as práticas agrícolas que 

se apropriam como já evidenciado, nas partes mais superiores do solo (Horizonte A), bem como 

a relevância dos macro nutrientes primários do solo: nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K) 

para o desenvolvimento das atividades agrícolas. 

 
Figura 2 – Perfil de solo e a representação de práticas agrícolas na parte superior: IV 
Feira de Ciências do Colégio Estadual Itan Guimarães Cerqueira na Comunidade de 
Santa Quitéria - Feira de Santana - BA – 2017 
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Fonte: IV Feira de Ciências do Colégio Estadual Itan Guimarães Cerqueira – 2017 
 

Verificou-se, nesse contexto, que a comunidade de Santa Quitéria possui uma relação 

histórica com a terra (solo), voltada para as práticas agrícolas. Assim, um número considerável 

de moradores é constituído de pequenos agricultores e, com isso, a terra cumpre um importante 

papel social voltado para a produção de alimentos para subsistência, e em pequena escala a 

produção comercial.  

A Figura 3, representa a produção local, na qual destacam-se as frutas que são colhidas 

no cotidiano de seus moradores, as quais têm a função de complementar a dieta alimentar dessa 

comunidade. Sendo assim, sua produção destina-se à subsistência do grupo familiar, e os 

excedentes são levados para o mercado, complementando a sua subsistência. Assim, a terra 

configura como um meio de produção.  

 

Figura 3 Alguns frutos retirados da terra no Povoado de Santa Quitéria: IV Feira de 
Ciências do Colégio Itan Guimarães Cerqueira - Feira de Santana - BA - 2017 

 
Fonte: IV Feira de Ciências do Colégio Estadual Itan Guimarães Cerqueira – 2017 
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Faz-se necessário destacar, com base nas observações em campo, que no inverno - 

período de maior intensidade de chuvas é tradição dessa comunidade se dedicar ao plantio de 

milho, feijão e mandioca, conforme evidenciado em todas as propriedades, independentemente 

do tamanho (Figura 4). 

 

Figura 4 - Plantio de milho e ao lado, trabalhadores na construção de mais um condomínio 
fechado no Povoado de Santa Quitéria - Feira de Santana - BA - 2017 

 
Fonte: Trabalho de campo (2017) 

 

A Figura 4, ajuda a reforçar a relação dessa comunidade com o solo no sentido 

edafológico, ou seja, o solo voltado para as práticas agrícolas via uso e apropriação, pois revela 

um milharal após colheita. No entanto, verificou-se que todo esse modo de produção do espaço 

social encontra-se ameaçado, em decorrência da expansão urbana que se materializa nessa 

comunidade. Ainda na Figura 4, é possível observar, no lado direito, a presença de trabalhadores 

da construção civil usando capacetes amarelos, na construção de mais um condomínio fechado. 

Essa realidade expressa a contradição e revela os diferentes usos e apropriações que estão se 

dando entre a exploração da terra no sentido edafológico e a terra no contexto da especulação 

imobiliária. Nessa perspectiva, segue o relato da entrevista de uma antiga moradora dessa 

comunidade: 

 
Nasci e me criei aqui em Santa Quitéria, e tenho 75 anos. Naquela época, a gente 
vivia plantando feijão, milho e mandioca. Já trabalhei muita em casa de farinha 
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ralando mandioca, mas a mocidade de hoje não sabe mais o que é trabalhar na terra, 
não querem conta. Naquela época, ninguém passava fome. Essas áreas que hoje têm 
condomínios eram lagoas, e meio- dia só era pegar um peixe que o almoço estava 
pronto (entrevista com antiga moradora, 201). 
 

Esse relato é paradigmático para subsidiar as reflexões até aqui feitas e acrescentar o 

papel das novas gerações, que a cada dia se sentem mais estranhas em seu lugar, pois os jovens, 

como bem expresso no relato, negam os afazeres da terra que outrora possibilitaram 

independência, autonomia e dignidade às famílias. Um dos motivos apontados para esse 

descaso dos jovens em relação aos afazeres da terra é o modo de vida urbano que se mundializa 

e dissemina uma cultura urbana que taxa de arcaico e atrasado o modo de vida rural, impondo 

novos usos e apropriações do solo e da natureza. Como contraponto a essa visão hegemônica 

via urbanização, foi verificado entre os alunos a necessidade de fortalecer em lugares como 

Santa Quitéria políticas públicas que deem suporte à implementação de escolas no/do campo 

para a valorização do modo de vida rural. 

 
4.3 Terceiro momento: o solo no sentido urbano e a especulação imobiliária 

 

O avanço do processo de urbanização no município de Feira de Santana vem impondo 

novos usos e apropriações do solo. Nesse sentido, a proliferação dos condomínios fechados 

corresponde a uma das materialidades do processo de urbanização. Importante ressaltar a 

presença de condomínios fechados destinados para um público de média e alta renda. Assim, 

essas modalidades de residência levaram a uma especulação imobiliária sem precedentes na 

história de Santa Quitéria. No entanto, o espaço é condição, meio e produto para que esse boom 

imobiliário se materialize. 

Com base nesse panorama, verificou-se um intenso parcelamento e transição do solo 

rural para o solo urbano. Esse parcelamento é resultante da especulação imobiliária que elevou 

o preço da terra a taxas nunca vistas de tal forma, que a unidade de comercialização do solo 

que, antes tinha a tarefa como referência (solo rural voltado para as práticas agrícolas) (Figura 

5) passa a ser representada por uma unidade bem menor, denominada de lote urbano, que é, 

especialmente voltado para a construção de casas em condomínios fechados de elevado padrão. 

Com base em trabalho de campo (2017), foi possível observar essas duas unidades de 

mercantilização da terra, a partir de anúncios da comercialização do solo urbano, como 

mercadoria (Figuras 5 e 6).  
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(Figura – 5) A tarefa como unidade de aquisição de terra dos empreendimentos 
imobiliários no Povoado de Santa Quitéria - Feira de Santana - BA - 2017 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2017 
 

Com base na Figura 5, observou-se que a tarefa é a unidade de comercialização utilizada para 

a obtenção de terra pelos grupos imobiliários. No entanto, essa tarefa de terra sofre uma 

fragmentação em dezenas de lotes urbanos com metragem, em média, de 7 m de largura por 

18m de comprimento (7x18). Essa área em destaque foi adquirida pelo grupo imobiliário M.A. 

ALMEIDA Engenharia. Ainda na parte superior do terreno é possível visualizar a casa sede da 

fazenda.  

Os trabalhos de campo (2017), e entrevistas realizadas pelos alunos com familiares 

dessa propriedade rural revelaram que essa área foi vendida no ano de 2012, ao grupo 

imobiliário MA. Almeida Engenharia, com valor de R$ 40.000,00 mil reais a tarefa. Nessa área 

está sendo construído dois condomínios fechados denominado Vogue 1 e 2. 

Em conversas com o responsável pela comercialização desse empreendimento, o Vogue 

1, terá 173 residências, com valor médio de R$ 150.000,00. Esses dados foram trabalhados em 

sala de aula, especialmente no componente curricular de Matemática, e permitiu projetar um 

valor em torno de R$ 25.950.000 a ser adquirido pela imobiliária ao término da comercialização 

de todas às 173 residências. Vale a pena ressaltar que essa reflexão leva em conta apenas o 

Vogue I. Assim, estamos diante de um investimento altamente rentável para o capital, pois a 

terra é fragmentada em pequenos pedaços (lotes), onde são construídos os condomínios e 

adquiridos a preços ínfimos de propriedades rurais.  
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Observou-se que a especulação do solo se radicaliza cada vez mais em Santa Quitéria, 

de forma que se difunde a comercialização da terra a partir do padrão de lotes urbanos. A Figura 

6, evidencia bem esse processo. 

 
Figura – 6 Placa com venda de lotes de terras ao fundo, terraplanagem do condomínio 
Vogue no Povoado de Santa Quitéria, em Feira de Santana - BA - 2017 

: 
Fonte: Trabalho de campo, 2017 
 

A figura 6 evidencia a placa de comercialização de terrenos pelo mesmo proprietário 

que, em 2012, vendeu sete tarefas de terra ao grupo imobiliário M.A. ALMEIDA Engenharia 

ao preço de R$ 40 mil cada tarefa. No entanto, nos dias atuais, a terra sofreu tanta especulação, 

que a unidade de venda na mesma propriedade passou de tarefa para lotes urbanos de 10x25m, 

com o mesmo valor de R$ 40 mil. “A terra como “condição natural da produção” é muito 

desejada pela sociedade devido a seu potencial produtivo e finitude. O valor da terra, enquanto 

mercadoria, está associado ao monopólio...” (COUTO, 2014. p.37). Essa realidade está sendo 

vivenciada em Santa Quiteria, pois um pequeno número de empresas do setor imobiliário 

impacta a vida de numerosos pequenos agricultores em processo de (des)territorialização de 

suas vidas.  

Com base nesse panorama, verificou-se que o processo de urbananização via 

condomínios fechados não obedece à lógica do uso e apropriação dos solos nos sentidos 

edafológico e pedogenético, pois a grande maioria desses condomínios, segundo relatos dos 

antigos moradores, foram construídos em áreas de lagoas aterradas. Assim, para a construção 
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desses empreendimentos imobiliárias, não é necessária a formação do solo, pois os espelhos 

d’água (lagoas) estão sendo aterrados, e vem sendo feita terraplanagem local. 

No que se refere aos impactos na geração de emprego e renda pela construção dos 

condomínios fechados em Santa Quitéria, verificou-se um número relativamente significativo 

de empregos e, com base nas entrevistas com funcionários encarregados pelo canteiro de obras, 

na construção do condomínio Vogue, foram fichados 180 empregados. Ao questionar o local 

de residência, foi relatado o seguinte: “A grande maioria vem de fora; temos pessoas daqui, 

principalmente ajudantes de pedreiro. No entanto, é um número pequeno” (2017).  

Esse relato nos faz pensar que as vantagens para o morador de Santa Quitéria são 

mínimas, pois uma das características do trabalho da construção civil é a sua sazonalidade. 

Assim, ao término das obras, o trabalhador é demitido. No entanto, vale destacar que todos são 

fichados e trabalham com carteira assinada, Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço - FGTS, 

cobertura por acidente de trabalho e contribuição da Previdência (aposentadoria). Vale a pena 

ressaltar, que todas essas conquistas do trabalhador brasileiro estão sendo cassadas, e a classe 

trabalhadora assiste tudo isso de forma passiva.  

Como forma de sintetizar os impactos da urbanização via condomínios fechados 

verificado no Povoado em Santa Quiteria, foi criado o Quadro 2, que apontam os sete principais 

impactos que afetam a vida cotidiana dessa localidade. 

 

Quadro -2 Síntese dos principais impactos da urbanização no Povoado de Santa Quitéria: 
IV Feira de Ciências do Colégio Itan Guimarães Cerqueira  
Feira de Santana - BA - 2017 
Ordem Impactos na comunidade de Santa Quitéria 
Primeiro Uso e apropriação do solo no sentido edafológico tende a ser extinguido 
Segundo Práticas agrícolas desaparecendo como: cultivo de milho, feijão e mandioca  

Terceiro Propriedades rurais vendidas e dando lugar aos condomínios fechados 
Quarto Aterramento das lagoas para dá lugar aos empreendimentos imobiliários 
Quinta Grande parte dos condomínios são destinados a um público de alta e média renda 
Sexta Geração de emprego de menor qualificação como os ajudantes de pedreiro. No 

entanto, registro em carteira assinada  
Sétimo Forte especulação da terra e (des)territorialização dos tradicionais moradores  

 

5. CONCLUSÃO  

A comunidade de Santa Quitéria vem passando por profundas transformações com 

influência significativa na vida cotidiana de seus moradores. Essas transformações advêm de 
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um processo rápido e violento de urbanização, que acelera o processo de produção e reprodução 

do espaço social daquela comunidade. Assim, a paisagem da comunidade está sendo alterado 

com a presença de verdadeiros enclaves territoriais, como os condomínios fechados para um 

público de médio e alto poder aquisitivo.  

Essa expansão urbana vem causando uma especulação fundiária sem precedentes na 

história de Santa Quitéria. Assim, um dos impactos da urbanização, como foi verificado nesta 

pesquisa, são os novos usos e ocupação que estão sendo implementados em relação a terra 

(solo) dessa comunidade que, historicamente, teve forte relação com a terra, haja vista a intensa 

atividade agrícola de subsistência, com pequena escala comercial, como milho, feijão, 

mandioca e a criação de animais de grande, médio e pequeno porte. Esses laços com a terra 

estão fortemente ameaçados com os novos usos e ocupação do solo via processo de urbanização 

com a construção de uma diversidade de condomínios fechados. 

Concluiu-se o estudo dos impactos da urbanização no Povoado de Santa Quitéria, 

afirmando que a pesquisa aqui desenvolvida atingiu a sua meta fundamental de analisar os 

impactos da urbanização materializada no uso e ocupação dos solos, nos sentidos pedogenético, 

edafológico e solo urbano em Santa Quitéria. 
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Resistências a expansão da economia neoliberal na comunidade remanescente de 
quilombolas da ilha de São Vicente, Araguatins-TO 
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Introdução 
 

As comunidades quilombolas no Brasil lutam a anos para garantir seu reconhecimento 

e direito sobre terras mediante o restante do país, lutas que desde o período de pós-abolição em 

1888 já aconteciam época em que os grandes latifundiários do país dificultavam o acesso a 

mesma, visto que isso era de certa forma pela lei de terras do brasil do ano de 1850, aceita. 

Segundo a definição legal expressa no Decreto n°. 4887, de 20 de novembro de 2003, 

as comunidades quilombolas são grupos com características étnicas e raciais auto atribuídas e 

que possuem trajetória histórica própria, relações territoriais específicas e presunção de 

ancestralidade negra relacionada à escravidão (BRASIL, 2003). 

Visto isso, atualmente, as comunidades além de enfrentarem o dificulte em garantir o 

direito a terras, também precisam ir contra o processo de crescimento do modelo econômico 

capitalista, vindo através do avanço de categorias econômicas que veem em seus territórios 

lugares de fácil obtenção de capital, dentre eles o mercado agrário, de energia e até mesmo do 

conflito de interesse do próprio estado. 

Ademais, com o advento da modernidade, houve uma necessidade maior dos países, 

inclusive o brasil, em buscar um método rápido desenvolvimento econômico. Essa forma de 

crescimento que busca de forma acelerada alcançar resultados satisfatórios, ou seja, um retorno 

de capital em um período de tempo mais curto trouxe consigo uma desvalorização de territórios 

considerados de comunidades tradicionais brasileiras, dentre elas, os quilombos. Além disso a 

busca desse crescimento de forma desenfreada e irresponsável acaba por desapropriar, ou pela 
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Estudos e Pesquisas Agrárias – NERA/UFMA; junhiorsouzzah@gmail.com 
2 Graduanda em Bacharelado em Geografia pela Universidade Federal do Maranhão -UFMA; Membro do 
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3 Graduanda de Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal do Maranhão - UFMA; 
marianacarvalhoslv@gmail.com 
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tentativa de, em muitos casos de comunidades tradicionais que estavam na região a vários anos, 

destruindo assim vilas, famílias, meios de produção familiar e cultura. 

Localizado na ilha as margens do rio Araguaia, o quilombo escolhido para este trabalho 

foi a comunidade de remanescentes quilombolas da Ilha São Vicente no estado do Tocantins, 

que teve seu reconhecimento como comunidade tradicional quilombola pela Fundação Cultural 

Palmares (FCP) no dia 9 de dezembro de 2010 e 26 dias depois a carta de auto definição 

provando dessa maneira sua descendência de comunidades quilombolas. 

Entretanto, esse reconhecimento não garante a total segurança do quilombo e de seus 

moradores. Desse modo, assim como outros quilombos no Brasil, a comunidade sofre com a 

falta por parte do governo no que diz respeito a políticas de incentivo ao quilombo e de proteção 

e comercio, o que acarreta em ameaças de diversas fontes que almejam de alguma forma aquele 

território, podendo assim incitar no futuro alguns possíveis conflitos, semelhantes ou até mesmo 

de proporções maiores as que ocorreram no passado da ilha. 

A partir disso, este trabalho busca, através de relatório de vivência e observação, 

apresentar as lutas e desafios por territórios, territorialidades e como se dá a forma de 

sobrevivência a conflitos e formas de resistências construídas pela comunidade do São Vicente, 

visto como principal a tentativa de resistência ao crescimento das fronteiras do capital. 

Tentando visar  juntamente a esse cenário e aos seus desafios do dia a dia ,no que diz respeito 

as fronteiras do capital globalizado, que se apresentam por meio dos conflitos agrários que 

podem causar a possível dificuldade, tanto ao acesso à terra, quanto a sequência do modo de 

vida da comunidade que como já foi mencionado sofre pela ausência dos direitos à participação 

e aos privilégios de políticas públicas de garantias que assegure jurídica e 

consuetudinariamente, a contiguidade do modo de vida, dos seus membros e dos seus 

descendentes.( BATISTA, 2017). 

Com isso, será apresentado um pouco da história da criação da comunidade, como os 

primeiros moradores foram para a ilha, como se deu os primeiro anos de moradia na localidade, 

como também se torna interessante demonstrar a partir desse panorama histórico o início dos 

primeiros conflitos pelo território na ilha, finalizado com a visão atual da comunidade frente a 

expansão do capital no seu território e como essa expansão gera impactos no modo de vida e 

de sobrevivência desses remanescentes de quilombos. 
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Área de Estudo e Metodologia 
 

A área de estudo está localizada no Município de Araguatins no estado do Tocantins, na 

fronteira do estado com o Pará na margem direita do rio Araguaia. A comunidade está 

exatamente localizada na ilha de são Vicente, dessa forma a comunidade recebe o mesmo nome 

da ilha. A ilha possui uma área de aproximadamente 2.000 hm (hectares) e a comunidade possui 

um território de cerca de 32,5 hm², cerca de 325,000 m² do total da ilha, do qual foram divididos 

em lotes de 50 metros de frente por 150 de fundo e distribuídos entre as famílias Barros e 

Noronha que são moradoras do lugar. Atualmente cerca de 12 famílias moram no local. Além 

da comunidade, a ilha também é habitada por cerca de 25 outras propriedades ocupadas por 

pessoas não quilombolas ou que não possuam descendência africana.  

A ilha está localizada entre a transição dos biomas cerrado e amazônico com presença 

de vegetação características dos dois. 

O trabalho foi constituído a partir de elementos de pesquisas bibliográficas e 

etnográficas e relatos de histórias de vida coletadas a partir de um contato direto com a 

comunidade tradicional feito no período durante o mês de dezembro do ano de 2018 no qual 

dados obtidos para a pesquisa foram obtidos por meio de entrevistas com líderes da comunidade 

e moradores do quilombo feito com base em rodas de conversas aplicação de questionário 

posteriormente. 
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Figura 1: Mapa de localizarão do município de Araguatins. Fonte IBGE, 2019 

Revisão de literatura 
 

Os quilombos surgiram no Brasil como uma forma de resistência as condições 

escravistas impostas pelos colonizadores como forma de objetificação e exploração do negro. 

Esse contingente populacional era trazido da África, de lugares como Moçambique e Angola e 

eram levados como mercadorias para a Europa e para as colônias europeias, entre elas o Brasil, 

colônia de Portugal. Dessa forma, para a população africana conseguir a liberdade do modelo 

escravista, fugir era a forma mais recorrente, caracterizando assim então o que se é conhecido 

como quilombo, que segundo MOURA (1981) será “Toda habitação de negros fugidos, que 

passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se 

achem pilões neles”. Essa fuga insurgia então o sentimento de rebeldia e de emancipação desses 

povos, que mesmo depois de achados e destruídos se reerguiam e continuavam como resistência 

ao sistema escravista no país. Clovis Moura ainda sobre o sistema de quilombos diz que:  
 

O quilombo aparece, assim, como aquele módulo de resistência mais 
representativo (quer pela sua quantidade, quer pela sua continuidade histórica) que 
existiu. Estabelecia uma fronteira social, cultural e militar contra o sistema que 
oprimia o escravo, e se constituía numa unidade permanente e mais ou menos estável 
na proporção em que as forças repressivas agiam menos ou mais ativamente contra 
ele. Dessa forma, o quilombo é o centro organizacional da quilombagem, embora 
outros tipos de manifestação de rebeldia se apresentassem, como as guerrilhas e 
diversas outras formas de protesto individuais ou coletivas. Entendemos, portanto, por 
quilombagem uma constelação de movimentos de protesto do escravo, tendo como 
centro organizacional o quilombo, do qual partiam ou para ele convergiam e se 
aliavam as demais formas de rebeldia (MOURA, 1989, p. 23). 

 
A partir da divulgação da constituição de 1988 do Brasil, as comunidades de ex-escravos 

ou de descendência de escravos passaram a ser reconhecidas como Remanescentes de 

comunidades quilombolas. Feito isso, debates foram levantados para que políticas ou 

mecanismos dessem garantias a determinadas comunidades negras no Brasil sobre terras 

ocupadas tradicionalmente por elas. Dessa forma, segundo o artigo 68 ou Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da constituição: Aos remanescentes das comunidades dos 

quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o 

Estado emitir os títulos respectivos. (Art. 68, Brasil, 1988) 

Todavia, esse artigo trouxe diversas falhas semânticas, pois bancadas fundiárias na 

época passaram a criar estratégias para limitar a quem esse direito realmente seria aplicado, 
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pois uma abrangente aplicabilidade de leis de direito de terras iria contra o mecanismo fundiário 

da época. Em contrapartida até mesmo aqueles que eram a favor de uma real aplicação e amparo 

dessa lei, ficaram em dúvidas sobre quem realmente tinha direito sobre as terras mencionadas 

no artigo. (ARRUTI, 2003) 

Logo, o artigo se tratava sobre os remanescentes de comunidades quilombolas, ou seja, 

resquícios de comunidades de escravos que fugiram de grandes fazendas e do trabalho forçado. 

Logo, não se trata sobre um indivíduo, mas sobre um coletivo de pessoas sobreviventes ou 

descendentes dessas que viveram nesses refúgios chamados de quilombos. 

Atualmente no cenário brasileiro as comunidades quilombolas restantes tem suas lutas 

diárias contra falhas nas leis vigentes no país no que diz respeito a posse de terra ou de 

propriedades, conflitos de interesse por parte de representantes do próprio estado no que diz 

respeito a negociações de terras habitadas por comunidades com negociantes capitalistas que 

almejam propriedades, e lutas na busca pelo seu reconhecimento identitário e cultural, além de 

novas articulações para tentar barrar o avanço das ameaças da ambiciosa forma de política 

capitalista e agraria. 

O quilombo constitui questão relevante desde os primeiros focos de resistência dos 

africanos ao escravismo colonial, reaparece no Brasil/república com a Frente Negra Brasileira 

(1930/40) e retorna à cena política no final dos anos 70, durante a redemocratização do país. 

Trata-se, portanto, de uma questão persistente, tendo na atualidade importante dimensão na luta 

dos afrodescendentes (BOA VENTURA, LEITE, 2000). 

Visto isso é necessário apreender-se ao fato da importância da terra para esses povos. 

Em suma, a terra para uma comunidade quilombola, não somente, mas também para povos 

indígenas, não está apenas ligada ao valor material de terra que pode ser trocada por outra a 

qualquer momento ou época ou apenas como local de moradia, como a cultura ocidental 

capitalista a considera, vai mais adiante disso. A terra além de local de moradia e cultivo de 

insumos para sobrevivência dos moradores é antes de tudo o local de união entre as pessoas que 

ali residem, seria também o local para preservação da memória de seus ancestrais, de sua 

cultura, de seus valores e de seu modo de vida para as gerações futuras no qual permitiria que 

sua memória fosse eternizada através dos anos:  

 
                                    Os rituais, os símbolos, os mitos, as comemorações e os contos são linguagens 

“refrescadoras” do tempo da memória, do tempo histórico, do tempo passível de receber 
ressignificação. Esses elementos narrativos do tempo, espaço e experiência (os quais 
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ligam memória com identidade) tem o poder de entrecruzar temporalidades, de 
dialetizar presença/ausência, de contextualizar a interpretação histórica, de projetar, 
problematizar, temporalizar o futuro (perspectivar) a memória. (TEDESCO, p.116, 
2004,) 

 
A partir disso, é de extrema importância a discussão do fator terra para os quilombos, 

pois uma vez retirado o direito de posse de terra, ou quando ocorre o remanejo dessa população 

para centros urbanos por exemplo, pode-se ocorrer uma adjunção dessas pessoas que logo 

seriam tragadas pela sociedade vigente do local, fazendo com que sua memória seja apagada 

no decorrer de anos. Logo, com a desapropriação do direito à terra dessas comunidades, não 

estaria acontecendo somente uma perda do direito à moradia, mas estaria sendo cometido um 

verdadeiro etnocídio.  

A principal causa da perda de territórios por essas comunidades são os mecanismos 

externos, entre eles a questão política vigente. Quando um sistema político toma posse de poder 

em território, políticas de desenvolvimento acelerado se tornam presentes e para que esse 

desenvolvimento aconteça, possíveis leis e concessões serão avaliadas e aprovadas. Povos 

quilombolas são afetados quando essas decisões atacam órgãos de apoio e demarcações de terra, 

ou quando decisões são feitas sem apoio ou conhecimento dos povos que serão afetados. A 

abertura de portas para o capitalismo através dessa política de desenvolvimento acelerado vem 

a ser também uma grande fonte de problemas e conflitos em territórios de remanescentes 

quilombolas. 

Outro fator relevante e de extremo poder para a ameaça de retirada de povos tradicionais 

de suas terras no Brasil, se dá pelo crescimento do mercado agrícola no território brasileiro, 

apresentado pelo agronegócio. 

Representante de uma grande parte do produto interno bruto do país, o agronegócio é 

um dos grandes personagens do mercado capitalista no que diz respeito a expansão de capital 

via comodities. Essa forma de negócio é abraçada e possui uma grande colaboração por parte 

do estado, seja em relação à acumulação via espoliação dos recursos naturais, seja no que se 

refere à crescente dependência estrutural da economia rural às empresas capitalistas 

transnacionais de insumos, de agro industrialização e de comercialização de commodities 

(CARVALHO, 2013). 

Logo, pela posição de dependência desse modelo de mercado e pela riqueza que é 

apresentado em índices de mercado, acaba deixando o país com interesses dominantes que 

causam a perda de sensatez do estado fazendo assim com que o território se torne de certa forma 
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subalterno desses interesses. Harvey (2005), afirma que o Estado sempre esteve ao lado de 

grandes fontes de capital com apoio ao modo de produção e de consumo. Porém essas grandes 

empresas donas de grande capital passam então a usar o Estado como um mecanismo de 

dominação. A partir disso então uma expansão torna-se mais fácil e rápida no país, criando 

assim uma capa de maior importância para o mercado agrícola independentemente de onde e 

para onde essa expansão irá alcançar, quem será beneficiado e quem sofrerá consequências. E 

um exemplo do lado que sofre consequências dessa expansão desenfreada do mercado agrícola 

são justamente as comunidades quilombolas instaladas em terras vistas como essenciais para 

manutenção do meio de produção capitalista de insumos de agro industrialização. 

Essa expansão rápida e de certa forma eficaz, é uma das principais características do 

mundo globalizado, ao qual faz com que certos empreendimentos se espalhem de forma 

acelerada em um determinado território. Todavia, essa velocidade de expansão acaba por gerar 

conflitos mais recorrentes de comunidades tradicionais contra o capitalismo e tal modelo de 

mundo globalizado que tem como lema a união dos povos, mas que, promove também uma 

separação, agregada a uma maior urbanização que expulsa as comunidades remanescentes e 

uma economia empresarial que dificulta a economia próprias dos povos. De acordo com Santos 

(2002) produz-se um efeito de entropia das empresas globais, na medida em que, para melhor 

funcionarem, tais empresas criam ordem para si mesmas e desordem para o resto. Os limites 

ultrapassados por certos tipos de economias em prol do desenvolvimento que gera altos lucros 

se caracterizam na agressão a própria natureza, agredindo, portanto, as culturas e o modo de 

sobreviver desses povos. 

 
Resultados 
 

A comunidade Quilombola dos Remanescentes da Ilha de São Vicente, são 

remanescentes da cultura Bantu, ao qual foram traficados para o Brasil a partir da rota 

caboverdiana e trazidos para o Maranhão. Os primeiros indivíduos antepassados dessa 

comunidade chegaram à região atual quando 4 pessoas da família Barros foram dadas como 

pagamentos de uma dívida para o fundador do município de Araguatins em 1865. Junto com a 

família Barros, também foram traficados 4 remanescentes da família Noronha que foram 

escravizados neste mesmo período.  
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Em 1888 quando houve a assinatura da Lei áurea, os Barros ganharam as terras da Ilha 

de São Vicente e passaram a viver no território. A partir desse período, houve o encontro da 

família Barros com os Araras, localizados no sul do estado do Pará, ao qual aconteceu união de 

matrimonio entre Henrique Julião Barros e com uma indígena dos Araras, a qual se chamaria 

após o casamento de Maria Batista. Nesse período da década de 80 e de 90 aconteceram muitas 

invasões de terra. Umas das invasões mais significativas foi a de um fazendeiro, filho de uma 

figura política da região, que usando disso conseguiu apropriar-se de uma parte significativa do 

território e passou a conflitar com o senhor Salvador Barros. No ano de 2000 esse mesmo 

fazendeiro conseguiu abrir um processo de invasão de terra e em 2010 a família Barros e 

Noronha foram despejados pela justiça comum. 

O despejo das famílias que moravam na ilha foi feito de forma agressiva, no qual foram 

mortos os animais domesticados pela comunidade, plantações foram arrancadas e as casas 

foram queimadas. Com isso então os indivíduos da comunidade encontraram forças na luta pela 

unificação da família e de sua identidade. Nesse processo de luta foi então criado a associação 

dos remanescentes quilombola da Ilha de São Vicente, ao qual conseguiu no ano de 2010 

retomar parte do território da ilha, todavia ainda existiam problemas em relação ao fazendeiro 

que conseguiu a expulsão das famílias e de outros fazendeiros que acabaram por invadir o 

território da ilha. Os conflitos e ameaças foram então a partir disso se transpassando desde as 

antigas lideranças da comunidade quanto as novas. Além das ameaças de morte, as famílias 

residentes da ilha também sofreram com a descredibilidade em relação a sua história, pelo 

preconceito ambiental e a violência psicológica, ao qual Professora Fatima, atual liderança da 

comunidade chega a dizer:  

 
“Alguém dizer que você não é quem você diz que é, negar sua identidade e questionar 
o seu pertencimento, isso é uma violência tão forte quanto te matar fisicamente, pois 
te negar te mata emocionante, tira teu direito de existir e sentimos isso muitas e muitas 
vezes”. (Prof. Fatima, Liderança Da comunidade da ilha de São Vicente) 
 

Atualmente existem 49 famílias remanescentes da Ilha de São Vicente conectadas na 

associação. Todavia O território está invadido por cerca de 20 fazendas, e mais de 15 famílias 

entraram ilegalmente no território após 2010 quando o território da ilha  foi certificado como 

quilombola  pela Fundação dos Palmares,  e existe dentro do território a compra e venda ilegal 

de terra abertamente, ao qual o número de pessoas procedentes de outras regiões acabam a 

adentrar no território, ação essa ligada, segundo a liderança da comunidade na ilha, ser um 
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processo de grilagem de terra da União e de um território quilombola, um crime feito com o 

apoio dos cartórios de Araguatins e com os políticos e justiça do município. 

Essas invasões, com o decorrer dos anos acabaram gerando novos conflitos. Professora 

Fatima Barros, atual liderança da comunidade quilombola da ilha de são Vicente, conta que a 

comunidade sofre de diversas formas por essas pessoas de fora associação, que se personificam 

em incêndios criminosos e ameaças de morte as pessoas consideradas “cabeças do movimento 

quilombola” da ilha. Além disso, A professora Fatima ´conta que também sofrem com a 

perseguição da “Justiça comum”, ao qual colocou esses conflitos na ilha como sendo de âmbito 

particular dos moradores da do território, e 4 tentativas de despejos com um processo jurídico 

extremamente emblemático. 

Em suma, a liderança da comunidade afirma que há muitos inimigos, que vai desde 

fazendeiros, pequenos invasores, até a própria justiça, que segundo eles não reconhece o direito 

ancestral. Existe a ameaça de grandes empreendimentos, o estado brasileiro o agronegócio e a 

força do capital. A Professora Fatima destaca que: 
 “Dentre todos, o pior inimigo é o estado Brasileiro que é quem poderia resolver a 
regularização fundiária e senta em cima de nosso direito.  E ainda, que “o estado em 
suas representatividades tanto em nível municipal quanto estadual, tem o interesse nos 
grandes empreendimentos no sentido do ganho em diferentes escalas, porém não tem 
compromisso com as comunidades tradicionais. O estado tem nos violentado e negado 
nosso direito. ” (Prof. Fatima, Liderança Da comunidade da ilha de São Vicente) 

 
Atuação do Capital financeiro na Região da Ilha de São Vicente 
 

Dentre as diversas personificações do modelo de lucro do capitalismo, a modalidade 

que mais se destaca em âmbito de conflitos e possíveis conflitos se dá pela presença do 

agronegócio, principalmente da fronteira agrícola MATOPIBA, fronteiras compostas pelos 

estados do Maranhão, Tocantins – Estado onde se localiza a comunidade – Piauí e Bahia. Visto 

isso, o agronegócio e a força do capital personificados em outros empreendimentos são os que 

mais possuem interesse sobre os territórios da ilha para o enriquecimento e logicamente 

acúmulo do capital. 

O território onde encontra-se a comunidade São Vicente é uma ilha, por essa razão não 

possui uma extensão de terras suficiente para que seja implantado ou para vazão de um modelo 

de comodities como soja ou milho. Todavia existe na região a criação de gado pelas fazendas 

presentes na área, o que gera muitas problemáticas, que se mostram nas destruições da fauna, 

causada pelo desmatamento feito por fazendeiros para criação de pastos, e flora. Tanto pelo 
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pisoteamento decorrente do andar do gado na região e também por os bovinos se alimentarem 

da vegetação da ilha de forma livre. Mesmo não possuindo uma implantação de grandes 

plantações em sua área, existe a conexão das grandes monoculturas feitas na área já citada 

Matopiba que pode ocorrer principalmente em relação aos grandes empreendimentos da 

hidrovia Araguaia Tocantins. Outra grande problemática para os moradores é o projeto de 

implantação da hidrelétrica de Marabá que irá servir para transportar os produtos da região 

Matopiba. Dessa forma tanto o projeto de Hidrovia, quanto da usina hidrelétrica irão causar 

problemas para a comunidade, desde o alagamento do território, causar doenças por conta do 

inchaço populacional e provocar a precarização da vida nos territórios. 

Conclusão  
 

A construção dos quilombos, tanto histórica quanto física foi, e é baseada em resistência 

do povo negro às condições escravistas impostas pelas sociedades em épocas distintas. Outrora 

a luta caracterizava-se de maneira mais violenta e com uma facilidade de apontamento dos 

responsáveis por tal violência, atualmente, a luta ainda se apresenta árdua pois o capitalismo 

não tem “rosto” e não tem “nome”. 

A globalização corporativa na qual esse sistema econômico faz parte é extensa e se 

apresenta em diferentes vertentes com uma única preocupação, a elevada renda. As 

comunidades remanescentes de quilombos hoje no Brasil não se sentem seguras justamente por 

esse avanço desenfreado da economia que coloca em risco seu lar, cultura e costumes. 

O direito à terra mesmo assegurado por lei ainda é uma questão para esse povo, visto 

que a população negra suportou por anos uma situação de expropriação e espoliação, o que a 

coloca em uma situação de vulnerabilidade. As plantações para subsistência, características 

desses espaços, não são bem vistas pelas grandes empresas de agro exportação, pois a 

comparação de renda de forma racional é boa apenas para as segundas. O que não se fez 

diferente na comunidade remanescente de quilombolas da ilha de São Vicente, no qual conflitos 

pela retomada de terra e ameaças de empreendimentos, fazendeiros e da justiça comum ainda 

se faz pertinente. Todavia, assim como outras comunidades o quilombo vem resistindo e 

lutando diariamente pelo cumprimento de seus diretos.  

Dessa forma, conhecer essas comunidades de um jeito mais aprofundado, mergulhando 

em suas histórias, crenças e costumes, faz com que se possa ter um conhecimento de suas 

realidades de lutas por algo tão importante para sobrevivência de sua identidade, então antes de 
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qualquer lutar, por terra ou direitos, essas comunidades lutam para se auto afirmar. Antes das 

lutas contra o mercado capitalista e meios de produção global acelerado, esses povos precisam 

ir contra de encontro com a comunidade que os envolve, para que o ser negro seja valorizado e 

igualizado, na busca do respeito e do entendimento de que todos possuem o seu lugar.  Sendo 

assim, essas comunidades estão cercadas de lutas, 24 horas por dia, do adormecer ao amanhecer, 

na tentativa de serem reconhecidos e tomarem posse do direito ao básico, terra e moradia e 

liberdade.  

 Torna-se importante destacar que após anos dessas lutas, principalmente judicial, a 

comunidade Remanescente de quilombolas da ilha de São Vicente, no ano de 2019 conseguiu 

através de ação pública civil, o direito a pose a terra em que vivem. Ao todo 49 famílias que 

residem na localidade esperavam desde 2010 por essa decisão, ao qual foi obtida durante o mês 

de setembro do corrente ano.  

Com isso torna-se evidente que as labutas enfrentadas por essa comunidade e por 

diversas outras espalhadas pelo Brasil valem a pena. Infelizmente, a demora nos processos de 

pose de terra ainda é muito grande em consonância com a não urgência em averiguar esses 

processos pela justiça faz com que os dias de perseguição e mortes dure mais. 
“Uma vitória muito importante, muito significativa para o meu povo, pela honra do 
meu tio Salvador, pela força do povo de são Vicente, pelos territórios do Tocantins, 
pelos territórios do Brasil, para que a gente continue sendo forte, continue sendo força 
nesses territórios, para que a gente não desista, e que seja alento para tantas 
comunidades, para tantos povos injustiçados, a gente fica muito feliz, mesmo sabendo 
que é uma vitória parcial, mesmo sabendo que estamos ganhando uma batalha, mas 
que ainda temos muitas lutas pela frente, mas que isso nos der força para continuar. 
Muito feliz mesmo, essa é uma vitória importante, nesse momento emblemático, de 
retrocesso, de retirada de direitos, mas a gente está aqui, estamos firmes, de pé e 
estamos lutando. A gente tá plantado dentro do território, a gente é a força desses 
territórios e essas vitorias vão nos completando, porque quando o inimigo pensa que 
estamos derrotados, a gente só está começando a lutar.” (Prof. Fátima, Liderança da 
comunidade da ilha de São Vicente, sobre a notícia da decisão da justiça sobre a pose 
da terra da ilha.) 
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CARACTERIZAÇÃO DE ELEMENTOS SOCIOECONÔMICOS E MIGRATÓRIOS 

NA INTERFACE RURAL-URBANA: 

O caso da estrada Teresópolis-Nova Friburgo (RJ-130) 

 

Renato Paiva Rega 1 
 
Resumo: 

O presente estudo faz parte de uma série de trabalhos que serão apresentados como forma de estabelecer 
uma caracterização socioeconômica completa ao longo da rodovia RJ-130. Assim sendo, esse estudo tem como 
objetivo compreender melhor as características socioeconômicas de indivíduos que trabalham com o comércio ao 
longo da rodovia RJ-130 (Estrada Teresópolis-Nova Friburgo) no Estado Rio de Janeiro, Brasil. Como recorte 
espacial desse trabalho teremos a região de Córrego Dantas em Nova Friburgo, escolhida por ser a primeira 
localidade da rodovia. Essa região apresentará características mais próximas ao urbano típico, do que outras regiões 
a medida que se distancia dos centros dos dois municípios, pois, está localizada mais próxima ao centro de Nova 
Friburgo. Para isso, o trabalho terá dois enfoques, onde o primeiro será por meio da caracterização do tipo de mão 
de obra empregada, em elementos como, sexo, atividade que exerce dentro do setor terciário, renda, e condição de 
vida. A segunda parte se dará pela caracterização quanto aos movimentos migratórios anteriores, delimitando se 
habitam ou habitaram em áreas rurais ou urbanas. 

 
Palavras-chaves: migração; multifuncionalidade; rj-130 
 
 
Introdução: 
 

Desde muito tempo atrás o ser humano vem tentando se locomover com mais facilidade 

no espaço geográfico, onde as limitações de recursos motivaram por séculos o nomadismo dos 

grupos populacionais. Em uma sociedade que tinha ânsia em alcançar novos territórios, seja por 

ambição ao aumento de suas áreas de influência, seja por necessidade de recursos, diversos 

meios foram criados e desenvolvidos para facilitar tal aspiração pela “descoberta” de novas 

áreas. A roda, barcos, carros, ônibus, aviões, são todos meios de transportes na qual o ser 

humano criou e aperfeiçoou com o passar do tempo para facilitar deslocamento não só de 

pessoas, como também de todo e qualquer tipo de mercadoria ou objeto. Os motivos que 

fortificam o interesse pelas migrações ampliaram, e hoje em dia podem estar conectados a 

diversos fatores, econômicos, sociais e até mesmo ambientais.  

Tal estudo se desenvolve a partir da análise de parte dos sessenta questionários 

semiestruturados que foram aplicados entre maio de 2017 e agosto de 2018. Essa parte 

corresponde a oito questionários que foram aplicados com donos de lojas em Córrego Dantas 

ao longo da rodovia RJ-130, e que posteriormente foram tabelados para facilitar a análise, 

 
1 Estudante bolsista CAPES de Pós Graduação (Mestrado em Geografia) na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. 
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permitindo uma visualização ampla dos entrevistados. Ainda que a quantidade de questionários 

aplicados para região aparenta ser pequena, vale lembrar que tal valor correspondia na época 

de aplicação por aproximadamente 50% dos empreendimentos abertos na beira da estrada. 

Além disso, o presente estudo analisará algumas imagens de satélite retiradas do Google Maps, 

e fotos retiradas do Google Street View para a observação da paisagem estudada e como 

demonstração dos aspectos urbanos da área de pesquisa. 

Para o desenvolvimento do trabalho utilizou-se alguns elementos teóricos para 

compreender melhor a dinâmica e situação da região de estudo. O primeiro deles é o conceito 

de interface rural-urbana, onde Machado (2013) utiliza-se para designar áreas onde o avanço 

da urbanização aumenta os conflitos de interesses de terras por uso urbano ou rurais. Justifica-

se o uso desse conceito pois, tal área que até pouco tempo atrás possuía características 

majoritariamente rurais, atualmente, devido a expansão do centro de Nova Friburgo, incorpora 

elementos cada vez mais urbanos em sua dinâmica. Outro conceito que será utilizado é o de 

migração, onde Carleial (2002) caracteriza como “um deslocamento de indivíduos (...) como 

também redistribuição de população no tempo e espaço, sendo esta voluntária ou forçada.” e 

que serão influenciados por fatores econômicos e culturais, como a busca por melhores 

oportunidades de emprego e influência da mídia no processo de decisão para a migração. 

 
Caracterização da área de estudo: 
 

A rodovia RJ-130, conhecida como Estrada Teresópolis-Friburgo, possui cerca de 

sessenta e oito quilômetros (68km) de extensão e é um elo entre os municípios de Teresópolis 

e Nova Friburgo. Tal rodovia é de suma importância pois ao longo de sua extensão possui uma 

extensa demanda de serviços como restaurantes, hotéis fazenda, haras, mercados, e outros tipos 

de comércio e serviços. Além disso, essa área também conta com diversos núcleos 

populacionais distribuídos ao longo da rodovia, onde é possível encontrar não só habitações, 

mas também produções agrícolas em sua maior parte localizadas na margem à esquerda da 

estrada no sentido Nova Friburgo. 

O recorte de estudo desse estudo é a região de Córrego Dantas em Nova Friburgo, 

município que desde 1819 com a chegada de famílias da suíça, foi recebendo mais imigrantes, 

entre eles italianos, portugueses, franceses, japoneses, entre outros, além de a partir do começo 

do século XX a região passa a receber fábricas de tecidos, rendas e artigos de borracha, o que 

coloca a cidade em evidência no contexto do estado. Segundo o site do IBGE (2019), o 
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município de Nova Friburgo possui uma população estimada em aproximadamente 190.084 

habitantes, onde segundo o IBGE (2010) cerca de 87.5% moram em áreas urbanas, e 12.5% em 

áreas rurais e estão distribuídos em uma área de 935,429 km², gerando assim uma densidade 

populacional de 195hab/km². O município que dista cerca de 150 km da capital do Estado do 

Rio de Janeiro faz fronteira com mais nove cidades, entre elas Macaé, Bom Jardim, Trajano de 

Moraes e Teresópolis. Tal região também conta com cerca de 58.511 pessoas trabalhando 

(31,6% da população) no qual recebem em média aproximadamente 1,8 salários mínimos. 

(Abreu, 1994; Lyra, 2006) 

 
Figura 1 - Córrego Dantas e centro de Nova Friburgo (Fonte: Google Maps - Acessado em: 28/10/2019) 

  

 Analisando a figura 1, observa-se dois principais eixos na imagem, sendo o primeiro um 

eixo norte-sul, na qual prolonga-se o centro consolidado de Nova Friburgo, marcado pela 

concentração populacional, oferta de comércio e serviços diversos (educação, turismo e lazer), 

além de habitação. Já no eixo leste-oeste é onde começa a rodovia RJ-130 no município, e onde 

encontra-se a região aqui analisada, sendo ela evidenciada pelo retângulo amarelo em destaque. 

É nessa localidade (Córrego Dantas) demarcada acima na qual foram aplicados os questionários 

aqui analisados, e onde tal área em destaque demonstra a proximidade ao centro de Nova 

Friburgo.  

 

Das características socioeconômicas: 
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 A área em destaque apresentada na figura 1 está diretamente associada à sua 

proximidade com o centro de Nova Friburgo, apresentando majoritariamente serviços e 

características de áreas urbanas. Isso acontece por estar localizada numa interface rural-urbana 

como explicado anteriormente, onde Machado (2013) propõe em sua dissertação que essas 

áreas vão se caracterizar pelo avanço da urbanização em áreas antes rurais aumentando assim 

o conflito de interesses e disputa por terras para usos urbanos ou rurais. 

 Dentre os diversos resultados obtidos, observou-se uma concentração masculina como 

mão-de-obra da região, onde cerca 75% dos entrevistados eram homens, e apenas 25% 

mulheres, tendo a totalidade delas trabalhando na oferta de serviços de construção civil 

(marmoaria e material de construção). A oferta desses serviços se dá em 62,5% dos casos 

entrevistados pela utilização de imóveis alugados, onde os custos variam entre 750,00 e 

2.800,00 reais por mês, gerando em média um custo de 1530,00 reais para essa população. Os 

outros 37,5% que possuem imóveis próprios, são caracterizados pela alta média de tempo no 

local, que se estão na localidade em média por 18 anos, enquanto os que possuem imóveis 

alugados estão em média por 9,5 anos na localidade. 

Um elemento que vai demonstrar a influência da proximidade com o centro do 

município serão os serviços ofertados na região. Como resultado obtido, foi observado a uma 

distribuição bem homogênea dos tipos de serviços ofertados, onde 37,5% dos serviços estão 

relacionados com o setor automotivo (compra e venda, borracharia e manutenção), outros 

37,5% estão ligados ao setor da construção civil (material de construção e reforma) e os 25% 

restantes estão ligados a oferta de serviços alimentícios, tais como bares, e restaurantes. Quando 

observada a figura 2, é possível perceber a concentração desses tipos de serviços (construção; 

alimentação e serviços automotivos) na beira da rodovia RJ-130, e também de outros serviços 

como logística de transportes e de hospedagem (hotéis e motéis).  

 
Figura 2- Parte da região de Córrego Dantas cortada pela RJ-130. (Fonte: Google Maps - Acessado em: 28/10/2019) 
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 Outro elemento fundamental para compreender a dinâmica da oferta de serviços nas 

margens da rodovia, é o motivo da escolha dessa área para a localização do empreendimento.  

A partir da análise dos resultados foi possível perceber que 75% dos entrevistados optaram por 

abrirem seus empreendimentos nessa região pela proximidade com o local onde moram, dado 

esse que será analisado mais a fundo no capítulo a seguir. Por enquanto, vale ressaltar que o 

fator localização habitacional ou proximidade a rodovia é o fator decisivo para 100% dos 

entrevistados optarem por tal região, assim como a proximidade ao centro de Nova Friburgo e 

preços mais baratos dos imóveis da região. 

 Uma caracterização a ser feita é do tipo de mão-de-obra empregada nesses 

estabelecimentos entrevistados. Pode-se averiguar que 87,5% desses estabelecimentos vão 

utilizar-se de uma mão-de-obra familiar para o funcionamento de seu empreendimento, onde 

que em média cada estabelecimento conta com 1,2 funcionários familiares para exercerem a 

função de auxílio no atendimento (ajudante ou venda) ao cliente. Além disso, 37,5% dos 

estabelecimentos contam com em média de 8,6 funcionários contratados e que recebem cerca 

de 1,5 salários mínimos por mês, todos eles trabalhando nas lojas de construção civil, com 

carteira assinada, e não morando em anexos do estabelecimento. 

Aqui analisa-se o trabalho do cônjuge do entrevistado, como forma de saber se há outras 

fontes de renda na família. A partir desse dado, foi possível observar como essa região, ainda 

que na interface rural-urbana, ela se caracteriza majoritariamente por uma renda de serviços 

urbanos. Apenas em um dos entrevistados foi averiguado um cônjuge que trabalha com 

produção agrícola, enquanto os outros que possuem familiar com emprego fora do 

estabelecimento, concentram-se em atividades não relacionadas com o setor agrícola.  

 
Figura 3 - RJ-130 em Córrego Dantas (Fonte: Google Street View - Acessado em: 28/10/2019) 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 08 – Reestruturação Produtiva e Processos Migratórios no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5123 

 

Para concluir este capítulo, se faz importante a análise conjunta das figuras acima 

utilizadas, como forma de observar alguns elementos no qual Bernardelli (2010) caracteriza a 

morfologia do espaço urbano. Edificações, arruamentos e o uso do solo podem caracterizar um 

espaço urbano e é possível observar nas figuras antes mencionadas.  Como exemplos têm-se a 

presença de edificações de médio porte, ruas com a presença de asfalto e o uso do solo para a 

oferta de serviços não relacionados com o setor primário. Outro fator que caracteriza o espaço 

como urbano segundo o IBGE (2017) é a concentração populacional, e não uma dispersão 

populacional, esse elemento pode ser percebido com clareza quando analisadas as figuras 

acimas e visualizando a aglutinação de moradias no espaço.  

 

Das características migratórias: 

A definição de migração para Carleial (2002) é caracterizada como “um deslocamento 

de indivíduos (...) como também redistribuição de população no tempo e espaço, sendo esta 

voluntária ou forçada.” sendo resultado de uma cultura e de uma economia. Caldas (2015) 

acrescenta que a migração pode ser definida como a mudança de residência de uma área para 

outra, sendo esse um fenômeno intrinsicamente social, e relacionados com fatores repulsivos 

da área de origem e atrativos da área de destino, onde o número de pessoas que migram varia 

de acordo com o número de oportunidades no local de destino.  

Para Becker (2009) os migrantes que estejam por menos de dois anos em uma 

determinada região são classificados como migrantes recentes. Já Caldas (2015) diferentemente 

informam que os migrantes que desejam permanecer por mais de um ano no destino podem ser 

classificados como migrantes permanentes. A partir disso e analisando os questionários, foi 

possível observar que 62,5% dos entrevistados podem ser considerados migrantes permanentes, 

pois já estão residem na mesma área por mais de dois anos e residindo no mesmo lugar por em 

média 18,5 anos. Além disso foi possível perceber que em 12,5% dos entrevistados residem no 

mesmo lugar desde que nasceram, sendo assim, não podendo então serem caracterizados como 

migrantes.  

O espaço rural pode atuar como território e lugar, produzindo sentimentos de 

pertencimento e identidade, sendo esses capazes de produzir e redefinir diferentes áreas rurais. 

Assim, a migração pode se relacionar com esse espaço rural no que tange os movimentos 

migratórios, pois tais processos são resultantes de um desenvolvimento capitalista, e de uma 
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cultura e economia local que potencializam o êxodo rural baseados em ilusões de superação de 

problemas. (Carleial, 2002; Bicalho, 2014) 

Além disso, diversos outros fatores influenciam diretamente e indiretamente nos 

movimentos migratórios entre campo-cidade. Um deles, ainda hoje, é a queda de postos de 

trabalho nas atividades produtivas agrícolas, acompanhado de uma concentração de indústrias 

e outros serviços nos centros com crescente urbanização dessas áreas rurais, resultando assim 

em uma migração de curta distância. Há também a chamada “non occupational migration”, em 

que o êxodo rural é reflexo da saída dos jovens desempregados, que não encontram empregos 

nas áreas rurais e acabam assim saindo da região. Isso é reflexo da não diversificação econômica 

nessas áreas. (Clout, 2013) 

Analisando os dados tabelados, foi possível observar que apenas aqueles 12,5% que já 

nasceram na região que residem atualmente, não migraram por motivos de busca de emprego. 

Essa busca por emprego não necessariamente é motivada apenas diretamente pelo entrevistado, 

mas por vezes pelos pais e parentes deles que em um momento passado decidiram sair de sua 

área de origem para residir nessa nova área. Sendo assim, 87,5% dos entrevistados tem como 

causa do movimento migratório, uma busca por melhores condições de vida, e empregos com 

remunerações melhores.  

 
Figura 4 – Representação dos movimentos migratórios rurais-urbano com entrevistados em Córrego Dantas. (Fonte: Dados 

de campo) 
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 Inspirado no professor Roberto Lobato Corrêa, as representações geográficas podem 

também serem feitas a mão livre, como demonstrado e aplicados em diversos trabalhos do 

mesmo, onde em seus desenhos feitos com caneta nanquim utilizava-se para demonstrar 

analiticamente diversos processos geográficas de forma bem clara e simples. Dessa forma, a 

figura quatro permite junto ao tabelamento dos dados analisados, uma visualização espacial 

simplificada dos movimentos migratórios realizados ou não pela população entrevistada. A 

figura 4 pode ser explicado a partir dos seguintes critérios: 1- a letra “R” representa áreas rurais, 

enquanto a letra “U” ou “Urb” representa as áreas urbanas; 2- as setas em vermelho representam 

a quantidade de pessoas que migram de uma área para outra, podendo migrar entre duas áreas 

rurais ou urbanas distintas e até mesmo mudarem de uma área urbana para uma rural; 3- na base 

do quadro a uma tabela resumindo a quantidade de pessoas em cada área após a migração.  

 Assim sendo, em um primeiro instante o quadro conta com os oito entrevistados, dentre 

eles um “não migrante urbano” (NMU), no qual esse indivíduo é caracterizado por residir na 

mesma área urbana desde seu nascimento. Além dele, conta-se com mais um localizado em 

área urbana e seis em áreas rurais. Após um primeiro momento, quatro dos seis moradores de 

áreas rurais migram para outras áreas rurais, e os outros dois vão para área urbana e se agrupam 

com outro indivíduo que migra de uma área urbana, para outra área urbana. Ao fim desse 

segundo momento, quatro indivíduos estão em área rurais, e três em áreas urbanas. A seguir, 

um desses moradores de área rural não faz mais nenhum movimento migratório, residindo até 

o momento na mesma região rural e outros três se deslocam novamente para uma área rural. Os 

três indivíduos que estavam em uma área urbana fazem seu último movimento migratório para 

uma outra área urbana e por ali se estabelecem até atualmente. Em um outro momento, dos três 

migrantes que estavam em área rural, dois migram novamente para área rural, e um se desloca 

para uma região urbana. Por último há uma inversão dessa última migração, na qual os dois que 

estavam em áreas rurais se estabelecem em áreas urbanas, e o que estava na área urbana vai pra 

área rural.  

 Pode se concluir que há uma total inversão na quantidade populacional em relação ao 

primeiro momento analisado, onde seis indivíduos estavam na zona rural e dois na zona urbana. 

Atualmente encontra-se seis em zonas urbanas, e apenas dois em zonas rurais, isso ocorre como 

consequência de vários fatores antes mencionados, tais como as oportunidades de emprego e 

qualidade de vida que são oferecidas nessas áreas urbanas, a vontade de familiares influenciados 

pela mídia em procurar novas oportunidades fora do ambiente rural e outros fatores. Esse 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 08 – Reestruturação Produtiva e Processos Migratórios no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5126 

 

problema da saída de pessoas no campo poderia ser resolvendo com a chegada de imigrantes, 

pois esses tendem a manter a região mais jovem, possuindo como característica serem mais 

novos, e mais propensos a terem filhos, ou que planejem ter. Isso foi comum no passado da 

região, que tem em muitos de seus moradores, famílias de origem suíças, alemãs, italianas e até 

mesmo japonesas, mas atualmente não é uma área tão atrativa para esse imigrantes. (Parrado, 

2011 apud Berry e Kirschener, 2013 ) 

A partir disso, quando o campo contemporâneo passa a ser caracterizado como um 

espaço rural multifuncional, ele tende a criar fatores que atraem e seguram essa população que 

saía em busca de empregos. Mas, ainda que a multifuncionalidade rural tenha sido criada para 

serem compreendidas as mudanças no interior dos países pós-industriais europeus, a análise 

através desse ponto de vista permite ainda que em regiões que não são pós-industriais e possuam 

uma baixa densidade populacional, utilizem da multifuncionalidade como uma estratégia 

econômica para a reestruturação de áreas rurais com falta de mão de obra, degradação de terras 

agrícolas, ou queda da produção na agricultura. Assim, Bicalho (2014) caracteriza-se 

multifuncionalidade rural como não sendo somente uma diversificação das atividades 

econômicas, expressa em pluriatividades ou combinações de atividades produtivas com 

atividades não produtivas, como por exemplo, segurança alimentar e proteção ambiental. Mas 

também influenciadas e produzidas por interações múltiplas, de múltiplos agentes, que atuam 

sobre o mesmo espaço. (Bicalho 2014; Bicalho, 2015; Hoefle, 2014) 

 

Conclusões 

 Para finalizar, conclui-se então que tal região se localiza numa zona de transição e 

disputa de interesses entre o rural e o urbano, caracterizado por Machado (2013) como uma 

interface rural-urbana. A área de estudo no entanto apresenta características que, segundo o 

IBGE (2017) e Bernardelli (2010) são elementos típicos de zonas urbanas tais como a 

concentração populacional, e a morfologia da paisagem como puderam ser observadas nas 

figuras 1, 2 e 3. Além disso, outro elemento que demonstrou elementos urbanos foram os 

serviços oferecidos ao longo da rodovia RJ-130, na qual em sua totalidade não estavam 

relacionados diretamente com a produção agrícola. Pode-se por tanto perceber que a área de 

pesquisa está mais fortemente ligada ao núcleo urbano do município, do que a área rural do seu 

entorno.  
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Outra conclusão se dá quanto a caracterização dos movimentos migratórios dos 

entrevistados, na qual foi possível analisar que houve uma inversão da população rural com a 

população urbana, onde em um primeiro momento 75% dos entrevistados moravam em zona 

rural, e outros 25% em áreas urbanas. Contudo, ao final dos processos migratórios dos 

entrevistados, observou-se que atualmente 75% estão localizados em áreas urbanas, e 25% em 

áreas rurais. Como solução a esse esvaziamento rural, sugere-se a inserção de novas atividades 

nas dinâmicas do espaço rural nas quais diversifiquem as econômicas das áreas rurais, criando 

atividades vinculadas ou não ao setor agrícola. Assim, a breve caracterização socioeconômica 

e migratória da mão de obra envolvida nos empreendimentos as margens da estrada 

Teresópolis-Nova Friburgo (RJ-130) demonstra que a totalidade dos empreendimentos não são 

diretamente relacionáveis com produção agrícola, refletindo assim a necessidade da formulação 

de um campo contemporâneo multifuncional que produzam uma atração de grande parte da 

mão de obra que poderiam ser aproveitados na produção agrícola, para esses novos 

empreendimentos 
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REFLEXÕES SOBRE O ESTADO E O CAPITAL PRIVADO EM PETROLINA – PE:  
Aspectos sociais e demográficos 

 
Mariana de Albuquerque Vilarim1 

 
Introdução 
 

Este artigo visa destacar algumas das transformações socioeconômicas ocorridas no 

município de Petrolina, situado na Mesorregião do São Francisco Pernambucano. Intenta-se, 

para tal, traçar um panorama histórico de medidas governamentais que reverberaram 

diretamente no município, especialmente a partir dos anos de 1970, centrando suas ações no 

setor agrícola da economia.  

Sob o discurso de integrar e modernizar a região sertaneja assumida, até então, como 

um locus atrasado, cuja população fatigada empreendia ondas migratórias expressivas para as 

cidades litorâneas do Nordeste e para o Eldorado nacional, São Paulo, o Estado criou órgãos e 

investiu massivamente nas cidades ribeirinhas do rio São Francisco, especialmente em Petrolina 

e na cidade vizinha de Juazeiro – BA, provocando uma reestruturação da economia local desde 

a agricultura. 

O desenvolvimento da economia local, à luz do agronegócio, contudo, impactou 

diretamente na vida da camponesa e do camponês, pois engendrou profundas mudanças no 

mundo do trabalho e no acesso a terra destes sujeitos, afetando, portanto, sua reprodução social. 

Da mesma forma, a chegada de empresas diversas à região, criou novas demografias, fazendo 

com que Petrolina se tornasse uma centralidade e atraísse migrantes diversos em busca de 

inserção laboral local.  

As discussões aqui apresentadas são oriundas de um processo de pesquisa que resultou 

na dissertação Análises Regionais em Petrolina – PE: transformações socioeconômicas e 

migração, defendida no Programa de Pós-Graduação em Geografia, PPGEO, da Universidade 

Federal de Pernambuco, no ano de 2016. Também é fruto de um aprofundamento em outras 

leituras, assim como, refletem questões abordadas em sala de aula e em trabalho de campo 

realizados a partir da disciplina Tópicos Especiais em Geografia Humana – Por uma nova 

 
1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Pernambuco. 
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economia política ao entendimento geográfico, ministrada pelo professor Alcindo Sá, junto ao 

PPGEO, em 2018. 

Asfaltando as ruas do Sertão para o agronegócio: o Estado em Petrolina – PE   

 A cidade de Petrolina – PE destaca-se, hoje, juntamente com a cidade de Juazeiro – BA, 

como importante centro de produção de frutas in natura e de vinhos para abastecer o mercado 

interno e externo. Nestas cidades, medidas estatais de incentivo ao desenvolvimento agrícola 

foram implantadas, especialmente a partir dos anos de 1970, com o objetivo de modernizar a 

região sertaneja do Submédio do rio São Francisco.  

Com a reestruturação da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 

Francisco), em 1974, a criação do centro de pesquisa da Embrapa Semiárido (Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária), em 1975, a construção da Barragem de Sobradinho, cujo 

início da operação se deu em 1979, e a tutela da SUDENE (Superintendência para o 

Desenvolvimento do Nordeste), fundada em 1959, o Estado brasileiro abria caminho para as 

transformações do espaço agrário local e regional criando infraestrutura necessária para a 

penetração do capital privado. Ao mesmo tempo, respondia aos anseios de integrar o semiárido 

ao restante do país, fato importante para os Governos Ditatoriais (1964 – 1984), assumindo um 

tom metonímico de atuação, onde a seleção de municípios no Vale do São Francisco seria capaz 

de transformar socioeconomicamente a dinâmica regional. 

O processo histórico que condicionou as mudanças observáveis, hoje, em Petrolina foi 

sendo paulatinamente construído. Segundo Tânia Bacelar Araújo (1997) já na década de 1940 

deu-se início um processo de desconcentração das atividades de produção com a expansão da 

fronteira agrícola, até então, aglomeradas nas regiões Sul e Sudeste do país. Posteriormente, 

nos anos de 1970, houve a desconcentração das atividades industriais, visando integrar o 

mercado interno e fazendo com que as regiões adentrassem numa mesma lógica de acumulação, 

se tornando mais complexas e diferenciadas internamente.   

A primeira grande experiência assumida no Vale e, mais especificamente, em Petrolina, 

resultou na criação do Perímetro Irrigado, P.I., Bebedouro, em 1968, um projeto-piloto que, a 

posteriori, deveria ser replicado. O intuito era o de condensar, na mesma área, experiências de 

agricultura convencional com as mais tecnológicas, usadas por empresas. Dessa forma, o 

perímetro foi dividido entre colonos, ocupantes de 56,3% das terras, e empresas, ocupando 

45,2% (SOBEL; ORTEGA, 2010). Ressalta-se, porém, que, segundo Lopes (1997), os colonos 
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eram escolhidos, muitas vezes, através de critérios políticos, na qual eram selecionadas pessoas 

alheias à agricultura. O agricultor e a agricultora local, mesmo aqueles que haviam sido 

desapropriados para a construção do P.I., não foram, necessariamente, beneficiários da 

demarcação dos lotes.      

Dentro do perímetro, a produção agrícola do colonato recebeu incentivos fiscais e 

creditícios para automatizar a produção, sendo estimulado o uso de insumos, sob as orientações 

de agrônomos e técnicos. Desta forma, foi se privilegiando o desenvolvimento de uma 

agricultura voltada a satisfazer as necessidades de mercado, criando uma nova lógica de 

produção local.   

Visando tornar cada vez mais viável o desenvolvimento desta agricultura, o Estado 

executou diversas políticas (programas e projetos) para a região, como pode ser observado nesta 

lista construída com base no quadro apresentado por Silva (2008):   

 PIN-Proterra 2(1971) – Promover a colonização na Amazônia e no Nordeste; 

 Provale3 (1971) – Incentivar à irrigação no Vale do São Francisco; 

 Polonordeste4 (1974) – Apoiar polos de desenvolvimento integrado no Nordeste; 

 PDNA5 (1974) – Ligado ao Polonordeste, visava o desenvolvimento da 

agroindústria; 

 Projeto Sertanejo6 (1976) – Apoiar pequenos e médios produtores rurais no 

Nordeste; 

 Prohidro7 (1979) – Fornecer água para atividades agrícolas planejadas; 

 Provárzeas8 (1981) – Apoiar a produção de alimentos básicos em áreas de várzeas; 

 Projeto Nordeste9 (1983) – Reestruturar e integrar os projetos de desenvolvimento; 

 Papp10 (1983) – Apoiar o pequeno produtor rural por meio de infraestrutura, 

irrigação, crédito rural, comercialização, assistência técnica e extensão, pesquisa e 

acesso à terra; 

 
2 Programa de Integração Nacional e Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte 
e do Nordeste;  
3 Programa Especial para o Vale do São Francisco; 
4 Programa Integrado do Desenvolvimento do Nordeste do Brasil; 
5 Programa de Desenvolvimento da Agroindústria; 
6 Programa Especial de Apoio ao Desenvolvimento da Região Semiárida do Nordeste;  
7 Programa de Aproveitamento de Recursos Hídricos; 
8 Programa Nacional para o Aproveitamento das Várzeas Irrigáveis; 
9 Programa de Integração e Desenvolvimento do Nordeste; 
10 Programa de Apoio ao Pequeno Produtor; 
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 Projeto São Vicente11 (1986) – Oferecer suporte técnico e financeiro a pequenos 

produtores; 

 Proine12 (1986) – Promover a irrigação no Nordeste; e  

 Projeto Padre Cícero13 (1988) – Ampliar o número de reservatórios de água no 

interior do Nordeste, incentivando a convivência com a seca. 

Entre eles se destaca o Polonordeste, cujo objetivo era o de promover transformações 

na economia rural nordestina, a partir da identificação de áreas de potencialidade econômica e 

concentração demográfica, tendo na modernização agropecuária local o eixo central da 

intervenção estatal (MIRANDA et al., 1998); e o PIN que visava utilizar as águas do São 

Francisco e dos açudes já criados para viabilizar a irrigação na região.  

 Contudo, para Silva (2008), com base em Burstyn (1985), as ações voltadas à 

modernização do Nordeste e, sobretudo, do semiárido, apoiavam-se numa estratégia 

conservadora, atualizando as formas de acumulação de capital sem mudar as estruturas 

socioenconômicas e políticas que alimentavam a exclusão de parte expressiva da população.  

Segundo Lopes (1997), no período entre os anos 1970 e 1980, as grandes propriedades 

dispunham de condições para empreender e para mecanizar, da mesma forma, em que passavam 

a estruturar suas relações com os trabalhadores através do assalariamento. Já os pequenos 

proprietários buscavam mesclar procedimentos mais tradicionais com os mais modernos, se 

apoiando em técnicas parecidas com as que utilizavam na agricultura camponesa, tendo a base 

de sua mão de obra de caráter familiar. Eles cultivavam áreas de um a três hectares, obtendo 

baixa produtividade, o que resultava num estado de endividamento constante junto às casas que 

vendiam insumos. Por outro lado, os proprietários de média escala, possuíam uma situação 

econômica superior à dos pequenos, pois  

“(...) dispunham de melhores condições por ter acesso ao crédito, às repartições de 
extensão rural e por utilizar procedimentos e equipamentos mais tecnificados. No 
entanto, a produtividade e a qualidade do que produzia pouco se diferenciavam das 
obtidas pelos pequenos agricultores.” (LOPES, 1997, s/p) 

Observa-se, assim, que o intuito do Estado era o de dinamizar a economia local, 

integrando-a a um circuito maior, de produção nacional, fomentar uma agricultura mecanizada 

e, portanto, associada às produções industriais de maquinários e insumos, de forma bastante 

 
11 Programa de Apoio Técnico e Financeiro aos Pequenos Produtores Rurais; 
12 Programa de Irrigação do Nordeste;  
13 Programa de Convivência com a Seca. 
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desigual, deslocando o foco das ações para a classe empresarial e não para o trabalhador e para 

a trabalhadora do campo local. Dessa forma, abriam-se caminhos para a penetração do capital 

privado e para a incorporação capitalista, sob a égide do agronegócio.     

 
Quando o agronegócio se torna realidade: mudanças produtivas e no mundo do trabalho 

Durante a década de 1980 a nova forma de gerir e de se produzir no espaço rural de 

Petrolina condiciona um processo de especialização centrado em largos plantios de tomate. 

Como consequência do rearranjo econômico, a agricultura local passa por sua primeira crise, 

como salienta Soraia Ramos:      

“A década de 1980 corresponde ao ápice da produção de tomates na região. 
Tal fato permite-nos indicar dois fenômenos: o da tendência para a especialização 
produtiva no uso dos espaços agrícolas e a conseqüente fragilidade e instabilidade 
produtiva que advém com essas especializações. Assim, em um primeiro momento há 
na região uma enorme expansão da área cultivada com tomate, seguida pelo recuo e 
decadência da produção, processos que encontram explicação nas políticas adotadas 
pelo Governo e de interesses próprios às empresas processadoras desta matéria-
prima.” (RAMOS, 2002, p.7).  

A crise evidencia, por sua vez, a necessidade de diferenciar a produção. Os investidores 

capitalizados, observando as tendências de mercado, reestruturaram os seus negócios 

recorrendo ao plantio de uvas e de manga.  

Por outro lado, grande parte dos produtores ficou a margem do processo, tentando se 

reerguer sem a mesma disponibilidade creditícia que era oferecida a classe empresarial, fazendo 

com que muitos se endividassem, tendo que vender suas terras para pagar dívidas ou atrelando 

a sua produção à da empresa. Constata-se, então, a incorporação de pequenos e médios 

produtores a uma dinâmica econômica direcionada pelo capital privado, subordinando, ainda 

mais, o produtor local às intempéries do mercado e as vontades das empresas que se tornam as 

compradoras da produção. 

Sob a anuência do Estado, atenta-se que o capital do agronegócio vai se espraiando em 

áreas seletas dentro de espaços privilegiados, mas engendra mudanças em toda a configuração 

que compõe o seu redor. Assim, ao se apropriar de extensões de terra e de vincular a produção 

de pequenas e médias propriedades à da empresa, cria-se um desequilíbrio produtivo que passa 

a beneficiar a plantio da uva e da manga em Petrolina, em detrimento ao cultivo do feijão e da 

macaxeira, por exemplo, bens de primeira necessidade. Entretanto, assevera Oliveira (1991) 

que o modelo produtivo capitalista não se expande ao máximo, pois para o seu funcionamento, 

é essencial que haja práticas não capitalistas, como a agricultura camponesa. Sousa (2013) 
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avalia que nos Perímetros Irrigados da região do Vale, há uma proposta de modelo 

intrinsecamente capitalista, que condiciona o homem e a mulher do campo a entrar num ciclo 

produtivo e comercial que visa estrangular sua economia familiar. 

Assim, o caso do P.I de Bebedouro e o conhecimento adquirido desde sua implantação 

serviu como experiência para aprimorar o modelo agrícola que se almejava. O Perímetro 

Irrigado Nilo Coelho, em operação desde 1984, por consequência, possuía, desde sua gênese, 

uma proposta que vinculava, ainda mais, a agricultura à lógica capitalista de produção. Apesar 

dos lotes advindos do Nilo Coelho terem sido divididos tendo 41,4% das áreas destinadas a 

empresas e 58,6% a colonos (SOBEL, ORTEGA, 2010), foi fomentado, após a crise do começo 

dos anos 1980, a fruticultura irrigada.  

Localmente, essa mudança no perfil produtivo gerou transformações intensas. Ramos 

(2002), observou que a produção de alimentos básicos, tais como o feijão, o milho e o tomate, 

foi drasticamente reduzida, o que, também, é constatado por Correia (2000) entre os anos de 

1991 e 1999, onde a produção de cultivos temporários foi sobrepujada pela rentabilidade que a 

uva gerava, chegando a valer, à época, 30 mil reais o hectare. Hoje, segundo dados extraídos 

do portal da Codevasf, (2018) para o ano de 2017, as culturas permanentes, representadas pelas 

fruteiras, corresponderam a 99% do Valor Bruto da Produção, VBP, no Nilo Coelho, e a 89% 

no Bebedouro, tornando evidente a especialização produtiva local.   

Dentre as variadas transformações que tomaram forma em Petrolina, nos últimos 

decênios, podem-se destacar aquelas envoltas ao mundo do trabalho. Segundo Cavalcanti 

(1997), a região produtiva a que se vincula o capital adentra o sistema global e passa a ser 

ordenado por ele, dando origem a uma nova configuração no mundo do trabalho, o que 

“Contribui, então, em nível local, para a transformação das relações de trabalho, da divisão 

sexual do trabalho, das características da gestão das unidades produtivas, da participação dos 

trabalhadores e das ações do Estado.” (CAVALCANTI, 1997, p.81).   

Mais adiante, a pesquisadora revela que a fruticultura irrigada favoreceu novas relações 

de produção que visavam à exportação, salientando que: 

“Esses setores mais direcionados à exportação tendem a se ajustar a 
requisitos e cuidados especiais quanto aos aspectos fitossanitários e de apresentação 
de produtos os quais, nesse contexto, podem implicar novos tipos de exploração do 
trabalho, que surgem segundo as novas formas de gestão, flexibilização do trabalho e 
estabelecimento de novas parcerias, pré-requisitos para a competitividade nas 
condições atuais do mercado.” (CAVALCANTI, 1997, p.85). 
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O padrão de qualidade exigido para a exportação implica em coordenar e organizar 

eficientemente o tempo, o conhecimento, a tecnologia e os recursos humanos (CAVALCANTI, 

1997). Exige-se que a mão de obra requerida para a nova agricultura seja capaz de desempenhar 

tarefas especializadas, para tal, contratam-se técnicos, agrônomos, pessoas associadas ao 

marketing e ao comércio internacional, muitas vezes, naturais de outros municípios. Os cargos 

empregatícios menos valorizados dentro da cadeia produtiva, por sua vez, ficam relegados aos 

agricultores locais e aos migrantes volantes e sazonais que buscam inserção laboral nos 

períodos de safra. Lopes (1997) salienta que: 

“Os trabalhadores fixos ocupavam-se das tarefas permanentes como o 
manuseio do maquinário, a conservação da propriedade, a manutenção das culturas, 
administração, fiscalização dos trabalhadores diaristas, distribuição de tarefas etc. (...) 
Os trabalhadores temporários eram contratados para desempenhar atividades de 
ocasião, como corte de cana, serviços de implantação de fazendas, trabalho na 
moagem etc. Já os trabalhadores diaristas (...) eram contratados diariamente em leilão 
por intermediários que os transportavam até os locais do trabalho e recebiam 
pagamento ao final de cada jornada, sendo a remuneração por produção.” (LOPES, 
1997, s/p).  

Além da diferenciação do tipo de trabalhador necessário ao agronegócio, Cavalcanti 

(1997) observa o fortalecimento de uma divisão sexual do trabalho na localidade, onde homens 

são mais facilmente contratados para trabalharem junto à produção da manga e mulheres junto 

à produção da uva, compondo, também, parte expressiva da mão de obra empregada nas 

packing houses. 

 

Aspectos sociodemográficos: o que revela o Censo 2010  
 
 A dinamicidade econômica que foi sendo desenvolvida em Petrolina, nos últimos 

decênios, conferiu uma importância regional e nacional para o município, sendo apresentado 

como um projeto estatal e do capital privado bem-sucedido, o que, por sua vez, atraiu pessoas 

em busca de trabalho, tanto no espaço rural, quando no urbano, condicionando novas 

demografias.  

 Para entender um pouco mais sobre os aspectos sociodemográficos in locus, vale à pena 

ressaltar o papel de centralidade que o município adquiriu nos últimos anos. De acordo com 

Raffestin (1993), os atores sintagmáticos14 constroem rearranjos territoriais, mas, também, 

 
14 Segundo Raffestin (1993), atores sintagmáticos são aqueles que realizam um programa por ser parte integrante 
deste programa, estão engajados dentro de uma estrutura relacional complexa. “O ator sintagmático combina todas 
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criam tessituras, ou seja, não agem em todos os espaços de forma simultânea. Assumindo 

determinados pontos em detrimento a outros, o Estado e o capital se territorializam e conectam 

os pontos selecionados, conformando uma rede que desenha tramas; o intuito é o de criar e 

conectar uma estrutura mercadológica sob o viés de exploração da mais-valia e da exploração 

dos recursos de forma predatória, padronizada e orquestrada globalmente. Sob esse signo, se 

fabrica a noção de centro e de periferia associado aos locais mais e menos dinâmicos, 

alimentando disparidades econômicas em nível regional (RAFFESTIN, 1993). O centro atua 

como norteador das ações consideradas mais dinâmicas e passa a influenciar outras localidades, 

gerando a mais-valia sobre o plano espacial (RAFFESTIN, 1993).  

Naturalmente, como já aponta Raffestin (1993), tal seleção/predileção de certos espaços 

contribui para a criação de correntes migratórias da periferia sentido a centralidade. Os 

movimentos migratórios, por sua vez, se caracterizam de formas distintas em cada etapa 

econômica (BAENINGER, 2012), variando, consequentemente, a partir de reestruturações.  

Desta forma, pode-se constatar, a partir de dados do Censo Demográfico 2010, cuja 

responsabilidade é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mudanças foram 

geradas no perfil sociodemográfico local ao longo dos anos. Em 1991, por exemplo, a 

população era composta por 175.406 residentes, em 2010 esse valor aproximava-se dos 300.000 

mil habitantes, chegando a somar 292.962 pessoas, ou seja, houve um acréscimo de 117.556. 

Tal crescimento, por sua vez, não pode ser explicado pelo aumento da taxa de natalidade, senão 

pela atração migratória que o município passou a exercer, devida a sua condição de 

centralidade. Assim, analisando os dados referentes ao Censo 2010, revela-se que a composição 

da população local comporta 147.118 naturais do município (50,1%), 8.544 migrantes de 

retorno (2,9%) e 138.300 (47,0%) de migrantes.  

Por sua vez, ao analisar a pirâmide etária municipal constata-se que as mulheres 

compõem uma sutil maioria (51,3%) frente à população masculina (48,7%), da mesma forma, 

fica evidente que o município tem um perfil populacional jovem, onde 74,9% dos residentes 

estão concentrados em grupos etários abaixo dos 40 anos de idade (CENSO, 2010). Salienta-se 

que tal fato não é reflexo da configuração nacional, tendo em vista que a pirâmide etária 

 
as espécies de elementos para ‘produzir’, lato sensu, uma ou várias coisas. O Estado é um ator sintagmático por 
excelência quando empreende uma reforma agrária, organiza o território, constrói uma rede rodoviária etc.” 
(RAFFESTIN, 1993, p. 40).   
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brasileira indica um envelhecimento da população, segundos os dados do Censo 2010, ou seja, 

há uma mudança no perfil provocada pelos processos migratórios recentes.   

Outro fator interessante para ser destacado refere-se à investigação da distribuição 

populacional frente ao mundo do trabalho. Dados do Censo 2010 revelam que 42,3%, isto é, 

124.213, dos residentes estão vinculados a alguma atividade laboral. Assim, usando da mesma 

classificação a que recorre o IBGE, evidencia-se que a maior parte dos trabalhadores está 

empregada no setor agrícola (Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura) 

somando 32.309 indivíduos (26%), em segundo lugar vem o setor de comércio (Comércio, 

reparação de veículos automotores e motocicletas), onde 25.371 estão empregados (20,4%), 

seguido pelo setor da construção civil, ao qual estão vinculadas 9.655 pessoas (7,8%). 

O Censo 2010, também, permite constatar que a distribuição de renda é bastante 

concentrada, uma vez que 5,0% daqueles que trabalham, o fazem sem receber salário algum, o 

que permite cogitar que muitos estão inseridos em contextos de troca do excedente da própria 

produção; 50,1% recebem até um salário-mínimo e 75,5% do total de trabalhadores recebem 

até dois salários-mínimos. 

Em termos gerais, percebe-se que o município, apesar de se destacar em termos 

econômicos, possui uma concentração expressiva da renda, culminando com que muitos 

residentes recebam baixa remuneração salarial, enquanto outros detenham parte expressiva dos 

valores produzidos pelo todo da população trabalhadora. Isto é, a dinamização econômica local 

não provocou, necessariamente, uma melhoria na vida da classe trabalhadora, seja da cidade, 

seja do campo, porque as benesses advindas com os novos empreendimentos, em suas diferentes 

fases, permaneceram concentradas e alheias a maior parte da população, sendo esta composta 

por migrantes ou naturais, por homens ou mulheres. 

 

Dizeres Conclusivos 
 

O município de Petrolina – PE, objeto deste trabalho, sofreu e vem sofrendo, nos últimos 

cinco decênios, diversos rearranjos produtivos que reverberaram na vida do residente local, 

especialmente daqueles que se reproduzem socialmente a partir da agricultura.   

Sobretudo, desde a década de 1970, o Estado passou a atuar diretamente na região do 

Vale do São Francisco visando à construção de infraestrutura básica e aumento do potencial 

hidrelétrico abrindo caminho para a penetração do capital privado. Durante esta década, 
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diversos projetos e programas foram implantados com o intuito de mecanizar a agricultura, 

assim como, de atrair investidores externos.  

Sob a égide do agronegócio, os rearranjos produtivos locais dinamizaram 

economicamente a cidade, contudo, não foram responsáveis por diminuir as disparidades 

sociais locais, seja devido à concentração de terra a que se associa, à divisão social do trabalho 

que provoca ou, ainda, à concentração de renda que gera, tendo em vista que, como demonstra 

os dados do Censo 2010, 50,1% dos trabalhadores recebem até um salário mínimo.  

Se por ora a dinamicidade de Petrolina não beneficiou parte expressiva da população, 

constata-se que a centralidade que o município passou a exercer frente aos demais acarretou 

numa mudança do perfil sociodemográfico local, especialmente no que concerne à migração.  
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O LUGAR DO AGRICULTOR FAMILIAR NA LÓGICA TERRITORIALISTA DAS 

INDÚSTRIAS: O CASO DA FÁBRICA DE CALÇADOS DASS NO MUNICÍPIO DE 

SANTO ESTÊVÃO-BA 

 
Geovane Tito da Conceição,  
Cristiane Oliveira dos Anjos 

Resumo: 

Resumo: O presente trabalho tem por fito, discutir a sobreposição dos trabalhos tradicionais no 

município de Santo Estêvão, localizado no interior da Bahia, pelos trabalhos no setor 

secundário, proveniente principalmente, senão exclusivamente, da chegada da fábrica de 

calçado DASS, pertencente ao grupo empresarial DASS Clássico (ex Dilly Nordeste), desde 

2002. A instalação dessa fábrica, em 2001, única da cidade, alterou completamente a lógica 

socioespacial do munícipio, que passou de uma economia basicamente primária e estruturada 

na agricultura familiar, para uma economia secundária que tem como pilar estruturante a 

empresa DASS. Dessa forma, faz-se necessário discutir como a vida dos agricultores familiares 

do município foram alteradas pela instalação da fábrica de calçados DASS. Introdução  Entre a 

década de 1960 a 1990 a lógica espacial do Brasil começa a se inverter, o país, com uma 

população de maioria rural, passar por um processo de reversão, em que o número de pessoas 

que reside na cidade começa a suplantar a população do campo, processo esse conhecido com 

êxodo rural, ocasionado principalmente pela industrialização brasileira, concretizada no país a 

partir da década de 1950.Tal processo de industrialização, gerou no Brasil, e especialmente na 

Bahia, uma nova estruturação no cerne da economia, em que a agricultura sofreu com a 

esclerose da sustentação da população brasileira no campo. Nessa perspectiva Freitas (2009 

p.148) discorre que “a recente industrialização proporcionou mudanças estruturais na economia 

baiana, passando o eixo dinâmico, antes centrado na agricultura, para o setor secundário, 

dotando o Estado da capacidade de produzir bens intermediários [...]”, dessa forma, o 

fortalecimento do setor secundário, se faz com o desmantelo do setor primário. Nessas questões 

de fortalecimento do setor secundário, é preciso discutir como o agricultor familiar, que conta 

com autonomia e produz baseado no trabalho da família ou emprego eventualmente de mão de 

obra assalariada – características essas, que estão cada vez menos presentes nos ainda 

agricultores familiares – foram afetados pela lógica territorial das industrias. Dessa forma, o 
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presente trabalho, tem por fito, discutir como a vida dos agricultores familiares do município 

de Santo Estêvão foram alteras com a instalação da fábrica de calçados DASS. Para isso, 

tomamos como base teóricos que discutem a questão conceitual do território, como Neto 

(2011), Saquet e Sposito (2009) e Silva (2017), agricultura familiar Sandroni (1985) e indústria, 

com Oliveira (2012) e Freitas (2009).Metodologia O desenvolvimento de uma pesquisa 

cientifica requer processo bem estabelecidos, desse modo o presente trabalho conta com os 

seguintes procedimentos.1º Nas estratégias desenvolvidas para elucidar a problemática de como 

a territorialização da DASS fez com que o agricultor familiar tivesse sua atividade suplantada, 

foi realizado, inicialmente, um levantamento bibliográfico que fornecerá subsídios em relação 

à teorias existentes sobre territorialização, agricultura familiar e industrialização, a fim de 

desvendar os fatores que articulados caracterizaram o objeto específico de estudo; 2º Pesquisa 

Documental que teve por objetivo colher informações do número de agricultores familiares e 

trabalhadores da empresa DASS no sindicato dos trabalhadores rurais e agricultores familiares 

de Santo Estêvão e nos arquivos privados e site da empresa respectivamente;3º Trabalho de 

campo como objetivo de fazer aplicação de questionário com 45 moradores, com o fito do 

reconhecimento de elementos que possam servir de apoio para análise de como a chegada das 

DASS alterou a dinâmica da cidade e a vida dos agricultores familiares, bem como entender 

com se dá a produção dos alimentos comercializados no centro do município de Santo Estevão. 

Resultados Geograficamente o município de Santo Estêvão está localizado no Estado da Bahia, 

Território de Identidade do Portal do Sertão, numa área de 362,961 Km2 (IBGE 2010) entre as 

coordenadas geográficas 12º 25' 49" latitude Sul e 39º 15' 05" longitude Oeste. Segundo 

Oliveira (2012) historicamente sobre essa área administrativa, a pecuária e a agricultura foram 

as principais atividades. Ainda segundo o autor (p. 111) “[...] é com a atividade agropecuária 

que o município se inseria na economia baiana, até 2002, produzindo principalmente feijão, 

milho, carne bovina e aves.”. Produção essa, advinda majoritariamente de pequenos e médios 

estabelecimentos rurais. Segundo Oliveira (2012) a estrutura fundiária do município constitui-

se essencialmente por minifúndios com dimensões de terras que podem dificultar a manutenção 

da população no campo, pois a produção agropecuária familiar se torna insuficiente. Esses 

minifúndios corresponde as características fundamentais, que segundo a visão de Sandroni 

(1985) caracteriza o agricultor familiar, que conta com autonomia e produz baseado no trabalho 

da família ou emprego eventualmente de mão de obra assalariada, características essas, que 

estão cada vez menos presentes nos ainda agricultores familiares do município de Santo 
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Estêvão. A escassez de novas atividades no campo e a competição desigual entre atuação da 

DASS e do trabalho no campo, em questões de empregabilidade, dificulta a permanência do 

agricultor familiar na zona rural de Santo Estêvão e sua condição enquanto produtor familiar. 

Em questionário aplicado com 45 feirantes do município, acerca da produção dos alimentos 

comercializados (quadro 1), 30 responderam que os produtos, comercializados pelos próprios, 

vinham de fora, 15 responderam que a produção é própria, desses 15, 9 vendiam apenas coentro 

e 6 hortaliças em geral. Dos que produziam o que comercializavam, todos os 15 responderam 

que produz também para si. A evasão da população do campo para a cidade aconteceu anterior 

a chegada da fábrica de calçado no município, por acompanha a tendência do êxodo rural no 

Brasil, mas a instalação dessa indústria fortaleceu e acelerou esse processo de migração. Dentro 

do modo de produção capitalista, cada vez mais, o agricultor familiar tende a perde espaço, e 

as vezes é extinto, principalmente, pela perda de autonomia e dependência maior, imposta por 

esse modo de produção. Algumas características, que segundo Sandroni (1985) caracterizam o 

agricultor familiar, se perdem pela relação com a DASS calçados: O conjunto de grupos sociais 

de base familiar que, em graus diversos de autonomia, se dedica a atividades agrícolas em 

glebas determinadas. Em termos gerais, caracteriza-se por produzir baseado no trabalho da 

família, empregando eventualmente mão-de-obra assalariada; possuir a propriedade dos meios 

de trabalho (...) ter autonomia total ou parcial na gestão da propriedade; e ser dono de parte ou 

da totalidade da produção. (SANDRONI, 1985, p. 44-45)As relações agrícolas no município 

tendem a tenacidade, a produção já não se dar, como outrora, pelo trabalho familiar, pois a 

DASS é responsável por orientar uma lógica territorialista de perca de espaço no campo, que 

direciona o agricultor rural para a área urbana do município. Considerações finais Tendo vista, 

que o território é meio e condicionante para as transformações espaciais, sendo esse modificado 

de acordo com a densidade técnica e com os anseios dos autores sociais de produção. Observou-

se que a dinâmica do produtor familiar modificou-se em decorrência da instalação do grupo 

industrial, pois após a instalação da mesma o número de áreas de trabalhos, tanto no polo 

industrial da empresa, quanto número de comércios apresentou um grande aumento da demanda 

por trabalhadores, isso fez com que vários trabalhadores da agricultura familiar saíssem do 

campo para trabalhar na cidade. Referências FREITAS, N. B. Sitientibus, Feira de Santana, n. 

41, p.139-160, jul./dez. 2009.NETO, A. S. C. Redes sociais e territorialidade no semi-árido 

brasileiro. Revista Geografica de America Central (online), v. 2, p. 1-18, 2011.OLIVEIRA, I. 

R. . A grande indústria de calçados e as práticas espaciais: o caso da empresa Dass Clássico no 
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município de Santo Estêvão (BA). 2012. (Dissertação de mestrado).SANDRONI, P. Dicionário 

de Economia. São Paulo: Abril, 1985.SAQUET, M. A.; SPOSITO, E. S. A produção das 

estruturas territoriais e sua representação. In: Territórios e territorialidades: teorias, processos e 

conflitos. 1ªed. Editora: expressão popular. São Paulo, 2009, P. 17-36.SILVA, M. L.; 

TOURINHO, H. L. Z. Território, territorialidade e fronteira: o problema dos limites municipais 

e seus desdobramentos em Belém/PA. urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana (Brazilian 

Journal of Urban Management), Pará, v.9; n.1, p.96-109, jan/abril, 2017.GRUPO DASS 

CLÁSSICO: disponível em <http://www.grupodass.com.br/unidades-do-grupo-dass/> acesso 

em 15.07,2019 
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EL AGRONEGOCIO EN LAS ECONOMÍAS REGIONALES DE LA ARGENTINA. 
EL IMPACTO DE LA REESTRUCTURACIÓN PRODUCTIVA EN EL VALLE DE 

UCO, MENDOZA 
 

María Inés Petz1 

Introducción 

 En el marco del proceso de globalización económica e inserción del capital financiero 

en la producción de alimentos, Argentina atravesó una profunda transformación en sus mundos 

agrarios. Las nuevas políticas económicas transformaron las antiguas formas de producción 

agraria instaurando un modelo hegemónico que diversos autores conceptualizaron como 

agronegocio. Bajo este modelo, los medianos y pequeños productores familiares son 

desplazados por grandes empresas agropecuarias, en su mayoría de capitales transnacionales, 

que se vieron favorecidas por las reformas neoliberales de la década de 1990. La aplicación de 

dichas políticas basadas en una acentuada desregulación económica que desarticuló los entes 

estatales y juntas reguladoras de la producción agropecuaria, condujo a la expansión del modelo 

del agronegocio en las economías regionales de la Argentina. 

Las producciones vitivinícolas típicas de las provincias cuyanas ubicadas al pie de la 

Cordillera de los Andes también se vieron afectadas por este nuevo modelo de producción 

orientado al mercado externo. Desde fines del siglo XX en la provincia de Mendoza (ubicada 

en el centro-oeste del país) se ha incrementado la superficie cultivada. Sin embargo, este 

crecimiento no fue igual para las diversas producciones, sino que la diversificación productiva 

disminuyó a la par que aumentó la producción vitivinícola de uvas finas para vinos de 

exportación. El proceso descripto afectó de diferentes maneras a los productores que habitan en 

las zonas rurales. La estructura agraria se vio modificada por la expansión de grandes fincas 

vitivinícolas irrigadas con agua subterránea que contrastan con los pequeños y medianos 

productores de áreas tradicionalmente irrigadas con agua superficial. 

 
1 Licenciada y profesora en Sociología, UBA. Alumna de posgrado, Maestría en Investigación en Ciencias 
Sociales, UBA. Investigadora en el Grupo de Estudios Rurales y Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales 
de América Latina (GER-GEMSAL http://gergemsal.sociales.uba.ar/). Instituto de Investigaciones Gino Germani, 
UBA. Mail: inespetz@yahoo.com.ar 

http://gergemsal.sociales.uba.ar/
mailto:inespetz@yahoo.com.ar
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En este trabajo abordaremos las transformaciones sobre el territorio del Valle de Uco 

(oasis-centro de la provincia de Mendoza), a partir de la reestructuración productiva, 

centrándonos en: los cambios en las formas, escalas y tipos de producción; tenencia de la tierra; 

diversidad productiva; utilización del riego y usos del agua, y la emergencia de nuevos actores 

económicos en el agro. Asimismo, nos interesa particularmente comprender y analizar cómo 

este proceso afectó las prácticas productivas y los modos de vida de los pequeños y medianos 

productores agropecuarios locales. 

Para la realización de la investigación se utilizaron diversas técnicas de recolección de 

datos. Si bien el trabajo tuvo un carácter mayormente cualitativo, basado en trabajos de campo 

en chacras y fincas, observaciones y entrevistas en profundidad, fue complementado con datos 

secundarios cuantitativos provenientes de organismos e instituciones estatales nacionales y 

provinciales: Censos Nacionales Agropecuarios de los años 1988, 2002 y 2008; Censos 

Nacionales de Población; datos estadísticos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 

del Instituto Nacional de Vitivinicultura y del Instituto Nacional del Agua. 

 

El Agronegocio y las economías regionales  
 

El agronegocio, como concepto y como modelo productivo, es trabajado por varios 

investigadores (Giarracca y Teubal, 2005, 2008 y 2013; Girbal-Blacha, 2013; Gras y Hernández, 

2009 y 2013; Mançano Fernandes y Welch, 2008; Palmisano, 2015 y 2016; Svampa y Viale, 2014; 

Taddei, 2013, entre otros) para abordar y analizar las transformaciones en los mundos rurales a 

finales del siglo XX en toda América Latina. Varios de ellos coinciden en que los orígenes del 

concepto agribusiness podemos encontrarlo en el trabajo de los economistas John Davis y Ray 

Goldberg (1957). Así lo explican Gras y Hernández (2009) al sostener que “Desde un punto de 

vista conceptual, la innovación de estos autores consiste, esencialmente, en postular como 

necesaria la integración vertical y horizontal de la agricultura y la industria, tomando como 

punto de partida al consumidor y dando prioridad a la tarea de coordinación de los diferentes 

eslabones de la cadena de valor” (p.42).   

Para analizar los impactos del agronegocio en Argentina, Giarracca y Teubal (2008) lo 

definen como “un sistema donde se potencia una agricultura sin agricultores” (p.154), un 

modelo de producción que, lejos de ser una etapa cristalizada en la historia del campo argentino, 
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se encuentra en proceso, continúa y se profundiza transformando los territorios y los sujetos 

que los habitan. Según estos autores, las políticas públicas que implementó el Estado argentino 

a partir de los ´90 hacia el sector agropecuario, luego del Decreto de Desregulación económica 

de 1991 del presidente Carlos Menem,  incluyeron un conjunto de medidas para liberalizar la 

economía que disolvieron los entes reguladores y de control de precios característicos del 

modelo agroindustrial2. Por ejemplo,  

“Para el caso de la vitivinicultura se libero la plantación, reimplantación o 
modificación de viñedos, así como la venta  y el despacho de vinos. Se 
redefinieron las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (en 
adelante, INV), limitando sus funciones al control de la genuinidad de los 
productos vitivinícolas” (Giarracca y Teubal, 2008: 153).  

Todos estos cambios y la quita de políticas proteccionistas implicaron que el sector 

agropecuario quede a merced de los vaivenes del mercado mundial y aún más los pequeños 

productores. La fijación de precios, las condiciones de entrega, las cantidades a producir, 

dejaron de estar reguladas por el Estado y sujetas a los vaivenes de la economía internacional. 

De esta manera el agronegocio se extendió por todo el país y en las economías regionales 

adquirió características específicas según el tipo de producción agrícola –extensiva o intensiva-

, la distribución de la tierra y del agua. Las denominadas "economías regionales", son aquellas 

producciones características de las regiones argentinas ubicadas fuera del área pampeana3.  

García y Rofman (2010) remarcan que bajo el modelo del agronegocio se han 

exacerbado las diferencias que siempre han caracterizado a los escenarios agrícolas de la 

Argentina y que esta heterogeneidad tiende a acrecentarse “entre los que acompañan la 

“modernización” de la agricultura en el capitalismo de escala global y aquellos que resisten o 

subyacen al margen del sistema” (p.s/d, comillas del original). Las unidades económicas 

medianas y grandes (tanto en la agricultura de secano como de riego) que han podido 

“modernizarse” son aquellas que han logrado aumentar su productividad, contaron con recursos 

financieros propios y/o créditos externos, poseen estrechos vínculos institucionales  y capacidad 

de gestión acorde a las nuevas tecnologías.  

 
2 Dichos autores han trabajado en el análisis de la transición del modelo agroindustrial al modelo del agronegocio 
en Argentina. Al preguntarse qué se modifica de un modelo a otro, los autores remarcan dos cuestiones básicas: 
“1) las condiciones políticas que habilitaron esta gran transformación; y 2) los cambios en los arreglos 
institucionales que han sido producto de aquellas condiciones políticas” (Giarracca y Teubal, 2008:142). 
3 En el área pampeana, están incluidas las provincias situadas en el centro de Argentina: Buenos Aires, La 
Pampa, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. 
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Reestructuración productiva en el Valle de Uco, Mendoza 

En la provincia de Mendoza y en el Valle de Uco en particular, la llegada del 

agronegocio implicó una importante reestructuración productiva. Según las autoras Altschuler 

y Collado (2013), desde los años ´90 la agroindustria vitivinícola atraviesa una de las 

transformaciones más profundas de su historia y dichos cambios impactan de manera desigual 

entre los distintos actores del sector. En este escenario, “se disputan dos modelos productivos 

cuyas orientaciones se dirimen entre la calidad y la cantidad de la producción” (p.78). Producir 

uva y vinos de calidad, viene de la mano de las innovaciones tecnológicas, la concentración y 

transnacionalización del sector, lo que genera cambios en el sector de los pequeños productores 

y en el lugar que estos históricamente ocuparon en la cadena productiva. Las autoras explican 

que 

 “la entrada en la vitivinicultura mendocina de nuevos agentes y lógicas 
globales y la instauración de un nuevo paradigma hegemónico de calidad, 
implico un incremento en las asimetrías de poder ya existentes en la cadena, 
con fuertes implicancias para los productores vitícolas, introduciendo nuevas 
jerarquías y fronteras simbólicas, territoriales y socioeconómicas” (Altschuler 
y Collado, 2013, p. 83).  

Más específicamente para nuestra región de estudio, otros investigadores mendocinos 

(Martín, 2007 y 2009; Larsimont, 2018) explican que en el desarrollo del agronegocio en el 

Valle de Uco, los procesos de concentración de la tierra característicos de este modelo, van de 

la mano de la concentración del agua. En los oasis de riego, aumentar la productividad significa 

también el acaparamiento de mayor cantidad de agua. No es casual que en su mayoría, los 

productores que pudieron modernizarse son aquellos que riegan con agua subterránea. Éstos 

además de disponer de dicho recurso de manera constante, poseen el capital suficiente para 

hacer frente a los costos que la extracción de agua de pozo requiere.    

Desde principios del siglo XX y hasta la actualidad, en el Valle de Uco se ha 

incrementado la superficie cultivada. Sin embargo, en los últimos 20 años, este crecimiento no 

fue igual para las diversas producciones que describimos anteriormente. De lo contrario, esta 

diversificación fue disminuyendo a la par que aumentaba la producción vitivinícola y ganaba 

terreno la diversificación de uvas finas para vinos de exportación, que potenció el papel de los 

sectores empresarios más significativos y concentrados de la dinámica sectorial.  



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 08 – Reestruturação Produtiva e Processos Migratórios no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

5148 
 

En el caso de la vitivinicultura, la reestructuración productiva, estuvo signada por el 

cultivo de nuevas variedades de uva, la incorporación al proceso productivo de nuevas 

tecnologías de riego y cultivo (riego presurizado, automatización del riego, nuevos 

portainjertos, malla antigranizo, mecanización progresiva de la poda y la cosecha, entre otras), 

nuevas formas de organización del trabajo (mayor tercerización de empleo y servicios), pasando 

de una producción orientada al mercado interno característica del modelo agroindustrial, a un 

perfil netamente exportado. A su vez, este proceso implicó un nuevo reordenamiento del uso 

del agua, sobre todo a partir de la instalación de importantes emprendimientos vitivinícolas que 

avanzaron sobre el piedemonte extendiendo la frontera irrigada, como por ejemplo en la zona 

alta del Valle. El auge en la compra de tierras para la nueva vitivinicultura posicionó al Valle 

de Uco en el primer lugar entre las preferencias de los grandes inversores. Cabe destacar, como 

explican Pizzolato y Potaschner (2010), que en esta elección un factor determinante fue el 

tecnológico: “la introducción del riego por goteo (difundida a partir de la década del 90), 

permitió utilizar eficientemente tierras que no podían ser regadas por gravedad, sino a costa de 

grandes inversiones en nivelación” (p.10).  

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (2015) en los tres 

departamentos del Valle de Uco, aumento notablemente el número de viñedos y la cantidad de 

hectáreas (ha) destinadas a este cultivo: mientras que en el año 2000 había 971 viñedos, con 

13.024 ha, en el año 2011 había 1459 viñedos con 24.146 ha. Dicho cambio se refleja también 

en el aumento de las exportaciones de vino en los tres departamentos entre los años 2005 y 

2012. Esto demuestra que mientras que en la provincia de Mendoza disminuyó la superficie 

implantada en un 7%, en el Valle de Uco hubo un crecimiento importante de las implantaciones 

de viñedos de uvas finas. “La comparación de superficies plantadas con viñedos y frutales, da 

cuenta de este proceso; el Valle de Uco fue, largamente, la zona que más hectáreas sumó en 

este período, incrementando en un 60 % sus viñedos en contraste con los valores negativos en 

todas las demás zonas vitivinícolas” (CEPAL – Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, 2001, citado en Pizzolato y Potaschner, 2010: 11). Estos datos confirman la 

continuidad en la tendencia que destaca Facundo Martín (2007), al comparar los CNA de 1988 

y 2002, al respecto explica que  
“Es notable que los únicos departamentos que incrementaron su superficie 
cultivada fueron los del oasis del centro, San Carlos y fundamentalmente 
Tupungato, éste último con un incremento de su superficie cultivada del 44% 
entre 1988 y 2002. Estos dos departamentos poseen importantes cantidades de 
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tierras, por fuera del oasis de riego, con características de altura sobre el nivel 
del mar e insolación ideales para la instalación de la nueva vitivinicultura” 
(Martín, 2007, p. 6).  

 

Cabe destacar que este proceso modificó el paisaje, los flujos productivos y la vida de 

los sectores agropecuarios, no sólo del Valle de Uco sino también de toda la provincia. En casi 

dos décadas se modificó su estructura agraria, se implementaron nuevos modelos de producción 

y se hicieron visibles nuevos actores en el agro mendocino fundamentales para llevar a cabo 

dicha reestructuración productiva. Los nuevos viñedos, fueron financiados por inversión 

extranjera directa y por la expansión de firmas nacionales tanto locales como de otras regiones. 

La presencia de grandes firmas de capitales concentrados internacionales dan cuenta también 

de que dicha expansión agrícola hacia el pie de la cordillera va de la mano de un proceso de 

extranjerización de la tierra, donde paralelamente entre los años 1.988 y 2.002 se produce una 

disminución del 20% en el número de pequeños productores4.  

 

La convivencia entre los productores en el territorio del Valle de Uco 

 

 En el Valle de Uco, la relación de los productores con el agua y la tierra se nos presenta 

como una realidad compleja, en donde se conjugan procesos de apropiación y dominio, de 

subordinación y de resistencia; donde podemos ver cómo las transformaciones en el uso y acceso 

al agua y la tierra se cristalizan en cambios en la organización social de las explotaciones 

agropecuarias, a nivel de las estrategias de riego, la relación de los productores entre sí y de éstos 

con los organismos del Estado. Ante este escenario, el concepto de territorio nos abre el camino 

a comprender de una manera más holística y en sus múltiples dimensiones –social, económica, 

política, cultural- los cambios en los modos de vida de los pequeños productores5 del valle a 

 
4 Este porcentaje obtenido a partir de la comparación de los CNA 1988 y 2002, indica que esta disminución de 
productores se dio sobre todo en la vitivinicultura y fruticultura, donde por ejemplo, el sector medio y bajo del 
Valle, especialmente en Tunuyán dedicado a la fruticultura de pepitas y al tomate con destino a envasado ha sufrido 
un proceso de regresión (Pizzolato y Potaschner, 2010).  
5 Para definir a los pequeños productores nos basamos en la tipología elaborada por Bustos (2014). La autora 
define 9 tipos sociales agrarios. Dentro de esa tipología, tomamos la definición de “Productor familiar capitalizado 
(PFC)” para caracterizarlos: “son explotaciones familiares donde se utiliza mano de obra familiar permanente y 
mano de obra temporaria asalariada y el propietario tiene a su cargo la gestión y supervisión de los procesos 
productivos” (Bustos, 2014, p.51).  En nuestros trabajamos de campo pudimos observar que las Explotaciones 
Agropecuarias de dichos productores varían entre  5 y 25 hectáreas. 
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partir de las nuevas formas de producción.  Es decir, analizar el Valle de Uco como un territorio, 

desde una perspectiva multidimensional y relacional, nos permite dar cuenta de todos los actores 

que lo habitan, las relaciones entre ellos y de éstos con el ambiente.  

Lopes de Souza (2001), define el territorio como un “campo de fuerzas, una tela o red 

de relaciones sociales que, a la par de su complejidad interna, define, al mismo tiempo, un 

límite, una alteridad: la diferencia entre “nosotros” (el grupo, los miembros de la colectividad 

o “comunidad”, los insiders) y los “otros” (los de afuera, los extraños, los outsiders)” (p. 86). 

Asimismo, para este autor el territorio es “un espacio definido y delimitado por y a partir de 

relaciones de poder” (2001: 78). Hacer visibles esas relaciones de poder por la apropiación de 

la tierra y el agua en el Valle de Uco, es fundamental para comprender el proceso de expansión 

del agronegocio.  

En la provincia de Mendoza el riego es parte constitutiva de las relaciones sociales, el 

agua es el eje articulador y canal de comunicación entre los productores. Los canales, las 

acequias, las hijuelas, son símbolo de la cultura mendocina, y en los oasis de riego, esta 

característica es aún más presente. En este sentido, el territorio con el que trabajamos cobra 

existencia en la medida que el agua opera como lazo social y existe como tal hasta donde llega 

el riego. En el territorio del Valle de Uco podemos encontrar dos territorialidades diferentes: la 

de de los pequeños productores con riego superficial, que tienen derechos de agua 

históricamente declarados, y la de los grandes propietarios de fincas, cuyos terrenos se 

extienden hacia la Cordillera de Los Andes, con riego subterráneo y por goteo. La “frontera” 

entre ambas territorialidades está representada por los últimos canales de riego superficial.  

En línea con el trabajo de Souza, retomamos el análisis de Rogério Haesbaert (2004), 

quien explica que la territorialización es el resultado parcial de un proceso que implica un 

dominio económico-político y una apropiación simbólica-cultural de los distintos grupos 

humanos. El espacio territorializado, en este caso, por medio del control del agua, queda en 

manos de quienes disponen de un capital particular, sustentado por medio de discursos y 

símbolos que adjudican al agua la posibilidad de cuantificarse, de dividirse y de apropiarse de 

modo diferencial. 

Regar por pozo o por medio del agua superficial distribuida por una red de canales da 

cuenta de un entramado social diferencial. En el primer caso, (en su mayoría grandes 
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empresarios de la vitivinicultura) no tienen necesidad de comunicación con los vecinos o con 

funcionarios públicos de la gestión del agua, haciendo un uso más privado. En cambio, regar 

con agua superficial, compartiendo con los vecinos regantes, sí requiere de comunicación entre 

una gama importante de pequeños y medianos productores y funcionarios estatales. En varias 

oportunidades nuestros  entrevistados expresaron que no pueden describir quiénes son los 

dueños de las grandes fincas, cuánta agua utilizan, quiénes trabajan allí, qué vinos producen, 

cuánta extensión de terreno abarca la propiedad, etcétera. Un productor nos contaba que  
“Al muchacho el encargado de ahí en frente si, por ahí que viene y más o menos 
lo conozco, pero los dueños no se quienes son. Y la finca que esta allá del otro 
lado también es de gente de Mendoza, no me acuerdo ahora el apellido. Pero 
uno conoce a los encargados que por ahí suelen venir a buscar herramientas o 
pedir algo… pero a los propietarios no… […] un montón ha cambiado. Porque 
antes vos conocías a todas las fincas. Hasta conocías a los que vivían en las 
fincas. Ahora no, porque traen gente de otro lado” (Entrevista, febrero 2014)  

Los últimos canales de riego identifican la territorialidad de los pequeños productores 

con riego superficial.  En cambio, lo que está más allá, irrigado con agua subterránea, se 

transforma en un territorio ajeno, donde habitan desconocidos dueños de la tierra y del agua, 

con importantes extensiones de tierra destinadas a la producción vitivinícola de alta gama, 

grandes hoteles y complejos turísticos millonarios. Como explica Lopes de Souza (2001), “lo 

que existe, casi siempre, es una superposición de diversos territorios, con formas variadas y 

límites no coincidentes, y por si fuera poco, contradicciones entre las diversas territorialidades” 

(2001: 94).  

En el Valle de Uco, como en toda la provincia de Mendoza, la expansión del 

agronegocio implicó un proceso de acaparamiento de la tierra y el agua. Los organismos de 

control y gestión del agua en la provincia, como la Dirección General de Irrigación, tienen un 

discurso coherente con políticas neoliberales que promueven la idea de que el agua, al ser 

escasa, debe ser exactamente distribuida, adquiriendo un valor monetario. En las políticas 

hídricas provinciales, los usuarios del agua son interpelados como “propietarios privados”, con 

capacidad de pago y de modernización (de implementación de nuevas tecnologías de riego, de 

inserción en los mercados nacionales e internacionales).  

Como Expresa Elma Montaña (2008):  
Se presentan entonces situaciones de riego que se definen entre dos polos 
contrastivos: por un lado, los pequeños y medianos productores de las zonas 
tradicionales del oasis que participan en asociaciones de regantes en las que 
los usuarios “se organizan democráticamente” bajo el paraguas del Estado y 
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acuerdan turnos de riego para el aprovechamiento del agua superficial siempre 
escasa. Por el otro, los capitales de la “nueva vitivinicultura”, cuyas altas 
rentabilidades les permiten afrontar los costos del bombeo -aún desde 
profundidades importantes- logrando sustraerse de las complejidades del 
sistema “comunitario” de administración del agua superficial. Para ellos, el 
riego se decide con sólo encender las bombas (p.10). 

   

El agua forma parte del territorio del Valle de Uco, no sólo como un recurso natural, 

sino como el lugar simbólico al que todos quieren acceder, incluso más que la tierra. La 

construcción simbólica de la importancia del agua en la historia mendocina6 se enmarca en la 

construcción de un imaginario ambiental basado en la fundación de la dicotomía oasis y 

desierto:   

A lo largo de los siglos XIX y XX en Cuyo, […] la cadena metonímica cuyo 
eje es la dicotomía civilización- barbarie se trasladará a la representación de la 
relación entre el “oasis” o áreas de irrigación artificial como polo civilizatorio, 
expresión y a la vez posibilidad de la vida social y el “progreso” y el “desierto”, 
como contradictoria res nullus, espacio colonial que constituye tanto una 
frontera interna de expansión potencial del oasis, como un reducto donde el 
atraso social y la naturaleza agazapada espera el momento de destruir los logros 
de la “sociedad” (Escolar, et. al. 2012: 79) 

 

Desde esta lógica, aún dentro de los oasis, la disputa por el agua sigue presente ya que 

el condicionante fundamental para la viabilidad de la producción es el acceso al agua. En 

nuestras entrevistas a los pequeños productores,  pudimos comprender cómo el agua se 

constituye en el recurso principal y más necesario para la reproducción material y simbólica de 

la vida, aún más que la tierra, ya que son territorios donde la estructura productiva se configura 

a partir del acceso a dicho recurso.  

Como explican Hadad y Gómez (2007), la globalización constituye un proceso que 

representa una invitación a pensar la idea del no-lugar, del vaciamiento de la cualidad territorial 

del que son objeto las subjetividades modernas. Y esto no es más que una manera de relativizar, 

y aun desestimar, el rol que los anclajes territoriales juegan para los actores hegemónicos 

 
6 Por ejemplo, las comunidades originarias del pueblo huarpe, situado en esta región, han reclamado 
históricamente por el acceso al agua. Durante la década de 1930, miembros de comunidades huarpes de la zona de 
la Laguna de Guanacache se presentaron en la ciudad de Mendoza para reclamar por el desecamiento de la laguna 
y porque se respetara su posesión de la tierra (Escolar y Saldi, 2013) 
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dominantes, “que lejos de no pertenecer a ningún lugar, avanzan hacia un creciente control y 

manejo de los recursos territoriales, y los bienes naturales asociados a estos” (Hadad y Gómez 

(2007, p. 4). En este sentido los grandes capitales se apropian del agua y de la tierra, adquiriendo 

recursos naturales y simbólicos, como expresan Pizzolato y Potaschner (2010) “estas nuevas 

formas de capitalismo buscan apropiarse no sólo de los medios de producción sino también de 

las condiciones naturales de producción” (p.10). A su vez, esta expansión de viñedos hacia el 

piedemonte tiene un impacto ambiental como la modificación de desagües naturales, aumento 

de los desbordes de cauces, inundaciones y erosiones; sumado a que los pozos autorizados para 

el bombeo de agua ponen en riesgo al acuífero subterráneo.  

 

Reflexiones finales  

Los procesos de globalización e implementación del modelo económico neoliberal durante las 

últimas décadas han profundizado las disputas por los recursos naturales y la apropiación de los 

territorios. En este marco, el Valle de Uco representa una de las importantes regiones de la 

Argentina donde los grandes capitales buscan asentarse, no sólo por sus condiciones de 

producción para la vitivinicultura, sino también por el marco natural del paisaje cordillerano 

que embellece las fincas. La inserción del Valle de Uco en la economía mundial, se produjo por 

medio de la producción vitivinícola de vinos finos que benefició principalmente a un selecto 

grupo de empresarios agropecuarios, que pudo afrontar los gastos de la tecnificación y 

modernización de la producción. 

Por otro lado, los productores cuyas producciones carecen de valor en el circuito 

comercial internacional, se encuentran inmersos en un devenir de cambios adversos a su 

permanencia en el territorio. Son los pequeños y medianos productores, “nacidos y criados” en 

el valle, que habitaron desde comienzos del siglo XX la región, luego del genocidio de los 

pueblos originarios por parte del Estado Argentino. Son en su mayoría descendientes de 

inmigrantes españoles, italianos y franceses, la segunda y tercera generación que se dedicó al 

trabajo de la tierra como productores familiares capitalizados. 

Actualmente a los pequeños productores se les presentan cada vez más dificultades para 

continuar produciendo: aumento de la edad promedio de los productores, las pocas 

probabilidades de que los hijos/as y nieto/as continúen con el trabajo en las fincas y chacras, 

los altos costos que implica la modernización del sistema de riego, cumplir con las exigencias 
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de calidad de las grandes bodegas. Sin embargo, el sentido de pertenencia al territorio y a la 

“cultura del riego” hace que a pesar de dichas condiciones adversas, algunos productores 

puedan desplegar estrategias para continuar en el territorio.  Algunos de ellos resisten para 

permanecer manteniendo sus formas tradicionales de riego y producción; otros en cambio, han 

intentado adaptarse- sin éxito- a las nuevas exigencias del mercado, mientras que algunos han 

optado por partir a los centros urbanos más cercanos y abandonar el trabajo de la tierra. 
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A ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA FRENTE A 

EXPANSÃO DO CAPITALISMO NO CAMPO: UMA ANÁLISE NO MUNICÍPIO DE 

SÃO DESIDÉRIO-BA 

 
Eliel Viscardis Damião Santos,  

Patrícia Almeida dos Santos 
Resumo: 

 

Introdução Situado no oeste baiano, há 860km de Salvador, São Desidério, apresenta sua matriz 

econômica alicerçada, essencialmente, nas atividades agrícolas. Com isso, é passível de 

percepção que este município dispõe, através da agricultura que se desenvolve em sua área, 

frente ao modelo capitalista vigente, as condicionantes geradoras da dinâmica e da organização 

espacial, bem como às de expropriação e exploração do espaço rural. Em vista disso, o presente 

artigo centra-se analisar a dinâmica da organização espacial da produção agrícola no município 

de São Desidério frente a expansão do capitalismo, correspondentes aos anos de 1995 a 2015, 

no intuito de abordar as formas mais acirradas de expropriação e exploração no meio rural. Para 

tanto, tece-se primeiro uma breve reflexão teórico-conceitual sobre modernização da 

agricultura, organização espacial e espaço rural. Em seguida elucida-se os procedimentos 

metodológicos, para logo após, apresentar os resultados e considerações finais. Breve 

fundamentação teórica-conceitual A intensificação da circulação do capital no campo faz com 

que esse espaço assuma diversas feições, que se organize de acordo com as demandas externas, 

acarretando com isso não só a elevação da produtividade agrícola, mas também o 

aperfeiçoamento das técnicas voltadas para este setor (VALENTE; BERRIOS, 2003). É 

inegável que a modernização da agricultura viabilizou diversos benefícios às pessoas e a 

economia, contudo, muitos têm sidos os malefícios acarretados pela mesma, verificando-se 

nesse contexto, dentre outras resultantes, exclusões sociais, êxodo rural e problemas ambientais. 

A modernização da agricultura acarreta ainda na ampliação e na submissão da produtividade 

do trabalho, na superação dos entraves naturais, e consequentemente, na subordinação da terra 

ao capital (VALENTE; BERRIOS, 2003). Nesse sentido, compreende-se, que essa 

modernização permite, também, uma abrupta mudança do processo produtivo, que por sua vez 

acontece segundo as demandas do mercado e da divisão do trabalho, que também detém o 
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controle dessa produção. É passível de entendimento que essa evolução e modernização 

tecnológica da produção agrícola atua como uma condicionante na (re)organização do espaço 

rural, em que o espaço vai se rearranjando no decorrer dos períodos históricos. Vista por muitos 

geógrafos como um fenômeno social, por representar a materialização dessa relação sociedade-

natureza, os arranjos espaciais são reflexos, especialmente, das dimensões econômicas, 

políticas e culturais. Para Corrêa (2003), a organização espacial expressa uma dimensão do todo 

social, edificada pelas ações humanas nos desdobrar da sua própria história, onde pode ser 

compreendia como a própria sociedade especializada. Além disso, explica o mesmo que, devido 

as necessidades humanas, observa-se uma intervenção na natureza e, a resultante disso, é o que 

definira a divisão do trabalho bem como a sua produção, surgindo, com isso, relações sociais 

atreladas à produção. Dessa forma, o Homem não só estabelece relações entre si, mas também 

com o meio. No que tange a produção agrícola, o seu produto e a sua modernização tecnológica 

em uma área rural, as gigantes corporações podem modificar a sua estrutura agrária, mesmo 

indiretamente, como, entre outras coisas, mudanças nas relações de produção, concentração 

fundiária, emigração do excedente (CORRÊA, 2003). Observa-se ainda, alterações de suas 

funções que podem ser verificadas tanto pela diminuição da produção em sua área, como 

também pela inserção de um novo modelo de demanda rural. Nesse ponto, fica claro que a 

modernização da agricultura e toda dinâmica de produção implica diretamente na produção do 

espaço rural, visto que esse se rearranja para atender o modelo de produção vigente. Enquanto 

ao entendimento do que seria o espaço rural, compactua-se aqui com o de Marques (2002), em 

que o espaço rural é concebido como um meio específico, de modo que os elementos 

constituintes são mais de cunho natural do que o urbano, e a sua produção se consolida 

primordialmente pela multiplicidade de usos do “espaço natural”. O critério utilizado no Brasil 

para a distinção entre espaço rural e espaço urbano é o de político-administrativo. De acordo 

com o IBGE (2010), toda área de vila ou de cidade em que há predominância de construções e 

larga densidade demográfica é definida como urbana. Com isso, em linhas gerais, o espaço o 

espaço rural corresponderá toda a área que não é urbanizada, definida especificamente pelas 

suas carências estruturais. A área rural, bem como a área urbana, é definida pelos critérios dos 

poderes municipais, que por muitas das vezes envolve interesses fiscais. Além disso é 

importante elencar que o Estado vem sempre atuando, para fins estáticos bem como 

administrativos, definições oficias para o que seria espaços rurais e urbanos, que por vez os 

critérios, frequentemente, utilizados são o de discriminação relacionado a quantidade da 
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população, a primazia de práticas agrícolas e a delimitação política-administrativa 

(MARQUES, 2002).Procedimentos metodológicos O percurso metodológico para a realização 

desta pesquisa estrutura-se em etapas. Na primeira, far-se-á um levantamento bibliográfico das 

literaturas acerca da temática, como às de Valente e Barrios (2003), Corrêa (2003), Santos 

(1996), e Marques (2002), para assim traçar referencial teórico-conceitual da pesquisa. 

Posteriormente, após estabelecer as matrizes teóricas, a segunda etapa constituirá em coletar 

dados em fontes secundárias, como às do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

e a do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, correspondentes as principais 

culturas agrícolas temporárias e permanentes, como às de soja, a de milho e de algodão, e 

estruturar tabelas comparativas referentes ao recorte temporal previamente estabelecido (1995 

a 2015), para análise dessa produção agrícola. A terceira e última etapa consiste na 

sistematização e análise das informações. Resultados parciais A dinâmica e a organização 

espacial, como explica Corrêa (2012), está atrelada na relação que a humanidade mantém em 

transformar a natureza primitiva através do trabalho social. Essa organização do espaço é a 

própria sociedade espacializada, sendo assim, determinada pela tecnologia, cultura e relações 

sociais ao longo dos processos históricos. Embora na atual conjuntura, a agricultura seja a base 

da economia de São Desidério, ressalta-se aqui que nem sempre foi assim, até por volta da 

década de 1980, as atividades agrícolas nesse munícipio eram basicamente de subsistência, ou 

seja, a produção agrícola como meio de gerador de economias quase inexistia. Contudo, o 

desenvolvimento da agricultura nessa microrregião passou a crescer significativamente a partir 

da década de 1990, onde observa-se um crescimento generalizado entre os anos de 1995 a 2015, 

no tocante as lavouras de algodão, milho e soja, que somados, passou de 155.212 para 594.788 

nos períodos analisados. Essa expansão da produção agrícola na microrregião do oeste baiano, 

decorre desde incentivos fiscais oferecidos pelo governo federal até aos programas de 

implementação do governo estadual favoráveis ao aumento da produção agrícola do Estado 

(SPAGNOLO, 2011). Todas essas incursões tiveram grandes repercussões nesse munícipio, 

com destaque para o Programa de Investimento para a Modernização da Agricultura Baiana 

(AGRINVEST), iniciado no ano de 2000, e o Programa de Incentivo ao Algodão na Região 

Oeste do Estado da Bahia, que iniciou em 2001. Face essas incursões, São Desidério destaca-

se atualmente como um grande polo de produções agrícolas de soja e milho do Norte/Nordeste, 

além de estar na marca de maior produtor de algodão do Brasil. Dessa forma, compreende-se 

que todas transformações ocorridas no oeste baiano, vem repercutindo diretamente, também, 
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nesse município. Considerações finais Como supracitado, a pesquisa tem como objetivo 

analisar a dinâmica da organização espacial da produção agrícola no município de São 

Desiderio frente a expansão do capitalismo, correspondentes aos anos de 1995 a 2015, no intuito 

de abordar as formas mais acirradas de expropriação e exploração no meio rural. O município 

passou por inúmeras transformações socioeconômicas desde a década de 1990, período que 

marca a expansão generalizada da produção agrícola no oeste baiano. Face a isso, desencadeou-

se uma nova (re)organização do espaço agricultável da região, que mais tarde foram acirrados 

com programas de incentivos ao desenvolvimento da agricultura na microrregião. Isso 

corroborou para que o município chega-se ao patamar de grande polo de produção de soja e 

milho do Norte/Nordeste. Referências bibliográficas BRASIL, IBGE. Produção agrícola 

municipal, 1995-2015. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 22 de jul. 

2019.CORRÊA, R. L. Organização espacial. In: Região e organização espacial. 7. ed. São 

Paulo: Ática, 2003. p. 51 – 84.FERRAZ, Z. M. L. A produção de grãos na Região Oeste da 

Bahia. Revista Bahia Agrícola. v.6, n.3, p. 3–10, nov. Salvador, SEAGRI-BA. MARQUES, M. 

I. M. O conceito de espaço rural em questão. Terra livre, v. 19, p. 95-112, 2002.MORAES, F. 

D. A Organização espacial de Mata/RS: Reestruturação Produtiva no seu espaço rural. 2009. 

154 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa 

Maria, 2009. MORO, D. A. A organização do espaço como objeto da Geografia. Geografia. 

v.15, n. 1, p. 1 – 19, abr., 1990. SANTOS, M. Por uma Geografia Nova. 4. ed. São Paulo: 

HUCITEC, 1996.SPAGNOLO, T. F. de O. Análise da dinâmica espacial da expansão agrícola 

no oeste baiano entre 1984 a 2010: estudo de caso do munícipio de São Desidério-BA. 

(Dissertação de Mestrado), Curso de Pós-graduação em Geografia, Universidade de Brasília, 

2011, 70f.VALENTE, V.; GODOY, M. B. R. B. A agricultura e organização do espaço – o 

caso do Chapadão, no munícipio de Jagurari, RS, nos últimos 40 anos. In: GERARDI, L. H. de 

O. (Org.). Ambientes: estudos de geografia. Rio Claro: Programa de Pós-graduação em 

Geografia – UNESP, 2003, p. 201-214. 
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AS RELAÇÕES RURAIS E URBANAS NA MOBILIDADE DO TRABALHO 

Macsuelle Silva Santos1 
 
Resumo: 
Esse estudo é um recorte do texto dissertativo intitulado como “Mobilidade espacial do trabalho e pobreza no 
Povoado Lagoa de Juazeiro – Vitória da Conquista – BA” que está em processo de desenvolvimento para a 
obtenção do título de mestre. Conforme o capital vai se desenvolvendo, expandindo o agronegócio, o trabalho 
assalariado, e reconfigurando as relações de trabalho, novas formas de expropriação dos trabalhadores rurais vão 
se consolidando. Muitas vezes, por falta de políticas públicas eficazes que contribuam para a permanência da 
população rural no campo, pela falta de emprego, essa população não vê alternativa a não ser a migração. A cidade, 
por representar sinônimo de prosperidade e modernidade, atrai essa mão de obra expropriada do campo, com 
“promessa” de emprego estável e melhor qualidade de vida. A mobilidade do trabalho na relação campo-cidade é 
vista como uma forma de garantir a unidade familiar, em que, parte do núcleo familiar se deslocam para 
trabalharem nas cidades como forma de manter o restante da família que ficou no Campo, além disso, é uma 
tentativa de conseguir uma melhor qualidade de vida, levando em consideração  as maiores opções referentes a 
educação, saúde, lazer, assim como,  maiores oportunidades de emprego. No processo de luta pelo trabalho, 
constata-se uma ampla mobilidade desses trabalhadores entre campo-cidade e entre campo-campo, a procura de 
meios de sobrevivência, idealizando um caminho de investigação de estabilidade no instável mundo do trabalho 
que ora absorve, ora expulsa trabalhadores. É nessa perspectiva que a pesquisa se fez necessária para uma melhor 
explicação dos motivos e fatores condicionantes dos deslocamentos populacionais, responsáveis pelas 
transformações sócio espaciais O objetivo desta pesquisa, é por tanto, analisar as transformações das relações 
sociais a partir da migração campo-cidade, buscando compreender os motivos que incidem sobre a saída dos 
trabalhadores em busca de emprego e renda em outras localidades. 
 
Palavras-chaves: Relações rurais e urbanas. Mobilidade do trabalho.  

 
 

Introdução 

 

A contraposição entre campo-cidade teve origem na antiguidade, por meio da divisão 

do trabalho. Com o desenvolvimento da revolução agrícola e domesticação de diversas espécies 

de animais iniciados no período Neolítico, possibilitou a produção excedente alimentar, 

permitindo a sociedade primitiva a dedicar-se a outras atividades que não a caça e pesca. 

Conforme Araújo e Soares (2009), a revolução neolítica proporcionou a divisão do trabalho: 

 
Isso originou uma divisão do trabalho, tanto em termos materiais quanto intelectuais, 
a qual levou ao surgimento das primeiras cidades e, conseqüentemente, impulsionou 
o processo de urbanização. Ao campo cabia a função de produção agrícola que 
pudesse abastecer o crescente contingente populacional das cidades, enquanto que a 
essas foram determinadas as funções administrativas, políticas, militares e relativas à 
elaboração de conhecimento (ARAÚJO; SOARES, 2009, p. 204). 

 
1 Discente do Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGEO/UESB. E-mail para contato: 
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 No decorrer da história, esses espaços foram assumindo funções diferentes, podendo ser 

compreendidos apenas a partir da divisão social e territorial do trabalho, já que, foi a partir 

dessa divisão, que esses espaços foram separados e diferenciados. Endlich (2006, p. 11) 

fortalece ao afirmar que “só é possível o reconhecimento da diferença e o exercício de reflexão 

sobre o rural e o urbano em decorrência da divisão do trabalho”.  

Todavia, conforme Araújo e Soares (2009), mesmo sendo diferenciados, esses espaços 

estão articulados em uma relação de complementariedade, em que, juntos, formam uma 

totalidade. Marques caracteriza tal processo: 

 
Totalidade que é determinada pelo capitalismo em seu movimento de reprodução 
ampliada, cuja unidade se forma na diversidade. De acordo tal concepção, esses dois 
espaços constituem meios criados a partir de uma multiplicidade de relações sociais 
de alcance diferenciado estabelecidas entre indivíduos, grupos sociais e entre estes e 
a natureza, que dão origem a configurações sociais específicas, conhecidas como 
ruralidade e urbanidade (MARQUES, 2006, p. 3). 

 

Ou seja, apesar da diferença, é importante reconhecer que esses espaços estão ligados, 

são interdependentes, pois eles se complementam. Sposito (2006, p. 116) contribui ao afirmar 

que “a divisão territorial do trabalho mais elementar é a que se estabelece entre a cidade e o 

campo. Na divisão do trabalho há divisão, separação, mas há também complementaridade”.  

Dessa forma, o urbano e o rural são mais que modos de produzir, são modos de vida. 

Esses modos de vida implicam nas relações homem-homem, homem-natureza, homem-

sociedade e meio-meio. Assim, viver a cidade e o campo implicam em diferentes formas de 

relacionar-se com o espaço, produzindo realidades e experiências diferentes (MANDAROLA 

JÚNIOR; ARRUDA, 2005).  

 

As relações campo-cidade em decorrência da divisão do trabalho 

O sistema capitalista provocou grandes mudanças no modo de produção, nas relações 

sociais, nas relações trabalhistas, no modo de pensar e viver. Diante disso, a relação campo-

cidade vem passando por uma série de transformações, remetendo-nos a pensar sobre as 

ressignificações desses espaços.  

Vale lembrar que ao debater a situação do campo e cidade, é preciso considerar que 

durante muito tempo a vida rural esteve ligada à visão de um lugar de atraso e decadência; o 
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ambiente urbano, por outro lado, é concebido como oposto ao rural, tendo como sinônimo, 

progresso e modernidade. 

A partir das leituras do rural e do urbano e campo e cidade, têm-se chegado a diversos 

debates e conceitos sobre o que é o rural e o que é o urbano. As discussões delineadas nessas 

esferas receberam novas definições em meados do século XX, justificado, em grande parte, 

pelas profundas transformações nas relações econômicas, sociais e políticas vivenciadas pelo 

período. As principais transformações estiveram relacionadas à consolidação da modernização 

da agricultura. Dessa forma, a mundialização do capitalismo é o ponto de partida para essa 

reflexão, uma vez que incide intimamente nas políticas produzidas para o meio rural. 

Em meados da década de 1970, período marcado pelo desenvolvimento de um modelo 

agrícola baseado na mecanização, os debates começaram a ficar mais intensos, recriando 

interpretações e dando novas definições para os fenômenos. Para Moreira (2003), o debate 

sobre urbano e rural começa a partir da revolução industrial, na qual a burguesia industrial da 

época, definia o rural como agrícola e o urbano como comercial e industrial. 

Para Endlich (2006), enquanto na antiguidade o campo e a cidade eram diferenciados a 

partir da divisão do trabalho, facilitando a delimitação dos mesmos, na modernidade, defini-los 

é algo complexo, pois os limites tendem a desaparecer fisicamente em função do 

desenvolvimento da força produtiva e das novas relações de produção. Além disso, as 

migrações campo-cidade “proporcionou a apropriação pelo meio urbano de hábitos, saberes, 

simbolismos e tradições, característicos do meio rural” (NASCIMENTO et al, 2017, p. 4). 

Embora a sociedade ainda não consiga pensar o rural como um ambiente capaz de 

atender outras atividades que não sejam a agricultura e/ou pecuária, por não conseguir visualizar 

um ambiente rural no qual a industrialização já chegou, como aponta Albuquerque e Pimentel 

(2004). Laubstein (2011) expõe que a partir da década de 1960, o meio rural brasileiro passou 

por um grande processo de industrialização e mecanização da produção agrícola, conhecido 

como “Revolução verde”. Essa modernização tecnológica verificada no campo, contribuiu para 

a introdução do modo de vida, tipicamente urbano, no meio rural. Por meio de sistemas de 

objetos e de valores tipicamente urbanos exposto por Lefebvre (1969), é possível perceber um 

modo de viver urbano, no rural. 

 
Os mais conhecidos dentre os elementos do sistema urbano de objetos são a água, a 
eletricidade, o gás (butano nos campos) que não deixam de se fazer acompanhar pelo 
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carro, televisão, pelos utensílios de plástico, pelo mobiliário moderno [...]. Entre os 
elementos do sistema de valores, indicamos os lazeres ao modo urbano (danças, 
canções), os costumes, a rápida ação das modas que vem da cidade. E também as 
preocupações com a segurança [...], em suma, uma racionalidade divulgada pela 
cidade (LEFEBVRE, 1969, p. 17). 
 

 Diante das contradições do modo de produção capitalista, o espaço rural deve ser 

pensado para além da produção agrícola e de matérias-primas, pois, incorporadas em novos 

produtos industriais, prestações de serviços e atividades voltado para o ecoturismo, fez com 

que, um conjunto de novas atividades passassem a ser desenvolvidas no campo. Essas 

atividades emergentes fizeram com que estudiosos brasileiros falassem de um “novo rural” o 

Brasil (LAUBSTEIN, 2011). 

 
Estes estudiosos defendem a idéia de que as atividades no meio rural hoje passam a 
ser articuladas a outros temas e preocupações, tais como a segurança alimentar, a 
qualidade dos alimentos, a proteção do meio ambiente, a valorização dos diferentes 
tipos de territórios e a geração de oportunidades de emprego, de renda e lazer 
(LAUBSTEIN, 2011, p. 94). 

 

A diversidade econômica no campo, que, além de atividades agrícolas, desenvolvem 

atividades não-agrícolas, possibilitou uma nova construção social de seu espaço.  

Para Marques (2002), a distinção entre campo e cidade só se fez necessária a partir do 

século XIX, quando o processo de urbanização se acelerou com o advento da revolução 

industrial. A partir daí as análises sobre diferenciação urbano-rural passou a se basear em duas 

linhas; dicotomia e continnum.  

A visão dicotômica estabelece uma oposição entre o urbano e o rural, caracterizando o 

urbano por construções, arruamentos, alta densidade demográfica, etc.  E o espaço rural como 

o oposto do urbano, sendo definido a partir das suas deficiências e não das suas características. 

Esse modelo foi muito criticado, já que é possível encontrar áreas em uma cidade semelhantes 

a áreas rurais, assim como é possível encontrar áreas na zona rural com características 

consideradas urbanas (IBGE, 2013). Essa abordagem ignora a existência de uma interligação 

entre o urbano e o rural, determinando um fim para rural à medida que o urbano se desenvolve. 

O uso do conceito continnum rural-urbano se intensificou em meados da década de 1960 

como uma crítica a visão dicotômica. Essa abordagem é decorrente das interdependências na 

relação campo-cidade e do processo de urbanização que reincide sobre toda sociedade, 

alcançando as regiões rurais e urbanas. Nessa perspectiva, Wirth (1987) entende o urbano como 
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o modo de vida de quem vive na cidade, mas que extrapola os limites físicos desta, assim como 

o modo de vida rural excede aos limites da cidade. 

Lefebvre (1999) explica que o urbano e, consequentemente, a sociedade urbana surge 

com a chegada da industrialização e se desenvolve através de algumas instalações, tais como: 

bancos, financeiras, shoppings, lojas, dentre outros. Dessa forma, o urbano torna-se o espaço 

de circulação de coisas, pessoas e de trocas. 

 Com base em Lefebvre, Carlos (2008), expõe que “o urbano é mais do que um modo de 

produzir, é também um modo de consumir, pensar, sentir; enfim, é um modo de vida”. Assim, 

o espaço urbano é também um condicionante social que se dá através das ações vinculadas pela 

sociedade - as formas espaciais - exercem na reprodução das condições de produção e das 

relações sociais de produção. Dessa forma, não se deve pensar o desenvolvimento urbano 

apenas pelo viés econômico, mas também, pelo aspecto socioespacial, no sentido de possibilitar 

mudanças nas relações sociais, desenvolvendo a qualidade de vida. 

Com o avanço da urbanização, surge a ideia de um “novo rural” brasileiro, Graziano da 

Silva (1997) apontou que cerca de um terço do total de 15 mil pessoas da população 

economicamente ativa rural, se ocupavam com atividades que não eram tradicionalmente 

agrícolas. Esse dado mostra que não é mais possível explicar o espaço rural brasileiro apenas 

pelas atividades agrícolas, pois há um conjunto de atividades não-agrícolas, tais como a 

prestação de serviços, comércio e indústria, dinamizando cada vez mais as atividades da 

população do espaço rural brasileiro.  

 Assim, o espaço rural brasileiro, ganhou novas funções e novas ocupações. As pessoas 

passaram a buscar o rural como ambiente para o lazer e relaxar, tornando-se uma alternativa 

para fugir do caos urbano, dessa forma, passou-se a investir em chácaras, sítios, hotéis-fazenda 

e coisas do gênero. A utilização dos espaços rurais dentro desse contexto de “fuga do stress da 

vida urbana”, visa satisfazer os desejos de consumo em que o rural é mais uma imagem criada 

do que real, ou seja, um rural idealizado pela mídia que apresentam o rural como uma cidade 

melhorada, com toda infraestrutura e conforto oferecidos pelas cidades, porém, em um cenário 

mais verde, mais natural. Essa valorização do rural nada mais é que a transformação desses 

espaços em mercadorias a serem vendidas por agências de turismo (KIELING; SILVEIRA, 

2015). 
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Simultaneamente a utilização dos espaços rurais dentro do contexto capitalista, o 

homem do campo deixa de ter uma atividade fixa, não mais se ocupando com atividades 

exclusivamente rurais. De acordo Siqueira e Osório (2001, p. 76), “começa a se formar no rural, 

um mercado para profissões outrora tipicamente urbanas, motoristas, secretárias, professores, 

administradores e muitos outros”.   

Essa diversificação do meio rural representa uma atribuição onde estão envolvidos uma 

série de fatores que envolvem diretamente os âmbitos socioeconômicos, ambientais e culturais 

do espaço, onde vem sendo desenvolvido essas atividades não-agrícolas.  

Jacinto e Perehouskei (2012) destacam que a superação da fragmentação entre cidade e 

campo não deve ser confundida como desaparecimento do campo e das atividades agrárias, pois 

essa superação está ligada às relações de produção.  

Sendo assim, os modos de vida urbano e rural são dois tipos de sociedade estreitamente 

interdependentes e o processo de urbanização ultrapassa os limites das cidades, assim como o 

rural excede os limites dos campos. Apesar da especialidade do campo seja as atividades 

primárias, não é necessariamente da produção agrícola que vice o espaço rural, novas relações 

estão se desenvolvendo nesse cenário, promovendo uma maior integração entre o urbano e o 

rural. Cada vez mais, está adentrando nesses espaços novas configurações e relações de trabalho 

mais próximos do modo de vida urbano, pois, mesmo que as atividades sejam rurais, as relações 

do trabalho são urbanas, com salários pré-definidos, com patrões fiscalizando, com hora de 

chegada e saída, etc. Ainda que residindo nas áreas rurais, tornou-se comum algumas pessoas 

ocuparem funções não-agrícolas.  

A interdependência, a mobilidade, o acesso às informações, as migrações campo-cidade 

e cidade-campo, levaram ao campo elementos e hábitos considerados urbanos, ao mesmo 

tempo, levaram às cidades, hábitos e estilos rurais. O urbano e o rural como realidades sociais, 

ao mesmo tempo que recebem influências do espaço oposto, influenciam esse espaço. 

 

O reconhecimento enquanto classe e a reprodução da classe trabalhadora na relação 

campo-cidade 

A constituição da urbanidade a partir do desenvolvimento do sistema capitalista, gerou 

uma redefinição e ressignificação da forma campo, iniciando a distinção entre o econômico, o 
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político e o modo de vida. Para Marques (2006), a urbanidade é a forma social da modernidade, 

e, com o avanço do processo de modernização, forma-se a classe trabalhadora.  

A Revolução Francesa (1789-1799), com seus ideais de liberdade, igualdade e 

fraternidade, inspirou os movimentos progressistas no mundo. Dessa forma, a Europa, no início 

do século XIX, é marcado por intensos movimentos políticos. Esses movimentos foram 

importantes para a definição da identidade e consolidação do processo de transição entre o 

sistema feudalista para o capitalista.  

A classe trabalhadora surge a partir desses conflitos - das lutas da burguesia e do 

proletariado contra a nobreza e a aristocracia e, até mesmo, da “modernidade” do sistema 

produtivo capitalista contra o regime feudal (ORSO, 2011). De acordo com o autor supracitado, 

inicialmente, os conflitos foram liderados pela burguesia progressista, apresentando um caráter 

liberal e democrático, posteriormente, tendo à frente os movimentos proletários, assumiram um 

caráter nacionalista e de independência, que mais tarde foram marcados pelos ideais socialistas.  

 Em contrapartida a esses movimentos revolucionários, houve uma contenção ideológica 

e bélica por meio do Congresso de Viena e pela política da Santa Aliança para conter, reprimir 

e até mesmo, executar os revolucionários, com isso, muitos grupos revolucionários europeus, 

como por exemplo, os alemães, foram obrigados a refugiarem-se em outros países. Todavia, 

como aponta Orso (2011), mesmo exilados, estes grupos revolucionários que lutavam, 

sobretudo pela liberdade, continuaram organizados, e em consequência disso, em 1836, em 

Paris, foi fundada a Liga dos Justos, liderada por Theodor Shuster. Da Liga dos Justos, fundou-

se a associação secreta alemã de operários e artesãos, com isso, introduziu a comunicação das 

ideias de operários fabris e exilados políticos de diferentes países europeus. 

 Simultaneamente à Revolução Francesa, a Europa vive na Inglaterra, a Revolução 

Industrial, que, conforme Hobsbawn (2009) nos séculos XVIII e XIX, a Europa vive uma dupla 

revolução que provoca uma transformação tanto no quadro político, quanto no econômico em 

todo o mundo. Enquanto a Revolução Francesa representou uma ruptura na estrutura social, a 

Revolução Industrial representou uma ruptura produtiva, reformulando o novo modo de vida 

no mundo.  

 Em resposta aos problemas derivados da Revolução Industrial e das ideias de liberdade 

e igualdade da Revolução Francesa, surge o socialismo fundamentado em um conjunto de ideias 

heterogêneas de reforma social que contribuiu para o amadurecimento e reorganização do 
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comunismo em novas bases. De acordo Orso (2011), essas ideias resultaram em um movimento 

político que em 1846 deu origem ao Comitê de Correspondência Comunista em Bruxelas, nesse 

movimento estavam envolvidos Marx e Engels. A partir do Comitê, surge a necessidade de 

internacionalizar as ideais, visto que os problemas enfrentados pelos proletários, eram os 

mesmos em todo o mundo.  

 É importante ressaltar que as revoluções – Industrial e Francesa - e a ascensão do 

socialismo, que tiveram como palco principal alguns países europeus, não se restringiram a 

eles, difundiram-se por toda Europa, e aos poucos, no mundo, e em cada país, esses movimentos 

provocavam diferentes influências e foram importantes para o reconhecimento dos 

trabalhadores enquanto classe.  

 Em meio aos processos revolucionários marcados em meados do século XVIII, surge o 

capitalismo industrial que supera o capitalismo comercial, conhecido também como 

mercantilismo, este, surgiu ao final do século XIV e marca a fase de transição do regime feudal 

para o então, capitalismo industrial. Dessa forma, a Revolução Industrial transformou a 

sociedade mundial ao tornar o sistema produtivo capitalista uma realidade em todo o planeta. 

 Marques (2006) expõe que a modernidade proporcionada por meio das revoluções 

políticas e tecnológicas desenvolvidas partir do século XVIII, chega ao Brasil em meados do 

século seguinte, marcado pelo desenvolvimento do mercado interno, estruturação do Estado 

nacional, abolição da escravidão, e, dentre outros, também, com a formação da classe 

trabalhadora. Ainda conforme a autora, através das leis de caráter capitalista, como exemplo, a 

Lei de Terras de 1850, a abolição da escravidão, e, dentre outras, a classe trabalhadora se 

reproduz. Pois as mudanças provocadas por elas, resultaram em uma redefinição das condições 

de vida, já que, com o fim da escravidão, “a terra passa a ser o fundamento da dominação e 

exploração em lugar da relação de servidão e a disputa pela terra passa a opor camponeses e 

fazendeiros” (MARQUES, 2006, p. 173), além disso, a lei da propriedade privada, a falta ou 

baixo financiamento ao trabalhador pobre, a mecanização no campo que mudou a rotina da 

produção e as relações de trabalho no campo, o alto investimento nas cidades para atender as 

demandas do processo de industrialização, culminaram em um grande movimento migratório, 

conhecido como êxodo rural, em que os trabalhadores do campo, em busca por melhores 

condições de vida e atraídos pelo desenvolvimento industrial dos grandes centros urbanos, 

deslocaram-se para as cidades. 
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 O processo de industrialização intensificou o processo da urbanização, pois, embora não 

seja o único fator, a industrialização atua no sentido de modernização das sociedades, gerando 

o aumento da oferta de serviços e equipamentos urbanos, que atuam como fatores atrativos das 

cidades, atraindo os migrantes advindos do campo. Dessa forma, de acordo com Rocha e Leal 

(2016, p. 3) “a industrialização e sua unidade com a urbanização determinaram como princípio 

a vida urbana”.  

 Baseado em Marques (2006), a urbanização brasileira consolidou-se com o avanço da 

economia cafeeira e o crescimento do mercado interno, pois proporcionaram grandes 

investimentos em infraestrutura para a produção e circulação do café, em contrapartida, nesse 

período, o campo passava por um momento de dificuldades na agricultura e pobreza, pois, a 

partir do processo de industrialização, a base econômica do campo é transferida para as cidades, 

dessa forma, a cidade se torna o lugar da produção, na qual atraiu a presença de imigrantes de 

origem europeia. A expansão urbano-industrial foi garantida pela abundância da mão de obra 

oriunda das migrações europeias. A migração contribuiu para a construção de um vasto exército 

industrial de reserva, permitindo a manutenção dos baixos níveis de salários.  

 Todavia, não foi apenas o avanço da economia cafeeira que contribuiu para a 

consolidação da urbanização brasileira, a crise cafeeira de 1930, consequência da crise de 1929, 

contribuiu para o crescimento da produção industrial do Brasil através da substituição da 

importação e intervenção estatal.  

A crise de 1929, que atingiu o Brasil, contribuiu para a adoção de um novo modelo 

econômico baseado, sobretudo, na intervenção estatal. Com a crise cafeeira, o desemprego no 

campo aumentou, estabelecendo o movimento migratório do campo para as cidades. Dessa 

forma, as cidades tornaram-se alvos do planejamento do Estado.  

Contudo, ainda conforme Marques (2006), durante o Estado Novo (1937-1945), as 

dificuldades na agricultura, sobretudo das regiões norte e nordeste, geraram um 

empobrecimento no campo, provocando o êxodo rural que contribuiu com o crescimento das 

cidades. A partir de 1950, ocorrem os movimentos camponeses que enfrentaram o Estado; 

messianismo e o banditismo. Com o golpe militar de 1964, conforme a autora supracitada, como 

medida frente aos movimentos urbanos e rurais, o Estado implanta projetos 

desenvolvimentistas como a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, 
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e a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE com a intenção de atrair 

multinacionais e promover o desenvolvimento industrial nessas regiões, tidas como atrasadas.  

 A agroindústria provocou mudanças nas relações de produção no campo, por não 

dominarem as máquinas e/ou por não acompanharem o ciclo de produção das diversas culturas, 

os trabalhadores das fazendas eram substituídos por trabalhadores vindo de fora, nascendo os 

boias-frias.  

 Para Marques (2006), a década de 1970 foi marcada pelo crescimento das lutas e 

mobilizações sociais no campo e na cidade que provocou o fortalecimento dos sindicatos. 

Todavia, a partir da década de 1980, houve uma queda na taxa de crescimento econômico que 

provocou um enrijecimento da estrutura social, marcando um período de crescimento das 

desigualdades sociais no campo e na cidade e aumento da violência urbana. Já a década de 

1990, com a abertura do mercado interno, inicia-se o processo de importação de tecnologias, 

provocando maior concentração fundiária, desemprego, crescente precarização das relações de 

trabalho e o aumento do setor terciário, principalmente com o crescimento do setor informal 

que acolhe trabalhadores temporários e subempregados, movimentando campo-cidade com 

base à lógica do trabalho, na luta de classes.  

Nota-se que o processo de modernização que ocorreu no campo, sobretudo, a partir da 

década de 1960, que aconteceu de forma centralizada e desvinculada de políticas públicas de 

reforma agrária, resultou em miséria e pobreza para os trabalhadores rurais, provocando o 

êxodo rural, impactando a questão urbana. Constata-se que a luta de classes implicada 

historicamente entre campo-cidade é inerente ao modo de produção capitalista que visa a 

produção da mais-valia e se fundamenta em diferentes contradições.  

 

O contexto do trabalhador rural no Brasil 

Até a década de 1970, a organização do espaço rural brasileiro era condicionada pela 

atividade agropecuária. O campo era responsável pela alimentação da população e o 

fornecimento da matéria-prima. Nesse período, a maior parte dos trabalhadores rurais, 

desenvolviam atividades agrícolas e pecuárias. Contudo, a partir da modernização das técnicas 

de produção no campo, essa realidade começou a mudar, os trabalhadores rurais, em sua 

maioria, passaram a exercer atividades não-agrícolas e até mesmo, a deslocar-se do campo para 

trabalharem nas cidades. 
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Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, até 1960, a 

população brasileira era majoritariamente rural, representando uma porcentagem de 55,3%. Já 

em 2010, segundo o censo demográfico do IBGE, 84% da população brasileira vivem nas 

cidades, enquanto 16% no meio rural. Segundo Nascimento et al (2017), essa transformação 

espacial e demográfica no território brasileiro ocorreu por causa do processo de industrialização 

que aconteceu de forma centralizada e desarticulada de políticas públicas de reforma agrária. 

Esse contexto resultou em desemprego e pobreza no campo, fazendo com que uma massa de 

trabalhadores rurais, migrassem para os centros urbanos em busca de trabalho e qualidade de 

vida.  

A partir de 1964, o regime militar promoveu uma estrutura política pautada na 

modernização da base técnica na agricultura do grande latifúndio e na expansão agromercantil, 

impactando a população brasileira, tanto do campo, quanto das cidades, já que, a modernização 

centrada nos grandes latifúndios agrários gerou desemprego e pobreza para os pequenos 

trabalhadores rurais, obrigando-os a migrarem para os centros urbanos - sem uma infraestrutura 

urbana que comportassem essa migração - em busca de novas oportunidades de trabalho 

(NASCIMENTO et al, 2017). Conforme o mesmo autor, a prioridade ainda continua sendo o 

agronegócio, ao invés de uma reforma agrária conduzida como política pública no Brasil. 

Por outro lado, através da migração campo-cidade, o campo foi se transformando por 

meio do trabalho e dos trabalhadores, pois, “ao migrar, esses sujeitos transformam-se, e ao 

regressar não são mais os mesmos. Voltam mais experientes, porém, mais desacreditados diante 

da crescente precarização das condições de trabalho a que estão submetidos” como afirma Jesus 

(2011, p. 2). Da mesma forma, “proporcionou a apropriação pelo meio urbano de hábitos, 

saberes, simbolismos e tradições, característicos do meio rural” como expõe Nascimento et al 

(2017, p. 4). 

Nascimento et al (2017) destaca a importância da cultura rural sobre a sociedade urbana 

ao retratar o processo de formação da população brasileira que se originou a partir da 

miscigenação de diversas culturas e povos. Entretanto, ressalta que a essência cultural brasileira 

é herdada de uma identidade rural, pois, antes de migrarem para o Brasil, esses imigrantes 

viviam nas zonas rurais de seus países. Nascimento et al elucida: 

 
Sabe-se que a população brasileira tem em sua raiz a miscigenação de várias culturas 
de vários países distintos. Porém, o que raramente é mencionado é que esses 
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imigrantes viviam em zonas rurais em seus países de origem, o que veio a fortalecer 
as raízes rurais da formação da sociedade brasileira. Logo, o cerne cultural brasileiro 
é herdeira de uma identidade rural, seja alemã, italiana, japonesa, nigeriana, angolana, 
etc. Desde o Brasil colônia, Portugal, justamente por ser o país colonizador tem um 
cabedal de destaque na formação rural e consequentemente, da sociedade brasileira 
(NASCIMENTO et al, 2017, p. 4). 
 

 Assim, o campo brasileiro é formado por uma diversidade cultural, étnica, de uso e 

ocupação dos seus territórios, contudo, as trajetórias de luta e resistência contra a 

miserabilidade, desemprego, falta de oportunidade, assim como, a busca do reconhecimento de 

suas identidades e dos direitos básicos de cidadania, aproxima e une essas pessoas enquanto 

povos das zonas rurais. Nesse contexto, Oliveira e Bonilla expõem: 

 
O campo brasileiro é composto por inúmeros povos, culturas e contextos de vida que 
se consolidaram e resistiram ao longo da história, a partir do processo de colonização 
e também de exploração e expropriação, são culturas que possuem um legado de 
resistência na manutenção e perpetuação de suas tradições, as quais foram, no 
transcurso histórico, negadas e marginalizadas (OLIVEIRA; BONILLA, 2018, p. 3). 
 

 Fidalgo (2011) faz uma breve reflexão sobre o desenvolvimento da relação trabalhista 

no Brasil, observando a evolução da legislação relativa ao trabalhador rural, destacando 

algumas conquistas alcançadas, como a criação do sindicato rural, porém, também expondo as 

precariedades ainda vivida por esses trabalhadores. Na esfera legal, o Decreto nº 7.352, de 04 

de novembro de 2010, reconhece como povos do campo: 

 
[...] os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os 
ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores 
assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e 
outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no 
meio rural (BRASIL, 2010, p.1). 
 

 Conforme Fidalgo (2011), no Brasil, as relações de trabalho sofreram grandes mudanças 

no decorrer dos séculos. As relações de trabalho são exploradas no Brasil desde o período pré-

colonial, com a chegada dos portugueses em 1500. Nessa fase, iniciou-se o processo de 

escambo, na qual, os indígenas nativos trocavam produtos locais, como o pau-brasil, por objetos 

sem valor, com os portugueses. No Brasil colonial, os senhores de engenho, para “resolver” o 

problema da falta da mão de obra no país, iniciaram o processo de escravização dos povos, 

primeiramente dos indígenas, depois, africanos. No auge da escravidão existia também o 
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trabalho assalariado e livre para uma pequena parcela da população, exerciam atividades como: 

feitor, mestre de açúcar e outros. A Lei Eusébio de Queiróz de 1850, considerado um dos 

primeiros passos em direção à abolição da escravatura no Brasil, deu fim ao tráfico2 de escravos, 

fazendo com que os agricultores buscassem por trabalhadores assalariados, sobretudo dos 

países europeus.  

 Apesar da Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas – ONU em 10/12/1948 e inserida na Constituição Brasileira em 1988, 

garantir que todos têm direito à dignidade humana, à liberdade, à vida, à segurança pessoal, que 

ninguém poderá ser mantido em escravidão ou servidão, que ninguém será submetido a tortura 

nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, além disso, mesmo passado mais 

de 100 anos de Lei Áurea, mesmo com a implantação do trabalho assalariado, ainda assim, o 

Brasil ainda convive com os vestígios da escravidão. Essa violação de direitos humanos não 

acorrenta mais o homem como nos períodos colonial e imperial do Brasil, atribuiu-se de outras 

formas que prejudica a dignidade e a liberdade do trabalhador, mantendo-o submisso a uma 

situação de exploração. Conforme Fidalgo (2011, p. 3), no Brasil, “a escravidão contemporânea 

manifesta-se na clandestinidade e é marcada pelo autoritarismo, corrupção, segregação social, 

racismo e desrespeito aos direitos humanos”. Conforme a autora supracitada, o trabalhador rural 

é uma das principais vítimas dessa condição subumana de trabalho.  

 Conforme a OIT, em escala global, mais de 40 milhões de pessoas foram vítimas de 

escravidão moderna em 2016, sendo que 71% eram mulheres e meninas. Desse total, 16 milhões 

foram explorados no setor privado, dentre eles, os trabalhadores domésticos, da construção ou 

d agricultura. No Brasil, conforme os dados revelados, entre os anos de 1995 e 2015, foram 

liberados quase 50 mil trabalhadores que estavam em situações análogas ao trabalho escravo. 

Dentre esses libertos, a maioria são migrantes internos ou externos, 95% eram homens, 83% 

com idade entre 18 e 44 anos e 33% eram analfabetos. Essas pessoas deixaram seus lares para 

migrarem para regiões de expansão agropecuária ou grandes centros urbanos, em busca de 

oportunidades de trabalho e garantia da sobrevivência. A OIT ainda estima que 

aproximadamente 25 mil trabalhadores brasileiros estejam sujeitos a essas condições de 

trabalho. Dentro dessa perspectiva, Rocha e Brandão (2013) expõem que devido à dificuldade 

 
2 O tráfico ilegal ganhou vitalidade e num segundo momento o tráfico interno de escravos aumentou (FIDALGO, 
2001, p. 3). 
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de acesso, de fiscalização, dentre outros fatores, o trabalho escravo atinge, sobretudo, o 

trabalhador no meio rural.  

 Para Reimberg (2017), as condições de trabalho no campo ainda são preocupantes. Em 

análise referente as condições de segurança e saúde dos trabalhadores rurais, a autora 

supracitada exibe as reflexões realizadas no Seminário Nacional de Segurança e Saúde no 

Agronegócio, acontecido no dia 07/06/2017 no auditório da Coordenadoria de Assistência 

Técnica Integral – CATI,  pela palestrante Maria Cristina Gonzaga, tecnologista da 

Fundacentro, e do auditor fiscal do trabalho da gerência de Campinas-SP, Antônio Avancini. 

Conforme Reimberg (2017), no seminário, os palestrantes informados, retrataram as realidades 

vividas no campo, em que os trabalhadores rurais se encontram expostos a riscos químicos, 

físicos, mecânicos, biológicos e organizacionais, tais como: jornada excessiva, pagamento por 

produção, falta de vínculo empregatício, etc. Foi ressaltado pela engenheira da Fundacentro que 

no interior do país, ainda encontra muitos casos de precarização do trabalho muito 

preocupantes, até mesmo envolvendo trabalho infantil.  

 Embora tenha em vigor a Norma Regulamentadora 31 – NR 31 – Segurança e Saúde no 

Trabalho, na Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura -, que 

objetiva estabelecer as normas a serem observadas na organização e no ambiente do trabalho, 

de forma a tornar o desenvolvimento dessas atividades com segurança e qualidade, embora seja 

um avanço, ela não é respeitada. Gonzaga apud Reimberg expõe que essa desregularização da 

NR 31 ocorre por falta de fiscalização devido as drásticas reduções nos números de auditores 

do Ministério do Trabalho, problemas na alimentação de dados, falta de infraestrutura física 

para realizar a fiscalização rural, etc. É evidente que a informalidade do trabalho ainda é um 

grande desafio para os trabalhadores rurais, pois é comum encontrar essa categoria de 

trabalhadores sem registro na carteira, com salários abaixo do mínimo e em condições precárias 

de trabalho, sem respeito aos seus direitos. 

 

Entre o campo e a cidade 

A produção do espaço é materializada a partir da relação homem-natureza, mediante o 

processo de trabalho. No modo de produção capitalista, essa relação torna-se conflitante e 

contraditória e recai intensamente sobre o trabalhador. Com a restruturação produtiva do 
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capital, os trabalhadores, sejam do campo ou da cidade, têm sofrido um aumento das formas de 

exploração do trabalho.  

A revolução verde, por meio da territorialização do capital, expropriou os trabalhadores 

do campo, fazendo-os migrarem para as cidades em busca de novas oportunidades de trabalho. 

A cidade, por representar, historicamente, sinônimo de prosperidade e modernidade, atrai essa 

mão de obra expropriada do campo. O modelo de produção capitalista precisa que o trabalhador 

esteja disponível a sujeitar-se nos diferentes espaços, à exploração do capital, pois a mobilidade 

do trabalho está a serviço da lógica da mobilidade do mesmo. Assim, conforme Silva (2014, p. 

2), “o trabalhador precisa buscar oportunidades de trabalho nos distintos espaços campo-cidade 

mesmo que seja em ocupações precárias, informais, parciais”.  

O capitalismo, em suas variações, ao promover oportunidades de trabalho na cidade e 

ao aumentar o exército de reserva, exclui e inclui o trabalhador 

 A ideia de que o trabalhador é livre para vender sua força de trabalho para quem quiser, 

é uma ilusão. Em muitos casos, a necessidade de garantir a sobrevivência e manter a família, 

fala mais alto. Para estes, é menos pior trabalhar em condições precárias, sem nenhuma 

regularidade, com subsalários, com uma carga horária exaustiva, que morrer de fome. O sistema 

do capital criou uma ilusão de liberdade, de que os trabalhadores, nessas condições de trabalho, 

submetem-se a essas precariedades por livre escolha. Entretanto, por trás dessa “livre escolha” 

existe a necessidade de manutenção da vida. Ou é isso ou é morrer de fome e/ou desabrigado. 

Gaudemar (1977, p. 190) chama de “liberdade negativa”, pois não há outra alternativa para 

manter a vida, que não seja a venda da força de trabalho. Assim, “a liberdade de trabalho 

encontra-se totalmente definida nesta dupla determinação: o trabalhador dispõe livremente da 

sua força de trabalho, mas tem absoluta necessidade de a vender” (GAUDEMAR, 1977, p. 190). 

  Ainda sobre a liberdade de trabalho, Silva reforça: 

 
Trata-se de uma pseudo liberdade, tendo em vista que se o sujeito não possui meios 
que lhes garanta sua sobrevivência, sua única opção é vender sua força de trabalho. A 
liberdade reside nessa questão, decidir para qual capitalista vender sua mercadoria 
(força de trabalho), ou vende ou falece de fome (SILVA, 2014, p. 6). 
 

 Segundo Gaudemar (1977), é nessa lógica que a mobilidade da força de trabalho é 

introduzida, como uma possibilidade de exercício da sua liberdade de tornar-se mercadoria. A 

mobilidade do trabalho está pautada na necessidade dos trabalhadores, incentivada pelas 
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contradições do modo de produção capitalista que gera oportunidades de trabalho ao mesmo 

tempo que expande o exército de reserva. Com isso, a mobilidade das pessoas em busca de 

emprego é ampliada por se tornar uma condição para garantir a manutenção da vida. 

 Conforme Silva et al (2006), no Brasil há uma grande carência de políticas públicas 

voltada para o Campo, para o fortalecimento da agricultura familiar e a permanência da 

população rural nesses espaços. Esse contexto vem contribuindo para o inchaço populacional 

nas cidades, que, por vez, vem desencadeando diversos problemas urbanos, como a violência e 

o aumento do desemprego. Os autores supracitados apresentam a agricultura familiar como uma 

alternativa de desenvolvimento no campo, de redução da pobreza e do êxodo rural. Expõem 

ainda, a importância da reforma agrária para o fortalecimento da agricultura familiar. Pois a 

reforma agrária coloca a agricultura familiar no centro das atenções das políticas agrárias e de 

desenvolvimento sustentável. 

 A revista “Cultivando Sonhos: Caminhos para a assistência técnica na reforma agrária” 

(2000), da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva”, da 

Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania, também ressalta a importância da reforma 

agrária para o desenvolvimento da agricultura familiar. Conforme a revista: 

 
[...] a reforma agrária é um poderoso instrumento de desenvolvimento econômico, 
político e social, em contrapartida às correntes que a justificam como um programa 
meramente assistencialista. É fato que a reforma agrária incrementa a produção 
primária, dinamiza o comércio, gera empregos diretos e indiretos, reintroduz no 
mercado significativa parcela da população antes excluída, democratiza o acesso à 
terra e aos recursos públicos, contribui para a melhoria da distribuição de utilização 
dos recursos naturais. Enfim, promove o resgate da cidadania no mais amplo de seus 
sentidos (CULTIVANDO SONHOS, 2000, p. 4-5). 

 Todavia, mesmo a agricultura familiar aparecendo como base para o desenvolvimento 

do meio rural, a atividade ainda ocupa pouca área agrícola, como demostra Silva et al (2006): 

 
A agricultura familiar ocupa somente 22% da área total dos estabelecimentos 
agropecuários e emprega quase 4 milhões de pessoas, ou seja, 59% do pessoal 
ocupado no setor agropecuário. Produz 69% da mandioca, 45% do milho e 30% do 
leite (SILVA et al, 2006, p. 2). 
 

 Com o avanço econômico no campo, os agricultores vêm sendo valorizados no decorrer 

dos anos, porém, essa valorização só é melhor percebida entre os grandes produtores, que 

possuem incentivos do governo, facilidade de crédito, etc.  Contudo, há ainda muitas carências 

entre os pequenos produtores, e a falta de incentivo prejudica a vida desses trabalhadores no 
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campo. Pois, devido à ausência de investimentos na agricultura familiar, esses trabalhadores 

são obrigados a migrarem em busca de trabalho.  

Da mesma forma, sobre a necessidade do incentivo tecnológico ao pequeno produtor, o 

secretário de políticas agrícolas da FETAGRI-MT, Adão Silva, avalia que o agricultor familiar 

não tem acesso à tecnologia de ponta, os quais poderiam auxiliar na produtividade.  

É preciso um olhar mais atento para o Campo brasileiro, é preciso desenvolver políticas 

governamentais que garantam o acesso à terra, ao crédito, à assistência técnica, à tecnologia 

adequada, aos instrumentos de apoio de qualidade, à capacitação, etc. Além disso, é preciso 

investir em infraestrutura, educação e saúde de qualidade, saneamento básico, e infraestrutura 

coletiva de lazer. A ausência de políticas públicas que garantam essas necessidades, contribui 

para a migração dos rurais, especialmente da população mais jovem, como afirma Silva et al: 

 
[...] os jovens rurais são as maiores vítimas porque além de não encontrarem 
incentivos para permanecerem no campo, são levados a desvalorizar o espaço rural e 
incentivados muitas vezes pela própria família a procurarem os centros urbanos, por 
acreditar que “está na cidade as oportunidades para a realização dos seus 
sonhos”(SILVA et al, 2006, p. 3). 
 

 Diante das dificuldades enfrentadas pelos jovens rurais, em relação ao acesso à terra, à 

educação de qualidade e ampliação do mesmo, à cultura e ao lazer, e, principalmente, o acesso 

ao trabalho, há um desestímulo para a continuidade da vida no campo.  

Silva et al (2006) também chama a atenção para a qualidade da educação  no Campo. 

Pois a falta de uma educação de qualidade e de políticas públicas, tem gerado diversos 

problemas nesses espaços, como o analfabetismo, evasão escolar, grande número de crianças e 

adolescentes fora da escola, salas multisseriadas, carência no nível médio rural, docentes 

distantes da realidade rural, ausência de infraestrutura adequada, precariedade no ensino, 

carência de renovação pedagógica, calendário escolar incompatível com a realidade rural, 

escola que não atende aos interesses dos trabalhadores rurais, dos seus movimentos e 

organizações, etc. Estas questões também estimulam o abandono do campo.  

Reforçando a realidade da qualidade da educação no campo, o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, por meio de pesquisa realizada pelo 

Programa Nacional de Educação no Campo – PRONACAMPO (2003), baseado no Censo 

Escolar 2002, expõe que metade das escolas da educação básica no campo, possui apenas uma 

sala de aula, oferecendo o ensino fundamental I, de forma multisseriada, que são salas com 
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alunos de diferentes idades e níveis educacionais. Assim, o professor trabalha na mesma sala 

de aula, ao mesmo tempo, diferentes níveis escolares, tendo que atender a alunos com idades e 

níveis de conhecimento diferentes, comprometendo a qualidade do ensino, da atenção 

direcionada.  

O PRONACAMPO (2003) revela a precariedade do capital sociocultural, como 

consequência da negligência histórica a que a população do campo vem sendo sujeitada. Esse 

desamparo retrata os altos índices de analfabetismo, “no campo, 29,8% dos adultos são 

analfabetos, enquanto na cidade esse índice é de 10,3%. Dos estudantes de 10 a 14 anos, 23% 

estão na série adequada à sua idade, taxa que na área urbana é de 47%” (INEP apud 

PRONACAMPO, 2003, p. 1 

Conforme Silva et al (2006), a desatenção histórica no campo brasileiro, da precariedade 

dos serviços de saúde, da educação de boa qualidade, da falta de apoio para a criação de opções 

de trabalho para a composição da renda dos familiares, além de contribuir para a manutenção 

da pobreza no campo, aumenta as chances da migração dessa população, que partem em busca 

de melhores condições de vida em outros lugares e/ou até mesmo, para a manutenção da vida, 

para não morrerem de fome no campo, o que é uma contradição, já que, a população rural é a 

responsável por cultivar os alimentos que chegam às nossas mesas através da agricultura 

familiar.  

Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura - FAO 

(2014), o campo concentra altos índices de miséria, 44% da população rural da América Latina 

se encontra em situação de pobreza e 28% em condições de extrema pobreza. A Organização 

aposta em programas de proteção social e desenvolvimento do campo para reduzir essas 

porcentagens.  

É notória a necessidade de políticas públicas eficazes que garanta a população rural o 

acesso à educação de qualidade, melhores condições de trabalho no campo, acesso à terra, 

crédito, assistência técnica, projetos para o desenvolvimento pessoal que contribuam com a 

criação de novas propostas de trabalho. Essas ações podem melhorar a qualidade de vida no 

campo, e, consequentemente, contribuir para a permanência dessa população no território. 
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Introdução  
 

O espaço agrário da mesorregião Sul/Sudoeste de Minas está atrelado à economia cafeeira 

pós-década de 1970, sobretudo baseada na agricultura familiar e comercializada, via 

cooperativas. No entanto, essa monocultura também tem permitido a elevada concentração 

fundiária na região que, aliadas a políticas agrícolas pouco favoráveis à pequena produção, tem 

privilegiado os grandes proprietários, maiores beneficiários de agronegócio do café. Por outro 

lado, surge uma outra alternativa de mercado, principalmente, o externo, com a crescente 

produção de café no sistema orgânico, vinculado ao chamado Fair Trade (comércio justo). 

Visando compreender in loco essas contradições, foram realizadas três visitas durante 

trabalhos de campo da disciplina Geografia Agrária, realizadas entre novembro de 2017 e 

fevereiro de 2018: a) bairro rural Mandassaia, no município de Alfenas-MG; b) COOPFAM 

(Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região), no município de Poço 

Fundo-MG; e; c) Assentamento Nova Conquista II e acampamentos, no município de Campo 

do Meio-MG. Esses municípios estão localizados à microrregião de Alfenas, pertencente à 

mesorregião Sul/Sudoeste de Minas (mapa 1). 
 

Figura 1- Mapa de localização geográfica dos municípios de Alfenas, Campo do Meio e Poço 
Fundo no Estado de Minas Gerais.  
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Nesse sentido, as observações e anotações durante esse trabalho de campo, resultaram 

nesse trabalho que pretende analisar as dinâmicas e suas contradições existentes no Sul de 

Minas, verificando o papel da agricultura familiar, diante monocultura do café, responsável pela 

concentração fundiária e desenvolvimento do agronegócio, mas ao mesmo tempo, trazendo 

outras alternativas para a sobrevivência dessas famílias. 

 O trabalho inicia com uma explanação sobre a cafeicultura no Sul de Minas para depois 

dedicar-se aos relatos sobre cada um dos pontos visitados no trabalho de campo.  
 

A cafeicultura no Sul de Minas 
 

A economia dos municípios do Sul/Sudoeste de Minas selecionados para esse trabalho 

está inserida no agronegócio do café, sendo que representa 50% da produção total do estado de 

Minas Gerais. Ressalta-se que, segundo Davis e Goldberg (1957) agronegócio significa “um 

complexo de sistemas que compreende agricultura, indústria, mercado e finanças”, que é 

“controlado por corporações transnacionais, que trabalham com uma ou mais commodities e 

atuam em diversos setores da economia” (WELCH e FERNANDES, 2008, p. 165).  

No entanto, na região, o maior número de fornecedores de café para as cooperativas e 

armazéns gerais é representado pela agricultura familiar, que  
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constitui-se de uma família que trabalha em atividades agrícolas sob um pedaço de 
terra, em geral não muito grande, e nem sempre de sua propriedade legal. Este regime 
de trabalho em economia familiar gera uma produção agroalimentar que é utilizada 
para o auto abastecimento (autoconsumo) mas também (e cada vez mais) para a 
comercialização (SCHNEIDER e CASSOL, 2017, p. 91) 

 

Segundo VALE, (2018) pode-se observar que dentro dos municípios da mesorregião 

Sul/Sudoeste de Minas, há a escassez de trabalhos sobre o espaço rural, principalmente se 

atrelados ao agronegócio do café, que se instalou na região pós década de 1970, dificultando a 

sobrevivência dessas famílias no espaço rural. 

Desse modo essa região responsável por 50% de toda a produção do estado de Minas 

Gerais, ligada ao agronegócio cafeeiro, sendo esse favorecido ao crescimento, ampliando ainda 

mais suas fronteiras produtivas.  
A existência de financiamento, assistência técnica, introdução de novas tecnologias, 
aumento das exportações, aumento dos preços internacionais e a renovação da 
cafeicultura via apoio governamental. (SILVA; SANTOS; LIMA, 2001, p. 9 apud 
Vale, 2018, p. 21). 

 

Visto que a produção de café no Sul de Minas recebe grandes incentivos, não foram 

somente os latifundiários que se apropriaram dessa produção, pois, os produtores familiares por 

meio de parcerias e auxilio das cooperativas também passaram a cultivar o café, promovendo 

uma disputa com os grandes fazendeiros da região.  
 

Bairro rural Mandassaia: agricultura familiar produtora de café convencional  
 

O bairro rural Mandassaia foi uma das áreas rurais do município de Alfenas atingidas pela 

inundação das águas do reservatório de Furnas, na década de 1960, encobrindo as várzeas, onde 

as terras eram mais férteis e ocupadas pelas culturas do arroz, feijão, milho e alho.  

Desse modo, citando Lemos Júnior (2010, p. 23), Vale (2018), destaca que tal situação 

trouxe prejuízo aos agricultores, “Seja pelo término das atividades agrícolas, que utilizavam 

como subsistência as áreas de várzea, seja pelo baixo valor pago, na forma de indenização, pelas 

terras inundadas”. 

Com isso, toda a produção local foi afetada, promovendo o êxodo rural de algumas 

famílias do bairro, embora os descendentes de muitas permaneçam residindo no bairro nos dias 

atuais. Além disso, as águas cobriram pontes, estradas e até a ferrovia, deixando o bairro isolado 

com relação à sede do município. 
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Nesse sentido, as injustas indenizações por parte do Estado e o isolamento geográfico 

fizeram com que as famílias que permaneceram no bairro, tivessem de se adaptar a outras 

culturas agrícolas. A partir da década de 1970, passaram a investir na cafeicultura, embora tenha 

sido uma tentativa arriscada, devido à falta de orientação e prática para o manejo desse tipo de 

cultura, o retorno do investimento mostrou-se positivo, predominando no bairro desde então, 

tornando-se a principal fonte de renda dessas famílias. O sistema de produção adotado pelas 

famílias do bairro na produção de café, desde então, foi o convencional, baseado nos preceitos 

da Revolução Verde, sobretudo utilizando agrotóxicos e fertilizantes químicos (COSTA, 2016). 

Desse modo, com a produção do café os moradores, até então, ressentidos com a 

inundação de Furnas, passaram a ficar esperançosos com implementação da cafeicultura no 

bairro, como forma de atividade econômica, a fim de remediar os problemas trazido pelas 

águas, promovendo a permanência dessas famílias em seus lotes dentro do bairro, que apesar 

de seu isolamento espacial, apresentou grandes melhorias desde então. Como afirma Vale, 

(2018, p. 35). 

Segundo Moreira (2007, p. 23), o bairro rural pode ser concebido como “uma unidade 

socioespacial alicerçada em três elementos: a base físico-territorial, o sentimento de localidade 

(identidade) e a sociabilidade entre os moradores (as relações de vizinhança)”. Sendo assim, 

pode ser definido como 
[...] todo conjunto de casas, suficientemente próximas para que se estabeleçam 
contatos sociais entre seus moradores. É uma célula de comunidade rural que existem 
certos tipos de parentesco ou de vizinhança, reforçados frequentemente pela 
existência da venda, capela ou escola e cujo raio de ação marca os limites do bairro 
(MÜLLER, 1966, p.129 apud MOREIRA, 2007, p. 146). 

 

E é exatamente assim que se configura o Mandassaia, que visitamos em 23/11/2017, 

onde além da igreja e da Escola Municipal Arlindo Silveira, que oferece o ensino fundamental I para 

as crianças do bairro, possui o Centro Comunitário Antônio Augusto Nogueira (figuras 2 e 3), 

sede de reuniões da Associação dos Produtores Rurais de Mandassaia e que conta com um pequeno 

ambulatório médico, com consultas mensais, agendadas pela agente municipal de saúde que 

atua no local. 
 

Figuras 2, 3 e 4: Propriedade rural, placa do Centro Comunitário ‘Antônio Augusto Nogueira” 
e Escola Municipal Arlindo Silveira, no bairro rural Mandassaia – Alfenas/MG. 
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Fonte: Trabalho de campo (novembro/2017). 
Foi nesse centro comunitário que fomos recebidos pela referida agente e por um dos 

antigos moradores do bairro, que nos relatou fatos sobre a história local, sobretudo a vida dos 

moradores antes e depois da inundação de parte de suas terras pelo reservatório de Furnas e de 

que forma lidaram com essas transformações. Sobre as antigas práticas agrícolas, nas quais o 

principal produto era o arroz cultivado nas várzeas dos rios que foram inundados, com pouca 

mecanização. Além dessa cultura, também plantavam o milho, o feijão entre outros, ou seja, 

predominava a produção de alimentos. Nesse sentido, pós-inundação, foi necessária uma 

adaptação das famílias do bairro a novas culturas e meios de produção. 
A principal fonte de renda dessa população baseava-se na atividade agrícola, uma vez 
que as áreas de várzea possuíam terras férteis e culturas adaptadas, que sofreram fortes 
impactos, assim como o caso do arroz, que era um dos cultivos mais representativos 
antes da inundação. Atualmente, está configurada uma nova estrutura nesse setor do 
município, outras culturas, com novas técnicas, que incluem a fertilização química 
dos solos então agricultáveis, como é o caso da cafeicultura. (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALFENAS, 2006, p. 34). 

 

Os pequenos produtores tiveram de se unir, pois, sozinhos não possuíam condições 

favoráveis a produção, surgindo assim o plantio compartilhado das culturas ali produzidas, com 

destaque no café. Com as novas formas de produção, se tem a inserção dos insumos agrícolas 

na produção, como forma de fertilização dos solos, ou seja, o capitalismo agroindustrial passa 

a dominar essas famílias, que não encontraram outra saída a não ser render-se a esse método de 

produção.  

Por falta de recursos financeiros os pequenos produtores realizavam um acordo em 

conjunto, onde esses entravam com a mão de obra, e os grandes fazendeiros davam as mudas 

de café e os fertilizantes, dividindo a produção. Alguns desses fazendeiros utilizavam o sistema 

de colônias, porém, esse método já não é mais utilizado, por ser desvantajoso para o 

latifundiário arcar com a família.  

Por meio de todos os acontecimentos, as famílias foram se adaptando a novos modelos 

de produção, inserindo-se em atividades pluriativas, como plano de desenvolvimento 
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econômico, para que as mesmas sobrevivam no campo, sem terem que migrar para as cidades. 

Pois, com a expansão da produção cafeeira no bairro, os produtores passaram a alterná-la com 

outras atividades agrícolas, como complemento da renda, segundo Costa, (2016, p. 26) 

Embora predomine a agricultura familiar no bairro, destaca-se também a presença de 

uma grande propriedade, a Fazenda Icaraí pertencente ao grupo empresarial Itapuã, que possui 

6 fazendas no Sul de Minas. Nossa visita à essa fazenda foi monitorada por seu administrador, 

que nos relatou que a mesma possui uma área de 350 hectares e produzem cerca de 2 milhões 

de pés de café anualmente. A maior parte de sua produção é realizada com maquinários (99%), 

sendo que as atividades são realizadas manualmente, ocorrem apenas onde as maquinas não 

conseguem chegar, devido às vertentes acentuadas. Utiliza-se um sistema moderno de 

codificação, sendo esse mecanizado e informatizado, possuindo a exigência de cadastro no 

sistema, que realiza o monitoramento desde os pés de café aos trabalhadores. Mantendo o 

controle da sua produção por hectare. Além disso, essa é uma das poucas fazendas do grupo 

que faz todo o processamento, beneficiamento e venda do café, em suas próprias instalações. A 

maior parte desse café destina-se à exportação, pois, esse café é exportado, possuindo algumas 

parcerias como com a franquia Starbucks, sendo restante vendido para o mercado regional. 

No entanto, a mecanização traz aspectos negativos, como o desemprego de muitos 

trabalhadores, e sua substituição por maquinários, pois, as despesas de uma máquina ficam em 

torno de 30% menores que o serviço braçal, sendo mais viável, segundo o administrador da 

propriedade. Nesse sentido, a fazenda possui apenas 120 funcionários, sendo eles moradores 

do próprio bairro, ou dos municípios vizinhos como exemplo Alterosa. 

O administrador também ressaltou que há um sistema de monitoramento e normatização 

na fazenda para controle dos acidentes de trabalho, além da preocupação com os insumos 

utilizados na lavoura, buscando o menor índice possível no uso de agrotóxicos. É feito também 

a análise do solo todo ano, para acompanhar sua fertilidade e garantir uma qualidade elevada 

da produção.  

Torna-se possível compreender as dificuldades enfrentadas para a permanência das 

famílias no campo e na agricultura familiar, seja essa pela inundação do reservatório de Furnas, 

que gerou o isolamento, dificultando na produção, e pela instalação de grandes propriedades 

cafeeiras no local favorecendo o desemprego.  
 

COOPFAM: produção de café orgânico e MOBI 
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A fim de observar a diversidade rural presente na região, o trabalho de campo foi, em 

01/02/2018, em busca de um sistema de cultivo orgânico, adotado pelos cafeicultores da 

Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região e Região e na propriedade 

rural de uma família, na qual a esposa é uma das integrantes do MOBI.  

A história dessa cooperativa se confunde com o desenvolvimento do município de Poço 

Fundo-MG, a partir da opção pela cafeicultura, com o apoio da Comissão Pastoral da Terra 

(CPT) na década de 1980, quando os agricultores passavam por grandes dificuldades no cultivo 

do fumo. A mesma teve início, com a fundação da Associação dos Pequenos Produtores da 

Comarca de Poço Fundo, com parcerias com Organizações Não-Governamentais (ONGs), que 

passaram a produzir café para nichos de mercado orgânico. No qual receberam a primeira 

certificação em 1998 e desde então, a cooperativa passou muitas transformações, sendo seu café 

comercializado no mercado externo e interno, destacando o Café Familiar da Terra, 

denominado de “café feminino”, tido como carro chefe nas linhas de produção (COOPFAM).  

A origem do café feminino se deu a partir da criação do projeto Mulheres Organizadas 

Buscando Independência - MOBI, em 2005, que resulta de uma parceria entre a cooperativa e 

o Instituto Federal, no qual 35 mulheres trabalham diretamente na produção de café, rosas e 

artesanato. As participantes visam, continuamente, o aprendizado de novas técnicas de 

produção e realizam vários cursos e seminários, além de ter uma representante no quadro da 

diretoria da COOPFAM, uma vez que são cooperadas independentes dos maridos (VALE e 

LEMOS, 2017). 
É importante ressaltar que a ideia do café feminino não é original da COOPFAM, nem 
do Brasil. Ela é resultado de uma parceria comercial com a Organic Products Trading 
Company (OPTCO), dos Estados Unidos, que também está presente na criação e 
apoio aos cafés femininos de outros países da América Latina (Bolívia, Colômbia, 
Guatemala, México, Nicarágua e Peru) e na África (Ruanda e Sumatra) 107. No caso 
da COOPFAM, segundo seu presidente, as conversas sobre o estabelecimento da 
parceria iniciaram-se entre 2008 e 2009, mas não prosperaram, tendo se efetivado, em 
2015, no contexto do lançamento do Café Familiar da Terra, no qual definiu-se que 
café feminino como uma de suas linhas de produção. Por conta disso, foi possível que 
as mulheres passassem a atingir não apenas o mercado interno com o café 
industrializado com a marca Café Familiar da Terra, como também os grãos in natura, 
para os Estados Unidos […] (VALE et al., 2019, p. 345-346). 

 

Em visita à cooperativa, fomos recebidos pelo seu presidente naquela época, que passou as 

informações que serão aqui relatadas. Ele destacou a importância da formação da COOPFAM 

para os produtores e também para o município de Poço Fundo, sendo essa considerada uma 

cooperativa de pessoas, por ter como diferencial a relação da cooperativa com os seus membros, 
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os tendo sempre como prioridade e em seguida a produção. A cooperativa possui 70 cooperados 

com certificados de café orgânico dentro do sistema do Fair Trade (comércio justo) e 45 no 

processo de transição, sendo que 95% da produção do café é exportada, embora ainda não 

consegue atender toda demanda externa (figuras 4 e 5).  

Figuras 4 e 5: Parede da COOPFAM com os certificados de café orgânico e sacos de café 
armazenados nas instalações da cooperativa. 

  

Fonte: Trabalho de campo (fevereiro/2018). 
 

De acordo com o SEBRAE Nacional (2016) a certificação do Fair Trade pode ser definida  
[...] como uma parceria comercial, baseada em diálogo, transparência e respeito, que 
busca maior equidade no comércio internacional, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável por meio de melhores condições de troca e garantia dos 
direitos para produtores e trabalhadores à margem do mercado, principalmente no 
Hemisfério Sul. 

 

O presidente relatou que a COOPFAM foi à primeira do Brasil a possuir a certificação do 

Fair Trade, em 1998, por já cultivarem um café de qualidade, devido as condições favoráveis 

no município, embora ainda não dominassem a técnica do sistema orgânico, de modo que 

mantivessem a qualidade. Por isso, esse processo de adaptação levou por volta de três anos para 

que conseguissem vender o primeiro lote de café. Nesse sentido, com o tempo e, seguindo 

alguns critérios, a cooperativa e os produtores passaram a se adaptar a esse novo modo de 

produção. E, após a realização de alguns cursos preparatórios e de pós-colheita, a COOPFAM 

aderiu à mudança do seu sistema de produção. O seu primeiro lote da nova produção rendeu 

200 sacas, que foram vendidas à Bélgica no ano de 2001, no ano seguinte se expandiu a 

produção devido ao preço pago por esse produto ser bem valorizado, sendo necessário, em 

2003, a fundação de uma associação para facilitar a comercialização. 

O presidente explicou que, como a produção do café orgânico é menor devido a suas 

exigências e especificidades em todo o manejo, seu beneficiamento é feito dentro da própria 

cooperativa para a exportação, na produção do café convencional, é realizado uma terceirização 
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do seu beneficiamento no município de Machado, até que o novo armazém seja construído. E 

isso acabou acontecendo no final de 2018. 

Desse modo, tem-se um projeto para o aumento da produção orgânica, segundo ele, com 

a montagem de um centro de compostagem, pois alguns produtores trabalham com esse 

processo. Porém, ainda é um trabalho pequeno, devido ao problema de matéria prima, pois o 

café orgânico não utiliza nenhum tipo de adubo ou fertilizante químico, sendo esse o maior 

desafio para sua produção. O presidente destacou também que uma das principais questões do 

grupo em produzir o café orgânico, foi sua relação com à saúde e meio ambiente, pois o fumo 

não estava dentro do propósito dessa realidade. Para seu desenvolvimento, a cooperativa 

encontrou algumas parcerias como Instituto Federal do Sul de Minas – Campus de Machado, 

Universidade Federal de Lavras (UFLA) e a participação de outras organizações como a ONG 

Sapucaí e a Rede de Agricultura. 

Cabe destacar o papel das mulheres dentro desse sistema de produção familiar voltado ao 

agroecológico e importância do grupo MOBI, que trouxe muitas conquistas as mulheres em 

especial a independência na produção. Segundo Dourado (2016), e os relatos de uma das 

cooperadas e integrante do MOBI, antigamente o conselho administrativo era formado apenas 

por homens, e as mulheres não tinham direito ao voto, e hoje se observa o contrário, as mulheres 

com um forte papel político na instituição e com um produto exclusivo no mercado no qual 

recebem 10% a mais do valor como prêmio de incentivo. Na realidade, é preciso mencionar 

que a valorização das mulheres na COOPFAM é incentivada por 2 princípios do Fair Trade: 

pagamento de um preço justo pelo trabalho dos produtores, sem desigualdades entre gêneros e 

compromisso de não discriminação, igualdade de gêneros e liberdade de associação (WORLD 

FAIR TRADE ORGANIZATION, 2014).  

Terminada essa visita, um dos técnicos da COOPFAM nos acompanhou em uma 

propriedade rural de cooperados, onde é produzido o café feminino. A cooperada que visitamos 

nos contou de sua alegria por ter vencido um concurso de prova de café e de ter sido campeã 

pela qualidade do melhor café orgânico de 2017. Ela atribui boa qualidade do café à adubação 

orgânica e o cuidado especial na hora da secagem dos grãos.  

Na opinião dela, é possível que a mulher também ganhe destaque na produção de café e 

em outras atividades que não sejam as domésticas. Daí a importância da participação ativa delas 

na COOPFAM – via MOBI - nos mercados nacional e internacional, sendo responsáveis pela 

criação da marca de café “Familiar da Terra” denominado de Orgânico Feminino, produzido 
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por um grupo de mulheres, as quais têm direito a uma área na propriedade familiar, onde 

cultivam e recebem pela produção, separadamente, ou seja, ela cooperada individual.  

Pereira (2017) apud Vale et al (2019, p. 346) explica como funciona esse modelo, no qual 

as mulheres 

[…] têm um talhão dentro da propriedade que é delas, tem que tá no nome delas, tem 
que estar todo legalizado. Um exemplo meu mesmo (sua propriedade rural), a gente 
tem a escritura no nome meu e dela, está no nome de nós dois. Dentro da cooperativa, 
a escritura significa posse, então eu tenho posse e ela também. Na questão do café 
feminino, o Washington (agrimensor da COOPFAM), que faz o mapeamento, ele vai 
lá é faz um mapeamento daquele talhão. Então tem o meu talhão, e o talhão da minha 
esposa, se você vir no meu cadastro e pegar a minha pasta aqui na cooperativa, está a 
escritura e comprova a posse, mas no mapeamento só tem aquele talhão. E nela tem a 
mesma escritura que comprova posse, mas tem o mapeamento de outro talhão.  

 

As participantes do MOBI visam, continuamente, o aprendizado de novas técnicas de 

produção e realizam vários cursos e seminários oferecidos por diversos parceiros como: 

IFSULDEMINAS, SENAR, SEBRAE. Além disso, essas mulheres contam com uma 

representante no quadro da diretoria da cooperativa (COOPFAM). 

Para a cooperada, a COOPFAM busca incentivar tal prática, fazendo com que o café 

feminino tenha um valor diferenciado dos demais cafés produzidos. No entanto, reclama que 

que é muito difícil a produção do café feminino, pois é uma luta diária contra o machismo e o 

preconceito. Há por parte das cooperadas, a sororidade e laços afetivos estabelecidos através 

dos núcleos de cooperados existentes nos bairros rurais de Poço Fundo e de outros municípios 

do Sul de Minas e um do estado de São Paulo. Cada um deles possuem um líder, que coordena 

as reuniões mensais e leva suas demandas para a reuniões, também mensais, com a diretoria da 

cooperativa. A participação nessas reuniões por 6 meses é, inclusive uma das exigências para 

que um cafeicultor se torne cooperado “para que possa conhecer o perfil e o funcionamento da 

cooperativa, inclusive, podendo participar de cursos oferecidos pela cooperativa” (VALE et al, 

2019, p. 344-345). Isso é válido tanto para os cooperados homens quanto mulheres. 

Ela explicou também que, além do café feminino, o MOBI mantém projetos alternativos 

como eventos e feiras de artesanatos que foram produzidos pelo núcleo feminino e que são 

vendidos nas feiras e na cidade.  
 

Assentamento Nova Conquista II e acampamentos: uma história de luta pela terra 
 

Na visita de campo do dia 06/02/2018, conhecemos um assentamento e acampamentos do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), localizado nas terras do Sul de Minas 
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Gerais, no município de Campo do Meio, lugar tradicional de grande cultivo de café para 

exportação. O intuito foi compreender melhor a luta e os empasses por eles sofridos no campo, 

discutindo a respeito da questão agroecológica presentes nesses espaços. 

O local visitado foram as terras da antiga usina Ariadnópolis, com 3.600 hectares que, 

desde 1998, é palco de disputas entre acampados do MST e os proprietários da terra, a 

Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo (CAPIA), titular do imóvel, porém essa possui uma 

enorme dívida em impostos, empréstimos e questões trabalhistas. Nessas terras estão 

localizados o assentamento Nova Conquista II, e mais 10 acampamentos, formando o 

acampamento Quilombo Campo Grande. Os sem-terra desses acampamentos passaram por 11 

reintegrações de posse, beneficiando 12 famílias (VALE et al, 2018).  

Esses assentados e acampados participam da Cooperativa dos Camponeses Sul Mineiros 

- Camponesa, que comercializa café, principal produto, cana, leite e seus derivados, hortaliças, 

frutas, grãos e mel, sendo esses em sua grande maioria de base agroecológica, comercializados 

com a marca Guaií, vendida na região do Sul de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte. 

Nessa visita para uma melhor compreensão sobre o funcionamento interno do MST, 

dentro de sua produção, fomos recebidos por uma acampada e dois assentados do movimento, 

no qual se dispuseram em nos acompanhar durante o trajeto, explicando com mais detalhes as 

lutas travadas desde sua formação política enquanto proletários até a passagem para assentados. 

Segundo os entrevistados, esses nos relataram que a disputa pela terra, é travada já há 20 

anos, desde o Assentamento Primeiro do Sul. Tais lutas se iniciaram com descontentamento 

por parte da classe operária que por meio de ocupações nos engenhos de açúcar, que eram 

manuseados por mão de obra escravizada, na Usina de Ariadnópolis, que atualmente abriga 456 

famílias, sendo elas assentadas e acampadas. 

Em meio às discussões a respeito desses trabalhadores, fomos esclarecidos pelo 

responsável do setor de produção, pois, de acordo com o mesmo, para tornar-se um assentado, 

o acampado deve obter um contrato de concessão de uso da terra emitido pelo INCRA. 

De acordo com as informações, o movimento também enfrenta outros obstáculos, entre 

eles estão confrontos com o maior produtor de café da região, e um dos maiores do mundo. No 

início houve muita resistência na conquista pela terra, por parte do próprio município que 

dificulta o acesso em relação à educação e assistência médica adequada a essas famílias.  
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Durante o percurso se visitou a “Escola do Campo” Eduardo Galeano (figura 6), na qual 

um dos vereadores do município e também militante do MST, nos relatou em conversa sobre 

as dificuldades que as crianças possuem sobre o ensino, e a sujeição delas a manipulação para 

adquirirem um caráter negativo quanto ao campo, e com isso, ressaltou a necessidade da criação 

da escola do campo para as mesmas. 

Dentro do assentamento existem outros projetos, tais como o Agrofloresta que contém 4 

viveiros com árvores nativas, utilizadas no reflorestamento (figura 7), esse também mantém 

uma horta medicinal com cerca de 40 ervas medicinais, espaço de formação, viveiro e lazer 

com aproximadamente 1 hectare. Os projetos são realizados através de parcerias existentes com 

a COOPFAM e outras instituições, sendo o viveiro parte de um projeto do Estado de Minas 

Gerais (CODEMIG) chamado “Plantando o Futuro”.  
Figuras 6 e 7: Viveiro de mudas, cultivo de ervas e escola Eduardo Galeano no assentamento 

Nova Conquista II e acampamentos, no município de Campo do Meio/MG. 

 

 

Fonte: Trabalho de campo (fevereiro/2018). 
 

Ao final da visita, uma das responsáveis pelo setor de produção nos forneceu informações 

importantes da história dos produtores e dos produtos orgânicos produzidos no assentamento. 

Sendo assim, foi possível compreender as dinâmicas realizadas em relação à venda, preços, as 

conquistas alcançadas e a valorização da cultura no campo. Ela também ressaltou a importância 

de se consolidarem em alguns espaços para que tal cultura possa se disseminar e possa deixar 

sua marca, além de tornar mais acessível e justo tanto em relação a quem produz, como aos 

consumidores.  

Por fim, cabe ressaltar que entre tantas dificuldades enfrentadas por essas famílias, está a 

jornada de vida árdua das mulheres camponesas, produtoras familiares, e militantes da classe 

operária. Sendo essas impulsionadas por meio do coletivo de mulheres consolidado há cerca de 

6 anos, no qual essas participam em 90% de toda a produção desde o plantio, ensacamento e 

até a venda nas feiras, contribuindo na renda familiar com sua produção. Além disso, tais 
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mulheres reivindicam seu espaço no âmbito político despertando nas mesmas o empoderamento 

feminino. 
 

Considerações finais 
 

Após a experiência conjunta das atividades de campo nessas três localidades e as 

discussões em sala, pode-se observar quão diverso é o espaço agrário Sul mineiro, e como se 

dá a transformação do meio rural, principalmente pelo monopólio do café, em especial no bairro 

rural Mandassaia, no qual conhecemos um pouco melhor da história local, e da Fazenda Icaraí 

grande propriedade cafeeira da região. 

Também foi possível compreender as dificuldades enfrentadas para a permanência das 

famílias na agricultura familiar, devido à interferência da cafeicultura altamente mecanizada, 

influenciada pelas políticas capitalistas e de desenvolvimento, gerando interferências em 

bairros rurais, nos modos de produção e na vida dos agricultores. 

Na segunda visita, conhecemos um dos acampamentos e assentamentos do MST, no Sul 

de Minas Gerais, lugar de grande cultivo de café para exportação, espaço contraditório entre a 

produção voltada para o agronegócio e a luta para manutenção da produção orgânica destinada 

a qualidade e não somente ao lucro. No qual compreendemos melhor a luta e os empasses 

sofridos por esses na produção agroecológica por eles defendida, e o acesso ao campo. 

E por fim, com o intuito de compreender o trabalho familiar, em especial das mulheres no 

município de Poço Fundo, estivemos na COOPFAM e na propriedade rural da família de uma 

das integrantes do MOBI. Essa cooperativa destaca-se nacionalmente pela produção de café 

orgânico e na valorização das mulheres como cooperadas individualmente, lutando para 

garantirem o mesmo reconhecimento a fim de combater o machismo existente no campo e 

dentro da cooperativa. 

Torna-se visível ao longo do trabalho, que ainda há uma grande diferença no espaço agrário 

e nas políticas de incentivo, que em alguns casos apresenta uma forma de desenvolvimento 

favorável ao grande produtor que nessas terras se instala, criando assim um “falso 

desenvolvimento” do país, favorecendo os latifundiários.  

As consequências trazidas aos pequenos produtores vão de encontro com esse 

desenvolvimento, pois esses não são incentivados ao crescimento da mesma forma que os 

apoiadores do agronegócio, portanto caso considere-se um equilíbrio no campo não será por 
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meio dos sistemas de produção e políticas atuais, pois essas ainda permanecem injustas e 

desiguais. 

Partindo das localidades na qual o campo foi realizado, torna-se possível ver o quão 

paradoxal esse se tornou, pois, sempre que se coloca o desenvolvimento como prioridade, é 

necessário analisar onde esse desenvolvimento chegará e a quem ele irá atingir, criando um 

espaço agrário contraditório, tornando essa uma realidade discrepante. 

Com base nesse posicionamento, é levado em conta o fato de que diferentes 

componentes do espaço agrário, entre eles os agricultores familiares, sofrem com a ausência de 

investimentos e aplicações que não são devidamente distribuídas, sendo assim, se desenvolve 

um espaço de luta e revolta com o governo. 

O espaço agrário não se volta somente ao grande produtor, cooperativas são criadas a 

fim de beneficiar as famílias e valorizar o produtor, sendo esse responsável pelo abastecimento 

de feiras livres, hortifrúti, escolas e na mesa da maioria da população, expandindo suas 

fronteiras e rompendo com as barreiras do agronegócio. 

A partir dessas proposições observa-se quão contraditória foi à desenvoltura do campo, ou 

seja, mesmo com a visão de que o agronegócio traz benefícios ao país e a população, não se 

pode considerar tal colocação como uma verdade única, pois ao mesmo tempo, temos novas 

alternativas para a sobrevivência dessas famílias, como vistas no Assentamento Nova 

Conquista II e acampamentos e em Poço Fundo com a COOPFAM. 
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INTRODUÇÃO  
 

O artigo ora em apreço tem como objetivo compreender a difusão do meio técnico-

científico-informacional a partir da racionalidade dos sistemas de objetos e sistemas de ações 

da produção avícola no município de Pocinhos (PB). Para tanto, partiremos do pressuposto de 

que as atuais dinâmicas impostas pela globalização da economia inferem transformações 

territoriais em todos os lugares do planeta Terra, mesmo que de modo variável. As atividades 

econômicas, sociais e políticas estão simultaneamente relacionadas para buscar satisfazer os 

anseios da ordem hegemônica empregando, para isto, todos os sistemas de objetos e os sistemas 

de ações desenvolvidos no período técnico-científico-informacional para produzir e organizar 

o espaço geográfico (SANTOS, 2006).        

 A partir de um conjunto de ações normandas dinamizam-se as possibilidades efetivas 

para o desenvolvimento das atividades produtivas no território. Desse modo, o uso do território 

é organizado buscando atender o interesse seletivo de determinados grupos econômicos que 

ditam o modo como o território deve ser estruturado para satisfazer as suas necessidades 

particulares (SANTOS, 1998).        

Nesta trama a atividade avícola se destaca pelas diversas dinâmicas e transformações 

materializadas através da reestruturação dos seus equipamentos técnicos e de ações do capital 

industrial, que vêm se difundindo por meio da expansão e modernização do sistema capitalista 

de produção no campo.  Esse processo é oportuno para o surgimento de novas formas de uso 

do território, uma vez que a normatização da produção agropecuária a partir da ordem ditada 

pelo sistema de integração entre as empresas avícolas e os produtores rurais, é geradora de 
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novas racionalidades técnicas e de novas realidades socioterritoriais.   

 Isso foi observado na área de estudo, o município de Pocinhos (PB), tendo em vista que 

a produção pecuária para  avicultura de corte vem se dando por meio do sistema de integração 

avícola, o  qual subordina os produtores rurais às normas estabelecidas pelas empresas 

integradoras, fazendo com que o uso do território, em seus aspectos econômicos, sociais e 

políticos, passe a ser organizado e modificado mediante a inserção de padrões operacionais e 

normativos que servem a exequibilidade da  produção na  avicultura de corte.   

 O município de Pocinhos (Mapa 1) foi escolhido como recorte espacial do estudo devido 

à importância que esse território municipal possui para avicultura de corte em âmbito estadual, 

pois o mesmo, de acordo com os dados da Pesquisa Agrícola Municipal (2018), se estabelece 

como sendo o maior produtor de galináceos do estado da Paraíba. Devido às dificuldades para 

realização do trabalho de campo em todas as áreas produtoras do município, selecionamos a 

Comunidade Lajedo do Boi para verificar o processo de difusão dos objetos e ações na atividade 

avícola, por apresentar o maior índice de produção avícola do município de Pocinhos. 
 

Mapa 1. Localização do município de Pocinhos (PB) 

Elaborado por Diego Dantas, 2018 
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 No que se refere à metodologia utilizada para a construção do trabalho, inicialmente 

foram coletados alguns dados secundários junto ao site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) na plataforma do Sistema de Recuperação Automático (SIDRA), mais 

precisamente na da Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) (2017). Para compreendermos melhor 

as discussões teóricas que nortearam o estudo, a exemplo ações, objetos, normas, globalização, 

agricultura científica e modernização da agropecuária, dialogamos com os seguintes autores: 

Santos (1985, 2001, 2006) Elias (2013, 2003, 2005), Beluso e Hespanhol (2010), Conceição 

(2007), Viera e Dias (2005), Sousa (2017), Moreira e Targino (1997) e Locatel (2012). 

Destacamos, ainda, a realização de atividades de campo nos cinco estabelecimentos da 

Comunidade que trabalham com avicultura, no dia 16 de abril de 2018. Nessas visitas foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas com os agricultores familiares na busca de compreender 

o processo de monopolização do território pelas empresas avícolas. 

 
 
A difusão dos sistemas de objetos e os sistemas de ações no campo e a produção avícola  
 

 
O campo brasileiro começou a reproduzir a lógica de um período técnico que se faz 

presente em todo o globo, ou seja, o período técnico-cientifico- informacional, com a 

incorporação dos novos insumos e tecnologias mais avançadas, além de grande inversão de 

capital na agropecuária (LOCATEL, 2012).  O espaço agrário brasileiro é dotado de menos 

rugosidades que as cidades, como afirma Santos (1985, 2001). Essa condição faz com que a 

difusão do meio técnico- científico-informacional ocorra de modo mais acelerado do que nas 

cidades brasileiras, as quais são “repletas de capitais mortos, mostrando-se um dos lócus de 

introdução dos capitais industriais e financeiro” (ELIAS, 2013, p. 17). 

No atual período a lógica global se impõe aos lugares na busca por universalizar as 

formas do fazer a partir da técnica. Desse modo, a informação vai se constituir em um dos 

principais atributos, uma vez que é a nova promotora da transformação espacial, pois, ela “não 

apenas está presente nas coisas, nos objetos técnicos, que formam o espaço, como ela é 

necessária à ação realizada sobre essas coisas. A informação é o vetor fundamental do processo 

social” (SANTOS, 2006, p. 160). 

Os objetos já não trabalham sem o comando da informação, mas, além disso, passam a 

ser, sobretudo, informação. Uma informação especializada, específica e duplamente exigida: 
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informação para os objetos, informação nos objetos. Todos esses objetos modernos aparecem 

com uma enorme carga de informação, indispensável a que participem das formas de trabalho 

hegemónico, ao serviço do capital hegemónico, isto é, do trabalho mais produtivo 

economicamente (SANTOS, 2006, p. 143). 

Outra característica do atual período técnico é a subordinação das ações dos lugares às 

lógicas distantes, em que “muitas das ações que se exercem num lugar são o produto de 

necessidades alheias, de função cuja geração é distante e das quais apenas as resposta é 

localizada naquele ponto preciso da superfície da Terra” (SANTOS, 2006, p. 51). 

Com tal característica, o homem comum pouco ou quase nada tem poder no que 

concerne a tomada de decisões, visto que as decisões são, na maioria das vezes, realizadas pelos 

atores hegemônicos, isto é, os governos, as empresas multinacionais, as organizações 

internacionais, as grandes agências de notícias, os chefes religiosos, etc. Assim, as ações ficam 

cada vez mais precisas, mais racionais, porém, também é correto afirmar que elas ficam cada 

vez mais cegas, porque são obedientes a um projeto alheio (SANTOS, 2006). 

Conforme Elias (2013), o Brasil, no contexto dos países da América Latina, foi o país 

que mais reorganizou a atividade agropecuária no século XX, neste sentido, a mesma autora 

afirma que a reestruturação produtiva que o campo brasileiro realizou esteve abalizada na 

racionalidade do meio técnico-científico-informacional, considerando-se que o seu 

funcionamento é regulado pelas relações de produção e distribuição globalizantes, haja vista 

que  a mesma visa atender a demanda do mercado urbano interno e a produção de commodities 

para exportação. 

Assim, no atual meio do espaço geográfico podemos falar do surgimento de uma 

agricultura científica (SANTOS, 2001), esta que vem sendo responsável por fazer alterações 

tanto na dinâmica econômica como na vida das pessoas. Ainda de acordo com o pensamento 

de Santos (2001), a agricultura, agora, passa a receber influência das mesmas leis que regem os 

aspectos econômicos. Nesse sentido, esse tipo de produção se insere no contexto da produção 

global, no qual estabelece requisitos básicos para sua reprodução, unificando técnica, ciência e 

informação para, consequentemente, obter o aumento das quantidades produzidas em relação 

às áreas plantadas devido a independência dos fatores naturais como o clima, solo, e atributos 

biológicos, ocasionando, assim, o aumento da produtividade, que é uma demanda do sistema 

capitalista de produção (ELIAS, 2003). 
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Nos lugares onde ocorre a instalação desse tipo de agricultura encontra-se a necessidade 

constante por atributos científicos, como sementes selecionadas, fertilizantes, inseticidas, 

corretivos do solo, bem como a atuação da assistência técnica, visando racionalizar cada vez 

mais a produção (SANTOS, 2001). Nessa conjuntura, os produtores agrícolas devem manter 

obediência aos mandamentos técnicos e científicos (SANTOS, 2001), visto que “a rentabilidade 

do capital, exigida pela economia globalizada, induziu a existência de formas mais eficazes de 

produção, transformando radicalmente as forças produtivas da agropecuária” (ELIAS, 2005, p 

4477). 

Diante de todas as normas exigidas pela agricultura científica, os agricultores que não 

se adequam as ações de subordinação ditadas pelo capital a globalização perversa se encarrega 

de exclui-los do processo produtivo que vem sendo difundido no campo brasileiro. No que se 

refere aos que se enquadram em tais normas técnicas e científicas podem ser considerados 

servos de gleba (SANTOS, 2001), em razão da sua falta de autonomia na produção 

agropecuária. 

Na década de 1970, devido à crescente taxa de êxodo rural, e por consequência o 

crescimento da população das cidades, as atividades ligadas ao setor agropecuário sofreram um 

intenso processo de transformação para abastecerem o mercado urbano, como assinala Belusso 

e Hespanhol (2010). Dentro do modelo de reestruturação produtiva da agropecuária adotado 

pelo Brasil nos anos de 1970, destaca-se a produção de frango, a qual efetivou o seu 

desenvolvimento realizando uma junção da indústria agropecuária com a indústria 

processadora, fazendo com que a entrada de empresas processadoras no mercado e especialistas 

no processo de produção do frango impulsionasse a avicultura no território brasileiro (SOUSA, 

2017, p. 39). 

Segundo Conceição (2007), o crescimento da produção da avicultura de corte foi dado, 

sobretudo, por investimentos em pesquisa, avanços tecnológicos na genética e na criação de 

aves, bem como melhoramento das condições sanitárias de criação e fabricação. Acrescenta-se 

a isso os créditos subsidiados fornecidos pelo Governo Federal para a produção agropecuária, 

e de modo consequente à atividade avícola (SOUSA, 2017).    

 Viera e Dias (2005) destacam que a integração vertical da avicultura de corte foi um dos 

principais fatores que contribuíram para expansão da indústria avícola no Brasil, pois ao induzir 

a adoção de tecnologia para melhorar o controle da matéria prima fez impulsionar a 
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competividade do setor avícola brasileiro no mercado interno que serviu de base para que o país 

se destacasse, posteriormente, no cenário mundial de exportação de carne de frango. 

Na produção da avicultura paraibana vem ganhando destaque a produção em municípios 

localizados nas Mesorregiões do Agreste e da Mata. Isso pode, em parte, ser explicado pelo 

fato de que as Mesorregiões do Sertão e da Borborema são, tradicionalmente, consagradas a 

pecuária bovina (MOREIRA; TARGINO, 1997). 

De acordo com as informações da Pesquisa Pecuária Municipal (2018), destacam-se a 

produção avícola presente nos verificamos a importância dos município de Pedras de Fogo, o 

qual ocupa o segundo lugar com 950.000 cabeças de galináceos e Pocinhos que é o maior 

produtor de aves do estado, com uma produção de 994.787 cabeças. Em Pocinhos a produção 

de aves está vinculada a atuação das empresas Guaraves, Azeven e Frango Dourado. 

No item a seguir buscamos explicar a atuação dessas empresas na área de estudo, isto é, 

o município de Pocinhos, bem como destacar os sistemas de objetos e sistemas de ações que 

estão sendo empregados na atividade avícola do município, e que, por consequência, vem sendo 

um dos atributos responsáveis pela viabilização da instrumentalização do território. 

 

As ações e os objetos na produção avícola no município de Pocinhos (PB) 

 

A produção avícola em Pocinhos vem passando ao longo do tempo por uma série de 

transformações no processo produtivo. Atualmente, as empresas que atuam no ramo da 

avicultura de corte nesse município vêm impondo aos seus fornecedores que eles adquiram 

equipamentos para racionalizar cada vez mais a produção avícola, visando, desse modo, 

incorporar as normas da produtividade estabelecidas pelo sistema capitalista de produção que, 

por sua vez, estão em consonância com o meio técnico-científico- informacional, como já 

destacado anteriormente. 

Associado à dinâmica global, o meio técnico-científico-informacional vem 

corroborando para que a restruturação produtiva da atividade avícola em Pocinhos siga os 

parâmetros difundidos pelo agronegócio, isto é, a junção da indústria com a produção pecuária 

da avicultura. Esse processo modifica as formas de fazer e reconfigura o território, na medida 

em que enquadram a produção da avicultura de corte no modelo da agricultura cientifica 
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(SANTOS, 2001; ELIAS, 2005), já que a lógica que movimenta a maioria dos territórios 

nacionais no atual período do espaço geográfico é dinamizada pela acumulação da mais-valia. 

Em conformidade com o que foi informado pela representante da ouvidoria municipal 

de Pocinhos, e que, momentaneamente, respondia pela secretaria de agricultura durante 

entrevista realizada em abril de 2018, a avicultura de corte é a principal atividade da 

agropecuária local. Os dados disponibilizados pela PAM, no ano de 2018 (tabela 1), já 

expressavam a importância da avicultura tanto na produção municipal quanto estadual. 
Tabela 1. Produção pecuária municipal de Pocinhos (PB) 

Tipo de produção  Total  

Bovino 5.908 
 

Equino 527 
 

Suíno 3.900 
 

Caprino 9.000 
 

Galináceos 994.787 

Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal (2018). Adaptado pelo autor, 2019 

 

Segundo informações adquiridas durante a realização do trabalho de campo, as 

principais empresas responsáveis por fomentar a atividade avícola no município são, 

atualmente, a Guaraves, a Azeven e a Frango Dourado. Esta última “vem ganhando espaço no 

território municipal, pois está pagando um preço mais justo pelo frango aos avicultores” 

(Representante do poder municipal de Pocinhos, abril de 2018). 

Um atributo que nos chamou a atenção na produção da avicultura em Pocinhos se refere 

ao fato de que mesmo sendo o município com maior produção de frangos para avicultura de 

corte no estado da Paraíba, não há sede fixa de nenhuma das empresas mencionadas. Desse 

modo, praticamente toda a produção local é escoada para fora do território municipal, mais 

precisamente para os municípios de Guarabira e Montadas, na Paraíba, e Carpina, em 

Pernambuco, onde estão localizadas as sedes da Guaraves, da Azeven e do Frango Dourado, 

respectivamente (Mapa 2). 
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Mapa 2.  Fluxo da produção avícola do município de Pocinhos (PB) 

Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Diante desse quadro, podemos dizer que um dos fatores que vem atraindo o capital 

industrial avícola para se instalar no território municipal de Pocinhos é o fato de que o município 

possui uma rede técnica que possibilita o escoamento da produção, isto é, a existência de fixos, 

como a BR–230 e PB-121, esta última que recentemente foi reformulada pelo governo estadual 

por meio do projeto Caminho da Paraíba. Dessa maneira, as estradas vêm possibilitando a 

ligação do município de Pocinhos às redes de cidades em que se encontram as sedes das 

empresas industriais avícolas que atuam na área da pesquisa e em outros municípios paraibanos. 

A atividade produtiva da avicultura de corte no município de Pocinhos vem se 

territorializando, sobretudo por meio do sistema de integração. A prática deste sistema foi 

verificada nos cinco estabelecimentos agropecuários que visitamos durante os trabalhos de 

campo. É importante destacar que nesse processo tanto existem agricultores familiares que vêm 

participando do sistema de integração como, também, empresários ligados ao ramo da indústria 

de combustível e alimentos. 
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Observamos, ainda, que a produção avícola local é bem diversificada não somente pelo 

tamanho da produção e da infraestrutura onde as aves são alojadas, mas também pela mão de 

obra que vem sendo utilizada na atividade. No caso dos agricultores familiares entrevistados, a 

mão de obra utilizada é da própria família, e em alguns períodos da produção são contratados, 

informalmente, alguns ajudantes. Já no que tange aos empresários que investiram na atividade 

da avicultura de corte, foi constatado que as relações de trabalho ocorrem mediante a 

contratação de trabalhadores assalariados, e com registros na carteira trabalho. 

No que concerne as características do contratos de integração das empresas com os 

avicultores, observarmos na figura 1 que o sistema de integração da produção avícola em 

Pocinhos obedece a grosso modo três etapas. 

 
Figura 1. Sistema de integração da avicultura de corte em Pocinhos – PB 

Elaborado pelo autor, 2018. 

 

A partir da figura 1, verificamos que o sistema de integração estabelecido pelas 

empresas avícolas com os produtores inicia-se por meio da assinatura de contrato. Em seguida, 

a empresa fornece a quantidade de pintos que serão alojados nos aviários. Durante o processo 

de criação, a empresa se responsabiliza em prestar assistência técnica de dois em dois dias, 

disponibilizar ração, remédios, papel para cobrir o aviário na fase inicial de criação dos pintos 

e artefatos de higienização (detergente, cloro e sabão em pó) e disponibilizar um veterinário 

O avicultor
assina contrato
com a empresa

O integrado fica
responsavel
pelo processo
de engorda das
aves

O avicultor
vende as aves
para empresa
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para visitas a cada oito dias. Cabe um destaque para o fato de que os produtores, a partir do 

momento que assinam o contrato, devem utilizar apenas os produtos fornecidos pela empresa a 

qual ele é integrado. 

No tocante ao papel, ou deveres, dos produtores integrados, cabe-lhes, ainda, a 

responsabilidade de construírem toda a infraestrutura para hospedar as aves nos moldes de 

padronização estabelecidos pelas empresas avícolas e cria-las de acordo com as suas exigências. 

No entanto, convém destacar que as ações ordenadas para criação das aves variam de acordo 

com a empresa em que o produtor está integrado. A Guaraves, por exemplo, possui, segundo 

informações obtidas de um dos seus técnicos durante a pesquisa de campo, um nível de 

exigência muito alto, posto que a empresa está exportando parte de sua produção para outros 

países, a exemplo da exportação de pés dos frangos para a China. Isso faz com que a empresa 

exija maior cuidado na criação das aves, o que implica em investimentos nos aparatos técnicos 

de produção e no manejo das aves por parte dos produtores. 

Um dos procedimentos que a Guaraves passou a exigir para exportar os pés dos frangos 

pode ser verificado na fala do seu agente técnico: 

 
Tem um motor aí que de dois em dois dias tem que passar, pois o frango não pode ter 
calo no pé, porque o pé é importado pra China. Aí se tiver um calinho, aquele pé se 
perde. Daí a empresa fica em cima direto pra passar a máquina, pois o frango tem que 
tá pisando no fofinho. O piso não pode ficar duro (Técnico da Guaraves, abril de 
2018). 

 

Esse processo de maior racionalidade na criação e engorda das aves exigido pela 

Guaraves fez com que um dos agricultores familiares entrevistados deixasse de ser um 

integrado dessa empresa. De acordo com ele, “a empresa estava exigindo muito, ela queria que 

a gente adquirisse um monte de equipamento e por causa da seca eu não tive condições de 

comprar, daí procurei a Frango Dourado para fornecer” (Agricultor familiar integrado à 

Empresa Frango Dourado, abril de 2018). Assim, podemos inferir que por mais que a Guaraves 

seja uma empresa considerada pequena, quando comparada a empresas como a Sadia, por 

exemplo, as ações que são exigidas no processo de produção estão de acordo com as normas 

estabelecidas pelas grandes empresas que comandam o capital avícola. 

Cabe frisar que a empresa sabe a quantidade exata de produtos que devem ser 

disponibilizados para cada produtor. A ração, por exemplo, quando ultrapassa a quantidade que 

a empresa disponibiliza acarretará em prejuízo para o avicultor, uma vez que ela fornecerá mais 
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ração e descontará os custos dos valores que serão pagos ao final do ciclo produtivo. Isso ocorre 

porque as empresas trabalham com um sistema denominado GPD (Ganho de Peso Diário). Nas 

palavras do técnico da Guaraves, tal sistema se configura da seguinte maneira: 

 
A empresa sabe o quanto um frango desse come de ração por dia. Aí se chegar no 
final e a ração que ele comeu não tiver sido convertida em peso, aí se chama GPD, ou 
pra baixo ou pra cima. GPD é isso, o ganho de peso, o frango tem que acompanhar. 
Ele tem que comer a ração ideal dele. Se ele comer a ração e não ganhar peso, é 
prejuízo para o integrado (Técnico da Guaraves, abril de 2018). 

 

Outro depoimento do técnico da Guaraves que nos chamou atenção foi a preocupação 

da empresa em se adequar ao contexto tecnológico informacional atual. Segundo o informante, 

 
[...] você quer ver muído aqui dentro? É quando o veterinário constata desperdício de 
ração. A empresa sabe na mesma hora, porque tem um aplicativo no celular do 
veterinário em que ele registra tudo e em menos de uma hora a administração da 
empresa liga para o dono. Coisa que não acontecia antigamente, porque no livro era 
registrado e o desperdício de ração só chegava na empresa depois de um mês que era 
feito as anotações (Técnico da Guaraves, abril de 2018). 

 

Diante do que foi exposto até o presente momento, constatamos que as ações 

estabelecidas pela Guaraves visam uma atuação esquematizada junto aos seus integrados, haja 

vista que as ações no meio técnico-científico-informacional contribuem para “eficácia, maior 

produtividade, maior rentabilidade, aos propósitos daqueles que as controla” (SANTOS, 2006, 

p. 149). 

A racionalidade da produção avícola em Pocinhos não é só representada pelas ações, 

mas também pelos objetos que se utilizam nos galpões onde as aves ficam alojadas. Nesses 

termos, a tecnificação da avicultura no território municipal de Pocinhos vem se mostrando de 

maneira cada vez mais adaptada as exigências da reestruturação produtiva imposta pela 

agricultura cientifica, pois nos estabelecimentos dos produtores verificamos que os mesmos 

utilizam métodos, estruturas e formas de trabalho similares um ao outro, o que demonstram 

uma padronização no manejo dos frangos. Os aviários são de alvenaria; são construídos em 

terrenos planos, no sentido leste/oeste para que a incidência solar não afete de maneira direta 

as aves; são cobertos por telhas; laterais são utilizadas telas de aço ou de plástico (Fotografia 1) 

e o piso é coberto por bagaço de cana de açúcar. Ao término de cada ciclo, essa forragem, 

denominada de cama de frango, é comercializada para alimentação do rebanho caprino ou 
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bovino. Segundo informações verbais de um produtor, a venda desse produto ajuda na 

diminuição dos gastos com os aviários. 

  
Fotografia 1.  Estrutura do aviário de pequeno produtor da Comunidade Lajedo do Boi 

Fonte: Trabalho de campo, 2018 

 

O tamanho dos aviários variava de acordo com as condições econômicas dos produtores, 

dado que quando os entrevistados eram agricultores familiares, e consequentemente detinham 

um menor poder aquisitivo, os seus galpões tinham 12m largura por 110m de comprimento, 

possuindo uma capacidade para alojar 13.000 aves, no entanto, segundo um dos agricultores, 

muitas vezes a empresa fazia ele abrigar 15.000 aves, o que para ele é algo ruim, uma vez que 

o espaço não possuía infraestrutura suficiente para comportar todas as 15.000 aves, fazendo, 

pois, com que houvesse um índice elevado de mortalidade no processo de engorda dos pintos. 

Diante do exposto, podemos inferir que o capital industrial avícola coloca metas maiores de 

produção para os produtores visando que os mesmo ampliem a sua capacidade de produção e 

adquiram novos aparatos técnico para facilitar o manejo das aves. 

Os galpões dos estabelecimentos empresariais são maiores, mais bem dotados de 

infraestrutura em face da capacidade de investimento e também apresentam dimensões 

variáveis, as quais variam de 10m de largura por 150m de comprimento a 12m de largura por 

160m de comprimento, e consequentemente há maior capacidade de alojamento das aves. 

Existem galpões que possuem a capacidade de alojar de 10.000 a 24.000 aves. Por isso, o 
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cuidado nos aviários que têm maior capacidade de alojamento de aves é redobrado, sobretudo 

na fase inicial de criação, exigindo um maior número de funcionários para cuidar do lote. 

Notamos que existe uma diferença entre os galpões dos integrados da Guaraves e o dos 

produtores que fornecem as aves para a Azeven e a Frango Dourado. Dos 5 estabelecimentos 

visitados durante a pesquisa de campo, três são de produtores integrados a Guaraves, e a maioria 

dos 14 galpões destes integrados contam com equipamentos automáticos, mais especificamente 

os comedores e bebedores que funcionam por meio de força mecânica, sendo que os bebedores 

devem ser lavados duas vezes ao dia. 

O armazenamento da ração que serve para abastecer dos comedores (variam de 550 a 

650 unidades por galpão), bem como a água para os bebedores (de 250 a 350 unidades por 

aviário), vem de fora do aviário. A água é armazenada em uma caixa d’agua, entretanto, 

destacamos que o abastecimento da caixa d’água muitas vezes é oriunda da chuva ou de poços, 

mas nos últimos anos devido ao período de estiagem os produtores tinham que comprar água 

para abastecer o aviário, cada aviário necessitava por lote entre 8 e 10 carros pipas com 15.000 

L. 

Já a ração ficava acondicionada em silo com capacidade para estocar 12 mil toneladas, 

que de acordo com alguns produtores entrevistados, foi uma das exigências que a Guaraves 

começou a adotar para evitar que a comida das aves fosse contaminada por agentes externos. 

Diante do exposto, é possível afirmar que os integrados da Guaraves levam certa 

vantagem no tempo de produção, dado que o sistema automático facilita o processo produtivo. 

De acordo com um dos agricultores que não possui sistema automático, na fase inicial de 

engorda das aves, ele gastava 24 horas diárias, já quando as aves passavam os primeiros 7 dias 

o cuidado diminuía, e consequentemente a quantidade de horas trabalhadas passava a ser 12 

horas diárias, isso porque no sistema manual, tanto o abastecimento dos bebedores como o dos 

comedores são feitos manualmente, o que implica em uma maior quantidade de horas 

trabalhadas. 

A utilização de sistemas manuais exige uma maior observação por parte do produtor 

para que não ocorra desperdício de ração e derramamento contínuo de água. Esse sistema 

também se caracteriza por gerar baixos níveis de produtividade e elevados custos de produção, 

acarretando uma maior probabilidade de risco e de prejuízo para o produtor (BURITI, 2016). 
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Cabe destacar que os demais aparelhos técnicos existentes dentro dos aviários, estavam 

presentes tantos nos galpões automáticos como nos manuais, estes eram: ventiladores (de 5 a 

10 unidades em cada galpão), sistema de nebulização, aquecedores (de 5 a 8 unidades em cada 

aviário), além da lona que se utiliza nas laterais dos aviários para aquecimento das aves, 

principalmente nos primeiros dias do processo de criação. 

Tendo em vista em que nos estabelecimentos onde se encontram os aviários existe 

constantemente fluxos de pessoas, carros e outros animais, o Ministério da Agricultura começou 

a exigir, de acordo com os avicultores entrevistados, banheiro para higienização dos sujeitos 

que entram no aviário, uma casa de compostagem para descartar os resíduos avícolas da 

produção, bem como um arco higienizado para fazer assepsia dos carros que entrarem nos 

estabelecimentos.  

Diante do que foi observado nos estabelecimentos visitados no município de Pocinhos, 

é possível dizer que a produção avícola local vem se reproduzindo por meio do sistema de 

integração, no qual se faz presente inseparabilidade entre os sistemas de objetos e sistemas de 

ações, haja vista que, de um lado, os sistemas de objetos condicionam a forma do 

funcionamento das ações; e, do outro, as ações que são comandadas, sobretudo pelo capital 

hegemônico, levam a criação de novos objetos técnicos para serem utilizados na produção 

avícola. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir da realização desta pesquisa foi possível compreender como a difusão do meio 

técnico-científico-informacional vem se estabelecendo no campo brasileiro a partir do sistema 

de objetos e sistemas de ações, e, no caso em tela, na atividade avícola do município de 

Pocinhos (PB). Percebemos, ainda, que por mais que as empresas industriais avícolas atuantes 

no município sejam consideradas pequenas, quando comparadas com empresas da região sul 

do Brasil, por exemplo, elas exigem objetos técnicos e estabelecem ações que estão em 

consonância com o atual padrão de reprodução do capital imposto pela junção da técnica, da 

ciência e da informação.          

Na área de estudo, o destaque produtivo está intimamente atrelado ao sistema de 

integração. Neste, as empresas ficam responsáveis por oferecerem os pintos, a ração, a 
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assistência técnica e os medicamentos, descontando todos os gastos no final do processo 

produtivo. Aos produtores cabe a engorda das aves e venda dos frangos apenas para a indústria 

a qual ele é integrado.     

  No bojo desse relacionamento produtor versus empresa avícola, existe uma relação de 

poder completamente desigual, pois o capital industrial impõe diversas exigências no processo 

produtivo de engoda das aves como, por exemplo, as técnicas de manejo que devem ser 

adotadas, a quantidade de equipamentos técnicos que devem existir em cada aviário, o preço 

final dos animais, dentre outras. Isso acontece devido a busca por uma maior racionalização do 

processo produtivo das aves e exploração dos produtores, o que para empresa acarretará em 

uma maior lucratividade.     

Por fim, cabe ressaltar que os sistemas de objetos e os sistemas de ações na avicultura 

do município de Pocinhos estão sendo empregados, essencialmente, para beneficiar o capital 

hegemônico, isto é, as indústrias avícolas, as quais estão ocasionando a exclusão dos 

agricultores que não se adequem as exigências de produção do capital industrial, gerando, 

assim, uma globalização perversa.  
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O RURAL QUE É URBANO E O URBANO QUE É RURAL (?): A RELAÇÃO 

CAMPO - CIDADE E A PRESENÇA DE CAMPESINIDADES NO ESPAÇO INTRA-
URBANO DE LIMOEIRO DO NORTE – CE. 
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Introdução: 
 

O mundo globalizado, vivenciado por nós hoje, nos permite criar laços e interações – 

sejam elas, palpáveis ou não – e dentro da história de “evolução” do ser humano, tivemos 

inúmeras relações em funcionamento, sejam elas biológicas, de poder, econômicas ou 

territoriais. A interação entre o Campo e a Cidade, por exemplo, é um dos diversos resultados 

que vem se transformando a partir desse mundo globalizado. A mesma interação que, por muito 

tempo, foi tida como um par com realidades distintas, contrárias, que divergiam em tudo, passou 

a funcionar de uma forma diferente com o passar dos anos. Essa contraposição tem sido 

percebida há mais de 5.000 anos de acordo com Sobarzo (2006), por exemplo.  

As pesquisas que abordam as temáticas campo e cidade ganham uma denotação com 

viés crítico e um caráter mais abrangente de denominações, como os trabalhos de Alentejano 

(2000), Bagli (2006), presentes na obra de Sposito e Whitacker (2006), onde se apresenta o 

debate sobre a interação campo-cidade, e abordam aspectos políticos, sociais e com outros 

enfoques. Alentejano (2000) ao discorrer sobre o “Novo Rural” e suas relações socioespaciais, 

relaciona campo e cidade com o cotidiano das sociedades, em que os mesmos influenciavam 

no funcionamento do outro, e em como se deu a divisão do trabalho social na sociedade. 

E então, quando relacionamos configurações atuais com processos históricos de 

formação, para a compreensão das características que se desenvolvem no nosso campo de 

estudo da Geografia hoje, podemos apreender o quão importante e pertinente se faz a realização 

de pesquisas como essa, para ciência geográfica. E para, além disso, percebemos a importância 
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de se desenvolver, uma pesquisa que esta diretamente correlacionada com outras áreas da 

ciência, como a Sociologia, a História e a Economia, suscitando inclusive, uma 

interdisciplinaridade nos estudos relacionados à relação campo-cidade.   

Compreendemos ainda a importância de se debater e renovar o debate acerca da 

interação campo-cidade na Geografia, não somente no intuito de contribuir para a construção 

do pensamento Geográfico, mas também, nesse caso, para o fortalecimento do campo brasileiro, 

e do(a) camponês(a). Uma vez que temos uma gama de estudos voltados à compreensão e 

fortalecimento do manejo industrial da agricultura, visando acima de tudo o lucro, vemos essa 

pesquisa como contribuição para o entendimento do campesinato, de sua reprodução na 

sociedade, e de seu desenvolver-se no campo e na cidade. 

Portanto nossos objetivos se perpassam entre compreender a interação dialética campo-

cidade, a partir das campesinidades em Limoeiro do Norte – CE, com uma investigação do 

processo histórico de formação socioespacial desta cidade a partir da interação Campo-Cidade. 

Discutiremos a modernização do campo e sua relação com o processo de urbanização em 

Limoeiro do Norte, para tentar compreender a reprodução do campesinato e as campesinidades 

no espaço intra-urbano de Limoeiro do Norte. 

Para conseguirmos alcançar resultados com nossa pesquisa, pensamos um percurso para 

a construção do trabalho. Elencamos uma série de atividades para o desenvolvimento do 

mesmo, como: a) pesquisa bibliográfica, b) levantamento documental c) pesquisas estatísticas, 

d) trabalhos de campo, e) elaboração de diários de campo, f) aplicação de formulários e 

enquetes, g) e a utilização de geotecnologias.  

Demostrando com maior riqueza de detalhes, suscitamos a importância de um bom 

levantamento bibliográfico, para compor um quadro teórico-metodológico que perfaça a 

discussão teórica de conceitos como campo e cidade, urbanização, modernização da agricultura, 

dentre outros. Realizamos pesquisas presenciais nas bibliotecas da Universidade Estadual do 

Ceará – UECE, Campus do Itaperi (Fortaleza-CE) e Faculdade de Filosofia Dom Auréliano 

Matos – FAFIDAM (Limoeiro do Norte-CE), esta principalmente por concentrar uma série de 

estudos e pesquisas realizadas na região do Baixo Jaguaribe e em Limoeiro do Norte, e da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. Além disso, realizamos consultas online, em 

artigos, e-books, revistas, sites e plataformas de pesquisa.  
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Por conseguinte ao levantamento de dados, realizamos um levantamento estatístico 

sobre a região, que nos auxiliou na compreensão do recorte.  Logo depois realizamos trabalhos 

de campo na região estudada, considerando este como indispensável a nossa pesquisa, e que 

junto do levantamento teórico, muito nos ajudou, ainda de acordo com Lacoste (1985) o 

trabalho de campo para não ser somente um empirismo, deve articular-se à formação teórica 

que é, ela também, indispensável.  

E por fim, elencamos o uso de geotecnologias e plataformas digitais de confecção de 

mapas, uma vez que essas se fazem de suma importância em trabalhos da Geografia, seja para 

a melhor visualização do recorte espacial escolhido, seja para o entendimento das atividades 

realizadas na região, ou do conhecimento cartográfico do que estamos nos colocando a estudar. 

Além de que, utilizamos dos trabalhos de campo para a realização de registros fotográficos, 

conversas informais, e eventos na região que nos ajudaram na construção da pesquisa. 

Este artigo trata-se de uma amostra do que foi-se apresentado no nosso trabalho de 

conclusão de curso, mais uma proposta inicial da pesquisa de Mestrado em Geografia da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, onde vamos explanar inicialmente pela 

contextualização da interação campo-cidade ao longo da história da sociedade, perpassando 

pela influência da relação da modernização da agricultura com o processo de urbanização, por 

conseguinte, detalhando o processo de formação do município estudado, e suas reproduções a 

partir das campesinidades. 

 

Aportes Teóricos conceituais  

 

Para a realização de uma análise mais profunda acerca das abordagens referidas, nos 

baseamos a partir de alguns importantes conceitos e processos, como urbanização e 

modernização da agricultura, para assim compreender de que forma a realidade se apresenta no 

processo de interação do campo com a cidade, e a partir disso, identificar a presença de modos 

de reprodução, ou seja, atividades, costumes e práticas de convivência do modo de vida 

camponês na cidade.  

Nesse sentido, realizamos a pesquisa a partir de algumas linhas de raciocínio, que nos 

ajudaram a chegar à compreensão dos objetivos deste trabalho. Como primeira linha de 
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raciocínio, percorremos sob as discussões acerca do que temos enquanto campo e cidade. A 

partir de obras importantes como a de Lefebvre (1991), onde percebemos os caminhos trilhados 

para a compreensão do campo e da cidade, e da forma dos mesmos, e de outras leituras que nos 

ajudaram, como Sposito e Whitacker (2006), Alentejano (2000) Marafon (2014), dentre outros. 

Para falar da questão campo - cidade, fizemos uma abordagem a partir da visão rural, 

da perspectiva tida no campo, das relações que acontecem pelo e a partir do campesinato, tendo 

em vista que a mesma exerce uma relação de determinações da cidade sobre o campo, no sentido 

da concentração de serviços e atividades, bens e políticas públicas ocorrerem na primeira. 

Utilizamos as discussões correlatas definidas por Sposito (2006), associadas aos espaços 

urbanos, perpassando pelas diferentes eras – Antiguidade, Idade Média, Renascentismo, 

Modernidade e atualidade, sendo eles a concentração demográfica, diferenciação socioespacial, 

unidade espacial e descontinuidades territoriais. 

Nesse sentido, temos a cidade como uma expressão e reprodução da sociedade no meio 

urbano, de maneira material e simbólica. Como um lugar onde a sociedade projeta um modo de 

vida ideal de organização, civilização, cultura e de costumes.  Temos a ideia de cidade então, 

enquanto um conjunto de formas, moradias, organizações, serviços, instituições, 

correspondendo ainda ao jogo interconectivo de processos, estruturas e funções que se perfazem 

em uma representação espacial da reprodução capitalista.  

Ou seja, a cidade sobre sua forma espacial ganha modelamento de interesse e se torna 

um construto de monopólio(do saber, da economia, da tecnologia, e etc), uma vez que concentra 

as grandes atenções do capital. Sposito (1988) coloca que a cidade na sua origem não é por 

excelência o lugar de produção, mas o da dominação. Enquanto o campo vem tomando novas 

formas de organização, que talvez não se desenvolvera da mesma maneira que a cidade nas 

décadas passadas. Passando a concentrar, a partir da inserção do capital no campo, a presença 

de grandes indústrias e fixos administrativos das mesmas, garantindo uma série de regalias 

institucionais por parte do governo, como obras de infraestrutura, por exemplo.  

A interação campo – cidade não é baseada somente nas contradições, mas também na 

complementaridade e na dependência de um com o outro. Mas como pensar essa relação que, 

antes de qualquer coisa, é complementar, nesse início de século? (MARAFON, 2014, p.13). 

Para Monte-Mór: 
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Os adjetivos urbano e rural, todavia, referentes à cidade e ao campo, ganharam 
autonomia apenas recentemente e dizem respeito a uma gama de relações culturais, 
socioeconômicas e espaciais entre formas e processos derivados da cidade e do 
campo, sem, no entanto, permitirem a clareza dicotômica que os caracterizava até o 
século passado. Ao contrário, cada vez mais as fronteiras entre o espaço urbano e o 
rural são difusas e de difícil identificação. Pode-se supor que isso acontece porque 
hoje esses adjetivos carecem da sua referência substantiva original, na medida em que 
tanto a cidade como o campo não são mais conceitos puros, de fácil identificação ou 
delimitação. (MONTE-MOR, 2006, p.10). 

Concluindo essa linha de pensamento acerca da interação campo-cidade, resolvemos 

nos debruçar sobre assuntos que estão diretamente ligados as formas e maneiras de influência 

que essa interação recebe e recebeu com o passar dos tempos, chegando nas reflexões sobre os 

conceitos de modernização da agricultura e de urbanização. Norteamos-nos em algumas obras 

e autores como Chaves (2006 e 2014), Diniz (2009), Sobarzo (2006), Graziano da Silva (1998) 

e Elias (2007) e Suzuki (2007), dentre outros que nos auxiliam na compreensão da leitura desses 

conceitos, principalmente no Brasil. 

De acordo com Suzuki (2007) a modernização da agricultura surge a partir do momento 

que o homem passa a lidar com a prática do cultivar, e do “criar” nos sistemas criatórios, 

passando a ser entendida como a introdução de subsídios técnicos, sendo eles advindos da 

inserção do capital no campo, bem como as relações do trabalho. Apontando-nos ainda, ao nos 

apresentar a obra de Graziano da Silva (1996), que o termo de modernização da agricultura vem 

tendo uma utilização muito ampla, o que percebemos inclusive nos debates dentro da própria 

academia, de uma modernização de que, e para quem? Modernização essa que se refere às 

transformações capitalistas na base da produção agropecuária, mas também a uma “passagem” 

de uma agricultura ‘natural’ para uma que utiliza insumos fabricados industrialmente. 

Lançando-nos inclusive, o questionamento de que, basta ter tido acesso por exemplo, aos 

insumos ‘não-naturais’ para se configurar uma produção agricultora ‘moderna’?  

Como podemos relacionar essas novas transformações presentes no campo?  como 

percebemos nas realidades analisadas tanto na pesquisa, quanto nas experiências 

compartilhadas no território estudado, o campo hoje já não é o mesmo de antes, temos a inserção 

de capital, o advindo de tecnologias, que antes estavam presentes, em sua maioria, no espaço 

intra-urbano, passando a “equilibrar” a distribuição de fixos por exemplo, infra estrutura, 

políticas públicas e de subsidio, quanto também os processos de designação de tarefas e papeis 

entre campo e cidade.  
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O processo de transformação do Brasil de país essencialmente agrário para uma das 
principais economias mundiais caracteriza-se como fruto da expansão da globalização 
da economia e da tentativa de inserir o país no mercado mundial, que vem 
promovendo intensas modificações políticas, econômicas e territoriais (GOMES, 
2009, p. 48).  

Mas de que maneira essa modernização alterou o cotidiano dos moradores do campo e 

da cidade? De que maneira a inserção do agronegócio no campo e o processo de urbanização 

alterou o funcionalismo do mesmo e da cidade?  

E então, para aproximarmos nosso recorte espacial com os objetivos da pesquisa, nossa 

terceira linha de raciocínio fincou-se na compreensão do processo de formação sócio espacial 

de Limoeiro do Norte, nos baseando em obras como as de Ferreira (2011) e Santos (1979) para 

falar sobre o próprio conceito de formação sócio espacial, e literaturas como as de Chaves 

(2006), Freitas e Oliveira (1997), Muniz (2006), Soares (1999) e Varela (2011), dentre outros, 

para falar da compreensão desse conceito em Limoeiro do Norte. 

Na tentativa de encontrar nortes para a compreensão das realidades tidas hoje no 

município de Limoeiro do Norte, compreendendo-as com base na formação socioespacial, 

sendo essa, conforme destaca Ferreira (2011):  

“A partir de um processo de formação e desenvolvimento do espaço perpassa por um 
complexo caminho a ser percorrido indo além das comparações escalares, pois 
envolve processos históricos, políticos e econômicos, que por meio das ações de 
agentes sociais inscrevem no espaço seus resultados.” (FERREIRA, 2011 p.1) 

A ideia de Formação Socioespacial advém de uma formação econômica e social 

contextualizadas nas obras de Marx. Nesse sentido, Milton Santos (1979) procura entender essa 

categoria para dar base à formulação da proposta de Formação Socioespacial:  

(...)ao qual se revela em meados da década de 1970, numa busca para se compreender 
o significado da dimensão espacial contido na formação socioespacial e, assim, busca 
revelar a "inseparabilidade das realidades e das noções de sociedade e de espaço 
inerentes à categoria da formação social e desenvolver uma reflexão original, visando 
conduzir a uma teoria do espaço, apoiada nos pressupostos da construção intelectual 
de uma outra categoria: de formação socioespacial.” (SANTOS, 1979, p.19).  

É importante que entendamos a formação socioespacial para buscarmos uma 

compreensão de como se dão os processos, costumes e práticas que hoje perpassam o  município 

estudado, o papel das relações estabelecidas e a função dessas relações nas diversas partes da 

formação socioespacial. Acreditamos que o campo se caracterizaria como o espaço vivido no 

espaço rural, permeado por atividades e costumes vinculados à agricultura, e a cidade enquanto 

forma que tem o urbano enquanto função, sendo caracterizada pela concentração de setores 
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administrativos da economia, política e consumo, e que é alvo constante de vários debates no 

que diz respeito à sua conceituação.    

E então, temos a região do Baixo Jaguaribe e a cidade de Limoeiro do Norte, assim como 

grande parte das cidades no estado do Ceará, surgindo a partir das capelas de grande influência 

religiosa. Na cidade a qual estamos tratando, de acordo com Freitas e Oliveira (1997), essa ação 

se deu a partir da chegada do Sargento Mor João de Sousa Vasconcelos, em meados do século 

XVII, o qual se estabeleceu na região nas margens do rio Jaguaribe.  

Na região em análise, podemos perceber as configurações a serem produzidas no 

município têm sido escolhidas exclusivamente com base nas solicitações do mercado (a 

produção da fruticultura e, inclusive, de determinados tipos de frutas, são um bom exemplo 

disso), que, segundo Elias (2007), são cada vez mais competitivos.  

Portanto, considerando o processo de formação socioespacial de Limoeiro do Norte, com 

o histórico da modernização da agricultura no município, especialmente vários fatores 

decorridos do período entre 1920 e 1950, desde a emergência do município no cenário local e 

regional à construção de grandes casarões erguidos no centro da cidade pelas elites extratora. 

Como sugere Varela (2011), nesta época instaurou-se e a adoção de novos canais de circulação 

de informações devido o surgimento da imprensa, pela circulação de jornais.   

Levando em consideração que os estudos da interação do campo com a cidade se dão em 

diversas áreas do ensino e em diversas ciências, podemos considerar que o processo de 

urbanização exerce grande relação nessa conexão entre rural e urbano. O processo de 

urbanização revela, como continua Silva (2006) que as cidades, que surgiram há mais de 5.000 

anos seguem a orientação do modo de produção ao qual estão vinculadas, pelos processos que 

anteriormente foram descritos. Ou seja, temos um processo de urbanização bem ligado com as 

configurações do campo, uma vez que a Região do Baixo Jaguaribe e o município de Limoeiro 

do Norte tinham até o censo de 2000, sua população eminentemente rural, como nos apresenta 

o Censo IBGE (2010). 

E como última linha de raciocínio para a realização de nossa pesquisa, trabalhamos na 

perspectiva de compreensão das campesinidades presentes no espaço intra-urbano de Limoeiro 

do Norte. Usando autores como Woortmann (1990), Shanin (2005), Diniz (2010), Vaz (2013), 

dentre outras bibliografias que nos ajudaram na compreensão dessa abordagem tão importante 
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para o entendimento do camponês, do modo vida deste, suas lutas e suas ideias no campo e na 

cidade. 

Com a modernização da agricultura surgiram novos fixos e fluxos, tanto no campo como 

na cidade, com a função de permitir o desenvolvimento da produção agrícola, como escolas e 

faculdades, bancos, comércio e indústrias. Trazendo para uma compreensão no município de 

Limoeiro do Norte, tivemos uma busca pela cidade, para fazer o papel de moradia e lugar de 

resolução de serviços para os trabalhadores e trabalhadoras, que outrora poderiam vir a servir 

de mão-de-obra para as grandes empresas inseridas no campo limoeirense. Permitindo a 

possibilidade desses sujeitos se reproduzirem socialmente a partir de seus costumes e práticas 

do campo, entendidas como campesinidades, na cidade.  

De acordo com Diniz (2010), o campesinato tem uma visão bastante diferenciada das 

ideias capitalistas acerca das relações sociais, uma vez que as mesmas estão ligadas a família e 

a valorização dela, à produção e oferta consciente de alimentos. Sendo contribuintes diretos 

assim, na funcionalidade da cidade. Ora pelos costumes, ora pelas perspectivas e valores. 

Entendemos então, a importância desses sujeitos no processo de formação histórica da cidade. 

Ainda de acordo com a autora, compreendemos então, como campesinidades, as 

maneiras de consolidação de costumes e atividades oriundas do campo, que se reproduzem na 

cidade. E em Limoeiro do Norte, em aspectos relacionados ao comércio, aos costumes da 

população, da funcionalidade da cidade, por exemplo. 

Neste sentido, Vaz (2013) nos apresenta a noção de campesinidade, pelas suas 

características intrínsecas, considerando tudo relacionado a sua construção enquanto sujeito, 

que permite a elaboração de uma interpretação que tomando o ponto de vista do camponês, 

permitindo pensar o campesinato a partir de suas particularidades sociais e históricas, ou seja, 

a partir daquilo que o determina como fruto de um processo construído por sujeitos sociais. 

Ná prática, ao andar nas ruas da cidade de Limoeiro do Norte, por exemplo, não 

demoramos muito para encontrar algumas características eminentes do campo sendo 

reproduzidas na cidade, como por exemplo, o horário de funcionamento do comércio. No 

tocante às atividades da mulher e do homem do campo, as coisas funcionam no tempo da 

natureza, durante o horário do almoço, ou seja, após às 12h da manhã, os camponeses costumam 

descansar, estender a sua rede, e essa mesma característica se reproduz na zona urbana de 
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Limoeiro do Norte. Comprovando o que trabalhamos até então, que as formas campo e cidade 

na verdade se complementam mais do que se diferem. 

Ao visitar o centro da cidade de Limoeiro nesse mesmo horário, percebemos a enorme 

quantidade de lojas fechadas, tanto de pequenos empresários locais como de lojas âncoras 

nacionais e internacionais, a exemplo das Lojas Tim, Macavi, Bebelu e Subway. E a mesma 

realidade dentro do mercado público da cidade. Como o costume da prática de hortas urbanas, 

com o plantio de pequenas hortaliças, frutos e sementes. Ou seja, percebemos na reprodução 

social no espaço intra-urbano de Limoeiro do Norte, as mesmas práticas vistas na própria zona 

rural do município.  

 

Desdobramentos conceituais 

 

Como a transição do feudalismo para o capitalismo, na história de formação da 

sociedade influenciou na construção do que hoje se entende enquanto cidade, campo, relação 

cidade-campo ou vice versa, e quais as influências que um exerce sobre o outro. Pensemos 

inicialmente a expressão transição não como um processo constante, progressivo, dado de 

maneira linear e organizado como se não houvesse nesse período, processos complexos de 

avanço e retrocesso econômico e social, mas sim, de maneira conturbada, com relações que se 

estabeleceram a priori o capitalismo.  

Passamos a ver ainda, na interação entre a cidade e o campo, os primeiros indícios da 

divisão sexual do trabalho, por exemplo, como disse Lefebvre (1991) que a separação entre a 

cidade e o campo toma lugar entre as primeiras e fundamentais divisões do trabalho (biológica 

e técnica).  

Compreendendo sobre divisão social do trabalho, o que dizia Marglin (1980) quando se 

propunha a estudar a obra “O Capital” de Marx, por exemplo. Onde nos afirmou que a divisão 

social do trabalho sempre existiu, mesmo que de maneira sutil, inclusive pela divisão sexual do 

trabalho, biológica, dos seres humanos, ou também de acordo com a idade e do vigor corporal. 

Que com um tempo, com a complexidade da vida em sociedade, mudança dos modos de vida 

e de produção, acabou passando por um aprofundamento no sistema de trocas em meio a Idade 
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Média, por exemplo, passando de uma divisão sexual ou biológica, para uma divisão social do 

trabalho. 

Divisão essa inclusive, presente nos mais variados âmbitos de nossa sociedade. Quando 

historicamente designamos funções de papeis na sociedade para o campo e para a cidade. Como 

por exemplo, tínhamos a cidade como a detentora de políticas públicas habitacionais e de 

infraestrutura, enquanto tínhamos o campo como responsável pela produção de alimentos.  

Compreendendo inclusive a importância que essas distribuições de papéis exerceram na 

construção da atual estrutura de classes, por exemplo. Tendo essa, sido derivada da dinâmica 

do desenvolvimento desigual, injusto e gradativo, sobretudo considerando os processos de 

superpopulação nas cidades, tendo como consequência a questão da ‘marginalidade’. E as 

complicações de distribuições de terra no campo, ocasionando na grande quantidade de terras 

sem função social. 

Atrelado aos processos de funcionalidade da mão de obra e da força de trabalho, que 

acabam por considerar muito o capital, e não considerando o ambiental ou natural, onde acaba 

por formular uma urbanização desenfreada, sem planejamento ou desorganizada, deixando 

inclusive, de lado as questões e problemáticas ambientais e urbanas, e ainda a assistência 

pública em relação aos movimentos sociais, organizados por setores que garantem o 

funcionalismo do urbano. 

Em meio a esses processos desiguais de formação da sociedade, podemos entender que 

nas últimas décadas, quando tratamos do campo, a agricultura brasileira sofreu profundas 

transformações, envolvendo os mais diversos aspectos, como relações de trabalho, padrão 

tecnológico, distribuição espacial da produção, relações inter setoriais, inserção de capital 

internacional e padrão de intervenção estatal. 

 Ao longo dos anos, principalmente no período de governos com ideais liberais 

econômicos, como mandato de Fernando Henrique Cardoso – FHC, a nível federal e Tasso 

Jereissati a nível estadual no Ceará, de acordo com Girão (2000), a agricultura de 

comercialização veio se tornando cada vez mais um sistema intensivo, somando capital, 

maquinário tecnológico, menos uso de mão de obra, produção em monocultura e mais espaços 

de terra.  
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O assalariamento do pequeno agricultor é sem dúvida, um dos casos mais urgentes 

quando falamos dessa modernização, como afirma Elias (2006), considerando que, com a 

chegada de grandes empresas do agronegócio, a mão de obra dos trabalhadores é menosprezada 

em virtude da utilização de maquinários tecnológicos, desencadeando a expropriação dos meios 

de produção dos mesmos. 

  De acordo com Chaves (2014), a região do Baixo Jaguaribe e o município de Limoeiro 

do Norte, em particular, tiveram o Estado como responsável por uma política 

desenvolvimentista desde o governo de FHC, através da articulação de capital estrangeiro, 

nacional e estatal. Para isto, foi necessária a abertura da economia, a liberalização comercial, 

as desregulamentações e a liberalização do setor financeiro, privatizações e etc.  

Limoeiro do Norte foi passando por um processo intenso de urbanização inclusive, ainda 

de acordo com a autora, ao longo do tempo, desde os tempos de forte produção da cera da 

carnaúba (1940) e mais intensamente com a considerada entrada de investimentos no campo, 

reverberando na cidade, na década de 90, até se configurar como uma cidade polo na rede 

urbana da microrregião do Baixo Jaguaribe e na cearense. Tendo sua economia mais 

concentrada no setor de serviços e aquecida pelo avanço do agronegócio (cuja origem do termo 

está na expressão “Agrobusiness”, que na tradução significa negócios da agricultura, é um sinal 

da inserção do capitalismo no campo).  

Processo esse que teve grande influência da implementação de políticas vinculadas a 

Superintendência de desenvolvimento do Nordeste, somados a instauração do complexo 

comercial e financeiro Oliveira & Irmãos, situado no centro da cidade, pertencente aos irmãos 

Oliveiras de acordo com Freitas e Oliveira (1997), que outras atividades expandiram-se, uma 

vez que o prédio do complexo comportou, no decorrer dos anos, fixos importantes para a 

circulação comercial de Limoeiro, como agência do Banco do Brasil, o Banco Credito 

comercial, dentre outros, desenvolvendo e trazendo para Limoeiro do Norte a atividade 

bancária.   

Ao abordar o comércio em Limoeiro do Norte, por exemplo, atividade importante para 

a formação das cidades, garantindo fluxo de pessoas e de capital, Varela (2011) caracteriza a 

transição do comércio da cidade de cunho varejista local, não exercendo ainda uma importância 
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direta na economia e no processo de urbanização da cidade, para uma atividade crucial para o 

desenvolver-se do município. 

Atividade comercial essa, diretamente ligada à produção da cera da Carnaúba, Chaves 

(2006) diz que para dar suporte à produção de cera em Limoeiro do Norte (uma das culturas 

que mais exerceu importância na produção urbana das pequenas cidades do Ceará) ampliaram-

se, na década de 1940, os armazéns e as ações da Firma Comercial Oliveira & Irmãos, que 

passou a lidar com o capital financeiro de diferentes agências bancárias, como a do Banco do 

Nordeste e do Banco do Brasil. Cultura bastante produzida na época, a cera de carnaúba se 

transformou ao longo dos tempos em um importante produto de exportação para o continente 

americano e europeu. Na década de 1950, com o desenvolvimento tecnológico – que acaba por 

contribuir com a ideia de produção que preza pela rapidez e praticidade, e sendo a produção 

tradicional de cera mais lenta e gradativa – a cera deixou de se caracterizar como um produto 

de grande importância no mercado internacional.  

De acordo com Lima (2003), essa região, na década de 1940, chegou a responder por 

aproximadamente 70% da produção do estado e 20% da produção nacional. De acordo com 

Girão (2000), a cera vai se caracterizar como importante produto na pauta de exportação do 

estado, reconfigurando até a metade do séc. XX a realidade econômica, social e cultural no 

interior do Ceará.  

O extrativismo deste produto foi por muito tempo o principal da economia do estado e 

Limoeiro esteve inserida neste contexto, seguido pela produção de charque e a pecuária. A 

exploração da cera tinha finalidade inicialmente para a confecção de velas e só depois foi 

incorporada pelo mercado de cosméticos. As extensas propriedades alocadas nas margens dos 

rios, já ocupadas pela criação de gado e algodão, agora desenvolviam uma nova atividade e 

Limoeiro do Norte, localizado próximo ao Rio Jaguaribe, possuía condições naturais favoráveis 

para o desenvolvimento da atividade da cera. Além disso, a produção e comercialização da cera 

exerceu grande importância na construção de uma cultura religiosa que, sem dúvida, foi 

importante para a uma formação de identidade do local. 

Práticas agropecuárias essas que compõem, no sentido sócio-econômico, o setor 

primário e, diante de um processo de divisão do trabalho, estão localizadas no campo, 

produzindo, portanto, o espaço rural. Contudo, encontramos a presença de hortas, modos de 
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convivência, vacarias e outras atividades, características do campo, em muitos locais de zona 

urbana, e não seria diferente em Limoeiro do Norte. Percebendo então uma reprodução dos 

costumes do campo na cidade. 

Mas então, quais as consequências dessa modernização e da inserção do agronegócio 

no campo? E qual a relação que se dá com a cidade? Levando em consideração que o modo de 

produção do agronegócio é baseado na produção de monocultura em latifúndios, podemos 

identificar uma relação direta entre o controle e a expropriação da terra e a perda dos meios de 

produção. Sem contar a ligação direta que a inserção do capital no campo tem com o trabalhador 

rural, o pequeno agricultor?  

Ao longo do tempo, com essa interação entre campo e cidade cada vez mais 

determinante em ambos os lados, passamos a ter a reprodução de uma sociedade em um 

“molde” camponês se apresentando na cidade, e de outro lado uma sociedade urbana, ou com 

características que inicialmente pertenciam à cidade, se apresentando no campo.  

Seria então a partir dessa reprodução que pensamos nossa pesquisa. Compreendendo 

camponês, segundo Martins (1990), como não somente um novo nome para a reprodução do 

indivíduo no espaço geográfico residente no campo, mas também a reprodução desse indivíduo 

também na cidade, e tendo essa como o seu lugar social, reproduzindo sua organização e sua 

estrutura de sociedade.  

Compreendemos o uso dos termos camponês e campesinidades como necessários dentro 

dos estudos da Geografia humana, mesmo concordando que esses conceitos foram 

predeterminados por nós, cientistas, e que em suma, esses sujeitos estão somente exercendo seu 

papel social de (re)existir, mesmo que não se identifiquem como camponeses, por exemplo.  

Na elaboração de Woortmann (1990), o campesinato é entendido não mais sob uma 

ótica economicista, mas como uma qualidade presente em maior ou menor grau em grupos 

específicos, apresentando-se como algo que está referenciado na tradição, mas, constantemente, 

sendo reelaborado a partir dos condicionantes sociais e históricos de cada época. Essa 

‘qualidade’, refere-se a uma dimensão ética camponesa, configuradora em última instância, de 

uma moral. 

Para tais reflexões supracitadas, essas discussões tem como aporte empírico o estudo do 

município de Limoeiro do Norte, localizado na Região do Baixo Jaguaribe, levando em 
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consideração as constantes atividades industriais naquela região, ligadas ao agronegócio, 

levando os moradores da zona rural do município, e de municípios vizinhos a se instalarem no 

perímetro urbano de Limoeiro. 

A presença dessas características parece passar despercebida para uma certa parcela de 

pessoas. São atividades que não notamos quando estamos vivendo um cotidiano de muitos 

afazeres e inseridos em uma rotina veloz da vida denominada moderna, perpassada pelo modo 

de vida urbano-industrial. Portanto, somente com visão mais delicada e atenciosa podemos 

perceber a presença ainda forte destas ruralidades na paisagem urbana de Limoeiro do Norte. 

As atividades rurais permanecem, na maioria das vezes, escondidas na paisagem, no 

caso das vacarias, por trás de muros ou mesmo em quintais e terraços de algumas residências. 

De forma inesperada podemos enxergar a presença de bovinos ou equinos (mulas, cavalos) 

soltos nas ruas, como também o passar quase despercebido de um vendedor de leite, mel, 

derivados do milho e do trigo, e também o uso de carroças para o transporte de materiais de 

variados fins, como de construção, fretes, comercialização de produtos de consumo doméstico, 

dentro do perímetro urbano transitando pelas vias em meio ao trânsito, disputando espaço com 

automóveis, bicicletas e pedestres. Bem como o cultivo de hortaliças e outras culturas nos 

quintais de muitas residências. 

Buscaríamos então, compreender as concepções que se tem sobre o rural e o urbano, o campo 

e a cidade, bem como, apresentar as possibilidades para que os moradores do município possam 

continuar a se reconhecer como sujeitos que tem história e conhecimento prévio da localidade. 

Podendo dessa forma, compreender melhor a sociedade em que vivem e se perceberem como 

sujeitos ativos dessa relação. 

 

Considerações finais 

  

 As marcas dessa interação e como ela se distribui em Limoeiro do Norte, nos permitiram 

perceber essas reproduções camponesas no espaço intra-urbano do município, antes mesmo da 

conclusão da pesquisa. Reproduções essas que nos apresentaram o cultivo de hortas urbanas, 

quintais produtivos, criação de animais de grande porte, e até mesmo a reprodução de costumes, 

culturas, práticas e saberes do campo, na cidade. 
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E percepções para além do que esperávamos, inclusive que nos nostearam a continuar a 

pesquisa em uma pós graduação, quando opor exemplo, tivemos contato com a organização e 

distribuição da moradia em Limoeiro do Norte, a partir de conjuntos habitacionais, ocupações 

e organizações sociais. Nos instigando a continuar a pesquisa em também, outro viés.  

Neste contexto, entendemos que estudar a relação entre campo e cidade nos leva a 

refletir para além das características físicas, políticas e administrativas que configuram as 

mesmas, pensando também sobre como uma influencia na outra e em como as relações sociais 

e econômicas se alteram e se complementam. 

Compreendemos que o processo de relação entre o campo e a cidade nos aparece como 

uma estrutura bem importante para a compreensão das sociedades, indispensável, portanto, para 

a sua própria reprodução. Deste modo, nossas reflexões nos levam a acreditar que temos hoje 

uma nova realidade de composição entre o espaço rural e o espaço urbano, entre o campo e a 

cidade, no município de Limoeiro do Norte, e que algumas consequências dessa relação nos 

são percebidas ao longo da pesquisa, compreendendo de que maneira essa relação alterou na 

vida dos moradores do município. 

Com a pesquisa, pretendemos aprofundar os debates acerca das campesinidades, 

compreendendo-as como o resultado da reprodução social dos moradores do município se 

reconhecendo como sujeitos que têm história, cultura, costumes e vivências, as reproduzindo 

onde quer que estejam. Ademais, as campesinidades aparecem como uma forma de resistência 

dos modos de funcionamento do campo e do rural ao se reproduzirem na cidade e no espaço 

intraurbano, como por exemplo, com sujeitos que reproduzem, mesmo de maneira 

“inconsciente”, modos de funcionamento social, costumes e culturas que advém do campo. 

Refletir acerca dessa conexão nos faz pensar até que ponto o desenvolvimento 

capitalista no campo alterou e altera o estilo de vida de milhares de pessoas, sendo importante 

perceber, elencar e expor essas diferenças. Com o advento da modernização da agricultura e do 

capitalismo no campo, algumas sociedades vieram a ter seus costumes de vida, de certa forma, 

enfraquecidos pelo que se teve de novo na estruturação dos modos de vida advindos da inserção 

do capitalismo no campo, passando esses a ter acesso a realidades que até então não tinham tido 

contato, transpondo por uma nova perspectiva de trabalho e de conduzir suas rotinas a partir 

dos moldes capitalistas. 
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Compreendemos ainda que estamos distantes de abranger toda a realidade do município de 

Limoeiro do Norte, entretanto, enxergamos aqui um dos caminhos de reflexões, de percepções, 

de existências e resistências da perspectiva da integração campo – cidade e de como a 

morfologia e as funcionalidades da cidade, enquanto forma e função do urbano, e do campo, 

enquanto forma e função do rural, carrega neste município e reflete nas relações socioespaciais. 

 

Referências:  

 
ALENTEJANO, Paulo Roberto. As relações campo – cidade no Brasil no séc XXI. UERJ. 
Artigo, 2000. 

BAGLI, Priscila. Rural e Urbano: harmonia e conflito na cadência da contradição. In: 
SPOSITO, Maria E. B.; WHITACKER, Arthur. M. (Orgs.) Cidade e Campo: relações entre o 
urbano e o rural. 1ª ed. São Paulo: Expressão Popular, 2006. p. 81-111.  

CASTELLS, Manuel. Problemas de investigação em Sociologia Urbana. Tradução Lemos 
de Azevedo. São Paulo: Martins Fontes, 1975. 

CHAVES, Maria L. J. Modernização agropecuária: o novo contexto da expressão regional 
de Limoeiro do Norte. In: ELIAS, Denise; PEQUENO, Renato. (Orgs.) Difusão do 
Agronegócio e novas dinâmicas socioespaciais. (p. 327 a 353) Fortaleza, Banco do Nordeste 
do Brasil. 2006. 

CHAVES, Maria Lucenir Jerônimo Chaves. Urbanização e modernização da agricultura em 
Limoeiro do Norte (CE): Impactos Socioespaciais. Dissertação. Fortaleza. 2014.   

DINIZ, Aldiva Sales. Contribuições teóricas para a compreensão do campesinato. Revista 
da Casa da Geografia de Sobral, Sobral – CE, v. 12, nº 1, p. 35-46, 2010. 

DINIZ, Aldiva Sales; OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. Trilhando caminhos: a 
resistência dos camponeses no Ceará em busca de sua libertação. 2009.Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2009. 

ELIAS, Denise. Agronegócio e desigualdades socioespaciais. In: ELIAS, Denise; 
PEQUENO, Renato. (Orgs.) Difusão do Agronegócio e novas dinâmicas socioespaciais. (p. 25 
a 83) Fortaleza, Banco do Nordeste do Brasil. 2006. 

ELIAS, Denise. O meio técnico-científico-informacional e a reorganização do espaço agrário 
nacional. In: MARAFON, Gláucio; RUA, João; RIBEIRO, M. A. (Org.) Abordagens teórico-
metodológicas em geografia agrária. Rio de Janeiro: Eduerj, 2007. p. 49-66. 

ENDLICH, Ângela Maria. Perspectivas sobre o urbano e o rural. In: ENDLICH, Ângela 
Maria, SPOSITO, Maria E. B. e WHITACKER, Arthur M. Cidade e Campo: relações entre 
urbano e rural. São Paulo: Expressão Popular, 2006.  

FREITAS, Maria das Dores Vidal; OLIVEIRA, Maria Lenira de. : Limoeiro em fotos e fatos. 
Fortaleza: Edições do Autor, 1997. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 08 – Reestruturação Produtiva e Processos Migratórios no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5228 

 

GOMES. Iara Rafaela Gomes. Difusão do agronegócio e novas dinâmicas territoriais. Sao 
Paulo. 2009. 

LACOSTE, Y. 1985 (1977) A pesquisa e o trabalho de campo: um problema político para os 
pesquisadores, estudantes e cidadãos. Teoria e Método. São Paulo Seleção de textos AGB (11): 
1-23. 

LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. 1991. Centauro Editora. 3ª Reimpressão. (2011) São 
Paulo, 1991. 

MARAFON, Gláucio Jose. Relações Campo-cidade e a comercialização agrícola: notas 
sobre o espaço fluminense. Geo UERJ, Rio de Janeiro. 2014. 

MARGLIN, S. A. Origem e funções do parcelamento das tarefas. Para que servem os 
patrões? In: GORZ, A. (Org). Crítica da Divisão do trabalho. São Paulo Martins Fontes, 1980. 
(1. Ed., 1973) 

MARTINS, Mônica Dias. Reforma Agrária: sonho, sonhei, sonhamos – luta de classes e 
assentamentos em terras do Ceará. Dissertação (Mestrado em Sociologia) Fortaleza: UFC, 
1990. 

MONTE-MÓR, Roberto Luís. O que é o urbano, no mundo contemporâneo. In: Revista 
Paranaense de desenvolvimento. Curitiba n. 111. p. 09-18. 2006. 

MUNIZ, Alexsandra. Relações de trabalho na agricultura do Baixo Jaguaribe. In: ELIAS, 
Denise; PEQUENO, Renato. (Orgs.) Difusão do Agronegócio e novas dinâmicas 
socioespaciais. (p. 261 a 287) Fortaleza, Banco do Nordeste do Brasil. 2006. 

SHANIN, Teodor. A definição de camponês: conceituações e desconceituações – o velho e 
o novo em uma discussão marxista. Revista Nera, Ano 8, n - , 2005. 

SILVA, William. R. Reflexões em torno do urbano no Brasil.In: SPOSITO, Maria E. B.; 
WHITACKER, Arthur. M. (Orgs.) Cidade e Campo: relações entre o urbano e o rural. (p. 65 a 
81). 1ª ed. São Paulo: Expressão Popular, 2006. 

SOARES, Hidelbrando dos Santos. Agricultura e (re)organização do espaço: a rizicultura 
irrigada em limoeiro do Norte – Ceara. Recife, 1999ª. Dissertação (Mestrado em Geografia) 
– Departamento de Geografia, Universidade Federal de Pernambuco. 1999.  

SOBARZO, Oscar. O urbano e o rural em Henri Lefebvre. In: SPOSITO, Maria Encarnação 
Beltrão; WHITACKER, Arthur Magon. (Org.). Cidade e campo: relações e contradições entre 
urbano e rural. 1a.ed.São Paulo: Expressão Popular, 2006. 

SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. Capitalismo e Urbanização. São Paulo: Editora 
Contexto, 1988. 

SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão; WHITACKER, Arthur Magon. (Org.). Cidade e campo: 
relações e contradições entre urbano e rural. 1a.ed.São Paulo: Expressão Popular, 2006. 

SPOSITO, Maria. E. B. A questão cidade-campo: perspectivas a partir da cidade. In: 
SPOSITO, Maria E. B.; WHITACKER, Arthur. M. (Orgs.) Cidade e Campo: relações entre o 
urbano e o rural. (p. 111 a 131). 1ª ed. São Paulo: Expressão Popular, 2006. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 08 – Reestruturação Produtiva e Processos Migratórios no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5229 

 

VARELA, Ângelo Felipe Castro. Instituições prevalecentes, tradição e persistência no 
extrativismo da cera de carnaúba em Limoeiro do Norte – CE. UFRN, Dissertação de 
mestrado. 2011.   

VAZ, Neilo Márcio da Silva. A NOÇÃO DE CAMPESINIDADE E A POSSIBILIDADE 
DE UMA INTERPRETAÇÃO A PARTIR DO PONTO DE VISTA CAMPONÊS. In: 
Seminário Regional e Forúm de Educação do Campo – 2013. Volume I. UFSM. 2013. 

WOORTMANN, Klas. “Com parente não se Neguceia” O Campesinato como Ordem 
Moral. Anuário antropológico. Editora Universidade de Brasília/Tempo brasileiro , 1990. 

 

 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 08 – Reestruturação Produtiva e Processos Migratórios no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5230 

 

 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA: 

O resultado das modificações ocasionadas com o avanço da fronteira agrícola na 

microrregião de Chapadinha –MA. 
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José Sampaio de Mattos Junior 
Resumo: 

 

A história da economia do Brasil está ligada a exploração das riquezas, mais antes da descoberta 

de minérios de grande valor, a agricultura foi o ponto forte da economia tanto que até hoje 

contribui de forma significativa na economia atual, com isso a demanda por terras férteis e 

produtivas cresceu muito inclusive a diversificação dos produtos agrícolas que com o passar do 

tempo geraram lucros, pois foram cultivados em larga escala devido às novas técnicas de 

plantios que surgiram com a mecanização da agricultura. Com a criação do MATOPIBA como 

fronteira agrícola do agronegócio muitas empresas começaram a se estalar nessa região não só 

atraídas pelo potencial agrícola da região mais também pelo mercado de terras que tem se sido 

uma atividade rendosa. Fazendo referência a essa discussão apresentamos a partir daqui uma 

região que se consolidou como uma nova fronteira agrícola se trata da área do Baixo Parnaíba, 

especificamente os municípios de Chapadinha, Brejo, Anapurus, que em outro momento seria 

considerado inviável plantar soja numa região de clima e condições geográficas desfavoráveis 

ao cultivo do grão. Essas mudanças ocasionaram modificações na paisagem, que, antes eram 

circundadas de pôr extensas áreas de matagais, atualmente são exploradas através do cultivo de 

soja à beira de rodovias, como a BR- 135. Na presente pesquisa foi averiguada a situação da 

produção da soja na microrregião de Chapadinha, os processos de territorialização e compra de 

terras. A dinâmica espacial existente se mostra como resultado da produção das mudanças no 

modo de produção e as práticas dos atores sociais envolvidos. Destarte, empregamos como 

método histórico-dialético. No roteiro metodológico deste estudo, valemo-nos em um primeiro 

momento de uma pesquisa de caráter bibliográfico em busca de dados secundários, realizada 

em livros, periódicos, anais de eventos e também projetos, anuários e outros documentos 

elaborados pelo poder público e as sociedades civis. (PISCIOTTA, 2003). A Microrregião de 

Chapadinha (MRH) a questão agrária tem como particularidade o conflito pela posse da terra. 
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Prova disso é a existência de inúmeros povoados resultantes da concentração de posseiros em 

disputas de território com outras forças econômicas e políticas locais. Para Fernandes (2008), 

“pensar território nesta conjuntura deve considerar a conflitualidade existente entre 

campesinato e o agronegócio”. O território em disputa exprime a condição a que os camponeses 

estavam submetidos no ambiente marcado pelo fenômeno da chamada “frente de expansão 

pioneira do Maranhão”, formada por camponeses ocupantes (posseiros, moradores) que 

chegavam ao Maranhão e aqui desenvolveram importante papel na produção de mercadorias, 

submetidos a uma relação de dominação por parte dos proprietários de terra. A região de Baixo 

Parnaíba, que eclodiu como uma nova fronteira agrícola, principalmente para o plantio de soja 

e milho, se tornou uma ameaça à produção de culturas tradicionais, como o babaçu e pequi; à 

agricultura familiar que abastece a população local, e ao meio ambiente. É composto por 17 

cidades, incluindo Chapadinha, com uma relação socioeconômica e cultural. A região é 

responsável por uma área de extensão de 19.178,80 Km² de hectares, com sérios problemas 

sociais e com IDH médio de 0,55. É importante citar que o ciclo de colheita da soja, que é um 

pouco superior às das demais regiões. Enquanto um ciclo considerado ideal dura 

aproximadamente 100 dias, no Baixo Parnaíba dura em torno de 120 dias. Além disso, a colheita 

na região ocorre em meados de abril e início de maio, quando o mercado de soja está em 

processo de retração. No Sul, a colheita acontece em março e abril, momento de ápice do 

mercado de soja no Brasil e internacionalmente. (W.L). A logística envolvida no processo de 

escoamento da soja em todo o Maranhão é diferenciada, dependendo da região. A produção 

maranhense tem basicamente dois destinos: ou vai para empresas de processamento como a 

Bunge ou Cargill, que tem unidades em cidades como Uruçuí (PI), por exemplo, na divisa com 

o Maranhão, ou ela é escoada pelo Porto do Itaqui. O sistema ainda é tradicional (roça 

queimada) onde se cultiva o feijão, milho, arroz, mandioca etc., Mas toda a produção é só para 

o consumo interno. Já existem pequenos projetos de roça mecanizada, mais ainda em fase 

experimental. Planta-se também cana-de-açúcar, é extraído a garapa, tijolos, cachaça, vinagre 

e mel. A pecuária de Chapadinha é de pouca expressividade, dando apenas para o consumo 

interno, assim como o BOVINO, CAPRINO, SUÍNO. Nos últimos anos através de um projeto 

social chamado Mesa Farta, de iniciativa particular tem incentivado a criação de peixes em 

pequenos tanques no fundo do quintal, o que de fato esta pequena produção induz além do 

objetivo central que é criar para comercializar. É perceptível que a expansão da soja nos 

municípios da Microrregião de Chapadinha é um processo contínuo o qual registra crescimento 
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a cada ano, considerando a área plantada e a quantidade produzida. Desse modo, as 

modificações não recaem somente sobre a paisagem local como também gera impactos na 

agricultura familiar da região, pois com o aumento da área plantada da commoditte diminui a 

área produzida dos principais produtos agrícola como o arroz, feijão e, sobretudo a mandioca. 

REFERÊNCIAS Almeida, J. G., & de Mattos Junior, J. S. (2016). A dinâmica da produção de 
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O MERCADO DE TERRAS NO MATOPIBA: O CASO DO MUNICÍPIO DE 

ANAPURUS 

 
Gabriel Costa da Costa,  

Leiliane de Jesus Melo Seguins,  
Daniela Strasser Santos 

Resumo: 

 

O seguinte trabalho trata do desenvolvimento do mercado de terras frente ao avanço da estrutura 

produtiva agrícola no município de Anapurus. É possível perceber as dinâmicas sociais, 

econômicas e políticas por trás do mercado de terras em diferentes períodos da história, mas é 

a partir de 2008 que ela ganha uma atenção especial. De acordo com Silva (2010) logo no início 

de 2008 ocorreu uma alta generalizada no preço dos alimentos, grãos como soja, milho, arroz 

e trigo duplicaram o preço médio desde a safra de 2006 no mercado internacional. O 

desenvolvimento histórico do capitalismo e da globalização originou um novo tipo de mercado 

internacional, o mercado de terras, tendo em vista o problema da insegurança alimentar, a 

escassez de alimentos, a produção agrícola passou a exigir novos campos de produção e a 

tendência foi de que ela se expandisse territorialmente, e isso em escala mundial vai ocasionar 

o que chamamos de extrangeirização de terras, quando países passam a buscar terras em outros 

países para principalmente suprir sua demanda de produção agrícola, intensificando o 

fenômeno land grabbing (Apropriação de terras) em escala mundial. Para Sauer e Borras Jr 

(2016) o próprio conceito do land Grabbing está em debate existindo diversos pontos de vista 

referentes ao processo de apropriação de terras entre países. Para Fernandes et alt (2019) O land 

Grabbing é um processo cíclico e global, é o resultado de estratégias de acumulação de capital 

a partir da convergência de múltiplas crises. Com a sistematização da fronteira agrícola do 

MATOPIBA em 2015 o cerrado do nordeste se tornou um dos centros comerciais de terras do 

país e nesse contexto está inserido o município de Anapurus, pertencente a Microrregião de 

Chapadinha no estado do Maranhão e a fronteira agrícola do MATOPIBA. O objetivo dessa 

pesquisa é levantar o número e origem de capital das empresas que atuam no mercado de terras 

em Anapurus e compreender as relações entre esse mercado de terras com as comunidades 

tradicionais. Pesquisas dessa natureza ainda são escassas em Anapurus e são importantes para 
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compreender os impactos ocasionados pelo mercado de terras. A metodologia utilizada nessa 

pesquisa foi o materialismo histórico e dialético e o desenvolvimento das discussões se dar a 

partir da análise de dados coletados em plataformas digitais e também da experiencia do 

trabalho de campo realizado no município, onde é possível notar a desvalorização do pequeno 

agricultor frente ao avanço do agronegócio. De acordo com os dados coletados no SIDRA 

(IBGE), no RAMT e SIGEF (INCRA), na plataforma digital do Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e as informações coletadas no trabalho de campo, o 

município de Anapurus não possui nenhuma empresa que atue diretamente e especificamente 

no mercado de terras agrícolas, no entanto é possível perceber que os grandes agricultores do 

sul do país influenciados pelos investimentos do agronegócio e da expansão da produção de 

grãos no cerrado brasileiro a partir da década de 1980 chegaram ao município de Anapurus 

traçando estratégias para adquirirem as terras com custos baixos sem a ocorrência de 

movimentos opositores, fazendo negociações de forma discreta e preparando as terras para 

receberam a cultura da soja, o que fez com que anos depois Anapurus entrasse no ranque dos 

municípios que mais exportam soja no estado do Maranhão. Por outro lado, as comunidades 

tradicionais, os pequenos agricultores que negociaram suas terras por preços baratos partiram 

para outras regiões e nem todos conseguiram êxito na tentativa de mudar o estilo de vida, os 

que ficaram, tiverem que dividir espaço junto com as grandes fazendas e suas áreas de produção 

e tentar sobreviver em meio ao novo cenário que a expansão do agronegócio proporcionou nas 

regiões do cerrado desde a segunda metade do século XX, e tal cenário, não fez de Anapurus 

um grande município maranhense nos aspectos socioeconômicos, uma vez que os lucros do 

agronegócio não ficam no município, uma vez que o agronegócio não gera um número 

considerável de empregos. O mercado de terras em Anapurus tem o objetivo claro de favorecer 

os interesses do agronegócio. Devido aos diversos discursos referentes a insegurança alimentar 

e a crise dos alimentos o mercado de terras tem se intensificado e concentrado grandes 

investimentos do capital. Em Anapurus isso ocorre com a chegada dos grandes produtores 

agrícolas do sul do país que passam a adquirir terras e a expandir a produção, principalmente a 

da cultura da soja, ameaçando as atividades dos pequenos agricultores e o direito à terra das 

comunidades tradicionais que não possuem condições de se estabeleceram perante o 

desenvolvimento do mercado de terras. Referências FERNANDES, Bernardo Mançano; 

FREDERICO, Samuel; PEREIRA, Lorena Izá. Acumulação pela renda terra e disputas 

territoriais na fronteira agrícola brasileira. Revista NERA, v. 22, n. 47, p. 173-201, Dossiê 
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MATOPIBA, 2019.SAUER, Sérgio. ‘LAND GRABBING’ E ‘GREEN GRABBING’: Uma 

leitura da ‘corrida na produção acadêmica’ sobre a apropriação global de terras. CAMPO-
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A EXPANSÃO DA CULTURA DA SOJA: um olhar sobre as transformações no 
território de São Francisco de Assis – RS 1 

 
 

Ana Margarida Piani Ferreira2 
Angelita Zimmermann3 

Ivanio Folmer4 
 
Introdução 

 

A expansão da soja pautada no agronegócio, por meio de ações políticas entre grandes 

empresários, transnacionais e o Estado, introduziu inovações técnico-científicas que viabilizam 

a produção em grande escala, em detrimento dos territórios camponeses. A abordagem sobre 

território, que vem se constituindo desde a Geografia Tradicional até os dias de hoje, tem 

contribuído com a reflexão necessária frente aos desdobramentos que o projeto capitalista de 

produção agrícola determina sobre o campo brasileiro. Este estudo objetiva discutir a expansão 

da soja, em São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul, a partir da categoria território, visto 

que, na produção deste espaço, há uma disputa entre a agricultura capitalista e a agricultura 

camponesa. 

Em uma abordagem qualitativa, o estudo parte de reflexões teóricas, do Programa de 

Pós-Graduação em Geografia (PPGGEO/UFSM) articulando-se com visitas de campo e 

entrevistas com agricultores e agentes da EMATER/RS5, de São Francisco de Assis, localizado 

na Região das Missões, fronteira oeste, zona de transação entre o Planalto e Campanha do Rio 

Grande do Sul. Faz parte da Microrregião de Santa Maria na Depressão Central. 

 
1Este artigo se origina da disciplina Movimentos Sociais e Educação “A”, ministrada pela professora Dra. Ane 
Carine Meurer, PPGGEO/UFSM. 
2Programa de pós-Graduação em Geografia – PPGGEO, Universidade Federal de Santa Maria 
margaridapiani@yahoo.com.br 
3Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGGEO, Universidade Federal de Santa Maria. 
angelitazd@gmail.com 
4Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGGEO, Universidade Federal de Santa Maria. 
ivaniofolmer@yahoo.com.br 
5 Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural  do Rio Grande do Sul (EMATER/RS) A EMATER tem 
objetiva, principalmente, “promover o Desenvolvimento Rural Sustentável no Estado do Rio Grande do 
Sul.”(Ver em: http://www.emater.tche.br/). 
 

 

http://www.emater.tche.br/


 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 08 – Reestruturação Produtiva e Processos Migratórios no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5237 

 

O município tem uma área territorial de 2.508,453 km2. Possui uma população de 

aproximadamente 20.000 habitantes (2019). Desta população, aproximadamente 1/4 residem 

na zona rural e 3/4 moram na zona urbana.  

Como características principais dos sujeitos pesquisados, observou-se que a média de 

hectares plantadas por agricultores no município está de entre 50 a 180 (aqui considerados 

pequenos agricultores) e de 180 a 800 ha acima (os grandes agricultores), As entrevistas 

contaram com a participação de sete pequenos produtores de soja, cinco grandes produtores e 

dois representantes da EMATER. Neste contexto, disputam o território, a agricultura 

camponesa e a agricultura capitalista.  

Com a expansão das lavouras de soja no município, o capital impõe um modelo 

produtivo monocultor, levando os camponeses a acreditar que a policultura não poderá mais 

garantir sua sobrevivência. Desta maneira, devido ao endividamento, pela necessidade da 

compra de máquinas, insumos e sementes, conforme a área de terra cultivada, a grande maioria 

acaba perdendo a terra, seus espaços diversificados de produção, seu modo de vida e seu 

território. 

Além da introdução, o texto está estruturado em quatro partes: a primeira tratará da 

evolução do conceito de território (RATZEL, 1988; FERNANDES, 2012, HAESBAERT, 

2004); a segunda parte se refere às relações de poder que envolvem os territórios da agricultura 

camponesa e da agricultura capitalista (RAFFESTIN, 1993; FERNANDES, 2012; PAULINO 

e ALMEIDA, 2010); a terceira apresenta o contexto contemporâneo da expansão da agricultura 

capitalista da soja em São Francisco de Assis e, por último, faremos algumas considerações 

acerca do estudo.  

  

O conceito de território: breve exposição 

A palavra território, etimologicamente, origina-se do latim territorum – terra, 

significando dimensão concreta; pedaço de chão de que o homem ou animal se apropria, e está 

ligado à ideia de poder, quer se refira ao poder público, estatal, ou ao poder das grandes 

empresas. Ao mesmo tempo, seu radical terr, territor carrega a ambivalência de dar outro 

sentido à palavra, aquele que aterroriza (HAESBAERT, 1997, 2005; SOUZA e PEDON, 2007). 

O conceito de território começa a ser usado de modo generalizado por várias ciências 

e autores de diversas áreas do conhecimento: as ciências agronômicas para falar de porção de 

terra, a Educação para falar de territorialidades e espaços escolares, porém é na ciência 
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geográfica que se desenvolve o conceito de maneira mais ampla e crítica. Este texto pretende 

contextualizar os territórios capitalistas x camponeses, a partir de leituras de obras e autores da 

geografia. 

De acordo com Haesbaert (2005) um território pertence a uma parte da superfície da 

terra, visto como recurso natural ou abrigo dos animais e do homem ao mesmo tempo todo 

homem tem necessidade de ter um território para se apropriar, intervir, produzir sua vida. 

Guardar o seu território e viver dentro de suas fronteiras é a primeira tarefa de um povo. No 

entanto, o espaço é anterior ao território.  

A noção de espaço e de território surge na Geografia desde a antiguidade e o vínculo 

mais tradicional na definição de território é aquele que faz associação entre território e os 

fundamentos materiais do Estado. O autor clássico nesta discussão é o alemão Friedrich Ratzel 

(1998), utilizando o conceito de território como um espaço de vida, um espaço vital, 

compreendido pela sua multidimensionalidade, não há dúvida que ele se inspirou na natureza 

biológica do homem para apresentar algumas de suas conclusões mais importantes em relação 

ao espaço e ao território. Há uma relação entre espaço, território e Estado, e Ratzel reconhece 

que, [...] o homem não é concebível sem o solo terrestre, assim como a principal obra humana: 

o Estado. [...] O Estado vive necessariamente do solo (1988, p.13). 

Ao criar um elo indissociável entre uma dimensão natural, física, e uma dimensão 

política do espaço, o homem, ao utilizar e apropriar-se dos recursos da natureza para conquistar 

sua liberdade, estará definindo seu território. Assim, quanto maior o pertencimento do homem 

com o solo, tanto maior será para a sociedade a necessidade de manter sua posse. O progresso 

significaria um maior uso dos recursos do meio, logo, uma relação mais íntima com a natureza. 

É por esta razão que a sociedade cria o Estado, “quando a sociedade se organiza para defender 

o território, transforma-se em Estado.” (MORAES, 2003, p.59-60). 

Ratzel (1998) preocupa-se com o aproveitamento do Território por parte do Estado, 

pois, ele é envolvido pelas dimensões política e afetiva. Ao ser controlado, delimitado, e 

tramado por relações sociais, constitui-se num todo complexo, onde acontecem relações 

complementares e conflitantes. Conforme o autor, o que define e dá coesão ao território é a 

população que compartilha sua história, o tempo e o espaço comuns, tornando-o sinônimo de 

espaço humano, espaço habitado, não apenas de formas. 
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Também para Raffestin (1993, p.143), seguindo o pensamento de Lefebvre, o território 

se forma a partir do espaço, onde ao se apropriar e/ou dominar, o sujeito o territorializa; ou seja, 

o espaço é anterior a qualquer ação, é um espaço onde se projetou um trabalho.  

O território é o espaço social inscrito dentro de relações de poder. Salienta que o 
território é um espaço político por excelência, traz a proposição de uma abordagem 
relacional do território, na qual ele é indissociável do poder e, toda relação de poder, 
enraizada no trabalho, desempenhada por um sujeito no espaço, produz um território. 
“Do Estado ao indivíduo, passando por todas as organizações pequenas ou grandes, 
encontram-se atores que produzem o território” (RAFFESTIN, 1993, p. 152-156).  
 

 Conforme o autor, o Estado é o ator privilegiado dessa relação, a população, elemento 

dinâmico, está na origem do poder e tem a capacidade de transformação através da ação, o 

território é a cena do poder e o lugar de todas as relações, mas sem a população ele é apenas 

uma potencialidade; e os recursos condicionam o alcance da ação. Esses são considerados os 

trunfos do poder. (RAFFESTIN, 1993). 

 Logo, o sistema territorial é produto e meio de produção. “Os homens ‘vivem’, ao 

mesmo tempo, o processo territorial e o produto territorial, por intermédio de um sistema de 

relações” (existenciais ou produtivas) de poder, visto que há interação entre os atores que 

procuram modificar tanto as relações com a natureza como as relações sociais (RAFFESTIN, 

1993, p. 158).  

Desse modo, tomado numa relação social o espaço torna-se território, além de haver 

uma diferenciação funcional, há uma diferenciação comandada hierarquicamente, ordenando o 

território segundo a importância dada pelos indivíduos às suas diversas ações. Em busca de 

terra/território os homens deslocam-se, vagam pelo mundo. A compreensão da relação entre 

esses territórios demonstra que, ao contrário do que fazem acreditar os discursos da 

globalização, o território ganha cada vez mais importância. (HAESBAERT, 2004). 

Haesbaert (2004, 2005) enfatiza que o território tem a ver com poder, mas não apenas 

com o tradicional “poder político”; refere-se tanto ao poder no sentido concreto, de dominação, 

quanto ao poder no sentido simbólico, de apropriação. O território para ele é relacional, ligado 

ao movimento e às conexões e engloba as dimensões biológica/natural, política (das relações 

de poder), cultural, simbólica e econômica. 

Observa-se, portanto, que o território, dentro de relações de dominação e/ou de 

apropriação sociedade/espaço, desenvolve-se em uma lógica político-econômica funcional e 

vai se constituindo em direção à assimilação dos sujeitos que se apropriam subjetiva, cultural e 
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simbolicamente, dessa forma, como sujeitos de transformação, produzem o território e se 

produzem ao mesmo tempo (ZIMMERMANN, 2014). 

Para Haesbaert, as redes surgem como novos elementos na configuração dos 

territórios, sendo possível falar de território-rede. Para o autor, é necessário compreender o 

convívio entre territórios-área e territórios-rede, sendo os últimos “marcados pela 

descontinuidade e pela fragmentação que possibilita a passagem constante de um território ao 

outro.”  (2004, p.337). As relações estabelecem nós e redes que podem ser bem diferentes de 

uma sociedade para outra, mas estão sempre presentes. São essas redes que asseguram o 

controle do tempo e do espaço no processo territorial, começando a revelar uma nova forma de 

territorialização, na qual se insere o cenário da agricultura, que veremos no tópico a seguir.  

 

A espacialização do capital: as relações entre agricultura/território camponês e 
agricultura/território capitalista 

 

As condições estratégicas da produção da soja no território da ampliação do capital 

estão contribuindo para que os camponeses, excluídos do processo de modernização, e sem 

condições de sobrevivência, sejam forçados a vender ou arrendar suas propriedades, ficando a 

serviço dos grandes latifúndios ou em condições precárias de vida nas cidades. Mesmo a 

agricultura local sendo re/forçada pela continuação do plantio da soja transgênica, uso de 

insumos e sementes, mercadoria, organização da propriedade nos moldes da agricultura 

industrial, os pequenos agricultores (com até 180 hectares) sofrem a imposição de preços e a 

perda de parte de sua produção familiar, devido à subordinação de seus produtos ao mercado 

capitalista. 

O agronegócio investe num modelo que precisa incentivar/preparar trabalhadores no 

projeto de desenvolvimento das demandas da agricultura capitalista e passou a se firmar como 

projeto e modelo absoluto procurando anular e negar qualquer outro modo de produção, 

principalmente a agricultura camponesa, formada pelo trabalho familiar, com produção em 

pequena escala, e responsável pela soberania e segurança alimentar do país, priorizando o 

cultivo em sintonia com a natureza e a vida. Assim, percebe-se que a agricultura no Brasil é 

fortemente dependente das políticas públicas que priorizam a expansão do agronegócio. Nesta 

mesma lógica, a produção da soja, no território do município de São Francisco de Assis, 

introduziu inovações técnico-científicas, priorizando o benefício dos grandes produtores e 

reduzindo os pequenos territórios camponeses. Com isso, é visível o crescimento do modelo 
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proposto pelo sistema vigente, via agronegócio, tanto em terras de grandes proprietários como 

nas dos camponeses ou agricultores familiares. 

Os territórios da agricultura em disputa representam obstáculos difíceis de serem 

superados visto que a agricultura capitalista subalternaliza a agricultura camponesa. No modo 

de produção capitalista.   O modelo capitalista expulsa o campesinato, auxiliando no processo 

da territorialização latifundiária, acompanhada de empresas rurais voltadas a produção da 

monocultura, que se opõe a produção de alimentos. O processo hegemônico orientado a partir 

do modelo capitalista modifica o campo através do desenvolvimento (econômico) para os 

detentores dos meios de produção, e miséria, pobreza, violência, até que finalmente haja a 

expulsão dos camponeses do território onde vivem, uma vez que não conseguem acessar os 

pacotes tecnológicos e assim, não conseguem competir no mercado agrícola. Conta-se com 

isso as baixíssimas aplicabilidades (e a poucas) de politicas púbicas que auxiliariam o 

camponês a se desenvolver de modo econômico e social no território onde estão inseridos. É 

preciso dizer também que o modelo vigente negligencia as reais problemáticas do campo, em 

detrimento da rentabilidade.  

O território é visto mais do que nunca como lócus das disputas de poder, onde, de 

forma alguma podemos colocar a agricultura capitalista e a camponesa como agriculturas em 

disputa com o mesmo potencial de embate. Uma vez que a agricultura capitalista se 

desenvolveu, e desenvolveu habilidades que contribuem para o crescimento, e a cada 

movimento de expansão desta, diminui as forças e aumenta as possibilidades da 

desterritorialização da agricultura camponesa. As redes da agricultura capitalista são móveis 

e fixas, onde as concretas formam as infraestruturas dos espaços territoriais e por sua vez do 

poder. Folmer (2017, p.31). Essa rede estabelecida auxilia na permanência e desenvolvimento 

da produção agrícola e aumento do capitalismo, e automaticamente o poder é centralizado e 

controlado.  

 Poder esse exercido pelo capitalismo que separa o homem da natureza, por fazer parte 

da condição humana, o camponês tem muito mais consciência da preservação da natureza, por 

consequência, também da proteção do seu território. 

Conforme Fernandes (2012, p. 746), “as relações de produção capitalistas destroem as 

relações de produção não capitalistas.” Fernandes ressalta que 
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 O território camponês é o espaço de vida do camponês. É o lugar ou os lugares onde 
uma enorme diversidade de culturas camponesas constrói sua existência. O território 
camponês é uma unidade de produção familiar e local de resistência da família, que 
muitas vezes pode ser constituída de mais de uma família. [...] pode ser o sítio, o lote, 
a propriedade familiar ou comunitária, assim como também é a comunidade, o 
assentamento, um município onde predominam as comunidades camponesas 
(FERNANDES, 2012, p. 744).  

Neste modo de produção, o próprio capitalismo reforça a crença de uma falsa 

prosperidade atrelada ao agronegócio, que abrange todos os espaços agricultáveis, inclusive o 

dos camponeses. Mesmo que se caracterizem como pequenos agricultores familiares, estão 

inseridos ao mercado, ao vender o excedente para garantir a renda familiar e pagar os 

investimentos feitos na terra. 

O domínio do capital, impõem um modelo produtivo monocultor, que leva o  

camponês a acreditar que a policultura não garante sua sobrevivência; a agricultura sendo 

re/forçada pelo plantio da soja transgênica, uso de insumos e sementes, mercadoria, organização 

da propriedade nos moldes da agricultura industrial, faz com  os pequenos agricultores sofram 

a imposição de preços e a perda de parte de sua produção familiar, devido à subordinação de 

seus produtos ao mercado capitalista. 

Em alguns casos, há o endividamento devido à compra de máquinas, ora pequenas, ora 

grandes, conforme a área de terra cultivada e a uma situação de pobreza e miséria. Em 

consequência, a grande maioria acaba perdendo seus espaços de produção, seu pedaço de terra, 

seu território, para os arrendamentos ou na venda da propriedade. 

No caso de São Francisco de Assis, nas relações sustentadas pelo trabalho familiar, os 

camponeses se sentem conduzidas ao plantio de fumo, trigo, hortifrutos e outras culturas, 

visualizando nestas produções, ainda que em espaços pequenos, a garantia de uma renda para 

seu sustento. Assim, o grande desafio dessas famílias  é manter seu território, seu espaço de 

(re)produção. Embora subordinadas ao sistema capitalista, continuam existindo/resistindo e se 

garantem por meio do trabalho familiar, pela cooperação entre vizinhos, pelas associações e 

outras formas não capitalistas de produção (OLIVEIRA, 2008). 

No contexto histórico e atual brasileiro, as condições estratégicas da expansão da soja 

nos territórios, sob forte influência do capital de grandes empresas transnacionais, estão 

contribuindo para que os camponeses, excluídos do processo de modernização, encontrando 

pouco sustento na terra, sem condições de sobrevivência, sejam forçados e tentados a vender 

ou arrendar suas propriedades, ficando a serviço dos grandes latifúndios ou em condições 

precárias nas cidades. 
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Também na agricultura camponesa do município de São Francisco de Assis, os 

pequenos produtores ainda resistentes, não possuindo recursos para produzir na mesma 

proporção que os grandes produtores, mesmo conseguindo acessar maquinários e tecnologias, 

conforme a agricultura moderna exige, colocam sua terra em risco, porque ao usar os 

financiamentos bancários na compra de materiais e insumos para a produção e colheita, os 

camponeses em contrapartida, oferecem  a propriedade  rural como garantia. 

Com isso, é visível a ampliação do modelo agrícola hegemônico neste município, e, 

por isso, a importância de refletirmos sobre o tema que afeta este território. Dialética e 

contraditoriamente o território dessas famílias vai sendo ocupado pelo capital e as famílias 

camponesas vão se desterritorializando e tendo que se retorritorializar em outros espaços. 

Conforme Haesbaert, a apropriação destes camponeses em outros lugares 

 
[...] implica tempo e tempos, um ritmo ou ritmos, símbolos e uma prática. Tanto mais 
o espaço é funcionalizado, tanto mais ele é dominado pelos “agentes” que o 
manipulam tornando-o unifuncional, menos ele se presta à apropriação. Por quê? 
Porque ele se coloca fora do tempo vivido, aquele dos usuários, tempo diverso e 
complexo (HAESBAERT, 2004, p. 95). 
 

Por assim dizer é possível afirmar que a agricultura familiar e o agronegócio estão em 

constante conflitualidade. Por esse olhar, os dois modelos, camponês e patronal, criam 

territórios distintos, pois têm concepções muito diferentes e contraditórias entre si. 

Nesta perspectiva, Paulino e Almeida (2010) também refletem sobre as conflitualidades 

existentes entre a agricultura camponesa e a agricultura capitalista, conforme o quadro 

comparativo abaixo: 

 

Agricultura Camponesa Agricultura Capitalista 
Modo de existência social viabilizado por um 
modo de produzir 

organizada pelas necessidades do mercado 
 

Criatividade e multiplicidade em situações 
de crise, não descamponização, mas 
resistência 

Sistema de categorias economicamente 
vinculadas entre si: preço, capital, salário, juros, 
renda  

Ausência de custos materiais de produção, 
salários e juros sobre o capital 

Visão empresarial 
Dominação da agricultura pelo capital industrial 

Ausência do camponês, não significa 
ausência de conflito 

Territorialização do monopólio capitalista, 
expulsão da unidade camponesa, diminuindo a 
população rural 
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Tendência de ganhos na unidade familiar 
existe, uma vez que ela encontra-se integrada 
ao mercado 

Sobrelucro realizado no mercado, a renda 
fundiária é um lucro extraordinário obtido acima 
do lucro médio 

Para a produção, além da energia humana, há 
ciclos naturais com tempos variáveis e 
independentes do trabalho (semeadura, 
capina...) 

Quanto menos tempo para produção do bem, 
maior será a mais-valia 
 

M-D-M = mercadoria/dinheiro/mercadoria, 
circulação de mercadoria para satisfação das 
necessidades da família, ponto de equilíbrio; 
produção limite=satisfação 

D-M-D = dinheiro/mercadoria/dinheiro, investe 
nos setores mais lucrativos, visando o máximo de 
retorno possível 

Terra como concepção de liberdade, pedaço 
de chão, realização de sonhos 
 

Terra e trabalho para o outro, transferência de 
riqueza 
 

 
Fonte: PAULINO; Almeida, R. A., 2010. Adaptação dos autores, 2019. 

 

Constata-se uma disputa territorial entre modos de produção opostos e dialéticos. Na 

agricultura camponesa, a forma de tratar a terra é feita sem intensificar a exploração, com a 

produção de alimentos saudáveis e em pequenas proporções, trabalhando em regime de mutirão, 

com empréstimo de maquinários, troca de dias de serviço e alimentos, em uma economia 

alternativa e solidária, onde os mais velhos preocupam-se com a sucessão geracional na terra, 

dos costumes e da cultura. Já na agricultura capitalista o capital depende da exploração do 

trabalho humano, da produção acelerada de riquezas para a sua reprodução. (FERNANDES, 

2008). Deste modo, ao mesmo tempo que o capitalismo retira do trabalhador o seu suor, leva-

o a não identificar sua cota de participação nas mercadorias em circulação. 

Neste processo, conforme Ariovaldo Umbelino Oliveira, a terra sendo um bem natural, 

não pressupõe trabalho, apesar de facultar a extração direta de mais valia, não é reprodutível e, 

assim, quanto maior a demanda por produtividade, maior será sua valorização, que se converte 

em renda. A renda tem que expressar riqueza, constituir valor, e só trabalho cria valor, ao 

dividir-se a terra, diminui-se o poder nela inserido, ou seja, o capital monopoliza o território, 

produzindo disputas territoriais tanto pela terra como pela permanência nela (OLIVEIRA, 

2016). 

Inserido no contexto da agricultura capitalista, com a expansão da cultura da soja no 

território, nacional, estadual e internacional, também aparece o território do município de São 

Francisco de Assis, na discussão que permeia o capítulo a seguir. 
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Um olhar sobre a expansão da agricultura capitalista em São Francisco de Assis 

Em relação à sua organização estrutural, historicamente, o município se originou em 

torno dos grandes estabelecimentos agropecuários e, também de importantes territórios de 

imigração de agricultores camponeses, a exemplo dos italianos e alemães, destacando-se como 

atividade principal a plantação de grãos e a criação de gado.  

São Francisco de Assis (SFA) está situado a 450 km da capital gaúcha, na região da 

Campanha, tem sua economia ligada à produção da agropecuária, onde se encontram 

camponeses voltados às atividades de manutenção do grupo familiar, com a plantação de fumo, 

milho, mandioca, melancia, destacando-se também produtos da agricultura familiar que 

fornecem alimentos para a Merenda Escolar (PAA6) das escolas municipais e estaduais no 

município. Além disso, existem um número crescente de produtores de soja, que desenvolvem 

suas atividades para fins comerciais.  

Desde sua criação até o momento atual, o município passou por 

reestruturações/transformações no seu espaço e território, tanto na produção e cultivo das 

lavouras, quanto na reorganização/adaptação das propriedades e das terras, por causa do 

crescimento de novos cultivos, em especial o da soja, que vem substituindo e diminuindo a área 

destinada à pecuária, ocorrendo uma modificação na utilização do território, passando a ocupar 

o maior percentual da área em agricultura.  

Os motivos da reorganização territorial são diversos. Considera-se, dentre muitos 

fatores, desde a expansão dos estabelecimentos através da compra de áreas pelo capital 

estrangeiro, para a produção de eucaliptos, bem como a visão de que a vida na cidade pode ser 

mais fácil ou possa oferecer melhores condições de emprego, a falta de sucessores para o 

campo, a (falsa) estabilização econômica que a produção da soja proporciona devido ser um 

dos mercados mais crescentes no mundo. 

Os técnicos da EMATER, de São Francisco de Assis, ao serem entrevistados relatam 

que a soja é um bom negócio quando conjugada com outras atividades, como a pecuária leiteira, 

a hortifruticultura, entre outras atividades. Afirmam que no mundo, é a fonte de proteína mais 

barata, produzida para o consumo, tanto na alimentação humana como: óleo, leite, sucos, 

suplementos, comidas, etc., bem como para o consumo animal, na produção de ração e 

 
6 O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), criado pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003, 
possui duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. (BRASIL, 
2019). 
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forragens. E acrescentam: “No solo assisense hoje, numa área aproximada de 250.000 hectares 

do município, estima-se que 20% do território é dominado por essa monocultura e, a tendência 

é aumentar porque encontra comércio certo, a venda é garantida”.  

Deste modo, percebe-se que, com o crescimento da lavoura empresarial da soja, muitos 

proprietários de pequenas extensões de terra, e também os grandes estabelecimentos pecuaristas 

de SFA, na intenção de elevar seus rendimentos, acabam fracionando suas propriedades, com 

o arrendamento das mesmas, para o plantio temporário das lavouras da soja no verão. Conforme 

relata o técnico da EMATER: 
 Os arrendatários devolvem no inverno a propriedade aos seus donos com a pastagem 
feita, para que eles façam a engorda do gado bovino, o que nem sempre favorece ao 
proprietário, pois os animais em pouco tempo têm que sair e não conseguem ser 
vendidos pelo preço justo. O período da planta chega e nas áreas mal remanejadas 
para o plantio direto, a pastagem rasteira, pouca palha que sobrou na lavoura e as 
plantas daninhas são motivos de “estresse” para a terra. (ENTREVISTADO A, 2018) 
 

Com o arrendamento da terra, configura-se assim uma saída do campo para a zona 

urbana, onde passam a residir e a viver dos recursos advindos destes aluguéis. As maiores 

extensões de lavouras de soja cultivadas em SFA, das cinco localidades existentes, encontram-

se no 3º, 4º e 5º distritos7. Mesmo assim, acontece um largo crescimento em todos os distritos 

do município, inclusive nos arredores da zona urbana. 

Observa-se que com o aumento significativo das lavouras da soja, diminuiu 

consideravelmente as áreas destinadas à pecuária e ao campo nativo. Toda essa expansão vem 

avançando devido às condições favoráveis do relevo, da fertilidade do solo, do clima, da 

implementação e utilização de insumos e mecanização cada vez mais modernizada, o que 

favorece o plantio e cuidado da lavoura. Um agricultor assisense entrevistado ressalta que, “a 

lavoura da soja dá menos serviço, é muito mais fácil e lucrativa porque desde o plantio, a 

manutenção e a colheita, é feita tudo com máquina”. (ENTREVISTADO B, 2018). 

Observa-se que, o agronegócio fomenta a crescente diminuição do número de pessoas 

no trabalho, utilizando a mecanização e garantindo a competitividade. Além de mostrar a 

saliente masculinização do campo, as famílias não conseguem a média de 02 pessoas por 

moradia. Os pais permanecem, pois, já têm uma cadeia definida, tem sonhos de continuar, além 

de terem sua renda complementada pela aposentadoria. Os filhos vão estudar e muitos não 

retornam para assumir a propriedade e fazer a sucessão geracional.  

 
7 Terceiro distrito- Boa vista, quarto distrito- Beluno, quinto distrito- Vila Kraemer 
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Ao contrário desta relação no campo, a agricultura camponesa, utiliza maior número 

de pessoas no trabalho familiar, já que a sua reprodução significa a reprodução da sua 

população. Em decorrência disso, outra grande diferença entre pequena produção e o 

agronegócio é o valor dado à terra: enquanto para os camponeses a terra é o lugar de moradia, 

de vida, para o agronegócio, é apenas um lugar de negócios.  

Na tabela a seguir, pode-se observar o significativo aumento da cultura da soja no 

município de SFA, entre os anos de 2006 a 2018. 

 

Produtividade da soja em São Francisco de Assis 

 

Fonte: Escritório municipal da EMATER-RS de São Francisco de Assis/RS, 2019. 

Observando o quadro acima, nota-se que no município não tem acontecido estiagens, 

o que proporciona ganhos de investimentos e colheita farta, como o solo assisense é arenoso, 

qualquer stress hídrico, daria uma baixa da produtividade e consequentemente da produção por 

hectare. Deste modo, conforme a EMATER, os produtores vêm aproveitando estes tempos de 
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produtividade máxima, refletindo na melhoria da renda. Apesar do individamento, nota-se o 

crescimento do comércio local, nos postos de gasolina, na construção de silos, na construção 

civil, na circulação do capital em toda região. 

Considerações finais 
 

Na relação entre o território e a expansão da soja no município de São Francisco de 

Assis, tem ampliado a destruição ambiental, a concentração de riquezas, revelando que 

enquanto o capital avança, também avança a exploração do trabalho das populações 

desfavorecidas. Fazendo frente de resistência a esses modelos encontram-se pequenos 

agricultores, indígenas, quilombolas, sem-terra, escolas do campo, mulheres camponesas e 

juventude rural. 

Percebe-se, na perspectiva dos camponeses que as políticas públicas não têm 

incentivado estes sujeitos a continuarem no campo. O capital expropria, cada vez mais, as 

populações que sempre viveram no/do campo e, com as mudanças políticas instauradas no 

Brasil ligadas ao global, cada vez mais aumentam as contradições que envolvem as relações 

entre campo e cidade, entre agricultura camponesa e agronegócio. 

As modificações e transformações do e no campo acontecem quando os sujeitos do 

campo compreendem o movimento contraditório do sistema capitalista e a importância de suas 

atuações sobre o mesmo, de modo a modificá-lo, pois a luta não é só luta pela terra, mas por 

saúde, educação, melhoras das condições de vida. Nas ações comunitárias, os sujeitos do campo 

buscam outras condições de vida, nos enfrentamentos aos conflitos que surgem no cotidiano, 

que suscitam questionamentos e requerem uma tomada de decisões contra-hegemônica.  

Nesse sentido, o conceito de território possibilita a compreensão dos processos 

reprodutivos no campo. Apesar de possuir diferentes abordagens, novos significados vão sendo 

produzidos e agregados ao conceito que intensifica “as relações de poder” do território. 

Concorda-se com a conceituação referida por Raffestin (1993, p.8), pois concebe o espaço 

social como produto da ação humana, como produto dos atores sociais, que passa a ser também 

consumido por eles como meio para a sua práxis, isto é, os sujeitos vivem simultaneamente o 

processo e o produto territorial, como membros de uma coletividade intermediados por um 

sistema de relações de poder. 

 Quanto ao campo e a soberania alimentar planetária, há a necessidade de 

implementação de novas formas de produção, de preservação ambiental e ecológica, de respeito 
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com a natureza e com os povos tradicionais, comungando dos saberes de sua cultura, podendo 

melhorar suas condições de permanência e de vida, do jeito próprio de viver do e no campo. 

Constata-se que a agricultura da contemporaneidade requer políticas que atendam a defesa da 

biodiversidade, do cuidado com as águas e ecossistemas, do controle e uso dos agrotóxicos. 

Assim, um novo ciclo poderá acontecer, assumindo novas formas de resistência, contrariando 

às formas de privatização das florestas, da água, de extrativismo que exporta a natureza em 

benefício do mercado e capital internacional. 

Ao trazer novos agentes para a mudança revolucionária, na resistência camponesa, na 

descoberta de novos modos de enfrentamento, como o trabalho cooperado, solidário, com a 

formação de cooperativas e no movimento de luta para o desenvolvimento dos sujeitos, do local 

e comunitário. 
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O AGRONEGÓCIO NO CAMPO E NA CIDADE: Uma reflexão sobre Limoeiro do 

Norte, no Ceará 

 

Anderson de Sousa Marreira 

Resumo: 

 

Introdução O município de Limoeiro do Norte está inserido na microrregião geográfica do 

Baixo Jaguaribe, no Ceará. Entre os destaques desta microrregião apontam-se as 

especificidades naturais, onde ela destaca-se como “enclave” presente no semiárido nordestino. 

Dentre as potencialidades, podemos citar as condições edafo-climáticas (altas temperaturas 

médias, solos férteis etc.) além de aporte hídrico de subsolo, presença de rios perenes – 

destacando o rio Jaguaribe, o principal rio regional (ELIAS, 2002; GOMES, 2007).Além do 

que já fora mencionado sobre a microrregião, acrescentam-se nas últimas décadas, ações do 

Governo federal e estadual de forma planejada visando adequar o espaço à lógica 

espaço/temporal, assim, hoje, o Baixo Jaguaribe se enquadra naquilo que Elias (2011) 

denomina de Região Produtiva do Agronegócio (RPA). Trata-se de uma região conformada 

pela coesão funcional do agronegócio, sendo, portanto, importante ponto no circuito produtivo, 

composta por modernos espaços agrícolas destinados à produção de commodities realizada por 

empresas hegemônicas do setor; bem como por espaços urbanos destinados à reprodução do 

capital (ELIAS, 2011). Inseridas nas RPAs temos as cidades do agronegócio. Estas, para Elias 

(2007) seriam o lócus da gestão e reprodução das condições gerais de materialização do capital 

do agronegócio (ELIAS, 2007). A partir deste entendimento, destacamos que o objetivo deste 

texto é discutir as principais características e expansão do agronegócio no município de 

Limoeiro do Norte, evidenciando-o a partir da noção de cidade do agronegócio. Elementos 

Teóricos e Metodológicos Em meados do final da década de 1970, no Brasil, vislumbrou-se o 

processo de reestruturação produtiva, que segundo Gomes (2011), ocorreu pari passu aos novos 

padrões de competitividade internacional e ao contexto nacional da época, marcado pela 

política de abertura econômica sob o neoliberalismo. Em decorrência disso, o país fora inserido 

em um sistema econômico, que vem, desde então, acarretando transformações na ordem 

econômica nacional, política e social. Chama-nos atenção, também as transformações de ordem 
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técnica, o que Elias e Pequeno (2013) afirmam quanto ao âmago desse período o fato de se ter 

a aplicação de procedimentos e métodos científicos para a realização da produção. Dentre tais 

espaços transformados destacamos o espaço agropecuário brasileiro, que, conforme 

Maldonado, Almeida e Picciani (2017), com o processo de modernização amparado nos moldes 

da globalização, marcado pela ciência, tecnologia e informação vem transformando as relações 

campo-cidade com a crescente dependência da produção da agropecuária por materiais, 

serviços e atividades realizadas exclusivamente no espaço urbano. Conforme ressalta Elias 

(2007, p.117), com base em Milton Santos (2005), ao lado da metropolização assistida no Brasil 

em meados de 1960 e 1970, assistia-se ao crescimento das cidades médias e locais. Desta forma, 

não se podia mais pensar em dividir o país em um Brasil rural e um urbano, mas entre um 

“Brasil urbano com áreas agrícolas e um Brasil agrícola com áreas urbanas”, que melhor 

refletisse a realidade no espaço e tempo. Neste bojo se dá a difusão do agronegócio globalizado, 

modelo no qual é responsável por profundas transformações no território brasileiro; e que vem 

ocupando sobremaneira as denominadas fronteiras agrícolas. E onde o agronegócio é 

hegemônico nas funções urbanas, o processo de urbanização é intensificado (ELIAS, 2007; 

2011; GOMES, 2007). Resultante deste processo podemos apontar o aumento do consumo 

produtivo, e, por conseguinte o crescimento das atividades terciárias e o aumento do trabalho 

formal; o aumento da população urbana, decorrente da migração do campo para a cidade 

(migração ascendente), como da cidade (grande ou média) para o campo (migração 

descendente); etc. Assim sendo, este processo apresenta especificidades como o surgimento ou 

“adaptação” de cidades para atender as demandas do agronegócio globalizado, as cidades do 

agronegócio (Elias, 2005, 2007, 2011, 2012, 2017), lócus da gestão e reprodução das condições 

gerais de materialização do capital do agronegócio (ELIAS, 2007). Fruto de um trabalho de 

final de curso nossa contribuição de pesquisa realizada a partir de um estudo maior foi discutir 

as principais características e expansão do agronegócio no município de Limoeiro do Norte, 

Ceará, e assim, contribuir com os estudos e discussões sobre a noção de cidade do agronegócio. 

Tratamos, portanto, de compreender o espaço rural (principais atores, relações etc.) do Baixo 

Jaguaribe e, em especial de Limoeiro do Norte, bem como do agronegócio que está incrustado 

no espaço urbano e suas principais demandas na cidade, além de discutir a evolução 

populacional do Baixo Jaguaribe e de Limoeiro do Norte, bem como a relação campo-cidade a 

partir da perspectiva do consumo produtivo. Metodologia Como opção metodológica, 

decidimos trabalhar na pesquisa a partir de dados, sobremaneira secundários. A partir de então, 
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como parte das etapas do nosso plano de atividades, demos início a uma extensa pesquisa 

bibliográfica nos diversos periódicos a partir das seguintes palavras-chaves: reestruturação 

produtiva; agronegócio; cidades do agronegócio; agronegócio e urbanização; cidades do 

campo; regiões produtivas do agronegócio; relação campo-cidade etc. A partir da seleção do 

material e das leituras, nos esforçamos na construção de uma matriz metodológica , 

metodologia que ajudou na organização das temáticas e suas fontes de pesquisa. Organizada, 

portanto, para esta pesquisa na seguinte ordem: seleção de temas, processos, variáveis, 

indicadores e fontes para as escalas local e regional a partir de 1980. Os temas gerais trabalhados 

foram: reestruturação produtiva da agropecuária; produção agrícola; economia urbana; mercado 

de trabalho; e população. A partir daí organizamos os processos que seriam estudados e um 

conjunto de variáveis e indicadores que poderiam ser organizados para análise. Considerações 

e discussões finais O contexto nacional brasileiro da década de 1960 era de desigualdades 

regionais, marcada pela hegemonia do Centro-sul sobre o Nordeste e Norte, assim, com o 

discurso de mitigar as desigualdades, sobretudo econômicas, o Governo Federal, marca seu 

pontapé de intervenção estratégica sobre o Nordeste. A partir da política de irrigação no 

Nordeste foram instalados 38 (trinta e oito) perímetros irrigados pelo DNOCS. Destes, 14 

(quatorze) foram instalados no Ceará, estado que sempre deu devida importância à 

agropecuária, como bem destacou Raimundo Girão (1971, 2000) e Valdelice Caneiro Girão 

(1994). Sobremaneira localizados nos vales “úmidos”, os perímetros conformaram importante 

território no Baixo Jaguaribe. No fundo, todos foram instalados com objetivo de estimular à 

iniciativa privada e a abertura comercial, atraindo e incentivando a instalação de empresas 

multinacionais. Esses elementos nos ajudam a compreender o papel do Baixo Jaguaribe e como 

este passaria a integrar uma RPA, juntamente com Mossoró e Açu (ambos do RN), trazendo 

como características modernos espaços agrícolas e espaços urbanos destinados à reprodução do 

capital. Inserida nesta RPA nos chamou atenção a cidade de Limoeiro de Norte que já exercia 

certa centralidade e influência na região do Jaguaribe desde o final do século XIX, sendo lugar 

de moradia de lideranças políticas e de grandes fazendeiros, além de concentrar uma rede de 

serviços de saúde, educação e de comércios e serviços. A cidade fora inserida na lógica do 

agronegócio com a instalação dos perímetros irrigados supramencionados. Seu espaço urbano 

se reorganizou para atender as demandas produtivas, tendo forte concentração de empresas de 

insumos agrícolas e serviços especializados, serviços bancários, instituições de ensino e etc. 

Tais transformações no campo, como na cidade promoveram uma dinâmica populacional 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 08 – Reestruturação Produtiva e Processos Migratórios no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5254 

 

peculiar, com aumento de população total, também tendência de aumento da população urbana 

e, ainda, rural, contrariando, inclusive, a lógica do país. Limoeiro do Norte merece, de fato, 

uma investigação cuidadosa quanto ao desempenho de suas funções inerentes ao agronegócio 

globalizado. Este estudo buscou avançar no entendimento das cidades que apresentam o 

crescimento de sua urbanização vinculado a expansão do agronegócio, em especial, Limoeiro 

do Norte, no Nordeste brasileiro, que apresenta casos bastante significativos dessa realidade, 

associados a produção de frutas tropicais. Referências ELIAS, Denise. Agronegócio 

globalizado: Do campo à metrópole. In: Ferreira, A; Rua, Jão; Mattos, R. C. (Orgs.). O espaço 

e a metropolização: cotidiana e ação. Rio de Janeiro: Consequência Editora, 2017, p. 487-

509.ELIAS, Denise. Relações Campo-Cidade, reestruturação urbana e regional no Brasil. In: 

XII Coloquio Internacional de Geocrítica, 2012, BOGOTÁ. Anais do XII Coloquio 

Internacional de Geocrítica, 2012.ELIAS, Denise. Agronegócio e novas regionalizações no 

Brasil. R. B. Estudos urbanos e regionais. v. 1 3 , n. 2, p. 153-167, 2011.ELIAS, Denise. 

Agricultura e produção de espaços urbanos não metropolitanos: notas teórico-metodológicas. 

In: SPOSITO, Maria Encarnação B. Cidades médias: espaços em transição. São Paulo: 

Expressão Popular, 2007, p. 113-138.ELIAS, Denise. Reestruturação produtiva da agropecuára 

e novas dinâmicas territoriais: a cidade do campo. Anais do X Encontro de Geógrafos da 

América Latina, v. 44754487, 2005.ELIAS, Denise (org.). O novo espaço da produção 

globalizada: O Baixo Jaguaribe. Fortaleza: FUNECE, 2002. ELIAS, Denise; PEQUENO, 

Renato. Reestruturação econômica e nova economia Política da urbanização no Ceará. 

Fortaleza: Mercator, v. 12, n. 28, p. 95-112, 2013GIRÃO, Raimundo. História econômica do 

Ceara. 2ª. ed. Fortaleza: Edições UFC, 2000.GIRÃO, Raimundo. Pequena história do Ceará. 3ª 

ed. rev. Fortaleza: Imprensa Universitária, 1971.GIRÃO, Valdelice Caneiro. Da conquista e 

implantação dos primeiros núcleos urbanos na capitania do “Siará Grande”. In: SOUZA, 

Simone de. História do Ceará. 2ª ed. Fortaleza: Fundação Demócrito Rocha, 1994, p. 25-

44.GOMES, Iara Rafaela. Agricultura e urbanização: novas dinâmicas territoriais no Nordeste 

brasileiro. Dissertação (Mestrado) - Curso de Geografia, Universidade Estadual do Ceará, 

Fortaleza, 2007.GOMES, Maria Terezinha Serafim. O debate sobre a reestruturação produtiva 

no Brasil. Raega - O Espaço Geográfico em Análise, v. 21, 2011.MALDONADO, Gabriela; 

ALMEIDA, Marina Castro; PICCIANI, Ana Laura. Divisão territorial do trabalho e 

agronegócio: o papel das metrópoles nacionais e a constituição das cidades do agronegócio. In: 

Samuel Frederico; Júlia Adão Bernardes; Carla Gras; Gabriela Maldonado; Valeria Hernández. 
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(Org.). Globalização do agronegócio e land grabbing: a atuação das megaempresas argentinas 

no Brasil. Rio de Janeiro: Lamparina, 2017, p. 81-96.SANTOS, Milton. A urbanização 

brasileira. 5ª. ed. São Paulo, SP: EDUSP, 2005. 
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RESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA NA MICRORREGIÃO MEIA PONTE EM 

VIRTUDE DO SETOR SUCROENERGÉTICO E A CRIAÇÃO DE NOVAS RPAS 

 
Anna Sarah Soares Alves,  

Sthephany Alves dos Santos,  
Bruno Serafim dos Reis 

Resumo: 

 

INTRODUÇÃO O espaço agrário brasileiro foi ocupado e explorado em uma simbiose entre 

os aspectos ambientais econômicos e sociais. Pois de forma direta ou indireta essa tríade estava 

conectada. Fato decorrente das formas de apropriação capitalista que desde o período colonial 

perpassaram pelo território brasileiro. Ciclos econômicos sustentados pela pratica agrícola 

foram fundamentais para a consolidação do capitalismo no território como o ciclo do Pau- 

Brasil, da Cana-de-açúcar, do ouro, do algodão, do café e por último o ciclo da borracha. Com 

o passar dos séculos e décadas o uso e desuso de determinadas cultivos foram alternando-se 

com o passar do tempo, porém a essência econômica agraria brasileira permaneceu. Fato 

decorrente dos fatores físicos do país, que possibilitam que essas atividades fossem exercidas 

de forma pragmática no território, como também aos incentivos financeiros de capital 

estrangeiro como também as políticas públicas que passaram a ser a incentivar as práticas 

agrícolas. Dentro de um viés macro que envolvia o plano da chamada revolução verde, que 

tinha como como slogan ‘’ acabar com a fome do mundo’’ que concomitante acarretava 

mecanização do campo para uma produção intensiva de grãos, desdobrando-se em uma nova 

realidade rural. Para a sustentação desse novo molde produção comeram a ser traçados 

estratégias que expandiriam a fronteira para regiões do Brasil- Central Sendo assim no período 

Militar correspondente a década 60, estratégias de crescimento foram implantadas, 

especialmente, para as áreas do Cerrado, como o POLOCENTRO ( Programa de 

desenvolvimento do Cerrado) e o PRODECER ( Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para 

o desenvolvimento do Cerrado). Com tais políticas de desenvolvimento a região do Cerrado, 

começaram a destacar-se na produção agrícola. Apriori de forma majoritária a produção de 

grãos era o destaque produtivo da região, entre as culturas produzidas a de destaque era a soja. 

Entretanto dentre as reproduções capitalistas e discursos socioambientais no final de década de 
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1970 o cenário agrícola depara-se com um novo discurso; O de desenvolvimento sustentável, 

onde repercutir-se a ideia da produção dos biocombustíveis que pode ser feitos a partir de milho, 

mamona, cana-de-açúcar e entre outras fontes vegetais. No cenário brasileiro a fonte mais 

rentável de produção seria a Cana. Diante desse quadro de rentabilidade econômica e 

sustentabilidade ambiental. A cana passa a ser uma alternativa produtiva para os agricultores. 

Foram vários os fatores que contribuíram para que as lavouras de cana-de-açúcar aumentassem 

consideravelmente em curto de período de tempo. Alguns foram os incentivos provenientes do 

IAA (Instituto do Açúcar e Alcool), o Proalcool. Outro fator foi os empréstimos provenientes 

do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico) que subsidiaram os agricultores 

e empresas para adaptarem-se a essa nova realidade agrícola. PROBLEMATIZAÇÃO Dentro 

desse quadro de planos de desenvolvimento para a região do Cerrado as microrregiões do estado 

de Goiás foram diretamente afetadas. Como objeto de estudo será analisado o caso da 

microrregião Meia-Ponte, localizada na Mesorregião do Sulgoiano, interior do estado de Goiás. 

De acordo com informações do IBGE, está é formada por alguns municípios que destacam-se 

na produção de Cana-de-açúcar, pode ser citado os municípios de Itumbiara, Goiatuba, Buriti-

Alegre, Jovânia, Morrinhos e Bom Jesus e o conglomerado de Venda- Seca e porteiro. O 

objetivo desse é compreender como ocorreu as modificações espaço agrário em virtude dessa 

nova forma de territorialização e compreender como vem se formando as novas Regiões 

Produtivas Agrícolas em virtude do setor sucroenergético. REFERENCIAL TEÓRICO Para 

compreensão do que será abordado no presente trabalho que está correlacionado com a 

categoria geografia de território, com as restruturações produtivas, a criação RPAs em 

decorrência do setor sucroenergético é importante definir, do que se trata a utilização desses 

termos. Primeiramente será abordado o termo do uso território;(...) desde sua origem, o 

território nasce com uma dupla conotação, material e simbólica, pois etimologicamente aparece 

tão próximo de terra-territorium quanto de terreoterritor (terror, terrorizar), ou seja, tem a ver 

com dominação (jurídico-política) da terra e com a inspiração do terror, do medo – 

especialmente para aqueles que, com esta dominação, ficam alijados da terra, ou no 

“territorium” são impedidos de entrar. Ao mesmo tempo, por outro lado, podemos dizer que, 

para aqueles que têm o privilégio de plenamente usufrui-lo, o território pode inspirar a 

identificação (positiva) e a efetiva “apropriação” (HAESBAERT, 2007a, p. 20).Como 

observado o uso de território está estritamente ligado com a relação de poder, do jogo de 

interesses sobre determinadas porções do espaço. É nesse contexto de atuação, que visa-se 
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compreender como é a ação do setor sucroenergético sobre o território. É importante ressaltar 

porque no trabalho será utilizado o termo sucroenergético ao invés de sucroalcooleiro. O 

conceito de setor sucroalcooleiro vem perdendo sentido a partir do momento em que a produção 

de derivados da cana vai além do açúcar e do álcool. Com o desenvolvimento tecnológico é 

possível produzir energia elétrica (bioenergia), plástico e o bio-hidrocarboneto que está sendo 

desenvolvido como um combustível de aviação, o que seria uma espécie de diesel da cana. 

Sendo assim, o conceito passa por inúmeras mudanças ao longo do tempo devido às inúmeras 

possibilidades de produção a partir da cana-de-açúcar. Com ela, além da produção de 

agrocombustíveis como o etanol, e a produção de açúcar, novas tecnologias estão sendo 

desenvolvidas. Com isso, o sentido de setor sucroalcooleiro não cabe como definidor, haja vista 

que o número de produtos finais vai além do que esse setor produz. Nesse sentido, adotamos o 

conceito sucroenergético substituindo o sucroalcooleiro, pois ele engloba tanto a produção de 

açúcar como a produção de fontes energéticas (etanol e agroenergia). (CAMPOS, 2015, p. 

306).A questão da mudança da nomenclatura é devido as novas abrangências que as usinas 

atingem, não sendo apenas produtoras de açúcar e etanol, mas está também passar a ser 

coogeradoras de energia e em alguns casos até comercializam energia com os municípios 

vizinhos. Toda a dinâmica produtiva ocasionada pela chegada do setor sucroenergético 

ocasiona o que é chamado de RPAs, as quais são desdobramentos causados pelo uso e 

dominação do território por meio do agronegócio. As RPAs são os novos arranjos territoriais 

produtivos agrícolas, os territórios das redes agroindustriais, ou seja, os territórios produtivos 

do agronegócio, escolhidos para receber os mais expressivos investimentos produtivos 

inerentes ao agronegócio globalizado, representando suas áreas mais competitivas. Nelas 

encontram-se partes dos circuitos espaciais da produção e círculos de cooperação de 

importantes commodities agrícolas, evidenciando a dinâmica territorial do agronegócio ( 

ELIAS, DENISE, p. 02,2012) A criação das Regiões produtivas agrícolas são o resultado da 

passagem do tempo/ espaço e conexão entre homem e natureza, onde novas logicas passam a 

se inserir sobre o território, sobre esse assunto Santos havia dito; Em cada fração da superfície 

da terra, o caminho que vai de uma situação a outra se dá de maneira particular, e a parte do 

‘natural’ e do artificial também varia, assim como mudam as modalidades do seu arranjo. 

(SANTOS, 1996, p. 186,).A relação entre sociedade e natureza se constitui contígua ao 

momento histórico no qual está sendo retratada e à singularidade de cada região. E a partir 

dessas singularidades é vão se formando as novas RPAs. Pois o sistema econômico capitalista 
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apropria-se do que cada lugar tem a oferecer e apropria-se e reestrutura-se. MATERIAIS E 

MÉTODOS Para a realização dessa pesquisa será realizado uma pesquisa teórica onde será 

consultados livros, dissertações e teses que já trataram da temática abordada. Alguns autores a 

serem trabalhados serão Elias(2012) Castro (2008), Oliveira (1987), Pessôa (2013) e Santos 

(1996),Moreira (2012), Kayser(1972),Meszáros (1982), Silva(1982), Harvey(1998), 

Furtado(2003). Após a pesquisa teórica será realizado uma pesquisa documental para o 

embasamento de dados que evidencia a restruturação produtiva mencionada no trabalho, para 

isso alguns sites serão consultados como o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

IMB ( Instituto Mauro Borges) entre outros. Após essa etapa será realizado alguns campos em 

algumas áreas territoriais onde acontecem a dominação do setor sucroenergético. Após essas 

etapas serão tabuladas as informações para a conclusão da pesquisa. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS Desde finais entre os anos de 1960 á 1970 o rural brasileiro em especifico no estado 

de Goiás passou por intensas modificações na sua estrutura agraria. Fato decorrente da 

modernização do campo e expansão da fronteira agrícola corroborando para uma (re) 

territorilização do território aos moldes do capitalismo. Com base nesse processo histórico de 

uma nova restruturação do espaço agrário em Goiás a pesquisa tem por objetivo abarcar as 

políticas públicas e privadas que corroboraram para esse processo de apropriação capitalista 

que formaram as Regiões Produtivas Agrícolas. O estudo destas regiões será feito dentro do 

prisma do setor sucroenergético que vem impactando em uma tríade sócio-ambiental-

econômica o espaço agrário em âmbito nacional como regional. REFEÊNCIAS CAMPOS, N. 

L. Políticas de Estado no setor sucroenergético. Geo UERJ, Rio de Janeiro, n. 26, p. 301-328, 

2015. Disponível em: <http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/geouerj/article/viewFile/12696/13404>. Acesso em: 16 nov. 

2017.ELIAS, D. Relações campo-cidade, reestruturação urbana e regional do Brasil. 

COLÓQINTERNACIONAL DE GEOCRÍTICA, 12., 2012, Bogotá. Disponível em: 

<HAESBAERT, Rogério; LIMONAD, Ester. O território em tempos de Globalização. etc..., 

espaço, tempo e crítica, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, p. 39-52, ago. 2007.SANTOS,M. A natureza 

do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 

1996.www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas/07-D-Elias.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2019 
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UHE BELO MONTE: REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DAS FAMÍLIAS 

REASSENTADOS NO REASSENTAMENTO RURAL COLETIVO KM 27 VITORIA 

DO XINGU – PA. 

 

Nathany Melo Machado Arcanjo 

Resumo: 

 

Ao passo que grandes projetos se instalam na Amazônia, causam diversas transformações nas 

dinâmicas socioespaciais e produtivas do sujeito local. A construção da Usina Hidrelétrica de 

Belo Monte (UHEBM), mudou significativamente a vida das famílias que moravam no entorno 

da volta grande do rio Xingu – PA, gerando um deslocamento forçado dessas famílias, 

descaracterizando suas origens e transformando obrigatoriamente estes, em indivíduos da 

cidade ou agricultores familiares, como é o caso das famílias realocadas para Reassentamento 

Rural Coletivo do km 27, em Vitória do Xingu – PA (RRC). No presente trabalho objetiva-se 

analisar a reestruturação produtiva dessas famílias, que procuram estabelecer novos modos de 

produção e novas estratégias no novo território. As famílias buscam a adaptação a aquilo que 

os agentes exógenos impõem como auxilio de reestruturação e reprodução para seus novos 

modos de vidas, desde o ano de 2015 quando foram realocados para o RRC km 27. Para o 

desenvolvimento do trabalho, foram feitas pesquisas in loco com 27 famílias moradoras no 

RRC, sendo apenas, 16 famílias remanejadas pela Norte Energia e 11 novas moradoras, além 

disso baseia-se na revisão bibliográfica para fundamentar ainda mais este estudo de caso.A 

Amazônia em sua totalidade sempre sofreu investidas do capital devido seu vasto potencial 

biológico, sua colonização, no Brasil, passou por diferentes fases, desde processos de 

colonização “ora excessivamente autoritário e militarizado, ora mais “frouxo” e “dando” certa 

autonomia para os “colonos”” (Bringel, 2015, p. 38), e assim caracterizando a Amazônia dos 

dias atuais. Atualmente a Amazônia paraense passa não só pela fase incisiva das investidas do 

agronegócio, relacionada à demanda por uma produção destinada ao mercado externo, como 

também pela crescente construção de hidrelétricas, gerando tanto “lucros” econômicos quanto 

prejuízos sociais e ambientais. “Os projetos de barragens são guiados pela lógica do mercado, 

não se contabilizando outros custos advindos da obra, como os ecológicos e os danos pessoais, 
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em suas estimativas” (REZENDE, 2003, p. 22), assim como a edificação da hidrelétrica de Belo 

Monte, localizada na volta grande do rio Xingu – PA. Dado ao fato de muitas modificações 

tanto físicas como sociais na região, a empresa responsável pela UHE Belo monte foi obrigada 

a indenizar diversas famílias que moravam no entorno do rio. Sendo assim o Reassentamento 

Rural Coletivo surge como forma de indenização, a partir de ações combinadas das famílias 

interferidas juntamente com o Ministério Público, sendo viabilizado a partir do projeto de 

aquisição de Terras Rurais, o qual está incluso no Programa de Negociação e Aquisição de 

Terras e Benfeitorias na área rural. Para a execução desta pesquisa, empregou-se como 

referência de abordagens e concepções teóricas sobre o espaço, os estudos feitos por Santos 

(2006, p.09) no qual compreendemos “o espaço como um conjunto indissociável, solidário e 

também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados 

isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá. ” Portanto, tendendo a 

compreender que a dinâmica socioespacial dos sujeitos, são determinadas cada vez menos pelas 

especificidades do local e cada vez mais pelos processos regidos  pelo capital. Para tal analise, 

foram realizadas, idas a campo, entrevistas semiestruturadas com 27 famílias moradoras do 

RRC, sendo 16 dessas famílias reassentadas pela Norte energia e 11 famílias novas não 

reassentadas no RRC. A pesquisa aqui apresentada, inicia-se no ano de 2017 sendo 

acompanhada até o presente ano de 2019, no entanto, os dados apresentados serão apenas das 

16 famílias reassentadas que ainda permanecem no RRC.A proposta é, além de compreender 

as transformações do espaço geográfico no Reassentamento Rural Coletivo km 27 de Vitória 

do Xingu – PA (vide mapa de localização), buscar também valorizar a importância dos sujeitos 

locais, ao passo em que se registra a reestruturação produtivas das famílias realocadas. O RRC, 

é um projeto organizado pela Norte Energia / S.A., edificado em 2015 após o andamento da 

construção da hidrelétrica de Belo monte, como uma Unidade de produção agrícola, para 

auxiliar na manutenção de vida das famílias reassentadas, a qual apresenta problemas não só 

pela origem espacial dos reassentados (grande maioria oriundos, no seu deslocamento anterior, 

de ilhas, comunidades ou lotes próximos ao rio) como também ocupacional (em sua maioria os 

reassentados não trabalhavam especificamente com a agricultura familiar, mas sim com pesca, 

extrativismo, caseiro entre outros). A imposição dos agentes externos forçou uma 

reestruturação produtiva distante do rio, prevalecendo assim o ordenamento territorial a partir 

das classes hegemônicas. Para as famílias que “optaram” pelo RRC, foram construídas nos lotes 

casas e infraestrutura básica, cada lote possui 75 hectares, divididos em 15 hectares para uso 
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agrícola e 60 hectares para a reserva legal, (vide mapa de distribuição espacial dos lotes no 

RRC). Destaca-se que as infraestruturas estabelecidas são uma tentativa de minimizar as 

insatisfações das famílias retiradas compulsoriamente dos seus antigos territórios de origem. 

Segundo informações dos reassentados, no início quando chegaram ao RRC havia apenas a casa 

e o lote tomado pelo capim, devido a antiga área ter sido uma fazenda utilizada para a criação 

de gado, porem durante o processo de assentamento as famílias foram recebendo apoio para o 

melhoramento da terra como arado, veneno para o capim e adubo, além dos incentivos para 

produção de macaxeira, milho, banana, e algumas mudas de arvores frutíferas e 2000 mudas de 

cacau, receberam também a construção de estufas, galinheiros e tanques de peixes. No entanto 

nem todos os lotes receberam essas estruturas, devido a geografia física do local não permitir 

por exemplo a construção de tanques de peixes devido a própria Norte Energia limitar a opção 

de “escolha” do reassentado, no mesmo lote poderia haver a estrutura do galinheiro somado 

com a estrutura do tanque de peixe. Ou seja, se em certos casos se o reassentado optasse por ter 

os dois ele não poderia, em um caso especifico o reassentado gostaria de ter o tanque de peixe, 

mas foi obrigado a ficar com os frangos devido não ser possível construir o tanque em seu lote, 

atualmente o mesmo optou por se desfazer da agricultura familiar e dos frangos para criar gado 

em seu lote. O reassentamento rural tem sido reestruturado pelos sujeitos, à medida que as 

famílias remanejadas do entorno o rio Xingu e as novas famílias não reassentadas vão 

produzindo seus espaços individualmente e coletivamente. (Vide gráfico de espacialização da 

reestruturação produtivas dos lotes do RRC)Os processos de reestruturação desse novo 

território se deram de forma diferenciada entre as diversas famílias reassentadas, algumas das 

famílias reassentadas já disponibilizavam de conhecimentos agrícolas diferente de outras que 

precisaram se adaptar e adquirir conhecimentos para poder trabalhar na produção da agricultura 

familiar imposta como forma de auxílio na renda econômica das famílias remanejadas pela 

Norte energia. No entanto, a falta de conhecimento e habilidades de algumas famílias na 

agricultura ou com o tanque de peixes, fez com que as mesmas abandonassem a produção 

agrícola familiar e buscassem novas estratégias econômicas no reassentamento ou fora dele, 

caracterizando uma pluriatividade no RRC, obrigando aqueles que possuíam uma característica 

ribeirinha a se tornarem agricultores familiares ou obrigados a vender sua força de trabalho para 

o mercado capitalista. Ao serem questionados sobre o desenvolvimento da agricultura a 

resposta sempre está direcionada a escassez de agua e a baixa produtividade do solo para 

algumas espécies de plantas, como o cacau por exemplo. Segundo os relatos dos reassentados 
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o cacau morre nos períodos de seca, dificultando assim a restruturação produtiva das famílias a 

partir da agricultura familiar. No entanto as dificuldades na produção agrícola para estes 

reassentados ainda não são suficientes para a sua saída definitiva. O fato deles serem donos da 

terra atual, torna um fator principal da permanência deles no RRC: “vivo aqui porque a terra é 

minha, e não tem violência”; “Vivo aqui, porque moro no que é meu, antes morava no que era 

do meu pai”, (falas de alguns reassentados). Uma entrevistada nos relatou que por ser caseira, 

não teve opção de escolha ou ficava com RRC ou saía sem nada. E atualmente só permanece 

no RRC porque não tem para onde ir. Sua renda na ilha era de até um salário mínimo e 

atualmente sua rende provem do bolsa família de 250,00. Quando questionada sobre a produção 

agrícola a entrevistada informou que: “não tem como vender nada aqui porque não tem 

transporte pra escoar a mercadoria, fora a estrada que é ruim. ” A inserção da UHE Belo Monte 

deveria respeitar ou apresentar estratégias melhores para o novo modo de vida de todas as 

famílias diretamente atingidas, já que a manutenção de vida das mesmas, parti de um mesmo 

espaço geográfico, no entanto, se particulariza a partir de como cada indivíduo se relaciona com 

o novo território. É visível que a posse da terra e a esperança de dias melhores condicionam a 

permanecia desses 16 reassentados no RRC, diferente daqueles que venderam seus lotes em 

busca de territórios semelhantes aos que tinham e a não adaptação aos novos modos de vidas e 

sua reestruturação produtiva estabelecidas pela Norte Energia. Referencias Arcanjo, Nathany 

Melo Machado. Costa, Darlene Silva Da, Herrera, José Antônio. HIDRELÉTRICA BELO 

MONTE: Reestruturação Social e Econômica Dos Reassentados Do RRC/Travessão 27- 

Vitória Do Xingu /Pa. VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio 

Nacional de Geografia Agrária. Nov. 2017 ISNN 1980-4555Bringel, Fabiano de Oliveira. 

Fronteiras agrárias intermitentes e processos de territorialização do campesinato na Amazônia: 

uma análise comparativa de projetos de assentamentos no sudoeste do Pará / recife: o autor, 

2015.REZENDE, L. P. Dano moral e licenciamento ambiental de barragens hidrelétricas. 

Curitiba: Juruá, 2008.Santos, Milton. A Natureza do espaço: Técnica e Tempo Razão e Emoção. 

– 4 ed. 2, reimpr. - São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006. ISBN 85-314-0713-
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TERRAS PARA CRESCER E PROGREDIR: A problemática do mercado de terras no 

MATOPIBA em crescimento agrícola no município de Chapadinha – MA 

Francisco Edmilson Ribeiro de Sousa1 

Igor Breno Barbosa de Sousa2 

 

Introdução 

Para compreendermos as dinâmicas da apropriação do espaço rural pelo avanço dos 

latifúndios dentro do contexto do MATOPIBA, temos que conhecer os processos históricos de 

como se deu a colonização do Brasil, dos grandes senhores da coroa aos escravos e das terras 

distribuídas aos colonos no império, e os processos que levaram à criação da propriedade 

privada como começo de uma nova fase no Brasil que por sua vez beneficiou poucos. 

A história da economia do Brasil está ligada à exploração das riquezas, mas antes da 

descoberta de minérios de grande valor, a agricultura foi o ponto forte da economia, tanto que 

até hoje contribui de forma significativa na economia atual. Com isso a demanda por terras 

férteis e produtivas cresceu muito inclusive, a diversificação dos produtos agrícolas que com o 

passar do tempo geraram lucros cada vez maiores, pois são cultivados em larga escala devido 

às novas técnicas de plantios e melhoramentos genéticos e o uso de agrotóxicos, e maquinários. 

A expressão MATOPIBA refere-se à região formada pelos municípios que compõem 

simultaneamente a fronteira dos estados do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia. Nas 

últimas duas décadas, essa região sofreu rápidas transformações em sua dinâmica de ocupação 

do solo, devido à expansão da atividade agropecuária. Essa expansão agrícola provoca 

transformações na estrutura socioeconômica, provenientes da nova dinâmica de exploração 

econômica do território a produção de grãos. 

No Maranhão a Microrregião de Chapadinha vastas áreas têm sido ocupadas pelas 

monoculturas principalmente de soja, devido à tradição da atual onda do agronegócio nos 
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últimos anos, com isso uma série de problemáticas tem surgido, pois fazendeiros, empresários 

e grupos empresariais visam lucrarem com essas terras de forma mais intensa do que as 

comunidades locais, com isso tem surgido disputas por terras, devido o confinamento das terras 

usadas pelas comunidades tradicionais que se veem prejudicadas pelos problemas ambientais e 

a ameaça de perdas das terras onde praticam a agricultura de forma tradicional, por isso a 

Microrregião de Chapadinha foi escolhida para esse trabalho. 

O objetivo desse trabalho concentra em analisar as empresas que atuam no mercado 

imobiliário de terras agrícolas no município de Chapadinha-MA e trazer o entendimento do 

leitor compreensão das relações das empresas que atuam no mercado de terras junto com as 

comunidades tradicionais do município. Para o desenvolvimento da pesquisa e a obtenção dos 

objetivos propostos, foram realizados levantamentos bibliográficos sobre território, disputas 

por terra, produção de soja no Maranhão, também a participação em eventos com temas 

relacionados com as questões agrarias e rurais. 

1. A agricultura e o latifúndio historicamente no Brasil 

Até a chegada dos portugueses em 1500 a terra era habitada por nativos distribuídos em 

mais de 200 etnias com tradições e culturas diferentes, vivam de acordo com a natureza e a 

disponibilidade de recursos que podiam coletar, e produzir de acordo com as suas necessidades, 

com a chegada dos primeiros europeus logo o primeiro produto a ser comercializado foi o Pau 

Brasil, o qual deu origem ao nome terra de Brasil. Logo depois veio a cana de açúcar trazida 

por Martin Afonso de Souza 1570 a 1670 na capitania de São Vicente, mas foi à capitania de 

Pernambuco onde se mais prosperou o cultivo devido às condições geográficas, assim nasceu 

o domínio do monopólio do açúcar.  

As Capitanias Hereditárias eram grandes extensões de terras doadas aos nobres e 

militares ligados à coroa portuguesa tinham como propósitos explorar e extrair as riquezas. 

Esses proprietários eram os donatários, que por vez também tinham como função governar e 

distribuir as terras aos colonos, esse processo pendurou até fim das Capitanias e a independência 

do Brasil. Depois desse período umas séries de transformações sociais foram acontecendo no 

Brasil no século XIX, como pressões externas e internas de abolição da escravatura, fez com 

que o rei tomasse a primeira atitude sobre a posse da terra como propriedade privada. 

Preocupada com essa pressão e percebendo a inevitabilidade da libertação dos 
escravos, a Coroa tratou de legislar sobre a aquisição da terra no Brasil, de forma a 
garantir que a posse e a propriedade da terra mantivessem o caráter mais restrito 
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possível, ou seja, acessíveis apenas para uma minoria das elites da nobreza. E, 
sobretudo, para garantir que os escravos libertos não tivessem o direito de acesso à 
terra, tão abundante, e se mantivessem na condição de trabalhadores assalariados nas 
fazendas. Aceitavam terminar com a senzala, mas queriam manter a mão-de-obra 
cativa nas grandes fazendas de cana, de café. (CAMERAN, 2013 apud STÉDILE 
2000 p. 2). 

A atitude do rei sobre a posse da propriedade criou o princípio da desigualdade de 

distribuição de terras no Brasil, essa inciativa marcou muito a vida dos negros, índios e menos 

favorecidos, e isso ficou mais evidente quando a lei de 1850 foi promulgada, os que tinham 

terras poderiam ser donos delas, desde que pagassem uma quantia e o legalizassem. 

Assim, a principal consequência social da Lei de Terras de l850 é que manteve os 
pobres e negros na condição de sem-terra e, por outro lado, legalizou, agora como 
propriedade privada, as grandes extensões de terra, na forma de latifúndio. Assim, 
imensas áreas, antes de propriedade comunal-indígena, depois apropriadas pela 
Coroa, agora eram finalmente privatizadas nas mãos de grandes senhores, que se 
transformaram de amigos da Coroa em senhores das terras, em latifundiários. 
(CAMERAN, 2013 p. 21 apud STÉDILE, 2000 p. 2). 

Com a propriedade privada passou a haver grande progresso na agricultura, em algumas 

regiões permitiu o aparecimento de grandes propriedades nesse contexto o café chega ao Brasil 

em meados dos anos 1727, trazido por Francisco de Melo Palheta de forma ilegal essa cultura 

esteve durante, o século XVIII limitada ao Nordeste onde os solos não eram propícios a partir 

do século XIX passou a ser cultivado, no Sudeste onde prosperou muito, segundo Martins 

(2012) após a independência o café ultrapassou a cana e em 1830 o grão substituiu o açúcar na 

balança de exportação. 

Além das condições favoráveis conhecidos de solo, clima demanda de mercados, 
declínio do açúcar, facilidade de adaptação aos engenhos, mão de obra barata e 
abundante, havia a presença dos mineiros ociosos que deixavam as jazidas decadentes, 
para se envolver com o café. O mineiro que desertava da zona mineradora, em busca 
de uma recomeço na agricultura, encontrou na lavoura cafeeira a possibilidade de 
novos experimentos. Há quem “sem o estado de espiro aventureiros das Gerais, outa 
seria a historia do café e por consequência, outro destino o destino do país”. 
(MARTINS, 2012, p. 34). 

Assim como o café outros produtos agrícolas como o algodão, o tabaco e o cacau 

passaram a ser produzido em larga escala sendo integrado na exportação da colônia. O algodão 

no Nordeste desenvolveu um papel importante na economia da época principalmente no 

Maranhão e Pernambuco assim também o tabaco na Bahia e posteriormente em Alagoas e Rio 

de Janeiro, o cacau no Pará e no Amazonas que também foi cultivado no Maranhão e Bahia. A 

pecuária também foi um também um fator importante na economia da colônia, desenvolveu-se 
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nas fazendas do vale do São Francisco e na região Sul, muitos proprietários arrendaram terras 

nesses lugares a fim de lucrarem com venda de carne e couro. 

No caso brasileiro, a primeira evidência da estrangeirização de terras é a Guerra do 
Contestado (1912-1916), que foi na realidade um movimento contra o projeto da 
Rodovia São Paulo - Rio Grande do Sul que cortava as posses de terras de 
camponeses. A terra foi concedida à empresa Brazil Railway Company, de capital 
norte americano. Desse modo, o governo brasileiro cedeu terras a estrangeiros para a 
construção de uma ferrovia e os camponeses foram desapropriados. A partir deste 
episódio a estrangeirização de terras só veio a se intensificar. Na década de 1960 
houve escândalos envolvendo a aquisição de terras por estrangeiros, sobretudo na 
Amazônia. (PEREIRA 2014, p. 2). 

Com a estrangeirização de terras, no Brasil uma serie de novas problemáticas, foram 

surgindo ao longo da historia, pois em varias regiões permitiu o aparecimento de grandes 

propriedades do tipo plantation que são aquelas com menor número de trabalhadores e alta 

produtividade sendo uma característica do agronegócio junto com a monocultura, sendo uma 

realidade cada vez presente no Maranhão tendo a Microrregião de chapadinha uma crescente 

produção da agricultura do tipo agronegócio para abastecer o mercado externo. 

O fato da estrangeirização de terras e do surgimento de grandes propriedades em locais 

em que a agricultura era exercida de forma tradicional e com mais gente no campo vivendo aos 

custos do seu trabalho ter desaparecido em Chapadinha e de acordo de forma bem expressiva 

de acordo com Kakatane (2012), o Brasil talvez seja o único “grande” país que vivenciou um 

profundo e complexo processo de crescimento e desenvolvimento econômico sem promover 

substancias mudanças na questão da propriedade fundiária. 

Outro fato importante foi no período militar o com o surgimento de grandes novas 

propriedades de caráter capitalista com intuito de povoar áreas na Amazônia e trazer progresso 

econômico Kakatane (2012), a questão agrária foi tensionada, uma vez que o governo militar 

patrocinou iniciativas que promoveram uma concentração fundiária em escalas até então não 

verificadas nas zonas de expansão da fronteira agrícola sediadas na região amazônica. O ato de 

novos povoamentos do governo militar não foi democrático e ainda agravou seriamente a 

questão agrária no Brasil uma vez que perpetuou mais ainda as justificativas para permanência 

do latifúndio em várias partes do Brasil assim como no Maranhão gerando uma desigual luta 

por terras. 

A reforma agrária significa uma modificação radical da estrutura agrária de um país, 
de tal modo que o acesso à terra seja democratizado e, consequentemente, contribua 
para melhorar o nível de distribuição da riqueza gerada pela população rural. Por isso, 
entende-se que a distribuição igualitária da propriedade da terra é um dos indicadores 
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mais importantes para se medir o caráter democrático ou não de sociedades que se 
constituíram a partir de bases agrárias, como é o caso da sociedade brasileira. 
(MATTEI, 2012, p. 308). 

Subsidiar todos os que estão no campo para que permaneçam e não migrem para as 

cidades causando problemas de desabastecimento nas cidades devido o êxodo forçado para a 

busca de condições melhores de vida. Sempre que houver espaços em que se encontra pobreza 

e disponibilidade para a exploração de recursos e produção agrícola, as grandes empresas 

estarão à espreita dessas fragilidades para se apropriar e transforma esses lugares e grandes 

latifúndios tanto para a pecuária como para a agricultura. 

As políticas neoliberais adotadas pelo Estado veem consolidando o modelo de 
desenvolvimento rural que privilegia o agronegócio em detrimento da agricultura 
familiar camponesa, expandindo-se intensamente, com a entrada da soja pela região 
sul do estado, no chamado Polo de Balsas, porta de entrada deste vetor econômico. 
Ainda sobre a expansão deste vetor, há produção de eucalipto nas regiões de Urbano 
Santos, Caxias, Açailândia, Imperatriz e Grajaú, criando nestas regiões imensos 
“desertos verdes”, o bambu e a cana-de-açúcar podem ser encontrados na região de 
Coelho Neto, Duque Bacelar, Aldeias Altas, expandindo-se para Presidente Dutra, 
Tuntum e Campestre. No específico da soja, esta saiu do espaço Sul do estado e seguiu 
rumo ao Norte e se instalou com grandes áreas de plantio na região Baixo Parnaíba. 
Associa-se a estes tipos de produção, a prática da pecuária extensiva, cuja atuação 
abrange quase todas as regiões do estado, e caracteriza uma especificidade importante 
do agronegócio. (AZAR 2011, p. 7) 

 

As políticas neoliberais do governo têm criado zonas de produções especializada em 

uma única atividade de produção foi o que aconteceu em grande parte de Chapadinha em que 

a sojicultora se apresenta com grandes extensões de áreas na região. Ao que se pode perceber, 

atualmente, as produções locais e o modo de vida tradicional em que a terra é utilizada para 

morar, viver e produzir confrontam-se na luta pelo espaço com as novas tendências de uso e 

ocupação da terra. 

 

2. Configurações da diversificação do MATOPIBA 

A região do MATOPIBA é uma área muito rica em recursos hídricos, fauna e flora e 

abrange os biomas, Cerrado (91%), Amazônia (7,3%) e Caatinga (1,7%), sendo a cobertura 

vegetal natural formada predominantemente por savanas (63,6%), áreas de tensão ecológica 

(15%) e floresta estacional decidual (10,7%). A região possui duas estações climáticas bem 

definidas: uma seca, de maio a setembro, e outra chuvosa, de outubro a abril, com precipitação 

média anual de 800mm a 2.000mm. 
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A área definida como MATOPIBA, compreende dez mesorregiões (IBGE, 2010), 337 

municípios sendo o Maranhão 135, Tocantins com 139, Piauí com 33 e Bahia com 30, 

resultando no total de 73.848.967 hectares (Figura 01). 

 

Figura 01: Mapa de localização do MATOPIBA. 

 
Fonte: IBGE, 2017. 

Org.: COSTA, 2019. 

O crescimento do agronegócio de exportação, como enfatiza Schlesinger (2006), vem 

provocando uma série de impactos negativos sobre a qualidade de vida da população. De outro 

modo, a mecanização e a concentração dos negócios em número cada vez mais crescente de 

grandes empresas dedicadas à comercialização e industrialização de alimentos se apossam de 

espaços antes ocupados por culturas diversificadas da agricultura familiar reduzindo os meios 

de subsistências no campo através do uso da terra, a capacidade de produção de alimentos 

tradicionais e comprometendo, assim, a segurança alimentar da população, pois de acordo com 

Botelho (2012), a modernização da agricultura justificou a produção alimentos para acabar com 
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a fome no mundo, mas a realidade e que a modernização da agricultura tem como justificativa 

a produção de alimentos para abastecer o mercado de acordo com a sua demanda. 

Mas, o cerrado está sendo exportado na forma de commodities e a fome das 
populações pobres só não é pior graças aos programas assistencialistas dos governos. 
Junta com a exportação de soja e carnes exporta-se também a natureza (solos, árvores, 
água, biodiversidade) e se compromete culturas e saberes secular. (BOTELHO, 2012 
apud MESQUITA 2009, p. 23). 

A região foi delimitada de acordo com a Inteligência Territorial Estratégica da Embrapa 

(GITE), baseado nos critérios de informações numéricas, cartográficas e iconográficas, 

resultando na caracterização territorial dos quadros natural, agrário, agrícola e socioeconômico 

determinada pelo Mistério da Agricultura em 2015. A ocupação dessa região remota a 

colonização com o surgimento de arraiais movidos pela criação de gado mineração e agricultura 

de subsistência a população tradicional consiste em quilombolas indígenas e quebradeiras de 

coco entre outros, de acordo com Santos (2016), até os anos de 1960 acreditava-se que no Brasil 

as ultimas fronteiras agrícolas a serem exploradas eram a região Norte e Centro-Oeste isso até 

o surgimento do MATOPIBA.  

As primeiras ocupações direcionadas ao agronegócio, remota a década de 1980 quando 

agricultores da região Sul chegaram atraídos pelas terras baratas com isso pastagens extensivas 

no cerrado foram substituídas pela agricultura mecanizada e de irrigação. 

As monoculturas de soja começaram a adentrar na região do MATOPIBA no início 
dos anos 2000 e estão se expandindo desde então. Este processo foi alimentado por 
um boom das commodities causado pela busca do sistema financeiro mundial por 
novas áreas de investimento. A especulação de terras na região continuou após a queda 
do preço das commodities no mercado global devido à crise financeira de 2007/2008, 
e o negócio com terras se tornou mais rentável que a produção agrícola. Isso levou à 
criação de empresas relacionadas à terra que não se envolviam diretamente com a 
produção, mas se dedicavam completamente à aquisição, venda, arrendamento e/ou 
administração de terras (FIAN; CPT. 2018. pg.06). 

 

O MATOPIBA e o caso do land grabbing3, segundo Pereira (2014) a estrangeirização 

da terra consiste na compra ou arrendamento de terras por estrangeiros pode-se dizer também 

que é uma corrida do capital internacional para a aquisição de grandes extensões de terras; vale 

salientar que a terra também e uma mercadoria e que o negocio de terras pode gerar muito lucro 

para os que podem orbite-las. 

A problemática fundiária transcende muito ao problema que denominamos land 
grabbing, envolve desde a grilagem de terras bem como as transações comerciais, 

 
3 Palavra de origem inglesa usada para conceituar a estrangeirização de terras. 
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sendo uma reação aos efeitos negativos da corrida por terras a nível mundial e, 
consequentemente, de estrangeirização. Os efeitos negativos ocorrem no sentido dos 
impactos no campesinato, quilombos e indígenas, mas os efeitos são positivos para o 
capital. (PEREIRA 2014, p. 2). 

 

As empresas que atuam no MATOPIBA tem empreendido seu capital de forma 

dinâmica atuando não somente na pecuária e na agricultura, porém também no mercado 

imobiliário de terras, pois esse mercado tem sido rentável a elas, praticamente todas estão 

ligadas ao mercado internacional visando o tempo certo e o local onde investir, para garantir o 

melhor lucro no tempo certo, e com isso expandir cada vez mais nos negócios. 

A SLC Agrícola negocia tanto soja quanto terra como ativo financeiro. A Radar atua 
no mercado de terras, mas não na produção. A Cosan e a BrasilAgro atuam na bolsa 
de valores e usam a terra como principal ativo, o que infla seus portfólios. A 
BrasilAgro formou fazendas de soja e negociou terras no MATOPIBA nos últimos 
anos. Após formar a fazenda, a empresa pode arrendá-la enquanto aguarda o preço da 
terra subir para depois vendê-la. Essa empresa possui fazendas no Paraguai, no Mato 
Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Minas Gerais, em Goiás, no oeste da Bahia, no 
sul do Piauí e no sul do Maranhão, e vendeu terras no Mato Grosso do Sul, em Goiás, 
no Piauí e no Maranhão. (FIAN 2018, CPT 2018, p. 48). 

 

A região do MATOPIBA tem sido uma fonte de uso de terras como mercadoria e moeda 

de troca ao longo dos anos de acordo com Andrade (2018) com o surgimento do capitalismo 

pode-se falar em propriedade privada, a propriedade feudal foi transformada em privada 

capitalista, tornando-se mercadoria e podendo ser negociada; nesse sentido as empresas que 

atuam no MATOPIBA, têm investido muito em compras de terras tomando posse de grandes 

latifúndios. 

É importante compreender que as terras são alvo da atual onda de apropriação de 
recursos são frequentemente aquelas em uma posição incerta nos sistemas de 
propriedades, sendo então facilmente atribuídas ao Estado. O sistema de propriedade 
nas comunidades que ocupam essas terras geralmente é tradicional, ou seja, não 
existem registros formais. (FIAN 2018, CPT, 2018, et al, p. 11). 

 

A região do MATOPIBA atualmente é uma fronteira agrícola, tem como ponto forte a 

pecuária e a produção de grãos como o arroz, milho, café e soja sendo esse último o mais 

destacado e produzido em larga escala para a exportação para a Ásia, devida o crescimento por 

buscas de commodities para o progresso da região deve-se por conta das suas condições 

geográficas, como clima e precipitação o relevo que se apresenta plano sendo muito adequando 
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para o plantio, entre outras condições por isso a região tem sido alvo do capital interno e externo, 

essas ações cabem ainda uma série de efeitos positivos e negativos. 

 

3. Caracterização da área de estudo 

O município de Chapadinha (Figura 02) se localiza na porção oriental do estado do 

Maranhão e está a 171 km da capital São Luís, está inserida na Mesorregião Leste Maranhense, 

pertence à Microrregião de Chapadinha que engloba os municípios de Brejo, Buriti, Belágua, 

Urbano Santo, São Benedito do Rio Preto, Milagres do Maranhão, Mata Roma e Anapurus, que 

por vez também pertencem à região do MATOPIBA. Segundo o último Censo de 2010 do IBGE 

possui uma população de 73.350 habitantes com um território de 3.247, 4 km². 

 

Figura 02: Mapa de localização do munícipio de Chapadinha 

 
Fonte: IBGE, 2017. 

Org.: COSTA, 2019. 

Os primeiros a habitar dentro dos limites da cidade foram os índios, Anapurus logo 

depois os colonos atraídos pela riqueza das terras chegaram expulsaram os índios denominaram 

o lugar de Chapada das Mulheres devido, às configurações do terreno e a cor das primeiras 

mulheres 1783. Chapadinha foi palco do movimento importante que deu origem a Guerra da 

Balaiada origem deve as condições de pobreza e miséria da época 1838, 1840. 
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Chegou à categoria de povoado após o decreto da Lei Provincial nº 268 de setembro de 

1849, devido crescimento populacional o povoado já possuía uma capela coberta de telhas 

embora as casas em sua maioria fossem cobertas de palhas, nas terras da vila plantavam arroz, 

milho, feijão, algodão e fumo.  

Com a exploração das riquezas naturais-vegetais da amêndoa de babaçu e cera de· 
carnaúba, o comércio se desenvolveu e a vila foi crescendo de população e 
progredindo economicamente, por isso havendo sido elevada à categoria de cidade no 
governo do Interventor Dr. Paulo Martins de Souza Ramos, em 29 de março de 1938, 
tomando o mesmo nome que já tinha como vila, quando prefeito o Sr. Manoel Vieira 
Passos (FERREIRA, 1959). 

O Maranhão tem disponibilidade para a produção agrícola, devido à disponibilidade de 

recursos como solo, abundância de água, clima e mão de obra no campo, no caso da 

Microrregião de Chapadinha (MRH) a questão agrária tem como particularidade o conflito pela 

posse da terra, com isso a existência de povoados resultantes da concentração de posseiros na 

disputa por terras, existem também forças políticas e econômicas externas envolvidas, de 

acordo com Fernandes (2008), pensar em território nesta conjuntura deve-se considerar a 

conflitualidade entre o campesinato e o agronegócio, por conter uma seria de inúmeros 

personagens envolvidos com a questão do uso e posse da terra, fica evidente que solucionar 

todos esses conflitos depende muito de acordos entre as partes e as politicas publicas locais, 

ações que nem sempre acontecem. 

4. Produções agrícolas dos municípios de Chapadinha 

O sistema ainda é tradicional (roça queimada) onde se cultiva o feijão, milho, arroz, 

mandioca (Gráfico 01). Mas toda a produção é somente para o consumo interno. Já existem 

pequenos projetos de roça mecanizada, porém ainda em fase experimental. Planta-se também 

cana-de-açúcar, é extraído a garapa, tijolos, cachaça, vinagre e mel. A pecuária de Chapadinha 

é de pouca expressividade, dando apenas para o consumo interno, assim como o BOVINO, 

CAPRINO, SUÍNO, Nos últimos anos através de um projeto social chamado Mesa Farta, de 

iniciativa particular tem incentivado a criação de peixes em pequenos tanques no fundo do 

quintal, o que de fato esta pequena produção induz além do objetivo central que é criar para 

comercializar. 

 

Gráfico 01: Produção das lavouras temporárias de Chapadinha. 
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Fonte: IBGE, 2018. 

Em Chapadinha percebe-se um diferencial na produção de mandioca em 2011, com um 

valor de 33.600 kg para 4.500 kg em 2013.  Conforme ilustração gráfica a seguir. De acordo 

com Araúzo (2014), o aumento da produção de mandioca está relacionado à demanda mundial 

de produção de alimento. Podemos ver esse crescimento em outros municípios da Microrregião 

de Chapadinha junto com a soja.  

Todo esse crescimento da produção somente evidencia que a monocultura de soja está 

se desenvolvendo de forma acelerada e comparada à produção da agricultura familiar que 

produz alimento de forma variada está perdendo território para a monocultura. 

 

5. CHAPADINHA: O agronegócio avança 

O interior do Maranhão, especificamente a região do Baixo Parnaíba, que eclodiu como 

uma nova fronteira agrícola, principalmente para o plantio de soja e milho, se tornou uma 

ameaça à produção de culturas tradicionais, como o babaçu e pequi; à agricultura familiar que 

abastece a população local, e ao meio ambiente. O Baixo Parnaíba é composto por 17 cidades, 

incluindo Chapadinha, com uma relação socioeconômica e cultural. A região é responsável por 

uma área de extensão de 19.178,80km² de hectares, com sérios problemas sociais e com IDH 

médio de 0,55. 
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É importante citar que o ciclo de colheita da soja é um pouco superior às das demais 

regiões. Enquanto um ciclo considerado ideal dura aproximadamente 100 dias, no Baixo 

Parnaíba, dura em torno de 120 dias, além disso, a colheita na região ocorre em meados de abril 

e início de maio, quando o mercado de soja está em processo de retração. No Sul, a colheita 

acontece em março e abril, momento de ápice do mercado de soja no Brasil e 

internacionalmente.  

 A logística envolvida no processo de escoamento da soja em todo o Maranhão é 

diferenciada, dependendo da região. A produção maranhense tem basicamente dois destinos: 

ou vai para empresas de processamento como a Bunge ou Cargill, que tem unidades em cidades 

como Uruçuí (PI), por exemplo, na divisa com o Maranhão, ou ela é escoada pelo Porto do 

Itaqui. 

Quando escoada pelo Porto do Itaqui, existem basicamente dois roteiros: a soja do sul 

do Maranhão e microrregião do Alto Mearim e Grajaú vão de eixo rodoviário até Porto Franco, 

onde é escoada de trem para São Luís. Já a soja do Baixo Parnaíba é transportada inteiramente 

por eixo rodoviário para a capital. Normalmente, o Maranhão é a última parada de navios que 

embarcam soja de outros estados brasileiros como o Rio Grande do Sul e São Paulo. No estado, 

há uma espécie de “complemento de carga”, já que o Porto do Itaqui tem um calado maior e 

possibilita volume a mais de carga nos navios rumo aos mercados europeu, norte-americano e 

asiático.  

O Estado, mediando tais práticas produtivas, tanto no que se refere à produção quanto 
ao escoamento desta, construiu portos, ferrovias, estradas, rodovias, aeroportos, 
hidrovias, e um distrito industrial na capital do estado. Associado ao conjunto de obras 
de infraestrutura tem beneficiado este setor econômico com ações de incentivos fiscais 
e tributários. Por outro lado, desenvolve programa de formação e capacitação 
profissional, se responsabilizando qualificação da força de trabalho a ser utilizada 
pelas empresas do ramo. O agronegócio no Maranhão, consoante com a configuração 
nacional, demanda encontra-se estruturado em grandes extensões territoriais, com a 
prática de monocultivos, e com a utilização de recursos tecnológicos modernos. Estes 
três elementos essenciais à acumulação deste setor implicam na expulsão das famílias 
camponesas, na redução da força de trabalho, assim como na exploração inadequada 
dos recursos naturais, considerando a exigência do desmatamento para a implantação 
dos monocultivos. (AZAR, 2011, p. 7). 

Portanto o agronegócio é um setor muito forte porque o Estado financia com diversos 

subsídios e quase nem um valor para a produção tradicional em que muitos sobrevivem desse 

ramo de atividade, o que acontece é que o governo este mais focado em produz lucro do que 

cuidar do campesinato que não exporta e nem esta ligada a economia internacional mais que 

por um lado produz alimentos mais saudáveis, e não desmatam imensas áreas em nem causam 
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grandes impactos ambientais para produz isso poderia praticamente nem existe se houve 

preocupação do governo com sustentabilidade com as pessoas que se educaram a esse tipo de 

trabalho, portanto o inverso acontece e assim o governo produz desigualdade no campo e abre 

caminhos para a produção brutal da monocultura e da exploração. 

Considerações Finais 

Portanto, as dinâmicas da região do MATOPIBA vão muito além de ser uma fronteira 

agrícola, mas também em um campo onde empresas podem lucrar através de grandes produções 

agrícolas e do mercado imobiliário de terras, pois o agronegócio chegou nessa região, de forma 

mais intensa, onde até o começo do século XXI, não apresentava muitas grandes atividade 

agrícolas. Todavia, foi em 2015 com o boom das commodities causado pela crise 2008, o 

MATOPIBA passou ser cada vez mais procurado pelas empresas agrícolas e imobiliárias de 

terras, em pouco tempo áreas até então usadas apenas pelas comunidades locais na Microrregião 

de Chapadinha passou a ser ocupadas por monoculturas, como a da soja e eucalipto em 

dimensões muito grandes de terras.  

A questão das terras do MATOPIBA é um assunto delicado, pois a terra para as 

comunidades tradicionais são bens culturais herdados dos antepassados, por isso a compra e 

venda de terras têm sido um problema, e alvo de muitas especulações uma vez muitos no campo 

apenas possuem o titulo de reconhecimento de posse da terra dado pelo Estado, assim ficando 

fácil a emissão de documentos falsos com titulo de posse emitidos por grileiros e até mesmo 

empresas. 

Vale salientar que o processo de expansão da agricultura capitalista se dá pela compra 

de terras, ou arrendamentos assim podemos ver que o agronegócio proporciona um cenário para 

a desterritorialização do agricultor familiar, indígenas, quilombolas, o qual vem sofrendo as 

consequências desse desenvolvimento desenfreado, pois no Estado do Maranhão a cultura da 

mandioca é desenvolvida, geralmente, associada ao feijão e a outras culturas de subsistência, 

por pequenos produtores familiares, predominando os estratos de área menores que 50ha. 

Por tanto nesse trabalho podemos ver que a questão da terra em Chapadinha, está por 

traz de um processo complexo histórico por um lado se vê que a terra é um bem e tem um valor 

gerido pelas tendências econômicas da época como nesse caso, o agronegócio da soja defendido 

pelo Estado com o discurso de produzir para alimentar o mundo, ou seja, reproduz 

historicamente a configuração da política para a agroexportação, onde o Estado possui seus 
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interesses capitalistas atrelados aos grandes empreendimentos e por consequência renega em 

segundo plano a agricultura familiar, onde a inclui em políticas compensatórias.  
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O “TURISMONEGÓCIO” NA RECOMPOSIÇÃO DA QUESTÃO AGRÁRIA NO 

BAIXO SUL DA BAHIA – O CASO DO MUNICÍPIO DE CAIRU. 

 

Alana Souza Lins 

Resumo: 

 

Introdução A discussão desse trabalho consiste em analisar como a dinâmica do turismo 

intervém na configuração territorial e social na região do Baixo Sul da Bahia, tendo por 

referência as localidades de Garapuá e Morro de São Paulo na ilha de Tinharé, pertencentes ao 

município de Cairu. Trata-se, portanto, da análise dos arranjos que o turismo protagoniza na 

ruralidade dessa região da Bahia, nos processos de hegemonização econômica; apropriação 

territorial; transformação sociocultural; geração de conflitos. Assim sendo, a hipótese de partida 

que o trabalho tenta perseguir é de que o turismo representa uma das faces contemporâneas do 

capitalismo no mundo rural e, assim, trata-se de um fenômeno que exerce importante papel na 

recomposição da Questão Agrária, na região de análise, nos dias de hoje. O turismo representa, 

portanto, uma atividade econômica, com diversas especificidades e problemáticas, fazendo dele 

um fenômeno que se expressa em múltiplas camadas. Essa concepção está aliada ao fato de que 

a espinha dorsal, que dá sustentação para que o turismo aconteça, passa necessariamente pela 

apropriação territorial e do espaço. A análise dos arranjos em torno do turismo dentro do 

paradigma da Questão Agrária, permite olhar para localidades do município de Cairu no intuito 

de perceber a maneira pela qual o turismo se consolida nessa região e quais os efeitos sociais 

subsequentes a essa forma de uso e apropriação territorial. Assim sendo, a tecitura histórica dos 

últimos trinta anos do contexto rural do Baixo Sul, aponta a região como sendo um dos 

principais focos de investimento para promoção do turismo nas políticas de estado na Bahia. 

Essa atividade econômica vem exercendo, nesse contexto, papel central na composição da 

estrutura agrária da região, conformando, portanto, uma corrida contemporânea por terras no 

Baixo Sul, cujo principal componente indutor é o avanço do turismo. (Porto, 2016).Debate Uma 

importante síntese, recorrente na literatura que analisa e teoriza sobre o turismo, o entende de 

largada como sendo um fenômeno socioeconômico, que tem por essência a mercantilização do 

tempo livre (Cammarata, 2006; Cruz, 2006). Assim sendo, diz respeito a um fenômeno social 
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e também a uma atividade econômica que se consolida como tal nos marcos do sistema 

capitalista. Uma conceitualização em torno do tema, merece atenção: perceber a complexidade 

que esse fenômeno expressa num vetor de consumo, em que se produz e consume, sobretudo, 

paisagens e também coloca a cultura com um valor de commodity (Cammarata, 2006). Nessa 

linha de pensamento, o turismo corresponde a um processo de consumo em cadeias, que ao se 

apropriar de um determinado território e/ou de culturas ali presentes, vai modificando relações 

sociais de produção, identidade, instituições etc. Assim sendo, outro ponto chave e fundante 

para a materialização do turismo, diz respeito ao caráter intrínseco desse fenômeno quanto ao 

consumo do espaço. Essa dimensão territorial do espaço turístico, porém, é expressada tanto 

materialmente – o lugar em si, o espaço construído – quanto imaterialmente – pelas 

representações e imagens que esse lugar é promovido (Cammarata, 2006). Nessa perspectiva, 

o turismo é visto como prática social cujos destinos são culturalmente construídos. Os estudos 

sobre a origem desse fenômeno, tendo por referência marcos do século XVIII, mostram que 

viagens para lugares isolados, sem infraestrutura e com paisagens selvagens causava certo 

pavor a população. Além da conotação perigosa e aventureira em torno do turismo, a ideia de 

viajar era também uma atividade muito restrita e privilegiado até a revolução industrial 

(Thevenin, 2011). O advento das máquinas e, com isso, a facilitação na construção de 

infraestrutura, possibilita que o turismo ganhe forma de fenômeno socioeconômico. O estudo 

de Thevenin (2011), sobre o turismo na Bahia e no Nordeste, observa que sendo o espaço um 

dos elementos centrais na reprodução capitalista, a atividade turística é um fenômeno pelo qual 

o capitalismo encontrou para avançar no domínio de novos territórios, ao mesmo tempo, que 

colocava para circular dinheiro no período ocioso do trabalhador. Nesse sentido, o autor se 

vincula ao momento que emerge o turismo de massa – pós-revolução industrial – para cunhar 

a ideia de que, ao passo que nessa época os trabalhadores lograram certas conquistas 

trabalhistas, como o direito a férias, o sistema viu no turismo uma resposta de retroalimentação 

econômica que induzia ao consumo de serviços e circulação de moeda. Assim sendo, o tempo 

de férias que poderia, ser destinado a mais tempo em casa com menos custos, tornou-se o 

contrário, porque o turismo estimula um período onde se gasta mais do que em dias normais 

com comida, hospedagem, transporte, entretenimento. Dessa forma, o turismo é destacado 

como atividade com importante função no ceio do metabolismo do capitalismo (Thevenin, 

2011). Em síntese, a revolução industrial desenvolveu as forças produtivas que possibilitaram 

a expansão dessa atividade, em contrapartida, a atividade “devolve” ao sistema, em forma de 
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dinheiro e dominação territorial, o que foi investido para que ela acontecesse como tal. No bojo 

desse quadro analítico, o conceito de espaço aparece como questão central para pensar o 

desenvolvimento do capitalismo e o turismo corresponde, assim, a um tipo de atividade que 

ilustra exatamente como o consumo do espaço é uma exigência (Goodman; Goodman; Redclift, 

2010). Assim sendo, o momento de férias que “agora é um momento necessário”, se baseia nas 

busca pelo consumo de lugar seja praia, montanha ou neve, seja natural ou simulado, mas que 

já é parte orgânica do funcionamento do sistema capitalista, a partir de um dos seus mecanismos 

de domínio: o uso do espaço (Lefebvre, 1991). O caminho pelo qual esse autor recruta a 

temática do turismo para falar sobre o consumo do espaço, perpassa pelo entendimento de que 

hoje o neocapitalismo e o neoimperialismo exercem hegemonia sob um espaço subordinado a 

partir de duas estratégias: regiões exploradas para o propósito e por meio da produção de bens 

de consumo e regiões exploradas para o propósito e por meio do consumo do espaço (Lefebvre, 

1991). Nesse sentido, a ideia de expansão geográfica e reorganização espacial cunhada por 

David Harvey (2006), como os elementos chaves para sustentar a tendência expansiva do 

capitalismo vai ao encontro das reflexões de Lefebvre. Para Harvey, a engrenagem do 

capitalismo só pode funcionar, no seu estágio atual, se a saída para as crises de acumulação nos 

países centrais for a expansão do seu excedente para novos territórios. Com isso, o domínio do 

espaço tem papel central como elemento na composição estrutural do sistema, que só pode 

seguir se perpetuando por meio da estratégia imperialista (Harvey, 2005). A necessidade teórica 

de pensar os conceitos e análises em torno do consumo e do domínio do espaço se inscreve na 

natureza do próprio fenômeno do turismo em sua estrutura: se não se trata de uma atividade 

produtiva – como a indústria ou a agropecuária – seu papel no “metabolismo do sistema”, tem 

hoje significativa importância para acumulação e exploração capitalista, e o consumo do espaço 

é o fator vertebral para a sustentação da atividade turística. Destarte, outras contradições ligadas 

ao turismo dizem respeito a ideia de exploração e desenvolvimento local. Tendo em vista o 

caráter polissêmico do termo “desenvolvimento”, o turismo, por um lado, pode ser visto como 

fenômeno de alívio a pobreza, e por outro, pode fundar ou intensificar problemáticas como 

tráfico de drogas e prostituição (Cruz, 2006). Essa atenção é importante na medida que, o 

turismo se projeta, em narrativa, como impulsionador para a geração de emprego e renda, 

dinamização de economias locais, valorização cultural, etc. De fato, o turismo possibilita a 

chegada de riqueza em regiões ou localidades de contexto empobrecidos, o que não quer dizer 

que, com isso, gere diminuição de desigualdades sociais e da pobreza. Isso porque, a 
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redistribuição espacial da riqueza não é o mesmo que a redistribuição estrutural da riqueza, ou 

seja, a chegada do turismo em regiões pobres e, consequentemente, a dinamização econômica, 

não necessariamente foi acompanhado por melhoria de vida da população local (Cruz, 2006). 

A divisão territorial do trabalho e a dinâmica de desenvolvimento desigual e combinado do 

capitalismo são as bases que vão desencadear as análises para pensar sobre a informalidade, 

precarização e baixa remuneração dos empregos no âmbito do turismo. A perspectiva 

metodológica desse trabalho, se insere nas chamadas metodologias qualitativas e, tendo dois 

direcionamentos principais, a saber: uma pesquisa histórica e outra etnográfica. A pesquisa 

histórica dos últimos trinta anos da região, observou o desenvolvimento do turismo, na 

caracterização da gênesis e dos percursos que vem tomando o fenômeno no território. E a 

etnografia, com trabalho de campo in loco, instrumentalizou a ampliação da problemática 

empírica com dados mais consistente do tema. Do ponto de vista metodológico, os trabalhos de 

campo em Morro de São Paulo e Garapuá colocaram em diálogo dois contextos distintos diante 

da questão do turismo, num estudo comparativo. Sendo assim, a comparação da realidade 

expressa nesses dois locais, apresentou as complexas possibilidades de manifestação do 

turismo, enquanto prática social e enquanto setor econômico. Com isso, o estudo de realidades 

radicalmente distintas, quanto ao estágio do turismo, possibilitou a construção de dados 

concretos para a análise do encadeamento estrutural que corporifica o turismo em determinado 

território. Considerações Finais Esse aporte teórico, mais voltado para entender o turismo na 

sua estrutura de funcionamento, serviu para embasar as análises de como esse fenômeno se 

agencia nos contextos socioespaciais em que está presente. Assim sendo, uma vez tendo em 

vista as questões macroanalíticas em torno dessa atividade, as realidades de Morro de São Paulo 

e Garapuá – localidades rurais, tradicionais – aportaram para reflexões de processos 

contemporâneos da questão agrária no Brasil a partir do vetor do turismo. Dessa maneira, o 

turismo desvelou-se como uma atividade que articula, nos contextos rurais estudados, 

problemáticas quanto a concentração fundiária; estrangeirização das terras brasileiras; conflito 

por terra; espoliação e exploração das populações locais; alterações sociodemográficas; etc. 
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AGRONEGÓCIO NO LESTE MARANHENSE: UMA ANÁLISE DOS IMPACTOS 

SOBRE A DINÂMICA POPULACIONAL E AGRICULTURA FAMILIAR NOS 

MUNICÍPIOS DE BURITI, BREJO E CHAPADINHA 

 
Rickson Pablo Sá Pinto,  

Samuel Rodrigues Melo Junior, 
Matheus Abreu Gomes 

Resumo: 

 

Historicamente o Maranhão têm sua economia baseada na produção agrícola, dentre os ciclos 

produtivos de sua história constam o algodão, a cana-de-açúcar e o couro, todas elas causando 

alterações na dinâmica socioeconômica do estado. Atualmente, o Maranhão enfrenta a 

expansão feroz do agronegócio em uma significativa parte do seu território, em especial, com 

a monocultura da soja. O início da atividade da sojicultura data-se a partir da década de 1970, 

na porção sul do estado, pautada em políticas para atração de investimentos para o estado e a 

modernização da produção agrícola promovida por programas governamentais, como o 

PROCEDER. A mesorregião Leste Maranhense, de acordo com o IBGE, é formada por 44 

municípios, possuindo uma população de 1.336.005 habitantes (IBGE, 2010). A expansão da 

soja para o Leste Maranhense começa com a produção experimentacional por volta da década 

de 1990 (ALMEIDA, J. G, 2017), por agricultores provenientes do sul do Brasil chamados 

genericamente de “gaúchos”, denominação essa que engloba indistintamente gentílicos do Rio 

Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina dentre outros. O crescimento do agronegócio, 

segundo Schlesinger (2006) vêm provocando vários tipos de impactos na qualidade de vida da 

população, ressaltando que a monocultura de exportação na história do Brasil, sempre 

apresentou padrões inaceitáveis de distribuição de riqueza, de renda e da terra, apropriando-se 

amparado pelo capital, espaços que antes eram ocupados por culturas diversificadas–como a 

agricultura familiar–, reduzindo a taxa de empregabilidade no campo, a capacidade de produção 

familiar de alimentos tradicionais e comprometendo, assim, a segurança alimentar da 

população. A área que hoje compreende o Leste Maranhense foi ocupada por camponeses de 

diversas origens desde a primeira metade do século XIX, movimento esse que se estendeu ao 

Maranhão Central e Ocidental no século XX (ASSUNÇÃO, 2015). A partir dos anos 2000, a 
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produção de soja no Leste Maranhense se intensifica e avança em diferentes municípios, tendo 

como fatores de atração a planura das chapadas e sua proximidade em relação ao Porto do 

Itaqui, a possibilidade de escoamento da produção agrícola através da BR – 222. Como 

característica principal, o agronegócio, em especial a monocultura da soja, apresenta a 

exigência de grandes extensões territoriais, tornando necessária a aquisição constante de terras 

para o aumento da produção, que vão desde a compra direta de terras até a expulsão de famílias 

camponesas, resultando na inviabilidade da produção agrícola e conflitos. Segundo Carneiro 

(2008), o modelo de agronegócio desenvolvido no Maranhão possui feições econômicas de 

grande produtividade. A intensificação e produção da soja no Leste Maranhense encontram-se 

em constante crescimento devido à demanda do capital que adentra o campo por meio de 

regalias políticas. Uma das mais visíveis consequências dessa expansão é a problemática 

referente à concentração de terras/propriedades nas mãos de produtores de monoculturas de 

larga escala. O resultado dessa concentração, impulsionada pelo capital, é justamente a 

diminuição do número de agricultores familiares, afetando diretamente a produção, além da 

modificação no aspecto populacional das cidades. O conceito de agricultura familiar parte do 

pressuposto de um produtor detentor de seus meios de produção, que trabalha nas 

terras/propriedades onde reside, ou seja, trata-se de uma estrutura produtiva que vincula a 

estrutura familiar – produção – trabalho. Nesse sentido, o caráter familiar da unidade de 

produção não é um mero detalhe superficial e descritivo uma vez que tem fortes implicações 

para o funcionamento da mesma (WANDERLEY, 2001, p.23). O sistema de produção familiar 

caracteriza-se por ter na família seu parâmetro decisório, seja definindo as necessidades de 

consumo de seus membros ou estabelecendo a extensão e o uso da capacidade de trabalho 

disponível, seja como dirigente do processo de apropriação de terra (COSTA, 2006). Segundo 

Graziano (1978) o conceito de agricultura familiar apresenta quatro importantes características 

que considera fundamentais para a sua definição: a) utilização de trabalho familiar, ou seja, a 

família se configura como unidade de produção; b) a posse dos instrumentos de trabalho ou 

parte deles; c) existência de fatores excedentes (terra, força de trabalho, meios de trabalho) que 

permitam uma produção de excedentes, destinados ao mercado; d) não é fundamental a 

propriedade mas sim a pose da terra. Com o avanço da monocultura na região, houve uma 

significativa redução na produção de produtos importantes, considerados essenciais nesse tipo 

de cultura (arroz, feijão e mandioca). Vale ressaltar a importância da mandioca, historicamente 

um dos produtos básicos da dieta alimentar do maranhense. Uma vez que a produção da soja só 
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é considerada rentável se produzida em larga escala, em grandes áreas e com o aparato 

tecnólogo advindo do capital, a população local é diretamente excluída do processo de 

produção. O trabalho tem como objetivo central a análise dos impactos do avanço do 

agronegócio na dinâmica populacional e na produção agrícola familiar na Mesorregião Leste 

do estado do Maranhão, destacando a monocultura da soja em três municípios limítrofes: Buriti, 

Brejo e Chapadinha. Para isso foi realizado uma pesquisa com base em produções bibliográficas 

sobre a região em discussão, baseando-se em teses, dissertações, monografias e artigos 

científicos focando no estudo da expansão da cultura do agronegócio da soja e o seu processo 

histórico no Maranhão, respaldando sua atual conjuntura e ainda, o levantamento e análise de 

dados estatísticos secundários da mesorregião através do IBGE (Sidra). Foram selecionados 

municípios limítrofes (Brejo, Buriti e Chapadinha) da mesorregião Leste Maranhense para 

verificar a dinâmica da produção da soja e de produtos tradicionalmente ligados a agricultura 

familiar, como arroz, feijão e mandioca. 
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A EXTRAPOLAÇÃO TERRITORIAL DOS LIMITES DO MATOPIBA NA 

PRODUÇÃO DE SOJA NO PIAUÍ: NOTAS SOBRE O TERRITÓRIO DE 

PALMEIRAIS. 

 
Antonio Davi Alves de Sousa,  

Raimundo Jucier Sousa de Assis 
Resumo: 

 

Ao longo dos anos percebemos uma mudança significativa na reestruturação da produção do 

espaço agropecuário do Brasil. Durante muito tempo o cultivo de soja se manteve nas regiões 

sul e sudeste do país, mais precisamente no Rio Grande do Sul na década de 1980. Desde então 

o cultivo, sobretudo, de grãos vêm se ampliando para as demais regiões do Brasil nos últimos 

40 anos, expandindo geograficamente o processo de modernização para novas regiões, como o 

centro-oeste e o nordeste do território brasileiro. O processo de modernização da fazenda trás 

consigo uma maior facilidade para que empresas da Região Sul do Brasil migrem e se instale 

com maior facilidade em outros estados. Há cerca de 10 anos essas empresas se instalaram no 

Nordeste brasileiro, principalmente no chamado cerrado nordestino, onde foram identificadas 

áreas em que havia maiores especificidades no solo, preços mais baratos da terra, capacidades 

hídricas, relevos planos, etc, como fatores que atraiam o plantio da Soja. Esse conjunto de áreas 

tem sido denominado de MATOPIBA (Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia), uma nova 

fronteira da produção de commodities. No Piauí, em especial os municípios localizados na 

mesorregião do Médio Parnaíba Piauiense, que em 2010 somavam um total de 64.000 hectares 

de terra plantada, passam a ser incorporados nessa dinâmica. Quase 10 anos depois essa 

realidade se expande ainda mais, uma vez que as empresas instaladas nas cidades, depois desse 

tempo de acúmulo, têm mais propriedades para serem até mesmo agentes modernizadores do 

espaço urbano. Se há uma “modernização” do espaço, significa dizer que há mudanças na 

maneira em que o espaço é reproduzido nas cidades a partir da dinâmica da agricultura moderna, 

ou seja, aconteceram alterações nas estruturas fundiárias nas localidades que as empresas 

cultivadoras de soja se instalaram, e isso repercute na reprodução das cidades. Dessa forma, a 

pesquisa que agora realizamos busca compreender os impactos que a implantação da 

modernização da agricultura tem no território e na cidade principal que centraliza essa nova 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 08 – Reestruturação Produtiva e Processos Migratórios no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5288 

 

relação com o campo. Escolhemos como objeto de análise o processo de incorporação de novos 

territórios municipais e cidades que extrapolam a área do MATOPIBA e abrigam os novos 

eixos produção de soja, alargando uma nova fronteira dentro da fronteira agrícola. Para uma 

melhor compreensão e necessidade desse processo, experimentamos para a análise o 

levantamento de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a fim de 

comprovar a materialidade desse novo processo de reestruturação do espaço agrário piauiense, 

permitindo assim nos deparar com novas fazendas e mudanças em termos fundiários e 

relacionados a produção para exportação. Após essa etapa, foi realizado um trabalho de campo 

para essa nova área de modernização de grãos no Piauí, uma nova fazenda localizada no 

território do município de Palmeirais. O escritório que gerencia a fazenda se situa na cidade de 

São Pedro, sendo essa cidade pequena o aporte logístico que é oferecido para o empreendimento 

nessa instalação de novas funções para o próprio espaço urbano derivado das transformações 

do campo. Apenas para relatar algumas das evidências, vinculado ao primeiro eixo da 

metodologia, segundo o censo agropecuário do IBGE de 2017, havia apenas uma fazenda 

produtora de grãos no município de Palmeirais, com uma área plantada de 460 hectares. 

Observa-se que houve um declínio da produção em um determinado momento, na transição de 

2016 para 2017. A área da fazendo até então se configura com um espaço de reserva com 

características naturais de poucos usos. Fig. 2 – Área plantada de Soja no município de 

Palmeirais – PI Sobre a queda da produção, a fazendo acompanha a dinâmica que aconteceu 

num contexto de transtornos políticos no nosso país, quando a presidente Dilma Roussef sofreu 

impeachment e o seu vice-presidente assumiu o cargo. Com base nesse dado acima e em outros, 

pode-se pensar que após essa crise política vivida no Brasil, houve um certo prejuízo nas 

exportações, o que indica um déficit nas relações internacionais. Além disso, houve uma queda 

no valor da produção da soja nesse mesmo período. Enquanto em 2016 a produção valia 

R$1.505.000 (um milhão quinhentos e cinco mil reais), em 2017 passou a valer R$994.000 

(novecentos e noventa e quatro mil reais), que é uma queda significante na produção. Fig. 3 – 

Valor da Produção de Soja no município de Palmeirais – PIS sobre os impactos espaciais, cabe 

lembrar Raffestin (1993, p. 150) ao assinalar que “toda prática espacial, mesmo embrionária, 

induzida por um sistema de ações ou de comportamentos se traduz por uma ‘produção 

territorial’ que faz intervir tessituras, nós e redes.” Nessa afirmação podemos ressaltar que 

haverá uma transformação espacial e as áreas próximas às fazendas serão afetadas 

economicamente pela produção agrícola. A instalação da fazenda produtoras de soja nas 
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cidades do interior do Piauí ainda traz como a criação de 4 postos de empregos formais, como 

operadores de máquinas, e outros trabalhadores por temporada, para plantio e colheita. O setor 

de serviços é o mais afetado com a produção de soja, isto é, de serviços simples até os mais 

intensivos. O maquinário necessário para se colher uma safra de soja não é pequeno, e para que 

não haja custos excessivos nas fazendas é de costume se fazer o aluguel de máquinas como 

trator e colheitadeiras, que tem um custo exorbitante. Esse próprio processo de alugueis de 

máquinas dinamizam a cidade, além do escritório e mesmo oficinas para a manutenção do 

maquinário, jogos de pneus, etc. Enfim, se para Corrêa (1990) o objeto da geografia é a 

sociedade, e não a paisagem, a região ou o espaço, é possível dizer que as mudanças nas relações 

sociedade e o território trás modificações e conseqüências da produção de soja no estado do 

Piauí. O maior impacto que a instalação de uma fazenda traz é o ambiental. Se, como visto 

acima, temos uma nova área de 460 hectares de área plantada, acredita-se que essa área por se 

tratar de uma pequena cidade do interior do estado, era antes não povoada, ou seja, não havia 

nada plantado a mesma, era uma mata virgem, um espaço de reserva. Com o plantio da soja, a 

área inteira aos arredores sofre impactos ambientais, além dos animais que antes viviam no 

local que terão que encontrar outras localidades para se acomodarem. Esse tipo de impacto 

ligado a atividade agrícola presente no estado do Piauí requer mais atenção, pois vem crescendo 

de maneira acelerada nos últimos anos. A apuração de dados somente para o município de 

Palmeirais – PI nos faz repensar a magnitude da produção de soja não somente no estado como 

também no país, mesmo que essa extrapolação do MATOPIBA para a produção de soja seja 

um ponto novo de investigação para os próximos momentos da pesquisa. Em suma, o estudo 

sobre esse novo ponto da modernização do Piauí também nos faz perceber também a fragilidade 

do mercado da soja, que se mostra suscetível a alterações mediante acontecimentos em 

determinados países. Dessa maneira conclui-se que a produção do grão no nosso estado pode 

trazer mudanças econômicas, além das alterações na paisagem do município, uma vez que a 

instalação de uma fazenda de soja conecta o território com a dinâmica global, sendo os 

processos internos das localidades também modificadas. 
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A EXPANSÃO DA MONOCULTURA DA SOJA E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA 

DINÂMICA POPULACIONAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS. 
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Rickson Pablo Sá Pinto,  
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Resumo: 

 

O município de Balsas localiza-se na Mesorregião Sul do estado do Maranhão, abrangendo 

como delimitação do campo empírico a área produtora de soja, regionalmente denominada de 

Arranjo Produtivo de Soja do Pólo Sul do Maranhão. O estado do Maranhão, historicamente, 

apresenta baixos índices socioeconômicos, onde alguns de seus municípios figuram no ranking 

dos mais pobres da nação. Apesar dessa realidade, o Estado apresenta riquezas e 

potencialidades para as mais diversas formas de produção e reprodução de vida, que perpassam 

desde a produção de vida tradicional à produção de vida capitalista. Nessa perspectiva, 

Graziano da Silva (1996) afirma que a natureza se colocou, como sendo subordinada ao capital, 

isto porque a produção deixou de ser uma esperança aos olhos das forças da natureza para se 

transformar numa lógica concreta, sob o comando do capital. O discurso progressista e 

desenvolvimentista adotado pelo Estado, impulsionou cada vez mais a entrada do capital nas 

estruturas dos estados brasileiros, tendo como alvo estados como o Maranhão, causando, 

atualmente expressivas lutas de comunidades e povos pelos direitos a acesso a terras. O 

Maranhão possui uma grande extensão territorial que contribui para o desenvolvimento da 

pluralidade de paisagens a partir, também, das diversidades morfoclimáticas. Dando destaque 

ao sul do estado, a paisagem se configura, visualmente, a partir do domínio do bioma cerrado 

que apresenta predomínio de Latossolos, tanto em áreas sedimentares quanto em terrenos 

cristalinos, ocorrendo ainda solos concrecionários em grandes extensões (Ab’Saber, 1983; 

Lopes, 1984) e clima de predominância tropical equatorial, com grandes regimes de chuva, 

além da manifestação das fitofisionomias do cerrado de campo. A partir de uma breve análise, 

também, sobre as características físicas do estado é possível observar suas potencialidades 

econômicas (no sentido original da economia – oikonomía, administração da casa). A exemplo 

de uma potencialidade se faz presente o monocultivo da soja, que se desenvolve, 
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principalmente, nessa região do estado. O cultivo da soja no Maranhão é proporcionado pelas 

condições edafoclimáticas e pelo emprego de tecnologias em que a produção para exportação 

corresponde à realidade agrícola e econômica do país. Sendo assim, um território antes visto 

como reflexo da pobreza, agora apresenta-se como uma potência regional a se desenvolver, 

porém tal desenvolvimento é pautado em questões do capital que não abrangem outros modos 

de vida se não o capitalista. Como consequência desse restrito desenvolvimento, comunidades 

inteiras perdem sua territorialidade para grandes produtores, que a partir da mudança da 

paisagem e da dinâmica local, forçam a migração daqueles que antes se relacionavam com o 

território e, em outro âmbito, atrai empresários do ramo do agronegócio, que se aportam nas 

facilidades do governo em adquirir terras para o plantio de exportação na região. Nesse 

contexto, a cidade passa a fazer parte das áreas recém incorporadas aos chamados circuitos 

produtivos globalizados de grandes empresas (SANTOS, 2008). A partir do final da década de 

1970, migrantes “sulistas” (gentílico atribuído as pessoas vindas das regiões Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste) passaram a alterar a estruturação espacial do município, promovendo mudanças 

no processo da dinâmica socioespacial do município. O município destaca-se por englobar uma 

grande cadeia produtiva e tem como sua maior expressão econômica a agricultura moderna, 

sendo que o seu primeiro ciclo foi o do arroz. A principal explicação para este comportamento 

é o processo de expansão da fronteira agrícola, utilizando o arroz como cultura pioneira, para 

em seguida ceder espaço para a soja ou atividade pecuária (FONSECA, 2018). O ciclo do arroz 

declinou devido à grande demanda de exportação (comodities) para a monocultura da soja, 

facilitada pela proximidade do Porto do Itaqui para o escoamento da produção e incentivos 

governamentais através de projetos como o PROCEDER, destacando-se também por 

representar o marco inicial do processo de produção da soja, emergindo seu urbano como o 

mais estruturado da Mesorregião, contando com uma infraestrutura satisfatória de serviços 

especializados necessários à efetivação das atividades ligadas à agricultura moderna ali 

instaladas, bem como, agregando o maior volume de área cultivada, produção e produtividade, 

o que trouxe como consequência a reorganização socioespacial de toda a sua área urbana, além 

dos efeitos provocados pelo “inchamento” populacional ocasionado pela sua transformação em 

pólo regional receptor de população. Nota-se que as transformações que ocorreram na 

agricultura brasileira, de certa forma diferenciada de região para região, vieram a beneficiar os 

grandes produtores em sua maioria. Essa lógica faz com que algumas regiões do território 

nacional recebessem mais benefícios que outras, como é o caso de Balsas. Atualmente, sua 
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relevância faz com que a cidade se configure como um centro dinamizador e polarizador de 

toda uma região (Região dos Gerais de Balsas) estendendo sua influência política e econômica 

até os estados vizinhos, Piauí e Tocantins, consequência do resultado do processo de 

reestruturação produtiva na década de 1970, com a introdução do meio técnico-cientifico- 

informacional nas atividades agrícolas. Esse novo olhar para a agricultura brasileira em direção 

às regiões localizadas no interior do país tinha como objetivo mudar as formas tradicionais de 

produção, alterando, por conseguinte, as antigas relações sociais de produção, tanto no setor 

urbano quanto no rural. A população rural de Balsas, que era de 42,81% no período de 1980, 

encontra-se em 12,88% no ano de 2010 (IBGE, 2010). Partindo uma análise dos dados da 

contagem populacional (IBGE 210) verifica-se que o município apresenta uma população de 

83.538, dos quais 72.771 vivem na cidade e 10.767 estão no campo, em que destes, 4643 são 

“sulistas”. Percebe-se então que o fluxo migratório presente em Balsas é direcionado a região 

rural da cidade, acarretando assim uma saída significativa de pessoas das áreas rurais para as 

áreas urbanas, onde processos como periferização e marginalização socioespacial podem se 

desenvolver. O presente trabalho foi realizado com base em pesquisa bibliográfica sobre a 

região em análise, com base em teses, dissertações, monografias e artigos científicos 

enfatizando na abordagem da expansão da cultura do agronegócio da soja e suas consequências 

na dinâmica populacional do município de Balsas (MA) trazendo perspectivas sobre as 

alterações no que tange ao urbano e também ao rural no município, devido ao intenso fluxo 

migratório em que sofreu nas últimas décadas. 
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A EXPANSÃO DO CULTIVO DE BORRACHA NATURAL E O PROCESSO DE 

PRODUÇÃO DO ESPAÇO NO MUNICÍPIO DE IGRAPIÚNA – BAHIA 

 

Karla Christiane Ribeiro Tanan 

Resumo: 

 

Esse artigo é derivado de parte de uma dissertação de mestrado, que abordou o processo de 

monopolização do território camponês no município de Igrapiúna – Bahia a partir da expansão 

do agronegócio da borracha natural. Deste modo, o objetivo deste artigo é discutir a produção 

do espaço no município de Igrapiúna, a partir da inserção da produção da borracha. O município 

de Igrapiúna localiza-se na porção sul do estado da Bahia, segundo a atual proposta estadual de 

regionalização, no território de Identidade do Baixo Sul. Ao contrário da maior parte da 

população brasileira, este município apresenta 68% dos seus habitantes (9.068) residentes em 

áreas rurais (IBGE, 2010), tendo a agricultura e a piscicultura como principais fontes de renda. 

O território do Baixo Sul destaca-se no estado da Bahia pelo desenvolvimento de cultivos como: 

mandioca, banana, dendê, palmito, pimenta do reino, cravo da índia, guaraná, cupuaçu, 

borracha, dentre outros. Atualmente, Igrapiúna destaca-se entre os municípios baianos e do 

nordeste na produção de borracha natural; no ano de 2015 foram registrados 12,6 mil toneladas 

de borracha (látex coagulado), segundo dados do IBGE (2015). A comercialização da borracha 

natural é datada de meados do século XIX com a finalidade de abastecer as indústrias logo após 

a Revolução Industrial. O primeiro registro da comercialização da matéria-prima da borracha 

no Brasil é da década de 1830 na Amazônia, onde já existia exportação de sapatos e tecidos 

emborrachados, sobretudo para os Estados Unidos. (GONÇALVES, 2015). Com a descoberta 

do processo de vulcanização em 1842, a goma elástica passou a ser de grande relevância para 

as indústrias que surgiam naquele período da segunda revolução industrial na Europa, a 

exemplo da indústria farmacêutica, de transportes, na fabricação de fios para redes elétricas, de 

comunicação (telégrafo, telefone, energia) e de eletricidade. O Brasil destacou-se na produção 

da matéria prima, pois detinha a seringueira da espécie Hevea brasiliensis, a qual possui uma 

alta qualidade e produtividade para os fins industriais da época. Assim, a borracha brasileira 

penetra nos circuitos da mercadoria tendo, nesse primeiro momento, a região Amazônica como 
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detentora do monopólio da produção. Esta região é o berço da seringueira no Brasil, além de 

que havia um forte investimento de capitais internacionais que investiam no extrativismo da 

borracha. No início do século XX, a borracha asiática ganha destaque com a produção em 

monocultivos e a borracha brasileira entra em decadência no mercado mundial. Com a 

perspectiva de recuperação e ampliação do cultivo de borracha, novas áreas no Brasil foram 

direcionadas para o cultivo da seringueira. Um desses exemplos é o estado da Bahia, onde a 

extensa faixa úmida, no bioma de mata atlântica, vem sendo ocupada desde meados do século 

XX, pois essas áreas apresentam condições edafoclimáticas necessárias ao desenvolvimento do 

cultivo; essas condições foram essenciais para que as indústrias pneumáticas se instalassem na 

região do Baixo Sul baiano, na década de 1980, no atual município de Igrapiúna. A integração 

da agricultura com a indústria nessa região reestruturou e reorganizou a divisão territorial do 

trabalho, com o processo da monopolização do território camponês. Na proposta dessa pesquisa 

destacamos a territorialização do capital internacional via a multinacional Michelin que se 

organizou espacialmente no espaço agrário do município de Igrapiúna para produzir a matéria-

prima essencial para suas indústrias pneumáticas no Brasil. No município o cultivo da 

heveicultura originalmente desenvolveu-se em grandes propriedades. No entanto, atualmente, 

esse cultivo vem ocupando as faixas de terras das unidades de produção familiar camponesa, 

sob a lógica da monopolização do território. Esse processo é intrínseco à reprodução ampliada 

do capital em nível global; assim, garante-se a maximização dos seus lucros, a partir da 

reestruturação do espaço agrário, onde a monopolização da borracha se faz presente e crescente, 

mediante a subordinação da produção camponesa aos ditames do agronegócio da borracha e à 

extração da renda da terra. Do ponto de vista metodológico, a pesquisa fundamentou-se no 

método do materialismo histórico dialético, como forma de compreender as contradições 

existentes no modo de produção capitalista. Assim, analisamos como a produção de borracha 

natural está inscrita ao circuito do capital: produção, circulação, distribuição e consumo, nas 

dimensões multiescalares, do local ao global. Esse artigo tem como base dados primários 

(entrevistas em pesquisa de campo) e secundários (provenientes de instituições governamentais 

ou não). Esse artigo tem como estrutura uma discussão acerca do processo de produção e 

reprodução do espaço, entendendo-o como produto histórico do desenvolvimento das relações 

sociais, de produção e trabalho. Assim buscamos compreender as contradições e os conflitos 

escamoteados na relação espaço-tempo e os seus desdobramentos sobre o espaço geográfico; 

em seguida traçamos o processo histórico sobre a primazia da produção da borracha no Brasil 
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e a inserção do cultivo no estado da Bahia; destacamos nesse contexto a implantação da 

indústria de pneumáticos no espaço agrário do município de Igrapiúna. No intuito de 

compreendermos a produção do espaço no município de Igrapiúna, é necessário trazermos os 

determinantes históricos, e como estes se inserem na lógica de reprodução e acumulação do 

capital. Esses determinantes também nos permitem compreender como, porque, para que e para 

quem a produção do espaço foi sendo instituída, e como a realidade atual do município está 

atrelada aos processos pretéritos. REFERÊNCIAS: CARLOS, Ana Fani Alessandri. A 

(re)produção do espaço urbano. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008. 120 

CARLOS, Ana Fani Alessandri. A condição espacial. São Paulo: Contexto, 

2015.CONCEIÇÃO, Alexandrina Luz. A Geografia do espaço da miséria. Scientia Plena.v.1. 

n.6. p.166 – 170 , 2005.CONCEIÇÃO, Alexandrina Luz. Limites e possibilidades do 

pensamento geográfico: uma leitura a partir dos/nos espaços e tempos da Geografia da miséria. 

Geonordeste. n.2. p. 37 – 55, 2013a.GONÇALVES, Carlos Walter Porto. Amazônia, 

Amazônias. 3 ed. São Paulo: Contexto, 2015. GONÇALVES, Rafaela Sousa. História 

ambiental da APA do Pratigi- Bahia. 2014. 168 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
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REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DA CADEIA DE PAPEL E CELULOSE E SUAS 

INFLUÊNCIAS NO ESPAÇO GEOGRÁFICO: O AVANÇO DA SILVICULTURA DE 

EUCALIPTO NA MICRORREGIÃO DE IMPERATRIZ-MA 

 
Amanda Araujo Nascimento,  

Allison Bezerra Oliveira 
Resumo: 

 

Segundo Antonagelo & Bacha (1998), a introdução e evolução da cultura de eucalipto no Brasil 

se deu em três fases: do descobrimento do Brasil até 1965, caracterizada por plantios científicos 

ou ornamentais; a segunda fase de 1966 a 1988 com a “acessão” da expressão de 

reflorestamento sem pensar nos custos de produção, pois os incentivos fiscais cobriam os custos 

de implantação de matas plantadas; e por fim a terceira fase que iniciou em 1989 até os dias 

atuais, de uma silvicultura preocupada com eficiência de produção para ganhos mais rápidos. 

Ainda para os autores, antes dos incentivos fiscais para essa cultura, o Brasil tinha uma 

atividade extrativista nômade, marcada por grandes ciclos de econômicos de monocultura (café, 

cana-de-açúcar, etc), até a entrada do eucalipto na década de 1990 no mercado nacional. Sua 

introdução no setor florestal brasileiro foram animadores, pois as culturas nativas aqui 

existentes plantadas em grande escala possuíam um custo maior de período de plantio para 

colheita. Vale destacar o papel da Companhia Paulista em 1904, que adquiriu muitas terras para 

pesquisa e produção de eucalipto trazidos por Navarro de Andrade ao Brasil da Austrália. Sua 

proposta era fornecer combustível para as locomotivas da Companhia Paulista de Estrada de 

Ferro e matéria-prima para postes e demais aplicações que pudesse empregar tal cultura. Fora 

o resultado desse trabalho de observações e experimentos ao longo dos anos, que permitiu a 

aplicação da eucaliptocultura em atividades agrícolas e industriais até hoje. Outros pontos que 

contribuíram para expansão do eucalipto no país foram a criação do Programa de Incentivos 

Fiscais ao Florestamento e Reflorestamento a partir do ano de 1967, em que houve um salto de 

500 mil hectares em 1964 para 5,9 milhões de hectares plantados em 1984, e as demandas 

oriundas dos programas Nacional de Papel e Celulose, Siderurgia e Carvão Vegetal e 

Substituição Energética (ANTONAGELO & BACHA, 1998).Ademais, a ideia de 

reflorestamento trouxe consigo uma conotação social envolvendo uma parcela substancial de 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 08 – Reestruturação Produtiva e Processos Migratórios no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5297 

 

pessoas em suas etapas de implantação, desenvolvimento, colheita e utilização. Nisso, verifica-

se o aumento de postos de trabalho, abertura de malhas viárias florestais e a dinamização de 

setores produtivos regionais, graças a receita gerada via impostos, a geração de divisas e 

valorização da terra a ser cultivada (MIRANDA, 2012).Vale destacar que por meio do 

reflorestamentos muitas empresas florestais começaram a surgir em áreas rurais pouco 

valorizadas e afastadas dos grandes centros, que contavam com mão-de-obra excedente não 

qualificada, mas funcional e barata para o setor. Seguindo esse contexto, temos a CELMAR 

que surge no cenário de reflorestamento como um alternativa para a diminuição do 

desmatamento, apresentando-se como a primeira empresa do Programa de Polos Florestais na 

Amazônia Brasileira elaborado pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) implantada ao 

longo da área correspondente a Estrada Ferro-Carajás nos estados do Maranhão, Pará e 

Tocantins. Miranda (2012) aponta que sua implantação nessa área foi devida a:1. Áreas 

degradadas adequadas ao programa de reflorestamento, pois esta é uma forma de melhorar as 

condições edáficas e ambientais da região pelo uso intensivo agropecuário;2. Pesquisas 

florestais com eucalipto feitas pela CVRD que mostram um ambiente propício para o cultivo 

da espécie;3. Presença de recursos hídricos, rio Tocantins, a proximidade com a usina elétrica 

de Tucuruí, oferta de mão-de-obra barata, serviços, malha rodoviária e ferroviária para 

transporte de cargas. Mais especificamente, a cultura do eucalipto vem então a instalar-se no 

oeste do Maranhão por volta dos anos 1980, principalmente nos municípios de Açailândia e 

Imperatriz (pré-Amazônia maranhense), inicialmente como fonte de produção de carvão 

vegetal, para alimentar as fábricas que produzem ferro gusa e em 1990 para abastecer a futura 

fábrica de papel e celulose que viria a se instalar no estado. Em específico, tendo a cadeia 

produtiva de papel e celulose como objeto impulsionador da pesquisa, focamos sobre o avanço 

da silvicultura de eucalipto, principal matéria-prima dessa cadeia. Seus investimentos são 

multiplicadores econômicos, pois acabam estimulando a produção de bens de capital, a 

construção civil, gera empregos tanto de mão de obra especializada como a não especializada. 

Necessita essencialmente de espaços com grande potencial hidrológico, que permitam o plantio 

e colheita de eucalipto, além de infraestrutura e localização geográfica estratégica para o 

escoamento da produção (NASCIMENTO, 2018).Desta forma, Cano (1937) citado pela autora 

Nascimento (2018), afirma que esta cadeia produtiva, possui um contingente econômico 

altamente oneroso ligado ao transporte e produção de madeira, por isto, os projetos de 

industrialização de produtos de base florestal necessitam ser instalados próximos a maciços 
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florestais plantados, normalmente localizados em regiões distantes dos grandes centros 

urbanos. Partindo desse debate é que definiu-se o recorte espacial dessa pesquisa: a 

Microrregião de Imperatriz e seus municípios produtores de eucalipto que abastecem a unidade 

fabril da Suzano Papel e Celulose. Ainda que pela localização do indústria esteja fora dos 

grandes centros produtores de celulose do Brasil, Imperatriz possui fatores estratégicos, como 

oferta de terras próximas a recursos hídricos para implantação fabril, além de uma linha direta 

para escoamento da produção até o porto de Itaqui na capital São Luís (NASCIMEMTO, 

2018).Com isso, a pesquisa se pauta na necessidade e obrigatoriedade que a cadeia produtiva 

tem de se apropriar do espaço geográfico para sua manutenção e produção. Nela, a base florestal 

que é a silvicultura de eucalipto é organizada em períodos pré-estabelecidos de extração, de 7 

em 7 anos para que não falte matéria prima na indústria. Além disso, é necessária a 

materialidade técnica para circulação dessa matéria prima e do produto final para o mercado. 

Por isso a forma que essa cadeia utiliza-se do espaço geográfico, faz com que revelem-se outros 

fenômenos espaciais, como a especialização produtiva do território para seu uso. Nisso, desde 

essa década por meio de arranjos políticos, o Maranhão começa a moldar-se em mais um 

modelo de economia de enclave, voltada para exportação de produtos e mínima conexão 

socioeconômica local, por meio da atividade florestal de cultura do eucalipto, que vem se 

consolidando e expandido suas fronteiras dentro do território maranhense. Os avanços das 

plantações de eucalipto veem tipificando microrregiões específicas, modificando a paisagem 

que antes eram de terras destinadas a criação de gado passam a enormes corredores a beira das 

rodovias de árvores plantadas. Tal processo de territorialização de novas fronteiras agrícolas 

em regiões periféricas como o Maranhão por grandes conglomerados agroindustriais são 

pautados em políticas estatais de desenvolvimento. 
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A QUESTÃO AGRÁRIA MOVENDO A MIGRAÇÃO DE JOVENS NO/DO CAMPO 
EM IRARÁ (BA): uma análise socioespacial. 

 
BATISTA, Marize Damiana M. B. e Batista1 

GERMANI, Guiomar Inez2 
  
  
Introdução 
 

Este trabalho resulta de parte do estudo de tese de doutorado desenvolvida no Programa 

de Pós-graduação em Geografia, do Instituto de Geociências, da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), a qual encontra-se alocada no Grupo de pesquisa Geografia dos Assentamentos na 

Área Rural (GEOGRAFAR), dessa mesma universidade. O estudo tomou como referência as 

contradições que mediam a realidade socioespacial do campo brasileiro, nas dinâmicas e 

conflitualidades que demarcam a produção das relações sociais, para identificar a realidade da 

juventude no/do campo e seu movimento de migração, como uma dimensão inserida na 

problemática agrária brasileira do século XXI.  

Neste contexto, a migração juvenil do campo vai sendo revelada como um atributo da 

questão agrária que, portanto, expressa a conflitualidade vivida por jovens camponeses e suas 

famílias, em luta permanente, sob diferentes frentes, pela reprodução social da vida. Assim, 

dados os limites das condições concretas de reprodução social dos jovens no/do campo e das 

suas famílias, a migração não se configura como escolha do sujeito. No âmbito da questão 

agrária, tal processo se configura como dinâmica imposta pelo modelo desigual e combinado 

de desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro (PAULINO, 2006). 

Frente ao exposto, o trabalho procurou analisar a migração de jovens no/do campo, 

oriundos de comunidades rurais do município de Irará, estado da Bahia, para centros urbanos 

da Região Sul do Brasil, especificamente as cidades de Florianópolis e São José, no estado de 

Santa Catarina, enquanto uma expressão da permanência da questão agrária. Trata-se de jovens, 

filhos(as) de pequenos agricultores desse município, que sob a justificativa da ausência de 

 
1 Professora do Colégio Estadual Joaquim Inácio de Carvalho (CEJIC), e da Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB), Campus XI. Membro dos Grupos de pesquisa LEPEGE/UNEB e GEOGRAFAR/UFBA. E-mail: 
marizedamiana@gmail.com. 
2 Professora do Programa de Pós-graduação em Geografia da UFBA. Líder do Grupo de pesquisa 
GEOGRAFAR/UFBA. E-mail: guiomar@ufba.com. 
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trabalho, identificam na migração, uma dupla estratégia: sua reprodução social na cidade e a 

permanência e reprodução de parcela da família no campo.  

Neste sentido, através da migração, esses jovens vão assegurando sua reprodução social 

na cidade. Ao mesmo tempo, sua saída do campo, favorece a reprodução de parte da família 

que nele permaneceu. Isto porque a ausência de terra e as limitadas condições para manter-se 

no campo, são condições que impulsionam a saída do campo em busca de uma vida melhor na 

cidade.  

O referido estudo, perpassou pelo propósito de analisar na produção do espaço rural do 

município de Irará, as relações sociais e políticas que se expressam na questão agrária e seus 

rebatimentos sobre os jovens no/do campo, os quais têm acionado a migração como estratégia 

de reprodução social. Portanto, a análise da questão agrária, revelada em suas múltiplas 

dimensões, se coloca como condição essencial para compreender o modo como essa dinâmica 

vem se desenvolvendo nas relações de produção no campo, assim como as implicações que 

geram no trabalho familiar camponês, pressionando a juventude à migração.  

Dessa forma, as relações de produção no campo são analisadas sob a perspectiva do 

mais geral, para adentrar na particularidade da juventude do campo, verificando sob quais 

condições esta juventude reproduz sua existência material, nas diferentes estratégias acionadas 

para o enfrentamento dos problemas que se desdobram dessas relações e cujo processo 

estruturante se assenta na questão agrária e nas estratégias que orientam a sua permanência.  

A realidade da migração de jovens no/do campo do município de Irará, é mediada pela 

hipótese da permanência da questão agrária, como base estruturante das relações sociais de 

produção no campo, atuando nas diferentes escalas socioespaciais e produzindo distintas 

conflitualidades. Neste sentido, a questão agrária se coloca como uma estratégia do capital para 

assegurar o controle sobre a propriedade privada da terra e sobre o trabalho familiar camponês, 

limitando as condições de trabalho das famílias no campo, gerando seu empobrecimento e 

pressionando os jovens oriundos dessas famílias a saírem do campo.  

As relações que mediam a permanência da questão agrária, articulam processos sociais 

de acumulação, exclusão e conflitualidades, as quais implicam na produção do espaço rural no 

município de Irará. Frente ao exposto, é necessário considerar as condições de reprodução 

social da juventude camponesa, no enfrentamento à questão agrária, e na identificação do 

processo migratório enquanto uma expressão concreta das conflitualidades inerentes à 

produção do espaço rural do município de Irará, posto que a migração dos jovens no/do campo, 
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vem sendo pressionada pela problemática agrária, atuando diretamente sobre a realidade em 

que vivem as famílias camponesas nas comunidades rurais desse município.  

Os pressupostos teórico-metodológicos do materialismo histórico-dialético foram 

apropriados para permitir uma interpretação da realidade da migração dos jovens no/do campo, 

mediada pelos processos de trabalho e socialização na organização e produção do espaço rural. 

Com este aporte, buscou-se compreender a juventude no/do campo, na produção do espaço, nas 

conflitualidades da problemática agrária brasileira e no contexto dos seus desdobramentos nas 

relações socioespaciais no espaço rural do município de Irará.  

Em se tratando desse artigo, o objetivo perpassa pela análise da questão agrária enquanto 

condição estruturante da migração de jovens no/do campo no município de Irará para centros 

urbanos. De modo mais específico, a intenção é analisar a migração de jovens de quatro 

comunidades rurais do município de Irará, para as cidades de São José e Florianópolis, no 

estado de Santa Catarina, condicionada pela realização do trabalho na cidade, sob a dinâmica 

da reprodução socioespacial que traz em seu bojo, os limites do acesso à terra para o trabalho 

no campo. Para tanto, o presente texto será organizado do seguinte modo: a) a questão agrária 

e implicações na reprodução socioespacial dos jovens no/do campo; b) aspectos da dinâmica 

agrária na prática socioespacial do município de Irará; c) migração e trabalho: experiências 

consentidas na trajetória de jovens do campo. 

 

Questão agrária e implicações na reprodução socioespacial dos jovens no/do campo 
 

A questão agrária, pode ser entendida enquanto um conjunto de problemáticas 

produzidas pelas relações sociais, no modo de produção capitalista. Desse modo, é questão que 

se desenvolve com a apropriação privada da natureza - a terra, e vai articulando processos 

sociais de acumulação, exclusão e conflitualidades, como resultados da sua permanência 

(GERMANI, 1993, 2006, 2009, 2013; ALENTEJANO, 2015). Sendo assim, ela diz respeito 

aos processos e práticas da reprodução socioespacial no campo, cujos desdobramentos também 

chegam na cidade.  

Sob a lógica do capitalismo, a questão agrária se reproduz na prática socioespacial, 

movida por relações estabelecidas por classes sociais antagônicas, as quais se posicionam para 

fazer valer os seus interesses, expressos nesse contexto por diferentes projetos de sociedade: o 

projeto da agricultura camponesa e projeto da agricultura patronal. Tais relações sociais 

antagônicas e contraditórias têm se manifestado em todos os aspectos da vida e revelado 
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disputas que configuram territórios distintos (FERNANDES, 2017). Neste campo conflituoso, 

é que se identificam as condições para a reprodução social dos jovens no/do campo, assim como 

as possibilidades da sua permanência e migração.  

É importante destacar que embora a questão agrária afete as condições de existência do 

conjunto dos trabalhadores do campo, e neste ínterim, a juventude, as forças que operam na 

reprodução das relações que a mantém, não ficam evidenciadas para parte desses trabalhadores, 

assim como para parcela significativa da sociedade. Isto porque, apesar da questão agrária se 

sustentar na estrutura da propriedade da terra, o que dá sentido explicativo à sua lógica de 

reprodução no espaço são as relações sociais de produção estabelecidas pela ação de 

antagônicos sujeitos sociais, definindo o modo como se organiza o trabalho no campo. 

Neste contexto, a juventude do campo, se coloca como segmento social e político 

amparado por arranjos familiares, que articulam processos socioespaciais de reprodução da 

existência, em distintos territórios (CASTRO, 2009; RIBEIRO, 2015). Dessas relações são 

estabelecidos nexos e dinâmicas socioespaciais, os quais permitem identificar os dilemas, lutas 

e estratégias delineadas por essa juventude. Tais relações se movem no intento de assegurar a 

reprodução da vida, no espaço camponês, ou fora dele – na cidade, ainda que o propósito maior 

da saída de muitos jovens do campo em direção à cidade, seja a construção das condições 

viabilizadoras de um posterior retorno ao campo, conforme nos aponta Leão e Antunes-Rocha 

(2015).   

Desse modo, segundo Taffarel et al. (2015), a problemática do campo, cuja luta 

fundamental é a reforma agrária, traz consigo dentre outros aspectos, o direito da juventude de 

permanecer no campo. Direito que deve estar acompanhado da garantia de vida digna no campo, 

alicerçada por melhoria nas condições de trabalho, renda, educação, saúde, acesso à cultura, e 

a outros espaços de sociabilidade humana, o que demandam pelo enfrentamento à questão 

agrária. 

De forma mais visível, a questão agrária é também expressa através dos números da 

estrutura fundiária, que “pode ser interpretada como a representação numérica da dimensão da 

violência manifestada pela apropriação privada da natureza no modo de produção capitalista” 

(GERMANI, 2009, p. 351). Essa apropriação tem negado aos trabalhadores do campo o direito 

a uma vida digna, uma vez que tem usurpado a terra, entendida como base material que garante 

a reprodução da vida.  
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Conforme dados expostos na Figura 1, embora convivendo sob um cenário agrário 

desvantajoso, camponeses estabelecem estratégias de luta para assegurar a reprodução da sua 

existência material. Essa realidade pode ser identificada nos dados do Censo Agropecuário de 

2006, em se tratando da ocupação das terras rurais segundo a condição do produtor. No Brasil, 

do total dos estabelecimentos agropecuários, 84,4% (4,36 milhões) estão envolvidos de algum 

modo em atividades ligadas à agricultura camponesa. Isto corresponde a 24,3% da área total 

ocupada pelos estabelecimentos agropecuários. Não obstante, apenas 15,6% dos 

estabelecimentos corresponde a terras ocupadas pelo agronegócio, que apresenta área total 

ocupada de 75%.   

Outro dado significativo apresentado no Censo Agropecuário de 2006, diz respeito ao 

fato da prevalência da produção de alimentos na agricultura camponesa, chegando a atingir 

70% e apresentando 74% de pessoal ocupado, embora o volume de crédito acessado pelos 

agricultores dessa vertente, não ultrapasse 14%. Comprovando a relação da terra concentrada 

com o capital, as grandes propriedades do agronegócio apresentaram produção de alimentos da 

faixa de 30%, com 26% de pessoal ocupado. No entanto, quando se trata do fator crédito, atingiu 

86%. Essa   disponibilidade   de   capitais 

 

Figura 1- Ocupação das terras rurais no Brasil, segundo a condição do produtor, 2006 (%). 

 
Fonte: Censo Agropecuário, IBGE (2006). 

 

nas grandes propriedades também é fator de desigualdades nas propriedades camponesas, pois 

sem o aporte de políticas de crédito e de comercialização, as condições para efetivar sua 

produção se tornam mais difíceis, o que pode incorrer no abandono da atividade agrícola.   
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A questão agrária se manifesta por meio do trabalho, revelando a produção de 

desigualdades socioespaciais. Desse modo, tal questão se reproduz na prática social, movida 

por relações estabelecidas entre as classes sociais, revelando a luta e resistência do campesinato 

frente ao agronegócio. Sendo assim, para Santos (2015), as classes detentoras do poder, fazem 

uso de táticas de proteção à propriedade privada, impostas pelo capital internacional, sob a 

lógica do neoliberalismo, para garantir o controle dos territórios e a acumulação da riqueza. 

Neste contexto, uma das desigualdades oriundas da questão agrária, se manifesta na 

concentração da propriedade da terra, que mesmo se revelando em aspectos e dados concretos 

da realidade, sua real compreensão se justifica por meio de relações sociais, marcadas por 

conflitualidades. Neste sentido, a propriedade da terra no contexto do capitalismo, segundo 

Martins (1980), além de ser um instrumento concreto de produção, é antes de tudo, uma relação 

social.  
A propriedade fundiária não se concentra nem se divide sem a mediação do capital. 
[...] a terra não é, no capitalismo, unicamente um instrumento de produção. Se me 
limito a ver na chamada estrutura fundiária, na distribuição da terra em propriedades 
grandes, médias e pequenas, apenas quantidades, mais concentração fundiária, menos 
concentração, estou vendo o supérfluo, não estou vendo o essencial. Não estou vendo 
que por trás de diferentes tamanhos de propriedade, de diferentes quantidades, existem 
situações e relações de qualidades diferentes. A propriedade da terra no capitalismo 
não é, como parece, apenas um dado, um número, um tamanho. A propriedade da terra 
é uma relação social (MARTINS, 1980, p. 42).  
 

Se entende, desse modo, que a reprodução das relações sociais de produção, no interior 

da sociedade capitalista, é materializada pelo trabalho, processo por meio do qual os homens 

agem e transformam a natureza e a si próprio. Tais relações se movimentam tanto no sentido 

de adaptar, quanto em modificar a realidade. Em se tratando das relações sociais de produção 

no campo, o trabalho é processo que dá concretude e explicita a permanência da questão agrária, 

assim como os distintos modos e dimensões em que ela se manifesta na prática socioespacial. 

 

Aspectos da dinâmica agrária na prática socioespacial do município de Irará 

 
A dinâmica agrária no município de Irará manifesta as características do processo de 

formação socioespacial brasileira, sobretudo em termos do modo como foi se dando a 

apropriação da terra nas relações no espaço rural. Embora essas relações mais gerais sejam 

determinantes da estrutura fundiária, para cada recorte espacial, faz-se necessário considerar a 

existência das particularidades que integram os sujeitos à terra, por meio das relações de 

trabalho e produção. Desse modo, sendo a “propriedade da terra uma relação social”, mediada 
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pelas relações no modo de produção capitalista, os processos que articulam os sujeitos com a 

terra, na produção do espaço rural, se fundamentam na propriedade privada, na acumulação de 

riquezas e, por conseguinte, na produção de desigualdades socioespaciais e de conflitualidades.  

A estrutura fundiária pode ser apropriada como indicador para revelar o modo como as 

relações sociais se reproduzem no campo, demonstrando a ocorrência de novas dinâmicas 

socioespaciais no campo. Por essa razão, tanto os processos que manifestam a concentração da 

propriedade da terra, que se veiculam à ausência de terra para o trabalho, além das diversas 

formas de luta para a reprodução camponesa do trabalho, se justificam na mediação das relações 

sociais de produção no campo, sem contudo, se tornar refém de tais relações.  

Enquanto dimensão da questão agrária, a estrutura fundiária revela a face predominante 

das relações de poder no campo, dadas pelo controle e apropriação privada da terra, na mediação 

com os processos de trabalho. Está na essência da estrutura fundiária, o atributo da dominação 

da natureza e do trabalho, que repercute nas condições e formas de acesso à terra e de produção, 

implicando também nas condições de reprodução dessas formas sociais no campo e no esforço 

detido na realização do trabalho para a reprodução social da vida.  

A análise dos dados dos Censos Agropecuários dos anos de 1970 a 2006, 

disponibilizados pelo IBGE (2006) e sistematizados pelo grupo de pesquisa Geografia dos 

Assentamentos na Área Rural (GEOGRAFAR), sobre a estrutura fundiária do município de 

Irará, permite verificar o modo como as relações sociais no campo, neste município, tem 

implicado na organização e produção do espaço rural, determinando ao mesmo tempo, as 

formas de controle da propriedade privada da terra e a dinâmica de acesso à terra.  

Assim, ao longo do período entre 1970 a 2006, o município de Irará, passou por um 

significativo aumento no número dos estabelecimentos agropecuários com área inferior a 2 

hectares. Enquanto no ano de 1970 havia nesse grupo 667 estabelecimentos, ou seja 34%, com 

área de 776 hectares, representando 4,04% da área total do município, no ano de 2006, passa a 

existir 2.136 estabelecimentos, representando 68% do total dos estabelecimentos do município 

e detendo 1.869 hectares, correspondendo a 15,36% da área total do município. Também é 

importante destacar que quando se divide a área total ocupada pelo respectivo número de 

estabelecimentos dos anos de 1970 e 2006, a área média obtida é de 1,05 hectares no ano de 

1970 e 0,88 hectares para o ano de 2006. Desse modo, são cada vez mais estabelecimentos 

familiares, detendo menos terra, e, portanto, tendo que enfrentar maiores consequências geradas 

na problemática agrária local. 
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Nota-se, então, que o aumento no número desses estabelecimentos vai significar um 

crescente parcelamento da propriedade da terra, em área outrora já fracionada, revelando no 

ano de 2006, a existência de 2.136 (68%) dos estabelecimentos com área inferior à fração 

mínima da propriedade da terra estabelecida para o município. Fica evidenciado um problema 

de acesso à propriedade da terra para a produção da existência material, envolvendo muitas 

famílias de pequenos agricultores camponeses do município. Do mesmo modo, os números 

acusam a dimensão da luta das famílias desses agricultores para permanecer na terra e sinalizam 

outras estratégias de reprodução social, a exemplo da migração de jovens camponeses para a 

cidade. 

A terra concentrada produz distintas condições e formas sociais que caracterizam as 

relações dos agricultores camponeses, no município de Irará. São elas: proprietários, 

arrendatários, ocupantes e parceiros. Os dados do Censo Agropecuário de 2006, informaram a 

existência de 11.206 proprietários, 14 arrendatários, 801 ocupantes e 141 parceiros e 27 

produtores sem área.  

Muitos camponeses detêm pouca terra para o trabalho e por isso, quando as condições 

econômicas lhes permitem, alugam a terra de terceiros para produzir com a família, se 

colocando na condição de arrendatários. O ocupante, normalmente é o posseiro, que trabalha 

em terra cedida pela família. Já o parceiro, no município é identificado como meeiro e trabalha 

em terra de terceiros, para após a produção, dividir os resultados. Há casos de conflitos na 

meação, sobretudo no momento da divisão dos resultados do trabalho. 

 Segundo Alcântara (2017), no município de Irará, esse fracionamento da terra, promove 

a multiplicação dos pequenos estabelecimentos, se apresentando como resultado da reprodução 

da família camponesa. Em face das dificuldades materiais dos filhos em adquirir um novo lote 

de terra, quando assumem suas famílias, ou se tornam adultos, estes recebem dos seus pais um 

pequeno lote na terra da família, para instalar-se e iniciar sua produção. Também, Batista 

(2009), verificou esta mesma realidade para as relações sociais no campo, no referido 

município. Ela identificou nos “puxadinhos”, os quais caracterizam-se enquanto casas que 

passam a ser construídas na continuidade da casa dos pais, ou mesmo em suas proximidades, 

dentro do mesmo lote, uma estratégia para a permanência da família no campo. 

Ao serem destituídos da propriedade da terra em tamanho suficiente para assegurar a 

reprodução social da família, muitos agricultores camponeses se vinculam a formas de trabalho 

distintas, atuando no campo e na cidade. Em se tratando do trabalho no campo, em Irará, nota-
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se uma diferenciação no comportamento social desses agricultores em suas estratégias de 

sobrevivência. Os mais velhos, aposentados ou não, mantém maior relação com o trabalho no 

campo. Os adultos que não são aposentados, intercalam atividades no campo, submetendo-se à 

venda da força de trabalho em propriedades maiores e em outros casos, submetem-se ao 

trabalho doméstico na cidade, em tempo parcial. Parcela dos mais jovens permanece no campo, 

alguns como agricultores camponeses, outros na condição de pedreiro, pintor, proprietário de 

pequenos estabelecimentos, etc. Outra parcela de jovens, quando não encontra trabalho na 

cidade local, sobretudo no setor de serviços, migra para outras cidades.  

Sendo assim, as condições da permanência dos jovens no/do campo, em Irará, se 

apresentam mediante situação de extremo fracionamento da terra, base do trabalho e reprodução 

do seu grupo social no campo. Sem a terra suficiente para realizar a produção e adquirir os 

meios necessários para a sobrevivência da família, as famílias camponesas passam a depender 

da terra de outros proprietários para trabalhar, colocando-se em situação de meeiros e 

submetendo-se à venda da sua força de trabalho.  

Assim a resistência na terra se dá mediada pelo enfrentamento de uma expropriação do 

tipo sutil e lenta, que vai encobrindo as questões que os levam a perder a terra, ou a tê-la em 

tamanho insuficiente. Com isso, a terra enquanto base material da existência camponesa, vai 

sendo retirada das famílias camponesas, assim como vai sendo reproduzida a ideia de que a 

terra não é condição necessária para a reprodução da existência. Com isto, se estabelecem 

condições complexas na resistência, pois além criar as estratégias de permanência na terra, os 

camponeses também vivenciam mecanismos de reprodução da expropriação, quando são 

levados a aceitar que a terra não é o instrumento fundamental do seu trabalho.  

Dessa maneira, uma face do processo de expropriação sutil do camponês no município 

de Irará, se dá por meio da reprodução de pensamentos que reforçam a concentração da 

propriedade privada da terra. Tais pensamentos propagados por sujeitos sociais, a exemplo do 

STRI e por processos educativos escolares e não escolares, veiculam a ideia de que as famílias 

camponesas não necessitam de terra para se reproduzir no campo. Neste sentido se afirma que 

“para ser agricultor não precisa ter terra”. São pensamentos que reforçam a aceitação de uma 

realidade sob a qual a questão da terra em Irará, produzida na relação entre expropriação e 

concentração, passa a ser entendida enquanto algo dado, naturalizado nestas relações.  

Sendo assim, a migração tem sido uma forma utilizada pelos jovens no/do campo, 

originários das famílias de agricultores camponeses, para continuar assegurando a reprodução 
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dentro e fora do município. Nesse sentido, a prática da migração pode funcionar como um meio 

de sobrevivência de parte das famílias camponesas, mas também representa uma estratégia de 

reprodução social desses jovens na cidade.  

 
Migração e trabalho: experiências consentidas na trajetória de jovens do campo 
 

Nas comunidades rurais inseridas na pesquisa, o processo de exclusão da terra se 

manifestou na socialização dos jovens pela forma reivindicada de sobrevivência, a qual seja, o 

trabalho, processo social e histórico por meio do qual vem se operando tal exclusão. Desse 

modo, na luta pelo trabalho, a regra que sustenta a existência material de parcela significativa 

dos jovens no/do campo, tem sido a migração. Nestes termos, migração é processo 

socioespacial resultante das múltiplas determinações que movimentam a vida nestas 

comunidades.  

Em se tratando desses jovens migrantes do campo, a condição juvenil foi definida pela 

necessidade do trabalho, justificada na luta pela sobrevivência. Trata-se de jovens 

trabalhadores, originários do campo, negros, homens e mulheres, que trazem da trajetória social 

das suas famílias, um processo marcado pela privação da terra e a exploração do trabalho. Além 

disso, carregam um arcabouço de experiências resultantes das múltiplas interações 

estabelecidas nos processos de socialização em suas comunidades rurais de origem, as quais 

encontram-se enfraquecidas no atributo da organização para a luta política. Fazendo alusão a 

Marx, essa dupla exploração atua na moldagem da consciência para o controle dos conflitos 

socioespaciais existentes e das possibilidades de empreender formas de luta para superá-los. 

Logo, a ausência de terra condiciona suas vidas, mas não os posiciona no enfrentamento político 

territorial fundiário. Nestas condições, o que lhes restou foi acionar a migração para a cidade 

como meio de assegurar sua reprodução social, o que também contribui para a reprodução da 

família no campo.  

A Figura 2, apresenta o perfil desses jovens, situando aspectos como trabalho na 

dimensão campo e cidade, escolaridade e nexos com a condição juvenil. Assim, tomando como 

ponto de partida o processo de trabalho nas comunidades rurais dos jovens migrantes, foi feita 

uma caraterização desses jovens, os quais se encontram nas cidades de São José e Florianópolis, 

abordando aspectos da sua trajetória social na comunidade rural de origem, no município de 

Irará. O intuito foi identificar no escopo das condições de existência da vida material, as 

percepções que os jovens migrantes do campo apresentam em termos do processo migratório, 
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das práticas e estratégias acionadas na trajetória da migração e dos modos como a questão 

agrária é traduzida nesse liame de contradições. 

Quanto à escolaridade desses jovens, observa-se que predominou a formação no ensino 

médio. Dentre as atividades realizadas por eles, constatou-se que o JMC3 sushiman e o JMC5 

técnico em empresa de telefonia e internet, conseguiram garantir uma remuneração3 de 

respectivamente R$ 3.000,00 e R$ 2.500,00. A JMC4 não trabalhava, em virtude de não ter 

encontrado creche para seus filhos, já a  JMC2 atuava como assistente de caixa em 

supermercado, o que lhe assegurava uma remuneração de R$ 1.800,00. Já o JMC1 trabalhava 

como repositor em supermercado atacadista, recebendo salário de R$ 1.400,00.  

 
Figura 2 - Perfil dos jovens migrantes do campo do município de Irará (BA), residentes em 

São José e Florianópolis (SC), 2017 
 

 
Fonte: Trabalho de campo, Florianópolis e São José (SC), 2017 e Irará (BA), 2018. 

 

Quando se observa a relação entre a remuneração e os custos com aluguel da casa, nota-

se a existência de uma estratégia de integrar pessoas para fazer a divisão no pagamento do 

aluguel, situação que se fortalece à medida que a remuneração é menor. No caso desses jovens 

migrantes, quando são casados e tem filhos, fica mais difícil acionar esta estratégia. De todo 

modo, os dois jovens casados e com filhos, apresentaram uma remuneração mais elevada em 

 
3 Reúne o salário e outras vantagens definidas na contratação do trabalhador. 
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relação aos demais, situação que também os permitiu assumir o aluguel da casa sozinhos, 

embora também reconhecessem que tinham que fazer sacrifícios (Quadro 1). 

 
Quadro 1: Remuneração e despesa com moradia de jovens migrantes do campo de Irará (BA) 

em São José e Florianópolis (SC), 2017. 
 

Jovem Bairro Remune
ração  
(R$) 

Valor 
do 

aluguel 
(R$) 

Nº de 
residentes 

Nº de 
cômodos 

Nº de 
pessoas 

que divide 
o aluguel 

Izac 
(JMC1) 

Santo Antonio 
São José (SC) 

1.400,00 900,00 3 54 3 

Edilene 
(JMC2) 

Potecas 
São José (SC) 

1.800,00 680,005 3 56 3 

Éder 
(JMC3) 

Monte verde 
Florianópolis 

(SC) 

3.000,00 850,00 4 77 1 

Ane 
(JMC4) 

Monte verde 
Florianópolis 

(SC) 

_ 850,00 4 7 _ 

Marcio 
(JMC5) 

Floresta 
São José (SC) 

2.500,00 550,00 4 48 1 

Fonte: Trabalho de campo, Florianópolis e São José (SC), 2017. 

 
Dos cinco jovens migrantes do campo, um ampliou sua formação, realizando curso 

técnico na área elétrica, o que lhe possibilitou atuar em ramo de maior especialização. Outro 

ampliou conhecimentos práticos no trabalho como sushiman, o que segundo ele, “lhe rendia 

bons resultados”. Um jovem migrante não apresentou ensino médio concluído, pois foi levado 

a interromper os estudos no 1º ano do ensino médio, para migrar para São José (SC).  

Sob o ponto de vista desses jovens migrantes, a conclusão da escolarização no ensino 

médio, se definiu enquanto a fronteira da socialização escolar para realizar a migração campo-

cidade. Todos os jovens fizeram referência a esta dimensão de escolaridade em sua trajetória 

 
4 A casa tem 2 quartos, 1 banheiro, 1 sala, 1 cozinha. 
5 Casa adquirida por financiamento, no valor de R$ 150.000,00. 
6 A casa tem sala e cozinha juntas, 2 quartos, 1 banheiro, 1 área de serviço. 
7 A casa tem 1 sala, 1 banheiro, 1 cozinha, 3 quartos, 1 garagem, 1 área de serviço afastada. 
8 A casa tem 1 quarto, 1 sala, 1 cozinha,1 espaço para colocar o carro. 
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social, o que coincidia com a faixa etária de idade desses jovens ao sair da comunidade rural, 

que se apresentou entre 17 e 18 anos. Na perspectiva dos pais desses jovens, a dimensão que 

foi consentida perpassou também por esta relação. Em se tratando desta questão, uma das mães 

afirmou: “chegou a idade precisa procurar trabalho”. Nestes termos, a migração vai sendo 

negociada nas relações sociais que mediam a vida na comunidade rural e o projeto de mudança 

social. 
Nesse caso de eu ter saído, é porque a gente vinha se espelhando nos mais antigos, os 
que vieram antes. Por exemplo, quando eu vim tinha meu tio e dois irmãos aqui. Eles 
falaram que era ótimo para arrumar serviço, e naquilo ali eu fui crescendo e falando: 
quando eu fizer 18 anos eu vou pra lá pra Santa Catarina, para trabalhar também. E aí 
quando fiz 18 anos vim para cá (Depoimento de Marcio, JMC5, São José, (SC): 
Trabalho de campo, 2017). 

 
A experiência comum do trabalho atribuída a essa juventude, se configura enquanto um 

limite vivido pela mesma, manifestando o corte de classe que a coloca na dimensão de jovens 

trabalhadores que migram do campo. Esta juventude é movida em um processo de formação 

sócio-histórico, manifestado no aprisionamento da terra e na exclusão socioespacial. Isto 

produz as condições técnicas, políticas e socioeconômicas para o esvaziamento do campo pela 

saída dos jovens. Dessa maneira, o que está em jogo é o direito desses jovens permanecerem 

no campo e/ou saírem do campo, sob outras condições. Mas o que vem se constatando é a saída, 

muitas vezes forçada para a cidade, o que vem comprometendo a sucessão na agricultura 

camponesa e logrando êxito para a aprofundamento da questão social, ambos os processos 

alicerçados nos desdobramentos da questão agrária. 
A gente também trabalhava na nossa roça, mas não dava lucro nenhum. Trabalhava 
bastante e no final das contas saía “elas por elas”, sem nada no bolso. Quando você 
fosse vender o que colheu na sua própria roça ali, não tirava o dinheiro que tu teve 
que investi lá ao longo do tempo até colher aquele produto. Era bem complicado. 
Então sinceramente não valia a pena. Até hoje o pessoal que trabalha lá, para mim não 
vale a pena. Porque você esperar três meses para colher o feijão, você tem que plantar, 
capinando toda vez que o mato cresce, arrancar, bater para vender. Quando você for 
vender não tira o dinheiro daquele trabalho que você teve ao longo desses meses. [...] 
Quando eu morava lá, minha renda era trabalhar na roça, vender o dia, quando achava, 
quando não achava, esperava pelo dinheiro da mãe, quando lavava uma roupa de 
ganho e trabalhava na roça também. [...]. (Depoimento de Marcio, JMC5, São José, 
(SC): Trabalho de campo, 2017). 
 

 

“Eu fiquei no Juazeiro até completar o 3º ano”. A fala dessa jovem, identificada como 

JMC4, ilustra o término na escolarização, significando a expressão de um limite espacial da 

permanência no campo e um corte social da categoria juventude. Do contexto social e político 

que marcou essa escolarização, subjaz uma ideia de juventude do campo ligada à escolarização 
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na educação básica. Nele, a categoria social juventude é definida pela experiência escolar, 

dotada de concepção educativa hegemônica e moldada por uma identidade forjada em valores 

da cultura urbana. O que se observa neste cenário é a ocorrência do encurtamento do processo 

de constituição da juventude enquanto categoria política dado pelo esvaziamento do seu 

conteúdo social crítico. Sendo assim, a condição juvenil desses sujeitos do campo é subsumida 

pela experiência da circulação da força de trabalho assalariado que vai sendo movida para a 

cidade. A narrativa abaixo, apresentada, demonstra esta questão relacionada à tensa relação 

entre escolaridade e trabalho. 
[...] De início é terminar o estudo. Mas está difícil para mim porque o horário para 
estudar é a noite, e a noite eu trabalho. Aí, não acho vaga para estudar pela manhã por 
causa da minha idade. Eu pego no trabalho as 15 horas e saio as 23 horas ou 00 hora. 
Meu estudo agora tem que ser Educação de Jovens e Adultos (EJA), agora tenho que 
pagar para terminar. [...] Para quem quer crescer, quer ter oportunidade, aqui faz tudo. 
Eu tô me batendo por causa da série, porque estou com os estudos atrasados. Mas para 
quem tem faculdade, tem estudo aqui vai ter mais oportunidade do que lá (Depoimento 
de Izac, JMC1, São José, (SC): Trabalho de campo, 2017). 

 
Na trajetória dos jovens migrantes do campo, para além do corte de classe, se 

evidenciaram também questões vinculadas às relações de gênero, demonstrando a existência de 

múltiplas faces na conformação da juventude na correlação com a questão agrária. No âmbito 

do processo de trabalho, a dimensão do gênero se manifestou na relação conflituosa entre a 

gravidez e o trabalho. Nesta relação, a reprodução das relações sociais de produção dominante 

identifica um desvio no padrão produtivo da mulher trabalhadora. Dessa maneira, muitas 

mulheres jovens quando engravidam acabam retornando para suas comunidades até que os 

filhos lhes permitam retornar à dinâmica da circulação da força de trabalho. No interior das 

relações na comunidade, esta dimensão do gênero se revelou sobretudo nas narrativas das 

jovens migrantes quando questionam a existência de relações de poder pautadas em um viés 

patriarcal. 
A terra dos meus pais é aproximadamente 5 ou 6 tarefas. Eu acho que lá é um 
sofrimento, viver debaixo do sol quente. [...] Tem a questão dos pais – você estar 
trabalhando numa terra que não é sua, tem a dependência porque muitas vezes o pai é 
que fica com a renda e vai repassar, e aí só sobra um tiquinho para o filho, ou as vezes 
nada. [...]. O pai tem 59 anos e a mãe 53 anos. Eu quando vou em Irará de férias, vejo, 
mãe não pára lá dentro de casa, é trabalhando é cuidando dos animal [..]. Quando eu 
penso que poderia viver a mesma vida que a minha mãe tem, quando eu penso isso 
“ai meu Deus” (Depoimento de Edilene, JMC2, São José, (SC): Trabalho de campo, 
2017). 

 
Outra dimensão também verificada quanto a essa complexidade que compõe a 

juventude do campo foi a questão étnica/racial. Essa questão apareceu de forma mais recorrente 
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em algumas narrativas, apresentando situações de preconceito com os jovens devido a sua 

condição de jovem negro, conforme explicita a JMC2: “Tem alguns aqui que recebem bem, 

mais tem outros que tem preconceito. Com relação à cor, ao sotaque”.  

Do mesmo modo, a dimensão espacial também foi alvo de preconceitos contra os jovens 

migrantes do campo. E neste sentido, a relação que estabelecia a atitude preconceituosa e de 

subalternidade para com esses jovens, articulava o lugar de origem, à classe, gênero e raça/etnia, 

compondo um conjunto de substâncias materiais que estabelecem a opressão. Sendo assim, se 

no campo, esses jovens vivem os processos resultantes da privação da terra, na cidade, 

enfrentam atitudes ofensivas à dignidade e aos direitos de cidadania, operando no processo de 

socialização, novos aprendizados e demarcando espacialidades em conflitos.  
Aqui eu cresci muito mais como gente. As pessoas são muito mal-educadas. Os 
manezinhos, pessoas naturais de Florianópolis, então, são arrogantes! Eu trabalhava 
numa empresa grande (Van) como operadora de caixa. Eles olham pra você como se 
você fosse um “ET”. Sua roupa não está boa, seu cabelo está péssimo e você é uma 
pobre metida a besta que veio para cá para Santa Catarina tomar os empregos deles. 
Eles te olham com ar de superioridade e acham que já que você veio para cá para 
trabalhar, você está aqui para servi eles. E se você deixar eles “montam em cima de 
você”. Mas com isso você aprende, você sai daquele seu mundinho e vai para um 
lugar que a cultura é diferente. E você acaba ficando diferente também. A ser mais 
seletiva a tomar cuidado para as pessoas não “pisarem em cima de você”. Isso eu 
aprendi muito aqui (Depoimento de Ane, JMC4, Florianópolis, (SC): Trabalho de 
campo, 2017). 

 
As relações sociais estabelecidas na trajetória dos jovens migrantes e mediadas na 

correlação de forças entre os conteúdos sociais que vão compondo o campo e a cidade, também 

influíram na percepção que estes jovens iam elaborando acerca do trabalho agrícola.  Na 

perspectiva da JMC4, sua trajetória no campo foi diferente da trajetória das irmãs e do irmão, 

pois não precisou “trabalhar na roça, só fazia estudar e cuidar da casa”. Esta condição foi 

possibilitada em virtude da migração das irmãs, iniciada em 1994, para trabalhar na cidade de 

São Paulo e depois Salvador. Tal feito assegurou parte da manutenção da família que 

permaneceu na comunidade rural do Juazeiro, possibilitando a esta melhoria nas condições 

materiais, a exemplo de reformar a casa, comprar alguns itens como sofá, armário, etc. Por esta 

razão ela acredita não ter sido necessário trabalhar na roça. 

Há, portanto, no seu percurso social, a retomada de uma memória da migração familiar 

de suas irmãs, em um processo que se insere no circuito da movimentação de uma força de 

trabalho camponês para os centros urbanos do Brasil. Esse contexto da migração, quando 

confrontado na escala nacional, denota fase marcada pela reestruturação do capital, a qual 
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introduz novas formas de produção e de organização do trabalho na cidade e no campo, 

alicerçada na chamada “globalização neoliberal9”.   

Em se tratando dos jovens migrantes do campo, a trajetória socioespacial da migração 

vai se constituindo em uma trama de relações que extrapola o espaço da comunidade para 

estabelecer relação com centros urbanos. Neste contexto, a perspectiva construída pela JMC4 é 

de que o campo é o lugar do trabalho difícil, duro, enquanto a cidade, é o lugar da realização 

material, da prosperidade e da conquista de liberdade. A representação do conteúdo social que 

atribui a essas comunidades a condição de um rural atrasado, situado em oposição à cidade, no 

contexto das relações concretas da vida da JMC4, aciona uma memória emocional que provoca 

estímulos para a mobilidade espacial campo-cidade. Refletindo sobre os significados do 

trabalho no campo, uma jovem migrante, pondera:   
Na verdade, eu fui a única privilegiada, que não precisei trabalhar na roça, sempre fui 
tida como a “preguiçosa”. Só ia para roça quando não tinha jeito na época do feijão, 
raspar mandioca, esse tipo de coisa. Eu nunca precisei ir para roça e ficar o dia todo 
no sol quente. Mas eu via meu pai e minha mãe ir. Agora as meninas quando chegam 
de Salvador sempre vão para roça. Menos “C”, ela não gosta da roça também não. 
Vejo pai com 80 anos ficar com o sol quente na roça. Cansado todo “quebrado” 
trabalhando na roça. É um trabalho muito, sofrido para ganhar muito pouco. É um 
sofrimento que compensa porque você sobrevive. E você ter um emprego, por pior 
que seja atender um cliente chato, um cliente mal-humorado, você está ali no ar 
condicionado, sentada e você tem sua folga. Na roça você não tem folga. No dia de 
domingo que é o dia de descanso você está descansando você está limpando o quintal. 
Você não descansa nunca. Ficar abaixada plantando mandioca, arrancado maniva. 
Não nasci para isso não! É sofrimento demais para mim (Depoimento de Ane, JMC4, 
Florianópolis, (SC): Trabalho de campo, 2017). 
 

Tal parecer exposto pela JMC4, colocando em questão as condições concretas do 

trabalho no campo, delineadas por uma visão de limites e dificuldades, encontrou 

correspondente nas ideias expostas pela maioria dos jovens desta pesquisa. Destarte, cabe 

ressaltar essa condição de atraso, assim como a condição de abandono, bastante propalada pelos 

jovens, sobretudo da comunidade do Mocó e situá-la no contexto das estratégias, em âmbito 

nacional, do “bloqueio” da produção da vida camponesa. Sendo assim, se constatou que as 

limitadas condições de realização do trabalho no campo, mediadas pela complexa problemática 

agrária, têm levado os jovens, a construir projetos de saída do campo em busca de melhores 

condições de vida na cidade.  

Assim, a trajetória social da migração de jovens das comunidades rurais de Irará para 

as cidades de São José e Florianópolis, em Santa Catarina, se deu no tripé ficar-sair-retornar, 

 
9Termo utilizado por Katz, 2016. 
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tendo na relação trabalho, terra e família, seus pressupostos essenciais. As condições derivadas 

desses processos correlatos, impõe sobre a migração a situação de permanência e/ou retorno. A 

complexidade de fatores subjacentes à dinâmica da migração toca a vida dos jovens das 

comunidades rurais no município de Irará e os coloca em situação de tensão e ambiguidade.  

Neste contexto, se constatou a existência de jovens que se deslocam para a cidade e lá 

permanecem; aqueles que estabelecem projetos de retorno futuro; os que vivem sob uma 

itinerância migratória e outros que retornam para suas comunidades de origem e retomam a 

experiência das relações de produção e de trabalho no espaço local, acionando novas  e velhas 

espacialidades. Contudo, ficou evidenciado que embora as várias dimensões da questão agrária 

venham se movimentando pelas contradições e imprimindo mudanças no espaço das 

comunidades rurais de Irará, afetando profundamente a vida social, o reconhecimento dessa 

questão enquanto uma problemática fundante desse espaço, passa ao largo.  

Cabe destacar que sob a perspectiva dos jovens migrantes retornados para o campo, a 

cidade aparece como um espaço de oportunidade para viver, dotada de segurança e com 

disponibilidade de trabalho. Todavia, apontaram a existência de dificuldades para a sua 

permanência. De outro modo, o campo é percebido como um espaço onde a vida é sofrida, 

sobretudo pela responsabilidade e compromisso com a família, a ausência de trabalho é 

constante e o que a família produz na agricultura não é suficiente para a sobrevivência. A 

presença de uma percepção positiva acerca da cidade e de uma visão negativa sobre a vida no 

campo, foi evidenciada nas repostas apresentadas por esses jovens. Não obstante, quando se 

tratou dos seus projetos de vida, a possibilidade de uma nova migração para centros urbanos, 

conforme já havia se manifestado em sua trajetória social, não se fez presente para a maioria 

desses jovens. 

 

Considerações finais 

 
A migração dos jovens das comunidades rurais de Irará, se revelou por meio das formas 

e dos processos de trabalho e de produção no campo e das contradições a eles imanentes. Tais 

processos deflagram a existência da questão agrária enquanto uma questão de natureza 

socioespacial, manifestada pelas várias dimensões da vida nessas comunidades. Uma das 

resultantes desses processos são as desigualdades socioespaciais produzidas no interior das 
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relações de trabalho. Outras são as espacialidades e conflitualidades em jogo nas relações 

sociais.  

As conflitualidades se traduziram nas lutas cotidianas e nas estratégias compartilhadas 

pelos jovens quando entra em jogo as táticas de sobrevivência no campo e na cidade e os limites 

impostos à socialização dos resultados trabalho, afetando as possibilidades de reprodução 

social. Já as espacialidades correspondem às práticas sociais e históricas emanadas das relações 

sociais agindo em trama e produzindo conflitualidades. Influenciam e demarcam a trajetória da 

migração, sendo marcadas por relações que se estabelecem entre a permanência, a partida e o 

retorno, articulando espaços distintos e complementares. 

Assim, os deslocamentos espaciais de jovens das comunidades rurais, do município de 

Irará, vão sendo condicionados pelas contradições que movem o processo de trabalho e que ao 

mesmo tempo mantém a questão agrária sob controle. Isto vai evitando uma nítida compreensão 

acerca da inteireza e amplitude da luta, pois apesar de afetar a todos, sua percepção tem sido 

gerida sob o tributo da camuflagem.  

Desse modo, as relações sociais dominantes vão imprimindo no espaço, práticas 

espaciais mantenedoras de desigualdades geridas pelo controle da terra, do trabalho, da água e 

de relações que se estabelecem no espaço da comunidade, nas escolas, nas associações, igrejas, 

famílias, etc. Contudo, a resistência dos jovens do/no campo à sujeição imposta, age como mola 

propulsora de respostas tangíveis ao enfrentamento dos problemas vividos, as quais, tem 

identificado em tempos atuais, o trabalho na cidade como meio viabilizador de renda para sua 

reprodução social no presente, e quiçá, para alguns, a reprodução no campo, em momento 

futuro.  

De todo modo, a luta espacial se mantém em circulação, posto que em ambas as 

condições, tanto no espaço de origem do jovem migrante, quanto no de destino, a exploração 

do trabalho é latente, trazendo junto, a opressão ao trabalhador. Dessa maneira, olhar a 

juventude do campo no contexto da problemática da terra, faz acionar a migração para a cidade 

enquanto estratégia que dimensiona faces da complexidade da questão agrária e oportuniza 

novas aberturas para a compreensão do conjunto dessas problemáticas no espaço rural de 

pequenos municípios do Brasil, a exemplo do município de Irará.   

Assim, a análise e sistematização dos dados levantados no exercício da empiria, 

permitiu verificar as condições em que se encontram submetidos os jovens no/do campo, no 

município de Irará, e explicitar no processo migratório para a cidade, as múltiplas faces da 
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questão agrária. Por fim, considera-se que, embora a migração de jovens no/do campo no 

município de Irará, se revele enquanto processo socioespacial movido pela problemática 

agrária, as questões a ela referidas, não aparecem explicitadas e não fazem parte do rol de 

preocupações dos sujeitos que produzem o espaço rural do município de Irará.  
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AÇÃO, CONTROLE E RESTRUTURAÇÃO SOCIOTERRITORIAL: O CASO DO 

PROJETO JARI (AP) 

 

Jorge Sales dos Santos 

Resumo: 

 

Resumo A partir dos processos de ocupação da Amazônia pelo capital estrangeiro ocorrem 

intensos processos de migrações e com isso de desigualdades regionais. O trabalho visa 

evidenciar os processos que causaram expressivas desigualdades regionais na área de atuação 

do Projeto Jari entre o a região sul do Amapá e a Região Norte do Pará. Passando pelas cidades 

industriais às ocupações desordenadas modificando assim o modo de vida dos moradores locais. 

Introdução Na década de 1960 a partir do golpe militar passou a ser desenvolvidos projetos de 

interesses econômicos a partir da exploração da Amazônia com o capital estrangeiro que esteve 

presente no território brasileiro com mais intensidade a partir do inicio do século XX com a 

exploração do látex e a exportação de borracha para o aquecido mercado do automobilismo, 

que por sua vez atuou ativamente na década de 1930 com o declínio da borracha na parte 

sudoeste da Amazônia e o insucesso da estrada de ferro madeira-mamoré o empresário Henry 

Ford adquiriu milhares de hectares de terras para a plantação de seringueiras e com isso deu 

inicio a construção social e econômica que hoje é o município de Aveiro as margens do rio 

tapajós. Nesse mesmo sentido, as políticas dos governos militares para a ocupação da Amazônia 

levaram ao mais intenso processo de ocupação do mundo, a Amazônia tida como espaço areal, 

sinônimo de espaço vazio sofreu com inúmeros processos de exploração com as chegas de 

grandes projetos. No vale do rio Jari o empresário americano Daniel Ludwing iniciou a 

aplicação do maior projeto industrial produzido por um só homem, o chamado Projeto Jari 

seduziu milhares de trabalhadores de todo Brasil em busca de riqueza, o projeto inicial visava 

o comércio de celulose a partir da Gmelina Árborea que é conhecida por seu crescimento 

acelerado. Para a realização de tal pesquisa foram utilizadas imagens de sensoriamento remoto 

para a identificação da área de estudo passando pelo levantamento bibliográfico acerca da 

abordagem regional para assim evidenciar os processos de desigualdades regionais embutidos 

nas ações de “desenvolvimento” da Amazônia. Resultados e Discussões Aqui entendemos a 
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região como território da ação política Castro (1992. P.29) sendo socialmente produzida através 

das relações que constituem o espaço construídas através das relações de poder, nessa 

perspectiva surge a importância da escala geográfica, onde o local e o global englobam relações 

sociais distintas e essas relações estão presentes na região. A região como espaço socialmente 

construído, ou seja, construído através relações sociais, relações com base nas relações 

desiguais em diferentes escalas, no contexto regional essa desigualdade se dá principalmente 

pelas relações econômicas e políticas construídas através das relações de poder, onde a classe 

dominante economicamente e/ou politicamente constrói um conjuntos de representações e 

ideologias para estabelecer uma identidade coletiva sustentada em realidades ideológicas e 

concretas nas dimensões culturais, sociais e econômicas. Castro (1992 p.37)A região da 

vivência é construída através de formação de identidades coletivas com base em aspectos 

imateriais e materiais que constituem a região, assim, surge a discussão sobre o regionalismo 

tido como a expressão política da região Castro (1992 p.39) que é construída dentro das 

múltiplas dimensões (culturais, sociais e econômicas) moldadas pela dimensão política no que 

tange o discurso político, visando construir uma visão coletiva da região, ou seja, uma 

identidade. Como característica de todo processo de industrialização deve-se criar um polo 

industrial para suprir as necessidades da empresa e em parte de seus trabalhadores, no caso do 

Projeto Jari fundou-se o município de Monte Dourado no estado do Pará na fronteira com o 

extremo sul do estado do Amapá, conhecidas como silvivilas (PINTO) foram as primeiras 

moradias construídas em Monte Dourado como moradia para os trabalhadores fábrica. Porém, 

com as constantes migrações e a circulação de dinheiro se deu um intenso processo de ocupação 

desordenada na outra margem do rio, ocupadas por pessoas em busca de empregos, por 

prostitutas que realizam negócio no local e parte dos familiares dos trabalhadores, com isso 

surge o município de Laranjal do Jari, conhecido como Beiradão. Que começou a formar em 

frente a Monte Dourado do outro lado do rio. Em janeiro de 1968 ali havia 36 casas, ocupadas 

por 168 pessoas, das quais 74 (44%) eram dependentes dos empregados da Jari, que não 

moravam em Monte Dourado por falta de casas para eles; outras 62 pessoas (37%) eram 

dependentes de trabalhadores à procura de empregos na Jari. A maioria das casas era de palha. 

Algumas, de madeira. Nenhuma de alvenaria. (PINTO, 1986, p.88)Devido a fragilidade do 

assunto por se tratar de um assunto político e social e considerando não chamar a atenção da 

impressa a Jari se utilizou de todos os meios para coibir o desenvolvimento da vila. A empresa 

recorreu ao governo do Amapá pedindo contribuição no combate ao crescimento desordenado, 
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porém, ao governo do Amapá não era interessante atuar junto à Jari devido a mesma se localizar 

no outro lado do rio já no estado do Pará com isso contrariando aos interesses da Jari o governo 

pediu uma área no Beiradão para que fossem instalados estâncias públicas como escola, posto 

médico e posto policial. (PINTO, 1896, p.90) o governo amapaense estava interessado em 

tornar permanente a vila, devido sua rentabilidade econômica da população residente, a Jari 

encontrava-se em apoio. A Jari não conseguia limitar o crescimento populacional em torno de 

sua área de atuação devido ao forte fluxo migratório de pessoas em busca de oportunidades, 

com isso em frente a Munguba, distrito industrial da empresa surgia outro aglomerado chamado 

“Beiradinho” (PINTO, 1986, p.92) que futuramente se tornaria Vitoria do Jari, o 

desordenamento territorial característico de áreas industrial, como em Barcarena, Altamira e 

Marabá no estado do Pará que sofreram uma inchaço populacional a partir do desenvolvimento 

de atividades dos setores industriais. Como já citado antes o poder público se faz presente nessas 

áreas devido sua rentabilidade econômica onde a população é economicamente ativa, com isso 

o poder privado interessado na desapropriação de terra para outras atividades e/ou para coibir 

o desenvolvimento populacional e uma futura marginalização da mesma, a apropriação do local 

se estabelece na disputa de poder seja econômico ou político, onde cada um se territorializa de 

acordo com seus interesses (HAESBAERT, 2004, p. 55).A economia do município gira em 

torno da indústria com isso a empresa em conjunto com o governo local criam sua própria 

organização espacial através de acordos tributários visando benefícios mantendo o controle sob 

a massa trabalhadora que carece de infraestrutura e recursos básicos para sua sobrevivência em 

áreas marginalizadas através do processo histórico, o entendimento da organização espacial 

construída pela Jari celulose no município de Vitória do Jari passa pela analise de (CORREA, 

1998).Sendo assim, a grande corporação pode implantar um estabelecimento fabril de porte 

considerável em uma pequena cidade, fechando ou não outro localizado em área metropolitana. 

Pode ainda criar um enclave em comunidades despovoadas ou desprovidas de infraestrutura, 

fixando além de uma fábrica, um núcleo urbano onde tudo está sob seu controle: as habitações, 

os serviços de educação e saúde, a polícia etc. (CORREA, 1998)A população rural agora 

inserida dentro do contexto da industrialização perde sua essência ruralista de subsistência e 

passa a integrar o contexto atual, a partir do momento que a população se insere nesse contexto 

a mesma não consegue retornar a sua cultura tradicional, através disso surgiu o município de 

Vitória do Jari, agora servindo como força de trabalho industrial e ao mesmo tempo se 

utilizando da economia frutífera dos centros rurais restantes preservadas pela classe inativa 
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economicamente onde as frutas são vendidas em carrinhos de mão adaptados para a venda nos 

trapiches do município. Considerações Finais Através dos movimentos de concentração do 

capital em função da acumulação, é redigido um novo contrato social em diferentes escalas 

sociais, enquanto as elites fortificam seus acordos para concentrar o capital, o rural submete-se 

ao desenvolvimento urbano devido suas necessidades e pela perda de território em função dessa 

concentração, com isso o êxodo rural ganha ainda mais forças de acordo com a complexidade 

das atividades globalizadoras presentes na área. Assim, as desigualdades regionais se 

solidificam e transformam o capital estrangeiro como ator hegemônico enquanto o local trona-

se celeiro econômico para exploração constituindo relações socio-dependentes do Estado. 

Referências Bibliográficas CARLOS, Ana Fani. Espaço e Indústria. 5o edição. São Paulo-SP: 

Contexto, 1992.CASTRO, Iná Elias de. Geografia e política: território, escalas de ação e 

instituições. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.CASTRO. Iná Elias de; GOMES, Paulo 

Cesar da Costa; CORREA, Roberto Lobato. Geografia: Conceitos e temas. Rio de Janeiro-RJ: 

Bertrand Brasil, 2000.CORRÊA, R. L. Região e Organização Espacial. São Paulo-SP: Editora 

Ática, 1998.HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à 

multiterritorialidade. Rio de Janeiro-RJ: Bertrand Brasil, 2004.HAESBAERT, Rogério; 

PORTO-GOLÇALVES, Carlos Walter. A nova des-ordem mundial. São Paulo-SP: UNESP, 

2006.HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. São Paulo-SP: Annablume, 

2005.PINTO, Lucio Flavio, Jari, toda a verdade sobre o projeto de Ludwig: as relações 

entreestado e multinacional na Amazônia. São Paulo-SP: Marco zero, 1986. 

 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 09 – Organização, Mobilidade Espacial e Degradação do Trabalho no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5323 

 

 

REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DA AGRICULTURA E IMPACTOS NO 

TRABALHO AGROPECUÁRIO NA REGIÃO MATOPIBA: DINAMICIDADES E 

CONTRADIÇÕES 

 
Tiago Fernandes Rufo,  

Fernando Luiz Araújo Sobrinho 
Resumo: 

 

A territorialização do agronegócio globalizado para áreas dos cerrados do Brasil Central é um 

dos processos que vem promovendo intensas transformações e reconfigurações socioespaciais. 

Como no caso da região do MATOPIBA, acrônimo representativo das siglas dos estados do 

Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, recorte territorial que apresenta um conjunto gigantesco 

de novas dinâmicas econômicas, sociais, culturais e ambientais. A ocupação de novas porções 

territoriais do MATOPIBA, ou seja, de partes das regiões Nordeste e Amazônia, está atrelada 

aos anseios do Estado em promover a ocupação de áreas consideradas improdutivas e de 

estagnação econômica, como apontam Santos e Silveira (2001). O Estado atua de forma a 

atender os investidores e implanta uma série de benefícios e facilidades aos mesmos, como no 

financiamento, do fornecimento de crédito e de isenções fiscais (PESSÔA, 2013). As 

transformações socioespaciais presentes na região MATOPIBA a partir da reestruturação 

produtiva geram metamorfoses na dinâmica do mercado de trabalho, alterando profundamente 

a divisão social e territorial do trabalho. Este último entendido como o elemento de 

diferenciação do ser social e de intermediação das relações entre os homens e com a natureza 

(BEZERRA, 2010).Os processos de (des)territorialização de fenômenos influenciam nas 

transformações no mundo do trabalho, como no aumento da exploração e precarização das 

relações de trabalho (THOMAZ JÚNIOR, 2004). Dessa forma, o objetivo deste artigo é o de 

compreender as novas dinâmicas no mercado de trabalho agropecuário formal na região 

MATOPIBA a partir da reestruturação produtiva do agronegócio. É bom ressaltar que se trata 

de pesquisa de doutoramento ainda em andamento, com foco na região dos cerrados piauienses. 

Entretanto, em um dos capítulos em andamento, há o estabelecimento da análise da distribuição 

territorial do trabalho agropecuário formal na região do MATOPIBA. As informações foram 

coletadas a partir de dados oficiais adquiridos em instituições como o Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (IBGE) e no antigo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), agora 

vinculado ao recém criado Ministério da Economia. Como recorte espacial selecionou-se duas 

microrregiões do Piauí, além de uma de cada dos outros três estados do MATOPIBA. As duas 

Microrregiões do Piauí são Alto Parnaíba Piauiense (municípios de Baixa Grande do Ribeiro, 

Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena e Uruçuí) e Alto Médio Gurguéia (municípios de Alvorada 

do Gurguéia, Barreiras do Piauí, Bom Jesus, Currais, Cristino Castro, Gilbués, Monte Alegre 

do Piauí, Palmeira do Piauí, Redenção do Gurguéia, Santa Luz e São Gonçalo do Gurguéia). 

Tratam-se das duas Microrregiões selecionadas como recorte espacial da tese. No estado da 

Bahia, a Microrregião de Barreiras (municípios de Baianópolis, Barreiras, Catolândia, Formosa 

do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, Riachão das Neves e São Desidério). No Maranhão, a 

Microrregião Gerais de Balsas (municípios de Alto Parnaíba, Balsas, Feira Nova do Maranhão, 

Riachão e Tasso Fragoso). Já no Tocantins, a Microrregião contemplada foi a de Dianópolis 

(municípios de Almas, Arraias, Aurora do Tocantins, Chapada de Natividade, Combinado, 

Conceição do Tocantins, Dianópolis, Lavandeira, Natividade, Novo Alegre, Novo Jardim, 

Paranã, Pindorama do Tocantins, Ponte Alta do Tocantins, Porto Alegre do Tocantins, Rio da 

Conceição, Santa Rosa do Tocantins, São Valério, Taguatinga e Taipas do Tocantins). A 

justificativa para a escolha dessas cinco microrregiões baseia-se no fato de que são nelas que 

estão presentes as principais cidades do agronegócio dos quatro estados do MATOPIBA, com 

exceção apenas do caso tocantinense, pois a cidade de Porto Nacional também se destaca como 

uma cidade do agronegócio. No entanto, Dianópolis vem desempenhando importante papel de 

comando de sua microrregião, inclusive tendo seu nome emprestado à sua microrregião. Em 

cada estado integrante do MATOPIBA temos cidades do agronegócio, que, segundo Elias e 

Pequeno (2007), são os centros urbanos em que as funções de atendimento às exigências e 

necessidades do agronegócio globalizado são principais ou hegemônicas em relação às outras 

atividades econômicas presentes. Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, Bom Jesus e 

Uruçuí, no Piauí, Dianópolis, no Tocantins, e Balsas, no Maranhão. Esta representatividade das 

cidades, fazendo pontes socioespaciais com o conceito regional e territorial do MATOPIBA, 

está relacionada à ideia de uma integração escalar ao papel de integração espacial a partir da 

regionalização, situações conceituais e concretas das analisadas por Correa (1987) e Horta 

(2013).Neste estudo, utilizam-se as seguintes estratégias e passos metodológicos(as): 1) 

realização de pesquisa documental, além do levantamento, leitura e compreensão de material 

bibliográfico com foco em questões ligadas ao processo de reestruturação produtiva do 
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agronegócio e em torno do trabalho, sob o viés geográfico e de outros campos disciplinares; 2) 

Levantamento e organização de dados estatísticos referentes aos aspectos populacionais 

(população total, urbana e rural nos anos de 2000 e 2010), além dos referentes à produção 

agrícola, especialmente no âmbito do plantio de soja e milho, os dois grãos mais cultivados no 

MATOPIBA, coletados através dos Censos Agropecuários do Instituto Brasileiro de Geografia, 

referentes aos anos de 1995, 2006 e 2017, por meio do Sistema do IBGE de Recuperação 

Automática (SIDRA). Os dados buscados se referem ao número e área dos estabelecimentos 

agropecuários, quantidade produzida (em toneladas) e área colhida (em hectares) de soja e 

milho referentes aos três Censos Agropecuários do IBGE;3) Levantamento e organização de 

informações estatísticas da base de dados do Programa de Disseminação de Estatística do 

Trabalho (PDET), que divulga anualmente os dados da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS) e mensalmente o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), ambos 

utilizados neste trabalho. Buscou-se na RAIS os vínculos ativos no setor agropecuário nos anos 

de 1997, 2007 e 2017, já no CAGED o número de admitidos e desligados no setor agropecuário 

em 2007 e 2017;4) Análise dos dados estatísticos e produção do texto final do artigo. É possível 

estabelecer algumas considerações em torno do mercado de trabalho agropecuário formal no 

recorte selecionado. Dentre elas, o aumento dos vínculos empregatícios, a concentração do 

emprego agropecuário em Barreiras, na Bahia, em Gerais de Balsas, no Maranhão, que são os 

primeiros recortes territoriais ocupados no MATOPIBA, além das tendências de crescimento 

do agronegócio e dos postos de trabalho nos cerrados piauienses. No Brasil, no período 

contemporâneo, nota-se clara tendência de dinâmicas migratórias em direção a centros urbanos 

ou áreas rurais com foco em atividades agropecuárias, especialmente para as chamadas cidades 

do agronegócio, como no caso das localizadas no MATOPIBA. A expansão do meio técnico 

científico intensifica as contradições socioescpaciais (SANTOS, 1985), como no caso do 

MATOPIBA, onde há a expulsão dos residentes locais e a chegada de mão de obra forasteira, 

em razão das novas exigências de produção e da necessidade de maior controle política dos 

trabalhadores. Dessa forma, Santos (1985) considera o contexto das migrações forçadas, tanto 

em razão do mercado de trabalho, como também de antigos proprietários, que em decorrência 

da incapacidade financeira ou técnica, se vêem obrigados a migrar para outros áreas. Há no 

interior das cidades do agronegócio o aumento do circuito inferior da economia urbana em 

razão da modernização, do aumento do movimento migratório e dos índices de urbanização. 

Nota-se o aumento da oferta de mão de obra abundante e barata, condição extremamente 
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vantajosa para os grandes agentes hegemônicos, como empresas nacionais e transnacionais 

atrelados ao agronegócio globalizado. Há, nesse caso, o estabelecimento do inchaço do circuito 

inferior a partir da migração de trabalhadores do campo e de migrantes sem qualificação de 

outras regiões (SANTOS, 1979). Processo este visualizado a partir dos dados populacionais e 

do emprego no recorte selecionado do MATOPIBA.Portanto, a territorialidade do capital 

unifica campo e cidade sob o viés do assalariamento e intensifica a subordinação da mão de 

obra familiar (CARVALHAL, 2008; MOREIRA e SANTOS, 2018). Segundo Dupas (2001) há 

no período de globalização atual forte tendência de aumento dos investimentos a partir do 

processo de reestruturação produtiva, no entanto, as oportunidades de emprego não 

necessariamente acompanham o ritmo dos investimentos e não se convertem em boas condições 

de trabalho. No caso do MATOPIBA, há de se considerar, que apesar do aumento do emprego 

formal no setor agropecuário e nos demais setores, como de comércio e serviços, o nível de 

investimento do Estado e dos grandes agentes transnacionais e nacionais, como empresas 

agrícolas, é infinitamente maior em termos proporcionais em relação aos postos de trabalho 

gerados. E mesmo estes, são caracterizados pelos baixos salários, pela precarização, pelo 

trabalho temporário e muitas vezes em condições degradantes. Muitos trabalhadores da região 

do MATOPIBA circulam entre os diferentes estados integrantes e, muitas vezes, não possuem 

um local fixo de trabalho. Para Dupas (2001), essa realidade condiz com as características do 

modelo de produção flexível (Reestruturação produtiva), onde as empresas, organizadas em 

rede, precisam também de trabalhadores em rede, ou seja, com tempo e relações de trabalho 

também flexíveis. Dessa forma, é importante ressaltar que abordar a questão do trabalho como 

categoria de análise da geografia é um grande desafio devido a sua complexidade e da 

necessidade de uma base interdisciplinar para se analisar as transformações imperantes a partir 

da lógica de reprodução do capital, tais como o desemprego, a desterritorialização de 

camponeses, a terceirização, subcontratação e a precarização do trabalho. Nesse caso, trata-se 

de uma análise da sujeição do trabalho e dos trabalhadores ao processo de reprodução do capital 

(SANTANA; MENDONÇA, 2009). 
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MAPEAMENTO DE SITUAÇÕES DE TRABALHO NO CAMPO MARANHENSE: 

Apontamentos e tipologias a partir de pesquisas arquivistas e iconográficas 
 

Laiz Algave Garcez1 
Matheus Sousa Barros2 

Savio Jose Dias Rodrigues3 
RESUMO  
 

Nesse artigo iremos discutir o papel da mídia na construção do imaginativo da pessoa que é escravizada, formar o 
perfil da situação de trabalho escravo contemporâneo maranhense. Identificar algumas narrativas que ajudam a 
construir o imaginário do trabalhador escravo contemporâneo presente na mídia brasileira, em especial na mídia 
maranhense. A análise de notícias é importante para entender o que está sendo passado para a sociedade. Essa 
pesquisa busca entender através meios de notícias (portais de notícias online) como lugar de disputas discursivas 
que apresentam efeitos de recepção de um grupo social específico, pois, o jornal tem um papel essencial na 
construção de narrativas. A representatividade na mídia é construída por vários discursos institucionais e 
organizados por uma normatização comum ao próprio jornalismo. A partir da análise dessas notícias poderemos 
perceber como esse trabalhador é representado para a sociedade, se ele recebe ou não o nome, se é tratado de forma 
digna ou apenas mais um número a ser inserido no sistema. Se as notícias analisam as situações que esses 
trabalhadores são levados a se encontrar em situação de tal vulnerabilidade. Se as matérias jornalísticas se 
importam em proteger os trabalhadores ou os escravagistas.  Essa analise pode nos levar a entende como a grande 
mídia vê e representa esses trabalhadores e qual o tipo de narrativa está sendo entregue a sociedade e qual a imagem 
pintada por tal sobre essa exploração, que ocorre tanto no campo como na cidade, que é visto com maus olhos pela 
população, não só brasileira. 
 
Palavras chave: Mídia. Discurso. Trabalho Escravo. Maranhão. 
 
 
 INTRODUÇÃO  

 

 O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, em 1888. Porém a 

criminalização legal da escravização de pessoas não impediu que o mesmo acontecesse, e em 

1930 a Organização Internacional do Trabalho reconheceu a existência do trabalho análogo a 

escravidão no Brasil. Esse fenômeno foi abafado, silenciados para não sujar o nome do país no 

cenário internacional.  

Em 1995, o Estado brasileiro reconheceu formal e politicamente a persistência do 

trabalho escravo em seu território. Em 2003, no aspecto legislativo se teve o advento do decreto 

nº 10.803, um marco histórico no combate a escravidão contemporânea. O instrumento 
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normativo modificou a redação do artigo 149 do Código Penal, extinguindo o tipo penal aberto 

e dando vez a quatro hipóteses de trabalho escravo. 

Nos anos 1960, circulava na impressa brasileiras notícias de trabalhadores escravizados, 

escravidão branca, mão de obras como mercadorias, aliciamento, formação de quadrilha, 

tráfico. E nessas reportagens se dava um grande enfoque no trabalho da Polícia Federal e aos 

motoristas e arregimentadores, sem mencionar quem bancava esse tipo de crime, quem 

comprava essas pessoas escravizadas, para onde essas pessoas eram levadas. 

Nesse artigo iremos discutir o papel da mídia na construção do imaginativo da pessoa 

que é escravizada, a formação do perfil da situação de trabalho escravo contemporâneo 

maranhense. Identificar algumas narrativas que ajudam a construir o imaginário do trabalhador 

escravo contemporâneo presente na mídia brasileira, em especial na mídia maranhense. A 

análise de notícias é importante para entender o que está sendo passado para a sociedade. Essa 

pesquisa busca entender através dos meios de notícias (portais de notícias online) como lugar 

de disputas discursivas que apresentam efeitos de recepção de um grupo social específico, pois, 

o jornal tem um papel essencial na construção de narrativas.  

Como o Maranhão é o estado que mais exporta mão de obra escravizada, a aparição de 

notícias que contam histórias de maranhenses regatados no estado e fora dele ocorre com certa 

frequência. E essas histórias são contados por veículos de comunicação que tem pautas e 

ideologias e próprias. Esse artigo surge de parte da pesquisa que abrange vários jornais do 

estado, porem para esse artigo em específico, será observado apenas as notícias do portal online 

do Imparcial, que tem suas impressões físicas também 

Esse artigo surge do projeto de pesquisa, realizado pelo Núcleo de Pesquisas 

Geográficos –NEGO, sobre Trabalho Escravo e Questão Agrária no “novo nordeste” brasileiro. 

Mais especificamente do plano de trabalho sobre Trabalho escravo e Mídia. 

A proposta de pesquisa apresentada aqui busca o diálogo entre diversos campos 

científicos. Essa tentativa se dá por entender que o real não obedece às divisões 

disciplinares. Por que a dialética nos permites meios técnicos de tentar analisar a totalidade, o 

conhecimento é totalizante e a atividade humana, em geral, é um processo de totalização que 

nunca alcança uma etapa (Konder, 1985) 

Por isso, a Leitura de autores como Neide Esterci, em Escravos da Desigualdade: um 

estudo sobre o uso repressivo da força de trabalho, onde ela escreve sobre a compreensão das 
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atitudes das pessoas contra as quais são praticadas forças extremas de exploração e dominação, 

baseada na violência física e/ou simbólica e referidas como 0formas atuais de escravidão. 

Também a Flavia Moura, que escreve sobre a construção do imaginário social do trabalho 

escravo realizado pelo jornalismo televisivo, ou ainda como o entendimento da dignidade 

humana é fundamento de partida para a proteção ao ser humano, que tem no artigo o trabalho 

escravo contemporâneo sob a ótica da pessoa humana do Bismark Diniz e da Mariana Barros.  

 

 TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORANEO 

 O Trabalho escravo foi oficialmente abolido em 1888. Em 1930 a Organização 

Internacional do Trabalho aprovou a Convenção 29 que reconheceu a existência do trabalho 

escravo análogo ao de escravo. Desde a constituição de 1940, o brasil prevê o crime de redução 

do homem a condição análoga à de escravo porem o conceito era muito aberto, não detalhando 

o que seria submeter alguém a condição análoga a de escravo.  Em 1995, o Estado Brasileiro 

reconheceu formalmente a persistência do trabalho escravo em seu território. Em 2003, no 

aspecto legislativo se teve o advento da Lei nº 10.803. Um marco histórico no combate a 

escravidão contemporânea, que modificou a redação do art. 149 do Código penal, ao especificar 

4 hipóteses de trabalho escravo: 

1. Submissão a trabalhos forçados; 

  Quando a violação de direitos fundamentais fere a dignidade do trabalhador e coloca em 

risco sua saúde e sua vida. Costuma ser um conjunto de elementos irregulares, como 

alojamentos precários, péssima alimentação, falta de assistência médica, saneamento básico e 

água potável. 

2. Submissão a jornada exaustiva; 

Quando o trabalhador é submetido a esforço excessivo, sobrecarga ou jornadas 

extremamente longas e intensas que acarretam danos à sua saúde, segurança ou mesmo risco 

de morte. 

3. Sujeição a condição degradantes de trabalho  

Quando a violação de direitos fundamentais fere a dignidade do trabalhador e coloca em 

risco sua saúde e sua vida. Costuma ser um conjunto de elementos irregulares, como 

alojamentos precários, péssima alimentação, falta de assistência médica, saneamento básico 

e água potável. 
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4. Restrição da locomoção em razão de dívidas contraídas como propósito e/ou 

empregador, ou seja, servidão por dívida. 

Quando a pessoa é mantida no serviço através de fraudes, isolamento geográfico, ameaças 

e violências físicas e psicológicas, tendo sua liberdade violada. 

A escravidão contemporânea é caracterizada pelo trabalho forçado, constituindo-se no 

absoluto controle de uma pessoa sobre a outra, ou de um grupo de pessoas sobre outro grupo 

social, no qual os trabalhadores são submetidos a condições degradantes de trabalho em um 

cenário de isolamento geográfico, dívidas fraudulentas e/ou a presença de guardas armados, 

evidenciando o desrespeito e a violação aos direitos humanos.  

O trabalho escravo é uma das piores formas de degradação humana e social que assolam 

o mundo em proporções variadas. De acordo com os indicadores globais levantados pela OIT 

estima-se que 12,3 milhões de pessoas são vítimas de trabalho forçado, apontando maior 

concentração na América Latina e Caribe com cerca de 1.320.000 vítimas. A realidade não 

exclui o Brasil dos aludidos índices, outrossim, conforme estimativa realizada pela OIT cerca 

de 25.000 pessoas são mantidas em condições análogas as de escravidão. Os casos de trabalho 

escravo têm sido encontrados principalmente na pecuária (80%) e na agricultura (17%). Os 

trabalhadores são escravizados na derrubada de matas nativas para formação de pasto, na 

produção de carvão para a indústria siderúrgica, na preparação do solo para o plantio das 

sementes, dentre outras atividades agropecuárias. 

O trabalho escravo contemporâneo é uma exploração mais comum do que se pensa. No 

Brasil o trabalho escravo baseado na mão de obra negra foi oficialmente abolido em 1888, 

porem em 1930 a OIT (Organização Internacional do Trabalho), denunciava que o no pais ainda 

se persistia a pratica do trabalho escravo, agora denominado trabalho análogo à escravidão. 

Desde de a constituição de 1940, o Brasil prevê o crime de redução do homem á condição 

análoga à de escravo. 

 

Mapa 01: Mapa dos municípios de maior incidência trabalho escravo no Maranhão – 2003 a 

2017 
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A formação histórica da economia brasileira está assentada no trabalho escravo, sempre 

permeou as relações sociais no Brasil desde os primórdios da colonização até a determinados 

espaços de desenvolvimento capitalista (Severo, 2016). Porem a ideia de trabalho escravo no 

meio do sistema econômico como o capitalismo, que se considera liberal e usa do consumo de 

trabalhadores assalariados, pode ser vista como contraditórias. O “trabalho escravo moderno” 

aparece [...] como contradição do modo de produção capitalista, mas, ao mesmo tempo como 

medida necessária de potencialização da acumulação de capital a parti da reprodução da 

acumulação primitiva de capital (Rodrigues, 2017, p. 254). 

O Maranhão é um dos grandes exportadores de mão de obra escrava para o restante do 

país. A concentração de terras, a estrutura de poder proveniente do domínio da produção e o 

acesso às condições de sobrevivência a parte da política de acesso as terras. 

“O planejamento sócio-econômico do Estado do Maranhão caracterizou-se pela 
hegemonia dos processos produtivos num mercado globalizado. Com o foco das ações 
centradas na produção rural, fez do agronegócio a estratégia catalisadora das atenções 
políticas e dos investimentos em infraestrutura e custeio da produção. A estratégia de 
dinamização da economia inspirada neste modelo priorizou o uso intensivo de 
tecnologia de produção e transporte, absorvendo pouca mão-de-obra, fazendo surgir 
a categoria de assalariados rurais e contribuindo para aumentar o contingente de 
desempregados nas periferias urbanas, uma vez que os impactos ambientais e sociais 
no campo provocaram a expulsão de posseiros e estimulou a venda de pequenas 
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propriedades, facilitando o avanço dos grandes empreendimentos agropecuários e 
agro-industriais. O cenário exposto acima criou um ambiente favorecedor da 
precarização das condições e relações de trabalho, que tem gerado o problema do 
trabalho escravo e sua permanência, fazendo do Maranhão o Estado com maior 
número de trabalhadores vítimas desse crime no Brasil. ” (II Plano Estadual, 2012). 

 

É nesse contexto que se evidencia a reprodução do trabalho escravo. O trabalho escravo 

tem se apresentado como uma contradição do desenvolvimento do capitalismo brasileiro, 

sobretudo, a partir da ideia de modernização da economia do país, assim sendo uma forma de 

exploração do trabalho aparentemente contrária ao esperado. Entretanto, sua continua aparição, 

bem como o aumento de suas ocorrências na cidade, tem demonstrado que o trabalho escravo 

não é contrário à modernização econômica. Ele é parte do próprio desenvolvimento do modo 

de produção.  A ideia de que o trabalho escravo caminha em consonância com o modo de 

produção capitalista tem sido debatida na literatura a partir de várias posturas, desde os mais 

moderados que consideram que o seu uso é circunscrito a ramos da produção que não puderam 

utilizar de tecnologia, as denominadas “franjas” do sistema (SAKAMOTO, 2011), até os que 

avançam para pensar o trabalho escravo como estratégia concorrencial de manutenção de taxas 

de lucro do modo de produção (TRINDADE, 2011). 

 

 MÍDIA COMO INSTITUIÇÃO SOCIAL  

A representatividade na mídia é construída por vários discursos institucionais e 

organizados por uma normatização comum ao próprio jornalismo. À mídia faz parte da 

sociedade. Dessa forma, entendemos a mídia como uma instituição constituinte de vida 

cotidiana (ESCOSTEGUY, 2013).  Silverstone (2002) afirma que a mídia, apesar de sua 

diversidade e sua flexibilidade, ainda se apresenta como uma forma dominante de comunicação, 

capaz de constranger culturas locais, mesmo que não as subjugue 
No caso as narrativas midiáticas podem construir ou legitimar representações já 
construídas pelo próprio grupo, aparte de outras instâncias sociais, tais como a 
famílias, os círculos religiosos, os movimentos sociais locais ou mesmo as redes de 
vizinhança desses trabalhadores. (MOURA, 2016, p.31) 

Ao estudarmos mídia, estamos lidando com seres humanos e sias comunicações, com 

linguagem e fala, com dizer e o dito, com reconhecimento e mal - reconhecimento e com s 

mídis vista como intervenção técnicas e políticas nos processos de compreensão 

(SILVERSTONE, 202, P.19). O autor nos convida a analisar a mídia como uma dimensão social 
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e cultural, porém também política e econômica; estudar sua onipresença e sua complexidade, 

como parte da textura a experiência. Procuramos entender como a mídia participa da vida social 

e cultural contemporânea ((MOURA, 2016). 

(...)a mídia faz parte da sociedade, está inserida nela como estão os postos de saúde, as 
defensorias públicas, os estádios esportivos, por exemplo. É uma das instituições da 
sociedade, e congrega os múltiplos dispositivos através dos quais essa sociedade produz 
e faz circular suas informações e representações. De resto, a mídia constitui talvez a 
instituição que melhor caracteriza o cenário contemporâneo; a fase da nossa sociedade, 
nosso comportamento, nossas ações são hoje o que são por que dispomos de tais meios, 
espaços, instrumentos para nos informarmos, nos exprimirmos, formatarmos nossas 
ações e nosso cotidianos. A mídia é o espaço privilegiados no qual a sociedade fala 
consigo mesmo, a propósito de si mesma. (FRANÇA, 2012, p. 11 – 12) 

  

A vista disso, o jornalismo só existe como profissão e tem um papel na sociedade pois, trabalha 

para fornecer a proporcionar à população de informações que contribua com a promoção de sua 

cidadania. Essa característica constitucional do jornalismo faz com que ele tenha entre os seus 

fundamentos principais elementos a independência, o compromisso coma a verdade, a lealdade 

com os cidadãos e o dever de apresentar as notícias de forma proporcional, e apontam Kovach 

e Rosenstiel (2004). Por tanto, “A principal finalidade do jornalismo é fornecer aos cidadãos as 

informações de que necessitam para serem libres e se autogovernar” (KOVACH e 

ROSENSTIEL, 2004, p. 31)  

 Nelson Traquina diz que o jornalismo é o quarto poder, pois tem a capacidade de 

investigar os outros poderes e de poder divulgar informações que dão instrumentos para a 

existência de uma democracia, por que tem uma ligação direta com a sociedade. 

O poder do jornalismo e dos jornalistas aponta para a importância das suas 

responsabilidades sociais. A afirmação do reconhecimento das suas responsabilidades, por 

parte dos jornalistas também por parte das empresas jornalísticas, não é possível reduzindo as 

notícias a uma simples mercadoria, e ignorando a existência dos ideais mais nobres do 

jornalismo, que fornecem uma manta de legitimidade ao negócio. (TRAQUINA, 2005, p.207 – 

208). 

 

ANÁLISE DAS REPORTAGENS  

As 52 notícias foram encontradas de 11 portais de notícias diferentes, sendo que sua 

maioria são de jornais do estado do Maranhão. Onde o jornal O Impacial e O Jornal Pequeno 

têm grande parcela das notícias analisadas. Entre o período de 2013 a 2019 foram feitas. 
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Gráfico 1. Elaborado por: Garcez, 2019. 

Levando em consideração 4 categorias de analises: Nomenclatura; Dignidade Humana; 

Empreendedor/escravagista; Localidade do resgate;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A primeira linha de análise é a Nomenclatura. O trabalho escravo contemporâneo recebe 

vários nomes como “escravidão”, “semiescravidão”, “trabalho forçado” e outros. Essa 

multiplicidade e variação dos termos utilizado indica que os critérios de classificação estão em 

discursão tanto no campo políticos –ideológico quanto no que diz respeito ao seu 

enquadramento na legislação trabalhista e no código de direitos humanos.  

Identificar os significados dos diferentes usos dos nomes, é identificar as diferentes lutas 

por de trás deles, a dominação que ocorre ao usar esses termos de forma repressiva e da 

exploração. Definir o tipo de relação é tão importante que dependendo da legitimação da 

relação, de sua definição de acordo com as leis, até a escolha dos canais governamentais para 

onde encaminhar as denúncias, elas podem passar por meras infrações das leis trabalhistas 

(onde a lei é mais leve) que é encaminhado para o ministério do Trabalho, até como infrações 

do Código penal. 

Jornais analisados

G1 Maranhão
O Imparcial
O Estado
O Jornal Pequeno
Maranhão Hoje
Ministério da Economia
Portal Amazônia
Exame
Estadão
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 Gráfico 2. Elaborado por: Garcez, 2019. 

 

A segunda linha de análise foi a da Dignidade humana. No iluminismo o filósofo 

Immanuel Kart, defendia a partir de uma perspectiva humanista, que o ser humano é dotado de 

valor intrínseco, representando um fim em si mesmo, não podendo ser tratado como objeto ou 

como meio para a realização de interesses alheios. O homem não pode ser usado como 

meramente meio, que apenas tenham a intenção de submete-lo e explorá-lo, uma vez que isso 

degradaria seu valor intrínseco, ou seja, sua dignidade. Essa concepção que é a que deve imperar 

no tratamento ao trabalhador, o de vedação da coisificação. 

A dignidade foi incorporada a importantes documentos internacionais como por 

exemplo Carta das Nações Unidas (1945) e a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948). A constituição de 1988 que traz em seu artigo 3º, inciso III, a dignidade da pessoa 

humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Tornando-se um 

fundamento do estado de direito e valor supremo a ser protegido, irrenunciável e inalienável. 

 

NOMECLATURA
Trabalho escravo

Trabalho análogo ao de escravo

Trabalho em condição degradante

Escravidão Moderna

Trabalho escravo contemporâneo
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A ideia de dignidade não tem conceito delineado. A ideia de dignidade está fortemente 

ligada a uma concepção de política e de cultura. Sofrendo mutações de acordo com a 

perspectiva de determinada sociedade, sendo um conceito de contornos vagos e imprecisos. 

Mas a ideia de dignidade está fortemente ligada a ideia de comunidade, ou seja, ligado a 

questões culturais. O reconhecimento dos direitos do homem se deu a partir de sua 

universalização e de sua multiplicação. A promoção do trabalho descente está ligada a 

dignidade da pessoa humana. 
“ O trabalho descente, então, é um conjunto mínimo de direitos do trabalhador que 

corresponde à existência de trabalho; a liberdade de trabalho; a igualdade de trabalho; 

o trabalho em condições justas incluindo a remuneração e que preservem sua saúde e 

segurança; a proibição do trabalho infantil; a liberdade sindical; e a proteção contra 

os riscos sociais” (Brito Filho, 2010, p.52) 

 

 A conceituação apresentada pela OIT para a figura do trabalho forçado diz que a 

“expressão trabalho forçado ou obrigatório designará todo trabalho ou serviço exigido de um 

indivíduo sob ameaça de qualquer personalidade e para o qual ele não se ofereceu de espontânea 

vontade”.                                                                                                                                                

 Nessa perspectiva ao longo da análise das notícias foi se identificado que a maioria das 

notícias não se tinha o nome das vítimas, e aquela que continham fotos metade não cobriam os 

rostos dos trabalhadores resgatados e em sua maioria mostravam as condições de trabalhos dos 

trabalhadores resgatados 

 Gráfico 3. Elaborado por: Garcez, 2019 
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Imagem 1 

 

 

 

 

 
Imagem 2 

 

Essa imagem (1) retirada do portal 
Jornal Pequeno, do dia 03 de maio 
de 2016, sobre o processo que o 
MPT abriu contra UFMA, 
construtora e empresário por 
manter trabalhadores em 
condições análogas à escravidão. 
Nessa reportagem os trabalhadores 
não foram nominalmente citados, 
porém é uma das poucas onde 
aparece o nome do empresário e da 
construtora responsáveis pela 
construção, além de citas a UFMA. 

 

Nessa reportagem (imagem 2); do 
O Imparcial do dia 20 de dezembro 
de 2019, mostra a condição 
degradante de trabalhos, porém 
não se tem o nome das vítimas e 
não tem o nome dos escravagistas 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 09 – Organização, Mobilidade Espacial e Degradação do Trabalho no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

5338 
 

 

 
Imagem 3 

 

A próxima categoria de análise foi a aparição ou não dos nomes dos 

empregadores/escravagistas nas reportagens o que acabou sendo interessante pois a reportagem 

que favam o nome dos empregadores para as que não falavam foi quase mesmo. 

 

.  
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Empregador/Escravagista

Essa reportagem (Imagem 3); 

 foi postada 19 de outro de 2017. 
Essa reportagem do O Imparcial 
também não mostra o rosto dos 
trabalhadores, mas descreve as 
condições de trabalho. Quantos 
casos ocorreram naquele ano, 
fazendo um grande balanço do 
ano. 

Gráfico 4. Elaborado por: Garcez, 2019. 
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Outro ponto de análise é onde esses trabalhadores foram resgatados.  O maranhão é o 

maior exportado de mão de escravizada do país, mas também tem grandes indicies de 

trabalhadores mantidos em condições análogas à escravidão. 

 

 
 

 O que pode ser explicado pelo indicies de desenvolvimento humano do estado. Que tem 

grandes índices de analfabetos, grande concentração de terra. Isso se ver pela grande quantidade 

de municípios onde trabalhadores foram regatados. As reportagens falam de resgatados em pelo 

40 diferentes municípios maranhenses, alguns deles aparecendo mais de uma vez como Vargem 

Grande, Bacabal, Peritoró, Bom Jardim. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa busca entender através meios de notícias (jornais) como lugar de disputas 

discursivas que apresentam efeitos de recepção de um grupo social especifico, pois, o jornal 

tem um papel essencial na construção de narrativas. Tem tanto poder que é considerado um 

“quarto poder” por muitos autores como Nelson Traquina, que diz que o jornalismo constitui o 

“quarto poder” devido a sua capacidade de investigar os outros poderes e de poder divulgar 

informações que permitam a existência da democracia. A representatividade na mídia é 

74%

23%

3%

CASOS DE MARANHENSES ESCRAVIZADOS

Escravizados: No maranhão

Fora do Maranhão No Maranhão, porem não nato

Gráfico 1. Elaborado por: Garcez, 2019. 
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construída por vários discursos institucionais e organizados por uma normatização comum ao 

próprio jornalismo. 

E em segundo momento o papel dos jornais em mostrar para como esse tipo de trabalho 

se espalha no território maranhense e como esse trabalhador também é levado para outras 

estados e regiões do pais. A expropriação do trabalhador do campo cria um exército de reservas, 

o trabalhador é visto como meio de produção, é separado de sua liberdade com o intuito de criar 

condições necessárias de produção de capital. 

A análise dessas notícias poderemos perceber como esse trabalhador são representados 

para a sociedade, se ele recebe ou não nome, se é tratado de forma digna ou apenas mais um 

número a ser inserido no sistema. Se se as notícias analisam as situações que esses trabalhadores 

são levados a se encontra em situação de tal vulnerabilidade. Se as matérias jornalísticas se 

importam em proteger os trabalhadores ou os escravagistas. Como essas matérias fazem a 

distribuição territorial dos regates desses trabalhadores.  Essa analise pode nos levar a entende 

como a grande mídia ver e representa esses trabalhadores e qual o tipo de narrativa está sendo 

entregue a sociedade e qual a imagem pintada por tal sobre essa exploração, que ocorre tanto 

no campo como na cidade, que é visto com maus olhos pela população, não só brasileira. 
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NOVOS RÓTULOS, VELHAS FORMAS: estudo das tipologias do trabalho escravo no 
Maranhão 

 

Matheus Sousa Barros1 
Laiz Agalve Garcez2 

Sávio José Dias Rodrigues3 
 
Resumo 
Este trabalho tem como objetivo traçar as tipologias do trabalho escravo e de como esta categoria vem sendo 
tratada nos textos da legislação, perpassando pelas caracterizações e a forma do conceito. Assim, associamos as 
tipologias à aparição (reprodução/permanência) do fenômeno no Maranhão, trazendo os elementos de 
vulnerabilidade. O trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, trabalho forçado ou trabalho escravo 
contemporâneo, surgiram ao passar do tempo assim como as ocorrências relacionadas ao mesmo. Assim, diante 
dos elementos teóricos expostos realizamos a abordagem em cima dos novos rótulos e velhas formas, onde levamos 
em consideração fatores principais: vulnerabilidade quanto a educação; condições socioeconômicas para 
elaboração de um quadro conceitual e cronológico para estabelecer um debate em torno desses conceitos afim de 
conclusões preliminares sobre a temática. 

Palavras-chaves: tipologias; trabalho escravo; vulnerabilidades. 

 

Introdução 

Será que já raiou a liberdade 

Ou se foi tudo ilusão 

Será, oh, será 

Que a lei áurea tão sonhada 

Há tanto tempo assinada 

Não foi o fim da escravidão 

G.R.E.S. Estação Primeira de Mangueira (1988). 

 

A Estação Primeira de Mangueira em 1988, traz um samba-enredo intitulado “100 Anos 

de Liberdade, Realidade Ou Ilusão?” do carnavalesco Júlio Mattos, contando a história do negro 

e da luta a sua ‘liberdade’ decretada pela Lei Áurea em 13 de maio de 1988, diante de um 

contexto histórico de escravidão durante o período colonial, datando-se de 1500 em um 

 
1 Graduando em Geografia (Bacharelado) pela Universidade Federal do Maranhão e membro-pesquisador do 
Núcleo de Estudos Geográficos – NEGO. matheusbarros04@gmail.com 
2 Graduanda em Geografia (Licenciatura) pela Universidade Federal do Maranhão e membro-pesquisador do 
Núcleo de Estudos Geográficos – NEGO. laizgarcez@gmail.com 
3 Doutor em Geografia pela Universidade Federal do Ceará – UFC. Docente pelo Curso de Licenciatura em 
Estudos Africanos e Afro-Brasileiros e pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia, Ambiente e Sociedade 
ambos pela Universidade Federal do Maranhão. saviodiasbr@hotmail.com 
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conjunto de leis que regiam o trabalho escravo até 1888. 

O samba-enredo possui um amplo contexto histórico, político e social, principalmente 

por carregar em sua letra, a marginalização do homem liberto após a abolição da escravidão, 

colocando à tona principalmente as situações de vulnerabilidades sociais e econômicas, essas 

acabam tornando-se fatores que contribuem para uma permanência do trabalho escravo. 

Mas, destacamos o trecho inicial por deixar explícito o questionamento sobre a falsa 

liberdade ao escravo. Será que a Lei Áurea, essa tão sonhada, há tanto assinada não foi o fim 

da escravidão? Podemos dizer que a resposta é, não. 

Passamos por um contexto histórico, conhecido como “Período Legal”, compreendido 

entre 1500 e 1888, que vai tratar sobre toda a trajetória do período escravista em um primeiro 

momento, até a Lei Áurea e logo após, avançamos pelos primeiros marcos e o avanço na 

legislação quanto ao trabalho escravo, pós abolição.  A partir de então teremos uma 

ressignificação do trabalho escravo, definida em 1921 pela Liga das Nações Unidas e mais tarde 

o artigo 149 do Código Penal (1940) vai definir o trabalho escravo contemporâneo, pelo 

trabalho forçado, jornada exaustiva e/ou situações degradantes de trabalho.  

José de S. Martins (1994) aborda em seus estudos que existem diferenças substantivas 

entre a escravidão extinta em 1888 e as novas formas de escravismo. A escravidão era definida 

pelo costume e pela lei, categorizado legalmente como mercadoria. Na nova situação o peão 

(assim nomeado o trabalhador sujeito a essa modalidade de trabalho) pode ser ou não 

mercadoria, portanto a peonagem não seria uma instituição regida legalmente. 

A partir dessas novas caracterizações ao trabalho escravo contemporâneo, entramos em 

uma discussão tangencial, sobre o avanço do capital e a degradação do trabalho e como esses 

fatores se inserem nessa nova escravidão, como o próprio Kevin Bales (1999) aborda em sua 

obra “Disposable People: New Slavery in the Global Economy”, onde o mesmo realiza um 

comparativo entra a antiga e a nova escravidão, essa base de estudos desta pesquisa.  

O estado do Maranhão entrará na discussão do trabalho escravo contemporâneo partindo 

da perspectiva dos índices anuais de ocorrências  dessa atividade, trazendo ênfase ao trabalho 

escravo no campo, onde essas áreas são de maior influência e localizam-se principalmente nas 

regiões das grandes fronteiras agrícolas, com grades projetos de ‘desenvolvimento’ e de grande 

influência, além dos conflitos latifundiários, onde retomamos os fatores do avanço do capital 

ferindo os princípios básicos da legislação trabalhista e dos Direitos Humanos.  

Paralelo aos diversos fatores, levamos em consideração ainda o trânsito dessa mão de 

obra, ou seja, o trabalho escravo como um processo de migração constante, a 
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reprodução/permanência desse fenômeno baseado nas vulnerabilidades apontadas. Onde 

teremos o trabalhador em busca por oportunidades e o deslocamento ocasionado pelo avanço 

do capital para essas fronteiras agrícolas. Martins (1995) aponta esse deslocamento.  

 
[...] milhares de camponeses teriam que ser expulsos de suas terras de trabalho, como 
de fato o foram, para que nelas fossem abertas grandes pastagens. Muitos deles 
acabaram migrando para as cidades da própria região, para viver na miséria da 
subocupação e das favelas.  colocando o trabalhador em condições precárias de 
trabalho, fenômenos esse comprovado por dados coletados de trabalhadores 
resgatados desse ambiente. 
 

Utiliza-se como referencial teórico, Neide Esterci (1996), Ricardo Rezende Figueira 

(2004), José de Souza Martins (1999), este adotado como autor base para o conceito de 

escravidão contemporânea; entre outros autores. Como fonte de dados, destacamos o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Comissão Pastoral da Terra (CPT); Ministério do 

Trabalho, Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE); 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a   Secretaria de Direitos Humanos e 

Participação Popular do Maranhão (SEDIHPOP). 

Os procedimentos adotados têm caráter bibliográfico e de analise documental dos 

materiais dos autores base desse artigo. Além da análise de dados, planilhas e uma leitura 

iconográfica e arquivista de ocorrências vinculadas nos meios de comunicação sobre as 

ocorrências de trabalho escravo no Brasil e principalmente no Maranhão afim de 

estabelecermos um ponto entre os conceitos e tipologias aqui apontadas. 

 

O trabalho escravo e sua trajetória histórica no Brasil  

Por volta de 1514 até 1888, compreendido como Período Legal, temos os registros do 

trabalho escravo no Brasil, identificadas por servidão ou escravidão por dívidas. Escravidão 

essa que passa pela seletividade por indígenas e negros vindos de regiões africanas.  

Até então as primeiras construções dos conjuntos de leis surgem a partir de ordenações 

religiosas e tratados firmados por Portugal e Inglaterra e logo depois em 1824 assumida caráter 

constitucional.  

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, 
que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela 
Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. [...] XIX. Desde já ficam abolidos os 
açoites, a tortura, a marca de ferro quente, e todas as mais penas cruéis. 
 

Então a Lei nº 3.353 de 13 de Maio de 1888 é anunciada pela Princesa Isabel, declarando 

a “extinção” da escravidão: 
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A Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o Senhor D. 
Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembléia Geral decretou e 
ela sancionou a lei seguinte: Art. 1°: É declarada extincta desde a data desta lei a 
escravidão no Brazil. 

 

Poderíamos considerar tal marco histórico remetido a liberdade de diretos, o fim de uma 

era marcada pelas marcas das correntes e o sofrimento dos açoites. Mas, após 1888, essa macha 

irá se reascender assumindo novos rótulos, com velhas formas.  

Como não se trata exatamente da modalidade de escravidão que havia na Antiguidade 
greco-romana, ou da escravidão moderna de povos africanos nas Américas, em geral 
o termo escravidão vem acrescido de alguma complementação: “semi”, “branca”, 
“comtemporânea”, “por dívida” [...] (FIGUEIRA, 2004). 

 

Figueira (2004) cita Meillassoux (1995: 58) em seus estudos sobre as formas que o 

trabalho escravo assumiu ao longo do tempo, afirmando que o escravo era um migrante, que 

poderia ser integrado à comunidade doméstica para suprir as necessidades de reprodução 

demográfica.  

Já na escravidão contemporânea, Kevin Bales4 (2000) em I nuovi schiavi. La merce 

umana nell'economia globale, vai explicar que no trabalho escravo contemporâneo a pessoas 

torna-se objeto de mercadoria, e tal modalidade ocorre de forma ilegal e disfarçada. Além disso, 

o próprio Rezende Figueira, vai ressaltar que essa modalidade de escravidão se distingue por: 

[...] distingue-se das anteriores porque em geral é de curta duração, ilegal, não é fruto 
de uma guerra, nem sempre é motivada por um sequestro. As formas anteriores de 
escravidão, as vezes regulamentadas por lei, eram de longa duração [...] (FIGUEIRA, 
2004). 

 

 O trabalho escravo contemporâneo se reafirma na legislação a partir de 1926, na 

Convenção sobre a Escravatura da Liga das Nações Unidas em Genebra5, determinava: 

Artigo 1º: Para os fins da Presente Convenção, fica entendido que: 1º A escravidão 
é o estado ou condição de um indivíduo sobre o qual se exercem, total ou 
parcialmente, os atributos do direito de propriedade; 2º O tráfico de escravos 
compreende todo ato de captura, aquisição ou sessão de um indivíduo com o 
propósito de escravizá-lo; todo ato de aquisição de um escravo com o propósito de 
vendê-lo ou trocá-lo; todo ato de cessão, por meio de venda ou troca, de um escravo 

 
4 Professor de Escravidão Contemporânea e Diretor de Pesquisa do Laboratório de Direitos da Universidade de 
Nottingham, Reino Unido. Foi co-fundador da Free the Slaves em Washington, DC e co-autor do Global Slavery 
Index. Bales aborda em suas obras, a escravidão moderna penetrada na economia global, e as suas diversas faces 
Extraído: <www.kevinbales.net/> 
5 Convenção sobre a escravatura assinada em Genebra, em 25 de setembro 1926, e emendada pelo protocolo aberto 
à assinatura ou à aceitação na sede da organização das Nações Unidas, Nova York, em 7 de dezembro de 1953. 
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adquirido para ser vendido ou trocado; assim como em geral todo ato de comércio 
ou de transportes de escravos. 

 

A partir disso, temos a reafirmação que a escravidão ainda se fazia presente em caráter 

mundial, principalmente com a prática do comercio de escravos e mais tarde algumas definições 

contribuíram para o entendimento mais aprofundado do trabalho escravo, visto que os relatórios 

divulgados apontavam um crescimento desse fenômeno, principalmente por parte dos países 

que já faziam parte do tratado firmado na Liga das Nações.  

Em 1940, teremos o avanço na legislação brasileira, baseado no artigo 149 do Código 

Penal, onde se torna mais explicito alguns elementos do trabalho escravo contemporâneo, 

como: a jornada exaustiva, trabalhos forçados, condições degradantes de trabalho, entre outros. 

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a 
trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes 
de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida 
contraída com o empregador ou preposto: (Redação dada pela Lei nº 10.803, de 
11.12.2003). 

  

Após esse avanço no Código Penal, teremos em dezembro de 1948, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos reforça a total proibição do trabalho escravo e/ou todas as 

situações consideradas degradantes de trabalho, através dos artigos 4º e 5º, definindo que: 

Artigo 4° Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o 
trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos.  

Artigo 5° Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradantes. 

 

Entramos em um dilema, onde o trabalho escravo contemporâneo fere o Estado 

Democrático de Direito, violando os princípios do Direito do Trabalhador, Direitos Humanos 

e do Código Penal vigente, partindo do pressuposto do avanço do capital e do desequilíbrio 

entre os detentores do mesmo, influenciando diretamente na modalidade de trabalho fornecida 

por estes. 

O trabalho escravo assume novos rótulos, mas as suas formas seguem impregnadas, se 

arrastando por um contexto histórico que não conseguiu enterrar pelas mãos de Isabel com o 

que poderia ser um grito de liberdade. Logo após 1888, teremos fatores como a pobreza, uma 

concentração de terras aos grandes donos da época, além da falta de oportunidades para os que 
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agora seriam “homens livres”, que mais tarde acabariam provocando a continuação da história 

do trabalho escravo no Brasil. 

O trabalho escravo contemporâneo (re)surge a partir da década de 606, marco pelo que 

Moura (2016) aponta como um contexto histórico ligado o milagre econômico que o país vivia 

e a região amazônica tornava-se alvo de grandes projetos e implantação de empreendimentos 

que visavam diretamente a utilização predatória dos recursos naturais e da força de trabalho. 

De acordo com Martins (1995) essa modalidade de ocupação proposta era contraditória: a da 

agropecuária, uma atividade econômica que dispensa mão-de-obra e esvazia territórios.  

Ao longo do tempo o trabalho escravo toma abrangências cada vez maiores, acionando 

os aparelhos de justiça do Estado, que ainda seria de franco impacto visto que vivia-se no país 

um período ditatorial e as estratégias de desenvolvimento citadas anteriormente eram frutos 

deste governo, sendo assim considerados apenas fatos a serem analisados, principalmente por 

parte dos grandes proprietários da época.  

 

O Maranhão na rota do trabalho escravo  

Os grandes projetos de desenvolvimento avançaram por todo Brasil e principalmente 

para a região amazônica do país. O Maranhão será incluído no mapa dos grandes projetos de 

desenvolvimento, entre eles o Programa Grande Carajás que inclui a Estrada de Ferro Carajás 

e o Polo Siderúrgico de Carajás; o avanço da fronteira agrícola pelo MATOPIBA e a própria 

Lei Sarney de Terras7,  Martins (1995) define essa entrada do capital como atividades 

econômicas que instauraram o grande latifúndio moderno, vinculado a poderosos 

conglomerados econômicos nacionais e estrangeiros. Esses grandes projetos seriam fatores que 

circundam trabalho escravo em nosso estado.  

O avanço das fronteiras agrícolas, os planos de desenvolvimento voltados as ações do 

agronegócio, colocaram o trabalhador em situações que degradantes e a partir disso percebemos 

as modos e tipologias de trabalho escravo presente nesse meio. É o que Sávio José Dias 

Rodrigues (2017) aborda em suas pesquisas sobre o avanço do capital e a modernização como 

pivô nos modos de trabalho escravo: 

 
6 Esterci (1994) traz a continuidade da esfera do trabalho no Brasil. “Já nos anos de 1960, circulavam na imprensa 
brasileira notícias sobre trabalho escravo, escravidão, escravidão branca, aliciamento, venda de trabalhadores 
como mercadoria, tráfico e formação de quadrilha de traficante.” (p.13) 
7 A Lei nº 2.979/1969 ou Lei Sarney de Terras, criada no Maranhão no governo estadual de José Sarney. A lei 
consolidava um projeto modernizador da agricultura no Estado, vendendo terras para empresários e com 
financiamentos da SUDENE e Banco do Nordeste   
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Os casos envolvendo trabalho escravo em atividades que são anunciadas como as 
pontas de lança da modernização, sobretudo no campo, são evidências empíricas de 
que há uma forma simbólica entre os mecanismos da escravidão e seus agentes, bem 
como a reprodução do modo capitalista. (Idem, 2005, p. 270). 

A precarização do trabalho e do trabalhador nessas regiões colocam-se como fator 

preponderante para as condições de análogas à escravidão, dado principalmente ao 

deslocamento do homem devido ao avanço do capital sobre seu principal meio de 

sobrevivência, a terra.       

 

Mapa 1: Mapa da Intensidade do Fluxo Migratório de Destinos dos Trabalhadores do Maranhão 
– 2010. Extraído: Atlas Do Trabalho Escravo No Maranhão (2018). 

 

O fluxo migratório do trabalho escravo, gira em um eixo entre o próprio nordeste, 

regiões norte, centro-oeste e sudeste. O caderno de Conflitos no Campo (2016) da Comissão 

Pastoral da Terra, traz as violações dos dispositivos legais compreendendo as áreas de atividade 

econômica concentradas no campo. Áreas essas compreendidas entre 16 unidades federativas, 

com incidência em 58 munícipios, enfatiza-se a região do MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, 

Piauí, Bahia) como “regiões de ocupação recente pelo agronegócio” entre outras. 
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Théry (2010) vai enfatizar que para essas áreas, a partir da analise de cadernos da CPT 

e registro do Ministério do Trabalho a partir de 1995 que o trabalho escravo em algumas dessas 

regiões gira em torno de: 

[...]companhias siderúrgicas, carvoarias, mineradoras, madeireiras, usinas de 
álcool e açúcar, destilarias, empresas de colonização, garimpos, fazendas, 
empresas de reflorestamento/celulose, agropecuárias, empresas relacionadas 
à produção de estanho, empresas de citros, olarias, cultura de café, produtoras 
de sementes de capim e seringais. 

 

O Caderno de Conflitos da CPT de 2016 enfatiza ainda que tais violações dos 

dispositivos legais em cerca de 16 Unidades da Federação, compreendendo atividades 

relacionadas a atividades pecuárias com cerca de 38 ocorrências; cultivo e colheita de café com 

10 ocorrências; atividades extrativistas com aproximadamente 08 ocorrências; produção de 

carvão com 2 ocorrências registradas, entre outras atividades com 1 ocorrência registrada. 

A Secretária de Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP MA) destaca 

ainda o Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins como um grande corredor de exportação de 

trabalhadores em situação de trabalho escravo. Sendo perceptível através de dados apresentados 

pela CPT (2014): 

Tabela 1 – Total de Trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão entre os anos 
de 2003 a 2014. CPT (2014) Adaptado. BARROS, 2019. 

Os dados apresentados pela CPT reafirmam o estado do Maranhão topo do trabalho 

escravo, entre os anos de 2003 a 2014, com cerca de 19% dos trabalhadores resgatados, 

oriundos do estado. E esse fenômeno é explicado por fatores já citados entre a concentração de 

terras nas mãos dos grandes latifundiários e empresários; e o deslocamento do trabalhador para 

outras regiões em busca de condições de vida mais adequadas. Além de outros fatores de 

vulnerabilidades que serão apontadas a frente dessa discussão. Ainda de acordo com o 
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levantamento do Ministério Público do Trabalho no Maranhão (MPT-MA), a cidade de Codó 

aparece no ranking como uma das cidades líderes de exportação de mão de obra escrava, onde 

cerca de 429 pessoas resgatadas são oriundas da cidade. 

Até 2011 o estado do Maranhão liderava o ranking de trabalhadores em situação de 

trabalho escravo, segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região e da Comissão 

Pastoral da Terra (CPT-MA), cerca de 107 regatados, e os municípios de Açailândia, Santa 

Luzia e Bom Jesus das Selvas concentravam o maior número de trabalhadores na situação de 

trabalho escravo. Entre 2001 a 2010 esses municípios tiveram cerca de 716 trabalhadores 

resgatados. 

A Secretária de Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP MA) em uma 

conferência em 2019 apresentou dados sobre o trabalho escravo no Maranhão onde os 

municípios de Codó e Timbiras lideravam o ranking dos municípios do estado em exportação 

de trabalhadores em situação análoga à escravidão e destaca que o salto em resgates de 

trabalhadores nessas situações entre 2017 e 2018. 

Mapa 2: Mapa dos municípios de maior incidência trabalho escravo no Maranhão – 2003 a 
2017 – 2010. Extraído: Atlas Do Trabalho Escravo No Maranhão (2018). 

 

Já ao leste maranhense, teremos incidências nos municípios de São Bernardo e Vargem 

Grande, em atividades ligadas principalmente a extração da palha e da cadeia produtiva da 

carnaúba, além de obreiros contratados por empreiteiras. Vale ressaltar que a região leste 

também crescer no setor agrícola com o avanço da soja, dentro do corredor do MATOPIBA, 

influenciando diretamente em fatores para a degradação do trabalho no campo.  
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As tipologias do trabalho escravo e os fatores de vulnerabilidades presentes 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) traz um estudo no Relatório Global do 

Seguimento da Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho 

(2005), sobre a identificação do trabalho forçado, dividindo-os por categorias, baseados em um 

conjunto teórico e de análises nas convenções da OIT. 

 

Tabela 2 – Identificação do Trabalho Forçado. Extraído. Relatório Global do Seguimento da 
Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho (2005). Adaptado. 
BARROS, 2019. 

 

A servidão por dívidas, dívida induzida, o confinamento no local de trabalho e a retenção 

de pagamentos aparecem no topo da identificação do trabalho forçado. Figueira (2004) 

categoriza a escravidão por dívida a um modelo de trabalho temporário sob coerção, onde um 

fazendeiro geralmente alicia o trabalhador através de terceiros para outro municípios ou fora do 

estado, podendo deixar o local de trabalho após o “abono” recebido no ato do seu recrutamento 

e os gastos com o transporte, hospedagem e alimentação durante esse recrutamento.  

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO FORÇADO 

FALTA DE CONSENTIMENTO – NATUREZA 
INVOLUNTÁRIA DE TRABALHO 

AMEAÇA OU PUNIÇÃO 

 SERVIDÃO POR DÍVIDA 
 VIOLÊNCIA FÍSICA OU SUA FAMÍLIA OU 

PESSOAS PRÓXIMAS 

 RAPTO OU SEQUESTRO  VIOLÊNCIA SEXUAL 

 VENDA DE PESSOA A OUTRA  AMEAÇA DE REPRESALIAS 

 CONFINAMENTO NO LOCAL DE 
TRABALHO – PRISÃO OU CARCERE 
PRIVADO 

 PRISÃO E CONFINAMENTO 

 COAÇÃO PSICOLÓGICA 
 DENÚNICIAS A AUTORIDADES (POLÍCIA, 

AUTORIDADES DE MIGRAÇÃO) 

 DÍVIDA INDUZIDA 
 DEMISSÃO DO EMPREGO E EXCLUSÃO 

DE EMPREGOS FUTUROS 

 ENGANO OU FALSAS PROMESSAS SOBRE 
OS TIPOS E CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 SUSPENSÃO DE DIREITOS OU 
PRIVILÉGIOS 

 RETENÇÃO DE PAGAMENTOS 
 MUDANÇA PARA CONDIÇÕES DE 

TRABALHO AINDA PIORES 

 RETENÇÃO DE DOCUMENTOS DE 
IDENTIDADES OU PERTENCES 

 PRIVAÇÃO DE ALIMENTO, HABITAÇÃO 
OU DE OUTRAS NECESSIDADES 
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Rezende (2000) aponta para o Maranhão uma das maiores vulnerabilidades que deixam 

o trabalhador suscetível ao trabalho escravo:  

O ambiente de miséria e fome no qual se dava a contratação era o Nordeste, 
principalmente o Maranhão. Ali, os homens, conforme Lopes, eram “atraídos por boas 
ofertas de trabalho e, chegando ao local, enganados nos gastos com a cantina e acertos 
finais”, ficavam “em débito”. Aliás, a fraude não era complicada, pois os 
trabalhadores tinham dificuldade em calcular seus gastos, por serem analfabetos. 

 

Trazendo assim a identificação do trabalho escravo por dívida à tona, com a dívida 

induzida e mudanças das condições de trabalho que já eram precárias, para piores.  Pelo 

desconhecimento, atrelado as condições vulneráveis, torna o aliciamento ainda maior. Ou seja, 

a condição de pobreza é uma das principais condições de escravo e de forma sucessiva os baixos 

de níveis de formação. Em 2013 a Comissão Pastoral da Terra mais de 35% dos resgatados 

eram analfabetos e mais de 38,4% não chegaram a concluir nem o ensino fundamental até o 5° 

ano. 

Dados do Censo Demográfico (2010) do IBGE, mostram que nas regiões citadas 

anteriormente a porcentagem da renda per capita é muito baixa. Cerca de 8,64% das famílias 

do Oeste Maranhense recebem até ½ salário mínimo8 e apenas uma pequena uma pequena 

parcela recebe de um até 2 salários mínimos, conforme a tabela a seguir: 

Tabela 3-Valor do rendimento nominal médio mensal per capita e mediano mensal percapita 
dos domicílios Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2010.  

 

Moura (2016) em faz um retrato documental sobre o trabalho escravo na mídia e em 

análise aos seus estudos, percebemos como a mão de obra escrava age no Maranhão. A autora 

 
8 Salário mínimo utilizado: R$ 510,00. 
9 A Messoregião do Oeste Maranhense é composta por municípios incidentes do trabalho escravo, sendo esses: 
Açailândia, Bom Jesus das Selvas e Santa Luzia. Vale enfantizar ainda que a mesorregião é fronteira com o estado 
do Pará, vinculando assim ocorrências a esse corredor formado, facilitando tais ocorrências. 

VALOR DE RENDIMENTO MENSAL – RENDA PER CAPITA POR DOMICÍLIO 
(PORCENTAGEM) 

Oeste Maranhense (MA)9 Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 8,64% 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 6,46% 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 1,71% 

Centro Maranhense (MA) Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 10,11% 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 7,55% 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 1,59% 
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cita uma reportagem com um dos aliciadores, feita com uma câmera escondida exibida no SBT 

no município de Açailândia. 

(...) Repórter: E não precisa assinar a carteira? 

Entrevistado: Não precisa não...só entrou, trabalhou e fez o serviço, e saiu fora, não 
é não? Não tem dessa não. 

 

A partir desse ponto, percebemos como funciona a dinâmica do recrutamento para o 

trabalho escravo, quebrando todo e qualquer lei e direito do trabalhador, sendo uma das 

principais características da escravidão por dívida, onde o trabalhador em busca de melhores 

condições financeiras, visto a renda per capta, chegamos a essa conclusão, parte em busca de 

um trabalho baseado em falsas promessas.  Esses fatores podem ser atrelados inclusive ao perfil 

de trabalhadores resgatados nessas situações, onde de acordo com Ministério do Trabalho: 

O perfil dos resgatados revela que 95,5% são do sexo masculino e que o maior número 
desses trabalhadores tem como estado de nascimento (28,3%) e de referência de 
domicílio (21,6%) o Maranhão, seguido do Para (7,9% e 17,5%), apontam os dados 
do MTE, referentes ao período de 2003 a 2009. 

 

No ano de 2019, o Maranhão ainda liderava o ranking de mulheres resgatadas em 

situação de trabalho escravo, cerca de 313 mulheres nos últimos 15 anos, de acordo com o 

MTE. A advogada Brena Bonfim, doutora em Direito Contemporâneo do Trabalho, explica 

sobre essas categorias do trabalho escravo 

“Muitas vezes a retenção de um passaporte, a retenção de um documento de 
identificação ou até mesmo o não pagamento ou, por exemplo, o trabalhador que mora 
no local de trabalho e o empregador desconta mais de moradia do que ele recebe 
efetivamente no trabalho. Isso pode caracterizar e aí essas situações têm que ser 
observadas tanto pelos profissionais técnicos como também por toda a sociedade” 
(Entrevista G1 MA. 2019) 

 

Esses dados reiteram a fala de Martins (2009) relacionada a sobrecarga familiar e 

Rodrigues (2017) coloca a questão da participação das mulheres participando dessas estatísticas 

e a grande quantidade de homens se aventurando para manter a família economicamente. 

Conclusões 

O trabalho escravo segue como uma mancha presente na história do país, assumindo 

novos rótulos, mas possuindo a mesma forma. Seguindo por uma época chamada “Período 
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Legal”, tendo fim em 1888, ou pensávamos que havia acabado em 1888.  

O capitalismo e as frentes de desenvolvimento reacendem um passado cruel, recriando 

métodos que acabam passando por cima de tudo e de todos os direitos essenciais do trabalhador. 

O avanço das fronteiras desenvolvimentistas na região da Amazônia e do cerrado mostram a 

reprodução do capital afim de benefícios voltados única e exclusivamente ao agronegócio e 

para os grandes proprietários de terras. Esses que acabaram por expulsar muitos de suas terras, 

onde consequentemente aqueles que antes tinham meio de sobrevivência, agora se submetem a 

formas de trabalho degradantes.  

Essa vulnerabilidade é vista com frequência, a tentativa de se manter e de manter a 

própria família, colocando o trabalhador em uma posição desfavorável, fazendo com que o 

mesmo acabe se submetendo a essas formas de trabalho. Por isso os altos índices de escravidão 

principalmente por dívida atrelados as falsas promessas de condições e empregos.  

Percebemos essas vulnerabilidades em alguns dos números apresentados por meio de 

dados em nossas discussões. Ao analisar que principalmente, a concentração de renda é algo 

absolutamente desigual, isso é fruto da ausência de terras para o sustento do trabalhador do 

campo, fonte de sustento de muito, tomada pelo grande capital e pelas frentes de 

desenvolvimento.  

A mão de obra de obra torna-se algo descartável, o capitalismo reformula sua forma de 

aquisição de mão de obra, tudo isso sem nenhum direito para o trabalhador. Ou seja, a situação 

de trabalho torna-se involuntária, o tráfico de pessoas torna-se frequente com o confinamento 

no local de trabalho e a retenção de pagamentos e documentos. Ou seja, o trabalhador torna-se 

refém desse modelo de trabalho imposto pelo capital. Ficando perceptível as mais diversas 

formas/tipologias de trabalho escravo contemporâneo. 

Reiteramos também a necessidade de um amparo ainda maior das políticas públicas, já 

que as situações de vulnerabilidades são constantes e aumentam gradativamente no atual 

cenário que vivemos. Além de uma reinserção do trabalhador retirado dessas situações de 

trabalho, já que isso fere todos os resquícios da dignidade humana, colocando-o em uma 

situação mais vulnerável do que inicialmente. 
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CAPITAL VERSUS TRABALHO: A PRECARIZAÇÃO ENQUANTO RESULTADO 

DA CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL. 

Eliana Vieira dos Santos1 
Jânio Roberto Diniz dos Santos² 

Suzane Tosta Souza³ 
 

Introdução 
 

O presente artigo é parte da discussão do trabalho de dissertação, em que se discute 

acerca da temática capital versus trabalho, com perspectiva de contrapor as relações de 

produção econômica e espacial. Entende-se que a organização e produção do espaço podem ser 

compreendidas por meio do trabalho, que no sistema capitalista de produção em que nos 

encontramos não é mais apenas condição ontológica, mas principalmente tornou-se valor de 

troca para aqueles que possuem os meios de produção. Pensar a questão espacial é retomar o 

processo de apropriação da natureza pelo homem, que se deu inicialmente por meio do trabalho 

como forma de reprodução da vida. Além disso, também busca-se mostrar que a reestruturação 

produtiva foi e é um processo que vem se dando ao longo do tempo de consolidação das 

estruturas capitalistas, por serem estas instáveis, estão sujeitas a constante mudanças. Em busca 

da compressão dos tempos e espaços, para produzir-se mais em menos tempo, o que garantiu 

mais lucro. E para compensar todo investimento realizado, alguns setores sofreram as 

consequências dessa aplicação de capital, a classe trabalhadora é exemplo dos que pagaram a 

conta dos capitais aí investidos. Diante dessa análise são evidenciadas as implicações do 

processo de reestruturação produtiva na vida dos camponeses, onde esses são obrigados a 

subjugarem suas forças de trabalho ao capital como forma de sobrevivência e permanência 

enquanto classe. O capital como um sistema orgânico, tem garantido sua dominação 

através da submissão do trabalho humano, reduzido a mera condição de mercadoria geradora 

de mais valia. 

  
A produção desigual do espaço. 
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O processo de apropriação da natureza pelo homem se deu inicialmente por meio do 

trabalho como forma de reprodução da vida. No princípio a vida humana estava associada ao 

ritmo da natureza, nesse momento o homem transforma a primeira natureza, que é “a natureza 

original”, que nada mais é que aquele espaço físico não alterado pela ação humana, em segunda 

natureza como forma de satisfazer suas necessidades. 

O intercambio do homem com a natureza é mediado pelo trabalho que este realiza como 

forma de atender as suas necessidades e as da sociedade. As relações estabelecidas com a 

natureza pelo homem eram de dependência deste às condições naturais. Por serem nômades, 

buscavam condições favoráveis do meio para sua adaptação, sem lançar mão de técnicas mais 

elaboradas, de modo rudimentar e sem provocar alterações drásticas a essa natureza. Porém 

com o processo civilizatório os sujeitos foram aperfeiçoando seus instrumentos de trabalho e 

percebeu que aquela natureza que a seus olhos era selvagem poderia ser domada, e nesse 

processo passou a enxergá-la enquanto fonte de produção de objetos enquanto mercadoria. 

Processo marcado pela passagem do nomadismo à sedentarização, por meio do domínio de 

técnicas que possibilitou aos sujeitos fixarem num determinado espaço.  

A relação metabólica homem-natureza que tinha como objetivo a produção como meio 

de suprir as necessidades dos seres humanos, relação pautada no sistema de primeira ordem 

“cuja finalidade á a preservação das funções vitais da reprodução individual e social” 

(ANTUNES, 2002, p. 19), foi substituída pela relação de trabalho abstrato que preservava a 

produção de valores-de-troca. Dessa forma, a natureza foi sendo constituída enquanto fonte de 

valor, porém com suas limitações.   

No século XVIII os fisiocratas viam a natureza como fonte direta de valor, porém com 

a formulação de teorias contrárias como a de Adam Smith, a tradição clássica passa a ver a 

natureza enquanto uma barreira que limitava o desenvolvimento econômico (SMITH, 1988). 

Diante disso a sociedade passou a desenvolver técnicas que derrubassem as barreiras 

consideradas como entrave econômico. 
Desse modo, a relação inicial do homem com a natureza se encontra mediada pelo 
trabalho, e através dessa mediação supera os termos da relação e nos coloca diante de 
um espaço produzido pela sociedade como ato e ação de produção da própria 
existência. Neste longo movimento o homem cria-se através de um conjunto de 
produções, dentre as quais se situa a produção do espaço. (CARLOS, 2011, p. 40). 

 

Como aponta Lefebvre (1991), o espaço é produto da ação humana sobre a natureza. A 

sociedade é o próprio espaço, uma vez que este é produzido pelo homem a sua imagem e 
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semelhança, o espaço é o reflexo da sociedade que o produz, ao mesmo tempo em que produz 

o espaço se reproduz enquanto ser social. Desse modo, o espaço é a expressão dos interesses da 

classe dominante de acordo com um dado modo de produção, ao mesmo tempo é marcado pela 

resistência das classes exploradas (CASTELLS, 1983). 

O espaço é socialmente construído por meio de processos de apropriação e 

transformação. O espaço de modo dialético é produto e produtor das relações sociais, e nesse 

sentido o homem ao mesmo tempo que produz o espaço se torna reflexo dele.  
[...] o espaço geográfico torna-se um apêndice do desenvolvimento social. A ideia de 
que as coisas acontecem "no espaço" não é somente um hábito do pensamento, mas 
também um hábito da linguagem, e apesar de seu apelo ao absoluto, o espaço natural 
é anacrônico, até mesmo nostálgico e uma barreira a uma compreensão crítica do 
espaço. Por suas ações, a sociedade não mais aceita o espaço como um receptáculo, 
mas sim o produz; nós não vivemos, atuamos ou trabalhamos "no" espaço, mas sim 
produzimos o espaço, vivendo, atuando e trabalhando. (SMITH, 1988, p.132). 

 

 Espaço absoluto e espaço relativo são apontados como objeto de destaque em estudos 

segundo Smith (1988), de acordo com ele o espaço absoluto é visto como desprovido de matéria 

e ao mesmo tempo receptáculo de objetos e condição para os acontecimentos. Já no espaço 

relativo há uma dependência do espaço em relação a matéria. A consideração de espaço 

absoluto de Harvey se aproxima da de Smith, pois diz que este pode ser considerado o espaço 

físico, palco das atividades humanas, onde se concretiza o trabalho mediado pela natureza, em 

que a propriedade se consolida e as desigualdades resplandecem de forma visível, espaço de 

produção e não produção, espaço que o capitalista estabelece sua produção e ali se organiza 

com seus equipamentos de valorização, por meio de investimento em infraestrutura, seja na 

construção de estradas e ferrovias como forma de viabilizar a circulação da mercadoria, 

encurtando o tempo e os espaços, dentre outros serviços que permitam a ampliação do seu 

capital.  
À semelhança do que ocorreu com o espaço newtoniano depois de Einstein, as 
prioridades inverteram-se; o espaço absoluto torna-se um caso especial num universo 
mais relativo. A questão é que onde o espaço absoluto se manifesta hoje em termos 
geográficos, ele é produto da atividade humana; o caráter absoluto de tais espaços é 
um produto social, não uma característica do espaço natural. Na transição para o 
capitalismo, os cercamentos representaram uma criação histórica notável do espaço 
absoluto. À medida em que o capital aumenta sua influência, todo o globo é dividido 
em partes legalmente distintas, separadas por grandes cercas brancas, reais ou 
imaginárias. (SMITH, 1988, p.133). 
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 Por meio da leitura em Marx, há um entendimento que em uma sociedade capitalista, 

há uma tendência a transformar tudo em mercadoria e o espaço não foge à regra, pois é visto 

enquanto meios e objetos de trabalho, e enquanto espaço mercadoria gera lucro. Desse modo 

há espaços de maior interesse do capital para ampliação dos fluxos econômicos, o que 

ocasionará supervalorização capitalista de um espaço em detrimento de outros, o que contribui 

para a ampliação das contradições socioespaciais.  
Os últimos cem anos de desenvolvimento capitalista têm levado a produção do espaço 
a um nível sem precedentes. Mas ele não se tem realizado pela expansão absoluta num 
dado espaço, mas através da diferenciação interna do espaço global, isto é, através da 
produção de espaços absolutos diferenciados dentro do contexto mais amplo do 
espaço relativo. (SMITH, 1988, p.136). 

  

 Nesse sentido “o capital ao se esforçar para produzir uma paisagem geográfica favorável 

à sua própria reprodução e subsequente evolução”, cria, destrói e recria espaços, pois para ele 

essa é “perpetuamente instável em razão das várias pressões técnicas, econômicas, sociais e 

políticas que operam num mundo de variações naturais extremamente mutáveis” (HARVEY, 

2016, p. 139). Ao mesmo tempo em que busca formas de se adaptar a essas pressões, contribui 

de modo expressivo em sua formação.  

 O capital vive em constante busca por espaços onde tenha a garantia de uma reprodução 

de forma mais ampla, dessa forma investe em espaços que apresentam estruturas que 

proporcione seu estabelecimento em determinado espaço, seja relacionada à questão da 

disponibilidade de força de trabalho, a infraestrutura, a disponibilidade de matéria-prima e ou 

as facilidades do mercado de circulação. Sendo assim, cria espaços desiguais, vez que áreas que 

disponibilizam esses aparatos atraem mais investimentos, enquanto áreas desprovidas de tais 

atrativos não são objeto de interesse desse capital, que muitas vezes as poucas atividades que 

apresentam perdem ao longo do tempo, por falta de novos investimentos do capital e 

desvalorização dos que ali foram aplicados, processo conhecido como caução circular 

cumulativa, segundo Gunnar Myrdal apud Harvey (2016).   
A diferenciação do espaço geográfico no último século é um resultado direto da 
necessidade, inerente ao capital, de imobilizar o capital na paisagem. Não há nada de 
mal que quinhentos milhões de dólares possam circular ao redor do mundo ao apertar-
se um botão, mas têm que vir de algum lugar e se encaminhar para outro. No processo 
de produção o objetivo de produzir mais-valia, sendo necessário que grandes 
quantidades de capital produtivo sejam espacialmente imobilizadas por períodos 
relativamente longos, na forma de fábricas, maquinaria, vias de transporte, armazéns 
e uma série de melhoramentos. A imobilização espacial do capital desta maneira, ou 
enquanto capitais nacionais delimitados pelas fronteiras da Nação-Estado, é 
simultaneamente a produção de um espaço geográfico diferenciado. Na medida em 
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que a mobilidade do capital se iguala ao processo de imobilização, as tendências 
opostas se verificam, não ao acaso, mas numa diferenciação interna padronizada do 
espaço mundial. Portanto, à medida em que a produção do espaço ocorre, com o 
desenvolvimento do capitalismo, a contradição aparentemente abstrata entre o espaço 
absoluto e o espaço relativo se introduz cada vez mais na própria economia espacial 
do capitalismo.  (SMITH, 1988, p.136 e 137). 
 

 Assim se dá a atuação do capital no sentido das diferenciações espaciais apoiada na 

dinamização da produção de mercadoria que gera conflitos que além de se revelarem no modo 

como o espaço se encontra organizado, também se revela na contradição capital trabalho onde 

o homem realiza trabalho capitalizado ao passo que este capital nutre-se da exploração do 

próprio homem. O capital, na produção do espaço, controla o processo de trabalho realizado 

pelo trabalhador, de modo que este não consiga almejar outra forma de sociedade que não 

transcorra sob a hegemonia do capital.  

  

A crise estrutural do capital e a precarização do trabalho 

 

Tomando como base a perspectiva marxiana do conceito de trabalho, este se configura 

enquanto um processo que se dá entre homem e natureza, mediado pela própria ação humana, 

que é responsável pela mediação, regulação e controle do seu metabolismo com a natureza. 

Nesse sentido o trabalho tem o papel de mediador na relação homem/natureza, pois ao passo 

em que o homem age no sentido de modificá-la, o inverso acontece, este também tem sua 

natureza transformada. De acordo com Godoy: 
[...] Na concepção de Marx, o conceito de trabalho pode ser entendido como aquele 
ligado a atividade teleológica de transformação da natureza e como síntese inseparável 
da natureza objetiva, circundante, e a natureza subjetiva do homem. O trabalho 
constitui o “princípio gerador” do homem e não apenas uma atividade produtiva, mas 
de constituição de uma natureza objetiva e de um horizonte de apreensão e 
transformação da realidade. O conceito apresenta dupla dimensão: a de transformação 
da natureza e de constituição de objetos, estes trazem o momento da objetividade de 
sua produção. (2008, p.126). 

 

No processo de sociabilidade humana, o trabalho é categoria central, pois este possibilita 

ao homem se reproduzir enquanto ser, é a substância do valor, desse modo: 
O trabalho, como criador de valores-de-uso, como trabalho útil, é indispensável à 
existência do homem – quaisquer que sejam as formas de sociedade –, é necessidade 
natural e eterna de efetivar o intercâmbio material entre o homem e a natureza e, 
portanto, de manter a vida humana (MARX, 2008, p.64-65). 
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O trabalho é inerente ao homem, embora outros animais realizem atividades 

semelhantes a ele, no trabalho humano há uma pré-ideação do produto final, aspecto que o 

distingue dos demais animais, que embora sejam exemplares construtores como explicita Marx, 

a exemplo da abelha comparada ao arquiteto e a aranha ao tecelão. Porém no processo não tem 

noção do que pode vir a produzir. Já o homem “não apenas efetua uma transformação da forma 

da matéria natural; realiza ao mesmo tempo, na matéria natural seu objetivo, que ele sabe que 

determina, como lei, a espécie e o modo de sua atividade e ao qual tem de subordinar sua 

vontade” (ANTUNES, 2004, p.30). A consciência humana é que possibilita a ele fazer 

indagações e dá resposta e, desse modo, ser o condutor do processo. Como coloca Lukács: 
[...] o homem torna-se um ser que dá respostas precisamente na medida em que - 
paralelamente ao desenvolvimento social e em proporção crescente - ele generaliza, 
transformando em perguntas seus próprios carecimentos e suas possibilidades de 
satisfazê-los; e quando, em sua resposta ao carecimento que a provoca, funda e 
enriquece a própria atividade com tais mediações, frequentemente bastante 
articuladas. (1968, p.5). 

 

 Nesse aspecto, distingue a ação desses seres na natureza, em que enquanto um age 

transformando-a sem intenções, o outro é movido por objetivos pré-estabelecidos, com noção 

de como sua ação poderá interferir nessa natureza. 

 Para se realizar o processo de trabalho o homem se utiliza dos meios e dos objetos de 

trabalho, em que, de acordo com Marx, o primeiro é considerado “uma coisa que o trabalhador 

coloca entre si mesmo e o objeto de trabalho é que lhe serve como condutor de sua atividade 

sobre esse objeto”. (ANTUNES, 2004, p.31). No caso do trabalhador rural, a terra é seu meio 

de trabalho, meio em que o possibilita se reproduzir socialmente, através dos objetos de 

trabalho, prepara, planta, obtém o produto agrícola, resultado do trabalho mediado pelo objeto 

de trabalho. 

 Na maioria das vezes esse trabalhador rural não dispõe desse meio de trabalho e para 

sobreviver se ver obrigado a vender sua força de trabalho a “compradores possuidores de terras, 

maquinas, matérias-primas e meio de vida – coisas essas que, exceto a terra em seu estado bruto 

são produtos do trabalho” (ANTUNES, 2004, p.69 e 70). Esses trabalhadores são meros 

“vendedores que nada tem a vender senão sua força de trabalho”.  

 A precarização da força de trabalho se intensificou principalmente a partir da década de 

1970, momento em que o capital passa a demonstrar um quadro de estagnação, motivado pela 

“queda da taxa de lucros, o esgotamento do padrão de acumulação taylorista/fordista de 
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produção, hipertrofia da esfera financeira, a maior concentração de capitais, a crise do welfare 

state ou do “Estado de bem-estar social” e o incremento acentuado das privatizações”. 

(ANTUNES, 1999, p. 29 e 30). Processos que desencadearam uma crise sem precedentes, e que 

o impulsionou a realizar medidas drásticas, levando a um reordenamento do sistema produtivo 

e:  
Como resposta a sua própria crise, iniciou-se um processo de reorganização do capital 
e de seu sistema ideológico e político de dominação, cujos contornos mais evidentes 
foram o advento do neoliberalismo, com a privatização do Estado, a 
desregulamentação dos direitos do trabalho e a desmontagem do setor produtivo 
estatal, da qual a era Thatcher-Reagan foi a expressão mais forte; a isso se seguiu 
também um intenso processo de restruturação da produção e do trabalho, com vistas  
a dotar o capital do instrumental necessário para tentar repor os patamares de expansão 
anteriores. (ANTUNES, 1999, p. 31). 
 

A reestruturação produtiva foi e é um processo que vem se dando ao longo do tempo de 

consolidação das estruturas capitalistas, por serem estas instáveis, estão sujeitas a constante 

mudanças. Com intensificação a partir da década de 1970 e 1980, momento em que 

aconteceram modificações significativas na estrutura produtiva, que possibilitou reestruturar 

tanto a sociedade como o espaço, ocasionando profundas transformações nas relações de 

trabalho e nos processos produtivos. Nesse sentido, Lecione (1998|) considera que: 
As estruturas, nem são fixas e nem estáveis. Elas têm um equilíbrio provisório e 
quando esse equilíbrio intermitente é abalado pode ocorrer uma desestruturação-
reestruturação, que se gesta no seio da própria estrutura, pois esta tem uma dinâmica 
que não só a constitui, mas que, também, busca romper os equilíbrios provisórios. 
Portanto, estruturação-desestruturação-reestruturação se constituem num único 
movimento. (p.4). 

 

 Diante desse contexto, percebe-se que a reestruturação é um processo que busca sempre 

renovação de algo e não a sobreposição do velho pelo novo, como assevera Soja (1993, p. 194) 

esse processo “implica fluxos e transições, posturas ofensivas e defensivas, e uma mescla 

complexa e irresoluta de continuidade e mudança”.  

 O processo de reestruturação produtiva se deu com maior pujança inicialmente nas 

indústrias, onde houve grandes investimentos em tecnologia, informação, flexibilização na 

produção. Em busca da compressão dos tempos e espaços, para produzir-se mais em menos 

tempo, o que garantiu mais lucro. 

 E para compensar todo investimento realizado, alguns setores sofreram as 

consequências dessa aplicação de capital, a classe trabalhadora é exemplo dos que pagaram a 

conta dos capitais aí investidos. Diante da adoção da produção flexível as empresas 
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necessitaram adquirir novas formas de gestão de força de trabalho, para que essa fosse 

compatível com as necessidades vigentes do trabalho, na busca de alta produtividade, contudo 

com qualidade, diante do contexto houve redução da mão de obra e seletividade dessa. 

Esse processo tem gerado uma série de transformações, que tem refletido grandes 

consequências para o mundo do trabalho, com elevado número de desempregados estruturais e 

um exército de trabalhadores em condições degradantes. 

Assim como os demais setores, o rural também sofreu transformações significativas 

com o processo de reestruturação produtiva, de modo que toda sua estrutura passou por 

mutações, principalmente no que diz respeito às formas de trabalho desenvolvidas nessa área. 

Esse processo foi observado no campo brasileiro nitidamente com a expropriação do trabalho 

camponês ao longo dos tempos, com a inserção dos Complexos Agroindustriais, que buscam 

produzir cada vez mais, num tempo menor e com baixo efetivo de trabalhadores, de modo que 

as margens de lucros de suas produções sejam elevadas.  

A reestruturação agropecuária brasileira se deu com as inovações químicas e mecânicas, 

também conhecida como modernização da agricultura, Thomaz Junior acredita que o processo 

de reestruturação produtiva no Brasil é algo recente. Como coloca Santos (2009): 
Considerando a realidade brasileira Thomaz Junior (2004) assinala que é a partir dos 
anos de 1980 que o país se inicia o processo de reestruturação produtiva, atingindo 
maior amplitude na década de 1990, quando as inovações técnicas são difundidas pelo 
circuito produtivo de diversos setores econômicos.  (...) Destaca ainda que esse 
processo de reestruturação produtiva que repercute diretamente sobre o trabalho, 
produz resultados diferentes para o conjunto dos países e no caso do Brasil destaca a 
posição subalterna desse. Para compreender a dimensão espacial dessa reestruturação, 
cabe, portanto, considerar que o capital, ao longo do seu processo de realização, age 
de forma desigual e combinada, selecionando lugares, de forma diferenciada a fim de 
que esses assumam um determinado papel da divisão social (internacional) do 
trabalho (p.158, 159).  

 

  O processo de reestruturação produtiva com a mundialização da agricultura brasileira 

foi se consolidando ao longo dos tempos, contudo seus efeitos ficaram mais evidentes quando 

as inovações tecnológicas abarcaram grande parte dos setores da economia, e trouxeram 

significativas mudanças para os mesmos, principalmente no mundo do trabalho. 

Entretanto essas inovações não atingiram da mesma forma todas as classes existentes 

no campo, sendo os produtores mais capitalizados os mais beneficiados, enquanto à classe 

camponesa desprovida de recursos só restaram os problemas advindos do processo de 

reestruturação. Diferente do discurso apregoado pelos defensores dos Complexos 
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Agroindustriais (CAIs), a reestruturação produtiva acompanhada pelas tecnologias, não trouxe 

somente vantagens para o campo, uma vez que estas estão concentradas nos cultivos de 

exportação, com utilização de força de trabalho cada vez menor, já que a grande utilização de 

maquinários, insumos agrícolas, plantios com potencial produtivo elevado, exclui postos de 

trabalho e garante ao agronegócio alcançar uma elevada produtividade. 

 A reestruturação produtiva do campo trouxe consigo a precarização nas relações de 

trabalho, pois “as mutações organizacionais, tecnológicas e de gestão também afetaram 

fortemente o mundo do trabalho nos serviços, que cada vez mais se submetem à racionalidade 

do capital e à lógica dos mercados” (ANTUNES, 2004, p. 338). No campo parte do efetivo dos 

trabalhadores foram descartados e substituídos por máquinas, gerando, dessa forma, o 

desemprego estrutural, sendo o camponês um dos sujeitos mais atingidos nesse processo, pois 

“Esses são desprovidos dos direitos trabalhistas, e vivem em condições crescentes de alienação 

do seu trabalho” (SANTOS, 2009, p.156).  No campo essa “precarização se expressa na 

presença do empreiteiro que garante a flexibilização das condições de trabalho” (SANTOS, 

p.194). Desse modo: 
As Investigações direcionadas para apreendermos os desdobramentos da 
reestruturação produtiva do capital no campo, tem nos indicado o conteúdo das ações 
do capital e do Estado, e os desdobramentos para o trabalho e para a classe 
trabalhadora: intensificações da mecanização, políticas de desenvolvimento rural em 
detrimento da Reforma agrária, novas formas de gestão e controle do trabalho pelo 
capital, políticas públicas para a agricultura, novas formas de contratação e de 
pagamento. (THOMAZ JUNIOR, 2004, p.16). 
 

Diante dessa análise são evidenciadas as implicações do processo de reestruturação 

produtiva na vida dos camponeses, em que esses são obrigados a subjugarem suas forças de 

trabalho ao capital como forma de sobrevivência e permanência enquanto classe. 

 Assim se apresenta a reestruturação produtiva do campo, que busca de todo modo a 

inserção em massa das classes aí existentes, na nova lógica do capital, como forma de aumentar 

a produtividade sem aumentar os gastos com a produção.  

 

Considerações Finais 

O capital ao longo de seu processo de consolidação sofreu diversas crises, consideradas 

cíclicas, já que logo se reestabelecia por um novo ciclo de crescimento. Agora em outro cenário 

tem sua estrutura abalada, pois a crise de 1970 que acometeu o sistema do capital afetou a 
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humanidade como um todo, e como resposta a essa crise estabeleceu mudanças na forma como 

esse sistema se reproduzia, através da precarização do trabalho, pela imposição das novas 

tecnologias de produção e reordenamento organizacional do trabalho, o que proporcionou 

alterações na relação de trabalho. 

O presente trabalho buscou apontar que, a crise estrutural do capital que foi deflagrada 

na década de 70 ainda não foi superada, pois a reestruturação por ser um processo que busca 

sempre renovação de algo, se encontra sempre na corrida pela superação das próprias 

fragilidades do sistema. O sistema capitalista de produção vive em constante busca de 

restabelecer sua estrutura produtiva no sentido de cada vez mais produzir lucros, independente 

dos meios pelos quais se utilizará para esse objetivo, seja por meio da exploração, escravização 

do trabalhador, bem como pela expropriação e monopolização da produção camponesa, que 

vem ocorrendo de modo escamoteado, com apoio de instituições e entidades públicas que 

realizam ações no sentido de direcionar a produção dessa classe para o mercado.  
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PRÓXIMOS DO CENTRO URBANO, DISTANTES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: A 
Realidade dos ribeirinhos da ilha do Combú, Belém/PA 
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Resumo 

A dicotomia apresentada no título desse trabalho não é resultado de um mero jogo de palavras com a finalidade de 
trazer certa métrica textual. Ao invés disso, tentamos demostrar uma realidade comum vista não apenas em nosso 
objeto de estudo, mas também em vários espaços rurais na região insular de Belém. O presente artigo tem como 
objetivo enfatizar as dinâmicas ocorridas na Ilha do Combú e como os ribeirinhos habitantes dessa ilha são 
prejudicados pela aproximação com o centro urbano de Belém/PA. Visto que essa convergência deveria trazer 
benefícios para essa ínsula, como mais investimentos em políticas públicas de qualidade. Entretanto, isso não 
acontece e os ribeirinhos combuenses na maioria das vezes são levados ao êxodo rural ou a conviver com a 
degradação da ilha, somada à precariedade de seus meios essenciais de subsistência, devido à afluência do centro 
urbano de Belém.  

Palavras-chave: Ilha do Combú; Êxodo Rural; Políticas públicas. 

 

Abstract 

The dichotomy presented in the title of this paper is not the result of a simple word game with the purpose of 
bringing a certain textual metric. Instead, we try to show a common reality seen not only in our object of study, 
but also in various rural spaces in the island region of Belém. This article aims to emphasize the dynamics that 
occurred in Combú Island and how the riverside inhabitants of this region are affected by the approach with the 
urban center of Belém / PA. Since this convergence should bring benefits to this insula, as more investments in 
quality public policies. However, this is not the case, and most of the time, the combuense riverside inhabitants 
are taken to the rural exodus to live with the degradation of the island, added to the precariousness of their essential 
livelihoods, due to the influx of Belém's urban center. 

Keywords: Combú Island; Rural exodus; Public policy. 

 

Introdução 

  A Ilha do Combú é uma das 39 ilhas correspondentes a área insular da região 

metropolitana de Belém do Pará. De acordo com João Dergan (2006) e Sônia Teixeira & José 

Alves (2008), a ínsula tem uma área de 15 km², sendo a quarta maior do município dentre as 

ilhas catalogadas das áreas insulares que formam o entorno do município. Sendo esta ilha uma 

área de proteção ambiental e uma região ribeirinha, os habitantes combuenses vivem sobre um 
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espaço rural, no qual possuem características e aspectos de comunidades tradicionais. 

Construindo sua própria forma de organização social, ocupacional e uso do espaço local para 

sua manutenção e reprodução social (COSTA et al., 2015). No qual seus principais meios de 

subsistência consistem na pesca, no turismo e na produção de açaí e cacau. Entretanto, por ser 

uma ilha relativamente próxima da zona urbana de Belém - 15 km de distância da cidade - a 

mesma acaba sendo atingida por consequências advindas da urbanização e de impactos 

socioeconômicos como: o acúmulo de lixo urbano nos rios, o turismo desordenado, a violência, 

o desmatamento e a falta de políticas públicas para os ribeirinhos. Esta última, afeta 

drasticamente a população, pois tais investimentos poderiam proporcionar recursos essenciais 

para a população combuense viver em condições mais dignas, de tal maneira que a proximidade 

com a zona urbana integrasse mais investimentos em saúde, educação e segurança pública para 

os ribeirinhos e menos problemas proeminentes da zona urbana. O objetivo que temos ao 

elucidar esses problemas é proeminente da peculiaridade e ensejo de estudar uma região 

ribeirinha próxima de uma realidade urbana. Além disso, demostraremos as causas e 

consequências dessa confluência e como essas dinâmicas induzem os problemas enfrentados 

pelos habitantes da Ilha do Combú, decorrente da aproximação com a capital paraense. 

 

Características Gerais:  

   A Ilha do Combú está contida em um dos espaços insulares do município de Belém, ao 

qual herda características físicas que vão desde a geomorfologia da ilha à flora amazônica, o 

que configura um processo de ocupação distinto às demais ilhas geridas pela capital paraense. 

A configuração da paisagem combuense é descrita por Dergan (2006) como uma rede contida 

de energia elétrica, restaurantes e turistas, o que traz uma simbologia de modernidade à região 

estudada. A exploração dos recursos naturais da ilha é dada tanto pela extração de açaí e cacau 

quanto pelo uso dos rios como meio de transporte, escoamento de produção e balneário. A 

população ribeirinha local, em suma, portanto, depende da pesca, da produção da floresta e 

turismo para a manutenção econômica da ilha. 

 

Figura 1 – Mapa de localização. 
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Fonte: Darlane Brito Assunção (2019) 

    

 A partir da década de 80, é observado um processo de desterritorialização e 

reterritorialização e mudança no modo de vida da população e produção no espaço. A inserção 

de atividades turísticas e desalojamento de famílias caracteriza novas relações de poder entre 

os distintos atores sociais, o que é visto diante dos conflitos e tensões relacionados à prática do 

turismo. Rodrigues (2019) mostra que a mais de 20 (vinte) restaurantes mapeados pelo Combú 

ao longo do complexo hídrico que envolve a ilha. As novas configurações de paisagem do 

Combú são vistas também pelos projetos de turismo adotados pelo município de Belém, como 

a revitalização de terminais hídricos. 

  Inicialmente, a ilha pertencia ao município de Acará e, posteriormente, passou a fazer 

parte de Belém. É também, seguindo Rodrigues (2019), registrado que a ilha pertencia a antigos 

donos de terras, como os sesmeiros, no período colonial e, com isso, vieram trabalhadores de 

outras regiões para se instalar no local. Além disso, no período da Cabanagem, a ilha serviu 

como rota de fuga para os cabanos. A partir desse marco até os dias atuais, nota-se que a ilha 

serve como refúgio para populações marginalizadas. Desse modo, a ilha do Combú é reflexo 
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das políticas públicas da parte urbana de Belém, por conta do refúgio das pessoas 

marginalizadas. O processo de industrialização, urbanização e gentrificação faz com que a ilha 

receba essas pessoas e, com isso, mostra que o planejamento urbano e social da capital peca 

não somente com a cidade, mas também com a ilha. 

   Diante da ocupação dada na ilha do Combú, questões relacionadas ao uso da terra, 

saneamento básico e demais serviços de assistência do poder público são postos em questão por 

moradores e pesquisadores. O não abastecimento de água, a falta de coleta de lixo e 

problemáticas relacionadas ao fato de a ilha ser uma Área de Proteção Ambiental (APA), que 

configura a proibição da venda de terrenos no local.  

   As famílias combuenses nesse cenário se reorganizam a um modo de vida de 

secundarização de suas funções dentro da produção do espaço, na qual são garçons, cozinheiras 

e pescadores, onde nessa perspectiva deve-se tomar um cuidado para não transformar esse 

estudo em detrimento de atores com maior visibilidade nesses espaços, que são dinâmicos a 

partir dos atores que o compõem. É importante ressaltar também que a representação da 

construção do espaço é um marco permanente na história de um determinado lugar e esse 

presente trabalho colabora com o destrinchamento das relações entre residentes da ilha e 

políticas públicas que afetam esse local. 

 
Figura 2 – Vista da UFPA para a Ilha do Combú 

  

Fonte: Natália Guimarães (SETUR) 
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   A Ilha do Combú, por ser uma APA, traz consigo características únicas que revelam não 

só um grande potencial turístico como também um enorme potencial de ativos naturais, o que 

admite possibilidades singulares de relações entre a ilha e a comunidade urbana de Belém. Em 

especial, pode-se destacar uma interação entre a ilha e a Universidade Federal do Pará (UFPA), 

interação que se dá por via direta a partir do Rio Guamá, como pode ser visto na Figura 2, 

representando a perspectiva da ilha observada a partir da UFPA. O mapa representado na Figura 

1 explana também a proximidade entre ilha e universidade, de modo que, por conta dessa 

proximidade, algumas atividades de extensão e pesquisa são realizadas pela Universidade 

Federal do Pará tendo o Combú como objeto e os combuenses como público alvo. 

  A ilha já se beneficiou de projetos de extensão baseados em, por exemplo, no 

aproveitamento da água das chuvas provindas do inverno amazônico, condição climática 

característica da região, no qual a água, então, é reutilizada para uso residencial. O trabalho, 

desenvolvido pela equipe Enactus UFPA, tem o objetivo principal aliado ao Desenvolvimento 

Sustentável da ONU.  

 A inserção de projetos que visam a água limpa e o saneamento na Ilha do Combú aos 

poucos vem beneficiando a vida dos moradores, porém, são ações que ainda impactam a uma 

pequena parcela da população residente da ilha. Ainda que haja uma proximidade entre ilha e 

universidade, a instituição federal ainda percorre curtos passos nas relações com a Ilha do 

Combú. Contudo, as relações dadas entre UFPA e ilha se tornam uma referência para o 

conhecimento e tradução dos modos de vida existente no espaço estudado. Entende-se pelos 

projetos e pelas pesquisas realizadas respostas para compreender as relações entre homem e 

natureza registradas na ilha e as relações assentadas pelo capitalismo enquanto sistema 

hegemônico. 

 À vista disso, propõem-se uma visão da tríplice relação entre universidade, ilha e o meio 

urbano de Belém.  Onde nota-se nesse fluxo, determinadas distorções e interferência de 

diferentes agentes no território usado. Nessa tríplice relação, temos um conjunto desta que 

podem ser econômicas, políticas e culturais, de modo que o estudo do espaço se faz 

imprescindível para a compreensão dessas relações citadas. 

 

Metodologia 

    No artigo presente, foi desenvolvido o método dialético de análise e síntese sobre 

trabalhos anteriores relacionados à Ilha do Combú, no qual consistiu numa árdua pesquisa 
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bibliográfica, onde se inclui o olhar investigativo do pesquisador e a análise comparativa de: 

artigos científicos, relatórios de campo e dissertações disponibilizadas pela Universidade 

Federal do Pará e seus núcleos voltados as Ciências Humanas, ambientais e Amazônia. 

Portanto, no que tange a relação cidade-campo aproximada e entender como esse espaço é 

organizado, destaca-se como ao decorrer do tempo, as dinâmicas espaciais do centro urbano 

causaram degradações na Ilha do Combú, na qual consistiu em nossa principal abordagem 

diante desse trabalho. 

 

Resultados e Discussão 

 Diante da pesquisa feita concluiu-se que Ilha do Combú apresenta acentuados 

indicadores de pobreza. De acordo com Nascimento (2013), a população tem escolaridade 

média de 2,8 anos de estudo, cerca de 32, 14% possuem Bolsa família, além de uma economia 

baseada na extração de açaí e cacau (60,7%)  somadas com outras atividades como a pesca, 

serviços domésticos, auxiliar de serviços gerais, doceira, dentre outros - o que descreve  

mudança ocupacional na comunidade devido a proximidade da ilha com o centro urbano - 

possuindo renda média mensal de R$ 475,00. Convergindo com isso, Reis et al (2012) também 

evidenciou que as moradias destes ribeirinhos são em forma de palafitas, sem acesso a 

saneamento básico, dificuldade de acesso a serviços de saúde, educação. Esses fatores 

enfatizam o intenso grau de exclusão e isolamento sofridos por essas comunidades ribeirinhas. 

Com baixo poder de influência política, bastante distanciada dos grandes centros decisórios e 

com pouca organização social, os ribeirinhos são incluídos forçadamente nas políticas públicas 

governamentais gerais, algo que não leva em consideração o modo de vida específico dos 

ribeirinhos (COSTA et al,2015). O que resulta nas amplas dificuldades que afligem variáveis 

como a economia, educação e saúde (SILVA et al., 2010). Esta população vive em precárias 

condições de saneamento, por razões socioeconômicas e culturais, e estão relacionadas ao meio 

ambiente, compreendendo habitação, tipo de solo e variações climáticas, condições que 

norteiam o cotidiano das comunidades ribeirinhas (SANTOS et al., 2010). No caso da Ilha do 

Combú, o processo não se diferencia e essa população vive problemas semelhantes aos demais 

problemas que ocorrem na região insular de Belém. 

 Porém, o problema da precariedade nessa ilha é agravado pela curta distância da mesma, 

em relação à área metropolitana, o que agrava suas condições ambientais. Costa et al (2015), 

enaltecem  que o desenvolvimento socioeconômico ocorrido na área urbana de Belém, vem 
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impactando de forma direta o modo de vida dos ribeirinhos da ilha do Combú, fazendo com 

que muitos deles deixem suas próprias comunidades a procura de melhores condições de 

trabalho, educação, saúde e moradia, caracterizando assim o chamado êxodo rural. 

 Segundo Reis et al. (2012), devido à proximidade da comunidade com a área urbana de 

Belém, vem ocorrendo uma transposição ocupacional desses nativos, fato este se comprova 

pela procura de melhores oportunidades de emprego, educação e mudanças no modo de vida.  

Desse modo, há uma constante busca de melhores condições de vida no centro urbano de 

Belém. Todavia, devido aos elevados índices de desemprego – na qual assolam todas as 

camadas sociais - e a precarização total do trabalho, o capital se reproduz através de constante 

busca por trabalho de migrantes – nos quais os ribeirinhos também estão incluídos – com 

deslocamento para o centro. Portanto, essa demanda  valoriza e faz com que o capital se 

reproduza em formas mais perversas para os trabalhadores, que se constituem em trabalhos 

temporários, parciais e abolição dos direitos trabalhistas. A exploração capitalista intensiva e 

extensiva da força de trabalho tem como uma de suas consequências o desemprego. A 

imobilização de uma parcela significativa da classe trabalhadora, então substituída por 

máquinas no meio rural ou urbano, configura um movimento de ampliação do trabalho, mas 

não do assalariamento (Oliveira, 2003). Entretanto, há uma necessidade produzida pelo espaço 

urbano, tal qual definida por Trindade Jr e Silva (2005), como uma particularidade do meio 

urbano, no qual demonstra as necessidades de usufruir o que a zona urbana proporciona aos 

habitantes do  próprio espaço urbano, ignorando suas zonas periféricas. Desse modo, Trindade 

Jr & Silva demostram que: 
Cada uma das diferentes necessidades deve ser satisfeitas em um ou vários 
“domínios de uso e fruição”: habitação, trabalho, circulação, diversão, 
consumo, eliminação de lixo/resíduos (correspondendo a uma adaptação 
crítica das famosas “funções básicas” consagradas pelo urbanismo 
modernista). 

 
 Esse movimento urbano afeta de maneira drástica os meios rurais próximos da capital 

paraense, e consequentemente, resulta no acúmulo de resíduos sólidos nos rios, advindos da 

aglomeração urbana de lixo, prejudicando a pesca ribeirinha. Além disso, é prudente afirmar 

que o desenvolvimento socioeconômico ocorrido na área urbana de Belém, vem impactando de 

forma direta o modo de vida dos ribeirinhos da Ilha do Combú, fazendo com que muitos deles 

deixem suas próprias comunidades a procura de melhores condições de trabalho, educação, 

saúde e moradia, caracterizando assim o chamado êxodo rural (CASTRO et al, 2015). 
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 Isso explica como a mobilidade espacial é comum nessa realidade ribeirinha, tanto pela 

curta distância do centro urbano com relação a ilha, como por melhores oportunidades de 

emprego e moradia encontradas na cidade. Entretanto, o êxodo rural tem como consequência o 

crescimento desordenado dos centros urbanos, gerando um verdadeiro caos social. Sem 

planejamento as cidades não conseguem fornecer as condições sanitárias e de infraestrutura 

básicas aos novos moradores gerando fortes desigualdades sociais. Outro ponto seria o 

desiquilíbrio rural que devido ao elevado índice de migrações, algumas cidades camponesas 

são abandonadas e viram verdadeiras “cidades fantasma”, trazendo detrimentos para o campo, 

no que tange a produção e representação do espaço rural. Em contraponto, percebe-se que o 

êxodo rural é um grande desafio para a sociedade e ainda carece de medidas de governo e de 

Estado para conter este fenômeno. Nos últimos anos, no Brasil, em função da alta dos preços 

dos produtos agrícolas, alguns programas e ações que o poder público vem instituindo no 

sentido de mitigar o problema do êxodo são importantes, mas estes ainda são tímidos e não 

conseguem frear a intensidade deste movimento. 

  No caso do Combú, evidenciou-se que embora esteja a certa proximidade de acesso para 

a área urbana do município de Belém, a ilha também esteja sobre forte influência urbana. Isso 

é perceptível não só pelo êxodo rural - citado de antemão - mas também pela própria produção 

do espaço rural e urbano, que conduz a uma dicotomia cidade-campo. 

 Segundo Lefebvre:  
Entre as malhas de tecido urbano persistem ilhotas de ruralidade “pura”, 
torrões nativos frequentemente pobres (nem sempre), povoados por 
camponeses envelhecidos, mal “adaptados”, despojados daquilo que constitui 
a nobreza da vida camponesa nos tempos de maior miséria e da opressão. A 
relação “urbanidade-ruralidade”, portanto, não desaparece; pelo contrário 
intensifica-se, e isto mesmo nos países mais industrializados. (...) Aqui ou ali, 
as tensões tornam-se conflitos, os conflitos latentes se exasperam; aparece 
então em plena luz do dia aquilo que se escondia sob o “tecido urbano”. 

 
 Em outras palavras, a relação entre cidade e campo – representam a forma, o valor de 

troca e a produção no espaço - é oriunda de uma construção social do urbano e rural (conteúdo, 

valor de uso e produção do espaço) que seriam representações das relações sociais e todo o 

processo histórico no qual o espaço é produzido pela sociedade, e dialeticamente, proporciona 

condições para a sociedade se reproduzir. Ademais, Sposito & Whitacker (2006) explanam a 

hipótese de diferenciação social, na qual parte de um estabelecimento da divisão social do 

trabalho sustentado a partir das relações sociais. Consequentemente, essa separação de 

trabalhos condiciona a constituição de espaços diferentes entre si, formando disparidades em 
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torno de relações entre sociedades do campo e da cidade. Dessa forma, as diferentes relações 

entre as sociedades nesse âmbito, sofrem uma significativa formação e transformação entre si. 

Constituindo assim, uma dialética entre cidade e campo, na qual ambos representam uma 

unicidade, e concomitantemente, complementam-se no decorrer de um materialismo histórico.  

 Desse modo, é perceptível que os problemas de degradação e precariedade na Ilha do 

Combú, há são frutos da dinâmica com a zona urbana de Belém, assim como a apatia das gestões 

administrativas da capital paraense. Ainda que haja uma transição recorrente de pessoas vindo 

de ambos os locais - ribeirinhos da ilha do Combú frequentam a zona urbana para a venda dos 

recursos extraídos na ilha, ir à escola, transportar turistas, fazer compras, e etc.; E os moradores 

da zona urbana de Belém frequentam a ilha principalmente para o lazer nos restaurantes – Essa 

dinâmica não tem representado impactos significativos para a melhoria de aspectos 

fundamentais para essa população como: educação, ampliação da economia e melhores 

condições de habitação e saneamento para todos. Sendo ainda privilégio de poucas famílias. 

Por isso, a carência dessas políticas públicas reflete drasticamente em outras variáveis como: a 

saúde, acessibilidade e qualidade de vida. Desse modo, é necessária maior atenção a este 

contexto, considerando que estes povos possuem uma política específica de direitos voltada às 

suas necessidades (CASTRO et al, 2015). Mas não é colocado em prática, e a realidade que 

percebemos é que as políticas públicas destinadas à população ribeirinha são precárias e a 

maioria dos serviços é ineficaz, carecendo de melhores infraestruturas. Principalmente no que 

tange a melhores investimentos em transporte, turismo e segurança pública.  

 Outro ponto que vale ressaltar são as políticas públicas que concernem aos problemas 

da área de proteção ambiental da Ilha do Combú. Visto que a região apresenta muitos 

problemas, dentre eles se destacam o lixo, a erosão do solo e o destino dos efluentes sanitários, 

devido às limitações que esses moradores enfrentam. No que tange à alternativas para a 

diminuição da quantidade de resíduos levado à ilha, se verificou uma campanha de educação 

ambiental mostrando o impacto ambiental causado pelo lançamento de dejetos nos rios da 

cidade de Belém. Que acabam sendo transportado para as ilhas, ameaçando a saúde dos 

moradores da região insular e que parte do esgoto da cidade é lançada ao rio. A maioria dos 

moradores das comunidades tem consciência sobre o problema do lixo, já tem conhecimento 

de que nas ilhas os impactos são mais significativos, pelo fato do território ser pequeno e com 

recursos limitados, observou-se durante a pesquisa que o destino do lixo doméstico dos 
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moradores da ilha é a queima, (97,2%; outros 2,8% disseram que transporta para Belém), os 

moradores justificam que na ilha não há coleta de lixo (NASCIMENTO et al, 2010). 

 Entretanto, os principais problemas ambientais diagnosticados têm relação direta com a 

metrópole, em função de se tratar de um território pequeno que sofre influência direta das 

marés. A ilha está distante apenas 1,5 km de Belém, o lixo acaba sendo depositado nas margens 

das comunidades afetando os moradores. Sobre esse problema, em visitas in loco das 

comunidades, observou-se que a comunidade mais afetada é a Comunidade Beira do Rio, pois 

nela encontramos parte do lixo trazido pelas correntes das marés. Foi observada uma grande 

quantidade de garrafas “pets” bem como outros resíduos como animais mortos 

(NASCIMENTO et al). Em acréscimo, a ilha é contaminada pela falta de tratamento do esgoto 

sanitário da cidade de Belém, que é lançado diretamente no rio Guamá sem tratamento 

adequado. Esse fato é extremamente prejudicial, a ponto de causar impactos nas comunidades 

ribeirinhas com ênfase nas ilhas próximas a capital. Uma dessas seria a Ilha do Combú, a mais 

aproximada da metrópole.  

 

Considerações Finais 

 

 Em suma, podemos considerar que os ribeirinhos da Ilha do Combú vivem uma 

realidade rural, na qual os meios tradicionais de subsistência – extrativismo, pesca - estão num 

contexto socioeconômico de baixa renda. Ademais, a proximidade da urbanização da capital 

influencia diretamente na degradação da ilha, no que se refere à poluição dos rios por resíduos 

urbanos, o aumento da violência devido à falta de segurança pública e o turismo desordenado. 

Igualmente, há também uma precarização de políticas públicas voltadas à saúde, educação, 

trabalho e moradia que resultam no êxodo rural da população ribeirinha à cidade. Portanto, é 

de fundamental importância uma implantação eficaz de maiores investimentos dessas políticas 

na Ilha do Combú, com ações a serem desenvolvidas na capital, na qual devem ser direcionadas 

aos habitantes que ficam  próximos as margens do rio Guamá. Por esse fator, recomenda-se 

uma estrutura organizacional para a região insular de Belém, advinda do poder público. 

Prevendo a implementação de incentivos à produção econômica combuense como uma política 

municipal, cujo orçamento se destine às implicações financeiras. Além disso, se faz preciso 

criar um espaço coletivo de diálogo municipal, de planejamento e acompanhamento, que 

formule uma visão de políticas públicas destinadas à realidade ribeirinha e que seja fundada 
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nos anseios dos moradores da região insular de Belém, para que essas propostas não sejam mais 

uma forma forçada de inclusão nas políticas públicas voltadas para a zona urbana de Belém. 

Portanto, identificar as demandas e desafios vividos pelos ribeirinhos, incentivar a agricultura 

familiar como ferramenta de gestão urbana nos programas estruturantes do governo municipal 

e efetivar políticas públicas essenciais para os combuenses e os demais habitantes da região 

insular de Belém é um compromisso de suma importância social, para que os ribeirinhos 

combuenses possam ter o básico para melhores condições de vida em suas moradias, e por fim, 

não estarem longe de seus direitos como cidadãos rurais de Belém do Pará.   
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CIDADES DO AGRONEGÓCIO: A RELAÇÃO ENTRE CAMPO E CIDADE EM 
LUCAS DO RIO VERDE - MT 

  
 

Gleice Kelly de Souza Pacheco1 

INTRODUÇÃO 

  

 A produção de grãos no cerrado do Centro-Oeste ocorre a partir dos anos 70, com o 

surgimento de técnicas para correção do solo e melhoramento genético, dando continuidade à 

acumulação de capital em áreas antes consideradas desfavoráveis. Nesse contexto a produção de 

soja desenvolveu e se consolidou nos anos 1990.  

 A partir de 2000 tem-se a maior participação do Brasil no mercado internacional de 

commodities agrícolas, associadas à exploração de seus recursos naturais (DELGADO, 2012), 

conquistando assim cada vez mais importância na balança comercial brasileira, passando o 

cerrado, principalmente o de Mato Grosso, a se tornar o epicentro dos investimentos do capital 

relacionado às commodities dos grãos. A crescente participação da atividade primária na 

exportação foi responsável pela criação de novas urbanidades. 

 É importante destacar que esses espaços especializados agrícolas necessitavam de aporte 

urbano para concentrar suas necessidades relacionadas aos serviços especializados, vendas dos 

pacotes produtivos, armazenamento, bancos, enfim, de centros de serviço, financeirização e 

decisões. A produção de soja e milho sempre foi extremamente tecnificada, necessitando de 

aportes financeiros e científicos, além dos serviços especializados que a demanda do agronegócio 

exigia.  

 O urbano diferenciado e especializado em atender as demandas do agronegócio foi 

denominado por Denise Elias (2006) de “cidades do agronegócio”, que são cidades que possuem 

suas formas, funções, processos e estruturas voltados para atender as demandas do agronegócio. 

Esses espaços surgiram simultaneamente aos espaços de produção, reformulando-se 
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continuamente e se adequando às novas funções exigidas pela produção em cada fase. 

Nos anos 2000, grandes empresários do ramo agrícola pensavam a necessidade de 

diversificar a produção, para que os grãos agregassem valor ao longo. A solução encontrada foi 

a implantação das cadeias agroindustriais de carnes (aves e suínos), com alto padrão técnico, 

que estariam integradas com a grande produção de grãos que, por sua vez, também seriam 

industrializados e transformados em ração, constituindo assim, a cadeia carne/grãos 

(BERNARDES, 2010). Empresas do ramo começaram a se instalar na região, com destaque 

para Sadia, que se instalou em 2005, em Lucas do Rio Verde (MT), área de estudo dessa 

pesquisa. 

 Com a implantação da cadeia de carnes, as cidades ganharam novas funções, com o 

desenvolvimento de um processo de industrialização associado às indústrias esmagadoras de 

soja, fábricas de ração, indústria de abate e industrialização da carne, entre outras. O processo 

de industrialização atraiu fortes contingentes migratórios para os novos postos de trabalho, 

ampliando ainda mais as funções dessas cidades. A infraestrutura também sofreu mudanças 

para atender às novas demandas da população: saneamento básico, serviços, educação, saúde, 

lazer e moradia popular para abrigar esses trabalhadores da indústria de carne.       

 Com isso, novos processos foram se desenvolvendo, implantando-se novos fixos a partir 

de novas ações, dotados de outras funções, intensificando-se os fluxos. 

  Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo analisar as mudanças detectadas no 

espaço urbano a partir das transformações do campo, relacionadas aos processos geradores de 

novas formas, funções e estruturas. Para dar conta da proposta do ponto de vista teórico, será 

utilizada a definição de Elias (2006) de cidades do agronegócio, as categorias de Santos (1992) 

forma, função, processo e estrutura, além do conceito circuitos espaciais da produção e círculos 

de cooperação de Castillo e Frederico (2010). Assim, o artigo será divido em três partes: na 

primeira será trabalhado a chegada da soja e a criação dessa cidade voltada para atender a 

demanda do campo. A segunda parte será trabalhado a chegada da indústria de carne e as 

alterações de forma e função ocorridas na cidade para atender uma nova demanda, e o por 

último, as mudanças ocorridas na cidade pela necessidade de grande força de trabalhado na 

indústria de carne, principalmente no abate.  

 

1. BREVE HISTÓRICO DA CHEGADA DA SOJA   



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 09 – Organização, Mobilidade Espacial e Degradação do Trabalho no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

5380 
 

 A ocupação da produção no campo, no Cerrado matogrossense, ocorre a partir dos anos 

70, mas a expansão da fronteira agrícola inicia nos anos 80, principalmente por uma conjuntura 

política e econômica de reorganização do território brasileiro.  

A expansão dessa fronteira se torna efetiva por coincidir com o período de produção 

cada vez mais artificial e mais independente da condição do meio natural. Este período foi 

classificado como meio técnico científico informacional pelo geógrafo Milton Santos, e tem 

como principal característica a intensa fusão da técnica, da ciência e da informação. Essa fusão 

fez com que as barreiras naturais encontradas no Cerrado (clima quente e seco e solos ácidos) 

fossem superadas por meio da criação de novas técnicas de correção do solo e desenvolvimento 

genético para criação de sementes adaptadas a esse bioma, tornando possível “inventar a 

natureza” (Santos, 2009).  

Junto com a expansão da fronteira agrícola, ocorre o início da colonização em Lucas do 

Rio Verde, que gerou intensificação no processo de urbanização daquele local, pois no período 

inicial, ao adquirirem um lote na área rural, o produtor também recebia como doação de um 

lote na área urbana. As escolas, hospitais, bancos, escritórios, assim como todos os serviços 

necessários  para a produção de grãos, eram implantados nas áreas urbanas (GABRIG, 2017). 

As relações com o espaço urbano foram necessárias nessa região desde o início da produção 

agrícola. Segundo FREDERICO; 

 
“A especialização dos núcleos urbanos, provocada pelas demandas  do campo moderno, 
transformou a antiga relação campo-cidade, baseada na regulação local e nos nexos de 
complementaridade. Na nova fase, a cidade tornou-se lócus principal da produção, pois 
é nesta que se concentram os principais serviços, produtos e agentes (trabalhadores 
agrícolas, produtores, consultores, empresas, bancos) necessários à 
produção.”(p.7.2011) 
  

A cidade ela se reorganiza para atender as demandas exigidas pela produção de grãos 

(milho e soja) que ocorrem nessa região. Para isso a cidade ofertará serviços para o campo 

moderno, Frederico (2011) destaca algumas, como: a revenda de insumos químicos, mecânicos 

e biológicos ; a prestação de consultorias agronômicas, logística, financeira e  de mercado; o 

beneficiamento e processamento agroindustrial dos grãos. o armazenamento e transporte dos 

grãos; o armazenamento e transporte de insumos e produtos agrícolas. o fornecimento do 

crédito de investimento e custeio (via bancos e empresas privadas); e a comercialização dos 

grãos (via corretores e tradings).  
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 Dentre esses serviços o relacionado aos fluxos financeiros se torna o mais importante 

pois “a grande densidade tecnológica da agricultura moderna e a significativa parcela da 

produção destinada à exportação exigem a aquisição de vultosos créditos para investimento, 

custeio e comercialização por parte dos produtores e empresas privadas” (Frederico, 2011, p.9). 

 Segundo Elias “ quanto mais moderna se torna a atividade agropecuária, mais urbana se 

apresenta sua regulação” (2006, p.16), dessa forma, temos a cidade como importante estrutura 

que concentra todos os serviços necessários para a produção desse novo campo altamente 

tecnificada e globalizada.   

A modernidade no campo pode ser percebida pela utilização da agricultura de precisão, 

que se destaca como um dos principais fatores que garante a alta produtividade em Lucas do 

Rio Verde. Segundo dados de produção de grãos (soja e milho) PAM/IBGE de 2018, o 

rendimento médio chega a ser de 3.000kg/ha, acima da média nacional.  

Tabela 01: Área plantada, produção e rendimento médio de soja e milho em Lucas 

do Rio Verde.   

 

Produção Soja Milho 

Ano 2000 2010 2018 2000 2010 2018 

Área plantada 
(HA) 160.000 235.800 230.000 71.000 165.800 172.600 

Quantidade 
produzida (TON) 528.000 756.648 772.800 215.414 794.016 1.099.380 

Rendimento 
médio (KG/HA) 3.300 3.208 3.360 3.034 4.788 6.370 

 

A cultura do milho, até recentemente, era considerada como secundária nos municípios 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 09 – Organização, Mobilidade Espacial e Degradação do Trabalho no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

5382 
 

da região concentrada, sendo plantada apenas após a colheita da soja. Porém sua produtividade 

foi se tornando expressiva. Temos em 2010 e 2018 um crescimento de área plantada de milho 

de 4,10% e a quantidade produzida aumentando 38%. O aumento na área plantada e quantidade 

produzida se justifica pela transformação industrial. As esmagadora transformam o milho em 

farelo, que constituiu elemento importante na alimentação animal  de aves e suínos, e para se 

utilizado na usina de etanol de milho, grande novidade no Mato Grosso, agregando assim valor 

ao produto.  

 Esse aumento na área plantada e quantidade produzida está relacionado a chegada da 

indústria da carne no Mato Grosso, principalmente nos municípios cortados pela BR 163. 

  

2.  A CHEGADA DA INDÚSTRIA DE CARNE EM LUCAS DO RIO VERDE    

A instalação de um das unidades da Sadia e da cadeia produtiva de carnes foi pensada 

em um contexto de diversificação e verticalização da economia.  Delgado (2012) explica que a 

retomada da atenção ao setor primário, ocorre devido a uma grave crise cambial no mundo em 

1999, onde o governo federal decide elencar o setor primário-exportador como o responsável 

por controlar o saldo comercial brasileiro. Empresários do ramo passam a se interessar em atrair 

indústria de carnes para a área concentrada da soja. O fato da região se apoiar principalmente 

na produção de grãos, gerava instabilidade e insegurança por se tratar de um mercado de 

commodities com fortes variações na bolsa de valores. Com o propósito de diversificar a 

produção e agregar valor à produção de grãos. A instalação da indústria da carne implica em 

mudanças nas funções do urbano, atraindo novos fixos e fluxos, afetando a produtividade do 

campo. Segundo Gabrig (2016);  

“Por se tratar de uma relação de interdependente entre a cidade e o campo, 
devemos considerar que, com a transformação da cidade, o campo também precisou 
passar por alguns ajustes. No campo, foi necessário maior presença de tecnologia para 
intensificar a produção dos grãos, principalmente de soja e milho, e para gerar o 
aumento da escala de produção de aves e suínos, exigindo assim uma mão de obra 
qualificada, capaz de manipular equipamentos de precisão, e outros profissionais do 
campo moderno, como veterinários e agrônomos” (p.111). 

 A cadeia de carnes demanda a intensificação da produção de grãos, logo o campo precisa 

produzir maiores quantidades de grãos. Quanto maior a especialização produtiva do campo e 

seu respectivo conteúdo em ciência e informação, maior será a urbanização e a inter-relação 
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entre o campo e a cidade (Frederico, 2011). Assim, é função da cidade fornecer serviços de 

suporte ao campo, Gabrig (2016) destaca a revenda de insumos químicos, mecânicos e 

biológicos para a plantação, prestação de consultorias agronômica, logísticas, financeiras e de 

mercado, beneficiamento e processamento agroindustrial de grãos, armazenamento e transporte 

de insumos e produtos agrícolas, fornecimento de crédito de investimento e custeio (via bancos 

e empresas privadas), comercialização de grãos (via corretores e tradings), silos de 

armazenamento dos grãos, entre outros.   

 O urbano receberá, junto com seus novos fixos e fluxos, novas funções: industrializar e 

abater, funções essas que demandam de recursos em abundância como água, energia elétrica, 

grandes extensões para as instalações fabris, e força de trabalho numeroso com baixa 

qualificação para o abate e embalamento da carne.  A escolha da Sadia em construir uma das 

unidades em Lucas do Rio Verde não foi ao acaso. Outros fatores que influenciaram na 

introdução das agroindústrias e dos frigoríficos nessas regiões relacionam-se à proximidade e 

à grande oferta da matéria-prima (soja e milho), que viabilizam a produção de ração a baixo 

custo. Existem ainda as vantagens concedidas pelos governos locais, como terrenos oferecidos 

para suas instalações, infraestrutura urbana e isenção de impostos por determinado período 

(Bernardes, 2010). Além dessas condições, temos também o fator político envolvido nessa 

decisão. A parceria público privado é muito característica nos municípios em Mato Grosso, 

onde prefeitos e vices são proprietários de terras, donos de indústrias relacionadas a cadeia 

carne/grãos, etcs. 

 Assim, temos em 2008  a instalação da Sadia no município de Lucas do Rio Verde, que 

tem capacidade de abate de 500 mil frangos/dia e de 10 mil suínos/dia. A indústria funciona em 

3 turnos (manhã, tarde e noite) vinte e quatro horas por dia. 

  De acordo com a Pesquisa Pecuária Municipal realizada pelo IBGE, a criação de 

galináceos em Lucas do Rio Verde, saltou de 78.936 cabeças em 2005 para 7.910.354 cabeças 

em 2018 crescendo 8.197%, enquanto a produção de suínos passou de 86.362 em 2005 para 

148.284 em 2018, aumentando 32%. O alto padrão técnico, organizado e integrado com a 

grande produção de grãos, os quais seriam industrializados e transformados em ração para os 

animais, constituindo assim a cadeia carne/grãos.(BERNARDES, 2011).  

 

3. MUDANÇAS NO URBANO: TRABALHO  



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 09 – Organização, Mobilidade Espacial e Degradação do Trabalho no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

5384 
 

A chegada da BR Foods em Lucas do Rio Verde implicou o surgimento de novos 

empregos, fomentando o mercado de trabalho e aumentando a necessidade de mão de obra na 

cidade, tornando o primeiro fluxo impulsionado pela indústria de carne.   

 Essa indústria necessita de número mão de obra para o abate dos animais e para o 

embalamento, ambos os serviços realizados manualmente. As mudanças ocorreram com a 

chegada da cadeia de carnes em diversos âmbitos, como por exemplo do trabalho. A 

infraestrutura também sofreu mudanças para atender às novas demandas da população: 

saneamento básico, serviços, educação, saúde, lazer, etc. A reorganização dessa cidade está 

associada a mudanças a partir da criação de novos fixos, que geram novos fluxos e novas ações. 

 Ao analisarmos as principais atividades econômicas em Lucas do Rio Verde e o 

percentual de absorção de mão de obra nos setores econômicos, observamos um crescimento 

significativo no anos de  2012 e 2017 no setor industrial - uma variação de 431%  entre esse 

dois anos,, mostrando que o fluxo e a absorção de mão de obra ainda é grande. O aumento na 

indústria influenciou o aumento dos demais setores econômicos na cidade, como a construção, 

comércio e serviços.  

 O setor agropecuário, dentre os demais, não apresenta crescimento significativos como 

outros, o que demonstra ser um setor com alto nível técnico, exigindo mão de obra mais 

qualificada.  

Tabela 2 - Número de trabalhadores nos setores de atividade econômicas - Lucas do Rio 

Verde  

Ano/Setores 

 
Indústria 

 
Construção Civil 

 
Comércio 

 
Serviços 

 
Agropecuária 

 

Total 

2002 215 79 1.041 1.013 743 3.091 

2007 1.294 943 2.408 2.653 1.387 8.685 

2012 1.239 1.100 4.614 4.552 1.916 13.421 

2017 6.584 1.193 5.547 6.000 2.005 21.329 

2012-2017 431% 8% 20% 32% 5% 59% 
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RAIS/CAGED, 2019. 

A cadeia de carne, por não necessitar que a força de trabalho seja especializada, 

consegue absorver mais essa população em comparação a produção de soja, que é altamente 

tecnificada e especializada.Porém, a cidade de Lucas do Rio Verde não dispunha de tamanha 

quantidade de trabalhadores para ocupar os postos de trabalho, sendo necessário buscá-la em 

outros estados e regiões. Isso gerou um crescimento populacional expressivo, sendo uma das 

primeiras mudanças ocorridas no espaço urbano.  

Tabela 3  - Crescimento populacional de Lucas do Rio Verde 

Ano Rural  Urbano 

1991 2361 4332 

2000 3171 16145 

2010 

3101 

 

42455 

 

 Fonte: Censo demográfico, IBGE 2019 

 

 Percebemos, ao analisarmos dados demográficos do Sidra/IBGE, que entre 2000 e 2010, 

em Lucas do Rio Verde, houve a duplicação da população que reside no município dessa  cadeia 

carne/grãos, correspondendo a um total de 45.556 pessoas. Nesse contexto, a população urbana 

em 2010 foi a que mais cresceu e passou a corresponder a 93% da população total. Dentre os 

municípios sob influência da BR 163, Lucas do Rio Verde foi o município que apresentou o 

maior crescimento com uma variação total de 136%, onde a população urbana variou um total 

de 163%, gerando a necessidade de mudanças na rede de serviços, de infraestrutura e no mundo 

do trabalho, em virtude da chegada de contingentes populacionais expressivos. Esse 

crescimento demográfico está atrelado justamente ao início das operações da indústria de carne 

da BR Foods.   
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 Para a cidade absorver esse número de trabalhadores foi necessário uma construção de 

vilas residenciais para os trabalhadores da BR Foods,  feita a partir de uma parceria entre 

município, Caixa Econômica Federal e Sadia no ano de 2009. Segundo a prefeitura de Lucas 

do Rio Verde, a vila abriga cerca de seis mil pessoas, onde cerca de mil quinhentos e trinta lotes 

estão destinados aos trabalhadores da BRF. Esse terreno foi doado pela prefeitura, e as 

habitações foram construídas pela Sadia (na época ainda em processo de fusão com a Perdigão). 

Abaixo uma foto das casas. Sua configuração se assemelha com outros conjunto habitacionais 

populares pelo país. São casas pequenas e simples, com lotes individuais com até dois quartos, 

uma sala e uma cozinha, não há muros entre elas.   

Imagem 1- Bairro operário da Sadia em Lucas do Rio Verde. 

 

 

 Fotografia: Gleice Pacheco 

 

O bairro foi construído em uma região afastada do centro de Lucas do Rio Verde, e sua 

localização já denuncia a intenção de segregar esses trabalhadores das áreas mais centrais da 

cidade. Nas cidades do agronegócio convivem dois tipos de migrantes: os que possuem 

condições de consumo e cuja infraestrutura é feita para seu usufruto; e os excluídos do consumo 

moderno, migrantes expulsos do campo pela modernização agrícola ou provenientes das áreas 

mais pobres do território brasileiro, que se alojam nas áreas periféricas e aumentam o número 

de desempregados, subempregados e trabalhadores informais (Frederico, 2011). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

 Em suma, nos anos 2000, ocorreram significativas mudanças na região concentrada da 

BR 163 mato-grossense com a chegada da indústria de carnes. Os municípios, antes voltados 

apenas para a produção dos grãos, ao receberem as cadeia de carne precisaram reorganizar a 

cidade e o campo para se ajustarem às exigências da cadeia, agregando novos fixos, novas 

funções e gerando novos fluxos. A instalação de umas das unidades da BRF em Lucas do Rio 

Verde exemplifica, de forma geral, de que maneira essas alterações foram materializadas no 

espaço urbano, principalmente na questão da força de trabalho necessário para trabalhar na 

indústria. Nesse sentido observa-se a produção de um tipo espaço urbano que visa atende aos 

interesses dos agentes modeladores, onde suas ações são realizadas  Lucas do Rio Verde, 

fazendo com que ocorra a segregação espacial e social dos grupos de menor poder aquisitivo.
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AS RELAÇÕES DE PODER E DE TRABALHO NO TERRITÓRIO RURAL: 

ALGUNS APONTAMENTOS 

 

Abigail Bruna da Cruz 

Resumo: 

 

INTRODUÇÃO Nas diferentes escalas de análises do espaço geográfico existem relações de 

poder. Para Castro (1995) o poder é “um exercício resultante de relações assimétricas que se 

organizam no interespaço do mundo social”. Na zona rural estes exercícios são vistos na 

manutenção da cultura, da educação e, sobretudo, nas relações de trabalho. Pensando no modo 

em que essas relações se entrelaçam, este artigo teve como objetivo salientar as diferenças entre 

os produtores rurais de um determinado espaço geográfico, que devido as suas dinâmicas 

considerou-se o mesmo um território, já que este espaço pode ser percebido como “arena dos 

interesses e das disputas dos atores sociais” Castro (1995). A população do distrito de Barranco 

Alto estava estimada em 1.157 habitantes, incluindo a população que vive nos sítios e fazendas 

nos arredores do distrito e foi exatamente essa zona rural que foi tema do presente estudo. Essa 

zona rural é composta por sitiantes e fazendeiros cujas propriedades variam entre menos de 1 à 

100 hectares, o que segundo Oliveira Júnior (2015) é uma realidade constante na maioria das 

zonas rurais pertencentes ao município de Alfenas-MG. Sendo assim, embora este seja um 

espaço territorial restrito, se torna relevante para estudo, pois, os fenômenos que ocorrem neste 

território não são fenômenos incomuns à escala local e que de forma ou outra interagem nas 

demais escalas de analises geográficas, como a escala regional e a global. METODOLOGIA 

Este artigo seguiu o método de pesquisa dialético, pois embora este trabalho tenha realizado 

uma caracterização por tamanho de propriedades ele é em suma qualitativo, afinal não se ateve 

a calcular valores numéricos, mas sim, comparar os tamanhos de propriedades e como essas 

propriedades mantêm relações entre si, organizam seu espaço social e de trabalho e também 

mantêm relações de poder. Para isso foram criados quadros com as principais características de 

cada produtor rural (PR), com informações a respeito de média territorial, tipos de produção, 

atividades produzidas, entre outras. Para obtenção dos dados primários foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas, anotações de campo e relatos orais. No total, foram realizadas 
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cerca de vinte e cinco (25) entrevistas com a população desse território. A partir da 

sistematização das informações dos quadros, criou-se um fluxograma a partir de ideias pré-

concebidas no livro Por uma geografia do poder de Claude Raffestin (1993). Este fluxograma 

fez o recorte de algumas informações mais relevantes presentes nos quadros para a elaboração 

deste artigo. Para Gerhardt e Silveira (2009 p.58) esse modelo de “fazer dados” para pesquisa 

a partir de dados primários permite que novas informações possam ser criadas partindo de uma 

realidade que ainda não foi visitada, ou mesmo sistematizada com bases científicas. Por fim, 

tomou-se como referencial teórico, autores e autoras que trataram sobre os temas território, 

poder e escalas de análises e para averiguações de informações próprias do espaço estudado 

foram selecionados artigos científicos do acervo da Universidade Federal de Alfenas, UNIFAL-

MG.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA Para embasamento teórico deste artigo utilizou-se 

sobretudo, a obra de Claude Raffestin (1993) intitulada Por uma geografia do poder, pois essa 

conseguiu responder alguns fatores essenciais para elaboração e comprovação da relação do 

tema estudado com a perspectiva da geografia política aplicada num contexto prático do lugar, 

porém associou-se essa leitura à outras que abordassem o mesmo tema. Desse modo, 

concordou-se com Raffestin, quando este traz que o poder não está somente ligado ao Estado, 

ele está ligado às outras relações como as relações sociais e econômicas. Sendo assim, o poder 

pode ser exercido por diferentes atores e com diferentes intensidades num mesmo território, 

não sendo ele unidimensional e sim multidimensional. O poder é imanado em um território de 

forma intencional, objetiva e dissimétrica criando assim uma “arena por excelência do 

enfrentamento das paixões e das regras para a convivência entre os diferentes” Castro (1995) e 

possibilitando diversas práticas espaciais. De um modo ou outro, essas práticas espaciais podem 

ser recriadas em formas de representações para “Organização do sistema territorial” Raffestin 

(1993), onde os atores vão proceder à repartição das superfícies (tessituras), à implantação de 

nós (pontos) e a construção de redes. RESULTADOS PARCIAIS Na categoria de Produtor 

Rural tipo 1 (PR-1) notou-se um poder de compra pequeno, tanto de alimentícios quanto de 

eletroeletrônicos. Produzem na maioria das vezes os alimentos para seu próprio consumo e 

sustento, em hortas ou em pequenas lavouras, com técnicas de trabalhos rudimentares, 

configurando-se assim, a agricultura de subsistência. Na categoria PR-2, notou-se que os 

membros da família desenvolvem as atividades em seu próprio sitio, mas tem a necessidade de 

trabalhar em outros locais, mesmo que na forma de troca de serviços com outros produtores 

familiares ou como assalariado nas fazendas vizinhas Os produtores da categoria “PR-3” vem 
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assimilando os processos de inserção tecnológica para aumento da produção e de diminuição 

do uso de trocas de serviço. Essa inserção, muitas vezes é realizada através de financiamentos, 

como o PRONAF. Entende-se que, se por um lado a realização do financiamento é a garantia 

de que o produtor rural terá dinheiro suficiente para manutenção das atividades e de não vender 

a terra para terceiros. por outro lado fica a insegurança deste produtor em relação a intempéries 

climáticas, ou outras adversidades venha a comprometer a produção. Perdendo a produção 

consequentemente o reembolso da quantia que foi emprestada não será efetivada, ao invés de 

vender seu sítio haverá a penhora do mesmo pelo banco que gerou o empréstimo e a terra desses 

produtores são colocadas para serem leiloadas. Surge a partir de então, uma questão inquietante, 

que faz refletir sobre o quanto o capitalismo pode ser perverso, pois o mesmo faz com que aos 

pequenos produtores se rendam aos mecanismos de produção capitalista se ele quiser viver ou 

mesmo produzir nas suas terras correndo sérios riscos de perder o que é seu para o capital. Nas 

duas categorias PR-4 e PR-5 mantêm relações de trabalhos com as três citadas anteriormente, 

muitas das vezes, realizando trabalhos com máquinas agrícolas e implementos que as outras 

categorias de produtores rurais ainda não tiveram acesso, como algum equipamento de 

pulverização, tratores, roçadeiras e arados entre outros. Geralmente estes produtores recebem 

pelo tempo/hora que estes implementos são utilizados. Enquanto o dia de trabalho braçal de um 

produtor rural vale entre 60 à 70 reais para trabalhar das 07:00 da manhã àss 16:00 da tarde, a 

hora de um trator equivale à uma média de 65 reais. O poder de compra nessas duas categorias 

é o que causa essa sensação, pois ao tempo que ele permite que filhos de empregados tenham 

acesso aos mesmos instrumentos que os filhos dos patrões, se não olhado com atenção, 

esquecem que a mais-valia do extra não pago, foi o que permitiu que os patrões tivessem acesso 

ao objeto de desejo de ambos, porém aos de uma forma menos árdua e/ou danosa para a renda 

no fim do mês. Essa alienação faz com que muitos dos habitantes desta área não pensem o 

mundo a partir do lugar onde vivem, não saibam qual é seu papel como agente formador e 

transformador do espaço e não se reconheçam como sendo sujeitos de direito, pois não têm a 

consciência de que é parte dos mecanismos capitalistas. Notou-se então, que os sujeitos desse 

campo não se veem como sendo parte da luta pela terra. Isso faz com que não se criem 

mecanismos para valorização da terra e essa falta de representatividade faz aumentar ainda mais 

a relação de submissão dos mesmos frente ao sistema. A relação das categorias PR-4 e PR-5 

com as categorias PR-6 e PR-7 é em suma de oferta de serviços especializados, trabalhos em 

máquinas de grandes portes, como semeadeiras e colheitadeiras entre outras. As categorias PR-
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6 e PR-7 são as duas com maiores poder econômico neste território, são empregadores de mão-

de-obra das demais categorias. Entre eles não é visto nenhum tipo de relações diretas, talvez 

isso explica-se devido ao fato da independência de ambas as categorias e o modo de 

administração dessas fazendas. Esses produtores mecanizaram sua produção há menos de 20 

anos, suas fazendas já não contratam tantos trabalhadores quanto antes, caindo para mais de 

70% desta quantidade. Os trabalhadores das fazendas PR-7 são especializados em manusear os 

implementos que essas fazendas possuem. Quanto maior a especialização maior é o nível de 

mecanização que os mesmos manuseiam, quanto menor é a especialização maior a força bruta 

que os trabalhadores têm que dispor para realização da atividade em desenvolvimento. 

CONCLUSÃO De forma breve, conclui-se que mesmo em espaços que aparentemente há uma 

coesão socio-espacial existem um emaranhado de relações de poder e de trabalho que perpassa 

todas as experiências cotidianas dos moradores do meio rural em estudo, refletindo assim em 

seus atos, na sua cultura, enfim, no seu modo de viver. 6. REFERÊNCIAS CASTRO, Iná Elias 

de; Geografia e Politíca: Território, escalas de ação e instituições. Geografia: Conceitos e temas. 

Bertrand Brasil, 1995.GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de 

Pesquisa. Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS e Curso de Graduação Tecnológica – 

Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. – Porto Alegre: 

Editora da UFRGS, 2009. OLIVEIRA JÚNIOR, Geraldo Magela de Oliveira. A educação do 

campo e a percepção das crianças sobre o espaço rural vivido. Trabalho de Conclusão de Curso. 

UNIFAL. 2015.RAFFESTIN, Claude. Por uma geografia do poder. Tradução de Maria Cecília 

França. São Paulo (SP): Ática, 1993.SANTOS, Milton. Técnica Espaço Tempo: globalização e 

meio técnico-científico informacional. 4ª.ed. São Paulo: Hucitec, 1998. 
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TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO RURAL NA BAHIA 

 

Aurelane Alves Santana1 
 
 
Resumo: Elementos do sistema escravocrata, que perdurou no Brasil até o ano de 1888, estão presentes na 
contemporaneidade sob o epíteto do trabalho análogo ao de escravo. Com nova terminologia e reproduzido à 
sombra do modo de produção capitalista, essa relação de trabalho pode ser definida pela união de características 
laborais do período colonial aos modernos mecanismos de exploração do trabalho pelo capital. A atual horda de 
escravizados, que realiza o trabalho escravo nas empresas capitalistas, é miscigenada e características como cor 
da pele, gênero e/ou origem da força de trabalho já não são considerados critérios que determinam a massa dos 
sujeitos que serão submetidos à situação de degradação laboral. O conjunto de medidas flexíveis adotadas pelo 
sistema do capital para superar suas crises, no final da década de 1970, estão intimamente ligadas à reestruturação 
produtiva e à organização de uma política neoliberal que inclui a diminuição da atuação reguladora do Estado e 
amplia as formas de exploração e precarização do trabalhador, sobretudo através de ataques aos direitos e 
conquistas históricas adquiridas pela classe trabalhadora. No meio rural brasileiro, o modelo de modernização da 
agricultura trouxe junto às benesses da ciência a intensificação de relações laborais anacrônicas, que são percebidas 
através da reprodução do trabalho análogo ao de escravo nos territórios do agronegócio. Na Bahia, a prática da 
escravidão contemporânea pode ser observada, sobretudo, no oeste do estado, onde a produção da soja e do algodão 
é proeminente, e nas áreas destinadas à cafeicultura, localizadas na microrregião do Planalto da Conquista. Nesse 
contexto, busca-se a compreensão da reprodução da escravidão contemporânea na Bahia, levando em consideração 
a estruturação desse fenômeno dentro do sistema capitalista, que redefine antigas relações de produção para 
subordiná-las à sua reprodução (OLIVEIRA, 2007). Em outras palavras, propõe-se a análise da ocorrência do 
trabalho análogo ao de escravo no território baiano, intrínseco ao desenvolvimento e avanço do agronegócio no 
país – isto é, a crítica acerca do trabalho degradante que se reproduz nas entranhas do discurso modernizador de 
“Agro é tech, agro é pop, agro é tudo”, que mascara a realidade do uso desigual e concentrado das terras, da 
(re)produção de injustiças sociais, da miséria e das formas de violência contra os trabalhadores, dos alimentos 
envenenados, etc. Os elementos teóricos e dados apresentados no decorrer do texto versarão sobre a qualificação 
e quantificação da ocorrência da prática do trabalho escravo no campo da Bahia, de modo que possam fomentar 
discussões que contribuam para a construção do pensamento crítico sobre o alastramento da escravidão 
contemporânea no rural brasileiro. Para tanto, serão utilizadas bibliografias sobre a temática, dados da Comissão 
Pastoral da Terra (CPT), Censo Agropecuário (2006), além de consultas a notícias publicadas pela mídia nacional 
e local.  
 
Palavras-chave: Escravidão contemporânea. Capitalismo. Agronegócio. Campo. Bahia. 
 

1 – Introdução 

 
Elementos do regime escravocrata, que perdurou no Brasil até o ano de 1888, estão 

presentes na contemporaneidade sob o epíteto do trabalho análogo ao de escravo. Com nova 

terminologia e reproduzido à sombra do modo de produção capitalista, essa relação de trabalho 

pode ser definida pela união de características laborais do período colonial e imperial aos 

modernos mecanismos de exploração do trabalho pelo capital. Dessa junção, decorre um 

 
1 Doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail 
de contato: aurelanesantana@gmail.com. Bolsista FAPITEC.  
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processo de potencialização da precarização e degradação do trabalhador e a intensificação das 

ações de negação da liberdade e de direitos trabalhistas que são inerentes e assegurados 

juridicamente pelo/no capitalismo.  

Este fenômeno social, diferente em alguns aspectos dos moldes que prevaleceram no 

país até o último quartel do século XIX, não relega o trabalhador à condição permanente de 

propriedade do senhor e não está composto apenas de trabalhadores indígenas e negros. A atual 

horda de escravos que realiza o trabalho servil nas empresas capitalistas é miscigenada e 

características como cor de pele, gênero e/ou origem da força de trabalho já não são 

considerados critérios que determinam a massa dos sujeitos que serão explorados.  

No desenvolvimento das relações laborais contemporâneas, a ideologia neoliberal 

conduz a escravização do século XXI. Ela se apossa das possibilidades de reprodução da vida 

do trabalhador, seja ele negro ou branco, dissemina e generaliza a pobreza e maximiza os lucros 

dos capitalistas através da implementação de formas cada vez mais alienantes de sociabilidade 

e de naturalização das condições de exploração do trabalhador.   

As ideologias mercantis e o conjunto de medidas flexíveis adotadas pelo sistema do 

capital para superar suas crises, no final da década de 1970, estão intimamente ligadas à 

reestruturação produtiva e à organização de uma política neoliberal que inclui a diminuição da 

atuação reguladora do Estado e amplia as formas de exploração e precarização do trabalhador, 

sobretudo através de ataques aos direitos e conquistas históricas adquiridas pela classe 

trabalhadora ao longo de sua trajetória de lutas. Além disso, a inserção de mais tecnologia no 

processo produtivo das mercadorias para a obtenção de metas de qualidade e produtividade, 

inerente a este momento do capital, contribui para o barateamento da força de trabalho e, 

consequentemente, para a disseminação do ideário da necessidade de trabalhadores 

qualificados.  

No meio rural brasileiro, o modelo de modernização da agricultura trouxe junto às 

benesses da ciência a intensificação de relações laborais anacrônicas, que são percebidas através 

da reprodução do trabalho análogo ao de escravo nos territórios do agronegócio. Na Bahia, a 

prática da escravidão contemporânea pode ser observada, sobretudo, no oeste do estado, onde 

a produção da soja e do algodão é proeminente, e nas áreas destinadas à cafeicultura, localizadas 

na microrregião do Planalto da Conquista. Nesse contexto, busca-se a compreensão da 

reprodução da escravidão contemporânea na Bahia, levando em consideração a estruturação 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 09 – Organização, Mobilidade Espacial e Degradação do Trabalho no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5395 

 

desse fenômeno dentro do sistema capitalista, que redefine antigas relações de produção para 

subordiná-las à sua reprodução (OLIVEIRA, 2007).  

Em outras palavras, propõe-se a análise da ocorrência do trabalho análogo ao de escravo 

no território baiano, intrínseco ao desenvolvimento e avanço do agronegócio no país – isto é, a 

crítica acerca do trabalho degradante que se reproduz nas entranhas do discurso modernizador 

de “Agro é tech, agro é pop, agro é tudo”, que mascara a realidade do uso desigual e 

concentrado das terras, da (re)produção de injustiças sociais, da miséria e das formas de 

violência contra os trabalhadores, dos alimentos envenenados, etc.  

Os elementos teóricos e dados apresentados no decorrer do texto versarão sobre a 

qualificação e quantificação da ocorrência da prática do trabalho escravo no campo da Bahia, 

de modo que possam fomentar discussões que contribuam para a construção do pensamento 

crítico sobre o alastramento da escravidão contemporânea no rural brasileiro. Para tanto, serão 

utilizadas bibliografias sobre a temática, dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), Censo 

Agropecuário (2006), além de consultas a notícias publicadas pela mídia nacional e local. 

 

2- Considerações acerca do trabalho escravo contemporâneo na Bahia 

Sustentado na barbárie e violência, o trabalho escravo contemporâneo ocorre 

acentuadamente no campo brasileiro devido ao histórico de precariedade que acompanha o 

trabalho rural no país. Na Bahia, a mecanização da produção e a consequente diminuição dos 

postos de trabalho têm contribuído para a incidência dos casos de trabalho análogo ao de 

escravo no estado.  Verifica-se que nas áreas onde os cultivos são mais dotados de tecnologias, 

a escravização é dominante e há uma maior concentração das desigualdades sociais.  

O aumento do desemprego, fenômeno inerente e resultante do atual estágio do 

capitalismo, contribui efetivamente para que o trabalho escravo contemporâneo continue sendo 

reproduzido nas entranhas dos processos produtivos das mercadorias. Mesmo com todo o 

avanço tecnológico, que permitiria, em tese, melhorar a condições de vida e de trabalho da 

classe trabalhadora em padrões dignos de sociabilidade, o que se verifica, contraditoriamente, 

é a expansão das formas de exploração.  

Obviamente que essa lógica paradoxal faz parte do modo como o capital se apropria dos 

mecanismos de exploração da força de trabalho para garantir seu processo acumulativo. No 

entanto, quando se apropria e reconfigura a seu bel-prazer elementos do trabalho escravo em 

meio à era predominante de trabalho assalariado, ele vai contra seu próprio padrão típico, 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 09 – Organização, Mobilidade Espacial e Degradação do Trabalho no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5396 

 

jurídico e legal, negligenciando o relacionamento igualitário, juridicamente instituído entre 

classe patronal e classe trabalhadora, que foi determinado desde seu nascimento. Como observa 

Martins (1994, p. 9), “o resultado é capital, é capitalista, mas o modo de obtê-lo não o é”.  

A lógica predominante do capital de que só o trabalho produz valor, leva a crer que, por 

utilizar mais máquinas no processo produtivo, o capital precisa ampliar o grau de exploração 

dos trabalhadores empregados. Menos trabalhadores passam a trabalhar mais e é a chave que 

vai garantir a manutenção da acumulação capitalista. É aí que o trabalho em condições análogas 

a de escravo ganha força e espaço na sociedade. Amplia-se a exploração, retém-se um maior 

quantum de mais-valia ou apropria-se dela por inteiro. Em meio a essas contradições 

estabelecidas unicamente com a finalidade de acumular capital, o trabalho escravo 

contemporâneo e o trabalho assalariado coexistem amparados em uma falsa harmonia que o 

próprio capitalismo inventou.  

De acordo com o Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de 

Pessoas, foram libertados, entre os anos de 2003 e 2018, no campo e na cidade, 3.256 pessoas 

em situação de trabalho forçado na Bahia - uma média de 203,5 resgates por ano. Atualmente, 

o estado ocupa a 5º posição entre as unidades federativas com o maior índice de trabalhadores 

libertos da condição de escravização contemporânea. Nessa realidade, ganham destaque os 

municípios de São Desidério, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Jaborandi e Correntina como 

as localidades mais escravagistas do estado.  

Na análise de dados de trabalho escravo para o campo brasileiro, o Centro de 

Documentação Dom Tomás Balduíno, da CPT, é referência. Os números divulgados por essa 

instituição revelam que para a escravização rural na Bahia foram registrados, entre 2003 e 2018, 

98 casos de escravidão contemporânea, com 4.197 trabalhadores compondo o quadro das 

denúncias e 3.202 trabalhadores libertos pela ação conjunta entre Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), Ministério Público do Trabalho (MPT) e Polícia Federal.  

Dentre as mazelas associadas ao avanço do capitalismo no campo, a ocorrência de 

trabalho escravo escancara a contradição que paira sobre a tentativa de se veicular a imagem do 

agronegócio a uma atividade econômica moderna e dotada de características civilizacionais. Na 

Bahia, a reprodução do trabalho escravo no campo está diretamente associada ao avanço do 

agronegócio no estado. As localidades de maior incidência consistem naquelas áreas em que a 

produção de commodities é predominante e atrelada a uma mecanização de ponta que permite 
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que esses cultivos tenham alta produtividade e apresentem importância dentro do cenário 

nacional e internacional dos produtos agro exportáveis do país.  

Como apontado anteriormente, nos municípios da região Oeste, onde a sojicultura e a 

cotonicultura são expressivas, verifica-se a maior quantidade de trabalhadores escravizados do 

estado, o que mostra a relação direta existente entre o trabalho escravo contemporâneo e o 

agronegócio. A expansão da monocultura, da produção em larga escala e do pacote tecnológico 

incentivado pelo Estado no final do século XX, veio acompanhado por um conjunto de medidas 

que culminou na concretização de um processo modernizador e ao mesmo tempo reprodutor de 

antigas relações sociais que se intensificaram com a reestruturação produtiva de um capital em 

crise. O resultado foi altamente desastroso para a classe trabalhadora já tradicionalmente 

calejada pela privação dos meios de produção e pela elevada concentração das terras brasileiras. 

Espoliados das condições objetivas de reprodução da vida, os trabalhadores viram-se obrigados 

a se submeterem ao trabalho degradante, resultante do fenômeno da escravidão contemporânea.    

Nesse sentido, o trabalho escravo do século XXI aparece como o resultado do 

desenvolvimento desigual e combinado do capital que se mantém através das articulações do 

complexo de reestruturação produtiva, que reorganiza os processos de produção das 

mercadorias e aumenta exponencialmente o número de trabalhadores supérfluos disponíveis 

para a exploração capitalista. Com o contingente de desempregados em expansão, para acrescer 

as taxas de lucro, o capital amplia os níveis de exploração dos trabalhadores. Para tanto, se 

apropria até mesmo de relações de trabalho atípicas visando única e exclusivamente a 

continuidade e a ampliação de sua acumulação.  

Nos arquivos da CPT, as notificações de ocorrência de trabalho escravo no rural 

brasileiro começaram a ser contabilizadas no ano de 1997. Na Bahia, a contagem dos casos de 

escravização só apareceu a partir de 2003, quando cinco propriedades foram autuadas pelo MTE 

por manter 1.089 trabalhadores em condição análoga a de escravo. Todos os casos verificados 

nesse ano ocorreram no Oeste do estado, nos municípios de São Desidério, Barreiras e Luiz 

Eduardo Magalhães, onde a produção de grãos se destaca.   

Apesar de o Brasil ser considerado pela OIT referência mundial no combate à escravidão 

contemporânea, as ocorrências dessa relação laboral no campo da Bahia, nos últimos 15 anos, 

mostram-se bastante expressivas. Os dados expostos na tabela 1, que apresentam o número de 

casos de trabalho escravo, de trabalhadores nas denúncias e de trabalhadores resgatados 

delineiam o panorama quantitativo da incidência desse tipo de relação de trabalho no estado. 
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Tabela 1: Ocorrências do trabalho análogo ao de escravo na Bahia (2003-

2018) 
Ano Nº de casos Nº de 

trabalhadores 
nas denúncias 

Nº de 
trabalhadores 

resgatados 
2003 5 1.094 1.089 
2004 6 150 150 
2005 10 314 314 
2006 16 1045 586 
2007 5 175 175 
2008 6 106 106 
2009 6 265 285 
2010 4 117 101 
2011 10 162 110 
2012 6 132 52 
2013 5 131 89 
2014 1 32 32 
2015 2 360 * 
2016 8 38 37 
2017 3 29 29 
2018 5 47 47 
Total 98 4.197 3.202 

Fonte: CEDOC Dom Tomás Balduíno - CPT (2003-2018). 
Organização: SANTANA, A. A.  
* Não consta nos arquivos do CEDOC Dom Tomás Balduíno – CPT.  

 
 
Os anos de 2005, 2006 e 2011 tiveram os maiores índices de casos de trabalho análogo 

ao de escravo registrados em todo o estado, com 10, 16 e 10 notificações, respectivamente. Já 

os números mais elevados de trabalhadores que compunham o quadro de denúncias ocorreram 

em 2003, com 1.094 sujeitos, em 2006, com 1.045, e em 2015, com 360. Em relação ao número 

de trabalhadores libertos, a tabela 1 destaca os anos de 2003, 2006 e 2009 com as quantidades 

mais expressivas: o primeiro ano apresentando 1.089 pessoas resgatadas, o segundo, 586, e o 

terceiro, 285.  

Quando se analisa a realidade produtiva do campo dos municípios baianos, 

principalmente da região Oeste do estado, observa-se que São Desidério possuía, de acordo 

com o Censo Agropecuário (2006), a maior área territorial plantada do país (600 mil hectares) 

e era o maior produtor nacional de algodão, com cerca de 110 mil hectares destinados ao cultivo. 
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Além da cotonicultura, o município produz, ainda, 350 mil hectares de soja, 74 mil hectares de 

milho e 14 mil hectares de café. Muitas das fazendas desse município são administradas por 

grupos nacionais e internacionais, tornando a realidade do trabalho escravo contemporâneo 

intrínseco ao desenvolvimento da cadeia produtiva mundial do agronegócio e vinculada à 

concentração da estrutura fundiária brasileira.  

Assim como São Desidério, Barreiras e Luís Eduardo Magalhães apresentaram 

quantidades significativas de trabalhadores libertos na agricultura e pecuária nesse início de 

século. Isso se deve ao fato de que a região do Oeste baiano apresenta, desde 1980, uma 

agricultura avançada do ponto de vista capitalista, o que cria as possibilidades para a 

superexploração do trabalho e uma estrutura fundiária altamente concentrada, baseada no 

monocultivo (OLIVEIRA et al., 2010). 

Em Luiz Eduardo Magalhães, as fazendas de soja Santo Antônio e Tabuleiro também 

foram acusadas de submeterem trabalhadores a condições laborativas análogas à de escravidão 

em 2003. Entre os anos de 1996 e 2006, o crescimento da produção da sojicultura2 no Oeste do 

estado foi equivalente a 284% e a área plantada passou de 433.263 para 870.000 hectares 

(FERNANDES et al., 2010). Em 2003, ano em que os casos de trabalho escravo foram 

delatados, com o aumento dos incentivos do Governo Federal para as exportações de grãos do 

país, a região Oeste da Bahia produziu safras recordes de 1.556.000 toneladas de soja (PAM-

IBGE, 2008).  

No Planalto da Conquista, importante região produtora de café na Bahia desde os anos 

de 1970, o trabalho rural começou a sofrer, a partir da década de 1990, intenso processo de 

precarização da força de trabalho e desemprego. Nesse período, as alterações pelas quais 

passaram as relações laborais na cafeicultura corresponderam exatamente ao momento em que 

houve o avanço das formas de exploração do trabalho incorporadas pelo capital em sua fase de 

mundialização. Além disso, marcou a instauração de uma nova expressão do trabalho 

degradante na atividade cafeeira sob o aspecto da escravidão contemporânea, o que deprimiu 

ainda mais os níveis de reprodução da vida dos trabalhadores.  

Em um contexto de crise do sistema do capital, os avanços tecnológicos, organizacionais 

e sociometabólicos, provocaram graves alterações no interior da classe trabalhadora, 

flexibilizando e desregulamentando as relações de trabalho. No que se refere à conjuntura 

 
2 O crescimento nacional da produção da soja para esse mesmo período correspondeu a 226%. 
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laboral rural do Planalto da Conquista, os impactos desse processo sobre os trabalhadores 

começaram a ser percebidos no início dos anos 2000, sobretudo a partir de 2013, quando houve 

o incremento do uso de máquinas agrícolas especializadas em todas as fases do processo 

produtivo do café e, consequentemente, a ampliação da precarização do trabalho e do 

desemprego.  

A partir da análise dos dados sobre a cafeicultura, sojicultura e cotonicultura no Oeste 

da Bahia e no Planalto da Conquista, torna-se patente a relação entre a ocorrência de trabalho 

escravo no campo e o avanço do agronegócio no país, pois os três cultivos mencionados 

flagrados com práticas semelhantes à da escravidão apresentaram aumentos significativos na 

produção, área plantada e/ou produtividade, atingindo recordes produtivos para a economia 

agrícola regional e nacional. Nesse sentido, pode-se inferir que a expansão da agricultura na 

Bahia tem se sustentado nos pilares da escravidão contemporânea, submetendo centenas de 

trabalhadores a condições laborativas degradantes em prol da acumulação e concentração de 

riquezas nas mãos dos empresários agrícolas. 

 

3- Considerações finais 
 
 

Com a relação intrínseca existente entre a escravidão contemporânea e a expansão do 

capitalismo no campo, as ocorrências de trabalho escravo verificadas na Bahia entre os anos de 

2003 e 2018 são o reflexo da complexidade das relações que se formam a partir da monocultura 

e da consolidação da agricultura enquanto atividade moderna do ponto de vista capitalista.  

Essa realidade espraiada nos territórios do agronegócio permite a aglutinação da 

precarização das formas de vida e de trabalho no campo e contribui efetivamente para a 

manutenção da pobreza e miséria dos trabalhadores rurais. Desse modo, em meio ao avanço do 

agronegócio no Brasil, e particularmente na Bahia, assiste-se ao alargamento das desigualdades 

sociais, das injustiças e da reprodução de formas arcaicas de trabalho, que visam explorar e 

precarizar ainda mais a classe trabalhadora para a obtenção de maiores lucros pelos capitalistas.  

Os números apresentados nesse texto revelam um panorama bastante precário para as 

relações de trabalho no campo da Bahia e estão permeados por contradições que visam o 

mascaramento da realidade dessa prática no estado e em todo o país. Portanto, os escravizados 

do século XXI devem ser compreendidos como uma massa de trabalhadores vítimas do 

processo de acumulação de capital que se sustenta, principalmente, na concentração de terras e 
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na detenção dos meios de produção pelos empresários rurais, e que retira dos trabalhadores as 

possibilidades de reprodução digna da vida.  
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OS SOFRIMENTOS DO JOVEM (QUE) VERTE ENTRE O VELHO E O NOVO 

 

Paola Luchesi Braga 

Resumo: 

 

Alguns dos relatos das atividades de campo realizadas entre 2015 e 2018 indicaram que durante 

a juventude os jovens não podem ajudar na roça também porque devem manter frequência na 

escola. Esse movimento eventualmente se inverte quando estes são convocados a comparecer 

no trabalho na roça e ausentarem-se das salas de aula. Associa-se desde o início dos estudos de 

muitos deles, o recebimento dos recursos financeiros do programa Bolsa Família, renda 

destinada ao coletivo de membros do núcleo familiar. Instala-se aí, uma primeira tensão entre 

a escola e a reprodução da vida pela roça, que conduz muitos jovens ao movimento entre estudos 

e apoio nas atividades domésticas e na roça. É comum ouvir desses jovens que ao final dessa 

formação inicial dirigir-se-ão a outras cidades em busca de aprimoramento dos estudos ou 

emprego, nestes casos para continuar fornecendo renda a família ou para constituir a sua 

própria. Os destinos, entretanto, têm sido cada vez mais incertos. Em estudo sobre a 

Comunidade dos Brejos, localizada no Médio São Francisco, na Bahia, Kluck (2016) afirma 

que “É bastante comum os jovens quererem sair dos Brejos para se assalariarem nas cidades, 

no entanto, cada vez mais, São Paulo e Brasília parecem deixar de ser a referência para alguns 

deles” (p. 44). O que Erick Kluck observa no estudo na Bahia se assemelha muito com o que 

foi possível reconhecer nas incursões a campo tanto no Fabião I, quanto em Sagarana. Não 

podemos atribuir apenas à escassez de chuvas as mudanças no regime hídrico dos rios que 

servem a estas comunidades do Norte de Minas. A sensível dinâmica pedo-hidrológica do 

cerrado tem reagido às intervenções de projetos que desviam águas dos rios para grandes 

propriedades agroprodutoras. É necessário reconhecer este fenômeno como sendo um dos 

fatores determinantes para a escassez hídrica, que também impele os jovens a migrar para 

localidades onde buscam alguma ocupação rentável. Tal afirmação surge de observações 

informais com jovens, mas, em particular do relato de um morador-observador-geógrafo de um 

dos distritos visitados, que estava especialmente preocupado com o destino dos jovens e das 

tradições de sua comunidade. O que se coloca para as gerações de jovens em idade de formação 
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para o trabalho é um conjunto de determinações que, embora na maioria das vezes não sejam 

visíveis, aí também se instalam pelo aparente antagonismo entre os modos de vida dos antigos 

e a forma moderna das relações. As condições de vida e reprodução dos jovens no seio dessas 

comunidades merecem aqui, especial embora breve, anotação. As condições objetivas 

constantemente diluídas na vida cotidiana estabelecem parte considerável dos sonhos-

necessidades dos jovens que vivem no campo: é preciso ganhar dinheiro para ajudar a família, 

mas não é possível ganhar dinheiro sem trabalhar, logo, é preciso trabalhar para oferecer 

melhores condições de vida para os seus. Não é por acaso que o sonho de uma casa própria e 

um trabalho estável habita o imaginário de jovens do campo e da cidade – neste sentido há cada 

vez menos diferenças entre as condições de vida no contínuo das contradições urbano-agrárias. 

Em um estudo sobre jovens no vale do Jequitinhonha, Vanda Silva (2004) diagnostica que hoje 

“sair da terra camponesa e ir pra terra capitalista, é a possibilidade de resgatar o sonho de um 

tempo em que se tinha fartura e liberdade” (p. 89). A dualidade exposta por Silva (2004) se 

refere à percepção de que há diferença entre o espaço rural, que o faz ser camponês, e o espaço 

urbano, que o torna capitalista. Ao mesmo tempo situa na cidade a utopia da fartura e liberdade 

que, ao que parece indicar, um dia foi atributo do campo. Aparentemente este é o caminho que 

poderá ser alcançado se, seguindo um pensamento guiado pelas rédeas da meritocracia, 

trabalhar-se muito. Mas será mesmo possível atingir pelo árduo trabalho, essa tão sonhada 

libertação? Antes de iniciar um esforço para responder uma pergunta dessa monta, de quais 

amarras devemos nos libertar? É preciso ter em conta que a mesma lógica que opera separando 

arbitrariamente o campo e a cidade, seja a lógica que separa os bons dos maus, o velho do novo, 

os ricos dos pobres, dissolvendo magicamente nessa operação formal todo o metabolismo social 

que produz ambos em relação. A forma moderna funda um processo de universalização da 

forma-mercadoria que impõe a separação funcional entre terra, capital e trabalho. Tal cisão 

desencadeia uma generalização de cisões abstratas – incluindo aquela que delimita a separação 

entre o moderno e o sertão tradicional, ou o que deve ser modernizado. A mercadoria aqui não 

poderá ser entendida como um item de uma coleção disposta no mercado, que estaria disponível 

àqueles que em suas mãos detivessem dinheiro para adquiri-la. A mercadoria é aqui a forma 

que media toda a sociabilidade moderna, conferindo status diferenciado à aparência de 

determinados fenômenos em seu curso, ao mesmo tempo em que universaliza os sentidos destas 

mediações pelo imperativo da troca de trabalho por dinheiro. O produtor independente, que 
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integra uma economia familiar é, assim, integrado ao sistema de valorização do valor, finalidade 

universal, mesmo que este não seja o propósito pessoal da sua produção. 
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Resumo 
 
O presente artigo tem como objetivo discutir o adoecimento e a precarização do trabalho no setor sucroenergético 
no município de Ituiutaba (MG). O mundo do trabalho passou por expressivas transformações ao longo dos anos 
e, nas primeiras décadas do século XXI foi possível averiguar a combinação de novas e velhas práticas de 
exploração das relações de trabalho, que puderam ser constatadas mediante a precarização dessas relações no setor 
sucroenergético, devido ao aumento da jornada de trabalho, aliada ao uso intensivo de aparatos tecnológicos, à 
imposição de metas por produtividade e à superexploração das relações de trabalho, fatores que aumentam a 
exposição aos riscos de acidentes de trabalho e acarretam adoecimento aos trabalhadores, além de intensa 
degradação das condições de trabalho com fortes consequências para a saúde dos trabalhadores do setor 
sucroenergético de Ituiutaba (MG).  
 
Palavras-chave: Adoecimento, precarização, cana-de-açúcar, Ituiutaba (MG). 
 
 
Introdução 
 

O par saúde-enfermidade ao qual se refere o conceito de adoecimento/enfermidade 

acometidos mediante as relações trabalhistas está encimado em um campo de análise 

interdisciplinar entre as Ciências Sociais e as Ciências e Saúde Coletiva. Assim, o modelo 

Saúde do Trabalhador é intersetorial, interdisciplinar e incorpora o conhecimento, a vivência e 

a experiência dos trabalhadores, uma vez que não se restringe ao saber tecnificado dos 

profissionais que historicamente determinaram o pensar e o fazer relativo aos agravos à saúde 

dos trabalhadores. 

A precarização do trabalho pode ser associada tanto às formas de gestão, baseadas na 

terceirização e subcontratação, à multiplicação das formas e relações de trabalho, como ao 

aumento do estresse e da pressão sobre os trabalhadores impelidos a elevarem sua produtividade 

no trabalho.  

 
1 Mestre em Geografia pelo Programa de Pós-graduação em Geografia do Pontal. Universidade Federal de 
Uberlândia, Instituto de Ciências Humanas do Pontal, Ituiutaba, MG, Brasil. noeme.araujo@educacao.mg.gov.br. 
2 Professora Doutora do Programa de Pós-graduação em Geografia do Pontal. Universidade Federal de Uberlândia, 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal, Ituiutaba, MG, Brasil. joelma.santos110@gmail.com  
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Se, por um lado, as tecnologias podem provocar um aumento nas exigências de 

formação e qualificação dos trabalhadores, por outro, elas acarretam em novas formas de 

pressão, precarização, além do desemprego estrutural.  

O objetivo deste artigo é compreender e discutir o adoecimento e a precarização do 

trabalho no setor sucroenergético no município de Ituiutaba (MG). Desta forma, para atingir 

este objetivo central, nos debruçamos a entender as relações de trabalho no setor 

sucroenergético e seu processo de precarização no município de Ituiutaba (MG), além de 

diagnosticar reflexos na saúde do trabalhador, decorrentes da sobrecarga de trabalho.  

Para tanto, buscou-se responder aos seguintes questionamentos: como se manifesta a 

precarização das relações de trabalho no setor sucroenergético do município de Ituiutaba? Os 

trabalhadores do setor sucroenergético apresentam enfermidades decorrentes das formas de 

trabalho?  

A metodologia é uma parte de grande relevância na pesquisa científica, pois visa 

promover o embasamento sobre o qual a pesquisa é fundamentada, portanto a pesquisa da qual 

originou este artigo conta com três vertentes para subsidiar as respostas aos objetivos propostos 

e ao desenvolvimento deste estudo, são elas: levantamento bibliográfico, pesquisa documental 

e pesquisa de campo.  

Assim, foi realizado um levantamento bibliográfico com os autores que discutem 

temáticas que auxiliam na compreensão e na análise do objeto do estudo. Utilizamos estudos 

que tratam sobre a temática da precarização: Alves (2000, 2007), Antunes (2007), Santos 

(2009), Silva (2011), Thomaz Jr (2009, 2011a, 2011b) de saúde/adoecimento no trabalho, são 

eles: Azevedo (2008), Alves et al. (2011), Antunes (2015), Barreto (2018), HAN, Byung-Chul 

(2017), HECK (2013), PIGNATI et al. (2007), Thomaz Júnior (2011a).  

Este artigo resulta de uma pesquisa explicativa, visto que registra, analisa e interpreta 

os fenômenos e os seus fatores determinantes (causa/razão). É empregado também como 

procedimento, a pesquisa de campo que possui como finalidade observar os fatos como ocorrem 

na realidade. Foram realizadas entrevistas com o presidente do sindicato dos trabalhadores 

rurais de Ituiutaba e com trabalhadores do setor sucroenergético deste município, que trabalham 

tanto na indústria quanto trabalhadores que executam as atividades no campo.  

Foram investigados um universo de 74 trabalhadores, estes encontravam-se no ponto de 

ônibus central na rodoviária de Ituiutaba, de maneira informal e possuíam acessibilidade a 

serem entrevistados. Cabe enfatizar que foram necessários vários dias entre os meses de maio 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 09 – Organização, Mobilidade Espacial e Degradação do Trabalho no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5407 

 

de 2018 e janeiro de 2019, pois em um dia era possível entrevistar cerca de 4 trabalhadores. 

Dentre o universo de trabalhadores investigados 65 destes executavam suas atividades laborais 

no campo, estes representam 93% do total de trabalhadores pesquisados. 

Os critérios adotados para a inclusão da pesquisa foram: ser trabalhador do setor 

sucroenergético ou membro do sindicato dos trabalhadores rurais de Ituiutaba, ser associado ao 

sindicato e ser capaz de responder à entrevista. Quanto aos critérios de exclusão: não ser 

trabalhador do setor pesquisado e não ser capaz de responder à entrevista.  

Portanto, fez-se necessário discutir as relações de trabalho no setor sucroenergético de 

Ituiutaba, valendo-se de entrevistas realizadas com trabalhadores que atuam neste setor.  

 

A precarização do trabalho no setor sucroenergético no município de Ituiutaba 

 

A economia do município de Ituiutaba (mapa 1) até meados de 2001, era essencialmente 

voltada à agricultura e pecuária, contudo, com a implantação da unidade do grupo João Lyra, 

Laginha S/A- unidade Triálcool que atuava no município de Canápolis ocorreu a expansão da 

cana-de-açúcar de forma expressiva a partir deste período e as culturas que eram comumente 

cultivadas nessa região passaram a ceder lugar para essa monocultura, promovendo a 

diminuição das culturas de algodão, arroz, mandioca, feijão e milho.  

Nessa perspectiva, foi com a instalação de empreendimentos do setor sucroenergético 

em Ituiutaba desde 1990 que ocorreu a expansão e territorialização da cultura cana-de-açúcar, 

com a presença de empresas do setor e, até o ano de 2012, eram atraídos milhares de 

trabalhadores migrantes para trabalhar especialmente no corte da cana. Entretanto, no ano de 

2012, ocorreu o fechamento da unidade do grupo João Lyra Laginha S/A- unidade Triálcool 

que acarretou o desemprego em massa dos trabalhadores e a supressão dos direitos trabalhistas.  
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Tal unidade produtiva empregou o uso da mecanização no corte da cana-de-açúcar, em 

que o homem é substituído pela máquina. Conforme ressalta Antunes (2007), ao mesmo tempo 

em que o capital reduz o trabalho vivo em trabalho morto, este recorre cada vez mais às formas 

precarizadas e intensificadas de exploração do trabalho, a qual se torna ainda mais fundamental 

para a realização de seu ciclo reprodutivo, num mundo onde a competitividade é a garantia de 

sobrevivência das empresas capitalistas. (ANTUNES, 2007, p. 120). 

No final de 2017, o empreendimento do setor sucroenergético Lajinha S/A - unidade 

Triálcool, pertencente ao Grupo João Lyra foi vendido. O novo empreendimento iniciou no ano 

de 2019, a contratação de trabalhadores do campo para dar início às atividades produtivas. 

Constatamos durante a pesquisa, que foram dois empreendimentos diferentes que adquiriram 

as usinas o grupo João Lyra.  

Em Capinópolis, a empresa Vale do Paranaíba, foi vendida para o empreendimento 

CRV Industrial, do grupo Japungu que tem unidades nos estados da Paraíba e em Goiás. Por 

sua vez, em Canápolis, o grupo que adquiriu foi a Companhia Mineira de Açúcar e Álcool 

(CMAA), que possui unidades em Uberaba e em Limeira do Oeste. O presidente do sindicato 

ressaltou também que todas as duas usinas irão utilizar a mecanização no processo de produção.  

O empreendimento do setor sucroenergético do qual faz parte deste estudo instalou-se 

no município de Ituiutaba em 2008, denominada de Companhia Nacional de Açúcar e Álcool 

(CNAA), em 2011 esta unidade foi adquirida por um grupo internacional independente com 

Mapa 1 - Ituiutaba (MG): Localização do Município. 
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sede na Inglaterra, que atua de forma diversificada na produção de açúcar, álcool e energia 

elétrica, desde sua instalação utiliza-se do corte totalmente mecanizado.  

A empresa sucroenergética opera em três turnos de trabalho, o que possibilitou 

conversarmos com trabalhadores de várias funções e que atuam nos turnos da manhã, tarde e 

noite. Essa opção metodológica foi importante, porque nos auxiliou a apreender a intensidade 

da reestruturação produtiva do capital e representada pela expansão da mecanização agrícola 

durante a colheita e o plantio, nas lavouras da cana-de-açúcar, levou-nos a entender que estes 

processos estão além da aparência, promovem a degradação do trabalho e da saúde dos 

trabalhadores.  

Vale ressaltar que com o processo de mecanização há a exigência de que os 

trabalhadores tenham uma qualificação elevada, podemos identificar que até o início do ano de 

2019, a maior parte da mão de obra contratada é natural de Ituiutaba. Até o ano de 2012, esta 

realidade era diferente, haja vista que a maior parte dos trabalhadores eram migrantes advindos 

de estados da região nordeste, principalmente do Estado de Alagoas. 

Identificamos a precarização das relações de trabalho do setor sucroenergético de 

Ituiutaba por meio de entrevistas obtidas junto aos trabalhadores deste setor, bem como 

apresentamos as etapas do processo de produção e industrialização da cana-de-açúcar no 

processo de mecanização e as técnicas utilizadas pelo capital para a produção incessante da 

mais-valia. 

Assim, pauta-se, nesta pesquisa, na análise do processo de precarização das relações de 

trabalho, pois é por meio do metabolismo social do capital que ela impera na vida do 

trabalhador, promovendo a captura da subjetividade operária, ao qual a força de trabalho é uma 

mercadoria, promovendo maior produtividade da classe trabalhadora que por sua vez é 

explorada.  

De acordo com Santos (2009, p. 58), a precariedade é condição histórico-ontológica da 

força de trabalho como mercadoria. Esse modelo foi desenvolvido pela globalização e tem 

privilegiado o crescimento do capital em detrimento das relações de trabalho propiciando a 

terceirização. De acordo com Santos (2009, p. 54), “o just-in-time cria o trabalho polivalente, a 

elevação da produtividade entre os trabalhadores e o aumento da concorrência entre os mesmos. 

É a partir deles que surgem a terceirização e a subcontratação”. 

Para Santos (2009, p. 61), “a precarização é um processo social que atinge o mundo do 

trabalho e que tem seus efeitos multiplicados ao longo do desdobramento do processo de 
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reestruturação produtiva do capital”. É uma forma arraigada do capital de exploração que lhe 

aufere lucros extraordinários, porém, sem se preocupar com os direitos trabalhistas e com a 

saúde dos trabalhadores. 

As transformações no processo de trabalho, nos direitos sociais, no plano da economia 

e no aumento da produção, com a diminuição da força de trabalho contida no processo 

produtivo, promoveram o aumento do desemprego e a informalidade, acentuando ainda mais a 

precarização do trabalho associada à incerteza das remunerações, à menor assistência social, o 

maior rodízio da força de trabalho. Os trabalhadores passaram a enfrentar um novo e inseguro 

mundo do trabalho em que os empregos seguros se tornaram cada vez mais raros. 

Ou seja, do ponto de vista dos interesses do capital, a organização do trabalho “[...] deve 

funcionar para garantir, simultaneamente, a máxima eficácia do processo de produção, o menor 

custo relativo do trabalho e máxima sujeição dos assalariados.” (SILVA, 2011, p. 164). 

Todavia, essas são as formas de organização e controle, presentes nos processos de produção, 

que fundamentam as condições e as relações de trabalho, neste ou naquele ambiente laboral. As 

máquinas e tantos outros equipamentos tecnológicos são apenas mais um instrumento que move 

essa engrenagem. 

Em uma das entrevistas com um dos trabalhadores do setor, comprova-se os 

mecanismos descritos por Silva (2011), quanto à inserção das máquinas para controle da 

máxima eficiência do trabalhador, agindo até mesmo no controle das necessidades fisiológicas 

dos trabalhadores. 
Perguntamos ao trabalhador se o empreendimento verifica a quantidade de óleo que 
gastou/tempo? Olha, olha sim. Questionamos se a verificação da quantidade de óleo 
que gastou/tempo é para ver a produtividade do trabalhador? Agora eles olha, agora 
tem um computador de bordo né. Arguimos se o operador parar a máquina eles 
perguntam o motivo por que parou? Pergunta, eles implanto um sistema lá que a 
máquina parou eles já sabe lá que a máquina tá parada, tem um computador de bordo 
que já chama até o transbordo, que tá parado, ai o transbordo vai lá aí a gente começa 
a trabaia né. Questionamos ainda se isso ocorre mesmo para fazer necessidades 
fisiológicas? Não aí não, se parar uns minutinhos assim não, tem um intervalim lá né, 
mas quando cê tá colhendo lá sê num para não, sê só para quando tem transbordo, sê 
para pra fazer xixi, qualquer coisa só quando não têm transbordo. (ENTREVISTADO 
54, jan. 2019). 
 

Diante dessa prerrogativa, identifica-se que no setor investigado as máquinas são 

mecanismos do capital incorporados ao processo produtivo, com vistas a acelerar a acumulação 

de capital e consequentemente promovem a precarização das relações de trabalho. Com a 

inserção das tecnologias na produção de cana-de-açúcar ocorre ainda a invisibilidade das 

relações de trabalho.  
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Durante as entrevistas, notou-se que os trabalhadores são alienados quanto às relações 

trabalhistas. Percebemos acomodação e falta de crítica à precarização, os riscos que correm a 

cada jornada de trabalho e superexploração a que são submetidos, “numa cidade grande o que 

acontece, quando tem muitas empresas, aí o cara vai pra outra empresa né, aí numa cidade igual 

essa que sô tem essa daqui como é de fazê. ” (ENTREVISTADO 22, jan. 2019).  

Nessa prerrogativa, Alves (2007, 2011), salienta que o trabalhador “veste a camisa” da 

empresa, para defender seu emprego e logicamente atender aos desígnios do capital, e que a 

contrapartida salarial, a organização do trabalho por equipe e a instituição da competição 

individual, a partir do medo, são as principais interferências do capital, que contribuem para a 

“captura” da subjetividade, no ambiente de trabalho. 

Quando questionamos os sujeitos da pesquisa se estes recebem bonificação, conforme 

gráfico 1, entre o universo pesquisado, 92% destes que correspondem a 68 entrevistados 

recebem bonificação, ela é denominada de Prêmio por produtividade - PPR que é pago uma vez 

ao ano, no mês de fevereiro que corresponde ao final da safra, ressaltaram ainda que é observada 

uma condição se o empreendimento conseguiu bater a meta proposta para o ano anterior relativo 

a todos os setores da usina. O que se observa é a incorporação de novas formas de exploração, 

as quais propiciam a manutenção da superexploração e a precarização das relações de trabalho. 

Um dos trabalhadores nos relatou que a bonificação (PPR) não possui critérios de 

apuração. As metas e formas de pagamentos não são efetivamente explicitados, nos 

documentos que a empresa expõe aos trabalhadores nos murais do empreendimento, ao 

comparar os valores entre os trabalhadores do mesmo turno e da mesma função, as respectivas 

importâncias diferem entre os trabalhadores. O trabalhador relatou também que algumas 

metas a serem alcançadas não dependem somente deles, bem como de toda equipe.  

Gráfico 1 - Recebimento de bonificação. 
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Fonte: Trabalho de campo, jan. 2019. 
Org.: ARAÚJO, N. S. (2019). 
 

Outro trabalhador narrou que eles possuem dependência dos maquinários para alcançar 

as metas e nos disseram que a empresa não faz a manutenção adequada dos equipamentos e 

penaliza os operadores, por não os avisar, o maquinário impacta no alcance das metas quanto 

ao uso de combustíveis e quanto as falhas por estarem danificados. O trabalhador em questão 

informou-nos que cobrava a manutenção diariamente, contudo a empresa não parava a máquina 

para fazer o reparo.  

Destacamos ainda que o prêmio por produtividade faz parte da lógica do capital. Alves 

(2000, p. 52), enfatiza que “é preciso ressaltar que este incentivo salarial como modo de 

gerenciar o comportamento operário e elevar a produtividade não é criação do toyotismo.” A 

bonificação é um dos fatores que influenciam os trabalhadores quanto à satisfação ao trabalho, 

porém sabemos que estes estão alienados, pois as metas são inalcançáveis.  

Podemos concluir que mediante a mecanização do processo de produção perpetuam a 

combinação de novas e velhas práticas de degradação do trabalho, evidenciamos o retrocesso 

da rotatividade, da insegurança quanto às perspectivas do trabalho e o desemprego. 

No gráfico 2, percebe-se que cerca de 76% dos trabalhadores entrevistados levam suas 

refeições de casa, haja vista que a alimentação fornecida no restaurante do empreendimento 

sucroenergético só atende aos trabalhadores que atuam na usina e ou motoristas que, no horário 

de funcionamento, estejam nas dependências da usina, porém a alimentação não é levada no 

campo, local em que estes realizam suas atividades trabalhistas.  

 

Gráfico 2 - Origem da alimentação feita pelos trabalhadores. 

 
Fonte: Trabalho de campo, jan. 2019. 
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Org.: ARAÚJO, N. S. (2019). 
 

Podemos dizer que nos domínios do setor sucroenergético tem ocorrido a formação de 

um “novo boia-fria”, o trabalhador que opera máquinas modernas, trabalha no ar condicionado, 

contudo ainda ocorrem a combinação de novas e velhas práticas do setor sucroenergético, 

quando nos referimos às novas práticas, estamos sinalizando para a mecanização e as velhas 

referem-se as antigas práticas que controlavam o setor sucroalcooleiro, que propiciam a 

degradação do trabalhador e a exploração do trabalho.  

Um dos trabalhadores, ao ser questionado se o tempo de alimentação é respeitado, 

informou que “era uma hora, agora tão passando pra trinta minutos.” Completou ainda que “os 

funcionários da usina realmente alimenta-se na usina, mas a gente alimenta pra qui pra li, a 

gente trabalha no campo né não tem lugar certo pra gente tá alimentando não”. 

Outro motivo que os trabalhadores justificaram o fato de não se alimentarem na área de 

vivência são as condições da água potável destinada a eles, disseram que não estão apropriadas 

para o consumo, pois o recipiente é cheio de lodo. A empresa não faz manutenção e não troca 

a água constantemente, este fato revela a falta de atenção do empreendimento com os 

trabalhadores que atuam no campo, bem como a precarização imposta por ele.  
 

A água potável deles é outro trem que não presta, trem tudo sujo, fica lá aí fica 
colocando água um por riba da outra sabe, isso nunca funciono e nunca vai funciona 
daquele jeito lá não, igual eu te falo manutenção né, tudo funciona, funciona mas se 
tiver manutenção adequada, todo mundo leva de casa nas garrafa, ninguém usa, têm 
vez que a água tá até um barro, aí eles leva outra vivência sabe, vai juntando aquele 
lodo. (ENTREVISTADO 57, jan. 2019). 

 
Identificamos neste relato uma forma explícita de precarização das relações de trabalho, 

à qual principalmente os trabalhadores do campo estão sujeitos, provocada pela diminuição de 

custos com a limpeza e ou troca dos recipientes que são disponibilizados a água aos 

trabalhadores. Era comum durante a ida na rodoviária identificarmos os trabalhadores com 

garrafas de água, porém não imaginávamos a forma sub-humana ao qual eram tratados.  

Um dos trabalhadores que desempenha a função de motorista de caminhão explicou 

como são dimensionadas as metas do seu setor, bem como de todos os trabalhadores que 

laboram com máquinas, no início de cada mês, são expostos nos murais da usina a média de 

consumo de óleo e a hora trabalhada de cada operador e através do resultado obtido os 

trabalhadores concluem se conseguiram obter bons resultados, identificamos que nesta fase 
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ocorre o assédio moral a fim de incitar os trabalhadores a apresentar um melhor desempenho, 

visto que os dados podem ser consultados por todos os trabalhadores. 
 

era cobrado sim, era exposto sim o valor consumido de óleo por cada trabalhador não 
só os motoristas de caminhão, mas todos trabaiado. Lá tinha hora média eles cobrava 
a média, até mesmo um dia eu me alterei com um encarregado lá porque ele falava 
que fulano batia a média, foi me cobra a média, mas todo dia ele me mandava pra uma 
estrada ruim de terra, cheia de buraco, queria compara com outro que tava andano aí 
só no asfalto, num tem nem comparação, aí minha média sai ruim e a do outro muito 
boa só roda no asfalto por enquanto que eu dava uma viagem ele dava três, aí ele 
falava, mas fulano fez, fulano fez. Ficava em cima cobrano. (ENTREVISTADO 74, 
jan. 2019). 
 

Outro trabalhador relatou que muitas vezes, os trabalhadores empenhavam-se em 

alcançar as metas, porém a usina não fazia a parte dela, diante deste depoimento questionei ao 

trabalhador se o empreendimento faz a manutenção correta do maquinário, eles nos respondeu 

“nãoooooo não faz nada, já teve máquina comigo memo trabaiando lá, sê cobrando pra faze 

manutenção de elevador, a máquina caiu o elevador por falta de manutenção em tempo de cai 

em cima de um trator, em tempo de cai em cima de alguém.” 

O relato acima expressa o descaso com a vida do trabalhador que, por falta de 

manutenção, fica passível de ser acometido em acidente de trabalho, sendo que um dos slogans 

muito propagados pelos trabalhadores é que a empresa presa pela segurança, contudo mediante 

o relato acima ocorreu-nos a confirmação da alienação por parte dos trabalhadores e o medo de 

ficarem desempregados, pois se o empreendimento visasse realmente pela segurança dos 

trabalhadores permanentemente ou quando solicitado ele faria a manutenção das máquinas, 

conforme é expresso no relato da colhedora de cana-de-açúcar.  

Constatamos que, independente do aparato tecnológico utilizado no processo produtivo, 

mediante a mecanização, conforme ressaltou a fala do trabalhador “problema na coluna, é o que 

mais tem lá”, ainda assim permanecem os riscos aos agravos de saúde, devido à intensificação 

da jornada de trabalho e à superexploração que remete à degradação do trabalho.  

 

Adoecimentos decorrentes da precarização do trabalho em Ituiutaba 

 

Para entender o conceito de adoecimento/enfermidade nos remetemos a Antunes (2015). 

O autor relata que a identificação do adoecimento ou enfermidade com o trabalho é feita 

considerando os processos que resultem da exposição do trabalhador a condições de trabalho 

nocivas à sua saúde e que gerem como desdobramento o adoecimento físico e/ou mental.  
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Ainda, “entender o par saúde-enfermidade encimado à categoria trabalho implica 

sintonizá-lo à totalidade do processo social de trabalho (produção e reprodução da vida) e ao 

conjunto das relações que os homens estabelecem entre si, enquanto sujeitos históricos.” 

(THOMAZ JÚNIOR, 2011a, p.323). 

É nesta sintonia de saúde-enfermidade que iniciamos o relato de um dos trabalhadores 

que perdeu a audição de um dos ouvidos a partir da exposição aos ruídos: “trabalho na usina 

desde sua implantação no mesmo setor, fui um dos primeiros trabalhadores, desde a CNAA são 

11 anos, ouço muitos ruídos no local em que trabalho, mesmo com o uso de abafadores o 

barulho é grande. No início chegava em casa com ruídos e isso causava insônia, não conseguia 

dormir direito, acordava cansado, fui diagnosticado com perda total da audição do ouvido 

direito.” (ENTREVISTADO 23, mar. 2018). 

Identificamos mediante entrevistas que os trabalhadores estão expostos a jornadas 

exaustivas, à superexploração, a exposição aos riscos e agravos, além da omissão por parte do 

empreendimento em mascarar os acidentes de trabalho e ignorar o adoecimento e o descarte de 

trabalhadores, em virtude do trabalho precário efetuado ao longo de sua trajetória laboral dos 

trabalhadores. 

Outro trabalhador ressaltou que no ambiente laboral estudado, é frequente entre os 

trabalhadores o desvio de funções e como consequência promovem ao trabalhador acidentes de 

trabalho “teve até acidente que eles escondeu, teve um menino lá que cortou a mão e eles 

escondeu”. Questionamos que atividade o trabalhador estava fazendo quando cortou a mão? 

“Trocando faquinha de colhedora, ele não era de colhedora e puseram ele na colhedora para 

trocar e não deram as luvas pra ele.” 

Averiguamos que o empreendimento erroneamente distribuiu uma atividade ao 

trabalhador que não era sua função executá-la, portanto ocorreu o acidente de trabalho, o 

empreendimento negou ao trabalhador o Equipamento de Proteção Individual - EPI necessário 

para evitar o corte das mãos, visto que para trocar as facas da colheitadeira devem ser 

disponibilizadas luvas com trava de aço, bem como o empreendimento não emitiu a 

Comunicação de Acidentes de Trabalho - CAT, comunicando o Instituto Nacional de 

Seguridade Social - INSS e o sindicato que o referido trabalhador havia se acidentado.  

Identificamos a partir do relato de operador de colheitadeira, ele nos disse que o 

empreendimento não abriu CAT quando ele ficou doente e que a empresa não abre a referida 

comunicação, visto que o empreendimento perde benefícios referentes ao marketing nacional e 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 09 – Organização, Mobilidade Espacial e Degradação do Trabalho no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5416 

 

internacional. O trabalhador estava no campo, ajudando um outro trabalhador a passar a 

máquina próximo a uma rede de instalação de energia elétrica, quando o colega se esqueceu 

dos fios de alta tensão, o trabalhador nos disse que para evitar um acidente de maiores 

proporções, correu, porém caiu em um buraco proporcionando a fratura no braço. 
 

Nem CAT eles abriu na época, eles não abre CAT, eles abre CAT só se coloca um 
advogado, senão eles não abre. Como não abriu o CAT fiquei um tempo de férias, 
depois fiquei indo pra usina com o braço machucado, fiquei trabaiando com o braço 
engessado, aí eles falava assim: fica aí sentado, sê só faz uma coisinha aí. Aí começou 
a safra fiquei por lá, aí até tirei o gesso, eles perguntaram se tava doendo ainda eu 
disse que sim, fiquei na ambulância naquele servicinho por ali, até que eu voltei de 
novo pra função normal. (ENTREVISTADO 70, jan. 2019). 

 
Diante do relato acima identificamos que o empreendimento promove a culpabilização 

do trabalhador pelo acidente e não dá a assistência devida ao trabalhador, pois percebemos que 

gerou ainda mais a precarização das relações de trabalho. 

Um dos trabalhadores nos relatou com lágrimas nos olhos que está afastado do trabalho, 

pois foi diagnosticado com depressão, contou-nos que trabalhava sob pressão e que as normas 

e metas impostas pelo empreendimento do setor sucroenergético são a cada dia mais severas, 

conforme demonstrado por Azevedo (2008, p. 123), “no capitalismo, o controle do trabalho e 

dos trabalhadores é feito mediante pressão.” Esse relato demonstra a pressão ao qual são 

impostos e os adoecimentos que surgem em decorrência dessa exposição. 
 

quando comecei na empresa amava trabalhar lá, dei tudo de mim, para que houvesse 
o aumento da produtividade, as exigências para mantê-las são muitas, por isso me 
desdobrava, todos os dias novas metas eram impostas e o meu chefe cobrava 
extremamente de nós rendimento, com o passar do tempo passei a ficar angustiado, 
quando dava o horário de sair de casa e ir para o trabalho não me causava gosto, mas 
tenho contas para pagar, durante os últimos cinco anos percebi que fui somente 
piorando e agora estou com depressão e afastei-me para tratar, não sei mais se quero 
voltar, tenho medo de continuar com as crises de depressão. Há três meses não sei o 
que é dormir, fico andando de um lado para o outro dentro de casa, as vezes saio de 
casa durante a noite, sem direção, confesso que tenho vontade de me suicidar. Sei que 
estou dando trabalho para minha família, porém não dou conta de me controlar mesmo 
tomando os remédios que o médico me passou, tento buscar na fé a minha cura. 
Quando saio de casa sem direção algumas vezes vou a igreja de madruga para adorar 
o santíssimo, pois estou sufocado e não me controlo mais. (ENTREVISTADO 64, jan. 
2019). 
 

Este relato nos fez ter a total dimensão do que a exposição à intensificação da atividade 

do trabalhador, as metas diárias e como “pano de fundo” podemos identificar que o não 

cumprimento dos objetivos propostos pelo empreendimento acarreta ao trabalhador sofrimento 

psíquico.  Alves et al (2011), aponta que as novas formas de organizar e administrar o trabalho 
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podem ser geradoras de desgastes, sofrimentos e doenças, realçando que as pressões emanadas 

da lógica produtiva são determinantes de muitos transtornos à saúde dos trabalhadores.  

Percebemos através do relato do trabalhador do setor sucroenergético que foi acometido 

pelo adoecimento que os apontamentos de Alves et al (2011), não fogem à realidade do 

empreendimento as relações de trabalho impostas pelo capitalismo são perversas, pois as 

pressões geradas para que ocorra a mais-valia, adoecem e mutilam os trabalhadores, a exposição 

repetitiva a condições de trabalho que deliberadamente vão sendo degradadas ao longo da 

jornada.  

Entre os relatos dos trabalhadores durante as entrevistas foram citados os sintomas de 

fadiga, cansaço e insônia, oriundos da atividade laborativa, expressando a intensa rotina à que 

são submetidos, constatamos que predominam relações de poder assimétricas e persuasões, 

além de manipulações severas do empreendimento em relação ao trabalhador, cujo único 

interesse é extrair ainda mais de sua capacidade laborativa para auferir lucratividade, enquanto 

os trabalhadores ficam alienados e têm um sentimento de pertencimento à corporação. 

Os trabalhadores que vendem sua força de trabalho para o segmento, 

independentemente da função e da etapa do processo produtivo que estão inseridos, 

permanecem laborando expostos aos riscos e agravos, no ambiente de trabalho. Outro relato de 

um trabalhador deste setor foi intoxicado por agrotóxico este realiza a atividade de pulverização 

e controle de pragas nos canaviais. 
 

realizei meu trabalho normalmente este dia, minha função é pulverizar os canaviais 
com inseticida, mas à noite comecei a sentir cólicas na barriga, dores de cabeça e 
também vomitei, não pude dormir, foi a noite toda de dor de cabeça, diarreia e 
vômitos, então procurei o hospital e disse a minha suspeita, o médico me passou um 
soro e eu fiquei o dia todo internado ele disse que era intoxicação pelo veneno.” 
(ENTREVISTADO 30, jan. 2019). 
 

Perguntei ao trabalhador se o mesmo usa os EPIs, ele respondeu: “sim, a empresa 

fornece os equipamentos de segurança, mas mesmo assim me intoxiquei, devia estar fraco para 

o veneno este dia, já que trabalho pulverizando todos os dias”. Podemos observar que o 

trabalhador se culpa pela intoxicação quando fala “devia estar fraco para o veneno”, temos a 

certeza de que o trabalhador adoeceu pela organização de trabalho promovida pelo capital e não 

por culpa de seus próprios atos, pois a exposição intensa aos agrotóxicos pode promover ao ser 

humano um processo de acumulação e com o decorrer do tempo o aparecimento de doenças 

mais severas tais como câncer de fígado entre outros.  
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Pignati, em seus trabalhos relata que o aumento da pulverização acarreta danos tanto 

aos trabalhadores quanto aos consumidores de alimentos contaminados pela pulverização de 

inseticidas, é possível ainda dizer que há impactos sobre a população urbana através, por 

exemplo, da ingestão de alimentos contaminados, ou pela prática da pulverização, geralmente 

feita por tratores ou aviões, extrapolando os impactos sob a saúde do trabalhador que maneja 

diariamente esses equipamentos e produtos, atingindo o ar, solo, água, moradores, animais no 

entorno dessas áreas “tratadas” pela pulverização. (PIGNATI et al., 2007). 

Durante as entrevistas muitos trabalhadores ressaltaram algum tipo de adoecimento 

promovido após iniciarem suas atividades laborais no empreendimento do setor 

sucroenergético. Ressaltamos o gráfico 3, que refere-se aos adoecimentos apresentados pelos 

trabalhadores do setor durante a realização das entrevistas.  
 

Gráfico 3 - Ituiutaba (MG): Principais adoecimentos apresentados pelos trabalhadores do 
setor sucroenergético. 

 

Fonte: Trabalho de campo, jan. 20193. 
Org.: ARAÚJO, N. S. (2019). 
 
Três trabalhadores respectivamente apresentaram: depressão, pressão alta e problemas 

cardíacos. Um dos trabalhadores com depressão nos informou que nunca havia sido acometido 

antes e que está em tratamento, outro trabalhador está afastado de suas funções laborais, pois 

está “meio fraco das ideias, doença mental, estou em processo de aposentadoria”, este 

 
3 Mediante análise dos dados da pesquisa com os trabalhadores identificamos que alguns adoecimentos estão 
vinculados com a sobrecarga de trabalho e o esforço físico, entre eles a apendicite. Já o Lupus têm relação com o 
estresse e a exposição à radiação solar.  
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trabalhador nos relatou que quando iniciou suas funções trabalhava normalmente e não 

apresentava doença alguma. 
 

depois de um certo tempo comecei a chorar, tinha alucinações constantes parava a 
máquina direto porque achava que tinha alguém andando na minha frente, o meu 
comportamento mudava muito, uma hora era bem humorado e em outros momentos 
muito irritado e tinha delírios. Hoje estou medicado, faço terapia mas ainda não me 
sinto bem, minha filha pequena diz que não sou quem eu era antes.” 
(ENTREVISTADO 69, jan. 2019). 
 

 
A esposa do trabalhador estava presente durante a entrevista e após o trabalhador se 

retirar para ir ao banheiro, relatou-nos que ele não está bem e que ainda têm delírios e 

alucinações, questionamos a ela o que o psiquiatra constatou que seriam as causas, ela disse 

que se iniciaram com depressão e que ele não queria se tratar, pois tinha medo de ser mandado 

embora da usina e depois tornou-se esquizofrenia. 

Um dos trabalhadores entrevistados que relatou problemas cardíacos contou-nos que foi 

acometido por enfarto dentro do ambiente laboral, e que desempenhava suas atividades de 

rotina, quando sentiu uma “dor muito forte no lado esquerdo do peito, dor nas costas, 

dormência, suava frio, tinha vontade de vomitar, tinha falta de ar e por fim cheguei até a 

desmaiar”, o trabalhador relatou que teve que fazer uma cirurgia no coração e ficou durante 

algum tempo afastado do empreendimento.  

Questionamos a ele o que poderia ter causado o enfarto, ele disse que o dia de trabalho 

dele estava muito agitado, tinha muito trabalho a ser feito. Diante da análise dos relatos 

compreendemos que nos domínios do setor sucroenergético de Ituiutaba, há a superexploração 

do trabalho, que ampliam o adoecimento no ambiente de trabalho.  

Um dos entrevistados que teve apneia do sono, disse que quando apresentou a doença 

informou ao empreendimento, estes indicaram um médico da empresa a fim de acompanhar a 

evolução da doença e identificar as possíveis causas, contudo pelo lógica do capital em 

descartar os trabalhadores adoecidos. 
 

Não tinha a doença, ela começou lá, num dormia, num dormia, quando dormia 
roncava demais, ai que acontecia trabaiava até duas horas da madrugada, quando ia 
deita pra dormi, não conseguia dormi, de manhã cedo acordava com aquele sono 
doido. Moral da história quando ia cedo pro serviço tinha que toma comprimido pra 
tira a dor de cabeça porque não dormia, quando eu trabaia que não tava aquentando 
de sono eu mandava um Red Bull na cara pra aguenta o sono, quando dava oito hora 
da noite, dez hora eu tava com aquele sono doido, não aguentava de tanto sono. Aí 
conversei com um gestor lá ele me falou que ia me passar pro pátio, uma médica da 
empresa lá de Belo Horizonte tava acompanhando o caso, aí quando o gestor que sabia 
da minha doença foi demitido, me mandaram embora. Fiz cirurgia no queixo cortei, 
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coloquei doze platina na cara, parafuso, meu rosto praticamente modificou quase tudo. 
(ENTREVISTADO 65, jan. 2019). 
 

Este relato fez-nos compreender as reais condições de trabalho impostas aos 

trabalhadores, principalmente aqueles que laboram no período noturno conforme relata o 

trabalhador, identificamos a precarização extrema. Corroboramos com Han (2017), o homem 

transformando-se numa máquina de desempenho, uma vez que sua produção é maximizada, 

ocasionando o esgotamento e o cansaço excessivo. 

Enfim, eis a realidade vivenciada pelos trabalhadores do setor sucroenergético de 

Ituiutaba. Conclui-se que em busca de metas os trabalhadores enfrentam jornadas de trabalho 

extenuantes, se submetem a exposição dos mais variados riscos de acidentes, são explorados, 

culpabilizados pelo adoecimento e quando adoecidos são descartados do ambiente laboral.  

Identificamos ao longo deste trabalho as formas de organização e controle do capital, as quais 

remetem a degradação e a superexploração do trabalho, sustentando a reprodução e a 

acumulação do cerne do capitalismo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Assim posto, constatamos ao entrevistar os trabalhadores nos domínios do setor 

sucroenergético de Ituiutaba, identificamos as mais variadas formas de precarização às quais 

são expostos os trabalhadores, entre eles constatamos que a superexploração do trabalho que 

estão condicionadas às metas de produtividade, os trabalhadores que atuam no campo vivem a 

lógica de velhas formas de exploração. 

Todos os trabalhadores levam a água para beber, porém no decorrer da jornada já está 

quente. Trabalhadores relataram que não há tempo para tomar água ou fazer suas necessidades 

fisiológicas, visto que com a imposição de metas e com a instalação de equipamentos de 

controle nos maquinários, são extremamente vigiados, mediante tais fatos constatamos intensa 

precarização que lhes causam adoecimentos.  

Verificamos que o adoecimento dos trabalhadores entrevistados ocorre devido à 

exposição de fatores externos, tais como: a pressão por maior produtividade e o cumprimento 

das metas diárias, esse modelo de tirania da lei do valor deixa os trabalhadores enfermos, pois 

extraem o máximo de suas forças, fato que acarreta o adoecimento e, em contrapartida, o capital 

usurpa o trabalhador gerando a mais-valia, o cerne do capital. 
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Por fim, demonstramos nossas preocupações quanto ao futuro da classe trabalhadora, 

diante do cenário que se encontra nosso país com a legalização de relações de trabalho que 

degradam, alienam e manipulam o trabalhador em função do cerne do capitalismo e em 

contrapartida usurpa o trabalhador até extrair ao máximo de sua saúde e quando este adoece é 

descartado, ficando a mercê da própria sorte.  
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RESISTÊNCIAS E AUTOGESTÃO DO TRABALHO NOS CANAVIAIS DE 

CATENDE 

 

Vanessa Moreira Sígolo 

Resumo: 

 

O artigo busca contribuir para a compreensão de uma importante manifestação de resistência 

das classes trabalhadoras: a ocupação e recuperação de empresas por trabalhadores pela 

autogestão. Essas experiências marcaram a história do Brasil no final de 1980 e principalmente 

em 1990, e ainda se mantêm ativas na atualidade, como expressão concreta e singular de luta 

pelo trabalho e de reação frente às formas capitalistas de exploração no contexto do 

neoliberalismo. As empresas recuperadas, como apresentam estudiosos do tema, como Singer 

(2000), Nascimento (2005) e Faria (2011), surgiram de forma intensa em um período de forte 

crise econômica, relacionada à abertura do mercado nacional e à integração do país aos 

processos de mundialização da economia e implantação de políticas neoliberais. Dezenas de 

experiências foram criadas, em várias regiões, por trabalhadores/as que resistiram em somar-se 

ao crescente contingente de desempregados, movidos pela luta por sobrevivência, organizando-

se coletivamente para ocupar e recuperar as empresas em falência nas quais trabalhavam. Ao 

analisar os significados dessas experiências, esses estudos indicam que, mesmo marginais 

frente ao processo hegemônico de reprodução do sistema capitalista, elas apresentam práticas 

concretas de resistência ao desemprego e, portanto, constituem-se em expressões da ousadia de 

trabalhadores em transformar o destino para eles previsto. Ao resistirem em fazer parte anônima 

das elevadas estatísticas de desemprego do período, eles tornaram-se sujeitos de experiências 

trabalho que, em meio a contradições, apresentam singularidades e diferenças da relação patrão-

empregado e do assalariamento. Nelas, foram colocadas em prática, na maioria das vezes sem 

uma formulação clara do processo e significado da ação, novas relações de trabalho 

associativas, que se distinguem das relações predominantes de trabalho e propriedade 

capitalistas, expressando significativa democratização. Como explicar esse fenômeno? Como 

foi possível a emergência dessas experiências no contexto de crise econômica e refluxo dos 

movimentos sociais pós-abertura política do país? O que motivou esses sujeitos a recuperarem 
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fábricas, em um universo de tantas outras empresas em falência nas quais não emergiram 

reações coletivas semelhantes? Quem são os trabalhadores envolvidos? Como resistiram e 

conseguiram retomar e manter a produção em dezenas de casos durante vários anos e/ou até a 

atualidade? Que conflitos enfrentaram/enfrentam? Como compreender as lutas pela 

recuperação de empresas e por autogestão na história do Brasil? Para contribuir com essas 

reflexões, o artigo apresenta um estudo sobre a Usina Catende, localizada na Zona da Mata Sul 

de Pernambuco. Um dos casos mais emblemáticos de recuperação de empresa no país, Catende 

foi considerada a maior experiência de autogestão da América Latina. A resistência frente à 

demissão de milhares de trabalhadores teve início nos anos 1990, e a recuperação, com apoio 

dos sindicatos rurais e de outros sujeitos políticos atuantes na redemocratização do país, 

envolveu 4 mil trabalhadores, cerca de 20 mil moradores, abrangendo uma área de 27 mil 

hectares, em cinco municípios: Catende, Palmares, Jaqueira, Água Preta e Xexéu.Com origem 

no final do século XIX, a usina foi a maior empresa produtora de açúcar latino-americana na 

primeira metade do século XX. O complexo produtivo incluía 48 engenhos, onde se 

localizavam comunidades rurais que, no processo de luta, se organizaram em associações. Ao 

longo de quase duas décadas, a falência e recuperação da usina foi alvo de intensas disputas, no 

contexto de crise profunda da secular economia açucareira da região. A criação da Cooperativa 

Catende-Harmonia, que geriu a usina ao lado da massa falida, foi parte da estratégia para dar 

continuidade à produção de açúcar e avançar em sua autogestão. O processo de recuperação da 

usina – como analisado em pesquisa de doutorado, na qual se baseia este artigo – envolveu três 

principais campos de resistência:1) a luta para garantir os direitos dos trabalhadores na Justiça, 

pela segurança do patrimônio da usina e o pagamento das dívidas trabalhistas em seu processo 

de falência; 2) a luta pela recuperação e manutenção da produção açucareira, pela viabilidade 

econômica, gerando trabalho e renda, diversificação produtiva e segurança alimentar; e 3) a luta 

política interna e externa, com aprofundamento da organização democrática e da autogestão, 

fortalecimento da formação política e da participação, e a sensibilização e criação de uma base 

de sustentação política ao projeto dos trabalhadores. Ao longo de 16 anos, a resistência de 

Catende teve marcos históricos importantes, com destaque para a grande greve de 1994-1995, 

após a demissão de 2.300 trabalhadores e o atraso de meses nos pagamentos. Mobilizando pela 

primeira vez o campo e a indústria, ela envolveu o acampamento e ocupação da usina por 19 

dias e levou à expulsão dos usineiros. Outro marco foi a conquista da desapropriação das terras, 

em 2006, com a criação do Assentamento Miguel Arraes, que constituiu na época o maior 
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assentamento de reforma agrária do Nordeste e o segundo maior do país, e colocou em prática 

um modelo singular e híbrido, em busca por manter a unidade do complexo produtivo, com 

áreas de produção coletiva e áreas de produção individual e familiar. Apesar das inúmeras 

dificuldades – que incluíram enchentes, um incêndio e perseguições resultantes de disputas 

políticas locais e regionais, envolvendo as velhas classes dominantes açucareiras –, Catende foi 

espaço de importantes conquistas de direitos e de melhorias de condições de vida. Também foi 

palco de experiências inovadoras, com projetos: de alfabetização de adultos, com a presença de 

Paulo Freire; de diversificação produtiva e segurança alimentar, com agricultura de 

subsistência, agroecológica e criação de animais; e de organização das mulheres e criação de 

serviços de apoio a sua saúde. Dando vida a transformações no modelo de produção canavieira 

historicamente marcado pela extrema exploração do trabalho, pela monocultura, pelo latifúndio 

e pela cultura patriarcal, geradores de miséria, fome e violência. Catende também fez parte da 

formação do movimento de economia solidária, atuando na Associação Nacional de 

Trabalhadores de Empresas de Autogestão (ANTEAG) e no Fórum Brasileiro de Economia 

Solidária (FBES). Desenvolveu parcerias com a Secretaria Nacional de Economia Solidária do 

Ministério do Trabalho e Emprego (SENAES-MTE), e outros órgãos do governo federal, que 

promoveram acesso ao microcrédito produtivo, no Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf).Mesmo com avanços e a conquista da propriedade das terras, os 

trabalhadores enfrentavam diversos problemas para viabilizar economicamente a usina, em um 

cenário de grave defasagem tecnológica e inadequação do território à mecanização da produção 

– o qual, há décadas, apontava para a decadência da economia açucareira no Nordeste. Mesmo 

assim, surpreendentemente, a gigante Catende resistia ano a ano, pois sua recuperação e 

manutenção, questionável do ponto de vista do capital, coincidia e beneficiava a luta pela 

sobrevivência dos trabalhadores, que criavam novos sentidos à sustentabilidade da “Usina sem 

patrão”, por meio da construção de um projeto de agroindústria cooperativa, com inúmeras 

contradições e conflitos. O processo judicial de falência da usina, no entanto, não foi concluído, 

e sua sobrevivência nestes anos deveu-se a uma parceria temporária com o Poder Judiciário. 

Todavia, sem que os trabalhadores conquistassem a propriedade dos bens de produção, que 

restava com a massa falida da usina, essa impressionante história foi silenciada. Este artigo 

apresenta um estudo sobre essa experiência, a partir de informações e relatos colhidos em 

campo realizado entre 2012 e 2015, em que se buscou também respostas às questões: o que 

aconteceu com a luta dos trabalhadores de Catende? Como foi possível silenciar essa luta após 
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quase duas décadas de resistências, recuperação e construção de autogestão? Quais lições 

podemos tirar dessa impressionante experiência? A pesquisa fundamenta-se em uma 

abordagem da história que reconhece os processos estruturais do capital, as relações de 

exploração, dominação e mercantilização, mas que busca compreender as formas de 

resistências e luta de classes na história. Neste percurso, inspira-se na perspectiva dialética de 

Walter Benjamin sobre a abertura da história. Com referências nos escritos filosóficos do 

chamado “jovem Marx”, com destaque para os Manuscritos de Paris (1844) e suas análises 

sobre a alienação do trabalho capitalista, como estuda Löwy (2005), a perspectiva da história 

de Benjamin (1994) nos auxilia na crítica do presente e nos convida a olhar para os possíveis 

silenciados na “história dos vencidos”. Seu pensamento nos inspira a construir um olhar sobre 

os acontecimentos que traga à luz o que a narrativa oficial deixou à margem e à sombra, que 

relacione a atualidade e o passado em busca de reconhecer as fissuras, interrupções no curso da 

história da exploração e opressão do trabalho capitalista, em busca de sua superação. Compondo 

o referencial teórico-metodológico multidisciplinar da pesquisa, são fundamentais os estudos 

etnográficos com trabalhadores de Lopes (1976), Mello (1988) e Martins (1993). A pesquisa 

utilizou metodologias qualitativas e teve como fio condutor as narrativas e histórias de vida dos 

trabalhadores, deslocando-se das macroanálises para o estudo das relações sociais e 

significados atribuídos pelos sujeitos. Bibliografia: ARAUJO, F. et al. Dialética da Autogestão 

em Empresas Recuperadas por Trabalhadores, Marília/Lutas Anticapital, 2019.BENJAMIN, 

W. Obras Escolhidas I. SP/Ática, 1994.FARIA, M. Autogestão, Cooperativa, Economia 

Solidária: Avatares do Trabalho e do Capital. UFSC, 2011.HENRIQUES, Flávio et al. 

Empresas Recuperadas por trabalhadores no Brasil. RJ/Multifoco, 2013.LOPES, J. S. O Vapor 

do Diabo: o trabalho dos operários do açúcar. RJ/Paz e Terra, 1978.LÖWY, M. Walter 

Benjamin: aviso de incêndio. Uma leitura das teses “Sobre o conceito de história”. 

SP/Boitempo, 2005. MARTINS, J. “A aparição do demônio na fábrica, no meio da produção”. 

In: Tempo Social/USP, 1993.MELLO, S. Trabalho e sobrevivência: mulheres do campo e da 

periferia de São Paulo. SP/Ática, 1988.NASCIMENTO, C. Do ‘Beco dos Sapos’ aos canaviais 

de Catende: Os ‘ciclos longos’ das lutas autogestionárias. Brasília/Senaes, 2005. SÍGOLO, V. 

A contrapelo: autogestão, recuperação de empresas e a Usina Catende em Pernambuco. Tese 

de Doutorado em Sociologia/USP, 2015.SINGER, P. “Prefacio”. In: KLEIMAN. Lições de 

Catende: a construção de uma autogestão em Pernambuco. SP/Annablume, 2008. 
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RESISTÊNCIA E ORGANIZAÇÃO NO CAMPESINATO E NOS SINDICATOS DE 

TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS E TRABALHADORES 

ASSALARIADOS: TRANSFORMAÇÕES NAS IDENTIDADES E NOS PROCESSOS 

DE LUTA 

 
Debora Assumpcao e Lima, 

Mariana Leal Conceição Nóbrega 
Resumo: 

 

O objetivo do artigo proposto será discutir as consequências da acumulação por despossessão 

e como esse processo está relacionado à reprodução do capital na esfera do trabalho, tenho 

como estudo de caso a sojicultura na região Matopiba. Assim, analisarei os projetos de 

colonização e agricultura implementados nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. 

Os objetivos desses projetos estão ligados a expansão da fronteira agrícola através da produção 

moderna e globalizada de grãos, especialmente soja, desde a década de 1950 e a partir dos anos 

90 e 2000 de forma mais relevante, aumentando desde então a participação da região Matopiba 

na balança exportadora. Algumas das implicações da expansão agrícola foram a entrada do 

capital internacional e a expulsão dos camponeses de suas terras. Esses projetos e ações do 

Estado se transformaram em um dos maiores projetos agrícolas da história brasileira: o Projeto 

de Desenvolvimento Agrícola de Matopiba (PDA Matopiba), localizado no estado do 

Tocantins, sul do Maranhão e Piauí e oeste da Bahia. O PDA Matopiba foi implantado 

inicialmente em 2015 e abrangeu 337 municípios em 73.173.485 hectares, abrangendo 324.326 

estabelecimentos agropecuários. O PDA Matopiba é um estudo de caso que representa a 

degradação do modo de vida camponês e dos povos e comunidades tradicionais e suas relações 

com a terra devido às inúmeras formas de violência infligidas. Populações vulneráveis, como 

camponeses quilombolas e indígenas, enfrentaram a expulsão de suas terras e o acirramento de 

conflitos de terra. Eles experimentaram a realocação e as conversões generalizadas de suas 

terras como propriedade privada, viram suas terras serem absorvidas pelos especuladores do 

mercado de terras. Outros fatores que contribuíram para isso foram o avanço da monocultura 

mecanizada, primeiro nas chapadas e depois nos vales, aumentando os impactos 

socioeconômicos e ambientais - como contaminação da água e do solo, desmatamento e perda 
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de biodiversidade. Por último, pode-se destacar como impacto o aumento da pobreza e do 

trabalho sazonal e informal nas fazendas de soja recentemente modernizadas. A sazonalidade 

do trabalho de culturas temporárias, como a soja, cria um relacionamento precário com os 

trabalhadores rurais e os agricultores. Os trabalhadores devem viajar ao longo do ano em 

diferentes cadeias de commodities (soja, cana-de-açúcar, eucalipto e gado), bem como estados 

diferentes, em deferência ao calendário de colheita, uma vez que muitos não possuem terra ou 

quando possuem, as condições edafoclimáticas e socioeconômicas, em especial a falta de 

assistência e apoio institucional, dificultam as possibilidades de colheita e plantio nas pequenas 

propriedades ou terras que possuem relação de produção coletiva e extrativista. As migrações 

de trabalhadores se originam no litoral nordestino, e continuam na direção oeste para as 

lavouras de soja, milho e algodão da Bahia. De lá, seguem para o Tocantins (representando o 

menor grupo de trabalhadores) e para o sul, até o Piauí e o Maranhão (representando o maior 

grupo). Muitos desses trabalhadores assalariados são superexplorados pelas empresas que os 

expulsaram de suas terras. A transformação do camponês em trabalhador rural modificou a 

estrutura dos Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR), alterando a agenda 

de resistência e as estratégias na luta pela terra. Os sindicatos dos trabalhadores rurais foram 

divididos entre STTR’s e em Sindicato de Trabalhadores Rurais Assalariados (ou Empregados 

Rurais) em outro em . Em 2015, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais 

Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG) parou de representar os assalariados e 

assalariadas rurais, passando a participar da Confederação somente agricultores familiares e 

camponeses e camponesas e se fundou uma representação específica para os assalariados e 

assalariadas rurais – Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas 

Rurais (CONTAR)Para o presidente Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de 

Rondônia (FETAGRO), a Confederação foi estruturada na representação sindical de 

trabalhadores(as) rurais, agricultores(as) familiares e assalariados(as. Dentre as pautas de 

reivindicação da CONTAR, estão as melhores de trabalho no campo, reinvindicações essas 

apresentadas a partir de Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) e Convenções Coletivas de 

Trabalho (CCT), organizadas em geral para cadeia de produção de commodities. A partir de 

levantamentos bibliográficos, compilações de dados, análise dos ACT’s e CCT’s dos estados 

que constituem a região Matopiba ( Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), materiais impressos 

de sindicatos, visitas técnicas a órgãos estatais e outras instituições, visitas a fazendas de soja 

na região Matopiba, notícias de jornais, entrevistas de campo com lideranças de movimentos 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 09 – Organização, Mobilidade Espacial e Degradação do Trabalho no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5429 

 

sociais, trabalhadores assalariados, assentados, acampados, quilombolas, indígenas, 

representantes de órgãos estatais e do terceiro setor pretende- se apresentar as seguintes 

discussões: como a divisão sindical entre trabalhadores e trabalhadoras rurais e trabalhadores 

assalariados modificou a luta pela terra? Como vem se estruturando os diálogos entre a 

CONTAG e a CONTAR? Tal divisão fragmentou as possibilidades de luta ou foi potencializada 

a partir de sindicatos que possuem maior unidade e identidade com suas pautas? As 

reinvindicações e negociações pautadas pelos trabalhadores assalariados rurais têm ocorrido de 

maneira contundente junto os órgãos estatais e as empresas transnacionais produtoras de 

commodities da região? Como tais mudanças afetam a identidade e unidade camponesa? 
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A ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA NO PARANÁ: A colonialidade do 

poder na extrema exploração do trabalho. 

Adriano Makux de Paula1 

Introdução 

O Estado do Paraná não está fora do círculo da violenta exploração que representa o 

trabalho escravo contemporâneo. Entre 2005 e 2017 foram resgatados 1.334 trabalhadores, 

segundo os relatórios de fiscalização dos Grupos Especiais de Fiscalização Móveis (GEFMs) 

da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Destes, 333 foram em atividades urbanas e 1001 em 

atividades ligadas ao rural (RADAR, 2019).  A escravidão colonial deixou marcas profundas 

nas relações sociais no Brasil. A sua abolição no país em 13 de maio de 1888 não acabou com 

a forma de dominação moderno/colonial baseada no racismo, na segregação e na discriminação. 

Ainda hoje determinadas relações de trabalho não fogem a essa regra. Essas formas de poder, 

marcantes em toda América Latina, chamadas de colonialidade do poder por Quijano (2005), 

estão enraizadas na espoliação que a economia-mundo capitalista exerce (WALLERSTEIN, 

2001) e que se fundam no racismo (WALLERSTEIN e QUIJANO, 1992).  

Com esse ponto de partida, o objetivo deste artigo é analisar a dominação 

moderno/colonial sobre os trabalhadores resgatados em operações de combate ao trabalho 

escravo no Paraná. A metodologia é qualitativa e está baseada nos seguintes procedimentos: 

Primeiro buscou-se fazer um levantamento bibliográfico sobre os temas relevantes para 

entender o problema de pesquisa; segundo pesquisou-se dados secundários no Radar do 

Trabalho, no Observatório Digital do Trabalho Escravo e no Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística; terceiro realizou-se uma análise documental com a revisão de 74 relatórios de 

fiscalização dos GEMF e de denúncia do MPT obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação 

(nº 12.527/2011); na quarta etapa foram feitos trabalhos de campo nos municípios de 

Guarapuava-PR e Pinhão-PR, onde entrevistamos por meio de questões semiabertas 11 

trabalhadores rurais, entre eles 3 que foram submetidos a escravidão contemporânea.. É 

 
1 Doutorando em Geografia - Universidade Federal do Paraná, adriano_makux@hotmail.com. Apoio Financeiro: 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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importante afirmar que o texto é resultado de uma pesquisa de doutorado em Geografia que 

ainda está em desenvolvimento.  

 

O trabalho escravo contemporâneo no Paraná e a colonialidade do poder. 

 

Os trabalhadores resgatados no Paraná estavam nas seguintes atividades: 

reflorestamento de pinus e eucalipto, desmatamento e madeireiras são responsáveis por 42% do 

número de trabalhadores resgatados, seguido por cana-de-açúcar com 28%, erva-mate com 21% 

e trabalhador agropecuário geral com 8%2. Apesar de concentrar grande parte dos resgates 

outros setores também estão presentes e eles são representados pela categoria “agropecuária 

geral”, como é o caso da cultura do café (19 trabalhadores), hortifrúti (48 trabalhadores), 

pecuária (35 trabalhadores). No caso da mineração e carvão vegetal houve cinco operações com 

9 trabalhadores resgatados, 4 destes trabalhavam na extração de rochas para calçamento. Além 

desses setores a construção civil também foi flagrada (1%). 

 Os dados sobre as características dos resgatados nos mostram a seguinte situação:  baixa 

escolaridade, onde 28% são analfabetos, 62% não completaram o 5º ano do ensino fundamental 

e 8% não completaram o fundamental II.  Sobre a idade eles também são maioria do grupo de 

30 a 60 anos (50%) e jovens entre 18 a 29 anos (43%). Também existe a presença de trabalho 

infantil (5%) (OBSERVATÓRIO DIGITAL DO TRABALHO ESCRAVO, 2018).  

Os trabalhadores foram resgatados de ambientes de trabalho extremamente degradantes: 

alojamentos em barraco de lona, alimentação armazenada em local impróprio e não fornecida 

pelo empregador, falta de água potável, falta de local para as necessidades fisiológicas e 

higiênicas dos trabalhadores, transporte irregular e com risco à vida, não disponibilidade de 

equipamentos de proteção individual e elevado endividamento. São trabalhadores que não 

possuíam carteira assinada, que não recebiam salário fixo, muito menos o mínimo, ou seja, 

estão à margem das leis que regulam a relação capital – trabalho em uma situação totalmente 

subalternizada. Por tanto vivem intensamente o que Thomaz Jr. (2017) chama de degradação 

sistêmica do trabalho. Temos observado analisando os relatórios que são vítimas de uma relação 

de poder construída pela civilização moderna capitalista desde o período colonial, onde se 

 
2 São trabalhadores resgatados na pecuária, na soja, no carvão vegetal, na tomate, no café, etc. que foram agrupados 
para serem representados.  
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elegeu sujeitos destinados a mais feroz prática de exploração do trabalho. A criação por esse 

processo de uma diferenciação subontológica (MALDONADO-TORRES, 2018) entre seres e 

seres abaixo de seres sustentadas por relações racistas tem ao longo da história latina americana 

justificado as piores violações de direitos humanos de determinados sujeitos hierarquizados 

segundo a sua cor, sua condição material de vida, sua cultura, seu nível escolar; e portanto que 

sofrem com a permanência da colonialidade do poder (Quijano, 2005).  O extermínio, a 

escravidão e a servidão sempre foram eixo estruturante da acumulação por espoliação do capital 

e da dominação moderno/colonial, não desaparecendo como as discussões entre pré-capitalismo 

e capitalismo previam (QUIJANO, 2014).  

Por essa razão mesmo depois de 131 anos da abolição da escravidão colonial e 24 anos 

da política de combate ao trabalho escravo contemporâneo ele não desapareceu; e continua 

sendo usado pela elite crioula (CASANOVA, 2006) para maximizar a sua ganância econômica 

e subjetiva. Concorda-se com Silva (2016) quando ela diz que o conceito de raça é um 

importante instrumento analítico para compreender o “menos valor” imputado na força de 

trabalho dos que migram forçosamente para os canaviais paulista e sofrem todo tipo de opressão 

e violação. Só existe exploração com um sistema de dominação que a sustente, e a raça é o 

instrumento mais duradouro e persistente desse processo como afirma Quijano (2005).  Por essa 

razão não concordamos com a análise de pesquisadores, levados pelos dados que dizem que 

pessoas brancas representam a maioria dos resgatados, que a questão racial não é relevante para 

entender o problema. Hora um dos produtos mais bem acabados da colonialidade do poder é a 

construção da ideia de que determinados seres são descartáveis, invisíveis e completamente 

sem direito a vida digna. Esses são pobres, analfabetos, negros, mestiços e indígenas, ou seja, 

os condenados da terra (FANON, 1968). Além do mais, sabe-se o quanto é complexo o auto 

reconhecimento identitário no Brasil e em todos os países que sofreram com a colonização, 

como é muito bem apresentado por Fanon (2008)3 em “Pele negra, mascaras brancas”.  Esse 

processo é criado a partir do racismo colonial que ainda mantém enraizado essa forma perversa 

de classificação social. Analisando os relatórios e entrevistas pode-se afirmar, se margem a 

dúvida, que essa discussão também se mostra relevante para compreender a realidade 

pesquisada. Dessa maneira a pretensão desse texto é iniciar uma análise sobre o trabalho 

escravo contemporâneo no Paraná e provocar um debate sobre como a teoria da colonialidade 

 
3 Primeira edição em 1963.  
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do poder pode ajudar a entender os profundos e violentos processos de exploração na relação 

capital-trabalho na América Latina representados pela escravidão contemporânea. 

 

Considerações finais 

 

Esse breve texto teve o objetivo de apresentar uma parte da realidade que envolve o 

trabalho escravo contemporâneo no Paraná. Também provocar um debate sobre como a teoria 

da colonialidade pode ajudar a entender a relação capital-trabalho na América Latina. O espaço 

deste artigo impossibilita um aprofundamento empírico e teórico que pudesse demonstrar com 

mais clareza os aportes que essa corrente de pensamento pode contribuir para pensar os vários 

âmbitos da problemática latina no mundo moderno/colonial capitalista. No entanto, é clara a 

relação intima entre a discriminação, a dominação, hierarquização e exploração surgida a partir 

da criação da ideia de raça nascida com o colonialismo que exterminou e escravizou os povos 

originários indígenas, africanos e seus descendentes, os quais foram forçados pela hegemonia 

da civilização moderna/colonial a promover acumulação capitalista. Esse processo ainda é uma 

das importantes engrenagens de exploração do sistema capitalista e dificilmente desaparecerá 

enquanto este modo de produção, sustentado por uma civilização com valores éticos e morais 

questionáveis, existir. 
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MOBILIDADE DO TRABALHO CAMPONÊS EM ITABAIANA/SERGIPE 

 

Juliana lima da Costa1 
Marleide Maria Santos Sergio2 

Resumo  

Este escrito visa analisar a mobilidade do trabalho camponês no munícipio de Itabaiana/SE, expressa na migração 
pendular realizada por camponeses que residem na cidade e se deslocam diariamente para trabalhar em seus sítios, 
com a manutenção da terra enquanto condição para a reprodução social e seu modo de vida. O munícipio de 
Itabaiana, localizado no Agreste Sergipano, é reconhecido como um “celeiro agrícola” possivelmente atrelado ao 
processo de formação territorial, marcado por uma forte tendência para a atividade agrícola. Mas, apesar de forte 
base agrícola, atualmente o município se caracteriza como predominantemente urbano, pois 77% de sua população 
reside na cidade. A partir dos anos 1970/1980 a ideologia urbano-industrial, reflexo da política mundial, teve no 
Estado brasileiro o principal agente das mudanças para atender as exigências do novo modelo de desenvolvimento. 
O discurso da modernização sempre esteve associado ao sinônimo de civilidade, sob o signo da cidade em oposição 
ao campo, o que resultou em intenso êxodo rural, contribuindo para o acelerado crescimento urbano. Assim, 
seguindo uma tendência mundial, a população rural vem decrescendo, com o esvaziamento do campo e paralelo 
inchaço urbano. Em Itabaiana, nota-se que muitos dos camponeses que migram para a cidade não se desfazem de 
suas terras e continuam a trabalhar em seus sítios, através de uma migração diária, saindo da cidade para trabalhar 
no campo. Apesar de nas estatísticas constarem como moradores urbanos, é no campo que eles passam o dia 
inteiro, e é no campo que eles trabalham e tiram o sustento da família e em sua essência, não se consideram 
urbanos. Com o avanço do capitalismo verifica-se a consolidação da propriedade privada, a submissão cada vez 
maior dos indivíduos aos seus ditames, dessa forma a sociedade molda-se seguindo sua lógica, produzindo espaços 
que garantam e intensifiquem a acumulação de capital. A mobilidade do trabalho é compreendida como um 
fenômeno que promove o deslocamento espacial, setorial e profissional do trabalhador, com o objetivo do Capital 
explorar sua força de trabalho e acumular excedente econômico. Assim é introduzida, como a condição de 
exercício da sua liberdade de se deixar sujeitar ao Capital, de se tornar a mercadoria cujo consumo criará o valor 
e assim produzirá o Capital. No caso deste trabalho, a mobilidade do trabalho camponês é analisada no sentido 
inverso, visto que os camponeses migram para a cidade seguindo uma lógica de que a cidade é o local da 
modernização/progresso, mas eles continuam a trabalhar nos seus sítios, retornando para a cidade no fim do dia. 
Essa mobilidade pode ser vista como a liberdade do trabalhador camponês, mas pode representar também uma 
resistência ou a única possibilidade de continuar se reproduzindo socialmente pois, há quem diga que o campo não 
oferece mais oportunidades de trabalho e reprodução. Compreendemos a necessidade de observar e entender esse 
processo a partir das próprias contradições do desenvolvimento capitalista. 
 
Palavras chave: Mobilidade do trabalho; Campesinato; Itabaiana. 
 
 
Introdução 

A revolução de 1930 marca o fim de um ciclo e o início de outro na economia brasileira: 

o fim da hegemonia agrário-exportadora e o início da predominância da estrutura produtiva de 

base urbano-industrial. Ainda que essa predominância se concretize apenas em 1956, quando 

pela primeira vez a participação da indústria na renda interna supera a da agricultura. Dentre os 

fatores que contribuíram para esse novo processo de acumulação estão as novas correlações de 
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atuação: organização e produção do espaço agrário. Email: marleidesergio@gmail.com 
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forças sociais, a reformulação do aparelho e da ação estatal e a regulamentação das leis 

trabalhistas (OLIVEIRA, 2003). 

 A partir dessa dinâmica, têm-se a aceleração dos processos de urbanização e de 

produção de cidades, assim a população que migrava para as cidades necessitava ser 

transformada em exército de reserva, fator necessário do ponto de vista do modo de acumulação 

que se iniciava. Como assinala Oliveira, 2003, p. 38:  
De um lado o exército de reserva propiciava o horizonte médio para o cálculo 
econômico empresarial, liberto do pesadelo de um mercado de concorrência perfeita, 
no qual ele devesse competir pelo uso dos fatores; de outro lado a legislação 
trabalhista igualava reduzindo – antes que incrementando – o preço da força de 
trabalho. 

 

 A formação de um exército de reserva fazia parte de uma perspectiva de 

desenvolvimento consolidada a partir dos anos 1950, referendada, de acordo com Delgado 

(1985), no discurso conservador de que a agricultura poderia cumprir as funções clássicas para 

o desenvolvimento econômico do Brasil, prescindindo de reformas estruturais. Uma dessas 

funções era justamente liberar mão-de-obra para o setor industrial. 

Dessa forma as pessoas migram para as cidades, que passam a ser sinônimo do 

progresso, esvaziando o campo. Na cidade tornam-se trabalhadores em busca de emprego para 

se reincluírem na sociedade (MARTINS, 2002). O autor chama a atenção para uma nova forma 

de exclusão/inclusão, cada vez mais comum posta hoje, na sociedade capitalista aos chamados 

excluídos que está nas formas crescentemente perversas de inclusão, na degradação da pessoa 

e na desvalorização do trabalho como meio de inserção digna na sociedade. 
Partindo do princípio que uma das questões mais proeminentes do funcionamento do 

modo de produção capitalista é a forma pela qual o capital assume seu ímpeto por acumular, é 

preciso pensarmos o capital como o causador do descarte em massa de trabalhadores do 

processo produtivo (JAKIMIU; GEMELLI, 2015). Nesse contexto o desemprego é uma 

realidade crescente, que forçadamente obriga o trabalhador a migrar, produzindo o fenômeno 

da mobilidade do trabalho, que trata das formas como o Capital produz, explora, faz circular e 

controla, tanto pelo lado da oferta como pela demanda, a força de trabalho como mercadoria 

essencial ao processo de acumulação capitalista.  

Mas o modo de produção capitalista possui diversas contradições que são inerentes ao 

sistema. Mesmo com a tendência de esvaziamento do campo e aumento do número de jovens 
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camponeses que tornam-se trabalhadores assalariados, existe também uma resistência 

camponesa, inclusive por pessoas que mesmo não residindo mais no campo, tem a sua renda 

extraída do trabalho agrícola, como é o caso de camponeses do município de Itabaiana/SE. 

O munícipio de Itabaiana, está localizado na mesorregião do agreste sergipano, sendo 

reconhecido como um “celeiro agrícola” apesar do destaque assumido pela atividade comercial.  

Segundo Carvalho (1973, p.33) o itabaianense “se entregava de corpo e alma ao trabalho, 

isolando-se em seu sítio”. Não obstante esse traço de forte base agrícola, o município se 

caracteriza como predominantemente urbano, pois 77% de sua população reside na cidade 

(IBGE, 2010), seguindo a lógica mundial de esvaziamento do campo.  

Porém muitos dos camponeses que migram para a cidade não se desfazem de suas terras, 

e continuam a trabalhar em seus sítios. Estes, realizam uma migração diária, saindo da cidade 

para trabalhar no campo. Apesar de nas estatísticas constarem como moradores urbanos, é no 

campo que eles passam o dia inteiro e asseguram as condições para a reprodução social do 

trabalho eminentemente agrícola.   

Dessa forma o objetivo deste artigo é analisar a mobilidade do trabalho camponês no 

munícipio de Itabaiana, representada pela migração pendular realizada por trabalhadores que 

residem na cidade, mas se deslocam diariamente para trabalhar em seus sítios, tendo a terra 

como condição de vida e garantia de reprodução social. A mobilidade do trabalho é uma 

característica do trabalhador sujeito ao Capital, mas o sistema é formado por contradições, 

mesmo que a família camponesa não resida no campo, mas a partir de uma mobilidade diária é 

que eles continuam reproduzindo seu modo de vida que não é organizado pelas necessidades 

do mercado, e sim pelas necessidades de reprodução do grupo familiar (PAULINO; 

ALMEIDA, 2010). O tema do texto emerge de uma proposta de dissertação que encontra-se 

em andamento, portanto as considerações expressas no texto ainda são preliminares. Como 

procedimentos metodológicos realizados destaca-se o levantamento bibliográfico e trabalhos 

de campo realizados no recorte da pesquisa de dissertação.  

 

A mobilidade do trabalho camponês em Itabaiana 

A expropriação do camponês de sua base fundiária analisada por Marx (1985) no 

contexto da chamada acumulação primitiva, mostra-se relevante na compreensão dos processos 

atuais que dizem respeito à problemática e desafios enfrentados pelos camponeses. Nesse 
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sentido, o desenraizamento e a destruição das relações sociais que não sejam relações 

capitalistas são essenciais no respectivo modo de produção.  Ou seja, é a destruição das relações 

sociais tradicionais dos sujeitos em relação àquilo que eles eram e àquilo que eles estavam 

acostumadas a ser, e assim “transformar as pessoas em produtores e consumidores de 

mercadorias, tudo tende a ser reduzido em mercadoria” (MARTINS, 2002, p.120). O que faz o 

capitalismo ao desenraizar as pessoas é transformá-las em proprietárias de uma única 

mercadoria: a sua força de trabalho. Dessa forma, a expropriação do camponês implica em 

reduzi-lo à única coisa que interessa, a condição de vendedor de sua força de trabalho.  

Um dos rebatimentos desse processo é a mobilidade do trabalho compreendida como 

um fenômeno que promove o deslocamento espacial, setorial e profissional do trabalhador, com 

o objetivo do Capital explorar sua força de trabalho e acumular excedente econômico ( 

GAUDEMAR, 1977). Dessa forma ela é introduzida em primeiro lugar, como a condição de 

exercício da liberdade do trabalhador de se deixar sujeitar ao Capital, de se tornar a mercadoria 

cujo consumo criará o valor e assim produzirá o Capital. É uma característica do trabalhador 

submetido ao Capital e por essa razão, do modo de produção capitalista. Ela funda a condição 

de exercício da força de trabalho como mercadoria, distinguindo assim definitivamente o 

trabalhador livre do escravo, cuja capacidade de trabalho é estável e só se emprega de maneira 

tradicional e local. A mobilidade é também a capacidade que permite à força de trabalho 

adaptar-se às variações da jornada de trabalho, a permutação dos postos de trabalho e aos efeitos 

de uma divisão do trabalho cada vez maior (GAUDEMAR, 1977).   

No caso deste artigo analisamos a mobilidade do trabalho camponês no sentido inverso, 

visto que os camponeses migram para a cidade não somente seguindo uma lógica de que a 

cidade é o local que representa a modernização, mas impulsionados por condições adversas à 

permanência no campo como local de moradia ainda que continuem a trabalhar em seus sítios 

e retornem para a cidade no fim da tarde. Essa mobilidade pode ser vista, aparentemente, como 

o exercício da liberdade do trabalhador camponês, mas pode representar também uma 

resistência, pois há quem diga que o campo não oferece mais oportunidades de trabalho e 

reprodução social. Compreendemos a necessidade de observar e entender que existem 

diferenças fundamentais no processo de desenvolvimento do capitalismo. De acordo com 

Oliveira (2001, p. 18), “vamos encontrar no campo brasileiro, junto com o processo geral de 

desenvolvimento capitalista que se caracteriza pela implantação das relações de trabalho 
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assalariado (...), a presença das relações de trabalho não capitalistas como, por exemplo: a 

parceria, o trabalho familiar camponês etc”. Esses trabalhadores se baseiam no trabalho não 

assalariado, o trabalho é familiar, traço fundamental do campesinato.  

Cabe a indagação registrada por Moura (1988, p.19) ao tratar da permanência do 

camponês diante da expansão do capitalismo no campo: 
Se, diferentemente dos demais meios de produção, a terra não é reprodutível, por que 
então o camponês permanece nela sem que a lógica capitalista demande sua completa 
expropriação? (...) Ocorre que o camponês desempenha um contraditório papel que, 
de um lado, expressa a sua resistência em desaparecer e, de outro é resultado do 
próprio capitalismo que não o extingue. Este não só extrai sobretrabalho dos 
operários, como também o capta onde é possível. Entre essas possibilidades encontra-
se o trabalho camponês. É nesse contexto de dramáticas tensões que o camponês vive 
no meio rural contemporâneo. 
 

Itabaiana é um município que tem sua estrutura fundiária formada por pequenas 

propriedades. É muito comum que as pessoas se refiram a essas propriedades como “sítio”. 

Existem vários tipos de sítio, sendo os mais comuns compostos das seguintes partes: a 

malhada/roça, o pasto, a casa de farinha (atualmente nem todos os sítios possuem), a casa e o 

quintal. No entanto, nem todos os sítios possuem malhadas, assim como nem todos possuem a 

roça (WOORTMAM, 1983). Muitos dos camponeses que migram para a cidade não se 

desfazem de suas terras/sítios, e continuam a trabalhar em suas malhadas. Estes, realizam uma 

migração diária, saindo da cidade para trabalhar no campo.  
Observa-se que as terras no município de Itabaiana estão sofrendo uma alta especulação 

fundiária causada principalmente pelo avanço dos loteamentos imobiliários em áreas ocupadas 

anteriormente por estábulos e pequenos sítios. Ademais, passam por um processo de 

valorização que pode ser identificado a uma renda diferencial analisada por Marx (2017). O 

autor considera a presença da Renda Diferencial I e Renda Diferencial II.  A primeira está 

relacionada à produtividade dos solos e a sua localização, quando próximos a perímetros 

irrigados, rios, açudes, e fácil acesso à cidade. E na renda diferencial II, ao investimento fixado 

na propriedade, como exemplo, os poços artesianos. 

Com a crescente especulação das terras, valorizadas pela proximidade da cidade, muitos 

camponeses acabam vendendo suas terras e indo morar na cidade, o que geralmente ocorre 

quando adquirem a aposentadoria. Mas muitos dos que vão morar na cidade não se desfazem 

das terras e acabam indo por causa dos filhos que precisam estudar, ou até mesmo trabalhar na 

cidade, dado os tamanhos das propriedades serem pequenas e não possibilitar que os filhos 
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tenham a sua própria terra. Os pais, como não possuem outro emprego, permanecem 

trabalhando no campo. 

O fato do camponês continuar possuindo seu próprio meio de produção, que é a terra, 

num momento de alta especulação fundiária, constitui-se uma resistência ao capital, haja vista 

que o ponto de partida do desenvolvimento do capitalismo foi a acumulação primitiva, que 

separou o produtor do seu meio de produção. Os camponeses foram expropriados, e assim 

conquistaram o campo para a agricultura capitalista, incorporando a base fundiária ao Capital 

(MARX, 2017). 

 

Resistência camponesa  

Analisamos a mobilidade dos camponeses ao retornar para trabalhar nos sítios como 

uma alternativa de reprodução social, constatando que o campesinato resiste, ainda que se 

molde à lógica capitalista. Entendemos o campesinato como uma classe social e não apenas 

como um setor da economia, uma forma de organização da produção ou um modo de vida. 

Como analisa Marques (2008, p.65): 

O camponês brasileiro é um migrante e sua expropriação não tem representado uma 
ruptura total de seus vínculos com a terra. A maioria deles mantém alguma relação 
com o campo, seja ela mais próxima ou mais distante – relação direta de trabalho, 
vínculos familiares, relação de origem etc. O que explica, em parte, a permanência 
entre eles de um conjunto de símbolos e valores que remetem a uma ordem moral ou 
lógica tradicional e a possibilidade de o acesso à terra se apresentar como uma 
alternativa para pobres do campo e da cidade que buscam assegurar a sua 
sobrevivência mantendo a dignidade de trabalhador.  

 

Segundo Shanin (2005, p. 9), o campesinato é, ao mesmo tempo, uma classe social e 

um “mundo diferente”, que apresenta padrões de relações sociais distintos - ou seja, o que 

também podemos denominar de modo de vida. E analisa que: 

Sob certas condições, os camponeses não se dissolvem, nem se diferenciam em 
empresários capitalistas e trabalhadores assalariados, e tampouco são simplesmente 
pauperizados. Eles persistem, ao mesmo tempo em que se transformam e se vinculam 
gradualmente à economia capitalista, que pervade suas vidas. Os camponeses 
continuam a existir, correspondendo a unidades agrícolas diferentes em estrutura e 
tamanho. À medida que o capitalismo avança, os camponeses são marginalizados, a 
importância da agricultura camponesa dentro da economia nacional é desconsiderada, 
o crescimento mais lento de sua produção torna-a atrasada.  
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O sistema faz com que o camponês precise se vincular a economia capitalista, seja por 

meio do uso de agrotóxicos para acelerar sua produção, ou por meio de empréstimos para que 

possa se “modernizar” e tentar corresponder à imposição da competitividade. Entretanto a 

inserção do camponês no mercado representa uma lógica diferenciada do caráter capitalista, 

expressa na fórmula M-D-M (mercadoria-dinheiro-mercadoria) ao contrário da produção 

capitalista que é representada por D-M-D (OLIVEIRA, 2007). Ou seja, as mercadorias 

produzidas pelos camponeses são vendidas para conseguir o dinheiro para comprar as 

mercadorias que eles não produzem. Sua relação com o capital não se dá por meio da exploração 

direta de seu trabalho pelo capitalista. A exploração de seu trabalho aparece ocultada na 

extração de renda fundiária, aparece sob a forma de pagamento de renda da terra. Isso não quer 

dizer que não exista no campo o operário agrícola, o assalariado, esse sim, se defronta 

diretamente com o capital que utiliza e explora seu trabalho (MARTINS, 2002). 
Uma das principais características do campesinato é a liberdade, mas para diferenciar a 

liberdade camponesa da discussão burguesa do ser livre, é necessário destacar que a 

desigualdade é produto do sistema social e tem sua origem determinada pela riqueza, o nível 

econômico, o que quer dizer a propriedade privada de cada um (PAULINO; ALMEIDA, 2010). 

Entretanto não é qualquer propriedade que possibilita riqueza, mas sim aquela que gera 

acumulação capitalista.  

Considerando o campesinato como uma relação não capitalista e a propriedade familiar 

camponesa como instrumento de vida de trabalho, não de acumulação/reprodução do capital, 

podemos afirmar que para o camponês a detenção da propriedade privada familiar da terra não 

figura como representação mental da desigualdade entre os indivíduos. A liberdade tem relação 

com a autonomia no sentido do controle do tempo de trabalho, situação que por sua vez é 

proporcionada pelo fato de ser dono da terra, ao contrário do empregado (PAULINO; 

ALMEIDA, 2010). 

A terra é a unidade camponesa, o sítio, que ao contrário da propriedade capitalista que 

serve para explorar o trabalho alheio, é vista como a propriedade direta dos instrumentos de 

trabalho, que pertencem ao próprio trabalhador, a terra de trabalho. E mesmo que eles não 

morem mais nesse sítio, não se desfazem da terra, pois ela continua sendo a garantia de sua 

reprodução.  
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Pelo fato da produção camponesa possuir características próprias, como o trabalho 

familiar, a produção de policulturas e produtos de subsistência e ter um ritmo mais lento já que 

se baseia na produção familiar, sem exploração de força de trabalho, surgem os discursos de 

que o campo e o modo de vida deles são sinônimos de atraso, e que não há possibilidade de 

sobrevivência, pois não há como obter lucro. Discursos estes por vezes reproduzidos pelos 

próprios camponeses, a partir de uma construção ideológica que gradativamente foi imposta e 

assimilada pela maioria, desapercebida de que a “modernização” produz riqueza para poucos e 

pobreza para muitos e, por conseguinte, intensifica as múltiplas desigualdades socioespaciais 

(CAMPOS, 2011). 

 

Conclusões 

A constituição de 1934 que definiu uma legislação trabalhista para o país – salário 

mínimo, descanso semanal e férias remuneradas, 8 horas de trabalho diário, previdência social 

– não se estendeu ao campo. Nesta ocasião, a inserção no mundo do trabalho formal passou a 

representar o principal meio de acesso à cidadania.  

Na medida em que a legislação trabalhista não se estende ao campo, a cidade a ele se 

opõe como o espaço da cidadania. Migrar para a cidade passa a representar, então, uma maneira 

de ampliação das possibilidades de entrar no mundo do direito (MARQUES, 2006). Nesse 

sentido, o Estado representa o principal agente das mudanças para atender às exigências de um 

modelo de desenvolvimento, assentado no discurso da modernização o que resultou em 

considerável êxodo rural e intensificação da mobilidade do trabalho (CONCEIÇÃO, 2013). 

A redistribuição espacial de nossa população, que, de modo geral, acompanhou a 

dinâmica do mercado de trabalho, tem obedecido a outros padrões nos últimos anos. As grandes 

cidades reduziram seu ritmo de crescimento devido à redução brutal das oportunidades de 

emprego nestas cidades. Por outro lado, são estabelecidos fluxos de retorno de regiões mais 

ricas para regiões mais pobres. Entre outros fatores que explicam este processo, não se pode 

esquecer a cultura de sobrevivência, que, em momentos de crise aguda, impõe a opção pelo 

lugar mais conhecido, onde se conta com uma rede de relações já estabelecida (MARQUES, 

2006). 

E o campesinato é uma classe que tem muito a nos ensinar sobre como enfrentar os 

períodos de crise, como afirma Shanin, (2008, p. 25-26): 
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A flexibilidade de adaptação, o objetivo de reproduzir o seu modo de vida e não o da 
acumulação, o apoio e a ajuda mútua encontrados nas famílias e fora das famílias em 
comunidades camponesas, bem como a multiplicidade de soluções encontradas para 
o problema de como ganhar a vida, são qualidades encontradas em todos os 
camponeses que sobrevivem as crises. 

 
Independentemente de sua inserção no mundo da mercadoria, o camponês está voltado 

para o pequeno mundo concreto que conhece e se identifica. Como a família e o povoado, isto 

é, a vizinhança e a comunidade. Mesmo definitivamente na cidade e fora da agricultura, quem 

saiu do mundo rural continua por longo período mantendo essas referências sociais.  São 

relações de reciprocidade, motivadas por uma orientação social básica que tem o outro como 

referência (MARTINS, 2002). 
Consideramos que para a existência do campesinato a terra é fundamental, haja vista ser 

ela a fonte de reprodução da própria condição de existência, mesmo que os camponeses não 

mais residam nos sítios e/ou malhadas, mas ainda assim a têm como garantia de vida e 

reprodução social. O que se tem visto é que o modo de vida camponês resiste e sobrevive em 

muitos contextos espaciais rurais estendendo-se até as cidades. É um modo de vida considerado 

como sendo de “resistência” das populações e comunidades rurais frente ao avanço da 

especulação fundiária evidenciada na pesquisa empírica. 
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QUESTÃO AGRÁRIA E CAMPESINATO NO BRASIL E NO MÉXICO 

Relações de trabalho e degradação da saúde1 

Angela dos Santos Machado2 

Luciano Concheiro Bórquez3 

 

INTRODUÇÃO 

 Desde a colonização até a contemporaneidade, os países latino-americanos sofrem um 

intenso processo de espoliação (HARVEY, 2004) e pilhagem dos bens da natureza. Atualmente, 

há o comprometimento da soberania alimentar em razão da commoditização da agricultura, o 

domínio das empresas transnacionais sobre a produção e comércio de alimentos e a abertura 

dos mercados para a entrada massiva de produtos alimentícios, subsidiadas pelos Estados de 

capitalismo avançado, a preços de dumping (MARQUES, 2008; MARTÍNEZ, 2015). 

 Essa situação repercute na reprodução camponesa, historicamente produtora de 

alimentos, que não vê outras alternativas senão o abandono do campo e a busca por trabalho 

nos centros urbanos, aumentando a massa das periferias urbanas, ou se veem obrigados a 

migrar, dentro e fora de seus países, para incorporar-se ao mercado de trabalho (BARTRA, 

2011; MARTÍNEZ, 2015; SUÁREZ, 2018).  

 Com o domínio das transnacionais no mercado agroalimentar, os países latino-

americanos apenas têm a possibilidade de se inserir na economia mundial em determinados 

segmentos. No caso brasileiro, o país especializou-se na produção de determinadas commodities 

que são demandadas pelo mercado internacional. Nos anos 2000, houve um crescimento 

extraordinário da exportação da soja, do açúcar e do álcool, do papel e da celulose, além da 

carne de frango e de boi. Entre 2000 e 2015, a participação dessas commodities na pauta 

exportadora aumentou em 263,5%. Perpetua (2017) relaciona esse incremento a um amplo 

movimento de reprimarização da pauta exportadora brasileira já que a exportação de bens 
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(CETAS). E-mail: angelasm.geo@gmail.com. 
3 Professor Doutor do Departamento de produção econômica (área de economia rural e campesinato) da 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidade Xochimilco. E-mail: concheir@gmail.com.  
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manufaturados passou a ter uma participação menos significativa em comparação com os 

produtos básicos. 

 Já o México encontrou outra alternativa frente a divisão internacional de trabalho 

investindo no processo de industrialização. No entanto, a economia mexicana é fortemente 

afetada pela vizinhança com os Estados Unidos e o Tratado de Livre Comércio da América do 

Norte (TLCAN). Além de ser um país importador de alimentos básicos, conta com uma 

industrialização formada por empresas maquiladoras. Trata-se de plantas industriais localizadas 

nas proximidades com a fronteira dos Estados Unidos que produzem bens voltados para a 

exportação – principalmente produtos metálicos e máquinas - e se aproveitam das facilidades 

fiscais, do fraco controle dos poluentes e da força de trabalho abundante e barata. As 

maquiladoras não geram o desenvolvimento dos demais setores da economia mexicana, pois 

utilizam tecnologias de última geração importadas dos países de origem das corporações 

multinacionais (BARTRA, 2011; LÓPEZ; LLANAS, 2010; SILVA; SALOMÃO, 2018).  

 Apesar de o México não ser um país em que o forte da economia é a agroexportação, 

como o Brasil, neste texto abordaremos a questão agrária em ambos os países, pois os 

camponeses e as camponesas sentem na pele as consequências da divisão internacional do 

trabalho e do modelo neoliberal imposto aos países latino-americanos. Para continuar existindo 

e resistindo são, muitas vezes, obrigados a migrar, tornando-se trabalhadores assalariados, 

enfrentando a precarização e a degradação do trabalho, mas também se organizando 

coletivamente e lutando pelos seus direitos.  

 No México, discutiremos as relações de trabalho em um dos maiores enclaves 

agroexportador, o Valle de San Quintín, no estado de Baja California, localizado próximo à 

fronteira com os Estados Unidos (MAPA 1). No Brasil, focaremos nas relações de trabalho no 

agrohidronegócio canavieiro, no Pontal do Paranapanema, estado de São Paulo (MAPA 2).  

 Ambos se caracterizam como alternativa de sobrevivência e resistência para os 

camponeses diante de um quadro de políticas neoliberais que favorecem o grande capital e 

relega a agricultura camponesa ao abandono. As trabalhadoras e os trabalhadores do Vale de 

San Quintín são, em sua maioria, de origem camponesa e indígena, migrantes em busca de 

sobrevivência. No Pontal do Paranapanema, os sujeitos são assentados da reforma agrária que 

diante das inúmeras dificuldades encontradas para produzir em seus lotes, vendem sua força de 

trabalho ao capital canavieiro. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 09 – Organização, Mobilidade Espacial e Degradação do Trabalho no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5447 

 

 

              FONTE: Damián; González; Torralba (2017). 

 

 No Valle de San Quintín, as principais empresas são a Berrymex, Los Pinos e Driscoll’s, 

de capital nacional e transnacional, produtoras de hortaliças e frutas para exportação para os 

Estados Unidos. No Pontal do Paranapanema, existem dez unidades agroindustriais canavieiras, 

dentre elas estão três associadas ao capital internacional: a Usina Rio Vermelho incorporada 

pela trading suíça Glencore (Glencane Bioenergia S/A), a Destilaria Paranapanema I adquirida 

pelo grupo norueguês Umoe Bioenergy e a Usina Alcídia incorporada ao grupo Odebrecht que, 

atualmente, mudou sua denominação para Atvos S/A. 

 Com relação a força de trabalho, no agrohidronegócio canavieiro evidencia-se a 

invizibilização das reais condições de trabalho tendo em vista que o plantio e corte de cana-de-

açúcar encontra-se quase totalmente mecanizados e a imagem do cortador manual de cana, 

coberto de fuligem, foi substituída pelo operador de máquinas em cabines fechadas com ar-

MAPA 1 - Valle de San Quintín, estado de Baja Califórnia, México. 
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condicionado (BARRETO, 2018). No entanto, nosso objetivo é evidenciar as condições de 

trabalho ocultadas pela imagem da modernização.  

 

    Fonte: Barreto (2013). 

 

 Na produção de hortaliças e frutas, no Valle de San Quintín, predomina o trabalho 

manual cujas condições degradantes e precárias são evidentes. Apesar do discurso de 

modernidade também comparecer nas empresas instaladas na região, a modernização 

tecnológica é visível apenas no processo produtivo (irrigação por aspersão e gotejamento, 

produção em estufas, sementes modificadas, transporte refrigerado etc.), mas no que se refere 

as condições de trabalho são as mais retrógradas possíveis. 

 

ABORDAGEM TEÓRICO METODOLÓGICA 

 De acordo com Shanin (2005), a parcela rural familiar é o núcleo de organização 

econômica e social do campesinato. A terra representa mais que uma unidade de produção, mas 

um modo de vida que é produtor de identidade.  A família camponesa produz para o 

MAPA 2 - Pontal do Paranapanema e unidades canavieiras 
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autoconsumo, mesmo que de forma insuficiente e intercalando com fontes externas de renda, 

já que uma de suas características principais é a flexibilidade para encontrar novas formas de 

assegurar a reprodução familiar e manter seu modo de vida. 

 No Pontal do Paranapanema, as famílias assentadas encontram diversos obstáculos para 

manter-se no campo e produzir alimentos, tais como a redução de recursos de programas de 

apoio institucional como, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), e a 

contaminação por agrotóxicos decorrentes da deriva da pulverização aérea dos canaviais que 

cercam os assentamentos causando um sério problema de saúde pública e ambiental (LEAL, 

2017; MACHADO et al., 2017; MACHADO; ALMEIDA, 2018; BARRETO, 2018). 

 No México, a situação camponesa também não é fácil. As políticas neoliberais levaram 

a perda da soberania alimentar afetando a produção camponesa. A falta de emprego, a pobreza 

e o modelo agropecuário vigente levam as camponesas e os camponeses a buscarem melhores 

condições de vida nos Estados Unidos. Muitas comunidades camponesas e indígenas 

sobrevivem das remessas enviadas pelos familiares emigrantes. Além das regiões agrícolas no 

próprio país que recebem as trabalhadoras e os trabalhadores de forma temporária ou 

permanente (BARTRA, 2011, CONCHEIRO; ROBLES, 2014; DAMIÁN; GONZÁLEZ; 

TORRALBA, 2017). 

 Muitos camponeses e camponesas empregam sua força de trabalho nos domínios do 

agrohidronegócio. O agrohidronegócio pode ser compreendido como um conjunto de atividades 

que se apropria de terras com boas condições de fertilidade, terrenos planos, localizados em 

áreas que oferecem infraestrutura de transportes e com disponibilidade hídrica (águas 

superficiais e subterrâneas) (MENDONÇA; MESQUITA, 2007; THOMAZ JÚNIOR, 2010; 

PERPERTUA, 2017). 

 Há uma clara disputa pela água no Valle de San Quintín. O clima predominante na região 

noroeste do México é seco e com baixa precipitação, a água utilizada na agricultura é 

subterrânea. Isso levou a uma reestruturação produtiva e o emprego de irrigação por aspersão 

ou gotejamento. Antes a produção era a céu aberto, agora é em estufas. A dificuldade no acesso 

à água é compensada pela renda diferencial da terra em razão da proximidade com o maior 

centro consumidor da produção, os Estados Unidos. A população que vive no Valle e trabalha 

na agricultura de exportação, não tem acesso à água. É necessário comprá-la de caminhões-

pipa, fato que gera conflito em razão do desigual acesso à água, além de problemas de saúde 
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pública ocasionando doenças gastrointestinais e de pele (VELOZ, 2012; DAMIÁN; 

GONZÁLEZ; TORRALBA, 2017; TRABALHO DE CAMPO, 2019).  

 Além disso, as trabalhadoras e os trabalhadores sofrem com a degradação e a 

precarização do trabalho. A palavra precarização significa instabilidade, fragilidade e 

insuficiência (SILVA, 2012). Enquanto a precariedade é uma condição social e estrutural da 

força de trabalho como mercadoria, a precarização é um processo de perda de direitos 

conquistados pela classe trabalhadora (ALVES, 2007). A precarização do trabalho pode ser 

evidenciada pela flexibilização da contratação, da jornada de trabalho e da remuneração. 

 No Valle de San Quintín, a maioria das trabalhadoras e dos trabalhadores não tem acesso 

aos direitos básicos de seguridade social, férias, descanso semanal remunerado, carteira de 

trabalho assinada, horas in itinere, licença maternidade ou doença etc. A remuneração é 

baixíssima e pode ser por dia ou por produção, o que for mais conveniente para a empresa 

dependendo da temporada (DAMIÁN; GONZÁLEZ; TORRALBA, 2017; TRABALHO DE 

CAMPO, 2019). 

 No Pontal do Paranapanema, a precarização do trabalho também se faz presente, apesar 

de não tão evidente como em San Quintín. Evidencia-se que uma das características do 

agrohidronegócio canavieiro é a constituição de uma rede de empresas prestadoras de serviços 

que pode ser denominada como quarteirização ou terceirização delegada ou, ainda, 

terceirização em cascata (MARCELINO, 2008). A constituição dessa rede tem o objetivo de 

diminuir os custos com a força de trabalho. Além disso, há a figura do turmeiro avulso que pode 

ser descrito como “a expressão máxima do retrocesso implícito à tecnificação do processo 

produtivo da cana-de-açúcar” (BARRETO, 2018, p.266). O turmeiro avulso agencia 

trabalhadores para o trabalho agrícola sem registro em carteira.  

 Perpetua (2016, p.297) enfatiza a relação entre a precarização e a degradação do 

trabalho, esta última compreendida como “o processo que afeta negativamente a saúde e o bem-

estar físico e mental do trabalhador decorrente, direta ou indiretamente, da atividade laboral na 

qual esse se encontra inserido”. A degradação do trabalho está relacionada com as formas de 

organização e controle do trabalho que afetam diretamente a saúde das trabalhadoras e dos 

trabalhadores. 

 Nesse sentido, verifica-se a necessidade de uma articulação teórica entre a saúde e a 

sociedade viabilizada pela teoria da determinação social do processo saúde-doença que tem 

como eixo central o trabalho como estruturador da vida social (MENDES; DIAS, 1991). A 
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relação entre o processo social e o processo saúde-doença evidencia-se pelo modo como cada 

grupo social se insere no sistema produtivo e se relaciona com outros grupos sociais. O caráter 

social do adoecimento não pode ser evidenciado em casos individuais, mas nas formas como 

grupos humanos adoecem e morrem (LAURELL, 1982).  

 Por fim, vale ressaltar que uma das abordagens teórico-metodológicas da pesquisa se 

constituiu na pesquisa qualitativa e na produção de entrevistas semiestruturadas que nos 

permitiu compreender as percepções dos sujeitos sobre as relações de trabalho e o processo 

saúde-doença delas decorrentes (GEERTZ, 1989; COLOGNESE; MÉLO, 1998; BECKER, 

1999; RIBEIRO,1999; MEYHI; 2002). 

 

O TRABALHO NOS TERRITÓRIOS AGROEXPORTADORES: CANA-DE-AÇÚCAR 

NO BRASIL E HORTIFRUTI NO MÉXICO   

 Nossa pesquisa de mestrado tem como objetivo compreender o trabalho no 

agrohidronegócio canavieiro e suas relações com o processo saúde-doença e com a reforma 

agrária no Pontal do Paranapanema, estado de São Paulo, Brasil. Nesse território existem mais 

de uma centena de assentamentos da reforma agrária conquistados pelos movimentos 

socioterritoriais (FERNANDES, 2005), além de uma terra indígena (TI) denominada aldeia 

Vanuíre, uma pequena reserva criada pelo Serviço de Proteção ao Índio (SPI) com o objetivo 

de incorporá-los, de forma tutelada, à nação, após o cruel massacre dos povos que habitavam o 

Oeste-Paulista (PINHEIRO, 1999; LEITE, 1998; FELICIANO, 2009). 

 Ao mesmo tempo em que se expulsavam os indígenas e derrubavam as matas, iniciava-

se o processo de grilagem das terras públicas do Pontal do Paranapanema. Com registros falsos, 

as terras eram repartidas em diversos terrenos e vendidas. Em seguida, buscava-se a legitimação 

como propriedade privada. Feliciano (2009; 2018) evidencia que o Pontal do Paranapanema é 

um território em disputa. De um lado, há uma porção do território que foi apropriado 

ilegalmente e está sob o domínio de fazendeiros e, de outro lado, as terras que foram retomadas 

por meio de luta e se transformaram em assentamentos da reforma agrária.  

 Há também uma grande fração de terras que está em disputa judicial principalmente pela 

pressão exercida pelos movimentos camponeses para que o Estado faça a retomada das terras 

públicas. Existem cerca de 60 mil hectares de terras que já foram julgadas devolutas, mas ainda 

não foram retomadas pelo governo paulista evidenciando, assim, a legitimação da grilagem de 

terras (FELICIANO, 2018). 
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 Uma das estratégias de ocupação das terras públicas e justificação da grilagem tem sido 

o plantio da monocultura canavieira (THOMAZ JÚNIOR, 2017). O plantio de cana-de-açúcar 

teve início nos anos 1970, no contexto do Programa Nacional do Álcool (PROALCOOL), e 

intensificou-se em meados dos anos 2000, em meio ao incentivo estatal para a produção de 

automóveis flex fuel. Com isso, os assentamentos rurais ficaram praticamente “cercados” pelos 

canaviais e são, constantemente, bombardeados pela deriva da pulverização aérea dos 

agrotóxicos que são lançados na monocultura canavieira.  

 Essa situação gera diversos problemas para os camponeses, tanto para a saúde quanto 

para a produção. A questão da contaminação por agrotóxicos somada à falta de políticas 

públicas, não deixam outra alternativa para as famílias camponesas senão buscar outras fontes 

de renda externas ao lote (LEAL, 2017; MACHADO et al., 2017; MACHADO; ALMEIDA, 

2018). 

 A opção mais viável de trabalho, segundo a concepção dos assentados entrevistados, é 

no agrohidronegócio canavieiro que hoje está quase totalmente mecanizado no Pontal do 

Paranapanema. Assim, entrevistamos dois ex-cortadores manuais de cana-de-açúcar (um 

homem e uma mulher), quatro operadores de colhedeira (um que já não atua mais na função), 

dois tratoristas agrícola (um trabalha no plantio e o outro no reboque) e um motorista de 

caminhão que transporta matéria-prima. Todos moradores de assentamentos da reforma agrária. 

 Antes de adentrar na análise dessas entrevistas, explicaremos como chegamos na 

segunda área de estudo: o Valle de San Quintín, no México. A investigação de mestrado 

suscitou a inquietação sobre a situação camponesa em escalas mais amplas de análise visando 

compreender aspectos gerais da questão agrária na América Latina, a situação camponesa atual 

e as alternativas de sobrevivência, resistência e r-existência (PORTO-GONÇALVES, 2001). 

Nesse sentido, surgiu a oportunidade de realizarmos um estágio de pesquisa no exterior no 

México, vinculado à Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), sob a orientação do Prof. 

Dr. Luciano Concheiro Bórquez. Ele nos auxiliou a conhecer algumas experiências camponesas 

em que, nesse trabalho, destacamos o Valle de San Quintín. 

 O Valle de San Quintín é uma área de ocupação recente, pois era praticamente inabitado 

até os anos 1970. Mas, em 2010 já contava com cerca de sete mil hectares de produção e uma 

população de 90 mil habitantes, destes aproximadamente 60 mil eram trabalhadoras e 

trabalhadores dos campos agrícolas. Hoje, é um dos enclaves agroexportadores mais modernos 

e rentáveis do México com 130 empresas nacionais, estrangeiras, mistas, grandes e pequenas. 
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Ao redor de 90% da produção é exportada. É um território dominado pelas empresas 

transnacionais ou grandes empresas que aportam capital, tecnologia e os meios de produção. 

As principais empresas são a Driscoll’s, Berrymex e Los Pinos que se dedicam a produção de 

hortaliças e frutas destinadas a suprir a demanda norte-americana (DAMIÁN; GONZÁLEZ; 

TORRALBA, 2017; TRABALHO DE CAMPO, 2019). 

 Como já mencionado, a população de San Quintín é formada por migrantes que se 

estabeleceram de forma permanente no Valle. São oriundos de vários estados mexicanos, mas 

predominam os oaxaqueños. Também são indígenas de diferentes culturas e falam diversas 

outras línguas, além do espanhol. No México, existem regiões consideradas expulsoras de 

camponeses (Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Veracruz, Jalisco e 

Chihuahua) e regiões atraentes (Sinaloa, Sonora e Baja California, principalmente). As 

primeiras são consideradas pouco produtivas, carentes de tecnologias e onde predominam as 

terras comunais.  As segundas são constituídas por empresas agroexportadoras, organizadas em 

propriedades privadas, produtoras principalmente de frutas e hortaliças para exportação. Essas 

empresas administram seus custos mediante a força de trabalho barata dos migrantes 

(SUÁREZ, 2019). 

 Realizada a apresentação das áreas de estudos, a partir de agora efetuaremos uma análise 

das entrevistas com as trabalhadoras e os trabalhadores, do Pontal do Paranapanema e do Valle 

de San Quintín, visando demonstrar as condições de trabalho enfrentadas em cada contexto. 

 Os pontos em comum iniciam-se pelo fato de serem camponeses e camponesas que 

necessitam vender sua força de trabalho para grandes empresas agroexportadoras. Essas 

empresas buscam afirmar-se sob uma imagem de modernidade, mas as relações de trabalho 

evidenciam que as novas tecnologias não têm beneficiado as trabalhadoras e os trabalhadores. 

Em ambas as áreas de estudo há queixas sobre a exposição aos agroquímicos, as intensas 

jornadas laborais e as formas de controle do trabalho. 

 Os pontos divergentes estão relacionados ao tipo de trabalho: em San Quintín o trabalho 

é manual, no Pontal do Paranapanema, o trabalho é mecanizado. Existe uma diversidade de 

funções no trabalho mecanizado e, consequentemente, diferentes níveis de exposição aos riscos 

no ambiente de trabalho. Vale ressaltar que com a mecanização existe uma redução das cargas 

físicas (exposição ao sol, à poeira, ao vento), mecânicas (movimentos rápidos e repetitivos) e 

químicas (agroquímicos).  
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 Apesar de que os tratoristas que lidam com os tratos culturais têm contato direto com os 

agroquímicos e, mesmo os que exercem outras funções, relataram que os aviões que pulverizam 

agrotóxicos, muitas vezes, passam por cima de onde eles estão trabalhando. Além disso, a 

redução das cargas físicas e químicas dependem das condições das máquinas, pois há relatos 

de equipamentos que não funcionam nas condições ideais (fechadas e com ar-condicionado).  

 Em ambas as áreas de estudo, as trabalhadoras e os trabalhadores também correm o risco 

de contaminação pelos agroquímicos em suas residências. No Pontal do Paranapanema pelas 

derivas da pulverização aérea, como já mencionado, e em San Quintín pela proximidade de 

algumas comunidades com os campos de cultivo. Nessas comunidades há relatos de muitos 

casos de aborto, pessoas adoecidas com cânceres e casos de má formação congênita. 

Infelizmente, entre 1980 a 1990, o estado de Baja California esteve em primeiro lugar nacional 

em casos de defeito do tubo neural (DAMIÁN; GONZÁLEZ; TORRALBA, 2017).  

 No Pontal, também existem indícios de relação entre os agroquímicos e problemas 

alérgicos, auditivos, intoxicação, má formação congênita, cânceres nos animais de criação, 

diminuição de abelhas e de peixes nos rios. O município de Sandovalina, com menos de quatro 

mil habitantes, também carrega uma infeliz colocação no ranking de crianças nascidas com má 

formação congênita: o segundo município do estado de São Paulo4. A secretaria de saúde do 

município, em entrevista, confirmou que o aumento dos casos de cânceres e de doenças 

respiratórias coincide com a expansão da cana-de-açúcar.   

 Com relação ao perfil das trabalhadoras e dos trabalhadores, evidencia-se que o trabalho 

nos canaviais do Pontal do Paranapanema é predominantemente masculino. Apesar de haver 

mulheres que trabalham no contexto do corte e plantio de cana-de-açúcar mecanizados, de 

acordo com os relatos dos trabalhadores, elas são minoria. Barreto (2018) enfatiza que elas 

estão entre os descartados pela reestruturação produtiva, juntamente com o conjunto de pessoas 

que: estão em idade avançada; tem baixos níveis de escolaridade; estão adoecidas pelo trabalho 

no corte manual da cana-de-açúcar; ou são migrantes sazonais. O trabalho feminino na cana-

de-açúcar predomina nas atividades manuais, mais degradantes e precárias, tais como a “bituca” 

recolhendo os pedaços de cana-de-açúcar deixados pela máquina, os tratos culturais (carpa 

química e controle de pragas) e sem registro em carteira de trabalho (trabalhadoras avulsas). 

 
4 Outras palavras. Maldição em Sandovalina. Disponível em:  
<https://outraspalavras.net/blog/2017/08/31/maldicao-em-sandovalina/>. Acesso em 21 mai 2018. 
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 As mulheres trabalhadoras do Valle de San Quintín, além de enfrentarem a precarização 

e a degradação do trabalho, são duplamente exploradas em razão da rotina de trabalho 

doméstico que recai sobre seus ombros, madrugando para preparar a comida e arrumar a casa 

e os filhos antes de ir ao trabalho nos campos. Quando retornam novamente têm mais trabalho 

antes de poderem descansar, para no outro dia começar tudo outra vez. Existe uma série de 

complicadores para as mulheres como a maternidade sem direito algum, falta de creches para 

os filhos, e, ainda, o assédio sexual por parte dos encarregados.  

 Com relação às jornadas laborais, no setor canavieiro predomina o trabalho em turnos - 

turno A: 7h00 às 15h00; turno B: 15h às 23h00; turno C: 23h00 às 7h00. Portanto, são 8 horas 

de jornada de trabalho, mas se for contabilizado o tempo de trajeto soma-se cerca 4 horas, 

totalizando aproximadamente 12 horas em que os camponeses ficam fora de sua parcela. Vale 

ressaltar que eles ainda realizam trabalho no imóvel rural, com destaque as atividades 

relacionadas à produção de leite.  

 Em San Quintín, trabalha-se por dia ou por produção, na maioria dos casos, sem contrato 

de trabalho e sem nenhum direito social e trabalhista. A jornada laboral chega a ultrapassar 12 

horas de trabalho e recebem cerca de $100 a $120 pesos mexicanos por dia, cerca de R$20,00 

a R$25 reais, que resulta em aproximadamente $3.600 pesos por mês, R$750,00. Se a Lei 

Federal do Trabalho fosse cumprida, as trabalhadoras e os trabalhadores receberiam cerca de 

62% a mais do que recebem, mas as empresas atuam na mais pura ilegalidade (DAMIÁN; 

GONZÁLEZ; TORRALBA, 2017).  

 Quando é temporada de certas frutas como o morango, as trabalhadoras e os 

trabalhadores preferem trabalhar por produção quando esforçam seus corpos até o limite para 

poder ganhar um pouco mais e economizar para os meses em que a produção está baixa. Nesse 

caso, a jornada laboral se estende até que se alcance a meta de colheita estabelecida pelos 

patrões.  

 Em ambos os contextos de trabalho existe uma forte pressão pela produtividade. No 

agrohidronegócio canavieiro são estabelecidas metas diárias e mensais, os trabalhadores 

recebem uma participação de até 30% sobre o salário quando se alcança a meta. No entanto, os 

entrevistados afirmam que se faltarem um dia ou receberem uma advertência não recebem a 

bonificação, evidenciando uma forma de controle do trabalho. Relatam a dificuldade de lidar 

com a pressão diária pelas metas que causa um grande estresse, umas das principais queixas 

dos trabalhadores da mecanização agrícola. Quando não atingem a meta de determinado 
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número de hectares plantados, por exemplo, mil hectares em um mês, o trabalhador vai 

acumulando o déficit que se soma a meta do mês seguinte, tornando a pressão ainda maior. 

 Assim, o trabalho acontece em ritmo intenso. Um dos trabalhadores relatou que, muitas 

vezes, não dava tempo de parar para almoçar de modo que realizava a refeição no ônibus quando 

estava no trajeto do trabalho para casa ou até mesmo comia dentro do trator enquanto 

trabalhava. O ritmo frenético em que se dá o trabalho é a causa de diversos acidentes, dentre os 

quais destaca-se as colisões e tombamentos das máquinas. Elas podem tombar, principalmente, 

em razão das irregularidades dos terrenos e de buracos abertos pelos formigueiros no meio dos 

canaviais. Também existe o risco de colidir em árvores e postes de rede de transmissão de 

energia, nesse último caso também há o perigo relacionado à eletricidade.  

 Outro fator de risco bastante mencionado pelos entrevistados está relacionado ao 

incêndio das máquinas. De acordo com os relatos, é bastante comum esse tipo de situação já 

que as máquinas nunca param de funcionar, trabalham noite e dia, aquecendo e juntando palha 

seca da cana-de-açúcar. Além de contarem com detector de chamas e kit anti-incêndio, há 

sempre um caminhão-pipa acompanhando de perto as máquinas colhedeiras. Mesmo assim, os 

entrevistados relatam casos de máquinas que queimaram totalmente. Um incêndio no canavial, 

em 2016, foi fatal para um motorista de caminhão-pipa que também era assentado5. 

 Os riscos mencionados nas entrevistas decorrentes do processo de trabalho podem ser 

classificados como físicos; mecânicos e de acidentes; químicos; ergonômicos; biológicos; e 

organizacionais (AGOSTINI, 2002). De acordo com as entrevistas, esses riscos podem ser 

relacionados, sobretudo, ao ritmo intenso das atividades laborais. Com relação aos riscos 

organizacionais, evidencia-se a jornada de trabalho longa e com o ritmo intenso; os turnos 

alternados e noturnos; o trabalho repetitivo e monótono; o excesso de responsabilidade; a falta 

de pausas; as horas-extras; a cobrança excessiva por produtividade; as relações de trabalho 

autoritárias; mecanismos de coerção e punição; exigência de posturas e posições 

desconfortáveis. 

 Os problemas em San Quintín extrapolam o ambiente de trabalho e se manifestam nas 

diversas dimensões sociais. Faltam as mais básicas infraestruturas como água encanada e 

unidades de saúde. A população precisa comprar água de caminhões-pipa e o atendimento 

 
5 Fato relatado nas entrevistas e noticiado pela imprensa. Disponível em: http://g1.globo.com/sp/presidente-
prudente-regiao/noticia/2016/10/motorista-morre-carbonizado-apos-caminhao-tombar-em-pres-epitacio.html. 
Acesso em 25 out. 2019. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 09 – Organização, Mobilidade Espacial e Degradação do Trabalho no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5457 

 

médico depende de caravanas que deveriam passar a cada 15 dias pelas comunidades, mas 

chegam a ficar meses sem aparecer. As pessoas idosas não conseguem o direito de aposentar-

se já que trabalham toda a vida sem a contribuição ao Instituto Mexicano de Seguridade Social 

(IMSS). Muitas famílias dependem de programas de assistência social.  

 O trabalho é realizado em jornadas intensas onde os trabalhadores e as trabalhadoras 

são submetidos a altas temperaturas dentro de estufas com pouca ventilação, não recebem 

pagamento de horas extras, não tem contrato de trabalho, nem descanso semanal, nem férias, 

nem acesso à seguridade social, nem 13º salário, nada. 

 Em 2015, as trabalhadoras e os trabalhadores de San Quintín fizeram uma grande greve 

para lutar por seus direitos laborais, de moradia, de alimentação e de saúde, além de exigirem 

o fim do trabalho infantil (ainda uma triste realidade) e do assédio sexual, além de lutarem pela 

liberdade e autonomia sindicais. Uma das vitórias do movimento foi a constituição do Sindicato 

Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA).  

 A resistência também se faz presente por meio de outas organizações como a Alianza 

de Mujeres de Diversos Colores e a Radiodifusora Cultural Indígena La Voz del Valle que além 

de divulgar os direitos laborais visa ajudar na difusão das culturas indígenas. A maioria das 

trabalhadoras e dos trabalhadores sentem-se pertencentes a suas comunidades de origem, 

mesmo que vivam em San Quintín a dezenas de anos e mesmo os jovens que nasceram ali. 

 Existem feiras que comercializam os produtos típicos oaxaqueños e, apesar das 

dificuldades de ensinar as línguas originarias para as novas gerações, essas línguas e os 

costumes indígenas estão presentes no cotidiano das trabalhadoras e dos trabalhadores do Valle 

de San Quintín.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nesse artigo tivemos o objetivo de discutir a questão agrária, o trabalho e o processo 

saúde-doença que permeiam a vida das camponesas e dos camponeses brasileiros e mexicanos. 

 Diante do movimento do sistema capitalista de produção, o campesinato necessita 

reinventar-se a todo instante para continuar existindo e resistindo. Infelizmente, algumas vezes 

não há outra alternativa senão vender sua força de trabalho ao grande capital agroexportador.  

 Nos campos considerados mais modernos, o trabalho é precário e degradante, seja pela 

extração da mais-valia absoluta (intensificação da jornada de trabalho), seja pela mais-valia 

relativa (uso de novas tecnologias), ou pela combinação de ambas, o capital lucra sobre as vidas 
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das trabalhadoras e dos trabalhadores, sem se importar com os seres humanos que exercem o 

trabalho.   

 Felizmente, as resistências existem e persistem na luta pela efetivação de direitos sociais 

e trabalhistas. Apesar dos grandes desafios enfrentados pelas trabalhadoras e pelos 

trabalhadores, também é grande a consciência de que necessitam organizar-se para mudar a 

situação em que vivem. 
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Resumo: 

 

Introdução: Este trabalho tem como objetivo discutir a subordinação do campesinato no Pontal 

do Paranapanema a partir da produção integrada de pepinos para conserva. Estamos partindo 

do pressuposto de que o campo é um território em disputa, tendo, de um lado, o capital que 

avança cada vez mais com suas formas de concentração de terras, exploração de mão-de-obra 

camponesa e degradação ambiental. De outro, temos o campesinato criando uma força cada vez 

mais crescente de resistência, organizados no âmbito dos movimentos sociais. Mediante a esse 

conflito, o Estado tem tido um papel fundamental na sua opção por uma agricultura 

caracterizada pela monocultura e produção de commodities, restando aos camponeses se 

apropriarem de estratégias de resistências que os subordinam ao capital. Nosso recorte o 

Assentamento São Paulo está localizado no município de Presidente Epitácio – São Paulo, 

Brasil e está situado na região do Pontal do Paranapanema, está conhecida e caracterizada por 

grandes conflitos agrários, pela dinâmica da luta pela terra e a formação e organização de 

movimentos sociais que garantem o acesso a terra. A empresa Refricon Mercantil têm-se 

territorializado em diversas regiões do país, porém, a que está controlando a produção de 

pepinos no assentamento é a empresa localizada em Bataguassu – Mato Grosso do Sul, Brasil. 

A empresa passou a submeter seu pacote tecnológico no assentamento a partir do ano de 2015, 

de 76 famílias situadas Assentamento São Paulo, 22 estão integradas na produção de pepinos. 

Para alcançar tais objetivos realizamos as seguintes etapas: levantamento bibliográfico, 

trabalhos de campos seguidos de entrevistas semiestruturadas com registros fotográficos e de 

áudio e o mapeamento das famílias que estão integradas na produção de pepinos. 

Desenvolvimento: A rotina trabalho da família na integração destrutiva segue o calendário 

determinado pela empresa, ou seja, o camponês se vê obrigado a realizar atividades 
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submetendo-se ao tempo e às formas de organização do trabalho imposto pela lógica de 

produção capitalista, sendo esta quem determina o período de preparo do solo, do plantio e 

entrega final do produto. Desse modo, com a pesquisa afirmamos que uma das estratégias de 

subordinação da empresa compreende na determinação do trabalho do camponês. Dentro do 

conjunto de análises este fenômeno nos oferece recursos para leituras críticas, a divisão técnica 

e sexual de trabalho para a produção de pepinos criada pelos próprios membros da família 

considerando o conservadorismo do conjunto de papeis designados socialmente que 

estabelecem que determinados procedimentos laborais sejam de responsabilidades da mulher 

ou do homem que merece atenção específica. Em geral, na maioria dos casos os homens são 

responsáveis pela aplicação dos venenos, pelo trabalho durante a montagem da estrutura, no 

plantio e na colheita. As mulheres se responsabilizam pelas tarefas de plantar e colher, além do 

serviço doméstico. Os jovens e/ou filhos colaboram mais durante a colheita quando o trabalho 

se torna mais intenso. Essa divisão tem exposto a mulher a uma condição de subordinação pela 

autoridade do marido com seu trabalho em muitos casos definido apenas como uma ajuda 

familiar [(in)visibilidade da mulher]. O uso dos agrotóxicos também estão relacionados à 

intensificação da jornada de trabalho dos produtores camponeses “Quando começa a brotar o 

pepino, é a roça quem manda em você, sem poder descuidar em nenhum momento, e nem passar 

o horário de aplicação dos venenos, conforme orientado pelo técnico da empresa, pois se houver 

descuido na aplicação dos produtos, vai sair do padrão e vai ser rejeitado pela indústria. 

(Entrevista concedida no dia 14/10/2017), neste caso, a rotina de trabalho é controlada pelo 

pacote tecnológico imposto pela empresa, ou seja, o camponês se vê obrigado a realizar 

atividades submetendo-se ao tempo e a rotina de trabalho imposto pela empresa. De modo geral, 

constatamos que as formas de alterações de trabalho são recorrentes na história e estamos diante 

da produção destrutiva do capital (THOMAZ JUNIOR, 2010), em face ao nosso recorte de 

estudo, no qual vemos que as famílias produtores de pepinos se vêm sem autonomia do cultivo 

e são controladas pelo tempo imposto pela empresa e, principalmente pela “ação” dos 

agrotóxicos. Considerações finais: Devido às estratégias de subordinação da empresa Refricon 

as famílias camponesas integradas ao pacote destrutivo estão expostas a um trabalho extenuante 

e degradante com riscos de contaminação e intoxicação pelo uso excessivo de agrotóxicos, além 

de que a subordinação fortalece a desigualdade de gênero invisibilizando o trabalho da mulher. 

A empresa pivô na região do Pontal Paranapanema está localizada em Bataguassu – MS e está 

desde 2015 controlando o modelo de produção, o tempo e o trabalho dos integrados ao seu 
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pacote tecnológico. Dessa forma, é sob o contexto dessa dinâmica de subordinação que 

construímos este trabalho a fim de tecer resultados que demonstrem nosso objetivo de estudo. 
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RELAÇÃO CAMPO CIDADE NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA – PR: OS 
TERRITÓRIOS RELACIONAIS NUMA PERSPECTIVA ECONÔMICA 

 

Karla Eduarda de Oliveira,  
Sibelly Ariane Werffel 

 

Introdução 

A presente pesquisa tem como objetivo geral compreender a relação campo-cidade no 

município de Ponta Grossa – PR, tendo como enfoque o aspecto econômico na construção dos 

espaços rural e urbano, no período de 2009 a 2019. O município é considerado o núcleo dos 

Campos Gerais do Paraná, com 351.736 habitantes segundo o IBGE (2019), e o maior parque 

industrial do interior do estado. 

Com o intuito de compreender a dimensão e conexão dos espaços rural e urbano, foram 

realizadas leituras dentro da temática em questão, assim como trabalhos realizados utilizando 

recortes espaciais diferentes desta pesquisa, que terá como espaço delimitado de estudo o 

município de Ponta Grossa – PR. 

As informações secundárias oficiais estão sendo obtidas através do IBGE, IPARDES e 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa – PR, sendo estes dados fundamentais para a análise 

quantitativa dentro desta pesquisa. 

Conforme cada objetivo, estão sendo elaborados e realizados roteiros de entrevista aos 

habitantes locais e aos responsáveis pelo planejamento urbano dentro dos órgãos públicos 

municipais, visando compreender as estruturas e os processos que ocorrem no contexto 

municipal. 

Está em fase final um levantamento a respeito da distribuição espacial do município, 

onde identifica-se áreas rurais e urbanas, através de software livre. Fotografias serão tiradas 

para a visualização de simbolismos de estrutura e movimento territorial dentro da paisagem. 

Com essa pesquisa, espera-se apresentar resultados que demonstrem os elementos 

estruturantes da formação territorial econômica dentro da relação campo-cidade. 

A presente pesquisa está em andamento e tem como proposta aprofundar os 

conhecimentos dos territórios urbano e rural, em sua relação, levantando questões a respeito 

dos problemas existentes nesses espaços, e possibilitando estudos posteriores no meio 
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acadêmico, contribuindo com a sociedade, principalmente no contexto da divisão social do 

trabalho e fragmentação socioeconômica. 

Espera-se a publicação em forma de artigos em eventos científicos nacionais e 

internacionais, por meio do grupo de pesquisa Geografia Agrária e Território – GEGATE. 

 
A relação campo-cidade 

O espaço é considerado um conceito geográfico abordado de diferentes formas na 

produção de conhecimento. Dentro destes conflitos conceituais, podemos entender que o espaço 

é palco e resultado das relações sociais, políticas, econômicas e culturais. Ao produzir espaços, 

construímos territórios e formam-se múltiplas territorialidades.  

Dentro destas territorialidades, encontramos o rural e o urbano, manifestações do campo 

e da cidade: 
 [...] o campo e a cidade não podem ser utilizados como sinônimos de rural e urbano, 
pois, apesar da dependência que se estabelece entre eles pelo fato de, teoricamente, o 
campo ser a base prática da manifestação do rural e, de forma semelhante, a cidade 
ser a base de manifestação do urbano, podemos incorrer a um erro ao realizarmos tal 
associação simplista. (ARAÚJO; SOARES, 2009, p. 2007).  

 Segundo Bagli (2006), o rural e o urbano são modos de vida distintos, porém suas 

qualidades não são exclusivas de seus espaços correspondentes, surgindo as “urbanidades” e 

“ruralidades”: 

Rural e urbano são, pois, os conteúdos que definem e caracterizam o modo de vida 
específico de seus correspondentes espaços: campo e cidade. Entretanto, não podem 
ser compreendidos simplesmente como realidades diferenciadas, mas, sobretudo, 
complementares. Partes de um mesmo todo que, embaladas pela cadência da 
contradição, se completam justamente pelas diferenças que possuem. E assim, se 
relacionam. Campo e cidade por comportarem modos de vida específicos se 
configuram como espaço rural e urbano, respectivamente. Porém, em razão do 
aprofundamento das relações entre ambos, os limites de cada espaço não podem ser 
perfeitamente traçados. [...] Os espaços rurais e urbanos comportam qualidades 
específicas: ruralidades e urbanidades. Estas, entretanto, podem ser encontradas para 
além de suas realidades de origem. A cidade deixa de ser espaço exclusivamente 
urbano, por conter ruralidades; o campo deixa de ser espaço estritamente rural, por 
comportar urbanidades. Na base dessa rede de relacionamentos e interligações está a 
territorialidade (BAGLI 2006, p. 68-9).   

Essas “urbanidades” – manifestação do urbano no campo – e “ruralidades” – 

manifestação do rural na cidade – demonstra os complexos processos que o campo e a cidade 

vêm sofrendo. 

Rural e urbano não podem ser entendidos como fases de desenvolvimento nem como 

setores econômicos. A complexidade inerente a ambos pode ser compreendida através da 

abordagem territorial. Abramovay (2000, p. 26) entende que a “ruralidade não é uma etapa do 
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desenvolvimento social a ser superada com o avanço do progresso e da urbanização”, sendo um 

conceito de natureza territorial e não setorial. 

Segundo Bagli (2006): 

O urbano se expande, mas considerar tudo urbano impede a visualização daquilo que 
por ele não é preenchido. [...] O rural, que parece estar preenchido pelo urbano, resiste 
nos hábitos cotidianos e nas estratégias de vida, sejam elas desenvolvidas no campo 
ou na cidade. O rural se transforma, mas a transformação não é apreendida em seu 
movimento. É visualizado apenas como sujeito paciente da história: aquele que sofre 
a ação, nunca a realiza. [...] O rural permanece, porque muda, assimila para si a 
capacidade de transformar-se para não ser simplesmente transformado (BAGLI, 2006, 
p. 94).  

 

A autora discute o rural como passivo, sofrendo ações, nunca as realizando. A forte 

presença urbana nos espaços rurais nunca é questionada, contudo, esta presença é 

supervalorizada. 

Já Rosas (2015) ressalta que:  

para compreender tais espaços, acredita-se que o ponto de referência seja o espaço 
rural, pois o urbano foi construído a partir das transformações do rural, ou seja, o 
urbano é o rural transformado. Nessa perspectiva, não é o rural que avança no urbano, 
mas o urbano que transforma o rural em diversas vertentes, principalmente a 
econômica. (ROSAS, 2015, p. 119) 

A partir da década de 1980, ocorreram mudanças significativas no espaço rural 

brasileiro. Percebe-se o surgimento de um rural multifuncional com uma maior diversificação 

econômica, junto a novas formas de produção e subsistência. O crescimento do tecido urbano 

sobre as áreas rurais, segundo Lefebvre (1999, p.17) “corrói os resíduos da vida agrária”. Dessa 

forma, pode-se conceber uma nova realidade sócio-espacial, onde torna-se incapaz de 

compreender os espaços rural e urbano separadamente. 

Segundo Silva (1997, p.1), as cidades não podem mais ser caracterizadas apenas com a 

atividade industrial, nem os campos com a agricultura e a pecuária. Há várias identidades rurais 

encontradas tanto no campo como na cidade. Pode-se destacar alguns fazendeiros, que mesmo 

trabalhando no rural, moram no urbano. O espaço rural e o urbano complementam-se, na 

medida “em que cada um não perde a sua identidade socioeconômica e cultural” (TAVARES, 

2003, p. 38). 

Pagliari (2009) ressalta: 

As práticas dos moradores provenientes do meio rural, bem como as narrativas a partir 
delas constituídas, apontam como estes universos campo/cidade mantêm uma intensa 
inter-relação [...]. As maneiras de se relacionar com os valores inerentes à terra não 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 09 – Organização, Mobilidade Espacial e Degradação do Trabalho no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5468 

 

são de todo apagadas em suas lembranças ou vidas cotidianas, tampouco mostram que 
caminharam para um final categórico (PAGLIARINI, 2009, p.63). 

O campo e a cidade sofreram mudanças que demandam a quebra da visão dicotômica 

desses espaços, incapazes de perder suas identidades, porém em constante mudança. 

O êxodo rural fez com que a organização na vida social fosse de acordo com as relações 

que estabelecem com as práticas e os costumes que trazem do meio rural, numa recriação a 

partir das práticas vivenciadas na cidade. Muitas transformações ocorreram no rural, em que 

categorias como agricultura familiar e turismo rural se efetivam no plano político e econômico. 

Dessa maneira, categorias como pluriatividades, ruralidades e urbanidades são tomadas como 

processos socioespaciais que permitem afinar o olhar sobre o campo e a cidade (MARTINS; 

SOUZA, 2010). Na sociedade atual, os modos de vida e os aspectos socioculturais separam 

reduzidamente o rural do urbano. No urbano predomina a concentração, a aglomeração de 

pessoas, dinheiro, serviços e infraestrutura, e no rural a dispersão (SILVA; HESPANHOL, 

2011). 

Na perspectiva do modo de vida rural e urbano, que remetem à ruralidade e à 

urbanidade, respectivamente, Teixeira e Lages (1997, p.15) explicitam que:  
Os modos de vida e comportamentos socioculturais separam cada vez menos os rurais 

dos urbanos e as clivagens que conheceu nossa sociedade no passado hoje não passam 

mais pela oposição entre cidade e campo. Todo o discurso sobre modo de vida 

específico, sobre o isolamento rural mudou, pois mudou a mobilidade e a 

acessibilidade, com maior oferta de serviços, informação e infraestrutura. 

Cada vez mais o campo deixa de ser visto como sinônimo de “atraso”, pois os grandes 

avanços tecnológicos ocorridos nas últimas décadas não ficaram restritos às cidades, mas 

passaram a fazer parte do cotidiano rural também. Assim, tem-se “[...] um rural que interage 

com o urbano, sem deixar de ser rural; transformado, não extinto” (RUA, 2005, p.58). 

Surgindo cada vez mais definições para o rural e o urbano, abrem espaços para 

discussões a respeito das classes construtoras e consumidoras destes espaços. As desigualdades 

sociais ultrapassam o espaço urbano e chegam ao rural, estabelecendo lutas pelo direito a terra 

nestes dois espaços. 

A separação entre a cidade e o campo toma lugar entre as primeiras e fundamentais 

divisões sociais e territoriais do trabalho, grosso modo, trabalho manual no campo e trabalho 

intelectual na cidade, Lefebvre (2001), Spósito (2010). 
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Nos marcos da compreensão do que seja modernização da agricultura, envolvendo um 

conjunto de transformações na base técnica e nas formas de submissão do trabalho, o momento 

pós-guerra é a fase mais contundente das transformações na base técnica da agricultura e de 

alteração nas relações de trabalho, com intensificação do trabalho assalariado. (SUZUKI, 2007, 

p. 93). 

Essa nova dinâmica do espaço rural é significativa, pois o rural se tecnifica, levando ao 

crescimento de famílias rurais pluriativas [...]. Portanto, os conceitos de ruralidades e 

urbanidades, inseridos no debate em torno do rural contemporâneo “procuram incorporar as 

novas dinâmicas presentes na configuração do espaço geográfico.” (CANDIOTTO; CORRÊA, 

2008, p. 239-240).  

No Brasil, as relações campo-cidade já fazem parte do cotidiano da maioria das famílias. 

Pois em muitos casos os pais moram na área ou lote rural e filhos, netos moram e trabalham na 

cidade. Ou então os parentes e amigos do "urbano" vão para o “rural” nos finais de semana, 

dias de festas e são presenteados por gêneros alimentícios e estes retribuem com serviços e 

produtos urbanos. 

Campanhola e Silva (2000, p 66) ressaltam que “as iniciativas de planejamento local 

devem ter origem pela caracterização socioeconômica e ambiental dos recursos disponíveis e 

pelo zoneamento territorial” visando a organização da ocupação do território. 

A questão agrária permeia as discussões no país e esteve presente dentro dos processos 

de ocupação desde a colonização, sendo fator determinante no rumo do país. A análise das 

estruturas fundiárias visa compreender a distribuição do espaço agrário em relação a seus 

detentores. 

 

Estrutura Fundiária Brasileira 

A ocupação colonial brasileira foi caracterizada pelo regime de sesmarias, da 

monocultura e do trabalho escravo, fatores que originaram o latifúndio, onde centrou-se a 

ocupação do espaço agrário brasileiro. 

De início, ocorre a troca entre o índio e o colonizador com a extração do pau-brasil, 

durando aproximadamente trinta anos, diferente da extração madeireira, presente durante todo 

o período colonial. 

Já no regime das Sesmarias (sistema de distribuição de terras a beneficiário em nome 

do rei de Portugal) e no sistema de capitanias hereditárias, o açúcar era a atividade econômica 
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dominante. A ocupação das áreas do interior do território deu-se pela pecuária, formando os 

chamados latifúndios pastoris.  

 A presença do latifúndio nas regiões sul e sudeste ocorreu com a cultura do café, que 

gerou outorgado de sesmarias. 

Novas tecnologias são inseridas no campo a partir de 1960, aumentando a produtividade 

na pecuária e na agricultura. As propriedades improdutivas transformaram-se em 

empreendimentos capitalistas. A modernização traz uma estrutura fundiária concentrada, 

atrelada à insumos químicos e mecanização, com objetivo de exportar e atender à indústria, que 

passou a ditar a agricultura brasileira.  

A pequena e a média propriedade, em relação aos imensos latifúndios, não estavam 

inseridas dentro deste processo de desenvolvimento. Não possuindo nenhuma política 

econômica favorável, excluídos da comercialização e de crédito, se enfraqueceram, dando 

origem ao êxodo rural, que aconteceu nas décadas de 1970 e 80. 

Tanto para o INCRA como para o IBGE, a avaliação da estrutura agrária brasileira mostra a 

distribuição do espaço agrário de acordo com seus detentores. 

Segundo o INCRA (2019), verifica-se que, aproximadamente, 1,0 milhão de imóveis 

rurais, com área de até 10 hectares, ocupam 1,5% da área total cadastrada, no país. Na faixa dos 

imóveis de 1,0 mil hectares e mais, este valor eleva-se para 50% da área cadastrada.  

Por outro lado, segundo o IBGE (1985), os 3,0 milhões de estabelecimentos 

agropecuários com área de até 10,0 ha, ocupam apenas 2,7% da área total. Os 50,0 mil 

estabelecimentos, com área acima de 1,0 mil ha, ocupam 43,7% da área. Isto mostra que o 

panorama não se modifica quando analisados os dados do Censo-Agropecuário do IBGE de 

1985.   

O Brasil apresenta estrutura fundiária concentrada, e diferenciada regionalmente. 

Como exemplo, o Rio Grande do Sul tem 18,6 milhões de hectares cadastrados, enquanto 

Rondônia tem 4,9 milhões de hectares cadastrados. Outro exemplo nos diz que na região Sul 

estão 35,5% dos imóveis rurais do Brasil, ocupando uma área equivalente a, tão somente 12,8%, 

da área cadastrada e, 6,8% da superfície do País, segundo o INCRA. 

Estas diferenças podem ser explicadas através da ocupação das regiões. A região 

Nordeste e a parte mais litorânea da região Sudeste, começaram a ser colonizadas desde o 

descobrimento do Brasil. Já a região Sul e Minas Gerais tiveram sua ocupação iniciada no 
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século XVIII. Já o Paraná e Santa Catarina foram tiveram seu processo de colonização a partir 

do século XIX.  

A região Sul é a mais ocupada do Brasil, do ponto de vista fundiário. Mesmo tendo 

sido colonizada mais tarde do que as regiões Nordeste e Sudeste, a colonização estrangeira foi 

determinante nas diferenças da região.  

A superfície total da região Sul é de 57,5 milhões de hectares, das quais 39,8 milhões 

de hectares estão cadastradas no INCRA/92, o que representa 69,0% de toda a superfície. Do 

ponto de vista territorial, é a menor região do País, possuindo somente 6,7% do território 

nacional. Mas, em compensação, em área cadastrada, dobra a sua representação, para 12,8%, 

em relação ao total de área cadastrada do país.  

A grande ocupação fica ainda mais evidente considerado o número de imóveis. A região 

Sul possui 1,0 milhão de imóveis, o que representa 35,5% do total de imóveis cadastrados no 

Brasil. O "minifúndio" representa 61,0% dos imóveis e ocupa 15,4% da área cadastrada. Mas a 

pequena propriedade, que representa 30,9% dos imóveis, ocupa 26,8% da área cadastrada. 

Juntos - minifúndio e pequena - tem a maior representação em termos de área, de uma região: 

31,3%, segundo o INCRA. 

A "grande propriedade", na região, em torno de 18 mil imóveis, representa, tão somente, 

0,9% dos imóveis. Mas, ocupa 36,5% da área cadastrada. Mesmo assim, é a menor 

representação regional da grande propriedade, tanto em número de imóveis, quanto em área 

cadastrada. 

O Paraná teve, segundo o INCRA, nos anos 1950, uma grande experiência de 

colonização em sua região Norte (Maringá, Cascavel), com a Companhia de Terras do Paraná, 

de origem inglesa, de ocupação planejada, associando o assentamento dos colonos em lotes 

bem distribuídos, com a implantação de uma infra-estrutura econômica e social, que se viabiliza 

a fixação daquelas populações. Ainda no Paraná, em sua região nordeste, com o avanço da 

lavoura do café, vinda de São Paulo, implantou grandes propriedades de cafeicultores, que 

demandavam mão de obra assalariada. Mais tarde, com as várias crises do café, essa atividade 

foi abandonada na região, sendo substituída pelo gado, aproveitando as grandes propriedades 

lá existentes. Atualmente, a pecuária foi, em parte, substituída pela rentabilidade dos grãos, 

permitindo algum desmembramento das propriedades e participação nos demais setores de 

comercialização. 
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A questão da reforma agrária tem sido impulsionada pelos movimentos sociais e 

iniciativas do governo que buscam modificar a estrutura fundiária do país por meio da 

redistribuição de terras. 

 

Comercialização no Paraná 

A atividade rural no Paraná está distribuída entre a agricultura familiar e a empresarial, 

que produzem para o mercado interno e externo. A agricultura familiar tem sua produção 

diversificada entre produtos para consumo interno e para exportação.  

O Paraná uma expressiva participação na produção de commodities. No entanto, em 

torno de 80% da produção do Estado é proveniente da agricultura familiar, que comercializa na 

forma in natura, a maior parte de sua produção de alimentos, perdendo a oportunidade de 

agregação de valor ao produto primário através da agroindustrialização, principalmente, em 

virtude da falta de recursos para a realização por parte das famílias. (PARANÁ, 2001) 

No segundo trimestre de 2019, o Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná cresceu 1,05% 

em relação ao trimestre imediatamente anterior. Essa expansão refletiu o bom desempenho da 

Agropecuária e da Indústria, que apresentaram variações de 3,52% e 2,94%, respectivamente. 

A produção florestal e a pecuária impulsionaram o resultado da Agropecuária, enquanto todos 

os segmentos da Indústria (serviços industriais de utilidade pública, construção civil e indústria 

de transformação) apresentaram crescimento. O Produto Interno Bruto no segundo trimestre de 

2019 totalizou R$ 112,63 bilhões, sendo R$ 98,28 bilhões referentes ao valor adicionado a 

preços básicos e R$ 14,36 bilhões aos Impostos. (IPARDES, 2019) 

Segundo Zylbersztajn (2000), na Europa ganha espaço o conceito da 

multifuncionalidade do uso do espaço rural, o que leva o agricultor a pensar no 

desenvolvimento de outras atividades geradoras de renda, que não apenas a agricultura. Tais 

conceitos chegam ao Brasil nesta virada do milênio, o que motiva a formação de um novo perfil 

do tradicional homem do campo.  

O sistema de comercialização envolve o produto, desde a produção até sua colocação 

no mercado para ser adquirido pelos consumidores, no local, na hora e na forma desejada. 

A adoção de um mecanismo de comercialização inapropriado implica prejuízo à 

empresa, mesmo sendo ela competitiva em termos de eficiência produtiva. A eficiência 

relevante à empresa é mais abrangente do que somente a eficiência produtiva, embora esta seja 
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um componente importante. A competitividade global de uma empresa depende profundamente 

de sua eficiência na comercialização de seus insumos e produtos. (BATALHA, 1997, p.50). 

No Paraná, a partir da segunda metade dos anos 1960, o Estado se mobiliza e 

implementa o projeto de modernização da agricultura. Dentre as políticas econômicas 

implementadas pelo Estado, a de crédito rural foi decisiva, uma vez que viabilizou a aquisição 

de insumos. (FLEISCHFRESSER, 1988, p. 13). 

Essas políticas de estímulo à modernização, no entanto, não atingiram as unidades 

agrícolas familiares, especialmente as que produziam gêneros alimentícios, e que dificilmente 

podem assumir um comportamento empresarial, produzindo basicamente para sua própria 

subsistência e gerando pequeno excedente para o mercado. (GRAZIANO, 1981, p. 31). 

Os agricultores familiares produtores de commodities atuam no setor de produção dentro 

da cadeia produtiva. A integração vertical da produção através da agroindustrialização de seus 

produtos é uma forma viável de inserção no mercado evitando uma descaracterização como 

unidade de produção autônoma, impedindo a vinculação dos processos produtivos às empresas 

oligopolizadas, a excessiva intermediação e os gargalos de comercialização. A 

agroindustrialização e a manutenção diversificada da produção na agricultura familiar 

permitem a flexibilização das formas de agregação de valores e a promoção de uma integração 

com o mercado consumidor.  (WILKINSON apud BREDA, 2001, p.3). 

Dentro do Paraná, apresenta-se o município de Ponta Grossa, que sofre crescente 

desenvolvimento econômico no setor agropecuário e industrial, com grande destaque para a 

produção de soja. 

Aspectos econômicos no município de Ponta Grossa - Pr 

O município de Ponta Grossa possuí área territorial de 2.042,670 km² e faz divisa com 

os municípios de Castro, Carambeí, Palmeira, Teixeira Soares, Campo Largo, Tibagi e Ipiranga. 

Possui quatro distritos administrativos, sendo eles Guaragi, Itaiacoca, Piriquitos e Uvaia. O 

município está situado na região conhecida como Campos Gerais, no Segundo Planalto 

Paranaense. 

Localização do Município de Ponta Grossa 
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FONTE: Geoportal Ponta Grossa – Plano Diretor Participativo (2006) 

 

A ocupação das terras na região dos Campos Gerais se iniciou na primeira década do 

século XVIII. A respeito da colonização, Ponta Grossa sofreu um processo desigual e 

autoritário. A produção econômica, de início, era baseada na exploração, sendo presentes o 

escravismo e o servilismo. As terras eram de posse díspar, onde dentro dos processos 

latifundiários ocorria apropriação de terra por coação ou grilagem. A colonização foi dominada 

pelo conservadorismo patrimonialista, sustentado numa oligarquia latifundiária conservadora e 

organizada. Posteriormente, irá se transformar numa ‘aristocracia rural’, saindo do sistema 

infraestrutural oligárquico/sesmarial. 

A infraestrutura econômica de Ponta Grossa sustentou-se pelo ‘tropeirismo’, 

caracterizado pelo manejo natural do gado, utilização de invernadas, arrendamentos fundiários, 

grilagem e venda de terras ao Estado. As pequenas povoações, ligadas ao tropeirismo, 

começaram a surgir ao longo do Caminho das Tropas. Nos locais em que as tropas fixavam 

pouso, fazendo seus pequenos ranchos para descanso, trato e engorda do rebanho, ou esperando 

passar as chuvas e baixar o nível dos rios, logo surgia um ou outro morador, fundando casa de 

comércio, interessado em atender às necessidades dos tropeiros. Dessa forma, pequenas 

freguesias e vilas, como o Príncipe (Lapa), Palmeira, Ponta Grossa, Piraí do Sul, Castro e 

Jaguariaíva, tiveram seu desenvolvimento inicial dependente das fazendas e do movimento das 

tropas (IPARDES, 2019). 

Já os aspectos urbanos só ocorreram no século XIX: 
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Foi ao longo do século XIX que as vilas adquiriram uma conformação urbana, 
deixando de ser um complemento da vida rural. Tornaram-se centro de resoluções de 
questões políticas e pólo de atração de populações, inclusive das fazendas. 
Diversificaram-se ali as atividades econômicas, conferindo-se-lhes uma dinâmica 
própria. Essa realidade emergente propiciou um novo ordenamento do convívio, com 
a instauração da Justiça e a elaboração de Códigos de Posturas, regulando o cotidiano 
do cidadão. Sendo assim, as últimas décadas do século XIX foram marcadas pela 
contraposição entre a consolidação dos núcleos urbanos e a retração da economia rural 
nos Campos Gerais. Essa economia foi quase autosuficiente e que oportunizou o 
poderio dos fazendeiros declina pouco a pouco viabilizando o desenvolvimento das 
cidades. (IPARDES, 2019, p. 410) 

O centro urbano ponta-grossense entrava em uma fase de expansão. A população local 

em 1890 atingia a casa dos 4.774 habitantes (IPARDES, 2019).  

Um dos grandes acontecimentos para a consolidação como cidade foi a inauguração da 

estrada de ferro, em plena revolução federalista. Em 1894, os trilhos da estrada de ferro vindos 

de Paranaguá atingiam a cidade. Em 1899 inaugurou-se a estrada de ferro São Paulo - Rio 

Grande com oficinas de manutenção em Ponta Grossa. Esta situação de entroncamento 

ferroviário foi peça-chave para que Ponta Grossa desenvolvesse no século XX.  

A presença de imigrantes russos-alemães em 1870 trouxe mudanças para a região onde 

se instalaram, impulsionando, sobretudo, as atividades industriais. Esta atitude modernizada 

ocorreu também em relação a outros setores como comércio, transporte e cultura: 
Tais atividades muitas vezes ocorreram em função das dificuldades com a atividade 
agrícola que os levaram a migrar para a zona urbana. A cultura alemã apresenta um 
caráter associativo, o que incentivou a fundação de clubes e associações em muitas 
cidades paranaenses, entre elas Ponta Grossa. O crescimento econômico de Ponta 
Grossa levou-a a condição de pólo regional no Paraná, ao longo das quatro primeiras 
décadas do século XX, exercendo grande influência na sua área de abrangência. 
Ocupou a posição de segunda cidade do Estado no que diz respeito ao contingente 
populacional.  (IPARDES, 2019) 

Ponta Grossa possui um dos mais importantes entroncamentos rodo-ferroviários do sul 

do Brasil. Com o crescimento da cidade, foi construído o Desvio Ribas, à margem da rodovia 

BR 277, onde está localizado o Distrito Industrial, com indústrias de beneficiamento de soja e 

cereais, indústrias de produtos alimentícios, metalúrgicas, madeireiras, entre outras. 

(IPARDES, 2019) 

Ponta Grossa apresenta também alguns contrastes. Há um retrato distinto entre alta 

tecnologia, produção pelo sistema de plantio direto, grandes áreas de milho, soja, propriedades 

altamente tecnificadas, e em contraposição, áreas extremamente pobres com faxinais, cultivo e 

plantio no toco. Este quadro reflete-se também na área social e de desenvolvimento. O Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Ponta Grossa é de 0,763 (IBGE, 2010), 

situando o município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto - IDHM entre 0,700 e 0,799. 
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O município de Ponta Grossa produz grãos e cereais de inverno e verão. Na pecuária há 

um bom desenvolvimento de bovinocultura leiteira e de corte, além de caprinos, ovinos, suínos, 

avicultura. Os novos mercados que se apontam para Ponta Grossa, são os cultivos orgânicos e 

agroecológicos. (IPARDES, 2019) 

Destacam-se também outras atividades desenvolvidas no município, como plantação de 

pinus, pastagens, mineração (talco), e na agricultura, o cultivo da soja, milho, trigo, feijão, 

arroz, batata e hortaliças. No artesanato, são utilizados diversos materiais (palha, tecido, louça, 

madeira, argila), com destaque para a confecção de bonecas e brinquedos de madeira. 

(IPARDES, 2019) 

Econômica e sociologicamente, Ponta Grossa teve uma demorada e desigual forma de 

evolução social, incluindo o processo de ocupação econômica e demográfica, de demorada 

‘secularização’ da propriedade dos meios de produção (substituição do semifeudalismo pelo 

capitalismo) e demorada evolução da ‘cultura política” tradicionalmente não democrática para 

outra mais democrática. 

A economia e as relações de trabalho regionais tinham um corte puramente classista, 

favorecendo apenas a classe dominante. A evolução social dominada pela especulação 

imobiliária fez com que a cidade não se desenvolvesse de forma pujante, como ocorreu em 

outras cidades progressistas do Estado. 

Atualmente, o município possui características de centro urbano de médio porte e 

apresenta elevado índice de desenvolvimento socioeconômico, devido a suas atividades 

industriais e, mesmo com uma população predominantemente urbana, possui grande produção 

agrícola, com destaque para soja: produção de 251.250 toneladas, totalizando R$293.963.000 

em valor da produção, segundo o IBGE (2018).  

A respeito de estabelecimentos agropecuários, segundo IBGE (2017) possui 115.128 

hectares de propriedades privadas, os arrendatários somam 17.906 hectares. Os comodatos, 

parceiros, ocupantes e assentados sem titulação definitiva resultam em 8.902 hectares.  

A população concentra-se em grande parte na cidade, totalizando 304.733 de pessoas 

em residências urbanas e, um número bem mais baixo, 6.878 pessoas em residências rurais em 

2010 (IBGE). 

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita expressa o valor de R$38.035 no ano de 2016, 

sendo R$2.974.926.000 o valor a preços correntes (IBGE, 2016). 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 09 – Organização, Mobilidade Espacial e Degradação do Trabalho no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5477 

 

O setor de serviços é o grande responsável pelo PIB do município, sendo 66, 18%. Já 

na arrecadação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), a indústria é o 

setor que mais cresce na arrecadação em Ponta Grossa. Como já dito, o município é um dos 

maiores produtores agrícolas, apesar da aptidão dos solos. (PARANÁCIDADE, 2006). 

No setor alimentício, tem-se o pólo industrial de óleos e gorduras vegetais. No segmento 

de abatimento de suínos, bovinos e outras reses, tem-se a maior agroindústria do país 

(IPARDES, 2004).  

Em relação ao uso da terra, as lavouras permanentes resultam em 291 hectares e 60.961 

hectares temporários; as pastagens naturais 8.180 hectares somam e as plantadas em boas 

condições somam 7.535 hectares; as matas ou florestas naturais resultam em 2.276 hectares e 

as matas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal somam 36.431  

hectares; as áreas cultivadas com espécies florestais também usadas para lavouras e pastoreio 

por animais totalizam 2.433 hectares (IBGE, 2017). 

Para mais, Ponta Grossa desempenha a função de extensão da Região Metropolitana de 

Curitiba tanto do seu pólo automotivo como em outros segmentos industriais. 

(PARANÁCIDADE, 2006). 

O Município de Ponta Grossa apresenta grande potencial de desenvolvimento 

socioeconômico. Isso se deve, dentre outros fatores, à presença de entroncamento 

rodoferroviário; à abundância de energia elétrica e gás natural; ao seu posicionamento 

geográfico estratégico; à diversidade das atividades industriais instaladas; à abundância e 

matéria-prima; e à facilidade de formação de mão-de-obra especializada. Além disso, se insere 

nas maiores linhas de produção agrícola do estado e é o maior gerador de postos de trabalho do 

centro-oeste paranaense. 

 

Considerações finais 

 A presente pesquisa está em caráter de desenvolvimento, em fase de coleta de dados 

primários. Tais dados apresentados são secundários e serão utilizados no decorrer da pesquisa.  

 Em vista do que foi apurado, conclui-se que o campo e a cidade se distinguem pelo seu 

modo de vida, porém essas qualidades não se limitam ao território original. As constantes 

mudanças no campo e na cidade demonstram a que a ideia dicotômica a respeito desses 

territórios deve ser deixada de lado para que as dinâmicas e os processos ocorridos nesses 

espaços possam ser compreendidos de forma abrangente. O campo e a cidade funcionam de 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 09 – Organização, Mobilidade Espacial e Degradação do Trabalho no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5478 

 

forma indissociável e dependente, relacionando-se em aspectos econômicos, culturais, 

ambientais e políticos. 

 Em termos de distribuição fundiária, o Brasil apresenta estrutura fortemente 

centralizada, fruto de sua colonização. A centralização demonstra a má distribuição de terras, 

justificativa das grandes discussões a respeito da Reforma Agrária que ocorrem no país. No 

Paraná, esse processo não foi diferente. Os grandes latifúndios só começaram a ser 

redistribuídos com a crise do café, a qual acarretou o abandono de terras. 

 No Paraná, em torno de 80% da produção do Estado é proveniente da agricultura 

familiar, porém o setor ainda sofre negligência em questão de políticas públicas. Em termos de 

desenvolvimento, possui grande potencial agropecuário e industrial. 

 O município de Ponta Grossa, apresenta distribuição fundiária desorganizada, onde 

encontram-se traços do campo – ruralidades – dentro da cidade de forma muito expressiva. O 

estudo em andamento do município pelo mapeamento através de software livre (imagens de 

satélite) demonstra a presença de muitas propriedades rurais presentes em territórios urbanos. 

 Além disso, apresenta territórios contrastantes em relação a tecnificação, onde há áreas 

que contam com alta tecnologia enquanto outras são carentes, como os faxinais. 

 Em seus aspectos econômicos, Ponta Grossa possui grande relevância pela produção de 

soja no setor agropecuário e crescente expansão do segundo setor, sendo então, um município 

de grande potencial socioeconômico.  
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AS HORIZONTALIDADES COMO INSTRUMENTO DE RESISTÊNCIA NO 

CAMPO NO MUNICÍPIO DE MARACÁS-BA 
 

Ítalo Teófilo da Silva Rosário1 
Pedro Henrique de Souza Santos2 

 
INTRODUÇÃO 
 
Compreender as relações cidade-campo é fundamental para se obter uma análise sócio espacial 

de um município. Além disso, o sistema agrário/fundiário brasileiro é extremamente complexo 

e dotado de particularidades em todos os lugares. Isso torna esta pesquisa ainda mais relevante 

frente a estecenário. Sendo assim, compreender o espaço agrário é fundamental para se entender 

as relações sociais que o permeia. E foi nesse sentido que o município estudado foi o de 

Maracás, Bahia. Estudo este realizado de forma teórica e empírica. 

Dessa forma, para melhor compreensão do trabalho, o mesmo foi dividido em partes. No 

primeiro momento apontaremos a metodologia aplicada para realização da pesquisa. Nele 

também, serão mostradas a localização da área estudada, as dinâmicas e as dificuldades 

encontradas no campo. Este tópico também explanará de maneira bem detalhada como foi 

elaborada todas as etapas do trabalho, desde a fundamentação teórica até a tabulação dos dados 

obtidos emcampo. 

O segundo momento, será os resultados e discussões. Este tópico demonstrará os resultados 

obtidos em campo, relacionados aos conteúdos específicos tratados em princípio. Ou seja, além 

dos relatos obtidos em campo, também será mostrado o resultado dos questionários aplicados 

na feira livre do município. Sendo assim, para melhor leitura, foram criados subtópicos, estes 

trarão os resultados da pesquisa para cada dia de campo, ou seja, será feita uma análise diária 

sem perder as relações existentes entre ambos, visto que o espaço é um sistema dotado de 

relações intrínsecas entre si. 

Por fim, nas considerações finais, retomaremos a importância de se relacionar teoria e prática 

na pesquisa geográfica. Além disso, como é fundamental entender o funcionamento de um 

município para compreender melhor as relações sociais ali existentes. E como o capital se 

 
1 Graduando de Geografia pela Universidade Federal da Bahia. (italoteofilo1@hotmail.com) 
2 Graduando de Geografia pela Universidade Federal da Bahia (pedrohenriq41@gmail.com) 
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apropria dessas relações a seu favor para que o modo de produção capitalista sempre se 

reproduza de forma desigual, favorecendo, como será mostrado, apenas os grandes produtores. 

Mas, em contrapartida, como os pequenos conseguem resistir frente a esse grande monopólio 

político e econômico exercido pelo capital. 

 
METODOLOGIA 
 
A motivação do presente trabalho foi soerguida como parte obrigatória da carga horária da 

disciplina Geografia Agrária. Isso porque o trabalho de campo é um componente fundamental 

para compreensão da aplicabilidade de teorias discutidas em sala de aula. 

Dessa maneira, grande parte do semestre foi uma grande preparação para o que seria observado 

no campo realizado. Pois, durante os períodos das aulas com a Prof.ª Dr.ª Noeli Pertille, 

discutimos o processo de formação e funcionamento do espaço agrário brasileiro e a sua 

importância para entender as relações campo-cidade na dinâmica atual. 

Sendo assim, estabeleceu-se qual município seria o recorte a ser estudado que foi o de Maracás, 

localizado na mesorregião do centro-sul da Bahia (Imagem 1; Imagem 2), o que foi um 

excelente objeto de estudo por ter um sistema fundiário bem característico do Brasil e tendo em 

vista as diversas culturas de plantio, pecuária e extrativismo da cidade, assim como a produção 

de manga para exportação, as plantações de eucalipto para a produção de carvão vegetal, o gado 

de corte, a produção de flores e o extrativismo do vanádio, sendo este último um dos 

responsáveis por mudar as relações econômicas e sociais do município nos últimos anos. 

Imagem 1 – Localização do município de Maracás na Bahia. 

Fonte: Google Maps, 2018. 
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Imagem 2 – Limite territorial do município de Maracás. 

Fonte: Google Maps, 2018 
 
Assim, foi estabelecido o roteiro de atividades que realizaremos no município. Este roteiro foi 

essencial para estabelecer a distribuição das atividades tendo em vista que era preciso visitar e 

analisar os mais diversos tipos de relações existentes no municipio. Sendo assim durante as 

visitas as propriedades, conversamos com os proprietários e trabalhadores dos lugares. Durante 

as conversas fez-se necessário fazer anotações a respeito do funcionamento, organização das 

propriedades e a análise do espaçoem que estava inserido cada propriedade. Além disso, o 

recurso fotográfico foi um elemento também fundamental para melhor apreensão da realidade. 

Sendo assim, ao final de cada dia, realizamos reuniões em que discutimos sobre o que nós 

tínhamos apreendido no campo. Já nesse momento, conseguimos relacionar as teorias vistas em 

sala de aula com a realidade visitada. Isso foi um fator importante para elaboração do trabalho, 

pois foi uma ferramenta que possibilitou ter outras perspectivas de analises do que tínhamos 

visto ao longo do dia e nos facilitou de forma a estabelecer uma relação mais completa entre 

teoria e prática. 

As dificuldades encontradas, dentre elas a principal foi a questão dos deslocamentos dentro do 

município. Devido a relativa grande extensão territorial, as propriedades visitadas se tornavam 

distantes umas das outras, tendo em vista do cumprimento de todo o roteiro diário 

No que tange a aplicação dos questionários na feira livre do município, foram aplicados um 

total de 201 questionários, sendo 102 em consumidores e 99 em comerciantes/agricultores e 
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não houveram grandes dificuldades, apenas o fato de termos que deixa de lado a linguagem 

academica normalmente utilizada nas entrevistas para nos adequar a linguagem informal dos 

moradores locais, para facilitar na aplicação dos questionáriose e o fato dos clientes estarem 

fazendo compras dificultou de certa forma devido a sempre estarem com pressa. Mas nenhuma 

dessas dificuldades atrapalhou de forma significativa o andamento da aplicação dos 

questionários.  

Após a aplicação, a tabulação foi feita de forma manual, devido a quantidade nãoser tão alta. 

Esses dados foram tabulados e separados em gráficos explicativos, isso com o intuito de 

exemplificar e explanar melhor os resultados obtidos, além de permitir uma análise integrada 

entre asvariáveis contidas no questionário.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Do deslocamento até as primeiras análises acerca do município de Maracás, BA. 

Durante o processo de deslocamento de Salvador at ao município, percebemos, apenas com 

uma simples análise observando a paisagem, como a mesma vai se modificando de acordo com 

as particularidades de cada lugar3. Quando ainda estávamos viajando dentro de Salvador, já 

notamos que é um município extremamente complexo em que o processo de urbanização se 

desenvolve cada vez mais rápido. De acordo com Ribeiro (2009), a metrópole é um lugar de 

reprodução e criação das relações complexas das relações urbanas. 

É importante frisar que as relações urbanas são pautadas nas relações sociais do trabalho, isso 

cria áreas diferenciadas e profissionais diferenciados para atender essa lógica de mercado. 

Sendo assim, a paisagem urbana dentro da cidade de Salvador nos mostra um aglomerado 

reprodutor de relações sociaiscomplexas. 

Pouco tempo após o afastamento da grande metrópole, se aproximando do município de Feira 

de Santana, já notamos a grande diferença na paisagem. Antes onde só era possível ver um 

aglomerado urbano, pautado na constante pressa do cotidiano das pessoas, percebemos agora, 

de forma, inicial, uma das primeiras características do espaço agrário brasileiro, que é a grande 

 
3 Lugar aqui entendido como um espaço familiar, conhecido, vivido, dotado de relações. Clark (1991). 
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concentração de terras . 

Logo nas primeiras observações percebemos que ali o que prevalecia era a criação de gado em 

grandes porções de terra. Ou seja, era a pecuária extensiva. De acordo com Garcia e Peixoto 

(2011), esta prática representa cerca de 80% da produção bovina de todo o país. Esta prática 

consiste em criar o gado (geralmente para corte) em grandes pastos, soltos e só se alimentando 

da pastagem nativa. Este fato já nos diz o quão concentrado é sistema de terras no Brasil. 

Ao decorrer da viagem, adentrando mais no interior do estado, após o município de Feira de 

Santana, observamos já alguns indícios do que a priori podemos considerar, de maneira geral, 

como pequena propriedade. Isso porque eram caracterizadas principalmente pelo tamanho, 

rusticidade e simplicidade na estrutura das propriedades. Pequenas cercas separavam essas 

propriedades que geralmente eram bem próximas umas das outras. Além disso, predomina 

nessas regiões altas temperaturas, ou seja, não havia uma produção considerável.e acordo com 

a classificação climática de Koppen, essa região logo após o município de Feira de Santana 

possui um clima tropical com estação seca no inverno. Dessa forma, possuem períodos de chuva 

estabelecidos e bemdemarcados. 

Mesmo essa sendo a característica predominante na paisagem, sempre grandes propriedades 

apareciam durante o percurso, nesse momento tivemos uma primeira apreensão de como as 

pequenas e grandes propriedades convivem lado a lado no território brasileiro e de como o 

aparato tecnico auxiliam estes ultimos a produzir mesmo em locais não tão favoraveis. 

Logo na chegada ao município, nota-se uma dinâmica inteiramente diferente da destacada em 

Salvador. O município é relativamente pequeno, com uma população estimada de 21. 295 

pessoas e um território de 2.413,264 km² (IBGE, 2018). Essas características já o identificam 

como pequeno.Isso se reflete no estilo de vida dos moradores da região que na maioria das 

vezes possuem uma pequena porção de terra na parte de trás da casa (quintal) para plantar algum 

tipo de cultura. 

Essa prática é devido a todo um processo histórico de colonização da região que se reflete até 

os dias atuais, só que com “novas formas e funções” (Santos, 2006). Pois, o que antes podemos 

denominar como produçãopara subsistência, ou seja, apenas para consumo, com o 

desenvolvimento do capital, o pequeno produtor caseiro é pressionado a fazer parte integrante 

do sistemacapitalista e vender os seus produtos para complementar a renda. 
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Como exemplo, visitamos a residência de Dona Bazinha no primeiro dia para conhecer seu 

estilo de vida . Ela é uma pequena produtora que tem no quintal de casa sua pequena produção. 

Ali ela planta couve, brócolis, feijão, alface, salsa, milho, laranja, manjericão, hortelã, 

cebolinha, chuchu, alho poró, dentre outros vegetais (Imagem 4), além de criar galinhas para 

consumo próprio. 

Imagem 4 – Plantação de Hortaliças e Verdura 
    
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Italo Teofilo, 2018. 
 
Em seu relato ela conta que sempre trabalhou com a terra, produzindo algum tipo de cultura. 

Sendo assim, como reside em Maracás há mais de trinta anos, nunca deixou de produzir e que 

esse era um costume passado dos pais para os filhos. É importante ressaltar que ela é casada e 

tem filhos, no entanto, na maior parte do tempo ela cuida da produção sozinha. Tavares dos 

Santos em Colonos do vinho (1978) destacou a importância da mão-de-obra feminina na 

produção camponesa na Região Sul, este fato decorreu não só nesta região, mas também em 

todo o Brasil.  

Pois, a produção camponesa é caracterizada principalmente pela mão-de-obra familiar, ou seja, 

todos os participantes da família exercem funções importantes dentro do processo produtivo. 

“Ao mesmo tempo, que essa atividade define-se como um processo de cooperação familiar, 

envolvendo entre seus requisitos uma ética de valorização do trabalho nas práticas de 

socialização [...]” (Tavares, 1978, p.140) 

Entretanto, no caso específico, ela que realiza todo o processo produtivo. Como ela mesma 

afirmou, “gosto do que faço [...]”. Isso demonstra não só sua importante força de trabalho como 

também a relação de afetividade com a terra, que para ela, não é apenas um modo de adquirir 

renda, mas principalmente um modo de vida.Sua propriedade tem cerca de 600 m² o que não 
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equivale a nem a um hectare. De acordo com o INCRA, 2018, o módulo fiscal do município é 

de 35 hectares, ou seja, a propriedade de Dona Bazinha se caracteriza como um Minifúndio. 

Como é um Minifúndio, ela não consegue produzir em grande escala. Justamente por isso toda 

a produção é vendida apenas no próprio município, aos sábados, na feira livre. Ela mesma é 

quem leva e vende os produtos. Ou seja, mesmo após a inserção do capitalismo moderno, ela 

continua participante de todas as etapas do processo produtivo, desde o plantio até a venda. 

Assim como afirma Tavares em1978: 

“Personagem ambígua da formação social capitalista, o camponês ao mesmo tempo 
que é proprietário dos meios de produção e trabalhador. Reconstruindo sua visão do 
trabalho, chega-se a pontos semelhantes aos que compõem sua concepção da 
propriedade da terra” (TAVARES. 1978. p.140). 

Isso demonstra o quão uma pequena propriedade influencia no modo de vida uma produtora. 
Pois, ao ser questionada se haveria alguma possibilidade dela deixar de fazer aquilo que fazia 
ela deixou bem claro em sua fala: “enquanto puder estou aqui”. 

Como exemplificado, o estilo de vida rural4 é muito mais presente em municípios menores e 
mais presente ainda em propriedades com alguma característica rural. Este tipo de relação 
também se faz presente dentro da cidade do município de Maracás. Nela há inúmeras relações 
familiares de produção caseira, pautadas na coletividade. Como é o caso da fabricação de 
biscoitos caseira da Dona Rita (Imagem5). Uma pequena fábrica de biscoitos nos fundos de 
uma casa. Nela são produzidos biscoitos que são vendidos ou na própria varanda da casa ou na 
feira do município aos sábados. A mão-de-obra é estritamente familiar, onde Dona Rita divide 
as tarefas com as filhas sendo um costume passado de geração para geração. 

Imagem 5 - Produção de Biscoito da Dona Rita 

 
4 Este aqui entendido com estilo de vida baseada na família, ou seja, no coletivo, sem haver uma individualidade 
pautada nas atuais e complexas relações de trabalho. Clark (1991). 
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Fonte: Italo Teofilo, 2018. 
 

Um ponto importante relatado por elas é que a produção é uma forma de complementar a renda 

familiar. Assim como Dona Bazinha, o relato das produtoras de biscoito foi parecido, pois, elas 

não deixariam de produzir aquela cultura jamais. Isso porque elas participam de todo o processo 

produtivo de forma ativa, além de terem autonomia na produção e o prazer em realizarem esses 

tipos de trabalho, gerando uma enorme satisfação na atividade exercida por elas. 

É importante constatar que o modo de produção capitalista de apropria das formas existentes e 

cria novas a fim de atender as suas necessidades (Kaustky, 1986). Dessa forma, ele se apropria 

deste tipo de relação familiar de produção em prol do capital. Uma das maneiras é deixando 

essas relações se reproduzirem, pois é uma forma de controle não só dos preços dos produtos 

que serão taxados como de baixa qualidade, como também controle social dessas pessoas que 

não terão a chance de se apropriar das informações acerca da complexidade do mercado ao qual 

está inserido. 

Mas o processo de ampliação do modo de produção capitalista não se apodera apenas da 

maneira das pessoas produzirem e se relacionarem, atrelado a isto está sempre a natureza. Esta 

afirmação é importante porque o município de Maracás está localizado na Bacia hidrográfica 

do Jequiriçá (Imagem 6), ou seja, é uma área muito produtiva para as mais diversas culturas, 

mas não só isso, também é um importante fornecedor deágua. 

Imagem 6 – Bacia Hidrográfica do Jequiriça. 

 
Fonte: Universidade Federal de Uberlândia, 2010. 
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Condizente com esses fatores existem algumas nascentes do Rio Jiquiriça no município. Estas 

nascentes são extremamente importantes não só do ponto de vista ambiental, mas também 

histórico, pois houveram inúmeros conflitos no local relacionadas as crenças das 

tribosnativas.Esses fatos são apenas para demonstrar que o capital se apodera também de 

elementos históricos no seu processo de ampliação, pois, os conflitos existentes ali, se perpetua 

até os dias atuais, no sentido das tribos e os quilombos locais não sereconhecerem de acordo 

com suas ancestralidades, gerando não só violência e intolerancia, mas também uma degradação 

da nascente, além da perda do estilo de vida rural, pautado nas horizontalidades e 

sentimentoscomunitários. 

Apreensão acerca da estrutura fundiária do municípiode maracás. 

Maracás é um município com uma grande área afastada da cidade. Com isso, muitas 

comunidades foram formadas no entorno da cidade. E no caminho até a comunidade de Porto 

Alegre, já pudemos perceber uma grande quantidade de pequenas propriedades, separadas 

apenas pelos cercamentos, o que em determinados locais podem confundir-se com grandes 

propriedades que se dividem apenas para separar os tipos de culturas. Além disso, o tipo de 

vegetação tinha característica mais seca e o solo da mesma forma. Essa é uma questão 

primordial para entendermos a dinâmica da estrutura fundiária do município de acordo com o 

local em que as propriedades estão alocadas nomunicípio.Durante esse percurso, conhecemos 

uma pequena propriedade de um pequeno produtor chamado Seu Gaúcho. Ele é um pequeno 

produtor de várias culturas, como a criação de gado e a palma que se torna o seu principal 

cultivo na época de seca pois serve de alimentação pros animais. 

No decorrer da conversa, ele conta que o que prevalece na sua propriedade é a mão-de-obra 

familiar, ou seja, todos os membros da família são participantes do processo produtivo, além 

disso, ele também demonstrou um grande apego a terra, no sentido de não tê-la apenas como 

mercadoria para gerar lucro, pois, seu principal objetivo é a subsistência da suafamília. 

Sua propriedade está em uma posição da paisagem que é a encosta. Nesta posição a capacidade 

do solo de absorver água é pequena,ou seja, não há muita infiltração (Imagem 7). Com isso, 

nessa posição da paisagem, o solo é extremamente fértil, mas pouco produtivo. Por isso, Seu 

Gaúcho sempre se refere a plantação com a esperança de chover, pois, com apoucacapacidade 

de retenção de água na encosta, o solo só se tornará produtivo com uma significativa quantidade 
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deprecipitação. 

Imagem 7 – Localização da plantação de Seu Gaúcho. 

 
Fonte: Italo Teofilo, 2018. 

 
Essas pequenas propriedades possuem outras características que são inerentes ao seu modo de 

vida rural. Mas isso não de maneira natural, isso foi criado e desenvolvido a partir da ampliação 

do modo de produção capitalista. 

Predominam nessas comunidades lugares de uso coletivo, ou seja, lugares de encontros das 

pessoas da comunidade, como quadras, bares, igrejas. Isso é uma forma de fortalecer a 

comunidade, porque nesses lugares também ocorrem reuniões para discutir questões para 

melhorar toda a comunidade e trocas de experiências do próprio cotidiano. Outra questão da 

saída dos filhos de sua propriedade rural para ir à “cidade grande” em busca de emprego que 

na maioria das vezes são nas indústrias ou até mesmo estudo, assim como no caso dos filhos de 

seu gaúcho que assim como uma grande parcela dos jovens do município que migram para o 

Sul e Sudeste. Esse é um fato predominante não só nas famílias rurais, mas também nos 

moradores da cidade, a exemplo podemos citar que lána fabricação dos biscoitos da Dona Rita 

uma das suas filhas saiu para trabalhar em São Paulo, no entanto retornou para Maracás devido 

a precariedade das condições de trabalho em que ela sesubmetia diferentemente de quando 

trabalhava com a sua mãe.Ou seja, o estilo de vida rural não está presente apenas no campo, 

mas também na cidade.  

No entanto, Clark (1991) irá dizer que há diferentes intensidades desteprocesso que podemos 

chamar de urbanização, a mudança do modo de vida rural para o urbano. Nas grandes 

metrópoles o estilo urbano prevalece muito mais devido a grande divisão territorial do trabalho, 

já em pequenos municípios este fato também se verifica, só que de maneira menos acentuada. 
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Na chegada a comunidade de Porto Alegre, visitamos um produtor de melancia. Esta produção 

traz consigo uma característica marcante do sistema fundiário brasileiro. O produtor cuidava de 

toda a produção até o escoamento, sendo ele responsável por todo o processo produtivo. Ele 

morava no local. No entanto, ele não era dono da terra, era apenas um meeiro, ou seja, ele era 

responsável por todo o processo, no entanto, metade do lucro gerado ia para o proprietário da 

terra. Lucro este que é estabelecido pelo dono da terra, explorando ainda mais a força de 

trabalho e gerandomais-valia. 

Silva (2001) afirma muito bem quando diz: 
 

Em linhas gerais, essa é a estrutura agrária brasileira caracterizada por uma 
legítima feição de dominação. Pouquíssimos determinam, decidem, mandam, e 
há uma grande massa de subordinados, espoliados e expropriados.(SILVA. 2001. 
p. 62). 

Dessa forma, o que ocorre é uma grande exploração desses trabalhadores que são impedidos de 

terem acesso a terra, mas que são obrigados a trabalharem de praticamente de graça para essa 

massa de dominação. 

A poucos quilômetros da plantação de melancia, há um grande latifúndio de monocultura de 

manga (Imagem 8) que por sua vez é da mesma dona da terra em que o meeiro plantava 

melancia. É importante destacar que esta propriedade se localizaao lado do Rio de Contas e se 

utiliza disto para auxiliar a irrigação com o uso de bombas d’água. Nela pudemos perceber o 

quanto o capital avança no campo criando novas formas e se apropriando das formas existentes 

(Silva, 2001). Pois, enquanto essa grande monocultura de manga produz apenas para o comércio 

exterior ou para outros estados com o auxilio do aparato tecnico para irrigação, já os pequenos 

produtores, como Seu Gaúcho, não têm acesso a água para suaplantação. 

Imagem 8 – Plantação de manga. 

Fonte: Pedro Henrique, 2018. 
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Quem explicou todo o funcionamento da produção foi um técnico agrícola que trabalhava no 

local. Assim como na plantação de melancia não conseguimos falar com os verdadeiros donos 

da terra, tendo em vista que a proprietária não residenem no estado da Bahia. Segundo Silva 

(2001) “Quanto mais o capitalismo avança, mais os verdadeiros donos se escondem por trás 

das coisas que dominam [...]”. A partir disto podemos concluir que com o grande avanço do 

capitalismo, grandes mecanismos são criados para que os reais donos não apareçam. Como a 

grande especialização de funções, complexidade do processo de escoamento da produção etc. 

Segundo ele, há uma grande mecanização técnica tanto para colheita quanto na aplicação de 

fertilizantes. Contudo, a principal força de trabalho utilizada é a humana. Isso porque é mais 

barata e mais controlável. 

 Dessa forma, o trabalhador é obrigado a trabalhar segundo a ótica do grande produtor, fazendo 

com que trabalhe para ganhar um salário extremamente baixo. No caso especifico desta 

propriedade eles contratam apenas oito funcionários efetivos e os outros são chamados a 

depender da demanda da produção, principalmente em períodosde  colheita  e  recebem   apenas   

um   real   por   caixa   colhida. Segundo o GeografAR(2006), (Gráfico1) a estrutura fundiária 

de Maracás segue uma lógica de concentração como em todo o Brasil. Não é à toa que existe 

esse grande latifúndio de manga ao lado de pequenas propriedades familiares. 

Gráfico 1 – Estrutura fundiária de Maracás. 

 
Fonte: GeografAR UFBA, 2006. 

Até agora pudemos perceber que vários são os usos e quais pessoas utilizam a água do rio assim 

como na margem dos rios predominam as culturas de melancia e milho e com a falta das chuvas 

a população opta pela cultura do quiabo. Mas em contraste existem também aqueles que 

utilizam do rio diretamente como fonte de sustento para sobreviver e nesse momento trataremos 
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dos criadores e pescadores.  

Mais de cem famílias dependem do rio, seja para criação ou para pesca. A principal atividade 

é a criação de tilápia e produzem cerca de 3500 kg de peixe por mês. 

É importante ter em mente que grandes produções de monocultura (como a da manga) requerem 

também um grande mecanismo de irrigação e também a mineradora instalada no municipio 

para a extração de Vandádio vêm de fato afetando diretamente o nível do rio, devido a grande 

quantidade de água retirada para a produção e o minério. Além disso, com a construção da 

barragem de pedra, houve uma diminuição do seu volume, inclusive essa foi a principal 

reclamação dos moradores locais. 

Nota-se que há uma grande complexidade nas relações sociais existentes na área rural do 

município. Essa complexidade se reafirma com a conversa com Seu Antônio. Ele é ummorador 

muito antigo do município e presenciou diretamente vários períodos históricos do mesmo. Ele 

tem uma história de vida realmenteinspiradora. 

Sua vida foi toda na área rural do município. É um camponês que possui uma pequena 

propriedade com criação de animais, hortaliças etc. Sua plantação e criação é toda para 

subsistência. É uma família tipicamente patriarcal em que todas as situações devem e passam 

pela aprovação ou não de Seu Antônio. (Imagem 9). 

Imagem 9– Família de Seu Antônio. 

Fonte: Italo Teofilo, 2018. 
 

Como vimos, as relações em municípios menores são muito mais pessoais. E foi a partir disso 
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que ele juntamente com a comunidade ao redor após muitas reividicações conseguiram que o 

prefeito construísse uma escola ao lado da sua casa, pois ele acreditava que o conhecimento só 

poderia ser obtido apenas com aescola. Brandão (1984) afirma que todas as formas de obtenção 

e troca de saberes é conhecimento e que o escolar é apenas um modelo que foi criado 

historicamente como forma de controle social. Ou seja, os padrões de educação estabelecidos 

também são convencionados com o avanço do modo de produçãocapitalista. 

Dentre essas mudanças na organização do município, ele presenciou uma das mais importantes 

que foi a implantação mineradora de vanádio(Imagem 10). Sendo que ele e outros moradores 

não foram a favor da construção da barragemde pedra  para a implantação da mineradora. Flávio 

Souza (2014) afirmaque: 

[...] a viabilidade para a produção do vanádio em Maracás deveu-seà 
disponibilidade de água para os processos industriais. A água é retirada da 
Barragem da Pedra, um manancial com extensão de aproximadamente 75km 
desde o açude no município de Jequié até o povoado de Porto Alegre, no 
município deMaracás. 

(SOUZA, 2014. p. 49). 

Isso gerou uma diminuição significativa do volume de água disponível no rio. Pois, segundo 

Souza (2014): 

[..] a mineradora projetou e construiu um sistema de captação de água por meio 
de uma adutora até a usina de beneficiamento mineral. Esta água é utilizada no 
processo de beneficiamento do minério de vanádio em várias etapas, havendo 
condições para a reutilização de parte da águautilizada. 

(SOUZA, 2014. p. 49). 

Com a implantação desse enorme projeto, a água que já não chegava aos pequenos produtores, 

é ainda mais impedida devido a essa ação exploradora dessa empresa. Esse grande sistema de 

captação de água conta com dutos gingantes que levam a água até o local de beneficiamento do 

vanádio. Sendo que estes dutos perpassam pelas pelas propriedades dos pequenos produtores 

familiares que são impedidos pelo capital de ter acesso a água e que acreditam apenas na crença 

como forma de superar os problemas através da chuva. 

Imagem 10 – Mineração de vanádio em Maracás. 
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Fonte: Blog Vandinho Maracás, 2018. 

 
Estrutura fundiária do município e o papel das associações 
 
Na complexidade das relações dos mais diversos usos da terra no município existem ainda 

produtores de leite. Estes produtores encontraram um ambiente relativamente propício à 

produção de leite devido as particularidades do clima local. 

Um desses produtores é Seu Lúcio. Ele tem uma propriedade com 36 hectares e 30hectares de 

área explorada onde ele tem um total 82 vacas e 28 lactantes e ele trabalha em Maracás desde 

1989. O Seu Lúcio é graduado em veterinária e por conta disso em sua propriedade ele preza 

pelo aprimoramento técnico como forma de se sobrepor aos concorrentes no mercado. Sendo 

assim, ele possui um sofisticado sistema de monitoramento do rebanho, além de um grande 

aparato mecânico para facilitar e melhorar a qualidade do leiteproduzido. 

Em relação ao grande aprimoramento técnico que o produtor se torna a apoderar-se devido à 

pressão concorrencial do mercado, Santos (2006) afirma: 

[...] os objetos técnicos tendem a ser ao mesmo tempo técnicos e 
informacionais, já que, graças à extrema intencionalidade de sua produção e de 
sua localização, eles já surgem como informação; [...]. 

(SANTOS. 2006. p. 159). 

 
Essa grande necessidade que Seu Lúcio é obrigado a possuir diz respeito ao grande 

desenvolvimento do capital em seu aparato técnico. Ou seja, quem possuir técnica, possui mais 

possibilidades de obtenção de lucro. 

Esse fato demonstra o quanto o capital avança não só nas cidades, mas também nas áreas rurais, 

Santos (2006)diz: 

Antes, eram apenas as grandes cidades que se apresentavam como o império da 
técnica, objeto de modificações, supressões, acréscimos, cada vez mais 
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sofisticados e mais carregados de artifício. Esse mundo artificial inclui, hoje, o 
mundorural.(SANTOS. 2006. p. 160). 

 

Com a ampliação do modo de produção capitalista, os produtores são obrigados pelo grande 

capital a produzir mais e com maior qualidade. E quem determina essa qualidade são as 

estâncias mais altas do capital, isso porque o mercado adquiriu uma complexidade tal que as 

relações são interescalares, ou seja, não abrangem mais um mercado local ou regional, as 

relações agora são mundiais. Sendo que o mundo segue uma lógica da divisão internacional do 

trabalho, países com maior influência dito desenvolvidos são responsáveis por ditarem as regras 

do mercado. 

A complexa forma que o mercado tomou faz os pequenos produtores criarem e se relacionarem 

com associações que revendem seus produtos. Essa é uma estratégia que possui benefícios e 

malefícios. Os benefícios dizem respeito a garantia que os produtores terão de sempre venderem 

seus produtos. Os malefícios dizem respeito a sempre terem que vender por um mesmo valor, 

ou seja, estarão sempre presos aquelascondições. 

A produção de Seu Lúcio não segue um caminho diferente, ele vende sua produção para a 

Assoleite, uma associação local responsável por beneficiar os produtos de pequenos e medios 

produtores da região. Ele vende seu leite para a associação por um real e vinte centavos em 

qualquer período do ano. Esse fato é benéfico no sentido de que até em períodos de baixa 

produção ou de queda no mercado ele vender á pelo mesmo preço. No entanto, emperíodos que 

o produto está muito valorizado, o acréscimo recebido por ele é muito pequeno, não há 

repassagem dos lucros para o produtor. 

Esse princípio de funcionamento das associações pode assumir inúmeros papéis, por exemplo, 

na associação Casa do mel o principal elemento de funcionamento é a Economia Solidária. 

Singer (2002) afirma que o princípio básico de funcionamento da economia solidária é a 

heterogestão, isso significa que todos os trabalhadores participam de todas as etapas dos 

processos produtivos, além de tomarem todas as decisões em conjunto. Singer (2002) diz ainda: 

A solidariedade na economia só pode se realizar se ela for organizada 
igualitariamente pelos que se associam para produzir, consumir ou poupar. A 
chave dessa proposta é a associação entre iguais em vez do contato entre 
desiguais. (SINGER. 2002) 

 
Partindo dessa lógica de funcionamento é que esta associação trabalha, os apicultores produzem 
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o mel desde a extração até o beneficiamento, sendo que eles vendem também a própria 

produção, participando efetivamente de todo o processo produtivo. 

Além dessas associações há também uma associação de trabalhadoras de Maracás (Imagem 10) 

que funcionam sobre esse mesmo princípio, no entanto trabalham sobre a lógica agroecológica. 

De acordo com De Marco(2007): 
[...] entendida enquanto uma nova abordagem da agricultura que integra diversos 
aspectos agronômicos, ecológicos e socioeconômicos, na avaliação dos efeitos das 
técnicas agrícolas sobre a produção de alimentos e na sociedade como um todo. Trata- 
se do resultado de um sistema de produção agrícola que busca manejar, de forma 
equilibrada, o solo e demais recursos naturais (água, plantas, animais, insetos etc.), 
conservando-os em longo prazo e mantendo a harmonia desses elementos entre si e 
com os seres humanos.(DE MARCOS. 2007. p. 191). 

O intuito principal das trabalhadoras é além de unir os princípios agroecológicos com os de 

produção, mas também uma forma de resistência das trabalhadoras que muitas vezes são 

julgadas e deixadas a margem desse comércio extremamente excludente que se reflete também 

nas atividades do campo. 

Imagem 10 – Grupo Mulheres Produtivas de Maracás 

Fonte: Italo Teofilo, 2018. 
 

Em fala de uma das mulheres que conversamos ela diz, “temos que ser como uma teia”. Ou 

seja, devem ser unidas para tentar ser o contraponto do modo de produção tradicional.Em 

contrapartida a lógica de funcionamento solidário, visitamos uma grande propriedade de flores, 

a Flores Botelho. Nessa propriedade é produzida mais de 18 mil dúzias anuais de flores. Eles 

são os principais produtores da região. (Imagem 11). 
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Imagem 11– Produção de flores. 
Fonte: Italo Teofilo, 2018. 

 
Nessa propriedade trabalham 35 pessoas fixas, o que é um ponto positivo em relação a outras 

propriedades como a produção de eucalipto que não é uma empresa local e que usa uma grande 

área para o plantio e não gera empregos pelo fato de ter apenas duas pessoas em grande parte 

do tempo e tem também um consumo de água extremamente alto, são 2 mil litros por dia, além 

disso há um grande aparato técnico utilizado na produção. Segundo o proprietário da produção 

de flores, Roni há um uso pesado de fertilizantes, isso porque a produção de rosas requer um 

cuidado muito detalhado, pois ela se perde facilmente. Os principais municípios que a empresa 

vende é Salvador, Ilhéus e Vitória da Conquista. Segundo Santana (2014): 

“Ou seja, na filial de Maracás está somente o processo de produção. A colheita 
quando realizada é enviada de imediato para Vitória da Conquista em um 
caminhão equipado com câmara fria da própria empresa e de lá segue para o 
mercado. A empresa possui também outro veículo sem o equipamento 
derefrigeração.” (SANTANA. 2014. p. 57). 

 
Percebe-se, assim, o grande aparato técnico e grande complexidade que o sistema produtivo 

atingiu, pois o mercado não é apenas local, há uma relação interescalar estabelecida entre os 

locais de produção e de venda. Além disso, as contradições são extremamente visíveis entre os 

produtores que possuem conhecimento e técnicas avançadas para os que não têm. Isso só nos 

evidencia ainda mais como a natureza do espaço capitalista se torna cada vez mais contraditória, 

Silva (2001). 

Dinâmicas sócioespaciais da feira livre demaracás 
 
A feira livre de Maracás é um lugar importante, pois é resultado das dinâmicas das relações 

entre campo-cidade. A feira de Maracás está localizada da área urbana do município, além 

disso, é um importante ponto de encontro entre os comerciantes de vários municípios da região. 

O esquema abaixo mostrará como está divido espacialmente os produtos que são 
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comercializados na feira. 

Neste esquema, nota-se que são comercializados principalmente frutas e verduras. E que esta 

grande maioria se localiza fora da área coberta da feira, isto também se dá pelo fato do aluguel 

da barraca custar mais barato, onde na área coberta se paga 3 reais e área externa 2 reais. Isso 

se evidencia nas respostas dos comerciantes sobre quais os produtos que mais são vendidos, 

pois a grande maioria respondeu frutas e verduras, conforme o Gráfico 2. 

Grafico 2- Produtos mais vendidos: 

Elaboração própria, 2018. 

 
Mas isso não significa necessariamente uma renda elevada, pois conforme mostra o Gráfico 3, 

a renda média é majoritariamente até meio salário mínimo, isso só demonstra a precariedade e 

falta de valorização do trabalho camponês. 

Gráfico 3 – Renda média mensal dos comerciantes. 

 

Elaboração própria, 2018. 
 
Além disso, quando questionado sobre se são apenas comerciantes ou se são, ao mesmo tempo, 

comerciantes e agricultores a grande maioria respondeu que exercem os dois papéis (Gráfico 

4), mas que além disso, tem uma produção secundária que serve geralmente para consumo 

próprio ou como forma de complementar a renda familiar mensal. 

Gráfico 4– Relação comerciantes e agricultores. 
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Elaboração própria, 2018. 
 
Outro ponto a ser destacado é que 94,7 % responderam que pagam impostos a prefeitura para 

usarem o local para comércio. Se correlacionarmos este fato com a renda mensal, notamos que 

grande maioria sobrevive com um salário extremamente baixo. 

Mas, por outro lado, ao serem questionados se de alguma forma eles parariam de fazer o que 

fazem, a resposta foi sempre a mesma. Pois o apego a terra é tão forte, que eles têm prazer em 

trabalhar no campo. Para eles, a feira não é um lugar apenas de comercialização, mas também 

rever outras pessoas que eles só têm oportunidade nos dias desábado. 

Um fato que atribui valor a esta informações é de que a maiorias dos consumidores e vendedores 

tem idade entre 50 e 60 anos, o que faz-se perceber que a feira também se mantem pela relação 

que as pessoas mais velhas passaram a ter durante o passar do tempo, tendo em vista que no 

relato da maioria dos entrevistados onde dizem que os mais novos não costumam frequentar a 

feira. O que a longo prazo pode contribuir para o enfraquecimento da feira assim como 

mostrados nos Gráficos 5 e 6.  

Grafico 5 – Situação da Feira (Consumidores) 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 6 – Situação da Feira (Comerciantes) 

Fonte: Elaboração Própria 

Tanto por parte dos comerciantes e consumidores um dos motivos maiores é pela chegada de 

grandes redes de mercado no município, que se torna uma concorrência desleal do ponto de 

vista econômico para os feirantes. Mas mesmo assim ainda percebe-se que a maioria dos 

consumidores entrevistados relatam que não deixam de comprar determinados produtos como 

frutas e verduras na feira. 

Dessa forma, percebemos que o papel da feira livre no município é extremamente importante 

não só no sentido econômico, mas também como forma de reprodução das relações sociais 

horizontais da sociedade. Ou seja, relações sociais pautadasna coletividade e senso cooperativo, 

que ao logo do processo de  ampliação do modo de produção capitalista acabaram seperdendo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Assim, ficou claro que no processo de construção do conhecimento, integrar o conhecimento 

prático/empírico com o teórico é fundamental para um melhor resultado. Além disso, 

compreender as relações campo-cidade de um município é muito mais complexo e envolve 

diferentes escalas de análise. 

Sendo assim, torna-se visível que a estrutura fundiária de Maracás reflete um problema muito 

mais amplo que envolve todo o país, que é o da concentração de terras. Atrelado a isto, com a 

ampliação do capital, novas formas vão sendo criadas para atender suas necessidades. Fazendo 

com que o pequeno produtor se torne refém deste processo. Uma vez que é conveniente para o 
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capital que os pequenos produtores camponeses se mantenham, isso como forma de controlar 

e manipular o mercado em favor dos grandes latifundiários. 

É dessa forma, que movimentos são importantes no fortalecimento e aumento dos direitos dos 

pequenos produtores. Estes movimentos podem se concretizar através de associações que visem 

beneficiar todos os produtores, independente da sua quantidade de produção ou do tamanho da 

sua terra. Pois, como vimos, estes camponeses possuem um amor à terra, ou seja, sentem prazer 

em trabalhar com a mesma o que gera uma relação muito mais intrínseca, coincidindo com o 

ciclo da vida do camponês. Não há uma relação vertical e sim horizontal. Por conseguinte, o 

estilo de vida rural traz consigo apenas as horizontalidades, mas nos mostra que o trabalho vai 

muito além da significância monetária em que o capitalismo nos fundamentou. 
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“O PAPEL DAS CHÁCARAS, NOS NOVOS USOS DA TERRA CAMPONESA”? 
Camila Silva Santos1 

1. Introdução: 

O presente estudo decorre do projeto de pesquisa em andamento, submetido ao programa 

de pós-graduação em geografia, da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Com o intuito de 

analisar a expansão do número de chácaras, tendo como ponto de partida a realidade observada 

em povoados que compreendem a Bacia do Rio Piauí, e como recorte analítico, o município de 

Lagarto e seus desdobramentos e contradições presentes no espaço agrário do estado de Sergipe.  

 

 
1 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGEO), da Universidade Federal de Sergipe. 
E-mail: camila-1-2-3@live.com  
Instituição financeira: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES.)   
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Para entender o processo de expansão das chácaras é preciso entrar no debate da expansão 

das relações capitalistas no campo com os respectivos rebatimentos sobre o campesinato, a 

exemplos da redução da terra para resistência e sobrevivência, a falta de assistência capaz de 

fomentar a autonomia desses sujeitos e, consequentemente, mantê-lo na terra e distante da 

pobreza. Por isso é necessário entender a produção do espaço agrário sergipano, tendo em vista 

a realidade brasileira, que apresenta estrutura fundiária concentrada, desigual e excludente ao 

acesso à terra, em um modo de produção contraditório, desigual e combinado, como é o modo 

de produção capitalista (SMITH, 1988). 

A questão agrária no Brasil apresenta problemas presente na estrutura fundiária, apesar 

de historicamente se constituir um agravante para o desenvolvimento social e econômico, a 

busca pela democratização do acesso à terra é realizada através de lutas dos movimentos sociais. 

Que busca analisar o redirecionamento das políticas de reforma agrária para melhor 

aproveitamento dos meios de produção e das condições dignas que minimize as diferenças e as 

desigualdades sociais no campo brasileiro e sergipano. 

A partir de estudos sobre a estrutura fundiária brasileira e sergipana, essa pesquisa 

pretende analisar as mudanças ocorridas, que têm sido condicionadas por transformações 

econômicas no espaço agrário, o que atinge os camponeses e refletem na sua reprodução 

enquanto sujeito social. Ao estudar, quais são os principais estruturantes do campo brasileiro, 

ao analisar os rebatimentos nas relações de trabalho, produção e como tem se dado as diferentes 

apropriações dá terra e água, em meio a expansão das chácaras. 

Tendo em vista, que a estruturação fundiária brasileira, tem como característica 

predominante a concentração de terra, e por outro lado o parcelamento das pequenas 

propriedades, que muitas vezes não condiz pela necessidade de reprodução, através do plantio 

ou da divisão da terra para um filho que quer construir sua família, algo muito costumeiro entre 

os camponeses, pois o parcelamento se dá pela criação de espaços para o mercado imobiliário, 

direcionados ao lazer, descanso, e segunda moradia, sendo oportuno destacar às chácaras,  

É pertinente advogar que o pressuposto da estrutura fundiária brasileira e sergipana não 

é homogênea, sendo necessário um apuramento das interfaces da espacialização agrária para 

compreender as diferentes relações que ocorrem no campo. Assim, é imprescindível destacar 

as informações e os aspectos fundiários, em que estão inseridas as chácaras no contexto do 

estado de Sergipe.  
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Além do mais, cabe ressaltar a importância de pesquisar e investigar a ocorrência das 

chácaras, ao longo dos anos de 1996 a 2017, período dos últimos três censos agropecuários 

realizados no Brasil. Por isso, como metodologia para investigar a expansão das chácaras é 

necessário visitas ao IBGE para levantamento dos censos agropecuários, entre os anos de 1996 

a 2017, e aos censos demográficos, afim de identificar os domicílios de uso ocasional e vagos, 

presentes no campo, além de compreender o módulo fiscal de cada município.  

As mudanças no espaço agrário do estado de Sergipe, respalda-se sobre às mudanças na 

espacialização das chácaras no município de Lagarto. Para tanto, isto nos remete a questionar 

quais os agentes que impulsionam a expansão das chácaras e quais transformações os 

camponeses tem sido atingidos. Neste aspecto, é de suma importância traçar um perfil 

socioeconômico da configuração fundiária sergipana, ressaltando suas características gerais, 

bem como as singularidades da dinâmica agrária no município citado, sendo fundante as 

análises dos processos políticos, econômicos e sociais do estado de Sergipe.  

 

2. Desenvolvimento da pesquisa:   

O modelo de desenvolvimento do campo brasileiro se relaciona ao modelo econômico 

mundial, que vem desde a década de 1960 com a expansão do processo de modernização da 

agricultura, pela chamada Revolução Verde2. Tal Revolução Verde foi um modelo aplicado 

após a Segunda Guerra Mundial sob a hegemonia dos Estados Unidos com a disseminação de 

novas funções da agricultura na economia, com o aprofundamento das relações técnicas com a 

agricultura e indústria e essa última com o mercado externo. A produção agrícola não dependia 

mais das condições naturais, pois a produção era fornecida no tempo do capital com inserção 

de tecnologias, pautada no discurso de modernização do campo brasileiro. (DELGADO 1986). 

Com isso, a reprodução capitalista dá-se pela apropriação da renda da terra ao capital 

(OLIVEIRA, 2012). 

Dessa forma, o avanço do capitalismo no campo brasileiro deu-se de modo concentrador 

e excludente, por isso Silva (1982) chama esse período de “Modernização dolorosa”, pois este 

processo custou caro aos camponeses. 

 
2 A revolução verde foi um modelo aplicado após a segunda Guerra Mundial sob a hegemonia dos Estados Unidos 
com a disseminação de novas funções da agricultura na economia, com o aprofundamento das relações técnicas 
com a agricultura e indústria e essa última com o mercado externo. A produção agrícola não dependia mais das 
condições naturais, pois a produção era fornecida no tempo do capital com inserção de tecnologias, pautada no 
discurso de modernização do campo brasileiro. (DELGADO 1986). 
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Uma modernização que não mais converte camponeses em proletários, mas que está 
“humperizando” esses trabalhadores. Ou seja, que na verdade está transformando os 
trabalhadores rurais em desempregados, marginais, prostitutas, trombadinhas etc. O 
que nos perguntamos hoje é se esse caminho é compatível com os planos de 
democratização da sociedade brasileira, de onde evidentemente os trabalhadores 
rurais e urbanos não podem continuar excluídos. (SILVA, 1982 p, 64) 
 

Neste mesmo viés, Delgado (1986) e Silva (1982), colocam que a questão agrária 

discutida pelo Estado, desvincula o cerne dos problemas da concentração da terra e dos meios 

de produção e alia a um projeto de “modernização conservadora”, com: o fortalecimento do 

latifúndio, intensificação da exportação de alimentos primários, tecnificação do campo, 

disponibilidade de crédito na agricultura, engolimento das menores propriedades pelas maiores, 

extrema desigualdade tanto no campo quanto na cidade, além dos favores fiscais e do próprio 

financiamento pelo governo federal. 

O Estado está a favor do capital, e ao apoiar a modernização da agricultura, ele contribui 

para produção da pobreza, como afirma Campos (2011) pg. 51, a pobreza não é natural e não 

surge aleatoriamente, mas é fruto de um processo produtivo, em que determinados meios são 

utilizados para atingir determinados fins, que envolve pessoas e instituições que se relacionam 

umas com as outras e entre si. Por isso afirmar que o desenvolvimento proposto pelo 

agronegócio é estritamente econômico para os grandes capitalistas e exclui totalmente a classe 

trabalhadora. (DELGADO, 1986). 

 É pertinente usar a famosa análise de Maquiável (1979 ), em que:  os fins justificam os 

meios, ou seja, o objetivo não é ter resultados equitativos, mas resultados que favoreçam o 

crescimento econômico, mesmo que a sociedade viva em extrema pobreza, desigualdade, 

expropriação, vão ser justificadas  pelo desenvolvimento econômico, vantajoso e lucrativo para 

a classe dominante manter-se no poder e  valorizar o capital investido. 

Em consonância, Conceição (2013), analisa que tal desenvolvimento do agronegócio 

acarreta em: expropriação de milhares de famílias camponesas, intensificação do desemprego, 

a precarização do trabalho e induz as relações de trabalho escravo. A lógica do capital 

transformou o agronegócio na mina de ouro das grandes corporações, trouxe retorno rápido 

para os donos dos meios de produção, e em contradição produziu e intensificou a pobreza e a 

violência no campo. 

Como se não bastasse o avanço do agronegócio no campo brasileiro ser legitimado pelo 

discurso de desenvolvimento, o capital está à procura de novos espaços destinados a 
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especulação fundiária, pois existem alguns discursos propositais que perpassam o campo. O 

primeiro discurso é o que vincula o campo ao atraso, e por isso as relações ali existentes devem 

deixar de existir porque precisam se “modernizar”. Este discurso está direcionado aos 

camponeses que tem a terra como meio de produção básico para desenvolver as relações sociais, 

culturais, econômicas e políticas, e que produzem a maior porção de alimentos básicos que 

garantem o abastecimento da sociedade brasileira. (OLIVEIRA, 2007). 

O segundo discurso impregnado na sociedade é o da modernização, pois  o campo deve 

estar a serviço de “todos”3,  produzir alimentos de forma rápida e em grande escala para saciar 

a sociedade, no entanto, no mundo capitalistas as relações são estritamente capitalistas, a 

sociedade para ter acesso a qualquer objeto deve ter dinheiro para comprar, já que estes objetos 

são todos mercadorias suscetíveis ao valor de troca. A especulação imobiliária e a produção de 

espaços destinados ao lazer, como: resorts, parques aquáticos, chácaras está também vinculado 

ao discurso do desenvolvimento econômico e a fetichização da terra camponesa como espaço 

bucólico, que traz paz e harmonia para a vida humana, o ar que se respira é saudável, e a 

paisagem vista é a que melhor agrada aos olhos. Esses são os discursos usados para fetichização 

da terra camponesa, no mercado imobiliário. 

Delgado (1986), estuda que o mercado de terras usa estratégias para valorização da grande 

propriedade e fragilização das pequenas, à medida que garante a ociosidade, com vista a 

valorização especulativa e incorporação das terras ao mercado imobiliário, como é muitas vezes 

o caso das chácaras, com financiamento dos bancos rurais, prazos e carências que insere uma 

nova clientela no mercado de terra. 

Desta forma, é possível refletir que o capital veicula o que melhor proporciona 

lucratividade para os donos dos meios de produção e exclui os camponeses, Conceição, (2013, 

p. 85) reflete que: 

 
Sem condições de resistirem ao agronegócio e permanecerem nas unidades de 
produção camponesa são obrigadas a se submeterem a expansão do agronegócio, ou 
mesmo perderem suas terras e tornarem-se andarilhos no ciclo do capital. Entretanto, 
antes de representar a desconcentração da terra, a modernização da agricultura a 
política de valorização e acesso à terra tem resultado na expropriação dos pequenos 

 
3 Esse “todos” é uma utopia que ilude a sociedade desprovida de renda, de salário e que não tem dinheiro para 
realizar as trocas entre o alimento (mercadoria) e o próprio dinheiro. Imagine que em uma sociedade que o ser 
humano vende sua força de trabalho, e tem suas subjetividades comprometidas e está submetido as relações 
capitalistas de produção, e que a produção da riqueza se dá através trabalho que produz da mais valia, seja relativa 
ou absoluta. Marx (1985). 
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proprietários e na mobilidade do trabalho do campo para a cidade (principalmente 
internamente) intensificando o processo de urbanização e reproduzindo as 
desigualdades sociais, a níveis locais e subregionais. 

 

Ao estudar a inserção do capital financeiro no campo a partir da especulação imobiliária, 

faz refletir sobre o processo de espacialização das chácaras, em povoados que compreendem a 

Bacia do Rio Piauí, tendo como recorte analítico, o município de Lagarto no Centro Sul Sergipe, 

pois o aumento do número de chácaras requer uma apuração detalhada das novas mudanças nas 

relações de trabalho, produção econômica e na estrutura fundiária deste município. A 

necessidade da pesquisa parte do pressuposto de compreendermos a relação terra-capital-

trabalho, em destaque no espaço agrário, com a espacialização e aumento significante do 

número de chácaras, que envolve a discussão dos novos usos e des-usos da terra e água. 

Vale destacar que ao analisar as chácaras a partir da valorização da terra e da água 

enquanto mercadorias, estuda-se a correlação entre capital e mercado, fruto das relações campo-

cidade. Tem se a figura do chacareiro que se apropria da água e da terra para fins de lazer, este, 

não tem a terra como principal meio de produção, não depende das agropecuárias para 

sobrevivência. A terra está mais vinculada a especulação fundiária, ao lazer, são casas de alto 

valor aquisitivo, que precisam ser estudadas com maior profundidade. 

Nas chácaras, tem também os caseiros, que podem ser camponeses que perderam suas 

terras no período da “modernização conservadora” (DELGADO, ANO) que ocorreu no campo, 

principalmente na década de 1990, aqui no Brasil. Por isso os camponeses expropriados se 

submetem a trabalhos temporários, sabem trabalhar com a terra, e de certa forma desenvolvem 

várias atividades dentro da chácara, entre elas: o de agropecuarista ao cuidar das plantações ou 

criações que podem ou não ter, vigilante afim de garantir que o patrimônio se mantenha 

conservado e sempre limpo, sem que ninguém entre para pegar quaisquer alimento que seja. 

Inquietações e questionamentos fazem pensar se, “à terra continua a ser substrato material 

da vida, pois tudo emana dela” (TOMIASE e PAULINO, 2010). Para os chacareiros que tem a 

terra como segunda residência, não desenvolve relações estritamente de principal renda, a terra 

para ele pode ser mais uma mercadoria que proporciona prazer e lucratividade. A terra para o 

camponês tem outra funcionalidade, é destinada para fins de sobrevivência, está vinculada a 

materialização da vida em sociedade, produz a policultura, garanti a reprodução familiar através 

do que planta, colhe e da venda do excedente produzido, comprando mais mercadorias que não 
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produz, mas que é essencial na mesa do trabalhador, ou seja, todas as relações são desenvolvidas 

para continuar existindo e resistindo. 

Surgem questionamentos sobre a importância de estudar a apropriação da água pelos 

chacareiros, pois essa água é oriunda da bacia do Rio Piauí presente no recorte espacial 

estudado. Tal bacia tem grande importância para o estado de Sergipe, por contribuir pra o 

desenvolvimento social e econômico. Para os camponeses, o uso da água se dar pela 

necessidade de continuar sobrevivendo e se reproduzindo socialmente, pois através de 

entrevistas foi possível perceber que água utilizada para fins de consumo, seja humano seja para 

atividades agrícolas e pecuárias. No entanto, essa água tem sido apropriada pelos chacareiros 

com outras finalidades mercadológicas, a privação da água se dá para fins individuais e vem 

acarretando a limitação da mesma, pelas populações que tinha acesso a esse “bem natural”, pois 

de acordo com Santana (2008, pg. 121) o valor de uso e o valor de troca dos "bens naturais" 

começam a ser determinados para o padrão de vida urbana, e sob as leis do mercado, de acordo 

com estratégias imobiliárias. 

A espacialização de chácaras de alto valor aquisitivo, onde antes permaneciam 

camponeses e terras em prol de seu sustento, aponta para a necessária apuração sobre possíveis 

condicionantes, mudanças e conflitualidades no cerne dessa processualidade. Algumas questões 

de pesquisa vêm à luz: quem são os proprietários das chácaras? De que forma houve a aquisição 

de terras nos arredores do Rio Piauí? Qual a realidade dos camponeses que ali viviam/vivem 

diante de tais transformações? Dos procedimentos metodológicos iniciais, pode-se desvelar o 

perfil socioeconômico de distintos sujeitos partícipes desse processo: de um lado, chacareiros, 

e, de outro, camponeses que possuem a terra como espaço de vida e de reprodução social. 

 

Resultados parciais: 

A pesquisa encontra-se em andamento, estamos no processo de leituras, fichamentos, 

levantamento bibliográfico, mapeamento do perfil de entrevistados que se encaixem nas 

seguintes características: pessoas de mais idade, morador ou ex-morador de povoados, que 

possuem maior espacialização do número de chácaras, e com vivência direta na relação 

campo/cidade. 

Destarte, através das análises realizadas, por meio dos procedimentos metodológicos 

supracitados, é de suma importância identificar como as relações de produção nas chácaras 
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influenciam as mudanças do uso e apropriação das terras e da água no município em destaque, 

e se essas apropriações estão sendo mais valorizadas afim de condicionar mudanças 

significativas no cotidiano dos sujeitos participes deste processo. 

Para Oliveira (2011), a má distribuição de terras e a fragmentação dos pequenos 

estabelecimentos são marcas históricas brasileira, fruto do processo de modernização da 

agricultura, que causou endividamento de muitos camponeses, causando a expulsão dos 

mesmos através da lógica do capitalismo, que exclui e sujeita o camponês as relações de 

trabalho assalariado, alterando as relações sócio espaciais 

Portanto, Galeano (2017), identifica que o latifúndio ao se expandir produz pobreza, como 

pode ser confirmada com a seguinte citação: “o latifúndio multiplica as bocas e não os pães”, 

(GALEANO, p.181, 2017), ou seja, o minifúndio é esmagado pela ganância econômica e é 

sucateado, afim de inibir o crescimento agropecuário e o fortalecimento econômico através do 

trabalho familiar. E o camponês tem tido que resistir ao agronegócio e a expansão das chácaras, 

quais estratégias têm sido utilizadas pelo campesinato, são questões que busco responder, no 

decorrer da pesquisa. Uma vez que, a sociedade faz parte de uma realidade concreta, que tem 

anseios e necessidades básicas de sobrevivência, e ao ser privada do acesso à terra e água, nega-

se o acesso a reprodução da vida e aumenta a legião de famintos e expropriados das 

necessidades essenciais que regem a vida destes sujeitos.    
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CONFLITOS E RESISTÊNCIAS TERRITORIAIS NOS MUNICÍPIOS DE IRATI, 

TEIXEIRA SOARES E RIO AZUL (PR): DA SUBORDINAÇÃO E DEGRADAÇÃO 

ÀS R-EXISTÊNCIAS 

 

Fernanda Keiko Ikuta 

Resumo: 

 

O processo de reprodução do capital, tanto no campo como na cidade, se re-territorializa 

produzindo conflitos, contradições e desigualdades. Ao mesmo tempo, camponeses ou 

trabalhadores urbanos produzem diferentes matizes de resistência ou subordinação. Em todo o 

país, o cenário político e econômico tem provocado, de forma acelerada: a eliminação e 

violação de direitos; a criminalização dos movimentos sociais; a sustentação da concentração 

fundiária; a defesa da propriedade privada em detrimento da função social da terra; a 

desterritorialização de camponeses e povos e comunidades tradicionais; a crescente 

precarização e subordinação do trabalho; entre outros processos que impõem a crescente 

integração e subalternação dos camponeses ao desenvolvimento capitalista no campo. Na 

pesquisa desenvolvida no último triênio (IKUTA, 2018), identificamos na Comunidade Rural 

Arroio Grande (Irati-PR), a existência de duas formas de enfrentamento dos conflitos gerados 

pelo avanço do capital no campo: a resistência e a r-existência camponesa. Ao analisar os 

repertórios de ação desta comunidade, percebemos que, após o processo de criminalização, 

deflagrado pela polícia federal, que ficou conhecido como Operação Agrofantasma, duas 

experiências se firmam. De um lado, aumenta significativamente o número de famílias que para 

se reproduzir socialmente, irão se integrar à indústria fumageira. Esses camponeses, apesar de 

possuírem os meios de produção, não têm o controle do processo produtivo, ao contrário, eles 

passam a ser “funcionários” precarizados das multinacionais do tabaco por meio de contratos 

de integração que não permitem nenhum nível de autonomia, além de degradar os agricultores 

em um trabalho extenuante e contaminante. Todavia, neste cenário de desvantagem estrutural 

e reiterada ofensiva do capital, em sua luta cotidiana, esses camponeses forjam mecanismos 

para burlar e relutar contra as imposições das empresas do fumo e travam, assim, uma forma de 

resistência individual e silenciada, ainda que em meio à subordinação. Por outro lado, outras 
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famílias permanecem na agroecologia e se somam a outros sujeitos e movimentos sociais na 

tecitura de repertórios de ação política que, em última instância, tem como horizonte a 

construção de um projeto popular de sociedade. Nesse sentido, a negação da lógica 

subalternizante do capital está presente na maior autonomia que os camponeses procuram ter 

por meio da reinvenção de formas que assegurem o controle das técnicas produtivas, dos 

insumos (por exemplo, via a manutenção da cultura do cultivo das sementes crioulas) e da 

organização do seu tempo de trabalho e de ócio. Essa é a forma de r-existência encontrada pelos 

camponeses agroecologistas (IKUTA, 2018). Diante desta problemática e preocupados em 

ampliar nosso recorte espacial e analítico, propomos pesquisar famílias camponesas em 

comunidades dos municípios de Irati, Teixeira Soares e Rio Azul (PR). Neste sentido, o objetivo 

desta pesquisa é analisar processos de resistência e subordinação/degradação das famílias 

camponesas em comunidades dos municípios de Irati, Teixeira Soares e Rio Azul (PR), em 

relação à reprodução desigual e contraditória do capital no campo. Para tanto, temos como 

objetivos específicos: mapear, nos três municípios, a diversidade produtiva das famílias 

camponesas; levantar os repertórios de ação dessas famílias para se manter no campo; estudar 

a autonomia das famílias sobre os meios de produção, jornada de trabalho, comercialização e 

respeito aos ritmos da natureza nas diferentes práticas agrícolas; mapear, nos três municípios, 

os mecanismos de reprodução do capital no campo; apreender as formas de subordinação e 

degradação que o capital exerce sobre as famílias camponesas. Os pilares metodológicos são 

os pressupostos da investigação-ação-participativa (IAP). A IAP considera fundamental: “[...] 

produzir conhecimento que tenha relevância para a prática social e política […]” (FARFÁN; 

GUZMÁN, 2012, p. 228); a relação sujeito-sujeito (e não sujeito-objeto que coloca o “ser 

investigado” como objeto passivo); o uso de técnicas dialogais que valorizem o conhecimento 

comum ou popular, porém, promovendo uma restituição sistemática “realizada a partir da 

recuperação crítica da história local e dos acontecimentos históricos dos próprios camponeses, 

formando, assim, um novo conhecimento a um nível popular”. (BORDA, 1981, p. 54). A partir 

desses pressupostos, para a análise dos processos de resistência e subordinação/degradação das 

famílias camponesas, realizaremos: levantamento bibliográfico e documental, trabalhos de 

campo e entrevistas junto aos agricultores. A articulação com os integrantes e as atividades do 

Projeto de Extensão Universitária Feira Agroecológica (UNICENTRO) e com os pesquisadores 

e orientandos de iniciação científica junto ao grupo de pesquisa Coletivo de Estudos e Ações 

em Resistências Territoriais no Campo e na Cidade (CERESTA), também contribuirá para o 
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debate sobre os conflitos e sua relação com a reprodução desigual e contraditória do capital no 

campo. As questões a seguir orientam nosso debate principal: Que conflitos, subordinações e 

resistências podem ser observadas nos sujeitos do campo desses municípios? Quais os aspectos 

de reprodução da vida e do trabalho das famílias camponesas são afetados? Quais as 

repercussões para a relação campo-cidade? Desta maneira, além de nosso interesse em ampliar 

a análise do município iratiense para além das experiências agroecológicas já investigadas e 

apontadas acima, mapeamos a situação geral dos camponeses envolvidos em outros cultivos e 

formas de vida e trabalho. O interesse pelos camponeses de Teixeira Soares é porque hoje, na 

microrregião, ele é o município que tem o maior número de famílias agroecologistas. Só o grupo 

vinculado ao Núcleo Ecovida de Certificação Participava possui treze famílias. No caso de Rio 

Azul, nos instiga a importância da fumicultura, assim como a presença de camponeses que estão 

diversificando esse cultivo por meio da agroecologia, entre outras formas de reprodução da 

vida. Transitar do fumo para a agroecologia exige a constante construção de repertórios de r-

existência: “[...] mais do que resistência, o que se tem é R-Existência posto que não se reage, 

simplesmente a ação alheia, mas, sim, que algo pré-existe e é a partir dessa existência que se 

R-Existe. Existo, logo resisto. R-Existo”. (PORTO-GONÇALVES, 2008, p. 47). Cabe 

esclarecer que a pesquisa demonstra, ainda, que tais práticas criativas de r-existência via a 

agroecologia não se limitam à prática produtiva, mas permeiam todos os âmbitos da vida pois 

articulam reivindicações e ações pela defesa da saúde, da Reforma Agrária e da Soberania 

Alimentar para o campo e para a cidade. Assim, ao olharmos para as práticas fumageiras, não 

há dúvida de que todo esse processo de degradação, a ausência de políticas públicas para os 

camponeses e a subordinação da renda e do trabalho dessas famílias de fumicultores é a 

expressão material da produção destrutiva do capital (MÉSZÁROS, 2004; THOMAZ JÚNIOR, 

2010). Todavia, é essa subordinação ao capital a forma em que os produtores de fumo 

encontram para resistir. Nesse sentido, Scott (2002, p. 12) considera “as armas ordinárias dos 

grupos relativamente desprovidos de poder: relutância, dissimulação, falsa submissão, 

pequenos furtos, simulação de ignorância, difamação, provocação de incêndios, sabotagem, e 

assim por diante”. Entre os fumicultores, podemos reconhecer, por exemplo, a relutância em 

obedecer uma série de regras impostas pelas empresas: os requisitos de segurança e utilização 

de equipamento de proteção individual (EPI), a proibição do trabalho infantil (que faz parte da 

cultura camponesa) e as orientações recebidas dos “instrutores” durante as visitas à unidade 

produtiva com o intuito de oferecer assistência técnica e controlar o trabalho do produtor. Essa 
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“luta prosaica, mas constante”, é a forma de resistência encontrada pelos camponeses. 

“Entender essas formas corriqueiras de resistência é entender o que grande parte do 

campesinato faz “entre revoltas” para defender seus interesses da melhor forma que conseguem 

fazê-lo”. (SCOTT, 2002, p. 13). 
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DAS FALAS ÀS PAISAGENS: Traduzindo o Rural de Pinheiro Machado – RS a partir 

de famílias pecuaristas locais. 

 

Cecília Tayse Muniz Teixeira1 
Amábile Tolio Boessio2 

 

 

Introdução: De onde partimos e com quem caminhamos: As bases teóricas para as 

análises 

 

 Constitui como objetivo deste trabalho interpretar as relações entre as paisagens e o 

discurso de famílias pecuaristas residentes em dois distritos distintos da zona rural do município 

de Pinheiro Machado – RS; e, com isso, compreender a relação do sentimento de pertença, 

destas ao lugar, por meio da análise do comportamento, do discurso e das suas devidas 

interpretações com o espaço rural. 

 Partimos, neste ensaio, da premissa de que as relações sociais, por mais vinculadas ao 

mundo econômico que estejam, perpassam, se moldam e se originam a partir das relações 

interpessoais, do contato com o outro e entre os seus. Os sentimentos, valores, hábitos, costumes 

e a forma de ver e fazer o mundo são resultado do que se viveu e da soma de experiências e 

culturas de um povo, tribo, grupo social e dos próprios indivíduos. 

 Neste sentindo, os lugares não têm somente uma forma e uma cor, uma racionalidade 

funcional e econômica; estão carregados de sentido para aqueles que os habitam ou que os 

frequentam em cada espaço e modo de vida (CLAVAL, 1999). 

 Não tão diferentemente, é também no espaço rural que o conjunto das ações se 

expressam no comportamento, é visto como ação simbólica, semelhante à fonação na fala, o 

pigmento na pintura, a linha na escrita e até mesmo a ressonância na música. Segundo Geertz 

(2008), todos esses elementos são ações que apresentam significados. Assim, todos esses 

elementos compõem a cultura de um povo, de um lugar, consiste de forma geral em estruturas 

 
1 Doutoranda em Extensão Rural – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), taysemuniz@hotmail.com 
2 Docente na Universidade Federal do Rio Grande (FURG), amabiletolio@hotmail.com 
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de significados socialmente estabelecidas, nos termos das quais as pessoas fazem certas coisas 

como sinais de conspiração e se aliam ou percebem os insultos e respondem a eles. 

 Com efeito, cada grupo social apresenta suas especificidades baseadas em seus 

costumes, e esses costumes realizam e formulam algo: 
Não são formulações abstratas dos significados nem a busca de significados, 
embora possam transmitir um significado. Os costumes estão claramente 
associados e arraigados às realidades materiais e sociais da vida e do trabalho, 
embora não derivem simplesmente dessas realidades, nem as reexpressem. Os 
costumes podem fornecer o contexto em que as pessoas talvez façam o que 
seria mais difícil de fazer de modo direito [...], eles podem preservar a 
necessidade de ação coletiva, do ajuste coletivo de interesses, da expressão, 
coletiva de sentimentos e emoções dentro do terreno e domínio dos que deles 
co-participam, servindo como uma fronteira para excluir os forasteiros 
(THOMPSON,1998) 

 

 Os costumes é que dão identidade as classes sociais, que caracterizam cada grupo, e/ou, 

neste caso, das comunidades rurais. Thompson (1998), ainda afirma que os costumes são 

práticas vivas adotadas pelos camponeses, apresentados como práticas antigas e constantemente 

repensadas, pois fazem parte da realidade, os costumes são a arena na qual os camponeses agem 

no cotidiano. 

 Já Wundt citado por Ginsberg (1966), define o costume como uma forma de ação 

voluntária que se desenvolveu numa determinada comunidade, seja ela nacional ou tribal. Dessa 

forma, o costume se assemelha, sob certos aspectos, ao hábito; isto é, o costume é o hábito 

seguido não por um indivíduo, mas pela maioria da comunidade. Porém, ele não se identifica 

de forma alguma com o hábito, ou seja, o costume em outras palavras, é o uso aprovado, são 

fenômenos sociológicos, e fenômenos de vida. E no conjunto de ações dos hábitos e costumes,  

se constitui a cultura, e posteriormente se constrói a realidade daquele povo representado nas 

suas práticas coletivas e em uma linguagem psicológica (MAUSS, 2003). 

 Por sua vez, a construção da realidade é produzida pelos próprios indivíduos locais, 

Bourdieu (1996) reconhece que os agentes constroem a realidade social, entrando em lutas e 

transações voltadas a impor suas visões, ou seja, imposições de pontos de vista, interesses e 

princípios, determinados pela posição que eles ocupam, em um mundo que eles mesmos tentam 

transformar ou preservar. E, a partir dessas mudanças as ações vão modelando a paisagem do 

lugar, pelo modo de vida e os valores intrínsecos que se sustentam. 

 Neste sentido, a construção do lugar, a paisagem de um lugar e a construção de todo o 

meio dependem muito da cultura das pessoas que a percebem e a constroem, depende também 
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dos hábitos e costumes ali vividos. Isto é, a paisagem e os olhares se tornam um produto cultural 

resultado do meio ambiente sob ação da atividade humana que se desenvolve ao longo do 

tempo.  

 Segundo Schier (2003), o aspecto cultural tem desempenhado um papel importante na 

determinação do comportamento das pessoas em relação ao ambiente. Desta forma, a 

transformação da paisagem pelos seus habitantes representa um dos elementos principais na 

sua formação. A paisagem é um símbolo que necessita de permanente atualização; como 

instrumento de apreensão do espaço pela geografia, ela representa uma rica tradição e também 

mais profundas querelas. É possível discutir como a abordagem cultural pode contemplar a 

paisagem tanto como uma leitura subjetiva de mundo quanto uma realidade que tem existência 

concreta. Neste trabalho, consideramos a paisagem enquanto parte do processo discursivo de 

ordenamento da imagem do mundo a partir do ambiente próximo, concreto e apreensível pelos 

sentidos humanos, mediante estruturas mentais correntes no universo sócio-cultural das 

comunidades rurais de cada distrito pesquisado. 

 É importante ressaltar que neste debate tornou-se importante desvendar como o 

imaginário da natureza é decodificado em valores simbólicos economicamente materializados, 

pois as práticas espaciais da humanidade não podem ser vistas como meramente racionais e sim 

em seu conjunto. 

 Adentrar nas representações é compreender o espaço tanto através dos processos 

visíveis, quanto por meio dos aspectos míticos dos lugares, e a paisagem pode ser fundamental 

nesta conexão obrigatória entre pensamento e imagem, do lugar, permitindo assim, uma 

observação mais profunda para além do campo objetivo (MACIEL, 2001). Para Lefebvre 

(1976), o espaço constitui-se como uma abstração concreta que é, simultaneamente, produto 

das ações sociais e estruturante das mesmas. É, ao mesmo tempo, uma realização material do 

trabalho humano e produto das relações sociais de produção. O espaço é uma produção humana 

resultante das relações sociais da relação e das pessoas com a natureza. Nas suas discussões, 

Lefebvre analisa o espaço como um produto histórico e social, resultado das ações humanas no 

marco do modo de produção capitalista. Dessa forma, o lugar pode ser compreendido como 

uma construção social, fundamentado nas relações espaciais diretas, no cotidiano e na 

articulação entre a cooperação e o conflito existentes em cada comunidade, ou grupo social. 

 Segundo Santos (2005), atualmente mais importante que a consciência do lugar é a 

consciência do mundo, obtida através do lugar. Por sua vez, Moreira (2007) afirma que, a 
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compreensão do lugar passa pelo caminho de considerá-lo não como uma soma de objetos, mas 

como um sistema de relações (subjetivo-objetivo, aparência-essência, mediato-imediato, real e 

simbólico). Com efeito, o lugar como conceito espacial de análise, ganha relevância no período 

contemporâneo, não como mero instrumento de localização ou uma base física, mas como uma 

construção sócio-espacial, construída nas relações entre os indivíduos e a base territorial em 

que se vive e se reproduz socialmente. 

 Diante dessa premissa torna-se importante vincular o lugar ao rural, justamente porque  

no campo, a unidade produtiva e a unidade familiar, são na maioria das vezes interligados. Nos 

casos aqui relatados, que apresentam a dimensão do lar, da casa domiciliar como o lugar da 

sociabilidade da família e a dimensão da unidade de produção como local das estratégias de 

reprodução social e econômica, denota a indissociabilidade do local de moradia e o local de 

trabalho. 

 Com efeito, toda essa ligação do espaço do rural como moradia e como espaço de 

trabalho, se alimenta num sentimento de aconchego ao lugar, pois é ali onde tudo acontece, não 

há uma separação entre o que é somente trabalho e espaço de vida. Segundo Santos (1999), o 

sentimento de pertencimento a um determinado lugar constrói uma introspecção de valores que 

condiciona o modo de vida dos indivíduos. 

 O lugar é tido como a base da vida cotidiana e da sociabilidade entre as pessoas, o 

sentimento de pertencimento ao lugar está relacionado ao trabalho, às formas de solidariedade,  

às atividades lúdicas, religiosas, às relações de parentesco e vizinhança e à perspectiva dos 

filhos em continuar na propriedade e na agricultura (MOREIRA, 2007). Dessa forma, buscamos 

fazer interpretações a respeito das relações entre a paisagem do lugar do rural, e o discurso que 

as famílias relatam sobre esse rural, bem como compreender a relação de pertencimento que as 

famílias têm com o lugar onde vivem e trabalham. 

 

O percurso metodológico 

 

 No presente ensaio, ao propormos interpretar relações presentes entre as paisagens e os 

discursos dos sujeitos pertencentes ao mundo rural, necessitamos de um aporte metodológico 

com base nas ciências sociais, em especial na antropologia. De acordo com Geertz (1998), o 

trabalho de pesquisa de cunho antropológico tem duas vertentes básicas: estar em campo, 

observando, sentindo, vivendo e dialogando com a realidade do objeto de estudo, ou campo; e 
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o estar aqui, assim dito, isto é, o trabalho de, uma vez munido das anotações e memórias, redigir, 

a partir destas realidades e a dos estudos dos pares na arte das ciências humanas e sociais, o 

texto que “descreve” e interpreta o estar lá. 

 Nesse tipo de pesquisa, quando o pesquisador está em campo, a sensibilidade e intuição 

deste é de suma importância para que se consiga ter o entendimento da cultura do outro, é 

necessário que se encontre uma “chave” para dialogar com esta outra cultura e a partir daí 

construir interpretativamente o texto da cultura estudada. No caso da obra a Interpretação das 

Culturas, Geertz (1998), mostra que esta chave aconteceu acidentalmente e que a partir daí é 

que foi possível realizar a pesquisa, participando de momentos que se a “tribo” não houvesse 

tido confiança no pesquisador pelo ocorrido, não haveria como acontecer. 

 No caso interpretativo que aqui apresentamos, é importante mencionarmos que a relação 

de confiança estabelecida com os sujeitos do trabalho de campo foi estabelecida por meio dessas 

“chaves” a que Geertz se refere. No momento em que chegávamos às propriedades rurais, logo 

se percebia alguma “porta de entrada” em assuntos que fossem do cotidiano e da “lida” desses 

sujeitos, assim facilitando a abertura para diálogo e a oportunidade de estabelecer laços. 

  Ao adentrar na especificidade pesquisador (a) e pesquisado (a), um ponto crucial é o 

fato de que ambos possuem a mesma natureza. O pesquisador (a) tem a sua própria cultura, ao 

estudar uma determinada cultura e ao realizar sua interpretação não consegue separar-se de 

certas convicções já pré-existentes em si, assim o texto final certamente vai ser apresentado na 

interpretação de uma ótica específica e que não se separa da biografia do autor (a). 

 Nesse aspecto, o exercício de distanciamento e o esforço em conhecer o outro a partir 

da lente do próprio sujeito a ser pesquisado, exigiu um olhar despretensioso de nossas 

formações, pois a realidade em que estávamos imersas era, até então desconhecida para uma de 

nós e muito próxima para a outra. Fizemos então, um esforço conjunto em permitir um ambiente 

em que os “donos (a)” das vozes que aqui estarão presentes, pudessem se sentir a vontade para 

traduzirem seus sentimentos em falas, gestos e apontando imagens. 

 Sobre a pesquisa de cunho antropológico, Geertz (2004) afirma que os pesquisadores 

(a) ainda que atravessem os muros das academias para que encontrem seus objetos de 

investigação o texto que será produzido, os relatórios que apresentam os resultados de sua 

investigação, são escritos dentro desses muros acadêmicos. “Em si, o Estar Lá é uma 

experiência de cartão postal. Mas é o Estar Aqui, como um estudioso entre estudiosos, que faz 
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com que o texto antropológico de alguém seja lido... publicado, criticado, citado e ensinado” 

(GEERTZ, 2004, p. 170). 

 Há pouco tempo, o mundo que os antropólogos estudavam, era um mundo primitivo, 

que era desconhecido, hoje o mundo é globalizado e a diferença entre a cultura do antropólogo 

e a do seu “objeto” tem sido cada vez mais sutil. Ou seja, nesse momento de uma antropologia 

que passa por mudanças, entra-se em uma linha tênue entre os autores clássicos da antropologia 

e a atual realidade (GEERTZ, 2004). 

 Assim sendo, para trabalhar com objetividade, foi apresentado o tema da pesquisa, para 

que as famílias pudessem discorrer de forma à vontade sobre o histórico do seu lugar de vida. 

Decidimos utilizar os relatos históricos, pois o uso desse recurso dá a dimensão que, explica 

tanto os aspectos da realidade observado em um dado momento, e cuja ausência pode 

comprometer as interpretações. A história se ocupa, em si, do que foi documentado, e a 

documentação se refere geralmente às vidas das camadas dominantes da sociedade, por isso 

nos valemos do recurso das entrevistas e registros, por meio de discurso, de pessoas mais velhas 

que residem e viveram por longos anos no local pesquisado. 

 Da localização dos dois distritos, 1º e 3º Distritos de Pinheiro Machado, tratam- se de 

áreas imersas na zona sul do estado do Rio Grande do Sul, cujo desenvolvimento histórico é 

conhecido por sua colonização fortemente marcada por guerras e disputa de terras; bem como 

seu cenário é, até hoje composto por marcas culturais vinculadas às lidas “campeiras”. Não sem 

razão, que Cândido (2001), afirma, a importância de situar o lugar, assim, tentamos esboçar um 

panorama de memórias passadas daquela cultura com entrevistas abertas com intuito de atender 

a finalidade de explorar mais o lugar e a forma de vida das famílias. 

 Durante a pesquisa de campo, foram percorridos ambos os distritos com o intuito de 

conhecer a dinâmica histórica e produtiva do local; seguindo nas estradas parávamos em cada 

porteira e adentrávamos as propriedades iniciando um diálogo que pudesse nos abrir portas para 

satisfazer nossas necessidades de informações. Conversas informais com moradores e 

trabalhadores foram estabelecidas e posteriormente foram realizadas nove enquetes que 

compõem o todo da pesquisa em si, no caso deste ensaio, trazemos um caso de cada distrito, 

escolhidos por serem típicos da pecuária familiar. 

 Nos dois casos a serem apresentados e analisados a seguir, foram realizadas entrevistas 

com um roteiro previamente estabelecido, porém deixamos que as conversas fossem fluindo 

conforme as histórias fossem ditas pelos sujeitos pesquisados. Primeiramente dávamos entrada 
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em assunto vinculado ao histórico do local e logo em seguida os mesmos, adentravam o assunto 

de sua ligação com a propriedade e descreviam com emoção suas memórias e sentimentos em 

relação ao trabalho e ao modo de vida e produção ao qual sempre viveram, com carinho e 

dedicação. 

 

Breve histórico do universo investigativo 

 
O Rio Grande do Sul integrou-se tardiamente ao restante do Brasil colonial. 
Foi descoberto no início do séc. XVI, a partir de expedições litorâneas de 
exploração e comércio de pau-brasil, típicas da fase pré-colonizadora, que 
chegaram até o litoral do extremo sul do Brasil. Destas viagens, resultaram 
registros e descrições da costa gaúcha, assim como a generalização do nome 
“Rio Grande de São Pedro” para toda a área. Entretanto, a região permaneceu 
inexplorada por mais de um século, enquanto que no restante da América 
portuguesa se desenvolviam os engenhos de açúcar. Desvinculado da 
agricultura colonial de exportação diretamente integrada ao mercado 
internacional, o Rio Grande do Sul carecia de sentido no contexto do processo 
de acumulação primitiva de capitais que se verificava nos quadros do Antigo 
Sistema Colonial (PESAVENTO, 1985, apud CORONEL, ALVES e SILVA, 
2007, p. 29). 

 

 De acordo com Albuquerque (2011), o pampa gaúcho passa a ser ocupado mais 

efetivamente em meados do século XVIII quando aumenta o número das fazendas de criação 

de gado na região; inicialmente estas, dedicavam-se apenas à extração do couro. Nesse cenário 

de “apropriação privada dos campos meridionais brasileiros” o tráfico negreiro, bem como a 

desapropriação territorial dos povos indígenas locais, passaram a ser estimulados. A partir de 

1780, com o aval da Coroa, é iniciada uma redistribuição das terras; coincidindo com o 

desenvolver das charqueadas na região, que forçava a concentração de terras pela elite 

pecuarista (militarizada e armada). Com esse contexto tem-se a formação da mão-de-obra das 

fazendas do sul do estado do Rio Grande do Sul, composta por caboclos, negros cativos e índios. 

 Como exposto por Monastério (2002), citado por Albuquerque (2011, s/p): 

 
A pressão política das elites campeiras meridionais era maior nos momentos 
mais agudos das diversas "crises da pecuária", quando a taxa de lucro da 
atividade pecuarista recuava de seus patamares históricos. Esta foi à causa 
estrutural das revoltas políticas ocorridas no Rio Grande  do Sul, e que 
reverberavam além dos limites estaduais, como Revolução Farroupilha (1835), 
Revolução Federalista (1893)18 e Revolução Liberal (1923), onde se matava 
gente quase quanto gado. Eventos que foram revolucionários apenas no nome, 
pois deixavam intocada a estrutura fundiária e baseavam suas reivindicações 
no protecionismo ou no uso de fundos públicos, como na Farroupilha quando 
os charqueadores pampeanos obtiveram do poder imperial uma proteção 
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tarifária contra a produção platina, ou na Federalista quando as taxas de 
importação para o produto concorrente foram outra vez ampliadas. 

 

 Esse processo histórico, por sua vez, acarretou em cicatrizes profundas na metade sul 

do estado, ocasionando na situação econômica em que hoje a mesma se encontra. Segundo 

Coronel, Alves e Silva (2007), a metade Sul do estado do Rio Grande do Sul, teve como 

importante característica apresentar centros urbanos distantes uns dos outros e ainda sem 

relações comerciais entre eles, sua população era essencialmente rural e a sua economia baseada 

na produção do charque, bem como a criação de muares e a lavoura de arroz. O principal 

produto que movimentava a economia dessa região era o charque e com ele é que a região 

mantinha relações comerciais com as demais regiões do país. 

 Com o passar do tempo, aproximando-se do final do século XIX, quando a criação de 

gado entra em crise, as charqueadas demonstram sinais de declínio, o que contribui com a queda 

econômica da região; pois esta, não apresenta diversidade em atividades econômicas e ainda, 

mantinha muitos latifúndios improdutivos, o que acarretou em uma decadência produtiva 

(CORONEL, ALVES e SILVA, 2007). 

 Parte deste contexto, temos o município de Pinheiro Machado (FIGURA 1), que em sua 

história, assim como a de sua região apresenta a característica de produção agropecuária, porém 

em sua especificidade tem-se a pecuária familiar; em especial na cultura de ovinos. Sua 

emancipação ocorreu em 1878, porém ainda não era denominada de Pinheiro Machado e sim 

de Cacimbinhas; apenas em 1938 é que passa a categoria de cidade quando então, vive seu auge 

no comércio (PINHEIRO MACHADO, 2017). 

 Atualmente o município sofre com o envelhecimento rural, assim como seu 

esvaziamento; o que vem comprometendo as questões produtivas locais. A economia de 

Pinheiro Machado tem uma importante parcela vinculada à fábrica de cimentos pertencente à 

Multinacional Votorantim; porém está prestes a fechar as portas, o que por sua vez, pode causar 

um impacto econômico bastante negativo no município. Sobre sua população, de acordo com 

o IBGE (2010) conta com 12.780 habitantes, sendo destes, apenas 2.996 a população total rural. 
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Figura 1: Mapa do Território Municipal de Pinheiro Machado – RS.  
Fonte: Site da Prefeitura de Pinheiro Machado. 
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Seu Beto e as percepções históricas do 1° Distrito de Pinheiro Machado 

 

 A família entrevistada do 1° distrito de Pinheiro Machado- RS foi do pecuarista Seu 

Beto, residente na propriedade desde a época de seu pai, a região é onde reside é conhecida 

como Espenilho. A terra tem um total de 130/há, considerada segundo Seu Beto como uma 

chácara pequena: “Aqui é chácara, é pequeninha, tem 130 hectares, já foi maior, mas é que 

teve herdeiros, meu pai morreu, minha mãe morreu, meu pai já era casado antes, tinha outros 

herdeiros”. A relação que Seu Beto faz em considerar sua terra pequenina é fazendo uma leitura 

com os tempos mais antigos, em que as propriedades rurais eram grandes estâncias na região 

da metade Sul do estado do Rio Grande do Sul. Corroborando com o relato histórico Fialho 

(2005), observa que quando os historiadores/pesquisadores se reportam à região sul rio-

grandense, logo vem à mente a imagem dos verdes campos infindáveis ocupados pelas estâncias 

de criação de gado. 

 Ao observar as terras da região, e as propriedades vizinhas, Seu Beto percebe que maior 

parte são criadores de gado, na sua fala relata que as terras não são boas para trabalho com 

agricultura: “vocês viram aqueles cerros monstros, aquilo é só pedra, não dá pra plantar”, boa 

parte das terras que observamos na estrada são marcadas por estes morros, rochas espalhadas, 

e solos rasos por maior parte da região, o que favorece ainda hoje para investimento e aposta 

na criação de gado. 

Figura 1: Fachada da casa de Seu Beto; Vista para os campos da propriedade; 
Quintal da residência; Área de cultivo dos ovinos. 
Fonte: Material de campo, 2016. 
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 Atualmente Seu Beto fala sobre todos os municípios da região com muita propriedade 

de quem conhece bem, isso se remete a dois motivos, um primeiro que foi relembrado no tempo 

em que foi campeiro, e por isso conhece boa parte da zona rural da região, em relação a esse 

aspecto Fialho (2005), relata uma observação importante que  este tipo de campeiro tradicional 

ficou no passado, algo próximo ainda se encontra exatamente no interior das estâncias do pampa 

rio-grandense3; um segundo motivo bem curioso, é que quando quer saber onde fica um 

município ele vai e olha no mapa geográfico, e por isso explica o saber que ele tem em relação 

a quantos municípios tem o estado do Rio Grande do Sul. Esses saberes foram sendo adquiridos 

ao longo da vida, pois seu Beto quando jovem não chegou a frequentar a escola: [...] Tem muita 

coisa que eu não sei… já pra adiantar mais, a escola não me conheceu… tem muita coisa que 

a gente vai buscando, mas pra te dizer pontualmente sobre uma realidade certa eu não sei. 

 Todas as lembranças nas falas de Seu Beto vêm carregadas de recordações do lugar de  

vida, onde sua família viveu, bem como com uma relação bastante estreita com o trabalho, seja 

o de campeiro, como a produção pecuária. Em alguns momentos, traz muito forte a lembrança 

que mesmo em terras não muito produtivas se desenvolvia também trabalhos com a agricultura, 

e um trabalho relacionado às necessidades do momento, de alimentação e outro utensílios: 

 
Antigamente também, se comia o que se colhia, então, não precisava comprar 
sofá, não precisava comprar televisão, não precisava comprar geladeira… o 
máximo que se tinha era um rádio velho daqueles antigos, não existiam essas 
outras coisas… não tinha luz [há seis anos que tem luz na propriedade deles, 
somente], não tinha telefone, não tinha nada na área rural… e não tinha com 
que gastar… até pouco tempo charqueava a carne para conservar, fazer 
carreteiro com carne de ovelha. 

 

 Essa valorização do lugar, não somente como um espaço de produção e de trabalho, mas 

um espaço de sociabilidade, onde se colhia o alimento da família e nos momentos das 

charqueadas encontravam os vizinhos e os familiares para prosear e compartilhar o alimento de 

forma coletiva; esses são elementos que nos apresentam o espaço rural como um modo de vida. 

 
3 Hoje pode-se dizer, grosso modo, numa perspectiva temporal, consequentemente cultural, que se tem dois tipos 
sociais designados como gaúcho. O primeiro, espelho dos cultos tradicionalistas, produto do passado, foi 
constituído na vivência campeira do período colonial. O gaúcho amante da liberdade, a qual desfrutada sobre o 
dorso do cavalo, e que tinha no churrasco e no chimarrão os principais itens de sua dieta alimentar, O segundo, 
atual, refere-se ao indivíduo nascido no Estado do Rio Grande do Sul, portador de miscigenação que abarca largo 
grupo de etnias (FIALHO, 2005, p. 41). 
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 Na perspectiva de Wanderley (2001), o meio rural é um espaço dinâmico, supõe a 

existência de uma população que faça dele um lugar de vida e de trabalho e não apenas um 

campo de investimento ou uma reserva de valor. Assim, Seu Beto mostra uma leveza e uma 

saudade quando relata desse antigo costume. Este costume de reunir as pessoas para  charquear, 

e fazer carreteiro com carne de ovelha era um costume antigo. Podemos então considerar, 

baseadas em Thompson (1998), que o costume é a prática, ou seja, a fonte do costume é o que 

fazem as pessoas no seu cotidiano, sendo considerado bom, por isso passa a ser executado com 

frequência, tornando-se lei, formando o que se pode chamar de direito consuetudinário (baseado 

nos costumes da população), e assim todas as família na localidade seguiam e reproduziam esse 

costume. 

 Atualmente Seu Beto, cria animais para produção de consumo familiar, porém numa 

escala bem menor que nos tempos antigo, hoje cria em média 70 cabeça de bovinos, e 200 e 

poucos de ovinos, para sua referência de grandes criações esse número que trabalha hoje é 

pequeno, contudo reconhece sua limitação de mão de obra e o avançar da idade que não lhe dá 

mais tantas condições de trabalho como antes, e que para ele isso já é muito; “já é muito já, mas 

é o que eu tenho a gente já tá aposentado, ganha um salário, mas serve, já ajuda pra quem toda 

vida sobreviveu de troco”. 

 No entanto, o trabalho no campo para seu Beto tem uma forte ligação com seu modo de 

vida, do pecuarista criador de animais, esse modelo se apresenta como uma forma social de 

produção, dos quais fundamentos se encontram no caráter familiar, tanto dos objetivos da 

atividade produtiva voltados para as necessidades da família, quanto do modo de organização 

do trabalho, que supõe a cooperação entre os seus membros. A ele corresponde, portanto, uma 

forma de viver e de trabalhar no campo que, mais do que uma simples forma de produzir, 

corresponde a um modo de vida e a uma cultura (WANDERLEY, 2014). 

 Nesse sentindo, os antigos hábitos da família e do lugar de viver, sem energia elétrica, 

faziam as necessidades e os costumem serem outros, relacionados a uma construção social, 

mais de troca e de interatividade entre as vizinhanças e familiares. Nesse aspecto Vianna (1987), 

citado por Fialho (2005), relata que os habitantes dessa região da metade sul apresentam bem 

essa característica, o gaúcho é jovial porque é sociável e é sociável porque o pastoreio na savana 

– desenvolvendo os hábitos da cooperação e da solidariedade – é, de si mesmo, uma escola 

incomparável de sociabilidade: 
O trabalho no campo, a lida com o gado, não é um trabalho individual, 
necessita de um grupo de homens para cercar os animais, para conduzir os 
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animais ao destino, que trabalhem de forma coordenada e imbuídos do 
sentimento corporativo – cooperação; “(...) trata-se do trabalho combinado, do 
trabalho conjugado, da solidariedade forçada no trabalho. (...) uma 
aprendizagem quotidiana da solidariedade e à pratica de um regime obrigatório 
de cooperação.” (FILAHO, 2005, p.55) 

 

 E é dessa vida compartilhada que bate a saudade nos olhos de Seu Beto, sua memória 

de quando as famílias eram maiores, e de quando os trabalhos eram coletivos, hoje todos estes 

aspectos mudaram, tendendo a vida no campo para atividades mais individuais. Observa que os 

campos estão sendo tomando por plantações de eucaliptos, as grandes fazendas que estão na 

sua circunvizinhança, sendo divididas entre os herdeiros e posteriormente arrendadas para 

indústria de celulose; esses fatores criam uma ponte de distância entre a vida do homem e da 

mulher no campo e o seu modo de vida como cultura do lugar. 

 

Seu Rubsnei e suas ovelhas premiadas: um olhar do 3º Distrito 

  

 A segunda família entrevistada residente no 3º Distrito, que aqui trazemos para relatar  

sua história no local, reside  a mais  de 45  anos no  mesmo  local.  O pecuarista familiar, que  

hoje mora apenas com sua esposa, relata que tudo o que foi feito em sua propriedade foi feito  

por ele, desde a casa, as árvores plantadas, tudo, ele relata que quando chegou, era campo limpo, 

não tinha nada. Quando questionado de suas origens: 
Sou criado na campanha, a 4 km daqui; nasci e me criei na serra das 
Asperezas. Sempre trabalhei no campo, desde guri, desde os 12 anos trabalho 
no campo. Com 12 anos já saí esquilar pra fora e depois fazer lenha, cortar 
arroz; e construí minha vida trabalhando né! Sempre no rigor, no serviço 
rigoroso. Hoje só cuido do gado e das ovelhas porque não tenho mais 
condições de trabalhar com lavoura. 

 

 Ao lembrar-se do tempo em que ainda trabalhava na lavoura, de uma forma bastante 

saudosa, diz que plantava milho, trigo, aveia, azevém: “plantava tudo, né, batata inglesa, 

amendoim, era planta de casa tudo, mas a maior quantidade era milho, né; milho e aveia”. Em 

relação ao destino da produção, o produtor diz que o milho era paro gado e também para venda, 

“o que sobrava da propriedade eu vendia. E aveia se vendia, colhia 60 – 70 sacos de aveia”. 

Segundo o mesmo, o javali foi um motivador para que ele deixasse de trabalhar com lavoura, 

além da chagada da idade. Referindo-se à chegada dos javalis na região: 
Ele veio pela plantação de eucalipto, ele veio do Uruguai, e alguém trouxe 
eles pra iniciar, pra tentar caçar, pra fazer bonito; e assim ficou silvestre e 
hoje pra colher uma lavoura de milho só com cerca elétrica. Se não fizer um 
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potreiro e tapar com cerca elétrica, três, quatros fios bem tapados, não colhe 
mais nada. Eles hoje estão atacando o rebanho e até os terneiro, até as vacas 
não parir, eles estão matando terneiro; tem bandos aí! 

 

 A presença dos javalis é vista com tristeza e com certa antipatia por sua origem, algo 

que como relatado por Seu Rubsnei, veio para divertimento daqueles ligados às empresas 

vinculadas às plantações de eucaliptos. Percebe-se que os costumes e hábitos dos moradores 

locais necessitam ser (re) desenhada, por uma invasão que não lhes coube escolha. 

 Atualmente, em sua propriedade tem criação de gado e ovelha; Seu Rubsnei nos 

informou que possui 80 ovelhas, praticamente para o consumo; “eu vendia era carneiro, que é 

meu mercado que eu produzia, mas hoje eu não tenho mais, estou só com 3 carneiros pra 

vender esse ano, me liquidaram as ovelhas. Eu comprei umas ovelhas ano retrasado em Erval, 

e trouxe aí, e quando estava pegadinha da cria, os caras me levaram as ovelha”. Ao nos relatar 

que possui mais criação de gado, traz a tona outro problema presente na região, os roubos 

frequentes e recorrentes do rebanho de ovinos. Essa prática tem transformado a vida e práticas 

dos produtores do município e é algo relatado por todos aqueles que visitamos 
Hoje tá mais bovino, porque temos um segundo problema aqui que nos 
apareceu, que é o ladrão, né… Eu tinha uma cabanha registrada, está aí os 
troféus da minha cabanha, tudo ó… eu tinha uma cabanha de Corriedale 
registrada, tudo troféu de campeão em primeiro e prêmio, né, nas exposições 
da região, cada troféu desse é de campeão numa exposição. E esse ano 
passado eles me roubaram 65 animais, inclusive 40 da cabanha… muito 
difícil! 

 

 Visivelmente percebe-se uma necessidade de mudança no próprio modo de vida desses 

sujeitos, por conta de fatores externos às suas vontades e costumes trazidos até o presente 

momento. 
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Figura 2: Tesoura de tosa das ovelhas; Utensílios utilizados na propriedade ao longo do tempo; Quintal da 
residência; Prêmios da cabanha de Seu Rubsnei. Fonte: Material de campo, 2016. 
  

 Seu Rubsnei relata que na localidade, antigamente era mais presente a produção de 

lavouras para o autoconsumo; na área que abrange da sua propriedade até a localidade de Passo 

dos Machados, de acordo com ele, era de praticamente pequenos produtores, que atualmente 

encontra-se desabitada, pelo fato dos antigos moradores já estarem aposentados e terem mudado 

para a cidade. Esse fato se comprova, pois ao percorrermos a área mencionada, pudemos 

perceber tanto na paisagem quanto no discurso daqueles (poucos) que encontramos nas 

residências, que as propriedades, em sua grande maioria, são ocupadas para finais de semana, 

como local de lazer, algumas inclusive nem mesmo pertencem mais aos antigos proprietários, 

tornaram-se sítio para os fins de semana, com pouca presenta de produção agropecuária. Como 

coloca Seu Rubsnei: “O pessoal foi pra cidade e abandonou a lavoura, e deixou o gadinho aí, 

e vem da cidade sábado e domingo, e repara, e se aposentaram. Só ficou uma meia dúzia de 

velho, os novos foram tudo embora”. 

 Quando menciona sobre o fato dos jovens não permanecerem na localidade, relata sobre 

suas duas filhas, que hoje não mais residem ali. Ambas concluíram cursos superior na área da 

educação e atuam na profissão; uma delas atualmente está cursando mestrado. Seu Rubsnei e 

sua esposa demonstram satisfação em relatar a formação das filhas, que seguiram os passos da 

mãe na profissão, mas que por terem saído dali, conseguiram melhores condições de trabalho. 

Como expõe Dona Juranir: “sou formada em Licenciatura, trabalhei pelo Estado, e depois pelo 

município… trabalhei pelo estado, na Escola de Passo do Machado, que está quase pra fechar, 

não tem quase mais aluno e não dá pra viver na campanha sem salário”. Um fato interessante 

é que ambas as filhas do casal, são casadas com produtores rurais e mantém vínculos afetivos 

com o meio rural, mesmo que sendo em outras localidades. 

 Nesse sentido, considerando a realidade da família de Seu Rubsnei, fazemos uma 

reflexão acerca das questões de pertencimento e garantia da própria reprodução social da 

mesma. De acordo com Carvalho (2005), a família, como a expressão máxima da vida privada, 

é onde se constroem as expressões dos sentimentos, e ainda, o local onde estão as relações 

íntimas necessárias para o socializar-se dos indivíduos. Dessa forma, o autor considera que, 

“assim desenvolvem o sentido de pertença a um campo relacional iniciador de relações 

includentes na própria vida em sociedade. É um campo e mediação imprescindível” 

(CARVALHO, 2005, p. 271). Para o autor é nessa esfera da vida íntima que se faz a construção 
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da história de vida, é onde se dá o encontro humano, é o local onde se reproduzem os valores 

de exercício moral com  a necessária interface com a esfera pública. 

 No mesmo sentido, Araújo (2013, p. 371) traz a discussão sobre a “consciência de 

pertencer” do indivíduo e afirma que ela “tem seu início na responsabilidade com a comunidade 

em que o sujeito se encontra na medida em que, integrando a esta, em seus diversos âmbitos, 

se sente chamado a construí-la”. “Nesse sentido, a compreensão do viver “conscientemente” a 

pertença refere-se ao fato objetivo de uma pessoa encontrar- se dentro de uma comunidade, 

receber dela uma formação e desempenhar determinadas funções” (STEIN, 1932-3/2003, 

p.737, apud ARAÚJO, 2013, p. 369). 

 Dessa forma, de acordo com José de Souza Martins (2012, p. 111), nas famílias rurais, 

o primado do trabalho representa o primado da família, pois é este que a reproduz, garantindo 

“a ampliação da propriedade na extensão das necessidades de sobrevivência de todos os seus 

membros. É assegurando a existência da propriedade que o pai de família cumpre o seu dever 

de garantir aos filhos a terra suficiente para que possam, por sua vez, constituir família”. Ainda, 

de acordo com o autor, o empreendimento familiar é resultante do “familismo” que é interligado 

à economia, porém salienta que de forma primordial não é esta última o fator principal de 

reprodução da unidade, elucidado pela expressão família que trabalha. Assim, é perceptível a 

descontinuidade dos processos de reprodução social naquela localidade, considerando essa 

família e seu entorno como objeto e sujeitos dessa análise. 

 

Algumas reflexões á luz da literatura 

 

 Este trabalho se propôs a estudar as relações entre as paisagens e o discurso de duas 

famílias pecuaristas residentes em dois distritos da zona rural de município de Pinheiro 

Machado – RS. Para tanto, fez-se necessário compreender a relação do sentimento de pertença, 

destas ao lugar, por meio da análise do comportamento, do discurso e das suas devidas 

interpretações com o espaço rural. 

 Com efeito, num contexto da região da metade Sul do estado do Rio Grande do Sul, em 

um lugar de tradições e costumes arraigados, sendo estes expressivos nas falas, nas lembranças 

e nas comparações com referências sempre em um modelo de vida rural mais antigo; percebe-

se em cada fazer, nos objetos e ferramentas guardados, nas ações de seus trabalhos e 
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principalmente nas críticas ao atual modo de vida moderno onde tem uma intensa ligação com 

o urbano/rural e rural/urbano um modo de vida pecuarista característico campeiro. 

 Para entender e compreender os costumes e tradições, partimos da concepção de 

Thompson que compreende o costume como uma forte ligação arraigada às realidades materiais 

e sociais da vida e do trabalho das pessoas, bem como o autor Morris Ginsberg que entende a 

tradição como a soma de todas as ideias, hábitos e costumes de um povo, e que estes sejam 

transmitidos de geração em geração, e foi à soma de hábitos que encontramos na tradição 

gaúcha campeira do criador de gado, a tradição peculiar da região de criação de ovelha com 

destino  da lã e carne, assim como o orgulho na fala de Seu Rubisnei de saber esquilar desde 

criança, e  ainda guardar as mais antigas tesouras e ferramentas para seu trabalho que aprendeu 

com as gerações passadas. 

 As duas famílias estudadas nos dois distritos foram ilustrativas para compreensão das 

relações que são construídas no lugar em que vivem e trabalham, bem como a relação de 

pertencimento que se tem arraigado com seu passado de vida. Voltar no passado dessas famílias 

por meio do método de escuta das falas, depoimentos e observar as diferenças entre costumes 

e hábitos mais antigos e os atuais, foi de suma importância para explanar nosso objetivo inicial. 

Assim, indo até as raízes históricas do lugar de vida e dos modos de vida, podemos trazer uma 

maior aproximação da expressão do sentimento de pertencimento e da construção social 

existente. 
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PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS TRABALHADORES DAS USINAS DE 

RECICLAGEM NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

 

Andréia Faotto Junkes  

 

Resumo 
Esta pesquisa foi desenvolvida na Associação de Reciclagem da cidade de Francisco Beltrão (ASCAPABEL), 
Cooperativa Marcop e nos Eco Box onde os coletores fazem seus próprios horários, sendo assim, autônomos, 
levando também em consideração a coleta de vidro e os clandestinos que não tem vínculo direto com a 
administração municipal. As pesquisas foram realizadas utilizando a aplicação de questionários e entrevistas para 
coletar dados quantitativos e, posteriormente, a análise levou a reflexões sobre como essa população vive a partir 
da remuneração da coleta seletiva. Sendo que as áreas ocupadas por essa população estão localizadas em pontos 
da cidade que são consideradas marginalizadas por apresentarem situações precárias de vida, incluindo aqui, onde 
a crescente maioria tem se instalado na Ocupação Terra Nostra e com pouca oportunidade de trabalho formal, 
restando à realização da coleta seletiva como forma de sobrevivência. Veremos ainda, como a história interfere, 
estigmatizando o trabalho braçal e a busca por um lugar para viver, bem como os fatores socioeconômicos 
segregam e marginalizam esses grupos sociais, objetivando fazer com que a Geografia seja humanizada, buscando 
dar-lhe um novo significado, levando à conscientização justa e tentando alcançar a contextualização de conteúdos 
com nossa realidade. 

 
Palavras-chave: Coleta; lixo; trabalhadores; reciclagem; socioeconômico. 

 

1. Introdução 
A necessidade surgiu da importância de compreender o processo e a dimensão desigual 

da distribuição de capital em nosso tempo, da invisibilidade social, que tem se desencadeado 

em alguns níveis na cidade de Francisco Beltrão-PR, mesmo tendo grande importância 

ambiental, social e capital, seus trabalhadores não tem reconhecido seu papel fundamental nessa 

engrenagem que se chama capitalismo, e as transformações históricas reproduzidas, mesmo 

gerações após seu esplendor. 

Lugares adequados para que as famílias possam desenvolver a classificação do produto 

coletado tem se tornado um círculo vicioso, difícil de ser resolvido. Para entendermos o 

processo precisamos observar com cuidado porque ele é tão recorrente. Espaço, terra e 

território, lugar, seja qual for o termo geográfico destinado para compor o texto 

apropriadamente, é evidente que o entrelaçamento não é somente uma questão urbana, êxodo 

rural, educação negligenciada por dificuldades enfrentadas e afins durante o processo de 

urbanização das cidades e seu desenvolvimento desordenado, não oportunizando a todos, 

direitos constitucionalmente adquiridos, o capital e a falta dele, ficam evidentes de como o 

sistema falha onde sua eficiência é mais desejada, o que é preciso ser feito para que de fato o 
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problema seja resolvido e as necessidades sociais, capitais e ambientais sejam justas e coerentes 

com as necessidades atuais. 

O objetivo é mostrar aqui, que as áreas ocupadas por essa população que tem baixo 

desenvolvimento social e urbano, são aglomerados de cidadãos, onde o que se torna atraente, 

tem sido a disponibilidade de trabalho, que exige pouca instrução e horários flexíveis. 

                Esta pesquisa foi desenvolvida na Associação de Reciclagem de Francisco Beltrão-

PR, como também, na Marcop, instalada ao lado da citada primeiramente, na Rua Mandaguari 

201, os Eco Box situados na Cidade Norte e, por último, em uma estrutura na entrada da 

Ocupação Terra Nostra, no Bairro Padre Ulrico e com alguns clandestinos, assim chamados, 

por não terem qualquer vínculo direto de controle sob suas atividades de recolhimento de 

recicláveis dentro da cidade.  

Tratar-se-ão,  das pesquisas, de forma separada, contando como cada uma dessas 

“empresas” surgiu, uma média de quantos colaboradores tem na data da pesquisa, e de uma 

forma subjetiva e indutiva serão discutidos dados coletados sobre, o que pensam e sentem esses 

trabalhadores inseridos nesse contexto de fatores socioeconômicos, tendo em vista que as 

respostas serão abertas, o que significa que este artigo de forma alguma busca responder 

questões evidentes, mas, trazer a realidade das ações e reações que levaram essa parte, em 

particular, da população, a buscar esse tipo de atividade como forma de subsistência e através 

de embasamento científico,  justificar as escolhas dos lugares onde vivem. 

 
Fundamentação teórica  

 Durante o processo de industrialização que se acentuou com o fim da Segunda Guerra 

Mundial com incentivos ao consumo, trazendo novas tecnologias a disposição da massa, o 

desejo de possuir capital e reproduzi-lo, expandiu-se gradativamente conforme a disposição do 

capital, a evolução e o sentido do trabalho mudou. O trabalho intelectual é uma potencialidade 

reconhecida enquanto o que exige apenas força braçal, é meramente instrumentalizado por seus 

organizadores.  

Nesse contexto, o capital e o Estado tornam-se o centro do processo, e o trabalhador 

mero coadjuvante. O fato é que, com toda essa subordinação, e o sucesso do amadurecimento 

do capitalismo, visto ao modo que tem ganhado espaço no cenário mundial globalizado, ao se 

tornar alicerce do Estado dando aos seus constituintes o poder de acumular, resultou na perda 

da identidade do ser social. 
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Segundo Braga (2011), o aumento dos acidentes e das mortes no trabalho, a resiliência 

do número de trabalhadores que se submetem à informalidade, a concentração da massa dos 

empregos na base da pirâmide salarial ou a elevação da taxa global de rotatividade e de 

terceirização, da força de trabalho, idealizam a desagregação social que a ortodoxia rentista 

afiançada pela “Carta ao Povo Brasileiro” assegurou ao país em 2007. Por seu lado, a teoria 

formativa da “nova classe” mais à tese da hegemonia às avessas, ajudaram a esboçar uma 

resposta sociológica ao enigma da conversão do petismo ao rentismo globalizado: pilotando o 

modelo de desenvolvimento pós-fordista no país sem romper com o ciclo da valorização 

financeira só mesmo pacificando as fontes do trabalho barato, daí uma modesta 

desconcentração de renda na base da pirâmide salarial com o objetivo de garantir uma severa 

concentração de capital financeiro no cume do regime de acumulação. Tudo somado ao 

“transformismo” da direção histórica dos movimentos sociais ocorridos no país.  

É preciso aumentar o consumo e ampliar o número de consumidores, as margens dessa 

cadeia alimentar ficam os trabalhadores, que não conseguem vislumbrar um nível desejado e, 

assim, não seguindo a linha dominante, tornam-se coadjuvantes no processo. 
(...) há no capital um processo de subjetivação que qualifica e 

hierarquiza as diferenças, as subjetividades. Esse processo de subjetivação 
é, portanto, diferente da subjetivação em si, porque é nesse processo que a 
verticalização das subjetividades se manifesta e dificultam os mecanismos de 
coletividade.  (Antunes,2009), 

Percebe-se assim, o fracasso social que se reproduz, mesmo diante de todos os direitos 

inerentes ao ser humano garantido na constituição.   

Assim, segundo Ianni (1994), na mesma escala em que ocorre a globalização do 

capitalismo, verifica-se a globalização do mundo do trabalho, visto que as características do 

mercado de trabalho no fim do século XX evidenciam que se tornou realmente global. Assim, 

apresentando características novas junto com as antigas, a questão social revela-se resultado e 

ingrediente da globalização do capitalismo, ou seja, “[...] o mesmo processo de amplas 

proporções que expressa à globalização do capitalismo expressa também a globalização da 

questão social” (IANNI, 1994, p. 7).  

Sobre as desigualdades sociais e econômicas, tem-se que: 
[...]a desigualdade entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social, 
entre a expansão das forças produtivas e as relações sociais na formação capitalista. 
Revela-se como reprodução ampliada da riqueza e das desigualdades sociais, fazendo 
crescer a pobreza relativa à concentração e centralização do capital, alijando 
segmentos majoritários da sociedade do usufruto das conquistas do trabalho social. 
[...] A tensão entre o movimento da realidade e as representações sociais que o 
expressam estabelece descompassos entre o ser e o aparecer. Atualiza fetichismos e 
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mistificações que acobertam as desigualdades e sua reprodução social.” 
(IAMAMOTO, 2008, p. 129). 

Ao analisar as figuras a seguir (figuras 1, 2, 3), pode-se ter ideia que a marginalização e 

a desigualdade social vêm se arrastando ao longo dos séculos, as figuras mostram as prostitutas 

e apenados no trabalho com o lixo.  

 

   

Figura 1                                                  Figura2                                                Figura 3 

No contexto atual em que vivemos, somos classificados pelo que vestimos, o lugar que 

moramos, a classe social, o poder político, nosso capital,  apenas o tempo escolhe a parcela da 

população que naquele momento não participará de uma divisão justa num movimento mundial 

pela sustentabilidade, neste sentido os autores são fragilizados, marginalizados, denegridos por 

não possuírem capital, status social sendo que são a parcela mais importante por serem seres 

humanos, e isso  é muitas vezes percebido durante as entrevistas os classificadores usam muitas 

das roupas, calçados e bolsas que acham durante a própria classificação, o que é lixo para uns, 

luxo para outros, necessidades atendidas pelo descarte de nossa cidade. 

 
Metodologia 
 

O processo foi feito através de pesquisa de campo realizada e analisada através de 

perguntas pré-definidas, entrevistas feitas com os trabalhadores e na secretaria do meio 

ambiente, com o responsável pela mesma, Vilmar Rigo e o engenheiro ambiental Marco 

Antônio Bau De Carli. Buscando compreender a questão da forma mais ampla possível, o 

campo de respostas e os dados obtidos foram analisados de forma subjetiva, já que a pesquisa 

foi concebida indutivamente. A proposta é o estudo social e o impacto ambiental no contexto 

econômico em que os indivíduos estão inseridos no momento da pesquisa. 

Em suma se entenderá, como eles se veem inseridos no mundo de hoje e quais suas 

aspirações. Essa pesquisa não se trata do que a educação poderia ter mudado, e sim, onde ela 
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não chegou, ou a quem ela foi de alguma forma negada, pessoas que não tiveram oportunidade, 

onde o trabalho e a sobrevivência prevalecem. 

- Quando questionados sobre o que significa sustentabilidade: 

 

1 - Paulo Cesar - 47 anos – Ensino Fundamental incompleto – Cooperativa MARCOP. Renda 

900,00 - morador do Conjunto Esperança. 

R: “O que seria do meio ambiente sem o nosso trabalho”.  

 

2 - Joao Maria - 45 anos - Ensino Fundamental incompleto – Cooperativa MARCOP. 

Renda 1.050,00 - morador da Ocupação Terra Nostra. 

R: “A reciclagem é mais importante que o próprio trabalho, estamos ajudando as futuras 

gerações, no futuro meus filhos e netos com meu trabalho, onde para muitos é lixo é meu 

sustento”. 

 

Mesmo que o grau de instrução seja baixo, fica evidente que a noção de sustentabilidade 

é simples e clara. 

 

- Quando questionados sobre a idade que começaram a trabalhar: 

 

- Senira Fátima - 55 anos - analfabeta - Bairro São Francisco - Trabalhadora da empresa 

ASCAPABEL. O marido trabalha na reciclagem há 27 anos e por falta de instrução e 

oportunidade ingressou na mesma atividade. 

R: Com 10 anos na roça, ajudando os pais.  

Renda 1,200,00 +16,00 por dia trabalhado  

 

- Deuci Ferreira - 56 anos - 4ºsérie - Bairro Padre Ulrico – Trabalhadora da empresa 

ASCAPABEL 

Trabalha desde os 10 anos na roça, com os pais.  

Renda 1345,00+16,00 por dia trabalhado. 

Devido à idade e mesmo com experiência como auxiliar de cozinha não conseguiu se inserir no 

mercado de trabalho, a 7 anos está na reciclagem. 
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Durante as entrevistas percebe-se que existem algumas pessoas jovens e então entra o 

questionamento, do porquê estão lá?  

Segundo Daniel Miranda, que começou a trabalhar com 8 anos vendendo picolé, hoje 

com 21 anos, Ensino Médio incompleto, 5 anos de curso de informática básica e avançada com 

cursos de montagem e manutenção de computadores, já trabalhou na construção civil, em 

mercados, como auxiliar de serviços gerais, mãe classificadora na mesma empresa, a 

oportunidade como motorista e a renda de 1545,00 +16,00 por dia trabalhado, desistiu do sonho 

da informática pelo baixo salário na área. Trabalhador da Empresa ASCAPABEL. 

Em diálogo aberto a Sra. Bernadete Gomes - 54 anos, a mesma, diz que não sente que a 

sociedade valorize seu trabalho pela forma que os recicláveis chegam até a classificação, muitos 

vidros quebrados e comida estragada misturada, gerando mau cheiro. (MARCOP). Estudou até 

a 5° série do Ensino Fundamental, moradora do Bairro Padre Ulrico. 

A Sra. Nilce Nair, de 44 anos, ressalta que gostaria de ser reconhecida pelo seu trabalho 

perante a sociedade, diz que se sente prejudicada pelo preconceito social ao falar que é 

classificadora na MARCOP e moradora da Ocupação Terra Nostra. Possui 2º grau completo.  

 

Análise dos resultados 
 

Torna-se visível durante a pesquisa que alguns indivíduos se mantêm nessa ocupação 

por opção, não querendo exercer outras atividades que exijam deles um tempo determinado, 

sua simples visão de sobrevivência os mantém satisfeitos com o que tem pelo que praticam, 

alguns deles recebem bolsa família e por medo de perdê-la preferem a informalidade. A questão 

se torna preocupante ao passo que esses locais tem sido o passado, presente e futuro de alguns 

entrevistados que tem aqui, pai e filhos que seguem seu ofício. 

Nesse aspecto, também se torna um problema social grave de saúde pública, já que 

alguns “carrinheiros” recolhem recicláveis até que o ganho seja suficiente para custear seus 

vícios, sejam eles álcool ou drogas ilícitas, não se preocupando, sequer, com sua alimentação. 

Em um relato feito por Vilmar Rigo, que atua na secretaria do meio ambiente a anos, 

foi possível ter uma noção mais ampla de que os problemas são gigantes e as soluções não tem 

sido suficiente, ficando a dúvida que: será que existe um eficiente possível dentro da realidade 

local-global? 
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A autoridade local tem feito ações buscando resolver o problema crescente, mas, na 

medida em que as soluções são propostas, novas famílias, tem procurado a secretaria em busca 

de espaços para desenvolver a atividade. 

Viu-se também, histórias de sofrimento e luta, mas de grande conquista pessoal, já que 

os entrevistados desprovidos do Ensino Fundamental durante sua infância aspiravam objetivos 

simples como ter filhos, casa e/ou uma família. 

 

Discussão 

 

          A cidade de Francisco Beltrão, conta hoje com a Associação de reciclagem situada na 

Rua Mandaguari, Bairro Luther King, conta com pouco mais de 20 colaboradores registrados. 

É de suma importância que fique claro nesta pesquisa, a diferença dos locais pesquisados, de 

como são distribuídos os valores ganhos com a reciclagem. Os entrevistados seguem as normas 

da CLT, são funcionários com direitos garantidos como qualquer trabalhador formal, no ano de 

2019 a Associação perdeu seus vínculos com a prefeitura, a qual foi sua fundadora. 

As atividades na cidade se deram no ano de 2006, atendendo naquele momento um 

bairro central, por ser de fácil acesso e a população em que lá residia entenderia, por serem mais 

esclarecidos sobre qual era a lógica da separação. Vendo que o crescimento foi acelerado e 

acolhido pelos moradores logo se fez necessária a fundação da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente no ano de 2010. Seu impacto, logo se tornou evidente pela diminuição de resíduos 

encaminhados aos aterros, aumentando sua vida útil. Hoje a coleta comtempla todos os bairros 

urbanos e no interior os avanços são nítidos comparando os registros de Vilmar Rigo, ficando, 

desta forma, evidente o fato de como as políticas públicas podem e devem ser dirigidas, visando 

a população menos favorecida, nesse caso os recicladores. 

            A cidade tem que evoluir, neste caso se faz necessário perfilar para poder direcionar 

melhor a resolução de questões enfáticas, como, melhorar o local em que vivemos e fazê-lo 

pertencer a todos. 

            Vemos aqui o resultado dessa busca pelo capital, excluindo os mais fracos. O ganho 

hoje gira em torno de R$ 1.300,00 mensais, mais R$ 16,00 por dia trabalhado dos 

classificadores, sendo que o salário do vice-presidente, não chega a R$ 2.000,00 com seus 

aproximados R$ 400,00 em vale mercado, que seria a soma dos R$ 16,00 diários, com uma 
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jornada de 8 horas diárias, inclusive, aos sábados. De tal forma, evidenciou-se no momento das 

entrevistas o desconforto e até a negação, por parte da diretoria, em dizer o quanto ganha. 

O equipamento que a empresa hoje dispõe, foi ganho através de projetos encaminhados 

a Funasa e recursos municipais como a construção do Barracão. Por 10 anos vinha recebendo 

ajuda de custo de R$ 80.000,00/mês, e como era a única nesse segmento, dispensava o processo 

de licitação amparada com caminhões (figura 4), que coletavam em toda a cidade, inclusive, 

em todas as 69 localidades no interior, e tem sido, atendidas semanalmente, com locais 

apropriados para o descarte correto dos resíduos recicláveis. Para uma melhor compreensão da 

realidade de Francisco Beltrão, será tratado separadamente de todas, para que possa ser de fácil 

entendimento a relação e dinâmica entre as mesmas. 

O desacordo entre Associação e prefeitura surge no momento em que a Marcop se 

instala no Padre Ulrico, numa antiga fundação inutilizada. Como o espaço comportava mais 

trabalhadores, surgia (MARCOP) onde cooperados dividiriam e, portanto, uma licitação se fez 

necessária, os recursos seriam divididos, houve a recusa por parte da Associação em participar 

do processo de licitação, por haver também diminuído de R$ 80.000,00 para R$ 40.000,00. 

Portanto, nesse momento a ASCAPABEL se desvincula de forma direta da prefeitura. 

A administração municipal entende que já é dado suporte suficiente, equipamentos, 

pavilhão, treinamento, amparo legal, portanto, depois de 10 anos, deveriam conseguir manter-

se, dito por Vilmar Rigo, membro da secretária do meio ambiente e Dr. em Geografia pela 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Em conversa com seus colaboradores, a maioria já 

realizava coleta muito antes da associação. Eram “carrinheiros”, alguns usavam a estrutura de 

metal que conhecemos e outros mantinham seus animais de tração, como cavalos, usavam a 

própria casa para a classificação do material coletado. 

Dos sete entrevistados na Associação, lembrando que não foram selecionados, deram-

se de forma aleatória e voluntária, todos residem em áreas carentes da cidade onde a 

infraestrutura é precária ou ausente. Como é o caso de um dos entrevistados que reside na 

Ocupação Terra Nostra e, que o município recentemente legalizou 50 famílias dando-lhes como 

seu, o terreno “invadido”, três no Bairro Padre Ulrico, em casas que também foram concedidas 

por programas sociais da prefeitura, dois deles pai e filha. 

 É persistente durante o processo que a ocupação se reproduz, sendo passado o oficio 

parental, registrando-se que a maioria é descendente de brasileiros agricultores que vieram em 

busca de oportunidade e, na falta dela, encontraram na reciclagem uma forma rápida de ganho, 
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já que na entrega da coleta quando carrinheiros são pagos imediatamente, mas sem vínculo 

empregatício. No Bairro São Francisco são dois, mãe e filho e no Bairro Novo Mundo, onde 

também grande parte das casas são de programas sociais, de realocação de famílias que residiam 

em locais de inundação da cidade ou em “invasões” propriamente ditas. Os trabalhadores são 

de 20 a 57 anos, todos com baixa escolaridade ou analfabetos. 

Segundo relatado por Vilmar Rigo, é importante observar se existem programas por 

parte do poder público que contribuem para a destinação adequada dos diferentes tipos de 

resíduos; como a sociedade participa nesse processo; se as empresas estão cumprindo as 

determinações previstas na lei; quais os destinos dos resíduos gerados no município; enfim, 

analisar todos os fatores envolvidos no gerenciamento dos resíduos sólidos em Francisco 

Beltrão. 

A realidade dos resultados mostra que todos foram cedo para o mercado de trabalho, na 

escolha dos melhores termos, com oito anos vendendo picolé, sete anos na lavoura, na atividade 

de coletores, com oito anos demonstrando urgência pela sobrevivência. A falta de oportunidade 

foi apontada pela maioria, a Ascapabel por ser a empresa mais antiga no ramo e a que 

apresentou melhores condições econômicas para os trabalhadores, consequentemente trouxe 

aos trabalhadores, direitos de serem registrados. 

            

 

 

 

 

 

 

                                                                      
Figura  4 – Caminhão da coleta seletiva da Associação dos catadores de papel. 

 

 

Marcop 

Surgiu no Bairro Padre Ulrico, inicialmente os coletores usavam uma estrutura somente 

coberta, onde separavam seu produto e logo após o comercializavam, vendendo seu produto 

para a associação onde foram alocados ao lado da sede, mas como estavam no início, seu 
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equipamento ainda não estava completo, porém, hoje são eles que recebem o auxílio direto da 

administração municipal. 

Sua forma de relacionamento com seus colaboradores se dá em forma de cooperativa, 

onde tudo que é produzido depois de vendido, o lucro recebido é encaminhado a uma diretoria 

escolhida por eles, são pagas todas as contas e, após isso, ocorre uma divisão igualitária entre 

seus cooperados. A Marcop também negocia com os carrinheiros ou qualquer cidadão que 

deseje vender o produto da coleta, tanto Associação, como a Marcop, estão abertos às 

negociações de compra. 

Os equipamentos ainda estão em fase de aquisição, já que todo valor disponível, 

aproximadamente R$ 40.000,00, são destinados à ela todos os meses para o avanço do trabalho 

e bem estar de seus integrantes (figura 5), em uma das visitas realizadas no mês de agosto de 

2019, o valor fora acrescido em mais R$ 9.000,00, a MARCOP também teve um projeto 

aprovado pelo programa Reciclo (Sistema Integrado de Coleta Seletiva- O lixo que não vira 

lixo, no montante de R$ 231.000 que será destinado a compra de equipamentos). 

Segundo Rezende (2016), são os equipamentos que irão oferecer melhores condições 

aos recicladores, onde poderão trabalhar de maneira mais ágil e segura, melhorando, também, 

suas condições de vida, trabalho e renda. Além disso, eles poderão ser capacitados e orientados 

para administrar a venda dos produtos. 

Sua antiga estrutura continua sendo usada, já que ao deixarem o local, o reciclável 

continuou à disposição da população local, que se apropriou daquele espaço, novamente, para 

subsistência de uma nova população local que ali vinha sendo instalada no momento. 

A conhecida ocupação do Bairro Padre Ulrico, que hoje abriga mais de 1.000 famílias, 

durante o processo de pesquisa, também houveram mudanças significativas nesse aspecto, todo 

lixo que estava nesse espaço foi retirado para o aterro, já que não oferecia mais condições de 

ser comercializado, devido à estrutura usada só dispor de cobertura e sua altura ser bem 

significativa, permitindo que a chuva destruísse boa parte da qualidade do papel e papelão. Sua 

estrutura foi removida também, no mês de agosto de 2019, e seria implementada na Marcop 

para que mais cooperados pudessem ser convidados a fazer parte da cooperativa, já que até o 

mês de agosto havia uma lista de espera por espaço, para o desenvolvimento dessa atividade, 

37 trabalhadores, dito por Marco Antônio Bau De Carli, engenheiro ambiental da cidade de 

Francisco Beltrão. 
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A direção da MARCOP, informou que no mês de abril de 2019, foram coletadas e 

comercializadas 65. 000 toneladas de recicláveis. 

 
Figura  5 – prensa da Marcop 

 

Por serem cooperados, seguiu-se de forma aleatória e voluntária, porém, a pesquisa aqui 

se deu por amostragem, já que o ganho segue um padrão, dos 6 entrevistados, 5 residem na 

ocupação Terra Nostra, isso é facilmente explicado já que, a seleção de material reciclável teve 

início em uma antiga instalação abandonada, somente coberta na fundação da ocupação. 

Salientando o forte vínculo que a busca por trabalho e moradia tem como simples resultado, a 

busca por aferir o ganho mínimo para sobreviver. Os resultados são uma renda menor que um 

salário mínimo, mas maior quantidade de trabalhadores, os padrões se reproduzem, baixa 

escolaridade, falta de oportunidade e moradias, como o Conjunto Esperança, concedidas pela 

prefeitura são mencionadas. Sendo assim, vemos a importância da administração pública, ter 

total dimensão da localização de seus integrantes para um melhor aproveitamento ao realizar 

trabalhos que visem integrar a população carente e levar a infraestrutura a locais corretos. 

 

Eco Box 

Situado ao Norte da cidade, surgiu da necessidade de encaminhar famílias que já 

realizavam a coleta de material reciclável e vinham enfrentando problemas na comunidade onde 

residiam, dito por Vilmar Rigo, funcionário público da área ambiental da cidade: “Essas 

famílias juntavam muito material e lixo em suas residências, acarretando num problema com 

sua vizinhança, já que atraia mosquitos, roedores e outros tantos transmissores de doenças 

conhecidas, o mau cheiro e tantas outras questões que envolvem o lixo em locais não 

apropriados”. 
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 Nesse momento foram construídos 11 Box para alojarem essas famílias de 

trabalhadores (figura 6), onde a prefeitura fornece o material que é coletado nas ruas da cidade, 

que levado aos boxes é selecionado e vendido para a Associação ou a Marcop. Na entrega, se 

respeita a ordem dos boxes e a quantidade que conseguem produzir, uns mais, outros menos, 

mas cada um recebe por sua produção, não existe qualquer tipo de esteira ou equipamento 

planejado para esse fim, as mesas ou esteiras improvisadas são construídas por eles mesmos, 

sem qualquer vínculo empregatício, cada um recebe pelo que produz. Durante a pesquisa, 24 

trabalhadores estavam na lista de espera para terem como forma de provimento familiar a 

reciclagem, no decorrer da pesquisa no mês de agosto de 2019, já eram 37 trabalhadores, tendo 

em vista que a primeira parte ainda fora realizada no ano de 2018. 

 
Figura 6 – Senhor Antônio da Eco Box 

 

Os Clandestinos 

A visão social desse problema da coleta de recicláveis vai além do senso comum, toda 

ação gera uma reação, a partir do momento em que a geração de um pequeno lucro gerado sem 

determinação de horário fixo, levando em consideração a realidade do perfil socioeconômico, 

visto até aqui na pesquisa, acaba levando mais sujeitos a submeteram-se a viver ou sobreviver 

dessa coleta (os chamados, clandestinos), que por conta própria, em pequenos veículos 

adaptados, recolhem o que conseguem e comercializam com a Associação ou Marcop. 

São chamados assim, “clandestinos”, por não terem qualquer controle, autorização por 

parte do poder público, ou contato direto com a administração em Francisco Beltrão, porém, 

seu trabalho é indispensável, pois sem eles não seria possível à totalidade da coleta que gira em 

torno de 400 toneladas encaminhadas para classificação, 100 toneladas em média retornam ao 

aterro sanitário por não serem recicláveis. 
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O vidro 

Todo vidro coletado (figura 10), infelizmente não tem valor econômico na região para 

os coletores, no momento da pesquisa, o Sr. Jorge Luiz recolhe os vidros de cidades vizinhas, 

como Mangueirinha, Chopinzinho, Enéas Marques, Coronel Vivida, Ampere, entre outras. O 

vidro tem especificidades, é preciso derretê-lo em altas temperaturas e as cidades (PR) não 

dispõem dessa estrutura. Hoje são recolhidas em torno de 100 toneladas de vidro da cidade por 

mês, somente de Francisco Beltrão, de onde são separadas pelos coletores e uma equipe de 6 

trabalhadores àquilo que tem valor comercial, o restante, é enviado quebrado ao destino. Para 

Jorge Luiz, os vidros com valor econômico são garrafas de Jamel, Barreiro, vidros de conserva 

(figuras 8 e 9). O gasto dele para enviar o descarte para São Paulo, é de R$ 15.000,00, esse 

vidro tem grande valor para a indústria segundo ele, a carga gera um lucro em torno de R$ 

100,00 a tonelada, 30 toneladas R$ 3,000,00. 

Diante do fato que nem todo vidro tem valor comercial, mas, para ter acesso à coleta, 

ele precisa indistintamente levar tudo, então negocia com São Paulo, todo vidro coletado em 

Francisco Beltrão e outras cidades da região 

 
Figura 8 - vidro                     Figura 9 - vidros                      Figura 10- caminhão de coleta de vidro 

 
Círculo vicioso 

É possível observar que o problema preocupa ,políticas sociais dentro da cidade são 

constantes, mas diante de uma população crescente, fato evidente devido ao êxodo rural, entre 

outros fatores, como o desenvolvimento urbano, investimentos em infraestrutura atraem 

empresas e com elas trabalhadores e suas famílias, aquecendo o mercado local, porém, aqui 

falamos em mão de obra especializada em determinadas áreas, e os trabalhadores coletores não 

detêm sequer escolaridade mínima, hoje exigida para ser vendedor, caixa, ou algo no ramo 

comercial, à medida que a população cresce, e com ela a cidade de Francisco Beltrão, aponta-

se claramente três formas distintas de urbanização: ao Norte da cidade se concentra a maior 
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parte da população, sendo que o atraente são a disponibilidade de trabalho, já que a maior 

empresa BRF Foods, é instalada neste local a mais de 30 anos (antigo frigorífico Chapecó) e as 

moradias com baixo custo, infraestrutura precárias, ao Norte a visão é totalmente diferente, o 

desenvolvimento é surpreendente, porém, há locais em que não há habitação, aí predomina o 

capital especulativo. 

A leste da cidade, o bairro Padre Ulrico, se desenvolveu a partir da vinda de famílias do 

interior, buscando trabalho e, hoje, se integra a ele a ocupação vista em nossas entrevistas, como 

local de destino de muitas das famílias que se ocupam dessa atividade, reciclagem. O local 

conta com a busca por um pedaço de terra para a construção de um lugar, onde a Geografia, 

como o homem se integra ou dá sentido ao lugar que busca pertencer. 

 

A pesquisa 

A partir das respostas trataremos de formas separadas, três importantes pilares da 

pesquisa: econômico, social e ambienta, respectivamente. 

Para compreensão dos dados econômicos analisados, trouxe o valor de custo de cada 

item reciclado, as diferenças de valor evidentes entre ASCAPABEL E MARCOP, lembrando 

que, os ECO BOX e os clandestinos vendem para ambas indistintamente, valores que compõe 

a pesquisa foram repassados pela direção de ambas, veja o gráfico e tabela (1) a seguir. 

 

MATERIAL MARCOP ASSOCIAÇÃO 
PAPELÃO  R$        0,53   R$             0,33  
MISTO  R$        0,33   R$             0,15  
SACOLINHA  R$        0,40   R$             0,25  
PLASTICO CRISTAL  R$        0,70   R$             0,50  
PET  R$        1,20   R$             0,70  
LATINHA  R$        3,90   R$             2,60  
PANELA   R$        6,00   R$             4,00  
SUCATA DE FERRO  R$        0,20   R$             0,10  
BATERIA  R$        3,00   R$             0,80  
COBRE QUEIMADO  R$      18,00   R$           12,00  
PLASTICO SECO  R$        0,40   R$             0,50  

Tabela 1 – tabela de comaração de valores do material reciclavel entre a Associação e  Marcop 
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Gráfico 1– grafico referente  tabela de comaração de valores do material reciclavel entre a Associação e  Marcop 

 
O fator fundamental na pesquisa, são as formas de ganho e distribuição de renda dessa 

população, já que o trabalho basicamente é o mesmo, mas feito em locais diferentes, 

Na ASCAPABEL Associação de catadores de reciclável, todos são registrados e sua 

remuneração dentro da categoria ganha sob suas respectivas funções uma base de R$ 345,00 + 

R$ 16,00 por dia trabalhado quando classificadores, motorista R$ 1545,00 +R$ 16,00, vice-

presidente ganha R$ 1,870,00 + R$ 16,00 por dia trabalhado. Dados obtidos no mês de abril de 

2019. O diretor geral eleito, não quis mencionar sua remuneração. Enquanto que ao lado, na 

MARCOP, os cooperados classificadores não ultrapassavam no relato da maior parte dos 

entrevistados uma média de R$ 900,00, seus diretores eleitos por eles próprios, também, 

relataram ganhar no máximo R$ 1200,00, na data da pesquisa eram em torno de 57 

trabalhadores nesse local. 

Nos Eco Box a realidade é totalmente diferente, num único barracão encontrou-se seis 

famílias distintas, com ganhos realizados de acordo com o que individualmente conseguem 

classificar, porém, a grande maioria tem parentesco próximo, como mãe e filho, cunhados, 

irmãos, casais. 

Nesse Box, o relato de maior ganho semanal era de R$ 300, 00, somando um total de 

R$ 1200,00 mensais. Em outro Box, em que somente o casal classificava, o relato era de R$ 

2.400,00 mensais, porém, o casal separava as tampas dos pets, vidro, produtos distintos, para 

negociar com o Sr. Jorge Luiz, responsável pela coleta de vidro.. Visto por esse panorama, 
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alguns conseguem um acréscimo no ganho. Somente os trabalhadores de Dois vizinhos que tem 

nos Eco Box um registro de ganho de R$ 4.000,00 até R$ 11.000,00, conforme gráfico 2. 

 

 
Gráfico 2 

 

Considerações finais 

 

O fato evidente aqui, é que fique registrado que nada se opõe ao fato da grande 

importância ambiental que tem o processo de reciclar, reutilizar, portanto, pelo simples fato de 

estar poupando à retirada de matéria prima, a valorização deste trabalho deveria ser mais 

significativa diante dos riscos insalubres de se lidar com o lixo, mesmo que reciclável.  

Uma breve e simples conta entre vidro e outros produtos comercializados nos espaços 

de entrevista gera mensalmente 400 toneladas a menos lançadas nos aterros de Francisco 

Beltrão, 4.800 toneladas ao ano, levando em consideração que nos locais pesquisados, temos 

uma média de 130 trabalhadores diretos, não contabilizando os clandestinos, que são muitos e 

difíceis de serem controlados. Então há uma crença de que a quantidade é superior ao que de 

fato é relatado, por parte dos coletores, não há uma fonte confiável, uma vez que não fazem 

anotações, só fazem uma ideia pelo ganho, mas não pelo trabalho realizado, principalmente o 

ambiental. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

ECO BOX ASSOCIAÇÃO MARCOP



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 09 – Organização, Mobilidade Espacial e Degradação do Trabalho no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5453 

 

É evidente o quão difícil é a problemática, observa-se a falta de amparo legal, formal, 

como registro em carteira, ou qualquer tipo de previsão futura que garanta estabilidade à essas 

famílias representadas, por uma grande maioria de mulheres. Dos locais analisados, somente a 

Associação tem registro em carteira. 

Francisco Beltrão se diferencia de outras formas já conhecidas de crescimento urbano, 

neste município, fica comprovado através deste estudo quantitativo, que áreas centrais urbanas 

são para classe mais abastada, enquanto locais mais afastados do centro, tem a maior densidade 

demográfica, incluindo essa população especialmente, os morros são ocupados na área sul, 

principalmente por mansões, pois segundo Santos (2009), em relação à centralização das 

melhores condições de vida em cidades pequenas ou em transição para médias, percebe-se que 

a cidade de Francisco Beltrão apresenta esse modelo concêntrico. Isso fica evidente nas três 

sínteses objetivas e na abstração subjetiva da qualidade de vida, que apresentam os níveis mais 

elevados na porção central e gradativa, redução para áreas periféricas. 
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CONTRIBUIÇÃO DA RELAÇÃO CAMPO CIDADE PARA PERDA DE 

TRADICIONALIDADES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE JUÇATUBA EM 

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MARANHÃO 

 

Carlos Daniel Barbosa Rodrigues 

Resumo: 

 

A área remanescente de quilombo Juçatuba no município de São José de Ribamar (SJR) - 

Maranhão é resultado de uma busca por direitos essenciais. A comunidade possui as seguintes 

coordenadas geográficas 02°36’1,3” latitude sul e 44°6’16” longitude oeste, o território da 

comunidade está totalmente inserido na bacia hidrográfica do Rio Geniparana. Segundo 

Benedito Filho (2015, p. 85), “no passado, quilombo era definido como uma unidade social, 

territorial e também uma instituição guerreira, no presente a noção de quilombo conserva esse 

entendimento de unidade territorial, mas passa a significar uma categoria política e 

sociocultural referida a elementos de base étnica.” “A comunidade quilombola Juçatuba foi 

reconhecida como remanescente de quilombos pela fundação cultural Palmares (FCP), junto ao 

Ministério da Cultura, segundo o art. 68 do ADCT e artigo 216, 1 a V {1° e 5° da CF de 1988” 

(GARCÊS, 2015, p. 02).A comunidade está localizada a vinte e sete quilômetros da cidade de 

São José de Ribamar, e vinte e quatro quilômetros do centro da cidade de São Luís, capital do 

estado do maranhão, a mesma tem sua organização dado por meio da espacialização 

socioterritorial de alto construção. A comunidade está próxima do ambiente urbano, 

modificando drasticamente sua cultura, seus costumes e causando principalmente a perda de 

suas características tradicionais, conforme foi observado em campo. Este trabalho tem como 

foco principal retratar o modo de vida desta comunidade, destacando principalmente os seus 

aspectos tradicionais e apresentando alguns costumes quilombolas que estão sendo 

descaracterizados e/ou perdidos em decorrência dessa relação social urbana com o ambiente do 

campo. Esse sistema tem reduzido as diferenças entre esses dois ambientes gerando problemas 

para a comunidade. Ao longo da história do Brasil, diversas lutas foram traçadas para que as 

minorias sociais, como o caso dos negros conseguisse obter seu reconhecimento na sociedade. 

Esse processo histórico tem seus princípios no período colonial, onde os negros eram tratados 
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como mercadorias e por isso não possuíam direitos, o que resultou em ações de resistência e 

enfrentamento, impulsionando a formação dos quilombos e posteriormente a criação de 

movimentos sociais visando o reconhecimento da importância do negro na história da 

construção do país e sua autonomia. A garantia desses direitos é resultado das lutas sociais dos 

movimentos negros que surgiram no país a partir da década de 1960, tendo como um dos seus 

objetivos a garantia dos direitos dos quilombolas, indígenas e demais povos marginalizados. 

Estas lutas são descritas por Souza (2008) como articulações históricas e políticas pela garantia 

dos direitos quilombolas, trazendo em seu íntimo uma dimensão secular de resistência. A pesar 

de todos os direitos adquiridos através do decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, a 

comunidade quilombola do Juçatuba demonstra ainda hoje problemas quando se trata dos 

direitos estabelecidos na Constituição Federal Brasileira de 1988, e isso tem contribuído para a 

aproximação da população do quilombo com a cidade, e a desestruturação da área, assim como 

a saída de várias famílias que ali estavam a gerações. Martins ao trabalhar a relação campo e 

cidade no Brasil, descreve que a mesma “ocorre por meio de um conjunto de atividades que 

passaram a ser desenvolvidas nestes ambientes, no qual na cidade temos a materialização da 

produção de bens materiais ligados ao ciclo da terra com a agricultura urbana, e no campo tem-

se arraigado as atividades ligadas ao lazer, à prestação de serviços e ao trabalho não 

propriamente agrícola” (MARTINS, 2010). Ao realizar o levantamento bibliográfico de dados 

sobre o quilombo, e após pesquisa de campo na área da comunidade, percebeu-se que o 

processo de urbanização é intenso e tem modificado a comunidade. Observou-se que as 

atividades representativas culturais não estão mais presentes de maneira acentuada na 

localidade e isso ocorre sobretudo por conta da saída dos quilombolas do seu território para 

realização de atividades no ambiente urbano, como por exemplo: Estudo, Trabalho ou 

Comercialização de produtos oriundos da agricultura. Existem atividades tradicionais que ainda 

podem ser observadas na área estudada, porém, as mesmas são conservadas pelos moradores 

mais antigos, na qual supõem que a relação do campo com a cidade tem contribuído diretamente 

para perda dessas características que os representam enquanto quilombolas. Portanto pode-se 

dizer que os fatores da relação campo e cidade estão diretamente ligados a essa perda cultural, 

e que os processos culturais ainda existentes no local, tais como: uso de fogões de barro, uso de 

casas de fornos para produção de alimentos, confecção de cestos de palha, o bumba meu boi de 

Juçatuba e a agricultura de subsistência são algumas das formas de resistência cultural dessas 

pessoas, que acreditam que essa relação pode acabar com esses costumes e tradições 
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estabelecidos a muito tempo por seus antepassados. Martins (2010) explica que “A cidade é 

cada vez mais entremeada por atividades do meio rural, do mesmo modo, que o rural começa a 

designar novas funções produtivas e algumas de origem urbana”, isso torna os dois ambientes 

semelhantes, e faz com que perdas culturais ocorram. Lefebvre (1999) afirma que “A perda 

dessas características tradicionais está diretamente relacionada as novas relações estabelecidas 

entre a população quilombola e a cidade”, portanto a saída das pessoas da comunidade de 

Juçatuba para realização de atividades na cidade tem contribuído para perda de 

tradicionalidades, já que os moradores mais jovens acabam se interessando por atividades 

urbanas e deixando de lado os costumes de origem quilombola, não perpetuando suas 

tradicionalidades e costumes. 
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TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO: O EXPERENCIAR DA VIDA DE 

TRABALHADORES RURAIS DE AÇAILÂNDIA E PINDARÉ-MIRIM (MA) 

 
Nilziane Costa Costa,  

Jefferson Carlos Carvalho Sousa 
Resumo: 

 

INTRODUÇÃO O trabalho escravo contemporâneo é parte do contexto atual de formação da 

economia do Estado do Maranhão, que é considerado um dos grandes exportadores de mão de 

obra escrava para outras regiões do país. A dificuldade de acesso a meios de produção, a 

recursos naturais, e principalmente, terra para produção nos locais de origem, é um dos fatores 

que podem ser apontados como influenciadores para migração e eventualmente no aliciamento 

de trabalhadores que movidos pela necessidade se tornam vulneráveis para aceitar quaisquer 

tipos de trabalho, seja ele o mais degradante. O conhecimento do contexto histórico da 

construção social e econômica do Maranhão se faz importante para o entendimento do porque 

este é um ambiente tão propício a migração e aliciamento de trabalhadores, principalmente 

oriundos de zonas rurais dos municípios maranhenses para outras regiões do país, em busca de 

emprego e melhores condições de vida. Para tanto, os relatos das trajetórias de vida são 

fundamentais para o confrontamento de fontes e para enfatizar as condições socioeconômicas 

como um dos elementos responsáveis para a situação de trabalho escravo contemporâneo. Desta 

forma, alicerçado nas memórias e trajetórias de vida de trabalhadores rurais maranhenses, 

especificamente dos municípios de Açailândia e Pindaré- Mirim (MA), aliciados para o trabalho 

escravo contemporâneo, almejamos destacar os fatores influenciadores para a migração e 

consequentemente para o trabalho escravo, além de buscar elucidar como as experiências com 

esse fenômeno interferem na vida cotidiana desses sujeitos, bem como nas suas perspectivas de 

futuro, de tal modo que, os trabalhadores resgatados além de ter que lidar com condições 

precárias de trabalho e algumas vezes com violência e ameaças, tem que lidar com as situações 

pós resgate, tendo que conviver com os traumas psicológicos ocasionados pela situação a qual 

foram submetidos, sem mencionar as doenças adquiridas depois de exercer determinadas 

atividades, como é o caso dos trabalhadores submetidos ao trabalho escravo nas carvoarias. 

ELEMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO TRABALHO Para essa pesquisa, foi 
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preciso uma relação entre três fontes principais: revisão bibliográfica, dados de campo, bem 

como relatos orais. O embasamento teórico possibilitou o aprofundamento e discussão sobre os 

conceitos de modernidade, trabalho, escravidão contemporâneo, memória. As analises dos 

dados de campo e os relatos nos permitiu o acesso às trajetórias de vida dos sujeitos, sendo 

assim a parte empírica do nosso trabalho. Desta forma, esta pesquisa se desenvolveu a partir 

levantamento bibliográfico de autores que discutem sobre essas temáticas e trabalhos de campo 

com entrevistas orais e gravadas nos municípios de Açailândia e Pindaré- Mirim (ambos 

localizados no Oeste do Maranhão). Entre os anos de 2013 a 2016 esses dois municípios se 

destacaram pelos altos índices de trabalhadores resgatados de trabalho escravo contemporâneo, 

o município de Açailândia teve 320 trabalhadores resgatados e Pindaré- Mirim contribuiu com 

82 trabalhadores de um montante de 6.387 trabalhadores que indicaram como referência o 

Estado do Maranhão. Assim, ponderamos a região do oeste maranhense tem cumprido um papel 

importante neste abastecimento. Desta forma, temos como fontes os documentos do Centro de 

Defesa da Vida e dos Direitos Humanos Carmén Bascarán (CDVDH CB) que poderão nos 

auxiliar no mapeamento dos trabalhadores resgatados de trabalho escravo, bem como com 

outros dados, documentos da Comissão Pastoral da Terra (CPT), especificamente a Síntese 

Estatística do trabalho escravo, atualizada em 2017, que se torna de fundamental importância 

para nossa pesquisa, de tal modo, que nela contém dados gerais e específicos do trabalho 

escravo entre os anos de 2003 a 2016, separados por estados e municípios e os relatos orais 

obtidos a partir das entrevistas. A partir disso faremos o cruzamento dos dados científicos e dos 

dados empíricos para melhor fundamentação da pesquisa. Assim sendo, para o embasamento 

teórico buscamos autores que discutem a reprodução do trabalho escravo no Brasil sendo eles 

Esterci (2008), Figueira (2011), Sakamoto (2011). Além de autores como Silva (2009) e Soares 

(2012) que abordam a temática do trabalho escravo a partir das peculiaridades desse fenômeno, 

como por exemplo, a escravidão por dívida. Deste modo, Neide Esterci (2008) analisa o 

trabalho escravo a partir da dominação social. Em seu estudo apresenta situações de trabalho 

escravo condizentes com padrões de dominação paternalistas e/ou padrões de dominação 

econômicos e assim ela faz a tessitura do seu trabalho. Além disso, ela faz uma discussão acerca 

da conceituação do que seja o trabalho escravo contemporâneo ponderando que há uma 

“multiplicidade e variação dos termos” que são utilizados para descrever um mesmo processo 

que é designado como “trabalho escravo contemporâneo”, “escravidão contemporânea”, 

“escravidão moderna”, ou ainda da própria legislação que adota o termo “condição análoga à 
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de escravo”, e assim desenvolve sua abordagem. O autor Leonardo Sakamoto (2008, p. 394) 

entende que o trabalho escravo contemporâneo é inerente do capitalismo e que “o modo arcaico 

serve ao moderno para garantir uma expansão do capital (terras e benfeitorias)”, entendendo 

assim que este se apropria de relações não capitalistas para manter-se a todo vapor. Desta forma, 

pondera-se que o trabalho escravo não é um fenômeno de fora da modernidade, mas sim parte 

dela. Silva (2009) e Soares (2012) abordam a temática do trabalho escravo, a partir da 

escravidão por dívida, ambas as pesquisas com objeto de estudo no Estado do Maranhão. Esses 

autores também discutem memória, identidade e trabalham com a metodologia da história oral. 

Para completar nossa discussão em torno dos conceitos e das características do trabalho escravo 

utilizaremos o conceito de trabalho escravo explicitado no Art. 149 do Código Penal brasileiro 

que é designado da seguinte maneira: Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 

submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições 

degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de 

dívida contraída com o empregador ou preposto: (Redação dada pela Lei nº 10.803, de 

11.12.2003).Esse referencial nos ajuda na discussão dos conceitos e entendimento do trabalho 

escravo na atualidade, como ele é abordado, como ele se apresenta, além da relação com a 

modernidade. Além da abordagem acerca do fenômeno do trabalho escravo, faremos uma 

discussão teórica acerca dos conceitos de trabalho e modernidade. Para isso, utilizaremos o 

estudo de Ricardo Antunes (2002; 2005) acerca do trabalho e Anthony Giddens (2002) no que 

diz respeito à modernidade. Nossa pretensão é discutir esses dois conceitos e associá-los com 

o fenômeno do trabalho escravo, buscando compreender como um fenômeno que é descrito por 

parte da historiografia como sendo anacrônico à modernidade permanece atualmente em nossa 

sociedade. Ademais, esta é uma pesquisa de história do tempo presente e temos como elemento 

principal a memória dos trabalhadores aliciados para o trabalho escravo, desta forma, uma breve 

apresentação das discussões acerca da memória como elemento de escrita das narrativas faz-se 

necessário. Para esta abordagem trazemos Delgado (2003), a autora expõe inúmeras discussões 

teóricas de autores que abordam a questão da memória apresentando suas teses acerca da 

utilização da memória na construção das narrativas. E o estudo de Ferreira (2002) que se 

debruça ao estudo da história oral e memória, onde faz uma abordagem histórica da utilização 

desses elementos ao longo dos anos e como que a abordagem foi mudando e a utilização dos 

elementos da história oral se tornou elemento importante na construção das narrativas 

históricas. Assim sendo, acreditamos que a discussão e associação dessas categorias em nossa 
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pesquisa contribuem de maneira significativa para o entendimento das experiências anteriores 

e posteriores a escravidão desses sujeitos. CONSIDERAÇÕES FINAIS O trabalho escravo 

contemporâneo faz parte do cotidiano de trabalhadores rurais maranhenses que devido à falta 

de acesso a meios de produção e falta de oportunidades de emprego nos locais de origem são 

obrigados a se deslocarem para outras regiões do país onde aparentemente as oportunidades de 

emprego são maiores, porém nesse caminho árduo acabam sendo aliciados para o trabalho 

escravo. O confronto das fontes orais e escritas nos ajudou a perceber a realidade dos 

trabalhadores que migram e acabam sendo aliciados para o trabalho escravo contemporâneo, 

faz com que possamos corroborar que as situações que são relatadas correspondem com o que 

está escrito no art. 149 do código penal brasileiro, além de que as situações vivenciadas nos 

locais de origem influenciam para essa reprodução desse fenômeno. 
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COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO RURAL NO ALTO SERTÃO 
SERGIPANO: OS EXEMPLOS DA COOPAC E UNITUBA 

 

Fábio Ferreira Santos1  
Maria Franco Garcia2 

 

INTRODUÇÃO  

 

O objetivo principal de este trabalho é apresentar os resultados parciais da tese de 

doutorado que estamos desenvolvendo junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

UFPB, João Pessoa, que trata sobre os processos de luta e resistência e do desenvolvimento de 

estratégias de recriação do campesinato no estado. Para isso, priorizamos a análise do papel do 

cooperativismo e associativismo rural como elementos importantes na dinâmica territorial da 

região, dinamizada pelo exercício de politicas públicas de base territorial como é o caso do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).  

O PNAE permite aos camponeses um mercado sólido com preços estabelecidos, sem 

flutuações dos preços dos gêneros alimentícios e com garantía de renda e trabalho na 

reprodução das famílias. Temporalmente, a análise compreende as ações do PNAE no Alto 

Sertão Sergipano no período de 2009 a 2018.  

Metodológicamente, nos apoiamos na análise das contradições que fazem do espaço 

agrário um território em disputa. Para isso, fundamentamos nossas leituras em Oliveira (1991; 

2005; 2007), Fernandes (1996; 2000; 2008), Thomaz Junior (2004; 2005), Stedile (2006), 

Lisboa (2007), SANTOS (2001) entre outros que discutem a questão agraria. 

Discutimos o cooperativismo a partir dos aportes clássicos do pensamento utópico em 

Saint Simon, Fourier e Robert Owen (ZAAR, 2013) que procurou romper com o individualismo 

propagado pelo modo de produção capitalistas e assentar suas ideias em defesa de uma 

sociedade igualitária. O pensamento utópico teve impactos significativos na luta por melhores 

condições de vida, todavia são as contribuições e críticas ao cooperativismo presentes no 

 
1 Doutorando do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal da Paraíba. E-mail: 
fabinhoufs@gmail.com  
2 Orientadora e professora do Programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal da Paraíba. E-
mail: mmartillo@gmail.com 
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pensamento marxista que nos possibilitam entender as contradições oriundas das cooperativas 

e associações de trabalhadores (MARX, 1983; LUXEMBURGO, 1999). 

Aliada à revisão teórica a bibliográfica sobre a formação do campesinato na região 

desenvolvemos, durante nosso trabalho de tese, uma permanente atividade de pesquisa de 

campo. Esse exercício metodológico combinado, tem-nos permitido refletir sobre os limites e 

as possibilidades da organização do trabalho, a produção e o consumo camponês de forma 

cooperativa e/o associativa, junto aos assentamentos rurais do Alto Sertão Sergipano. 

Nesse contxto, as cooperativas e associações de produção têm sido uma das estratégias 

de reprodução camponesa e de construção de limites ao mercado consumidor capitalista. 

Geridas pelos seus sócios, tem permitido a “a aquisição de diversas instalações, compra de 

maquinários e implementos agrícolas, acumulando um considerável patrimônio para seus 

associados, que individualmente seria muito difícil alcançar”. (SANTALUCIA, 2005, p.99). 

 No espaço agrário sergipano, especificamente, a Cooperativa de Produção 

Agroindustrial e Comercialização do Estado de Sergipe LTDA (COOPAC) e a União das 

Associacões de Cooperação Agrícola do Perímetro Irrigado Jacaré Curituba (UNITUBA), 

organizam e fortalecem a produção de alimentos do campesinato na região do Alto Sertão 

Sergipano, por medio da venda e comercialização de diferentes gêneros alimentícios para o 

PNAE.  Ambas ligadas aos Assentamentos de Reforma Agrária existentes neste território.  

 

1. Compreendendo o cooperativismo E suas transformações no espaço agrário   

 

As ideias do cooperativismo devem-se ser entendidas a partir dos elementos históricos 

que realçam sua importância no desenvolvimento da sociedade. Nesse contexto, o pensamento 

utópico cooperativista tem suas bases nas ideias de importantes representantes como Saint 

Simon (Claude-Henri de Rouvroy, 1760-1825), François Maria Charles Fourier (1772- 1837) e 

Robert Owen (1771-1858), no qual buscava-se romper com o individualismo propagado pelo 

modo de produção capitalistas e assentar suas ideias em defesa de uma sociedade igualitária.  

O pensamento utópico teve impactos significativos na luta por melhores condições de 

vida, todavia, as contribuições e críticas ao cooperativismo presentes no pensamento marxista 

nos possibilita entender as contradições oriundas das cooperativas e associações de 

trabalhadores.  
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Destacamos o pensamento de Marx ao mostrar a importância das cooperativas geridas 

pelos trabalhadores na luta contra as contradições do capital.  

Em Rosa de Luxemburgo (1999, p. 26), a autora nos possibilita compreender que “as 

cooperativas e sobre tudo as cooperativas de produção são instituições de natureza hibrida 

dentro do capitalismo: constituem uma produção socializada em miniatura que é acompanhada 

por uma troca capitalista”.  Nesse sentido, 
a existência da cooperativa de produção, liga-se, atualmente, à existência da 
cooperativa de consumo, do que resulta deverem as cooperativas de produção 
contentarem – se, no melhor dos caos, com pequenos mercados locais e limitarem - 
se aos produtos da primeira necessidade,  de preferência, produtos alimentares. 
(LUXEMBURGO, 199, p.27) 

 

A contribuição de Rosa é crucial para compreendermos o atual estágio de 

desenvolvimento das cooperativas agrícolas, pois se baseiam apenas na produção de alimentos 

direcionadas aos mercados institucionais, convencionais (supermercados e restaurantes) e feiras 

livres.  

Nesse viés, as cooperativas de produção,  
São sociedades constituídas com finalidade vender a seus aderentes objetos ou 
gêneros de primeira necessidade, que esses adquirem em grosso. Trata-se de uma 
associação de consumidores que criam uma empresa com a finalidade de lhes fornecer 
os produtos de que necessitam. (RIOS, 2017, p.32) 

 

A partir da compreensão das cooperativas de consumo, podemos dizer que estás são 

importantes para o campesinato, principalmente para que o camponeses possam ter condições 

de competir no mercado de generos alimentícios.  

 Nesse bojo, a construção de estratégias de reprodução camponesa vai além de produzir 

alimentos para a subsistência da unidade familiar, ou seja, o campesinato produzir alimentos 

para suprir a necessidade de sua família, como também para vender seus produtos para 

mercados institucionais, convencionais e feiras livres.  

 Nesse sentido, a formação de cooperativas pelos camponeses é fundamental em tempos 

sombrios e de retrocessos democráticos no Brasil. Assim, 
as cooperativas agrícolas surgem como forma de associação entre trabalhadores rurais 
em assentamentos. São cooperativas que surgem e atuam dentro do Movimento dos 
trabalhadores rurais sem Terra. Desde o surgimento de suas bases é a cooperação e o 
cooperativismo como tal que organiza a produção dentro do MST. É via a cooperação 
movimento cooperativado que famílias se fixam em seus lotes. Assim, o MST baseou-
se em concepções Kautskianas para estabelecer a “Teoria da Organização no Campo”. 
(ROVIERO, 2012, p.02) 
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Em sergipe, as cooperativas de produção ligadas ao campesinato são importantes na 

venda de produtos dircionados ao Programa Nacional de Alimentação escolar – PNAE, no qual 

permite aos camponeses um mercado sólido com preços estabelecidos, não preocupando os 

cooperados das flutuações dos preços dos gêneros alimentícios no mercado, e garantindo renda 

e trabalho na reprodução das famílias camponesas.   

Dentre as cooperativas existentes no alto sertão sergipano, citamos a união das 

associacões de cooperação agrícola do perímetro irrigado Jacaré Curituba – UNITUBA, e a 

cooperativa de produção agroindustrial e comercialização do Estado de Sergipe LTDA – 

COOPAC, ambas ligadas aos assentamentos de reforma agrária existentes neste território.  

A UNITIBA, nasceu em 01/06/2005, com o objetivo fortalecer a cadeia produtiva e 

organizar a produção e alimentos dos assentamentos rurais existentes no alto sertão.  Essa uniao 

de associações de assentamentos resultou na fundação da cooperativa e consequentemente na 

luta por melhores condições de trabalho no campo. 

Já a COOPAC foi fundada em 28/12/2009, tendo como principal atividade naquele 

momento a fabricação de laticínios. Esta cooperativa surgiu a partir de reuniões de assentados 

para produzir alimentos direcionados aos programas do governo federal PAA e PNAE, cuja lei 

Lei Nº 11.947, de 2009, mostra que a aquisicao de alimentos do campesinato deveria atender o 

art. 14 dessa lei, no qual 
do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no 
mínimo trinta por cento deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios 
diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas 
organizações, priorizando os assentamentos da Reforma Agrária, as comunidades 
tradicionais indígenas e comunidades quilombolas. (BRASIL, FNDE, 2012) 

 

Os avanços nas políticas públicas para o campo no governo LULA foram fundamentais 

para que o campesinato pudesse resistir e fortalecer diante das contradições do sistema 

capitalista e do avanço do agronégocio no campo. Nesse aspecto, as cooperativas de assentados 

de reforma agrária passaram a disputar os mercados institicuionais e a oferecer gêneros 

alimentícios de ótima qualidade para as escolas.  

 

2. Atuação das cooperativas do Alto sertão SergIpano 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar tem em seu processo de gestão e 

gerenciamento dos recursos federais atribuições as Entidades Executoras para a aquisição de 

gêneros alimentícios. Nesse aspecto, tanto as entidades executoras quanto as Unidades 
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Executoras das escolas possuem as mesmas regras para a aquisição de alimentos, inclusive a 

obrigação de atender ao percentual mínimo de compras da agricultura camponesa.  

Nesse sentido, aas EEX e as UEx buscam comprar produtos agrícolas das cooperativas 

e associações de agricultores camponesas para atenderem a percentual estabelecido pelo FNDE. 

Dessa forma,  

Os agricultores familiares e/ou suas organizações econômicas que possuem 
declaração de aptidão física (DAP) ao PRONAF (DAP). Os agricultores familiares 
podem participar de forma individual ou organizados em grupos informais – com a 
DAP física -, ou por meio de suas organizações formais (associações e cooperativas) 
– com o DAP jurídica.   (FNDE, 2015, p.08) 
 
 

As duas formas de participação do campesinato na comercialização da agricultura para 

os mercados institucionais são utilizadas atualmente, mas os grupos formais através de 

cooperativas e associações sobrepõem-se aos outros, visto agregar um grande número de 

agricultores e um percentual maior na venda de gêneros alimentícios.  

Os avanços nas políticas públicas para o campo, em especial na aquisição de alimentos 

dos camponeses para o PNAE, obedecem às normas estabelecidas pelo governo federal. Dentro 

desse contexto, o conceito de agricultor familiar foi embutido nas ações do Estado.  

 
De acordo com a Lei nº 11.326/2006, é considerado agricultor familiar e 
empreendedor familiar rural aquele que prática atividades no meio rural, possui área 
de até quatro módulos fiscais, mão de obra da própria família, renda familiar vinculada 
ao próprio estabelecimento e gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento 
pela própria família. Também são considerados agricultores familiares: silvicultores, 
aquicultores, extrativistas, pescadores, indígenas, quilombolas e assentados da 
reforma agraria. (ibid., p.08) 
 

Nesse âmbito, o conceito de agricultor familiar é utilizado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) no reconhecimento do camponês.  “Este documento é o 

instrumento de identificação do agricultor familiar, utilizado para o acesso as políticas públicas.  

A partir dessa formulação pelo Estado, os camponeses puderem se organizar em 

associações e cooperativas para fortalecer as relações comerciais com os mercados 

institucionais do PAA e PNAE. Paralelamente,  
os recursos federais para o Programa Nacional de Alimentação Escolar devem ser 
utilizados exclusivamente para a compra de alimentos, seguindo as disposições da Lei 
de licitações. Não é permitida a compra de gás de cozinha, utensílios em geral, nem o 
pagamento da mão de obra necessária para o preparo da alimentação escolar. E a 
compra de alimentos também deve obedecer ao que está previsto em lei, ou seja, deve 
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ser utilizado no mínimo 70% destes recursos na aquisição de produtos básicos, 
respeitando o hábito alimentar do local. (BELIK, 2002, p.03) 
 

Nesse sentido, os municípios e as secretarias de educação estaduais devem obedecer aos 

critérios estabelecidos pelo FNDE na utilização dos recursos públicos. Dessa forma, alguns 

gêneros alimentícios são considerados básicos para o Programa Nacional de Alimentação 

escolar, tais como:  

Tabela 08. Tipos de gêneros alimentícios básicos do PNAE. 
Alimentos básicos no PNAE 

Açaí Carne suína fresca Leite em pó Pescado 
resfriado 

Açúcar  Carne suína 
resfriada 

Leite fluido Polpas de frutas 

Amido de milho Carque ou carne 
seca 

Lentilha Polpa de tomate 

Arroz Creme de milho Macarrão Polvilho 
Banha Farinha de 

mandioca 
Mandioca Queijo coalho 

Batata doce Farinha de rosca Manteiga Queijo de minas 
Bata inglesa Farinha de tapioca Margarina Rapadura 
Biscoito de 
polvilho 

Farinha de tapioca Mel de abelha Sagu 

Bolacha doce (tipo 
maisena) 

Farinha de trigo Melado de cana Sal 

Bolacha salgada 
(tipo cracker) 

Fécula de batata Milho de canjica 
(mugunzá)  

Sardinha em 
conserva (óleo) 

Café Feijão Milho de pipoca Sêmola de 
milho 

Canjiquinha/xerém Frango abatido 
congelado 

Miúdos resfriados Suco de laranja 
concentrado 

Carne bovina 
congelada 

Frango abatido 
fresco 

Miúdos 
congelados 

Suco natural 

Soja em grãos Frango abatido 
resfriado 

Óleo de soja Cará 

Carne salgada Frutas Ovos Temperos 
Fubá Pão Toucinho 

defumado 
Grão de bico 

Pescado congelado Trigo para quibe Inhame Vinagre 
Pescado fresco Carne suína 

congelada 
Verduras Hortaliças 

Legumes Carne bovina fresca Milho  Leite de coco 
Fonte: BELIK, 2002; 
Organização: SANTOS, 2017.  
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Todos esses produtos são comercializados na alimentação escolar no país, embora 

alguns são de cunho regionais, sendo, portanto, inseridos no cardápio local do Estado em que 

se localizam. Em Sergipe, a comercialização se dá através de grupos informais que se disputam 

as chamadas públicas municipais e as secretarias de educação do Estado para venderem seus 

produtos as prefeituras e ao Estado.  

Nesse aspecto, os grupos informais são compostos por associações e cooperativas de 

agricultores que buscam fortalecer a entidade para poder concorrer as chamadas publicas dos 

mercados institucionais do PNAE e PAA.  Para a inserção aos programas federais, os 

camponeses devem formalizar o projeto de venda, onde apresenta seu interesse em vender sua 

produção para a alimentação escolar, por exemplo.  

De acordo com o FNDE (2015) 
A responsabilidade pela elaboração e entrega dos projetos de venda é dos agricultores 
familiares ou suas organizações. É necessário que os agricultores familiares se 
atentem à Chamada Pública na elaboração de seus projetos de venda. O projeto deverá 
apresentar sua proposta de fornecimento de gêneros alimentícios (variedade, 
quantidade, cronograma de entrega), de acordo com o publicado na Chamada Pública, 
e conforme a possibilidade de atendimento de cada fornecedor. (FNDE, 2015, p.21) 
 
 

Observa-se que é fundamental a entrega dos projetos de venda com as propostas de 

fornecimento de gêneros alimentícios especificada, com todos os produtos que serão oferecidas 

as entidades executoras do PNAE, pois a partir daí serão selecionados as associações e 

cooperativas que atendem melhor os requisitos estabelecidos pelas prefeituras.  

De acordo com o coordenador da central de distribuição dos produtos da agricultura 

familiar do Estado de Sergipe, “existem atualmente 40 cooperativas e associações que vendem 

seus gêneros alimentícios para o PNAE”3.  No alto sertão de Sergipe se destacam: a União das 

Associações de Cooperação Agrícola do Perímetro Irrigado Jacaré Curituba (UNITUBA), a 

Cooperativa Regional de Assentados de Reforma Agrária do Alto Sertão de Sergipe 

(COOPRASE),  a Associação dos produtores e criadores da União (ASPROCRIU) e a 

cooperativa de produção agroindustrial e comercialização do Estado de Sergipe LTDA – 

COOPAC.  

 
3 O Coordenador da central de distribuição dos produtos da agricultura familiar do Estado de Sergipe, no Encontro 
Técnico do PNAE de Sergipe, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e pela Secretaria 
de Estado da Educação de Sergipe, nos dias 13 e 14 de junho de 2017, em sua palestra no encontro mostrou que 
existem atualmente 40 cooperativas de agricultores que vendem seus produtos para a alimentação escolar.  
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Observa-se que, “as cooperativas não devem se organizar apenas com objetivos 

econômicos, mas também com objetivos políticos de longo prazo, que permitam conscientizar 

os trabalhadores para fortalecer as suas lutas, tendo em vista a transformação da sociedade”. 

(GORGEN & STÉDILE, 1991, p.146). 

Nesse aspecto, as cooperativas englobam a luta na terra trazendo perspectivas de luta e 

envolvimento em diferentes dimensões como política, ideológica, social, econômica e 

simbólica. Essa forma de se organizar fortalece os assentamentos e permite desenvolver novas 

formas de transformação da sociedade.  De acordo com Fabrini (2000),  
Nos assentamentos, a cooperativa não deve ser vista como um empreendimento 
essencialmente capitalista, porque esta não produz exclusivamente para o mercado: 
produz também para as famílias. Entretanto, é importante observar que existe uma 
grande preocupação em produzir excedentes, viabilizados, principalmente, através da 
mecanização e uso de instrumentos e equipamentos modernos, adquiridos no 
mercado. É evidente que a produção destinada ao consumo no próprio assentamento/ 
cooperativa (gêneros alimentícios, instrumentos, produtos de sustentação de outras 
atividades) têm importância fundamental na produção de excedentes, com 
barateamento de produtos destinados ao mercado. (FABRINI, p. 73) 
 

Nesse aspecto a COOPAC tem sido uma proposta feita pelos assentados como forma de 

“emancipação” frente ao domínio do mercado capitalista. Aliás, a cooperação permite aos 

camponeses inserir-se nos mercados institucionais na comercialização de seus produtos.   

A cooperativa UNITUBA, desenvolve-se no município de Poço Redondo e tem se 

destacado pela produção de hortifrutas e leguminosas, onde seus produtos vem atendendo 

vários municípios do território do Alto sertão, além da região do agreste do Estado.  Esta 

associação, vem mostrando avanços importantes do campesinato, visto a escassez de agua vem 

sendo superada através dos projetos irrigados que estão sendo feitos pelo Governo do Estado.  

Dessa forma, o PNAE vem promovendo rebatimentos importantes para o campesinato 

e para a economia local, pois além da comercialização para os mercados institucionais, a 

alimentação escolar está sendo atendida por produtos alimentícios de boa qualidade e de grande 

aceitação nas escolas municipais do Estado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das contradições do sistema capitalista e o desenvolvimento desigual e 

contraditório das relações sociais de produção deste sistema, o campesinato busca diferentes 

formas de se reproduzir e resistir as barbáries do capital.  
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Nessa lógica, a implementação de associações e cooperativas de produção com o intuito 

de captar recursos e fornecer alimentos aos programas intitucionais do governo federal tornou-

se uma estratégia de reprodução camponesa no momento atual. 

Dessa forma, a fundação da COOPAC e da UNITUBA vinculadas aos movimentos 

sociais foram importantíssimas para o desenvolvimento da unidade familiar camponesa,  

permitindo que o campesinato pudesse se organizar para resistir e enfrentar as dificuldades 

impostas pelo sistema capitalista. Nesse âmbito, a comercialização das cooperativas e 

associações para os programas federais, especialmente o PNAE, foi extremamente significativo 

para o fortalecimento do campesinato no território do alto sertão sergipano.  

Assim, ao inserir-se em cooperativas e associaçoes de produçã de alimentos, os 

camponeses passaram a ter uma parte de sua produção agrícola direcionadas ao PNAE, 

conseguindo ter renda e trabalho para sustentar sua família e (re) criar novas formas de 

sobreviver no campo.  
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ROUPAGENS DA PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO ALIENADO NO PROCESSO 

DE BENEFICIAMENTO DA CASTANHA DE CAJU 

Katinei Santos Costa1  

 

Introdução 

A única fonte de riqueza do capital é a mais-valia, que é o tempo de trabalho não pago 

ao trabalhador. O capital tenta reduzir ao máximo o uso do trabalho com o emprego de técnicas 

e tecnologias nos meios de produção, mas, contraditoriamente, para garantir o seu metabolismo 

social, o capital vai criar e recriar formas diversificadas para explorar a força de trabalho. Essas 

novas formas de trabalho se configuram nas mais perversas e diferenciadas formas de 

precarização do trabalho com a expansão da informalidade. 

A informalidade é o reflexo visível das transformações que ocorreram no mundo do 

trabalho com a crise do capital, que, ao produzir mais mercadorias, por meio do aumento da 

produtividade e a diminuição do número de trabalhadores, contraditoriamente diminui o 

consumo e aumenta o desemprego. Em resposta à crise do capital, impôs-se uma reestruturação 

produtiva do capital, com a flexibilização da economia que impulsiona a flexibilização dos 

processos produtivos que sustentam as diversas formas de exploração do trabalho.  

Diante disso, pode-se inserir a atividade de beneficiamento da castanha de caju como 

uma atividade informal, visto que as relações de trabalho são mascaradas, como não-trabalho, 

e o produto, a castanha, aparece como central. O que se tem não é uma simples compra e venda 

de mercadoria, mas um complexo de relações e inter-relações entre os sujeitos que trabalham e 

os que exploram essa força de trabalho de forma camuflada. O processo de beneficiamento da 

castanha conta com o predomínio de trabalhadores informais que não têm nenhum registro 

formal, não têm acesso há nenhum benefício de seguridade social, e ainda em sua maioria são 

submetidos às formas precárias de produção.  

 
1 Katinei Santos Costa – SEMED(Campo do Brito - SE)/katineicosta@hotmail.com 
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Nesse sentido, compreende-se que a atividade de beneficiamento da castanha de caju, 

que tradicionalmente se caracteriza pelo processo de assar, quebrar e pelar a castanha, cujo 

objetivo era a subsistência do trabalhador e de sua família, é apropriada estrategicamente pelo 

capital e se insere como atividade informal que sustenta toda uma cadeia produtiva de 

exploração e expropriação da força de trabalho em escala mundial. O capital cria e recria 

novas/velhas formas de trabalho informal e precarizado para extrair a mais-valia dos sujeitos 

beneficiadores da castanha de caju, que sem alternativa de sobrevivência, submetem-se às 

condições precárias de trabalho.  

Os sujeitos envolvidos no processo de beneficiamento da castanha refletem as 

contradições do capital no mundo do trabalho, que se desvela em um universo de 

desempregados e que se assujeitam ao capital para garantir a sobrevivência precária. Dessa 

forma, o presente artigo tem como como proposta analisar a precarização do trabalho no 

processo de beneficiamento da castanha de caju e compreender as transformações no mundo do 

trabalho.  

 

I – Trabalho Informal como Estratagema do Capital para Explorar o Trabalho Alienado 

O capital, desde sua gênese, tem caráter destrutivo em relação à natureza e ao trabalho, 

cujo objetivo é a produção de mais-valia. Para Max (2013, p. 57), “[...] a produção capitalista é 

a produção não apenas de mercadoria, mas essencialmente a produção de mais-valor”. Para o 

autor a produção capitalista não objetiva a valorização do trabalho, mas a valorização do capital. 

Implica afirmar que com o desenrolar do tempo histórico as formas de produção capitalista se 

desenvolveram no sentido de extrair cada vez mais valor e intensificar as formas de exploração 

de trabalho. As forças produtivas se desenvolveram e intensificaram a produtividade e as 

possibilidades de extrair mais valor, mas, como o capital se desenvolve por meio da criação de 

contradições, quanto mais se cria valor para o capital mais miséria se produz para o trabalhador. 

A única fonte de riqueza do capital é a mais-valia, que, como mencionado 

anteriormente, é o tempo de trabalho não pago ao trabalhador. O capital tenta reduzir ao 

máximo o uso do trabalho com o emprego de técnicas e tecnologias nos meios de produção, 

mas, contraditoriamente, para garantir o seu metabolismo social, o capital vai criar e recriar 

formas diversificadas para explorar a força de trabalho. Essas novas formas de trabalho se 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 09 – Organização, Mobilidade Espacial e Degradação do Trabalho no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5474 

 

configuram nas mais perversas e diferenciadas formas de precarização do trabalho com a 

expansão da informalidade2.  

A informalidade é o reflexo visível das transformações que ocorreram no mundo do 

trabalho com a crise do capital, que, ao produzir mais mercadorias, por meio do aumento da 

produtividade e a diminuição do número de trabalhadores, contraditoriamente diminui o 

consumo e aumenta o desemprego. Em resposta à crise do capital, impôs-se uma reestruturação 

produtiva do capital, com a flexibilização da economia que impulsiona a flexibilização dos 

processos produtivos que sustentam as diversas formas de exploração do trabalho. 

Segundo Cacciamali (1983), as atividades informais limitavam-se a ocupar os 

interstícios deixados pelas atividades capitalistas. As principais características desse setor são: 

primeiro, o trabalhador vivia de sua força de trabalho e, em alguns casos, utilizava-se do 

trabalho familiar ou, mais raramente, subcontratava ajudantes como extensão de seu próprio 

trabalho; segundo, tinha como objetivo a obtenção de uma renda para consumo individual e 

familiar, visando manter também sua atividade econômica (essa forma de trabalho não 

propiciava acumulação ao produtor direto); e terceiro, o proprietário mantinha o domínio sobre 

a totalidade das etapas que compunham aquela produção (CACCIAMALI, 1983). Dessa 

maneira, as formas de trabalho que eram consideradas informais e não possibilitavam acumular 

capital apenas garantiam a sobrevivência do trabalhador e sua família apropriados pelo sistema 

capitalista.  

Nesse contexto, são incentivadas formas de atividades que, no passado, eram tidas 

como atrasadas e pré-capitalistas e que seriam superadas pelo desenvolvimento do capitalismo, 

como as cooperativas, as atividades domiciliares, os vendedores ambulantes e os trabalhadores 

autônomos, que no passado, eram alternativas de sobrevivência em que o trabalhador produzia 

mercadorias para adquirir novas mercadorias necessárias à sua sobrevivência, que se restringia 

à formula M-D-M (mercadoria-dinheiro-mercadoria).  Agora, cumprem a função de baixar o 

custo da produção e aumentar o valor do capital que se apropria do produto do trabalhador para 

 
2 A OIT (Organização Internacional do Trabalho) avalia como empreendimentos informais todas as unidades 
produtivas pertencentes a empregadores com até cinco empregados e aos trabalhadores por conta própria, 
independentemente de possuírem constituição jurídica. Esse conceito de informalidade nos negócios visa a refletir 
o conjunto de unidades produtoras de bens e serviços, caracterizadas por iguais modos de organização e de 
funcionamento, tenham ou não registros em órgãos públicos. Essas unidades produtivas, ainda que juridicamente 
formais, apresentam outras características de informalidade, como baixa escala de produção, baixo nível de 
organização e sem nenhuma separação entre o capital e o trabalho.  
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garantir seu ciclo D-M-D’ (dinheiro-mercadoria-dinheiro mais-valor). Dessa maneira, as 

formas de trabalho ditas autônomas são incentivadas pelo discurso da flexibilidade que transfere 

ao trabalhador a responsabilidade de criar seu próprio trabalho para o capital explorar o 

sobretrabalho. Sendo assim, o trabalhador não mais vai ao mercado, ele é o mercado que é 

apropriado de forma desigual pelo capital, que, pelo fetiche do não-valor, a fim de camuflar as 

relações de exploração, apropria-se da força de trabalho embutida nas mercadorias. 

A reestruturação produtiva, para ampliar e intensificar a produção, alterou as relações 

e o sentido do trabalho na sociedade capitalista. As mudanças no mundo do trabalho se 

configuraram nas mais distintas formas de exploração da força de trabalho. Antunes (2008) 

evidencia que a restruturação produtiva que ocorreu no Brasil a partir da década de 1980 e se 

intensificou a partir da década de 1990 se caracterizou pelas mudanças no mundo do trabalho. 

Por um lado, manteve a contração do trabalho estável e regulado, herdeiro da fase taylorista e 

fordista e, de outro, pela ampliação, em escala global, das formas desregulamentadas de 

trabalho precarizado, do “trabalho atípico”, de que são exemplos a infinitude de trabalhos 

terceirizados, part-time, subcontratados, “quarteirizados” etc. Ou ainda daquelas formas de 

trabalho que frequentemente mascaram a superexploração e mesmo autoexploração, como o 

“empreendedorismo”, as falsas “cooperativas”, os trabalhos “voluntários” (ANTUNES, 2008). 

De acordo com Tavares (2004), a informalidade e a precarização sob a lógica da 

produção capitalista, a autonomia e a ação espontânea, que são atribuídas às mais diversas 

formas de trabalho ditas independentes, como as cooperativas, as empresas familiares e o 

trabalho domiciliar, são mecanismos pelos quais os trabalhadores exploram a sua própria força 

de trabalho para o capital e se deixam ser lesados nos seus direitos fundamentais, pois tais 

atividades de sobrevivência são geradoras de renda que permitem o consumo e cumprem o 

papel de mascarar o nível de desemprego. 

Nesse sentido, estas modalidades de trabalho tornam-se elementos constitutivos e 

crescentes da ampliação do capital frente à eclosão do desemprego estrutural que faz emergir 

novos e velhos mecanismos de intensificação da autoexploração do trabalho. Na precarização 

e desregulamentação do trabalho, temos a realização do ciclo do capital que se efetiva na 

acumulação infinita de mais-valia. Segundo Santos (2010, p.17), “[...] na atual fase de 

acumulação do capital, as transformações ocorridas no mundo do trabalho afetam, 
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simultaneamente, sua organização e as relações sociais nas quais ela se insere, refletindo 

fortemente na relação entre trabalho formal e informal. Além disso,  

O impulso da lei do valor ora convoca, ora libera os trabalhadores, ora os assalaria, 
ora usa a sua força de trabalho na clandestinidade, dando-lhes em troca situações 
ilusórias, como a idéia de autonomia que se apóia na dualidade econômica, argumento 
que não se funda na prática social, com o que fica demonstrado o equívoco que é 
discutir o “setor informal” enquanto um conceito fechado que não dá conta da 
realidade. O trabalho informal ou os “empregos informais” constituem o que estamos 
chamando de nova informalidade (TAVARES, 2004, p 41). 

No Brasil, pode-se dizer que o entendimento popular de “trabalho formal” e “informal” 

deriva de um termo jurídico. “Informais” são os empregados que não trabalham com carteira 

assinada; e os “formais”, por sua vez, são os que trabalham com carteira assinada (ANTUNES, 

2002). Cacciamali (1983) analisa a informalidade a partir de duas categorias de trabalhadores, 

são elas: a dos trabalhadores assalariados sem registro de trabalho, que são contratados de forma 

ilegal e não têm nenhum direito assegurado; e a dos trabalhadores por conta própria, que atuam 

na área de prestação de serviço e contam com o trabalho familiar ou com o de ajudantes 

assalariados, visando à obtenção de uma renda para o sustento de sua família. 

Daí surge uma infinidade de situações e condições de trabalho que mascaram a 

exploração do trabalhador valendo-se do discurso da informalidade e da autonomia. A 

informalidade tem predominado na sociedade capitalista em diversas formas, tais como: as 

atividades autônomas que são realizadas por conta própria pelo trabalhador, as cooperativas de 

trabalho, o trabalho terceirizado ou subcontratado, as atividades domiciliares etc. Essas 

modalidades de trabalho são alternativas de sobrevivência que se caracterizam pelo conjunto 

de trabalhadores temporários que exercem atividades mediante ocupações autônomas sem 

carteira assinada, baixos salários, salários por produção, sem garantia dos direitos trabalhistas.  

Dessa maneira, para entender o mundo do trabalho e a sua nova morfologia, faz-se 

necessário buscar compreender as transformações que vêm ocorrendo nas relações de trabalho, 

como a intensificação da informalidade com o aumento do desemprego, do subemprego, das 

atividades terceirizadas e da precarização das condições de trabalho. Em decorrência dessas 

transformações, o termo informal nem sempre dá conta de seu conceito que é cada vez mais 

abrangente. Malaguti (2000) sugere que tomemos o termo informalidade para explicar essa 

nova morfologia do mundo do trabalho. Por ser mais amplo o conceito de informalidade, ele 

engloba o conceito de setor informal, abrangendo situações diversas que não poderiam ser 

apreendidas por meio de conceitos fechados ou setoriais. O autor ressalta ainda que os setores 
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formal e informal são indissociáveis, e justifica que nas situações formais mais transparentes 

contêm informalidades. Além disso, a autor também aponta casos em que as relações de 

assalariamento são baseadas em contrato de trabalho regulamentado, em que os funcionários 

trabalham sem condições de segurança, fazendo horas extras sem recebê-las, desenvolvendo 

atividades informais no mesmo expediente de trabalho formalizado; em que os sujeitos 

trabalham nas horas de folga, práticas atribuídas à informalidade, mas que ocorrem também nos 

setores da formalidade (MALAGUTI, 2000) 

Considerando que o setor informal e o setor formal são contradições inerentes ao 

próprio capital, haja vista o desenvolvimento e o mantimento de seu ciclo reprodutivo, o sistema 

capitalista cria e recria novas e velhas formas de exploração do trabalho. Nessa perspectiva, 

para compreender o complexo mundo da informalidade, tem de se compreender todas as 

amarras e contradições do capital na formalidade, pois o que se tem é o entrelaçamento de 

atividades formais e informais cujo objetivo é acumular riqueza para o capital e miséria para o 

trabalhador. O trabalhador informal só existe porque foi subtraído do setor formal e 

condicionado a viver em condições precárias, pois essa é a única alternativa de sobrevivência 

que o capital lhe impõe.  

Nessa infinidade de relações que se apresentam no setor informal, Maria Aparecida 

Alves e Maria Augusta Tavares (2006) afirmam que o conceito de informalidade abrange uma 

grande diversidade de situações que inclui tanto atividades informais tradicionais quanto as 

novas formas de trabalho precário. As autoras apontam algumas modalidades: a primeira dessas 

formas de modalidades é a dos trabalhadores informais que insere as atividades que requerem 

baixa capitalização, são os trabalhadores que vivem de sua força de trabalho, podendo utilizar 

o auxílio do trabalho familiar. Dentro dessa categoria, estão inclusos os trabalhadores menos 

instáveis que são aqueles que possuem o mínimo de conhecimento profissional e os meios de 

produção, que desenvolvem suas atividades na prestação de serviços, como os de pedreiro, os 

de jardinagem etc. 

Nesta primeira modalidade, há que incluir também os chamados trabalhadores 

instáveis que, recrutados temporariamente, e com frequência remunerados por peça ou serviço 

realizado, eles realizam trabalhos eventuais, como os carroceiros e trabalhadores de rua e 

serviço em geral, podendo inclusive ser os subempregados dos trabalhadores informais mais 

estáveis. Nesta modalidade ainda insere os trabalhadores informais tradicionais, os 
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trabalhadores ocasionais ou temporários, que realizam atividades informais quando se 

encontram desempregados, mas que visam retornar ao trabalho assalariado. São trabalhadores 

que ora estão desempregados, ora são absorvidos pelas formas de trabalho precário, vivendo 

uma situação que, inicialmente, era provisória e se transformou em permanente. Há casos que 

combinam o trabalho regular com o ocasional, praticando os chamados bicos, nas horas de 

folga. Nesses casos obtém-se um baixo rendimento com essas atividades, como os vendedores 

de diversos produtos (limpeza, cosméticos, roupas), digitador, salgadeiras, faxineiras e 

confecção de artesanato. Ainda neste espectro de atividades informais tradicionais 

encontram-se as pequenas oficinas de reparação e concertos, estruturadas e mantidas pela 

clientela do bairro ou relações pessoais (ALVES; TAVARES,2006). 

Uma segunda modalidade apresentada pelas autoras se refere aos trabalhadores 

assalariados sem registro, em consequência da crescente precarização do trabalho, que reflete 

na condição de assalariados com carteira assinada para a de assalariados sem carteira assinada, 

que não recebem os benefícios destinados à sua categoria. A última categoria elucidada pelas 

autoras é a dos trabalhadores por conta própria, que se refere às atividades artesanais, nos 

pequenos comércios e nos pequenos ofícios, isto é, trata-se das atividades simples de produção 

de mercadorias. Essa prática de trabalhadores por conta própria não é nova. No entanto, ela foi 

apropriada e recriada pelas empresas capitalistas para garantir a extração do trabalho (ALVES; 

TAVARES, 2006) 

Sendo assim, o estudo das atividades formais deve ser articulado ao processo dinâmico 

e contraditório de acumulação do capital, que envolve trabalhadores desde os informais 

tradicionais até os pequenos proprietários por conta própria, que atuam em várias áreas da 

economia. Essas atividades não apenas ocupam os interstícios deixados pelo grande capital, 

mas também estão inseridas nas formas de exploração do modo de produção capitalista, 

especialmente por sua capacidade de adaptar às várias modalidades de exploração criadas pelo 

capital (ALVES; TAVARES, 2006). 

O que move o capital é a extração e o acumulo da mais-valia. Ele se apropria da força 

de trabalho e da natureza das mais diversas formas para garantir a acumulação de riqueza. Dessa 

maneira, há diferentes formas de inserção do trabalho informal no modo de produção capitalista 

e essas transformações estão ligadas à reestruturação produtiva que, em resposta à crise 

estrutural, o capital vai criar e recriar novas e velhas formas de exploração da força de trabalho. 
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Sobre essa questão, Antunes (2005) defende a tese de que o capital necessita “cada vez menos 

do trabalho estável e cada vez mais das mais diversificadas formas de trabalho parcial ou part-

time, terceirizado, que são, em escala crescente, parte constitutiva do processo de produção 

capitalista”.  

O setor informal passa a ser parte constitutiva do capital, pois cria ocupações a baixo 

custo e não se materializa apenas nas atividades ditas atrasadas cujo objetivo é a sobrevivência 

do trabalhador, em um complexo de atividades cujo objetivo é a acumulação da mais-valia. 

Nesse sentido, há uma intensa inter-relação entre setor formal e informal, entre novas e velhas 

formas de produção capitalistas e não capitalistas. Segundo Tavares (2004), há uma nova 

informalidade que se traduz na ocorrência de relações informais no interior do núcleo formal, 

e que, portanto, diferencia-se do que conhecemos como setor informal. Desse modo, estabelece-

se uma relação capital-trabalho que disfarça a extração do sobretrabalho nas atividades 

informais e nas dimensões do desemprego, fenômeno que contribui para a expansão da 

informalidade. 

Pelo exposto, pode-se definir que o trabalho informal representa o conjunto das 

atividades econômicas em que não há uma separação nítida entre capital e trabalho, e que 

também não está orientada para a acumulação, mas para a reprodução do produtor e de seu 

núcleo familiar. No entanto, o capital se apropria estrategicamente dessas atividades para 

garantir o acumulo da mais-valia. Tavares (2004) afirma que o trabalho informal, portanto, 

constitui uma estratégia funcional ao capital, especialmente nesta era da acumulação flexível, 

em que a diversidade de status de assalariados permite, com maior liberdade, uma exploração 

mais intensa dessa forma de trabalho, pela articulação sistemática da mais valia absoluta com a 

mais valia relativa3. 

Dessa forma, toda relação entre capital e trabalho na qual a compra e venda da força 

de trabalho é dissimulada por mecanismos que descaracterizam a relação formal de 

assalariamento, dando a impressão de uma relação de compra e venda de mercadoria, é trabalho 

informal (TAVARES, 2004). Diante disso, pode-se inserir a atividade de beneficiamento da 

 
3 Na leitura marxista o conceito de mais-valia é utilizado para definir o processo de exploração da força de trabalho 
pelo capital para se apropriar da força de trabalho excedente que toma a forma de lucro. A mais-valia absoluta 
ocorreria em função da ampliação da jornada de trabalho sem alterar o quantitativo de trabalho e a mais-valia 
relativa estaria ligada ao processo de avanço tecnológico para aumentar a produção. 
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castanha de caju como uma atividade informal, visto que as relações de trabalho são 

mascaradas, como não-trabalho, e o produto, a castanha, aparece como central. O que se tem 

não é uma simples compra e venda de mercadoria, mas um complexo de relações e inter-

relações entre os sujeitos que trabalham e os que exploram essa força de trabalho de forma 

camuflada. Há uma mescla do processo tradicional com as novas formas da informalidade, 

como as cooperativas e o trabalho precário. 

O processo de beneficiamento da castanha conta com o predomínio de trabalhadores 

informais que não têm nenhum registro formal, não têm acesso há nenhum benefício de 

seguridade social, e ainda em sua maioria são submetidos às formas precárias de produção. 

Nesse sentido, compreende-se que a atividade de beneficiamento da castanha de caju, que 

tradicionalmente se caracteriza pelo processo de assar, quebrar e pelar a castanha, cujo objetivo 

era a subsistência do trabalhador e de sua família, é apropriada estrategicamente pelo capital e 

se insere como atividade informal que sustenta toda uma cadeia produtiva de exploração e 

expropriação da força de trabalho em escala mundial. 

 

II –Trabalho Alienado no Processo de Beneficiamento da Castanha de Caju 

Na leitura marxista o fetiche é fundamental para garantir o ciclo de reprodução do 

capital, uma vez que confere às relações de exploração um caráter natural que camufla as 

contradições sociais e a necessidade dos homens é submetida às vontades e desejos da 

mercadoria. Marx (2003) defende que a forma das mercadorias como uma relação social assume 

o aspecto fantasmagórico de uma relação de coisas dotadas de vida própria que consiste numa 

ilusão que naturaliza um ambiente social específico, revelando sua aparência de igual e 

ocultando sua essência de desigualdade (MARX, 2003). Nesse sentido, o autor afirma o 

seguinte: 

O caráter misterioso que o produto do trabalho apresenta ao assumir a forma de 
mercadoria, donde provém? Dessa própria forma, claro. A igualdade dos trabalhos 
humanos fica disfarçada sob a forma da igualdade dos produtos do trabalho como 
valores; a medida, por meio da duração, do dispêndio da força humana de trabalho, 
toma a forma de quantidade de valor dos produtos do trabalho; finalmente, as relações 
entre os produtores, nas quais se afirma o caráter social dos trabalhos, assumem a 
forma de relação social entre os produtos do trabalho (MARX, 2003, p. 94). 

O capital se apropria de atividades tradicionais, como o beneficiamento da castanha 

de caju no agreste sergipano, para ampliar a extração de mais-valia, utilizando-se de novos e 
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velhos mecanismos de intensificação da exploração da força de trabalho, que se configura no 

trabalho informal precarizado que se mantém com o discurso da autonomia e da liberdade, 

mascarando a subsunção total do trabalho ao capital.  

O capital cria e recria novas/velhas formas de trabalho informal e precarizado para 

extrair a mais-valia dos sujeitos beneficiadores da castanha de caju, que sem alternativa de 

sobrevivência, submetem-se às condições precárias de trabalho. Nesse sentido, com a 

precarização e desregulamentação do trabalho, temos a realização do ciclo do capital. Inseridos 

na divisão internacional do trabalho, esses trabalhadores informais contribuem para a circulação 

e consumo de mercadorias. 

A mercadoria dentro do sistema capitalista tem a função de ocultar as relações sociais 

de exploração do trabalho que são garantidoras de toda a riqueza que é socialmente produzida 

e apropriada pelo capital. No cerne de toda sociedade capitalista, está o lucro que se materializa 

com a troca da mercadoria por dinheiro para gerar ainda mais dinheiro, que só é possível porque, 

além do valor de uso, está inserido na mercadoria o valor de troca.  

O capital constrói ideias que camuflam a realidade e as relações de exploração a que 

são submetidos os trabalhadores. Os fetiches são criados para ocultar uma realidade, no sentido 

de alienar o trabalhador a aceitar sua condição dentro da divisão social de classes. Na leitura 

marxista, o fetiche da mercadoria se estabelece pelo caráter que a mercadoria possui na 

sociedade capitalista, no sentido de ocultar a exploração das relações de trabalho. A alienação 

surge com a ascensão da sociedade de classes, que, por sua vez, são fundamentadas no trabalho 

alienado. Sendo assim, 

[...] o trabalho alienado é aquele no qual o produtor não se pode reconhecer no produto 
de seu trabalho porque as condições desse trabalho, suas finalidades reais e seu valor 
não dependem do próprio trabalhador, mas do proprietário das condições de trabalho 
(CHAUÍ, 2012, p.63) 

Dessa forma, é na sociedade capitalista que se tem o ápice da divisão social do trabalho 

quando separa o trabalhador dos seus meios de produção, e quando o trabalho e seu produto se 

tornam mercadoria para o capital. O trabalhador não produz mais para sua subsistência, mas 

para a reprodução da riqueza capitalista, que Marx (2003) denomina de trabalho alienado, em 

que o produtor não se reconhece nem no produto de seu trabalho, nem no processo de trabalho. 

Esse processo se materializa no fetichismo da mercadoria como se as atividades de realização 
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do trabalho fossem independentes do ser, e não fossem a essência de toda a riqueza que é 

socialmente produzida, mas distribuída de forma contraditória e desigual. 

Como o desenvolvimento da sociedade capitalista se dá de forma desigual e 

contraditória, a ideologia tem papel fundamental para camuflar as relações sociais de acordo 

com a necessidade de determinado momento histórico. Dessa forma, a ideologia do não-

trabalho, criada pelos trabalhadores explorados no beneficiamento da castanha de caju no 

município de Campo do Brito – SE, é apropriada pela classe dominante para camuflar as 

relações de exploração e precarização do trabalho no agreste sergipano.  

A prática de beneficiar a castanha de caju era desenvolvida pela família e vizinhos nas 

pequenas propriedades rurais para a subsistência, por ser um alimento saboroso e usado em 

várias receitas da culinária. Tradicionalmente, a castanha de caju tinha papel de destaque na 

culinária nordestina. Entretanto, era uma atividade sem valor de troca, e sim de uso. Com a 

valorização do produto no mercado, a atividade é apropriada para produzir valor, sem, no 

entanto, agregar trabalho. Nesse sentido, não é trabalho, o trabalhador não se vê como 

trabalhador, tampouco vê a atividade que realiza como trabalho. 

Os sujeitos envolvidos no processo de beneficiamento da castanha refletem as 

contradições do capital no mundo do trabalho, que se desvela em um universo de 

desempregados e que se assujeitam ao capital para garantir a sobrevivência precária. Mészáros 

(2006), ao discutir o desemprego e a precarização no livro Riqueza e Miséria do Trabalho no 

Brasil, afirma que nenhum setor do trabalho está imune à miséria desumana do desemprego e 

do “trabalho temporário”, que é chamado, em algumas línguas, de “precarização”, apesar de na 

maioria dos casos, seu significado ser tendenciosamente deturpado como “emprego flexível”. 

Com o desenvolvimento do sistema capitalista, há uma crescente tendência ao desemprego e à 

precarização do trabalho que se materializam nos instrumentos e nas condições de trabalho. 

Conceição (2005, p. 2) afirma que tudo é permissível ao capital para atingir seus fins 

como “[..] a expropriação e a miséria dos trabalhadores”, que caracterizam o trabalho precário. 

Este, por sua vez, de forma contraditória, insere o trabalhador no trabalho sem inseri-lo no 

mercado de trabalho, pois a precarização é uma estratégia do capital para aumentar o seu lucro. 

A produção ocorre sob condições precárias e o trabalhador produz a baixos custos. Com a 

precarização do trabalho, o capital mascara o desemprego e atinge a máxima da exploração do 
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trabalho: altas jornadas de trabalho são submetidas, além da exposição a condições e 

instrumentos precários de produção. 

Sendo assim, “[...] a precarização social contemporânea do trabalho torna-se o centro 

das transformações produtivas do capitalismo em suas várias dimensões” (ANTUNES; 

DRUCK, 2014, p.16). O capital se favorece do discurso do não-trabalho para alienar e submeter 

o trabalhador da castanha de caju às formas mais degradantes de exploração da força de 

trabalho. Com efeito,  

Estas modalidades de trabalho — configurando as mais distintas e diferenciadas 
formas de precarização do trabalho e de expansão da informalidade — vêm ampliando 
as formas geradoras do valor, ainda que sob a aparência do não valor, utilizando-se 
de novos e velhos mecanismos de intensificação (quando não de autoexploração do 
trabalho) (ANTUNES, 2011, p.407). 

Redesenhando novas e velhas formas de subsunção do trabalho ao capital, é possível 

analisar que a lógica de produção torna o trabalho cada vez mais precário para obtenção do 

lucro e garantia da lógica de acumulação e expansão capitalista (COSTA; CONCEIÇÃO, 

2010). Seguindo essa lógica, o uso predatório da força de trabalho no processo de 

beneficiamento da castanha caju se constitui em uma atividade sustentada na superxploração 

do trabalho no agreste sergipano. 

A precarização do trabalho consiste em uma perversa estratégia do capital para reduzir 

os custos da produção e o aumento da exploração do trabalho, pois as mudanças nas formas de 

exploração não alteram o conteúdo da produção, ou seja, o produto do trabalho, “[...] ao 

contrário, o trabalhador desempenha a mesma função para o capital, embora em condições 

precárias e sem nenhuma proteção social” (TAVARES, 2004, p.23).  

O capital se favorece do trabalhador excluído do trabalho formal que sem alternativa 

de sobrevivência se submete às condições precárias de produção nas casas de castanhas que são 

barracas revestidas de lonas e plásticos sob o chão batido, que reúnem os trabalhadores já no 

período da madrugada para iniciarem o trabalho precário de beneficiamento da castanha de 

caju. Para atingir o máximo de lucratividade, o capital precisa reduzir os custos com a produção, 

e o trabalho precário é uma estratégia do capital para aumentar o lucro. O capital reduz ao 

máximo os custos com a produção para aumentar ao máximo o lucro cumprindo altas jornadas 

de trabalho, em condições precárias de trabalho e higiene, com baixa renumeração.  
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O capital explora o sobretrabalho até o esgotamento físico do trabalhador e dos 

membros da família. A atividade de beneficiamento da castanha de caju desenvolve vários 

problemas de saúde no trabalhador, já que, em todas as etapas do beneficiamento da castanha, 

ele é submetido a condições subumanas que degradam a sua saúde física e psicológica. Sem 

nenhum tipo de proteção são expostos ao sol, à chuva, ao frio e à fumaça que provocam vários 

tipos de doenças como relatou uma das trabalhadoras: 

[...]é um trabalho difícil, no verão é calor e no inverno é frio, ainda tem a fumaça que 
entra nos pulmões e acaba com a saúde, vivo no remédio, mas não posso deixar a 
castanha, se não vou comer o que?” (Entrevistado YM, Povoado Lagoa - Campo do 
Brito, SE, 2017)  

Os movimentos repetitivos em condições adversas de tempo provocam problemas 

psicológicos como tiques nervosos e insônia. O azeite presente na castanha também provoca 

danos à saúde, principalmente na pele, pois a maioria dos trabalhadores não utiliza nenhum tipo 

de proteção nos pés e nas mãos, que entram em contato direto com o azeite, provocando 

queimaduras na pele, e em casos mais graves, ocorrendo a perda das digitais dos dedos, como 

se pode verificar logo abaixo  

A superexploração e precarização da força de trabalho são necessárias para aumentar 

o domínio e o controle do capital que se apropria do produto e do trabalho exteriorizado de 

forma tão perversa que impede o trabalhador de se realizar. Este, por sua vez, apenas sobrevive 

de forma precarizada. É a sobrevivência que garante ao capital o domínio da força de trabalho 

em todo o processo de beneficiamento da castanha de caju, de tal maneira que o trabalhador 

não se reconhece, tampouco tem consciência real do valor produzido pelo seu trabalho. 

As relações de exploração a que são submetidos os trabalhadores da castanha aparecem 

como se fossem naturais e uma escolha livre deles. Com efeito, eles não se veem como 

“forçados” no sentido de que é a única oportunidade que lhe é imposta pelo sistema de 

produção. A não compreensão de sua condição de explorado e da dimensão da riqueza material 

da castanha de caju confere ao processo de beneficiamento a característica de trabalho alienado, 

em que o homem transforma o seu trabalho em meio de subsistência sob as mais diversas formas 

de exploração. 

O trabalho perde a sua condição natural de trabalho livre e vital para a existência 

humana e torna-se um trabalho forçado, que aliena e degrada o trabalhador sob o jugo da 

ideologia do não-trabalho, uma vez que o trabalhador, em sua condição de miserabilidade, não 
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vê a atividade da castanha de caju inserida na dinâmica de reprodução do sistema capitalista, 

como se fosse uma atividade independente, e ainda sem valor. A ideologia do não-trabalho se 

materializa no discurso da autonomia e da liberdade, alienando o trabalhador que não 

compreende que é uma liberdade que aprisiona e uma autonomia que degrada a sua força de 

trabalho. A liberdade se dá na sua condição de sujeito explorado sob as condições mais arcaicas 

e precárias de produção que destrói sua existência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho é a categoria fundante do ser social. A essência do homem está no trabalho 

como criador de valores de uso para atender às necessidades de sobrevivência da vida humana. 

Independentemente do tipo de sociedade e do tempo histórico, é o trabalho o mediador da inter-

relação entre homem e natureza. O cerne do homem social é o trabalho que transforma a 

natureza nos bens necessários à sua existência e o diferencia dos demais seres naturais.  

Como o trabalho é a fonte de toda a riqueza, o capital se apropria do trabalho no sentido 

de expropriar o trabalhador dos meios de produção e transformar sua força de trabalho em 

mercadoria capaz de produzir outras mercadorias. O trabalho é subordinado aos interesses do 

capital que, no seu processo histórico e incontrolável de desenvolvimento, cria e recria novas 

formas de exploração da força de trabalho que não se realiza mais no trabalho, mas sim na 

produção de mercadorias, cujo objetivo é promover a desrealização do ser social e a realização 

do capital.  

Sendo assim, a superexploração e a precarização da força de trabalho são necessárias 

para aumentar o domínio e o controle do capital que se apropria do produto e do trabalho, 

exteriorizado de forma tão perversa que impede o trabalhador de se realizar. Nesse contexto, 

ele apenas sobrevive de forma precarizada. É a sobrevivência que garante ao capital o domínio 

da força de trabalho em todo o processo de beneficiamento da castanha de caju, de tal maneira 

que o trabalhador não se reconhece como tal, tampouco tem consciência real do valor produzido 

pelo seu trabalho. 
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A PLURALIDADE SINDICAL EM CURSO NO ESPAÇO AGRÁRIO CEARENSE:  
Do sindicalismo de trabalhadores rurais ao sindicalismo de assalariados rurais 

 
Helaine Saraiva Matos1,  

Francisco Amaro Gomes de Alencar2 
 

RESUMO 

Este artigo apresenta as primeiras reflexões do projeto de pesquisa de Doutorado intitulado “A organização sindical 
de trabalhadores no espaço agrário cearense de 1985 a 2020: dos trabalhadores rurais aos agricultores familiares e 
assalariados rurais”, em andamento no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do 
Ceará. O objetivo principal da pesquisa é compreender o processo de espacialização de sindicatos que representam 
trabalhadores no espaço agrário cearense, no recorte histórico pós-ditadura civil-militar, considerando as formas 
de luta desse tipo de sindicalismo na abordagem de movimento socioespacial; O papel da legislação trabalhista no 
ordenamento desses trabalhadores e a heterogeneidade das categorias que despontam no cenário do sindicalismo 
no campo, sendo elas as de trabalhadores rurais, agricultores familiares e assalariados rurais, tendo as duas últimas 
surgidas na fase mais recente do movimento sindical, no século XXI. A metodologia utilizada neste ensaio 
compreende uma abordagem qualitativa baseada em pesquisa bibliográfica sobre a temática. 
 
Palavras-chave: Sindicalismo. Trabalhadores Rurais. Agricultores Familiares. Assalariados Rurais. Ceará. 
 

ABSTRACT 

This article presents the first reflections of the PhD research project entitled "The union organization of 
workers in the agricultural area of Ceará from 1985 to 2020: from rural workers to family farmers and rural 
wage earners", underway in the Postgraduate Program in Geography of Federal University of Ceará. The 
main objective of the research is to understand the process of spatialization of unions representing workers 
in the area of the state of Ceará, in the historical cut-off post-civil-military dictatorship, considering the 
forms of struggle of this type of unionism in the approach of socio-spatial movement; The role of labor 
legislation in the organization of these workers and the heterogeneity of categories that emerge in the field 
of trade unionism in the countryside, such as rural workers, family farmers and rural wage earners, the last 
two of which emerged in the most recent phase of the trade union movement in the 21st century. The 
methodology used in this essay includes a qualitative approach based on bibliographic research on the 
subject. 
 
Keywords: Syndicalism. Rural workers. Family Farmers. Rural Wage Workers. Ceará. 
 
INTRODUÇÃO  
 

O espaço agrário brasileiro revela na década presente diversidade nas formas de 

organização dos trabalhadores em comparação ao tempo passado quando esse cenário se 

mostrou homogêneo, com trabalhadores rurais, de um lado, e a categoria patronal, de outro.  

 
1 Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC), campus do Pici, 
Bloco 911, CEP 60440-554, Fortaleza, CE. E-mail:  helainehsm@gmail.com. 
2 Doutor em Sociologia e Professor no Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará 
(UFC). campus do Pici, Bloco 911, CEP 60440-554, Fortaleza, CE. E-mail:  famaro@gmail.com. 
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De 1962 até o final da década de 1970 o proletariado rural se fez representar no 

Brasil, unicamente, por meio dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STRs)3, mas a partir da 

década de 1980 se verificou o surgimento de novos movimentos que colaboraram para uma 

maior diversidade das categorias organizadas no espaço agrário. Como exemplo, o Movimento 

dos Atingidos por Barragens (MAB), fundado em 1979, a Central Única dos Trabalhadores 

(CUT), em 1983 e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), em 1984, que 

embora não sejam organizações sindicais trabalhistas, representam de forma significativa 

movimentos sociais que ganharam expressividade no espaço agrário brasileiro após o despontar 

do sindicalismo.   

A partir desse cenário, é possível afirmar que o Sindicalismo de Trabalhadores 

Rurais foi durante décadas a única forma de representação legal dos que vivem no espaço 

agrário, tanto que, atualmente, ainda, é, a instituição com maior capilaridade, segundo dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2001), sendo a categoria sindical com 

maior presença no país. Rodrigues (2015) afirma em seu estudo, baseado em dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), que a taxa de sindicalização rural nas últimas 

décadas passou de 17% em 1992 para 24% em 2013, enquanto a taxa de sindicalização urbana 

decaiu, no mesmo período, de 23% para 15%.  

O Nordeste é a região que concentra o maior número dessas organizações com 

1.678 sindicatos. No Ceará esse cenário, também, é expressivo, uma vez que o movimento 

encontra-se presente em 183 municípios, além da capital, Fortaleza, que abriga a sede da 

federação que representa a categoria.  

Ainda, assim, acredita-se que esse tipo de sindicalismo, que unificou toda a 

diversidade trabalhista presente no espaço agrário de 1962 a 2013, não foi suficiente para 

atender aos anseios de organização dos trabalhadores campesinos, sendo necessário o 

surgimento de outras formas de organização sindical, a exemplo dos trabalhadores rurais 

agricultores familiares e dos assalariados rurais que despontaram a partir do ano de 2013 com 

 
3 Essa sigla vigorou até o ano de 1998, após esse período, o segundo T para designar as mulheres trabalhadoras 
rurais foi incorporado na sigla dessa organização. Dessa forma, todas as vezes em que houver neste trabalho 
referência ao movimento até o anos de 1998 adota-se a nomenclatura de STR, após 1998, utiliza-se a sigla que 
vigorou até o ano de 2013, ou seja, Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR). Isso não significa 
dizer que as mulheres estão excluídas deste estudo no recorte anterior a 1998, ao contrário, se reconhece as 
mulheres, assim como os homens, sujeitos ativos na construção do Sindicalismo de Trabalhadores Rurais no Ceará 
no período estudado. 
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a fundação de sindicatos próprios para representar essas categorias que antes se agregavam 

unicamente em Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTRs). 

 

A ORIGEM DOS SINDICATOS DE TRABALHADORES RURAIS  

 

Se compararmos ao sindicalismo urbano que se desenvolveu na década de 1930 no 

Brasil, o Sindicalismo de Trabalhadores Rurais entrou nesse cenário tardiamente.  Somente na 

década de 1960 é que são registrados os primeiros STRs no Brasil e no Ceará. O 

desenvolvimento lento do sindicalismo rural se comparado ao urbano pode ser justificado entre 

tantos fatores, pela criação tardia de uma legislação específica que contemplasse o trabalhador 

rural, a pouca divulgação dessas leis, pois é importante lembrar que esse desconhecimento 

deve-se ao fato da categoria ser constituída em sua maioria por trabalhadores analfabetos, além 

disso, não havia o interesse de intelectuais, como advogados e agrônomos aos problemas dos 

trabalhadores e o fluxo de informações pelos meios de comunicações, também, era limitado 

nesse período.  

Dessa forma, os primeiros Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STRs) surgiram no 

Ceará no ano de 1962 influenciados fortemente pela orientação da Igreja Católica, do Partido 

Comunista Brasileiro (PCB) e do Estado, por meio da legislação trabalhista.  

Essa categoria enfrentou a partir da redemocratização do país em 1946 uma disputa 

dessas instituições e movimentos que lutavam ideologicamente entre si para orientar e inseri-

los no sindicalismo. Houve momentos em que alianças foram estabelecidas, mas, de uma 

maneira geral, essas instituições trabalharam individualmente para repassar suas ideologias com 

um discurso em prol da sindicalização. Esse embate político e ideológico esteve presente nos 

movimentos pré-sindicais quando é registrado o surgimento e o avanço das associações rurais 

até sua transformação em STRs.  

A Igreja Católica é considerada segundo Santos (2012) a instituição de peso 

relevante na organização sindical de trabalhadores do campo.  
O receio de um grande levante camponês no Nordeste pôs em marcha esses setores, 
incluindo aí o clero católico – dividido entre progressistas e conservadores – cuja 
preocupação era oferecer uma resposta para os problemas do campo, enfrentando a 
radicalização de alguns setores de esquerda, entre eles o PCB (SANTOS, 2012, 
p.185). 
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Com relação aos partidos políticos, a sindicalização dos trabalhadores rurais, 

também, foi abraçada pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB). “Em seu terceiro congresso, 

realizado em 1928, foi discutida a ampliação da liberdade de associação e a organização de 

“sindicatos de assalariados agrícolas” e o direito dos sócios elegerem representantes para as 

entidades” (RAMOS, 2010, p.6).   

No âmbito do Estado, a Revolução de 1930 em que Getúlio Vargas assumiu a 

presidência do Brasil registrou um avanço no amparo legal ao trabalhador, contemplando 

categorias profissionais, com a inclusão de direitos trabalhistas e normas sobre a organização 

sindical. Nesse período, conforme afirma Cacau (2009, p.19) “o Estado brasileiro atravessou 

um período de remodelação onde o governo incorporou demandas das lutas dos trabalhadores 

na atribuição de direitos através da legislação, projeto de governo chamado de trabalhismo”.   

Em 1962 foram baixadas as Portarias 209-A e 355-A que facilitaram o 

reconhecimento de STRs, a serem organizados a partir de distintas categorias. Além disso, foi 

implantada em novembro de 1962 a Superintendência para a Reforma Agrária (SUPRA) que 

tinha como um dos objetivos estimular a sindicalização rural mediante o fornecimento de sedes 

para a instalação de sindicatos, de serviços de contador e de advogado e de empréstimos de 

veículos para transporte. 

Para Prado Júnior (1987) não é a luta por terra que caracteriza a maior parte das 

reinvindicações da classe trabalhadora no espaço agrário, ele defende que a grande exploração 

do latifúndio, fez esses trabalhadores almejarem transformações na estrutura de produção, nas 

relações e nos métodos de trabalho. 

 Nesse sentido, o sindicalismo surgiu como uma possibilidade de mudar essa 

realidade de exploração da força de trabalho no campo. Na década de 1950 o avanço dos 

movimentos de contestação no espaço rural, a exemplo das ligas camponesas e no caso 

cearense, dos círculos operários cristãos liderados pela Igreja Católica e das associações rurais 

fundadas pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) vieram a contribuir para a efetivação das 

leis trabalhistas nesse espaço e a fundação dos primeiros Sindicatos de Trabalhadores Rurais 

na década de 1960.  É preciso considerar que o governo só avançou na legislação para essa 

categoria porque já havia movimentos no espaço agrário que reclamavam o direito à 

sindicalização e mesmo tendo surgido de forma isolada, foram ganhando novas proporções, 

motivando o Estado a entrar na centralização desse processo. 
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O sindicalismo rural na abordagem de Lopes (2009) significou um direito a ter 

direitos, já que foi necessário que os trabalhadores rurais reivindicassem do Estado o direito de 

organização em STRs para que após o seu reconhecimento fosse possível adquirir outras 

prerrogativas que só foram possíveis através dessa instituição, a exemplo do pagamento justo 

da renda da terra, aposentadoria, etc. A maioria desses direitos foram amparados por leis, mas 

só foram, de fato, efetivados por intermédio dos STRs. 

Mas com o governo ditando as regras legais na condução do sindicalismo, Martins 

(1983) avalia que o processo de reconhecimento dos sindicatos se tornou complicado, já que 

para se fundar e legalizar um STR era necessário o reconhecimento do próprio Ministério do 

Trabalho, ao qual o sindicato estaria subordinado. 

Apesar das burocracias legais impostas pelo Estado, os trabalhadores, também, 

enfrentaram a resistência por parte da categoria patronal e latifundiária. Segundo Medeiros 

(1989) a medida que o sindicalismo rural foi se consolidando, também cresceram os espaços de 

conflitos. 
Em algumas áreas, o sindicato se constituía no seu escoadouro quase que natural; em 
outras ficava completamente à margem. A diversidade de situações foi enorme e é 
praticamente impossível mapeá-las. De toda a forma, foi esse vasto tecido de tensões 
que, a cada momento, colocava em questão a problemática sindical e de representação 
dos interesses dos trabalhadores (MEDEIROS, 1989, p. 101). 

 

Nessa perspectiva, o Sindicato de Trabalhadores Rurais deixou gradativamente de 

ser um instrumento de luta para subordinar-se ao Estado como mediador das políticas 

assistencialistas do governo, realidade cada vez mais presente nessas organizações a partir da 

década de 1970 quando se verificou uma “corrida rumo ao sindicalismo” para usufruir das 

benesses de programas como o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), 

criado por meio do Decreto-Lei nº 276, de 28 de fevereiro de 1967 e destinado a prestar 

“assistência médico-cirúrgica-hospitalar-ambulatorial; assistência à maternidade, por ocasião 

do parto e assistência social” aos trabalhadores rurais e seus dependentes. 

As prerrogativas assumidas pelo FUNRURAL, por exemplo, fizeram de muitos 

sindicatos, na visão de Beserra (2015, p.64) “verdadeiros centros de serviços, neles instalando-

se ambulatórios, gabinetes médicos e mesmo transformando-os em pequenos hospitais”. 

Programas como o FUNRURAL, contribuíram para que os STRs se espacializassem totalmente 

no espaço rural cearense no ano de 1976, quando todos os 141 municípios existentes nesse 

período, já possuíam um STR para representar os trabalhadores rurais. Essa motivação em 
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aderir ao sindicalismo rural por conta do assistencialismo fez dos sindicatos organizações cada 

vez mais ligadas aos interesses do Estado a partir da década de 1980, deixando em segundo 

plano o caráter combativo que deu origem ao movimento no início da década de 1960.  

Vislumbrado o êxito do assistencialismo junto aos trabalhadores por meio do 

FUNRURAL o governo não demorou em estender os serviços aos STRs. Em 1971, foi aprovada 

a Lei Complementar nº 11, de 25 de maio, conhecida como Programa de Assistência ao 

Trabalhador Rural (PRORURAL) cujo objetivo foi oferecer a previdência social aos 

trabalhadores rurais por meio da aposentadoria por velhice, invalidez, pensão, auxílio-funeral, 

serviço de saúde e serviço social aos trabalhadores rurais e empregadores rurais.  

Além disso, as mudanças na legislação trabalhista, também, contribuíram de 

maneira significativa para o atrelamento dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais ao Estado, 

uma vez, que os instrumentos legais oriundos, em sua maioria, do Ministério do Trabalho e 

Emprego delegavam normativas que os STRs precisavam cumprir como forma de estarem 

regularizados perante o governo.  

A jurisprudência só avançou no setor da previdência social com a sanção da Lei 

4.214, de 2 de março de 1963, conhecida como Estatuto do Trabalhador Rural ou Lei Fernando 

Ferrari que criou o Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural.  No art. 2º o 

Estatuto definiu o trabalhador rural como “toda pessoa física que presta serviços a empregador 

rural, em propriedade rural ou prédio rústico, mediante salário pago em dinheiro ou in natura, 

ou parte in natura e parte em dinheiro”. Essa lei na visão de alguns pesquisadores como 

Queiroz (1963) criou uma lacuna para a organização sindical já que existe no espaço rural uma 

ampla categoria de trabalhadores que não vivenciam diretamente uma relação polarizada entre 

a terra e o trabalho. 

No que diz respeito à interpretação dessa categoria na Geografia, percebe-se que os 

trabalhadores rurais são parte do espaço geográfico, ou seja, integram o “conjunto indissociável 

de objetos naturais, sociais e a vida que os preenche e os anima” (SANTOS, 1988, p. 10).  Essa 

categoria é, portanto, parte da sociedade em movimento, não sendo constituída somente de 

indivíduos, mas de seres sociais dinâmicos e que “revelam esse dinamismo na transformação 

qualitativa e quantitativa do espaço habitado” (SANTOS, 1988, p.14).   

As interpretações teóricas dos movimentos sociais na Geografia são recentes e 

centram-se, especialmente, “na busca de uma espacialidade/territorialidade para esses” 

(ALENTEJANO, 2007, p. 103). A espacialidade é compreendida por Santos (1988, p. 26) como 
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“um momento das relações sociais geografizadas, da incidência da sociedade sobre um 

determinado arranjo espacial, sendo a espacialização o resultado do movimento da sociedade, 

dependente do espaço para se realizar”.  

Nesse contexto, considera-se o Sindicalismo de Trabalhadores Rurais no Ceará em 

suas origens como um movimento socioespacial, pois no processo de sua constituição ele se 

inscreve nas estruturas espaciais já existentes, sem, necessariamente, colocá-las em questão. 

Para Pedon (2013, p.149) “as relações de trabalho são seu principal alvo de politização e se 

inscrevem no espaço de acordo com a legislação brasileira, isto é, em bases municipais”. 

De 1962 até o ano de 2013 essa foi a única forma de representação sindical da 

categoria de trabalhadores no espaço agrário cearense, os STTRs estiveram nesse recorte 

presentes em todos os municípios do Estado e reivindicaram do poder público políticas públicas 

e melhores condições de trabalho para os que vivem no campo, mesmo com os direcionamentos 

do Ministério do Trabalho e Emprego que tenta controlar o ordenamento desse movimento. 

 

DE SINDICATOS DE TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS AOS DE 

AGRICULTORES FAMILIARES E ASSALARIADOS RURAIS 

 

As recentes regulamentações ao Decreto-Lei nº 1.166 de 1971, que dispõe sobre o 

enquadramento e a contribuição sindical rural e a Portaria nº 326, de 1º de março de 2013, do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) direcionaram mudanças significativas na 

organização sindical dos trabalhadores no espaço agrário, a exemplo da alteração de estatuto e 

a possibilidade de fundação de sindicatos para categorias específicas como a dos agricultores e 

agricultoras familiares e de assalariados rurais, amparando, inclusive a mudança da base 

territorial do sindicato e a dissociação da categoria de trabalhadores rurais.  

Nesse contexto, os agricultores familiares são aqueles, proprietários ou não, que 

exercem suas atividades no meio rural de forma individual ou em regime de economia familiar, 

conforme preconiza o Decreto-Lei 1.166/1971. Já os assalariados rurais são aqueles que 

prestam serviço em propriedade rural a empregador rural, mediante remuneração, incluindo os 

que trabalham na pecuária, na produção agrícola, aquicultura, silvicultura e extrativismo 

vegetal. 

Na prática, desde 2013, mais de 100 Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais (STTRs) no Ceará realizaram mudança estatutária seguindo as orientações do Ministério 
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do Trabalho e Emprego e adotaram a nomenclatura de Sindicato de Trabalhadores Rurais 

Agricultores e Agricultoras Familiares (STRAAF), segundo dados da Federação dos 

Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará (Fetraece). 

Outros realizaram dissociações dos STRAAFs e fundaram Sindicatos de Trabalhadores 

Assalariados e Assalariadas Rurais (STAARs), como no caso de Ubajara, que abrange 14 

municípios e Itapipoca com 17 municípios da região. No total, foram fundados 7 STAARs, que 

representam os municípios do Estado de maneira regional. 

A direção da Fetraece afirma que a mudança seguiu as diretrizes do MTE e que na 

prática, a principal alteração foi a inclusão dos agricultores familiares na nomenclatura do 

movimento, uma vez que os STTRs já acolhiam os agricultores familiares, bem como os 

assalariados rurais no estatuto e nos planos de trabalho da entidade. No entanto, a agricultura 

familiar enfrenta uma disputa sindical no Ceará, com a criação de uma segunda federação, a 

Federação dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará (FETRAF), ligada à 

CUT, que também, representa essa categoria e atua na fundação de sindicatos e na filiação de 

novos trabalhadores, mas com uma distribuição geográfica regional, ao contrário da divisão 

municipal adotada pela Fetraece.  

No que diz respeito ao assalariamento rural, esse desponta de maneira tímida no 

Estado, uma vez que as mudanças oriundas na reforma trabalhista de 2018, no tocante a não 

obrigatoriedade de pagamento do imposto sindical, fez os sindicatos regionais que representam 

essa categoria perderem centenas de filiados, o que faz o trabalho atual dos dirigentes ser 

voltado à criação de estratégias que permitam a conquista de novos sócios. 

Além dessas mudanças recentes na base de organização sindical que 

proporcionaram novos arranjos espaciais no agrário cearense, percebe-se a presença de 

representantes dessa categoria em cargos políticos importantes na tentativa de pautarem 

decisões mais efetivas para o público que representam. O exemplo máximo no caso cearense, 

está no ano de 2014 quando Moisés Braz, até então presidente da Fetraece por duas gestões 

seguidas e com uma longa trajetória no sindicalismo rural, é eleito com mais de 75 mil votos 

para o cargo de deputado estadual, pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e intitulado “o primeiro 

agricultor eleito para a Assembleia Legislativa no Ceará” defendendo em sua campanha o 

fortalecimento da agricultura familiar com assistência técnica, terra, água, crédito e inclusão 

socioeconômica de jovens, mulheres e terceira idade, além da Reforma Agrária. O mesmo 

deputado foi reeleito em 2018 para representar o movimento no legislativo estadual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A organização sindical de trabalhadores no espaço agrário cearense é um objeto de 

necessário estudo no campo da Geografia, pois o mesmo estabelece tessituras na atual 

configuração do agrário. Os sindicatos que representam trabalhadores rurais, agricultores 

familiares e assalariados estão presentes em todo o espaço geográfico e compreender a evolução 

desse movimento, suas rupturas e desenvolvimento podem revelar os caminhos de uma classe 

que resistiu ou se incorporou às mudanças no sistema produtivo e de forma latente ou não, 

continuam reivindicando do poder público o direito a ter direitos em meio à expansão do capital. 

O Estado brasileiro intervém, por meio das leis, na organização das categorias 

trabalhistas existentes no espaço agrário, atrelando Sindicatos de Trabalhadores Rurais, 

Agricultores Familiares e de Assalariados Rurais à estrutura do Estado. No entanto, a luta por 

direitos trabalhistas e pela terra no espaço agrário ganhou uma dimensão legal como forma de 

ação coletiva e a organização de trabalhadores tornou-se uma luta dentro da lei com a presença 

de forças políticas e resistências que não permitem que o Estado controle em sua totalidade esse 

movimento. A legislação foi, portanto, instrumento para amortecer as lutas sociais, mas 

necessária à legitimação do sindicalismo no espaço agrário.  

O surgimento de novas categorias de trabalhadores organizadas em sindicatos 

reorganizou o arranjo espacial, uma vez que as bases estabelecidas para os Sindicatos de 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTRs) não são necessariamente as mesmas para os 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (STRAAFs) e para 

os Sindicatos de Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais (STAARs).  

Na interpretação geográfica desse movimento, pretende-se, nas próximas fases da 

pesquisa, aprofundar as análises sobre o processo de espacialização dessas tipologias de 

sindicalismo e verificar se no caso dos agricultores familiares, encontra-se em curso a 

territorialização desse movimento, uma vez que esses sindicatos disputam entre si um território 

de luta e de representação das categorias que trabalham no agrário e verificar se é possível 

identificar espacialidades no caso dos Sindicatos de Trabalhadores Assalariados e Assalariadas 

Rurais. 
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O CONFLITO HÍDRICO EM CORRENTINA (BA): AGRONEGÓCIO, POLÍTICAS 

PÚBLICAS E NARRATIVAS EM DISPUTA 
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Lá na quadrada das águas perdida 
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Resumo 

Este artigo busca expor, de modo conciso, o histórico de conflitos da cidade de Correntina, localizada na região 
Oeste baiano, a fim de refletirmos sobre a disputa que marcou o ano de 2017: (1) a ocupação da fazenda Igarashi 
por centenas de pessoas e (b) a manifestação do dia 11 de novembro que aglutinou 10 mil pessoas não só da cidade 
mas da região do Oeste baiano. Esse episódio foi destaque em toda a impressa local, estadual e, inclusive, nacional 
pela quantidade de pessoas mobilizadas nesses dois momentos e pela cidade ter desde a década de 1980 intensos 
conflitos relacionados à água.   

PALAVRAS-CHAVE: Correntina; Oeste baiano; Conflito hídrico. 

 

Introdução 
 

Este artigo é fruto de algumas análises de pesquisa2, que tem como objeto o conflito 

relacionado à questão hídrica na cidade de Correntina ocorrido em meados de 2017.  A cidade 

de Correntina está localizada na região do Oeste baiano caracterizada pelo bioma Cerrado. Essa 

região sofreu profundas mudanças em meados da década de 1970, sendo a intensificação dessas 

mudanças ocorridas na década de 1980, com a migração “sulista” e o crescimento de atividades 

agrícolas, sobretudo, com as produções de soja e milho (HAESBAERT, 1997, p. 21). 

Atualmente, o Oeste baiano é considerado uma das principais regiões econômicas da Bahia, 

havendo ali uma alta circulação de capital, tanto nacional quanto internacional, ligado ao setor 

agroexportador. O Oeste baiano está inserido hoje na região delimitada e nomeada de 

MATOPIBA, acrônimo que engloba os municípios do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A 

 
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense. E-mail: 
Biancasuzy@id.uff.br 
2 Este artigo foi escrito com base em dados colhidos no primeiro trabalho de campo realizado em Fevereiro de 
2019 em Salvador (BA). Estão presentes alguns depoimentos colhidos no trabalho de campo posterior, que foi 
realizado entre Julho e Agosto de 2019 na cidade de Correntina (BA). Os dados do segundo trabalho de campo 
ainda estão sendo analisados para serem incorporados à dissertação em curso.  
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delimitação desta região foi realizada em 2015 pelo Grupo de Inteligência Territorial 

Estratégica – GITE, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, por 

considerar a região como destaque de produção de commodities e, portanto, uma possível 

“última fronteira agrícola”. Na década 1970, no Brasil, são criados grandes projetos de 

integração, colonização e desenvolvimento do cerrado. Os de maior importância foram os 

Programas de Desenvolvimento dos Cerrados – POLOCENTRO, em 1975, e o de Cooperação 

Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados – PRODECER, em 1979 

(SCHLESINGER, 2013) 

Tais políticas e programas acabaram por orientar e incentivar a produção da soja como 

a principal cultura agrícola a ser produzida, além de incentivar deslocamentos de agricultores 

de outros estados para as regiões do Cerrado a fim de desenvolvê-las economicamente e ocupá-

las, tendo sido criadas empresas, cooperativas e, inclusive, municípios (a própria cidade de Luís 

Eduardo Magalhães, situada no Oeste Baiano, emancipou-se a partir da ocupação por migrantes 

provenientes do sul do Brasil). Ademais, ao longo das décadas posteriores depois da criação de 

políticas e programas pelo Estado, o Oeste baiano se tornou uma região atrativa aos grandes 

agricultores e se destaca pela alta produtividade de commodities, principalmente da produção 

de algodão e soja, e por estar em ascensão econômica. 

Nos anos de 1970 e 1980, agricultores provenientes da região sul do país, chamados de 

forma geral de “gaúchos”, irão em busca de terras baratas e créditos subsidiados em áreas 

contempladas pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE 

(HAESBAERT, 1997, p. 15-16). É a partir da compra e venda de terras que a região do Cerrado 

baiano passa, então, a se expandir e se tornar atrativa para aqueles que estavam em busca de 

melhores condições de produção. O desenvolvimento do setor agroexportador gerou a criação 

de associações, tais como a Associação Baiana dos Produtores de Algodão e a Associação de 

Agricultores e Irrigantes da Bahia, duas associações de grande importância nessa região. 

 

Histórico de disputas na cidade de Correntina 

 

 A cidade de Correntina está localizada no Oeste baiano, a 914 km da capital da Bahia, 

no território de identidade bacia do corrente de acordo com a Superintendência de Estudos 
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Econômicos e Sociais da Bahia3. Em 2010, a cidade possuía 31.249 habitantes, sendo em 2018 

a população estimada em 32.081 habitantes de acordo com o IBGE. A cidade possui uma grande 

quantidade de rios, dentre eles, o Rio Arrojado, Rio Correntina e o Rio Corrente, este último 

afluente do Rio São Francisco. Além do potencial de águas superficiais, o Oeste possui em seu 

território o aquífero Urucuia, representado na cor amarela como mostra o mapa seguir:  

 
Fonte: Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais 

 

A presença de águas superficiais e subterrâneas na região, bem como duas estações 

marcadas - seca e chuvosa – e topografia plana, fizeram com que o Oeste baiano se tornasse uma 

região favorável à produção, se tornando destino de grandes produtores do ramo silvicultor e de 

grãos. 

O final da década de 1970 e início da década 1980, são os períodos marcados pelas intensas 

disputas de terras no Oeste baiano, isso se deve ao fato de ser nesse período que ocorre a investida 

privada contra as terras de uso comum. Essas terras, que se constituíam como terras devolutas, 

passaram pelo processo de grilagem que resultou na expulsão de camponeses que ocupavam essas 

terras na condição de posseiros. Essa investida privatizante, modificou o caráter da propriedade da 

terra, ao passo que as terras de uso comum eram convertidas em propriedades privadas, impedindo 

 
3 Para ver mais em 
<https://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2000&Itemid=284> 

https://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2000&Itemid=284
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o livre acesso das comunidades e de seus animais, principalmente o gado (SOBRINHO, 2012). 

Esse cenário de expulsão e privatizações gerou uma série de conflitos na região, envolvendo 

ameaças e, inclusive, assassinatos de camponeses que denunciavam e lutavam contra a grilagem e 

a apropriação da água por parte de fazendeiros, estes, por sua vez, dispunham do apoio e da ação 

violenta de pistoleiros contra àqueles que resistiam a esse processo. 

A mudança da propriedade da terra no Oeste baiano, tal como nos aponta Sobrinho (2012), 

atraiu diversas empresas agrícolas para essa região a fim de desenvolver atividades como a 

silvicultura e, posteriormente, a produção de grãos. 

Essas terras de uso comum, chamada de chapadas e chapadões - ou no linguajar popular, de 

gerais - passa a ser ocupada pelo agronegócio. Como nos aponta Porto-Gonçalves (2018) as 

chapadas e chapadões se constituem, em grande parte, em áreas de recarga, i.e, são áreas 

responsáveis pela manutenção do aquífero Urucuia e do sistema hidrológico do Oeste baiano como 

um todo. Assim, essas terras se tornam atrativas para a produção em larga escala, a qual faz uso de 

outras formas de irrigação que se diferem dos usos tradicionais da região. Como destaca Porto-

Gonçalves: 

As extensas áreas das chapadas e dos chapadões dos Cerrados se constituem, assim, 
em áreas de grande cobiça pelos agronegociantes por sua topografia plana. Assim, 
as grandes monoculturas dos latifúndios empresariais vêm se apropriando dessas 
chapadas e desses chapadões e de grandes volumes de água para irrigar suas 
plantações, seja através de canais, seja com pivôs centrais e, mais recentemente, 
com piscinões (PORTO-GONÇALVES, 2018, p. 32). 

As comunidades que estão localizadas nas margens dos rios do município de Correntina, 

relatam que a década de 1980 foi o início da alteração dos corpos d’água de rios da região. Durante 

a observação em campo4, muitos relataram o desaparecimento de córregos e riachos e a diminuição 

da vazão de importantes rios, como o rio Arrojado. Os córregos e riachos são importantes para 

manter o nível dos rios maiores e também para manter os chamados regos, sistema de irrigação 

tradicional utilizado pelos geraizeiros5. Sobrinho (2012) explicita brevemente sobre esse sistema 

de captação de água utilizado durante várias gerações camponesas: 

Para o uso na agricultura, a forma mais importante de canalização da água  são os 
regos, que partem dos açudes e, por gravidade, canalizam a água para distâncias 
que podem ultrapassar 10km. No percurso, sua água irriga por sulcos de gravidade 
os cultivos de regadios praticados na longa faixa entre o rego e o leito do córrego 
ou rio, conforme o caso (SOBRINHO, 2012, p. 188) 

 
4 Trabalho de campo realizado entre julho e agosto de 2019 na cidade de Correntina para pesquisa de mestrado. 
5 Povos tradicionais que vivem nos chamados gerais (bioma Cerrado).  
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Além do sistema de regadio, outras técnicas são utilizadas tais como rodas d’água, 

motobomba e bomba carneiro (SOBRINHO, 2012, p. 189). Assim, as chapadas e chapadões eram 

utilizadas por essas comunidades para a solta do gado e os fundos dos vales usados para a 

agricultura, sendo o canal (rego) a principal forma de irrigação da plantação.  

Paralelo a essas técnicas tradicionais de captação de água, a instalação das modernas 

fazendas inaugurara um uso e captação distinto daqueles utilizadas pelos geraizeiros. A utilização 

de pivores centrais, construção de piscinões para reserva de água e a perfuração de poços artesianos 

direto do aquífero Urucuia, altera de modo significativo a paisagem da região e desencadeia uma 

série de conflitos relacionados à água na cidade de Correntina.  

Conflitos pelo uso da água em Correntina 

A cidade de Correntina, como já colocado anteriormente, inserida na mesorregião do Oeste 

baiano, passou por diversas transformações desde o avanço da apropriação capitalista da terra na 

região. A ida de diversos migrantes para essa localidade atraídos pelas condições climáticas e 

jurídicas, como nos apresenta Haesbaert (1997), altera os usos da terra e da água. A retirada da 

vegetação nativa do Cerrado, o assoreamento dos rios e a ocupação das áreas de recarga, 

contribuíram para o secamento de importantes riachos e córregos que alimentavam o rio Arrojado, 

rio que está no centro do conflito hídrico da cidade.  

O programa Globo Rural no ano 2000, exibiu uma reportagem sobre o desvio do rio 

Arrojado por um canal de mais de 9km de extensão e 10 metros de largura, feito de maneira ilegal 

sem a consulta de nenhum órgão ambiental por dois fazendeiros para utilizarem em suas 

propriedades. Na época, a população escreveu uma carta aberta para o então Presidente Fernando 

Henrique Cardoso para denunciar o secamento de rios na região6. É na década de 1980 e 1990 que 

ocorre grande parte dos secamentos de ribeirões e córregos no município. Abaixo, uma pequena 

amostra dos rios que secaram nesse período7: 

 1980 1982 1984 1985 1987 1989 

Rios secos 

 em 1980 

Ribeirão 

Bom Jesus 

Ribeirão 

Vaca Morta 

Ribeirão 

Da Salobra 

Ribeirão 

Do Sapé 

Ribeirão 

dos Buritis 

Rio 

Itapicuru 

 
6 Globo Rural, 2000.  
7 Sistematização das datas colhidas da reportagem do Globo Rural do ano 2000. 
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 1990 1992 1995 1996 1998 1999 

Rios secos 

em 1990 

Rio do 

Corredor 

Rio Cabeceira 

Grande 

Rio 

Sucuriu 

Rio 

Catingueiro 

Rio 

Caititu 

Ribeirão  

do Salitre 

 

Apesar de termos, segundo Porto Gonçalves (2006), uma maior quantidade de água 

disponível no mundo devido ao aquecimento global, ouvimos falar, de forma recorrente, da 

“escassez” de água. Sobre isso, o autor coloca que não se trata única e exclusivamente da escassez 

de água, mas sim de uma desordem ecológica.  

 De fato, pode-se aferir uma relação de causa e feito a partir da ocupação e derrubada do 

Cerrado para dar lugar aos grandes monocultivos e a alteração e secamento dos diversos corpos 

d’água, denunciados pela população correntinense desde a década de 1980. Um dos interlocutores 

da pesquisa relata sobre essa questão: 

(...) eu cheguei a ver todos esses riachos vivos correndo água, e depois eu mesmo 
nessa mesma geração que estou aqui, não é meu filho que tá falando, eu ver todos 
esses riachos seco? A gente pode até admitir que haja mudanças climáticas, mundo 
afora, mas não na velocidade da luz, essa mudança se deve acontecer no tempo 
bastante prolongado e tal. Aqui no Oeste da Bahia não, a relação de causa e efeito 
é muito rápida, assim que o agronegócio bateu suas correntes e seus tratores nos 
gerais, os pequenos riachos passaram a morrer na borda leste do aquífero Urucuia 
(Entrevista concedida durante trabalho de campo em agosto de 2019, Correntina, 
Bahia) 

 

O desvio do canal no ano 2000, foi apenas um dos episódios que iriam ocorrer na história 

da cidade. Naquela ocasião, já haviam diversos alertas feitos para que o governo realizasse maior 

fiscalização por meio de órgãos ambientais na região, principalmente nas nascentes dos rios que já 

apresentavam assoreamento e considerável degradação, como bem mostra a reportagem. Apesar 

das denúncias e dos alertas, o cenário da disputa de água no município de Correntina reforçou-se 

ainda mais. A abertura do canal feito pelos dois fazendeiros que iria desviar praticamente a metade 

do rio Arrojado, causou grande indignação e revolta da população, sobretudo das comunidades que 

estavam às margens do rio.  

Assim, no ano 2000 ocorre uma ação política realizada por comunidades que dependiam 

diretamente do rio para sua própria subsistência. Desse modo, a partir da mobilização acerca do 

problema em questão, diversas pessoas realizam a tapagem da boca do canal como um ato não só 
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político, mas também simbólico. Apesar da quantidade de pessoas que se fizeram presentes nesse 

ato para realizar a tapagem da boca do canal feito de forma completamente ilegal, a ação não foi 

suficiente para fechá-lo em sua totalidade visto sua extensão, sendo o trabalho realizado, mais tarde, 

pela prefeitura através do uso de máquinas. 8 

Nesse sentido, é indispensável falar da expansão do agronegócio, bem como nos conflitos 

ambientais, sem refletir o papel do Estado e suas políticas públicas que não apenas respaldam, mas 

que também viabilizam a territorialização dessas atividades produtivas nessas regiões específicas 

(HEREDIA; LEITE; PALMEIRA, 2010, p. 165). No caso do Oeste baiano, o Estado foi o maior 

impulsionador do agronegócio na localidade através de incentivos fiscais e pela própria falta de 

fiscalização e de ação discriminatória nas então terras devolutas. Vale lembrar, que o período da 

expansão da propriedade privada no Oeste baiano ocorre durante a ditadura militar, que visava a 

ocupação de “espaços vazios”, sobretudo, dos Cerrados (SOBRINHO, 2012).  

Como já colocado, a disputa pelo rio Arrojado ocorrida no ano 2000 seria um prelúdio dos 

demais episódios que viriam a envolver a disputa de água entre as grandes fazendas monocultoras 

e as comunidades geraizeiras. Nos episódios posteriores que irão envolver o conflito pelo uso da 

água, há maior inserção da população da cidade de Correntina, que possui contato direto com o rio 

Correntina, rio que passa pelo centro da cidade e que teve considerável diminuição de sua vazão. 9 

Assim, no ano de 2015, ocorre mais um episódio que envolveu parte da população que se 

manifestou contra uma das fazendas da cidade. 

Em 2015, a população da cidade saiu às ruas para protestar contra a captação de água 

realizada pela fazenda Sudotex. A fazenda Sudotex, localizada no distrito de Rosário, no município 

de Correntina, obteve outorgas d’água para exploração das águas subterrâneas, i.e, a autorização 

de perfuração de poços de alta vazão para retirada da água do aquífero Urucuia para fins de 

irrigação. Ao todo, foi concedido pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 17 poços 

de alta vazão, para que a fazenda pudesse explorar as águas subterrâneas. Em 2016, a Associação 

Ambientalista Corrente Verde, entrou com uma ação civil pública solicitando a suspensão das 

outorgas de água concedidas para a fazenda Sudotex10.  

Nessa ocasião, houve uma grande manifestação chamada de “SOS Correntina”, mobilizada 

quando a população passa a tomar conhecimento da construção de piscinões, com capacidade para 

 
8 Informações colhidas em campo realizado entre julho e agosto de 2019.  
9 Informações colhidas durante trabalho de campo na cidade.  
10 Dados de trabalho de campo. 
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reservar milhões de litros de água. Esse ato causou grande impacto na cidade, tendo como marca o 

abraço simbólico feito pela população no rio Correntina. 

No mesmo ano de 2015, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Corrente, deliberou e 

recomendou ao Estado da Bahia a suspensão das outorgas de águas concedidas e que se revisasse 

as que ainda estavam vigentes. Essa decisão ocorreu justamente devido aos atos ocorridos no 

mesmo ano na cidade contra as grandes captações realizadas pela fazenda Sudotex. Um dos 

integrantes da Associação Corrente Verde relata um pouco sobre o episódio: 
E aí o...houve uma mobilização aqui muito grande na época também... em 2015 se 
conseguiu a assinatura de mais de 15...se eu não me engano parece 10 mil 
assinaturas da população de Correntina se mostrando contra o projeto, eu acredito 
que dá o que? 1/3... é um 1/3 da população assinou contra o projeto (Entrevista 
concedida durante trabalho de campo).. 

 

A cidade está inserida na Região de Planejamento de Gestão de Águas (RPGA) XXIV, que 

abrange treze municípios. As RPGAs são responsáveis pelo ordenamento territorial das localidades 

que possuem bacias hidrográficas e que estão dentro do território estadual da Bahia. Nessa RPGA 

foi criada, a partir do decreto de número 11.244 de 17 de outubro de 2008, o Comitê de Bacia do 

Corrente (CBHC). As bacias hidrográficas são colegiados que deliberam e organizam ações 

voltadas para a gestão das águas no território de sua competência. Segundo a Agência Nacional de 

Águas (ANA), cabe ao comitê: “arbitrar conflitos pelo uso da água”; “aprovar e acompanhar a 

elaboração do Plano dos Recursos hídricos da bacia”; e “sugerir valores de cobrança pelo uso da 

água”11. Esses comitês também são conhecidos como “parlamento das águas” por serem espaços 

de deliberação e formulações de propostas a respeito da gestão do recurso, sendo constituído por 

diversas representações do poder público (municipal, estadual e federal), da sociedade civil e dos 

usuários da água. Os membros do comitê são eleitos e as decisões e medidas tomadas por ele são 

aprovadas pelo Conselho estadual de Recursos Hídricos, o CONERH. Apesar da decisão do Comitê 

sobre a não liberação de mais outorgas de água, o Estado não acatou essa decisão e as outorgas 

continuaram sendo liberadas. 12 

 

O ato do dia 02 de novembro: por uma gota d’água 

Como demonstrei até aqui, a cidade de Correntina possui em sua história um quadro de 

 
11 Ver mais em: https://www.ana.gov.br/aguas-no-brasil/sistema-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos/comites-
de-bacia-hidrografica/comite-de-bacia-hidrografica/ 
12 Dados de trabalho de campo. 

https://www.ana.gov.br/aguas-no-brasil/sistema-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos/comites-de-bacia-hidrografica/comite-de-bacia-hidrografica/
https://www.ana.gov.br/aguas-no-brasil/sistema-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos/comites-de-bacia-hidrografica/comite-de-bacia-hidrografica/
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disputas por terra e água desde a ocupação do Cerrado por grandes empresas que foram em busca 

de melhores condições de produção. Como já dito, desde a década de 1980 a população da cidade 

já realizou diversas denúncias para o Estado sobre os conflitos ocorridos na região, sobretudo, a 

disputa das águas, que ultrapassa a dimensão do uso desse recurso apenas para suprir as 

necessidades básicas, havendo também uma intensa relação do ponto de vista simbólico para essas 

comunidades que cresceram nas margens dos rios.  

De acordo com Lopes (2006), tanto populações atingidas como trabalhadores em geral que 

sofrem com os danos ambientais, incorporam em seus discursos a pauta da questão ambiental que 

passa, então, a guiar suas reivindicações e interesses, resultando, assim, na “ambientalização” dos 

conflitos sociais. Assim, “a ambientalização dos conflitos sociais está relacionada à construção de 

uma nova questão social, uma nova questão pública” (LEITE LOPES, 2006, p.34).  

A questão da disputa pela água ganhou grande destaque não apenas nas lutas encampadas 

na cidade e no Oeste baiano como um todo, mas em diversos espaços nos quais essa discussão se 

faz presente e é incorporada, como nas próprias romarias da igreja católica, como a “romaria da 

terra e das águas”, que atrela ao discurso religioso a noção das disputas ambientais postas naquela 

localidade.13 

 O conflito ocorrido no segundo semestre na cidade de Correntina, está relacionado à 

liberação da outorga em 2015 (direito do uso da água) por parte do órgão responsável do Estado, 

a SEMA, que permitiu à empresa agrícola Igarashi2 a retirada de 182.203 m³/dia de água do 

Rio Arrojado, rio responsável pelo abastecimento da cidade, das comunidades rurais e 

pertencente à bacia do Rio São Francisco. A liberação do direito do uso da água pela empresa 

ocasionou o conflito que levou cerca de dez mil pessoas a protestarem na cidade, bem como a 

ocupação de uma de suas fazendas por cerca de 500 até 1000 pessoas, que causaram a destruição 

de pivôs de captação de água e de outros bens materiais pertencentes à Igarashi. Um dos 

deputados estaduais entrevistados disse a respeito da cidade de Correntina e relatou brevemente 

o conflito, considerando que o ato na cidade foi um marco histórico de luta pela água que, 

inclusive, ocasionou na suspensão das atividades da empresa agrícola até ser liberada uma nova 

ação judicial: 
(…) fora os problemas que estavam acontecendo em relação ao próprio 
abastecimento da população, então levou um processo de mobilização muito 
grande, se fez uma audiência pública com participação de mais de duas mil 
pessoas, senão me engano meados de 2017. Então um processo de mobilização 
 

13 Dados colhidos em trabalho de campo. 
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muito grande, é...que levou uma vitória da população, a empresa teve que 
suspender as atividades, inclusive a própria população chegou a ocupar a 
empresa, um momento histórico de luta em relação à questão da terra, da água 
e do meio ambiente na região (entrevista de um deputado estadual concedida 
no primeiro trabalho de campo realizado em fevereiro de 2019 em Salvador, 
BA) 

 

Na página principal do site da empresa, está posto um aviso público a respeito do pedido de 

recuperação judicial e, a partir do decorrer de sessenta dias postos pela justiça, a empresa Igarashi 

apresentará um Plano de Recuperação Judicial. No mesmo informe público, a empresa relata que 

a ocupação e destruição de uma de suas fazendas afetou significativamente o grupo Igarashi. O 

pedido de recuperação, segundo a empresa, se fez necessário para “readequar o passivo financeiro” 

e “normalizar as atividades operacionais”. 

 A ocupação da fazenda no dia 2 de novembro de 2017, repercutiu não só na região do 

Oeste baiano, sendo noticiada a nível nacional14. De modo geral, as mídias hegemônicas 

trataram a ocupação dos ribeirinhos como “invasão” e ato de “vandalismo” devido a destruição 

de equipamentos, máquinas, bombas de água e rede elétrica da fazenda. No site da Associação 

dos Agricultores e Irrigantes da Bahia, foi publicada o resultado da reunião que ocorreu no dia 

6/11/2017 com governador do Estado, com a presença do Secretário de Segurança Pública, do 

Secretário do Meio Ambiente e da Diretora geral do Instituto de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos, além das entidades de classe como Associações e Sindicatos de produtores da 

região15. Na reunião, foi reforçada a necessidade de se ampliar o policiamento na região a fim 

de que mais ações como essa não ocorressem com outras fazendas, além de se investigar os 

“possíveis grupos” ou “lideranças” que, segundo as mídias de notícias, poderiam ter organizado 

a ocupação da fazenda Igarashi.  

Após um ano depois do ocorrido, a AIBA publicou em seu site uma nota sobre o 

episódio intitulada “Atentado contra os direitos fundamentais” na qual dizia:  
Quando a agricultura é atacada toda a população é penalizada, seja pela 
redução da oferta de alimentos, seja pela inflação observada nos 
supermercados. No dia 2 de novembro completa um ano da maior barbárie 
contra uma empresa agrícola, que trabalhava para garantir a segurança 
alimentar das famílias baianas e brasileiras: a invasão e destruição da Fazenda 
Igarashi, até então a maior produtora/fornecedora de tomate, alho, cebola, 

 
14 O caso foi noticiado no Jornal Nacional, da Rede Globo. 
15 Associação baiana de produtores de Algodão (ABAPA); Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia 
(AIBA); Associação dos Produtores de Café da Bahia (Assocafé); Associação dos Produtores de Soja do Brasil 
(Aprosoja); Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras (SPRB); Sindicato dos Produtores Rurais de Luís 
Eduardo Magalhães (SPRLEM); Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb).  
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cenoura, batata e feijão de toda região. O prejuízo milionário, portanto, não 
compete apenas aos donos do empreendimento, mas a toda população que 
passou a pagar mais caro pelos itens da cesta básica (AIBA, 06/11/2018)16 

 

Assim, a ação do dia 2 de novembro foi tratada, não só pelas entidades e sindicatos de 

produtores locais, como pelo Estado, como um ato condenável, digno de repúdio e 

extremamente negativo para o Estado da Bahia. Em entrevista ao programa “Linha de frente”, 

o governador da Bahia classificou como “bando” as centenas de pessoas que ocuparam a 

fazenda e ressaltou a investigação da Polícia Civil para identificar, segundo ele, “possíveis 

patrocinadores” e “financiadores” da ação do dia 2 de novembro17. 

Como coloca Porto Gonçalves e Britto (2018), a mobilização de centenas de pessoas 

para essa ação de caráter violento não se dá de modo fácil, desde que exista um profundo 

sentimento de indignação presente na própria população (BRITTO; PORTO-GONÇALVES, 

2018, p. 50). 

A análise realizada por Thompson (1998) sobre os motins da fome na Inglaterra, talvez 

nos forneça ferramentas analíticas compreender a ação do dia 2, que impactou a região do Oeste 

baiano e, sobretudo, as autoridades e produtores locais. Thompson, ao realizar a análise sobre 

os “motins da fome” outrora interpretada por autores de seu tempo como atos “isentos de 

racionalidade” e “espontaneístas”, identificou os motivos norteadores e a racionalidade contida 

nos “motins” que eram ações direta de cunho popular que dispunham de apoio e consenso das 

comunidades, havendo disciplina e padrão de comportamento, demonstrando, assim, o sentido 

e as estratégias adotadas pelos indivíduos que compunham essas insurreições populares 

(THOMPSON, 1998), 

Assim, a interpretação da ação do dia 2 de novembro, pelas mídias, autoridades do 

estado e pelas entidades de classe da região, retirou toda a racionalidade da ação do dia 2, bem 

como a agência dos atores sociais que participaram dela, atribuindo a esses noções que 

remetiam à “selvageria”, “vandalismo”, etc., isto é, noções que pressupõem a falta de 

racionalidade, de estratégias e capacidade de ação própria, já que muitos produtores insinuaram 

que seriam pessoas “manipuladas”  e “arrebanhados” (BRITTO, PORTO-GONÇALVES, 

2018, p. 10)  

 
16 Ver mais em <http://aiba.org.br/noticias/um-atentado-contra-os-direitos-fundamentais/#.Xbw21-hKjIU> 
17 Para ver mais em <https://www.youtube.com/watch?v=VpgXPmDN6Ok> 

http://aiba.org.br/noticias/um-atentado-contra-os-direitos-fundamentais/#.Xbw21-hKjIU
https://www.youtube.com/watch?v=VpgXPmDN6Ok
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No entanto, a ocupação da fazenda Igarashi pelos ribeirinhos demonstra o desembocar 

do histórico de conflitos que ocorrem na região do Oeste baiano desde meados da década de 

1970, como mostrado até aqui. A falta de aplicação da discriminatória pelo Estado, bem como 

o pouco diálogo assumido com as comunidades ribeirinhas da região, contribuíram de modo 

significativo para que centenas de pessoas imbuídas de um sentimento comum, agissem em tom 

de revolta e de indignação frente às várias bombas de captação de água instaladas no rio 

Arrojado, que está com a sua vazão mais baixa.  

Após o ato na fazenda Igarashi, o Estado da Bahia acionou a força militar para atuar na 

cidade de Correntina. Em relatos colhidos durante o trabalho de campo, diversas pessoas 

relataram a presença do forte aparato militar do governo e o quadro de perseguições e 

intimidações às pessoas  da cidade e àqueles que possuíam algum histórico de atuação em 

movimentos populares.  

Após a forte repercussão da ação do dia 2 nas mídias e a forte presença militar no 

município para encontrar os “possíveis organizadores” e “lideranças”, a população de 

Correntina convocou um ato que aconteceu no dia 11 de novembro, 9 dias depois da ação na 

fazenda Igarashi. Esse ato teve o caráter não só de legitimar a ação do dia 2 na fazenda como o 

de dar apoio às diversas pessoas que estavam sendo perseguidas e tidas como “suspeitas” pela 

polícia de orquestrar toda a ação do dia 2. A manifestação, que ocorreu no centro da cidade de 

Correntina, aglutinou não só moradores da cidade como diversas entidades e movimentos 

populares da região do Oeste baiano, sendo reunida mais de 10 mil pessoas na manifestação, 

em uma cidade que possui menos de 34 mil habitantes.  

 Assim, foi convocada pelo Ministério Público da Bahia uma audiência pública para o 

dia 1 de dezembro, a fim de tratar sobre o episódio18. Apesar de toda a repercussão não só do 

dia 2 mas, agora, da manifestação que reuniu mais de 10 mil pessoas em apoio ao episódio 

anterior, não compareceram na audiência pública o governo do Estado da Bahia, convocado 

formalmente pelo Ministério Público, os produtores do setor agroexportador, e os órgãos 

ambientais do Estado, como o INEMA e a SEMA. O governo justificou a ausência 

argumentando que seria preciso um prazo de 90 dias para avaliar toda a situação e apresentar 

uma proposta (BRITTO; PORTO-GONÇALVES, 2018, p. 5). 

 
18 A audiência pública contou com ampla participação da população, cerca de 3 mil pessoas estavam presentes.  
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 Desse modo, a audiência pública teve o caráter de denúncia não só do histórico de 

apropriação da água e a quantidade de outorgas liberadas para as grandes fazendas, mas também 

uma reação às declarações do Estado de tratarem os atores sociais que participaram do ato do 

dia 2 como “bandidos”, criminalizando uma ação que, como demonstrou a manifestação do dia 

11, contou com a legitimidade da população da cidade. Assim, a audiência pública, foi uma 

espécie de “desabafo” para que a população expressasse toda sua indignação com a quantidade 

de outorgas liberas e a situação atual dos rios, mesmo não havendo ali representantes do Estado. 

Em um dos relatos de pessoas que participaram da audiência pública, é destacado o caráter de 

denúncia: 
Então foi um momento talvez de...afirmação de identidade, de autoestima, de 
deixar claro que esse povo não era um povo que tinha nada que esconder para 
ninguém, o estado é que tinha que tomar providência. Então foi um momento 
de denúncia para o estado para que o estado tomasse as providências em 
proteção ao povo que morava aqui na região, o tom da audiência foi de 
denúncia, de  denúncia e de...desagravo por tudo que essa população vinha 
sofrendo durante aquele período ali. Foi um momento importantíssimo de 
empoderação e de...de autoafirmação enquanto comunidade tradicional 
(Entrevista concedida em julho de 2019, Correntina, Bahia) 

 

Em outra relato, é possível identificarmos as expectativas com as quais estavam as 

comunidades tradicionais em relação à audiência pública, encarada pela população 

correntinense como um espaço de diálogo, historicamente cobrado por parte dessas 

comunidades para se pensar soluções aos conflitos estabelecidos na região. Durante uma 

entrevista, uma ribeirinha relatou brevemente a respeito da audiência: 

 
A audiência a gente esperava uma assim...uma resposta bem mais concreta do 
estado, né. A gente esperava que o governador vinha, que outros representantes 
vinha e tal, tal, mas na verdade eles não apareceram. Mas ela foi produtiva 
porque assim quem veio representando esse povo...acho que eles vieram com 
uma perspectiva de tapar o sol com a peneira e a sociedade, a comunidade 
se...todo mundo se sentiu à vontade de falar aquilo que de fato a gente tava 
vivendo, né (Entrevista concedida durante trabalho de campo em julho de 
2019, Correntina, Bahia) 

 

Se por um lado a audiência pública não cumpriu com o papel geral do diálogo, visto a 

ausência de atores do estado, esse espaço teve considerável importância para que moradores 

das comunidades expusessem seus descontentamentos e ecoassem a sua voz para expressar o 

cenário de injustiças não só daquele momento específico, mas de situações anteriores. Um dos 
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encaminhamentos da audiência pública foi a criação de um grupo de trabalho, que, segundo 

dados de campo, pouco tem funcionado.  

 

Considerações finais 

 Considerando que a pesquisa ainda está em andamento, o artigo buscou contextualizar 

o histórico de disputas e conflitos na cidade de Correntina (BA) e introduzir o recente episódio 

de conflito hídrico na cidade como a ação do dia 2 de novembro de 2017, que merece 

explicação. Os dados de campo ainda em análise, não permitem, por ora, estabelecer maiores 

conclusões acerca do conflito de 2017. Embora a pesquisa ainda esteja em andamento, alguns 

dados dos dois primeiros trabalhos de campo, realizados no presente ano, foram apresentados 

a fim de evidenciar as diversas narrativas acerca da ação do dia 2, tanto a do Estado quanto das 

entidades de classe, como dos atores sociais que vivenciam intensamente esse processo, a 

exemplo das comunidades ribeirinhas e camponesas. Buscou-se até aqui apresentar algumas 

ferramentas teórico-metodológicas de compreender a ação tida como “violenta” por aqueles 

que raramente foram ouvidos pelos órgãos governamentais, compreendendo também que 

episódios tidos como “irracionais” possuem articulação e racionalidade.  
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A PRODUÇÃO DA RIQUEZA E POBREZA NO CAMPO: A REALIDADE DO 
AGRO(NEGÓCIO) NO POLO  JUAZEIRO/PETROLINA1 

Patrícia Evangelista de Souza2 
Raimunda Áurea Diaas de Sousa 3 

 
Resumo 

O agro na condição de negócio é uma contradição, porque realiza a associação do grande capital agroindustrial e 
financeiro com a grande propriedade fundiária, o que significa  apropriação da terra. Assim, a presente pesquisa 
tem como objetivo analisar o agro(negócio) como um modelo de agricultura que produz riqueza como condição 
de negócio para o mercado, ao tempo que produz pobreza no Polo Juazeiro/Petrolina, especialmente, quando os 
alimentos necessários à reprodução da vida humana são transformados em commodities agrícolas. A metodologia 
estruturou-se em torno de três eixos: a organização de uma pesquisa bibliográfica referente à temática; a realização 
de trabalho de campo em grandes propriedades agrícolas para, desse modo, realizar a coleta de dados, identificando 
o negócio rentável proporcionado pela apropriação da terra e os frutos gerados por ela, em detrimento de sua 
função social, que é suprir as necessidades básicas dos sujeitos do campo e cidade. Com os resultados verificou-
se que o agronegócio proporciona a riqueza por meio da aplicação do capital financeiro quando associa 
agroindústria e grande propriedade, tendo em vista o lucro e a renda da terra a partir dos negócios realizados em 
dólar ou euro; contudo, esse crescimento precisa ser compensado pelo decréscimo de outrem. 

 Palavras-chave: Agronegócio; terra; pobreza; riqueza; commodities. 

 

1 Introdução 

 

Na condição de negócio, o agro  é uma contradição porque realiza a associação do 

grande capital agroindustrial e financeiro com a grande propriedade fundiária, perseguindo um 

projeto de expansão agrícola e territorial de caráter extremamente excludente, o que significa a 

extração da riqueza dos trabalhadores, centrado na apropriação da terra. Nesse caso, com o 

desenvolvimento de uma economia de troca monetária, a produção perde seu caráter qualitativo 

e volta completamente para a quantidade.  

Assim, a presente pesquisa tem como objetivo analisar o agro(negócio) como um modelo 

de agricultura que produz riqueza como condição de negócio para o mercado, ao tempo que 

produz pobreza no Polo Juazeiro/Petrolina, especialmente, quando os alimentos necessários à 

reprodução da vida humana são transformados em commodities agrícolas. 

 
1 O artigo foi desenvolvido a partir da pesquisa – PIBIC – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica CNPq/UPE. 
2 Universidade de Pernambuco – Campus Petrolina, Curso de Geografia, Petrolina, Brasil, 
patty.geo@outlook.com 
3 Universidade de Pernambuco – Campus Petrolina, Petrolina, Brasil, aurea.souza@upe.br 

mailto:patty.geo@outlook.com
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A metodologia da pesquisa estruturou-se em torno de três eixos de operacionalização: a 

organização de uma pesquisa bibliográfica referente à temática: a análise a sites de grandes 

propriedades agrícolas (Queiroz Galvão Alimentos SA, Monsanto, VDS Export LTDA, Special 

Fruit Exportação e Importação LTDA, Agrivale Agricultura S/A, Agrodan Agropecuária Roriz 

Dantas LTDA, Instituto do Vinho do Vale do São Francisco – Vinhovasf e Muranaka Comercio, 

Importação e Exportação LTDA)  para, desse modo, realizar a coleta de dados identificando o 

negócio rentável proporcionado pela apropriação da terra e os frutos gerados por ela, em 

detrimento de sua função social, que é suprir as necessidades básicas dos sujeitos do campo da 

cidade; a construção de um banco de dados estatísticos dessa investigação vinculados à 

elaboração de gráficos, tabelas, cartogramas e mapas. 

Com os resultados verificou-se que o agronegócio proporciona a riqueza por meio da 

aplicação do capital financeiro quando associa agroindústria e grande propriedade, tendo em 

vista o lucro e a renda da terra a partir dos negócios realizados em dólar ou euro; contudo, esse 

crescimento precisa ser compensado pelo decréscimo de outrem. Assim, é preciso nortear para 

outro tipo de agricultura, já que o agro, conforme propagandas em canais de televisão, é negócio 

e, para sua expansão, apropria-se de grandes propriedades, faz uso de agrotóxicos e transforma 

os alimentos em commodittes, impedindo que a terra deixe de exercer sua função social, que é 

suprir as necessidades vitais da população. 

2 O Agro e a produção da riqueza  e da pobreza no campo  

 A modernização da agricultura, controlada pela indústria, dá origem  ao agronegócio4,  

palavra utilizada pela primeira vez em 1957 nos EUA por john Davis e Ray Goldberg. No 

Brasil, impulsionado pelo moderno da agricultura, o agronegócio passou a ter maior 

importância com a influência da abertura econômica vigente no país a partir da década de 1980. 

(BATALHA; SILVA, 2007). 

Desde que se denominou a Revolução Verde, nos anos de 1950 e 1960, tem-se presenciado 

o avanço do uso das tecnologias e dos agroquímicos na agricultura, com a justificativa de acabar 

com a fome. Porém, em áreas denominadas desenvolvidas como o Polo Juazeiro/Petrolina, a 

 
4 O termo foi criado para expressar as relações econômicas ( mercantis, financeiras e tecnológicas) entre o setor 
agropecuário e aqueles situados na esfera industrial ( tanto de produtos destinados à agricultura quanto de 
processamento daqueles com origem no setor), comercial e de serviços. (LEITE & MEDEIROS, 2012, P. 81) 
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fome não tem sido saciada, uma vez que o agronegócio está preocupado com o cultivo voltado 

para o mercado internacional, transformando os alimentos em commodities. 

Assim, em 1990, com a expansão agroindustrial, o agronegócio se expande e transforma os 

alimentos em commodities5 dirigidas para o mercado externo e com uma tendência à 

concentração em grandes unidades de exploração, gerando um modo de produção que visa 

apenas ao lucro. 

Nesse mesmo período, no Brasil, particularmente no Polo Juazeiro-BA / Petrolina-PE, com 

o surgimento do Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho em 1989, o agronegócio se consolida, 

ressaltando a desvalorização da agricultura familiar dessa região e dando ênfase na diminuição 

do volume hídrico do rio São Francisco, causado pelo uso  da água na produção da fruticultura. 

O Brasil vem se destacando nos últimos anos com o aumento das saídas de bens para o 

comércio exterior. “As exportações totais do Brasil tiveram forte crescimento nos últimos anos, 

ajudadas pelas expressivas altas nas cotações das commodities e nas quantidades exportadas”. 

AEB (2012, P.13). O comércio exterior teve um desempenho que merece destaque no mundo, 

devido a um aumento expressivo em 2008, segundo AEB (2012) no período de 1995 a 2001, 

quando o país apresentava déficit comercial, ou seja, importava mais do que exportava, devido 

à implantação do plano real e a crises internacionais desse período.   

   Nesse contexto, de acordo com a gráfico 1, na região do sumédio do Vale do São Francisco, 

a fruticultura tem apresentado uma grande expansão da área cultivada, um elevado crescimento 

da produçao e, consequentemente, aumento no setor de exportação. Destaca-se, assim,a manga, 

com participação de 750.000 T produzidas , cuja area platanda é de 35.548 ha. (VALEXPORT, 

2018). 

Gráfico 1. A produção de fruticultura - destaque uva e manga no Vale do São Francisco 

 
5 Qualquer produto originário de atividade agropecuária, florestal ou pesqueira ou qualquer mineral em sua forma 
natural ou que tenha passado por processamento costumeiramente requerido para prepará-lo para comercialização 
em volume substancial no comércio internacional (Delgado, 2005 p.128). 
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Fonte: CODEVASF 2016  
Elaboração: SOUZA, P. E – 2019 
 

Contraditoriamente, ao mesmo tempo em que produz riqueza,  produz  pobreza quando os 

alimentos necessários à reprodução da vida humana são:  

a) apropriados por grandes extensões de terra nas mãos de fazendeiros, que fazem uso 

das propriedades apenas para serem utilizadas como negócio, escondendo os complexos 

industriais que se beneficiam daquilo que a terra produz, perdendo, assim, sua função social, 

que é suprir as necessidades básicas dos sujeitos do campo e da cidade. Assim, evidencia-se 

que o campo tem sido marcado pela concentração de terras nas mãos de cada vez 
menos produtores, pela expansão de plantação de monocultivos – especialmente: soja, 
milho e cana-de-açúcar- e pelo consequente aumento do uso de agrotóxicos, perda de 
qualidade do solo e redução da biodiversidade (ATLAS DO AGRONEGÓCIO, 2018, 
p. 6).  

A realidade descrita pode ser perceptível no mapa 1. De acordo com Castilho (2018, 

p.18), “o Brasil possui 153 milhões de hectares sob uso privado, que correspondem a 53% do 

território nacional ”. A região Centro-Oeste é a região com maior concentração, destacando o 

estado do Mato Grosso do Sul, principalmente, com a produção de soja. 

Mapa 1. Os estados compeões na concentração de terra 
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Fonte: ATLAS DO AGRONEGÓCIO 2018 
Elaboração: SOUZA, P. E – 2019. 

No Vale do são Francisco, há concentração de terra para o agro(negócio) e a agricultura 

familiar fica sujeita às pressões do mercado, repercute na falta de alimentos nos hiper, 

supermercados e feiras livres. Assim, a apropriação da terra pelo agro(negócio) produz uma 

riqueza traduzida em pobreza pela dificuldade de acesso a terra para o trabalho e para a  

produção de alimentos agroecológicos. A região abrange mais de 35.000 hectares de terras ( 

Valexport 2018), sendo explorada, com destaque para a produção de uva e manga, que, juntas, 

ocupam mais de 46 mil hectares em área cultivada, como pode ser visto no gráfico 2 abaixo.  

Gráfico 2. Área Cultivada no Submédio do São Francisco  
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Fonte: CODEVASF 2016 
Elaboração: SOUZA, P. E – 2019  

b) produzidos com grandes quantidades de agrotóxicos e fertilizantes para aumentar as 
produções e, consequentemente, a riqueza das agroindústrias, sendo ignorados os impactos 
ambientais e as intoxicações agudas. O uso desses produtos proveniente da indústria química, 
é imposto como a única alternativa capaz de aumentar a produtividade e obriga os agricultores 
familiares camponeses a se adequarem a este modelo imposto pelo capital, deixando de lado 
seu modo de produzir, em que a produção é para o consumo familiar interno e apenas o 
excedente é comercializado.  

3 A realidade do negócio do Agro no Polo Juazeiro/Petrolina  

O Polo Juazeiro-BA / Petrolina-PE, situado no Vale do Submédio do São Francisco, 

localizado na região Sertaneja do Semiárido do Nordeste do Brasil, tem se destacado pela 

fruticultura irrigada e sua elevada produtividade, mesmo diante de cenários de secas. Drenado 

pelo Rio São Francisco, o Polo de frulticultura irrigada foi implantada pela companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), com apoio da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 

O agronegócio, nesta região, está substituindo o modo de produzir, pautado na 

agricultura familiar – feijão, milho e mandioca – que, por sua vez, garante alimentos para serem 

consumidos como condição de existência humana. Para expandir, apropria-se de grandes 

propriedades, faz alto uso de agrotóxico para aumentar a produção totalmente voltada para a 
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exportação (a fruticultura), concentrando terras, gerando miséria e elevando o preço do produto 

produzido. 

No maior Polo de fruticultura irrigada do Brasil, há inúmeras variedades de frutas. Essas 

frutas variam de cor e tamanho, com ou sem sementes. Entre as variedades de manga, as que 

mais se produzem são: Tommy, Palmer e Haden e entre as da uvas, as que mais se destacam 

são: Syrah, Cabernet Sauvignon e Moscatel, como podemos observar no quadro 1 abaixo. 

Quadro 1. As principais variedades de Mangas e de Uvas produzidas no Vale do São 

Francisco 

Fonte:Valexport 2018 
Elaboração: SOUZA, P. E – 2019. 

  O Vale do São Francisco vem se destacando, no cenário nacional,  pela sua alta 

produtividade de frutas frescas. A produção tem atraído grandes empresários, que compram 

terras e utilizam  máquinas e agroquímicos necessários para estimular a produção, que tem os 

alimentos transformados em commodities, aliada ao uso excessivo da água do rio São Francisco. 

A água deixa de ser um bem para o consumo a sobrevivência humana, tornando-se 
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indispensável para o modelo de produção capitalista, onde é consumida/utilizada de maneira 

desenfreada. 

A integração do Brasil, no comércio exterior, favoreceu-se devido à produção de fruta 

no  município de Petrolina- PE, que à medida que o capitalismo avança, concentra-se mais terra 

e produz mais. Segundo Araújo e Silva (2013), cerca de 90% das produções do Vale do São 

Francisco são exportados para o mercado internacional. Nessa perspectiva, o agronegócio é um 

modelo contraditório entre a riqueza da produção e a extração da riqueza dessa mesma 

produção. Somente de 2007 a 2018, o Polo exportou 606.487 milhões de quilos de uva, como 

mostra o gráfico 3 abaixo. 

Gráfico 3. Histórico das exportações de uvas no Brasil e no Vale do São Francisco 

 
Fonte: Valexport 2018 
Elaboração: SOUZA, P. E – 2019. 

Nesse entendimento, para garantir as exportações, o governo disponibiliza a 

infraestrutura necessária, como, por exemplo: aeroporto, estradas, barragens para produção de 

energia etc. Isso significa que a produção do agronegócio atende aos  interesses externos, 

perdendo os alimentos sua função primaria, que é suprir as necessidades humanas. Dessa 

maneira, é possível perceber o negócio do agro, quando são empregados equipamentos e 

tecnologias para aumentar as produções que irão ser comercializadas em forma de commodities. 
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Assim, fica claro que a prioridade do agronegócio não é acabar com a fome da 

população; é mercado. O alimento passa a ser mercadoria e é vendido para o mercado externo. 

De acordo com o Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior (AliceWeb) 2017, 

os principais importadores das frutas do Vale do São Francisco são: Holanda, Reino Unido, 

Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Canadá e Argentina.  

    4 Considerações finais  

  Fica visível que o agro é negócio e vai se expandindo à medida que expropria os 

trabalhadores de suas terras, faz uso de agrotóxicos e tira do trabalhador o excedente do seu 

trabalho,  perceptível quando se utilizam equipamentos e tecnologias para aumentar e melhorar 

as plantações que irão ser vendidas em forma de commodities antes de serem produzidas, 

impedindo que a terra deixe de exercer  sua função social, que é suprir as necessidades vitais 

da população. 

O agronegócio ressalta que, para plantar, é necessário o uso de agrotóxicos, e que é a 

única maneira de aumentar a produção no campo. Contudo, a agricultura familiar e camponesa 

é responsável pela produção de alimentos destinada a atender às necessidades básicas das 

pessoas, ou seja, responsável pela alimentação necessária para a reprodução humana. 

Nesse sentido, pode-se concluir que a riqueza gerada pelo agro(negócio)  a partir das 

exportações se concretiza na exclusão: a) restrição nos níveis de ocupação da força de trabalho 

envolvida na produção de “commodities”  em face do padrão tecnológico; b) da negação da 

reforma agrária; c) da destruição da natureza; etc.   
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O AGROHIDRONEGÓCIO DA DENDEICULTURA NA AMAZÔNIA PARAENSE: 

ESTUDO DE CASO DA MICRORREGIÃO DE TOMÉ-AÇU (PA) 

 

João Santos Nahum1 
Leonardo Sousa dos Santos2 
Cleison Bastos dos Santos3 

Introdução 

 

Partimos do pressuposto que a dendeicultura exemplifica a ação do agrohidronegócio 

no espaço rural da Amazônia paraense, pois o cultivo do dendezeiro e a produção de derivados 

não seria possível contando apenas com força de trabalho, condições edafoclimáticas e índices 

pluviométricos generosos. Enquanto agrohidronegócio, a dendeicultura utiliza-se da água 

captada dentro ou no entorno de áreas de dendezais, para produção e beneficiamento do fruto 

fresco colhido. Isso nos aproxima do entendimento de Thomas Júnior (2012), de que “o sucesso 

do agronegócio não pode ser atribuído somente à sua fixação à territorialização e/ou 

monopolização das terras, mas também ao acesso e controle da água, assim como as demais 

etapas da cadeia produtiva, comercialização etc” (THOMAZ JÚNIOR, 2012, p.11).  

Analisamos a dendeicultura enquanto agrohidronegócio tendo como situação empírica 

os dendezais da microrregião de Tomé-açu, composta pelos municípios do Moju, Acará, 

Tailândia, Tomé-açu e Concórdia do Pará. O espaço rural destes municípios é marcado por 

densos mosaicos de dendezais plantados no decorrer das décadas de 1980 pela Marborges, em 

1990 pela Agropalma e no século XXI pela Biopalma, Petrobras/Biocombustível, Belém 

Bioenergia, ADM (Archer Daniels Midland Company), Guafeng Group. Dendezais 

distribuídos pelas sub-bacias da microrregião e cujos recursos hídricos são fundamentais para 

a dendeicultura. 

Para tanto, coletamos dados necessários a caracterizar a distribuição dos dendezais e dos 

direitos de outorga pelas sub-bacias da microrregião de Tomé-açu. Igualmente, a partir da 

planilha de outorga da Semas pudemos identificar a quantidade aproximada de captação de 

 
1 Docente da Faculdade de Geografia e Cartografia e do Programa de Pós-Graduação da UFPA. E-mail: 
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2 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFPA. E-mail: leonardodrgeo@gmail.com  
3 Docente da rede pública do estado do Pará e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 
UFPA. E-mail: cleisongeo@gmail.com 
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água. Em seguida contrastamos isso com o silenciamento sobre o tema reinante na literatura 

que privilegia o cultivo do dendezeiro em detrimento da cadeia produtiva do dendê e da 

produção de óleos de palma. Tal silenciamento, indicamos, ressalta a estratégia de confundir 

direito à propriedade com direito de propriedade. O corolário disso é a ausência do comitê de 

bacias, o cultivo de dendezeiro em área de nascente e assoreamento de igarapés.   

 

Dendeicultura na sub-bacias na microrregião de Tomé-açu  

 

A figura 1 mostra os dendezais nas sub-bacias hidrográficas da microrregião de Tomé-

açu construído a partir de imagem Landsat/8 de 2017 por meio de composições colorida da 

série temporal Landsat falsa cor 5r-4g-3b, para os anos de falsa cor 6r-5g-4b para o ano de 

2017, todas com resolução espacial de 30.  
Figura 1-Dendezais nas sub-bacias da microrregião de Tomé-açu- 2017 

 
Realizou-se a interpretação visual e o comportamento espectral das culturas do 

dendezeiro nas imagens Landsat, com base nos elementos de localização geográfica, tamanho, 
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padrão, forma, textura, cor, tonalidade, sombra e valores de reflectância de superfície terrestre. 

Por fim, realizou-se a classificação supervisionada da Landsat – 8 (2017) para extração da 

mascará com a delimitação das áreas de cultivo de dendê na MRGTA com software Envi 4.8. 

As áreas desse cultivar totalizam 1.528,62km². 

A tabela 1 ressalta a distribuição do cultivo de dendezeiro por sub-bacias nos municípios 

de Acará, Concórdia do Pará, Moju, Tailândia e Tomé-açu.  

Tabela 1-Distribuição do cultivo do dendezeiro por sub-bacias hidrográficas na 
microrregião de Tomé-açu (PA) em 2017 

Sub-bacias Municípios   
Acará Concórdia do 

 Pará 
Moju Tailândia Tome-Açu Total (Ha) 

SBH 1 
Rio Bujaru 

 
6.114 

  
185 6.299 

SBH 2 
Rio Ubá 

  
16.924 

  
16.924 

SBH 3 
Rio Mamorana 

  
1.0970 

  
1.097 

SBH 4 
Rio Moju  

  
24.505 86 

 
24.591 

SBH 4 
Rio Acará  

18.050 178 10.243 59.869 59.750 1.480,90 

Total 18.050 6.292 52.769 59.955 59.935 
 

Fonte: Dados geoprocessados pelos autores. 

Observa-se que a maior área de dendezais está no município de Tailândia, com 59.955 

ha, seguida de Tomé-açu (59.935 ha), Moju (52.769 ha), Acará (18.050 ha) e  Concórdia do 

Pará (6.292 ha). A maior área de cultivo de dendezeiro está na sub-bacia do rio Acará que 

abrange todos os municípios da microrregião de Tomé-açu. Assim, dentro desta bacia temos 

18.50 ha de dendezeiro cultivados no município do Acará, 178 em Concórdia do Pará, 10.243 

em Moju, 59.869 em Tailândia e 59.750 em Tomé-açu.   

No município do Moju estão três das cinco sub-bacias da microrregião de Tomé-açu e 

nelas encontramos 42.526 ha de cultivo de Elaeis guineensis, com destaque para o Rio Moju 

com 24.505 ha, seguido do rio Ubá (16.924 há) e rio Mamorana (1.097 ha). Bujaru, por sua vez, 

não possui interflúvio sobre o município do Moju. No município de Tomé-açu 59.750 ha de 

dendezeiro estão na Rio Acará e 185 no rio Bujuru. Também sobre os divisores da sub-bacia 

do rio Acará há 61,19% do total de área desta palma, distribuídos 17,80% no município do 

Acará, 17,87% em Tailândia, 3,43% no Moju e 0,06% em Concórdia do Pará. 
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Nem só de chuvas vive a dendeicultura 

 

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará na 

microrregião de Tomé-açu encontramos 89 outorgas, sendo 56 dentro dos limites do dendezais 

e 33 no seu entorno e/ou proximidades. As outorgas de direito de uso da água nas áreas de 

cultivos identificaram-se que 30,3% do total de 89 pertencem a Agropalma S/A e 31,5% estão 

sobre o registro da Biopalma S/A. Ainda quanto a captação nos talhões, identificou-se que na 

Agropalma 25% estão no município de Tailândia e 14% em Acará e Tomé-açu 3%. Sublinha-

se que a Agropalma possui uma outorga de um ponto de lançamento dentro do limite do 

dendezais no município de Tailândia (Figura 2). Por fim encontra-se 61,8% das outorgas de 

captação de água dentro das áreas de cultivos são subterrâneos. 
Figura 2- Distribuição de outorgas e nascentes dos dendezais da microrregião de Tomé-
açu- 2017 

 
Fonte: Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS). 
Organizados pelos autores. 
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A média de bombeamento dentro dos talhões pela Agropalma corresponde a 19,6 horas 

por dia, representando média de 251,2 m³/dia bombeados de fontes subterrâneas e superficiais 

por ponto outorgado. Assim, a Agropalma utiliza mais de 6.785,0 m³ de água por dia em suas 

áreas de cultivos. A empresa Biopalma opera 11,8 horas por dia na captação de água por outorga 

dentro de seus talhões de dendezais, representando uma média de 217,7 m³/dia bombeado nos 

dendezais do subsolo e do leito dos rios por outorga. Ainda de acordo com dados da SEMAS, 

observa-se que a Agropalma possui 26 outorgas de direito e a Biopalma 22 outorgas de direito, 

uma outorga prévia e uma declaração de dispensa no município do Acará. No total a Biopalma 

utiliza mais de 6.098,3 m³ de água por dia em suas áreas de cultivo. Quantos aos pontos de 

captação de água fora dos talhões de dendê a Biopalma possui o maior número de outorgas, 

correspondendo a 14 pontos de captação de água o que representa 15,7% do total de 89 

outorgados na microrregião. 

A Agropalma, a BBB, a Marborges e a Dendê Tauá possuem respectivamente 9% (8 

outorgas), 6,7% (6 outorgas), 4,5% (4 outorgas) e 1,1% (1 outorga) de outorgas fora da área de 

cultivo de dendê, o que representam juntas 21,3% do total de 89 de outorgas em vigor nesta 

microrregião. Ainda quanto aos valores de outorgas das empresas dendeicultoras identificou-se 

que 33,7% do total de 89 são subterrâneas e 4,5 são outros superficiais, principalmente do Rio 

Acará. A Biopalma fora de suas áreas de cultivos totalizou 10 outorgas de direito de captação 

subterrânea e duas de captação superficial no Rio Acará. A empresa também detém uma 

declaração de dispensa no município de Tomé-Açu.  

Na cadeia do agronegócio do dendê os recursos hídricos são imprescindíveis ao cultivo 

do dendezeiro e a produção de derivados. O direito de outorga de uso dos corpos hídricos 

concedido pelo Estado às empresas transforma a água em mercadoria exportada por meio dos 

produtos derivados do fruto frescos colhidos do dendezeiro, por exemplo o óleo de dendê e de 

palmiste. Segundo United States Department of Agriculture, em 2019 os dendezais brasileiros 

abrangeram 175 mil/ha e produziram 525.000 toneladas de óleo de palma. Neste ano, aceitando-

se que se “utiliza a média de 6,2 mil/m³ de água para produzir uma tonelada de óleo de dendê” 

(ALVES et al, 2013, p.241), foram usados 3.255bi/m³ de água gerar a referida produção. 

Observando, segundo Hoekstra; Hung (2002), que são necessários 12.780 m³ no cultivo de 1 

hectare de dendezeiro, temos um consumo aproximado de 2,24 bi/m³ de água no cultivo do 

dendezeiro. Para Venturiri et al (sr/. p. 15) “uma indústria com 3.000 ha de dendezal demandaria 
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166.666 m³ de água.dia-¹ e uma agroindústria com 10.000 ha de área de plantio demandaria 

555.555 m³ de água.dia-¹. 

Em 2018 os dendezais brasileiros abrangeram 22 mil/km² e produziram 500.000 

toneladas de óleo de palma. Neste ano, aceitando-se que se “utiliza a média de 6,2 mil/m³ de 

água para produzir uma tonelada de óleo de dendê” (ALVES, 2013, p.241), foram usados 3,1 

bi/m³ de água gerar a referida produção. Considerando ainda que são necessários “12.780 m³ 

no cultivo de 1 hectare de dendezeiro”, tivemos um consumo aproximado de 2,15 bi/m³ de água 

no cultivo do dendezeiro. Para Venturieri et al (sr/. p. 15) “uma indústria com 3.000 ha de 

dendezais demandaria 166.666 m³ de água.dia-¹ e uma agroindústria com 10.000 ha de área de 

plantio demandaria 555.555 m³ de água.dia-¹.  

A tabela 2 mostra que a média de bombeamento diário por outorga da empresa 

Agropalma é de 6,8 horas por dia representando em média mais de 770 m³ por dia de água 

capitados por outorgar, totalizando 6.205,4 m³ de água capitada no entorno dos dendezais. A 

empresa BBB conta com duas outorgas de direito com uma que realiza um bombeamento por 

20 horas por dia totalizando 3.200 m³ capitado por dia.  

 

Tabela 2 - Outorgas de água dos dendezais da microrregião de Tomé-açu-2017. 
Dentro dos dendezais 

Empresas Municípios S T Q % 

Md-
B 

(h/dia
) 

Md-C 
(m³/dia) 

Tc 
(m³/di

a) 

Agropalma Tailândia O
d L 1 1,1 

19,6 251,3 6785,0 Agropalma Tailândia O
d 

S
b 

2
3 

25,
8 

Agropalma Acará O
d 

S
b 3 3,4 

BBB Tomé-Açu O
d 

S
b 1 1,1 20 3.200  --- 

Biopalma Concórdia do Pará O
d 

S
b 3 3,4 

11,9 217,8 6098,4 

Biopalma Acará O
d 

S
b 5 5,6 

Biopalma São Domingos do 
Capim 

O
d 

S
b 1 1,1 

Biopalma Moju O
d 

S
b 8 9,0 

Biopalma Tomé-Açu O
d 

S
b 2 2,2 

Biopalma Amazônia Acará D
d 

S
b 5 5,6 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

5529 
 

Biopalma Amazônia São Domingos do 
Capim 

O
d 

S
b 3 3,4 

Biopalma Amazônia Tomé-Açu O
p 

S
b 1 1,1 

Total 5
6 

62,
9 

 
  

Fora dos dendezais 

Empresas Municípios S T Q % 

Md-
B 

(h/dia
) 

Md-C 
(m³/dia) 

Tc 
(m³/di

a) 

Agropalma Acará O
d 

S
b 1 1,1 

6,8 775,7 6205,4 
Agropalma Tailândia O

d 
S
b 7 7,9 

BBB Mãe do Rio O
d 

S
p 1 1,1 

--- 2400,0 --- BBB Tailândia O
d 

S
p 1 1,1 

BBB Tailândia O
d 

S
b 4 4,5 

Biopalma Amazônia Acará O
d 

S
b 4 4,5 

8,6 21,5 301,0 

Biopalma Amazônia Acará O
d 

S
b 2 2,2 

Biopalma Amazônia Moju O
d 

S
b 1 1,1 

Biopalma Amazônia Tomé-Açu O
d 

S
b 1 1,1 

Biopalma Amazônia / 
Reflorestamento Tomé-Açu D

d 
S
b 2 2,2 

Biopalma Amazônia / 
Reflorestamento Acará O

d 
S
b 2 2,2 

Biopalma Amazônia / 
Reflorestamento Moju O

d 
S
b 1 1,1 

Biopalma Amazônia / 
Reflorestamento 

São Domingos do 
Capim 

O
d 

S
b 1 1,1 

Dendê Tauá Concórdia do Pará O
d 

S
b 1 1,1 2 40 --- 

Marborges Moju O
d 

S
b 4 4,5 14,0 108,7 434,6 

Total 3
3 

37,
1 

Nota: S – Situações; T = Tipo; Q = Quantidade; Md-B = Média bombeamento por outorga; Md-C = Média de 
captação por outorga; Tc = Total de captação; Od = Outorga de direito; Dd = Declaração de dispensa; Op = Outorga 
prévia; L = Lançamento; Sb = Subterrânea; Sp = Superficial. Fonte: Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade do Pará (SEMAS). Organizados pelos autores. 

 

Contudo, em média a BBB possui outorga para captação de 2.400 m³ em seus pontos 

outorgados por dia. Por fim a BBB detém ainda 4 outorgas prévias no município de Tailândia 

onde não há valores registrados de bombeamento (h/dia) e nem valor outorgado (m³/dia). A 

média de bombeamento dos 14 pontos de outorgas da Biopalma é de 8,6 horas por dia por 
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outorga, chegando a uma captação de 21,5 m³ por outorga, totalizando 301 m³ de água utilizado 

por dia. A Biopalma ainda possui duas declarações de dispensa que juntas por 4 horas por dia 

bombeiam 5,5 m³ de água. Superficialmente a Biopalma capta mais 19.000 m³ de água do Rio 

Acará. 

Nos quatro pontos outorgados a Marborges bombeia, em média 14 horas por dia, 

resultando num consumo de 108,6 m³ de água/dia por ponto outorgado todos no município do 

Moju. A média de bombeamento dentro dos talhões pela Agropalma corresponde a 19,6 horas 

por dia, representando média de 251,2 mil/m³/dia bombeados de fontes subterrâneas e 

superficiais. A empresa Biopalma opera 11,8 horas por dia na captação de água dentro de seus 

talhões de dendê, representando uma média de 217,7 mil/m³/dia bombeado nos dendezais do 

subsolo e do leito dos rios. De acordo com dados observa-se que a Agropalma possui 26 

outorgas de direito e a Biopalma 22 outorgas de direito, uma outorga prévia e uma declaração 

de dispensa no município do Acará. 

A média de bombeamento diário da empresa Agropalma é de 6,8 horas por dia 

representando em média mais de 770 mil/m³ por dia de água capitados. A empresa Belém Brasil 

Bioenergia (BBB) conforme os dados de outorgas contabilizaram-se duas outorgas de direito 

com uma que realiza o um bombeamento por 20 horas por dia o que totaliza 3200 mil/m³ por 

dia. Contudo, identificou-se que a BBB em média possui uma outorga para captação de 2.400 

m³ por dia. Por fim a BBB detém ainda 4 outorgas prévias no município de Tailândia. 

A média de bombeamento da Biopalma na microrregião de seus 14 pontos de outorgas 

de direito é de 8,6 horas por dia, chegando a uma captação de 24.389,7 mil/m³ por dia em média 

o que corresponde a 1.742,1 mil/m³ por outorga em vigor. A Biopalma ainda possui duas 

declarações de dispensa que juntas por 4 horas por dia bombeiam 5,5 mil/m³ de água. 

Superficialmente a Biopalma capta 19.000 mil/ m³ de água do Rio Acará. A Marborges de seus 

4 pontos de outorgas de direito bombeia do subsolo por 14 horas por dia mais de 108,6 mil/m³ 

de água por dia, todo município do Moju. 

No entanto na literatura sobre a dendeicultura nos deparamos com a ausência da 

discussão sobre o uso de água na produção de dendê. As análises limitam-se ao cultivo do 

dendezeiro e seu foco é a pluviosidade e o balanço hídrico favorável, senão vejamos. Silva et 

all (2003.p.20) menciona que “o dendezeiro é planta muito exigente em água no solo e pouco 

tolerante às deficiências hídricas(...), considerando-se que locais com deficiências hídricas 
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abaixo de 100 mm são ao mais indicados para o cultivo do dendezeiro”. Kaltner et all (2004, 

p.30-31) não incluem a água entre os principais insumos na cadeia agroindústria de óleo de 

palma, que para ele são as sementes germinadas, adubos, defensivos, óleo diesel, energia 

elétrica; mesmo entendimento de Furlan Júnior et all (2006, p.83-84), para quem na 

agroindústria de óleo de palma os principais insumos são sementes germinadas, defensivos, 

adubos, óleo diesel, energia elétrica, tamanho e estrutura das fazendas. E nas premissas de 

cálculo do balanço energético de biodiesel a partir do dendezeiro estão por exemplo incluídas 

mão de obra, gastos com diesel, adubação, calcário, boro, quantidade de sementes, herbicida, 

inseticida, transporte. 

O uso dos recursos hídricos está ausente quando destaca as “exigências ambientais para 

se plantar o dendê” (MULLER; ALVES. 1997, p.19), ainda que mencione o balanço hídrico, 

este se resume se refere à quantidade e intensidade de chuvas. O uso de água não aparece 

quando Muller; Alves (1997, p.26-7) discorrem sobre o pré-viveiro e o viveiro. Apesar de 

mencionarem que “as culturas perenes arbóreas são geralmente consideradas como as mais 

indicadas para as regiões tropicais úmidas, como a Amazônia, devido às árvores possuírem 

alguns atributos que as tornam apropriadas para as condições de alta precipitação pluviométrica 

e solos relativamente pobres” (MULLER; ALVES. 1997, p.37). 

Barcelos et all (1987.p.10-11) não incluem a existência de corpos hídricos entre as 

exigências ecológicas (temperatura, precipitação, insolação, solos) para o cultivo do 

dendezeiro. O que é contraditório, pois reconhecem que “o viveiro deve ser localizado próximo 

a uma fonte d'água para alimentar as mudas nele contidas, de acordo com suas necessidades, 

que são de aproximadamente 80 m3/ dia/ha de viveiro, durante a estação seca” (BARCELOS 

et all, 1987.p.14).  Para Barcelos et all (1987. p.11) é a precipitação “o mais importante 

elemento de clima para o crescimento e a produção do dendezeiro, em razão do dendê ser muito 

exigente em água, não tolerando regiões secas”. Mesmo assim, quando se referem à irrigação, 

Barcelos et all (1987.p.17) reconhecem que “a reserva de água é suficiente, para simplificar a 

organização adota-se um ritmo de três turnos de rega/semana. Após uma irrigação o balanço 

hídrico deve ser igual à reserva de água facilmente utilizável.   

A importância da água não passou despercebida para Veiga, Sinimbu, Ramos, 2001) no 

trabalho sobre irrigação em dendezeiro na região do Acará, para quem “a disponibilidade de 

água tem grande influência no tamanho das folhas e nas variações estacionais do surgimento de 
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novas folhas, uma vez que a fase de alongamento rápido das floras exige grande quantidade de 

água. Essas variações têm reflexos também na produção, já que o ritmo de formação de novas 

inflorescências acompanha o de emissão de novas folhas” VEIGA, SINIMBU, RAMOS, 

200.1p.12). Mas quando Veiga, Sinimbu, Ramos, 2001, p.16-17) Ao indicarem as 

características necessárias para o cultivo do dendezeiro apontam localização, clima, solo, 

vegetação de cobertura (VEIGA, SINIMBU, RAMOS, 2001, p.16-17), porém não fazem 

referência ao uso dos recursos hídricos. Igualmente, até 25 de outubro de 2019, quando 

pesquisamos no site das empresas Marborges agroindústria, Belém Brasil Bioenergia, da ADM 

não encontramos nem a relatório de sustentabilidade nem referência a uso de recursos hídricos 

no processo de produção de óleos do dendezeiro; inclusive a empresa Dendetauá, sequer tem 

site. Entretanto, para o cultivo do dendezeiro, tão importante quanto bom índice pluviométrico 

e balanço hídrico é a água de poços e captada das sub-bacias sobre as quais os dendezais da 

Amazônia paraense estão assentados e que fornecem água para o processamento na 

agroindústria do fruto fresco colhido. Fato reconhecido nos relatórios de sustentabilidade da 

Agropalma: 
Usamos água de rio e de poço no processamento dos frutos -pouco menos de uma 
tonelada métrica de água por tonelada métrica de CFF processados em nossas usinas 
- e observamos um aumento nos últimos anos. Isto porque reduzimos nossa utilização 
de água reciclada depois de descobrir que poderia ter um efeito sobre o nível de 3-
MPCD e outros contaminantes que potencialmente podem afetar a qualidade do 
produto. Além disso, devido à produção menor de CFF e a inauguração da nova usina, 
nossas usinas não estão operando a plena capacidade, porém como aproximadamente 
o mesmo volume de água é necessário para operar as usinas, a relação água/CFF 
aumentou (AGROPALMA, 2017, p.24). 

 

No relatório da Biopalma menciona-se o direito de outorga, lemos que a empresa apoia 

as iniciativas tecnológicas e funcionais para redução do consumo e tratamento adequado das 

águas provenientes de suas captações. Grande parte da água captada em rios e poços artesianos, 

devidamente outorgados, destina-se ao processo industrial, uma vez que a cultura da palma não 

exige irrigação (BIOPALMA. 2016, p.31). 

O fato é que o silenciamento das empresas em relação ao uso dos recursos na produção 

na cadeia produtiva expressa o que Chauí (1981) designa como discurso competente feito de 

lacunas e ressaltando uma dimensão do processo. A literatura sobre o cultivo do dendezeiro não 

relaciona essa prática espacial a cadeia produtiva dos óleos de dendê nem crescente mercado 

consumidor mundial (Nahum;Santos, 2018; Nahum;Santos;Santos, 2018). Assim reduzida, o 
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leitor deduzirá que são exportados frutos frescos colhidos. Ora, o que se exporta é óleo de palma 

e para obtê-lo é necessário uso intensivo de recursos hídricos. 

Demostramos a distribuição dos dendezais nas bacias da microrregião de Tomé-açu. As 

empresas conseguiram direito de outorga para captação e uso de águas dos corpos hídricos 

dentro e fora da área de cultivo. A água captada do subsolo e das sub-bacias é um insumo 

imprescindível ao processo produtivo. Mas tanto a ação das empresas e a literatura revisada 

sugerem que os corpos hídricos por estarem na propriedade constituem bem do proprietário, 

cujos usos requer tão somente autorização. Segundo esse artifício, a abundância deste recurso 

permite o seu uso sem qualquer pagamento ou compensação para a sociedade onde a cadeia 

produtiva está situada. Não sendo contabilizado não é classificado como insumo no processo 

produtivo, comportando-se como espécie de incentivo ambiental cujo usos são franqueados 

desde que se tenha licença para tanto. Na composição dos custos da produção de óleos de dendê 

a água não aparece como insumo, pois nenhuma empresa paga pelo direito de uso. E não paga 

porque ainda são raros não há comitês de bacias, somente no dia 04/09/2019  
O Estado anunciou, nesta quarta-feira (4), a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio Marapanim (CBHRM), situada na Costa Atlântica-Nordeste do Pará. A 
informação foi divulgada pelo titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade (Semas), Mauro O’de Almeida, durante o evento a mesa redonda 
“Desafios da agenda ambiental e das cidades na Amazônia para a implementação do 
Acordo de Paris: o caso do Pará”. O evento, que contou com a presença do governador 
Helder Barbalho, foi realizado no salão principal do Palácio dos Despachos, em 
Belém.( https://agenciapara.com.br/noticia/14775/ ) 

 

Mas a lei 6.381 que estabelece a Política Estadual de Recursos Hídricos é a de 25 de 

julho de 2001 isso mostra que os comitês de bacia na sociedade exemplificam a ação do poder 

do atraso  de que nos alerta Martins(1999) e que tanto acompanha o bloco no poder do estado 

brasileiro na sua incansável metamorfose para parecer moderno por meio de atos que 

remodelam sua face mais tradicional e conservadora. O bloco de poder hegemônico no estado 

brasileiro procura frequentemente se manter atualizado no que se refere ao ordenamento 

jurídico hegemônico em nos países do primeiro mundo. Isso, para nossos propósitos, significa 

que o Estado brasileiro importa a ideia de comitê de bacias da sociedade francesa. A França, 

com rede hídrica bem menor que a brasileira, mas cuja sociedade civil tem séculos de 

organização, atuante e com mecanismos de gestão territorial transparentes, democráticos e sem 

constrangimentos econômicos e políticos. Isso explica o porquê a sociedade francesa ter 

comitês de bacia desde a década de 1930. 

https://agenciapara.com.br/noticia/14775/
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Na Amazônia paraense o comitê de bacias parece não sair do plano da intensão de 

pesquisadores engajados em associações comunitárias dos lugares impactados pela apropriação 

e uso dos recursos hídricos por empresas que se estabelecem amparadas no discurso de geração 

de emprego, renda e inclusão social. Ainda que para isso tenham que se apropriar 

intensivamente e predatoriamente do bem supremo, que é a água. No plano da dendeicultura, 

as empresas exercem influência sobre inúmeras comunidades rurais e cujos moradores têm nas 

atividades de cultivo e processamento do fruto fresco colhido uma das principais, senão a 

principal fonte de renda. Num cenário onde o nível de organização sindical é mínimo e as 

demandas da vida máximas, sombra motivação para 

organizar-se em associações de produtores integrados à cadeia produtiva do dendê e não 

ao sindicato e menos ainda motivação para formar uma associação envolvendo morados 

das áreas de abrangência da dendeicultura para organizar um comitê de bacia capaz de avaliar 

o impacto dessa atividade nos corpos hídricos bem como estabelecer um valor a ser pago pela 

empresa pelo direito de uso desse bem.  

 

Considerações finais 

  

  A história da dendeicultura na Amazônia paraense mostra a relação entre ações políticas 

e reorganização espacial. Sendo exógena ao lugar, a cadeia produtiva do dendê precisa de terra, 

água e força de trabalho. Toda a ação estatal desde a chegada da cultura, passando pela 

formação das empresas, elaboração de programas e políticas objetivam de criar condições 

normativas e espaciais para os empreendimentos dendeicultura obtenha esses dois pilares da 

riqueza.  

 A dendeicultura comporta-se como vetor de desenvolvimento territorial rural nos 

lugares onde aporta, espécie de pensamento único, panaceia para os problemas estruturais que 

assolam o meio rural e afetam desigualmente empresários do setor, camponeses, agricultores 

familiares e mesmo o morador rural. Pavimentação de estradas, ampliação da eletrificação rural, 

construção de pontes, portos, estabelecimento de serviços de telefonia, transporte, dentre 

outros, frequentemente acompanham a chegada de novos empreendimentos. Isso 

provavelmente explica, a rápida aceitação dessa atividade e sua generalização no nordeste 

paraense.  
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 A dendeicultura gera emprego, renda e inclusão social. A integração dos agricultores 

familiares aos empreendimentos dendeicultores parece resolver alguns problemas estruturais 

da unidade produtiva familiar rural, o escoamento da produção e a segurança na compra da 

produção. Mas a dendeicultura não teria a configuração de política estatal sem antes silenciar 

as formas de oposição, sobretudo aquelas que lutam pela terra e reforma agrária. E foi isso o 

que aconteceu nas duas primeiras décadas do século XXI onde impera o que Antunes (2018) 

chama de privilégio da servidão e promovesse-se o discurso da empregabilidade, geração de 

renda e inclusão no mercado consumidor como razão da ser da vida no campo. Ainda que o 

preço da riqueza seja concentração de terra em poucas empresas, impactos ambientais, risco à 

produção de alimentos, subordinação do lugar ao mercado mundial de commodities. Mas isso 

é cinicamente interpretado pelo empresariado como externalidade necessária. 

 Manifestação da relação entre política e espaço, a dendeicultura ressalta sobretudo a 

forte presença dos representantes do agronegócio na composição do bloco de poder estatal. 

Aliás a formação do estado brasileiro está umbilicalmente associada a natureza rentista da 

acumulação de capital. É isso o que explica a estrutura agrária concentrada ser um componente 

estrutural da produção e reprodução do capital na sociedade brasileira. Sem a concentração de 

terra não haveria capitalismo brasileiro. Isso explica duplo silenciamento da luta pela terra, tão 

bem pontuado por Martins (2003). E mais lança a hipótese de que só haverá reforma agrária 

quando a estrutura agrária concentrada se tornar obstáculo aos processos de produção de 

reprodução do capital. Mas isso ainda está longe do horizonte, sobretudo quando em pleno 

século XXI, a economia nacional tem o setor do agronegócio um dos principais pilares da 

balança de exportação. 
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TRANSPOSIÇÃO AS AVESSAS: a exportação de água virtual do semiárido através da 

bananicultura empresarial irrigada do cariri cearense 

 

Paulo Eduardo Rolim Campos 

Resumo: 

 

O modelo de urbanização adotado na contemporaneidade tem promovido grandes 

adensamentos populacionais, segundo o relatório Perspectivas da Urbanização Mundial da 

Organização das Nações Unidas - ONU (2014), 52% da população mundial vive em zonas 

urbanas. Este modelo de assentamento humano é insustentável do ponto de vista da segurança 

alimentar, já que é priorizado o uso não agrícola da terra, fazendo-se necessário a importação 

diária de grande quantidade de alimento. Para a maior parte da população consumidora, a cadeia 

produtiva dos alimentos é um processo invisível, tal invisibilidade faz com que problemas que 

resultam da agricultura sejam ocultados, dentre os quais estão impactos ambientais e a 

insegurança hídrica da região fornecedora. Uma das problemáticas geradas pela demanda de 

consumo das zonas urbanas, é que são cultivadas algumas variedades agrícolas que para serem 

produzidas são altamente exigentes em água. Exportação de Água Virtual é um termo aplicado 

ao volume oculto de água contido em um produto que tem como destino um mercado 

consumidor fora de sua zona de origem. Em regiões com déficit hídrico, conhecer o volume em 

Água Virtual de um produto pode ser útil para determinar o melhor uso dos recursos hídricos 

disponíveis. Isso se torna mais relevante se os recursos hídricos da região exportadora não 

forem abundantes, devem-se levar em conta os custos e benefícios obtidos, assim como a água 

utilizada na produção e calcular se foi realmente lucrativa dada à escassez de água. Uma análise 

reflexiva semelhante é a que sugere o caso da bananicultura empresarial irrigada no Vale do 

Cariri cearense. O vale localiza-se ao norte da Chapada do Araripe e tem um clima Semiárido 

Brando. No entanto, tem em subsolo um expressivo aquífero, cuja exploração levou a plantação 

de banana a se tornar a principal atividade econômica agrícola. A produção é destinada ao 

abastecimento de várias capitais do Nordeste e de outras regiões do país. Isso parece 

inadmissível, uma vez que, segundo o Governo do Estado do Ceará, o Vale do Cariri é uma das 

regiões que já enfrenta estresse hídrico. O município de Missão Velha, maior produtor de 
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banana da região, foi declarado em estado de calamidade por conta da estiagem pelos 

consecutivos anos de 2012 a 2018. (CEARA, 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018) 

Contrapondo-se a essa situação, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

(2012; 2017) para o município, traz um aumento de 435 ha em 2012 para 1725 ha em 2017 da 

área colhida com banana, elevando em 400% a área de uma cultura com alta exigência de água. 

Enquanto isso, as populações rurais e os núcleos urbanos adjacentes contam com precários 

sistemas de abastecimento. Surge daí alguns questionamentos: faz sentido produzir tamanha 

quantidade de banana, se na sua produção for utilizada mais água do que a extraída do território 

de maneira sustentável? Quais os benefícios sociais, ambientais e econômicos, que a região 

realmente tem a depender da exportação dos seus recursos hídricos através da Água Virtual? A 

administração pública tem procurado por décadas resolver problemas de convivência (outrora 

combate) à estiagem, tendo recorrido à execução de projetos de transposição de bacias 

hidrográficas, não tão próximas como a do Rio São Francisco, onde se supõe que a água esteja 

em níveis de abundância. Essa abundância é contestada por Ab’Sáber (2006, p.8), quando diz 

que “a maior necessidade de águas para além-Araripe coincidiria com a estação seca dos 

meados do ano em que o Rio São Francisco permanecia com menor volume de água”. A 

segurança hídrica é algo imprescindível para sustentabilidade dos assentamos humanos, e como 

suplemento a esta, é que o Vale do Cariri está sendo contemplado com a transposição das águas 

do Rio São Francisco, por meio do seu prolongamento dentro do estado do Ceará, chamado 

Cinturão das Águas do Ceará – CAC. Assim, é no mínimo contraditório que uma região exporte 

um significativo volume de Água Virtual, por meio de uma cultura agrícola altamente exigente 

em água, quando esta mesma região é constantemente acometida de secas prolongadas. 

Evidencia-se assim um dos paradoxos do desenvolvimento da cadeia produtiva da 

bananicultura empresarial irrigada na região, uma vez que ocorre uma transposição de água às 

avessas, por meio da exportação de Água Virtual contida no processo produtivo da banana. 

Nesse contexto, a pesquisa objetivou fornecer elementos para um efetivo estabelecimento de 

uma nova cultura da água, pautada em uma gestão ambientalmente responsável, socialmente 

justa e economicamente viável. E é nessa circunstância que se apresenta esse trabalho, inserido 

no processo de reflexão acerca da sustentabilidade hídrica da bananicultura empresarial irrigada 

no Vale do Cariri cearense. Essa emergente cadeia produtiva da moderna bananicultura 

empresarial irrigada, tem exercido significativa pressão no consumo das reservas de água 

subterrânea que o Vale do Cariri possui. Essa água é exportada indiretamente através da banana 
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para todas as capitais do Nordeste, e para algumas da região Norte e Sudeste. Quando uma 

região exporta um produto também exporta por meio de um fluxo oculto, a água necessária para 

produzi-lo. No intuito de facilitar o entendimento acerca desse fluxo oculto de água por meio 

de produtos, alguns pesquisadores se dedicaram a estudá-lo. Pesquisas com esse fim, 

primeiramente foram levadas a cabo em Israel na década de 80 pelo economista Gideon 

Fishelson, seus estudos induziram o governo local a desestimular as consolidadas exportações 

de produtos agrícolas altamente exigentes em água, tradicionalmente cultivados mediante 

insustentáveis sistemas de irrigação, a exemplo da citricultura (cultivo de laranja, limão, 

tangerina e outros do gênero). À época esse fluxo oculto de água foi nomeado por Fishelson 

(1994) como Valor Marginal da Água, o autor concluiu “que ao custo de um contínuo 

encolhimento do setor agrícola (e nenhuma política econômica real efetiva é livre de custos), 

quantidades suficientes de água poderiam ser salvas para prover o crescimento da população” 

e ainda “se no curto prazo não forem tomadas medidas ativas de aumentar o suprimento de água 

de fontes externas ou diminuir a demanda por água, poderemos testemunhar um ano em que o 

setor agrícola estaria sob risco de extinção”. Vemos ai que é imprescindível a avaliação por 

meio de indicadores o quanto uma cultura agrícola é ou não viável para uma região por 

quantidade de água que ela necessita. Na década de 90 o termo Água Virtual foi cunhado pelo 

geógrafo britânico Tony Allan, este conceitualmente baseado nas pesquisas de Fishelson 

(1994). No entanto, enquanto a pesquisa do israelense tinha como foco principal a sua aplicação 

em questões econômicas, a do britânico ficou no âmbito conceitualmente metafórico, não tendo 

muita repercussão no campo prático da gestão hídrica Allan (2003), antes o mesmo autor havia 

aplicado o termo Água Embutida, não havendo repercussão alguma. Já o termo Água Virtual 

embora tivesse tido repercussão entre especialistas não havia tido aplicação prática, até que 

2002, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura – UNESCO realiza 

uma conferencia na cidade holandesa de Delf, tendo como tema central Água Virtual. Na 

ocasião, o pesquisador da UNESCO, o holandês Arjen Hoekstra, no intuito de decodificar o 

conceito aproximando-o da sociedade e de dar um caráter operacional ao mesmo, lança a 

Pegada Hídrica como um indicador no sentido de quantificar o consumo oculto de água contido 

nos produtos, sobretudo as comodities agrícolas. Hoekstra (2003) Não resta dúvida de que a 

questão que envolve a gestão dos recursos hídricos, além de social e ambiental, é econômica. 

No entanto, sendo a água um bem público, o setor econômico não deve ser determinante. A 

água deve ser priorizada para o abastecimento bem como para produzir alimentos para a 
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população local ou para plantações para exportação? Mensurando a Água Virtual, verificou-se 

que a relação de água consumida por quilograma produzido (L/kg) de banana na região 

mostrou-se um pouco abaixo da média mundial, uma vez que foram encontrados 772 L/kg, 

sendo a média mundial 790L/kg. Essa água segue como Água Virtual, através da banana, para 

abastecer, em grande parte, outros centros. São exportadas 44. 500 toneladas por ano, esse 

volume corresponde a 3.435.400(três milhões quatrocentos e trinta e cinco mil e quatrocentos) 

carros-pipa que deixaram o território semiárido no anualmente, configurando-se uma 

verdadeira transposição de água as avessas. A partir da produção de mapas temáticos, foi 

possível quantificar em 1900 ha as áreas empresariais com bananicultura irrigada, bem como 

suas respectivas taxas de consumo de água. Enquanto a demanda média de consumo de água 

pelas bananeiras, nas áreas empresariais irrigadas no resto do mundo, no seu estágio pleno de 

desenvolvimento, é de 1700 mm, para a região de estudo, a demanda média calculada é 2168 

mm. Também foi mapeado o fluxo de Água Virtual que parte do Vale do Cariri em forma de 

banana, sendo identificado como destino, centros consumidores das zonas urbanas das regiões 

Norte (Belém), Nordeste (Aracaju, Feira de Santana, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal, 

Recife, São Luiz, Salvador e Teresina) e Sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro). O presente 

estudo permitiu, ainda, concluir que é importante o conhecimento do real volume de água 

consumido por parte da cultura da banana a partir de dados locais, uma vez que a partir deste, 

se permite uma aplicação racional do recurso tendo por base o potencial hídrico da região. Uma 

vez que o Vale do Cariri é extremamente dependente de águas subterrâneas, o que torna 

essencial a aplicação de mecanismos de monitoramento e controle dos usos dos aquíferos, 

evitando um potencial colapso de abastecimento no futuro, ou em circunstâncias de severas 

estiagens. Assim, deve-se aceitar o desafio e tomar para si a responsabilidade de que somos os 

verdadeiros atores de um processo que visa à sustentabilidade integral, e esse processo exige 

mudanças profundas de percepção, bem como em nossas atitudes cotidianas. 
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A PRIVATIZAÇÃO DA ÁGUA VERSUS CONFLITOS PELO SEU USO NA ÁREA 

DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BAIXADA MARANHENSE 

 

Paula Silva dos Santos 

Resumo: 

 

Possuidor de 12% de toda a água doce do mundo e mais da metade, 53% da água doce 

disponibilizada na América do Sul, o Brasil não sabe como utilizar esse rico recurso. Desta 

forma, algumas empresas, visando lucro, buscam se apropriar do grande volume disponível 

deste recurso. O presente texto resulta do trabalho realizado em parte do território estado do 

Maranhão que teve como objetivo analisar questões e problemas concernente à privatização da 

água. Mostrando algumas consequências de tal apropriação para as populações locais e ao meio 

ambiente. As conclusões resultaram da análise de dados e registros sobre a região da Baixada 

Maranhense obtidos de órgãos como a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e da Área de Proteção 

Ambiental (APA) os quais demonstraram que a utilização da água nesta região maranhense se 

reverteu tão somente em benefícios para uma minoria privilegiada em detrimento da sociedade 

em geral, entretanto os prejuízos foram socializados, geram transtornos que consubstanciaram 

em conflitos envolvendo várias comunidades, tendo em vista que a água é um bem necessário 

e um direito de todos. A dificuldade do acesso a esse recurso natural resulta na 

desterritorialização dos camponeses, bem como o desabastecimento da população urbana que 

por sua vez gera um quadro conflituoso na região. INTRODUÇÃO Ao longo dos anos muito 

se tem discutido a questão da privatização da água, tendo em vista que esta água é um recurso 

natural essencial para a sobrevivência humana. Entretanto, há empresas que usufruem dessa 

privatização para manter o controle desta como matéria prima, das nascentes de água e 

principalmente usá-la como mercadoria de seus produtos, o que passa a ser uma das propostas 

do setor privado, “transformar a água numa mercadoria” como é o caso da empresa NESTLÉ. 

Segundo a CPT (Comissão Pastoral da Terra), esta privatização tem relação direta com a saúde 

humana a partir do momento que o meio ambiente é afetado com os impactos trazidos com a 

privatização. Há uma grande quantidade de empreendimentos na região da baixada maranhense 

em conflito com comunidades ribeirinhas, de pescadores, trabalhadores rurais, quebradeiras de 
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coco, pequenos e médios criadores, comunidade quilombolas, cercando os campos naturais, na 

maior parte com cercas elétricas: dentre esses empreendimentos há: gado bubalino, piscicultura 

extensiva, plantio de arroz extensivo porto carcinicultura. Desde 1989, com a promulgação da 

Constituição Estadual, era para ser regulamentada a forma de ocupação, preservação, 

aproveitamento do potencial, etc, feitas de forma desarticulada e sem a participação do poder 

de polícia do Estado, para fiscalizar, inibir e punir quem agia de forma ilegal, grilando as terras 

públicas. Assim é preciso conhecer os marcos legais sobre essa questão para tanto, foram 

utilizadas algumas metodologias, tais como: pesquisas bibliográficas em revistas, documentos, 

artigos e textos já utilizados, levando à uma nova análise também para novos documentos, 

trabalhos e dados. Buscou-se participar de palestras acerca de temas ligados à violência no 

campo, das lutas e resistências dos trabalhadores do campo no cenário maranhense entre outras. 

Foram realizadas pesquisa de campo em busca de dados primários de forma qualitativa para 

respaldar as discussões teóricas ao mesmo tempo em que, de forma dialética, buscou-se a 

compreensão da dimensão dos conflitos que envolve a questão da água nesta região. 

RESULTADOS E DISCUSSÕESA Área de Proteção Ambiental da Baixada Maranhense tem 

como objetivo básico, a conservação da natureza, sendo permitida a utilização de parte dos seus 

Recursos Naturais (como por exemplo, os rios, solo, fauna e flora) de modo a manter o 

equilíbrio da natureza., compreendendo três Subáreas: Baixo Pindaré, Baixo Mearim-Grajaú e 

Estuário do Mearim-Pindaré - Baía de São Marcos incluindo a Ilha dos Caranguejos. Para efeito 

de compartimentação espacial e de interesse ecológico, com objetivo dentre outros de 

disciplinar o uso e ocupação do solo, a exploração dos recursos naturais, as atividades de pesca 

e caça predatórias, a criação de gado bubalino para que não venham a comprometer as 

biocenoses daqueles ecossistemas, a integridade biológica das espécies, os padrões de qualidade 

das águas e que não perturbem os refúgios das aves migratórias. Há muito tempo as 

comunidades vêm denunciando a prática criminosa de latifundiários – grilagem de terras 

públicas, com cercamento dos campos públicos, para criação de gado bubalino, inclusive com 

cercas elétricas, impedindo milhares de pessoas que retiram de lá o sustento próprio e de seus 

familiares; Na prática, as denúncias não encontram eco algum nos órgãos públicos, até as 

notificações feitas pelos órgãos do Estado, após volume considerável de reclamações e 

denúncias feitas por organizações sociais não surtiram efeitos práticos, uma vez que os grileiros 

receberam a notificação e rasgaram na frente dos agentes do Estado. Em alguns casos o poder 

público, através da polícia militar derrubam as cercas, porém em seguida os grileiros as 
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recolocaram no mesmo lugar sem que qualquer cerimônia, e sem sofrer qualquer punição. Há 

no entanto, aqueles que buscam respaldo legal para seus atos criminosos, recorrendo a alguns 

órgão que quase sempre acolhem qualquer espécie de pleito para proteger o que genericamente 

é denominado de “propriedade privada da terra”, ou seja, o poder judiciário, prontamente tem 

expedido decisões no sentido de limitar o poder de polícia do próprio Estado. Em outras 

palavras, o judiciário impede o Estado de defender o seu próprio patrimônio, nunca clara visão 

de que a propriedade privada se sobrepõe ao patrimônio público. De outro lado, não se observa 

a mesma dedicação ao apoio às lutas dos lavradores, pescadores, quebradeiras de coco, 

quilombolas e ribeirinhos que buscam seus direitos de viver, conviver, trabalhar, pescar e 

usufruir dos recursos naturais que são a base da sua produção e reprodução social. A 

Constituição do Estado do Maranhão estabelece, no art. 24, das Disposições Constitucionais 

Transitórias: “As áreas das nascentes dos rios Parnaíba, Farinha, Itapecuruzinho, Pindaré, 

Mearim, Corda, Grajaú, Turiaçu e ainda os campos naturais inundáveis das Baixadas Ocidental 

Maranhense serão limitadas em lei em reservas ecológicas”. Assim a apropriação e a 

comercialização destas áreas protegidas, ainda que seja uma área mínima destas áreas deveria 

acarretar algumas consequências. A poluição seria um dos fatores de punição, pois algumas 

empresas necessitam de grande capacidade d’água para limpeza de seus equipamentos e 

geração de alguns produtos. E esses dejetos são despejados sem o devido tratamento em 

córregos e leitos de rios, prejudicando a população também dependente do rio. Mesmo com a 

utilização de sistemas de tratamento para evitar a poluição, há casos de alta temperatura. 

Situações onde a água é utilizada para refrigeramento de sistemas de energia, ou motores fazem 

a água ficar em temperaturas altíssimas, as quais são despejadas novamente nos rios e lagos 

para que volte a sua temperatura ambiente. Essa ocorrência faz alterações prejudiciais para o 

ecossistema, algumas espécies não estão adaptadas a altas temperaturas e nem as mudanças 

térmicas brutas, e acaba ocorrendo a mortandade de animais e vegetais. Populações extrativistas 

desses rios e lagos são prejudicadas, pois dependem unicamente dessa disponibilidade natural 

para sobrevivência e sustento. CONCLUSÕES PARCIAIS Por ser ainda pouco notada e 

destacada nas mídias, essa privatização ainda não é considerada um alarmante, porém as 

consequências podem ser catastróficas em um caso de mal-uso. O que agravaria ainda mais a 

questão do uso e da conservação deste recurso tão necessário às população que habitam os 

espaços rurais e urbanos, em especial aos trabalhadores do campo que possui uma dependência 

mais diretas dos recursos naturais. Ou seja, em nome do desenvolvimento de alguns, promove-



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5545 

 

se e (des)envolvimento de outros. O que se deve buscar de fato é o desenvolvimento sustentável, 

onde logicamente se busca os lucros, mas com responsabilidade social e ambiental, não somente 

para as populações do presentes, mas também para as futuras gerações. 
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A TRANSFORMAÇÃO DA ÁGUA EM RECURSO HÍDRICO E BEM ECONÔMICO. 
Consequências para o semiárido cearense. 

 

Ariel Rocha Nóbrega de Castro1  
Camila Dutra dos Santos2 

 

Introdução 

A água, elemento natural essencial à vida, vem sendo transformada, como a própria 

natureza, em um recurso e mercadoria/bem econômico3.  Porém, nem sempre foi assim, esse 

modo de reconhecer água e natureza é conveniente ao capitalismo em sua estratégia de 

apropriação, sobretudo da água, resultando em uma gestão das águas voltada para o capital, e 

no caso do Ceará, uma gestão voltada para o agronegócio e indústria gerando uma distribuição 

desigual da água no território cearense.  

Nos dias atuais, a água é reconhecida como um recurso a ser explorado na produção de 

mercadorias, e como mercadoria/bem econômico, que pode ser vendida, ou negada para quem 

não pode comprá-la, facilitando sua apropriação capitalista. O problema não é a apropriação da 

água pelo ser humano, afinal ele precisa se apropriar dela para utilizá-la na sua sobrevivência, 

mas a apropriação capitalista da água que acaba gerando uma distribuição desigual, criando 

uma gestão que prioriza sua utilização na produção de mercadorias. 

 Na construção de nosso trabalho, realizamos uma pesquisa bibliográfica sobre 

os principais conceitos e temas debatidos, dentre eles: dicotomia ser humano/natureza; 

transformação da água em recurso hídrico e mercadoria/bem econômico; escassez mundial de 

água; e bem comum, leituras que adquirimos durante a construção de nossa monografia de 

conclusão de curso. Utilizamos também algumas notícias selecionadas durante a construção da 

hemeroteca do nosso TCC, voltadas a assuntos relacionados à água no semiárido cearense e 

 
1 Mestrando em Geografia na Universidade Estadual do Ceará, arielrnc@gmail.com 
2 Professora do curso de Geografia da Universidade Estadual do Ceará, camilageo@hotmail.com 
3 Escrevemos mercadoria/bem econômico, porque acreditamos que um bem econômico também é uma mercadoria, 
e alguns autores que utilizamos preferem usar o conceito bem econômico quando se referem à água vista pela 
“lente” do capitalismo, outros utilizam mercadoria.  
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obras hídricas no estado do Ceará. E por fim, empregamos os conhecimentos adquiridos durante 

o campo da nossa monografia na comunidade de Uiraponga em Morada Nova/CE. 

O objetivo geral do nosso trabalho é compreender como a transformação da água em 

mercadoria/bem econômico e recurso hídrico influência na gestão das águas do semiárido 

cearense. Nossos objetivos específicos se dividem em três: entender como a água foi 

transformada em um recurso hídrico e mercadoria/bem econômico; desmitificar o discurso da 

escassez mundial de água; e explicar a importância de reconhecer a água como um bem comum. 

O ser humano é natureza ou o ser humano e natureza?  

Para compreendermos a forma que a água é tratada pelo modo de produção vigente 

(capitalista), já que ela é parte integrante da natureza, e ambas têm relação direta com a 

sociedade, temos que entender o processo histórico onde se deu a relação do ser humano com 

a natureza e as mudanças que se sucederam, até chegarmos a atual visão hegemônica, onde ser 

humano e natureza parecem ter sido apartados, criando-se a dicotomia ser humano x natureza. 

O conceito de natureza é tanto complexo quanto efêmero. Afinal, ele foi criado pelo ser 

humano, que não por coincidência, é também complexo e mutável. Tal conceito, natureza, traz 

consigo a visão que o ser humano tem do espaço geográfico a sua volta, uma visão em que a 

única constância é a inconstância. Logo a forma que conceituamos natureza é mutável como o 

ser humano e sua história, e varia de acordo com a sociedade, e ao longo da história essa ideia 

vem sendo modificada. 

(...)é licito afirmar que a história da natureza é também a história dos próprios homens, 
já que estes não se relacionam com a natureza ou a conhecem de uma maneira abstrata 
e genérica, mas segundo as necessidades impostas pelo relacionamento que mantêm 
entre si (CARVALHO, 2003, p. 22). 

 A forma como a sociedade dominante significa a natureza é imposta para as sociedades 

dominadas. Logo, a visão que temos hoje sobre a natureza nem sempre existiu, sendo assim, 

nem sempre o ser humano se viu como algo diferente da natureza. 

 Com base em Carvalho (2003), os povos primitivos sentiam-se tão unidos com a 

natureza, que nem mesmo havia a necessidade de conceitua-la, pois não diferenciavam o mundo 

social do mundo natural, podemos acrescentar que até hoje existem vários povos que têm a mesma 

visão a qual Carvalho (2003) faz referência. Além disso, não havia ainda a divisão do ser humano 
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em classes sociais, todos eram iguais, dessa forma não havia lugar específico nem para o ser 

humano nem para a natureza. Ainda segundo o autor, com o passar do tempo, começaram a 

surgir desigualdades, e com elas a separação dos locais que os indivíduos ocupavam para 

realizarem suas respectivas funções. Desenvolvia-se a sociedade de classes, surgindo 

imperadores e plebeus, os soberanos e seus súditos. Aos poderosos não foi reservado o dever 

de produzir e estes se isolaram tanto dos produtores quanto dos locais de produção. O 

surgimento de uma sociedade de classes distancia cada vez mais o ser humano dele próprio 

(divisão de classes), e este da natureza. 

O desenvolvimento da sociedade de classes e seu desdobramento espacial, como 
advento da cidade e do campo, abriu caminho para que a partir da consolidação das 
“distâncias” sociais entre os homens, estes pudessem ver, pensar e conceituar a 
natureza e sociedade como coisas distintas (...) (CARVALHO,2003, p. 29). 

 Obviamente, essa mudança no modo que o ser humano concebe a natureza, que deixou 

de ser sua igual e passou a ser algo diferente, e posteriormente subalterna a ele, foi processual, 

e não foi adotada por todos os povos, ainda hoje existem povos que pensam a natureza de uma 

forma diferente da hegemônica.  

 De acordo com Gonçalves (2014) na Grécia antiga, na época pré-socrática os filósofos 

de então desenvolveram um conceito de natureza que se diferencia bastante do atual. Segundo 

Bornheim (1985, p.12): 

Os deuses gregos não são entidades sobrenaturais, pois são compreendidos como parte 
integrante da natureza. (...) Os deuses de Tales [de Mileto] não vivem em uma região 
longínqua, separada, pois tudo, todo o mundo que rodeia o homem e que se oferece 
ao seu pensamento está cheio de deuses e dos efeitos de seu poder. (...) tudo está cheio 
de misteriosas forças vivas; a distinção entre natureza animada e inanimada não tem 
fundamento algum; tudo tem uma alma. 

 Não há a distinção entre a natureza animada e inanimada, e tudo que faz parte do mundo 

tem uma alma, logo a natureza também, da mesma forma que o ser humano. Nessa visão de 

mundo o ser humano está muito próximo da natureza, ele, assim como seus deuses, faz parte 

dela.   

 Gonçalves (2014), explica que com Platão e Aristóteles inicia-se um desprezo pelo 

natural e o privilégio do ser humano e da ideia. De acordo com ele, esses filósofos viveram uma 

época de crise no regime social político de Atenas, nesse contexto surgiu a nomeada filosofia 

grega. O autor ainda chama atenção para pontos principais que ocorrem nesse contexto de crise, 

dois deles são: primeiro, há uma desqualificação dos pensadores anteriores, como Tales, que de 
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acordo com a corrente de pensamento da época teria expressado um pensamento mítico e não 

filosófico; e o conceito de natureza sofre mudança que lentamente irá se afirmar até atingir a 

visão contemporânea. 

 Com o passar de anos, décadas e séculos, o ser humano (quando tratamos o ser humano, 

não pretendemos generalizar, pois ainda há muitas sociedades que têm uma visão diferente da 

dominante ocidental atual)  vai se distanciando cada vez mais da natureza até não se sentir mais 

parte desta. A idade média cristã é outro marco na mudança da concepção que o ser humano 

tem da natureza: 

Foi sobretudo com a influência judaico-cristã que a oposição homem-natureza e 
espírito e matéria adquiriu maior dimensão. Os cristãos vão afirmar decididamente 
que ‘Deus criou o homem à sua imagem e semelhança’(...) o homem foi criado à 
imagem e semelhança de Deus (...). O homem é assim dotado de um privilégio 
(GONÇALVES, 2014, p. 32). 

  Tal privilégio de acordo com Gonçalves (2014) é o de dominar, explorar e utilizar a 

natureza como algo inferior, um recurso, ou como o autor diz, um simples meio de atingir um 

fim. Essa forma de enxergar a natureza como algo inferior, que possa ser dominado e explorado, 

é extremamente conveniente para o capitalismo e sua necessidade de se apropriar da natureza. 

Pois, Deus não está mais na terra, mas no reino dos céus, não faz mais parte da natureza que 

nos rodeia. Partindo dessa ideia, como somos a imagem e semelhança de Deus, somos 

superiores a natureza e podemos domina-la. De acordo com Carvalho (2003, p.41): 

Para a Europa e seu “novo mundo”, os séculos XV, XVI e XVII correspondem ao 
período em que o capitalismo se afirmou como o principal método de produção e, é 
claro, do estabelecimento de novas relações de convivência entre as pessoas. A partir 
do século XVIII, com o advento da Revolução Industrial, esta nova sociedade se 
consolidou definitivamente. (...) Na sociedade capitalista, o conhecimento não tem 
mais o sentido de reconciliação do homem com o mundo (...), mas sim como um meio 
de controle da natureza, que daqui para frente vai ter que funcionar como uma espécie 
de “máquina perfeita”, já que não pode falhar no fornecimento da enorme quantidade 
de mercadorias, ou posteriormente de matérias-primas industriais (...). 

 O autor acima explica que a ciência teve papel de destaque para que acontecesse essa 

“revolução” na forma de ver a natureza, e diz que estudiosos como Francis Bacon foram de 

grande apoio: “(...) Bacon não poupou palavras e propôs que a natureza fosse “obrigada a 

servir”, “escravizada”, “reduzida à obediência”, e que “sob tortura” os sábios dela extraíssem 

todos os segredos”. 
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 Com esse histórico percebemos que a ideia de natureza, que o ser humano tem, varia 

com base no contexto histórico, e o quão efêmero esse conceito pode ser, como o próprio ser 

humano. A natureza deixa de ser algo que se confunde com o ser humano e passa a ser algo 

subalterno a ele.  

Mas, partindo da premissa que somos seres naturais e não artificiais, e assim como as 
demais formas de vida necessitamos de terra, água e ar dentre outras substâncias 
encontradas no planeta, como podemos nos distanciar de algo que nos forma, que nos 
contém? Como podemos não ser natureza? Claramente, o modo de produção 
capitalista procura nos separar desse todo que forma e preserva o nosso ser (CASTRO, 
2017, p.29). 

 A natureza subalterna e vista como um recurso se torna fácil, cercá-la, privatiza-la, 

enfim, torna-la mercadoria e consequentemente um bem econômico.  

O fundamento da relação da sociedade com a natureza sob o capitalismo está baseado 
na separação, a mais radical possível, entre os homens e mulheres, de um lado, e a 
natureza de outro. A generalização do instituto da propriedade privada, ao privar a 
maior parte dos homens e das mulheres do acesso aos recursos naturais, cumpre um 
papel fundamental na constituição do capitalismo (GONÇALVES, 2015, p. 288). 

 De acordo com a citação acima, quanto maior a separação entre ser humano e natureza, 

menor o acesso da maioria dos seres humanos aos bens naturais, justificando a produção de 

mercadorias para serem vendidas, afinal, foi tirada do ser humano a condição de produzir para 

sua própria existência. Permitido a manutenção do sistema capitalista. 

 A conceituação atual de natureza é resultado de anos de história. Não é necessariamente 

o conceito que mais se aproxima do real, nem o mais complexo. É apenas o que mais se adequa 

ao modo de produção atual e a exploração do ser humano e da natureza. 

(...) seria com muita dificuldade que qualquer pessoa abriria enormes “feridas na 
superfície da terra”, para dela extrair minérios, por exemplo, se, como os antigos, 
ainda achássemos que a Terra é um organismo vivo e dotado de alma (CARVALHO, 
2003, p. 23). 

Ao mesmo tempo em que o ser humano transforma a natureza em recurso, 

dialeticamente ele também a “transforma” em mercadoria4, de acordo com as “necessidades” 

da sociedade atual. 

Devemos atentar que em um processo multissecular vem-se estabelecendo o ideário 
da separação homem/natureza. Historicamente o homem – que se percebe como 
produtor de sua vida material – se exclui da natureza para, tendo-a como um polo 
oposto e separado, passar ao processo de sua exploração. Não se trata de uma relação 

 
4 Pretendemos explicar de forma mais clara o conceito de mercadoria no terceiro tópico 
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natural à existência, mas de uma relação de exploração subordinada ao modo de 
produção social das riquezas no espaço-tempo (GRANGEIRO, 2012, p. 79). 

Bom, como a natureza foi transformada em recurso e mercadoria, como terá ficado a 

situação da água nisso tudo? Ela ganhou nova nomenclatura, e passou a ser chamada por muitos 

de recurso hídrico. Mas há diferença entre “água” e “recurso hídrico”? Essas questões serão 

problematizadas mais à frente. 

Água como água, e não como recurso hídrico 

 Heráclito de Éfeso5 de maneira sábia discutiu sobre o “vir-a-ser”, referindo-se ao rio 

que corre; ao indivíduo que passa (atravessa o rio). É falado sobre a efemeridade das águas e 

do próprio ser humano, pois as águas do rio estão sempre se renovando, portanto, nunca são as 

mesmas, e o indivíduo como um ser passível de mudança também já terá mudado, “a única 

permanência é a impermanência”. A nossa relação com a água, assim como com a natureza, 

também sofreu mudanças no curso da história. 

Ao introduzir os seres humanos no cenário pode-se notar uma alteração no modo de 
conceber a água: já não basta considerar o elemento natural necessário à manutenção 
e reprodução da vida, de forma estática, já que são criadas historicamente novas 
necessidades de uso da água pelo homem em sociedade. Trata-se de necessidades 
sociais, uma vez que dependem da forma de organização das diferentes sociedades 
humanas (...) (FRACALANZA, 2005, p. 23). 

 O ser humano se relaciona de várias formas com a água (como algo sagrado, recurso 

hídrico, mercadoria) com finalidades diversas de acordo com a sociedade na qual está inserida, 

porém uma sempre é mantida, a manutenção da vida. 

 Facilitando a apropriação da natureza e seu usufruto na produção de mercadorias, de 

forma semelhante, a significação da água como recurso hídrico irá permitir sua exploração em 

atividades voltadas para geração de lucro e a produção de mercadorias. Quando vemos a água 

como um recurso hídrico, pomos em segundo plano sua função mais importante, manutenção 

da vida, e priorizamos as demais funções. 

A distinção entre a água utilizada para suprimento de necessidades essenciais dos 
organismos vivos e a água utilizada para suprir necessidades do homem permite que 
se refira à água de duas formas diferentes: o elemento natural água, necessário à 
manutenção da vida e dos seres vivos; e o recurso hídrico, apropriado pelo homem 

 
5 SOUZA, José Cavalcante de. Tales de Mileto; Heráclito de Éfeso. In:_______ Os Pensadores Pré-Socráticos. 
São Paulo: Nova Cultural, 1996.   
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como um meio para se atingir um fim, nas atividades que envolvem trabalho 
(FRACALANZA, 2005, p. 23). 

 Porém, nem toda água que é apropriada pelo ser humano é utilizada como um recurso 

hídrico, exemplifiquemos: imaginemos dois sujeitos que utilizam a água, um deles é o 

empresário do agronegócio, que a utiliza para produção de melancia voltada para exportação; 

o outro, é o camponês6 que precisa da água para produzir alimentos variados, para seu próprio 

consumo, ele planta para sobreviver e se reproduzir como camponês (mesmo que venda o 

excedente) e não para a produção de mercadorias. No primeiro caso, a água está sendo utilizada 

como recurso hídrico, pois o intuito é a produção de mercadorias para a exportação. No 

segundo, a água está sendo utilizada para a produção de alimentos que serão consumidos pelo 

camponês permitindo sua sobrevivência, neste caso a água está sendo usada como água.  

 Levando em conta apenas as aparências, o motivo da utilização da água parece o mesmo, 

“plantar”, porém a essência do seu uso é completamente diferente, para um a água foi utilizada 

como “recurso hídrico” com intuito de gerar lucro, para o outro como “água” para manter a 

vida. Como já afirmado, o problema em si não é a apropriação da água pelo ser humano, mas 

sim a apropriação capitalista da água, que por diversas vezes leva a uma apropriação por poucos 

e para poucos, isso, em detrimento da parcela que a utilizaria a para reproduzir-se socialmente. 

 Segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, em sua lei n° 9.433/1997 

“em situações de escassez hídrica o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano 

e a dessedentação animal”. Ou seja, no caso de escassez, o Estado deve impedir seu uso como 

recurso hídrico, para que possa ser utilizada como água, e servir para o abastecimento humano 

e a dessedentação animal. Com base em Miranda (2004, p.53), “a existência do ser humano por 

si só, garante-lhe o direito a consumir água ou ar. Negar água ao ser humano é negar-lhe o 

direito à vida, ou em outras palavras é condená-lo a morte”. 

 De acordo com LINS, 2008, p.36) a água é: 

Um bem natural que o homem sempre procurou aprisionar e reservar para satisfazer 
suas necessidades, pois esta constitui, (...), fator condicionante do desenvolvimento 
econômico e social da humanidade. A ela foi agregado valor de uso e valor de troca e 
de um elemento natural passou à categoria de recurso hídrico. 

 
6 O conceito de camponês está sendo usado com base no livro: PAULINO, Eliane Tomiasi. Por uma Geografia 
dos Camponeses. São Paulo: Editora UNESP, 2012.   
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 A partir do momento em que se estipula um valor de troca para a água, seu uso também 

é estipulado em dinheiro, e ela passa a ser vista como recurso e mercadoria, o que vem dificultar 

o seu acesso. De acordo com o que já foi lido, a “transformação” da água em mercadoria, que 

ocorre no modo de produção atual, parece ligar-se a uma supervalorização do seu valor de troca, 

em detrimento do seu valor de uso, e a deturpação das prioridades no seu valor de uso 

(transformada em recurso hídrico), em vez da priorização em proporcionar a vida. 

A água e seus valores 

 A visão da água como um recurso hídrico facilita sua transformação em mercadoria/bem 

econômico, adicionando a ela valor de troca, privando quem não tem a condição de pagar por 

ela de utiliza-la de forma plena e reproduzir-se socialmente, privatizando-a, afinal quem compra 

a “mercadoria” se sente dono dela. Ou seja, a mercantilização está relacionada com a 

privatização. 

 Toda mercadoria, segundo Marx (1987, p.46) precisa ter um valor de uso e um valor de 

troca. O valor de uso irá se efetivar no processo de consumo e tem usos variados. Posso utilizar 

água para beber, lavar algo, aguar uma planta7.  

Os valores de uso são imediatamente meios de subsistência. Mas, inversamente, estes 
meios de subsistência são eles próprios produtos da vida social, resultado de força 
vital humana gasta, trabalho objetivado (MARX, 1987, p. 36). 

 Já o valor de troca de uma mercadoria, se refere ao valor daquela no processo de troca, 

hipoteticamente falando, um litro de água equivale a dois quilos de feijão. O processo de troca 

irá acontecer com base nessa equivalência8 (MARX,1987, p.36). 

 Se na água é embutido um valor de troca, seu valor será expresso numa determinada 

quantidade de outra mercadoria, incluindo a mercadoria dinheiro. Segundo Marx (1987, p.51): 

“(...) o valor de troca das mercadorias como mercadoria exclusiva e particular é o dinheiro”. 

 Para algo ser uma mercadoria precisa ter valor de uso e valor de troca, e para ter valor 

de troca é necessário ter valor de uso. Porém, se algo estiver sendo utilizado apenas como valor 

de uso, ele não se efetivará como mercadoria. 

 
7  Os grifos são nossos. 
8  Os grifos são nossos. 
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O valor de uso, contudo não expressa nenhuma relação social de produção. Tomemos 
uma mercadoria, um diamante, por exemplo, como valor de uso. No diamante não se 
pode notar que ele é uma mercadoria. Onde quer que sirva como valor de uso, no colo 
de uma dama, onde tem uma finalidade estética, na mão de um cortador de vidro, 
desempenhando uma função técnica, é sempre diamante e não mercadoria. Ser valor 
de uso parece ser pressuposição necessária para a mercadoria, mas não 
reciprocamente, pois ser mercadoria parece ser determinação indiferente para o valor 
de uso (MARX, 1987, p. 35). 

 Voltando ao exemplo do camponês dado anteriormente, que utiliza a água para a 

subsistência, primeiramente a utilizando para produzir o que precisa para sua sobrevivência, ele 

está priorizando o valor de uso da água e não o seu valor de troca. Assim, utilizada pelos 

camponeses, majoritariamente, a água não é recurso nem mercadoria, é água propriamente dita, 

pois, seu uso prioritário é a manutenção da vida. 

  De acordo com a leitura de Marx (1987), o trabalho atribui valor às mercadorias. Uma 

mercadoria só adquire valor graças ao trabalho atrelado a ela. Porém, ainda segundo o autor 

existem diferentes tipos de trabalho, o trabalho que põem valor de uso a algo é um trabalho 

concreto e específico que pode se subdividir em variados modos de trabalho diferentes uns dos 

outros, dependendo do produto em questão, já para pôr valor de troca os trabalhos devem ser 

abstraídos e simplificados: “Para medir os valores de troca das mercadorias pelo tempo de 

trabalho contido nelas, os diversos trabalhos devem estar reduzidos a trabalho sem diferenças 

uniforme, simples” (MARX, 1987, p. 37).  

 Quanto maior o tempo de trabalho para a produção de uma mercadoria, maior seria o 

valor de troca dela, porém o seu valor de uso não iria variar.  

O que nos interessa no pão como valor de uso são as suas propriedades como alimento, 
e não os trabalhos do arrendatário, do moleiro, do padeiro, etc..., se por uma invenção 
qualquer, se reduzisse o trabalho em 19/20, o pão continuaria servindo para a mesma 
finalidade de antes. E se por acaso caísse pronto do céu, o pão não perderia nenhum 
átomo de seu valor de uso (MARX, 1987, p. 41). 

Assim, o valor de uso da água não irá variar de acordo com o tempo de trabalho gasto 

para obtê-la, será afetado apenas seu valor de troca. Mas como algo tão abundante quanto a 

água, que já existe na natureza sem necessitar de trabalho para produzi-la, pode se tornar uma 

mercadoria? Partindo desse pressuposto caso haja algum valor de troca na água, este, não 

deveria ser mínimo? Como a venda de água abriria margem para algum lucro? Acreditamos 

que o discurso da escassez mundial de água, que debateremos em seguida, traz algumas 

respostas. 
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A criação da escassez do bem abundante 

 Nossa sociedade, ultimamente, vem aderindo a um discurso que é construído em volta 

da “escassez mundial da água”. Perguntamos-nos até que ponto é possível confiar nesse 

discurso. Afinal, sabemos que a própria sociedade, que prega a escassez da água,  utiliza de 

forma contraditória outras nomenclaturas ao nosso Planeta Terra, dentre elas Planeta Azul ou 

Planeta Água. Notadamente há contradições nesse discurso, como posso chamar um planeta 

que sofre com a “escassez de água” de Planeta Água? 

 De acordo com Gonçalves (2004, p.147), o novo discurso da escassez relata que, embora 

o planeta tenha ¾ seus cobertos por água, 97% dessa área é coberta de água salgada; dentre os 

3% restantes 2/3 estão na forma de geleiras e calotas polares; dessa forma menos de 1% da água 

total do planeta seria potável. 

 Porém, Gonçalves (2004, p.148), com relação ao que foi dito acima afirma que: 

Essa estatística, ao tentar dar precisão científica ao discurso da escassez, comete erros 
primários do próprio ponto de vista científico de onde procura retirar sua legitimidade. 
Afinal, a água doce que circula e está disponível para consumo humano e ainda 
permite toda sorte de vida que o planeta conhece, é em grande parte fruto da 
evaporação dos mares e oceanos- cerca de 505.000 km³, ou seja, uma camada de 1,4 
metro de espessura evapora anualmente dos oceanos e mares e, embora sejam 
salgados, não transmitem o sal na evaporação. 

 O autor acima ainda explica que a água que existe no planeta é a mesma de eras atrás, 

inclusive a água em estado líquido tem aumentado devido ao degelo das calotas polares que 

vem ocorrendo ultimamente. A água que evapora dos oceanos não evapora com o sal e é 

responsável por grande parte do abastecimento de água potável do nosso planeta, quando se 

condensa cai em forma de chuva, que além de possibilitar o consumo dos seres humanos, 

também permite a manutenção dos ecossistemas. 

 E se a escassez mundial de água não existe, como se explicariam os problemas 

relacionados com a falta de água que tanto ouvimos falar? Bem, a maioria desses problemas 

são gerados pela apropriação indevida da água por poucos, que ocorre no modo de produção 

atual, onde a água possui um valor econômico e é vista como mercadoria e bem econômico. A 

“escassez”, a transformação da água em mercadoria e sua privatização estão relacionadas de 

forma direta. 
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Anil Agarwal declarava em La Haye, em março de 2000, que “não há escassez de 
água”, sendo o remédio para a crise acabar com a má gestão da água. É preciso dar 
lhe razão, pois a escassez é fruto de uma relação social com as coisas. Sabe-se, porém, 
que o capitalismo só pode funcionar sobre o conceito de escassez. Portanto, é preciso 
ser muito prudentes ao falarmos da crise da água e perguntarmo-nos sempre quem se 
beneficia com a crise (BOUGUERRA, 2004, p. 73). 

Com base na lei da oferta e da procura, compreendemos que, quando a oferta de uma 

mercadoria é muito grande e a procura pequena seu preço tende a cair, logo o lucro da empresa 

que vende tal mercadoria seria mínimo ou até inexistente. Já no oposto, quando a oferta de uma 

mercadoria é pequena ou escassa, e ao mesmo tempo ter uma grande demanda, o lucro na venda 

desta mercadoria é garantido. 

 Mas, se os consumidores fossem enganados e convencidos que aquele bem abundante é 

escasso? E adquirissem tal mercadoria abundante por um preço alto? A empresa que vendesse 

tal bem iria lucrar enormemente, mas para que isso aconteça além de criar um discurso para 

convencer a maioria que aquele bem é escasso, seria necessário restringir o acesso da maioria 

das pessoas a esse bem abundante e tornar “verídico” o discurso do bem escasso. 

 Conferências mundiais que objetivam transformar a água em mercadoria e restringir seu 

uso à grande parte da população do planeta, foram realizadas alegando sua preservação. Ribeiro 

(2008) exemplifica os princípios acordados na conferência de Dublin em 1992, dentre eles 

selecionamos um dos que mais chamou nossa atenção: 

Princípio número 4: A água tem valor econômico em todos os seus usos e deve ser 
reconhecida como um bem econômico. Dentro desse princípio é vital reconhecer 
primeiro o direito básico de todos os seres humanos a terem acesso à água potável e 
saneamento a preços acessíveis. Fracassos no passado em reconhecer o valor 
econômico da água levaram ao desperdício do recurso e usos danosos para o meio 
ambiente. O manejo da água como um bem econômico é uma maneira importante de 
atingir um uso eficiente e equitativo, e encorajar a conservação e proteção do recurso. 
Dublin Statement (2003, apud RIBEIRO, 2008, p. 80). 

 Fica claro na citação acima uma gama de contradições, se a água for considerada um 

bem econômico, obrigatoriamente terá um preço, o fato de ter um preço acabará por excluir um 

grande número de pessoas que não podem pagar para o seu usufruto, além disso, a distribuição 

de renda não comtempla de maneira igual todas as pessoas, assim não se pode justificar o uso 

do termo equitativo no parágrafo acima. Como percebemos na citação de Ribeiro (2008, p.81): 

Reconhecer um valor econômico da água é dotar uma substância vital à existência 
humana de uma característica excludente. Se a água tem valor econômico pode ser 
considerada como um bem econômico (...) apenas quem possui recursos financeiros 
para pagar por ela terá acesso a esse “bem”. 
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 Com isso, a “escassez” só irá existir de fato para aqueles que não têm condições de pagar 

pela a água. Os que tiverem condição de compra-la e inclusive comprar suas fontes, para vendê-

la, não sofrerão com problemas relacionados a falta de água, e obterão lucro da sua venda. 

Outra premissa absolutamente questionável é a que afirma que ao elevar a água à 
condição de um bem econômico haveria uma melhor conservação desse recurso. O 
uso seria definido pelas leis do mercado? O preço também? Ora, as regras da oferta e 
da procura tornam um bem raro ou não, definindo seu preço (RIBEIRO, 2008, p. 81). 

Enfatizamos mais uma vez, que o discurso da “escassez” mundial de água, somado a 

privatização desta e sua transformação me mercadoria estão interligados: 

(...) Privar é tornar um bem escasso, e, assim, numa sociedade que tudo mercantiliza 
um bem só tem valor econômico se é escasso. Assim, é o princípio da escassez, assim 
como a propriedade privada, que comanda a sociedade capitalista e suas teorias 
liberais de apropriação dos recursos naturais (GONÇALVES, 2015, p. 289). 

“Não falta água, nós é que criamos a escassez de água pelo modo com que a usamos. 

Devido à escassez criada, a água se transformou num negócio global” (GRZYBOWSKI, 2014, 

s/p) 9. 

Quanto mais escassa uma mercadoria, maior seu valor de troca, pois teoricamente será 

necessário mais trabalho para obtê-la, como explica Marx (1987, p.43): “As circunstâncias 

naturais de escassez ou abundância parecem determinar o valor de troca das mercadorias, 

porque determinam a força produtiva de um trabalho real particular dependente das condições 

da natureza.” Em uma sociedade capitalista, quanto mais for difundida a ideia da escassez de 

água, maior será o valor de troca desta no mercado e mais irá ganhar quem possuir esse bem 

precioso e suas fontes, ou o “direito” de explora-las. 

Consideramos que vivemos em uma sociedade de classes e um mundo desigual 

geograficamente, Gonçalves (2004, p.149) explica que o problema relacionado a “escassez” de 

água não é dividido igualmente para todas as regiões do globo, e todos os segmentos das classes 

sociais. 

Temos o conhecimento que há locais no globo em que existe uma relativa escassez de 

água, mas acreditamos que na maioria das vezes essa “ escassez” se dá especialmente por três 

principais motivos: em primeiro lugar a sua distribuição espacial e política, em resumo, a 

 
9 GRZYBOWSKI, Cândido. Água: um Bem Comum. Disponível em: 
http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/agua-um-bem-comum/3/30555. Acesso em: 05 
jun.2017.   
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existência de fronteiras políticas, que podem coibir o uso da água por meio de simples fronteiras 

imaginárias ditam quem pode utilizar ou não o que estiver em determinado território estatal; o 

segundo motivo está relacionado à priorização do uso da água para a produção de mercadorias 

ou ao seu tratamento como uma mercadoria e sua não priorização na manutenção da vida; e o 

terceiro está relacionado a degradação da água devido ao seu grande e mau uso na produção de 

mercadorias. 

O maior uso da água atualmente resulta na produção de mercadorias. Aqui está maior 
fonte de degradação da água no planeta; seu uso intensivo em sistemas produtivos 
industriais e agrícolas e sua devolução ao ambiente sem tratamento (RIBEIRO, 2008, 
p. 23). 

  O gráfico abaixo demonstra que o maior uso mundial de água está relacionado à 

produção de mercadorias na agricultura e nas indústrias. Obviamente, o gasto de água para o 

camponês manter a sua subsistência é ínfimo se compararmos à produção de mercadorias no 

agronegócio, logo se o camponês estiver sendo considerado no gráfico, seria uma porcentagem 

mínima do total. 

Gráfico 1 – Percentual da utilização de água superficial no mundo 
 

 

Fonte: GONÇALVES, 2004. Elaboração: Próprio autor, 2017. 
 

 Guiando a discussão para nossa realidade, o semiárido cearense, podemos notar que 

apesar de haver menos água que em outros locais do Brasil, a água não é precisamente escassa, 

na verdade ela é direcionada, na maioria das vezes, para a agricultura e indústria. 

A fruticultura exportadora praticada no nordeste brasileiro é um exemplo de emprego 
insustentável dos recursos hídricos. Frutas exóticas foram introduzidas em meio ao 
sertão, onde se encontra baixa pluviosidade e elevada insolação, (...) Mamão, melão 
e mesmo uvas passaram a ser cultivadas com grande sucesso comercial. Porém não 
estão sendo computados os custos ambientais, em especial o volume de água usado 
na produção (RIBEIRO, 2008, p. 41). 
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 A notícia trazida pelo Coletivo Nigéria em 2013, de nome: Tem água pra ver, mas não 

pra beber, a qual a manchete é: Nos arredores do maior açude do Ceará, moradores de 

assentamentos, cidadezinhas e vilas sofrem com a seca enquanto a água passa diante dos seus 

olhos para abastecer o agronegócio, a indústria, e a capital, Fortaleza. Isto nos dá também a 

ideia dos gastos feitos pela indústria. 

 A citação abaixo se refere às indústrias instaladas no Complexo Industrial e portuário 

do Pecém (CIPP), localizado na região metropolitana de Fortaleza. 

A lista de outorgas de uso de água para o CIPP já soma uma demanda de 3.860 l/s, 
incluindo empreendimentos que ainda serão instalados, como a Companhia 
Siderúrgica do Ceará. A CSP20, um investimento da Vale em parceria com as 
multinacionais sul-coreanas Dongkuk e Posco, lidera a lista com uma demanda de 1,5 
mil l/s, quando entrar em operação em 2017. (...) A demanda da CSP inclui o consumo 
de água da termelétrica que será construída para fornecer energia à siderúrgica. As 
duas usinas termelétricas da MPX possuem duas outorgas no valor total de 800 l/s, 
volume que deverá ser usado na totalidade quando a segunda unidade entrar em 
operação, no segundo semestre. Não é tão grande se comparado ao utilizado pela 
agricultura irrigada, que representa cerca de 60% da demanda do estado, mas está 
entre os maiores da indústria (COLETIVO NIGÉRIA, 2013). 

Para combater essa relativa “escassez”, tão falada no Nordeste, várias obras hídricas 

foram construídas, tanto açudes, quanto canais como o Eixão das Águas (Canal da 

Integração)10, Canal do Trabalhador e perímetros irrigados, muitas vezes a água dessas obras 

passam ou se localizam próximas aos camponeses, mas eles têm dificuldade em utiliza-las. 

Lins (2008, p.135) relata que os moradores do Vale do Jaguaribe11, têm dificuldade 

considerável quanto ao acesso à água, é o caso do Reassentamento Mandacaru, que, apesar de 

morarem próximos ao Eixão, seus moradores são impedidos de utilizar sua água para 

dessedentar o gado e para a agricultura. O Canal é monitorado por câmeras 24 horas por dia e 

a polícia é chamada caso os moradores utilizem a água. No entanto, o agronegócio tem acesso 

as águas do Eixão para a produção. 

Existem outros casos semelhantes a esse relatado por Lins (2008) no entorno do Eixão 

das Águas como o seguinte:  
(...) populações das margens do canal sofrem com a escassez de água – como os 
moradores do Assentamento Amazonas e da comunidade Piauí de Dentro, localizados 

 
10 Eixão das Águas ou Canal da Integração é o canal que transporta água do açude Castanhão (maior açude do 
Ceará) até ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP na região metropolitana da cidade de Fortaleza 
(Capital do Ceará). 
11 Mesorregião do estado do Ceará, que se localiza na Região Nordeste do Brasil. 
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na fronteira entre os municípios de Morada Nova e Russas. (COLETIVO NIGÉRIA, 
2013). 

 Além desses casos relatados por Lins (2008) e o (Coletivo Nigéria, 2013) também há o 

caso de Uiraponga, distrito do município de Morada Nova – Ceará. A sede desse distrito, a 

Comunidade de Uiraponga, foi estudada na nossa monografia de graduação finalizada no ano 

de 2017. 

 O site TV Jaguar em Janeiro de 2017 publica uma notícia com a seguinte manchete: 

Sem água para o Consumo Humano População de Uiraponga ocupa trecho do Canal da 

Integração. 

A ocupação se deu na Manhã dessa Quarta Feira dia (18) e movimentou os moradores 
das comunidades de Uiraponga, Tabuleirinho, Poço do Barro e adjacências. Os 
manifestantes reivindicam a construção de adutoras, com a finalidade de garantir o 
abastecimento de água potável aos moradores das respectivas comunidades. (...) No 
local, os manifestantes garantem que permanecerão acampados até que alguma 
solução seja apresentada por parte das autoridades competentes (TV JAGUAR, 2017). 

 De acordo com os dados obtidos no nosso trabalho de campo, a Comunidade de 

Uiraponga, no final do ano de 2016 e no início de 2017, veio passando por um racionamento 

severo, e segundo os próprios moradores, a Comunidade de Uiraponga se encontra próximo ao 

Eixão das Águas como discrimina o Mapa 1, mais precisamente a 7 km de distância do Canal 

e não tinha condição de utilizar a água deste. 

Mapa 1- Localização da Comunidade de Uiraponga em relação a obra hídrica Eixão das 
Águas. 
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Fonte: Próprio autor, 2017; MACHADO NETO, 2017. 
 

 Os moradores da comunidade relataram que nunca passaram por um problema tão sério 

com relação à falta de água como o que ocorreu no ano de 2016 e 2017, o riacho livramento 

que levava água para o poço de captação da comunidade havia secado, e os carros-pipa12 

mandados pelo governo não eram o bastante para abastecer toda a comunidade, além disso 

graças a Cáritas Diocesana de Limoeiro do Norte os moradores ficaram sabendo que, por mais 

que eles não tivessem acesso as águas do Eixão muitas empresas do agronegócio tinham esse 

acesso, o que indignava ainda mais os camponeses, como observados nas falas a seguir, de dois 

moradores da comunidade (por motivos de segurança trocamos o nome dos moradores por 

nome de aves encontradas no semiárido brasileiro) que trouxemos como exemplo:  

Quando eles construíram [o Eixão das Águas], era para beneficiar os mais pobres e os 
mais carentes, a nossa expectativa era essa, mas depois a gente vai ver que não. A 
gente vê o sofrimento, a dor e vê a luta para conseguir essa água, e a gente vê quanto 
é sofrido, quanto é doloroso, você não pode nem pegar um balde de água que você é 
vigiado, tem os vigias 24h para ver todo o movimento que acontece no percurso do 
canal. A gente pensava que a integração ia ser para todos, mas na verdade é que só 
alguns é que são beneficiados. (Azulão, maio de 2017). 

Eu queria que o governo não dissesse que dá prioridade ao abastecimento humano, 
porque é só o que eles falam, e a gente sabe que não é. Você imagina a quantidade de 
gado que já morreu, porque assim, na nossa região, uma das rendas, tirando a 
aposentadoria ou a prefeitura, seria o agricultor que planta, o pequeno (não é o rico), 
aquele que planta para o consumo e para vender: feijão, milho. Quando não chove, 
não tem colheita, mas a gente vê a água para as irrigações, para grandes empresas, 
e a gente sabe que aqui ai de nós pegarmos água do canal, que os guardas vão em cima 
(Asa Branca, maio de 2017). 

 Apresentamos em nosso artigo apenas duas das falas que obtivemos durante as 

entrevistas, mas vale ressaltar que essas falas de indignação se repetiam durante a entrevista da 

maioria dos moradores.  

Assim, a comunidade se viu sem alternativa a não ser lutar para utilizar as águas do 

Eixão das Águas. Durante a luta para ter acesso as águas do Eixão, a comunidade atuou em 

várias frentes, ocorreram manifestações em frente ao Canal; articulações com a Igreja, entidades 

como, a Cáritas Diocesana de Limoeiro do Norte13, com Movimentos  e outras comunidades; 

participação da comunidade em reuniões com a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos 

do Ceará – COGERH, prefeitura de Morada Nova - CE, entre outras frentes de luta. Uma das 

 
12 Caminhões com grandes reservatórios utilizado para transportar água. 
13 Cáritas Brasileira é uma entidade de promoção e atuação social que trabalha na defesa dos direitos humanos, da 
segurança alimentar e do desenvolvimento sustentável solidário.  



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

5562 
 

principais pautas da comunidade era a construção de uma adutora que levasse água do Eixão 

das Águas até o poço de captação da comunidade, na fala de uma das moradoras podemos 

observar a preocupação com a falta de água e o destaque na necessidade da construção da 

adutora. 

Sem água nós não podemos viver, quem é que vive sem água? Se a gente não tiver 
água para beber, cozinhar, tomar banho? O que é que é da gente? Seria muito 
importante essa adutora, seria muito importante se ela saísse, para nós, para o nosso 
lugar. (Araponga, maio de 2017). 

Somente após muita luta, em 2018, a comunidade conseguiu conquistar a adutora que 

hoje leva água da obra hídrica até o poço de captação na comunidade. Essa conquista foi graças 

aos esforços dos moradores, movimentos e entidades que lutaram pela causa. 

O discurso da escassez de água também possui um papel na região nordeste do Brasil. 

Segundo Castro (1992), apesar da seca e a relativa escassez de água causada por ela ser algo 

natural da região semiárida do Nordeste, os problemas relacionados à seca há muito tempo 

poderiam ter sido resolvidos, pois existem soluções para isso, porém não são praticadas, visto 

que o discurso da seca e a construção da ideia de um Nordeste pobre e sofrido, é conveniente 

na manutenção da soberania política e econômica da elite nordestina. A forte imagem da seca 

encobre as ligações entre a pobreza e as relações de produção que ocorrem nesta região, e não 

só isso, a seca também atrai grande atenção da nação, agregando recursos financeiros com a 

intenção de “solucionar” o “problema”, permitindo assim que a elite, que está no poder, utilize 

esses recursos a seu benefício, com a construção de obras ditas para o povo, mas que 

verdadeiramente são voltadas para o atendimento dos interesses dessa elite. 

Concluiremos esse tópico com uma analogia que escrevemos durante a construção da 

nossa monografia, que compara o discurso da escassez de água e a seca, a um espetáculo:  

O discurso da escassez de água atrelado ao da seca pode ser comparado a uma cortina 
e um palco. A plateia não consegue enxergar por de trás da cortina, pois aquela está 
cega com a crença da escassez, não percebe a seletividade de sua distribuição, 
impedindo que o próprio povo enxergue a preparação do espetáculo14. Com as 
cortinas semiabertas, o espetáculo continua, atores se apresentam. Com o subsídio do 
palco da seca, grandes obras são construídas e performances aparentemente 
impecáveis são desenvolvidas, mas essas performances têm o objetivo de hipnotizar, 
de enganar, para que a plateia não tenha a visão dos bastidores, cobertos e encobertos 
por cortinas entreabertas (CASTRO, 2017, p.43). 

 
14 A palavra espetáculo foi utilizada com base em: DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo: Comentários 
sobre a sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro. Contraponto, 1997.   
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Por um bem comum a todos 

 Já que não concordamos com a significação da água como mercadoria, porque 

acrescenta a ela uma característica excludente, e não concordamos com sua significação como 

recurso hídrico que coloca a sua mais nobre função, a manutenção da vida, em segundo plano, 

como pretendemos enxergar a água? 

 Acreditamos que a água deveria ser vista como um bem comum, por que se trata de um 

bem o qual todos devem ter o direito de usufruir, como explica Grzybowski, (2014, s/p): 

Os bens comuns, ou simplesmente comuns, são parte intrínseca da integridade das 
condições de vida de todos e todas. (...) O que faz um bem ser comum é o 
indispensável compartilhamento e o necessário cuidado. A percepção da 
necessidade de compartilhar e cuidar de certos bens leva os grupos humanos a se 
organizar e a tratá-los como comuns. 

 Vale ressaltar na frase acima o “indispensável compartilhamento” e o “necessário 

cuidado”, pois o direito de todos usufruírem desse bem vem ligado à responsabilidade de sua 

manutenção. Ostrom (1990), explica que os bens comuns podem ser geridos se feito um  comum 

acordo entre os usuários desse bem, de forma que as pessoas que estejam usufruindo dele, 

tenham voz (politicamente falando) com relação às decisões de sua gestão e tenham a 

consciência de que devem utiliza-lo, não com uma visão individualista, mas coletiva, de forma 

que não prejudique a utilização de outrem que estejam compartilhando esse bem, nunca 

priorizando o lucro, mas sim a sustentabilidade do bem. 

 Vermos a água como um bem comum se torna algo muito mais interessante para a 

coletividade do que vê-la como uma mercadoria/ bem econômico ou recurso hídrico. A água 

deveria ser um bem acessível a todos, distribuída de maneira equitativa, justa e gratuita, gerida 

por seus próprios usuários, buscando sempre sua sustentabilidade. 

 Durante nosso campo na comunidade de Uiraponga, percebemos que muitos moradores 

têm a ideia da água como um bem comum, como observamos na fala a seguir: “Água e terra 

são bens comuns, a água é tudo, nosso bem mais comum” (Gavião-carijó, maio de 2017). A 

água como bem comum também é explicitada na fala de Azulão: 

Rapaz, a gente que busca cada dia ter o conhecimento para conhecer um pouco de 
Deus né? (...) talvez um dos motivos muitas vezes de faltar o pão, a água é que o 
próprio ser humano também causa isso, não é capaz de partilhar, e eu creio e acredito 
que Deus, o que ele nos deu foi para que a gente tivesse tudo em comum, a água e a 
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terra, os alimentos tudo que a gente produzisse fosse a benefício de todos, e eu também 
observo como é que pode, Brasil com tanto alimento ainda há pessoas que passam 
fome, tanta terra, só poucos que podem produzir, poucos têm água pra produzir. (maio 
de 2017). 

 Seguindo a ideia de Heráclito de Éfeso, quando ele fala da constante mudança, devemos 

aos poucos nos libertar dessa visão da água como uma mercadoria e passar a vê-la de outra 

forma, como um bem comum a todos os seres vivos. Não um bem que traz a riqueza do dinheiro, 

mas um bem que mantêm a riqueza que é a vida.  

Conclusão 

Com as discussões feitas acima, podemos concluir que, a natureza foi vista de diferentes 

formas com base no contexto histórico da sociedade, e atrelada a natureza temos a água, que de 

acordo com a visão capitalista se “transformou” em recurso hídrico e também em 

mercadoria/bem econômico, adquirindo além de um valor de uso, um valor de troca. A 

separação que nossa sociedade vem tendo com relação à natureza, aliada ao discurso da 

escassez mundial da água, vem corroborando com a ideologia de que devemos reconhecer a 

água como um recurso hídrico e uma mercadoria/bem econômico. 

 Essa forma de reconhecer a água, como mercadoria e bem econômico, acaba dando a 

ela uma característica excludente, resultando em uma gestão das águas voltada para atender os 

interesses do capital ao invés da população como um todo, no caso do Ceará resultou em uma 

gestão voltada a atender os interesses do agronegócio e da indústria, em detrimento das 

comunidades que se encontram próximas às obras hídricas. Por fim, acreditamos que os 

problemas com relação à distribuição desigual de água e sua relativa escassez, poderiam 

diminuir caso houvesse uma gestão baseada em enxergá-la como bem comum. Afinal, uma 

gestão da água nesses moldes priorizaria o atendimento do consumo humano e a manutenção 

da água antes dos interesses das grandes empresas consumidoras de água.  
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OS CONFLITOS PELO USO DAS ÁGUAS E A INJUSTIÇA AMBIENTAL E 

INTERGERACIONAL: UMA VISÃO DA AMAZÔNIA DO ANTROPOCENO.  

Esteves1, Thulla Christina 

 

Resumo 

O artigo tem por objetivo discutir e apresentar os múltiplos usos das águas e, os  conflitos por eles gerados entre 
as comunidades tradicionais e os “grandes” empreendimentos na Amazônia do Pará.  Estes têm sido marcados por 
processos  de expropriação e superexploração dos recursos naturais, em nova fase da política 
“desenvolvimentista” da Amazônia: a Amazônia do Antropoceno. O texto foi dividido em três seções. A 
primeira seção irá apresentar o Antropoceno, e os Limites Planetários;  a segunda: os conflitos e custos 
socioambientais gerados pelas principais atividades antrópicas no Brasil. Já a terceira irá apontar alguns projetos, 
já instalados ou em fase inicial de licenciamento no estado do Pará, geradores de significativos impactos e conflitos 
socioambientais. Os principais procedimentos metodológicos utilizados foram: revisão de literatura e, 
levantamento de imagens e documental da região. 

Palavras-Chave: Usos das Águas. Conflitos. Antropoceno. 

 

1. O Antropoceno e os Limites Planetários 
 

O Antropoceno é um novo tempo geológico, ainda não formalizado, intrinsicamente 

relacionado a conflitos e riscos socioambientais, que coloca um alerta sobre os perigos da 

ultrapassagem dos limites planetários, e consequentemente, sobre a injustiça ambiental e 

intergeracional.  

O Antropoceno surgiu com a intensa aceleração no consumo energético pela Sociedade 

Industrial, mas só foi percebido pela Sociedade Pós-Industrial, ou Sociedade do Risco. 

Sociedades descritas por Lenzi (2006). 

Segundo Steffen et al. (2015, p. 1) os limites planetários ou fronteiras planetárias “definem um 

espaço operacional seguro para a sobrevivência da humanidade, e são baseadas em processos 

biofísicos intrínsecos que regulam a estabilidade do Sistema Terra”. Segundos os autores, “nove 

processos, cada um deles claramente já modificado pelas ações humanas, foram originalmente 

sugeridos para formar a base da estrutura dos Limites Planetários”, ou “Fronteiras Planetárias” 
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do Sul e Sudeste do Pará, e Doutoranda do Programa Interinstitucional (DINTER) USP-FFLCH-Geografia 
Humana/Unifesspa/IFPA/UFOPA com apoio da CAPES. tcesteves@usp.br.  

mailto:tcesteves@usp.br
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(p. 2): 1) mudanças climáticas; 2) mudanças na integridade da biosfera; 3) redução do ozônio 

estratosférico; 4) acidificação dos oceanos; 5) ciclos biogeoquímicos de nitrogênio e fosfóro; 

6) mudanças nos usos dos solos; 7) uso dos recursos hídricos/água doce; 8) carga de aerossóis 

na atmosfera; e 9) novos poluentes (químicos). 

Para Steffen et al. (2015, p.7) “os níveis atuais e as transgressões de fronteiras/limites que já 

ocorreram, são causados de maneira desigual por diferentes sociedades  e diferentes grupos 

sociais”, bem como: “os benefícios da riqueza que essas transgressões trouxeram, também, 

estão desigualmente distribuídos social e geograficamente” (grifo nosso). 

Para os autores, existem dois pontos que devem ser cuidadosamente observados com relação à 

estrutura proposta para as fronteiras planetárias: as interações existentes entre os limites, e a 

escala proposta (global). “A estrutura não foi projetada para ser “reduzida” ou “desagregada” 

para níveis menores, como nações ou comunidades locais” (STEFFEN et al. p. 8). Porém, “a 

estrutura reconhece a importância das mudanças no nível dos subsistemas do Sistema Terrestre 

(por exemplo, biomas ou grandes bacias hidrográficas) no funcionamento do Sistema Terrestre 

como um todo” (STEFFEN et al. p.8). 

Sendo assim, para o limite: uso das águas doces, os autores apontam uma avaliação 

complementar, em escala de bacia, para o valor global definido de 4000 km3/ano: 

O método do Fluxo Mensal Variável (VMF) (33, 63) foi usado para calcular o 
limite da escala da bacia para a água. Este método leva em consideração a 
variabilidade intra-anual, classificando os regimes de fluxo em meses de fluxo 
alto, intermediário e baixo e alocando o EWF como uma porcentagem do fluxo 
mensal médio (MMF). Com base nessa análise, as zonas de incerteza para o 
limite de uso da água em escala de bacia hidrográfica foram fixadas em 25 a 
55% do MMF para o regime de baixo fluxo, de 40-70% para o regime de fluxo 
intermediário, e 55-85% para o regime de regime de alto fluxo (tabela S2). 
(STEFFEN et al. 2015, p.5). 

Com relação ao aproveitamento da água doce, um limite ainda considerado seguro, Lamim-

Guedes e Mol (2018, p. 143-144) destacam: 

[...] o uso da água doce é profundamente influenciado pelas mudanças 
climáticas, que ao lado da integridade da biosfera, são dois limites 
compreendidos como “limites essenciais”, e alterar significativamente 
qualquer um desses levaria o sistema terrestre a um novo estado (Stockholm 
Resilience Centre 2015, s. p.). (LAMIM-GUEDES e MOL, 2018 – p.143-144). 
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Segundo Artaxo (2014, p.21), “já ultrapassamos os limites na perda de biodiversidade, 

adição de nitrogênio e fósforo, e estamos nos aproximando dos limites nas áreas: de 

mudanças climáticas e mudança de uso do solo.” 

É importante grifar a intrínseca relação entre a ultrapassagem dos limites planetários e a forma, 

AINDA predatória, de apropriação e uso dos recursos naturais no Antropoceno. Uma forma de 

alimentação da Globalização e do modo de produção Capitalista. 

Então, através desta relação tensa entre: a forma de uso dos recursos naturais e, os limites 

planetários, o Antropoceno se definiu como um “tempo de risco”.  Assim, muitos caminhos 

têm sido propostos para a minimização desses riscos, conflitos, impactos e, quase todos, 

abraçam o conceito de “Sustentabilidade” (conceito que será discutido posteriormente). 

 

2. Os conflitos e custos socioambientais gerados pelas principais atividades antrópicas 
geradoras de conflitos no Brasil: a Injustiça Ambiental e Intergeracional. 
 

Porto e Milanez (2009) apontam a partir da análise de documentos disponíveis, entre 2002 e 

2008 do banco temático da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, os quatro principais grupos 

de atividades antrópicas associados à geração de conflitos no Brasil: (1) o uso da terra na 

produção agrícola e animal; (2) a mineração e a produção industrial, em especial indústrias 

químicas e petroquímicas, e indústrias relacionadas aos ciclos de produção do aço e do 

alumínio; (3) a produção de energia (Hidrelétricas) e grandes obras de infraestrutura; e (4) a 

urbanização (conflitos urbanos associados à moradia e infraestrutura das cidades). Os autores 

também frisam a forte relação dos três primeiros grupos a:  
“inserção brasileira – e em boa parte latino-americana – no mercado 
globalizado, através das cadeias de produção de commodities rurais e 
metálicas, bem como as infraestruturas que dão suporte às mesmas, como 
estradas, usinas hidrelétricas e transposição de bacias hidrográficas como a do 
São Francisco. (PORTO e MILANEZ, 2009, p. 1988). 

Sobre estes conflitos socioambientais Vargas (2007, p. 198) comenta: 

[...] são cada vez mais frequentes na realidade dos países da América Latina. 
Isto em parte é consequência da debilidade na implementação das políticas e 
esquemas de gestão disponíveis para a regulação do uso e acesso dos recursos 
naturais. Devem-se considerar também as dinâmicas sociais e econômicas que 
dizem respeito aos recursos naturais, cada vez mais complexas. É comum que 
o Estado se encontre sem recursos técnicos, administrativos e/ou financeiros 
para administrar conflitos em torno do uso dos recursos naturais nos quais 
existem, por exemplo, grandes assimetrias de poder.  
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De igual forma, o avanço das ações de desenvolvimento vai colocando desafios 
à gestão dos recursos na medida em que exerce pressão para seu uso, o que 
também pode gerar diferentes tipos de conflitos. Pode-se afirmar, então, que 
os conflitos são um importante sensor das relações sociais que se mobilizam 
ao redor do acesso e uso dos recursos naturais (LEFF, 1998). 

Todas as atividades citadas anteriormente, para ACSELRAD (2018 – informação verbal2), 

formas capitalistas/dominantes de apropriação dos territórios, impactam: direta, indiretamente, 

cumulativamente, e de forma significativa os recursos naturais, e consequentemente, outras 

práticas espaciais3 não dominantes, que dependem destes recursos materiais para sua 

reprodução social. Para o autor, este confronto entre práticas espaciais totalmente distintas 

geram os conflitos.  

Com relação, especificamente, aos recursos hídricos, são apresentados no quadro abaixo – 

QUADRO I – os impactos associados aos quatro tipos principais de atividades geradoras de 

conflitos no Brasil. 

Quadro 1. Principais atividades e impactos nos recursos hídricos. (Fonte: a autora). 

Atividade Principais Impactos nos Recursos 
Hídricos (Impacto Primário → 
Impactos Secundários e Terciários) 

Agropecuária (irrigação) - Aumento na demanda → diminuição do 
número de afluentes; diminuição na vazão 
dos rios; rebaixamento do nível freático; 
- Poluição/contaminação → perda da 
qualidade das águas; impactos na 
ictiofauna (diminuição e extinção de 
espécies); 
- Impactos indiretos associados ao 
assoreamento→ perda da qualidade das 
águas; impactos na ictiofauna. 

Mineração (lavra e beneficiamento) - Aumento na demanda → diminuição do 
número de afluentes; diminuição na vazão 
dos rios; rebaixamento do nível freático; 
- Poluição/contaminação → perda da 
qualidade das águas; impactos na 
ictiofauna (diminuição e extinção de 
espécies); 

 
2 ACSELRAD, Henri. Palestra ministrada no III CONGEO. https://www.congeo2018.org/videos. 2018. 
3 “fluxos, transferências e interações físicas e materiais que concorrem no e ao longo do espaço de maneira a 
garantir a produção e a reprodução social” (HARVEY, 1992, p. 201). 

https://www.congeo2018.org/videos
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- Impactos indiretos associados ao 
assoreamento→ perda da qualidade das 
águas; impactos na ictiofauna. 

Hidrelétricas (produção de energia) - Fragmentação do corpo d´água; 
- Redução do volume das águas a jusante 
da barragem→ diminuição: da taxa de 
infiltração, da taxa de recarga, do nível 
freático e da biodiversidade;  
- perda da qualidade das águas: salinização. 

Urbanização (abastecimento) - Aumento na demanda→ diminuição do 
número de afluentes; diminuição na vazão 
dos rios; rebaixamento do nível freático; 
- Poluição e contaminação pelo lançamento 
de efluentes→ perda da qualidade das 
águas; impactos na ictiofauna (diminuição 
e extinção de espécies); 
- Impactos indiretos associados ao 
assoreamento→ perda da qualidade das 
águas; impactos na ictiofauna. 

 

O quadro de impactos apresentado acima é consequência da apropriação e uso de um recurso 

público, por grupos dominantes (capitalistas), então, é importante grifar também: os inúmeros 

impactos sociais decorrentes destes.  

Os impactos causados por estes empreendimentos na ictiofauna, por exemplo, afetam 

diretamente as comunidades ribeirinhas, que perdem seu alimento e renda. Este impacto pode 

levar até à expropriação destas comunidades e, a esta expropriação se apensam outras dezenas 

de impactos: perda da diversidade cultural; desagregação de comunidades e, consequentemente, 

rompimento de laços de amizade, solidariedade e compadrio (ALMEIDA, 2019 – informação 

verbal4); dentre outros. 

A perda da qualidade das águas também afeta, diretamente, a saúde das pessoas, o que faz 

diminuir a qualidade de vida e, aumentar a pressão nos equipamentos urbanos de saúde. 

Com as águas, se vão também: os peixes, a saúde, e todo um universo mítico (ALMEIDA, 2019 

– informação verbal). 

 
4 Almeida, Rogério Henrique. Entrevista realizada em 24/10/2019 sobre o tema: Impactos Sociais de grandes 
empreendimentos. 
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No quadro abaixo (QUADRO 2) é apresentada uma parte das redes de interação de impactos 

nos recursos hídricos, geradas por estas atividades, que se associam aos conflitos. 

Quadro 2. Redes de interação de impactos nos recursos hídricos que se associam aos conflitos. (Fonte: 
a autora). 

 

Sendo assim, mostra-se que as práticas espaciais capitalistas, quando privatizam recursos 

naturais (públicos) pra simples produção de commodities/mercadorias, promovem de forma 

muito clara: conflitos; injustiça ambiental5 e; intergeracional. 

Para Herculano (2002, p. 5) 

 
5 “Entende-se por Injustiça Ambiental o mecanismo pelo qual sociedades desiguais destinam a maior carga dos 
danos ambientais do desenvolvimento a grupos sociais de trabalhadores, populações de baixa renda, grupos raciais 
discriminados, populações marginalizadas e mais vulneráveis.” (HERCULANO, 2002, p.2). 
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No Brasil, país das grandes injustiças, o tema da justiça ambiental é ainda 
incipiente e de difícil compreensão, pois a primeira suposição é de que se trate 
de alguma vara especializada em disputas diversas sobre o meio ambiente. [...] 
as gigantescas injustiças sociais brasileiras encobrem e naturalizam o fato da 
exposição desigual à poluição e do ônus desigual dos custos do 
desenvolvimento.  

Por outro lado, e exposto de forma muito simplificada, o entendimento do que seria a Justiça 
Intra e Intergeracional6 já se apresenta na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988):  

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 
I -  preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas; 
II -  preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético; 
III -  definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
IV -  exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
V -  controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos 
e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente; 
VI -  promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
VII -  proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 
ou submetam os animais a crueldade. 
(https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_26.06.2019/art
_225_.asp – grifo nosso) 
 

Para Guimarães e Jesus (2017), 

O aproveitamento de determinados recursos naturais encontra limitações no 
tempo, devido a sua escassez, no caso de recursos minerais, pelo uso abusivo, 
ou até mesmo pela degradação de ecossistemas. As políticas 
desenvolvimentistas que buscam usar os recursos naturais para suprir as 
necessidades das gerações atuais podem privar as gerações futuras de 
usufruirem desses mesmos bens (COSTA, 2012, p. 33 apud GUIMARÃES e 
JESUS, 2017, p. 257). 

Atualmente, no estado do Pará, e na Amazônia como um todo, podem ser citados inúmeros 

(mega)empreendimentos, em diferentes etapas de licenciamento ambiental, que são geradores 

de intensos conflitos e impactos ambientais. Todos se apresentaram, e continuam se 

 
6 Sem querer discutir, neste momento, o já existente conflito entre Justiça Intra e Intergeracional. 

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_26.06.2019/art_225_.asp
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_26.06.2019/art_225_.asp
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apresentando, com o velho discurso desenvolvimentista, só que agora, camuflado pelo conceito 

de sustentabilidade. 

Para Acselrad (2018 – informação verbal7) o tema sustentabilidade surgiu da “tecnoburocracia 

dos organismos multilaterais, que estavam submetidos a críticas, para relegitimar a teoria do 

desenvolvimento”. Ou seja, pra “conciliar o desenvolvimento capitalista com as bases materiais 

para a sua reprodução”. 

Na Amazônia Brasileira os (mega)empreendimentos podem ser divididos em dois grandes 

grupos: o grupo que serve à produção de mercadorias/capital (agronegócio e mineração), e o 

grupo que chega para garantir infraestrutura à esta produção (hidrelétricas, rodovias, ferrovias, 

portos e hidrovias).  

Estes empreendimentos são coordenados a partir do interesse de grandes capitais internacionais, 

e o estado continua sendo o principal indutor/financiador, através de políticas 

“desenvolvimentistas” que aprofundam ainda mais a condição colonial da região como 

exportadora de matéria-prima.  

 

3. Alguns projetos geradores de significativos impactos e conflitos socioambientais, já 
instalados, ou em fase inicial de licenciamento, no estado do Pará. 
 

3.1. Belo Monte 

Talvez o caso mais emblemático relacionado a conflitos, impactos ambientais, e recursos 

hídricos seja o da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (FIGURA 1), em operação no Município 

de Altamira/PA. 

A Norte Energia S.A. descreve o empreendimento em seu site como: 

O Brasil possui a matriz energética mais limpa e renovável do planeta e a Usina 
Hidrelétrica Belo Monte, instalada no rio Xingu, no Pará, contribui para este 
resultado. Com capacidade instalada de 11.233,1 MW e quantidade média de 
geração de energia de 4.571 MW, Belo Monte se firma como a maior 
hidrelétrica 100% brasileira. 
Com o intuito de reduzir o impacto ambiental, o reservatório Principal do 
empreendimento, formado na calha do rio Xingu, foi concebido à fio d’água, 

 
7 ACSELRAD, Henri. Palestra ministrada no III CONGEO. https://www.congeo2018.org/videos. 2018. 

 

https://www.congeo2018.org/videos
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uma tecnologia moderna e preservacionista que atende aos mais rígidos 
princípios de sustentabilidade, respeitando o meio ambiente e as comunidades 
do entorno. (Fonte: https://www.norteenergiasa.com.br/pt-br/uhe-belo-
monte/a-usina).  

Pode-se observar aqui a utilização do conceito de sustentabilidade, como uma ferramenta de 

legitimação da apropriação e do uso do recurso público pelo setor privado, bem como todos os 

impactos socioambientais decorrentes do empreendimento. 

A longa e conflituosa trajetória do licenciamento ambiental da hidrelétrica é apresentado no 

trabalho de FAINGUELERNT (2016). Uma trajetória que se replica a qualquer grande 

empreendimento vinculado a impactos ambientais estratégicos, ou seja, “impactos em 

componentes ambientais com relevante interesse coletivo ou nacional” (RIO DE JANEIRO - 

Deliberação CECA nº 1078/87). 

A Usina de Belo Monte revela diversos desafios comuns tanto à avaliação do 
impacto ambiental como aos processos de licenciamento ambiental em toda a 
Amazônia brasileira (FEARNSIDE, 2006). No que diz respeito à construção 
de grandes hidrelétricas na região, existe uma repetição de um mesmo padrão 
de política pública, que desrespeita a legislação ambiental brasileira e os 
direitos das populações tradicionais atingidas pela obra, que na maioria das 
vezes, são consideradas “entraves” ao desenvolvimento econômico. O lugar da 
Amazônia no desenvolvimento do país implica na garantia de direitos dos 
povos e na proteção ambiental. No entanto, um dos maiores desafios ainda 
presentes na região se relaciona à consideração dos conhecimentos e do bem-
estar dos povos amazônicos (MORAN, 1990). (FAINGUELERNT, 2016, p. 
259). 

Figura 1. Usina Hidrelétrica de Belo Monte. (Fonte: http://eurekabrasil.com/belo-monte-
desenvolvimento-economico-e-degradacao-ambiental/). 

Sobre os impactos de Belo Monte, Silva (2019) comenta: 

A Volta Grande do Xingu é formada por uma multiplicidade de grupos 
sociais caracterizados como povos e comunidades tradicionais, como 

https://www.norteenergiasa.com.br/pt-br/uhe-belo-monte/a-usina
https://www.norteenergiasa.com.br/pt-br/uhe-belo-monte/a-usina
http://eurekabrasil.com/belo-monte-desenvolvimento-economico-e-degradacao-ambiental/
http://eurekabrasil.com/belo-monte-desenvolvimento-economico-e-degradacao-ambiental/
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indígenas (aldeados ou não), ribeirinhos, pescadores, extrativistas, 
agricultores, pequenos garimpeiros e assentados. Em outra ponta estão os 
agentes do “agronegócio”, da mineração, da produção de energia, 
da infraestrutura e logística, da pecuária extensiva, da grilagem de 
terras e da exploração predatória de madeira, beneficiários de incentivos 
fiscais, linhas de crédito e subsídios concedidos pelo Estado. 
O Xingu historicamente sempre foi a principal fonte de reprodução física, 
social, econômica e cosmológica dos povos que ali vivem. Barrar o rio, alterar 
profundamente a dinâmica do curso de suas águas e a mobilidade das pessoas, 
reduzir drasticamente sua vazão em mais de 80%, a pretexto de uma suposta 
“modernização”, trouxe consequências gravíssimas para quem dele depende 
para viver. (SILVA, 2019, p.9 – negrito do autor). 

 

3.2. Belo Sun 

O projeto de mineração Volta Grande (FIGURA 2), no município de Senador Porfírio no 

sudeste do estado do Pará, que possuía licença emitida pela Secretaria de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade teve suas atividades interrompidas pela Justiça Federal, para que novo 

processo de licenciamento seja realizado, agora pelo IBAMA.  

Segundo o Ministério Público Federal: 

além de atingir terras indígenas, os impactos socioambientais do projeto da 
mineradora canadense no município de Senador José Porfírio estão associados 
e potencializados pelos impactos - até hoje não reduzidos ou sequer 
dimensionados - da construção da hidrelétrica de Belo Monte. (Fonte: 
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/582675-justicadetermina-
federalizacao-do-licenciamento-de-projeto-da-mineradora-belo-sun-no-rio-
xingu-no-para). 

A primeira Licença de Instalação (LP) havia sido concedida em 2017, 

autorizando a instalação da empresa canadense Belo Sun a extrair ouro por 12 anos no 
município de Senador José Porfírio, na região do Xingu. Na época, a empresa já possuía 
Licença Prévia (LP) aprovada pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (Coema) e 
expedida pela Semas em 2014. (Fonte: 
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/09/25/ministerio-publico-pede-
suspensao-de-licenca-ambiental-emitida-pela-semas-para-funcionamento-de-
mineradora-no-sudeste-do-pa.ghtml). 

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/584751-area-desmatada-este-ano-em-areas-protegidas-na-bacia-do-rio-xingu-equivale-a-100-mil-hectares-de-floresta
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/582675-justicadetermina-federalizacao-do-licenciamento-de-projeto-da-mineradora-belo-sun-no-rio-xingu-no-para
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/582675-justicadetermina-federalizacao-do-licenciamento-de-projeto-da-mineradora-belo-sun-no-rio-xingu-no-para
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/582675-justicadetermina-federalizacao-do-licenciamento-de-projeto-da-mineradora-belo-sun-no-rio-xingu-no-para
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Figura 2. Localização do Projeto “Volta Grande” da mineradora Belo Sun. (Fonte: 
https://thoth3126.com.br/belo-sun-ouro-do-rio-xingu-no-brasil-vai-para-o-canada/). 

 

Para Silva (2019), Belo Sun é só o começo do fim para a região do Xingu. 

No caso específico da Volta Grande do Xingu, a mina da Belo Sun Mineração 
é apenas a ponta de lança de outras dezenas de “direitos minerários” para 
exploração de substâncias como ouro, diamante, estanho, tantalita, manganês, 
cassiterita, fosfato e outros. Nesse sentido, se verifica a imbricação e 
coetaneidade das economias políticas da energia e da mineração. O barramento 
do Xingu cumpriu fundamentalmente duas funções: a) oferecer a oportunidade 
de fornecimento de energia a valores irrisórios para as empresas mineradoras 
que viriam em seguida; b) reduzir os custos de transação da extração mineral 
no leito do rio, através da razão da vazão e do consequente assoreamento. O 
enredo de Tucuruí com Barcarena tende a se repetir com Belo Monte. (SILVA, 
2019) 

 

3.3. EMBRAPS 

A EMBRAPS é uma empresa brasileira, que possui licenciamento ambiental interrompido por 

liminar, de projeto de instalação de um complexo portuário no Lago Maicá, na região de várzea 

do município de Santarém (FIGURA 3), com o principal objetivo de escoamento da produção de 

soja em Santarém. Estão sendo discutidos, dentre outros impactos socioambientais que o 

empreendimento possa vir a causar: os diversos territórios, principalmente quilombolas que 

estão na área de influência direta do empreendimento, e que deixaram de ser mencionados no 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto do Meio Ambiente 

(RIMA). 

https://thoth3126.com.br/belo-sun-ouro-do-rio-xingu-no-brasil-vai-para-o-canada/
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Figura 3. Lago do Maicá já como “propriedade particular” da EMBRAPS. (Fonte: 
https://terradedireitos.org.br/casos-emblematicos/portos-do-maica/15788). 

 
 
3.4. SISA – Salvação Empreendimentos Imobiliários – Loteamento “Cidade Jardim” 
(Santarém/PA).  
 

Pescadores artesanais e a comunidade que frequentam o Lago do Juá já relatam o intenso 

assoreamento do mesmo causado pela instalação do Loteamento Cidade Jardim (FIGURA 4). 

O lago do Juá se conecta ao rio Tapajós por meio de um canal, sendo assim, o excesso de 

sedimentos provenientes do loteamento pode, também, impactar o rio, que é, juntamente com 

o Amazonas, um dos mais importantes da região. 

Porém,  

Em decisão assinada no dia 31 de janeiro de 2019, o juiz federal Leão 
Aparecido Alves, da Quinta Turma do TRF1 (Tribunal Regional Federal), da 
1ª Região, em Brasília, suspendeu os efeitos de liminar concedida 
anteriormente em favor do Ministério Público Federal, que tornava sem efeito 
as licenças prévia e de instalação do loteamento “Cidade Jardim”. Com a 
decisão desta quinta, a Sisa – Salvação Empreendimentos Imobiliários pode 
retomar os trabalhos para instalação do loteamento, em Santarém, oeste do 
Pará. 
O juiz federal Leão Aparecido Alves considerou que embora a licença 
municipal, relatório municipal, decisão do Ibama e laudo do órgão ambiental 
estadual (Semas), contem com presunção de legitimidade, os elementos 
probatórios invocados pela Justiça, na decisão anterior, são insuficientes para 
fundamentar as “drásticas determinações nela contidas”, entre elas, a 
suspensão das licenças. 
“(...) inexiste demonstração razoável de que o suposto dano ambiental ao 
Lago do Juá seria decorrente, direta e imediatamente do empreendimento 
lançado pela agravante após licenciamento ambiental concedido por órgão 
municipal”, justificou o magistrado. 
Por fim, escreveu: “defiro o pedido de reconsideração para suspender os 
efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente agravo pela 
Turma”. 

https://terradedireitos.org.br/casos-emblematicos/portos-do-maica/15788
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O loteamento “Cidade Jardim” fica localizado às margens da rodovia Fernando 
Guilhon. As obras no local iniciaram em 2012, mas sofreram embargos e foram 
paralisadas algumas vezes, a última, há pouco mais de um ano. A liminar que 
suspendeu as licenças concedidas à SISA/Buriti foi concedida em 15 de janeiro 
de 2018. (Fonte: https://g1.globo.com/pa/santarem-
regiao/noticia/2019/02/01/decisao-do-trf1-libera-buriti-para-dar-
continuidade-a-implantacao-de-loteamento-em-santarem.ghtml). 
 

 

Figura 4. Loteamento Cidade Jardim (Santarém/PA). (Fonte: 
https://oimpacto.com.br/2019/04/26/acordo-entre-mp-e-sisa-estabelece-condicoes-para-retomada-de-
obras-do-loteamento-buriti/). 

 

3.5. Norsk Hydro Brasil Ltda. 

Em Barcarena (PA), a bauxita vinda de Paragominas e Oriximina (Porto 
Trombetas) é refinada na Hydro Alunorte, empresa em que a Hydro tem uma 
participação acionária de 92,1%. A lavra em Oriximina é feita pela Mineração 
Rio do Norte (MRN), com uma produção anual em torno de 18 milhões de 
toneladas. A Hydro possui uma participação acionária de 5% na MRN. (Fonte: 
https://www.hydro.com/pt-BR/a-hydro-no-brasil/operacoes-no-
brasil/barcarena/).  

Um transbordamento de rejeitos (FIGURA 5) de bauxita em barragem da mineradora, em 

fevereiro de 2018, causou graves impactos relacionados ao meio ambiente e á saúde pública no 

distrito de Murucupi, município de Barcarena. 

 

https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/justica-suspende-loteamento-da-buriti-e-empresa-fica-impossibilitada-de-usar-a-area.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/justica-suspende-loteamento-da-buriti-e-empresa-fica-impossibilitada-de-usar-a-area.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2019/02/01/decisao-do-trf1-libera-buriti-para-dar-continuidade-a-implantacao-de-loteamento-em-santarem.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2019/02/01/decisao-do-trf1-libera-buriti-para-dar-continuidade-a-implantacao-de-loteamento-em-santarem.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2019/02/01/decisao-do-trf1-libera-buriti-para-dar-continuidade-a-implantacao-de-loteamento-em-santarem.ghtml
https://oimpacto.com.br/2019/04/26/acordo-entre-mp-e-sisa-estabelece-condicoes-para-retomada-de-obras-do-loteamento-buriti/
https://oimpacto.com.br/2019/04/26/acordo-entre-mp-e-sisa-estabelece-condicoes-para-retomada-de-obras-do-loteamento-buriti/
https://www.hydro.com/pt-BR/a-hydro-no-brasil/operacoes-no-brasil/barcarena/
https://www.hydro.com/pt-BR/a-hydro-no-brasil/operacoes-no-brasil/barcarena/
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Figura 5. Fonte: https://news.mongabay.com/2018/02/norsk-hydro-accused-of-amazon-toxic-spill-
admits-clandestine-pipeline/). 
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DA ÁGUA A TERRA: CONFLITOS E RESISTÊNCIA 

 

Liana de Andrade Esmeraldo Pereira 

Resumo: 

 

INTRODUÇÃO A sustentação da vida na terra envolve a preservação dos recursos naturais de 

forma a manter a capacidade do ecossistema de provisão de serviços. Com a globalização, 

houve uma maior demanda por água, elemento importante na formação de territórios, e 

portanto, disputa pelo acesso e uso da água para manutenção das atividades agroindustriais. Ao 

mesmo tempo, a política nacional de recursos hídricos da Agência Nacional de Águas (2019) 

assegura a água como bem público, direito humano, que precisa ter sua seguridade garantida 

para as gerações futuras. A escassez hídrica é tema de debate nacional há muitas décadas, 

utilizando-se inúmeras estratégias governamentais na tentativa de combatê-la, como o 

programa cisterna para todos, dentre outros. O projeto mais atual e de grande proporção é o que 

propõe a transposição das águas do rio São Francisco que, na região Nordeste, pretende 

abastecer os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. No estado do 

Ceará, o Projeto de Integração do Rio São Francisco (PIRSF) desdobra-se no projeto Cinturão 

das Águas do Cariri (CAC) que intenciona abastecer grande parte do estado, levando a água, 

por gravidade, do São Francisco até as onze macro bacias hidrográficas da região. Em seu 

trajeto, intercepta a região do Cariri cearense na barragem do Jati, cruzando os municípios de 

Jati a Nova Olinda, denominado trecho 1. Os objetivos do projeto envolvem tanto o 

abastecimento humano como garantia hídrica para as atividades econômicas (EIA, 2010). Todo 

este projeto, além das implicações políticas e econômicas, acarreta efeitos sociais, emocionais 

e culturais, oriundos das modificações a serem realizadas no hidroterritório pela passagem do 

empreendimento, como também pelas consequentes desapropriações. Denomina-se 

hidroterritório o espaço apropriado em que a água é o elemento que gera disputa e através do 

qual o seu domínio gera controle do território (TORRES, 2007). A associação de crescimento 

com projetos hídricos, desprezando-se a relação do camponês com sua terra, fere a dignidade 

humana e seu status de cidadão (RAPOSO; GONÇALVES, 2014). Quando a população 

diretamente implicada é excluída do processo participativo, principalmente quando se trata do 
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homem do campo, cujo modo de vida, relações de produção e comunitárias perpassam suas 

relações com a terra, neste caso, estamos produzindo exclusão social. Todavia, se por um lado, 

se produz a exclusão social, por outro lado, a coesão social e as relações de reciprocidade 

comunitárias, estabelecem uma organização que se ergue como resistência aos óbices das 

políticas públicas (ALMEIDA, 2014).Este trabalho tem como objetivo apresentar as 

implicações socioemocionais do projeto hídrico Cinturão das Águas na região do Cariri 

cearense.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOSA pesquisa é de natureza aplicada, com 

abordagem qualitativa, exploratória, através de pesquisa de campo, utilizando-se da observação 

sistemática e de entrevistas semiestruturadas para coleta de dados. A amostra é constituída por 

moradores do distrito Baixio das Palmeiras, município do Crato, Ceará.2 RESULTADOS As 

entrevistas realizadas indicam situações de descaso com as pessoas, desconsiderando-se toda a 

relação subjetiva dos moradores com seu lugar, sua vizinhança e sua história de vida. 

Construímos nossa identidade na relação que estabelecemos com as pessoas em nossos espaços 

de convivência. A teia das relações de sociabilidade humana apoia-se na interdependência 

estabelecida entre as pessoas que compartilham do mesmo espaço e possuem laços de 

coabitação territorial e , portanto, no caso da comunidade estudada, desenvolveram estratégias 

de resistência para lidar com as dificuldades advindas da execução do projeto. Destaca-se como 

exemplo de articulação que conseguiu aglomerar diferentes instâncias da sociedade civil e 

órgãos governamentais, em prol da garantia de respeito aos direitos civis. Apesar da Política 

Nacional de Recursos Hídricos(PNRH), por meio do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (SINGREH), prevê um processo participativo que engloba usuários e 

sociedade civil, verificou-se a inexistência de informações preliminares que possibilitassem o 

mínimo de segurança às populações afetadas pelo projeto e suas nuances. O processo de 

governança participativa pressupõe a garantia das informações com transparência. Agrava-se a 

situação pela ineficácia da abordagem utilizada no contato com as pessoas, quando da execução 

de determinadas partes do projeto, resultando em conflitos sociais que poderiam ter sido 

minimizados se tivessem sido considerados efetivamente, a realidade das comunidades 

afetadas.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS Na disputa por água, pessoas perderam suas terras, sua 

renda, sua história e sua generatividade. A relação das pessoas com seu lugar de moradia 

provoca conexões afetivas e simbólicas que precisam ser consideradas nos estudos de 

viabilidade dos projetos hídricos de forma a proceder com a mesma eficiência que se almeja 

em relação a infraestrutura do empreendimento. Decerto que o projeto é de grandes proporções 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5584 

 

e que desde o tempo do império, a transposição do São Francisco era vislumbrada como 

mecanismo de combate a escassez hídrica. Na conjuntura atual, define-se como estratégia a 

convivência com o semiárido em que se integram os recursos hídricos e o território. Considera-

se, no entanto, o zelo que se faz necessário no trato com as pessoas implicadas direta ou 

indiretamente nos projetos governamentais, provendo-as de todas as informações necessárias, 

esclarecimento das dúvidas com ética e responsabilidade, asseguramento dos seus direitos 

básicos, tanto a água com a terra, abrigo, de onde retira o seu sustento e de sua prole. 
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A SECA, O HOMEM E O RIO: uma análise sobre a transposição do rio “Velho Chico” 

Angelo Azevedo Guimarães Dias1 

Resumo: 

O artigo tem como objetivo discutir o conceito de indústria da seca e os seus impactos sociais no Nordeste, tendo 
em vista a problemática da Transposição do Rio São Francisco, pois a discussão da seca no Nordeste não é nova 
sendo possível encontrar tentativas de melhorias nas condições dos habitantes dessa região desde o século XIX. 
Muito se discute a nível nacional sobre a problemática da seca no Nordeste principalmente na academia e nas 
manchetes de jornais, criasse um imaginário de que é a “Região Problema” do Brasil, em específico, por conta de 
seus baixos índices pluviométricos que não favorecem a agropecuária em especial o manejo do gado, esse que é 
personagem principal de inúmeras fotografias utilizadas para descrever os períodos de secas, ou seja, em períodos 
de estiagens prolongadas ao se noticiar a utiliza-se o esqueleto de um boi e o “chão rachado” ao fundo. (BECKER 
E EGLER, 1994). Para tanto, foi desenvolvido através de revisão bibliográfica de autores como Furtado (1998), 
Becker e Egler (1994), Moraes (2000), Coelho (2005) dentre outros, para explicar o conceito de Indústria da Seca 
e os impactos da configuração de uma ideia de Nordeste enquanto uma “Região Problema”. Para a análise do 
Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional foram utilizados 
relatórios do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Relatório de Impactos Ambientais (RIMA), dentre 
outros documentos oficiais que também estudam e/ou supervisionam a transposição do Rio São Francisco. Dessa 
forma o texto foi divido em três partes: a primeiro fará uma discussão sobre o conceito de Indústria da Seca; a 
segunda fará uma análise dos impactos do uso desse conceito para o desenvolvimento da Região Nordeste e para 
a criação de uma memória coletiva tendo como base a seca e atrelado a isso como a elite camponesa subsidia-se 
do Estado para a sua (re)produção; no terceiro momento analisará os impactos sociais desse problema regional que 
é comumente noticiado nos jornais de todo o Brasil e de qual forma  o Projeto de Transposição do Rio São 
Francisco beneficia e/ou impacta os nordestinos.  
 
Palavras chaves: transposição do Rio São Francisco; indústria da seca; região problema 

 

Introdução 
 

O artigo tem como objetivo discutir o conceito de indústria da seca e os seus impactos 

sociais no Nordeste, tendo em vista a problemática da Transposição do Rio São Francisco, pois 

a discussão da seca no Nordeste não é nova sendo possível encontrar tentativas de melhorias 

nas condições dos habitantes dessa região desde o século XIX. 

Muito se discute a nível nacional sobre a problemática da seca no Nordeste 

principalmente na academia e nas manchetes de jornais, criasse um imaginário de que é a 

“Região Problema” do Brasil, em específico, por conta de seus baixos índices pluviométricos 

que não favorecem a agropecuária em especial o manejo do gado, esse que é personagem 

principal de inúmeras fotografias utilizadas para descrever os períodos de secas, ou seja, em 
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períodos de estiagens prolongadas ao se noticiar a utiliza-se o esqueleto de um boi e o “chão 

rachado” ao fundo. (BECKER E EGLER, 1994) 

O problema em si não é a seca, pois o Nordeste não se configura como uma região árida 

e sim semiárida, ou seja, mesmo com períodos de extensa estiagem no inverno ocorre grande 

quantidade de chuvas, mas o problema se configura na estrutura social que é frágil e arcaica 

nessa região, pois a população depende essencialmente da agricultura para a (re)produção. 

(FURTADO, 1998) 

Nesse sentido se faz importante a presente discussão para o âmbito acadêmico, pois a 

mesma pode ampliar a reflexão do conceito de Indústria da Seca, possibilitar também pensar a 

ideia imagético discursiva acerca do conceito de Nordeste, consequentemente atrelando à 

análise do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste 

Setentrional e os reais impactos sociais e econômicos que o mesmo promoveu. 

No âmbito social a presente discussão se faz relevante, tendo em vista as condições 

humanas que muitos nordestinos pobres são submetidos, pois, ao mesmo tempo em que a elite 

lucra com as secas periódicas, produz assim, um espaço desigual que proporciona a 

(re)produção da pobreza, ou seja, esse material servirá também como instrumento de 

conscientização da classe proletária. 

O presente artigo foi desenvolvido através de revisão bibliográfica de autores como 

Furtado (1998), Becker e Egler (1994), Moraes (2000), Coelho (2005) dentre outros, para 

explicar o conceito de Indústria da Seca e os impactos da configuração de uma ideia de Nordeste 

enquanto uma “Região Problema”.  

Para a análise do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias 

Hidrográficas do Nordeste Setentrional foram utilizado relatórios do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), Relatório de Impactos Ambientais (RIMA), dentre outros 

documentos oficiais que também estudam e/ou supervisionam a transposição do Rio São 

Francisco. 

Dessa forma o texto foi divido em três partes: a primeiro fará uma discussão sobre o 

conceito de Indústria da Seca; a segunda fará uma análise dos impactos do uso desse conceito 

para o desenvolvimento da Região Nordeste e para a criação de uma memória coletiva tendo 

como base a seca e atrelado a isso como a elite camponesa subsidia-se do Estado para a sua 

(re)produção; no terceiro momento analisará os impactos sociais desse problema regional que 
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é comumente noticiado nos jornais de todo o Brasil e de qual forma  o Projeto de Transposição 

do Rio São Francisco beneficia e/ou impacta os nordestinos.  

 

A seca  
O tempo é árido, mas chove no meu coração 

Raízes fortes me sustentam, não me prendem ao chão 
(LUCY ALVES, 2018) 

 

O nordeste é comumente conhecido como a região problema por conta dos seus baixos 

índices econômicos, sociais e de um suposto “esforço” do Estado em reduzir as desigualdades 

regionais, localizado na Diagonal Seca da América do Sul e vivenciando um regime hídrico 

que varia em torno de 250-880 mm, caracterizado pela predominância da vegetação de 

Caatinga, possui um solo raso e com elevado afloramento rochoso. 

O Nordeste é delimitado enquanto periferia deprimida por conta de seus baixos índices 

industriais e uma economia marcada pelo mercantilismo, dessa forma experenciando baixas 

taxas de desenvolvimento. Ainda é possível observar a organização de uma estrutura agrária 

arcaica que favorece baixa produção de mercadorias (FIGURA 01), mesmo sendo uma região 

com pouca oferta de chuvas a economia é baseada na agropecuária (BECKER E EGLER, 1994). 

 
FIGURA 01: Fazenda de produção de abacaxi no semiárido do município de Itaberaba/BA 

 

 
                  Fonte: Dias, 2018 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

5588 
 

Desde o Século XVIII criou-se projetos para o combate à seca e assim desenvolveu-se 

um paradigma com ações tecnicistas entendo como principal pressuposto a finalidade 

econômica, objetivando a reprodução ampliada do capital (SILVA, 2003). Em outra perspectiva 

Campos (2014, p. 65) discute que: 
[...] as políticas públicas de secas somente iniciaram após o governo reconhecê-las 
como problema nacional e agir no sentido de solucioná-las. Isso só aconteceu com a 
tragédia e repercussão mundial da Grande Seca de 1877 a 1879, quando morreram 
centenas de milhares de pessoas. 
 

 Mas é importante ressaltar que as políticas de combate à seca só são desenvolvidas e 

postas em tentativa de execução quando a classe dominante e a elite política dos séculos XVIII 

e XIX sofrem também com as intempéries naturais, ou seja, é importante o combate à seca para 

manter o status quo dos latifundiários. 
Segundo Furtado (1998) outra problemática seria a estrutura fundiária que se configura 

no Brasil, por conta da não distribuição de Terras disponíveis e/ou subutilizadas (FIGURA 02) 

para a agropecuária dos habitantes que dependem desse meio para sobrevivência no semiárido 

e/ou no agreste, ou seja, no Brasil é evidente que existe uma elite agropecuária que se (re)produz 

por meio de grandes latifúndios. 

A elite agropecuária ao se apropriar de grandes extensões de terras também monopoliza 

a água ali disponível, dessa forma os pobres que vivem no semiárido não conseguem ter o 

acesso a água para o seu uso tanto doméstico ou voltado com a finalidade econômica, nesse 

sentido se instala os problemas sociais oriundos dos extensos períodos de estiagens que 

acarretam na baixa produção, de mercadorias e na perda de lavouras inteiras. 

 

FIGURA 02: Fazenda utilizada como reserva de valor no semiárido do munícipio de 
Itaberaba/BA. 

 

 
      Fonte: Dias, 2018 
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Dessa forma a classe dominante que também é atingida pelas intempéries naturais 

desenvolve meios para manter-se e perpetuar-se no poder, apropriando-se de um problema 

social e pregando falsas promessas de combate à seca, assim como explica Silva (2003, p. 362) 

“a seca, divulgada nacionalmente como um grave problema, torna-se um argumento político 

quase irrefutável para conseguir recursos, obras e outras benesses que seriam monopolizadas 

pelas elites dominantes locais.” 

Torna-se evidente como as elites locais e regionais conseguem se (re)produzir por meio 

de políticas ineficientes de combate à seca, políticas não permanentes e frágeis, pois as mesmas 

favorecem que em períodos de eleição o famoso “coronel2” possa vir como o “salvador” dos 

“pobres” e continuar as promessas que serão feitas obras de armazenamento de água, 

canalização e etc. Obras essas que não chegam e/ou não alcançam a população rural (FIGURA 

03). 

 
FIGURA 03: Caminhão Pipa3 fazendo transporte de água no município de Itaberaba/BA 

 

 
               Fonte: Dias, 2018 

 
2 Concebemos o coronelismo como resultado da superposição de formas desenvolvidas do regime representativo 
a uma estrutura econômica e social inadequada (…) o coronelismo é sobretudo um compromisso, uma troca de 
proveitos entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência social dos chefes locais, 
notadamente, os senhores de terra. (LEAL, 1948, p. 23) 
3 Caminhão dotado de um grande reservatório para o transporte de água potável, sobretudo em regiões 
onde ela é escassa.  
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Dessa forma Castro (1992, p. 118-119) compreende através de dois pressupostos básicos 

para fazer a análise da elite regional que é: 
Primeiro, a ação da elite (qualquer que seja seu segmento) não é neutra nem inócua, 
ao contrário, ela possui objetivos e produz resultados. Segundo, qualquer ação política 
possui rebatimentos espaciais, porque as relações socias são territorializadas (já que 
não há sociedades a-espaciais, pelo menos por enquanto). 

Nesse sentido, as elites regionais, em especifico da do Nordeste, produzem um discurso 

político falacioso com intenções subjacentes aos interesses comuns, produzindo resultados 

favoráveis apenas a quem as financia. E a elite nordestina que se apropria dos aparelhos estatais, 

oportunizando ações no semiárido por meio dos recursos federais para interesses de quem as 

mantém no poder, porém em torno dessa ambiguidade, a sociedade civil encontra-se 

desassistida das políticas públicas que deveriam ser pensadas e planejadas para os mesmos. Ou 

seja, existe mais agentes interessados na indústria da seca do que na resolutiva da problemática 

da seca no semiárido nordestino. (FURTADO, 1998) 

O homem do campo no Nordeste foi educado historicamente a possuir uma cultura de 

manejo do gado e plantio de feijão, milho dentre outros, pode-se atribuir essa estrutura por conta 

da colonização brasileira que utilizou o gado como instrumento de dilatação territorial 

(MORAES, 2000). Porém não proporcionou aos habitantes da caatinga outros meios de 

convivência com o semiárido que estejam mais próximos a sua realidade. 

Dessa forma cria-se a ideia de seca enquanto indústria por conta de um conjunto de 

fatores que são naturais, ou seja, é “muito quente e sazonalmente seco, que projeta derivadas 

radicais para o mundo das águas, o mundo orgânico das caatingas e o mundo socioeconômico 

dos viventes dos sertões” (AB’SÁBER, 2003, p. 85) atrelando assim, a questões 

socioeconômicas de desenvolvimento regional, ou seja, o discurso da “seca” tornar-se-á 

munição política para a elite nordestina perpetuar-se no poder por meio de falsas promessas. 

Consequentemente a ideia de “Industria da Seca” difundida nacionalmente produz reflexos no 

cotidiano nordestino e brasileiro, tema esse que será abordado no próximo tópico.  

 
O homem 

Meu Deus, perdoe encher meus olhos d'água 
E ter-lhe pedido cheio de mágoa 
Pro sol inclemente, se arretirar 

(Gordurinha e Nelinho, 1960) 
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 A ideia de um Nordeste “Seco” e “Pobre”, foi construído historicamente, por meio da 

mídia4, da literatura brasileira5, dos livros didáticos, dentre tantos outros meios, possibilitando 

assim, a pulverização da criação imagética, memorial e discursiva de um nordestino frágil e 

desfalecendo por conta da fome e da falta d’água. Segundo Bondía (2002) as palavras denotam 

sentido, (re/co)criam realidades, produzem um sentimento, uma emoção, uma repreensão, e no 

estante em que é atribuído ao Nordeste a ideia de “Região Problema”, (re)construímos um 

sentido na memória coletiva brasileira.   

Para Bondía (2002) existe a diferença entre informação, opinião e experiência, a 

primeira denota a ideia de estar “informado” de algo ou de alguma “coisa”, em específico no 

contexto da modernidade fluída que a todos momentos somos bombardeados por múltiplas 

informações, que produzem subsequentemente a segunda expressão a “opinião”, que, nesse 

sentido, é o concordar ou o descordar das informações a nós imperadas, porém diferenciando 

estas duas expressões nós teremos a terceira que é a “experiência” o que passa por nós, fica, 

(re)significa e transforma as nossas ações, e é na experiencia que podemos (re)significar a ideia 

de um Nordeste Problema.  

Porém na ambiguidade da construção imagético-discursivo do Nordeste enquanto região 

tomamos como interlocutor a ideia de Foucault (1970, p. 10), pois diz que: 
[...] o discurso[...] não é simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; é, 
também, aquilo que é o objeto do desejo; e visto que – isto a história não cessa de nos 
ensinar – o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou o sistema de 
dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder do qual nós queremos 
apoderar. 

  

 Dessa forma a elite nordestina, apodera-se de um discurso falacioso de uma região 

atrasada e que está sempre carecendo de recursos estatais para se desenvolver-se, nesse sentido, 

o discurso criado em torno dessa região, é utilizada como meio de poder e dominação, na qual  

o coronel que financia os deputados estaduais, federais e os senadores para beneficie própria. 

Criando assim, projeto de leis no Congresso Federal, nas Câmaras Municipais e Assembleias 

Legislativas dos estados nordestinos efetivando, serventia a se próprio, no fundamento do ideal 

de acesso a água para a comunidade civil, ou seja, é um discurso carregado de ambiguidades.  

 
4 Jornais, Televisão, Tabloides e etc. 
5 Livro que podemos ter como exemplos “Os Sertões” (CUNHA, 1902) escritor nascido no Rio de Janeiro, “Vidas 
Secas” (OLIVEIRA, 1938) escritor nascido em Alagoas e etc.  
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No sentido de criação de um discurso acerca da “Região Problema” o interlocutor 

Albuquerque Jr. (2011, p. 54) diz que: 
O próprio desenvolvimento da imprensa e a curiosidade nacionalista de conhecer 
“realmente” o país fazem com que os jornais encham-se de notas de viagem a uma ou 
outra área do país, desde a década de vinte até a década de quarenta. O que chama a 
atenção é exatamente os costumes “bizarros e simpáticos” do Norte ou “estrangeiros 
e arrivistas” do Sul. Esses relatos fundam uma tradição, que é tomar o espaço de onde 
se fala como referência, como centro do país. Tomar seus “costumes” como costumes 
nacionais e tomar o costume de outras áreas como regionais, como estranhos. São 
Paulo, Rio de Janeiro [...] se colocam como centro distribuidor de sentido em nível 
nacional. As “diferenças” e “bizarrias” das outras áreas são marcadas com o rótulo do 
atraso, do arcaico, da imitação e da falta de raiz.  
 

 A criação desse imaginário é aperfeiçoada e otimizada pelos meios de comunicação, na 

qual diversas vezes são financiadas também pelos agentes (re)produtores de espaço, em 

específico a elite agrária, que se apropria dos meios de produção, e da dominação estatal para 

benefício próprio. A ideia de “investigar” as culturas não pertencentes ao eixo do Sudeste, é 

uma forma de reafirma a invisibilidade do Nordestino, e (re/co)criar a imagem discursiva de 

um sujeito “exótico”, com sotaque diferenciado, costumes “estranhos”, e um comportamento 

arcaico que não se enquadraria aos moldes das culturas ditas “desenvolvidas” do Sudeste.   

Nesse sentido para Albuquerque Jr. (2011, p. 37): 
A região não é uma unidade que contém uma diversidade, mas é produto de uma 
operação de homogeneização, que se dá na luta com as forças que dominam outros 
espaços regionais, por isso ela é aberta, móvel e atravessada por diferentes relações 
de poder. Suas fronteiras são móveis e o Estado pode ser chamado ou não a colaborar 
na sua sedimentação. O Estado é, na verdade, um campo de luta privilegiado para as 
disputas regionais. Ele não demarca os limites políticos-institucionais das regiões, 
mas podem vir a legitimar ou não estas demarcações que emergem nas lutas sociais.  

A região Nordeste é produto de uma homogeneização, nesse processo de regionalismo 

tomou como referência os aspectos geográficos, físicos, e socioeconômicos que mais 

assemelhassem as características para a constituição de uma região, porém existe a ambiguidade 

na sua produção espacial, pois não se levou em consideração as elevadas discrepâncias culturais 

de cada um dos estados envolvidos. Ou seja, quem delimita é o Estado e o mesmo está a serviço 

do capital e da elite agropecuária que por meio do poder pode tomar a suas próprias 

deliberações, dessa forma, torna-se importante para esses agentes tal delimitação regional, 

propiciando assim, a sua (re)produção e a manutenção de seu status quo. 

Para compreender a dinâmica econômica, social, espacial, e geográfica da região 

Nordeste foram desenvolvidos inúmeros conceitos no âmbito acadêmico, cada um com suas 

respectivas intencionalidades produzindo sentido em seus discursos e em suas palavras, aqui 
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trago os principais e mais difundidos no meio acadêmico brasileiro e comumente utilizados 

para a escrita de livros didáticos.   

Para Andrade (1998, p.22): 
[...] Nordeste é apontado ora como a área das secas, que desde a época colonial faz 
convergir para a região, no momento da crise, as atenções e as verbas dos governos; 
ora como áreas dos grandes canaviais que enriquecem meia dúzia em detrimento da 
maioria da população; ora como área essencialmente subdesenvolvida devido à baixa 
renda per capita dos seus habitantes ou, então, como a região das revoluções 
libertárias de que fala o poeta Manuel Bandeira em seu poema Evocação do Recife.(p. 
22) 

 A concepção criada acerca do Nordeste por Andrade (1998), produz um discurso de 

uma região ambígua, com características distintas e/ou poderíamos dizer “vários Nordestes”, 

cada um com suas singularidades, porém o discurso de “Região Problema” ainda encontra-se 

imbricado em suas palavras produzindo sentido. Em específico nos períodos de prolongada 

estiagem, onde o Estado, e a mídia volta seus “olhares” para essa região “deprimida” 

economicamente, que não consegue se manter nesses períodos. Por outro lado, Andrade (1998) 

apresenta uma região prospera que vive em constante desenvolvimento atrelado aos canaviais, 

e no contexto atual do século XX e XXI ao processo de industrialização promovido pela 

“modernização conservadora” que (re)estruturou o modo produtivo dessa faixa litorânea da 

região, mas conservou a sua estrutura arcaica (BECKER E EGLER, 1994).  

Outra possibilidade de interpretação acerca do Nordeste seria a de Oliveira (1981, p. 32) 

afirmando que o: 
[...] Nordeste do Brasil, dificilmente se conseguirá evitar o ter que enquadrar a 
"região" econômica e política nos limites das divisões territoriais-político 
administrativas dos Estados que compõem o Nordeste brasileiro. Entretanto, vale a 
pena também argumentar a favor desse enquadramento, não apenas pelo caráter 
inacabado e tentativo da proposta de "região" que aqui se contém, mas sobretudo 
porque os limites territoriais-administrativos dos Estados que compõem o Nordeste 
brasileiro estão carregados da própria história da formação econômico-política 
nacional e de suas diferenciações; tão-somente em períodos mais recentes é que o 
processo de "integração nacional" impele no sentido de um progressivo 
distanciamento entre as determinações formais da reprodução do capital e aqueles 
limites político-administrativos. 
 

 Essa concepção dificilmente encontramos nos livros didáticos, na mídia, e/ou 

disseminada pela elite agropecuária, pois seria mais lúcida ao caracterizar o Nordeste enquanto 

uma região contraditória, criada e instituída verticalmente, onde é possível identificar que cada 

um dos Estados que compõem a região, possuem uma singularidade histórica, cultural, social, 

econômica , espacial, geográfica e natural (FIGURA 04). Tomando como exemplo os 
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arquipélagos mercantis que para Becker e Egler (1994) inviabilizavam a integração e 

comunicação entre os Estados do Nordeste, integração essa que só foi possível através do 

projeto desenvolvimentista nacional de integração espacial efetivado no período da ditadura 

militar, com a política de rodoviarismo.  

 Por conta de um discurso produzido historicamente por meio de acadêmicos, da elite, 

da mídia, dentre outros veículos de disseminação de ideias e opiniões, efetivaram uma 

(re)significação dos usos do espaço agrário nordestino e por meio de políticas públicas federais 

de acesso a água na caatinga, nós encontramos a mais celebres de todas Sendo ela à transposição 

do Rio São Francisco, que se iniciou a discussão no final do século XIX. 

Porém o mesmo foi posto em prática apenas no primeiro quartel do século XXI (devido 

a entreves e desacordos políticos) utilizando os recursos da União no período dos governos 

Petistas, porém é importante refletir sobre os reais impactos naturais e sociais que uma 

transposição de um Rio de tal magnitude possa trazer a sociedade nordestina, e quem são os 

verdadeiro beneficiados por essa política, temática essa que será discutida no próximo tópico. 

 
FIGURA 04: Pequena propriedade rural no município de Itaberaba/BA 

 

 
            Fonte: Dias, 2018 
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O rio 
Lá no “Velho Chico sertanejo”,  

existe a simplicidade diante de anos e anos de existência, 
 fazendo parte de uma natureza aconchegante, 

onde almas saudosas se lavam nessas águas claras 
 por fios brilhosos vindo do alto dos céus. 

É lá onde o silêncio perpetua harmonizando 
canções ocultas que só os anjos daquele lugar  

se beneficiam ao escutar. 
(MARIA JOSÉ DE ARAÚJO, MAR DO SERTÃO) 

 

 A transposição do Rio São Francisco tem como objetivo levar água para o semiárido 

nordestino em prol de melhorias das condições de vida, e assim, com a tentativa de amenizar a 

seca do nordeste, sendo uma ideia que já vem sendo discutida antes mesmo do Brasil torna-se 

república. Um dos benéficos da disponibilidade da transposição é levar o atendimento dos 

recursos hídricos da população a determinadas regiões.  

A primeira vez a qual ouviu-se falar da transposição do Rio São Francisco ocorreu no 

ano de 1847, quando o engenheiro cearense Marcos Antônio de Macedo apresentou algumas 

propostas para o imperador Dom Pedro II, que tinha como objetivo de amenizar a seca no 

semiárido, porém é apenas no século XXI no governo Lula e Dilma que em 9 anos conseguem 

efetivar a construção de 85% da obra, ou seja, passaram-se 170 anos para coloca-se em prática 

a obra que melhoraria as condições de vida dos Nordestinos. 

 Atualmente a principal motivação para a ocorrência da transferência da água nas bacias 

das regiões semiáridas é por conta da segurança hídrica, que tal objetivo é aumentar o nível de 

garantia de suprimento de água para as atividades a que se destina. A transposição de água entre 

as bacias hidrográficas vem de uma política pública, a qual se dá a partir de empréstimos dos 

recursos hídricos de uma determinada região como afluência de recursos para outras com a 

inópia de água. 

 Conforme o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA, 2004, p. 74), podemos considerar 

alguns reflexos positivos no que tange o projeto de transposição, os quais são: “Aumento da 

oferta e da garantia hídrica; Geração de empregos e renda durante a implantação; Dinamização 

da economia regional; Aumento da oferta de água para abastecimento urbano; Abastecimento 

de água das populações rurais.” 

E assim temos também os impactos negativos que no RIMA (2004, p. 74) foram listados 

32, mas a nível de conhecimento é importante listar os seguintes: “Perda temporária de emprego 

e renda por efeito das desapropriações; Modificação da composição das comunidades 
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biológicas aquáticas nativas das bacias receptoras; Risco de redução da biodiversidade das 

comunidades biológicas aquáticas nativas nas bacias receptoras; introdução de tensões e riscos 

sociais durante a fase de obra; Ruptura de relações sócia comunitárias durante a fase de obra.” 

É importante destacar que a transposição gerou impactos negativos e positivos na vida 

de quem necessita das aguas do rio, sendo que, existem outros meios que não proporcionassem 

tantos impactos ambientais e sociais, assim como o acesso à educação técnica para a 

convivência no/do semiárido e a construção de políticas públicas de acesso a água não 

temporárias que realmente fizessem a mudança nas condições dessas pessoas a longo prazo. 

 Segundo Coelho (2004, p. 8): 
o projeto não coloca como prioritárias as atividades voltadas para a revitalização do 
São Francisco. Igualmente, ele não examina as questões relacionadas com os prejuízos 
que podem ser provocados pelos graves atentados à biodiversidade na região.  
 

Nesse sentido a transposição é efetivada sob a base do capital, desprezando comumente 

as condições naturais em que a sociedade se encontra, transformando a qualquer custo a 

primeira natureza em segunda natureza, destruindo os recursos naturais em prol da reprodução 

ampliada do capital. Pois a construção de uma obra de transposição irá beneficiar uma elite 

rural que se perpetua, extrai e explora o meio ambiente.   

Segundo AB'Saber (2006, p. 7): 
quando se percebeu a grandiosidade do erro em termos sociais e políticos, passou-se 
a falar, entre os maiores interessados na implantação do projeto, em uma revitalização 
prévia do Vale do Rio São Francisco. Como se essa tarefa fosse factível em face da 
ordem de grandeza espacial do vale e da complexidade socioeconômica dos homens 
habitantes. De forma, que a palavra utilizada epidermicamente teve apenas um valor 
demagógico.  
 

 Nesse azo é possível verificar que a transposição do rio proporcionou impactos 

ambientais, sociais e políticos que foram previstos e estabelecidos em relatórios e reuniões a 

nível federal, estadual e municipal. Mesmo sabendo-se das condições socioeconômicas 

experimentadas no semiárido, implantou-se um projeto que na atualidade não consegue 

beneficiar de forma efetiva as pessoas que lutam para ter o acesso a água de qualidade.  

O projeto tem como finalidade de agregar as bacias do Rio São Francisco com as bacias 

do Nordeste Setentrional, servindo-se os estados de Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e 

uma parte de Pernambuco através de bombeamento por vias de canais artificiais. Os interesses 

envolvidos não são apenas políticos, em relação à Transposição das águas do Rio São Francisco, 

que desse modo envolve alguns conflitos também em relação ao uso dos solos.  
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 Quando o governo federal falou em “agua para todos” AB'Saber (2006, p. 7) alertou 

“como se um projeto linear tivesse força para abranger aletoriamente todos os sertões 

povoados”, ou seja, não há possibilidade física de uma transposição atingir todo o semiárido, 

levando em conta que a água do rio precisa também passar por tratamento para consumo 

humano. Existindo, assim, inúmeras incertezas e dúvidas com relação a verdadeira viabilidade 

do uso da água que é ofertada.  

 

Considerações Finais 
 
 O Rio São Francisco na região Nordeste é de relevante importância para abastecimento 

humano e produção de alimentos, porém com a contradição da escassez de recursos hídricos, 

ocorre o discurso da segurança hídrica. A água com destino a 12 milhões de habitantes, os quais 

o projeto aparece como deleito para essa população que experimenta longos períodos de seca 

desde tempo pretéritos, porém é visível como a elite se apropria de tal obra para benefícios 

próprios.   

Sendo uma obra pública que proporcione o acesso a água em localidades onde a mesma 

não chega ou é escarça por longos períodos de tempo, é importante saber qual a real finalidade 

desse projeto. Desde o uso humano, ou destinada para de uma elite rural que detém dos 

aparelhos estatais para promover o seu próprio acesso a água e assim proporcionar a efetiva 

(re)produção do capital. 

 
 
 
Referências 
 

ALBUQUERQUE JR, D. M. de. A invenção do Nordeste e outras artes. ed. 5. – São Paulo – 
Editora Cortez, 2011. 

ANDRADE, M. C. de. A Terra e o Homem no Nordeste:  Contribuições ao Estudo da Questão 
Agrária no Nordeste. 6. ed. Recife: Editora Universitária – UFPE, 1998. 

AB’SÁBER, A. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: 
Ateliê Editorial, 2003. 

AB'SABER, A. A transposição de águas do São Francisco: análise crítica. In: Revista USP, 
São Paulo, n.70, p. 6-13, junho/agosto 2006.  



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

5598 
 

BECKER, B. K.; EGLER, C. A. G. Brasil: uma nova potência regional na economia-mundo. 
2ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1994. 

BONDÍA, J. L. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. I Seminário Internacional 
de Educação de Campinas. Revista Brasileira de Educação Nº 19. Jan/Fev/Mar/Abr 2002. 

BRASIL. Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do 
Nordeste Setentrional. Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Ministério Da Integração 
Nacional. Brasília. Julho/2004 

CASTRO, C. N. Transposição do Rio São Francisco: análise de oportunidade do projeto. 
Instituto de Pesquisas Aplicadas (IMPEA). Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência 
da República. Rio de Janeiro, fevereiro 2011   

COELHO, M. A. T. Os descaminhos do São Francisco. São Paulo: Paz e Terra, 2005. 272 p. 

CAMPOS. J. N. B. Secas e políticas públicas no semiárido: ideias, pensadores e períodos. 
Revista Estudos Avançados 28 (82), 2014. 

FURTADO, C. Seca e Poder: Entrevista com Celso Furtado. São Paulo. Editora: Fundação 
Perseu Abramo. 1998 

FOUCAULT, M. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, Pronunciada em 
2 de dezembro de 1970. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio – ed. 24 – São Paulo: 
Edições Loyola, 2014.  

LEAL, V. N. Coronelismo, Enxada e Voto: O município e o regime representativo no Brasil. 
ed. 7. EDITORA SCHWARCZ S.A. São Paulo — SP. 1948. 

MORAES, A. C. R. Bases da Formação Territorial do Brasil: o território colonial 
brasileiro no “longo” século XVI. São Paulo: Hucitec, 2000 

OLIVEIRA, F.de. Elegia para uma re(li)gião: SUDENE, Nordeste. Planejamento e conflito 
de classes. 3ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1981. 

SILVA, R. M. A. da. ENTRE DOIS PARADIGMAS: combate à seca e convivência com o 
semi-árido. Sociedade e Estado, Brasília, v. 18, n. 1/2, p. 361-385, jan./dez. 2003 
 

 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

5599 
 

 
REESTRUTURAÇÃO SOCIOESPACIAL E POLÍTICA HÍDRICA:  
conflitos pela água no perímetro irrigado tabuleiro de russas (Ceará). 

  
Thainá Ramos Queiroz Mourão1  

Camila Dutra dos santos2 
 

 
Resumo 
O tema abordado no artigo propõe uma discussão acerca das políticas hídricas no País e sua consecução no 
Nordeste e no Ceará, com foco na gestão de águas realizada nestas escalas e nos conflitos socioambientais que 
vem ocorrendo em razão da implementação da política de perímetros públicos irrigados, a partir de um estudo de 
caso do Perímetro Irrigado Tabuleiro de Russas (PITR). Tem-se como objetivo do trabalho compreender os 
fenômenos e conflitos socioambientais ligados à implantação dessa obra hídrica, dando destaque à atuação do 
Estado na elaboração e manutenção deste empreendimento. Para tanto, delineamos o seguinte caminho 
metodológico: I) levantamento bibliográfico; II) análise documental; III) trabalho de campo. A Identificação de 
consideráveis alterações no modo de vida dos camponeses e camponesas a partir da reestruturação socioespacial 
ocorrente na região, nos permite entender outros processos e a emergência da discussão da estruturação do espaço 
agrário no Ceará. 
 
Palavras-chave: Expansão do agronegócio. Estado. Políticas Públicas. Conflitos. Água. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O Baixo Jaguaribe, microrregião localizada no estado do Ceará, acompanhou quatro 

processos de reestruturação socioespacial, estes que estão relacionados ao desenvolvimento 

territorial do estado. Primeiro pela denominada manufatura do gado; segundo pela produção da 

cotonicultura; terceiro pela industrialização e, quarto pelo atual processo de modernização da 

agricultura, causando impactos ambientais, através da expropriação, uso do solo indevido, 

mudanças na obtenção e uso da água nos processos produtivos agrícolas e outros fenômenos.  

Esta última reestruturação trata-se da modernização da agricultura, que opera novas 

relações sociais de produção e estabelece novas alianças entre Estado e empresas privadas na 

região (LIMA, VASCONCELOS e FREITAS, 2011). Neste panorama tem-se a intensificação 

de políticas públicas hídricas, atraindo grandes empresas do agronegócio nas áreas irrigadas, 

para a produção da fruticultura voltada para a exportação.  
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Geografia da Universidade Estadual do Ceará. Educadora da Escola Família Agrícola Jaguaribana Zé Maria do 
Tomé em Tabuleiro do Norte/CE. E-mail: thainaramos31@hotmail.com. 
 
2 Professora Doutora dos Cursos de Geografia da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Coordenadora do 
Grupo de Pesquisa e Articulação Campo, Terra e Território (NATERRA). E-mail: camilageo@hotmail.com  
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A preocupação com o setor hídrico, ligada à formulação de novas políticas e gestão das 

águas, se manifesta no Brasil nos anos 1930, tendo como documento principal o Código de 

Águas de 1934, que deu início à discussão sobre a legislação da água no país. Posteriormente 

teve-se a elaboração da Política Nacional de Irrigação (PNI) em 1979 e a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH) no ano de 1997.  

O desenvolvimento dessas políticas mostra a atualidade do processo legislativo 

referente às leis das águas no país, principalmente a atividade de irrigação, o que mostra certo 

crescimento na elaboração das políticas hídricas após uma intervenção desenvolvimentista no 

modelo de governança do país, principalmente nos anos 1980, o que trouxe a preocupação com 

o aparato tecnológico e administrativo das águas, no atendimento aos setores produtivos do 

campo e da cidade.  

Em 1979 foi criada a política de irrigação exclusiva no Brasil, dando início, 

principalmente no Nordeste, de políticas voltadas às ações contra a seca, representadas por 

alguns órgãos governamentais, em destaque o Departamento Nacional de Obras Contra Seca 

(DNOCS). Nesse processo, o Nordeste é capitado por esta lógica neoliberal de 

desenvolvimento, principalmente voltada ao setor hídrico, que sempre foi ponto de estudos e 

preocupação do Estado, devido a um grande espaço de semiaridez, além da existência do 

“fenômeno”3 da seca, que atinge quase toda a região.  

Logo, as políticas hídricas foram elaboradas no sentido de atender as demandas de um 

desenvolvimento econômico em expansão ligados a industrialização e ao agronegócio. A 

territorialização do agronegócio em alguns projetos, a exemplo do PITR, traz outros conflitos, 

principalmente quanto à ideologia produtiva ligada aos interesses do capital em territórios 

campesinos. 

A pesquisa adveio da conclusão do trabalho de monografia em 2018 que objetivou 

discutir a reestruturação socioespacial, sua relação com a intensificação de políticas públicas 

hídricas e suas consequências, dando foco ao empreendimento do Perímetro Público Irrigado 

Tabuleiro de Russas - PITR no Baixo Jaguaribe. 

O PITR abrange os municípios de Russas, Limoeiro do Norte e Morada Nova, mais 

precisamente na microrregião do Baixo Jaguaribe, na chamada zona de transição norte dos 

 
3 Utilizamos fenômeno em parênteses para destacar um processo que não se limita somente a discussão climática, 
mas de processos sociais, políticos e econômicos que caracterizam esse fator da seca. 
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Tabuleiros de Russas (DNOCS, 2012). Para estudo e análise dos processos estudados, fez-se 

necessário a construção de um embasamento teórico do processo, sendo realizado um 

levantamento bibliográfico, utilizando dos conceitos e categorias de modernização da 

agricultura, reestruturação socioespacial, produtiva, políticas hídricas e conflitos na relação do 

atual uso da terra e da água na região. 

A metodologia utilizada para a realização da pesquisa se consistiu em levantamento 

bibliográfico, levantamento documental, levantamento de dados, entrevistas e trabalhos de 

campo. Na primeira etapa, houve o levantamento bibliográfico, com pesquisas realizadas em 

Universidades e núcleos de pesquisa, como a Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos 

(FAFIDAM), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Estadual do Ceará (UECE);  

pesquisa bibliografia na internet; montagem e manutenção de um arquivo, que resultou em uma 

organização de um acervo de material bibliográfico abordando temáticas de interesse para a 

pesquisa. 

Utilizamos programas e aplicativos que auxiliaram na obtenção de informações 

relacionadas aos assuntos pesquisados de uma maneira prática e rápida, como exemplo o 

Google alerta; obtendo pesquisas, artigos, resumos, trabalhos diversos que contribuíram para a 

realização da pesquisa. Foram realizadas consultas aos órgãos do governo para a coleta de 

informações sobre o território de estudo. 

Aplicação de entrevista semiestruturada na Companhia de Gestão dos Recursos 

Hídricos (COGERH) nos polos de Fortaleza e Limoeiro do Norte; no Distrito de Irrigação 

Tabuleiros de Russas (DISTAR); na Cáritas Diocesana de Limoeiro do Norte e Fortaleza; e na 

comunidade de Lagoa dos Cavalos no município de Russas, onde acompanhamos por uma 

semana a vida dos camponeses e camponesas, observando a nova dinâmica do território, 

percebendo as memórias, através das falas e produções da comunidade. Neste referido campo 

realizamos entrevistas com cinco moradores da comunidade, o que nos revelou inúmeras 

realidades vivenciadas em Lagoa dos Cavalos.  

Além dos campos da pesquisa, participamos ativamente das manifestações e espaços de 

discussão, alguns dos eventos e manifestos foram: 22º Grito dos excluídos em Tabuleiro do 

Norte no Baixo Jaguaribe, dia 7 de setembro de 2016; Semana Zé Maria do Tomé em 2016 e 

2017 realizados na Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos (FAFIDAM) em Limoeiro do 
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Norte; Marcha Estadual pela Água em Fortaleza no dia 18 de janeiro de 2017, os quais 

contribuíram para a realização da pesquisa de forma vivenciada. 

POLÍTICA HÍDRICA NO NORDESTE E O SEMIÁRIDO EM QUESTÃO 
 

Sobre a ocorrência de secas no Nordeste, Marengo (2006) aponta os primeiros relatos 

que remontam ao início do século XVII, quando aí chegaram os colonizadores portugueses. De 

acordo com estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), apontado no trabalho 

de Alves (2012), a cada período de 100 anos têm ocorrido entre 18 e 20 anos de seca no sertão 

semiárido. Portanto, será que temos avançado em planejamento e gestão desse fenômeno? e 

quais foram as medidas usadas e suas consequências?  

Acerca das políticas desenvolvidas pelo DNOCS, Oliveira (1981) faz uma análise das 

estruturas naturais e sociais que envolvem o Nordeste, apontando neste sentido a ação do 

DNOCS, que inicialmente é formulado como um departamento nacional, com princípios de 

“combater” a seca independente da região, porém concentrou sua atuação no Nordeste 

brasileiro e isso revela outra realidade na dinâmica política da região. Segundo o autor, isto se 

caracteriza pela captura da oligarquia regional nas ações desse departamento, especialmente os 

latifundiários do Ceará, conforme defende o autor. 

Com a força das oligarquias do algodão, da pecuária e da cana-de-açúcar, o Estado 

assume uma forma oligárquica, onde eram indivisíveis ou não se diferenciavam as esferas do 

Estado e da sociedade civil, como coloca Oliveira (1981, p. 53): “o Estado foi capturado por 

esse ‘Nordeste’ algodoeiro-pecuário, e mais do que isso, num mecanismo de reforço, o Estado 

era esse ‘Nordeste’ algodoeiro-pecuário”. 

O desenvolvimento, adaptando-se com o contexto histórico e espacial de sua aplicação, 

se caracteriza no Nordeste como uma forma de gestar os recursos, como forma de exploração 

ambiental, atuando na definição das políticas públicas, chamada por muitos estudiosos de 

prática ‘desenvolvimentista’, conforme expõe Alves (2012). A partir disso, nos anos 1960, 

intensificam-se vários incentivos ao desenvolvimento do Nordeste, pautado principalmente na 

ação industrial, além daqueles voltados para a chamada modernização da agricultura nordestina. 

No Nordeste, os recursos governamentais direcionados ao semiárido foram aplicados de 

forma a não alterar profundamente a estrutura socioeconômica e política, segundo Oliveira 

(1981). Somente nos anos 1980 tem-se um fortalecimento na questão e prática de experiências 
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com a convivência com o semiárido4. Como expõe Alves (2012), esse movimento vai contra as 

medidas até ali engendradas pelo DNOCS e outros órgãos, voltados não só ao setor hídrico, 

mas também, de uma forma geral ao desenvolvimento do Nordeste. 

Nesse contexto, a dinâmica da agricultura nacional inicia um processo de modernização, 

recebendo os incrementos que vinham sendo realizados paulatinamente desde os anos 1960, 

mas que se intensifica e ganha outra dinâmica nos anos 1980, instaurando novas obras de 

irrigação para o setor agrícola, por todo Nordeste, especialmente grandes perímetros públicos 

irrigados. Com isso, a fruticultura vai ser carro chefe na produção agrícola no semiárido, desta 

forma, se adaptando as intempéries da região para a produção em grande escala para exportação, 

o que afirma o seguinte autor: 

 
O território cearense, a partir de 1986, passa a ser reconstruído de acordo com 
orientação política e ética do neoliberalismo, cujo vetor principal é o mercado 
globalizado e articulado, que destitui os espaços nacionais e locais de fronteiras 
rígidas. Esse desenvolvimento tecnológico e científico experimentado pelo mundo, 
após os anos 70, traz mudanças profundas no espaço econômico-sócio-político, às 
quais o Ceará não pode ficar alheio e seus recursos serão utilizados dentro de novas 
perspectivas de mercado (SAMPAIO, 2002, p. 28). 

 

Para a utilização desses “recursos” que o autor menciona, foi necessário a criação de 

outros equipamentos e novas tecnologias que pudessem beneficiar esse sistema agroexportador, 

e que pudessem otimizar o espaço agrário nordestino dentro do contexto de semiaridez. Um 

desses projetos é os de perímetros irrigados. 

A irrigação no Nordeste é fator de debates até os dias atuais. Os projetos de irrigação no 

Nordeste datam desde os anos 1940. Segundo França (2001ab), foi nesse período quando 

ocorreram as primeiras tentativas de levar essa técnica para o semiárido, planejados pelo atual 

DNOCS, que até aquele momento vinha baseando suas obras na construção de grandes açudes 

e canais de irrigação desde aquele período, surgindo como inovação na política regional, já que 

se tratava de trazer novas ações sociais ligadas ao enfrentamento da seca:  

Dentre as diversas medidas governamentais, a irrigação emerge como alternativa para 
o desenvolvimento regional, uma vez que, na concepção estatal, propicia o 
enfrentamento das adversidades físicas e dos desníveis sócio-econômicos que 
constituem fator de entrave ao desenvolvimento da região. Considerando esta 
perspectiva, a irrigação vai assumindo crescente importância nas políticas públicas 
adotadas para a região (COELHO NETO, 2009, p. 15). 

 
4A convivência com o semiárido é uma proposta originária da sociedade civil organizada, em meados dos anos 
1980. Para saber mais, sugerimos a leitura do trabalho de Alves (2012).   
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Com ênfase no setor irrigado, surgem então os polos de irrigação, coordenados por duas 

agencias, que são a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba 

(CODEVASF) e o DNOCS, que vão se diferenciar nos espaços de atuação, porém tem como 

diretriz a intervenção ligada ao setor privado. Pelo DNOCS, temos a expressão territorial desses 

polos no Ceará, abrangendo 19 municípios, tendo o maior espaço de ocupação.  

Identifica-se uma elevação dos espaços de irrigação, em destaque Bahia e Ceará, que 

tem nos últimos anos aumentado as terras ocupadas por técnicas e obras de irrigação, 

principalmente para o setor da fruticultura tropical, amplamente produzida nesses perímetros 

irrigados, especialmente ao longo dos vales dos rios São Francisco e Jaguaribe. Porém, no 

processo de instalação e articulação dessas empresas, foram gerando vários conflitos ambientais 

e territoriais.  

Observando o setor de irrigação, dando foco no estado do Ceará, debateremos no 

próximo capitulo as dinâmicas da reestruturação socioespacial, que foi vetor responsável pelo 

atual processo produtivo do Ceará e mais profundamente no Baixo Jaguaribe, onde se localiza 

o Perímetro Irrigado Tabuleiro de Russas, objeto de nossa investigação. 

 

PERÍMETRO IRRIGADO TABULEIRO DE RUSSAS: RESISTÊNCIA e (RE) 
EXISTÊNCIA EM LAGOA DOS CAVALOS 
 

Diante das dinâmicas modernizadoras, voltadas ao investimento para os setores 

produtivos no Nordeste, o Ceará se destaca nesse processo por apresentar algumas 

especificidades no que tange ao seu desenvolvimento econômico e organização política. O que 

vai se caracterizar por transformações socioterritoriais, que vão se modificando e atendendo a 

novos contextos sociais, e às novas dinâmicas do capital. O Estado vai se adaptando aos 

processos globais que exigem novas relações, modificando a escala de atuação econômica e de 

ordem política, como colocam Fighera (1994, p. 114):  

O território tende a ser menos ‘nacional’ e, simultaneamente, mais ‘mundial’. A 
‘unicidade técnica’ que caracteriza o presente, por significar modificações 
importantes no conteúdo técnico dos objetos materiais, traz consigo alterações em 
suas funções com finalidade de converter, precisamente, um território (ou uma fração) 
em mais eficiente e, por conseguinte, mais competitivo frente a outros territórios. Tal 
situação ilustra, entre as múltiplas que existem, à necessidade que tem o Estado de 
readaptar-se às mudanças que a reacomodação do sistema capitalista está exigindo. 
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De acordo com Vasconcelos e Lima (2011), diante dos processos espaciais, o estudo 

das reestruturações socioespaciais produzem uma concepção da realidade, sobre as formas de 

organização da sociedade, fundamentais para entender o processo de produção do espaço. No 

Ceará, essas reestruturações propiciaram novas formas de entender a atual conjectura  

territorial, motivada pelas alterações no espaço geográfico. 

Os perímetros irrigados são a marca da reestruturação socioespacial que vem 

acontecendo no Baixo Jaguaribe e deixam rastros de destruição aonde são instalados, trazendo 

alterações no modo de vida, nas relações de trabalho e na saúde, já que as técnicas 

modernizantes são sinônimas dessa reestruturação:  

Diversos são os problemas encontrados nesses perímetros, dentre os quais a 
concentração da renda e da terra, as descontinuidades da assistência técnica, a 
desterritorialização de famílias e das comunidades, dentre outros. É desse modo que 
se processa a reestruturação socioespacial no campo cearense: alterações no espaço 
geográfico voltados aos interesses do capital, apesar da resistência e a força do lugar 
(LIMA, VASCONCELOS E FREITAS, 2011, p. 66). 

 
A construção de perímetros irrigados públicos federais no Ceará está ligada às inovações 

técnicas e às novas características do setor administrativo e político cearense, que tiveram início 

já no final dos anos 1950, quando o estado inicia uma demanda de incentivos públicos, 

sobretudo para o desenvolvimento industrial, sob a forte mediação da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), o que mais tarde também se refletiriam no setor 

agropecuário, com o incentivo à dinamização da irrigação na produção agrícola cearense 

mediante a instalação de grandes projetos irrigados. 

O Perímetro Irrigado Tabuleiro de Russas (PITR) está inserido na microrregião do 

Baixo Jaguaribe no estado do Ceará, ocupando partes dos municípios de Limoeiro do Norte, 

Russas e Morada Nova, todavia o projeto está contido em sua quase totalidade no município de 

Russas. Com obras iniciadas em 1992 desenvolve-se o projeto básico em um espaço de 10.500 

ha, porém as estruturas de administração, operação, manutenção e serviços foram iniciadas 

somente em 2004 (DNOCS, 2012). 

O desenvolvimento desse perímetro de irrigação contou com o investimento público por 

meio do Programa Nacional de Aproveitamento Racional de Várzeas Irrigáveis 

(PROVÁRZEAS), o Programa de Financiamento para Equipamentos de Irrigação (PROFIR), 

o Programa de Valorização Rural do Médio e Baixo Jaguaribe (PROMOVALE) e o Programa 
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de Irrigação do Nordeste (PROINE), como indica Araújo (2003). Segundo os dados do 

documento regulamentar e contratual do projeto5, a obra ficou a cargo da empresa Andrade 

Gutierrez/OAS, com o contrato PGE-45/2002, inicial de 14.155.646,62 reais, porém com os 

custos finais, a obra terminou suas obras com o valor de 84.737.023,48 reais, além de 

aditamentos contratuais, com acréscimo de aproximadamente R$ 19,7 milhões. 

O DNOCS, órgão responsável pela obra, “grande gestor do perímetro, 

responsabilizando-se pelas diferentes necessidades para seu funcionamento, desde a execução 

das obras de engenharia” (ELIAS, 2002, p. 298), dividiu a implantação do PITR em duas etapas: 

as obras da primeira etapa iniciaram no ano de 1992, totalizando 10.765 hectares e a segunda, 

com 3.365 hectares, no ano de 2008.  

Sua primeira etapa foi instalada entre os anos de 2003 e 2004, e a segunda fase com 

início nos anos 2008 e com término em 2014 – essa última ainda não está em operação. Porém 

esses projetos apresentam dinâmicas realidades, para as comunidades que viviam nos espaços 

ocupados por estas obras, foi um processo de desterritorialização, de exclusão e retirada de 

direitos, um processo cruelmente elaborado. 
O projeto de irrigação gera um processo desterritorializante que é ocasionado pela 
perda da territorialidade anterior e pelas contradições entre o novo modo de produção 
desenvolvido no projeto e o sistema de exploração tradicional. Há uma ruptura no 
processo de transformação historicamente desenvolvido pelo antigo produtor que se 
tornou irrigante, porém ele não se desfaz imediatamente das relações anteriores, esse 
é um processo lento e doloroso de desenraizamento que ocorre as custas de uma 
pressão muito forte por parte do DNOCS (DINIZ, 1995, p. 87). 

 
O processo exercido no PITR não levou em consideração a existência de 22 

comunidades tradicionais (compostas por 782 famílias) que ocupavam a região desde a década 

de 1930, nas quais desenvolviam práticas de uso sustentável dos bens da natureza, que são 

reconhecidas pelo Ministério Público Federal como tradicionais (ALVES, 2012). Os perímetros 

irrigados despertaram sucessivas modificações no modo de vida dos camponeses, através da 

expropriação da terra desses povos, com profundas transformações impostas aos territórios no 

campo.  
Muito longe de serem “beneficiadas” por esta opção do governo, têm seus modos de 
vida tradicionais – que lhes garante a existência e guarda saberes necessários ao futuro 
da humanidade – desqualificados como “atrasados” pelo discurso oficial e são 
vulnerabilizadas por injustiças, desigualdades, iniquidades e violação de direitos 
(RIGOTTO et al, 2014, sp). 

 
5 Brasil. Ministério da Integração Nacional. Serviços referentes a organização e funcionamento do distrito de 
irrigação/ administração da água, operação e manutenção do perímetro irrigado tabuleiro de russas, v. 5, 2004.   
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Das comunidades atingidas realizamos uma pesquisa mais aprofundada em Lagoa dos 

Cavalos, uma comunidade que teve destaque na luta e organização dos camponeses frente ao 

projeto irrigado público. Atualmente a população da comunidade é de 79 famílias. Essa 

comunidade é “resultante de um processo de fragmentação fundiária e exemplo de resistência 

aos processos de modernização capitalista sobre suas terras” (ALVES, BURSZTYN E 

CHACON, 2015, P. 410), sendo expropriados pela instalação das estruturas do perímetro 

irrigado. 

A apicultura, o modelo de agrofloresta, a ovinocultura, o sistema agrosilvopastoril6 

foram perdidos no processo de expropriação de suas terras. Esse último conta como a maior 

perca da comunidade, pois o sistema garantia e fortalecia a produção agrícola familiar, já que 

se trata de uma produção que tem como diversidade e sustentabilidade o ponto central.  

Importante atentar que esse modelo sustentável dialoga com sistema agroecológico, que 

diante do avanço do desenvolvimento agrícola atual, baseado no desenvolvimento rápido, 

mecanizado e quimicamente modificado da natureza, a agroecologia busca resgatar um 

desenvolvimento natural da terra, como modelo de combate ao agronegócio, pautada 

principalmente nos saberes tradicionais, sustentáveis, que possam conscientizar o uso da 

natureza de uma forma equilibrada.  

A luta pela água ainda era foco, outros modelos de acesso e utilização da água nos 

moldes da convivência com semiárido foram realizados, porém perdidos no processo de 

expropriação da comunidade de suas terras tradicionais. A intervenção da Cáritas7 foi 

importante, a entidade acompanha a comunidade desde os primeiros projetos efetivos de 

convivência com o Semiárido, onde realizou um processo seletivo entre comunidades rurais 

organizadas, implantando um projeto-piloto de Convivência com o Semiárido na comunidade, 

foi quando realmente se tornou possível ter o abastecimento de água necessário para as famílias.  

 
6Sistema Agrosilvopastoril (SASP): A área de um SASP é dividida em três partes: 20% para agricultura; 60% para 
pecuária; 20% para reserva legal. Associa cultivos agrícolas com a criação de animais e o manejo de espécies 
florestais. Além de melhorar a produtividade da terra, assegura a sustentabilidade da produção familiar (ALVES, 
2012, p. 175).  Para saber mais: https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-
servico/837/sistema-agrossilvipastoril. 
7 A Cáritas Brasileira é uma entidade de promoção e atuação social que trabalha na defesa dos direitos humanos, 
da segurança alimentar e do desenvolvimento sustentável solidário. Sua atuação é junto aos excluídos e excluídas 
em defesa da vida e na participação da construção solidária de uma sociedade justa, igualitária e plural. Ver mais 
na sua página online: http://caritas.org.br/. 

https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/837/sistema-agrossilvipastoril
https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/837/sistema-agrossilvipastoril
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O primeiro projeto implementado foi a de cisternas de placas, uma tecnologia adaptada 

dos saberes tradicionais e que convergem com as praticas produtivas no campo e modo de vida 

dos camponeses e camponesas 
Ai um dos problemas maiores, a água né?, água no semiárido e aqui nesse lugar é 
difícil demais, a gente sofria muito, carregamos muita água no jumentinho, de várias 
formas, na cabeça, minha mãe carregou muita água da lagoa, da lagoa dos cavalos em 
uma cabaça. Conseguimos a cisterna de placa, uma tecnologia nova através da Cáritas 
Diocesana, primeiro projeto na região, uma cisterna de mais ou menos 11 mil litros, 
depois que construímos a cisterna não faltou mais água de beber e nem de cozinhar, 
que tem garantido água, mesmo com falta de chuvas (Entrevistado 01, Russas, 2017). 

 
Os resultados demonstram os impactos que a modernização, e o processo de 

reestruturação socioespacial trouxeram no que concerne à apropriação dos direitos dos 

camponeses e camponesas, frente ao processo de uso indiscriminado da terra e da água pelo 

agronegócio, impactos de múltiplos fatores foram detectados, como a exclusão dos camponeses 

e camponesas das áreas irrigáveis, a exclusão ao acesso às obras hídricas, a capitalização e o 

esvaziamento dos aquíferos subterrâneos, através da perfuração de poços profundos pelas 

empresas do agronegócio, o que mostra um quadro cruel para a população que vive nesses 

espaços produtivos.  

Diante da fala de uma moradora da comunidade, a entrevistada 02 expõe a dificuldade 

de viver e produzir sem as terras que foram tomadas pelo DNOCS e dos lotes não 

disponibilizados da segunda etapa, que são prometidos à comunidade pelo DNOCS para a 

retomada das terras nos quais a comunidade mantinha as produções comunais, como faziam 

antes da expropriação de suas terras produtivas:  

 
As atividades de produção tá difícil, porque a gente não tem terra pra fazer né [...] Aos 
poucos a gente vai recomeçando a reconstruir, mas a vida nunca vai ser igual ao que 
era antes, porque não tem bom não (Entrevistada 02, Russas, 2017). 
 
 

Diante da perda das terras de produção da comunidade, as principais atividades foram 

paralisadas, algumas ações da agricultura familiar ainda sobrevivem em Lagoa dos Cavalos, 

todavia a maioria das produções comunais acabou, além de não restarem muitas terras para a 

produção integrada que costumava ser feita, principalmente das áreas de agrosilvopastoril, que 

eram responsáveis pela produção sustentável e pela maior parte da economia da comunidade.  

 
As atividades de produção tá difícil, porque a gente não tem terra pra fazer né, 
perdemos uma das principais fontes econômicas assim da comunidade, que era a 
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produção de caprinos coletiva, o sistema agrosilvopastoril também perdemos, que era 
dividido em três áreas, tinha áreas de preservação ambiental, de criação de pequenos 
animais e na terceira área a agrícola, mas dentro do sistema de preservação, tinha 
grupos formado por famílias que cuidavam de cada parte (Entrevistado 02, Russas, 
2017). 
 

 
Como relatado, essa dinâmica muda desde as fases de expropriação, levando a um 

processo de retrocesso nas dinâmicas sustentáveis, e de transição agroecológica que a 

comunidade tinha avançado com as famílias: 

 
A gente foi aprendendo a melhorar o espaço que a gente vive, pra poder conviver 
melhor né, o negócio do uso da água, do cuidado com o ambiente, por que se a gente 
cria abelha, a gente precisa de um ambiente equilibrado para que ela possa viver, então 
criar essa consciência ambiental na comunidade mais aguçada era importante, a gente 
estava nesse processo, esse modelo do agronegócio ele vai entrando nas cabeças das 
pessoas sutilmente e com a perca do projeto que a gente desenvolvia aqui, por 
exemplo já tem famílias voltando a usar os agrotóxicos, como o ambiente tá 
desequilibrado, muita derrubada de mata pela instalação do perímetro, praga de 
gafanhoto, praga de mosca branca, logo no primeiro dia depois da desapropriação, 
então as pessoas se sentem obrigadas a usar o veneno ou se não vai perder seu feijão. 
Na época que a gente convivia bem, a gente não tinha necessidade de usar, porque 
não existia essas pragas, estava equilibrado, aí desequilibrou de novo agora 
(Entrevistado 02, Russas, 2017). 
 

O território deve ser compreendido como resistência nessa relação, entender o território 

e seus sujeitos como luta, capazes de modificar e reestruturar os espaços e símbolos do modo 

de vida camponesa. A fala cheia de memórias descrita pelos moradores nos revela uma angustia 

transformada em esperança para novos dias, dias de plantar e colher seus frutos da terra. A 

agricultura é então vida, não “pop” como algumas mídias apontam como o futuro da produção 

agrícola. A vida idealizada pelos camponeses e camponesas em Lagoa dos Cavalos, aguarda 

para reviver.  

 

CONCLUSÕES 

 

A tecnificação no campo trouxe consequências no espaço agrário brasileiro, inserindo-

o na lógica da modernização agrícola, o que constrói um período de intensa contradição e 

desigualdade. Como resultados da pesquisa, ao abordar conflitos territoriais e hídricos, 

identificamos a resistência da agricultura camponesa presente na luta e organização social pelos 

assentamentos, acampamentos, movimentos sociais, movimento acadêmico e organização 

religiosa na região.  
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Identificamos consideráveis alterações no modo de vida dos camponeses e camponesas, 

como o processo de apropriação da terra e água pelo agronegócio e Estado, evidenciando outras 

questões relacionadas à saúde e qualidade dos corpos hídricos, por conta da contaminação dos 

solos pelo uso de agrotóxicos. A instalação de grandes obras hídricas vem mostrando uma 

realidade de exploração de forma material e simbólica. O predomínio do agronegócio e seus 

interesses acima dos direitos populares, e os conflitos consequentes, excluem 

socioespacialmente os camponeses do Baixo Jaguaribe. 

Apesar disso, a discussão nos trouxe uma construção sobre os sentidos e simbologias 

sociais que a água tem em nossa sociedade. No território estudado, um dos problemas atuais é 

a apropriação e privatização das águas dos perímetros pelos grupos empresariais do 

agronegócio, o que vem atingindo toda a região do Baixo Jaguaribe, onde outras formas de 

apropriação e expropriação vem sendo discutida. Diante disso, percebemos que a Terra e Água 

são tratadas de modo econômico pelo Estado, assumindo um perfil de recurso-mercadoria. 

Torna-se então essencial resgatarmos a história desses povos excluídos, pois o que 

podemos constatar é a omissão da história. Diante da governança excludente, e de um Estado 

corruptivo, trazer à tona as memórias e a história dos povos camponeses nos leva a pensar novas 

formas de resistir frente a imposição desses poderes na sociedade.  

Diante do exposto, resta-nos ressaltar que nossa pesquisa apenas teve início, e os 

rebatimentos futuros a partir desta análise que realizamos deve continuar. Propusemo-nos 

auxiliar no reconhecimento das dinâmicas desse território. A pesquisa nos permitiu um 

reconhecimento e pertencimento à luta desses povos. Identificando as tragédias ambientais e 

sociais que vem acontecendo no espaço agrário no Baixo Jaguaribe, podemos afirmar com 

clareza que sem a luta e resistência, as quais os camponeses realizam há anos teríamos e 

sentiríamos um maior impacto da dinâmica do agronegócio nos territórios da região. 
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USOS MÚLTPLOS DA ÁGUA NA LOCALIDADE DA PARADA-CE: UMA FORMA 
DE COMPREENSÃO DO CONFLITO 
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Introdução 
 

A concentração da posse sobre os elementos da base material da sociedade através de 

grandes projetos de apropriação do espaço e do meio ambiente material produziu impactos e 

efeitos de desestruturação de ecossistemas com perda da biodiversidade, alteração da 

disponibilidade da água e da fertilidade do solo, comprometendo, principalmente, aqueles que 

têm seu modo de reprodução social associado a utilização dessa base material (ACSELRAD, 

2004). 

Essa perspectiva permite que se traga para a discussão o conceito de conflito 

ambiental que para Oliveira (2004) se caracteriza como uma disputa não apenas pela 

conservação dos recursos naturais ou equilíbrio dos ecossistemas, mas também pelas formas 

de apropriação de territórios e seus recursos.  

É na disputa pelos recursos naturais, em específico a água, no processo de 

apropriação de territórios pelo capital minerador que se concentra os conflitos na área em 

análise. Com importantes infraestruturas conexas à mineração (indústria de transformação, 

estradas, terminal portuário), a Localidade da Parada passou a protagonizar um arena de 

conflitos entre os usuários da água, uma vez que as atividades ligadas ao Complexo Industrial 

e Portuário do Pecém (CIPP) consomem elevada quantidade de água.  

Considerando que as interações entre os usos e usuários da água ocorrem no âmbito da 

bacia, ela é entendida como unidade espacial naturalmente delimitada mais adequada à 

avaliação dos múltiplos usos da água. Conforme Nascimento e Carvalho (2003), as várias 

definições desse conceito abre um leque de possibilidades analíticas permitindo que a água seja 

avaliada desde uma visão limnológica a contextos mais complexos envolvendo processos 

socioeconômicos e políticos. Perpassando por uma variada etiologia de usos e usuários, a 
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categorização dos usos das águas é imprescindível à produção de espaços, reprodução de 

relações sociais, só para citar alguns exemplos. 

Localizada na porção nordeste do Município de São Gonçalo do Amarante (FIGURA 

1), a Localidade da Parada está a cerca de 53 km de Fortaleza entre as coordenadas 3° 33’ 

43.94” S e 38° 53’ 06.77” O, sendo a rodovia estadual CE- 085, CE-421 e CE-156 suas 

principais vias de acesso. Está inserida na bacia do rio Guaribas, Região Hidrográfica da Bacia 

Metropolitana, que por sua vez pertence ao grupo de bacias do Atlântico Nordeste Oriental – 

bacias hidrográficas de rios que deságuam no Atlântico – trecho nordeste (NASCIMENTO, 

2011). 

No Ceará, em função das políticas macroeconômicas de cunho desenvolvimentista 

foi inserida na bacia a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), e a Usina termoelétrica do 

grupo Eneva, em 2014 e 2013, respectivamente (TELES; AMORA, 2016). Ambas são 

empreendimentos que fazem parte do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. 

 

          Figura 1- Localização da bacia hidrográfica do rio Guaribas 

 
            Fonte: USGS (2019), SENTINEL (2019) e IPECE (2019). 
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A quantidade de água exigida no processo produtivo industrial associada a falta de 

informação sobre possíveis impactos no ambiente e no modo de vida da população, gerou 

tensões que mobilizou diferentes usuários da água da comunidade. Esse movimento resultou 

em um acampamento, que durou cinco meses, em 2018, no canteiro de obras da empresa 

responsável pela perfuração de poços, cuja água seria destinada ao setor industrial.  

Diante da situação descrita, é imposto uma série de desafios aos gestores públicos para 

o desenvolvimento de ações que atuem de forma a mitigar os conflitos e garantir os usos 

múltiplos.  

Parte-se do pressuposto que por meio da categorização dos usos da água é possível 

organizar informações que auxiliam uma leitura relacional dos usos múltiplos e seus respectivos 

usuários, possibilitando a compreensão do que fomenta quadros conflitivos que envolvem tais 

fatores. Isto posto, esse processo constitui-se na construção de uma ferramenta analítica própria, 

que colabora com o Sistema de Informação, instrumento de gestão necessário a 

operacionalização de tomada de decisão em bacias hidrográficas.  

À vista disso, este trabalho tem por objetivo categorizar os usos da água em consultivo 

e não consultivo para analisar os usos múltiplos na bacia do rio Guaribas, em específico na 

Localidade da Parada, e os conflitos correlatos. 

 

Materiais e Método 
 

Os marcos analíticos da interpretação dialogam com dois campos conceituais. O 

primeiro, a Ecologia política que traz para a discussão o conflito ambiental enquanto projetos 

distintos de apropriação e significação do mundo material (ACSELRAD, 2004). Na pesquisa, 

a noção de conflito é pensada no interior do processo de construção do campo ambiental, sob 

uma perspectiva que identifica as lutas sociais travadas em torno a elementos que constituem 

uma mesma base territorial (OLIVEIRA, 2004). 

O segundo campo de análise se refere à relação de poder entre as organizações que 

atuam no território analisada com base em Raffestin (1993), que opta por uma problemática 

relacional ao aludir que as relações são capazes de tornar inteligíveis o poder político e suas 

manifestações espaciais. 

Dessa forma, fundamentada nesses campos de análise parte-se do pressuposto que por 

meio da caracterização dos usos da água é possível organizar informações que auxiliam a 

discutir os conflitos que envolvem os usos múltiplos, assim como dar visibilidade a dramas 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5616 

 

inenarráveis de distintos usuários, em específico, os grupos sociais excluídos que resistem aos 

processos de monopolização das águas nas mãos dos grandes interesses econômicos mediado 

pelo Estado.  

Os usos da água foram classificados em consultivos e não consultivos, categorizando-

os em complementar, competitivo e vinculado/competitivo (CHRISTOFIDIS, 2009). Com 

relação ao uso consultivo trata-se da redução da disponibilidade, ou seja, quando há diminuição 

espaço-temporal e quali-quantitativa das águas decorrente do consumo efetivo desse recurso 

(CHRISTOFIDIS, 2009). Para Nascimento (2011), o uso consultivo da água ocorre com a 

retirada de água das coleções hídricas, promovendo perdas entre a derivação e o que retorna ao 

manancial alterando suas quantidades e possíveis perdas de qualidade.  

O uso não consultivo é quando o consumo de água não ocorre ou é muito pequeno 

(CHRISTOFIDIS, 2009). O mesmo autor chama a atenção para a possibilidade de o uso não 

consultivo tornar a água indisponível por questão de oportunidade ou degradação de sua 

qualidade. Compactuando da mesma concepção, Nascimento (2011) alude que a utilização da 

água in situ, sem a necessidade de tirá-la de suas coleções é classificado como uso não 

consultivo. 

Foi analisado o material bibliográfico e feito o levantamento de dados secundários com 

o intuito de formar um banco de dados acessível e adequado ao desenvolvimento da pesquisa. 

Realizaram-se trabalhos de campo, cujas técnicas de coleta foram: entrevistas semiestruturadas 

com pessoas-chaves, observações; registros fotográficos; correções de mapeamento; e a 

realização de uma atividade com alguns usuários de água à elaboração do diagnóstico hídrico 

da bacia. 

Segundo Christofidis (2009) para o melhor domínio da discussão sobre usos múltiplos 

é sugerido associar essa classificação aos aspectos de imprescindibilidade, possibilidade de 

substituição e impacto. Assim sendo, todos os dados foram organizados e tratados em 

plataforma Excel para posterior construção de um quadro analítico considerando todos esses 

aspectos.  

O grau de imprescindibilidade indica a possiblidade ou não de dispensa da água no uso 

em questão, e a substituição reflete a existência de outro produto que possa substituir a água de 

forma alternativa em determinados usos. Já os impactos referem-se as modificações sociais e 

ecológicas consequentes da utilização da água, indicado: negativo (-), quando há interferência 

na qualidade e quantidade do manancial impedindo outros usos de se manterem; positivo (+) 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5617 

 

quando os usos interferem na qualidade e quantidade do manancial de forma a favorecer outros 

usos, podendo coexistir concomitantemente; e nulo (o) quando não há interferência na 

quantidade e qualidade do manancial. 

Resultados e Discussões 
Partindo da metodologia proposta, a sistematização das informações coletadas 

possibilitou a construção do quadro de usos consultivos e não consultivos na Parada (Quadro 

1). 

            Quadro 1 – Usos consultivos e Usos não consultivos 
Usos Consultivos Usos Não Consultivos 

Abastecimento Humano Manutenção Ecossistêmica 

Dessedentação de Animais Lazer 

Uso Industrial Pesca 

Uso Comercial 
 

 

Uso Agrícola  

                              Fonte: dados da pesquisa. Produzido pela autora (2019). 
 
O abastecimento humano é o uso realizado nas residências para consumo e higiene, que 

na Parada, o único meio de acesso à água é através dos poços semi-artesianos. De acordo com 

as agentes de saúde entrevistadas, todos as 1392 famílias da Parada são abastecidas apenas por 

poços.  

A dessedentação de animais é um uso que se deve considerar, pois há criação de animais 

de médio e grande porte como, a bovina e a caprina, mas também  há criação de animais de 

pequeno porte como, a galinha, capote, coelho, entre outros para consumo próprio.  

O uso industrial é representado pela indústria (CSP e Usina Termelétrica) e a 

agroindústria (Matsuda Pecém) que juntas utilizam uma vazão de aproximadamente 370 litros 

por segundo (COGERH, 2019). Foi contabilizado apenas a vazão referente à retirada de água 

por bateria de poços. Atualmente, esse uso é o que detém maior valor de retirada consultiva.  

É comum na Parada pessoas comercializaram garrafões de água que são comprados 

principalmente para o consumo das famílias. Isso porque em determinados locais a água do 

poço não é consumida devido algumas alterações na sua qualidade. Nesse caso, o uso da água 

se enquadra como comercial, uma vez que ela é o produto comercializado. 
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A utilização da água na agricultura é classificada como de uso agrícola. É realizada 

pelos produtores agrícolas e pluriativos. Foi visitado em campo pequenas plantações e 

constatado que em algumas existem um sistema de irrigação que funciona durante todo o ano 

(FIGURA 2). Essa água é retirada através de poços.  

                    Figura 2 – Plantação de subsistência de macaxeira 

 
                    Fonte: Autora (2019). 
 
Com relação aos usos não consultivos foram identificados três: manutenção 

ecossistêmica, lazer e pesca. O primeiro é o uso da água pelos componentes dos ecossistemas  

terrestre, uma vez que ela é o elemento crucial para os processos de entrada e saída de energia, 

material e informação.  

Em algumas áreas, a população usa os córregos e a lagoas interdunares que se formam 

durante o período chuvoso para banho e outras atividades ligadas ao lazer (FIGURA 3). 

                  Figura 3- Lagoa interdunar  

 
                                     Fonte: Autora (2019). 
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A pesca é uma prática comum entre a população. No entanto, atualmente, é mais 

praticada pelas mulheres e crianças, pois os homens ou estão empregados nas empresas ligadas 

ao CIPP ou trabalham em Fortaleza.  

A partir dessas informações constata-se que há uma dinâmica social e econômica 

inerente ao uso da água  que envolve indivíduos que precisam ter suas demandas supridas para 

a reprodução das suas atividades. Por conseguinte, o quadro indica uma variedade de utilizações 

que devem ser consideradas nos processos de tomada de decisão. Na figura 4 são apresentadas 

algumas imagens correlacionadas aos usos da água na Localidade da Parada. 

     Figura 4 – Esquema dos usos múltiplos da água na BHG 

  
 
 Uso agrícola                                                   Uso ecossistêmico 
 

  
 

 Abastecimento Humano                                Dessedentação de animais 
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                 Uso industrial (poço para abastecer indústrias do CIPP) 
 
        Fonte: Autora (2019). 
 
 

Justaposto aos usos, usuários e respectivas funções são apresentados no quadro 2. Esse 

quadro permitiu identificar os usos conflitivos. Diante de todos esses considerados, o que se 

constata é que o uso industrial se enquadra como conflitante com os demais, pois apresenta-se 

ameaçador ante a quantidade de água exigida no processo produtivo. 

O fato é que a vazão utilizada pelos usuários industriais considerados na pesquisa 

equivale a cerca de 370 litros por segundo (COGERH, 2019). Uma pessoa nascida no estado 

do Ceará consome, em média, 125 litros de água por dia (SNIS, 2018). Significa dizer que a 

indústria possui um consumo anual de água que seria o suficiente para abastecer 256 mil 

cearenses por ano, ou seja, praticamente o município de Sobral, que contém um dos maiores 

centros urbanos do Estado do Ceará.  

O uso gestor da água, manifestado através de ações das instituições governamentais 

responsáveis por sua gestão, também é considerado conflitante. De acordo com a população 

local, durante os processos decisórios nos espaços deliberativos, nenhum morador é consultado 

sobre possíveis intervenções na bacia para a alocação de água. Essas decisões modificam uma 

dinâmica socioespacial que geralmente prejudica os usos mais nobres da água atingindo 

comunidades e ecossistemas. 
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Quadro 2 - Usos, usuários e funções da água na BH do rio Guaribas.  

Abastecimento 

Humano 
População 

Consumo 

Higiene 
Alto ∄ (0) 

Dessedentação 
de animais Fauna Consumo Alto ∄ (0) 

Uso Industrial 

CSP, Usina 
Termelétrica do 

grupo Eneva, 
Matsuda Pecém 

Com. e Ind. Ltda. 

Meio de 
produção Alto ∃ (-) 

Uso Comercial 

Proprietários de 
lava-jato e 

vendedores de 
água 

Mercadoria Médio ∃ (0) 

Uso Agrícola 

Pecuarista, 
agricultores e 
moradores que 
criam animais 
para consumo 

próprio 

Consumo 

Meio de 
Produção 

Alto ∄ (0) 

Manutenção 
Ecossistêmica 

Fauna e Flora; 
ecossistemas 

terrestre e 
aquáticos 

Suporte 

Meio 

Consumo 

Alto ∄ (+) 

Lazer Turistas e 
moradores locais Meio Alto ∄ (0) 

Pesca Pescadoras Meio Alto ∄ (0) 

Gestão 

Estado (SRH, 
COGERH, 
SOHIDRA) 

 

Suporte Alto ∄ (-) 

        Fonte: dados da pesquisa. Produzido pela autora (2019).  Adaptado de Christofidis (2009) e Nascimento  

(2012). 
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Conclusão 

 

A partir dos resultados pôde-se constatar a Localidade da Parada apresenta um conjunto 

complexo de usos da água que precisam ser alocados de modo a não interferir e prejudicar 

outras atividades que compartilham do mesmo recurso. Posto isso, diante da quantidade de água 

consumida no processo industrial, esse uso é considerado conflitante, uma vez que a população 

vê a continuidade das suas atividades locais e de subsistência ameaçadas por possíveis 

impactos gerados pela elevada quantidade de água subterrânea retirada para abastecê-lo.  

Outra questão que influi na relação conflituosa entre os usuários da bacia é a não eficácia 

da mediação de conflitos sob responsabilidade dos órgãos estaduais de gestão hídrica. De 

acordo com Raffestin a água (1993, p. 208) “[...] como qualquer outro recurso é motivo para 

relações de poder e de conflitos”.  

A categorização dos usos da água permitiu sistematizar um conjunto de informações 

que viabilizou estimar os envolvidos no conflito emergente na BH do Guaribas. Esse conjunto 

de informação sistematizada pode servir para orientar futuros projetos voltado aos recursos 

hídricos e como ferramenta adicional ao sistema de informação da bacia podendo ser utilizado 

por seus usuários e gestores.   

Dessa forma, os usos múltiplos envolvem um conjunto de atores, para citá-los: 

pescadoras, comerciantes, agricultores, empresários do setor industrial e representantes do 

governo estadual; que têm interesses muitas vezes divergentes e cabe aos órgãos públicos 

conhecer tais situações para prevenir ou mediar conflitos. Essa lacuna pode ser preenchida 

através da categorização dos usos da água e o conjunto de informações sistematizadas nesse 

processo. Tal procedimento pode orientar o planejamento e a tomada de decisões em bacias 

hidrográficas.  
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OS ATINGIDOS POR BARRAGENS DA GLEBA MERCEDES EM SINOP/MT: UMA 

ABORDAGEM DO CONFLITO PELO ACESSSO ÁGUA/TERRA NA BACIA DO 

RIO TELES PIRES. 

 
Rozivaldo Barros de Souza1 

Introdução 

 

O artigo, emerge a partir da análise dos diferentes movimentos socioterritorial da 

região de Sinop no norte do estado de Mato Grosso, tendo como ponto central, a proposta de 

análise dos diferentes processos cotidianos de resistência ao capital, no assentamento Wesley 

Manoel dos Santos, conhecido como Gleba Mercedes em Sinop-MT, o qual estabelece sua 

lógica na região por meio da expansão dos hidronegócios.  

Há também, algumas reflexões sobre a ocupação da Amazônia matogrossense, trazendo 

a sua histórica produção do espaço e como tem se realizado a territorialização do capital, que 

se implantou por meio da aplicação de políticas públicas dos governos militares. Logo, 

procurou-se atentar às questões sociais e ambientais, a partir dos impactos desse modelo de 

desenvolvimento implementado na região. Aborda também o potencial que a região Amazônica 

brasileira possui para os investimentos no setor elétrico na forma de grandes projetos 

hidrelétricos, bem como os seus ônus ambientais e sociais.  

E por fim uma análise da situação da Gleba Mercedes, como foi constituído o seu 

Território e as angustias da comunidade rural do referido assentamento, refletindo as mudanças 

provocadas pela implantação dos empreendimentos hidrelétricos e as possíveis perdas materiais 

e imateriais.  

A pesquisa se deu a partir dos depoimentos de diferentes sujeitos que a compõem, a 

população do assentamento. Cabe destacar que esse espaço possui diferentes pautas de lutas, a 

saber; a terra, a moradia, o acesso às linhas de crédito, acesso ao conhecimento, à escola e à 

melhor qualidade de vida e principalmente, a permanência na terra. 

 
1 Mestrando em Geografia pela Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT Campus de Cáceres/MT. 
Militante do Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB, Email:rozivaldo84@gmail.com. 
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Foram utilizadas a pesquisa bibliográfica, documental (fontes primárias e secundárias) 

e de campo. A abordagem é essencialmente qualitativa. 

Os procedimentos realizados foram: leituras bibliográficas sobre o tema em questão; 

levantamento documental. Buscar-se-á os principais documentos de autores que tratam da 

questão da ocupação territorial do Norte do estado de Mato Grosso; conversas informais e 

aplicação de questionário semiestruturado com algumas famílias atingidas diretamente pela 

UHE Sinop no assentamento Wesley Manoel dos Santos (Gleba Mercedes). Pelo o 

envolvimento com o campo de pesquisa, utilizei a pesquisa participante, que é caracterizada 

pelo envolvimento do pesquisador e dos pesquisados 
 

O processo histórico de colonização da região norte de Mato Grosso 
 

O processo histórico de colonização da região norte de Mato Grosso foi marcado por 

conflitos socioterritoriais provocado pelo avanço do capital. Esse processo é promovido por um 

suposto desenvolvimento do país, alicerçado no discurso da necessidade da produção de 

alimento (discurso do agronegócio). O Estado é seu principal promotor, por meio de suas 

agências e políticas públicas na mediação de conflitos sociais, históricos e políticos que 

caracterizaram o início da colonização da região norte do estado. 

Para compreender melhor a causa desses conflitos é necessário contextualizar o 

processo histórico, destacando os principais períodos que caracterizaram o processo de 

ocupação da Amazônia mato-grossense, a partir das políticas públicas dos governos militares 

pós-64, como o “Programa de Integração Nacional- PIN” sancionado em 1970, pelo Presidente 

da República General Emílio Médici. 

Esse programa visava desenvolver uma política de incentivo às regiões consideradas 

distantes e inacessíveis, estimulando a colonização de toda a região Centro Oeste e Norte do 

país, especialmente a Amazônia brasileira, considerada por Becker (1990) até então como 

“espaço de reserva”. Nesse mesmo período o estado do Mato Grosso passa por um significativo 

processo de transformação acompanhando a geopolítica militar, essa estratégia do governo 

tinha por objetivo ocupar os “espaços vazios/reserva” existentes na Amazônia Legal por meio 

de Projetos de colonização.  

Para desenvolver esse programa segundo Picoli (2005):  
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O governo militar realizou uma grande propaganda de terras férteis, incentivos fiscais 
e financeiros com o intuito de atrair pessoas e investimentos para a região, provocando 
assim o deslocamento de grandes quantidades de migrantes atraídos pela propaganda, 
mas o real objetivo desse programa era esvaziar as tensões existentes na região 
Nordeste, Sul e Sudeste do país. (PICOLI, 2005, p.146). 

   

 Esse programa foi Justificado pela suposta necessidade de levar “homens sem-terra, 

para terras sem homens”, Picoli (2005), o programa também, “explicitava uma ambiciosa 

estratégia geoeconômica da Ditadura Militar: aliviar a pressão demográfica e os conflitos 

fundiários existentes no Centro-Sul do país”. Para que fosse possível o desenvolvimento desta 

região era necessário investir em obras de infraestruturas como é o caso da BR-163 (Cuiabá – 

Santarém), que foi inaugurada em dezembro de 1984 pelo Presidente da República João 

Baptista Figueiredo. 

As chamadas rodovias de integração nacional como a Cuiabá-Santarém, tinham por 

objetivo poder integrar esses vastos espaços “vazios” às demais regiões e lugares de nosso país. 

Outra razão de essas rodovias existirem, era estimular o desenvolvimento econômico e 

possibilitar que, ao longo de seu trajeto, se instalassem fazendas, que as cidades crescessem as 

migrações para este Estado aumentassem e que aqui se desenvolvesse uma produção agrícola e 

pecuária moderna. A construção da rodovia funcionava como a garantia para o escoamento da 

produção.  

A Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) era o órgão do 

governo responsável por financiar e conceder incentivos fiscais a empresas privadas de 

colonização, um exemplo disso foi a colonizadora SINOP S/A e a INDECO em Alta Floresta, 

que conseguiram meio ilícitos grandes áreas devolutas, dividindo as em milhares de lotes, 

vendendo depois principalmente para colonos do sul. 

A SUDAM e o Banco da Amazônia S/A (BASA) que a subsidia, nesta época ampliou 

os seus benefícios, igualmente, às empresas estrangeiras, deixando o pequeno agricultor sem 

acesso à terra, para Picoli (2006): 

 
Antes de privilegiar a colonização ou o assentamento do pequeno produtor à terra, 
destinou a maior parte dos seus recursos à pecuária, que concorre para a concentração 
da terra, expropriação do campesinato e a geração de um reduzido número de 
empregos no campo”.  (PICOLI, 2006, p.148). 

 
 

A ideia de “colonizar” a Amazônia brasileira, especificamente a sua porção sul foi ao 

entanto essencial para a expansão do capital, a sua ocupação, valorizou suas terras por meio de 
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ações de infraestrutura e despertou nos migrantes com capital para investir, o seu “espírito 

empresarial”, privatizando as terras da região para se criar uma moderna agricultura extensiva. 

Com este objetivo, o governo federal transplantou para a Amazônia a estrutura agrária que 

estava se desenvolvendo no nordeste e no centro sul do país, alicerçada na grande concentração 

fundiária e na má distribuição de renda social. 

 

Algumas notas acerca do potencial da Amazônia para os mega investimentos no setor 

elétrico 

   

A Amazônia passou por várias investidas do capital em diferentes ciclos econômicos, 

desde o extrativismo da borracha, das drogas do sertão, do garimpo, da especulação e a 

mercantilização da terra, pelo ciclo da madeira, da pecuária e do agronegócio os dois últimos 

com grande vitalidade atualmente. 

Como continuidade de grande geografia de exploração dos recursos naturais, a água se 

destaca na mercantilização para a obtenção de energia hidrelétrica, sob o domínio da exploração 

mais refinada de grandes grupos econômicos, na maioria multinacionais. Isso se deu a partir da 

década de 1980, com a privatização do setor elétrico brasileiro e um aumento dos investimentos, 

principalmente por parte de empresas multinacionais, vários projetos de hidrelétricas 

planejados para a Amazônia no final do período militar foi posto em prática, por exemplo a 

Usina hidroelétrica de Tucuruí no Pará e Balbina no estado do Amazonas, que foram 

construídas nesse período, sendo que a usina de Balbina que causou grande impacto por ser 

construída sem licenciamento ambiental hoje está desativada. 

Acerca dessa longa geografia de exploração dos recursos naturais, a Amazônia 

Brasileira passa a atrair investimentos de capital nacional e internacional para o setor elétrico, 

segundo Trocate (2014) alerta que:  

 
[...] empresas instalam-se no Brasil e nos demais países da América Latina em busca, 
principalmente, de matérias-primas agrícolas, minerais e energéticas com fins de 
exportação (diga-se saqueio) para acumulação privada no contexto internacional. Ou 
seja, o papel atribuído pelo capital internacional na re-divisão internacional da 
produção e do trabalho para América Latina é de meros exportadores de matérias-
primas agrícolas, minerais e energéticas. (TROCATE, 2014, p. 33). 

 

A região Amazônica é um território rico em recursos naturais, principalmente a água. O 

país possui o terceiro maior potencial hidráulico do mundo para a produção de energia 
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hidroelétrica segundo o MME (2014), com aproximadamente 260.000 MW, mas ainda 

explorou-se apenas 34% desse potencial, sendo que a região amazônica é responsável pela 

metade dessa produção (106.000 MW), sendo explorados, entretanto, apenas 7% de seu 

potencial. Temos um grande potencial hídrico ainda a aproveitar comparado a países como 

França e Alemanha que já exploraram a quase totalidade de seus potenciais hídricos. Esse fato 

aponta para um recente traçado dessa marcha do capital para essa região.  

A região da Amazônia Legal concentra quase metade de toda água subterrânea potável 

do país. Dado que demonstra a riqueza em recursos naturais que podemos encontrar nessa 

região, pela suas características geomorfológicas, os seus rios são de planícies, nas quais vivem 

em suas barrancas povos indígenas, ribeirinhos, pescadores, extrativistas e camponeses, 

configurando como uma região sociocultural e economicamente complexa e sensível.  

A construção desses empreendimentos na Amazônia atingem áreas de reservas 

ambientais, locais com alto grau de biodiversidade, com espécies endêmicas e raras. Espécies 

de peixes de interesse econômico tendem a sumir, pois a grande maioria das espécies de peixes 

necessita de água corrente, em função da oxigenação da água. Logo, água parada dos lagos 

artificial acabam afetando a sua reprodução e a ecologia local, causando grande desequilíbrio e 

mortandade, afetando a base alimentar e econômica de comunidades indígenas, ribeirinho e 

pescadores, os quais tem o rio como seu meio de vida.  

Segundos dados da EPE - Empresa de Pesquisas Energéticas, o governo tem planejado 

a construção de mais de 100 Usinas Hidrelétricas (UHE) e Pequenas Centrais Hidrelétricas 

(PCH), para a região Amazônica, barrando praticamente todos seus principais rios, que são 

possíveis para a obtenção de energia elétrica, como o rio Madeira; Xingu; Tapajós; Araguaia; 

Tocantins; Teles Pires; Juruena e alguns de seus afluentes.  

 

A Gleba Mercedes e o caso dos atingido por barragem 

 

 O assentamento Wesley Manoel dos Santos mais conhecido como Gleba Mercedes V, 

localiza-se poucos quilômetros das margens direita da MT 220 no sentido Sinop a Tabaporã, 

seguindo o leito do rio Teles Pires no município de Sinop/MT. Esse assentamento foi criado 

em 1997 no período do governo Fernando Henrique Cardoso, e recebeu esse nome por causa 

da empresa Mercedes Bens do Brasil S/A, essa empresa adquiriu uma grande extensão de terra 

num total de mais ou menos 500.000 mil hectares, essa terra foi adquirida como negociação 
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para a empresa Mercedes Bens a vir se instalar no Brasil, aproveitando-se de umas das formas 

de ocupação das terras na região Amazônica a chamada colonização espontânea2.  

 A Mercedes Bens nunca ocupou a área na região que, posteriormente, foi vendida a um 

particular. Uma destas áreas foi desapropriada pelo INCRA, mais especificamente a fazenda 

Sequoia, que veio a constituir-se o assentamento de reforma agrária Gleba Mercedes V. 

(Peripolli, 2009). Cada um dos lotes, chamados de parcelas3, num total de 500, têm 70 hectares 

cada um. O número de famílias assentadas, em 2008, era de 496 famílias. (Peripolli, 2009). 

 O início de tudo, começou no final do ano de 1997 com um “chamamento” via rádio 

pelo sindicato dos trabalhadores rurais de Sinop, requisitando interessados em a adquirir um 

lote no futuro assentamento e encaminhou à relação dos interessados ao INCRA em 

Diamantino/ MT. A maioria dos inscritos não tinha práticas de desenvolver atividades agrícolas, 

pois, eram funcionários de serrarias, vendedores ambulantes, trabalhadores das fazendas da 

região.  

 Os mais interessados, que era cerca de trinta e cinco famílias se organizaram com o 

apoio do sindicato dos trabalhadores rurais de Sinop, e um ano depois, essas trinta e cinco 

famílias, resolveram acampar no centro da Gleba, nas margens do rio Matrinchã, em barracos 

de lonas e, enquanto esperavam a repartição das terras, por parte do INCRA, plantavam algumas 

culturas de subsistência como mandioca, hortas e criavam seus pequenos animais para o 

consumo.(entrevista com os assentados, Junho de 2014). A partir deste momento, os assentados 

começaram a trabalhar com os recursos que tinham em seus lote. Segundo Peripolli (2009): 

 
Devido à grande quantidade de madeiras nobres ali existentes. [...] a maioria das 
pessoas foi lá pra dentro do lote escolher, olhando pra cima, para ver a quantidade de 
madeira que tinha lá. (PERIPOLLI, 2009 p.172). 
 

  Como o recurso era pouco houve a venda dessa madeira de forma ilegal, pois ninguém 

tinha licença do IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente). O recurso obtido com a venda 

da madeira foi usado para melhoria dos lotes, compra de materiais como caixa d’água, materiais 

de construção para construir as casas e os barracões, arames para a cerca etc. 

 
2 Aquela formada por trabalhadores que partem “sem rumo” em busca de terra para trabalhar, sem a presença do 
Estado, leis.  
3 Daí o termo parceleiro, aquele que detém uma parcela.   
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  Mas para gerir o território, recém conquistado, os assentados constituirão mecanismos 

de “território autônomo”, como uma alternativa de desenvolvimento. A autonomia constitui, no 

entender de Souza (2001), “a base do desenvolvimento, este encarado como processo de auto 

instituição da sociedade rumo a uma maior liberdade e menor desigualdade”.   

O órgão que representa essa “autonomia” no assentamento é o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, pois esse órgão vem empenhando-se, junto com a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e a Federação Estadual de 

Trabalhadores na Agricultura (FETAGRI), instituições em que o Sindicato é filiado, o qual 

busca efetivar a regularização ambiental do assentamento.  

Outra alternativa de organização que é encontrado no assentamento, ocorre por meio 

das Associações. Quando iniciou-se a pesquisa foram identificadas 5 associações atuantes na 

comunidade, que trabalham individualmente em prol de interesses de cada local, 

Então, estes sujeitos viram no assentamento a oportunidade de retorno às raízes vividas 

na infância, porém ao longo do processo de estruturação e organização de todo assentamento, 

estes sujeitos passaram por diversas histórias de lutas, com conquistas, perdas, desilusões, 

angústias, dificuldades e alegrias.  

No assentamento atualmente, está havendo um processo de re-territorialização do 

agronegócio, das pequenas propriedades de volta em latifúndio, para falar da re-territorialização 

do agronegócio, temos que analisar o conceito elaborado por HAESBAERT (2004), que define 

que: “o território pode ser concebido a partir da imbricação de múltiplas relações de poder, do 

poder mais material das relações econômico-políticas ao poder mais simbólico das relações de 

ordem mais estritamente cultural”. (HAESBAERT, 2004, p.79). Desta maneira, o território 

emerge na sua condição des-intregadora quando há interferência externa direta do capital, seja 

pela investida do agronegócio ou como descreve Mendonça (2011) como a monopolização da 

água realizada pelos grandes grupos financeiros, industriais capitalistas. 

Há poucos pioneiros no assentamento, muitos já cansados de esperar por políticas 

públicas que auxiliem na geração de renda de seus lotes, cansados das dificuldades em ir e vir 

ao centro da cidade, da precariedade das estradas, da falta de acesso às linhas de crédito, falta 

de resultado nos projetos formulados por Associações, Sindicatos, Secretarias de agricultura e 

de meio ambiente, falta de acompanhamento e assistência técnica e falta de informação, 

motivos apontados como centrais para a desistência dos lotes e a migração para os centro 

urbanos.  
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Percebe-se que a produção de alimentos para a subsistência familiar, tem diminuído 

muito nos últimos anos. Os assentados mais antigos comenta que aproximadamente uns cinco 

anos atrás era possível encontrar várias parcelas em que se cultivava arroz, feijão, milho e outros 

alimentos para o sustento da família e dos animais. Geralmente as sementes destas famílias 

eram crioulas, guardadas de um plantio para o outro. Agora, porém o agronegócio vem 

invadindo o assentamento. Muitas famílias têm arrendado suas parcelas para o plantio de soja 

e milho. 

Analisando a produção do assentamento, nos revela outro caso preocupante, o cultivo 

de alimentos somente para a subsistência da família está ficando inviável, a falta de renda e 

falta de projetos que viabilizassem a agricultura familiar foi o principal motivo que fez com os 

moradores do assentamento começassem a arrendar suas parcelas, pois viam no arrendamento 

uma fonte de renda para a família, já que ele mesmo não tinha acesso às linhas de crédito para 

cultivar sua terra. 

O agronegócio e suas consequências, como o uso intensivo de agrotóxicos, o 

desmatamento, a contaminação dos rios e córregos, entre outras consequências, é um tema 

preocupante, pois não foi constatado nenhuma discussão sobre agroecologia no espaço familiar 

ou escolar, isso acaba passando para os alunos e para a comunidade a impressão de que a 

invasão do agronegócio é um fato natural e deve ser aceito.  

A atividade da pecuária, como a compra e venda de gado de corte, é ainda o que 

movimenta a renda da maioria das famílias, era a garantia do pagamento dos fomentos e 

PRONAF, mas a partir do ano de 2007, por meio de uma iniciativa dos membros de uma 

associação do assentamento, iniciou-se também a comercialização do leite. Antes o leite era 

usado para subsistência familiar e para fabricação de queijo que era vendido na cidade.  

Apesar dos produtores ainda estarem desanimados, com o baixo preço pago pelo litro 

de leite e a falta de financiamento para melhorar o plantel de vacas, percebe-se que o gado 

leiteiro vem auxiliando também na renda de várias famílias assentadas. 

É possível encontrar aproximadamente dez tanques resfriador espalhados no 

assentamento, atualmente o leite é recolhido pelo laticínio COOPERNOVA (cooperativa do 

município de Terra Nova do Norte). 

O INCRA que o órgão responsável pelo assentamento nunca realizou nenhuma obra de 

infraestrutura nesse assentamento. Segundo relatos dos assentados, as estrada de dentro do 

assentamento, são as mesmas utilizadas pelos madeireiros, que exploram a madeira durante a 
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formação do assentamento, que no período das chuvas (setembro a Maio) algumas estradas 

ficam intransitável impossibitando os moradores de se locomoverem. 

Há pouco tempo que o assentamento possui energia elétrica, que só foi adquirido por 

meio de programas do governo como o “Programa Luz Para Todos” do Governo federal. E os 

poucos créditos que tiveram acesso, foram conquistados por meio de muita luta, (trancando 

rodovia e ocupando bancos) só foi para construir a moradia e investir na infraestrutura básica 

da propriedade, como na construção de cercas, galpões etc. E não foi o suficiente para investir 

na produção.  

Hoje o assentamento possui vários lotes pertencente a um proprietário que está 

registrado em nome de “laranja” para fugir da fiscalização (o INCRA só permite o registro do 

lote no único CPF), retornando à característica de um latifúndio.  

O assentamento desde a sua origem foi abandonado pelas políticas públicas do Estado, 

não havendo incentivo e nem financiamentos para melhorar a infraestrutura e a produção. As 

estradas, sempre mal conservadas, além da distância do assentamento da sede do município (95 

km distante do centro da cidade de Sinop) propicia para que muitos vendem seus lotes a preço 

baixo e se mudassem para cidade ou para outra região. Nesse sentido o assentamento pouco a 

pouco vem sendo engolido por grandes áreas destinados a pecuária ou para lavoura de soja e de 

milho, que já fazem parte da paisagem local, descaracterizando o perfil dos assentamentos da 

reforma agrária. 

O assentamento Wesley Manoel do Santos (Gleba Mercedes) vem enfrentando um novo 

processo de desterritorialização, devido a construção da usina hidrelétrica no município de 

Sinop (UHE Sinop). Pois Saquet e Silva (2008) colocam o território como um conceito que 

aparece implícito no sistema capitalista, e se manifesta na precarização e falta da presença do 

Estado na negação de seus direitos sociais, o repasse de terrenos públicos para as grandes 

empresas e sua apropriação sobre os recursos dispostos no espaço. Tornando-se essencial para 

compreender as condições de desapropriação e perda de meios de sobrevivência dos assentados 

atingidos pela UHE Sinop. 

A construção dessa usina, atingirá cerca de 240 famílias do assentamento (segundo o 

cadastro sócio econômico fornecido pela CES empresa responsável pelas obras da UHE Sinop), 

causando impacto no seu modo de vida; nos espaços de cultura, lazer e esporte e a perda de  

valores simbolicos material e imaterial.  
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O medo da perda, que é um fato típico dos impactados por esse tipo de empreendimento, 

fez criar um processo de mobilização e resistência para a garantia dos direitos dos assentados 

atingidos, tanto na forma de criação a princípio da Comissão de atingidos, como também na 

atuação do Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB, para pensarem juntas nas 

consequências e impactos que a construção da usina causará aos assentados. (MAB, 2013). 

A mobilização e a resistência, fazem com que as famílias atingidas da Gleba Mercedes, 

a se organizarem no Movimento dos Atingidos por barragens –MAB.  

Essa movimento tem a missão de organizar as famílias atingidas por barragens no Brasil, 

vem realizando trabalhos desde a segunda metade dos anos 19704 quando agricultores da região 

de Itaipu, em Itaparica (Bahia), em Tucuruí (Pará), na Bacia do rio Iguaçu (Paraná), no vale do 

Jequitinhonha (MG), no Xingu (Pará), na Bacia do rio Uruguai (RS/SC), um pouco por toda 

parte onde se constroem ou se projetam hidrelétricas, grupos sociais e povos indígenas 

prejudicados têm resistido e levantado as mais diversas reivindicações, e se mobilizaram por 

melhores indenizações e reassentamentos. (MAB, 1996) 

Desde então a atuação do MAB na Gleba Mercedes é desenvolver ações de defesa dos 

direitos humanos e socioambiental, porque varios direitos humanos na construção de barragens 

são sistematicamente violados, à saber: 

Direito a informação e a participação: Um dos direito que é negado aos atingido no 

começo de qualquer empreendimento hidroelétrico,  é o direito à informação e a participação, 

isso acontece, pelo fato de que a empresa não dão esclarecimentos acerca de algunas 

informações referente algum impacto, exemplo disso,  é  o remanejamento dos atingidos para 

o reassentamento e a recontituição da malha viária do assentamento. A empresa já apresentou 

um mapa da suposta nova malha viaria, mas que não deu nenhuma alternativa de escolha por 

parte dos assentados, por onde irá passar a nova estrada. O atingido tem direito de escolher e 

participar de decisões de seu interesse ou da comunidade impactada. 

Há pouco esclarecimento por parte da empresa de  informações de quando vai começar 

a construir as novas estradas e nem e os locais exatos dos trajetos. Informações ainda não claras 

a cerca das idenizações das benfeitorias e das produções agricolas dos atingidos. O caderno de 

 
4 Segundo Vainer, 2009 “existem algumas referências acerca da existência de manifestações de resistência à 
construção de barragens nos anos 40 e 50 (Soares, 1998), mas é inquestionável que os sinais mais fortes de 
movimentos coletivos organizados datam do final dos anos 70”. Por isso a opção em iniciar a contextualização a 
partir da década de 1970. 
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preço, que um documento que mostra os parâmetros de idenização pela benfeitoria, apresentou 

preços muito abaixo do mercado para aquela região causando revolta em alguns atingidos.5 

Direito de ir e vir: Com o enchimento do lago da UHE Sinop,  houve interferências em 

12 pontos na a malha viaria do assentamento que mudou toda a logistica dessa comunidade. 

Essas interferências, aumentou em mais de 30 km no trajeto dentro do assentamento,  onde 

algumas  familias ficaram separadas pelo espelho dágua que o lago irá formar, mudando a 

paisagem e as rotas comuns no assentamento.   

Há  familias que será atingido nesse tipo de impacto, precisa dar uma volta de mais de 

10 km para visitar familiares que fica do outro lado do rio Matrinchã,  que com o enchimento 

do lago da usina, esse rio subiu mais de  10 m de altura, criando um pequeno lago, separando 

os famíliares. Essas família para as suas atividades agricolas, divide um trator na lida do campo, 

com a formação do lado o rio Matrichã juntamente com a estrada e a aponte que liga as duas 

propriedades desapareceu ficando sumersa, separando-as.  As famílias atingidas por 

empreendimentos hidrelétricos, passar por perdas de natureza afetiva, material e imaterial, 

havendo uma transformação no seu ambiente social, econômico e nas relações familiar. 

 Desse modo, as perdas reflete de alguma forma no assentamento, como a perda do 

modo de vida e os laços de solidariedade social ou comunitária, separarando os laços 

afetivos e de visinhança de uma boa parte dos assentamentos, por que uma parte vai para o 

reassentamento  e outra vai ficar nas áreas que não vão ser inundada ou em áreas remanessente 

que restaram, provocando a perda do território, a perda  dos modos de vida e os laços de 

solidariedade social ou comunitária . 

Perdas dos espaços de lazer e de esporte: um exemplo claro de perdas de espaços de 

lazer, é a prova de laço, que é um esporte que teve as suas origens no sul do país. Esse esporte 

agita alguns finais de semanas (por que sempre há algumas competições entre jovens do local, 

por apenas brincadeiras), mas o evento principal é realizada todo ano geralmente no mês de 

outubro, esse evento é o que paralisa o assentamento, atraindo pessoas da cidade (Sinop) e de 

outras cidades vizinhas.  

Pois a área onde acontece o evento, foi inundado com o enchimento da barragem, 

desaparecendo, isso de certa forma impactar a vida cultural do assentamento, inviabilizando a 

expressão cultural dessa comunidade. Não havendo mais festa e torneios, isso pode 

 
5 Informações extraído dos relatórios de reuniões entre CES e atingidos, cedidos por MAB/MT, realizado nos dias 
04 Junho de 2015; 14 de Setembro de 2016 e 08 de dezembro de 2017. E de visitas a campo. 
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desestruturar a comunidade nos laços de cooperação e ajuda mútua na organização desse 

evento. 

Outro local de impacto no espaço de lazer é o rio Matrinchã, esse rio por ser de águas 

calma e grande parte rasa, os moradores da comunidade vinham nos finais de semana banhar-

se e pescar com as suas famílias. Esse rio com o enchimento do lago foi inundado, modificando 

a paisagem local e retirando os espaços de lazer dessa comunidade, hoje esse rio transformou-

se num lago de água parada, e com mal cheiro pois a empresa não suprimiu totalmente a 

vegetação que resultou numa grande mortandade de peixes provocado provavelmente na falta 

de oxigenação da água.  

Perda dos espaços de formação: No Assentamento Wesley Manoel dos Santos, 

encontra-se duas Escolas que atendem estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental até o 3º 

ano do Ensino Médio. Apenas em 2009 as duas Escolas que funcionam dentro do assentamento 

foram desvinculadas de uma escola urbana. 

Analisando a vida escolar, e conversas com professores e diretores das duas escolas, 

pude perceber que a metodologia em sala de aula, a maneira de avaliar os alunos, a relação 

escola e comunidade, e iguais ao urbano, apenas o calendário tinha pequena diferenciação. 

Percebe-se então que o método de educação nessas escolas, apesar delas serem 

localizadas na zona rural, é uma educação urbana sem nenhum procedimentos metodológicos 

voltada para a educação do campo.  

A Escola Municipal Walmor Copatti é umas das escolas localizado no núcleo urbano 

denominado Campos Novos, é a que irá sofrer maior impacto após a transferência dos atingidos 

para o reassentamento.   

Pois essa instituição de ensino, segundo informações dos próprios professores e da 

coordenação, perdeu aproximadamente 50% dos seus alunos, e houve também uma queda no 

quatro de professores. Os fatores que levaram a isso são:  

1) há vários pais de alunos que seus lotes foram inundado pela usina saíram para o 

reassentamento levando seus filhos consigo.  

2) a mudança da malha viária do assentamento também dificultou o deslocamento 

desses alunos à escola, pois muitos alunos dão uma volta de mais de 30 km para ir à escola 

optando para estudar na outra escola que situa em outra região do assentamento que não foi 

impactada pela usina.  
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3) há 4 professores da escola que seus lotes foram alagados pela usina, sendo três deles 

foram para o reassentamento ou para a cidade e não vão dar mais aula nessa escola, já que todo 

os professores da escola são moradores do assentamento houve uma perda do quatro de 

professores da escola. A escola já sofre com a falta de professores qualificados de cada área do 

ensino, um exemplo disso é o fato da professora que leciona a disciplina de Geografia ser 

formada em pedagogia. 

 Há tambem a perda da renda/atividade econômica: há um agricultor que mora no 

assentamento, tem uma plantação de banana, onde montou uma pequena agroindústria de 

produção de balas de bananas, pois a sua maior preocupação é perder a sua atividade econômica, 

porque uma parte dos seus bananais também foi inundados pelo barragem. 

Perda do valor simbólico de vida: há muito famílias de agricultores que foram 

realocado para o reassentamento, lamentam ter que sair e começar tudo de novo nessa nova 

terra, fazer a casa de novo, plantar as mudas de frutas que já estão produzindo a tempos de 

novo. Por que, segundo VAINER, (2002), a implantação de uma barragem implica, via de regra, 

processo complexo de mudança social, que envolve deslocamento compulsório de população e 

alterações na organização cultural, social, econômica e territorial de uma região dependente de 

níveis econômico ali já desenvolvidos. 

Considerações Finais 

 

A pesquisa é uma mera reflexão sobre a materialização do modelo energético brasileiro 

e juntamente com o desenvolvimento do agronegócio e suas consequências na bacia do rio 

Teles Pires. Buscou-se mostrar um balanço da construção de hidrelétricas nesta região a partir 

da construção da UHE Sinop. São também uma sistematização das questões centrais que 

envolvem a construção de hidrelétricas na região norte do estado de Mato Grosso. Estas obras 

de geração de energia, que foram anunciadas há 30 anos e que paulatinamente estão sendo 

construídas na região estão a serviço de quê e para quem?  

Analisando a atual problemática, percebe-se que toda a energia produzida em nossa 

região tem como destino abastecer as grandes indústrias das regiões sul e sudeste do país. E nós 

ficamos só com os impactos socioambientais. Preço esse que das indenizações e compensações 

não pagam. 
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Usando o método de pesquisa participativa e diálogos direto com objeto pesquisado 

percorri os caminhos e as trilhas dentro do assentamento da Gleba Mercedes para acompanhar 

os debates e as discursões em relação as consequências da implantação de um empreendimento 

hidroelétrico dessa comunidade rural. Como as indenizações das benfeitorias; a polêmica dos 

baixos preços do caderno de preço; as reuniões da empresa com os atingidos (que no final 

terminavam com os ânimos exaltados por parte dos atingidos por não avançar em nada); os 

processos de luta para a garantia de seus direitos. Isso tudo serviu para entender os processos e 

os fenômenos da des-territorização do homem do campo. 

A pesquisa participativa possibilitou também acompanhar mais de perto a realidade das 

famílias atingidas que vivem e trabalham no campo, o cotidiano dos sujeitos da pesquisa 

(professores, alunos, assentados atingidos) possibilitou mostrar, um pouco de como vivem esses 

trabalhadores rurais. E permitiu compreender melhor como se materializa na prática, a 

penetração do capitalismo no campo, e o processos da des-territorização, seja ele pelo 

agronegócio, já introduzido no assentamento, ou pelo hidronegócio.  
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DO MONOCULTIVO DA CANA AO MONOCULTIVO DO EUCALIPTO, DUAS 
FACES DE UMA MESMA TRAGÉDIA: considerações sobre o complexo madeira-

papel-celulose em Alagoas 

Lucas Gama Lima1 
Jéssica Lima Barbosa2 

 

Introdução 

A formação territorial alagoana esteve, desde a invasão portuguesa, durante o período 

colonial, soldada à cana-de-açúcar. Extensas áreas férteis de sua Zona da Mata e de seu Litoral 

foram apropriadas para o monocultivo da gramínea, forjando uma economia de base primária 

e altamente dependente do setor sucroenergético.  

Contudo, nos últimos dez anos, em face da crise que se abate sobre o mencionado setor, 

registra-se, por um lado, a diminuição da superfície cultivada e da quantidade de toneladas de 

cana-de-açúcar e, por outro lado, um crescimento vertiginoso dos hectares cultivados com 

eucalipto no estado.  

Nesse sentido, a hipótese com a qual trabalhamos aponta para uma transição agrícola – 

dirigida pelo Estado e por corporações empresariais do agronegócio, sediadas ou não no estado 

– que tem paulatinamente substituído o monocultivo da cana-de-açúcar pelo monocultivo do 

eucalipto.  

Em face do exposto o trabalho tem como objetivo analisar a territorialização do capital 

no campo alagoano através da expansão do complexo madeira-papel-celulose. Parte-se da 

premissa de que se trata de um fenômeno em seu estágio inicial e inserido no contexto da 

mundialização da economia capitalista, em que se verifica a apropriação das terras situadas 

entre os trópicos para o cultivo de árvores comerciais.  

Compreende-se que a expansão do complexo madeira-papel-celulose reforça a 

especialização da economia brasileira e, por conseguinte, alagoana, na produção de 

commodities, que atendam às demandas do mercado mundializado, ao tempo que potencializa 

as contradições imanentes ao processo de acumulação do capital. O exercício analítico é guiado 

 
1 Docente Adjunto I do Curso de Geografia Licenciatura do Campus do Sertão da UFAL. Coordena o Observatório 
de Estudos sobre a Luta por Terra e Território (OBELUTTE/GEPAR/UFAL). Email: lucas.lima@delmiro.ufal.br. 
2 Discente do Curso de Geografia Licenciatura do Campus do Sertão da UFAL. Integra o Observatório de Estudos 
sobre a Luta por Terra e Território (OBELUTTE/GEPAR/UFAL). Email: jeslima92@gmail.com. 
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pelo materialismo histórico-dialético, por meio do qual os fenômenos sociais não podem ser 

explicados per se, senão como parte de uma totalidade contraditória, inscrita na história e em 

movimento.  

Os dados e as informações aventados são de caráter primário e secundário, decorrentes 

de visita a um assentamento de reforma agrária e de consultas feitas aos documentos oficiais 

do Estado, dos grupos empresariais e suas respectivas associações, além de fontes jornalísticas. 

Salientamos que a presente reflexão decorre dos estudos e das pesquisas em execução no âmbito 

do Observatório de Estudos sobre a Luta por Terra e Território (OBELUTTE) vinculado ao 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Análise Regional (GEPAR/CNPq/UFAL). Esperamos que o 

texto contribua para descortinar os meandros da acumulação de capital do complexo madeira-

papel-celulose no campo brasileiro, notadamente, em Alagoas, identificando suas irreformáveis 

contradições. 

 
O eucalipto como commodity: a participação do Brasil no complexo industrial madeira-
papel-celulose. 
 

O eucalipto foi introduzido no país há mais de um século, mas seu plantio comercial é 

somente galvanizado durante a ditadura civil-militar (1964-1985). A esse respeito, camponeses, 

povos originários e comunidades quilombolas foram expropriados de suas terras para darem 

lugar ao avanço da monocultura desse gênero arbóreo no norte do Espírito Santo, no extremo 

sul da Bahia e em parte do Cerrado dos estados de Bahia, Goiás, Maranhão e Minas Gerais 

(PICCOLI, 2006; SILVA e PORTO-GONÇALVES, 2006). O Estado foi essencial para essa 

empreitada, uma vez que ofertou incentivos fiscais e afiançou a apropriação de terras por parte 

das empresas (SILVA, 2018)3.  

Atualmente, o Brasil possui papel de destaque no complexo industrial madeira-papel-

celulose. De acordo com o IBGE (2018), o eucalipto (desconsiderando o pinus)4 ocupa mais de 

7,5 milhões de hectares e a produção de sua tora para papel, celulose, lenha e outras finalidades 

alcançou, aproximadamente, 150 milhões de m³ em 2018. Este desempenho converteu o país 

no segundo maior exportador de celulose do mundo, atrás, apenas, dos Estados Unidos, e à 

frente de países como Canadá, Suécia, Finlândia e Japão, notoriamente conhecidos produtores 

 
3 Situação semelhante também se verificou no Chile, quando a ditadura de Pinochet legitimou o cultivo de 
eucalipto no sul do país, resultando na usurpação de parte das terras dos indígenas Mapuche. Estes seguem 
resistindo até a presente data (CORREA, 2019). 
4 Apesar de integrar o complexo madeira-papel-celulose não analisaremos o cultivo do gênero arbóreo pinus, uma 
vez que ainda não se tem registro de sua presença no estado de Alagoas. 
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da pasta da madeira (IBÁ, 2019). As plantações de eucalipto estão presentes em todas as regiões 

do país, conforme mapa 1, radicando principalmente nos estados de Minas Gerais e Mato 

Grosso do Sul – os dois com mais de 1 milhão de hectares – e São Paulo, Paraná, Rio Grande 

do Sul e Bahia – os quais figuram com mais de 500 mil e menos de 1 milhão de hectares. 

 

Mapa 1- Localização dos cultivos de eucalipto no Brasil (2018) 

 
  Fonte: PEVS/IBGE, 2019. Organização: Jéssica L. Barbosa e Lucas G. Lima, 2019. 

 

Os principais destinos da exportação do eucalipto e de seus derivados produzidos no 

Brasil são, em ordem, China, Europa, Estados Unidos e América Latina (IBÁ, 2019), conforme 

pode ser observado no gráfico 1: 
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Gráfico 1- Destino da exportação brasileira de eucalipto e seus derivados 

 
Fonte: IBÁ, 2019. Organização: Jéssica L. Barbosa e Lucas G. Lima, 2019. 

 

Registra-se que as condições edafoclimáticas existentes no Brasil se constituem em forte 

atrativo para os investimentos de capitais do complexo industrial de madeira-papel-celulose. A 

particular combinação de incidência solar, solo e disponibilidade de água aumentam, 

extraordinariamente, a produtividade e diminuem a rotação média (tempo entre o plantio e a 

colheita) do eucalipto. Enquanto no Brasil a produtividade média é de 36,0m³/ha ao ano, países 

como EUA e Canadá alcançam 10 e 5 metros cúbicos por hectare ao ano, respectivamente (IBÁ, 

2019). Por sua vez, a rotação média no Brasil é de, aproximadamente, 5 anos, nos EUA é de 

pouco mais de 20 anos e no Canadá atinge mais de 30 anos (IBÁ, 2019). Essa aguda vantagem 

da produção entre os trópicos tem engendrado a territorialização do capital através de 

corporações empresariais sediadas no país e multinacionais, guiadas pela possibilidade de 

diminuição da rotação do capital (P-D-C-C) e, por conseguinte, alcance de avultados lucros 

(OLIVEIRA e SANTOS, 2016; OSORIO, 2019).  

 Além das corporações empresariais sediadas no país e multinacionais, o complexo 

madeira-papel-celulose tem atraído empresas de investimento de gestão florestal (TIMO5, sigla 

em inglês). São “grandes investidores institucionais, tais como fundos de pensão, seguradoras, 

doações de fundações e escritórios familiares, os quais convertem seu capital para a compra de 

 
5 Timberland Investment Management Organization. 
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áreas florestadas” (VIANA, 2016, p. 3). Em outras palavras, diz respeito a fundos que 

consideram o negócio com árvores plantadas, como o eucalipto, um ativo com enorme potencial 

de valorização especulativa. De acordo com Ibá (2019) as TIMO’s detêm 10% dos plantios de 

árvores (eucalipto e pinus) em território brasileiro. Essa movimentação revela o grau de 

financeirização do complexo madeira-papel-celulose no país. Entre as TIMO’s com atuação 

direta e indireta no Brasil estão os norteamericanos: Timberland 1 GP, pertencente ao grupo 

Global Forest Partners; Inflor Forest (SGF) controlado pela Brookfield e; o Resource 

Management Services (RMS). Ambos com atuação em vários estados da federação, 

notadamente, na porção centro-sul. 

Interessante observar que as corporações empresariais e investidores institucionais do 

complexo madeira-papel-celulose se valem da retórica do capitalismo verde6, difundida por 

seus signatários, a exemplo da Organização das Nações Unidas (ONU). Por meio desta foi 

criado o REDD+, um instrumento desenvolvido pelas Partes na Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC), que oferece incentivos aos países em 

desenvolvimento para reduzirem as emissões de CO₂ por meio, dentre outras medidas, da 

formação de estoques de carbono florestal (PNUD, 2019). Além do REDD+, o Acordo de Paris 

exorta seus participantes a adotarem medidas de redução de CO₂. Assim, por meio da retórica 

do capitalismo verde, o complexo madeira-papel-celulose vem obtendo e/ou reforçando 

polpudos incentivos fiscais, fornecidos pelo Estado, e legitimando a expansão de seus 

monocultivos sobre importantes parcelas de terras. O trecho seguinte, extraído da principal 

associação empresarial do setor – Ibá – ilustra esse movimento de modo cristalino: 
 
Tema focal para as associadas e para a Ibá, as mudanças climáticas trazem risco e 
oportunidades. Em 2018, o estoque de CO₂ equivalente (CO₂eq) do segmento somou 
4,2 bilhões de toneladas. O setor de árvores plantadas para fins industriais é um dos 
mais aptos a fortalecer os objetivos do Brasil no Acordo de Paris, que prevê reduzir 
as emissões dos gases do efeito estufa em 43% frente à realidade de 2005 [...] (IBÁ, 
2019, p. 5; 6). 

 
Recentemente, a Suzano – empresa resultante da fusão da Suzano com a Fibria e uma 

das gigantes globais na fabricação de papel e celulose provenientes de eucalipto – anunciou o 

lançamento de um papel especial destinado à fabricação de canudos, denominado de Loop. O 

mencionado papel, derivado do eucalipto, é divulgado pelos porta-vozes do complexo madeira-

 
6 Wallis (2012) argumenta que os defensores do capitalismo verde buscam unir duas propostas antagônicas ao 
defenderem concomitantemente o capitalismo e a defesa dos ecossistemas, ignorando que a história do capitalismo 
é marcada pelo desprezo ao meio ambiente. 
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papel-celulose como uma iniciativa que “vem para atender a carência do mercado em oferecer 

solução ecologicamente correta” (CEPEA, 2019, p. 10). 

A despeito desse apelo à preservação do meio ambiente, consideramos que o complexo 

madeira-papel-celulose está assentado em infindáveis contradições. Seu apelo ambiental é um 

embuste e oculta que:  

a) As plantações de eucalipto se baseiam, majoritariamente, em monocultivos, 

ocupando parcelas consideráveis de terras que poderiam ser destinadas à produção 

de alimentos (THOMAZ JUNIOR, 2010). Um fato que confirma seus rebatimentos 

sobre a soberania alimentar; 

b) A expansão do eucalipto impacta negativamente na oferta de empregos. Consoante 

DIEESE (2014) e Lima et al (2016), a contratação de trabalhadores para a 

silvicultura e o monocultivo de árvores é menor que o registrado em outros setores, 

em razão do uso intenso de máquinas e insumos químicos; 

c) O monocultivo de eucalipto afeta a disponibilidade hídrica, provocando 

desequilíbrios na recarga subterrânea de água (OLIVEIRA; MENEGASSE; 

DUARTE, 2002; SILVA e PORTO-GONÇALVES, 2006) e em outros corpos 

hídricos;  

d) Os plantios de eucalipto estão associados à contaminação das fontes de água pela 

deriva dos agrotóxicos. Adicionalmente, também é responsável pela diminuição da 

biodiversidade da fauna, da flora e dos solos (ESKINAZI e SOUZA, 2013).   

As contradições mencionadas começam a aflorar no estado de Alagoas com o recente 

boom do eucalipto em terras outrora destinadas ao monocultivo da cana-de-açúcar. Buscaremos 

na próxima seção contextualizar a instalação do complexo madeira-papel-celulose no campo 

alagoano, identificando e considerando alguns de seus desdobramentos. 

 

A instalação do complexo madeira-papel-celulose em Alagoas 

 

A formação territorial alagoana ancorou-se na produção de cana-de-açúcar, para a qual 

foram destinadas grandes e férteis parcelas de terra da Zona da Mata e do Litoral, na 

Mesorregião Leste do estado (LINDOSO, 2000; ALMEIDA, 2018). Por meio da cana 

formaram-se os grupos empresariais do setor sucroenergético, controlados, de modo geral, 

pelas oligarquias locais (LIRA, 1997). 
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Ao longo da história, o setor sucroenergético do estado sempre gozou de robustos 

subsídios estatais, por meio de políticas de crédito e desoneração fiscal, devidamente 

examinadas por Lira (2007) e Carvalho (2009). Tal fato revela a hegemonia política exercida 

por essa fração da burguesia em Alagoas (COSME, 2019), capaz de soldar os rumos 

econômicos deste aos (dis)sabores daquela. 

O controle sobre grandes e importantes parcelas de terra e a correspondente hegemonia 

política dessa fração da burguesia resultaram na marginalização da soberania alimentar em 

Alagoas7. Esta sempre foi secundarizada pelas ações do Estado, o que fez de Alagoas um estado 

importador de parte de seus alimentos (LESSA, 2013), em especial, de hortifrutigranjeiros 

(LAGES et al, 2013). 

 
É importante observar que Alagoas tem grande dificuldade em produzir alimento 
suficiente para atender a demanda de sua população, tornando-se importador da maior 
parte dos alimentos consumidos dentro dos seus limites geográficos (SILVA 
JÚNIOR, 2014, p. 85). 
 

Recentemente, em face da crise que se abate sobre o setor sucroenergético em Alagoas, 

a Federação da Indústria do Estado de Alagoas (FIEA) em parceria com a Universidade Federal 

de Viçosa (Minas Gerais), através da empresa CLONAR, realizaram experimentos com clones 

de espécies de eucalipto, em alguns municípios das três regiões Mesorregiões do estado 

(SENAI, 2018). Esses experimentos apontaram a Mesorregião Leste como possuidora de 

viabilidade técnica para o plantio do eucalipto, “apresentando experimentos com produtividade 

acima de 80m³/ha” (SENAI, 2018, p. 111).  

 Assim a FIEA tem defendido sistematicamente o investimento de capitais no eucalipto 

como uma realidade promissora. Por conseguinte, o governo de Alagoas, atendendo aos 

interesses da FIEA e dos poderosos grupos empresariais do setor sucroenergético radicados no 

estado, fomenta a transição parcial da cana-de-açúcar para o eucalipto8 (SEDETUR, 2015a e b; 

SEPLAG, 2017). De acordo com o SENAI (2018), significativos plantios de eucalipto podem 

ser localizados em perímetros de conhecidas usinas cana-de-açúcar, como Serra Grande, 

Grupos Carlos Lyra e Usina Santo Antônio. 

 
7 Esse é apenas um dos desdobramentos. Um outro, cujo propósito e alcance do presente texto não nos permite 
abarcar, é a superexploração dos trabalhadores canavieiros, conforme analisam Verçosa e Silva (2017). 
8 O governo de Alagoas também tem incentivado o monocultivo da soja. 
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 Os números oficiais já registram uma diminuição da produção e dos hectares de cana- 

de- açúcar em Alagoas. No gráfico 2 verifica-se uma diminuição da produção da gramínea na 

última década, alcançando uma queda de quase 40% em relação ao ano de 2009. No gráfico 3 

consta a diminuição da área com cana-de-açúcar no último decênio. Essa regressão 

correspondeu a pouco mais 35% da superfície cultivada em 2009. 

Gráfico 2- Alagoas: produção de cana-de-açúcar (2009-2018) 

 
Fonte: PEVS/IBGE, 2019. Organização: Jéssica L. Barbosa e Lucas G. Lima, 2019. 

 

Gráfico 3- Alagoas: área plantada com cana - de - açúcar (2009-2018) 
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Fonte: PEVS/IBGE, 2019. Organização: Jéssica L. Barbosa e Lucas G. Lima, 2019. 

 

Por sua vez, a área plantada com árvores de eucalipto se elevou extraordinariamente. O 

gráfico 4 revela o impressionante crescimento de, aproximadamente, 384% da área plantada 

com eucalipto entre 2013 e 20189. É visível a alteração da paisagem rural nas áreas dos 

municípios outrora destinadas à cana-de-açúcar, conforme se verifica no mapa 2. Neste consta 

a espacialização do eucalipto em Alagoas. Observa-se que o plantio do eucalipto ocorre no 

lócus espacial historicamente atrelado à gramínea. Destacam-se os municípios de Maceió, 

Atalaia, Flexeiras, Messias, Paripueira e Viçosa, todos na Mesorregião Leste, que possuem 

entre 700 e 8.000 hectares de eucalipto cultivado. É preciso salientar que o cultivo da 

mencionada árvore alcança municípios da Mesorregião Agreste como Arapiraca, Girau do 

Ponciano e Palmeira dos Índios. 

 

Gráfico 4- Alagoas: área plantada com eucaliptos (2013-2018) 

 
Fonte: SEDETUR, 2015b; PEVS/IBGE, 2019. Organização: Jéssica L. Barbosa e Lucas G. Lima, 2019. 
 
 
 

Mapa 2- Localização dos cultivos de eucalipto em Alagoas (2018) 

 
9 Não dispomos de dados sobre volume produzido de eucaliptos, pois as plantações no estado de Alagoas são 
recentes. 
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Fonte: PEVS/IBGE, 2019. Organização: Jéssica L. Barbosa e Lucas G. Lima, 2019. 

 

No tocante ao eucalipto a narrativa do Estado tem se valido da condição edafoclimática 

para o fomento dessa árvore comercial e a atração das corporações empresariais. De acordo 

com o Atlas de Bioenergia de Alagoas, uma publicação conjunta da Secretaria do 

Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR, 2015a) e da Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL), a produtividade média de eucalipto no estado é de 45 a 50 m³/ha/ano, superior 

à produtividade nacional, a saber: 36 m³/ha/ano10.   

Trata-se de uma nítida tentativa de usar a extraordinária condição edafoclimática para 

estimular o monocultivo do eucalipto entre os grupos empresariais vinculados às oligarquias 

locais, bem como atrair corporações do complexo madeira-papel-celulose de maior 

verticalização e conectadas ao capital financeiro. Um dos exemplos de recente mobilidade 

 
10 Esse dado está em desacordo com a versão do SEBRAE. De acordo com este, em parceria com a FIEA, os 
resultados experimentais apontam uma produtividade média de eucalipto em Alagoas de 60 m³/ha/ano (SENAI, 
2018). De qualquer maneira, as duas versões preconizam uma produtividade superior à encontrada em âmbito 
nacional.  
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espacial do capital é a Duratex Florestal S.A., que se instalou no estado por meio de uma joint 

venture com a Usina Caeté (cana-de-açúcar), pertencente ao Grupo Carlos Lyra, originando a 

Caetex Florestal S.A. (VALOR MERCADO, 2017).  

Contudo, as expectativas de êxito econômico presentes à narrativa adotada pelo Estado, 

oligarquias locais e corporações do complexo madeira-papel-celulose ocultam as contradições 

decorrentes da transição de um monocultivo por outro. A soberania alimentar fragilizada de 

Alagoas pode se agravar com o apoio ao eucalipto. Os dados oficiais indicam a diminuição da 

oferta de itens importantes da alimentação dos alagoanos como feijão e milho11. Nos gráficos 

5 e 6 consta a inflexão para baixo dos dois itens. De acordo com a PAM/IBGE (2019), houve a 

regressão de 66% da superfície agrícola de feijão e de quase 57% de milho no último decênio. 

De igual maneira foi identificada a diminuição do volume produzido dos dois itens em 76% e 

40%, respectivamente12, no mesmo intervalo temporal.  

 

Gráfico 5- Alagoas: área plantada com feijão e milho (2009-2018) 

 
Fonte: PAM/IBGE, 2019. Organização: Jéssica L. Barbosa e Lucas G. Lima, 2019. 

 

Gráfico 6- Alagoas: produção de feijão e milho (2009-2018) 

 
11 É preciso reconhecer que a produção de raízes como batata doce e mandioca tem apresentado acentuado 
crescimento nos últimos anos, em Alagoas, de acordo com a PAM/IBGE (2019). 
12 Há um agravante. Além da diminuição da superfície cultivada e da produção de feijão em Alagoas, os dados 
oficiais da CONAB (2019) indicam uma ausência de estoque da leguminosa no estado desde o ano de 2013. 
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Fonte: PAM/IBGE, 2019. Organização: Jéssica L. Barbosa e Lucas G. Lima, 2019. 

 

Salienta-se ainda que Alagoas ocupa o penúltimo lugar na área plantada e na produção 

de feijão entre os estados do Nordeste, à frente, apenas, de Sergipe, e ocupa o último e penúltimo 

lugar em área plantada e quantidade produzida de milho, respectivamente, à frente, unicamente, 

do estado do Rio Grande do Norte (PAM/IBGE, 2019). 

Apesar desse quadro indiscutivelmente preocupante para a soberania alimentar de 

Alagoas, o Estado considera salutar o crescimento do monocultivo de árvores de eucalipto e 

vislumbra que a “eucaliptocultura [...] em um futuro muito próximo, virá a ocupar o segundo 

lugar entre as lavouras mais plantadas no estado, suplantando a mandioca, ficando somente 

atrás da cana-de-açúcar” (SEDETUR, 2015b, p. 116). 

Vale mencionar a situação enfrentada pelos moradores do Assentamento Flor do 

Bosque, localizado no município de Messias, Mesorregião Leste do estado. No assentamento 

mais de 40 famílias produzem, há duas décadas13, variados alimentos, como frutas, raízes e 

leguminosas, cujos excedentes são comercializados em feiras da região e de Maceió.  

O assentamento sempre foi circundado por extensões de terra atreladas ao setor 

sucroenergético, contudo, a partir de 2016, o monocultivo da cana- de- açúcar foi substituído 

pelo monocultivo do eucalipto, conforme é possível observar nas figuras 1 e 2.  

 

 
13 Foram dez anos de acampamento e já são 11 anos de assentamento formado. 
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Figura 1- Plantação de eucalipto em propriedade vizinha ao assentamento Flor do Bosque  

 
Fonte: trabalho de campo, setembro de 2018. 

 

Figura 2- Roçado de um dos assentados. Ao fundo, plantação de eucalipto.  

 
Fonte: trabalho de campo, setembro de 2018. 

 

De acordo com os moradores do Flor do Bosque os eucaliptos plantados nas terras que 

circundam parte do assentamento pertencem ao grupo Carlos Lyra que, conforme já 

mencionado alhures, integra uma joint venture, intitulada Caetex, com a corporação empresarial 
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Duratex. A proximidade com o assentamento é mencionada pela própria Caetex, em documento 

intitulado Plano de Manejo Florestal – Resumo Público 2019. Nele constam o assentamento 

(embora não faça menção ao nome do mesmo), uma fazenda e um vilarejo como “pontos com 

potencial de impactos sociais” (CAETEX FLORESTAL, 2019, p. 8).  

Os camponeses do Flor do Bosque já reportam impactos sociais. Seguramente, o maior 

prejuízo para o assentamento foram as pulverizações aéreas realizadas nos primeiros anos do 

plantio. De acordo com os moradores, a deriva do agrotóxico se desprendia dos aviões agrícolas 

e alcançava seus corpos hídricos e plantações, resultando na perda de frutas e hortaliças. Algo 

que inspira preocupação, uma vez que a comunidade vislumbra obter o selo de certificação para 

produtos orgânicos. Recentemente, quando da visita do prefeito de Messias ao assentamento, 

os assentados reportaram o fato e exigiram que o mesmo não voltasse a ocorrer.  

Embora os assentados não atribuam a responsabilidade pela diminuição da 

disponibilidade hídrica de suas cacimbas ao eucalipto reportam que o fato passou a ser notado 

após o plantio das árvores. A esse respeito Gurgel (2018) adverte que os eucaliptos em Alagoas 

vêm ocupando áreas propensas à regeneração da Mata Atlântica, podendo acarretar regressão 

dos níveis de água. Ademais, Gurgel (2018) destaca que o impacto do plantio de eucalipto não 

apresenta “alteração positiva ou neutra para o ambiente de forma geral, mesmo já ocorrendo 

em uma área antropizada, com cana- de- açúcar” (Ibid, p. 7). 

Por fim, os assentados do Flor do Bosque registram a diminuição da presença da força 

de trabalho na localidade. De acordo com os camponeses quando predominava o monocultivo 

da cana-de-açúcar o número de trabalhadores empregados pelo setor sucroenergético era bem 

maior, mesmo com o uso de máquinas. Fato que se alterou substancialmente com a substituição 

da gramínea por eucalipto em 2016. 

 

Considerações Finais 

O crescimento do cultivo de eucaliptos no país, como parte do complexo madeira-papel-

celulose guarda íntima relação com a ação do Estado por meio de variados estímulos (SILVA, 

2018). Em Alagoas não tem sido diferente, o Estado assume um papel de destaque para a 

transição da cana-de-açúcar para o monocultivo de eucalipto, atendendo aos interesses de 

grupos empresariais pertencentes à oligarquia local e corporações mais verticalizadas, a 

exemplo da Duratex. 
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O campo alagoano – em especial, a Mesorregião Leste, na qual se encontram solos 

férteis, disponibilidade hídrica e radiação solar – tem se convertido num lócus do eucalipto, 

vide o crescimento da superfície cultivada de quase 400%, nos últimos seis anos. Numa 

economia capitalista de acumulação mundializada a mobilidade do capital persegue a 

possibilidade de lucros extraordinários e rápidos, por isso a mencionada condição 

edafoclimática se constitui em atrativo para a instalação de empresas do complexo madeira-

papel-celulose, uma vez que fornece as condições objetivas mínimas para obtenção de maior 

produtividade e curta rotação.  

Consideramos que a transição do monocultivo da cana- de- açúcar para o monocultivo 

do eucalipto representa duas faces de uma mesma tragédia, qual seja: a ausência de soberania 

alimentar. O Estado em Alagoas negligenciou o abastecimento alimentar, fazendo dessa 

unidade da federação uma histórica importadora de variados alimentos, já que a prioridade das 

políticas públicas sempre se destinou a contemplar as demandas do setor sucroenergético. Não 

obstante os dados oficiais apontarem que nos últimos dez anos parte considerável da superfície 

cultivada e do volume de produção de feijão e milho – itens importantes da alimentação do 

povo alagoano – diminuíram, o Estado segue seu curso, fomentando o monocultivo do eucalipto 

e reforçando a vulnerabilidade do abastecimento alimentar.  

Acrescenta-se que a expansão do eucalipto na Mesorregião Leste além de ocupar as 

terras mais férteis do estado e se apropriar de importantes mananciais de água, acarreta 

dificuldades para as pequenas propriedades e assentados de reforma agrária, como os 

camponeses do Flor do Bosque, vitimados pela deriva de agrotóxicos de um vizinho indesejado. 

Assim, avaliamos que a recente instalação do complexo madeira-papel-celulose no campo 

alagoano recrudesce as contradições da apropriação capitalista da terra e sinaliza uma 

iminente/eminente tragédia. 
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ÁGUA DO CAMPO PARA A METRÓPOLE: HAVERÁ PARA TODOS? 

 

Thainá dos Santos Ribeiro 

Resumo: 

 

No ano de 1985, criou-se uma primeira proposta de barragem na bacia do Guapiaçu no 

município de Cachoeiras de Macacu como solução para o déficit hídrico no sistema Imunana-

Laranjal. Todavia esta, não saiu do papel devido a organização da população local opondo-se a 

implantação da barragem. Com a proposta de inserção do Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro (Comperj), a região metropolitana organizou novos arranjos em benefício do 

desenvolvimento prometido com a chegada do empreendimento. Em 2013, após ser inserido 

como um dos condicionantes ambientais no planejamento de obras auxiliares ao Comperj, o 

projeto de barragem foi retomado, mas dessa vez sua localização se daria a jusante do rio, 

abrangendo uma área de assentamentos onde as famílias que ali residem não possuem título, 

caso contrário da primeira proposta da barragem que ocuparia uma área menor e sua localização 

seria a montante do rio, área onde estão presentes fazendas tituladas. Entre outros, o município 

de Cachoeiras de Macacu, marcado por ser ao mesmo tempo inserido na região metropolitana 

e por ter uma forte dominância de espaço rural, ocupa um lugar importante no projeto 

desenvolvimentista acerca do Comperj de duas formas: ao acolher a proposta de barragem do 

rio Guapiaçu como um dos condicionantes ambientais no planejamento de obras auxiliares ao 

Complexo; e como solução ao déficit hídrico da região leste metropolitana do Rio de Janeiro. 

O projeto então ganha força após esse acontecimento fazendo com que diferentes discursos a 

respeito da água fossem levantados. Desse modo, despertam-se tensões entre o campo e a 

cidade, onde o rural caracteriza-se meramente como provedor de recursos hídricos para a 

cidade, em detrimento da consideração da sua própria dinâmica socioespacial. A pesquisa, 

iniciada em 2018, tem como objetivo geral analisar os discursos de agentes que ocupam 

diferentes posições profissionais e sociais acerca do rio Guapiaçu e da sua água. Esperando 

evidenciar a partir de qual uso e percepção eles constroem a água como um recurso. Uma vez 

que, de acordo com a fala de cada agente inserido no conflito, é possível perceber um viés 

contextual e ideológico. Logo, quando analisadas as intenções que passam por cada formação 
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discursiva, percebemos aproximações e distanciamentos que variam de ator para ator. Pretende-

se, como objetivo específico, evidenciar as tensões e conflitos entre as perspectivas que 

remetem às diferentes posições sociais e profissionais dos agentes pesquisados, que se faz valer 

na comunicação. Para alcançar tais objetivos, será utilizado como embasamento conceitual a 

análise sobre os conceitos de recurso, em razão de sua produção demandar poder, e 

territorialidade, por incluir a vivência concomitante de diversos territórios. O enfoque da 

pesquisa bibliográfica esteve voltado sobre as temáticas de gestão de recursos hídricos, 

barragens e conflitos agrários. Foi realizada a abordagem dos elementos teórico-metodológicos, 

considerando as diferentes formas do uso da água em função dos discursos utilizados pelos 

agentes envolvidos em sua contestação. Em um segundo momento, para realizar uma análise 

de conteúdo sobre os diferentes tipos de discursos, foram examinados documentos escritos por 

agentes responsáveis pelo planejamento e gestão territorial de Cachoeiras de Macacu, até o 

momento restrito ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense 

(ConLeste), mais precisamente o Planejamento Estratégico e o Plano de Desenvolvimento 

sustentável 2018-2030, foram analisados para compreendermos a percepção do Conleste, 

levantando sistematicamente as ocorrências acerca da questão da água. Entre outros atores 

sociais envolvidos diretamente no conflito, foi executada uma entrevista com o secretário do 

Meio Ambiente do Município de Cachoeiras de Macacu. Pretende-se ainda, a realização de 

entrevistas com moradores do assentamento de Serra Queimada, que seriam os possíveis 

atingidos pela barragem. Assim, examinando a fala do entrevistado, a serventia da água é 

abordada diretamente com a agricultura local, fonte de renda do município, e é transmitida para 

a população com apoio da visão sobre a água ser particularmente ligada à vida, sendo notável 

a idealização do recurso por seu viés natural. Para além, a geografia da água do rio Guapiaçu é 

enfatizada dentro dos limites do município e abrange áreas que seriam afetadas com a 

implementação da barragem. Investigando os documentos escritos, o ConLeste engloba 15 

municípios do estado do Rio de Janeiro com o objetivo de planejar e executar ações, programas 

e projetos destinados a promover e acelerar o desenvolvimento urbano, social e econômico da 

região compreendida pelos territórios dos municípios consorciados, possuindo como propósito 

ampliar a competitividade da região, para assim desenvolver melhor qualidade de vida aos 

cidadãos dos municípios consorciados. Para isto, o Consórcio divide seus espaços de atuação 

segundo grandes áreas, onde a água é inserida na categoria de saneamento. Defendendo o 

argumento que os municípios vinculados à CEDAE não recebem bons serviços e não 
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conseguem, por restrições legais, conceder à iniciativa privada, o ConLeste relaciona a 

serventia da água diretamente com a ampliação e geração de emprego e renda, sendo abordada 

com o potencial de superação de gargalos, como a disponibilização de energia elétrica de 

qualidade, tanto domiciliar como a nível industrial. A geografia da água do rio Guapiaçu 

abrangida pelo Conleste inicia-se no rio em questão e percorre até outros locais de 

abastecimento como Itaboraí, Niterói e São Gonçalo. A partir dessa análise, verifica-se que o 

discurso do Conleste sobre a água enfatiza o desenvolvimento econômico dos municípios 

associados e, ao aglutinar diferentes interesses provoca tensões quando considera o desmonte 

das estruturas sociais e produtivas existentes na região. Por outro lado, o discurso produzido 

pela Secretaria de Meio Ambiente destaca os processos socioeconômicos acerca da água, 

levando em conta o acesso à terra dos camponeses e potencial econômico da região afetada pela 

barragem, para o município. Dessa forma, a disputa pela água expressa relações de poder e 

conflitos, na medida em que revela intenções distintas que incidem sobre a água, retomando um 

antigo debate na Geografia, quanto ao uso de recursos provenientes do campo contestados pelo 

discurso desenvolvimentista de expansão da metrópole sobre os espaços rurais, no qual se 

confronta a transformação do território pelo uso da água. AGB - Associação dos Geógrafos 

Brasileiros, Relatório sobre a proposta de construção da Barragem no Rio Guapiaçu - 

Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro. Rio, abril 2014.BOURDIEU, P. A força da 

representação. In.: BOURDIEU, P. A economia das trocas lingüísticas: o que falar quer dizer. 

São Paulo: EDUSP, 2008.CADORIN, Vitor. A barragem do Guapiaçu em face da agricultura 

familiar no município de Cachoeiras de Macacu/RJ. CONINTER, 2015, páginas 172 - 

184.CONLESTE. Planejamento Estratégico. Rio de Janeiro, 2017.__________. Plano de 

Desenvolvimento Sustentável 2018 – 2030 do ConLeste. Rio de Janeiro, 2017. EDUARDO, K. 

A luta pela água no maciço da tijuca (Rio de Janeiro) O caso das favelas do alto da boa vista. 

98 p. Dissertação de mestrado. UFRJ, Rio de Janeiro, 2018.HAESBAERT, R. O mito da 

desterritorialização: Do "fim dos territórios" à multiterritorialidade. 2004. Rio de Janeiro. 

Bertrand Brasil, 2004.PIRES DO RIO, G A. “Gestão de Águas: um desafio geoinstitucional”. 

In OLIVEIRA, M P et AL (org): O Brasil, a América Latina e o Mundo: espacialidades 

contemporâneas.Vol 1. Rio de Janeiro: Lamparina: ANPEGE, 2008. RAFFESTIN, C. Por uma 

geografia do poder. 1980. São Paulo. Editora Ática, 1993.WENTZEL, T. À jusante, vidas a 

inundar: a injustiça ambiental inserida ao projeto de barragem do Guapiaçu e a territorialização 

camponesa(Cachoeiras de Macacu). 78. Relatório de qualificação. UFRJ, Rio de Janeiro, 2018. 
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O DESAFIO DA ESCASSEZ HÍDRICA: 

IRRIGAÇÃO E CRESCIMENTO AGRÍCOLA EM CRISTALINA- GO: UM 
ESTUDO SOBRE AS BACIAS DO RIO SÃO MARCOS E SÃO BARTOLOMEU1 

 

Prof. Dr. Romualdo Pessoa Campos Filho2,  
Walleska P. Sousa3;   

Sarah Chaves Batista da Silva4 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Estado de Goiás situa-se numa posição estratégica, tendo na água um bem 

relativamente abundante. Em pleno cerrado, no Planalto Central, região que abrange boa parte 

do território goiano, além da importante Bacia do Araguaia-Tocantins, uma boa quantidade de 

rios que ali nascem correm em direção às principais bacias brasileiras, sendo por isso o cerrado 

conhecido como o “berço das águas” ou “a caixa-d’água do Brasil”, numa expressão atribuída 

a Guimarães Rosa. 

Partimos da análise sobre o elevado crescimento da produção agrícola de Cristalina-GO, 

município localizado na região leste do estado de Goiás, no entorno de Brasília (Planalto 

Central Goiano), onde se concentra a maior quantidade de pivôs centrais do Estado de Goiás.  

Há uma crescente exploração dos recursos hídricos por meio de métodos de irrigação nem 

sempre sustentáveis, que está impactando aceleradamente na vazão dos principais rios da 

região, principalmente o São Marcos, que sofre também impactos gerados por construções de 

hidrelétricas, seja de grandes ou pequenas, com a instalação de barragens ao longo de seu 

 
1 Palavras-chave: Cristalina; Irrigação; Escassez Hídrica; Rio São Marcos; Rio São Bartolomeu. 
2 Laboratório de estudos e pesquisas das dinâmicas territoriais - Universidade Federal de Goiás – IESA/UFG, 
romupessoa@gmail.com; 
3 Laboratório de estudos e pesquisas das dinâmicas territoriais - Universidade Federal de Goiás – UFG, 
walleskasousa@discente.ufg.br; 
4 Laboratório de estudos e pesquisas das dinâmicas territoriais - Universidade Federal de Goiás – UFG, 
sarahufg@outlook.com 
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percurso. Isso tem também gerado tensões entre irrigantes e empresas que atuam na exploração 

de energia. Cristalina entrou há alguns anos na lista dos maiores PIB agropecuários de Goiás e 

do Brasil, e tem atraído empresas de outros países, devido a condição de um terreno plano, solo 

propício e de abundância hídrica 

O objetivo desse trabalho de pesquisa tem sido buscar identificar o quanto se explora de 

água na região e a capacidade que esses rios possuem de suportar esse processo; indicar 

caminhos sustentáveis que impliquem também em recuperar nascentes; e, principalmente, 

apontar formas diferentes e mais sustentáveis, de irrigação, de forma a evitar o desperdício 

crescente de água e a provável acidez e salinização do solo.   

Embora por todo o Estado encontremos realidades parecidas e situações também 

preocupantes no uso abusivo de água para irrigação, como na região Sudoeste (municípios de 

Rio Verde e Santa Helena), temos analisado o município de Cristalina, na microrregião que 

compreende o entorno de Brasília. por ser a área com maior quantidade de hectares irrigados 

na América Latina.     

A TRANSFORMAÇÃO DO CERRADO: ENTRE A REVOLUÇÃO VERDE, A 

REDENÇÃO DO AGRONEGÓCIO E A REDUÇÃO DO AMBIENTE NATURAL  

Nos últimos 50 anos a aceleração com que tem se dado as alterações nas paisagens, por 

todos os cantos para onde se vê o cerrado, foi impressionante. De um Bioma pouco estudado e 

compreendido em toda a dimensão de sua riqueza natural, com uma biodiversidade 

impressionante, esse sistema biogeográfico tornou-se foco de interesse geopolítico e econômico 

numa rapidez estonteante.  

 O olhar sobre o Cerrado identificava a necessidade de ocupação quase que meramente 

como um mecanismo de estratégia geopolítica, a fim de centralizar o poder administrativo 

federal, já desde o final do século XIX. Um estudo detalhado sobre um percurso de milhares de 

quilômetros quadrados resultou no Relatório Cruls. 

 

A Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil, chefiada por Luiz 
Cruls, que percorreu a região em 1892/93, fez muito mais que demarcar os limites do 
futuro Distrito Federal, onde está Brasília. Fez um magnífico estudo sobre o meio 
ambiente da parte central do país, em especial de Goiás. Pode-se dizer que o primeiro 
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) elaborado no Brasil foi, certamente, o 
Relatório Crus, publicado em 1894. (SAUTCHUCK, 2014, Pag. 13) 
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 As características fitogeográficas e geomorfológicas garantiram o sucesso nas investidas 

feitas para ocupar esses espaços, ditos vazios, mas habitados de formas esparsas, em grande 

parte por povos naturais.  

Uma extensão territorial que abrangia as regiões Centro-Oeste e Norte, 
caracterizada por um enorme vazio demográfico, com uma realidade espacial 
praticamente origina nas suas condições geográficas, com matas, florestas, chapadas 
e chapadões de dois enorme biomas, a Floresta Amazônica e o Cerrado, em cujo 
interior sabia-se, e desconfiava-se, da existência de enormes riquezas vegetais e 
minerais, praticamente inexploradas até então. (CAMPOS FILHO, 2014, Pág.86) 

 

A expedição Cruls deu a partida para a compreensão da importância de ocupação do 

Cerrado, além de estabelecer registros importantíssimos sobre a biodiversidade e o enorme 

potencial hídrico. Luís Cruls, astrônomo e diretor do Observatório Nacional, em finais do século 

XIX, deslocou-se com uma grande equipe de trem até Uberaba, e de lá em animais, com uma 

vasta bagagem e livros incluídos, com a tarefa de definir onde, no Planalto Central, poderia ser 

construída a nova capital da recente proclamada República brasileira. Destacado oficialmente 

pelo então presidente Floriano Peixoto, que criou a Comissão Exploradora do Planalto Central, 

e o designou para chefiá-la (SAUTCHUK, 2014, Pág. 19), e embora com um trabalho eficiente, 

relatório denso e bastante descritivo sobre as dimensões dos rincões do sertão cerradeiro, a 

ocupação do Cerrado não foi adiante naquele momento. Mas alimentou ainda por outros 

governos a mesma percepção, sobre a necessidade de centralizar a capital federal e estabelecer 

ligações com as demais regiões brasileiras, a partir do que se pode chamar de “heartland 

brasileiro”. Seu trabalho resultou no Quadrilátero Cruls, com a indicação da área, 

correspondente a 14.000 m2, onde poderia ser construída a nova capital federal. Originalmente 

incorporava parte dos municípios de Formosa, Corumbá, Planaltina e Luziânia.  

A obstinação pela ocupação do Centro-Norte prosseguiu no governo Vargas, e 

possibilitou, através da Expedição Roncador-Xingú, com um protagonismo forte dos irmãos 

Villas-Boas, adentrar por matas e florestas, e manter contato com populações até então 

desconhecidas que habitavam as profundezas de um Brasil profundo que seria definitivamente 

desbravado. Algumas estruturas foram criadas objetivando consolidar o trabalho desenvolvido 

anteriormente, e criando as condições para o estabelecimento das políticas de ocupação do 

“heartland brasileiro”, a partir da conhecida e bem preparada “Marcha para o Oeste”. Nesse 

particular, para consolidar o que se planejara, foi fundamental a criação da Fundação Brasil 

Central –FBC, uma estatal que cumpriria um papel essencial nessas políticas. Ela se 
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transformou no principal instrumento para garantia de infraestruturas no meio-norte e também 

para comercialização das terras devolutas, passo importantíssimo para a ocupação do vasto 

Cerrado brasileiro. (CAMPOS FILHO, 2014, Pp. 87-90) 

A Marcha para o Oeste cumpriu o objetivo de abrir caminho para ocupação do Cerrado 

brasileiro e ampliar a fronteira na direção da Amazônia. Outras ações se seguiram e foram 

consolidadas, nessa estratégia de ocupação, no governo Juscelino Kubitscheck, tanto com a 

construção da Rodovia Belém Brasília (Transbrasiliana – BRs-153, 226 e 010), como com a 

construção da Capital Federal, praticamente nos limites do quadrilátero estabelecido pela 

Expedição Cruls. 

Mas o processo de ocupação, para atender aos objetivos desejados pela estratégia de 

mudar a capital federal para o Planalto Central, bem como criar um corredor de acesso à 

Amazônia, e um cinturão de proteção às suas riquezas, só atingiria o seu ápice por meio de 

algumas medidas de Estado. A criação da Embrapa, órgão que se constitui até hoje em um dos 

mais importantes no avanço de técnicas e de tecnologias nessa área, foi fundamental para 

transformar a paisagem do Cerrado brasileiro. 

Entre a década de 1970 e os dias atuais, a agricultura brasileira passou por mudanças 

substanciais, na sua capacidade produtiva. O modelo que se fortaleceu foi o agro-exportador, 

baseado principalmente na comercialização de commodities, dentro de uma estrutura agrária de 

grandes propriedades. Os incentivos governamentais desde então atraíram produtores de outros 

estados e fortaleceram grandes famílias tradicionais que já viviam nessa região. 

Em Goiás e em Mato Grosso, as modificações dependeram fundamentalmente 
de novos manejos aplicados às terras de cerrados, paralelamente a uma extensiva, 
ainda que incompleta, modernização dos meios de transporte e circulação. Acima de 
tudo, porém, o desenvolvimento regional deveu-se a uma articulada transformação 
dos meios urbanos e rurais, a serviço da produção tanto de alimentos básicos, como o 
arroz, por exemplo, quanto de grãos para consumo interno e exportação (soja). 
(AB’SÁBER, 2012, pág. 33) 

 

As transformações geradas por fortes investimentos no desenvolvimento tecnológico, na 

apuração das técnicas, no incremento de novas máquinas, cada vez mais modernas e 

sofisticadas e na quimização, recebeu a denominação de “Revolução Verde”. Na região Centro-

Oeste houve um verdadeiro desbravamento, com os elementos aplicados através da “Revolução 
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Verde” numa mudança espetacular de percepção e de realidade efetiva, sobre a capacidade 

produtiva do solo cerradeiro. 

No entanto, essa capacidade de investimento em novas tecnologias terminou por ficar 

restrita a uma pequena parcela dos produtores, principalmente os que vieram de outras regiões 

e se beneficiaram pelas relações políticas e foram inseridos nos projetos de financiamentos, 

como o PRODECER. Isso levou a uma concentração crescente da terra, à redução da população 

rural e à consolidação do modelo do agronegócio majoritariamente voltado para a exportação 

de grãos, transformando boa parte das fazendas em empresas rurais com enormes extensões de 

terras. Expansivo, de forma acelerada, o modelo se tornou também destrutivo da biodiversidade, 

na medida em que o desmatamento se acentuou celeremente, e reduziu drasticamente a 

cobertura vegetal do bioma cerrado, consequentemente afetando também fortemente na redução 

de sua fauna. 

 Ainda no final do século XX, em sua última década, o geógrafo Aziz Ab’Sáber  alertava 

em um artigo originalmente escrito em 1998 e publicado em livro no ano de 2003, em sua 

primeira edição, sobre os problemas que adviriam caso não houvesse uma preocupação com a 

manutenção de parte considerável do bioma, já naquele momento sofrendo com o 

desmatamento e queimadas provocadas pela ação humana. 

 

...o não atendimento da preservação integral das florestas-galerias existentes n 
Planalto Central pode acarretar consequências graves para o abastecimento d’água 
subsuperficiais na maior parte do domínio dos cerrados. Até mesmo no interior do 
sítio urbano de Brasília, onde em havido o caos na ocupação dos solos das faixas de 
matas de galeria, já se observam lesionamentos graves em consequência do 
progressivo desmatamento da margem natural das florestas-galeria, incluindo-se 
ocorrências de ravinamentos selvagens na faixa de contato entre as baixas vertentes 
com cerrados e as veredas de solos lixiviados  empobrecidos, que margeiam a 
verdadeira faixa de florestas-galeria. (AB’SÁBER, 2012, pág. 130) 

 

 

Naturalmente que essas ações tenderiam a trazer essas consequências apontadas, e 

transformasse o cerrado perversamente, muito embora pela lógica do desenvolvimento 

capitalista do campo o impulso fosse saudado como uma dádiva do progresso e isso repercutisse 

num crescimento acentuado das cidades médias e das metrópoles da região Centro-Oeste.  
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            GRÁFICO 1 – Área desmatada no bioma Cerrado 

 

    FONTE: Inpe/Prodes Cerrado 2018 (organizado pelo MMA) 

 

No entanto, dois problemas, de uma mesma origem, passariam a gerar preocupações para 

os gestores públicos, muito mais habituados a lidar com as consequências do que com as causas: 

o abastecimento de água nas cidades e o gasto desordenado desse recurso nas propriedades 

rurais, a partir de um incremento impressionante do uso da irrigação e uma ampliação acelerada 

da área irrigada no país, e em especial no Cerrado. 

 

ÁGUA: ENTRE A ABUNDÂNCIA E A ESCASSEZ 

 

O Relatório de Desenvolvimento Humano de 2006 - A Água para lá da escassez: poder, 

pobreza e crise mundial da água - do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD:2006), em um denso e preocupante diagnóstico, apresentou uma real dimensão da 

gravidade do problema que a humanidade tinha pela frente, e que nos afeta hoje com maior 

preocupação.  

 

A água perpassa todos os aspectos da vida humana. Ao longo da história, a 
gestão da água tem confrontado as pessoas e os governos com desafios técnicos e 
políticos de longo alcance. A história da gestão da água é simultaneamente uma 
história de ingenuidade e de fragilidade humanas. Dos aquedutos da Roma antiga às 
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grandes obras públicas da Europa e dos Estados Unidos do século XIX, o 
fornecimento de água potável para a vida foi possibilitado por tecnologias inovadoras. 
Simultaneamente, a água imprópria para consumo e o mau saneamento ceifaram mais 
vidas ao longo do último século do que qualquer outro fenómeno — e em muitos 
países em desenvolvimento assim continua a acontecer. (PNUD, 2006, p.20) 

 

Mas a situação altera-se radicalmente, e de maneira acelerada, devido ao modelo de 

desenvolvimento que se espalhou pelo mundo a partir da internacionalização acelerada do 

capitalismo, principalmente com a intensificação da industrialização e o exponencial aumento 

da população, passando a exigir uma exploração crescente de rios e mananciais para garantir 

sustentabilidade a uma forte concentração demográfica em grandes cidades.  

Sob dois aspectos, profundamente contraditórios, mas que identificam os fundamentos da 

lógica que se disseminou pelo mundo: de um lado uma transformação acelerada que possibilitou 

a algumas sociedades atingirem estágios de desenvolvimentos tecnológicos bastante avançados; 

de outro lado regiões do mundo intensamente exploradas em seus recursos naturais pouco se 

desenvolveram, perderam riquezas, mas mantiveram um crescimento significativo de suas 

populações.  

 

A crise da água deve ser associada às demandas cada vez maiores por recursos 
naturais para o desenvolvimento do modo capitalista de produção. (...) O quadro de 
distribuição e o do uso da água no mundo gera preocupação. Países que ainda não 
conhecem a falta desse recurso enfrentarão dificuldades para proverem suas 
necessidades hídricas nas próximas décadas se não mudarem seu estilo de vida. 
(RIBEIRO, 2008, PP.71-73) 

 

Rios, lagos e mares importantes na consolidação de nações ou de importantes cidades 

sucumbiram, diante do uso descontrolado da água ou da crescente poluição produzida pela 

intensa industrialização e irrigação, bem como do uso abusivo de produtos químicos tanto nas 

cidades quanto na zona rural. Suas nascentes se viram destruídas em meio a um processo 

criminoso de desmatamento de veredas e das matas ciliares que acompanham os cursos desses 

mananciais. 

 

O crucial, sobre as nascentes, é que elas possibilitam e são uma das 
manifestações geradoras da vida, de forma geral. Nascentes formam rios e lagos, 
irrigam florestas e todo tipo de vegetação, dão de beber ao gado e a toda a fauna, 
fornecem água limpa para consumo humano. Ou seja, são essenciais para o ambiente: 
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a abundância de água relaciona-se em razão direta com a opulência da biodiversidade. 
(WWF-Brasil, 2007, p. 15) 

 

Embora cientificamente não seja correto falar em esgotamento da água, pode-se dizer 

com segurança que o uso descontrolado, e a falta de políticas públicas para mantê-la em estado 

puro e adequado para o uso humano, está transformando essa riqueza em um produto escasso 

para consumo humano. A velocidade das transformações técnicas e a pressão social que tem 

empurrado algumas nações menos desenvolvidas em direção às sociedades mais competitivas 

economicamente, tornam mais grave esse cenário, na medida em que amplia o número de 

cidades e pessoas que passam a incorporar o padrão de desenvolvimento baseado na sociedade 

industrial e de intenso consumo. 

O Brasil tem uma situação bastante peculiar quando o assunto é água. Aparentemente 

numa posição confortável, visto que concentra do total de água doce existente no planeta, algo 

em torno de 12,5%.  

   TABELA 1 – Distribuição hídrica no Brasil 

 

 

FONTE: IBGE/ANA 2010 

 

No entanto, existe uma grave crise hídrica que tem afetado as regiões Nordeste, Centro-

Oeste e Sudeste, incluindo aí o Estado mais populoso do Brasil, São Paulo, com o esvaziamento 

de reservas de água importantes para o abastecimento humano, que buscou como saída um 

projeto de transposição que tornasse alternativa para esse problema. A transposição do Rio 

Paraíba do Sul, também responsável pelo abastecimento de parte da população do Rio de 

Janeiro, desviará água para o Sistema Cantareira, por mais de treze quilômetros, mas tem gerado 
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preocupações por parte de populações do Estado de Minas Gerais, Estado que tem o maior 

número de municípios banhados pela Bacia deste rio.    

 

“Com menos água por causa da transposição em São Paulo, o fluxo para o rio 
Paraíba do Sul vai precisar ser mantido pelos afluentes, que terão seus limites de 
captação reduzidos”, avalia Paulo Valverde. Nas pequenas comunidades mineiras à 
beira do rio, o temor entre as prefeituras é de que, com menos água, a poluição 
despejada no Paraíba do Sul fique mais concentrada. Se isso ocorrer, representantes 
dos municípios alertam, comunidades pesqueiras tradicionais de Além Paraíba, 
Estrela Dalva e Chiador poderiam ser afetadas. O mau cheiro e a poluição poderiam 
prejudicar a irrigação de fazendas e o consumo d’água pelo gado, além de impactar 
atividades esportivas e culturais que tradicionalmente ocorrem à beira do Paraíba do 
Sul, como a Festa da Fogueira de São João de Chiador. 5 

 

Diversas outras sociedades se deparam com situação semelhante.  Desde a grande 

diáspora ocorrida na região do Crescente Fértil, no Oriente Médio, até à Civilização Maia 

(DIAMOND:2005). Mais recentemente as experiências ocorridas na Bacia do Colorado (nos 

EUA), na Bacia de Murray-Darling (na Austrália), no Lago Chade (na África), no Mar de Aral 

(na Ásia) e na Bacia do Tigre e Eufrates (antiga Mesopotâmia e atual Iraque), indicam caminhos 

tortuosos na aplicação de políticas para o uso da Água que levam à direção oposta ao que se 

pretende, com desvios, construções de canais para irrigação, barragens para construção de 

hidrelétricas ou para captação da água para consumo. 

 

3.1. CRISTALINA: ENTRE A OPULÊNCIA E O RISCO DA ESCASSEZ 
HÍDRICA 

 

Na esteira das transformações que passava o cerrado, tanto pelos programas adotadas pelo 

governo militar, como depois em função das inovações tecnológicas, e da já abordada revolução 

verde, o Planalto Central começa a receber produtores rurais de todos os cantos. Cristalina e 

boa parte do entorno de Brasília passará a conviver com a chegada de muitos sulistas, alterando 

o cenário da região, que do extrativismo cederá lugar a uma diversidade impressionante de 

novas culturas, constituindo-se num município altamente atrativo para a produção rural. 

 
5 https://www.ana.gov.br/noticias-antigas/projeto-de-transposiassapso-de-a-guas-de-rio-em-sp.2019-03-
15.6021116070 (Acesso em 01.10.2019)    

 

https://www.ana.gov.br/noticias-antigas/projeto-de-transposiassapso-de-a-guas-de-rio-em-sp.2019-03-15.6021116070
https://www.ana.gov.br/noticias-antigas/projeto-de-transposiassapso-de-a-guas-de-rio-em-sp.2019-03-15.6021116070


 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5669 

 

As condições geomorfológicas, a altitude, temperatura e uma excelente condição hídrica 

foram fatores atrativos, e que possibilitaram o uso de técnicas desde as mais antigas até as 

inovações que se destacavam. Neste quadro de uma impressionante transição algo vai fazer com 

que essas mudanças se dêem de forma mais acentuada: a irrigação 

De acordo com o IBGE, sua população em 2018 era de 57.759 pessoas habitantes, e sua 

área aproximadamente 6.163,806 km². Entre o último censo (2010) quando foi registrado 

46.580 pessoas, e a estimativa mais recente feita (2019) nota-se um crescimento populacional 

bem acima da média nacional6.  

Atualmente Cristalina é um dos municípios que mais utiliza o método de irrigação no 

Brasil e o primeiro em pivôs centrais instalados no Estado de Goiás, graças a uma posição 

geográfica privilegiada, tendo seus limites de fronteiras, tanto com o Distrito Federal como 

Unaí e Paracatu em Minas Gerais cortados por importantes cursos d’água, contendo mais de 

240 nascentes e rios que fornecem água para os pivôs ali instalado, como pode ser observado 

no mapa de localização (figura 1).  

 

 

Figura 1- mapa de localização do município de Cristalina GO 

 

 
6 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/cristalina/panorama (Acesso em 01.10.2019) 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/cristalina/panorama
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  As áreas estudadas neste trabalho abrangem a Bacia do rio São Marcos, na parte em que 

ele percorre o Estado de Goiás, micro bacia do rio São Bartolomeu e sub-bacia do Rio 

Samambaia, este um afluente do São Marcos, que possuem localizações extremamente 

importantes, como podemos observar na figura 2, na drenagem do estado e da região.  

 

Figura 2- Mapa de drenagem e Bacias da região de Cristalina-GO 

A bacia do São Bartolomeu abriga importantes unidades de conservação, como o Parque 

Nacional de Brasília, jardim botânico, além da área de proteção ambiental do São Bartolomeu, 

que ainda protegem a biodiversidade características do cerrado e mantêm a prestação de 

serviços ambientais (ARRUDA et al., 2008). A bacia abrange municípios goianos e grande 

parte do Distrito Federal. É formada também pelos rios Pipiripau e Mestre D’ Armas, a 

drenagem principal percorre aproximadamente 180 km na direção N-S até desaguar no Rio 

Corumbá, onde divide os municípios de Luziânia e Cristalina.  

A bacia hidrográfica do Rio São Marcos abrange áreas dos Estados de Goiás, Minas 

Gerais e pequena parte do Distrito Federal, sendo um dos principais afluentes da margem direita 

do Rio Paranaíba (formador do Rio Paraná – Rio da Prata) e divide os estados de Minas Gerais 

e Goiás, no limite entre os municípios de Paracatu e Cristalina, respectivamente. A área da bacia 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5671 

 

foi calculada em 121.396 hectares e, digitalizado 905 cursos d’água tributários do Rio São 

Marcos, 1.445 corpos d’água (lagos e represas).  

Possui cerca de 32.000 hectares cobertos por cursos e corpos d’água, sendo que 26.000 

são destinados a geração de energia pelas represas do complexo de Furnas de Serra do Falcão 

e Batalha essa utilização desenfreada dos recursos hídricos trás altos níveis de impactos para a 

bacia. Essa situação, de disputa crescente da água para uso consuntivo e não consuntivo, tem 

levado a um conflito que levou à necessidade de intervenção do Ministério Público Estadual 

(MP-GO). 

Essas bacias são fundamentais para as transformações que ocorrem nessa região e têm 

sofrido diversas modificações por atividade antrópica como, irrigação, geração de energia 

(hidrelétricas), retirada de cobertura vegetal natural, expansão da área urbana e, incontáveis 

danos. O uso da água para irrigação ocorre muitas vezes sob o total descumprimento da 

legislação, conforme as normas de orientação da Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 

Federal 9.433/97. Em seu Capítulo I, fica claro que o Sistema deve: planejar, regular e controlar 

o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos. Neste caso, a irrigação enquadra-se 

como uma das principais formas de utilização da água, sendo, portanto, passíveis de autorização 

para seu funcionamento.    

Grande parte dos processos de retirada de água dos mananciais não possuem registros ou 

autorização dos órgãos competentes, há outorgas registradas, mas em muitos casos isso não 

acontece. Existem várias outorgas em uma mesma propriedade, como também outros pivôs 

sendo usados sem que isso esteja autorizado, ou seja, nesses casos não possuem outorgas. Esse 

uso indiscriminado da água pode desencadear modificações no sistema hídrico, principalmente 

porque a irrigação acontece no período seco e culmina com o déficit hídrico regional e 

diminuição das vazões dos rios. Algumas nascentes em certos pontos chegam a secar devido à 

utilização intensiva da água sem nenhum critério como exige a lei. 

 A bacia do Rio Samambaia está em meio a uma constante expansão agrícola pelos 

mesmos motivos da bacia do São Bartolomeu.  Predominância de Latossolo, ótimo para 

agricultura, e relevos planos ou leve ondulados que favorecem plantação e uso de maquinários 

e pastagens também, além da ótima drenagem da região que possibilita uso de pivôs.   
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A nascente é localizada dentro de uma propriedade privada no Distrito Federal, sendo 

afluente do Rio São Marcos - unidade Hidrográfica Alto Rio Samambaia/UH-1. Possui uma 

área de 880km², sendo 13% da bacia do São Marcos e 20 mil hectares de área irrigante (25% 

da bacia do São Marcos), segundo a ANA, de acordo com a figura 5. Sua localização é de 

extrema importância, pois passa cortando o município de Cristalina e também abastece a cidade. 

Cristalina destaca-se entre os principais municípios brasileiros na agropecuária, isso 

acontece em razão da agricultura irrigada do município. QUIRINO et. al.(2011) demonstra que 

o número de pivôs subiu 245% em dez anos num período entre 2000 e 2010. E esse crescimento, 

em termos absolutos, foi muito maior entre 2010 e 2019 (ANA; EMBRAPA, 2019). 

Os mapas de hipsometria, figura 3, mostram que o solo plano e suave ondulado são 

predominantes na região, portanto, são ótimos para a pastagem e para a plantação de culturas.  

 

Figura 3 -Mapa de Declividade de Cristalina 
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Figura 4 - Uso e ocupação do solo, linha temporal - Cristalina,GO 
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Com os dados disponibilizados pelo Map Biomas, foi possível elaborar uma linha 

temporal, do uso e ocupação do solo, que mostra a expansão da agricultura, da pecuária e do 

perímetro urbano, reduzindo cada vez mais as áreas de formação florestal nativa, comparando 

do ano de 1985 a 2017, com o intervalo de dez anos. 

O primeiro e segundo mapa são do ano de 1985 a 1987, a formação de floresta nativa 

ainda é predominante, com o início da pecuária e agricultura. A partir de 2007 a expansão da 

agricultura se torna predominante no município, contendo resquícios de vegetação nativa. No 

ano de 2008, começou a ser construída a UHE Batalha, pela empresa Eletrobrás/Furnas, com o 

eixo no Rio São Marcos de dominialidade federal (ANA, 2013).  

 

ECONOMIA PUJANTE COM BASE NO AGRONEGÓCIO 

 

Escorado no bom desempenho da produção e do crescimento da produtividade no 

Cerrado, por toda a região Centro-Oeste e agora seguindo em direção à Bahia e ao Tocantins, 

os produtores rurais souberam explorar essa capacidade e se tornaram uma força destacada no 

cenário político, buscando fortes investimentos para aquelas regiões com maior potencial de 

investimentos e garantia de retorno, elevando gradativamente a participação no Produto Interno 

Bruto (PIB), até se constituir no principal suporte na identificação do crescimento econômico, 

mesmo nos momentos mais deficitários da economia em geral. 

 

GRÁFICO 2 – Evolução histórica do PIB de Cristalina (2009-2013) 

 

FONTE: IBGE (2016) 
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Isso tem possibilitado a atração de investimentos por meio de recursos de financiamentos 

de bancos públicos para serem aplicados diretamente na produção. Mais recentemente o 

governo federal oficializou por meio de decreto a criação de alguns polos de irrigação, entre 

eles o de Cristalina, cuja região (incluindo os fronteiriços municípios de Unaí e Paracatu, em 

MG) concentra a maior quantidade de pivôs centrais da América Latina. O objetivo é ampliar 

a capacidade produtiva da região com investimentos que possibilitem aumentar a quantidade 

de área irrigável.7 

 A produção agrícola em Cristalina tem crescido sistematicamente com os fortes 

investimentos federais, mas também pelo interesse que tem despertado até mesmo em grandes 

empresas multinacionais. A tendência, com os avanços de novas tecnologias e as influências 

políticas que alimentam a atração de recursos, e agora com a constituição de um polo de 

irrigação chancelado pelo governo federal, é que haja uma aceleração na ampliação da área 

irrigada, inegavelmente com um potencial muito grande. 

 Ao olharmos como essa tendência tem se firmado na última década podemos ter a 

compreensão, preocupante para os mananciais que cortam essa região, da potencialidade de 

crescimento que a região possui, malgrado as consequentes devastações que advirão, reduzindo 

mais ainda o que resta do Cerrado nativo.  

 

TABELA 2 – Principais municípios irrigantes 

 
Fonte: ANA 

 
7 http://www.sudeco.gov.br/destaque1/-/asset_publisher/qjuNAxg2C0vA/content/polo-de-agricultura-irrigada-
de-cristalina-go-recebe-visita-da-sudeco 

http://www.sudeco.gov.br/destaque1/-/asset_publisher/qjuNAxg2C0vA/content/polo-de-agricultura-irrigada-de-cristalina-go-recebe-visita-da-sudeco
http://www.sudeco.gov.br/destaque1/-/asset_publisher/qjuNAxg2C0vA/content/polo-de-agricultura-irrigada-de-cristalina-go-recebe-visita-da-sudeco
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GRÁFICO 3 – Relação entre número de pivôs de irrigação e área agrícola dos municípios 

 

       FONTE: IPEADATA 2014 

 

 Naturalmente que essa situação, de uma forte celeridade no desenvolvimento econômico 

baseado na devastação do cerrado e na exploração crescente dos recursos hídricos, tenderia a 

provocar conflitos pelo uso da água, assim como gradualmente influenciará no regime de 

chuvas, como consequência de alterações climáticas e que certamente tem no desmatamento 

uma de suas causas. 

 Segundo pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa (UFV), a produção agrícola 

sofrerá impactos nos próximos 20 anos, como consequência das mudanças climáticas, 

impossibilitando a colheita de duas safras por ano, e reforçando a necessidade da irrigação, 

levando a pressão na demanda de água o que pode, em nossa compreensão e na razão desse 

estudo, causar estresse hídrico em algumas regiões. O Cerrado tem sido visto como um bioma 

que sofrerá com isso, destacando a denominada região do MATOPIBA, que vem se 

constituindo em uma forte frente de expansão do agronegócio.8 A ampliação da área irrigada é 

vista como solução por parte dos produtores, para manter o índice de produção e evitar quebras 

de safras, mas por outro lado a demanda por água levará a situações críticas e poderá repetir 

tragédias ocorridas em outras partes do mundo. 

 

                       Foto 1- Pivô Central na Fazenda Capão Grande em Cristalina-GO 

 
8 https://www.em.com.br/app/noticia/agropecuario/2018/08/27/interna_agropecuario,983685/mudanca-climatica-
ameaca-as-safras-duplas.shtml. Acesso, 20.10.2019 

https://www.em.com.br/app/noticia/agropecuario/2018/08/27/interna_agropecuario,983685/mudanca-climatica-ameaca-as-safras-duplas.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/agropecuario/2018/08/27/interna_agropecuario,983685/mudanca-climatica-ameaca-as-safras-duplas.shtml
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                      Fonte: Walleska Paula Sousa 

 A geografia de Cristalina apresenta um limite territorial cercado por uma forte rede 

hídrica com um índice pluviométrico acima da média do Estado, e pouca variação entre os 

meses secos e chuvosos, tornando mais previsível as ocorrências de chuvas e o período de seca. 

Isso possibilita um planejamento mais provável de ser executado, e a definição clara dos 

períodos em que o uso da irrigação se tornará necessário. Essas condições tornam Cristalina e 

o seu entorno de forte atrativo para o agronegócio, e faz dali a região com maior diversidade 

nos produtos escolhidos para serem cultivados. 

 Mas, embora haja de forma bem presente um otimismo dos produtores rurais, o consumo 

elevado de água das Bacias e sub-bacias de uma região rica desse recurso, impactará fortemente, 

em um futuro bem próximo, transformando as características que hoje faz elevar o preço do 

hectare nessa área que corresponde a Cristalina, Unaí e Paracatu. 

FIGURA 5 – mapa de pivôs de Cristalina 

 

FONTE: IBGE, USGS, IMB, NASA 
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 A possibilidade disso poder ser controlado seria com uma forte presença das estruturas 

fiscalizatórias do estado de Goiás, e da Agência Nacional de Águas, no caso do Rio São Marcos, 

por ser um curso de rio federal. Mas, efetivamente, o que se vê é um misto de negligência e de 

incapacidade. A legislação que impõe ao produtor rural a necessidade de proceder à outorga do 

uso da água existe, corresponde ao que é preciso para conter os abusos. No entanto, falta 

capacidade dos órgãos públicos, por questões políticas, causando uma proposital ineficiência 

gerada pelas pressões dos grandes produtores, que praticamente tornam inexistente uma 

fiscalização necessária para identificar se há excesso de retirada de água dos mananciais.  

O Ministério Público Estadual, por causa disso, tem se envolvido nas disputas que 

passam a existir, os conflitos gerados pelo uso da água em função do distanciamento dos órgãos 

de fiscalização. A busca por encontrar soluções, a partir da identificação dos problemas, levou 

o MPE a ir mais longe, e a compreender que a absoluta inexistência dessas ações dos órgãos 

públicos tem sido responsável pelo uso abusivo da água e a impossibilidade de encontrar uma 

solução que não seja mediante fiscalizações que identifiquem onde e como está se dando a 

exploração da água. Bem como buscar soluções para o conflito entre os irrigantes e a UHE de 

Batalha. 

 Segundo o MPE “foram feitas dias 04 e 05 de outubro de 2016 em diferentes sub-bacias 

da área selecionada, dentre elas a bacia hidrográfica do córrego Maximiniano (que é uma sub-

bacia do rio São Marcos)”. Com base no estudo de duas grandes propriedades, que captam 

águas desse córrego, foi possível identificar uma grande quantidade de outorgas concedidas em 

uma mais do que em outra propriedade, mas ainda a ausência de outorga em outros pontos de 

captação de água para funcionamento de pivôs. 

 

Na bacia hidrográfica do córrego Maximiniano (sub-bacia do rio São Marcos), 
encontram-se a Agropecuária Sorgatto Ltda. (CPF/CNPJ 05.934.769/0001-09) na 
margem direita do curso hídrico e a Fazenda Perdizes (Sr. Orfeu Olavo Alessio, 
CPF/CNPJ 250.149.869-00) na margem esquerda (Anexo 1). A documentação dessas 
propriedades encontra-se sintetizada nas Tabelas 1 e 2 (Anexo 2). 

Nota-se que a maioria dos usos encontram-se outorgados, entretanto, existem 
usos em funcionamento sem que a análise dos processos tenha sido concluída, usos 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5679 

 

não outorgados e outorgas concedidas a partir de processos com pontos 
questionáveis.9 

 

 Pelo estudo pericial o MPE constatou que há irregularidade no uso da água, visto que o 

volume outorgado é inferior ao que tem sido efetivamente utilizado, seja porque algumas 

outorgas ainda estão em análise, ou porque “sequer foram formalizadas perante o órgão 

ambiental”.10 

 Importante ressaltar que o MPE se debruçou sobre todas as outorgas efetivadas, cujas 

cópias estão anexadas ao processo. Um dos aspectos graves encontrados, e relatado, é a 

aceitação por parte dos órgãos fiscalizadores, dos dados de entrada das vazões dos cursos 

hídricos feitas por representantes técnicos dos proprietários, sem a devida comprovação dessas 

informações. Constata-se com esse e outros exemplos, uma absoluta falta de coordenação por 

parte dos órgãos do Estado, responsáveis a seu tempo e sob suas responsabilidades específicas, 

que termina por impedir que seja possível aferir com precisão o que consta da outorga 

concedida.  

Pode-se dizer, a nosso juízo, que há, uma absoluta incapacidade do Estado de levar a 

termo o serviço necessário de fiscalização sobre o uso desses recursos hídricos, assim como é 

possível verificar certa negligência do poder público, submisso aos interesses e poder dos 

grandes proprietários rurais. Incompetência, incapacidade e negligência, enfim, uma fragilidade 

enorme do poder do Estado na fiscalização e controle de um recurso fundamental para as nossas 

vidas, cujo futuro se apresenta hoje, como o grande problema deste século. 

 

4- CONCLUSÃO 

 

A partir dos estudos e análises feitas, tem sido possível constatar que a região passou por 

uma ampla modificação da paisagem natural, sendo ela composta em grande parte por 

agricultura anual e perene. Tem ocorrido mudanças no fluxo e vazão do Rio São Marcos após 

 
9 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (GO). Análise da Disponibilidade Hídrica em Sub-Bacia do Rio São 
Marcos, em Cristalina. LAUDO TÉCNICO PERICIAL AMBIENTAL Nº 059/2017. AUTOS: 201600224017. 
ORIGEM: 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cristalina. Pág. 7 

10 IDEM 
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a construção da UHE Batalha. Também foi observado a grande quantidade de barragens feitas 

dentro das propriedades e da irrigação sem outorgas liberadas.  

Foi possível identificar os problemas gerados quanto a utilização de pivôs centrais 

(predominante na forma de irrigação), causando conflitos pelo uso da água entre os irrigantes e 

a UHE Batalha. Falta gestão e o controle adequado dos órgãos públicos competentes, e ausência 

de fiscalização, tanto em relação a identificação de barragens irregulares como na dificuldade 

de mensurar a diminuição da vazão dos mananciais, principalmente do Rio São Marcos. Há 

fortes pressões dos grandes produtores, e os pequenos agricultores encontram dificuldades para 

obterem outorgas para o uso da água e não conseguem aumentar a produção.  

 A irrigação é um elemento fundamental na garantia da ampliação da produção de 

alimentos. Ao nos debruçarmos sobre esse projeto não temos interesse em demonizá-la. 

Compreendemos, até pelos estudos históricos rapidamente citado neste artigo, que essa prática 

é milenar e sempre foi fundamental para atender a demanda de populações em crescimento por 

todas as partes do mundo. As técnicas e as tecnologias são os elementos que fazem a diferença 

e estabelecem as mudanças no ritmo da exploração da água para esse objetivo. O que é 

importante destacar, e o desejo de nosso trabalho, é alertar para o risco de usos abusivos e 

descontrolado dos recursos hídricos, na medida em que a rapidez com que se extrai a água 

confronta e altera o ritmo que a própria natureza estabeleceu. 

Naturalmente, o produtor rural, não só por necessidade, mas seguindo-se a própria lógica 

sistêmica de acumulação de riqueza, deseja ampliar ao limite o potencial de suas terras, com a 

garantia de maiores lucros. Por isso deve haver uma preocupação do Estado, por meio dos 

órgãos e equipes que especificamente existem para agir com precisão, e coibir abusos que 

porventura venham a tornar escasso um bem essencial. Compreendemos que tem faltado esse 

elo, entre aquilo que está presente na natureza e o uso desse recurso pelos produtores.  

A ausência de fiscalização sobre a necessidade de manutenção de uma área de reserva 

legal nas propriedades, de fiscalização das Áreas de Proteção Permanente (APP) e, 

principalmente, da garantia de preservação das nascentes, essenciais para a sobrevivência dos 

mananciais, e das matas ciliares a fim de evitar assoreamento, soma-se à negligência em relação 

à falta de fiscalização e acelera a destruição de um ambiente que possui um limite para a sua 

exploração. 
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O “NOVO CAMINHO DAS ÁGUAS” NA PARAÍBA: 

despojo múltiple e regimes de desapropriação em obras hídricas no semiárido nordestino 

 

Hugo Belarmino de Morais1 

 
RESUMO 
Este artigo apresenta e convida a uma reflexão crítica sobre a questão hídrica em contextos de semiaridez no 
Nordeste brasileiro, a partir de uma discussão teórica e empírica sobre o processo de acumulação capitalista na 
atualidade. O artigo interliga, pois, os dados colhidos em uma das etapas da pesquisa de campo realizada no mês 
de Julho de 2018 com uma revisão teórica sobre o tema da “acumulação primitiva” na literatura marxista, com 
especial atenção aos conceitos de despojo multiple (TRUJILLO, 2018, 2019) e de regimes de desapropriação 
(LEVIEN, 2014) que, em nossa opinião, sintetizam e complementam uma visão atualizada e não-ortodoxa sobre 
o tema e que nos foram úteis para compreensão do estudo de caso sobre as obras hídricas. Já do ponto de vista 
empírico serão apresentadas e analisadas algumas das entrevistas e imagens decorrentes da etapa da pesquisa de 
campo que percorreu as obras do Canal das Vertentes Litorâneas (Acauã-Araçagi) – considerada pelo próprio 
Governo da Paraíba a principal obra hídrica do Estado – a fim de compreender alguns dos conflitos entre o discurso 
e práticas do Governo e as populações locais neste “novo caminho das águas”. Partindo, pois, dessas inquietações 
instigadas pela realidade – e reconfiguradas pelas análises teóricas a fim de estudar suas conexões com o processo 
de acumulação do capital – teceremos, ao fim do artigo, algumas sínteses parciais que apontam para uma cenário 
de ampliação da conflitividade hídrico-territorial naquela região. 
 

Introdução 

 

 Neste artigo objetiva-se discutir os resultados parciais da investigação realizada pelo 

autor no âmbito do Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito da Universidade 

Federal Fluminense (PPGSD/UFF), que discute os “novos” contornos de grandes obras hídricas 

no Semiárido Nordestino, a partir de um estudo de caso no Estado da Paraíba. 

 Este estudo partiu, inicialmente, dos conflitos socioambientais e das violações de 

direitos humanos em decorrência da construção da Barragem Argemiro de Figueiredo – 

conhecida como Barragem de Acauã – e da luta dos atingidos por Barragens no Estado da 

Paraíba. Identificava-se, primeiramente, que a situação da construção daquela Barragem – e de 

qualquer outro “grande projeto de investimento” (VAINER; ARAÚJO, 1992) – representava 

uma espécie de “cercamento das águas”, em virtude do processo de separação entre os 

 
1 Doutorando no Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense 
(PPGSD/UFF), na linha de pesquisa Conflitos socioambientais urbanos e rurais. Professor do Departamento de 
Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba. Integrante do Observatório Fundiário Fluminense 
(OBFF/UFF). Ex-bolsista do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior da CAPES (PDSE/CAPES). 
Associado do Instituto de Pesquisa em direitos e movimentos sociais (IPDMS). Advogado e assessor jurídico 
popular. E-mail: hugobelmorais@gmail.com 
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camponeses e ribeirinhos de seus meios de existência2. Além disso, apontávamos que, em 

virtude da construção de outros grandes projetos naquela região, um novo momento de 

cercamentos – das terras e águas – estaria por vir e necessitava de uma investigação mais 

profunda. 

A pesquisa, assim, incorporou outros temas e ampliou o recorte territorial para compreender 

esse “novo caminho das águas” na Paraíba, entendido aqui como uma espécie de planejamento 

hídrico-territorial que se justifica pelo paradigma da escassez e que visa ao aproveitamento 

das águas do Eixo Leste da Transposição do Rio São Francisco, (re)direcionando-as para o 

litoral norte do Estado, sobretudo através de um outro grande projeto de investimento, o 

chamado Canal das Vertentes Litorâneas, mais conhecido como Canal Acauã-Araçagi, que 

objetiva “levar as águas do Rio São Francisco até a região do Litoral Norte da Paraíba, num 

percurso de mais de 150 quilômetros, para garantir abastecimento hídrico e irrigação", segundo 

o sítio oficial do Governo. 

 Neste sentido, este artigo é uma parte preliminar de um estudo mais amplo que está 

sendo realizado em nossa tese de doutorado, que evidencia territorialidades e discursos 

conflitantes, em especial quando tratamos do tema das desapropriações – sua lógica e 

procedimentalização por parte do Estado – somadas às reflexões decorrentes da experiência 

social dos atingidos – no sentido que a emprega E. P. Thompson (1981) – quando são 

questionados sobre os sentidos e resultados desta “nova obra hídrica” e os impactos sobre suas 

condições de existência. 

 O artigo, pois, se divide numa parte mais teórica em que o centro do debate se dá em 

torno das configurações atuais sobre o processo de acumulação originária e/ou acumulação 

ampliada de capital, e uma etapa mais empírica onde apresentamos alguns dados coletados que 

serão trabalhados em confronto ou complemento aos debates teóricos, buscando, ao máximo, 

uma  abordagem metodológica dialética, que evite: a) tanto o formalismo que caracteriza a 

 
2 Incorporamos aqui - a partir do aprendizado junto ao Seminário Permanente “Entramados Comunitários y formas 
de lo Político” do Pósgrado em Sociología da Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), na cidade 
de Puebla no México – o termo “meios de existência” ou “condições de existência”, em substituição ao termo 
“meios de produção” empregado por Marx. Ancorado no debate crítico latinoamericano e nas chaves da ecologia 
política, consideramos acertada a visão das autoras no sentido de dar centralidade ao processo de reprodução 
material e simbólica da vida na suas investigações, motivo pelo qual o termo e o sentido atribuído classicamente 
aos “meios de produção” deve ser ampliado significativamente, pois em verdade se tratam de meios de existência 
e não somente de produção. O conflito atual, em termos globais, é de tal maneira complexo e profundo que 
podemos o caracterizar como um conflito entre capital e vida e entre capital e trabalho. 
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“utilização” da realidade como um mero “por exemplo” para comprovar a adequação das 

categorias anteriormente formuladas; b) o empirismo acrítico e positivista que considere a 

realidade um dado “em si” e auto-evidente, que não necessitaria de qualquer explicação e/ou 

mediações com as estruturas da totalidade social que a condicionam e definem. 

 Este processo de investigação social interdisciplinar valoriza, pois, tanto as chaves 

teórico- políticas do pensamento crítico latinoamericano e do marxismo quanto a necessidade 

da realização de pesquisas empíricas a fim de produzir conhecimento novo (e útil), que estamos 

chamando de Sociologia Viva (RIBEIRO et al., 2018; RIBEIRO, 2019). 

 Em nossa opinião, este processo atual reflete e reforça os desafios para compreendermos 

criticamente a questão hídrica no semiárido, evitando discursos (neo)desenvolvimentistas que 

ainda hoje perduram e hegemonizam as leituras sobre o Nordeste – mesmo por parte do 

pensamento de esquerda. Não se pode esquecer que a ação estatal – ainda que possa se revestir 

de “boas intenções” e um discurso “modernizador” – fundamentalmente tem ampliado o 

controle sobre o acesso e o uso das águas em nome de um suposto “interesse público” que atua 

contra as populações e comunidades locais, em geral já afetadas e vulnerabilizadas por outros 

processos de exclusão, opressão e despojo.  

 Assim, nosso artigo objetiva compreender as afinidades e cumplicidades entre este 

discurso (neo)desenvolvimentista e as estratégias do agrohidronegócio na região, a fim de que, 

neste contexto obscurantista e conservador que vivemos, possamos levar adiante uma revisão 

séria (com suas consequências práticas) sobre o processo de acumulação direta e indireta de 

capital que está se desenvolvendo a partir da (ou junto com a) expropriação – ou o cercamento 

– das águas. 

 

Os “velhos” e “novos” cercamentos: revisão crítica de um debate urgente 

 

 Dos diversos temas e questões cruciais dentro do pensamento marxista, seguramente a 

discussão sobre o que é e qual o caráter da “Assim chamada acumulação primitiva” é um dos 

mais controversos. 

 Basicamente, o termo acumulação primitiva é utilizado por Marx para caracterizar - 

após uma síntese sobre como ocorre o processo de acumulação capitalista pela valorização do 

valor (ou seja, o processo de composição orgânica do capital que extrai mais-valor a cada ciclo 

produtivo) – a “pré- história” do capital. Uma história violenta e sangrenta dos fatores sociais, 
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econômicos, políticos e jurídicos que permitiram – ou determinaram – a origem do modo 

capitalista de produção no contexto europeu. 

 O alvo da crítica de Marx neste capítulo d’O capital é a economia política clássica que 

descreveu, em geral, o processo de separação dos produtores e seus meios de produção de 

maneira quase que espontânea ou natural, como uma espécie de “progresso civilizatório”. Marx, 

no entanto, descreve e discute este processo (de acumulação primitiva) da seguinte forma: 

 
Na história real, como se sabe, o papel principal é desempenhado pela 
conquista, a subjugação, o assassínio para roubar, em suma, a violência. Já na 
economia política, tão branda, imperou sempre o idílio. Direito e “trabalho” 
foram, desde tempos imemoriais, os únicos meios de enriquecimento, 
excetuando-se sempre, é claro, “este ano”. Na realidade, os métodos da 
acumulação primitiva podem ser qualquer coisa, menos idílicos. (…) O 
processo que cria a relação capitalista não pode ser senão o processo de 
separação entre o trabalhador e a propriedade das condições de realização 
de seu trabalho, processo que, por um lado, transforma em capital os meios 
sociais de subsistência e de produção e, por outro, converte os produtores 
diretos em trabalhadores assalariados. A assim chamada acumulação primitiva 
não é, por conseguinte, mais do que o processo histórico de separação entre 
produtor e meio de produção. Ela aparece como “primitiva” por que constitui 
a pré-história do capital e do modo de produção capitalista. (…) …a história 
dessa expropriação está gravada nos anais da humanidade com traços de 
sangue e fogo (…) Na história da acumulação primitiva, o que faz época são 
todos os revolucionamentos que servem de alavanca à classe capitalista em 
formação, mas, acima de tudo, os momentos em que grandes massas humanas 
são despojadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência e 
lançadas no mercado de trabalho como proletários absolutamente livres. A 
expropriação da terra que antes pertencia ao produtor rural, ao camponês, 
constitui a base de todo o processo (MARX, 2011, p. 786–787). 
  

 

 Obviamente o processo pelo qual os produtores – camponeses e camponesas em geral – 

foram separados dos seus meios de produção – não ocorreu sem resistências e sem lutas 

travadas no seio da sociedade européia durante três séculos. O importante deste processo é 

compreender que Marx, ao dar centralidade à acumulação primitiva em sua análise fornece um 

conjunto de pistas muito importantes para compreender o processo de acumulação de capital 

até hoje, como um processo permanente e violento. Para nós, no entanto, a preocupação do 

autor estava numa demonstração crítica: o processo de rompimento dos camponeses com laços 

feudais ou corporativos não ocorreu como “libertação”, mas como roubo e expropriação das 

condições anteriores, fato histórico importantíssimo e que era escamoteado pela economia 

política clássica. 
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 Como se sabe, essa análise gerou e ainda gera diversas discussões e interpretações, 

sobretudo em relação a um eventual caráter “datado” da análise de Marx ao se referir à 

acumulação primitiva como a “pré-história” do capitalismo. Nesta leitura, o termo acumulação 

primitiva deve ser ligado rigorosamente ao violento processo no qual o capitalismo “surgiu”, e 

hoje este processo deveria ser renomeado pois estaria submetido a outras lógicas, já decorrentes 

da “integração” do corpo social ao modo capitalista de produção. 

 Não se trata, propriamente, de uma discussão “terminológica” ou de “marxologia”. O 

debate e a importância da caracterização da acumulação originária ou primitiva encontra 

ressonância na discussão, por exemplo, sobre o caráter inexorável e revolucionário do 

“desenvolvimento das forças produtivas” no capitalismo como “condição indispensável” para 

uma transformação radical, reproduzida durante algumas dezenas de anos como “etapa 

necessária” para implantação do socialismo e/ou do comunismo no pensamento crítico. 

 Ao caracterizar este processo como inevitável – e não como uma tendência histórica, 

como o faz Marx – poderíamos pensar como “resultado” que todas as terras ou porções de terras 

dos países “não-integrados” ao modo capitalista de produção – em especial as áreas rurais e 

camponesas dos países centrais e toda a periferia do sistema-mundo – estariam fadados a uma 

integração conservadora realizada pelo modo capitalista de produção. Nesta visão, os países 

necessitariam, para desenvolver as suas condições de luta para transformação radical, se 

“proletarizar” e posteriormente revolucionar as forças produtivas e as relações de produção3. 

 Já há uma longa história sobre esses equívocos de interpretação que não cabem no 

presente artigo, mas que demonstram a importância de uma adequada revisão crítica sobre o 

debate da acumulação primitiva, no sentido de atualizá-la sem que seja perdido o essencial: o 

capitalismo necessita permanentemente separar os seres humanos dos seus meios de 

existência, e esse processo continua ocorrendo até os dias atuais com extrema violência, 

violência sem a qual o capitalismo não consegue garantir sua própria reprodução4. 

 
3 Cabe-nos apontar duas referências importantes sobre este tema. Por um lado, o debate realizado sobre os 
populistas russos e sobre a “periferia do capitalismo” em textos de Marx pós-Capital, presente no livro organizado 
por Theodor Shanin, com edição brasileira recente (2017) e um compilado de artigos que realiza uma ampla revisão 
crítica sobre o tema da acumulação primitiva publicado na Revista argentina Theomai, n. 26 (2012). 
4 Como caracteriza Mina Navarro Trujillo “Se trata de pensar la acumulación originaria más allá de su origen 
histórico – sin dejar de reconocer su particularidad fundante–, pero tratando de rastrear y reconocer las actualizadas 
tramas constitutivas y persistentes del capital hasta nuestros días y especialmente bajo el actual régimen de 
acumulación neoliberal. Desde nuestro punto de vista, este debate resulta fundamental para el reconocimiento de 
las formas del despojo inherentes al capital – como las que actualmente intervienen en América latina–, a 
contracorriente de la versión fetichizada que supone que después de su génesis, el capital ya no requiere de los 
métodos violentos y sanguinarios propios de la acumulación originaria” (2018, p. 4–5). 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5688 

 

 Partindo desse pressuposto crítico, e todas as referências posteriores a Marx neste debate 

– e seguindo a merecida tendência de revalorização da autora nos dias atuais – recorremos a 

Rosa Luxemburgo para sintetizar essa corrente de pensamento dentro do campo marxista que 

caracteriza a acumulação primitiva como um processo permanente. 

 O caráter essencialmente destrutivo, espoliador e violento do capitalismo se apresenta 

mesmo em suas fases mais avançadas, necessitando sempre lutar contra todas as formas não-

capitalistas ou não-plenamente capitalistas de (re)produção social, contra a economia 

camponesa e contra a economia natural, de forma que há sempre um caráter dual e 

expansionista no capitalismo, que reune os meios propriamente “econômicos” de exploração 

ligados à extração de mais-valor ao meios “extra- econômicos”, caracterizados pela 

expropriação e violência. Afirmava a autora ainda no início do século XX: “a violência política 

é também aqui somente o veículo do processo econômico; ambos os aspectos da acumulação 

do capital estão organicamente ligados pelas condições de reprodução do capital, apenas juntos 

fornecem a carreira histórica do Capital” (1984, p. 86–87) Consideramos que este 

enquadramento para pensar os processos de expropriação e violência na atual quadra histórica 

são extremamente importantes, que continua dando seus frutos teórico-políticos nos atuais 

debates da ecologia política e do capitalismo neoextrativista. 

 Apontadas estas questões teóricas no debate mais clássico do pensamento marxista, 

gostaríamos de apresentar dois conceitos que em nossa opinião atualizam o debate sobre 

acumulação primitiva: o conceito de despojo multiple, de Mina Navarro Trujillo (TRUJILLO, 

2015, 2019) e o conceito de regimes de desapropriação de Levien (2014). 

 Parte-se, por óbvio, do pressuposto que vivemos num contexto conflitivo no qual a água 

assume uma centralidade inédita. No Brasil e na América Latina, multiplicam-se os casos de 

conflitos, que não podem ser dissociados das lutas por terra e território, embora assumam, em 

cada configuração e contexto, diferenças qualitativas importantes. O desafio é exatamente esse: 

compreender a tradição e tendência histórica a partir de uma boa análise de conjuntura mas 

apresentar e refletir de maneira criativa e inovadora a partir dos elementos e conflitos reais e 

concretos. 

 Por isso optamos por utilizar um conceito tanto mais ampliado quanto possível, dadas 

as repercussões para nosso trabalho empírico. Partindo da caracterização marxista sobre a 

separação entre produtores e seus meios de existência em Massimo De Angelis (2012), e de 

uma visão claramente influenciada na ecologia política, Mina Navarro Trujillo aponta a 
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separação como condição essencial não só para a própria gênese, mas para qualquer processo 

de reprodução ampliada do capital. Afirma a autora mexicana que: 

 
1) la separación es una condición necesaria del capital para intervenir el tejido 
de la vida; 2) la separación debilita el control de las y los productores sobre sus 
medios de existencia; 3) la separación oculta y deforma la red de relaciones de 
interconexión e interdependencia entre todas las formas de vida que, en 
conjunto habitamos el planeta; y; 4) los procesos de lucha contra las 
separaciones representan una alternativa para recuperar control sobre los 
medios de existencia, revertir y resarcir parcialmente los efectos y alteraciones 
que el capital produce sobre el tejido de la vida (TRUJILLO, 2019, p. 10). 

 

 Isto porque, continua a autora, “a reprodução de capital necessita sempre repetir-se, 

assegurar- se e ampliar-se a escalas cada vez maiores, incrementando a massa de material 

humano explorado sob a premissa da valorização do valor” (2019, p. 2 – tradução nossa). A 

partir desta síntese, Trujillo formula um conceito ampliado de expropriação, em nossa opinião 

extremamente fértil e interessante para os propósitos dos trabalhos que discutem conflitos 

envolvendo água e grandes projetos hídricos e que não tem sido discutido no Brasil: o conceito 

de despojo múltiple. Para caracterizar este processo – único, expansivo e permanente5 – dos 

“novos cercamentos” aponta  
que toda separación produce o conlleva a una serie despojos múltiples sobre 
los ámbitos de vida y medios de existencia. Esto es, en la medida en que el 
capital produce separaciones, es que cuenta con las condiciones para subsumir 
el tejido de la vida y por tanto, intervenir y reconfigurar las relaciones entre la 
vida humana y no humana, transformar la forma y contenido de los 
metabolismos, despojar medios de vida, pero también capacidades políticas de 
autodeterminación (TRUJILLO, 2019, p. 10). 

  

 É dentro deste contexto que pensamos uma caracterização mais ampla – que poderíamos 

chamada de macrossociológica – das obras hídricas no semiárido nordestino. Este processo está 

ligado a, pelo menos, seis elementos na nossa conjuntura: 1) a relação entre a demanda por água 

e a produção de commodities agrícolas; 2) a necessária concentração e intensificação de capital 

interligada à construção de qualquer grande projeto de investimento, como barragens, canais, 

portos, perímetros irrigados, etc; 3) a defesa – expressa ou tácita – da prevalência do valor de 

troca em relação ao valor de uso das águas, ou seja, a tendência de privatização e de 

 
5 A autora afirma a importância de compreender exploração e despojo dentro de um mesmo processo: “El análisis 
de las variadas formas del despojo es útil para simplificar la complejidad del problema, pensando en los posibles 
niveles, estrategias y condiciones de la acumulación del capital; sin embargo, no debemos perder de vista que, en 
los hechos, todas ellas son parte de un mismo proceso (2018, p. 2). 
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mercantilização das águas; 4) a discussão sobre a gestão dos recursos hídricos no semiárido 

reproduzindo uma lógica economicista e gerencialista que, em geral, despreza a capacidade 

política e organizativa de campesinos e ribeirinhos sobre os seus meios de existência; 5) os 

impactos ambientais resultado dessas intervenções sobre os próprios corpos hídricos – rios, 

lagos, mananciais, fontes minerais, etc – em nome do “desenvolvimento” ou do “interesse 

público”; 6) em nível mundial, o caráter abstrato e financeirizado com que se tratam as águas 

nos meios urbanos e meios rurais. 

 Por outro lado, as entrevistas realizadas com alguns setores governamentais nos levaram 

a perceber a necessidade de produzir, no caso concreto, uma certa “sociologia das 

desapropriações” neste caminho das águas, como resultado da análise sobre as diferentes 

estratégias micro-políticas do ente expropriador – neste caso, o Estado da Paraíba – que acabam 

materializar e concretizar o caminho de cercamentos das terras necessárias à obra. 

 Observar este papel de forma mais detalhada é central para compreender o processo 

mais amplo de despojo a que nos referimos. Resultou útil, portanto, retomar algumas reflexões 

sobre o que Levien caracteriza como “regimes de desapropriação”, a partir de uma discussão 

teórica sobre as relações entre capitalismo e as desapropriações6 de terra. Vejamos o que explica 

o autor: 
O aspecto mais significativo da desapropriação de terra é que ela envolve a 
intervenção direta e transparente do Estado no processo de acumulação. Do 
ponto de vista político, essa intervenção direta e extraeconômica na 
acumulação gera um antagonismo imediato entre o Estado e a população a ser 
desapropriada. Os fazendeiros reconhecem claramente o que está acontecendo 
quando o Estado tenta despojá-los de sua terra; a desapropriação de terras é 
universalmente e imediatamente transparente (De Angelis, 2007: 139) (…) 
Impedidos de se apoiar na mistificação comum à exploração do trabalho no 
capitalismo, os Estados são normalmente compelidos a justificar essas 
expropriações de terra tão evidentes por meio de reivindicações ideológicas: 
de servirem a "um propósito público" ou ao "interesse nacional"; no século 
passado, eles costumavam fazê-lo por meio da linguagem do 
"desenvolvimento". A força de persuasão dessas reivindicações depende 
consideravelmente da capacidade de alinhar o propósito econômico dessas 
desapropriações com um conceito amplamente aceito de progresso nacional 
(LEVIEN, 2014, p. 36). 

 

 
6 A tradução do termo desapropriação, em Levien, no parece que corresponde mais ao termo despojo ou 
expropriação, no entanto manteremos a tradução do texto em Português, ainda que consideremos que a reflexão 
trazida pelo autor indica exatamente uma dimensão extra-econômica ao processo de acumulação que, no caso 
brasileiro, estaria mais ligado ao termo expropriação do que ao termo desapropriação (que se revestiria de alguma 
roupagem legal em virtude da ação “legitimada” do poder estatal). 
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 Aponta o autor, pois, para a importância dos meios políticos pelos quais, atualmente, as 

desapropriações são desenvolvidas e para a necessidade de compreender esse elemento 

diferenciador ligado à dependência do poder estatal para fazer valer o processo de acumulação 

(LEVIEN, 2014, p. 35-36). A esse processo específico – e em certa polêmica com o conceito 

de “acumulação por despossessão” de Harvey – que agrega fatores diversos para a configuração 

das expropriações no capitalismo, Levien dá o nome de regimes de desapropriação. 

 
Na acumulação por desapropriação, então, o Estado, a política e a ideologia 
são - como Perry argumenta no contexto de modos pré-capitalistas de produção 
(1974: 403-404) - aspectos internos e constitutivos da própria acumulação. 
Essa é a implicação de enorme importância do reconhecimento segundo o qual 
a coerção extraeconômica, concebida como algo que se ameniza com a 
transição para o capitalismo, é, na verdade, um aspecto intrínseco e contínuo 
da acumulação no capitalismo avançado. Isso significa que o caráter e o 
resultado da desapropriação em momentos e lugares diferentes são formados 
por fatores políticos, econômicos e ideológicos heterogêneos e nacionalmente 
específicos que não podem ser deduzidos de circuitos globais do capital. Sua 
configuração específica em determinado lugar e momento pode ser 
compreendida como um regime de desapropriação (LEVIEN, 2014, p. 36). 

 

 Assim, aponta o autor que os contextos e formações sociais específicas acabam por 

apresentar também configurações específicas – muito menos idílicas ou “objetivas” num 

sentido legal ou imparcial, como veremos – e que são importantes para a caracterização de uma 

certa micro-política do que vem sendo realizado pelo ente expropriador estatal. 

 No estudo de caso que apresentamos a seguir, essa dimensão diferenciada do regime de 

desapropriação nos parece bastante relevante, pois apresenta configurações muito específicas e 

“flexíveis”, conforme os objetivos e andamento da obra e os sujeitos expropriados. 

  Antes, no entanto, iremos apresentar mais detalhadamente alguns aspectos 

metodológicos importantes sobre o processo da pesquisa de campo ocorrida na Paraíba. 

 

Apontamentos metodológicos sobre a pesquisa de campo: o novo caminho das águas 

 

 Importante localizar o leitor sobre o que estamos chamando de “novo caminho das 

águas”. Primeiramente trata-se da estratégia de integração hídrico-territorial de grandes obras 

para o aproveitamento das águas do Eixo Leste da Transposição do Rio São Francisco, que sai 

da região do Cariri, passa pelo Agreste e chega ao Litoral Norte do Estado, conforme o mapa a 

seguir. 
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Mapa 1 - O novo caminho das águas na Paraíba 

 
 Fonte: Aesa, 2018. Editada pelo Pesquisador (2018). 

 

 O Mapa indica a localização geográfica dos pontos de interesse. No caso do Eixo Leste 

da Transposição, as águas entram na Paraíba a partir da cidade de Monteiro-PB (número 1 - 

seta de cor roxa) e seguem o curso pelo Rio Paraíba até o Açude de Boqueirão (número 2 - seta 

vermelha), que abastece Campina Grande e toda a sua microrregião. Após esta fase, o 

planejamento hídrico realizado pelo Estado é de que as águas entrem novamente na calha do 

Rio Paraíba até chegar à Barragem de Acauã (número 3 - seta preta) e, mais especificamente 

nas proximidades da comunidade de Melancia – uma das comunidades atingidas pela 

construção da Barragem de Acauã – está situada a tomada d’água do Canal Acauã-Araçagi. 

Este, chamado de “Transposição da Paraíba” ou “Canal das vertentes litorâneas” está situado 

no mapa dentro do traçado pontilhado de cor vermelha e pretende percorrer cerca de 120 

quilômetros em direção ao Litoral Norte. 

 Chamamos esse trajeto de “novo caminho das águas” pois o território analisado está em 

processo de transformação decorrente da expectativa (e parcial concretização) da utilização 

dessas novas águas tanto para abastecimento humano quanto para atividades econômicas, 

vinculando-se à uma nova fase de desenvolvimento na Paraíba. Esta singularidade é tratada 

aqui, sociologicamente, como uma novidade empírica com repercussões socioeconômicas, 

geográficas e jurídicas, sobretudo em virtude da bifurcação realizada pelo Canal supracitado, 
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que segue um caminho distinto – e artificial – em direção ao litoral norte do Estado, como 

vemos na imagem de satélite abaixo: 

 
Imagem 1 - Localização do Canal Acauã-Araçagi, Barragem de Acauã e Rio Paraíba 

 
Fonte: Imagem de Satélite - Acauã - Googlemaps. Recorte e edição do pesquisador (2018) 

 

 Desta forma, a intenção desta etapa da pesquisa foi percorrer, de carro, este caminho 

artificial ainda em fase de obras, realizando entrevistas e georreferenciando os pontos de 

interesse no mapa, além da feitura de fotografias que revelassem alguns aspectos centrais tanto 

da própria obra como a situação das populações locais. Esse processo se deu após ter sido 

realizada uma rodada de entrevistas também com órgãos públicos na capital do Estado, João 

Pessoa. 

 Assim, a pesquisa de campo realizada exigiu do pesquisador – e de sua orientadora – a 

construção de uma estratégia diferenciada para compreender melhor o que está se passando 

como decorrência das novas obras do Canal Acauã-Araçagi. Primeiramente deve ser apontado 

o planejamento e a parceria entre o pesquisador e sua orientadora de doutorado na atividade de 

campo, seguindo o saber-fazer das experiências já consolidadas no âmbito do Observatório 

Fundiário Fluminense (OBFF) desde sua fundação no início dos anos 20007. 

 
7 Importante ressaltar este saber-fazer consolidado sob a orientação da Profa. Dra. Ana Maria Motta Ribeiro, no 
qual orientand@s e orientadora partem juntos para a pesquisa de campo ao menos uma vez na condução da 
pesquisa empírica. Este fato pressupõe disponibilidade e compromisso fora do comum dentro da Academia. Por 
outro lado, tal experiência demanda uma organização e planejamento ainda mais refinados, haja vista a diversidade 
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 Tratando-se de uma pesquisa que se insere na perspectiva da pesquisa militante8 

(BRINGEL; VARELLA, 2016) decidiu-se coletivamente que era imprescindível a presença do 

movimento social organizado – no caso, do Movimento de Atingidos por Barragens (MAB) – 

durante todos os dias de percurso no campo. Também decidimos que o percurso planejado 

levaria em consideração a existência (e o contato prévio realizado através de telefone) de áreas 

de assentamentos rurais ligadas aos dois principais movimentos do campo na Paraíba – a 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) 

– que se disponibilizaram a fornecer informações e contatar as lideranças e comunidades por 

onde passam as obras do Canal supracitado.  

 Estes apontamentos metodológicos são importantes para reforçar que nossas opções 

permitiram o entrecruzamento de olhares e percepções, já que o objetivo não era somente 

cartografar, realizar entrevistas e documentar as atividades, mas contar com a experiência social 

dos próprios movimentos na leitura desta realidade – em especial iniciando pela realidade de 

atingidos pela Barragem de Acauã que já vivenciaram impactos e violações de direitos naquele 

mesmo território, mas que também não conheciam uma grande parte deste “novo caminho”. 

Reconhecer e valorizar que o processo de pesquisa se dá no encontro de saberes e de 

experiências compartilhadas, portanto, foi uma das apostas desta estratégia metodológica para 

esta etapa da pesquisa de campo. 

 Ademais, realizou-se um planejamento para percorrer sempre que possível as margens 

do Canal até onde as construções estavam prontas, com inspiração nas experiências de 

cartografia social (ACSELRAD, 2008), para documentar, georreferenciar e obter o máximo de 

 
e intensidade das visões compartilhadas tanto na construção e coleta de dados quanto na sua sistematização. O 
trabalho coletivo, neste caso, não é somente um artifício retórico do exercício sociológico desenvolvido, mas o 
resultado vivo de uma experiência acumulada de pesquisa e extensão envolvendo a realidade rural e camponesa. 
8  Conforme a proposta de conceituação de Bringel e Varella, o termo pesquisa militante “é utilizado aqui para 
contemplar as linhas de pesquisas associadas a diversas formas de ação coletiva, que são orientadas em função de 
objetivos de transformação social. Nesse sentido, militância seria o compromisso ético e político com a mudança 
social e que, por isso, implica posicionamentos e atuações proativas em várias áreas da vida, como a profissional 
e a acadêmica, envolvendo a inserção em espaços coletivos de discussão, articulação e mobilização com objetivo 
de viabilizar e potencializar lutas políticas que representem a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 
Portanto, considerando a impossibilidade de dissociação entre o científico e o político, a pesquisa militante 
recoloca, em um patamar digno e legítimo, as investigações que envolvam a produção de conhecimento, a ação 
política e a mudança da realidade social. Trata-se, em suma, de investigações socialmente engajadas e 
politicamente posicionadas, que buscam, a partir da produção do conhecimento, entender a realidade para 
transformá-la, vinculando-se com a ideia de práxis, tal como explicitado acima” (2016, p. 482). 
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informações possíveis sobre as situações vivenciadas por aqueles e aquelas que estavam “às 

margens” da obra, com a feitura de uma espécie de “diário de campo fotográfico”. 

 Por outro lado, consideramos importante realizar entrevistas e compreender como 

estavam sendo planejadas as obras por parte dos órgãos de Estado, a fim de identificar discursos 

que permitissem compreender as problemáticas apontadas pelos “de cima”. Assim, além do 

percurso de quatro dias pelas obras (de 28 a 31 de julho de 2018), foram realizadas diversas 

entrevistas um dia antes da viagem a campo na cidade de João Pessoa, em especial com 

servidores de Secretarias de Governo responsáveis pela obra, representantes de setores do 

agronegócio canavieiro (da Associação dos Plantadores de Cana da Paraíba – ASPLAN) e da 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal. 

 Como outro recurso metodológico utilizamos o aplicativo Locus Map para o 

georreferenciamento dos pontos visitados e realizamos a gravação do percurso feito de carro 

nos quatro dias de campo, conforme pode ser visto no mapa abaixo, com cada cor representando 

um dia de percurso: 

Mapa 2 – Percurso dos pesquisadores - “novo caminho das águas” 

 
Fonte: Imagem de Satélite - Acauã - Googlemaps. Recorte e edição do pesquisador (2018) 

 

 Estas opções se revelou decisiva no processo da pesquisa empírica, pois todas as 

discussões e reflexões foram devidamente gravadas, inclusive as conversas realizadas no 

decorrer do percurso e geraram um acervo importante de materiais que estão em fase de 

sistematização – degravação, seleção e análise – e que, neste artigo, serão apresentadas somente 

em linhas bastante gerais, a partir de alguns achados da pesquisa de campo. 
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 Alguns achados da pesquisa de campo: impactos recorrentes das obras e o regime de 

desapropriação do Canal Acauã-Araçagi 

 Segundo as informações oficiais, trata-se da maior obra de construção civil do Estado. 

Reconhecida como a “transposição da Paraíba” dada a sua magnitude em termos de 

investimento – é a maior obra do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Estado da 

Paraíba e a segunda maior obra hídrica do Nordeste. Está sendo executada por um Consórcio 

de empresas intitulado Consórcio Acauã-Araçagi, a partir de um projeto da Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos Hídricos e Ciência e Tecnologia (SEMARHCT), que realiza a sua 

supervisão técnica. 

 O Canal Acauã-Araçagi promete “beneficiar 600 mil habitantes e garantir irrigação em 

16 mil hectares de terras”, segundo as informações do Governo do Estado. Recentemente foi 

batizado com o nome do economista paraibano Celso Furtado e suas obras estão em estágio 

avançado, percorrendo cerca de 112 quilômetros em direção ao litoral norte da Paraíba. Em 

geral, o Canal foi construído a partir da desapropriação de áreas de 60 metros de cada lado da 

obra, 120 metros no total – podendo variar em algumas partes com 80 metros de cada lado, 160 

metros no total – em todo o seu traçado, como se pode observar na imagem a seguir. 

 
Imagem 2: Foto das obras de construção do Canal Acauã-Araçagi onde se observam as 

tubulações e a área desapropriada dos dois lados 

Fonte: Imagens feitas pela equipe de pesquisa (2018) 

 Dentre várias entrevistas, é possível identificar um padrão importante: os impactos da 

construção do Canal foram acompanhados em geral por um processo de desinformação sobre 

quaisquer direitos que as populações teriam. Desde o início das obras, em meados de 2013, 

relatos dos impactos são recorrentes. 
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 Um caso emblemático é da Comunidade de Melancia, que fica localizada exatamente 

em frente a Barragem de Acauã e é uma das “agrovilas” – na verdade, uma comunidade rural 

com graves restrições de políticas públicas e sem acesso à terra e nem à água – dos atingidos 

por aquela Barragem e que tiveram como “indenização” pela construção da Barragem a oferta 

de uma casa “de placa”. Na casa de um dos atingidos ele e sua mãe fazem um relato da 

situação desde a Barragem e após a construção do Canal, apontando como a utilização de 

mão-de-obra da própria comunidade foi um dos artifícios da empreiteira para evitar 

questionamentos. 
 

Entrevistado: A situação nossa não é fácil não. Você não vê perspectiva de 
nada. Tem quatro, cinco, seis famílias morando dentro de uma casa de placa. 
Entrevistadora: Como é que pode isso né? Não tem pra onde crescer. Mas 
piorou muito depois do Canal? 
Entrevistado: Por causa do Canal piorou... aumentou né. 
Mãe do Entrevistado: Eles pensavam que ia dar muito trabalho para as 
famílias, mas, assim, deu... passou um ano e depois demitiu essas pessoas. 
Entrevistadora: Quem que demitiu, não entendi. 
Mãe do Entrevistado: O Canal, pegaram muita gente aqui. 
Entrevistadora: Para trabalhar, pra fazer o Canal? 
Entrevistado: Mas a conversa na verdade... 
Entrevistadora: O canal ficou pronto todo mundo foi embora... 
Mãe do Entrevistado: E num ficou pronto não. 
Entrevistado: Não. Foi depois que esfriou... Depois que esfria aquela pressão 
do povo, depois daquela audiência... contrataram muita gente daqui, 
contrataram daqui para justificar que era bom, depois, pé na tábua pra todo 
mundo. 
Entrevistadora: Mandaram embora? E contrataram da onde? 
Entrevistado: De outro lugar mais pra frente. 
Entrevistador: Do caminho? 
Entrevistado: Do caminho… que é pra justificar o canal pro povo se acalmar 
aí você contrata quem tá às margens. 
Entrevistadora: Dizendo que o canal também ia dar emprego a muita gente? 
Entrevistador: Vai dando emprego no caminho? 
Entrevistado: Emprego de quinta categoria né, porque os empregos bom são 
do pessoal de fora... nunca tem daqui em emprego bom. 
Entrevistador: Pois é, a gente tá querendo entender essa história do canal, 
sabe. com mais detalhes… 
Entrevistado: Eu conheço pessoas também do caminho aqui ó, que tão f..., 
num receberam nada ainda... tem umas conhecidas minhas que a gente fez uma 
medição de terra para ela lá em Canto Alegre, homi, ainda hoje eles tão 
sofrendo sem conseguir receber... 
Entrevistador: Onde é que é isso? 
Entrevistado: Ali perto de Salgado (Salgado de São Félix). O pessoal já foi 
embora, num sabem nem onde tão mais, eles num receberam nada ainda. Nada, 
num receberam nada ainda não. 
Entrevistador: Mas teve detonação, essas coisas só aqui, né? 
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Entrevistado: Não, em todo canto, em todo canto. 
Mãe do Entrevistado: É porque num tem comunidade perto como aqui... 
Entrevistado: Aqui o povo já caiu dentro da comunidade o tiro, homi... a 
grande m… foi essa, que foi dentro da comunidade... você num foi lá com ela 
lá não, né? É dentro da comunidade, foi encostado à Igreja, o tiro. 
Entrevistadora: Entendi, ele me mostrou onde era a Igreja, mostrou a calha 
que foi feita a obra... mas assim, no caminho, todas as comunidades por onde 
o canal passa teve tiro? 
Entrevistado: Teve, mas não pegou comunidade cheia, pegou áreas rurais. 
Entrevistadora: Entendi, não dentro da comunidade, pegou área erma, mas 
também teve tiro. 
Entrevistado: No canal num faz sem tiro não. Até mesmo onde é tubulação 
tem tiro… (…) E eu disse a eles que num é uma coisa fácil, porque é decreto 
federal de novo, é o 433… 

(“ENTREVISTA. Atingido e Atingida pela Barragem de Acauã - Comunidade de Melancia”, 2018) 

 Por um lado, observa-se o impacto dos “tiros”, como são chamadas as várias 

detonações ocorridas no momento da tomada d’água e que são consideradas imprescindíveis 

pelo Consórcio de Engenharia para fazer a obra. Por outro, observa-se a compreensão do 

entrevistado sobre a dificuldade para conseguir qualquer reparação satisfatória (justa e 

prévia), pois, nas suas palavras, é “decreto federal de novo, é o 433”, que trata em geral de 

compra e venda em imóveis rurais para reforma agrária mas que tem sido utilizado em casos 

de interesse público ou social. 

Imagem 3: Tomada d'água do Canal onde se observam as detonações das rochas 

 
Fonte: Imagens feitas pela equipe de pesquisa (2018) 

 
 

 Há outro padrão importante que foi observado: a passagem do Canal por áreas de 

assentamentos rurais. Nossa hipótese, que depois foi confirmada em entrevista com órgão do 

Estado, era que essa estratégia configurava uma forma de baratear os custos da obra, já que 
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não é possível realizar uma “desapropriação de uma desapropriação”. Nesses casos tão 

somente ocorre a cessão da área de um ente federativo a outro (no caso, cessão do INCRA 

para o Governo do Estado). Um assentado aponta em entrevista os impactos da obra em sua 

área rural e como foi a discussão com os órgãos: 

 
Assentado: E aí em 2012 é que, chegou… Em 2008 passou um cara medindo 
aí, dizendo que ia passar um Canal aqui, a gente nem botou nem isso na cabeça 
né, "isso é conversa", e quando foi em 2012 chegou o cara aí já pedindo 
autorização pra... uma coisa bem... 
Entrevistadora: Mas entrou lá para conversar com vocês? 
Assentado: Primeiro chegou um cara aqui fazendo a topografia né. Já 
marcando o local... Aí quando foi depois, isso foi no final de 2011, aí 2012 
eles convidaram a gente pra uma reunião. 
Ana: Ah tá... 
Assentado: Ai convidaram a gente pra uma reunião, que ia passar o Canal aqui 
e tal. E que ia precisar de uma faixa de terra com 120 metros de largura. 
Ana: E essa terra já era do INCRA... 
Assentado: Já era do INCRA. 
Entrevistador: Já era tudo dentro do assentamento? 
Assentado 2:Judival: Já era do assentamento, você já tinha construído açude 
nera? 
Assentado: Já tinha feito projetos, né...PRONAF já. 
 Entrevistadora: Mas ainda era do INCRA... (na verdade ainda é...) 
Assentado: Então, aí nós tinha feito investimento né, tinha feito cerca, 
plantado capim, palma, barreiros, e aí esse canal ele pegou justamente os 
barreiros, foram doze. Doze barreiros. E, que ainda tinha mesmo esse aqui na 
frente de casa... O canal passou mesmo em cima. 
Entrevistador: O canal passou mesmo em cima do Barreiro do Senhor? 
Assentado: É. 
Entrevistadora: Nós tamo aqui sentado na tua casa no Assentamento, e vendo 
o Canal ali. 
Assentado: É o Canal é dentro do Assentamento.(...) 
Assentado: Então, aí nós sentamos com eles para ver, né, como ia ficar, né. 
Aí eles disseram logo... aí convidou também uma pessoa do INCRA, e ficou 
logo certo de que a terra a gente num ia receber... a terra num tinha 
indenização, indenizar só as benfeitorias. 
Entrevistador: E qual era o argumento pra não indenizar a terra? 
Assentado: É que tinha sido desapropriada e já era uma terra do governo 
federal, né. (“ENTREVISTA. Assentado da Reforma Agrária - Assentamento 
João Pedro Teixeira - Mogeiro”, 2018) 

 
 
 Ao refletirmos anteriormente sobre a questão dos regimes de desapropriação e sua 

relação com o papel do Estado enquanto “ente expropriador” percebemos a importância da 

ação deliberada do Estado nas desapropriações, aliadas às atividades do Consórcio da Obra. 

No caso acima é possível tanto perceber o grau de impacto para uma área de assentamento 

rural, que num pequeno espaço teve doze barreiros destruídos para que o Canal pudesse 
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passar, e que, neste caso, em se tratando de uma área já desapropriada não haveria discussão 

sobre a indenização da terra, mas tão somente das benfeitorias. 

 Se existiu um planejamento específico para que a obra passasse pela maior quantidade 

de assentamentos possíveis ou foi “obra do acaso”, a referência dada pelo assentado de que 

as medições ocorrem em meados de 2008 pode fornecer uma pista para resposta: desde o 

projeto básico inicial, em 2008, o Canal já era planejado para percorrer um caminho com 

grande quantidade de assentamentos rurais, barateando os custos e garantindo um “regime de 

desapropriação” com maior grau de impacto junto a agricultores familiares e/ou camponeses 

que não podem receber pela terra nua por produzirem suas condições de existência em uma 

área desapropriada para fins de reforma agrária e que, com a obra, terá outros usos. 
 

Figura 4: Foto da casa dentro do Assentamento João Pedro Teixeira onde se vêem as obras do 

Canal que derrubaram 12 barreiros 

 

 
Fonte: Imagens feitas pela equipe de pesquisa (2018) 

 

 Outro dado importante mapeado na pesquisa de campo se relaciona com a projeção de 

quem poderá se beneficiar com as águas do Canal. É que, conjunta e paralelamente às obras, 

está sendo feito um grande levantamento de aptidão agrícola com base nos elementos solo e 

clima – o chamado ZON (Zoneamento Pedoclimático). 

 Realizado pela Embrapa Solos em cooperação técnica com o Governo do Estado da 

Paraíba, este zoneamento se caracteriza por uma ampla pesquisa de campo a fim de levantar, 
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na chamada “área de influência” do canal, cenários de produção agrícola. Perguntado sobre 

o motivo deste zoneamento específico, o entrevistado respondeu: 
Entrevistado: então a gente espera desse trabalho que está sendo executado 
pela Embrapa Solos além dos mapas de solos que está sendo feito, os mapas 
de aptidão climática, né, para cenários de anos secos, anos regulares, anos 
chuvosos, né. Bem como manejo de média e alta tecnologia, certo? Para um 
leque de culturas, nós adotamos neste trabalho um leque de culturas que são 
as principais da região já, então nós temos o abacaxi que é forte na região, 
a cana-de-açúcar que é forte nessa região, o milho tá, o sorgo... então no 
caso, visando o desenvolvimento da produção de grãos também nessa região 
que tem um potencial fantástico, então com esse leque de culturas. 
Entrevistadora: E a agricultura familiar, tá prevista? 
Entrevistado: Assim, não tem um foco, o foco é agropecuária como um todo, 
o desenvolvimento das cadeias produtivas das culturas e aí, no contexto tá, 
independente do tamanho do produtor, se ele é mini, médio, grande, então... 
Entrevistadora: Eu perguntei e eu vou te dizer porque... porque a agricultura 
familiar ela produz no varejo, é no varejo e na oportunidade de mercado, mas 
no varejo ela é biodiversificada então ela tem mandioca, milho, feijão... ela 
dá um sustento, ela tem uma dimensão que não é só do desenvolvimento 
regional mas também da reprodução da própria unidade familiar camponesa 
e é difícil você ver isso numa carta dessa, não é verdade? 
Entrevistado: Sim, sim.  
[…] 
Entrevistadora: É porque eu só não consigo enxergar a agricultura familiar 
nessas aptidões. 
Entrevistado: mas assim a gente tem uma visão o seguinte: que a agricultura 
familiar ela tem esse contexto, essa característica, de diversificação de 
culturas né, o que é natural e o que é bom. mas a gente tem o conceito seguinte, 
de que é preciso melhorar a sua forma de trabalho em termos de tecnologia, 
até para que ele tenha melhores resultados econômicos… possa evoluir 
também, não ficar estagnado no tempo... então ao mesmo tempo, por 
exemplo, nós temos uma empresa que se instalou aqui, vou citar um exemplo, 
aqui em Mulungu, em que ele fez um plantio de uma área de milho em 
sequeiro, né, não irrigado, em que utilizando tecnologia ele chegou a obter 7 
toneladas de grãos por hectare, e agricultores bem próximos da propriedade 
dele não estava chegando a 1000 quilos por hectare, então o que é que tá 
faltando aí? não é solo, não é clima, é tecnologia, para melhorar a sua 
capacidade de produção dentro daquela mesma área, sem precisar a área de 
produção… 

(“ENTREVISTA. Servidor da Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado da Paraíba”, 2018) 

 

 Estes dados prévios apontam, pois, que tanto as obras do Canal quanto o planejamento 

de médio prazo buscarão privilegiar e incentivar algumas culturas agrícolas ligadas ao 

agronegócio do agreste e litoral norte da Paraíba, como o caso do abacaxi, cana-de-açúcar e 

milho. 
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 Assim, um cenário de ampliação os atingidos poderá ocorrer, agora não só pela 

construção da Barragem de Acauã e da construção do Canal, mas caso este planejamento 

ligado ao Zoneamento saia “do papel”. 

Considerações finais 

 Se nossa hipótese estiver correta, pode-se repetir na Paraíba, o modelo que foi 

desenvolvido na região da Chapada do Apodi nos Estados do Ceará e Rio Grande do Norte 

que produziu e produz diversas violações às populações camponesas e tradicionais (BRITO, 

2016). 

 O cenário acima descrito aponta para uma pesquisa ainda em curso e que está buscando 

comportar-se em termos teóricos e metodológicos com a dinâmica que a água exige: que vise 

à clarificar a complexidade do tema e apontar as contradições muito mais do que “resolvê-

las” em termos teóricos ou “fossilizá-las” em termos empíricos. Para estudos que envolvem 

a temática em termos jurídicos e sociológicos, o desafio ainda é muito grande e está só 

iniciando. 

 Por outro lado, os relatos obtidos durante as entrevistas praticamente impõem uma 

abordagem multi ou interdisciplinar para sua análise. Ressaltamos este aspecto metodológico 

no nosso trabalho, que antes de tudo busca compreender as novas fases de acumulação 

capitalista e sua conflitualidade no tema das águas, tarefa que não é possível de realizar sem 

um profundo reconhecimento das limitações das áreas do conhecimento 

compartimentalizadas, o que aponta para uma contribuição metodológica importante que 

gostaríamos de ressaltar: todo conflito socioambiental ou territorial exige, por excelência, a 

interdisciplinaridade. 

 No caso do Nordeste e do semiárido, considerada região-problema por diversas 

abordagens (neo)desenvolvimentistas com base num determinismo geográfico ou climático, 

o desafio para pensar em alternativas é ainda maior. Isto porque lidamos não somente com as 

dificuldades inerentes aos conflitos socioambientais no Brasil em virtude da concentração de 

terras e do racismo ambiental. Mas também porque dentro da própria esquerda se produziu 

um discurso que – intencionalmente ou não, pouco importa – reproduz as narrativas do capital 

que acaba por ampliar as situações de despojo múltiple através de diversos e complexos 

regimes de desapropriação. 

 Exatamente por isso encaramos que o caminho da pesquisa necessita fazer-se no 

caminho, assim como o caminho das águas que realizamos e que ainda irão, por certo, nos 
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trazer diversos outros dados importantes para entender essa complexa e dialética teia de 

realidade, que não se quer somente compreender, mas transformá-la. 
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A INVISÍVEL E EXORBITANTE APROPRIAÇÃO TERRITORIAL DA ÁGUA PELO 

AGROHIDRONEGÓCIO CANAVIEIRO NO EDR DE ARAÇATUBA-SP 

 

Messias Alessandro Cardoso 

Resumo: 

 

Introdução De modo geral, podemos aventar que o avanço do agrohidronegócio canavieiro no 

estado de São Paulo, está sendo viabilizado por conta da territorialização e expansão por parte 

do capital agroindustrial canavieiro para áreas não tradicionais no cultivo da gramínea. É nesse 

momento que se insere atrativamente as terras agricultáveis do EDR de Araçatuba ao 

desenfreado avanço da monocultura de cana-de-açúcar, com enormes possibilidades à 

mecanização dado as condições de relevo suavemente ondulado, e com significativa 

disponibilidade de apropriação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Na verdade, 

estamos partindo da premissa que a mercantilização da terra, da água e do trabalho em conjunto, 

são pilares responsáveis pela expansão do capital no campo atualmente. A monopolização da 

propriedade privada da terra se apresenta como essencial estrutura para garantir a posse da água, 

seja ela subterrânea ou superficial, e para submissão do trabalhador (CUNHA; CARVALHAL, 

2014). É por isso, que o conceito de agrohidronegócio vem ganhando amplitude analítica para 

compreensão dos conflitos territoriais que não envolvem apenas o domínio da terra, mas 

indissociavelmente o controle das reservas hídricas superficiais ou subterrâneas que são 

exauridas para concretização da commoditização do campo. O conceito de agrohidronegócio 

vai além do neologismo, não é apenas uma adjetivação barata, faz parte de um esforço teórico 

de aprofundamento da leitura dos conflitos territoriais que sempre foram vistos somente pelo 

viés da terra, mas que indiretamente visavam também o domínio da água. Terra e água assim, 

formam um par dialético indissociável para a reprodução da agricultura. É por isso, que o capital 

personificado pela sanha do agrohidronegócio busca a expansão e o controle territorial, pois ao 

controlar o território multidimensionalmente se fartam do uso da terra e da água. A invisível e 

exorbitante apropriação territorial da água pelo agrohidronegócio canavieiro no EDR de 

Araçatuba-SP O modelo de desenvolvimento erigido sob os auspícios do agrohidronegócio 

expressa-se no campo à base de tensionamento, no qual o metabolismo do capital busca de 
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qualquer maneira, via de regra truculenta, obter a gestão e o controle da água nos territórios, 

enquanto instrumento de poder político-econômico e social (TORRES, 2007). Assim sendo, 

terra e água passam a ser, de forma conjunta, apropriadas para se transformarem em 

mercadorias, ao invés de serem consideradas bens públicos, conforme as necessidades humanas 

(MENDONÇA, 2015). Para esclarecer melhor, o papel vital que a água desempenha no seio do 

agrohidronegócio canavieiro no EDR de Araçatuba, devemos focar a apropriação dos recursos 

hídricos no circuito produtivo, desse modo, o conceito de água virtual, nos auxilia na leitura da 

intensificação da apropriação de água pelo capital canavieiro. O conceito de água virtual ou 

“virtual water” foi uma expressão cunhada pelo geógrafo John Anthony Allan, professor da 

University of London, no início da década de 1990. Em sua essência, água virtual diz respeito 

ao comércio indireto da água que está embutida em certos produtos, especialmente as 

commodities agrícolas, enquanto matéria-prima intrínseca desses produtos. Ou seja, toda água 

envolvida no processo produtivo de qualquer bem industrial ou agrícola passa a ser denominada 

água virtual (HOEKSTRA; CHAPAGAIN, 2007; CARMO et al., 2007). Os cálculos 

envolvidos nas estimativas do volume de água virtual por cultivo, no entanto, são complexos. 

Para estimar estes valores, deve-se considerar a água envolvida em toda a cadeia de produção, 

assim como, as características específicas de cada região produtora, além das características 

ambientais e tecnológicas. Um indicador útil para expressar o uso da água para a produção de 

commodities é a Water Footprint (WF) ou “Pegada Hídrica”, como introduzido por Hoekstra 

(2002). O WF de uma mercadoria é definido como o volume total de água doce que é usado 

durante o processo de produção. A metodologia da Pegada Hídrica fornece um indicador do 

consumo de água, que inclui usos diretos e indiretos, utilização de água superficial ou 

subterrânea, utilização da água da chuva e poluição gerada. Mas, apesar de ser uma metodologia 

abrangente, e muito aceita no meio científico, no Brasil ainda são poucos os estudos realizados 

nesta área. (BLENINGER; KOTSUKA, 2015). Assim, para identificar a quantidade de água 

utilizada pelo agrohidronegócio canavieiro no EDR de Araçatuba na produção da cana-de-

açúcar, a metodologia de cálculo empregada neste trabalho foi obtida através dos levantamentos 

de Hoekstra; Hung (2002) que discriminam a quantidade de água necessária em cada país, em 

média, para produzir um conjunto de commodities. As estimativas apresentadas neste trabalho, 

se baseiam no coeficiente médio geral de 209 m³/t para a cultura da cana-de-açúcar no 

Brasil.Em posse dos dados da quantidade produzida de toneladas de cana-de-açúcar por 

município, disponibilizados pelo IBGE/Pesquisa Agrícola Municipal e do coeficiente médio da 
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demanda específica de água do cultivo de cana-de-açúcar examinamos o volume de água (m³) 

apropriado pelo agrohidronegócio canavieiro em uma comparação temporal para os anos de 

1995 e 2015 referente aos 18 municípios integrantes do EDR em estudo. No comparativo 

temporal entre os anos de 1995 e 2015, percebemos que 17 dos 18 municípios analisados 

apresentaram elevação da quantidade de água virtual destinada a produção de cana-de-açúcar. 

Ao agregarmos os dados municipais da apropriação de água virtual na produção de cana-de-

açúcar, obtemos a real situação da realidade regional de incorporação de água a produção 

canavieira do EDR de Araçatuba, pois a apropriação de água virtual pelo agrohidronegócio 

canavieiro no EDR de Araçatuba atingiu a exorbitante marca de 2,76 bilhões de m³ de água 

incorporada no circuito de produção canavieira. Em termos comparativos, entre os anos de 1995 

e 2015, o aumento de utilização e incorporação de água virtual ao circuito da produção 

canavieira galgou o desmensurado valor de 1.686.536.786 m³, o que representa em termos 

percentuais um crescimento de apropriação de água virtual da ordem de 156,18%. O volume de 

água virtual apropriado pelo metabolismo destrutivo do agrohidronegócio canavieiro é tão 

extremo, que os valores alcançados dificultam imaginá-los. Para isso, buscando um quadro 

comparativo, recorremos aos dados do SNIS- Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento, relativo ao consumo populacional de água nos municípios integrantes do EDR de 

Araçatuba. Constatamos que o volume de água consumido pela população dos municípios 

integrantes do EDR de Araçatuba em 2015 gira em torno de 33.345.800 m³. Realizando o 

exercício comparativo entre o volume de água virtual apropriada pelo agrohidronegócio 

canavieiro em sua produção de cana-de-açúcar e o volume de água consumida anualmente pela 

população do EDR de Araçatuba, obtemos as seguintes conclusões: o volume de água anual 

consumido pela população regional representa em termos percentuais a insignificante cifra de 

0,12% da quantidade de água que o agrohidronegócio se apropria em seu circuito de produção 

da cana-de-açúcar. Em outras palavras, o montante de água virtual utilizado pelo 

agrohidronegócio canavieiro ao longo de 2015 em sua produção canavieira, seria suficiente 

para abastecer o consumo populacional do EDR de Araçatuba- referente a 2015- em 82,9 vezes, 

ou seja, 1 ano de água virtual apropriada pelo capital canavieiro seria capaz de abastecer o 

consumo populacional dos 18 municípios do EDR por 82 anos. Fica assim, demonstrado 

cabalmente que os recursos hídricos são intensamente sugados pela pilhagem territorial 

efetuada pelo capital. Algumas Considerações Assim sendo, sob a lógica do sociometabolismo 

do capital, a natureza é convertida em valor de troca, forma-se assim um mercado internacional 
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dos recursos naturais metamorfoseados pelo eufemismo da commoditização. Significa dizer, 

que se forma um mecanismo espúrio de transferência de recursos naturais consubstanciada no 

dinheiro, em que a forma de utilização e preservação do ambiente sequer é aventada, o 

agrohidronegócio como “defensor da propriedade privada” toma para si os bens naturais, com 

um só objetivo a concretização de sua acumulação ampliada a qualquer custo. O 

agrohidronegócio canavieiro amparado sob os ditames do capital, conjuga a natureza como 

fonte de recursos a serem apropriados e transformados em propriedade privada à serviço da 

produção de mercadorias. Seu processo social de produção, cuja referência está na produção de 

valores de troca, submete a força de trabalho e os meios de produção- indissociavelmente terra 

e água- aos seus desígnios, impulsionando a utilização irracional dos recursos naturais, o 

desperdício de matérias-primas, de energia, provocando assim, a degradação ambiental e do 

trabalho. Referências BLENINGER, T; KOTSUKA, L. K. Conceitos de água virtual e pegada 

hídrica: estudo de caso da soja e óleo de soja no Brasil. In: Associação Portuguesa dos Recursos 

Hídricos (Lisboa), v. 36, p. 15-24, 2015.CARMO, R. L. et al. Água virtual, escassez e gestão: 

o Brasil como grande “exportador” de água. Revista Ambiente & Sociedade, v.X, n.1, 2007. p. 

83-96.CUNHA, T. B; CARVALHAL, M. D. Terra – água – trabalho: o agrohidronegócio e a 

transposição do Rio São Francisco Revista Pegada. Presidente Prudente, v.15 n.1 p. 70-94, jul. 

2014.HOEKSTRA, A. Y., CHAPAGAIN, A. K. Water Footprints of nations: water use by 

people as a function of their consumption pattern. Water Resources Management 21 (1), 2007. 

p. 35–48. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s11269-006-9039-x acesso 

em: 01.set.2017.HOEKSTRA, A. Y; HUNG, P. Q. (2002) - Virtual water trade: a quantification 

of virtual water flows between nations in relation to international crop trade. Value of Water 

Research Report Series, n. 11, UNESCO-IHE, Delft, Holanda. Disponível em: < 

http://waterfootprint.org/media/downloads/Report11.pdf> acesso em: 

10.set.2017.MENDONÇA, M. R. As transformações espaciais no campo e os conflitos pelo 

acesso à terra e a água: as novas territorialidades do agrohidronegócio em Goiás. Revista 

Pegada. Presidente Prudente, v.16, n° especial, p.3-15, mai. 2015.TORRES, A. T. G. 

Hidroterritórios (novos territórios da água): os instrumentos de gestão dos recursos hídricos e 

seus impactos nos arranjos territoriais. 2007. 121 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2007. 
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O AGROHIDRONEGÓCIO CANAVIEIRO NA UGRHI-22 PONTAL DO 

PARANAPANEMA, SÃO PAULO, BRASIL 

Fredi dos Santos Bento1 

Resumo 

Em meio ao início do século XXI, cresce cada vez mais a ofensiva do capital sobre o trabalho, movida pela 
necessidade voraz de acumulação/reprodução. No território brasileiro, dentre as várias formas de personificação 
deste modelo societal, destacamos o agrohidronegócio canavieiro, que sob a prerrogativa do discurso falacioso do 
desenvolvimento nacional, sustentável etc., esconde sua face perversa quando sinalizamos para a ampliação das 
disputas pelo acesso a terras planas, férteis e com disponibilidade hídrica. Por esse viés, é imprescindível que se 
realize um debate em respeito à gestão dos recursos hídricos, dados os efeitos diretos ocasionados pela expansão 
dos monocultivos que a exemplo da cana-de-açúcar, têm degradado solos, contaminado águas, além dos impactos 
indiretos dado o jogo de interesses existentes na própria gestão dos mesmos, resultado de modelos de gestão 
pautados pela burocracia e por um viés econômico. 

Palavras-chave: Água; agrohidronegócio canavieiro; Unidade de Gestão dos Recursos Hídricos do Pontal do 
Paranapanema (SP). 

 

Introdução 

Em meio ao início do século XXI, tem se ampliado as discussões em respeito às 

mudanças e desafios presentes no campo brasileiro, tendo em consideração a trajetória da 

agriculta do país. Dessa maneira, é importante nos situarmos no debate que se tem feito em 

relação ao desenvolvimento da agricultura brasileira nas últimas décadas, principalmente tendo 

em consideração o advento de um modelo agroexportador que têm se destacado neste início do 

século. 

 Nessa perspectiva é que se destaca a principal característica da estrutura fundiária 

brasileira, que é a desigualdade, um traço que perpassa todo o período de desenvolvimento-

implementação da modernização da agricultura e continua a comparecer neste início do século 

XXI, sob os auspícios do que Delgado (1985) chama de ‘ajustamento constrangido’ e que 

Delgado (2012) enfatiza enquanto opção pela ‘estratégia do agronegócio’ que tem norteado boa 

parte das políticas públicas para o campo brasileiro. 

 
1 Acadêmico de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
(FCT) da Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Presidente Prudente. E-mail de contato: 
fredi.sousuke@gmail.com. 
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Elias (2008) destaca que o avanço do capitalismo no campo, através da disseminação 

do agronegócio está atrelado a ampliação da urbanização, haja vista a interlocução necessária 

entre campo e cidade, que possibilita o controle da agricultura moderna pela mesma. 

Dessa maneira, estamos diante de um processo de desenvolvimento destrutivo das forças 

produtivas,2 dado que tenha se ampliado no Brasil a aposta em torno do modelo pautado no 

agronegócio, enquanto promotor do progresso e crescimento para o país. Omite-se, todavia uma 

série de contradições que o permeiam, mascarando assim a destruição imanente desse processo 

de desenvolvimento para os trabalhadores, estrelado nos referenciais da reestruturação 

produtiva do capital, que diante de poucas alternativas, cada vez mais se veem imersos num 

quadro crescente de degradação, além das perdas substanciais de direitos adquiridos e de 

qualidade de vida, bem como para os recursos naturais a serem demandados pelo mesmo, a 

exemplo da água. 

A promessa de desenvolvimento encimada no modelo agroexportador revela seu 

verdadeiro caráter destrutivo além dos aspectos abordados anteriormente, como as disputas 

territoriais empreendidas pelas mais diversas representações deste setor, que se expressam no 

controle da terra e dos recursos hídricos. Em torno disso se soldam os interesses econômicos 

que se somam à disponibilidade desses meios de produção e às condições satisfatórias para a 

mecanização das operações agrícolas, tais como relevo predominantemente planos, logística 

favorável, e terras baratas, devido à predominância de serem devolutas (THOMAZ JUNIOR, 

2014). Seja pela compra, quando se trata de terras já regularizadas, ou arrendamento - na grande 

maioria das ocorrências mediante contratos vinculados às terras griladas ou com pendências 

jurídicas - o capital agroindustrial canavieiro edifica suas estratégias.  

Em respeito à disponibilidade dos recursos hídricos é imprescindível considerarmos 

que a territorialização dos monocultivos se dê principalmente em áreas com grande 

disponibilidade hídrica, como é o caso daquelas em que se localizam o Aquífero Guarani3, um 

 
2 O processo referenciado diz respeito à produção destrutiva do capital, em que a ampliação da capacidade 
produtiva metamorfoseia-se em desenvolvimento destrutivo das forças produtivas e da força de trabalho seja 
familiar ou assalariada, dado que tal processo ameaça diretamente a produção de alimentos em favor do 
empreendimento agroindustrial/comercial/financeiro/especulativo como nos fala Thomaz Junior (2009) para 
efetivar o controle sobre parcelas cada vez mais expressivas da Unidade de Gestão dos Recursos Hídricos 
(UGRHI-22) do Pontal do Paranapanema-SP. 
3O Aquífero Guarani está distribuído por uma área de cerca de 1.196.500 km², na porção Centro-leste do continente 
sul-americano, se estendendo por quatro nações, a citar: Argentina com 225.500 km², Paraguai com 71.700 km², 
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dos três maiores aquíferos do planeta e os perímetros irrigados do Nordeste (próximo ao Rio 

São Francisco) (RIBEIRO, 2008). 

Ademais, é nessa malha de relações e de disputas territoriais, que o capital agroindustrial 

canavieiro constrói o pacto com a burguesia latifundiária, fragilizando assim as ações no âmbito 

da luta pela terra protagonizada pelos movimentos sociais, que pleiteiam as mesmas áreas, e 

expressa seus interesses quanto ao controle das terras e das águas, o que nos tem possibilitado 

trabalhar com o conceito de agrohidronegócio (THOMAZ JUNIOR, 2009; 2010). 

Em respeito à água4, é necessário que compreendamos que a retirada da cobertura 

natural do solo, sua compactação por colheitadeiras e outros maquinários agrícolas, além de sua 

impermeabilização nas áreas urbanas, têm ampliado os processos de escoamento superficial, 

erosões e assoreamento dos corpos d’água, sendo primordial o debate em torno de sistemas 

adequados de gestão integrada das águas (TUNDISI, 2006; PIROLI, 2016). 

Tal necessidade é importante, tendo em consideração a água ser um elemento vital para 

o desenvolvimento da vida no planeta e que embora haja cerca de 1.386 milhões de km³ na 

Terra, e que este volume tenha permanecido constante nos últimos 500 milhões de anos, apenas 

uma parcela ínfima desta, está disponível para os mais distintos usos á exemplo da utilização 

na agricultura, indústria, para dessedentação de animais, consumo humano etc., dentre muitos 

outros (REBOUÇAS, 2002). 

Ioris (2009) enfatiza que a trajetória da utilização dos recursos hídricos 5no Brasil, 

marca as contradições entre o modelo capitalista e sua base natural, dado que desde o período 

colonial os rios tenham sido utilizados estrategicamente enquanto acesso ao interior do país, na 

busca por riquezas e escravos indígenas. E séculos depois, com o advento da industrialização e 

o desenvolvimento de um modelo agroexportador, a água sempre foi vista enquanto matéria 

prima essencial para o processo produtivo, ao mesmo tempo em que este modelo seja marcado 

pela insustentabilidade. 

 
Uruguai com 58.500 km² e Brasil em que está localizado quase a totalidade do mesmo com 840.800 km² 
(RIBEIRO, 2008). 
4 O termo água diz respeito ao elemento natural, diferindo-se de recurso hídrico que trata a água enquanto um bem 
econômico, passível de utilização com tal fim, sendo assim nem toda a água da terra é um recurso hídrico, não 
havendo assim viabilidade econômica nestes casos (REBOUÇAS,2002). 
5 Fracalanza (2006) adverte que na construção social do espaço, a água tenha se transformado em recurso hídrico 
necessário a reprodução do capital, sendo que a água e o local em que ela se encontra, sejam primordiais para o 
desenvolvimento do processo produtivo. 
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É nesse ambiente de disputas e alianças inter e intra-burguesas e conflitos de classe que 

opõem capital, trabalho, água e saúde ambiental, que intentamos analisar as recentes 

configurações que se materializam no agrohidronegócio canavieiro na Unidade de Gestão dos 

Recursos Hídricos do Pontal do Paranapanema-SP (UGRHI-22). Assim, terras griladas, 

exploração do trabalho, disputas pela terra e pela água, são elementos imprescindíveis para 

entendermos o agrohidronegócio canavieiro nesta unidade hidrográfica e as contradições 

específicas dessa cadeia produtiva6. 

Neste texto, comparecem os resultados de nossas pesquisas através da realização de 

trabalhos de campo na UGRHI-22 Pontal do Paranapanema dada à possibilidade de 

problematização, tendo em vista enxergarmos o trabalho de campo enquanto “laboratório por 

excelência do geógrafo” (THOMAZ JUNIOR, 2005).   

Em consideração as entrevistas, temos realizado entrevistas semiestruturadas, sendo 

preciso nos ater aos pressupostos estabelecidos por Colognese e Melo (1998), dado que ao 

entrevistarmos, o fazemos por pressupormos que o entrevistado detenha informações que direta 

ou indiretamente possam nos ajudar em nossos questionamentos. 

Dessa maneira, o texto está dividido em duas seções sendo a primeira relacionada ao 

debate à discussão em torno do avanço do agrohidronegócio canavieiro e a necessidade da 

gestão dos recursos hídricos no Brasil, em uma análise que verse as dificuldades, avanços e 

conflitos de interesses na gestão dos recursos hídricos, e que será exemplificada na segunda 

seção deste texto, através da análise da realidade vivenciada na Unidade de Gestão dos Recursos 

Hídricos do Pontal do Paranapanema-SP (UGHRI-22). 

 

O avanço do agrohidronegócio canavieiro e a necessidade da gestão dos recursos hídricos 

Ao tatearmos o temário da gestão dos recursos hídricos em meio ao avanço do 

agrohidronegócio canavieiro nos estados que compõem o Polígono do Agrohidronegócio, é 

crucial que nos atentemos a realidade vivenciada em uma das frações deste território no estado 

de São Paulo, onde se localiza a Unidade de Gestão dos Recursos Hídricos do Pontal do 

Paranapanema (UGHRI-22), que debateremos na seção seguinte deste texto, dada a mesma 

estar assentada em um dos três maiores aquíferos do planeta, o Aquífero Guarani, bem como 

ser lócus de inúmeros conflitos pela terra, além das características que têm possibilitado o 

 
6 Cf. BARRETO; Thomaz Junior, 2012. 
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desenvolvimento do agrohidronegócio canavieiro na região, sendo a mesma representativa do 

que pudemos expor até o presente momento ao tratarmos da territorialização do 

agrohidronegócio no Brasil. 

Nessa leitura, estamos considerando a transformação da água em uma mercadoria, dado 

que a propriedade da terra também significa o detrimento da propriedade da água, se 

consideramos que o modelo agroexportador pautado pelo agrohidronegócio se territorialize em 

regiões marcadas pela abundância de recursos hídricos, recursos estes que ao serem 

transformados em mercadoria, trazem como principais consequências a sua contaminação dos 

lençóis freáticos, eliminação de nascentes, utilização indiscriminada da água para a irrigação 

etc. (THOMAZ JUNIOR, 2008; CUNHA; CARVALHAL, 2014). 

 Ao passo que, o controle das terras e das águas nos permite refletir em respeito ao papel 

que o Estado brasileiro tem realizado nas últimas décadas no que tange ao desenvolvimento 

deste modelo, envolvendo não apenas as relações de trabalho e a contaminação dos lençóis 

freáticos e eliminação de nascentes, como também a ampliação de doenças ocupacionais e casos 

de contaminação e intoxicação por agrotóxicos também tem despertado interesse de diferentes 

estudiosos no país. (THOMAZ JUNIOR, GUIMARÃES, LEAL, LUCHIARI; 2012). 

 Dourado (2015) advoga que a territorialização do agrohidronegócio se dá a partir de 

uma perspectiva desintegradora, sendo o start inicial representando uma evolução do 

agronegócio, com dependência dos recursos hídricos, dado que terra e água sejam 

indissociáveis para a racionalidade do capital, a exemplo do que ocorre no Semiárido 

Nordestino com a implantação da fruticultura irrigada, dependente de irrigação e toda a sorte 

de contradições que perpassam a mesma. 

Então, estamos chamando a atenção para o Polígono do Agrohidronegócio7 Canavieiro 

no Brasil, região em que está localizada a Unidade de Gestão dos Recursos Hídricos do Pontal 

do Paranapanema (UGHRI-22), tendo em vista não apenas pelo acesso as melhores terras 

(planas, férteis, com logística favorável), mas também pelo acesso a água (grandes rios, 

reservatórios) encimados nos aquíferos Caiuá-Bauru e Serra Geral, localizados no Centro-Sul 

 
7  O Polígono do Agrohidronegócio contempla diversas formas de expressão do agronegócio (soja, milho, 
eucalipto) e está assentado sobre a Bacia do Paraná em um território que compreende o Oeste de São Paulo, o 
Leste do Mato Grosso do Sul, Norte-Noroeste do Paraná, Triângulo Mineiro e Sul-Sudoeste de Goiás, em que 
despontam a maior área com plantação de cana-de-açúcar do Brasil, possuindo também a maior concentração de 
plantas agroprocessadoras e de produção de álcool e açúcar do país, tendo em vista a sobreposição do aquífero 
Serra Geral sobre o aquífero Guarani, sendo este o terceiro maior do mundo com aproximadamente 46.000 km³ de 
água e área de abrangência de 1,2 milhão de km², dos quais 840.000km² no Brasil (THOMAZ JUNIOR, 2010). 
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do país, região caracterizada por apresentar índices pluviométricos regulares adequados a 

cultivos como soja, milho, cana-de-açúcar, eucalipto, etc.) (THOMAZ JUNIOR 2009; 2010; 

2012; 2014). 

A expansão do agrohidronegócio canavieiro se faz assim, pactuada pela incorporação 

de terras ou arrendamento das mesmas e o controle sobre a água, que acabou por ganhares de 

um novo ciclo de modernização porque passa o setor, travestido sobre a necessidade de tornar 

o etanol uma commodity (o que acabou não se concretizando), o que permitiu a territorialização 

do agrohidronegócio canavieiro em áreas não tradicionais como é o caso do Pontal do 

Paranapanema-SP, bem como abriu espaço para a participação de capitais estrangeiros, que 

passaram a adquirir não apenas terras como também a controlar ou instalar plantas industriais 

no país, sob a prerrogativa de um discurso ambiental enviesado pelas discussões em torno da 

necessidade da geração de uma alternativa a utilização dos combustíveis fósseis (THOMAZ 

JUNIOR, 2010; MENEZES; SILVA; COVER, 2011). 

 Scantimburgo (2016) destaca que as políticas agrícolas8 para o mercado de commodities 

pelo agrohidronegocio, impõe ao campo uma estratégia cada vez mais homogênea de produção, 

com alto índice da utilização de insumos agrícolas e agrotóxicos podendo assim comprometer 

a potabilidade9 da água brasileira e apresentando elevado consumo de recursos hídricos. 

 Dessa maneira, é crucial a necessidade de uma gestão dos recursos hídricos que dê conta 

de tratar estes impasses que marcam a utilização intensiva da água pelo agrohidronegócio 

canavieiro, ao mesmo tempo em que, as definições de gestão e gerenciamento das águas não 

apresentam uma diferenciação entre si, considerando amplamente as atividades públicas e 

privadas relacionadas à administração da água, sendo a gestão implementada por meio de leis, 

decretos, portarias, normas e regulamentos, além da participação dos setores que usufruem a 

mesma, sendo assim uma atividade que englobe a política de águas10, o plano de uso, controle 

 
8 Uma destas políticas trata-se do Programa Mais Irrigação, lançado pelo Ministério da Integração Nacional em 
2012, prevendo a época, investimentos em torno de 10 bilhões de reais, estando dividido em quatro eixos, o 
programa previa a atração de investimentos também do setor privado através da concessão de áreas agrícolas no 
país. 
9 Em respeito à potabilidade da água brasileira, na primeira norma de potabilidade-Portaria n.56/1977, eram 
permitidas a presença de 12 de agrotóxicos, na segunda norma-Portaria MS n.36/1990 eram permitidos 13 tipos, 
na terceira-Portaria MS n.518/2004, eram permitidos 22 tipos de agrotóxicos e 13 produtos químicos inorgânicos 
(metais pesados), 13 produtos químicos orgânicos (solventes) e 6 produtos químicos secundários. Em uma das 
mais recentes de n.2.914/2011, são 27 agrotóxicos, 15 produtos químicos inorgânicos, 15 produtos químicos 
orgânicos e 7 produtos químicos secundários (DOSSIÊ ABRASCO, 2015). 
10 Em respeito à política de águas, as mesmas envolvem três fatores: a organização político-administrativa de um 
determinado território, o papel definido para o estado nas diferentes etapas do processo e a abordagem adotada 
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e proteção das águas, o gerenciamento e o monitoramento dos usos da água (MOTA, 2008; 

CAMPOS; FRACALANZA, 2010; JACOBI, 2010). 

  A primeira tentativa de ordenamento dos interesses em torno dos recursos hídricos foi 

gestada através do Código das Águas, de 1934, que priorizava a preocupação com os recursos 

hídricos enquanto matriz energética. No entanto, o modelo de gestão de águas no Brasil, 

utilizado atualmente, é resultado e resultante de um processo que se iniciou entre os anos de 

1970 e 1980, época em que os impactos socioambientais não podiam mais ser desconsiderados, 

bem como os distintos atores envolvidos não podiam mais ser apartados do processo de decisão. 

(LEAL, 2000; JACOBI, 2006; CAMPOS; FRACALANZA, 2010; RAUBER; CRUZ, 2013). 

 Anteriormente a esse período, a gestão das águas no país sempre foi marcadamente 

fragmentada e centralizada, centralização esta acentuada após o golpe militar de 1964, com a 

criação do Departamento Nacional de Águas e Energia (DNAE), sendo importante considerar 

os expostos no III Plano Nacional de Desenvolvimento em 1980, que asseverava a adoção pelo 

país, de uma Política Nacional de Recursos Hídricos, propostas que foram incorporadas após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 e pelas Constituições dos estados em 1989 

(JACOBI, 2006; CAMPOS; FRACALANZA, 2010). 

Campos; Fracalanza (2010) asseveram a existência de três modelos básicos de 

gerenciamento dos recursos hídricos11, sendo um primeiro de caráter marcadamente 

burocrático, e também mais antigo e difundido, caracterizado pela racionalidade e a 

hierarquização das ações, o econômico-financeiro, caracterizado por uma utilização de 

instrumentos econômicos e financeiros para forçar a obediência às normas e disposições legais 

e um modelo sistêmico de integração participativa, que adota alguns mecanismos inovadores 

como a adoção da bacia hidrográfica como unidade básica de gestão e planejamento, adoção de 

novos processos de tomada de decisão entre os diferentes participantes da sociedade e do 

Estado. 

 
para tratar da questão hídrica, intrinsecamente ligada à organização político-administrativa (CAMPOS; 
FRACALANZA, 2010). 
11 Em respeito aos três modelos básicos de gestão dos recursos hídricos, Lanna; Cánepa (1994) destacam que as 
falhas no modelo burocrático, estavam relacionadas à busca do mesmo por formas de contornar os problemas 
ambientais, sem abordar a necessidade de planejamento estratégico, negociação social e geração de recursos 
financeiros necessários aos investimentos para implementação das soluções. No caso do modelo econômico-
financeiro, o mesmo falha na promoção do gerenciamento integral da bacia hidrográfica, não tratando globalmente 
os problemas e oportunidades de desenvolvimento e proteção ambiental. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

5716 
 

Tal propositura está baseada no modelo de gestão das águas francês, sendo importante 

o destaque para as iniciativas do estado de São Paulo, ao adotar o gerenciamento 

descentralizado, participativo e integrado dos recursos hídricos, que resultou na criação das 

unidades hidrográficas de gerenciamento dos recursos hídricos no estado (UGRHI’s) no estado, 

sendo importante considerar que uma das principais dificuldades está na própria organização 

dos grupos sociais, algo complicado, tendo em consideração que essas unidades não 

representam os limites territoriais dos municípios. (LEAL, 2000; JACOBI, 2006; CAMPOS; 

FRACALANZA; 2010). 

Nesse sentido, é que ganha ênfase a Política Nacional dos Recursos Hídricos12, 

estabelecida pela Lei 9.433, de 08 de janeiro de 199713, e que em seus fundamentos considera 

que a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder 

público, dos usuários e das comunidades, bem como insurge a ideia de ‘governança’ das águas, 

que permita o entrelaçamento entre as demandas sociais e sua interlocução ao nível 

governamental (LEAL, 2000; JACOBI, 2008; CAMPOS; FRACALANZA; 2010; JACOBI, 

2010). 

 Jacobi (2006) assevera que para implementar tais instrumentos foi criada em 2000, a 

Agência Nacional de Águas (ANA), cabendo a esta participar da construção do Plano Nacional 

de Recursos Hídricos, sendo importante considerar que o principal objetivo da política de 

recursos hídricos é a garantia de que a água seja um bem assegurado, no sentido de estar 

disponível em quantidade e qualidade adequada para os respectivos usos, além de estar 

salvaguardada para as futuras gerações. 

 Entretanto, a proposta de gestão das águas a partir da bacia hidrográfica, demanda uma 

série de questões envolvendo os grupos de interesses, tendo que se levar em consideração bacias 

com níveis diferenciados de estrutura física, e sua adoção resultou na delimitação de unidades 

de gerenciamento de recursos hídricos, a exemplo da UGHRI-22 no Pontal do Paranapanema-

 
12 Os principais fundamentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos dizem respeito à água ser um bem de 
domínio público, sendo também um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, em situações de escassez, 
o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais, a gestão dos recursos 
hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas, a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a 
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos e a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder 
Público, dos usuários e das comunidades (LEAL,2000; MOTA, 2008; JACOBI, 2010). 
13 Machado (2009) enfatiza que alguns estados anteciparam a Lei Federal 9.433/1997, com destaque para o estado 
de São Paulo, sob a Lei 7.663, de 30 de dezembro de 1991. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

5717 
 

SP, que passaremos a analisar a seguir, sendo permeada pela tríade: descentralização, 

participação e integração, considerando assim a quantidade e a qualidade das águas através de 

ações que promovam os diversos usos da água (JACOBI, 2010). 

 

2- O agrohidronegócio canavieiro e a gestão dos recursos hídricos na UGRHI-22, Pontal 
do Paranapanema, São Paulo, Brasil 

Um problema que comparece na gestão dos recursos hídricos, é a grande diferenciação 

entre os atores representados, o que colocam leigos e peritos em respeito à questão das águas, 

possibilitando a interação entre os mesmos de modo a obterem uma base lógica de negociação 

e isso é representativo quando consideramos os representantes do Sistema Integrado de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, tendo em vista a participação 

de comitês de bacias hidrográficas do estado, secretarias governamentais, universidades, com 

ênfase para as entidades da sociedade civil com direito a voto, a exemplo dos usuários 

industriais dos recursos hídricos, usuários agroindustriais dos recursos hídricos, sendo 

representado pela UNICA (União da Indústria de Cana-de-Açúcar) e usuários agrícolas de 

recursos hídricos, além das mais diversas associações (JACOBI, 2010). 

 Assim, o agrohidronegócio canavieiro possui representantes não apenas no Sistema 

Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, como também na 

UGRHI-22, sendo participe de uma série de direcionamentos que compõem estas instâncias, 

representando seus interesses que podem ir de encontro ou divergirem dos interesses de outras 

entidades da sociedade civil com direito a voto, sendo o verdadeiro desafio, o de se efetuar um 

diálogo que possa aproximar estes interesses, tendo em consideração os impactos causados pelo 

modelo que pauta o agrohidronegócio canavieiro, desafio este que não é nada simples, dadas as 

contradições que marcam os interesses destas distintas entidades. 

 Jacobi (2010) chama a atenção para os principais instrumentos de gestão dos recursos 

hídricos, sendo eles a outorga do direito do uso da água, a cobrança pela água, o enquadramento 

dos corpos d´água em classes de uso e o Sistema Nacional de Informações dos Recursos 

Hídricos. 
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 Nessa perspectiva é que assumem a representação dos distintos setores nos CNRH14 e 

comitês de bacias15, o que facilitaria em teoria , uma interação mais transparente e permeável 

no relacionamento entre estes setores (governamentais, empresariais e usuários), porém o maior 

empecilho enfrentado pelos comitês diz respeito às diferentes visões dos objetivos, que ao 

divergirem, dificultam o andamento da busca por soluções que beneficiem uma maior parcela 

da população. (JACOBI, 2008; JACOBI; FRACALANZA, 2005; JACOBI, 2010). 

 Em respeito a este problema, Campos; Fracalanza (2010) assinalam que a proposição 

dos comitês de bacias constituído por diversos colegiados, ao mesmo tempo em que aproxima 

Estado e sociedade, não pode nos levar a uma ‘ideologia’ do poder local enquanto capaz de 

resolver todos os problemas apresentados. 

 Ao assumirmos essa proposição não estamos querendo dizer que ações não sejam 

travadas e propostas em conjunto por essas entidades, mas que o desafio é justamente esse, ou 

seja, o de ampliar o diálogo e a construção coletiva de uma gestão dos recursos hídricos (das 

águas) que dê conta de apontar caminhos que permitam a resolução dos impactos para os lençóis 

freáticos e águas superficiais causados pelo modelo pautado pelo agrohidronegócio canavieiro, 

e isso pode ser dado a partir da inclusão de todos os setores da sociedade civil nesta empreitada, 

principalmente aqueles que sofrem os impactos diretos deste modelo produtivo e nesse sentido 

a criação de espaços públicos plurais de diálogos, em que as diferenças, conflitos e contradições 

possam tornar-se visíveis. 

 Em respeito a esse debate, Ioris (2009) assevera que a justificativa dada para a nova 

configuração institucional no que tange a gestão dos recursos hídricos está vinculada ao 

conceito de ‘escassez de recursos’ e promove a necessidade de compatibilização da demanda e 

da oferta da água, mas não é capaz de reconhecer a influência de diferenças sociais e espaciais 

na composição da demanda e na formação da oferta, enxergando na construção da ideia de 

responsabilidade coletiva dos problemas relacionados à água, enquanto uma tentativa de 

desconhecer a problemática contemporânea dos recursos hídricos e sua apropriação, 

 
14 O CNRH constitui-se pelo órgão mais representativo da hierarquia do SINGREH, com caráter normativo e 
deliberativo, possibilitando a promoção e articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos 
nacional, regional, estadual e dos setores usuários (RAUBER; CRUZ, 2013). 
15 Os comitês de bacias hidrográficas são órgãos colegiados, que contam com a participação dos usuários, da 
sociedade civil organizada, de representantes de governos municipais, estaduais e federais, tendo grande relevância 
no planejamento do desenvolvimento regional (RAUBER; CRUZ, 2013). 
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legitimando a estruturação de um desenvolvimento desigual e excludente e que pode ser 

percebido na territorialização do agrohidronegócio canavieiro na UGRHI-22. 

 Em respeito às unidades hidrográficas de gestão dos recursos hídricos, Leal (2012) 

enfatiza que no caso do estado de São Paulo, a divisão foi aprovada pela Lei 9.034/1994, 

definindo-se 22 unidades, sendo que para sua construção foram levados em conta fatores como: 

geomorfologia, geologia, hidrologia regional e hidrogeologia, aspectos políticos e 

socioeconômicos, compatibilização da divisão hidrográfica com a divisão regional, número de 

municípios com sede em cada UGRHI, distâncias rodoviárias, aspectos demográficos etc., ao 

mesmo tempo em que, para sua denominação foram adotados alguns critérios como: rio 

principal ou dois rios principais, divisão segundo trechos (alto, médio e baixo) e denominações 

regionais. 

 A UGRHI-2216 localiza-se no estado de São Paulo, sendo composta por 26 municípios 

e sua rede hidrográfica agrega os tributários da margem direita do Rio Paranapanema, com 

destaque para a existência de cinco empreendimentos de geração de energia hidrelétrica na 

região (Mapa 01). 
Mapa 01- Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGHRI-22) 

 
 

16 Em respeito à UGHRI-22, Leal (2000) adverte que a mesma não constitui uma bacia hidrográfica única, que 
possa ser totalmente delimitada geomorfologicamente, com divisores de água e rede de drenagem, dado que dois 
de seus limites são constituídos por rios, sendo também denominada de UGRHI-Pontal do Paranapanema, devido 
à denominação regional, tendo em conta o conhecimento em respeito aos conflitos pela terra na região. Outro 
ponto destacado pelo autor e que caracteriza a UGHRI-22 diz respeito a que o critério de rio principal para nomeá-
la só pode ser aplicado parcialmente, havendo assim não uma bacia hidrográfica única, mas um conjunto de bacias 
reunidas em uma unidade hidrográfica para fins de gestão dos recursos hídricos. 
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Fonte: Arquivo malha digital municipal IBGE (2015).  
Organização: Fredi dos Santos Bento (2019). 

 

Em respeito ao processo de ocupação do Pontal do Paranapanema –SP, em que se 

localiza a UGRHI-22, se confunde com o avanço do café pela mesma, revelando assim uma 

série de marcas históricas e geográficas no que tem em conta a presença do conflito em torno 

da luta pela terra, ao mesmo tempo em que também se manifesta a atuação do agrohidronegócio 

canavieiro e das relações de trabalho degradantes, ou seja, a região é caracterizada pela 

existência de modelos dispares de sociedade, um deles pautado pela luta pela terra e na terra 

conduzida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e outro capitaneado 

por uma aliança realizada entre capital e Estado em torno da expansão da agroindústria 

canavieira. 

Barreto; Thomaz Junior (2012) em respeito à territorialização do agrohidronegócio 

canavieiro na região destacam que o mesmo vivenciou dois grandes momentos, sendo o 

primeiro durante o Proálcool como descrito anteriormente e o segundo a partir de 2005 através 

dos incentivos estatais e da ampliação da produção de veículos com a tecnologia flex fuel, 

ocorrendo assim, não apenas a expansão da lavoura canavieira, como também a implantação de 

novas unidades processadoras, com destaque para a Odebrecht Agroindustrial que adquiriu a 

Alcídia em 2007 e a construção de uma segunda unidade no município de Mirante do 

Paranapanema -SP, denominada Conquista do Pontal. 

A Unidade de Gestão dos Recursos Hídricos do Pontal do Paranapanema-SP, 

caracteriza-se pelo elevado grau de mecanização da colheita da cana-de-açúcar, apresentando 

uma série de problemas no que diz respeito à erosão dos solos e assoreamento dos corpos 

d’água, baixo percentual de cobertura vegetal, contaminação por nitratos de águas subterrâneas, 

problemas de perdas no abastecimento etc. (CBH-PP, 2017). 

Leal (2000) destaca que na UGHRI-22 chamam a atenção problemas relacionados ao 

desmatamento da cobertura vegetal, tendo em consideração os mesmos exporem os solos com 

elevada suscetibilidade à erosão, acelerando a instalação de ravinas e voçorocas, o que permite 

que solos agricultáveis como o da cana-de-açúcar, sejam carreados para os cursos d’água, além 

da poluição por agrotóxicos nos corpos hídricos, que via de regra também se encontram 

assoreados e desperenizados. 
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Garcia (2017) entende que a destinação irregular de insumos agrícolas também é um 

fator que contamina as águas17, dado que para esta autora, os municípios que declaram 

contaminação e poluição tem a presença de agrotóxico entre as três primeiras causas em 

contaminação na água destinada para o consumo humano. 

Leal (2000); Rocha; Santos, C.; Santos, A. (2016); Garcia (2017) advogam que a região 

do Pontal do Paranapanema apresente enquanto substrato geológico, rochas sedimentares 

cretáceas dos grupos Caiuá e Bauru, recobertas por mantos regolíticos e por sedimentos 

cenozóicos inconsolidados, que incluem terraços fluviais, colúvios e depósitos aluviais 

recentes, considerando ainda que hajam duas zonas morfogenéticas e hidrológicas dominantes 

e que marcam papel preponderante nos processos de dinâmica superficial. 

Rocha; Santos, C.; Santos, A. (2016) destacam que no domínio dos topos tabulares, em 

que se encontram os municípios de Sandovalina e Teodoro Sampaio-SP, há menor extensão da 

rede de drenagem, relevo mais aplainado e drenagens de baixo gradiente e menor ordenação 

fluvial dos rios principais, ou seja apto para o plantio e colheita mecanizadas da cana-de-açúcar. 

Romagnoli; Manzione (2016), ao analisarem a UGHRI-22 destacam que os principais 

riscos ambientais ocasionados pelo agrohidronegócio canavieiro na região, dizem respeito ao 

uso indiscriminado de agrotóxicos, dado que o mesmo tenha oferecido cada vez mais ameaças 

de contaminação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos em um território que sofreu 

entre 2002 e 2013, uma ampliação de 1.014,20% da área de produção de cana-de-açúcar. 

Dentre os impactos para a população dos municípios em que se territorializa o 

agrohidronegócio canavieiro na região, resultam ainda, inúmeras ações na justiça como a da 

Portaria 012/09 (16/04/2009), inquérito civil nº 030/09 que apura o emprego de produtos 

químicos em lavouras de cana-de-açúcar por meio da utilização de aviões e a consequente 

contaminação das propriedades rurais que desenvolvem a atividade de produção da seda, sendo 

importante destacar também o Parecer nº 045/201018.  

Nessa perspectiva, dados os flagrantes problemas que o modelo pautado pelo 

agrohidronegócio canavieiro tem ocasionado na UGRHI-22, nos colocam alguns 

 
17 Garcia (2017) enfatiza que no estado de São Paulo, os Comitês de Bacias Hidrográficas buscam analisar 
processos de licenciamento de novas agroindústrias canavieiras, observando o uso e os impactos na água. 
18 As averiguações de denuncia de pulverização com agentes químicos em lavouras de cana-de-açúcar, na área da 
Promotoria Regional de Meio Ambiente do Pontal do Paranapanema, tiveram início no ano de 2008, quando se 
verificou a mortandade de bichos da seda nos municípios de: Sandovalina; Mirante do Paranapanema; Santo 
Anastácio; e Estrela do Norte-SP (Parecer Técnico nº 045-2008). 
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questionamentos em respeito ao efetivo papel da gestão dos recursos hídricos e como a mesma 

pode efetivamente responder aos problemas que vem sido apresentados nesta unidade de 

gerenciamento. 

Assim, partimos do entendimento empreendido por Ioris (2009), ao propor que não 

podemos simplesmente pensar que os problemas estejam relacionados à responsabilidade 

coletiva, sendo importante que os atores da sociedade civil envolvidos com os problemas 

apresentados, sejam não apenas notificados, como também que possam em cooperação com os 

demais atores públicos e privados, buscarem soluções que ultrapassem a utopia de um 

planejamento e gestão dos recursos hídricos tal como está representado nos avanços na 

legislação federal pertinente ao tema, mas que efetivamente os mesmos possam ser construídos 

na prática, sem o favorecimento aos atores com maior peso político e econômico nos comitês. 

Esse não é um desafio fácil, principalmente tendo em consideração uma região como a 

do Pontal do Paranapanema, em que se localiza a UGHRI-22, dados os diversos interesses que 

circundam a utilização das águas, mas é o caminho necessário, se o objetivo a ser alcançado, 

for o de se realizar uma gestão dos recursos hídricos que preze pela qualidade das águas, além 

do bem comum da sociedade circundante aos corpos d’água e ao mesmo tempo 

verdadeiramente democrática e participativa. 

 

Considerações Finais 

O que pudemos acompanhar ao longo deste texto, trata-se de um debate necessário e 

importante que deve ser efetivado ao tratarmos dos modelos de desenvolvimento colocados para 

o Brasil nas últimas décadas, tendo em vista que apesar de sua importância econômica, enquanto 

geradora de superávits para a balança comercial brasileira, o desenvolvimento do 

agrohidronegócio realizado da maneira tal como é feita, é permeado por uma série de 

contradições no que tange as relações de trabalho, saúde ambiental e a utilização dos recursos 

hídricos. 

Então, um caminho que vislumbramos para que mudanças possam ser efetivadas dizem 

respeito à realização de uma gestão dos recursos hídricos que de fato possa representar com o 

devido peso político e social, as distintas entidades e atores da sociedade civil envolvidos com 

a utilização deste recurso tão primordial para o desenvolvimento da vida. 
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Por esse viés, chamamos a atenção para a efetuação de parcerias que permitam a 

participação real e efetiva dos mais diversos atores na condução das ações visando à gestão dos 

recursos hídricos, sendo primordial a participação daqueles que a exemplo da realidade 

vivenciada na UGRHI-22, estão sendo atingidos diretamente pelas consequências do mau uso 

dos recursos hídricos, e que não apenas se paute por conflitos de interesses, em que aqueles com 

maior poder de barganha, ganham! 

Ademais, é de nosso interesse continuarmos a acompanhar esses debates no que dizem 

respeito à gestão dos recursos hídricos na UGRHI-22 Pontal do Paranapanema-SP, bem como 

os assuntos que perpassem o temário da água, tendo em consideração que pensar a mesma, é 

pensar na própria garantia de nossa existência enquanto seres vivos, mas para além disso, 

significa podermos ultrapassar a barreira da mera crítica, mas podermos estar efetivamente 

contribuindo para que uma gestão das águas realmente democrática e participativa tenha sua 

vez no território brasileiro. 
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OS CONFLITOS PELA ÁGUA NA BACIA DO TAPAJÓS. 

 
Silvio Roberto da Silva1 

Jefferson do Nascimento 2 
Renato Vilela Trevisanutto3 

 

INTRODUÇÃO 

 

Entende-se que a água é o recurso natural de maior volume e importância para existência 

e reprodução da vida. Porém, dentro de uma sociedade de classe, acaba se transformando em 

produto, e assim se coloca frente aos conflitos do capitalismo, que vem aumentando a cada ano. 

Segundo relatório do Caderno de Conflitos publicado pela Comissão Pastoral da Terra (CPT, 

2018), só no Brasil são 1.626 conflitos envolvendo 551.204 famílias, quase 3 milhões de 

pessoas nos últimos 16 anos, sendo que os números mais alarmantes são os do ano de 2018. 

A bacia Amazônica tem sido palco de vários conflitos no último período, e o norte do 

estado de Mato Grosso tem se colocado em destaque com a construção de vários projetos 

hidrelétricos no rio Teles Pires, deixado uma serie de violações de direitos humanos, 

trabalhistas e crimes ambientais, agravando as desigualdades locais e regionais. Esse mesmo 

projeto de desenvolvimento tem se apresentado na bacia do rio Juruena com projeção de 

construção de 127 hidrelétricas, sendo a Usina Hidrelétrica (UHE) Castanheira4 prevista no rio 

Arinos a primeira a ser construída na região noroeste do estado. Nesse sentido, o presente artigo 

buscará discutir a os impactos socioeconômicos decorrentes de algumas UHEs projetadas na 

bacia do rio Tapajós. 

 

PRINCIPAIS ELEMENTOS METODOLÓGICOS 
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4 É importante salientar que a UHE Castanheira, UHE Bem Querer, UHE Telêmaco Borba e UHE Tabajara estão 
no plano do governo federal, e publicado na resolução nº 72, de 21 de ago. de 2019, sendo encaminhado à 
Presidência da República como interesse dentro do Programa de Parcerias de Investimentos. Documento 
disponível em: https://www.ppi.gov.br/html/objects/_downloadblob.php?cod_blob=6571. Acesso em: 24 de set. 
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Enquanto método, trazemos uma discussão qualitativa pautada nos preceitos da pesquisa 

social abordada por Minayo (2015). Entendemos que, o Marxismo enquanto método dá suporte 

a análises sociais em uma perspectiva dialética que corrobora para o entendimento das relações 

entre as forças contrárias que se interagem em um território disputado, seja por recursos naturais 

e acumulação primária do capital (commodities), força de trabalho (enquanto precarização das 

relações). Assim, por este caminho dialético entendemos a importância do marxismo enquanto 

método, levando em consideração; 
[...] a historicidade dos processos sociais e dos conceitos, as condições 
socioeconômicas de produção dos fenômenos e as contradições sociais é uma teoria 
sociológica importante. Enquanto método, propõe a abordagem dialética que 
teoricamente faria um desempate entre o positivismo e o compreensismo, pois junta a 
proposta de analisar os contextos históricos, as determinações socioeconômicas dos 
fenômenos, as relações sociais de produção e de dominação com a compreensão das 
representações sociais (MINAYO, 2015, p. 24) 

 

Assim, traremos a análise de documental e pesquisa bibliográficas (MINAYO, 2015) 

como ferramentas de coleta de dados, buscando documentos e textos técnicos e judiciais que 

abordam a problemática em questão como também autores que tem escrito sobre o tema, além 

de atividades a campo, tais como visitas, reuniões e assembleias com as comunidades atingidas, 

órgãos púbicos como os Ministério Públicos (Estadual e Federal) e Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente (SEMA). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para dar suporte à discussão traremos alguns conceitos base sobre o entendimento do 

setor energético Brasileiro e alguns desdobramentos que contribuíram para as análises 

necessárias ao entendimento da proposta do artigo, assim trabalharemos com os autores 

Gonçalves (2007), Mota (2017) e Witter (2017). Como pode ser observada na figura 1, a 

produção de energia elétrica brasileira passa, por cenário atual e com uma projeção de 

excedente em relação à oferta e demanda em comparação à produção, assim analisamos a 

implantação dos empreendimentos hidrelétricos como produtos de negociações econômicas e 

políticas, e não como produção de energia. 
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Fig. 1 – Oferta e Demanda em MW médio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Créditos na imagem5 

 

Gonçalves (2007) explica que há interesse no capital internacional em toda a cadeia de 

suprimentos no que tange ao fornecimento de equipamentos, construção civil e até mesmo na 

privatização da água como recurso natural (indispensável à vida de modo geral). Ainda o autor 

faz uma reflexão, sobre o interesse da exploração dos recursos naturais pelo capital estrangeiro 

e o monopólio destes, sendo também um negócio muito lucrativo, e recortando para o 

hidronegócio, na venda e comercialização da energia elétrica gerada e possíveis hidrovias para 

escoamento da produção do agronegócio na Amazônia. Assim, podemos entender que os 

interesses que estão em discussão é puramente capital, e não a produção de energia elétrica para 

o consumo e “desenvolvimento” do estado brasileiro. 

Desse modo, entendemos que o processo de construção de hidrelétricas no Brasil tem 

deixado um rastro de violações dos direitos humanos e destruição ambiental, aprofundando as 

desigualdades sociais já existentes. As comunidades após esses empreendimentos ficam 

desestruturadas e com sérios problemas ambientais e sociais, tanto durante o período da 

construção quanto após o enchimento do reservatório. 

 
5 Disponível em: engie.com.br/uploads/2019/02/APS-EBE-4T18-2.pdf. Acesso em 28 de ago. de 2019 
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Existe uma pratica sistemática e reiterada na construção desses projetos, o conselho de 

defesa dos direitos humanos, na comissão atingidos por barragens registrou dezesseis direitos 

sistematicamente violados na construção de hidroelétricas em todas as regiões do país tais 

como: 
1. Direito à informação e à participação; 2. Direito à liberdade de reunião, associação 
e expressão; 3. Direito ao trabalho e a um padrão digno de vida; 4. Direito à moradia 
adequada; 5. Direito à educação; 6. Direito a um ambiente saudável e à saúde; 7. 
Direito à melhoria contínua das condições de vida; 8. Direito à plena reparação das 
perdas; 9. Direito à justa negociação, tratamento isonômico, conforme critérios 
transparentes e coletivamente acordados; 10. Direito de ir e vir; 11. Direito às práticas 
e aos modos de vida tradicionais, assim como ao acesso e preservação de bens 
culturais, materiais e imateriais; 12. Direito dos povos indígenas, quilombolas e 
tradicionais; 13. Direito de grupos vulneráveis à proteção especial; 14. Direito de 
acesso à justiça e a razoável duração do processo judicial; 15. Direito à reparação por 
perdas passadas; 16. Direito de proteção à família e a laços de solidariedade social ou 
comunitária (CDDPH, 2010, p. 15). 
 

O que se evidencia ao longo de quase um século de construção de hidroelétricas no país 

na qual se intensificou a partir da década de 70 do século passado é o total atropelamento dos 

direitos básicos das pessoas e normas ambientais. Os exemplos são muitos em todo território 

brasileiro e a região amazônica tem entrado nessa rota desse projeto de desenvolvimento que 

tem aniquilado povos e deixado comunidades desestruturadas e imensos crimes ambientais, as 

experiências traumáticas de Balbina e Tucuruí não serviram de lição para o repensar essa lógica 

predatória da região, esse processo segue em curso até os dias atuais. 

Witter (2017, p. 87) nos explica que, embora conste na Constituição Federal de 1988 do 

Estado brasileiro, como sendo um Estado Democrático de Direito (Social), fundamentado no 

princípio universal da dignidade humana, “milhões de pessoas, entretanto, vivem excluídos e 

estão fora da esfera do suprimento de suas necessidades básicas de serem humanos”.  Ainda o 

autor afirma que ao não cumprir sua missão constitucional o Estado se omite e está à margem 

de ter reconhecida a sua legitimidade de Estado Democrático de Direito Social resultando 

assim, vítimas violadas em seus direitos humanos vivendo ao descaso e na amargura e da falta 

de importância em sua situação vivencial. “O Sistema de Justiça e de Segurança não as trata 

como seres vivos que necessitam de cuidados para que a sua vida possa ser digna e feliz” 

(WITTER, 2017, p. 88). 

A bacia amazônica é uma das mais impactadas pelo uso e contaminação da água, tanto 

pelo agronegócio, mineração e construções de barragens. O rio Teles Pires, um dos mais 

importantes rios de Mato Grosso, é hoje o rio mais impactado na Amazônia por projetos 
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hidroelétricos, (são quatro hidroelétricas em operação e mais duas inventariadas – Fig. 2), que 

ao longo de quase uma década tem gerado diversos conflitos socioambientais e inúmeras 

violações de direitos humanos aos povos indígenas, pescadores, assentados da reforma agrária, 

ceramistas, empresários do turismo e até mesmo médios e grandes proprietários de terra.  

Fig. 2 - Localização das UHEs na bacia hidrográfica do rio Tele Pires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Inventário Hidrelétrico da Bacia do Rio Teles Pires (ELETROBRAS, 2005) 

Mota (2017, p. 82) discorre sobre os impactos das Usinas Hidrelétricas causados na 

bacia do rio Teles Pires, e explica que,  
[...] no caso da UHE Teles Pires, entre outras irregularidades, questionou-se a 
concessão de uma Licença Prévia para o empreendimento, em dezembro de 2010, sem 
o componente indígena do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) devidamente 
elaborado e aprovado, e sem qualquer processo de consulta livre, prévia e informada 
junto aos povos indígenas, apesar de graves impactos iminentes, como a destruição 
das corredeiras de Sete Quedas, local sagrado para os povos indígenas e de grande 
importância para a reprodução de peixes migratórios, essenciais para a subsistência 
das populações locais. 

Apenas no que refere as hidrelétricas no rio Teles Pires, são 28 ações civis públicas 

movidas pelos ministérios público estadual (MPE) e ministério público federal (MPF) que 
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apontam o descumprimento e atrasos de diversas condicionantes do licenciamento ambiental. 

Vale lembrar que apesar da nomenclatura ambiental esses documentos abordam também os 

aspectos sociais e econômicos dos impactos desses empreendimentos. 

 Um dos casos mais emblemáticos dessas violações, é a usina hidroelétrica Sinop, de 

propriedade do consorcio Sinop Energia (Companhia Energética Sinop S/A), formada pela 

francesa Électricité de France (EDF) com 51% e as estatais Centrais Elétricas do Norte 

(Eletronorte) com 24,5% e Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) com 24,5%, tendo 

seu barramento localizado no município de Cláudia e a maior parte do lago no município de 

Sinop. Dentre as várias violações e crimes de responsabilidade dessa empresa, o de maior 

visibilidade nacional e internacional ocorreu quando a empresa iniciou o enchimento do 

reservatório em fevereiro deste ano (2019), causando uma mortandade de 13 toneladas de 

peixes constatadas no quarto dia após enchimento do reservatório. 

   Esse crime ambiental de proporção imensurável deu-se devido a uma somatória de 

fatores, dentre os quais a não retirada por completo da vegetação do lago do reservatório, são 

cerca de quinze mil hectares de floresta que ficaram submersas, gerando diversos impactos, 

entre eles a emissão de gases causadores do efeito estufa, principalmente o gás metano, liberado 

pela decomposição da matéria orgânica que ficou submersa.  

O pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Philip 

Fearnside, aponta o tamanho do impacto: “A UHE Sinop é prevista para ter emissões bastante 

altas de gases de efeito estufa, como mostrado pelo trabalho publicado por de Faria e colegas... 

A UHE Sinop foi a recordista entre todas as 18 barragens amazônicas analisadas por de Faria e 

colegas” (FEARNSIDE, 2019). 

   A supressão vegetal foi objeto de inquérito do MPE, na qual alertou o empreendedor, a 

SEMA e os técnicos responsáveis, dos possíveis impactos e danos irreversíveis que geraria se 

não retirasse por completo a vegetação. A Sinop Energia utilizou de uma modelagem 

matemática para dizer onde precisava ou não fazer a supressão vegetal do futuro reservatório 

da UHE Sinop 

 
Consta que dos 34.282,18 hectares de áreas inundáveis é proposta supressão em 
8.644,94 hectares assim distribuídos: a) 6.836 hectares de Floresta associada ao 
Planalto dos Parecis; b) 1.073,64 hectares de Formações Secundárias; e c) 735,30 
hectares em Formações Ripárias. Justifica apresentar proposta diminuta de 
supressão pelo uso da metodologia “modelagem matemática da hidrodinâmica e da 
qualidade da água” (Portaria N:35/2018 MPE-MT). 
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Com essa modelagem matemática a Sinop Energia deixa mais 25.000 mil hectares sem 

fazer a supressão vegetal. foi neste momento que vários pesquisadores começaram a fazer 

estudo sobre essa vegetação do lago e sobre a modelagem matemática proposta pela Sinop 

Energia para agrumetar com a SEMA para ela não libera a licença de enchimento do Lago 

enquanto não fosse feito a superação de vegetação do futuro lago dentre os pesquisadores o 

Biólogo Nelson diz. 
A tomada de decisão sobre a supressão de vegetação do futuro reservatório da UHE 
Sinop está sendo baseada na modelagem matemática. A modelagem não pode ser 
utilizada para a tomada de decisão devido a vários erros encontrados nos modelos 
(relatório 887/2018 Ministério Público). A supressão total da vegetação é necessária 
para manter a qualidade da água do reservatório. Nossos apontamentos estão de 
acordo com a lei n° 3.824/60 – “torna obrigatória a destoca e consequente limpeza das 
bacias hidráulicas, dos açudes, represas ou lagos artificiais, construídos por empresas 
particulares que gozem de concessões ou de quaisquer favores concedidos pelo Poder 
Público”. Na lei não há menção da obrigatoriedade de usar modelos matemáticos para 
indicar a quantidade de vegetação a ser suprimida do futuro reservatório para Usinas 
Hidrelétricas (UHEs). (RELATÓRIO TÉCNICO Nº 888/2018 MPE-MT)  

  

 Neste relatório o Biólogo traz a importância de fazer toda a supressão vegetal pois a 

própria lei 3.824/60 torna obrigatória a limpeza dos rios onde vai ser forma futuros lagos, as 

modelagens matemáticas é um instrumento que esses empreendimentos estão utilizando para 

diminuir custo no empreendimento. Outro pesquisador que é o Philip Fearnside do INPA que 

diz:  
A decomposição de serapilheira, folhas e outro material orgânico de fácil degradação 
leva à diminuição do oxigênio na água, especialmente durante o enchimento do 
reservatório. Isto pode causar mortandade de peixes dentro do reservatório, e o 
lançamento desta água pelas turbinas e vertedouros pode matar peixes a jusante da 
barragem. A mortalidade em Tucuruí é um exemplo (Fearnside, 2001). Houve 
mortalidade semelhante na UHE de Estreito, no rio Tocantins, em 2011 (Marinho, 
2011a,b). No UHE Colíder, no rio Teles Pires, houve mortalidade ao concluir o 
enchimento do reservatório (Fearnside, Parecer técnico para o MPE- MT 2018) 

 

 O pesquisador Philip traz a exemplos de outras hidrelétricas na Amazônia que quando 

deixaram a vegetação dentro do lago teve a diminuição do oxigênio da água e por consequência 

teve uma grande mortalidade de peixes.  

 Mesmo com essas argumentações dos pesquisadores e do MPE- MT a SEMA liberou 

no inicio no ano de 2019 o enchimento do reservatório da UHE Sinop, na mesma semana 

começou a ter mortalidade de peixes a jusante do barramento chegando a 13 toneladas somente 

do mês de fevereiro de 2019. Quando tinha uma equipe da Delegacia de Meio Ambiente 
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(DEMA) no local fazendo o monitoramento, mas essa mortalidade de pois percorreu vários 

meses depois.  

Essa mortalidade de peixes Trata-se de crime anunciado, embora o empreendedor tenha 

sido multado em cinquenta milhões, o valor estimado pelo MPE chegava à soma de 200 milhões 

para retirada de toda vegetação no perímetro do reservatório, ou seja, os crimes socioambientais 

compensam, numa logica de custo e benefício.  

   As violações por parte do empreendedor não seguindo as recomendações do MPE, e do 

licenciamento ambiental, além de impactar e delicado ecossistema dos rios amazônicos, ainda 

prejudicam de diversas formas, as famílias atingidas. As mesmas que moram as margens do 

lago já começam a sentir os impactos, como a perca do acesso as minas d’água que abasteciam 

as casas, animais e plantações via rodas d’água, a proliferação de mosquitos (inclusive 

transmissores da malária e febre amarela) e a perca de lugares de lazer as margens dos rios e 

córregos que alimentam a bacia do Teles Pires. 

 A Sinop Energia, vem descumprido diversas condicionantes do plano básico ambiental 

(PBA) ao longo de cinco anos da construção da UHE Sinop, a gleba Mercedes V (PA Wesley 

Manoel dos Santos) é a região mais impactada pela obra, são cerca de seis mil hectares de terras 

inundadas só nesse assentamento (214 famílias atingidas). O processo de indenizações dessas 

famílias atingidas é um exemplo típico e marcante dos crimes e violações dessa barragem. A 

perícia judicial elaborada no curso da Ação Civil Púbica N:1000465-52.2018.4.01.3603 movida 

pelo MPF demostra que mais de 120 milhões de reais deixaram de ser pagos as famílias 

atingidas dessa comunidade. Esses valores apontarão a discrepância que chega a algo próximo 

de R$20.000,00 reais por hectare não pagos pela usina. 

Diante dessas diversas violações de direitos as famílias atingidas fizeram diversas 

mobilizações no município de Sinop com o intuito de chamar a atenção da opinião pública e 

exigir do empreendedor o cumprimento de seus direitos, inclusive afirmados no plano básico 

ambiental de tal empreendimento. A reação a tais mobilizações foi um processo de 

criminalização do movimento dos atingidos por barragens e suas lideranças através do instituto 

jurídico chamado de interdito proibitório, uma ação possessória que argumenta esbulho e 

turbação por parte das famílias ao escritório da empresa. 

 
No dia 18/02/2016 a companhia energética Sinop através de seus advogados, com 
fundamento no art. 1.220 e seguintes do código civil e art. 920 do Código de Processo 
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Civil, propor “INTERDITO PROIBITORRIO CUMULADO COM PEDIDO DE 
PENA NO CASO DE TRANSGRESSÃO AO MANDADO PROIBITORIO” em face 
do MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS-MAB e JEFFERSON 
DO NASCIMENTO, DANIEL SCHLLINDWEIN e JAIRO NARCISO DA SILVA 
(COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S. A., .2016, p. 1). Petição Inicial (Fls. 02 a 
16) processo 864-69.2016.4.01.3603. 

 

Uma evidente demonstração da criminalização das lideranças que não podem se 

aproximar do escritório da empresa e nem das suas estruturas de construção e áreas de acesso, 

podendo ser penalizadas com multas diárias e até prisão, ou seja afastando toda tentativa das 

famílias de diálogo para exigir seus direitos e uma flagrante conivência do poder judiciário com 

as diversas violações que o empreendedor vem cometendo e um aparelhamento do mesmo com 

o poder econômico.  

 A região do baixo Teles Pires também é palco de conflitos envolvendo a construção de 

barragens, nesse caso, além dos crimes ambientais, as empresas violam, sistematicamente, os 

direitos dos povos indígenas da região, com destaque para o povo Munduruku que a partir da 

construção da UHE Teles Pires teve sua saúde e modos de vida radicalmente prejudicados. Os 

impactos vão desde a destruição de territórios sagrados até contaminação da água de consumo 

e morte de espécies aquáticas da base alimentar dessas comunidades. Essas diversas violações 

são objeto de diversas ações civil pública movidas pelo MPF e MPE. 

A bacia do Juruena, que junto com a bacia do Teles Pires, dão origem ao rio Tapajós, 

na região noroeste do estado, vem sendo ameaçada por diversos projetos hidrelétricos e 

inventariados entre eles a UHE Castanheira, planejada para ser construída no Rio Arinos, 

próximo à cidade de Juara. No caso dessa barragem já houve duas tentativas de audiências 

públicas para andamento no processo de licenciamento da mesma. Essas audiências foram 

canceladas por pedido de liminar concedido ao MPE, pois diversos estudos referentes aos 

impactos da construção dessa barragem continham erros, ou ainda não foram entregues. 

Podemos destacar que as prospecções (buscas) por sítios arqueológicos devem ser refeitas 

segundo orientações do IPHAN, pois a UHE Castanheira irá alagar territórios historicamente 

habitados pelos povos Apiaká, Kayabi, Munduruku, Rikbaktsa e Tapayuna. Outro impedimento 

é o Estudo de Componente Indígena do Estudo de impacto da ambiental e relatório de impacto 

ambiental (EIA/RIMA) que ainda não foi entregue para a SEMA. O Ministério da Saúde 

também tem que se manifestar sobre os estudos epidemiológicos de que trata a portaria 
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interministerial n. 60 de 2015 (sobre as doenças epidêmicas endêmicas na região, malária por 

exemplo). 

A violência contra os povos indígenas em Juara, que ocorre desde antes da chegada do 

empreendimento, foi potencializada pelo anuncio da UHE Castanheira, inclusive com ameaças 

a lideranças indígenas (Apiaká) dentro da casa legislativa de Juara. Notícias falsas, processos 

especulativos e interesses políticos locais são diariamente difundidas por meios de comunicação 

locais prejudicando a resistência das famílias e comunidades atingidas contarias a tal projeto. 

A incerteza criada nas famílias atingidas pela UHE Castanheira sobre o futuro de sua 

existência, é outra das mais severas formas de violência que essas comunidades sofrem. Os 

trabalhadores e trabalhadoras rurais das comunidades Pedreira e Palmital, Linha Rodolfo Ferro 

e comunidade Casulo, estão apreensivos com a chegada do empreendimento. Estão deixando 

de investir e trabalhar em suas propriedades por medo de perderem o investimento que será 

feito. A sanidade mental dessas pessoas também é ameaçada já que muitas relatam que as 

preocupações e medos chegam a afetar as noites de sono. Sinais de depressão são notados, a 

tristeza causada pela ameaça a perda de sua história, território e trabalho construído. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A construção e planejamento de hidrelétricas na bacia do Tapajós tem mostrado a face 

mais pervença do setor elétrico brasileiro deixando um rastro de violações de direitos humanos, 

trabalhistas e crimes ambientais que tem ficado impunes, cabendo as comunidades atingidas a 

denunciarem e exigirem o cumprimento da legislação através de sua organização e luta. 

 Colocar em debate e dar visibilidade sobre essa problemática é de fundamental 

importância, pois controlar esse recurso natural é estratégico para qualquer projeto de 

desenvolvimento, e estará cada vez mais no horizonte dos conflitos e das lutas sociais, que 

definirá se a água será pra saciar a sede e as necessidades fundamentais do povo ou se será pra 

saciar a ganância do capital e a lógica do lucro. 
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CONFLITOS POR ÁGUA NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO E AS CONTRADIÇÕES 
DA AÇÃO ESTATAL1 

 

José Carlos Dantas2 

 

Introdução 
 

O semiárido brasileiro se caracteriza por ser uma região que apresenta dificuldades de 

disponibilidade e acesso à água. Estas dificuldades se devem tanto à sua condição climática 

quanto às formas de distribuição da água existentes em toda a história da região. O acesso e a 

disponibilidade hídrica se manifestam de maneiras distintas para os diversos sujeitos que vivem 

no semiárido. 

As diferenciações resultantes do acesso à água promovem os conflitos entre os diferentes 

sujeitos existentes na região: de um lado a classe dominante que detém a terra e a água em 

grandes proporções e de outro lado o campesinato e as comunidades tradicionais, que luta de 

inúmeras maneiras para poder produzir e se reproduzir enquanto sujeito social numa sociedade 

marcada pela desigualdade, como é semiárido brasileiro. 

Em verdade as dificuldades de acesso à água na região se colocam apenas para uma parte 

da sociedade (a maior parte), que é o povo. A concentração histórica da terra e da água por parte 

da classe dominante é tão importante (ou até mais importante!) para dificultar o acesso à água 

para o povo quanto os períodos de seca que ocorrem de maneira recorrente. E é esta privação 

do acesso para uns em detrimento da abundância de água para outros um dos principais motores 

dos conflitos que se desenvolvem na região. 

O objetivo deste texto é analisar os conflitos por água no semiárido brasileiro buscando 

entender (ainda que de maneira breve) as causas de sua origem e os sujeitos envolvidos, 

destacando o papel do Estado nesse processo. O texto está dividido em duas partes: a primeira 

parte trata da ação estatal na implementação de políticas públicas para o semiárido, no âmbito 

do setor de recursos hídricos, e como estas políticas influenciaram um acesso desigual da água 

 
1 Este texto faz parte da pesquisa de doutorado do autor intitulada “A Geografia dos conflitos territoriais do 
semiárido brasileiro no século XXI” financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP), vinculada ao processo nº 2018/12292-0. 
2 Estudante de Doutorado do Programa de Pós- Graduação em Geografia da Universidade Estadual Paulista – 
UNESP, campus de Presidente Prudente – SP. Contato: j_c_dantas@hotmail.com. 
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no semiárido; a segunda parte trata dos conflitos por água na região, onde tentamos analisar as 

principais causas dos conflitos, suas espacialidades e os sujeitos envolvidos. Ao final do texto 

apresentamos uma conclusão breve sobre a discussão realizada no manuscrito. 

 

Porque a água é um problema no semiárido brasileiro? 
 

As dificuldades de acesso à água pelo campesinato no semiárido, pelo povo do semiárido, 

foram e são mascaradas por uma narrativa que objetiva ocultar os verdadeiros problemas de 

desigualdade na região com o discurso de que o problema do semiárido é a seca, ou a falta de 

água. 

A produção do espaço semiárido do Brasil é marcada pela territorialização do latifúndio. 

As fazendas de gado, como apresenta Andrade (1963), são as principais formas de apropriação 

do território que garantem o processo de concentração fundiária da região; uma forma de 

apropriação que desde sua origem já evidencia uma característica fundamental no campo do 

semiárido: a disputa territorial, o conflito. 

Desde o início da ocupação do semiárido brasileiro o conflito é um elemento intrínseco 

ao processo de territorialização do latifúndio pelas fazendas de gado. Os primeiros conflitos 

foram promovidos entre fazendeiros e povos indígenas que viviam em diversas áreas da região 

semiárida (TARGINO e MOREIRA, 2006). O resultado disso foi o extermínio demasiado dos 

povos indígenas do semiárido e o estabelecimento da concentração fundiária. Desde esse 

período inicial de ocupação do semiárido, que data aproximadamente do século XVII, as cercas 

do latifúndio são erguidas com sangue do povo. 

Os séculos que se seguem a partir de então experimentam o avanço do latifúndio no 

campo do semiárido brasileiro, agora se territorializando não apenas em conflito com os povos 

indígenas, mas também com o campesinato que passa a se constituir ao longo da história da 

região. 

Mas o poder dos fazendeiros sobre a territorialização do semiárido não estava circunscrito 

apenas ao latifúndio da terra, se não também estava calcado na constituição de um latifúndio 

que era estabelecido em paralelo: o da água. A concentração da água no semiárido brasileiro 

foi tão importante quanto à concentração da terra, visto que estamos tratando de uma região que 

naturalmente está submetida a baixos totais pluviométricos anuais e a disponibilidade hídrica 

possui certas restrições para o acesso a água. 
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O semiárido brasileiro se caracteriza por ser uma região que além de possuir baixos totais 

pluviométricos (pluviometria média anual abaixo dos 800 mm) e rios majoritariamente 

intermitentes também está submetida a restrições de armazenamento de água no subsolo (por 

suas propriedades litológicas e pedológicas dificultarem a infiltração e estocagem de água 

nesses ambientes subsuperficiais) e a uma condição de desenvolvimento econômico 

historicamente dependente da região centro-sul do país (ANDRADE, 1963; DANTAS, 2018; 

FURTADO, 1961; SILVA, 2006). Somadas a estas características o semiárido é marcado pela 

ocorrência de recorrentes períodos de seca que intensificam ainda mais as dificuldades para 

acesso à água, sobretudo para o campesinato. 

No entanto, as características naturais do semiárido, principalmente a ocorrência de 

períodos de estiagem ao longo dos anos, foi o pano de fundo para o estabelecimento de um 

discurso que projetava a seca como o problema substancial da região e ocultava as reais 

condições de desigualdades sociais existentes entre a classe dominante e a classe trabalhadora, 

o povo. 

Esta narrativa, que pode ser chamada de Combate à Seca, esteve presente em toda a 

história da região (DANTAS, 2018; SILVA, 2006), sendo difundida pela classe dominante que 

ocupa as diversas instâncias da esfera pública do semiárido, ou melhor dizendo, do Estado. 

Fazendeiros historicamente alinhados com o Estado brasileiro em suas diversas instâncias 

se articularam para fazer com que as políticas públicas ligadas ao setor de recursos hídricos 

fossem direcionadas para atender aos seus interesses individuais, reforçando e perpetuando seu 

poder político sobre os lugares. Exemplos destas políticas públicas são a açudagem (política 

hídrica amplamente difundida por todo o semiárido), a perfuração de poços, a construção de 

estradas e a utilização de carros-pipa. A Figura 1 apresenta uma linha do tempo de políticas 

publicas no setor de recursos hídricos do semiárido brasileiro. 
Figura 1. Principais políticas públicas de recursos hídricos para o semiárido brasileiro 
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Fonte: DANTAS (2018). 

O discurso do Combate à seca defende que as políticas públicas de recursos hídricos para 

o semiárido devem ter o objetivo de ampliar a oferta de água da região. Para isso é necessária 

a construção de diversas obras de infraestrutura que busquem o cumprimento deste objetivo. 

Como mostra a Figura 1 em toda a história do semiárido políticas hídricas pautadas neste 

princípio foram implementadas pelo Estado, tais como a premiação para construção de açudes 

na região, as ações emergenciais em períodos de seca (formação de campos de concentração e 

distribuição de alimentos para os migrantes das regiões mais assoladas pela estiagem), 

açudagem, projetos de irrigação, criação de instituições que desenvolvam projetos para 

ampliação da disponibilidade hídrica, entre muitas outras medidas para tentar enfrentar as secas 

recorrentes. 

Entre as principais políticas hídricas implementadas no semiárido brasileiro destacamos 

a açudagem, por ser a mais ampla e desenvolvida ação e por fazer parte de toda a história da 

região, muito antes até de ser uma política estatal, como aponta Molle (1994), quando afirma 

que desde o período inicial de ocupação estes reservatórios já eram construídos por 

proprietários de terras para armazenar água para produção e uso doméstico. A Figura 2 

demonstra a atualidade desta política hídrica na região. 
Figura 2. Volume dos principais açudes do semiárido. O tamanho dos círculos indica a capacidade 
máxima de armazenamento dos reservatórios 
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Fonte: Sistema Olho N’Água3. Estes valores correspondem à data de 22/10/2019. 

 

A Figura 2 apresenta a situação atual da disponibilidade hídrica dos principais açudes do 

semiárido brasileiro. Como é exposto na referida figura existe apenas 22,2% de água 

armazenada e disponível para uso nestes reservatórios atualmente. O mais problemático deste 

montante é que metade deste volume de água disponível está armazenada em açudes que 

registram valores abaixo dos 25% de sua capacidade total de armazenamento. Mas o que isso 

significa? Significa que metade da água disponível nos açudes do semiárido (na data em que 

foram coletadas as informações da Figura 2, precisamente 22 de outubro de 2019) está 

armazenada em inúmeros reservatórios cujos volumes disponíveis são baixos. 

Esse contexto põe em questionamento a efetividade da açudagem para o abastecimento 

público do semiárido brasileiro: se metade da água disponível hoje está localizada em 

reservatórios com volumes menores que 25% de sua capacidade máxima de armazenamento 

qual a contribuição efetiva desta política para o abastecimento público? Podemos tentar 

imaginar um cenário onde este contexto possa ser melhor entendido. 

Suponhamos que temos 4 salas em uma escola de 100 estudantes, salas A, B, C e D. Cada 

sala possui uma quantidade igual de 25 estudantes. Cada estudante traz consigo de casa uma 

garrafa de água equivalente a 1 litro de água. Temos então uma capacidade máxima de 

armazenamento de água de 100 litros. No entanto, em virtude do racionamento de água da 

escola, a direção está disponibilizando apenas 22% da capacidade máxima de armazenamento 

de água que os estudantes possuem com suas garrafas. Isso já demonstra um déficit hídrico 

muito grande, visto que 78% da água que deveria estar disponível para os estudantes não existe. 

E isso não é tudo! Os 22% de água disponível para os estudantes não está distribuída de maneira 

igual entre as salas: nas salas A e B as garrafas de água foram abastecidas somente com até 25% 

de sua capacidade máxima de armazenamento; na sala C as garrafas foram abastecidas com até 

75% de sua capacidade máxima de armazenamento; e na sala D as garrafas foram abastecidas 

próximas de sua capacidade máxima de armazenamento. Isso quer dizer que além da água 

disponível na escola está muito abaixo de sua capacidade máxima de armazenamento, 

 
3 O Sistema Olho N’Água é um projeto desenvolvido em parceria entre o Instituto Nacional do Semiárido (INSA) 
e a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) que tem como objetivo o compartilhamento de informações 
atualizadas acerca da situação da disponibilidade hídrica nos principais açudes do semiárido, os quais totalizam 
452 reservatórios com uma capacidade de armazenamento total acima de 40 bilhões de m³. O sistema pode ser 
acessado em: https://olhonagua.insa.gov.br. 
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registrando apenas 22%, esta mesma água está distribuída de maneira bastante desigual entre 

as salas, pois nas salas A e B nenhum estudante possui mais que 250ml de água para beber, 

enquanto que nas salas C e D cada estudante possui mais que 250ml de água para beber, sendo 

que a maioria possui mais que 500ml. Voltamos então ao questionamento: qual a efetividade 

da forma de distribuição de água da escola para o abastecimento de seus estudantes? 

Se metade da água disponível hoje no semiárido está armazenada em açudes cujos 

volumes não chegam a registrar nem 25% de sua capacidade máxima o abastecimento público 

pautado nesta política apresenta sérias deficiências no momento de sua efetivação. 

Porém, estas políticas públicas pautadas no Combate à seca foram pensadas e 

direcionadas pelo Estado, ou mais precisamente, pela classe dominante. O objetivo principal 

destas políticas era o de ampliar as capacidades de poder desta mesma classe, tendo o controle 

da terra e da água como principal instrumento de efetivação. 

Se consultarmos autores como Ferreira (1993), Silva (1978), Silva (2006) e Vilaça e 

Albuquerque (1965) veremos como a classe dominante se apropriava do Estado para 

desempenhar políticas que favoreciam a seus interesses com o discurso falso de que combater 

a seca é a principal forma de superar as desigualdades existentes no semiárido. Estas práticas 

ao mesmo tempo em que reforçaram o poder político – e por que não dizer também territorial?! 

– da classe dominante promoveu e acentuou, gradativamente, as desigualdades para o 

campesinato do semiárido. 

Porém, na história recente da região, o povo tem se articulado entorno de organizações, 

movimentos sociais e outras entidades para construir uma outra alternativa para o semiárido; 

uma narrativa que defende a distribuição justa da água na região a partir de políticas públicas 

de base local, pensadas e desenvolvidas para e pelo povo: é a proposta da Convivência com o 

Semiárido. 

Aliada à ideia de acesso à água, a Convivência com o Semiárido também defende o acesso 

a terra, ao território, pois as famílias só podem desenvolver formas verdadeiramente autônomas 

de viver quando estão com pleno poder de decisão sobre como pensar e agir em sua terra, em 

seu trabalho, em sua vida. 

A concepção da Convivência com o semiárido tem suas bases na década de 1980, quando 

Organizações Não-Governamentais (ONG) e empresas estatais, como a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão 
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Rural (EMBRATER), passam a difundir práticas de produção agropecuária e armazenamento 

de água de bases locais, tendo como foco as famílias e comunidades rurais (SILVA, 2006). 

A partir da década de 1990, com diversos movimentos sociais e ONG se articulando com 

experiências que mostravam que é possível conviver com o semiárido sem combate-lo, surge a 

Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA), criada em 1999 através da Declaração do 

Semiárido Brasileiro4, e responsável pela sistematização de inúmeras práticas de convivência 

com o semiárido que já eram desenvolvidas pelas famílias e comunidades no campo e pela 

construção de novas práticas através do trabalho coletivo entre estes mesmos movimentos 

sociais, ONG, empresas estatais, associações, cooperativas, comunidades rurais, entre diversas 

outras representações e sujeitos. 

Diferentemente da concepção de Combate à seca a Convivência com o semiárido está 

pautada na descentralização das políticas públicas, em especial as políticas hídricas. Por 

entender que a base do desenvolvimento social está na escala local (a família, a comunidade, o 

povoado) as propostas de convivência com o semiárido priorizam experiências em que as 

próprias famílias e comunidades são as protagonistas das práticas de conviver. 

O resultado dessa outra concepção de enxergar a vida no semiárido é uma maior 

efetividade das políticas públicas voltadas para o campo da região. Entre as principais políticas 

pautadas nessa concepção podemos citar o Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) e o 

Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2). Ambos os programas também têm o intuito de 

ampliar a oferta de água para as famílias do semiárido. Porém, ao invés da construção de 

grandes açudes, que concentram grandes quantidades de água em um mesmo lugar, as políticas 

defendidas pela Convivência com o semiárido, sobretudo através da ASA, como o P1MC e o 

P1+2, estão pautadas na construção de pequenas obras hídricas nas propriedades rurais de 

centenas de milhares de famílias da região. A principal obra hídrica de base local é a cisterna, 

reservatório de água que pode ter uma capacidade de armazenamento de 16.000l ou 52.000l, a 

depender de sua finalidade. As Tabelas 1 e 2 apresentam alguns números da construção de 

cisternas no semiárido brasileiro. 

Tabela 1. Número de cisternas de placas e calçadão construídas no semiárido até março de 2019 

Unidade da 
Federação 

Cisternas de placas 
construídas (%) Cisternas calçadão 

construídas (%) 

 
4 Este documento foi apresentado durante a terceira sessão da Conferência das Partes das Nações Unidas da 
Convenção de Combate à Desertificação (COP 3), que foi realizada em Recife - PE entre 15 e 26 de novembro de 
1999.   



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5745 

 

Alagoas 23.950 3,8 2.043 3,8 
Bahia 156.017 25,1 12.375 23,1 
Ceará 99.535 16,0 7.983 14,9 

Maranhão5 - - - - 
Minas Gerais6 42.862 6,9 4.692 8,8 

Paraíba 77.894 12,5 5.466 10,2 
Pernambuco 85.423 13,7 7.652 14,3 

Piauí 49.199 7,9 5.501 10,3 
Rio Grande do Norte 67.671 10,9 5.962 11,1 

Sergipe 19.719 3,2 1.809 3,4 
TOTAL 622.270 100,0 53.483 100,0 

Fonte: ASA Brasil7. 

 
Tabela 2. Capacidade máxima de armazenamento das cisternas de placas e calçadão para o semiárido 

brasileiro até março de 2019 

Unidade da 
Federação 

Capacidade máxima de 
armazenamento das 

cisternas de placas (m³) 

Capacidade máxima de 
armazenamento das 

cisternas calçadão (m³) 

Capacidade 
Total (m³) 

Alagoas 38.320 10.624 48.944 
Bahia 249.627 64.350 313.977 
Ceará 159.256 41.512 200.768 

Maranhão - - - 
Minas Gerais 68.579 24.398 92.978 

Paraíba 124.630 28.423 153.054 
Pernambuco 136.677 39.790 176.467 

Piauí 78.718 28.605 107.324 
Rio Grande do Norte 108.274 31.002 139.276 

Sergipe 31.550 9.407 40.957 
TOTAL 995.632 278.112 1.273.744 

Fonte: ASA Brasil8. 

Os valores presentes nas Tabelas 1 e 2 demonstram a disponibilidade hídrica que as 

cisternas possuem para as famílias rurais do semiárido. São importantes três considerações 

básicas a respeito do uso das cisternas pelas famílias: a) cada família tem acesso direto a 16.000l 

de água com uma cisterna de placas; b) cada família tem acesso direto a 52.000l de água com 

uma cisterna calçadão; c) existem famílias que têm acesso tanto a cisterna de placas quanto a 

cisterna calçadão, somando, nestes casos, uma disponibilidade total de 68.000l de água. 

 
5 O estado do Maranhão só passou a integrar o semiárido brasileiro na última delimitação de novembro de 2017. 
Além disso, o estado possui apenas dois municípios inseridos na delimitação. 
6 Os números de Minas Gerais são referentes apenas à porção norte do estado, a qual está inserida no semiárido. 
7 Informações obtidas em: https://www.asabrasil.org.br/mapatecnologias/. Acesso em 15 de outubro de 2019. 
8 Informações obtidas em: https://www.asabrasil.org.br/mapatecnologias/. Acesso em 15 de outubro de 2019. 

https://www.asabrasil.org.br/mapatecnologias/
https://www.asabrasil.org.br/mapatecnologias/
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Considerando a capacidade total de armazenamento de água de todas as cisternas, 

apresentada na Tabela 2, que é de 1,2 bilhões de m³ de água, podemos confrontar este número 

com a quantidade de famílias beneficiadas pelos programas (P1MC e P1+2), que é de 

aproximadamente 630 mil famílias, e repensar a efetivação do abastecimento público com estas 

políticas hídricas de base local. 

Ao invés da água estar armazenada em grandes reservatórios, o que promove dificuldades 

de transporte da água do açude até as pequenas propriedades rurais do semiárido, a água 

armazenada nas cisternas está disponível para acesso à família a qualquer momento de acordo 

com suas necessidades de consumo doméstico e de produção. Além disso, as cisternas são 

armazenadas com água da chuva e por terem uma capacidade de armazenamento baixa (16.000l 

e 52.000l) são recarregadas sem a necessidade de vários eventos de chuva, ao contrário dos 

grandes açudes, que dependem de grandes volumes de água para atingirem sua capacidade 

máxima de armazenamento através das vazões dos rios. 

O pano de fundo destas comparações é, na verdade, demonstrar as intencionalidades de 

ambas as concepções que baseiam as políticas públicas para o semiárido: o Combate à seca 

orientando políticas baseadas em grandes projetos, com o objetivo de beneficiar, antes de tudo, 

a classe dominante; a Convivência com o semiárido demonstrando que para se ter um modo de 

vida verdadeiramente autônomo é necessário o direcionamento de políticas de base local, que 

beneficiem diretamente o povo. 

As práticas de Convivência com o semiárido são hoje as principais formas de resistências 

de trabalhadoras e trabalhadores rurais da região em resposta às históricas práticas de 

dominação da classe dominante, instrumentalizada pelas políticas públicas que promovem 

dependência para o povo. 

A Convivência com o semiárido está pautada muito além da simples ampliação da oferta 

de água. Esta concepção também promove ações voltadas para a reforma agrária, a estocagem 

de sementes crioulas e pastagem natural, a criação de fundos solidários coletivos, a divulgação 

dos conhecimentos e saberes populares da região, o protagonismo das trabalhadoras e 

trabalhadores na construção de experiências produtivas e culturais, enfim, em diversas práticas 

de convivência que tentam romper com o discurso de que o problema do semiárido é a seca. 

Contudo, ainda hoje a classe dominante tem seus artifícios para promover suas práticas 

de dominação e perpetuar seus latifúndios no semiárido: a concentração da terra e da água. O 

Combate à seca ainda está tão vivo quanto a Convivência com o semiárido atualmente. O 
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embate entre estas duas formas de pensar o semiárido é o motor do conflito incessante que 

existe até hoje na região. Conflito que se manifesta em diferentes maneiras, sejam elas no plano 

material ou imaterial. 

É este embate o responsável pela ocorrência de inúmeros conflitos entre diferentes 

sujeitos no semiárido: de um lado a classe dominante, representada por fazendeiros, empresas 

e o Estado; de outro lado os povos campesinos e tradicionais, representados por famílias rurais, 

posseiros, sem terra, indígenas, quilombolas, geraizeiros, comunidades de fundo de pasto, entre 

dezenas de outras representações populares. Como no passado, o conflito ainda é hoje o 

principal elemento do movimento de produção do espaço no semiárido.  

 

Conflitos por água no semiárido brasileiro 
 

Desde o ano de 2002 a Comissão Pastoral da Terra (CPT) passou a registrar os conflitos 

pela água no Brasil. Estes registros são apresentados anualmente no relatório Conflitos no 

Campo – Brasil, um importante instrumento de denúncia da violência que os povos do campo 

sofrem no país pelo ataque incessante da classe dominante brasileira. O referido relatório é 

publicado desde o ano de 1985 e acompanha os processos que se desenvolvem entorno da 

questão agrária brasileira a partir de então. 

Além do fato de disponibilizar dados sobre os conflitos no campo brasileiro de maneira 

sistematizada o relatório Conflitos no Campo – Brasil também possui uma série de análises dos 

dados apresentas. São diversos textos que compõem estes relatórios e que apresentam debates 

fundamentais para entender a questão agrária brasileira a partir dos conflitos no campo. São 

textos escritos por agentes pastorais, padres, professores, cientistas, membros de movimentos 

sociais e pesquisadores em geral sobre a temática. 

Organizamos, dessa forma, os dados referentes aos conflitos por água que ocorrem em 

municípios do semiárido brasileiro entre o período de 2002 e 2017, com base no relatório 

Conflitos no Campo – Brasil dos anos correspondentes. Estes dados foram organizados em duas 

grandes categorias: tipo do conflito e situação do conflito. Os tipos de conflito registrados pela 

CPT são três: 1) Apropriação particular, quando a água é controlada diretamente através de 

algum corpo hídrico (rio, açude, aquífero, etc.); 2) Barragens e açudes, quando são construídas 

obras que impedem o fluxo natural do rio e afetam , de alguma forma, as famílias da área; e 3) 
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Uso e preservação, quando as águas utilizadas por comunidades correm risco de escassez 

quantitativa e qualitativa devido à deterioração deste elemento por fazendeiros ou empresas. 

Estes mesmos dados ainda são classificados pela situação do conflito. As situações de 

conflito por água registradas em municípios do semiárido brasileiro estão divididas em doze: 

1) Diminuição do acesso à água; 2) Impedimento de acesso à água; 3) Pesca predatória; 4) 

Ameaça de expropriação; 5) Falta de projeto de reassentamento; 6) Não cumprimento de 

procedimentos legais; 7) Destruição e/ou poluição; 8) Não assentamento; 9) Reassentamento 

inadequado; 10) Divergência; 11) Não reassentamento; 12) Desconstrução do 

histórico-cultural. No entanto, devido a estas situações de conflito apresentaram muitas classes, 

decidimos agrupa-las em quatro classes para facilitar a sistematização dos dados e sua posterior 

análise. Assim, as quatro situações de conflito por água que analisamos são: 1) Acesso à água 

(junção das situações 1 e 2, já citadas); 2) Destruição e/ou Poluição (situação 7, já citada); 3) 

Reassentamento e não assentamento (junção das situações 5, 8, 9 e 11, já citadas); e 4) Outros 

(junção das situações 3, 4, 6, 10 e 12, já citadas). Os resultados desta sistematização são 

apresentados nas Tabelas 3 e 4. 

 
Tabela 3. Conflitos por água no semiárido brasileiro entre 2002 e 2017 por tipo 

Unidade da 
Federação 

Apropriação 
particular 

Barragens e 
açudes 

Uso e 
preservação Total Total 

(%) 
Alagoas 1 3 0 4 1,1 
Bahia 80 21 78 179 49,2 
Ceará 11 23 11 45 12,4 

Maranhão - - - - - 
Minas Gerais 5 50 13 68 18,7 

Paraíba 0 6 3 9 2,5 
Pernambuco 4 8 20 32 8,8 

Piauí 7 1 7 15 4,1 
Rio Grande do Norte 1 2 7 10 2,7 

Sergipe 1 0 1 2 0,5 
TOTAL 110 114 140 364 100,0 

Fonte: CEDOC Dom Tomás Balduino – CPT. 

 

Tabela 4. Conflitos por água no semiárido brasileiro entre 2002 e 2017 por situação 

Unidade da 
Federação 

Acesso à 
água 

Destruição 
e/ou poluição 

Reassentamento e 
não assentamento Outros 

Alagoas 2 1 1 0 
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Bahia 92 67 3 17 
Ceará 15 8 12 10 

Maranhão - - - - 
Minas Gerais 18 19 10 21 

Paraíba 1 3 5 0 
Pernambuco 9 10 4 9 

Piauí 6 4 0 5 
Rio Grande do Norte 1 6 1 2 

Sergipe 2 0 0 0 
TOTAL 146 118 36 64 

Fonte: CEDOC Dom Tomás Balduino – CPT. 

Ao analisarmos os dados presentes nas Tabelas 3 e 4 podemos observar como os tipos e 

situações de conflitos possuem variações entre si e entre os lugares onde ocorrem. Dos 364 

conflitos por água registrados no semiárido vemos que alguns estados apresentam maior 

intensidade que outros, como é o caso da Bahia, que registrou 179 conflitos ao longo do período, 

metade de todos os conflitos por água no semiárido. Somada aos estados de Minas Gerais 

(18,7%) e Ceará (12,4%), temos 80% de todos os conflitos registrados na região concentrados 

em apenas três estados. 

Se observamos a variação entre os tipos e situações vemos o quanto os conflitos por água 

no semiárido são diversos em quantidade e em espacialidade. As Figuras 3 e 4 demonstram esta 

variação dos conflitos. 
Figura 3. Tipos de conflitos por água no semiárido brasileiro entre 2002 e 2017: a) Total dos 

conflitos; b) Apropriação particular; c) Barragens e açudes; e d) Uso e preservação. 
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Fonte: o autor (2019). 

 

Figura 4. Situação dos conflitos por água no semiárido brasileiro entre 2002 e 2017: a) Acesso à água; 

b) Destruição e/ou poluição; c) Reassentamento e não assentamento; e d) Outros. 

a) b) 

c) d) 
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Fonte: o autor (2019). 

 

Com base nas Figuras 3 e 4 podemos observar as diferentes espacialidades que existem 

entre os conflitos por água no semiárido brasileiro por meio de seus tipos e situações. Os 

conflitos estão relacionados com as características das áreas onde ocorrem, com os sujeitos 

envolvidos e seus respectivos interesses. Em áreas com alto potencial para construção de Usinas 

a) b) 

c) d) 
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Hidrelétricas (UHE), por exemplo, teremos conflitos entre empresas do setor de geração de 

energia e comunidades tradicionais (ribeirinhas, indígenas, quilombolas) motivados pela 

construção de barragens que irão subsidiar a geração de energia elétrica, processo que expulsa 

tais comunidades de seus territórios e lhes reassenta em locais distintos de suas características 

originais (como o reassentamento de uma comunidade ribeirinha em uma área que não possui 

rio, por exemplo). Vários trechos do Rio São Francisco são caracterizados por este tipo de 

conflito, bem como algumas áreas específicas que possuem rios de extensões consideráveis, 

como é o caso do Rio Jaguaribe (Ceará), Rio Paraíba (Paraíba) e de diversos rios no Norte de 

Minas Gerais. 

Conflitos de uso e preservação geralmente ocorrem em áreas em que há intensa 

pulverização de agrotóxicos em grandes monocultivos, locais de intenso desmatamento ou 

qualquer outra atividade que comprometa a quantidade e qualidade das águas. Este é o tipo de 

conflito que mais ocorre no semiárido brasileiro, sendo registrado em 59 municípios da região. 

Muitos desses conflitos também ocorrem em áreas marcadas pela atividade mineral, a qual 

promove a produção de grandes quantidades de rejeitos provenientes dos processos de extração 

dos minérios, sendo estes rejeitos despejados em áreas que contaminam rios, reservatórios ou 

aquíferos. Os conflitos de uso e preservação em várias vezes estão ligados a situações de 

destruição e/ou poluição dos corpos hídricos. Os principais sujeitos afetados por estas práticas 

de destruição da água são as comunidades ribeirinhas, indígenas, pescadores, quilombolas, 

camponeses e quaisquer comunidades que dependam essencialmente da água para sua renda e 

sobrevivência. 

Já os conflitos de apropriação particular estão muito ligados a situações de acesso à água, 

seja pela diminuição do acesso ou pelo impedimento do acesso. Notadamente este é um 

processo que acompanha toda a história do semiárido brasileiro, como já mencionamos. A 

apropriação da água cumpriu seu papel na região para estabelecer o poder da classe dominante 

sobre a classe trabalhadora, sobre o povo. Se apropriar da água de maneira privada em uma 

região que naturalmente já está submetida a dificuldades de acesso à água não pode promover 

outra coisa que não seja a concentração de riqueza e poder político. Imaginemos quantos 

círculos a Figura 3b teria se houvessem registros de cada ação de enfrentamento do povo em 

momentos de privação do acesso à água em toda a história do semiárido! 

Em verdade todos os conflitos por água registrados pela CPT estão associados, de alguma 

maneira, à apropriação privada. Este processo ocorre pela água possuir atualmente um valor 
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substancialmente econômico, constituindo-a enquanto uma mercadoria (COSME, 2017; 

GARZON, 2010; MALVEZZI, 2008). É a noção da água como um produto a ser negociado 

que faz com que empresas busquem cada vez mais a sua apropriação para garantir seu objetivo 

mais primordial: a geração de lucro. O que ocorre, no entanto, é que no momento da apropriação 

desta água estas mesmas empresas se deparam com uma infinidade de sujeitos que possuem 

outra concepção de uso da água. As comunidades tradicionais e os povos do campo não estão 

interessados na dotação de valor econômico da água, mas em como este elemento garante a sua 

sobrevivência. Como as duas noções são antagônicas o conflito pela apropriação e pelo uso da 

água aflora. 

Atualmente é o avanço do chamado hidronegócio no campo brasileiro o responsável pela 

produção de tantos conflitos, como apontam Malvezzi (2012) e Gonçalves (2014). Avanço que 

ocorre sob diversas formas de representação do hidronegócio, como a geração de energia 

elétrica, a irrigação, a carcinocultura, a água engarrafada (SIQUEIRA e ZELLHUBER, 2007). 

Mas este avanço não ocorre apenas por iniciativa das diferentes representações do capital, se 

não também do próprio Estado: “Todos os conflitos em torno da Água, bem vital e mercadoria 

preciosa, estão relacionados à promiscuidade entre Estado e capital” (FERNANDES, 2016, p. 

114). 

Como em toda a história do semiárido brasileiro o Estado não poderia ficar de fora da 

produção de desigualdade social que permeia uma sociedade de classes, e no nosso caso uma 

desigualdade pautada no direcionamento de políticas hídricas que beneficiam, antes de tudo, a 

classe dominante. É o Combate à seca instrumentalizado pelas ações estatais que privilegiam o 

estabelecimento de uma infraestrutura favorável ao avanço do capitalismo no campo do 

semiárido. Conflitos gerados pela construção de barragens, pela contaminação de corpos 

hídricos, pelo impedimento de acesso à água, pelo não cumprimento de procedimentos legais 

em empreendimentos (como a fraude de licenciamentos ambientais) são exemplos notáveis da 

aliança entre o Estado e o capital com o objetivo da geração de lucro que promovem a 

expropriação de famílias e comunidades de seus territórios originários, ou até com o sangue 

daqueles que ousam resistir a essa lógica de transformação da natureza em mercadoria. 

Através das políticas públicas o Estado consegue estabelecer uma infraestrutura favorável 

para a expansão do capital no campo e através da legislação consegue imprimir as bases legais 

para esta expansão. E juntamente com a legislação está o modelo de gestão das águas adotado 
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no Brasil. Como também afirma Malvezzi (2012) a política hídrica levada a cabo pelo Estado 

brasileiro é um dos elementos que promovem os conflitos por água no país. 

Para o semiárido podemos observar nitidamente como esta política hídrica influencia a 

continuação da ocorrência de inúmeros conflitos por água na região à medida que está pautada 

na construção de grandes obras hídricas (como grandes reservatórios e o Projeto de Integração 

do Rio São Francisco) em detrimento do investimento em tecnologias sociais de base local para 

abastecimento da água, como é o caso das cisternas. Os conflitos são gerados justamente pela 

expansão do capitalismo no campo, subsidiado por uma infraestrutura estatal, protegida por 

uma legislação que garante a sua existência e necessidade de se expandir para cumprir com um 

modelo de gestão da água que a transforma em mercadoria a serviço do setor privado e contra 

os interesses dos povos do campo. 

Historicamente a adoção deste modelo de gestão da água no semiárido e das políticas 

hídricas consequentes é a expressão da materialização da concepção de Combate à seca, que 

foi utilizada para estabelecer e perpetuar o poder de uma classe dominante sobre todo o povo. 

Romper com as políticas hídricas pautadas nessa concepção é a chave para tornarmos a água 

um bem de acesso universal para a sociedade brasileira, objetivando eliminar os conflitos 

entorno da água. A Convivência com o semiárido, através de suas experiências, nos mostram 

que este rompimento é possível e que as políticas hídricas devem estar pautadas em ações de 

base local, em diálogo constante com as comunidades e famílias do campo do semiárido. 

 

Considerações parciais  
 

Diante do que foi exposto podemos perceber como os conflitos por água no semiárido 

estão influenciados pela adoção de políticas públicas que privilegiam a classe dominante da 

região em detrimento das comunidades tradicionais e do campesinato. A aliança entre Estado e 

capital é uma das principais causas dos conflitos no semiárido, um processo que acompanha 

toda a história da região. 

Os conflitos por água no semiárido possuem características que variam de acordo com os 

ambientes onde ocorrem, os sujeitos envolvidos e seus respectivos interesses. O pano de fundo 

desses conflitos notadamente é a constituição da água enquanto uma mercadoria a ser 

apropriada pelo capital e comercializada sob diferentes formas. Ao contrário dessa concepção, 
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diversas comunidades têm uma relação de uso com a água que não está voltada para o seu valor 

econômico, mas tratando-a como um elemento responsável por sua reprodução social. 

Se em outros momentos, como nos séculos passados, a ampliação da oferta de água era 

utilizada como uma lógica para ampliar o poder político e econômico da classe dominante do 

semiárido, atualmente este processo influencia a ampliação da acumulação de capital pelas 

empresas privadas. O Combate à seca continua cumprindo seu papel de estabelecer e perpetuar 

o poder da classe dominante através da apropriação da água na região. Porém, esta lógica não 

se exprime de maneira harmônica. 

Em contraposição ao Combate à seca as práticas e experiências entorno da concepção de 

Convivência com o semiárido mostram como é possível ampliar a oferta de água de maneira 

democrática e descentralizada para o povo. As políticas hídricas implementadas até o momento 

com base na Convivência com o semiárido nos mostram como é possível um modelo de gestão 

das águas baseada na escala local, tendo as comunidades e famílias do campo como 

protagonistas no planejamento e execução destas políticas públicas. 

Até quando os conflitos por água irão permanecer vivos no semiárido? Isso só o 

movimento da história poderá nos responder. O que podemos afirmar, por enquanto, é que 

enquanto a água for concebida como uma mercadoria cada vez mais o capitalismo, em parceria 

com o Estado, encontrará formas para garantir a sua apropriação; e cada vez mais as 

comunidades e famílias do campo irão resistir a este processo desigual. 

 

Referências bibliográficas 
 

ANDRADE, M. C. A terra e o homem no Nordeste. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1963. 
COSME, C. M. Crítica à transformação capitalista da água em mercadoria: águas para a vida, 
não para a morte. In: CANUTO, A.; LUZ, C. R. S.; ANDRADE, T. V. P. Conflitos no Campo 
– Brasil 2016. Goiânia: CPT Nacional, 2017, pp. 121-132. 
DANTAS, J. C. Gestão da água, gestão da seca: a centralidade do açude no gerenciamento 
dos recursos hídricos do semiárido. 2018. 135 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa – PB. 
FURTADO, C. Formação econômica do Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura. 1961. 
FERNANDES, A. C. A dança dos números nos conflitos pela água. In: In: CANUTO, A.; LUZ, 
C. R. S.; ANDRADE, T. V. P. Conflitos no Campo – Brasil 2015. Goiânia: CPT Nacional, 
2016, pp. 112-117. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5756 

 

GARZON, L. F. N. Soberania empresarial versus soberania social. In: CANUTO, A.; LUZ, C. 
R. S.; WICHINIESK, I. Conflitos no Campo – Brasil 2009. Goiânia: Expressão Popular, 2010, 
pp. 82-87. 
GONÇALVES, A. A água e a sede do Capital. In: CANUTO, A.; LUZ, C. R. S.; LAZZARIN, 
F. Conflitos no Campo – Brasil 2013. Goiânia: CPT Nacional, 2014, pp. 92 95. 
MALVEZZI, R. Quando a água é conflito. In: CANUTO, A.; LUZ, C. R. S.; AFONSO, J. B. 
G.; SANTOS, M. M. Conflitos no Campo – Brasil 2007. Goiânia: CPT Nacional, 2008, pp. 
98-99. 
__________. O avanço do hidronegócio e os conflitos pela água. In: CANUTO, A.; LUZ, C. 
R. S.; WICHINIESK, I. Conflitos no Campo – Brasil 2011. Goiânia: CPT Nacional, 2012, pp. 
86-87. 
SILVA, R. M. A. Entre o combate à seca e a convivência com o semi-árido: transições 
paradigmáticas e sustentabilidade do desenvolvimento.2006. 298 f. Tese (Doutorado em 
Desenvolvimento Sustentável) – Universidade de Brasília, Brasília – DF. 
SIQUEIRA, R.; ZELLHUBER, A. Água roubada. In: CANUTO, A.; LUZ, C. R. S.; AFONSO, 
J. B. G.; SANTOS, M. M. Conflitos no Campo – Brasil 2006. Goiânia: CPT Nacional, 2007, 
pp. 110-113. 
TARGINO, I.; MOREIRA, E. Secas e Estado no Nordeste brasileiro. In: MOREIRA, E. (Org.). 
Agricultura Familiar e Desertificação. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2006. 
 
 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

5757 
 

 
LA SEQUÍA PERFECTA 

 

Lic María de Estrada1 

 

Argentina atravesó en 2017/2018 una sequía de corta duración y gran intensidad que coincidió 
espacialmente con la zona núcleo agrícola y temporalmente con el período crítico por sequía 
para los dos principales cultivos que exporta el país: soja y maíz.  En las provincias de Santa 
Fe, Entre Ríos, norte de Córdoba y Santiago del Estero  las lluvias fueron escasas desde octubre 
de 2017 y no llegaron hasta abril de 2018. En Buenos Aires impactó en una gran diagonal que 
atravesó la provincia de noreste a sudoeste hasta el este de la Pampa, provincia que además fue 
impactada fuertemente por los incendios. La sequía fue de una gran intensidad2 y corta 
duración, afectando principalmente a los cultivos de verano y con una distribución temporal y 
espacial irregular, ya que mes a mes se intensificaban las condiciones de escasez hídrica de 
forma diferencial.  

La afectación sobre el principal complejo exportador fue de gran significado para Argentina. 
En 2016 el complejo sojero generó el 35,8% de las exportaciones nacionales. En 2018 esa cifra 
bajó al 24,4%  generando un impacto en el PBI nacional que entre 2017 y 2018 descendió 2,5 
puntos a nivel nacional claramente  influenciado por la sequía. El segundo trimestre del 2018 
el PBI agropecuario descendió un 31,1% respecto a igual período del año anterior3.  

En Argentina, diferentes instituciones abordan la gestión de las sequías. Dentro de la actual 
Secretaría de Gobierno de Agroindustria es un objetivo de la Secretaría de Agricultura Familiar, 
Coordinación y Desarrollo Territorial  entender en el diseño y ejecución de las políticas relativas 
al tratamiento de emergencia y/o desastre agropecuario, en coordinación con otros organismos 
competentes. La Ley 26.509 crea el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de 
Emergencias y Desastres Agropecuarios con el objetivo de prevenir y/o mitigar los daños 
causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos, que afecten 
significativamente la producción y/o la capacidad de producción agropecuaria, poniendo en 
riesgo de continuidad a las explotaciones familiares o empresariales, afectando directa o 
indirectamente a las comunidades rurales. La Dirección Nacional de Emergencias y Desastres 
Agropecuarios es responsable por el cumplimiento de la ley que incluye, en su artículo 5 inciso 
a) la proposición al poder ejecutivo nacional la declaración de emergencia agropecuaria de la 
zona afectada con delimitación del área territorial. Para ello las provincias deben haber 
realizado la declaración a nivel provincial previamente y solicitar la declaración a nivel 
nacional. Una Comisión Nacional integrada por instituciones nacionales, representantes de las 
entidades del sector agropecuario y la provincia afectada resuelve la declaración a nivel 

 
1 Geógrafa, responsable de la Oficina de Monitoreo de Emergencias Agropecuarias. 
2 En la estación Ceres (Santa Fe), el SPI 3 del mes de marzo 2018 fue de -4.38, constituyendo el valor mínimo de 
la serie histórica.  
3 INDEC, Informe de avance de actividad nacional. 4to trimestre de 2018 p. 8 
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nacional solicitada, identificando el evento, áreas afectadas, período temporal de la vigencia del 
estado de emergencia, así como sistemas productivos incluidos en la resolución. 

Desde la Oficina de Monitoreo de Emergencias Agropecuarias (OMEGA) generamos 
productos de monitoreo agrometeorológico destinados a tomadores de decisión e informes 
técnicos que analizan los eventos e impactos que las provincias presentan para su análisis4. Es 
desde la coordinación de esta Oficina, que relatamos la experiencia de asesoramiento científico, 
ocurrida a raíz de esta sequía de corta duración, a la que muchos llamaron “la peor sequía de 
los últimos 50 años”. 

1. El índice único y objetivo 

La situación que proponemos analizar se origina en marzo/abril de 2018 cuando luego de la 
reunión del Consejo Federal Agropecuario de la región pampeana, el Ministro de Agroindustria 
de la Nación y los Ministros provinciales de los territorios afectados anuncian que las 
declaraciones de emergencia agropecuaria serán evaluadas mediante un índice satelital  objetivo 
que permite delimitar el impacto de la sequía en los cultivos5. Este índice es propuesto por el 
representante del INTA, institución que elabora y publica dicho producto. Se trata de la 
Anomalía de Evapotranspiración Real (ETR)6 que se calcula de forma decádica a partir de 
imágenes registradas por el sensor NOAA-AVHRR con una resolución espacial de 100 
hectáreas (1 km2) y sobre la serie temporal de 9 años 2002-2013. Estas declaraciones fueron 
tomadas por la prensa como un adelanto tecnológico que permitiría delimitar con objetividad y 
equidad las áreas afectadas. Los titulares de los medios reflejaban este acuerdo con optimismo: 
“Diseñan una herramienta clave para medir el impacto real de la sequía” (Infobae, 20 de abril 
de 20187). 

Posterior a este evento, la OMEGA fue convocada a una serie de reuniones técnicas donde se 
expuso el índice en cuestión a equipos técnicos de las provincias pampeanas que atravesaban 
la sequía y a nosotros, como parte del equipo técnico que después “analizaría” las declaraciones 
provinciales de cara a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. 

2. El “Protocolo de Sequías”: multi-índice e insterinstitucional 

Para nosotros este caso era significativo, ya que habíamos priorizado la mejora en el monitoreo 
y análisis de sequías como uno de los ejes de trabajo de mediano plazo, vinculado además a una 
línea de apoyo financiero a proyectos de prevención de sequías en Argentina.  

En 2015 impulsamos y co- coordinamos (junto al Servicio Meteorológico Nacional) la 
elaboración del “Protocolo Interinstitucional de gestión de información ante la amenaza de 
Sequías meteorológicas y agrícolas en el territorio argentino”8que fuera aprobado el 9 de 

 
4 Disponibles en https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_eda/omega/  
5 http://concienciamedios.com.ar/2018/04/18/elaboran-un-indice-para-cuantificar-el-impacto-de-la-sequia-en-
los-cultivos/ 
6 http://sepa.inta.gob.ar/productos/agrometeorologia/et_10d/  
7 https://www.infobae.com/campo/2018/04/20/disenan-una-herramienta-clave-para-medir-el-impacto-real-de-la-
sequia/ 
8 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sequias_meteorologicas.pdf 

https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_eda/omega/
http://concienciamedios.com.ar/2018/04/18/elaboran-un-indice-para-cuantificar-el-impacto-de-la-sequia-en-los-cultivos/
http://concienciamedios.com.ar/2018/04/18/elaboran-un-indice-para-cuantificar-el-impacto-de-la-sequia-en-los-cultivos/
http://sepa.inta.gob.ar/productos/agrometeorologia/et_10d/
https://www.infobae.com/campo/2018/04/20/disenan-una-herramienta-clave-para-medir-el-impacto-real-de-la-sequia/
https://www.infobae.com/campo/2018/04/20/disenan-una-herramienta-clave-para-medir-el-impacto-real-de-la-sequia/
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sequias_meteorologicas.pdf
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septiembre de 2015 en reunión Plenaria de la Comisión de Trabajo de Gestión de Riesgos. Este 
protocolo tiene como objetivo poner a disposición del Ministerio de Agroindustria, la 
Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes y 
Ministerio de Salud, en forma oportuna y en condiciones adecuadas, datos y productos 
científico tecnológicos que faciliten la gestión ante la ocurrencia de sequías.   

Integran el protocolo de gestión de información organismos pertenecientes a la Comisión de 
Trabajo de Gestión de Riesgos (actualmente RED GIRCYT9). Se trata de instituciones de 
alcance nacional que generan productos que permiten monitorear parámetros indicadores de la 
amenaza de sequía: la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires 
(FAUBA), así como diferentes áreas del Ministerio de Agroindustria (Oficina de Riesgo 
Agropecuario, la Dirección de Emergencias y Desastres Agropecuarios), incluido el INTA y el 
SENASA, y la Universidad Nacional de Córdoba a través del CREAN. 

En ese momento10 nos dedicamos a relevar los diferentes índices que se producían a nivel 
nacional, considerando su periodicidad, resolución espacial, y el nivel de ajuste de los productos 
a nivel territorial, lo cual determina la fiabilidad de los valores respecto a datos reales tomados 
a campo. Se discutió si utilizar un único producto para el monitoreo, si dicho producto debía 
ser derivado de precipitaciones, de humedad del suelo, del estado de la vegetación. Se estudió 
que diferentes índices respondían mejor a regiones geográficas tan diversas como las que 
caracterizan nuestro extenso país. 

Finalmente, el protocolo estableció diferentes niveles de alerta que se establecen según el 
análisis de una batería de índices validados internacionalmente y ajustados 
nacionalmente, que permiten identificar la respuesta de los componentes atmosféricos11, de 
suelos12, vegetación13 y cultivos14. El Protocolo identificó índices y umbrales para cada una de 
las tres grandes regiones en que clasificamos el territorio nacional  (NEA y Pampeana; NOA y 
Cuyo; Patagonia) y la forma en que se establecen los niveles de alerta según la combinación de 
índices, así como mecanismos de recolección de información vinculados al impacto 
agropecuario en territorio.  

 
9 Red de Organismos Científico- Técnicos para la gestión integral del riesgo.  
10 El proceso de construcción y redacción del protocolo de sequías fueron X reuniones, de un equipo 
interdisciplinario, interinstiucional y en un XXX femenino de profesionales. 
11 SPI 1  y SPI 3 Y elaborados por el Servicio Meteorológico Nacional http://www.crc-
sas.org/es/monitoreo_sequias.php  
12 Balance de agua en el suelo (FAUBA-SMN) http://www3.smn.gob.ar/serviciosclimaticos/?mod=agro&id=19 
y PDSI (CRAN) http://www.crean.unc.edu.ar/pdsi-2019/ 
13 Anomalía de NDVI /INTA) http://sepa.inta.gov.ar/productos/indices_de_vegetacion/anomalia_16d_historica/ , 
Anomalía de EVI, TVDI (ORA) http://www.ora.gob.ar/tvdi.php  
14 Reservas de Agua útil por cultivo (ORA) http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php  

http://www.crc-sas.org/es/monitoreo_sequias.php
http://www.crc-sas.org/es/monitoreo_sequias.php
http://www3.smn.gob.ar/serviciosclimaticos/?mod=agro&id=19
http://www.crean.unc.edu.ar/pdsi-2019/
http://sepa.inta.gov.ar/productos/indices_de_vegetacion/anomalia_16d_historica/
http://www.ora.gob.ar/tvdi.php
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php
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Figura 1: Umbrales establecidos en el protocolo de gestión de información ante la amenaza de 
sequías meteorológicas y agrícolas en el territorio argentino. 

Si bien el protocolo logró realizar el trabajo de abordar de forma conjunta el análisis de sequías 
meteorológicas y agrícolas en argentina, poniendo a disposición de los destinatarios una batería 
de  productos generados por instituciones con escala nacional y un análisis superador de la 
sequía en el país, no se logró generar el soporte informático para alojar estos productos y realizar 
los cálculos entre variables pertinentes que permitieran la operatividad del mismo. 

Sin embargo, sostuvimos el flujo de información proveniente de las instituciones, así como la 
metodología de análisis, por lo que en los informes de monitoreo que generamos destinados a 
las autoridades ministeriales sostuvimos el criterio de identificación de polígonos de afectación 
de acuerdo al análisis profesional de múltiples índices. 

 

3. La sequía 2017/2018 y los dos pilares 

En el marco de la evaluación del impacto de la sequía 2017/2018, tuvimos que explicitar y 
argumentar nuestra metodología de análisis ante diferentes tomadores de decisión y equipos 
técnicos de otras áreas y provincias. El debate generado en torno a la utilización de un único 
índice o mantener el criterio de análisis multicriterio de las sequías significó tener que responder 
a las siguientes cuestiones: 

¿Cuáles eran las dificultades de utilizar un único índice para el análisis de las emergencias 
agropecuarias presentadas por las ocho provincias15 para más de 10 producciones 
diferentes16? 

 
15 Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes y Chaco. 
16 Las producciones declaradas en Emergencia incluyeron: agricultura, apicultura, citricultura, fruticultura, 
ganadería mayor y menor, horticultura, lechería, pasturas, producción forestal, entre otras. 
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¿Por qué utilizar diversos índices y no uno único que permitiera de forma “objetiva” y 
“científica” delimitar áreas en Emergencia Agropecuaria con una resolución espacial de un 
kilómetro cuadrado? 

Nuestra respuesta tiene dos pilares: el institucional y el científico.  

En el orden institucional, el “protocolo de sequías”, significó el trabajo conjunto de las 
principales instituciones del orden nacional vinculadas al monitoreo de sequías. Al aportar su 
producto al protocolo, las instituciones se involucran en el análisis conjunto poniendo en juego 
conocimientos e información que permiten una visión más amplia del evento17, así como la 
posibilidad de continuar e incrementar la articulación entre las instituciones, tal como lo 
demuestran una serie de eventos realizados que han significado un avance en el desarrollo del 
monitoreo y el análisis de impacto de sequías en el territorio argentino, así como en el orden 
internacional18. 

En el orden científico el núcleo de nuestra argumentación tenía algunos principios y otros 
factores de importancia. Dentro de los principios había uno que nos pareció insoslayable: las 
declaraciones de emergencia agropecuaria se vinculan –de acuerdo con la ley 26.509- con el 
impacto del evento sobre la producción agropecuaria o la capacidad productiva. Pero los 
índices satelitales no miden impacto, sino variables que después deben ser asociadas a impacto 
(déficit de lluvias respecto al período histórico, estado del suelo según balances hídricos, 
milímetros evapotranspirados por superficie, estado de los tejidos vegetales). Seguidamente, el 
vínculo de estas variables con el impacto en la actividad agropecuaria depende no sólo de la 
región geográfica (diferentes fechas de siembra y períodos críticos por cultivo) y del sistema 
productivo en cuestión, sino además del manejo productivo intrapredial que se realice, así como 
de  cambios en el uso del suelo o coberturas significativos19.   

Otro de los principios, vinculados a la experiencia en el análisis y a la bibliografía existente, 
tiene que ver con la complejidad intrínseca de la sequía.  Como sostiene Vicente-Serrano20  
(2012 a) “La sequía es una manifestación dramática de la variabilidad del ciclo hidrológico 
del planeta y es uno de los fenómenos climáticos más complejos a los que se ve sometido la 
sociedad y el medio ambiente. Su complejidad radica, entre otras cosas, en que no existe una 
única variable física que se pueda medir para cuantificarla. Existen diversos índices que 

 
17 Recordemos que las distintas definiciones de la sequía hacen hincapié en la complejidad de este evento, al 
involucrar componentes atmosféricos, edáficos, hidrológicos, de respuesta de la vegetación y de los sistemas 
productivos, así como ambientes naturales. 
18 Los eventos a los que hacemos referencias son: “Taller de Desarrollo de un Sistema de Monitoreo, Alerta 
Temprana y Mitigación de los efectos de las Sequías para América del Sur” (OMM 2017), "Aumentando la 
Resiliencia Climática y Mejorando el Manejo Sostenible de la Tierra en el Sudoeste de la Provincia de Buenos 
Aires" (BM  2016-2019),  Proyecto SISA (BID – Euroclima +2019-2021), Mesa Técnica de Escenarios de Riesgo 
(SINAGIR 2019). 
19 Di Bella, Carlos (2018). Informe situacional de la sequía 2017-2018 a partir de estimaciones satelitales de 
Evapotranspiración real. INTA. 
20 Vicente-Serrano, S.M. et al., 2012a. Challenges for drought mitigation in Africa: The potential use of geospatial 
data and drought information systems. Applied Geography, 34(0): 471-486. 
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permiten monitorear el desarrollo de una sequía”. Además son características deseables de 
los índices: su robustez, transparencia,  sofisticación, entre otros. 

 

Figura 2: Evolución de la sequía según índices de precipitaciones y de vegetación generados 
por diferentes instituciones: SPI 3, TVDI y Anomalía NDVI. 
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Otro debate presente es en torno a índices basados en captura directa de datos (como las 
estaciones meteorológicas) o información satelital. Para estos casos, sostenemos el beneficio 
de la complementación de la información donde los datos medidos proveen información muy 
precisa y de buena calidad y los productos satelitales resuelven el problema de la cobertura 
territorial que la red de estaciones meteorológicas no garantiza, estimando valores. 

Si bien el apoyo a la toma de decisiones implica necesariamente una simplificación de las 
múltiples dimensiones que configuran la complejidad de los fenómenos, en el caso de la sequía 
la complejidad es parte de su definición. La sequía comienza en diferentes lugares y momentos, 
se intensifica de forma diferencial no sólo por las variables climáticas, sino además por las 
diferencias en suelos, prácticas agrícolas, forma de acceso al agua, vulnerabilidad y resiliencia 
de los distintos sistemas productivos. Y esta sequía había tenido esas características: los 
diferentes índices no mostraban realidades diferentes, sino diferentes dimensiones de esas 
realidades que la falta de lluvias generaba. 

Por ello nuestro asesoramiento al respecto tuvo como ejes:  

- la recomendación de que no se utilice un único índice para la delimitación de las áreas 
a ser declaradas por las diferentes provincias 

- la posibilidad de incorporar el índice de Evapotransipiración Real al análisis conjunto, 
ya que aportaba un producto que tenía la potencialidad de agrupar diferentes productos 
mensuales en uno único que sintetizaba lo ocurrido durante la campaña productiva. 

- Disponibilizar la información a fin de que cada provincia realice su propio análisis en 
conjunto con la información de impacto productivo que hubiere recolectado. 
 

4.  ¿Cómo termina la historia? 

Finalmente cada provincia resolvió la declaración sobre criterios propios, que en algunos puntos 
coincidían y en otros planteaban diferencias con nuestro análisis. Algunas provincias declararon 
rápidamente todo el territorio, como un gesto 
fundamentalmente político de rápida respuesta en la 
gestión del evento, otras buscaron precisión y 
determinación estricta de áreas ya que se priorizaba 
disminuir el impacto impositivo y fiscal de las 
declaraciones de emergencia.  

Se incrementó el intercambio de información con los 
equipos técnicos provinciales, algunos de ellos utilizaban 
algunos índices previstos en el protocolo. La única 
provincia que adhirió a la utilización del índice ETR para 
evaluación de las áreas afectadas recibió críticas por parte 
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de los productores, que se “quedaron afuera de la emergencia agropecuaria”21. 

En abril de 2018 se produjeron fuertes lluvias sobre la región pampeana y litoral que dieron por 
terminada la sequía y definieron un valor concreto de pérdidas. A partir de este proceso, 
iniciamos la revisión del protocolo, modificando algunos de los índices utilizados, pero 
sosteniendo el criterio del análisis multiíndice y la participación de las instituciones pertinentes. 
Contar con el soporte informático y generar productos de forma sistemática son parte de las 
mejoras necesarias que incorporamos luego de la experiencia anterior.  Institucionalmente se 
avanzó en la sanción de la Ley 27.287 que crea el “Sistema Nacional para la Gestión Integral 
del Riesgo y la Protección Civil”  dentro del cual se inserta la Red de organismos científico- 
técnicos para la gestión integral del riesgo, dentro de la cual se enmarcan este tipo de iniciativas 
de construcción interinstitucional. 

Cada evento nos deja aprendizajes nuevos.  La sequía intensa de 2017/2018 sobre la zona núcleo 
productiva nos trajo este debate sobre la mesa.  Los escenarios futuros indican la intensificación 
de eventos extremos, incluso estos de corta duración y alto impacto. Por ello, creemos que es 
sumamente importante registrar y sistematizar las experiencias que consideramos positivas y 
que constituyen avances en el complejo proceso de gestionar riesgos en Argentina. 

 

 
21 https://bichosdecampo.com/el-nuevo-indice-de-sequia-del-inta-reabre-grietas-entre-vidal-y-las-entidades-
rurales/ 

https://bichosdecampo.com/el-nuevo-indice-de-sequia-del-inta-reabre-grietas-entre-vidal-y-las-entidades-rurales/
https://bichosdecampo.com/el-nuevo-indice-de-sequia-del-inta-reabre-grietas-entre-vidal-y-las-entidades-rurales/
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A LUTA PELA ÁGUA NO SEMIÁRIDO BAIANO: 

O programa água para todos tracejado pelo projeto cisternas. 

 

Vinícius Rios da Silva1, 
 Lilian da Mota Silva2 

Alessandra Oliveira Teles3 
 

Resumo  

O presente artigo tem como objetivo fazer uma análise do processo de luta por água no semiárido baiano. Como 
problema de pesquisa definimos a seguinte questão: Qual é importância do programa água para todos a partir do 
projeto cisternas para as resistências das comunidades e famílias beneficiadas como as tecnologias sociais 
desenvolvidas? O texto tem como ponto chave discutir os programas de acesso e captação de água a partir de dados 
estaduais e de municípios pré-selecionados para tecer à luz do conceito geográfico de região um diagnóstico 
pertinente sobre as políticas de governo no tocante a água em solo nordestino e especialmente, baiano.  

Palavras Chave: Cisternas; Captação de Água; Semiárido Baiano. 

 

Introdução 

As políticas de convivência com a seca passaram a ter maior visibilidade e incentivo a 

partir de 2003, dentre os programas, certamente o de maior destaque é o Água Para Todos. É 

subdivido em vários projetos para construção de açudes, barragens, poços artesianos, porém, o 

de maior perceptibilidade e que certamente atingiu um grande número de famílias da zona rural, 

foi o Projeto Cisternas, dividido em primeira e segunda fase. Esse projeto é considerado um dos 

melhores esboços em relação ao sistema de captação de água para o semiárido, principalmente 

por se tratar de um projeto que tem como intuito beneficiar famílias de baixa renda, ao ponto 

de ter sido premiado inúmeras vezes por entidades que combatem as desigualdades sociais.  

Ao se debater um projeto com uma tamanha grandeza, inúmeros elementos devem ser 

observados, principalmente no tocante aos seus eixos e metas. Os eixos são os tipos de 

subdivisões existentes na base do projeto, como ele é dividido e articulado. Já as metas seriam: 

 
1 Vinícius Rios da Silva¹ é graduando em geografia pela Universidade Estadual de Feira de Santana e pesquisador 
voluntário da Incubadora de Inciativas da Economia Popular e Solidária da UEFS Email: 
viniciusriosuefs@gmail.com 
2 Lilian da Mota Silva² é graduanda em geografia pela Universidade Estadual de Feira de Santana e bolsista 
PIBIC/FAPESB  do grupo de Urbanização e Produção de Cidades na Bahia. Email:lilianmotablog@gmail.com 
3 Alessandra Oliveira Teles³ é professora adjunto A do curso de geografia da Universidade Estadual de Feira de 
Santana e membro da Incubadora de Inciativas da Economia Popular e Solidária da UEFS. Email: aoteles@uefs.b 
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os números, os dados, as estatísticas do plano para determinado tempo, principalmente por se 

tratar de projeto governamental e necessitar que se compute os dados para um diagnóstico da 

proposta.  

Os programas governamentais fazem parte das estratégias de desenvolvimento de 

acordo a dissensão territorial e regional, estando sempre associada a luta por resistência no 

campo e no semiárido. 

O debate principal do artigo é conhecer o Programa Cisternas: o que é o projeto, para 

quem é desenvolvido, seus critérios, suas divisões e os números de seus resultados, discutindo 

assim o impacto no semiárido baiano tendo como fundamentação os dados da construção de 

cisternas em determinados munícipios do semiárido baiano. O debate gira em torno da 

importância do programa para o semiárido e de como ele impacta a vida dos beneficiados. 

Trazendo para a discussão a dimensão territorial do projeto, suas dificuldades, seus avanços e 

também seus pontos falhos.  

O texto tem como relevância acadêmica estar à luz das teorias, a partir do levantamento 

de dados e embasamento teórico. A relevância social está presente a partir da importância de se 

discutir os programas de captação de água como elemento emancipador dos sujeitos, no caso 

específico, do semiárido.  

A metodologia do texto trata de uma produção com encaminhamentos mais qualitativos, 

a partir de um levantamento bibliográfico, reportagens e de dados estatísticos presentes em sites 

de órgãos como o IBGE, Embrapa e Ministérios do Governo, como o atual Ministério da 

Cidadania e da Secretaria de Desenvolvimento Social. Mapas interativos e tradicionais também 

serão utilizados para um maior embasamento das entrelinhas do texto. O estudo também se 

baseia em tabelas e em estudos de caso que levarão para um debate mais aprimorado acerca do 

tema central do artigo. O trabalho mesmo estando fundamentado em dados estatísticos, números 

e consórcios, deve ter em suas entrelinhas a apresentação de um texto que busque refletir a 

influência do projeto cisternas, seja ela positiva ou negativa.  

Os munícipios selecionados tiveram como prioridade a existência dos dados estatísticos 

como estratégia de análise, mas também a partir de uma questão afetiva, como o caso dos 

munícipios de Feira de Santana e Conceição do Coité. Sento Sé foi escolhido, diante de sua 

dimensão territorial e localização estratégica. Monte Santo e Vitória da Conquista foram 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5767 

 

selecionadas a partir da disposição de dados sobre o programa cisternas e por estarem em 

regiões opostas geograficamente no estado, mas com caraterísticas pontuais parecidas para a 

discussão.  

A delimitação do Semiárido Baiano, as tecnologias sociais e o contexto regional 

A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) é o principal órgão 

responsável pela delimitação do semiárido. Ao definir a área de amplitude da região semiárida, 

os munícipios em análise deverão estar enquadrados em três critérios, índice pluviométrico 

inferior a 800 mm, índice de aridez até 0,50 e um déficit hídrico igual ou superior a 60% ao 

considerar todos os dias do ano.  Um munícipio ao ser inserido na delimitação do semiárido 

fica mais propicio a fazer parte da integração das políticas públicas de desenvolvimento rural, 

a exemplo do projeto luz para todos e do banco de distribuição de sementes, e mais precisamente 

para o período de estiagem, a garantia safra, agua para todos, cisternas e caminhão-pipa.  

O processo de delimitação do semiárido, tomado a partir de critérios e que fazem com 

que inúmeros municípios tenham interesse de participar, aproximando dos interesses políticos 

e de sobrevivência diante das desigualdades regionais e na produção das discrepâncias sociais 

a partir do pensamento segregacionista de reprodução ampliada do capital, refletem no que 

Corrêa, escreve;  

A Região pode ser vista como resultado da lei do desenvolvimento desigual e 
combinado, caracterizada pela sua inserção na divisão nacional e internacional do 
trabalho e pela associação de relações de produção distintas (...) como uma entidade 
concreta, resultado de múltiplas determinações, ou seja, da efetivação dos 
mecanismos de regionalização sobre um quadro territorial já previamente ocupado, 
caracterizado por uma natureza já transformada, heranças culturais e materiais e 
determinada estrutura social e seus conflitos. (2003, p. 45-46).  

O estado da Bahia possui o maior número de munícipios dentro da delimitação do 

semiárido, um total de 278, de acordo a delimitação de 2017, abrangendo uma área de 360 mil 

km², 64% do território o estadual, cerca de 50% de toda a zona semiárida do país, 48% da 

população baiana, 28% de toda a riqueza produzida no estado e mais de 48% da riqueza agrícola 

do estado. O engenheiro Manoel Bonfim Neto, no texto A seca no estado da Bahia, escreve, “O 

Semiárido baiano se constitui, portanto, na maior solidão hidro geográfica do Brasil”, essa 

intitulação deve-se ao fato do estado da Bahia ter a maior área integrada ao semiárido no país, 

mas também por refletir as poucas políticas públicas de convivência com a seca que foram 
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articuladas no semiárido baiano ao longo século XX em comparação a outros estados 

nordestinos.  

As tecnologias sociais segundo o instituto de tecnologia social do Brasil devem ter 4 

dimensões, a primeira, conhecimento, ciência e tecnologia. A segunda, participação, cidadania 

e democracia. E na terceira e quarta dimensões, educação e relevância social, respectivamente, 

ressaltando o que diz, Pedreira: 

Tecnologias Sociais (TS) são aquelas técnicas, materiais e procedimentos 
metodológicos testados, validados e com impacto social comprovado, criados a partir 
de necessidades sociais, com o fim de solucionar um problema social. Uma tecnologia 
social sempre considera as realidades sociais locais e está, de forma geral, associada 
a formas de organização coletiva, representando soluções para a inclusão social e 
melhoria da qualidade de vida (Lassance Jr.; Pedreira, 2004  apud Baumgarten p.1, 
2004).  

As necessidades regionais diante do déficit hídrico a partir da escassez de água das 

chuvas e as variadas atividades econômicas, especialmente agrícolas, desenvolvidas no 

semiárido baiano fizeram com que inúmeras tecnologias sociais fossem pensadas para os 278 

munícipios que compõe a delimitação, como também, para outros estados do país. Diante das 

particularidades e carências do Nordeste e do semiárido baiano, percebe-se que o projeto se 

focou nas regiões com um índice pluviométrico baixo e com economia rural baseada na 

agricultura de subsistência, a partir do plantio de hortaliças e pequenas plantações, além da 

criação de pequenos animais, praticada por famílias ou comunidades, através de pequenas 

associações.  

Os programas, Água para Todos, Transposição do Rio São Francisco, 1 Milhão de 

Cisternas e tantos outros, fazem parte de uma estratégia de desenvolvimento rural a partir da 

consolidação de políticas de segurança hídrica que possibilitem o crescimento dos pequenos 

municípios e também resultem numa ampliação de segurança alimentar para as famílias e 

comunidades integradas no processo.  Dentre os anos de 1995 e 2008 possível perceber uma 

redução na taxa de pobreza na região nordeste e no estado da Bahia de 37%, saindo de 70% 

para 44,10% segundo dados do IPEA. A diminuição dos números das desigualdades, estão 

atreladas a implantação e expansão das tecnologias sociais de distribuição de renda, que 

implicaram também numa redução do número de migrantes do estado para outras unidades da 

federação, segundo o IBGE em 2000 cerca de 518.000 pessoas emigraram do estado da Bahia, 

em 2009 os números diminuíram para em torno de 312.000.  
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Programa Água para Todos: O caminho da universalização  

O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água – Água para todos foi 

oficializado em Julho de  2011 a partir do decreto nº 7 535, da presidenta Dilma Rousseff, tendo como 

principais diretrizes, priorizar a população de extrema pobreza, fomentar a ampliação da utilização de 

tecnologias,  infraestrutura e equipamentos de captação e armazenamento de águas pluviais; fomento à 

implementação de infraestrutura e equipamentos de captação, preservação, tratamento e distribuição de 

água, oriunda de corpos d'água, poços ou nascentes e otimização de seu uso. O programa deveria estar 

ligado a outros projetos do governo federal como o programa Brasil Sem Miséria e ser articulado a áreas 

de saúde, meio ambiente, segurança alimentar e nutricional.  
 

O programa água para todos consiste numa ampliação do acesso a água pela população 

mais vulnerável, em áreas rurais para consumo humano e para a produção estando assim ligado 

a vários ministérios e secretarias do estado brasileiro, como o Ministério da Integração 

Nacional, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

Departamento Nacional de Obras Contra a Seca e a Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste. Cabe salientar que com a fusão de alguns ministérios após o decreto de oficialização 

do programa, algumas ações passaram a ser vinculadas a secretarias específicas em cada 

ministério.  

As ações do programa água para todos são divididas de acordo a cada ministério e sua 

execução, as principais intervenções são a construção de cisternas de consumo, de placas ou de 

polietileno (eixo 1); sistemas coletivos de abastecimento e barreiros (pequenas barragens) para 

atendimento a comunidades (eixo 2); e kits de irrigação (eixo 3). Cada intervenção dessas está 

vinculada a alguma vertente do projeto, como o projeto 1 milhão de cisternas, que envolve uma 

outra temática.  

Os beneficiados pelo programa devem estar vinculados ao CADÚnico, sistema criado 

pelo programa Brasil Sem Miséria, para assim auxiliar no controle e na identificação de famílias 

que encaixem nos requisitos necessários para a obtenção das tecnologias sociais de acesso a 

água. Com alavancar do projeto, a necessidade de se firmar parcerias com governos estaduais, 

bancos e companhias de desenvolvimento, a exemplo da Articulação do Semiárido (ASA) se 

tornaram essenciais para uma execução mais precisa, rápida e que chegasse as demandas da 

população que necessitava do acesso a água. Com o firmar das parcerias algumas ações não 
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passaram a ser uniformes, como o recebimento das tecnologias sociais por alguns estados e 

munícipios.  

O projeto conseguiu atingir até 2014 mais de 1 milhão de tecnologias sociais realizadas, 

dentre os mais variados eixos, sendo gerenciadas a partir de um Comitê Gestor Nacional, 

vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Regional, do Ministério da Integração Nacional 

(Atual Ministério do Desenvolvimento Regional), integrado também ao Ministério do 

Planejamento, através do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) que gerencia cada 

uma das iniciativas desenvolvidas. A fiscalização financeira e de possíveis fraudes ficam por 

responsabilidade do Ministério Público, Tribunais de Contas e dos Conselhos Gestores de 

Políticas Públicas e Audiências Públicas.  

O eixo de mais destaque de todo o programa, corresponde ao projeto cisternas, mais 

especialmente ao P1MC, o programa um milhão de cisternas, que será discutido de forma mais 

precisa no tópico seguinte do presente artigo.  

Ordenamento do Projeto Cisternas  

O Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias 

Sociais conhecido como Programa Cisternas, tive suas ações iniciadas em 2003, no início do 

governo Lula, contudo sua regulamentação oficial aconteceu em 2013 por meio do decreto 

8.783. As atividades do programa são arquitetadas através do Ministério do Desenvolvimento 

Social através de uma parceria com a articulação do Semiárido e posteriormente com estados, 

munícipios e consórcios regionais. O principal objetivo do programa é descentralizar e 

democratizar o acesso a água para o consumo humano e para a produção agrícola de famílias 

baixa renda, a partir de um sistema de captação que possibilite o armazenamento de água para 

os períodos de seca, contribuindo assim, como uma tecnologia social de convivência com uma 

das principais adversidades do semiárido.  A prioridade para atendimento do programa são as 

comunidades e povos tradicionais e famílias de baixa renda.  

O projeto é dividido em três fases, a primeira chamada de mobilização social, que tem 

como objetivo selecionar as comunidades e famílias que serão comtempladas, com a 

participação de entidades representativas locais. A segunda fase é a capacitação, a partir de uma 

base pedagógica e didática, com uma educação popular, que propicie as famílias uma 

organização comunitária.  A terceira fase se refere a implementação da tecnologia social, sendo 
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a construção, feita de preferência por membros da própria comunidade, gerando um sentimento 

de pertencimento local e de cooparticação dos membros com o equipamento instalado.  Essas 

três fases, fazem jus ao nome de tecnologia social, que busca sempre, além de auxiliar na 

convivência com seca, ter um compromisso de fazer a resistência de determinada comunidade. 

A partir do mapeamento da necessidade e dos resultados positivos iniciais, nasceu o programa 

1 milhão de cisternas (P1MC), com a proposta de construir cisternas ao longo de todo 

semiárido, se tornando uma política pública de governo.  

O programa foi dividido em primeira, segunda e terceira água, sendo que cada nível tem 

um objeto central. A primeira água, representa cisternas para consumo humano, suprindo as 

necessidades básicas de higiene e para preparar alimento. Nessa fase do projeto são articuladas 

preferencialmente, cisternas de placas com capacidade 16.000 litros, as principais cisternas 

construídas são as de polietileno e cimento.  A captação da agua é feita a partir do telhado da 

residência, seguindo por calhas instaladas até a cisterna.                   

As cisternas para uso agrícola integram uma parte do programa nomeada como segunda 

água, com o intuito de contribuir no armazenamento de água e para a criação de pequenos 

animais. Nesse momento são construídas tecnologias como barragens, barreiros e tanques de 

pedra, contudo, no tocante as cisternas, são edificadas com a características de enxurrada e 

calçadão. É importante resultar que existe o pré-requisito que para receber a tecnologia de 

segunda água, a família ou comunidade, já deve ter uma tecnologia social de primeira água.   

A cisternas de enxurrada possui como sistema de captação da água, as enxurradas no 

solo que conduzem a água para um decantador e após filtradas, para o reservatório. A cisterna 

de calçadão tem como meio de captação da água um calçadão de cimento que conduz a água 

 

Figura 2- Cisterna de Placas/Polietileno 

Fonte: Amparo Ligado, 2013. 

 

Figura 1- Cisterna de Cimento 

Fonte: Articulação do Semiárido, 2015 
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por canos para a cisterna, o calçadão também serve para ser usado como espaço para secagem 

de grãos.                          

                                              

As cisternas escolares fazem parte de um eixo próprio, contudo, alguns pesquisadores 

discutem como terceira água do programa cisternas. Nesse momento são construídas para 

abastecimento escolar de instituições em locais de difícil acesso a agua. Nessa circunstância 

são construídas cisternas de placa de cimento iguais na fase da primeira água, contudo a 

capacidade de armazenamento é igual a uma cisterna de segunda água, 52.000 litros, na 

intenção de fornecer água suficiente para o funcionamento escolar e para uso humano de todos 

os membros.  

 

 

 

 

 

 

 

As ações do programa cisternas tomaram uma visibilidade muito grande, ao ponto de 

ser um projeto estudado por universidades de outros países como a Espanha. As principais 

 

Figura 4 - Cisterna Calçadão 

Fonte: G1, 2012 

Figura 3 - Cisterna de Enxurrada 

Fonte: Embrapa, 2017                                                

 

Figura 3 - Cisterna Escolar 

Fonte: Educação no Semiárido, 2015. 
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vantagens que levaram o programa uma notoriedade tão grande segundo o Ministério do 

Desenvolvimento Social são a descentralização e o uso familiar a partir do amparo recebido por 

comunidades em locais de difícil acesso de agua, a segurança alimentar que é reafirmada a 

partir das feiras e e intercâmbios da ASA diante da variedade de alimentos produzidos, o baixo 

custo das cisternas que custam entre 3 e 10 mil reais até a instalação das cisternas. A frequência 

escolar aumentou a partir da fase denominada de terceira água, propiciando que as escolas 

funcionassem em período de estiagem. Por fim, a tecnologia social desenvolvida, a partir de 

uma emancipação da comunidade e que a partir da construção geram emprego e renda para os 

povoados e munícipios, afinal, alguns pedreiros são selecionados para trabalhar em outras 

comunidades que estão passando pelo processo de acolhimento para instalação das cisternas.  

O programa cisternas assim como quaisquer outros projetos governamentais de 

desenvolvimento social enfrentam críticas, no que tange a proposta discutido nesse texto, os 

principais juízos se referem a gestão dos recursos para construção das cisternas que não tem 

uma uniformidade ao longo dos anos e má distribuição entre estados e munícipios, além de uma 

polemica com as cisternas de polietileno que alguns pesquisadores averiguam ter uma duração 

menor e um custo mais elevado em cerca de três mil reais.  

O programa 1 milhão de cisternas tem uma visibilidade tão grande, que mesmo com 

críticas ganhou inúmeros prêmios internacionais ao longo de seus mais de 10 anos em atividade 

mais plena, a exemplo da de uma premiação concedida pela Agencia Nacional de Águas (ANA) 

no quesito uso racional de recursos hídricos no ano de 2006, além uma premiação com foco em 

gestão de segurança alimentar nutricional em 2008 e premiação como política para o futuro da 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 2017.  

O caso de semiárido baiano e a distribuição de cisternas  

O estado da Bahia ao longo dos anos foi quem mais recebeu cisternas em todas os eixos, 

primeira, segunda e terceira água. Dentre os anos de 2003 e 2016, Bahia e Ceará receberam 

mais da metade das cisternas distribuídas. O número e a amplitude do programa se tornaram 

tão extensos que houve a necessidade se mapear a distribuição das tecnologias sociais a partir 

de uma ferramenta de geoprocessamento, o SIG cisternas, desenvolvido pela Embrapa, onde é 

possível encontrar a espacialização dos dados através da plataforma Inclusão Produtiva no seu 

Município.  
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O semiárido baiano lidera o número total de cisternas, consolidando os dados de uso 

agrícola, humano e escolar. No sistema de primeira água, a Bahia desponta com mais de 

200.000 cisternas, seguida por Ceará e Pernambuco. Na fase da segunda água, em primeiro 

lugar novamente o estado da Bahia com quase 60.000 cisternas e em segundo Pernambuco com 

menos de 30.000 tecnologias sociais desse tipo distribuídas ao longo do território estadual. No 

quesito cisternas escolares, a Bahia possui cerca de 800 cisternas distribuídas, seguido por 

Pernambuco, Paraíba e Ceará, segundo dados do SIG Cisternas.  

Figura 4 - Quantidade total de cisternas 

Fonte: Embrapa, 2017.  
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A partir da análise do mapa 1 é possível inferir a delimitação do semiárido baiano ao 

longo de 278 municípios, dentre o total de 417 no estado. O presente mapa tem como objetivo 

especializar o semiárido e sua delimitação, como também a localização dos munícipios 

selecionados para a estudo de caso e interpretação de dados.  

Tabela 1: Dados geográficos dos munícipios selecionados para a análise da distribuição de 

cisternas no semiárido baiano 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: Delimitação do Semiárido 

 

Elaboração: Vinícius Rios da Silva 

Fonte de Dados: IBGE 
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Elaboração: Vinícius Rios da Silva 
 Fonte de Dados: IBGE/ANA  

 

Tabela 2: Número de distribuição de cisternas ao longo dos munícipios selecionados para a 
análise 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Vinícius Rios da Silva 
 Fonte de Dados: IBGE/ANA 

 

Ao analisar as tabelas 1 e 2 é possível tanto inferir os dados geográficos como fazer uma 

relação entre os dados de distribuição de cisternas nos 5 munícipios selecionados e as 

disparidades dessa distribuição em cada tipo de tecnologia social desenvolvida, relacionando 

com os dados populacionais, de área e os indicadores sociais do cadastro único municipal.  

Munícipio Área (km²) Mesorregião 
agregada 

População Total 
(Nº Habitantes) 

População 
Urbana 

(Nº 
Habitantes) 

População 
Rural 
(Nº 

Habitantes) 

Média 
Pluviométrica 
Anual (mm) 
(Até 2006) 

Conceição 
do Coité 

1.015,252  Nordeste 
Baiano 

 

62.040  36.278 
 

25.762 
 

600 a 800  

Feira de 
Santana 

1.304,425  Centro-Norte 
Baiano 

 

556.642 510.635  46.007 
 

800 a 1000 

Monte Santo 3.034,197  Nordeste 
Baiano 

 

52.338  8.845  
 

43.493 
 

500 a 700  

Sento Sé  
12.181,239  

 

Vale São-
Franciscano 

da Bahia 
 

37.425  21.676  15.749 
 

400 a 600  

Vitória da 
Conquista 

3.705,838  Centro-Sul 
Baiano 

306.866  274.739  32.127 
 

700 a 900  

       

Munícipio Cisternas 
total  

Cisterna 
de Uso 
Escolar 
(3ª água) 

Cisterna 
de Uso 
Agrícola 
(2ª água) 

Cisterna 
Uso 
Humano 
(1ª água) 

Conceição 
do Coité 

2537 17 668 1852 

Feira de 
Santana 

2892 0 241 2651 

Monte 
Santo 

4907 25 833 4049 

Sento Sé 1498 20 237 1241 
Vitória da 
Conquista 

4458 27 356 4075 
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No âmbito do tamanho área municipal pode-se perceber que os munícipios de 

Conceição do Coité, Feira de Santana, Monte Santo e Vitória da Conquista possuem uma área 

bastante inferior que o munícipio de Sento Sé, contudo o número de cisternas distribuídas 

nesses munícipios foi superior em relação a própria Sento Sé, tanto nas categorias de primeira 

e segunda água, mesmo se tratando de um munícipio com um índice pluviométrico inferior, a 

três dos quatro observados, segundo dados da SUDENE e Embrapa.  

Ao compreender os dados de distribuição com a população rural de cada munícipio 

percebe-se que Monte Santo no Nordeste da Bahia possui uma população rural equivalente a 

zona rural de Feira de Santana, contudo o número de cisternas recebidas por Feira de Santana 

foi menor que o outro munícipio. Porém, deve-se observar que o índice pluviométrico em 

Monte Santo é menor que em Feira de Santana.  

Vitória da Conquista foi o munícipio que ao analisar os dados populacionais e comparar 

com os demais, é concebível como a área com maior aproximação entre os dados de distribuição 

e número de habitantes na zona rural, em comparação aos demais. O munícipio surpreendeu no 

número de cisternas em relação a população, contudo, o fato de situar-se no Sudoeste do estado 

e possuir um índice pluviométrico que possibilita a existência de períodos de estiagem ao longo 

do ano, resultando na abertura para recebimento dessas tecnologias sociais. Percebe-se que 

muitas vezes as normas referentes a recepção de uma tecnologia de segunda água, que tem 

como requisito de ter recebido uma tecnologia de primeira água, não se tornam uma 

universalidade. 

Os dados das cisternas de segunda água deixam a menor presença de uniformidade, onde 

Conceição do Coité recebeu o quase o dobro de Vitória da Conquista, mesmo possuindo uma 

população rural inferior.  Nesse quesito em primeiro lugar aparece Monte Santo, Conceição do 

Coité, Vitória da Conquista, Feira de Santana e Sento Sé. Os dois últimos munícipios receberam 

praticamente o mesmo número de cisternas mesmo com Feira de Santana tendo uma população 

rural de mais que o triplo da cidade do munícipio da Bacia do São Francisco.  

Em relação as cisternas de terceira água, é perceptível que existe uma uniformidade 

dentre os munícipios, contudo, Feira de Santana não recebeu nenhuma cisterna nessa fase e 

tendo uma população rural superior a todos os munícipios. Contudo, os dados doo número de 
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cisternas escolares não podem ser analisados a partir somente dos dados populacionais, mas 

sim do número de escolas existentes no município e especialmente na zona rural.  

 Os dados analisados e discutidos ao longo desse tópico trazem a reflexão que o projeto 

cisternas não discute apresenta uma uniformidade em relação a espacialização das tecnologias 

sociais, mas traz para a discussão elementos que são fundamentais para ciência geográfica, 

especialmente, o poder.  

 Neste aspecto, a questão regional é necessariamente uma questão de Estado, tendo 
em vista seu caráter político de determinação e pelo assujeitamento às medidas de 
políticas públicas que afetam a economia nacional e a distribuição territorial da renda. 
(MIDLEJ E FIALHO, 2005, p.7) 

   O projeto cisternas enquanto política de governo ao ser espacializada ao longo de um 

período de gestão, representa uma forma de produção do espaço na região semiárida, estando 

sempre presente como um projeto de distribuição de renda, iniciado no período dos governos do 

Partido dos Trabalhadores, LULA (2003 – 2010) e Dilma (2011 – 2016), portanto se faz 

necessário compreender o projeto cisternas como uma estratégia de ordenamento 

espacial/regional.  

Em relação as cisternas de primeira, segunda água e terceira água é possível compreender 

que a distribuição dessas tecnologias está associada aos consórcios e muitas vezes as gestões de 

cada uma das prefeituras e secretarias. Cabe ressaltar que as cisternas de segunda água por 

exemplo também estão relacionadas a produção econômica de cada munícipio para ocorrera a 

distribuição e a existência de comunidades que se beneficiem a partir de hortas e cultivos 

comunitários para serem beneficiadas pelo governo federal. O programa cisternas enquanto 

sistema de compartilhamento e solidariedade a nível federal, estadual e municipal, depende 

muitas vezes de acordo ao trabalho de base desenvolvido por cada agente estatal local, a estrutura 

em órgãos e secretarias competentes pelo cadastro e acompanhamento em cada munícipio, e 

mais importante, o projeto de gestão orquestrado em uma escala municipal, que por diversas 

vezes não se aproxima de um programa progressista de distribuição de renda.  

 

Considerações Finais 

O programa água para todos reflete enquanto um meio de resistência diante do espaço 

do semiárido baiano e brasileiro, as bases e a articulação de todo o projeto possuem um poder 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5779 

 

de representatividade capaz de transformar realidades em regiões onde os recursos hídricos se 

tornam cada vez mais escassos.  

O projeto cisternas representa o início de projeções diferentes, mas também expõe a 

necessidade da existência de uma política pública definida para enfretamento e convivência 

com a seca para as famílias e comunidades dos 278 munícipios baianos inclusos na delimitação 

da SUDENE.  

O projeto por mais que apresente uma estrutura de tecnologia social e de fato possibilite 

um alívio diante da falta de água no semiárido baiano contém inúmeras falhas, principalmente 

na sua execução, contudo, é evidente que o programa apresenta distorções em relação a 

distribuição de cisternas por vários municípios, sendo nítido que existem municípios com um 

período de estiagem maior e mais severo que outros, mas que receberam um contingente menor 

dessas tecnologias, tendo muitas vezes um índice pluviométrico menor que munícipios que 

receberam mais cisternas;  

Percebe-se que ao sistematizar as ideias do programa cisternas não se existiu uma 

preocupação com os mais variados cenários que são encontrados ao longo do semiárido baiano, 

desde as diferenças pluviométricas, até a existência de outras variações geoambientais que 

desencadeiam questionamentos sobre o tamanho dos reservatórios para áreas com escassez 

hídrica diferentes. Um comparativo entre a macrorregião do Centro-Norte Baiano onde está 

localizado o município de Feira de Santana e a macrorregião Vale São-Franciscano da Bahia 

que Sento Sé parte, é perceptível que a macrorregião de Feira de Santana apresenta um índice 

pluviométrico maior de no mínimo 300 mm, e as cisternas distribuídas para mesorregião ao 

longo do Vale do São Francisco possuem a mesma capacidade de armazenamento, mesmo 

tendo se tratando de uma região com períodos de estiagem mais severos.  

As dificuldades enfrentadas por cada município para a implantação das tecnologias 

sociais também devem ser levadas em consideração, a exemplo do acesso as comunidades rurais 

para um acompanhamento do funcionamento das tecnologias sociais frente as necessidades de 

cada localidade, principalmente em municípios com uma extensão territorial muito grande, 

como Sento Sé e Vitória da Conquista.  

Mesmo com as críticas, adversidades, diferenças programáticas e de gestão é perceptível 

que o programa cisternas atingiu o seu maior objetivo que é a descentralização da água a partir 
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da ideia de universalização do programa água para todos. Descentralização como elemento 

crucial da independência que surgiu para cada uma das famílias após a desenvolver do projeto, 

que ao invés de construir somente barragens distantes de várias comunidades, conseguiu 

compreender que cada localidade também faz parte da solução. Independência que propiciou 

aos moradores produzirem suas pequenas hortas para consumo e para venda nas feiras livres 

locais, alavancando a economia dos seus municípios.  

O programa cisternas enquanto elemento de poder político e social, carrega também um 

caráter formativo através dos materiais pedagógicos que propiciam o viver em comunidade, 

possibilitando as comunidades atendidas um meio de criação de associações e sindicatos como 

meio de luta e referência para a defesa e emancipação de cada ser do semiárido baiano. Mas, é  

indispensável, a necessidade de políticas púbicas definidas em solidariedade entre as esferas 

federal, estadual e municipal para enfrentamento e convivência com a seca de acordo as 

demandas de cada município através de comitês mais próximos das realidades locais, e que 

estejam rentes com as demandas da população, desde o auxílio as famílias não beneficiadas, 

como a manutenção dos reservatórios cheios por meio de caminhões-pipa e a construção de 

açudes e barragens para as secas mais severas que assolam o solo re-existente do semiárido da 

Bahia.  
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AGRONEGÓCIO DE ORGÂNICOS: UM NOVO CIRCUITO DE ACUMULAÇÃO 

CAPITALISTA NO BRASIL? 

 

Reuel Machado Leite 

Resumo: 

 

A territorialização do agronegócio de orgânicos no mundo tem se expandido, seguindo uma 

tendência monopolista (FONSECA, 2005; BUANAIN; BATALHA, 2007; HOWARD, 2016). 

Portanto, decorrente do desespero das populações mais abastadas por alimentos 

descontaminados e preocupadas com os valores de justiça socioambiental, se abre um circuito 

de acumulação do capital na esfera dos produtos orgânicos, sem alterar a base das relações de 

produção. Não mais limitado às redes locais de produtores e consumidores, hoje o circuito de 

alimentos orgânicos se insere no contexto do capitalismo globalizado, articulando espaços e 

territórios em escala global (FONSECA, 2005). O grande capital por meio de corporações 

transnacionais e nacionais tem se territorializado no setor de produção orgânica a partir de 

várias frentes: na produção de sementes (M&M Mars), por meio de grandes redes de 

supermercado (Whole Foods, Pão de Açúcar em escala nacional), dominando e concentrando 

grandes extensões de terra para a produção de carne orgânica (FLORIT, 2004 e BUANAIN; 

BATALHA, 2007) e na produção de alimentos processados ou industrializados (Coca-Cola, 

WhiteWave, Nestlé, Danone, Unilever etc.) (HOWARD, 2016; FONSECA, 2005). O mercado 

de orgânicos no Brasil hoje está em expansão, seu crescimento é superior à média geral do 

mercado do agronegócio brasileiro. Estima-se que crescimento deste primeiro para 2018 é de 

25%, número que vem se sustentando desde 2015, enquanto que o segundo a estimativa para o 

mesmo ano é de 7% (ISTOÉ, 2018; JORNAL DA USP, 2018). Contudo, em termos absolutos 

o espaço dos orgânicos ainda não é tão grande, quando observamos que a previsão de 

faturamento, ainda neste mesmo ano, do mercado de orgânicos é de R$ 4 bilhões enquanto que 

do agronegócio em geral é de R$ 556,6 bilhões (Ibidem). Sobre o perfil de classe dos 

produtores, podemos inferir que a produção de alimentos certificados como orgânicos no Brasil 

seja de origem camponesa familiar, pois: 41% dos produtores faturam menos R$ 60 mil por 

ano, 8% conseguem embolsar entre R$ 360 mil e 3,6 milhões e apenas 3% mais de R$ 3,6 
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milhões (SEBRAE, 2018). Pode-se observar que existe assim como no agronegócio 

convencional, um setor capitalista de expressivo faturamento no mercado de orgânicos. No 

Brasil, podemos destacar algumas empresas que atuam no circuito capitalista de alimentos 

orgânico, tais como a Mãe Terra na área de lanches processados, a marca Native (açúcar 

orgânico) e o Instituo Biodinâmico (certificação de produtos orgânicos). O estudo preliminar 

destas empresas, demonstrou que: no caso da Native, há o uso de mão de obra assalariada, alto 

nível de incorporação tecnológica, mecanização e industrialização da produção, uso de 

monocultura e inserção no mercado financeiro (FONSECA, 2005; BUANAIN; BATALHA, 

2007; NATIVE ALIEMENTOS, 2017); a Mãe Terra apresenta foco na produção de alimentos 

fast-food, mão de obra assalariada, além da compra da produção do campesinato 

(ORGANICSNET, 2017; GLOBO RURAL, 2017); e por fim o IBD, que concentra sua 

atividade na certificação dos produtos orgânicos, por meio de auditoria (IBD, 2018), o que 

implica na transferência de parte da renda da terra camponesa para a mesma. No entanto, 

entendendo que o agronegócio se caracteriza como um complexo de sistemas, voltados a 

exploração capitalista no campo, resta-nos perguntarmos: estamos diante da territorialização do 

agronegócio dos orgânicos no Brasil? A palavra agronegócio foi retomada nos anos 2000 , para 

renovar a imagem do modelo de desenvolvimento econômico da agropecuária capitalista, 

dando-a ares mais modernos (WELCH; FERNANDES, 2008; FERNANDES, 2013). Podemos 

definir agronegócio enquanto um complexo de sistemas (industrial, agropecuário, financeiro e 

de serviços) voltados a atividades correlatas a agropecuária (Ibidem). Esta articulação é 

hegemonizada pelo mercado financeiro que brinda, sobretudo, a fusão entre diferentes capitais 

(DELGADO, 2012).No tocante ao nosso aporte teórico, aqui se faz necessário destacar nossas 

categorias de análise e conceitos principais. Categorias: território e espaço; subcategorias: TDR, 

território multidimensional, territorialidade e espaço jurídico-institucional. Conceitos chave: 

agronegócio, financeirização, questão agrária, territorialização do capital monopolista, renda 

da terra e monopolização do território camponês. O espaço, entendido enquanto espaço social, 

é aquele que contém os lugares apropriados (mais ou o menos), as relações sociais de produção, 

compreendendo, portanto as relações biofísiológicos (como por exemplo, a reprodução da 

família); e as relações de produção, englobando a divisão social do trabalho, sua organização e 

as funções sociais hierarquizadas (LEFEBVRE, 2000). Entre a diversidade de aspectos do 

espaço social existem as negociações, trocas, conflitos, apropriações do espaço que fazem do 

ser humano um ser político, produtor de territórios. “O território é o espaço político por 
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excelência, onde se realizam as lutas de classe” (FERNANDES, 2013). Sobre o território, 

Raffestin (1993) afirma que ele é posterior ao espaço, que se forma a partir de uma ação 

conduzida por um ator sintagmático (instituição social) em qualquer nível e que, ao se apropriar 

do espaço por meio de relações de poder, ele se territorializa. Tendo em vista que se trata de 

uma pesquisa em fase inicial, realizada no âmbito do curso de Doutorado em Geografia da 

Universidade Federal de Sergipe, nosso objetivo neste artigo, portanto, é discutir a 

territorialização (RAFFESTIN, 1993) do capital no circuito de alimentos orgânicos e se esta 

aponta para o surgimento de um agronegócio de orgânicos no Brasil. 
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A QUESTÃO HÍDRICA INSCRITA NA QUESTÃO AGRÁRIA E VICE-VERSA: 

UMA BREVE ANÁLISE DO PANORAMA NACIONAL 

 

Alexandre Vasques Salazar 

Resumo: 

 

Cerca de 70% de toda a superfície do planeta é coberto de água, e os tons azulados que se vê 

em uma fotografia de satélite da Terra se devem a este elemento. Mais do que uma parte 

significativa da composição e das dinâmicas do planeta e o habitat completo para uma 

infinidade de espécies vivas, a água é um elemento imprescindível da vida humana, combustível 

da própria sobrevivência fisiológica e vetor da reprodução social. No contexto da reprodução 

do capital e do aumento da produção de alimentos e bens industrializados, a crescente demanda 

de recursos naturais por parte do setor agroindustrial gera polêmicas e fomenta debates a 

respeito dos usos e do acesso a água e sobre quem controla as terras que abrigam nascentes, 

aquíferos e outros reservatórios. Eventos de secas e estiagens severas em áreas em que se 

costumava haver mais umidade, tempestades e enchentes, contaminação de cursos d’água por 

substâncias usadas em lavouras, acidentes envolvendo rejeitos e substâncias industriais, baixa 

na precipitação e na queda do nível dos reservatórios, entre outras problemáticas atraíram ainda 

mais atenção ao debate da água no Brasil. Ademais, todo o contexto de crises hídricas em vários 

lugares do planeta e o consenso a respeito dos severos desdobramentos das mudanças climáticas 

em escalas locais e globais implicam na necessidade de um maior envolvimento da sociedade 

nas questões de gestão e controle dos recursos hídricos em vista da importância estratégica da 

água. Sabe-se que cerca de 70% da água consumida no Brasil é de uso agrícola e industrial, e a 

captação e utilização desse recurso tem gerado diversos conflitos. Fazendas do agronegócio 

instalam bombas de captação e outros instrumentos de infraestrutura para retirar água de rios e 

aquíferos, o que afeta a disponibilidade hídrica para pequenos e médios produtores agrícolas e 

comunidades ribeirinhas que concentram toda sua forma de vida e suas práticas de subsistência 

em uma relação intrínseca com os recursos dos rios, seja a própria água para consumo próprio 

e na plantação, como a pesca e o uso dos rios como meio de transporte, ou ainda práticas 

culturais e religiosas. O sobreutilização da água por parte dos complexos agrícolas compromete 
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o acesso das populações rurais (e urbanas em certos casos e indiretamente) e gera conflitos no 

campo opondo camponeses e fazendeiros, como os ocorridos recentemente no município de 

Correntina, oeste da Bahia. Além do usa excessivo da água pelas fazendas monocultoras, 

atividades de complexos mineradores têm causado impactos na qualidade da água nas bacias 

adjacentes, uma vez que dejetos e rejeitos químicos contaminam o lençol freático adjacente. 

Essa via de contaminação chega a extremos dramáticos com ocorrências de catástrofes como o 

rompimento de barragens como as de Mariana e Brumadinho, despejando uma quantidade 

obscena de rejeitos de mineração e outros agentes contaminadores, causando a morte dos 

ecossistemas atingidos. O objetivo deste trabalho é analisar a questão dos conflitos ligados ao 

acesso distribuição e uso dos recursos hídricos no território nacional, especialmente no espaço 

agrário, e fazer um balanço dos conflitos econômicos, jurídicos e territoriais envolvendo 

disputas de interesses entre diversos atores de alguma forma incluídos no debate pelo poder 

sobre o precioso líquido. Ademais, tentaremos observar como essas questões se reconfiguram 

diante dos contextos de expansão das monoculturas de exportação, de aumento da demanda de 

fontes d’água, das mudanças ambientais e climáticas em nível regional, nacional e global, dos 

recentes desastres ambientais envolvendo barragens em rios e das políticas do atual e dos 

recentes governos sobre outorgas de vazão, gestão de bacias, buscas por terras úmidas, controle 

e exploração de recursos de aquíferos e de reservatórios em superfície, inscritos numa lógica 

global da geopolítica dos recursos hídricos. Temos como objetivo também investigar como a 

sociedade e os movimentos sociais podem ter uma participação maior e de mais peso dos 

circuitos de decisão sobre as políticas e as regulamentações de gestão e uso dos recursos 

hídricos. Entendemos que a sociedade civil precisa se envolver e tomar protagonismo nas 

esferas de decisão. Não obstante, é importante identificar os grupos com real poder sobre o 

controle e manejo do território e dos recursos nele contidos e que relações esses grupos 

estabelecem com o poder do Estado, que práticas e vícios se mantém na relação poder público-

privado e ajudando a propagar a hegemonia dos grandes latifúndios na produção agrícola e do 

controle do uso da terra. A metodologia a ser utilizada consiste na análise do tema na literatura 

científica recente, em ensaios teóricos como em Harvey, Levien, Gudynas, Acosta, Castro et 

al, entre outros, e em estudos de caso como os de Porto-Gonçalves & Chagas em Correntina, 

Thomaz Junior no Pontal do Paranapanema e no chamado Polígono do Agrohidronegócio, e 

Dourado no oeste baiano. Nos valeremos também de artigos, documentos oficiais e manuais 

concernentes à gestão político-jurídica de bacias hidrográficas e recursos hídricos. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5789 

 

Documentários, reportagens, entrevistas, registros artísticos também serão acessados no intuito 

de enriquecer e flexibilizar a discussão. 
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REASSENTAMENTO RURAL COLETIVO: A TERRA COMO SÍMBOLO DA 

CONQUISTA DOS REASSENTADOS 

 
Edilane Bezerra Amorim, 
Thiago Silva dos Santos, 

Darlene Costa da Silva 
Resumo: 

 

Introdução O presente estudo busca refletir sobre a dinâmica territorial recente no 

Reassentamento Rural Coletivo – RRC, localizado no município de Vitoria do Xingu-PA, foi 

implantado para atender as pessoas remanejadas das Áreas diretamente atingidas pela 

hidrelétrica de Belo Monte. Na instalação do projeto hidrelétrico ocorreram algumas mudanças 

socioambientais trazendo profundas influências na organização espacial da região, 

principalmente a área diretamente afetada pelo empreendimento, como resultado desse 

momento ocorreu um processo de remanejo de varias famílias de seus territórios e posterior 

(re)assentamento, (objeto central desse trabalho) derivado da necessidade de utilização das 

áreas pertencentes as famílias pelo empreendimento. Essa direção de apropriação dos espaços 

se apresenta como fator automático a medida do avanço da implantação da UHE Belo Monte, 

estabelecida no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), e no próprio o Projeto Básico Ambiental 

(PBA), já que a implementação da UHE Belo Monte conduziria obrigatoriamente, ao 

remanejamento de parcela dessa população rural que reside ou e/ produz nas áreas inundadas 

com a formação do reservatório. Objetivo Objetiva-se aqui abordar o processo de consolidação 

do reassentamento que surge devido a necessidade de realocar as famílias moradoras de ilhas e 

comunidades próximas ou nas áreas diretamente atingidas pela construção da usina, sendo este 

o resultado do projeto elaborado pela Norte Energia como política mitigatória de compensação 

para famílias que ocupavam áreas rurais atingidas pelo reservatório da UHE Belo Monte. 

Procuraremos abordar quais eram os sujeitos “contemplados” e qual o resultado da vivência 

desses após a consolidação do projeto, mostrando para além do reassentamento como política 

compensatória, mais também como conquista social, sobre um simbolismo com significativo 

valor. Metodologia Para entender essa dinâmica territorial sobre a influência da usina 

hidrelétrica de Belo Monte, usaremos de uma carga teórica obtida a partir de relatórios referente 
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ao Reassentamento Rural Coletivo (RRC), trabalhos científicos e dados coletados do trabalho 

de campo realizado no referido reassentamento, onde foram aplicados 20 formulários com 

perguntas estruturadas direcionadas as famílias reassentadas, além de considera a leitura 

empírica dos autores sobre o território. Resultados e discussões As famílias a serem retiradas 

pelo empreendimento apresentam diversos perfis, dentre eles produtores que são 

proprietários/posseiros, que em sua maioria estão em pequenos imóveis, e também parceiros, 

meeiros, arrendatários, agregados e outros produtores do mesmo imóvel que não o proprietário 

(incluindo familiares, em sua maioria filhos) (NORTE ENERGIA, 2015). Essas informações 

foram levantadas e organizadas dentro do Cadastro Socioeconômico (CSE) realizado pela Norte 

Energia, que serviria como base para a realocação. A fim de concretizar a demanda de famílias 

rurais atingidas que na proposta inicial era de 150, foi estruturado um espaço com 28 lotes de 

75 hectares (módulo fiscal da região), apresentando área média de 15 hectares livres para uso 

de exploração agropecuárias denominados de Área de Uso Alternativo do Solo–AUAS. 

Dotados de uma estrutura como estradas, casa, cerca perimetral com 04 fios de arame liso, poço 

tubular, reservatório elevado, fossa séptica e rede de energia elétrica. Além de um espaço de 

uso coletivo dispondo de galpão comunitário e campo de areia (NORTE ENERGIA, 2015).Para 

consolidação do projeto e para melhor transferir a imagem de positividade, foram feitos estudos 

da área a serem reassentadas as famílias, de acordo com a Norte Energia (2015), “foram 

realizados os levantamentos dos aspectos geológicos, pedológicos, do clima, relevo, vegetação 

e mapeamento do uso atual e classes de capacidade de uso das terras”. Dessa forma, a partir de 

um estudo profundo das áreas poder-se-ia pensar as atividades produtivas ideais para os 

reassentados e assim foi feito, as disposições produtivas apontavam para agricultura, pecuária 

e piscicultura, pretendendo como resultado em curto prazo a condição dos reassentados 

desenvolvessem sua áreas sem mais interferência da Norte Energia. As 28 famílias que 

manifestaram interesse nessa forma de compensação não foram reassentadas da mesma forma 

e no mesmo período, o resultado dessa condução não organizada transfere-se nas percepções 

do trabalho de campo e nas fala dos reassentados, onde esses apresentam diferenças no 

desenvolvimento das atividades produtivas. A dinâmica produtiva no reassentamento não esta 

se desenvolvendo como prospectado no projeto, a diversos elementos somados a essa condição 

que vem influenciando na permanência e manutenção do modo de vida desses sujeitos. Um 

elemento que desconstrói a ideia inicial do projeto deriva do próprio perfil direcionado para 

esse espaço, fora identificado nas entrevista a campo que 29% não tinham relação de trabalho 
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com agricultura e 71% tinham, retratando que para alguns a pratica agrícola na área reassentada 

não condiz com suas formas anteriores de trabalho, refletindo na forma como está fazendo uso 

de suas áreas e no desenvolvimento de suas produções. O retrato desse quadro produtivo se faz 

importante pela olhar da permanência desses na terra. A produção de forma geral apresenta um 

quadro interessante, onde 35% da colheita e criação servem para subsistência das famílias e 

65% para venda. Dessa forma, o uso do reassentamento para o fim produtivo é central para a 

reprodução e permanência dessas famílias, não havendo essa condição o processo fragiliza-se 

e provoca um movimento de venda e abandono das áreas o que já vem acontecendo. A 

importância da terra para as famílias esta ligada diretamente ao seu modo de vida, a maior parte 

dos reassentados sobrevive diretamente das atividades desenvolvidas nas áreas, apesar das 

atividades produtivas estarem em uma direção negativas ainda é a maior provedora da 

subsistência local, pois dos entrevistados 72% trabalham na agricultura. Assim a discussão 

necessária faz-se em analisar as condições em que foram reassentadas essas 28 famílias? Quais 

as condições da terra? E quais as estruturas necessária para manutenção do modo de vida? Entre 

as principais dificuldades em permanecer no RRC os entrevistados apontam a água sem 

qualidade, a falta de estrutura para entendimento de saúde, transporte para escoamento da 

produção e até para o acesso a cidade. Destacamos a questão do transporte e atendimento de 

saúde, que dentro das falas dos reassentados apareceram como os mais latentes e necessários a 

resolução, essas duas questão abre parâmetros para discutir a própria construção do projeto, 

onde deveria em seu planejamento atender essas demandas de caráter básico. Segundo os 

próprios reassentados, a Norte Energia ao efetivar o reassentamento informou que seriam 

construídos uma escola e um posto de saúde, porém atualmente eles alegam que não possui 

público suficiente para tal. Essas dificuldades colocam a discussão as motivações que fazem 

esses reassentados permanecerem na terra, diante de um quadro que não se apresenta como 

favorável onde a agricultura em sua maioria não avança, a terra não apresenta boa qualidade, a 

significativa falta de água para consumo e produção, muitos não tem experiência com a prática 

da agricultura, não há atendimentos básicos. Para entender os elementos motivadores dessa 

“persistência”. Tantos motivos dificultam a permanência desses reassentados nas áreas mais 

tantos outros os fazem permanecer, significando que a uma resistência frente aos problemas 

gerais que esse território apresenta. Em uma leitura geral as repostas estão postas em dois 

quadros que sintetiza a condição atual do RRC, de um lado a condição colocada por 23% dos 

entrevistados, onde o que os fazem continuar diante das inúmeras dificuldades é não haver outra 
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opção, onde só há uma possibilidade de reprodução da vida dessas familiais e está vinculada a 

permanência ao RCC.O segundo quadro que se apresenta está ligado à importância social, 

simbólica e de valor que tem os espaços rurais, onde esse conta com um conjunto de elementos 

que divergem da cidade, tais como a violência, falta de trabalho, a agitação e outros. Essa 

segunda leitura aponta uma significância do território, do lugar para os reassentados do RCC, 

enxergado aqui como “território usado”, “o lugar de residência e morada, das trocas materiais 

e espirituais e do exercício da vida” (SANTOS, 2005, pag. 14).Já que na perspectiva dos 

sujeitos do campo o território apresenta envolto a um significado, sendo um espaço de 

identificação e ou pertencimento, território não é só abrigo ou recurso, tão pouco prisão 

(RAFESTIN, 1993), território está ligado à sobrevivência, estratégia, reprodução, uso e 

vivencia propriamente território usado (SANTOS, 2001). Nessa leitura de território como 

espaço biológico, ressaltamos a importância da conquista da terra e a necessidade das estruturas 

para melhor reprodução dos reassentados, pois, para estes a terra também é vista como símbolo 

material de uma conquista social. A análise aponta para leitura de dois territórios estabelecidos 

nesse espaço de estudo, onde um diz sobre o território como recurso, devidamente usado para 

fins de apropriação de seu valor econômico, afim de reprodução do capital na transformação 

do valor de uso em valor de troca, esse construído e reproduzido pelo empreendimento 

hidrelétrico de belo monte (HERRERA e SANTANA, 2016). O segundo entende-se como 

território abrigo, onde garante os modos de vida tradicionais, a partir da relação mais próxima 

do homem e a natureza, adotando práticas mais sustentadas no que diz respeito à permanência 

e manutenção do lugar, esse construído pela resistência e permanência dos assentados em suas 

áreas (HERRERA e SANTANA, 2016).Considerações Evidenciou-se que a realidade do RRC 

apresenta diversas contradições e problemas que interferem na reprodução do modo de vida dos 

assentados, onde necessita de um melhor acompanhamento por parte da NORTE ENERGIA 

como gestora do empreendimento, que desde a introdução do assentamento não deu todas as 

condições estruturais necessárias para o melhor desenvolvimento produtivo e social das 

famílias. Nessa condição de dificuldades ressaltamos a importância e o valor que tem a 

conquista da terra por parte dessas famílias, onde seu valor simbólico supera em casos os 

inúmeros problemas locais, dentro dessa ideia ressaltamos o valor social que se construiu nesse 

lugar a partir de uma identidade social com a terra. 
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UHE BELO MONTE: A MERCANTILIZAÇÃO DO RIO E OS IMPACTOS SOCIAIS 

E AMBIENTAIS GERADOS NA VOLTA GRANDE DO XINGU – PA. 

 
Nathany Melo Machado Arcanjo,  

Darlene Costa da Silva 
Resumo: 

 

A pesquisa baseia-se na mercantilização da agua devido à crescente demanda de geração de 

energia através das construções de hidrelétricas no Brasil, neste caso no presente trabalho será 

feito uma abordagem sobre as problemáticas ambientais e sociais ocasionadas pela construção 

da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, na volta grande do rio Xingu no Estado do Pará. Para o 

desenvolvimento da pesquisa foram feitos pesquisa de campo e de cunho bibliográfico, sendo 

assim, consideramos que um empreendimento de tamanha grandiosidade e com todo seu caráter 

discursivo frente a necessidade do uso das aguas para a geração de energia deveria planejar 

melhor os impactos ocasionados pela construção dessa obra faraônica, visando beneficiar não 

somente o setor econômico do país, mas a sociedade como um todo já que a agua é um recurso 

vital e não uma mercadoria. A Usina Hidrelétrica de Belo Monte é um complexo construído na 

Volta Grande do Rio Xingu, no sudoeste do Estado do Pará. O projeto busca atender a demanda 

crescente no Brasil, no que consiste a necessidade da geração de energia elétrica e a crescente 

expansão do capital. Caracterizando assim os discursos neodesenvolvimentistas dos grandes 

empreendimentos e nossas governanças. Tal empreendimento causou diversos impactos sociais 

nas suas áreas de influência, principalmente no que diz respeito às problemáticas para as 

comunidades tradicionais como os ribeirinhos, pequenos extrativistas e outros habitantes destas 

áreas, como também impactos ambientais, como por exemplo a supressão da vegetação no 

entorno de algumas ilhas e até mesmo a supressão total de uma ilha de suma importância para 

o geossistema amazônico, como é o caso da ilha do Arapujá. Portanto, o objetivo deste trabalho 

é analisar os sérios danos ambientais e sociais provocados pela instalação da usina na região do 

entorno da volta grande do Rio Xingu. A pesquisa fundamenta-se na discussão sobre a política 

e legislação ambiental, trazendo diversos autores (BALIM, MOTA, SILVA, 2014; CÂMARA, 

2013; LEFF, 2002;) os quais nos amparam na compreensão das modificações na política e 

legislação ambiental do nosso país, além de nos respaldarem frente a compreensão do 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5795 

 

planejamento sustentável no que tange as implicações ambientais ocorridas a jusante do rio 

Xingu. Para a identificação das áreas diretamente influenciadas pelo barramento das aguas do 

rio Xingu, realizou-se uma pesquisa de campo, com registros fotográficos das áreas inundadas, 

da supressão da vegetação e o despejo dos esgotos não tratados no rio Xingu.Com o avanço da 

globalização, do sistema capitalista e a “necessidade” de explorar e retirar ainda mais da 

natureza matérias primas, para saciar a “fome” do consumismo, houve um crescimento 

exacerbado do desmatamento das nossas florestas, poluição das aguas e entre outros impactos 

ambientais. A revolução Industrial instituiu a produção capitalista, contribuindo para grandes 

incentivos ao consumo, assim como também para o crescimento populacional, trazendo à tona 

a crise ambiental existente na atualidade. Sabe-se que as questões ambientais começam “a tomar 

novas medidas a partir da década de 1970, buscando compreender os fenômenos e 

principalmente a relação do homem com a natureza” (BALIM, MOTA, SILVA, 2014). 

Portanto, é necessário analisar brevemente o processo histórico, da expansão do capital e as 

práticas de reprodução e consumo que se instalou e articulou o processo de exploração dos 

recursos existentes. Com a evolução dos impactos ambientais causados pelas ações antrópicas 

houve-se a necessidade de uma melhora “das políticas ambientais, instituições e paradigmas 

nas quais irão explicar as transformações da sociedade brasileira e da sua relação com seus 

recursos naturais. ” (CÂMARA, 2013). Após a intensificação do processo de industrialização 

e suas consequências verificadas com a poluição, contaminação de diversas regiões nas décadas 

de 1960 e 1970, sobretudo no Brasil, ocorreu o maior engajamento sobre temas sociais e 

ambientais, fomentando os primeiros estudos de avaliações de impacto ambiental, assim como 

também contribuiu para a articulação dos movimentos sociais, surgindo assim ações movidas e 

organizadas pelos governos, para preservar os direitos e garantias fundamentais previstos na 

nossa constituição brasileira. A região do sudoeste paraense sofre com a mercantilização do rio 

Xingu, sob a influência da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte gerou diversas 

modificações no cotidiano das populações e em seus municípios como: Altamira, Senador José 

Porfírio, Anapu, Pacajá, Vitória do Xingu, Placas, Porto de Moz, Uruará, Brasil Novo, Gurupá 

e Medicilândia. No entanto a maior transformação suscitada pelo barramento do rio, foram de 

cunho social devido a retirada das famílias ribeirinhas do entorno do rio, como também os 

impactos ambientais, na volta grande do rio Xingu – PA. Neste caso as transformações na 

paisagem do entorno do rio Xingu estão diretamente relacionadas com interferência das ações 

antrópicas conferidas ao modelo desenvolvimentistas ocorridas desde o período militar e 
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neodesenvolvimentistas conferidas a diversos projetos atuais, como a construção de barragens 

nas últimas décadas no Brasil, sobretudo para a produção de energia elétrica. “Na Região Norte 

do Brasil a exploração dos recursos naturais tem apresentado crescimento progressivo, 

evidenciado pelos índices anuais de desmatamento da mata nativa, resultado do modelo de 

desenvolvimento adotado para a Região Amazônica na década de 1970, priorizando o 

crescimento econômico acima da conservação ambiental e do bem-estar social. No Estado do 

Pará, além dos desmatamentos referentes à retirada de madeira e produção pecuária, há uma 

discussão a respeito da instalação de empreendimentos hidrelétricos, como o Aproveitamento 

Hidrelétrico (AHE) Belo Monte, na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu. ” (Freire, p. 490-491, 

2014)O rio Xingu e as florestas em seu entorno, principalmente, nas proximidades da cidade de 

Altamira-Pará sofreram bruscas transformações devido a edificação da usina hidrelétrica de 

Belo Monte. O desmatamento e a poluição das aguas do rio Xingu aumentaram 

consideravelmente. A exemplo de grande desmatamento ocasionado pela construção da UHE 

Belo Monte temos a ilha do Arapujá ou também chamada pelos ribeirinhos e nativos da região 

de ilha do capacete, devido ao formato de sua paisagem geográfica lembrar um capacete dos 

antigos soldados de guerra, localizada em frente a cidade de Altamira Pará. (Vide mapa de 

localização)Na ilha do Arapujá, tinha se ambientes ocupados por todo tipo de espécie vegetal e 

animal, porém parte da ilha foi desmatada, porque entendia-se que o barramento do Xingu e 

sua elevação para cota próxima da cota 100 iria inunda toda a ilha, a presença de vegetação 

florestal em área inundada faria com que ela perecesse e aumentasse a quantidade de 

microrganismo ruins para os ecossistemas locais, portanto, na concepção dos agentes externos 

houve-se a necessidade dessa supressão florestal, entretanto, as modificações não pararam por 

ai, a invasão da água para áreas anteriormente seca fez com que as condições edáficas do solo 

que permitiam certo tipo de exploração biológicas de espécies vegetais fossem alterados. 

Devido a supressão da vegetação nativa algumas espécies vegetais estão secas, justamente por 

não estarem adaptadas as condições atuais de solo e água. “Com o barramento do rio milhares 

de quilômetros de vegetação serão cataclismadas pelas águas do Xingu – entre as regiões que 

serão atingidas está a ilha do Arapujá. Uma das medidas para contenção dos impactos 

ambientais é a supressão vegetal da floresta para evitar a liberação de CO2 nas áreas inundadas. 

” (Costa, Silva, Brito. 2017)A ilha passou por muitas transformações devido a construção da 

UHE Belo Monte nestes termos “as ações antropogênicas aqui no território se baseiam 

basicamente no potencial de exploração paisagístico. ” (Aziz a’b Saber, 2003). A paisagem da 
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bacia hidrográfica do rio Xingu foi transformada a partir do barramento do rio Xingu, no qual 

problematizou as formas de influência mútua entre água, solo e vegetação, alterando 

completamente essa troca de energia. A construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, 

percebemos como os impactos ambientais e sociais aumentaram ainda mais no entorno do rio 

Xingu, a supressão da vegetação e a poluição do rio ficaram evidenciados principalmente nas 

proximidades da cidade Altamira Pará. Portanto, ficam os questionamentos, houve realmente a 

necessidade de da supressão de toda a vegetação da ilha do Arapujá? Houve de fato um 

planejamento no saneamento básico de Altamira? Será que foram respeitadas as leis e políticas 

ambientais durante a construção da UHE Belo Monte? Com o caos que verificamos no entorno 

das ilhas próximas a cidade e o despejo de esgoto não tratado no rio Xingu entendemos que 

não. O empreendimento de Belo monte com todo seu caráter discursivo frente a necessidade do 

uso das águas para a produção de energia deveria planejar melhor os impactos gerados devido 

a construção dessa obra faraônica, pensando em beneficiar toda a população local e mundial, já 

que a agua é um recurso vital. Palavras chaves: Amazônia, rio Xingu, UHE Belo Monte. 
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ESPOLIAÇÃO E APROPRIAÇÃO DA NATUREZA: O CANAL DO SERTÃO EM 

ALAGOAS 

 

Wanubya Maria Menezes da Silva 

Resumo: 

 

A história do capitalismo é a história da expropriação do produtor dos seus meios de produção. 

Nesse sentido, a longa marcha do processo histórico do capitalismo acontece com base na 

materialização da acumulação primitiva a partir da expropriação da natureza e seus recursos 

pelo grupo dominante, em relação ao grupo de homens e mulheres subalternos, esse processo 

transformou o território e seus recursos em valor de uso privado, deixando para trás seu valor 

simbólico e comunitário de outrora. Nessa força de contrários, com que se depara a história e a 

geografia, os recursos da natureza deixam de ser os meios de existência e subsistência e se 

transformam em mercadorias, sendo estas mesmas as condições objetivas para a produção e 

reprodução do capital. A natureza transformada em mercadoria pelo trabalho é, portanto, o 

princípio da acumulação do capital (QUIANI, 1979) (MARX, 2017) (HARVEY, 2011) 

(HARVEY, 2004). Desde as décadas finais do século XX com a emergência de uma nova 

ordem mundial, alicerçada na economia-mundo, os territórios, que abrigam a natureza e seus 

recursos, são reconfigurados pelos Estados (como demanda do capital), para receber as 

remessas de capital ocioso, principalmente provindos dos países capitalistas desenvolvidos. 

Nessa engrenagem, os Estados nacionais reconfiguram a geografia territorial, lhe inserindo 

novos objetos geográficos: estradas, aeroportos, portos, canais, etc (HARVEY, 2004) 

(HARVEY, 2011) (SANTOS, 2014) (SANTOS, 2012). Esse processo corta montanhas, derruba 

florestas, barreiam mares e desviam rios. É justamente essa lógica, a de preparar o território 

para o capital, que vai levar o Brasil a uma reestruturação do seu território a partir dos anos 

1990, com acirramento desse processo a partir de 2007, ano que irá inaugurar pelo Estado 

brasileiro o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), programa do governo federal para 

o desenvolvimento da infraestrutura e crescimento econômico (BRITO, 2016) (GONÇALVES, 

C. U; OLIVEIRA, C. F, 2009). Nesse contexto, será no Nordeste brasileiro onde se perceberá 

uma maior intervenção do programa, são relevantes os números de construções e reconstruções 
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de rodovias, portos, aeroportos, hidrovias, investimento em infraestrutura energética e projetos 

hídricos nessa região, é neste último que este trabalho deseja concentrar a sua atenção. O 

investimento e a execução dos projetos hídricos pelo PAC, sempre em contrapartida com os 

estados federativos, tem como destino prioritário a região de clima semiárido brasileiro, que se 

estende no Grande Sertão pelos estados de Alagoas, Pernambuco, Piauí, Ceará, Sergipe, 

Paraíba, Rio grande do Norte e Bahia, no nordeste, e norte de Minas Gerais, no sudeste. O 

grande empreendimento, que tem por finalidade a reestruturação hídrica do semiárido 

brasileiro, carrega, como sujeito principal do seu incremento, o Rio São Francisco. É a partir 

dele que gigantescas obras de integração para a reestruturação produtiva do Sertão brasileiro 

foram e estão sendo empreendidas, nesse sentido, são destaques o projeto de Integração do São 

Francisco a partir transposição das águas do rio com a construção de canais nos estados de 

Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, como ainda o Canal do Sertão em Alagoas. 

Este último, um projeto ainda em fase de finalização, idealizado em 1989, iniciado em 1992 e 

paralisado por 10 anos, só toma fôlego em 2007, quando passou a integrar o PAC, sendo esta a 

segunda maior obra hídrica do Brasil. O Canal do Sertão em Alagoas tem por finalidade 

transportar as águas do Rio São Francisco por 42 municípios do estado a partir de um canal 

artificial por 250 km quando finalizado (SILVA, 2016). É justamente no Canal do Sertão, nesse 

objeto técno-geográfico, introduzido no semiárido alagoano, que se concentra a análise deste 

trabalho, ao se perguntar: o que se realiza e o que se projeta para o Canal do Sertão em Alagoas 

a partir da drenagem artificial das águas do Rio São Francisco? A quem e ao que as águas deste 

rio estão a serviço? É nesse sentido que se faz necessário acender uma debate acerca da 

apropriação dos recursos naturais pelo capital, em particular as águas do rio São Francisco 

dentro do processo de territorialização do Canal do Sertão, observando a política de 

desenvolvimento rural que permeia as projeções do Estado para o uso das águas do São 

Francisco, de forma a possibilitar a interpretação de uma dialética de contrários entre o uso pelo 

capital e a dos grupos historicamente expropriados das suas condições objetivas do trabalho, o 

grupo subalterno (HAVERY, 2016) (PORTO-GONÇAVES; . HAESBAERT, 2006).A 

dinâmica da economia-mundo é a reestruturação do território para receber as suas demandas, 

demandas não de mercados externos para exportação das suas mercadorias, mas também as de 

condições de produção mais baratas, como terra, matéria-prima e força de trabalho que possa 

espoliar, e o Canal do Sertão, essa pequena bacia hidrográfica artificial introduzida no território 
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semiárido sertanejo alagoano possui todas estas qualidades para acumulação do capital privado. 

A alta demanda por água no Brasil para fins de irrigação confirmam isto, as áreas cultivadas 

têm sido expandidas e projetos como a Transposição do Rio São Francisco e o Canal do Sertão 

vem a corroborar com extensão desse tipo de técnica agrícola, incrementando a produção para 

o mercado aliada à ideologia da economia-mundo (GONÇALVES; OLIVEIRA, 2009) 

(SILVA, 2016).Por fim essa conjuntura apresentada é introduzida dentro de uma contexto 

agrário concentrado, portanto, pensar o Canal do Sertão a partir da reestruturação produtiva do 

espaço, como uma formatação técnica do território pelo Estado, criando as condições para a 

injeção do capital ocioso em uma perspectiva global, representa, uma preocupação com o futuro 

e a formação de uma conjuntura de produção de vida da primeira natureza e dos sujeitos 

interligados a esse recurso na reprodução da sua própria vida. Nessa perspectiva, não apenas os 

ribeirinhos, mas o camponês e a camponesa, o agricultor e a agricultora familiar, o assentado e 

assentada, visto que se as águas do Rio São Francisco um dia foram distantes de seu pedação 

de chão, se materializa agora como realidade que corta suas terras. Referências BRITO, A. C. 

R. Águas para que(m): grandes obras hídricas e conflitos territoriais no ceará GONÇALVES, 

C. U; OLIVEIRA, C. F. de. Rio São Francisco: águas correm para o mercado HARVEY, D. O 

Enigma do Capital e as crises do capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2011.HARVEY, D. O novo 

imperialismo. São Paulo: LOYOLA, 2004HARVEY, D. 17 contradições e o fim do 

capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2016. MARX, K. O Capital. São Paulo: Boitempo, 

2017PORTO-GONÇAVEZ C. W; HAESBAERT, R. A nova des-ordem mundal. São Paulo: 

UNESP, 2006QUAINI, M. Marxismo e Geografia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979SANTOS, 

M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Editora da Universidade 

de São Paulo, 2014. SANTOS, M. Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 2012. (Coleção Milton Santos, n.10)SILVA, W. M. M da. 

Territorialidades do uso da água do Canal do Sertão em Alagoas. 2016. Dissertação (Mestrado 

em Geografia), Universidade Federal de Alagoas, IGDMA - MACEIÓ, 2016. 
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AS LUTAS QUE EDUCAM: O MOVIMENTO DAS AGRICULTORAS E DOS 

AGRICULTORES DIANTE DO CONFLITO DA BARRAGEM DO GUAPIAÇU/RJ 

 

Bárbara Cristina Pelacani da Cruz 

Resumo: 

 

O presente trabalho é fruto das reflexões e práticas da dissertação de mestrado da autora, 

defendida em 2018 no Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), elaborado com o Grupo de Estudos em Educação 

Ambiental desde el Sur (GEASur). Trato aqui da luta das agricultoras e dos agricultores pela 

água no Rio de Janeiro como recorte da re-existência aos grandes projetos de desenvolvimento, 

que neste caso pretende destruir modos de vida, alagar terras férteis e impactar a produção de 

alimentos do Estado do Rio de Janeiro. A Ecologia Política e a Educação Ambiental de Base 

Comunitária são os campos de estudo desde onde parto, a perspectiva crítica me orienta, com 

um olhar para o legado das lutas socioambientais. O objetivo central deste trabalho é descrever 

como as lutas socioambientais são educativas, a partir da observação participante no processo 

de re-existência dos trabalhadores rurais na luta pela água. Identificando o conflito 

socioambiental produzido pelo projeto da Barragem do Guapiaçu, em Cachoeiras de 

Macacu/RJ a fim de compreender o que se aprende na luta. A narrativa produzida a partir da 

análise de dados documentais, entrevistas e saídas de campo aborda a história de expropriação 

do território e a elaboração de processos comunitários no conflito pela água. Apresentamos as 

propostas para construção da grande barragem do Guapiaçu, das pequenas barragens e a 

proposta alternativa à construção de qualquer barragem na articulação do Movimento dos 

Atingidos por Barragens. O projeto da barragem do Guapiaçu é apontado como um conflito 

pela água e pela terra, que ameaça mais de 1.000 famílias em 12 comunidades, com pessoas 

atingidas direta e indiretamente. O Vale do Guapiaçu é um território que apresenta uma história 

de luta que se repete em ciclos, desde a resistência no período da ditadura empresarial-militar, 

onde centenas de agricultoras e agricultores foram perseguidos e assassinados, até os tempos 

atuais. A barragem, se concretizada, inundará 2.100 ha e impedirá a produção de toneladas de 

alimentos – aipim, milho, jiló, quiabo, laranja, goiaba, palmito de pupunha, hortaliças e leite – 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5802 

 

que saem mensalmente do Vale do Guapiaçu para o CEASA do Rio de Janeiro (o que representa 

40% do total ali comercializado) e para mais de 70 escolas estaduais como merenda escolar, 

alimentando nossas crianças todos os dias (AGB, 2014). Esta proposta é parte dos grandes 

projetos de desenvolvimento do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Tais projetos 

promoveram a expulsão de populações camponesas, tradicionais e de agricultores como é o 

caso do complexo Industrial portuário do Açu em São João da Barra, do Arco Metropolitano 

do Rio de Janeiro que corta diversos municípios da Baixada Fluminense e o caso do Complexo 

Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (COMPERJ) que está diretamente relacionado com 

a proposta de construção da Barragem do Guapiaçu (MEMÓRIAS DAS LUTAS, 2018; CPT, 

2013, 2014 e 2015).A barragem do Guapiaçu é um projeto que vêm sendo redebatido há 6 anos, 

reativado pela Secretaria do Ambiente do Rio de Janeiro, insere-se no conjunto de 

condicionantes do licenciamento ambiental do Complexo Petroquímico (COMPERJ), onde 

inicialmente aparecia como uma necessidade do empreendimento par o abastecimento 

industrial em seu EIA/RIMA. Sendo assim, foi recentemente inserido enquanto um dos 

“benefícios” para da construção do COMPERJ diante dos seus impactos socioambientais, com 

a justificativa de dar conta do abastecimento humano no cenário de “estresse” hídrico do leste 

da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (AGB, 2014). Esse projeto ignora outras 

possibilidades alternativas e não aborda o fato de que este tipo de barragem, um tanto 

ultrapassado pelo seu grande porte, tem um curto prazo de validade, pois estudos mostram que 

em 2035 ela já não seria mais capaz de abastecer a população da cidade, o que reforça sua 

inviabilidade. No âmbito do Comitê de Bacias foi feita uma proposta de pequenas barragens, 

com a realização de estudos pluviométricos e levantamento de índices de vazão dos rios para 

contrapor a primeira proposta. Esta proposta extrapola os limites do poder público, inserindo 

sujeitos da sociedade civil, mas não contemplando agricultores. Esta proposta não teve 

aderência na comunidade do Vale do Guapiaçu, pois muitos ainda serão atingidos diretamente 

pelas pequenas represas (PELACANI, 2018). Como contraponto aos mega projetos, o dossiê 

(MAB, 2015) traz alternativas à barragem como forma de enfrentar a crise hídrica, elaboradas 

pelas comunidades atingidas em diálogo com universidades. A proposta do MAB é por uma 

segurança hídrica verdadeira e com justiça social, manifestando seu interesse na promoção da 

quantidade e da qualidade da água do rio Guapiaçu. Alternativas com sustentabilidade 

ambiental através da recuperação da produção de água com reflorestamento, agroecologia e 

educação ambiental cuidando da vazão dos rios e não os destruindo. Além disso, propõe a 
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criação de uma Política Estadual de Direitos para populações atingidas por barragens e em 

especial, a apresentação da política de tratamento para cada uma das famílias atingidas pela 

barragem do Guapiaçu, com objetivo de garantia de Justiça Ambiental. (MAB, 2015. p.31-32). 

Este caso é uma das frentes de atuação do MAB que tem uma história de 20 anos de movimento 

nacional em defesa dos direitos dos atingidos e atingidas por barragens, em defesa da água e da 

energia e pela construção de um “Projeto Popular” para o país. Sua organização é realizada 

através de seus grupos de base, alicerce e força do movimento, e das coordenações a nível local, 

estadual ou nacional. A história e as manifestações do movimento estão marcadas pela forte 

presença da identidade dos trabalhadores rurais, com relações próximas ao sindicalismo rural 

combativo e com o Movimento dos Sem Terra. Através destas lutas que educam foi possível 

compreender a existência de uma práxis pedagógica comunitária. Com isso, descobrimos que 

a luta dos movimentos sociais pela manutenção ou restituição dos seus direitos, se integra com 

processos de educação não-formal. Sistematizando os processos pedagógicos identificados no 

conflito pela água do Vale do Guapiaçu percebo que a luta socioambiental passa pela 

compreensão da materialidade-história do território e do posicionamento dos agricultores e 

agricultoras enquanto sujeitos históricos na atuação ambiental, social, pedagógica e política. A 

capacitação dos movimentos sociais se inicia com a convocação das comunidades locais para 

compreensão do contexto de injustiça ambiental, o que gera a necessidade de compreender o 

funcionamento e atuação dos grandes empreendimentos e do estado, gerando debates locais, 

nacionais e internacionais. Estes processos envolvem as organizações junto com o MAB na 

atuação e reivindicação das comunidades em busca seus direitos, ampliando a participação 

política e a disputa por recursos para reparação dos impactos ambientais. As lutas que educam 

são parte de uma Educação Ambiental de Base Comunitária, uma educação que emerge em 

torno das reivindicações que as comunidades produzem em sua re-existência, uma potência de 

atuação popular e democrática (PELACANI, 2018). 
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A ESTRATÉGIA DO CAPITAL SOBRE A ÁGUA – UMA ANÁLISE SOBRE O 

PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO DA AGESPISA 

Dalila Alves Calisto1 

Resumo 

 

Com a atual crise econômica mundial, o capitalismo vem buscando expandir os seus mercados e aumentar o 
controle sobre os recursos naturais, de modo a recuperar as suas taxas de lucratividade. Dentro desse contexto, se 
verifica que nas últimas décadas, as disputas pelo controle da água se intensificaram em todo o mundo. Enquanto 
grandes corporações buscam se apropriar da água doce do planeta para transformá-la em fonte de lucro, os povos 
lutam para garantir que esta seja reconhecida como um direito humano essencial à vida. O Brasil, que possui bases 
naturais vantajosas, entre elas, a maior reserva de água potável do mundo, encontra-se no centro das disputas 
mundiais. Nesse sentido, as empresas transnacionais têm sinalizado um grande interesse em se apropriar das 
empresas públicas de saneamento e de instituir o mercado mundial da água no Brasil. Como parte dessa estratégia, 
está em trâmite no Congresso Nacional o projeto de lei 3.261/19 que altera o marco regulatório do saneamento 
brasileiro visando facilitar uma maior apropriação das empresas privadas no setor. Desde o ano de 2016, o governo 
brasileiro vem realizando uma série de medidas para pôr em prática a privatização da água no Brasil. Uma das 
primeiras medidas do governo federal foi o anúncio de um pacote de privatizações que incluía a venda de 14 
companhias estaduais de saneamento, entre elas, está a empresa Águas e Esgotos do Piauí S/A (AGESPISA), que 
já vem sofrendo esse processo através da recente privatização dos serviços de saneamento da cidade de Teresina, 
entretanto, teve que recuar. Alguns estados da federação optaram por não adotar tal medida e não levaram adiante 
o processo de privatização das companhias de saneamento e, além disso, empresas privadas que atuam no setor de 
saneamento passaram a alegar que o atual marco regulatório do saneamento não traz vantagens ao setor privado e, 
com isso, passaram a exigir que fossem feitas modificações em diversas leis relacionadas a Política de Recursos 
Hídricos e a Política de Saneamento. Diante disso, baseando-se num estudo feito anteriormente pelo Banco BTG 
Pactual, maior comercializador de energia do nosso país, que defende que seja aplicado o mesmo modelo de 
organização hegemônico do setor elétrico no setor de saneamento, o governo federal adotou algumas medidas, 
dentre as principais, a criação de uma Medida Provisória 868/2018 que propunha a modificação do marco 
regulatório atual e que, após ser derrotada no Congresso, foi substituída pela Proposta de lei nº 3.261/2019, de 
autoria do Senador Tasso Jereissati (PSDB), aprovada recentemente em regime de urgência no Senado. A lei 
propõe a criação de um novo marco regulatório para o saneamento e, para isso, engloba uma série de propostas de 
modificações em leis da constituição brasileira, a saber, a Lei nº 9.433/97 que dispõe sobre a Política Nacional de 
Recursos Hídricos (PNRH), a Lei nº 11.107/2005 que dispõe sobre a Lei de consórcios e a Lei nº 11.445/07 que 
dispõe sobre a Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB). Em poucas linhas, a aprovação desta referida lei 
representará o fim do saneamento público no Brasil, uma vez que uma das propostas previstas na lei é justamente 
a extinção do subsídio cruzado e dos contratos de programa realizados entre munícipios e a companhia estadual. 
Isso impedirá que órgãos estaduais e municipais atuem conjuntamente na distribuição dos serviços de saneamento 
para a população brasileira. Com isso, a tendência, a médio e longo prazo, será a privatização de inúmeros serviços 
de saneamento nas grandes e médias cidades do país. Para substituir os contratos de programa, a nova lei sugere 
que sejam feitos chamamentos públicos e, posteriormente, licitações em cada serviço prestado de saneamento para 
verificar se existem empresas privadas interessadas na concessão dos serviços em diversos locais do país. Existindo 
manifestação de interesse das empresas privadas terá que ser feito, em todos os locais, editais de licitação e 
concorrência entre empresas públicas e privadas. As empresas privadas terão a oportunidade de escolher e definir 
em quais cidades e regiões atuarão e, certamente, manifestarão interesse nos melhores locais, isto é, as grandes 
cidades, onde a arrecadação é superavitária e consequentemente o serviço público de saneamento ficará cada vez 
mais comprometido, principalmente para as populações mais pobres. Para as empresas transnacionais e bancos, a 

 
1 Acadêmica do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe 
(TerritoriAL) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP e Militante do Movimento 
dos Atingidos por Barragens. E-mail de contato: dalilaalvescalisto@outlook.com.  
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privatização do saneamento brasileiro está ligada diretamente a tentativa de privatização da Eletrobrás, maior 
empresa de energia da América Latina, haja vista que se houver a aprovação legal do mercado da água e a 
privatização da Eletrobrás, a outorga dos principais rios do país passará para o controle de empresas privadas 
estrangeiras. Dessa forma, o presente trabalho se propõe a situar o processo de privatização da empresa de Águas 
e Esgotos do Piauí S/A (AGESPISA) como parte dos interesses do capital sobre o controle da água e das ações 
sobre o saneamento no Brasil, com vistas aos marcos regulatórios, as disputas e conflitos de classe daí decorrentes. 

Palavras-chave: privatização; saneamento; brasil 

 

Introdução 

De acordo com Harvey (2016) as crises são essenciais para a reprodução do capitalismo. 

É no decorrer delas que as instabilidades capitalistas são confrontadas, remodeladas e 

reformuladas para criar uma nova versão daquilo em que consiste o sistema. As saídas das crises 

se baseiam na apropriação ou reformulações de novos setores ou produtos. Neste contexto, 

emergem setores estratégicos no cenário internacional, sobretudo aqueles relacionados aos 

recursos naturais e aos serviços públicos (HARVEY, 2016).    

Para Gonçalves Junior (2007), desde os anos 90, diversos setores de produção de bens 

e serviços de infraestrutura, especialmente os denominados “serviços públicos” do Brasil vem 

sendo submetidos a profundas transformações em suas estruturas organizacionais. Assim, 

foram crescendo ao longo dos últimos anos a atuação de empresas privadas em setores 

estratégicos no país. O primeiro setor econômico brasileiro que passou por esse processo foi o 

setor elétrico, que até a década de 1990 era controlado prioritariamente pelo Estado. 

Posteriormente a esse período, a eletricidade foi transformada em um negócio lucrativo, 

controlado por bancos mundiais e por empresas privadas do ramo da mineração, metalurgia e 

empreiteiras (GONÇALVES JUNIOR, 2007).  

Segundo dados do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), cerca de 1.350 

agentes privados controlam diversos setores da energia no Brasil, a saber: Santander, Bradesco, 

Suez, AES, Duke, Endesa, General Eléctric, BHP Billiton, Alcoa, Gerdau, Siemens, General 

Motors, Alstom, Vale, Votorantim, Camargo Correa, Odebrecht, entre outras. A privatização 

possibilitou a atuação de muitas empresas no setor, incluindo as multinacionais (MAB, 2015). 

Este modelo privado de organização da indústria de eletricidade causou uma série de 

impactos na vida da sociedade brasileira. Pode-se destacar o aumento considerável do preço da 

energia elétrica, a redução de cerca de 50% dos postos de trabalho, assim como a intensificação 
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e a diminuição dos salários dos trabalhadores que permaneceram nas empresas, além de casos 

de racionamento, como aconteceu nos anos de 2001 e 2002, a total ausência do controle social 

sobre o sistema de produção da energia elétrica e a criação de um cenário de ameaça de 

“escassez” da energia elétrica no país (GONÇALVES JUNIOR, 2007) e acentuou ainda mais 

os problemas relacionados a violação dos direitos humanos das populações atingidas por 

barragens que, segundo dados do MAB (2015), até hoje não são reconhecidas como sujeitos de 

direitos na Constituição Brasileira. 

Mesmo com estas contradições, o modelo de organização política e econômica de 

privatização do setor elétrico se estendeu para a área de saneamento, que começa a ter 

participação da iniciativa privada desde a década de 1990. A partir do Programa Nacional de 

Desestatização, implementado pela Lei nº 8.031 de 12 de abril de 1990 e reforçado pela Lei das 

Concessões (Lei nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995), as empresas privadas começaram a se 

apropriar dos serviços de saneamento no Brasil (PES, 2014). Cabe destacar que, esse período 

foi marcado por diversas experiências de privatização da água em várias partes do mundo e que 

mais tarde fracassaram (HALL, 2007).  

Hoje o setor privado já controla 6% dos serviços de saneamento do Brasil (ROMILDO, 

2016), sendo que 85,3% dos contratos são controlados por cinco grandes grupos econômicos, 

como o BRK Ambiental (antiga Odebrecht ambiental), a Aegea saneamento e participações, o 

Grupo Águas do Brasil, a Iguá Saneamento e o grupo GS Inima Brasil. A empresa BRK 

Ambiental é a que lidera o ranking, com a concessão de 109 munícipio. Em segundo lugar está 

a AEGEA, com 46 municípios (IMD, 2017). 

Para concretizar o plano de privatização do saneamento, o Governo Federal está 

buscando fazer uma série de mudanças na legislação brasileira. Uma delas é a tentativa de 

aprovação da Lei nº 3.261/19 que substitui a então Medida Provisória nº 868/18, ambas estão 

propondo a criação de um novo marco regulatório para o saneamento, com o objetivo de 

adequá-lo ao programa de privatização e atender as reinvindicações das empresas privadas do 

setor.  

Nesse sentido, a possível aprovação da Lei nº 3.261/19 representa o fim do saneamento 

público no Brasil, uma vez que uma das propostas é justamente a extinção do subsídio cruzado 

e dos contratos de programa realizados entre munícipios e a companhia estadual. A longo prazo 
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isso significa extinguir a possibilidade de um órgão estadual ou municipal de prestação de 

serviço fazer contratos de programa com a companhia de saneamento, como acontece hoje. 

Com essa medida será exigido que sejam feitos chamamentos públicos e, posteriormente, 

licitações em cada serviço prestado de saneamento para verificar se existem empresas privadas 

interessadas na concessão dos serviços em diversos locais do país. Existindo manifestação de 

interesse das empresas privadas terá que ser feito, em todos os locais, editais de licitação e 

concorrência entre empresas públicas e privadas. Certamente, as empresas privadas 

manifestarão interesse nos melhores locais, isto é, as grandes cidades, onde a arrecadação é 

superavitária e consequentemente o serviço público de saneamento ficará cada vez mais 

comprometido.  

Nessa perspectiva, se verifica que o objetivo é incentivar que as empresas privadas 

passem a controlar o saneamento em locais que representam maiores taxas de lucro, por 

exemplo, as grandes capitais, que possuem um grande número de beneficiários do sistema. Em 

contrapartida, nos locais menos habitados e zonas do interior dos Estados, serão mantidas o 

controle do setor pelas empresas públicas. O problema está no fato de que esses locais 

representam custos mais elevados e onerosos de manutenção do sistema pelas empresas 

públicas que ficarão sucateadas, o que acarreta por sua vez, em possível irregularidade de 

abastecimento e coleta de esgoto nas regiões rurais e nas zonas mais pobres. 

Além disso, verifica-se a tentativa de aplicação do modelo de organização hegemônico 

no setor elétrico no setor de saneamento, visto que a MP 868, criada pelo governo federal, 

tomou como base um estudo feito anteriormente pelo Banco BTG Pactual, maior 

comercializador de energia do nosso país. O estudo chamado "Saneamento no Brasil: Uma 

Revolução se aproxima?" defendia que antes de dar início ao processo de privatização das 

companhias, o governo brasileiro deveria garantir primeiro uma maior segurança jurídica às 

empresas privadas de saneamento, fazendo uma reorganização do setor baseada no setor de 

energia. 

Metodologia  

Este trabalho baseou-se metodologicamente em uma revisão bibliográfica, a fim de se 

explorar e enfatizar os aspectos centrais da problemática em análise. Também foi realizado uma 
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pesquisa documental, a partir de uma consulta em relatórios governamentais e de empresas 

privadas, em associação à consulta em documentos jornalísticos.  

Resultados e discussão 

Na visão de Gonçalves (2012), o processo de mercantilização da água se acentuou em 

várias partes do mundo a partir de meados da década de 1990. Nesse contexto, é que se insere 

o crescimento das iniciativas de privatização do saneamento brasileiro nos últimos anos. Uma 

das companhias inseridas no Programa de Parcerias e Investimentos de 2017 foi a AGESPISA.  

A AGESPISA é uma sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, 

criada em 1962, através das leis estaduais nº 2.281, de 27 de julho de 1962 e 2.387, de 12 de 

dezembro de 1962 e que tem o Governo do Estado do Piauí como acionista majoritário. A 

empresa foi criada fundamentalmente para executar a política de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário do Piauí.  

Das 224 cidades do Piauí, a AGESPISA é responsável pelo fornecimento dos serviços 

de saneamento básico em 155 cidades do estado, contendo cerca de 627 mil ligações 

residenciais ativas, segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS), Ministério das cidades (2014). Atualmente, segundo dados do SNIS (2015), cerca de 

76,18% da população do Piauí é atendida com abastecimento de água e apenas 8, 61% com 

serviços de esgotamento sanitário. Na capital Teresina, o abastecimento de água chega a 97, 

72% e o esgotamento sanitário, 19, 96%.  

Por meio da proposta de Lei nº 4.310 de 11 de julho de 2012, que celebra o Contrato de 

Programa entre o munícipio de Teresina e a AGESPISA, a empresa recebe a subconcessão dos 

serviços de saneamento da cidade de Teresina. Não obstante, o termo subconcessão diz respeito 

a transferência parcial dos serviços a um terceiro, neste caso, a transferência dos serviços de 

operação, manutenção, adequação e ampliação do sistema de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário da área urbana até então executado pela AGESPISA.  

A partir da aprovação da Lei nº 4.310, a Prefeitura Municipal de Teresina e o Governo 

do Estado do Piauí foram criando mecanismos para legitimar o processo de privatização em 

curso.  Em outubro de 2015, o Governo do Estado criou, por meio do Decreto nº 16.208, a 

Comissão Especial de Licitação vinculada a Superintendência de Parcerias e Concessões 
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(SUPARC) para realizar o procedimento licitatório visando a subconcessão do serviço público 

de saneamento básico da cidade. Em janeiro de 2016, a SUPARC realizou a abertura do Edital 

de licitação e em novembro do mesmo ano o resultado do processo licitatório foi divulgado. 

Destaca-se que essa licitação foi uma das primeiras licitações em saneamento básico que 

permitiu a participação de empresas estrangeiras. Dentre as justificativas utilizadas para esta 

privatização, a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado defendem que esse processo irá 

permitir a universalização dos serviços de saneamento na capital de Teresina por meio de 

investimentos de cerca de 1 bilhão de reais, previstos no contrato, e que isso geraria um aumento 

da qualidade dos serviços prestados. 

No campo ideológico, essa justificativa foi evidenciada sistematicamente nos canais de 

televisão e nos principais jornais de maior circulação para convencer a população de que a 

privatização seria a única saída para solucionar os problemas enfrentados com o saneamento no 

Piauí.  Uma das notícias foi publicada, em 23 de março de 2017, pelo Jornal Meio Norte, um 

dia após a assinatura do contrato, com a seguinte manchete “Governo garante controle da tarifa 

de água”. Na matéria, ao ser questionado sobre a possível mudança na tarifa, o governador 

Wellington Dias, afirmou que seria mantido a política já adotada. Segundo ele, “a tarifa é 

exatamente a que estamos trabalhando, temos uma tarifa legal, já é praticada há pelo menos 15 

anos no Piauí, com reajuste anual como é feita em todos os Estados do Brasil; assim como em 

relação ao esgoto, aliás, alguns lugares do Brasil cobram 100% do valor de água para o esgoto, 

o Piauí é no máximo 80%, é então até uma tarifa mais baixa, o que nós estamos falando é do 

atendimento a quem não tem e de qualidade a quem já tem, a um preço que nesse caso é igual 

ao preço que já é praticado”, afirmou o governador (JORNAL MEIO NORTE, 2017). 

Nesta referida matéria, a Superintendente de Parcerias e Concessões, Viviane Moura, 

também declarou que no contrato não há previsão quanto ao crescimento na tarifa dos usuários.  

Neste mesmo mês, diretores da AEGEA participaram de diversas entrevistas em Jornais, TV e 

Portais do estado, dentre eles: Bom dia Piauí, Jornal da Clube, Rádio Clube, Cidade Verde, 

Portal Cidade da Luz, G1, afirmando que a tarifa não seria alterada. Observa-se que as notícias 

são de diferentes dias, porém a manchete usada é praticamente a mesma. Em entrevista ao Bom 

dia Piauí, no dia 30 de março de 2017, o diretor da empresa AEGEA afirmou que: 
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Existe uma tarifa mínima que será cobrada porque existe equipamentos, funcionários 
para manter funcionando a rede de esgoto que passa em frente às residências das 
pessoas. Essa tarifa existe para manter a empresa, mas até o momento ainda não sei 
quando será cobrado pelo metro cúbico. Uma certeza que temos é a de que não haverá 
aumento de tarifa. Temos que cumprir a tarifa que está em contrato. No futuro, o 
percentual vai subir, mas de acordo com os investimentos que serão feitos” (G1 Piauí 
TV Clube, p. 1, 30 mar. 2017) 

 

Desse modo, o contrato de subconcessão dos serviços de saneamento da cidade de 

Teresina – PI, foi assinado em 22 de março de 2017 de acordo com a Lei federal nº 8.987/95. 

O contrato tem prazo de 31 anos, com início em março de 2017 e término em junho de 2047. A 

empresa ganhadora da concessão foi a AEGEA Saneamento e Participações. A empresa é o 

segundo maior grupo privado que atua no saneamento brasileiro, está presente em 48 

municípios, de dez estados do Brasil. Segundo consta no contrato, o valor do contrato para 

efeito e fins de direito é de R$ 1. 731.538.000,00 (um bilhão, setecentos e trinta e um milhões, 

quinhentos e trinta e três reais mil reais) que será aplicado através de investimentos nos serviços 

de saneamento. O valor líquido que será pago à AGESPISA como contribuição financeira ao 

setor pela concessão dos serviços de saneamento é de R$ 160. 130.000,00 (cento e sessenta 

milhões e cento e trinta mil reais). Cabe destacar que este valor é menor do que a arrecadação 

anual das tarifas pagas pelos teresinenses. que, segundo dados da Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas – FIPE (2015/2014), é de R$ 174 milhões de reais.  

A empresa AEGEA garante que fará um investimento total de mais de 1,7 bilhão de 

reais, conforme consta no contrato, sendo que, nos três primeiros anos a empresa deverá investir 

cerca de 650 milhões de reais visando alcançar as metas que foram estabelecidas, dentre elas, 

atingir a universalização da cobertura de esgotos em 90% até 2031 e garantir a universalização 

da água na zona urbana em 2018 e no meio rural até 2021 (INSTITUTO TRATA BRASIL, 

2012) Hoje estima-se que cerca mais de 80% dos 800 mil habitantes de Teresina não tem coleta 

de esgoto.  

Porém, no contrato não se especifica a origem deste montante de recurso que será 

investido. Segundo o mesmo a empresa poderá executar as obras e realizar investimentos da 

maneira que julgar mais eficiente, ou seja, não se delimita de onde deverão ser oriundos os 

investimentos, se será cobrado dos usuários ou através do capital próprio da empresa. Ademais, 

o contrato descreve que: 
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É condição fundamental para o equilibro econômico-financeiro do contrato a 
implementação de um escalonamento tarifário referente aos serviços de esgotamento 
sanitário nos percentuais, forma e prazos no anexo IV do Edital. Na hipótese de não 
implementação do escalonamento tarifário, a contratada fica imediatamente 
desobrigada do atingimento das metas contratuais. (Governo do Estado do Piauí, 
2017, p.36). 

 

Esse escalonamento tarifário se refere, principalmente a estimativa de aumento no preço 

cobrado na tarifa de esgoto previsto no Edital. Ainda conforme o contrato, a tarifa será 

reajustada anualmente e, também poderão ser cobrados outros preços oriundos da prestação de 

serviços complementares à população. Segundo entrevista feita ao blog Capital Teresina, 

publicada em 11 de fevereiro de 2016, o diretor-geral do Instituto de Águas do Piauí, Herbert 

Buenos Aires, afirmou que “o novo sistema de abastecimento de água e tratamento de esgotos 

é autofinanciável porque é garantido pela cobrança das tarifas. Daqui para a frente, nós vamos 

ter todo o sistema financiado pelo que arrecada”, afirmou Herbert Buenos Aires.  

A projeção feita pela FIPE (2017) estima que em dois anos o preço da taxa de esgoto 

subirá para 100%, ou seja, será equiparada a taxa de água. Atualmente, a tarifa de esgoto 

equivale a 50% do valor cobrado na conta de água dos moradores.  

Já nos primeiros quatro meses da privatização dos serviços de Teresina, a empresa 

AEGEA descumpriu o acordo firmado em contrato, de que o reajuste na tarifa deveria acontecer 

somente uma vez ao ano, e solicitou a Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos 

(ARSETE) o aumento de 4, 9% na conta de água dos teresinenses. A agência julgou o pedido 

como improcedente, tendo em vista que já havia sido realizado aumento na tarifa este ano, no 

mês de maio, que foi de 2,9%. A AEGEA solicitou que fosse feita a correção de 2, 9% para 

4,9% com efeito retroativo ao mês de agosto. A empresa pediu também a antecipação do 

reajuste da tarifa de junho de 2018 para janeiro próximo. Nesta mesma solicitação, a empresa 

solicitou um reajuste de 100% para a tarifa de esgoto, conforme previsto. 

Além da problemática envolvendo a questão tarifária, o processo de privatização 

ocorreu de forma bastante truculenta e impositiva, sem diálogo com a população local e 

impedindo a participação de setores organizados da sociedade durante as audiências públicas. 

Além disso, o processo foi alvo de inúmeros impedimentos judiciais. Logo após o resultado 

licitatório, uma das empresas concorrentes, a Águas do Brasil, recorreu ao Tribunal de Contas 
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do Estado (TCE-PI) questionando a legalidade da licitação. Segundo o representante da 

empresa houve favorecimento por parte da comissão de licitação para favorecer a empresa 

AEGEA.  

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Urbanas do Piauí (SINTEPI), entidade 

que organiza os trabalhadores da AGESPISA e da CEPISA, se posiciona contrário à 

privatização da AGESPISA. Além de realizarem diversos atos de protestos, o sindicato também 

denunciou várias irregularidades à Justiça Federal.  

Para o diretor de comunicação do Sindicato dos Urbanitários, Cláudio Fontenelle, a 

privatização da AGESPISA ocorreu de forma arbitrária e irregular, pois não contou com a 

participação dos servidores e da população, e não houve o cumprimento de todas as medidas 

exigidas na Lei 445/2007. Ele destaca que "é algo que nem deveria estar acontecendo depois 

de tantas decisões judiciais que derrubaram a subconcessão”. Outras lideranças sindicais 

também relataram denúncias sobre o processo. 

 

“A água não é mercadoria para um empresário qualquer explorá-la visando vultuosos 
lucros. Conforme exemplo de outros estados, a privatização foi uma catástrofe, com 
aumento de tarifas, precarização dos serviços com o alto índice de terceirização e falta 
de investimentos para as comunidades mais pobres, que sofreram também com o 
aumento da taxa mínima e a extinção da tarifa social.” (Trecho da fala de Paulo 
Sampaio durante Entrevista ao Jornal Portal O DIA, 16/11/2016) 

“É um processo que a gente entende que é fraudulento e que está sendo feito às 
escondidas. A prova é que, se é uma licitação pública, que seja aberta para que as 
pessoas possam assistir. Fomos barrados. Nós queremos que seja discutido com a 
sociedade, não é o governo que vai decidir por contra própria”. (Trecho da fala de 
Francisco Ferreira, então presidente do Sindicato dos Urbanitários, durante entrevista 
ao Jornal GP1, em 07/07/2016). 

"O único objetivo do privado é o lucro, a questão humana não interessa. A tarifa social 
(baixo custo) para a população carente será a primeira a deixar de existir”. (Trecho da 
fala de Francisco Ferreira, em entrevista ao Jornal G1 PI Tv Clube, em 07/07/2016). 

 

Heller e Castro (2007) reforçam que, as experiências de privatização do saneamento têm 

desencadeado efeitos perversos e abaixo das expectativas. Os autores criticam que os enfoques 

privatistas tentam substituir um direito relacionado às demandas sociais por um produto 

mercantil, favorecendo um modelo em que o cidadão se transforma em cliente e ainda assim 

não dispõe de serviços de qualidade, independentemente da condição econômica. 
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A saber, nos anos 90, cerca de 37 países vivenciaram estas experiências de privatização 

do saneamento e o resultado foi desastroso. As empresas que ganharam as concessões não 

conseguiram cumprir com as metas estabelecidas que previam a melhoria do serviço. Ao 

contrário do que se anunciava, aumentaram as tarifas de água a níveis altíssimos chegando a 

um ponto que as populações não conseguiram pagar, o que fez com que, nos últimos anos, as 

empresas e governos optassem pela reestatização dos serviços.  

Porém, mesmo diante de inúmeras experiências de fracasso dessa política privatista no 

saneamento em várias partes do mundo isto não tem impedido, nem sequer tem intimidado a 

classe dominante de seguir aplicando medidas neoliberais de forma autoritária no mundo, 

através de governos de direita, principalmente aqui no Brasil, como exemplo, a recente 

privatização da AGESPISA e as demais medidas que vem sendo articuladas visando a 

privatização do setor de saneamento e a apropriação privada sobre reservas públicas de água, 

incluindo aquíferos, rios, reservatórios, nascentes pertencentes as bacias hidrográficas do país. 

Parafraseando Bulto (2015) quando afirma que “é inquietante que até pouco tempo um 

direito tão básico e fundamental para a simples sobrevivência humana não tenha recebido uma 

expressão explicita em quaisquer dos tratados de direitos humanos da ONU”, é impressionante 

que, mesmo após passados três anos que a ONU, finalmente, reconheceu a água e o saneamento 

como direitos universais e essenciais para a garantia da vida humana nenhuma medida tenha 

sido tomada no Brasil e pouco tenha sido feito no mundo, em termos de constituição de leis e 

dispositivos para garantir a proteção destes direitos, em contraposição, o que se avança é o 

processo de transformação destes direitos em mercadorias, por meio de leis e programas que 

asseguram o capital de forma jurídica para que continue explorando os recursos naturais e os 

serviços públicos, dentre eles, as reservas de água e o saneamento, através da privatização, 

fundamentada em normas e orientações políticas definidas por organismos do capital 

internacional.  

 

Conclusões 

Com base nos objetivos propostos no presente trabalho, é possível concluir que existe 

um padrão de organização da estrutura industrial combinada à estrutura de negócios do mercado 
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financeiro que determina que a mesma metodologia de privatização utilizada no setor elétrico 

seja estendida para o saneamento, o petróleo e demais setores. Podemos perceber que, o recente 

processo de privatização da AGESPISA está intimamente alicerçado neste modelo.  

Nesse sentido, evidencia-se a ocorrência de diversas mudanças na legislação brasileira 

para garantir a apropriação das empresas privadas sobre setores estratégicos, como é o caso do 

Projeto de lei nº 3.261/19 que propõe alterar o marco regulatório do saneamento, visando 

adequá-lo ao programa de privatização em curso, e o Projeto de Lei do Senado (PLS 495/2017), 

do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que propõe alterar a Lei Nacional de Recursos Hídricos 

e criar o mercado de água. 

O cenário atual aponta que a água cada vez mais disputada pelas grandes corporações 

que visam estabelecer a propriedade privada sobre este recurso natural, transformando-o em 

fonte de lucro. A realização da 8ª edição do Fórum Mundial da Água, que aconteceu em março 

de 2018 no Brasil, é uma clara demonstração do interesse das empresas estrangeiras no setor de 

saneamento, bem como nos recursos hídricos, de modo geral. O Brasil é alvo das grandes 

corporações que controlam boa parte da água do mundo, tendo em vista que é o país onde possui 

as maiores reservas de água potável do planeta e atualmente vive um contexto político que 

prioriza o avanço da privatização de empresas estatais ligadas a energia, água e saneamento. 
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ABRANGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO 

RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE 

SETENTRIONAL: 

Um olhar da geografia política acerca da transposição das águas do Rio São Francisco 

para o semiárido paraibano 

Victoria Nenow Barreto1 

 

Introdução 

A água é um bem vital para a permanência, reprodução e manutenção dos seres vivos. 

É um recurso natural insubstituível para nossa sobrevivência. Porém os seres humanos, como 

seres sociais, não utilizam água apenas para sobrevivência, utilizam para o plantio de culturas, 

produção de alimentos e tecnologias industriais, higiene pessoal, saneamento básico, geração 

de energia e lazer (RIBEIRO, 2008). Devido a seus inúmeros usos, é imprescindível 

entendermos que todos os seres humanos devem ter acesso a esse bem de maneira igualitária. 

Petrella (2001) nos atenta para a necessidade de cooperação e solidariedade na gestão da água 

e assim, para a importância desse recurso ser distribuído de maneira democrática.  

 Tendo em vista o aumento do uso dos recursos hídricos pela sociedade, os inúmeros 

conflitos pelo seu acesso na história do mundo, a escassez hídrica global e a crise na distribuição 

da água - “1,4 bilhão de pessoas não tem acesso à água potável” (PETRELLA, 2001, p. 52), 

foram realizados alguns encontros políticos internacionais para discutir a importância, o uso, a 

distribuição e o acesso às águas no mundo. A primeira conferência foi realizada em Mar Del 

Plata, na Argentina, em 1977, com o objetivo de evitar a crise da água. 

O encontro reconheceu a importância da água para a manutenção da vida e propagou a 

crise da água para o mundo. Ficou acordado que os países deveriam promover políticas públicas 

de acesso à água e saneamento básico de modo a atender toda a população igualmente. Esse 

fórum produziu trinta acordos sobre o meio ambiente e sua preservação, dentre eles sobre a 

 
1 Graduanda em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba – Campus I. Bolsista do Programa Institucional 
de Iniciação Científica no projeto “A identificação do risco social do estado da Paraíba: suporte para a análise 
da vulnerabilidade socioambiental”. E-mail: victorianenow@gmail.com 
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água doce2. A conferência oficial criou a Agenda 21, plano de medidas para a recuperação 

ambiental do mundo até o ano 2000. 

Outras conferências foram realizadas com os mesmos discursos e propostas, porém 

algumas começaram a difundir a ideia de agregar um valor econômico à importância da água 

para a vida. Tal discurso é financiado pelo Banco Mundial e Organização Mundial do Comércio 

(OMC), aos quais incentivam instituições financeira a governar os recursos hídricos 

(PETRELLA, 2002).  

O Conselho Mundial da Água, criado a partir de propostas de algumas conferências que 

pensaram na importância de existir um organismo internacional que se responsabilizasse pela 

gestão global das águas, realiza de quatro em quatro anos o Fórum Mundial da Água. Nele é 

estimulado às instituições financeiras a investirem na água. Petrella (2001) e Ribeiro (2008) 

acreditam que a cobrança financeira pela água apenas agravaria mais a desigual distribuição 

dos recursos hídricos, em função da elevada desigualdade social e econômica no mundo.    

 As discussões e conflitos pelo acesso à água no Brasil é mais acirrada no nordeste 

brasileiro. A região do Semiárido Setentrional é desfavorável à disponibilidade de recursos 

hídricos, porém, sua má distribuição também tem influência política e econômica (BRITTO, 

2013). Para amenizar os problemas de disponibilidade hídrica na região já foram elaboradas 

inúmeras políticas de controle e convivência com a seca: açudes, carros-pipa, cisternas, 

perfuração de poços, entre outros. Entretanto, em algumas dessas medidas é possível identificar 

desigualdade no alcance e distribuição dos recursos hídricos. 

 Em se tratando do Estado da Paraíba, alguns açudes destinam maior quantidade de água 

para os centros urbanos e grandes proprietários de terra, como é o caso do açude Coremas/Mãe 

d´água nas Várzeas de Souza (LIMA, VIANNA, 2008). Também o açude Epitácio Pessoa, que 

tem a maior parte de suas águas destinadas ao abastecimento do município de Campina 

Grande/PB (BRITTO, 2013), cidade que cresce ano após ano e possui cada vez mais indústrias. 

O referido açude já foi palco dos maiores conflitos hídricos do Estado, devido sua abrangência. 

Em 2009, por exemplo, houve intenso conflito, pois, a AESA (Agência Executiva de Gestão 

das Águas do Estado da Paraíba) proibiu os pequenos agricultores de captar água para irrigar 

 
2 Trata-se do Capítulo 18 da RIO-92 
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suas plantações em detrimento do abastecimento prioritário para Campina Grande.  A solução 

para os camponeses conseguirem cultivar seu plantio foi resistir e captar água clandestinamente. 

É possível verificar outra situação de conflito por água no semiárido no Estado do Ceará. 

O governo, com a intensão de tornar o interior do Estado interessante aos olhos dos empresários 

estrangeiros, criou um perímetro irrigado, transpondo água do rio Jaguaribe. Os “senhores da 

terra” que também são “senhores da água” (PETRELLA, 2002), principalmente no semiárido 

brasileiro, atualmente cultivam melão, banana e melancia na região. Culturas que consomem 

muita água. Nessa região há resistência da população sem-terra, que reclama o uso dessas águas 

para suas pequenas plantações e consumo próprio.   

Outra região do semiárido onde ocorre má uso e distribuição das águas é no estado da 

Paraíba, nas várzeas de Souza. O Canal da Redenção foi criado com o intuito de levar água dos 

açudes Coremas/Mãe d´água (açudes que se interligam) para as comunidades das várzeas de 

Souza. Porém, o que se verifica é a maior parte dessas águas serem destinadas à irrigação das 

terras dos grandes proprietários. Para cultivarem, principalmente, coco e banana, que exigem 

muita água para seu cultivo. Os pequenos agricultores e população sem-terra também lutam 

pelo uso dessas águas 

O PISF - Projeto de Transposição do Rio São Francisco, é uma política que tem como 

bandeira acabar com a falta de disponibilidade hídrica no semiárido nordestino. Sendo assim, 

não é uma medida apenas de convivência com a seca, mas sim de combate. Foi pensada e 

prometida ao povo desde o Brasil Colonial, atualmente suas obras já estão sendo finalizadas. O 

povo está esperançoso, acreditando que finalmente a água chegou ao sertão, mas os movimentos 

sociais estão alertas, duvidando da distribuição justa dessas águas.  

Dessa maneira, esse artigo busca identificar os possíveis destinos e as reais políticas de 

distribuição das águas transpostas do rio São Francisco. Para tanto, serão utilizadas produções 

intelectuais da geografia política, notadamente as que abordam os recursos hídricos como tema 

central. Sendo assim, será realizada uma revisão bibliográfica, principalmente dos autores 

Petrella (2002), Ribeiro (2008) e Britto (2013).  

 As obras utilizadas analisam a importância da água, as mudanças de uso da água pela 

sociedade atual, as políticas de governança internacional das águas e a necessidade de uma 

distribuição justa dos recursos hídricos. Os autores Petrella e Ribeiro fizeram uma análise global 
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desses aspectos, identificando o uso, as políticas e alguns conflitos internacionais dos recursos 

hídricos. Nesse artigo traremos essa análise para escala regional, para a região do Semiárido 

Setentrional Nordestino, onde o Projeto de Integração do rio são Francisco é destinado. Nos 

atentaremos ao estado da Paraíba. 

Tendo em vista a tensão natural e política por água existente no Semiárido Setentrional 

desde o Brasil Colônia, achamos importante analisar alguns conflitos recentes que ocorreram 

na região. Com a intensão de entender algumas políticas de gestão e distribuição hídrica 

realizadas na região, e assim pensar as possíveis implicações das águas transpostas do Rio São 

Francisco para as populações locais. 

O trabalho contou com pesquisa de campo nas Várzeas de Souza, no Vale do Jaguaribe 

– Ceará (na divisa com Rio Grande do Norte), afim de identificar o perímetro irrigado e a luta 

dos sem-terra da região, e também com visita à Monteiro, primeiro município a receber água 

do Eixo Leste da Transposição do Rio São Francisco, e a uma parte da extensão do canal 

artificial no Estado da Paraíba, no mesmo município. 

Usos da água 

A sociedade atual modificou e aumentou o consumo da água de maneira a pôr em 

questão a ideia de que a escassez da água se daria apenas pelo crescente contingente 

populacional: “No ano 2000, a população dobrou (para cerca de 6 bilhões), mas o consumo de 

água mais que quadriplicou (atingindo cerca de 5.200 km³)!” (RIBEIRO, 2008, p. 53). 

 Isso ocorre devido ao crescimento da produção de diversas mercadorias de consumo, 

proporcionado pelo avanço da ciência e tecnologia, que também impulsionou o crescimento 

industrial e, consequentemente, o consumo de bens e alimentos industrializados pela população 

em geral. O crescimento urbano no Brasil e no mundo, pode ser reflexo do aumento das 

produções industriais, pois as indústrias em geral se concentram nos centros urbanos e geram 

empregos, atraindo a população às cidades. As produções industriais também são responsáveis 

por grande parte do consumo de água e pela poluição dos rios urbanos.   

A modernização da economia global fomentou a monocultura em grandes latifúndios 

de terra, pois criou a inter-relação entre indústria e agricultura (ELIAS, 2003), ocorrendo entre 

países e estados. A tecnificação no campo, impulsionada pela Revolução Verde, introduziu 

maquinários no campo para acelerar a produção e produzir em larga escala.  A produção 
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agrícola é a que mais consome água: demanda 70% da água coletada no mundo, seguido da 

indústria alimentícia, de tecnologia e, por último, o uso doméstico (RIBEIRO, 2008). Todos 

esses fatores intensificam o consumo de água, a desigual distribuição dos recursos hídricos, o 

desperdício, a má governança das águas disponíveis, o que gera poluição e conflitos pelo acesso 

à água.  

 Com os avanços da tecnologia no campo os sistemas de irrigação avançaram ao ponto 

de tornar-se possível plantar culturas onde antes não era viável – o solo é corrigido com adubos 

químicos e a água é levada para áreas de clima seco (RIBEIRO, 2008). A monocultura em 

grandes latifúndios, prejudica o solo, podendo levar à desertificação e alterando assim a 

dinâmica climática e hídrica do ambiente. A tecnificação na agricultura ajuda essa degradação, 

com o uso de agrotóxicos que poluem o solo e as águas. 

 A Revolução Verde foi um período ao qual houve muito incentivo à agricultura 

extensiva com concessões de créditos e financiamentos privados e públicos para pesquisas e 

inovações tecnológicas na agropecuária, e intensificou a degradação dos recursos hídricos em 

escala mundial (RIBEIRO, 2008). A monopolização de terra pelos capitalistas do campo é 

vinculada à disponibilidade hídrica da terra, pois sem água não há como produzir. Sendo assim, 

o agronegócio se apropria também dos recursos hídricos, é o agrohidronegócio (THOMAZ JR, 

2008). A monopolização de terra está vinculada à monopolização de água, difundindo a 

desigualdade de distribuição de recursos hídricos no campo. Os senhores da terra e da água 

(PETRELLA, 2002) são beneficiados pelo financiamento do Estado.  

A produção industrial também exige elevada quantidade de água, destacando-se a 

indústria de alimentos, as quais estão entre as que mais poluem os recursos hídricos, pois não 

retornam água tratada ao ambiente após o uso, descartando-as nos rios urbanos (RIBEIRO, 

2008). A indústria introduz cada vez mais diversificados bens de consumo e alimentos na 

sociedade, o que modifica o padrão de consumo da população intensificando o uso da água 

através da aquisição dos produtos industriais (RIBEIRO, 2008). Isso agrava a desigualdade de 

distribuição dos recursos hídricos, já que os países, cidades e pessoas com renda elevada tem 

mais possibilidade de consumir e produzir bens (RIBEIRO, 2008). Segundo projeção de 

Ribeiro (2008), se o consumo continuar no mesmo ritmo, em 2025, dois terços da população 

mundial viverá em estresse hídrico  
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 As industrias no Brasil aumentaram seu número com a globalização da economia e as 

inovações técnico-científicas modernas (ELIAS, 2003). Pois foi possível criar produtos, tanto 

da indústria de alimentos como de tecnologias, modificando o consumo e o gosto da população.  

Segundo a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Unido), a 

indústria poderá absorver duas vezes o consumo atual de água até 2025 e a poluirá quatro vezes 

mais (PETRELLA, 2001).  

O crescimento industrial leva ao crescimento urbano das cidades, pois há oferta de 

trabalho. A urbanização aumenta a necessidade de recursos hídricos para saneamento básico, 

uso doméstico e consumo. Assim como eleva a poluição dos rios quando falta saneamento 

básico adequado, caso da maioria dos grandes centros urbanos do Brasil, que cresceu mais 

rápido do que o poder administrativo do Estado em governar as cidades. 

O PISF 

O rio São Francisco nasce no município de Medeiro/MG, próximo da Serra da Canastra, 

e deságua no Oceano Atlântico, nos municípios de Piaçabuçu/AL e Brejo Grande/SE. É o maior 

rio inteiramente brasileiro, percorrendo 2.873,3 km do território nacional, o que corresponde a 

7,5% do território brasileiro. Passa por cinco Estados: Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Sergipe e 

Pernambuco. E sua bacia alcança Goiás e Distrito Federal. Possui disponibilidade hídrica de 

64,4 bilhões de m³/ano. É um rio perene, cuja água é proveniente do escoamento superficial da 

chuva e, mais a longo prazo, pela descarga do aquífero.  

O Projeto de Integração do rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste 

Setentrional (PISF) é o maior empreendimento do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) do Governo Federal (BRITTO, 2013). Segundo o Governo Federal, as águas da 

transposição têm como objetivo garantir a segurança hídrica da população acabando com o 

déficit hídrico dos municípios das bacias receptoras, localizados no semiárido setentrional 

nordestino. Região de baixa pluviosidade anual e relevo cristalino, o que dificulta ou impede a 

infiltração de água para formação de reservatório subterrâneo (aquífero). Portanto, uma região 

naturalmente seca. A capital do Ceará, Fortaleza, é o único município litorâneo que receberá 

água da transposição do rio São Francisco. As águas transpostas chegarão aos Estados de 
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Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará através de dois eixos principais, o Eixo 

Leste e Eixo Norte3.  

O Eixo Leste captará água da barragem Itaparica, município de Floresta/PE. As águas 

percorrerão 220 km até o rio Paraíba e deixará parte de sua vazão nas bacias dos rios Pajeú 

(PE), Moxotó (PE) e região Agreste Pernambucano. Esse eixo fornecerá e armazenará água nos 

açudes Entremontes, Chapéu e Poço da Cruz (PE), Epitácio Pessoa – Boqueirão (PB) e 

Argemiro de Figueiredo - Acauã (PB). Ao todo serão 168 municípios atendidos por esse eixo 

do canal.  

O Eixo Norte percorrerá aproximadamente 402 km para conduzir água aos rios Salgado 

e Jaguaribe (CE), Apodi (RN) e Piranhas – Açu (PB – RN) e para as subbacias Brígida, Terra 

Nova e Pajeú (PE). A captação das águas ocorrerá diretamente do rio São Francisco, próximo 

ao município de Cabrobró (PE). Fornecerá água excedente aos açudes Castanhão e Atalho (CE), 

Armando Ribeiro Gonçalves, Santa Cruz e Pau de Ferros (RN), Engenheiro Áridos e São 

Gonçalo (PB). Serão atendidos 391 municípios. Ao todo a população urbana desses municípios 

conta com 11.682.557 habitantes. 

Para transpor essas águas é necessária uma obra complexa, pois envolve vencer as forças 

da natureza, da gravidade e das formas de relevo (Vianna, 2007). A elaboração das obras de 

engenharia do PISF consiste em: canais artificiais, aquedutos, túneis, reservatórios, estações de 

bombeamento e uma rede articulada de fornecimento de energia através de usinas hidrelétricas 

para atender as estações de bombeamento. 

O projeto oficial declara que todos os municípios ao longo dos canais dos dois eixos 

deverão ser atendidos pelas águas da transposição. Ao todo são 559 municípios. O Eixo Leste 

foi inaugurado pelo Ministério da Integração Nacional em março de 2017, em abril do mesmo 

ano as águas chegaram ao açude Epitácio Pessoa, no município de Boqueirão/PB. Em abril de 

2018 o Eixo Norte estava com 96% de suas obras concluídas. 

Uma obra polêmica 

 
3 é possível verificar com mais detalhes a descrição do Eixo Leste e Eixo Norte em: BRITO, Franklin Barbosa 
de. Conflitos pelo Acesso e Uso da Água: Integração do Rio São Francisco com a Paraíba (Eixo Leste). 359f. 
Tese (Doutorado em Geografia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. 
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A água é um elemento primordial para a sobrevivência humana. E não é utilizada apenas 

para saciar a sede, é necessária para o preparo de alimentos, produção de culturas, higiene 

pessoal e lazer. Em larga escala, é insubstituível na produção industrial, agroindustrial, 

agropecuária, construção civil, mineração, saneamento básico. Dessa maneira, o acesso à água 

é extremamente necessário para a manutenção da vida em nosso planeta. Petrella (2008) 

defende que é necessário reconhecer a água como fonte de vida e fundamental para o 

desenvolvimento do ecossistema. Segundo dados do PNUD em 1997, 15 milhões de pessoas 

morrem por ano devido à falta d´água.  

O semiárido nordestino é a região brasileira que sofre mais com a escassez hídrica. Há 

recorrentes episódios de seca extrema que assolam a população e podem durar anos. Os 

aspectos climáticos não favorecem essa região com altos índices pluviométricos devido à 

dinâmica das massas de ar, cujos índices não passam de 800mm/ano, e em alguns lugares não 

chegam à de 500mm/ano (BRITTO, 2013). Os aspectos geológicos impedem a formação de 

estoque hídrico, pois 70% do semiárido se encontra sobre embasamento cristalino 

(SUASSUNA, 2008), o que dificulta a infiltração de água e diminui a formação de aquíferos. 

Dessa maneira, desde o Brasil Colonial, são pensadas formas de atenuar a seca no 

Nordeste. A transposição do Rio São Francisco e a açudagem são ideias provenientes desse 

período, das quais apenas os açudes puderam ser construídos desde essa época, devido à falta 

de recursos tecnológicos no país. Em 2007 as obras de transposição que levarão água do curso 

natural do Rio São Francisco para Semiárido Setentrional foram iniciadas.  

O PISF é uma obra que divide opiniões, há quem acredite que as águas da transposição 

realmente serão destinadas igualitariamente à população e garantirá a segurança hídrica de 

todos os municípios das bacias receptoras dessas águas, o que trará progresso para a região. Há 

quem diga que essa obra apenas favorecerá os grandes proprietários de terra do agronegócio e 

os grandes centros urbanos, em detrimento da população rural mais carente, que continuará 

sofrendo com a dificuldade de acesso à água para consumo próprio e para o cultivo agrícola e 

animal.   

As diferentes opiniões em relação ao real destino das águas do PISF no geral se dividem 

entre os Estados doadores (Minas Gerais, Bahia, Alagoas e Sergipe) e os Estados receptores 

(Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte) dessas águas (BRITTO, 2013). A 
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utilização das águas do Rio São Francisco é, em sua maioria, para a geração de energia e 

irrigação de fruticultura, dois setores que brigam entre si pelo acesso ao recurso hídrico, pois 

na medida em que se intensifica o uso da água para irrigação diminui a geração de energia.  

Mesmo com conflitos, diante do PISF as hidrelétricas e grandes proprietários de terra dos 

estados doadores do rio São Francisco estão unidos contra o projeto, alegando que esse 

enfraquecerá suas atividades, que dependem das águas desse rio (BRITTO, 2013).  

Ainda segundo Britto (2013), outros segmentos, como acadêmicos, artistas, políticos e 

religiosos, dos Estados doadores, no geral também são contra a transposição, alegando que a 

transposição não acabará com o problema da “indústria da seca”, de controle da água por 

poucos, os quais exercem grande poder político na região. Acreditam também que não se 

esgotaram possibilidades de prover água ao semiárido setentrional, há ainda que se explorar 

outras tecnologias até realizar uma obra de tamanho impacto.  

Por outro lado, os Estados receptores acreditam que o PISF garantirá segurança hídrica 

aos principais açudes dos Estados do Nordeste setentrional e resolverá o problema da falta 

d´água na região, principal obstáculo para seu desenvolvimento econômico.  

O autor ressalta que mesmo dentro dessa divisão de opiniões, há segmentos do Estados 

doadores que são favoráveis a obra e outros nos Estados receptores que são desfavoráveis. São 

os casos dos movimentos sociais: Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB) e da 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), que são contra a transposição por entenderem que o projeto 

não beneficiará a população mais carente, e sim o agronegócio. O Movimento dos Sem Terra 

(MST) também tem desconfiança sobre os reais destinos dessas águas. 

 Britto (2013) nos lembra que o Rio São Francisco pertence à União, ao Governo Federal 

e, portanto, essas águas pertencem a todos, e, até mesmo as expressões “Estados doadores” e 

“Estados receptores” estariam equivocadas.  

Segundo Petrella (2002), o tipo de conflito mais frequente atualmente é acerca da 

competição sobre os usos da água aos quais “se tornam mutuamente exclusivos em uma 

estrutura caracterizada pela falta de solidariedade e pela escassez crescente” (PETRELLA, 

2002, pg. 61). O autor exemplifica com os usos da água para irrigação ou consumo domiciliar 

(especialmente urbano), e citando os usos que contemplam as necessidades da população que 

vive em capitais urbanas e, assim, reduzem o fornecimento dos demais habitantes, como no 
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caso da Espanha em detrimento de Andaluzia (PETRELLA, 2002). O autor ainda ressalta que 

há em torno de cinquenta guerras locais entre países no mundo hoje, porém não significa que 

esteja sendo usado “artilharia” em todos: 

“Significa que, em umas cinquenta partes do mundo, países estão em guerra uns contra 
os outros por razões que incluem a água (as regiões do rio Jordão e do rio Senegal), 
ou que os canhões se calaram, mas o conflito continua não resolvido (os países 
atravessados pelo Tigre e pelo Eufrates), ou ainda que a água é a causa para sérias 
diferenças políticas e econômicas (exemplos da bacia do Nilo ou do rio Ganges).” 
(PETRELLA, Riccardo. O Manifesto da Água – Argumentos para um Contrato 
Mundial. 2002, pq. 65)] 

Os encontros internacionais começaram justamente para tentar amenizar essas tensões 

e criar soluções racionais para a distribuição justa desse recurso em escala mundial. Segundo 

análise do mesmo autor: 

“O aparato institucional em formação para a regulamentação do uso dos recursos 
hídricos em escala internacional propõe o compartilhamento destes, chocando-se com 
a soberania dos países e a prevalência de legislação nacional na exploração da água. 
Esses princípios constam da Declaração de Estocolmo, resultante da Conferência 
sobre Ambiente Humano, realizada em Estocolmo em 1972, e foram reafirmados na 
Declaração do Rio, ratificada em 1992, na CNUMAD.” (RIBEIRO, Wagner Costa. 
Geografia Política da Água. 2008, pg, 76) 

 

Outros encontros internacionais ocorreram e ainda ocorrem para tratar a respeito dos 

recursos hídricos. Desses nenhum trouxe realmente uma solução para o problema da 

distribuição e escassez da água. Os recursos hídricos ainda necessitam de regulamentação em 

escala mundial (RIBEIRO, 2008). Nem mesmo a Conferência do Rio em 1992, que criou a 

Agenda 21, com medidas que prometiam a recuperação ambiental e o acesso hídrico a todos, 

surtiu efeitos significativos por fim os conflitos pela água. 

Conflitos no Semiárido  

O Semiárido Setentrional brasileiro foi e é palco de alguns conflitos por acesso à água. 

A região já é naturalmente desfavorecida hidricamente (BRITTO, 2013) e ainda há o agravante 

da falta de solidariedade e ganância das oligarquias rurais (CUNHA e CARVALHAL, 2014), 

que detém a posse da terra e, consequentemente da água, privando a população historicamente 

excluídas desses recursos e assim, intensificando a luta por água nessa região (BRITTO, 2013).  

Cunha e Carvalhal (2014) salientam que as oligarquias agrárias nordestinas buscam 

monopolizar as águas e a terra para manter seus luxos e vaidades do poder, usufruindo do Estado 

para isso, que é o financiador e executor de inúmeras obras hídricas em propriedades privadas. 
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Como algumas obras de açudagem da região. Ocorre também que com o avanço da tecnologia 

no campo foram criados modernos sistemas de irrigação, o que garante que áreas antes 

improprias ao cultivo sejam incorporadas ao sistema de produção agrícola (RIBEIRO, 2008). 

Uma grande obra hídrica financiada pelo Estado que podemos dar como exemplo é o 

projeto de irrigação do Vale do Rio Jaguaribe, no estado do Ceará.   O governo do estado, 

denominado “o governo das mudanças” (1986), na época liderado por Tasso Jereissati, com 

financiamento do Banco Mundial, iniciou a política de modernização do interior do estado, com 

a intenção de chamar atenção de empresas internacionais para investir nas terras do Ceará. O 

projeto favorece a expansão da monocultura de empresas do agronegócio. 

Para tanto, foi realizado obras destinadas a levar água à região. O chamado perímetro 

irrigado da Chapada do Apodi contou com a construção de canais de transposição para mover 

água do rio Jaguaribe, principal rio do estado, até grandes extensões de terra a serem irrigadas, 

atingindo também parte do Rio Grande do Norte. Atualmente diversas empresas plantam frutas 

para exportação, sobretudo banana, melão e melancia, culturas que exigem grande quantidade 

de água.  

Petrella (2002) nos alerta para a ganância dos senhores da terra e da água, que se 

apropriam desses recursos como forma de poder e dominação. A população que ficou de fora 

do beneficiamento de ter essas águas na região, entende-se os camponeses e pequenos 

agricultores, reclamam o direito a esse recurso imprescindível para o cultivo. Diversos 

acampamentos de populações sem – terra ocorreram na extensão do canal de transposição afim 

de utilizar essas águas de maneira democrática, alguns já não existem mais.  

Em visita à região pode-se verificar que muitas comunidades deixaram de existir com a 

apropriação de terra do agronegócio, só restando escombros de pequenas casas e capelas. Em 

visita ao acampamento “Zé Maria” que resiste desde 2014, percebeu-se que a ocupação dessas 

terras pelo movimento da população sem – terra ocorre de maneira estratégica ao se instalarem 

no entorno do canal de transposição, pois passam a ter acesso à uma parte dessas águas, 

salientando que suas lutas não são apenas pela terra, mas também pela água. Esse é um exemplo 

de luta e conflito por água no semiárido setentrional do Brasil. 

Outro conflito que acontece no semiárido nordestino, dessa vez no Estado da Paraíba, 

ocorre nas Várzeas de Souza. O Canal da redenção é responsável por levar água dos açudes 
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Coremas/Mãe d´água para irrigar e abastecer a região, porém quem acabou recebendo maior 

volume hídrico foram os grandes latifundiários, que plantam coco e banana, culturas e exigem 

muita água. Os pequenos agricultores e população sem-terra denunciam a desigualdade da 

distribuição hídrica na região, realizando protestos e acampamentos próximo ao Canal da 

Redenção.  

Ainda no Estado da Paraíba, outro conflito hídrico acontece pelas águas do açude 

Epitácio Pessoa (popularmente conhecido como açude Boqueirão). No ano de 1999 o açude 

estava com baixo volume hídrico, e uma ação judicial impôs que as águas do referido açude 

seriam destinadas prioritariamente ao abastecimento de Campina Grande, centro urbano 

abastecido pelo açude por adutora. A população do entorno do açude passou então a coletar 

água clandestinamente (BRITTO, 2013) para conseguir irrigar suas pequenas plantações. 

Apenas no ano de 2004 o açude voltou a verter. 

De acordo com Britto (2013), o açude Epitácio Pessoa é o que mais se destaca dentre os 

que receberam água do PISF, pois foi onde ocorreram os maiores conflitos hídricos do Estado 

paraibano, e é o que tem mais capacidade de armazenamento hídrico. Também abastece o 

segundo principal centro urbano do Estado, o município de Campina Grande e sua região 

metropolitana. 

Segundo presidente da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da 

Paraíba, em entrevista ao programa de TV “Correio Debate”, as águas da transposição do Eixo 

Leste têm como prioridade atender a demanda hídrica do município de Campina Grande/PB, e 

as águas do Eixo Norte terão como prioridade atender a capital cearense, Fortaleza. Atualmente, 

a população do entorno do canal do Eixo Leste, que já está em funcionamento, só pode utilizar 

água para irrigar meio hectare de terra. 

 

Conclusões Finais 

Os usos da água no mundo e na região Semiárida nordestina tem mudado ao longo dos 

anos, seja pela irrigação intensiva na agropecuária, na agricultura industrial e/ou pelo 

crescimento dos centros urbanos. As novas demandas hídricas trazem novos impactos de acesso 

a esse bem natural, o que geralmente leva ao conflito, já que uns acabam se beneficiando mais 

que outros.  
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A obra do PISF é esperada pela população do Semiárido Setentrional há muitos anos, e 

vem como forma de esperança de mudança da realidade hídrica da região, mas também como 

incerteza do real destino dessas águas, e dos seus consequentes impactos políticos e sociais.  

Os conflitos hídricos já ocorridos na região e a declaração do presidente da AESA sobre 

o destino inicial dessas águas, nos leva a acreditar que grande parte do acesso às águas 

transpostas ainda acontecerá através de resistência e luta da população. O real destino das águas 

da transposição do Rio São Francisco ainda é incerto.  

Esse artigo buscou trazer a reflexão sobre as demandas da água, sua importância, a 

realidade da distribuição e os consequentes conflitos hídricos do Semiárido Setentrional, a fim 

de incentivar a discussão acerca da água e seu compartilhamento igualitário. Salienta-se assim 

a necessidade de nos inserirmos no debate por um acesso democrático e justo dos recursos 

hídricos.  
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IMPACTOS AMBIENTAIS NA DENDEICULTURA:  o assoreamento dos igarapés São 
Vicente e Narateua na região do Alto Moju, no município de Moju, PA. 

 
Alana Meireles Pinto 

 
 
 
 
Analisamos neste trabalho o assoreamento enquanto impacto intensificado pela 

implantação dos dendezais, a partir da década de 2002 na Vila São Vicente situada ao sul do 
município de Moju, na região do Alto Moju. O município de Moju está localizado na 
Mesorregião do Nordeste Paraense e na Microrregião de Tomé-Açu, limitando-se ao norte com 
os municípios de Abaetetuba e Barcarena, ao sul com Breu Branco, a leste com Tailândia e 
Acará e a oeste com Baião, Mocajuba e Igarapé-Miri. Segundo Ribeiro (2018), o assoreamento, 
mesmo sendo considerado um processo natural, pode ser intensificado pelas ações antrópicas.  

Partimos do pressuposto de que a chegada dos projetos de Agricultura Familiar com 
cultivo do dendezeiro na região do Alto Moju, mais especificamente na Comunidade São 
Vicente, trouxe mudanças na paisagem e no uso do território. (Nahum; Bastos, 2014). O objetivo 
deste artigo é analisar e entender em que medida a chegada dos projetos de agricultura familiar 
com cultivo do dendezeiro intensificaram o processo de assoreamento nos igarapés São Vicente 
e Narateua, pois mesmo sendo conhecido como um fenômeno natural, no caso dos Igarapés 
Narateua e São Vicente que cortam, respectivamente, os plantios do Projeto I ou Arauaí I 
(2002), no Arauaí e o do Projeto II ou Projeto Soledade (2003), na vila São Vicente, analisados 
nesta pesquisa a hipótese que temos é que a presença dos plantios com dendezeiro dos projetos 
ocorre desde 2002 e 2003, potencializando esse fenômeno. 

Com base no que foi abordado, mostrar as consequências desse problema, que ainda que 
seja um fenômeno natural, traz consigo diversos riscos que podem afetar diretamente a 
comunidade, e assim, trazer um alerta aos moradores e fornecedores de CFF (Cachos Frutos 
Frescos) de dendê da comunidade São Vicente em relação aos perigos, aos riscos que o 
assoreamento traz consigo e o quanto tem afetado o modo de vida dos moradores. 

Usamos como metodologia os seguintes recursos e técnicas de pesquisa: o uso de 
imagens (fotografias) dos igarapés São Vicente e Narateua para registrar como estão os igarapés 
com a chegada dos plantios, bem como trabalhos de campo que nos proporcionaram valiosas 
informações. Realizamos entrevistas com cinco moradores da comunidade São Vicente, as 
quais ajudaram a entender como se deu o processo de implementação dos dendezais na região 
e como está a realidade os igarapés mencionados acima, e para a melhor compreensão das 
mudanças devido às ações antrópicas, faremos menção a alguns autores que nos ajudaram a 
refletir sobre o assunto abordado neste artigo. 

O artigo está organizado em dois momentos: o primeiro mostra a dinâmica social, 
econômica, espacial e o uso dos recursos hídricos feito pelos moradores da vila São Vicente 
antes da chegada dos projetos de agricultura familiar com cultivo do dendezeiro, e o segundo 
momento mostra a chegada do evento (projetos) e os impactos que a implantação dos dendezais 
trouxe, sobretudo, para os recursos hídricos e para os moradores que fazem uso desse recurso, 
e por fim, as considerações finais. 
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Antes da implantação do dendezeiro 

Moju é um dos maiores municípios do estado do Pará com uma extensão territorial de 

9.094,139 km² (IBGE 2010). Está divido em cinco unidades político-administrativas: a região 

do baixo Moju; a região do Jambuaçu; região da PA-252; região da PA-150, e a região do Alto 

Moju (SANTOS 2014). Apesar de toda essa grandeza, na década de 1970, a presença de 

empresas era diminuta no seu território. 

 Segundo o entrevistado (A)1, na década de 1970, a região do Alto Moju detinha uma 

vasta flora e fauna, e que apesar da exploração da madeira em baixa escala, que era a principal 

economia da região, ainda possuía uma vasta área de matas onde os rios e seus afluentes não 

enfrentavam problemas em seu percurso desde suas nascentes até a foz.  

Por conta das dificuldades de acesso e de atendimento médico-hospitalar, dentre outros, 

a região do Alto Moju era densamente pouco povoada, ou seja, havia uma escassez de 

moradores para uma grande extensão de terras e florestas e o desmatamento não era tão 

presente. Assim, os moradores que habitavam o Alto Moju tinham seu modo de vida baseado 

na fabricação da farinha de mandioca, nos produtos advindos do trabalho na roça (milho, arroz, 

feijão, mandioca dentre outros), bem como no cultivo de frutas e verduras, na criação de 

animais, na pesca controlada e no extrativismo vegetal (madeira), como relata o entrevistado 

(A): 
[...] O Alto Moju é uma região muito grande, cheio de matas[...].  Aqui no alto Moju 
a gente vivia da roça, plantava mandioca para fazer farinha, plantava arroz, feijão, 
dava para criar galinha no terreiro, plantar algumas verduras nos canteiros atrás da 
casa, tinha bastante peixes no igarapé então a gente pescava e também tirava muita 
madeira, pois era o que mais tinha na mata, era disso que nós “sobrevivia” [...] 
 

 
Ainda de acordo com o entrevistado (A), o sofrimento dos moradores relacionava-se 

com as dificuldades em chegar à sede do município, haja vista a distância que separava os 

munícipios dessa região à cidade de Moju, que fica por volta de 80 km descendo o rio Moju. 

Não havia estradas e o translado de pessoas era realizado através do rio Moju. Esse fato 

ocasionou, na área da saúde, um elevado número de óbitos sofridos pelos habitantes dessa 

região, porque não era sempre que havia transporte que pudesse encaminhar as pessoas à sede, 

e quando havia, em vista da grande distância, muitas pessoas foram a óbito antes mesmo de 

receber um imediato atendimento médico. O entrevistado segue dizendo que: 

 
3 Os entrevistados autorizaram a gravação e a publicação dos depoimentos, mas não autorizaram que seus nomes 
fossem identificados, por isso a opção pelas letras.   



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5832 

 

 
[...] O Alto Moju é muito distante da sede municipal, na época não tinha estradas, o 
acesso era somente pelas águas do rio Moju o que dificultava ainda mais a vida dos 
moradores dessa região, então quando se tratava de saúde muitas pessoas acabavam 
morrendo, pois não tinha como levar essas pessoas até a cidade para ter um 
atendimento médico[...]. 
 

O isolamento e a rarefeita presença de projetos econômicos na região fizeram com que 

o Alto Moju tivesse pouco impacto no seu meio ambiente. Havia uma “tranquilidade” no 

tocante do ecossistema dessa rica e importantíssima área do município. Até quando isso iria 

ficar assim, ninguém ousava em opinar, entretanto, com o lema de “ordem e progresso”, era 

bem certo que essa “aparente” tranquilidade do Alto Moju não duraria para sempre. Assim narra 

o entrevistado (B):  

 
[...] Era tudo calmo, tudo muito tranquilo, quase não tinha poluição, o meio era bem 
equilibrado, vivíamos em paz, sem nenhuma preocupação com projetos e ela aquela 
história de ordem e progresso, não que não tivesse inquietação com relação até quando 
seria assim, pois a gente sabia que um dia isso iria mudar, que essa tranquilidade iria 
acabar [...]. 
 

A bacia hidrográfica do rio Moju, na região do Alto Moju, possui afluentes importantes, 

como: o igarapé Castanhal, o igarapé da Fábrica, o igarapé Veneza, o igarapé Miriti, o igarapé 

São Vicente, o rio Cairari e o rio Arauaí.  Antes da chegada do dendezeiro, os afluentes do rio 

Moju eram habitados por uma diversidade de peixes e dificilmente secavam. 

 Conforme o entrevistado (B), que chegou na comunidade São Vicente em 1973 advindo 

do Marajó, antes da implantação dos dendezais na região do Alto Moju, os moradores bebiam 

água do igarapé, tomavam banho sem nenhum tipo de receio, não tinham tantos problemas 

ambientais, a não ser aqueles causados pela poluição com os plásticos que os próprios 

moradores jogavam nos rios e igarapés ou até mesmo pelas cascas das mandiocas, já que não 

jogavam para os animais e sim dentro dos igarapés. Segue falando o entrevistado: 

 
Cheguei aqui na vila em 1973 e nessa época “a gente bebia água do igarapé, tomava 
banho sem medo”. Não tinha muito morador e a higiênica era outra, a mandioca era 
jogada no igarapé, jogavam as cascas no igarapé e jogavam também, jogavam também 
os plásticos no igarapé e a gente que o plástico só fogo destrói, já tinha poluição 
principalmente por aqueles que moram na beira do igarapé.  

 
Partindo do pressuposto de que nessa época ainda não havia estradas, isso dificultava 

ainda mais a vida dos moradores daquela comunidade, pois dependiam dos rios e igarapés. 

Segundo ele “tudo era pelo igarapé. Para chegar até a cidade; pra ir ao roçado. Tinha muita 
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mata, e pelas águas sabia onde iria chegar. Já na mata “tava perdido”, complementou o 

entrevistado (B).  

Na década de 1970, 5 famílias moravam às margens do igarapé São Vicente e tinham 

como forma de reprodução as atividades camponesas, tais como: cultivo da mandioca para a 

produção da farinha, o arroz, o feijão; a criação de animais de pequeno porte (frango, porco, 

pato dentre outros), o extrativismo da madeira, além da caça e da pesca. A produção da unidade 

familiar, em parte, destinava-se para o consumo da família e a outra para a comercialização que 

se dava na própria vila ou nas comunidades circunvizinhas.  

Na mesma perspectiva do igarapé São Vicente, havia o igarapé Narateua, que segundo 

o entrevistado (C), na década de 1970, a dinâmica hídrica era outra, suas águas eram limpas e 

perenes, ou seja, não secava nem mesmo no período da estiagem, tinha bastante peixe, havia 

nele capacidade de navegação, pois tinha em sua grande maioria toda a cobertura vegetal 

necessária para a sua estabilidade. Segundo o entrevistado (C): 

 
[...] Antes de plantação dos dendezais era tudo diferente, o igarapé Narateua era 
diferente, com águas limpas, tinha muitos peixes, dava para andar de ‘cascos”, era 
cheio de matas nas suas beiradas o que ajudava a ficar vivo, não secava nem mesmo 
no período do verão forte [...]. 
 

De acordo com o entrevistado (C), o igarapé Narateua não era tão utilizado pela 

comunidade São Vicente, pois ficava um pouco distante, mas era utilizado, sobretudo, pelas 

pessoas que moravam na área que hoje é o Projeto I ou Arauaí I. No entanto, isso foi se alterando 

a partir da década 2000, com os projetos de agricultura familiar com cultura do dendezeiro.  

 

A implementação dos Dendezais 

O dendezeiro (Elaeis guineensis) é uma palmeira africana que foi introduzida no Brasil 

pelos escravos africanos trazidos para a colônia, no século XVI. (SANTOS, 2010). As primeiras 

mudas da palmeira chegaram à Bahia no século XVI, mas somente no século XX, na década de 

1950, a palmeira africana chega à região Amazônica, particularmente, na paraense (SANTOS 

et al, 1998) através do antigo Instituto Agronômico do Norte (IAN), atual Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). No caso do município de Moju, foi com a antiga 

empresa Refloresta da Amazônia S.A (REASA) que a palmeira africana territorializa-se no 

município no início da década de 1980, na região da PA 252 (NAHUM; SANTOS, 2014).  
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 A região do Alto Moju recebe suas primeiras mudas do dendezeiro, na modalidade 

familiar, no ano de 2002, com o projeto-piloto na localidade do Arauaí em convênio com a 

empresa Agropalma e outras instituições que fizeram parte do projeto. O Grupo Agropalma 

constitui-se o maior e mais moderno complexo agroindustrial de plantio de dendê, produção e 

processamento do óleo de palma na América Latina. (www.agropalma.com.br). 

Segundo o entrevistado (A), entre 2002 e 2003, foram construídas as estradas para a 

implementação dos projetos de dendezeiro I e II que dão acesso ás comunidades vizinhas 

(Arauaí, Apeí dentre outras), a sede do município e a cidade de Tailândia, cidade mais próxima 

a vila São Vicente, aproximadamente 40 km seguindo a PA 256 (Ramal do Parola). Com a 

construção das estradas, o processo de assoreamento dos igarapés aumentou, pois no período 

chuvoso, o material utilizado na construção dos ramais, a piçarra, é drenada para o leito dos 

igarapés pelo processo de lixiviação. O entrevistado (A) relatou que: 

 
[...] Construíram as estradas entre 2002 e 2003 que dão acesso as comunidades 
vizinhas, a sede do Município e as outras cidades vizinhas. As construções dessas 
estradas foi exatamente para fazerem as plantações dos dendezais na região, mas 
depois que construíram essas estradas os igarapés começaram a ficar com as águas 
muito sujas, pois as estradas são de piçarras e quando chove escorre tudo pra dentro 
dos igarapés, além de tirarem a mata que protegia os igarapés [...]. 
 

Em 2002, foi implantado na região do Alto Moju o primeiro projeto de agricultura 

familiar (Projeto I), também chamado de projeto Arauaí I com o plantio de 500 hectares, 

distribuídos em lotes de 10 hectares para cada família, totalizados em 50 famílias e em 2003 o 

projeto II conhecido como projeto Soledade com 500 hectares destinados para 50 famílias. 

Ambos foram instalados na região, com o propósito de beneficiar centenas de famílias dessas 

áreas (BASA, 2012, p. 03).    

Antes dos projetos de agricultura familiar, com cultivo do dendezeiro, chegar á 

comunidade São Vicente, vimos que havia outra dinâmica, tanto espacial quanto social e que 

foi se alterando no decorrer do tempo com a implementação do projeto. O projeto I (Arauaí I) 

e projeto II (projeto Soledade) mudaram o modo de vida das comunidades que se situam 

adjuntos as plantações. No caso da comunidade São Vicente, o modo de vida foi mudando, pois 

com a implantação dos dendezais, os moradores deixaram, em sua grande maioria, de cultivar 

a mandioca para a produção da farinha e passaram a se relacionar diretamente com a cultura 

presente nos projetos.  

http://www.agropalma.com.br/
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A dendeicultura reorganiza a vida cotidiana das comunidades camponesas que estão 

diretamente vinculados à cultura do dendezeiro, uma vez que segundo o entrevistado (C), 70 % 

dos moradores da comunidade São Vicente deixaram sua cultura para “viver” dessa 

monocultura. Os igarapés São Vicente e Narateua, são os dois igarapés localizados próximos a 

comunidade são Vicente, os quais são analisados neste artigo. Nahum e Santos (2013) 

estudando essa região, mostraram que os habitantes: 

 
[...] tinham seu modo de vida associado à cultura da lavoura branca, da mandioca e, 
por conseguinte, grande produtora de farinha de mesa. Atualmente as comunidades 
camponesas do entorno dos empreendimentos de dendê tem sua população jovem e 
adulta progressivamente associada aos projetos de dendê. (NAHUM; SANTOS, 2013, 
p. 65). 
 

Segundo um entrevistado (D), quando os projetos de agricultura familiar com cultivo 

do dendezeiro chegaram á região do Alto Moju, a empresa se apropriou das terras dos 

moradores para a implantação dos projetos, e em alguns casos, os moradores sofriam 

desapropriações, sem nenhum tipo de indenização: “algumas famílias ainda conseguiram pegar 

uma ou duas quadras outras nem isso”, relatou o entrevistado. 

As implantações dos projetos ocasionaram vários problemas ambientais. Inicialmente, 

houve a supressão da mata virgem, que era preponderante nesse lugar. A retirada da cobertura 

vegetal, bem como a aplicação de produtos usados para a manutenção dos plantios (Roundap e 

NPK - Nitrogênio, Fósforo e Potássio), causaram desiquilíbrios ao meio ambiente. O primeiro 

pode ter intensificado o assoreamento dos igarapés São Vicente e Narauteua (ver figura 1), e o 

segundo pela contaminação através dos agentes químicos presentes no herbicida e no adubo. 
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Conforme o entrevistado (C) “onde foi se plantando dendê foi derrubando a mata, não 

se deixou reserva”, então absorve toda água, e consequentemente, reduz o volume de água do 

igarapé, o que aconteceu com igarapé São Vicente e que afetou a comunidade. Todos os 

trabalhos realizados dentro das quadras acabaram, ao longo dos anos, provocando danos ao 

igarapé Narateua, que chega a secar no período conhecido como “verão amazônico” ou período 

de estiagem, bem como o igarapé São Vicente, que é usado pelos moradores do vilarejo. O que 

se viu desde então foi um intenso desequilíbrio no meio local, não somente em termos espaciais, 

mas também socialmente. Os dois igarapés mencionados acima são atingidos diretamente pelos 

projetos Arauaí I e projeto II, como enfatiza o entrevistado (C): 

 
[...] Depois que implantaram os dendezais, todo trabalho feito ao longo dos anos 
dentro dos projetos acabou destruindo o igarapé Narateua e São Vicente. Só que no 
caso do Narateua, fica só um pouquinho de água e quando chega verão forte ele acaba 
secando totalmente[...]. 
 

Com o acúmulo de produtos nocivos à saúde em suas águas, o igarapé São Vicente tem 

sofrido desde a implementação dos dendezais em suas proximidades, como mostram as figuras 

2 e 3. Pelas imagens, é possível observar que as plantações não respeitaram os limites das Áreas 

de Proteção Permanente (APPs), que segundo Almeida e Vieira (2014) “em caso de áreas rurais 

consolidadas em APPs no entorno de nascentes, e olhos d'água perenes, o novo código obriga 

a recomposição em um raio mínimo de 15 (quinze) metros às margens dos cursos d'água”. 

  Outro problema é a contaminação da água ocasionada pela aplicação do (NPK), duas 

vezes ao ano. Segundo o entrevistado (B), “cada planta recebe cerca de 6 kg/ano de adubo”. 

Como as plantas estão dentro do leito dos igarapés, o adubo é drenado por meio do processo de 

lixiviação, infiltração ou até mesmo pelo período de inundação do leite no período do “inverno 

amazônico”.  

 

  
Figura 2: Igarapé São Vicente                                          Figura 3: Igarapé Narateua  



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5837 

 

Fonte: Meireles, 2018.                                                  Fonte: Meireles, 2018 
    

Devido os plantios estarem alocados próximos aos igarapés, segundo Nahum e Santos 

(2013, p. 72) o resultado de tudo é a configuração dos dendezais como áreas de risco ambiental 

em função da possível contaminação dos recursos hídricos, comprometendo a saúde das 

comunidades tradicionais do entorno que utilizam dessa água. O entrevistado B relatou que: 

 
Não dá para tomar mais água do igarapé, pois quando a chuva cai os resíduos do adubo 
químico utilizado nas plantações escorre todo pra dentro dos igarapés e os moradores 
do vilarejo sabem que é impropria para o consumo devido a toda composição química. 
Antes da implantação dos dendezais os igarapés escoavam suas águas limpas e 
“confiáveis” ao longo do leito por uma vasta extensão, relata. 

 

As plantações dos dendezais estão situadas ás margens do igarapé são vicente (figura 

4). 

 
Figura 4:  Igarapé São Vicente 
Fonte: Meireles, 2018 
 

A implantação dos dendezais tem impactado os igarapés São Vicente e Narateua. No 

caso do São Vicente, esses impactos estendem-se para os moradores da comunidade, que fazem 

uso desse recurso hídrico, seja para suas atividades domésticas, seja para lazer. Mesmo sabendo 

que a água é inapropriada para o consumo, devido aos produtos químicos, alguns moradores 
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fazem uso da mesma para o consumo diário. Segundo os entrevistados, o igarapé tem baixado 

de nível, e a presença de peixes está mais escassa. O entrevistado C relatou que:  

 
[...] O igarapé é muito importante pra comunidade, pois tínhamos ele como uma forma 
de economia, mas depois que plantaram o “dendê” isso mudou, tiraram a mata da 
beira do igarapé e ele foi secando por ele ter ficar exposto, o pior é que os peixes 
sumiram claro que isso também se deu por se usar uma quantidade bem alta de adubos, 
porque as plantas precisam disso para sobreviver [...]  
 

Com a construção da estrada, o fluxo de água do lado esquerdo do igarapé, para quem 

vai em direção à vila (São Vicente), é menor que o fluxo do lado direito, pois não houve uma 

preocupação como a colocação dos pequenos tubos para fluidez do igarapé. 

Conforme o entrevistado (C), o igarapé São Vicente não foi tão comprometido como o 

igarapé Narateua (Figura 5). Segundo nossas pesquisas, o projeto II abrangeu cerca de 2.500 

metros do curso deste igarapé, enquanto no Narateua, o projeto I abarcou aproximadamente 

3.700 metros deste curso d’água. Como se vê na figura 5, as plantações não respeitaram os 15 

m estabelecidos pela legislação ambiental.  A eliminação das matas ciliares e a intensificação 

do processo de assoreamento fizeram com que o igarapé Narateua sofresse um pequeno 

aumento em seu nível. “Apenas no período do “inverno Amazônico”, e no verão ele seca, o que 

não acontecia antes da implantação dos dendezais”, relatou o entrevistado.  

  

Figura 5:  Igarapé Narateua 
Fonte: Meireles, 2018 
 

O entrevistado (D), relatou que hoje o “girico” (é a forma como os agricultores chamam 

os tratores utilizados no carreamento do fruto, o dendê), passa por dentro do igarapé, pois desde 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5839 

 

que o dendezeiro foi implantado dentro do igarapé ele passou a secar e só enche no período 

chuvoso. É notável que, o igarapé Narateua, sofreu mais impacto que o igarapé São Vicente por 

causa da extensão que o projeto I (plantações com dendezeiro) ocupa em relação ao leite deste 

igarapé, bem como os produtos utilizados para a manutenção dos plantios, ou seja, o processo 

de contaminação e de assoreamento derivados das ações antrópicas foram mais intensas. 

De acordo com Nahum e Malcher (2012), o dendê reorganiza a vida cotidiana das 

comunidades camponesas, e na comunidade São Vicente não foi diferente. Antes de o dendê 

chegar á região, havia outra dinâmica, tanto hídrica quanto social, o que foi se alterando no 

decorrer do tempo com a implementação do projeto, isto é, as comunidades deixaram a sua 

cultura campesina e começaram a “viver” dessa monocultura conhecida mundialmente, o 

dendê, o qual traz consigo inúmeros problemas sejam esses sociais como também ambiental, 

como no caso dos assoreamentos dos igarapés que se tornou muito presente desde a implantação 

do dendê.  

O processo de assoreamento intensificou-se desde 2003 quando foi implantado o 

primeiro projeto de agricultura familiar com o cultivo do dendezeiro na região do Alto Moju. 

Segundo Ribeiro (2018), quando se retira a mata ciliar das margens dos igarapés os solos que 

estão ali acabam sendo carregados com muita facilidade para o fundo dos rios, e foi exatamente 

o que aconteceu com os igarapés São Vicente e Narateua que, segundo os entrevistados, foram 

afetados com a implementação dos dendezais, pois foi retirada a cobertura vegetal que é 

importante para a vitalidade da dinâmica hídrica. 

De acordo com Pena (2016), as consequências do assoreamento de rios e lagos podem 

ser sentidas diretamente pela população, e os moradores da comunidade São Vicente vêm 

sentindo as consequências do assoreamento nesses igarapés, pois antes da implementação dos 

dendezais a dinâmica hídrica da comunidade era outra. Atualmente, segundo o entrevistado (D), 

a comunidade São Vicente não utiliza tanto o igarapé, pois tem receio de pegar alguma doença, 

devido os resíduos dos fertilizantes utilizados nos plantios de dendezeiro: “ninguém toma água 

do igarapé, pois ela está poluída com os resíduos dos adubos que com a chuva escorrem pra 

dentro do igarapé”, relata entrevistado. 

O entrevistado (E) relata que “os igarapés dos anos de 1970 não são os mesmo de hoje”. 

Segundo ele, a partir de 2002 com as construções das estradas e a implementação dos dendezais 

na região, os igarapés passaram a ter o volume de água reduzido, e os peixes sumiram em 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/mata-ciliar-mata-galeria.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-solo.htm
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decorrência ao adubo que com as chuvas escorrem direto aos igarapés. Isso tem acarretado 

sérios problemas á comunidade. O entrevistado segue falando que: 

 
[...] O igarapé Narateua atravessa o projeto I, em alguns pontos ainda é visível o seu 
leito, e ele irregular, porque derrubaram as árvores próximas a ele e colocaram 
dendezeiro dentro do próprio Narateua e isso fez com que o igarapé secasse, seca até 
nas cabeceiras, exatamente onde está sua nascente [...].  

 

Em virtude do assoreamento, ainda de acordo com o entrevistado (E), os igarapés, que 

eram sempre cheios e que tinham suas águas limpas nas últimas décadas, estão totalmente 

assoreados, e devido a isso, os moradores da comunidade São Vicente tiveram que construir 

seus poços, “pois a água do igarapé está contaminada”, relatou.  

Ainda de acordo com o entrevistado (E), o igarapé Narateua tem sua nascente dentro 

dos plantios. Segundo Almeida e Vieira (2014), “se o plantio estiver concentrado próximo às 

nascentes, provavelmente esta fração poderá vir a se tornar fator de preocupação”. De acordo 

com o entrevistado (E), o projeto I ou projeto Arauaí I no qual o igarapé Narateua atravessa é 

“irregular”, devido á cobertura vegetal ter sido substituída pelas plantações dos dendezais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente artigo possibilitou uma apreciação do assoreamento 

enquanto impacto intensificado pelas plantações dos dendezais localizadas às margens dos 

igarapés São Vicente e Narateua, partindo do pressuposto de que o uso excessivo de 

fertilizantes, bem como a retirada de toda a cobertura vegetal necessária para a subsistência 

desses igarapés, tem contribuído para a intensificação desse fenômeno. Foi possível identificar 

também o que tem causado esse problema, pois para a implementação dos dendezais na região 

foi preciso retirar a cobertura vegetal necessária para a subsistência dos igarapés. Outro 

paradigma a ser considerado é o uso dos fertilizantes utilizados para a manutenção dos 

dendezeiros, o qual através do processo de lixiviação e de infiltração é drenado para os igarapés 

ou até mesmo com a inundação do leito no período do “inverno amazônico”. 

Foram identificadas também as consequências desse fenômeno, pois devido á retirada 

da mata ciliar tanto para a construção das estradas como para a implementação do dendezeiro, 

os igarapés ficaram expostos, e com os fluxos dos fertilizantes para dentro dos igarapés o nível 
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de água tem baixado constantemente e os peixes desaparecendo á medida que tal fato vem 

acontecendo. 

Nessa perspectiva, os resultados da pesquisa comprovam que os moradores da 

comunidade São Vicente estão sendo diretamente afetados, pois em decorrência ao 

assoreamento, o igarapé São Vicente é menos utilizado pela comunidade por serem 

conhecedores que suas águas podem estar contaminadas com resíduos dos fertilizantes 

utilizados nos plantios do dendezeiro. No caso do igarapé Narateua, como já foi mencionado 

nesse artigo, esse tem sofrido ainda mais que o igarapé São Vicente, pois as plantações dos 

dendezais estão dentro do igarapé, e pelo fato de sua nascente está dentro dessas plantações, as 

consequências são mais severas ao ponto do igarapé secar no período da estiagem. 

O uso de imagens (fotografias) nos proporcionaram valiosos registros de como estão os 

igarapés desde a implementação dos dendezais em suas proximidades e as técnicas de pesquisa 

nos permitiram uma pesquisa de campo para obter informações sobre o processo de 

implementação do dendezeiro na região. As entrevistas realizadas com moradores da 

comunidade são Vicente proporcionaram a compreensão a partir da fala de cada entrevistado 

sobre o quanto os dendezais têm sido um forte intensificador do assoreamento nos igarapés São 

Vicente e Narateua. 

Portanto, os igarapés São Vicente e Narateua sofreram o assoreamento de forma mais 

intensa a partir da implementação do dendezeiro na região e isso causou um sério desequilíbrio 

ao meio ambiente. Nesse sentido, em consonância dos problemas já mencionados neste artigo, 

o assoreamento, considerado um fenômeno natural devido ás ações antrópicas nas últimas 

décadas, tem se intensificado em decorrência dos produtos utilizados nas plantações agrícolas 

e também da retirada da cobertura vegetal que são necessárias para a subsistência dos 

igarapés.  

Diante do que foi exposto neste artigo, conclui-se que este assunto ainda precisar ser 

bastante pesquisado e discutido, pois é complexo e as possibilidades não se esgotam com essa 

pesquisa, sugere-se um trabalho posterior. 

Os dendezais intensificaram o processo de assoreamentos desses igarapés de diversas 

formas, bem como a retirada da cobertura vegetal, pois as implantações estão alocadas próximas 

ou até mesmo dentro dos igarapés, como é o caso do Narateua.  

              Outro paradigma é a construção das estradas que por um lado, contribuiu para o 

desenvolvimento do lugar e assim facilitaram o acesso até a sede do município, mas também 
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afetaram diretamente os igarapés por serem construídas com piçarras e, devido á quantidade de 

chuva, acaba escorrendo para dentro dos igarapés. Pôr fim, a defluência dos fertilizantes 

empregados á manutenção do dendezeiro, e segundo Almeida e Vieira (2014, p. 484) “a 

diminuição do volume de água na região pode ocorrer com o assoreamento destas nascentes e 

destes pequenos cursos d'água pela ausência da mata ciliar” 
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A FALÁCIA DO DISCURSO DE MODERNIZAÇÃO NO CAMPO E A 
APROPRIAÇÃO DA TERRA E DA ÁGUA PELO CAPITAL NO PLATÔ DE 

NEÓPOLIS – SE 

 
 

Mara Íris Barreto Lima1 
Fernando Paixão Santos2 
Bruno Andrade Ribeiro3 

 
1. Introdução 

 
O objetivo deste artigo foi analisar as facetas do capital no campo, através de uma 

discussão acerca das contradições do Projeto Platô de Neópolis no Nordeste sergipano, que 

mantém indicadores de pobreza mais longevos do estado, tal como desvelar a falácia de um 

projeto modernizador, que garantiria emprego e alimentos para a população ribeirinha. Desse 

modo, apreender o avanço do agrohidronegócio, as resistências camponesas via luta por terra e 

água, se constitui essencial para compreender as formas de produção do espaço agrário 

sergipano. 

Neste ínterim, os trabalhos de campo, somados à leitura de livros e pesquisas, além dos 

registros fotográficos e a análise de relatos forneceram embasamento teórico-metodológico 

para que se desenvolvessem conhecimentos sobre a problemática permitindo revelar os falsos 

discursos de modernização e a territorialização do capital no campo. Diante disso, foi possível 

analisar que mesmo que as relações capitalistas avancem sobre o campo, através do 

agrohidronegócio com o aval do Estado, há permanência dos camponeses, pescadores 

artesanais e das comunidades quilombolas, com suas lutas e resistências históricas, as quais se 

valorizam ainda pela produção camponesa familiar – mais saudável e sustentável para a sua 

plena reprodução socioespacial. 

 
1 Graduanda em Geografia, na Universidade Federal de Sergipe (DGEI/UFS). Pesquisadora no Programa de 
Educação Tutorial (PET/FNDE), coordenado pelo Professor Dr. José Hunaldo Lima. Orientações pela professora 
Dra. Josefa de Lisboa Santos e pelo professor Dr. José Hunaldo Lima. E-mail: mara21iris@gmail.com 
2 Graduando em Geografia, na Universidade Federal de Sergipe (DGEI/UFS). Pesquisador no Programa de 
Educação Tutorial (PET/FNDE), coordenado pelo Professor Dr. José Hunaldo Lima. E-mail: o-
fernan_do@hotmail.com 
3 Mestrando em Geografia no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Sergipe 
(PPGEO/UFS/CNPq). Pesquisador no Grupo de Pesquisa “Relação Sociedade-Natureza e Produção do Espaço 
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Às margens das águas do baixo curso do Rio São Francisco, no estado de Sergipe, 

engendrado por relações capitalistas de produção no campo, encontra-se uma área produzida 

por um processo de distribuição de terras reversa, conhecido como Projeto Platô de Neópolis, 

envolvendo os municípios de Neópolis, Japoatã, Pacatuba e Santana do São Francisco. 

O referido projeto foi implantado no ano de 1992, por incentivos do Governo do Estado, 

responsável pela elaboração, planejamento e construção de infraestrutura e condições de 

operacionalização dos processos de produção e de comercialização em diferentes escalas, além 

da fiscalização realizada pela empresa estatal Companhia de Desenvolvimento de Recursos 

Hídricos e Irrigação de Sergipe – COHIDRO.  

A área do projeto ultrapassa 10.000 hectares, com mais de 7.000 hectares irrigados, com 

aproximadamente 50 km de canais que bombeiam as águas do Rio São Francisco em quatro 

estações para o abastecimento do Platô. As terras foram divididas em 40 lotes para empresários 

integrantes da Associação dos Concessionários do Distrito de Irrigação do Platô de Neópolis – 

ASCONDIR, a qual organiza a exportação da produção agrícola, com destaque para a produção 

de frutas comerciais, entre as quais se destacam a produção de coco verde, manga, limão e 

dentre outros produtos além da produção de cana-de-açúcar e de grama (ASCONDIR, 2019). 

A presença das empresas parceiras expõe a territorialização do capital no campo. Não 

obstante, essas terras encontraram-se disputadas e permeadas por conflitualidades, que 

envolvem de um lado, aqueles que lutam pelo acesso à terra e a legitimação de sua função 

social, e do outro lado, os que detém poder econômico e influenciam o poder político 

colocando-o a seu serviço. O reflexo disso é a presença de empresários do setor urbano 

assumindo o controle das melhores terras e se tornando agentes do agrohidronegócio com o 

apoio financeiro do Estado, validando a manutenção de privilégios enraizados.  

Outrossim, acerca do agronegócio no Vale do Rio São Francisco bem como os seus 

desdobramentos, Sousa (2013) pontua os discursos sobre a modernização do espaço agrário que 

estão engendrados a partir de interesses oriundos de uma elite política e econômica, “[...] a 

imposição velada reproduziu antigas relações de trabalho baseadas no domínio do trabalhador, 

tendo como resultado a perda da autonomia em produzir para suprir suas necessidades.” 

(SOUSA, 2013, p.72). 
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As estratégias encontradas pelo campesinato da região para se reproduzir e se ainda 

realizam lutas para conquistar esse território se constituíram centrais nessa pesquisa4. A 

produção realizada nos lotes do Platô, ocupados pelas empresas, ao mesmo tempo expressa a 

simbiose entre o “moderno” ou “novo” e o “arcaico” ou “tradicional” no Baixo Vale do Rio 

São Francisco e está voltada para o comércio no estado e no exterior. Observa-se uma 

apropriação de terra e água por empresários capitalistas, com o aval do Estado, em um território 

cuja presença de camponeses pobres é visível. Dessa forma, é preciso questionar: como a 

ideologia do capital mascara suas ações para dissimular a realidade?  

Assim, a partir da análise dos desdobramentos da modernização no campo e seu discurso 

falacioso de desenvolvimento e da realidade observada no Platô de Neópolis, Sergipe, foi 

possível desvelar os impasses que ocultam tal realidade. Se observa que o campesinato do Baixo 

São Francisco luta para sobreviver do campo e no campo. Confronta-se com os interesses do 

capital, ao reivindicar o acesso à terra e a água na região, com vistas a melhorar as condições 

de vida de todos os trabalhadores ribeirinhos, de modo a impulsionar a produção camponesa5, 

mais saudável e produtiva. 

 
2. Análise das condições edafoclimáticas do território do Platô de Neópolis – SE 
 

O referido projeto, conhecido como Platô de Neópolis, recebe este nome em virtude das 

condições geomorfológicas da região, a qual se encontra dentro dos Tabuleiros Costeiros, à 

margem direita do Baixo Vale do Rio São Francisco – próximo à foz – no Nordeste do estado 

de Sergipe (ver figura 1). 

 
Figura 1 – Localização do Platô de Neópolis – SE 

 
4Estudos em andamento sobre a condição do campesinato sergipano e amplo resultado de um levantamento sobre 
a relação entre agronegócio e pobreza em Sergipe, realizado junto ao Grupo de Pesquisa Relação Sociedade 
Natureza e Produção do Espaço-UFS/CNPq e ao Programa de Educação Tutorial de Geografia (PET). 
5 A partir da observação em campo, percebeu-se que a produção familiar camponesa, baseada no sustento da 
comunidade e por sua rica variedade, proporciona a legitimação da função social da terra, entretanto, concordamos 
com Ariovaldo U. de Oliveira (2016, p. 123-124) quando ressalta que, “a lógica neoliberal atua no sentido de tentar 
converter todo alimento produzido em mercadoria, não para ser consumido pelos que produziram, mas para ser 
adquirido por quem tenha dinheiro, onde quer que esteja no mundo”. 
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Fonte: SANTOS apud VASCONCELOS, 2015 

 
 De acordo com informações da ASCONDIR (2019), o Platô tem uma área total de 

10.432 ha, sendo aproximadamente 7.230 irrigados, considerando também a área destinada para 

reserva legal. Nestas condições, mesmo com o regime hidrológico pelas águas do Rio São 

Francisco, os solos da localidade apresentam baixa fertilidade e alta infiltração, cabendo assim 

o uso de técnicas avançadas e pesquisas para promover a produtividade, a partir do emprego de 

altas tecnologias, instrumentos de correção e manejo do solo, uso de fertilizantes, herbicidas e 

fungicidas contra possíveis pragas e doenças que acometem os diferentes cultivos, como o 

exemplo notório da produção de coco verde (ver figura 2). 
 

Figura 2 – Produção de coco verde em lotes do Projeto Platô de Neópolis: territorialização do 
capital no campo 

 
Fonte: LIMA, Mara Íris Barreto, 2019 
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De acordo com informações da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa 

Tabuleiros Costeiros), a pedologia do Platô de Neópolis, por apresentar uma baixa retenção de 

água, caracteriza-se pela presença de solos com texturas arenosas e argissolos. O clima semi-

úmido do litoral se apresenta muito importante no período de safra das diferentes culturas, com 

chuvas concentradas entre maio a agosto e temperatura média anual de 25,6ºC. 

As informações das condições edafoclimáticas são importantes para mostrar os 

interesses do capital naquela área, pois o capital se apropria dessas riquezas naturais 

conformando agrohidroterritórios, ou terras ricas em solo e drenagem para assegurar-lhe ganhos 

de produtividade. De acordo com Thomaz Júnior (2017), o agrohidronegócio é a relação entre 

a busca do capital por terras férteis, com grande disponibilidade e capacidade hídrica, em que 

consiste numa logística de acumulação do capital expropriando comunidades tradicionais, 

camponeses e demais sujeitos políticos. 

O relevo plano e ondulado, circundado por encostas e solos de baixa capacidade de 

retenção de água e nutrientes, que constituem os tabuleiros costeiros de Sergipe, foram 

beneficiados com a irrigação (VASCONCELOS, 2015). 

 O intuito da diversificação da produção de frutas comerciais, tal como a monocultura 

da cana-de-açúcar e a produção de grama fomentaram diferenciados processos e estudos acerca 

das condições naturais no Baixo São Francisco, sobretudo as pesquisas sobre a capacidade 

hídrica da região, assim como as técnicas de melhoramento dos solos. Assim, utiliza-se de 

métodos e procedimentos que “racionalizam” os recursos hídricos no platô, tentando ainda 

minimizar os gastos por parte das empresas e do Estado. 

 
3. O agrohidronegócio como condição da ofensiva neoliberal no campo 
 
 A construção ideológica e materializada pela ofensiva neoliberal se exprime no campo, 

como motor imprescindível da acumulação do capital, que tem o lucro como principal objetivo. 

A década de 1960 marca as dinâmicas das relações sociais no campo e o amadurecimento do 

Complexo Agroindustrial (CAI), em um contexto que concentra as tensões no campo 

gestacionadas pelos movimentos sociais de luta pela terra e pela eufórica elite urbana, 

preocupada em abrir o mercado gradativamente (CAMPOS, 2009). 

 Para Campos (2009, p. 24-25), 
É importante destacar que no Brasil o conceito de CAI serviu de suporte teórico para 
densas críticas ao processo de modernização da agricultura. Esses estudos não se 

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/unidade/17?p_auth=KkHbt1Sw
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/unidade/17?p_auth=KkHbt1Sw
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restringiram a compreender o funcionamento das cadeias produtivas, englobaram os 
impactos socioeconômicos das mudanças (como por exemplo, na divisão do trabalho) 
bem como das permanências (concentração fundiária, por exemplo). [...] Conforme 
HESPANHOL (2007), o emprego do termo agronegócio no Brasil ocorre a partir da 
última década do século XX, quando entidades patronais vinculadas ao setor agrário 
e agroindustrial, como CNA – Confederação Nacional da Agricultura, OCB – 
Organização das Cooperativas do Brasil e ABAG – Associação Brasileira do 
Agronegócio, passam a difundi-lo entre os associados, no mercado financeiro, nos 
órgãos governamentais e na mídia. (HESPANHOL, 2007, apud CAMPOS, 2009, p. 
24-25) 

 

O agronegócio é a expressão macabra de uma elite que controla não apenas os setores 

agropecuário e agroindustrial, mas também a comercialização e o mercado, além de ser 

protegido pela grande mídia e exercer poder político. De acordo com Vasconcelos (2015), este 

modelo está “associado a novos empreendimentos técnico-científicos, de ideias criativas e 

inovadoras para um Novo Mundo Rural, o agronegócio se consolida como anunciador de 

transformações.” (VASCONCELOS, 2015, p. 91). 

Não obstante, Oliveira (2016) aponta em contraposição à mundialização do capital e 

consequentemente, que a produção familiar camponesa se transforma a partir dos interesses do 

capital, que substituem a ideia de soberania alimentar pela de segurança alimentar. Ou seja, 

com o processo de modernização da agricultura, segundo Oliveira (2016, p. 123), “a fome não 

foi erradicada do mundo, pois, em 2014, havia 805 milhões de pessoas passando fome no 

planeta.”, logo se compreende que o discurso capitalista de acabar com a fome por meio da 

Revolução Verde é uma autêntica falácia. 

Campos (2009) chama atenção para que a modernização do espaço agrário é engendrada 

a partir dos interesses das classes político-econômicas, controlada por empresas e pessoas 

físicas, as quais buscam o domínio dos territórios. Essa ofensiva se projeta dentro das políticas 

públicas do Estado, responsáveis por favorecer a iniciativa privada, como é expressivo no 

recorte geográfico do Projeto Platô de Neópolis, apreendendo-se que, desde a sua idealização 

até sua implementação, o capital se legitima contra a reprodução social das comunidades 

ribeirinhas, desassistidas e que ainda hoje lutam por seus direitos sociais. 

Por sua vez, o reflexo disso é a presença de empresários urbanos assumindo o controle 

das melhores terras e se tornando agentes do agrohidronegócio no Baixo São Francisco (ver 

figura 3). Esse modelo de apropriação do agrohidronegócio – fruto de articulações de capitais 

que abarcam diversos setores da sociedade – escamoteia as suas estratégias, com o apoio 

explícito do Estado, o qual tinha o discurso de acabar com o desemprego e com a pobreza. 
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Todavia, observa-se o seu contrário, o agronegócio na região implica gradativamente os 

desmontes acerca das relações de trabalho, acentuando o desemprego como problema 

estrutural, bem como chama a atenção para a pobreza das comunidades que são alvos desse 

caráter predador da modernização no campo. 

 
Figura 3 – Presença de empresa agrícola no Platô: apropriação de terra e água pelo capital no campo 

 
Fonte: SILVA, D. A., 2018 

 
 Outrossim, “o amplo apoio institucional que o agrohidronegócio recebe das mais 

distintas esferas governamentais e a difusão no imaginário social da representação do 

agrohidronegócio como corolário de desenvolvimento rural e de riqueza no país” (CAMPOS, 

2009, p. 28), esconde os interesses dos representantes do neoliberalismo, enquanto uma 

organização crucial, repleta de reformas que não beneficiam o povo, mas sim um pequeno grupo 

que subordina a maioria e se enriquece paulatinamente a partir da apropriação desses espaços. 

Por conseguinte, o Projeto Platô de Neópolis – SE, implantado em 1992, durante o 

governo de João Alves Filho (mandato de 1991 a 1994), desdobra-se através de um modelo 

institucional misto, em que o Governo do Estado firma parceria com diversos empresários 

advindos do setor urbano, como a exemplo, da capital Aracaju – SE, além de outros municípios 

e fora do estado, segundo informações da ASCONDIR (2019). 

Essa realidade mostra uma distribuição das melhores terras com perímetros irrigados, 

englobando a exportação da produção agrícola, principalmente a produção de frutas, como, por 

exemplos, coco verde, manga, limão e dentre outras e extensas faixas de terras destinadas à 

cana-de-açúcar (ver figura 4) e à produção de grama (ver figura 5). 
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É imprescindível explanar que os cultivos existentes antes da instalação do Platô 

estavam voltados para o consumo das famílias locais, uma agricultura de rica variedade e de 

subsistência aniquilada por mares de cana, grama e frutas comerciais. 

Tal situação é consequência do agrohidronegócio, porque mina as águas do Rio São 

Francisco com a finalidade de lucratividade e por não romper com as marcas das desigualdades 

alarmantes que assolam essa região. Este projeto de destruição, consegue então envenenar a 

terra e a água que são bens preciosos para a vida de um povo. 

 
Figura 4 – Produção de cana-de-açúcar no Projeto Platô: apropriação de terra e água pelo capital no 

campo 

 
Fonte: LIMA, Mara Íris Barreto, 2019 

 
Figura 5 – Apropriação da água: irrigação de grama com uso de pivô central no Projeto Platô de Neópolis 

– SE  

   

Fonte: LIMA, Mara Íris Barreto, 2018 
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4. Rebatimentos socioambientais para as comunidades ribeirinhas 
 

Os municípios que englobam o Platô de Neópolis estão situados na região de maior 

incidência de pobreza em Sergipe. Os baixos IDHs denunciam a atuação do Estado em uma 

região já assistida pela Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco e do Parnaíba 

– Codevasf, com diferentes políticas públicas, mas que não conseguiram erradicar a pobreza. 

Dentro dessa interpretação, Sousa (2013), expõe que a Codevasf foi 
[...] criada em 1947, sendo reformulada no ano de 1967 para dar maior dinamização 
ao órgão e uma uniformização entre as agências governamentais de desenvolvimento. 
No ano de 1975, a mesma é reformulada dentro de uma filosofia empresarial, para 
atuar na politica de água e de irrigação, ou seja, criar projetos, implantá-los e fazer 
com que eles funcionassem com ampla produção para o mercado. Assim, o Perímetro 
Irrigado passa a ser uma realidade. (SOUSA, 2013, p. 47) 
 

A sede da Codevasf situada no povoado Betume, Neópolis – SE, atua de modo a manter 

a população local nos pequenos lotes de terras, compreendendo os destaques para a produção 

de arroz e a atividade pesqueira. Segundo relato do engenheiro de pesca da sede, este projeto – 

o Projeto Betume – é referente às políticas públicas de cunho social oriundas dos impactos da 

construção de hidrelétricas do Vale São Francisco a partir da década de 1970. Essas medidas 

mitigadoras implicaram em financiamentos para promover a construção de perímetros irrigados 

na década de 1980, mitigando a situação para as comunidades ribeirinhas. Para Sousa (2013), 

a necessidade disso, acontece na medida em que: 
Nesse percurso, de forma imperativa, os países pobres, entre eles o Brasil, deveriam 
adquirir financiamentos como uma condição necessária ao desenvolvimento rural. De 
posse desses financiamentos, o Governo brasileiro passou a planejar e executar um 
“novo” modelo de agricultura para a Região Nordeste, sobretudo no Sertão 
Nordestino, tendo como base a irrigação possibilitada pelas águas do rio São 
Francisco. (SOUSA, 2013, p. 47) 
 

Nessa lógica, as particularidades do recorte geográfico explicitam a organização de 

sindicatos, associações, cooperativas e demais coletivos que lutam e resistem pela terra e pela 

água como condição de reprodução socioespacial. Contra a ofensiva neoliberal pregada pelos 

agentes do agrohidronegócio, tal como contra a posição do Estado, compreende-se a nítida 

história de subordinações e readequações por parte desses sujeitos excluídos, que sentem na 

pele os rebatimentos da apropriação da água pelo capital, bem como de suas terras e produções. 

Por esse ângulo, Vasconcelos (2015) observa que o processo de expropriação da 

população da região que engloba o platô deixou “[...] de fora a maioria dos trabalhadores e onde 
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a pobreza continua inabalável sem alterar sua marca histórica da permanência da exploração” 

(VASCONCELOS, 2015, p. 53). 

Outra questão de destaque é referente aos impactos ambientais que acometem a 

produção agrícola, com o uso desenfreado de agrotóxicos com a finalidade de aumentar a 

produtividade, e em contrapartida, aumentando a dependência dessas substâncias no campo, 

ocasionando impactos na saúde dos trabalhadores ribeirinhos, na terra e na água. É importante 

ressaltar também que há a constante poluição com o uso de diversos produtos químicos nas 

águas do Rio São Francisco, o que desencadeia uma forte preocupação acerca dos recursos 

pesqueiros, àqueles que são afetados diretamente por estes ataques frequentes. 

As comunidades, ficam submetidas a um espetáculo desumano por parte de uma elite 

exploradora que impulsiona a espacialização de conflitos no entorno do Platô. São variados 

impactos socioambientais que afetam os mais desfavorecidos e enriquecem e mantém os 

privilégios enraizados de grupos que dominam distintos setores da economia, tanto no campo 

quanto na cidade, e em diferentes escalas. 

 No bojo dessas relações contraditórias, tem-se dimensão da situação que se encontra a 

população local: uma extrema subordinação aos ditames dos empresários capitalistas, assim 

como a situação de dependência dos meios de trabalho que estes indivíduos têm ao se 

confrontarem como a única saída em prol de sua própria sobrevivência. Logo, fica claro 

conforme depoimento do técnico L. R. de uma das empresas que é beneficiada com lotes do 

Platô: 
Aqui próximo tem um assentamento, que é o Pindoba, tem um outro que é o Betume. 
Assim, geralmente esses assentamentos é tudo legalizado pelo governo, o governo 
pega uma terra, não que eles entram e invadem, não ocorre isso, e a própria mão de 
obra deles é aproveitada aqui, é tanto que temos vários funcionários desses 
assentamentos aqui. (Trabalho de campo, Ago/2019)6 
 

A população torna-se, como é explícito no relato, força de trabalho que não tem garantia 

alguma de seus direitos sociais, mas sim subordinada aos trabalhos temporários/parciais, ou 

como são conhecidos por “funcionários safra” na localidade. Não são funcionários fixos que, 

por sua vez, não possuem carteira de trabalho assinada e garantias melhores de vida. Desse 

modo, as comunidades se tornam submissas a estas amarras, ao mesmo tempo em que se 

ampliam as suas expressões de resistências, ocupações e de lutas. 

 
6 Pesquisa de campo na disciplina de Geografia Agrária realizada em agosto de 2019, no Platô de Neópolis – SE. 
Entrevista com técnico de uma das empresas presente no Platô, no dia 23 de Agosto de 2019. 
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É seguindo essa linha de pensamento que se tem verificado que as comunidades 

englobadas no Platô de Neópolis se encontram permeadas por conflitualidades e pelos intensos 

ataques do agrohidronegócio. Desde uma população que teve suas terras desapropriadas pelo 

projeto e que ainda resiste, como o exemplo a comunidade do povoado Tatu, nos limites do 

Platô, no município de Japoatã – SE, aos que se encontram acampados e assentados nas 

proximidades do projeto disputando a posse da terra em lotes ociosos, onde não existe nenhum 

tipo de produção (ver figura 6), expressando assim as contradições do capital no campo. 

 
Figura 6 – Acampamento de famílias pelo MST nas proximidades do Projeto Platô de Neópolis: condição 

de luta e reprodução pela terra 

 
Fonte: LIMA, Mara Íris Barreto, 2019 

 
As lutas incessantes de movimentos camponeses, entre eles o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) – integrado à jornada Mundial das lutas da Via 

Campesina, cobram e protestam por ações do Estado, enquanto o agente que deveria garantir 

direitos fundamentais, entre eles a alimentação, atua para expandir o agrohidronegócio de 

empresários do campo, o que se reflete na manutenção de grandes lotes de terra, além de 

corroborar com o uso intensivo de agrotóxicos e fertilizantes que poluem os solos e os lençóis 

freáticos. 

Outrossim, de acordo com Sousa (2013, p. 72) 
É importante mencionar que a materialização dos Perímetros Públicos Irrigados se 
deu pela expropriação dos que lá exerciam a posse da terra pelo trabalho. Se ali eles 
quisessem ficar, teriam de concorrer com outros trabalhadores de toda a Região 
Nordeste e fora dela. Contraditoriamente, o que seria um espaço público se 
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transformou em um espaço privado ocupado pelos “melhores” trabalhadores dotados 
de disposição para cumprirem as regras criadas e ditadas pelo Estado como condição 
de sua permanência no lote. (SOUSA, 2013, p. 72) 
 

Dito isto, acerca dos desdobramentos socioambientais que acometem os ribeirinhos, 

apreende-se que, em prol do mercado há a captura das formas de subsistências, desde a 

produção agrícola de autoconsumo, aos recursos pesqueiros das comunidades que retiram 

destes a sua renda, ao mesmo tempo que amplia cada vez mais o avanço de empresas em 

territórios de resistência de tais sujeitos históricos e políticos. 

Tais observações são imprescindíveis ainda ao compreender que, tanto os assentamentos 

que estão às margens do Platô quanto às outras comunidades sofrem com os avanços do capital 

com a modernização no campo. Haja vista, a população ribeirinha do Rio São Francisco 

atualmente se encontrar desamparada pelo governo, tendo em vista também as intensas 

perseguições às lideranças dos movimentos organizados. 

O discurso de modernização na região envolve também as comunidades quilombolas, 

como o exemplo das comunidades de Brejão dos Negros e de Resina. Com destaque para Brejão 

dos Negros, destacaram-se a apropriação do território quilombola (como direito seguindo a 

Constituição Federal de 1988), suas fontes de rendas, pautada principalmente na pesca de peixes 

e camarões e também pela agricultura de autoconsumo, onde há um cercamento por parte de 

grupos dominantes. Nessa realidade se vislumbra a agressividade dos representantes do 

agrohidronegócio que não se cansam de tentar destruir o modo de vida desses sujeitos, como é 

notório na fala de um integrante, M. A. S., da comunidade supracitada: 
A gente podia encostar um barco, podia saltar, chegava no muro a gente fazia um fogo 
e podia assar um peixe né, hoje em dia nem um barco você pode encostar, porque o 
cara chega com uma 12 e diz caia fora porque o dono não quer ver ninguém aqui não, 
aí você tem que sair, é uma coisa que no tempo de meu pai não existia, mas agora é 
isso que a gente tá vendo...A comunidade se cria da luta e vive da luta. (Trabalho de 
campo, Ago/2019) 
 

É mediante tal compreensão que se esclarece, objetivamente, a necessidade da luta para 

estes grupos, independentemente de suas particularidades. Neste sentido, mostrou-se que são 

famílias que lutam pelo direito a terra e pelo direito à água, todavia, também são alvos do caráter 

ameaçador de grupos dominantes, os quais pressionam e perseguem constantemente essas 

comunidades que vivem às margens do Rio São Francisco e que se encontram desnorteadas, 

tentando resistir de diversas formas, recorrendo à justiça e aos demais meios, tendo em vista 

que pelas contradições do capitalismo, o Estado Brasileiro não soluciona os problemas 
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referentes à concentração de terras, os conflitos socioambientais que envolvem esses sujeitos e 

a própria exploração da Natureza como vital para o capital se realizar. 

A partir de variados relatos, pode-se afirmar segundo uma das representantes da 

comunidade Brejão dos Negros, M. I. S. S., que: 
As comunidades quilombolas elas não era reconhecidas como público da Reforma 
Agrária, apesar da gente tá no plano, estava no plano, mas a gente não era reconhecido, 
o Incra não reconhecia as comunidades quilombolas, só reconhecia os assentados e aí 
foi uma briga né, foi uma luta muito grande, começamos a reunir os dados né, fazer 
os movimentos e nós tivemos que fazer isso quase que formando um grupo secreto 
pra discutir secretamente, isso partiu daqui de Sergipe, o menor Estado, fomos os 
primeiros a fazer isso (Trabalho de campo, Ago/2019) 
 

A partir dessas análises toma-se como essencial discutir e desvelar todos os 

pseudodiscursos empregados no campo, como uma clara tentativa de destituir a maior arma de 

todas as comunidades conhecidas: a capacidade de lutar. Ademais, apoiado na leitura desses 

espaços, terra e água ganham diferentes simbologias, concomitante ao processo de 

modernização e mecanização da/na área de estudo, as marcas do cansaço na pele, o carimbo da 

persistência desse povo, que se constrói e se reconstrói em suas múltiplas territorialidades, 

enquanto se confrontam com a latente apropriação do Estado, das empresas em parceria, desses 

detentores de capital que querem o controle das maiores e melhores terras e águas. 

 
5. Considerações Finais 
 

Como analisar a produção do espaço agrário sergipano entendendo os avanços e as 

amarras do capital? Qual a finalidade das estratégias do Estado juntamente com as empresas, 

ao concretizar um projeto que não soluciona o problema da pobreza da região? São indiscutíveis 

questões acerca dessa problemática, tendo em vista o caráter predador do capital no espaço 

geográfico. 

No período de criação do referido projeto, a população ribeirinha, os que viviam nas 

terras ocupadas antes da instalação do Platô, àqueles que atualmente se confrontam com os 

interesses do capital, reivindicaram e reivindicam uma maior participação na divisão dos lotes, 

tendo em vista a realização de uma Reforma Agrária. Diante disso, tem-se a necessidade de 

melhorar as condições de vida de todos os trabalhadores ribeirinhos, no entanto, há o confronto 

com os representantes do capital pelo agrohidronegócio, que perpetuam as relações de 

apropriação das melhores terras e recursos hídricos da localidade. 
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A realidade refletiu a importância da terra e da água para o campesinato e para a 

subsistência de um povo. O que se constatou é a manutenção das relações de poder no espaço 

agrário na mesorregião do Leste Sergipano, a partir do avanço das relações capitalistas de 

produção, que tentam negar a luta histórica do campesinato por sua permanência na terra, em 

um conjunto de municípios em que a pobreza é a marca mais gritante.  

A nova lógica do capitalismo, em sua fase mais selvagem, é capturar o trabalho 

(concreto) e as riquezas naturais, para que assim o seu ciclo vicioso tenha êxito, mesmo que 

destrua direitos sociais, tais como o direito à alimentação, à moradia, ao acesso à terra e ao uso 

da água para a produção camponesa, mais saudável e produtiva, que poder propiciar um 

desenvolvimento socioeconômico pleno e concreto para estas famílias. 

Por sua vez, o que se apreende e se reproduz no campo é o seu contrário, a presença da 

agricultura tecnificada, moderna, que utiliza água do Rio São Francisco para o enriquecimento 

de grupos empresariais, demonstrando dessa forma um novo reordenamento do espaço agrário 

a serviço do capital, apoiado descaradamente pelo Estado, enquanto se ampliam as expressões 

da luta por terra na região, representada por trabalhadores exaustos de tantas perseguições e 

explorações. 

 Não obstante, é preciso considerar ainda os atuais retrocessos na política brasileira, a 

qual é responsável pelos desmontes acerca da legislação ambiental que abre espaço para a 

iniciativa privada, expressa pelo agrohidronegócio, tal como os frequentes ataques contra a 

independência do povo. Nesse contexto, é perceptível que o capital avança com sua 

territorialização no campo, incorporando mais terras para a produção de cana-de-açúcar, pela 

qual não alimenta o povo, sem perder de vista a produção de frutas em diferentes escalas não 

sessando a pobreza da região, mas legitimando a desigualdade. 

Portanto, vislumbrar esta realidade nos obriga a ler a totalidade sem esquecer suas 

particularidades, sem dissociar das diferentes formas de r-existências no campo, ancoradas em 

valores e coletividades na reprodução de um povo que se afirma enquanto luta, num espaço-

tempo de forças, apreendendo-se que o ser campesino se reafirma como território, um território 

transbordado de história e de vida. 
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DIMENSÕES ENTRE A RESISTÊNCIA E A MANUTENÇÃO DO TERRITÓRIO 

PELO AGRONEGÓCIO: o exemplo da luta camponesa do acampamento Zé Maria do 

Tomé - CE. 

Brenna da Conceição1 
Victoria Nenow Barreto2 

Resumo 
O presente texto expõe considerações que envolvem a territorialização do agronegócio na região da Chapada do 
Apodi-CE, os decorrentes processos de expropriação, degradação do equilíbrio natural e avanço do capital. Esta 
região do Ceará é palco de diversos litígios e conflitos agrários, estes agravados pelas políticas de Estado utilizadas 
como aporte para a manutenção da cadeia capitalista e da acumulação de capital, com ausência de um retorno 
social condizente com o nível de ocupação da terra. O acampamento Zé Maria do Tomé é um exemplo – dentre 
muitos – dos efeitos desencadeados pelo avanço da monopolização do capital a novos territórios, se tornando 
símbolo de resistência na luta pela terra, pela água e pela vida. 

Palavras-chave: Agrohidronegócio; Zé Maria do Tomé; Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi. 

Introdução 

O presente texto trata do processo de territorialização do capital na região da Chapada 

do Apodi – CE, com ênfase ao que cerne à questão da produção capitalista do território pelo 

agronegócio fruticultor em detrimento do acesso à possibilidade de reprodução da vida 

camponesa, o que ocorre com apoio do Estado visto a apropriação/privatização de bens naturais 

concedida de maneira institucional a este agronegócio territorializado na região. Dos elementos 

e questões trabalhadas, tem-se como ponto inicial a apresentação dos fatores que podem ser 

caracterizados como o estopim dos acontecimentos e conflitos agrários na região. 

  Os conflitos agrários nesta região, além da questão da apropriação de terras, têm como 

ponto de principal a expropriação dos camponeses e a questão da água. O interior do estado do 

Ceará, mais especificamente a região em que está localizado o Perímetro Irrigado Jaguaribe-

Apodi, objeto intensificador dos conflitos, é localizado em região de baixa disponibilidade 

hídrica e alta média de temperatura anual. Concomitante a estas características físicas, tem-se 
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de Iniciação Científica no projeto “Território e Política no Brasil: ataques Legislativos aos direitos dos povos do 
campo”, sob o plano de trabalho “Território e Mercantilização da Natureza: Acompanhamento e Análise dos 
Projetos de Lei que Relativizam a Proteção do Meio Ambiente no Brasil Frente à Expansão Capitalista”. E-mail: 
brennaconceicao2@gmail.com 
2Graduanda em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba – Campus I. Bolsista do Programa Institucional 
de Iniciação Científica no projeto “A identificação do risco social do estado da Paraíba: suporte para a análise 
da vulnerabilidade socioambiental”. E-mail: victorianenow@gmail.com 
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uma manutenção da estrutura social que prioriza e favorece o agronegócio por meio do 

incentivo da produção às multinacionais do setor desta região. O ex-governador do Ceará e 

atual Senador pelo mesmo estado, Tasso Jereissati, inicia em meados da década de 1970 um 

conjunto de políticas de incentivo ao agronegócio, como foco na obra de transposição das águas 

do rio Jaguaribe, esta detendo como objetivo principal a irrigação da Chapada do Apodi – CE, 

acarretando em impactos severos às populações no entorno da área da obra. 

  A problemática central ocorre mediante as problemáticas desencadeadas pelos 

desdobramentos desses processos, como por exemplo, a que envolve a construção da segunda 

etapa do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi. Nesta, a proposta inicial firmava o acesso de 

1.000 ha aos camponeses, dos 4.800 ha abrangidos por esta etapa do sistema de irrigação. A 

proposta não foi materializada e o projeto direcionado ao favorecimento e manutenção do 

agronegócio de capital nacional e internacional. Paralelo a isto, a negociação de terras com as 

grandes empresas e a problemática que envolve a segurança alimentar e saúde coletiva: o uso 

abusivo de insumos químicos que causou e ainda causa significativos impactos às populações 

locais e ao acampamento. 

  O acampamento Zé Maria do Tomé, localizado na extensão da segunda etapa deste 

canal, é, portanto, a resistência e o contraponto ao modelo de reprodução do capital 

territorializado nesta região de conflito do semiárido do Ceará, esta que por sua vez também 

busca monopolizar todos os outros elementos passíveis de sustentar este processo, vide a mão 

de obra dos camponeses expropriados de suas terras. 

         A luta pela terra, pela água e sobretudo pela possibilidade da reprodução do modelo de 

produção camponesa, é um exemplo dos desdobramentos e efeitos do capital globalizado que 

se expande e se apropria cada vez mais do espaço agrário brasileiro, expropriando comunidades 

e povos, e se apropriando de direitos coletivos para a inserção e manutenção dos grandes 

projetos do agronegócio, como aponta Mitidiero et. al., ao afirmar que a tônica é o trabalhador 

perder seus direitos, ampliando as possibilidades de sua exploração e a natureza passar a ter 

dono, abolindo qualquer forma de uso comum dos bens naturais. 

  Da metodologia, tem-se a consulta e revisão bibliográfica acerca do caso enfatizado 

neste texto, bem como dos processos a ele atrelado e dos impactos decorrentes. Acrescenta-se 

as constatações obtidas por meio de trabalho de campo realizado entre os dias 21 a 24 de maio 

de 2018, como parte dos objetivos da componente curricular Pesquisa Aplicada à Geografia, 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

5864 
 

que objetivou a compreensão das diferentes feições que circundam o semiárido nordestino, 

propiciando melhor compreensão da dimensão deste conflito. 

  A partir destas considerações, o debate tem como eixo central o desenvolvimento da 

produção capitalizada e suas estratégias de reordenação social e territorial no campo, aqui, 

sendo estas a monopolização do território e apropriação de bens coletivos, bem como do 

território por meio da exclusão de direitos coletivos. Tais efeitos são característicos do grande 

modelo de produção capitalista, que atualmente tem como aporte a produção de diversos tipos 

de commodities para exportação, e por necessidade, um agronegócio megalatifundista. 

Remetendo aos processos e fatos históricos do “desenvolvimento” brasileiro desde sua 

colonização, nota-se as características de produção voltada ao mercado externo, a grande 

concentração de terra e de apropriação da renda, motivo quase absoluto dos conflitos no campo 

brasileiro. Com isso, as análises discorrem, principalmente, em como o capital se territorializou 

e retirou dos camponeses a possibilidade de reprodução do seu modelo de vida, submetendo-os 

à mão de obra para o latifundiário, visto que muitos camponeses atingidos pela expansão do 

agronegócio na região da Chapada do Apodi, após a expropriação de suas terras, 

transformaram-se em mão de obra para as grandes produtoras instaladas em torno do Perímetro 

Irrigado Jaguaribe-Apodi, gerando uma considerável desestabilização e desorganização da 

produção camponesa, conforme Cavalcante (2017). Esta reestruturação produzida por 

intermédio da expansão do agronegócio é aporte para a concentração fundiária e desigualdade 

no campo, e para a consolidação do modelo destrutivo frente a estes territórios, que também 

incorpora dimensão política. 

  Coloca-se as características e estratégias dessa apropriação destrutiva do território e os 

conflitos em seu entorno, desde a negação do direito até o uso da violência como forma de 

intimidação e expropriação, como casos de intoxicação por meio de agrotóxicos e assassinatos 

daqueles avessos a este modelo de reorganização territorial, como Zé Maria, uma das lideranças 

camponesas que lutavam contra os impactos do agronegócio nas comunidades, e que dá nome 

ao acampamento como símbolo de uma luta que ainda continua, e que constantemente assume 

novos desafios. 

O domínio do território pelo agronegócio na região da Chapada do Apodi - CE 

A produção agrícola no Brasil e no mundo assumiu nova configuração com a 

modernização e inserção na economia global, desde os processos de produção até as relações 
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de organização social e o trabalho no campo e na cidade, assim, instalando-se no espaço social 

e no território. 

         Desta maneira, pode-se afirmar que o agronegócio se desenvolveu de forma célere, 

ampliando seus processos, suas técnicas e com isso remodelando o campo conforme sua 

expansão e necessidades. Estas têm como características essenciais a produção 

internacionalizada com a monocultura para fins exportação, o uso de maquinários e 

biotecnologias, a produção em vastos territórios e apropriação de seus bens necessários à 

sustentação e manutenção da cadeia capitalista de produção. 

         Na atualidade brasileira, além destes pontos essenciais, a expansão do agronegócio está 

associada ao âmbito político, seja por representações diretas entre os legisladores, seja por 

interesses convergentes. Como afirma Mitidiero et. al., 

 
“o Estado assume em geral uma postura de extrema seletividade: ora se utiliza das leis 
vigentes - trabalhando como fiador das grandes alocações de capital envolvidas nas 
grandes obras -, ora assume uma postura escancaradamente ilegal, desprezando as 
mínimas garantias de direitos conquistados por considerá-los, de alguma maneira, um 
entrave à realização do projeto”. (MITIDIERO et.al., 2017). 
 

         O aparato político-jurídico-institucional dá aporte a sua expansão, bem como à sua 

reprodução por meio de implantação de infraestrutura adequada, investimentos e aparatos 

políticos, fatores que se encontram de forma explícita no recorte espacial abordado neste texto. 

         Este recorte espacial, mais precisamente o território em que se localiza o acampamento 

Zé Maria do Tomé – CE e o Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi, coloca em evidência os vários 

conflitos desencadeados pela maneira em que o grande capital usa para se apropriar dos 

territórios e eliminar qualquer resistência a este processo. Também, os aparatos que o 

agronegócio moderno recebe para viabilização da sua expansão em forma política legalizada 

pelo Estado no momento em que negligencia os desdobramentos dos conflitos e que favorece 

os privilegiados pela condição econômica perante os demais, causando uma disputa assimétrica. 

         O cerne desta desigualdade está na concessão e execução destes aparatos. O conflito 

gestado na Chapada do Apodi – CE, demonstra a face política do agronegócio, neste caso 

sobretudo nas formas de fomento aos latifundiários e empresas multinacionais em detrimento 

da agricultura camponesa. O estopim deste conflito está nas políticas públicas implantadas, com 

caráter de interesses privados e que favoreceram apenas o capital estrangeiro. 
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         Em meados da segunda metade da década de 1980 se inicia o processo de 

desapropriação e indenização dos territórios dos camponeses na Chapada do Apodi – CE para 

a implantação de um projeto de infraestrutura, o Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi, sob o 

discurso de desenvolvimento regional, mas que em efetividade veio a beneficiar apenas o 

agronegócio e capital internacional. Sob a legalidade da reestruturação territorial, o Estado 

então intervém nos processos sociais, sendo a expulsão iniciada com a retirada do direito à terra 

imbuído neste processo de expropriação. 

         Para o início deste processo foi expedido o Decreto nº. 92.141, de 16 de dezembro de 

19853 do Governo Executivo Federal. MAIA (2013) analisa que 
 

“O artigo 2º do decreto4, por seu turno, determinava que, entre as terras existentes na 
faixa atingida pela desapropriação, seriam excluídas aquelas que pertencessem à 
União e ao Estado do Ceará, o que reforça o fato de o projeto – inserido na segunda 
fase dos planos de irrigação e, por isso mesmo, destinado às empresas transnacionais 
[...] – não ter sido construído para atender às necessidades da população que já residia 
na área atingida”. 
 

         A mesma autora ainda afirma que: 

 
“O artigo 3º do mesmo Decreto5 ressalvava, ainda, que seriam preservadas e excluídas 
do processo expropriatório áreas dos projetos de natureza industrial e agropecuários 
expressamente caracterizados como de interesse da Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e dos projetos para exploração de jazidas 
minerais já aprovados pelo Ministério das Minas e Energia. Esta última característica, 
por seu turno, permitiu que as terras de muitos latifundiários não precisassem ser 
afetadas com a construção do perímetro”. (MAIA, 2013) 
 

         Com a expedição do decreto, em meados de 1989, o governo retirou populações 

camponesas de suas terras com a promessa de reassentá-las novamente após o término das 

obras. Para algumas (muitas) famílias essa promessa nunca foi cumprida, e ao início das 

atividades do Perímetro Irrigado, o que se teve foi a disponibilização de serviços e do território 

 
3 Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento 
- DNOS, áreas de terras e benfeitorias, necessárias à criação e melhoramento de centros populacionais, seu 
abastecimento regular de meios de subsistência e planos hidroagrícolas, destinadas a execução do PROGRAMA 
DE APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLAS DECORRENTES DO PROJETO JAGUARIBE-APODI, na 
região da Chapada do Apodi, no Estado do Ceará, e dá outras providências. 
4 Art. 2º. Ficam excluídas da declaração constante do artigo 1º deste Decreto as áreas de terras e benfeitorias de 
propriedade da União e do Estado do Ceará, existentes na faixa de terras atingidas pela desapropriação. 
5 Art. 3º. Ficam preservadas e também excluídas do processo expropriatório áreas situadas no polígono descrito 
no artigo 1º deste Decreto, objeto dos seguintes programas:  
I - Projetos de natureza industrial e agropecuários, expressamente caracterizados como de interesse da SUDENE; 
II - Projetos para exploração de jazidas minerais já aprovados pelo DNPM, do Ministério das Minas e Energia. 
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para o agronegócio instalado, além dos aportes políticos e investimentos, o que demonstrou a 

negligência do Estado, sendo este o ponto de início para a implantação dos conflitos 

socioterritoriais. 

         Vale salientar que neste processo ainda se tem a ausência da abertura de participação 

política para os camponeses, o que agravou as disparidades sociais e expulsão, principalmente 

daqueles que não possuíam título ou propriedade sobre a terra, mas que detinham direito sobre 

esta devido a seu uso consolidado e cumprimento da função social em longo prazo. Verena 

Glass, tratando da banalização dos efeitos das instalações de grandes projetos de 

‘desenvolvimento’, observa que há uma urgência no aprofundamento da análise acerca da 

relação entre a debilitação do Estado democrático de direito e o modelo de desenvolvimento 

em curso, bem como as consequências do perspectivismo econômico como paradigma único 

das políticas estruturantes da nação (GLASS, 2016). 

         Como maneira de reivindicação à realização da promessa governamental e para 

reclamar o uso dessas águas em pleno semiárido alguns acampamentos foram realizados na 

extensão e no entorno do canal de transposição, sendo o acampamento Zé Maria do Tomé, 

iniciado em 2013, o que resiste até a atualidade. 

         O foco da luta e reivindicação desses acampados diz respeito a segunda etapa do 

Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi, que em proposta inicial, teria 1.000 hectares dos 4.800 

hectares destinados aos camponeses, incluindo todo o sistema de irrigação, casas de 

bombeamento e canais. Todavia, esta proposta não foi materializada e todo o projeto de 

irrigação foi voltado às terras negociadas para venda com as grandes empresas, tornando a 

região território de especulação financeira. Paralelamente se desperta sobre os efeitos desta 

territorialização e do modelo de produção executado. Este se tem sobretudo no uso exacerbado 

de agrotóxicos nesta região da Chapada do Apodi por vias diretas ou pulverização aérea, o que 

veio a acarretar danos à saúde dos moradores locais, poluição da água e acirramento dos 

conflitos já existentes. O uso destes venenos agrícolas característicos deste modelo de produção 

encontrou sua viabilização e aparato jurídico utilizando a estratégia das características físicas 

da região como fator desfavorável ou prejudicial à produção. Houveram diversas ações de 

reintegração de posse, movidas pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS) e pela Federação das Associações do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi (FAPIJA), 

esta última, sendo uma federação que reúne empresários do setor da fruticultura na região da 
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implantação do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi, ressaltando a estreita relação entre 

agronegócio e política, e sua hegemonia perante as instituições reguladoras do Estado. 

         O acampamento enfatizado neste texto recebe este nome em homenagem ao camponês 

José Maria Filho, o Zé Maria, morador da comunidade do Tomé, próxima ao acampamento. Zé 

Maria denunciava o intensivo uso de agrotóxicos nas monoculturas do agronegócio da região e 

seus impactos na saúde das populações locais e nos bens naturais, como a terra e a água, 

alertando para estes impactos em meios de comunicação e na Câmara local, além de solicitar 

testes e pesquisas para comprovar a contaminação da água. Sua luta também denunciava a 

pulverização aérea, normatizada nesta região e causadora dos principais danos à saúde. Com 

isso, tornou-se um grande inimigo dos latifundiários e empresas da localidade, tendo sua vida 

ceifada em abril de 2010, em uma emboscada nas proximidades do acampamento meses após 

a aprovação da lei municipal que proibia a pulverização aérea de agrotóxicos6. 

         Rigotto e Aguiar afirmam que 

 
devido às intensas modificações no modo de vida tradicional do camponês e aos 
impactos gerados sobre as populações rurais, dentre eles perda de terras e territórios, 
contaminação ambiental, surgimento de doenças, precarização do trabalho no campo 
e aumento da violência rural, em muitos locais a construção desses perímetros 
desencadeou conflitos territoriais entre os camponeses, que resistem e lutam por 
afirmar o seu modo de vida tradicional, e os governos e empresas do agronegócio, os 
quais são protagonistas na efetivação dessa política implementada de forma autoritária 
sobre os territórios. (RIGOTTO e AGUIAR, 2015). 
  

         Outra questão envolta nestes ‘processos de desenvolvimento’ é a banalização da 

violência para efetivação da territorialização e silenciamento dos que expõem ou reivindicam 

as problemáticas existentes. O agravamento desta realidade se torna também sua normatização 

perante o Estado, haja vista que muitas vezes o agronegócio possui interesses convergentes ou 

financiam os políticos locais, ou até mesmo, estão personificados em um único sujeito social. 

         A luta por terra e água na região da Chapada do Apodi é um exemplo do modo com que 

o capital se territorializa de forma violenta, se apropriando de todos os bens naturais e direitos 

sociais necessários à sua sustentação, expropriando as comunidades para a inserção dos grandes 

 
6 [...] por isso que a lei nº 16.820, de 20 de janeiro de 2019, que proíbe a pulverização aérea em todo o Ceará, leva 
o nome do ativista ambiental, Zé Maria do Tomé (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 2019). LEI 
N° 16.820, 08 de janeiro de 2019: Art. 1° Fica criado o art. 28-B na Lei Estadual n° 12.228, de 9 de dezembro 
de 1993, com a seguinte redação: “Art. 28-B. É vedada a pulverização aérea de agrotóxicos na agricultura no 
Estado do Ceará. 
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projetos de infraestrutura, e no caso da Chapada do Apodi, para os grandes empreendimentos 

do setor de fruticultura, para as multinacionais e exportadoras. 

          As empresas instaladas no entorno do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi produzem 

frutas para exportação, sendo a grande maioria destas exportadas para a Europa e Estados 

Unidos, produzindo principalmente banana, melão e melancia, frutas que necessitam de grande 

volume hídrico em seu processo de produção. Isto demonstra o descumprimento da função 

social da terra, haja vista os impactos ambientais e prioridade dos investimentos geram um 

retorno social que não condiz com a amplitude da apropriação do território e dos recursos 

naturais. 

         A terra usurpada pelo grande capital e as águas transpostas sendo utilizadas 

prioritariamente para irrigação do agronegócio fruticultor, sendo negada aos camponeses, 

mostra que a questão da disponibilidade hídrica no semiárido nordestino não é apenas por 

aspectos físicos da região. É também por aspectos políticos, pois a distribuição das águas é feita 

de maneira desigual, favorecendo os detentores do capital em detrimento dos menos 

capitalizados. 

         A negligência do Estado quanto às problemáticas da grilagem de terras na região 

também demonstra o caráter envolto na produção de políticas ‘públicas’, visto que as maiores 

empresas multinacionais e transnacionais instaladas na Chapada do Apodi são as principais 

envolvidas neste processo de expansão territorial ilegal. MAIA (2013), afirma que a área 

oficialmente destinada à construção do perímetro correspondeu a 10.284,31 hectares, 

distribuída entre apenas 27 proprietários, dos quais 16 adquiriram a propriedade por ações de 

usucapião. Assim, os quase 5 mil hectares restantes foram alvo do processo de grilagem por 

parte das empresas instaladas. Ocorre a reestruturação do espaço envolvendo perca de direitos 

e legalização da violência, tanto física e material para os camponeses, quanto simbólica e 

institucional. 

         Conforme Porto-Gonçalves (2012), afirma que neste novo período de globalização 

neoliberal, vê-se, que as empresas ganham uma importância ímpar, e são os seus interesses que 

passam a comandar a agenda de pesquisas e desenvolvimento. Complementando ainda que a 

empresa, é em si, uma instituição de poder, e não apenas uma ferramenta de produção de sentido 

econômico, como normalmente é vista (PORTO-GONÇALVES, 2012). 
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         Esta característica de exclusão social do camponês como aporte para a produção de viés 

financeirizado não decorre apenas na atualidade, sendo característica desde a colonização 

brasileira, onde se encontram a produção voltada ao mercado externo, a grande concentração 

de terra e de apropriação da renda, e a exploração da mão de obra do camponês expropriado, 

motivos quase absolutos dos conflitos no campo brasileiro. 

         O sistema de produção territorializado na região aqui enfatizada também apropriou-se 

da mão de obra dos camponeses desterritorializados, que não encontram possibilidades de 

reprodução do seu modelo de vida após a reconfiguração do território. Explorados, eram 

sujeitos a situações degradantes e expostos à insalubridade devido a aplicação ou exposição aos 

agrotóxicos. Ademais, a reestruturação do campo priorizou a perpetuação e expansão da 

concentração fundiária, gerando a expulsão dos camponeses que não possuem condições de 

competir com os grandes produtores. 

         Além disso, esta análise da configuração territorial pela agricultura capitalizada, elucida 

para as atuais relações de poder, controle dos espaços de produção e do meio agrário, que 

possuem apoio direto do Estado. Esta produção com caráter de acumulação financeira tem 

imposto uma reordenação social e territorial no campo, gerada nas contradições criadas pela 

expansão deste modelo. O exemplo aqui abordado deixa claro a retenção do território por um 

grupo seleto de empresas do grande capital sob o discurso de desenvolvimento social e interesse 

público. O mesmo se comprova nitidamente em escala nacional, nas dimensões políticas, de 

investimentos, e ainda sociais. O que se tem é a captura e fragilização de direitos e interesses 

coletivos para viabilizar a ampliação de setores eminentemente financeiros e mercantilista. 

         O acampamento Zé Maria do Tomé representa a resistência e o contraponto ao modelo 

de produção imposto na região, sendo, portanto, retrato da disputa que se estende em todo o 

território brasileiro, o qual tem como centralidade a luta pela vida e por uma organização social 

justa, avesso ao modelo imposto pelo mercado transnacional. 

Breves considerações sobre a luta pela água do acampamento Zé Maria do Tomé 

O acesso à água é um fator essencial para a sobrevivência humana, e esse bem natural 

não é primordial apenas para a saciar a sede, mas também para a produção de alimentos e 

tecnologias industriais, higiene pessoal, saneamento básico, lazer, geração de energia e plantio 

de culturas (RIBEIRO, 2008). Devido à sua importância, a água deve ser tratada como um 
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recurso ao qual todos têm direito ao acesso pleno e igualitário. Entretanto, não é o que se verifica 

em algumas localidades do nordeste brasileiro, que foi e é palco de diversos conflitos pela água. 

         O perímetro irrigado localizado na Chapada do Apodi, área de estudo exposta neste 

artigo, é mais um exemplo de conflito pela água e terra no nordeste brasileiro, acarretado pela 

apropriação de grandes extensões de terra e pelo uso excessivo da água, em detrimento de 

diversas famílias camponesas. A transposição das águas do rio Jaguaribe, realizada pelo Estado 

a partir de 1989, beneficiou apenas os detentores do capital, ou seja, os “senhores da terra” e os 

“senhores da água” (PETRELLA, 2002). Às diversas famílias camponesas da região, foi negado 

o uso dessas águas, que as viam serem utilizadas por empresas estrangeiras para irrigar grandes 

extensões de monoculturas; frutas para exportação, como banana, melão e melancia, culturas 

que necessitam de grande quantidade de água para seu cultivo. 

Sem água não há como cultivar, não há como plantar, dessa maneira, o agronegócio se 

apropria, não só da terra, mas também dos recursos hídricos, surgindo daí o agrohidronegócio 

(THOMAZ JR, 2008). Muitas vezes essa apropriação é facilitada pelo Estado, como foi o caso 

da região estudada. 

Essas águas transpostas serem utilizadas apenas para irrigar as fruticulturas das 

produções do agronegócio, e ser negada à população e aos camponeses, mostra que a questão 

da disponibilidade hídrica no semiárido nordestino não é apenas por aspectos físicos da região. 

É também por aspectos políticos, pois a distribuição das águas é feita de maneira desigual, 

favorecendo os detentores do capital em detrimento dos menos capitalizados. 

A ocupação de terras do acampamento Zé Maria do Tomé foi feita de maneira 

estratégica, pois ocupou as terras do entorno do canal que transporta água às produções do 

agronegócio. Sendo assim, é possível inferir que a água possui centralidade no conflito dessa 

região. O objetivo dos acampamentos que ocorrem e ocorreram na Chapada do Apodi é ocupar 

todo o perímetro irrigado do Vale do rio Jaguaribe. Reclamando as águas que são destinadas 

apenas aos grandes proprietários de terra provenientes do capital estrangeiro. 

 No início da construção do perímetro irrigado, houveram sete acampamentos sem-terra. 

Atualmente só resiste o acampamento Zé Maria do Tomé. As culturas plantadas pelas 150 

famílias acampadas são todas irrigadas pelas águas do canal, que utilizam bombas de captação 

de água no canal e técnicas de irrigação aprendidas nas fazendas do agronegócio, já que grande 

parte dessas famílias são ex trabalhadores dessas empresas estrangeiras.  
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Considerações finais 

O acampamento Zé Maria do Tomé é mais um exemplo do processo de monopolização 

do território pelo capital no qual a expulsão dos camponeses de seu território de pertencimento 

e reprodução da vida é ponto chave do processo. A agricultura globalizada tem por necessidade 

a expansão de suas fronteiras de forma célere e muitas vezes violenta, impulsionada ainda pelas 

demandas criadas pelo capital e pelo viés político que assume esta atividade. O conflito gestado 

na Chapada do Apodi – CE expõe essa dimensão política da monocultura, seja com seus aportes 

a expansão do agronegócio, seja com a negligência por parte do Estado em detrimento e direitos 

coletivos, neste caso, dos camponeses.  

A usurpação de novos territórios é característica essencial em um capitalismo em 

expansão territorial. Essa expansão sob o aparato político, como o caso enfatizado neste texto, 

favorece ainda a captura dos territórios de reprodução e sobrevivência camponesa, a exploração 

da mão de obra dos camponeses desterritorializados, os bens naturais de uso coletivo e até 

mesmo territórios naturais. Aqueles que lutam contra a histórica exclusão de direitos e injustiças 

sociais são tidos como barreiras para o que se propaga como “desenvolvimento social”, sendo 

isto o motivo para a perpetuação da violência no campo e acirramento de inúmeros conflitos 

agrários. O modelo de desenvolvimento implantado favorece apenas a manutenção deste 

sistema eminentemente financeiro e pró-mercado em detrimento do desenvolvimento pleno de 

uma sociedade e de direitos sociais coletivos.  
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DUBLIN + 30 E AS CERCAS QUE NOS SECAM O ciclo da financeirização da água e 

seus consensos no Brasil 

 
Bernardo Xavier dos Santos Santiago,  

Pedro D' Andrea Costa,  
João Roberto Lopes Pinto 

Resumo: 

 

Introdução O presente trabalho busca apresentar contribuições teórico-metodológicas para o 

mapeamento dos principais agentes e cadeias financeiras da apropriação da água no país, no 

marco temporal de 30 anos após a Conferência de Dublin. Neste período, o Brasil absorveu 

transformações significativas da dinâmica global que impõem a intensificação da 

mercantilização do bem comum, aqui condensadas na produção de três consensos:: i) na década 

de noventa, a produção global do “consenso da escassez”, da governança da água e sua 

institucionalização nos países periféricos; ii) a produção do “consenso das commodities” no 

período da crise alimentar, energética e financeira em (2007, 2008), como motor dos processos 

de apropriação e estrangeirização de terras e águas e, por fim, iii) a disputa pelo “consenso da 

financeirização”, após queda do preço dos produtos primários (2013, 2014, 2015) e o 

desencadeamento do golpe parlamentar, o desmonte das instituições, políticas e empresas 

públicas e a ascensão da extrema direita - com agenda econômica ultra liberalizante, abrindo 

espaço para a reformulação do mercado de águas e saneamento. Principais elementos teórico-

metodológicos A Conferência de Dublin, em 1992, é o ponto de partida da presente análise em 

função da compreensão de que nela se inicia o atual processo que garante a expansão do 

controle privado e financeiro da água. No evento preparatório para Eco-92, a construção do 

consenso da escassez (PORTO-GONÇALVES, 2006) e atribuição de valor econômico é 

defendido e disseminado pelas principais hegemonias do sistema-mundo moderno-colonial, 

aliados ao Banco Mundial, ao Fundo Monetário Internacional, diversos fundos de investimento, 

ao capital financeiro e organismos internacionais, intergovernamentais e ONGs - naquelas que, 

posteriormente, se constituiria como a “plataforma de multi-stakeholders” que compõem o 

Fórum Mundial da Água. O modelo de gerenciamento costurado globalmente, no interior do 

Conselho Mundial da Água e em torno dos consensos de Dublin, se reflete nos desenhos 
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institucionais dos Estados-nação, dentre eles o Brasil e sua Política Nacional de Recursos 

Hídricos (Lei 9433/97). Dentre os princípios que orientam essa “nova governança” estão 

aqueles que definem a água doce como recurso finito e vulnerável, razão pela qual lhe deve ser 

atribuído valor econômico com suposto fundamento na inibição do desperdício. Este modelo, 

concomitantemente, insere institucionalmente os grandes usuários de água na gestão do bem 

comum, sob o pretexto de ampliar a participação nas tomadas de decisões - tornando explícitas 

as relações íntimas entre estado e capital. Ancorados em pressupostos como neutralidade e em 

termos tão belos quanto vazios de significado a priori, como “democracia” e “participação”, 

este modelo de gestão oculta o que deveria ser óbvio: as tensões hídricas são processo e produto 

de disputas políticas e relações de poder. Ao optar por uma tecnocracia moderna e colonial, 

esvaziada de uma análise crítica ao modelo de desenvolvimento capitalista como vetor da crise 

hídrica, o modelo de gestão não só garante amparo legal e institucional aos novos negócios da 

água, mas viabiliza um estado de coisas que põe no indivíduo a culpa pela falaciosa escassez 

do líquido. Os setores mais intensivos na superexploração da água (agronegócio, mineração e 

siderurgia) se organizam em entidades de classe construindo blocos de poder minuciosamente 

organizados de forma que seus interesses sejam abertamente defendidos. Multinacionais que 

compõem esses setores se articulam com fundos de investimentos, empresas de engenharia, 

escritórios de advocacia, instituições públicas e privadas de pesquisa, bancos nacionais e 

estrangeiros, grandes empresas do ramo das telecomunicações, entre outras. Essas entidades 

constroem capilaridade ocupando e centralizando os espaços de gestão, ora loteados por essas 

entidades de classe, ora por empresas associadas a elas. Dessa forma esses setores centralizam 

o controle e o poder sobre a gestão e a política de águas no Brasil, utilizando-se dos 

instrumentos instituídos pela Política Nacional de Recursos Hídricos no interior dos órgãos que 

compõem o Sistema Nacional de Gerenciamento Hídrico. No transcurso das últimas duas 

décadas, expressivas transformações econômicas e sociais tiveram lugar no contexto do 

capitalismo global, não só no tocante à reorganização produtiva e tecnológica, mas 

fundamentalmente, na reconfiguração geopolítica dos atores e dos seus interesses dentro do 

sistema e no processo cada vez mais intenso de financeirização das atividades econômicas. O 

espaço agrário brasileiro tem assumido posição central no conjunto dessas iniciativas, 

evidenciado a partir de um crescimento do interesse e busca por terra e água em todo o mundo, 

especialmente em razão da demanda por alimentos, agroenergias e commodities. É neste 

período que há uma atualização do processo histórico e espacial do desenvolvimento do 
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capitalismo, marcado por processos desiguais e combinados de cercamentos de terra, água e 

território. Sassen (2016) assinala que ao analisarmos este processo pode-se perceber diferenças 

de fases específicas do movimento de aquisição de terras pelo capital. Há uma mudança abrupta 

que representa uma transformação sistêmica desta tendência espaço-temporal de aquisição de 

terras por estrangeiros. A autora elenca dois fatores que podem indicar tal direção: i) maior 

demanda pelo controle da produção de biocombustíveis, alimento e energia; e ii) a crise 

alimentar ao provocar a elevação do preço dos alimentos inflaciona o preço das terras, 

convertendo-a à lógica financeira devido a um processo de valorização puxado por um duplo 

viés: sua materialidade em si e possibilidade de acesso/controle de uma grande variedade de 

mercadorias e “recursos naturais”. Apenas entre 2006 e 2011, mais de 200 milhões de hectares 

de terras foram adquiridos por governos e pelo capital estrangeiro em todo o mundo - destaque-

se, contendo uma quantidade imensurável de água. É neste sentido que Svampa (2013) aponta 

a criação de um consenso das commodities, oriundo justamente de uma ordem econômica, 

política e ideológica sustentada por esta dinâmica criada pelo boom das commodities. 

Econômico porque gera um processo de reprimarização da economia que é acompanhado por 

um intenso processo de espoliação de terras, águas e territórios, produzindo novas formas de 

dependência e dominação. Político e ideológico, pois se utiliza da elevação do preço das 

commodities e a crescente demanda global por produtos primários para produzir um discurso 

que afirma a América Latina enquanto uma região privilegiada devido à grande e variada 

extensão de “recursos naturais”. No Brasil, o fim do “boom das commodities”, entre 2013 e 

2015, foi incapaz de abalar esse consenso produzido em torno da reprimarização da economia, 

concentrando os embates polarizados em torno de quais agentes e por quais métodos exerceriam 

o controle dos recursos. A inequívoca fragilização do bloco hegemônico até então, abriu espaço, 

com o golpe parlamentar que pôs fim aos 14 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, 

para a ascensão da ultra direita, com intensa agenda de financeirização dos serviços públicos e 

da exploração dos bens naturais. O embate acerca da produção do consenso da financeirização 

no atual momento se expressa nas ações do primeiro ano do governo Bolsonaro, na 

capitalização da previdência, na privatização das empresas públicas e universidades, mas 

também, de modo intenso - e que pouco obtém espaço no debate público - no mercado de águas 

e saneamento. Medidas como a Medida Provisória 868/2018 (a MP do Saneamento) e o PLS 

495/2017, que cria o instrumento de “mercado de águas” possibilitando a cessão onerosa total 

ou parcial da vazão outorgada de uso de recursos hídricos, são parte do último capítulo da série 
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que se iniciou em 1992 e atinge seu clímax no período atual Neste cenário, as contribuições 

metodológicas que justificam o presente trabalho consiste na sistematização preliminar das 

possibilidades de tratamento de um conjunto de dados relativos às vazões das outorgas 

concedidas pelo poder público, no levantamento da penetração dos grandes usuários da água 

nos órgãos dos gestão descentralizada do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos e no mapeamento da estrutura de propriedade das atuais concessionárias privadas de 

saneamento.. Considerações Segundo D’ Andrea (2018), o volume de água utilizado pelo 

agronegócio (considerando a produção de algodão, cana-de-açúcar, milho, soja, arroz, bovinos, 

suínos e frangos) e pelo setor mínero-siderúrgico (considerando apenas o minério de ferro e o 

aço), no ano de 2015, foi da ordem de 1,7 quatrilhões de litros. Montante equivalente a uma 

população de 30,3 bilhões de pessoas, o mesmo que 3,7 vezes a população mundial, ou o 

equivalente a 146 vezes a população brasileira.Com o ciclo da água articulado em torno de três 

consensos (escassez, commodities e financeirização), busca-se construir metodologicamente a 

trajetória de mercantilização da água a partir de três períodos que expressam uma diversidade 

de elementos e ferramentas de análise. Importante salientar que, ainda que mobilizados em 

períodos distintos, os três consensos não são datados e tampouco se substituem: cumprem o 

papel de se retroalimentar. O presente trabalho tem como tarefa principal gerar contribuições 

teórico-metodológicas que colaborem com o mapeamento dos principais agentes e cadeias 

financeiras do agronegócio, mineração, siderurgia e saneamento, responsáveis pelo movimento 

de espoliação (Harvey, 2004) das águas no Brasil. Referências Bibliográficas D’ ANDREA, P. 

As águas do rio Guapiaçu entre os bens comuns e o capital: o conflito entre as redes 

comunitárias de água e o capital. Dissertação de Mestrado - Faculdade de Formação de 

Professores, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, p. 253, 2018.HARVEY, 

D. O novo imperialismo. São Paulo: Loyola, 2004.PORTO-GONÇALVES, C. W. A 

globalização da natureza e a natureza da globalização – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2006.SASSEN, S. Expulsões: brutalidade e complexidade na economia global. Paz e Terra: Rio 

de Janeiro, 2016.SVAMPA, M. Consenso de los commodities y lenguajes de valoración en 

America Latina. Nueva Sociedad, no. 244, março e abril de 2013. 
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POLÍTICA DE IRRIGAÇÃO PARA O NORDESTE E OS CONFLITOS 

TERRITORIAIS: O CASO DO PERÍMETRO IRRIGADO TABULEIROS DE 

RUSSAS (CE) 

Diego Gadelha de Almeida1 
 

1. Introdução 

Os planos do Governo Federal para o aproveitamento hidroagrícola no Vale do 

Jaguaribe, no Estado do Ceará, intensificaram-se na década de 1960, com a elaboração do 

Estudo Geral de Base do Vale do Jaguaribe, realizado pela Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Com base em informações extraídas de Brasil 

(1991) os estudos mapearam importantes zonas de solos férteis, propícios ao desenvolvimento 

da agricultura irrigada, que subsidiaram a implantação de diversos perímetros irrigados na 

região do rio Jaguaribe e afluentes, entre eles o Perímetro Irrigado Morada Nova, no ano de 

1968, o Perímetro Irrigado Jaguaruana, no ano de 1975, e o Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi, 

no ano de 1987.  

Para a expansão da área irrigada na bacia do rio Jaguaribe, em meados de 1987, o 

Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS), com base nas diretrizes do 

Programa Nacional de Irrigação (PROINE), retomou os estudos sobre aproveitamento 

hidroagrícola da região, com a produção do plano intitulado de Estudos da Viabilidade da Zona 

de Transição Tabuleiros de Russas, que identificou uma área de 15.000 hectares de solos 

irrigáveis, subsidiando, assim, as ações Governo Federal para implantar o mais recente 

perímetro irrigado do Vale do Jaguaribe, o Perímetro Irrigado Tabuleiros de Russas (PITR) 

(BRASIL, 2005). 

O DNOCS dividiu a implantação do PITR em duas etapas: as obras da primeira etapa 

iniciaram no ano de 1992, totalizando 10.765 hectares (ha) e a segunda, com 3.365 ha, no ano 

de 2008. A 2ª etapa do perímetro Tabuleiros de Russas conta com investimento de R$120.05 

milhões, do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-2). A área é constituída por uma 

ampla superfície aplainada, ao longo da margem esquerda do Rio Jaguaribe, apresentando solos 

podzólicos vermelho-amarelo, areia quartzosas, litólicos de substratos gnáissicos, etc., de 

 
1 Professor do Instituto Federal do Ceará – Campus Fortaleza. Membro do grupo Memória e Conflitos 
Territoriais (COMTER)- UFC. E-mail: diegogadelha@gmail.com 
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textura superficial normalmente arenosa ou média (BRASIL, 2005). 

A instalação e operação do Perímetro Irrigado Tabuleiros de Russas, contudo, não 

acontece em um espaço ‘vazio’, sem ocupação e usos do território. Ocupavam e ocupam a 

mesma área disputada pelo DNOCS um conjunto de comunidades rurais, que desde a década 

de 1930, se apropriaram do território e desenvolveram/desenvolvem um conjunto de saberes e 

práticas, que divergem da racionalidade economicista impregnada na política de irrigação 

proposta pelo órgão. 

Os planos e obras do DNOCS, contudo, expressam uma concepção abstrata do espaço, 

entendendo-o como palco, receptáculo, como mero componente físico, desprovido de dinâmica, 

vida, identidade, sentidos e sujeitos sociais. Tal concepção implica na imposição de uma 

racionalidade exógena, distinta das formas de apropriação e de usos do território em curso nas 

comunidades rurais atingidas pela instalação do PITR. 

É possível apreender que o planejamento, implantação e operação das políticas de 

(des)envolvimento aplicadas pelo DNOCS, com destaque para os perímetros irrigados, foram e 

são marcadas pelo aumento da tensão social e dos conflitos territoriais, via imposição autoritária 

de racionalidades produtivas exógenas ao lugar, invisibilização dos sujeitos sociais e suas 

práticas de uso do território, ausência de diálogo com as comunidades envolvidas no conflito e 

imposição desproporcional de riscos socioambientais às populações atingidas, que arcam com 

a maior parcela de impactos e convivem com o passivo do modelo de (des)envolvimento 

proposto. 

Ao analisarmos a concepção, implantação e operação do Perímetro Irrigado Tabuleiros 

de Russas percebemos a repetição das estratégias do Estado para impor uma concepção de 

território enquanto recurso, em contraponto à lógica das diversas comunidades rurais que 

apreendem o território enquanto abrigo (SANTOS, 1997). Esta oposição, inconciliável, se 

expressa em formas distintas de significar a vida, a natureza, a agricultura e disparam conflitos 

que materializam uma geografia desigual dos rejeitos e proveitos dos resultados das políticas 

de (des)envolvimento (PORTO-GONÇALVES, 2006). Resultados que conformam um modelo 

de intervenção territorial em que os rejeitos são absorvidos pelas populações 

expropriadas/atingidas e os proveitos são apropriados privadamente pelo Estado e pelo 

agronegócio, que drenam os lucros extraídos do local para lugares longínquos, numa verdadeira 

sangria do território (SOUZA, 1994).  
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Para desvelarmos os conflitos impostos pela instalação do Perímetro Irrigado Tabuleiros 

de Russas utilizamos as seguintes fontes de informação: as pesquisas de Braga (2010) e Alves 

(2012); os Estudos de Impactos Ambientais da primeira e segunda etapa do Perímetro Irrigado 

Tabuleiro de Russas; o laudo antropológico produzido pelo Ministério Público Federal (MPF), 

no ano de 2009; e o arquivo da Cáritas Diocesana de Limoeiro do Norte, organização não-

governamental, que contribui com a Comissão de Resistência das comunidades rurais do 

Tabuleiros de Russas nas negociações com o DNOCS. Destacamos que no arquivo da Cáritas 

é possível consultar as atas de reuniões com órgão propositor do projeto; os diversos ofícios 

encaminhados ao DNOCS e MPF, pela Comissão de Resistência; registros fotográficos e a 

contraproposta de projeto de reassentamento construída pelas comunidades atingidas. Além das 

fontes citadas, destacamos que o autor do presente texto acompanha o conflito desde 2009 – 

participando das reuniões de negociação, audiências públicas, reuniões de planejamento da 

Comissão de Resistência, atos de rua – ações que possibilitaram apreender a dinâmica do 

conflito em curso. 

 

2. A expansão da política de irrigação e o soterramento do território camponês.  

Para implantação do Perímetro Irrigado Tabuleiros de Russas, o Governo Federal 

publicou o Decreto nº 97.143, de 29 de novembro de 1988, que declara de utilidade pública e 

interesse social uma área com aproximadamente 24.471 ha (vinte e quatro mil, quatrocentos e 

setenta e um hectares), necessária à implantação do projeto. 

A primeira etapa do projeto de irrigação Tabuleiro de Russas previa a implantação de 

um distrito agrícola irrigado, com área total de 10.795 ha, atingindo, conforme o Quadro 1, 22 

comunidades rurais, compostas por 782 famílias impactadas diretamente pela construção do 

projeto. Segundo Brasil (2005) a segunda etapa, desapropriou 306 propriedades rurais, com um 

contingente populacional de 67 famílias, distribuídas em 8 comunidades, como podemos 

observar no quadro 1.  
 

Quadro 1: Comunidades atingidas pela instalação do PITR 

1ª Etapa 2ª Etapa 

Lagoa Salgada; Massapé de fora; 

Massapé de dentro; Lagoa da Várzea; 

Sussuarana; Paraíba; Povoado do Mari; 

Escondida, Bananeiras, Sítio Junco, Lagoa 

dos Cavalos, Córrego Salgado, Barbatão, 

Sussuarana, Peixe. 
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Canafístula de Baixo; Baixio dos Azuis; 

Sítio Córrego Vinte e Um; Córrego dos 

Estácios; Germana; Açude dos Venâncios; 

Córrego Salgado; Tanquinhos; Lagoa da 

Roça; Umari; Iracema; Capece; Liberdade; 

Baixio Verde; Lagoinha 

Fonte: BRASIL (1991) e BRASIL (2005). Organização dos autores. 
 
Não há registros de reassentamento construído pelo DNOCS para as famílias 

desapropriadas pela primeira etapa do projeto. Parte das famílias migrou para a periferia da 

zona urbana de Russas, algumas se restabeleceram no Distrito de Flores e na localidade do 

Jardim São José, às margens da BR-116, ambas no município de Russas.  
Já na segunda etapa, foco do presente texto, algumas comunidades como Bananeiras, 

Escondida, Córrego Salgado e Barbatão foram completamente desapropriadas, enquanto Lagoa 

dos Cavalos, Peixe e Junco tiveram suas áreas reduzidas, com a desapropriação de moradias e 

terras de produção de parte das famílias atingidas. 

Importante  observamos que  essas comunidades começaram a se estruturar em fins do 

século XIX e início do século XX, sendo compostas, em sua maioria, por membros da mesma 

família. 

O uso e ocupação do território eram marcados pela agricultura de sequeiro, com 

destaque para a produção do feijão, milho, mandioca, cajueiros, extração da cera de carnaúba e 

quintais produtivos repletos de frutas e hortaliças. Nelas também se desenvolvia pecuária, com 

a criação de bovinos, ovinos, caprinos, galinha caipira e a apicultura:  
Os modos específicos de vida e convivência com o semiárido dos moradores da área 
em tela – como, por exemplo, a subsistência baseada na agricultura e coleta de 
castanha e cera de carnaúba – apontam para a existência de ‘conhecimentos, inovações 
e práticas gerados pela tradição’ que os capacitam a habitar no território em que se 
situam, ou seja, nesses ‘espaços necessários a reprodução cultural, social e 
econômica’ dessas populações que ora se encontram ameaçadas de remoção. O caráter 
tradicional salta mais aos olhos, por exemplo, em comunidades como a da Escondida, 
mas considero que o conjunto da área rural impactada pelo Projeto pode ser 
caracterizada como tradicional (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2009: 25). 
 

Os estudos de Braga (2010) e Alves (2012), os trabalhos de campo e a vivência nas 

comunidades indicavam um território repleto de vida, dinâmica e significados para as famílias 

que habitam o local. Para os(as) agricultores(as) o território é visto enquanto abrigo, como meio 

de vida, com fortes laços de identidade, simbolismo, imbuído de características/racionalidades 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

5883 
 

divergentes das descritas pelos estudos e discursos hegemônicos que justificam a intervenção 

territorial do DNOCS.  
As comunidades, durante décadas, foram experimentando estratégias, como podemos 

observar no quadro 2, para conviver com o semiárido, num processo de coevolução e 

reconhecimento das limitações e potencialidades do meio. Por intermédio de grupos 

organizados, associações comunitárias e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Russas. 

Desde a década de 1980, as comunidades conquistaram projetos socioprodutivos, obras de 

infraestrutura, instalaram experiências de convivência com o semiárido, diversificaram a 

produção, fortaleceram a organização e os vínculos comunitários. Tais alternativas, implantadas 

no território, tornaram as comunidades reconhecidas nacionalmente, e até internacionalmente, 

como referência em estratégias de convivência com o semiárido.  
 

Quadro 2 – As práticas de convivência com o semiárido.  

Experiências Objetivos 
Cisternas de Placa Sistema de armazenamento de água com capacidade para 16 mil litros, 

fundamental para o abastecimento humano. A tecnologia é uma 
alternativa para conviver com a escassez hídrica do semiárido, 
contribuindo para autonomia da população em relação à indústria da 
seca.  

Barragem 
Subterrânea com 
agroflorestação 

Sistema de represamento de águas subterrâneas, construída 
estrategicamente em locais com subsolo rochoso e leito de aluvião. No 
semiárido, o sistema apresenta vantagens por diminuir a evaporação da 
água, já que a mesma fica armazenada numa profundidade superior a um 
metro. A água da barragem é aproveitada para o cultivo de feijão, 
mandioca, capim elefante e algumas fruteiras.  

Ovinocultura Atividade pecuária adaptada ao semiárido, iniciou com a criação 
coletiva de 80 animais, com oito famílias envolvidas. Em 2012, o grupo 
contava com seis famílias e um plantel de 200 animais. Fonte de 
soberania alimentar e renda para os agricultores.  

Sistema 
Agrosilvopastoril 

Sistema caracterizado pela integração entre plantas lenhosas perenes, 
culturas alimentares, vegetação de caatinga e pastagens. O manejo do 
sistema fornece alimento para os animais, para os produtores e energia, 
por meio do manejo sustentável da lenha.  

Banco de sementes 
comunitário 

O banco de sementes era composto por uma unidade de armazenamento 
e um campo comunitário. Os(as) agricultores(as) desenvolveram 
intercâmbios para troca de sementes com outras comunidades, 
garantindo o resgate de sementes e a diversificação do banco genético 
disponível às comunidades. 

Apicultura A atividade apícola contava em 2010, com 260 colmeias e uma produção 
anual média de 6,1 toneladas, configurando-se como uma das principais 
atividades econômicas das comunidades, sendo o mel vendido in natura 
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para atravessadores, que exportavam para Alemanha, ou engarrafado 
para o mercado local e regional.  

Outras experiências As comunidades contam também com uma unidade de raspa de 
mandioca e estratégias de silagem, alternativa que busca garantir 
alimentação para os rebanhos durante o período de estiagem. 

Fonte: BRAGA (2010) e ALVES (2012), adaptado pelos autores.  

 

Invisibilizadas, todas as experiências sistematizadas no quadro 2 não são 

citadas/(re)conhecidas nos estudos de impactos ambientais utilizados no processo de 

licenciamento ambiental e no discurso do Estado. Toda a história de luta das comunidades para 

produzir um território de convivência com o semiárido foi invisibilizado no diagnóstico 

socioambiental do Estudo de Impacto Ambiental da segunda etapa do perímetro irrigado. O 

‘esquecimento’, intencional, reflete a oposição entre território enquanto abrigo e território 

enquanto recurso, de terra de trabalho e terra de negócio e expressam uma disputa territorial 

entre Estado e comunidades rurais.  

 

3. A imposição do território enquanto recurso: tensões e conflitos entre Estado e 

camponeses(as) 

O modus operandi do DNOCS no processo de desapropriação das famílias atingidas foi 

caracterizado pelo autoritarismo, falta de informação, transparência, participação e, ainda, pela 

produção de informações perversas, que buscavam intimidar os desapropriados e/ou conquistar 

a confiança para minar a resistência comunitária ao projeto.  

As oito comunidades rurais incluídas na poligonal do projeto receberam a informação 

da desapropriação com surpresa, já que não houve um processo prévio e participativo de 

exposição do projeto para a população local. Segundo relatos coletados nos trabalhos de campo, 

o DNOCS não promoveu nenhuma reunião pública com todas as comunidades atingidas para 

socializar e debater previamente a proposta de intervenção territorial. 

Ante à total falta de informação e comunicação, as comunidades organizaram a 

Comissão de Resistência do Tabuleiro de Russas, composta por agricultores(as) atingidos(as) 

pela expansão do projeto irrigado. A Comissão articulou e promoveu constantes reuniões com 

o DNOCS, audiências públicas e manifestações de rua que expressavam seu desacordo e 

resistência ao processo de desapropriação. 
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A experiência vivida pelas comunidades rurais atingidas pela da primeira etapa, que 

foram expropriadas sem direito ao reassentamento, sendo obrigadas a migrar para outras 

localidades e periferia do município de Russas, serviu de alerta para a Comissão de Resistência, 

que já conhecia, em linhas gerais, as consequências da instalação do perímetro.  

As comunidades tentaram, inicialmente, demonstrar inviabilidade da expansão da 

segunda etapa, já que dos 10.765 hectares da primeira etapa, no ano de 2008, apenas 23% da 

área total estavam ocupados (MPF, 2009). Segundo laudo pericial produzido pelo Ministério 

Público Federal, “a sub-utilização da 1ª etapa do projeto já coloca questões acerca da 

razoabilidade da expansão de um projeto que terá alto custo sócio-ambiental” (MPF, 2009: 2). 

O DNOCS, contudo, manteve a decisão de avançar com as obras. Restou às comunidades a 

estratégia de minimizar os impactos e garantir seus direitos no processo de desapropriação.  

Com a falta de transparência e a dificuldade de acesso às informações completas, claras 

e objetivas, as comunidades organizaram três audiências públicas (duas em 2008 e uma 2009), 

que contaram com a participação das famílias atingidas, de movimentos sociais, de 

organizações não-governamentais, do Ministério Público Federal (Comarca de Limoeiro do 

Norte), de Universidades e de técnicos do DNOCS.  

Mesmo com essa estratégia de pressão, as audiências públicas eram pouco produtivas, 

não garantiam acesso à informação e não encaminhavam os problemas relatados pelas famílias 

atingidas, já que o DNOCS, como tática, sempre enviava técnicos sem poder de decisão ou que 

dominavam apenas parte das informações demandadas pelas comunidades.  

Com o início das obras de engenharia, notadamente dos canais que transportam água 

para irrigação, os conflitos entre DNOCS e comunidades se tornaram mais intensos, visto que 

a construção iniciou sem que os desdobramentos legais da desapropriação tivessem sidos 

esclarecidos ou resolvidos como, por exemplo, os valores e pagamentos das indenizações, bem 

como a construção do reassentamento. 

O DNOCS não cumpriu o rito processual básico da justa e prévia indenização para 

iniciar as obras. As famílias relataram que o órgão usou de diversas estratégias para ‘entrar’ nas 

terras atingidas, visto que os trâmites administrativos para pagamento de indenizações e 

reassentamento iriam ‘atrasar’ o cronograma estabelecido.  

Quando finalmente as indenizações começaram a ser pagas, as famílias da comunidade 

de Bananeiras e Escondida foram as primeiras a receber seus direitos. Com isso, iniciou-se outra 
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fase do conflito: as pressões impetradas pelos servidores do órgão federal junto às famílias com 

indenizações pagas para que deixassem suas casas o mais rápido possível, pois a obra precisava 

avançar. Nesse processo, as famílias desapropriadas eram classificadas em três grupos de 

atingidos, conforme laudo de avaliação da terra e benfeitorias. Grupo 1 aqueles que possuem 

direito a reassentamento; Grupo 2 aqueles que podem optar entre reassentamento ou 

indenização; e Grupo 3 aqueles que só podem receber indenização.  

Com o pagamento das indenizações, as famílias começaram a deixar suas casas. Os 

moradores das comunidades de Bananeiras e Escondida, que tiveram suas áreas totalmente 

incluídas na poligonal de desapropriação, foram os primeiros expropriados da Segunda Etapa. 

Parte da comunidade, formada, em sua maioria, por membros da mesma família, restabeleceu-

se numa localidade intitulada de Fazenda Maia, enquanto outros moradores se deslocaram para 

a comunidade do Cipó, ambas localizadas no entorno da poligonal de desapropriação do 

Tabuleiro de Russas.  

Com o esvaziamento das comunidades, o público enquadrado da política de 

reassentamento passou a vivenciar novos problemas: os pequenos comércios foram fechados, 

o transporte escolar não buscava mais os estudantes que continuavam na área e o esvaziamento 

gerou uma sensação de insegurança entre os remanescentes.  

Mesmo sem definição da política de reassentamento, os caminhões e tratores 

continuavam cortando as terras, fragmentando e isolando as comunidades. O canal continua 

avançando, tornando-se vizinho de diversas casas que aguardavam o reassentamento. A poeira, 

o barulho das máquinas, a mudança nas estradas, o desmatamento, a fuga da fauna, 

conformavam a nova dinâmica da paisagem nas comunidades atingidas. Aos poucos, as famílias 

que receberam as indenizações deixaram suas casas, que em seguida foram demolidas pelo 

DNOCS, fato que intensificou o isolamento dos(as) agricultores(as) que aguardavam o 

reassentamento. 

Além disso, a morosidade do órgão em construir o reassentamento e pagar as 

indenizações impôs diversas consequências para as famílias que permaneciam na terra. Com a 

incerteza da data de pagamento da indenização e/ou da conclusão do reassentamento parte dos 

agricultores deixou de investir na produção e de cultivar plenamente a terra, pois temiam que, 

a qualquer momento, o DNOCS efetivasse a sua desapropriação direta. Os quatro anos de espera 
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e incertezas, pós-laudo de avaliação das terras, implicaram em redução drástica da produção 

agrícola dos territórios, impondo riscos à segurança e soberania alimentar nas comunidades. 

A manutenção das atividades econômicas dos atingidos, o acesso à alimentação e a 

segurança foram preocupações que não fizeram parte do cronograma físico-operacional da obra, 

isto é, dos planos de instalação da segunda etapa do PI Tabuleiros de Russas.  

No processo de desapropriação outro ponto central de conflito com o DNOCS diz 

respeito ao modelo de reassentamento proposto pelo órgão. No plano inicial, o reassentamento 

das famílias seria composto apenas por casa e infraestutura de uso comum (energia, estradas, 

praça etc), isto é, as famílias reassentadas não teriam terra para produção.  

O órgão tinha como meta desapropriar moradias e terra de produção de oito 

comunidades, formadas majoritariamente por agricultores(as), e sua política de reassentamento 

só previa a reconstrução de casas, sem direito à terra de produção. Segundo o DNOCS, os 

desapropriados, sejam os indenizados ou reassentados, deveriam participar de um processo de 

seleção e se apresentassem perfil para irrigantes, deveriam pagar por um lote de 8 hectares, sua 

infraestrutura de irrigação e todos os custos de manutenção: energia, taxa mensal de 

administração, entre outros. Ou seja, os expropriados deveriam se submeter às normas e aos 

custos do perímetro irrigado. 

O próprio Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da segunda etapa reconhece que as 

famílias desapropriadas correm sérios riscos de não voltarem a ter terra de produção, visto que 

a indenização paga era irrisória para aquisição de novas áreas com qualidade e próximas ao 

local de moradia.  

A análise do EIA deixa claro que a maior carga de impactos do processo desapropriação 

recaiu e recairá sobre os(as) pequenos(as) agricultores(as). Aos mais pobres, desterrados, 

sobrará a alternativa de engrossar o exército industrial de reserva, contribuindo para alimentar 

o mercado de trabalho nas cidades e/ou nas empresas do agronegócio atraídas para o perímetro 

irrigado.  

Apesar do discurso perverso do DNOCS de inclusão dos desapropriados, que os atuais 

perímetros irrigados não são idealizados para incorporar as famílias atingidas, pois dificilmente 

comportam outra dinâmica de produção que não seja a da racionalidade empresarial do 

agronegócio, que qualifica o território enquanto recurso e a terra enquanto negócio. Cientes de 
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que o perímetro é um projeto excludente, as famílias atingidas exigiram outra concepção de 

reassentamento, tornando-se o ponto de pauta principal no processo de luta e resistência. 

 

4. As lutas e resistências: por um território camponês em convivência com o 

semiárido. 

Em agosto de 2009, a pedido da Comissão de Resistência, foi realizada uma audiência 

pública no distrito do Peixe (município de Russas), que contou com a intermediação do 

Ministério Público Federal, estando o DNOCS representado por um técnico sem poder de 

decisão. A audiência tinha como objetivo esclarecer as várias dúvidas provocadas pela falta de 

transparência do órgão. Entre os encaminhamentos, foram lançadas duas propostas: (1) que o 

MPF produzisse um estudo antropológico da área para subsidiar as famílias atingidas com 

informações técnicas, contribuindo com o fortalecimento do processo de resistência e (2) que a 

Comissão de Resistência iniciasse um processo coletivo de construção de uma contraproposta 

de reassentamento, com o objetivo de alimentar o processo de negociação com o DNOCS.  

O estudo antropológico foi realizado pelo antropólogo Sérgio Brissac, a pedido do MPF, 

sendo entregue em setembro de 2009. O laudo reforçava que a maior carga de impactos do 

projeto recairia sobre as comunidades rurais e trazia a necessidade de ampliar o conceito de 

atingido, indo além dos desapropriados que perderam seu território e terra de produção, 

incluindo, igualmente, as famílias que permaneceriam nas bordas do perímetro irrigado, visto 

que o modelo de produção, calcado no uso de agroquímicos, contamina a água, o solo, o ar e 

os trabalhadores.  

Pari passu à realização do laudo antropológico, a Comissão iniciou o processo de 

construção da proposta de reassentamento, que foi debatido e aprovado em uma grande 

assembleia dos atingidos(as), realizada no dia 05 de fevereiro de 2010, na comunidade do Peixe, 

município de Russas. 

A Comissão de Resistência adotou as seguintes diretrizes para elaboração da 

contraproposta de reassentamento:  
 
O projeto consiste na definição de uma área de reassentamento para as famílias 
atingidas (1) que atenda às suas necessidades: moradia, trabalho e produção, água, 
infraestrutura, preservação ambiental, (2) que leve em conta o desenvolvimento das 
comunidades e as gerações futuras, (3) que possibilite o desenvolvimento de uma 
agricultura familiar sustentável sem utilizar agrotóxicos, sem agredir o meio ambiente 
e sem prejudicar a vida humana, (4) que respeite a cultura tradicional dessas 
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comunidades e (5) que garanta às famílias e às o direito de serem sujeito de suas vidas 
e história (CÁRITAS DIOCESANA DE LIMOEIRO DO NORTE, CE. PROJETO 
DE REASSENTAMENTO, 2009: 2). 
 

A área proposta para o reassentamento totalizava 1.442 hectares, extensão que, segundo 

as comunidades, contemplaria terra para moradia e produção. Na contraproposta, as 

comunidades exigiam a criação de uma Zona de Amortecimento, que consiste numa faixa com 

vegetação nativa, com a função de barreira de proteção entre o perímetro irrigado e a área do 

reassentamento. A proposta indicava, também, que a área de Reserva Legal do perímetro ficasse 

disposta ao redor da Zona de Amortecimento para ampliar a proteção das comunidades em 

relação aos riscos ambientais desencadeados pela operação da Primeira e Segunda Etapa do 

Tabuleiros de Russas.  
O projeto elaborado foi protocolado junto à Direção-Geral do DNOCS manteve o 

entendimento de que as famílias desapropriadas teriam direito apenas ao reassentamento da 

moradia, e para garantir a terra de produção, deveriam participar do processo seletivo dos lotes 

agrícolas. Caso fossem selecionados, os postulantes a irrigante deveriam arcar com todos os 

custos de aquisição e manutenção do lote, de acordo com as regras estabelecidas na Lei de 

Irrigação2. O DNOCS, assim, em nada alterou sua proposta, já que reassentamento da casa e 

garantia de participação da seleção são direitos assegurados na legislação que disciplina o tema.  

Na esteira da inflexibilidade do órgão, as comunidades organizaram um abaixo-assinado 

que foi firmado pelas famílias atingidas. O documento reforçava o entendimento de que o 

reassentamento deveria contemplar a terra de produção e mecanismos que garantissem a 

conservação ambiental, a saúde e a soberania alimentar dos reassentados, como podemos 

observar no texto extraído do abaixo-assinado: 
 

Dentre outros pontos a reivindicação fundamental tem a ver com a garantia de uma 
área de produção para as famílias desapropriadas, não enquadrada na Lei de Irrigação, 
dados os custos de infraestrutura e de manutenção e as experiências fracassadas de 
pequenos agricultores nos perímetros irrigados. Segundo o projeto apresentados pelo 
DNOCS, o reassentamento das famílias diz respeito exclusivamente ao núcleo 
habitacional e a infraestrutura urbana. Com relação à área de produção, elas teriam 
que se submeter a um processo de seleção dos lotes, de acordo com a Lei de Irrigação. 
E aqui está o ponto crucial e decisivo de nossa divergência com o DNOCS e de nossa 
reivindicação.  
Para as famílias desapropriadas, agricultores familiares, é de fundamental importância 
a garantia de uma área de produção enquadrada numa política de reassentamento e 
não na política de irrigação.  

 
2  Lei nº 6.662, de 1979, revogada pela Lei nº 12.787, de 2013. 
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Sendo assim, reafirmamos que o Plano de Reassentamento deve contemplar as 
seguintes reivindicações: 
1. Elaboração de um plano de reassentamento para as famílias desapropriadas que 
contemple, além do núcleo habitacional e da infraestrutura urbana, área de produção 
(4 ha por família) com infraestrutura de irrigação, garantindo a soberania alimentar 
das famílias. 
2. Enquadramento dessas famílias numa política de reassentamento e não na Lei de 
Irrigação, frente aos custos de infraestrutura e manutenção, fomentando uma política 
de tratamento especial para os agricultores reassentados.  
3. Acompanhamento técnico continuado e capacitação para os pequenos produtores, 
garantindo uma transição da agricultura de sequeiro para agricultura orgânica e 
irrigada.  
4. Acesso ao crédito assistido para iniciar a transição. 
5. Para as famílias que terão apenas a sua área de produção desapropriada que possam 
ser incorporadas ao reassentamento, no que se refere à área de produção, garantindo 
sua soberania alimentar. 
6. Garantia de uma zona de amortecimento, entre as comunidades e os lotes 
convencionais, para minimizar os impactos dos agrotóxicos na saúde ambiental e das 
famílias. 
7. Garantia que as comunidades que possuem cisternas tenham essa benfeitoria 
reposta no reassentamento (ABAIXO ASSINADO: PELA GARANTIA DOS 
DIREITOS DAS COMUNIDADES ATINGIDAS PELA 2ª ETAPA DO PROJETO 
DE IRRIGAÇÃO DE RUSSAS, 2010).  

 
Assim, após anos de negociação, da luta e resistência, a comunidade rompeu a cortina 

de ferro do DNOCS. Em agosto de 2011, o órgão acordou, por meio de um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC), um novo plano de reassentamento, que seguiria as seguintes 

diretrizes: 

i) O reassentamento seria feito em três áreas distintas: (1) na localidade do Cipó, 

seriam reassentadas as famílias das comunidades de Bananeiras e Escondida; (2) 

na localidade de Lagoa dos Cavalos, seriam realocadas as famílias desta 

comunidade, do Junco, Córrego Salgado e Barbatão e (3) no distrito do Peixe, 

ficariam as famílias desapropriadas desta localidade. 

ii) A área de reassentamento foi reduzida de 1.442 para 159 hectares, sendo 

composto por uma área coletiva de produção, correspondente a média de 3 a 4 

hectares por famílias, com pontos de água e energia elétrica. 

iii) A zona de amortecimento será de 10 metros de largura, objetivando reduzir 

os impactos advindos do projeto de irrigação. 

iv) Cada reassentado receberá uma casa, com área total de 1.012 m2, composta 

por quintal de 785,5 m2, espaço planejado para criação de pequenos animais e 

cultivo de frutas e hortaliças. 
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v) Os lotes irrigados do perímetro que ficarem na fronteira com os 

reassentamentos serão ocupados por pequenos produtores, evitando a instalação 

de grandes empresas nas proximidades das comunidades. 

vi) Os reassentados, mesmo com a terra de produção coletiva, poderão participar 

do processo de seleção para lotes no perímetro e, se selecionados, terão 

prioridade para escolher lotes mais próximos das áreas de reassentamento. 

vii) O traçado do projeto deverá mudar para preservar as comunidades de Cipó, 

Peixe e alguns equipamentos coletivos da comunidade de Lagoa dos Cavalos, a 

saber: Casa de Farinha, a Unidade de Raspa, prédio do colégio e algumas 

propriedades.  

Apesar dos cortes e desacordo em alguns pontos, como a redução da área dos 

reassentamentos, que comprometerá a expansão futura das comunidades, a Comissão de 

Resistência optou por assinar o TAC, garantido a conquista de direitos que foram negados 

durante todo o processo de negociação, principalmente, no que se refere à terra de produção e 

o não enquadramento dos(as) agricultores(as) reassentados(as) na Lei de Irrigação. 

Entretanto, mesmo tendo assinado o TAC em 2011, o DNOCS só iniciou a construção 

dos reassentamentos em dezembro de 2013, mas ainda não sinalizou data para disponibilizar a 

terra de produção com a infraestrutura acordada, isto é, água e energia. A morosidade na 

construção do reassentamento contrasta com a velocidade de construção dos canais e sistemas 

de irrigação para os lotes do perímetro. 

As três áreas de reassentamento de moradia prevista no TAC foram repassadas às 

associações comunitárias do Cipó, Peixe e Lagoa dos Cavalos em 2014. Contudo, a entrega das 

casas aconteceu sem a finalização de duas infraestruturas básicas: água e energia. Até o presente 

ano, 2019, ainda há pendências por parte do DNOCS: 1) acesso aos lotes da segunda etapa por 

parte das famílias expropriadas; 2) repasse da área de produção e apoio produtivo; 3) 

monitoramento dos impactos sociais, psicológicos, econômicos do processo de expropriação.  

Mesmo com a conquista da área de produção, da zona de amortecimento, do 

distanciamento dos lotes de empresários da comunidade, entre outros pontos, percebe-se que 

os impactos diretos e indiretos são irreversíveis, afetando a lógica de reprodução social das 

comunidades rurais.  
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Com o subsídio dos trabalhos de Braga (2010) e Alves (2012) e do acompanhamento 

dos conflitos com as comunidades, podemos indicar que as famílias atingidas 

absorveram/absorverão a maior carga de impactos com a instalação do Perímetro Irrigado, seja 

pela dinâmica de construção dos sistemas de engenharia, que implicam a desapropriação das 

famílias, seja com o processo de reassentamento e funcionamento pleno dos lotes irrigados com 

todo o seu pacote químico de produção, que disparam diversos problemas socioambientais. 

Como síntese da lógica destrutiva da política de irrigação do DNOCS, arrolamos alguns 

apontamentos/questionamentos que expressam a desestruturação das comunidades e 

vislumbram também, as quais riscos as famílias desapropriadas estarão submetidas:  

- A instalação do projeto irrigado desestruturou as diversas experiências de convivência 

com semiárido em curso nas comunidades (a exemplo do Sistema Agrosilvopastoril), 

comprometendo anos de experimentação, práticas e saberes que foram incorporadas ao 

território local. 

- A instalação do projeto irrigado produz processos de insegurança alimentar e 

nutricional em decorrência da paralisação e/ou redução da produção agrícola. As famílias das 

comunidades enfrentam 5 anos de seca (2011-2015), com reduzida produção, intensificada pala 

ausência de políticas públicas que garantissem a transição para uma nova área. A soberania 

alimentar foi comprometida. Hoje, as famílias compram quase todos os gêneros alimentícios 

necessários a sua reprodução. 

- A instalação do perímetro ameaça a saúde ambiental com implicações diretas e 

indiretas para a saúde das famílias e continuidade dos projetos de transição agroecológica e 

convivência com o semiárido. A redução da biodiversidade local, com a implantação de 14 mil 

hectares de monoculturas, notadamente de frutas tropical, e produção calcada na utilização de 

agroquímicos, compromete a apicultura das comunidades, seja na produtividade com redução 

da área de forrageamento, seja na qualidade, com redução da diversidade floral e, ainda, impõe 

riscos de contaminação do mel por resíduos de agrotóxicos.  

- As famílias reassentadas ficaram cercadas pelo perímetro irrigado comprometendo a 

expansão futura da comunidade e mesmo com a garantia da zona de amortecimento estarão 

expostas aos riscos de contaminação impulsionados pela aplicação de agrotóxicos nos lotes 

irrigados. Cabe destacar, que a área do perímetro ocupa os melhores solos da região, restando 

nas áreas adjacentes solos com fertilidade inferior ou mal drenados.  
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- Com a desestruturação da produção agrícola os(as) agricultores(as) estão vendendo 

sua força de trabalho para as empresas do agronegócio já instaladas na primeira etapa do 

projeto. Como parte das desapropriações implica em uma reduzida indenização em dinheiro, 

que não possibilitaram o reestabelecimento pleno das famílias em outra área, somado ao atraso 

na construção do reassentamento, o emprego nas empresas do agronegócio surgiu como uma 

alternativa infernal: ou se vende a força de trabalho e se adapta a racionalidade e os riscos 

ocupacionais encontrados nas empresas do agronegócio ou corre-se o risco de cair na miséria, 

já que as terras estão cortadas pelas obras dos canais e sistemas de engenharia, comprometendo 

a produção e geração de renda. 

- A instalação do perímetro cumpriu, assim, o papel de fornecer mão de obra barata e 

sem alternativas para o agronegócio na região, ampliando o exército industrial de reserva e a 

exploração da força de trabalho pelo capital. 

- Os perímetros irrigados materializam um processo de contrarreforma agrária, já que 

os lotes irrigados serão dominados e concentrados por agentes externos ao lugar, notadamente 

empresas do agronegócio, de capital nacional e internacional, intensificando a desigualdade 

social e a repartição desigual dos rejeitos e proveitos.  

 

5. Considerações Finais.  

O cenário tendencial do Perímetro Irrigado Tabuleiro de Russas é o mesmo dos diversos 

instalados no semiárido nordestino: domínio dos lotes por agentes externos ao local, 

representados pelo agronegócio nacional e internacional; utilização dos bens naturais – solo e 

água – para exportação de frutas tropicais, drenando as riquezas para espaços longínquos, 

minando a soberania alimentar da região, visto que o mercado local fica apenas com o refugo 

da produção; ampliação do número de trabalhadores(as) agrícolas, com contratos precários e 

expostos(as) aos diversos riscos ocupacionais; a contaminação do solo, água e ar por 

agroquímicos, que inviabilizam, ainda, a coexistência de outras lógicas de produção livre do 

pacote da revolução verde e da racionalidade empresarial. 

Não obstante, ainda resta uma esperança no mar de destrutividade imposto pelo 

DNOCS: o reassentamento com sua área de produção conquistada na luta pelas famílias 

atingidas. Urge um esforço dos movimentos sociais, organizações não-governamentais, 

universidades, pesquisadores, e principalmente, das famílias atingidas para retomar, na área 
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conquistada, as experiências, saberes e práticas de uso e gestão do território desenvolvidos 

durante décadas pelos(as) agricultores(as).   

As famílias reassentadas carregam a missão de continuar a disputa pelo território no 

Tabuleiro de Russas, de reafirmar a existência de outras racionalidades de uso e gestão da 

natureza, de organização da produção agrícola, de uso do território. Carregam, ainda, a missão 

de registrar, sistematizar e difundir as práticas e estratégias destrutivas utilizadas pelo DNOCS 

na instalação do perímetro irrigado e de registrar e socializar o fracasso e o esgotamento das 

obras e políticas vigentes de combate à seca.  

As comunidades e territórios camponeses já indicam caminhos opostos às grandes obras 

hídricas e aos processos de transformação da natureza em recurso e da vida em contabilidade. 

Cabe, assim, aos camponeses sistematizar as experiências em curso de convivência como 

semiárido e propor alternativas à política de irrigação que se reproduz no nordeste brasileiro 

desde a década de 1960.  
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O ACESSO, DISTRIBUIÇÃO E USO DA ÁGUA NO ASSENTAMENTO RURAL 
VERGEL: AS CONTRADIÇÕES DO GLOBAL QUE SE MANIFESTAM NO LOCAL. 
 

Sérgio Henrique de Campos Esporte1 
 

Introdução  

 

As questões envolvem o elemento natural água são complexas, pois a permeiam pelas 

esferas, que se relacionam entre si: ambiental (água como elemento regulador para a vida dos 

ecossistemas, essencial para a manutenção da biosfera); social (água para o uso da população, 

pautado na necessidade para a manutenção da vida humana); econômica (transformação do 

elemento natural água em recurso econômico, para o abastecimento dos “serviços” e 

manutenção do consumo). 

Tundisi (2006) nos coloca para refletir sobre os problemas relacionamos aos impactos na 

quantidade e qualidade da água, bem como a necessidade de pensarmos em projetos 

relacionados à gestão dos recursos hídricos. Inicialmente é importante entendermos a dinâmica 

do ciclo hidrológico e sobre as reservas de água.  
O ciclo da água compõe-se de precipitação, evaporação, transpiração, infiltração, 
percolação e drenagem. A velocidade de deslocamento e transformação de cada um 
dos componentes desse ciclo variou nas diferentes eras geológicas. Além disso, a 
distribuição da água no planeta Terra não é homogênea (TUNDISI, p.26, 2006) 
 

A parir destas considerações o autor aponta que a distribuição do suprimento renovável 

de água por região do planeta naturalmente é desigual e que existe um impacto das atividades 

no ciclo hidrológico e na qualidade da água, tal impacto resulta das diversas atividades humanas 

que consomem e utilizam a água, a partir dos diversos usos: (1) produção agrícola; (2) 

abastecimento público; (3) produção Industrial e hidroeletricidade; (4) recreação; (5) turismo; 

(6) pesca; (7) aquacultura; (8) transporte e navegação; (9) mineração; (10) usos estéticos. 

(TUNTDISI, 2006).  

 
1 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de São Carlos – Campus 
Sorocaba. Sergio_h13@hotmail.com 
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Tais usos são impulsionados pelo desenvolvimento econômico e pela organização 

complexa das sociedades, uso da água na agricultura predomina em todos os continentes, 

seguindo-se o uso industrial e o uso para abastecimento público. 

No total as atividades humanas no planeta Terra consomem um volume de 

aproximadamente 6.000km³/ano, com tendência para aumento (TUNDISI, p.26, 2006) 

Atualmente, na maioria dos países, continentes e regiões, a água consumida na 
agricultura é de cerca de 70% da disponibilidade total. Há uma enorme necessidade 
de redução desse uso com a introdução de tecnologias adequadas, eliminação dos 
desperdícios e introdução de reúso e reciclagem. (TUNDISI, p.10,2008) 

 

Segundo estudo realizado por Ferreira et al. (2016), intitulado “Gestão e uso dos 

recursos hídricos e a expansão do agronegócio: água para quê e para quem?” aponta que o 

modelo de desenvolvimento atual impõe ao território Brasileiro uma gestão da água que 

privilegia o acesso por grandes empreendimentos do agronegócio e que a modernização da 

agricultura, utilizando agrotóxicos gera rotas de contaminação que atingem o ambiente e 

também a água, repercutindo em graves riscos à saúde humana.  

Vale ressaltar que no Brasil, conhecido internacionalmente como “celeiro do mundo” 

existe uma maior utilização da água nas produções centradas no modelo empresarial do 

agronegócio, que tem como característica a produção em larga escala e em grandes 

propriedades (latifúndios) com o intuito de exportar grande parte da produção 

(commodities rurais), como por exemplo: o monocultivo de soja, milho e cana-de-açúcar; 

bovinocultura, fruticultura; produção de algodão e eucalipto. Cada dia mais estas e outras 

monoculturas avançam sobre as áreas naturais para aumentar a produção e consequentemente 

o lucro.  

Neste contexto, existe a apropriação dos elementos da natureza (destacando a água e o 

solo), por parte deste modelo agrícola dominante, com o intuito de dominar tais recursos para 

“aperfeiçoar” seus usos e consequentemente acelerar o ritmo da produção agrícola. Este cenário 

marcado pelo domínio e exploração dos recursos naturais é resultado de um processo histórico 

da produção capitalista na agricultura. Graziano da Silva (1989) já nos alertava de que as 

transformações capitalistas objetivavam elevar a produtividade, intensificando a produção 

agropecuária a produzir mais a partir do processo de “industrialização da agricultura”, que 

modifica as relações de produção no campo. 
É desta maneira que as barreiras impostas pela natureza que fosse adequada à 
produção agropecuária vão sendo gradativamente superadas. É como se o sistema 
capitalista passasse a “fabricar” uma Natureza que fosse adequada à produção de 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5898 

 

maiores lucros. Assim, se uma determinada região é seca, tome lá uma irrigação para 
resolver a falta de água; se é brejo, lá vai uma draga resolver o problema do excesso 
de água; se a terra não é fértil, aduba-se e assim por diante. (GRAZILIANO DA 
SILVA, P.14,1989).  

 

Diante deste retrato da realidade, temos uma economia mundial e nacional, totalmente 

voltada para sustentar o sistema de relações de produção e de trocas pautados na produção 

capitalista, que é caracterizado na “especialização” da produção dos territórios e na divisão 

internacional do trabalho. No caso brasileiro, o agronegócio é privilegiado pelo acesso ao 

capital e consequentemente aos meios de produção, máquinas e insumos agrícolas e sobre tudo 

pelo domínio dos recursos naturais. Neste sentido, a agricultura familiar e/ou as pequenas e 

médias propriedades ficam submetidas a este modelo de produção, são forçadas a 

acompanharem os processos dominantes para poder competir no mercado; vale ressaltar que a 

agricultura familiar é responsável pela produção e abastecimento da maioria dos alimentos que 

chegam diretamente até a “mesa” da população para o consumo diário.  

Fica evidente que o modelo de produção agropecuário brasileiro intensifica a exploração 

e a apreensão desigual dos elementos da natureza, neste caso o elemento natural água, passa a 

ser considerado um recurso de extrema relevância, cada vez mais cobiçada sua captação para 

os sistemas de irrigação, ou seja, o recurso fica monopolizado nas mãos das grandes empresas 

e latifundiários que sustentam o agronegócio e toda sua cadeia produtiva (insumos e 

fertilizantes químicos; sementes geneticamente modificadas, pesticidas; maquinários e 

transportes agrícolas; tecnologia). 

Este monopólio do recurso hídrico, que gera lucro, reforça as desigualdades e vai na 

“contramão” da legislação nacional e de seus fundamentos, sobre tudo em relação à questão do 

domínio público, do uso múltiplo e da gestão compartilhada. A Política Nacional de Recursos 

Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 

I - a água é um bem de domínio público; 
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico; 
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos 

hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais; 
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o 

uso múltiplo das águas; 
V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
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VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e 
contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das 
comunidades. (BRASIL, 1997) 

 

A Política Nacional dos Recursos Hídricos apresenta os seus objetivos no Artigo 2º, que 

seria:  

I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 
disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos 
respectivos usos; 

II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, 
incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento 
sustentável; 

III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos 
de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos 
naturais. 

IV - incentivar e promover a captação, a preservação e o 
aproveitamento de águas pluviais. (BRASIL, 1997) 

 

Cabe a nos refletir se no contexto atual, a Política Nacional dos Recursos Hídricos, esta 

sendo validada e cumprida para garantir o acesso, a qualidade e a preservação da água.  

Paralelamente a questão da desigualdade enquanto ao uso realizado pelos diferentes 

sistemas de produção agrícola, temos também a problemática do acesso à água e ao saneamento 

básico, abarcando a questão da infraestrutura. 
O acesso à água potável e ao saneamento para os mais pobres tem sido dificultado 
pela pouca extensão de tarifas sociais, pela falta de infraestrutura em assentamentos 
urbanos precários e pela inversão de prioridades das empresas de saneamento. (Furigo 
e Samora, p.43,2019). 

 

Furigo e Samora (2019) realizaram um estudo com base na análise de dois eventos 

mundiais cuja discussão central é o acesso à água no século XXI, ambos aconteceram em 

Brasília no ano de 2018: O 8º Fórum Mundial da Água, capitaneado pelo Conselho Mundial da 

Água, e o Fórum Alternativo Mundial da Água (FAMA), que reuniu organizações sociais de 

defesa dos direitos humanos. 

As pesquisadoras nos colocaram em reflexão, sobre as questões relacionadas ao 

processo da universalização dos serviços de abastecimento de água e saneamento. O déficit dos 

serviços de abastecimento de água em 2016 foi de 17% da população total, e a coleta e 

afastamento dos esgotos domésticos foram de 48%. De todo o esgoto gerado no País, 55% era 
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lançado in natura nos corpos d’água, e cerca de 38% da água captada e tratada era perdida 

(BRASIL, 2018b apud Furigo e Samora, 2019). 

O estudo nos alerta para a dimensão política que esta relacionada à questão do acesso a 

água e saneamento, trazendo a importância de discutirmos de maneira politizada toda a questão 

da água seus aspectos: poluição hídrica; perdas de água; inversões de prioridades das empresas 

de saneamento; escassez; falta de fiscalização da captação e descarte dos resíduos das empresas 

em cursos da água e a privatização no sistema de distribuição de água. O silêncio em relação às 

causas que geram tais situações de vulnerabilidade socioambiental colabora para não colocar 

em evidência os conflitos relacionados ao uso da água e ao saneamento ampliando assim as 

desigualdades que privam os sujeitos do acesso e do uso da água que é um bem comum da 

humanidade. 

Neste cenário, os assentamentos rurais, ficam ainda mais a mercê dos serviços de 

abastecimento de água e serviços de saneamento, uma vez que não estão dentro da prioridade 

do espaço do urbano; não se inserem no sistema dominante de produção agrícola (o processo 

de reforma agrária é incompleto e esquecido); e ainda possuem pouca representação e 

participação nas tomadas de decisões. Desta maneira, os assentamentos rurais ficam 

“triplamente” excluídos do acesso à água, pois não estão inseridos da lógica dominante em 

nosso sistema econômico, político e social.  
Assim com a globalização do problema ambiental, a questão agrária se transforma no 
uso e conservação dos recursos naturais, e se conecta com um mundo 
tecnologicamente bastante desenvolvido, mas ao mesmo tempo preocupado com os 
graves problemas da pós-industrialização e da pós-modernização (WITHAKER. 
P.63,2011). 
 

 Barboza (2011) faz uma reflexão em relação ao uso da água nos assentamentos rurais, 

enfatizando que estes espaços apresentam-se como forma eficaz de retorno às atividades 

agrárias de pessoas que migraram para a cidade devido ao processo de modernização da 

agricultura brasileira (SOUZA e BERGAMASCO, 2007 apud BARBOZA 2011), apontando 

que nos assentamentos a falta de água é muito mais complexa do que a escassez do recurso, 

ocorrendo uma gestão e regulamentação comunitária dos recursos hídricos. 

 Tal situação é a realidade de muitos assentamentos rurais de reforma agrária que até nos 

dias atuais passam por dificuldades em relação ao acesso á água, existindo assim um uso 

limitado, que impede a realização das atividades básicas do cotidiano e sobre tudo, causa um 

impasse na produção da agricultura familiar, que necessita da utilização da água para irrigar as 

hortas e pequenas plantações; dificultando o cumprimento da função social da terra (que 
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consiste no uso do solo como suporte para a produção de alimentos) e da estabilidade da vida 

dos assentados. Resultando assim em um conflito socioambiental que se manifesta também, no 

território do Assentamento Rural Vergel. 

 

Objetivo  

Compreender as contradições e as consequências relacionadas ao uso da água no 

Assentamento Rural Vergel.  

Procedimentos metodológicos  

 A área de estudo corresponde ao Assentamento Rural “Vergel”, o qual está localizado 

nos limites municipais de Mogi Mirim e Itapira que estão situados no interior do estado de São 

Paulo (mapa 1). Neste sentido mostra-se cada vez mais necessária a análise de territórios que 

apresentam uma importante função social como o Assentamento Vergel, que ocupa uma área 

total de 1.216 há, sendo 811 ha (66,7%) alocados para loteamento, que estão divididos em 90 

lotes de aproximadamente 8,5 ha cada, abrigando 90 famílias (GUERREIRO, 2009). Onde se 

evidencia um potencial para a realização de atividades agrícolas e não agrícolas relacionadas 

ao espaço natural, que muitas vezes não recebem o devido incentivo. 

Mapa 1: Localização da área de Estudo Fonte: Esporte, Sérgio 2019. 
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Por conta disto este estudo se preocupa em compreender os dilemas e conflitos que a 

população do assentamento enfrenta no que se diz respeito ao acesso e utilização da água, bem 

como compreender quais são os atores que estão relacionados com este conflito. 

Para a realização desta investigação adotamos os seguintes procedimentos 

metodológicos: (a) levantamento e revisão bibliográfica para compor a parte teórica do 

trabalho; (b) Visita de campo para entender a realidade do Assentamento; (c) Roda de Conversa 

com as lideranças do Assentamento, sendo os participantes identificados como: “assentado 1; 

51 anos”; “assentada 2; 64 anos” e “assentado 3; 70 anos”; (d) Análise dos dados coletados. 

Resultados e Discussão 

 As lideranças locais que se dispuseram a fornecer informações evidenciaram a 

importância da água para a realização das atividades que são desenvolvidas no assentamento, 

bem como as possibilidades para o desenvolvimento, ficando nítido que a presença de 

atividades agrícolas e não agrícolas são marcas do território.  

O “assentado 1” destacou a necessidade da valorização e fortalecimento da agricultura 

familiar que é responsável pela produção agrícola que se destina para o consumo da própria 

família, para a troca de produtos com outras famílias produtoras de alimentos e também com a 

venda dos produtos agrícolas “porta a porta na cidade”; além do trabalho familiar em uma 

“linha” de produção (Fig.2a) de descascamento de mandioca, fornecidas por agricultores 

internos e externos do assentamento; após o descascamento a mandioca é escoada para espaços 

urbanos. Evidencia a importância das associações e cooperativas do assentamento (Associação 

das Mulheres Agroecológicas; Associação 12 de Outubro; Marias da Terra e Cooper Vel) para 

a produção e escoamento da mercadoria, possibilitando a reunião e distribuição dos produtos 

agrícolas de vários pequenos produtores rurais. 

Em relação a questão da água, “o assentado 1”, colocou que Associação das Mulheres 

Agroecológicas solicita meios e ferramentas para a recuperação do recurso hídrico, onde a 

recuperação da nascentes pode vir a trazer acesso a água. O mesmo também menciona que a 

região esta seca, praticamente 90 dias sem chuvas e que a água disponível no poço é insuficiente 

para a produção agrícola; destacando que é inviável o financiamento de um sistema particular 

de individual para a captação e distribuição de água. 

Reforçou a preocupação com a qualidade e quantidade dos recursos naturais para as 

próximas gerações do território. 
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Já a “assentada 2”, destacou a preocupação com a produção agroecológica, articulando a 

necessidade de aliar a produção de alimentos com a preservação da natureza; problematizou 

orgânico como um “rótulo” e algo que se apresenta no âmbito mercadológico. Menciona a 

dificuldade do acesso aos recursos hídricos, que são limitados para a produção agrícola, uma 

vez, que as águas dos poços artesianos são compartilhadas para uso comum dos lotes, ficando 

limitado apenas para uso doméstico das famílias, não sendo possível utilizar a água do poço 

para a irrigação, pois, o pagamento pelo uso da água é realizado de maneira coletiva. A 

“Assentada 2” coloca a problemática dos agrotóxicos, onde os riachos que seria possível ser 

utilizados para irrigação possuem uma tendência de estarem contaminamos pelo agrotóxico das 

áreas vizinhas, o que inviabiliza a produção agroecológica, menciona precisa ser feita uma 

análise da qualidade das águas do riacho, para verificar se existe ou não a contaminação 

química.  

 A “Assentada 2” concluiu com otimismo, dizendo que o assentamento vergel é rico em 

água e que precisa de um sistema eficiente de distribuição, justificando que a dificuldade do 

acesso ao recurso maioria, também dificulta a produção de alimentos em seu lote e no lote dos 

vizinhos. A assentada destaca sua produção não agrícola com a venda de produtos processados 

(chips de mandioca (Fig.2b) e batata; doces e geleias) como forma de gerar uma renda 

alternativa.  

 O “assentado 3” também destaca a importância das associações e cooperativas que estão 

dentro do assentamento, pois os produtos são comercializados nas ruas e feiras do município 

de Mogi Mirim e escoados para outras cidades do estado de São Paulo (Igaratá e Praia Grande). 

Enfatizou a necessidade das prefeituras da região em firmarem parceria com os produtores 

rurais do assentamento e criarem condições de infraestrutura para melhorar a produção e a vida 

no assentamento. O “assentado 3”, colocou a necessidade de reestruturação e reformas dos 

elementos humanizados do assentamento para viabilizar o armazenamento da produção 

agrícola e a utilização de algumas estruturas para finalidade de educação, turismo e lazer (como 

por exemplo, o prédio da antiga estação), pois as estruturas estão cada vez mais degradadas e 

ociosas, onde as atividades culturais, que ajudariam para a sobrevivência dos assentados e 

também como legado para o território, aliadas com a educação, manteriam as crianças e jovens 

no horto do vergel e seriam um atrativo para a população da cidade. 

 Em relação à questão da água, coloca a preocupação devido a contaminação da água 

provocada pelo agronegócio da laranja e da cana aos redores do assentamento. No âmbito 
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técnico, explicou que o assentamento conta com seis poços semi artesianos (fig. 2c), onde cada 

poço é compartilhado por mais ou menos 23 lotes/famílias”, limitando o uso da água para as 

necessidades básicas. Menciona que água para o uso agrícola é pouca, relatando que alguns 

produtores captam a água do rio, uma minoria usa do poço para uma pequena horta e os demais 

cultivam pastagem ou plantio de milho, mandioca e outras culturas que não precisam de 

irrigação”;  

 O Assentado lamenta que o território do assentamento esta esquecido pelas políticas 

públicas, enfatizando que falta estrutura e pertencimento. 

As impressões relatadas pelas lideranças que participaram da roda de conversa são 

relevantes, pois, representam um grupo e fazem parte das associações e cooperativas. Na coleta 

das informações ficou evidente a associação que fizeram de maneira direta e/ou indireta entre 

o acesso ao recurso hídrico com importância que dão para o desenvolvimento das atividades 

agrícolas (Fig.2d) e não agrícolas dentro do assentamento; e a importância destas para promover 

a dinamicidade e movimento econômico no território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. a: produção de mandioca no lote do “assentado 1”; b: chips de mandioca produzido pela “assentada 

2”; c: modelo do poço artesiano; d: horta de subsistência no lote do “assentado 1”. Fonte: Esporte, Sérgio. 

Trabalho de Campo/2019. 

 

Vale ressaltar que ficaram evidentes as limitações estruturais e financeiras das associações 

e dos assentados que necessitam de políticas públicas (em escala federal, estadual e municipal) 

que atendam esses seus interesses e suas possibilidades.  
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Considerações finais  

 Diante do exposto, o conflito existente em relação ao abastecimento e uso da água é 

resultado de vários processos maiores, que foram pensados a partir da ótica dominante, 

articulado por representantes do estado e do setor econômico, que ditam as genoestruturas, que 

são as regras e as leis que regem o jogo social, fazendo manifestar as contradições no território 

do assentamento. 

Ou seja, são questões de escalas maiores que influenciam nas escalas menores, podemos 

dizer que é influência da dimensão global sobre a dimensão local, que gera um cenário de 

exclusão (“acumulação de perdas”) do espaço rural e sobre tudo dos assentamentos e dos 

assentados, por três motivos principais: O sistema econômico dominante prioriza o 

desenvolvimento do espaço urbano; cria melhores condições e caminha ao lado da agricultura 

empresarial, conhecida como agronegócio; e não oportuniza as representações da comunidade 

rural e dos movimentos sociais do campo nas tomadas de decisões.  

No caso do Assentamento Vergel não é diferente, existe uma inclusão incompleta dos 

assentados na terra (resultado do processo também incompleto da reforma agrária no Brasil), 

ficando evidente a falta de infraestrutura básica e equipamentos fixos no território (relacionado 

a estradas, distribuição de água, postes de iluminação; construções de prédios para oferta de 

serviços públicos), além de estar localizado distante da mancha urbana de dois municípios no 

qual a área do assentamento esta localizada. 

Este cenário evidencia que o conflito pelo acesso e uso da água é resultado deste processo 

histórico e vigente, tal conflito se manifesta de maneira silenciosa, pois os assentados estão 

insatisfeitos (devido a falta de condições para a produção de alimentos), mas, não existe um 

movimento contínuo e popular para solucionar a situação. Falta mobilização, que pode ser 

justificada pela existência de diversos centros de poder dentro do próprio assentamento vergel, 

onde possui quatro associações, com quatro lideranças e formação de grupos, gerando 

segmentação (aumentando a burocracia e diminuindo a democracia e a participação) resultando 

em uma fragilidade que é a desorganização dos assentados, no sentido de não produzirem 

estratégias e fazer valer o poder de decisão do coletivo. As estratégias, que são as, 

fenoestruturas, se bem articuladas começam a “inverter” a regras dominantes, só assim para 

começar o processo de acumulação de ganhos no contexto do jogo social e fazer diminuir as 

contradições no território do assentamento. 
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Pautado no jogo social, fica evidente que existe a necessidade de uma articulação interna por 

meio do diálogo e da cooperação, para que as decisões e demandas sejam colocadas no sentido 

“de baixo para cima”, a partir da realidade central do assentamento e dos assentados. Para que 

assim, em longo prazo, possa começar a existir mediações para negociar as situações com os 

outros atores que também estão fazem parte do jogo social (Esfera Municipal -Prefeituras e 

suas secretarias-; Esferas Estaduais – ITESP- ; Autarquias de saneamento básico) responsáveis 

também por criarem e manterem a situação atual de falta de acesso ao recursos básicos, bem 

como responsáveis por gerar políticas públicas que atenda as diversas demandas da população, 

no sentido da equidade, justiça e prestação de serviços que contribua para o a resolução dos 

conflitos, que aponte para possíveis soluções e caminhos, que neste caso viabilize a infra 

estrutura necessária para viver com dignidade; e que democratize a distribuição e o acesso da 

água para a manutenção e ampliação das atividades agrícolas e não agrícolas a serem realizadas 

no território do assentamento do vergel.  

Referências Bibliográficas 
 
BARBOZA, Renato M de Lopes Torres. Estratégias, condições e obstáculos para a 
implantação de técnicas mais sustentáveis no manejo da água em assentamentos rurais. 
Caso: Assentamento rural horto do vergel “12 de outubro, Mogi Mirim-SP”. Dissertação 
(mestrado). Universidade Federal de São Carlos, 2011. 
 
BRASIL. Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o 
inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março 
de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9433.htm. 
 
FEREIRA, MJM et al. Gestão e uso dos recursos hídricos e a expansão do agronegócio: 
água para quê e para quem. Revista eletrônica Ciência e saúde coletiva. ABRASCO - 
Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Rio de Janeiro. Disponível em: 
https://www.scielosp.org/article/csc/2016.v21n3/743-752/en/.  
 
GUERREIRO, Iris Cecília O. (In)segurança alimentar no assentamento rural Horto Vergel 
- Mogi Mirim/SP. 2009. 89f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) - Universidade 
Estadual de Campinas-Campinas, SP: [s.n.], 2009, p.104. 
 
FURIGO, Renata R de Faria; SOMORA, Patrícia Rodrigues. O Fórum Mundial da Água e o 
FAMA: conflitos e perspectivas para o século XXI. Revista paranaense de desenvolvimento, 
Curitiba, v.40, n.136, p.31-45, jan./jun. 2019 

 
TUNDISI, José Galiza. Novas perspectivas para a gestão dos recursos hídricos. REVISTA 
USP, São Paulo, n.70, p. 24-35, junho/agosto 2006. 

https://www.scielosp.org/article/csc/2016.v21n3/743-752/en/


 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5907 

 

TUNDISI, José Galizia. Recursos hídricos no futuro: problemas e soluções. Estud. av. 
[online]. 2008, vol.22, n.63, pp.7-16. 
 
VEIGA, Jose Eli. O que é reforma agrária. São Paulo: Abril Cultural: Brasiliense 1984. 
 
WHITAKER, Dulce C Andreatta. O papel da sociologia rural frente às teorias da 
complexidade. p. 25-36.In: Assentamentos Rurais do Século XXI: Temas Recorrentes. 
Campinas, SP: FEAGRI/UNICAMP; São Paulo: INCRA, 2011. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 10 – Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

5908 
 

 

CONFLITOS HIDROTERRITORIAIS NO CEARÁ: AS CONEXÕES ENTRE OS 
GRANDES PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO, A ÁGUA E O CAPITAL1 

 
Francisco Wlirian Nobre 

Introdução: 
 

O Ceará desde o final da década de 1980 vem passando por um processo de 

reestruturação produtiva pautado em novos setores da economia que priorizam a produção de 

commodities agrícolas e minerais, indústria de base e novas formas de geração de energia. Essa 

“nova” forma de exercer o poder político e econômico vem ocorrendo com influência direta do 

mercado financeiro internacional através de parcerias com organismos multilaterais como o 

Banco Mundial. 

Um dos instrumentos definidores dessas transformações no território cearense foi à 

construção de uma política hídrica que fomentou uma agenda administrativa e jurídica dando 

suporte para a execução de grandes intervenções hídricas que atendesse a demanda de modernos 

setores da economia. Os investimentos estatais priorizaram a construção de grandes obras para 

o estoque e transporte de água interligando todas as bacias hidrográficas do estado. 

Com essas estratégias, novas tramas produtivas se territorializaram em áreas onde a 

oferta de água era favorável resultando numa concentração de obras hídricas construídas em 

espaços seletivos para atender a expansão extrativa do capital. Para dar fluidez a circulação dos 

produtos, principalmente do agronegócio e mineração, foram construídas e reformadas 

rodovias, portos, aeroportos, infovias e novas fontes de geração de energia. 

Desta forma, esse artigo pretende discutir os conflitos hidroterritoriais do Ceará 

motivados a partir de grandes projetos de desenvolvimento, seja a partir da construção de 

empreendimentos para estocar água como os grandes açudes e transposições de bacias, ou 

equipamentos que foram se territorializando para recepcionar essa água estocada como os 

projetos de mineração, fruticultura irrigada, refinaria, siderurgia, termelétrica, energia eólica, 

entre outros. 

A expressão hidroterritorial deve-se a análise desses conflitos, sobretudo em territórios 

formados por comunidades tradicionais, onde a população local, em permanente comunhão 

 
1 Francisco Wlirian Nobre, doutorando pelo PPGG/UFPB, bolsista da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado 
da Paraíba – FAPESQ.  
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com a água, nas suas mais diversas territorialidades, reagem ao modelo imposto pela agenda 

neodesenvolvimentista do Estado. A situação desses conflitos emerge de diferentes maneiras 

como a expropriação para construção de uma obra, disputa pelo acesso à água, reassentamento 

inadequado ou mesmo ausência de reassentamento, destruição ou poluição de fonte hídrica ou 

o não cumprimento de procedimentos legais quando se refere a implantação de grandes projetos 

de desenvolvimento. 

Conforme demonstra os dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT, 2018), ocorre no 

Ceará uma profusão de conflitos pela água, situação que os movimentos sociais apontam como 

uma guerra por água entre os camponeses difusos no semiárido, comunidades tradicionais 

afetadas e empreendimentos econômicos ligados ao grande capital apoiado pelas políticas 

estatais. 

Com referências em autores que tratam a questão, Brito (2016), Saboya (2015), Nobre 

(2017), o nosso referencial teórico pretende discutir a categoria de “conflito” buscando ampliar 

esse conceito a partir de uma leitura geográfica. Além do referencial teórico atividades de 

campo estão sendo desenvolvidas em áreas que apresentam conflitos pela água. Percebemos, 

no curso de uma pesquisa de pós-gradução, ora em desenvolvimento, que os conflitos 

hidroterritoriais estão concentrados em regiões com grande potencial hídrico como o Baixo e 

Médio Jaguaribe, Litoral Leste e Cariri. 

Essas constatações revelam que a constante construção de grandes infraestruturas 

hídricas, cada vez maiores, projetadas para atender grandes projetos de desenvolvimento, 

converteram-se em espaços de disputa por água cada vez mais assimétricos. Além das próprias 

infraestruturas para estocar água, os projetos relacionados ao agrohidronegócio (MENDONÇA, 

2015) como a fruticultura irrigada, carcinicultura e mineração, além de energia eólica, indústria 

de base, turismo de massa e especulação imobiliária ameaçam comunidades que 

tradicionalmente ocuparam seus territórios. 

No entanto, essa territorialização do capital, vem gerando um processo de resistência 

em que as comunidades tradicionais afetadas reagem a partir da auto-organização fomentando 

um debate sobre a agenda desenvolvimentista e a gestão das águas do Ceará que prioriza os 

seus usos para os setores econômicos do capital atropelando o direito à água e ao território das 

comunidades tradicionais. Junta-se as comunidades atingidas diversos movimentos sociais e 
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grupos de pesquisas com a construção de uma agenda de resistência que vai abrindo novas 

formas de enfrentamento na luta pela água. 

Embora o Ceará seja considerado modelo na gestão das águas, se comparado a outros 

estados do Brasil, não superou seus históricos problemas relacionados à escassez hídrica, ou 

seja, a água não foi democratizada, ainda que o discurso das grandes obras hídricas seja ainda 

justificado para superar essa condição. Prevalece, portanto, uma sobreposição de conflitos 

hidroterritorias, na medida em que o Estado se tornou uma espécie de sócio patrocinador de 

grandes projetos de desenvolvimento. 

 
O mercado da água e o grande capital 
 

A partir da década de 1990 os governos brasileiros, sob orientação neoliberal, optaram 

pela reprimarização da economia do país com a expansão da fronteira agrícola e das áreas 

mineradoras resultando numa maior pressão sobre os recursos naturais. Essa escolha política e 

econômica direcionou o processo de apropriação privada da água na medida em que esse novo 

modelo agrícola, além de ser extremamente demandante de água, necessita de uma busca 

ilimitada por territórios com boas condições hídricas, e, em muitos casos quando esgotados 

procuram outros territórios.  

Aprofundando uma relação entre o mercado de águas com o grande capital através das 

grandes empresas, com a garantia do Estado através de financiamentos dos organismos 

multilaterais, essas poderosas corporações se territorializaram em regiões com disponibilidade 

de água inviabilizando formas de vida tradicional dando origem a um conjunto de conflitos 

territoriais. É, portanto, a partir da noção de agrohidronegócio, (MENDONÇA, 2015); 

(THOMAZ JUNIOR, 2010), que percebemos o novo patamar mundial que alçou a agricultura 

brasileira como integrante da mundialização do capital que se estruturou sob a lógica neoliberal 

em processos relacionados à produção de commodities, formação das empresas monopolistas 

mundiais e bolsas de mercadorias. 

Esse processo de privatização da água, que intensifica os conflitos, vai avançando para 

novos territórios num processo que Harvey (2014) compara ao recorte temporal da acumulação 

primitiva no início do modo de produção capitalista. É nesse contexto que o autor desenvolve 

o conceito de acumulação por espoliação evidenciando que o capital em sua mobilidade cria e 

recria situações de ajustes espaciais para a sua reprodução ampliada. 
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Devido seu papel estratégico no ordenamento do território para a acumulação 

capitalista, a disputa pelo controle e domínio da água se tornou decisiva para incorporação de 

novos territórios. Nesse sentido, o conceito de hidroterritório, definido por Torres (2007), 

expressa a formação e transformação dos territórios onde grupos econômicos com apoio do 

Estado segregam populações nativas dando origem aos conflitos hidroterritoriais. O 

hidroterritório representa o exercício de poder sobre os novos territórios da água que estão em 

choque diferentes modelos de desenvolvimento e percepção sobre a água.  

No Ceará, desde a década de 1990, esses novos territórios da água se tornaram um 

laboratório das políticas neoliberais sob orientação de organismos multilaterais e empresas 

multinacionais. A criação da Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH), Lei n° 11.996, de 

24 de julho de 1992, cinco anos da lei Federal, fez do Ceará um estado modelo em política de 

gestão hídrica baseada nas obras de infraestrutura e transferência de água. A parceria com 

agências multilaterais como o BIRD ditou o ritmo da agenda administrativa através de 

financiamentos de programas e obras de infraestruturas que favorecesse determinados 

segmentos da economia como o agronegócio.  

O processo de apropriação privada da natureza, sobretudo da terra e da água, é fruto de 

uma política continuada do Estado arquitetada pelos organismos multilaterais e pensada a longo 

prazo. Basta observar que foi o Banco Mundial que através de um programa de mercadorização 

da terra executou no Ceará uma experiência piloto para o programa da Reforma Agrária de 

Mercado, que foi estabelecida pela Lei n. 12.614, de 12 de agosto de 1996 (OLIVEIRA, 2006). 

O desenvolvimento de políticas de controle da terra e da água com financiamento de 

organismos multilaterais promoveram a reestruturação agrária cearense. O mesmo ocorreu em 

relação à água com um conjunto de programas desenvolvidos com recurso direto do BIRD, a 

exemplo do PROURB, de 1993, com empréstimos na ordem de UU$ 140 milhões; o 

PROÁGUA que entre 1998 e 2009 adquiriu de UU$ 500 milhões junto ao BIRD e o 

PROGERIRH I e II, entre os anos de 2000 a 2011, recebendo um aporte de UU$ 136 milhões.  

Esse conjunto de programas priorizou a execução de grandes obras hídricas e oferta de 

água que consolidou a territorialização do agronegócio que foi se expandindo em espaços 

seletivos onde a oferta de água e terra fértil eram favoráveis. Para completar o atendimento da 

expansão extrativa do capital o Estado procurou melhorar a fluidez das mercadorias produzidas 

com a construção de estradas, aeroportos, portos, infovias e novas fontes de energias. Como 
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fruto desses projetos estruturantes podemos destacar a construção do Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém – CIPP que abriga a Zona de Processamento de Exportação - ZPE e dos 

hubs aéreo, portuário e tecnológico, reforma do Aeroporto Internacional Pinto Martins, 

expansão de parques eólicos, além de várias transposições de bacias, aberturas de novas 

rodovias e ferrovias.   

Não menos importante foi a criação de normas e leis que pudessem direcionar as 

benesses desses projetos para determinados setores da economia. A institucionalização da 

Política Estadual de Recursos Hídricos – PERH, em 1992, cinco anos antes da lei federal; a 

criação da Secretaria de Agricultura Irrigada – Seagri , em 1999; do Programa Cearense de 

Agricultura Irrigada – Proceagri, em 2000; do Instituto Agropolos do Ceará, em 2002, são 

alguns dos exemplos da junção de políticas hídricas e agrícolas com o objetivo de incentivar a 

expansão do agronegócio a partir da seleção de eixos de desenvolvimento.  

As áreas escolhidas, chamadas de polos de desenvolvimento2, tiveram assistência 

técnica para produção, beneficiamento e comercialização de frutas tropicais como o melão, a 

banana, o coco, a melancia, entre outras. Com esses estímulos, em pouco tempo, todos os lados 

da cadeia produtiva de frutas, tanto a montante como a jusante, foi sendo preenchida por 

grandes empresas nacionais e multinacionais que dominam a produção de sementes, máquinas, 

implementos, fertilizantes e defensivos.  

Essa modernização da produção revela o decisivo papel do Estado que age como o 

principal sujeito na territorialização do agronegócio. Esse aparelhamento conta ainda com o 

Fundo de Desenvolvimento Industrial – FDI, que através da concessão de incentivos fiscais, 

possibilita a atração de novas empresas do agronegócio. Os incentivos buscam também articular 

o agronegócio com outros setores do comércio, da indústria, do serviço, da energia e da 

mineração. Esse trabalho de articulação vem sendo executado pela Agência de 

Desenvolvimento do Estado do Ceará – ADECE, criada em 2007, para atrair, estimular e criar 

condições para novos negócios.  

Considerando os resultados do crescimento econômico essas políticas são exitosas. 

Puxado pelo agronegócio, o Ceará apresentou, entre os anos de 2000 a 2010, um PIB maior que 

o Brasil. Evidentemente que o crescimento dos números não seria alcançado sem a eficiência 

 
2 Polo Ibiapaba, Polo Baixo Acaraú, Polo Metropolitano, Polo Baixo Jaguaribe, Polo Centro Sul e Polo Cariri. 
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de uma política hídrica que concentra a água em territórios seletivos oferecendo inúmeras 

vantagens ao agronegócio.  

 
Gráfico 1: comparativo entre o PIB do Ceará e Brasil 

 
Fonte: Adece, Org. (NOBRE, 2019). 
 

 

O gráfico mostra que o período de maior crescimento do PIB no Ceará foi entre 2007 e 

2010 com taxa média de 6,47%, enquanto no Brasil o crescimento foi de 4,10%. Esse período 

marca um expressivo aumento do agronegócio na pauta de exportações com produção 

diversificada nos subsetores da fruticultura, floricultura, leite, pescados, mel e carnaúba. Os 

dados da Adece (2019), demonstram que o agronegócio, em 2017, já representava 22,4% das 

exportações totais do estado. Nesse mesmo ano, Ceará se tornou o maior produtor de camarão, 

lagostas, pescados, água de coco, castanha de caju e cera de carnaúba; o segundo maior produtor 

de melancia e melão e o quarto produtor de frutas do Brasil.    

No entanto, essa estratégia de extrair as riquezas do sertão através de mecanismos, que 

interpretamos como uma acumulação por espoliação (HARVEY, 2004), deixa um rastro de 

degradação ambiental e gera conflitos com os sujeitos sociais do campo. Enquanto alguns 

setores da economia ligados ao grande capital, como o agronegócio, estão em franca expansão, 

ocorre simultaneamente uma explosão de conflitos hidroterritoriais revelando o papel classista 
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do Estado que fica no controle para abrir ou fechar as “torneiras” dependendo da conveniência 

política e econômica.  

 

Conflitos hidroterritoriais no Ceará   
 

 Embora o Ceará, hoje em dia, seja considerado um modelo na gestão das águas, o secular 

problema relacionado à escassez e acesso à água não foi superado. Ao contrário, além de 

acirrados esses problemas amplia-se outros como as disputas pela água em territórios sem 

histórico de escassez3. Quando observamos a cartografia das grandes obras hídricas, percebe-

se claramente que o objetivo não é levar água para regiões onde há escassez hídrica, mas 

abastecer ainda mais os grandes eixos de desenvolvimento do agronegócio através dos 

chamadas polos de desenvolvimento.  

 
Mapa 1: Eixos de integração hídrica e polos regionais    

 
Fonte: Nobre (2019) 

 
3 Esse processo que ainda se apropria do discurso da indústria da seca revela a face mais perversa dos grandes 
projetos de desenvolvimento. 
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O Mapa 1 mostra que os eixos de desenvolvimento estão situados em locais estratégicos 

servidos de importantes açudes e transposições, rios, vales perenizados, chapadas e litoral. São 

territórios que foram incorporados à racionalidade do capital, mas que permanece como espaço 

de lutas e resistências dos camponeses, quilombolas, povos indígenas, ribeirinhos, entre outros. 

Nesse cenário de conflito, onde a água é um elemento central, opera-se uma coexistência de 

modelos de desenvolvimento. De um lado a água vista como um insumo, como uma 

commoditie, onde usa quem pode pagar por ela e de outro lado, a água pensada como bem 

comum e identidade territorial.  

É na reflexão desse campo de força e disputa por frações do espaço agrário cearense que 

a nossa opção teórica e metodológica chegou ao conceito de conflito hidroterritorial. Com os 

dados e as reflexões obtidas a partir da Comissão Pastoral da Terra – CPT, sobre os conflitos 

pela água, somados a nossa interpretação geográfica dos conflitos territoriais chegamos a esse 

conceito que vem se complexificando à partir das grandes obras de transposições de bacias. 

Com o levantamento dos cadernos da CPT e com dados coletados de matérias 

jornalísticas, atas de audiências e através do Mapa de conflitos envolvendo injustiça ambiental 

e saúde no Brasil, foram identificados 34 conflitos hidroterritoriais no estado do Ceará, entre 

os anos de 2010 a 2019. Os conflitos hidroterritoriais foram divididos em três tipologias: 

transposições, barragens e açudes; uso e preservação; e apropriação particular. Foram 

identificados 19 conflitos envolvendo a tipologia transposições, barragens e açudes4; 12 uso e 

preservação e 3 Apropriação particular. A situação que gera conflito na tipologia transposições, 

barragens e açudes é a questão do reassentamento. 13 situações envolvem o não 

reassentamento, reassentamento inadequado, falta de projeto de reassentamento ou ameaça de 

expropriação.  

 

 

 

 

 

 

 
4 Na nossa pesquisa de Doutorado estamos desenvolvendo de forma mais aprofundade esse conceito de conflitos 
hidroterritoriais com a ampliação de uma tipologia como por exemplo a inclusão das  transposições de bacias que 
não consta nos dados da CPT.    
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Mapa 2: Distribuição dos conflitos hidroterritoriais no Ceará e as atividades geradoras  

 
 

Fonte: Nobre (2019) 
 
 
O mapa 2 revela que os conflitos hidroterritoriais estão concentrados em regiões com 

grande potencial hídrico como a região litorânea, o Baixo e Médio Jaguaribe e a região do Cariri 

cearense, são territórios com importantes aquíferos, presença de grandes rios, açudes e 
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transposições de bacias. Cruzando as informações dos dois mapas é possível também perceber 

que os conflitos estão concentrados em áreas de expansão do agronegócio.  

Essa cartografia dos conflitos mostra que apenas os municípios de Novo Oriente, 

localizado nos sertões de Crateús, Santa Quitéria, localizado no Sertão Central e parte dos 

municípios jaguaribanos estão em áreas semiáridas historicamente afetada pelo fenômeno 

climático da seca. Nesse sentido, os conflitos não são motivados pela escassez da água mas pelo 

seu controle em locais onde já existe grande capacidade de acumulação5.   

O mapa 2 apresenta ainda uma classificação das atividades geradoras dos conflitos que 

foi dividido em quatro categorias: transposições, barragens e açudes6; agronegócio (fruticultura, 

carcinicultura e mineração); indústria do turismo e especulação imobiliária; geração de energia 

e indústria de base. 

Os dados catalogados e as informações levantadas demonstram que as grandes 

infraestruturas hídricas não amenizaram os conflitos e muito menos democratizaram o acesso 

à água. Como são projetadas para atender os interesses dos grandes projetos de 

desenvolvimento, essas intervenções hídricas converteram-se em espaços de disputas, cada vez 

mais assimétricos afetando dramaticamente o modo de vida das comunidades tradicionais que 

vivem há séculos nesses territórios.   

 
Considerações finais  

 
A ampliação dos conflitos hidroterritoriais no estado do Ceará revelam dois elementos 

interpretativos importantes que surgiram nesse processo. O primeiro deles é o papel decisivo 

do Estado que através da junção de um conjunto de políticas hídricas e agrícolas vem deixando 

o espaço agrário cada vez mais subordinado ao processo de acumulação do capital. O Estado, 

portanto, é um dos principais sujeitos no processo de intensificação desses conflitos.  

O outro elemento diz respeito ao processo de resistência que vem se territorializando 

concomitantemente à ampliação dos conflitos. Os afetados por grandes projetos de 

desenvolvimento reagem através de um processo de organização que envolvem as comunidades 

atingidas, movimentos sociais e grupos de pesquisas.  

 
5 Entre os 34 conflitos identificados percebe-se que ocorrem uma sobreposição desses conflitos quando novos 
confrontos acontecem, como por exemplo na Barragem Fronteiras, que registrou conflitos em quatro anos seguidos 
de 2010 a 2014, voltando a ocorrer um novo conflito em 2016. 
6 Além de considerada uma tipologia, a construção de uma obra de transposição, barragem ou açude, por si só, já 
é uma atividade geradora de conflito, principalmente pelo dramático processo de desapropriação.  
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A agenda de resistência está sendo visibilizada através de pesquisadores militantes e 

grupos de pesquisas engajados com os territórios atingidos, como vem demonstrando o  Núcleo 

Tramas – Trabalho, Ambiente e Saúde da Universidade Federal do Ceará – UFC, na região 

litorânea e Baixo/Médio Jaguaribe, pelo Grupo de Estudo de Agrária – GEA, da Universidade 

Regional do Cariri – URCA e de várias organizações ligadas a Rede Brasileira de Justiça 

Ambiental – RBJA.    
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MINERAÇÃO, IMPACTOS SOCIOCULTURAIS E A RESISTÊNCIA DE 

COMUNIDADES QUILOMBOLAS A PARTIR DOS CONHECIMENTOS 

TRADICIONAIS E SOCIOAMBIENTAIS.  

Antonio Eusébio de Sousa1 
 

Resumo  

Vive-se no Estado do Piauí a busca constante pela implantação de projetos de desenvolvimento do capital 
empresarial numa relação direta com o capital estatal, em que os direitos humanos são violados em nome de um 
suposto interesse público associado ao discurso do progresso.  Nesse contexto, é perceptível um conjunto de falhas 
e contradições. O referido estudo traz reflexões sobre a chegada dos projetos de mineração no Estado do Piauí, 
principalmente, dentro de áreas protegidas constitucionalmente. Trata-se de pesquisas em comunidades 
tradicionais com ênfase nas comunidades quilombolas, na região do semiárido piauiense. Junto ao projeto surgem 
os impactos socioculturais e, consequentemente, a resistência das comunidades. O estudo inicia fazendo uma 
discussão sobre mineração e impactos socioculturais. Em seguida, apresenta, de forma geral, as questões 
socioambientais causadas a partir do referido projeto e, por último, apresenta a resistência das comunidades 
tradicionais a partir das comunidades quilombolas Caititu no município de Curral Novo do Piauí e São Martins no 
município de Paulistana – PI.  Para a realização desse estudo, a metodologia utilizada constou de visita às 
comunidades atingidas pelo projeto mineral e seus moradores, com maior vivência na comunidade Quilombola 
Caititu e um diálogo com a comunidade São Martins, em reunião na comunidade, e um seminário de formação 
seguido de leitura documental e bibliográfica. Os estudos teve como fundamentos, dentre outros teóricos, os 
relacionados às questões socioambientais, como Diegues (2004), Dupas (2006), Lins (1992), Leff (2001), quanto 
aos povos tradicionais Almeida (2008), mineração CNBB (2014 e 2015), Coelho (2014), Zhouri (2018), Malerba 
(2014), Território e questão agrária Fernandes (2014), Oliveira (2007), Stedille (2005), semiárido Carvalho (2014). 
Os diversos projetos minerários em curso, nos lócus de nossos estudos, são de matriz orientada para o uso intensivo 
da terra e dos recursos naturais e buscam viabilizar a expansão das fronteiras de acumulação, a partir da criação 
de condições financeiras (via financiamento público), construção de agregados de infraestrutura para atender as 
necessidades do projeto (ferrovia transnordentina). Diante dessa realidade, vão surgindo as várias lutas e 
resistências por parte das famílias camponesas que veem a cada instante seu patrimônio, sua cultura e até mesmo 
suas vidas ameaçadas. Dessa forma, busca – se aproximar o conhecimento tradicional do conhecimento acadêmico, 
a fim de reforçar a categoria de cada comunidade e contribuir para o fortalecimento de uma consciência 
socioambiental e cultural como forma de melhor qualificar a luta e enfrentamento aos grandes projetos com 
destaque para o projeto mineral.  

Palavras-chave: Conhecimentos tradicionais. Desenvolvimento. Mineração. Direitos Humanos.   

 
Introdução 
 
 
             Historicamente, as comunidades rurais principalmente no semiárido foram vistas como 

lugar do atraso e, ao mesmo tempo, o espaço para o enriquecimento de outros povos. Tal fato 

foi se constituindo num espaço de dificuldade das pessoas irem se afirmando como categoria 

 
1 Professor de Geografia da rede pública municipal de Picos – PI e da Secretaria Estadual de Educação do Piauí – 
SEDUC – PI. Mestre em Geografia pela UNESP – Programa Desenvolvimento Territorial na América Latina e 
Caribe. Doutorando em Geografia pela UNESP – Campus de Presidente Prudente. Email: 
sousa.eusebio1@gmail.com  
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própria. Isso está associado ao desenvolvimento do Estado brasileiro, que teve como 

pressuposto ser o único caminho para o conjunto da sociedade, a modernização pregando o mito 

do progresso, algo que no semiárido piauiense não é diferente.  

Para a realização da proposta de desenvolvimento, o Estado do Piauí em parceria com 

um conjunto de empresas vem buscando instalar projetos do capital em diversos espaços, como 

foco para esse analise as relações entre os referidos projetos e as comunidades quilombolas, 

dessa forma foram surgindo um conjunto de contradições visto que se trata de comunidades 

protegidas pelos dispositivos legais. 

Importante destacar que o governo do Estado vendeu a propaganda de uma região pobre 

atrasada que dispõe de grande potencial a ser explorado, necessitando de grandes empresas 

nacionais e internacionais, tal propaganda ou acordos foram sendo construído sem que as 

comunidades sejam consultadas que tipo de desenvolvimento as mesmas preferiam naquele 

período, sendo o único instrumento utilizado a audiência pública sendo realizada fora do 

município em que as famílias vivem, dificultando a participação dos mesmos.    

Apresenta como discussão nesse estudo as contradições existente entre o projeto de 

mineração Massapê – Manga Velha, com pesquisa já realizada e catalogada pela Empresa Brasil 

Mineral S/A – BEMISA e as comunidades quilombolas Caititu e São Martins, somam nessa 

disputa os problemas enfrentado junto a implantação da ferrovia transnordentina onde a 

construção do trecho na região antecede o projeto em debate.  

              O que se percebe nesse modelo em fase de implantação, são os desrespeitos aos 

conhecimentos tradicionais, porém, associado a tal fato, surge a resistência e a afirmação por 

parte das comunidades. 

              Os exemplos de resistência e as formas como as comunidades se afirmam como 

comunidades tradicionais, permite compreender que é baseado na cultura e nos fundamentos 

teológicos, que permite o cuidado como a natureza e com a vida humana e animal se constituem.  

A pesquisa consistiu em aproximar o conhecimento tradicional do conhecimento 

acadêmico, a fim de reforçar a categoria de cada comunidade e contribuir para o fortalecimento 

de uma consciência sociocultural. Esse trabalho está estruturado em três partes. A primeira traz 

uma abordagem sobre mineração e impactos socioterritoriais, a segunda apresenta uma 

discussão sobre comunidades tradicionais quilombolas conhecimentos tradicionais e suas 

relações com a natureza e por último na terceira parte traz exemplos de resistência das 

comunidades quilombolas Caititu e São Martins.  
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Mineração e impactos socioculturais 
A história da exploração mineral no Brasil começa praticamente junto com a chegada 

dos colonizadores. Os portugueses estavam interessados especialmente no ouro. A cobiça dos 

colonizadores foi intensa e insaciável. Pela busca de riquezas, devastavam o que encontravam 

pela frente e, ao mesmo tempo, escravizavam e exterminavam os povos indígenas, sem respeitar 

limites para tal exploração. 

Nos últimos anos, o governo brasileiro elaborou o que foi chamado de Plano Nacional 

de Mineração (PNM – 2010-2030) com o objetivo de nortear as políticas de médio e longo 

prazos para tornar o setor mineral um alicerce para o desenvolvimento do país nos próximos 20 

anos. O governo sustenta que o desenvolvimento depende, em boa parte, da exploração mineral. 

Com o referido Plano, o governo quer garantir o acesso aos obstáculos e às limitações impostas 

pela legislação.  

Conforme documento da CNBB (2015, p. 105), a história da mineração, no Brasil é uma 

história de apropriação de terras, exploração do trabalho e deslocamento de pessoas 

pertencentes aos setores mais pobres da sociedade. Dessa forma, fica evidente que a 

preocupação do governo não é o impacto ambiental e social, mas o modo como vai expandir 

ainda mais a exploração mineral. O governo avalia que é necessário diversificar as exportações, 

porque, atualmente, as exportações estão concentradas num único minério, o ferro.  

Por outro lado, a sociedade aponta um contraponto a essa ideia de desenvolvimento. 

Para Malerba (2014, p. 14), ao mesmo tempo, o caráter de prioridade concedido às atividades 

minerais também se sustenta em uma leitura, com tradição no pensamento de parte da esquerda 

brasileira, que reivindica que os minérios são bens estratégicos para o estabelecimento de um 

projeto de desenvolvimento soberano. 

Dessa forma, Malerba, a partir de um trabalho que resultou no documento diferentes 

formas de dizer não, afirma que: 
 
Já existem muitas evidências – no Brasil e em vários países da região como Peru e 
Argentina, para citarmos apenas dois – de que a mineração em larga escala gera 
contaminação, devastação e pobreza, e que seus impactos impossibilitam o 
desenvolvimento de outras atividades econômicas, além de comprometer as bases 
materiais necessárias para as gerações futuras. (MALERBA, 2014, p. 14).   

 

No estado do Piauí, configura-se a mesma proposta do Governo Federal. O Plano se 

intensifica a partir do projeto Planalto Piauí e, ao analisar o mapeamento realizado, verificamos 
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que as regiões mais atingidas com pesquisas minerarias, com potencial mineral já catalogado, 

é o município de Curral Novo, no centro do semiárido piauiense, como também diversos 

municípios do território Serra da Capivara.  

Isso gera grande contradição no modelo de desenvolvimento denominado pelo capital e 

pelo Estado, visto que, no primeiro caso, o município está localizado na região com maior 

escassez de água, e a extração de minério de ferro necessita de muita água. No segundo caso, 

trata-se de uma região com a maior área de proteção ambiental, em que diversos espaços onde 

foram realizadas pesquisas encontram-se dentro da área denominada corredor ecológico, sendo 

que a atividade mineral causa grande destruição ambiental.   

O Estado do Piauí tem sido considerado uma nova fronteira para a mineração devido a 

considerável variedade de minérios nele encontrados, como minério de ferro, diamantes, 

fósforo, níquel, mármore, calcário e argila. A região de Curral Novo do Piauí, detém uma das 

maiores reservas de minério de ferro do Nordeste e a maior do estado.  

Dentro do macro Projeto Planalto Piauí, o projeto que se encontra com estágio mais 

avançado se constitui no projeto massapê – manga velha de responsabilidade da Brasil 

Exploração Mineral S.A. (BEMISA), empresa integrante do Grupo MT4 Participações e 

Empreendimentos S/A. O empreendimento, com custos de cerca de 3,4 bilhões de reais, prevê 

a instalação de uma indústria de exploração de mineração de ferro com sede no município de 

Paulistana e ações e impactos nos vizinhos municípios de Curral Novo do Piauí e Simões. 

A área do projeto abrange os limites administrativos dos três municípios e concentra 

uma reserva de mais de 800 milhões de toneladas de minério de ferro. Nesse espaço encontra 

um conjunto de comunidades tradicionais camponesas, entre estas, diversas comunidades 

quilombolas, com destaque nesse estudo as de Caititu e São Martins, as quais, certamente, terão 

problemas socioculturais e, visto que o projeto prevê a produção anual de 15 milhões de 

toneladas de Pellet Feed Fine (minério de ferro de granulometria especial), qualidade Premium. 

Para esta produção, o empreendimento já obteve outorga de captação de 15 milhões de metros 

cúbicos de água da Barragem de poço do Marruá, no município de Patos, da Agência Nacional 

de Águas (ANA). Este montante de água corresponde a 5% da capacidade total da barragem. 

Esse caso se constitui em grande contradição, pois, ao mesmo tempo em que se constata 

que o Semiárido seco, vive buscando várias alternativas, o governo diz que o poço do Marruá 

justifica o abastecimento de água dos municípios da região. Nesse sentido, a região se encontra 
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ameaçada, pois a água, em uma eventual concretização do projeto, passará a ser utilizada em 

benefício dele, e, consequentemente, as famílias não terão mais acesso a ela. 

Este Projeto se vincula à instalação da Ferrovia Transnordestina, que seu trecho passa 

pelos municípios de curral Novo e Paulistana. O empreendimento da BEMISA, localizado a 

seis quilômetros da Ferrovia, fará uso da estrada de ferro para escoar sua produção para os 

portos de Suape, em Recife e de Pecém, em Fortaleza, que têm capacidade de receber navios 

de grande porte. Já foram assinados termos de entendimento entre a BEMISA e a 

Transnordestina, além de já estar cadastrada a BEMISA como usuária-dependente da ferrovia 

junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 

De acordo documentos analisados, os trabalhos exploratórios de pesquisa vêm sendo 

realizados desde 2008, e seu relatório final foi aprovado no início de 2012. Para proceder à 

instalação do empreendimento, muitas famílias terão de ser removidas de suas casas; para tanto, 

está prevista a indenização, bem como a realocação das pessoas. Neste ponto começam os 

conflitos com as famílias, que temem a subavaliação de suas casas pelo governo e pela 

mineradora. A maior concentração de comunidades rurais atingidas se dá em Curral Novo do 

Piauí. 

Desde 2007, a empresa mineradora BEMISA chegou à região de Curral Novo com o 

propósito de implantar o “Projeto Planalto Piauí”, para exploração de minério de ferro, impondo 

aos moradores uma única alternativa: vender ou desocupar as terras para a referida mineradora 

executar a extração de ferro. As famílias que moram na área de mineração reclamam que estão 

sendo pressionadas por pessoas que se apresentam como representantes da BEMISA, insistindo 

para que vendam suas terras.  

Fica evidente, a partir da análise da realidade do Semiárido, a existência de uma   disputa 

territorial nesse espaço, algo justificado pelas empresas que defendem o modelo de 

desenvolvimento posto na atualidade com justificativa do atraso dessa região.  Dessa forma, 

surgem os vários conflitos entre empresas e comunidades camponesas.  Diante dessa realidade, 

surge a resistência das comunidades tradicionais como reação ao avanço do capital, tendo por 

base a luta pelos direitos territoriais e a resistência como elemento central da luta pela terra e 

na terra.  

Assim, as famílias atingidas encontram-se sob ameaça de perda de suas terras, o bem 

que garante sua sobrevivência. Nesse contexto, vêm recebendo apoio da CPT e da Diocese de 

Picos. A igreja, a partir da publicação “Igreja e Mineração”, faz algumas reflexões sobre a 
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questão da implantação de projetos de mineração, abordando sobretudo a questão social das 

famílias impactadas, relacionando com aspectos econômicos.  
 
Dessa forma, o cenário que coloca é desafiador. Os impactos, bem como os conflitos, 
são múltiplos e dispersos. As analises incorporam perspectivas econômicas, sociais e 
ambientais. Os níveis de discussão e de dialogo perpassam o local, o regional e o 
nacional. Nesse contexto, somente o trabalho conjunto, a confiança e a solidariedade 
parecem ser capazes de criar um movimento que repare os obstáculos postos na 
construção da tradição para um novo modelo de desenvolvimento. Diante de tamanho 
desafio o envolvimento e engajamento das igrejas traz força, motivação e esperança 
para as pessoas que lutam e resistem aos efeitos negativos da mineração. (CNBB, 
2015, p. 124) 

 

O documento da CNBB acrescenta ainda que, 

 
No caso da mineração vê-se um histórico de violações no tocante a saúde dos 
trabalhadores e membros comunidades atingidas, as relações de trabalho e a 
exploração das riquezas dos povos tradicionais e comunidades indígenas. Não é 
aceitável que o ser humano fique em segundo plano em nome do lucro. O serviço a 
vida, principio estruturante da missão evangelizadora, começa pelo respeito a 
dignidade da pessoa humana, exigindo que ela seja tratada como fim e não como meio. 
(CNBB, 2015, p. 130) 

 

             Maior que o desenvolvimento econômico está a vida humana. Para a CNBB (2015), a 

defesa da dignidade humana compreende também a defesa da casa onde vive o ser humano, 

uma tarefa para a qual a teologia está convidada a participar.  

As comunidades atingidas, em especial as comunidades quilombolas, resistem e 

enfrentam o projeto, impedindo até a realização de pesquisa em seus territórios, tendo por base 

os conhecimentos tradicionais, a cultura e, sobretudo a defesa da vida e de seus territórios.  

 

Comunidades tradicionais quilombolas: conhecimentos tradicionais e suas relações com 
a natureza.  
 

A racionalidade econômica dominante desconsidera todos os processos que acontecem 

no meio ambiente, vendo-o apenas como meio de exploração. E, ao se referir à proteção ao 

meio ambiente, ignora os processos sociais que o constituem, limitando-o a fenômenos 

biológicos. 

 Isso é fruto de uma alienação ambiental causada pelo sistema econômico hegemônico 

vertical que se orienta apenas pelo lucro esquecendo-se do fator humano-social. Essa postura 

capitalista ignora todos os valores e saberes entre o ser humano e meio ambiente, que não podem 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 11 – Agroenergia e Mineração no Meio Rural 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

5925 
 

ser vistos isoladamente, uma vez que o homem é um animal que integra o meio ambiente e 

dessa relação surgem saberes, os quais Leff (2001) chama de saber ambiental, um conhecimento 

harmônico entre o homem e a natureza. Entende-se que esse saber não é entendido pela 

cientificidade moderna, mas nele há valores, de forma que a identidade dessas comunidades 

tradicionais só existem dentro dessa relação, que é considerado pela lógica do capital como 

supremo.  

Essa é uma faceta do sistema: criar uma ideologia desenvolvimentista como justificativa 

para implantação de grandes empreendimentos e violação dos direitos humanos. Como diz 

ALMEIDA (2008), invocam o desenvolvimento como justificativa para menosprezar os 

atingidos pela implantação dos grandes projetos.  

Nesse sentido, apontamos que, na implementação dos grandes empreendimentos, o 

capital não consegue enxergar a complexidade das comunidades tradicionais, sua cultura, sua 

história e a diversificada relação que mantém com a natureza.   

Não enxergamos as comunidades e seus modos de vida tradicionais como perigosos ao 

meio ambiente. Na verdade, entendemos que o papel dessas populações é fundamental para a 

preservação da biodiversidade e conservação ambiental, pois a cultura delas provém dessa 

relação amistosa. A partir dessa percepção, devemos refletir sobre a transposição de modelos 

ambientais de outros países, porque a realidade brasileira é outra e a forma como nossas 

comunidades tradicionais manejam a natureza é singular. Além disso, é inviável comparar o 

modo de vida e visão urbanos de tais comunidades.   

Para Sousa (2015, p. 55), o reconhecimento de conhecimentos tradicionais implica nova 

estratégia de luta e defesa das condições ambientais e sociais por parte das comunidades. 

Para melhor compreensão dos estudos sobre comunidades tradicionais, mesmo 

considerando de fundamental importância o pensamento construído por Diegues (2004), 

buscamos unir um conjunto de elementos que reforçam e identificam as comunidades 

tradicionais 

A partir da vivência junto às comunidades tradicionais, especialmente as comunidades 

quilombola2, passamos a refletir sobre a dimensão adquirida pelos impactos socioterritoriais 

nesses agrupamentos humanos. O conhecimento e a identidade das comunidades tradicionais 

 
2 Constituídos pelos descendentes de pessoas escravizadas negras, formadas por grupos sociais que ocupam um 
território comum e compartilham características culturais. 
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são necessariamente vinculados ao meio circundante, desse modo, quando se atinge o meio 

ambiente de algum modo se afetam na mesma proporção as populações, uma vez que o 

ambiente é base material para a cultura, identidade e conhecimentos das comunidades, ou seja, 

as comunidades tradicionais se identificam a partir desses elementos.   

O sistema econômico e o modo de vida que ele nos apresenta faz com que tenhamos 

uma visão de menosprezo pela natureza, considerando-a inferior ou em situação de “atraso” ou 

“decadência” todos aqueles povos que não obedecem a homogeneização. E isso é usado como 

justificativa para a exploração e para evitar algum questionamento ao desenvolvimento e, 

consequentemente, “permitir” as violações dos direitos humanos. 

A consciência ambiental que propomos aqui é uma visão socioambiental, que vislumbra 

a interação entre populações tradicionais e natureza, uma forma positiva de conservação, rica 

em memórias, identidades, diversidade que não podem ser ignoradas dessa forma autoritária 

como está sendo feita, deixando um prejuízo enorme e irreparável ao Patrimônio Imaterial, 

cujas consequências atingirão as atuais e futuras gerações. 

Dessa forma as comunidades rurais da região dos municípios de Curral Novo do Piauí 

e Paulistana seguem se organizando para estabelecerem suas estratégias de enfrentamento ao 

avanço das mineradoras sobre suas terras. Esse nível de organização e enfrentamento está 

vinculado diretamente aos seus conhecimentos tradicionais e ocorre por diversos grupos, com 

destaque as ações concretas de enfrentamento das comunidades quilombolas São Martins e 

Caititu.  

 

Resistência das comunidades Quilombolas Caititu e São Martins a partir dos 
conhecimentos socioculturais.  

 

Um dos principais motivos do distanciamento da população de questões complexas 

como a dos grandes empreendimentos é que possui teor técnico, ou seja, conteúdo não é 

acessível à população. Além do não sentimento de pertencimento a causas que excedem o 

convívio direto da população, ignora-se tudo aquilo que não é palpável ou que não é sentido de 

imediato. Associado a esses fatores, ainda existe o processo de alienação da população que fica 

a cargo dos meios de comunicação, os quais divulgam a ideologia enganadora elaborada pelo 

pequeno grupo dominante.  
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É intrigante que exista uma associação tão estreita entre fatores tão importantes tal como 

política, economia e publicidade, podendo parecer impossível qualquer tipo de resistência 

contra tal organização. Seria infantilidade tratar a referida estrutura como algo simples de 

combater, mas seria tão ingênuo quanto afirmar a impossibilidade de se fazer. 

A realidade descrita acima é visível nas diversas comunidades quando da instalação de 

grandes projetos do capital, realidade percebida em parte das comunidades atingidas pelo 

projeto mineral em processo bastante avançado na região que compreende os municípios de 

Paulistana, Curral Novo e Simões. Porém essa realidade se apresenta de maneira diferente em 

parte das comunidades, onde suas populações, a partir dos conhecimentos tradicionais, 

conseguiram suspender ou até mesmo barrar a realização de pesquisa mineral em seus 

territórios.   

 Os poucos métodos para se oferecer resistência é por meio da organização civil, do 

mesmo modo que pelo movimento social. A principal finalidade de tais métodos é a propagação 

de informações verídicas quanto aos fatos que ocorrem na sociedade e acabam sendo 

deturpados em razão da abordagem de apenas um ponto de vista. Com isso as comunidades 

quilombolas Caititu e São Martins enfrentaram e resistiram à realização de pesquisa dentro de 

seus territórios por meio de mobilização social e pressão aos que se apresentavam como 

representes da empresa mineral BEMISA S/A, responsável pelo processo na região.  

Descrever a história de uma comunidade é trazer presente sua memória, ocupação 

humana, avanços, desafios, limites e possibilidades. Caititu e São Martins são comunidades 

Quilombolas que, ao longo de sua história, convive com sérios problemas. Seu nível de 

organização e o seu reconhecimento como comunidade Quilombola permitiu o acesso a 

diversas políticas públicas, porém em meio a essas conquistas nos últimos anos as comunidades 

vivem em conflito devido a ameaça a chegada de projeto de extração de minérios na região.   

Caititu tem esse nome devido a um animal da região, que anos atrás existiam muitos, 

porém, atualmente, está quase extinto. É uma comunidade Quilombola do município de Curral 

Novo Piauí.  São Martins tem esse nome associado à religiosidade ao Santo padroeiro da 

comunidade e fica no município de Paulistana, situada na região sudeste do estado do Piauí, na 

região do semiárido no território Vale do Itaim.   

Ao longo de sua história, as populações dessas comunidades se identificaram como 

quilombolas por reconhecer suas origens a partir da história repassada pelos seus ancestrais. 

Somente com o nível de enpoderamento das famílias e do acompanhamento pela coordenação 
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das comunidades quilombolas do estado do Piauí, no ano de 2010 foi certificada pela Fundação 

Palmares como comunidade quilombola.  

Importante destacar a organização e a luta das famílias pela conquista de seus direitos e 

o título definitivo da terra, pois sabemos que, historicamente, o Brasil conviveu com essas 

dificuldades de limitação fundiária. Conforme STEDILLE (2005), a questão agrária como um 

conjunto de interpretação e análises da realidade agrária, que procura explicar como se organiza 

a posse a propriedade, o uso e a utilização da terra brasileira torna para nós um desafio, portanto, 

foi a partir do nível de conhecimento dessa população que mudou a história de comunidades 

esquecidas para um espaço de conquistas e direitos.  

Atualmente são comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Palmares e em 

processo de titulação pelo INCRA. Vale destacar que elas dispõem de políticas públicas que 

atende parte das necessidades básicas, tais como energia elétrica para todas famílias, pequeno 

açude, barragem, cisternas para armazenar água de chuva para o consumo humano em todas as 

residências e cisternas para a produção em parte das dessas comunidades. Devido a fatores de 

ordem natural, em parte do ano as famílias ainda são abastecidas por carro pita, embora exista 

o projeto da transposição da água da barragem poço do Marruá, que o poder público nunca 

concluiu.  

As famílias preservam os conhecimentos tradicionais a parir do cuidado com a natureza 

como bem sagrado, plantação e criação de animais apropriados para a região do semiárido e 

cuidado a preservação de seus conhecimentos a partir da medicina alternativa por meio das 

plantas medicinais, bem como de sua cultura, crenças e devoções.   

As comunidades seguem sua luta e organização pela conquista de diversos direitos, entre 

os quais a regularização fundiária, como garantia dos direitos a suas terras e territórios e por 

políticas públicas, principalmente, na disputa com os projetos do capital. Esse direito à 

regularização das terras e territórios é garantido pela Constituição Federal de 1988, no ADCT 

68, reconhece a propriedade definitiva das terras historicamente ocupadas por comunidades 

remanescentes de quilombos, como consta no Artigo 68 “Aos remanescentes das comunidades 

dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, 

devendo o Estado demitir-lhes os títulos respectivos”. Zhouri (2018) destaca que a flexibilidade 

das normas e o retrocesso institucional colocam em questão a própria noção de democracia e 

configuram um dos “efeitos derrame² da mineração”.  
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Mesmo com todo o aparato jurídico, as comunidades necessita permanecer na luta pela 

garantia de seus direitos, visto que a cada dia existe a flexibilidade das leis como forma de 

facilitar a implantação dos grandes projetos minerários.  

Nos últimos, anos as lutas se intensificaram contra a implantação de grandes projetos 

do capital na região, merecendo destaque o projeto de pesquisa para extração de minérios 

(ferro).  

Nessa linha de pensamento, Malerba (2014), contribui com esse entendimento ao 

afirmar    
Portanto, diante das ameaças de retrocesso a direitos adquiridos e de expansão 
acelerada da mineração sobre novas fronteiras, está posto aos movimentos e 
organizações críticas o desafio de acumular subsídios que contribuam para 
disputar o sentido da prioridade dada pelos governos as atividades minerais em 
relação a outros usos econômicos e culturais dos territórios. (MALERBA, 2014, 
p. 17). 
 

As comunidades tradicionais, que possuem uma relação histórico-cultural com o 

território do semiárido piauiense, torna-se, na conjuntura atual, alvo do avanço desse grande 

empreendimento inserido no modo de produção capitalista, o qual avança, desrespeitando 

inúmeros direitos abarcadas pelo poder constituinte de 1988, inclusive de as famílias optarem 

pelo tipo de desenvolvimento que preferem. Partindo da mesma compreensão, outro aspectos a 

ser destacado das comunidades está relacionado ao patrimônio cultural, a que se referem os 

artigos 215 e 216, reconhecendo a importância de preservar o patrimônio cultural, tratando até 

mesmo da democratização do acesso aos bens culturais. No entanto, sem uma efetivação do 

debate público, as leis tornam-se ineficazes e, sendo fortalecido pelo silêncio que permeia a 

situação concreta, não seria possível correlacionar esse direito com a necessidade de garantir a 

permanência das famílias na terra.   

Dispondo dos conhecimentos tradicionais já citados neste trabalho bem como dos 

conhecimentos acerca dos dispositivos legais, vão intensificando as lutas e resistências das 

famílias camponesas nos seus territórios contra as pesquisas e aquisição de terras para 

exploração mineral.  

No tocante às ameaças dos grandes projetos do capital, podem-se destacar três pontos 

como forma de enfrentamento a eles pelas comunidades, com resultados positivos. O primeiro 

é a vigilância por parte das próprias famílias, não permitindo a entrada da empresa para a 

realização das pesquisas dentro da comunidade; o segundo, é o encaminhamento de processo 

via o INCRA, para impedir a pesquisa dentro da comunidade por se tratar de comunidades 
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tradicionais, com resultado positivo ao pedido; e o terceiro ponto é a luta junto com as demais 

comunidades atingidas no seu entorno, já que integram também a categoria comunidades 

tradicionais. Além dos direitos de que elas dispõem, reconhecem que a extração de minérios 

prejudica comunidades vizinhas, dessa forma, as comunidades quilombolas onde não será 

extraído minérios também seriam também atingidas.  

Os resultados positivos são fruto de uma luta e enfrentamento ao longo de uma história, 

e não apenas de um momento pontual. Quanto a não permissão da realização das pesquisas na 

comunidade, inicia-se com a construção de mobilização e formas de enfretamento por se tratar 

de grande empresa com fortes influência nos diversos espaços, porém as duas comunidades 

mantêm uma regra que consiste em não permitir a intervenção de pessoa estranha antes de um 

amplo diálogo com a empresa. Entretanto, a empresa não tinha abertura para isso, impondo seu 

próprio jeito atuar, desrespeitando  os direitos constitucionais.  

Importante destacar que a luta das comunidades quilombolas Caititu e São Martins tem 

uma relação com os enfrentamentos por comunidades tradicionais atingidas nos mais diversos 

lugares. Como menciona Zhouri (2018).  
Em face a esse cenário desolador, povos indígenas, pescadores, camponeses, 
quilombolas entre outros se mobilizam para contestar o ataque aos seus territórios, 
a rapina dos seus recursos naturais, a invasão de agentes corporativos legitimados 
pelo poder estatal que prioriza a exportação de commodities como plataforma para 
o chamado desenvolvimento. Zhouri (2018, p 17).  

 

Para o enfrentamento, o verdadeiro protagonista é a comunidade, porém as parcerias 

contribuíram muito para o fortalecimento, sobretudo relacionado a projeto mineral, que é de 

interesse nacional. Nesse sentido, diversas organizações faz um trabalho junto a essas 

comunidades, podemos citar a CPT, Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas – 

CECOQUI, MPA e a igreja católica. Malerba ( 2014), reforça essa necessidade, como fica 

evidente em sua fala: 
Nesse sentido, no caso do brasileiro o trabalho da Comissão Pastoral da Terra CPT e 
do Movimento Nacional pela Soberania Popular frente a Mineração (MAM), assim 
como as atividades do próprio Comitê Nacional em Defesa dos Território sem frente 
a mineração (CNDTM) tem sido fundamentais para dar visibilidade e unificar essas 
várias expressões de resistência em uma coalizão antimineral nacional. (MALERBA, 
2014, p. 24).  
 

Nesse sentido, destaca-se a grande contribuição da CECOQUE para a conquista de 

documento assegurando o direito da não realização de pesquisa minerária dentro das 

comunidades quilombolas.  
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Por fim, percebe-se a necessidade da continuidade da luta e do envolvimento das 

instituições parceiras para garantia dos direitos já conquistados, tais como os documentos que 

garantem a não realização da pesquisa nas comunidades quilombolas, sobretudo a suspensão 

definitiva das pesquisas nas demais comunidades que se encontram suspensas temporariamente. 

Entende-se que a concretização do projeto dentro das demais comunidades atinge diretamente 

as comunidades quilombolas.  
 

Conclusão 
            O Brasil é um país com grande potencial de recursos naturais, em especial mineral, por 

sua grande diversidade geológica e extensão territorial, fato que leva ao grande interesse dos 

grupos empresariais para a exploração desses recursos, visando à concentração do capital em 

nome do desenvolvimento. Mas é importante ressaltar que a atividade da forma que está sendo 

desenvolvida pode gerar sérios impactos socioambientais e culturais.  

O Estado do Piauí configura a mesma realidade das demais regiões do Brasil, por dispor 

de grande potencial mineral, destacando-se como mais agravante a relação que vem sendo 

construída entre o capital estatal e o capital empresarial para a implantação dos projetos.  

Os grandes projetos para o setor, de imediato, prevê a geração de milhares de postos de 

emprego, crescimento econômico e social para a região, no que diz respeito à infraestrutura, 

escolas, empresas, hotelaria, aeroporto, avanço dos meios de comunicação e de tecnologia 

empregada em todo o comércio local e industrial. Mas, em contrapartida, gera um acréscimo 

populacional desenfreado e uma diversidade cultural em virtude da grande quantidade de 

pessoas vindas de outras regiões; a expropriação da população local devido a exigência cada 

vez mais de uma mão de obra qualificada de que parte dessa população não dispõe.         

             Aqui cabe questionar a legitimidade desses projetos e a quem serve esse 

desenvolvimento, visto que não inclui nem beneficia a população, degrada os recursos naturais, 

prejudica a biodiversidade e o pior de tudo: muitas vezes, sequer fornecem informações ou 

realizam consultas com os indivíduos afetados.   

Na implantação desses projetos, não se consideram as pessoas moradoras das 

comunidades tradicionais, que precisam de incentivos na agricultura familiar, na criação de seus 

animais, na expansão do seu artesanato; não se valoriza o conhecimento tradicional em sua 
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diversidade e riqueza. Ao que parece, segundo a lógica de quem propõe tais projetos, é o 

crescimento desenfreado das grandes companhias capitalistas excludentes.  

Diante dessa realidade, as populações resistem ao projeto de desenvolvimento imposto 

pelo capital e utilizam seus conhecimentos e organizações para a garantia de seus direitos 

socioculturais. Os níveis de resistências bem como a conquista de direito tornam-se visíveis no 

conjunto de comunidades tradicionais, com maior visibilidade nas comunidades quilombolas.  

A atuação das comunidades quilombolas Caititu e São Martins são exemplos de 

enfrentamentos para as demais comunidades atingidas, ao iniciar pelo enfrentamento direto à 

empresa no momento da realização da pesquisa, enfrentando obstáculos nos encaminhamentos 

de documentos como garantia efetiva dos direitos reivindicados.  

Conclui-se que a promessa do desenvolvimento não envolve as comunidades rurais 

piauienses; o argumento da supremacia do interesse público é apenas uma desculpa para 

mascarar o interesse privado, que desconsidera o conhecimento tradicional presentes nas 

comunidades atingidas pelos já referidos projetos. A partir disso, infere-se, principalmente, que 

esses empreendimentos são ilícitos e ilegítimos, uma vez que não respeita a perspectiva dos 

atingidos, infringe a lei e prejudica as pessoas e o meio ambiente. Entende-se que é por meio 

da organização das comunidades, da luta e resistência que é possível garantir os direitos.  
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DISPUTAS TERRITORIAIS E RESISTÊNCIAS RURAIS NO PROCESSO DE 

IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO LOGÍSTICO INTERMODAL PORTO SUL 

NO SUL DA BAHIA. 

 

Lorena Andrea Torres Higuera 

Resumo: 

 

Na presente proposta pretendem-se apresentar alguns avanços de pesquisa e reflexões sobre os 

conflitos territoriais gerados no processo de implementação do Complexo Logístico Intermodal 

Porto Sul (CLIPS) no litoral sul e a região sul-oeste do estado da Bahia, concretamente nas 

áreas de Ilhéus e Caetité. O CLIPS é um projeto de desenvolvimento multimodal composto por 

três grandes projetos de infraestrutura: a Mina Pedra de Ferro (Caetité/BA), a Ferrovia de 

Integração Oeste-Leste (FIOL) e o Porto Sul (Ilhéus/BA); além de outras infraestruturas de 

menor tamanho como a Zona de Processamento de Exportações em Ilhéus (ZPE), entre outras. 

O CLIPS foi proposto no ano 2008 pela empresa Bahia Mineração (BAMIN) em parceria com 

o governo estadual da Bahia. O principal objetivo da articulação dessa rede de projetos e 

infraestruturas é possibilitar o escoamento do minério de ferro extraído em Caetité, para ser 

transportado e exportado aos mercados do Pacífico, assim como também os produtos 

agroindustriais explorados na zona sudoeste da Bahia (fundamentalmente soja, milho e 

algodão) no município de Barreiras e na região de MATOPIBA . Inicialmente a concepção 

integrada do projeto também tentava promover atividades turísticas na região, particularmente 

em relação à construção do aeroporto internacional, que posteriormente foi excluído da carteira 

de projetos do CLIPS (OLIVEIRA, 2011). Desde o início do processo de implementação do 

CLIPS foram frequentes múltiplas irregularidades nos processos de licenciamento ambiental, 

assim como também foi –e ainda é– recorrente a entrada em períodos de crise por inviabilidade 

econômica e financeira dos projetos, causadas pela alta volatilidade do preço do minério de 

ferro nos mercados internacionais. Nesses onze anos de trajetória o projeto tem gerado vários 

conflitos com populações rurais direta e indiretamente afetadas, envolvendo comunidades 

pescadoras, agricultoras e outras dedicadas ao turismo em pequena escala. A análise e as 

reflexões sobre essa problemática são importantes no cenário brasileiro contemporâneo devido 
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a que permite articular e reconhecer as inter-relações entre os conflitos territoriais a nível local-

regional na Bahia e as dinâmicas globais e macrorregionais do capitalismo contemporâneo. As 

dinâmicas geopolíticas as quais se faz referência estão relacionadas com o aprofundamento de 

economias primário-exportadoras de commodities agroindustriais e de minério de ferro, 

colocadas como um dos setores mais importantes para sustentar o crescimento econômico 

nacional. As economias primário-exportadoras demandam a construção de múltiplas 

infraestruturas que possibilitem a extração, o escoamento e a exportação de matérias primas, e 

nas últimas décadas na América Latina tem sido muito comum o acrescentamento da construção 

desse tipo de infraestruturas em rede (rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos) para 

fazer mais efetiva e rápida a mobilização e articulação dessas commodities ao mercado mundial. 

Na região sul-americana, essa lógica de desenvolvimento, crescimento econômico e suas 

consequentes demandas de transformação dos territórios vem se consolidando através da 

Iniciativa de Integração da Infraestrutura Sul-Americana (IIRSA), um projeto de integração 

macrorregional que interconecta várias infraestruturas planejadas transversal e 

longitudinalmente na região com a finalidade de otimizar a integração regional com os 

mercados do Atlântico e o Pacífico, particularmente com a China. A questão da IIRSA é 

relevante nesse caso porque os projetos da FIOL e o Porto Sul fazem parte da carteira de 

projetos da IIRSA, motivo pelo qual não se pode perder de vista o fato de que esses projetos 

não só estão interligados entre eles, senão que também serão articulados com outras redes de 

infraestrutura como a Ferrovia Norte-Sul, com a finalidade de consolidar uma rede rodoviária 

e ferroviária que otimize o transporte de matérias primas. Além disso, é importante considerar 

que os projetos que se articulam na IIRSA têm uma importância e um caráter estratégico não 

só a nível nacional, senão também internacional. Nesse sentido, a análise do CLIPS deve ser 

abordado desde uma perspectiva ampla e abrangente que leve em consideração as 

complexidades geopolíticas e territoriais em torno a esse projeto. Enquanto à abordagem 

teórica-metodológica será desenvolvida uma análise desde o método materialista-dialético que 

permita compreender a realidade desde uma perspectiva complexa, de totalidade e relacional, 

na qual as coisas, os sujeitos e os objetos permanecem estreitamente interligados entre si e em 

constante transformação. Teoricamente a compreensão dos conflitos territoriais gerados no 

processo de implementação do CLIPS está sustentada nos conceitos de território (RAFFESTIN, 

1993; HAESBAERT; LIMONAD, 2007; SAQUET, 2007), região (HAESBAERT, 2010), 

desenvolvimento (SANTOS, 2006, HARVEY, 2006; PORTO-GONÇALVES, 2006) 
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dependência (MARINI, 1973) e objeto técnico (SANTOS, 2006). Metodologicamente a 

pesquisa será desenvolvida a partir das informações disponíveis na prensa, nos Inquéritos Civis 

Públicos (ICPs) feitos pelo Ministério Público Federal da Bahia (MPF/BA) e nos processos de 

licenciamento ambiental no INEMA e no IBAMA. Assim como também são consideradas 

várias temporadas de trabalho de campo nas áreas que estão sendo ou que vão ser afetadas pela 

construção do CLIPS, concretamente com populações atingidas de Ilhéus e algumas de Caetité. 

No presente caso, propõe-se problematizar a implementação do CLIPS no sul da Bahia levando 

em consideração que não é uma iniciativa nem um projeto solicitado pelas comunidades locais 

nem pela sociedade civil da região. O CLIPS é apresentado à sociedade baiana como um projeto 

exógeno imposto por capitais privados em conivência com os interesses do governo estadual 

da Bahia. Porém, a iniciativa conseguiu obter a aprovação de uma fracção da população, que 

considera que (de acordo com os “argumentos” que os empreendedores apresentaram para eles) 

o CLIPS vai potenciar o crescimento da economia e a geração de emprego, que foram tão 

afetadas após a crise do cacau ao final da década de 1980. Nesse sentido, é importante apontar 

que, embora que o projeto ainda não foi concluído em sua totalidade, as estratégias da BAMIN 

e do governo estadual para dividir as populações atingidas conseguiram gerar rupturas 

importantes dentro das comunidades rurais. Por um lado, entre as pessoas que acreditando nas 

lógicas da empresa concordam que vai ser um projeto importante para gerar emprego e melhorar 

as condições de vida da população. Por outra parte, estão as pessoas que não concordam com a 

implementação do CLIPS, devido a que consideram que vai gerar impactos graves e 

irreversíveis na qualidade de vida, nos ecossistemas (especialmente na região da Mata Atlântica 

na zona do litoral), além de afetar gravemente a matriz produtiva e as vocações territoriais das 

comunidades locais, orientadas a potenciar o cultivo e processamento de cacau para agregar 

valor à amêndoa, entre outras atividades produtivas de pequena-mediana escala. Enquanto ao 

processo de construção das infraestruturas que compõem o CLIPS e sua operação, diversas 

comunidades denunciaram que podem acontecer graves afetações ambientais geradas pelo 

desmatamento das áreas onde vão ser construídas as obras. Assim como também destacam 

importantes níveis de impacto ambiental causados pela construção de um sistema de captação 

de águas do Rio São Francisco, para uso industrial da água no processo de lavagem do material 

extraído na mina em Caetité. Atualmente uma das questões que preocupa mais as comunidades 

atingidas é a construção da barragem de rejeitos da mina Pedra de Ferro, sendo que prevê o 

alagamento de uma área de mais de 439 hectares e será construída no leito do rio Pedra de 
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Ferro, afetando aproximadamente 27 nascentes de água (MARQUES, 2019). Além disso se 

prevê que a construção e operação da mina vai gerar uma importante diminuição do lençol 

freático, razão pela qual pode se afirmar que o projeto Pedra de Ferro vai gerar importantes 

afetações na qualidade e na disponibilidade de agua numa região de seca como o sertão 

produtivo baiano. Por múltiplos motivos é importante questionar a implementação do CLIPS, 

fundamentalmente sob a premissa de que é um projeto de alta envergadura, com uma ampla 

capacidade de transformação e destruição territorial, desprovendo as condições mínimas de 

vida das populações rurais dedicadas a agricultura, a cria de gado, a extração de frutais e a 

atividades pesqueiras, colocando em risco a disponibilidade e o acesso a água, a proteção de 

ecossistemas frágeis e estratégicos (como a Mata Atlântica), somando a isso as elevadas 

probabilidades de aumentar os níveis de poluição do ar com o pó preto gerado na extração e 

transporte do minério de ferro. 
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MINERAÇÃO E QUESTÃO AGRÁRIA: 
Grandes Projetos, Regime de Terras e a formação do Latifúndio Minero-Exportador no 

contexto do Projeto Minas Rio (2007-2014)1 
 

Eduardo Barcelos2 
 
 
Resumo 
Nos últimos 15 anos, o padrão de acumulação do capital na América Latina aprofundou as disputas políticas e 
geoeconômicas em torno da valorização e do controle de recursos naturais e da terra. A mobilidade do grande 
capital com a implantação de grandes projetos de desenvolvimento (GPDs) abriu novas frentes de 
expansão/expropriação do território em torno de novas ordenações espaciais conformadas sob tensão. Na 
mineração, dada a magnitude dos projetos, a necessidade de grandes extensões de terra e a disponibilização de 
áreas exclusivas para usos industriais e logísticos abriu uma verdadeira “corrida pela terra” em toda a região e 
dinâmicas de reconcentração da propriedade da terra. Os registros têm mostrado a imposição de novas formas de 
apropriação da terra, impactos e riscos sociais e ambientais; remoções e reassentamentos compulsórios, formação 
de grandes “enclaves territoriais” e mudanças nos sistemas de uso das terras. No presente artigo, busca-se analisar, 
a partir de diferentes escalas e no contexto do Projeto Minas Rio, as transformações fundiárias e a reconcentração 
da terra como dimensão constitutiva das novas reconfigurações da mineração e como o espaço agrário se tornou o 
centro dos embates e de novas conflitividades com a implantação dos GPDs. A forma pela qual a propriedade se 
transmutou em fator constitutivo da reprodução do capital mineral nos indica uma reposição e complexificação da 
conflitividade no espaço agrário e a imposição de um regime especial de apropriação de terras. 
 
Palavras-chave: Grandes Projetos, Questão Agrária, Mineração, Latifúndio, Conflitos 
 
Resumen 
En los últimos 15 años, el modelo de acumulación de capital en América Latina ha profundizado las disputas 
políticas y geoeconómicas sobre la valorización y el control de los recursos naturales y la tierra. La movilidad del 
gran capital con la implementación de grandes proyectos de desarrollo (GPD) abrieron nuevas frentes para la 
expansión / expropiación del territorio en torno a nuevos arreglos espaciales formados bajo tensión. En minería, 
dada la magnitud de los proyectos, la necesidad de grandes extensiones de tierra y la provisión de áreas exclusivas 
para usos industriales y extractivos ha abierto una verdadera "carrera por la tierra" en toda la región y una dinámica 
de la reconcentración de la propiedad de la tierra. Los registros han demostrado la imposición de nuevas formas 
de acaparamiento de tierras, impactos y riesgos sociales y ambientales; mudanzas y reasentamientos obligatorios, 
formación de grandes "enclaves territoriales" y cambios en los sistemas de uso de la tierra. En el presente artículo, 
buscamos analizar, desde diferentes escalas y en el contexto del Proyecto Minas Río, las transformaciones y la 
reconcentración de la tierra como una dimensión constitutiva de las nuevas reconfiguraciones mineras y cómo el 
espacio agrario se convirtió en el centro de los enfrentamientos e de los nuevos conflictos con el despliegue de 
GPD. La forma en que la propiedad se convirtió en un factor constitutivo en la reproducción del capital mineral 
indica un reemplazo y una compleja complejidad del conflicto en el espacio agrario y la imposición de un régimen 
especial de apropiación de tierras. 
 
Palabras clave: Grandes proyectos, Cuestión Agraria, Minería, Latifundio, Conflictos 
 

 
1 Este texto é parte das reflexões desenvolvidas na tese de doutorado “Geografia e Grandes Projetos: economia, 
política e ecologia no capitalismo de fronteira”, defendida em 2018 no Programa de Pós-Graduação em Geografia 
da Universidade Federal Fluminense (UFF). 
2 Professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (campus Valença, Bahia). 
Membro do Grupo de Trabalho em Assuntos Agrários da Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), seção Rio 
de Janeiro e do Núcleo de Estudos sobre Território, Ação Coletiva e Justiça (NETAJ), da Universidade Federal 
Fluminense. Contato: eduardo.barcelos@ifbaiano.edu.br 
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1. Introdução 
 

 A recente expansão da mineração e dos setores extrativistas em vários países da América 

Latina, sobretudo neste início de século, abriu um novo léxico de problemas fundiários, sociais 

e ambientais no continente. Dentro de uma concepção de desenvolvimento que privilegiou as 

exportações e a implantação de grandes projetos de desenvolvimento (GPDs) esta expansão 

impôs um novo ciclo de apropriação e financeirização da terra e um conjunto complexo de 

contradições no espaço agrário e nas formas de controle do território. 

 Seguindo a lógica de demanda crescente, os recentes fenômenos de expansão da 

fronteira mineral aliaram-se aos interesses internacionais de acelerar o crescimento econômico 

e expandir os negócios aproveitando o cenário mundial favorável à comercialização de 

commodities minerais, agrícolas e fósseis. As tendências de crescimento mostraram-se 

vantajosas para o mercado de terras, especialmente pela elevação dos preços dos alimentos, e 

ainda pela necessidade de construir infraestruturas e áreas exclusivas para diferentes setores 

extrativistas, como a metalurgia, a cadeia do Óleo e Gás e projetos de energia. 

 Na mineração, dada a magnitude dos projetos, a necessidade de grandes extensões de 

terra e a disponibilização de áreas exclusivas para usos industriais e logísticos abriu uma 

verdadeira “corrida pela terra” em toda a região. Para viabilizar as diferentes estruturas e 

instalações dos projetos, assim como as ações de compensação ambiental e as estratégias de 

“segurança operacional” dos projetos, a aquisição e desapropriação de inúmeras propriedades 

e faixas de terra, envolvendo pequenas, médias e grandes propriedades, espaços periurbanos, 

terras públicas, assentamentos de reforma agrária, até mesmo áreas ambientais protegidas se 

tornou central neste novo ciclo e nas zonas rurais uma tendência de reconcentração fundiária e 

de recursos naturais foi crescendo. Estas aquisições envolveram diferentes formas de acesso a 

terra e instrumentos jurídico-normativos que viabilizaram a transferência de terras aos projetos, 

desde a compra direta através de contratos de compra e venda até decretos e atos 

desapropriatórios publicados pelo estado e dispositivos de exceção. A mineração, de fato, 

complexificou a questão agrária.  

  Esta expansão foi acompanhada e fez ressurgir formas de acumulação primitiva: 

expulsões, cercamentos, concentração da terra, formação de zonas exclusivas, novos 

latifúndios, espaços bloqueados, impedimento de fluxos, expropriação e degradação ambiental. 

Em diálogo com Saskia Sassen (2016) tais formas são versões antigas do sistema de capturar 
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novas terras, apesar dos mecanismos complexos que atuam hoje como formas de expulsão, 

violência e concentração. Parte desta história é antiga e pode ser associada ao colonialismo e à 

expansão comercial. Porém, com a combinação de inovações tecnológicas, novas capacidades 

extrativas e o avanço da agenda mineral sobre novos territórios este processo se sofisticou e 

cresceu, impondo modos complexos de expulsão e novos regimes de propriedade. 

 A partir da implantação do Projeto Minas Rio, mega empreendimento do setor minero-

portuário implantado no sudeste brasileiro, entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, 

o presente texto apresenta algumas reflexões sobre a centralidade da terra e da dimensão 

fundiária no recente ciclo de desenvolvimento da mineração e dos setores extrativistas. Busca-

se analisar as transformações fundiárias e a reconcentração da terra como dimensão constitutiva 

das novas reconfigurações da mineração e como o espaço agrário se tornou o centro dos 

embates e de novas conflitividades com a implantação dos GPDs. A forma pela qual a 

propriedade se transmutou em fator constitutivo da reprodução do capital mineral nos indica 

uma reposição e complexificação da conflitividade no espaço agrário e a imposição de um 

regime especial de apropriação de terras. 

 O texto está dividido em três partes. A primeira apresenta algumas ideias sobre o 

fenômeno recente de internacionalização da terra, tomando em conta as reconfigurações do 

capitalismo e dos fluxos econômicos globais. A segunda parte reflete sobre o crescimento da 

mineração no Brasil, o aumento do porte dos projetos e a interiorização dos processos 

minerários. E a terceira materializa, a partir do Projeto Minas Rio, a relação da mineração com 

a reconcentração fundiária e as formas de apropriação da terra. 

 

2. Grandes projetos, ajuste espacial e o regime de internalização da terra 

A aquisição de terras e propriedades por empresas e governos para investimentos 

diretos em projetos globais é um processo que ocorre há vários séculos em boa parte do mundo. 

Em cada região, pode-se encontrar fases específicas nas diferentes geografias destas aquisições. 

As razões para isso podem envolver diferentes explicações, mas o pano de fundo é sempre uma 

conjuntura cíclica de crise/oportunidade do capitalismo. 

Quando David Harvey (2005b) propôs a teoria do ajuste espacial ele tentou 

compreender essencialmente esta dinâmica de aquisições do capital, ou seja, o papel do espaço 

e das reconfigurações geográficas no processo de acumulação. Ele afirmava a existência de uma 
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necessidade constitutiva do capitalismo de se expandir e adquirir novos espaços na medida em 

que ocorriam crises e/ou oportunidades no interior do sistema (HARVEY, 2005a e 2005b). 

Seja pelas contradições e “compulsões internas” do sistema ou pela necessidade de expandir os 

negócios em tempos de crescimento, o ajuste espacial teria o efeito de expandir a atividade 

capitalista e criar novas necessidades em outras regiões, buscando a mais valia relativa de 

localização. Ou seja, a expansão geográfica permitiria o capital acessar novas reservas de 

recursos e de força de trabalho e desenvolver sua dinâmica em outras bases sóciogeográficas. 

Nos últimos 15 anos, essa necessidade de expansão e de novas aquisições territoriais 

estiveram ligadas aos processos de internacionalização e financeirização do capital e uma 

valorização crescente de territórios ainda não explorados pelos grandes circuitos da mais valia. 

Acompanhando uma conjuntura favorável aos mercados de bens e recursos naturais na América 

Latina a chegada de novos projetos induziu profundas transformações nos processos de acesso 

e permanência na terra, trouxe novos regimes de propriedade e a formação de domínios 

exclusivos para empresas e mercados como parte de um recrudescimento e complexificação 

dos conflitos agrários em todo o mundo. 

Segundo SAUER (2010) e SASSEN (2016), podemos analisar esta expansão fundiária 

como a conjunção de cinco aspectos: (a) a produção de um subconsumo declarado e a 

necessidade de atender certas demandas futuras por produtos e/ou matérias primas, como o 

crescimento recente na demandas por grãos, agrocombustíveis, celulose e minérios; (b) a 

desvalorização do preço da terra, que implica abrir o leque de compradores e a terra se tornar 

um fator especulativo e de concorrência no mercado; (c) as crises cambiais, como a de 2008, e 

a necessidade de buscar novos negócios; (d) o aumento da produção agrícola e os ganhos de 

produtividade em regiões mais férteis e com maior abundância de terras e; (e) a ampliação da 

fronteira agrícola para atender demandas alternativas, como o mercado de “energias limpas”. 

Especificamente a partir de 2006, estes fatores foram convergindo e estas aquisições 

foram intensificadas mundo afora e marcaram um momento singular na financeirização do 

capital e na internacionalização de terras. Estima-se que em torno de 200 milhões de hectares 

tenham sido adquiridos entre 2006 e 2011, sobretudo na África, Ásia e América Latina por 

empresas estatais e grandes corporações (SASSEN, 2016). Seja por inversões diretas, a partir 

de contratos de compra e venda, seja a partir da transferência da propriedade e do patrimônio 

estatal por meio de concessões governamentais ou atos desapropriatórios, estas aquisições 
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foram reforçando cada vez mais o elo existente entre o crescimento dos setores extrativistas e 

a concentração da propriedade da terra. 

Bartra (2014) argumenta também que a compra de terras se tornou o maior negócio 

global nas últimas décadas. Segundo o autor, entre 2001 e 2011 foram 228 milhões de hectares 

negociados em todo o mundo, em 2.012 contratos de compra e venda. Um mergulho pelos 

dados nos mostra que os setores e projetos ligados ao agronegócio de grãos, de oleaginosas e 

forragens, além da produção de madeira e agroenergia lideram a corrida por aquisições de terra 

em todo o mundo. “Dados de referências cruzadas do Land Matrix mostram que a produção 

de biodiesel é responsável por mais de 37% das terras adquiridas após 2006. Em comparação, 

culturas alimentares somam 25% do total de referências cruzadas, seguida de 3% para a 

criação de animais e 5% para outros cultivos não alimentares. A agricultura no sentido amplo, 

incluídos os cultivos alimentares e industriais, responde por 73% das aquisições que 

conhecemos a partir de referências cruzadas. Os restantes 27% de terras adquiridas são 

destinadas ao florestamento e ao sequestro de carbono, à extração mineral, à indústria e ao 

turismo” (SASSEN, 2016; p.116).  

Esta apropriação de terras ascendeu numa conjuntura propicia de crescimento dos 

setores extrativos, que passaram a protagonizar uma nova “disciplina global” na organização 

de terras. No computo geral dos acordos de compra e aquisição de terras, as empresas privadas 

lideram a lista de compradores, com aproximadamente 440 acordos fechados em todo o mundo, 

seguido de organizações públicas e estatais (175 acordos), fundos de investimento (cerca de 40 

acordos) e por fim as parcerias público-privadas, com cerca de 25 acordos (SASSEN, 2016)3. 

Segundo relatório do Banco Mundial (SAUER, 2010), a crise cambial de 2008 teria sido 

também um fator significativo para o aumento na demanda por terras em todo o mundo nestes 

últimos anos, tornando a disputa territorial um fenômeno global. Anterior a 2008, as aquisições 

de terras eram da ordem de 4 milhões de hectares por ano. “Só em 2009, mais precisamente 

entre outubro de 2008 e agosto de 2009, foram comercializadas mais de 45 milhões de hectares, 

sendo que 75% destes foram na África” (SAUER, 2010; p.78).  

 
3 Embora não represente o setor com maiores inversões fundiárias, a indústria tem também se beneficiado cada 
vez mais pela criação de zonas econômicas especiais (ZEE), áreas exclusivas destinadas à instalação de atividades 
industriais e serviços associados. Na Índia já foram aprovadas 571 ZEEs, ocupando um total de 140 mil hectares. 
Já a China está criando na África oito grandes ZEEs. 
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No Brasil e Argentina, estima-se um montante de 3,6 milhões de hectares adquiridos no 

mesmo período (2008-2010). Dos 464 projetos de investimentos em 2010, 21% estavam nesses 

dois países (SAUER, 2010). Dados levantados pela Folha de São Paulo revelaram ainda que 

entre 2007 e 2010, 1.152 imóveis foram adquiridos no Brasil por estrangeiros, num total de 515 

mil hectares4. Os estados de Minas Gerais e Amazonas são os que concentram mais terras por 

pessoas físicas e jurídicas estrangeiras, cerca de 60% das terras adquiridas em todo o país. 

Esta ampliação das aquisições de terra decorreu, essencialmente, do volume de 

investimentos estrangeiros aportado nos países, especialmente para financiar grandes obras e 

projetos globais. Estudo encomendado pelo Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento 

Rural (NEAD), ligado ao extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) (SAUER, 

2010) mostra um crescimento do montante de Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) a partir 

de 2002 no Brasil. Os IED saíram de US$ 4,33 bilhões em 2002 para US$ 8,98 bilhões em 2008 

(ALVIM, 2009). Já em 2011, segundo a série histórica disponibilizada pelo World Investiment 

Report, o país teve seu ápice de IED quando registrou um total de US$ 96,2 bilhões, sendo o 

quinto país a receber o maior montante de IED no mundo.  

Em relação aos IED greenfield5 o Brasil também se destacou no período entre 2003 e 

2014. O país recebeu investimentos de IED greenfield da ordem de US$ 356 bilhões. Deste 

total, o setor de Mineração e Siderurgia foi o que mais recebeu aporte (US$ 76 bilhões) o que 

corresponde a 21,4% do total. Já o setor de Carvão, Petróleo e Gás foi o quinto que mais recebeu 

investimentos, chegando a US$27 bilhões, ou 7,6% do total. Somando com os investimentos 

relativos às Energias Renováveis – o sétimo maior aporte, com um total de US$ 19,5 bilhões – 

com investimentos realizados em Alimentos e Tabaco (US$ 26,4 bilhões) chegamos a um IED 

greenfield total de US$ 148,9 bilhões, sendo 41,9% aportado no setor primário da economia. 

Ainda na América do Sul, segundo o Observatório do Pré Sal e da Indústria Extrativa, 

42% de todo o território colombiano foi tomado pelas indústrias extrativas e 55% das 

exportações no Equador dependem do petróleo6. No Peru, as concessões minerárias tituladas 

até 2012 ultrapassaram 17 milhões de hectares, mas se considerarmos aquelas que ainda estão 

 
4 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po0211201002.htm 
5 “O chamado IED greenfield consiste no montante de investimento recebido pelo país cuja destinação é 
exclusivamente a criação ou expansão de capacidade produtiva das companhias estrangeiras no território nacional. 
Esta rubrica não inclui, portanto, fluxos de capital destinados ao investimento em ativos diversos (portfólio), fusões 
e aquisições ou incremento de caixa das empresas”. (SILVA FILHO, 2015, pág. 8).  
6 Ver em http://www.observatoriodopresal.com.br/?p=3243 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 11 – Agroenergia e Mineração no Meio Rural 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

5944 
 

em tramite legal, este valor pode ultrapassar 23 milhões de hectares. Mais de 30% do total de 

hectares estão sobre cinco regiões que concentram o maior número de comunidades indígenas 

do país (VITTOR, 2012). Já na Bolívia, 80% dos investimentos do Estado foram destinados às 

obras de infraestrutura e promoção da exploração de hidrocarbonetos e minerais, e no Brasil, 

mais de 70% da carteira de investimento do BNDES foi destinada ao setor extrativo e de energia 

nestes últimos anos, setores intensivos em área (VITTOR, 2012; p.28). 

Toda esta movimentação do grande capital transnacional ligado aos setores extrativistas 

e do próprio Estado nos mostra como a apropriação do espaço agrário (da terra e da natureza) 

se tornou oportunidade para rendimentos maiores e como muitos governos passaram a 

regulamentar a produção para vender terras e riquezas naturais a investidores estrangeiros. A 

partir da apropriação da terra, as taxas de lucro se tornaram mais atrativas com a apropriação 

de bens primários e pela monopolização dos investimentos em poucos setores (BARTRA, 

2014). Os bens privatizados commoditizados permitiram grandes rendas diferenciais, 

especialmente com a apropriação de terras. Bartra (2014) afirma que tais rendas advêm de um 

capital global comum, especulador e parasitário, que permitiu com que os rentistas pudessem 

neutralizar as tendências decrescentes das taxas de lucro, mas também a volatilidade do 

mercado, forçando a concorrência dos capitais sobre recursos naturais favoráveis ao monopólio 

e à especulação por meio de atividades extrativas e serviços. Para evitar as quedas nos 

diferenciais de renda, se aprofundaram os “nichos monopólicos” de reprimarização, 

concentração e estrangeirização do circuito produtivo e da terra. 

Estas mudanças, consequentemente, foram modificando o ordenamento e a distribuição 

da propriedade da terra em várias regiões do mundo, especialmente no meio rural, forçando 

novos modelos de partilha territorial, processos de desterritorialização e reclassificação de áreas 

a partir de interesses empresariais articulados com os interesses estatais de projeção econômica. 

Estas transformações trouxeram novos problemas quanto às formas de organização 

socioeconômica do meio rural e ao modo como se ordena o acesso, uso, posse e a distribuição 

da propriedade fundiária.  

 

3. Mineração, território e a corrida por terras 

As aquisições de terras e a corrida pela expansão do mercado de commodities ao redor 

do mundo servem para mostrar a centralidade que o espaço agrário (atributo espacial) teve e 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 11 – Agroenergia e Mineração no Meio Rural 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

5945 
 

vem tendo na economia política global e no modo como o capitalismo se desenvolveu nestes 

últimos anos. As tendências de crescimento dos negócios de terra e de recursos naturais 

envolvendo os setores extrativistas incluíram como problema as formas capitalistas de 

organização do espaço e a desordem territorial vivida por inúmeras populações atingidas pelos 

projetos. De fato, a terra está no centro dos embates (ALENTEJANO, 2019).  

Na mineração brasileira, a constatação deste fenômeno de apropriação de terras e 

recursos naturais pode ser verificada pelo aumento significativo da produção mineral puxada 

pela alta valorização das commodities em escala global e pelo aumento dos títulos minerários 

concedidos nestes últimos anos. 

Segundo Sauer e Albuquerque (2015), o aumento da produção mineral no país foi de 

873% entre 2002 e 2013, passando de US$ 5 bilhões em 2002 para US$ 53 bilhões em 2010, e 

US$ 48 bilhões em 2013. Este aumento expressivo seguiu a lógica de crescimento econômico 

baseado na intensificação do extrativismo, especialmente pela valorização dos preços das 

matérias primas. No caso do minério de ferro, o preço da tonelada se valorizou rapidamente, 

saindo de US$ 12,60 em 2002 e chegou a US$ 187,10 em janeiro de 2011, uma valorização de 

quase 15 vezes em 10 ano (WANDERLEY, 2017)7. A valorização internacional também afetou 

o preço de outros minérios e contribuiu para o aumento da demanda por terras: a tonelada de 

níquel aumentou em 1.072%; a tonelada de estanho em 897%; a tonelada de carvão sul-africano 

em 789%; a onça-troy de ouro em 665%; e a tonelada alumínio em 239% (WANDERLEY, 

2017). 

O aumento expressivo da produção, decorrente desta valorização dos preços das 

commodities – valorização especulativa, já que os preços subiram acima da demanda – levou 

ao planejamento e implantação de novos projetos extrativos e de infraestrutura sobre novos (e 

velhos) territórios. Neste contexto de boom dos preços, a abertura de novos projetos em áreas 

(jazidas) antes consideradas improdutivas por conta dos baixos teores de minério e a 

intensificação da exploração em áreas já consolidadas, tornou-se rentável na estratégia de 

crescimento do setor e a aquisição e incorporação de novas terras a preços baixos mudou as 

formas de distribuição da propriedade nesta conjuntura recente de boom das commodities, 

 
7 Em termos físicos, a importação global de minério de ferro passou de 500 milhões de toneladas em 2001 para 
1,4 bilhões de toneladas em 2014 (elevação de 178%). A China foi responsável por 18% em 2001, e passou a 
importar 67% do minério de ferro mundial em 2014 (ITC, 2017 apud WANDERLEY, 2017). 
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beneficiada por incentivos governamentais, isenções fiscais, investimentos em infraestrutura, 

créditos, entre outros. 

No Brasil, um olhar mais atento para esta ampliação da atividade mineral e a demanda 

por terras pode ser identificada se considerarmos o porte dos empreendimentos. A expansão da 

atividade mineral no Brasil (que triplicou seu papel no valor adicionado nacional de 1,6% para 

4,15% entre 2002 e 2014) forçou a ampliação e instalação de novas infraestruturas produtivas 

e logísticas e o aumento do porte dos projetos.  

Em 2003, as minas de grande porte representavam apenas 3,9% do total das lavras 

minerais no país, sendo mais de 70% delas de pequeno porte. Já as usinas de grande porte, 

também em 2003, representavam 16% do total de usinas de beneficiamento mineral no país e 

as usinas de médio porte 52% (AMB, 2003). Em 2009, as minas de grande porte subiram para 

5,2% das minas brasileiras e as grandes usinas caíram para 12%, prevalecendo um aumento de 

usinas de pequeno porte neste ano (AMB, 2009).  

Já em 2016, o perfil das minas e das usinas no pais aumentaram em porte e capacidade 

instalada. As minas de grande porte expandiram-se rapidamente em tamanho e chegaram a 

representar 35% das minas brasileiras, enquanto que 47% das usinas de beneficiamento foram 

classificadas como de grande porte em 2016, ou seja, movimentaram volumes anuais acima de 

1 milhão de toneladas (AMB, 2016). Somando as minas de grande e médio porte em 2016 isso 

representou 71% do perfil das minas brasileiras para os principais metais comercializados e 

81% para as atuais usinas de processamento em 2016! No balanço total, entre 2003 e 2016, 

percorrendo o boom e o pós-boom dos preços pode-se observar um crescimento das minas de 

grande porte, uma redução das minas de pequeno porte e um aumento das usinas de grande 

porte, quer dizer, os dados indicam que o setor, neste período, priorizou a implantação de 

projetos de escala no planejamento global, aumentando assim as áreas de influência da atividade 

mineral, a demanda por terras e por infraestruturas. 

Ao mesmo tempo, isso implicou também no crescimento de outras estruturas, como as 

barragens de rejeito e a necessidade de mais áreas adquiridas para a alocação das instalações. 

Estima-se que as barragens estão crescendo em número e escala. “Estatisticamente a cada 30 

anos, as barragens de rejeitos e as cavas de mineração aumentam em dez vezes em volume e 

dobram em altura ou profundidade” (WANDERLEY e SANTOS, 2016; p.88). Este aumento 

não só amplia o número de barragens, como também o volume armazenado. “A expansão do 
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volume de rejeito vem gerando barragens maiores em altura e em volume de reservatório. A 

altura máxima das barragens passou de 30 m para 240 m no último século, dobrando a cada 

30 anos. Já as áreas das barragens cresceram 5 vezes no mesmo período (...). Em um século 

passou-se de 100 ton/dia de rejeito, em 1900, para 100.000 ton/dia, em 2000. Hoje [2016] se 

gera 670.000 ton/dia” (WANDERLEY e SANTOS, 2016; p.91). 

Este aumento do porte dos empreendimentos e da infraestrutura instalada acompanhou 

a tendência identificada por Sauer e Albuquerque (2015) que mostram que o crescente número 

de títulos concedidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) (hoje 

transformado na Agência Nacional de Mineração - ANM) culminaram no crescimento de novos 

projetos e na expansão de áreas de concessão direcionadas à crescente demandas por recursos 

naturais.  

Este crescimento do setor e o aumento da distribuição do número de títulos em todo o 

país pode ser visto no mapa 1. No longo período desde a década de 1990, é possível perceber o 

extraordinário aumento do “campo de cobertura” do interesse mineral sobre o território 

brasileiro. Pelo mapa abaixo, é possível observar o mosaico de áreas sob a ação de algum agente 

interessado na atividade mineral. O mapa mostra a evolução da cobertura dos títulos minerários 

no Brasil, a partir da distribuição do conjunto dos sete processos minerários previstos e 

avaliados pelo DNPM (ANM): (1) requerimentos protocolados, (2) relatórios de pesquisa 

aprovados, (3) concessões de lavra, (4) licenciamento outorgados, (5) permissão de lavra 

garimpeira, (6) registros de extração, (7) cessão de direitos aprovados e (8) alvarás de pesquisa.  
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MAPA 1: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS PROCESSOS MINERÁRIOS (ÁREAS COM INTERESSE MINERAL) NO BRASIL (1990-2017) 
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Pela distribuição espacial dos processos fica nítido a profunda interiorização e 

intensificação da mineração em todo o país, atingindo todos os estados brasileiros, sobretudo 

na Amazônia e Nordeste, em parte do litoral Sul e Sudeste do país, depois dos anos 1990. A 

evolução dos títulos minerários concedidos, após a desnacionalização do setor ainda na década 

de 1990 e venda de ativos estatais e o aumento expressivo neste início de século, resultado do 

boom dos preços, indica a expansão considerável da atividade mineral sobre novos territórios, 

juntamente de outros projetos necessários na cadeia produtiva, como as infraestruturas 

logísticas e portuárias. 

Em 1990, 12.406 processos minerários foram protocolados ao longo dos 27 estados. Em 

1996, antes da privatização da Companhia Vale do Rio Doce alcançou-se um pico dos 

processos, totalizando 47.568 processos minerários protocolados naquele ano, um aumento de 

383%. Após uma queda brusca em 1998 (26.300 processos), a retomada do crescimento do 

setor dispara a partir do ano 2000 (39.413 processos protocolados) e a partir de 2004 até 2011, 

os processos cresceram em ritmo acelerado, chegando em 2011 com 58.140 processos 

minerários protocolados em apenas um ano, um aumento de 468% em relação a 1990. 

Para se ter uma ideia desta expansão conforme mostra o mapa, em 1990, o total estimado 

em área de cobertura em todo o país considerando todos os processos minerários estava em 

torno de 19,1 milhões de hectares, ou seja, 2,3% do território nacional. Já em 2017, após a 

desnacionalização do setor (década de 1990) e o boom da commodities (2003-2013) os 

processos minerários cresceram rapidamente em todos os estados brasileiros e recobriram 170 

milhões de hectares, totalizando 20% do território nacional! Isso mostra que em 27 anos o setor 

mineral expandiu 890% em área de cobertura, um incremento de 151 milhões de hectares! 

Atualmente, em 2019, esta área ultrapassa 192 milhões de hectares! 

Apesar desta expansão não representar necessariamente a aquisição e o domínio direto 

sobre as terras, em termos de propriedade, já que nem todo processo minerário representa o uso 

direto do recurso mineral o crescimento do interesse mineral por todo o território brasileiro não 

pode mais ser ignorado na compressão dos problemas agrários e dos conflitos sociais no campo. 

De fato, a mineração foi estabelecendo um modo particular de organização da terra, articulando 

múltiplas áreas e mantendo o controle sobre a propriedade agrária com diferentes dispositivos, 

incluindo os de exceção. Isso de algum modo tem produzido, na síntese política e histórica do 

problema mineral brasileiro, uma complexificação da questão agrária e dos modos de partilha 

e organização da terra por meio da disputa da propriedade envolvendo a atividade mineral. 
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4. O Projeto Minas Rio e a formação do latifúndio minero-exportador 

  

 O Projeto Minas-Rio pode ser considerado o maior empreendimento de transporte 

mineral por dutos do mundo8. Atingindo 32 municípios nos estados de Minas Gerais e Rio de 

Janeiro, o Minas-Rio é o principal e maior projeto extrativo da mineração de ferro fora do 

Quadrilátero Ferrífero e do Complexo Carajás (BARCELOS, 2018). Trata-se de um sistema 

integrado de extração, transformação e beneficiamento mineral (lavra e usina), acoplado a 

estrutura logística dutoviária – um mineroduto de 525 km de extensão, considerado o maior do 

mundo na mineração de ferro – que liga às frentes de lavra em Minas Gerais, nos municípios 

de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, até o terminal logístico portuário do Açu 

no estado do Rio de Janeiro (município de São João da Barra, norte fluminense).  

 O projeto integra a Unidade de Negócios Minério de Ferro Brasil, da gigante anglo-sul-

africana Anglo American, com capacidade anual máxima de produção de 26,5 milhões de 

toneladas de minério de ferro concentrado (pelled feed) a um teor médio de 68%. Trata-se do 

maior investimento da empresa no mundo, com um custo total estimado em US$ 8,8 bilhões9. 

 A fase extrativa é organizada em duas frentes de lavra: a (1) primeira é composta por 

uma frente única e progressiva de 12 km de extensão sobre as serras do Sapo e Ferrugem e a 

(2) segunda, duas cavas na Serra de Itapanhoacanga, no município de Alvorada de Minas 

(BARCELOS, et. ali, 2014; SISEMA, 2008). O tempo de exploração mineral previsto, para 

ambas as frentes, será de 35 anos, podendo se expandir em mais 40 anos. Além das lavras, o 

projeto inclui uma planta de beneficiamento de minério, uma extensa área para formação de 

barragem de rejeitos (4 vezes maior que a rompida barragem do Fundão), áreas para disposição 

de pilhas de estéril, linha de transmissão de energia independente e uma adutora de água, com 

captação no rio do Peixe, bacia do rio Doce, para fornecimento de água ao processo industrial.  

 No Rio de Janeiro, já no litoral, o projeto incluiu ainda um terminal portuário privativo 

de uso misto, o Porto do Açu, com capacidade para receber navios de grande porte (220 mil 

toneladas) e estrutura offshore para atracação de produtos como minério de ferro, granéis 

sólidos e líquidos, cargas em geral e produtos siderúrgicos. Ainda no terminal portuário, tem-

 
8 Disponível em http://revistaminerios.com.br/mineroduto-do-minas-rio-e-o-maior-do-mundo/ 
9 Disponível em http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,de-minas-ao-rio-por-baixo-da-terra,1539667 
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se estruturas de filtragem da polpa mineral escoada pelo mineroduto, pátios de estocagem com 

empilhadeiras e recuperadoras de minério e correia transportadora de 3 km até o píer do Porto. 

 Dada a escala de produção do projeto a demanda por terras nos municípios diretamente 

atingidos e ao longo do trecho de passagem do mineroduto resultaram na reconcentração 

fundiária, fragmentação territorial, isolamento de comunidades e a formação de um novo 

regime de controle e apropriação do território. As terras foram adquiridas entre 2007 e 2013 

por meio de (1) contratos de compra e venda; (2) decretos desapropriatórios e; (3) servidões 

minerárias. 

Antes mesmo destas aquisições, os requerimentos minerários do projeto Minas Rio 

foram adquiridos ainda em 2004, pela Vale e pela MMX inicialmente, e depois transferidos 

para a Anglo American. Ao todo o projeto requereu 21 direitos minerais sobrepostos aos 

municípios de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, totalizando aproximadamente 

14.882 hectares e 2 requerimentos adicionais para Alvarás de Pesquisa, totalizando 22,42 

hectares (SRK, 2008). Os títulos minerários recobrem boa parte da extensão da Serra do Sapo 

e Ferrugem e uma parte da Serra de Itapanhoacanga, formando grandes domínios minerários. 

Em Conceição do Mato Dentro/MG, as aquisições de terras foram feitas por meio da 

intermediação de uma empresa terceirizada, a Borba Gato Agropastoril S/A, criada pela MMX, 

de Eike Batista, para negociar e comprar terras na região. As aquisições pela Borba Gato 

começaram já em fevereiro de 2007, antes das licenças ambientais do empreendimento serem 

concedidas, sob o pretexto de que desenvolveria na região uma criação de equinos (Haras) e, 

num segundo momento, informou o plantio de eucaliptos (DIVERSUS, 2011). Esta estratégia 

foi tão bem orquestrada que conseguiu, durante algum tempo, atuar na região sem vincular 

qualquer interesse da mineração com a ação da empresa na compra de terras. 

Sem considerar as comunidades, as formas tradicionais de uso da terra e as 

possibilidades de negociação coletiva, os corretores da Borba Gato, que na verdade é parte 

societária da Anglo Ferrous Minas Rio Mineração S/A, atuaram para pressionar a venda de 

terras na região e criar um estratagema empresarial para dissimular discórdia entre as famílias 

e disseminar falsas informações sobre as condições e direitos das comunidades. (BECKER, 

PEREIRA, WILDHAGEN, 2013)10.  

 
10 Há relatos, segundo o relatório da Diversus (2011) de forte pressão psicológica dos corretores sobre as famílias 
da região e de negociações açodadas, feitas sob um clima de tensão e muita insegurança, já que muitas das famílias 
não tinham instrução jurídica para a transação. Os corretores, além de intimidar as famílias a aceitar os valores 
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Com a ação da Borba Gato a maioria das terras acabaram sendo vendidas entre 2007 e 

2011 e preço da terra passou a ser valorado fora dos parâmetros tradicionais da região, o que 

permitiu à empresa concentrar um estoque de terras para os interesses da mineração na região11. 

Há inclusive alguns relatos que mostram que a Borba Gato, até 2008, já detinha mais de 80% 

das terras de Conceição do Mato Dentro e região, ao longo da Estrada Real, nos arredores do 

Parque Nacional da Serra do Cipó, em propriedades do Serro, Dom Joaquim e Alvorada de 

Minas12.  

Outra forma de aquisição de terras combinada à compra direta foi o uso de dispositivos 

de exceção previstos em lei que flexibilizaram a posse da terra nos casos de negociações 

litigiosas. Em alguns casos judicializados e sem acordo entre as partes envolvendo os 

proprietários de terra e o interesse da MMX/Anglo American, a empresa fez uso do instrumento 

da servidão minerária nas tratativas de negociação envolvendo o direito de posse das terras. A 

servidão minerária é um direito real constituído em favor do título minerário, acessório a esse, 

motivo pelo qual também acopla a natureza de utilidade pública, que não pode ser confundido 

com as servidões previstas no Código Civil, em que predominam o interesse individual. É um 

instrumento previsto no artigo 59 do Código da Mineração Decreto Lei n° 227, de 28/02/1967. 

O fim último da servidão minerária é a utilidade pública conferida ao título minerário e não ao 

minerador. Na prática, a servidão minerária concede o direito real de superfície, ou seja, o título 

de domínio, a favor de quem mantém o título minerário, o que autoriza um regime especial de 

apropriação de terras sem a chance do contraditório.  

Ao todo, conforme Becker e Pereira (2011), este processo de aquisições fundiárias 

envolvendo compra direta, desapropriações e servidões minerárias resultou em 3.880 hectares 

para a implantação da mina e de parte do mineroduto. Somente o “ambiente construído” – ou 

as áreas que “ancoram” toda a estrutura produtiva – é superior a 2.700 hectares (SISEMA, 2008, 

 
oferecidos “faziam de conta” que desconheciam a ideia de “terras no bolo da família”, forma tradicional de uso e 
partilha da terra na região e, assim, os direitos dos “herdeiros ausentes” e dos “herdeiros presentes” eram sempre 
tratados sob a lógica financista (terra como mercadoria) e, em alguns casos, os corretores, inclusive, acusavam a 
família de se “aproveitar” da negociação em benefício próprio. 
11 Segundo matéria do Jornal Estado de Minas (28/03/2010) – Disputa entre mineradoras e preservação deixa 
cidade em pé de guerra. Conceição do Mato Dentro pega literalmente em armas para negociar com mineradora 
britânica – “os pequenos proprietários de terra reclamam que estão sendo pressionados e acuados para vendê-
las. (...) Antes da mineração, o hectare custava entre R$ 500 a R$ 1 mil. Hoje, a Anglo colocou o preço da área 
que é prioridade para ela entre R$ 12 mil e R$ 15 mil (DIVERSUS, 2011). 
12 Disponível em http://colunameioambiente.blogspot.com.br/2008/12/minas-rio-investimento-de-mineradora-
no.html 
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p.10-11). Já o Programa de Negociação Fundiária da Anglo American de 2010, elaborado pela 

Geonatura Serviços em Meio Ambiente Ltda fala num total de 4.237 hectares, totalizando 32 

propriedades adquiridas, dos quais 3.372 hectares destinados a instalação das estruturas do 

empreendimento (cavas, barragem de rejeito, depósitos de estéril, usina de beneficiamento) e 

865 ha para as áreas do reassentamento (GEONATURA, 2010). Além disso, a Anglo mapeou 

cerca de 50.000 hectares na região de Conceição e definiu os limites de 17 propriedades rurais 

para a execução dos projetos de compensação ambiental, totalizando cerca de 3.059 hectares 

para uso indireto (BARCELOS, 2018). Na primeira fase das remoções foram removidas 52 

famílias, restando centenas de pessoas ao redor do empreendimento13. 

Já no litoral de São João da Barra, as aquisições de terra para a instalação da planta de 

filtragem e do Porto do Açu se deram por dois processos: (1) pela compra direta de fazendas 

(contratos de compra e venda) intermediada pelo Grupo EBX, de Eike Batista, por meio da 

LLX Minas-Rio Logística Comercial Exportadora S/A e da LLX Açu Operações Portuárias 

S/A; e (2) pela publicação de decretos desapropriatórios a favor da Companhia de 

Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN), para a formação do Distrito 

Industrial de São João da Barra (DISJB). Essas aquisições também foram feitas anteriormente 

às emissões das licenças ambientais dos projetos do porto e da usina. 

 As primeiras tratativas de aquisição fundiária foram feitas já no ano de 2007 sobre as 

faixas de terra e fazendas litorâneas localizadas no 5° distrito de São João da Barra. Pouco 

depois do lançamento da “pedra fundamental” do porto, em 2007, Eike Batista adquire duas 

fazendas litorâneas, o conjunto Saco D´Antas (1.935 hectares) e Pontinha (1.141 hectares), para 

a instalação da primeira fase do projeto Minas Rio. Essas fazendas eram de propriedade 

desdobrada de massa falida da Companhia Agrícola Baixa Grande, uma antiga usina 

sucroalcooleira localizada no litoral do município. As áreas das fazendas, principalmente a Saco 

Dantas, foi ocupada pelo MST em 1999, mas não foi desapropriada pelo Incra, sob argumento 

de ser uma área “inadequada” para a criação de um assentamento rural devido aos “solos 

arenosos”. Entretanto, contrariando este argumento, várias famílias permaneceram na área da 

fazenda, vivendo como posseiros e agricultores e em 2008 (já por conta do Projeto Minas Rio, 

mesmo resistindo com pequenos roçados de maxixe, abacaxi e quiabo, com a pesca e criação 

bovina) foram impedidos de entrar na área. Os que moravam foram transferidos para a Fazenda 

 
13 Disponível em https://apublica.org/2018/01/a-sombra-da-tragedia-de-mariana/ 
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Pontinha, e os que só plantavam e/ou criavam animais nada obtiveram. Alguns destes entraram 

na justiça e há notícias de que parte deles conseguiu reintegração de posse com base no instituto 

legal do usucapião (AGB, 2011). 

 Estas duas fazendas foram estratégicas para Eike, pois desde junho de 1999, com o 

Decreto Estadual n° 25.455 de 28 de junho de 1999, a época na gestão de Anthony Garotinho 

(PR-RJ), parte destas terras já tinham sido desapropriadas por utilidade pública para construção, 

implantação e exploração de terminal marítimo e portuário14. Esta desapropriação ocorreu junto 

aos interesses do governo do Rio de Janeiro de instalar no norte fluminense um grande projeto 

portuário (já reivindicado desde a década de 1940), e acabou sendo fortalecido no mesmo 

momento em que ocorria a quebra do monopólio e preparação de vendas das unidades de 

negócio da Petrobrás, ainda na gestão FHC (BARCELOS, et.ali, 2014). Além disso, o Decreto 

Estadual n° 40.456 de 22 de dezembro de 2006 concedeu tratamento tributário especial nas 

fases de construção, pré-operação e operação do Sistema MMX Minas-Rio no complexo 

minero-siderúrgico e unidades de apoio, a ser implantado no Município de São João da Barra e 

para toda a logística e infraestrutura de apoio no Estado. Este decreto facilitou também a 

incorporação de ativos de forma mais rápida e permitiu acumular mais recursos para o início 

das obras. 

 Neste momento, com as fazendas adquiridas no litoral, o projeto viabilizou as áreas para 

construção da planta de filtragem do minério, pátios de estocagem, sistema de recuperação de 

água e finos e retroárea do porto. Ainda naquele momento, Eike Batista adquire ainda a fazenda 

do Meio (382 hectares) e Palacete, com 945 hectares, local que seria mais tarde usado para o 

reassentamento das famílias. 

 Já as terras adquiridas por desapropriação via decretos governamentais totalizaram 

7.036 hectares e incidiram sobre lotes, terrenos, faixas de terra e propriedades localizadas no 5° 

Distrito rural de Pipeiras. Esta desapropriação – que ocorreu em etapas – tinha o objetivo de 

liberar terras para a construção de um grande condomínio industrial próximo ao porto do Açu, 

o Distrito Industrial de São João da Barra. Esta área foi desapropriada pelo estado, para fins de 

utilidade pública, a favor da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de 

Janeiro (CODIN), através da publicação de cinco decretos governamentais. 

 
14 Disponível em https://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/230243/decreto-25455-99?ref=topic_feed   
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 Os dois primeiros decretos, em 2008, N° 41.584 de 05 de dezembro de 2008 e N° 41.585 

de 05 de dezembro de 2008 criaram uma área industrial limitada pela estrada do Figueira, que 

liga a comunidade de Barra do Açu a Água Preta, limitando-se pela estrada Saco Dantas. Em 

2009, o decreto n° 41.915 de 19 de junho ampliou a área do distrito (decreto de ampliação) e, 

no mesmo dia, retificou a área proposta, com o decreto N° 41.916 de 19 de junho (decreto de 

retificação), formando o grande distrito industrial, com 7.036 hectares, englobando desde a 

comunidade de Barra do Açu, Água Preta, Papagaio e Campo da Praia. Dois meses depois, 

ainda em 2009, um outro decreto, agora de supressão (N° 41.998 de 19 de agosto de 2009), 

excluiu a comunidade de Água Preta e mantendo o distrito ampliado.  

 Nesta ordem/desordem territorial, a partir de 2010, o Estado deu início a diferentes atos 

de imissão na posse para “liberar” a área aos usos do projeto. As desapropriações foram 

conduzidas pela CODIN, seguindo um planejamento em duas fases, definido em função do 

cronograma de execução das obras. Na primeira fase das desapropriações, executada em 2010, 

foram 146 desapropriações em 151 propriedades e na parte da segunda, de 2011 a 2013, mais 

250 propriedades em desapropriação15 (além de 1.403 lotes urbanos localizados no distrito de 

Barra do Açu). 

 A execução destas fases desapropriatórias como atos imperiais de Estado, revelaram-se 

ser, na origem do processo, um violento e desproporcional regime de expulsão, medo e terror. 

Os moradores relatam, desde 2011, o forte esquema de segurança e os abusos de poder, muitas 

das vezes com assédios e intimidações por parte de agentes do Estado e de empresas de 

segurança (AGB, 2011) e de posturas ostensivas de funcionários da CODIN que se recusavam 

a prestar esclarecimentos. Diferentes ameaças foram feitas aos moradores para eles 

abandonarem suas casas, principalmente aqueles que se recusaram a aceitar as negociações 

propostas pelo Grupo de Eike Batista e pela CODIN. Em 2012, houve casos de imissões de 

posse feitas logo nas primeiras horas da manhã, com a presença de forte aparato policial, oficiais 

de justiça e agentes da LLX, para a demolição de casas e lavouras (CDDHC, 2012). No rito das 

desapropriações, muitos mandatos judiciais foram executados sem o consentimento das 

famílias, intimidadas a deixarem suas terras de forma abrupta e normalmente coagidas pelas 

operações da Polícia e de agentes da CODIN, forçando-os a negociarem suas terras 

(BARCELOS, 2018). 

 
15 Disponível em http://www.rj.gov.br/web/sedeis/exibeConteudo?article-id=752088 
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No conjunto das aquisições do Projeto Minas Rio, em ambos os estados, foram 11 

propriedades para alocação da mina; 12 propriedades para a instalação da usina de 

beneficiamento de minérios; 3 para a formação da reserva legal; 6 para realocar famílias na fase 

extrativa; e no litoral mais 2 propriedades para a instalação da unidade de filtragem e estocagem 

de minérios (BARCELOS, 2018).  

Além destas aquisições, o projeto ainda conseguiu o direito de passagem do mineroduto 

em 10.700 propriedades ao longo dos 32 municípios, por meio de faixas de servidão, seja por 

meio de decretos governamentais, seja por contratos de compra e venda ou via servidão 

minerária. Isso significou aproximadamente mais 1.575 hectares. 

Ao todo foram 8.888 hectares anexados ao domínio do grande empreendimento, sendo 

4.237 hectares na fase extrativa e transformativa (Mina e Usina), 1.575 hectares ao longo do 

traçado do mineroduto (Transporte), mais 3.076 hectares na fase de armazenamento e estoque 

(Porto). Estas propriedades estão registradas em nome de 5 empresas diferentes, apesar de todas 

elas manterem alguma ligação societária: a) a Borba Gato Agropastoril S/A; b) A Anglo 

American S/A; c) a Anglo Ferrous Minas Rio-Mineração S/A; d) a LLX Minas-Rio Logística 

Comercial Exportadora S/A e; e) a LLX Açu Operações Portuárias S/A. 

Todas estas aquisições fundiárias representam as inversões diretas do sistema Minas Rio 

para seu funcionamento de ciclo completo, porém não contabiliza outras áreas associadas ao 

projeto que foram planejadas e, posteriormente, anexadas ao conjunto maior de 

empreendimentos tendo em vista a disponibilidade de minério. São projetos associados e que 

se viabilizam mutuamente.  

Se somarmos as aquisições diretas (8.888 hectares) com (1) a área desapropriada na 

retroárea do porto do Açu para a criação do Distrito Industrial de São João da Barra (DISJB), 

de 7.036 hectares, complexo industrial integrado à cadeia do minério de ferro; (2) a fazenda 

Palacete, de 935 hectares, área destinada ao reassentamento das famílias desapropriadas pelo 

DISJB; (3) a fazenda do Meio, de 382 hectares, destinada originalmente para a construção da 

unidade de tratamento de petróleo, porém hoje apenas um aterro hidráulico foi construído; (4) 

a fazenda Caruara, de 4.234 hectares, destinada como medida ambiental compensatória na 

criação do DISJB, hoje a RPPN Caruara e; (5) o Parque Estadual da Lagoa do Açu, de 8.251 

hectares, unidade de conservação também criada no contexto do licenciamento ambiental do 

distrito como medida de compensação ambiental; se somarmos tudo isso junto às fazendas e 
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propriedades adquiridas chegaríamos a um montante de 29.726 hectares de terras imobilizadas 

para o funcionamento deste conjunto de empreendimentos. 

Esta ordem-desordem territorial movida pela ânsia expansiva da mineração aprofundou 

uma situação fundiária indefinida e conflitiva em ambos os municípios e resultou não só na 

concentração da propriedade da terra, mas no não reconhecimento de grupos atingidos, o 

deslocamento compulsório de famílias e a descaracterização das formas tradicionais de posse 

da terra. Ao formar uma “grande propriedade extrativa-industrial-logística”, o Projeto Minas 

Rio passou a impor um novo modo de partilha e distribuição da terra, já que mudou 

radicalmente as formas de distribuição, acesso, uso e posse da propriedade. Tal mudança, 

essencialmente, transformou o empreendimento no maior latifúndio em ambos os municípios 

e estabeleceu novas funções e formas de controle do território (BARCELOS, 2018). 

Ao contrário de muitos latifúndios, o “fator terra” na mineração assume outras funções 

na reprodução do capital e define vantagens e estratagemas territoriais importantes para manter 

o monopólio do controle sobre o território. Mesmo que estejamos frente a uma “grande extensão 

territorial” e de um forte componente de exploração, há uma mistura de condições e arranjos 

sobre a propriedade que complexifica a análise. A terra, efetivamente, não se volta totalmente 

à produção mineral. Há uma trama fundiária que cria, na sua integração, múltiplas formas de 

domínio e poder. 

No “latifúndio minero-exportador” as terras também servem para formar um “efeito 

contenção” ao redor do empreendimento, como se fosse uma “zona tampão” às estruturas e 

instalações. É como se a terra fosse uma forma de “blindagem territorial” que circunda os 

projetos e se espalha ao redor das estruturas e instalações para isolá-las, criando uma zona de 

exclusão no entorno dos empreendimentos. Este entorno pode ser de quilômetros e o discurso 

mais recorrente para justificar este efeito contenção é o da “segurança operacional” dos 

projetos, ou seja, garantir a continuidade da operação em “ambientes críticos”. A terra, neste 

caso, torna-se um dispositivo de um discurso sobre o “risco” e sobre um suposto “inimigo” que 

ameaça o funcionamento do empreendimento. Assim, justifica-se a contenção. 

Outra funcionalidade do controle da terra são as medidas de compensação ambiental. 

Por assumir esta condição específica, as terras destinadas para uso ambiental podem ou não ser 

adquiridas pelas empresas. Quando adquiridas, normalmente são áreas preservadas, com ampla 

diversidade e cobertura vegetal nativa e que podem servir como resposta às condicionantes 

previstas nos processos de licenciamento ambiental. Este é o caso das fazendas Caruara, Estiva, 
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Palmital e Retiro da Prata. Já quando as terras não são adquiridas, as empresas exercem o 

controle da terra por via indireta, a partir de programas ambientais mantidos com comunidades 

ou por meio do financiamento de projetos individuais para os proprietários que aderirem aos 

programas. Nestes casos, as empresas não são titulares das terras, mas por ter que cumprir 

condicionantes ambientais obrigatórias, ampliam relações com diferentes proprietários e 

instituições na região para a execução dos programas que lhes são exigidos. Apesar deste 

estratagema não vincular a terra diretamente a posse da empresa, ele vincula a propriedade 

agrária ao circuito da mineração por meio de projetos de compensação. Caso visto em 

Conceição do Mato Dentro, no Programa de implantação de corredores ecológicos de fauna, 

em que a Anglo mantém o controle de cerca de 3.059 hectares na região. Neste caso, o controle 

que a Anglo mantém sobre a terra é indireto, mantido por meio de parceria com proprietários. 

Todas essas transformações nos indicam novos sentidos para a questão da terra no 

âmbito dos projetos extrativos e outras possibilidades analíticas para pensarmos a questão 

agrária e as conflitividades no espaço agrário. De um lado, efetivamente, pelas estratégias 

territoriais usadas nesta nova geografia das aquisições; de outro pelo papel que a terra tem na 

acomodação de interesses estrangeiros; assim como pela possibilidade de complexificar 

categorias importantes que marcam a leitura dos problemas agrários, como a ideia de latifúndio, 

o conceito de grande propriedade, de extensão e exploração da terra, de sistemas agrários. Aqui, 

não se trata apenas de considerar o problema agrário clássico ligado ao uso, acesso e posse da 

“propriedade da terra” e os conflitos agrários ligados à reforma agrária pela redistribuição, 

democratização e limitação da propriedade. Efetivamente, o problema da propriedade 

concentrada não deixou de existir; pelo contrário, os GPDs aprofundaram a concentração da 

propriedade.  Porém, a dinâmica do espaço agrário visto por meio da mineração se 

complexificou a partir dos GPDs, efetivamente pela incorporação de novas funções, 

protagonistas e questões nas disputas pela terra que vieram a ocorrer.  

 

5. Considerações finais 

  

 O dinamismo da acumulação capitalista é impensável na ausência de apropriação de 

terras. É pela incorporação de terras que explicamos a natureza fundamental do capitalismo e a 

forma pela qual se constitui o espaço do capital: a dialética entre a expansão geográfica e a 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 11 – Agroenergia e Mineração no Meio Rural 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

5959 
 

acumulação de capital (MOORE, 2013; HARVEY, 2005b). É pela apropriação da terra que o 

capitalismo consegue, mais ou menos, acessar e disponibilizar de forma barata bens de natureza 

(humana e não humana) para aqueles que dispõe de capital e poder. No ciclo da acumulação, a 

aquisição de terras sempre assume o espaço de renovação e expansão do capital, formando 

novos regimes de controle do espaço. 

Efetivamente, o boom mineral que se impôs neste período recente parece ter reforçado 

a questão da propriedade da terra como elemento central na viabilização dos capitais produtivos 

e financeiros e, deste modo, a importância do espaço agrário não somente na reprodução do 

capital, como também nas políticas de estado. As transformações deste processo significaram 

uma especulação rentista da terra, onde o Estado jogou um papel central ao ser ao mesmo tempo 

um “credor de terras” aos capitais nacionais e estrangeiros, seja transferindo/oferecendo/doando 

ou desapropriando terras, seja preparando as condições jurídicas das aquisições, como também 

permitiu uma reconcentração fundiária decorrente das necessidades de área dos projetos.  

Assim, a agenda da mineração mostrou-se uma verdadeira agenda fundiária: uma 

corrida por terras. O aumento do porte dos projetos, exigindo cada vez mais áreas para a 

instalação das estruturas necessárias e a expansão de projetos para novos territórios 

considerados anteriormente “improdutivos” provocou, ao mesmo tempo, distintos jogos de 

diferenciação e divisões espaciais, gerando novos modos de partilha da terra e processos 

conflitivos em diferentes territórios. Por isso mesmo, a atividade mineral se tornou uma 

atividade cada vez mais intensiva em área, ou seja, demanda grandes extensões de terra para 

viabilizar não só as minas e usinas, as estruturas e equipamentos, mas também para conter, 

isolar e excluir fluxos locais e a população. 

A partir da implantação do Projeto Minas Rio tornou-se possível perceber como a 

atividade mineral reconfigurou novas situações de fronteira, que envolve disputas por territórios 

e novos regimes de propriedade. A formação do latifúndio minero-exportador impôs distintos 

ajustes espaciais que complexificou a questão agrária local e regional, permitindo reconfigurar 

as relações e os regimes de poder por meio da terra. 

 Esta importância nos permite pensar como o “problema agrário da propriedade” se 

estabelece como devir espacial, quer dizer, como as novas frentes de expansão do capital 

reordenam/transformam as espacialidades (lugares e territórios) estabelecendo um novo regime 

de propriedade. Em outras palavras, de que maneira os grandes projetos da mineração 

transformam o uso, posse, acesso e domínio da terra. Isso abre reflexões importantes para 
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pensar as dinâmicas de acumulação e os processos expropriatórios no espaço agrário. Além 

disso, permite pensar a temática da fronteira e a relação com o extrativismo. 
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MOVIMENTOS SOCIAIS DO CAMPO E MINERAÇÃO NO SUL E SUDESTE DO 
PARÁ 

A atuação da CPT em áreas de exploração mineral 
 

Luciana Riça Mourão Borges1 
Gabrielle Lima Brandão2 
Renata Sousa da Rocha3 

 
INTRODUÇÃO 

 

O objetivo central desse trabalho visa analisar a participação da Comissão Pastoral da 

Terra (CPT) na defesa de populações afetadas por projetos de mineração, geralmente em áreas 

com a existência de camponeses, indígenas e populações tradicionais. O estudo aqui 

apresentado está vinculado ao projeto de pesquisa intitulado “Energia e Mineração: efeitos 

territoriais de projetos hidroelétricos e de exploração de recursos minerais no contexto do 

sul e sudeste do Pará”, desenvolvido na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

(Unifesspa/Campus Xinguara) e que consiste na investigação sobre a construção de projetos de 

infraestrutura, sendo a mineração e usinas hidrelétricas no sudeste paraense, os quais são 

responsáveis pela modificação do espaço geográfico local e regional, bem como são também 

parte da implantação de políticas públicas de infraestrutura que ocorre desde o século XX nessa 

área de estudo.  

Compreender a relação conflituosa entre o Estado – a partir das políticas públicas, as 

Empresas – via obras já instaladas ou em fase de instalação – e a sociedade civil – sendo os 

movimentos sociais faz-se enquanto um dos objetivos centrais do estudo aqui apresentado.  

A metodologia utilizada para a realização da pesquisa consiste em levantamento 

bibliográfico e de dados, tanto em gabinete quanto em trabalho de campo. Também é parte da 

metodologia desse estudo a pesquisa no acervo documental da CPT nas diversas localidades e 
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municípios que possuem atividades de mineração no sul e no sudeste do Pará, sendo esse o 

nosso recorte espacial e nossa área de estudo para esse trabalho em específico. 

O acervo da CPT em Xinguara tem como objetivo fundamental preservar a memória de 

trabalhadores do campo e sujeitos sociais vítimas de violação de direitos humanos. Desde 1985, 

essa instituição vem promovendo a defesa das populações do campo e atualmente abrange sua 

atuação em áreas de mineração, além de áreas com usinas hidrelétricas. Seu acervo em Xinguara 

possui diversos documentos, que fundamentam boa parte de nossa pesquisa. O trabalho de 

campo, até o momento, foi realizado na cidade de Marabá-PA, cuja secretaria da CPT assiste 

as populações atingidas pela mineração no projeto S11D, da Vale, no município de Canaã dos 

Carajás. Já a secretaria de Xinguara assiste as populações atingidas pela mineração nos projetos 

Onça Puma (Ourilândia do Norte-PA e Tucumã-PA) e Araguaia Níquel (Conceição do 

Araguaia-PA), entre outras localidades. Famílias atingidas pelo projeto Onça Puma são também 

acompanhadas pela prelazia de São Félix do Xingu-PA, que conta com as secretarias da CPT 

existentes em Ourilândia e Tucumã, além da própria cidade de São Félix. 

Ainda em Marabá, em atuação em conjunto com a CPT, há também a Comuna CEPASP 

(Centro de Educação, Pesquisa e Assessoria Sindical e Popular), coletivo que atua também na 

defesa de populações atingidas por grandes projetos, além da justiça social e direitos humanos. 

Em seu acervo documental, o qual foi visitado durante nosso trabalho de campo, há diversos 

materiais referentes aos projetos de mineração, e especificamente sobre o projeto Onça Puma, 

sobre o qual nos debruçaremos no presente texto. 

Cabe demarcar que se trata de uma pesquisa em andamento, e que grande parte da 

discussão aqui apresentada se baseia em dados empíricos, sendo, portanto, a exposição de 

algumas análises parciais desse estudo. Para tanto, no presente texto daremos um enfoque maior 

às questões que envolvem o projeto Onça Puma, área de exploração mineral pela Vale. Sendo 

assim, o texto aqui proposto está dividido em três tópicos principais: 1) Discussão sobre a 

problemática das atividades de mineração no sul e sudeste do Pará; 2) Descrição do projeto 

Onça Puma de exploração mineral, em que a CPT faz acompanhamento junto às populações 

atingidas, e; 3) Participação da CPT junto às populações atingidas pelo projeto de mineração. 

No contexto de grandes projetos surgem também, historicamente, movimentos sociais 

que carregam consigo as pautas de um projeto energético popular, defesa dos direitos dos 

atingidos por barragens, defesa da água, defesa dos direitos minerários e da luta pela terra. Os 

mais diversos sujeitos sociais se inserem como forma de resistência diante dos processos 
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excludentes de reprodução dos padrões de acumulação do capital, sendo suas contra-ações 

reveladoras de uma configuração territorial repleta de conflitos e contradições.  

Temos, dessa forma os seguintes movimentos sociais bastante diversificados dentro 

desse cenário. Contudo, focamos na CPT, que, enquanto organização e movimento social, 

recebe denúncias sobre conflitos no campo decorrentes da luta pela terra e do enfrentamento 

desses projetos pelas populações locais. Esses conflitos são motivados muitas vezes por 

disputas territoriais entre agentes e sujeitos, sendo os movimentos sociais os que conseguem ter 

mais visibilidade nessa luta, e, percebendo isso, podemos, então, observar a importância dessas 

instituições na denúncia desses casos. Sendo a CPT um desses veículos, procuramos entender 

a sua relevância referente aos conflitos ligados às áreas de mineração.  

Nosso trabalho irá, desse modo, apresentar algumas reflexões a partir da pesquisa que 

está em andamento em âmbito da UNIFESSPA-Xinguara. Alguns desses resultados são: i) A 

pesquisa no acervo documental da CPT por si só já representa uma parte dos resultados pois, 

foram identificados documentos importantes que revelam conflitos existentes em áreas de 

mineração envolvendo as empresas de exploração mineral, o Estado e as populações locais. 

Também foram identificados documentos originais referentes aos projetos de mineração tanto 

antigos (Projetos da ditadura militar)  quanto atuais; ii) Os projetos de mineração encontrados 

e estudados são: Carajás, S11D e Onça Puma (sendo esses três da empresa Vale), e Araguaia 

Níquel (projeto da empresa Horizonte Minerals), entre outros menores na região; iii) Alguns 

dos conflitos já identificados são a disputa por terrenos de mineração que hoje são áreas de 

produção da agricultura familiar, bem como a contaminação do solo e da água, poluição do ar, 

problemas concernentes a utilização de caminhões para extração de minério, perseguição a 

lideranças dos movimentos sociais, e, por fim, violência e violação de direitos humanos. 

 

A PROBLEMÁTICA DA EXPLORAÇÃO MINERAÇÃO NO SUL E SUDESTE DO 

PARÁ 

 

Ao trazermos a discussão sobre a utilização dos recursos naturais e a sua relação com a 

apropriação dos territórios e expropriação das populações locais, não podemos deixar de 

associar aspectos da produção mineral, sobretudo na região amazônica. Quando se trata do 

subsolo e dos recursos da natureza, pressupomos que aí estão envolvidos diretamente os 

interesses políticos e econômicos, tanto do Estado quanto do capital, principalmente 
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internacional, em detrimento das famílias tradicionais, geralmente população rural e ribeirinha, 

indígenas e quilombolas.  

A mineração em larga escala e industrial na Amazônia teve início com a Companhia 

Vale do Rio Doce (CVRD), hoje apenas Vale, na década de 1940. Sua ascensão enquanto 

empresa estatal forte foi fomentada durante os regimes civil-militares. A Companhia exerceu, 

assim, o papel de fornecedora de matéria-prima a diversos países, como o Canadá, o Japão e a 

Alemanha. O locus de exploração é a maior reserva de minério de ferro do mundo, no Complexo 

de Carajás (COELHO, 2015). 

A Amazônia Oriental, sobretudo com os estados do Pará, Amazonas e Amapá, é, desde 

então, a maior região exportadora dentro da cadeia de exploração mineral e venda de matéria-

prima bruta. Porém, estão inseridos em um contexto regional político, social e econômico de 

desigualdades e disparidades bastante significativas em relação às demais regiões do Brasil. A 

exploração mineral na região norte está associada a outras atividades econômicas de larga 

escala como a produção de energia e a agropecuária.  

Segundo Coelho (2015, p. 30), “[...] a especialização na produção de matérias-primas 

recebeu imenso aporte através dos grandes projetos instalados durante fins da década de 1970 

e início dos anos 1980”. O autor afirma ainda que “[...] entre [...] [esses projetos] estava o 

Programa Grande Carajás, além da construção da Usina Hidroelétrica de Tucuruí (UHT), a 

Mineração Rio Norte (MRN), a Albras e a Alunorte. Seus investimentos eram de quase US$ 

230 bilhões [...]”. 

Observamos aí os primeiros passos conjuntos de grandes projetos em que se associa a 

mineração com a produção de energia, sendo a usina de Tucuruí construída em um contexto de 

um imenso investimento em infraestrutura na Amazônia. Coelho (2015, p. 32) afirma que “[...] 

alguns dos grandes projetos [daquela época] tinham como função oferecer serviços baratos para 

a indústria extrativa. Este era o caso da construção da hidrelétrica de Tucuruí, que subsidiava o 

complexo de alumínio da Alcoa e da Albras/Alunorte”. 

A infraestrutura existente em Carajás atualmente é produto de um grande investimento 

na extração mineral, mas também dos lucros gerados por essa indústria. O capital gerado nesse 

complexo tem um impacto em larga escala. No entanto, percebe-se a acentuação da pobreza e 

de deficiências econômicas em cidades como Parauapebas e Canaã dos Carajás, no estado do 

Pará. 
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No ano de 1997 houve a privatização da CVRD, assim como ocorreu com a Eletrobrás 

nessa mesma época. A venda de estatais marcou a década de 1990 e traçou novos caminhos 

econômicos no país, culminando no encarecimento de diversos serviços como o fornecimento 

de energia elétrica, e dos impostos sobre produtos, como eletrodomésticos, automóveis e 

eletrônicos. A justificativa da venda de empresas estatais, sobretudo no governo FHC, através 

do Plano Nacional de Desestatização, era a necessidade de se diminuir a dívida pública 

(COELHO, 2015, p. 37). 

A partir disso, as ações da Vale passaram a crescer, e seu novo, porém não tão recente 

parceiro, passou a ser a China. Segundo Coelho (2015, p. 43), “[...] entre 1998 e 2002, as 

exportações da Vale para a China cresceram a uma taxa anual de 33,3%, e a Vale passou a 

representar, no fim do período, 16% das importações chinesas”. O autor segue ainda, dizendo 

que “[...] entre 2002 e 2006, a Vale se inseriu de maneira decisiva no mercado chinês, com as 

exportações aumentando de 17,5 milhões de toneladas de minério de ferro para a China”. Além 

disso, “[...] a China foi o principal driver da demanda global por minerais e metais em 2013, 

representando 64,3% da demanda global transoceânica por minério de ferro, 50% da demanda 

global por níquel e 43% da demanda global por cobre”. 

De acordo com Porto-Gonçalves (2017, p. 75), “[...] há forte dependência da mineração 

em grande escala da infraestrutura de transportes e sobretudo energética [...]”. O autor também 

afirma que “[...] as áreas onde estão a maior parte das zonas mineiras em produção/prospecção 

demonstram a perversa sinergia de devastação e violência dos complexos logísticos estradas-

hidrelétricas-mineração em grande escala [...]”. 

Verificamos que a exploração energética-mineral em territórios da região amazônica, 

relacionando com dados dos setores industriais envolvidos nessa dinâmica, revela fatores 

importantes tanto da política econômica de Estado, quanto da inserção de grandes empresas 

nessas localidades. Tal dinâmica revela também que o cenário para as populações locais é de 

extremo conflito, uma vez que localidades inteiras são removidas (vilas, vilarejos, bairros 

ribeirinhos, assentamentos, ocupações, distritos, comunidades, etc.) ou diretamente afetadas 

pela influência de atividades desses setores (poluição, degradação social e ambiental, pobreza, 

falta de serviços básicos, etc.).  

Podemos falar também de questões ambientais que são urgentes na agenda internacional 

da política global, como os desastres que ocorrem envolvendo grandes projetos. Um exemplo 

é o rompimento de uma barragem de rejeitos da empresa Samarco, situada na cidade de 
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Mariana-MG (2015), destruindo o rio mais importante de toda a bacia, o próprio rio Doce, bem 

como na cidade de Brumadinho-MG (2019), em que uma barragem da Vale também se rompeu, 

culminando na morte de várias pessoas que estavam no local (ZONTE & TROCATE, 2016; 

ZHOURI, 2018). 

De acordo com Monteiro (2005, p. 204), “[...] há que se considerar que se trata de 

agentes sociais e econômicos que têm sua trajetória marcada pelo reforço a um projeto de 

desenvolvimento regional assentado na concentração da renda, na homogeneização dos 

processos produtivos e na desvalorização do capital natural da região [...]”. Tal contexto nos 

leva a refletir sobre quais poderiam ser alternativas possíveis às formas predatórias de 

exploração dos recursos naturais e da sociedade. 

 

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO DE MINERAÇÃO ONÇA PUMA 

  

 Com base em Cruz Neto (2008), podemos fazer uma breve análise de implantação do 

projeto de extração de níquel, denominado Onça Puma, no sudeste paraense, e que possui um 

histórico que data do início da década de 1980. Nesse período, 400 mil hectares de terras foram 

concedidos à empresa Andrade Gutierrez, em São Félix do Xingu-PA. Sendo uma área rica em 

minerais e tendo um solo fértil para a produção agrícola, essa área se tornou particular. A 

localidade tinha proximidades da terra indígena Xicrin do Cateté, e passou a ser denominada 

Tucumã, abrangida também pelo território de Ourilândia do Norte (que veio a se tornar 

município em 1988). 

 A empresa Mineração Onça Puma LTDA, subsidiária da empresa canadense Canico 

Resource Corp. (então proprietária dos direitos minerários desse projeto, referentes ao depósito 

de níquel) realizou seus estudos para a concessão de lavra em 2002, sendo a área, conforme 

documentos do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), “cobiçada” desde os 

idos da década de 1970. No entanto, essa mesma área também fora transformada, em 1990, em 

projetos de assentamentos agrícolas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), motivo pelo qual as disputas envolvendo terra, território e recursos naturais se 

aprofundaram nesse espaço. Em 2007, a Vale adquiriu os direitos minerários do projeto Onça 

Puma LTDA. (CRUZ NETO, 2008; FIOCRUZ, s/d). 

 No ano de 2004, foi apresentado o relatório de impacto ambiental à Secretaria de 

Tecnologia e Meio Ambiente do Estado do Pará, referente ao projeto Onça Puma para lavra e 
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processamento de minério de níquel. Cabe salientar que esse projeto se registra como um dos 

maiores do mundo para a exploração desse tipo de minério. As áreas estão divididas em Serra 

do Onça e Serra do Puma, sendo a primeira com aproximadamente 23km de extensão e a 

segunda com 22km, e, esse último está inserido na própria terra indígena Xicrini do Cateté. A 

lavra está prevista para um período aproximado de 40 anos de operação, estimando-se a 

produção de 2.5 milhões de toneladas do minério (CRUZ NETO, 2008; FERNANDES et. al., 

2014). De acordo com Oliveira (2019), o tipo da mina existente no projeto Onça Puma é o de 

exploração a céu aberto. 

 Conforme consta nos estudos de impacto ambiental, alguns dos impactos previstos são: 

i) Intensificação dos processos erosivos e de assoreamento; ii) Alteração no nível de pressão 

sonora; iii) Alteração da qualidade do ar e da água; iv) Redução da disponibilidade hídrica 

superficial; v) Alteração das propriedades do solo; vi) Alteração da paisagem; vii) Alteração e 

supressão de remanescentes florestais; viii) Redução da disponibilidade de habitats e migração 

da fauna silvestre; ix) Alteração das comunidades faunísticas aquáticas e/ou dependentes da 

água em decorrência do assoreamento de nascentes e cursos d’água; x) Indução migratória pela 

expectativa de empregabilidade; xi) Alteração do cotidiano das populações; xii) Pressão sobre 

a estrutura e infraestrutura 

urbana; xiii) Incremento no tráfego rodoviário; introdução de patologias por insetos vetores; 

xiv) Impactos sobre as comunidades indígenas, e; xv) Interferência sobre o patrimônio 

arqueológico (CRUZ NETO, 2008). 

 Quanto à questão ambiental, encontramos em Oliveira (2019) uma interessante 

discussão acerca do conceito de conflito ambiental, baseando-se em Acselrad, 2004, Paul Little 

(2001) e Svampa (2016). Outros autores que discutem esse conceito são Zhouri e Laschefski 

(2010). Uma vez que tratamos de uma disputa por terra e território, sendo o minério o recurso 

natural em disputa, a moeda de troca nesse complexo sistema de produção, acumulação e 

espoliação capitalista (HARVEY, 2006; 2011; 2012), é imprescindível compreender que o 

conflito parte da componente ambiental dentro desse sistema. Zhouri e Laschefski (2010) irão 

nos explicar que o conflito passa a ocorrer no processo de licenciamento ambiental para a 

execução de um determinado projeto. Nesse momento a população passa a ter ciência dos 

impactos que passarão a sofrer a partir da instalação de determinada obra, e, portanto, é 

instaurado o conflito, que também pode ser compreendido como territorial. 
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 Para Oliveira (2019), é necessário, ainda, compreender a noção de extrativismo, que, ao 

mencionar Acosta (2016), explica que essa prática está relacionada a atividades promotoras de 

volumes extensos de recursos naturais processados ou processados parcialmente, e que, todavia, 

destinam-se à exportação, ou seja, ao mercado externo. 

 O processo de conflitos territoriais teve início no ano de 2003, quando a empresa Canico 

do Brasil Mineração LTDA requereu à superintendência do INCRA, lotada em Marabá, a 

desafetação de uma área de mais de 7 mil hectares, o que incorreria da desapropriação direta de 

diversas famílias dos projetos de assentamento Tucumã e Campos Altos. Sem a desafetação 

imediata, a Canico do Brasil iniciou um processo de compra de áreas dos assentados. Tal prática 

continuou com a Vale, após sua aquisição dos direitos minerários do projeto. O projeto de 

assentamento Campos Altos possuía cerca de 200 famílias, sendo uma área altamente produtiva 

(CRUZ NETO, 2008). 

 O surgimento do projeto de mineração Onça Puma implicou na atração populacional 

para o município de Ourilândia do Norte, com a expectativa de empregabilidade. Tal aumento 

acarretou diversos problemas em função da falta de infraestrutura urbana e de serviços básicos 

como saneamento básico ou dos setores de educação e saúde. Outros problemas, tais como, 

prostituição e violência também se agravaram, reforçando um padrão que ocorre em grande 

parte de áreas historicamente dominadas pelo garimpo ou pela extração mineral em sua fase 

industrial. 

 Quanto à zona rural, houve um impacto direto na estrutura dos assentamentos tanto em 

função da compra de lotes, quanto pela saída dos agricultores dessa área, culminando em uma 

queda considerável na produção. Houve o fechamento de escolas, a ausência do transporte 

público e de linha rodoviária, bem como o aumento do trânsito de veículos de carga da empresa 

mineradora, causando risco à população local, e contribuindo, assim, ao êxodo de diversas 

famílias (CRUZ NETO, 2008). 

 Em relação à produção de níquel, segundo Malerba et. al. (2012, p. 141), não há uma 

expressividade da produção desse minério na Amazônia em relação ao mercado nacional, mas 

há uma expectativa de sua extração e exportação em longo prazo. Em 2011 esse minério entrou 

para o mercado, sendo o segundo projeto mais importante para a região. Sua produção nesse 

ano foi de 53 mil toneladas/ano, aproximadamente. 

 De acordo com Oliveira (2019, p. 11), 
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Em maio de 2011 o Ministério Público Federal através do Procurador da República 
André Casagrande Raupp solicitou a suspensão das operações da mina de níquel de 
Onça Puma pelo fato da empresa não ter apresentado os planos e programas 
preventivos mitigadores e compensatórios para as comunidades indígenas afetadas 
pelo projeto. A decisão foi do desembargador Antonio Souza Prudente que 
determinou que a Vale fizesse um depósito mensal de R$ 1 milhão por aldeia a título 
de compensação até que as condicionantes fossem implementadas. Na referida ação o 
MPF enumerou várias irregularidades nas liberações de licenças, e destacou que a 
SEMAS possibilitou o início das atividades da empresa sem que o referido órgão 
estadual fiscalizasse o cumprimento integral das condicionantes. Ocorre que a Licença 
Prévia estabelecia que o empreendedor deveria apresentar proposta de planos e 
programas de prevenção e mitigação/compensação às comunidades indígenas, já com 
o resultado da FUNAI. No entanto, a Licença de Instalação foi expedida em 
11/04/2005 sem que houvesse o cumprimento da condicionante: apresentar Relatório 
Final decorrente do estudo Etnológico, assim como programas visando 
mitigar/compensar os impactos. E ainda a Licença de Operação nº 2201/2008 foi 
concedida pela SEMAS em 21/08/2008 para as atividades de lavra do minério de 
níquel, ou seja desde 2008 já havia atividades nocivas ao meio ambiente e à Terra 
Indígena Xicrin e Kayapó, sem que fosse executadas as medidas 
compensatórias/mitigatórias. O MPF responsabiliza também a SEMAS pelas 
irregularidades na emissão das licenças e a FUNAI pelo descaso e demora na 
elaboração e acompanhamento do estudo mais detalhado sobre os impactos do projeto 
ocasionando enorme prejuízos à população indígena. 

 

Todo esse processo implica numa desestruturação social, bem como conflitos de terra e 

território e por recursos naturais. Em 2012, em função do descumprimento de condicionantes 

de impactos ambientais, o Ministério Público paralisou as atividades da Vale. Isso se deu em 

função da empresa não ter realizado a compensação financeira aos indígenas Xicrin e Kayapó 

devido à pressão ocasionada em suas terras (Malerba et. al., 2012, p. 142).  

Outro agravante consistiu na influência das atividades de mineração na qualidade do rio 

que atravessa a terra indígena Xicrin, em que um laudo técnico elaborado por um docente da 

Universidade Federal do Pará, no ano de 2015, aponta que  

 
“[...] a causa da degradação do rio é antrópica, e pela posição dos pontos analisados, 
a indicação é de que esta degradação está sendo causada pela mineradora, e que, por 
mais que a empreendedora esteja tratando seus efluentes residuários, ainda assim não 
está sendo suficiente para manter o rio em condições ambientais saudáveis. As 
análises antes de depois do Empreendimento mostram que as atividades de extração 
da mineradora Onça Puma alteraram as qualidades naturais do Rio Kateté”4. 

 

 Uma também importante discussão se dá em âmbito da Convenção 169, da Organização 

Internacional do Trabalho, que versa sobre o Direito de Consulta com Consentimento e/ou veto 

das Comunidades Locais, em relação a quaisquer projetos que sejam instalados em localidades 

 
4 Cf. Laudo Técnico de 25 de maio de 2015, emitido pelo Prof. Dr. Reginaldo Saboia de Paiva, da Universidade 
Federal do Pará. Disponível em http://twixar.me/NY3T. Acesso em 01 de novembro de 2019. 

http://twixar.me/NY3T
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com populações diversas, e que necessitam ser consultadas acerca da intervenção. Nesse caso, 

houve uma cobrança pelas populações locais para que essa consulta prévia ocorresse por 

ocasião da instalação do projeto (OLIVEIRA, 2019). 

 Segundo estudos de Carvalho et. al., promovido pela série BNDES Setorial sobre 

mineração e metais, em 2015, o níquel é destinado à produção de aço inoxidável. Com uma 

demanda mundial em crescimento, é objeto de várias pesquisas e está presente principalmente 

na indústria da construção civil. O Brasil possui cerca de 9 milhões de toneladas de reserva de 

níquel em seu subsolo.  

No Pará, as reservas contam com aproximadamente 800 mil toneladas de níquel contido 

na região de São Félix do Xingu. Em específico, o projeto Onça Puma possui as seguintes 

características (CARVALHO, 2015): 

 
Produção/Ano 2012 2013 2014 

Produção de níquel primário (mil t) 1.975 263 1.358 

Produção de níquel refinado e produtos intermediários (mil t) 6,0 1,9 21,4 

Tipo de mina Aberta 

Reservas provadas e prováveis 
Milhões 
de t 

Teor 
(%) 

Ni 
contido

** 
Minério 

98,7 1,56 1,54 Laterítico 

Operações de 

níquel 

País/ 
região 

Participação da 
Vale (%) 

Localização Operação Produto 
final 

Brasil 100,00 
Onça Puma, 

Pará 

Operações de 

mineração 

Níquel 

concentrado 

Produção de níquel 

primário no Brasil 
UF Empresa 2010 2011 2012 2013 2014 

Onça Puma PA Vale - 07 06 02 23 

Fonte: Vale; Carvalho (2015); CRU (2015). 
Organizado pelas autoras. 

 

De acordo com Carvalho (2015, p. 274),  
 
Em 2014, a produção total de níquel contido no Brasil foi de 94 mil toneladas, 
apresentando um aumento de 16% em relação ao ano anterior. Esse aumento foi 
decorrente, sobretudo, do maior volume produzido em 2014 por Onça Puma, de 
operação da Vale. A produção da mina saiu de duas mil toneladas de níquel contido, 
em 2013, para 23 mil toneladas em 2014. 
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Ainda nesse sentido, o mesmo autor (p. 277) nos informa que  
 
No Brasil, a principal unidade de níquel da Vale é a unidade de Onça Puma, que 
responde pela mineração de reservas de níquel laterítico localizadas nas serras do 
Onça e do Puma, que se estendem pelos municípios de Ourilândia do Norte, São 
Félix do Xingu e Parauapebas, no estado do Pará. O complexo mineral Onça Puma 
foi projetado para processar três megatoneladas por ano de minério concentrado, 
com teor médio de 1,7% de níquel, o que permitirá uma produção de 58 mil 
toneladas por ano de níquel contido em ferroníquel, produto fi nal destinado 
prioritariamente ao mercado externo. Com o início da produção em 2011, quando 
produziu cerca de sete mil toneladas, Onça Puma chegou a atingir 23 mil toneladas 
de níquel contido em 2014. 

 

 Destaque-se, todavia, que o projeto Onça Puma exportou 95% de sua produção, por sua 

vez destinada ao mercado externo, a saber: China, Japão, Alemanha, Finlândia, Itália, Estados 

Unidos, entre outros países da Ásia e da Europa (FIOCRUZ, s/d). 

 

PARTICIPAÇÃO DA CPT NA DEFESA DAS POPULAÇÕES EM TORNO DO 

PROJETO DE EXPLORAÇÃO MINERAL 

 

 A Comissão Pastoral da Terra surgiu em Goiânia, em 1975, durante o encontro de bispos 

e prelados da Amazônia, convocado pela Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB), 

em plena ditadura militar, contexto esse em que agricultores, camponeses, povos indígenas e 

populações tradicionais encontravam-se sob constantes perseguições, criminalizações, bem 

como eram submetidos a constantes trabalhos análogos à escravidão e condições degradantes. 

Contudo, já em 1971, no sul do Pará a partir da Prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato 

Grosso, através do lançamento da carta “Uma igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio 

e a marginalização social5”, pelo então bispo Dom Pedro Casaldáliga. houve esse movimento 

da igreja no sentido de uma atuação a partir da Teologia da Libertação em locais com altos 

índices de conflitos, como era o caso da região do Araguaia. Dessa forma, em 1975 cria-se a 

CPT vinculada às diversas prelazias e dioceses, entre elas as do sul do Pará (SALGUEIRO, 

2017). 

No ano de 2008, a CPT, em conjunto com diversas entidades e representações de classe, 

face aos problemas fundiários e conflitos territoriais ocasionados pela Vale em função do 

 
5 Cf. http://servicioskoinonia.org/Casaldaliga/cartas/1971CartaPastoral.pdf. Acesso em 01 de agosto de 2019. 

http://servicioskoinonia.org/Casaldaliga/cartas/1971CartaPastoral.pdf


 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 11 – Agroenergia e Mineração no Meio Rural 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5973 

 

projeto Onça Puma, encaminhou uma representação à Superintendência do Ministério Público 

Federal de Marabá (FERNANDES et. al., 2014; CRUZ NETO, 2008; OLIVEIRA, 2012).  

Segundo Cruz Neto (2008), consta na representação irregularidades e denúncias acerca 

da ingerência do INCRA: 
 
– a penetração da empresa nos projetos de assentamento e compra de lotes, pode 
configurar crime de invasão de terras destinadas à reforma agrária, no termo do artigo 
20, parágrafo único Lei 4.947/66; 
– a destruição de patrimônio público, conduta que se enquadra no crime de dano 
qualificado previsto no artigo 161, III do código Penal; 
– crime de poluição de água potável, tipificadas no artigo 271 do Código Penal 
brasileiro, bem como delito descrito no art. 33 da Lei de crimes ambientais; 
– danos causados aos agricultores pelas perfurações nos lotes, que configuram 
desrespeitos ao disposto no art. 27, V do Código de Mineração; 
– a forma ardil e ameaçadora como os representantes da empresa abordaram os 
assentados a fim de convencê-los a venderem os lotes, pode caracterizar o crime de 
estelionato (art. 171 do CP), bem como o crime de ameaça descrito no art. 147 de CP; 
– a afirmação dos técnicos do INCRA de que a maior parte da área pretendida pela 
empresa é imprópria para agricultura, é contrária um dos pré-requisitos básico para 
criação de projeto de assentamento de que as terras sejam economicamente úteis e 
agricultáveis; 
– os povos indígenas Xikrins do Cateté estão vulneráveis aos prejuízos provocados 
pela exploração mineral. 

 

 Conforme consta no caderno de Conflitos no Campo do ano de 2008, data em que a 

CPT iniciou o acompanhamento junto às famílias atingidas pela mineração em Ourilândia do 

Norte, diversas denúncias foram realizadas, conforme supramencionado, e envolviam 

aproximadamente 3 mil famílias. De acordo com diálogos ocorridos com pessoas da secretaria 

da CPT de Xinguara, os processos ainda estão ocorrendo, sendo que muitos dos assentados 

ainda aguardam pela solução da indefinição de sua situação frente às ações da mineradora na 

disputa por terra e território.  

 Conforme Guedes (2012, p. 56) 
 
A primeira etapa de desocupação da área em 2003 foi constituída de 85 agricultores 
que negociaram com a MOP [, sendo 39 do PA Campos Altos e 46 do PA Tucumã24. 
Ressalta-se que os assentados na época se dividiam em dois grupos: um que queria 
vender seus lotes e procurava o presidente da Associação Campos Nossos que era o 
mediador, e outro grupo de agricultores questionava a venda dos lotes e procurava 
informações em entidades como a Comissão Pastoral da Terra (CPT) para que 
pudessem orientá-los melhor. No entanto, nessa época, a CPT ainda não tinha 
informações necessárias para avaliar o procedimento adotado pela MOP, portanto os 
agentes começaram a estudar essa situação. 

 

 Uma característica na forma de atuação da CPT está na participação de representantes 

jurídicos e advogados dos movimentos sociais junto a essas populações, para que sejam 
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garantidos os seus direitos diante da expropriação de seus territórios, esses afetados pelos 

empreendimentos, além do apoio de outras instituições, tais como o Ministério Público Federal, 

Estadual, a OAB, entre outras representações de direitos humanos (OLIVEIRA, 2019). 

 A CPT juntamente com a CEPASP e demais representações e entidades de classe, se 

reuniu em torno das discussões e dos conflitos acerca das desapropriações das famílias, ou do 

processo de “desafetação” da área que já havia sido destinada para fins de reforma agrária. A 

partir de uma intensa participação nessas discussões, bem como diversas exigências feitas junto 

ao INCRA e à Vale, foi criado um Grupo de Trabalho no INCRA em Brasília, composto por 

agrônomos, sociólogos, assistentes sociais, entre outros agentes e profissionais, com o intuito 

de se realizar um estudo detalhado e um levantamento sobre as condicionantes que deveriam 

ser impostas à Vale, à época, para a desafetação da área. Os trabalhos resultaram no relatório 

“Os Impactos Socioeconômicos do Projeto da Mineração Onça-Puma em Assentamentos de 

Reforma Agrária na Região Sul do Pará”, o qual revelou a real situação dos assentados, 

constatando ilegalidades por parte, incialmente, da Canico, na primeira desafetação (solicitada 

em 2003) (OLIVEIRA, 2012; FERNANDES et. al., 2014) 

 Após esse episódio, a CPT em conjunto com a CEPASP passou a pressionar o INCRA 

no sentido de que houvesse um acompanhamento adequado das famílias para a nova fase de 

desafetação. Um dos resultados dessa atuação consistiu em um acordo realizado entre a Vale e 

o INCRA, também em Brasília, no ano de 2010, para que a empresa reassentasse 20 famílias 

que estiveram na primeira negociação e encontravam-se em situação de vulnerabilidade. Em 

depoimentos apresentados nos estudos realizados por Oliveira (2012), demonstra-se a tentativa 

de diálogo entre os camponeses e a Vale, porém sem sucesso. Após diversas negociações e 

pressões, foi assinado um termo de compromisso entre a Vale e o INCRA, em 2010, do qual 

produziu-se a cartilha Nossa História, Novos Caminhos, contendo diversos direcionamentos 

para o atendimento adequado às famílias. Dessa forma, foi criado o Projeto de Assentamento 

União, desde que a infraestrutura da área fosse estabelecida pela empresa. Algumas famílias 

ainda permaneceram no PA Campos Altos, porém com indefinições acerca da desafetação da 

área (OLIVEIRA, 2012). 

 De acordo com Wanderley (2012, p. 61), os movimentos populares 
 
para serem vistos e conseguirem que as suas reivindicações sejam ouvidas pelo 
Estado, simplesmente pressionavam as mineradoras, aproveitando-se da visibilidade 
da presença de uma grande empresa, mas sem o intuito de negar a atividade mineral. 
Assim, até os primeiros anos do século XXI, não existia um movimento antimineração 
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na Amazônia, mas movimentos que reagiam aos impactos diretos ou indiretos das 
mineradoras e/ou pressionavam as grandes empresas como estratégia para alcançar o 
Estado e verem assegurados os direitos sociais básicos e ao território. 

 

 Conforme dados e informações da CPT disponíveis na plataforma Mapa de Conflitos 

da FIOCRUZ (s/d), há a denúncia de que a empresa de modo recorrente realiza a prática de 

coação e assédio junto aos produtores rurais para a desocupação das áreas de assentamentos, 

mesmo diante das diversas conquistas dos produtores rurais em conjunto com os movimentos 

sociais e as entidades de classe. 

 Além disso, a CPT também realiza denúncias constantemente acerca dos problemas 

ambientais decorrentes da exploração mineral, tais como a poluição e o assoreamento de 

córregos, grotas e igarapés, a partir das barragens de rejeitos, resultando numa água imprópria 

para o consumo humano. 

 Segundo a plataforma Mapa de Conflitos da FIOCRUZ (s/d), dos fatos 

supramencionados adiante, temos a seguinte cronologia dos fatos envolvendo o projeto de 

mineração Onça Puma: i) Em 2015 é encaminhado o relatório sobre os impactos 

socioambientais, contendo a denúncia de contaminação da água, e o TRF-1ª Região ordena a 

paralisação do projeto, além do pagamento de R$ 1 milhão mensalmente à aldeia dos povos 

Xicrin, mas a Vale consegue uma liminar para retomar suas atividades. Em seguida, Rodrigo 

Janot, então procurador-geral da República, posiciona-se contrariamente ao pedido de liberação 

das atividades. O ministro Ricardo Lewandowski, por sua vez, autoriza a Vale a permanecer 

com suas atividades; ii) Em 2017 é realizada uma audiência pública em conjunto com a Vale, 

a CPT, entidades de classe e representantes da Câmara de Vereadores de Ourilândia do Norte, 

bem como com as famílias dos assentamentos. No mesmo ano, o TRF- 1ª Região determina 

mais uma vez a paralisação das atividades no projeto; iii) Em 2018, a Vale é denunciada pelo 

Movimento Nacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale por violações de direitos humanos e 

indígenas Xicrin denunciam a Vale pelos projetos Onça Puma e S11D junto à Procuradoria 

Geral da República ; iv) Em 2019, o ministro do Supremo Tribunal Federal determina a 

retomada das atividades do projeto Onça Puma, na usina de níquel, a partir de 2020, bem como 

a liberação de depósitos judiciais devidos aos Xicrins, os quais estiveram bloqueados por um 

mandado de segurança expedido à Vale pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região6 

 
6 Cf. O Estadão. Vale: STF determina retorno das operações na usina de níquel Onça Puma. Disponível em 
http://twixar.me/3V3T. Acesso em 01 de agosto de 2019. 

http://twixar.me/3V3T
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Esse trabalho se pretendeu enquanto uma reflexão preliminar sobre alguns estudos 

referentes ao processo de acompanhamento dos conflitos territoriais envolvendo populações 

atingidas pelo projeto de mineração Onça Puma no município de Ourilândia do Norte, no 

sudeste paraense.  

 Podemos considerar que a extração mineral na Amazônia continua seguindo um modelo 

perverso e nocivo, tanto para o ambiente quanto para as populações locais que estão nesse 

território tanto devido aos projetos de reforma agrária, quanto por sua ancestralidade, tal é o 

caso dos povos indígenas. Também podemos refletir sobre a participação da CPT na defesa 

desses povos, uma vez que a pauta da luta pela terra se torna mais abrangente, nesse caso em 

se tratando da luta pela defesa do território e dos recursos naturais. 
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IMPACTOS SOCIOTERRITORIAIS DOS GRANDES EMPRENDIMENTOS NA 
AMAZÕNIA ORIENTAL BRASILEIRA: o caso de Barcarena no estado do Pará. 

 
Dhemerson Martins Gonçalves1 

Izabely Carneiro Miranda2 

RESUMO  

O presente artigo traz a seguinte abordagem, uma análise referente aos impactos socioterritoriais dos grandes 
empreendimentos de mineração no município de Barcarena, estado do Pará. O intuito é demonstrar como funciona 
a lógica de “desenvolvimento” que os grandes empreendimentos destacam para a região e a partir disso mostrar 
as contradições da dinâmica mineral no município. As contradições que se constatam no lócus da pesquisa pode-
se perceber a partir de uma análise de metodologias e índices desenvolvidos que visam mencionar a qualidade de 
vida dos municípios. Adequamos essas metodologias com o intuito de relacionar com municípios mineradores, 
pois esses municípios se caracterizam pelo seu destaque econômico no cenário nacional, justamente pela dinâmica 
mineral. Repasses financeiros das empresas para a região que não se concretizam em desenvolvimento territorial 
para a região. 

Palavras-chaves: Território; Desenvolvimento; Mineração; Barcarena. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Uso do território está indiscutivelmente atrelado ao materialismo histórico dialético no 

que tange à grandes empreendimentos e populações existentes e resistentes na Amazônia, nessa 

perspectiva a análise da pesquisa busca abordar os diferentes usos do território no município de 

Barcarena, estado do Pará. No que tange a dialética dos grandes empreendimentos e os conflitos 

constantes acerca do contexto de “desenvolvimento”3, contudo é mais apropriado no que se 

refere ao uso do território na Amazônia o contexto utilizado na geografia econômica de 

desenvolvimento desigual e combinado, pois a especificidade do território Amazônida nos 

impulsiona a refletir constantes discussões, acerca da abordagem destacada sobre a lógica do 

 
1 Licenciado em Geografia, graduando de bacharelado em Geografia e Pós-Graduando, lato sensu, em 
Geotecnologias Aplicadas ao Planejamento Ambiental e Des. Territorial Rural, do Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária pela Universidade Federal do Pará. E-mail: dhemersonmartins2@gmail.com 
2 Licenciada em Geografia, graduanda de bacharelado em Geografia e Pós-Graduanda, lato sensu, em 
Geotecnologias Aplicadas ao Planejamento Ambiental e Des. Territorial Rural, do Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária pela Universidade Federal do Pará. E-mail: izabelymiranda02@gmail.com  
3 A atual lógica de uso do território pelas grandes empresas, em se tratando do caso brasileiro, acaba praticamente 
por negar toda e qualquer ideia de projeto autônomo de desenvolvimento, ou seja, de um desenvolvimento 
verdadeiramente a partir do lugar e para os anseios do lugar. (PEREIRA 2016, p. 65) 
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capital financeiro mundial, que modifica e transforma as relações existentes das populações da 

região. As especificidades do capital internacional aloca a região amazônica a uma região 

unicamente primária exportadora, segundo Carlos Walter (2012), “a região amazônica se insere 

na divisão nacional/internacional do trabalho como exportadora de matérias-primas, sobretudo 

minerais e madeireiras” (GONÇALVES, 2012, p. 102). Que subsidia o mercado internacional 

a partir das commodities principalmente o minério, a pecuária bovina, os grãos com a 

agricultura extensiva da soja, enfim, todos ligados a cadeia produtiva de ordem primária. Essa 

perspectiva é esboçada, caracterizada e posta para a Amazônia a partir do plano de integração 

do governo federal, com a então fronteira agrícola, De acordo com Carlos Walter (2012) “As 

áreas de fronteira mais afastadas dos centros dinâmicos da economia capitalista geralmente se 

prestam às atividades extensivas como pecuária, em virtude dos preços mais baixos de suas 

terras, ou para atividades de extração de minérios ou de madeira de lei” (GONÇALVES, 2012, 

p. 96).  

 O plano de integração4 visava a implantação de estradas, com a visão de integrar o 

centro-sul ao norte do país, nesse contexto a Amazônia do padrão Rio-Várzea-Floresta estava 

descartada Gonçalves (2012), pois o padrão baseava-se nas urbanizações das cidades 

ribeirinhas, tendo um sistema de transporte fluvial hegemônico e possuía atividades econômicas 

voltadas para pesca, extração vegetal (não madeireira) e extração animal. Contudo, o padrão 

agora passa a ser o Estrada-Terra firme-Subsolo com características de urbanização complexa 

de cidades médias e intermediarias, situadas as margens de rodovias, tendo um sistema de 

transporte rodoviário intenso e possuindo como atividades econômicas a extração mineral, 

pecuária, agricultura e extração madeireira, entretanto a característica de exploração mineral se 

destaca principalmente com as exportações, nesse aspecto a indústria de mineração e 

transformação mineral torne-se em grande escala. Segundo SIMINERAL (2018),  
Dos US$ 14,484 bilhões em exportações totais do estado do Pará em 2017, as 
indústrias de mineração e transformação mineral responderam por 87,5% deste 
valor, juntas, exportaram US$ 12,669 bilhões, fazendo do setor mineral o 
grande vetor de crescimento do comércio exterior paraense. (SIMINERAL, 
2018). 

 

 
4 A integração do espaço regional amazônico ao centro sul com a abertura das estradas incorporava suas terras e 
seus recursos ao sistema de preços nacionais, como frente de expansão (GONÇALVES, 2012, p. 96). 
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Nesse contexto a Amazônia passa a ter em seu território grandes empreendimentos 

como os de processos de exploração mineral na região, principalmente na Amazônia oriental, 

estado do Pará, onde se instalaram projetos e empreendimentos minerais levando em conta a 

exploração como recurso. O minério de ferro, bauxita, ouro, manganês e cobre estão nessa 

dinâmica. O estado do Pará possui em seu território grandes projetos e empreendimentos 

minerais com lógicas diferenciadas de ordenamento territorial, conectando o lugar ao mundo 

através da exploração dos recursos minerais. Seguindo essa perspectiva, considera-se a lógica 

dos grandes projetos na dinâmica de “desenvolvimento” que não é apropriada para os anseios 

do lugar. 

As análises das dinâmicas dos grandes empreendimentos na Amazônia terá sobre seu 

lócus a abordagem sobre o estudo de caso de pesquisa explicativa, com o objeto de estudo, o 

município de Barcarena (MAPA 01), localizado na região intermediaria de Belém e região 

imediata de Belém e região Metropolitana de Belém (IBGE, 2017). O município da pesquisa 

realizada possui em seu território a dinâmica minero-metalúrgica, caracterizada na dinâmica 

mineral do minério Alumina5, Alumínio6  e Caulim7, as empresas responsáveis por essa 

dinâmica da mineração no município são, Alumínio Brasileiro S.A (ALBRAS), Alumina do 

Norte do Brasil S.A (HYDRO ALUNORTE) e a IMERYS Rio Capim Caulim.  

 As empresas ALBRAS e HYDRO ALUNORTE instalaram-se no município de 

Barcarena a partir da década de 1980, na época as empresas eram denominadas 

ALBRAS/ALUNORTE, pois passavam a integrar o conjunto dos empreendimentos do 

Programa Grande Carajás (PGC) em 1981. Outra empresa que tem instalado no município 

empreendimentos no que tange a dinâmica mineral é a Imerys Rio Capim Caulim, instalada em 

1996 com o beneficiamento do minério caulim. 

 

MAPA 01 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA 

 
5 O óxido de alumínio, ou alumina, como é chamado, é extraído da bauxita em refinarias e, a seguir, é utilizado 
para a produção do alumínio primário. (Hydro, 2018). 
6 São necessárias três matérias-primas para se produzir o alumínio: óxido de alumínio, eletricidade e carbono. 
(Hydro, 2018)  
7 O caulim é formado basicamente pela caulinita e tem a cor branca por causa do seu baixo teor de ferro. Trata-se 
de um mineral argiloso branco. (Imerys, 2018) 
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Fonte: IBGE, 2018. Elaborado por GONÇALVES, Dhemerson. 2018. 

 

Quando pensamos em analisar o desenvolvimento nos moldes do local e regional sobre 

a perspectiva de grandes empreendimentos, tendo em vista a gestão do território como principal 

fortalecedora desses empreendimentos na perspectiva de desenvolver a região. Porém, deve-se 

pensar além do viés econômico de um empreendimento, as dinâmicas populacionais, conflitos 

e o socioambiental devem ser destacados por influenciarem na dinâmica territorial local. 

Contudo o viés econômico chama atenção, pois um município que arrecada uma quantia 

elevada em relação a impostos sobre tudo das dinâmicas minero-metalúrgicas e, que em contra 

partida não consegue fazer com que o município se desenvolva de fato. A partir dessa 

contradição, onde, no que se refere ao desenvolvimento destacado, analisaremos sobretudo as 

dinâmicas econômicas das empresas que atuam no município a partir dos moldes da mineração. 

A problemática gira em torno da análise, de como o papel da dinâmica econômica local através 

dos indicadores econômicos: IPI, ICMS, FPM, no intuito de verificar como eles contribuem na 

estrutura da oferta de serviços públicos, e seus rebatimentos, na conjuntura social municipal. 

O que objetiva-se, é a realização das análises no que tange a dinâmica econômica local 

e as novas territorialidades produzidas no ordenamento territorial a partir das atividades minero-

metalúrgicas e, as nuances, que compõem a inserção do setor mineral no município de 

Barcarena, a parir da compreensão das dinâmicas das arrecadações, que são, impostos ligados 

diretamente com a dinâmica da mineração como o Imposto de Produtos Industrializados (IPI), 
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Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Fundo de Participação do 

Município (FPM) que são impostos importantes para municípios, principalmente municípios 

com atuação de empresas de mineração, que arrecadam um número elevado de impostos. Porem 

buscamos compreender se esses impostos estão realmente contribuindo na qualidade de vida 

do município e se a distribuição dos recursos estão sendo distribuídos de forma eficiente e 

espacial, para que as demandas e políticas públicas voltadas as práticas sociais sejam equânime.  

Visando analisar os reflexos e intensidades dos impactos das atividades minero-

metalúrgicas no município, a escolha do município de Barcarena, serve como uma forma de 

evidência ou tangência de tais investimentos realizados na sociedade como um todo, na forma 

como são tratados os impactos socioeconômicos dos grandes empreendimentos ligados a 

atividade mineral, principalmente no que se refere a mitigação de um impacto negativo, 

buscando mensurar os aspectos tanto positivos quanto negativos para as sociedades existentes 

no entorno dos grandes projetos de transformação mineral e o papel desempenhado por esses 

projetos no desenvolvimento socioeconômico e ambiental local.  

Para tanto, foram pré-selecionados para compor esse estudo os indicadores utilizados 

no IQVU, que são os seguintes: econômicos, saúde e educação, direcionados à esfera municipal, 

tendo em vista, que grande parte dos impactos negativos são vividos, sentidos e identificados 

de forma mais concreta nos municípios, por serem os receptáculos dessas grandes plantas.  

Posteriormente, serão construídos mapas de localização, identificando a localização 

tanto do município, quanto dos projetos minerais, localização dos serviços médicos e 

hospitalares existentes e os equipamentos públicos ao qual são oferecidos à população de 

Barcarena. Também será utilizado os dados do IBGE, Secretaria da Fazenda, Tribunal de 

Contas, DATASUS, Ministério da Saúde e outros, visando uma maior aproximação do que de 

fato o município conta em prol de seu desenvolvimento socioeconômico. Para essa análise, a 

pesquisa seguirá as seguintes etapas metodológicas: 
 

2. RESULTADOS 
 
PODER, TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADE  
 

Referente as análises destacados pela perspectiva no contexto geográfico é necessário 

compreender os referidos contextos e características dos conceitos de Poder, território e 

territorialidade, que serão abordados no arcabouço terórico-metodologico sendo utilizados 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 11 – Agroenergia e Mineração no Meio Rural 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5984 

 

como teoria de base. A utilização dos conceitos estão extremamente ligados a prerrogativa do 

resultado que busca-se. No que cerne a categoria de analise impactos socioeconômicos nos 

municípios mineradores, sendo destacado, o município de Barcarena, com sua dinâmica 

diretamente ligado a atividades de mineração, percebe-se nesse contexto, relações que 

influenciam direta e indiretamente na dinâmica territorial. Relações essas que no município de 

Barcarena tendo sua característica voltadas em estruturas políticas-econômicas baseadas nas 

relações de uso do território, tanto em caráter das relações sociais, que modificam o território 

no que tange a mercado, sociedade, cultura, economia e dentre outros, quanto das relações de 

capital (capital mineral). Destacados assim, grupos que buscam por seus determinados 

interesses no município. Dessa maneira os grupos estão ligados diretamente as relações de 

poder e, o uso do território é considerado a partir dessas relações. O território é considerado 

como recurso, ligado principalmente ao uso tanto do capital mineral quanto pelo uso da 

sociedade civil. 

Segundo Palheta da silva (2013),  
As múltiplas faces do poder se manifestam em estruturas políticas-econômicas 

que de uma forma direta ou indireta, interferem no território. Essa relação pode ser 
percebida pelo uso que os grupos de mineração, o estado e a sociedade civil fazem do 
território, quando analisamos as diferentes regiões do estado do Pará, que possuem 
atividades ligadas a mineração. (PALHETA DA SILVA, 2013, p. 25).  

 

O poder “consiste em atos e decisões (RAFFESTIN, 1980, p. 51), o contexto utilizado 

pelo autor consiste muito na prerrogativa, mas considerando as formas de “Poder e poder8” 

nota-se a iminentemente relação exercida pelo conceito. Precisa-se entender e compreender 

primeiramente que há formas distintas do conceito. Segundo Raffestin (1980), o Poder é “mais 

fácil de cercar porque se manifesta por intermédio dos aparelhos complexos que encerram o 

território, controlam a população e dominam os recursos (RAFFESTIN, 1980, p. 52) um 

primeiro pensamento. Outra forma de poder, essa agora, considerada pela “multiplicidade das 

relações de força que são imanentes ao domínio em que elas se exercem e são constitutivas de 

sua organização” (RAFFESTIN, 1980, p. 52). Considerando as formas do conceito no que tange 

a construção teórica, relevante na perspectiva dos conceitos geográficos sobre o contexto das 

 
8 “Com poder não quero dizer ‘o Poder’, como conjunto de instituições e de aparatos que garantem a submissão 
dos cidadãos em determinado Estado. (...) Com o termo poder me parece que se deve entender a multiplicidade 
de relações de forças inerentes ao campo no qual se exercitam (...); o jogo que, através de lutas inerentes, 
transforma-o, reforça-o, inverte-o; o apoio que estas relações de forças encontram umas nas outras (...)” 
(FOUCAULT, 1978, p. 82. Apud SAQUET, 2013, p. 32) 
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relações sociais e sua influência na dinâmica territorial ajudam a compreender as diferentes 

relações de “Poder e poder” exercidas pelos grupos que disputam o território. O poder centrado 

em um sistema de ações, instituídos na relação energia e informação9, onde os mesmos, estão 

presentes simultaneamente, “pode-se dizer que o poder, quanto aos meios mobilizados, é 

definido por uma combinação variável de energia e informação com esses dois poderes com 

forte componente energético ou inversamente poderes com forte componente informacional 

(RAFFESTIN, 1980, p. 55). Contudo, cabe analisar, o fundamento do poder, onde o mesmo, 

parte do trabalho, sobre a capacidade do homem em modificar e transformar a natureza por 

meio do trabalho. “O trabalho seria esse vetor mínimo e original, definido por duas dimensões: 

a energia e a informação (RAFFESTIN, 1980, p. 56). Com isso, as relações de poder são 

derivadas do trabalho, no entanto, o conjunto das relações negativas que cercam o trabalho, 

como a alienação, condiz, no que se refere ao enfraquecimento das demais relações sociais. 

Sobretudo, grupos e organizações especificas que estruturam-se na alienação do trabalho como 

trunfo para seus determinados interesses. Nesse contexto “o poder não pode ser definido pelos 

seus meios, mas quando se dá a relação no interior da qual ele surgiu” (RAFFESTIN, 1980, p. 

58). 

Considerando as compreensões do conceito de poder, faz-se necessário a realização da 

compreensão do conceito que subsidia o porquê da referente pesquisa e da ciência geografia, o 

território. Contudo cabe-se na perspectiva das análises de território, apoia-se na discussão de 

autores que subsidiaram o conceito. No entanto os autores que contemplam a visão de território 

no viés da ciência geográfica é relevante, já que o conceito também se faz presente na 

perspectiva naturalista, como exemplo a perspectiva de Friedrich Ratzel, segundo Saquet 

(2013) “Ratzel (1990) preocupado com a consolidação e expansão do estado alemão, efetua 

uma abordagem geopolítica, entendendo o território como uma área de recursos naturais (solo, 

agua, clima)” (SAQUET, 2013, p. 30). Contudo, a abordagem que contempla a discussão é a 

das relações de poder que “são um componente indispensável na concepção de território” 

(SAQUET, 2013, p. 34). O território, então cabe-se assim “como um espaço onde se projetou 

um trabalho, de energia e informação, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo 

 
9 A energia, com a informação, se forma, se acumula, se combina e circula [...] a troca verbal, a relação oral, não 
é puramente informacional, pois é necessário uma quantidade de energia para que a comunicação tenha lugar. 
(RAFFESTIN, 1980, p. 54) 
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poder. O espaço é a ‘prisão original’, o território é a prisão que os homens constroem para si” 

(RAFFESTIN, 1980, p. 144). Com isso, Saquet (2013) reafirma território “como um lugar de 

relações a partir da apropriação e produção do espaço geográfico, com o uso de energia e 

informação, assumindo, desta maneira, um novo significado mas sempre ligado ao controle e a 

dominação” (SAQUET, 2013, p. 34). Ações sobre o contexto de território são adjacentes 

quando utilizamos municípios com dinâmicas minero-metalúrgicas (o caso de Barcarena), 

condizem com a prorrogativa destacada. O território de Barcarena caracteriza-se sobre relações 

de poder, onde, destacam-se os empreendimentos minero-metalúrgicos de um lado e, a 

sociedade civil de outro, ambas na disputa de seus determinados interesses. Sobre essa 

perspectiva Palheta da Silva (2013) aborda, “o território, nesse caso, passa pelas relações 

sociais, que também são produtos e produtoras de novas configurações espaciais e definem 

práticas reveladoras de interesses diversificados partindo de diferentes atores que, no território, 

expressam suas vontades, seus anseios, enfim suas práticas sociais culturais, econômicas e 

políticas em seus contextos históricos, fazendo ocorrerem conflitos de complexibilidade e 

natureza particular ao lugar” (PALHETA DA SILVA, 2013, p. 29).  

A busca pelos interesses dos grupos acabam muitas das vezes delineando a disputa pelo 

território, não há neutralidades, pois os interesses são opostos, a materialização dos interesses 

se desdobram e modificam as relações existentes, o que acaba transformando-o em nova 

territorialidade. Porém essas modificações/transformações ne sempre significam, de modo, 

relevante, uma boa condição ao território que se constitui nesses moldes, pois no território já se 

existiam as territorialidades relações com o espaço vivido, “a perspectiva da territorialidade 

adquire um valor bem particular, pois reflete a multidimensionalidade do ‘vivido’ territorial 

pelos membros de uma coletividade pelas sociedades em geral” (RAFFESTIN, 1980, p. 158). 

Com isso a territorialidade é considerada a partir de ações dos meios ela “aparece então como 

constituída de relações mediatizadas simétricas ou dissimétricas com a exterioridade” 

(RAFFESTIN, 1980, p, 161).  
 

GRANDES EMPREENDIMENTOS NO MUNICÍPIO DE BARCARENA - PA 

 

Barcarena, território antes conhecido na formação administrativa como Freguesia São 

Francisco Xavier de Barcarena em 1758. O município antes conectado a Belém foi 

desmembrado em 1897, mas no que se refere a divisão territorial, Barcarena ainda era 
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pertencente a Belém até 1943, no mesmo ano é elevado novamente a categoria de município 

constituído com dois distritos Barcarena e Murucupi, contemporaneamente é o município de 

Barcarena (MAPA 01) é pertencente à região intermediaria de Belém, região imediata de Belém 

e região metropolitana de Belém (IBGE, 2017). Sua base econômica antes girava em torno, da 

agricultura familiar, agropecuária, extração vegetal, ou seja em torno da economia no meio 

rural. No entanto, o município passaria por uma transformação de longo alcance, tendo em vista 

a lógica de desenvolvimento ligado a de grandes empreendimentos. Voltado para o município 

de Barcarena, um nome em meados da década de 1980 chamou bastante atenção, Lúcio Flávio 

Pinto (2010) a denomina de “ALBRÁS a grande desconhecida10”, em atuação no município a 

partir, da década referida com o beneficiamento do minério alumínio, a ALBRÁS (Alumínio 

Brasileiro S.A) perdura sua ação no território de Barcarena.  

Antes da implantação da moderna e potente refinaria de alumínio em meio a selva 

amazônica, grupos determinados aos seus interesses pleiteavam o empreendimento que 

corroboraria a fonte primaria de alumínio. Tudo começou quando a empresa “Alcan, [...] na 

realização de pesquisas na região central da margem esquerda do Amazonas [...] em 1967, 

encontrou ‘a primeira boa reserva econômica’, na calha do rio Trombetas, em Oriximiná. Seu 

deposito continha 500 milhões de toneladas de bauxita, cinco vezes mais do que as reservas 

brasileiras” (PINTO, 2010). Esses acontecimentos surgidos a partir da disputa de 

multinacionais pelos valiosos recursos minerais da Amazônia e sobretudo com o apoio do então 

governo militar que objetivava o programa de integração da Amazônia.  

Segundo Lúcio Flávio Pinto 2010,  
“A Alcan saiu na frente, mas adiou tanto seu projeto que acabou paralisando-

o, em maio de 1972, quando ele já estava aprovado para receber colaboração 
financeira da Sudam (era o maior de todos os projetos até então aprovados). Alegou 
que havia excesso de minério no mercado e que suspenderia a implantação por tempo 
indeterminado. O governo federal, que pretendia transformar a Amazônia em fontes 
imediata de divisas, para sustentar o ‘milagre econômico’, obrigou-a a abrir o capital. 

Assim a estatal Companhia Vale do Rio Doce ficou com 41% das ações da 
mineração Rio do Norte e a CBA, do grupo Ermírio de Moraes, com 10%. Estava 
assegurada a maioria nacional onde, antes, havia o controle absoluto de uma 
multinacional. Os militares tinham uma motivação estratégica para a iniciativa: a 
CBA era, até então, o único produtor nacional do alumínio. Os outros dois eram 
multinacionais, do cartel das seis irmãs: Alcan e Alcoa.” (PINTO, 2010)  

 

 
10 Está a menos de 50 quilômetros em linha reta de Belém, mas raros paraenses a conhecem pessoalmente, sabem 
o que ela representa ou sequer existe. 
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O projeto Trombetas retornou a atuação em 1974, agora com um objetivo principal 

“viabilizar uma grande fábrica de alumínio no extremo norte do pais” (PINTO, 2010). A partir 

dessa visão, os grupos empresarias voltados a exploração do minério alumínio na Amazônia, 

principalmente japoneses, visaram a implantação do empreendimento no estado do Pará, sobre 

essa perspectiva o governo federal a partir do nome do então ministro Delfim Neto ajudou 

bastante o Japão na parceria no que tange ao empreendimento, assinando, em Tóquio, “o 

primeiro memorando de entendimento para a implantação de uma fábrica de alumínio e da 

hidrelétrica de Tucuruí, no rio Tocantins” (PINTO, 2010). Nesse momento os esforços para a 

implementação do empreendimento foram muitos, inicialmente pesquisas foram realizadas por 

técnicos japoneses, que influenciaram diretamente na decisão da Companhia Vale do Rio Doce 

e do consórcio japonês LMSA, que posteriormente vem a se tornar a NAAC (Nippon Amazon 

Aluminium Company) para implantar no estado o projeto de alumínio. 

Mas porque a escolha do município de Barcarena? Para a implantação da planta 

industrial, necessitava-se de uma logística que subsidia-se o projeto, o alumínio com etapa 

intermediaria na alumina, precisaria de fontes de energia, sendo essa de potência necessária 

para a transformação do minério. Os atrativos do governo federal em relação ao 

empreendimento estava voltado principalmente as fontes de energia, tanto que “em setembro 

de 1979 a Eletronorte (centrais elétricos do norte do Brasil S/A) foi criada para ampliar 

exploração do potencial energético da região e construir um grande sistema de engenharia, a 

usina hidrelétrica de Tucuruí, fornecedora de energia dos grandes projetos de produção minero-

metalúrgicos” (NAHUM, 2011, p. 58-59). Ademais, referente a escolha do município para 

subsidiar o empreendimento estão abordados algumas outras características vantajosas11. A 

partir desse momento a Albrás começou sua atuação no município, mais precisamente em julho 

de 1985, a Alunorte (Alumina do Norte do Brasil S.A) só começaria sua operação 10 anos 

depois. Esse efeito fazia com que a Albrás exportasse alumina de outras refinarias, mais 

precisamente do Suriname.  

 
11 A escolha do município levou em consideração: 1) a relativa proximidade das fontes de seus principais insumos 
– Bauxita e Energia elétrica; 2) a possibilidade de construção e utilização que permitisse a atracação de navios de 
grande capacidade, acima de 40.000 toneladas; 3) as características de solo com topografia plana e do subsolo 
bastante favorável para o suporte de fundação da fábrica; 4) a existência de água com qualidade e volume para uso 
industrial; 5) a disponibilidade de mão de obra barata; 6) área com baixa densidade de ocupação e ao mesmo tempo 
próxima ao grande centro urbano. Após analises dos fatores e diante das alternativas existentes, foi definido que o 
complexo ficaria na área de influência de Belém. Barcarena era o território que reunia muitas dessas características 
vantajosas (NAHUM, 2011, p. 60). 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 11 – Agroenergia e Mineração no Meio Rural 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5989 

 

O complexo de bauxita-alumina-alumínio Albrás/Alunorte (MAPA 02) em meados da 

década de 2000 foi vendido para uma nova multinacional no ramo da mineração a empresa 

norueguesa Norsk Hydro, mais precisamente em 2006, onde: “a ALBRÁS se trata de uma 

empresa conjunta, onde a Hydro detém 51 % de suas ações e a empresa NAAC detém os 49% 

das ações restantes” (HYDRO, 2017)”. Sobre a Alunorte, denominada a partir de 2006 de 

Hydro Alunorte “empresa em que a Hydro tem uma participação acionária de 91 % (HYDRO, 

2017).O complexo é abastecido (MAPA 03) pelo minério bauxita do projeto Trombetas12 no 

município de Oriximiná oeste do estado do Pará, onde o transporte da matéria prima é realizada 

por navios, e do município de Paragominas nordeste do estado, onde a mina de bauxita também 

pertence a empresa Hydro que começou a operação em 2007 e que onde os produtos são 

transportados via mineroduto diretamente para o município de Barcarena. Deve-se levar em 

consideração de acordo com, Lima et al 2016, 
Por ser destinada via mineroduto, com 244 km de extensão, o projeto atinge 

de forma direta sete comunidades dos municípios de Ipixuna, Tomé-açu, Acará, Moju, 
Abaetetuba e Barcarena, no seu destino final essa área dos sete municípios é 
considerada pela empresa como área de influência direta do mineroduto. A bauxita 
chega na forma de polpa, na Hydro Alunorte, em Barcarena, após refinamento é 
transformada em alumina e, posteriormente, transformada em alumínio (LIMA et al, 
2016). 

 

Com atuação também no complexo do município de Barcarena, a empresa Imerys Rio 

Capim Caulim (MAPA 02) em operação desde 1996 se destaca na dinâmica da mineração, 

tendo como atuação o beneficiamento do minério Caulim, a exploração do caulim pela empresa 

Imerys é realizada no município de Ipixuna no Pará, onde a empresa possui duas minas de 

exploração a IRCC e PPSA13 esse minério é transportado também via mineroduto para o 

município de Barcarena. 

 

MAPA 02 – EMPREENDIMENTOS NO MUNICÍPIO DE BARCARENA – PA 

 
12 A empresa Mineração Rio do Norte (MRN) em Trombetas, na região oeste do Pará, possui uma capacidade de 
produção anual de 18 milhões de toneladas métricas de bauxita e aproximadamente 1.300 trabalhadores 
permanentes (HYDRO, 2018) 
13 A Imerys [...] em 2010 adquiriu a Pará Pigmentos S.A. (PPSA), que pertencia ao então grupo Vale e, passa a ter 
estrutura duplicada, tendo assim a maior planta de beneficiamento de caulim do mundo e 71% de participação na 
produção de caulim no Brasil (Imerys, 2018). 
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Fonte: IBGE, 2018. Elaborado por GONÇALVES, Dhemerson. 2018. 
 

Tendo em vista ainda os grandes empreendimentos ligados a mineração no município 

de Barcarena, destacamos os portos instalados a oeste do município de acordo com o MAPA 

02, justamente pela dinâmica de exportação dos minérios, “onde os navios cargueiros tem 

capacidade para transportar ao mercado exportador 40 mil toneladas de insumos” (PINHEIRO, 

2014, p.176).  

 

DINÂMICAS DAS ARRECADAÇÕES NO MUNICÍPIO DE BARCARENA - PA  

 

A implantação do projeto no município de Barcarena impulsionou novas dinâmicas 

territoriais, dando ênfase às transformações nas dinâmicas econômicas e nas dinâmicas 

populacionais. O município de Barcarena sendo a sede do complexo recebe recursos financeiros 

advindos principalmente dos processos industriais do alumínio: como o Imposto de Produtos 

Industriais (IPI), além dos Impostos de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM) O crescimento do FPM em Barcarena saltou de 

pouco mais de 21.041.906, 56 milhões em 2012 para mais de 145.329.702,92 milhões de reais 
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em 2017 (GRAFICO, 03). Esse recurso tem sido fundamental para muitos municípios que não 

possuem em seus territórios a diversificação dos três setores de atividades. 

 

GRÁFICO 06 – ARRECADAÇÃO DE IPI DO ESTADO DO PARÁ E O DO MUNICÍPIO 

DE BARCARENA-PA. 

 
Fonte: SEFA, 2018. (Elaborado por GONÇALVES, Dhemerson Martins). 

 
GRÁFICO 07 - ARRECADAÇÃO DE ICMS DO ESTADO DO PARÁ E DO 

MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA. 

 
Fonte: SEFA, 2018. (elaborado por GONÇALVES, Dhemerson Martins) 

 
GRAFICO 08 - ARRECADAÇÃO DE FPM DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO 

DE BARCARENA-PA. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 11 – Agroenergia e Mineração no Meio Rural 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
5992 

 

 
Fonte: Portal da Transparência, 2018. (elaborado por GONÇALVES, Dhemerson Martins) 
  

 Nos gráficos apresentados acima, fica evidente o poder relacionado a mineração para 

com os indicadores repassados ao município de Barcarena. Em relação ao estado do Pará a 

economia relacionada a dinâmica da mineração do município de Barcarena tem constante e 

elevada contribuição a receita estadual, principalmente com a atuação das empresas de 

transformação da cadeia produtiva da mineração no município. 

 Na análise dos dados fica claro a contribuição financeira da indústria mineral para o 

município de Barcarena, no entanto devem ser consideradas as relações de poder, e de 

governança em termos de comprometimentos com as demandas dos serviços públicos, 

relacionadas a dinâmica de questões em qualidades de infraestrutura, saúde e educação, para 

consequentemente realizar o fator comparação de mineração com o de desenvolvimento. Os 

dados mostram a elevada contribuição mineral, tanto direta quanto indiretamente, ligados a 

cadeia produtiva mineral como: a escoação, circulação, industrialização e dinamização da 

economia regional, esses fatores são os que tornam o argumento ligado a mineração com o de 

desenvolvimento. 

A diversificação dos três setores do PIBM pode ser evidenciada no município de 

Barcarena com a arrecadação do ICMS, de quase 66.457.201,97 milhões de reais em 2012, para 

mais de 119.215.737,77 milhões de reais em 2017 (GRÁFICO 03), que demonstra que este 

setor foi diversificado pelas atividades tanto de indústria, comércio e de forma modesta do setor 

agrícola. Segundo Lima et. Al 2016, 
Por sua vez, a falta de uma cadeia produtiva que agregue mais valor ao 

produto e principalmente ao trabalho, tem sido um dos graves problemas da política 
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de exportação de recursos minerais. Esse é um dos problemas do baixo valor 
arrecadado quando comparamos o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, que 
foi de 2.866.390,82 milhões de reais em 2017, o que de uma forma indica o grau de 
dependência do estado brasileiro, e na falta de visão geopolítica de nosso estado, 
tratando-se de recursos naturais estratégicos e de fundamental importância ao 
desenvolvimento da sociedade. Barcarena embora tenha aumentado o valor da 
arrecadação de ICMS e FPM, se iguala aos demais municípios no Pará que possuem 
atividades de mineração, porém baixo valor agregado e pouco efeito multiplicador. 
(LIMA ET.AL, 2016, p. 393-394). 

 
 As arrecadações advindas dos processos industriais, influenciam nas dinâmicas 

territoriais, destacando, a dinâmica demográfica do município de Barcarena. Essas arrecadações 

exercem uma aceleração centrípeta, dinamizando assim, o fluxo de pessoas vindas para 

trabalhar nas industriais de transformação do município. Esta dinâmica é destacada 

principalmente em territórios sobre a influência da atividade mineral, segundo Palheta da silva, 

2017, 
Os novos fluxos populacionais reconfiguram a distribuição espacial no território 
paraense, com especial destaque para os grandes projetos de mineração que, junto ao 
poder de atração pelos empregos demandados pela atividade mineradora, 
contribuíram para acelerar o crescimento demográfico nas cidades que têm atividades 
mineradoras (PALHETA DA SILVA, 2017). 

 

O crescimento populacional do município de Barcarena é incontestável (GRÁFICO 04), 

visto que ao longo dos anos o percentual populacional só cresce, contudo, as condições urbanas 

para receber esse expoente de pessoas no que tange aos fluxos populacionais, não são levadas 

em consideração as relações adequadas de qualidade de vida urbana do município. Não só o 

município de Barcarena como o estado paraense onde possuem em sua dinâmica a cadeia 

produtiva da mineração – no estado do Pará a atividade mineral ocorre com muita incidência 

principalmente na região sudeste – também possui elevados fluxos populacionais em 

comparação a outros estados brasileiros, essa demanda populacional14 é advinda, 

consideravelmente, do trabalho exercido pelas atividades mineradoras. 

 

GRÁFICO 09 – DINÂMICAS POPULACIONAIS, POPULAÇÃO DO ESTADO DO 

PARÁ E MUNICÍPIO DE BARCARENA (2010 A 2017) 

 
14 Ainda no Pará, municípios como Barcarena, Canaã dos Carajás, Ipixuna do Pará, Marabá, Parauapebas, e São 
Feliz do Xingu tiveram um acréscimo populacional considerável e foram destaques nesses dez anos comparando 
2000 a 2010. Reflexo, principalmente de projetos minerais em seus territórios, o que acelerou o crescimento 
populacional, gerando conflitos urbanos e rurais de diferentes naturezas, ligados direta ou indiretamente a atração 
de imigrantes pelos empreendimentos minerais (PALHETA DA SILVA, 2013, p.49)  
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Fonte: IBGE – Censo demográfico 2010, estimativas populacionais. Dados FAPESPA, elaboração GONÇALVES, 
Dhemerson Martins, 2018. 
  

 No que se refere aos dados populacionais do município de Barcarena, onde teve um 

crescimento, considerável, entre os anos de 2010 a 2017, no ano de 2010 o município possuía 

população de 99.859 mil habitantes enquanto a população do estado paraense possuía 

população de 7.581.051 milhões de habitantes. Em 2017 a população estadual saltou para 

8.366.628 milhões de habitantes. E o município de Barcarena saltou para 121.190 mil 

habitantes. Estas dinamizações no que tange ao fluxo migratório para o município de Barcarena 

em busca de trabalho nas condições de distribuição de serviços na indústria mineral são 

consideravelmente inadequadas. Segundo Palheta da Silva 2013, “A organização econômica do 

território da mineração, realizada pelos grandes grupos econômicos, acaba por projetar nesses 

espaços problemas na ordem social, uma vez que a migração pela busca de empregos nesses 

projetos e por melhores condições de vida leva muitas pessoas a locais que não foram projetados 

para recebe-los” (PALHETA DA SILVA, 2013, p.26). Nesse contexto o fluxo de pessoas para 

o município se dá de maneira, onde, os migrantes por meio do processo de ocupação dos lugares 

ao entorno do centro urbano - lugares esses conhecidos como periferias – onde essas 

aglomerações estão sujeitas predominantemente a problemas de cunho social. 

Ainda no que tange as arrecadações do município de Barcarena, é relevante destacar as 

arrecadações advindas do governo federal para cada município. Barcarena entre os anos de 

2013 a 2018 (GRÁFICO 04), recebeu de arrecadações federais R$ 588.536.312,35 bilhões, 

levando em consideração o valor Parcial do ano de 2018. As arrecadações federais advindas 
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para Barcarena, são repassadas principalmente para a administração pública municipal e fundo 

público, empregados nas demandas públicas municipais como saúde e educação. 

 

GRÁFICO 04 – ARRECADAÇÕES FEDERAIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA - PA 

 
Fonte: Portal da Transparência, 2018. (elaborado por GONÇALVES, Dhemerson, 2018) 
 

Na saúde essas arrecadações federais são aplicadas em ações orçamentarias como: 

incentivos financeiro de ações de vigilância, prevenção e controle das DST/AIDS e Hepatites 

virais; custeio do serviço de atendimento movel de urgência – SAMU 192; promoção da 

assistência farmaucêtica e insumos estratégicos na atenção basica em saúde. Em educação essas 

arrecadações são aplicadas em ações orçamentarias como: dinheiro direto na escola para a 

educação básica; apoio a infraestrutura para a educação básica; apoio ao transporte escolar na 

educação básica. Os indicadores de saúde e educação arrecadaram em 2017 R$ 70.016.517,62 

bilhões, tendo saúde com 22% e educação com 78% dessas arrecadações de acrodo com o 

GRÁFICO 11.  

 

GRÁFICO 11 – ARREACADAÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO 
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Fonte: Portal da Transparência, 2018. (elaborado por GONÇALVES, Dhemerson, 2018) 
  

 Juntando as arrecadações advindas tanto dos impostos ligados diretamente a dinâmica 

minero-metalúrgicas, quanto, das advindas dos repasses federais é consideravél as arrecadações 

para o município de Barcarena (GRÁFICO 05) onde, apenas em 2017 as arrecadações tiveram 

um total de R$ 378.050.078,10 bilhões, tendo as arrecadações federais com 29% de 

participação, ICMS com 32%, FPM com 38% e o IPI com 1% de participação nas arrecadações 

para o município de Barcarena em 2017. 
 

GRÁFICO 05 – ARRECADAÇÕES DE BARCARENA EM 2017  

 
Fonte: Portal da Transparência; SEFA, 2018. (elaborado por GONÇALVES, Dhemerson, 2018) 
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É indiscutível a elevada arrecadação advinda da indústria de transformação mineral para 

o município e para o estado, contudo, o que deve ser levado em consideração é se essa 

arrecadação tem contribuído de forma eficiente para a qualidade de vida do município.  
 

3. IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS DA MINERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 

BARCARENA – PA 

 

 A receita municipal de Barcarena é bastante elevada, devido a dinâmica de arrecadação 

de impostos direta ou indiretamente ligados a mineração, mas entre tantos impostos arrecadados 

há a preocupação de trazer a análise ao debate as devidas participações da gestão municipal, 

pois são as relações do poder municipal que dinamizam os impostos arrecadados e, indicam 

para onde deveriam ser distribuídos como exemplo a saúde e educação. Vale destacar que a 

elevada receita municipal não é sinônimo de qualidade de vida, pois se não são empregadas no 

município não o muda em nada as relações de descompromisso do poder local já existentes, um 

exemplo da relação de descompromisso com as demandas da qualidade de vida do município, 

são os indicadores de saúde e educação de acordo com a metodologia utilizada o índice de 

qualidade de vida urbana (IQVU), desenvolvido por Nahas et al (1996). Segundo Nahas (2000) 

“O IQVU foi elaborado para subsidiar uma distribuição mais equânime dos recursos municipais 

e, a partir de 2000, passou a ser o critério de distribuição das verbas destinadas ao Orçamento 

Participativo de belo Horizonte” (NAHAS, 2000. p. 466). O IQVU15 possui características, pois 

foi desenvolvido no município de Belo Horizonte, mas, no contexto da região amazônica, 

adequamos suas especificidades no que tange a análises do município de Barcarena. Vamos 

aproveitar da metodologia utilizada e usar apenas saúde e educação atrelados aos indicadores 

econômicos, com isso, captar a oferta de serviços públicos e a condição social.  
 

O IQVU é um índice que visa dimensionar a oferta de serviços intra-urbanos e, na 
medida do possível qualificar a oferta. De acordo com Lemos, Esteves e Simões 
(1995, “a importância da qualidade de um serviço, deve variar com respectiva 
qualidade”. À medida que a oferta do serviço se eleva, ou seja, quando o indicador de 
qualidade se aproxima de “1”, a importância da qualidade deve crescer. Portanto, na 
determinação dos índices agregados de componentes é recomendável que se utilize a 
média geométrica ponderada “em que o peso do indicador de qualidade varia em 

 
15 O cálculo do IQVU é um processo complexo que envolve diversas etapas, coleta de georreferenciamento dos 
dados; cálculo dos indicadores; padronização dos indicadores (conversão de escala); agregação dos indicadores 
em componentes; agregação dos componentes em variáveis; agregação das variáveis no índice-síntese. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 2008) 
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proporção direta com o valor do respectivo índice de qualidade, resultando em um 
único índice de oferta local agregado de componente” (PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELO HORIZONTE, 1996b), 
 

 Contudo, a adequação da metodologia para o município de Barcarena é essencial, 

utilizaremos apenas as variáveis; educação e saúde. De acordo com o quadro abaixo. 

 

QUADRO 01 – INDICADORES SELECIONADOS  

VARIÁVEIS  COMPONENTES  INDICADORES 

      
1. Educação  1. - Ensino fundamental  

 
 
____________________ 

2. - Ensino médio  

Matricula de ensino fundamental [(número de 
alunos matriculados/população) x 100] = 
17,95/100 hab. 
(Número de matriculas = 121.765) 
___________________________________ 
Matricula de ensino médio [(número de alunos 
matriculados/população) x 100] = 4,90/100 hab.  
(Número de matriculas = 5.944) 

2. Saúde  2.1- atenção à Saúde  Postos de saúde [(número de postos de saúde 
/população) x 1000] = 0,23/1000 hab. 
(Número de postos de saúde = 29) 
__________________________________ 
Disponibilidade/Leitos [(número de leitos 
hospitalares/população) x 1000] = 0,75/1000 hab. 
(Número de leitos = 92) 

 
Fonte: PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2008, SISPAE; DATASUS 2018. Adaptado pelo autor.  
 

 

Considerando a metodologia abordada sobre os indicadores selecionados, destaca-se em 

relação a atenção a saúde, onde o município possui 29 postos de saúde/estratégias saúde da 

família sendo de acordo com a metodologia 0,23 postos de saúde a cada 1000 habitantes e uma 

disponibilidade de 92 leitos hospitalares sendo 0,75 leitos para cada 1000 habitantes. Em 

relação a saúde os índices de atenção à saúde estão a baixo da demanda populacional seguindo 

os critérios da metodologia. No que tange a educação o município possui 121.765 alunos 

matriculados no ensino fundamental e 5.944 alunos matriculados no ensino médio, de acordo 

com a metodologia possui cerca de 17,95 de matriculas a cada 100 habitantes no ensino 

fundamental e no ensino médio 4,90 de matriculas a cada 100 habitantes. 
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4. CONCLUSÕES 
 
Os grandes empreendimentos de mineração exercem uma determinada influência dentro 

da região Amazônica, essa influencia sendo interna e externa, modificam as relações territoriais 

ocasionando impactos, no que cerne principalmente as dinâmicas econômicas, politicas, 

ambientais e sociais que modificam os modos de vida das populações que residem na região. 

Esses impactos surgem em função do desenvolvimento econômico para as grandes 

multinacionais de mineração que dominam os grandes centros econômicos brasileiros e 

mundiais. Essas grandes empresas utilizam o discurso de “desenvolvimento” para a região a 

partir da exploração, exportação e transformação de minérios, mas que, no entanto 

desempenham uma dinâmica de transformação socioterritorial, que impacta de maneira direta 

e indiretamente a sociedade civil. 

Nesse contexto, a região Amazônia, mas precisamente o município de Barcarena sofre 

com a cadeia produtiva da mineração, onde as grandes empresas fazem uso do território para 

seus determinados interesses e não importam-se com as populações dos territórios onde os 

grandes projetos instalam-se. 
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UM BREVE HISTÓRICO DA QUESTÃO JURÍDICA E AS INJUSTIÇAS 

PROMOVIDAS NOS TERRITÓRIOS EXTRATIVO-MINERAL NO BRASIL 
 

Lucas Zenha Antonino1 
 

Introdução 

 

 Toda extração mineral realizada neste território, hoje conhecido como Brasil, sempre 

esteve atrelada a algum arcabouço jurídico que especificasse as “regras do jogo” para tal 

procedimento. Seja no período colonial, imperial, republicano democrático ou ditatorial, esse 

setor despertou disputas na elaboração dos marcos legais e institucionais. Conhecer as regras 

do Regime Jurídico do Aproveitamento dos Recursos Minerais no Brasil é de suma importância 

para quem vai realizar qualquer extração. Obter o poder de alterá-las é tarefa primordial para a 

hegemonia exercer e ditar os rumos posteriores destes “territórios extrativo-mineral” 

(ANTONINO, 2019). 

 Segundo o professor Agostinho Ramalho Marques Neto (2001, p 87), toda “elaboração 

normativa sofre fortes influências do sistema político e ideológico dominante em cada 

sociedade, às quais não está isenta, por seu turno, a própria elaboração teórico-científica, que 

não é absolutamente neutra”. O professor complementa dizendo que as normativas sofrem as 

mais diversas influências das variadas dimensões do espaço-tempo social, de onde brota e se 

transforma. O papel desempenhado pelo Direito Positivo fora indicado ainda por Marx (apud 

MARQUES NETO, 2001, p.113), sobretudo o fato de exercer claramente, ao longo da História, 

a manutenção e o agravamento da estrutura de dominação de uma classe sobre outra, 

escondendo, “sob o manto ideológico da legalidade e de uma, não raro pretensa, legitimidade, 

as contradições sociais, e contribuindo, dessa forma, para assegurar os privilégios que a si 

mesmas se conferem as classes dominantes”.  

 A complexidade da arquitetura jurídica da mineração fica a cargo de peritos e de 

escritórios de advocacia especializados no setor, longe da cognição de ampla maioria da 

população brasileira; quem dirá os que vivenciam esses conflitos no cotidiano, violência latente 

 
1 Professor de Geografia e membro do Grupo de Pesquisa GeografAR/CNPq/UFBA.  
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promovida nos territórios extrativo-mineral, ceifados de cidadania e ávidos pela atividade 

lucrativa da lavra, tudo isso respaldados pelo caráter formal jurídico que os beneficiam. 

 A única exceção da inexistência de um aparato estatal regulador, obviamente, foi o 

período anterior aos portugueses ancorarem neste território, quando do predomínio da 

população indígena que usavam os minerais em instrumentos necessários ao dia a dia, conforme 

estudos arqueológicos demonstram a não modificação drástica da paisagem. Diversos 

questionamentos e análises ainda estão em aberto, mas pode-se afirmar que os povos originários 

eram e são os que não têm um poder centralizador semelhante à de um Estado e foram os que 

mais preservaram esse território e a natureza.  

 Desde a descoberta do ouro e dos diamantes, no período Colonial português, até a 

presente data, o poder estatal esteve acoplado e definindo às regras desse setor lucrativo. Em 

cada período se alterou legislações da forma como melhor atendessem aos objetivos dos 

principais envolvidos no poder, aliados ao interesse internacional. Em qual momento do 

processo de formação do território brasileiro a população foi convocada ou estimulada a 

dialogar e a definir os rumos das extrações minerais? A completa inexistência desta ocasião é 

a regra, não se tem registro de algum momento em que houve grande discussão em nível 

nacional, muito menos pensando em aspectos da cidadania, dos direitos democráticos e da 

soberania popular. É importante lembrar que períodos democráticos foram exceções em toda a 

história e constituição desse Estado-Nação reconhecido e bradado por ser “bonito por natureza”. 

Mesmo nestes curtos períodos não se registraram amplas participações cidadãs em assuntos de 

fundamental importância para a sociedade2.  

 Considerações da professora Tatiana Dias Gomes (2017) ressalta que lidamos a todo 

momento com legislações em tempos de golpes, aliado a um “verniz ambiental”, quando 

relacionado à natureza. Isso não está relacionado apenas à algum período do passado, embora 

ainda se perpetue na atualidade e siga firme junto a reformulação do Novo Código Mineral, que 

passou por novas modificações, justamente, em um período crítico e acirrado da política 

nacional brasileira – 2015-20183. Intrinsecamente, são os próprios mandatários do Partido do 

 
2 Importante destacar a luta e campanha de Getúlio Vargas com a descoberta de petróleo na Bahia com a famosa 
frase “O petróleo é nosso”, que atingiu a escala nacional.  
3 Docente do curso de Direito da UFBA, membro da AATR e colaboradora da CPT. Diálogos realizados durante 
exposição da barragem de Mariana na UFBA, 2017. O período refere-se ao segundo mandato da Presidenta Dilma 
Rousseff (PT), reeleita em 2014 com 54 milhões de votos e derrubada com um golpe de Estado (legislativo-
jurídico-midiático) na Câmara dos Deputados (2015) e no Senado (2016). O principal motivo alegado foram as 
controversas “Pedaladas Fiscais”, cujo próprio Senado comprovou, posteriormente, que Dilma não teria 
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Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), novamente alterado para MDB, os maiores 

“responsáveis”, há décadas, por distribuir as “cartas do jogo mineral”. Segundo a pesquisadora 

Clarissa Reis Oliveira (2014, p.24), “fica evidente o compromisso desses parlamentares com as 

mineradoras, reforçado pela sua atitude antidemocrática de levar à votação o novo código sem 

um amplo debate com os trabalhadores, suas organizações sociais e com as comunidades dos 

territórios que são ou serão atingidos pelos projetos de mineração”4. 

 

Metodologia 

  

 O presente texto foi elaborado com objetivo de compreender parte das questões jurídicas 

envolvidas na mineração ao longo dos séculos de formação histórica-geográfica brasileira. Por 

meio da construção e análise de um quadro-resumo denominado “Histórico dos Marcos Legais 

e Institucionais da Mineração no Brasil” (ANTONINO, 2019), foi possível visualizar a quem 

essas legislações sempre beneficiaram. O objetivo central foi o de contribuiu para a 

compreensão da gênese e dos processos ocorridos na tutela do direito para acessar tais riquezas 

minerais no passar do tempo-espaço.  

 Por se tratarem de legislações que interferem diretamente no uso e na ocupação do 

solo/subsolo, além da forma como se produz o espaço, maioria situado no campo, este debate 

perpassa, também, pela ciência geográfica e pela reflexão sobre a categoria território. Essa 

palavra, conceito e/ou categoria já foi centralidade nas pesquisas de inúmeros nomes da 

Geografia, destacando Jean Gottmanm (1975); Claude Raffestin (1993); Milton Santos (2007); 

Maria Laura Silveira (2011); Marcelo Lopes de Souza (1995); Maria Adélia Souza (2017); 

 
responsabilidade em tais atos. Após seu vice assumir, Michel Temer (PMDB), as “pedaladas” foram permitidas 
em futuras execuções. Dezenas de governadores de estados também realizaram manobras fiscais semelhantes e 
nunca foram alvos de nenhum pedido de impeachment.  
 
4 Entre os vários parlamentares que possuem atividades econômicas diretamente relacionadas ao setor da 
mineração e participam, até 2018, da Frente Parlamentar da Mineração, bancada com aproximadamente 196 
membros, podemos citar: Edison Lobão Filho (PMDB-MA); Romero Jucá (PMDB-RR); José Sarney (PMDB-
AP); Eduardo Cunha (PMDB-RJ); Leonardo Quintão (PMDB-MG); Arthur Maia (PMDB-BA), entre outros 
nomes, que ou possuem empresas no setor da mineração, ou indicam os cargos de superintendência do DNPM 
Brasil afora, ou estão em comissões específicas no Congresso e com as mãos na reformulação do Novo Código 
Mineral. Outros partidos como o PT e o PSDB também estão dentro desta relação e foram os que mais receberam 
recursos de campanha provenientes do setor mineral, em 2014. Para maiores detalhes ver: OLIVEIRA, Clarissa 
Reis, “Quem é quem nas discussões do Novo Código da Mineração, 2014. Disponível em: http://ibase.br/pt/wp-
content/uploads/2015/09/quem-e-quem-comite-2014.pdf acessado em agosto de 2016.  
 

http://ibase.br/pt/wp-content/uploads/2015/09/quem-e-quem-comite-2014.pdf
http://ibase.br/pt/wp-content/uploads/2015/09/quem-e-quem-comite-2014.pdf
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Rogério Haesbaert (2007) e Ruy Moreira (2016). Todo esse arcabouço teórico geográfico serviu 

como referência na elaboração da presente análise sobre os territórios extrativo-mineral.  

 Sobre as legislações e os diferentes períodos perpassados, publicações do próprio 

Ministério de Minas e Energia (2013) e de Alfredo Ruy Barbosa (1994) foram essenciais. A 

trajetória percorrida se inicia desde o Período Colonial, onde solo e do subsolo pertenciam ao 

Estado-monarca; o Brasil Império (1822), embora o direito pleno de propriedade, prevaleceu o 

Estado como dono do subsolo; a Lei de Terra, de 1850 (Lei n° 601), inviabilizando o acesso às 

terras pelos escravos recém libertos; a queda do Império, cuja propriedade do subsolo pertence 

ao dono do solo ou superficiário; o Regime de acessão (1891-1934); a era Vargas (1930); 

Ditadura 1967 – Código Mineral – que extingue a prioridade do proprietário do solo e instaura 

o princípio da precedência”; Em 1988, na elaboração da nova Constituição Federal, que se 

iniciam debates sobre o meio ambiente e é incluso na legislação brasileira; A Lei Kandir de 

Fernando Henrique Cardoso no ano de 1996; E os debates mais recentes sobre o Novo Código 

Mineral (2013 / 2018) e atribuições da Agência Nacional de Mineração (ANM) na emissão de 

“declaração de utilidade pública”, além de novos valores da CFEM5. Portanto, esse foram os 

períodos analisados no presente artigo sobre a construção da legislação entorno do setor mineral 

brasileiro.  

 

Marcos Legais da Mineração 

  

 O primeiro e mais duradouro marco legal foi o do Período Colonial, com duração de 

mais de 300 anos, cuja regulamentação do solo e do subsolo pertenciam à Coroa Portuguesa, a 

sua propriedade era do Estado-monarca. A teoria predominante era a de um Estado Regalista, 

em que este não admite a responsabilização civil perante seus atos. Assim, ficou mais conhecida 

como a teoria da irresponsabilidade patrimonial. A historiografia sobre esse período é farta e 

 
5 Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais (CFEM) é uma das principais fontes de 
arrecadação na mineração brasileira, também conhecida como “royalties da mineração”. É a arrecadação 
compensatória por exploração dos recursos minerais. Como os recursos minerais presentes no solo e subsolo 
pertencem à União, a CFEM é uma forma de compensação pela exploração destes recursos. A base do cálculo da 
CFEM era o faturamento líquido, isto é, a CFEM era calculada após o desconto dos tributos incidentes sobre 
comercialização, das despesas de transporte e dos seguros. Após o lançamento da Medida Provisória nº 789/2017, 
convertida na Lei nº 13.540, de 2017, a base do cálculo passa a incidir sobre a receita bruta da venda, deduzidos 
os tributos incidentes sobre sua comercialização, pagos ou compensados, de acordo com os respectivos regimes 
tributários (Dicionário crítico de mineração, 2018).  
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revela que um verdadeiro saque mineral foi realizado nas entranhas das montanhas, vales, 

fundos e beiras dos rios deste enorme território. Baseados em um sistema escravagista, com 

altos lucros no comércio triangular entre Europa, África e América, a mão de obra negra 

africana foi demasiadamente usada nessas descobertas e extrações de metais preciosos, além de 

em outros ciclos econômicos.  

 João Maurício Rugendas (1954, p.47) destaca que o “produto de todas as lavagens de 

ouro” deveria ser entregue a fundição imperial, sua circulação no interior da província era 

proibida. Na casa de fundição purificava-se o ouro por fusão, faziam as barras de diversos 

tamanhos, submetiam-nas às necessárias experiências e eram devidamente marcadas. Depois 

de todo esse processo separavam-se os impostos dessas lavagens, o conhecido quinto. 

Posteriormente, era possível colocar o ouro no mercado ou exportá-lo, neste último caso era 

preciso uma autorização especial da Coroa, embora a maioria da produção fosse destinada a 

esse fim. Inúmeros e “magníficos” edifícios foram construídos em Lisboa apenas com recursos 

do quinto explorado nas terras coloniais.  

 Leis severas foram decretadas contra as fraudes e os contrabandos. Assim, para 

assegurar a sua aplicação, foram criados postos alfandegários e militares nas rotas das minas 

até o litoral do continente. Rugendas (1954[1940], p.48) reforça algo semelhante que também 

fora dito por Herberto Sales (1955) sobre esses objetos tão facilmente sonegáveis: “[...] num 

país como Brasil, os verdadeiros contrabandistas escapam a quaisquer medidas”. Mesmo com 

intensas vigilâncias sobre os escravos, na proporção de um fiscal para cada cinco ou seis 

escravos, e com penas extremamente severas, as fraudes e o tráfico nunca cessaram.  

 Ainda hoje, com toda técnica e tecnologia disponível, ainda existe contrabando dessas 

substâncias valiosas no mercado internacional, recheado de fraudes e de assassinatos. No caso 

dos diamantes, mesmo com a implantação do Sistema de Certificação do Processo Kimberley, 

em 2003, um relatório denuncia que estas atuais legislações do mercado internacional foram 

formuladas para não serem cumpridas, ou seja, apenas “para inglês ver”; ratificando o que se 

cunhou em 1830, quando o Brasil, sob pressão da Inglaterra, começou a aprovar leis contra o 

tráfico de escravos, mas na verdade somente aboliu várias décadas posteriores6.  

 
6 Para mais informações ver: A falência das boas intenções: fraude, furto e assassinato na produção brasileira de 
diamantes; Partnership Africa Canada, Edição fora de série #12, 2005. 
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 A partir do Brasil Império (1822), emancipado do colonialismo português, o Estado era 

constituído pela Monarquia que possuía poderes hereditários e eram fundamentados nos 

princípios do catolicismo apostólico romano. O sistema instituído da propriedade mineral foi o 

Dominial, cujas minas eram parte integrante do Estado e sua exploração dependia da concessão 

imperial. Segundo Alfredo Barbosa (1994), existiu muita controvérsia com relação à 

Constituição de 1824, na qual o direito pleno de propriedade implicava no domínio total sobre 

os bens existentes no solo e no subsolo. Contudo, prevaleceu os direitos sobre o subsolo a favor 

do Estado. A propriedade era do Estado-coletividade. Acrescenta-se que a referida Constituição 

tinha alguns princípios liberais, porém desvirtuados por um excesso de centralismo do 

imperador e estava longe de cumprir qualquer ideal de isonomia para a população brasileira. 

Em 1876, tem-se a fundação da unidade acadêmica Escola de Minas de Ouro Preto, em Minas 

Gerais, importante instituição pública que veio para dar suporte e formar profissionais em 

território brasileiro para o setor mineral. 

 Decorrendo no tempo, ocorre a queda da monarquia e a promulgação da Constituição 

Republicana em 1891, que decidiu vincular a propriedade do subsolo ao dono do solo ou 

superficiário. Constitui-se um território na sua integralidade material, alterando os marcos 

propostos anteriormente. Tratava-se de um aproveitamento mineral do tipo Regime Fundiário 

ou de Acessão. Os propósitos da individualidade eram pulsantes nesse período, os interesses 

particulares se sobrepuseram ao interesse coletivos, mas com fortes contradições internas, 

clamando que esse novo tipo de regime iria beneficiar toda a sociedade.  

 É de suma importância ressaltar o marco institucional sobre esse período referente às 

terras brasileiras: com claros objetivos de perpetuar e acentuar a desigualdade social e racial no 

País, a Lei de Terra de 1850 (Lei n° 601) definiu a propriedade da terra por meio de compra. O 

Brasil foi o último país americano a acabar com tamanha atrocidade, ocorrida apenas em 1888. 

Escravos recém libertos não conseguiram entrar nesta seara mercadológica de terras. É bem 

característico o racismo institucional nesta elaboração de legislação que, fatalmente, foi 

construída para a manutenção da segregação social, deixando a maior parte da população 

desprovida de meios básicos de sobrevivência autônoma.  

 Mais adiante temos a criação do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (1907) 

como uma das referências institucionais brasileiras na pesquisa e no desenvolvimento mineral. 

Entre os variados objetivos desse órgão registra-se o intuito de buscar melhorias por questões 

hídricas na região nordeste, como por exemplo a construção do açude em Quixadá, no Ceará, 
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neste mesmo período. Foram realizados estudos hidráulicos, geológicos, climatológicos, entre 

outros, para fins de aproveitamento dos recursos minerais e das águas superficiais e 

subterrâneas, objetivando melhorias nos períodos de secas prolongadas (MOTOYAMA, 2004).  

 A efetivação de tais políticas públicas na redução dos problemas sociais causados pela 

seca não se concretizou até o presente momento. Essas obras se enquadraram em todo aparato 

construído para a “indústria da seca”, na região nordeste, como denunciou Antônio Callado 

décadas depois, em 1960. Tem-se hoje outros paradigmas da questão hídrica, que segundo 

entidades como o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA), a 

convivência com semiárido, aliada a algumas tecnologias sociais, são algumas das saídas 

encontradas, contrariando a polêmica e faraônica obra da transposição do Rio São Francisco7. 

O problema do Nordeste, especificamente da região semiárida, nunca foi a seca, e sim a cerca 

do latifúndio, o que foi criticado por diversos autores, incluindo estudos do médico Josué de 

Castro em Geografia da Fome ([1946]:1983). A luta contra a subnutrição é uma luta contra o 

subdesenvolvimento. Qualquer paliativo, sem que procedesse uma reforma agrária que 

libertasse as populações da servidão da terra, seriam meras ações vazias e ineficientes.  

 Em 1908, durante o Congresso Geológico Internacional de Estocolmo, foi anunciada 

uma potencial reserva de minério de ferro em Itabira, Minas Gerais, atraindo ingleses que 

adquiriram grandes lotes de terra e fundaram a mineradora Itabira Iron Ore Company8. Diversos 

pesquisadores e empresas estrangeiras foram responsáveis por detectar e por produzir territórios 

extrativo-mineral importantes no Brasil, como Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e França. 

Este exemplo de Itabira revela uma das primeiras amputações territoriais brasileiras de grande 

porte, amplamente denunciadas nos inúmeros escritos do poeta Carlos Drummond de Andrade 

(WISNIK, 2018). O território do quadrilátero ferrífero foi alvo de disputas entre concepções de 

modernização no País9. A primeira, na gestão do presidente Epitácio Pessoa (1919-1922), dava 

 
7 O IRPAA - Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada é uma Organização Não Governamental 
sediada em Juazeiro, na Bahia. A Convivência com o Semiárido é a sua maior e mais importante meta. Soluções 
eficazes, que respeitam as características do povo e das terras desta região, são as alternativas que o instituto 
oferece através de seus diversos projetos. Para o IRPAA, há quase 30 anos, viver no Semiárido é saber reconhecer 
o seu valor. Disponível em: https://irpaa.org/  
8 ITABIRA IRON ORE COMPANY - Companhia inglesa de minério de ferro autorizada a funcionar no Brasil 
pelo Decreto nº 8.787, de 16 de junho de 1911. Foi dissolvida em consequência do Decreto-Lei nº 4.352, de 1º 
de junho de 1942, que aprovou os Acordos de Washington, transferindo ao governo brasileiro a posse das minas 
do município de Itabira do Mato Dentro, hoje Itabira (MG). 
9 Localizado na região central do Estado de Minas Gerais, o Quadrilátero Ferrífero compreende uma área de 
aproximadamente 7.200 km2, sendo considerado como uma das mais importantes regiões minerais do país. 
 

https://irpaa.org/
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prioridade ao capital estrangeiro. Seu sucessor, Artur Bernardes (1922-1926), defendida a 

utilização dos recursos para a criação de uma siderurgia nacional.  

 A Era Vargas (1930) veio com ideias nacionalistas e com a criação de empresas 

estratégicas, com objetivos claros de desenvolvimento do setor industrial. Até então, a 

subordinação da recém-criada Diretoria-Geral de Pesquisas Científica ficou a cargo do Serviço 

Geológico e Mineralógico do Brasil, depois passando a se chamar Instituto Geológico e 

Mineralógico do Brasil e a Diretoria-Geral de Produção Mineral ficou vinculada ao Ministério 

da Agricultura.  

 A Companhia Siderúrgica Nacional – CSN – (criada em 1941) e a Companhia Vale do 

Rio Doce – CVRD – (criada em 1942) são dois destaques do Governo Vargas, assim como a 

criação de uma vasta legislação trabalhista, a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT. Vargas 

recuperou os territórios explorados pela mineradora inglesa e recebeu quantias financeiras do 

governo estadunidense para aparelhar as minas. A permuta, é claro, era o Brasil se comprometer 

a fornecer minério de ferro ao país. A CVRD, hoje uma empresa de economia mista e chamada 

apenas de Vale, foi criada com a finalidade expressa de extrair e de exportar o minério itabirano 

para suprir a indústria da guerra, segundo José Miguel Wisnik (2018), em sua recente obra que 

entrelaça Drummond e a mineração. No seu segundo governo (1951-1954), Vargas também 

fundou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), hoje acrescido da palavra 

Social, com a sigla BNDES, cujos investimentos são fortes impulsionadores do setor extrativo 

mineral até hoje.  

 Várias controvérsias ainda existem em torno dos dois mandatos de Getúlio Vargas, uma 

vez que dentro de seu próprio governo existiam posições político-ideológicas díspares entre 

proteger ideias nacionalista ou expandir e seguir rumos do imperialismo estadunidense. Durante 

a segunda Guerra Mundial, o ministro da Guerra Eurico Gaspar Dutra, sucessor de Vargas na 

presidência, entre outras importantes figuras, queria apoiar o eixo Roma-Berlim. Do lado 

oposto ficaram o próprio Vargas e o ministro das Relações Exteriores, o chanceler Osvaldo 

Aranha, cuja decisão final ficou de combater ao nazi-fascismo na Europa. Receberam forte 

apoio dos comunistas e assim foi criada a Força Expedicionária Brasileira (FEB), cuja vitória 

trouxe mais popularidade ao presidente. Alternou entre momentos que cedeu aos setores das 

Forças Armadas, porta-vozes dos interesses militares estadunidenses, mas também enfrentou 

parte do imperialismo, criando uma lei de remessa de lucros para obrigar as empresas 

estrangeiras a investir no País.  
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 Críticas sobre o regime de acessão (1891-1934), segundo Daniel Sarmento (1976), 

revelaram certa estagnação da indústria no País, comparativamente ao período imperial. Para 

esse autor, “a razão do retrocesso constatado na mineração brasileira estava na vinculação do 

solo à propriedade das jazidas nele encravadas, ficando ambas propriedades – a mineral e a 

superficial – pertencendo ao proprietário do solo” (SARMENTO, 1976, p. 357). O autor ainda 

complementa, reafirmando a crítica de que o proprietário do solo não explora o mineral, pois 

não consegue fazê-lo, e acaba não permitindo que o um terceiro explore, atravancando o setor. 

 Sobre essa crítica, o que se pode dizer, minimamente, é que esta crise não teria apenas 

um e exclusivo motivo, sendo que a minoria da população brasileira tinha seus títulos de 

propriedades formalmente cadastrados. Muitos que possuíam vastas terras, certamente, teriam 

recursos para empreitadas mineralógicas. Soma-se a esse fator períodos de crise internacional 

e redução dos fluxos de capital externo, mesmo que ainda embrionário no País.  

 Desde o início da segunda fase republicana (1934) até os dias atuais, nenhuma jazida ou 

mina pertenceu a um determinado proprietário superficial. O regime instituído foi o “res 

nullius”, ou “coisa de ninguém”. Na verdade, essas riquezas passaram a pertencer ao Estado, 

sendo possível explorá-las legalmente quem obtiver as Concessões Públicas ou as que possuíam 

atividades em andamento a partir de uma data estipulada. A nova Constituição (1934) distinguiu 

as propriedades do solo e do subsolo, sepultando o regime da acessão. O Código de Minas de 

1934 (art.4º) define que a Jazida é bem imóvel, tida como coisa distinta e não integrante do solo 

ou subsolo em que está encravada. Legislação a parte, isso vai na contramão da própria 

constituição dos elementos materiais solo e subsolo, uma vez que, do ponto de vista pedológico, 

na formação da terra, um depende automaticamente do outro e vice-versa, são inseparáveis. A 

jazida, ao ser explorada se torna um “território móvel”, pois será retirada do seu lugar de 

constituição e, por meio de seus fluxos externos, será transportada para outras terras e 

territórios.  

 Na nova modalidade foram inseridas restrições à participação de estrangeiros na 

exploração mineral e foram ressalvadas ao proprietário a preferência na exploração ou 

participação nos lucros. A Constituição de 1934 previa, no artigo 119, parágrafo 4º, que uma 

lei iria regular a nacionalização progressiva das minas, jazidas minerais e quedas d'água ou 

outras fontes de energia hidráulica, julgadas básicas ou essenciais à defesa econômica ou militar 

do País. Nesse mesmo período também se registra a criação do Departamento Nacional da 
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Produção Mineral (DNPM), órgão responsável pela pesquisa e fomento do setor mineral que 

irá ser transformado apenas em 2017.  

 Uma nova ordem constitucional, em 1940, decretou a cobrança de um imposto único 

sobre os minerais e, em 1946, findada a Segunda Guerra Mundial, são revogadas as leis 

ordinárias que continham restrições a participação do capital estrangeiro na exploração mineral 

em território nacional. Ainda mantiveram a prioridade do proprietário das terras para explorar 

os recursos minerais, mesmo solo e subsolo sendo considerados elementos diferentes. Foi uma 

solução conciliatória, mas que deixou claro que na ausência desse empreendimento, o dono da 

superfície não poderia reclamar qualquer compensação posterior frente à atividade mineral. 

Esse direito prioritário foi extinto apenas com a Carta de 1967, mas respaldado com valores a 

serem pagos caso existissem extração de terceiros. Repete-se a afirmação de que o fato de uma 

minoria possuir títulos de propriedades das terras, os privilegiados e resguardados por toda a 

legislação permaneceriam os mesmos.  

 Na década de 1960, ocorre a criação do Ministério de Minas e Energia e o DNPM é 

incorporado a esta pasta. Em abril de 1964, em meio a algumas ações anteriores do Presidente 

progressista, João Goulart, acontece mais um golpe de Estado militar, com amplo apoio de parte 

da sociedade brasileira, incluindo a classe média, setores conservadores da Igreja Católica, 

grupos ruralistas e da elite industrial paulista. Um regime “nacionalista” autoritário foi 

instaurado, porém com fortes relações com a política estadunidense. Cinco militares 

encabeçaram a presidência desse regime ditatorial e o prometido governo transitório durou 

longos 21 anos na história desse País, com milhares de mortos, desaparecidos políticos e direitos 

sociais cerceados em todos as esferas da vida.  

 Sobre os povos indígenas, segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV, 

2014), que avaliou os dados do período entre 1964 a 1985, ao menos 8.350 indígenas foram 

mortos em massacres, houve esbulho de suas terras, remoções forçadas de seus territórios, 

contágio por doenças, prisões, torturas e maus tratos. Dois “campos de concentração” indígenas 

foram revelados em Minas Gerais, atrocidades foram cometidas com os considerados 

“rebeldes” e “vadios”. Muitos outros sofreram tentativas de extermínio mediante atuações de 

empresas do agronegócio, mineradoras e garimpeiros, interessados em explorar as jazidas 

destes territórios. Violência desenfreada que não cessou na atualidade, muito menos com os 

povos indígenas.  
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 Não bastaram as atrocidades da escravidão para o sistema judiciário brasileiro, o período 

do regime militar ditatorial também foi “varrido para debaixo do tapete”, retirado dos olhos da 

sociedade e não foram sequer julgados pela tamanha barbaridade de atos terroristas praticados 

pelo poder do Estado. Fatos históricos que corroboram com a explicação contemporânea da 

estrutura territorial desigual erguida por este Estado coercitivo e predatório, que ainda hoje age 

com extrema violência perante os mais desfavorecidos socialmente. Neste mesmo ano do golpe 

de 1964 é aprovada uma a Lei nº 4.425, estabelecendo um novo regime de tributação, o Imposto 

Único sobre Minerais (IUM), valores irrisórios frente às amputações e às calamidades 

provocadas.  

 O ano de 1967, da descoberta do minério de ferro na Serra dos Carajás, é também o ano 

da criação do novo Código Mineral, vigente em parte até a presente data (2019). O Decreto-Lei 

nº 227, de 28 de fevereiro/1967, denominado de Código da Mineração, regulou os direitos sobre 

as massas individualizadas de substâncias minerais ou fósseis, encontradas na superfície ou no 

interior da terra formando os recursos minerais do País; o regime de seu aproveitamento; e a 

fiscalização pelo Governo Federal, da pesquisa, da lavra e de outros aspectos da indústria 

mineral. Ao extinguir a prioridade do proprietário do solo, este novo Código criou uma 

compensação no valor equivalente a 10% do imposto incidente sobre a exploração mineral. A 

preferência foi substituída pela prioridade, que passou a ser o critério predominante para a 

concessão de direitos minerais. A prioridade é entendida, como já mencionado, como sendo a 

precedência de registro da jazida no protocolo do órgão responsável pela emissão dos títulos 

minerários. Tem-se, a partir desse momento, um lado “romântico” da questão legal da 

mineração, pois a jazida pertencerá a quem primeiro realizar seu registro. Quem irá registrar 

primeiramente as áreas cujas jazidas são viáveis economicamente? Os “homens lentos” 

(SANTOS, 2004) das populações do campo e das comunidades tradicionais, ou os agentes 

hegemônicos do capital estrangeiro, alicerçado pela elite nacional?  

 Decorridos os próximos cinco anos, alguns passos são dados no setor mineral e tem-se 

a criação da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), em 1969. Em 1970 começa 

a implantação do Projeto RADAM, um dos mais importantes projetos de cartografia geológica 

e de recursos naturais na Região Amazônica, o que acaba por despertar mais interesse de outros 

países nessa região. Em 1972, no plano estadual, é fundada a Companhia Baiana de Pesquisa 

Mineral (CBPM), uma empresa de pesquisa e desenvolvimento do estado, indutora destes 
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processos no setor mineral10. Ainda hoje, a Bahia é um dos poucos governos estaduais que 

conta com um órgão específico de mineração dentro das suas jurisdições política-

administrativas. Todo o conhecimento geológico do território baiano, passando pela 

identificação e pela pesquisa de seus recursos minerais, assim como o fomento de seu 

aproveitamento é desenvolvido para atrair a iniciativa privada do setor mineral.  

 Em 1978, voltando ao nível Federal, criam o Regime Especial para exploração e o 

aproveitamento das substâncias minerais – Regime de Licenciamento, pela Lei nº 6.567, de 24 

de setembro, para fins exclusivos da construção civil. Necessário mediante o grande 

crescimento urbano brasileiro, porém implantada com menos restrições e fiscalizações nas 

extrações. A urgência local e regional na sua utilização e a consideração como menos 

devastadora ambientalmente, acaba por potencializar problemas ambientais sérios que são 

negligenciados ainda hoje.  

 O Código Mineral elaborado ainda na época da ditadura militar (Decreto-Lei 227/1967), 

estabelece em seu artigo 42 que a autorização para lavra pode ser recusada se for considerada 

prejudicial ao bem público ou comprometer interesses que superem a utilidade da exploração 

industrial, mediante juízo do Governo Federal. Entretanto, Malerba (2014, p.10) descreve 

alguns exemplos no Brasil que demonstram que “tem sido recorrente a defesa, dentro do próprio 

Estado, da prioridade da mineração frente a outras atividades, mesmo aquelas que também 

devem ser exercidas, segundo a Constituição, em prol do interesse nacional, como é o caso da 

reforma agrária”. O que definem os critérios de escolha do Estado sobre qual setor irá ser 

beneficiado neste impasse de interesse nacional? A sobreposição dos interesses do capital 

financeiro e agro-minero-industrial explicaria, em parte, essas escolhas que priorizam as 

atividades extrativas sobre outros modos de produção social dos territórios (MALERBA, 2014). 

 A Constituição Federal vigente, de 1988, veio novamente estabelecer no art. 176 que as 

jazidas e os demais recursos minerais constituem propriedade distinta do solo, para efeito de 

exploração ou de aproveitamento e pertencem à União, a qual pode conceder, no interesse 

nacional (§1, art 176), o direito de pesquisa e de explotação, garantido ao concessionário a 

propriedade do produto da lavra e ao proprietário do solo a participação no seu resultado. 

Extinguiu-se o IUM e instituiu-se o pagamento de uma Compensação Financeira pela 

 
10 Lei Estadual de nº 3.093, de 18 de dezembro de 1972, regulamentada pelo Decreto de nº 23.354, de 09 de 
fevereiro de 1973 e Lei nº 12.825, de 04 de julho de 2013, e complementada pela Lei Estadual de nº 3.282, de 1º 
de julho de 1974. 
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Exploração dos Recursos Minerais (CFEM), surge a ideia do royalty para mineração, 

estendendo uma participação financeira aos estados e municípios “produtores”. Também foram 

estendidos a esses novos entes governamentais, de escalas inferiores, a competência comum 

para registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de 

recursos hídricos e minerais em seus territórios. Descentraliza-se em parte o setor, porém com 

recursos e capacidade técnicas incompletas ou insuficientes para as novas ações e finalidades 

propostas.  

 É neste momento constitucional que surgem os primeiros princípios de debates 

ambientais mais aprofundados dentro da mineração. Transcorridos séculos de atividade 

mineral, apenas em 1988 que se inicia algo concreto na legislação brasileira sobre o meio 

ambiente nessa atividade extrativista. O setor já era reconhecido por atuar com ações agressivas 

ao meio ambiente, com alto potencial poluidor, exigindo assim, algumas responsabilidades 

ambientais mais sérias como os Estudos de Impacto Ambiental e o de Recuperação ambiental 

(EIA/RIMA). Tudo isso veio a reboque de importantes eventos internacionais sobre meio 

ambiente nas duas últimas décadas, lembrando que essa preocupação ambiental é muito recente 

não somente na história brasileira, mas mundial. É, também, a primeira vez em que se 

estabelecem prazos para a realização da pesquisa mineral e para a própria lavra, embora essa 

última seja facilmente renovada ad aeternum.  

 Sobre a atuação do capital estrangeiro na atividade mineral, reside nesta legislação uma 

das maiores controvérsias das inovações da Constituição de 1988 quanto a sua restrição. Essa 

tal restrição não foi absoluta, sendo possível o investidor estrangeiro participar 

minoritariamente da empresa de mineração. Criou-se o conceito de “empresa brasileira de 

capital nacional”. De acordo com a Constituição Federal, art 171, é “aquela cujo controle 

efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas 

domiciliadas e residentes no País”. Ou seja, facilidades para estrangeiros se estabelecerem no 

Brasil e, assim, autorizadas suas negociações. Em 1995, algumas emendas constitucionais 

suprimiram alguns últimos impedimentos ao capital internacional também nas pesquisas e 

explorações de lavra minerais, momento de abrandamento do poder estatal.  

 Um ano depois, entra em vigor a Lei Kandir, cujos objetivos formais é a regulamentação 

de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços 

de Transporte, estimulando às exportações e atraindo mais capital externo. Precisamente sobre 

a mineração trata-se da isenção do pagamento de ICMS sobre as exportações de produtos 
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primários e semielaborados. Os estados “produtores” sofreram e ainda sofrem grande perda 

financeira devido a essa isenção. Jarbas Vieira (MAM) e Alessandra Cardoso (INESC) 

comentam que a tributação sobre a mineração no Brasil é muito baixa se comparada aos demais 

países produtores, acrescido de que as empresas transnacionais ainda utilizam de manobras 

contábeis para pagar menos impostos11.  

 Empresas como a Vale e a Rio do Norte Mineração lucram milhões em suas explorações 

de ferro, manganês e bauxita na Amazônia e ainda são agraciadas com fartas isenções fiscais. 

Estimativas da INESC, entre 1997 e 2013, o Pará perdeu R$9,4 bilhões em arrecadação apenas 

com a Lei Kandir. Além das isenções para as empresas por 10 anos de até 82,5% do Imposto 

de Renda de Pessoa Jurídica, houve benesses nos fretes marítimos e na compra de equipamentos 

e máquinas, isso tudo somado às menores taxas de recolhimento de CFEM do mundo. No 

momento da exportação, a venda da produção acontece para empresas parceiras no exterior a 

preços mais baixos que o de mercado, objetivando diminuir o imposto que é proporcional ao 

valor da venda e, posteriormente, aumentam os valores antes de revenderem ao mercado 

internacional. Essas são algumas das manobras utilizadas, explicitando a distribuição dos 

proveitos e dos rejeitos do setor mineral brasileiro12.  

 Após a tragédia/crime da Samarco (Vale + BHP), em Mariana (MG), ficaram mais 

evidentes algumas das formas como grandes empresas mineradoras realizam contratos de 

parcerias chamados de Joint Venture, na quais realizam associações de empresas nacionais com 

outras estrangeiras, normalmente de países desenvolvidos. Essa modalidade é denominada de 

“contrato de risco” e junções como esta são realizadas na Europa desde a década de 1950 no 

setor petrolífero. Geralmente ocorrem negociações 50% - 50% (fifty-fifty) e no Brasil, embora 

já sejam comuns, não existe nenhuma regulação específica dessa modalidade no Direito, sendo 

possível qualquer modelo legal societário existente. Um dos objetivos claros é ampliar o 

mercado consumidor sem demandar grandes investimentos em infraestrutura e em transporte. 

É tido como uma cooperação econômica, cujas empresas não perdem nenhuma personalidade 

jurídica.  

 
11 SETE PONTOS PARA ENTENDER A MP DOS ROYALTIES DA MINERAÇÃO E O QUE ESTÁ EM 
JOGO, 2017. DISPONÍVEL EM: HTTP://WWW.INESC.ORG.BR/ARTIGOS/SETE-PONTOS-PARA-
ENTENDER-A-MP-789-E-O-QUE-ESTA-EM-JOGO 
12 QUIZ DA MINERAÇÃO NO BRASIL: 12 DE JAN DE 2016: 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=9-7BOLK9ECQ 

http://www.inesc.org.br/artigos/sete-pontos-para-entender-a-mp-789-e-o-que-esta-em-jogo
http://www.inesc.org.br/artigos/sete-pontos-para-entender-a-mp-789-e-o-que-esta-em-jogo
https://www.youtube.com/watch?v=9-7boLK9EcQ
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 Entre as vantagens econômicas dessa modalidade de parceria está a diminuição de 

custos de produção, a expansão territorial da atuação de multinacionais, a aquisição de técnicas, 

conhecimentos e tecnologias; a diminuição da concorrência e a ampliação de mercados. Para 

os oligopólios, essa parceria é um excelente negócio, ainda mais sobre o cenário do mercado 

cada vez mais globalizado e com menos barreiras comerciais. Confere, também, uma 

extraordinária flexibilidade que antes não existia. Dentre algumas questões polêmicas, 

observadas no caso da Samarco, essa figura de empresa plurissocietária acaba por dificultar as 

alocações de responsabilidades jurídicas. Estamos diante de uma complexidade jurídica enorme 

que passa longe da compreensão da sociedade, em especial das famílias que perderam suas 

casas em meio a enxurrada de lama e continuam alojadas em hotéis e/ou casas de familiares 

desde 2015.  

 Os elementos da nova proposta de lei foram encaminhados pelo Governo Federal ao 

Congresso Nacional, em caráter de urgência, no projeto de lei n.º 5807/2013, que associado ao 

projeto de lei n.º 37/2011, vem sendo chamado de “novo marco regulatório da mineração”. As 

principais modificações dizem respeito ao regime de exploração; à taxação sobre a atividade 

mineradora (valores da CFEM); aos prazos para pesquisa e lavra; à gestão administrativa com 

a criação da Agência Nacional de Mineração; e à revogação, ainda não ocorrida, do Decreto-

Lei n.º 227/6713. Essa reformulação do Código Mineral começou a nascer ainda na gestão do 

governo Lula (2009), quando o MME realizou uma séria de ações com vistas ao lançamento do 

Plano Nacional da Mineração 2030 (MILANEZ; COELHO; WANDERLEY 2018).  

 Segundo informações da nova proposta legislativa, existem mecanismos econômicos de 

salvamento de mineradoras em dificuldades financeiras, como se pode notar no art.8º, § 3º do 

Projeto de Lei n.º 5807/2013. Essa medida está associada à preocupação do Ministério das 

Minas e Energia em garantir o pleno aproveitamento do setor e reduzir a sua suposta ociosidade. 

O novo código proposto não aborda nenhum assunto relacionado ao meio ambiente, o que para 

Edison Lobão não é um problema, uma vez que a atividade já está contemplada na legislação 

ambiental em vigor; embora ele também reconheça que em outros setores como, por exemplo, 

o petrolífero, a legislação ambiental seja mais rígida.  

 
13 A CFEM é também conhecida como royalties, termo mais comumente presente nas mídias. Mais detalhes sobre 
a CFEM, ver portal do DNPM: http://www.dnpm.gov.br/conteudo.asp?IDSecao=60 
 

http://www.dnpm.gov.br/conteudo.asp?IDSecao=60
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 Segundo a Comissão Pastoral da Terra (CPT, 2009) existiu demandas dos movimentos 

populares e dos grupos sociais atingidos por questões que não estavam inseridas na nova 

proposta de legislação mineral. Questões que diziam a respeito ao diálogo entre governo, 

empresas e grupos sociais em conflitos que, na maioria das vezes, não se realiza e que a nova 

lei não garante. Dessa forma, os grupos sociais não são ouvidos e suas questões são reduzidas 

à ideia de indenização, quando isso ocorre. 

 Segundo Malerba e Milanez (2012), ao criar mecanismos que garantem o aumento no 

ritmo de exploração mineral, o Estado, ainda que em nome da geração de divisas que viabilizem 

políticas de redução da pobreza e desigualdade social, impulsiona um processo de despossessão, 

muitas vezes autoritária e violenta, dos grupos sociais nos territórios.  

 Michel Temer, ao assumir a presidência após o golpe em Dilma Rousseff, logo tratou 

de beneficiar o setor mineral e sua bancada do PMDB. Em julho de 2017 lançou o Programa 

de Revitalização da Indústria Mineral Brasileira, momento que apresentou três Medidas 

Provisórias: a 789/2017 (sancionada na forma da lei 13.540/2017) que alterava a cobrança 

dos royalties da extração mineral, a 790/2017 que fazia modificações procedimentais no 

Decreto Lei 227/1967 e que não foi aprovada, e a 791/2017 sancionada na forma da lei 

(13.575/2017) criando a Agência Nacional da Mineração (ANM). Milanez (2018) destaca que, 

do ponto de vista processual, todas essas Medidas Provisórias abriam menos margem para 

discussão do que seria possível no caso de um Projeto de Lei, seguem o mesmo rito de apenas 

reforçar os elementos autoritários e voltados para a expansão sem controle da atividade 

mineradora no país.  

 Questões ambientais quanto ao fechamento das minas (decreto 9.406/2018) são 

facilmente desmontadas por pesquisadores como Bruno Milanez (2018) e pelo Comité Nacional 

em Defesa dos Territórios frente à Mineração desde 2013, que já sugeriram inclusive alocações 

financeiras das empresas para esse fim ou mesmo a contratação de seguros nos casos de 

barragens. O que fora recentemente implantado na legislação é apenas um falso aprimoramento 

do controle ambiental, ou mais uma face do verniz ambiental já citado.  

 Sobre a nova repartição do recurso da CFEM, nenhuma grande modificação quanto aos 

valores ainda irrisórios pagos pelas mineradoras. O Brasil continua a ser um dos países que 

menos paga pela compensação mineral. Uma questão reformulada foi a participação de 

municípios não produtores, mas que convivem com os dilemas no beneficiamento, transporte e 

exportação da commodity, antes não atendidos com nenhum recurso. Logo, o que se tem de 
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modificação é uma maior repartição dos recursos, que já eram escassos, para outros entes 

governamentais que antes não participavam dessa distribuição. Os municípios que não 

recebiam já pleiteavam essa justa demanda, porém, provavelmente, ocorrerá a pulverização de 

um recurso que já era baixo.  

 Outra questão muito polêmica e analisada por Milanez (2018) como um dos maiores 

retrocessos, refere-se ao fato da recém transferência de “declaração de utilidade pública” para 

a Agência Nacional de Mineração, o que antes cabia aos órgãos do poder executivo (federal, 

estadual e municipal). O pesquisador faz a ressalva: por mais que entes públicos, na maioria 

das vezes, optem por beneficiar as empresas e as atividades mineradoras, ainda existem 

possibilidades de entidades e ou grupos de pessoas contrárias a essa declaração poderem se 

manifestar. O que não passa a existir na nova proposta, podendo potencializar novos conflitos 

territoriais decorrentes de novos processos de desapropriações, sem o mínimo de diálogo. 

Anteriormente, os trâmites corriam como uma “queda de braço” já desigual. Agora, o Decreto 

9.406/2018, art. 41, normatizada e garante a hegemonia. Concorda-se com essas críticas, uma 

vez que o Decreto diminui o escopo de participação popular, logo, menos soberania para a 

sociedade brasileira.  

 Os valores de multas irrisórias devido a problemas causados ao meio ambiente e às 

populações ao redor da atividade mineral; as brechas para retorno do debate sobre a extração 

mineral na Reserva Nacional do Cobre e Associados (RENCA), localizada na Amazônia; bem 

como a manutenção do PMDB ainda na chancela da indicação dos novos diretores da Agência 

Nacional de Mineração são algumas das questões postas sem nenhum diálogo com a sociedade 

(MILANEZ; COELHO; WANDERLEY, 2017). Este breve histórico das legislações 

relacionadas à mineração não teve o objetivo de esgotar o assunto. Requer outras análises e 

aprimoramentos. Serve de referência para o debate, ainda embrionário, sobre as injustiças 

socioambientais ocorridas no Brasil sobre a tutela jurídica implantada aos longos dos séculos 

nesse país ainda extremamente desigual.  

 

Considerações Finais  

  

 Debruçou-se no arcabouço jurídico legal do setor extrativista mineral brasileiro até o 

ano de 2019. A população brasileira e o real interesse nacional são deixados de lado, sem amplo 

debate, sem respaldo civil, sem transparência, beneficiando empresas mineradoras nacionais e 
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estrangeiras, bem como o capital financeiro internacional que busca os fartos recursos minerais 

e a força de trabalho barata no País, deixando os territórios terra-abrigo cada vez mais 

vulneráveis e em segundo plano. Isso vai na contramão da soberania popular, debate urgente, 

porém ainda inexpressivo na sociedade brasileira.  

 Tendo ciência das conjunturas conflituosas envolvendo a mineração no Brasil, percebe-

se que tais ações drásticas não irão cessar na atual estrutura mineral-capitalista. É notória a 

demonstração de um modelo econômico pujante subordinando o modelo cívico e de cidadania. 

Legislações e grandes aparatos jurídicos estão vigentes para proteger, primeiramente, o setor 

mineral. A luta de classes está posta nessa disputa por terras para sobrevivência na superfície e 

os minerais localizados nas profundezes. Rejeitos e amputações ficam na escala local, enquanto 

os proveitos são compartilhados nos lucros e remessas para o exterior. O Brasil permanece em 

condição de dependência econômica das commodities em um quadro de total injustiça 

socioambiental.  
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GESTÃO TERRITORIAL EM CARAJÁS-PA: SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

E CONFLITOS ENTRE AGENTES POLÍTICOS E ECONÔMICOS E SUJEITOS 

SOCIAIS NA APA DO IGARAPÉ GELADO 

 
Paulo Roberto Cunha,  

Luciana Riça Mourão Borges 
Resumo: 

 

O objetivo deste trabalho é analisar o peso, as influências e os conflitos entre os principais 

atores relacionados às experiências de sustentabilidade ambiental desenvolvidas na Área de 

Proteção Ambiental (APA) do Igarapé Gelado, localizada no município de Parauapebas, 

sudeste do Estado do Pará (PA). A APA é uma das unidades de conservação contíguas que 

formam um mosaico destinado a proteger a Serra dos Carajás (PA), onde estão situadas as 

jazidas de minério de ferro, manganês e outros recursos minerais explorados pela companhia 

Vale S.A. Buscando problematizar a relação de tensão entre os divergentes atores que compõem 

o mosaico de Carajás, com foco na APA do Igarapé Gelado, nosso recorte se define pelos lotes 

agrícolas que compõe a maior parte da APA, cuja gestão se faz: (i) na esfera federal, na figura 

do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); (ii) no âmbito 

municipal, devido à participação da Prefeitura de Parauapebas tanto na jurisdição do território, 

quanto nas ações, fiscalizações e nos projetos; (iii) e ainda pelo setor privado empresarial, na 

figura da Vale S. A. (que era a estatal Companhia Vale do Rio Doce até a sua privatização), 

com suas ações de apoio e projetos destinados aos moradores da APA. O ICMBio é uma 

autarquia em regime especial, criada em agosto de 2007, pela Lei Federal 11.516, vinculada ao 

Ministério do Meio Ambiente e integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), 

com a função de executar as ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, podendo 

propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as unidades de conservação instituídas 

pela União. A metodologia de coleta e análise de dados consistiu na realização de leitura prévia 

de publicações sobre a área de estudo e sua população, para então realizarmos o trabalho de 

campo (de 16 de julho a 09 de agosto de 2014), que se compôs principalmente pela visita aos 

moradores e agricultores da APA. Além disso, visitamos instituições locais, como a TV Liberal 

(afiliada da Rede Globo de televisão) e a Prefeitura de Parauapebas, e percorremos as zonas 
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urbana e rural de Parauapebas, parte da Floresta Nacional (FLONA) dos Carajás (incluindo as 

áreas de mineração da Vale e o núcleo urbano de Carajás), a vila de garimpeiros da Serra Pelada 

e o monumento em memória ao massacre de Eldorado dos Carajás. A finalidade das visitações 

foi a de reconhecimento de campo, compreensão geral do contexto histórico da região, 

observação da expansão da área urbana para análise de sua relação com as demandas de trabalho 

na mina da Vale, coleta de dados secundários nas instituições governamentais, análise de 

contexto com funcionários da Prefeitura e da rede de televisão, mídia e jornalismo local, 

realização de entrevistas semiestruturadas com gestores e, por fim, aplicação de questionários 

às famílias e à cada indivíduo para a elaboração do diagnóstico socioambiental da área estudada. 

Foram aplicados 43 questionários de moradia, sendo 13 na comunidade rural Cedere e 30 na 

APA; e 71 questionários individuais, sendo 23 no Cedere e 48 na APA. Para este texto, 

utilizamos somente os questionários aplicados na APA, sendo que as informações relativas ao 

Cedere são usadas de forma complementar. Entrevistamos ainda funcionários da Prefeitura de 

Parauapebas, vinculados às Secretarias Municipal de Produção Rural e de Planejamento e 

Assessoria de Comunicação, atores/gestores da Fundação Vale e do ICMBio. Das localidades, 

foram entrevistadas lideranças da Associação dos Moradores da APA do Igarapé Gelado 

(APROAPA), da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) Estação 

Conhecimento, pertencente à Fundação Vale, e da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais da 

Região de Carajás (COOPER). O questionário de moradia envolveu perguntas a respeito da 

unidade habitacional da família entrevistada, como composição da unidade doméstica e da 

família, equipamentos do domicílio, saúde, renda familiar, dimensão do lote, produção, relação 

com clima e com meio ambiente. O questionário individual era aplicado a todos os membros 

da família maiores de 18 anos e envolvia perguntas sobre o seu histórico de vida (lugares onde 

já viveu, quando mudou e porque), relação com a cidade, perspectivas para o futuro, relação 

com clima e tempo, alimentos consumidos. Cedere é uma área de agricultura familiar, fruto de 

assentamento de famílias, colonizado pelo extinto GETAT (Grupo Executivo de Terras do 

Araguaia-Tocantins). A Fundação Vale é uma instituição coorporativa criada pela empresa 

Vale S. A. Sua atuação tem como princípio “o conceito de Parceria Social Público-Privada” e 

é voltada para direcionar “ações e programas sociais estruturantes, que tenham efetividade a 

longo prazo e contribuam para o desenvolvimento sustentável dos territórios” e para fortalecer 

“as políticas públicas em suas diferentes esferas, ao estabelecimento de parcerias e à articulação 

para a mobilização social”. A COOPER é uma cooperativa fundada em 1997, situada em 
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Parauapebas, que envolve 70 famílias trabalhadoras do campo, que produzem frutos da região 

amazônica (como açaí, cupuaçu, goiaba, acerola, maracujá, murici, tamarindo, manga, 

abacaxi), seguindo as linhas da agroecologia e da agricultura tradicional. A Cooperativa possui 

uma agroindústria, construída em 2003, que beneficia os frutos, transformando-os em polpas, 

doces e bombons. Pudemos observar durante toda a realização de nossa pesquisa e de nosso 

trabalho de campo que há interesses convergentes, mas, também, interesses divergentes entre 

os atores ora mencionados. Desse modo, o ponto de discussão do presente artigo se refere à 

situação dos agricultores, moradores locais da própria área de proteção ambiental, com relação 

à manutenção de suas lavouras, ao escoamento de sua produção às suas demandas por 

infraestrutura nas estradas, nos lotes e por melhores maquinários. Contudo, há também 

divergências sobre ações a serem executadas na localidade pelos agentes 

administrativos/gestores. A exemplo disto, na Vale, através da Estação Conhecimento (gerida 

pela Fundação Vale), há funcionários da Prefeitura que compõem o seu quadro, para que sejam 

realizadas ações úteis para os agricultores locais e que reforcem a segurança ambiental da 

unidade de proteção. Da mesma forma, tais ações garantem a influência da Vale no uso desse 

território. Em acordo com a Vale, a Prefeitura seleciona para trabalharem diretamente na 

Estação Conhecimento, funcionários, técnicos capacitados, vinculados tanto à Secretaria 

Municipal de Produção Rural de Parauapebas (SEMPROR) quanto à Fundação Vale. Os 

trabalhos exercidos são de assistência técnica à produção dos agricultores que vivem na APA. 

Nesse ponto, buscamos ainda apresentar, problematizar os conflitos e discutir possibilidades de 

convergência entre os agricultores e os atores que administram a APA (Prefeitura, Vale e 

ICMBio), uma vez que há uma sobreposição de hierarquias para um tipo específico de gestão. 

A partir desses pontos levantados, faremos a seguir uma rápida contextualização da área em 

relação à nossa problemática aqui apresentada, bem como falaremos de modo mais detalhado 

dos principais conflitos que foram percebidos durante nosso trabalho de campo e posterior 

análise. Procuraremos sugerir possibilidades de solução de conflitos a partir da análise das 

demandas dos atores em suas respectivas escalas, de modo que a gestão social e ambiental nesse 

território possa ser realizada de modo eficiente. 
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MINERAÇÃO DE NIÓBIO E FRATURA TERRITORIAL DE COMUNIDADES 

CAMPONESAS EM GOIÁS, BRASIL 

 

Ricardo Junior de Assis Fernandes Goncalves 

Resumo: 

 

A mineração em grande escala em Goiás compreende a territorialização de grandes projetos 

extrativistas integrada ao processo de apropriação da natureza e transformação de bens comuns 

em commodities que movimentam o “ecossistema global do capital” (HARVEY, 2018). Desse 

modo, a megamineração contribui com a incorporação do território goiano nas redes globais 

extrativas a partir da expansão das fronteiras de explotação de recursos minerais como ouro, 

cobre, níquel, fosfato e nióbio. Consequentemente, o presente trabalho propõe analisar a 

territorialização da megamineração de nióbio em Goiás. Ademais, a pesquisa demonstra as 

implicações territoriais da mina a céu aberto Boa Vista, localizada no município de Catalão/GO, 

em comunidades camponesas. Para isso, os procedimentos metodológicos contam com o 

levantamento de dados e informações sobre a produção mineral em Goiás, disponíveis em 

fontes como a Agência Nacional de Mineração (ANM), pesquisa de campo, entrevistas, 

observações diretas e usos de diário de campo. Os efeitos da mineração nas paisagens, nos usos 

da terra e da água, nas relações de trabalho e culturais camponesas expõem a sistemática fratura 

dos territórios locais. Logo, a “fratura territorial” é resultado dos impactos socioambientais da 

mineração a céu aberto nos lugares de existência comunitária. Evidencia a pilhagem dos 

recursos territoriais, exaustão do solo, subsolo, água e saúde dos trabalhadores. Ilustra as 

contradições e os conflitos do modelo de mineração predatória. É expressão do que Gudynas 

(2015) chama de “amputação ecológica”, Harvey (2018) de “degradação cancerosa da 

natureza”, e Perpetua (2016) de “pilhagem territorial”. Aproximadamente 98% das reservas 

mundiais do metal nióbio conhecidas no mundo estão localizadas no Brasil, distribuídas em 

territórios de Minas Gerais, Amazônia e Goiás. Sendo assim, a posição brasileira na escala na 

geopolítica das reservas e das redes globais extrativas de nióbio é um elemento importante, pois 

o país responde também por cerca de 90% do volume produzido e comercializado no mundo. 

E, essa produção está concentrada nos estados de Minas Gerais e Goiás, particularmente nos 
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municípios de Araxá-MG, Catalão/GO e Ouvidor/GO. Em Goiás a produção de nióbio foi 

iniciada nos anos 1970 pela empresa Mineração Catalão. Em 1976 a produção registrada foi de 

773 toneladas; em 1980 atingiu 3.517 toneladas e desde então, até o início dos anos 2000, 

manteve-se o percentual produtivo. Nos primeiros anos do século XXI foram realizados novos 

investimentos e expansão dos projetos de nióbio operados pela Anglo American, especialmente 

em uma nova mina a céu aberto, a Mina Boa Vista, no município de Catalão/GO. Em 2005 a 

produção aumentou para 6.136 toneladas. Dez anos depois, em 2015, diante de novos 

investimentos e projetos, com destaque para o Projeto Boa Vista Fresk Rock (2014), a produção 

de nióbio em Goiás atingiu 12.740 toneladas (ANM, 2018). Em 2016 registrou-se a conclusão 

da aquisição das operações de nióbio da Anglo American pela CMOC Internacional, do grupo 

China Molybdenum. Por conseguinte, operando com uma nova marca, a Niobras, percebe-se 

nos anos 2016 e 2017 um crescimento significativo da produção de nióbio em Goiás. Foram 

produzidas 15.022 e 13.784 toneladas nos respectivos anos (ANM, 2018). A mina a céu aberto 

Boa Vista, onde se explota nióbio em Catalão/GO, está localizada em territórios 

tradicionalmente ocupados por populações camponesas. No entorno dessa mina, os 

trabalhadores que vivem nas comunidades camponesas ainda mantêm a relação com os espaços 

de existência e trabalho coletivo, com produção de alimentos e vendas em feiras livres, criação 

de animais domésticos, organização em associações e realização de festas tradicionais. Diante 

da intensificação dos processos extrativos no decorrer das décadas, as paisagens locais foram 

sistematicamente transformadas pelas atividades extrativas na mina, pilhas de estéril, abertura 

de estradas etc., e dezenas de famílias foram desterritorializadas. Outras, por sua vez, 

permanecem na Comunidade com ressignificações do cotidiano diante das implicações 

territoriais provocadas megamineração. Entre 2015 e 2018, em pesquisas de campo realizadas 

na Comunidade Coqueiros, onde está localizada a Mina Boa Vista, em Catalão, as famílias 

camponesas que ainda viviam nesse território relataram um conjunto de efeitos socioambientais 

relacionados à mineração de nióbio. Os principais foram: diminuição das águas das nascentes 

e córregos, poluição sonora e emissão de particulados no ar decorrentes da movimentação de 

maquinários pesados, mudanças das paisagens originais, impactos nas sociabilidades de 

vizinhança devido o esvaziamento da Comunidade, mudanças de estradas que dificultaram a 

mobilidade nos espaços da Comunidade e rachaduras nas paredes das casas resultantes das 

explosões na mina. Realizou-se também um levantamento detalhado da população residente na 

Comunidade Coqueiros. A análise do perfil dos moradores (por sexo e idade) na Comunidade 
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Coqueiros demonstrou que das 36 pessoas, em novembro de 2015, havia 22 homens e 14 

mulheres. Uma observação mais detida revelou a existência de apenas 3 crianças, a ausência de 

jovens entre 16 e 30 anos e o predomínio de pessoas acima de 46 anos. O percentual de idosos 

era significativo, totalizando 15 pessoas (entre homens e mulheres) com idade superior a 61 

anos. Essas constatações sublinharam que a mineração, além de impactar a existência territorial 

material e simbólica, pode agudizar os riscos para a saúde da população idosa. Os idosos 

entrevistados relataram problemas respiratórios que acreditavam ser agravados por particulados 

no ar provenientes da mineração. Além disso, os entrevistados destacaram as pressões das 

empresas por negociação em venda de terras, implicando na memória e relações de 

pertencimento das famílias com a Comunidade. Diante disso, nos últimos anos os trabalhadores 

das comunidades do entorno das minas a céu aberto em Catalão/GO e Ouvidor/GO têm 

promovido ações conjuntas de resistência e denúncia dos impactos da mineração em seus 

territórios. Com apoio de movimentos sociais e organizações como o Movimento pela 

Soberania Popular na Mineração (MAM), Movimento Camponês Popular (MCP) e Comissão 

Pastoral da Terra (CPT).Em suma, a pesquisa constata as implicações irreversíveis da 

mineração de nióbio nas paisagens locais, com exaustão de recursos territoriais, riscos para a 

saúde dos trabalhadores e transformações no cotidiano do trabalho e da cultura nas 

comunidades camponesas. Territórios comunitários e de produção de alimentos, nascentes de 

água e paisagens originais são “sacrificadas” e fraturadas pelos processos de explotação a céu 

aberto conectados às redes globais extrativas. Referências ANM - Agência Nacional de 

Mineração. Desempenho do setor mineral: Goiás e Distrito Federal. ANM - 6° DS/GO, 

2018.GUDYNAS, E. Extractivismos: ecología, economía y política de un modo de entender el 

dessarrolo y la naturaleza. Cochabamba: Centro Latino Americano de Ecologia Social, Centro 

de Documentación e Información Bolívia, 2015.HARVEY, D. A loucura da razão capitalista: 

Marx e o capital no século XXI. Tradução de Artur Renzo. São Paulo: Boitempo, 2018. ______. 

O novo imperialismo. Tradução de Adail Sobral e Maria Stela Gonçalves. 7.ed. São Paulo: 

Edições Loyola, 2013.PERPETUA, G. M. Pilhagem territorial, precarização do trabalho e 

degradação do sujeito que trabalha: a territorialização do capital arbóreo-celulósico no Brasil 

contemporâneo. 307f. Tese (Doutorado em Geografia) - Programa de Pós-graduação em 

Geografia, UNESP, Presidente Prudente, 2016. 
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AGROMINERALNEGÓCIO E APROPRIAÇÕES DE TERRAS/NATUREZA NO 

SUDESTE PARAENSE: OS CASOS DA EMPRESA VALE E DO GRUPO SANTA 

BARBARA 

 

Haroldo de Souza 

Resumo: 

 

Um conjunto de trabalhos e autores, Borras et al. (2012; 2015), Edelman (2012), Flexor e Leite 

(2017), McMichael (2013), os quais associam a crise atual da acumulação de capital, à 

conjunção das crises energética, alimentar, financeira e climática, como uma das principais 

justificativas para o aprofundamento do debate sobre os processos de apropriação, 

estrangeirização, incorporação, aquisição, captura, controle e financeirização das terras em 

diferentes escalas, contextos e situações. Por um lado, estes movimentos vêm aguçando o 

interesse dos investidores em terras e por outro, despertando intenso debate da análise atual das 

políticas fundiárias e ambientais nos marcos institucionais e jurídicos e da mesma maneira na 

pesquisa acadêmica. Com objetivo de aprofundar o debate e a própria definição do que vem 

sendo tratado na literatura nacional e internacional como “land grabbing”, Borras et al. (2012), 

apresentam características definidoras e interconectadas do fenômeno de apropriação de terras 

contemporâneo. Um ponto de partida fundamental é esclarecer que a apropriação de terras é 

essencialmente também "control grabbing", entendido como o poder de controlar a terra e 

outros recursos associados como a água, a fim de obter benefícios de tal controle. A apropriação 

da “terra/natureza” neste contexto é muitas vezes ligado a uma mudança no significado ou uso 

de terras e recursos associados, uma vez que os novos usos são amplamente determinados pelos 

imperativos de acumulação de capital que agora controlam um fator de produção chave, a 

“terra/natureza”. Ao encontrar condições favoráveis, o início do século XXI ficou marcado 

como o período do “boom das commodities”, ora alternando propostas de desenvolvimento 

‘neoextrativistas’ e/ou ‘neodesenvolvimentistas’ com maior ou menor grau de exclusão e/ou 

inclusão social, como que “em faces da mesma moeda”, e teve como resultado o fortalecimento 

no Brasil e na América Latina de uma lógica impetrada no modelo predatório de extração 

acentuada dos recursos naturais, minerais e avanço quase que ilimitado sobre as terras e 
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territórios tradicionalmente ocupados no campo e na cidade em todos os cantos do país (Milanez 

e Santos, 2013) .No caso da região em estudo, a atividade do agromineralnegócio no Sudeste 

Paraense, se traduz assim, em uma complexidade de relações entre distintos sujeitos em 

diferentes escalas, que redefinem espacialmente as dinâmicas nacionais e regionais, uma vez 

que dissemina conflitos socioambientais pela superexploração da natureza; aprofunda as 

mazelas sociais e a dinâmica de expansão periférica das cidades e do campo, a partir de uma 

migração dirigida pelos projetos minerais; recorta os múltiplos territórios tradicionalmente 

ocupados e territórios campesinos, seja nas zonas de extração ou pelas estruturas logísticas de 

transporte, aprofundando a dinâmica de conflitos (Coleção: Mineração: Trabalho, Territórios e 

Conflitos na Região de Carajás. Volume 1: Mineração, Trabalho e Conflitos Amazônicos no 

Sudeste do Pará, 2019)A partir de algumas evidências empíricas, levantamento de dados 

secundários e trabalho de campo, constatou-se que, tanto a empresa Vale SA, quanto o Grupo 

Santa Bárbara mesclam elementos dos investimentos de capital em setores sinérgicos e 

convergentes (mineração e agropecuária). A escolha dos dois agentes em questão, a grande 

corporação mineradora Vale SA e a Agropecuária Santa Barbara (Daniel Dantas/Banco 

Oportunnity) são emblemáticos e representativos do ‘boom das commodities’ e da expansão do 

agromineralnegócio, tanto na escala nacional, quanto na regional, pois a mineração e o 

agronegócio da pecuária (agromineralnegócio) acabam por movimentar dinâmicas espaciais em 

diferentes frentes, quais sejam: expansão dos centros urbanos, migração de trabalhadores de 

municípios e estados vizinhos atraídos por promessas de emprego e grandes obras, aquecimento 

do mercado de terras, financeirização do ativo terra e acirramento dos conflitos agrários e 

urbanos. No caso da empresa Vale, atualmente, são mais de 60 ações possessórias tramitando 

na Vara Cível de Canaã dos Carajás, envolvendo alguns lotes de terra comprados pela empresa 

e ocupados pelos trabalhadores sem terra. O argumento da Vale é que essa área não é de 

agricultura, mas de mineração, não podendo, portanto, ser área de assentamento rural, por 

exemplo. A empresa tem conseguido decisões favoráveis nas ações possessórias sem a 

apresentação de documentos comprobatórios de suas alegações. Uma das estratégias da Vale 

tem sido a individualização das demandas possessórias para driblar a competência da Vara 

Agrária de Marabá, que possui a atribuição de julgar pleitos coletivos relacionados a conflitos 

agrários. De acordo com os dados do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural- SICAR-

Pará atualizado em Janeiro/2018 a empresa Vale auto declarou por intermédio de 7 (sete) 

CNPJ´s diferentes somente no município de Canaã dos Carajás 167 (cento e sessenta e sete) 
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imóveis rurais de sua propriedade perfazendo um total de 35.271,50 há, observa-se assim, as 

empresas de mineração investindo significativamente em terras no Sudeste Paraense. Nesse 

período do ‘boom das commodities’ novos investimentos foram percebidos, no que se refere a 

mecanismos de apropriação da “terra/natureza”, como os do Grupo Santa Barbara do banqueiro 

Daniel Dantas (Banco Opportunity), segundo os dados do Sistema Nacional de Cadastro 

Ambiental Rural- SICAR - Pará atualizado em Janeiro/2018 o Grupo Santa Barbara, com seus 

5 diferentes CNPJ´s identificados numa primeira pesquisa exploratória, autodeclarou 36 

imóveis rurais perfazendo um total de 502.652,40 há nos municípios paraenses de Marabá, 

Eldorado dos Carajás, Xinguara, Cumaru do Norte, São Félix do Xingu e Santana do Araguaia. 

Brevemente, estes foram alguns fatores observados nas estratégias dos dois agentes, no que se 

refere à apropriação de terras/natureza no Sudeste Paraense. 
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“NAS MINAS, A TERRA VALE OURO” 
QUESTÃO AGRÁRIA E MINERAÇÃO NO VALE DO JEQUITINHONHA (MINAS 

GERAIS)1 
 

Aline Weber Sulzbacher2 
Leonardo Cesar Fernandes3 
Clebson Souza de Almeida4 

 
 

Introdução 
 

A relação entre a questão agrária e a mineração é um tema que tem suscitado 

provocações e debates, inclusive na realidade da bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha e do 

rio Pardo (em especial, da porção do alto rio Pardo). Se, por um lado, essas duas regiões 

apresentam uma formação sócioespacial estruturada historicamente a diferentes formas de 

realização da mineração (garimpo tradicional à grandes empreendimentos) ainda que 

articuladas ao mercado externo e cumprindo papel na divisão territorial do trabalho 

internacional, por outro lado, resta evidente que há uma significativa intensificação dos 

processos de expropriação dos povos, comunidades e bens comuns em prol da instalação de 

grandes projetos de desenvolvimento5. 

 
1 Agradecemos as contribuições da equipe de pesquisadores populares (cerca de 60 jovens vinculados a educação 
básica ou tecnológica ou superior) do Projeto Veredas Sol e Lares que tem produzido dados a partir da análise da 
realidade das comunidades dos vales do rio Jequitinhonha e do rio Pardo, bem como as sistematizações e análise 
desses dados por parte da equipe (10 jovens vinculados à educação superior) vinculada ao Observatório dos Vales 
do Semiárido Mineiro. Em especial, apoio de Natália Faria de Moura e as sugestões do Prof. Dr. Marcelino Morais. 
2 Docente do Curso de Graduação em Geografia – Licenciatura (FIH/UFVJM) e do Programa de Pós-Graduação 
Interdisciplinar em Estudos Rurais (PPGER) da UFVJM. Membro do grupo de pesquisa Observatório dos Vales 
e do Semiárido Mineiro. E-mail: awsulzba@gmail.com  
3 Discente no Curso de Bacharelado em Humanidades, Faculdade Interdisciplinar em Humanidades (FIH), 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) – Campus Juscelino Kubistchek 
(Diamantina – MG). E-mail: leonardocsar@yahoo.com.br  
4 Docente do curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 
e Mucuri – FIH / UFVJM. Membro do grupo de pesquisa Observatório dos Vales e do Semiárido Mineiro. E-mail: 
clebson.almeida@ufvjm.edu.br  
5 Seguimos entendimento conforme apresentado por Alentejano e Tavares (2019, p. 194): “Os GPDs podem ser 
entendidos como atividades e empreendimentos de proporção (econômica e física) significativa e que são 
extensivamente e intensivamente impactantes a uma dinâmica regional. Entre esse conjunto de atividades e 
empreendimentos podemos destacar: mineração, exploração de petróleo e gás, monoculturas, obras de 
infraestrutura e geração de energia (hidrelétricas, termoelétricas, portos, barragens, etc.), indústrias pesadas 
(siderúrgicas, refinarias, complexos industriais, etc.).” 

mailto:awsulzba@gmail.com
mailto:leonardocsar@yahoo.com.br
mailto:clebson.almeida@ufvjm.edu.br
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A bacia hidrográfica do Jequitinhonha, um dos polos de maior riqueza mineral (ouro e 

diamante) explorada pela coroa portuguesa até meados do século XIX, paradoxalmente, desde 

a década de 1960 entra nos índices e nos discursos governamentais como uma das regiões mais 

pobres do país, considerada de maneira pejorativa, porém estratégica para os planos siderúrgico 

e minerário, como um “bolsão de miséria”. (ALMEIDA, 2018). 

No contexto econômico do período entre 2002 e 2011 o Brasil e outros países da 

América Latina experimentaram o que na economia mineral chamamos de boom ou super ciclo 

das commodities, isso se deu devido especialmente à rápida elevação no preço de alguns 

minérios no mercado global. O Brasil participou de maneira ativa neste período, com grandes 

implicações territoriais por meio da intervenção estatal para a abertura de novas minas, 

duplicação de ferrovias, ampliação de portos, pressão para venda de terras, para exportar 

minério, etc. 

Tais processos estão no bojo geopolítico, na reprodução histórica neocolonial de uma 

economia primária, portanto, a expropriação de terras para a implantação dos projetos é uma 

das principais origens de graves e variados conflitos sociais, ambientais e, sobretudo, territoriais 

– pois, afinal, envolvem determinados grupos sociais cuja relação com o espaço é basilar para 

forjar seu modo de vida, cultura e valores. Portanto, conforme discute Sampaio Júnior (2001, 

p. 03), a questão agrária continua sendo um “nó estratégico do processo histórico de formação 

do Brasil contemporâneo, ressaltando a importância estratégica do latifúndio como uma das 

bases fundamentais do padrão de acumulação e dominação do capitalismo dependente”. 

Considerando estas questões iniciais, neste artigo temos por objetivo apresentar 

reflexões sobre a formação sócio espacial e a constituição política da região do Vale do 

Jequitinhonha (Minas Gerais) e, a partir dela, discutir sobre a relação entre a questão agrária, a 

mineração e os grandes projetos de desenvolvimento, sobretudo a partir da segunda metade do 

século XX. 

As questões, reflexões, dados e provocações apresentadas ao longo deste texto têm por 

base a execução de três projetos: 1) projeto de pesquisa de mestrado (2016-2018)  intitulado 

“Território da água, território da vida: comunidades tradicionais e a monocultura de eucalipto 

no alto Jequitinhonha” vinculado ao Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Estudos 

Rurais (PPGER) com concessão de bolsa pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri (UFVJM); 2) projeto de pesquisa de iniciação científica (2018-2019) “Questão 
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Agrária, mineração e desenvolvimento no Vale do Jequitinhonha” com concessão de bolsa pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG); 3) projeto de 

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (P&D) (2018-2022) “Veredas Sol e Lares - 

Desenvolvimento econômico e social no semiárido mineiro a partir da mobilização capacitação 

e participação das populações para o emprego da geração híbrida fotovoltaica distribuída na 

revitalização de empreendimentos hídricos”6 aprovado no Programa P&D da Companhia 

Energética de Minas Gerais (CEMIG), executado pela Associação Estadual de Defesa 

Ambiental e Social (AEDAS)7, com apoio do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). 

Todos os projetos fazem parte das atividades desenvolvidas pelo Observatório dos Vales e do 

Semiárido Mineiro – grupo interdisciplinar de pesquisa, extensão e ensino vinculado à UFVJM. 

 

Do rio ao vale: a formação sócioespacial e as diferentes valorações do Jequitinhonha 

Nesta sessão, temos por objetivo apresentar algumas reflexões sobre a formação sócio 

espacial e a constituição política da região do Vale do Jequitinhonha (Minas Gerais) com base 

na provocação “nas minas, a terra vale ouro”, cuja contribuição de Martins (2004, p. 708 – 

grifos nossos) ajuda a situar histórica e geograficamente: 
Entre os anos de 1780 e 1781, José Joaquim da Rocha escreveu sua Geografia 
Histórica da Capitania de Minas Gerais, na qual se refere ao Rio Jequitinhonha nos 
seguintes termos: “O Rio Jequitinhonha, que tem o seu nascimento ao norte das serras 
de Santo Antônio e Itambé da Vila do Príncipe, é o tesouro mais precioso destas 
Minas; não só o Jequitinhonha, mas todos os mais rios e ribeiros que nele se metem, 
desde o seu nascimento”. O competente cartógrafo referia-se, é claro, aos depósitos 
de ouro, diamantes e pedras preciosas explorados no Jequitinhonha, Araçuaí, Piauí e 
Itacambiruçu, que motivaram a ocupação inicial do nordeste das Minas Gerais e 
garantiram, pelos séculos posteriores, o lugar destacado do rio Jequitinhonha no 
cenário provincial e estadual. 
 

 
6 Retomamos descrição realizada por Sulzbacher e Steffens (2019): O projeto Veredas Sol e Lares atua 
principalmente em quatro frentes: 1) Desenvolvimento e instalação de sistema fotovoltaico flutuante com potência 
nominal de 1,179 Mwp, sob lago de represa da hidrelétrica Santa Marta, localizada no município de Grão Mogol; 
2) Sistema de supervisão e controle, incluindo pesquisas sobre degradação de módulos fotovoltaicos; 3) Pesquisa 
social envolvendo elaboração de Metodologia de Mobilização, Capacitação e Participação Popular para P&D, de 
Diagnóstico Social, e de Planos de Desenvolvimento Regional; 4) Diagnóstico sobre o marco regulatório da Tarifa 
Social de Energia Elétrica (TSEE) e geração distribuída através da minigeração compartilhada de energia, 
incluindo participação social para elaboração de modelo de geração distribuída que atenda interesses da população. 
A partir destas frentes, o projeto perpassa pela mobilização e participação popular no debate sobre a questão 
energética e, principalmente, sobre o acesso à energia como condição para projetos que possam estimular 
desenvolvimento regional a partir das comunidades. O jornal Brasil de Fato, em julho de 2018, realizou 
publicações com detalhes sobre o Projeto Veredas Sol e Lares, inclusive com tiragem especial. Acesso: 
https://www.brasildefato.com.br/2018/07/16/especial-or-norte-de-mg-recebe-primeira-usina-hibrida-de-energia-
do-brasil/ 
7 Colaboração de empresas como a AXXIOM, a Efficientia e também da PUC-Minas. 

https://www.brasildefato.com.br/2018/07/16/especial-or-norte-de-mg-recebe-primeira-usina-hibrida-de-energia-do-brasil/
https://www.brasildefato.com.br/2018/07/16/especial-or-norte-de-mg-recebe-primeira-usina-hibrida-de-energia-do-brasil/
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Esta provocação inicial procura chamar atenção à própria história de constituição do 

estado de Minas Gerais, como um território que agrega tanto as “minas” como os “gerais”, 

ambos nominados a partir da visão do colonizador e forasteiro. A expropriação dos recursos 

minerais, durante o ciclo econômico do ouro e de outras pedras preciosas, foi um marco da 

ocupação territorial e do povoamento em Minas Gerais. A formação das regiões de mineração 

ao longo de afluentes e do rio Jequitinhonha não foge da construção histórica do próprio estado, 

visto que, segundo o Diagnóstico do Jequitinhonha elaborado pela Fundação João Pinheiro, 

essa região “só participa da história econômica brasileira a partir da descoberta do ouro e do 

diamante nos séculos XVII e XVIII, quando então se verificou o início do povoamento do Serro 

(1700), Diamantina (1713), Grão Mogol (1759) e Capelinha (1809)”. Portanto, estes e outros 

locais que apresentavam grande potencial para instalação de “minas” foram o grande mote para 

intensivas campanhas de colonização (ou, mais sutilmente, de ocupação) financiadas e 

impulsionadas pelas riquezas minerais que a formação geológica e geomorfológica levara 

milhões de anos para gerar e trazer a superfície. Antes mesmo que as minas virassem lavras e 

com elas a formação de sistemas sociais, culturas e crenças, redes e relações econômicas para 

exploração, o diamante e o ouro estavam presentes em abundância nos ambientes por força dos 

processos de intemperização e erosão. 

A colonização pela exploração de atividades de mineração é impulsionada pela “cobiça 

e a esperança, irmanadas no sentido do encontro das legendárias esmeraldas, das minas de prata, 

do ouro, do diamante, conduziram às plagas mineiras centena, milhares de indômitos 

aventureiros europeus e nacionais” (BRANDÃO, 1974, p. 19). A busca pela exploração dos 

recursos minerais e a ocupação de novas terras, foram as peculiaridades que atraíram diversos 

bandeirantes para a região, que ao longo da história, foram surgindo diversos exploradores que 

organizavam as expedições com a finalidade de desbravar o sertão mineiro. 

Um deles foi o bandeirante Sebastião Leme do Prado, que atravessou os chapadões da 

margem direita do Jequitinhonha, chegando aos seus afluentes Itamarandiba, Araçuaí e Fanado. 

“Por ter encontrado num afluente deste último uma surpreendente quantidade de ouro [...] as 

terras foram repartidas e para lá se dirigiu grande quantidade de mineradores” (SOUZA, 2010, 

p. 28-29). Este local recebeu o nome de Vila das Minas do Fanado em 1729, e após mudanças 

no decorrer do século, adotou em 1840 o seu nome atual, Minas Novas (SEABRA, 2010).  
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Para tomarmos como exemplo, no início do século XVIII estima-se que em Minas 

Novas tenham sido extraídas enormes quantidades de riquezas do solo. Souza (2010) relata que 

até o ano de 1736, em apenas 09 anos de garimpo, foram enviados à Bahia 435 arrobas (6.525 

quilos) de ouro. Tendo como referência a cotação do ouro no Brasil, que é vinculado às bolsas 

de valores de Nova York e Londres, esta quantidade valeria em 2018, algo em torno de R$ 900 

milhões de reais (ALMEIDA, 2018). Porém, 
Essa fase de euforia, entretanto, durou pouco tempo. A diminuição gradativa da 
exploração da atividade mineradora contrapôs-se a afirmação da agricultura como 
principal ocupação dos moradores locais. Era uma atividade de subsistência, que 
consolidou, ao longo do tempo, uma agricultura de tipo familiar, explorada 
principalmente nas margens cultiváveis dos rios, ribeirões e córregos. Isso 
constituiu um processo de lenta ocupação de grotas, já que as chapadas, por serem 
muito áridas, não se prestavam ao cultivo sem um tratamento especial da terra. Essas 
chapadas ficaram como reserva natural, lugar do qual se lançava mão para a coleta de 
frutos silvestres e para a criação do gado vacum (SOUZA, 2010, p. 58). 
 

Assim, é recorrente encontrar no modo de vida das comunidades rurais do Vale do 

Jequitinhonha uma associação entre garimpo artesanal e práticas agrícolas ou pesqueiras. Em 

se tratando das ocupações atuais, em diferentes locais do rio Jequitinhonha é possível encontrar 

populações que passam a se autodeclarar como quilombolas, pescadores artesanais e 

ribeirinhos/vazanteiros. Estas populações transitam pelas mais variadas atividades, desde a lida 

com a lavoura, com a criação de animais, a pesca e o garimpo. Para Ribeiro (2017), em pesquisa 

etnográfica na comunidade de São João da Chapada (distrito do município de Diamantina) que 

toma como ponto de partida a experiência de mulheres garimpeiras para falar sobre resistência 

à colonialidade, afirma: “O garimpo braçal, tal como a roça e a panha de flores, todas atividades 

sazonais e de pequena escala, sustentadas pela mão de obra disponível na família, não 

pressupõem nenhum tipo de ascensão socioeconômica ou acumulação de riqueza”. (RIBEIRO, 

2017, p. 03). Esta combinação entre as diferentes atividades faz parte do que a autora identifica 

como “existência e persistência desses coletivos sob a modernidade”: 
Na região de Diamantina é muito comum que as pequenas comunidades rurais 
combinem diferentes atividades sazonais na base de sua manutenção material: o 
garimpo braçal (conhecido na legislação e políticas públicas como artesanal), a 
agricultura e a coleta de flores para o mercado de ornamentação são as principais em 
São João e Quartel. Em linhas gerais, o garimpo braçal corresponde a explorações em 
pequena escala, sem uso de mercúrio ou qualquer outro implemento químico ou 
maquinário. É por isso também que o garimpo braçal é sazonal, ele depende do clima, 
do regime de chuvas e volume dos cursos d’água para extração. No lugar de máquinas 
e insumos químicos há numerosos instrumentos e apetrechos de metal e madeira. As 
mesmas técnicas e instrumentos correntes no garimpo braçal podem ser encontradas 
na literatura e iconografia da mineração colonial desde os primeiros descobertos de 
ouro e diamantes em Minas Gerais, a partir do final do século XVII (literatura de 
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viajantes, religiosos, memorialistas, artistas e cientistas), algumas vezes atualizadas 
com adaptações de materiais ou usos. Esse conhecimento se mantém e se atualiza ao 
longo do tempo através da oralidade e do engajamento prático desde a infância, pelo 
aprendizado com as pessoas de casa ou com outras pessoas da mesma comunidade. 
(RIBEIRO, 2017, p. 03). 

 

A estruturação de uma dinâmica regional, cuja base econômica é centrada na mineração 

ainda que com diferentes arranjos sociais, foi tão marcante que Martins propõe uma 

periodização no século XIX: 
A extração de diamantes nas lavras do Alto Jequitinhonha apresentou, no século 19, 
fases bastante distintas que variaram da euforia ao desalento. Se tomamos os volumes 
de produção e os preços do diamante, as mudanças na legislação minerária e os 
padrões de organização das lavras, podemos propor a seguinte periodização para a 
atividade no Oitocentos: a) 1808 a 1832 – Primeira crise do diamante; b) 1832 a 1870 
– Boom da atividade garimpeira; c) 1870 a 1897 – Segunda crise do diamante e; d) 
1897 a 1930 – Reanimação da atividade mineradora. (MARTINS, 2012, p. 612) 
 

Com as lavras, a estrutura social e econômica de exploração vai criando hierarquias 

baseadas no trabalho e principalmente na cor/raça. O controle das lavras exige infraestrutura e 

investimentos que geram regras e repartição dos resultados, que passam a estar associados 

também ao controle da terra. Diferentemente do garimpo artesanal que normalmente tem uma 

característica itinerante e com menor impacto na paisagem, há casos de garimpos empresariais 

que estabeleceram estruturas que expressam longo período de exploração. É principalmente 

nestes casos que a propriedade privada da lavra e seu entorno assume centralidade, inclusive 

com impacto nas relações de trabalho. 

Há um outro elemento importante nessa progressiva apropriação das terras para controle 

da produção mineral que é a expectativa e a especulação sobre novas áreas de garimpo. Essa 

relação promiscua com o vislumbre do rápido enriquecimento, deixou legados tanto na 

paisagem (com áreas devastadas por escavações de grande impacto em estruturas de solo frágil), 

quanto nas relações sociais. Martins (2008, p. 611) explica parte desse processo ao analisar o 

impacto da crise da mineração no período de 1870 a 1890: 
Outra faceta da crise da mineração está associada ao aumento dos conflitos pela 
posse das lavras, bem como às incertezas decorrentes das ambiguidades e 
modificações da legislação brasileira, na transição da Monarquia para a República. O 
regime de livre exploração possibilitou o avanço contínuo do processo de 
concentração dos terrenos diamantinos nas mãos de poucos proprietários, que 
frequentemente especulavam com os lotes de terras minerais. Este processo 
alimentou disputas às vezes dramáticas pelas áreas de extração mineral. (Grifos 
nossos). 
 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 11 – Agroenergia e Mineração no Meio Rural 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

6036 
 

Portanto, na medida em que a mineração é a principal atividade econômica que se 

projeta como mote para ocupação e colonização de novas áreas com potencial de recursos, 

aumentam os conflitos também relacionados à terra. E, nesta disputa, coloca-se em questão 

também a finalidade social da terra, sobretudo para a produção de alimentos que pudessem 

garantir a manutenção de força de trabalho exclusivamente dedicada ao garimpo (em suas 

diferentes escalas de produção).  

A disputa pelo uso e acesso à terra tende se acentuar: se antes o garimpo tradicional 

disputava áreas com os médios e grandes empreendimentos, a partir de meados do século XX 

serão descobertos depósitos de quartzo, manganês e cromo (SCLIAR, 1995) que passam a 

manter interesse de exploração mineral sob viés capitalista: “O diamante e o ouro, mas também 

as rochas ornamentais, a cianita, o feldspato, a mica, as gemas, o manganês, o caulim e o 

quartzo, são muitas vezes lavrados a partir de acordos entre os garimpeiros, os donos da terra 

e os financiadores do serviço”. (SCLIAR, 1995, p. 70 – grifos nossos). 

Como forte característica da mineração à época, a força de trabalho dos povos negros 

escravizados, era a principal mão de obra em Minas Novas e com a decadência do ouro, muitos 

cativos foram comprados pelos fazendeiros para trabalhar na agricultura do algodão, para 

desbravar as terras para a pecuária ou mesmo para aventurar à procura de ouro em leitos de 

ribeirões dentro das fazendas. Ou, ainda, muitos sujeitos escravizados se aglutinaram em 

quilombos, a exemplo da atual cidade de Chapada do Norte, considerado o maior quilombo 

urbano do Vale do Jequitinhonha, cuja estimativa aponta que cerca de 90% da população seja 

afrodescendente. Segundo dados da Fundação Cultural Palmares (2019) a área rural do 

município abriga 13 comunidades quilombolas certificadas. Aqueles “que não estavam 

aglutinados em quilombos se dispersaram em busca de um local, o mais distante e de difícil 

acesso possível, em que pudessem obter os meios e as condições de manutenção de suas vidas”. 

(FÁVERO, 2013, p. 04). 

Assim, o espaço agrário foi sendo produzido numa disputa aberta entre negros afro 

descendentes, brancos descendentes de europeus e os indígenas da região, dentre eles os 

Mocunins, os Malalis, os Aranãs e os Boruns, como se autodenominavam (SOARES, 2010). 

Tendo como referência as condições que o meio geográfico oferecia, de maneira geral os 

processos de ocupação passaram a priorizar como lugar de morada a Grota ambiente este que é 

complementar e intrínseco à Chapada. Ambos se constituem como um complexo produtivo, 
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extrativista, de moradia e de sociabilidade, ou seja, como um único território, que é 

característica própria da região do Alto Jequitinhonha (ALMEIDA, 2018). 

Assim, já no final do século XIX, após uma sangrenta derrota das tribos locais, esta 

“partição” foi se estabelecer de maneira mais evidente. Ao analisar esse processo histórico, 

Souza (2010, p. 58-59) identifica quatro tipos diferentes de sistemas agrários que tem em 

comum a progressiva ocupação de terras devolutas e a constituição de modos de vida em 

consonância com o meio: 
1) Grandes extensões de terra devolutas, que funcionavam como propriedade coletiva 
[quilombos e chapadas]; 2) grande quantidade de pequenos e médios proprietários de 
terra que nela trabalhava com a família e/ou na base do sistema camarada pago ou dia 
trocado [grotas]; 3) grandes fazendas tocadas à base do trabalho escravo ou 
“assalariado” e que foram, por muito tempo, o ponto de sustentação de uma vasta 
estirpe de coronéis de patentes variadas e de diversos tipos de poder de mando 
[fazendas]; 4) vasta rede de agregados que trabalhavam a terra de outros em função 
do pagamento por produto ou simplesmente para doar terras virgens para o plantio de 
pastagens [agregados]. 
  

Assim, pode-se concluir que a região atraiu grandes levas de população em função de 

seu potencial mineral, implicando no confronto com os grupos nativos e, após o fim da 

disponibilidade para mineração, muitos permaneceram, dando origem a comunidades e a modos 

de vida adaptados às condições do meio geográfico. Da pujança da mineração, migra-se 

progressivamente para a prática da agricultura, do extrativismo e da pecuária extensiva em áreas 

comuns (ALMEIDA, 2018).  

Assim, as redes que ligam o Vale do Jequitinhonha ao mundo sempre foram múltiplas, 

mas centradas na expropriação de tudo que nesta terra se apresentasse como possível riqueza 

traduzível em valoração monetária.  

Em contraposição, os povos originários tinham outras referências. Os povos que foram 

se conformando na mistura de etnias, de modos de vida, de crenças e valores, apresentam hoje 

um enlace de várias origens e que passam a reivindicar outras formas de relação com o rio 

Jequitinhonha, instituindo uma defesa ao Vale como um todo – valorizando a diversidade de 

territórios, a partir de legados como a resistência, a fé, valores comunitários tecidos por 

necessidades e ameaças permanentes à sobrevivência. Assim, esses territórios da vida marcam 

o enfrentamento ao processo opressor e expropriatório ligado às atividades econômicas que 

sustentam a estrutura econômica regional submissa aos mercados internacionais. 

Assim, traduzir a identidade cultural e política que se forja a partir do povo dessa região 

e que passa a se reconhecer na ideia positiva de “Vale do Jequitinhonha” em contraponto às 
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imagens criadas pelo Estado e pela mídia para implementar políticas desenvolvimentistas, é um 

enorme desafio que se arrisca à incompletude. 

 

Nas minas, a terra vale ouro: questão agrária, mineração e desenvolvimento 

É sempre fundamental ter presente que a disputa pela terra é central na consolidação da 

propriedade privada e, portanto, para reprodução do capital. Hobsbawn (2016), ao analisar o 

período entre 1789 e 1848, indica que foram necessárias três mudanças para transformar as 

relações sociais do campo e os sistemas agrários tradicionais, sendo: 1) a transformação da terra 

em mercadoria – com proprietários privados e passíveis de negociação; 2) a terra passou a ser 

propriedade “de uma classe de homens desejosos por desenvolver seus recursos produtivos para 

o mercado e estimulados pela razão, isto é, pelos seus próprios interesses e pelo lucro”. 

(HOBSBAWN, 2016, p. 236) e; por fim, 3) a população rural tinha que ser transformada em 

trabalhadores assalariados (seja no campo, seja na cidade). Estas mudanças contribuem para 

compreender a questão agrária, pois se refere diretamente ao processo de desenvolvimento do 

modo de produção capitalista no campo e que implica na disputa classista pelos meios de 

produção (capital, trabalho e terra).  

Ao analisar as origens agrárias do capitalismo, Wood (1998, p. 13/14) apresenta de 

forma muito clara: 
Por muitos milênios, os seres humanos proveram suas necessidades materiais por 
meio do trabalho da terra. E provavelmente durante um período mais ou menos similar 
estiveram divididos em classes sociais, constituídas por aqueles que trabalhavam a 
terra e aqueles que se apropriavam do trabalho dos outros. Essa divisão entre 
produtores e apropriadores tem assumido diversas formas dependendo do tempo e do 
lugar, mas possuindo uma característica geral, qual seja, a de que os produtores diretos 
têm sido camponeses. Esses produtores camponeses permaneceram na posse dos 
meios de produção, especialmente a terra. [...] 
[...] a diferença essencial entre todas as sociedades pré-capitalistas e as capitalistas 
[...] tem tudo a ver com as relações de propriedade entre produtores e apropriadores, 
seja na agricultura, seja na indústria. 
 

Portanto “a relação capitalista pressupõe a separação entre os trabalhadores e a 

propriedade das condições da realização do trabalho. Tão logo a reprodução capitalista esteja 

de pé, ela não apenas conserva essa separação, mas a reproduz em escala cada vez maior”. 

(MARX, 2015, p. 786). Entende-se, assim, que ainda há muito a compreender e debater sobre 

a questão agrária brasileira, pois ela atualiza desafio de compreender a disputa classista sobre 

o acesso e propriedade privada dos meios de produção – terra, capital e trabalho – e relações 

sociais implicadas nos processos produtivos, que indicam também sobre a reprodução social 
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dos sujeitos, seus vínculos familiares e comunitários; provoca a problematizar a análise sobre 

as diferentes atividades realizadas e a produção do espaço agrário brasileiro, bem como sobre 

a função social das riquezas geradas (produzimos o que? Para que? Para quem?). A partir destas 

considerações, entendemos que ainda precisamos aprofundar o debate sobre a relação entre a 

questão agrária e o modelo de mineração que historicamente tem assolado a soberania da nação 

e, principalmente, as populações do campo. 

A relação entre questão agrária e mineração tem sido discutida por alguns autores e, em 

especial, trazemos aqui a contribuição de Gonçalves et. al. (2018, p. 351 e 355): 
Os primeiros anos do século XXI representaram um período de crescente expansão 
do setor extrativo mineral e agropecuário na América Latina. Com isso, terra, 
energia, água, minérios, grãos e espaço territorial passaram a situar-se presentes, 
direta ou indiretamente, na gama de mercadorias que fazem os países desta região 
atuantes no comércio internacional.  
[...] a proximidade entre o setor mineral e a questão agrária também expõe exemplos 
concretos da “incorrigível lógica do capital” (MÉSZÁROS, 2007) e seus impactos 
na natureza, no trabalho e na vida de milhares de sujeitos em seus espaços de 
existência coletiva. (Grifos nossos) 
 

A intensificação dos processos de transformação dos bens naturais (e bens comuns) em 

mercadorias tenciona a fronteira de mercantilização da natureza e dos territórios da vida. 

Gonçalves et. al. (2018, p. 350) aponta como estratégias das empresas que atuam na mineração 

“a usurpação de bens comuns, reconfigurações espaciais, expulsão de comunidades tradicionais 

de seus espaços de existência, corrosão de ecossistemas, estrangulamento do campesinato, 

exploração do trabalho e violação de direitos humanos”. 

Todos esses processos já foram e ainda são vivenciados por sujeitos e comunidades no 

Vale do Jequitinhonha pois, afinal, as políticas continuam alinhadas com a implementação de 

grandes projetos de desenvolvimento. Na década de 1950 e 1960, estes projetos se basearam 

em levar a ideia de progresso para uma região dotada de estigmas sociais que foram 

disseminados através da produção de diagnósticos estaduais que buscavam interpretar uma série 

de características socioeconômicas sobre a região. A obra de Mateus de Moraes Servilha, 

“Quem precisa de região? O espaço (dividido) em disputa” (2015), apresenta análise histórica 

sobre as questões econômicas, políticas e sociais que foram utilizadas para justificar as ideias 

desenvolvimentistas, sendo o principal produto a criação dessa região a partir de determinadas 

características. Um dos instrumentos para impulsionar o desenvolvimento no período de 1960 

a 1980 foi a Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha (CODEVALE). Assim, 

“a “descoberta” do Vale do Jequitinhonha em 1964 não significou a “descoberta” de uma 
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pobreza “ímpar”, mas sim a “descoberta” de uma área rural ausente de um projeto de 

desenvolvimento regional estatal (SERVILHA, 2015). E, portanto, era urgente que estivesse 

alinhada com transformações voltadas para integração e modernização do estado de Minas 

Gerais: “Muito desse processo se deve ao nacional-desenvolvimentismo articulado em escala 

estadual e nacional por, entre outros, Juscelino Kubitschek” (SERVILHA, 2015, p. 41). 

Diversos estigmas e estereótipos foram disseminados para classificar o Vale do Jequitinhonha: 
Há quatro classificações valorativas negativas centrais a partir das quais a região do 
Vale Jequitinhonha é inventada, significada e estigmatizada. 1- enquanto uma 
região tipicamente rural, sofrendo estigma “urbano etnocêntrico” que a qualifica 
como atraso, resíduo a ser superado pelo desenvolvimento e progresso 2 - enquanto 
região inserida (em parte) no semiárido nordestino brasileiro, recebendo a valoração 
de “sertão”, estigmatizada socialmente negativamente enquanto área a ser 
incorporada, dominada, transformada e civilizada 3 - enquanto região interiorana, 
sofrendo, simultaneamente, todas as valorações produzidas pelo processo de ocupação 
territorial brasileiro, que possui como uma de suas marcas centrais a litoralização do 
poder político em detrimento do interior do país (que se estruturou em grandes parte 
através de elites e oligarquias regionais) espaços antagônicos aparentemente 
desarticulados, mas partes de um mesmo sistema econômico, político e cultural 4 - é 
o título de Vale da miséria, ainda atribuído, por muitos, à região, recebido, como 
vimos, na década de 1970 e construído, em especial, através de representações 
socioespaciais presentes em diagnósticos governamentais e reportagens jornalísticas 
(SERVILHA, 2015, p. 135-136 – grifos nossos). 

 
Nesse sentido, o desenvolvimento econômico da região esteve bastante voltado para o 

mercado externo, com a progressiva chegada de projetos de desenvolvimento, a partir da década 

de 1970, por grandes empreendimentos que almejam a exploração in natura dos recursos 

naturais, projetos esses que só se efetivam a partir do controle da terra, sobretudo, pela 

forma com que o Vale do Jequitinhonha mineiro inseriu-se na divisão internacional do trabalho 

e, portanto, no circuito internacional da produção a partir do extrativismo. 

Em outras palavras, a instalação de grandes empreendimentos minerários com foco na 

exportação dos recursos extraídos, traz sérios impactos em determinados grupos sociais, pela 

desapropriação de terras das comunidades e dos camponeses, cujos modos de vida, valores e 

cultura, são diretamente afetados. Assim enfatiza Servilha (2015): “muitos dos programas de 

desenvolvimento realizados na região contribuíram, na verdade, para a expulsão e a invasão das 

terras camponesas e para o consequente aumento da concentração fundiária” (SERVILHA, 

2015, p. 146). Isso tudo se dá pelo interesse de exploração econômico das empresas 

comprometidas com o processo de desenvolvimento pautado na viabilidade econômica. Neste 

sentido, o processo de desenvolvimento da região sempre ficou nas mãos de grandes 
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empreendimentos, sobretudo internacional, voltadas para a exportação dos recursos naturais e 

sem o devido resguardo dos interesses da população impactada e da soberania nacional: 
A mineração era proposta como uma possibilidade de desenvolvimento econômico 
regional, ainda pouco aproveitado, que geraria renda para a população do Vale do 
Jequitinhonha. Muitos foram os grandes empreendimentos minerais instalados na 
região, legitimados pelo discurso da redenção da pobreza. Os discursos de pobreza 
regional e de sua superação geraram, mais do que políticas que objetivavam a 
minimização de tal pobreza, a possibilidade de diversos grandes empreendimentos 
econômicos na região (SERVILHA, 2015, p. 139). 
 

É exemplar a situação apresentada por Scliar (1995, p. 66): 
A fundação da Tejucana S.A, em 1962, com a instalação de dragas de grande porte no 
Rio Jequitinhonha para a mineração do diamante e ouro modificou o patamar da 
atividade mineral na região. Em 1988, a Rio Novo Mineração, do Grupo Andrade 
Gutierrez, também iniciou a extração de diamante e ouro dos alúvios do Rio 
Jequitinhonha, utilizando dragas alcatruzes. 

 

E a disponibilidade de recurso mineral enseja também outros tipos de exploração, como 

o garimpo tradicional, embora muitas vezes invisibilizado, tem relevância significativa tanto 

para a reprodução social de muitos sujeitos do campo quanto na forma como a transferência de 

renda é apropriada pelos circuitos superiores do capital internacional: 
Para alguns conhecedores do comércio de diamante na região [Diamantina] a 
produção dessa gema no período que vai de 1985 a 1993 girou em torno de 200.000 
ct/ano, dos quais por volta de 120.000 ct/ano são produzidos pelos garimpeiros. 
Quanto ao ouro, ninguém se arrisca a quantificar o porte da produção. [...] 
Em 1990 o DNPM promoveu um levantamento nacional de garimpeiros (Brasil 1993), 
cadastrando os trabalhadores dos garimpos de todo o país. Segundo informações de 
técnicos do DNPM que participaram dessa campanha, no Rio Jequitinhonha foram 
encontradas 300 bombas registradas no IBAMA, envolvendo o trabalho de 6.756 
garimpeiros. A previsão é que esse número se situava, na realidade, em torno de 
3.000 bombas. A relação econômica predominante era a seguinte: 5% para o titular 
do direito minerário; 5% para o dono da terra; 25% ao fornecedor de alimentação e 
moradia no local; 25% para dividir entre os trabalhadores que atuavam no garimpo 
(meia praça); 40% para o proprietário das bombas de sucção (dragas). (SCLIAR, 
1995, p. 70 e 71). 

 

Seja qual for a escala da produção, de garimpeiros a grandes empreendimentos, não 

significa que esses processos estejam registrados conforme recomenda a legislação vigente, tal 

como fica explícito na proporção entre as 300 bombas registradas e a realidade estimada em 

3000 bombas. Ou seja, há uma realidade da exploração mineral que passa pelos circuitos 

informais da economia. 

A região apresenta grande riqueza mineral, que pode ser dividido em 14 grupos, com 

base das ocorrências nos municípios, segundo (BRANDÃO, 1974, p. 67-71): 
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• GRUPO A: abrangendo os Municípios do Serro, Datas e Rio Vermelho: ouro, 
diamantes, platina, bauxita, crisoberilo, cromita, cristal de rocha, pedras preciosas, 
columbita, cobre e amianto; 
• GRUPO B: abrangendo os Municípios de Diamantina, Couto Magalhães de Minas, 
Felisberto Caldeira, Felício dos Santos e Senador Modestino: ouro, diamantes, platina, 
ferro, manganês, bauxita, columbita, rubelita, grafita, tantalita, cristal de rocha, 
euclásio, amianto e calcário. 
• GRUPO C: abrangendo os Municípios de Itamarandiba, Capelinha, Carbonita e 
Malacacheta: ouro, ferro (em grande quantidade e de excelente teor), mica, grafita, 
calcário, argila, caulim, água-marinha, berilo, citrino, ametista, feldspato, cristal de 
rocha, carvão de pedra (grafitoso) e amianto. 
• GRUPO D: abrangendo os Municípios de Bocaiúva e Itacambira: ouro, diamantes, 
calcário, grafita, cristal de rocha (em abundância) e pedras coradas. 
• GRUPO E: abrangendo os Municípios de Turmalina, Minas Novas, Chapada do 
Norte, Berilo e Francisco Badaró (região especificamente aurífera): ouro, diamantes, 
crisoberilo, columbita, euclásio, topázio, mica, grafita, granadas, cristal de rocha, 
calcário, berilo, ametista, turmalina, caulim e amianto. 
• GRUPO F: abrangendo os Municípios, de Botumirim, Cristália e Grão-mongol: 
ouro, diamantes, ferro, mica, grafita, cristal de rocha e pedras coradas. 
• GRUPO G: abrangendo os Municípios de Novo Cruzeiro, Caraí e Padre Paraíso: 
água-marinha, berilo, mica, grafita, feldspato, cristal de rocha e pedras coradas. 
• GRUPO H: abrangendo os Municípios de Virgem da Lapa, Araçuaí, Coronel Murta, 
Itinga e Itaobim: ouro, diamantes, prata, crisoberilo, mica, feldspato, calcário, berilo, 
topázio, cassiterita, ambligonita, ametista, turmalina, cristal de rocha, columbita, 
grafita, caulim e amianto. 
• GRUPO I: abrangendo os Municípios de Rubelita, Salinas, e Rio Pardo de Minas: 
cassiterita, grafita, mica, morganita, tantalina, ametista, topázio, citrino, turmalina, 
berilo, água-marinha, ambligonita, cristal de rocha, feldspato e caulim. 
• GRUPO J: abrangendo os Municípios de Riacho dos Machados, Porteirinha e 
Taiobeiras: ferro, berilo, grafita, cristal de rocha, calcário e pedra coradas. 
• GRUPO K: abrangendo os Municípios de Comercinho, Medina, André Fernandes e 
Pedra Azul: água-marinha, citrino, topázio, morganita, feldspato, caulim, grafita, 
tantalita, cassiterita, turmalina, berilo, mica, ambligonita, apatita, cristal de rocha e 
columbita. 
• GRUPO L: abrangendo os Municípios de Jequitinhonha, Joaíma, Felisburgo, Rubim 
e Rio Pardo: diamantes, crisoberilo, água-marinha, turmalina, grafita, mica, ametista, 
topázio, citrino, quartzo róseo, cristal de rocha e bismuto. 
• GRUPO M: abrangendo os Municípios de Almenara, Santo Antonio do Jacinto, 
Santa Maria do Salto e Jacinto: berilo, grafita, mica, cristal de rocha, pedras coradas 
e bismuto. 
• GRUPO N: abrangendo os Municípios de Bandeira, Jordânia e Salto da Divisa: 
berilo, grafita, cristal de rocha, pedras coradas e topázio azul. 
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Fonte: KUCHENBECKER, Matheus (2017) 
Legenda: (A) Mapa geológico simplificado dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, baseado em 
Pinto e Silva (2014) e Dalton de Souza et al. (2003). As estruturas tectônicas foram omitidas; (B) Perfil 
geológico E-W, esquemático, dos vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

 

Em toda a sua porção territorial, o Vale do Jequitinhonha tem sido alvo de grandes 

empreendimentos de mineração. No médio Vale do Jequitinhonha, precisamente no município 

de Araçuaí-MG, há uma incidência muito grande de empresas para extração de lítio. Segundo 

o “Relatório de Avaliação do potencial de lítio no Brasil: Área do médio Rio Jequitinhonha, 

nordeste de Minas Gerais” (2016), a região “compreende a principal região produtora de lítio 

do Brasil, situada nos municípios de Itinga e Araçuaí, que detém 100% das reservas oficiais do 

metal, segundo o Anuário Mineral Brasileiro (AMB) considerando ano base 2009 (DNPM, 

2010)".  
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Fonte: CHAVES, Mario et. al. (2018, p. 06). 

 

Este relatório tem como principal objetivo a melhoria do conhecimento sobre os 

depósitos de lítio (e demais elementos/minerais associados) relacionados a pegmatitos, com 

respeito à sua distribuição regional, seus aspectos descritivos e genéticos, seus guias 

prospectivos e modelos exploratórios. E foi proposto pelo Departamento de Recursos Minerais 

(DEREM) da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), em resposta a uma 

demanda estratégica do Governo Federal do Brasil. 

O lítio tem sido um dos motivos de conflitos no Vale do Jequitinhonha, conforme Lage 

(2019, s/p): 
A exploração do Lítio, que já é chamado de “petróleo branco”, tem sido usada como 
argumento para a “salvação” do “Vale da Miséria”, forma como é conhecida a região 
do Vale do Jequitinhonha, no nordeste de Minas Gerais. A mineradora Sigma, que 
está em processo de licenciamento para exploração em uma APA - Área de 
Preservação Ambiental da Chapada do Lagoão, alega investimentos na ordem de 
R$230 milhões para geração de 200 empregos na região entre os municípios de Itira 
e Araçuaí. 
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As riquezas minerais, culturais e sociais do Vale costumam ser subjugadas por 
interesses de uma minoria que concentra renda e posses na região, justificando 
investimentos que favorecem grandes fazendeiros e mantém a desigualdade [...]. 
A APA da Chapada do Lagoão é uma importante reserva de biodiversidade sertanista, 
reduto de plantas medicinais e frutos do cerrado que ajudam a complementar a renda 
das famílias que moram no entorno. Em época de pequi, uma iguaria da culinária 
local, os coletores vão à Chapada em busca dos frutos para serem vendidos nas feiras. 
Assim fazem também as tradicionais raizeiras e raizeiros do Vale. É na Chapada do 
Lagoão que buscam ervas, raízes e folhas para produzirem medicamentos naturais, 
para consumo ou para serem vendidos nas feiras da região. [...] 
A Chapada do Lagoão é conhecida como a caixa d`água da região, à época da criação 
da APA em 2007 foram catalogadas 130 nascentes na área. Essas nascentes são 
responsáveis por abastecer tanto as famílias, quanto os córregos da região que vão 
desaguar nos rios Araçuaí e Jequitinhonha. (LAGE, 2019, s/p). 
 

As imagens da Figura 01 são registros do fotojornalista Nilmar Lage, realizadas no 

município de Araçuaí, em 2019, e retratam cenários que envolvem a mineração de lítio. 

 
Figura 01 – Mineração de lítio no município de Araçuaí 

  

  
Fonte: Nilmar Lage, 2019. 
 

A partir da Pesquisa Social em andamento, vinculada às atividades do Projeto Veredas 

Sol & Lares, no que tange a realização de diagnóstico social em 21 municípios do vale do rio 

Jequitinhonha e do alto do rio Pardo, dentre as 80 comunidades atualmente vinculadas ao 

processo de estudo da realidade a partir de metodologias participativas identificamos situações 
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de conflitos vinculados à atividade de mineração realizadas por empresas em cerca de 20 

comunidades. Na linha dos grandes projetos de desenvolvimento, cabe citar o caso do Projeto 

Bloco 8 cujo impacto regional compromete várias comunidades: 
A empresa Sul Americana de Metais S/A (SAM), controlada pela Honbrigde Holdings 
Ltd. sediada em Hong Kong, pretende transformar a região Norte de Minas Gerais em 
um Distrito Ferrífero, isto é, um novo polo minerário a exemplo do que hoje ocorre 
nas regiões de Conceição do Mato Dentro, Brumadinho e do Quadrilátero Ferrífero, 
onde se encontra, dentre outros, o município de Mariana. 
Tendo adquirido direitos minerários em vários municípios do Norte de Minas, desde 
2006, quando iniciou os estudos geológicos, a SAM tenta viabilizar a exploração de 
minério de ferro na região. O alvo da mineradora são os municípios de Grão Mogol e 
Padre Carvalho, onde pretende implantar o Projeto Bloco 8. (MAB, 2019, s/p) 
 

As comunidades tradicionais geraizeiras do Vale das Cancelas são as mais ameaçadas e 

historicamente enfrentam problemas com expropriação territorial e outros tipos de violências: 
Em inquérito civil, o Ministério Público Federal aponta apropriação privada de terras 
públicas de uso das comunidades geraizeiras a cinco empresas: a Florestas Rio Doce 
– empresa que Lurdes nomeia como responsável pela expulsão de sua família –, a 
Norflor Empreendimentos Agrícolas, a Floresta Minas Reflorestamento e a Rio 
Rancho Agropecuária. Essa última é de propriedade do ex-governador e ex-deputado 
federal por Minas em três legislaturas, Newton Cardoso, e seu filho Newton Cardoso 
Júnior, também deputado federal (PMDB-MG). (MOTA, 2018, s/p). 

Em publicação realizada pelo Jornal Brasil de Fato (2019 s/p),  
O Bloco 8 construiria a maior barragem de rejeitos de todo o Brasil e uma das maiores 
da América Latina. O projeto estará localizado nos municípios de Grão Mogol, Padre 
Carvalho, Fruta de Leite e Josenópolis. Segundo estudo do MAB e da Comissão 
Pastoral da Terra (CPT-MG), seriam 2596 hectares de barragem e aproximadamente 
1,5 bilhão de toneladas de rejeito de minério armazenadas. Já o mineroduto só perderia 
em extensão para o maior do mundo, o Minas-Rio da Anglo American, que tem 529 
km. Além disso, o complexo minerário consumiria 6,2 milhões de litros de água por 
hora na região, que sofre com a seca. 
A Sul Americana de Metais já possui uma outorga – ou seja, o direito de uso – da 
Agência Nacional das Águas (ANA) que lhe permite retirar 54 milhões de m³ de água 
por ano da barragem de Igarapé, construída no rio Jequitinhonha, para utilizar no 
projeto. Essa quantidade seria suficiente para abastecer por dois anos a cidade mineira 
de Montes Claros, onde moram mais de 400 mil pessoas. 

 

Estes relatos e imagens trazem uma breve contextualização da realidade regional e, 

principalmente, indicativos de que a disputa pela apropriação dos recursos minerais vai acirrar 

os conflitos e violências no espaço agrário do vale do Jequitinhonha e do alto rio Pardo. A 

disputa está colocada e coloca em evidência que a questão agrária brasileira ainda está latente 

e enraizada na estrutura desigual produzida historicamente pela luta de classes no campo. 

 

Considerações 
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Apresentamos várias questões que merecem aprofundamento analítico, seja com 

pesquisas complementares, seja com debates teóricos. É evidente, para nós, que é preciso 

compreender as profundas relações entre a questão agrária, mineração e os grandes projetos de 

desenvolvimento na região. 

A lógica hegemônica do desenvolvimento com viés economicista já encontra seus 

limites e, de modo geral, não gera mais encantamento entre sujeitos, povos e comunidades 

tradicionais. Ao contrário, os sujeitos do campo e organizações sociais – em especial os 

movimentos sociais como o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e o Movimento 

pela Soberania Popular na Mineração (MAM) – tem demonstrado capacidade de resistência e 

enfrentamento aos discursos e projetos colocados. Cabe, também, às instituições de ensino 

superior públicas da região, assumir seu compromisso social e político no que tange a 

problematização e análise da realidade, a produção de conhecimentos e de atividades de 

extensão em diálogo com os povos e comunidades, de modo que seja possível avançar em outras 

propostas, com outras referências, e que superem as monoculturas da mente (SHIVA, 2003). 
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AGROCOMBUSTÍVEIS: ETANOL E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO MUNICÍPIO DE 

LEME/SP. 

 
Gláucia Elisa Mardegan1  
José Giacomo Baccarin2  

 
Resumo 
A cana-de-açúcar é um dos preeminentes elementos do agronegócio no Brasil, com o beneficiamento do etanol 
gerou uma ampliação no consumo do item agrícola a cana-de-açúcar, provocando uma expansão da cultura no 
território brasileiro, em especial no Sudeste do país, esse acontecido tem provocado preocupações a respeito das 
prováveis implicações ambientais e socioeconômicas. Esse artigo tem a finalidade em analisar o aumento da 
monocultura canavieira no município de Leme/SP, com as modificações na estrutura agrária em dois momentos, 
em 2006 e em 2017, para atingir esse objetivo foi empregado o índice de monocultura, que mede a percentagem 
da área agrícola da região do estudo que é ocupada pela lavoura que está sendo analisada, neste caso, a cana-de-
açúcar. Os resultados apresentam que ocorreu uma expansão da cana-de-açúcar no município paulista e que 
aconteceu um aumento na concentração na estrutura fundiária, nos últimos quinze anos. 

Palavras-chave: Cana-de-açúcar; estrutura agrária; monocultura 
 
ABSTRACT 
 
Sugarcane is one of the preeminent elements of agribusiness in Brazil, with the beneficiation of ethanol generated 
an increase in the consumption of the sugarcane agricultural item, causing an expansion of culture in the Brazilian 
territory, especially in Southeast Brazil. This has raised concerns about the likely environmental and 
socioeconomic implications. This article aims to analyze the increase of sugarcane monoculture in the municipality 
of Leme / SP, with changes in the agrarian structure in two moments, in 2006 and 2017, to achieve this goal was 
used the monoculture index, which measures the percentage of the agricultural area of the study region that is 
occupied by the crop being analyzed, in this case sugar cane. The results show that there was an expansion of 
sugarcane in the city of São Paulo and that there was an increase in concentration in the land structure in the last 
fifteen years. 
 
Key-words: sugar cane; agrarian structure; monoculture 
 
 

Introdução 

Na atual história da agricultura brasileira, tem-se presente o amanho da cana-de-açúcar 

a começar do primórdio do período colonial, em companhia de vastos engenhos que eram 

produtores e exportadores do açúcar, na então localidade produtora que era a Região do 

Nordeste do país. 

 Hodiernamente a cana-de-açúcar é um dos essenciais elementos do agronegócio 

brasileiro, sendo usada como fonte de matéria-prima para a produção o etanol, açúcar e energia 
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elétrica. A diligência na procura de uma energia marcada em torno de cuidados com o meio 

ambiente, botaram a busca por energias mais limpas e renováveis entre as primordiais políticas 

públicas e econômicas dos países. Outrossim, a procura pela diminuição da dependência do 

petróleo vem incentivando a diligência por agrocombustíveis como o etanol, no caso brasileiro, 

produzido a partir da matéria-prima a cana-de-açúcar. 

Esta benesse do etanol originou, no decurso das últimas décadas, uma ampliação na 

cultura canavieira na extensão do território brasileiro, em especial no estado de São Paulo, um 

dos maiores produtores do país. A despeito dos benefícios ambientais em relação após 

combustíveis fósseis, a produção de etanol ocasiona preocupações de ordem socioeconômica e 

ambiental ao nível local, quanto em nacional.  

A imprecisão em relação incerteza as implicações da expansão da cana-de-açúcar sobre 

a segurança alimentar, a estrutura fundiária e os recursos naturais ainda são um motivo de 

intenso debate. Este trabalho foi realizado com o intuito de alcançar o objetivo em analisar as 

consequências fomentadas pela expansão da cultura da cana-de-açúcar no município de Leme, 

posicionado no estado de São Paulo. 

Com o intuito de compreender as decorrências locais desta expansão, deste item agrícola 

que é caracterizado por expansão e intensa monocultirização em áreas que tenham seus cultivos. 

Com este aumento, quais são as consequências acarretadas para o pequeno agricultor, aquele 

que é nomeado de agricultor familiar, e como essas implicações podem trazer danos para o 

espaço agrário, suas características e dinâmica e até mesmo malefícios para a população 

presente neste município. 

 Com o propósito de ter este objetivo atingindo foi conduzida uma abordagem teórica e 

empírica sobre o tema em debate, foi fundamentada uma revisão bibliográfica e empregando 

dados secundários da Produção Agrícola Municipal (PAM) e o Censo Agropecuário ambos do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os dados secundários possuem um corte 

temporal de 2006 a 2017, período que possui a ocorrência de dois Censos Agropecuários. Os 

dados secundários foram utilizados para fazer as características das áreas (estrutura fundiária), 

do valor da produção, a produtividade e as principais fontes de receitas e índice de monocultura. 

Os dados sobre a produção agrícola do município, é referente ao período de 2006 – 2017, foram 

usados para desenvolver uma série história do índice de monocultura para o município paulista. 

O Índice de Monocultura (IM) da cana-de-açúcar. Foi utilizado o conceito de agricultura de 
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agricultor familiar, foi norteado segundo o governo brasileiro, que fez deste sujeito, de impar 

importância para a produção de alimentos que são consumidos pela população, em uma Lei, a 

Lei º 11,326, que foi sancionada em 24 de julho de 2006, forneceu o marco legal ao agricultor 

familiar, permitindo a sua inserção nas estatísticas oficiais.  

As principais consequências vistas neste trabalho expõem que nas duas últimas décadas 

ocorreu uma grande expansão das áreas que tiveram a presença do plantio da cana-de-açúcar 

no município de Leme, localizado no estado de São Paulo e que áreas que antes possuem outras 

culturas agrícolas como milho, feijão, laranja, hortifrúti, perderam seus espaços que antes eram 

cultivadas para o cultivo da corrente monocultura da cana-de-açúcar.  

O impacto desta expansão da cultura canavieira, aflige os pequenos produtores rurais, 

que são os fundamentais responsáveis pela produção de itens agrícolas direcionados para a 

alimentação da população, pela geração de renda e trabalho no campo. Fato que mostra como 

a expansão da monocultura afeta a dinâmica agrícola de uma determinada região, no caso do 

estudo, o município paulista de Leme. Desta forma é importante ter-se a realização de uma 

reforma agrária, de uma criação de limites reais para a propriedade privada da terra e da 

mudança de curso das políticas públicas presentes no estado brasileiro, que necessitam estar 

focalizadas nesses estratos e indivíduos que são responsáveis em produzir os alimentos que são 

consumidos pela sociedade.  

A estrutura agrária sofreu algumas modificações, que está associada a expansão da cana-

de-açúcar, também pode-se chamar de modernização conservadora, que está mais ligada a uma 

implantação da técnica, cada vez mais correlacionada as diferentes etapas da produção 

agropecuária, concomitantemente, na concentração de terra e também do capital, a degradação 

do meio ambiente, mostrando a força e as características que ocorrem quando está presente em 

um espaço o agronegócio, este que sempre está conexo a produção de mercadorias direcionadas 

para a exportação (commodities). 

 

Metodologia 

Este artigo possui como base metodológica a organização de dados secundários do PAM 

(Produção Agrícola Municipal) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

(2018), que serão empregados na elaboração do Índice de Monocultura (IM) da cana-de-açúcar. 
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A base de informação utilizada é municipal e não foram efetuados levantamentos primários de 

informações. 

Para o arranjo do Índice de Monocultura, admitiu-se que a monocultura se caracteriza 

pelo grau de especificação das culturas, em outras palavras, é a dimensão da área disponível do 

município destinada à produção dessas culturas, assim sendo, a cana-de-açúcar. Para isto, 

utilizou-se como referência o estudo de Rezende et al. (2013), em relação do uso do Índice de 

Monocultura na ampliação da cultura de eucalipto em municípios no espaço agrícola do estado 

mineiro e além disso ao aludido trabalho realizado pela Kageyama (2004), a respeito do 

desenvolvimento rural em municípios do estado de São Paulo, em que, a autora indica que 

quando um município apresenta mais de 40% da área total dos estabelecimentos agropecuários 

ocupados por um determinada cultura agrícola entra na categoria de monocultura. 

Na constituição do IM (%), empregou-se a divisão da área planta (ha) da cultura 

agrícola, no caso a cana-de-açúcar, do município, pela área total agrícola (ha) (área plantada de 

culturas permanente + área plantada de culturas temporárias). Não foi utilizado no cálculo as 

áreas de pastagem. O índice será utilizado neste trabalho para medir o percentual da área 

agrícola do município que é ocupada com lavoura canavieira. 

Com fundamento em Pereira et al. (2008) foram estipulados cinco graus de monocultura 

(Quadro 1). 

Quadro 1: Graus de monocultura 

Graus 
Monocultura 

Limite inferior (%) Limite superior (%) 

Muito baixo 5 19 

Baixo 20 39 

Médio 40 59 

Alto 60 79 

Muito alto 80 100 
 

 Outra fonte de dados secundários que será utilizado na metodologia deste trabalho é o 

Censo Agropecuário (IBGE). Esses dados serão utilizados para fazer a caracterização da área 

agrícola do município paulista que está sendo estudado, como estrutura fundiária, o valor da 

produção, a produtividade e os principais itens agrícolas que são produzidos neste local. 
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 O conceito de agricultura familiar segundo a lei federal Lei º 11,326, que foi sancionada 

em 24 de julho de 2006, forneceu um marco legal ao agricultor familiar, que permite a sua 

inserção nas estatísticas oficiais do governo Múltiplos trabalhos científicos e grupos de 

pesquisadores já realizaram empenhos análogos com os resultados dos censos anteriores, mas 

era fundamental uma determinação conceitual da categoria “agricultura familiar” que buscasse 

consentir ao enunciado legal de 2006 (IBGE, 2006, p. 13). E será utilizado como categoria de 

análise na metodologia do trabalho. 

 A análise, foi feita com um recorte temporal de 2006 a 2017, períodos que foram feitos 

dois Censo Agropecuários. 

 

Resultado e Discussões 

 Compreender a realidade fundiária brasileira, tem que se entender fatores históricos, 

baseados na presença da concentração fundiária pelo território e que demonstra que com o 

passar dos anos este fato somente se intensifica. 

 No Brasil Colonial, inicia a opção das classes dominantes pela concentração fundiária. 

Com as sesmarias, era a primeira forma de distribuição de terra, foi neste momento que 

desencadeia a concentração fundiária no território brasileiro. A coroa portuguesa entregava aos 

integrantes da nobreza grandes extensões de terra, que eram as capitanias hereditárias, os 

donatários dessas, podiam deixar essas terras como herança e, também, distribui-las em parcelas 

para os outros membros da elite que pudessem explora-las (CAMACHO, 2011).   

 Este período é encerrado com a Lei de Terras de 1850 decretada por D. Pedro II, cujo 

objetivo era manter os privilégios da elite, que na época eram os senhores escravocratas. O 

preço da terra restringe-se acesso a ela, mantendo a classe de ex-escravos e imigrantes europeus 

subordinados como mão-de-obra. Este fato concentrou a terra na mão de poucos e negou o 

acesso da população excluída a terra e determinando a forma como seria constituída a 

propriedade privada no Brasil. 

 Por este motivo, é que se teve uma luta de classes no campo brasileiro. Diante disso, 

simultaneamente com as grilagens, determinou que tivesse na contemporaneidade a segunda 

maior concentração fundiária do mundo. Como resultância “pouco com muita terra e muitos 

com pouca terra” (Oliveira, 2003), ou até mesmo muitos sem nenhum pedaço de terra, e a 

produção de uma sociedade com permanentes conflitos, seja no campo ou na cidade.  
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Porquanto, a concentração fundiária gera o êxodo rural, no que lhe condiz, ocasiona 

desemprego, subemprego, segregação sociespacial, violência, criminalidade, violência no 

campo etc (Camacho, 2011) 

O município de Leme, está localizado no interior do Estado de São Paulo, segundo o 

Censo de 2010, possui uma população 89.862 urbana, enquanto que a rural é de apensa 1.902 

habitantes. Quando começa a analisar a dinâmica do espaço rural do município, nota-se algumas 

semelhanças que estão presente no território brasileiro, no contexto da estrutura agraria, 

presença de culturas agrícolas que são caracterizadas por transformarem a paisagem rural em 

homogênea e da influência do agronegócio. 

 

Tabela 1: Estratificação por grupo de área total dos estabelecimentos 
agrícolas  

Estrato de área (em 
Hectares) 

Nº de 
Estabelecimentos % 

 2006 2017 2006 2017 
0 – 10 134 84 37,11 31,93 
10 - 50 165 120 45,70 45,62 
50 - 100 29 19 8,03 7,22 

100 – 200 12 20 3,32 7,60 
200 – 500 15 13 4,15 4,94 
500 – 1000 6 2 1,66 0,76 
1000 – 2500 0 3 0 1,14 
Mais 2500 0 2 0 0,76 

Fonte: Censo Agropecuário, 2019. Elaborado pela autora. 
 

 A estrutura agrária do município, sofreu algumas modificações desde o Censo 

Agropecuário de 2006 para o Censo de 2017. Os estabelecimentos de até 10 ha tiveram um 

decréscimo de 37%, porém as propriedades de 200-500 ha obtiveram um aumento de 60% na 

categoria e na participação total das propriedades foi 3,30% aproximadamente. O ocorrido que 

mais chama atenção é a emergência de propriedades acima de 1000 hectares, que antes eram 

ausentes no município, sendo agora um total de 2% das propriedades (TABELA 3).     

Tabela 2: Número de estabelecimentos e classificação 
Classes de área Numero Numero (%) Numero Numero (%) 

 2006 2017 
Pequeno (menos de 200 

ha) 340 94,18 243 92,39 

Médio (de 200 a 1000 21 5,81 15 5,70 
Grande (1000 ha acima) 0 0 5 1,90 
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Total 361  263  
Fonte: Censo Agropecuário, 2019. Elaborado pela autora. 

 

 Em acordo com Oliveira (2003) os critérios para a análise do tamanho da área, dividindo 

em três classes de área, pequeno até 200 ha, médio de 200 a 2.000 ha, grande acima de 2.000 

ha, para trabalhar os dados do IBGE. Esta divisão foi baseada em uma aproximação na 

classificação da pequena, média e grande propriedade na Lei Agrária de 19933.  

 Os resultados apontam que do ano de 2006 para o de 2017, o número total de 

estabelecimentos diminuiu, que as pequenas propriedades também diminuíram no município, 

porem a as grandes propriedades até então eram inexistentes no município agora, apareceram 

Cinco propriedades acima de 1.000 hectares, as médias propriedades também diminuíram suas 

presenças no município paulista (TABELA 2). 

 Com base na metodologia descrita, foi composto o Índice de Monocultura para a cultura 

agrícola da cana-de-açúcar. Na tabela 3, nota-se os resultados que este método indicado para o 

município de Leme e para o Brasil. 

 A expansão da cana-de-açúcar no território do Brasil, apresenta significativo efeito no 

setor agropecuário do Brasil. Este crescimento, possui uma relevância na região centro-sul e 

essencialmente no estado de São Paulo, estado que manifestou o maior crescimento na produção 

desta cultura no pais (Camara, Caldarelli, 2016). 

 São Paulo é onde encontra-se as sedes dos principais grupos usineiros, das industrias de 

bens de capital e serviços associados, centros de biotecnologia e destino da produção que é 

direcionada para à exportação (Camelini, Castilho, 2012). 

Tabela 3: Índice de Monocultura de Cana-de-açúcar (%) 
 2006 2017 

Brasil 10 12 
São Paulo 51 64 

Leme 52 73 
Fonte: PAM/IBGE, 2019. Elaborado pela autora. 

 
3 A Lei nº 8.629 de 25 de fevereiro de 1993, foi a que regulamentou os dispositivos constitucionais relativos à 
reforma agrária até então previstos na Constituição de 1988, e classificou em seu artigo 4º, a pequena propriedade, 
sendo aquela que possuía uma área entre em e quatro módulos fiscais; a média propriedade com superior a quatro 
a quinze módulos fiscais; e a grande propriedade abrange mais de quinze módulos fiscais. A área dos módulos 
ficais variam de região por região, estado para estado, e mesmo de município para município. O menor módulo 
fiscal tem 5 hectares e o maior possui 110 hectares. Isso quer dizer que a pequena propriedade pode varia, de 20 
hectares no Distrito federal, até 440 hectares em município no Pantanal, isso acontece com a média e a grande 
propriedade também. (Oliveira, 2003, p.22/23). 
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 O índice de monocultura da cana-de-açúcar cresceu quando se observa do ano de 2006 

para 2017, na escala do território brasileiro, com um percentual de apensas 2%, mas quando se 

nota em uma escala menor, estado de São Paulo, desde 2006 o estado já possuía uma um grau 

médio monocultura e em 2017 o grau passa para o alto. Quando vai analisar o grau de 

monocultura na escala municipal, também tem essa oscilação do grau médio para o grau alto 

(tabela 3).  

 A ampliação da monocultura canavieira em áreas que antes eram voltadas para os 

cultivos de itens agrícolas, direcionados para a alimentação básica, demonstrando um conflito 

pelo uso da terra e seus possíveis desdobramentos (Camara; Calarelli, 2016). A substituição 

pode ocasionar aumentos nos preços dos alimentos, expulsão dos agricultores familiares entre 

outras consequências negativas. 

De acordo com a Lei º 11,326 que forneceu marco legal do agricultor familiar, segundo 

o Censo Agropecuário de 2006, Leme possui 256 propriedades de agricultura familiar, e 103 

não familiar, no entanto não poderá ser feito uma comparação com o Censo de 2017, essa foi 

uma das informações que foram retiradas deste último Censo. 

O Censo Agropecuário não é de interesse do grande agronegócio, pode ser até uma 

ameaça a este setor. Com o Censo possibilita indicar e concluir características fundantes da 

ocupação rural. Por isso, para muitos, principalmente os grandes da agropecuária, é interessante 

que o censo seja uma base de dados dilacerada e obscura, com intenções bem definidas pelo 

setor do capital do agronegócio (Mitidiero Junior; Barbosa; Sá, 2017). 

 

Considerações finais 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar as mudanças na estrutura fundiária 

e a evolução do Índice de Monocultura da cultura da cana-de-açúcar no município de Leme/SP, 

nos anos de 2006 e 2017.  

 Foi possível analisar que ocorreu um aumento no grau de monocultura, que antes era 

moderado e agora é grau alto. A estrutura fundiária também sofreu modificações, mostrando 

um aumento na concentração de terras e o aparecimento de propriedade de grande porte. 
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 O estudo reconheceu particularidades relevantes nesse debate. A análise sobre as 

consequências na área, como substituição de culturas é evidente, conflitos pelo uso da terra por 

meio da expulsão de determinadas culturas para a monocultura imperar.  

A revisão da literatura sugere que onde ocorreu um avanço na cana-de-açúcar para áreas 

que antes eram apropriadas por pastagens e direcionadas para a produção de gêneros 

alimentícios. Como sequela, pode prejudicar o preço dos alimentos, a posse da terra, e a 

dinâmica da agricultura familiar, desta forma são características fundiárias essenciais para o 

município e a performance da atividade agrícola. 
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O CAPITAL MINERADOR NO CAMPO PIAUIENSE E OS CONFLITOS POR 

TERRA 
 

Manuela Nunes Leal1 
Joelma França do Nascimento2 

 
1. Introdução  

A materialização das empresas capitalistas no campo piauiense tem desencadeado uma 

série de transformações socioespaciais no Estado do Piauí, destaque nesta pesquisa para a 

atividade mineradora (projeto/implantação) na região sudeste. Tais dinâmicas do capital podem 

desencadear alterações nas formas de uso da terra, concentração fundiária e, consequentemente, 

vários conflitos por terra e água.  

A territorialização do capital no campo demanda grandes extensões de terras e água 

disponível para concretização da atividade acabando por ocasionar conflitos entre as 

comunidades rurais existentes, vez que algumas dessas famílias não possuem título de posse de 

terras ou pelo fato da atividade ocorrer em áreas limítrofes das comunidades gerando vários 

impactos (VIEIRA, 2018).  

A pesquisa teve como objetivo geral analisar os conflitos por terra no Estado do Piauí 

frente à dinâmica da exploração do minério de ferro evidenciando as consequências nos últimos 

cinco anos. 

Para concretude da pesquisa foram identificados os conflitos por terra na região sudeste 

do Piauí atrelados à atividade mineradora a partir dos dados dos relatórios da Comissão Pastoral 

da Terra e reportagens veiculadas nas mídias eletrônicas. Além disso, buscou-se compreender 

os conflitos desde a sua gênese e desdobramentos e análise das consequências na produção do 

espaço piauiense.  

A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica em livros, dissertações, teses e artigos 

que versassem sobre a problemática e as categorias de análise: conflitos socioespaciais, 

território, atividade mineradora e commoditie minério de ferro. Posteriormente fez uso de 

documentos da Comissão Pastoral da Terra, referentes aos conflitos no campo brasileiro, em 
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especial os relatórios do período de 2014 a 2018. Outras fontes de informações são as 

reportagens veiculadas na mídia eletrônica pelos movimentos sociais do Piauí e propagandas 

de governo sobre a temática em análise. 

A pesquisa foi desenvolvida no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC) da Universidade Estadual do Piauí no período de 2018 a 2019. 

 

2. Capital minerador e conflitos no Campo  

O período de 2002 a 2011 é considerado pelos estudiosos o boom das comodities 

minerais devido à alta dos preços decorrentes da demanda internacional. A partir desse cenário, 

o governo brasileiro propala a exploração mineral como uma das atividades viáveis para o 

desenvolvimento econômico para o território rural. Prova disso, é que no ano 2011 o governo 

elabora o Plano Nacional de Mineração a cargo do Ministério de Minas e Energia.  

A proposta para superar os problemas e desigualdades sociais para o território rural são 

os complexos minerários como geradores de emprego e renda para comunidades locais e divisas 

para o Estado. No entanto a realidade é distorcida “longe de atender às demandas da população, 

a lógica que envolve a intensificação das atividades minerárias, é a comoditização, pois a maior 

parte da produção é destinada ao mercado externo (RODRIGUES; COSTA 2016 p. 77)”.  

Porem ate o presente momento às benesses destes projetos de exploração de minérios 

limitaram-se aos discursos posto que no período de 2004 a 2018 o Brasil apresentou 1.123 

conflitos decorrentes da atividade mineradora em seu território, envolvendo 203.430 famílias. 

Tais conflitos têm como consequência a fragmentação de assentamentos rurais e comunidades 

quilombolas, desapropriação das terras, pressão psicológica para venda das terras, ameaça de 

morte, alteração do modo de vida dos sujeitos, entre outros (CANUTO; LUZ; ANDRADE, 

2018).  

 

3. Mineração e Conflitos territoriais no sudeste do Piauí  

A valorização do produto mineral no mercado internacional promove uma busca por 

novas áreas de exploração para a consolidação de uma cadeia produtiva lucrativa. A existência 

de minérios no território piauiense, a perspectiva de conclusão da obra da ferrovia 

transnordestina, que interligaria o Estado ao porto de Pecém –CE e Suape –PE bem como 

projetos de geração de energia e obras estruturantes para garantir escoamento de minérios são 

defendidas e propaladas como proposta de desenvolvimento econômico.  
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O Estado do Piauí é uma das novas fronteiras para a atividade mineradora em virtude 

da variedade de minérios encontrados como minério de ferro, níquel, diamantes, calcário, 

fósforo, mármore, opalas entre outros.  

No campo piauiense é destaque o Projeto Planalto Piauí com o objetivo de dinamizar o 

setor da economia com a exploração possível de um bilhão de toneladas de ferro magnético, 

segundo a Brasil Exploração Mineral S.A, empresa integrante do Grupo MT4 Participações e 

Empreendimentos S/A, responsável pela concretização do projeto. A empresa fundada em 2007 

tem como meta explorar, desenvolver e operar oportunidades minerais no Brasil. Conta com 

dez projetos de commodities minerais distribuídos em sete estados brasileiros e sua matriz 

encontra-se no Rio de Janeiro. No Piauí, o seu escritório localiza-se na cidade de Paulistana- 

PI.  

A materialização de parte das atividades do Projeto Planalto Piauí tem gerado alguns 

conflitos nas comunidades rurais. Compreende-se conflitos como 

as ações de resistência e enfrentamento que acontecem em diferentes contextos sociais 
no âmbito rural, envolvendo a luta pela terra, água, direitos e pelos meios de trabalho 
ou produção. Estes conflitos acontecem entre classes sociais, entre os trabalhadores 
ou por causa da ausência ou má gestão de políticas públicas (CANUTO, A; LUZ, C; 
ANDRADE, V, 2016, p. 16).  

 Diante dos dados dos relatórios de conflitos da Comissão Pastoral da Terra- CPT 

observa-se que no período de 2014 a 2018 ocorreram 112 conflitos por terra, 12 conflitos pela 

água envolvendo 21.730 pessoas, deste total 47 conflitos equivalem à atuação do capital 

minerador no campo piauiense, foco desse trabalho. 

 Não houve o registro de conflitos pela água veiculados a atividade mineradora no Estado 

do Piauí pelo menos neste primeiro momento de pesquisa e concessões mineraria.  

 Apesar das áreas mapeadas para projetos e empreendimentos mineiros englobar outras 

áreas do território piauiense, os conflitos por terra constatados estão concentrados no sudeste 

nos município de Paulistana, Curral Novo e Simões. É importante destacar que durante a 

realização do I Fórum de Mineração no Piauí e os impactos socioambientais realizado no 

corrente ano, movimentos sociais e outras entidades participantes alertaram sobre a concessão 

de pesquisa minerarias em áreas próximas a comunidades rurais e dos possíveis conflitos 

decorrentes em outros municípios do Piauí.  

 Na sistematização dos dados no período de 2014 a 2018 e as reportagens veiculadas nas 

mídias eletrônicas foi constatada consideráveis conflitos por terra e grandes impactos 

socioambientais nos municípios: Curral Novo- PI, Paulistana- PI e Simões- PI. Tais conflitos 
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são oriundos da implantação da empresa Brasil Exploração Mineral S.A (BEMISA), bem como 

da execução da obra da Ferrovia Transnordestina, fundamental para a logística da atividade 

mineradora.  

 Segundo dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), no período de 2014 a 2018 foram 

registrados 47 conflitos por terra no Piauí atrelados ao capital minerador, seja com a mineradora 

BEMISA, ou decorrentes das obras da via férrea transnordestina, perfazendo uma média de 892 

famílias atingidas, distribuídas entre comunidades quilombolas e pequenos proprietário rurais 

(Tabela 01).  

Diante das informações é notória a diminuição dos conflitos por terra vinculados a 

atividade mineradora no ano de 2017 e 2018 o que pode ser justificado de acordo com as 

contribuições de Silva (2018) que tal redução está ligada a suspensão da licença de instalação 

do trecho que ligará o município de Eliseu Martins (PI) ao de Salgueiro (PE), da ferrovia 

transnordestina bem como a dinâmica no mercado de commodities de minerais, ou seja, a 

rentabilidade do funcionamento da cadeia produtiva cujo o capital investido na logística influi 

bastante no valor final do produto.  

Em entrevista realizada em seu trabalho com os moradores da região de Paulistana- PI, 

no qual foi relatado que as empresas responsáveis pela exploração de minérios na região, tanto 

de ferro (BEMISA) como a de níquel (Super Nova) interromperam suas escavações e seus 

estudos paralelo a interrupção da instalação do referindo trecho da transnordestina. Os 

moradores entrevistados afirmam que ambos os projetos são dependentes, não haverá 

exploração até que a ferrovia esteja em funcionamento.  

A interrupção dessa obra, de acordo com as reportagens pesquisadas sobre essa 

temática, se deu devido o não cumprimento do termo de compromisso firmado entre Fundação 

Cultural Palmares e a Transnordestina Logística.  

O mesmo exigia que a concessionária realizasse contrapartidas para minimizar os impactos 

ambientais, sociais e culturais. Desta forma, a Associação de Moradores de Contente denuncia 

formalmente os impactos sofridos e a ação civil pública foi movida pelo Ministério Público Federal, 

havendo a suspensão das obras no ano de 2016.  

TABELA 01- Municípios do Estado do Piauí com conflitos por Terra vinculados a atividade 
mineradora- (2014-2018) 

 
 
Municípios  

 
2014  

 
2015  

 
2016  

 
2017  

 
2018 
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Curral Novo- PI 

 
05 

 
15 

 
15  

 
00 

 
00 

 
Simões- PI 

 
02  

 
02 

 
02 

 
00 

 
00 

 
Paulistana- PI 

 
00  

 
04 

 
00 

 
01 

 
01 

 
Total 

 
07  

 
21 

 
17 

 
01 

 
01 

Fonte: CEDOC Dom Tomás Balduino –CPT - caderno de conflitos/ Comissão Pastoral 
da Terra (CPT) – 2014 – 2018. www.cptnacional.org.br  
Elaborado: LEAL, Manuela; NASCIMENTO, Joelma (2019) 

 

A sistematização dos dados obtidos revelam que em Paulistana ocorrem os seguintes 

impactos socioambientais: alagamentos em áreas de plantios, perda de pasto, retirada da 

vegetação nativa, problemas de saúde causados pelo excesso de poeira, falta de diálogo, 

deslocamento forçado dos animais, restrição à movimentação dos animais, fechamento de 

passagens, rachaduras nas casas e em cisternas, enormes crateras feitas, montanhas de pedras e 

dentre outros (Quadro 01).  

 

QUADRO 01: Impactos socioambientais do capital minerador e das obras da ferrovia 
transnordestina no Piauí 

 
Municípios 

 
Atividades  

 
População/categoria  

 
Impactos socioambientais  

 
 
Curral 
Novo- PI 
 
  

 
Mineração 
(Empresa Brasil 
exploração 
mineral- 
Bemisa)  

 
Pequenos 
Proprietários; 
 
Quilombolas. 

 
Pressão psicológica; 
Ameaças;  
Desapropriação;  
Baixas indenizações; 
Alterações no modo de vida;  

 
Simões do 
PI 

Mineração 
(Empresa Brasil 
exploração 
mineral- 
Bemisa)  

 
Pequenos Proprietários  

http://www.cptnacional.org.br/
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Paulistana- 
PI 
 
 
  

 
Obras da via 
férrea  
Transnordestina 

 
 
Pequenos 
Proprietários; 
 
Quilombolas.  

Alagamentos em áreas de plantios; A perda 
de pasto; Desmatamento da vegetação 
nativa; Problemas de saúde decorrentes da 
poeira; Falta de diálogo sobre as ações das 
empresas; Restrição à movimentação dos 
animais; Fechamento de passagens; 
Apicultura prejudicada; Interferência nas 
manifestações culturais; Rachaduras nas 
casas; Trafego de vínculos em alta 
velocidade;  

Fonte: CEDOC Dom Tomás Balduino –CPT - caderno de conflitos/ Comissão Pastoral 
da Terra (CPT) – 2014 – 2018. www.cptnacional.org.br  
Elaboração: LEAL, Manuela; NASCIMENTO, Joelma (2019) Sistematização das 
informações da pesquisa.  

 

Nos municípios de Simões- PI e Curral novo- PI foi identificado impactos oriundos da 

atividade mineradora, dentre eles, pressão psicológica, ameaças, desapropriação, baixas 

indenizações e perdas culturais. Sousa (2016, p. 115) afirma: 
Os agricultores das comunidades rurais de Curral Novo, dentre elas Baixio dos Belos, 
Caititus, Lagoa do Ovo, Sítio do Juá, Garapa, Manga Velha, Paredão, Palestina, 
Cachoeirinha e outras, denunciam que vêm sendo abordados agressivamente por 
funcionários da empresa mineradora e que as propostas de indenização pela 
desapropriação de suas propriedades estão muito abaixo dos valores de mercado e das 
benfeitorias nelas instaladas. As famílias encontram-se sob ameaça de perda de suas 
terras, o bem que garante sua sobrevivência. 

 

Para compreender melhor os desdobramentos desses conflitos, é fundamental ouvir as 

comunidades impactadas pela mineradora no sudeste piauiense atividade prevista para segunda 

etapa da pesquisa. Diante do referencial estudado e coleta de dados é notório que os conflitos 

têm inicio quando há a concretização dos impactos salientados, tanto oriundos da mineração 

quanto das obras da transnordestina:  
Os principais impactos gerados pela construção da ferrovia Transnordestina, foram 
responsáveis pela geração de conflitos entre a construtora e as comunidades que se 
encontram na AID, tornando esse território conflituoso e gerando desconforto entre 
as partes, principalmente para as comunidades que viram suas vidas invadidas por 
uma grande obra (SILVA, 2018, p. 144).  

 
No sentido acima aludido Sousa (2016, p. 118) afirma “para proceder à instalação do 

empreendimento, muitas famílias terão de ser removidas de suas casas; para tanto, está prevista 

a indenização, bem como a realocação das pessoas”.  

http://www.cptnacional.org.br/
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É importante mencionar que as comunidades impactadas tem se mobilizado contra as 

ações dos projetos de mineração e a ferrovia, sendo identificado na pesquisa realizada em 

reportagens na mídia eletrônica várias organizações e suas formas de resistências (Figura 01).  
Dentre os movimentos sociais e entidades que apoiam as comunidades nas lutas e 

resistências podemos citar: Igreja, Coletivo de Advogados do Piauí “Antonia Flor”, Comissão 

Pastoral da Terra- CPT-PI, Movimentos Sociais, Rede Um Grito Pela Vida, Associação de 

Moradores, Ministério Público Federal no Piauí (MPF/PI), MAM – Movimento Pela Soberania 

Popular na Mineração, Federação de Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado 

Piauí (FETAG-PI), Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Curral Novo- PI, Governo do Estado 

e dentre outras.  

Figura 01: Manifestação das comunidades impactadas pela Mineração - Sudeste do Piauí  

 
Fonte: PASCOM Diocesana3.  

 

As formas de mobilizações e resistências dessas comunidades salientam-se as reuniões, 

os intercâmbios entre comunidades afetadas pela mineração, audiências públicas, protestos em 

 
3 Disponível em: https://dp15.com/intercambio-das-comunidades-impactadas-pela-mineracao-acontece-no-
piaui/. Acesso 08 de abril de 2019.  
 

https://dp15.com/intercambio-das-comunidades-impactadas-pela-mineracao-acontece-no-piaui/
https://dp15.com/intercambio-das-comunidades-impactadas-pela-mineracao-acontece-no-piaui/
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rodovias, manifestações, romarias, lutas para não fechamento das escolas na zona rural, 

relatórios, I Encontro de mulheres impactadas por grandes projetos e I fórum sobre mineração 

no Estado do Piauí em 2019. Recentemente foram realizadas caravanas para visitar as 

comunidades impactadas com intuito de ouvir a população e buscar medidas mitigadoras dos 

conflitos (Quadro 02).  

QUADRO 02: Formas de Mobilizações e Resistências das comunidades atingidas pelo 

capital minerador e as obras da Transnordestina 2014-2019 

 
Órgãos e entidades de apoio às comunidades  

 
Formas de Mobilizações e Resistências 

Cáritas; 
Diocese de Picos e Juazeiro; 
Comissão Pastoral da Terra- CPT-PI; 
CRB (Conferencia das Religiosas e Religiosos do 
Brasil); 
Pastoral da Juventude- PJ; 
Rede Um Grito Pela Vida; 
Associação de Moradores e Movimentos Sociais  
 
Associação de Assessoria Técnica Popular em 
Direitos Humanos – Coletivo Antônia Flor; 
Ministério Público Federal no Piauí (MPF/PI); 
MAM – Movimento Pela Soberania Popular na 
Mineração. 
Federação de Trabalhadores Rurais Agricultores 
Familiares do Estado Piauí (FETAG-PI)  

Romaria da Terra e da Água no Piauí;  
Reuniões: relatos de experiência e deliberações  
Protesto nas rodovias;  
Audiências públicas;  
Mobilização para não fechamento das escolas 
na Zona Rural. 
Relatórios  
Missão Evangelizadora 
2016: o curso: Juristas Populares da Mineração 
(capacitação de lideranças) 
2018: I Encontro de Mulheres Impactadas por 
Grandes Projetos. 
2019: caravanas nas comunidades impactadas 
pelos grandes projetos;  
2019: I Fórum de Mineração no Piauí e os 
Conflitos Socioambientais  

Elaboração: LEAL, Manuela; NASCIMENTO, Joelma (2019) Sistematização das 
informações da pesquisa.  
 

4. Considerações Finais  

Acumulação de capital transforma minérios, a terra e recursos hídricos em mercadoria 

espoliando famílias camponesas e comunidades tradicionais dos seus direitos à vida.  

O capital da atividade mineradora, embora em fase inicial de pesquisas e concessões 

minerarias no Piauí, está desencadeando uma série de alterações no espaço agrário e gerando 

inúmeros conflitos territoriais. A conformação de projetos de exploração mineral em áreas 

limítrofes ou nos próprios territórios tradicionais e pequenas comunidade rurais limitam e 

restringem as atividades produtivas, seus modos de vida e atividades culturais.  
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A resistência dos camponeses e comunidades tradicionais é realizada em reuniões, 

romarias, audiências, manifestações e organização de fóruns para evidenciar os impactos e 

anseios das famílias afetadas com o projeto minerador e a construção da ferrovia 

transnordestina.  

Diante desta realidade excludente no espaço rural do sudeste do piauiense é pertinente 

a realização de estudos e análises que colaborem na formulação de políticas públicas ou projetos 

para o melhor uso e ocupação desse espaço em prol dos seus moradores, bem como medidas 

para mitigar ou findar os conflitos.  
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NEOEXTRATIVISMO E A RESISTÊNCIA À EXPANSÃO DA MINERAÇÃO NO 
RIO GRANDE DO SUL: REFLEXÕES SOBRE AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO 

PROJETO DA MINA GUAÍBA 

Júlio Picon Alt1 
Ana Monteiro Costa2 
Daniela Dias Kuhn3 

 
Resumo: O Rio Grande do Sul tem sido visto como uma nova fronteira para a exploração mineraria. Consideramos 
que este fato compõe um fenômeno do capitalismo contemporâneo, a acumulação por despossessão, promovida 
através do land grabbing, em meio a racionalidade neoliberal, que ameaça os bens comuns. A presente pesquisa 
visa descrever e analisar como tem ocorrido o processo de participação das populações atingidas pelo Projeto Mina 
Guaíba, através da análise das audiências públicas. O objetivo geral é descrever e apontar as articulações que são 
feitas pela população diretamente atingida pelo projeto. Como método de análise utilizamos a pesquisa-ação. 
Como resultados, identificamos que, ainda que haja assimetria de poder e tentativas de obstrução dos fatos e das 
possíveis consequências, a organização da comunidade e de entidades e movimentos sociais tem surtido efeito 
sobre o fortalecimento da resistência popular à implantação da Mina Guaíba. 
Palavras-chave: Mina Guaíba; Acumulação por despossessão e landgGrabbing; Neoliberalismo; Audiências 
públicas.  
 
Abstract: Rio Grande do Sul has been seen as a new frontier for mining exploration. We consider this fact to be 
a phenomenon of contemporary capitalism, the accumulation by dispossession, promoted through land grabbing, 
amid neoliberal rationality that threatens the commons. This research aims to describe and analyze how the process 
of participation of the populations affected by the Mina Guaíba Project has occurred, through the analysis of public 
hearings. The overall objective is to describe and point out the articulations that are made by the population directly 
affected by the project. As a method of analysis we use action research. As a result, we identified that, even though 
there is power asymmetry and attempts to obstruct the facts and possible consequences, the organization of the 
community and social entities and movements has had an effect on the strengthening of popular resistance to the 
Guaíba Mine implantation. 
Keywords: Mina Guaíba; Accumulation by dispossession and land grabbing; Neoliberalism; Public hearings. 
 
 
1. Introdução 

 O Rio Grande do Sul tem sido visto como a nova fronteira da mineração no país, com 

3.314 requerimentos de autorização de pesquisa mineral sobre o subsolo encaminhados ao 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) entre 2013 a 2017. No estado, 4 projetos 
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se destacam, estando na fase de licenciamento ambiental: o Mina Guaíba, em Charqueadas e 

Eldorado do Sul, para mineração de carvão; o de Retiro, em São José do Norte, para extração 

de titânio; o Três Estradas, em Lavras do Sul, para exploração de fosfato e o de Caçapava do 

Sul para mineração de cobre, zinco e outros minerais. (BRASIL DE FATO, 2019). No atual 

cenário de crise econômica, a promessa é que os 4 empreendimentos apliquem R$ 1,97 bilhão, 

com a criação de 2.277 vagas de emprego. (ZERO HORA, 2019). Mas, os números sobre o 

impacto econômico divulgados omitem as atividades produtivas que serão atingidas, bem como 

os impactos negativos para os gastos públicos devido aos danos à vida e à infraestrutura, que 

podem ser gerados com esses empreendimentos de mineração. 

 Apesar da promessa de benefício econômico para o estado e a sociedade ser bastante 

frágil, além da forte evidência de ameaça a danos socioambientais, essas iniciativas são 

consideradas estratégicas pelo governo estadual. Consideramos que o estabelecimento do RS 

como uma nova fronteira de mineração compõe um fenômeno do capitalismo contemporâneo, 

a acumulação por despossessão, através do land grabbing, que caracteriza uma valorização do 

capital por meio da ampliação do domínio do espaço.  

 Segundo Svampa (2019), apesar do extrativismo ser um fenômeno que remonta a 

chegada dos europeus na América, no século XXI ele adquire novas dimensões, não só em 

termos da quantidade e da escala dos projetos, dos diferentes tipos de atividades e de atores 

nacionais e transnacionais envolvidos, mas também pela emergência de resistências sociais, 

que questionam esse avanço sobre a terra, o território, os bens comuns e a natureza. Definida 

então como neoextrativismo, essa nova fase se intensificou a partir de 2013, com o fim do 

superciclo das commodities e atualmente se consolida, conforme a autora, a partir da equação 

“mais extrativismo e menos democracia”, em decorrência da flexibilização dos amparos de 

cuidados ambientais e da criminalização, das ameaças e dos assassinatos de ativistas 

ambientais. É o extrativismo em meio ao neoliberalismo. 

O land grabbing pode ser visto como o poder de controle de recursos naturais, não só 

de terra, mas de recursos a ela associada, como a água, a biodiversidade e os minerais. O 

fenômeno se associa a relações de conflito, negociação e atrito entre agentes do Estado e do 

setor privado, com alternância de poder. Historicamente, a terra, como recurso produtivo, vem 

sendo transformada em elemento de valorização do capital, revelando um distanciamento da 

sua função como elemento integrante do território. A lógica de reprodução do capital, ao mesmo 
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tempo em que favorece o processo de concentração, acarreta um aumento dos riscos e da 

violência a que os países mais vulneráveis estão submetidos (PAULA; SANTOS e PEREIRA, 

2015). Essa vulnerabilidade se refere prioritariamente a fatores econômicos, sociais e 

institucionais, no que tange direitos humanos e democracia.  

Diante disso, a presente pesquisa visa descrever e analisar como tem ocorrido o processo 

de “participação” das populações atingidas pelo Projeto Mina Guaíba, através da análise das 

audiências públicas, bem como o envolvimento de resistência. O objetivo geral é descrever e 

apontar as articulações que são feitas pela população diretamente atingida pelo projeto, que tem 

participado do processo de aprovação/reprovação da proposta. De modo específico, temos por 

objetivo demonstrar como as audiências são promovidas, como são publicizadas, quais são os 

atores que dela participam, os locais das audiências e o como se dá a participação das 

comunidades atingidas e analisar esse processo a luz do capitalismo contemporâneo. Como 

método de análise das audiências da Mina Guaíba, utilizamos a pesquisa-ação. 

A participação popular, através das audiências públicas tem por objetivo superar a 

imposição técnica oficial sobre o planejamento das cidades, por meio de participação direta da 

população que tem comparecido nas audiências. Essa participação está garantida pela 

Constituição Federal, pela Lei n. 10.257 de 10 de julho de 2001. No entanto, esse instrumento 

de inclusão democrática recebe vários meios de fraudes contra os seus objetivos, (HUYER, 

2018), onde nem sempre os questionamentos feitos pela sociedade civil são efetivamente 

respondidos pela empresa ou órgão público responsável e proponente da audiência pública, 

servindo, em boa parte, somente para cumprimento de requisito formal, ou seja, cumprimento 

do passo-a-passo para aprovação do projeto de desenvolvimento capitalista.  Como vantagens, 

a empresa que propõe a mineração, Copelmi, argumenta a possível conquista da segurança 

energética do estado e os benefícios econômicos do empreendimento. A partir do site da 

Copelmi Mineração LTDA (2019), prometem-se 331 empregos diretos e 83 indiretos ao longo 

de 3 anos de implantação da mina. Durante seu funcionamento, que recebe a promessa de 

perdurar por pelo menos 23 anos, são de 1.154 empregos diretos e 3.361 indiretos. A estimativa 

de arrecadação anual de tributação da empresa é de R$ 218 milhões.   

Ocorre que a partir do anúncio da primeira audiência pública, novas resistências surgem 

tanto na área proposta para o projeto, como nas cidades impactadas por outras iniciativas 

minerárias, e mais incisivamente em decorrência de estar a Mina Guaíba muito próxima da 
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capital do estado do Rio Grande do Sul. Dentro da área afetada pela proposta de mineração há 

dois assentamentos da reforma agrária, que compõem a região metropolitana, uma das maiores 

produções de arroz orgânico da América Latina; há também presença indígena, apesar de ser 

considerada pela empresa como “acampamento supostamente indígena” (COPELMI, 2019, 

EIA, cap. 8.3), ao menos uma das aldeias conta com o reconhecimento pelo governo do estado. 

Há também um condomínio habitacional nomeado como “Guaíba City”. Parte da área proposta 

para mineração, também, se encontra na zona de amortecimento de unidade de conservação, 

em decorrência disso, desde a primeira audiência entidades ambientais uniram-se para o 

ingresso de ação jurídica com objetivo de impedir que a mesma ocorresse, alegando inúmeras 

irregularidades técnicas, obtendo a ação vitória parcial. 

A pesquisa identificou algumas estratégias recorrentes operadas pelo empreendedor nas 

audiências públicas são marcadas por relações assimétricas que vão desde o fornecimento de 

transporte e alimentos por empresas próximas, ou pela própria Copelmi, a fim de trazer 

apoiadores da mineração de carvão, gerando das mais inúmeras desconfianças por parte da 

sociedade civil, percebidas no momento das falas/perguntas nas audiências. Esse é o cenário, 

que pretendemos contar, em decorrência dele surgiu o Comitê de Combate a Mega Mineração 

no Rio Grande do Sul, alavancado por entidades ambientais, sindicatos, movimentos sociais, 

indivíduos, técnicos e pesquisadores, contando hoje com mais de 80 entidades nesse comitê, o 

que entendemos como uma “coalizão de resistência” (BARCELOS, PEREIRA e SILVA 2017), 

gerando encontros, eventos, projetos e alianças raramente vivenciadas.  

Para cumprir com os objetivos, após essa introdução, a seção 2 do trabalho apresenta o 

referencial teórico sobre o processo de land grabbing e despossessão, a relação entre 

comunidades e território, concluindo com breves apontamentos sobre a racionalidade 

neoliberal, que, acreditamos, precisa ser considerada nessa retomada do extrativismo. A seção 

3 apresenta as audiências do Projeto Mina Guaíba e os procedimentos de método de análise. A 

seção 4 aborda as considerações finais. 

 
2. Acumulação por despossessão, land grabbing e neoliberalismo: os mecanismos por trás 
do extrativismo/neoextrativismo 
 

A retomada do extrativismo antecede a conjuntura atual, de intensificação do uso e da 

apropriação privada de recursos minerais, tendo por argumento de defesa para tal promoção o 

uso dos recursos arrecadados a ampliação de programas sociais.  Marleba e Milanez (2014) 
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desenvolveram a argumentação sobre a reformulação do papel do Estado na América Latina, 

após a onda neoliberal dos anos 1990, a medida que os governos progressistas assumiram metas 

para redução da pobreza e ampliação dos direitos sociais. Neste contexto, no qual o Estado 

buscava conduzir as políticas de desenvolvimento através da ampliação e da intensificação do 

uso dos recursos naturais, bem como de um maior controle sobre os recursos financeiros obtidos 

através dessa exploração para a promoção de políticas desenvolvimentistas, surgem as 

propostas para a mudança dos marcos legais regulatórios da atividade extrativista de mineração.  

A redução da pobreza e a promoção do desenvolvimento econômico se deparavam com 

a usurpação de territórios e a intensificação e ampliação da dependência, em uma 

reprimarização da pauta produtiva.  “O resultado é a expressão do que alguns autores têm 

chamado de ‘o paradoxo latino-americano’: em nome da superação da pobreza, governos 

impulsionam atividades extrativas cujos custos sociais e ambientais têm gerado exclusão e 

desigualdade” (MARBELA e MILANEZ, 2014, p. 2).  Para Rojas et al (2018), o 

neoextrativismo, formado por novos e velhos elementos que constituem o extrativismo 

tradicional, reproduz as contradições sociais do modelo extrativista. 

Farias (2018) ressalta o caráter neocolonial desse processo que intensifica a dependência 

ao capitalismo central. Segundo a autora, com a promoção do desenvolvimento econômico, os 

Estados passaram a facilitar a entrada de capital estrangeiro para a exploração extrativista 

através da flexibilização da legislação, do apoio financeiro e institucional, na permissividade 

da expropriação e na consolidação da infraestrutura necessária a esse capital. Esse contexto 

prévio é importante para entendermos aquilo que permitiu o estabelecimento do quadro atual. 

Para Rojas et al (2018), o neoextrativismo, formado por novos e velhos elementos que 

constituem o extrativismo tradicional, reproduz as contradições sociais do modelo extrativista. 

“A natureza mercantilizada sob a lente utilitarista projeta uma valoração dos recursos naturais 

apenas a condições econômicas, como se todas as condições e aspectos naturais (e sociais e 

culturais que a natureza representa a muitos povos) pudessem ser reduzidas a preços de 

mercado, aos valores modernos” (FARIAS, 2018, p. 3).  

Ainda que o extrativismo componha o nosso capitalismo periférico, vimos 

especificidades nesse processo. Assim como Traldi (2019), que vincula o fenômeno do green 
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grabbing4 (conceito desdobrado do land grabbing) com a acumulação por despossessão para 

analisar a exploração de energia eólica no semiárido nordestino, acreditamos haver um vínculo 

entre esses dois fenômenos para aquilo que acontece no Rio Grande do Sul. Harvey (2006), ao 

analisar o capitalismo em sua fase neoliberal, apresenta o conceito de acumulação por 

despossessão para embasar o movimento permanente do capital para se apropriar de bens 

comuns, fenômeno que já era descrito por Marx na acumulação primitiva do capital.  Buscamos 

desenvolver mais essa ideia a seguir. 

 

2.1 Acumulação por despossessão e o land grabbing 
 

Segundo Harvey (2006), é necessário analisar os ajustes espaço-temporais do 

capitalismo a partir das contradições internas da acumulação de capital, teoricamente postas por 

Marx na tendência de queda da taxa de lucro (aumento da composição orgânica do capital), em 

função das tendências do capitalismo de gerar crises de sobreprodução. Essas crises ocorrem 

quando há excedentes de mão-de-obra e de capital, que, se não produzirem desvalorizações 

sistêmicas, tais como guerras, terão de encontrar outras maneiras de serem absorvidas. 

 Então, para Harvey (2006), as expansões geográficas e a reorganização espacial, 

vinculada com os ajustes temporais, são as opções possíveis para a absorção desses excedentes. 

O autor vê uma dificuldade para o capitalismo realizar a absorção da sobreacumulção desde os 

anos 1970, que se relacionam com a fragilidade de manter a hegemonia norte-americana em 

meio a recessão e a desvalorização na América Latina, anos 1980, e na Ásia, anos 1990. Desse 

modo, Harvey (2006) vê a acumulação por espoliação como uma alternativa para a 

incapacidade de acumulação através da reprodução ampliada. “Esta, segundo a minha 

conclusão, é a marca do que alguns chamam ‘o novo imperialismo’ (HARVEY, 2006, p. 96).  

O tempo entra na análise de Harvey como uma variável que pode colocar para o futuro 

os retornos de investimentos, absorvendo a sobreacumulação no presente, operando como uma 

suspensão temporal. Assim, investimentos de longo e médio prazo poderiam absorver 

excedentes em um tempo presente, recolocando a produção destes para tempo futuro, 

remediando a incapacidade de absorção da sobreprodução na reprodução ampliada. 

 
4 “O conceito de green grabbing é um desdobramento do conceito de ‘land grabbing’ ou ‘apropriação de terras’, 
que vem sendo descrito, em linhas gerais, como novos cercamentos, em referência aos cercamentos descritos por 
Marx (2013)”. (TRALDI, 2019, p. 203). 
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Já o espaço aparece vinculado ao que as análises sobre imperialismo já apresentavam. 

Harvey (2006) lembra que Lefebvre, ainda que sem maiores explicações, já relacionava a 

existência prolongada do capitalismo a sua produção do espaço; Luxemburgo e Lênin 

denotavam ao imperialismo a face de promoção do espaço do capitalismo. Harvey (2006) 

aponta que essas duas absorções, tempo-espaço, podem se chocar. 

Aqui, vamos concentrar nessa análise espacial, ligada ao fenômeno do land grabbing5 

e a intensificação do extrativismo vinculada a este processo. O land grabbing pode ser visto 

como o poder de controle de recursos naturais, não só de terra, mas de recursos a ela associada, 

como a água, as florestas e os minerais. O fenômeno se associa a relações de conflito, 

negociação e atrito entre agentes do Estado e do setor privado, com alternância de poder. Mas 

os povos da terra são aqueles mais afetados. Segundo Mehta et al (2012), o termo grabbing é 

usado como alusão ao modo injusto de apropriação de terras que tem acontecido recentemente, 

ainda que a apropriação indevida de terras não seja um fenômeno novo.   

Trata-se de uma prática que terá impacto sobre os direitos da população como um todo, 

mas principalmente sobre as populações locais, diretamente afetadas no seu modo de vida e nas 

relações sociais. É um fenômeno marcado pela assimetria entre capital e comunidades de poder 

se fazer ouvir acerca das relações de gênero, ambientais e econômicas. Trata-se do uso de 

recursos naturais, sejam pela propriedade, seja pela posse como gestão ou investimento 

financeiro, que são tomados de pessoas pobres e marginalizadas por outros atores que possuem 

poder (MEHTA, et al, 2012).  

A maioria dos negócios recentes é feita em terras de uso comum ou de povos que não 

possuem titularidade legal. Há parcerias entre capital e agentes nacionais e estrangeiros, claras 

ou obscuras, para aqueles casos onde o capital estrangeiro não pode adquirir terras nacionais. 

Assim, a origem do capital estrangeiro muitas vezes se “camufla” em empresas e organizações 

financeiras nacionais. Há, também, grupos nacionais que participam diretamente desse novo 

processo de territorialização do capital, através da expansão do agronegócio e do controle de 

recursos naturais, com a expulsão dos povos da terra6 e com a ameaça ambiental. É um processo 

 
5 The term grabbing raises disturbing memories of past enclosures and dispossessions (MEHTA, L at al p. 195, 
2012).   
6 Aqui chamamos de povos da terra indígenas, quilombolas, povos tradicionais e camponeses. Aqueles que têm 
suas vidas vinculadas ao território, que, através dessa expulsão, se transforma em território do capital. 
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que envolve exclusão, marginalização, ameaça dos serviços ambientais, ameaça a soberania dos 

povos, no qual os direitos ao exercício de um modo de vida, humana e ambiental são usurpados.  

A “corrida por terras7” não é um fenômeno novo, mas recentemente foi potencializada 

pela crise dos alimentos de 2007-8 e tem se mantido pela expectativa de ganhos econômicos 

voltados à produção e à especulação financeira. Ainda que não seja recente a busca da expansão 

do capital pela conquista de novas terras, o processo de estrangeirização que se intensifica nos 

anos 2000 tem características especiais. Por trás desse processo, para Sauer (2010), está a 

mudança da matriz energética e a diversificação do capital. O relatório da Land Matrix (2012) 

traz dados segundo os quais as aquisições permaneceram baixas até 2005 e que depois 

aceleraram fortemente, atingindo o pico em 2009, voltando a diminuir a partir de 2010. Essa 

queda pode se dever a um conhecimento melhor por parte dos investidores de dificuldades 

técnicas e político-sociais que podem acontecer quando da implantação dos projetos. 

Acreditamos que sem a intensificação do neoliberalismo algumas barreiras institucionais e de 

resistência popular significavam um custo que o capital procurou se livrar. 

Mais do que as aquisições, é necessário ver o total do capital empregado. Grabbing é 

uma forma particular de acumulação que transforma os recursos naturais em commodities e 

também transforma os recursos naturais em ativos financeiros. Segundo o Land Matrix (2012), 

as áreas de florestas são as mais afetadas pelo processo de aquisição de terras. O relatório ainda 

aponta para a preferência dos investidores: áreas com potencial para a produção de grãos, nas 

quais a adição de insumos como irrigação, fertilizantes, sementes, infraestrutura e know-how 

pode aumentar a produção. A acessibilidade (a maioria das áreas adquiridas fica a menos de 3 

horas da cidade mais próxima) e a disponibilidade de mão-de-obra (a preferência pela aquisição 

se dá em áreas com densidade populacional superior a 25 pessoas por km2) também contam 

como critério de escolha. Além disso, na maioria dos casos, as autoridades locais e instituições 

responsáveis por esse controle têm interesses divergentes daqueles das comunidades locais que 

são afetadas pelas aquisições. Como agravante, afora a existência de processos obscuros, 

inclusive com a venda de terras de pequenos produtores por parte do Estado, as promessas de 

compensação, como ações sociais, empregabilidade, infraestrutura ou difusão tecnológicas, 

nem sempre são cumpridas, ou são de modo insatisfatório ou parcial (LAND MATRIZ, 2012).  

 
7 “The 2007/2008 spike in commodity prices marked the start of a media reports on farm land acquisitions that 
were soon referring to a new “global land rush”. (MATRIX, p. 1, 2012)  
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Esse processo não ocorre somente em um ambiente institucional fraco pré-existente. Em 

alguns casos, ele promove a fragilização da governança sobre as terras e outros recursos 

naturais. As legislações são modificadas, as regras são flexibilizadas, para que o processo possa 

se efetivar. Daí a importância de se compreender o que a fase do neoextrativismo trouxe como 

herança para o período atual. Também não se restringe ao controle da terra. Portanto, o land 

grabbing se trata de um fenômeno com características que o diferenciam dos processos 

anteriores de expansão territorial. É um processo de privatização de recursos naturais, por parte 

de agentes nacionais ou estrangeiros. Muitas vezes é defendido através de um discurso de 

oportunidade de negócio, como analisa Sauer (2010), mas, assim como o autor, Mehta el al 

(2012) não verificam a ocorrência de cenários win-win, onde investidores e população 

ganhariam.  

Aqueles que são diretamente afetados perdem, pois não tem mais liberdade de conviver 

com aquele recurso natural que faz parte do seu modo de vida para além da esfera produtiva. 

As instituições locais nem sempre prevêem ações compensatórias por danos ou obstrução de 

acesso aos recursos naturais, mas mesmo onde isso ocorre, a vontade da população local sobre 

a venda ou posse da terra na maior parte das vezes é negligenciada. Ainda, em casos de extrema 

pobreza, as compensações são bem vistas pela população local, em função de contextos de 

profundas privações prévias e das promessas dos investidores. A situação parece ser melhor 

através do investimento, mas na verdade havia, e continua a existir, falta de cidadania. É um 

processo de privatização e desregulamentação que se defende em nome da eficiência 

econômica. 

 

2.1.1 Modos de vida, dignidade e território: os danos da despossessão e do land grabbing 

Por trás da questão infração dos direitos dos povos da terra ou oportunidades a partir 

dos investimentos, paira uma divergência ética sobre a terra. Alguns analistas e organizações 

visualizam benefícios nesse novo arranjo. Ao submeter a ocupação da terra a outros interesses 

que não o respeito à vida e ao território se incorre em infração aos direitos humanos e ao direito 

da natureza. Os números globais assustam, pelo volume de capitais empregado e pela 

quantidade de terra envolvida. No entanto, essa visão de um fenômeno mundial, não retira a 

necessidade de analisar cada processo em particular, a medida que as instituições locais são 

permissivas ou não para tal ocorrência. Quanto maior a capacidade da lupa, mais graves 
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parecem ser os casos de infração aos direitos humanos e à vida. As práticas envolvem violência 

psicológica, física, atuação frente a agentes do Estado, sejam os legisladores ou aqueles do 

poder executivo, que se pretendem fiscalizar e/ou impedir determinadas práticas. O controle 

dos recursos naturais passa pelo controle das regras, das leis, das instituições locais. Tanto há 

uma inexistência como uma insuficiência de leis prévias, como um atual processo de 

desregulamentação e flexibilização para que o processo de grabbing se viabilize. Lobby e 

implantações de interesses no legislativo e executivo fazem parte desse universo.  

Há uma clara ameaça à garantia de biodiversidade e os direitos da humanidade. Assim, 

quando se consideram esses fins, o processo de usurpação de terras se configura como grabbing, 

pois trata-se de uma governança neoliberal do meio ambiente que garante a ampliação e a 

acumulação do capital expulsando os povos da terra. Ainda, quando se amplia a visão para além 

daqueles afetados diretamente, vemos uma infração, dado que os elementos naturais são 

essenciais para a vida e os mecanismos de mercado não são os meios adequados para regrarem 

a gestão e a propriedade dos mesmos. Mas o apoio de parte da sociedade a esse processo advém 

de uma promessa de crescimento econômico e modernização, já que a defesa do território é 

muitas vezes vinculada às tradições, no sentido de uma oposição à modernidade, ao progresso.   

 Sauer (2010), a partir da noção de região de Bourdieu (1998) e das relações entre lugar 

e identidade de Augé (1994), visa expandir a discussão sobre a terra para além de um fator de 

produção. O autor parte do princípio que o Estado precisa garantir o direito humano ao 

território8 e que ao colocar a reforma agrária nos termos de ocupar terras improdutivas, reduz a 

dimensão dos camponeses que também estabelecem com esta uma relação para além da 

produção9. Augé (1994, apud SAUER, 2010) ressalta a questão espacial, a medida que define 

o lugar como identitário, relacional e histórico. Não se trata de qualquer terra, mas aquela sob 

a qual se estabelece uma relação. A questão identitária é fundamental para a conquista do direito 

territorial.  

Segundo Mehta et al (2012), algumas condições podem impedir o processo de grabbing, 

como o debate público com informações transparentes sobre o projeto e suas implicações para 

 
8 (...)“Essas ações são fundamentais, pois asseguram um direito humano fundamental de “apropriação territorial”, 
reprodução social e qualidade de vida no campo, face aos históricos processos de expropriação das populações do 
campo, ou do “land grabbing” mais comumente conhecido no Brasil como “grilagem de terras” (SAUER, p. 74, 
2010).  
9 Ao tratar da legislação que rege o acesso à terra no Brasil, o autor pontua: (...)”O direito dos agricultores 
familiares camponeses não se justifica pelo direito de ser e de reprodução social, mas apenas pelo fator produção” 
(SAUER, p. 76-7, 2010).  
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a população e o ambiente onde se pretende instalar, de protesto e de resistências, com vistas a 

impedir ou promover mudanças na legislação, e uma imposição para a prestação de contas e 

maior transparência nos processos. Vale ressaltar que a restrição de acesso aos recursos naturais 

por povos que com eles estabelecem relações como modo de vida, de vínculo ambiental, 

produtivo, espiritual e reprodução social, representa uma grave violação aos direitos humanos, 

que, desse modo, se subordinam ao direito de expansão e acumulação do capital. O land 

grabbing é, portanto, um debate eminentemente ético e, como pontua Gonçalves (2016), as 

implicações territoriais dessa retomada extrativista tem impacto sobre a apropriação de bens 

comuns, interfere na organização da estrutura fundiária e na expropriação de terras.   

 

2.3 Neoliberalismo e a racionalidade por trás da acumulação por despossessão 

 O neoliberalismo compõe uma metamorfose do capitalismo que transcende uma 

forma de ideologia ou tipo de política econômica10, se tornando um sistema normativo que 

estendeu a lógica do capital a todas as relações sociais, através de sua racionalidade 

governamental, ou governabilidade11. A governabilidade é vista, por Foucault, como a união 

das técnicas de dominação exercida sobre os outros e de si mesmo: “governar não é governar 

contra a liberdade ou a despeito da liberdade, mas governar pela liberdade, isto é, agir 

ativamente no espaço de liberdade dado aos indivíduos para que estes venham a conformar-se 

por si mesmos a certas normas” (DARDOT e LAVAL, p. 19, 2016). 

Segundo Hamann (2012), Foucault analisou o liberalismo como uma forma histórica de 

governabilidade biopolítica, uma forma de racionalidade política que guia a conduta individual 

de acordo com a lógica interna da economia máxima. Investigou a origem do neoliberalismo e 

identificou duas correntes liberais, que estavam vinculadas ao liberalismo clássico, enquanto 

críticas ao Estado: o ordo-liberalismo alemão (1942-1962) e o liberalismo da Escola de Chicago 

(desenvolvido posteriormente).  O primeiro combatia o poder excessivo dos nazistas e o 

segundo combatia a interferência nos mecanismos de mercado, por um Estado de Bem-Estar 

do New Deal, muito atuante. No entanto, é na sua diferença que paira a divergência chave entre 

 
10 Segundo Dardot e Laval (2016), a partir dos anos 1970 e 1980 o neoliberalismo foi interpretado como se fosse 
uma ideologia, que via o mercado como uma realidade natural, como uma reabilitação do laissez-faire, e como 
política econômica como defesa da retirada de direitos sociais e desregulamentação sobre a renda e o capital.  
11 “O termo ‘governabilidade’ foi introduzido precisamente para significar as múltiplas formas dessa atividade 
pela qual homens, que podem ou não pertencer a um governo, buscam conduzir a conduta de outros homens, isto 
é, governá-los” (DARDOT e LAVAL, p. 18, 2016).  
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liberais alemães e norte americanos, a medida que os últimos buscavam estender a racionalidade 

de mercado para campos outros, não prioritariamente econômicos, como a família (HAMANN, 

2012; DARDOT e LAVAL, 2016).   

No entanto, ao reconhecer que a racionalidade de mercado não é natural, que a 

competição entre as pessoas não é algo intrínseco ao comportamento humano, e que há 

necessidade de haver, portanto, uma atuação ativa na construção, consolidação e perpetuação 

desses valores, o neoliberalismo tem o Estado como imprescindível.  (...) “o ‘homem 

econômico’ é um sujeito que deve ser produzido por meio de uma forma de conhecimento e de 

relações de poder que buscam encorajar e reforçar práticas individuais de subjetivação” 

(HAMANN, p. 107, 2012). A economia de livre mercado, a partir do homem econômico 

assume um comportamento humano em termos de uma racionalidade interna, o que, para 

Foucault (2008 apud HAMANN, 2012), faz com que a economia não seja mais vista como 

análise dos processos, mas como uma análise da programação estratégica das atividades dos 

indivíduos.  

O neoliberalismo acaba por minar tudo o que é comum, como as heranças culturais e 

ambientais.  
Ao produzir a identificação do ser humano com o homem econômico na vida prática 
do mundo contemporâneo, ao consagrar o auto interesse como a norma de vida de 
todas as esferas, o neoliberalismo passa a conspirar sistematicamente contra o 
‘comum’ e, assim, contra a sociabilidade aglutinadora que preserva e desenvolve este 
‘comum’, isto é, a própria democracia. Ele mina a possibilidade de uma democracia 
radical que se deseja, porque mina já a democracia formal e medíocre que hoje se tem 
(PRADO, p. 4, 2016).  
 

 E, até certo ponto, segundo Hartmann (2012), a estratégia neoliberal de incutir os valores 

de mercado nas relações sociais e transferir a responsabilidade dos resultados aos indivíduos 

foi bem sucedida. Os discursos de liberdade, de escolha, de autonomia, justificados pela 

meritocracia, acabam por omitir que os indivíduos estão subordinados as forças de mercado, ao 

poder econômico que isso envolve, e aos julgamentos que envolvem valores como cálculos de 

custo-benefício econômicos, eficiência, produtividade e responsabilidade financeira. No 

dispositivo do neoliberalismo, as formas de opressão social e econômica são invisibilizadas, 

assumindo o resultado de escolhas individuais e não resultado de uma condição social. O homo 

economicus assume uma postura diferente do cidadão, buscando responder por si, desprezando 

propostas coletivas, acabando por minar o processo político. É nesse âmbito de racionalidade 

que surge o debate sobre a exploração minerária no RS. 
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3. Projeto Mina Guaíba e o método de análise empregado: o caso das Audiências Públicas 
 
 A resolução de conflitos por interesses diversos sobre o mesmo espaço, com uma visão 

conciliatória, está pautada no conceito de desenvolvimento sustentável, que visa defender uma 

harmonização entre as dimensões econômica, social e ambiental. Dentro dessa visão, omite-se 

a relação de poder que permeia as interações sociais. No entanto, essa visão harmoniosa é 

fundamental para se defender a retomada de crescimento em meio as degradações econômicas 

e sociais, que ganham ainda mais força no contexto neoliberal, de um Estado mínimo que vai 

se isentando de seu papel de garantidor dos direitos sociais, respaldado pela disseminação de 

mecanismos de participação (ROJAS et al, 2018).  

O Brasil tem aplicado e disseminado tecnologias de mediação de conflitos ambientais 

desde antes da democratização do país, e tem os mecanismos de participação consolidados com 

a Constituição de 1988. É um processo que estimula a participação da sociedade civil nas 

tomadas de decisão sobre implementos que tem impactos ambientais e econômicos. A crítica 

ao processo recai sobre a diferença entre direitos e interesses, que acabam por flexibilizar 

direitos constitucionais. A assimetria de poder é omitida e a aparente participação democrática 

oculta um atropelo nos direitos ao território (ROJAS et al, 2018). Diante disto, propomos a 

análise do processo de participação das comunidades atingidas pelo Projeto Mina Guaíba. 

 A Mina Guaíba está projetada para ser o maior empreendimento minerário do país, 

contando com aproximadamente 2.054 hectares de área (RIMA, p.16), promete a extração de 

carvão mineral12 (166 milhões de toneladas), areia (422 milhões de metros cúbicos) e cascalho 

(200 milhões de metros cúbicos) (COPELMI, Audiência Pública em Eldorado do Sul, 2019). 

Como método de análise das audiências da Mina Guaíba, e de outras iniciativas geradas a partir 

delas, utilizamos a pesquisa-ação que é, na definição de Thiollent (2011, p. 14):  “um tipo de 

pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma 

ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo operativo ou 

participativo”.  No estudo de caso o primeiro autor do texto participa do Comitê de Combate a 

Megamineração representando o Conselho Estadual de Direitos Humanos (CEDH), e o Grupo 

 
12 Conforme gravação do áudio da audiência pública, ocorrida em Eldorado do Sul, o representante da empresa 
Copelmi, Cristiano Weber, afirma: “Esse carvão, ele é importante para fornecimento a um futuro polo 
carboquímico, pois ele tem baixo teor de cinzas e alto poder calorífico.” 
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de Estudos e Pesquisas em Interculturalidades e Economias do Sul (GEPIES), escreveu 

recentemente um parecer com o título “O Custo da mineração: estudo preliminar sobre a 

proposta de atividade mineradora nos municípios de Eldorado do Sul e Charqueadas”, que 

comporá, junto a outros pareceres uma análise crítica do Estudo de Impacto Ambiental da Mina 

Guaíba. 

 

3.1 As audiências públicas do Projeto Mina Guaíba: síntese descritiva das Audiências 
Públicas 
 

Se entendermos land grabbing como um processo de i) privatização de recursos 

naturais, por parte de agentes nacionais ou estrangeiros e que ii) pressiona a  flexibilização das 

leis que regulamentam a instalação de empreendimentos minerários no RS, veremos que trata-

se de um fenômeno em andamento no Estado. Com efeito, grande parte da população da região 

e também as que estão diretamente afetadas pelos impactos negativos da mina, como o 

reassentamento compulsório, são contrárias ao empreendimento, mas não possuem um espaço 

político  de decisão para manifestar suas críticas ao projeto. Portanto, iniciou-se uma 

organização coletiva, o comitê de combate à megamineração, visando reforçar o contraditório 

na construção desse projeto minerário e também para auxiliar a população contrária ao 

empreendimento na exposição do que está em jogo com a perda da convivência com aquele 

recurso natural que faz parte do seu modo de vida produtivo, cultural e ambiental. 

 A tentativa de flexibilização das leis que regem a viabilidade ambiental de 

empreendimentos minerários no Estado se dá por meio de duas tentativas relativamente recentes 

ainda que em governos distintos. A primeira é o Projeto de Lei (PL) nº 191/2017 proposto sob 

o regime de urgência pelo governo do estado, sob a justificativa de que o Rio Grande do Sul 

possui aproximadamente 90% das reservas nacionais, propondo criar a Política Estadual do 

Carvão Mineral e o Polo Carboquímico. Com tramitação reduzida em decorrência do regime 

de urgência, em pouco mais de 2 meses o PL já estava aprovado pelo Legislativo. 

Assim, transforma-se na lei 15.047/2017 que, segundo a secretária de Minas e Energia 

do Estado, Suzana Kakuta, prevê a geração de energia em dois complexos carboquímicos 
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projetados:  um deles, o pólo  carboquímico do Baixo Jacuí abrangeria o projeto Mina Guaíba13 

(GOVERNO RS, 2018), e o segundo, se instalaria na região da Campanha14. 

A segunda tentativa de flexibilização refere-se a alteração no Código Estadual do Meio 

Ambiente, sob o argumento de “modernizar” a legislação vigente (GOVERNO RS, 2019), 

proposta no final do mês de setembro de 2019, igualmente sob o regime de urgência. Na prática, 

essa flexibilização geraria alterações significativas no que tange os processos administrativos 

do licenciamento ambiental no Estado do RS, como agilização no licenciamento ambiental. 

Entretanto um mês depois, através de duas ações jurídicas, foi suspenso o regime de urgência 

com o deferimento de uma liminar pelo Tribunal de Justiça do Estado15, 

Dentre os espaços de participação existentes no processo de licenciamento ambiental se 

destacam as audiências públicas oficiais relativas ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da 

Mina Guaíba que ocorreram em dois municípios, Charqueadas (14/03/2019) e Eldorado do Sul 

(27/06/2019). Contudo, após pressão da sociedade civil organizada, audiências não oficiais 

foram pleiteadas a nível estadual (e realizadas em Porto Alegre) junto a Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB), ocorrida em 19 de agosto de 2019, com o Ministério Público Estadual (MPE) 

em parceria Ministério Público Federal (MPF), ocorrida dia 20 de agosto e também através do 

apoio de deputados, na Assembleia Legislativa do Estado (ALERGS), dia 30 de setembro, além 

de  outras iniciativas em âmbitos municipais. 

Na primeira audiência pública oficial16, ocorrida no mês de março de 2019 em 

Charqueadas, entidades ambientais17 contestaram sua validade na justiça, obtendo, 

inicialmente, sucesso nos seus anseios. Alegavam as entidades o descumprimento da empresa 

ao passo-a-passo necessário, como enviar todas as complementações solicitadas pelos aos 

órgãos oficiais antes de propor uma audiência pública. Contudo, a decisão foi alterada em sede 

 
13 Baixo Jacuí está identificado para mineração nos municípios Arroio dos Ratos, Barão do Triunfo, Butiá, 
Charqueadas, Eldorado do Sul, General Câmara, Minas do Leão, São Jerônimo e Triunfo. 
14 A região do polo da Campanha abrange os municípios de Aceguá, Bagé, Caçapava do Sul, Candiota, Dom 
Pedrito, Hulha Negra, Lavras do Sul, Pinheiro Machado e Pedras Altas). 
15 ações jurídicas: mandado de segurança coletivo pelo Sindicato dos Engenheiros do Brasil do Estado do Rio 
Grande do Sul (SENGE/RS); mandado de segurança  impetrado pelos Deputados GIlberto José Spier Vargas (PT), 
Jeferson Oliveira Fernandes(PT), Antonio Valdeci Oliveira de Oliveira(PT), Luís Marenco (PDT), Fernando 
Marroni (PT), Sofia Cavedon (PT), Luiz Mainardi (PT), Juliana Brizola (PDT), Eduardo Loureiro (PDT), Luciana 
Genro (PSOL), Gerson Burmann (PDT), Edegar Pretto (PT) e Zé Nunes (PT). 
16 Audiência pública durou três horas e vinte e cinco minutos, ocorrida no Clube Tiradentes no município de 
Charqueadas. 
17 Ação Cautelar proposta pelo: Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais (INGÁ), Associação Gaúcha de Proteção 
ao Ambiente (AGAPAN) e  União pela Vida (UPV). 
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de recurso, visto que o Tribunal de Justiça do Estado entendeu pela validade da Audiência, o 

que causou confusão para a mobilização dos setores atingidos pela mineração em Charqueadas. 

Importante ressaltar que as comunidades residentes na área diretamente afetada pela proposta 

da Mina Guaíba foram surpreendidas (após 5 anos dos estudos socioeconômicos para a 

viabilidade ambiental serem realizados naquelas comunidades) com a retomada do 

empreendimento com o avanço do licenciamento ambiental e com o início das audiências 

públicas obrigatórias.  

Nesse meio tempo, fruto da coalizão entre entidades ambientais, movimentos sociais, 

agremiações e associações de bairro, sindicatos, vislumbra-se a necessidade de organizar o 

debate sobre essa mina de carvão (que planeja ser instalada a menos de 15 km da capital, 

somada às críticas técnicas e sociais aos outros empreendimentos minerários que estavam em 

vias de licença prévia no Estado. Assim, surge o Comitê de Combate a Megamineração no RS 

(CCM/RS)18, da qual se extrai parte da sua carta aberta: 
(…) Em pleno século XXI, quando se acentua o debate sobre a crise climática e as 
ameaças à biodiversidade, às comunidades tradicionais, à qualidade de vida, e em 
suma ao futuro do planeta, transformar o Rio Grande do Sul em uma nova fronteira 
minerária e em um grande polo carboquímico nos posiciona na contramão da história! 
Existe uma tendência mundial de diminuição na exploração do carvão, porque a 
atividade coloca em risco tanto a saúde da nossa gente quanto o meio ambiente, já que 
o combustível é um dos maiores responsáveis por emissões de CO2, que provoca o 
efeito estufa. (...) (RS EM RISCO, 2019). 
 

Na data de 29 de maio de 2019, na sede da Caixa Econômica Federal de Porto Alegre, 

aconteceu a primeira reunião entre entidades, instituições e movimentos sociais diversos, 

encontro preparatório ao lançamento do CCM/RS em junho. Nessa ocasião, com o auditório do 

Sindicato dos Professores (CPERS) lotado19, foi formado o Comitê, referendado sobre 

coordenação mista entre entidades ambientais, como a Associação Gaúcha de Proteção ao 

Ambiente (AGAPAN), Associação Amigos do Meio Ambiente de Guaíba (AMA), Associação 

do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul (APCEF/RS), coube ao 

Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM) a cota de representação dos 

movimentos sociais.  

Com o amadurecimento dos debates do CCM/RS, foi visto que boa parte dos pedidos 

de pesquisa de lavra estão em área próximas de assentamentos rurais, unidades de preservação, 

 
18 Maiores informações podem ser acessadas no sitio oficial: https://rsemrisco.org.br/. 
19 A fundação do CCM/RS contou com 200 presentes, e com a representatividade de 50 entidades gaúchas.  

https://rsemrisco.org.br/
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comunidades tradicionais, gradativamente o grupo foi aumentando, atualmente com mais de 

110 entidades. A coordenação também cresceu com o ingresso do Movimento Sem Terra 

(MST) e a Associação dos Juízes pela Democracia (AJD), durante as reuniões, via de regra 

semanais. O comitê é dividido em três frentes: Técnica, Mobilização, Comunicação de atuação 

sinérgicas e complementares com o objetivo de levantar lacunas técnicas, sociais, jurídicas, 

ambientais apontando para as inépcias e assimetrias dos processos que envolvem a construção 

desses que esses projetos minerários no Estado.  

No fim de junho de 2019 ocorreu a segunda20 e última Audiência Pública oficial dentro 

do licenciamento ambiental na cidade de Eldorado do Sul, no ginásio lotado de uma escola do 

município. Contou com imensa maioria de pessoas críticas ao projeto minerário proposto, 

principalmente referindo-se aos impactos ambientais (e sociais associados como perda da 

economia local de arroz orgânico) da região com a extração de carvão. Marcou a audiência a 

presença de caciques da etnias Guarani e Kaingang cujo afirmaram que suas aldeias localizadas 

próximas ao empreendimento sequer foram consultadas, coube ao Conselho Estadual dos Povos 

Indígenas (CEPI) e o Centro Indigenista Missionário (CIMI) levantarem a falta do Componente 

Indígena, violando acordos internacionais e legislação nacional sobre a participação dos 

indígenas em todo o processo de licenciamento ambiental.  

O plano de reassentamento proposto pela empresa gerou muita insegurança 

principalmente para as pessoas ameaçadas de perderem suas moradias por estarem na Área 

Diretamente Atingida (ADA) conforme o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) proposto pela 

empresa, entre eles os residentes do condomínio habitacional Guaíba City e os moradores no 

Assentamento Apolônio de Carvalho. Vale enfatizar que a partir da criação do CCM/RS, todas 

as atividades relativas ao Projeto Mina Guaíba passaram a ter maior transparência e publicidade, 

ocasionando interesse e participação da sociedade em geral, relativo ao tema da mineração no 

estado do Rio Grande do Sul. 

Conquistas da sociedade civil organizada foram as três audiências públicas organizadas 

pela i) Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS) pela Comissão de Direito Ambiental (CDA), 

ii) Ministério Público Estadual, através da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente de Porto 

Alegre, em parceria com o Ministério Público Federal no Estado do Rio Grande do Sul, por 

 
20 Audiência Pública com duração de oito horas e treze minutos, ocorrida no Ginásio da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental David Riegel Neto em Eldorado do Sul. 
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meio do Núcleo das Comunidades Indígenas e Minorias Étnicas (Nucime), ocorrida no mês de 

agosto e a última que foi organizada pela iii) Comissão de Saúde e Meio Ambiente da 

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul no final de setembro de 2019.   Em comum essas 

audiências expõem a tentativa de ampliar a participação da população civil e também abrir 

espaço para estudos e apresentações técnicas que apontam para a inviabilidade ambiental do 

Projeto tal como ele se apresenta. Elas também buscam desmascarar projetos associados à 

construção da Mina Guaíba como o polo carboquímico do baixo Jacuí, que pretende utilizar a 

produção de carvão para geração de energia térmica. 

 

3.2 Análise da mineração de carvão no RS a partir do Projeto Mina Guaíba 

 Conforme a proposta estabelecida para analisar o Projeto Mina Guaíba, temos como 

hipótese uma junção entre um contexto neoliberal, marcado pela intensificação do extrativismo, 

através da despossessão e do land grabbing, que busca se ancorar na expansão espacial, através 

de um Estado neoliberal que se coloca ainda mais apartado dos direitos sociais, com uma 

proposta de participação civil, que acaba por mascarar a assimetria de poder e flexibilizar 

direitos em detrimento de interesses. Assim, é possível analisar o contexto das audiências 

públicas oficiais e as conquistadas pelo esforço da população civil. Esse contexto é importante 

para detectarmos as assimetrias de poder envolvidas na tentativa conflituosa de viabilizar a 

construção da Mina. 

 Assim, uma das táticas para harmonizar a proposta de exploração mineral e usurpação 

territorial ao interesse coletivo, muitas vezes, é a inclusão das comunidades atingidas no 

processo decisório para validar algo que as prejudicam. Portanto, pode-se pensar as audiências 

oficiais na proposta de Rojas et al (2018), visto que a população é incorporada no processo de 

forma superficial, o que é chamado pelas autoras de “participação passiva”  (Rojas et al, 2018), 

ou seja, refere-se a uma situação na qual os cidadãos são apenas informados sobre o que já foi 

deliberado (como o projeto vai ser, qual o local de instalação, quais comunidades e ambiente 

serão afetados). Como reação a esse fenômenos, pode-se dizer também que, no caso estudado, 

há uma tentativa de reação por parte da pela sociedade civil a essa forma de realizar as 

audiências públicas. Essa reação é composta por uma rede diversa (ainda que não tenha o 

mesmo peso de atuação da Copelmi e da política energética adotada pelo Estado) para tentar 
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revelar essa inclusão mascarada proposta pela empresa e pelo processo administrativo vigente, 

para reforçar suas críticas e apontar as lacunas na tentativa de construção da Mina Guaíba. 

 

4. Considerações finais 

Tal escrito possibilitou a reflexão acerca dos fenômenos decorrentes da mineração em 

relação a terra, bem como a necessidade de maior efetividade nos instrumentos de consulta à 

sociedade, audiências públicas, na medida que esses empreendimentos geram alterações 

drásticas nos meios de vida das populações atingidas diretamente e também dos municípios no 

entorno. Por um lado, a Audiência Pública é vista como essencial para aclarar qualquer processo 

de licenciamento ambiental, por outro observa-se que nem sempre as dúvidas e questões 

levantadas são levadas em conta pelos representantes das empresas e do próprio poder público, 

gerando relação desigual entre os atingidos e a empresa mineradora. Ainda que se identifique a 

assimetria de poder e as tentativas de obstrução dos fatos e possíveis consequências, a 

organização da comunidade e de entidades e movimentos sociais tem surtido efeito sobre o 

fortalecimento da resistência popular à implantação da Mina Guaíba.  
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PROJETO DE INSTALAÇÃO DA MINERADORA AVANCO_OZ MINERALS NO 
POVOADO CIPOEIRO - CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA 

Daniele da Silva dos Santos1 
Josineide Lima de Oliveira2 

Mônica Cristina da Silva3 
 
RESUMO:  
                   
As marcas de desenvolvimento e de impactos socioambientais trazidos por uma empresa quando esta se instala 
em determinado território são incontentáveis, principalmente quando se trata de atividades de mineração. A 
pesquisa foi de cunho qualitativo e quantitativo por meio de uma revisão bibliográfica, em que foram realizadas 
entrevistas com os colaboradores e gerentes da empresa Avanco por meio de questionários. A mineração é uma 
atividade produtiva de grande importância desde de o inicio da humanidade e ainda se faz presente em todas as 
regiões do Brasil, sendo uma das maiores fornecedoras de matérias – prima para construção civil e diversas 
industrias. Embora esta venha a contribuir com vários empregos na região, a mineração é uma atividade de 
gradativa tanto do ponto de vista ambiental como social, criando assim, um cenário tenso ou até mesmo de conflitos 
entre a população local e a mineradora. Os projetos de sondagens realizados pela mineradora Avanco na 
comunidade é só um dos primeiros impactos. Os problemas ambientais se configurarão, acaso essa venha 
confirmar sua instalação no povoado 
Palavras – chave: Degradação, impactos ambientais, mineração     

ABSTRACT:  
 
The marks of development and social and environmental impacts brought by a company when it is established in 
a given territory are unquestionable, especially when it comes to mining activities. The research was of qualitative 
and quantitative nature through a bibliographic review, in which interviews were conducted with the employees 
and managers of the company Avanco through questionnaires. Mining is a productive activity of great importance 
since the beginning of humanity and is still present in all regions of Brazil, being one of the largest suppliers of 
raw materials for construction and various industries. Although mining will contribute many jobs in the region, 
mining is a gradual activity from both an environmental and social point of view, thus creating a tense scenario or 
even conflict between the local population and the mining company. Drilling projects conducted by mining 
company Avanco in the community is just one of the first impacts. Environmental problems will arise, if this 
confirms its installation in the village. 
Keywords: Degradation, environmental impacts, mining 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

As marcas de desenvolvimento e de impactos socioambientais trazidos por uma empresa 

quando esta se instala em determinado território são incontestáveis, especialmente quando se 

trata de atividades de mineração, esses impactos podem ser gerados desde o planejamento até 
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a elaboração do projeto, perpassando pelas etapas de implantação e operação, no entanto, é 

necessário avaliar quais os possíveis danos negativos que podem ser causados. 

 Como implicações positivas da extração mineral, é possível mencionar a geração de 

empregos, as construções de rotas para o escoamento dos produtos por meios de rodovias, 

ferrovias, hidrovias e aeroportos ou ainda o aperfeiçoamento das rotas já existentes, o que 

evidencia o crescimento econômico da região. Entretanto, é preciso destacar os impactos 

negativos causados por esse tipo de empreendimento, tais como mudanças ou alterações 

hidrológicas, atmosféricas, na biosfera, nos solos e nas formas de relevo. 

No entanto, não se pode confundir crescimento econômico e desenvolvimento social. 

Crescimento econômico está diretamente ligado ao lucro ou acúmulo de capital, enquanto o 

desenvolvimento social está relacionado ao bem-estar ou melhoria na qualidade de vida social. 

Para compreendermos esse fenômeno é necessário observar a dinâmica de todo o 

processo desde antes da criação ou instalação da indústria até o seu funcionamento, bem como 

os reflexos desse processo que se dá de forma evolutiva.  

 

1.1. O Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo analisar o breve histórico da empresa Avanco_Oz 

Minerals, seu projeto de instalação e seus métodos de trabalho, bem como analisar os possíveis 

impactos na comunidade do Povoado Cipoeiro, zona rural de Centro Novo do Maranhão/MA. 

 

1.2. O Local 

A pesquisa foi realizada na sede do povoado Cipoeiro, com uma visita técnica à área de 

garimpo conhecida como Garimpeira, dentro do povoado, em Centro Novo do Maranhão/MA, 

município localizado a Noroeste do estado do Maranhão, nas seguintes coordenadas: latitude 

2º 15’ 16” Sul e Longitude 46º 13’ 22” Oeste, planície fluvial, recebe influência da bacia 

hidrográfica do baixo vale do Rio Turiaçu. Segundo o documento Regiões de Planejamento do 

Estado do Maranhão (2008) o município possui potencialidades como a madeira, agricultura, 

pesca, piscicultura, pecuária e mineração. De acordo com o último censo realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE, 2010), a população urbana do município era de 5.522 

pessoas e de 12.100 pessoas na área rural. Estima-se que a população total, em 2019, seja de 
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aproximadamente 21.622 pessoas (IBGE, 2019). Abaixo temos o mapa que mostra a 

localização do Município onde a pesquisa foi realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Metodologia 

A pesquisa é de cunho descritivo, pautada na revisão bibliográfica e documental, foram 

realizados estudos para melhor compreender o tema abordado. Encaminhamos um ofício à 

empresa no dia 10/02/2019, com a solicitação para fazermos uma visita à empresa para o dia 

16/02/2019. Foi realizado uma pesquisa qualitativa e quantitativa, visita in loco mediante a 

autorização dos colaboradores e gerente da empresa Avanco, também foram elaborados dois 

questionários com perguntas abertas dirigidas à empresa e outro à sociedade civil com o intuito 

de obter informações para embasar a pesquisa. 

 

2. A EMPRESA AVANCO_OZ MINERALS 

A Avanco Resources Limeted é uma empresa australiana de exploração e 

desenvolvimento de projetos de cobre no Brasil. A companhia está listada na bolsa de valores 

da Austrália (ASX) e opera no Brasil por meio das subsidiárias AVB mineração e Avanco 
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Resources mineração. A mineradora foi criada em 2007 e possui escritório em Perth na 

Austrália, e aqui no Brasil possui um escritório no Rio de Janeiro/RJ e outro em 

Parauapebas/PA. Recentemente a Avanco foi negociada junto a empresa australiana OZ 

Minerals, tendo sido comprada por cerca de 440 milhões de dólares australianos, segundo o site 

brasilmineral. Com a unificação das duas empresas surgiu uma atrativa oportunidade de maior 

exploração de minério no Brasil. 

A empresa Avanco_OZ Minerals e a MCT (Mineração Chega Tudo – empresa do grupo 

Avanco_Oz Minerals) possui um projeto exclusivamente para a lavra de ouro no Maranhão, no 

Município de Centro Novo do Maranhão, denominado CentroGold. Tal projeto está na fase de 

viabilidade, ou seja, de exploração e desenvolvimento, tendo iniciado suas pesquisas em junho 

de 2016, após adquirir por meio de compra da MCT com todos os direitos e os estudos 

realizados por outras empresas mineradoras que analisaram a essa área aurífera desde 1990 

empresas como: TBX, KINROSS, SANTA FÉ, JAGUAR que atuam nas atividades de pesquisa 

e desenvolvimento mineral, mineração, beneficiamento e comercialização de ouro. Segundo o 

site imirante.com, a previsão para o início de sua implantação é para o segundo semestre de 

2020 e que até o fim de 2021 o Projeto CentroGold entre em operação, com previsão de 

funcionamento por um período de 10 anos. Abaixo temos a imagem dos graduandos em 

geografia da UFMA em companhia dos colaboradores da empresa AVANCO, visitando a área 

onde as sondagens estão sendo realizadas. 

 
Fonte: Figura 2: Alunos da UFMA. Acervo da turma de licenciatura em Geografia de Maracaçumé. 
Em 16 de fevereiro de 2019. 

A mineração é uma das atividades produtivas de grande importância desde o início da 

história da humanidade e ainda se faz presente em todas as regiões do Brasil, sendo uma das 
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maiores fornecedoras de matérias-primas para construção civil e diversas indústrias. De acordo 

com Farias (2002), afirma: 
“a mineração é um dos setores básicos da economia do país, 
contribuindo de forma decisiva para o bem-estar e a melhoria da 
qualidade de vida das gerações futuras, sendo fundamental para o 
desenvolvimento de uma sociedade equânime, desde que seja operada 
com responsabilidade social de muitos países.” (FARIAS, 2002) 
 

Dessa forma, pode-se concluir que o processo de mineração é de grande relevância para 

o desenvolvimento econômico e social do município. Como ressalta Vieira (2011): 

“[...] sem os minerais, não seria possível, por exemplo, fabricar bens 
duráveis como eletrodomésticos e veículos, assim como transmitir 
energia elétrica entre as etapas da geração ao consumo. Também é 
preciso acrescentar o fato de os minerais exercerem papel fundamental 
nos atuais métodos e técnicas orientadores da construção civil, inclusive 
de obras públicas como estradas, pontes, viadutos etc., no mundo todo.” 
(VIEIRA, p. 04-05. 2011).  

 
O autor destaca que seria impossível toda essa industrialização, modernização atual se 

não fosse a extração minérios oriundos da natureza.  

A Avanco como todas as outras empresas de grande porte devem ter em seus projetos 

ações que possam promover o bem-estar social da comunidade na qual está inserida, em 

parceria com o poder público municipal. Exemplos de ações desenvolvidas pela mineradora 

são: pavimentação e recuperação de estradas vicinais, promovem e patrocinam eventos nas 

escolas em datas comemorativas, tais como: dia das mães, dia das crianças etc., cinema 

comunitário. No discurso promovido pela empresa defende-se fortemente ações junto às 

comunidades por ela alinhadas, com os objetivos de desenvolvimento sustentável, definidos 

pela ONU, na conhecida agenda 2030. 

Em Centro Novo do Maranhão/MA, essas ações partem da contribuição na geração de 

emprego e renda do município e o apoio a eventos na cidade. Destaca-se também a 

implementação de projetos como “tropinha de elite” para ajudar crianças e adolescentes a 

saírem das drogas e do crime e o projeto Natal Sem Fome, que distribui cestas de alimentos 

para famílias carentes na comunidade do Povoado Cipoeiro, próxima do projeto Centro Gold. 

 

3. HISTÓRICO DO POVOADO CIPOEIRO 

A Comunidade Cipoeiro é um distrito do município de Centro Novo do Maranhão, está 

localizado mais ou menos 25 km da sede do município, e iniciou o seu processo de povoamento 
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na década de 70, inicialmente com a implantação e divisão de lotes de terra para pequenos 

produtores rurais através da COLONE (Companhia de Colonização do Nordeste), também 

devido à frente madeireira, posteriormente devido a exposição do solo foi percebido que junto 

ao solo tinha um material brilhante de aparência dourada, que depois foi analisado por pessoas 

com maior experiência em garimpo e constataram que esse material se tratava ouro. Após a 

descoberta da existência do mineral minério ouro, acabou atraindo pessoas de muitas regiões 

do país. A figura abaixo mostra o povoado Cipoeiro, Centro Novo do Maranhão. 

 
Fonte: GoogleEarth. Figura 3: imagem de satélite, vista de cima do povoado Cipoeiro, Centro Novo do 
Maranhão/MA, em 16 de fevereiro de 2019. 
 

A ideia do nome Cipoeiro surgiu porque naquela época, haviam uma grande quantidade 

de cipós na localidade. As pessoas que foram chegando criaram suas moradias, formaram 

famílias e começaram a viver da extração mais rudimentar do mineral minério ouro e a partir 

daí foram dando molde à comunidade que hoje conhecemos como Cipoeiro. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 11 – Agroenergia e Mineração no Meio Rural 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

6096 
 

Fonte: Figura 4: fotos do povoado Cipoeiro, Centro Novo do Maranhão/MA, em 16 de fevereiro de 2019. 
 

Estima-se que cerca de noventa famílias formam a comunidade Cipoeiro. Vale ressaltar 

que até hoje essas pessoas tiram sua renda de forma direta ou indireta de extração do ouro. 

Segundo relatos, a descoberta de ouro na região foi dada pelos irmãos Rodrigues que 

durante uma caçada encontraram uma terra diferenciada e levaram pra casa com um auxílio de 

uma folha e lá descobriram que era ouro. Na época houve grande repercussão da notícia e 

aconteceu uma corrida pelo ouro na região, em pouco tempo vieram muitas pessoas de vários 

estados do Brasil para garimpar aquelas terras. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nosso campo foi um povoado conhecido como Cipoeiro, Centro Novo do Maranhão, que 

possui solo do tipo argissolo amarelo distrófico e latossolo vermelho amarelo distrófico, com 

filossilicatos com ênfase ao feldspato e argilas do grupo das caulinitas. Argissolo são solos de 

textura média a arenosa, havendo diferenciação marcante entre os horizontes A, B e C. Bem 

manejados, são solos relativamente férteis e que são indicados às atividades agropastoris. Há 

bastante concentração de óxido de ferro, o ouro está concentrado na rocha chamada pelos 

geólogos de tonalito, que nesta região é uma rocha bastante quebradiça e cisalhada, ficando em 

uma profundidade numa variação de 120 a 230 metros. 

O local que tem grande potencial para a execução do projeto Centro Gold a ser 

implementado pela empresa australiana Avanco_OZ Minerals e que traz consigo a promessa de 
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mudar a história da cidade, extinguindo o desemprego, o garimpo ilegal, a miséria, a poluição 

e a pobreza, substituindo-os por empregos, indústria, renda e sustentabilidade. Qualquer 

empreendimento ao se instalar em determinado território, deve construir uma relação com a 

comunidade/sociedade existente, onde deve haver uma relação harmônica entre ambas partes, 

ou seja, deve ser algo bom para todos os envolvidos, sobretudo para a população, devendo 

atender a uma série de normas legais e respeitar a legislação. 

Nesse contexto da atividade, há o pagamento de tributos, que serão repassados ao governo 

municipal, estadual e federal. E isso ressalta a aceitação de instalação dessas empresas. O 

discurso é de desenvolvimento, pois ocorre o fomento da economia local e regional. 

A empresa encontra-se na fase de pesquisa, onde procura saber onde está o produto, no 

caso em Cipoeiro, o mineral minério ouro. E também irá se comprometer em cumprir a 

legislação, e onde faz arrima com a sociedade, para garantir a sustentabilidade, até mesmo após 

o encerramento das atividades de lavra, quando ocorrer, caso haja a fixação da empresa no local. 

Ressaltando que esse é o diferencial de uma empresa, com responsabilidade, diferente do que 

ocorre nos garimpos ilegais. Dessa forma, Silva (2001) sugere algumas medidas que devem ser 

tomadas, em prol da maior efetividade no controle ambiental e da consequente melhoria da 

qualidade de vida, que são: 

“1. Reciclar os profissionais ligados aos órgãos competentes; 
2.Treinar e capacitar os funcionários das empresas e empreiteiras 
sobre segurança no trabalho e proteção ambiental; 3. Conscientizar os 
funcionários das empresas e empreiteiras sobre qualidade de vida e 
meio ambiente; 4. Adotar, por parte da empresa, práticas ambientais, 
tais como: maior aproveitamento de materiais e reciclagem de lixo; 5. 
Incluir a elaboração de PRADs feitos em função dos EIAS/RIMAS, 
onde as medidas de recuperação sejam simultâneas às diferentes fases 
do processo de lavra do mineral; 6. Retirar e reservar, para posterior 
uso, os solos da área lavrada; 7. Alcalinizar os rejeitos líquidos, para 
favorecer a precipitação dos metais; 8. Aterrar e/ou compactar os 
rejeitos sólidos e, em alguns casos, os líquidos; 9. Monitorar a saída 
de descarga dos efluentes líquidos; 10. Monitorar os ecossistemas 
aquático e terrestre que recebem esses rejeitos.” (SILVA, 2001) 

 

Quando falamos do processo de mineração, não podemos ignorar o fato de que esta 

atividade causa danos irreversíveis ao meio ambiente, por se tratar de exploração de algo não 

renovável. Dentre os principais impactos causados pelo processo de mineração do garimpo 

ilegal realizado no povoado Cipoeiro podemos citar a remoção da vegetação de uma extensa 

área, a poluição dos recursos hídricos, tanto das águas superficiais quanto das águas 
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subterrâneas através do uso do mercúrio usado para captar o ouro, e a contaminação do solo. O 

site do Ministério do Meio Ambiente alerta para o risco dessa substância usada no processo de 

mineração é: 

“A mineração é uma das atividades econômicas que mais provoca 
contaminação pelo mercúrio, causando risco não só aos garimpeiros, 
mas às populações que vivem próximo a garimpos, ou que se alimentam 
de pescados ou ingerem água contaminada. No processo de busca por 
ouro, ao separar o metal de outros minerais da terra, o mercúrio é 
queimado junto a todos os materiais encontrados, o que gera fumaça 
tóxica e contaminação da natureza, garimpeiros e comunidades.” 
(MMA, 2013). 

 

O uso do mercúrio é conhecido como um dos principais contaminantes e causadores de 

danos ambientais provocados pela mineração. Dessa forma, os possíveis impactos causado 

pelas minerações abrangem inúmeras áreas, tais como: a retirada da cobertura vegetal, poluição 

e contaminação do solo e recursos hídricos, pelas substâncias usadas, aumento do processo de 

erosão, sedimentação e assoreamento dos rios, poluição do ar, geração de resíduo. 

Os rejeitos gerados por este tipo de atividade, vez que há concentração de substâncias 

tóxicas, são descartados em barragens rudimentares, sem qualquer planejamento ou cuidados 

com a proteção do solo e da água e que consequentemente são levados até os recursos hídricos 

ali existentes, ou por meio do escoamento superficial ou através da percolação. As imagens 

abaixo mostram alguns dos barrancos dentro do povoado construídas por mineradores. 

 

Fonte: Google Earth. Figura 05 e 06: barrancos/barragens criados por mineradores do povoado na busca pelo 
ouro, em 2019. 

Os mineradores vão escavando o solo até chegar na rocha dura, ou seja, no tonalito, que 

não conseguem escavar mais pois é necessário o uso de explosivo, quando chega nessa fase e 
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já não conseguem mais extrair o mineral que tanto almejam, eles abandonam o local e começam 

a escavar em outra área, deixando enormes e perigosos barrancos para trás. Além de tudo isso, 

constatamos durante a pesquisa o trabalho infantil no garimpo ilegal, já que a fiscalização 

daquela região é limitada, encontramos crianças de aproximadamente 8 a 10 anos de idade e 

adolescentes. 

Em relação ao questionário dirigido à empresa, obtivemos os seguintes resultados: 

 

QUESTIONÁRIO 01 (GERÊNCIA/TÉCNICA) 

01 – Qual a história do empreendimento? 

A Avanco_OZ Minerals é uma empresa de origem Australiana e tem interesses em expandir 

seus horizontes no que se refere extração de minério e que vê grande potencial no Brasil. Ela 

tem muitos projetos para o país, alguns já estão em operação, como no município de 

Curionópolis/PA e Carajás/PA, operando a mina de Antas Norte/PA e atualmente estão em 

fase de exploração e viabilidade do projeto de ouro CentroGold, no Maranhão em parceria com 

a MCT. 

FONTE: SANTOS, Daniele da Silva dos, 2019.     

Como podemos notar, trata-se de um grande empreendimento que tem interesse em 

desenvolver suas atividades de mineração no município de Centro Novo do Maranhão/MA. No 

entanto, a empresa não pode intervir em nada em relação ao acesso da área envolvendo o projeto 

CentroGold, devido uma licença de implantação suspensa, movida em 2011-2013 por uma 

cooperativa dos garimpeiros, quando ainda era da JAGUAR. 

02 – Qual a relevância do empreendimento para a região? 

Geração de empregos, melhoria na qualidade de vida das pessoas. A extinção da poluição, do 

subemprego, da prostituição, da gravidez precoce e da pobreza e ainda, melhoria nas estradas 

de acesso à cidade de Centro Novo do Maranhão/MA. 

FONTE: SANTOS, Daniele da Silva dos, 2019.     

A empresa traz promessas de grandes mudanças não só para o Povoado Cipoeiro, mas 

também para todo o município. Em relação ao componente social, a empresa informou que está 

trabalhando com um projeto de realocação involuntária conforme a Norma V, do Banco 

Mundial, que tem uma igualdade na legislação brasileira, com uma série de padrões. De acordo 

com o discurso da empresa, tem-se a perspectiva de fazer uma realocação com as melhores 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 11 – Agroenergia e Mineração no Meio Rural 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

6100 
 

técnicas nacionais e internacionais, dentro dos padrões exigidos, de modo que seja algo bom 

para todos, tanto para a empresa, quanto para a população. 

03 – O que o empreendimento produz? 

O projeto CentroGold visa a extração exclusivamente de Ouro. 

FONTE: SANTOS, Daniele da Silva dos, 2019.     

Como podemos observar, o foco da empresa é mineral minério ouro, como o próprio 

nome do projeto já diz. 

04 – Qual o destino da produção? 

Informação não divulgada. 

FONTE: SANTOS, Daniele da Silva dos, 2019.     

Visando a segurança, como uma forma de evitar possíveis assaltos, a empresa optou por 

não divulgar esta informação, vez que esta é uma cena comum a esse mercado no cenário 

nacional. 

05 – Qual o potencial de exploração da área? 

Para mais de 10 anos. 

FONTE: SANTOS, Daniele da Silva dos, 2019.     

Levando em consideração que quando se trata da extração mineral, está sendo retirado 

um bem mineral do solo e que este bem não volta mais, desta forma, a extração só dá uma safra. 

Nesse cenário, a empresa caso se instale no município de Centro Novo do Maranhão, exercerá 

suas atividades por um período estimado de 10 anos. 

Em relação aos questionários dirigido à sociedade civil, obtivemos os seguintes 

resultados: 

QUESTIONÁRIO 02 (SOCIEDADE CIVIL) 

01 – Qual o histórico de sua comunidade? 

Foi dado os lotes para as pessoas. Eu resido neste lugar há dez anos e tudo o que sei é que a 

comunidade vive do garimpo e tem nele a sua principal fonte de renda. 

Foram dados os lotes para as pessoas. A função aqui é garimpo, o nível de escolaridade é 

muito pouco. E depois os jovens não tem assim uma perspectiva mais avançada. 

Primeiramente foram divididos os lotes. Tenho um grande carinho e amor pela minha 

comunidade. Me orgulho muito de fazer parte dessa comunidade, porque cheguei aqui aos 8 
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anos de idade e neste município ainda não achei lugar melhor de se viver, como nessa 

comunidade do Cipoeiro. Pretendo fazer parte dessa comunidade por muitos e muitos anos. 

Foi feita por divisão de terras. Diante mão, vejo que há e houve uma realidade bastante 

conflituosa. Passaram-se diversas situações de conflitos, o que nos causa insegurança, esta é 

a realidade que vivemos. 

O início da formação do povoado, deu-se por meio da divisão de terras. Minha comunidade 

fica no Município de Centro Novo do Maranhão/MA, conhecida como área de garimpo, com 

o nome povoado Cipoeiro. É uma comunidade muito boa e de povo acolhedor. 
FONTE: OLIVEIRA, Josineide Lima de, 2019.     

De acordo com os entrevistados, o povoado Cipoeiro deu-se por meio da divisão de lotes, 

realizado pela COLONE e INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), 

entre os pequenos produtores rurais. Anos depois essa área ficou conhecida como terra de 

garimpo, razão pela qual, algumas empresas foram comprando alguns lotes para que as mesmas 

pudessem se instalar no povoado. Desde então, essa prática de mineração não parou mais. 

02 – Qual a sua percepção sobre o empreendimento? 

Até agora deixaram muito a desejar. 

É que gerou mais empregos na comunidade, a educação melhorou, sabemos que teve cursos 

profissionalizantes para os jovens da comunidade. 

Com a implantação da mineradora foi um bom negócio, pois empregou muitos jovens, 

surgiram várias oportunidades de empregos e também para o município crescer junto com 

esse empreendimento. 

Na minha percepção a respeito desse empreendimento, acredito que sim; vai haver mudanças, 

que trarão umas soluções, mas que também poderia trazer situações relativamente 

constrangedoras, caso haja pessoas incapacitadas para a trabalhar na mesma. 

Deixa a desejar, não faz investimento. 

FONTE: OLIVEIRA, Josineide Lima de, 2019.     

Os relatos nos mostra que a instalação da empresa de mineração trouxe consigo uma série 

de benefícios para o povoado, dentre eles a geração de empregos, capacitação para os jovens 

que desempenharão funções dentro da empresa. Logo, esse empreendimento dá preferência aos 

moradores do Povoado e demais zonais rurais do município de Centro Novo do Maranhão/MA. 
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03 – O empreendimento já realizou algum benefício a comunidade? 

Sim. Construíram um posto de saúde, mas que nunca funcionou. Já realizaram atividades de 

lazer pra crianças, através do cinema e distribuíram algumas cestas básicas. 

Já; com cestas básicas, eventos tipo: filme, lanches e outras coisas. 

Sim. No meu ponto de vista, já arrumaram empregos pra muitos moradores da comunidade. 

Sim. Ouvi relatos que já houve um apoio para algumas famílias da comunidade. 

 Até o momento não. 

FONTE: OLIVEIRA, Josineide Lima de, 2019.     

Constatamos que na maioria das respostas o empreendimento já deixou marcas positivas, 

pois o que nota é que já realizaram algumas obras que beneficia a comunidade, dando 

assistência as famílias que ali residem. 

04 – Tem-se notícias de contaminação por mineração nas comunidades? 

Não muito provável, mas em algumas localidades, ouve-se comentar sobre contaminação de 

rios, terrenos, etc. 

Não houve nenhum relato, mas ao contrário, o Cipoeiro é um lugar muito bom pra se viver. 

Sim, mas isso é muito raro. Desde os 30 anos que moro aqui nessa comunidade, vi um caso 

assim. 

A respeito da empresa não, mais do garimpo sim, sempre há uma possibilidade mais por 

descuido da maneiras inadequada do minério.  

Acredito que não. 

FONTE: OLIVEIRA, Josineide Lima de, 2019.     

Os próprios moradores acreditam que a questão da contaminação não há. Mediante as 

respostas é possível concluir que os moradores não conhecem os reais ricos que ocorrem em 

uma área de garimpo, por conta de alguns produtos que são usados para lavrar o ouro. Porém, 

essa contaminação existe, logo no processo de extração do ouro, é utilizado o mercúrio que 

serve para captar o ouro, principal substância usada no processo mineração realizado nos 

garimpos ilegais, enquanto que empresa AVANCO ainda se encontra no processo de pesquisa 

e análise dos minerais encontrados na área. 

05 – Houve valorização das propriedades depois da instalação do empreendimento? 
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Não. 

Sim; algumas casas e terrenos. 

Não. 

Não até o momento. 

Na minha percepção, houve sim; porque estamos em uma comunidade em crescimento, o 

que pode trazer olhares para novas situações de empreendimentos. 
FONTE: OLIVEIRA, Josineide Lima de, 2019.     

Em relação a valorização de imóveis da cidade, como a empresa ainda não começou suas 

atividades, o preço dos imóveis está na fase inicial, e ganhará mais força com a geração de 

emprego gerada pela indústria da mineração e pessoas vindas de diferentes regiões do país para 

o município de Centro Novo do Maranhão/MA em busca de empregos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de mineração na comunidade Cipoeiro ainda possui alguns entraves a serem 

superados. Embora, esta indústria venha a contribuir com vários empregos na região, a 

mineração é uma atividade degradativa tanto do ponto de vista ambiental como social, criando 

assim, um cenário tenso ou até mesmo de conflitos entre a população local e a mineradora 

Avanco. Os projetos de sondagens realizados pela mineradora Avanco na comunidade é só um 

dos primeiros impactos. Assim como a maioria das empresas do ramo da mineração, a Avanço 

disponibiliza de profissionais tecnicamente qualificados com poder de persuasão em relação 

sua futura instalação no povoado do Cipoeiro. A descrição do projeto de sondagem dessa 

empresa realizado por seus representantes à turma de licenciatura em Geografia da UFMA 

acerca de sua instalação na cidade de Centro Novo evidencia uma real chance de sua vinda para 

essa região. 

Dessa forma, é relevante mencionar que a atividade de mineração é, de qualquer forma, 

importante para a sociedade, tanto em seus aspectos econômicos, quanto na geração de 

empregos. Mas não podemos dizer que esse processo de instalação deva ser realizada de 

maneira não planejada e sem as devidas precauções, como a fiscalização de sua instalação. 

Entretanto, é necessário promover medidas cabíveis para o melhor direcionamento dos 

materiais descartados, e a amenização da poluição gerada pelos produtos químicos gerados pela 

empresa. 
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Neste contexto, os processos associados a mineração, evidentemente causam algumas 

alterações no meio ambiente principalmente nas paisagens, onde boa parte da cobertura vegetal 

é retirada, bem como a remoção do solo considerado como material estéril. Nessa perspectiva, 

deverão implantar projetos sustentáveis que possam promover o bem-estar socioambiental, que 

proporcione um ambiente mais adequado as gerações futuras. 
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DESAFIOS E LUTAS NA DEFESA DOS TERRITÓRIOS LIVRE DE MINERAÇÃO: 

SÃO JOSÉ DO NORTE - RS 

 

Victor Alexandre Salgueiro Rodrigues 

Resumo: 

 

O Brasil é um país minerado há aproximadamente 300 anos, sendo que o primeiro ciclo de 

extração mineral ocorreu no estado de Minas Gerais, tendo como principal foco de exploração 

os bens minerais no país com o objetivo principal de atender os países centrais europeus. Assim 

a formação do estado brasileiro tem como base e se confunde com a organização da espoliação 

mineral. A exploração mineral no Brasil se intensifica no século XXI, no período que ficou 

conhecido como o “superciclo das commodities”, quando é significativa a evolução da extração 

e exportação de minério de ferro. Do ano de 2000 a 2010, a extração de ferro no Brasil saltou 

de 212,52 para 372,00 milhões de toneladas e a exportação de 157 para 311 milhões de 

toneladas no mesmo período sendo que o preço por tonelada pulou de 28 para 140 dólares, 

chegando em 2011 a quase 200 dólares, salientando que 70% deste minério destinou-se 

exclusivamente a exportação. O estado do Rio Grande do Sul hoje se constitui como um grande 

território em disputa para a constituição de uma nova fronteira econômica da indústria extrativa 

de Minério, já temos hoje no país três fronteiras consolidadas nos estados de Minas Gerais, Pará 

e Goiás. Destacamos neste artigo o território do Meio Sul do Rio Grande do Sul, englobando 

as Regiões da Serra do Sudeste, uma parte da Campanha e o Sul da Região Litoral estão 

presentes três grandes projetos de Mineração que se correlacionam, sendo eles: Projeto Retiro 

no município de São José do Norte, Projeto Três Estradas no município de Lavras do Sul, e o 

Projeto Caçapava do Sul, no município de Caçapava do Sul. Juntos, esses três projetos, podem 

atingir com processo de cava de exploração dos minerais e sistema logístico de escoamento até 

a zona portuária de Rio Grande, 33 municípios, tendo as Bacias dos Rios Santa Maria, 

Camaquã, Negro, as principais afetadas pelos projetos que se instalariam em suas proximidades. 

Neste trabalho, que é parte integrante do projeto de pesquisa do mestrado, discutiremos o caso 

de São José do norte, cidade localizada na região Litoral Sul, e o processo de resistência popular 

em defesa do território livre de mineração. O município é um dos maiores produtores de cebola 
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do país, ocupando a 5ª posição na safra 2017 com um total produzido de 53.332 toneladas, e 

sua economia gira entorno da produção desta e da pesca, que já foi prejudicada com a 

implantação de um estaleiro, que no presente encontra-se desativado, ambas atividades podem 

ser mais afetadas ou destruídas pela mineração de titânio e ilmenita na região. Para iniciarmos 

a análise da questão mineral no estado do Rio grande do Sul, foram utilizadas ferramentas de 

geoprocessamento, com a utilização do software Quantum GIS (QGIS), utilizando-se também 

a ferramenta Philcartho para a elaboração de mapas temáticos, mapas coropléticos 

representando a relação entre os números totais e afetados pela mineração e de círculos 

proporcionais com os valores absolutos, a partir dos dados obtidos do geoprocessamento e 

tratados em planilhas para adequação aos parâmetros exigidos. Embora o Brasil ocupe local de 

destaque internacional na produção minerária, a renda dessa extração e desses projetos tem 

atrelamento direto ao Capital internacional configurando a pilhagem dos bens naturais de 

exploração que resultam no saque das riquezas a elas relacionadas, no Rio Grande do Sul está 

se constituindo como uma nova fronteira econômica da espoliação extrativa de Minério no 

Brasil, com vista a atender o interesse internacional. Face a constituição desta nova fronteira é 

importante afirmarmos a peculiaridade dos territórios minerários, vários destes já têm 

destinação ao cumprimento da função social da terra, desta feita, o enfrentamento e a 

necessidade da participação popular na discussão do modelo de mineração é demasiadamente 

importante, já que partes significativas deste territórios contribuem com o desenvolvimento 

econômico e social em âmbito estadual e nacional, com as suas produções vinculadas a 

agricultura familiar com destaque na conformação do Produto Interno Bruto e no fortalecimento 

das economias locais, regionais. Há no ordenamento jurídico nacional e tratados internacionais 

que o Brasil é signatário marcos e normas regulatórios que tange a implantação de projetos 

minerários no Estado Brasileiro. A problemática central é que, o estado do Rio Grande do Sul 

se tornou alvo de grandes empreendimentos minerários, sendo denominado como a nova 

fronteira mineral do sul. Sabemos que se instalado os projetos de mineração no Rio Grande do 

Sul, os danos causados são de degradação do meio ambiente, aumento da violência, 

prostituição, exploração infantil, trabalho análogo a escravidão, desemprego e 

desterritorialização determinando um esfacelamento econômico, social e cultural dessas 

populações. Frente a esse cenário de avanço do Capital minério-hidro-agro-negócio, que o 

projeto de pesquisa do mestrado se apresenta com objetivo de uma sistematização teórica de 

aprofundamento da discussão acerca da mineração, os atuais territórios em disputa, e a 
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construção contra-hegemônica do Modelo Minerário subsidiando as ações do Movimento Pela 

Soberania Popular na Mineração (MAM) em defesa de uma política estatal que atenda as 

necessidades de desenvolvimento socioeconômico da população brasileira e não da mera 

espoliação mineral, tendo a sociedade civil o papel de autodeterminação em seus territórios, 

possibilitando incidir sobre as decisões da existência de mineração em seus territórios. 
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, MERCADO DE TERRAS E OS CONFLITOS 
TERRITORIAIS NO CAMPO FRENTE À MINERAÇÃO NA PARAÍBA 

Nielson Polucena Lourenço1 

 

Introdução 

 

  O processo de expansão do capital extrativo mineral no território nacional tem sido 

responsável pela intensificação da apropriação, mercantilização e degradação da natureza, pela 

expropriação de comunidades tradicionais e camponesas, pela superexploração e precarização 

do trabalho e pela apropriação de terras agricultáveis, na medida em que os grandes projetos 

pautados “na construção de redes técnicas, na aquisição de terras e na subsequente apropriação 

do subsolo exigem a inserção de novos territórios para a ampliação dos lucros mediante 

exportação de commodities que garantem a reprodução do capital” (GONÇALVES e 

MENDONÇA, 2012). 

   Com isso, há um aumento significativo de conflitos no campo, segundo os dados 

compilados pela Comissão Pastoral da Terra - CPT, entre os anos de 2014 e 2018 a mineração 

foi responsável por 1.123 conflitos e envolveram mais de 203.430 famílias, dentre elas 

quilombolas, posseiros, pescadores, indígenas, pequenos proprietários e assentados da reforma 

agrária. (WANDERLEY e GONÇALVES, 2019, p.136).  

  O interesse sobre essas áreas de assentamento vem crescendo desde a década de 1990 

até o presente momento. A pesquisa de Sauer e Albuquerque (2015) apontou que entre 1990 a 

área estimada com autorização de pesquisa mineral em assentamentos rurais correspondia a 379 

km², no ano de 2011 essa área já alcançara 14.488,19 km², o que significou um crescimento 

médio da área estimada com autorização de pesquisa mineral em assentamentos de 700%. Isso 

é um demonstrativo do forte interesse do capital extrativista mineral naquelas áreas que 

poderiam ser consideradas “indisponíveis” para este tipo de exploração e apropriação.  

  Diante deste contexto, nosso artigo tem como objetivo discutir acerca das implicações 

territoriais sobre os assentamentos rurais resultantes da nova regularização fundiária dentro do 

contexto de expansão da mineração sobre esses territórios. Em julho de 2017 o então presidente 

 
1 Doutorando do Programa de Pós Graduação em Geografia da UFPB – E-mail: nielson_nil@hotmail.com 
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Michel Temer sancionou a lei de nº 13.465 que promoveu mudanças no processo de 

regularização fundiária rural e urbana, essas alterações criaram condições normativas que 

facilitaram a mercantilização desses assentamentos rurais, o que vem favorecendo a expansão 

do agronegócio e da mineração.  

Referente à metodologia, efetuamos uma série de procedimentos metodológicos que 

deram suporte a nossa análise, os quais serão descritos a seguir: a) Pesquisa bibliográfica - 

realizamos um amplo levantamento bibliográfico junto aos bancos de teses e dissertações dos 

programas de pós-graduação em geografia e de áreas afins, de artigos dos periódicos da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), bem como de livros e obras 

que tratem, sobretudo, dos conflitos territoriais referentes à mineração em áreas de 

assentamentos rurais; b) Levantamento de Dados Secundários - efetuamos um levantamento de 

dados referentes à produção mineral junto à Agencia Nacional de Mineração – ANM (antigo 

Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM) e no Sistema de Informações 

Geográficas da Mineração – SIGMINE, com o objetivo de espacializar os dados referentes à 

apropriação mineral na área estudada. Também realizamos um levantamento documental junto 

ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA para ter acesso ao número 

de assentamentos presentes na área de estudo com o objetivo de sobrepor os dados com as áreas 

de interesses minerários das grandes empresas de exploração mineral; c) Pesquisa de campo – 

realizamos trabalhos de campo no assentamento João Gomes (Mucatu)2, um dos territórios em 

conflito com a Indústria Elizabeth Cimentos, localizado no município de Alhandra, no litoral 

sul da Paraíba, onde entrevistamos assentados que estão sendo impactados pela chegada desta 

empresa e também membros da Comissão Pastoral da Terra – CPT que participam ativamente 

na resistência dos camponeses frente ao avanço das mineradoras na região.  

 Isso posto, estruturamos o artigo em três partes, além da presente introdução e das 

considerações finais. Primeiramente, realizamos uma discussão acerca do código mineral 

brasileiro e de como suas contradições ora facilita a expansão da mineração sobre os territórios 

camponeses, ora cria possibilidades jurídicas que impeçam tal ação. Em seguida, apresentamos 

 
2 Em 1975, depois de um árduo processo de luta dos posseiros contra os latifundiários da cana-de-açúcar, foram 
desapropriadas as fazendas Garapu, Andreza e Mucatu que somaram cerca 5 mil hectares e beneficiou 175 
famílias, toda essa área foi denominada de “Grande Mucatu”. Esse território localiza-se entre os municípios de 
Alhandra-PB e Pitimbu-PB e abrange uma série de comunidades rurais. Apesar de não constituírem assentamentos, 
do ponto de vista jurídico, são chamados por esse nome pela população local. Por isso, “a Comunidade João 
Gomes”, que está inserida na “Grande Mucatu” será chamada nesse artigo de “Assentamento João Gomes”. 
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dados da expansão da mineração sobre os assentamentos rurais no século XXI e de como isso 

está atrelado ao processo de acumulação do capital. Por fim, destacamos a Paraíba como lócus 

estratégico dessa expansão mineral e quais as implicações que isso vem ocasionalmente ao 

modo de vida dos camponeses assentados. 

 

1. Considerações iniciais sobre os aspectos legais da regulação da Mineração no Brasil 

 No atual código mineral, regido pelo decreto-lei 227/1967, não existe uma posição clara 

a respeito da execução de atividade minerária em áreas de assentamentos rurais. A Constituição 

Federal de 1988 estabelece que as jazidas e demais recursos minerais constituem propriedade 

distinta do solo e pertencem à União, conforme descreve abaixo: 

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de 
energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de 
exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a 
propriedade do produto da lavra (BRASIL, 1988). 
 

 A legislação também acrescenta que a exploração mineral deve ser feita com base no 

interesse nacional e pode ser permitida a empresas estrangeiras, conforme descrito na emenda 

constitucional de n. 6 de 15 de agosto de 1995 art. 176, parágrafo primeiro: 

A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se 
refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou 
concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob 
as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que 
estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em 
faixa de fronteira ou terras indígenas. (Brasil, 1988, Art. 176 § 1º). 
 

 Para a realização da extração mineral as empresas tem que pedir autorização ao 

Ministério de Minas e Energia – MME e realizar alguns procedimentos para que este órgão 

conceda a concessão. O código mineral (1967) regulamenta quais serão as etapas a serem 

realizadas para que as empresas obtenham o direito a lavra3. Essas etapas são descritas a seguir:  
 

a) requerimento de pesquisa: pode ser feito por qualquer pessoa ou empresa. 
Permite ao requerente realizar trabalhos voltados para a definição da jazida e a 
avaliação de sua viabilidade técnica e econômica. Ainda durante essa etapa, o 
minerador deverá avaliar se há limitações à exploração mineral da área;  

 
3 Para saber mais detalhes sobre os procedimentos burocráticos referente à exploração mineral ver o livro 
“Dicionário Crítico da mineração” publicado pela Editorial iGuana – Marabá em abril de 2018. 
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b) autorização de pesquisa: após o requerimento, o DNPM avalia se outras pessoas 
já possuem o direito à pesquisa ou à lavra da área. Caso não seja identificado, a área 
é considerada “livre” para a realização da pesquisa;  
c) relatório de trabalho de pesquisa: após a realização da pesquisa, o 
minerador deverá fornecer ao DNPM um relatório de pesquisa onde se 
comprove a viabilidade técnica da exploração da jazida; 
d) requerimento de lavra: uma vez aprovado o relatório de pesquisa e identificada a 
viabilidade técnica da extração mineral, o minerador deve requerer o direito de lavra, 
ou seja, a autorização do MME para extrair os minérios identificados; 
e) concessão de lavra: documento emitido pelo MME que permite o início das 
operações. (MILANEZ, 2012, p.61). 

 
 A regulamentação dos royalties é realizada pela lei de nº 13.540/2017 que institui o 

pagamento de uma Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). 

Esta é uma forma do Estado se apropriar de parte do lucro resultante da exploração mineral. A 

variação da taxa de compensação varia de acordo com a substância mineral explorada, mas em 

termos gerais a divisão é feita da seguinte maneira: 15% da arrecadação ficam nos estados onde 

há a extração; 60% no município produtor; 15% no município impactado pela mineração, 7% 

para a entidade reguladora;  1,8% para o Centro de Tecnologia Mineral (CETEM); 0,2 % para 

o Ministério do Meio Ambiente e 1% para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – FNDCT (BRASIL, 2017b). 

 Bittencourt (2013) ressalta que apesar de haver de uma legislação que regulamente a 

exploração mineral no Brasil, tais bens minerais pertencem a União apenas do ponto de vista 

formal, haja vista que quando se inicia a exploração mineral quem decide como, quanto e em 

que ritmo os minérios devem ser extraídos são as empresas privadas, levando em conta apenas 

a dinâmica do mercado. Sauer e Albuquerque (2015) ainda acrescentam que a Constituição de 

1988 havia criado restrições à exploração mineral por empresas estrangeiras, mas a partir da 

Emenda Constitucional de n. 6 de 15 de agosto de 1995 foi retirada essa restrição, o que facilitou 

a abertura ao capital externo nesse setor. 

 Um dos pontos mais conflitantes na legislação minerária se remete a dualidade dos 

direitos sobre o solo e subsolo. Como esses são distintos, o que sempre prevalece no direito 

minerário é o conceito de “rigidez locacional”. Essa rigidez locacional tem a ver com a 

sobreposição de interesses do subsolo em relação ao solo. Isto justifica a prática mineral onde 

se encontra o minério, sobrepondo-se aos interesses daqueles que usam o solo. Desta forma, 

por causa dessa premissa eclodem diversos conflitos territoriais quando a mineração avança 
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sobre áreas de assentamentos rurais, comunidades rurais, comunidades quilombolas, dentre 

outros. Para Milanez (2012) tal rigidez não pode ser restrita a mineração, pois: 

 
[...] do ponto de vista físico, a beleza estética de montanhas, a riqueza espeleológica, 
a disponibilidade hídrica também são rígidas, uma vez que as montanhas, as cavernas 
e as nascentes somente podem ser aproveitadas onde se encontram. Sob uma 
perspectiva ecológica, o endemismo também é rígido, pois espécies adaptadas a um 
ecossistema têm grande chance de extinção quando transferidas para outros 
ecossistemas. Ainda adotando uma visão antropológica, pode-se argumentar que 
comunidades tradicionais sejam rígidas, pois sua identidade e seus laços sociais 
passam por vínculos históricos e culturais com o território: uma benzedeira somente 
pode curar as pessoas se souber onde encontrar determinadas plantas medicinais, o 
que envolve um conhecimento específico do território onde se localiza a comunidade. 
Sendo assim, o deslocamento forçado de uma comunidade pode simplesmente 
extinguir aquela sociedade. (p.82) 

 

 As indústrias de mineração usam o discurso do “interesse nacional” e da “utilidade 

pública” presentes na Constituição (1988) para justificar a sua expansão sem qualquer tipo de 

impedimento. Todavia existem na legislação elementos restritivos que impedem tal prioridade. 

Por exemplo, o Decreto-lei 3.365/1941 afirma que em lugares onde há “criação e melhoramento 

de centros de população, seu abastecimento regular de meios de subsistência” e “a preservação 

e conservação dos monumentos históricos e artísticos [...] e, ainda, a proteção de paisagens e 

locais particularmente dotados pela natureza” também são considerados de utilidade pública. 

Ao mesmo tempo, a Resolução 369/2006 também define como sendo de utilidade pública a 

pesquisa arqueológica e as instalações para captação e condução de água. Ela ainda estabelece 

como atividades de interesse social, aquelas imprescindíveis à proteção da integridade da 

vegetação nativa, além do manejo agroflorestal praticado na pequena propriedade ou posse rural 

familiar. Desta forma, a mineração não poderá ter prioridade sobre as demais atividades. 

(MILANEZ, 2012, p.48) 

 Esses são alguns pontos básicos do funcionamento atual do Código de mineração. 

Sublinha-se que devido ao amplo processo de commoditização dos recursos minerais4, que vem 

transformando o país num território estratégico dentro da reprodução ampliada do capital em 

escala global, surge uma discussão para a criação de um novo marco regulatório da mineração. 

 
4 “Somente entre os anos 2000 e 2010, a exportação brasileira de minério passou de 163 milhões de toneladas para 
321 milhões de toneladas. Em termos econômicos, essa variação representou um aumento de US$ 3,2 bilhões 
(5,9% das exportações) para US$ 30,8 bilhões (15,3% das exportações).” Fonte: 
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/521975-codigo-da-mineracao-a-urgencia-e-do-mercado-entrevista-
especial-com-carlos 
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No período de 2012 a 2015 foi elaborada uma série de projetos de leis com propostas para a 

alteração desse código. As principais pautas orbitavam em torno de 3 grandes mudanças, quais 

sejam: a) alteração no código minerário para ampliar e intensificar a exploração mineral; b) 

eliminação das barreiras jurídicas que impedissem as atividades minerárias e; c) mudanças que 

fizessem aumentar a arrecadação tributária por parte do Estado. (MILANEZ, 2012; MALERBA 

2012; SAUER e ALBUQUERQUE 2015). 

 A agenda de discussão sobre o novo marco regulatório não levou em consideração a 

criação de limites à expansão da mineração, a responsabilidade pelos impactos sociais da 

implantação dos projetos e o reconhecimento dos direitos dos proprietários superficiários. 

Perspectivas diferentes daquelas das empresas – tais como, participação pública na tomada de 

decisão, garantia dos direitos das comunidades tradicionais, controle social pelos grupos 

atingidos, limites às atividades minerais, desenvolvimento de uma economia pós-extrativista – 

são ignoradas pela proposta de novo marco regulatório (MILANEZ, 2012). 

 A discussão do novo marco teve alguns avanços em julho de 2017, quando o Governo 

Federal lançou o Programa de Revitalização da Indústria Mineral Brasileira, contendo um 

conjunto de três Medidas Provisórias que alterariam a legislação a que se submete a mineração 

nacional. As Medidas Provisórias são a MP 789/2017 que regulamentava a Compensação 

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM); a MP 790/2017 que alterava o 

código da mineração e a MP 791/2017 que criava a Agência Nacional de Mineração em 

substituição ao Departamento Nacional de Produção Mineral. Em dezembro de 2017 as MPs 

789 e 791 foram transformadas em leis: Lei nº 13.540/2017 e Lei nº 13.575/2017, 

respectivamente.  

 Para o MAM - Movimento pela Soberania Popular na Mineração (2017) as alterações 

feitas na regulamentação da CFEM, não constituíram melhorias significativas, mas 

apresentaram um avanço a respeito das regiões atingidas pela mineração, na medida em que foi 

acrescentado na regulamentação dos royalties os municípios impactados por esta atividade. 

Anteriormente a arrecadação só abordava apenas os municípios produtores. Todavia, o 

movimento reafirma a necessidade do aumento dessas taxas. Além disso, os poucos recursos 

da CFEM têm sido historicamente gastos pelos estados e municípios sem diálogo com a 

população e sem definição de prioridade que busque superar a excessiva dependência da 

mineração e que vincule, de alguma forma, seu uso a investimentos públicos que ampliem os 
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direitos dos cidadãos e que protejam o meio ambiente. Ao contrário, muitas vezes os recursos 

são gastos para melhorar a infraestrutura necessária à operação desta atividade.  

 

2 – A expansão da mineração sobre áreas de assentamento rurais 

 No atual código mineral não existe uma posição clara a respeito da execução de 

atividade minerária em áreas de assentamentos rurais. Como já foi discutido no item acima, a 

Constituição Federal de 1988 estabelece que as jazidas e demais recursos minerais constituem 

propriedade distinta do solo e pertencem à União. Devido a este fato, o reconhecimento de 

direitos territoriais dos assentamentos rurais, Comunidades Quilombolas, e outras comunidades 

tradicionais, pode não ser o suficiente para impedir que o subsolo presente nesses territórios 

seja concedido a empresas mineradoras. 

 O estudo de Wanderley (2012) evidenciou que os impactos decorrentes do extrativismo 

mineral constituem uma ameaça à soberania alimentar. Ao analisar a apropriação mineral no 

sul do Pará, o referido autor constatou que parte da mina Salobo, de exploração de cobre, da 

Companhia Vale do Rio Doce se encontra dentro dos assentamentos rurais Carajás I, II e III, 

localizados no município de Paraubebas-PA. Os assentados apresentaram, em conjunto com a 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 

do Pará (Fetagri Regional Sudeste) à Procuradoria da República, em Marabá, uma 

representação contra a empresa reivindicando indenizações pela ocupação dos terrenos e/ou 

pelos danos e prejuízos causados pela exploração mineral, pelos crimes ambientais e os danos 

aos patrimônios públicos e particulares com a interrupção de estradas, demolição de todas as 

benfeitorias que existiam nos lotes. A pesquisa de Teixeira (2006) nesses mesmos 

assentamentos já apresentavam alguns desses impactos, a autora constatou que os 

empreendimentos minerais afetavam a agricultura camponesa a partir da expropriação de suas 

terras, seja limitando os recursos existentes nas áreas, seja pela troca do trabalho na lavoura 

pelo trabalho na empresa.  

 Os assentamentos rurais expressam a materialidade da luta dos camponeses em busca 

da terra para a sua reprodução social, são frações dos territórios conquistados num amplo 

processo de luta. Desta forma, tal conquista territorial do campesinato tornou-se um obstáculo 

frente à expansão do capital extrativista mineral, na medida em que há a resistência do 

campesinato na terra. 
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 A impossibilidade de aquisição das terras cujos subsolos estão sob concessão das 

mineradoras as obriga a ter de reconhecer e garantir os direitos previstos pela constituição aos 

superficiários, o que representa um impacto negativo sobre a sua lucratividade (MALERBA, 

2015). Uma estratégia estabelecida pelas mineradoras para evitar pagamentos aos superficiários 

é tentar comprar lotes das famílias assentadas. Todavia, os lotes dos assentamentos rurais só 

podem ser comercializados após a sua consolidação e emancipação.  

Como forma de facilitar tal processo foi criada em julho de 2017 a lei nº 13.465 que 

trata sobre a regularização fundiária rural e urbana (BRASIL, 2017a). Essa lei estabelece um 

novo prazo para a emancipação destes assentamentos conforme descreve o Art. 17. Paragrafo 

Sétimo: “Os assentamentos que, em 1º de junho de 2017, contarem com quinze anos ou mais 

de criação, deverão ser consolidados em até três anos.” Essas alterações criaram condições 

normativas que facilitaram a mercantilização desses assentamentos rurais, o que favorecerá a 

expansão do agronegócio e da mineração.  

 Para Sauer e Leite (2017) a mudança na regularização fundiária abriu a possibilidade 

concreta de inserir massivamente no mercado de terras 6.106 Projetos de Assentamento criados 

pelos programas de reforma agrária (79% do total criado após 1985, totalizando mais de 37 

milhões de hectares). O que significa colocar um imenso estoque de terras à disposição do 

mercado, pois retira a assistência governamental e reduz os prazos de alienação dos lotes, 

abrindo o “balcão de negócios”. 

 A diminuição do prazo de consolidação dos assentamentos sinaliza a ausência do 

governo federal em relação às políticas de assistência técnica, de acesso ao crédito, de 

investimentos em infraestrutura nesses assentamentos. Tal mudança só agrava a situação desses 

territórios que poderão se tornar cada vez mais precarizados, o que poderá facilitar a venda dos 

lotes pelos assentados.  

Essa ação do Estado revela seu posicionamento e seu protagonismo frente à 

desregulamentação, desestabilização e desestruturação das conquistas dos camponeses, uma 

tentativa clara de subordinar cada vez mais esses territórios à lógica de acumulação do capital.  

 A subordinação desses territórios esta umbilicalmente atrelada ao contexto de crise 

estrutural do capital que busca resolver suas contradições a partir de sua expansão. Marx (2013) 

no livro I d’O capital já demonstrava que essa expansão é inerente as relações capitalistas, 

conforme descreve: 
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O processo que cria a relação capitalista não pode ser senão o processo de separação 
entre o trabalhador e a propriedade das condições de realização do seu trabalho, 
processo que, por um lado, transforma em capital os meios sociais de subsistência e 
de produção e, por outro, converte os produtores diretos em trabalhadores 
assalariados. A assim chamada acumulação primitiva não é, por conseguinte, 
mais do que o processo histórico de separação entre o produtor e o meio de 
produção. Ela aparece como “primitiva” porque constitui a pré-história do capital e 
do modo de produção que lhe corresponde. (p.786, grifo nosso) 
 

  Harvey (2005, 2012) ao analisar a contemporaneidade disso afirma que o capital, diante 

das suas barreiras de sobreacumulação, expande geograficamente para lugares onde os 

excedentes de capital e de força de trabalho possam ser fluidos, criando novos mercados e novas 

oportunidades de investimentos. Esse fenômeno é denominado pelo o autor de “expansão 

geográfica”. Nas palavras dele: 

 
O capitalismo apenas consegue escapar de sua própria contradição por meio da 
expansão. A expansão é, simultaneamente, intensificação (de desejos e necessidades 
sociais, de populações totais e assim por diante) e expansão geográfica. Para o 
capitalismo sobreviver, deverá existir ou ser criado espaço novo para sua acumulação. 
Se o modo capitalista de produção prevalecer em todos os aspectos, em todas as 
esferas e em todas as partes do mundo, haverá pouco ou nenhum espaço restante para 
acumulação adicional (o crescimento populacional e a criação de novos desejos e 
necessidades seriam as únicas opções) (p. 64). 

  

  Ao discutir sobre essa questão Mézsáros (2011, p.100), por sua vez, denominará esse 

processo de “deslocamento de contradições” demonstrando que na sua “determinação mais 

profunda, o sistema do capital é orientado para a expansão e movido pela acumulação.” E que 

“enquanto existir objetivamente espaço para a livre expansão, o processo de deslocamento das 

contradições do sistema pode avançar sem empecilhos.” (p.176).  

  Desta forma, concordamos com as concepções de Harvey (2005, 2012) e Mészáros 

(2011) acerca do desenvolvimento expansivo do capitalismo como tentativa de progredir suas 

próprias barreiras de acumulação ao longo da história, isto é, como forma de escapar das suas 

contradições mais profundas que acabam por dimanar em períodos de crises. 

No bojo dessa conjuntura, a geografia dos recursos naturais em escala planetária 

aponta a América Latina e a África como territórios estratégicos à alocação do grande capital 

multinacional. No Brasil, com a permissividade do Estado, a efetivação intensificada do capital 

internacional via agronegócio é a exemplificação clara dos caminhos de privatização e 

mercantilização da natureza. (MITIDIERO JUNIOR, 2016). 
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Nessa trama, o subsolo aparece como um território em disputa, como um recurso a ser 

controlado, apropriado e se efetivando como um instrumento de poder (Gonçalves, 2016). 

Assim, o território apresenta-se como categoria central para compreender a dimensão espacial 

dos conflitos e das relações de poder que deles emanam, em que a subsunção real do trabalho 

ao capital e a apropriação privada da natureza (no caso em estudo, em especifico o subsolo) são 

os elementos centrais dentro do processo de acumulação do capital. É diante dessa conjuntura 

que os assentamentos da Paraíba se inserem nessa lógica expansiva do capital extrativista 

mineral.  

 

3 – A expansão da mineração sobre áreas de assentamento rurais da Paraíba  

 Na Paraíba até o início de 2018 existiam 314 assentamentos rurais, mais da metade deles 

resultantes de um amplo processo de luta pela terra movida pelos camponeses, desde os anos 

70 do século XX, em plena ditadura militar. A luta pela quebra do controle monopolista da terra 

possui suas especificidades de acordo com a espacialidade em que ocorriam tais processos de 

resistência, que abrangem a Zona da Mata, Agreste e Sertão paraibano (MOREIRA e 

TARGINO, 2011).  

  Na Zona da Mata, foram criadas 53 Projetos de Assentamento (PA) entre 1986 e 1999 

onde foram assentadas 4.171 famílias. Tais PAs surgiram no contexto de crise do Proálcool - 

Programa Nacional do Álcool que teve impacto profundo sobre o latifúndio canavieiro. Nesse 

período houve a redução da área cultivada de cana, do período de sua colheita de 5/6 meses 

para 3/4 meses, fechamento de quase todas as Usinas de açúcar tradicionais e destilarias anexas, 

além da redução da oferta de emprego permanente e temporário, configurando uma profunda 

crise do emprego no campo.  

Além disso, o processo recessivo desencadeado pelo Plano Collor e a seca que assolou 

o Estado em 1993, agravaram a miséria e a fome, com consequências dramáticas para os 

assalariados. Esses fatos impulsionaram a organização dos camponeses para a conquista da terra 

(MOREIRA e TARGINO, 2011, p.152). 

 A crise do Proálcool (Programa Nacional do Álcool) também impulsionou a luta dos 

camponeses no Brejo Paraibano. Movidos pela luta por direitos trabalhistas, muitos 

trabalhadores (moradores, arrendatários ou assalariados) se organizaram junto com entidades 

sindicais e a CPT para exigir das usinas falidas que elas pagassem suas dívidas trabalhistas. Aos 
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poucos, o discurso pelo pagamento das dívidas foi sendo substituído pelo discurso por 

pagamento com terra. Como resultado dessa luta, foram criados entre 1986 e 1999, no conjunto 

do Brejo, 31 Projetos de Assentamento onde foram assentadas 1.354 famílias. No restante do 

Agreste a luta pela terra foi a forma de resistência encontrada pelos camponeses à expansão da 

atividade pecuária. Assistido em grande parte pela CPT, por paróquias locais e pela Diocese de 

Guarabira, o campesinato conquista parcela importante do território agrestino. De fato, entre 

1986 e 1999, foram criados no Agreste (excetuando-se aqui o Brejo), 35 Projetos de 

Assentamento onde foram assentadas 1.715 famílias. (MOREIRA e TARGINO, 2011, p.155). 

 No Sertão Paraibano, foram criados entre 1986 e 1999, 19 Projetos de Assentamento 

abrangendo 36.733,03 hectares de terra onde foram assentadas 1.300 famílias. Esses territórios 

foram criados no contexto do desmantelamento da atividade algodoeira e de sucessivas secas 

que provocaram a queda no preço da terra. Com isso a Federação dos Trabalhadores Rurais 

Agricultores Familiares do Estado da Paraíba - (FETAG-PB) e os Sindicatos de Trabalhadores 

Rurais da região se articularam com o Incra que adquiriu terra de proprietários fundiários pelo 

preço de mercado e as transformou em Projetos de Assentamento. No Sertão do Piranhas a CPT 

atuou no sentido de acompanhar os trabalhadores sem terra no processo de ocupação de 

latifúndios improdutivos que também deram origem a assentamentos (MOREIRA e 

TARGINO, 2011, p.155). 

 Portanto, dos 314 assentamentos rurais da Paraíba, 200 (63,6%) foram criados entre os 

anos de 1984 e 2002, enquanto 114 (36,4%) destes entre os anos de 2003 e 2017. Pela nova 

regularização fundiária 63,6% encontram-se consolidados ou em vias de consolidação, isso 

significa que cerca de 180.027 hectares poderão ser inseridos no mercado de terras.  

 Do total de Assentamentos existentes no estado 109 são de interesses das empresas 

mineradoras. Eles somam 129.506 hectares. Dos 109 PAs, 71 já estão consolidados ou em vias 

de consolidação e juntos agregam 83.869,9 hectares. Isso demostra, em termos estatísticos, a 

possiblidade concreta de emergirem novos conflitos no campo e a consequente desestruturação 

destes territórios. 

 Na microrregião do Litoral Sul5 encontra-se uma concentração significativa de títulos 

minerários sobre os assentamentos ali existentes. O gráfico 01 mostra que há 60 títulos 

 
5 Essa microrregião está situada sobre a Província Geológica Fosfática-Carbonática, nela estão concentrados cerca 
de 842.612.267 milhões de calcário lavrável, o que representa 97,9% do total 860.264.222 milhões de toneladas 
contidos em todo Estado da Paraíba (DNPM, 2010, p.260). 
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minerários sobrepostos a 27 assentamentos rurais. Desses, 34 estão na fase inicial de 

autorização de pesquisa em que as empresas têm autorização de realizarem a pesquisa mineral 

para o seu aproveitamento econômico. Neste momento ainda não há a exploração mineral em 

larga escala, mas tais titulações sinalizam o forte interesse das mineradoras sobre essas áreas.  

Gráfico 1 

 

Fonte: Dados do DNPM – 2017 - Elaboração – Nielson Lourenço 
 

 
O número de concessões de lavra nessa microrregião são de apenas 2 títulos, um 

pertencente a empresa Elizabeth Cimentos que extrai Areia, Argila e Calcário para a sua 

indústria de cimento e que está sobreposta aos assentamentos João Gomes, Apasa e Subaúma. 

O outro título refere-se a extração das substâncias argila e calcário pertencente a empresa 

Mineração Nacional AS que está sobreposto ao Assentamento Camucim, localizado no 

munícipio de Pitimbu.  

Apesar do número de concessões serem baixo em relação ao total de títulos minerários, 

há 12 títulos de requerimentos de lavra já solicitados ao DNPM (atualmente Agência Nacional 

de Mineração), ou seja, poderá ocorrer, num curto prazo, um aumento das concessões 

minerárias nesses assentamentos dessa microrregião. Outro ponto a destacar é que são 

aproximadamente 13000 hectares de subsolo dessas áreas sob titulação das mineradoras, 

conforme demonstrado no mapa 1. 
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Mapa 1 

   

  O gráfico 2 demonstra as fases dos processos minerários a partir da década de 1980 até 

o ano de 2017. Entre os anos de 1980 até finais de 1990 não havia uma quantidade significativa 

de títulos minerários sobre os referidos assentamentos. Todavia, no início dos anos 2000 até o 

ano de 2017 o número de títulos de autorização de pesquisa salta de 2 para 41, destes um total 

de 16 são da substancia fosfato para ser utilizada na Indústria de Fertilizantes e 25 de Areia, 

Calcário e Argila para a produção de cimento e construção civil, o que  totaliza  um crescimento 

da ordem de 1950% das áreas requeridas. Esse período coincide com a implementação do polo 

cimenteiro paraibano e a consequente demanda por recursos minerais das indústrias de cimento. 
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Gráfico 2 

Fonte – DNPM, 2017  - Elaboração: Nielson Lourenço 
 

 Dos assentamentos objeto de interesse das empresas de mineração, os assentamentos 

João Gomes, Apasa e Subaúma são os principais territórios envolvidos em conflitos com 

mineradoras na Paraíba. Sobre estes territórios há 9 títulos minerais registrados no DNPM, dos 

quais se destaca o da Empresa Elizabeth Cimentos que possui 746,73 hectares de concessão de 

lavra.  

  A chegada da Elizabeth Cimentos em 2011 ocasionou uma série de conflitos na região, 

naquele ano um grupo de assentados descobriu que 2 lotes do assentamento tinham sido 

vendidos para um policial militar e que este haveria comercializado junto a Empresa HC 

Administração e Participação Sociedade Simples LTDA pertencente ao grupo Elizabeth 

Cimentos para a  instalação de uma fábrica de cimento.  

A partir de então os assentados se uniram com os índios Tabajaras e a Comissão 

Pastoral da Terra - CPT e durante aquele ano realizaram ocupações nos lotes vendidos, atos 

públicos nas cidades de Alhandra-PB e Pitimbu-PB, audiência pública, ocupação em prédios 

públicos como tentativa de resistência a implantação da indústria no assentamento. Todavia, as 
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forças políticas locais aliado à repressão policial contra a ocupação dos lotes e a legitimação da 

comercialização destes pelo INCRA foram fatores que favoreceram a empresa e contribuíram 

de maneira decisiva para que a resistência dos camponeses e indígenas fossem enfraquecida e, 

consequentemente, houve a implantação do empreendimento.  

Desde o ano de 2012 que a fábrica foi instalada e produz 1,2 milhões de toneladas de 

cimento anualmente (GRUPO ELIZABETH, 2019). Sua jazida possui uma reserva lavrável de 

calcário estimada de 53.633.600 toneladas, numa área de 746,73 ha hectares e possui estimativa 

de 44 anos de exploração (figura 01 e 02). (GEOCONSULT, 2011). 

 

Figura 01 - Área de extração de calcário da Empresa Elizabeth Cimentos circundado 
pelo assentamento João Gomes 

Fonte: Pesquisa de campo – Janeiro de 2018. 
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 Figura 02 – Título de concessão de lavra da Empresa Elizabeth Cimento sobre os 
Assentamentos João Gomes, Apasa e Subaúma. 

Fonte Dados do DNPM (2017), do INCRA (2017) e do Google Earth 
Elaborado por Nielson Lourenço 

 
Com base nas atividades de campo realizadas em 2017 e 2018, na qual entrevistamos 

assentados que participaram ativamente daquele período do conflito e que ainda permanecem 

em suas terras, desde o início da exploração mineral o modo de vida dos assentados vem se 

alterando de maneira significativa. Todos os dias há explosões na mina a céu aberto que abalam 

as estruturas das residências, o relato de um assentado que vive há 400 metros das explosões 

ilustra essa questão. 

 [...] Nessa casinha aqui eu já moro vai fazer 8 anos, depois disso aí minha vida 
acabou, eu deseja continuar minha vida aqui e nunca sair daqui, mas depois dessa 
empresa tudo acabou com eu, eu só tô  aqui ainda porque não tenho pra onde ir, não 
sou aposentado, não tenho salário de nada, sou quase aleijado da coluna [...] teve 
um dia desses aí que o abalo foi tão forte que caiu foi tudo aqui em casa, as telhas 
tudo caindo, acabei perdendo minha garrafa de café que caiu da mesa e quebrou. 
(Entrevista concedida em janeiro de 2018 por um assentado de Mucatu – Pesquisa de 
Campo) 

 

Há também impactos socioambientais relacionados a processos erosivos e de 

assoreamento de rios o que vem impactando a produção de alimentos e a pesca de algumas 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 11 – Agroenergia e Mineração no Meio Rural 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

6124 
 

famílias que residem mais próximas à mina de extração de calcário. Sobre essa questão, uma 

das fontes orais disse: 

Aqui em baixo mesmo, os meninos que pescam camarão disse que aqui em baixo tá 
morrendo os peixes, tá morrendo os camarão... tá entendendo? Aí fica bem pertinho 
do rio principal, aí quando chove... aí a água escorre pra dentro do rio... tá matando 
os peixes... o camarão é bixo forte né... e camarão se passar de um dia pra o outro na 
água morre. Então, é um desastre ambiental enorme. E o que mais entristece a gente 
como ser humano é saber que outro ser humano autorizaram fazer um negócio desses, 
tá entendendo? A gente vai numa audiência pública, alguma coisa desse tipo, o cabra 
falando de meio ambiente... isso aquilo outro... natureza... é uma conversa muito 
bonita e quando a gente vai pra prática ver um negócio desse aí. (Entrevista 
concedida em janeiro de 2018 por um assentado de Mucatu – Pesquisa de Campo). 
 

Apesar dos impactos causados pela chegada da mineração a resistência dos 

camponeses se materializa na sua permanência forçada, pois mesmo diante do barulho 

ensurdecedor provocado pelas explosões, das rachaduras que abalam as estruturas das casas, 

das rochas que caem em seus lotes, da poluição dos rios pelos rejeitos da mineração, eles 

permanecem na terra. A fala de um camponês enfatiza a importância dessa resistência, dos laços 

simbólicos obtidos ao longo dos anos de vivência na terra e também da sua relação com ela ao 

considerar o lote enquanto terra de trabalho6. Vejamos o que dizem dois deles: 

 
Assentado 1: Pai não vendeu a terra porque gosta da terra, aqui também tem muita 
água, nós somos nascido e criado aqui, aí a gente vai sair da nossa terra e ir pra 
onde? Aqui o que nós plantar nasce, graças a deus. 
 
Assentada 2: Se a gente sair daqui e vende a casa, o dinheiro num instante acaba, e 
quando for procurar emprego, cadê a qualificação? Pense aí o desmantelo de vida... 
Aqui a gente planta e come até aquilo que a gente planta, vou ali tem macaxeira, 
inhame... e na rua (cidade)? Lá tudo eu tenho que comprar, aqui não, aqui tenho tudo.  
Muita gente pensa que vender o lote vai ter muito dinheiro, fica abestalhado. 
(Entrevista concedida em agosto de 2017 por 2 assentados de Mucatu – Pesquisa de 
Campo).  
 

  Por fim, essas são as análises preliminares desse conflito. A partir das atividades de 

campo encontramos evidencias de que a expansão da mineração sobre os assentamentos rurais 

vem alterando de modo significativo o modo de vida dos camponeses assentados em João 

Gomes. 

 

Considerações Finais 
 

 
6 MARTINS, J. de S. Expropriação e violência. 1980. São Paulo: Hucitec. 
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 O presente artigo demostrou que há um processo de expansão do capital mineral sobre 

os territórios camponeses materializados nos assentamentos rurais. Essa experiência histórica 

de resistência na terra ganhou novos elementos para a compreensão da questão agrária no século 

XXI. Nesse contexto, não somente a terra e a água, mas também o subsolo torna-se um território 

em disputa.7  

 A expressiva quantidade de títulos minerais sobre os territórios camponeses são 

evidencias de que o capital tentar impor sua lógica expansiva e fundamentalmente irracional8 

sobre esses assentamentos e que o Estado, a partir da nova regularização fundiária, criou 

condições normativas que vem facilitando a mercantilização desses assentamentos rurais. 

  Desta forma, a questão mineral, no contexto atual de flexibilização institucional, 

consiste em uma das dimensões que inviabiliza qualquer tentativa de avanço dos direitos sociais 

conquistados a partir das lutas sociais pela reforma agrária configurando-se em sua praticidade 

numa verdadeira contra reforma agrária. 
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AVANÇOS DO CAPITAL MINERÁRIO SOBRE O PIAUÍ E O PLANEJAMENTO 

ESTADUAL PARA A ATRAÇÃO DOS GRANDES PROJETOS 

 

Judson Jorge da Silva 

Resumo: 

 

No início de século XXI, uma intensificação da exploração mineral em grande escala foi 

possibilitada, entre outros elementos, pelo crescimento da economia de países “emergentes” 

como a dos integrantes do BRICS (Brasil, Rússia, Índia e China). De modo especial, a economia 

chinesa contribuiu para a dinamização do setor, visto que desde o ano de 1999 o seu PIB vinha 

crescendo acima de 7%, atingido seu ápice no ano de 2007, quando chegou a marca de 11,9% 

(INDEXMUNDI, 2019). Um acelerado processo de industrialização que faz uso de uma força 

de trabalho barata, oriunda do êxodo rural decorrente da descoletivização da agricultura, fez 

com que no ano de 2011 a população urbana do país superasse, pela primeira vez na história, o 

total da população rural (G1, 2012). “Com investimentos em redes de eletricidade, sistemas de 

transporte e habitação, a China seguiu o caminho da industrialização tradicional de manufaturas 

com forte intensidade em recursos naturais” (COELHO, 2017, p. 77). Esse modelo de 

crescimento posto em prática na economia chinesa, juntamente com os seus desdobramentos, 

ampliou sua necessidade de importação de minérios, com destaque para o ferro e o cobre. 

Diante dessa conjuntura, ampliou-se a demanda de exportações do setor, o que ocasionou uma 

alta no preço internacional dessa commodities. A partir daí, países que não possuíam tradição 

na exploração mineral passaram a compor o quadro de países extrativistas e exportadores de 

minérios (Gudynas, 2016). Os países que já exploravam o subsolo intensificaram a extração e 

tiveram suas economias alavancadas pelo ritmo das exportações, ocasionando um movimento 

de ampliação interna das suas fronteiras minerais, a partir de uma gradativa incorporação de 

novas áreas capazes de serem mineradas futuramente. Esse período foi batizado como o “boom 

das commodities”. Foi a partir desse processo que alguns Estados brasileiros que, até então, 

praticavam uma mineração pouco ou nada inserida no mercado global, a exemplo da mineração 

voltada pra a construção civil (areia, brita, entre outras), passaram a ser alvo da investida de 

empresas que pesquisam a ocorrência de jazidas propícias a exploração econômica em uma 
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perspectiva de mercado global, principalmente de ferro, porém não restrita a esse minério. 

Nesse contexto, na primeira década do século XXI, o Estado do Piauí passou a compor um novo 

lócus de interesse das empresas mineradoras. Se década de 1990 existiam apenas 49 processos 

de pesquisa mineral referentes ao Piauí protocolados no Departamento Nacional de Produção 

Mineral – DNPM, hoje Agencia Nacional de Mineração – ANM, na década seguinte esse 

número saltou para 1493 e, em dezembro de 2018, já totalizavam 4168 processos. Desse total, 

843, ou seja, 20,23% referem-se a minério de ferro (ANM, 2018). A atuação dessas empresas 

não se dá de forma aleatória. Elas estão pautadas em pesquisas de base, realizadas em décadas 

anteriores por Instituições federais como o extinto Conselho Nacional de Petróleo – CNP, 

Departamento Nacional de Produção Minera – DNPM, hoje chamado de Agência Nacional de 

Mineração – ANM, Serviço Geológico do Brasil – CPRM e Petrobrás; ou estaduais, criadas 

com o intuito de possibilitar o conhecimento geológico e mineralógico específicos de cada 

Estado. No Piauí, a atuação de órgãos estatais direcionados para o conhecimento da geologia 

local remonta ao ano de 1968, quando foi criada a Divisão de Geologia da Comissão de 

Desenvolvimento Econômico – CODESE, hoje SEPLAN, e em 1975, pela então Companhia 

de Desenvolvimento do Piauí – COMDEPI, hoje Instituto de Desenvolvimento do Piauí – 

IDEPI. Porém, essas ações se encontravam abandonadas desde meados dos anos 1986 (CEPRO, 

2005). Esse interesse do capital minerário sobre o Piauí veio acompanhado de uma retomada 

do planejamento do setor executada pelo próprio Estado, a partir de medidas de caráter técnico-

científico, como a realização de estudos referentes as características geológicas, das 

infraestruturas existentes e das necessárias para a efetivação da indústria extrativista mineral. 

Sucessivos governos passaram a estimular o desenvolvimento da mineração, que hoje ocupa o 

segundo lugar na “carteira de projetos” apresentada pelo Estado do Piauí aos investidores, atrás 

apenas do agronegócio (PDES, 2015). Esses estudos se materializam em documentos que tem 

como finalidade fomentar a mineração a partir do direcionamento de políticas públicas, 

alocação de recursos do Estado e atração de empresas para o desenvolvimento desses projetos. 

Diante desse contexto, esse trabalho apresenta uma análise sobre um desses documentos, 

intitulado Diagnóstico e Diretrizes para o setor mineral do Estado do Piauí, publicado no ano 

de 2005. O referido documento subdivide-se em dois tomos, intitulados “Parte I – 

Características Gerais do Estado” e “Parte II – Diagnóstico do Setor Mineral do Estado do 

Piauí”. De modo específico, busca-se nesse trabalho analisar o segundo tomo, de maneira a 

identificar as sugestões apresentadas no texto para os campos de “estimulo a criação de política 
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públicas” e “indicações de projetos prioritários na mineração” discutidas respectivamente nos 

capítulos 12 e 13. Além da análise documental, a metodologia consiste também em revisão 

bibliográfica a partir de textos científicos que tratam sobre aspectos da mineração na américa 

Latina, consultas em jornais-magazines, periódicos e sites, bem como sistematização de dados 

secundários da Agencia Nacional de Mineração - ANM. O resultado do trabalho visa contribuir 

com as discussões críticas a respeito da expansão da fronteira mineraria no Brasil, a partir do 

exemplo do Piauí, buscando apresentar elementos que permitam refletir sobre o papel 

desempenhado pelo Estado na instalação de grandes projetos de mineração, bem como a 

respeito das consequências territoriais desse tipo de políticas. Referências Bibliográficas ANM, 

Agência Nacional de Mineração. Sistema de Informações Geográficas da Mineração – 

SIGMINE. Disponível em: www.anm.gov.br. Acessado em 18 de dezembro de 2018.China 

conta agora com mais população urbana que rural. G1. (2012). 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/01/china-conta-agora-com-mais-populacao-urbana-

que-rural-1.html., acesso 21 de fevereiro de 2019.COELHO, TÁDZIO PETERS. Projeto 

Grande de Carajás: Trinta anos de desenvolvimento frustrado. In: ZONTA, Marcio; 

TROCARTE, Charles. (Orgs). A Questão Mineral no Brasil. Vol. 1. Marabá: Editorial Iguana, 

2017.Economia: Produto Interno Bruto (PIB) - Taxa de Crescimento Real da China. Index 

Mundi. https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=66&c=ch&l=pt, acesso em 20 de fevereiro 

de 2019.FUNDAÇÃO CEPRO. Diagnóstico e diretrizes para o setor mineral do estado do Piauí. 

Teresina: Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais, 2005.GOVERNO DO 

ESTADO DO PIAUÍ; DIAGONAL TRANSFORMAÇÕES DE TERRITÓRIOS. Plano de 

Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado do Piauí. PDES-PI 2050 - Tomo I. 

Teresina: Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais, 2015.GUDYNAS, E. 

Extractivismos en America del Sur: conceptos y sus efectos derrames. In: ZHOURI, A; 

BOLADOS, P; CASTRO, E. (Orgs.). Mineração na América do Sul: Neoextrativismo e Lutas 

Territoriais. São Paulo: Annablume, 2016.p. 23-43. 
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GRANDES PROJETOS DE MINERAÇÃO NA AMAZÔNIA:  

o governo bio/necropolítico do território e os processos de territorialização de 

exceção 

 

Bruno Cezar Malheiro1 

Introdução 

As trilhas do desenvolvimento abertas no coração da Amazônia por meio de grandes 

projetos de mineração, não obstante sua luminosidade discursiva que as colocam num caminho 

de acertos, transformaram vidas humanas em objeto, povos e comunidades em extensões de 

uma natureza a ser dominada, mundos de vida em perigo e risco. Assim, essas trilhas são feitas 

de escombros, fragmentos de mundos despedaçados. Esses megaempreendimentos, ao se 

constituírem pelos signos da modernidade capitalista na região, criaram, e ainda criam, zonas 

de indiferença, espaços tornados não existentes, cujas formas de sentir, pensar, agir e se 

relacionar são apagadas da cartografia funcional ao (des)envolvimento. 

Portanto, pensar em grandes projetos de mineração na Amazônia significa visualizar 

dispositivos políticos que não apenas desempenham a função de drenagem de matéria e energia 

por meio do saque neocolonial, reproduzindo a dependência como mote de integração global, 

mas também tornam possível o uso da violência como processo de acumulação por espoliação, 

expropriando as condições de existência e energias vitais de povos e comunidades tradicionais, 

tornando o sacrifício, a destruição e a morte caminhos naturalizados do que se institui 

colonialmente como progresso.    

Esse artigo pretende problematizar os mecanismos concretos de realização dos grandes 

projetos de mineração na Amazônia, tratando-os como processos de territorialização, que, para 

realizarem sua racionalidade produtivo/corporativa, precisam suspender/violar outras 

dinâmicas de realização da vida, ou seja, outras territorialidades. O encadeamento de ideias se 

dá a partir de quatro momentos: um primeiro momento que vamos tratar os grandes projetos 

 
1 Geógrafo, Mestre em Planejamento do Desenvolvimento pelo NAEA/UFPA e Doutor pelo Programa de Pós-
Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense. Professor do curso de Licenciatura Plena em 
Educação do Campo da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. E-mail: brunomalheiro84@gmail.com 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 11 – Agroenergia e Mineração no Meio Rural 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

6131 
 

minerais na Amazônia como paradigmas de compreensão do Estado de Exceção; um segundo 

momento que vamos tratar os mecanismos concretos de territorialização corporativa desses 

empreendimentos na construção de uma geografia de exceção; um terceiro momento em que 

propomos uma síntese analítica da dinâmica mineral na Amazônia por meio da compreensão 

dos processos de territorialização de exceção; e um quarto momento que fazemos um balanço 

geral das ideias através de considerações finais. 

 

Grandes Projetos de Mineração: paradigmas do Estado de Exceção na Amazônia e o 

governo bio/necropolítico do território 

Uma compreensão teórica geral nos orienta nesse texto. Assim como compreendemos 

que os processos de acumulação por espoliação (HARVEY, 2005), não se constituem em um 

momento prévio e preparatório do capitalismo, mas uma marca constitutiva dele, acreditamos 

ser o estado de exceção e as formas de governo bio/necropolítico do território também 

constitutivos daquilo que denominamos regimes democráticos2. Nesse sentido, se os grandes 

projetos de mineração na Amazônia se expressam como dinâmicas de realização da espoliação 

no capitalismo contemporâneo, só se realizam tornando a exceção a regra em seus processos de 

territorialização de exceção. 

Para pensar o Estado de Exceção, assim como já havia feito Hannah Arendt para 

compreender o totalitarismo, Agamben (2002, 2004) identifica os campos de concentração 

como principais paradigmas biopolíticos. A lógica do campo, essa disposição espacial 

permanentemente fora do ordenamento, torna-se uma expressão territorial do estado de 

exceção, de modo que, mesmo guardando uma radicalidade absoluta, inscrita no contexto do 

 
2 Problematizando a emergência do Estado de Exceção, quatro hipóteses nos ajudam a entendê-lo em face aos 
ditos regimes democráticos. Para Hannah Arendt (2012) os regimes totalitários significam, uma descontinuidade, 
ou seja, uma ruptura completa com as tradições ideias e instituições políticas ocidentais, representam, portanto, 
uma situação histórica excepcional; a hipótese de Michel Foucault (2010) é um tanto diferente, pois  para o filósofo 
francês os regimes totalitários não significam uma ruptura de descontinuidade completa com as instituições, as 
ideias e tecnologias políticas operantes nos chamados regimes democráticos ocidentais, mas uma radicalização e 
aprofundamento destas; na mesma linha de Foucault, Giorgio Agamben (2004) alerta que o estado de exceção está 
inscrito entre a democracia e o absolutismo, sendo um paradigma constitutivo de toda nossa ordem jurídica, ou 
ainda, um paradigma de governo dominante na política contemporânea; por fim, a hipótese de Franz Fanon (2005) 
é de que o estado de exceção coexiste com regimes democráticos, pois ele opera as linhas do ser e do não ser, a 
democracia existe apenas para alguns sujeitos, territórios e corpos, quem está fora das linhas do ser experimenta 
no corpo cotidianamente o estado de exceção. Nossa leitura se alinha com a hipótese interpretativa de 
Foucault/Agamben, complexificada e matizada por Fanon. 
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nazismo na Europa, pode ser compreendido como paradigma, o que significa entender que os 

processos aos quais ele se refere e a partir dos quais ele se realiza iluminam a compreensão de 

várias outras situações políticas na contemporaneidade.  

Achile Mbembe (2016) em outro lugar do planeta, a África, conduz a análise do que 

chama de necropolítica - esse processo racial de naturalização da morte e da degradação e 

desintegração social ligados à dinâmica de expansão capitalista - centralizando a atenção nas 

experiências coloniais, sendo que, por uma crítica da razão negra, entende que foi a junção 

denegada entre humanismo e racismo que constituiu o subsolo do projeto moderno, de modo 

que, por esse percurso, são as Plantations coloniais os primeiros paradigmas do estado de 

exceção, antes mesmo dos campos de concentração. 

Aceitando a ideia de que o estudo de certos processos, por sua importância, 

representatividade e capacidade de iluminação da realidade, pode nos conduzir a chegar a 

realidades mais amplas, como pensa Agamben (2009) sobre a ideia de paradigma, nós 

acreditamos ser os grandes projetos minerais paradigmas fundamentais na compreensão do 

Estado de Exceção na Amazônia, uma vez que estamos falando de processos capitalistas que 

se realizam suspendendo vidas, estruturando uma maneira específica de governo do território, 

interligando discursos, instituições e disposições espaciais fora do ordenamento jurídico em que 

a suspensão da lei torna-se a própria lei. 

A equação entre Grandes Projetos e Mineração envolve, de um lado, todas as lógicas 

de exceção construídas em nome da integração amazônica à nação brasileira pelo binômio 

segurança-desenvolvimento ou ordem e progresso que se materializa na ideia da política como 

guerra, mas também envolvem um setor da economia, a mineração, que se realiza por sobre 

territórios aos quais também se desenham lógicas especiais de regulação e controle, marcadas 

pela excepcionalidade e justificadas por um pretenso interesse nacional. 

Foucault (2008), certa vez nos advertiu - invertendo a tese de Clausewitz da guerra 

como continuação da política por outros meios - que é a política a continuação da guerra por 

outros meios. Quando falamos de grandes projetos de mineração na Amazônia, a partir daqueles 

que estiveram e ainda estão em seu caminho, sempre parecemos nos referir a uma guerra sem 

fim, em que a realização dos processos extrativos encadeados a complexas operações logísticas, 

suspende leis em nome da lei, transforma o que se distingue da racionalidade dos 
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empreendimentos em risco a ser gerido e eliminado, atropelando a vida, sangrando 

territorialidades, definindo uma geografia de exceção.  

Os métodos violentos por meios dos quais a dinâmica de espoliação via grandes projetos 

minerais se realiza, implica-nos a pensar que tais processos indicam não apenas uma lógica 

econômica perversa, mas dinâmicas políticas que desmontam os sentidos básicos que sustentam 

qualquer ideia de democracia, uma vez que estamos falando da expropriação das condições de 

existência e energias vitais de grupos, povos e comunidades como lógica legitimada de des-

envolvimento. 

Há, portanto, um ajustamento das populações aos movimentos econômicos, isto é, uma 

divisão que garante que a morte regulada de alguns, signifique a vida regulada de outros, como 

nos aponta Foucault (2008). E não estamos falando de monarquias absolutistas, pelo contrário, 

assim como Agamben alerta, essas técnicas de governo, inscritas num “patamar de 

indeterminação entre a democracia e o absolutismo” (AGAMBEN, 2004, p.13), colocam-se 

como um paradigma constitutivo de toda nossa ordem jurídica, agora, de exceção, que, nesses 

termos, pode ser pensada como uma ordem que inclui para excluir.  

Quando, por exemplo, os indígenas entram em cena no debate público em torno de um 

grande projeto de mineração na Amazônia, geralmente a imagem que os é reservada é a de 

entrave. Suas vidas são menos importantes que a necessidade do des-envolvimento, sua 

inclusão na política é justamente para justificar sua exclusão. Por isso, essa geografia de 

exceção que se realiza por grandes projetos, deixa morrer “aquilo que não pode ser incluído no 

todo ao qual pertence e não pode pertencer ao conjunto no qual está desde sempre incluído” 

(AGAMBEN, 2002, p. 32). 

A racionalidade desses megaempreendimentos minerais na Amazônia, portanto, expõe 

uma nova tragédia: “se ontem, o drama do sujeito era ser explorado pelo capital, a tragédia da 

multidão hoje (...) é ser relegada a uma ‘humanidade supérflua’, entregue ao abandono, sem 

qualquer utilidade para o funcionamento do capital” (MBEMBE, 2018, p. 15, 16). O abandono 

e a falta de utilidade de grupos, comunidades e povos, tratados como “entraves” ao des-

envolvimento, serão motores não apenas biopolíticos, mas necropolíticos, uma vez que, nesse 

caso, falamos de uma política de morte. 
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Os grandes empreendimentos de mineração na Amazônia são, portanto, paradigmas 

fundamentais na compreensão do estado de exceção na contemporaneidade, uma vez que 

compreendem processos capitalistas que se realizam suspendendo vidas, estruturando uma 

maneira específica de governo corporativo do território, que interliga discursos, instituições e 

disposições espaciais fora do ordenamento jurídico, produzindo situações nas quais a suspensão 

da lei torna-se a própria lei. Esses mecanismos esvaziam de direitos os espaços onde se 

territorializam esses empreendimentos, criando zonas de indiferença. Assim, territórios antes 

preenchidos de simbolismo, vida e cultura são, simplesmente, transformados em espaços nulos, 

desprovidos de qualquer regra, vazios de direito, ou seja, espaços para os quais a possibilidade 

econômica da exploração apaga sua história e geografia (MALHEIRO, 2019).  

Em outras palavras, os espaços onde se territorializam esses grandes projetos, precisam 

se tornar livres de qualquer regulamentação para que o Estado possa usar a prerrogativa de 

exercer formas de regulação especial, de acordo com os contextos e interesses em jogo. Existe 

claramente uma lógica econômica nisso tudo, que é a de construir regimes especiais de 

exploração a partir de termos e normas também especiais, de modo a garantir lucros 

extraordinários a partir de processos de acumulação violentos. 

Os grandes projetos, nesses termos, constituem-se em uma maneira particular e racional 

de manipulação das relações de força, pois demonstram uma maneira específica de governo3 

bio/necropolítico do território, estruturando a ação de quem quer que se coloque no caminho a 

partir de sua racionalidade, definindo todas as oposições como irracionais. Essa maneira de 

manipular as relações de poder interliga um conjunto de discursos de progresso, uma variedade 

de instituições, uma forma específica de organização do espaço marcada pelo gigantismo e pela 

 
3 É importante lembrar que quando falamos de governo do território estamos atribuindo à palavra governo o sentido 
dado por Foucault (1995) como uma ação de estruturação do campo de ação dos outros, ou simplesmente, uma 
ação sobre ações, sentido esse, aliás, que coincide com a própria reformulação do entendimento do exercício do 
poder pelo autor, a luz de seus trabalhos sobre biopolítica. Diferente da soberania, em que o poder se exerce pelo 
direito do soberano de matar e da disciplina, que produz uma economia de maximização da utilidade dos corpos 
em conjunto, a biopolítica opera sobre probabilidades, antecipando riscos em nome da segurança, fragmentando a 
sociedade por dados estatísticos e definindo quem pode viver e quem vai se deixar morrer. Por esses termos que o 
poder é “[...] um conjunto de ações sobre ações possíveis: ele opera sobre o campo de possibilidades aonde se vêm 
inscrever o comportamento dos sujeitos atuantes: ele incita, ele induz, ele contorna, ele facilita ou torna mais 
difícil, ele alarga ou limita, ele torna mais ou menos provável; no limite ele constrange ou impede completamente; 
mas ele é sempre uma maneira de agir sobre um ou sobre sujeitos atuantes, enquanto eles agem ou são susceptíveis 
de agir. Uma ação sobre ações” (FOUCAULT, 1995, p. 243). 
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opulência da técnica, além de leis que são criadas ou burladas em nome da execução de tais 

projetos. 

Uma geografia de Exceção: os grandes projetos de mineração na Amazônia  

A mineração industrial torna-se política central do Estado para a Amazônia apenas a 

partir do II Plano Nacional de Desenvolvimento (1974-1979), particularmente através do 

Polamazônia, em que a grande maioria dos polos de desenvolvimento planejados para a região, 

giravam em torno de indústrias da mineração, e posteriormente com o III PDA e o Programa 

Grande Carajás, que consolidaram a mineração industrial como via principal do planejamento 

do desenvolvimento regional. Entretanto, apesar da experiência de mineração industrial se 

reproduzir em grande monta apenas a partir da década de 1970, já na década de 1950 temos a 

estruturação de Grandes Projetos de Mineração na região. 

Dessa forma, a primeira experiência, que foi a exploração do manganês na Serra do 

Navio no Amapá, já pode ser considerada bastante emblemática por sua exemplaridade, uma 

vez que a maneira em que a mesma foi gestada e implantada, expressa vários processos vistos 

em outras experiências posteriores. Sua breve descrição, portanto, será uma espécie de 

indicativo de categorias gerais de compreensão. 

A exploração do manganês na Serra do Navio insere-se, particularmente, no contexto 

após a segunda guerra mundial, em que grande parte das reservas de manganês estava sob 

controle soviético, o que dava importância geopolítica estratégica às reservas do Amapá. Nesses 

termos, em1947, as pesquisas e a exploração foram destinadas à iniciativa privada por meio de 

concorrência pública vencida pela Indústria e Comércio de Minérios S.A (ICOMI), que, em 

1950, alegando necessidade de recursos financeiros e apoio técnico, associa-se a Bethlehem  

Steel Corp, uma das principais empresas norte-americanas de produção do aço. O peso 

estratégico da jazida e o discurso da segurança e soberania nacional fizeram com que o então 

presidente Gaspar Dutra, por meio do decreto-lei nº 9.858 de 13 de setembro de 1946, tornasse 

as jazidas de manganês reserva nacional. 

O Governo Federal, então, concedeu uma licença de exploração de 50 anos à empresa 

que, para garantir as condições objetivas de exploração, construiu instalações industriais para a 

extração, circulação e beneficiamento do manganês, articulando a extração em Serra do Navio 
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ao Porto, localizado no município de Santana, através da Estrada de Ferro do Amapá. Para 

abrigar os funcionários, garantindo sua permanência e dedicação permanente na dinâmica de 

exploração e exportação do manganês, a empresa construiu duas vilas residenciais a partir do 

ano de 1957, uma localizada próximo à mina, a Vila de Serra do Navio, e outra localizada nas 

proximidades do Porto de Santana, denominada de Vila Amazonas. As cidades-empresa 

construídas foram planejadas pelo arquiteto Oswaldo Arthur Bratke para abrigar os 

funcionários da empresa com a tipologia de casas obedecendo à hierarquia de funções. 

Essa experiência aponta pelo menos quatro processos que estarão na maior parte da 

dinâmica de implantação de grandes projetos minerais na região amazônica, a saber: a) as 

decisões em torno da mineração industrial na Amazônia, não obstante o discurso de interesse e 

soberania nacional, refletem alinhamentos geopolíticos e escolhas econômicas atreladas ao 

interesse de empresas transnacionais; b) a viabilização da exploração mineral na Amazônia 

passa pela suspensão de ordenamentos jurídicos; c) os grandes projetos de Mineração na 

Amazônia definem territórios exclusivos, com regras e ordenamento construídos ou 

influenciados pelas empresas; d) a dinâmica da grande mineração na Amazônia é um processo 

de transformação dos espaços necessários para as atividades e fluxos do minério em territórios 

administráveis, definindo as populações que neles habitam em termos de risco a ser gerido e 

sanado.  

Os quatro processos integrados vão desenhando, de maneira mais concreta, as relações 

de exceção pelas quais tais projetos são implantados. Passemos, então, à leitura mais detida de 

cada um deles. 

A subordinação dependente como interesse Nacional 

A exploração mineral na Amazônia historicamente foi empreendida como uma 

necessidade e uma urgência de Estado para a realização da segurança ou do interesse nacional. 

Entretanto, os motores econômicos e políticos dessa dinâmica são marcados por processos de 

acumulação subordinados à acumulação capitalista externa, na velha formula colonial em que 

a demanda internacional, bem como seus capitais de investimento, definem nosso papel 

econômico dependente na roda da economia globalizada. Portanto, as distintas experiências de 

exploração mineral na Amazônia expressam a inserção subordinada do Brasil na economia 

internacional, como uma escolha da classe dominante para não perder privilégios e empreender 
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processos de acumulação marcados pela violência, de modo a levar a cabo seus interesses a 

qualquer custo, chamando sua subordinação de interesse nacional. 

Esse atrelamento das decisões em torno da mineração industrial ao interesse de 

empresas transnacionais está presente em dois momentos distintos do Estado brasileiro, um 

primeiro, que remonta o Estado autoritário que, por sua vez, garante condições especiais de 

exploração e de competitividade a empresas brasileiras, geralmente atreladas a grandes 

investimentos de empresas estrangeiras transnacionais, sendo que as decisões em torno da 

exploração ou não das jazidas são demarcadas pelos alinhamentos geopolíticos e pelas 

demandas concretas de exportação, sem a preocupação do encadeamento produtivo no Brasil; 

e um segundo momento que expressa um Estado que atrai os investimentos do mercado e, nesse 

sentido, reorganiza seu sistema de normas, garante condições infraestruturais, além de conceder 

incentivos fiscais para que os investimentos se efetivem no território, atrelando as decisões, em 

termos de política mineral, diretamente aos interesses, demandas e exigências das gigantes 

transnacionais do setor.  

A suspensão do ordenamento jurídico 

A lógica subordinada de acumulação dependente que expressa os projetos de 

exploração mineral na Amazônia precisa de artifícios jurídicos de exceção para se tornar 

realidade prática. Esse processo de viabilização da exploração mineral na Amazônia pela 

suspensão de ordenamentos jurídicos4 será analisado, aqui, a partir da estratégia de criar um 

arcabouço de legislações especiais para viabilizar os megaempreendimentos minerais na 

Amazônia. 

 
4 A mineração foi e ainda é atividade central para os projetos de domínio/controle e desenvolvimento pensados e 
executados pelo Estado. No Brasil, desde a colônia há normas e leis que regem a atividade e várias foram as 
legislações criadas que estabeleceram distintas regras e regimes de propriedade para os minérios e jazidas. Em 
linhas gerais, durante o período colonial, vigorou o regime Regaliano de propriedade, no qual o minério era 
propriedade direta do soberano, cabendo a ele estabelecer suas regras. Durante o Império, o regime Dominial entra 
em vigor, passando as minas à propriedade do Estado. Na primeira constituição da república, em 1891, entretanto, 
entra em vigor o regime fundiário, no qual o proprietário do solo também possui a propriedade do sob solo, o que 
logo na constituição de 1934 é extinto, passando as minas a serem regidas pelo sentido de propriedade do Res 
Nullius, ou seja, passam a ser terra de ninguém, enquanto o Estado nacional não oferecesse a sua concessão a 
alguém. Esse quadro só mudaria na constituição de 1988, quando os minerais tornam-se bens da união. 
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A criação de reservas nacionais, como da Reserva Nacional do Manganês na Serra do 

Navio criada em 1946 por decreto-lei, que literalmente efetivou legalmente uma área para a 

livre iniciativa exploratória da empresa ICOMI aliada à norte-americana Bethlehem Steel Corp, 

estruturou-se como prática jurídico-política comum para viabilização de empreendimentos 

minerais na Amazônia. 

A criação da Reserva Nacional de Cobre e associados (RENCA) por meio do decreto 

nº 89.404 de 24 de fevereiro de 1984 é exemplar para marcar os sentidos dados à mineração na 

Amazônia em termos de criação de regulamentações especiais. O decreto demarca uma área de 

cerca de 4,6 milhões de hectares entre os estados do Pará e o então Território Federal do Amapá, 

construindo um conjunto de condicionantes para a realização de pesquisa e exploração da área. 

No interior desse território demarcado, por decreto, de interesse mineral - por conta de pesquisas 

anteriores ressaltarem o potencial mineral da área em ouro, tântalo, manganês e ferro - também 

existiam e ainda existem várias comunidades indígenas, como as etnias Aparai, Wayana, Tiriyó, 

Katxuyana e Waiãpi, que, há época da criação da reserva, já amargavam anos de luta para 

demarcação de suas terras. Entretanto, a escolha do governo foi, naquele contexto, criar a 

reserva em detrimento de demarcar suas terras. 

Após a criação da reserva, as lutas dos indígenas resultaram na criação das Terras 

Indígenas Waiãpi (1991) e a Rio Paru d`Este (1997), além de várias unidades de conservação 

terem sido também criadas em território da reserva, como o Parque Nacional Montanhas do 

Tumucumaque, as Florestas Estaduais do Paru e do Amapá, a Reserva Biológica de Maicuru, a 

Estação Ecológica do Jari, a Reserva Extrativista Rio Cajarie  a Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Rio Iratapuru.  

Entretanto, desde a década de 1990 há uma pressão grande de alguns deputados e 

senadores no congresso nacional para a extinção da RENCA. A área de interesse nacional criada 

por sobre múltiplos territórios de povos e comunidades tradicionais, tornou-se, em certa 

medida, freio aos inúmeros requerimentos de processos minerários existentes para a região - 

pelo menos 42 requerimentos de pesquisa na TI Waiãpi e 139 na TI Rio Paru d`Este - pelas 

condicionantes e exigências que criou para a permissão de pesquisa e exploração mineral.  

Se o ato de criação desconsiderou a diversidade de outros territórios e territorialidades, 

criando uma zona de indistinção para o interesse nacional, anos depois, após o reconhecimento 
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pelo Estado desses múltiplos territórios e territorialidades, antes desconsiderados, o ato de 

extinção da reserva, já sinalizado através da Portaria nº 128 de 30 de março de 2017 do 

Ministério de Minas e Energia (BRASIL, 2017), também se expressa como mecanismo de 

exceção, pois desregulamenta para viabilizar a entrada da mineração nas terras dos povos e 

comunidades tradicionais. 

Outra expressão concreta dessas relações de exceção é a dinâmica de exploração do 

estanho e cassiterita no estado de Rondônia extremamente marcada, desde a década de 1950, 

por garimpos e empresas formadas por antigos seringalistas da região. O Estado, através da 

Portaria Ministerial nº 195 de 15 de abril de 1970 do Ministério de Minas e Energia, 

simplesmente passou a proibir a garimpagem manual na Província Estanífera de Rondônia, com 

o claro objetivo de conter outras formas de mineração no território que não a mineração 

industrial. Nestes termos, a “legislação foi alterada para que a garimpagem manual fosse 

encerrada e tecnologia fosse utilizada para o processo da lavra industrial” (SANTOS, 2014, p. 

65). 

Mas o Grande Projeto que melhor sintetiza a necessidade suspensão normativa ou 

criação de normas especiais para a implantação da mineração industrial na Amazônia é, sem 

dúvida, o Programa Grande Carajás (PGC). 

O PGC, como um programa que integra vários projetos, é criado por um conjunto de 

estruturas institucionais e regimes normativos especiais para garantir a sua implantação. O 

primeiro decreto-lei criado especificamente para o Programa foi o de nº 1.813, de 24 de 

novembro de 1980, que instituiu um regime especial de incentivos aos empreendimentos 

integrantes do PGC, além de criar uma estrutura institucional especial para geri-lo, qual seja, o 

Conselho Interministerial do Programa Grande Carajás, ligado diretamente à secretaria de 

planejamento da presidência da república. No mesmo dia foi também lançado o Decreto-lei 

85.387, que define a composição e atribuição do Conselho Interministerial criado, concedendo 

um tratamento especial e preferencial a um conjunto de medidas na região de abrangência do 

PGC. São 12 itens, valendo destacar a “concessão, arrendamento e titulação de terras públicas”, 

o estabelecimento de “contratos para o fornecimento de energia elétrica” e a “autorização para 

o funcionamento de empresas de mineração” (BRASIL, 1980, n/p). Em um único dia, portanto, 

dois decretos criam um regime especial de incentivos e uma estrutura política de exceção, 
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suspendendo as relações institucionais na região, além de conceder garantias de tratamento 

diferenciado à questão fundiária, energética e de concessão e autorização de lavra dos minérios. 

A definição de espaços de influência direta 

O terceiro processo identificado na dinâmica de implantação dos Grandes Projetos de 

Mineração na Amazônia é a definição de espaços com regras e ordenamento construídos e/ou 

influenciados pelas empresas. Esse processo será lido a partir de duas estratégias: a primeira a 

criação de Company Towns5, ou seja, cidades econômica e politicamente geridas pelas 

empresas; e pela criação de unidades de conservação em áreas de mineração na Amazônia com 

influências das mineradoras. Dois processos distintos, mas que podem ser lidos de forma 

integrada. O primeiro como a produção de espaços urbanos altamente segregados de seu 

entorno, com grande densidade técnica, que garantem o controle do trabalho na dinâmica de 

gestão dos processos de extração, circulação e exportação mineral e o segundo como uma 

estratégia, no âmbito da legislação ambiental, de resguardar os recursos e construir barreiras 

ambientais a outros usos do território. 

Coelho et al (2002) define muito bem a geografia entre os territórios das empresas 

exploradoras de minérios na Amazônia e sua periferia, como uma geografia desigual. As 

cidades-empresa, nesse sentido, talvez sejam a expressão mais nítida dessa desigualdade, uma 

vez que nascem, única e exclusivamente, para suprir as necessidades de organização da força 

de trabalho das empresas. Nesse sentido, são espaços amplamente conectados às redes 

transnacionais de mercado das empresas, mas construindo uma dinâmica espacial de 

autosegregação, sendo que seus serviços e infraestrutura contrastam de forma abissal em 

 
5 As Company Towns ou Cidades-Empresa não se apresentam como espaços urbanos planejados especificamente 
no contexto de projetos da Indústria Mineral na Amazônia. O primeiro empreendimento nesse contorno na região 
foi através de um mega projeto agroindustrial de Henry Ford que, em 1927, pretendendo sair do monopólio dos 
seringais do sudeste asiático controlados pelos britânicos, constrói uma plantation de seringueiras às margens do 
rio Tapajós numa área concedia pelo Governo do Estado de 14.568 km², construindo, também uma cidade para 
abrigar os trabalhadores e todo setor administrativo do novo negócio. A cidade de Fordlândia foi erguida, mas o 
empreendimento não obteve sucesso pelo aparecimento de pragas nas seringueiras plantadas muito próximas umas 
das outras. Em 1945, Ford ainda tentou realocar as plantações para Belterra, construindo uma outra cidade, mas o 
projeto também foi abandonado.Após Fordlândia e Belterra, varias outras cidades-empresas foram criadas na 
Amazônia em projetos agroindustriais, como Monte Dourado (projeto Jari Celulose), projetos de mineração, como 
demonstra o quadro, além de Usinas Hidrelétricas, como a Vila Permanente construída no contexto de edificação 
da UHE de Tucuruí.  
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relação ao seu entorno, onde, geralmente, crescem processos de ocupação espontânea precários 

por parte da população atraída pelos projetos. 

Rocha (1998) caracteriza muito bem essas cidades por quatro processos integrados, 

quais sejam: representam uma extensão da linha de produção dos empreendimentos; são 

planejadas e já nascem com equipamentos urbanos, o que lhes afasta dos padrões de 

urbanização regional; possuem relativa autonomia econômica e política centralizando decisões; 

e expressam uma concepção urbanística fechada, em forma de enclave, que assegura a 

funcionalidade das atividades da empresa. 

É preciso apenas fazer uma ponderação em relação à noção de enclave, altamente 

difundida na análise dessas cidades e também dos Grandes Projetos na Amazônia. 

Compreendemos que a noção de enclave só vale se apenas enxergamos essas cidades ou os 

projetos a partir deles próprios sem considerar que participam de uma dinâmica de atração 

populacional e mobilização da força de trabalho que alteram, sobremaneira, as dinâmicas de 

produção do espaço e as relações de força e controle do território nas regiões onde se instalam. 

Nesse sentido, “insistir então no conceito de enclave significaria continuar sem saber qual é a 

relevância de tais projetos em termos de mudanças nas formas produtivas preexistentes e nas 

relações político-sociais e espaciais até então vigentes” (COELHO et alli, 2005, p. 74). 

São várias as experiências de Company Towns relacionadas a projetos de mineração 

na Amazônia, essas cidades-empresa ao criar suas próprias normas de segurança, controle e 

organização, consolidam territórios em “suspensão”, inseridos nas configurações 

administrativas e relações de poder estatal existentes nos espaços que se instalam, sem 

necessariamente participar dessas configurações, uma vez que obedecem aos seus próprios 

ditames normativos. 

Ainda sobre a definição de territórios com regras e ordenamento construídos e/ou 

influenciados pelas empresas, o segundo processo identificado é a criação de unidades de 

conservação que são influenciadas por mineradoras, o que é digno de nota quando percebemos 

que são 6.163 processos de mineração registrados em unidades de conservação federais e 

estaduais na Amazônia Legal (RICARDO; ROLLA, 2006). Vários são os exemplos que 

podemos dar, como a Reserva Biológica do Trombetas (1979) e a  Floresta Nacional Saracá-

Taquera (1989), criadas no contexto de exploração da bauxita no oeste do Pará, com forte 
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influência da Mineração Rio do Norte; as distintas unidades de conservação para resguardar as 

jazidas de Carajás extremamente influenciadas pela empresa Vale, como a Floresta Nacional 

de Carajás (1998), a Reserva Biológica do Tapirapé (1989), a Floresta Nacional do Tapirapé-

Aquiri (1989) e a APA do Igarapé Gelado (1989) (WANDERLEY, 2008). A criação da Floresta 

Nacional do Jamari pelo Decreto nº 90.224 de 25 setembro de 1984, com uma área de 223 mil 

hectares no estado de Rondônia, também se coloca como uma forma de resguardar a cassiterita 

e o estanho descobertos e explorados, com influências da empresa canadense BRASCAN. 

O caso particular da criação da Floresta Nacional de Carajás, que será mais bem 

analisado em momento posterior nesse trabalho, é emblemático para verificarmos como a 

exploração mineral, particularmente na Amazônia, legitima-se por regimes de exceção, uma 

vez que a referida FLONA foi criada por manobras governamentais para garantir a exploração 

mineral da Companhia Vale do Rio Doce da serra de Carajás mesmo depois de sua privatização 

em 1997.  

Outro caso exemplar que demonstra a pressão de interesses mineradores na definição 

de unidades de conservação é a criação de uma Floresta Nacional e vários Parques Nacionais 

no interior da Terra Indígena Yanomami. Diferente da maioria dos casos demonstrados até aqui 

as unidades de conservação não foram criadas no sentido de resguardar os recursos, mas de 

permitir possíveis incursões mineralógicas nas terras indígenas. Vale lembrar que esse processo 

já se dá na nova república num claro manejo das políticas ambientais para viabilizar interesses 

empresariais minerais. 

Albert (1991) chega a afirmar que a definição da Terra indígena Yanomami se 

transformou na imposição de uma superposição de figuras jurídicas indigenistas e 

ambientalistas incompatíveis, criando um arranjo territorial ambíguo para escamotear, diante 

da opinião pública internacional, um real ataque aos direitos territoriais dos indígenas. 

A criação da Floresta Nacional do Amazonas, em particular, permitiu a 

regulamentação de atividades garimpeiras na terra indígena que hoje, na região do interflúvio 

Orinoco-Amazonas, possui 228 comunidades indígenas e pelo menos 648 processos minerários 

em seu território, além de sofrer com altos índices de contaminação de mercúrio (RICARDO; 

ROLLA, 2013).  
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Nesses termos, são construídas mediações espaciais capazes de barrar outras formas 

de uso e controle do território, estratégias espaciais capazes de resguardar os recursos e evitar 

o direito de povos e comunidades de exercerem suas formas de territorialidade.  

A “administração” das populações do entorno 

A necessidade de fluidez dos minérios explorados na Amazônia, desde a ICOMI, já 

delineara a necessidade de uma infraestrutura logística para além dos territórios de extração que 

viabilizasse a exportação, uma vez que é a demanda e interesses internacionais que justificam 

os investimentos extrativos. 

A consolidação dos eixos de desenvolvimento ou eixos de integração como 

tecnologias políticas a viabilizar Grandes Projetos Minerais na Amazônia tornou a preocupação 

com as áreas necessárias para a realização da dinâmica de exportação, elemento central na 

organização do Estado e das empresas de mineração. 

O Convênio assinado em 1982, entre a então estatal Companhia Vale do Rio Doce 

(CVRD) e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para a elaboração de estudos técnicos dos 

territórios indígenas afetados direta e indiretamente pelo Programa Grande Carajás, talvez tenha 

sido o balão de ensaio de uma preocupação da racionalidade corporativa, nesse momento 

estatal, em gerir as populações que podem significar risco às instalações industriais e logísticas. 

Foram cerca de 90 aldeias e 24 postos indígenas incluídos no convênio, o que soma uma 

população indígena de cerca de 12.500 índios, entre os estados do Maranhão, Pará e Tocantins 

(VIDAL, 1986).  

A pressão de organismos internacionais para a assinatura do convênio, particularmente 

através do Banco Mundial, delineia que essa “administração” de populações afetadas por 

megaempreendimentos minerais, passa a ser uma tônica na lógica de governo do território, em 

se tratando de Grandes Projetos Minerais, o que expressa uma ampliação do foco e da escala 

de preocupações da racionalidade produtiva de exportação ligada à mineração.   

O caso da empresa Vale S. A. é paradigmático para compreendermos esses processos de 

interdição de outras territorialidades pela via dos grandes projetos. Após a empresa garantir o 

controle das relações de trabalho no ambiente interno, caracterizado por uma crescente 

flexibilização das questões trabalhistas e pela redução do poder de negociação do trabalhador; 

outro horizonte de controle se impôs, motivado pelo aumento das interferências nos processos 
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extrativos e logísticos por parte das comunidades diretamente afetadas pelos grandes projetos 

corporativos. É nesse contexto, particularmente após a privatização da, então, Companhia Vale 

do Rio Doce (CVRD), em 1997, que a Fundação Vale do Rio Doce de Habitação e 

Desenvolvimento Social torna-se, em 1998, apenas Fundação Vale do Rio Doce (FVRD), com 

o objetivo de gerir as populações do entorno dos projetos, de modo a antecipar e assegurar o 

funcionamento de todos os momentos do metabolismo social6 da mineração, para conter as 

possibilidades de conflitos sociais com as comunidades afetadas, que passam a ser vistas como 

riscos sociais corporativos7. Para tanto, a recém privatizada empresa produz mudanças no 

gerenciamento corporativo, dando maior importância aos setores de relacionamento com 

comunidades, departamento de segurança corporativa, bem como investe nos setores de 

marketing e diretoria jurídica. A partir desse prisma, as populações são manejadas, 

administradas, calculadas em termos de risco, transformando o espaço em território e elemento 

central para a definição das estratégias de controle dos riscos corporativos. 

Se tomarmos essa transformação dos espaços necessários à produção, circulação e 

exportação de commodities - as zonas de extração, espaços inundados, estradas de ferro, 

rodovias, portos, dentre outros – em territórios administráveis para a viabilização dos processos 

de acumulação de uma corporação, temos que admitir que não apenas os espaços mercantis 

 
6Victor Toledo (2013) amplia o conceito de metabolismo social, considerando-o para além, mas não aquém, dos 
fluxos de entrada (processos de apropriação) e saída (processos de excreção) de matéria e energia. Toledo adverte 
a existência de fluxos internos de matéria e energia. Nesses termos, o autor identifica cinco fenômenos 
relacionados a esses fluxos que só existem em combinação, mas podem ser individualmente percebidos, quais 
sejam: a apropriação, forma primária de intercâmbio entre a sociedade e a natureza; a transformação, um modo de 
produzir a partir de extrações naturais; a circulação, que inaugura o intercâmbio econômico e coloca o volume de 
matéria e energia extraídas em um circuito ligando distintos territórios; o consumo, que não representa apenas a 
realização das necessidades, mas condiciona ou pressiona os processos extrativos no momento em que se 
transforma em um fator de demanda; e a excreção, que representa todos os excrementos provenientes das ações de 
apropriação, transformação, circulação e consumo, isto é, tudo o que se expele, desde os resíduos e rejeitos aos 
subprodutos não aproveitados (TOLEDO, 2013).  

7A noção de risco social corporativo possui três pilares: o primeiro é o encapsulamento de toda a complexidade 
social à racionalidade empresarial. Nesse sentido, “a garantia dos direitos é contabilizada como custo; a possível 
conquista de direitos, antes negados, é calculada como risco, e a consideração ou tentativa de negociação desses 
direitos é convertida em prestação de serviço” (GIFFONE, 2015, p. 205). O segundo pilar é a funcionalização dos 
espaços de interferência das atividades corporativas, transformando espaços relacionais em espaços absolutos, 
reduzindo a complexidade de usos às funções que cada localização exerce na lógica metabólica empresarial; e o 
terceiro, resultante dos dois primeiros, é a transformação da ciência em uma tecnologia de poder corporativo, 
exercendo a função de construir argumentos socialmente aceitáveis para atividades socialmente degradantes e 
largamente questionadas (GIFFONE, 2015; MALHEIRO, 2019). 
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precisam ser disciplinados empresarialmente, mas também os espaços não mercantis 

transformam-se em territórios de atuação dos processos de segurança corporativa 

(ACSELRAD, 2018) que, nesse quadro de referência, preocupam-se com dois elementos 

básicos que garantem um estado de relações normalizado: a garantia do uso do território como 

recurso e o controle dos fluxos de seus sistemas logísticos. 

Assim, os grandes projetos não são mais enclaves espaciais em uma definição puramente 

econômica, pois que essa leitura desconsidera a relação violenta desses megaempreendimentos 

com suas regiões de abrangência, desconsidera, enfim, que tais projetos funcionam 

racionalizando seus entornos por suas lógicas de territorialização. 

 

A Mineração na Amazônia e os processos de territorialização de exceção 

A tradução geográfica das dinâmicas espaciais descritas dos grandes projetos de 

mineração na Amazônia talvez seja a noção de territorialização de exceção, já apontada por 

Haesbaert (2014) a partir de uma leitura geográfica das compreensões do campo como 

paradigma biopolítico em Agamben.  

Os termos de uma territorialização de exceção, poderíamos assim dizer para este 

trabalho, sugere para nós, pelo menos, três acepções gerais que particularizam um processo de 

territorialização em contexto em que o estado de exceção torna-se regra. 

Em primeiro lugar, se territorializar significa, como nos fala Haesbaert (2004, p. 92) 

“criar mediações espaciais que nos proporcionem efetivo ‘poder’ sobre nossa reprodução 

enquanto grupos sociais”, um aspecto a ser ressaltado é que a criação de mediações espaciais 

nos processos de territorialização de exceção passam por dinâmicas de suspensão normativa, 

seja através da criação de regimes jurídicos especiais, por rearranjos institucionais, pela 

projeção de um sentido privado a instrumentos jurídicos pretensamente criados para um sentido 

coletivo, seja, ainda, pela desregulação dos sistemas normativos vigentes, o que permite que o 

exercício do poder e a dinâmica de territorialização se realize legalmente fora da lei. Nesses 

termos, os processos de territorialização de exceção criam mediações espaciais de exceção.  

Em segundo lugar, as relações de poder que definem os processos de 

apropriação/dominação do espaço (HAESBAERT, 2004) poderiam ser melhor descritas, nos 
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processos de territorialização de exceção, como dinâmicas de governamentalização do espaço, 

ou seja, são práticas espaciais agindo sobre a possibilidade de existência de outras práticas 

espaciais, ou ainda, são ações que agem sobre a possibilidade da ação de outros, uma forma de 

estruturação/definição/interdição do campo de ação dos outros (FOUCAULT, 1995). Isso se 

traduz como a estruturação de um conjunto de instituições, procedimentos, discursos e cálculos 

estatísticos de exercício do poder, tendo como alvo a população, ou os cortes populacionais, ou 

em termos mais geográficos, processos territoriais que interditam a possibilidade de existência 

de outros territórios e territorialidades. Por essas vias, os processos de territorialização de 

exceção são, também, processos de interdição da possibilidade de existência de outras 

territorialidades.  

Em terceiro lugar, essa lógica relacional do poder, que organiza uma arte de governar 

na Amazônia por meio de grandes projetos de mineração, também constrói um recorte racial e 

étnico aos processos de territorialização de exceção que, desse modo, podem ser descritos como 

uma campanha de desterritorialização, nos termos definidos por Almeida (2010), ou seja, esses 

processos podem ser lidos como um ataque sistemático e organizado aos direitos territoriais de 

povos e comunidades tradicionais. 

O espólio produzido/deixado pelos grandes projetos de mineração na Amazônia nos/aos 

territórios de povos indígenas, quilombolas, de camponeses, ribeirinhos, de quebradeiras de 

coco babaçu, bem como de diversas outras comunidades e povos tradicionais define uma 

distribuição das populações em distintos domínios de valor e utilidade, delimitando práticas de 

controle/violação dos povos afetados pelos grandes projetos. 

Dessa maneira, chegamos a termos mais precisos, entendendo a territorialização de 

exceção dos grandes projetos de mineração na Amazônia como processos em que a criação de 

mediações espaciais, que proporcionem acesso a recursos e/ou domínio de terras, passam por 

dinâmicas de suspensão normativa, criando dispositivos, com claros recortes raciais e étnicos, 

de gestão de populações, numa lógica de ação que estrutura/define/interdita o campo de ação e 

a possibilidade de criação de mediações espaciais de outros grupos sociais, os quais, definidos 

por um menor valor, tornam-se politicamente matáveis e territorialmente invisíveis e 

dispensáveis. 
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Considerações Finais 

A análise dos grandes projetos, não apenas os de Mineração, historicamente 

privilegiou a sua dimensão técnica e as escalas geográficas da economia-mundo. Por essas 

leituras, a instalação desses megaempreendimentos pode ser entendida a partir de um "ajuste 

espacial" do capitalismo que demanda um novo meio técnico-científico e informacional, ou 

seja, novos sistemas de objetos e de ações para a consolidação de uma base produtiva e logística 

capaz de imprimir velocidade e fluidez - atributos fundamentais na reprodução do capital 

(SANTOS, 1996). Essa leitura caminha para uma economia espacial dos processos produtivos 

e logísticos, enfatizando as relações inter-escalares desses processos de produção e circulação 

do capital, demonstrando a expansão do capital por sobre espaços que não estavam até hoje 

plenamente incorporados aos circuitos da acumulação global, construindo novas fronteiras nas 

quais a acumulação se realiza por dispositivos e mecanismos de espoliação (HARVEY, 2013). 

Entretanto, não obstante a importância e necessidade da análise anterior, o centro da 

análise que se produziu neste artigo acerca dos grandes projetos de mineração na Amazônia, 

girou em torno da ideia de que esses “ajustes espaciais” capitalistas além de necessitarem de 

uma nova densidade técnica, também necessitam criar uma outra densidade normativa, um 

modo de regulação do território, que implica na flexibilização ou supressão de instrumentos 

jurídicos, como leis, códigos e zoneamentos (ACSELRAD, 2013). Essa desnormatização tem 

como intuito "alisar" o espaço, ou seja, retirar os "obstáculos" jurídicos para, assim, redefinir o 

acesso, o controle e os usos do território, de acordo com os interesses corporativos. Dessa 

forma, criam-se verdadeiros territórios corporativos de exceção, onde ocorre também a 

suspensão do estado de direito de indivíduos e grupos (direitos ambientais, territoriais, 

trabalhistas, direitos humanos), minando as garantias fundamentais da vida. 

Por esse prisma de análise a escala de um grande projeto mineral na Amazônia não é 

apenas da economia-mundo, nem apenas da economia espacial produzida pelo sistema técnico 

instalado, mas também a escala do impedimento da vida, daí falarmos em governo 

bio/necropolítico do território, de práticas sistemáticas de violência, da morte de grupos mais 

vulneráveis como processo constituinte da dinâmica de expansão capitalista, da suspensão da 

lei em nome da lei, do uso de instrumentos normativos públicos para fins privados, da 

administração de povos e comunidades a partir da racionalidade de megaempreendimentos 

corporativos, enfim, de processos de territorialização de exceção. 
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Esse exercício, é bom que se diga, de olhar a dinâmica territorial dos grandes projetos 

minerais na Amazônia pela lógica da exceção, é ver o espaço a contrapelo, isto é, não apenas 

como acúmulo progressivo de estruturas e relações novas, de densidade técnica, mas também 

como ruína, libertando a geografia do messianismo de análises que, apesar da boa pretensão, 

esmagam vidas por não enxergá-las. Esse exercício de fazer falar ruínas onde, até então, só se 

representavam grandes construções, apresenta-se por termos teóricos, mas se revela, também, 

como uma tarefa metodológica, muito inspirada em Walter Benjamin (1993), que é a de repor, 

no mapa dos conflitos territoriais, as territorialidades insurgentes, os mundos de vida 

despedaçados pelas racionalidades territoriais corporativas, de modo a reorganizar esses 

fragmentos de geo-grafias de r-existências em uma leitura de conjunto que seja estratégica para 

as lutas do presente.  
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RESUMO 
 
O ambiente geológico do estado da Paraíba é diversificado e seu território apresenta importantes reservas minerais. 
Na região do Seridó Paraibano, localizada no Semiárido, ocorre um dos principais adensamentos de exploração 
mineral do estado. Dentre os minérios explorados nessa região destaca-se o caulim.  Este trabalho tem como 
objetivo apresentar a construção e definição do projeto de tese de doutorado em Geografia desenvolvido na 
Universidade Federal da Paraíba. O referido projeto tem como objetivo analisar a dimensão do processo de 
degradação da vida da comunidade garimpeira de caulim a partir da realidade vivida no município de Junco do 
Seridó. Este trabalho classifica-se como exploratório e de caráter qualitativo. Recorreu-se à pesquisa bibliográfica, 
documental e tabulação de dados como metodologia. Para se entender a degradação da vida nos garimpos de 
caulim em Junco do Seridó, a tese estrutura-se nos conceitos de Território, em sua dimensão material e imaterial; 
Estado, enquanto instituição reguladora da atividade econômica; Capital, traçando-se e interpretando os interesses 
do mercado consumidor de minérios; Trabalho, inserindo-se na discussão a exploração e precarização do 
trabalhador.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Caulim; Degradação da vida; Garimpo; Junco do Seridó. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O município de Junco do Seridó, estado da Paraíba, está localizado a 243 km da 

capital estadual, João Pessoa, e faz divisa com o estado do Rio Grande do Norte no sertão 

paraibano. Possuía em 2010 uma população de 6.643 habitantes, sendo estimados em 2019 

7.150 moradores (BRASIL, 2019a).  

O município faz parte da região do Seridó Paraibano que integra a chamada região 

do Seridó que envolve duas microrregiões do estado da Paraíba e duas do Rio Grande do Norte. 

Essa região possui um ambiente geológico diversificado e a extração de minérios é uma 

atividade econômica historicamente presente.  

mailto:hjuniorgo@hotmail.com
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Em Junco do Seridó destacam-se as reservas e exploração de caulim, organizada 

em garimpos formais e informais que utilizam trabalho manual e semi-mecanizado. A 

exploração desse minério é importante para abastecimento da indústria da transformação. 

Aliado a essa atividade econômica, as relações de trabalho nos garimpos são, em sua maioria, 

precárias e parte-se do pressuposto de que os efeitos da exploração do caulim são observados 

no processo de degradação da vida refletido na saúde e corpo do garimpeiro, da comunidade e 

na destruição do meio ambiente.  

Apesar da produção de riquezas com a exploração do caulim, o município convive 

com baixo índice de desenvolvimento humano, pobreza e desigualdade social. Este trabalho 

tem como objetivo apresentar a construção e definição do projeto de tese de doutorado em 

Geografia desenvolvido na Universidade Federal da Paraíba.  

O referido projeto tem como objetivo analisar a dimensão do processo de 

degradação da vida da comunidade garimpeira de caulim a partir da realidade vivida no 

município de Junco do Seridó. Parte-se do pressuposto de que a dinâmica territorial estrutura-

se diante da exploração do caulim, sendo a mineração o fenômeno central do estudo que se 

expressa no território e tem como foco o lucro e impõe um intenso processo de degradação da 

vida. O trabalho classifica-se como exploratório e de caráter qualitativo. Recorreu-se à pesquisa 

bibliográfica, documental e tabulação de dados como metodologia. 

O artigo está dividido em quatro seções, a contar com esta introdução. Desse modo, 

a segunda seção apresenta a construção do problema do projeto de tese; a terceira seção traz a 

caminho teórico-metodológico da pesquisa, destacando a hipótese de tese e os principais 

conceitos/categorias que delimitam o estudo; por fim, a quarta e última seção traz as 

considerações finais deste trabalho. 

 

NO CAMINHO DAS MINAS: CONSTRUINDO O PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O processo de formação territorial do Brasil está intimamente ligado com a 

existência dos garimpos. Essa atividade econômica contribuiu para a expansão territorial do 

país no período colonial. Nos dias atuais, (re)organizado, o garimpo ainda se faz presente no 

território nacional e ainda contribui de forma significativa para a exploração mineral. 
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Os garimpos produzem uma densa e complexa teia social, observada nas relações 

de trabalho, na organização social, econômica e nas estratégias de existência ao longo da 

história. Eles provacam mudanças territoriais onde estão instalados, que variam em 

complexidade de acordo com sua consolidação ao longo do tempo, com a sofisticação dos 

processos produtivos e com o tipo de minério extraído.  

Costa (2007) destaca que o termo garimpeiro, sujeito trabalhador do garimpo, surge 

no período colonial e traz atrelada a sua imagem a condição de ilegalidade.  O termo, nesse 

período, desiganava os sujeitos que exploravam minérios em condições fora da lei, sujeitos que 

mineravam jazidas em pontos distantes do território, nas “grimpas” das serras. Ora eram aceitos 

na sociedade, ora eram excluídos dela. 

Atualmente, os garimpos são reconhecidos legalmente como uma atividade 

econômica, desde que autorizada pelos orgãos reguladores. A atividade é desenvolvida de 

forma mecanizada, semi-mecanizada e por meio de processos considerados tradicionais. 

No país, é possivel identificar comunidades garimpeiras ditas tradicionais, áreas já 

consolidadades dotadas de laços de vizinhaça e cooperação, a exemplo de garimpos na região 

do Nordeste, como o Seridó, bem como as áreas de garimpo onde o quadro cíclico ainda é 

presente e preocupante, como os garimpos em regiões da Amazônia (SALOMÃO, 1984). 

A atividade garimpeira possui importante participação na exploração de minérios 

no país. Com base na produção estimada em tributos recolhidos, Porto, Palermo e Pires (2002) 

destacam que, no período de 1980 a 2000, os garimpos contribuíram com 50% de todo o valor 

de ouro explorado no Brasil. Esse número pode ser ainda mais expressivo levando-se em conta 

que o estudo apresentado pelos referidos autores refere-se apenas ao valor de produção 

contabilizado pela arrecadação, não se levando em consideração a mineração ilegal.  

Com exceção do ouro, os garimpos ainda são bem presentes na exploração de 

minerais não metálicos, sobretudo. A essa conta pode-se acrescentar a importância dos 

garimpeiros, organizados legalmente ou não, para a extração de areia, caulim, pedras semi-

preciosas, cascalho, mica, cianita, quartzo, talco, vermiculita dentre outros utilizados, 

principalmente, na construção civil e indústrias da transformação. 

Nesse contexto, destaca-se o município de Junco do Seridó, no estado da Paraíba, 

Figura 1, onde a presença do garimpo é histórica e perdura até os dias de hoje. O município 

encontra-se sobre a Faixa do Seridó, estrutura geológica conhecida por suas riquezas minerais 
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presentes nas rochas pegmatíticas. O principal depósito de minérios dessa faixa é na Província 

Pegmatítica da Borborema que é composta por uma grande quantidade de corpos pegmatíticos 

e rica em minerais industriais como a columita-tantalita, caulim, quartzo, feldspato e mica 

(LIRA et al, 2016). 

O município compõe a região do Seridó que engloba dois estados e quatro 

microrregiões: Seridó Ocidental Potiguar e Seridó Oriental Potiguar (Rio Grande do Norte); 

Seridó Ocidental Paraibano e Seridó Oriental Paraibano (Paraíba). Geograficamente ele integra 

a microrregião do Seridó Oriental Paraibano que é principal adensamento de garimpeiro no 

estado. 

Figura 1: Localização do município de Junco do Seridó no Seridó Paraibano – Paraíba 
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O Seridó possui importantes reservas de minérios, em sua maioria, não metálicos. 

No decorrer da história a região ganhou destaque como estratégica para a extração de minérios. 

Inicialmente, no contexto da I Guerra Mundial, entre os anos de 1914 e 1918, a extração da 

mica no Seridó ganhou importância por abastecer o mercado norte-americano. 

Já na década de 1930 ganhou destaque a extração dos minérios de tantalita/columita 

e berilo, também destinados ao mercado externo. Durante a II Guerra Mundial a exploração 

mineral continuou atraindo destaque internacional, extraindo-se, principalmente, scheelita, 

tantalita/columbita, berilo e lítio (ANDRADE, 1987). Por fim, o último período de destaque, 

na década de 1970 como com o processo de industrialização do país, no contexto da ditadura 

miliar, a região abasteceu o mercado interno com feldspato. A demanda internacional também 

foi reativada, exportando a tantalita (FORTE, 1994). 

Atualmente, tanto no Seridó Potiguar quanto o Paraibano, a exploração de minérios 

ainda é uma atividade presente na região, sendo considerada uma área tradicional de garimpos. 

Os principais minérios explorados são os do grupo dos não metálicos. No município de Junco 

do Seridó destacam-se as reservas de caulim, bastante exploradas pelos garimpeiros. 

De acordo com Souza (2011), o caulim é uma das argilas industriais mais utilizadas 

em todo o mundo devido a suas excelentes propriedades naturais, como: granulometria fina de 

suas partículas; brancura; pequena abrasão e grande inércia ou estabilidade química. O minério 

é utilizado em diversos segmentos da indústria para a fabricação de papel, borracha, plásticos, 

pesticidas, rações, produtos alimentícios e farmacêuticos e fertilizantes. 

Por estar localizado em uma a faixa rica em minérios, tendo em vista a presença do 

caulim, bem como de outros minerais, pode-se entender o subsolo de Junco do Seridó enquanto 

um território de disputa que tem como principais agentes os garimpeiros informais, as 

cooperativas, os atravessadores, as indústrias que beneficiam o minério e o Estado. 

Analisando o período de cinco anos (2013-2017), percebe-se que o município de 

Junco do Seridó foi responsável por 32%1 do valor de exploração mineral do Seridó Paraibano2 

(BRASIL, 2018), o que confirma a presença da exploração do caulim como fenômeno 

expressivo na dinâmica produtiva, na teia de relações estabelecidas pela atividade no município 

 
1 Dados trabalhados pelos autores. 
2 Esse número pode ser maior tendo em vista que a presença do garimpo ilegal é expressiva no município e o 
referido dado foi produzido com base na arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Minérios 
(CEFEM) 
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que é historicamente ligada ao seu processo de formação territorial, econômica e social, bem 

como nos problemas espaciais gerados por sua exploração. 

Se por um lado o caulim explorado em Junco do Seridó atende à demanda de uma 

indústria e gera riquezas, por outro sua exploração vem acompanhada de um intenso processo 

de degradação da vida do garimpeiro em face dos problemas de saúde causados; das longas 

jornadas de trabalho a que são submetidos os trabalhadores e às constantes condições de 

insegurança na atividade de extração do minério.  

Seja organizada em garimpos informais, em cooperativas ou em pequenas 

empresas, estudos apontam que o que o que há em comum na exploração de caulim em Junco 

do Seridó, bem como na região, é o trabalho desempenhado de forma manual ou semi-

mecanizado que traz condições perigosas aos trabalhadores e oferece baixas remunerações 

(FORTE, 1994; SOUZA, 2011; NÓBREGA, 2012; FARIAS, 2015; RAMOS, 2017). 

Souza (2011) destaca que a jornada de trabalho dos garimpeiros nas minas de 

Caulim em Junco do Seridó chega a 12 horas diárias. As condições precárias iniciam-se no 

transporte dos trabalhadores que é realizado nos mesmos caminhões que transportam o minério. 

Na maior parte das lavras não há equipamentos de proteção, bem como as estruturas das minas 

ameaçam a vida dos garimpeiros. 

Aliado à precarização do trabalho, a extração e beneficiamento do caulim ainda traz 

efeitos negativos ao meio ambiente. Souza (2011) destaca em seu estudo que a destruição da 

natureza é evidente. Os resultados da extração consistem na destruição e contaminação do solo 

com a formação de grandes crateras e deposição de rejeitos sem atenção às medidas de proteção 

ambiental, bem como a contaminação das águas no momento de beneficiamento dos minérios 

com a deposição dos rejeitos líquidos ou sólidos em rios ou deixados sobre a terra.  

A extração desse mineral ainda traz efeitos nocivos à saúde dos garimpeiros formais 

ou informais, bem como impacta o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade garimpeira. 

Um dos principais efeitos negativos possivelmente3 manifesta-se em doenças respiratórias 

advindas do pó gerado na extração do minério.  

A poluição gerada na exploração do caulim gera sérios problemas respiratórios, e 

podem ser agravadas dependendo da quantidade de mica penetrada nos pulmões. Um dos 

 
3 Utiliza-se esse termo, pois esse é um dos objetivos da pesquisa, analisar os efeitos negativos da exploração do 
caulim na saúde e no corpo do garimpeiro em Junco do Seridó. 
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principais problemas causados pela inalação dessa poeira é a silicose que é “irreversível e 

intratável podendo cursar com graves problemas à saúde do trabalhador, assim como sério 

impacto econômico” (LIMA, 2009a, p. 45) sendo uma das principais doenças respiratórias que 

causam invalidez ocupacional. 

Aliada a essa doença, a autora destaca que os garimpeiros, bem como a comunidade 

que tiver contato com a poluição causada pela exploração do caulim, ficam expostos a outras 

doenças como a tuberculose que se desenvolve pela insuficiência de oxigênio nos pulmões.  

A exposição aos efeitos nocivos da exploração do caulim, devido aos riscos da 

atividade e à ausência de materiais de proteção e descarte correto dos rejeitos, submete aos 

garimpeiros a degradação de sua saúde com danos irreparáveis. A situação pode ser agravada e 

torna-se demasiada delicada diante do quadro de hipossuficiência econômica4 do trabalhador 

que fica à margem dos tratamentos clínicos e não específicos na maioria dos casos.  

Diante do contexto que envolve a extração de caulim em Junco do Seridó, a 

degradação da vida é uma realidade e passa pela precarização do trabalho, degradação da saúde 

e do corpo do trabalhador e destruição do meio ambiente. Tendo como fenômeno o garimpo 

em Junco do Seridó e as análises e conclusões realizadas pelos estudos apresentados, definiu-

se um problema espacial para a pesquisa: a esperança de vida nascer. 

A escolha desse indicador se deu em virtude de sua importância, síntese e facilidade 

de interpretação, representando o número médio de anos a serem vividos por um indivíduo 

recém-nascido. A esperança de vida ao nascer permite realizar recortes analíticos das condições 

de vida e de saúde da população, bem como de questões relativas à pobreza, desigualdade e 

vulnerabilidade social. 

De acordo com dados tabulados do Atlas do Desenvolvimento Econômico 

(BRASIL, 2013), a esperança de vida ao nascer do município de Junco do Seridó está entre as 

menores do estado da Paraíba. No ano de 2010, o município possuía uma esperança de vida ao 

nascer de 67 anos, 4 anos inferior à estadual, 72 anos, e 6 anos à nacional de 74 anos. Na 

Paraíba, o município ocupou, nesse ano, a 198° posição de um total de 223 municípios, 7 anos 

abaixo do município com melhor índice: João Pessoa com 74,89 anos.  

 
4 Em 2010, de acordo com dados do Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, 64,81% da população do 
município era vulnerável à pobreza, ou seja, que possuem renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 255,00. 
Esse dado era de 87,07% em 2000 e 96,91% em 1990 (BRASIL, 2013).  
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Analisando o índice na dimensão da Região do Seridó Paraibano, Junco do Seridó 

ocupa a 13° posição entre os 15 municípios que a compõe, apenas 0,48 pontos à frente do 

munícipio que ocupa a última posição: Tenório com 67,43 anos. Em contrapartida, o município 

foi o segundo no ranking de produção mineral em 2017 na região do Seridó Paraibano, 

participando com 33,31%, atrás apenas de Pedra Lavrada (37,29%)5. 

Os dados apontam para um problema de ordem social, tendo em vista que o 

município possui esperança de vida abaixo da média nacional e estadual e, quando comparado 

com os demais de sua região, ocupa as últimas posições. 

Parte-se do ponto de partida da relação das condições de vida, saúde e trabalho dos 

garimpeiros para analisar esse problema. Essa linha de investigação evidência esses três 

elementos por entender que as causas das doenças geradas pelo trabalho no garimpo de caulim 

são essencialmente de natureza social e política, dada a escolha de um modo de produção que 

aumenta e mantém o processo de degradação a vida em virtude da acumulação e do lucro.  

A escolha do garimpo enquanto fenômeno que baliza o probelma espacial definido 

se dá em conseqência da relação dessa atividade com a formção econômica e histórica do 

município, bem como por sua participação na dinâmica econômica de Junco do Seridó, tendo 

em vista que indústria participou com 21% na geração de riquezas nesse município analisando-

se o Valor adicionado bruto a preços correntes em 2016 (BRASIL, 2019a), o que demostra 

papel significativo da mineração na economia e ocupação dos trabalhadores6. 

Na origem deste estudo de tese há um fato e uma apreensão. O fato decorre de o 

garimpo de caulim em Junco do Seridó não ser uma atividade invisível, mas seus efeitos 

negativos assim são tratados, tampouco é uma atividade executada por garimpeiros rudes e 

aventureiros. A exploração de caulim nesse município contribui com a produção mineral do 

país e do estado da Paraíba, abastecendo um mercado inteiro interessado nesse recurso. 

A apreensão decorre de que, apesar da riqueza que gera, os sujeitos garimpeiros de 

caulim ainda continuam em contextos de pobreza, distantes de seu realizar como trabalhador, e 

 
5 Juntos, os dois municípios representaram 70% da exploração mineral na região nesse ano. O município de Pedra 
Lavrada, principal extrator, de acordo de com dados de 2017 (BRASIL, 2018), também possui esperança de vida 
baixa com 69 anos em 2010 (BRASIL, 2013). 
6 A indústria representa 29% das empresas no município em 2017, sendo que a indústria extrativa representou 67% 
das empresas desse setor (BRASIL, 2019a). O pessoal ocupado na indústria extrativa representou 22% do total no 
município em 2017, atrás apenas da administração pública com 57% (BRASIL, 2019b). Esse número pode ser 
ainda mais expressivo, tendo em vista que parte da extração mineral é desenvolvida de forma ilegal e, por esse 
motivo, não aparece nos dados oficiais. 
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em condições de precarização do trabalho e cotidianos de contínua degradação da saúde e do 

corpo.  

 

CAMINHO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA  

 

A proposta téorico-metodológica para o estudo diante do problema apresentado 

estrutura-se nos conceitos de Território em sua dimensão material (Terra), entendendo-se a 

rigidez locacional do minério, e imaterial (relações homem-homem; homem-território); Estado, 

enquanto instituição reguladora da atividade econômica; Capital, traçando-se e interpretando 

os interesses do mercado consumidor de minérios; Trabalho, inserindo-se na discussão a 

exploração e precarização do trabalhador.  

Parte-se da hipótese de tese de que o baixo indíce de esperança de vida identificado 

no município de Junco do Seridó está relacionado à presença da exploração de caulim 

organizada formalmente ou não, condunzindo a um processo de degradação da vida que 

rebatimem na saúde da comunidade garimpeira, no corpo que trabalha e na degradação da 

natureza.  

Possivelmente, esse cenário existe e é mantido para avalizar a 

produtividade/lucratividade do capital, tendo em vista a inversão de valor colocada pelo sistema 

capitalista, em que o bem fundamental deixa de ser a vida em detrimento da 

produção/exploração, o que perite entender esse processo em Junco do Seridó pelas vias da 

acumulação por espoliação. 

Na construção da proposta de tese a categoria território é encarada como chave. 

Inicialmente da Geografia, essa categoria tem feito parte de pesquisas de diversos campos de 

estudo, popularizou-se. Seu conceito evoluiu no decorrer do tempo, sendo apresentado por 

diferentes perspectivas.  

O conceito de território foi trazido, inicialmente, pelas reflexões evolucionistas de 

Ratzel. Para o autor: “[...] organismos que fazem parte da tribo, da comuna, da família, só 

podem ser concebidos junto a seu território” (RATZEL, 1990, p. 74), e ainda, “sobre este 

território7 vemos claramente repetir-se o desenvolvimento das formas sociais e políticas, que 

 
7 Ao empregar o pronome demonstrativo “este” o autor refere-se ao território como uma categoria concreta, 
ratificando a importância de se estudar algo que está em contato com o homem, “que está sob os nossos pés” 
(RATZEL, 1990, p. 80). 
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tendem a ocupar espaços cada vez maiores” (RATZEL, 1990, p. 80). Percebe-se, dessa forma, 

a importância que Ratzel dá ao território como sendo uma parcela do espaço necessária para a 

evolução do Estado e de uma determinada sociedade. 

Segundo Coelho Neto (2013), a palavra território significa uma área que é 

dependente de uma nação, de uma província ou de uma localidade. É a jurisdição de um 

determinado Estado. O autor, ao analisar dicionários de línguas estrangeiras, aponta que a 

definição de território em outras culturas pouco se altera, representando, de maneira quase 

homogênea, uma extensão delimitada de terra, área ou superfície que é controlada por uma 

jurisdição político-administrativa: é a base do Estado-Nação. 

Destaca-se que o conceito carrega em sua essência as relações de poder. Ao 

relacionar o território como sendo a base de um Estado-Nação, pressupõe-se a presença de 

poder exercido em uma determinada parcela do espaço com limites bem demarcados. 

Nesse ponto, insere-se a discussão do papel do Estado na análise do garimpo de 

caulim em Junco do Seridó. O caminho da história mostra que para se explorar as riquezas 

minerais no Brasil criou-se um aparato regulatório para a atividade econômica, bem como 

grupos e empresas tanto estatais quanto privadas destinados a essa finalidade. O setor 

acompanha as necessidades do mercado mundial e as tendências que o sistema capitalista 

apresenta, e o Estado é um agente essencial nesse processo. 

De acordo com Marx (1985), não se pode entender o Estado capitalista moderno 

(detentor do aparato jurídico-político) apenas enquanto uma instituição determinada pelos 

processos socioeconômicos, pois o inverso também é verdadeiro: ele também é determinante 

dos processos socioeconômicos. O autor ainda esclarece que a economia capitalista depende do 

Estado para existir e, sobretudo, para se desenvolver. 

O papel do Estado no contexto da mineração se dá pelo uso de aparatos jurídicos-

políticos que se traduzem em leis, políticas públicas, regulamentos, financiamentos e subsídios 

ao transporte e comércio dos produtos (minérios beneficiados ou não) do setor mineral para se 

garantir a exploração dos recursos minerais e o funcionamento da máquina capitalista. 

Entretanto, faz-se necessário entender como isso se dá na dimensão do trabalho nos garimpos, 

sobretudo em Junco do Seridó, carregada pela informalidade.  

Diante da precariedade do trabalho nas áreas de garimpo no município, nos últimos 

anos (2000-2015), o Estado tem se feito presente no Seridó por meio das políticas públicas, 
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criando ações para a (re)organização do trabalho dos garimpeiros em cooperativas, estruturando 

a atividade no terceiro setor.  

De acordo com Macedo et al (2016), essa é uma tendência nacional, tendo em vista 

que o Estado tem priorizado organizar os mineradores em cooperativas e associações como 

estratégia que seria capaz de regularizar, normatizar e incentivar a formalidade da mineração 

ilegal em pequena escala por entender que representam um problema complexo para a gestão 

pública, tendo em vista suas questões ligadas à vulnerabilidade ambiental, econômica e social. 

Essas iniciativas estiveram articuladas com ações no plano nacional integradas à 

Agência Nacional de Mineração (ANM)8; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCT); Ministério de Minas e Energia (MME); Ministério da Integração Nacional (MI) e 

Centro de Tecnologia Mineral (CETEM); bem como a Planos de relevância para o setor como 

o Plano Plurianual para o Desenvolvimento do Setor Mineral – PPDSM (1994-2010) e o Plano 

Nacional de Mineração – PNM – 2030 (FARIAS, 2015). 

Todavia, faz-se necessário refletir o real interesse dessas ações e entender se 

realmente têm sido eficazes em promover a superação da vulnerabilidade do trabalho nas áreas 

de garimpo e da degradação da vida do garimpeiro, ou se essas estratégias estatais estão 

centradas apenas no controle social do trabalho e da vida em atendimento ao mercado. 

Para Milton Santos (2014), o território é construído historicamente, sendo um 

conjunto de lugares com uma constituição material. O território se modela no espaço e 

compreende os complexos naturais e os elementos artificiais construídos pelo homem.  

Haesbaert da Costa (2004) destaca dois sentidos atrelados ao território. Primeiro, o 

sentido que se refere a terra, entendendo o território de forma material; segundo, utilizado com 

menos frequência, o sentido relacionado aos sentimentos que o território provoca, sua forma 

imaterial.  

A dimensão material do território, o sentido que se refere a terra, a uma porção 

territorial, abre caminhos para a reflexão da dinâmica do garimpo de caulim em Junco do Seridó 

por explicar o fenômeno em um domínio de determinados recursos naturais, agrupados por 

fronteiras específicas.  

 
8 Extinto Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 
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Para isso, é necessário entender a dimensão da rigidez locacional da mineração. 

Diferentemente de outras atividades econômicas, a extração mineral não pode ser realizada em 

qualquer área. Para que ela ocorra são necessárias condições geológicas que a permitam existir.  

Os depósitos de minérios não são criações do homem, mas da natureza formados 

de acordo com o tempo geológico. Por isso a exploração mineral não possui a livre escolha do 

local onde se instalar, seguindo os mandos das ocorrências minerais no território dos países. A 

isso se dá o nome de rigidez locacional:  

[...] uma conjugação de fatores físicos, químicos e geológicos que permitiu seu 
acumulo em tal quantidade teor que podem ser economicamente extraídos. Essa 
localização exclusiva e privilegiada dos bens minerais em alguns locais da crosta 
terrestre é chamada de rigidez locacional. (SCLIAR, 1996, p. 35). 

 

Essa característica da exploração mineral conduz a uma análise geológica do 

território, destacando o conceito de terra para se entender a dinâmica locacional do fenômeno 

do garimpo em Junco do Seridó, permitindo analisar sua formação sócio-territorial balizada 

pela presença de determinados minérios. 

Já a dimensão imaterial do território colocada por Hasbeart da Costa (2004) refere-

se ao sentido simbólico presente nessa categoria. Esse sentido se expressa nas relações de poder 

estabelecidas, bem como na identidade obtida por meio das relações desenvolvidas e mantidas 

entre o homem, o território e outros homens que o compartilham. 

Essa dimensão do território, a princípio, é encarada no estudo do garimpo em Junco 

do Seridó para entender as relações estabelecidas no âmbito dessa atividade econômica em um 

processo de formação histórica que permita refletir sobre relações de trabalho, as relações 

sociais e culturais da comunidade garimpeira para a definição dessa comunidade enquanto uma 

comunidade tradicional de garimpo dotada de laços de identidade, vizinhança e cooperação, 

colocando o garimpeiro como agente do território e em posição central no estudo; bem como 

para inserir na discussão outros agentes como os atravessadores na economia garimpeira, as 

cooperativas e pequenas/médias empresas. 

Entende-se o território, na pesquisa, enquanto uma jurisdição político-

administrativa, um domínio de determinados recursos naturais, agrupados por fronteiras 

estabelecidas, e enquanto um espaço de identidades sociais e da construção da vida: territórios 

da vida. Essa dimensão dirige para as questões que envolvem o mundo do trabalho no garimpo, 

trazendo a centralidade dessa categoria enquanto caminho investigativo para se compreender a 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 11 – Agroenergia e Mineração no Meio Rural 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

6164 
 

situação laboral dos garimpeiros de caulim em Junco do Seridó e seus efeitos na saúde e corpo 

desses sujeitos. 

Maar (2006) defende a centralidade do trabalho com foco nas relações dos homens 

com outros homens e com a natureza, tendo em vista o processo de produção e reprodução 

material da vida do homem em sociedade. Cabe decifrar como a questão do trabalho e sua 

centralidade apresenta-se na concretude e contraditória reprodução social capitalista. Nesses 

termos, dar centralidade ao trabalho significa assumir posição crítica às formas sociais 

determinadas na formação vigente:  

[...] crítica ao economicismo que instrumentaliza as relações sociais em termos de 
produtividade capitalista; à mercantilização generelizada, que subordina a vida social 
ao consumismo e aos ditames da indústria cultural; à destruição ambiental resultante 
de uma relação com a natureza objetivada em matéria de exploração predatória; à 
política instrumental que subordina a ampliação dos direitos sociais à mera circulação 
no acesso aos mecanismos de poder, etc.. (MAAR, 2006, p. 26) 

 

A tese da centralidade do trabalho carrega em si uma dialética: ao mesmo tempo 

em que coloca o trabalho em posição central na sociedade vigente e em sua dinâmica social; é 

crítica a essa sociedade do trabalho que vigora, vendo-a como negativa para sua própria 

tendência evolutiva, já que está dominada pelo processo de acumulação capitalista que aliena 

os homens do próprio processo de reprodução material de sua vida (MAAR, 2006). 

A centralidade da categoria trabalho enquanto caminho teórico-metodológico neste 

estudo é relevante para se compreender o garimpeiro enquanto ser social historicamente 

construído. A observação atenta do ofício de garimpar minérios indica a existência de uma 

atividade organizada e assentada em uma base social com características específicas, que a 

definem. 

Essas características não estão atreladas, apenas, ao tipo de trabalho desempenhado, 

mas, também, à condição do garimpeiro: o ser garimpeiro. Como afirma Thomaz Júnior (2009): 

A vitalidade teórica que estamos tentando conferir ao universo do trabalho, levando 
em conta seus diferentes mundos, enraíza-se no objetivo maior de reconhecer que sua 
centralidade, além de requerer que assumamos seu significado político, ontológico, 
econômico [...]. (THOMAZ JÚNIOR, 2009, p. 193).  

 

Com base nos pressupostos do autor, assume-se que a centralidade dada ao trabalho 

permite sustentar o entendimento do amplo universo do trabalho do sujeito garimpeiro, levando 
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em conta seus diferentes mundos e contextos, requerendo que se assuma o seu significado 

político, ontológico e econômico. 

Nesses termos, o trabalho como categoria na leitura do garimpo em Junco do Seridó 

permite ainda compreender o processo de (re)organização do território e das ações do homem 

sobre ele, ampliando, desse modo, a compreensão social do fenômeno da mineração. 

 De acordo com Antunes (2009) em face do (re)ordenamento do trabalho, que se dá 

em escala globalizada, é colocada em cena uma nova morfologia do trabalho com um desenho 

multifacetado. Esse (re)ordenamento vem se configurando como resultado dos rearranjos que 

o capitalismo tem promovido e “o trabalho como atividade vital se configura como trabalho 

estranhado, expressão designativa de uma relação social encimada na propriedade privada, no 

capital e no dinheiro.” (THOMAZ JÚNIOR, 2012, p. 3).  

A centralidade da categoria trabalho dá suporte para se entender o garimpeiro de 

caulim diante do capitalismo moderno e suas “reformas” no mundo do trabalho. Qual o lugar 

no mapa de exploração mineral do garimpeiro na atualidade? Há lugar para esse sujeito? Se há, 

quais condições são submetidos?  

Em algumas áreas de garimpos, a territorialização de empresas com capital nacional 

e internacional, e o consequente controle do subsolo, transforma os mecanismos de apropriação 

e uso do território, (re)organizando as relações de trabalho e atrelando a produção às redes 

nacionais e internacionais do comércio de minérios (GONÇALVES, 2012). 

Entender a dinâmica do trabalho, sobretudo sua (re)organização dadas as políticas 

públicas, nos garimpos de caulim em Junco do Seridó é encarado como caminho teórico-

metodológico para analisar o desenvolvimento do capitalismo diante da acumulação por 

espoliação, como traz Harvey (2005). Parte-se do entendimento que as condições laborais nos 

garimpos, sejam em situação formal ou informal, é uma estratégia do capitalismo para se 

apropriar de formações sociais não capitalistas, garantindo sua reprodução (HARVEY, 2005). 

Recorre-se à centralidade do trabalho, portanto, para desvendar os meandros da 

precarização do trabalho do garimpeiro, evidenciando as condições laborais necessárias para 

garantir a produção e o lucro, em especial do grande mercado consumidor de minérios.  

Para Druck e Franco (2009, p. 227), a precarização do trabalho no mundo moderno 

vem de mãos dadas com a flexibilização, sendo a terceirização sua principal marca já que “ela 

consegue reunir e sintetizar o grau de liberdade de que o capital dispõe para gerir e, dessa forma, 
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dominar a força de trabalho”. A liberdade citada pelos autores consolida-se na flexibilização 

dos contratos e na transferência de responsabilidades e de custos para outros.  

No bojo da precarização e flexibilização do trabalho, o capital movimenta-se cada 

vez mais para apropriar-se do trabalho alheiro, alcançando, ainda, trabalhadores em condições 

de informalidade. Lima (2009b) destaca que o termo “informal” está associado a uma 

multiplicidade de contextos e atividades econômicas que estão historicamente caracterizados 

pela ausência de contratos e inexistência de direitos sociais.  

O setor de mineração, sobretudo o relacionado ao garimpo de minérios, é 

emblemático no movimento de precarização do trabalho promovido pelo capital. Além de se 

tratar de um setor que, historicamente, incorpora o trabalho escravo e informal, não possui 

qualquer tipo de sistema de fiscalização das condições de saúde e de vida dos sujeitos que estão 

diretamente envolvidos na atividade ou que são indiretamente afetados por ela. As conhecidas 

dimensões da exploração, da alienação do trabalho e flexibilização essenciais na lógica do 

capital, ganham força e proporção e deixam de ser a exceção e passam a ser a regra no trabalho 

em garimpos (LOURENÇO, 2016). 

Assume-se a centralidade do trabalho em questões que envolvem o processo de 

precarização do trabalho nos garimpos de caulim em Junco do Seridó, tomando posição crítica 

diante das condições de trabalho que esses trabalhadores são submetidos diariamente como: 

longas horas de trabalho, ambientes insalubres como tuneis sem ventilação adequada, 

manipulação de componentes químicos sem equipamentos de proteção, trazendo risco de 

contaminação, condições precárias da lavra, com sérios problemas estruturais que ameaçam a 

vida como desmoronamentos, dentre outros. 

O caminho teórico-metodológico definido (Estado, Território, Trabalho, Capital) 

tem como objetivo colocar a vida em foco, entendendo o processo de degradação da vida como 

consequência da exploração de caulim em Junco do Seridó.  

Segundo Junges (1993), a questão da vida pode ser explicada de uma maneira 

parenética, enquanto algo dado por uma santidade; ou científica, que parte do ponto de vista da 

valorização qualitativa da vida e do homem como ser protagonista. Defende-se a visão da vida 

por meio do discurso científico por entender as limitações da visão da vida enquanto algo dado, 

e expandindo seu entendimento para a autodeterminação do homem. 
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Entender o valor da vida permite fugir do esquema fixo de pensamento que encara 

a vida de modo estático, garantindo sustentação ao entendimento da inversão de valores 

atribuídos no sistema capitalista, partindo-se do contexto do trabalho em garimpos, no qual a 

vida humana passa a valer pouco em detrimento da produção/exploração, já que está 

constantemente ameaçada pela morte e pela degradação da saúde, do corpo e do trabalho do 

garimpeiro dada as constantes condições de insegurança que a atividade de extração do minério 

traz. 

Para Junges (1993), é necessário responsabilizar o homem de uma maneira mais 

forte diante da qualidade da vida, levando a sua valorização do ponto de vista qualitativo e 

ampliando a visão sacralizada da defesa apenas de sua inviolabilidade. Esse posicionamento 

permite entender os processos de degradação da vida do homem, que está relacionado à 

degradação do meio ambiente, da saúde, do corpo, do trabalho e manutenção da pobreza. Para 

o autor:  

Em nossa realidade, a degradação da vida manifesta-se em violações contra a 
subsistência e a integridade do corpo. A fome, a violência e os diferentes atentados 
contra a vida põe em perigo a subsistência física de milhões de pessoas. [...] Os 
inúmeros acidentes de trabalho [...] atentam contra a integridade física de muitos 
homens e mulheres de nosso país. (JUNGES, 1993, p. 343). 

 

Nos garimpos, essa realidade é observada na falta de proteção contra os acidentes, 

nas longas jornadas de trabalho a que os garimpeiros são submetidos para garantir a sua 

“subsistência”, contexto que leva aos garimpeiros a sofrerem agressões contra sua integridade 

física e a privarem-se das mínimas condições para a existência. A degradação da vida impõe 

uma condição corpórea ao sujeito, a qual traduz a qualidade da vida na saúde. “Saúde é a forma 

que assume a vida vivida em plenitude e neste sentido é uma qualificação da vida. O preço da 

degradação da vida revela-se nos índices de saúde” (JUNGES, 1993, p. 344).  

Entender o processo de degradação da vida nos garimpos de caulim em Junco do 

Seridó permeia a discussão sobre os limites da atuação do Estado e de suas políticas públicas 

para a (re)organização do trabalho dos garimpeiros, entendendo, ainda, suas contradições e 

desenhando uma análise orgânica e holística da condição do ser garimpeiro traduzida em seu 

trabalho, sua saúde e corpo, conduzindo às reflexões do problema defino: baixa esperança de 

vida em Junco do Seridó. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As reflexões aqui propostas apresentam os interesses da pesquisa em 

desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Geografia, nível de 

doutorado, da Universidade Federal da Paraíba, que tem como tema central o fenômeno da 

mineração de caulim em Junco do Seridó, estado da Paraíba, e como problema definido a baixa 

esperança de vida no município. 

O estudo estrutura-se nos conceitos de território, trabalho, capital e Estado para 

analisar a dinâmica do garimpo. Entende-se que o contexto laboral envolvido na extração de 

caulim nesse município evidência condições precárias de trabalho que traz efeitos negativos 

para o garimpeiro, toda a comunidade e meio ambiente.  

Nesse sentido, assume-se a centralidade da vida, entendendo que os rebatimentos 

da exploração de caulim interferem negativamente na saúde e corpo do garimpeiro, bem como 

conduzem à destruição da natureza. Esse processo, possivelmente, interfere na esperança de 

vida em Junco do Seridó que é uma das menores da Paraíba e está abaixo da média nacional.  

Esse cenário permite afirmar que a exploração de caulim nesse município é 

conduzida no contexto da acumulação por espoliação, o que leva ao entendimento do território 

de Junco do Seridó como um território contaminado pela mineração, em que a dinâmica da 

exploração do caulim assenta-se em um projeto de morte em detrimento de um projeto de vida. 

Por fim, assume-se na narrativa uma análise crítica direcionada à omissão do Estado 

e ao projeto de sociedade vigente que subordina o trabalho aos interesses do capital, tidos como 

superiores, gerando condições que degradam a saúde e o corpo nos garimpos por submeterem 

os trabalhadores a situações de vulnerabilidade dada as condições precárias de trabalho que são 

mantidas pela lógica da produção, exploração e do lucro. 
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PRÁTICAS EMPRESARIAIS E POLÍTICAS DE RESIGNAÇÃO:  

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PÓS-DESASTRE CAUSADO PELA SAMARCO NA 

BACIA DO RIO DOCE 

Gustavo Schiavinatto Vitti 

 

Em 05 de novembro de 2015 ocorre o rompimento da barragem de rejeitos de Fundão de 

propriedade da empresa Samarco, no município de Mariana- MG, no Brasil. Após esse período 

se inicia um conjunto de negociações entre o Estado brasileiro, a partir de diversas instituições 

em nível local, estadual e nacional, e as empresas responsáveis pelo desastre – Vale e BHP 

Billiton são proprietárias da Samarco. As negociações estabelecidas vão determinar, por meio 

de uma série de acordos de resolução negociada, como vai se configurar o processo de 

tratamento e suposta recuperação dos impactos sociais, econômicos e ambientais causados pelo 

rompimento . 

Desastre, que em si mesmo já possibilita a observação de uma série de elementos contraditórios 

da relação entre Estado e Empresas, no atual período, mas que ganha ainda maior complexidade 

em sua tentativa de “resolução” ou de mitigação dos impactos sociais, econômicos e ambientais. 

Essas relações se desdobram a partir do acordo entre as empresas causadoras do desastre e o 

Estado brasileiro na criação de duas entidades ad hoc: a Fundação Renova, entidade sob 

controle das empresas causadoras do desastre, responsável por elaborar e implementar os 

programas de reparação/mitigação/compensação/indenização, até 2030, com aporte de cerca de 

R$ 20 bilhões, a serem repassados pela Samarco (e em caso de não repasse, pelas empresas 

Vale e BHP); e também o Comitê Interfederativo (CIF), responsável por monitorar, analisar, 

validar e verificar os programas implementados pela Fundação. A adoção desses acordos de 

resolução negociada foi realizada com a justificativa de utilizar uma “forma mais célere e 

efetiva para resolução da controvérsia”. 

Acordos, ou Termos de Ajustamento de Conduta (TACs), como os realizados no caso do 

rompimento da Barragem de Fundão tem sido bastante empregados nos últimos anos e inserem-

se em um processo mais ampliado de constituição de formas de “resolução negociada de 
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conflitos”, conformados a partir de um movimento de disseminação e multiplicação de 

dispositivos de negociação e produção do consenso. Processo que se instala, na América Latina 

e no Brasil, a partir de 1990, como uma forma de arbitragem e desjudicialização de conflitos 

ambientais, por meio de acordos extrajudiciais. 

Esses acordos expressa, processos mais gerais de neoliberalização pelos quais os países latino-

americanos tem passado nos últimos anos. Inclusive a própria criação da Fundação Renova, 

trata-se da expressão de um processo de neoliberalização, conformando formas de 

“autorregulação” (seletiva) ou de “regulação privada” pelos setores empresariais. E busca 

efetivar formas de ocultamento e desresponsabilização das três empresas, Samarco, Vale e 

BHP, frente ao desastre. 

No caso da constituição da Fundação Renova, não se transfere às empresas (causadoras do 

desastre) apenas o monitoramento de seus próprios impactos, mas também o controle sobre as 

formas de “resolução” desse dano. Por meio do desenho e operacionalização dos programas de 

reparação e compensação, a Renova (corroborada pelo CIF) estabelece um conjunto de políticas 

sobre a região atingida. Destacamos nesse texto dois conjuntos de “políticas” que ganham forma 

a partir das ações no “pós-desastre”: uma é o que Benson e Kirsch vão chamar de “políticas de 

resignação” e outra, conectada a essa de alguma forma, é o que podemos chamar de “políticas 

de gestão do risco social”; 

Esses duas formas de “políticas” tem como finalidade promover formas de gerir a imagem da 

empresa frente a seus críticos ou ao público em geral. De forma a garantir a concretização de 

seus projetos (como o retorno das atividades da Samarco) ou a manutenção do valor de suas 

ações e de sua capacidade de atrair investimentos e financiamentos. Interesse, por exemplo, da 

Vale e da BHP que tiveram uma queda bastante abrupta dos valores de suas ações após o 

rompimento. Buscamos, assim, ainda que de forma embrionária, trazer elementos referentes às 

práticas da Renova, a partir dessas duas “políticas”: “políticas de resignação” e “políticas de 

gestão do risco social”. 

No que diz respeito as políticas de “resignação” Benson e Kirsh vão apontar que a forma de 

resposta das empresas à crítica social se dá em três fases: a primeira seria a negação da 

responsabilidade, a segunda o reconhecimento dessa e a terceira o que chamam de “acomodação 

simbólica” (token accomodation) e a última seria o engajamento. As três formas dessas políticas 
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de resignação, como também apontadas pelos autores, ocorrem de forma conectada, sendo 

operadas pelos agentes vinculados ao poder público e pelas empresas e seus órgãos de 

consultoria em distintos momentos, de forma a operacionalizá-las da maneira mais eficaz na 

resolução dos problemas. Os autores apontam que elementos relativos aos custos desses três 

tipos de respostas, são calculados frente as questões colocadas socialmente pela crítica. No caso 

do desastre da Samarco/Vale/BHP podem-se observar em diversos momentos posteriores a 05 

de novembro de 2016, os usos dessas três fases das políticas de resignação. 

A primeira se faz observar na operação tanto dos agentes do Estado como da empresa na 

operação de discursos de negação, tanto da extensão do impacto (não reconhecendo as 

comunidades atingidas), quanto dos reais danos. Após há a segunda fase a de operacionalização 

das práticas de reconhecimento e “minimização” do desastre, com fins de resguardar a imagem 

da empresa, ocorreram logo após o rompimento, por meio de ajudas humanitários ou na criação 

de um fundo emergencial. Realiza-se, assim, um reconhecimento parcial, como uma tentativa 

de dar uma resposta às críticas decorrentes do desastre feitas às empresas sem, no entanto, 

assumir uma responsabilidade direta. Elemento que se expressa no acordo, no fato das duas 

empresas (Vale e BHP) adentrarem na assinatura do termo como “responsáveis indiretas. 

No entanto, como apontam Benson e Kirsch as respostas da fase 2 se dão em casos em que as 

ameaças são limitadas, o que não é o caso do rompimento da barragem de Fundão, que vai 

implicar, assim, em formas de gerenciamento de crises. Nesses casos, terceira fase, em que a 

ação mais direta, frente aos críticos e as comunidades, justifica-se tendo em vista os possíveis 

ganhos econômicos (ou diminuição das possíveis perdas). As empresas, assim, são levadas a se 

envolverem mais ativamente e participar da formulação de políticas e formas de 

regulamentação e gerenciamento de problemas decorrentes de suas ações. E é nessa fase, que 

parece estar situada as ações das empresas Samarco, Vale e BHP na articulação com o Estado, 

com o objetivo de assinar o TAC e apontar tal estrutura de governança. 

É fruto desse engajamento que se concretiza a Fundação Renova, que possui práticas que se 

inserem no escopo do que apontamos como “políticas de gestão do risco social”. Essas políticas 

que ganham maior preponderância,a partir dos anos de 1980, estão vinculadas à obtenção do 

que se denomina “licença social para operar”. Essa licença social não trata-se de um processo 

formal garantido, mas sim uma “aprovação”, produzida empresarialmente, do projeto 
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minerador pelas comunidades enquanto stakeholder privilegiado. É assim uma estratégia 

empresarial que busca garantir o consentimento da comunidade ao empreendimento mineral e 

que objetiva a antecipação ou resolução de conflitos entre empresa e comunidades, tendo em 

vista o conjunto de entraves e podem ser perpetrados ao processo de acumulação por meio da 

ação das comunidades. Essas formas de antecipação e resolução de conflitos demanda um 

constante acompanhamento e estudo das comunidades e das relações comunitárias, nos quais 

as empresas fazem uso de um conjunto de ações, fazendo uso de departamentos de relações 

públicas e/ou comunitárias, de agentes de mediação e negociação de conflitos, bem como de 

espionagem. 

Nesse sentido, a própria criação da Fundação Renova e a delegação a essa o papel de 

“recuperar” e gerir o processo de “reparação” do pós desastre, insere-se como uma forma 

estratégica dupla: de um lado estar em contato direto com as comunidades e receber as críticas 

no atraso do cumprimento dos termos do acordo, na má execução dos projetos, como uma 

blindagem às empresas causadoras do desastre, uma vez que atrai para si a atenção das 

organizações e movimentos sociais e de outro operar como um processo de relegitimação da 

imagem da Samarco, Vale e BHP , principalmente para seus acionistas e no mercado 

internacional, como empresas que possuem “boas práticas”. 

Esse papel duplo é operacionalizado de formas distintas e associadas nos materiais de 

divulgação da Fundação e nas falas de membros da Renova. É nesse sentido que as ações de 

reparação e compensação realizadas pela Renova no Rio Doce, e toda a estrutura de marketing 

operada pela empresa, indicam a construção de uma forma de gestão do “risco social” em um 

processo em que o dano já ocorreu. Opera-se, dessa forma, em suas práticas discursivas e de 

contato com as comunidades táticas e técnicas já bastante utilizadas pelas empresas 

mineradoras, como gestão de stakeholders, com o objetivo de “reduzir” os riscos sociais e 

garantir o capital reputacional. No caso propriamente da Renova, diferentemente dos projetos 

minerais, esse não busca defender a realização e permanência de algum empreendimento 

específico, mas sim resguardar o TAC assinado, de forma a não implicar em maiores multas ou 

gastos por parte das empresas causadoras do desastre, garantir o retorno das atividades da 

Samarco na região e proteger a imagem das empresas Vale e BHP que possuem 

empreendimentos minerais no território nacional, e poderiam ter implicações na continuidade 

sem conflitos desses projetos. 
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Destaca-se nesse sentido, por exemplo, um plano de gestão de stakeholders operado pela 

Renova em todos os programas contidos no TAC que busca mapear as “partes interessadas” 

relacionadas a esse programa (que afetam ou são afetados por esses), quais são seus interesses. 

Assim define-se formas de intervenção e gestão individualizadas frente aos sujeitos por parte 

dos funcionários da Renova, que buscam atuar diretamente sobre as motivações e interesses 

dos ditos stakeholders, de forma a diminuir os conflitos e resistências engendrados. 
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QUESTÃO AGRÁRIA NA BAHIA E A MINERAÇÃO NOS JORNAIS 

 
Gabriele Cristina Duarte Oliveira,  

Guiomar Inez Germani,  
Lucas Zenha Antonino 

Resumo: 

 

INTRODUÇÃO Este artigo aborda os resultados preliminares do projeto “Questão Agrária em 

Foco V: Análise de notícias sobre Povos Indígenas, Comunidades Tradicionais Pesqueira e 

Mineração na Bahia” que se desenvolve vinculado à pesquisa “Questão Agrária e Movimentos 

Sociais nos Jornais da Bahia: dentro da notícia, fora da terra e dos territórios” desenvolvida 

pelo Grupo de Pesquisa GeografAR, que tem como resultado principal a construção da 

Biblioteca Virtual sobre a Questão Agrária na Bahia, na qual a problemática da mineração está 

vinculada. METODOLOGIAA metodologia da pesquisa teve como base a catalogação e 

sistematização das reportagens de periódicos e o posterior lançamento das informações em uma 

planilha específica com fins de organização, o que permitiu uma melhor análise. Esta fase da 

pesquisa se dedicou a trabalhar com as notícias sobre mineração no período de 2003 a 2019, no 

jornal A Tarde, de Salvador (BA). O modelo da planilha foi confeccionado no sentido de 

registrar os seguintes itens das notícias: a. Data da Notícia: Onde se coloca as datas do registro 

da notícia; b. Jornal: Onde se registra a referência do periódico; c. Noticia: Neste campo se 

registra o título da matéria como o jornal informou; d. Estado: Onde se registra a qual estado 

da federação se refere à notícia. Em alguns casos a notícia era sobre o Estado Brasileiro, o que 

mesmo assim ganha destaque por se tratar de uma situação ou notícia nacional. Também 

ocorrem notícias internacionais; e. Município: Onde se registra qual município se refere ou 

aparece identificado na notícia; f. Código do Município: Onde faz-se a identificação, segundo 

catalogação do IBGE, sobre o município que a notícia registra; g. Empresa Mineradora: Onde 

se coloca o nome da empresa mencionada na notícia; h. Comunidade ou povo envolvido: A 

partir da notícia se extrai sobre quais são as comunidades ou povos tradicionais referidos na 

notícia; i. Mediadores e Movimentos Sociais: Neste campo se registra se a notícia relatava 

algum movimento social ou mediadores que aparecem na notícia; j. Categoria da Notícia: Neste 

criamos, previamente, categorias para classificar as notícias a exemplo de “conflitos”, 
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“violência”, “investimento”, “conflito por água”, contaminação, entre outros; k. Resumo da 

Notícia: Neste campo faz-se um resumo das notícias, buscando sintetiza-las de modo a permitir 

uma busca rápida antes da consulta do acervo; l. Referência: Neste campo se referencia a notícia 

de acordo com as normas da ABNT para citação de artigos e/ou notícias em jornais impressos. 

A questão da mineração levantada e trabalhada nos jornais oferece uma importante ferramenta 

de análise crítica da questão agrária, bem como sua espacialização no território baiano. Nesse 

sentido, os conflitos por mineração devem ser entendidos enquanto uma das dimensões da 

Questão Agrária e das tensões no campo. Para esta discussão, o debate sobre o conceito de 

natureza surge quase que de forma obrigatória, uma vez que é o lócus da exploração dos grandes 

empreendimentos. A utilização da natureza enquanto “recurso” revela o caráter do modelo de 

desenvolvimento adotado pelo Brasil, acompanhando o movimento de alguns países da 

América Latina e de outros continentes que ainda continuam como fornecedores de matéria-

prima, ou seja, de commodities que servirão aos países hegemônicos. No estado da Bahia 

especificamente, acompanha-se nos últimos anos um aumento significativo de solicitações e 

autorizações de pesquisas minerais. A abundância dos “recursos naturais” é engrandecida pelos 

profissionais da área de mineração e oferecida pelo Estado às mineradoras, várias delas são 

multinacionais. A Bahia registrou em 2015/2016 mais de 40 tipos de minérios diferentes 

extraídos em seu território, sendo realizada em mais de 160 municípios, em mais de 400 

concessões de lavra ativa na época. Em meio a esse crescimento de empreendimentos 

capitalistas, que necessitam avançar e dominar as terras onde existem os minérios, a chamada 

rigidez locacional, estão os grupos sociais invisibilizados pelo capital: os povos indígenas e 

quilombolas, outros tipos de comunidades tradicionais e moradores das áreas de implantação 

das mineradoras que acabam tendo suas vidas alteradas em prol da instalação, exploração e 

gozo das empresas, que não possuem nenhuma interação e pertencimento com os lugares onde 

se instalam. Seus empreendimentos possuem tempo estimado para encerramento, ou seja, ao 

exaurir as jazidas, as empresas, certamente, deixam a localidade e partem em direção a outros 

territórios que lhes permitem continuar a obtenção do lucro. A prática é simplesmente 

mercadológica, nesse aspecto que a natureza serve apenas como recurso, e no caso da mineração 

um recurso finito, que não existirá uma próxima “safra”. RESULTADOS PRELIMINARES As 

bibliografias que nortearam a discussão são contribuições dos professores e geógrafos Milton 

Santos e Neil Smith, que, junto com outros autores, permitiram compreender e aprofundar as 

observações. As leituras e as análises dos jornais coletados, entre os anos de 2003 a 2019, 
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somam até o momento do levantamento (março/2019), 183 notícias. Destas, 81 notícias se 

referem ao estado da Bahia. Tais notícias são oriundas das publicações do Jornal A Tarde, um 

dos veículos de comunicação mais tradicionais do estado da Bahia e do Nordeste brasileiro. 

Dentro do intervalo de tempo de 16 anos de notícias acerca da mineração no território baiano, 

foi possível observar a forma como ocorre a distribuição das notícias, ao longo do período de 

2003 a 2019, bem como sua espacialização. Permite, também, entender o papel da mineração 

nos planos de governo do Estado brasileiro, se configurando enquanto importante vetor 

econômico graças às riquezas do subsolo. No entanto, para além do subsolo que guarda os 

minérios, encontram-se os sujeitos que habitam o solo e dele retiram sua fonte de vida. Nesse 

sentido, a Questão Agrária revela os conflitos e tensões no campo, uma vez que envolve a terra, 

o trabalho e as técnicas disponíveis. Assim, a mineração é compreendida como sendo uma das 

dimensões dos conflitos territoriais. CONSIDERAÇÕES FINAIS A questão agrária e todo 

enfrentamento por terras e territórios permanece presente hoje no Brasil e na Bahia, confirmada 

pelos conflitos territoriais que estão vivos e latentes. O modelo de desenvolvimento no qual o 

país foi e é submetido revela o quão distante estamos de mudar essa estrutura. Pensar a natureza 

como exterior a nós é ignorar que somos parte dela, parte de uma totalidade mais abrangente. 

No entanto, a totalidade perde o sentido e função quando compartimentada. A produção 

excedente faz ruir as ações de horizontalidade e estabelece as relações verticais que, a partir de 

então, serão guia de uma sociedade desigual social e economicamente. Nesse sentido, o modo 

de desenvolvimento no qual está inserida a extração mineral, sobretudo no estado da Bahia, nos 

faz compreender a complexidade da produção desigual e predatória da natureza, que expropria, 

mata, promove o saque das riquezas de um povo, seduz e descarta. REFERÊNCIAS 

AMBIENTAL, Combate racismo. Assembleia Popular na Mineração acontece em Nordestina 

(BA). Disponível em:< https://racismoambiental.net.br/2018/12/21/assembleia-popular-na-

mineracao-acontece-em-nordestina-ba/>. Acesso em: 23 mai. 2019.ANTONINO, Lucas Zenha. 

Mineração e espoliação territorial na Bahia. SINGA, Curitiba, 2017. ANTONINO, Lucas 

Zenha. Territórios Extrativo-Mineral na Bahia: Violações de Direitos e Conflitos nos 

Territórios Terra-Abrigo. Tese (Doutorado em Geografia). Instituto de Geociências. 

Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2019.MILANEZ, Bruno; SANTOS, Rodrigo Salles 

Pereira dos. Neodesenvolvimentismo e neoextrativismo: duas faces da mesma moeda? In: 37° 

Encontro Anual da ANPOCS. São Paulo, 2013.OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A 

Geografia das lutas no campo. São Paulo: Contexto, EDUSP – 1988.SANTOS, Milton. A 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 11 – Agroenergia e Mineração no Meio Rural 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
6181 

 

natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 2° ed. São Paulo: Editora da Universidade 

de São Paulo, 2006.SANTOS, Milton. Espaço e Método. São Paulo: Nobel, 1985.______. Por 

uma Geografia Nova: da crítica da Geografia a uma Geografia crítica – 6. ed., São Paulo: 
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EXPANSÃO CANAVIEIRA E A "FUSÃO TERRITORIAL 

MONOPOLÍSTICA":  

Estudo do controle territorial em municípios do Vale do Ivinhema (MS) 

 

Larissa Chiulli Guida1 

 

Introdução 

 

Este trabalho procura apresentar breves considerações sobre a expansão territorial da 

agroindústria canavieira para a região do Vale do Ivinhema em Mato Grosso do Sul. Procura-

se, sobretudo, demonstrar o controle territorial exercido pela empresa Adecoagro, que possui 

usinas nos municípios de Angélica e Ivinhema. Como consequências deste controle territorial, 

destaca-se a significativa expansão da cana-de-açúcar em detrimento de outras culturas; 

elevação do preço da terra agrícola e interferências indiretas no projeto de reforma agrária do 

Assentamento Estrela do Sul. 

A Adecoagro é uma das principais holdings do agronegócio que atua na América do 

Sul, produz e comercializa commodities agrícolas no Brasil, Argentina e Uruguai. Possui três 

atividades principais: agricultura (produção de arroz, grãos e leite); transformação de terras e 

produção de açúcar, etanol e energia. Para a realização dessas atividades a empresa controla um 

banco de terras de mais de 430.000 hectares, No Brasil, sua principal estratégia de expansão é 

no setor sucroenergético, possui 3 usinas, uma em Minas Gerais, e outras duas em Mato Grosso 

do Sul (ALMEIDA; GUIDA, 2017). 

 Através de dados coletados em entrevistas e trabalho de campo, e dados secundários, 

será analisada a expansão e consolidação do setor sucroenergético da empresa para o Vale do 

Ivinhema, bem como as consequências daí engendradas a partir do controle territorial exercido 

pelo grupo. A sistematização dos dados será apresentada em mapas, gráficos e tabelas. O 

controle do processo produtivo do campo através das atividades das empresas de agroindústrias 

 
1 Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo – PPGH/USP 
E-mail: larissa.chiulli@usp.com.br 
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é conceituado por Oliveira (2016) como “fusão territorial monopolística”, nesse sentido, as 

análises dos dados primários e secundários serão feitas a partir de tal interpretação conceitual. 

Expansão e internacionalização da produção canavieira em Mato Grosso do Sul 

 

A expansão mais recente da agroindústria canavieira para o estado do Mato Grosso do 

Sul está atrelada à demanda mundial por etanol e, consequentemente, às possibilidades de lucro 

neste setor por grandes grupos mundiais, segundo demonstra o trabalho de Backes (2009). O 

histórico da consolidação do setor canavieiro no Mato Grosso do Sul se confunde com o 

histórico nacional deste setor, por isso, a autora demonstra que esta expansão teve dois 

momentos fundamentais: um primeiro atrelado ao período do Proálcool (Programa Nacional do 

Álcool), principalmente na década de 1980; e o segundo ocorreu a partir dos anos 2000, quando 

houve uma expansão mais significativa dentro do contexto da internacionalização da 

agroindústria canavieira brasileira.  

Backes (2009) demonstra que a expansão canavieira para o Mato Grosso do Sul durante 

o período do Proálcool se deu em conformidade com as três fases que marcaram este programa. 

Na primeira fase, mais especificamente entre os anos de 1975 a 1978, foram aprovadas as 

implantações das primeiras destilarias de álcool no estado, fase esta que financiava as 

instalações de destilarias para a produção de álcool anidro como aditivo à gasolina (BORGES; 

COSTA, 2013).  

Foi durante a segunda fase do Proálcool (entre 1979 e 1985) que ocorreram as 

instalações e entraram em funcionamento as primeiras destilarias do Mato Grosso do Sul, que 

haviam sido aprovadas para implantação na fase anterior. Entre 1982 e 1983 foram instaladas 

seis usinas nesse estado, que pertenciam a três grupos tradicionais nordestinos do setor 

canavieiro, que migraram para o Centro-Sul, sendo eles, o grupo Tavares de Melo do estado de 

Pernambuco, grupo José Pessoa de Sergipe e grupo Benedito Coutinho de Alagoas. Com isso, 

na safra de 1985/1986, a produção de álcool do Mato Grosso do Sul correspondeu a 1,97% da 

produção nacional (BACKES, 2009). Sobre a entrada destes grupos nordestinos no estado sul 

mato-grossense, pode-se pensar que este movimento está em consonância com a segunda fase 

do Proálcool que, como explicam Borges e Costa (2013), foi marcada pela grande produção de 

álcool hidratado (combustível, com uso direto em veículos) o que, consequentemente, resultou 

em uma expansão da atividade para outras regiões, como para o Centro-Oeste do país, para o 
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Noroeste e Oeste do estado de São Paulo, para o Triângulo Mineiro (Minas Gerais) e para o 

estado do Paraná. 

A terceira fase do Programa (de 1986 até início dos anos 1990) pode ser compreendida 

a partir de dois momentos: um primeiro que é a continuidade da produção de álcool, que 

alcançou seu auge em 1988; e o segundo momento que está relacionado à queda do preço do 

petróleo (a partir de 1986), fato que aumenta a demanda por gasolina em detrimento do uso do 

álcool como combustível, principalmente a partir do ano de 1989 (BORGES; COSTA, 2013). 

Esse período é marcado pela desaceleração e crise do Proálcool. 

De acordo com Backes (2009), entre os anos de 1979 a 1989 (1990), haviam nove usinas 

instaladas em Mato Grosso do Sul e todas com capital de origem nacional; entre 1989 e 1999, 

mais seis usinas foram instaladas, algumas de capital estrangeiro, mas predominavam as usinas 

de capital nacional; entre os anos 2000 e 2010 foram instaladas quinze usinas com predomínio 

de capital estrangeiro. Esse movimento de internacionalização das usinas sucroalcooleiras do 

Mato Grosso do Sul é decorrente de um movimento maior que ocorreu com grande parte das 

indústrias canavieiras do país, através principalmente de fusões e aquisições por empresas 

transnacionais (BORGES; COSTA, 2013). 

Principalmente a partir de 2006, a agroindústria canavieira brasileira passa por um 

período de internacionalização, marcado essencialmente pelas empresas nacionais que abriram 

capital em bolsas de valores e pela entrada no setor de grupos estrangeiros, principalmente por 

via de aquisições de usinas tradicionais que estavam endividadas e por fusões e aquisições 

(F&A) entre grupos nacionais e estrangeiros (OLIVEIRA, 2010). 

Esse movimento de internacionalização do setor tem sido estudado por pesquisadores 

de diferentes áreas, em Borges e Costa (2013) as autoras identificam a concentração, 

centralização e internacionalização do capital no setor sucroalcooleiro desde o início dos anos 

2000 até 2011. Tais processos são demonstrados pelas várias F&A que ocorreram no setor, por 

via de análise de dados obtidos pela KPMG, em que o resultado foi 147 operações de F&A de 

2000 até 2011. “Além disso, foi possível também observar o processo de internacionalização 

do capital do setor, visto que das 79 operações realizadas, entre 2007 a 2011, 40 foram de 

empresas brasileiras adquiridas por empresas estrangeiras” (BORGES; COSTA, 2013, p. 23).  

Outro fator que contribui para a compreensão dessa dinâmica do setor, em que se 

predomina o processo de internacionalização, é o de ingresso de capital majoritariamente 

estrangeiro na agroindústria canavieira, durante o período de 2000 a 2009. Em dissertação  
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sobre os investimentos estrangeiros diretos (IED) no setor sucroenergético brasileiro, Pinto 

(2011) sugere uma divisão histórica de três períodos: um primeiro, entre os anos de 1995 a 

2002, período marcado pela desregulamentação do setor sucroalcooleiro nacional e a expansão 

internacional do mercado mundial de açúcar; o segundo período, entre os anos de 2003 a 2008, 

é marcado pelo “boom” do etanol nos mercados nacionais e internacionais (transição 

energética); e um último período, de 2009 a 2011 (ano em que o estudo foi concluído), que é 

marcado pela crise de 2008. 

Em estudo sobre os investimentos estrangeiros na agroindústria canavieira do Mato 

Grosso do Sul, Centenaro (2012) demonstra que das vinte e duas usinas em operação no estado 

no ano de 2012, onze tinham participação parcial ou total de capital estrangeiro, sendo ainda 

que duas usinas entraram em operação em 2013, e as duas são de grupos estrangeiros, das quais 

uma delas é a Usina Adecoagro Vale do Ivinhema. Dessa forma, mais de 50% das usinas do 

Mato Grosso do Sul são controladas pelo capital estrangeiro, Centenaro (2012) ainda mostra 

que o modo de estabelecimento do capital estrangeiro foi semelhante ao nacional, sendo a 

maioria via F&A e greenfield2. 

No Quadro 2 (a seguir) está relacionado as usinas em operação no estado do Mato 

Grosso do Sul em 2014. Observa-se que do total das vinte e quatro unidades, oito são 

controladas por apenas três grupos: Adecoagro, Biosev, Odebrecht. Estes grupos consideram 

esta concentração geográfica como um arranjo em clusters3. Para Oliveira (2016), essa situação 

trata-se de um processo de fusão territorial monopolística. 

 
Assim, para escapar da proposta do discurso neoliberal (cluster ou clustering) e da 
conceituação derivada da Geografia Quantitativa empirista lógica (análise de 
agrupamento ou aglomeração) optou-se neste livro pela proposta conceitual de 
fusão territorial monopolística (monopolistic territorial fusion). Este conceito 
designa, portanto, a concentração territorial a partir das aquisições e fusões entre 
empresas, que fazem com que frações do território capitalista passem a ter o 
monopólio da propriedade da terra direto ou através de arrendamento, exercido pelos 
grupos econômicos agroindustriais monocultores territorializado que se formam. 
Portanto, as fusões territoriais monopolísticas (monopolistic territorial fusions) 
constituem-se na expressão objetiva da territorialização dos monopólios no setor 
sucroenergético. Neles ocorrem as soldagens das alianças de classes e frações de 
classes entre os capitalistas industriais, que podem ser também, capitalistas agrícolas 
e proprietários de terra, e os demais proprietários de terra que podem ser também, 

 
2 Os investimentos greenfield são aqueles que envolvem novos projetos, ainda no papel, em vez de investir na 
aquisição de uma empresa já atuante no setor, o investidor coloca seus recursos na construção de novas usinas, a 
exemplo do setor sucroenergético) (PINTO, 2011). 
3 Porter (1999) entende que o cluster se forma quando empresas de uma mesma atividade, não apresentando 
necessariamente uma relação entre si, estão localizadas próximas geograficamente.  
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capitalistas agrícolas fornecedores de matéria prima das unidades industriais, ou 
mesmo simples proprietários de terra rentistas que as cedem sob contratos de 
arrendamentos, ativando ou desativando unidades industriai [sic], visando 
simultaneamente o uso (OLIVEIRA, 2016, p.157. Negrito e itálico no original). 
 

Quadro 2 – Usinas da agroindústria canavieira no estado do Mato Grosso do Sul, em 2014. 
Fonte: Biosul, 2014; Centenaro, 2012; Nova Cana, 2014. Organização própria. 
 

 A seguir, será apresentada, brevemente, considerações sobre as consequências da 

expansão do setor sucroenergético do grupo Adecoagro para a região do Vale do Ivinhema, em 

Mato Grosso do Sul, onde a empresa construiu duas usinas canavieiras que operam nos 
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municípios de Angélica-MS e Ivinhema-MS, ressalta-se o controle territorial exercido pelo 

grupo e que denota uma fusão territorial monopolística (OLIVEIRA, 2016). 

Fusão territorial monopolística do grupo Adecoagro 

Entre as empresas transnacionais que recentemente entrou na produção da agroindústria 

canavieira e está adquirindo e arrendando terras, encontra-se o grupo Adecoagro.  A empresa é 

uma das principais holdings do agronegócio que atua na América do Sul, suas subsidiárias 

produzem e comercializam commodities agrícolas no Brasil, Argentina e Uruguai. Possui três 

atividades principais: agricultura (produção de arroz, grãos e leite); transformação de terras e 

produção de açúcar, etanol e energia. Para a realização dessas atividades a empresa controla um 

banco de terras de mais de 430.000 hectares, possui atualmente 31 fazendas: 19 na Argentina 

(229.556 ha), 1 no Uruguai (3.177 ha) e 11 no Brasil (33.799 ha), avaliadas em setembro de 

2016 em mais de 936 milhões de dólares. Na agroindústria possui 3 usinas canavieiras, 3 usinas 

de beneficiamento de arroz, 2 indústrias de leite, 1 produtora e processadora de sementes de 

girassol, distribuídas nos três países4. 

A atividade de produção de etanol, açúcar e energia ocorre somente no Brasil. A 

empresa possui 3 usinas canavieiras sendo uma em Minas Gerais (Usina Monte Alegre) e outras 

duas em Mato Grosso do Sul. A entrada da Adecoagro no setor sucroenergético brasileiro se 

deu de forma semelhante à de outras empresas do mesmo setor, por via de fusão e aquisição, 

em 2005 o grupo adquiriu a Usina Monte Alegre localizada em Monte Belo-MG, que pertencia 

à família Vieira e estava em operação desde 1953. Após essa aquisição, o antigo sócio-

proprietário da Usina Monte Alegre, Marcelo Weyland Barbosa Vieira, foi nomeado como 

diretor do setor de álcool, açúcar e energia da Adecoagro, cargo que ocupou até o ano de 2010 

quando foi substituído por Renato Junqueira Santos Pereira. Aqui cabe mencionar que Renato 

era o CFO do Grupo Moema (que tinham seis usinas canavieiras) sendo inclusive o responsável 

por preparar o lançamento de ações na Bolsa de Valores e a sequente venda do Grupo Moema 

à Bunge em 2009. Para Oliveira (2010), essas relações entre os antigos sócios e diretores das 

usinas familiares que foram vendidas para grupos internacionais evidenciam a aliança de 

classes, que favoreceu e facilitou a ação monopolista dessas empresas sobre o território 

brasileiro, em especial no setor sucroenergético.   

 
4 Informações disponíveis em documentos publicados pela empresa em sua página na internet. Ver mais em: 
http://www.adecoagro.com/ 
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No ano de 2006 a Adecoagro iniciou sua expansão para o Mato Grosso do Sul através 

da implantação do seu primeiro projeto greenfield, com a construção da Usina Angélica 

Agroenergia (primeiro nome), iniciaram o projeto com a plantação de cana-de-açúcar e a 

construção da usina começou em 2007 e foi feita em duas fases, sendo que a primeira foi 

concluída em 2008, ano em que a indústria entrou em operação, e a segunda fase foi concluída 

em 2010, quando passou a operar com a capacidade total de moagem de 4 milhões de toneladas 

por safra e comportar a armazenagem de 120.000 metros cúbicos de etanol e 90.000 toneladas 

de açúcar, produzindo açúcar, etanol (anidro e hidratado) e cogeração de energia.5 

A usina de Ivinhema está localizada a uma distância de 45km da usina de Angélica e foi 

construída em duas fases, sendo que a primeira iniciou em 2012 e foi concluída em 2013 quando 

a usina entrou em operação, neste momento as duas usinas passaram a se chamar Adecoagro 

Vale do Ivinhema, já que se trata de uma mesma empresa organizada em cluster6. A segunda 

fase foi concluída em 2015 quando passou a operar com capacidade total de moagem de 5 

milhões de toneladas de cana e capacidade de armazenagem de 40.000 metros cúbicos de etanol 

e 120.000 toneladas de açúcar, assim como a outra unidade, esta também produz açúcar, etanol 

(anidro e hidratado) e cogeração de energia.7 

Para atender a esta produção de cana, a Adecoagro usa três modelos de produção: (a) 

produz em terras próprias; (b) arrendamento de terras; (c) compra de fornecedores. Para a safra 

de 2015/2016 a área total dos canaviais que abasteceram as usinas da Adecoagro Vale do 

Ivinhema foi de 130.000 hectares divididos da seguinte maneira: 10 mil hectares de terras 

próprias; 5 mil hectares de fornecedores (16 contratos); 115 mil hectares em contratos de 

arrendamentos (325 contratos). Tem-se, dessa forma, que na safra destacada, mais de 90% das 

terras que estavam produzindo cana para a Adecoagro são terras arrendadas, o que evidencia o 

 
5 Informação obtida em entrevista com o diretor do setor sucroenergético da Adecoagro, Renato Junqueira, em 
dezembro de 2015. 
6 Existe o Grupo Adecoagro (empresa controladora) - que é o grupo global - e empresas subsidiárias (controladas) 
para várias atividades, a empresa que atua no Brasil (Adecoagro Brasil Participações S.A.) é uma subsidiária da 
Adecoagro global. No entanto, todas as subsidiárias são empresas de capital fechado e seus acionistas são os 
mesmos investidores da Adecoagro global. A Adecoagro Vale do Ivinhema é uma subsidiária da Adecoagro Brasil 
Participações, também de capital fechado, quando o grupo entra no setor canavieiro sua intenção já era construir 
um cluster, por isso criam uma única empresa que gerencia a produção das duas usinas no Mato Grosso do Sul, já 
a administração da produção da usina de Minas Gerais, é uma outra subsidiária da Adecoagro Brasil Participações 
S.A. Estas informações foram coletadas em entrevista realizada em com Renato Junqueira, diretor do setor de 
açúcar, etanol e energia da Adecoagro Brasil Participações. 
7 Informação obtida em entrevista com o diretor do setor sucroenergético da Adecoagro, Renato Junqueira, em 
dezembro de 2015. 
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controle territorial da produção do campo através do arrendamento, que controla o que será 

plantado nas terras de terceiros.  

A empresa possui um total de 8 fazendas canavieiras que somam cerca de 13.000 

hectares e foram avaliadas em setembro de 2015 pelo preço de 66.334.388 dólares. Em 

Angélica, possui quatro propriedades com um total de 4.858 hectares, e em Ivinhema possui 

outras quatro propriedades que somam 8.423 hectares, conforme mostra a Tabela 1. 
 
 

Tabela 1 – Preço e área das propriedades agrícolas da Adecoagro no Mato Grosso do Sul em 30 de 
setembro de 2015. 

Fonte: Adecoagro. Documento: Avaliação de Imóveis (Appraisal of real property) de 2015. 
 

De acordo com Renato Junqueira, atual diretor do setor sucroenergético da Adecoagro, 

o predomínio desse modelo de produção de cana - que mescla a produção em terras próprias e 

em terras arrendadas e a compra de fornecedores - é justificado por alguns fatores: (a) a cana 

não é uma cultura tradicional na região, portanto esse modelo permite o maior controle do 

processo produtivo agrícola; (b) após a chegada das usinas houve aumento dos preços das terras, 

por isso o custo desse modelo produtivo é mais baixo sai mais barato do que adquirir novas 

terras; (c) como a cultura canavieira não é tradicional, há poucos fornecedores e a única 

compradora é a Adecoagro, as usinas do grupo estão distantes de outras, o que garante a 

vantagem da inexistência da disputa por parceiros e fornecedores. 

Para a produção da safra 2015/2016 a Adecoagro Vale do Ivinhema trabalhou com 

canaviais através de 325 contratos de parcerias agrícolas (arrendamento) e 16 contratos de 

fornecedores, somando um total de 341 contratos. A área total dos canaviais que produziram 

para esta safra bem como sua divisão por origem (parceiros e fornecedores) e por municípios 

pode ser analisa pela Tabela 2 a seguir. 

 

PROPRIEDADE ÁREA (ha) USO MUNICÍPIO-UF 
Bela Manhã 381 Cana-de-açúcar Angélica-MS 
Ouro Verde 683 Cana-de-açúcar Angélica-MS 
Don Fabricio 3.304 Cana-de-açúcar Angélica-MS 
Takuarê 490 Cana-de-açúcar Angélica-MS 
Água Branca 1.614 Cana-de-açúcar Ivinhema-MS 
Nossa Senhora 540 Cana-de-açúcar Ivinhema-MS 
Sapalio 6.123 Cana-de-açúcar Ivinhema-MS 
Carmen 146 Cana-de-açúcar Ivinhema-MS 
TOTAL DA ÁREA (ha)  13.281  
PREÇO (US$) 66.334.388 
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MUNICÍPIOS ÁREA (hectares) 
Canaviais próprios e de parcerias agrícolas 
Angélica                38.854  
Deodápolis                      145  
Glória de Dourados                      367  
Ivinhema                53.563  
Jateí                16.764  
Nova Andradina                      934  
Novo Horizonte do Sul                   7.968  
Total             118.595  
Canaviais de fornecedores 
Angélica                   5.302  
Jateí                   1.073  
Total                  6.374  
TOTAL 124.969 

Tabela 2 – Área e municípios dos canaviais que produziram para a safra de 2015/16 das usinas Adecoagro 
Vale do Ivinhema. Fonte: Adecoagro, 2016. 

  

Como já mostrado por Thomas JR. (1988) o processo de territorialização do monopólio 

é evidenciado via apropriação da renda fundiária e controle do processo produtivo, sendo que 

os contratos de arrendamento também implicam em uma nova configuração do território. É 

exatamente o que pode ser analisado pela produção agrícola da Adecoagro, quando cerca de 

115.000 hectares de canaviais de um total de 130.000 hectares, são provenientes de contratos 

de arrendamentos, a empresa está exercendo o monopólio de sua territorialização por meio do 

controle do processo produtivo no campo. 

 Sobre a acumulação dessas novas empresas de capital aberto que estão atuando na 

agricultura brasileira, Oliveira (2010) descreve que além de estarem acumulando via 

apropriação da renda capitalizada da terra, quando atuam no mercado fundiário, por exemplo, 

elas também acumulam na produção e comercialização dos produtos. Aqui no Brasil o principal 

negócio do grupo Adecoagro é o setor sucroenergético, em suas publicações para os seus 

acionistas sobre os retornos deste negócio sempre evidenciam a rentabilidade dele8. A produção 

da safra 2015/2016 pode ser vista na Tabela 3 a seguir. 

 
8 Essa informação foi dada pelo diretor do setor do grupo, Renato Junqueira, em entrevista de 12 de dezembro de 
2015. Além disso, por ser uma empresa de capital aberto, o grupo é obrigado a divulgar seus resultados, assim, 
muitos jornais reproduzem os balanços contábeis da empresa em suas reportagens, como pode ser visto nas 
seguintes:  http://www.dci.com.br/agronegocios/-trading-argentina-pretende-ser-lider-com-usina-no--ms----

http://www.dci.com.br/agronegocios/-trading-argentina-pretende-ser-lider-com-usina-no--ms----id328023.html
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USINAS IVINHEMA ANGÉLICA UMA TOTAL 
Cana moída (toneladas)            3.681.594     3.634.742           1.019.111  8.335.447 
Açúcar (toneladas) 
Açúcar Cristal                            -                      -                   33.954  33.954 
Açúcar VHP                 200.808        191.130                 39.004  430.942 
Total 200.808 191.130 72.958 464.896 
Etanol (metros cúbicos) 
Etanol hidratado                 160.697                    -                   33.214  193.911 
Etanol anidro                           -          166.628                          -    166.628 
Total 160.697 166.628 33.214 360.539 
Cogeração de energia (megawatt-hora) 
Consumida                118.538        123.628                 19.890  262.056 
Exportada                261.450        244.536                 47.104  553.090 
Total 379.988 368.164 66.994 815.146 

Tabela 3 – Cana moída e produção de açúcar, etanol e energia das usinas da Adecoagro na safra 2015/16. 
Fonte: Adecoagro, 2016. 

 
Segundo Harvey (2011, p. 472) o capital financeiro tem um papel ativo quando circula 

no mercado fundiário “ele realiza algumas funções de coordenação importantes e, desse modo, 

legitima e justifica a apropriação da renda dentro da lógica geral do modo de produção 

capitalista”. Entre essas funções realizadas pelo capital financeiro, a coordenação do uso e da 

produção na terra é destacada pelo autor como uma das principais. A partir disso, pode-se 

analisar que, com a instalação das usinas da Adecoagro nos municípios de Ivinhema e Angélica, 

o grupo passa a realizar essa função de coordenação do uso da terra, pois observa-se o aumento 

substancial da área plantada de cana-de-açúcar em detrimento da área plantada das demais 

culturas (como por exemplo, mandioca, feijão, milho e outras), conforme ilustram os gráficos 

1 e 2. 

 
 

id328023.html e aquí http://www.valor.com.br/agro/2594516/setor-de-acucar-e-etanol-garante-resultado-da-
adecoagro-no-ano  

http://www.dci.com.br/agronegocios/-trading-argentina-pretende-ser-lider-com-usina-no--ms----id328023.html
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Gráfico 1 – Comparação entre os anos de 2004 e 2014 da porcentagem de área ocupada pelas principais 
produções agrícolas de Ivinhema-MS. Fonte: Produção Agrícola Municipal – PAM, IBGE, 2004 e 2014.  
 
 

 
Gráfico 2 – Comparação entre os anos de 2004 e 2014 da porcentagem de área ocupada pelas principais 
produções agrícolas de Angélica-MS.  
Fonte: Produção Agrícola Municipal – PAM, IBGE, 2004 e 2014.  
 

Ao exercer o controle da produção agrícola municipal, a Adecoagro interfere 

diretamente na dinâmica dos produtores, pois ela reorganiza e reorienta o uso da terra, 

interferindo e até impossibilitando a reprodução da agricultura familiar. Um dado revelador 

desse problema se refere à redução da produção de mandioca nos dois municípios, pois essa 

cultura era realizada tradicionalmente por produtores familiares, que arrendavam terras de 

terceiros e que, após a chegada da usina, não tiveram mais condições de pagar a renda aos 

proprietários das terras, já que essas sofreram de uma forte apreciação9. 

A análise dessa valorização do mercado fundiário pode ser observada a partir dos dados 

disponibilizados pela FNP Consultoria através da publicação Agrianual. A comparação entre 

os anos de 2003 e 2013 no município de Ivinhema mostra as seguintes variações dos preços das 

terras: aumento de 30,26% das terras de “pastagem formada de alto suporte”; aumento de 

36,33% das “pastagens formadas de baixo suporte” e aumento de 64,46% do tipo de terra 

“Cerrado” (AGRIANUAL, 2004; 2014). 

 
9Essa informação foi coletada durante pesquisa de campo realizada nos municípios de Ivinhema-MS e Angélica-MS, em julho 
de 2015. Foram realizadas entrevistas com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Angélica (FETAGRI-MS), 
com sindicalizados locais e com o Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico de Ivinhema. Em todas 
as entrevistas foram ressaltados os problemas enfrentados pelos mandioqueiros, decorrentes da redução da cultura da mandioca 
nos dois municípios, como também foram destacadas a elevação generalizada dos preços das terras rurais e urbanas. Outra 
cultura que também se enquadra nessa situação é o feijão. 
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Outra situação que evidencia a disputa pela terra é a coerção indireta exercida pela 

Adecoagro no caso do projeto de Reforma Agrária do Assentamento Estrela do Sul, localizado 

na Fazenda Santa Rosa, em Angélica (Mapa 1). 

 

 
Mapa 1: Evolução da expansão canavieira nos municípios de Angélica-MS e Ivinhema-MS. 

 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 11 – Agroenergia e Mineração no Meio Rural 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
6194 

 

Como observado no mapa, o assentamento está localizado entre as fazendas canavieiras 

que abastecem a empresa, contudo, antes da usina ser construída, as famílias assentadas já 

estavam acampadas na região e reivindicavam as terras. Inicialmente, o Projeto de 

Assentamento (PA) seria na Fazenda Macaco (localizada também nas proximidades da usina), 

pois estava irregular, apontada como propriedade improdutiva no Instituto de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA). Mas ao longo do processo do PA, a empresa começa a construir a 

usina e a fazer contratos de arrendamentos na região, o proprietário da fazenda Macaco se 

aproveitou da situação e arrendou suas terras para a Adecoagro, isso inviabilizou o projeto de 

reforma agrária e, pressionado pelas famílias acampadas, o INCRA comprou as terras da 

fazenda Santa Rosa para fazer o assentamento10. 

Como apontado por Oliveira (2016) a fusão territorial monopolística tende também a 

provocar o aumento na concentração fundiária, já que as empresas estão cada vez mais 

interessadas em assumir o controle da produção agrícolas através da compra de propriedades. 

A tabela 4 a seguir demonstra a estrutura fundiária nos municípios em que a Adecoagro possui 

usinas. 
 

Grupos de 
áreas 
(hectares) 

IVINHEMA ANGÉLICA 

Nº de estabelecimentos Área dos 
estabelecimentos Nº de estabelecimentos Área dos 

estabelecimentos 
Unidades Percentual Hectares Percentual Unidades Percentual Hectares Percentual 

1 a menos de 2 20 1,36 27 0,01 1 0,15 X x 
2 a menos de 3 144 9,76 349 0,18 54 7,93 131 0,12 
3 a menos de 4 57 3,86 201 0,10 9 1,32 31 0,03 
4 a menos de 5 144 9,76 692 0,35 56 8,22 271 0,24 
5 a menos de 10 206 13,97 1.577 0,80 195 28,63 1.596 1,44 
10 a menos de 
20 284 19,25 4.083 2,08 93 13,66 1.320 1,19 
20 a menos de 
50 325 22,03 9.593 4,87 102 14,98 3.383 3,05 
50 a menos de 
100 98 6,64 6.673 3,41 41 6,02 3.069 2,77 
100 a menos de 
200 66 4,47 9.399 4,80 31 4,55 4.497 4,06 
200 a menos de 
500 52 3,53 17.131 8,74 45 6,61 14.233 12,85 
500 a menos de 
1.000 26 1,76 17.486 8,93 21 3,08 14.529 13,11 
1.000 a menos 
de 2.500 14 0,95 23.952 12,23 14 2,06 20.263 18,29 
Mais de 2.500 15 1,02 104.802 53,49 11 1,62 47.458 42,84 
TOTAL 1.475 100,00 195.915 100,00 681 100,00 110.785 100,00 

 
10 Informação coletada em entrevista com Dalmir, coordenador local do MST e do Assentamento Estrela do Sul, 
em julho de 2015. O entrevistado cita que o ocorrido não é um caso isolado, mas que outros assentamentos na 
região foram prejudicados pela expansão da cana das usinas que se instalaram ali. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 11 – Agroenergia e Mineração no Meio Rural 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
6195 

 

Tabela 4 - Número e área dos estabelecimentos agropecuários dos municípios de Ivinhema-MS e Angélica-
MS, segundo o grupo de área, no ano de 2006. 
Fonte: SIDRA/IBGE - Censo Agropecuário de 2006. Organização própria. 
 

Verifica-se que ambos os municípios apresentam estrutura fundiária concentrada. Em 

Ivinhema de um total de 1.475 propriedades apenas 15 possuem mais de 50% (53,49%) da área 

total dos estabelecimentos, ou seja, 104.802 hectares estão concentrados em 15 propriedades. 

Os dados do relatório DATALUTA/MS (2012) confirmam esse dado da concentração fundiária 

em Ivinhema, o estudo identificou através do índice de Gini a estrutura fundiária dos municípios 

do Mato Grosso do Sul, o resultado foi que três municípios apresentam fortíssima concentração 

fundiária (que corresponde de 0.85 a 0.92 no índice de Gini) são eles: Ivinhema, Itaquiraí e 

Miranda. Segundo o mesmo estudo, dezesseis municípios apresentam concentração fundiária 

muito forte, equivalente de 0.78 a 0.85 no índice de Gini, entre eles está o município de 

Angélica. Esse resultado também pode ser verificado na tabela acima, em Angélica 11 

estabelecimentos agropecuários concentram 47.458 hectares, ou seja, 42,44% da área total de 

todos os estabelecimentos. 

Ressaltamos que a empresa exerce forte controle territorial através da apropriação e 

arrendamentos de terras; controle da produção agrícola no campo; elevação dos preços no 

mercado de terras; conflitos com trabalhadores sem-terra. Esses dados demonstram o controle 

territorial exercido pela Adecoagro, as consequências daí engendradas, sobretudo para os 

produtores camponeses, vão ao encontro com os apontamentos feitos por Marques (2011), 

Wilkinson; Reydon; Di Sabbato (2012) e Fernandes (2011) sobre as consequências da abertura 

de capital de empresas do setor agrícola, como o aumento da concentração fundiária e a 

potencialização dos conflitos e problemas agrários existentes.  
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PERNAMBUCO NA ROTA DA ENERGIA NUCLEAR: CONFLITOS, 

RESISTÊNCIAS E A ARENA DE CONFRONTOS SOCIOPOLÍTICOS 

 
Whodson Robson da Silva,  

Vania Rocha Fialho de Paiva e Souza 
Resumo: 

 

As reflexões acerca dos confrontos antinucleares em Pernambuco são resultantes de um trajeto 

de pesquisas e produções etnográficas na região do Sertão de Itaparica, produzidas no contexto 

do Laboratório de estudos sobre Ação Coletiva e Cultura (LACC), da Universidade de 

Pernambuco (UPE). A projeção de uma central nuclear no Nordeste não é um fato isolado e 

localizado, pelo contrário, envolve uma série de elementos, atores, instituições e conflitos que 

permeiam diferentes níveis e contextos de poder. Nesse sentido, direcionei a experiência 

etnográfica para compreender as ações coletivas e os confrontos políticos, duas categorias que 

me possibilitaram realizar abstrações teóricas sobre as formas de resistências coletivas frente 

ao projeto de instalação de um megaprojeto energético para a mesma população que há exatos 

30 anos, mesmo período em que se celebrava o trigésimo aniversário da Constituição Federal 

Brasileira de 1988, tinha as existências individuais e coletivas tragicamente modificadas pela 

instalação da UHE Itaparica. Desde então vivenciamos uma rápida dinamização no setor 

nuclear brasileiro. Parte dessa efervescência se dá pela posse de um importante almirante de 

esquadra ao Ministério de Minas e Energia (MME) do Brasil. Entre as pautas anunciadas pelo 

ministro, em março de 2019, está à transferência da exploração do urânio para a iniciativa 

privada– que pela Constituição Federal do país é da União na figura da estatal Indústrias 

Nucleares do Brasil (INB)– e a abertura das reservas indígenas para a indústria de mineração. 

Em janeiro de 2019 o MME já havia declarado por meio de uma nota oficial a pretensão de 

retomar as obras da usina nuclear de Angra 3 e o plano de construir entre quatro e oito novas 

usinas nucleares no País. Itacuruba, desde 2011 é apontada como a cidade em que será instalada 

a Central Nuclear do Nordeste. A Articulação Sertão Antinuclear se apresenta no contexto de 

Pernambuco, como uma confluência dos diversos movimentos sociais de Itacuruba e de outros 

municípios pernambucanos. Por meio de ações coletivas tal articulação tem estabelecido um 

repertório de confrontos ao projeto de empreendimento nuclear no intuito de assegurarem as 
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reproduções físicas e sociais dos sujeitos impactados. Daí surge o interesse em compreender as 

ações coletivas e o contexto de confronto político com o projeto da Central Nuclear do Nordeste 

que desponta-se em Pernambuco. Segundo a ABA (2015, p. 21) a construção etnográfica se 

define por uma relação dialógica, explicitando categorias e discursividades dos sujeitos 

pesquisados, sendo capaz de relacioná-las com aquelas categorias juridicamente formalizadas. 

Nessa direção, podem ser utilizadas diversas técnicas e procedimentos de investigação que 

devem priorizar o ritmo da cotidianidade dos indivíduos e das comunidades em conformidade 

com contextos e situações sociais específicos, respeitando-se suas particularidades. No contexto 

deste trabalho, o método etnográfico foi utilizado como um instrumento capaz de atentar para 

a complexa conformação do campo antinuclear em Pernambuco, que acompanhamos e 

produzimos reflexes teóricas desde 2015. Nessa direção, o método etnográfico buscou 

considerar o que Neves e Silva (2008) apontam como o cotidiano de lutas sociais pela 

sobrevivência e reprodução social dos diversos sujeitos e condições de estar na condição 

camponesa no Brasil, assim como entender como são criadas estratégias de existências na 

medida em que os processos de reorganização territorial no campo são acentuados. O cenário 

atual aponta para a consolidação de uma política nuclear brasileira que consideram fatores como 

a importância militar da tecnologia nuclear, mesmo quando não se pretende usá-la para essa 

finalidade, e a sofisticação embutida nessa tecnologia que a apresenta como a forma de energia 

do futuro. Tais parâmetros explicam a formação de um setor nuclear no país e a preferência por 

esse tipo de fonte de energia, como afirma Pinguelli Rosa et al. (1988).No que tange a energia 

nuclear, é necessário distinguir as especificidades desta forma de geração elétrica para análises 

consistentes, como afirma Pinguelli Rosa (1988). Para esse autor, estudar os impactos de um 

empreendimento nuclear, por exemplo, interfere na compreensão de outras interfaces da 

questão tecnológica e social, o que potencializa distintos debates. Se por um lado a conjuntura 

sociopolítica do campo do desenvolvimento energético no Brasil caminha para a materialização 

do empreendimento nuclear em Itacuruba, de outro se atiça a leitura antropológica que pode ser 

realizada sobre tal situação. A análise desse cenário específico revela a atitude de examinar 

casos escolhidos teoricamente como significativos para gerar a discussão sobre a estrutura de 

desenvolvimento adotada, como afirma Eriksen (2016) pequenos lugares podem propiciar à 

análise de grandes questões na antropologia do século vinte e um. A proposta de se debruçar 

em entender o confronto antinuclear em Pernambuco foi, justamente, a possibilidade de elencar 

uma construção argumentativa que não faça tábula rasa diante do projeto da Central Nuclear do 
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Nordeste. A pesquisa seguiu na direção de problematizar um contexto social onde é possível 

visualizar o acirramento de políticas governamentais que impulsionam a implantação de 

grandes projetos e objetivam, ao mesmo tempo, retroceder os direitos conquistados dos povos 

tradicionais assim como impactar o meio ambiente em escalas sem precedentes. 

 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 11 – Agroenergia e Mineração no Meio Rural 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

6200 
 

 

A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS ENERGÉTICAS NO MÉXICO PARA A 

TRANSIÇÃO DO PERÍODO NEOLIBERAL1 

 

Atamis Antonio Foschiera2 

 

Introdução 

 As diferenças regionais no planeta foram descritas ao longo da história destacando 

elementos físicos e a atuação humana de forma regionalizada. Por muito tempo, dominar 

determinadas regiões e explorar os recursos naturais aí existentes era a forma utilizada para 

obter riquezas por alguns países. Porém, conforme destaca Smith (1998), o capitalismo tem 

colocado o desenvolvimento desigual (regional) em função de sua universalidade. Assim, o 

capitalismo passa a determinar dinâmicas de produção, definindo quais ocorrerão e onde 

ocorrerão, determinando espaços para abastecer outras regiões com atividades diferenciadas. 

 A necessidade de acumulação do capital leva à expansão geográfica da sociedade 

capitalista e o capitalismo vai se desenvolvendo em ciclos, tendo momentos de crescimento e 

momentos de crise. Inserir novas áreas de produção ou ampliar produções em determinadas 

áreas, são fatores que têm marcado a história do capitalismo. A realização dessa expansão 

capitalista tem como característica a geração de conflitos com os povos tradicionais, que passam 

a ser pressionados a abandonar suas áreas ou se inserirem nesta lógica.  

 A geração de energia elétrica é uma marca do capitalismo e uma forma de expansão do 

mesmo, impactando de forma acentuada os locais, pessoas e comunidades onde são construídos 

os empreendimentos geradores. Essa é uma marca característica do desenvolvimento desigual 

do capitalismo. 

 A história dos empreendimentos energéticos mexicanas tem uma longa trajetória, 

surgindo quase que no mesmo momento dos países ditos industrializados, seguindo as diretrizes 

das políticas econômicas da época e sendo adaptada às transformações que nelas ocorriam. 

Esses empreendimentos surgem quando se vivenciava o liberalismo econômico e vai sofrer 

 
1 O artigo é parte do Pós-doutorado desenvolvido no Programa de Pós-graduação do Instituto de Estudos 
Socioambientais/UFG, que contou com o apoio da CAPES, via PNPD. 
2 Prof. Do Curso e Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Tocantins/Campus de 
Porto Nacional. E-mail: foschieraa@uft.edu.br 
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consideráveis alterações com a implantação do keynesianismo e vem passando por 

significativas mudanças novamente com a inserção do neoliberalismo. 

 Esse artigo busca destacar debates e mudanças legais envolvendo o setor elétrico 

mexicano com o objetivo de fazer uma transição de um modelo estatal para um modelo privado, 

dentro dos preceitos do neoliberalismo. 

 

A construção de políticas neoliberais no setor elétrico no México 

 No período do liberalismo econômico mexicano, a construção de UHE (1889-1937) 

passou por momentos de competição entre empresas e finalizou na lógica imperialista, com o 

controle de mais de 90% do setor por duas empresas de capital estrangeiro. Com o advento do 

keynesianismo o Estado passou a controlar o setor elétrico (1937-1983/19923), tendo o domínio 

quase que total da geração, transmissão e distribuição da mesma. Com a implantação do 

neoliberalismo vem ocorrendo uma passagem do controle estatal para o setor privado (1983 até 

a atualidade), alterando a geografia da produção de eletricidade. 

 Segundo Salazar, Izquierdo e Silva (2004), antes das políticas neoliberais, a indústria 

elétrica no México pode ser dividida em quatro etapas: a) do final do século XIX até 1910, sob 

controle do capital nacional e alguns aportes do capital internacional; b) de 1910 a 1937, quando 

o capital nacional vai perdendo espaço e o internacional passa a ter o controle quase total da 

indústria elétrica; c) de 1937 a 1960, momento em que o Estado passa a atuar diretamente no 

setor e vai ampliando seu domínio sobre o mesmo, chegando a ocorrer a nacionalização da 

indústria elétrica em 1960, obtendo o monopólio sobre a mesma; d) de 1960 a 1992, onde tem-

se uma considerável expansão do setor na mão do Estado, com a integração dos sistemas 

elétricos, unificando os ciclos e frequências elétricas, bem como expandindo o acesso à 

população em geral. 

 A passagem do controle estatal do setor energético para a iniciativa privada se dá com 

forte ação do próprio Estado, em seus diversos poderes, criando a condição legal para tal. 

Centrado no discurso neoliberal do Estado como dificultador do desenvolvimento econômico e 

a iniciativa privada como potencial de nova impulsionadora econômica, alinhado ao discurso 

de instituições internacionais como FMI e Banco Mundial, ocorrerá, no México, uma onda de 

 
3 Optou-se por deixar esses dois anos de referências, pois em 1983 marca o inicio de uma mudança no setor 
energético, mas foi em 1992 que a mesma se deu forma mais estrutural. 
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discursos, projetos e aprovações de ações para a abertura econômica e diminuição do papel do 

Estado nas políticas de Bem-estar social, incentivo à privatizações, etc. 

 Segundo Salazar, Izquierdo e Silva (2004), na segunda metade da década de 1980, o 

setor elétrico mexicano, representado por diferentes fontes de energia4, começou a passar por 

mudanças estruturais que inseriram o capital privado, tanto nacional como internacional, em 

sua atividade, em detrimento da participação estatal, alterando também a geografia da produção 

de eletricidade.  A criação da nova Lei de Serviço Público de Energia Elétrica, em 1983, 

originou a figura do autoabastecimento, autorizando a grandes consumidores de energia 

construírem empreendimentos elétricos para seu próprio abastecimento (RAMOS-

GUTIÉRREZ E MONTENEGRO-FRAGOSO, 2012a). Estas mudanças estavam vinculadas ao 

endividamento das empresas do setor energético estatal e a mudança da política econômica 

interna, resultante dos acordos com o Fundo Monetário Internacional e a assinatura do Tratado 

de Livre Comércio da América do Norte, bem como a inserção do país na globalização 

econômica mundial, marcada pelas políticas neoliberais5 (68). 

 Em 19926, com a aprovação da Lei da Indústria Elétrica, tem-se reformas no setor 

elétrico, ligadas à geração e transmissão de eletricidade. Na geração se possibilitou uma série 

de atuações do setor privado: a) Produção Independente, que se realizaria em plantas com 

capacidade maior a 30 MW, podendo vender sua energia para a CFE ou exportar; b) Pequena 

Produção, menor que 30 MW, com venda exclusiva à CFE; c) Cogeração, onde as empresas 

privadas podem utilizar da energia; d) Autoabastecimento, ocorre a produção para o próprio 

consumo; e) Importação de Eletricidade, visando beneficiar, principalmente, empresas em áreas 

de fronteiras; f) Exportação.  

 No que se refere à transmissão de energia, passou-se a permitir o domínio de linhas para 

o consumo próprio. Com essas medidas as empresas privadas não poderiam vender e distribuir 

energia diretamente aos consumidores mexicanos, mantendo-se os ditames da constituição que 

destaca a exclusividade de atuação do Estado na prestação destes serviços (SALAZAR, 

IZQUIERDO E SILVA, 2004)7. 

 
4 Hidroelétrica, Eólicas, Geotérmicas, Termoelétricas, Nuclear, etc. 
5 Cabe salientar que as políticas neoliberais atingiram a economia como um todo, não apenas o setor elétrico. 
6 Ramos-Gutiérrez e Montenegro-Fragoso (2012) destacam que nas últimas décadas do século XX vai crescer o número de 
usinas termoelétricas, devido ao descobrimento de vários poços de petróleo em território mexicano na década de 1970. 
7 Os autores apresentam uma série de iniciativas que ocorreram no período de 1992 a 2002 visando a abertura do 
setor elétrico à participação da iniciativa privada, indo da criação instituições, passando por redefinição de 
normativas, entre outras. 
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 Ligada à liberação econômica do setor elétrico estava o projeto de Interconexão Elétrica 

para os países da América Central (Siepac), vinculado ao Grupo de Trabalho para Energia da 

América do Norte (Gtean), criado em 2001, e coordenado pelos secretários de energia dos três 

países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Essa política consolidaria a 

interconexão transfronteiriça de energia e gás com o México.  

 Dentre os principais ramos empresarias ligados à nova política energética estão: setor 

petroleiro, petroquímico, químico, minero-metalúrgica, de alimentos, de cimentos, engenhos 

açucareiros, mineradoras, de papel, entre outras. Dentre as empresas estrangeiras que têm 

investido no setor elétrico do México, pode-se destacar as de origens em países como a 

Espanha, Estados Unidos da América, França, Japão, Canadá, Alemanha, Rússia e Coréia do 

Sul (SALAZAR, IZQUIERDO E SILVA, 2004). 

 Uma mudança mais acelerada nos rumos da economia mexicana vai se dar com a 

assinatura do “Pacto pelo México8”, no dia 02 de dezembro de 2012, segundo dia de governo 

do presidente Enrique Peña Neto. Segundo Mayer-Serra (2017), o Pacto foi acordado no 

processo de transição de governo e contou com a colaboração de três grandes partidos políticos 

mexicanos: o Partido Revolucionário Institucional (PRI), o Partido da Revolução Democrática 

(PRD) e do Partido da Ação Nacional (PAN). Foi criada uma agenda comum entre os referidos 

partidos. 

 O Pacto visava criar condições de governança, onde o presidente pudesse contar com o 

apoio do congresso na implantação de suas propostas, fato que não ocorria desde 1997, quando 

o PRI perdeu a maioria no congresso, iniciando-se o que ficou conhecido como “governo 

dividido”. A prática do governo dividido se ampliou quando o PAN assumiu a presidência da 

república (2000-2012), pois não tinha o controle sobre nenhuma das câmaras, além de ter menos 

legisladores eleitos que o PRI (MAYER-SERRA, 2017). 

 Conforme descreve Mayer-Serra (2017), fazer reformas estruturais na economia para 

adequar-se às exigências que os organismos internacionais cobravam a mais de uma década era 

um importante objetivo do Pacto. Nele continha 95 acordos, divididos em cinco categorias: 1 - 

governança democrática; 2 - transparência, responsabilização e combate à corrupção; 3 - 

direitos e liberdades; 4 - segurança e justiça; 5 - crescimento económico, emprego e 

 
8 Oficialmente denominado de Pacto por México y la Comunicación Política, porém descrito comumente como 
Pacto por México. 
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competitividade. Não ocorreu acordo sobre a realização de uma profunda reforma no setor 

energético, apenas mencionando a necessidade de torná-lo mais eficiente. Paulatinamente, 

várias reformas foram sendo aprovadas, inclusive aquelas que causavam alterações 

constitucionais. 

 Mayer-Serra (2017) destaca que para essas aprovações9 fez-se presente a “corrupção 

legalizada10”, envolvendo políticos e meios de comunicação. Esta também terá um papel 

importante na aprovação de mudanças no setor energético, que tinha ficado fora do Pacto para 

o México. A reforma energética foi a mais contestada e a que teve a menor porcentagem de 

votos favoráveis, 72,54%. 

 Para Monges et all (2016), a reforma energética foi um dos temas prioritários do 

governo Peña Neto, levando a alterações na constituição mexicana. Diferentes diagnósticos 

foram feitos11, envolvendo petróleo, hidrocarbonetos e eletricidade, que são as bases das fontes 

de energia mexicanas. Segundo Ramos-Gutiérrez e Montenegro-Fragoso (2012b), em 2011, a 

geração de energia elétrica no México era assim distribuída: termoelétricas com 75,0112, 

hidroelétricas com 12,84%, carboelétricas com 6,23%, nucleoelétricas com 3,58%, 

geotérmoelétricas com 2,30% e oloelétricas com 0,04%. A maior parte do potencial de 

produção é baseada em fontes não renováveis de eletricidade. 

 Os estudos apontavam, entre outras coisas, a incapacidade da empresa Petróleos 

Mexicanos (Pemex) investir e produzir petróleo e derivados na proporção da demanda, o que 

fez com que se importasse gasolina, gás, diesel e petroquímicos, bem como que ela estava sendo 

utilizada para ajustes fiscais dos governos e não segundo suas necessidades produtivas. Em 

relação à energia elétrica, as análises foram direcionadas à CFE, questionando subsídios dados 

nas tarifas e os elevados custos administrativos, a falta de condições financeiras para 

investimentos, bem como sua utilização para ajustes fiscais. Também foi destacada a falta de 

coordenação entre Pemex e CFE na geração de energia a partir de gás e de vapor utilizado nas 

petroquímicas e refinarias, bem como a baixa utilização da matéria prima não-fóssil na geração 

de energia elétrica. A antiguidade das redes de transmissão e distribuição de energia, causando 

 
9 As reformas aprovadas foram: Reforma en transparência; Código Único de Procedimientos Penales; Reforma 
en Competencia Económica y Telecomunicaciones; orma Político-Electoral; Reforma Educativa. 
10 O autor apresenta alguns indícios desta questão no texto. 
11 Monges et all (2017) vão destacar que para a reforma energética ocorreram os mais aprofundados estudos, 
destacando quem em algumas das outras ficaram a desejar diagnósticos mais bem elaborados. 
12 Com 43,77% sob controle estatal e 31,24%  de produtores independentes de energia (PIEs). 
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perdas de energia, e o baixo investimento nestas atividades também foram colocados como 

problema. Destacou-se a necessidade de ampliar a geração de energia elétrica por fontes mais 

sustentáveis, entre as quais a eólica, solar, biocombustíveis e hidroelétricas (MONGES et all, 

2016). 

 Segundo Ramos-Gutiérrez e Montenegro-Fragoso(2012b), a geração de energia elétrica 

por fontes renováveis no México, em 2012, totalizava 15,7% do total, sendo 11,3% por 

hidrelétricas e 4,4% de outras fontes como geotérmica, eólica, biomassa, solar e ondas do mar13. 

 A falta de condições financeiras da CFE e o desincentivo constitucional para 

investimentos financeiros privados foram apontados como elementos dificultadores para a 

expansão de energias renováveis. A reforma energética tinha o objetivo de atrair investimentos 

externos e modernizar o setor elétrico, necessitando-se alterar a constituição e regulamentar leis 

secundárias. A proposta de reforma foi debatida e sancionada em menos de seis meses, na 

segunda metade de dezembro de 2013, sendo que, posteriormente foram criadas novas leis 

secundárias, promulgadas em 2014. 

 Como resultados da reforma energética, baseados em Monges et all (2017), pode-se 

destacar algumas questões que passaram vigorar: o controle do governo sobre o planejamento 

e controle do setor elétrico, da transmissão e distribuição de energia, podendo ter a participação 

da iniciativa privada na geração e no mercado energético; a criação do Centro Nacional de 

Controle de Energia (Cenace), que tem como objetivos principais exercer o controle operativo 

do Sistema Eléctrico Nacional, a operação do Mercado Eléctrico e garantir a imparcialidade no 

acesso à Rede Nacional de Transmissão e  às Redes Gerais de Distribuição; a criação do Fundo 

Mexicano de Petróleo para a Estabilização e o Desenvolvimento (FMPED) e a criação de órgãos 

reguladores de energia (Secretaria de Energia – Sener, Comissão Reguladora de Energia – CRE; 

a criação de órgãos como o Sistema Nacional de controle da Energia; a formação de dois grupos 

de usuários: a) os qualificados, com consumo igual ou superior a três megawatts, que podem 

comprar do mercado ou de um gerador, b) os que consomem menos de três megawatts, que só 

podem comprar dos fornecedores; a criação do Fundo de Serviço Universal Elétrico, para 

 
13 Cabe salientar que em 06 de junho de 2012 o presidente da república mexicana lançou o decreto em que firma 
a Lei Geral de Mudanças Climáticas, seguindo o Protocolo de Kyoto, que tinha como um de seus propósitos 
ampliar a produção de energia de fontes renováveis e limpas, propondo que até 2024 essa energia alcance pelo 
menos 35% da total utilizada (México 2012).    Monges et all (2017) destaca que para 2029 a quantidade de energia 
proveniente de fontes renováveis e limpas alcance 54,3%, conforme o Programa de Desenvolvimento do Sistema 
Elétrico Nacional (Prodesen). 
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financiar a eletrificação em comunidades rurais e em áreas urbanas marginalizadas; criação de 

Certificados de Energias Limpas (CELs), que podem ser vendidos aos geradores e 

distribuidores que não alcançam a meta estipulada pelo Estado dessa energia; a criação de 

Empresas Produtivas do Estado (EPEs)14, que sozinhas ou em contrato com terceiras, podem 

atuar na exploração de fontes de energia; entre outras. Essas e outras mudanças no setor de 

energia possibilitaram que a iniciativa privada participasse da geração e comercialização de 

energia, tendo como proposta reduzir o preço e fortalecer a produção de energias limpas e mais 

eficientes.  

 Para Ávila (2017), a reforma energética tem representado uma grande ofensiva do 

capital, que resultará na entrega de consideráveis espaços geográficos regionais a empresas 

transnacionais. 

 Conforme Sener (2018), em sua publicação “Resumo Executivo do Programa de 

Desenvolvimento do Sistema Elétrico Nacional – 2018-2032 (Prodesen 2018-2032)”, em 2017, 

70,5% da energia consumida no México foi proveniente de fontes convencionais, enquanto que 

29,5% de fontes renováveis e limpas. A expectativa é que para 2032 a produção de energia 

elétrica seja 40% proveniente de energia renováveis e limpas e 60 de fontes convencionais. A 

previsão de ampliação da geração de energias renováveis e limpas se centraria principalmente 

nas fontes solares, com aumento anual de 22%, eólica, com 11% ao ano, enquanto que de UHEs 

seria de 2% ao ano. 

 Outro elemento que cabe destaque, apesar de atingir a questão energética de forma 

indireta, é a criação pelo governo mexicano, em 2016, das Zonas Econômicas Especiais (ZEE), 

tendo como principal referencia espacial as regiões Sul e Sudeste do país. São áreas que vão de 

500 a mil hectares, onde se criam exceções jurídicas diferentes ao entorno nacional. As ZEE 

tem o objetivo de “aumentar a competitividade dos territórios no funcionamento do capitalismo 

global, através de facilidades fiscais, aduaneiras, subvenções governamentais e 

desenvolvimento de uma plataforma logística a serviço da classe capitalista internacional” 

(AVILA e ROMERO, 2017 p. 13915). Os autores destacam que tal proposição foi elaborada em 

 
14 Segundo Olivo (2015), as EPEs possuem “natureza de empresas privadas, com atividades negócios a nível 
nacional e internacional, com capacidade suficiente para tomar as suas próprias decisões e riscos, com 
personalidade jurídica e patrimônio próprio, autonomia técnica, operacional, orçamental e de gestão, mas sem 
deixar de fazer parte da Nação”. Aqui se encaixam Petróleos Mexicanos (Pemex) e a Comissão Federal de 
Eletricidade (CFE). 
15 Tradução nossa. 
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conjunto com organismos internacionais como o Banco Mundial (BM) e Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID)16, beneficiando o setor imobiliário, o capital financeiro 

especulativo, determinados grupos empresariais e militares dos EUA, Índia e China, numa 

questão geopolítica mundial. 

 Para Avila e Romero (2017), as ZEEs se configurarão através de estratégias de 

apropriação de terras e trabalho dos camponeses, colocando-se em marcha um novo processo 

de acumulação originária primitiva. A implantação das ZEEs terá como consequências a 

realização de grandes obras de infraestrutura como aeroportos, rodovias, portos, 

empreendimentos geradores de energia elétrica, que resultarão na ampliação de conflito por 

terras e territórios. A necessidade de ampliação da oferta de energia elétrica e a construção de 

novos empreendimentos de geração desta é o que vem de encontro ao debate deste texto. 

 

Considerações finais 

 As políticas energéticas e a geração de energia elétrica seguem os preceitos econômicos 

e políticos de cada época. No México, com a implantação do modelo neoliberal da economia, 

as políticas energéticas foram se adequando a esse modelo, sendo alteradas a legislação que dá 

as diretrizes da produção, transmissão e distribuição de energia elétrica. 

 A atuação do capital privado neste setor vai se dar por dentro do próprio Estado, que vai 

autorizando e regulando a forma disso ocorrer, em alguns momentos com pequenas alterações 

na lógica de funcionamento e, em outros momentos, com mudanças significativas. 

No México a geração de energia por meios não renováveis tem se destacado até nas nas duas 

primeiras décadas do século XXI, principalmente pela descoberta de importantes poços de 

petróleo a partir de meados do século XX. Porém, os debates indicam que mudanças deverão 

ocorrer, principalmente justificadas pelo Protocolo de Kyoto, que tem como referencia a 

geração de “energia limpa”, por fonte renováveis. 

 A construção de UHEs, plantas de geração eólica e solar deverão deverá aumentar 

consideravelmente em um futuro próximo, tendo o capital privado como vanguarda. Essa 

mudança de matriz energética não representa o fim de conflitos socioambientais, muito pelo 

contrário, deverá ocorrer uma ampliação dos conflitos. 

 
16 Essa política de ZEEs já foi implantada em vários países de diferentes continentes por esses organismos 
internacionais. 
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AS COMPLEMENTARIDADES ENTRE RURAL E URBANO NO TERRITÓRIO DO 

ZÉ AÇU-AM 

 

Charlene Maria Muniz da Silva 

Resumo: 

 

Introdução O Zé Açu localiza-se a sudeste do município de Parintins, cerca de 14 km da sede 

municipal, é composta de sete comunidades rurais. Optou-se por fazer um recorte geográfico e 

selecionamos três destas comunidades: Bom Socorro, Paraíso, N.S das Graças e Boa Esperança. 

Este trabalho apresenta a articulação do conceito de circularidade da cultura e as 

territorialidades rurais identificadas no Zé Açu. Buscou-se compreender como o processo de 

circularidade da cultura contribui na criação e manutenção das territorialidades na área 

pesquisada. Metodologia A pesquisa realizou-se em várias etapas: Pesquisa documental e 

bibliográfica; observação sistemática utilizando-se roteiros de observação com registro 

sistemático no diário de campo; entrevistas (individuais e coletivas), padronizadas, com roteiro 

semiestruturado e gravadas para facilitar a análise. Resultados e discussões: O intercâmbio entre 

os sujeitos e os espaços rurais e urbanos, acabam por criar e/ou manter as territorialidades, que 

apresentam especificidades próprias pautadas pela cultura, habitus e ethos dos grupos 

societários. As áreas rurais, ao mesmo tempo que interagem e trocam informações com a 

cidade, possuem especificidades próprias que são mantidas e que, por sua vez, dependendo da 

situação podem ser também transformadas. E hoje com o advento da modernidade esses 

processos ficam cada vez mais dinâmicos e se estendem as mais diversas localidades no 

Amazonas e mais especificamente no município de Parintins. A circularidade da cultura pode 

ocorrer de várias formas e pelos mais diversos instrumentos. As sociedades rurais sempre 

mantiveram ligações com o urbano. Seja nas idas para a cidade para a venda de seus produtos, 

comprar as mercadorias de que necessitam, seja para visitar parentes que moram na cidade, 

participar de festas ou se consultar com o médico. Durante muito tempo essas relações se 

baseavam em apenas o necessário, aquilo que os mesmos não conseguiam obter em suas 

comunidades. Agora com a chegada da energia elétrica em muitas comunidades rurais, em 

grande parte pelo programa “Luz para todos” do governo federal, essas pessoas também 
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passaram a adquirir outros equipamentos que não eram frequentes há alguns anos, como a TV, 

geladeira, aparelho DVD, máquina de lavar roupas, entre outros: Essa condição, de certa forma, 

intensifica cada vez mais a relação com a cidade, pois o estilo de vida vai também se adaptando 

e passando a criar necessidades que antes não existiam. Assistir um programa de televisão, um 

filme no DVD, a novela, assistir ao jornal que apresenta as notícias locais e do mundo; escutar 

o seu cantor favorito ou a sua banda favorita no aparelho de som; não precisar mais se preocupar 

com certas atividades que antes eram cotidianas como, por exemplo, apanhar todos os dias água 

na beira do rio ou lago para beber ou fazer refeições. Os banhos na beira do lago agora ocorrem 

somente por diversão, pois há banheiros dentro das casas. Certa racionalidade que vai se 

moldando a partir da chegada desse aparato de instrumentos que visam a facilitar a vida de seus 

usuários. Evidenciamos assim que a área estudada, assim como em muitas outras, estão 

conectadas de alguma forma com a modernidade, onde muitas combinações do moderno e do 

tradicional podem ser encontradas nesses cenários sociais concretos. Ou seja, algumas tradições 

não se perdem por completo como afirma Giddens (1991), porém ela não é imutável e acaba se 

adaptando a certas situações do presente, como ele já havia explanado: Os ribeirinhos do Zé 

Açu, estão em constante contato com o urbano, seja de forma direta, com a inda e vinda 

constante, entrando em contato com as representações da modernidade, seja de forma indireta, 

por meio dos meios de comunicação, que também trazem as informações para os mesmos. 

Como demonstração dessa permanente troca de informações entre o rural e o urbano, na Figura 

abaixo podemos observar um documento da década de 1970 pertencente ao um ribeirinho do 

Zé Açu, o senhor João. Demostra uma operação financeira feita por ele com uma loja da cidade 

de Parintins na compra de um brinquedo para sua filha, naquela época com cinco anos. As 

figuras abaixo mostram que as comunidades rurais sempre mantiveram esse contato com a 

cidade, seja por meio de trocas financeiras, seja pelo fluxo de informações obtidas pelos meios 

de comunicação Constatamos então nos resultados expostos a importância da televisão e do 

rádio na vida desses ribeirinhos, que tem nesses meios a forma de se manter conectado ao 

mundo e receber dele as informações que, pela concepção de Giddens, são reconfiguradas e 

adquirem caracterização própria. Importante frisar que isso não acaba com as tradições, mas 

que, de alguma forma, a influência pode suscitar alterações na vida cotidiana dessas pessoas. 

Nas comunidades do Zé Açu identificamos as principais motivações de ida tanto para a cidade 

como para as outras comunidades, ou seja, como ocorre o fluxo de pessoas e os motivos e 

frequências de seu deslocamento. Por meio da aplicação de formulários identificamos os 
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principais motivos de ida para a cidade, e entre eles estão: venda de produtos agrícolas, comprar 

alimentos e vestuário, comprar remédios, comprar insumos agrícolas, atendimento médico, 

receber benefícios sociais, visitar parentes e amigos, passeio e entretenimento. Para cada uma 

dessas respostas, procuramos saber o seu grau de importância para esses ribeirinhos. 

Compomos uma escala de gradação em azul com o seguinte parâmetro: Pouco importante, 

Importante, Muito Importante, Essencial, os resultados foram obtidos por meio do programa 

SPSS. Percebemos, então, que parte dessa cultura alimentar ribeirinha está se perdendo, esta 

que é importante para o equilíbrio de uma alimentação saudável. Essa troca, essa circularidade 

entre campo e cidade também pode acarretar aspectos negativos a vida dos ribeirinhos do Zé 

Açu, fazendo com que os mesmos, ao longo dos anos, percam essa identidade cultural traduzida 

por meio dos hábitos alimentares. Acreditamos que essa questão deve ser trabalhada com mais 

cuidado, principalmente entre os mais jovens que são os principais agentes de introdução das 

mudanças socioculturais. As manifestações folclóricas também se caracterizam como uma 

forma de circulação da cultura. No Zé Açu, existem festas folclóricas realizadas todos os anos 

e que possuem muitas semelhanças com as festas da cidade de Parintins, um exemplo é a festa 

das quadrilhas rurais do Zé Açu. Nesse dia as quadrilhas das comunidades se reúnem e disputam 

para ver quem é a melhor. A comunidade se enfeita toda com bandeirolas de todas as cores e 

tamanhos; a quadra onde ocorre a disputa é reformada e pintada. Durante o dia, antes da festa, 

tem o torneio de futebol, sendo a atração principal os times das comunidades do Zé Açu e 

também da cidade de Parintins que se enfrentam em partidas animadas e cheia de rivalidade. À 

noite as atrações principais são as quadrilhas, sempre muito animadas com suas coreografias 

bem ensaiadas, todos dançam com muita dedicação. O animador vai narrando as coreografias 

que as quadrilhas têm que executar, em uma delas é narrado a lenda da cobra grande que vive 

no fundo do lago do Zé Açu. Nesse momento, a quadrilha vai imitando os movimentos de uma 

cobra balançando pra lá e pra cá; logo em seguida o animador fala sobre a roça, o puxirum e 

sobre a pesca no lago, nesse momento a quadrilha imita os movimentos de colocar a mandioca 

na peneira e remar a canoa. Percebe-se que as coreografias transmitem as vivências e os habitus 

locais, próprios da vida rural no Zé Açu. O modus vivendi do ribeirinho que convive tanto com 

aspectos tradicionais como também com o moderno, pois o mesmo estabelece relações com a 

cidade e o urbano por meio da circularidade da cultura, mas ao mesmo tempo conserva suas 

características rurais, seus habitus que foram herdados de seus avós e pais e que também repassa 

a filhos e netos. A ligação com o território, mediado pela dimensão do lugar, está presente 
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nessas palavras, que representa a topofilia do ribeirinho com o território do Zé Açu. A 

territorialidade, manifestada pelo uso o território, permeia toda a vida dessas pessoas que têm 

no equilíbrio com o ambiente fator fundamental para sua (re)produção sociocultural. 

Considerando os aspectos identificados e analisados sobre a circularidade da cultura, habitus e 

ethos ambiental dos ribeirinhos do Zé Açu, afirmamos que este território rural apresenta, por 

meio de suas territorialidades, uma forte interligação entre os ribeirinhos-ambiente e cultura, 

pautada principalmente por suas atividades na agricultura, pesca, religiosidade e festas 

folclóricas. Essas territorialidades estão seriamente ameaçadas pelas constantes pressões sobre 

os recursos ambientais engendradas por agentes econômicos externos, que degradam os 

recursos hídricos e florestais, ameaçando diretamente a sustentabilidade socioambiental deste 

território. Referências BOFF, Leonardo. Ethos Mundial: um consenso mínimo entre os 

humanos. Rio de Janeiro: Record, 2009. GEERTZ, Clifford. Uma descrição densa: por uma 

Teoria Interpretativa da Cultura. In: A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Editora S.A., 

1989.GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora UNESP, 

1991.HARRIS, Mark. Presente ambivalente: uma maneira amazônica de estar no tempo. In: 

ADAMS, Cristina; MURRIETA, Rui; NEVES, Walter (Orgs.). Sociedades Caboclas 

Amazônicas: modernidade e invisibilidade. São Paulo: Annablume, 2006.HONIGMANN, J. J. 

Ethos. In:______. Dicionário de Ciências Sociais. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1987.PANTOJA, 

Geandro Guerreiro; FRAXE, Therezinha de Jesus Pinto; WITKOSKI, Antônio Carlos. Vidas 

molhadas - Um estudo socioambiental de comunidades ribeirinhas da várzea amazônica. In: 

Rev. Somanlu, Manaus, ano 6, n.1, jan./jun. 2006.SAQUET, Marcos, Marcos Aurélio. Por uma 

abordagem territorial das relações urbano-rurais no Sudoeste paranaense. In: SPOSITO, Maria 

Encarnação Beltrão; WHITACKER, Arthur Magon (Org.). Cidade e campo: relações e 

contradições entre urbano e rural. São Paulo: Expressão Popular, 2006._______. Abordagens e 

concepções sobre território. São Paulo: Expressão Popular, 2007. 
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FILHO DE PESCADOR, PESCADOR É?  

Como os conflitos socioambientais ameaçam a continuidade da pesca na comunidade de 
Suape, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.  

 
Joanna Amarante Silva Cavalcanti1 

 
Introdução  
 

O presente artigo vem se debruçar sobre a temática dos pescadores artesanais de Suape, 

comunidade localizada no litoral sul do estado de Pernambuco, que sofreu impactos nas últimas 

décadas com a chegada de grandes empreendimentos de caráter público e privado. Com isso,  

esse escrito tem como objetivo principal, desvelar como a inserção de novos sujeitos no 

território pesqueiro da comunidade impactaram a pesca artesanal, e, como esses conflitos 

socioambientais, oriundos de formas tão distintas de ver e vivenciar o mundo (a dos pescadores 

e as dos agentes capitalista) refletem na dificuldade de continuidade da pesca entre os mais 

jovens. Para isso, em um primeiro momento, faz-se necessário caracterizar como se configura 

a pesca artesanal embarcada em Suape e entender o papel do mestre, personagem central e 

universal, nessa prática, bem como, contextualizar o recorte espacial em questão, Suape, 

historicamente e nos dia de hoje. Além disso, serão levantados alguns dos impactos gerados por 

esse conflito para a pesca e para comunidade para que, por fim, seja apresentado o impacto 

desse cenário na continuidade dessa prática entre os mais jovens, geralmente filhos de 

pescadores.  

No que concerne a metodologia aplicada, o trabalho baseia-se numa descrição 

etnográfica proveniente de dois anos de iniciação científica (2016-2017 e 2017-2018) realizadas 

durante a graduação e que teve como procedimentos metodológicos a observação participante 

e a aplicação de entrevistas semi-estruturadas. Durante esses dois anos a comunidade foi 

visitada regularmente e, ao todo, foram entrevistados 8 mestres de pesca, que aqui estarão 

expostos por codinomes fictícios. Por fim, é válido ressaltar a postura investigativa (SIMÕES, 

2015) baseada no respeito, empatia e a horizontalidade para com os pescadores entrevistados e 

suas vivências e percepções da realidade em que vivem.  

 

 
1 Mestranda em Geografia na Universidade Federal do Paraná e membro do Coletivo de Estudos sobre Conflitos 
pelo Território e pela Terra (ENCONTTRA). e-mail: joannaamarante@gmail.com  

mailto:joannaamarante@gmail.com
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Caminhos do mar: O mestre e a pesca artesanal  

De maneira geral o universo da pesca artesanal possui várias facetas, algumas que se 

diferenciam quanto ao território: pesca de rio, pesca de estuário, manguezais, pesca de mar; 

outras que se diferenciam quanto a técnica: pesca de linha, pesca de rede, mariscagem, pesca 

de mergulho. No caso deste trabalho, irei me ater a um tipo de pesca específico em vários 

aspectos: a pesca artesanal embarcada.  

Em Suape, os pescadores locais dividiram o território pesqueiro marinho em dois 

segmentos: o ‘mar de dentro’, parcela do mar que vai da praia aos arrecifes e o ‘mar de fora’, 

parcela do mar que está para além dos arrecifes. No caso deste trabalho, a pesca a que me refiro 

é a pesca artesanal embarcada, ou seja, a pesca que acontece no mar de fora. Em geral esse tipo 

de pesca em Suape é realizada por homens em embarcações a motor e fazem uso das mais 

diversas técnicas. Os pescadores suapenses embarcados, de maneira mais ampla, tem o costume 

de passar até sete horas em alto mar. Os que praticam a pesca de rede, lançam as redes nos 

pesqueiros2 e voltam horas depois para puxar e recolher o pescado, já os que se praticam pesca 

de linha ou de mergulho voltam a praia já com peixe.  

Em geral, a pesca é uma atividade coletiva, ou seja, os pescadores não vão sozinhos 

ao mar, isso porque uma das dimensões que marca esse tipo de pesca e o território pesqueiro 

em si é a dimensão do risco:  
“é muito risco, tá brincando é? A pessoa tem que tá ligada, eu mesmo penso dez vezes 
antes de fazer uma coisa lá fora.” (Renato, 41 anos, mestre de pesca.)  
“o mar não tem cabelo” (Wilson, 46 anos, mestre de pesca) 
“o mar é cruel demais... o mar pra gente sobreviver é cruel, muito perigoso”. (João, 
49 anos, mestre de pesca)   
 

As falas dos pescadores são conscientes quanto a noção de risco, por isso, a tripulação 

tem papel central na pesca. Via de regra, as tripulações possuem um mestre e dois ou três 

tripulantes denominados de proeiros. Os proeiros são os pescadores que estão alocados na proa 

do barco e aqueles que realizam um trabalho mais braçal, de jogar âncora e puxar rede, por 

exemplo.  

O mestre de pesca é um personagem central e universal para a pesca tradicional 

embarcada, ele e sua existência representam e congregam o saber-fazer pescador. No caso das 

tripulações, como na maioria dos casos é ele o dono do barco, é ele quem faz a escolha de seus 

proeiros, por isso:  

 
2 Pesqueiro são os locais de abundância de peixe, geralmente dragagens ou pedras.  
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Pronto, você é mestre de uma navegação, você tem responsabilidade por aquela 
navegação ali e o que acontecer ali, vai ser sua responsabilidade também, porque você 
é tipo, encarregado dos três ou quatro que tiverem, você é o líder deles, entendeu? 
(Lucas, 36 anos, mestre de pesca).  
Se você trabalha com dois ou três, é mesmo que você tá em uma empresa e você é o 
encarregado de ser a liderança, do mesmo jeito que você tá com 3,4,5 na frente, ele 
tem que confiar em você! Você não pode ser mestre somente pra levar pro ponto de 
pesca não, você tem que passar confiança pra eles. Eu trabalho com 3 ou 4 pessoas, 
se eu não for pescar e eles forem, eles mesmo chega pra me dizer: ‘se tu tivesse aqui 
era assim, ou não era assim’ porque? porque é o mestre. (Wilson, 46 anos, mestre de 
pesca) 
O mestre tem muitas responsabilidades... o mestre tem que entender de motor, da parte 
elétrica, tudo é com o mestre... de motor de barco eu não entendo muito.... sempre o 
mestre tem que saber mais que os proeiros... na verdade o proeiro ajuda né, mas 90% 
fica com o mestre, de responsabilidade. (Felipe, 47 anos, mestre de pesca).  
 

Os relatos evidenciam a responsabilidade do mestre, que não se restringe apenas a 

responsabilidade para com a vida dos proeiros, mas que também se expande para o sucesso da 

pescaria, uma boa pesca depende do mestre e de seu conhecimento, da sua capacidade de 

desvelar os caminhos do mar, característica essa que o define e o diferencia do pescador 

comum.  
O mestre sabe os lugares do mar! O mestre é marcar o ponto, chegar aqui e dizer: aqui 
embaixo é uma pedra... Com GPS você faz isso.. a setinha sai e você vai, e deu o 
ponto... A mesma coisa é o mestr!... o mestre na cabeça ele tem um GPS... no GPS: 
eu quero ir pra tal lugar, rastreou aqui no GPS e tá lá... a mesma coisa é o mestre, a 
gente conta o mar assim: do lugar mais raso ao lugar mais fundo. Tudo a gente tem 
marcado na cabeça. [...] Mas mestre mesmo, ele é um GPS. Eu soltei uma rede lá 
agora e deixei uma boia porque eu quis, se eu quisesse eu não deixava a boia e chegava 
lá no ponto onde tá o fim da rede e passava uma âncora puxando e pego a rede. 
(Wilson, 46 anos, mestre de pesca) 

 

O mestre, mais do que os demais pescadores, se apropria do território pesqueiro através 

da marcação, como na fala de Wilson: “ele sabe os lugares do mar”. A marcação é uma espécie 

de trilha para se chegar ao pesqueiro. Maldonado (1994) vai dizer que o mar é indivisível, 

porém, para os pescadores, através do saber tradicional. A marcação é feita com elementos de 

terra e mar: “ 
No que toca à chegada aos pesqueiros ou pontos de pesca, o método é o da 
triangulação visual, isto é, o indivíduo, precisamente o pescador, ao detectar um 
pesqueiro, escolhe ou marca logo algum sinal ou acidente físico ao qual possa associar 
a presença do pesqueiro. Pode ser um igarapé, uma ilha, uma árvore, uma pedra, uma 
enseada, etc., cuja localização permita, sem erro, orientá-lo em futuras excursões [...] 
Um vértice do triângulo refere-se ao local de partida, outro, ao local do pesqueiro, ou 
seja, o acidente físico anunciado por uma determinada marca (árvore). Outro vértice 
do triângulo é ocupado pelo próprio pescador que, em diferentes posições em que 
possa estar, procura se deslocar até encontrar o vértice marcado pelo acidente físico. 
Daí por diante é fácil encontrar o vértice em que está o pesqueiro” (FURTADO, 1993, 
p. 213). 
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A prática da marcação e o conhecimento tradicional do ser pescador, em ampla 

medida, está concentrado na figura do mestre, é quem começa a pescar antes de entrar no mar, 

visto que o saber pescar está para além do território marinho, começa na terra, na observação 

do tempo e das marés, a pesca embarcada é inviável sem a mestrança: 
Falar-se do mestre e da mestrança é falar de algo universal e indissociável à pesca, 
que congrega numa pessoa, num papel, um ideal social [...] Dentre os pescadores, eles 
são os que em nenhum momento podem dissociar de si os modos de ser dos mares 
que percorrem. (MALDONADO, 1994, p. 134) 

Essa indissociação do pescador mestre, dos mares e do saber tradicional é o que torna 

esse personagem central para o debate pois, o mestre é também o sujeito responsável por 

repassar esse conhecimento tradicional para as gerações seguintes, foi assim com eles, e com 

isso, as relações de parentesco e vizinhança tomam o protagonismo para fazer fluir pela história 

a arte da pesca.  

Em Suape, porém, essa lógica que norteia o universo da pesca artesanal, de maneira 

geral, vem sendo modificado devido aos impactos e transformações pelo qual a comunidade 

passou nas últimas décadas.  

 

Suape: Da lama ao Porto  

A comunidade de Suape, escolhida como recorte espacial para esse trabalho, está 

localizada no município do Cabo de Santo Agostinho, litoral sul de Pernambuco, e, situa-se há 

40 quilômetros da capital, Recife. Caracterizada pela presença de mata atlântica e de um rico e 

vasto ecossistema de manguezal, a escolha por essa comunidade deu-se por dois motivos 

específicos: (1) A relação histórica da comunidade com a pesca artesanal e (2) as 

transformações que a comunidade enfrentou e vem enfrentando desde o final da década passada.  

Historicamente a comunidade de Suape sempre esteve muito associada a prática da 

pesca artesanal, isso porque, a praia sempre se viu condicionada ao “isolamento”, fato esse que 

pode ser explicado pela configuração territorial agrária do estado de Pernambuco, visto que, a 

cana-de-açúcar sempre teve um papel protagonista nas ocupações de terra (ANDRADE, 1979) e, 

o município do Cabo de Santo Agostinho não escapa a essa realidade. Cercados por engenhos 

de cana, os moradores da praia viam na pesca a única forma de subsistência na região, afinal, o 

centro urbana do cabo também estava afastado e era de difícil acesso.  
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Diante disso, fato relevante a ser pontuado é que, diferente do que ocorreu com a 

maioria das comunidades pesqueiras no Brasil, que, em princípio eram pescadores-

agricultores3, ou seja, pescadores que também se dedicavam a pesca ou agricultores que se 

destinavam uma parcela do tempo à pesca, em Suape, os pescadores se viram condicionados 

aos recursos marinhos (mar e mangue), visto que as terras eram ocupadas pela cana. Com isso, 

a prática da pesca artesanal sempre foi amplamente difundida na localidade. 

Por outro lado, essa realidade começou a ser severamente alterada a partir da década 

de 1970, quando começou a ser idealizado/planejado a construção de um porto na comunidade, 

a escolha do local se deu por algumas razões, entre elas: a necessidade de uma alternativa ao 

porto do Recife, ao fato da Baía de Suape alcançar uma boa profundidade em poucos metros, o 

que permite o fluxo de navios, e ao fato da barreira de arrecifes funcionar como um quebra mar 

para construção do parque industrial.  

Com isso, no mandato do governador Eraldo Gueiros Leite4 o projeto do porto começa 

a sair do papel, mais precisamente em 1974, após a desapropriação de cerca de 13,5 mil hectares 

de terra5, porém, só em 1983 que Suape começou a operar efetivamente. Com incentivo do 

governo federal, já na década de 1990, foi criado um porto interno que necessitou de uma 

“abertura” de 300m de arrecifes para dar facilitar o acesso e tráfego de navios. Em 2001, durante 

a segunda etapa de construção do porto interno, outra dragagem foi realizada, desta vez de mais 

de 1 milhão e 300 mil m³ de areia. 

Além das obras de construção e de infraestrutura de acesso à Suape como duplicação 

e criação de rodovias, por exemplo, em 2005, o Porto de Suape começa se transformar no que 

é hoje, um complexo portuário industrial, com o ingresso da Refinaria Abreu e Lima. Logo em 

seguida, no ano de 2008, outra base fundamental se agrega ao porto e a refinaria: o estaleiro 

atlântico Sul. 

Passado essa fase, o crescimento do Porto foi exponencial com a chegada de indústrias 

e a refinaria a todo vapor. Hoje, o Complexo Portuário conta com uma área que se divide entre 

o município do Cabo de Santo Agostinho e de Ipojuca. Obviamente que todas essas 

transformações afetaram diretamente a atividade da pesca artesanal. Nesse sentido, torna-se 

 
3 Conceito trabalhado e definido pela socióloga Simone Maldonado. Ver: MALDONADO, Simone. Pescadores 
do mar. São Paulo, Ática. 1986. 
4 Hoje, o complexo portuário recebe esse nome em sua homenagem.  
5 Dados disponíveis em: http://www.suape.pe.gov.br  

http://www.suape.pe.gov.br/
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fundamental apresentar alguns desses impactos para a dinâmica da pesca artesanal na Praia de 

Suape.  

 

Filho de peixe, peixinho é? A vida e a pesca depois do Complexo Portuário de Suape 

A chegada e a consolidação de um empreendimento desse porte acarretou em 

transformações tanto na esfera do trabalho quanto na esfera da vida dos pescadores, isso porque 

o complexo portuário modificou o território pesqueiro nas suas duas faces: a continental e a 

marinha. O continente e o mar foram impactados, e, consequentemente, os pescadores que tem 

naquele território sua base de subsistência e vida.  

No que se refere ao continente e a dimensão do trabalho, o principal impacto é a 

retirada dos pescadores de onde, historicamente e geograficamente, eram seus espaços de 

morada e de sociabilidade. Na paisagem, esses primeiros impactos são visíveis, isso porque a 

beira mar é ocupada por casas de pescadores: 
Tinha mais nativo aqui antes nessa beira de praia, muita gente foi morar mais pra trás, 
aqui pra trás... pescador? Tem poucos aqui pela frente, a maioria tá mais distante daqui 
da costa. Tinha mais pescador aqui próximo, tinha mais pescador... agora tá mais 
afastado, tá mais pra fora, né? Mais pra trás... (Renato, 41 anos. Mestre de pesca) 

 

Esse fato demonstra que a dimensão da vida e do trabalho se misturam na vida dos 

pescadores, visto que a praia era o ambiente de trabalho e de morada. Hoje, esse afastamento 

físico para dar lugar às estruturas do complexo portuário também culmina no afastamento 

dessas duas dimensões.  

Além disso, um elemento muito tradicional e comum no universo da pesca tradicional 

são as caiçaras6, territórios de sociabilidades das tripulações. Em geral, cada mestre possui sua 

caiçara, quando não, é compartilhada entre dois ou três mestres da comunidade. Entretanto, na 

praia de Suape, as caiçaras já não são presentes, isso porque estavam alocadas, assim como as 

casas dos pescadores, em local que hoje ocupa o porto. Hoje, há apenas uma caiçara comunitária 

próxima a praia e que já não é mais ocupada por pescadores artesanais embarcados, que foram 

 
6 Em Pernambuco, as caiçara são pequenas construções de taipas e palhas de coqueiro - telhas de barro ou de 
amianto - feitas à beira-mar das praias, em rios e/ou estuários, servindo de esteio para os pescadores guardarem ou 
repararem seus instrumentos de trabalho (embarcações, remos, redes e demais armadilhas, etc.), sendo ponto de 
encontro, repasse de informações troca de experiências, bate-papo, jogo de dominó, acerto para compra e venda 
de pescados e de equipamentos de pescaria. Sem dúvidas, a caiçara constitui-se em lugar de ricas interações sociais 
da pesca artesanal, momentos de confluências de vários processos e elementos pertencentes à cultura pesqueira 
artesanal, ao ofício da pescaria. (RAMALHO, 2017, p. 107)  
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empurrados para a individualidade de suas peixarias no interior da vila, fazendo com que o 

caráter de reunião, sociabilidade e mística antes da pescaria que pairava sobre as caiçaras, se 

perdesse.  

Figura 01 - Única caiçara na comunidade de Suape. 

 
Fonte: Acervo pessoal (abril/2017). 

 

O registro fotográfico acima evidencia a situação de abandono da única caiçara da 

comunidade, que hoje é mais utilizado pelos marisqueiros.  

Por outro lado, no que concerne os impactos no território pesqueiro marinho, ou seja, 

no mar, utilizarei dois casos já previamente caracterizados: o da marcação e o das tripulações, 

que como dito, são elementos importantes para a dinâmica da pesca artesanal embarcada, e, que 

se conectam diretamente com o sujeito central da pesquisa: o mestre de pesca.  

Com relação aos impactos na questão da marcação, a implantação do porto extinguiu 

alguns pesqueiros da região, ou seja, reduziu a quantidade de locais de pesca, bem como 

restringiu o acesso a determinadas áreas do mar, o que causa revolta entre os pescadores  
Teve e muita [mudança]... Pedras que aterraram, pedras que destruíram... destruiu 
pedra de 300m de comprimento, detonaram as pedras... botaram bomba e passaram a 
draga nos pontos aí e jogaram também lama né, daqui do manguezal [...] Aí alguns 
peixes se afastou né? (Renato, 41 anos. Mestre de pesca) 
Oxe, desapareceu muita marca... a gente chama uma marca de ‘A ilha’ o porto comeu 
tudo, era um morro de barro vermelho que tinha aí, que a gente saiu bem fora e via 
ela, agora não, tirou tudo. (Wilson, 46 anos. Mestre de pesca). 
Aqui tinha uma pedra que a chamava de o viveiro, que era o ponto, que hoje em dia 
depois da dragagem... cabou, cabou, vou pescar lá e não pego nada. O congo, A da 
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igrejinha, boia, tudinho... os pesqueiros que é próximo daqui do porto todos acabaram, 
todos... Na temporada de chixaro, a pedra principal era o Congo, que é próximo ao 
Porto... e de la pra cá, pega mais nada não. (Felipe, 47 anos. Mestre de pesca). 

 

Nesse contexto, os mestres são forçados a se reinventar e descobrir novas marcas de 

pesca, reforçando ainda mais sua importância para a prática e continuidade da pesca na 

comunidade. O desaparecimento desses pesqueiros como o ‘viveiro’, presente na fala de Felipe, 

durante as obras de instalação desses grandes empreendimentos, muitos pontos de pesca se 

perderam em decorrência disso. E essa é uma batalha profundamente desigual e que não depende 

apenas da sabedoria do mestre e de seu imenso talento. É importante ressaltar que sem marcação 

não há pescaria. 

No que diz respeito à tripulação, a chegada do grande empreendimento também 

acarretou em alguns impactos. Com a redução do pescado devido ao desaparecimento de 

pesqueiros e os empregos temporários que passaram a surgir no porto, o número de interessados 

em pescar reduziu exponencialmente. Para entender esse contexto, torna-se importante colocar 

que os proeiros, em geral, ao contrário do mestre de pesca, não tem relação afetiva ou não vem 

a pesca como principal e único meio de vida, logo, embarcam quase sempre quando necessitam, 

sem vínculos ou comprometimentos. O quadro a seguir expõem essa problemática na 

comunidade em questão:  

Quadro 1 - Drástica redução dos pescadores ativos em Suape em 10 anos. 

   2006/2007 2016/2017 

Mestres Cerca de 20 8 

Proeiros 4 por embarcação 2 por embarcação 

Total de pescadores 80 16 

Fonte: Sistematização das entrevistas elaboradas a partir dos trabalhos de campo. 

O quadro um, que cruza e compara os dados sistematizados recolhidos em campo a 

partir das entrevistas feitas por mim com os dados do sociólogo Cristiano Ramalho, da década 

passada, refletem o desinteresse em pescar frente ao cenário difícil para essa atividade que se 
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estabeleceu com a consolidação do complexo. Sobre isso, a fala do pescador vai de encontro 

ao expresso no quadro, ao dizer que, 
Aqui ninguém quer pescar... muita gente não quer pescar, vai trabalhar, procurar mais 
emprego do que pescar, tem poucos pescadores aqui... Você vê essa quantidade de 
barco aí...saí pro mar dois ou três no verão... eu acho um [pescador]: “ai, eu num vou 
nada”, chamo outro: “vou não”, aí chamo um, aí vai eu e ele só... antes tinha três ou 
quatro no barco [antigamente], só vai dois ou três. (Ricardo, 55 anos. Proeiro) 

 

Esse cenário, descrito no relato do pescador e exposto no quadro um, culmina no 

ponto central desse escrito: a continuidade da pesca artesanal na comunidade de Suape pelos 

mais jovens. Para apresentar e ilustrar esse debate o quadro a seguir faz-se necessário à reflexão. 

 

Quadro 2 - Conhecimento sobre pesca artesanal dos mestres para seus filhos, segundo os 

pescadores de Suape, PE. 

Pescador Filhos Sabe(m) pescar Quantos filhos 

pescam com ele 

A 1 (criança) 0 0 

B 3 3 0 

C 2  (crianças) 0 0 

D 2 1 Só quando está 

desempregado. 

E 2 1 0 

Fonte: Trabalho de campo da pesquisa (Setembro/2016 a Julho/2017). 
 

Antes de destrinchar o quadro apresentado, é importante ressaltar que, no universo 

da pesca artesanal, de maneira ampla, os conhecimentos tradicionais são repassados de geração 

em geração, ou seja, os laços de parentesco e de vizinhança são centrais, tal prática é comum e 

essencial para a dinâmica de renovação pesca ao longo dos anos. 

Os mestres, sujeitos centrais aqui, foram inseridos no contexto da pesca artesanal 

muito jovens, na maioria dos casos pela necessidade de suas famílias, mas muitas vezes também 
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porque tinham pais, tios e/ou avós pescadores mestres. O fato de viverem, praticamente, dentro 

do mar, pela proximidade de suas casas com a praia, também facilitava essa inserção, fato que já 

não ocorre hoje, como mencionado.  
Comecei a pescar por volta de 11 anos, com meu avô e pai de criação... começou a 
pescaria com rede de arrasto, a gente ia tanto de dia como a noite. (Felipe, 47 anos. 
Mestre de pesca) 
Comecei a pescar com 12 anos, com meu pai.  Demorei um pouquinho mas aprendi, 
viu? Olhando papai pescando... só no olhar a pessoa vai aprendendo, vai pegando as 
manhas. (Nunes, 49 anos. Mestre de pesca) 

Os relatos das entrevistas com os mestre, se postas juntas ao quadro 2 já revelam uma 

outra realidade, uma em que essa tradição vem sendo desconstruída. Isso pode ser justificado 

pelo fato de que os próprios mestres de pesca, guardiões desse saber-fazer pescador e 

responsáveis pelo repasse do conhecimento, não querem inserir os seus filhos no contexto 

imposto pelo complexo portuário para a dinâmica da pesca. Segundo os próprios:  
Eu mesmo tenho uma menina, eu mesmo só vou ensinar a ela o básico, que é pra não 
morrer afogada, né? Nadar e mostra a ele como é o mar lá fora, mas pra incentivar 
mesmo a pescar, não! Não dá não, tem futuro não. (Renato, 41 anos, Mestre de pesca) 
O que a gente tem que dar pros filhos da gente é o estudo. Eu posso me matar aí, me 
embolar na lama, me fazer o que for, mas eu não quero meus filhos em pescaria assim. 
(Tiago, 36 anos. Mestre de pesca) 
Eu digo ao meu [filho] que estude pra ser alguma coisa... pescar por esporte, não pra 
sobreviver. (Nunes, 49 anos. Mestre de pesca) 

 

Há um desencantamento dos mestres em transmitir esse conhecimento por causa do 

cenário que foi imposto diante de tantos impactos causados pelo complexo portuário e, com isso, 

uma redução já significativa no número de pescadores e, principalmente, de mestres, se 

comparado a outras pesquisas, por exemplo. Os mestres almejam e desejam uma vida melhor e 

mais digna para seus filhos, porque segundo eles, a pesca em Suape já não oferece perspectivas 
Pescaria, moça, daqui a uns dias não vai existir pescador mais não, pra você comer 
um peixe você vai ter que ir pegar e não comprar, viu? É sério... os pescadores não 
tão produzindo feito produzia não. (Tiago, 36 anos. Mestre de pesca) 
Tá fraco de peixe [...] Agora se fosse naquele tempo... oxe!! Aqueles anos de 80, 
por aí, menino... os peixes aqui brincavam um com outro, montando um no outro 
porque não tinha espaço, não precisava nem muito ir pra fora, aqui mesmo você 
jogava a rede e pegava peixe, agora.... bota a rede aí, o que você pega é lodo e lixo. 
(Felipe, 41 anos. Mestre de Pesca) 
Pescaria aqui em Suape acabou. Pouca gente tá indo pescar. Uma porque não tem 
futuro, outra, os meninos de hoje em dia só querem malandrar. (Nunes, 49 anos. 
Mestre de pesca) 

 

Os relatos dos mestres são pessimistas e reveladores para o futuro da pesca em Suape, 

onde a pesca artesanal e sua continuidade encontram-se em situação limite e preocupante. Os 

impactos do complexo portuário na pescaria, em geral, estão associados aos impactos 
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ambientais que esse tipo de empreendimento acarreta para determinado território, isso acontece 

justamente porque os modos de vida dos pescadores se opõem a lógica do capital, que norteia 

esse investimento. 

 

Para continuar refletindo… 

 O presente trabalho se propôs a discutir como os impactos causados pelo complexo 

portuário industrial de Suape impactou e ainda impacta a continuidade da atividade da pesca 

artesanal na comunidade entre os mais jovens, que em sua maioria são filhos de pescadores 

mestres.  

Os dados levantados e apresentados sobre Suape aqui desvelam que filho de pescador, 

nos dias de hoje e na comunidade em questão, não necessariamente pescador é. Os mestres 

buscam oferecer aos seus filhos outros caminhos além da pesca por acreditarem que a pesca em 

Suape, devido aos impactos das últimas décadas, está em processo de desaparecimento. 

Por outro lado, outra discussão que se abre nesse âmbito, diz respeito à noção de 

pluriverso, trabalhada por Arthuro Escobar (2014), que entende esse conceito a partir do 

respeito as diferentes formas de ver e sentir o mundo, para além do capital. No momento atual, 

o contexto de Suape vai confrontar aquilo que Escobar relata como a ideia do pluriverso, visto 

que, na comunidade as formas de sentirpensar a terra e o mar foram e são oprimidas no cenário 

que se estabeleceu.  Uma alternativa à isso é enfatizar e caminhar rumo a um diálogo de saberes, 

compreendendo e se fazendo compreender que valorização do tradicional é fundamental e 

protagonista para as relações sociedade-natureza.  
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ATORES E O PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA: UMA 
ANÁLISE DAS INTER-RELAÇÕES DERIVADAS DOS USOS, ACESSOS E 

APROPRIAÇÕES DOS RECURSOS NATURAIS 
 

Fernanda Lerner1 
 
Introdução 
 
A moderna concepção de áreas protegidas surge no século XIX no Estados Unidos da 

América (EUA), sob o conceito de wilderness. Nessa ótica, a área protegida é uma área natural 

selvagem, sem a presença humana. A proteção da natureza só de daria quando se afastasse o 

homem dessas áreas, onde ele só estaria para reverenciá-las. O Parque de Yellowstone foi a 

primeira área protegida (DIEGUES, 2008, p. 18).  

Vários países experimentaram a criação de parques nacionais em  suas colônias, 

considerando a realidade destas comparável aos dos EUA (EEA, 2012).  Para Vallejo (2017) 

Yellowstone difundiu-se mundialmente como o “modelo de intervenção governamental na 

formação de espaços públicos protegidos” (VALLEJO, 2017, p. 18). O Brasil, seguindo o 

contexto mundial, cria em 1937 sua primeira área protegida, o Parque Nacional de Itatiaia, sítio 

de domínio estatal sob a lógica da wilderness.  

Hoje, além da proteção ambiental, as áreas protegidas devem proporcionar benefícios 

sociais, ambientais e econômicos, principalmente para as populações de seu interior e entorno. 

São assim consideradas fundamentais na resolução de várias questões como a segurança 

alimentar e hídrica, saúde e bem-estar humanos, alívio da pobreza e mudanças climáticas 

(LERNER, 2016). 

Por outro lado, autores tem colocado a criação de áreas protegidas, especialmente  as 

criadas e geridas na lógica do conceito de wilderness, como as causadoras da exclusão de 

populações de seus territórios históricos; do aumento da degradação ambiental do entorno pelo 

sobre uso compensando a perda da área; acirramento de conflitos rurais decorrentes da disputa 

pelos recursos; desaparecimento de conhecimentos tradicionais pela negação do uso dos 

recursos, entre outros (ARRUDA 1999; BENSUSAN 2006; DOWIE 2006; DIEGUES, 2012).  

 
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense. Contato de 
endereço eletrônico: fernanda.lerner@hotmail.com 
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No Brasil, as áreas protegidas2 são designadas como Unidades de Conservação da 

Natureza (UC) e tem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) como seu marco 

legal (BRASIL, 2000).  

O SNUC divide as UC em dois grupos: de proteção integral e de uso sustentável.  As 

Unidades de Conservação (UC) do grupo proteção integral tem por objetivo “preservar a 

natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais”, ou seja, são UC 

restritivas ou estritas. As UC do grupo uso sustentável tem por objetivo “compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais” (BRASIL, 

2000). O presente trabalho se concentrará na categoria de manejo Parque.  

O Parque “tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande 

relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 

desenvolvimento de atividades de educação, a interpretação ambiental, de recreação em contato 

com a natureza e de turismo ecológico”. O domínio sobre a área é público, sendo que áreas 

particulares dentro dos limites da UC devem ser desapropriadas. Nessa categoria de manejo a 

visitação está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo, assim como a 

pesquisa científica depende de autorização e regulamentação prévia do órgão responsável pela 

administração da unidade (BRASIL, 2000). 

Com a consolidação do SNUC, a criação de um parque  “deve ser precedida de estudos 

técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites 

mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento”. Neste processo de 

consulta pública o SNUC dispõe que o poder público é obrigado a fornecer informações 

“adequadas e inteligíveis” a população local e outras partes interessadas na implementação da 

UC (BRASIL, 2000).  

Entre as questões que permeiam os debates sobre áreas protegidas, inclusive UC, estão 

as relações entre as populações locais com os sítios protegidos e seu entorno. A polêmica se 

encontra na proibição do uso direto dos recursos naturais e da ocupação humana no interior de 

áreas protegidas de categorias estritas, como Parques, além, da restrição do uso e acesso aos 

recursos naturais no entorno dos sítios. Outra questão é a negação dos conhecimentos locais e 

 
2 Existem outras áreas protegidas não inseridas no SNUC: áreas Indígenas, áreas militares e as abrangidas pelo 
Código Florestal.  
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das relações subjetivas das populações durante a criação e a gestão dos sítios, o que leva a uma 

exclusão de visões de mundo, realidades e consequentemente conflitos. 

Neste trabalho, tenTo entender a dinâmica das relações que envolvem os atores/grupos 

rurais com os recursos naturais do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (PNRJ). Assim 

o objetivo é levantar quais são os atores/grupos rurais que possuem relações com a UC, além 

de descrever a dinâmica dos seus usos, acessos e formas de apropriação dos recursos. 

Metodologicamente o trabalho enquadra-se em um estudo de caso e suas etapas: 

pesquisa bibliográfica e documental, trabalho de campo e entrevistas semiestruturadas com os 

conselheiros do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba 

(CONPARNA). Para identificar os atores/grupos rurais e as relações deles com os recursos 

naturais do PARNA realizou-se:  

a) leitura crítica do Plano de Manejo do PNRJ de modo a identificar quais são os atores/grupos 

rurais citados, além dos seus usos, acessos e apropriações dos recursos, dentro e no entorno da 

UC;  

b) a análise das entrevistas, para identificar os diferentes atores/grupos rurais descritos pelos 

conselheiros e como eles se relacionam com o Parque. 

As relações de uso são entendidas como a dimensão do proveito direto dos recursos (p. 

ex: retirada de madeira). Como apropriação se entende as relações de dimensão imaterial 

estabelecidas entre os grupos e os recursos. O acesso envolve a dimensão de “entrada, 

passagem” pelo Parque. Comumente essas relações estabelecidas com os recursos da UC não 

são unidimensionais, envolvem mais de uma dimensão (uso e apropriação, por exemplo).  

Na primeira parte do trabalho abordo algumas características gerais sobre as UC, bem 

como o processo de criação do PNRJ, com ênfase na questão da participação das populações 

locais. O trabalho segue com a análise do Plano de Manejo (PMPNRJ), com foco em como os 

atores/grupos rurais participaram de sua elaboração. Em seguida apresento a análise das falas 

dos representantes do CONPARNA, onde busco identificar os atores/grupos rurais e suas 

relações com PNRJ e discutir a complexidade das relações estabelecidas entre pessoas/recursos 

naturais/Parque. Nas considerações, trago algumas questões pertinentes a reflexão, essenciais 

no atual momento político brasileiro, envolvendo as UC.   

 
 
O Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba 
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O Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (PNRJ) foi criado em 1998, antes da 

promulgação do SNUC. Ele se localiza no nordeste do Estado do Rio de Janeiro. Seu objetivo 

é “de proteger e preservar amostras dos ecossistemas ali existentes e possibilitar o 

desenvolvimento de pesquisa científica e de programas de educação ambiental”, no caso, 

preservar as áreas de restinga remanescentes e uma complexa rede lagunar, além da sua fauna. 

Sua área abrange os municípios de Macaé (1%), Carapebus (34%) e Quissamã (65%) (ICMBIO, 

2008). A Figura 1 mostra a localização do PNRJ no Estado do Rio de Janeiro e a Figura 2 ilustra 

as características ambientais da área. 
Figura 1: Localização do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba no Estado do Rio de Janeiro 

 
Fonte: ICMBIO, (2008).  
 
Figura 2- Características do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Campos (2015).  
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A região onde se localiza o PNRJ está historicamente inserida em ciclos econômicos 

importantes. A região foi uma das maiores produtoras de açúcar no século XIX. Este período 

histórico está marcado dentro do PNRJ pelo Canal Campos Macaé. O canal Campos Macaé 

possui 100 km e liga Campos dos Goytacazes ao rio Macaé. Ele foi considerado uma das 

maiores obras do período do Império do Brasil. Aberto por mão de obra escrava, ele tinha como 

objetivo escoar a produção açucareira para o porto de Macaé e de lá  para a cidade do Rio de 

Janeiro (SOFFIATI, 2011). 

 A partir da década de 1960, com a decadência da indústria açucareira, muitas áreas de 

cana-de-açúcar foram convertidas em pastagens para pecuária. No final da década de 1970 se 

iniciou a exploração de petróleo na Bacia de Campos, o que acarretou numa mudança na 

organização espacial, ao converter uma região predominantemente agrícola em um dos polos 

de extração de petróleo do país. Na década de 1990, com o fim do monopólio de exploração de 

petróleo pela PETROBRAS, a região passou a receber intensos investimentos industriais, 

principalmente de capital internacional. A oferta de emprego e o “milagre econômico” atraíram 

um grande contingente migratório, o que impulsionou a ocupação do solo, muitas vezes em 

áreas sensíveis sem nenhum planejamento ou infraestrutura urbana (SOFFIATI, 2011). 

  A ocupação das áreas urbanas e rurais adjacentes ao PNRJ passou a apresentar alta taxa 

de crescimento, como consequência do desenvolvimento das atividades agrícolas e industrial 

na região. Com isso, a ocupação humana e suas atividades cotidianas, (p.e.: retirada de 

vegetação, descarga de efluentes in natura, construção de moradias, disposição irregular de 

resíduos sólidos), o uso intensivo do solo nas áreas agrícolas e as atividades da indústria 

offshore são os principais pressões ou ameaças relatadas ao PNRJ e seu entorno (SANTOS, 

2008; ICMBIO, 2008).  

 Segundo Vainer (2010) o processo que desencadeou na criação do PNRJ foi resultado 

de pressões de pesquisadores e ambientalistas, sem grande envolvimento das populações e das 

forças políticas locais.  

Francisco de Assis Esteves foi um dos principais incentivadores da criação do PNRJ. 

Ele diz que os cientistas envolvidos na criação da UC “tinham a consciência de que, muito mais 

importante do que preservar um depositório de espécies vegetais e animais – que o homem já 

identificara como relevante fonte de madeira e de alimento” era importante preservar a área por 

outro motivo: o patrimônio genético e dos compostos bioativos originados das espécies 
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vegetais. Assim, “o que mais afligia os cientistas era o fato de que a criação de Unidade de 

Preservação seria a única possibilidade real e capaz de garantir a proteção desse fantástico 

laboratório natural e livrá-lo da completa destruição” (ESTEVES, 2011, p. 64).  

A ausência da participação dos locais na criação da UC é considerada uma das fontes 

de conflitos entre a UC e seu entorno. A ausência da população local é clara na  fala do 

Pescador/Poeta Jorge Poema3, um dos principais atores que contestava a forma de consolidação 

do PNRJ  

óia, eu vou contar pra tu,  (...)que por aqui  chegou um povo de Brasília. Dizia que 
nois  “não sei”.  Falavam um tal e imais, fossis, remanescentes (...)Por aqui agora 
tudo mudou, é PARNA JURUBATIBA.  Dizem que é pra preserva.  Nois não sabe se 
isso é bom, se isso é má(...). Mas pedimos por favo,  que nessa tar de preservação, 
preserva nois, pescador (Jorge Poema, abril de 2019). 

 

Um dos entrevistados por Vainer (2010) diz que os conflitos em relação ao PARNA se 

intensificaram no ano seguinte de sua criação “devido principalmente à falta de “espírito de 

participação popular” e ao fato da população atingida pela criação do parque ter sido 

desconsiderada ao longo do processo” (VAINER, 2010, p. 77).  

A problemática da criação permeia grande parte das relações que a UC estabelece com 

o entorno. Um dos Conselheiros do CONPARNA, entrevistados durante meu trabalho de 

campo, tem a seguinte fala:  
(...)  o parque não foi bem recebido pela população no início. O parque não foi bem 
elaborado, foi mal planejado do meu ponto de vista pessoal. O parque foi concebido 
de forma errada. O parque hoje poderia ter dado muito mais certo, poderia estar 
funcionando muito melhor se ele tivesse sido começado de baixo para cima, se tivesse 
se conscientizado, usando os moradores, os proprietários das terras, das áreas 
entendeu? começado realmente das raízes né (...) E de repente poderia se adequar os 
próprios moradores que não eram tantos, assim eles seriam os verdadeiros guardiões 
do parque. E hoje a gente tem um problema que não acontecia antes da fama, antes da 
criação do parque. A criação do parque aqui no município foi um inferno. Você só via 
gente até estressada dizendo “-Não é possível ninguém pode mandar no que é nosso?” 
foi o maior sacrifício (Conselheiro C3, 2016).  

 
 

Como já mencionado anteriormente, em 1998 não havia a obrigatoriedade de consulta 

a populações locais para a consolidação de uma UC. A própria ideia de criação de uma UC na 

 
3 O Pescador tradicional Jorge Poema ficou conhecido pela sua participação nas discussões em relação a 
consolidação do PARNA Jurubatiba. Escrevia poemas falando das suas vivências e como o PNRJ afetou o modo 
de vida dos Pescadores.  Jorge faleceu em julho de 2019 e deixo minha homenagem e agradecimento por 
compartilhar comigo, numa tarde de terça-feira, toda sua vivência e saber sobre Jurubatiba.   
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região já era polêmica antes mesmo de haver um Projeto de UC consolidado. O PNRJ foi 

controverso para as populações. Controverso por que as populações não foram chamadas ao 

debate, ou mais grave, sua existência negada/invisibilizada.  

No próximo item analiso a participação da população local na elaboração do Plano de 

Manejo. Busco verificar como a população participou da elaboração deste documento, 

orientador do processo de gestão. Depois parto para a análise dos atores/grupos rurais que 

estabelecem relações com o PNRJ, segundo o documento.  

 

O Plano de Manejo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba 
 
O  Plano de Manejo é o documento onde constam os objetivos gerais de uma UC, seu 

Zoneamento Ambiental, as normas de uso da área e de manejo dos recursos naturais e o 

planejamento para implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade (SNUC, 

2002). Desde 2002 os Planos de Manejo de UC de proteção integral são feitos seguindo as 

orientações do Roteiro Metodológico de Planejamento de Parques Nacionais, Reservas e 

Estações Ecológicas4. O roteiro metodológico enfatiza que qualquer projeto de gestão de área 

protegida deve considerar as necessidades dos grupos em seu entorno.  

A metodologia proposta pelo Roteiro Metodológico, para a elaboração do Plano de 

Manejo visa  
o envolvimento da sociedade no planejamento e em ações específicas na UC e no seu 
entorno, tornando-a partícipe e comprometida com as estratégias estabelecidas. Trata-
se de uma oportunidade para se obter o reconhecimento da importância da Unidade 
de Conservação e de sua contribuição para a sociedade, sendo a sua proteção um ato 
de cidadania. Ao mesmo tempo, permite identificar lideranças que poderão apoiar a 
solução de impasses que ocorram na UC e seu entorno (IBAMA, 2002, p.25).  

 

Enfatiza-se então: considerar as necessidades dos grupos locais do entorno da UC; 

envolver a sociedade no planejamento do Plano de Manejo; tornar a comunidade do entorno 

participante e comprometida com as estratégias da UC; utilizar a construção do Plano de 

Manejo como uma oportunidade de reconhecimento da importância da UC (IBAMA, 2002).  

O Roteiro Metodológico traz um organograma com os diferentes momentos de 

envolvimento da comunidade local na sua elaboração. Esses momentos de envolvimento da 

sociedade no planejamento de uma Unidade de Conservação ocorrerão por ocasião de visitas 

 
4 Foi Lançado recentemente um novo Roteiro Metodológico para Elaboração de Planos de Manejo para UC 
Federais, disponível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/roteiros-metodologicos 

http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/roteiros-metodologicos
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às prefeituras e outras instituições, reuniões abertas nos municípios que levam à preparação das 

comunidades para a participação na oficina de planejamento, reunião técnica com 

pesquisadores, oficina de planejamento, na implementação dos conselhos consultivos e em 

ações de cooperação institucional. O apoio das prefeituras locais deve ser buscado, 

especialmente na realização das reuniões abertas com as comunidades (IBAMA, 2002). 

Contudo, vale ressaltar que em nenhum dos itens que fala da participação no Roteiro 

Metodológico, a comunidade consultada tem o poder de decisão, apenas de “consulta”. 

Feitas as considerações sobre as recomendações do Roteiro metodológico, partimos para 

a análise do PMPNRJ. O PM não é claro quando se refere a metodologia, ou as etapas de sua 

elaboração. Segundo o documento, em 2001 foi feita a oficina de planejamento, elaborada com 

as orientações do Roteiro Metodológico para Unidades de Conservação de Uso Indireto 

(IBAMA/GTZ,1996). Depois dessa oficina a elaboração do Plano foi interrompida para 

adaptar-se a nova Metodologia do Roteiro de 2002 (IBAMA, 2002).  

A oficina teve como objetivo subsidiar a elaboração do Plano, ao possibilitar um espaço 

de discussão com o levantamento de problemas, objetivos e estratégias. Essa oficina foi 

realizada em Macaé, e segundo ICMBIO (2008) teve a participação de diversos atores. Para a 

oficina foram convidados, pela equipe técnica do IBAMA e pela equipe de elaboração do plano 

de manejo, diversos atores. Entre eles: um representante de cada uma das três prefeituras 

envolvidas, da Defesa Civil do Estado (Corpo de Bombeiros), da TURISRIO, do SEBRAE, da 

MACAETUR, da PETROBRÁS, do NUPEM/UFRJ, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, da 

UENF, da Polícia Federal, dos órgãos ambientais públicos e de vários setores da sociedade 

civil, entre outros (ICMBIO, 2008).  

Vale comentar que os “diversos atores” citados pelo PM parecem não ser tão diversos, 

uma vez que as comunidades do entorno não aparecem entre os convidados. Elas podem estar 

presentes apenas nos “de vários setores da sociedade civil, entre outros”, citados pelo 

documento.   

Vainer (2010) entrevistou diferentes atores que fizeram parte das primeiras reuniões de 

elaboração do PM. Segundo o relato desses atores, apenas 22 pessoas estavam presentes nessa 

oficina, das quais 12 eram do IBAMA. Não se permitiu a efetiva participação da população 

local, nem dos representantes municipais, o que acirrou o descontentamento em relação a 

consolidação da UC. Em decorrência disso, os Prefeitos de Quisamã e Carapebus obtiveram 
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audiência com o então Ministro do Meio Ambiente que paralisou o processo de elaboração do 

PM, até a formalização do Conselho Consultivo do Parque. 

Para elucidar quais os atores que participaram das oficinas para elaboração do Plano do 

Manejo, recorri em 2018 ao ICMBIO para ter acesso as atas/documentos que subsidiaram a 

construção da discussão do PM. O Instituto informou que não existe nenhum tipo de documento 

arquivado relacionado à essas discussões.  

Mesmo com a promulgação do SNUC (2000), com a publicação do Roteiro 

Metodológico (IBAMA, 2002) e com os conflitos já instituídos, não se encontrou durante esta 

pesquisa, registro de nenhuma outra consulta/oficina (excetuando a de 2001)  feita  para a 

consolidação do PM. Assim o único espaço institucional, formal, para a participação das 

populações locais para elaboração do documento foi em agosto de 2001.  

 O Roteiro Metodológico recomenda que o PM traga a visão da comunidade (IBAMA, 

2002).  Segundo o Roteiro, esse item deve ser descrito com base nas reuniões e oficinas e através 

dos levantamentos socioeconômicos realizados, e tem por objetivo abordar as consequências e 

as percepções das comunidades vizinhas em relação a UC. O PM não descreve nenhum tipo de 

levantamento feito com as comunidades do entorno. Então, se foi feita apenas uma oficina com 

as problemáticas acima expostas, indaga-se: como o PM, documento que orienta as ações de 

gestão da UC, traça a “visão da comunidade”?  

O PM informa que não havia residentes na área, apenas algumas construções rurais, 

animais domésticos com seus tratadores e empregados de propriedades adjacentes. Além disso, 

o PM fala de invasores, posseiros, “além de um morador da margem da Lagoa do Paulista, tipo 

folclórico da região, o qual promete que não deixará jamais sua propriedade” (ICMBIO, encarte 

3, p. 102).   

Chamo atenção para a armadilha de associar o uso dos recursos aos 

residentes/moradores. Em áreas onde a propriedade privada não é fortemente 

concebida/delimitada ou em regiões onde os recursos são usados de forma coletiva, não são 

apenas os residentes que usam, acessam e se apropriam dos recursos. Há usos e apropriações 

dadas pelas comunidades vizinhas, relações constituídas à gerações. Essas relações deveriam 

ser conhecidas claramente no momento em que se institucionaliza uma UC, especialmente de 

Proteção Integral.   
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O Plano afirma que a relação entre o PNRJ e as populações locais é estreita tanto no uso 

direto ou indireto que faz dos recursos naturais disponíveis. Porém, afirma que 
embora não se tenha procedido a um estudo formal da percepção ambiental dessas 
populações, pudemos inferir das entrevistas realizadas na área que os vários grupos 
socioculturais têm distintas visões em relação ao Parque Nacional da Restinga de 
Jurubatiba, estruturadas a partir de suas experiências e conhecimentos 
tradicionalmente construídos (ICMBIO, 2008, Encarte 2, p. p. 126). 
 

A citação acima, retirada do PM, fala de entrevistas realizadas na área. Entretanto, a 

metodologia inicial, apresentada no encarte 1 do PM não cita essas entrevistas, nem seu 

conteúdo. Ainda a citação acima afirma que não foi feito um estudo formal sobre a percepção 

ambiental das populações. Questiona-se então: As entrevistas ocorreram? Se sim, qual foi o 

conteúdo das entrevistas? Quais foram os grupos abordados?  Como a equipe técnica do PM 

concluiu que existem “distintas visões em relação ao Parque? Quais seriam essas “visões”?  

Não seria o PM o documento onde essas “distintas visões “deveriam estar explicitadas, 

norteando assim as ações da gestão?  

Seguindo a análise do item “visão das comunidades”, o PM diz que a população local 

identifica o  PNRJ diretamente como o IBAMA, sendo “os dois termos usados 

indiscriminadamente como sinônimos, por quaisquer dos grupos socioculturais, inclusive o 

ligado ao poder público” (ICMBIO, 2008, encarte 2, p. 127). Na área urbana a população local, 

no geral, parece desconhecer o Parque, e quando já ouviram algo sobre ele, o relacionam ao 

turismo e à geração de empregos. 

Nas comunidades rurais e mais tradicionais, (para o PM os pescadores artesanais) há 

maior conhecimento sobre a existência do Parque, porém existe um sentimento de perda e 

injustiça.   Nesse sentido o PM traz os conflitos estabelecidos entre pescadores de Carapebus e 

IBAMA em relação a abertura de barra da Lagoa. Essa abertura de barra ocorre desde o século 

XVIII e está fundamentada principalmente no conhecimento popular (ICMBIO, 2008). Apesar 

de fazer referência a comunidades rurais mais tradicionais, a única visão, (de perda e injustiça) 

trazida pelo PM é dos pescadores artesanais, especificamente da Lagoa de Carapebus. 

Questiona-se então: não existem outras comunidades rurais no entorno do Parque?  

O PM cita “os saberes mantidos pelas populações locais sobre as práticas tradicionais 

de manejo ambiental e sobre o uso medicinal, alimentar e artesanal da flora e fauna protegidas 

pela UC” (ICMBIO, 2008, encarte 3, p. 102) como um patrimônio imaterial, que deve ser 

entendido como herança histórica deixada pelos habitantes tamoio e goitacá. O PM faz  menção 
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a essas práticas, mas não descreve nenhuma delas, ou seja, não existem informações sobre esses 

usos no PM.  

  Mediante a leitura do PM e as incongruências já mencionadas, segue-se para a 

identificação dos usos, apropriações e acessos feitos pelos atores/grupos rurais aos recursos da 

UC no documento.  O Quadro 1 representa essas relações. A categorização à esquerda 

(atividade agropecuária; extração dos recursos) é feita pelo Próprio Plano de Manejo.  
 
Quadro 1: Usos, Apropriações e Acessos da relação entre PNRJ e o entorno segundo o Plano de Manejo.  

Usos, Apropriações e Acessos  Por que a relação é 
ou não adequada a 
categoria de manejo 
PARNA  

Atores/Grup
os de 
interesse  

Comentários e questões do autor  

at
iv

id
ad

e 
ag

ro
pe

cu
ár

ia
 

Criação de gado  Uso direto não é 
compatível com a 
categoria de manejo 
Parque 

Pequenos e 
grandes 
proprietários 

Não existem cercas que delimitam a área da 
UC e impedem a entrada do gado. 

Plantação de coco Uso direto e plantio de 
exóticas não são 
compatíveis com a 
categoria de manejo 
Parque  

Agricultores e 
empreendime
nto agrícolas 

Questão fundiária não resolvida. 
 

 e
xt

ra
çã

o 
do

s  
re

cu
rs

os
 n

at
ur

ai
s 

Extração vegetal  Uso direto não é 
compatível com a 
categoria de manejo 
Parque  

 
 
Atores/grupos 
não 
identificados 
no Plano de 
Manejo 
  

O plano somente menciona a extração para 
alimentação e uso medicinal. A prática é 
associada a hábitos remanescentes da 
tradição local. Todavia, não diz quem são os 
usuários, locais ou de fora, a tradição e quais 
são os recursos florestais extraídos.   

Extração animal   O plano menciona as atividades de caça, 
extração de mel e captura de aves. Ele as 
relaciona a questões econômicas, mas não 
descrimina o que seria isso ou quais 
atores/grupos exercem essas atividades. 
Existem outras relações estabelecidas para 
existirem essas atividades para além do fator 
econômico?  

in
va

sã
o 

e 
m

or
ad

ia
s 

Invasão por moradias na 
praia (bolsões) e nas “áreas 
urbanas”.  

não identifica causa. A 
ocupação humana não 
é proibida no entorno 
de um Parque. 

Atores/grupos 
não 
identificados 
no Plano de 
Manejo  

Existem informações disponíveis que a 
expansão urbana se dá por projetos 
imobiliários, grileiros, veranistas e 
proprietários de terra.  

Invasão de áreas por 
animais domésticos 

Fauna 
exótica/doméstica não 
é permitida em um 
Parque. 

Proprietários 
de terra 

Trato de animais domésticos nas 
propriedades não desapropriadas e do 
entorno. Indiretamente pela questão 
fundiária.  

at
iv

id
ad

e 
de

 la
ze

r 
nã

o 
au

to
riz

ad
a 

Atividades de lazer 
(Passeio de jipe no comoro 
da praia, nas dunas, nas 
moitas da restinga. Uso 
indevido das lagoas e 
praias) 

Atividades de lazer 
predatório ou em áreas 
sensíveis. A visitação 
é permitida na 
categoria de manejo 
Parque, conforme o 
Plano de Manejo e 
outros regulamentos.  

 Não 
mencionado 

O plano não identifica os atores/grupos que 
exercem essas atividades. Ele associa o 
problema a ausência de um Plano de 
Visitação. Hoje existe o plano de visitação e 
a situação permanece a mesma.  

In
st

al
aç

ão
 

co
nf

lit
an

te
 

Estradas de acesso para 
balneários e Fazenda Bom 
retiro, com a circulação de 
pessoas, animais 
domésticos, máquinas e 
viaturas nas estradas que 
passam dentro da UC. 

O acesso controlado é 
previsto na categoria 
de manejo Parque. 

Não 
mencionado 

O plano não identifica os atores/grupos que 
exercem essas atividades. O acesso ocorria 
sem controle de pessoas e veículos. A via foi 
fechada pelo PNRJ por falta de manutenção, 
o que foi alvo de reclamação dos moradores 
que querem acesso à praia.  
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m
an

ej
o 

in
ad

eq
ua

do
 d

e 
co

rp
os

 d
e 

ág
ua

 d
o 

en
to

rn
o 

Desmatamento da margem 
dos córregos, erosão 
hídrica, lixiviação, 
incremento do fluxo de 
água, aumento de 
poluentes e  eutrofização.  
 
 
Crescimento desordenado 
da área urbana, esgoto in 
natura, morte de animais, 
doenças em humanos.  
 
Canais de drenagem 
abertos para 
aproveitamento de área, 
aumento de bancos de 
areia e secagem das lagoas.  

O entorno da categoria 
de manejo Parque é 
regulado pela Zona de 
Amortecimento e suas 
restrições de uso aos 
recursos naturais e 
ocupação humana. 

Proprietários 
agrícolas, 
pequenos 
agricultores, 
população 
urbana 
 
 

Falta de coleta e tratamento de efluentes 
sanitários urbano; Ampliação da área de 
plantio ou moradia.  Déficit no planejamento 
urbano e fiscalização ambiental.  
 

 O entorno da 
categoria de manejo 
Parque é regulado pela 
Zona de 
Amortecimento e suas 
restrições de uso aos 
recursos naturais e 
ocupação humana. 

Canal em 
Carapebus, 
com a antiga 
usina como 
responsável 
pela poluição.  

Hoje fechada, mas canal recebe esgotamento 
sanitário sem tratamento.  

 O entorno da 
categoria de manejo 
Parque é regulado pela 
Zona de 
Amortecimento e suas 
restrições de uso aos 
recursos naturais e 
ocupação humana. 

Agricultores 
da Lagoa de 
Ubatuba, 
Quissamã, 
Lagoa de 
Carapebus.  

O Plano não identifica o motivo. Levanta-se 
as hipóteses da perda de área? Ou 
desconhecimento em relação a UC?  

pe
sc

a 
ar

te
sa

na
l n

o 
in

te
rio

r d
a 

uc
 

Pesca artesanal Não compatível com a 
categoria de manejo.   

Cerca de 60 
famílias de 
pescadores 
em Carapebus 

A pesca ocorre para venda e consumo. Além 
de existir uma questão cultural, não 
mencionada no Plano. Outros pescadores 
não são considerados. 

Abertura da Lagoa Não compatível com a 
categoria de manejo 

Pescadores da 
Lagoa 

 Os pescadores querem a abertura da lagoa 
para “saída da água ruim, e entrada de água 
nova, além da renovação do estoque de 
peixes. A poluição da lagoa de carapebus 
ocorre principalmente pelo despejo de 
efluentes sanitários sem tratamento que 
eutrofizam a lagoa e reduzem o estoque 
pesqueiro. 

Pesca artesanal Não compatível com a 
categoria de manejo 

100 famílias 
pescadores, 
proprietários 
agrícolas e 
empregados 
agrícolas.  

O Plano se refere à Quissamã, mas não dá 
mais detalhes em relação a problemática, 
sendo o número de pessoas maior que os 
pescadores de Carapebus.  

ca
ça

 

Caçadores de pássaros  Não compatível com a 
categoria de manejo 

Não 
mencionado 

O plano menciona a captura de aves, mas 
não descrimina como ela se dá ou quais 
atores/grupos que a exercem. Seria uma 
questão cultural que predomina na região, ou 
será para venda?  são locais ou de fora que 
exercem.  

 Fonte: elaborada pelo autor com base na análise do Plano de Manejo em 2019 (ICMBIO, 2008).  

 O PM não identifica em pormenores as características dos atores/grupos das ações de 

uso, apropriação e acesso aos recursos. Não ocorre uma descrição detalhada desses atores. Essas 

relações se dão em torno do manejo dos recursos da flora, água e pesca. Muitas dessas relações 

estão ligadas entre si pela ação dos mesmos atores. Como exemplo, o pescador tradicional quer 

acessar a lagoa e manejar os seus recursos pesqueiros, e, por isso, também quer ter o direito a 

abertura da barra da lagoa para a renovação do pescado e da água. São portanto relações 

complexas e imbricadas, que serão melhor expostas no item seguinte por meio das falas dos 

Conselheiros do PARNA Jurubatiba. Na coluna Comentários e questões do autor do Quadro 1 
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são dados mais detalhes de cada relação trazida, não cabendo a descrição detalhada de cada 

uma delas neste trabalho.   

 

O CONPARNA 

A participação popular na gestão de UC está prevista pelo SNUC (BRASIL, 2000) que 

estabelece o compromisso da criação de conselhos gestores. No caso dos parques, o conselho 

gestor consultivo deve auxiliar o chefe da unidade na sua gestão e ainda tem a função de integrar 

a UC e suas ações à população do seu entorno. 

O conselho gestor é formado por representantes de grupos e comunidades do entorno da 

unidade, ou daqueles que de alguma forma tem relação, ou interesse pela UC (IRVING et al., 

2006).  O conselho de uma UC deve ter representação dos órgãos públicos, da sociedade civil 

e do setor privado atuantes na região. A composição dele deve refletir o arranjo cultural, 

econômico e social da UC e seu entorno e, deve considerar os interesses atuais e potenciais da 

unidade. Ainda ele deve representar o setor e não apenas um grupo de pessoas que defendem 

seus interesses particulares.   

Para Irving et al. (2006), o conselho representa, portanto, um instrumento de gestão, 

uma instância para a construção da governança e da expressão local, além da representação e 

participação da sociedade. Assim, para os autores, ele é um espaço institucionalizado no 

processo de decisão em relação a natureza e ainda um instrumento que possibilita o exercício 

da cidadania.  

Nesse contexto, acredita-se ser fundamental entender quais as relações de uso, 

apropriação e acesso aos recursos da UC, dadas pelas populações rurais do entorno,  que são de 

conhecimento dos conselheiros. A visão dos Conselheiros pode subsidiar orientações, tanto aos 

gestores da unidade quanto aos grupos por eles representados. 

O Quadro 2 visa sintetizar as relações que foram identificadas pelos conselheiros do 

CONPARNA no PNRJ. O Quadro 2 foi elaborado a partir da análise das respostas de uma 

pergunta oriunda de entrevista conduzida com os conselheiros: como eles percebiam usos, 

apropriações e acesso dos recursos da Unidade pelos atores/grupos rurais do entorno da UC. A 

Análise engloba respostas de 25 Conselheiros (universo de 33).   

O Quadro 2 não envolve análises quantitativas. Por exemplo, a caça, o gado foram 

citados várias vezes por diferentes conselheiros. Outros conselheiros não reconheciam a 
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existência de relações. Diferentemente do Plano de Manejo, que classifica os usos, apropriações 

e acessos (chamando o de situações conflitantes) optou-se por não fazer distinção entre esses 

“usos”, acreditando haver uma inter-relação entre eles.  
 
Quadro 2- Usos, Apropriações e Acesso aos recursos em relação ao PNRJ e seu entorno, segundo o CONPARNA.  

Usos, Apropriações e 
Acessos  

Atores/grupos de interesse Considerações do Autor baseado nas falas dos 
entrevistados 

Uso do gado Proprietários de terra que 
ainda não foram indenizados; 

Proprietários de terra de longe levam o gado para 
o Parque para a engorda. 

Indenização de moradores  Pessoas sem titularidade da 
terra. 

Conflito com a pequena porção de posseiros que 
pedem indenização. 

Fogo na vegetação Pessoas de fora Os moradores antes cuidavam “agora não é mais 
meu”, então os de fora vem e põe fogo. 

Uso da lenha Moradores usam para 
subsistência 

A usina tirava a madeira para queima.   

Colher caju, mel “as pessoas” Tradição fazer doces com as frutas. 
Tirar madeira agricultores Para fazer cabo de enxada. 
Tirar frutos Agricultores, moradores Fazer sorvete. 
Caça Um caso, caçam e vendem 

para a classe nobre da cidade 
consumir. 

Uma questão cultural 
 

Pesca Pescadores de Quissamã Quais suas características? 
Pesca Pescadores de Carapebus Quais são suas características?  
Não respeito ao defeso Os “de fora” Desrespeito ao defeso por pescadores amadores 
Construções de abrigos e 
caça 

Pescadores do mar Questão cultural e temporal “eles ficam no mar, 
mas eles querem construir uma estrutura para 
ficar na praia” e dali ele precisa comer e ele caça.  

Pesca Duas únicas mulheres 
pescadoras em desacordo com 
o horário do TAC 

Existem um horário definido pelo TAC para 
pesca. As duas únicas pescadoras querem pescar 
,fora do horário por motivos de segurança.  

Parceria com pescadores Pescadores de Carapebus Desrespeito as regras do TAC 
Parceria para abertura de 
lagoa 

Pescadores “que sabem”, 
moradores, técnicos agrícolas 
(grupo de trabalho).  

Abertura da Lagoa quando ocorre enchente. 

Educação ambiental Pescadores de carapebus São colaboradores e conflitantes ao mesmo 
tempo. 

Aterramento da lagoa Moradores bolsões Construção de 1° moradia. 
O Lagomar (invasão, uso 
indevido 

Moradores do lagomar. Os moradores não tem disciplina, pessoas não 
estão bem situadas. “a gente tem até medo de ir lá 
na sede e não conseguir voltar” 

Bolsões5 Moradores flutuantes (2° 
casa), moradores fixos e 
moradores mais vulneráveis 
construindo a moradia.  

Ocupações irregulares, invasão, aterramento, 
esgoto. 

Lazer “pessoas” Lazer que não respeita as características da 
categoria de manejo Parque.  

Estrada de Ubás Moradores e turistas Moradores querem acesso a Praia pela estrada 
que perpassa o Parque. 

Veículos sobre lagoas “Pessoas” Matar organismos nas lagoas secas. 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nas entrevistas com Conselho Gestor em 2019.  

  

 
5 Bolsões são áreas residenciais na linha de praia que foram recortadas da área da Unidade de Conservação. 
Compreendem o Visgueiro, e João Francisco em Quissamã e Praia de Carapebus em Carapebus.  
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As relações citadas pelos Conselheiros no Quadro 2 não fogem a regra do Quadro 1 

(Plano de Manejo). Destaco algumas questões ao comparar o Quadro 1 e Quadro 2: 

  i)O Plano de Manejo não cita o fogo como uma situação relacionada com as 

populações/comunidades do entorno. Ele cita o fogo, mas não o relaciona com os usos das 

populações rurais, apesar do conhecimento empírico remeter a essa lógica;  

ii) Os conselheiros citam uma situação peculiar que só poderia ser conhecida por uma 

“morador” do lugar, que são os pescadores do mar que fazem abrigo e caça na linha de praia;   

iii) A Estada de Ubás é uma antiga estrada que foi fechada pela UC. Porém ela é o acesso 

mais próximo e rápido a praia pela população de Carapebus, por isso o conflito em relação ao 

acesso;   

iv) Os pescadores de Quissamã, que segundo o Plano de Manejo, são em maior número 

que os pescadores de Carapebus, não estão evidenciados como um “problema/conflito” para a 

UC, comparando-os com a situação dos pescadores de Carapebus e; 

v) as apropriações, as relações imateriais, citadas pelo Plano de Manejo como “os 

saberes mantidos pelas populações locais sobre as práticas tradicionais de manejo ambiental e 

sobre o uso medicinal, alimentar e artesanal da flora e fauna protegidas pela UC” (ICMBIO, 

encarte 3, p. 102) se fazem presentes nas falas dos conselheiros.  

Entre os atores/grupo rurais do entorno, apenas a relação com os Pescadores é uma 

relação de apropriação, considerada de cooperação. Porém, ressalto que o Termo de 

Ajustamento de Conduta entre a UC e os Pescadores foi uma “relação institucionalizada” 

devido aos intensos conflitos e impactos negativos da criação da UC sobre esses atores6.  

 Num primeiro momento, na tentativa de uma ciência “clássica”, categorizei (usos, 

apropriação e acesso) as relações do Quadro 2. Entretanto, nessa tentativa percebi a 

complexidade dessas relações e considerei-as inseparáveis: a apropriação (imaterial), o uso 

(material) e acesso (físico) são inter-relacionadas. Percebi a complexidade das relações quando 

revisitei a fala dos conselheiros e descortinei sua riqueza, ao expressarem relações silenciadas 

(ou consideradas inexistentes).  

Seguindo a mesma lógica, considero hoje raso classificar essas relações - designa-las de 

conflituosas ou de cooperação.  Essa categorização não demostra a complexidade existente 

 
6 Durante as falas dos conselheiros foram identificados vários pontos de tensão entre Conselheiros, entorno e 
gestão da UC. Este trabalho não abordará essas questões.  
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entre as relações atores-recursos-UC. Assim reconsidero minhas reflexões elaboradas em 

Lerner (2016), e produzo outra dimensão de análise.  

 Trago abaixo alguns exemplos de falas dos conselheiros, que são representantes de um 

grupo (nem sempre representados em todas as suas reinvindicações) onde se percebe a 

complexidade das relações de atores-recursos-UC.  

 O primeiro exemplo que trago quando me refiro a inter-relações é a criação de gado 

dentro e no entorno do Parque. Ela é citada tanto pelo PM como pelo Conselho Gestor.  Um 

dos entrevistados diz: 
Hoje nós temos um problema no Parque aqui em Quissamã, nós temos a situação que 
ainda não foi resolvida que é a questão do gado no parque. Nós temos muitas pessoas 
e que tem por hábito – por que o pai dele fazia isso, o avô fazia. Ele tem uma 
propriedade muito longe mas ele tem por hábito trazer os animais e soltar na Restinga 
(...) Eles dizem – o que tem o boi ficar aqui? Ele não atrapalha nada, eu não estou 
roçando, não estou limpando, não estou colocando nada! – Mas o boi é um ser de fora 
daquele lugar. Isso é uma questão cultural (C.6). 

  

A pecuária foi uma das alternativas encontradas para a crise da indústria canavieira. Em 

outras falas a questão do gado é relacionada com a falta de cercas na UC,  pelo Parque ter muitas 

entradas, ou por ser “plano”(relevo) . Outra fala relaciona a questão da pecuária com a 

indenização fundiária ainda não resolvida. A mesma relação também é feita pelo PM da 

Unidade. Neste caso percebe-se que o tema “gado” não é apenas um problema de acesso ao um 

recurso natural (pastagens) mas relaciona tradição “do que os pais faziam, o avó fazia”, 

destacando assim a questão imaterial.  

Em outra fala um conselheiro explana a relação com o uso (direto) e a apropriação 

imaterial (neste caso deixa de existir), relacionada ao uso do fogo na UC.  
(...) pessoas que são de fora, não são pessoas do entorno por que as pessoas que eram 
realmente do entorno e que viram o parque como uma complementação não fariam 
fogo, como nunca fizeram, e sim outras pessoas que vem para caçar (...) e depois da 
criação do parque, - Não é mais meu! É o parque! então eles deixaram de cuidar. Então 
todos aqueles que vinham para uma caçada, para derrubar uma árvore chegaram lá, 
entrando lá com garrafas de fogo (C3).  

  
Ainda sobre apropriações, 
 

(...) meu vizinho, por exemplo não entende que não pode entrar no parque e pegar 
cabo de enxada que eles sempre pegaram. O pessoal sempre entrou para catar frutos, 
fazer sorvete. (...)tem um fruto que não faltava de dezembro a janeiro, você sentia o 
cheiro dele de longe, você não via ele. O cheiro era maravilhoso (...) e isso tem dado 
uma certa revolta da comunidade por que ela não está inserida. Então, essa 
comunidade se revolta e vai botar fogo no parque, entendeu? (C.16) 
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Nas duas últimas falas percebe-se a “perda de identidade” e a “sabotagem” da 

conservação, feita pelos moradores do entorno que, antes da chegada do PNRJ cuidavam ao seu 

modo dessa área. Trouxe esses exemplos para provocar a reflexão sobre como a criação de UC 

deve se preocupar com os atores do entorno, mesmo que não existam moradores nos limites 

cartográficos da área a se tornar UC. Os usos indiretos  devem ser considerados e atores 

precisam ser os “donos da voz” quando se pensa em criar uma UC.    

No exame de outras falas dos entrevistados temos a sensação de que os atores/grupos 

rurais locais tinham um zelo para com a área da UC. Então, se as populações rurais do entorno 

tinham o cuidado com a área, a quem se refere Esteves (2011) quando fala que a UC foi criada 

para “livrá-la da completa destruição”? (ESTEVES, 2011, p. 64).  Poderíamos inferir sem ter 

certeza que a “destruição” à que se refere Esteves esteja ligada ao crescimento econômico e 

populacional da cadeia do petróleo e da cadeia de comodities (coco) na região.  

 Num devaneio imaginativo, pensar em um cenário em 2019 para a área do atual PNRJ 

sem esse espaço “estatal”, “concebido” no final da década de 1990 é associar a área a um imenso 

Porto Marinho para abastecimento da cadeia de petróleo (O DEBATE,2018). Provavelmente 

essa destruição não estaria ligada diretamente as populações locais, mas são elas que acabaram 

tendo o ônus da preservação.  

 

Considerações finais 
 
O que este trabalho pretende evidenciar é que as populações/grupos rurais são invisíveis 

ou “inimigos” da gestão da UC. Essa “invisibilidade” se dá desde a criação da UC,  por 

cientistas, para proteger recursos genéticos da total destruição, desconsiderando as relações 

históricas que as populações locais mantinham com aquele ambiente “geneticamente rico e 

objeto de proteção”. Essa invisibilidade se evidencia pela inexistência de relações “positivas” 

e pelas referências aos atores locais associados aos usos, apropriações e acessos que não 

condizem com os objetivos da UC.  

Para identificação das relações/atores/ UC consultou-se duas fontes de informação, o 

Plano de Manejo e as entrevistas com os Conselheiros. O Plano de Manejo é problemático ao 

descrever a metodologia que utilizou para a descrição das comunidades em torno. É também 

vago quando se refere a descrição socio econômica do seu entorno e os modos de vida das 

pessoas que ali residem, a ponto de tratar um desses atores como “ tipo folclórico”.  
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No Plano de Manejo fala-se de usos imateriais e históricos feitos pelos locais, mas estes 

não são descritos no documento. Maiores detalhes sobre esses usos só foram fornecidos nas 

entrevistas com os Conselheiros. Essas falas trazem exemplos de atores que vivem no entorno 

e se relacionam com os recursos da UC e, é a partir dessas falas que nos aproximamos da 

complexidade das relações estabelecidas daquele espaço.  

O Conselheiro C.16 menciona que seu vizinho não entende que não pode mais acessar 

a área para retirar madeira para fazer o cabo de enxada. Sobre que madeira falamos? Quem é o 

ator que utiliza essa enxada no entorno da UC? de onde ele vem, qual seu modo de vida, quais 

seus saberes? Seguindo, na mesma fala, o conselheiro fala que o “pessoal sempre entrou para 

catar frutos, fazer sorvete. (...)tem um fruto que não faltava de dezembro a janeiro, você sentia 

o cheiro dele de longe”. Sobre que fruto o  conselheiro se refere? O Plano de Manejo não trata 

das apropriações dos recursos, não menciona as questões subjetivas da relação 

homem/natureza. Essas apropriações e demais relações de uso e acesso só possam ser 

(re)descobertas a partir do diálogo com os próprios atores, que vivem, que constroem aquele 

espaço diariamente.  

 Os pescadores são os grupos mais citados, tanto no Plano de Manejo como entre os 

Conselheiros.  Chamo-os de pescadores por que não constituem um grupo homogêneo. Existem 

os pescadores de Carapebus, os de Quissamã, os “de fora”, as “mulheres pescadoras”, os que 

não respeitam o defeso. Uma complexidade de sujeitos e inter-relações com os recursos da UC. 

Fato é que nem no PM, nem na fala dos Conselheiros fica claro o objetivo/fim da pesca: se é 

apenas uma atividade eventual ligada a questões culturais, ou se a pesca é a base de subsistência 

alimentar e financeira para as famílias que à praticam.  

A Lagoa de Carapebus é o maior corpo hídrico da UC e foi citada várias vezes pelos 

conselheiros. Na consolidação da UC a  Lagoa  foi dividida ao meio, sem nenhum tipo de 

demarcação: na parte próxima ao centro urbano a pesca é autorizada aos pescadores incluídos 

no Termo de Ajustamento de Conduta; na área  próxima ao mar a pesca é proibida. Os 

pescadores dizem que a área onde eles tem o direito a pesca, “não tem mais peixes”, devido ao 

despejo do esgotamento sanitário de Carapebus. Os pescadores da Lagoa de Carapebus são 

anteriores a consolidação da UC. Todas as outras lagoas localizadas na região foram 

transformadas em UC e a pesca proibida. Em relação aos pescadores das demais lagoas não há 

informações no Plano de Manejo. Seriam esses “pescadores” pescadores sem água e sem pesca? 
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Ou, abandonaram a pesca assumindo outras atividades? Ou ainda, estariam agindo na 

ilegalidade?  

Os conselheiros citam atritos  entre a gestão da UC e todo o entorno (não apenas 

populações rurais). Tanto o Roteiro Metodológico, como o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação e o Plano Nacional Estratégico de Áreas Protegidas, enfatizam a inserção da UC 

no contexto regional a fim de promover a diminuição da pobreza e o desenvolvimento regional. 

Enfatizam também que as parcerias com as populações do entorno são essenciais para a 

conservação, pois elas se tornam  “guardas” da UC.  

Exemplos nacionais e internacionais mostram a possibilidade das áreas protegidas 

serem impulsionadoras da melhoria da qualidade de vida. Isso perpassa uma mudança de visão 

na gestão das UC, onde as populações locais passam a ser parceiras e não inimigas do ambiente. 

No atual contexto político brasileiro, com o desmonte da política ambiental, é urgente executar 

estratégias para incluir as populações locais na gestão de UC, tanto do grupo Uso Sustentável 

como de Proteção Integral. Essas estratégias de parceria perpassam por um novo modo de fazer 

a gestão de forma mais adaptativa , uma nova forma de pensar a “ciência”, incluindo os saberes 

locais, os conhecimentos não científicos e a criação de agendas unificadas de luta por direito 

aos  recursos naturais, aos  territórios, ao ambiente e a vida. 
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RIO ATRATO ENQUANTO SUJEITO DE DIREITOS E OS LIMITES ENTRE A 

EMANCIPAÇÃO E A ESPOLIAÇÃO 

 

Giovanna Helena Galeotti Port 

Resumo: 

 

Introdução Em 10 de novembro de 2016, o Rio Atrato, o mais caudaloso e o terceiro em 

navegabilidade da Colômbia, foi declarado pela Corte Constitucional colombiana enquanto um 

sujeito de direitos através da sentença T - 622. Nos argumentos da sentença, o rio é entendido 

enquanto uma entidade vivente que sustenta outras formas de vida e culturas, refutando assim 

a ideia de que é apenas um objeto de apropriação. Desta forma, o rio Atrato ganhou direitos à 

Proteção, Conservação, Manutenção e Restauração (Tierra Digna, 2017). A ação de tutela foi 

interposta pelo Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH) e pelos conselhos comunitários 

maiores da bacia do rio Atrato, com apoio e representação da ONG Centro de Estudios para la 

Justicia Social Tierra Digna. Segundo declarações realizadas por movimentos sociais de 

moradores da bacia do rio, o processo de elaboração da sentença foi realizado no decorrer de 6 

anos, em constante processo de diálogo com as comunidades da bacia. Desde que foi aprovada, 

a sentença vem gerando muitos debates por ser um ponto de quebra na jurisprudência 

colombiana já que, tradicionalmente, as estratégias jurídicas em torno à proteção ao meio 

ambiente se guiavam de acordo com o paradigma antropocêntrico, no qual se justifica a defesa 

do ambiente ou da natureza em razão dos benefícios que esta presta ao homem e à necessidade 

de preservar os recursos naturais para as gerações futuras. Em contraste, a sentença do rio Atrato 

se dá de acordo com o paradigma ecocêntrico, segundo o qual a natureza por si só um autêntico 

sujeito de direitos, cuja existência é merecedora de proteção independente dos ‘‘serviços’’ 

prestados ao homem. Além disso, outro importante ponto desta sentença é o reconhecimento 

dos direitos bioculturais, os quais ‘‘se refieren a los derechos que tienen las comunidades a 

administrar y a ejercer tutela de manera autónoma sobre sus territorios y los recursos naturales 

que conforman su hábitat’’ (Tierra Digna, 2017) . Para a defesa de tais direitos, argumenta-se 

que a manutenção da cultura, tradições e formas de vida das comunidades estão em relação 

direta com a manutenção do meio ambiente e da diversidade. Portanto, as comunidades têm 
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direitos bioculturais por sua interdependência com relação ao rio e seu território. Este ponto 

também pode ser considerado uma quebra de paradigmas já que a ‘‘natureza’’ não é vista como 

separada da ‘‘cultura’’. De acordo com o lema defendido pelos Guardiães do rio Atrato ‘‘Si el 

río se enferma, nosotros también’’. Diante de tal contexto, nota-se a importância da sentença 

por dar visibilidade a um território antes ‘‘invisibilizado’’ pelo Estado. A sentença se 

desenvolve a partir da acusação de diversas instituições estatais que não cumpriram sua função 

no território do Chocó, e, para compensar tal descaso, constrói várias ordens a serem cumpridas 

por estas instituições estatais em conjunto com as comunidades e órgãos não governamentais 

que desenvolvem pesquisas no âmbito ambiental e jurídico. Estas incluem desde ações mais 

concretas até estudos diagnósticos para futuras decisões sobre como incidir no território, em 

um processo de largo prazo. Para a execução das ordens foi criada a figura dos ‘‘Guardiães do 

Atrato’’, que conta com um representante do ministério do Meio Ambiente, e um corpo 

comunitário de guardiães composto por integrantes indicados pelas organizações locais, sendo 

que cada conselho comunitário de cada comunidade indicou um homem e uma mulher para ser 

guardiã(o). Debate principal O presente trabalho pretende ser um estudo de caso que tem como 

objetivo principal melhor compreender a relação entre a sentença do Rio Atrato e a 

autodeterminação do território para as comunidades que habitam a bacia - considerando a 

sentença como uma estratégia no sentido da afirmação de outras territorialidades não regidas 

pela lógica da natureza enquanto recurso, e inserida dentro do contexto de um movimento 

internacional de Direitos da Natureza. Elementos teóricos e metodológicos Enquanto elementos 

teóricos, realizar-se-há uma reflexão sobre diferentes perspectivas de natureza: aquela que a vê 

enquanto objeto ou mero recurso natural e àquela que vem à tona na sentença, que a vê enquanto 

sujeito. Para tal, utilizarei a contribuição teórica de autores como Héctor Alimonda (2011, p. 

21) que, a partir do paradigma da Modernidade-Colonialidade, analisa a colonialidade da 

natureza latinoamericana desde os tempos do ‘‘trauma catastrófico de la conquista y la 

integración en posición subordinada, colonial, en el sistema internacional’’, elucidando tal 

trauma enquanto um reverso necesario y oculto de la modernidade que marca de origem do 

‘‘latino americano’’; e Porto-Gonçalves (2006) em suas contribuições para a compreensão da 

natureza no processo de globalização e as contradições daí decorrentes. Além disso, utilizarei 

também contribuições teóricas desenvolvidas dentro do próprio movimento de Direitos da 

Natureza, especialmente dadas Alberto Acosta (2016), para quem os Direitos da Natureza são 

uma estratégia fundamental rumo ao Bem Viver. Também pretende-se melhor compreender os 
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recentes movimentos sociais latino americanos que lutam por outras territorialidades possíveis, 

sendo estas lutas caracterizadas enquanto lutas ontológicas. Quanto às outras territorialidades, 

recorrerei novamente a Carlos Walter (2002 e 2012), que analisa as r-existencias e o atual 

período das lutas sociais onde o território e territorialidades ganham visibilidade. Quanto às 

lutas ontológicas, utilizarei Escobar (2015) para vislumbrar as ‘‘contribuciones importantes a 

las transiciones ecológicas y culturales hacia el pluriverso. (...) necesarias para enfrentar las 

múltiples crisis ecológicas y sociales producidas por la ontología Un Mundista y sus 

concomitantes narrativas, prácticas, y enacciones (ESCOBAR, 2015, p. 99). Por fim, também 

pretende-se ponderar sobre os possíveis limites de tal estratégia de Direitos da Natureza no 

contexto atual da acumumulação por espoliação, utilizando Harvey (2013) para compreender 

como esta acumulação primitiva dos dias atuais repete a fraude, o roubo e a violência que 

estiveram presentes no momento da gênese do capitalismo. Quanto a elementos metodológicos, 

pretende-se realizar leitura e análise do discurso da sentença T-622 e revisão bibliográfica tanto 

de trabalhos acadêmicos quanto de periódicos regionais para a melhor compreensão da 

ocupação e conflitos ambientais no território do rio Atrato e a influência da sentença neste 

território em específico, visando melhor compreender qual a relação perspectiva das 

comunidades com relação ao rio, o como surgiu a proposta, como foi seu processo de 

elaboração, como está processo atualmente e quais são perspectivas de atores envolvidos em 

relação ao futuro. Para além disso, pretende-se também realizar entrevista com lideranças do 

Foro Interétnico Solidaridad Chocó que estiveram presentes no processo de elaboração do 

documento juntamente às comunidades. Considerações finais Longe de querer trazer uma 

opinião fechada sobre se os ‘‘direitos da natureza’’ são bons ou maus para a defesa dos 

territórios no geral contra o despojo do capital, este trabalho tem o objetivo de melhor 

vislumbrar, a partir de um caso concreto, as potencialidades e desafios de tal estrateǵia, 

especialmente na perspectiva das comunidades que habitam a bacia no sentido da 

autodeterminação de seus territórios. Até o presente momento, em fase inicial de pesquisa, nota-

se enquanto potencialidade o fato de a sentença trazer outra perspectiva de natureza, que não 

considera esta como um mero recurso natural ou como separada da cultura. Nota-se também, 

através do acompanhamento de periódicos do Foro Interetnico, que a sentença desde a sua 

elaboração vem gerando um rico e estratégico debate nas comunidades. No entanto, será que 

na prática esta unidade cultura-natureza escrita em uma sentença dentro do ordenamento 

jurídico ocidental, e no atual contexto de acumulação por espoliação, realmente será 
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considerada? De acordo com Alberto Acosta, os direitos da natureza são uma interessante 

resposta diante da atual crise civilizatória, mas, no entanto, estão diretamente relacionados com 

condições políticas dos territórios em que vêm à tona. Nesse sentido, conclui-se que a 

mobilização das comunidades presentes nos territórios é fundamental para que seus interesses 

(e não os da economia verde, por exemplo), sejam contemplados. (...) la doble utilización de 

los derechos: sea para justificar y reglamentar el despojo, o para evitar las atrocidades y ser una 

herramienta transformadora de las sociedades. Esta doble condición en el derecho, la de ser al 

mismo tiempo conservador y transformador, dominador y liberador, lo convierte en un arma de 

doble filo que hay que saber conocer y utilizar (Esperanza & Acosta, 2017, p. 29). Portanto, 

para além de buscar compreender teoricamente as perspectivas e boas intenções que estão por 

trás da sentença, faz-se fundamental estar em constante diálogo com a realidade e com os 

sujeitos envolvidos, já que esta é a dimensão que mais determina se realmente a sentença vai 

favorecer ou não a luta pela autodeterminação das comunidades do rio Atrato. 
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TERRA PRETA: DE ÍNDIO À EMBRAPA - UMA CRÍTICA À ECONOMIA VERDE 

E POSSIBILIDADES DE RESISTÊNCIA 

 

Melannie Pinhatti Schisler 

Resumo: 

 

Este trabalho tem por objetivo olhar para a crítica da economia verde através da interlocução 

entre duas situações aparentemente contraditórias. De um lado, o estudo que a Embrapa 

desenvolve para artificializar a Terra Preta de Índio, com a finalidade de “enverdecer” a 

agricultura brasileira; de outro, a possível inundação de território indígena Munduruku, 

abundante em Terra Preta de Índio, pela construção da Usina Hidrelétrica São Luiz do Tapajós. 

Se autorizada, a construção da Usina Hidrelétrica de São Luiz do Tapajós inundará áreas de 

Terra Preta de Índio (TPI) na região da Terra Indígena Sawré Muybu, da etnia Munduruku 

(OLIVEIRA; AMARAL-VIEIRA, 2016). Fruto do manejo indígena do solo, a TPI são manchas 

de solo escuro encontradas nas bacias amazônicas e que podem variar de áreas menores, de 

cerca de um hectare, até extensões com mais de 100 hectares. Caracterizada pela ampla 

disponibilidade de nutrientes (Ca, Mg, Z, P, CO), a TPI é conhecida por ser um solo 

extremamente fértil. A estrutura do solo possibilita o armazenamento longínquo de nutrientes, 

não possibilitando a perda destas por processos de lixiviação e erosão. Por causa desta 

qualidade, o solo é a base de pesquisas para desenvolver uma "tecnologia carbono-negativo”. 

De acordo com Courvoisier (2016), em artigo do El Pais, as tecnologias de emissão negativa 

capturam e armazenam os gases do efeito estufa da atmosfera, como forma de controlar o 

aquecimento global. Diferente de ser apenas uma tecnologia carbono-neutro, mas também 

possibilita a remoção de carbono da atmosfera. Então, como o solo retêm nutrientes, estes não 

se percam na forma de gases de efeito estufa, e também diminuir a quantidade de nutrientes 

“artificiais” que precisam ser adicionadas ao solo. Ela é uma saída, então, para tornar a 

agricultura brasileira mais "sustentável" e, ainda, mais eficiente. Por outro lado, em meio a 

embates em torno da instalação (ou não) da Usina, pesquisadores nacionais e internacionais 

reunidos no Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), em Manaus, em maio 

de 2013, faziam uma visita ao campo experimental Caldeirão, da Empresa Brasileira de 
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Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Amazônia Ocidental. Os pesquisadores estavam em campo 

para conhecer e estudar a Terra Preta de Índio, com vistas a investigar suas altas propriedades 

nutritivas e seu papel potencial no agronegócio em melhorar a eficiência de fertilizantes 

oriundos da petroquímica. Tornar a agricultura brasileira mais "sustentável" está atrelada às 

preocupações para com o meio ambiente, argumenta o órgão responsável pela organização da 

visita, a Embrapa (Embrapa, 2013). Este órgão está trabalhando para reproduzir 

particularidades da TPI, especialmente em relação à fertilidade, e replicar a terra preta para uso 

em outros solos brasileiros e "melhorá-los", e assim, fortalecer o agronegócio com "selo 

tupiniquim". As políticas colocadas em marcha pela Embrapa buscam implementar 

recomendações de órgãos supranacionais, tais como diferentes entidades da ONU e o Banco 

Mundial, para países em desenvolvimento crescerem com baixo consumo de carbono. Essa 

possível destruição de TPI "originária" - por uma hidrelétrica inundada de polêmicas - e sua 

produção "artificial" pela Embrapa aponta para contradições do capitalismo contemporâneo: 

por um lado, a expansão constante por conta de uma necessidade cada vez maior de mais fontes 

energéticas, uma expansão que inunda territórios, culturas e povos; e por outro lado, a reificação 

dos produtos dessas culturas como forma de tornar mais ambientalmente “sustentável” o avanço 

econômico. Tanto a implementação da hidroeletricidade como a reprodução da Terra Preta de 

Índio – a partir de conhecimentos indígenas – em laboratórios da Embrapa, pode ser vista como 

um exemplo do processo de implantação da economia verde no Brasil. Para entender a 

simultaneidade destas duas situações, levantamos as origens, possibilidades e limites do 

desenvolvimento sustentável e da economia verde – paradigma estruturante na estratégia 

contemporânea da economia capitalista. O desenvolvimento sustentável, definido e divulgado 

pelo Relatório da ONU do “Nosso Futuro Comum” (1987) é o desenvolvimento capaz de suprir 

as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades 

das futuras gerações. Diversos autores irão argumentar que este conceito é ambíguo e 

contraditório, perigosamente tentando usar um adjetivo para corrigir o desenvolvimento. A 

Economia Verde, por sua vez, irá mais longe. Além de apenas falar sobre o que precisamos 

fazer – ela propõe como fazer, e o fazer agora. Com diversas proposições, a Economia Verde 

visa o crescimento com baixo ou zero emissões de carbono, como forma de combate às 

mudanças climáticas - a principal ameaça ao nosso mundo, de acordo com seus idealizadores. 

É na economia verde que se chega à conclusão que preservar o meio-ambiente é mais 

interessante, economicamente, do que destruí-la. É uma escolha de mercado mais lucrativo 
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preservar do que não. E, como o setor privado é “imoral” (pois, independe para ele o que é mais 

“verde”, pautando primeiramente o que é mais lucrativo), é responsabilidade dos Estados-

Nações tornar mais atraente a opção verde. Neste trabalho, estudamos dois mecanismos 

estruturantes desta economia para o Sul Global: o estabelecimento de uma agricultura de baixo 

carbono e o estímulo à produção de energia renovável, limpa em termos de gases de efeito 

estufa. No Brasil, isso se materializa com as iniciativas de enverdecer e tornar a agricultura 

brasileira carbono-neutra, e a construção de hidrelétricas e implantação de biocombustíveis. Por 

um lado, a Economia Verde faz com que a Embrapa possa desenvolver políticas e pesquisas 

que esvaziam a TPI de sua sociabilidade e origem, e replicá-la para diminuir a emissão de 

carbono na agricultura brasileira. Por outro, por conta da expansão territorial que esse modelo 

econômico de crescimento "limpo" implica, ou seja, a hidroeletricidade, propõe inundar a Terra 

Indígena Munduruku. Apesar do discurso dessa economia, que se apresenta como uma 

alternativa às problemáticas ambientais, consideramos que ela não busca romper com o 

capitalismo e portanto não consegue enfrentar os desafios socioambientais que resultam deste 

paradigma socioeconômico. É aqui que vemos que embora a economia verde tenta se destacar 

como uma novidade, a transformação de um sistema destruidor, ela é no fim das contas apenas 

uma nova fase de expansão desse sistema, carregando consigo todas as características do 

capitalismo e colonialismo de violência, espoliação e destruição de alteridades. Alega que irá 

salvar o mundo das mudanças climáticas, mas à custo de outros mundos possíveis. Por fim, nos 

debruçamos sobre a luta munduruku contra às hidrelétricas na Amazônia, que pode ser 

entendida como uma luta ontológica (ESCOBAR, 2015) engendrada em oposição ao projeto 

epistemicida da sociedade ocidental capitalista. Tendo essa contradição como um exemplo, este 

trabalho pretende argumentar que há uma impossibilidade de um capitalismo verde. Os casos 

em questão - TPI e agronegócio “sustentável”; hidroeletricidade- nos permite analisar como o 

"enverdecimento da economia" funciona como uma nova forma de acumulação primitiva do 

capitalismo financeiro (MORENO, 2016). 
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QUESTÃO AGRÁRIA E INJUSTIÇA AMBIENTAL: Processos de Mercantilização e 
Financeirização da Natureza no Campo Brasileiro  

 
Ralph de Medeiros Albuquerque1 

Jorge Ramón Montenegro Gómez2 
 

Introdução 

A revisão do Código Florestal em 2012 foi sem dúvida uma das maiores vitórias do agronegócio 

nos últimos anos. A despeito de todas as críticas que possam ser feitas a este instrumento, ele 

se constituía como uma política de ordenamento do uso e ocupação do solo. Ao menos era desta 

maneira até a edição da Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, que instituiu o Novo Código 

Florestal, que a partir de então permite, por meio da mercantilização e financeirização da 

natureza, que as desigualdades e os conflitos se acirrem. O objetivo deste trabalho é apresentar 

algumas dessas novas formas de acumulação na fase atual, discutir como essas mudanças da 

política ambiental interferem na questão agrária brasileira e como o campo da geografia agrária 

aborda isso. Metodologicamente utilizou-se de revisão bibliográfica sobre os usos da terra no 

Brasil e os efeitos e impactos do Novo Código Florestal, sendo apresentados alguns dados 

revelados pelo Cadastro Ambiental Rural (CAR), instrumento chave da nova legislação 

florestal. As análises revelam que a concentração vai muito além da fundiária e múltiplas 

formas de acumulação foram propiciadas pela nova Lei. Tanto o processo de revisão da 

legislação, liberando novas áreas para o agronegócio, quanto os novos instrumentos de 

mercantilização e financeirização da natureza criados pelo Novo Código, corroboram para uma 

sofisticação do processo de colonialidade da natureza latino-americana, ou seja como tanto a 

realidade biofísica (flora, fauna, seres humanos), quanto a configuração territorial da região (a 

dinâmica sociocultural que articula a rica biodiversidade, ecossistemas e paisagens) está para o 

pensamento hegemônico global e as elites dominantes da região como espaço subalterno, que 

pode ser explorado, arrasado, reconfigurado segundo os regimes de acumulação vigentes. Para 

 
1 Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
Membro do Coletivo de Estudos sobre Conflitos pelo Território e pela Terra (ENCONTTRA); Membro do Centro 
de Estudos de Geografia do Trabalho (CEGeT). E-mail: ralphalbuquerque@yahoo.com.br 
2 Professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no Departamento de Geografia, nos cursos de graduação 
e pós-graduação. Coordenador do Coletivo de Estudos sobre Conflitos pelo Território e pela Terra 
(ENCONTTRA). Membro do Centro de Estudos de Geografia do Trabalho (CEGeT) e do Grupo de Trabalho 
Desenvolvimento Rural da CLACSO. E-mail: jorgemon@ufpr.br 
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discutir essas questões, dividiu-se o trabalho em quatro seções, além desta introdução. A 

primeira, a partir de revisão bibliográfica e dados do CAR, evidenciou a acumulação da terra e 

dos bens naturais. Na segunda, ainda maneira preliminar, apresentamos alguns elementos sobre 

como essas “outras” formas de acumulação para o agronegócio, proporcionadas pelo Código 

Florestal, relacionam-se com processos de mercantilização e financeirização da natureza. Na 

terceira parte, discorremos sobre as possibilidades de grilagem que a nova legislação permite, 

bem como as ferramentas de mercantilização e financeirização criadas pela mesma, com o 

instrumental da Ecologia Política (MARTÍNEZ-ALIER, 2004), colocando o Estado, com seus 

múltiplos mecanismos, como o distribuidor originário e, portanto, elemento propulsor e central 

dos conflitos distributivos, isso aliado  à noção de colonialidade da natureza (ALIMONDA, 

2011). Por fim, nas considerações, argumentamos a necessidade de aprofundar esse diálogo 

sobre a questão ambiental no âmbito da geografia agrária, e as possibilidades de avançar nessa 

discussão. 

 

Novo Código Florestal: “Liberação” de Novas Áreas e Concentração Fundiária 

Muitas foram as razões, para a mudança do Código Florestal, entretanto o que de fato 

predominou foram os interesses do agronegócio. De acordo com Brancalion et al. (2016), os 

principais argumentos para a mudança da Lei eram a necessidade de corrigir a insegurança 

jurídica e as demandas de recuperação de áreas degradas; facilitar a regularização para as 

propriedades que descumpriram a legislação anterior; autorizar a manutenção de atividades 

agropecuárias em áreas legalmente protegidas. Mas sobretudo o interesse com uma nova 

legislação era “estabelecer um novo ponto de partida [....] com regras mais condizentes com a 

realidade do meio rural brasileiro” (BRANCALION et al., 2016, p. e5). A indagação aqui seria: 

qual realidade? A dos pequenos agricultores, dos povos e comunidades tradicionais ou do 

grande agronegócio? É bem verdade que o debate na época usou as pequenas propriedades 

como “desculpa para sensibilizar a sociedade” (SAUER e FRANÇA, 2012,  p. 288). Entretanto, 

vale lembrar que “as associações e sindicatos patronais rurais elegeram a “questão ambiental” 

como tema para suas mobilizações em 2010 e 2011” (ALMEIDA, 2012, p. 68), classificando o 

meio ambiente como entrave para a ampliação da capacidade produtiva do setor (ALMEIDA, 

2010). 
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Segundo vários estudos, a nova legislação reduziu em 58% as áreas de passivos ambientais, 

aquelas que precisariam ser recuperadas pelo Código de 1965, passando de uma área de 

aproximadamente 50 Milhões de hectares (Mha), para 21Mha (SOARES-FILHO, 2013; 

SOARES-FILHO et al., 2014). Ou seja, em uma simples “canetada”, foram “liberados” 

aproximadamente 30Mha para avanço do agronegócio, reduzindo drasticamente as áreas 

previamente protegidas em relação ao Código de 1965, permitindo assim “legalizar o ilegal” 

(SAUER e FRANÇA, 2012, p. 289). Em outro estudo, já baseado nos dados do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), revela-se que foram dispensados da necessidade de recuperação 41 

Mha, sendo 36,5 Mha de Reserva Legal e 4,5 Mha de APPs (GUIDOTTI et al., 2017).  

Tanto a conjuntura política, quanto os dados das flexibilizações proporcionadas pelo Novo 

Código reforçam que a insatisfação por parte do agronegócio foi sendo engendrada ao longo 

dos anos pelos avanços da legislação ambiental e dos instrumentos de comando e controle, que 

passavam a impor limites ao seu avanço sobre novas áreas, tanto no âmbito da propriedade, 

quanto na abertura de novas frentes. Portanto, a revisão do Código Florestal manifesta-se como 

uma iniciativa de remoção de instrumentos jurídico-formais, para ampliar o estoque de terras 

comercializáveis e reestruturar o mercado de terras através da incorporação das terras 

“liberadas” (ALMEIDA, 2012, p. 69). 

Referente ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), que foi uma das “novidades” trazidas pelo 

Novo Código Florestal, é definido como um registro público e eletrônico que, em tese, não tem 

fins fundiários e visa integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais 

“compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico 

e combate ao desmatamento” (BRASIL, 2012). O CAR pode ser entendido como elemento 

“chave” do Novo Código, pois é a partir dele que se dão as implementações de outros 

instrumentos previstos na Lei, como a Cota de Reserva Ambiental (CRA), anistia às multas, 

flexibilização para recuperação de áreas etc. Todas estas benesses aliadas ao acesso ao crédito 

rural dependem do Programa de Regularização Ambiental (PRA), o qual também tem como 

elemento precípuo para adesão ao Programa, a inscrição no CAR. 

Pela enorme relevância que ganhou na Lei, o CAR foi priorizado nas regulamentações e 

implementações do Código e criado o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR). 

Este sistema, assim como outros instrumentos já o fazem, revelam a profunda concentração 
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fundiária no Brasil. Nos relatórios disponibilizados pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB)3, 

dos 5.159.309 imóveis cadastrados na base do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural 

(SICAR), 92% são de até 4 Módulos Fiscais (MF)4, e apenas 8% de imóveis com área superior 

a 4 MF. As propriedades com área superior a 4 MF respondem por aproximadamente 70% da 

área dos imóveis, mesmo correspondendo apenas a 8% dos imóveis cadastrados e as pequenas 

propriedades ou posses que representam mais de 90% do número de cadastros dispõem de 

pouco mais de 30% da área (SFB, 2019), como ilustra a Figura 1.  
Figura 1: Número de imóveis Rurais e de área por Classe de Módulos Fiscais (MF) 

 
Fonte: SFB (2019) 

 

O Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) classificou a adesão ao CAR em 

três categorias ou “regimes” (MMA, 2014): imóvel Rural – que contempla propriedades e 

posses individuais; imóvel Rural de Povos e Comunidades Tradicionais – visando contemplar 

os territórios de Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs) e; imóvel Rural de Assentamentos 

da Reforma Agrária – para os imóveis pertencentes a assentamentos federais, estaduais ou 

municipais (MMA, 2014). Além dessa distinção, a normativa e o Sicar distinguiu os imóveis 

que estavam vinculados à algum órgão ou instituição responsável por sua gestão, dos demais.  

Assim, a propriedade ou posse individual (propriedade privada da terra) não teve maiores 

problemas, desde a sua implantação já pode-se incluir no sistema as informações. No que tange 

os imóveis de assentamentos da reforma agrária, a responsabilidade coube aos órgãos 

responsáveis pelo assentamento (Instituto Nacional de Colonização e reforma Agrária (Incra) 

na escala federal, institutos de terras estaduais ou municipais). Contudo, para os Povos e 

Comunidades Tradicionais, isso gerou um problema, pois muitos dos segmentos de PCT’s não 

 
3 Até 31 de maio de 2019. 
4 Módulo fiscal é a unidade de medida, em hectares, fixado pelo INCRA para cada município. A dimensão de um 
módulo fiscal varia de acordo com o município onde está localizada a propriedade. O valor do módulo fiscal varia 
de 5 a 110 hectares. 
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dispõem de um órgão ou instituição responsável pela gestão de seus territórios – apenas a 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) que responde por esses povos e, os quilombolas que 

poderiam recorrer ao Incra (caso o território já fosse titulado) ou à Fundação Palmares (em caso 

de estar em outra condição o território).  

Portanto, já em sua etapa inicial o CAR segregou muitos Povos Comunidades Tradicionais 

(PCT)5, uma vez que apesar de implantado em 2014, apenas em agosto de 2015 ficou 

“disponível” o módulo de PCT’s. Imediatamente alguns destes povos começaram a mobilizar-

se pelo fato de não terem contempladas suas realidades e diversidades (identitárias, territoriais, 

modos de vida etc.)6. 

Apesar de os indígenas poderem contar com a obrigação da Funai e os quilombolas com o Incra 

ou a Fundação Palmares, a definição das feições ambientais nesses territórios como Reserva 

Legal (RL), Áreas de Preservação Permanente (APP), dentre outras, sem a devida consulta a 

estes povos poderá impor restrições e fragmentações nesses territórios. De maneira similar, o 

fato de os assentamentos da reforma agrária estarem sob responsabilidade dos respectivos 

órgãos de terras, pode colocar em “xeque” a autonomia dos assentados, se não forem levadas 

em conta as especificidades no decorrer da inserção dos lotes no Sicar e na definição das feições 

supracitadas. 

A morosidade do CAR de PCT’s revela mais uma das “artimanhas” no âmbito das 

agroestratégias que se valem da procrastinação do poder público levando à flexibilização dos 

direitos territoriais destes povos (ALMEIDA, 2012), em outras palavras, uma operação passiva 

de instituições vinculadas aos direitos fundiários e de PCT’s (DELGADO, 2013). Apesar da 

morosidade do CAR para os PCT’s e das flexibilizações os números do CAR são bastante 

reveladores quanto à questão agrária do país, pois não escondem a enorme concentração de 

terras e outras injustiças do campo brasileiro. 

Em relação aos tipos de imóveis, ou seja, propriedade ou posse particular, territórios de PCT’s 

e assentamentos, revela-se mais uma vez a discrepância do acesso à terra por essas diferentes 

 
5 Destaca-se como segmentos invisibilizados: andirobeiras, apanhadores de Sempre-vivas, catingueiros, caiçaras, 
castanheiras, catadores de mangaba, cipozeiros, faxinalenses, comunidades de fundo e fecho de pasto, geraizeiros, 
ilhéus, isqueiros, morroquianos, pantaneiros, pescadores artesanais, piaçaveiros, pomeranos, quebradeiras de coco 
babaçu, retireiros, ribeirinhos, seringueiros, vazanteiros e veredeiros, etc. 
6 Destacamos três principais frentes de disputa no âmbito do CAR, em 2015, as Quebradeiras de Coco Babaçu e a 
Articulação Puxirão de Povos e Comunidades Tradicionais (APF) do Paraná e; e em 2016, a Coordenação Nacional 
de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), todos pressionando por melhorias no 
sistema e apoio por parte do poder público para o cadastramento. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 12 – Conflitos Socioambientais e Neoextrativismo na Disputa pela Natureza no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
6258 

 

categorias. Em relação ao número de cadastros, as posses ou propriedades privadas da terra 

correspondem a mais de 99% dos imóveis cadastrados, os assentamentos por sua vez 

correspondem a apenas 0,30% dos cadastros e territórios de PCT’s 0,04% do total dos imóveis 

cadastrados no Sicar. Por outro lado, em relação à área destes imóveis, dos mais de 521 milhões 

de hectares (Mha) cadastrados, 436 Mha são propriedades ou posses rurais (83,6% da área 

cadastrada), 34,5 Mha são territórios de PCTs (6,6% da área cadastrada) e os assentamentos da 

reforma agrária correspondem a 50,7 Mha (9,7% da área cadastrada), conforme a Figura 2. 
Figura 2: Número de Cadastros e área por tipo de Imóvel Rural 

 
Fonte: SFB (2019) 

 

Apenas para ilustrar a discrepância, só as terras indígenas cadastradas na Funai superam em 

quase quatro vezes a área de PCTs o que revela, tanto a invisibilização destes territórios, quanto 

a discrepância dos números do CAR, que apresenta em sua base o quantitativo de área destes 

territórios inferior a 1% da área cadastrada. Desta forma, mais que a concentração fundiária, 

esses números trazem novas dimensões para a questão agrária brasileira e reforça a noção de 

agroestratégias, uma vez que são “estratégias acionadas pelos interesses vinculados aos 

agronegócios, com fim de expandir seu domínio sobre amplas extensões de terras no Brasil” 

(ALMEIDA, 2010, p. 101). Para o autor, as agroestratégias estão na ordem do dia das agências 

multilaterais – Banco Mundial (Bird), Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização 

Mundial do Comércio (OMC) – e de conglomerados financeiros. No Brasil, concerne a 

entidades como a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), empreendimentos produtores 

de grãos, óleos vegetais, carnes in natura e matérias-primas de uso industrial como pinus e 

eucalipto, empresas de consultoria e instituições de pesquisa que propiciam suporte técnico a 

esses interesses. Compreendem um conjunto heterogêneo de discursos, de mecanismos 

jurídico-formais e de ações ditas empreendedoras. Abrangem tanto estudos de projeção, que 
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tratam das oscilações de mercado e suas tendências, bem como ajustes na carga tributária de 

produtos e insumos utilizados em produtos alimentares considerados básicos. Abarcam 

iniciativas para remover os obstáculos jurídico-formais à expansão do cultivo de grãos e para 

incorporar novas extensões de terras aos interesses agroindustriais, numa quadra de elevação 

geral do preço das commodities agrícolas e metálicas. Definem-se, ainda, como um aporte da 

mídia, professores universitários, especialistas políticos, ONGs e empreendedores que 

pressionam decisões políticas, buscando benefícios para o setor. O autor ainda define esse 

amplo grupo de composição diversa como verdadeiros think tanks7 (ALMEIDA, 2010, p. 102-

103). Além disso, as agroestratégias, através dos mecanismos e atores heterogêneos descritos, 

buscam relativizar os efeitos das mudanças climáticas, da estrutura fundiária e exaltam o 

mercado de commodities. Também se utilizam de uma retórica de “gestão ambiental” e de um 

“gerenciamento voltado para a sustentabilidade”, não levando em conta seu elevado poder de 

destruição dos recursos naturais (ALMEIDA, 2010, p. 104). 

Desta forma, a criação do Novo Código Florestal proporcionou uma legislação que responde 

aos interesses do aparato das agroestratégias  - “passando a régua” em boa parte dos passivos 

ambientais, reduzindo as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal nas 

propriedades, anistiando desmatamento, suspendendo multas e oferecendo novos prazos e 

condições mais amplas e diversas para a regularização das propriedades. Com toda essa gama 

de possibilidades, ampliando áreas antes indisponíveis para o avanço das agroestratégias.  

Almeida (2010) em sua análise sobre a noção de agroestratégias defende que há diferentes 

modalidades de apropriação de terras por estratégias empresariais e governamentais que o autor 

distingue em duas vertentes. Na primeira, o aumento no preço das commodities agrícolas e 

minerais pressiona a um aumento na demanda por terras. É distinguida esta vertente em três 

variações: i) a abertura de áreas antes indisponíveis para a agropecuária; ii) uso intensivo de 

sementes geneticamente modificadas como estratégia de ampliar a produção e; iii) os fundos 

florestais (alinhados ao setor de papel e celulose) com investimento em plantios florestais 

(ALMEIDA, 2010). Na segunda vertente estão intervenções na questão ambiental onde, órgãos 

governamentais, agências de financiamento e grandes empreendimentos bancários estão 

 
7 Think tanks são modalidades de organizações dedicadas principalmente à pesquisa de questões afetas às políticas 
públicas visando influenciá-las, por meio da disseminação de seus resultados de pesquisa (HAUCK e ÁVILA, 
2014). 
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atuando para a criação de um amplo programa que vai desde a concessão de créditos de carbono 

a projetos que preservem ou promovam o reflorestamento (ALMEIDA, 2010). 

O que podemos depreender destas duas vertentes apontadas por Almeida (2010) é que ambas 

estão refletidas no Novo Código Florestal, e que também, ambas beneficiam o agronegócio, por 

um lado, “liberando” áreas para o mercado de terras e para o avanço da fronteira agrícola e, por 

outro, oferecendo ou criando novas possibilidades de acumulação com instrumentos de 

mercantilização da natureza (abordada na próxima seção). As duas vertentes das agroestratégias 

portanto são benéficas ao avanço das agroestratégias no campo.  

Nesse mesmo sentido, Delgado (2013, p.62) usa a noção de “economia do agronegócio”, 

definida como “um sistema de relações de produção das cadeias agroindustriais com a 

agricultura, alavancado pelo sistema de crédito público e pela renda fundiária (mercado de 

terras)”. O autor afirma que esse projeto “assentado na captura e superexploração das vantagens 

comparativas naturais ou de sua outra face da moeda – a renda fundiária - organiza‑se vários 

aparatos ideológicos”. Estes aparatos, que atuaram fortemente pela revisão (destruição) do 

Código Florestal, manifestam-se com uma bancada ruralista ativa e ousada para criar leis 

casuísticas e desconstruir outras; associação de agrobusiness ativa; mídia alinhada com 

ideologia do agronegócio, burocracia de crédito voltada ao setor; uma operação passiva de 

instituições vinculadas a regulação fundiária (INCRA, IBAMA, FUNAI) desautorizadas para 

atuar e; forte cooptação de círculos acadêmicos avessos ao pensamento crítico (DELGADO, 

2013, p.64). 

Todos esses aparatos ideológicos da noção de “economia do agronegócio” relacionam-se 

diretamente ao processo de revisão do Código Florestal, encampado sobretudo pela bancada 

ruralista e das associações de classe do agronegócio, e na sua implementação com 

procrastinação dos órgãos nas demandas de camponeses e PCT’s e recursos para cadastro e 

adequação das propriedades por parte dos órgãos de fomento. 

A abertura ou liberação de áreas para o agronegócio não é a única vantagem para o agronegócio, 

por meio da mercantilização e a financeirização da natureza (proporcionada pela nova 

legislação florestal, e implementada pelo CAR), permite também, outras maneiras de 

acumulação direta com a natureza, como veremos na próxima seção. 

 

Injustiça Ambiental: Mercantilização e Financeirização da Natureza 
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No âmbito da segunda vertente da agroestratégias relacionadas às questões ambientais 

(ALMEIDA, 2010), encontramos além da ampliação de novas áreas para o agronegócio, 

possibilidades de acumulação direta com a natureza. 

Como já destacado, com a nova legislação, o CAR tornou-se o elemento central desta Lei, pois 

são dependentes deste instrumento a implementação de vários outros instrumentos criados pelo 

Novo Código: o Programa de Regularização Ambiental (PRA); Cota de Reserva Ambiental 

(CRA), entre outros. Central também porque impõe uma série de obrigações e “benefícios” aos 

proprietários e posseiros perpassando desde a anistia de multas por crimes ambientais à 

restrição ao crédito rural. 

Em análise elaborada sobre os dados do CAR por Guidotti et al. (2017), nos imóveis 

cadastrados, evidenciou-se que daqueles em desacordo com a legislação, os de até 4 MF 

respondiam por 82% do imóveis (1,6 milhões de imóveis), entretanto, a área em desacordo com 

o a Lei referente a estes imóveis corresponde apenas a 6% do total de área em desconformidade. 

Por outro lado, os imóveis com área acima de 4 MF representam 18% dos imóveis em desacordo 

com o Novo Código, mas respondem por 94% do total da área de passivo, ou seja, em desacordo 

com a legislação (GUIDOTTI et al., 2017), conforme a Figura 3. 
Figura 3: Números de imóveis e de área em desacordo com as exigências da Lei 

 
Fonte: Guidotti et al. (2017). 

 
Os números evidenciam, portanto, que as áreas em desacordo com o Novo Código Florestal 

dos grandes imóveis (acima de 4 MF) equivalem a 15 vezes a área em desacordo dos pequenos 

imóveis (menores que os 4 MF) (GUIDOTTI et al., 2017). 

Esses dados revelam que além da concentração fundiária os grandes imóveis concentram 

também os passivos ambientais, ou seja, o agronegócio de modo geral nunca respeitou a 

legislação, e quando esta passa a impor alguma restrição aos interesses das agroestratégias, não 

busca cumprir a legislação, mas alterá-la, como ocorreu com o Novo Código. 
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Além da concentração fundiária vinculada à especulação da renda da terra e do fato das grandes 

propriedades concentrarem a maior parte dos passivos ambientais revelados pelo CAR, ainda 

assim, essas mesmas propriedades detêm outras possibilidades de acumulação. Isso porque, 

segundo estudo denominado “Who owns the Brazilian carbon?8”, do total de 51,8 

Gigatoneladas (Gt) que compõem o estoque de carbono armazenado em vegetação nativa no 

Brasil, 69% estão em terras públicas, sendo que metade (26 Gt) em Unidades de Conservação 

e em Terras Indígenas. Por outro lado, dos 15,8 Gt de estoque de carbono armazenado na 

vegetação nativa em áreas privadas, 2% de grandes imóveis ocupam metade de toda área 

privada e acumulam também metade do carbono dessas áreas. Um terço dessas  terras são 

ocupadas por 93% de pequenos e médios imóveis e respondem pela outra metade do carbono 

em vegetação nativa (FREITAS et al., 2018). 

Com a flexibilização proporcionada pelo Novo Código, portanto, apesar de estarem nas grandes 

propriedades os maiores passivos, é nelas também que se concentram os ativos de vegetação 

(liberados pela flexibilização da lei) o que permite a negociação desses “ativos”. 

O estudo de Freitas et al (2018) representa apenas mais um exemplo sobre como a subdivisão 

da natureza em elementos, serviços etc. permite outras formas de acumulação de capital. Além 

do Carbono, pela concentração fundiária, podemos deduzir que o mercado de CRA está também 

monopolizado pelo agronegócio. Portanto, a concentração de terra, de florestas, carbono, 

biodiversidade e outros elementos da natureza sob controle de grandes propriedades, com o 

Novo Código, permitem também outras possibilidades de acumulação de capital, sobretudo 

pela mercantilização e a financeirização da natureza. 

A mercantilização da natureza (e seus elementos) parte das discussões de Polanyi (2000 [1944]) 

sobre a incorporação da vida social e da terra (portanto da natureza) à economia de mercado 

transformando trabalho, terra e dinheiro em commodities fictícias. De acordo com o autor, para 

fazerem parte do mecanismo de mercado, o trabalho, a terra e o dinheiro, precisaram ser 

transformados em mercadorias, sujeitas ao mecanismo da oferta e procura, intermediados pelo 

preço. Contudo, trabalho é atividade humana relacionada com a própria vida, a qual não é 

reproduzida para a venda, não pode ser destacada do resto da vida, armazenada ou mobilizada; 

terra é a natureza, não é algo produzido pelos seres humanos; e, o dinheiro, é símbolo do poder 

 
8 Em tradução livre “Quem é dono do Carbono no Brasil?” (Freitas et al. (2018)Freitas et al. (2018)Freitas et al. 
(2018)Freitas et al. (2018)Freitas et al. (2018)Freitas et al. (2018)Freitas et al. (2018)Freitas et al. (2018)Freitas et 
al. (2018)Freitas et al. (2018)Freitas et al. (2018)FREITAS et al., 2018). 
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de compra, não é algo produzido, mas algo que adquire vida através dos mecanismos dos bancos 

e das finanças estatais. Segundo o autor, “a descrição do trabalho, da terra e do dinheiro como 

mercadorias é inteiramente fictícia” (POLANYI, 2000[1944], p.94).  

Da mesma forma que a terra, os créditos de carbono e as Cotas de Reserva Ambiental (CRA) 

são mercadorias fictícias, ou seja, não se trata de bens produzidos, mas da natureza em si 

submetida aos mecanismos de oferta e procura mediados pelos preços. Essa natureza é 

subdivida em múltiplos elementos: carbono, água, serviços ambientais e ecossistêmicos, 

biodiversidade, entre outros e valoradas / precificadas, assim, o processo de criação de 

mercadorias fictícias ocorre pela mercantilização da natureza, ou seja, é o processo que converte 

bens naturais em mercadorias fictícias (JUBILEU SUL, 2016). Essa mercantilização da 

natureza ganha escala na medida que essas mercadorias fictícias são inseridas no mercado 

financeiro.  

A financeirização da natureza se dá pela criação de um sistema financeiro que pode se apropriar 

de diversos setores e territórios inteiros, mesmo sem a aquisição das áreas, mas pelo controle 

destes usos, de forma a proporcionar, ampliar e garantir a acumulação (JUBILEU SUL, 2016). 

Em outras palavras a financeirização da natureza é a compra e venda de serviços ambientais 

através de plataformas de comercialização de ativos ambientais, como a Bolsa de Valores 

Ambientais do Rio de Janeiro (BVRio)9, e ou a inserção destas “mercadorias” em bolsas de 

mercadorias de âmbito nacional ou ao sistema de registro e liquidação financeira.  

Esse processo de financeirização foi implementado no Brasil primeiro pela Política Nacional 

de Mudanças do Clima (PNMC), Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, criando o Mercado 

Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE)10, e com o Novo Código e o Decreto nº 9.640, de 

27 de dezembro de 2018, com as Cotas de Reserva Ambiental (CRA’s). Assim, a CRA é um 

título nominativo, registrado e negociado no mercado financeiro (Bolsas de Valores), da mesma 

forma que os créditos de carbono, que já são negociados no âmbito da Bolsa de Valores de São 

Paulo (Bovespa).  

 
9 A BVRio foi criada em 2011, e desde maio de 2012, antes do Código Florestal ser sancionado pela Presidência 
da República, iniciou o cadastro de intenções de compra e venda de Cotas de Reserva Ambiental (CRA). 
10 Operacionalizado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades de balcão organizado, 
autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), onde se dá a negociação de títulos mobiliários 
representativos de emissões de gases de efeito estufa evitadas certificadas (Brasil (2009)Brasil (2009)Brasil 
(2009)Brasil (2009)Brasil (2009)Brasil (2009)Brasil (2009)Brasil (2009)Brasil (2009)Brasil (2009)Brasil 
(2009)Brasil (2009). 
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Nesse contexto o CAR se manifesta como a “chave” dessas flexibilizações, ou seja, é o 

instrumento que “abre as portas” para a flexibilização e ao mesmo tempo da mercantilização da 

natureza. Além disso, como qualquer “mercadoria” o CAR é o sistema que visa inventariar 

esses “estoques fictícios”11 de florestas, cotas, terras etc. Este inventário elaborado pelo CAR 

permite o controle e as negociações destas mercadorias tanto em relação aos “proprietários” 

destas mercadorias, como no âmbito do Estado, nas negociações e tratativas internacionais 

relacionadas a clima, biodiversidade etc. É no âmbito do CAR também, em módulo em processo 

de customização que se dão as emissões das Cotas, ou seja, a financeirização de fato da 

natureza. 

Assim como a terra, essas novas mercadorias, também estão concentradas nas mãos dos 

latifundiários do agronegócio, portanto, os efeitos destes “novos” processos de 

mercantilização/financeirização da natureza interferem diretamente na intensificação e na 

complexificação dos problemas relativos à questão agrária brasileira. – de maneira preliminar, 

essas relações nos remontam ao que foi o processo histórico de enclosure (cercamento) das 

terras comuns na Inglaterra, onde as cercas reais são amparadas pelo direito de propriedade 

privada da terra, a transformando em uma das mercadorias fictícias (POLANYI, 2000[1944]), 

junto à mercadoria ‘trabalho humano’, são as bases da sociedade industrial. 

Nesse sentido, estamos a assistir passivos, um novo movimento de enclosure, agora em seu 

segundo estágio, não apenas sobre a terra, mas sobre as possibilidades de produção e reprodução 

da vida (MORENO, 2005). A água, os alimentos, o ar, o clima... enfim, todos os aspectos da 

natureza, colocados à serviço da acumulação capitalista e em detrimento da vida.  

Todos esses processos: concentração fundiária, mercantilização, financeirização da natureza e 

por conseguinte os novos “cercamentos” intensificam as já complexas injustiças ambientais no 

campo12. Injustiças que agora já não mais só pelos prejuízos ambientais que provocam à 

coletividade em geral, mas por aprofundar e ampliar as possibilidades e formas de acumulação, 

extraindo diretamente esses benefícios da natureza e com isso, intensificando, não só 

desigualdades ambientais, mas também sociais e econômicas.  

 
11 Utilizamos estoques fictícios por trata-se de um inventário de mercadorias fictícias, nos termos discutidos por 
Polanyi (2000[1944]). 
12 Injustiça ambiental é o mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista econômico e social, 
destinam a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos raciais 
discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às populações marginalizadas e vulneráveis 
(LEROY, 2011, p.1). 
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Novo Código Florestal e Colonialidade da Natureza 

A colonialidade distante do que a historiografia denominou “período colonial”, não acaba com 

a independência dos Estados antes colonizados; ela é o complemento necessário, oposto e 

sistematicamente oculto da modernidade. Modernidade/Colonialidade são duas faces da mesma 

moeda (PORTO-GONÇALVES, 2006).  Interessa-nos aqui, discorrer sobre a persistente 

colonialidade da natureza latino-americana e suas relações com o Novo Código Florestal 

brasileiro. Colonialidade esta que, tanto a realidade biofísica (flora, fauna, seres humanos), 

quanto a configuração territorial da região (a dinâmica sociocultural que articula a rica 

biodiversidade, ecossistemas e paisagens) está para o pensamento hegemônico global e as elites 

dominantes da região como espaço subalterno, que pode ser explorado, arrasado, reconfigurado 

segundo os regimes de acumulação vigentes. (ALIMONDA, 2011). No caso do Brasil, a título 

de exemplo, essa realidade pode ser analisada comparando os ciclos econômicos brasileiros e 

a destruição dos biomas: os ciclos do Pau-Brasil e o Ciclo da cana-de-açúcar refletem na enorme 

destruição da Mata-Atlântica, reforçada posteriormente com o ciclo do café, já em meados do  

Século XVIII (DEAN, 2004); Na região Norte o ciclo da borracha, em fins do século XIX e 

início do Século XX, com a destruição da Amazônia, que segue, atualmente, aprofundada por 

projetos de hidrelétricas e obras de infraestrutura com fins a novos ciclos de exportação; o 

bioma Cerrado, por sua vez, apesar de representar metade da área do bioma Amazônia, 

apresenta nos últimos anos, taxas de desmatamento iguais ou superiores a Amazônia (PRODES, 

2019), fruto do avanço da fronteira agrícola, sobretudo da soja, sobre o bioma. Parafraseando 

Alimonda (2011), ao longo [de pouco mais] de cinco séculos, ecossistemas inteiros foram 

arrasados para a implantação de monocultivos de exportação; fauna, flora e humanos vitimados 

pela invasão biológica europeia (competidores ou doenças). 

Além da noção de colonialidade da natureza, corrobora para nossa análise as discussões no 

campo da ecologia política, que na perspectiva de Martínez-Alier (2004) têm como objeto de 

estudo os conflitos ecológicos distributivos. Por distribuição ecológica, o autor entente tratar-

se dos “padrões sociais, espaciais e temporais de acesso aos benefícios proporcionados pelos 

recursos naturais e os serviços proporcionados pelo ambiente como um sistema de suporte da 

vida” (MARTÍNEZ-ALIER, 2004, p.104). Acrescentamos a essa definição, alguns aportes 

feitos por Alimonda (2011), de que os conflitos distributivos,  antes de serem problemas de 

distribuição, constituem-se em questões de apropriação, com o estabelecimento de relações de 
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poder que permitem o acesso aos recursos a alguns atores e a tomada de decisão sobre sua 

utilização, e a exclusão de sua disponibilidade a outros. O autor enfatiza que, no caso da 

América Latina, trata-se de uma matriz de relações de poder social, vigente desde o período 

colonial e que teve como atributo central o acesso a terra e outros recursos naturais, bem como 

o controle sobre estes (ALIMONDA, 2011). 

A colonialidade da natureza aliada à noção de ecologia política permite, portanto, aprofundar 

os debates sobre o Novo Código Florestal e os desdobramentos que alguns dos instrumentos 

desta política (CAR, Cotas, entre outros) têm no âmbito dos debates sobre a questão agrária e 

ambiental, e ainda, no âmbito dos conflitos no campo brasileiro. Ao discorrer sobre a 

distribuição ecológica, não poderíamos, de forma alguma, minimizar o papel do Estado 

brasileiro no âmbito de suas políticas para o meio ambiente, sobretudo, no que tange ao objeto 

desta análise, o Novo Código Florestal. O Estado nesse sentido, é o “grande distribuído 

originário” (ALIMONDA, 2011, p.45) fundamentador dos atuais conflitos de distribuição 

ecológica, por meio das leis, suas instituições, políticas (visíveis e invisíveis) e quem estabelece 

as diretrizes macropolíticas da gestão ambiental dos territórios que lhe estão subordinados 

(ALIMONDA, 2011). 

Assim, a bancada ruralista, como o braço legislativo do Estado, propôs a revisão do código 

florestal brasileiro que, passava a impor restrições aos avanços do agronegócio sobre novas 

frentes, limitando áreas, impondo restrições e multas. Distante de buscar maneiras de os 

proprietários de terra adequarem-se e cumprirem a legislação, a opção foi a mudança radical da 

lei. Como já relatado acima, essa alteração, proporcionou de imediato a liberação de 30 milhões 

de hectares, não obstante, a flexibilização foi mais a fundo, com a criação do CAR e outros 

instrumentos de mercado. Esses novos instrumentos reforçam e ampliam processos de 

colonialidade da natureza, em diversos aspectos. No âmbito deste artigo, focamos nossa análise 

no Cadastro Ambiental Rural (CAR).  

O CAR, distante da regularidade ambiental almejada, precisa enfrentar o enorme caos fundiário 

do país – segundo estudo feito por Sparovek et al. (2019), as sobreposições entre terras públicas 

no Brasil representam 48% do total sobreposto (171 milhões de hectares), já entre terras 

públicas e privadas, as sobreposições significam 50% (146 milhões de ha) – esse caos, ganha 

maior relevância na medida que passa-se a utilizar este instrumento na regularização fundiária, 

como o estado do Pará, que editou o Decreto nº 739, de 29 de maio de 2013, o qual dispõe sobre 
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o processo especial de regularização fundiária e estabelece o CAR como um dos instrumentos 

para agilizar o processo de regularização fundiária (PARÁ, 2013, grifo nosso), ou seja, mesmo 

a lei dispondo que o CAR não tem valores fundiários, já existem iniciativas no sentido de se 

utilizar este para fins de regularização fundiária. 

Para além do uso deste instrumento como ferramenta fundiária, o próprio instrumento já revela 

mais problemas, segundo dados do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), de 24 de agosto de 2019, 

havia na base do Sicar, 7.538 imóveis com área superior a 12,1 Mha em sobreposição com 

territórios indígenas; além disso, outros 267.057 imóveis com área superior a 60,9Mha em 

sobreposição com Unidades de Conservação. Esses dados são bastante reveladores, pois 

demonstram a persistência e constante pressão por parte dos latifúndios sobre Povos e 

Comunidades Tradicionais (PCT’s) tanto no caso dos territórios indígenas, quanto no caso das 

UCs, pois contemplam em seu bojo territórios de comunidades extrativistas (RESEX) e outros 

segmentos de PCT’s – É muito interessante que a colonialidade da natureza, que tem como um 

de seus pressupostos, a dominação dos povos originários, mantem na atualidade mecanismos 

de apropriação da riqueza biocultural, tanto dos povos (territórios indígenas) quanto da 

biodiversidade em si (unidades de conservação). Essas sobreposições do CAR com territórios 

diversos, refletem uma “heterarquia” de conflitos (CASTRO GÓMEZ; GROSFOGUEL, 2007), 

travados entre  outros “regimes de natureza” (ESCOBAR, 2005), ou seja, sujeitos que praticam 

outros usos / formas de apropriação do território, ou que fazem uso comunitário da terra, 

historicamente feito por indígenas, quilombolas, faxinalenses, dentre outras modalidades, que 

coexistem com o “predomínio hegemônico e colonizador orientado a assegurar a governança e 

a produção de valores de troca” (ALIMONDA, 2011, p.53), representado sobretudo pela 

propriedade privada da terra.  

Não obstante, assim como essa coexistência de regimes de natureza se perpetuou ao longo do 

tempo (ALIMONDA, 2011), o ímpeto avassalador da ocupação destrutiva (BRUNHES, 1962) 

se renova, tanto sobre territórios antes à margem, como nas formas, por meio de instrumentos 

de mercantilização e financeirização da natureza.  

 

Algumas Considerações 

O Novo Código Florestal foi criado com o intuito de flexibilizar o cerne da legislação ambiental 

brasileira que passava a impor limites aos avanços do agronegócio sobre novas áreas. Este 
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permitiu ampliar a acumulação, por um lado, ao liberar novas áreas para avanço da produção e 

o mercado de terras, por outro, criando novas formas de acumulação, por meio da 

mercantilização e financeirização da natureza, via instrumentos como as Cotas de Reserva 

Ambiental. A flexibilização proporcionada está relacionada ao CAR, instrumento chave para 

acesso aos instrumentos de regularização ambiental (PRA), como pela flexibilização da 

recomposição de áreas de APP, RL. Criou-se assim, outra lógica de quantificar e negociar os 

passivos ambientais (KORTING, 2016), amigável aos interesses do agronegócio para 

intensificar a produção agrícola e inventariando os estoques das “novas mercadorias 

ambientais”. 

O CAR por outro lado, revela que 94% das áreas em desacordo com a legislação, mesmo que 

flexibilizada, estão em médias e grandes propriedades. Os dados revelam ainda, que os avanços 

do agronegócio no campo são danosos não apenas no que diz respeito à luta pela terra, frente a 

uma estrutura fundiária extremamente concentrada, mas também danosa pelos seus impactos 

no meio ambiente, e por conseguinte na vida dos povos e movimentos que lutam por terra e 

território, uma vez que os passivos ambientais se refletem em redução da biodiversidade, 

contaminação e redução dos recursos hídricos, entre outros impactos.  

As possibilidades de mercantilização da natureza por meio das CRAs, e outros meios de 

compensação de passivos, revelam-se como mais uma forma de pressão sobre sujeitos da luta 

pela terra. As duas vertentes de acumulação impostas pelo Novo Código, liberação de áreas e 

mercantilização da natureza, permitem avançar num debate sobre outras dimensões da questão 

agrária, trazendo para este campo noções de conflitos ambientais e da Ecologia Política para 

enriquecer o debate sobre a questão agrária e por conseguinte da Geografia Agrária brasileira à 

luz da noção de agroestratégias. 

Revela-se mais uma vez, que os efeitos das agroestratégias são deletérios. Seus aparatos 

ideológicos flexibilizam legislações e avançam sobre terras e territórios levando a destruição 

aos sujeitos do campo: camponeses, PCTs etc. Avançam sobre direitos, substituindo por 

injustiças (sociais e ambientais), interferindo não mais apenas nos meios e recursos para 

produção, mas na reprodução da vida. Destrói biodiversidade, água, solo, interfere no clima e 

principalmente nas pessoas. Isso tudo, em troca de um palmo a mais de terra para acumular. 

Todos esses processos dialogam com a noção de colonialidade da natureza, ou seja, a 

persistência de lógicas dominantes de pensamento em que a natureza latino-americana (e, 
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portanto, também a brasileira) configura-se como algo para ser utilizado ao bel prazer dos 

distintos regimes de acumulação vigentes. 
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TERRITÓRIO E POLÍTICA NO BRASIL: 

mercantilização da natureza e expansão capitalista frente a novos territórios 

 

Brenna da Conceição1 

Marco Antonio Mitidiero Junior2 

 
Resumo 
 
Este texto trata do desmonte sistemático da segurança jurídica e institucional no que se refere às leis e normativas 
de proteção ambiental, exploração de bens naturais e territórios não capitalistas ou naturais, desmonte este que 
abre precedentes para a criação de um aparato jurídico para a expansão capitalista frente a novas dimensões da 
natureza. As constatações aqui destacadas são breves apresentações dos resultados obtidos no decorrer da pesquisa 
intitulada “Território e Mercantilização da Natureza: Acompanhamento e Análise dos Projetos de Lei que 
Relativizam a Proteção do Meio Ambiente no Brasil Frente à Expansão Capitalista”, a qual tem como objetivo 
principal o acompanhamento das ações e proposições dos Poderes Legislativos, Poder Executivo Federal e 
Ministérios que caracterizam aparatos jurídicos e institucionais para a expansão do capitalismo frente a novos 
territórios, bem como a mercantilização expandida da natureza e sua incorporação na cadeia capitalista sob uma 
perspectiva neoliberal de acumulação, que se agrava sobretudo nos períodos conjunturais recentes. 
 
Palavras-chave: Mercantilização da Natureza; Legislação Ambiental; Capitalismo; Bancada Ruralista; Exploração 
de Bens Naturais. 
 

 

Introdução 

 Partindo da noção de que as leis são um conjunto de sistemas e regras que regulam e 

território brasileiro, se faz pertinente a pesquisa, investigação e compreensão acerca dos 

processos que envolvem e impulsionam sua construção, modificação e/ou mesmo revogação, 

sobretudo nos períodos políticos que se desdobraram recentemente, onde estas foram 

fundamentais para a construção do aparato jurídico que inseriu de forma mais ampla a natureza 

e seus elementos no sistema de acumulação do capital. Esta análise é necessária não apenas 

para compreender o processo atual de usurpação da natureza, mas também para entender como 

os marcos regulatórios institucionais são construídos ou influenciados pelas classes dominantes 
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rurais – ou seja, os ruralistas e latifundiários –, grandes empresários e parcelas políticas de 

interesses convergentes, quando em uma democracia instável e capturada pelos estratos sociais 

dominantes tanto do âmbito econômico, quanto político. Tal fato não tem início na 

contemporaneidade, mas permanece nos dias atuais de forma semelhante ao que vem se 

desdobrando historicamente, embora por vezes sob discursos atualizados. 

 Com os resultados aqui destacados, se tem a constatação destes fatos que se arrastam 

desde a ‘redemocratização’, seja por necessidade de afirmação e perpetuação destas classes em 

seus sistemas de acumulação e poder político, seja pela necessidade do capitalismo se apropriar 

cada vez mais de novas dimensões da sociedade e da natureza, para que assim continue se 

reproduzindo e alimentando as necessidades – eminentemente financeiras – de seu sistema. 

Acrescenta-se que para a materialização destes processos se fez necessário a atualização dos 

conceitos e percepções acerca de violência, e com isso, a necessidade de moldar os marcos 

regulatórios transformando-os em verdadeiros ataques a quem se contrapõe a este modelo de 

acumulação. Ainda, para aqueles que são tidos como obstáculos a estes processos, à natureza e 

sua preservação, e até as demais parcelas da sociedade, as quais são atingidas indiretamente e 

persuadidas por um discurso de avanço tecnológico e social. 

 Aí se encontram a expropriação de povos de seus territórios, a destruição do meio 

natural em níveis avançados ou irreversíveis, a negligencia quanto aos desastres e esgotamentos 

dos bens naturais e ao reconhecimento dos povos tradicionais, as contradições quanto ao uso 

abusivo de venenos agrícolas e exploração do subsolo, que o desgastam de maneira exacerbada 

fazendo que o processo de acumulação necessite cada vez mais se expandir a novos territórios 

e assim gerando uma gama de conflitos e desequilíbrios ambientais inerentes a um sistema 

capitalista em expansão territorial. E ainda, a sobreposição do processo de acumulação a 

qualquer tipo de gestão eficiente do território e de seus bens onde se priorize a sociedade como 

um todo e a diminuição de impactos ambientais para pleno aproveitamento de elementos de 

qualquer natureza. 

 Partindo destas considerações, destacamos que tais ações sistematizadas, acompanhas e 

analisadas que propiciaram tais constatações são as ações dos Poderes Legislativos (Deputados 

 e Senadores) e do Poder Executivo (Presidência da República e Ministérios) que objetivam a 

relativização ou destruição das normas de proteção ambiental e também a mercantilização e 

exploração da natureza, estas apresentadas no Congresso Nacional por meio de diversas formas 
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de tramitação, e que caracterizam verdadeiros desmontes, por acarretar na retirada e/ou redução 

drásticas dos direitos dos povos do campo bem como outros impactos, criando desta forma 

aparato jurídico para a expansão do capital frente a territórios submetidos ou não à lógica 

capitalista de acumulação. 

 O recorte temporal aqui destacado se estende do período da redemocratização brasileira 

- após implantação de uma nova Constituição Federal, mais precisamente na segunda metade 

da 48ª Legislatura -, até a conjuntura atual, incluindo, portanto, as ações dos Poderes Legislativo 

e Executivo Federal sob o contexto da ascensão neoliberal e intensificação da expansão 

capitalista – pós-golpe e início do Governo Bolsonaro, juntamente às 55ª e 56ª Legislaturas – 

período da mais intensa articulação de desmontes da proteção ambiental e dos direitos dos 

povos do campo. Da metodologia, além da sistematização e acompanhamento dos desmontes e 

retrocessos como será apresentado afrente, a revisão bibliográfica acerca dos temas que 

circundam esta pesquisa, bem como a correlação com os conceitos de acumulação primitiva de 

acordo com Marx (1986) e acumulação via espoliação de acordo com Harvey (2003). 

 Assim, pretende-se expor as estratégias institucionais para a construção de um aparato 

jurídico que abre caminhos para a ampliação da noção de violência, que aqui incorpora-se a 

legalidade por meio da espoliação e do detrimento da segurança social e jurídica para os 

camponeses, indígenas e demais povos tradicionais. E ainda, por meio da destruição de direitos 

coletivos essenciais e mercantilização que se expandem aceleradamente delimitando fronteiras 

antes não existentes e assegurando as fronteiras criadas por esta expansão acelerada. 

 Este conjunto de fatores é exemplo de como o sistema capitalista de produção busca se 

recompor e adaptar criando uma necessidade constante de incorporar novos elementos às 

estruturas financeira, política e de poder. No contexto brasileiro, esta expansão ainda possui 

características antigas de expulsão, espoliação e exploração, buscando a redefinição da 

legalidade de acordo com interesses privados de classe. 

  Esse cenário se agrava neste período em que volta à pauta o desmonte de uma 

democracia ainda não estabilizada e associada a expansão do capitalismo extremo3. Inclui-se 

também o conjunto de sujeitos que operam para a manutenção desse processo: (grande) parcela 

 
3 O qual Dowbor (2016) relata como características: economia global nas mãos de poucos grupos econômicos fora 
do controle do governo. Desigualdade e concentração de riquezas ao extremo. Cada vez menos empresas e maiores. 
Mínima parcela de indivíduos com a mesma riqueza que vários poucos. Conglomerados empresariais e 
concentração da riqueza: empresa com propriedade cruzada. DOWBOR, Ladislau. Guia Ilustrado da Privatização 
da Democracia no Brasil. Vigência, 2016. 
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de parlamentares do Congresso Nacional, que governam para seus interesses reforçando o 

caráter oligárquico que se apropriou do espaço agrário brasileiro e desencadeou uma série de 

conflitos que perduram várias décadas. As leis, como reguladoras do território brasileiro, 

passam a ser construídas por intermédio de interesses privados, e o território e seus elementos 

passam a incorporar o monopólio da cadeia produtiva de produção/exploração. A construção 

deste aparato político-jurídico-institucional é o ponto chave destacado neste texto. 

 

Construção dos aparatos político-institucionais para a mercantilização da natureza e 

expansão capitalista 

 Em tempos de crise e de necessidade de ampliação das formas de exploração do 

capitalismo, a sua expansão não necessita apenas de novos territórios, mas também de aparatos 

políticos-institucionais cada vez maiores. Os marcos regulatórios do território brasileiro, ou 

seja, as leis, normativas e legislações específicas se tornam alvo deste processo de desmonte, 

sendo o aporte necessário e essencial para esta nova fase de materialização do capitalismo 

extremo: a mercantilização expandida dos bens naturais e usurpação de territórios ainda não 

incorporados a cadeia capitalista de produção. Dowbor (2017) tratando das formas de domínio 

do meio financeiro, afirma que esta é uma realidade crescente, onde o capital adentra em uma 

esfera que deveria ser seu último recurso de afirmação perante a lei. 

 No contexto brasileiro, não apenas os processos capitalistas invadem esta esfera, como 

também fazem parte de sua estrutura interna, e se personificam em Legisladores, Ministérios e 

mais recentemente na figura máxima do Poder Executivo Federal. Assim, sendo necessário, o 

domínio do Estado e de suas leis e a violência da expropriação e da usurpação dessas dimensões 

da natureza pelas empresas capitalistas (Mitidiero, 2016, p. 33), o agronegócio representado 

politicamente no Congresso constrói um estorvo à concretização da justiça social para aqueles 

que historicamente reivindicam seus direitos. Também como para uma exploração de bens 

naturais de forma menos degradante, haja vista que o “capitalismo do avanço” ao mesmo tempo 

possui sua face de capitalismo do regresso, destruindo seu próprio território e criando 

disparidades sociais imensas. Mitidiero, et al., 2017 discorre de forma clara tal processo, 

colocando que nos polos desta contradição, o que têm ocorrido é que o próprio Estado se vale 

de mecanismos típicos do Estado de Exceção para concretizar o domínio do capital sobre as 

comunidades, quer seja produzindo normas, quer seja produzindo lacunas. 
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 Esta captura do sistema político desperta para a noção de que todos os espaços sociais 

– e naturais – perante o sistema capitalista se tornam territórios de disputa, buscando uma 

expansão que agora se desenvolve em forma de violência silenciosa e institucionalizada. 

Tomando como base as ideias de Ladislau Dowbor (2017), e retomando aos objetivos principais 

aqui expostos, é importante considerar que a Constituição Federal Brasileira de 1988 e suas 

legislações – aqui, sobretudo a Legislação Ambiental – são os principais alvos destes sucessivos 

desmontes, caracterizando uma regressão da legalidade, ponto central desta análise de como 

vem sendo construídas as estratégias que visam a construção do aparato jurídico para a 

expansão capitalista, configurando uma nova etapa de exploração da natureza. 

 Tal processo de desmonte dos marcos regulatórios ambientais e apropriação de direitos 

se configuram como verdadeiros ataques à medida em que surgem cada vez mais violentas 

proposições legislativas4, e a medida em que também ocorrem os apensamentos5 e 

desarquivamentos de demais proposições. Este cenário de desmontes se intensifica 

substancialmente no momento de captura da democracia com o golpe de 2016, e sobretudo no 

momento de transição deste período para a ascensão da extrema direita no Brasil, visto os 

desdobramentos que vem ocorrendo de forma acentuada, destruindo sistematicamente as 

normativas e leis de proteção ambiental e direitos fundamentais dos povos do campo. 

 Esta estratégia de garantia jurídica ao capital que se afigura sob as demandas de mercado 

excluindo as demandas sociais e riscos ambientais – inerentes ao capitalismo – tem seus 

interesses principais representados politicamente. Como principal neste sentido, a Frente 

Parlamentar da Agropecuária, popularmente Bancada Ruralista, uma frente parlamentar 

suprapartidária formada por Deputados e Senadores, ramificada também em outras frentes6 de 

interesses relacionados e por deputados não signatários a esta. A mesma desfruta destes 

 
4 Nesta pesquisa foram identificadas proposições nas formas de PL – Projeto de Lei, PDC – Projeto de Decreto da 
Câmara, PEC – Projeto de Emenda Constitucional, PLS – Projeto de Lei do Senado, PLP – Projeto de Lei 
Complementar, PLC – Projeto de Lei da Câmara, REQ – Requerimento, PDL – Projeto de Decreto Legislativo, 
MPV – Medida Provisória, e PLV – Projeto de Lei de Conversão. 
5 Tramitação em conjunto. Propostas semelhantes são apensadas à projetos de semelhante teor. Se um dos projetos 
semelhantes já tiver sido aprovado pelo Senado, este encabeça a lista, tendo prioridade sobre os da Câmara. O 
relator dá um parecer único, mas precisa se pronunciar sobre todos. Quando aprova mais de um projeto apensado, 
o relator faz um substitutivo ao projeto original. O relator pode também recomendar a aprovação de um projeto 
apensado e a rejeição dos demais. (Câmara dos Deputados, 2005, grifo nosso). 
6 Exemplo mais recente desta articulação, a criação da “Frente em Defesa da Amazônia”, que defende a mineração 
em Terras Indígenas e Áreas de Preservação Permanente sob o discurso de desenvolvimento econômico da 
Amazônia. Coordenada pelo deputado Delegado Pablo Oliva PSL/AM, tem metade de seus componentes ligados 
à Bancada Ruralista, dos 215 que compõem esta frente, 105 são ruralistas. Fonte dos dados disponível em: 
https://www.camara.leg.br/internet/deputado/frenteDetalhe.asp?id=54013. 
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momentos para materializar suas articulações, conduzindo ao desmonte sistemático das 

Legislações Agrária e Ambiental brasileira, bem como no desmonte de instituições como o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), onde a reconfiguração destas autarquias em conformidade com os interesses liberais 

dos ruralistas e sobretudo com a manutenção deste sistema predatório de acumulação vem na 

mesma sequência de ataques que asseguram seus avanços. A Bancada Ruralista comprova o 

poder e a hegemonia do latifúndio com o simples fato de concentrar 47,97% dos parlamentares 

do Congresso em um país de população eminentemente urbana, buscando veemente benefícios 

ao agronegócio em um país de nítidas e históricas injustiças no campo e imensa concentração 

de terras. 

 Em suma, esta construção da segurança jurídica mediante o ajuste aos marcos 

regulatórios institucionais toma corpo por meio das proposições que recontam um passado 

ainda presente na política brasileira, no qual as classes dominantes representadas por 

parlamentares governam conforme seus interesses e desmontam direitos fundamentais da 

população camponesa para que suas articulações sejam postas em prática. Para expor a 

dimensão destes desmontes e a busca pela afirmação do monopólio capitalista sobre o território, 

bem como do poder político das oligarquias rurais, o recorte temporal adotado aborda desde o 

período da redemocratização brasileira7 (o que possibilitou o acompanhamento de proposições 

desde a 48ª Legislatura), se estendendo até o primeiro semestre do Governo Bolsonaro. A 

sistematização de proposições iniciando com o ano de 1989 se refere aos desarquivamentos e 

tramitações destes na atualidade. O gráfico abaixo8 mostra a dimensão da busca pela seguridade 

 
7 A partir do primeiro ano posterior à promulgação da atual Constituição Brasileira (1989). Não foram encontradas 
proposições em tramitação datadas do ano de 1988 que representassem ataques à Legislação Ambiental. 
8 Para a organização do total de proposições apresentadas no gráfico acima foram consideradas as proposições 
apresentadas na Câmara dos Deputados e Senado Federal, sob diversas formas. Estas proposições, aqui 
denominadas de ataques, ainda tem apoio do Executivo Federal que através das Medidas Provisórias e Decretos 
Presidenciais põem em vigência estas ações políticas com maior celeridade. As proposições apensadas foram 
contabilizadas desagrupadas das proposições principais, visto que muitas destas iniciaram sua tramitação 
individual, bem como projetos de legislaturas antigas foram desarquivados, e outros com longa tramitação 
passaram a tramitar como apensados. A separação entre apensados e principais, por vezes, poderia acarretar em 
uma difícil compreensão dos processos aqui apresentados, e também omitir o teor e quantidade destes ataques, 
podendo, portanto, mascarar a dimensão total destas ofensivas. 
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às demandas financeiras com a numerosidade das proposições em tramitação, que serão 

detalhadas adiante. 

 
Gráfico 1 – Proposições dos Poderes Legislativo e Executivo Federal que representam ataques à 

natureza por ano de apresentação (1989-2019)* 
 

Fonte dos dados: Câmara dos Deputados, Senado Federal, Frente Parlamentar da Agropecuária, 2019. Nota: Dados 

trabalhados pela autora. *Última atualização dos dados: 20 de junho de 2019. 

 

 Harvey (2003), tratando das estratégias que abrem precedentes para a acumulação via 

espoliação, descreve esta noção de que o capital tem por necessidade incorporar os territórios 

não capitalistas a seus processos, abrindo-se ao comércio, aos processos de mercantilização e 

acumulação. Ainda, transformando bens naturais em ativos financeiros, espaços naturais em 

territórios de exploração e excluindo desta parcela do território os povos que divergem desta 

lógica. Aí está a noção de violência institucional/silenciosa, que em forma de marcos 

regulatórios, minimiza problemas históricos, acirra conflitos rurais e incentiva a corrida pró- 

mercado em busca de incorporação de novos territórios. Ainda em concordância com o autor, 

fica assim evidente o ímpeto da logica capitalista: a de que todos os territórios sejam 

continuamente abertos para seu processo de desenvolvimento (Harvey, 2003). 

 Ainda tratando desta expansão, é importante pontuar que quando esse processo de 

anexação de territórios não acontece por meio da espoliação ou expulsão, se põe em prática a 

estratégia de anexa-los ao modelo capitalista sem que necessariamente ocorra a 

territorialização9 direta do agronegócio ou empresariado, utilizando de precedentes legais que 

 
9 Projeto de Lei 2395/2015 de autoria do Deputado Vicentinho Junior PSB/TO. Ementa: Modifica a Lei no 
6.001/73, que "dispõe sobre o Estatuto do Índio", para acrescentar o inciso IV ao art. 39, alterar o art. 42, caput, 
acrescentar o §2º ao art. 42 e revogar o art. 43, a fim de permitir às comunidades indígenas praticar atividades 
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permitem o “investimento” nestes territórios, a “parceria” e o remodelamento das relações 

existentes. A usurpação e mercantilização expandida ocorrerão de forma legalizada, aparadas 

pela segurança jurídica e pelas leis. No contexto brasileiro, forte evidencia disso se encontra 

nas intenções do agronegócio e dos ruralistas de invadir Terras Indígenas para a inserção do 

modelo do agronegócio. O processo de legalização da mineração nestes territórios, por 

exemplo, se arrasta há décadas no Congresso, não estando afastada das pautas após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, haja vista que a regularização da mineração 

nestes territórios ainda é alvo de vários debates e sua materialização se torna um grande passo 

para a alimentação deste sistema de acumulação. Vale ressaltar que mesmo assim, e ainda sob 

este discurso de “parceria” esta prática ocorre de forma indiscriminada, sendo o Estado o aporte 

invisível para seu transcorrer, já que a punição maior se vale de multas e interdições destes 

processos, e os representantes do desmonte das salvaguardas ambientais trabalham 

assiduamente no Congresso – e no Executivo – para a legalização desta violência social e 

material. 

 Não se trata apenas de impactos ambientais para alimentar um sistema predatório e 

eminentemente financeiro, mas também dos impactos e da dizimação de uma parcela da 

sociedade que historicamente reivindicam seus direitos, que inverso ao processo do capitalismo 

extremo geram empregos, condições de reprodução de modelo equilibrado de vida e um 

impacto ambiental quase nulo, ainda assim, conseguindo alimentar as necessidades sociais 

dentro e fora de seu contexto social. Como os camponeses espoliados que resistem a 

incorporação neste processo e trazem um retorno proveniente de um cumprimento da função 

social imensamente maior do que o processo de expansão capitalista. Importante citar as 

constatações de Dowbor (2017), que coloca que este processo de acumulação do capital que 

busca se expandir, gera apenas retornos privados elevados sem a correspondência com sua 

produtividade social, gerando um déficit na geração de renda (e não apenas), em prol da 

alimentação do rentismo parasitário dos territórios de bens naturais. 

 Assim, esta estratégia paralela à captura dos marcos legais, ou seja, a produção de leis, 

decretos e normativas que possibilitem a expansão desenfreada do capitalismo e a 

mercantilização de território e bens naturais ao ritmo das necessidades do capitalismo, está 

 
agropecuárias e florestais em suas terras, bem como, comercializar aquilo que foi produzido e gerenciar a renda 
obtida. Avaliação desfavorável pelo CIMI – Conselho Indigenista Missionário. 
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distante do ritmo da natureza de forma nítida, e tenta materializar-se por meio da inserção do 

modelo do agronegócio (da mineração, da privatização das águas e suas demais vertentes) 

nestes territórios, criando uma monopolização que acarreta nos mesmos efeitos de usurpação e 

pilhagem dos recursos naturais, e ainda submete comunidades inteiras a este sistema, retirando 

seus direitos e destruindo a estabilidade social destes povos. O mesmo ocorre com as Áreas de 

Preservação Ambiental, que quando não ocorrem ações visando sustar decretos e extingui-las, 

se põe em prática a estratégia de flexibilizar as normas de proteção destes territórios de forma 

a possibilitar a exploração dos bens naturais nestas contidos e assim beneficiar interesses 

econômicos de madeireiras e mineradoras, por exemplo10. Se torna uma apropriação legal e 

identicamente violenta e degradante, embora seu espaço não seja homogêneo, o que também se 

torna uma usurpação dos direitos das comunidades, do seu modelo de vida e extração da mais- 

valia sob o contraditório discurso do desenvolvimento. 

 Partindo para a dimensão de uma apropriação mais intensa das diversas dimensões da 

natureza e dos bens naturais, esta pesquisa em seu decorrer, ainda comprovou a celeridade do 

entreguismo e desmonte promovidos pela esfera política nacional no que cerne aos ataques à 

natureza, isto por meio das Medidas Provisórias e Decretos Presidenciais caracterizados como 

escancarados instrumentos políticos-institucionais para afirmação da segurança jurídica ao 

capital e materialização da violência legalizada, organizados e expostos na tabela 1. Estas ações 

legislativas citadas anteriormente não necessitam de uma tramitação tão burocrática quanto 

outros tipos de ações, e o abuso destas medidas reflete a articulação constante para o desmonte 

das legislações e salvaguardas ambientais. Para apresentação da dimensão dos ataques em curso 

no Congresso Nacional, a tabela 2 expõe a totalidade das proposições em tramitação, 

organizadas por tema principal. 
Tabela 1 – Proposições transformadas em lei e Decretos Presidenciais que atacam a 
natureza 

Origem Lei/ 
Decreto Autor Relator da 

proposição Tema Data de 
aprovação 

MPV 
727/2016 

Lei Ordinária 
13334/2016 

Presidência da 
República - 
Michel Temer 

Deputado Efraim 
Filho DEM/PB 
(Bancada Ruralista) 

Licenciamento 
Ambiental; 
Desestatização 

Agosto de 
2016 

 
10 Projeto de Lei 2362/2019 de autoria dos Senadores Flávio Bolsonaro PSL/RJ e Marcio Bittar MDC/AC. Ementa: 
Revoga o Capítulo IV - Da Reserva Legal, da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção 
da vegetação nativa, para garantir o direito constitucional de propriedade. Revoga, no código florestal, as áreas de 
reserva legal, a fim de possibilitar a exploração econômica dessas áreas. 
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MPV 
789/2017 

Lei Ordinária 
13540/2017 

Presidência da 
República - 
Michel Temer 

Deputado Marcus 
Pestana PSDB/MG 
(Bancada Ruralista) 

 
Mineração Novembro 

de 2017 

 
MPV 
791/2017 

 
Lei Ordinária 
13575/2017 

Presidência da 
República - 
Michel Temer 

Deputado Leonardo 
Quintão 
PMDB/MG 
(Bancada Ruralista) 

 
Mineração 

 
Novembro 
de 2017 

MPV 
842/2018 

Lei Ordinária 
13729/2018 

Presidência da 
República - 
Michel Temer 

Senador Fernando 
Bezerra Coelho 
PMDB/PE 

 
Agronegócio Outubro de 

2018 

DECRETO 
9010/2017 

Decreto 
9010/2018 

Presidência da 
República - 
Michel Temer 

 
- Terras 

Indígenas 
Março de 
2017 

MPV 
758/2016 

Lei Ordinária 
13452/2017 

Presidência da 
República - 
Michel Temer 

Deputado José 
Reinaldo PSB/MA 

APPs, Ucs e 
Amazônia 
Legal* 

Dezembro 
de 2016 

MPV 
759/2016 

Lei Ordinária 
13465/2017 

Presidência da 
República - 
Michel Temer 

Deputado 
Pauderney Avelino 
DEM/AM 

 
Agronegócio Dezembro 

de 2016 

Fonte dos dados: Planalto, 2019; Congresso Nacional, 2019. 
*APPs – Áreas de Preservação Permanente; UCs – Unidades de 
Conservação. Nota: dados trabalhados pela autora. 

 

Tabela 2 - Ataques do Poderes Legislativos e Executivo Federal à natureza organizados 

por tema de ataque 
TEMA PROPOSIÇÕES 

 
 
 
 

Terras 
Indígenas15 

(65 proposições) 

PEC 133/1992; PEC 215/2000; PEC 579/2002; PEC 156/2003; PEC 319/2004; 
PEC 275/2004; PEC 257/2004; PEC 161/2007; PL 490/2007; PEC 117/2007; 
PL 1218/2007; PL 2302/2007; PEC 411/2009; PL 5993/2009; PEC 415/2009; 
PL 2479/2011; PLP 227/2012; PDC 712/2012; PL 3896/2012; PL 490/2013; 
PL 6818/2013; PEC 45/2013; PDC 1259/2013; PL 1003/2015; PL 1216/2015; 
PL 1218/2015; PDC 350/2016; PDC 354/2016; PDC 364/2016; PDC 369/2016; 
PDC 370/2016; PDC 378/2016; PDC 388/2016; PEC 187/2016; PDC 
348/2016; PDC 359/2016; PDC 356/2016; PDC 357/2016; PDC 367/2016; 
PDC 371/2016; PDC 368/2016; PDC 375/2016; PL 4689/2016; PDC 363/2016; 
PDC 366/2016; PDC 373/2016; PDC 365/2016; PDC 372/2016; PDC 
376/2016; PDC 349/2016; PDC 358/2016; PDC 362/2016; PDC 377/2016; 
PDC 374/2016; PDC 419/2016; PDC 361/2016; PL 7813/2017; PDC 684/2017; 
PL 9051/2017; PDC 636/2017; PDC 1041/2018; PDC 972/2018; PDC 

  1093/2018; PDL 71/2019  
 
 

Agronegócio 
(40 proposições) 

PEC 161/2003; PL 7485/2006; PL 1010/2007; PL 2289/2007; PL 4500/2008; 
PEC 282/2008; PL 4240/2008; PL 5560/2009; PL 6237/2009; PL 4620/2009; 
PL 6450/2009; PL 4059/2012; PLS 349/2013; PL 8170/2014; PL 8292/2014; 
PL 7282/2014; PL 8126/2014; PL 2395/2015; PEC 132/2015; PL 1606/2015; 
PL 1053/2015; PL 5843/2016; PL 6717/2016; PL 6379/2016; PL 8179/2017; 
PL 7780/2017; PEC 343/2017; PL 10591/2018; PL 10010/2018; PL 9604/2018; 
PL 9858/2018; PL 10140/2018; PL 630/2019; PEC 80/2019; PL 532/2019; PL 
2678/2019; PL 942/2019; PL 6077/2009*; PLP 279/2016*; MPV 870/2019* 
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Licenciamento 
Ambiental 

(36 proposições) 

PL 3010/1997; PDC 381/1999; PL 3729/2004; PL 3957/2004; PL 5576/2005; 
PL 5435/2005; PL 2068/2007; PL 2029/2007; PL 2751/2008; PL 2941/2011; 
PL 1700/2011; PL 358/2011; PL 5716/2013; PL 6441/2013; PLS 559/2013; PL 
5918/2013; PL 6908/2013; PL 8062/2014; PLS 603/2015; PLS 654/2015; 
PL 1546/2015; PLC 112/2015; PL 3829/2015; PL 4429/2016; PL 6411/2016; 
PL 5818/2016; PL 7143/2017; PL 9177/2017; PL 8326/2017; PL 6877/2017; 
PL 9177/2017; PLS 168/2018; PL 9735/2018; PL 9746/2018; PL 10238/2018; 
MPV 824/2014* 

 
 

Agrotóxicos 
(31 proposições) 

PL 713/1999; PL 1388/1999; PL 2495/2000; PL 3125/2000; PL 5852/2001; PL 
6299/2002; PL 5884/2005; PL 6189/2005; PL  7564/2006;  PL 1567/2011; PL 
1779/2011; PL 3063/2011; PL 4166/2012; PDC  713/2012; PL 4412/2012; PL 
1687/2015; PL  3200/2015;  PL  3649/2015; PL  3573/2015;  PL  49/2015; PL 
2129/2015; PL 4933/2016; PL 5218/2016; PL 5131/2016; PL 8026/2017; PL 
7710/2017; PL 8892/2017; PL 9271/2017; REQ 574/2018; PL 10552/2018; PL 
2546/2019 

Mineração em 
Terras 

Indígenas11 
(24 proposições) 

PL 1826/1989; PL 2193/1989; PL 1561/1989; PL 2160/1989; PL 5742/1990; 
PL 5764/1990; PL 4916/1990; PLP 260/1990; PL 2160/1991; PL 738/1991; PL 
222/1991; PL 692/1991; PL 3061/1992; PL 1610/1996; PL 7099/2006; PL 
7301/2006; PL 5265/2009; PLP 316/2013; PL 3509/2015; PL 5335/2016; 
PL 10631/2018; REQ 1018/2019; PL 334/2019; PL 4563/1989* 

 
Mineração 

(19 proposições) 

PL 37/2011; PL 463/2011; PL 4679/2012; PL 3403/2012; PL 5306/2013; PL 
5138/2013; PL 8065/2014; PL 3726/2015;  PL 6330/2016;  PL 7967/2017; PL 
7968/2017; PL 8800/2017; PL 10410/2018; PL 10094/2018; PL 1158/2019; PL 
932/2019; PL 5807/2013*; PLV 39/2017*; MPV 790/2017* 

APPs, UCs e 
Amazônia 

PL 2441/2007; PEC 291/2008; PL 2995/2008; PL 4508/2016; PL 2362/2019; 
MPV 756/2016*; PLV 12/2017*; PL 8107/2017*; MPV 867/2018* 

Legal12 
(9 proposições) 

 

Privatização de 
bens naturais 
(4 proposições) 

 
PL 2311/2007; PEC 97/2015; PLS 384/2016; PLS 495/2017 

Sementes e 
cultivares 

(4 proposições) 

 
PL 2325/2007; PL 3100/2008; PL 1117/2015; PL 1702/2019 

 
11 A separação dos temas relacionados aos impactos aos povos Indígenas em dois, se explica na particularidade 
existente no teor das proposições, bem como seu principal foco de desmonte e/ou apropriação. No primeiro tema, 
‘Mineração em Terras Indígenas’, a teor das proposições é voltado para a liberação e abertura destes territórios, 
flexibilização das leis de proteção ambiental, usurpação dos recursos e do subsolo, inserção nas políticas de 
“desenvolvimento” e expansão do processo de acumulação com foco nos bens naturais, colocando a espoliação 
como um processo decorrente, mas não secundário ou não destacado. Também foi separado do tema ‘Mineração’ 
pois o supracitado trata dos demais territórios, seus desdobramentos e especificações, enquanto o tema ‘Mineração 
em Terras Indígenas’ reúne especificamente as proposições com foco no desenvolvimento e legalização (entre 
outros) da atividade nestes territórios. No segundo tema ‘Terras Indígenas’, o foco principal das proposições é 
o território, estas se referindo a apropriação por completo dos Territórios Indígenas a que especificam. Incluem 
territórios em litígios, espaços de expansão do agronegócio, reinvindicação de propriedade, usurpação de 
propriedade e deslegitimação das reivindicações dos Indígenas, usando até mesmo do argumento de vício 
institucional das instituições responsáveis pelas demarcações das Terras Indígenas e com isso, sustando 
demarcações. O processo de espoliação para abrir caminho à expansão do capital fica evidente na integra das 
proposições, que mesmo com o decorrer da tramitação e das diferentes legislaturas, não abandonam o caráter 
violento deste processo, mas ao inverso, incorporando cada vez mais mecanismos de legalização da violência. 
12 APPs – Áreas de Preservação Permanente; UCs – Unidades de Conservação. 
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Transgênicos 
(2 proposições) PL 4148/2008; PLC 34/2015; MPV 886/2019* 

Desestatizações 
(2 proposições) MPV 814/2017*; PL 9463/2018* 

*Proposições de autoria do Poder Executivo Federal 
Fonte dos dados: Planalto, 2019; Congresso Nacional, 2019. Nota: dados trabalhados pela autora. 
 

 

 Dos dados acima, constam apenas as proposições em tramitação13, de autoria das duas 

Casas do Congresso e do Poder Executivo Federal, totalizando 236 proposições, onde 15 são 

de autoria do Executivo Federal e 221 do Legislativo, acrescentando que deste total, 104 

proposições (44%) pertencem ao recorte temporal que abrange o Golpe de 2016 até o primeiro 

semestre do Governo Bolsonaro, mais especificamente 89 proposições (37,7%) na conjuntura 

do Golpe e 15 proposições (6,3%) no Governo Bolsonaro. As demais datadas de períodos entre 

os anos de 1989 e 2014 (132 no total, ou seja, 66%) também devem ser destacadas, visto que 

este resgate de ataques anteriores14 às conjunturas demonstra a busca histórica pela manutenção 

e materialização de interesses, bem como a articulação para que tais estejam assegurados. 

Importante pontuar ainda que, da totalidade dessas proposições, 148 são de autoria de 

Deputados ou Senadores da Bancada Ruralista, enquanto 156 possuem relatores15 da Bancada 

Ruralista. Cruzando os dois últimos dados mencionados, se tem a informação de que 97 

(62,17%) das proposições desta totalidade que já possui relator designado, possuem autor e 

relator ruralistas. Esmiuçando especificamente estes dados, tem-se proposições envolvendo 

respectivamente as temáticas de: Terras Indígenas (30); Agronegócio (19); Licenciamento 

Ambiental (17); Agrotóxicos (14); Mineração (8); Mineração em Terras Indígenas (3); Áreas 

de Preservação, Unidades de Conservação e Amazônia Legal (2); Sementes e Cultivares (2). E, 

por último, retornando a tabela 1, se tem outra comprovação da hegemonia do agronegócio e 

do latifúndio no Congresso, visto que 3 (50%) dos relatores das Proposições ou Medidas 

 
13 Projeto de Lei – 154 proposições; Projeto de Decreto da Câmara – 37 proposições; Projeto de Emenda à 
Constituição – 20 proposições; Medida Provisória – 7 proposições; Projeto de Lei do Senado – 7 proposições; 
Projeto de Lei Complementar – 4 proposições; Projeto de Lei da Câmara – 2 proposições; Projeto de Lei de 
Conversão – 2 proposições; Requerimento – 2 proposições; Projeto de Decreto Legislativo – 1 proposição. 
14 O grande número de apensamentos e desarquivamentos identificados na pesquisa na integra demonstra a 
intensificação tanto na celeridade de tramitação destas proposições quanto no volume de apresentação. 
15 80 proposições não apresentavam relator designado até a data de atualização deste texto, em setembro de 2019, 
o que causa diferenciação das totalidades de proposições e de relatorias. 
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Provisórias são ligados à Bancada Ruralista, onde as proposições possuem temas relacionados 

à Mineração (2) e Licenciamento Ambiental/Desestatização (1). 

 Esta etapa de manutenção do Estado por meio de suas legislações marca a imposição 

perversa do modelo de usurpação e acumulação na natureza, mediado pelos legisladores 

articulados com bases em interesses em comum. A implantação violenta destes sistemas de 

acumulação é aporte para a retirada da possibilidade de reprodução da vida dos camponeses no 

campo, para a expropriação de povos indígenas de seus territórios e para criminalizar aqueles 

que historicamente lutam por seus direitos, e ainda, desmontando a Legislação Ambiental para 

que esta exploração seja executada de forma plena. Faz relação a este fato o aumento 

considerável de conflitos e assassinatos no campo conforme dados organizados e publicados 

anualmente pela Comissão Pastoral da Terra, sobretudo na última década, os quais envolvem 

diversos fatores e demonstram os efeitos deste sistema de acumulação predatório. 

 Também dentro deste sistema, os interesses empresariais, institucionais e políticos – na 

forma da captura do Estado – conciliados à Bancada Ruralista e seus aliados, e as regalias a 

estes concedidos. A numerosa Bancada Ruralista durante o primeiro semestre da 56ª Legislatura 

detinha 44% do total de parlamentares do Congresso Nacional, mais precisamente 261 

parlamentares, sendo 225 deputados (entre estaduais e federais) e 36 senadores. O aumento no 

número de signatários ainda no segundo semestre da supracitada legislatura demostra essa 

hegemonia latifundiária na política, visto que a Bancada já se compunha de 285 parlamentares, 

o que representa 47,97% dos parlamentares do Congresso Nacional. A 55ª Legislatura16 findou- 

se com 42,92% dos representantes das Casas do Congresso signatários a esta frente. Tais 

números são interessantes para exemplificar o avanço do agronegócio na política, e 

consequentemente em todas as esferas passiveis de alimentar suas engrenagens, demonstrando 

nitidamente a ideologia econômica e social que envolve a manutenção desta cadeia financeira 

e ainda mais complexamente quando se analisam os temas e posicionamento dos partidos de 

onde partem as iniciativas de regulação e/ou desmonte dos direitos sociais e salvaguardas 

ambientais (gráfico 2). 

 

 
16 Iniciou em fevereiro de 2015 estendendo-se até fevereiro de 2019. 
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Gráfico 2 – Proposições dos Poderes Legislativo e Executivo Federal que representam ataques 
à natureza organizados por tema de ataque e partido17 de autoria (1989-2019)* 

 

 
 

Fonte dos dados: Câmara dos Deputados, Senado Federal. 
Nota: Dados trabalhados pela autora. Consideram-se as ações do Legislativo e Executivo em forma de MPVs, 
PLs, PECs, PDCs, entre outros, em tramitação no Congresso atualmente. Algumas proposições apresentam 
mais de um autor. Nestes casos foram considerados o(s) partido(s) referente ao(s) autor(es) que apresentaram a 
proposição. *Última atualização dos dados: 20 de junho de 2019. 

 

 Isto demonstra a histórica representatividade dos latifundiários que Castilho (2012) 

aponta ao afirmar que “os proprietários de terra no Brasil ocupam o Legislativo, invadem o 

Executivo e cultivam o Judiciário”, este que em termos atuais travestido de sistema econômico 

‘agronegócio’, usando de sua hegemonia em meio a este cenário político, busca por assegurar 

seus interesses seja mediante os antigos artifícios de violência, seja pelos atuais, onde aí estão 

a violência institucional, jurídica, legalizada e consequentemente silenciosa. A amplitude de 

temas destacados remonta a dimensão desta busca por territorialização cada vez em maior 

escala, na qual todos os bens naturais são elementos de interesse para serem transformados em 

ativos e assegurar a construção de patrimônios financeiros. 

 Portanto, o que se tem é a busca incessante por parte do sistema capitalista de se 

reproduzir envolvendo – cada vez mais – novos territórios, intensificando o histórico 

 
17 Em março de 2019 o PPS (Partido Popular Socialista) alterou sua nomenclatura para CIDADANIA. Em maio 
de 2009 o PR (Partido Republicano) alterou sua nomenclatura para PL (Partido Liberal). Em maio de 2017 o PTN 
(Partido Trabalhista Nacional) alterou sua nomenclatura para PODE (Podemos). Em maio de 2003 o PPB (Partido 
do Povo Brasileiro) alterou sua nomenclatura para PP (Progressistas). 
COMISSÕES: comissões parlamentares formadas por grupos de legisladores de mesmo partido ou não, em função 
de uma matéria ou apreciação de um projeto (Câmara dos Deputados, 2019). Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/69896.html, 2005. 
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neoextrativismo predatório, a espoliação dos povos do campo e invadindo todos os setores que 

possam lhe assegurar este aparto jurídico. 

 A meta de expansão das atividades do setor do agronegócio impulsionada pela alta 

produção de commodities de várias naturezas e do rentismo utilizando a natureza como reserva 

e produção de valor desencadeia também outros necessidades como o uso excessivo de 

agrotóxicos, a privatização de bens naturais e territórios não capitalistas – incluindo-se até o 

subsolo, produção célere por meio de transgênicos –, a transformação de áreas de florestas em 

vastos latifúndios do agronegócio, e ainda submetendo Terras Indígenas à especulação e áreas 

de natureza à reserva de valor. 

 O âmbito político permeado e personificado por esta ideologia econômica reforça o 

avanço e ampliação da noção de que todos os espaços sociais e naturais são espaços de disputa 

passiveis à apropriação e exploração por meio da pilhagem dos bens naturais e da transformação 

da natureza em mercadoria assegurando a cadeia produtiva do capitalismo e a construção dos 

patrimônios financeiros, trazendo à tona as interfaces e estratégias de remodelamento do papel 

do Estado para que tal lógica prossiga seu objetivo. 

 

Os retrocessos do capitalismo ‘moderno’ e desdobramentos dos ataques a proteção 

ambiental 

 Com base nas reflexões apontadas até o momento, se tem expressivo fato da regressão 

em termos de direitos coletivos e marcos regulatórios da proteção ambiental, além da 

autorregulação do sistema capitalista concordando com Harvey (2003) quando este afirma que 

este sistema busca fora de si elementos para sustentar sua reprodução, e ainda quando estes não 

estão disponíveis, criam-se maneiras detê-los. 

 Proclamando discursos de alta produtividade e grande contribuição na economia 

brasileira, o setor do agronegócio se contradiz, e tais discursos não se materializam na mesma 

intensidade de sua propagação. Entra em confronto com uma conjuntura de aumento de litígios, 

conflitos agrários, aumento da desigualdade no campo, além da potencial destruição de todos 

os bens naturais necessários à sua reprodução. Como apontado por Casimiro (2018) buscar 

ampliar estes processos alterando os marcos regulatórios fazem parte das “novas funções do 

Estado”, que envolvem desde a gestão das pequenas reformas para implantar as grandes 

reformas até a formulação de uma nova conformação social. Ademais, seu principal argumento 
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para ampliação da exploração frente a novos territórios, o alto custo da produção do 

agronegócio e a contribuição na economia, mais precisamente no Produto Interno Bruto (PIB), 

também não se materializa de tal forma. 

 À critério de breve apontamento sobre deste fato, é importante destacar alguns números 

referentes ao PIB brasileiro de acordo com dados do 2º trimestre de 2019 apresentados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O agronegócio, sob o argumento de 

assegurar o PIB brasileiro busca incessantemente expandir suas fronteiras para que a encomia 

possa alavancar, porém, no total do PIB acumulado durante o 2º trimestre de 2019, este de R$ 

1,8 trilhões, o setor agropecuário (dentre 12 setores destacados18) representa cerca de 4,88% 

(pouco mais que R$ 86 bilhões) do total deste acumulado. Em complemento, importante citar 

que a produção de alimentos é predominantemente decorrente dos pequenos produtores, ou 

seja, os camponeses atingidos pela espoliação e avanço do capitalismo predatório, totalizando 

mais que 80% da produção de diversos produtos essenciais como constatado por Mitidiero et.al. 

(2017)19, fato que atenta para as características da produção em larga escala do agronegócio. 

 Este momento que perpassa o agrário brasileiro ainda avança pelo setor minerário, que 

além do aparato jurídico, articula estratégias para materializar uma verdadeira invasão às Terras 

Indígenas e Áreas de Preservação, territórios com presença de vastas riquezas naturais. O setor 

da exploração mineral, por exemplo, segue o mesmo parâmetro econômico do agronegócio, 

porém, com uma produção de impactos completamente irreversíveis e seguindo a mesma lógica 

de abastecimento do mercado externo. Este conjunto de fatores apenas retorna a afirmar uma 

acumulação não condizente com o modelo de exploração dos bens naturais como apontado por 

Dowbor (2017) e dos sistemas de especulação de todos os elementos passiveis a alimentar a 

cadeia produtiva do capital. O que se tem é a mesma política historicamente conservadora de 

característica extremamente liberal e influenciada por ruralistas, com os mesmos objetivos 

excludentes, mas com novos políticos, intentando à garantia do domínio do território e à 

hegemonia dos setores capitalistas que tem o campo como indústria e os bens naturais como 

recursos, sob uma lógica de mercado e avanços da tecnificação em geral, que acelera o ataque 

 
18 Agropecuária; Despesa de consumo da administração pública; Despesa de consumo das famílias; Exportação de 
bens e serviços; Formação bruta de capital fixo; Importação de bens e serviços; Impostos líquidos sobre produtos; 
Indústria; PIB a preços de mercado; Serviços; Valor adicionado a preços básicos; Variação de estoque. 
19 MITIDIERO JR., MARCO A.; BARBOSA, HUMBERTO J. N; SÁ, THIAGO H. Quem produz comida para os 
brasileiros? 10 Anos do Censo Agropecuário do IBGE 2006. Revista Pegada, UNESP, vol. 18 n.3, p. 7-77, set-
dez, 2017. 
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a não somente áreas vastas de vegetação, mas a biomas inteiros. É o que vem ocorrendo com o 

Cerrado brasileiro, que não pode ser abordado sem considerar os efeitos antrópicos que o 

impactam e modificam atualmente. 

 A acumulação predatória do capital que se dá por meio da espoliação, mediante o 

domínio20 e apropriação21 dos bens naturais pelo capital financeiro e pelas atividades de 

destruição sistemática da natureza, a invasão das multinacionais e transnacionais do setor 

agrícola ao campo, o aumento do uso de agrotóxicos de forma a exaurir o equilíbrio ambiental 

natural impactando diretamente toda a sociedade de forma discreta, porém direta, e levando à 

normatização das tragédias decorrentes de crimes ambientais, consequência desta exploração 

destrutiva. Estas negociações são parte da estratégia que constrói o aparato jurídico- 

institucional onde o Estado é moldado para ser a instituição que torna legal tais ações, e ressalta 

a face excludente do capitalismo que visa eliminar qualquer entrave à sua forma de reprodução. 

 Ainda é de sua natureza a manutenção deste sistema por meio de elementos nocivos que 

contaminam a terra, a comida, as pessoas e o meio ambiente. Comprovação recente deste fato 

a celeridade das aprovação e registros de agrotóxicos, onde apenas no ano de 2019, 41022 novos 

produtos tiveram seus registros publicados (gráfico 3), com celeridade superior às aprovações 

na União Europeia em oito anos. A isenção de impostos concedida aos agrotóxicos no Brasil é 

outro elemento decisivo na atração de empresas transnacionais do agronegócio para o Brasil, 

na medida em que reduz significativamente o custo dos insumos da produção, e também na 

guerra fiscal entre os estados, que dispunham “ser contemplados” com estes empreendimentos 

(Rigotto e Aguiar, 2015). 

 
Gráfico 3 – Registro de Agrotóxicos Brasil - Ano de Autorização (2005-2019)* 

 

 
20 Projeto de Lei do Senado 495/2017 de autoria do Senador Tasso Jereissati PSDB/CE. Ementa: Altera a Lei nº 
9.433, de 8 de janeiro de 1997, para introduzir os mercados de água como instrumento destinado a promover 
alocação mais eficiente dos recursos hídricos.Projeto de Lei do Senado 495/2017 de autoria do Senador Tasso 
Jereissati PSDB/CE. Ementa: Altera a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, para introduzir os mercados de água 
como instrumento destinado a promover alocação mais eficiente dos recursos hídricos. 
21 Proposta de Emenda à Constituição 97/2015 de autoria do deputado Heráclito Fortes PSB/PI. Ementa: Dá nova 
redação aos arts. 20 e 21 da Constituição Federal. Transforma o potencial de energia eólica em patrimônio da 
União, ensejando o pagamento de royalties pela sua exploração 
22 Última publicação de autorizações realizada em 02 de outubro de 2019. (ATO Nº 70, DE 2 DE OUTUBRO DE 
2019 – publicado no Diário Oficial da União). 
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Fonte dos dados (2005-2018): Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Acesso em: junho de 2019. 
Fonte dos dados (2019): Diário Oficial da União. Último acesso em: outubro de 2019; ABRASCO - Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva, 2019. Acesso em: junho de 2019. *Última atualização em 03 de outubro de 2019. 
Até esta data não foram encontrados dados de registros referentes ao período que abrange os anos de 1989 a 
2004. Soma-se 2419 produtos comercializados e 3089 produtos aprovados. Alguns dos produtos aprovados 
foram proibidos ou foram reavaliados. 
Nota: Dados trabalhados pela autora. 

 

 Impactos dessa atividade degradante à segurança alimentar são perceptíveis com a 

contaminação dos alimentos, impactos na saúde dos trabalhadores, além dos impactos 

ambientais, à biodiversidade, dentre os quais pode citar o desgaste excessivo do solo e 

submissão à dependência de agrotóxicos em proporções cada vez maiores, além de o uso 

intensivo destes venenos na produção agrícola se associar cada vez mais a problemas de saúde 

de forma direta e indireta23. Atingem também os povos do campo opostos a este modelo de 

produção, vide os inúmeros casos de pulverização aérea em comunidades rurais, acampamentos 

de luta pela terra e Terras Indígenas como forma de intimidação e maneira de conduzir à 

expropriação24, parte do modelo de produção degradante do agronegócio. 

 
23 Atlas intitulado “Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia” (2017), da 
geógrafa Larissa Mies Bombardi, que detalha o envenenamento de alimentos e impactos na saúde humana. 
24 Para exemplificação específica, o PL 10591/2018, que trata da pulverização aérea, e o PL 6299/2002, apelidado 
de pacote do veneno, apenas parte de um arsenal de 31 proposições acompanhadas nesta pesquisa. Projeto de Lei 
10591/2018 de autoria do deputado Jerônimo Goergen PP/RS. Ementa: Declara a aviação agrícola como 
instrumento de Segurança Alimentar. Projeto de Lei 6299/2002 de autoria do senador Blairo Maggi SPART/MT. 
Ementa: Altera os arts. 3º e 9º da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a 
experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 
propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o 
registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá 
outras providências. 
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 Para além da necessidade de aparatos para ampliação da exploração, existe a relação de 

interdependência criada por este modelo de acumulação, que atinge a natureza e busca persuadir 

toda a sociedade de forma a convencer sobre a sustentabilidade desses processos. Os 

transgênicos são demonstrativos desta interdependência na produção, no qual a necessidade de 

viabilizar a produção por meio destes está cada vez mais explicita nas proposições acerca do 

tema25. Os trangênicos são tecnologias inseridas na natureza que acarretam no desiquilíbrio de 

ecossistemas inteiros, como se ocorre atualmente no Cerrado brasileiro. Nesta perspectiva, a 

intensa produção de monoculturas, ou seja, as commodities para fins de exportação e as 

multinacionais do agronegócio passaram a dominar tais territórios transformando-os em 

laboratórios do grande capital, pressionando o âmbito legislativo para viabilizar esta ampliação 

de acumulação, onde, por vezes o latifundiário do agronegócio também é o parlamentar 

ruralista. Porto-Gonçalves (2006) também remonta a isto quando reitera que a monocultura é 

uma técnica que em si mesma traz uma dimensão política, na medida em que só tem sentido se 

é uma produção que não é feita para satisfazer quem produz. 

 No que cerne aos impactos às Unidades de Conservação, áreas de floresta e Áreas de 

Preservação, o que se tem é a busca incessante pela abertura destes territórios visando anexá-

los ao modelo de exploração em que se pautam as estratégias políticas atualmente. Alinhado a 

isto a indução à vulnerabilização da natureza por meio da flexibilização do licenciamento 

ambiental26. Dentre esta série de articulações, constam ainda ações que visam a retirada de 

órgãos como FUNAI e INCRA do processo de licenciamento, assim facilitando a abertura 

destes territórios e conduzindo à um imenso risco aos povos tradicionais. 

 
25 Projeto de Lei Complementar 34/2015 do deputado Luis Carlos Heinze PP/RS. Ementa: Altera a Lei nº 11.105, 
de 24 de março de 2005, Lei de Biossegurança para liberar os produtores de alimentos de informar ao consumidor 
sobre a presença de componentes transgênicos quando esta se der em porcentagem inferior a 1% da composição 
total do produto alimentício. (Aprovada em comissão representada por representantes do agronegócio, retira o 
consumidor do direito à informação sobre o que consome. De autoria de um deputado ruralista, o projeto é 
amplamente defendido pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que argumenta que tal rotulagem prejudica a 
exportação dos produtos brasileiros.) 
26 Projeto de Lei 3729/2004 de vários autores. Ementa: Dispõe sobre o licenciamento ambiental, regulamenta o 
inciso IV do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, e dá outras providências. Dispõe que para a instalação de 
obra, empreendimento ou atividade potencialmente causadora de degradação do meio ambiente, será exigido 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), com ampla publicidade; regulamentando a Constituição Federal de 
1988. Possui atualmente 21 apensados. 
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 Tais objetivos submetem a natureza a esta lei do lucro sem considerar seus limites 

naturais, acarretando em enormes e constantes catástrofes ambientais, normatizadas a este 

sistema. Verdum e CIMI, apontam importante consideração ao afirmar que 
alterar as regras do processo de avaliação de impacto e do licenciamento 
ambiental interessa não somente ao setor ruralista. Interessa também a um 
leque mais amplo de agentes políticos, econômicos e financeiros que possuem 
ou estão relacionados com projetos de infraestrutura ou de extração mineral, 
de petróleo e gás planejados e/ou em operação no país (Verdum, CIMI, 2017). 

  

 O objetivo de assegurar a acumulação de capital por meio da mercantilização da 

natureza se sobrepõe à consciência acerca dos limites ambientais e das estruturas sociais. Dos 

impactos aos povos do campo, coloca-se as ações que buscam invadir, explorar ou mesmo 

sustar demarcações de Terras Indígenas, espaços de pertencimento dos povos Indígenas, 

viabilizando a expansão do capitalismo extremo através da violência institucional, retornando 

à reflexão de Marx (1986), que coloca que esta já é uma potência econômica. 

 Harvey (2003), aponta que esta busca interminável pela acumulação do capital é aliada 

a uma acumulação interminável de poder político. A leitura deste cenário, portanto, remonta a 

um Estado e seu território no qual ruralistas legislam por e para ruralistas, desmontando direitos 

de toda a sociedade e criando direitos de interesse unilateral de determinado setor da economia. 

Cria-se então um paralelo que assegura a impossibilidade do acesso à terra de maneira justa, 

uma vez que este modelo de mercantilização da natureza busca monopolizar todos os territórios 

que possam alimentar sua lógica. Sabendo-se que o território de um Estado é regulado por suas 

leis, o que se tem é a construção sistemática de um Estado de exclusão subordinado à 

degradação, à pilhagem dos bens naturais e às determinações do grande capital viabilizadas por 

um sistema político de interesses privados que busca exterminar todos os empecilhos à sua 

perpetuação devastadora. 

 

Considerações finais 

 

 Diante da consideração obtidas nesta pesquisa até o presente momento e aqui expostas, 

o que ocorre perceptivelmente é a expansão de uma exploração predatória da natureza e dos 

bens naturais guiada pela necessidade de manutenção do sistema econômico vigente, que em 

momento de crise, busca suporte em novas e velhas maneiras de se reproduzir. O Estado, 

portanto, tem seu papel fundamental para a normatização deste status de violência legalizada 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 12 – Conflitos Socioambientais e Neoextrativismo na Disputa pela Natureza no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
6291 

 

através de seus governantes que abrem precedentes para tal, além de deter os marcos 

regulatórios como aparatos à execução de interesses privados, empresariais e financeiros. Há 

fatos empíricos desta articulação para além da análise dos processos aqui abordados. É a 

construção da garantia para que o capital financeiro se multiplique de forma plena, da 

exploração e apropriação da natureza por meio da pilhagem dos bens naturais e da usurpação 

dos Territórios de resistência. Normatizada e legalizada pelas leis, esta forma de violência 

garante o investimento no livre mercado e a reprodução da cadeia produtiva. 

 Este conjunto de fatores traz consigo o aumento sistemático de conflitos no campo 

relacionados aos temas ambientais, dos litígios e da violência contra ambientalistas, indígenas, 

indigenistas, pesquisadores e órgãos de atuação ambiental, assim como o desmonte de direitos 

dos povos do campo, para que esta lógica se perpetue plenamente por meio da privatização, 

transformando elementos essenciais a sobrevivência em bens de mercado. É necessário 

complementar que a Comissão Pastoral da Terra (CPT), vem registrando e divulgando27, 

sobretudo na última década, o aumento considerável do número de assassinatos, massacres e 

outras violências decorrentes de conflitos no campo, reflexo desta institucionalização da 

violência e do caráter mercantilista, predatório e entreguista inerente à expansão capitalista. 
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“POIS QUEM CAMINHA E LEVA UMA FRONTEIRA COM SEUS PRÓPRIOS PÉS, 

CAMINHA DIVIDIDO: DE UM LADO É HERÓI, DO OUTRO É BANDIDO.”1 - A 

ACUMULAÇÃO POR ESPOLIAÇÃO EM MATOPIBA, A PARTIR DE UMA 

ANÁLISE DECOLONIAL DA FRONTEIRA.  

 

Victoria Ferreira Oliva2 
 
 
Resumo: O presente trabalho pretende relacionar os processos de acumulação por espoliação com a expansão da 
fronteira agrícola para a região geoeconômica do MATOPIBA, baseando-se, sobretudo, na perspectiva fronteiriça. 
Através de conceitos como colonialismo interno e expropriação de terras por meio de ferramentas 
extraeconômicas, o trabalho busca desenvolver a relação inerente entre o processo de espoliação que acompanha 
a expansão da fronteira na área em questão com as heranças coloniais que ainda permeiam no espaço agrário 
brasileiro e são percebidas através de processos de fraudes, roubos e outros modos de dominação. 
 
Palavras chaves: Fronteira; MATOPIBA; espoliação; expropriação; colonialidade. 
 
 

 
E se a terra mudasse de fronteira? Seria herói ou réprobo, conforme a terra que 
estivesse os seus ossos... Pois quem caminha e leva uma fronteira nos próprios 
pés, caminha dividido: de um lado é herói, do outro é bandido (O último gigante 
– RICARDO: 1986, p.125. Grifo meu).   
 

 

Introdução 
 

Cassiano Ricardo, autor do poema utilizado como recurso para a introdução deste artigo, 

fez parte da corrente do verdeamarelismo, que compunha a literatura modernista brasileira. Em 

suas obras, a maneira em que avalia o tema fronteira legitimava as ações do governo autoritário 

instaurado por Vargas e a ocupação do território brasileiro a partir da expropriação de terras 

pelo Estado. Em um contexto em que o presidente pretendia criar o imaginário de uma nação 

brasileira, as poesias de Ricardo se tornaram um importante instrumento ufanista de valorização 

da pátria, dos bandeirantes e da Marcha para o Oeste de Vargas ao optar sempre por uma 

heroicização dos dilatadores da fronteira.   

 
1 Trecho do poema O último gigante – RICARDO: 1986, p.125. 
2 Graduanda em Geografia na Universidade Federal Fluminense - Niterói, RJ. Contato em: victoriafo@id.uff.br 
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 A expansão da fronteira sob o Oeste brasileiro já se concretizou, mas as palavras de 

Ricardo seguem ecoando na vida daqueles que se consideram heróis por estarem carregando 

uma fronteira em seus pés. É dentro desse contexto que, ao ser entrevistado pela Repórter Brasil 

(2018), Euclides Carli, dono de 13 empresas ligadas à venda e ao arrendamento de terras e 

considerado um dos maiores grileiros do país, anuncia algo profundamente problemático: ele 

considera-se um colonizador. Ao citar na entrevista o trecho apontado de “O último gigante”, 

o grileiro afirma ser um dos responsáveis pela modernização do Nordeste e por levar o 

progresso para a região do Matopiba, por meio do avanço da nova fronteira agrícola. 

Existe, ainda, o outro lado da fronteira, que coloca o heroísmo afirmado por Carli em 

questionamento. Este evidência como as fronteiras são, necessariamente, áreas de tensão e, por 

isso, a sua expansão, assim como a ideologia da modernização do território, inflamam valores 

em disputa, como o próprio sentido de tempo e futuro. Dessa forma, o novo bandeirante - 

transvestido de grileiro, empresário nacional e até mesmo internacional - redefine ações e 

projetos (mesmo os públicos), nega sujeitos sociais, a história dos lugares, as tradições, as 

culturas e economias locais (SILVA, 2017).  

 A dilatação de uma fronteira, como no caso recente dos vetores de expansão na região 

do Matopiba, considerada atualmente uma das últimas fronteiras agrícolas brasileiras, é um 

fenômeno inserido em um novo ciclo de expansão do capital e expropriação ou estrangeirização 

de terras (CASTRO; SAUER, 2017). A especulação e o consequente aumento do preço das 

propriedades, além do acirramento dos conflitos fundiários e eventos de desterritorialização de 

comunidades tradicionais se tornam recorrentes em meio a esse processo, evidenciando a faceta 

do bandido por trás da legitimação de herói que carrega a fronteira.  

 

A região do Matopiba como fronteira em questão 
 

Ribeiro (2004) propõe a região como fato, ou seja, associada às disputas de poder em 

um território, inscritas nas diferentes formas de apropriação e uso do mesmo, e a região como 

ferramenta. A segunda é ligada ao papel do Estado em seu planejamento territorial, objeto 

pragmático de ação efetiva. Em tonalidades diferentes, podemos perceber que a região do 

Matopiba é caracterizada pela sobreposição desses dois tipos de região.  

 A região como ferramenta é evidenciada com a criação do Matopiba em 2013, durante 

o governo Dilma, pela Embrapa, que delimitou formalmente essa região-potência como uma 
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região geoeconômica, composta por 73 milhões de hectares e adentrando parte dos estados do 

Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, compreendendo 337 municípios, além de parte 

considerável do bioma do cerrado. O modelo neoextrativista é, portanto, estabelecido como o 

modelo de desenvolvimento econômico dessa região, sustentando-se na nova rodada 

extrativista dos governos progressista da América Latina (GUDYNAS, 2012). Essa delimitação 

é importante pois há a canalização de investimentos estatais - principalmente por meio da 

Embrapa - para a atender a nova região que se torna prioritária nos investimentos da União e 

pulsante por caracterizar a nova fronteira de oportunidades do país. 

 Desse modo, o papel do Estado na expansão de uma fronteira transparece 

principalmente na criação de infraestruturas para receber o capital que movimenta a fronteira. 

Sob a égide do capital nacional e estrangeiro, grandes obras de infraestrutura, principalmente 

corredores de exportação, vêm sendo construídos no Brasil com recursos públicos ou derivados 

de investimentos dos países que têm interesse em manter suas influências sobre o espaço agrário 

brasileiro, como é o caso da China, maior importadora da soja brasileira. É importante salientar 

que o cenário marcado pela entrada desses capitais no Brasil, como a estrangeirização de terras 

e o aumento da dependência externa, é muito profundo, evidenciando problemáticas antigas e 

feridas coloniais ainda abertas do Brasil-não-tão-independente.  

 Como fato, a região é sentida por todas as tensões territoriais que marcam o espaço 

agrário brasileiro desde a colonização. O caso de Euclides Carli, mais uma vez, coloca em 

evidência um enorme mosaico de situações em que práticas violentas de acumulação por 

espoliação vitimizaram comunidades tradicionais e pequenos produtores. A grilagem - presente 

historicamente no campo brasileiro - hoje ganha facetas mais complexas e conflituosas por meio 

da inserção do Brasil no circuito do capitalismo financeiro. Carli, por exemplo, detêm empresas 

que vendem e arrendam as suas terras e, através do uso de laranjas e da cooperação dos cartórios 

descentralizados, consegue aumentar seu patrimônio em velocidade assustadora. Em uma 

reportagem para a El País (2018), o juiz Heliomar Rios, da vara agrária de Bom Jesus, no Piauí, 

estima que Carli abocanhou, por meio da grilagem, território equivalente a 300.000 hectares. 

O processo se complexifica e ganha conflitualidade de duas principais formas: através 

da violência física, psicológica e política aplicada com os posseiros, sem terra e comunidades 

tradicionais das propriedades que ele adquire ilegalmente e por meio da venda dessas 

propriedades a organismos internacionais. São diversos os relatos em que comprovam atos de 
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violência, assassinatos, expulsões de moradores de suas casas, plantações de roça em chamas, 

intimidação dos moradores tradicionais por capangas, casas demolidas com tudo dentro e 

diversos outras formas de espoliação. Através de diversos métodos, principalmente os ilícitos, 

fazendeiros e grandes proprietários de todo o país ameaçam os moradores tradicionais das terras 

que fraudaram.  

Arendt (1968), ao afirmar que o pecado original do simples roubo era necessário para a 

acumulação de capital continuar, percebe que o capitalismo necessita, fundamentalmente, de 

algo exterior a ele para acumular. Nesse caso, como vai ser aprofundado, torna-se  evidente que 

a espoliação é a forma com que o capital encontra mecanismos para se expandir e reproduzir 

no espaço agrário brasileiro.  

Uma das facetas dessa espoliação é a comercialização de terras para estrangeiros, sendo 

outro mecanismo de conflitualidade da apropriação de terras no Brasil. A quantidade de 

propriedades em processo de apropriação é tão intenso que levou Edelman (2013) a cunhar o 

termo “fetiche do hectare”. Esse fetiche faz com que, por exemplo, diversas empresas de fundo 

de pensão e acionistas estrangeiros estejam investindo em terras no Brasil, comprando os 

hectares na região do Matopiba por preços mais baixos e utilizando a propriedade da terra como 

meio para a especulação. Entre os maiores clientes de Carli, por exemplo, encontram-se 

gigantes do agronegócio como a Cargill e importantes fundos internacionais como o TIAA, 

fundo de pensão de professores norte-americanos, incluindo professores de Harvard. Ou seja, 

se antes a apropriação das terras era feita por rostos conhecidos, hoje o processo é protagonizado 

por um capital sem rosto.  

 
 
E como o herói carrega uma fronteira com seus próprios pés?  
 
 Diante desse cenário, mantêm-se algumas dúvidas sobre as dinâmicas das fronteiras, 

como por exemplo, como o dito herói carrega uma fronteira com os seus próprios pés? E, 

principalmente, quem pode ser o herói que a carrega? A resposta para esses questionamentos 

debruça-se em análises profundas sobre a essência da dinâmica capitalista e como esse modelo 

de produção neoliberal se materializa no espaço agrário brasileiro.  

 Em uma escala internacional, faz-se necessário entender nesse momento de forma 

aprofundada o conceito de acumulação por espoliação e como ela acontece. Harvey (2009), dá 
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luz a esse termo ao evidenciar que a acumulação de capital e a maximização dos lucros ocorre, 

necessariamente e originalmente, entre relações entre o capitalismo e os modos de produção 

não capitalistas. A partir de uma política colonial, ferramentas de espoliação como a força, a 

fraude, a opressão e as outras formas de dominação abrem portas para o início da acumulação 

capitalista em um determinado local. Segundo Luxemburgo (2003), para que o capital possa se 

reproduzir é necessário, portanto, o emprego contínuo da violência extraeconômica para as 

áreas não capitalistas. No caso brasileiro, a implantação dessa dinâmica se dá através dos 

processos espoliativos enquanto, a reprodução do capitalismo após a sua instalação se dá através 

da exploração dos trabalhadores.  

 O grande problema é que, por mais que o mundo seja essencialmente capitalista e 

globalizado, ainda existem diversas microlocalidades que não comportam esse modelo de 

dominação e nem modos de produção capitalista. Por outro lado, existem também empresas 

que, na sua corrida para a máxima acumulação de capital, vêem nestas áreas oportunidades de 

inserir o modelo capitalista de produção, reforçando o binômio modernidade-colonialidade em 

que vivemos. Essa corrida, para Harvey (2009), se baseia na teoria da sobreacumulação de 

capitais, em que os investidores precisam buscar investimentos lucrativos para a aplicação 

dessas reservas. Sendo assim, o capitalismo requer a busca de algo “fora de si mesmo”, através 

dos novos imperialismos, para encontrar esses recursos.  

 O fato é que essa reprodução expandida do capital carrega consigo processos violentos 

de espoliação, principalmente diante de um cenário em que o Estado se torna facilitador desses 

processos. A expressão fenomênica da violência política por parte do Estado é inerente a esse 

processo, isso porque, como afirma Luxemburgo (2003), é só uma questão de tempo para que 

o capitalismo dissolva o meio social não capitalista pré-existente, contando principalmente com 

o apoio da política estatal. Sendo assim a violência política se instaura através de uma série 

crescente de crises e convulsões políticas, com o Estado - detentor do monopólio da violência 

- mantendo as lógicas territoriais e capitalistas do poder sempre interligadas (HARVEY, 2009). 

 O Brasil insere-se nesse contexto a partir, principalmente, da crise imobiliária de 2008, 

que foi o gatilho para a aceleração do processo de financeirização e estrangeirização de terras 

no país e deixou como legado a complexificação das dinâmicas no espaço agrário brasileiro, 

sobretudo na fronteira do Matopiba. Essa crise - inicialmente causada pela bolha do mercado 

imobiliário norte americano - demonstrou a necessidade dos investidores buscarem novas 
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alternativas de investimentos dentro de um cenário de sobreacumulação de capitais. Dessa 

forma, os investidores públicos e privados passaram a buscar, principalmente, a busca por 

terras. Esse cenário se consolida principalmente porque percebe-se o valor especulativo da 

propriedade da terra por si só. Sendo assim, o land grabbing - a apropriação do controle da terra 

- se torna um fenômeno global, principalmente porque a corrida por terras também se 

materializou através da corrida pelos recursos que as mesmas poderiam oferecer, como o green 

grabbing (destaque para a biopirataria) e o water grabbing (CASTRO; SAUER, 2017). 

 Dessa forma, com os olhares dos investidores internacionais voltados à grande 

disponibilidade de terras no Brasil, os agentes nacionais passaram a desempenhar seu papel de 

facilitador para a estrangeirização de terras, levando a uma crescente especulação e consequente 

aumento dos preços das terras nesta área. Através da delimitação do Matopiba como região 

geoeconômica pelo governo e da atuação de empresários, latifundiários e grileiros, essa região 

tornou-se uma sobreposição de diversas camadas de conflitos e formas de acumulação e 

reprodução capitalista, expandindo-se principalmente através dos processos espoliativos. Em 

Lencioni (2012),  torna-se clara a relação entre o capital financeiro envolvido nesse processo e 

a acumulação primitiva, principalmente quando a autora explica que:  

 
Para que o dinheiro funcione como capital tem que ser empregado no processo 
produtivo, seja de qualquer capitalista que for, quer diretamente investido na 
produção, quer indiretamente funcionando na condição de capital financeiro. 
Consagra-se, assim, por meio do capital financeiro o elo entre acumulação 
primitiva do capital e reprodução do capital. (Acumulação primitiva: um processo 
atuante na sociedade contemporânea. LENCIONI, 2012. Grifo meu.) 
 

 Nesse sentido, a fronteira expande-se sobre a região do Matopiba através de constantes 

processos de territorialização da frente do agronegócio e simultâneos processos de 

desterritorialização das populações tradicionais que viviam nesses espaços vistos pelo capital 

como “vazios demográficos”. As fronteiras, dessa forma, tornam-se áreas de constantes 

processos de pertencimento e não pertencimento, do limite entre frentes de diferentes 

racionalidades disputando a legitimação de sua territorialidade. A busca do controle territorial 

se torna um instrumento político de legitimação da violência principalmente por parte dos 

grileiros, que a partir da cumplicidade de funcionários de cartórios e esquemas de laranjas, 

falsificam documentos de propriedade de terras e apropriam-se dessa propriedade fraudada 

através da desapropriação das comunidades pré-existentes.  
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 É diante desse cenário que a região do Matopiba torna-se a região com maior número 

de conflitos no campo do país, visto que a expansão dos vetores capitalistas e financeiros por 

essa área extremamente biodiversa não respeita as relações culturais que as comunidades 

tradicionais desenvolvem. O modelo hegemônico tampouco respeita as relações sociedade-

natureza estabelecidas por essas populações, estigmatizando o que está do outro lado da 

fronteira como o atrasado e o rudimentar, através de um discurso baseado em uma tecnolatria, 

em que a ciência passa a ser vista como um conjunto de técnicas dignas de idolatria cega 

(PUELO, 2019). Por isso, através de perigosos discursos sobre a modernidade, perde-se grande 

parte da fauna e da flora de diversos biomas que compreendem aquela área, sobretudo o 

Cerrado, além de - a partir da contaminação por agrotóxicos, do desmatamento acelerado, da 

compactação dos solos, etc - também desaparecerem recursos essenciais para a permanência 

das comunidades tradicionais e potenciais recursos para serem usados, até mesmo, dentro da 

lógica mercadológica.  

 
A faceta do bandido: as implicações da fronteira em um país marcado pela colonialidade 
 

 Na visão de Ricardo, a fronteira é uma linha entre o moderno e o atraso, entre a 

civilização e a barbárie. Nessa perspectiva, o avanço da fronteira se constitui como um 

movimento de realização e esperança para lugares potência para o desenvolvimento do país, 

para a industrialização e para o progresso (COELHO, 2009). Porém o aspecto do herói que 

carrega a fronteira é insustentável ao serem analisados os custos sociais e ambientais que o 

alargamento desses vetores tem sob o país. Em uma profunda combinação entre herança 

colonial e a lógica de maximização dos lucros imposta pelo modelo neoliberal, a fronteira se 

divide, na realidade, a partir de uma visão maniqueísta em que a perspectiva do colonizador se 

faz presente do lado hegemônico e a do colonizado do outro lado - o que fica evidente na fala 

de Carli.  

 O conceito de colonialidade cunhado por Quijano (2005), como padrões de poder 

duradouros que transcendem as particularidades do colonialismo histórico e, principalmente, 

que não desaparecem com a independência é essencial para a análise social e geográfica do 

espaço agrário brasileiro. O termo ganha um brilhantismo ao demonstrar a colonialidade como 

estratégia (a)temporal do processo de se fazer colonial, sendo eficaz ao explicar a modernidade 

brasileira como um processo intrinsecamente ligado à ferramentas da colonização. Isto é, a 
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continuidade de formas coloniais de dominação e poder que ainda se fazem cristalinas em 

sociedades que se dizem descolonizadas por não estarem mais subordinadas às administrações 

coloniais. Porém, esses mecanismos coloniais se mantêm no sistema-mundo capitalista, que 

vive uma constante dialética entre o colonial e o moderno. 

Em um país profundamente marcado pela colonialidade, pelo epistemicídio colonial e 

pelo genocídio, que não permitiram o desenvolvimento de novos paradigmas de sociedade, as 

reentrâncias abissais que da fronteira produzem estruturas de dominação coloniais-modernas 

ainda mais conflituosas (SANTOS, 2018). A colonialidade do saber e do poder (QUIJANO, 

2005) funciona como um dispositivo de controle socioespacial que teve a capacidade de 

capturar e reorientar territorialidades, como fica evidente na territorialização do agronegócio 

moderno-colonial em questão. 

Ao definir a linha do ser e do não-ser, Fanon (2008) resgata o mecanismo de fronteira 

para lidar com a dominação ontológica racial que ocorre em alguns espaços, afirmando que o 

olhar imperial branco fixou os negros nesta zona que é “uma região extraordinariamente estéril 

e árida”. No caso brasileiro, os personagens que compõem essa região do não-ser são 

multifacetados, sendo considerados os não só os sujeitos negros, que foram fixados nesta zona 

pelos olhares brancos, mas também contempla outras comunidades historicamente 

subalternizadas pela dita modernidade branca brasileira: os indígenas, os quilombolas, as 

quebradeiras de coco babaçu, os pequenos agricultores, os geraizeiros, os seringueiros, os 

ribeirinhos, os sem terra, entre outros grupos.   

 A partir do viés decolonial, as fronteiras se consolidam, portanto, como zonas de 

sacrifício em que a lógica da acumulação por espoliação marca o encontro de temporalidades, 

espacialidades e historicidades. O paradigma sustentado pela dicotomia colonialidade-

modernidade evidencia que os discursos de legitimação histórica para a expansão fronteiriça, 

como a evangelização, a civilização, a modernização, o desenvolvimento e a globalização, 

procuram sustentar a concepção dualística de que somente há um padrão civilizatório aceito 

(LANDER, 2000). Por isso, os povos subalternizados encontram-se com duas alternativas nessa 

zona de sacrifício: a civilização imposta - figurada, por exemplo, por meio da expropriação de 

terras de comunidades tradicionais e consequente êxodo rural - ou a completa aniquilação.  

 As fronteiras são, portanto, objeto de colonialismo interno do país. O colonialismo 

infere uma perspectiva escalar em seus estudos, que, de forma geral, é utilizada em uma análise 
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internacional para caracterizar os processos de dominação territorial, epistemológica e 

ontológica dos países europeus sobre os territórios americanos, africanos e asiáticos. Porém, o 

fenômeno da colonialidade provoca formas de colonialismo em uma escala intranacional, 

geradas dentro do Estado-Nação. Essa escala faz referência a uma estrutura de relações sociais 

de dominação e exploração por grupos sociais hegemônicos, representados pelos setores 

burgueses, sobre grupos plurais que compõem minorias étnico-raciais dentro da sociedade 

(CASANOVA, 1965). Isso quer dizer que, inclusive na fronteira do Matopiba, os setores 

dominantes nacionais exercem uma espécie de dominação colonial interna aos povos 

subalternizados por eles, a partir da expropriação de suas terras para a acumulação de capital, 

além da dominação ontológica e epistemológica que fazem parte do pacote colonizador.  

 É necessário ressaltar que esse padrão de diferenciação social, principalmente a partir 

de critérios étnico-raciais, não se situa somente na função das elites burguesas. O papel que o 

Estado vêm desempenhando historicamente é o desenvolvimento de uma necropolítica, que 

Mbembe (2011) determina como o exercício do poder que define - a termos práticos - quais os 

corpos e grupos populacionais, que por estarem na linha do não-ser, podem ser capturados 

ontológica e epistemologicamente, produzindo uma política de corpos que podem ser mortos. 

Por isso, há uma instrumentalização do papel do Estado ao distinguir e permitir - não tão 

sutilmente - mecanismos que definem quais pessoas devem viver e quais (não)pessoas podem 

morrer.  

Ou seja, a alteridade radical que pode ser encontrada nessas zonas de sacrifício cria uma 

espécie de poder paralelo, em que vive-se em um constante estado de violência e 

desterritorialização, em um regime também categorizado como “Estado de insegurança” 

(LOREY, 2015) ou de “Estado de exceção” (AGAMBEN, 2004). Sendo a fronteira o local em 

que as frentes de resistência se encontram com o poder hegemônico, o Estado, a partir do elo 

construído com as racionalidades empresariais, torna-se difusor do terrorismo sentido pelas 

comunidades tradicionais, seja através de despejos, violência física, intimidações ou ameaças. 

Em diversas escalas, desde as estruturas jurídicas até a atuação de policiais municipais, 

estaduais ou federais, ocorrem as articulações e conchavos entre o poder público e o poder 

privado, como os fazendeiros e multinacionais. Dessa forma, o regime neoliberal brasileiro 

configura-se no espaço agrário brasileiro por meio da brutalidade. 
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Nesse sentido, Almeida (2010) cunha o termo agro-minero-estratégias para se referir ao 

conjunto de mecanismos jurídicos, além de discursos e alocuções, em que o Estado e a elite 

hegemônica produzem, através de uma coalização de interesses, para enfraquecer dispositivos 

constitucionais que protegem os direitos territoriais e étnicos dos povos em questão. Entre as 

diversas estratégias, três  delas merecem destaque para consolidar o cerne do trabalho.  

A primeira delas é a politização da justiça, em que o Judiciário deixa de agir conforme 

seu papel de neutralidade e passa a agir de acordo com interesses políticos. Essa seletividade é 

peça central para a conclusão dos objetivos das agro-minero-estratégias, como por exemplo a 

remoção de obstáculos jurídicos à expansão do cultivo de grãos, além da neutralização de 

quaisquer mecanismos que impeçam a liberalização de terras para o mercado da cadeia carne e 

grãos (ALMEIDA, 2010). 

Por isso, a multiplicidade de agentes envolvidos é um fator central para pensar na 

legitimação dos mecanismos de repressão contra as populações tradicionais. O discurso 

veiculado pela mídia de que o agronegócio é o único e principal modelo que vai trazer riquezas 

e desenvolvimento para o Brasil, além da “narrativa mítica de terras ilimitadas” e vazias no 

país, através da ideologia dos vazios demográficos, faz com que haja uma inversão de papéis, 

em que os bandidos e expansionistas são os sem terra e os indígenas, transpassando às 

comunidades tradicionais o paradigma de vilões.  

Em seguida, a judicialização dos conflitos intensificam o esvaziamento da capacidade 

política de debate da população, que passam a ter nos tribunais a sua instância decisória final. 

Levando em consideração o cenário de imparcialidade política e a inversão de realidades 

incitada pela mídia, a criminalização de grupos tradicionais e consequente desterritorialização 

frente à grupos hegemônicos se torna recorrente.  

Por fim, como já foi discorrido, o expansionismo transnacional e a estrangeirização de 

terras no Brasil, configurando uma nova frente de expansão colonialista - ou um novo 

imperialismo - é uma estratégia essencial para pensar na consolidação do papel da terra como 

um ativo para o investimento de capital sobreacumulado (HARVEY, 2009), destacando o papel 

central dos banqueiros e dos especuladores na questão agrária brasileira.  

 
Reflexões finais 
 Diante do quadro apresentado, torna-se evidente a problemática que percorre atualmente 

a região geoeconômica do Matopiba. Ao Estado permitir, através das agro-minero-estratégias 
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a expansão de uma fronteira, a racionalidade hegemônica ganha respaldo político para realizar 

seu mecanismo de acumulação via espoliação, através de meios extraeconômicos que 

invisibilizam as outras racionalidades, modos de viver e modos de interagir com a natureza.  

 Ao a fronteira do Matopiba se expandir, a violência legitimada pelo Estado e apoiada 

pela financeirização e estrangeirização das terras no Brasil, se torna um importante fenômeno 

político que delega também a outras instituições a legitimação da violência para com as 

comunidades tradicionais e de resistências a expansão da fronteira em questão.  

Em suma, no caso do Brasil, o poema de Ricardo ainda é extremamente vivo pois a 

questão fronteiriça permanece uma questão de perspectiva. Quem caminha de acordo com as 

pautas sociais e anti-hegemônicas, realizando uma leitura geográfica da totalidade socioespacial 

agrária brasileira e da complexidade dos agentes envolvidos nela hoje, entende que quem 

carrega esse fronteira não é herói. Por outro lado, quem caminha de acordo com as pautas 

mercadológicas ou se vê encantado com o discurso midiático pró agronegócio, compra a 

realidade invertida na qual o problema são os sem terra e o herói é quem expande a fronteira. 

 Por fim, o artigo serve, não só como uma forma de denúncia, mas como uma tentativa 

de aproximação acadêmica da geografia com as práticas decoloniais, conferindo maior rigor as 

teorias empíricas sobre como o colonialismo interno - e também externo - ainda manifesta 

constantemente no campo agrário brasileiro, demonstrando que o discurso da modernidade 

vendido para que o agronegócio tenha legitimidade, possui grandes fissuras que demonstram 

que, na realidade, o moderno é o antigo. No caso, através da mídia triunfalista, o colonial está 

transvestido de moderno, o bandeirante está transvestido de empresas estrangeiras, o veneno 

está transvestido de agrotóxico e os bandidos se tornaram as comunidades tradicionais.  
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VIDAS SECAS: O PARADOXO NO ACESSO À ÁGUA EM AGLOMERADOS 

PERIURBANOS, NO MUNICÍPIO GOIANA-PE  

 

Adalberto A. M. Correia12 

  

Introdução 

O modo capitalista produziu contradições (OLIVEIRA, 2007; HARVEY, 1982), ao 

passo que a globalização, promoveu a intensificação das crises, e sua reformulação com ciclos 

cada vez menores (SCHUMPETER, 2002), desdobrando-se em paradoxos no espaço, ou como 

Santos (1996, p. 92) aponta, em “rugosidades”, como acúmulo desigual de tempos no espaço. 

Assim, promovendo a redefinição de rural e urbano, bem como sua imbricação. 

Essa aceleração do tempo (SANTOS, Op. Cit.) - promovida pelos colonizadores através 

sofisticação dos meios de dominação - encaminhou a ampliação da produção do espaço urbano, 

avançando sobre um rural já fragmentado pelas elites latifundiárias, com a promessa de destruí-

lo como diziam alguns teóricos, propondo a ideia de uma “urbanização completa da sociedade” 

(LEFEVBRE, 2003). 

Apesar disso, o espaço rural resiste, apresentando-se como antítese indissociável do 

urbano, já que no dado contexto social, político, econômico e alimentar, um não existe sem o 

outro. Essa pressão produz um “novo rural” (FAVARETO et al., 2013), enquanto síntese da 

oposição entre o rural e o urbano. 

Esse rural modernizado, ressignificado em suas formas e em alguns conteúdos, passa a 

coexistir com a franja urbana, e no caso do Recife, metropolitana. O espaço periurbano é 

produzido a partir de um paradoxo, no intuito de atender à demanda de expansão do capitalismo, 

modificando também os conteúdos e as relações dos sujeitos com o espaço.  

Em Goiana, essa área que é ao mesmo tempo rural e urbana, foi produzido outro 

paradoxo: tem água, mas ao mesmo tempo não tem água. A imbricação entre fábula, 
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financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC-CNPq) nos períodos 
2016-2017 e 2017-2018. 
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perversidade e possibilidade encontrada no caso em estudo evidencia a complexidade e a 

fluidez do espaço-tempo estudado. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral evidenciar o precário acesso à água por parte 

população periurbana, no entorno da Montadora Jeep - município de Goiana-PE - integrante da 

Região Metropolitana do Recife (RMR) e o processo de resistência das populações dos 

aglomerados rurais ou periurbano, desdobrando-se nos seguintes objetivos específicos: 

1. Demonstrar a impossibilidade da precariedade no acesso à água se dar por fatores 

relacionados ao meio físico; 

2. Evidenciar impactos causados pela precariedade no acesso à água; 

3. Evidenciar o potencial risco à saúde das populações ocupantes da área escolhida, 

causado pelo consumo e utilização de água não potável. 

 

Metodologia 

Revisão de literatura para embasamento teórico e prático considerando o objetivo geral, 

destacando os eixos teóricos seguintes: i) áreas de transição rural-urbano e expansão urbana; ii) 

Climatologia, Hidrologia e Geomorfologia; iii) acesso aos recursos naturais mediado por 

condições de posse. 

No que se refere ao embasamento prático, a revisão de literatura visou: i) reunir 

informações sobre a região da pesquisa; ii) embasar a pesquisa qualitativa em estudos de caso 

e entrevistas. Procedimentos metodológicos adotados para alcançar os objetivos específicos: 

 

1. Geolocalização em imagem de satélite dos aglomerados no entorno da Montadora Jeep; 

2. Levantamento fotográfico e filmagem, focados: i) nas condições de habitabilidade nesse 

aglomerado e localidade; ii) na inserção desses nos ambientes físico-naturais (várzea e 

tabuleiro); 

3. Por meio de entrevistas semiestruturadas, levantar: i) condições de posse da terra e acesso 

aos recursos naturais; 

4. Levantamento de dados secundários obtidos no banco de dados do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), SIDRA IBGE, entre outras bases de dados públicos. 

 

Problema, hipóteses e principais resultados 
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O problema em questão surge como decorrência da pesquisa EMERGÊNCIA DE 

NOVA RURALIDADE EM ÁREA DE TRANSIÇÃO URBANO RURAL DA METRÓPOLE 

DO RECIFE: IMPACTOS EM AGLOMERADOS E LOCALIDADES RURAIS DE 

GOIANA-PE DE NOVOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E INDUSTRIAIS 

PRÓXIMOS, inserida no projeto IMPACTOS DE FORMAS RECENTES DE PRODUÇÃO 

DE MORADIA EM ÁREAS DE EXPANSÃO URBANA DOS NOVOS POLOS DE 

DESENVOLVIMENTO DA METRÓPOLE DO RECIFE, (Processo CNPq: 311992/2015-3). 

O projeto PIBIC visou contribuir ao entendimento das transformações recentes nas 

condições de famílias residentes em aglomerados e localidades rurais situados à proximidade 

de grandes empreendimentos imobiliários e industriais em Goiana-PE, com os quais, então, 

esses aglomerados e localidades compartilham território na área de transição urbano-rural a 

norte do Recife. 

Diante do construto elaborado no processo de pesquisa qual seja a percepção de uma 

realidade complexa e fragmentada, especialmente no caso da Região Metropolitana do Recife 

- “incompleta, periférica e desigual” (SOUZA, M.A. et all. 2015, p. 21) - e sua área de 

influência, inclusive Goiana recém integrada, implicando na reprodução e no aprofundamento 

desses problemas, haja vista a lógica hegemônica no ordenamento territorial urbano e regional, 

que historicamente propõe tabulas de salvação econômica a partir de megaeventos, 

megaconstrucões (ALVES, 2016; BARBOSA, 2014; LUNA, 2018) e promessas de geração de 

empregos, culminando na configuração atual: os ditos polos de desenvolvimento. 

Segundo Favareto (2006, p. 7) “na base da emergência do que se convencionou chamar 

por ‘nova ruralidade’ há um deslizamento no conteúdo social e na qualidade da articulação das 

suas três dimensões definidoras fundamentais: as relações rural-urbano, a proximidade com a 

natureza e as relações interpessoais.” Esses residentes rurais tiveram seus modos de vida 

impactados nas suas condições de acesso aos recursos naturais por transformações do 

decorrentes do avanço dos mpreendimentos industriais expressando diretamente a dinâmica de 

urbanização (SOUZA, M.A. et all. 2015). Pela partilha de um território comum com novos 

empreendimentos industriais, essas famílias rurais que encontrariam também, no seio da 

unidade familiar, oportunidades de mesclar atividades urbanas e rurais configurando uma 

condição ocupacional de pluriatividade, relataram não terem ofertas de emprego relacionadas 

ao polo industrial. 
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Em oposição ao pretenso desenvolvimento e expectativa de melhoria da qualidade de 

vida, vendidos pelo poder público em consórcio com o capital industrial e imobiliário, o espaço 

periférico aponta indícios da permanência e do aprofundamento das desigualdades sociais. Um 

desses indícios é o acesso à infraestrutura básica para habitabilidade, o que inclui o recurso mais 

premente para a vida humana: a água. Desde o primeiro momento de no lócus de pesquisa, os 

moradores relatavam da constante falta de água, o que deveria ser improvável, haja vista não 

se tratar de uma região semiárida, que apresentaria estiagens severas. Goiana apresenta clima 

tropical de savana, com uma alta pluviosidade. O que acarretou a falta de água durante dois 

anos, declarada pelos moradores? 

 

Imagem 01 – Rede Hidrográfica do Rio Goiana 

Fonte: Condepe-Fidem. 
  

Fica nítido que a área em questão é bastante irrigada por cursos d’água naturais, além do 

aquífero Beberibe. O lócus de pesquisa, nas proximidades da fábrica da Fiat Chrysler 
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Automobiles (FCA), no entorno de Tejucopapo, apresenta-se uma área entrecortada por essa 

rede hídrica. Apesar disso, os moradores relataram que o sistema de abastecimento da 

COMPESA não funcionou durante dois anos, causando prejuízos. 

 

Imagem 02 – Mapa do Município de Goiana por tipo de ocupação 

 
Fonte: CNEFE-IBGE. Elaborado pelo autor. 

 

Além disso, as atividades produtivas instaladas no entorno, ao que tudo indica, 

dependem de água para o seu funcionamento: o monocultivo de cana de açúcar e o polo fabril. 

Nesse sentido, o presente trabalho busca dar visibilidade ao descaso e preterimento sofridos 

pela população no entorno do empreendimento industrial em questão, em nome de um 

desenvolvimento que parece não alcançar os extratos mais “baixos” da sociedade. 

 

Imagem 03 – Estrada de Tejucopapo 
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Elaborado pelo autor. 

Às margens de uma estrada de barro, de um lado o canavial e do outro a fábrica da FCA, 

passado e um suposto futuro se encontram. A atividade canavieira, apesar de modernizada, 

ainda demanda trabalho braçal, bem como a fábrica, esta em menor quantidade, dado o grau de 

tecnologia aplicada à atividade econômica. 

Imagem 04 – Paisagem na estrada de Tejucopapo 

 
Elaborado pelo autor. 

 A paisagem bucólica não revela os processos em questão no território, que confundem 

os tempos no espaço. A instalação de um complexo industrial no entorno das comunidades em 

questão afetou seu modo de vida. Os moradores relataram aumento da violência quando os 

moradores da “rua” chegaram. Eles usam o termo pra caracterizar os habitantes urbanos que 

migraram para o polo industrial, na esperança de serem contratados como mão de obra não 

qualificada. 
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Imagem 05 – Habitações na estrada de Tejucopapo 

 
Elaborado pelo autor. 

 Os hábitats são característicos de uma área rural: autoconstruídos de forma simples ou 

precária, esparsos e sempre com relações familiares próximas, compartilhando áreas comuns 

para plantio, criadouro de animais de pequeno porte para autoconsumo. As casas no centro da 

Imagem 05, além de moradia abrigavam um pequeno estabelecimento comercial, uma 

mercearia. Foi relatado que os antigos moradores migraram por conta da escassez hídrica no 

local. 

Imagem 06 – Área periurbana na estrada de Tejucopapo 

 
Elaborado pelo autor. 

 

 Avançando na estrada de Tejucopapo, chegamos ao distrito homônimo. A área já 

apresenta sinais de urbanização ainda que precária, com bastante acúmulo de lixo, em especial 

nos cursos d’água que entrecortam o local. 
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Imagem 06 – Margens de curso d’água na estrada de Tejucopapo 

 
Elaborado pelo autor.  

Durante as entrevistas, os moradores relataram da distância percorrida até as fontes de 

água: uma “bica” e um curso d’água turvo, aparentemente poluído, onde encontramos uma 

família lavando roupa e se banhando, cena registrada em nosso levantamento fotográfico. Caso 

em que é preocupante a qualidade das águas, já apontados por Lyra et al. (2015), com relação 

a saúde das populações locais, dado o risco de contaminação por doenças como leptospirose, 

cólera, esquistossomose e verminoses em geral, haja vista se tratar de saneamento básico, 

serviço público não oferecido na região. 

 

Imagem 06 – Margens de curso d’água na estrada de Tejucopapo 

 
Elaborado pelo autor. 
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Relevância dos resultados e principais conclusões 

Remanescentes de comunidades tradicionais quilombolas e indígenas, essas pessoas tem 

sua dignidade afetadas pelo modo capitalista de produção.  

 
Essa relação conflitante surge através da distinção do uso do espaço, conceito este 

entendido por Santos (1997), como: "um conjunto indissociável, solidário e também 

contraditório, de sistema de objetos e sistema de ações, não considerados 

isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se dá”. No começo era a 

natureza selvagem, formada por objetos naturais, que ao longo da história vão sendo 

substituídos por objetos fabricados, objetos técnicos, mecanizados e depois 

cibernéticos fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar como uma 

máquina. Através da presença desses objetos técnicos, como: indústrias, portos, 

estradas de rodagem, o espaço é marcado por esses acréscimos, que lhe dão um 

conteúdo extremamente técnico (SANTOS, 2008). (ALVES, 2016, p. 59) 

 

Essas contradições, próprias do meio técnico-científico-informacional 

(SANTOS,1996), imbricadas com o mundo rural, no espaço periurbano promove a redefinição 

das categorias - rural e urbano - acrescentando características de um urbano hegemônico e dito 

desenvolvido, a um rural já subalternizado, juntamentente com os sujeitos que ocupam esse 

espaço, os quais normalmente não tem voz nas instâncias de planejamento; e frequentemente 

tendo seu imaginário socioespacial atrelado ao atraso. Dentro dos múltiplos espaços que 

compõem a realidade, o rural e o urbano, em se tratando de categorias histórico-geográficas 

distintas, remetendo a relações sociais, produtivas, ambientais, e de poder diferentes entre si, 

por conseguinte, acarretam formas de uso e apropriação do solo e regimes de renda e 

acumulação também diferentes (BARRETO, 2012). A partir dessa acumulação, o excedente, 

que precisa ser investido, passa a compor parte do espaço, na forma de grandes projetos 

desenvolvidos pelo poder público, mas capitaneados pela iniciativa privada, ficando patente o 

sincretismo entre Estado-Capital, agravado pelo ranço histórico do colonialismo e das 

oligarquias político-econômicas. 

Rural e urbano na contemporaneidade, frequentemente encontram-se imbricados no 

contexto espacial, quando se trata das áreas de transição rural-urbano, ou rurbano 

(KAYSER,1990), conforme estudado por Miranda (2008), onde a proximidade físico territorial 

torna essa mescla uma condição cotidiana de famílias, sejam elas residentes da cidade 
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(procurando uma urbanização “verde” ou atraídas para periferias urbanas por novos 

empreendimentos industriais), e mais ainda dos residentes do campo em aglomerados e 

localidades rurais. O desenvolvimento proposto para esse rural, parece reforçar a lógica das 

contradições que permanecem na sociedade e, embora prometa melhorias efetivas nas já 

precárias condições de vidas no ambiente rural, transforma-o em periferias periurbanas: uma 

nova ruralidade que aprofunda ainda mais as contradições sociais provenientes de ambos 

espaços. 
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ILHA DE TAUÁ-MIRIM: ECONOMIA E OS POSSÍVEIS IMPACTOS CAUSADO 

PELO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NA REGIÃO 

 
Igor Cruz de Castro,  

Ana Fernanda Monteiro Santos 
Resumo: 

 

Este trabalho apresenta uma visão descritiva e analítica da realidade encontrada em 

comunidades localizadas na ilha de Tauá-Mirim no estado do Maranhão, uma região que luta 

contra a legalização da criação de uma reserva extrativista, ao mesmo tempo em que se vê 

margeada pela expansão e especulação do capitalismo moderno, que muito além da burocracia, 

esbarra em conflito de interesses econômicos, configurando de um lado a economia de 

subsistência, sobretudo familiar, e de outro a expansão da indústria interligada à atividade 

minero-siderúrgica da Ilha do Maranhão. Dentre as atividades econômicas observadas em 

campo, a de maior representatividade é o extrativismo animal, sendo a principal fonte de renda 

com a cata do camarão e a pesca, por conta da localização da ilha na região costeira. Devido á 

dificuldade de acesso à ilha, a agricultura tem menor relevância se comparado com o 

extrativismo animal, configura-se em agricultura familiar itinerante, tipo de cultivo utilizado 

pelas comunidades. Nesse cenário, a atividade industrial ganha notoriedade e investimentos, 

tanto do setor privado quanto do público, em detrimento às outras atividades de menor porte, 

como o extrativismo comunitário. Ao fazer esta escolha, aplica-se a lei da escassez econômica, 

no que tange ao uso do espaço e ao aporte de linha de crédito pela via de financiamentos de 

maquinários e insumos de produção. Nessa temática, insere-se a problemática da ilha de Tauá-

Mirim, que através de observações a campo pode-se perceber a diversificação de fatores que 

abrangem as ramificações socioeconômicas, partindo da análise das atividades realizadas e das 

finalidades que as mesmas apresentam, além disso, procura-se evidenciar, por meio do trabalho 

realizado, o interesse sobre a criação de uma Reserva extrativista na localidade, e as barreiras 

enfrentadas pelas comunidades, por parte do avanço do setor industrial no que se refere à 

desocupação da área rural para a provável implantação de um novo porto levando em 

consideração a área e localização da ilha. Como metodologia utilizada, escolheu-se a pesquisa 

com finalidade de coleta de dados de natureza qualitativa, com objetivo descritivo, utilizando 
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principalmente o estudo de campo. O método de entrevista interpessoal dos moradores mais 

antigos, representa a principal maneira de entender o contexto das comunidades que ali vivem, 

uma vez que se pode ter uma visão mais local quanto às formas de vida do cotidiano da 

população. Neste estudo foram realizados registros escritos, de imagem e vídeo de todas as 

atividades, para posterior apresentação em relatórios técnicos, portifólios multidisciplinares, 

fóruns e outros eventos relacionados a educação, ciência e tecnologia. O interesse em 

transformar o espaço em uma reserva extrativista é um olhar mais atento a questão de manter o 

espaço ocupado pelos moradores e preservar sua identidade e cultura ali desenvolvida, assim 

como suas técnicas de produção que são bastante eficazes para sua própria sobrevivência. A 

luta pela transformação do Espaço de Tauá-Mirim e adjacências em uma reserva extrativista 

(RESEX), tem sido estendida desde 2010, ganhando forte repercussão em 2015 e atualmente o 

espaço vem sendo invadido por empresas do complexo industrial de São Luís, com isso os 

movimentos de resistência por vias legais vem tentando obter apoio do Governo do Maranhão 

na esperança de acelerar o processo, visto que a ilha de Tauá- Mirim possui aproximadamente 

46 km2 de área, e abriga um rico ecossistema ainda preservado, os manguezais. Pode-se 

perceber que a atividade industrial na região de São Luís, vem ganhando força, para o ponto de 

vista econômico para o estado, configura-se como um mecanismo rápido de geração de riqueza 

e impostos, mas quando o estado atua como beneficiador de atividades que degradam o meio 

ambiente modificando de forma drástica a paisagem de uma região passa a desconsiderar outros 

ramos econômicos de geração de renda. A especulação acerca da construção pela empresa WPR 

(WPR/São Luís Gestão de Portos e Terminais Ltda.) economicamente falando, geraria receita 

ao Governo do estado do Maranhão, além de ser uma nova rota de escoamento de produtos, 

configurando-se aí um grande complexo portuário para atender além do escoamento de minério, 

a produção de grãos do estado. Mas, do ponto de vista das comunidades da ilha de Tauá-Mirim, 

esse tipo de projeto se contrapõe ao sistema econômico já existente na ilha, tendo em vista à 

perda do espaço e destruição de suas fontes de renda. Por fim, conclui-se que aqueles que tentam 

contrapor-se ao avanço do complexo minero-siderúrgico de São Luís acabam por sofrer as 

consequências do remanejamento para outras localidades, principalmente nos casos onde a terra 

pertence à União. Os assentamentos possuem uma estabilidade maior do ponto de vista da 

regulamentação de órgãos como o ITERMA (Instituto de Colonização e Terras do Maranhão) 

e o INCRA (Instituto Nacional de Colonialismo e Reforma Agrária), entretanto seu uso é 
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somente para colonização, dado a situação da tentativa das empresas WPR em instalar-se na 

região visando expandir sua capacidade produtiva, com a bandeira da desapropriação e 

degradação do meio ambiente. Espera-se com isso, que o projeto da Reserva Extrativista de 

Tauá-Mirim prevaleça e saia do papel, garantindo assim a definição do uso que esse espaço 

passará a desempenhar, e por via de aprovação dar continuidade às atividades tradicionais das 

comunidades da ilha, mas desta vez com incentivos diretos do governo do estado a fim de 

maximizar a produção e a preservação da identidade do povo da região 
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CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS PROVENIENTES DA ATIVIDADE 

EXTRATIVISTA DO BARU EM SAGARANA- MG 

 
Rebecca Silva Alcantara,  
Dinalva Donizete Ribeiro 

Resumo: 

 

Introdução A extração é considerada uma das atividades mais antigas dos seres humanos. Cabe 

destacar que o conceito de extrativismo possui uma diversidade de entendimentos, conforme 

registrado por Silva et. al. (2016). Nesta pesquisa, pretende-se trazer duas visões semânticas de 

extrativismo. Para Hironaka (2000), o extrativismo é uma atividade desempenhada por um 

rurícola e consiste na simples ação de coletar produtos vegetais ou animais, sem que tenha 

ocorrido a interferência humana no ciclo biológico. Isto é, que aquele produto tenha sido gerado 

de maneira espontânea pela natureza. Pela perspectiva de Porto Gonçalves (2001) e Gomes 

(2018), o extrativismo pode ser concebido a partir de uma visão menos produtivista e mais 

relacionada a aspectos culturais, dado que a atividade não deve ser baseada exclusivamente em 

parâmetros econômicos, uma vez que ela faz parte de toda uma conformação social. Lescure, 

Pinton, e Emperaire (1996) destacam a diferença entre o extrativismo e atividades de coleta, 

por considerarem que os conceitos estão relacionados a racionalidades econômicas distintas. 

Conforme observado por Homma (1993), o termo “extrativismo de coleta” é associado a uma 

extração, sem levar em consideração aspectos relacionados à sustentabilidade da atividade, ou 

seja, tal prática pode levar à extinção da espécie. O termo “coleta” corresponde à extração de 

recursos, que não acarreta a extinção da espécie. Nos amparamos em Leff (2009) para ponderar 

que, apesar de existir um modo de operar próprio da organização produtiva camponesa, não se 

pode negligenciar que as relações capitalistas de produção são estendidas para o campo, 

também. Logo, aquela racionalidade não está desligada dos padrões externos no que tange à 

relação da sociedade humana com a natureza e às dimensões do produzir, do comercializar e 

do consumir. Dessa forma, observamos que a lógica do extrativismo, quando incorporada pelas 

sociedades agrárias, não se dá sem que haja conflitos nos territórios. A fim de verticalizar tal 

discussão, realizamos pesquisa no município de Arinos, localizado no noroeste de Minas 

Gerais, com ênfase no entorno da Vila de Sagarana (e na própria Vila) . Segundo Bispo e Diniz 
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(2014), a atividade extrativista é característica das famílias da região do Vale do Rio Urucuia, 

porção Noroeste de Minas Gerais. Ali ocorre o extrativismo de produtos florestais não 

madeireiros que são de ocorrência do bioma Cerrado, tais como: jatobá, cagaita, manga, pequi, 

araçá, coquinho azedo e outros. Em Sagarana, há ocorrência concentrada da espécie Dipteryx 

alata Vog., conhecido popularmente como Baru, o que possibilita o extrativismo vegetal, 

praticado pelas famílias da região. Metodologia A pesquisa foi estruturada em três etapas: 

pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo e interpretação dos dados obtidos no trabalho de 

campo. A primeira etapa consistiu no levantamento bibliográfico a respeito do extrativismo, 

campesinato, territórios e características do local de estudo. A segunda etapa (pesquisa de 

campo) possibilitou o acesso a informações a respeito da atividade extrativista do Baru, 

esclarecendo aspectos ligados às relações sociais e aos conflitos inerentes a essa atividade 

produtiva. Realizamos entrevistas semiestruturadas, com famílias, mulheres e homens, 

envolvidas (os) com a coleta do Baru e com proprietários de terras onde se encontram os 

barueiros. Estes atores foram selecionados por meio da técnica de snowball sampling , também 

conhecida como “bola de neve” ou “cadeia de informantes” que permite a definição de amostras 

por referências, sendo um método tipicamente utilizado em populações raras ou desconhecidas 

(PENROD et al., 2003). A última etapa consistiu na compreensão dos dados coletados em 

campo, face à bibliografia estudada. Conflitos socioambientais decorrentes da atividade 

extrativista do Baru Segundo Martins (2010), o Baru vem ganhando espaço no mercado em 

função das suas propriedades nutricionais. Além disso, ele apresenta grande potencial de 

aplicação no nicho de mercado de alimentos funcionais e orgânicos. Devido a essa boa 

visibilidade, ocorreu um aumento do número de extratores em Sagarana, espaço sobre o qual 

constitui o território de “um povo simples e tranquilo” (MOZART, 2008), conforme figurado 

no “Sertão” de Minas, como descrito na obra literária de Guimarães Rosa. Para as mulheres e 

os homens que se autodenominam de “panhadores de Baru”, o extrativismo é considerado uma 

das únicas fontes de renda e nele estão envolvidos mais de um membro da família. Por ser uma 

das poucas fontes de renda na Vila, uma série de conflitos têm se desencadeado entre as famílias 

a partir da tomada do baru pela/na dimensão comercial, geralmente resultante da disputa pelos 

frutos e pelo acesso aos compradores/atravessadores. Consideramos que o plano de fundo é a 

questão agrária, já que a maioria dos panhadores não possuem terras para realizar a coleta. 

Logo, se submetem às condições impostas pelos proprietários de terra, sendo esta situação 

denominada de coleta na “meia”. Constitui-se a “meia” aquele processo no qual o baru coletado 
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é dividido: a metade fica para o proprietário e a outra com o panhador  Em algumas situações 

o panhador beneficia todo o produto, comercializa e já entrega ao proprietário o dinheiro 

resultante da comercialização do Baru. Nota-se, portanto, a existência de uma relevante questão 

nessa relação, um conflito entre a propriedade da terra e a função social da mesma. Conforme 

elencado por Malagodi (2017), esta temática é algo pouco discutida e recorrente sob as mais 

diversas manifestações, já que não há políticas públicas efetivas de reforma agrária. Analisamos 

o caso em estudo com base em Porto Gonçalves (2006), a ponderar que quando não é permitida 

a entrada dos panhadores em terras para o processo de extração de algum fruto, observa-se uma 

complexa apropriação dos recursos naturais com desdobramento de conflitos que, no fundo, 

resultam da propriedade privada da terra. Alguns proprietários informaram que é comum 

ocorrer a entrada de panhadores nas propriedades sem autorização “durante as madrugadas”, 

principalmente quando os barueiros encontram-se distantes da sede onde residem os 

proprietários e que ocorre, também, casos de rompimento de cercas. Alguns panhadores 

mencionaram que ocorre roubo de sacos de frutos já coletados, que, quando deixados sob as 

árvores para serem posteriormente recolhidos, são levados por outras pessoas que por ali 

circulam, gerando prejuízo a quem os coletou. As duas situações (problemas com os 

proprietários de terras e entre os panhadores) geram intenso conflito entre moradores da Vila e 

seu entorno. No que tange à dimensão da natureza, o destaque é para a coleta realizada de 

maneira inadequada, com quebra de galhos devido ao lançamento de objetos nas árvores, com 

o intuito de derrubar os frutos e apanhar maior quantidade. O apropriado é coletar somente os 

frutos que se encontram no solo e deixar aproximadamente 30%, para promover a regeneração 

da espécie e servir como fonte de alimento para a fauna local (CARRAZZA e ÁVILA, 2010). 

Apesar de ainda não haver estudos sobre a espécie com base em teorias de Homma (1993), 

podemos ponderar que essa prática é capaz de inviabilizar a coleta do Baru a longo prazo, já 

que pode decorrer no comprometimento da manutenção ecológica da espécie. Considerações 

finais Nota-se que a coleta do baru na região estudada promove relações que não são 

harmônicas (entre os sujeitos que praticam a atividade e entre estes e a natureza).Os conflitos 

entre os sujeitos tem origem na questão agrária, pois as disputas pelas áreas de coleta e, até 

mesmo, pelos frutos já coletados derivam do fato de nem todos os panhadores possuírem 

propriedades. Daí também derivam os problemas imputados à natureza: vários dos panhadores, 

no afã de otimizar a coleta, nem sempre respeitam o ciclo e os indivíduos da espécie, gerando 

prejuízo às árvores alvo da coleta e, consequentemente, prejuízos à fauna circundante. Por fim, 
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consideramos que esta atividade é praticada frente à racionalidade econômica: se a demanda 

por baru no mercado é crescente, a oferta também deve ser, o fruto deve ser deveras coletado e 

esse aspecto torna-se o amálgama dos demais conflitos. Referências BALDIN, Nelma.; 

MUNHOZ, Elzira M. Bagatin. Snowball (bola de neve): uma técnica metodológica para 

pesquisa em educação ambiental comunitária. In: X CONGRESSO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, 2007, Curitiba, Anais [...]. Curitiba: EDUCERE, 2007.CARRAZZA, Luís 

Roberto.; AVILA, João Carlos Cruz e. Manual Tecnológico de Aproveitamento integral do 

fruto do Baru (Dipteryx alata). Brasília – DF. Instituto Sociedade, População e Natureza 

(ISPN), 2010. LESCURE, Jean-Paul.; PINTON, Florence.; EMPERAIRE, Laure. O povo e os 

produtos florestais na Amazônia Central: uma abordagem multidisciplinar do extrativismo. In: 

CLÜSENER-GODT, Miguel.; SACHS, Ignacy. (Eds). Extrativismo na Amazônia Brasileira: 

Perspectivas sobre o desenvolvimento regional. Compêndio MAB 18- UNESCO, Montevideo, 

Uruguai, p. 61-95, 1996.GOMES, Carlos Valério Aguiar. Ciclos econômicos do extrativismo 

na Amazônia na visão dos viajantes naturalistas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. 

Ciências Humanas. vol. 13, n. 1, p. 129-146, jan. 2018.HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes 

Novaes. O extrativismo como atividade agrária. Jus Navigandi, Teresina, 2000. Disponível 

em:< https://jus.com.br/artigos/1667/o-extrativismo-como-atividade-agraria>. Acesso em: jul. 

2019. HOMMA, Alfredo Kingo Oyama. Extrativismo vegetal na Amazônia: limites e 

oportunidades. Brasília: Embrapa, 1993.MALAGODI, Edgard. Por que a questão agrária é uma 
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BERGAMASCO, Sonia Maria Pessoa Pereira. Agricultura Familiar Brasileira: Desafios e 

Perspectivas de Futuro. Brasília: MDA, 2017. MARTINS, Bruno de Andrade. 

Desenvolvimento tecnológico para o aprimoramento do processamento de polpa e amêndoa do 
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EXISTÊNCIA E RESISTÊNCIA: COMO SE DÁ A EXPROPRIAÇÃO DE TERRA 

PARA ACUMULAÇÃO DE CAPITAL NO MATOPIBA 

 
Filipe Dias Patrizi Feitosa,  
Leonardo Lima de Oliveira 

Resumo: 

 

1. Introdução O Matopiba é uma região compreendida majoritariamente pelo bioma cerrado, 

localizada nos Estados do Tocantis, Bahia, Piauí e Maranhão. Devido as facilidades para 

expansão agrícola, esta tem sido uma região altamente cobiçada pelo agronegócio, 

desconsiderando-se a existência de diversas comunidades e povos presentes no Matopiba. 

Logo, diversos conflitos por terra têm surgido no Matopiba. Além disso, para propiciar a 

acumulação de capital, diversos moradores da região têm sofrido processos espoliativos, cada 

vez mais sofisticados, devido ao discurso de incentivo ao progresso do país. No campo jurídico, 

a defesa de supostas propriedades privadas, provenientes da grilagem, tem feito com que 

famílias e comunidades tenham que lutar para não serem expropriadas de suas casas. 2. Teorias 

e Metodologias A teoria de acumulação por espoliação de David Harvey é a principal 

fundamentação teórica que norteia esta pesquisa. Baseando-se na teoria marxista sobre 

acumulação de capital, Harvey explica que a chamada acumulação primitiva não ocorre apenas 

na gestação do sistema capitalista e sim durante toda a manutenção do sistema. Essa 

acumulação primitiva, que Harvey chama de acumulação espoliativa, se dá através do roubo, 

da fraude e da violência. Ou seja, difere da acumulação por exploração de trabalho, pois as 

pessoas vítimas de tal ação têm seus direitos, inclusive o direito de existir, tomados para a 

expansão do capital. O levantamento de reportagens foi a principal metodologia utilizada para 

analisar os casos de conflitos por terra que ocorrem no Matopiba. Procura-se verificar quem são 

os atores responsáveis por tomar ou tentar tomar a terra, como eles têm feito isso, qual a 

consequência que isso tem tido para os que são vítimas de tal ação, quais são os mecanismos 

utilizados para a justificativa da tomada de terra e qual o discurso político e ideológico para 

justificar essas ações. Foram analisados dados que mostram como o desmatamento e a 

especulação de terra na região do Matopiba aumentou depois de 2008, em contraposição a 

outras áreas do cerrado brasileiro. Também, referências bibliográficas sobre o avanço do 
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neoextrativismo e da estrangeirização de terras nessa região foram consultadas. Essas analisam 

qual o discurso empregado pelo capital para justificativa da expansão do agronegócio e da 

especulação financeira nessa região, bem como de que forma o capitalismo nacional e 

internacional tem se sofisticado para conseguir se expandir através da espoliação, tentando 

justificar tais ações no âmbito legal e moral. 3. Debate Principal Tendo como base as referências 

teóricas expostas, a pesquisa analisa que o capital internacional tem usado de processos 

espoliativos extremamente sofisticados para a expansão da acumulação na região do Matopiba, 

ignorando totalmente a vivência e existência dos povos que tem um estilo de vida alternativo 

ao capital, que possuem uma relação com a natureza fora da lógica produtivista. O discurso de 

progresso da nação é constantemente empregado para justificar a expansão do agronegócio. Ao 

se analisar o modelo neoextrativista, empregado nos últimos anos, chega-se à conclusão de que 

além do discurso de geração de empregos e modernização da região, tem-se um discurso de que 

com a exploração das terras pelo agronegócio serão gerados verbas, que podem ser revertidas 

para saúde, educação e até mesmo programas como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. 

O neoextrativismo busca colocar a lógica capitalista como única forma de melhorar a vida das 

pessoas mais pobres, ignorando povos e comunidades que tem um estilo de vida diferente do 

capitalismo. Logo, cria-se um discurso ideológico de que tais povos e comunidades estão, não 

apenas lutando para não terem suas terras tomadas, mas sim que estão lutando contra o 

desenvolvimento da nação. Além disso, a questão da estrangeirização de terras é debatida com 

base na teoria de acumulação por espoliação. Isso ocorre porque muitas terras compradas no 

Matopiba são provenientes de grilagem, possibilitadas pelo falho sistema de cartórios do país. 

É necessário todo um processo para provar na justiça brasileira que um título de propriedade é 

falso, proveniente de grilagem. No entanto, quando esta terra é vendida e revendida várias vezes 

até ser adquirida por uma empresa estrangeira, tal processo torna-se ainda mais moroso e 

complicado. Além disso, é mais complicado pressionar uma instituição estrangeira que adquiriu 

uma terra grilada do que uma brasileira ou mesmo o governo. Tal fato acontece porque uma 

empresa ter sua marca ligada a assassinatos e fraudes no país em que atua é muito mais danoso 

para sua imagem do que se isso ocorre em um país que ela apenas explora a terra e a população 

não a conhece. Fora isso, muitas vezes tal situação oculta ou dificulta o acesso dos que estão 

sendo espoliados à informação de quem deve ser denunciado, de quem são os espoliadores, 

visto essas empresas não atuarem no país. Por fim, discute-se como a exploração no Matopiba 

e a expropriação dos povos que vivem ali têm se intensificado. Com o giro neoliberal na 
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América Latina, políticas públicas de transferência de renda que antes eram usadas como 

justificativas para a expansão do agronegócio, tem sofrido precarização ou até mesmo tem sido 

descontinuada. Os direitos dos povos originários, bem como dos pequenos produtores, têm sido 

ainda mais atacados, visto a narrativa de que eles não produzem nada e apenas atrapalham o 

desenvolvimento do país. Por outro lado, tem sido feito mudanças nas leis cada vez mais 

favoráveis ao agronegócio. O discurso para deslegitimar os órgãos de fiscalização como o 

IBAMA tem sido amplamente incentivado. Políticas que visam afrouxar essa fiscalização tem 

sido cada vez mais impostas em 2019, principalmente pelo governo federal. Em suma, após o 

giro à direita, tem-se produzido políticas para ampliar o agronegócio, bem como a exploração 

e especulação de terras por empresas estrangeiras, com a lógica de que isso é necessário para o 

aquecimento da economia do país, levando a geração de empregos. Enquanto isso, os povos 

que não seguem uma lógica capitalista, são ainda mais atacados e deslegitimados, tendo sua 

própria existência contestada. 4. Considerações Finais Infere-se, portanto, que a acumulação 

por espoliação continua a ocorrer no Matopiba, inclusive intensificando-se. Povos e pequenos 

produtores que não seguem a lógica do capital tem seus direitos de existência cada vez mais 

desrespeitados, tendo inclusive suas vidas ameaçadas. Apesar do avanço neoliberal mais 

agressivo que ocorreu após 2016, é importante ressaltar que mesmo os governos mais 

progressistas em nenhum momento tentaram romper com a lógica do desenvolvimento, e 

consequentemente, os povos que vivem numa lógica diferente do desenvolvimento capitalista 

sempre tiveram seus direitos contestados. Portanto, fica evidente que a acumulação de capital 

no Matopiba se dá pela espoliação, atacando os direitos de existência dos povos que ali habitam. 

Para preservar a vida, a cultura e a identidade desses povos e pequenos produtores, é necessário 

pensar em alternativas a lógica do desenvolvimento capitalista que norteia esse modo de 

acumulação. 5. Referências GUDYNAS, Eduardo. O novo extrativismo progressista na 

América do Sul: teses sobre um velho problema sob novas expressões. In: LÉNA, P., E 

NASCIMENTO, E. P. do (orgs.). Enfrentando os limites do crescimento. Sustentabilidade, 

decrescimento e prosperidade (p. 303-318). Rio de Janeiro: Garamond e IRD, 2012. HARVEY, 

D. A acumulação via espoliação. In: HARVEY, D. O novo imperialismo. São Paulo: Edições 

Loyola, 2009. LEVIEN, Michael. Da acumulação primitiva aos regimes de desapropriação 

sociologia & antropologia | rio de janeiro, v.04.01: 21–53, junho, 2014. 
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GEOPOLÍTICA DOS RECURSOS NATURAIS E QUESTÃO AGRÁRIAA Vale S.A. e os 

impactos socioterritoriais no Brasil, Chile e Peru Guilherme Magon Whitacker Introdução A 

questão agrária não pode ser relacionada somente a problemas fundiários que resultem esforços 

sobre a reforma agrária. A entrada no campo de novos agentes que atuam no controle e expansão 

da acumulação e reprodução de capitais fez com que surgissem novas formas de entender e 

estudar a questão agrária e, entendo, a geopolítica dos recursos naturais como uma delas. Isso 

porque, no decorrer epistemológico da Geografia, a própria geopolítica também evolui e, na 

atualidade, o Estado não é o único agente atuante nas disputas internacionais no campo por 

territórios e poder.A disputa global por recursos minerais se desdobra em múltiplas dimensões. 

Sem o desenvolvimento de um pensamento estratégico que se firme no princípio da soberania 

e em uma visão de futuro a longo prazo, países subdesenvolvidos, exportadores de 

commodities, tem menos condições de fazer frente as enormes pressões geradas por esta 

situação conflituosa onde está em jogo a capacidade de reorganização de projetos hegemônicos 

e a emergência de projetos contra hegemônicos. É evidente que o conflito de interesse tem como 

pano de fundo visões societárias e projetos civilizatórios em choque e, esses aspectos, podem 

ser estudados pela geopolítica dos recursos naturais.Com o aumento do valor das commodities 

minerais, empresas multinacionais expandiram suas atividades em diferentes territórios Latino 

Americanos ocupando territórios originalmente camponeses ou indígenas destinados a 

produção agrícola ou para própria existência na forma do extrativismo primitivo. Dentre essas 

empresas, a multinacional mineradora brasileira Vale S.A. consegue se destacar. Com presença 

nos cinco continentes, a mineradora atua, na América Latina com atividades que incluem 

logística (Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina) e mineração (Brasil, Chile e Peru).Com o 

crescimento das atividades industriais em países como Rússia e China, minerais – metálicos 

ferrosos e não ferrosos – presenciaram rápida exploração e novos investimentos, com impactos 
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na economia e nos territórios de países como Brasil, Peru e Chile. Sendo assim, o objetivo desse 

ensaio é analisar os impactos socioterritoriais da empresa Vale S.A. nos países elencados. 

Elementos teóricos e metodológicos Os megaprojetos extrativistas da Vale S.A. na América 

Latina fortalecem estratégias de controle dos territórios e de acumulação por espoliação. A 

escala de produção e consumo, os métodos e ritmos extrativos, assim como o uso e desperdício 

dos próprios minérios, água e energia ilustram as contradições de megaprojetos mineradores. 

Com efeito, as implicações sócioterritoriais, além da apropriação privada de terra e território e 

interferência na organização da propriedade fundiária e expropriação de terras e espaços da 

existência coletiva. Isto ainda permite constatar, como escreveu Petras (2014), a hegemonia do 

capitalismo extrativo ilustra o processo expansivo da acumulação por espoliação no Brasil, 

Chile e Peru ocasionados pela Vale S.A. O avanço de multinacionais mineradoras em países 

subdesenvolvidos é determinado por ações políticas visando o controle de novos espaços de 

acumulação e reprodução de capitais. Na América Latina políticas que favorecem o 

extrativismo foram induzidas, principalmente, por governos progressistas e liberais, sendo que 

ambos se voltaram a incorporação de uma dinâmica industrial de alta tecnologia por meio da 

entrada de Investimentos Externos Diretos. Essa mudança fez com que multinacionais 

buscassem espaços para redistribuir os investimentos em capital produtivo e, nesse contexto, 

governos, como o do Brasil, Chile e Peru, foram cooptados e definiram alterações institucionais 

e internacionais para se inserir no mercado internacional de fornecimento de matérias primas.  

Para verificar a materialidade de tais fatos elencamos o território como categoria analítica 

central, portanto, o que importa esclarecer é forma de uso dos territórios, conforme escreveu 

Milton Santos. Sendo assim, a análise consiste na averiguação sobre os impactos 

socioterritoriais da multinacional Vale S.A. no Brasil, Chile e Peru. Desse modo, ainda que o 

todo não possa ser abarcado nesse esboço, apresento partes que compõe um todo maior, qual 

seja, o processo de expansão de megaprojetos mineradores da multinacional Vale S.A. e seus 

impactos socioterritoriais. A metodologia usada conta com análise documental, direta e 

indireta, e pesquisa bibliográfica, baseada em autores que colaboram para entender o 

extrativismo desde sua forma original – acumulação primitiva – até a atualidade – acumulação 

por espoliação. Para desenvolver esse ensaio sobre os impactos socioterritoriais da Vale S.A. 

recorri estritamente a fontes secundárias, a partir das informações divulgadas publicamente na 

internet por jornais, revistas e publicações científicas – artigos, dissertações e teses. Debate 

principal Disputas envolvendo Estados que buscam exercer o controle sobre territórios e 
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recursos naturais imprimem um ritmo particular à geopolítica. Interpreto a geopolítica dos 

recursos naturais a partir da renovação epistemológica da Geografia durante a década de 1970 

sob a influência pioneira e fundamental de Yves Lacoste (1976, 1993) e Richard Peet (1977, 

1987) e suas influentes revistas internacionais – Hérodote e Antípode – que contribuíram para 

renovar a geopolítica. Em trabalhos independentes, ambos autores contribuíram de diferentes 

formas, Yves Lacoste, em 1976 publica A Geografia. Isso serve, em primeiro lugar, para fazer 

a guerra, obra de importante papel de denúncia e fomento da renovação, de subsídios para a 

crítica da geopolítica tradicional; por sua vez, Richard Peet, em The development of radical 

geography in the United States, publicado originalmente em 1977, indica a necessidade de uma 

ciência não neutra e a postura de determinado pesquisador frente a realidade. Conforme 

escreveu Karl Marx sobre o fetiche da mercadoria, o modo de produção capitalista tende a 

transformar tudo em mercadoria. A forma mercadoria se torna tão forte nesse modo de produção 

que ela se autonomiza e adere às coisas que não são produtos do trabalho humano “... coisas 

que, em si e para si, não são mercadorias, ... podem ser postas à venda por dinheiro pelos seus 

possuidores e assim receber, por meio de seu preço, a forma mercadoria” (MARX, 2013, p. 91). 

O modo de produção capitalista só pode existir como produtor de mercadorias, essa é sua 

finalidade e, na atualidade, sob a égide do desenvolvimento sustentável, além dos recursos 

naturais, a própria concepção de natureza também tende a se tornar mercadoria (WHITACKER, 

2017).Claude Raffestin descreve a relação entre recursos naturais e os territórios. Na afirmação 

de que o território se forma a partir da apropriação do espaço geográfico – entendido como 

preexistente ao território, porém, não como receptáculo, o espaço também é produzido por meio 

de relações sociais de poder – faz alusão em relação a transformação de matéria em recursos 

naturais e, o que nos chama a atenção é a afirmação de que: “A matéria (ou substância), 

encontrando-se na superfície da terra ou acessível a partir dela, é assimilável a um “dado”, pois 

preexiste a toda ação humana ….” (RAFFESTIN, 1993, p.223, aspas no original). 

Considerações. Portanto, o crescimento e a ação de megaprojetos fazem-se acompanhar de um 

conjunto de regulamentos e de um corpus de normas que viabilizam suas ações e pretensões, 

daí a necessidade da normatização dos territórios por parte do governo tendo em vistas a 

expropriação da terras, processo esse que constitui a base da acumulação de capitais desde a 

acumulação primitiva. Na atualidade, considerando que a acumulação primitiva segue seu curso 

com base na expropriação de terras, “E a história da expropriação está gravada nos anais da 

humanidade com traços de sangue e fogo” (MARX 2013, p. 787), David Harvey, examinando 
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atentamente esse processo, escreveu sobre a acumulação por espoliação e identifica suas 

características, aqui destacamos o processo de mercadificação de terras com a 

desterritorialização camponesa e todos os processos resultantes desse ato, tal como a supressão 

de formas tradicionais de produção (HARVEY, 2011). A acumulação por espoliação está 

relacionada com o poder desempenhado pela Vale S.A. e suas subsidiárias, o processo que dá 

início a acumulação primitiva, conforme escreveu Marx (2013), a expropriação de terras, está 

presente no Brasil, Chile e Peru. Assim, a acumulação por espoliação segue seu curso tendo o 

Estado presente como “... um comitê para gerir os negócios comuns de toda classe burguesa”. 

(MARX; ENGELS, p. 43, 2017), essa afirmação sobre o papel do Estado contribui com aquilo 

que Pierre Dardot e Christian Laval escreveram sobre a governança empresarial se sobrepondo 

a governança estatal (DARDOT, LAVAL, 2015).Referências bibliográficas DARDOT, Pierre, 

LAVAL, Christian. A nova razão do mundo. Ensaio sobre a sociedade neoliberal. 1ª ed. São 

Paulo: Boitempo, 2016.HARVEY, David. O novo imperialismo. São Paulo: Loyola, 2012. 

HARVEY, David. O enigma do capital: e as crises do capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2011. 

LACOSTE, Yves. A geografia: isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Campinas: 

Papirus, 2012. MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro I. O processo de 

produção do capital. Boitempo: São Paulo, 2013. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto 

comunista. 5ª reimpressão. São Paulo: Boitempo, 2007.PEET, Richard. The development of 

radical geography in the United States. Progress in Geography. Nº 1;(2). 1977.PETRAS, James. 

Brasil: o capitalismo extrativo e o grande salto para trás. Tensões Mundiais, Fortaleza, v. 10, n. 

18, 19, 2014.RAFESTTIN, Claude. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993. 

SANTOS, Milton. A natureza do espaço. Técnica e tempo. Razão e emoção. São Paulo: Edusp, 

2009.WHITACKER, Guilherme Magon. Desenvolvimento sustentável: decifra-me ou te 

devoro. Análise sobre o desenvolvimento sustentável no modo de produção capitalista. Tese. 

332f. Unesp. Departamento de Geografia. Presidente Prudente SP. 2017. Disponível em: 

http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/150194/whitacker_gm_dr_prud.pdf?seque

nce=3&isallowed=y. Acesso em 02/03/2018. 
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Resumo: 

 

O objetivo deste ensaio é analisar a expansão da fronteira da atividade da mineração no estado 

do Rio Grande do Sul enquanto uma expressão prática do modelo de desenvolvimento 

neoextrativista inserida em um contexto mundial de global land rush, efeito da crise econômica 

de 2008 e da consolidação de uma convergência de crises: a ambiental, a alimentar, a financeira 

e a energética (BORRAS JR. e FRANCO, 2012). O trabalho é resultado do acompanhamento 

das discussões feitas no Comitê contra a Megamineração no Estado do Rio Grande do Sul 

acerca da Mina Guaíba, megaempreendimento da empresa Copelmi, que se instalaria à beira do 

rio Jacuí, afluente responsável por 80% da água que chega ao Lago Guaíba que abastece a 

capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Por meio de revisão bibliográfica buscou-se coletar 

aporte teórico para compreender essa movimentação recente de troca de matriz produtiva do 

RS, historicamente consolidado como um estado agrícola. Para analisar e contextualizar a 

construção desta nova fronteira da mineração, lança-se mão do fenômeno de land grabbing 

enquanto ferramenta de acumulação do capital. Entende-se o land grabbing enquanto um 

processo cujas manifestações se dão no campo econômico, político e geográfico. Mais do que 

uma ação de compra e venda, é um sistema de controle social, político e econômico de 

determinado território no contexto de crise do capitalismo, se consolidando como uma 

ferramenta de realocação do capital excedente. Ele se intensifica a partir das crises de 

sobreacumulação do capital, no qual a ação espoliativa é inserida em uma perspectiva de 

promover o retorno da acumulação do capital, a partir da oferta de ativos que apresentam custos 

baixos para o capital excedente (HARVEY, 2005). Apesar de sua densidade e complexidade, o 

land grabbing, e todas as suas vertentes, têm se fortalecido nos últimos dez anos demonstrando-

se um fenômeno de relevância e cuja tendência é se intensificar a cada ano (MUNDIAL, 2010, 

p. 9).O Brasil é um dos protagonistas desse novo cenário geopolítico. Enquanto os principais 
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blocos econômicos do mundo, os EUA e a União Europeia, se deparavam com a crise de 

subprimes de 2007/2008 o Brasil descobria o Pré-Sal em 2006, e apostava no mercado global 

de etanol, além de se fortalecer ano após ano no mercado exportador de commodities 

agropecuárias: soja, milho, carnes (bovina, de aves e suína), cana-de-açúcar, café, e celulose. 

O Brasil apresenta, porém, uma ambiguidade, enquanto se reafirma como uma potência agrícola 

e energética, e investe no fortalecimento das principais cadeias de produção, também fomenta 

e aprofunda a lógica apresentada por Acosta (2016) do paradoxo da abundância, que consiste 

na dificuldade de desenvolvimento de países repletos de riquezas naturais. Parte disso se 

percebe na profunda desigualdade social e na concentração de riquezas que constam no Brasil. 

É importante também acrescentar que o modelo de desenvolvimento optado pelo Brasil, o 

modelo neoextrativista, contribui para a manutenção da dependência da economia brasileira do 

mercado estrangeiro e elege o país como um dos que são vítimas da lógica do land grabbing. 

Ele é evidenciado pela presença de uma economia focada no setor primário e das indústrias na 

mineração (MILANES e SANTOS, 2013). O neoextrativismo, muito palpável nesse caso 

específico, pode ser compreendido enquanto um modelo de desenvolvimento no qual há “uma 

inserção internacional subordinada e funcional à globalização” do capitalismo transnacional 

(ACOSTA, 2016, p.67).A partir do golpe parlamentar de 2016, com o novo ciclo político 

demarcado pelo fortalecimento das políticas neoliberais, esses aspectos tendem a se intensificar, 

e com eles aumenta-se a perspectiva da abertura de mercado e flexibilização de leis para 

investimentos do capital financeiro, corroborando o posicionamento do Banco Mundial a 

respeito do não decréscimo do land grabbing enquanto ferramenta de acumulação. Enquanto se 

configura a nível mundial uma tendência de diminuição das atividades mineradoras, entre 

vários fatores, por se tratar da extração de recursos não renováveis e por serem ações 

extremamente insustentáveis por envolver grandes empreendimentos de altos impactos 

ambientais, econômicos e sociais nos locais em que ocorrem, o Brasil continua apostando na 

matriz produtiva da extração mineral, que após enfrentar um colapso em Minas Gerais, começa 

a se deslocar para o Sul do país, região cuja economia historicamente é alicerçada na atividade 

agropecuária. O governo de José Ivo Sartori em 2017 aprovou, por meio de decreto, a lei 

15.047/2017 que criou a Política Estadual do Carvão Mineral instituindo o Polo Carboquímico 

do Rio Grande do Sul. Ao todo constam 5192 requerimentos de pesquisa mineral no 

Departamento Nacional de Produção Mineral e 166 projetos que já superaram essa primeira 

etapa. Na mesma ocasião foi assinado um protocolo de intenções com a empresa Copelmi 
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Mineração cujo objetivo é a instalação de um complexo carboquímico na região do Baixo Jacuí 

(BONATO, 2017).Esse megaempreendimento, nominado de Mina Guaíba, aspira ser a maior 

mina de carvão a céu aberto do Brasil, contando com quase 5000 ha de terras, e é acompanhado 

atualmente de mais três projetos em curso, um para extração de titânio em São José do Norte, 

um de chumbo e zinco em Caçapava do Sul, e o último de fosfato em Lavras do Sul (AMIGOS 

DA TERRA, 2019).A iniciativa tem enfrentado resistência por parte das comunidades locais 

que em nenhum momento foram envolvidas no processo de construção do projeto, pelo 

contrário, um dos motivos pelos quais ainda não começaram-se as atividades da Copelmi na 

região foi a ausência do levantamento real da quantidade de pessoas presentes na área em 

disputa no Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente 

(EIA/RIMA). Há ausência de informações a respeito das comunidades indígenas kaigang e 

guarani que vivem no local e consta uma categorização das famílias assentadas e produtoras de 

arroz agroecológicos em populações vulneráveis. A empresa Copelmi, que conta com capital 

chinês e norteamericano, tem feito esforços para imprimir na opinião pública a necessidade da 

construção da mina para o desenvolvimento da região. A narrativa da crise e do desemprego 

são usadas para se consolidar como salvação no cenário posto, prometendo empregos (quase 

sete mil postos diretos e indiretos ao longo de 23 anos de exploração) e retornos econômicos 

aos municípios atingidos: Eldorado do Sul e Charqueadas. Esse discurso é comum desses 

grandes investidores, expressão de um dos pilares do modelo neoextrativista que é o 

entendimento de que o crescimento econômico é sinônimo de desenvolvimento (GUDYNAS, 

2012) da região. Grandes empreendimentos em construção no estado do Rio Grande do Sul 

lançam mão de práticas espoliativas para se instalarem como: focar em territórios de 

assentamentos que são do Estado, que por sua vez hoje se encontra alinhado à ideologia 

neoliberal; apelar para a narrativa de que o empreendimento é necessário para a população e 

para a arrecadação de recursos; apresentar descaso nos estudos apresentados à Fundação 

Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM), o EIA/RIMA; a falta de democracia no processo de 

discussão; entre outras práticas que intimidam e cooptam as comunidades do território. Notam-

se configurações do land grabbing ao se trocar uma área de assentamentos e de produção 

agroecológica por uma matriz em decadência e cujos impactos são irreparáveis e duradouros. 

A instalação da Mina Guaíba só se dará com a expulsão e realocação de famílias e comunidades 

indígenas que povoam a área há décadas. Além da inserção do capital estrangeiros por meio da 

empresa Copelmi que irá, com o financiamento público do BNDES, se instalar em uma área de 
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fragilidade ambiental. Também pode-se citar a rede intensa que a empresa criou com os 

políticos locais, ganhando apoio ao empreendimento de vereadores dos municípios atingidos e 

do governo de estado. Em suma, empresas do ramo da mineração se aproveitam, com aval do 

estado, de um cenário de crise para garantir sua expansão em um estado agrícola de maneira 

predatória, características do fenômeno de land grabbing, aqui entendido como ferramenta de 

acumulação do capital e não restrito ao ativo “terra”. Tem-se evidenciado o caráter fechado e 

mascarado com que o empreendimento Mina Guaíba vem sendo apresentado à população local 

por meio dos estudos desenvolvidos dentro do Comitê Contra a Megamineração no RS. A opção 

do governo de se apostar em uma matriz globalmente em decadência, a extração de carvão 

mineral, evidencia o caráter neoextrativista do seu programa de desenvolvimento. Há 

necessidade de se compreender de maneira profunda no que acarreta esse megaempreendimento 

para a população local e para o meio ambiente e que haja discussões reais a respeito com a 

sociedade. A Mina Guaíba é a primeira de uma série de novas intervenções que buscam mudar 

radicalmente a matriz produtiva do estado do Rio Grande do Sul, instituindo-o como o terceiro 

estado minerador do Brasil, aumentando sua dependência do capital estrangeiro, atacando 

diretamente um dos biomas mais em risco do Brasil, a Mata Atlântica, desestruturando 

territórios ocupados por assentados e populações tradicionais e aprofundando o modelo 

neoextrativista no território gaúcho. 
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AS TRANFORMAÇÕES NO MODO DE VIDA DOS QUILOMBOLAS COLETORES 
TRADICIONAIS DE CASTANHA-DO-BRASIL (BERTHOLLETIA EXCELSA H. B. K) 
DA RESERVA BIOLÓGICA DO RIO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ, BRASIL 

 
Carlos Adriano Siqueira Picanço1 

Reinaldo Corrêa Costa2 
 

Introdução 
 

Esta investigação se refere a um grupo social dentre os diversos que habitam na região 

Amazônica, os quilombolas coletores tradicionais de castanha-do-brasil que, desde o início do 

século XIX residem no interior e no entorno da Reserva Biológica do Rio Trombetas, localizada 

na microrregião Alto Trombetas, na zona rural do município de Oriximiná, Pará. O modo de 

vida deste povo tradicional está relacionado à forma de organização no território que habitam 

criando forte vínculo de territorialidade. 

Desde que se estabeleceram no vale do rio Trombetas, os quilombolas vivenciaram e 

vivenciam profundas transformações em seus territórios e no seu modo de vida, devido às 

explorações pelos regatões, pelos patrões, e, principalmente, devido à implantação da empresa 

mineradora de bauxita Mineração Rio do Norte (MRN), a partir da década de 1960. Juntamente 

a MRN foram implantadas políticas ambientais restritivas ao povo tradicional do vale do rio 

Trombetas, por meio da criação da Reserva Biológica do Rio Trombetas e da Floresta Nacional 

Saracá-Taquera, ambas sobrepostas a territórios de uso comum e coletivo dos povos 

quilombolas (CASTRO; ACEVEDO, 1998; FARIAS JÚNIOR, 2016). 

O objetivo foi analisar as transformações no modo de vida e na territorialidade dos 

quilombolas coletores tradicionais de castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa H. B. K) que 

firmaram termos de compromisso com o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) para a coleta desse produto na Reserva Biológica do Rio Trombetas, 

dentro do processo histórico de uso e ocupação socioeconômica. A pesquisa teve ainda o 

objetivo de oferecer subsídios para a gestão da Reserva Biológica do Rio Trombetas. 

 
1 Geógrafo, mestrando do curso de Mestrado Profissional em Gestão de Áreas Protegidas da Amazônia, Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia. E-mail: carlos.siqueira@ifro.edu.br. Recebeu auxílio financeiro do Programa 
de Incentivo a Qualificação (PIQ) do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), no qual exerce o cargo de Técnico em 
Assuntos Educacionais. 
2 Pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Dr. em Geografia. E-mail: rei@inpa.gov.b 

mailto:carlos.siqueira@ifro.edu.br
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Destacaram-se para a pesquisa cinco fatos marcantes: a formação dos quilombos e as 

atividades agroextrativas “livres”; a atividade dos regatões; a apropriação das terras de 

castanhais pelos chamados patrões ou “donos dos castanhais”; a instalação da empresa 

mineradora de bauxita Mineração Rio do Norte (MRN); e a implantação da Reserva Biológica 

do Rio Trombetas e da Floresta Nacional Saracá-Taquera, ambas sobrepostas a territórios de 

uso comum e coletivo dos quilombolas que habitam a microrregião Alto Trombetas (CASTRO; 

ACEVEDO, 1998; FARIAS JÚNIOR, 2016). 

A construção do modo de vida é intrínseca a construção do território. Assim, utilizou-

se ambos os conceitos/categorias, de forma indissociável, uma vez que há a necessidade de um 

território para a existência de um modo de vida e vice-versa. Assim, se concebe o território 

como o lugar imprescindível para a reprodução do modo de vida e a realização das atividades 

práticas e sociais (MARQUES, 1994). 

Pode-se dizer, então, que o processo de construção do modo de vida dos quilombolas 

da microrregião Alto Trombetas se remete a forma como reconhecem o seu território e 

interagem com ele por meio das ações vivenciadas. Dessa forma, cria-se forte vínculo de 

territorialidade, a qual se efetiva nas relações sociais do cotidiano (SAQUET, SPOSITO, 2009). 

Ainda nesta mesma linha de pensamento, Diegues (1996) traduz o território como o espaço das 

reproduções culturais, onde os grupos sociais que possuem uma íntima relação com ele, 

apresentam comportamento familiar e dependência econômica. 

Assim, o território é o espaço da construção da identidade de um determinado grupo 

social por meio de suas representações culturais. Mediante análises destas categorias e a 

pesquisa em campo, se compreendeu que os quilombolas da microrregião Alto Trombetas 

estabelecem seu modo de vida e territorialidade com base na concepção que formam de natureza 

e nos valores agregados a cada elemento do espaço. Esse povo tradicional apresenta uma forma 

peculiar e específica de desenvolver seu modo de vida, que está explícito nas suas 

manifestações econômicas e culturais exercidas no seu cotidiano. O território é, acima de tudo, 

o espaço da construção de sua territorialidade. 

 
Material e Método 

 
A pesquisa teve como área de estudo a microrregião Alto Trombetas, localizada no 

município de Oriximiná (Figura 1), que, por sua vez, está localizado na porção noroeste do 
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estado do Pará, na bacia do rio Trombetas, afluente da margem esquerda do rio Amazonas, 

distante a aproximadamente 820 quilômetros, em linha reta da capital do estado, Belém 

(ORIXIMINÁ, 2017). 

A população estimada do município de Oriximiná soma 71.160 habitantes (IBGE, 

2019)3. O município possui uma área territorial de 107.603,392 km², dos quais 96,82% 

(104.177,6, quilômetros quadrados) são constituídos por áreas protegidas (Terras Indígenas, 

Unidades de Conservação e Territórios Quilombolas) (ORIXIMINÁ, 2017). Isto é, são áreas 

onde há condições de se evitar a pobreza e carência alimentar, pois são áreas onde há condições 

dos modos de vida se reproduzirem, tanto que são bases de cadeias produtivas, como da 

castanha, copaíba, açaí e outros, sem destruir  a natureza. 

 

Figura 1. Localização da microrregião Alto Trombetas no município de Oriximiná. 

 
Fonte: IBGE, IDEFLOR-BIO, INCRA. Elaboração do autor. 
 

Para uma orientação administrativa, em termos políticos, a Prefeitura Municipal de 

Oriximiná divide a área territorial do município em quatorze microrregiões rurais (Tavares, 

 
3 IBGE. Cidades e Estados. Disponível em :https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pa/oriximina.html? Acesso 
em 28 mar. 2019. 

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pa/oriximina.html?
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2006, p. 15), dentre as quais, a microrregião Alto Trombetas. Esta microrregião é constituída 

por quinze comunidades quilombolas e seus respectivos territórios quilombolas (TQ): Boa 

Vista/Água Fria (TQ titulado); Mãe Cué, Sagrado Coração, Tapagem (Área Trombetas I – 

sobrepostas a Floresta Nacional Saracá TaqueraT4), Paraná do Abuí, Lago Abuí (Área 

Trombetas 1 – TQ Mãe Domingas), Moura, Palhal, Curuçá Mirim (Área Trombetas 2 – 

sobrepostas a Floresta Nacional Saracá Taquera), Juquiri Grande, Juquirizinho, Jamari, Nova 

Esperança e Último Quilombo (Área Trombetas 2 – sobrepostas a Reserva Biológica do Rio 

Trombetas) e Cachoeira Porteira (TQ titulado). 

A pesquisa foi realizada no TQ Mãe Domingas e na comunidade Último Quilombo. O 

TQ Mãe Domingas está localizado no entorno da Reserva Biológica do Rio Trombetas, mas os 

quilombolas que residem nesse TQ fazem uso dos recursos dessa unidade de conservação. A 

comunidade Último Quilombo, por sua vez está localizada no interior da Reserva Biológica do 

Rio Trombetas. 

Trata-se de pesquisa qualitativa. A investigação foi realizada nos anos de 2018 e 2019, 

utilizando-se como método procedimental para a coleta de dados o Estudo de Caso, com a 

utilização de várias fontes de evidências e triangulando técnicas: análise documental, 

entrevistas semiestruturadas com os participantes e observação estruturada (YIN, 2005). Os 

dados primários foram coletados por meio de técnicas de observação de campo, entrevistas 

semiestruturadas e pesquisa documental. As entrevistas semiestruturadas foram aplicadas junto 

a 32 coletores tradicionais de castanha-do-brasil que residem no Território Quilombola Alto 

Trombetas 1 e na comunidade Último Quilombo, ambos localizados na microrregião Alto 

Trombetas, 02 regatões locais, gestora chefe da Reserva Biológica do Rio Trombetas, 06 

coordenadores de comunidades e 01 coordenador da Associação Mãe Domingas. As 

observações semiestruturadas foram realizadas ao mesmo tempo e nos mesmos locais nos quais 

foram realizadas as entrevistas. A pesquisa documental foi realizada nos arquivos do Núcleo de 

Gestão Integrada – Porto Trombetas, do ICMBio, e na Associação das Comunidades 

Remanescentes de Quilombo do Município de Oriximiná (Arqmo). Os dados secundários foram 

obtidos por meio de pesquisa bibliográfica e documental. 

 
4 Floresta Nacional Saracá-Taquera, unidade de conservação de uso sustentável criada em 1989, ao sul da Reserva 
Biológica do Rio Trombetas (Figura 1). 
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Após a coleta e tratamento dos dados, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo, que 

compreende um conjunto de técnicas de análise de comunicação, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens (BARDIN, 2011). Essa 

técnica visa constatar o que está sendo dito a respeito de determinado tema, admitindo tanto 

abordagens qualitativas quanto quantitativas ou, ainda, ambas. A análise de conteúdo foi 

realizada em três etapas: (a) pré-análise do material coletado nas entrevistas, pesquisa 

documental e pesquisa bibliográfica; (b) análise e exploração do material propriamente dito; e, 

(c) tratamento dos resultados para constituição da análise reflexiva. Desse modo, a análise 

realizou um desmembramento do texto em unidades, a partir dos diferentes núcleos de sentido, 

e, em seguida, o reagrupamento dessas unidades em categorias. As categorias são classes que 

agrupam elementos, em razão de seus caracteres comuns (BARDIN, 2011). 

O tratamento e a sistematização dos dados coletados na pesquisa de campo estão 

expostos no corpo do texto deste artigo em forma de figuras, mapas e citação. Nesta última 

identificamos os autores como Entrevistado 01, 02, 03 e assim por diante, pois como é uma 

área de conflitos sócio territoriais, tanto que os entrevistados não autorizaram que seus nomes 

fossem divulgados. 

 
Modo de vida e territorialidade dos quilombolas coletores tradicionais de castanha-do-
brasil da Reserva Biológica do Rio Trombetas 
 

Os quilombolas que residem no vale do rio Trombetas são oriundos de grupos de negros 

que resistiram, por meio das fugas, ao trabalho escravo nas grandes fazendas de cultivo de cacau 

e de criação de gado instaladas, a partir de meados de 1780, na região de Santarém e de Óbidos. 

Nesse período, a região do baixo Amazonas obteve crescimento econômico e se tornou uma 

das mais importantes no cenário regional. No entanto, essas grandes propriedades foram 

enfraquecidas por crises, estagnação ou fenômenos ambientais, o que contribuiu para as 

condições de fuga dos negros escravizados (CASTRO; ACEVEDO, 1991, p. 10). Após a fuga, 

os negros, inicialmente, se instalaram nas cabeceiras do rio Curuá, afluente da margem esquerda 

do Amazonas, formando os “mocambos” do Inferno e Cipóteua, os quais, segundo Rodrigues 

(1875 apud Farias Júnior, 2016), foram destroçados por uma expedição punitiva em 1812. 

Com a destruição dos quilombos no rio Curuá, os mocambistas se deslocaram para os 

rios Trombetas e Erepecuru onde constituíram novos quilombos (CASTRO; ACEVEDO, 1998; 

FUNES, 1995; RODRIGUES, 1875, p. 25 apud FARIAS JÚNIOR, 2016). Segundo Rodrigues 
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(1875), o “mocambo” formado no rio Trombetas foi destruído por nova expedição em 1822 ou 

1823. Os quilombolas, então, internaram-se cada vez mais, buscando abrigo a montante das 

cachoeiras, obstáculos naturais que lhes proporcionavam proteção ante as expedições punitivas. 

Além da localização estratégica para a prevenção de eventuais ataques aos quilombos instalados 

ao longo dos lagos e rios da bacia do rio Trombetas, nestas áreas também havia abundância de 

recursos naturais - produtos florestais madeireiros e não madeireiros, caças, peixes e quelônios 

(CASTRO; ACEVEDO, 1998). 

O processo de territorialização dos quilombolas da microrregião Alto Trombetas 

ocorreu com a ampliação das áreas do extrativismo, atividade que contribuiu para a economia 

regional e foi fundamental para a territorialização desses povos no vale do rio Trombetas. À 

procura de produtos florestais como copaíba (Copaifera sp.), balata (Manilkara bidentata), 

salsaparrilha (Smilax aspera), cumaru (Dipteryx odorata), castanha-do-brasil, além da extração 

do pau-rosa (Aniba rosaeodora) e outras madeiras e à caça de quelônios, os quilombolas 

adentraram cada vez mais no território, (CASTRO; ACEVEDO, 1998). Segundo Castro e 

Acevedo (1998), a reconstrução a partir das lembranças dos moradores mais antigos realizada 

em sua pesquisa, se aproxima da territorialização do início do século XX. 

Sobre o modo de vida dos quilombolas da microrregião Alto Trombetas, Castro e 

Acevedo (1998), retratam que estes desenvolvem uma estrutura produtiva baseada em diversas 

atividades produtivas, complementares entre si, dentre as quais, destacam-se o extrativismo (de 

produtos florestais, a caça, a pesca) e a pequena agricultura, ambos para o sustento familiar e a 

comercialização de parte da produção, além da pequena criação de animais domésticos. Os 

artefatos necessários para a sobrevivência eram produzidos pelos quilombolas de forma 

artesanal com as matérias extraídas da natureza (a madeira, cipós e barro), importantes na 

fabricação de bens de uso doméstico, ferramentas de pesca e caça e na construção das canoas e 

remos, principal meio de transporte (CASTRO; ACEVEDO, 1998). 

A castanha-do-brasil é um produto de grande importância econômica dentre os produtos 

extrativistas oriundos da microrregião Alto Trombetas, cuja produção nos castanhais do lago 

Erepecu já era notável desde meados do século XIX, conforme registros de Derby (1898): 
“Actualmente a população do Trombetas está muito espalhada. Até ao lago Arapicú 
há alguns sítios dispersos de brancos e tapuios, sendo aquelles principalmente 
negociantes que commerciam em castanhas. Entre este ponto e as cachoeiras vivem 
alguns negros em diversos pontos ao longo do rio até o aldeamento principal que está 
situado a uma distância de alguns dias de viagem acima da primeira cachoeira. Nos 
mezes de outubro e novembro muita gente da parte baixa do rio e mesmo do 
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Amazonas, dirige-se as praias de arêa, que ficam immediatamente abaixo das 
cachoeiras com o fim de apanhar tartarugas e ovos de tartarugas, ao passo que pouco 
tempo depois, esta mesma região fica cheia de colledores de castanhas. O castanheiro 
brasileiro é excessivamente abundante no rio e nos lagos desde as cachoeiras rio 
abaixo até o lago Arapicú, e exporta-se todos os annos grande quantidade de 
castanhas” [sic] (DERBY, 1898). 

 

Desde que se estabeleceram no vale do rio Trombetas, os quilombolas mantêm relações 

socioeconômicas com diversos setores da sociedade mais ampla. Tavares Bastos (1866), em 

suas observações, verificou que no Erepecu as relações de troca de mercadorias entre os 

quilombolas e comerciantes brancos sediados nas cidades de Oriximiná e Óbidos eram 

regulares, mesmo durante a escravidão (TAVARES BASTOS, 1866). Tavares Bastos (1866) 

também observou que os regatões faziam comércio intensamente com os quilombolas da 

microrregião Alto Trombetas. 

Segundo Goulart (1968), o regatão é um comerciante ambulante que viaja pelas vias 

fluviais, entre centros regionais e comunidades rio acima, comercializando mercadorias para 

pequenos produtores caboclos e comerciantes do interior em troca de “produtos regionais”, 

agrícolas e extrativistas (GOULART, 1968). Assim como outros lugares da Amazônia, na 

microrregião Alto Trombetas, o regatão foi e ainda é um sujeito econômico de grande 

importância, operando no escoamento da produção e criando uma logística que atendeu e atende 

às necessidades de transporte da produção, além de ser responsável pelo financiamento aos 

trabalhadores com o fornecimento de gêneros alimentícios e utensílios em geral. 

A territorialidade dos quilombolas da microrregião Alto Trombetas também estava 

expressa no tipo de habitação, Em geral, as casas dos quilombolas do Trombetas eram 

construídas com material extraído da floresta, como madeira e palha, dando um caráter de 

provisoriedade, podendo permanecer uma de suas paredes laterais abertas ao vento. A relação 

desses grupos com os sistemas ecológicos aos quais estão integrados extrapola o espaço 

circundante da residência e invade o espaço da floresta, de rios, lagos, igarapés, e cachoeiras, 

ambiente que lhes serviu para construir, ao longo de quase dois séculos, um modo de vida 

particular (CASTRO; ACEVEDO, 1998). 

 

O domínio dos patrões: os “donos dos castanhais” na microrregião Alto Trombetas 
Até o final do século XIX, no trecho do rio Trombetas compreendido entre Oriximiná e 

Cachoeira Porteira a economia estava alicerçada na pequena agricultura familiar, 
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principalmente voltada ao cultivo de cacau, e também nas pequenas criações de gado, que 

coexistiam com o extrativismo, mais notadamente a coleta de castanha-do-brasil. Segundo 

Castro e Acevedo (1998, p.136), a partir de 1894, com a alta valorização da castanha-do-brasil, 

as terras de castanhais da microrregião Alto Trombetas, antes consideradas como devolutas, 

foram indevidamente apropriadas por supostos donos dos castanhais, os patrões. Tais 

apropriações ocorreram por meio das chamadas “explorações”, que eram organizadas por 

empresários locais para descobrir novos seringais e castanhais. As “novas áreas” foram 

incorporadas por meio do título definitivo de posse escriturado em cartório ou adquiridas de 

posseiros, criando uma nova elite local formada por um grupo de não trabalhadores diretos 

sobre a terra, denominados “donos dos castanhais” ou “patrões”. A partir de 1894, em quase 60 

anos, foram registrados 173 títulos definitivos, porém, essas titulações ganharam mais 

importância no período de 1920 a 1940, com a expansão das atividades de coleta, 

beneficiamento e exportação da castanha (CASTRO; ACEVEDO, 1998). 

Com a apropriação dos castanhais, os “patrões” passaram monopolizar a coleta e a 

comercialização da castanha-do-brasil. Aos coletores tradicionais de castanha-do-brasil 

somente era permitido comercializar com os patrões, sendo proibida a comercialização com 

regatões. Contudo, o monopólio da comercialização, ou o controle de parte crucial da cadeia 

produtiva da castanha-do-brasil que as novas elites locais estruturaram no vale do rio Trombetas 

somente se efetivou pelo controle e concentração de produtos alicerçados em relações de 

patronagem, também denominado de aviamento em outros lugares da Amazônia. Nesse sistema 

os supostos donos dos castanhais, chamados patrões, aviavam os extrativistas, isto é, 

adiantavam-lhes, em sistema de crédito e a preços normalmente mais altos que os de mercado, 

os mantimentos, instrumentos de trabalho e demais itens necessários ao período de permanência 

nos castanhais. Depois, compravam-lhes a produção de castanhas a preços preestabelecidos e, 

em geral, abaixo do valor de mercado. Após quitarem as dívidas assumidas com o patrão, os 

extrativistas terminavam o negócio em prejuízo, obrigando-se a trabalhar para o mesmo patrão 

na safra de castanha-do-brasil do ano seguinte (ENTREVISTADO 16, 2018). 

Com a inserção dos quilombolas no circuito espacial produtivo da castanha-do-brasil, 

como coletores, no período de 1875 a 1900, estes passaram a se dedicar a coleta da castanha-

do-brasil, diminuindo o cultivo do cacau e do tabaco para a venda. Outras práticas econômicas, 

como a viração da tartaruga-da-amazônia ou o corte de madeiras, também foram desestimuladas 
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comercialmente pelos patrões, uma vez que a economia incentivava as atividades produtivas 

mais importantes para o seu funcionamento via gêneros exportáveis (CASTRO; ACEVEDO, 

1998). 

Assim, os pequenos comerciantes e regatões, sujeitos econômicos importantes na 

organização da produção no vale do rio Trombetas, foram desarticulados pelos donos dos 

castanhais que monopolizaram a produção da castanha na microrregião Alto Trombetas 

(CASTRO; ACEVEDO, 1998). Contudo, ainda assim, os coletores vendiam, às escondidas, 

parte de suas produções de castanha-do-brasil para os regatões. Os donos dos castanhais 

inseriram, então, uma relação que implicava a confiança e a fidelidade por parte do quilombola 

coletor tradicional de castanha, que se tornou afilhado do patrão e portador de obrigações 

morais, como por exemplo, não vender a castanha para outro comerciante. Assim, o patrão 

obtinha a lealdade dos coletores tradicionais de castanha-do-brasil que eram seus afilhados ou 

compadres. Esses vínculos desenvolveram elos entre moradores da cidade e os moradores 

locais, produtores e comerciantes, o que modificou a relação do compadrio que antes era 

intrafamiliar e intercomunitário para afirmar sua identidade étnica e territorialização 

(ACEVEDO; CASTRO, 1995). 

Apesar de todos os artifícios criados, os arrendatários, proprietários de castanhais e a 

sociedade regional não conseguiram ou não tiveram capacidade de subjugar esses antigos 

ocupantes do Trombetas, mesmo utilizando habilidosamente os artifícios do direito agrário da 

República (ACEVEDO; CASTRO, 1998). Os quilombolas da bacia hidrográfica do rio 

Trombetas resistiram a essas formas de dominação impostas e mantiveram, compulsoriamente, 

a tradição familiar do patrão nos limites das safras comprometidas e na presença do encarregado 

ou do proprietário da terra, mas burlavam esse sistema para extrair da floresta os frutos, as 

madeiras e para realizar as pescarias, as caças para extrair as peles, e assim, garantir a 

reprodução do seu modo de vida peculiar (CASTRO; ACEVEDO, 1998, p. 146). 

A influência dos grandes projetos e das unidades de conservação no modo de vida e na 
territorialidade dos quilombolas da microrregião Alto Trombetas 

O domínio da patronagem no vale do rio Trombetas entra em declínio na década de 

1970 quando o Governo Federal brasileiro, por uma decisão política de integrar o espaço 

amazônico ao restante do país, passou a agir com uma verdadeira política de intervenção 
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regional, com clara inspiração geopolítica do segmento militar, deslocando os seus interesses 

para o subsolo, para as riquezas minerais da Amazônia, que se tornou alvo de grandes 

investimentos do Governo Federal, como o Programa de Integração Nacional (PIN), 

responsável pela abertura de estradas e rodovias que tinha por objetivo integrar fisicamente a 

Região Amazônica ao restante do território nacional (GONÇALVES, 2012). Por meio de uma 

política desenvolvimentista, incentivou a instalação de empreendimentos de extração industrial 

de minério de bauxita nos tabuleiros terciários da microrregião Alto Trombetas. 

A decisão de explorar as jazidas de bauxita deu-se nos delineamentos do Polo Mineral 

do rio Trombetas que se efetivou com a instalação da empresa MRN. Para a implantação do 

projeto de mineração de bauxita na microrregião Alto Trombetas, criou-se uma escala local 

(company town, estradas, ferrovias, porto) para receber o empreendimento da MRN (ICMBIO, 

2013). E o Estado possui um papel fundamental, pois o mesmo é detentor da competência do 

ordenamento territorial necessário para a instalação da MRN, além de conceder incentivos para 

a construção da infraestrutura no distrito de Porto Trombetas, município de Oriximiná. 

A implantação do projeto minerador no vale do rio Trombetas surtiu efeitos sobre o 

modo de vida dos quilombolas da microrregião Ato Trombetas, os quais passaram a conviver 

com distintos processos de “deslocamentos compulsórios” ao longo da faixa de concessões 

minerárias de bauxita, devido à implantação de sua infraestrutura, pois esta necessita de vias de 

escoamento, energia e água para a produção mineral. Para Farias Júnior (2016), conforme os 

decretos de concessão de lavra, as terras tradicionalmente ocupadas foram disponibilizadas no 

mercado de terras para fins da extração mineral da bauxita, tendo em vista que estas figuravam 

juridicamente como “terras devolutas”. Após a abolição formal da escravidão negra no Brasil 

não houve políticas fundiárias que proporcionassem e garantissem o domínio das terras para os 

negros que haviam sido escravizados, ou para aqueles que há tempos garantiam seus modos de 

vida e reprodução social nos chamados “quilombos” (FARIAS JÚNIOR, 2016, p. 271-273). 

Com a consolidação dos interesses minerários no rio Trombetas, o Programa de Polos 

Agropecuários e Agrominerais da Amazônia (Polamazônia), a mesma política pública que 

incentivou a implantação do projeto de mineração de bauxita pela MRN na microrregião Alto 

Trombetas, também financiou os estudos e aprovação do projeto de “Criação e Implantação da 

Reserva Biológica do Rio Trombetas”, executado pelo IBDF (IBAMA, 2004). Um mês após o 

primeiro embarque de bauxita, foi criada a Reserva Biológica do Rio Trombetas no entorno do 
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projeto minerador, por meio do Decreto Federal nº 84.018, de 21 de setembro de 1979. Trata-

se de uma unidade de conservação de proteção integral5, com 385.000 ha (trezentos e oitenta e 

cinco mil hectares). Segundo Acevedo e Castro (1998), isso demonstra que a MRN atuou como 

coadjuvante para a criação dessa unidade de conservação (ACEVEDO; CASTRO, 1998, p. 

206).  

Para Wanderley (2008), as unidades de conservação criadas no entorno do projeto 

minerador, no vale do rio Trombetas, são estratégias usadas pela MRN, constituindo-se em 

territórios-tampões, ou seja, territórios como reserva de valor e faixa isolante que protege a área 

da mineração de eventuais disputas territoriais (WANDERLEY, 2008, p. 19). Coelho e Cunha 

(2007), também corroboram com a ideia de Wanderley (2008) de que a criação da Reserva 

Biológica do Rio Trombetas faz parte de uma estratégia ambientalmente protecionista adotada 

pela MRN no vale do rio Trombetas, por meio da qual se criou um cinturão de proteção no 

entorno das áreas de direito minerário concedidas a esse consórcio pelo Departamento Nacional 

de Produção Mineral (DNPM). 

A Reserva Biológica do Rio Trombetas foi delineada sobre territórios tradicionalmente 

ocupados por quilombolas coletores tradicionais de castanha-do-brasil e coletores tradicionais 

de castanha-do-brasil não quilombolas, o que têm ocasionado conflitos territoriais. E, 

diferentemente das unidades de conservação de uso sustentável, tais como Reservas 

Extrativistas (Resex), Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e as Florestas 

Nacionais (Flona), as unidades de conservação de proteção integral não possuem como 

objetivos assegurar os modos de vida tradicionais e o acesso ao uso de recursos naturais pelas 

famílias que nelas vivem (BRASIL, 2000). 

Consolidando a estratégia ambientalmente protecionista no entorno das áreas de direito 

minerário, foi criada em 1989, adjacente à Reserva Biológica do Rio Trombetas, a Floresta 

Nacional Saracá-Taquera, com uma área de 441.152 hectares, situada no noroeste do estado do 

Pará, abrangendo partes dos municípios de Terra Santa, Oriximiná e Faro, na fronteira com o 

estado do Amazonas. Segundo Coelho e Cunha (2007), apesar de ser uma unidade de 

conservação de uso sustentável, a Floresta Nacional Saracá-Taquera não foi criada de forma a 

 
5 A partir da promulgação da Lei Nº 9.985 de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza (SNUC), regulamenta e rege o conjunto de Unidades de Conservação no Brasil, esse 
tipo de área protegida passou a ser denominada unidade de conservação de proteção integral, a qual não prevê 
ocupação humana ou uso dos recursos, excetuando-se, em algumas categorias, ocupações e usos associados a 
pesquisa, manejo e turismo. 
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considerar os modos de vida dos quilombolas e ribeirinhos que residem nessa área, mas para 

atender aos interesses minerários da MRN, tanto que no Decreto de criação da Floresta Nacional 

Saracá-Taquera, a MRN adquiriu a concessão para extrair bauxita no território dessa Flona. 

Com a implantação da Reserva Biológica do Rio Trombetas, a coleta da castanha-do-

brasil, uma das principais atividades produtivas realizadas pelos quilombolas do vale do rio 

Trombetas, foi totalmente proibida pelo IBDF, assim como pelo órgão ambiental fiscalizador 

que o sucedeu, o IBAMA. Tais proibições impostas pelos órgãos federais gestores e 

fiscalizadores de unidades de conservação fizeram com que os quilombolas da microrregião 

Alto Trombetas adentrassem “clandestinamente” na Reserva Biológica do Rio Trombetas para 

realizar o trabalho de coleta da castanha-do-brasil. Esse povo tradicional tem nessa atividade 

produtiva importante fonte de renda.  

Outro fato significativo nas mudanças do modo de vida e territorialidade da comunidade 

foi o desenvolvimento, a partir da década de 1970, das comunidades. Estas tem sua origem no 

Movimento Católico de Educação de Base (MEB) introduzido, na década de 1970, pelos padres 

da Sociedade do Verbo Divino, congregação religiosa ligada a Igreja Católica (CASTRO; 

ACEVEDO, 1998; FUNES, 2000; SCARAMUZZI, 2016). O MEB tinham como objetivo 

organizar as famílias quilombolas em núcleos bases para a realização das obrigações religiosas 

e também para lutar pelos seus direitos territoriais (SCARAMUZZI, 2016; ACEVEDO; 

CASTRO, 1998). Segundo Scaramuzzi (2016), a organização em comunidades é percebida 

pelos quilombolas da microrregião Alto Trombetas como um marco de importância 

fundamental para a tomada de consciência acerca dos direitos territoriais e para a organização 

política. Assim, “comunidade” acabou por se tornar, atualmente, uma categoria que remete a 

unidades políticas que atuam principalmente nas relações externas, mas, em alguns contextos 

de relações sociais internas, também designa atualmente unidades sociológicas que atuam com 

certa autonomia entre si (SCARAMUZZI, 2016). 

A organização em comunidades possibilitou que os quilombolas da microrregião Alto 

Trombetas, auxiliados por diversas instituições, mais notadamente, a Pastoral da Terra e a 

Comissão Pro-Índio de São Paulo (CPI-SP) instituíssem, em 1989, a Associação das 

Comunidades Remanescentes de Quilombo do Município de Oriximiná (Arqmo), com o 

objetivo principal de representar e organizar a luta das comunidades remanescentes de 

quilombos do município de Oriximiná na conquista do direito de propriedade da terra, garantido 
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no artigo 68 do ADCT da Constituição Federal de 1988. Tal associação contribuiu para a 

titulação dos territórios quilombolas no município de Oriximiná: Boa Vista (1995), Água Fria 

(1996), Trombetas (1997), Erepecuru (1998), Alto Trombetas 1 (2003, parcialmente titulado) e 

Cachoeira Porteira (2018). 

Atualmente, a Arqmo desempenha papel de associação-mãe e representa 37 

comunidades remanescentes de quilombos, que congrega as seguintes associações de 

áreas/territórios quilombolas: Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo Boa 

Vista (ACRQBV), Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo Água Fria 

(ACRQAF), Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Erepecuru 

(Acorqe), Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos da Área Trombetas 

(Acorqat), Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos Mãe Domingas, 

ACRQAT, Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo Ariramba (Acorqa), 

AMOCREC-CPT (ARQMO, 2018). 

Além de lutar pelo direito de propriedade da terra, a Arqmo surgiu também para lutar 

contra as invasões e ameaças aos territórios e modo de vida quilombolas. Dentre essas lutas 

destacam-se: as contra a ocupação de terras quilombolas pela MRN; contra a criação da Reserva 

Biológica do Rio Trombetas, que impediu o acesso dos quilombolas coletores tradicionais de 

castanha-do-brasil aos principais castanhais, que estão localizados nessa unidade de 

conservação; as mobilizações para a saída dos patrões da castanha, os chamados “donos dos 

castanhais”, do Lago Erepecu, atualmente localizado no interior da Reserva Biológica do Rio 

Trombetas; e contra a edificação pela Eletronorte de uma vila em Cachoeira Porteira e a abertura 

da BR 163, obras que antecediam a implantação da Hidroelétrica de Cachoeira Porteira, no rio 

Trombetas (COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO DE SÃO PAULO; ARQMO, 2018). 

 
Aspectos atuais do modo de vida dos quilombolas coletores tradicionais de castanha-do-
brasil 

 

O território de uso coletivo é a base territorial da organização socioeconômica para a 

reprodução do modo de vida dos quilombolas coletores tradicionais de castanha-do-brasil que 

coletam na Reserva Biológica do Rio Trombetas. Nas comunidades da microrregião Alto Rio 

Trombetas é livre a circulação, pelos que nelas residem, nas áreas de pesca, caça e coleta de 

produtos florestais não madeireiros (OBSERVAÇÃO SEMIESTRUTURADA, 2018/2019).  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Contudo, as famílias exercem, de forma particular, a posse sobre uma parte desse 

território, geralmente, a casa, o quintal e as áreas de roça atual e antigas (capoeiras) e outras, 

conforme o caso. O acesso a essas áreas restritas por outros membros do território ou por 

pessoas externas ao território deve se dar com a exclusiva anuência da família, a qual deve ser 

solicitada com respeito a certas regras locais (OBSERVAÇÃO SEMIESTRUTURADA, 

2018/2019; CASTRO; ACEVEDO, 1998). 

Nas comunidades do TQ Alto Trombetas 1 e na comunidade Último Quilombo é comum 

os quilombolas deslocarem suas moradias de forma temporária ou permanente, pelo território 

pelos mais variados motivos: em busca de solos mais férteis para cultivar a roça, coletar 

produtos florestais, e também devido à escassez de caça e pesca em determinados locais. 

Sempre que os recursos necessários para a sobrevivência ficam escassos em algum local, os 

quilombolas migram para áreas onde havia mais abundância de recursos naturais, fazendo, 

assim, manejo e preservação desses recursos. Segundo Castro e Acevedo (1998), essa 

mobilidade territorial dos quilombolas coletores tradicionais de castanha-do-brasil da 

microrregião Alto Trombetas estão associados a um padrão de reprodução social. A 

implantação da Reserva Biológica do Rio Trombetas restringiu a prática dos grupos familiares 

de deslocarem a suas moradias pelo território de uso comum, uma vez que foram inseridas 

regras de residência pelo ICMBio, sendo necessária a aquiescência desse órgão gestor e 

fiscalizador das unidades de conservação para a abertura de novos locais para a construção de 

casas. 

A maior parte das casas construídas é do tipo palafita. As casas são construídas próximo 

às margens de rios, lagos e igarapés, possuindo uma relação com os sistemas ecológicos aos 

quais estão integrados que extrapola o espaço que circunda a casa e invade o espaço da floresta 

e dos corpos hídricos (OBSERVAÇÃO SEMIESTRUTURADA, 2018). Em torno da casa, no 

chamado quintal, cultivam-se as plantas de usos medicinais e criam-se galinhas, patos e porcos. 

Num outro círculo mais amplo desenvolvem o cultivo de tubérculos, plantas frutíferas e 

verduras, constroem casas de farinha, galinheiros e paióis para depositar a castanha ou outros 

produtos. As casas apresentam áreas de quintais e roçados relativamente próximos 

(OBSERVAÇÃO SEMIESTRUTURADA, 2018). 

O acesso ao TQ Alto Trombetas 1 e a comunidade Último Quilombo se dá 

exclusivamente por via fluvial, através do rio Trombetas, e seus tributários navegáveis em todos 
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os períodos do ano. O acesso a comunidade Último Quilombo, devido estar localizada no 

interior da Rebio do Rio Trombetas, deve ser previamente autorizado pelo ICMBio 

(OBSERVAÇÃO DE CAMPO, 2018/2019). Contudo, os quilombolas da microrregião Alto 

Trombetas foram proibidos pelo ICMBio de utilizarem os furos, atalhos naturais que encurtam 

as distâncias entre os lugares, o que economiza tempo e gastos com combustível. Além disso, 

no período da seca dos rios, a circulação somente é permitida durante o dia, até às 18 horas. 

Após esse horário os quilombolas devem parar nas bases de fiscalização do ICMBio para 

pernoitar e somente ao amanhecer seguir viagem. 

Os quilombolas coletores tradicionais de castanha-do-brasil que residem no interior e 

entorno da Reserva Biológica do Rio Trombetas têm o seu modo de vida alicerçado na produção 

extrativista (pesca, caça e produtos florestais não madeireiros – principalmente da castanha-do-

brasil) e na pequena agricultura familiar, complementares entre si. A agricultura é praticada 

tanto para o próprio sustento quanto para a comercialização e obtenção de renda, enquanto o 

extrativismo é mais praticado para o sustento, a exemplo da caça, pesca e extração de produtos 

florestais não madeireiros, com exceção da coleta da castanha-do-brasil, açaí – permitidos pelo 

ICMBio em áreas da Reserva Biológica do Rio Trombetas – que são destinados para a 

comercialização. Com o dinheiro da comercialização adquirem o que não produzem, como 

roupas, instrumentos de trabalho e produtos alimentícios (OBSERVAÇAO 

SEMIESTRUTURADA, 2018/2019). 

Nas comunidades que estão sobrepostas à Reserva Biológica do Rio Trombetas, os 

quilombolas coletores tradicionais de castanha-do-brasil possuem autorização do ICMBio para 

cultivar até 01 hectare de roça, o que equivale a uma quadra, medida agrária utilizada pelos 

quilombolas da microrregião Alto Trombetas. A maior parte da quadra é destinada ao cultivo 

da mandioca, principal cultura cultivada na roça, sendo utilizada, principalmente, na produção 

de farinha de mandioca ou farinha d’água, farinha de tapioca e beijus. Além da mandioca, os 

principais produtos cultivados pelos quilombolas coletores tradicionais de castanha-do-brasil 

são: macaxeira, banana, abacaxi, cará, batata-doce, jerimum e outros. Tais produtos são 

cultivados tanto para o próprio consumo como para a comercialização (OBSERVAÇAO 

SEMIESTRUTURADA, 2018/2019). 

Dentre os principais produtos provenientes do trabalho de coleta nas florestas do TQ 

Alto Trombetas 1, se destacam o açaí, a castanha-do-brasil, a bacaba e as chamadas plantas 
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medicinais bacaba, plantas medicinais, palhas, cipós, breu, cumaru, sementes, copaíba, mel, 

andiroba, leite de amapá etc. Contudo, dentre esses produtos coletados na Reserva Biológica 

do Rio Trombetas somente é autorizada a coleta, para fins de comercialização, da castanha-do-

brasil e do açaí.  

Quanto a divisão social do trabalho por sexo e idade, os homens da unidade familiar e 

do grupo familiar, geralmente, se dedicam as atividades de caça, pesca, derrubada, plantio e 

limpeza dos roçados, confecção de instrumentos de trabalho, mas observou-se que não há 

exclusividade masculina no desenvolvimento dessas atividades. As mulheres, além de 

realizarem basicamente os afazeres domésticos, que incluem o cuidado com as crianças e a 

confecção de utensílios, também auxiliam no plantio e limpeza das roças, limpeza do quintal 

que circunda a residência. Apesar dessas divisões nas tarefas, observou-se que não há uma 

divisão rígida de papéis na produção entre trabalho masculino e trabalho feminino, mas há 

complementações na realização das tarefas estabelecidas entre homens e mulheres. As crianças 

também têm papel definido ao ajudar os pais em certas tarefas, participando de momentos de 

aprendizagem da cultura do grupo, como, por exemplo, pescar, tratar o peixe, fazer comida, 

sempre sob a supervisão do pai, da mãe ou de um adulto da família. Também acompanham os 

pais em atividades da roça e de coleta da castanha, o que resulta em práticas que asseguram a 

socialização e a aprendizagem dos processos produtivos pelas novas gerações 

(OBSERVAÇÃO SEMIESTRUTURADA, 2019). 

As atividades de extrativismo vegetal também estão perpassadas por uma divisão do 

trabalho entre homens e mulheres. Os homens são responsáveis pela coleta dos produtos nas 

florestas, mas esta não é uma atividade exclusiva destes. A extração de copaíba, por exemplo, 

é realizada por homens, pois o coletor precisa percorrer extensas áreas na floresta, chegando a 

se ausentar do local de moradia por até dois dias. Já a coleta da castanha-do-brasil é realizada 

pela unidade familiar, onde homens, mulheres e crianças, estas, geralmente, a partir dos onze 

anos de idade, coletam castanha (OBSERVAÇÃO SEMIESTRUTURADA, 2018/2019). 

Mas é na organização do trabalho da roça que a divisão de tarefas entre homens e 

mulheres é mais visível. Embora seja importante na maximização e na economia de esforços, 

essa divisão traduz outro elemento funcional ao seu modo de vida: a integração de todos os 

membros da família na sua auto reprodução. Uma técnica de organização do trabalho muito 

utilizada, principalmente nos trabalhos de preparação da roça, pelos quilombolas da 
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microrregião Alto Trombetas na década de 1990, segundo Castro e Acevedo (1998), era o 

“puxirum”. 

O “puxirum” é uma técnica de organização do trabalho muito utilizada entre os povos 

tradicionais amazônicos para as suas produções, onde se tem a divisão de tarefas entre os 

membros da comunidade – no caso da Reserva Biológica do Rio Trombetas entre os membros 

do grupo familiar, da comunidade ou de várias comunidades – buscando-se a maximização e a 

economia de esforços na execução das tarefas, principalmente, na preparação da roça que possui 

quatro fases principais: a derrubada, o plantio, a capina e a colheita. Na organização do 

“puxirum” cada família prepara sua roça com auxílio de convidados (cerca de quinze homens 

realizam a derrubada e um número acordado de famílias para a fase de plantio), 

comprometendo-se a retribuir o tempo de trabalho incorporado em seu próprio roçado, 

participando da fase de derrubada dos demais. (OBSERVAÇÃO SEMIESTRUTURADA, 

2019). 

Contudo, com base em pesquisas realizadas mais recentemente, como os estudos 

realizados por Scaramuzzi (2016) e Farias Júnior (2016), é possível inferir que, atualmente, 

apesar dos grupos familiares quilombolas ainda manterem o seu modo de produção baseado na 

organização do trabalho familiar, as práticas coletivas e cooperativas de ajuda mútua, a nível 

comunitário e intercomunitário, como o “puxirum”, por exemplo, são pouco utilizadas. 

Atualmente, é mais utilizada a remuneração da força do trabalho por meio de “diárias”, onde 

as pessoas “contratadas” recebem uma quantia em dinheiro de acordo com o que foi combinado 

com o “contratante”. Esse sistema baseado na utilização do dinheiro como remuneração da 

força de trabalho vem substituindo, aos poucos, a técnica do “puxirum” (OBSERVAÇÃO 

SEMIESTRUTURADA, 2019). 

O modo de produção dos quilombolas coletores tradicionais de castanha-do-brasil da 

microrregião Alto Trombetas se baseia no trabalho familiar e está alicerçado na concepção de 

posse e uso comum da terra e dos recursos do território, atrelados a práticas produtivas coletivas 

baseadas na ajuda mútua e cooperação familiar. Na produção tem-se a divisão de tarefas entre 

todos os membros da família, buscando a maximização e a economia de esforços na execução 

das atividades. Todavia, essa organização não se restringe apenas ao nível da unidade familiar 

ou dos grupos familiares, mas também se estende ao nível das relações intra e intercomunitárias 

(OBSERVAÇÃO SEMIESTRUTURADA, 2018). 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 12 – Conflitos Socioambientais e Neoextrativismo na Disputa pela Natureza no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
6353 

 

No que tange a representações culturais, a principal referência do calendário cultural 

local são as festividades dos santos padroeiros das comunidades. Atualmente, na comunidade 

Último Quilombo, as festividades de Nossa Senhora Aparecida são realizadas em um final de 

semana.  Iniciam no sábado, com o Círio fluvial, uma espécie de procissão de embarcações que 

conduzem a Santa Padroeira por trechos de rios ou de lagos próximos ao centro comunitário 

(OBSERVAÇÃO SEMIESTRUTURADA, 2018).  

Nas comunidades da microrregião Alto Trombetas há ausência dos serviços públicos de 

abastecimento de água, saneamento básico, energia, transporte e comunicação, entre outros 

serviços associados à qualidade de vida de uma população (OBSERVAÇÃO 

SEMIESTRUTURADA, 2018/2019). A comunicação é incipiente, já que não possuem 

cobertura de sinal para serviços de telefonia móvel, assim como não há cobertura de sinal de 

internet 3G ou 4G. O serviço de internet está disponível apenas nas escolas polo dessa 

microrregião, onde as pessoas utilizam o serviço de WhatsApp para se comunicarem.  

Na microrregião Alto Trombetas há as Escolas Municipais de Educação Infantil e de 

Ensino Fundamental (EMEIF’s) denominadas escolas-polos, geridas pela Secretaria Municipal 

de Educação de Oriximiná (SEMED), nas quais há oferta dos Ensinos Infantil e Fundamental 

públicos. As escolas encontram-se sediadas, estrategicamente, nas comunidades que possuem 

maior contingente populacional, atendendo as outras comunidades menores que se encontram 

nas proximidades. As escolas-polos são construídas em alvenaria e possuem microssistema de 

abastecimento de água encanada por meio de poço semiartesiano. Também possuem sanitários 

na parte interna do prédio, mas não possuem tratamento de esgoto (OBSERVAÇÃO 

SEMIESTRUTURADA, 2018). Atualmente, com a implantação do Ensino Médio, mesmo que 

não seja regular, os jovens das comunidades do TQ Alto Trombetas 1 podem dar 

prosseguimento aos seus estudos, sem necessitar migrar para a cidade de Oriximiná. Na cidade, 

muitas vezes, necessitam morar na casa de parentes ou amigos e, geralmente, não se adaptam 

aos costumes estranhos ao seu modo de vida, o que faz com que muitos retornem as suas 

comunidades de origem (OBSERVAÇÃO SEMIESTRUTURADA, 2018; ARQMO, 2018). 

Nas comunidades da microrregião Alto Trombetas não há atendimento em postos de 

saúde, mas possuem, em geral, um Agente Comunitário de Saúde (ACS) para atender duas 

comunidades, os quais atuam em orientações educativas e preventivas a doenças (ARQMO, 

2018; OBSERVAÇÃO SEMIESTRUTURADA, 2018/2019). Os casos emergenciais são 
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atendidos na vila de Porto Trombetas, desde que o enfermo possua um cadastro junto a MRN. 

Tal cadastro é um benefício que a MRN disponibiliza, em regra, para funcionários e seus 

dependentes, e que se estende a quilombolas das comunidades do Boa Vista e Moura, mas não 

àqueles que moram em outras comunidades. Para os demais atendimentos e para a prevenção a 

doenças, os moradores que necessitam de atendimento médico deslocam-se a cidade de 

Oriximiná, uma vez que as pessoas que não são cadastradas não possuem acesso ao hospital e 

ao ambulatório da MRN. Quanto aos casos graves, a MRN encaminha os pacientes para a 

cidade de Santarém, sendo responsável por todas as despesas com deslocamento, estadia e 

tratamento. 

 
Considerações finais 
 

As unidades de conservação, enquanto políticas ambientais territoriais possuem muitos 

problemas, principalmente no que se refere à gestão das unidades de conservação onde há 

pessoas residindo (tanto unidades de conservação de proteção integral quanto unidades de 

conservação de uso sustentável). Geralmente, há conflitos no que as instituições responsáveis 

querem para essas unidades de conservação – principalmente o ICMBio – e o que os moradores 

almejam. 

Os moradores da Reserva Biológica do Rio Trombetas enfrentam muitos problemas, 

principalmente, em relação ao acesso a políticas públicas, à infraestruturas e acesso a mercado 

para seus produtos. O único produto extrativo dessa unidade de conservação autorizado para 

comercialização pelo ICMBio é a castanha-do-brasil. Contudo, há outros produtos que 

poderiam ser extraídos como: copaíba, breu, andiroba, cipós. Mas esses produtos devem ser 

explorados de forma sustentável pelas comunidades locais e em conformidade com a legislação 

ambiental atual. 

A implantação da Mineração Rio do Norte (MRN), a criação da Reserva Biológica do 

Rio Trombetas e da Floresta Nacional Saracá-Taquera na microrregião Alto Trombetas têm 

relação direta com as mudanças observadas no modo de vida e no uso do território pelos 

quilombolas coletores tradicionais de castanha-do-brasil. A implantação da Reserva Biológica 

do Rio Trombetas restringiu a prática dos grupos familiares de deslocarem a sua moradia pelo 

território de uso comum, sendo necessária a aquiescência do ICMBio para a abertura de novos 

locais para a construção de casas. Além disso, os quilombolas da microrregião Alto Trombetas 
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também foram proibidos pelo ICMBio de utilizarem os furos, atalhos naturais que encurtam as 

distâncias entre os lugares. 

A atividade dos regatões também foi restringida na microrregião Alto Trombetas. 

Atualmente, os regatões ainda fazem comércio nessa microrregião, embora em menor 

intensidade, devido às restrições atuais para entrada na Reserva Biológica do Rio Trombetas e 

na Floresta Nacional Saracá Taquera. Possuem autorização do ICMBio somente para a 

comercialização da castanha-do-brasil, sendo proibida a comercialização de quaisquer outros 

produtos. 

Nas unidades de conservação de proteção integral, nas quais a permanência dos povos 

tradicionais não é permitida, porém há povos tradicionais residindo, como é o caso da Reserva 

Biológica do Rio Trombetas, é necessário oferecer as mínimas condições para que esses povos 

mantenham os seus modos de vida tradicionais, o que inclui a caça e a pesca, atividades mais 

basais de sustento e obtenção de proteína animal para os quilombolas da microrregião Alto 

Trombetas. 
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ÁREAS ESPECIAIS DE USO REGULAMENTADO (ARESUR) EM FAXINAIS NO 

PARANÁ. QUESTÕES DE POLÍTICA PÚBLICA, SUJEITOS E 

DESENVOLVIMENTO 

 

Jorge Ramón Montenegro Gómez 

Resumo: 

 

O Estado do Paraná, em 1997, cria uma unidade de proteção ambiental dedicada 

exclusivamente aos faxinais. O objetivo da mesma consistia, segundo o decreto 3446/1997, em 

“criar condições para a melhoria da qualidade de vida das comunidades residentes e a 

manutenção do seu patrimônio cultural, conciliando as atividades agrosilvopastoris com a 

conservação ambiental, incluindo a proteção da ‘araucaria angustifolia’ (pinheiro-do-paraná)” 

(PARANÁ, 1997). No entanto, para o que serviu até 2005 foi para dar mais atenção à mata de 

araucárias e repassar um financiamento, via ICMS Ecológico, aos municípios que possuíam 

esse tipo de áreas, compensando-os por outros investimentos que poderiam ser realizados nas 

mesmas áreas. As ARESUR foram durante muitos anos uma de tantas estratégias decorativas 

que o Desenvolvimento Sustentável promoveu com mais publicidade do que resultados e em 

todo caso uma estratégia que não incluiu as comunidades residentes nem seu patrimônio 

cultural. Essa situação muda a partir de 2005, com a organização dos povos faxinalenses em 

um movimento social (APF, 2007), a Articulação Puxirão de Povos Faxinalenses (APF). Essa 

unidade de conservação até então pouco efetiva e muito desconhecida das próprias 

comunidades começa a ser ressignificada para se converter em uma das demandas principais 

da APF. Se transforma, sob a pressão dos faxinalenses, na única política pública territorial 

estadual para povos e comunidades tradicionais, ainda que muito tímida e cheia de falhas. 

Apesar de ter passado mais de 20 anos desde sua criação, as ARESUR continuam sendo motivo 

de conflito em função da lentidão do Estado para criá-las, do baixo repasse de recursos para 

melhorar a qualidade de vida nas comunidades, do não cumprimento integral das normativas 

que as regulam, da falta de diálogo com as prefeituras sobre sua implementação, etc. Essas 

coordenadas gerais da pesquisa foram construídas a partir de várias estratégias metodológicas: 

diálogo intenso com a APF sobre a intencionalidade da pesquisa, levantamento amplo de 
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informações sobre o repasse dos recursos nas fontes oficiais, trabalho de campo realizado em 

seis comunidades faxinalenses e cinco prefeituras, conversas com o órgão responsável dessa 

figura de conservação, o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e projeto financiado pelo CNPq. 

Com todas essas informações foi realizada uma análise crítica do funcionamento das ARESUR 

em faxinais do Paraná com três objetivos: 1) desconstruir a normatividade vazia das políticas 

públicas em matéria de meio ambiente, em que o discurso de proteção e desenvolvimento 

sustentável acaba ganhando apenas um sentido de preservação e/ou de mecanismo de economia 

verde; 2) mostrar as diferentes faces de um sujeito faxinalense que, longe de ser apenas aquele 

atropelado pela modernização discriminadora do campo, constrói suas resistências e r-

existências de forma mais ou menos silenciosa, mas com o desafio de combater o racismo 

epistêmico que o enquadra como atrasado e descartável; e c) uma crítica contundente ao 

desenvolvimento como ideia abstrata, despreocupada da variedade de sujeitos e de situações, 

que dissimulada de política pública reforça apenas os controles sociais, os descasos 

institucionalizados e o funcionamento do sistema capitalista de baixa intensidade. A leitura de 

trabalhos sobre os faxinais foi fundamental para a análise realizada (Tavares, 2008; Simões, 

2015; Almeida e Souza, 2009), assim como uma literatura dedicada a entender esses sujeitos 

que fazem parte dos denominados povos e comunidades tradicionais (CRUZ, 2013; 

ALMEIDA, 2006), à construção de políticas públicas (ROMANO, 2009) e às formas de 

controle através do desenvolvimento (MONTENEGRO GÓMEZ, 2006; QUINTERO, 2015). 

Como avanço dos resultados obtidos, podemos afirmar que esta pesquisa permite destacar 

alguns debates fundamentais: 1) a situação de reconhecimento identitário porém não de 

reconhecimento territorial dos faxinalenses (a mesma situação que acontece com outros povos 

e comunidades tradicionais no Brasil) e de incumprimento das políticas públicas específicas 

coloca uma certa urgência à agenda de pesquisa; resulta necessário entender como através da 

mobilização social e da ampliação/criação de seus direitos se conseguiria barrar a pressão 

contínua, seja por ação (agronegócio) ou por omissão (Estado), que reduz as possibilidades de 

uma plena construção de seus territórios de vida; b) a atualidade da questão agrária é evidente 

em função da diversidade de sujeitos com identidades específicas, com diversos problemas 

ambientais, territoriais, de reconhecimento, de autonomia, etc.; tudo isso permite atualizar esse 

debate da questão agrária em um estado como o Paraná, onde a potência do agronegócio parece 

ocultar os problemas até parecer que não existem; 3) a necessidade de escutar as demandas dos 

sujeitos que constroem r-existências no campo, como uma forma fundamental de frear e quem 
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DISPUTAS TERRITORIALES FRENTE A LA EXPANSIÓN DEL MODELO 

EXTRACTIVO. EL CASO DE PUTAENDO (CHILE) 

 

Tomás Palmisano1 
 
1. Introducción 

Desde la década de 1970 la economía mundial sufrió una intensificación de la 

internacionalización de las transacciones comerciales y financieras que requirió un nuevo 

aporte de recursos naturales/bienes comunes de los países periféricos. Específicamente se 

produjo una creciente demanda de hidrocarburos, minerales, cereales y oleaginosas, etc., tanto 

por parte de los países centrales (Estados Unidos y Europa) como de las nuevas potencias en 

ascenso (China, India, Rusia, entre otras). Al mayor requerimiento de estos bienes, en la primera 

década del siglo XXI se sumó un creciente interés por parte de agentes financieros que 

intensificaron el aumento de los precios cíclicos de estos commodities (LILLISTON y 

RANALLO, 2011). 

En este contexto nos interesa abordar la problemática específica de las disputas territoriales y 

socio-ambientales que tienen lugar en espacios de reciente implantación o intensificación de 

actividades primario exportadoras, haciendo hincapié en las interfases y superposiciones que 

operan entre ellas. Aquí los cambios a nivel macro son observados desde una perspectiva que 

se centra en los territorios enfatizando la manera en que los actores se relacionan e imbrican 

tanto con los elementos materiales y simbólicos que los rodean como con los pulsos históricos 

que han marcado los espacios y memorias. Empíricamente, nuestro análisis se basa en el estudio 

de caso de la comuna de Putaendo en la Región de Valparaíso (Chile), haciendo hincapié en los 

sucesos de las últimas dos décadas pero sin opacar la importancia de procesos históricos de más 

largo aliento. El trabajo inicia con una propuesta teórica en torno a los principales conceptos 

utilizados y luego se detalla el abordaje metodológico. En el punto siguiente, se sintetizan los 

efectos de los diversos ciclos sociales, económicos y políticos del siglo XX cuyas huellas aún 

se observan en la comuna y explican, en parte, las disputas actuales. Luego se abordan 

específicamente las transformaciones territoriales recientes involucradas con la expansión del 

 
1 Escuela de Trabajo Social, Universidad de Valparaíso. tomas.palmisano@uv.cl 
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modelo extractivo a escala global y su rol en el desencadenamiento de algunas de las disputas 

territoriales y socio-ambientales de la comuna. Finalmente, proponemos una serie de 

reflexiones finales en las que destacamos la interconexión entre las diversas luchas de los 

actores en resistencia (especialmente comunidades campesinas y colectivos socioambientales).  

 

2. Principales lineamientos teóricos 

GIARRACCA y TEUBAL (2013), GUDYNAS (2009) y HARVEY (2004), entre otros, 

plantean que desde finales del siglo XX, y con mayor intensidad a partir del XXI, se viene 

produciendo  una nueva avanzada extractivista, de despojo o desposesión que genera profundos 

impactos. Entre ellos destacan: los crecientes pasivos ambientales; la reprimarización de las 

economías; la concentración y centralización del capital; el patentamiento de seres vivos y 

conocimientos tradicionales; la depredación de los bienes comunes globales (tierra, aire, agua); 

la corporativización y privatización de bienes y servicios públicos (universidades, empresas 

públicas); etc. Svampa denomina a este nuevo orden económico y político “Consenso de los 

commodities”, donde la expansión extractivista tiene como contracara el florecimiento de los 

conflictos socio-ambientales 
[…] ligados al acceso y control de los recursos naturales y el territorio, que 
suponen, por parte de los actores enfrentados, intereses y valores divergentes 
en torno de los mismos, en un contexto de gran asimetría de poder. Dichos 
conflictos expresan diferentes concepciones sobre el territorio, la naturaleza y 
el ambiente, así como van estableciendo una disputa acerca de lo que se 
entiende por desarrollo y, de manera más general, por democracia (SVAMPA, 
2012, p. 20). 

 

En términos generales, podemos afirmar que este tipo de conflictos se centran en la politización 

de la relación naturaleza-sociedad a partir de la identificación de una distribución y apropiación 

desigual de los bienes de la naturaleza y de los costos sociales o ambientales intrínsecos a dichos 

procesos (MARTÍNEZ ALIER, 1995). En estos casos el ambiente -el cual podríamos entender 

como el entorno material y simbólico compartido como colectivo- opera como “catalizador” 

aunque “cuando estas disputas están espacialmente localizadas, se trata de conflictos 

territoriales en los que se expresan contradicciones entre el espacio económico y el espacio 

vital” (MERLINSKY, 2013, p. 40). Esta definición supone entender al territorio como un 

espacio atravesado por tensiones, conflictos y significaciones que no se limitan a los recursos 

o poblaciones que lo ocupan, sino que además remite a ciertas representaciones del mismo, 
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basadas en dimensiones políticas, económicas y culturales. Mançano Fernandes define al 

territorio como el 
 
[...] espaço apropriado por uma determinada relação social que o produz e o 
mantém a partir de uma forma de poder […] O território é, ao mesmo tempo, 
uma convenção e uma confrontação. Exatamente porque o território possui 
limites, possui fronteiras, é um espaço de conflitualidades (2005, p. 27). 

 
Siguiendo a Porto Gonçalves (2002), la categoría de territorio como recurso analítico nos 

permite reconstruir el proceso de apropiación del espacio geográfico (territorialización) que los 

múltiples actores despliegan poniendo en acto sus identidades (territorialidades). Posiciones 

divergentes en torno al espacio suponen una “tensión de territorialidades” desplegada en los 

actos y discursos sostenidos por Estados, empresas, actores productivos, ONG, movimientos 

sociales, etcétera. 

Por su parte, Haesbaert (2004) entiende al territorio como el resultado de un proceso de 

territorialización que implica un dominio (aspecto económico-político) y una apropiación 

(aspecto simbólico-cultural) de los espacios por los grupos humanos. La imagen instantánea 

que nosotros como investigadores elijamos recortar representará una configuración territorial 

específica cuya estabilidad es siempre transitoria pues las relaciones entre los actores y la 

naturaleza le imprimen un fuerte dinamismo y variabilidad. Esta aproximación epistémica y 

metodológica sobre la noción de territorio implica reconstruir el conjunto de acciones y 

discursos que caracterizan la forma de territorialización de los diferentes actores y las relaciones 

de tensión, conflicto, convivencia o negociación que se despliegan entre ellos. En este sentido, 

vale la pena considerar el movimiento de los procesos geográficos condensado en la tríada: 

territorialización-desterritorialización-reterritorialización (MANÇANO FERNANDES, 2005) 

que da cuenta de la expansión y retracción de un territorio, sea este continuo o interrumpido. 

La forma en que el mismo “se mueve” está en estrecho vínculo con la territorialidad en tanto 

“manifestação dos movimentos das relações sociais mantenedoras dos territórios que produzem 

e reproduzem ações próprias ou apropriadas” (MANÇANO FERNANDES, 2005, p. 29). Esta 

territorialidad se conecta estrechamente con la intencionalidad con la que los actores entienden 

y actúan sobre el espacio. La conflictualidad se hace más evidente cuando las fronteras entre 

los diversos usos de un territorio, supuestos en una territorialidad local múltiple, comienzan a 

desdibujarse dificultando o impidiendo la alternancia entre ellos. 
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3. Metodología 

En términos metodológicos este trabajo propone un estudio de caso instrumental circunscrito 

al territorio estatalmente construído como la comuna de Putaendo, ubicada en la provincia de 

San Felipe de Aconcagua, Región de Valparaíso (ver Mapa 1 al final del texto). El caso permite 

circunscribir un objeto de estudio factible donde ahondar en las dinámicas más generales de la 

conflictividad socio-ambiental y territorial en contextos de expansión potencial o efectiva de 

actividades extractivas.  

Para ello se utilizaron dos grandes corpus de datos. En primer lugar, se realizó una lectura 

analítica de fuentes secundarias tales como textos académicos, documentos, estadísticas, 

mapas, declaraciones y prensa gráfica que fueron seleccionados a partir de su relevancia 

teórico-empírica con el caso estudiado. Estas fuentes escritas o dibujadas fueron trabajadas 

como huella, no sólo de los acontecimientos sino también de una forma particular de 

expresarlos o de narrarlos. Lo escrito se nos presenta entonces como lo reiterable más allá del 

destinatario primero y la intención de su producción (que en el caso de esta investigación se 

buscarán reconstruir). Ricouer (2008) afirma que la escritura fija lo dicho del habla, y ellas es 

su principal ventaja. Sin embargo, la fijación que posibilita la escritura -o el dibujo en el caso 

de los mapas- está también atravesada por la forma particular que tienen esos registros, el estilo 

al que la narración es sujeto, e incluso los soportes en que se inscriben las huellas de los 

acontecimientos. En este sentido aquellas referencias que serán nuestras fuentes llevarán la 

marca de lo dado (la lengua, las visiones del mundo, fenómenos reflejados en la realidad, etc.) 

pero también de lo creado en el momento del registro. En segundo lugar, recurrimos a 

entrevistas en profundidad realizadas en terreno a informantes clave actores que intervienen 

directa o indirectamente en algunos de los conflictos más significativos de la comuna. el análisis 

de las mismas implicó la búsqueda de los puntos en que el relato expresa y refuerza “un orden 

de la vida, del pensamiento, de las posiciones sociales, las pertenencias y pertinencias” 

(ARFUCH, 1995, p. 89) a partir de una forma específica de enunciación. Como complemento 

de las entrevistas tienen particular importancia las notas etnográficas tomadas en las visitas a 

Putaendo pues en ellas pudimos registrar diversas marcas en el territorio, tales como murales, 

carteles, distribuciones espaciales de las poblaciones, instalaciones e infraestructura. 

Ambos soportes no fueron considerados como mera “evidencia” de los acontecimientos, 

conflictos y tensiones sino como lugares/momentos donde encontrar huellas de los procesos de 
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territorialización-desterritorialización-reterritorialización en Putaendo. En este sentido, las 

fuentes primarias y secundarias sirvieron para triangular distintos matices de la conflictividad 

y proponer algunas líneas interpretativas de sus manifestaciones contemporáneas.    

 

3. Procesos de territorialización de largo alcance en Putaendo 

La comuna de Putaendo pertenece a la provincia de San Felipe de Aconcagua y está ubicada en 

el noreste de la Región de Valparaíso (Chile). El área pertenece a la cuenca del río Aconcagua 

en una zona de transición que incluye diversas elevaciones andinas con sus respectivos valles 

y se conjuga con un clima mediterráneo semiárido. En el último siglo este espacio ha 

experimentado al menos cuatros procesos de territorialización de largo alcance cuyas huellas 

llegan hasta la actualidad más allá de las desterritorializaciones concomitantes. 

 

3.1. La larga hegemonía del sistema de haciendas o fundos 

Hasta mediados del siglo XX en la zona imperó un sistema de producción asentado en las 

haciendas o fundos que desplegaban su hegemonía sobre el mundo campesino. Esto se 

expresaba principalmente en el control privilegiado del agua para riego que ejercían estas 

grandes propiedades que generaron conflictos pero también arreglos institucionales locales que 

expresaban una verdadera disputa política en torno a la naturaleza. En ese período las tres 

grandes haciendas de la comuna (El Tártaro-Lo Vicuña, San Juan de Piguchén y Bellavista) 

ocupaban alrededor del 40% del área regada, la mayoría de las cuales las producían los 

inquilinos –campesinos acasillados que pagaban con trabajo propio o contratado por la casa y 

una pequeña porción de tierra del fundo- o medieros (BENGOA, 2015). El 60% restante de la 

superficie irrigada se distribuía en más de 3000 predios de pequeña propiedad. De este complejo 

y desigual entramado socio-productivo salía principalmente trigo (de variedades criollas), 

alfalfa y algunas legumbres (lentejas, habas y arvejas), tabaco y cáñamo para las incipientes 

agroindustrias de la zona. Pero los campesinos producían una enorme variedad de alimentos 

para el autoconsumo (papa, hortalizas, palta, cítricos, nogales, higueras, membrillos, damascos, 

duraznos, uvas, tunales, entre otros), algunos de los cuales lo hacían con técnicas de policultivo 

que remiten a la tradición indígena como en el caso de la siembra asociada de maíz, frijoles y 

zapallo documentada por Baraona, Aranda y Santana (1961, p. 14 a 18). Al control de las tierras 

regadas las haciendas sumaban la propiedad de alrededor de 110.000 hectáreas (ha) en la  
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cordillera. Entre la primavera y el verano, los campesinos llevaban a pastar a esos campos 

abiertos su ganado (ovejas, cabras y vacas) y el de los hacendados a cambio del pago de 

derechos de pastaje. Esta práctica derivó en forma de territorialización denominada 

“comunidades de campo o de pastaje” que organizaban el acceso formal e informal a los pastos 

cordilleranos en un sistema que trascendía la propiedad privada consagrada en el derecho de 

talaje. Incluso, en algunos casos donde podía comprobarse la posesión de larga data los 

ganaderos inscribieron las tierras de manera conjunta2. En esta gran propiedad cada uno tenía 

formalmente una porción determinada de tierra pero en los hechos era explotada de manera 

indivisa: 
La inscripción de casi todas las comunidades de Putaendo ha seguido el mismo 
procedimiento -incluso, han intervenido los mismos abogados-; un grupo de 
herederos o poseedores de tierras y de derechos sobre una serranía se reúnen 
ante el juez local en un "comparendo" y afirman ser dueños en común y pro-
indivisos, desde tiempo inmemorial, de tierras de serranía que han estado 
permanentemente destinadas al uso y beneficio de ellos y de sus antecesores 
(BARAONA, ARANDA y SANTANA, 1961, p. 131). 

 
A este sistema de subordinación de los inquilinos al poder de los fundos se sumaba una 

importante tensión con los pequeños propietarios por el control de las aguas de riego del río 

Putaendo. Las grandes propiedades no sólo concentraban la mayor cantidad del agua que 

circulaba por el sistema de acequias sino que también dos de ellas (El Tártaro-Lo Vicuña con 

1200 ha regadas y Piguchén con 600 ha irrigadas) se localizaban en la parte superior del valle 

donde el agua llegaba primero, con mejor calidad y recibiendo un caudal mayor por unidad de 

tiempo. En contraste, los aglomerados de pequeña propiedad, usualmente llamadas 

“rinconadas”, se ubicaban aguas abajo o en los márgenes del sistema -como el caso de la 

comunidad de Guzmanes que sumaba 222 ha irrigadas-. Este amplio espacio fragmentado 

cubría unas 3.226 ha, de las cuales 3.003 tenían riego y se distribuían en 3.297 predios 

(BARAONA, ARANDA y SANTANA, 1961). 

 

3.2. La politización de las desigualdades. La Reforma Agraria en el valle de Putaendo 

 
2 Uno de los ejemplos más conocidos de la región, y que perdura hasta la actualidad, es el de la Comunidad de 
pastos de Cano Gallego. Con una área de 200.000 ha ubicada en la vecina provincia de Los Andes ha regulado, no 
exenta de conflictos, por usos y costumbres las pasturas cordilleranas por muchas décadas. La propiedad colectiva, 
bajo la figura de socios, del predio se constituyó legalmente a finales de la década de 1940 y algunos ganaderos 
trashumantes de Putaendo aún continúan llevando allí su ganado. En contraste, las tierras de altura de la comuna 
de Putaendo pertenecían todas a los grandes fundos mencionados anteriormente.    
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Las duras condiciones de trabajo a las que eran sometidos los inquilinos -y los trabajadores 

transitorios a quienes ellos contrataban- junto a la continua presión de los pequeños propietarios 

en mejorar las condiciones de acceso a la tierra, fueron intensificando desde la década de 1930 

las tensiones del sistema del latifundio (BENGOA, 2016). A ello se sumaron las críticas de los 

sectores urbanos y sindicalizados que, impulsados por las lecturas modernizantes del campo 

latinoamericano que florecieron a partir de la segunda mitad del siglo XX, propugnaban por un 

desplazamiento de los sectores dominantes “retardatarios” (GARRIDO, 1988; KAY, 1975; 

THEZÁ, FLORES y GAC, 2017).  

Si bien hay antecedentes en las décadas anteriores, las políticas de reparto de tierras y la 

conformación o fortalecimiento del marco institucional para llevarlas adelante se dieron durante 

la presidencia de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964), principalmente tras la conformación 

de la Alianza para el Progreso en 1961 (AVENDAÑO, 2017). Algunos de muy pequeña escala 

fueron impulsados por el Estado y otros estuvieron impulsados por parte de sectores 

progresistas de la Iglesia Católica, una importante propietaria de tierras en el país que, a 

comienzos de los 60’s, distribuyó entre 1500 familias campesinas casi 5500 ha . Sin embargo, 

el proceso fue intensificándose con los años siguientes. En 1967, durante la presidencia del 

demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970) se promulgó la ley 16.640 de Reforma 

Agraria (CHILE, 16 de julio de 1967). La misma fijó el límite de posesión de tierras en 80 ha 

de riego básico (hrb) a partir de las cuales el predio se consideraba un latifundio y el Estado 

podía expropiarlo a los hacendados . Tras la delimitación de esa superficie (reserva) que 

quedaba en manos del antiguo dueños se conformaban los asentamientos, una organización 

productiva de carácter cooperativo integrada por los antiguos inquilinos y coordinada desde la 

Corporación de la Reforma Agraria (CORA) (KAY, 1975). Tras 5 años organizados de esta 

manera, los campesinos asentados debían elegir entre mantener la explotación colectiva o 

solicitar la parcelación para trabajarla individualmente (AVENDAÑO, 2017). Este mecanismo 

benefició principalmente a quienes tenían una subordinación directa con el fundo mientras que 

los pequeños propietarios de los alrededores y los trabajadores (permanentes y transitorios) sin 

tierras tuvieron mayores limitaciones para acceder a los beneficios de dicha política. Si bien la 

participación campesino-indígena fue en ascenso durante el período, el gobierno de Frei buscó 

atenuar la conflictividad instituyendo la política “predio tomado no será expropiado” (KAY, 

1978: 126). Como veremos en detalle más adelante, a este período pertenecen las principales 
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expropiaciones en la comuna de Putaendo. En términos de la cuestión agraria, la llegada a la 

presidencia de Salvador Allende encabezando la coalición de izquierda Unidad Popular implicó 

la transición desde un conjunto de leyes más bien parciales o etápicas hacia una reforma de 

carácter estructural. Las promesas de radicalización del reparto de tierras junto con la 

intensificación de la lucha de los sectores populares rurales (campesinos, indígenas, 

trabajadores sin tierra, etc.) marcaron a fuego la política agraria hasta el derrocamiento de 

Allende en 1973.  

Bengoa (2016) no duda en caracterizar este proceso como una revuelta campesina que se alzó 

contra una estructura agraria profundamente desigual marcada por relaciones autoritarias y de 

sometimiento de larga data. Además de los intentos de destruir esta estructura social y sus 

expresiones simbólicas (la casa patronal, algunas instalaciones, los animales, etc.), los 

campesinos tuvieron una importante tensión en torno a los sentidos de la tierra. Frente a la 

noción colectivista impulsada desde ciertos sectores urbanos y las agencias del Estado,  

 
los «nuevos alzados» querían la tierra para ellos y en propiedad familiar […] 
esa tierra no era un abstracto como el que planificaban los planificadores. Era 
un trozo concreto de tierra, con su casa, sus corrales, sus huertos, los campos 
de sembradío, gallinas, cerdos, y quizás, un caballo. Era la tierra en su acepción 
más antigua, que la podemos remontar a las Españas medievales, las tierras 
propias, los cortijos, la granja en que se vivía y moría. La segunda 
interpretación que acá describimos de la Reforma Agraria, la de la 
planificación agrícola, nunca ha podido aceptar que se equivocó radicalmente 
en este punto. Se habían pensado cooperativas [...] (BENGOA, 2016, p. 12). 

 

El balance cuantitativo muestra que hasta 1972 la producción agraria creció en paralelo al 

reparto de tierras para luego estancarse y caer en 1973 principalmente a raíz del convulsionado 

contexto socio-político que vivía el país. A ello deben sumarse las tensiones entre las formas 

de producción colectiva impulsadas por la CORA y la tradición campesina de explotación de 

su parcela propia (KAY y PINEDA, 1988). En términos de la propiedad de la tierra, la Reforma 

Agraria chilena tuvo un gran impacto. Entre el 40 y el 50% de la superficie del país fue 

expropiada y repartida entre los sectores populares (ALEGRETT, s/d; GARRIDO, 1988; KAY 

y PINEDA, 1998). 

En el caso puntual de Putaendo, que hasta mediados de los 70’s formaba parte de la gran 

provincia de Aconcagua, la Reforma Agraria tuvo una temprana y amplia difusión. A nivel 

provincial, Garrido (1988) señala que entre 1965-1973 el 67,8% de la superficie total provincial 
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y el 74,5% de la tierra irrigada de Aconcagua habían ingresado al proceso de Reforma Agraria 

(GARRIDO, 1988, p. 178). García Gatica y Thayer Escalona (1970) aportan mucha 

información acerca del proceso en la comuna de Putaendo. Allí entre 1955 y 1969 se 

expropiaron los 3 grandes fundos de la comuna (El Tártaro-Lo Vicuña, Piguchén y Bellavista) 

que para esos años controlaban el 76,37% de sus tierras irrigadas y casi la totalidad de las tierras 

de secano (Ver Mapa 2 al final del documento). Sus tierras se distribuyeron entre 298 familias 

la mayoría de ellas de ex inquilinos de los fundos. En línea con las tendencias señaladas 

anteriormente, en los primeros años de funcionamiento de los asentamientos se registró un 

incremento de los cultivos frutales (duraznos, nogales y damascos), las hortalizas (melones, 

cebolla, ajos) y el maíz en detrimento de las pasturas y el trigo. Además en dicho período se 

sostuvo la ganadería sobre cordillera y cerros cubiertos en un sistema de derechos de pastaje 

similar al que se acordaba con las haciendas. A pesar de estos cambios favorables, los autores 

destacan tempranamente algunos inconvenientes que con el tiempo se agudizarán. Entre ellos 

pueden mencionarse: la mayor demanda de agua por parte de los nuevos cultivos; la menor 

demanda de trabajadores externos al asentamiento; los escasos beneficios que la Reforma estaba 

aportando a los pequeños propietarios que existían previamente; los grados de organización 

desigual de los distintos sectores subalternos de la zona (asentados, pequeños propietarios, 

trabajadores), etc. (CO.R.A., 1968; GARCÍA GATICA y THAYER ESCALONA, 1970).  

  

3.3. Dictadura Militar y Contra-Reforma Agraria 

El tercer gran proceso de desterritorialización-reterritorialización se inicia con el golpe militar 

que derrocó a Salvador Allende en 1973 e instauró la dictadura militar encabezada por Augusto 

Pinochet hasta 1990. Tras el período previo de ascenso de la lucha campesino-indígena y la 

intensificación de la Reforma Agraria, la dictadura dio por finalizado el proceso de reparto de 

tierras casi de inmediato. La desarticulación de las granjas cooperativas colectivas y estatales 

se materializó a través de su parcelación y el reparto entre los campesinos que trabajaban en los 

asentamientos, sus antiguos dueños y algunos inversionistas (KAY y PINEDA, 1998). El 

tamaño relativamente grande de las parcelas hizo que muchos asentados no pudieran recibir 

tierras, castigándose especialmente a los campesinos que habían sido más combativos durante 

el proceso de Reforma Agraria. El decreto 208 de 1973 dispuso, entre otros elementos que “No 

podrán postular a la destinación de tierras expropiadas por la Corporación de la Reforma 
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Agraria, los que hubieren ocupado con violencia el predio objeto de la destinación” (CHILE, 

17 de Diciembre de 1973, art. 71 inc. G). Además, la liberalización del mercado de tierras abrió 

un proceso de reconcentración pues en los años subsiguientes “aproximadamente la mitad de 

los parceleros perdió su tierra puesto que no pudo cubrir sus deudas (las cuales había contraído 

para comprar la parcela), o carecía de capital, administración y experiencia en el mercado” 

(KAY y PINEDA, 1998, p. 89). Ello fue en paralelo a la reforma del Código de Aguas en 1981 

(CHILE, 13 de Agosto de 1981) que, junto a la Constitución Nacional, aseguró la concesión y 

transferencia de derechos de aprovechamiento de agua a perpetuidad. De esta manera se 

eliminaron las consideraciones consensuadas por la Ley de Reforma Agraria de 1967 (CHILE, 

16 de julio de 1967) que definía al agua como un bien de uso público cuyo derecho de 

aprovechamiento no podía cederse -a menos que cambiara de mano el inmueble al que fuera 

destinado- y se conformó un mercado de aguas que literalmente desterritorializó el agua al 

desconectarla de la tierra o la cuenca hidrográfica. De esta manera se consolidó una estructura 

agraria más concentrada en tierra, agua y capital adaptada a la expansión de los agronegocios 

donde el campesino fue poco menos que invisibilizado o despojado nuevamente de su tierra 

para realizar trabajos temporarios, muchas veces asumidos por las mujeres.  

Puntualmente, en Putaendo comienza un leve proceso de reconcentración de las tierras irrigadas 

en manos de empresarios frutícolas. Tal y como afirman Razeto y Suckel (2017) para todo el 

valle del Aconcagua, este modelo se asienta en la articulación de exportadores, productores 

frutícolas y trabajadores temporeros. Los primeros, al controlar los canales de comercialización 

y la conexión con el mercado externo, han ido ganando influencia sobre las decisiones 

productivas de los fruticultores quienes delegan los trabajos de los predios a asalariados 

temporarios (muchas de ellas mujeres) que trabajan sin mayores resguardos y ni estabilidad 

(CARO MOLINA, 2018 y RAZETO y SUCKEL, 2017). En la actividad pecuaria el hecho más 

importante del periodo fue la llegada de la Ganadera Tongoy. Según señalan informantes clave 

entrevistados, tras el proceso de parcelamiento del asentamiento correspondiente al fundo El 

Tártaro-Lo Vicuña, numerosas familias campesinas (más de 150) se convirtieron en 

propietarias de una franja de tierra cultivable regada y de una porción de las tierras cordilleranas 

para ganadería que se mantuvieron indivisas. La inserción de los campesinos dentro de la lógica 

mercantil -créditos bancarios, impuestos, canales de comercialización, etc.- se dio con 

muchísimas dificultades. El creciente endeudamiento con diversos agentes económicos se hizo 
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cada vez más grande y a finales de la década de 1970 en una maniobra, que hasta el día de hoy 

genera sospechas entre los pobladores rurales, el Estado Nacional sacó a remate las 44.000 ha 

de secano cordillerano que habían pertenecido al fundo El Tártaro-Lo Vicuña. La adjudicataria 

fue la empresa Ganadera Tongoy, una transnacional de capitales suizos que compró la tierra 

con objetivos inmobiliarios. Así, en poco más de una década los crianceros perdieron 

nuevamente la tierra, convirtiéndose en arrendatarios de la empresa a la cual comenzaron a 

pagarle por el talaje de sus animales. A estos ingresos Tongoy fue sumando diversos pagos que 

el Estado le realizó en concepto de servidumbre o expropiaciones por obras de infraestructura 

tales como caminos, instalaciones de riego o proyectos energéticos (ver Cuadro 1 al final del 

texto). 

 

3.4. Consolidación del modelo extractivo 

A partir de la década de 1990 tiene lugar el cuarto proceso de territorialización de largo alcance 

conformado por la consolidación del modelo extractivo. En términos generales ello implicó una 

intensificación de las dinámicas anteriores a partir de los cambios en las demandas globales y 

el desarrollo o perfeccionamiento de ciertas tecnologías que revalorizaron para el capital 

territorios que anteriormente eran considerados secundarios. En el caso de Chile ello implicó, 

según cálculos propios a partir de datos de la  Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), un crecimiento del 331,9% en el monto de exportaciones primarias entre los 

1990 y 2017. En paralelo, y a pesar de los intentos de “diversificación”, los productos 

exportados se centraron en el cobre y sus derivados (alrededor del 50%), la pesca (entre el 7 y 

8%), la madera y subproductos (entre el 4 y el 5%), y las frutas y vinos (entre el 3 y 7%). 

Puntualmente, en los territorios estos crecientes volúmenes de productos primarios extractivos 

se expresan en la aparición o expansión de proyectos de minería a gran escala, de cultivos a 

gran escala y de proyectos de infraestructura que modifican profundamente el espacio y sus 

habitantes. Otro elemento importante del proceso es la mayor participación de empresas 

transnacionales o transnacionalizadas que ganan una creciente influencia en las economías 

nacionales (GUDYNAS, 2009).  

Si bien durante algunos años la comuna de Putaendo mantuvo cierto carácter periférico a la 

expansión de las actividades primario exportadoras, la agricultura, ganadería y minería de 

pequeña y mediana escala mantienen gran importancia y absorbían en 2017 el 26,11% de la 
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población ocupada. Este valor representa un descenso en realción a años anteriores pues en 

2007 la “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” contrataba el 40% de los trabajadores. 

Según el Censo Agropecuario y Forestal, en 2007 había en la comuna 1071 Explotaciones 

Agropecuarias (EAP) que ocupaban 124.417,2 hectáreas (ha), de las cuales el 91% tenía menos 

de 20 ha. Ello representó una caída del 31,56% respecto al relevamiento anterior realizado en 

1997 cuando se contabilizaron 1565 EAP. Por su parte en 2007 el mayor número de animales 

eran caprinos, seguidos por los bovinos, y sus principales cultivos eran frutales (2291 ha) entre 

los que se destacaban el durazno, la nuez y el damasco que abarcaban más del 74% del área 

implantada. Si bien en 2007 la uva de mesa representaba el 7,29% de la superficie con frutales 

de la comuna, su área implantada creció un 13% en la última década convirtiéndose para 2016 

en el tercer frutal más importante y el principal producto de exportación de Putaendo (57% de 

la facturación), seguida por Otros frutos secos (42%). Estas transformaciones en los cultivos 

fue acompañada con una extensión del área regada total que pasó de 2734,5 ha en 1997 a 

3445,15 en 2007 lo que significó un crecimiento del 25,9%. Este crecimiento se dio en paralelo 

a la extensión de técnicas de riego mecánico y microriego que se utilizaban en 2007 en el 16,6% 

de la superficie, un notable incremento en relación a 1997 cuando esta tecnología apenas era 

usada en el 2,7% del área irrigada de la comuna3. 

La expansión de la fruticultura implicó una creciente demanda del recurso hídrico que presionó 

a la reactivación de un antiguo proyecto de construcción de un embalse que permita una 

acumulación de las aguas de los afluentes del río Putaendo. En un primer momento, esta obra 

de infraestructura se localizaría bajo tras la intersección entre el Río Putaendo y el Estero 

Chalaco pero finalmente se trasladó algunos kilómetros aguas arriba (ver Mapa 1 al final del 

texto) reduciendo a la mitad el volumen de la obra que pasó de involucrar un caudal de 80 

millones de m3 anuales a 40 millones (COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO, 2011). Para su 

construcción se expropiaron a partir de 2010 cerca de 170 a la Ganadera Tongoy por lo cual la 

empresa recibió casi 1,5 millones de dólares (ver Cuadro 1 al final del texto). Según la 

información del Ministerio de Obras Públicas4 el embalse, que forma una laguna artificial de 

más de 90 ha, otorgaría seguridad de riego de un 85 % a para 7.100 ha, pero algunos habitantes 

 
3 Todos los datos del párrafo fueron extraídos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2017, Censo 
Agropecuario y Forestal 1997 y 2007, Reportes Estadísticos Comunales publicados por la Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile, LARRAÑAGA y OSORES (2017) y la página Web https://es.datachile.io 
4 Recuperado el 28 de octubre de 2019, de http://www.doh.gov.cl/proyectos/embalsechacrillas 

http://www.doh.gov.cl/proyectos/embalsechacrillas/Paginas/default.aspx
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de la zona conectan la modificación del emplazamiento al desarrollo del proyecto minero 

Vizcachitas Holding que desarrollaremos más adelante. De hecho Espinoza y Razeto plantean 

que 

 
estos embalses, podemos sospechar, no han sido pensados necesariamente para 
aumentar las capacidades de la producción agrícola del valle del Aconcagua, 
sino preferentemente para aumentar la disponibilidad de aguas y hacer factibles 
las ampliaciones mineras existentes así como la instalación de nuevos 
proyectos industriales de este tipo (2016, p. 239). 

 

Si bien existen en la zona numerosos yacimientos explotados tradicionalmente a pequeña escala 

por pirquineros -varios de ellos están paralizados por agotamiento del mineral, falta de inversión 

y problemas de escala-, hace poco más de una década la empresa canadiense Los Andes Cooper 

ha comenzado con las tareas de exploración para la instalación de una mina a cielo abierto. Este 

proyecto de gran escala -ubicado también en tierras de la Ganadera Tongoy-, se emplaza en las 

inmediaciones del Río Rocín, utilizará agua superficial para sus actividades (ver Mapa 1 al final 

del texto) y ha generado una importante resistencia socioambiental.    

 

4. Conflictos socio-ambientales y socio-territoriales arqeutìpicos en la comuna de 

Putaendo 

En este contexto, en los últimos años se han visibilizado dos conflictos socio-ambientales cuya 

importancia política y analítica merece destacarse y analizarse de manera imbricada. El primero 

de ellos se vincula justamente con la adquisición en 2007 por parte de la empresa canadiense 

Los Andes Cooper del prospecto minero “Vizcachitas” con el objetivo de instalar una mina a 

cielo abierto para la extracción de cobre y molibdeno. Este proyecto de gran escala se ubicaría 

en el sector de Las Tejas, en las inmediaciones del Río Rocín y a escasos kilómetros de glaciares 

de roca que son vitales para el aporte de agua a los ríos del valle. Puntualmente, el proyecto 

utilizará agua superficial para sus actividades, para lo cual adquirió en 2007 derechos 

consuntivos de agua por 250 l/s en la cuenca vecina del Aconcagua, y emplazará una central 

hidroeléctrica de pasada. Según proyecciones de la empresa, la construcción de la mina 

propiamente dicha comenzaría entre 2022 y 2023 aunque desde la adquisición del proyecto se 

han mantenido actividades de exploración en el campamento sobre el yacimiento. Frente a la 

percepción de este emprendimiento como una amenaza, se han crearon diversas organizaciones 

sociales y medioambientales -entre las que se destaca “La Coordinadora Tres Ríos y Putraintú”- 
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que han confluido en el espacio “Putaendo Resiste”. Estos espacios de conformación social 

heterogénea lograron visibilizar efectivamente sus reclamos a través de movilizaciones, 

instancias de formación y recursos legales que desde 2016 han afectado profundamente las 

proyecciones de la empresa. Con el agua y sus fuentes de generación (glaciares, humedales, 

escurrimientos) como centro del discurso, articulan una narrativa que desde las prácticas locales 

se opone a una “vocación minera” que perciben como impuesta.  

A mediados de 2019 el proyecto logró la aprobación del Consejo Regional e ingresó al Servicio 

de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso, una Declaración de Impacto Ambiental para la 

ejecución de 350 sondajes en la zona. De esta manera la empresa buscó resolver un problema 

que arrastra desde 2008 cuando el SEA calificó de desfavorable la Resolución de Calificación 

Ambiental (RCA) para las tareas de prospección a pesar de lo cual se realizaron actividades y 

faenas que derivaron en sanciones por parte del Estado. En respuesta, las organizaciones de la 

comuna recolectaron 2001 firmas de vecinos para solicitar a los organismos públicos la apertura 

y garantía de un proceso de participación ciudadana.  

El segundo caso remite por sus características a un típico conflicto socio-territorial. El mismo  

se vincula con las disputa de crianceros con una empresa ganadera por el aprovechamiento de 

campos de pastaje en la zona cordillerana de la comuna. La Comunidad de Crianceros El 

Manzano está conformada por más de 30 familias que realizan ganadería trashumante 

(principalmente cabras y algunas vacas) en los distintos pisos altitudinales, llegando durante el 

verano a pasturas de altura que se encuentran “formalmente” en territorio argentino. Las tierras 

donde la comunidad vive y trabaja son poseídas desde finales de la década de 1970 por la 

empresa Ganadera Tongoy que la compró como parte de un paquete 44.000 ha al Estado en un 

remate. A partir de allí, la comunidad comenzó a pagar permisos de pastaje a la empresa5 pero 

desde 2001 estableció una serie de restricciones para arrieros, pirquineros, vecinos y visitantes 

que desean acceder a la montaña instalando un enorme portón a poca distancia del retén de 

Carabineros Los Patos. Ello derivó en un litigio judicial que comenzó alrededor de 2015. La 

Comunidad combinó la permanencia en las tierras serranas con algunas estrategias judiciales 

en las cuales se habría puesto en evidencia ciertas irregularidades en la ocupación por parte de 

la empresa de tierras poseídas por el Estado tras el proceso de Reforma Agraria. La nueva “toma 

 
5 El desembolso aproximado que todos los crianceros realizan anualmente a la empresa ascendía en 2019 a 
alrededor de 40.000 dólares estadounidenses.  
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del fundo” se asienta en un sentido de pertenencia hacia el lugar habitado, sobre el cual han 

pagado muchos años de arriendo, pero también han dejado huellas en sus terrenos y cuerpos 

(COMUNIDAD DE CRIANCEROS EL MANZANO, agosto de 2016).  

En los últimos años, se han producido algunos desalojos de familias campesinas a lo que se 

suma el impacto económico de varias temporadas de bajas precipitaciones. En agosto de 2019 

se declaró a la toda la región de Valparaíso en“emergencia agrícola” y semanas después la 

“zona de catástrofe”, siendo Putaendo una de las comunas más afectadas. En ese contexto 

nuevamente la empresa se negó dar paso a los crianceros por sus tierras para que puedan llevar 

anticipadamente los animales a los pastos de altura como estrategia para evitar la muerte de las 

mismas por sed o inanición. Algunos entrevistados señalan que este accionar de la empresa en 

relación a crianceros que históricamente vivieron -y pagaron- por el uso de la tierra se debe a 

la connivencia entre la ganadera y la minera que buscan crear una zona liberada de modos de 

vida que puedan afectar la consolidación del proyecto extractivo.   

 

5. Debates y lecturas emergentes 

Como elemento para el debate proponemos discutir acerca de la relación entre espacio y tiempo, 

entre territorio y memoria, entre recreación y resistencia. La consideración de cuatros procesos 

de territorialización de largo alcance que han marcado la comuna de Putaendo permite analizar 

los conflictos a partir de una mirada más compleja que considera los efectos contemporáneos 

de los procesos de territorialización-desterritorialización-reterritorialización. Así vemos en la 

actualidad elementos nacidos o articulados al mundo de las haciendas (ganadería trashumante), 

la Reforma Agraria (“toma de fundos” como forma de protesta), la contra-reforma y la dictadura 

militar (concentración y extranjerización de las tierras y el agua y el andamiaje legal para la 

desarticulación del mundo campesino), y la expansión actual del extravismo (fortalecimiento 

de corporaciones transnacionales, aparición de nuevos proyectos de gran escala, acaparamiento 

de tierras). 

Estos elementos nos invitan a otra reflexión. Retomando la teoría, podríamos decir que el 

territorio es para cada sujeto el resultado material y simbólico de su intencionalidad 

(territorialidad) sobre el espacio puesto en contenido y expresión a partir de prácticas 

heterogéneas (territorialización). Entonces, ¿es posible que los conflictos actuales produzcan 

una desterritorialización total? Creemos que a menos que opere el exterminio o relocalización 
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absoluta de los seres con capacidad de agencia que habitan un espacio la desterritorialización 

total es imposible. Sin embargo, pueden operar diversas acciones y discursos que horaden tanto 

la intencionalidad y como su manifestación y reorganice de una manera diferente la disposición 

y la intensión del espacio, es decir, que se imponga una territorialización hegemónica. En 

términos analíticos-metodológicos, este proceso más que representarse en una imagen debería 

componerse en un película infinita, que enfocando un espacio determinado (elegido por el 

investigador), diera cuenta de las pulsiones que los actores colectivos “destellan” sobre el 

mismo cada uno en tiempos y ritmos que le son propios. Pero es necesario recordar siempre 

que esta será siempre una representación fallida porque responde a un lenguaje y soporte que 

no puede dar cuenta de una infinita cantidad de elementos, representaciones y detalles producto 

de la creatividad. En el caso de Putaendo, el mundo rural contemporáneo muestra marcas 

profundas de diversos procesos históricos que se reconfiguran en la actualidad tanto desde los 

actores hegemónicos como desde el accionar de los movimientos socio-ambientales y 

campesinos que en búsqueda de una re-existencia (PORTO GONÇALVES, 2006) se 

encuentran de manera intermitente. La superposición de actores en las conflictividades también 

permite entrever el carácter sistémico del modelo extractivo y la articulación que los actores 

hegemónicos.   
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https://www.putaendoinforma.com/crianceros-de-el-manzano-denuncian-amenazas-constantes-por-parte-de-la-compania-ganadera-tongoy/
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Anexo 

 

Cuadro 1. Área expropiada y montos pagados por el Estado a la Ganadera Tongoy 

Fecha Hectáreas 
expropiadas Pesos corrientes Dólares corrientes Dólares 

constantes (2018) 
29/10/2002 0,3 931.500 1.278,30 1.779,40 
10/3/2003 11,99 48.484.500 64.065,99 85.742,69 
30/7/2003 1,81 8.279.050 11.789,82 15.804,64 
31/7/2003 2,15 8.787.750 12.453,59 16.694,45 
25/7/2003 3,93 26.176.700 37.201,84 49.870,29 
31/7/2003 0,83 3.780.700 5.357,83 7.182,35 
22/8/2003 0,15 446.400 669,89 891,71 
30/3/2010 107,12 275.237.800 517.160,14 585.819,05 
30/3/2010 53,44 366.589.799 688.806,67 780.253,62 
10/4/2012 7,25 32.630.850 67.127,85 71.923,97 
22/9/2015 0,9 13.450.110 19.702,21 20.412,56 
9/12/2017 0,9 11.935.000 18.254,26 18.254,26 

Total 190,77 796.730.159 1.443.868,40 1.654.628,99 
Fuente: Elaboración propia a partir de decretos MOP y deflactado con datos del Sistema de 

Impuestos Internos y del Bureau of Labor Statistics 
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Mapa 1. Comuna de Putaendo en la actualidad con hitos de las disputas 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de mapa de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 
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Mapa 2. Mapa de Putaendo en 1970 con predios afectados a la Reforma Agraria 
 

 
Fuente: Edición del autor a partir de GARCÍA GATICA y THAYER ESCALONA, 1970, p. 

105. 
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IMPACTOS E CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS DA MINERAÇÃO DE FERRO 

NAS COMUNIDADES CAMPONESAS DE BANDARRO E BESOURO EM 
QUITERIANÓPOLIS - CE 

 
Erivan Camelo da Silva1 

Aldiva Sales Diniz2 
 

 
Resumo: Esta pesquisa buscou analisar os impactos e conflitos socioambientais, bem como elucidou as principais 
injustiças e/ou os crimes da mineração de ferro de responsabilidade da mineradora Globest Participações Ltda., 
ocorridos entre o ano de 2011 até 2019 nas comunidades camponesas de Bandarro e Besouro no município de 
Quiterianópolis – CE.  Durante o mesmo período, destacaremos as formas de resistências a mineração 
protagonizadas pelas comunidades. A metodologia aplicada abordou o diálogo entre a teoria e empiria no território 
camponês injustamente impactado, compreendendo que estes dois aspectos foram fundamentais para a 
consolidação de um pensamento coerente com a realidade. Destacamos a nossa busca por uma teoria crítica ao 
modelo de mineração ainda vigente, buscando historicamente elucidar de forma concreta a luz da nossa pesquisa 
o descaso da indústria mineral para com a sociedade brasileira. Visitamos o território, presenciamos, dialogamos 
e escutamos as histórias de vida das famílias camponesas. Coletamos e analisados dados a partir de vasta pesquisa 
documental, principalmente processos administrativos e judiciais ocorridos entre os anos de 2011 a 2019, período 
que justifica o recorte temporal considerando o ano de ingresso formal da mineradora no território. A mineração 
causou diversos impactos e crimes socioambientais, alguns que poderão ser reparados e outros que são irreversíveis 
pela sua profundidade no espaço e no tempo. Assim, o processo de mineração é conceituado na fala dos 
camponeses como portador do desassossego e pobreza e, que sua essência provoca destruição, doença e morte.   
 
Palavras chave: Mineração; impacto socioambiental; Crime; Território; Conflito. 
 
 
Introdução 

 

Nesta pesquisa, analisamos os impactos e conflitos socioambientais, bem como 

elucidamos as principais injustiças e/ou crimes da mineração de ferro de responsabilidade da 

mineradora Globest Participações Ltda., que chegou e iniciou o saque mineral no ano de 2011 

e, até então (2019) vem colocando em risco os modos de vida constituídos pelas comunidades 

camponesas de Bandarro e Besouro no Quiterianópolis - CE.  

O município de Quiterianópolis está localizado na microrregião do Sertão dos Inhamuns 

a 410 km de Fortaleza – CE. O território estudado está em plena Caatinga no Semiárido 

cearense, mais precisamente nas comunidades camponesas de Bandarro e Besouro, 

aproximadamente a 15 km da sede municipal.  

 
1 Mestrando em Geografia no Programa de Mestrado Acadêmico em Geografia (MAG), da Universidade Estadual 
Vale do Acaraú (UVA) – Sobral/CE. E-mail: [erivancs05@gmail.com] 
2 Profa. Dra. adjunta do curso de Geografia e do Programa de Mestrado Acadêmico em Geografia - CCH/UEVA 
– E-mail [aldivadiniz@gmail.com] 
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Figura 01 – Mapa de localização da área da pesquisa 

 
 

As chuvas na região semiárida do Sertão dos Inhamuns onde está situado o município 

de Quiterianópolis, assim como Nordeste, são irregulares. Segundo a Fundação Cearense de 

Meteorologia - FUNCEME (2019) a média pluviométrica naquele município é de 605,7 mm/a, 

com potencial de evapotranspiração na ordem de 1.769,7 mm, registrando assim 37,4 de índice 

de aridez. Esse fenômeno é caracterizado por Ab’Sáber (1999) como balanço hídrico negativo 

pois a evapotranspiração chega a ter três vezes mais potencial do que a chuva propriamente 

dita. 

Por estar situado em condições fisiogeográfica e ecológica no sertão “seco”, Ab’Sáber 

(1999) nos alerta de noções herdadas por todos nós em relação ao preconceito de olhar para 

essa região como sendo de solos pobres, extensivamente gretados, habitado por gente 

improdutiva, maltratadas pelas secas entendida como natureza perversa. Tal visão 

preconceituosa prevalece e é utilizada pelas mineradoras para justificar a mineração como a 

redenção e/ou única possibilidade de desenvolvimento do Sertão cearense.  
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Nessa perspectiva, a narrativa de negação de qualquer potencial existente no Semiárido 

imposta pela indústria mineral faz com que se crie uma demasiada impressão de que os 

territórios sertanejos são vazios e devem ser ocupados pelo capital e o Estado-Nação como 

demostra as declarações públicas de um estudo técnico do DNPM (2009) de que a riqueza e o 

único desenvolvimento possível do Semiárido brasileiro está concentrado apenas no subsolo 

dessa região. Dessa forma, toda e qualquer cultura e vivência que os camponeses possuam de 

relação com a natureza, é simplesmente descartada pelas mineradoras, assim, como 

demostramos nesta pesquisa.   

Dessa forma, a localização geográfica desta pesquisa nos permite enfatizar desde já os 

efeitos socioespaciais da expansão da mineração sobre certas frações do território, constituindo 

novos espaços de negação dos potenciais locais e ao mesmo tempo de acumulação de capital. 

É a partir de tal realidade que se trava os conflitos territoriais entre o grupo que já ocupa 

determinado território com as empresas que passam a ocupar determinando ou sucumbindo os 

modos de vida ali existentes. Por isso, concordamos com Oliveira (1999) quando afirma que o 

território é produto concreto da luta de classes travada no seio da sociedade capitalista, ou seja, 

traduzindo para nossa pesquisa, cabe aos camponeses que ocupa o território nas comunidades 

camponesas de Bandarro e Besouro em Quiterianópolis, defenderem seus modos de vida que 

estão ameaçados de morte pela mineração.  

Para Coelho (2016), a extensão dos impactos da atividade mineradora e a localização 

dos territórios têm como variáveis explicativas a renda, a cor da pele, etnia e gênero, ou seja, 

populações pobres com baixo poder de influencia. Baseado nessa informação descobrimos, 

através do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE (2019), que 

Quiterianópolis tem o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,594, abaixo da média 

nacional que é de 0,744 e da média estadual de 0,682. Dos 19.921 habitantes, 7.641 (38,36%) 

vivem abaixo da linha da pobreza (per capita mensal de até R$ 70,00).  

E, ao mesmo tempo em que Quiterianópolis vive basicamente em situação de extrema 

pobreza, dados do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM (2014;2016), 

constata que entre 2011 e 2015 a empresa Globest comercializou mais de três milhões de 

toneladas de ferro entre minério bruto e contido e comercializou R$ 106.025.659,00.  

Segundo o IBGE (2019), o PIB per capita de Quiterianópolis é de R$ 6.809,05. Outra 

informação relevante é que o percentual de receitas oriundas de fontes externas é de 89,6%. Tal 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 12 – Conflitos Socioambientais e Neoextrativismo na Disputa pela Natureza no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
6386 

 

indicador significa que o município quase não dispõe de fontes econômicas internas e é 

dependente de recursos das esferas federal e estadual. Do total de 19.921 habitantes, apenas 

1.764 pessoas são ocupadas que percentualmente significa 8,5% da população.  

Nos apoiamos na visão de Zonta e Trocate (2015), quando afirmam que os recursos 

naturais e humanos são jogados numa mesma lógica ensandecida da expansão capitalista sem 

precedentes. Tal lógica compulsiva do capital se alastra por todos os lugares do planeta 

produzindo nas palavras de Mészáros (2009) uma forma de sistema global plenamente 

integrado. 

Wanderley (2008) também nos ajuda refletir quando diz que em alguns lugares antes 

renegados, deixados à margem, podem ser revalorizados e reestruturados de forma rápida por 

suas características físicas, de recursos naturais, tornando-se espaços de disputa, sobreposições 

e conflitos. Dessa forma, compreender as relações sociais na escala regional/local como produto 

das mudanças dos projetos de mineração industrial nos é, por si só, bastante intrigante. Todavia, 

segundo Wanderley (2008) não podemos nos limitar à escala local, quando o cerne dos 

interesses envolve commodities situados em um corredor de exportação numa região periférica 

de fronteira explorada por empresas transnacionais ou associada às nacionais por joint-venture3 

e com forte participação do poder público regional e nacional.  

Este é o caso da Mineradora Globest Participações Ltda., em relação a seu Quadro de 

Sócios e Administradores (QSA) que consta na base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ). Segundo informações do Ministério da Fazenda4 a mineradora é associada 

com duas empresas, uma inglesa denominada United Goalink Limited com 22 associados e 

outra Chinesa cujo nome é Globest Resources Limited, também com 22 associados. As duas se 

associaram a Globest Participações Ltda., declarando para Receita Federal um capital social de 

R$ 61.524.903,00 (sessenta e um milhões quinhentos e vinte e quatro mil e novecentos e três 

reais) que é completamente investimento das estrangeiras. A inglesa tem CNPJ datado de 14 de 

dezembro de 2010, a chinesa de 20 de outubro de 2009. Já a Globest Participações Ltda., 

(brasileira) tem CNPJ desde 30 de janeiro de 2007 tendo como atividade principal a extração 

 
3 Joint venture é uma expressão de origem inglesa, que significa a união de duas ou mais empresas já existentes 
com o objetivo de iniciar ou realizar uma atividade econômica comum, por um determinado período de tempo e 
visando, dentre outras motivações, o lucro. 
4 Disponível em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp> 
Acesso em 12 de abril de 2019. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
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de minério de ferro, com endereço no Sítio Bandarro, S/N, Serra do Besouro, Quiterianópolis, 

CE. 

Porém, uma vez o investimento sendo de duas empresas estrangeiras que utilizou-se da 

forma legal para se associar a uma empresa brasileira, é um indicativo de que a responsabilidade 

social de tal consorcio é uma falácia. Tudo isso rima com o processo histórico de saqueamento 

de nossos bens comuns que chegou no Sertão e por sua vez, parafraseando Eduardo Galeano 

(1981), abriu-se as veias nas terras esturricadas onde os camponeses teimam continuar 

produzindo a vida.  

Dessa maneira, desde quando a mineradora Globest se estabeleceu dentro do território 

camponês em 2011 iniciou também o conflito social a partir dos impactos da extração mineral 

aos modos de vida estabelecidos pelas famílias camponesas, principalmente relacionados a 

poluição do Rio Poty, diminuição da produção de alimentos e aumento de doenças respiratórias 

e de dermatológicas. Portanto, aquele espaço geográfico onde está constituído o território 

camponês, agora vive em conflito e em disputa com a indústria da mineração, cuja suas relações 

sociais são distintas e promovem modelos divergentes do chamado desenvolvimento. 

 

Material e método 
 

A nossa pesquisa está referendada a partir de algumas categorias e conceitos de análise 

que serão fios condutores da nossa reflexão e, ao mesmo tempo nos permitirá nos conectar com 

nosso objetivo, como também serão indispensáveis para nos ajudar a compreender a realidade 

estudada. Traremos uma breve relação do conceito de território que está ligado no caso desse 

trabalho com o conceito de impactos e conflitos socioambientais, bem como da mineração. 

Começamos pelo o conceito de território que na visão de Diniz (2009) sendo ele objeto 

de estudo da Geografia, é também construído a partir das relações sociais estabelecidas em um 

dado espaço. Nessa mesma linha, para Haesbaert (2014), o território é a constituição do espaço 

a partir das relações sociais, com atuação e protagonismo de atores e sujeitos sociais com seus 

interesses. Estes sujeitos fariam a distinção dos territórios. Portanto, pensar em território supõe 

pensar em espaços delimitados por e para relações de poder, mas que nem sempre redundam 

em fronteiras visíveis.  Raffestin ressalta que “falar de território é fazer uma referência implícita 

à noção de limite que, mesmo não sendo traçado, como em geral ocorre, exprime a relação que 
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um grupo mantém com uma porção do espaço. A ação desse grupo gera de imediato, a 

delimitação” (RAFFESTIN, 1993, p. 153). 

No caso desta pesquisa analisamos o conceito de território a partir das relações de poder 

constituídas em um mesmo território. Neste sentido, vale salientar que o espaço geográfico 

onde acontece a mineração de ferro em Quiterianópolis já existia enquanto território camponês 

antes do capital mineral se instalar. Por isso, não compreendemos o território apenas como 

espaço de governança como geralmente o Estado e outras instituições o fazem, mas 

consideramos os conflitos existentes a partir dos horizontes antagônicos na forma que 

compreendem o desenvolvimento territorial. 

Desta forma, compreendemos que as conflitualidades surgem porque os modelos de 

desenvolvimento que disputam o mesmo território têm perspectivas diferentes. Enquanto o 

capital mineral se impõe em um território para extrair matéria prima e em seguida produzir 

mercadorias e obter lucros, o grupo de camponeses organiza seu território primeiro para sua 

existência, precisando desenvolver todas as dimensões da vida. Para Fernandes (2008) a própria 

paisagem do território ocupado pelo capital (entendido aqui por mineração) é homogênea, 

enquanto a paisagem do território camponês é heterogênea.  

A diversidade dos elementos que compõem a paisagem do território camponês é 
caracterizada pela grande presença de pessoas no território, porque é neste e deste 
espaço que constroem suas existências, produzindo alimentos. Homens, mulheres, 
jovens, meninos e meninas, moradias, produção de mercadorias, culturas e 
infraestrutura social, entre outros, são os componentes da paisagem dos territórios 
camponeses (FERNANDES, 2008, p. 286).  

 

Reverbera Wanderley (2008) que a disputa direta por territórios pode até se dar de forma 

mais intensa na escala local, porém, para entendê-la, precisamos compreender a conjuntura 

política da economia mineral, as formas de espacialização dos grandes conglomerados 

transnacionais e suas estratégias em busca de novos mercados de commodities. Raffestin (1993) 

enfatizou que o Estado também assume papel primordial neste campo de conflito, com suas 

ações afetando diretamente a geografia do poder. 

O papel do Estado dentro da lógica do sistema capitalista se fundamenta em criar 

condições de regularização e funcionamento da indústria da mineração, mesmo em condições 

adversas, como afirma Poulantzas: “É cada dia mais evidente que estamos enredados na prática 
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de um estado que, nos mínimos detalhes, manifesta sua relação com interesses particulares e, 

consequentemente, bem precisos.” (POULANTZAS, 1985, p. 14).  

Em Quiterianópolis, se detectou a presença falha do Estado, quando este por diversas 

vezes através do seu órgão ambiental, (Superintendência Estadual do meio Ambiente - 

SEMACE) deixou que a mineração funcionasse com licenças ambientais cassadas, ou seja, de 

forma irregular e criminosa. 

A mineração é um dos conceitos centrais neste trabalho. Mas, existe uma complexidade 

ao estudá-la, no sentido de ser um tema pouco estudado e, em muitos casos as informações 

disponíveis sobre o tema ainda é de forma romantizada com a narrativa da dependência que a 

sociedade tem em relação aos minérios e que eles são essenciais para o desenvolvimento 

humano. Por isso, buscamos desvendar ou tirar a máscara do que a mineração tem representado 

ao longo do tempo na vida das pessoas 

Nos afirma Coelho (2016) que “apesar do avanço nas forças produtivas da mineração e 

do comércio global, continuam muitos dos problemas ligados ao setor. As ‘riquezas’ 

comercializadas e os danos causados são motivos para posicionamentos de grupos conflitantes” 

(COELHO, 2016, p. 24). Dessa forma, prevalece a dualidade que se traduz na dicotomia: dádiva 

ou maldição dos recursos naturais? A dádiva como sendo a solução dos problemas sociais e 

redenção econômica dos países atrasados e, como maldição a extração dos recursos naturais 

condenariam os países a pobreza e ao atraso.  

Para Coelho (2016) quando tratamos o minério enquanto jazidas formadas 

geologicamente sendo parte da natureza, não há obviamente nada de maldição ou dádiva. Mas, 

a partir do momento que são consideradas reservas minerais e possui valor para o mercado, 

começa também a relação de conflitos entre os seres humanos, como aponta o autor: “O 

mercado de minerais, a extração mineral, a produção de bens, o Estado, as corporações e o 

comércio entre países são resultados da ação humana e das relações sociais. Mas tais relações 

não se dão de maneira neutra, sem conflitos e contradições” (COELHO, 2016, p. 25). Dessa 

forma, as decisões de onde, como e o que minerar, são condicionadas por estas relações sociais.  

Dessa forma, para Brito (2011), os conflitos socioambientais se apresentam como um 

conflito social que expressa uma luta de interesses opostos, que disputa o controle dos recursos 

naturais e o uso do meio ambiente comum. Para Wanderley (2008) quando se estabelece o 

conflito de um grupo com sua exterioridade, o grupo se integra mais, cria ou intensifica uma 
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identidade comum e desenvolve alianças internas, à procura de uma maior coesão para ser mais 

combativo na luta, temendo as perdas ou a própria aniquilação. 

De forma geral, compreendemos que desde século XVI a mineração é o grande dragão 

metamorfoseado de empresa capitalista colonial que saqueou os bens comuns e exterminou as 

populações nativas de nossa América Latina e, continua em plena atividade neocolonial no 

século XXI se reconfigurando como o “progresso inevitável” que na compreensão do sociólogo 

Argentino Horácio Machado Aráoz é responsável pela mineralização do que é humano. Nesse 

sentido, a própria empresa mineradora é invocada pela narrativa burguesa como moinho 

incontrolável capaz de subverter qualquer ordem natural para transformar minério em 

mercadorias e bens de consumo.   

Tais conceitos implicam fazer um dialogo entre o que eles dizem e ao mesmo tempo 

refletir como estão conectados com a prática, considerando que o conhecimento é 

processualmente construído a partir do que já existe enquanto conceitos prévios, mas 

principalmente levando em conta os fatos concretos que emergem da realidade onde o nosso 

“objeto” está inserido. Pedro Demo (1995), nos alerta que a ciência é produto processual, 

histórico, social e apresenta as marcas epistemológicas dos caminhos percorridos, bem como 

as técnicas utilizadas para a sua construção.  

Concordamos com Marine (2005) quando expressa que “a ciência não é um conjunto de 

procedimentos destinados a embelezar ou escamotear a realidade. Cabe à ciência lidar com os 

fatos, embora isso implique perder a elegância e sujar as mãos” (MARINI, 2005, p. 235). 

Assim, partimos do real e da premissa que vivemos em uma sociedade dividida em classes 

sociais, que se enfrentam no processo de produção e reprodução social da riqueza. O método 

crítico-dialético é central no nosso trabalho quando busca por meio da categoria da totalidade 

partir da aparência do fenômeno para apreender a sua essência. 

Desta forma, estamos de acordo com Marx e Engels (2009) quando confirmam que a 

ciência tem início na concretude da vida real, que são nos processos da vida material que se dão 

as transformações da realidade, inclusive no campo do pensamento e da consciência. Não são 

apenas as ideias ou as palavras que correspondem a verdade no mundo científico, mas, 

principalmente os modos de vida reais que pulsam concretamente no dia a dia de um território 

que se expressa a partir de sua visão de mundo.  
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Fizemos coleta de dados a partir de vasta pesquisa documental entre os anos de 2011 a 

2019, principalmente nos processos administrativos e judiciais e outros documentos de 

denúncias produzidos pelas comunidades e movimentos sociais. Realizamos revisão de 

literatura sobre o tema, principalmente aqueles que trazem uma leitura crítica em relação a 

mineração.   

Dialogamos e escutamos os moradores das comunidades Bandarro e Besouro e, a partir 

das escutas informais fomos sistematizando o que eles contam em relação a mineração. 

Realizamos entrevistas semiestruturadas com seis pessoas que contaram sobre os seus modos 

de vida, principalmente depois que mineradora chegou no território. Destacamos que os 

depoimentos estão expostos no trabalho da mesma forma que os camponeses soletram o 

português sertanejo. 

 

Resultados e discussão 
 

A Carbomil S/A Mineração e Indústria era detentora de concessão de lavra oriunda do 

Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM5 desde 19596 e funcionava sob licença 

ambiental de operação LO no 60/2011. Na época a Globest7 obtém junto ao DNPM a 

titularidade da concessão, adquirida da Carbomil, e formalizada em 01/04/2011. O agricultor 

João Silva nos informou que em 1989 quando a Carbomil começou a extrair minério de ferro 

era com métodos artesanais e/ou braçal e, por isso, não degradava meio ambiente como a 

extração feita de forma mecânica.  
Era orientado pela firma mode nós num dirmatar tudo, agente desmatá só os mais fino 
por baixo, os paus já mais... As arvores mais grande, mais grossa que nem diz o 
chamar a linguagem nossa, do agricultor né, era só dirmatado por baxo pa num fazer 
muto, pa num prejudicar a natureza (...) a norma deles era essa. (Camponês João Silva, 
Bandarro, 2018).  

 

Em 31 de maio de 2011, a GLOBEST solicita à SEMACE Regularização da Licença de 

Operação LO8. A licença mineral permitia direitos de lavra em 300,59 ha (fl. 47) de área, no 

 
5 Processo no DNPM no 002.318/1959. 
6 Conforme informação do DNPM, a Carbomil possui Alvará de pesquisa desde o ano de 1959 e a concessão da 
lavra desde 1982, tendo sido retificada em 1983(fl. 44). O início da lavra comunicado em 20/09/1989 (fl. 46) e a 
mineração de ferro, propriamente, está, no mesmo documento, com data de início em 27/02/2004. (fl. 44). 
7 CNPJ n° 08.638.102/0001-49. Endereço: Av. Abolição, 4521, sala 200, CEP: 60165-082, Fortaleza-CE. Fone: 
(85) 3263-5451. Representante legal da empresa (diretor administrativo): Wei Lip Wu de CPF/MF no 
125.971.468-39. 
8 Processo SPU no 11281932-0. 
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entanto, a Licença de Operação no 60/20119 autorizava a exploração de apenas 05 hectares (fl. 

39). Os estudos ambientais exigidos pelo órgão ambiental10 foram Relatório de Controle 

Ambiental – RCA; Plano de Controle Ambiental – PCA e; Plano de Recuperação de área 

degradada - PRAD (fl. 56). A Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará - 

SEMACE autorizou a regularização da licença de operação de uma área total de 80 hectares (fl. 

64) com validade até 29/09/2012 e, conforme Parecer Técnico n° 3252/2011- DICOP/GECON 

(fl. 61)11, elegeu condicionantes. 

Quando a mineradora chegou ao final do ano de 2010 e início de 2011 para começar 

atividades de mineração de ferro na Serra do Besouro, sequer dialogou com as comunidades 

Bandarro e Besouro sobre como e quando começaria a extrair o minério. O aviso do início da 

extração foi dado com a explosão de dinamites e quando as máquinas e caminhões pesados 

começaram a passar próximo das casas e principalmente com a poeira que logo virou nevoeiro 

e depois ia pousando sobre as casas dos camponeses. Os relatos são contundentes para 

comprovar tal situação, 
Ai veja o que aconteceu, ai eles chegaro na comunidade dizendo que era bom pa 
comunidade pa cestas pessoa né, pa comunidades, po município, que gerava emprego 
e renda e tal e tal, mas nunca chegaro na nossa pessoa. Na época, nós tinha uma 
associação né e eu juntamente fazia parte da associação, mais ôto companheiro né, 
nós fizemo uma reunião, eles já cum dois mês que trabaiava né, já que eles num vam 
a nós, nós vamos a eles. Porque que eles quere tomar de conta das coisa e num toma 
chegada a nós num senta mar nós pa dizer cumequier a situação. (Camponês João 
Silva, Bandarro, 2018). 

 

E, o camponês João Silva segue, 
Ai nós fumo, o presidente foi lá e conversou com eles, rapaz nós quer sentar junto 
com vocês, dá pa vocês sentarem junto cum a associação e a comunidade? Caba disse 
que vai, não, o que é que tá aconteceno? Não porque nós quer sentar comequier esse 
movimento ai dessa mineração né. Ai até falou que a ôta pessoa quando foi pa entrar 
lá sentou junto cum nós né, da ôta firma, e eles compraro ou fizero contrato e nós quer 
ver cumé o movimento porque a comunidade tá sendo prejudicada no movimento da 
puêra (Camponês João Silva, Bandarro, 2018). 

 

Foi então, com a negação do direito a informação que a mineradora Globest chegou em 

Quiterianópolis sob o viés da narrativa do desenvolvimento econômico associado às promessas 

de geração de empregos e de melhorias de vida, ocultando as contradições da imposição desta 

 
9 Processo No SPU 09182837-6 e na SEMACE no 2009-008098/TEC/RENLO 
10 Conforme termo de referência no 439/2011-COPAM/NUCAM 
11 O EIA/RIMA existente para a atividade elaborado foi para o primeiro licenciamento, elaborado em 1992 (fl. 
60). 
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lógica de desenvolvimento pautado no lucro. Nessa perspectiva, muito se investiu no lobby 

mineral criando uma narrativa sobre os benefícios que a mineração traria para a região dos 

Inhamuns do ponto de vista do chamado desenvolvimento econômico, principalmente para o 

município de Quiterianópolis, mas nada se dizia sobre os impactos e crimes dessa atividade em 

relação ao meio ambiente e aos modos de vida nos territórios.  

Vejamos o que disse o então na época deputado federal e eis secretário da Agência de 

Desenvolvimento do Estado do Ceará - ADECE Antônio Balhmann em uma audiência 

pública12 que aconteceu na comunidade de Bandarro em 9 de dezembro de 2011. 
 
Eu vou explicar para vocês, que toda a dimensão que este projeto tem no futuro muito 
próximo uma das transformações que vai acontecer. Por mais que a gente explique, 
certamente só́ compreenderá a dimensão de geração de emprego, transformação 
econômica, perspectiva para o jovem, pessoas mais idosas quando tiver concretude 
do resultado. Mas, o fato a gente já pode ver todas as questões iniciais criadas estar 
ali no morro que é a presença da matéria-prima essencial para a transformação 
implantação da indústria cearense (Sr. Antônio Balhmann, 2011). 

E continua falando do seu orgulho de ter visitado a China e considera que mineração de 

ferro em Bandarro é de fato uma vocação econômica para o desenvolvimento e transformação 

da região. 
Deu-me muito orgulho quando eu estive na China, no terminal de minério, me ver lá́ 
anotado, registrado: minério de ferro de Quiterianópolis. Quer dizer, isto eu fiquei 
sensibilizado, porque nós estamos falando de uma vocação econômica que eu acho 
que se nós tivéssemos há 3 anos, tinha alguma referência sobre este assunto aqui, no 
Bandarro ou no Besouro ou em Quiterianópolis, então isto é exatamente uma vocação 
econômica completamente nova e poderosa para promover o desenvolvimento da 
transformação econômica (Sr. Antônio Balhmann, 2011). 

 

A Globest assumiu oficialmente a mina em 2011 e começou a minerar de forma 

mecânica e em seguida fazendo o beneficiamento do minério de ferro, o que resultou no 

surgimento dos diversos crimes ambientais impactando diretamente as comunidades, conforme 

podemos observar na tabela abaixo. Podemos também confirmar tal realidade conforme relata 

o camponês Manoel Luís “depois que a mineradora Globest chegou aqui na nossa localidade e 

iniciou o trabalho dela, para nós que mora aqui ela não trouxe beneficio algum, apenas prejuízo 

para nossa saúde”13.  

 
12 Ata da Audiência Pública da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido, para discutir os 
impactos causados pela exploração de ferro na localidade de Bandarro no Município de Quiterianópolis; região 
dos Inhamuns, realizada no salão da Igreja Evangélica, em 09 de dezembro de 2011.  
13 Depoimento extraído do documentário intitulado Sertão dos Inhamuns: Mineração e Destruição, 2017. 
Disponível em:< http://mamnacional.org.br/2017/12/22/video-destaca-a-contradicao-entre-o-territorio-
campones-e-a-industria-mineral/> Acesso em 01/09/2019. 

http://mamnacional.org.br/2017/12/22/video-destaca-a-contradicao-entre-o-territorio-campones-e-a-industria-mineral/
http://mamnacional.org.br/2017/12/22/video-destaca-a-contradicao-entre-o-territorio-campones-e-a-industria-mineral/
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Tabela 01 – descrição dos crimes ambientais da empresa Globest 

Ano Órgão 
responsável  

Motivo do crime 

 
 
 
 

2011 

SEMACE 

 

Extrair minérios de ferro em área superior ao estabelecido na 
licença ambiental, operando de forma irregular em 17,61 
hectares.  

SEMACE 

 

Armazenamento de 110,7 toneladas de lenha nativa e 1,94m3 de 
tora de madeira, provenientes de desmatamento sem autorização 
e sem Documento de Origem Florestal.  

SEMACE 

 

Destruição de floresta com infringência às normas de proteção, 
em Área de Preservação Permanente (APP), correspondente a 
400m2, sem autorização do órgão ambiental competente. 

SEMACE Exploração de vegetação nativa sem aprovação prévia do órgão 
ambiental competente e o desmatamento gerado para a execução 
de lavra de minério de ferro. 

 
2013 

SEMACE Deixar de atender condicionantes da Licença de Operação 
207/2013 - DICOP  

SEMACE Deixar de atender condicionantes da Autorização Ambiental 
03/2012 – DIFLO. 

2014 SEMACE Instalar barreira de contenção de escoamento de sedimentos na 
APP do Rio Poti.  

 
2016 

 
SEMACE 

Instalar e operar atividade potencialmente poluidora (base de 
armazenamento, envasamento ou distribuição de combustíveis 
de derivados de petróleo) sem licença ambiental. 

 
2017 
 
 

SEMACE Lançar resíduos sólidos diretamente no solo, em desacordo com 
as exigências em leis ou atos normativos 

SEMACE Desmantar a corte raso a floresta nativa sem autorização da 
autoridade competente. 

SEMACE Executar extração de minerais sem licença da autoridade 
competente. 

SEMACE Fazer funcionar estabelecimento de atividade utilizadora de 
recursos ambientais, considerado efetiva ou potencialmente 
poluidora em desacordo com a licença obtida (beneficiamento de 
minérios de ferro) - licença de operação 367/2014 – suspensa.  

 
2018 

IBAMA 

 

Suspensão das atividades de depósitos de rejeitos de minério de 
ferro após constatar o lançamento de rejeitos sólidos em recursos 
hídricos. 

IBAMA Constatação de que a disposição e contenção dos rejeitos de 
minério de ferro não estavam adequadas. 

Fonte: Relatório Técnico da SEMACE no 4038/2017- DIFIS/GEFIS. Organizado pelos autores. 
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Além dos crimes listados, a empresa Globest responde por três ações penais perante a 

Vara Única de Quiterianópolis acusada por práticas de crimes ambientais. O processo de 2012 

foi sentenciado em novembro de 201714.  

Vale destacar que desde 2011 as comunidades camponesas também começam a sofrer 

os impactos e por isso começam denunciar os crimes da mineradora Globest coletivamente 

conforme está descrito em uma ata da Associação Comunitária de Bandarro que também tem 

integrante da comunidade Besouro. No lavramento da ata15 tem a seguinte discussão,  
Os sócios se reunião junto com alguns moradores das comunidades que estão sendo 
prejudicados com a poluição causada pela firma Globest. Muitas pessoas já estão se 
sentindo prejudicadas com infecção pulmonar, infecção respiratória e alergia 
causando coceira no corpo. A gente está se mobilizando para pedir os verdadeiros 
responsáveis para amenizar com a poeira pois na nossa comunidade são 33 idosos e 
43 crianças foras as comunidades adjacentes (Associação Comunitária de Bandarro, 
setembro de 2011). 

 

Passaram se os anos, a empresa sempre prometendo solucionar a situação da poeira, 

assoreamento do Rio Poty, entre outros danos, mas nada foi cumprido. Se formou-se uma 

Comissão com membros das comunidades Bandarro e Besouro e algumas organizações como 

igrejas Católica e Evangélica e o Sindicato dos trabalhadores Rurais, que tinha como ação 

representar os afetados pela mineração e acompanhar a exploração do minério na Serra do 

Besouro. O relatório de uma reunião da Comissão de 15 de outubro de 2013 traz elementos 

gravíssimos que foram relados pelas comunidades.  
Foi visto que os compromissos assumidos pela gerencia da empresa não foram 
cumpridos; A poeira que a empresa falou que não teria é a pior situação enfrentada 
pelos moradores das comunidades e região; Foi solicitado asfaltamento do trecho onde 
passa os caminhões em frente as casas, bem como projeto de contenção da poeira na 
usina de beneficiamento; Que seja coberto os caminhões que transportam minério; 
Que a empresa verifique algumas casas rachadas perto de onde passa os caminhões 
pesados; O Rio Poty está sendo assoreado nas proximidades da mineradora e barrado 
em alguns lugares; O trabalho da empresa a noite é uma forma de encobrir a poeira 
que cai principalmente na comunidade Bandarro e vem causando doenças; Explosão 
de dinamites sem previamente ter aviso para as comunidades; E todos falaram das 
falta de responsabilidade da empresa (Relatório da reunião da Comissão, outubro de 
2013 – Crivo nosso).  

 

 
14 Condenou a empresa por crime ambiental previsto no art. 38 da Lei nº 9605/98 por danificar vegetação em APP. 
15 Ata da Associação Comunitária de Bandarro da reunião de sócios e convidados realizada no dia 18 de setembro 
de 2011 as 14:00hs. Paginas 21 e 22 do livro de registro. A ata foi assinada por 31 participantes. 
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É impressionante a grande quantidade de violações de direitos identificadas pelas 

comunidades já́ em 2013. Entre elas, destaca-se o barramento e o assoreamento do Rio Poty16 

com possível comprometimento da quantidade e da qualidade de suas águas, os danos causados 

à infraestrutura das casas dos moradores, a disseminação de poeira sobre as comunidades, a 

explosão de uma grande quantidade de dinamites ao mesmo tempo provavelmente sem as 

devidas autorizações ambientais, o adoecimento das famílias, a inexistência de um projeto de 

contenção e o desrespeito ao direito à informação e ao direito à participação das pessoas 

inclusive com o descumprimento de acordos feitos com a gerência da empresa.  

Uma coisa importe em relação ao enfrentamento e resistência das comunidades a 

indústria mineral, é que toda ação organizativa ou mesmo de denuncia, gerou uma ação de 

resposta por parte da mineradora ou do próprio Estado. Foi assim que surgiu em 2014 a 

construção do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC 14/2014  que foi 

firmado e assinado pelo Ministério Público Estadual – MPE, a empresa Globest e a SEMACE 

no dia 11 de abril. O TAC foi uma forma encontrada para que a empresa pudesse assumir e 

cumprir os procedimentos do licenciamento ambiental com foco na segurança ambiental, 

ficando condicionada pelas licenças de instalação e operação. 

Em 2016 a SEMACE17 fez fiscalização na empresa vistoriando os acordos do Termo de 

Ajustamento de Conduta – TAC18 14/2014 e identificou que a empresa não o cumpriu como 

firmado, fato que resultou na suspensão das licenças ambientais da empresa junto a SEMACE. 

Em 2017, a SEMACE19 mais uma vez autua a Globest com mais dois embargos administrativos 

porque estava em plena atividade mesmo com as licenças ambientais suspensas em decorrência 

do descumprimento do TAC 14/2014.   

 
16 O Rio Poty nasce em pleno Sertão no município de Quiterianópolis e faz parte da bacia hidrográfica do Rio 
Parnaíba.  Portanto, é o único Rio federal do Ceará por nascer no estado e desaguar no Piauí. Com extensão total 
de 538 km da nascente à foz, sua bacia abrange uma área total de 52.370 km², dos quais 38.797 km² estão no Piauí 
e 13.573 km2 no Ceará, e banhando através de seu curso vinte e quatro municípios de ambos os estados. Tem 
grande importância para os municípios onde passa porque contribuiu e contribui com disponibilidade de água e 
terras férteis para o desenvolvimento da economia local como a agropecuária e toda cadeia da agricultura 
camponesa.  
17 Relatório Técnico n° 1197/2016-DIFIS/GEFIS de 02 de março de 2016. 
18 Considerado necessário para a continuidade e regularidade da atividade quanto ao licenciamento, “visando a 
solução da demanda judicial”. O cumprimento dessas cláusulas seria condição para a renovação da Licença de 
Operação. Ao final, foi emitida a Licença de Operação No 367/2014 - DICOP - GECON com validade até 
13/5/2018  
19 Relatório técnico no  4038/2017- DIFIS/GEFIS de 13 de dezembro de 2017. 
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Portanto, como já descrevemos acima, os crimes ambientais causaram outros crimes 

ainda mais perversos pelo que escutamos nos depoimentos dos camponeses que moram na 

comunidade Bandarro e Besouro. Foi detectado in loco que as comunidades camponesa de 

Bandarro e Besouro vivem basicamente da atividade agropecuária ligado a produção de 

legumes, frutas e criação de animais, (áreas 1 e 2 da figura 02) exceto algumas pessoas que 

também recebem benefícios sociais ou trabalham para o poder público local. A figura também 

demostra como todas as áreas estão interligadas com a área 06 onde está o local de extração e 

beneficiamento do minério de ferro.  

Figura 02: Divisão da área pelos critérios de uso e ocupação dos camponeses na comunidade 
Bandarro. 

Organizado pelos autores (2018). 
 

Depois da chegada da mineradora, a paisagem foi aos poucos se modificando em relação 

a exploração dos aspectos pedológicos, geológicos, geomorfológico e do próprio ar que mudou 

de tonalidade (Figura 03 e 04). A camponesa e professora de ensino fundamental I nos relatou 

sua visão em relação a paisagem: “aqui antes esse morro era bem verde e todo cheio de mata, 

agora está tudo destruído... aqui agente dizia que era o cartão postal da nossa localidade” 

(Bandarro, 2018). Ela ainda diz que para além de ter perdido o cartão postal, ganhou a poeira 

que toda hora precisa está limpando  

a casa. 
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Tais modificações causaram graves problemas socioambientais, principalmente 

relacionados à escassez dos recursos hídricos, diminuição da produção de alimentos e 

problemas relacionados a saúde. Sobre isso o camponês Oscar Macedo relatou o seguinte: “o 

meu sonho foi de água baixo porque depois que a mineradora chegou a nossa produção 

diminuiu muito e até matou nossas plantas” (Bandarro, 2018). Ele segue dizendo “depois que 

a mineradora cavou os buracos no leito do rio para levar água para os serviços deles, nossos 

poços secaram e tem gente que fica sem água para o consumo de casa” (Bandarro, 2018). Já o 

jovem camponês Romário Macedo informou que “a mineradora retirou durante anos em torno 

de trezentos mil litros de água por dia” (Bandarro, 2018).  

As comunidades entenderam concretamente os efeitos da mineração quando começaram 

a sofrer os impactos socioambientais desde o assoreamento do Rio Poty até os prejuízos da 

economia camponesa com a diminuição da produção de grãos, frutas, verduras, criação de 

animais, e, o mais grave, o adoecimento mais frequente das pessoas. Segundo os moradores, as 

doenças mais frequentes depois que a empresa Globest iniciou a extração de minério de ferro 

foram asma, tireoide, virose, coceira, alergias, entre outras. A poeira é uma das principais causas 

de problemas em relação a saúde (afetou todas as áreas da figura 2), e sobre isso a camponesa 

Luiza Sobral disse20: 
Era muito doente ela num tinha, era com probrema de falta de ar e a asma dela, ai vei 
apiorano aos pouco a depois dessa mina ai, um dia ela disse Luizinha eu vou mibora 

 
20 Depoimento extraído do documentário intitulado Sertão dos Inhamuns: Mineração e Destruição, 2017. 
Disponível em:< http://mamnacional.org.br/2017/12/22/video-destaca-a-contradicao-entre-o-territorio-
campones-e-a-industria-mineral/> Acesso em 01/09/2019. 

Fonte: Autores Fonte: Romário (jovem camponês/Bandarro 

Figura 03 - Serra do Besouro no inverno de 2008 Figura 04 - Serra do Besouro no verão de 2018 
 

http://mamnacional.org.br/2017/12/22/video-destaca-a-contradicao-entre-o-territorio-campones-e-a-industria-mineral/
http://mamnacional.org.br/2017/12/22/video-destaca-a-contradicao-entre-o-territorio-campones-e-a-industria-mineral/
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daqui por causa dessas pueras que eu vou morrer logo logo, ai depois eu disse 
Francisca eu tombem tou do mesmo jeito só num  tou com asma, mas eu num posso 
senti puera de nada, nesse dia nós tava na calçada ela conversando ela começou a falta 
de ar ai cum poco dias ela morreu. Ai agora fica eu aqui com as porta fechada num 
posso tumar poera de jeito nenhum, que a poera maltrata, eu sinto dor no peito, a 
depois que a mina está trabaiano dinovo já tou pior dinovo. (Bandarro, 2017). 

 

Para além deste depoimento, escutamos conversas sobre doenças respiratórias e de pele. 

Segundo Almeida (1999), os poluentes atmosféricos podem afetar a saúde humana de diversas 

formas, desde efeitos que provoque desconforto ou até a morte. O autor afirma que alguns 

desses efeitos incluem irritação nos olhos e nas vias respiratórias, redução da capacidade 

pulmonar, agravamento de doenças crônicas do aparelho respiratório, tais como a asma, 

bronquite, entre outras. 

Almeida (1999) enfatiza que os efeitos da poluição atmosférica na vegetação incluem 

desde “a neurose do tecido das folhas, caule e frutos”. Pode também ocorrer redução ou 

supressão da taxa de crescimento, susceptível aparecimento de doenças e até total interrupção 

reprodutiva da planta. Por isso os camponeses acreditam que a poeira da mineração foi a causa 

da morte de muitas árvores nativas e frutíferas que cultivavam na área 2 da figura 02. O 

camponês Oscar nos relata:  
Eu me senti num prejuízo grande depois que esta Globest entrou aqui, eu sinceramente 
fiquei desgostoso demais porque aqui eu tinha planos de fazer uma bela vazante aqui, 
plantio pra eu ter meus lucro e não precisar trabaiá pra ninguém, viver só da minha 
colheita aqui do meu sítio. Mas depois que a mineradora chegou mais da metade das 
plantas que eu tinha, morreram tudo [...] a mineração é a morte, ai não é solução. 
(Bandarro, 2018). 

 

O Rio Poty que ali passa está a 40 km da sua nascente naquele mesmo município e 

está ameaçado a cada dia no que diz respeito ao seu assoreamento, com a possível presença de 

metais pesados nunca admitidos pela empresa, com a retirada desenfreada de água do lençol 

freático que segundo o jovem agricultor Romário diariamente era retirado 300 mil litros por dia 

durante dois anos e três meses apenas de um lugar observado no leito do Rio Poty, deixando os 

reservatórios para o abastecimento humano e para a produção de alimento com pouca ou quase 

sem água. 

Entre 2011 e 2016, Quiterianópolis sofreu com um dos períodos de estiagem mais 

prolongados da história que tem significado perdas na economia camponesa e ao mesmo tempo, 

segundo os moradores foi bom porque o Rio Poty não ficou cheio para descer com materiais 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 12 – Conflitos Socioambientais e Neoextrativismo na Disputa pela Natureza no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
6400 

 

(dejetos e metal pesado) e poder assorear e contaminar outros reservatórios que abastecem 

outras cidades ao longo de 500 km até chegar a sua foz no Estado do Piauí. 

A maioria dos camponeses de Bandarro de Besouro se lamenta que a produção de 

alimentos tenha diminuído e que alguns já não têm mais sonhos de viver e tirar seu sustento 

digno daquele solo que antes da mineração era altamente produtivo. Tal realidade é comparável 

a famílias sem terras que Ab’Sáber (1999) caracteriza como uma das problemáticas mais 

complexas que produz a pobreza nos sertões, ou seja, os latifúndios (aqui mineração) agonizam 

ainda mais os camponeses no período de secas.  

Dessa maneira, a mineração age como um latifundiário que inviabiliza as pessoas de 

produzirem alimentos ou ter o acesso garantido à água, mesmo estando dentro de seu próprio 

território. Por isso, os camponeses que tem suas terras próximas da mineradora lamentam por 

terem perdido os pomares com vários coqueiros, laranjeiras, entre outras fruteiras. Os animais 

também têm sofrido porque o pasto fica com grande camada de poeira alojada nas folhas e os 

mesmos têm dificuldades de pastarem. 

A mineradora, depois de ser denunciada pelas comunidades que pressionou o Estado, 

foi embargada pela SEMACE a segunda vez e parou obrigatoriamente com a atividade de 

mineração no dia 13 de dezembro de 2017, mas, de lá até ser desenvolvida esta pesquisa, o 

território continua sendo penalizado pelas veias abertas e as milhares de tonelada de rejeitos 

deixados como herança maldita naquele território que resiste e se reinventa a cada dia. “A 

mineração é a morte” diz o camponês Oscar ao falar do que restou após a mineração paralisar 

suas atividades. 

Em fevereiro de 2019 deu uma chuva de 180 mm em Quiterianópolis que ao invés de 

ser motivos apenas de alegrias para os sertanejos, foi também para as comunidades de Bandarro 

e Besouro motivos de preocupação por presenciarem o carreamento de rejeitos de minério de 

ferro chegarem até o leito Rio Poty e se espalharem nas terras férteis onde cultivam seus 

alimentos21  

A Fundação Núcleo de Tecnologia do Ceará (NUTEC) em abril de 2019 produziu 

estudos sobre análise de metais pesados na água, solo e sedimentos em quatro ponto na região, 

cujo resultado comprovou a contaminação da água a montante e jusante do Rio Poty e do Açude 

 
21 Disponível em: < http://mamnacional.org.br/2019/02/27/quiterianopolis-e-o-novo-brumadinho-no-ceara/> 
Acesso em 18 de outubro de 2019. 
 

http://mamnacional.org.br/2019/02/27/quiterianopolis-e-o-novo-brumadinho-no-ceara/
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Flor do Campo (jusante) por vários metais pesados - alumínio, antimônio, arsênio, cromo, 

fósforo, manganês e níquel, em amostra de água acima do valor máximo permitido - dentre 

eles, o Antimônio, que é considerado altamente cancerígeno. Portanto, tudo que vem sendo dito 

pelas comunidades em relação ao aparecimento de doenças rima com os resultados da pesquisa 

do NUTEC. A pesquisa terá uma segunda etapa com o objetivo de concluir o que já se descobriu 

e culpar os responsáveis pela contaminação do solo e da água.   

 
Considerações finais 
 

Podemos afirmar que o casuísmo das violências do modelo mineral brasileiro se 

apresenta como praticamente inesgotável. Em poucos anos, apresenta uma grande quantidade 

de novas situações, cada uma de dimensões trágicas e criminosas como Mariana (2015), 

Brumadinho (2019) e tanta outras nos confins dos sertões como é o caso de Quiterianópolis. 

Mas essa novidade só o é em um sentido superficial: no fundo, remete a um mesmo padrão 

sistêmico, que implica a degradação sistemática e integral da vida coletiva ali onde se radica. 

O oportunismo mostra em definitivo que a devastação dos territórios corre em paralelo à 

violação dos direitos das populações como condição para a possibilidade da trama colonial que 

forja a mineração transnacional em nossas latitudes.  

Assim, na atualidade, como na origem, a mineração (colonial moderna) segue como a 

veia aberta mais lacerante e sangrenta em nossa entidade histórico-geopolítica chamada de 

“América Latina”, mas também para além, em todo o Sul global. Em geral, a história moderna 

nos faz lembrar das imagens e paisagens moídas pela indústria mineral que continuam 

produzindo devastação e mortes. O modelo mineral em desenvolvimento segue sendo de 

expropriação e saqueio.  

A expressão saque de minérios é compreendida por nós como forma de entendimento 

mais crítico e adequado do que sempre aconteceu com os bens comuns na América Latina, 

principalmente com as rochas minerais brasileiras que historicamente foram extraídas e levadas 

para os chamados países centrais. Assim, baseado nas obras de Marx (p.821, 2017), Galeano 

(p. 40, 1981) e Zonta e Trocate (2015), os primeiros fazem alusão ao termo ‘saque’ como meio 

importante para a acumulação primitiva de capitais e desenvolvimento do capitalismo no 

mundo a partir da Europa colonizadora que tratavam suas colônias como lugar de exploração e 

o ultimo como acumulação do capital financeirizado.  



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 12 – Conflitos Socioambientais e Neoextrativismo na Disputa pela Natureza no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
6402 

 

Dito isso, é mais fácil de compreendermos o caso ocorrido em Bandarro e Besouro. Lá 

aconteceu um verdadeiro saqueio do qual a mineradora Globest lucrou com a comercialização 

do minério de ferro e, as comunidades amargam até então com os crimes socioambientais que 

afetam negativamente a economia local e a saúde da terra, da água e de todos os seres vivos 

existente no território. Por isso vale questionar quem ganha e quem perde com a mineração? 

Claro que são os territórios que perdem por serem eles que são devastados com o processo de 

saque mineral. Mas, e toda narrativa de progresso que a indústria mineral discorre? No caso de 

Quiterianópolis a mineração causou um verdadeiro furação chamado progresso baseado na 

cobiça e mercantilização do que é humano. Nesse sentido o progresso é devastação e morte.  

Consideramos a importância da mobilização social entre as comunidades e movimentos 

sociais que pressionaram os órgão competentes e conseguiram paralisar as atividades de 

mineração em dezembro de 2017. A resistência e mobilização das comunidades continua 

porque até hoje a empresa Globest não executou o Plano de recuperação de Áreas Degradas – 

PRAD e os impactos continuam, principalmente com os rejeitos da mineração que continuaram 

em 2019 serem carreados para o leito do Rio Poty. 

Enfim, como demonstrado nessa pesquisa, principalmente na fala dos camponeses, a 

mineração deixou o rastro de empobrecimento cada vez mais visível com que podemos chamar 

de neocolonialismo ou mineração moderna. Ao mesmo tempo também demonstramos a 

importância do território continuar vivo porque continua lutando contra a indústria mineral e 

defendendo os modos de vida camponeses. Portanto, nossa grande lição é não desistir de lutar 

e, quanto mais a luta coletiva extrapolar as fronteiras do planeta, mais fortes e vitoriosos 

seremos. 
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RELAÇÃO NATUREZA, HOMEM E SOCIEDADE: TERRITÓRIOS EM CONFLITO 
 

Aline Aparecida da Silva1 

 

O comportamento dos grupos humanos com os outros elementos da natureza gera 

alterações sobre seu meio e “[...] ao mesmo tempo, modifica sua própria natureza” (LESSA, 

2007. p. 36). Porém, os humanos não criaram a natureza e, por isso, mesmo tendo a capacidade 

de transformá-la, jamais podem aboli-la, dado que isso significaria sua supressão. O autor 

também evidencia que não há sociedade sem trabalho e, por isso, o capitalismo cria divisões 

entre o trabalho manual e intelectual, na qual o trabalhador sempre é controlado. Neste sentido, 

o trabalhador vive o lado perverso do capitalismo, que também modifica as relações com a 

natureza para a produção da mais valia. 

      O estudo da produção do espaço na sociedade evidencia a desigualdade latente criada pelo 

capital que se conecta à materialização espacial da sociedade e à dinâmica da natureza dos 

grupos humanos. De acordo com LEEF (2016), as lutas pela aproximação entre humanos e 

natureza está vinculada à descolonização do saber que, como modo de poder acompanha as 

estratégias de dominação das culturas e territórios. Ou seja,  
La descolonización del saber implica la deconstrucción de las ideas de progresso, y 
em particular del modelo de desarrollo económico, de una racionalidade determinada 
desde el poder de los países centrales e impuesta a través de processos de 
desterritorialización de las culturas originarias, que fue derivando en las condiciones 
de exploración de la naturaleza y de la fuerza de trabajo de los países mal llamados 
subdesarrollados, cuyos modos y regímenes de exploración y valorización de la “ 
naturaleza” fueron definidos desde la colônia y que perviven hasta el día de hoy con 
el neocolianismo extrativista, la “economia verde” y la valorization económica de los 
bienes y servicios ambientales. (LEFF, 2016, p. 19). 

 
Assim, o diálogo de saberes proposto por Leff busca a racionalidade ambiental, a 

sustentabilidade, de modo que se opere uma transformação nos modos de habitar o mundo, 

criando também um olhar inovador sobre a identidade e a territorialização de uma filosofia de 

vida. O autor ainda ressalta que a sustentabilidade é vista politicamente como um conflito de 

território, nas palavras do autor, um “[...] conflicto de territorialidades, de modos diferentes y 

 
1 Aline A. Silva é educanda do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal do Paraná, do setor 
Litoral. 
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divergentes de valorización del território y de su construcción como espacio-tiempo de vida”. 

(LEFF, 2016, p. 26) 

A ideia de espaço e pertencimento é discutida pelo autor Hassan Zaoual em seu livro 

Globalização e diversidade cultural, no qual demonstra que as pessoas têm a necessidade de se 

inserirem e acreditarem em locais de pertencimento. O autor discorre sobre o pensamento de 

que são as ideias que movem o mundo e que é necessário haver uma aproximação dos “espaços 

vividos” pelos humanos. Neste sentido, a concepção dominante de economia e de globalização 

deve ser entendida para que as relações entre os grupos humanos e a natureza e ecossistemas 

também sejam compreendidas e ressignificadas.  

Assim, 
Trata-se efetivamente da busca de uma nova visão de mundo, logo, da necessidade de 
um novo paradigma alternativo. Com efeito, os movimentos sociais que procuram 
uma alternativa à mundialização liberal, ainda que, na prática, lutem e conduzam 
projetos que corrijam bem ou mal os efeitos perversos da globalização. (ZAOUAL, 
2003, p. 33). 
 

Dessa maneira, Zaoual (2003) acrescenta que há a imprescindibilidade das práticas 

econômicas híbridas que são a economia informal, a economia social e solidária entre outras, o 

que significa o fim da hegemonia de pontos de vistas e o entendimento do ser e estar no mundo 

de modo mais sustentável e saudável. 

A prática do Agronegócio no Estado do Paraná aumenta significativamente todos os anos, 

com ela há também o aumento do agrotóxico e o desmatamento das áreas de plantio. Com a 

intenção da persuasão social sobre o uso racional do agrotóxico, foi criado o Programa Agrinho, 

aplicado nas escolas municipais e estaduais do Paraná. 

O Programa Agrinho surgiu no Paraná no ano de 1995 e tinha como intenção ser uma 

proposta pedagógica para o ensino fundamental. O programa está vinculado ao Sistema FAEP 

(Federação da Agricultura do Estado do Paraná) e ao SENAR (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural), ambas financiadas pelo Agronegócio. Por isso, o conteúdo produzido 

pelo material Agrinho é tendencioso, não demonstrando as mazelas ( uso excessivo de 

agrotóxico e o desmatamentos) que o agronegócio impõe à sociedade. O Mapa abaixo revela a 

proporção de produção de soja no Estado do Paraná 

https://www.sinonimos.com.br/imprescindibilidade/
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Retirado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE), o mapa revelas as 

áreas em que o número de produção de soja é elevado, demostrando também como a produção 

agrícola está no Estado do Paraná. 

Para Polanyi (2000), a economia é a organização e produção social, na qual o valor do 

uso e o valor da troca são destacados. Pensar na construção de uma sociedade também é pensar 

nos arranjos sociais que nela são estabelecidos. Visto isso, perceber como as organizações 

produtivas auxilia no entendimento das economias sociais. Ao estudar a evolução do padrão de 

mercado, o autor citado afirma que a cidade era uma organização de burgueses, na qual apenas 

eles tinham direito à cidadania, porém, a autossuficiência camponesa é que dava subsídio para 

sua subsistência e, portanto, era considerada a base mais ampla do sistema econômico. 

Neste sentido, a relação de produção é explicada por Polanyi como interação dos grupos 

humanos com a natureza. E assim, o autor afirma: 
Foi este, precisamente, o ajuste que ocorreu sob o sistema de mercado. O homem, sob 
o nome de mão-de-obra, e a natureza sob o nome de terra, foram colocados à venda. 
(POLANYI, 2000, p. 162) 
 

Essa afirmação deixa evidente o fato de que os humanos e a natureza são explorados na 

relação de desigualdade que a sociedade cria. Fato este que também é exposto pelo autor em 

outro momento: 
Pode ensinar ao pobre que é raro ele se encontrar numa condição de vida tão baixa 
que o impeça de atingir grau de independência ao procurar esforçar-se, e que não pode 
existir uma situação tão indigna. (POLANYI, 2000. p. 198) 
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Para tais afirmações há a importância de se rever as problemáticas de base territorial, as 

quais se acumularam de acordo com o aumento da desigualdade social, ou dos processos de 

globalização visto como farsa e não pensados criticamente na relação sociedade e natureza. 

A falsa ideia de que o material Agrinho traz benefícios para a sociedade atinge alunos e 

famílias há mais de duas décadas, promovendo o agronegócio como algo inevitável para a 

agricultura. Neste sentido, a análise do material, bem como a discussão da valorização do 

território, a desigualdade social e a interação dos grupos humanos com a natureza. 

        Observe uma das atividades propostas pelo material: 

 

O “Bate-papo” ao lado, retirado do 

material Agrinho retrata uma questão muito 

séria de modo superficial, deixando a 

entender que o grande responsável pelo 

desmatamento é o cidadão comum, 

ocultando que as grandes empresas do 

Agronegócio devastam biomas e exploram 

a natureza. O Mapa abaixo, retirado do site 

do Greenpeace e produzido pelo relatório 

da Plataforma Trase, evidencia o quanto a 

expansão da soja teve aumento de 2010 à 

2016. 
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A ideia de espaço e pertencimento é discutida pelo autor Hassan Zaoual em seu livro 

Globalização e diversidade cultural, no qual demonstra que as pessoas têm a necessidade de se 

inserirem e acreditarem em locais de pertencimento. O autor discorre sobre o pensamento de 

que são as ideias que movem o mundo e que é necessário haver uma aproximação dos “espaços 

vividos” pelos homens. Neste sentido, a concepção dominante de economia e de globalização 

deve ser entendida para que as relações entre o homem, natureza e ecossistemas também seja 

compreendida e ressignificada.  

 Assim, 
Trata-se efetivamente da busca de uma nova visão de mundo, logo, da necessidade de 
um novo paradigma alternativo. Com efeito, os movimentos sociais que procuram 
uma alternativa à mundialização liberal, ainda que, na prática, lutem e conduzam 
projetos que corrijam bem ou mal os efeitos perversos da 
globalização.(ZAOUAL,2003,P.33). 
 

Para o entendimento dos efeitos perversos da globalização, há a teoria do sistema 

mundo, que foi elaborada por Fernand Braudel, Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi e 

Samir Amin, e também está ligada a teoria da dependência. Ambas se complementam na 

construção do pensamento a respeito do fenômeno da globalização. 

           O sociólogo Wallerstein, dividiu as nações em três esferas hierárquicas de relações 

internacionais e econômias políticas produzida pelo sistema capitalista: centro, semiperiferia e 

periferia. Os países que se encontram na periferia produzem matéria prima e mão de obra barata 

para os países do centro e semiperiferia, o mesmo tem a função de atravessador entre o 

periférico e o centro, no qual essa última esfera exporta bens de consumo com alto lucro, fato 

este que se pode ser entendido pela relação homem e natureza. 

            A teoria da dependência se iniciou na década de 50, com uma crítica ao 

desenvolvimento econômico, elaborada pela Comissão Econômica para América Latina 

(CEPAL). Em síntese, se compreende o elemento nacional ou regional quando estão vinculados 

no sistema político-econômico mundial, ou seja, a economia dos países que estão na esfera 

periférica está conectada no desenvolvimento da economia dos países centrais. 

            Neste sentido, entende-se a teoria com o pensamento do uruguaio, Eduardo Galeano, 

“não há riqueza que não se explique pela pobreza”, ou seja, os países da esfera central só são 

ricos uma vez que os países de esfera periférica são explorados de suas riquezas, matérias-

primas, mão de obra barateada, entendido como análogo ao escravo além da apropriação da 
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natureza de modo indevido. 

            Ou seja, 
 

Numa abordagem mais econômica do processo do espaço geográfico tratamos de 
desigualdades, de processos distintos por natureza e desdobramentos; de unidades 
produtivas, setores, ramos ou lugares, com crescimento e desenvolvimentos desiguais 
e suas articulações; num estudo mais político e cultural, podemos evidenciar as 
diferenças entre grupos sociais, categorias, etnias, lugares e, evidentemente, suas 
relações e ligações. ( SAQUET, 2015, p.46) 

 

Portanto, as relações de desigualdades estão ligadas ao capitalismo que se preocupa mais 

com a mais valia, exaltando a exploração da vida humana e da natureza. Por isso, o domínio do 

capital sobre o ser humano que Leff e Lessa deixam evidentes em suas pesquisas mostra que há 

mais preocupação em se ter do que o ser social em questão. 

Assim, para corroborar o pensamento dos autores, Zaoual acrescenta que há a 

imprescindibilidade das práticas econômicas híbridas que são economia informal, economia 

social e solidária entre outras, o que significa o fim da hegemonia de pontos de vistas e o 

entendimento do ser e estar no mundo de modo mais sustentável e saudável. 

Para Polanyi, a economia é a organização e produção social, na qual o valor do uso e o valor da 

troca são destacados. Pensar na construção de uma sociedade também é pensar nos arranjos 

sociais que nela são estabelecidos. Visto isso, perceber como as organizações produtivas se 

compõem enaltece de fato o entendimento das economias sociais. Ao estudar a evolução do 

padrão de mercado, o autor citado afirma que a cidade era uma organização de burgueses, na 

qual apenas eles tinham direito à cidadania, porém a autossuficiência camponesa é que dava 

subsídio para sua subsistência e, portanto, era considerada a base mais ampla do sistema 

econômico. 

 Neste sentido, a relação de produção é explicada por Polanyi como interação do homem 

e da natureza. E assim, o autor afirma: 
Foi este, precisamente, o ajuste que ocorreu sob o sistema de mercado. O homem, sob 
o nome de mão-de-obra, e a natureza sob o nome de terra, foram colocados à venda. 
( POLANYI,....p.162) 

 

Essa afirmação deixa evidente o fato de que o homem e natureza são explorados na 

relação de desigualdade que a sociedade cria. Fato este que também é exposto pelo autor em 

outro momento: 
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Pode ensinar ao pobre que é raro ele se encontrar numa condição de vida tão baixa 
que o impeça de atingir grau de independência ao procurar esforçar-se, e que não pode 
existir uma situação tão indigna. ( POLANYI,....p.198) 

 

Por isso, o domínio dos processos produtivos está inteiramente ligado à exploração não 

apenas do uso da terra, mas também à mao-de-obra, fato esse, que gera o conceito de mais valia, 

anteriormente citado. Ao falar de questão do uso da terra, não há como haver a dissociação do 

olhar para o desenvolvimento territorial do espaço que o homem habita. Assim, o estudo das 

concepções de território são expressivas para a compreensão do desenvolvimento local. Além 

disso, há relevância de estudo sobre a realidade com a qual a sociedade se defronta, pois ao 

estudá-la com todos os recursos do conhecimento, pode-se tentar humanizá-la. 

Neste sentido, o olhar para o material Agrinho precisa ser atento para que haja uma 

verdadeira análise das intenções de cada tema direcionado aos educandos e famílias do Paraná, 

pois ao pensar que o Agrinho está presente desde a infância de alguns adultos, leva a acreditar 

que as atitudes exploratórias da mãe terra foram realmente direcionadas a acontecerem dessa 

maneira. 

  A falácia de que o Agronegócio é algo insubstituível e imprescindível à sociedade é uma 

ideia presente no material analisado, fato este que deixa evidente como os educandos e 

educadores podem ser influenciados com a deturpada ideia de que a Globalização, o 

Agronegócio e o uso excessivo de agrotóxicos são algo que favorecem a população. 

Uma das propostas de entendimento e manejo da terra de modo consciente é a do  Bem 

Viver, uma filosofia que se baseia em uma sociedade de consumo consciente e nas produções 

mais sustentáveis, não aceitando a existência de grupos privilegiados pela exploração de outros 

grupos. Assim, a exploração da natureza e comunidades é inaceitável para os que conhecem e 

praticam o Bem Viver. Estudado por Alberto Acosta, economista equatoriano, a ideia do Bem 

Viver questiona os estilos de vida vigentes, principalmente entre as elites, que se encontram em 

um processo de acumulação de bens que gera desigualdade social. A necessidade de discussão 

das noções teóricas, leituras de referências e discussão coletiva dos autores responsáveis pela 

teoria delineiam um motivo para a idealização deste projeto de pesquisa. A pratica do Bem 

Viver fica invisível com a existência do agronegócio, bem como o cuidado com a Natureza e o 

bem estar social de modo mais amplo.   
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COMUNIDADES TRADICIONAIS, CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E PRÁTICA 

PARTICIPATIVAS DE MAPEAMENTO 

 
Karina Queiroz Rosa, 

Ana Cláudia Barros Pinheiro,  
José do Nascimento Santos 

Resumo: 

 

O estado do Maranhão apresenta atualmente um dos mais críticos quadros de conflitos 

socioambientais registrados no país. Dados da Comissão Pastoral da Terra indicam que entre 

os anos 2010 e 2018 este estado esteve na liderança das ocorrências dos conflitos envolvendo 

povos e comunidades tradicionais, especialmente aqueles situados no campo. Esses conflitos, 

em sua maioria caracterizam-se pelas disputas que ameaçam o controle territorial e/ou o direito 

ao uso dos recursos naturais, atingindo, especialmente, os povos indígenas e as comunidades 

tradicionais do estado. No entanto, o estudo destes conflitos requer muito mais que a coleta dos 

registros policiais ou de informações estatísticas comumente levantadas para efeitos de 

constatação de impactos. Compreender o processo gerador dos conflitos, a realidade em que se 

dão as motivações das partes envolvidas, a territorialidade construída, entre outras dimensões 

torna-se tão importante quanto vislumbrar seu quantitativo e seus efeitos, mas tal compreensão 

não é um exercício fácil dado à complexidade com que muitas vezes se desenrolam. Desse 

modo, as atividades desenvolvidas pelo referido trabalho são fruto da aproximação com 

múltiplas categorias sociais identificadas como povos e comunidades tradicionais 

(quilombolas, pescadores, ribeirinhos, quebradeiras de coco babaçu, por meio da participação 

da equipe de pesquisa nos encontros periódicos da Teia de Povos e Comunidades Tradicionais 

do Maranhão e do Movimento Quilombola do Maranhão. Tais eventos facilitaram a 

identificação de conflitos socioambientais em uma perspectiva particularizada, ao mesmo 

tempo, em que permitiu obter a uma visão ampla desta problemática no estado. O cruzamento 

destas informações com os dados sobre conflitos agrários divulgados pela CPT levam a 

identificação dos principais antagonistas das comunidades tradicionais maranhenses, entre eles 

estão: o próprio estado (por meio do judiciário e de seus órgãos fundiários e ambientais: 

INCRA, IBAMA, ICMBio), empresas mineradoras e madeireiras, fazendeiros (criadores de 
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gado, plantadores de soja e eucalipto), e grileiros. Neste contexto, o referido trabalho nos 

revelou dimensões da realidade vivenciada pelas comunidades que nos instigaram a uma 

verticalização dos estudos, no sentido de aprofundar as pesquisas acerca dos aspectos ainda não 

explorados, tais como: compreender os mecanismos que conduzem as comunidades a situações 

de conflito socioambiental; realizar levantamento de forma particularizada e detalha os efeitos 

das transformações na natureza nos modos de reprodução material e simbólica das comunidades 

estudadas. Deste modo, foram selecionadas comunidades em diferentes biomas e que sofrem 

efeitos da ação de distintos antagonistas. Para efeito desde trabalho, foram selecionadas duas 

comunidades: a) Comunidade de pescadores Beira do Lago no município de Paulino Neves, 

que situa em área de restinga e campos de dunas, e vem sofrendo efeitos da instalação do Parque 

Eólico; b) Comunidade de quebradeiras de coco babaçu denominada Canto da Copeira, situada 

na Mata dos cocais em Vargem Grande, que vivenciou situação de restrição de acesso aos 

babaçuais do entorno. Nesse sentindo, o artigo aqui proposto, visa apresentar os resultados de 

pesquisa alcançados até aqui, colocando-o para discussões que possam cooperar e ampliar nas 

suas perspectivas teóricas, metodológicas e de experiências semelhantes ao que 

apresentaremos, tendo em vista que tais processos ocorrem em todo o território nacional. Para 

a realização deste trabalho os materiais utilizados foram pesquisas relacionadas ao uso da 

cartografia social; oficinas sobre práticas participativas de mapeamento e uso de geotecnologias 

(imagens de satélite, VANTs e GPS); Pesquisa documental e de dados secundários, visando à 

construção de um banco de dados acerca das situações de conflitos, violências e violações de 

direitos no estado do Maranhão e nos territórios a serem pesquisados (Caderno de Conflitos da 

CPT); Tratamento dos dados, fotointerpretação de imagens geradas por VANTs e mapas 

confeccionados com os grupos; Seminário para validação das informações e correção dos 

mapas e diagnósticos e por fim a elaboração dos dados. Esta pesquisa tem como suporte teórico 

pensamentos de vários autores da geografia que abordam o conceito de território, como Claudie 

Raffestin (1993), Haesbaert (1997), Souza (2007), Oliveira (2007) e Milton Santos (2008) na 

perspectiva de analisar o território como uma identidade, um sentimento de pertencimento, 

concebido pelo grupos estudados como base do trabalho, das trocas materiais e espirituais. Na 

busca de alternativas para mapeamentos que configure a vida das comunidades, considerando 

as suas realidades para a possibilidade, a Cartografia Social tem contribuído significativamente 

por ser um produto cartográfico e é um processo protagonizado pelas próprias comunidades, 

visto que elas é que a realizam. Autores como Martinelli (2003), Acselrad e Coli (2003) e 
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Mesquita et al. (2009) defendem uma perspectiva de cartografia social que auxilia 

pesquisadores e comunidades a compreender a formação do território, das territorialidades e 

dar visibilidade aos grupos sociais e ao modo de vida e suas especificidades para organizar o 

espaço geográfico, sobre a contribuição que traz para a sociedade, já que disputa com uma 

cartografia que historicamente tem servido aos interesses das elites. Por fim, o desenvolvimento 

de metodologia participativa proposta nas bases da cartografia social consiste em grande 

contribuição a difusão e apropriação de conhecimento por comunidades tradicionais, 

possibilitando uma verdadeira troca de saberes entre a academia e os grupos estudados bem 

como a construção de banco de dados e de materiais cartográficos, que visam um panorama dos 

conflitos agrários nas comunidades em investigação. 
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ENTRE NATUREZAS E TERRITÓRIOS  

Protocolos consultivos como estratégia de resistência aos conflitos socioambientais no 
campo 

 
Diego Dhermani Lopes Germano1 

 
 

Resumo 
 
O presente trabalho se faz como conclusão da disciplina de “Tópicos Especiais em Estudos Sócio-Ambientais” 
que durante o último semestre se debruçou sobre a compreensão dos diversos aspectos e nuances dos crimes 
ambientais ocorridos em Minas Gerais pelas mineradoras Samarco e Vale do Rio Doce, nos anos de 2015 e 2019. 
O foco da discussão no entanto não gira em torno dos fatos que configuram os crimes, pois sim, circundam 
possíveis formas de resistência às violências sofridas pelos povos atingidos pelo rompimento das barragens no 
estado de Minas Gerais, praticadas tanto pelas empresas mineradoras, quanto pelo Estado e outros agentes. Neste 
sentido, traremos um debate sobre como metodologias de pesquisa participante, em especial a chamada Pesquisa-
Ação, podem ser um importante instrumento de luta em favor da soberania dos territórios atingidos. Certamente, 
não há como não tocar, ainda que brevemente, no papel ambivalente da ciência na produção e contraposição aos 
crimes ambientais. Por fim, apresentaremos a experiência dos Protocolos Consultivos (ou comunitários) como 
uma resposta possível a problemática.  
 
Introdução 

 

 Nos anos de 2015 e 2019, no estado de Minas Gerais, vimos trágicos exemplos da crise 

ambiental vigente na sociedade contemporânea, ao menos, alguns de seus aspectos. Em 

novembro de 2015, rompeu a barragem de rejeitos de minério de ferro do Fundão que pertence 

à Samarco. A lama que como avalanche atinge a cidade de Mariana e outras menores próximas 

à região do rompimento e ao longo de todo curso do Rio Doce, deixa 19 mortos e uma série de 

outros tantos moradores vulneráveis ao desemprego, ao desabrigo, e a muitas e caras perdas: 

dos seus lugares de reprodução da vida, de suas territorialidades e territórios, das relações de 

vizinhança, amizade, pertencimento. Em tempo, os rejeitos da Samarco, comprometem também 

toda a bacia do Rio Doce, bem como os ecossistemas atrelados a ela, de tal forma, que 

questiona-se se seria possível a sua recuperação, mesmo que a longo prazo. Quatro anos mais 

tarde, como se o crime da Samarco em Mariana, já não servisse de prenúncio, rompe nas 

imediações da cidade de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, a barragem 

do Córrego do Feijão, da mineradora Vale do Rio Doce, que deixa cerca de 250 mortos e 

também tantas outras trágicas consequências.  

 
1 Mestrando do Programa de Pós Graduação em Geografia da UFJF. Email: diegodhermani@gmail.com 
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 A magnitude dos dois casos e de suas consequências, muitas vezes impedem que 

consigamos encontrar causalidades e responsáveis por essas tragédias que acabam por serem 

reconhecidas pela mídia sensacionalista, pela população comum, e estrategicamente pelas 

próprias empresas envolvidas, como fatalidades, acidentes, acontecimentos fora daquilo que 

poderia-se prever ou controlar. No entanto, tanto em Mariana como em Brumadinho, o 

rompimento das barragens, de certa forma, era algo já esperado e propositalmente aguardado, 

uma vez que é mais caro tratar os rejeitos produzidos pela mineração, do que simplesmente 

deixá-los acumular até o que vimos acontecer em Minas Gerais. Certamente, que a Vale do Rio 

Doce ou a Samarco não esperavam tamanhos desastres, mas isso não as isenta de terem 

cometido portanto, crimes ambientais, no sentido de que tendo em mãos seus recursos e 

técnicas, poderiam evitar o rompimento das barragens e não o fizeram por escolhas políticas e 

razões econômicas, que revelam o valor que é dado a vida humana e a “natureza” pelas 

mineradoras, obviamente, abaixo do valor dos seus lucros e rendimentos. 

 Ainda que a tragédia promovida pelo modelo de mineração vigente, seja nítida, há em 

curso disputas pela narrativa dos acontecimentos, tanto dos que já se passaram, quanto daqueles 

que ainda virão. Dominar os discursos em torno destes fatos, permite que outras verdades sejam 

construídas. Um crime se torna um acidente; as consequências de irresponsabilidades 

profissionais e escolhas políticas tornam-se fatalidades imprevisíveis; e os criminosos que 

produziram tragédias que deixarão marcas durante longos anos, se apresentam como salvadores 

e heróis, promotores do desenvolvimento e do progresso.  

 Estas outras narrativas sobre os crimes ambientais da Samarco e Vale do Rio Doce, que 

acabam por blindar as empresas, são sustentadas pela mídia, pelos canais de comunicação das 

mineradoras, por governos locais, entre outros sujeitos. É preciso considerar no entanto, que 

discursos não se fundam e ganham legitimidade repentinamente, mas aos poucos vão se 

consolidando, fazendo parte do cotidiano das pessoas, dos seus imaginários e opiniões. A 

dimensão da atividade mineradora na região, que remonta o ciclo do ouro não só representa 

uma atividade de trabalho para a região, mas de certa maneira constitui a identidade do lugar 

marcado pela importância que por exemplo a cidade de Mariana tem para Minas Gerais no 

século XVIII. Se num passado distante a mineração foi quem conferiu a cidade algum destaque, 

hoje, é ela quem oferece emprego, ascensão social, melhoria de qualidade de vida para a 

população, e também progresso e desenvolvimento para onde se instala.   
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 Diante disso, nota-se que uma das principais problemas no pós desastre nas cidades 

atingidas em Minas Gerais, é a dificuldade de estruturar resistências a mineração e organizações 

políticas que disputem os direitos dos povos atingidos, pois se por um lado, as mineradoras não 

veem nos moradores locais sujeitos de ação e direito, por outro lado, muitas vezes, estes 

mesmos não reconhecem em si, estas potências, assim como podemos ver no trecho:  

 
No contexto de Mariana, debater aspectos negativos da mineração e, em particular, da 
Samarco, gera desconforto entre os moradores. Mais do que isso, o poder e o medo 
provocado pela empresa podem ser percebido nas falas, nos silêncios e, mesmo, nas 
ausências de entrevistados e informantes. Isso se deve a dois aspectos principais: o 
papel da mineração como indutor de desenvolvimento e progresso no imaginário da 
população, e a dependência da cidade em relação à mineração para arrecadação 
pública e geração de empregos. (WANDERLEY, L. J. M.; et all., 2016, p,33) 
 

 Isso demonstra o quão capilarizada é a presença e a influência das mineradoras nas 

cidades em que se instalam e instauraram regimes de controle e domínio, a princípio no campo 

do imaginário, mas que de certa forma, se manifestam espaço e territorialmente, muitas vezes 

se confundindo com o poder e a presença do Estado. Essa dominância territorial também se 

desdobra na vida cotidiana dos sujeitos reciprocamente, que enquanto comunidade, mesmo que 

não hegemônica em si, e permeada por contradições, como qualquer outra, perde autonomia 

sobre seus territórios e territorialidades, o que é bastante comum em outros lugares onde 

atividades neoextrativistas se fixam.  

Certamente, há resistências, ainda que sua articulação seja dificultada por estes entraves 

subjetivos e também objetivos pontuados acima, há construções de organizações e associações 

políticas que lutam pelos povos atropelados pela mineração, como o MAM (Movimento dos 

Atingidos pela Mineração), presente tanto em Brumadinho, quanto em Mariana. Há também as 

redes e bases familiares, comunitárias, que se empenham na defesa de seus direitos.  

Porém aqui, iremos propor e discutir como a ciência, pode através de metodologias 

participativas, atuar em situações como a de Mariana e Brumadinho, na construção de 

resistências e autonomias frente às violências que atingem povos subalternos e explorados. 

 

Metodologias participativas  

 

 Chama-se de metodologias participativas um conjunto de percursos metodológicos que 

na década de 70/80 chegam ao Brasil por meio das Ciências Sociais e dos estudos sobre a 
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Educação. No período, ciências das áreas da Antropologia, Sociologia, Etnografia, passavam 

por crises epistemológicas que sobretudo refletiam sobre o papel e a postura do pesquisador 

diante dos seus “objetos” de estudo. Como saberes do campo das humanidades, que se 

debruçam sobre questões sociais, muitas vezes os ditos “objetos” são pessoas, grupos, 

comunidades, que se caracterizam por sua cultura, etnicidade, religiosidade, modos de vida, 

entre outros critérios.  

Na perspectiva tradicional de metodologia científica, o estudo sobre grupos sociais, 

deveria ser assim como manda o método das ditas ciências duras, ou da natureza, que se baseia 

numa oposição entre pesquisador (sujeito) e objeto. No entanto, como tratar pessoas como 

objetos? A própria ciência responde a pergunta se observarmos sua história e percebermos que 

durante séculos, o saber científico, sobretudo o que discursava sobre relações sociais se manteve 

distante (mesmo que estando em campo) daquilo sobre o que falava, dada as racionalidades 

colonial e eurocêntrica.  

Essa contradição é um dos gatilhos que provoca tal crise epistemológica nas ciências 

sociais no período dos anos 70/80, contudo, não podemos nos esquecer, que havia pouquíssimo 

tempo, muitos países da América Latina e de outras partes do mundo, haviam passado (ou 

estavam passando) por regimes autoritários. As ditaduras latinas foram marcadas pela censura, 

pela captura da liberdade de expressão e ação política, pela centralização do poder e o ataque 

aos populares. Nesse cenário, a emergência de pensar alternativas de organização política que 

pudessem superar modelos centralizadores e autoritários, e experiências capazes de construir e 

transformar a sociedade, atingiu as ciências.  

As implicações desse contexto, abrem portas para reflexões críticas até mesmo sobre a 

neutralidade da ciência e o processo de construção do conhecimento. A concepção de que o 

saber científico não mais poderia ficar encerrado nas cátedras acadêmicas, e desconsiderando 

de maneira arrogante os saberes populares, provoca novas formas de produção e “ação” 

científica. É neste contexto, como uma resposta possível para estes impasses que surgem as 

metodologias participativas. 

Orlando Fals Borda nos apresenta uma definição interessante sobre as pesquisas 

participativas que exemplificam como a neutralidade e a distancia entre sujeitos e os ditos 

“objetos” são criticadas e repensadas:  
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Refere-se, antes, a uma “pesquisa da ação voltada para as necessidades básicas do 
indivíduo” (Huynh, 1979) que responde especialmente às necessidades de populações 
que compreendem operários, camponeses, agricultores e índios - as classes mais 
carentes nas estruturas sociais contemporâneas - levando em conta suas aspirações e 
potencialidades de conhecer e agir. (FALS BORDA. 1981, p43) 
 

 As metodologias participativas ou pesquisas participantes que se dividem em a) 

observação participante; b) participação observante; c) pesquisa-ação; são portanto 

caracterizadas por estarem a favor de lutas sociais (BRANDÃO, 1990), por atuarem 

conjuntamente com estes grupos subalternos e demandar o conhecimento de sua realidade 

(FREIRE, 1990), e que por isso precisa da interação do pesquisador com os sujeitos pesquisados 

(PERUZZO, 2004), que não sendo mais vistos como meros objetos incapazes de agência, tem 

algo a dizer e fazer (BALDISSERA, 2001). 

 A diferença entre os três tipos de pesquisa participativa apresentados acima, poderíamos 

dizer brevemente, se resume ao nível de envolvimento do pesquisador e da pesquisa em si, com 

os grupos pesquisados. A observação participante seria a de interação mais branda. Respeitando 

os princípios da pesquisa participativa citados, neste primeiro tipo, o pesquisador mais observa 

o grupo que pesquisa, buscando não interferir e direcionar os movimentos dos sujeitos a partir 

de um suposto lugar de superioridade do acadêmico, do cientista, porém, deve estar entre a 

comunidade ou grupo em questão, compartilhar do seu cotidiano e vivências. No segundo tipo, 

a participação observante, o pesquisar se envolve mais com as pessoas, e em muitas casos, é 

um dos integrantes do grupo ou vem a ser futuramente. Neste caso, o pesquisador pode inclusive 

assumir um lugar dentro do grupo, sendo atribuído a ele funções, poderes, que o permitem 

também agir em prol das questões, problemas que existem na comunidade. No terceiro tipo, a 

pesquisa-ação, o pesquisador está plenamente envolvido com os sujeitos que pesquisa. Aqui, a 

pesquisa tem o propósito de através da cooperação entre pesquisador e sujeitos pesquisados, 

encontrar soluções para problemas reais vividos por aquele grupo (THIOLLENT, 2007), por 

isso, a pesquisa-ação, é um tipo de trabalho de base empírica e socialmente engajada.  

Tripp (2005) inclusive ressalta que a partir do crescimento da pesquisa-ação no âmbito 

das ciências sociais, surge a noção de “profissional ativista” que seria aquele que tem sua prática 

de trabalho, seu método e teoria comprometido com as causas sociais, quase como se estivesse 

a serviço dos subalternos do mundo para com eles construir soluções possíveis para suas 

problemáticas. 
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Pesquisa-ação 

A pesquisa-ação é a que mais nos interessa aqui, justamente por entendermos que ela 

pode muito bem ser um instrumento, um caminho de construir resistências às violências 

praticadas por mineradoras como a Samarco e a Vale do Rio Doce. Thiollent (2007) afirma que 

a pesquisa-ação se articula em três pressupostos e também etapas, que seriam: a) a tomada de 

consciência; b) a produção de conhecimento ; c) a resolução de problemas.  

A tomada de consciência seria um dos momentos mais importantes da pesquisa-ação ao 

mesmo tempo que é um dos mais perigosos dependendo do ponto de vista. Perigoso porque o 

pesquisador, muitas vezes habituado a um lugar confortável de detentor do saber, e à métodos 

de pesquisa tradicionais, baseados na dicotomia sujeito versus objeto, pode entender 

equivocadamente que ele irá, munido de seus saberes e títulos, produzir consciência nos sujeitos 

com quem interage, como se fosse introduzir neles uma consciência dada, feita pela ciência. Na 

verdade, aqui, o papel do pesquisador é junto com os sujeitos, identificar o que constitui a 

dificuldade ou problema pelo qual a população pesquisada passa, buscar entender as 

determinações das contradições que cercam aquela comunidade e desvelar discursos que não 

estão ao favor deste grupo de pessoas.  

No caso das mineradoras de Brumadinho e Mariana, essa é uma necessidade real. Dada 

a sua capilaridade no cotidiano das pessoas, a sua relevância econômica, e os seus meios de 

comunicação e diálogo com a comunidade local, que são apelativos, enganosos, muitas vezes 

tecnicistas e ameaçadores, com seus profissionais advogados, técnicos, engenheiros, ou a 

Renova, por exemplo, o que é dito para a comunidade na maioria das vezes não corresponde à 

realidade e tão pouco os deixa a par da real situação em que se encontram. Esse, seria um fator 

que explica por exemplo o surgimento de manifestações como o “Volta Samarco”, organizado 

por trabalhadores da empresa, familiares e moradores de Mariana, que pediam o retorno das 

atividades da mineradora e o abrandamento de suas punições alegando os bem fazeres que a 

Samarco trazia à cidade e a população, a despeito dos problemas criados pela mesma, que não 

eram conhecidos ou problematizado pelos moradores locais. 

A partir dessa construção coletiva de consciência, na qual o pesquisador muito mais faz 

mediações sobre a realidade vivida, produz-se um tipo de conhecimento específico, gerado a 

partir das contribuições deste pesquisador engajado, com as trazidas pela comunidade que 

sobretudo, conhece e vive esta realidade e por isso, sabe mais sobre ela do que outrem. Esse 
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processo, e também o anterior, que não acontecem de maneira estanque e linear, ocorrem em 

reuniões, encontros, conversas, organizadas coletivamente que são voltadas para pensar o 

problema em pauta. Neste sentido, vale dizer que a metodologia da pesquisa não deve ser o que 

guia o processo, mas sim deve estar submetida aquilo que acontece durante o mesmo, se 

adequando, atendendo os critérios científicos ao que for necessário para encontrar possíveis 

soluções. Por isso, na pesquisa-ação a produção de conhecimento é de dentro para fora, e feita 

coletivamente (ENGEL, 2000).  

A produção do conhecimento é importante enfim, para aprimorar a ação política dos 

sujeitos. Quando se conhece a realidade em que se vive, a ação que se constrói é certeira e 

objetiva. Em tempo, este processo também resulta numa democratização dos saberes e na 

construção de saberes populares (BALDISSERA, 2001), uma vez que aquilo que é produzido 

então, não pertence como material científico somente ao pesquisador, mas a todos os 

envolvidos.  

A “última” etapa, seria bem como a anterior contraditória. A resolução do problema, 

seria o momento em que a pesquisa, o pesquisador, os sujeitos pesquisados, vão em busca de 

reivindicar suas demandas, as soluções de suas problemáticas. Isso não só significa demandar 

a outra pessoa, outra instância, outro órgão do poder público uma solução para si, mas 

principalmente criar alternativas, propor mudanças. Obviamente, que num caso como o de 

Mariana e Brumadinho em que as mineradoras atuam com aval do Estado e das instâncias locais 

do poder público, seria difícil e limitante não envolver estes outros sujeitos e agentes na 

resolução das questões, porém não como iguais, mas sim como responsáveis pelos 

acontecimentos, responsáveis pela gestão do território, responsáveis pela atividade mineradora 

que desempenham. A solução dos problemas é um momento de disputa, que se dá quando os 

sujeitos subalternos, compreendem sua condição, se apoderam de seus saberes e vivências e a 

partir disso, lutam por si, diante daqueles que deles se esquecem, ignoram e violentam. É um 

momento de exercício de autonomia e agência política, no qual a ciência, através do pesquisador 

aparece como parceira na luta, usando de seu respaldo social, não para legitimar, mas sim para 

fortalecer a voz dos excluídos.  

Um dos problemas que se apresentam nesse momento, é a questão de quem nem sempre, 

as soluções propostas são eficazes, nem sempre se concluem rapidamente, nem sempre são 

ouvidas e saem vitoriosas. A desigualdade de poderes e a correlação de forças exige que os 
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envolvidos na pesquisa-ação estejam comprometidos com aquilo que objetivam, pois não será 

fácil certamente, enfrentar os interesses de grandes grupos empresariais, do Estado e até mesmo 

de outros membros da comunidade que possam se opor à essa agenda de ações.  

Todos esses processos da pesquisa-ação, é evidente dependem de um envolvimento e 

confiança entre pesquisador e sujeitos pesquisados. De certa forma, pelo que entendo, a 

pesquisa em si, chega a ser secundária, se formos pensar em termos de produção de materiais 

acadêmicos (artigos, dissertações, apresentações), porque o importante e principal é na verdade 

a mudança social que se objetiva, construída numa parceria cotidiana que demanda do 

pesquisador estar junto dessas pessoas e agir com elas. Em tempo, esse cotidiano também se 

modifica com a organização de reuniões, seminários, encontros, entrevistas, trabalhos de 

campo, que irão sustentar os argumentos levantados pela pesquisa e concretizar a construção 

coletiva do conhecimento e da ação política. 

 

Protocolos consultivos/comunitários como produto e instrumento da pesquisa-ação 

 Os protocolos comunitários e bioculturais são uma das estratégias que povos 

tradicionais indígenas e quilombolas encontraram para defender seus territórios e modos de 

vida. Geralmente, são produzidos a partir de reuniões consultivas e deliberativas populares, nas 

quais a ou as comunidades em conjunto definirão suas próprias regras de manutenção do 

território que ocupam, a partir de seus conceitos, valores, e dados culturais. A construção do 

documento, perpassa também um processo de empoderamento dos sujeitos envolvidos que 

permite que eles e elas dialoguem com agentes externos que queiram promover ações que de 

alguma maneira atinjam aqueles que produziram o protocolo, como acontece por exemplo com 

povos tradicionais da Amazônia e do cerrado, que se veem vulneráveis diante de grandes 

empreendimentos mineradores, hidrelétricos, ou do agronegócio. Esse empoderamento dos 

sujeitos, não serve somente para que eles possam negociar o uso de suas terras, de seu território 

com empresas que queiram manter alguma atividade extrativista no local, mas sim para conferir 

autonomia sobre os seus territórios de maneira geral, sobre seus saberes e tradições, espaços 

sagrados e lugares de sociabilidade. 

A produção do protocolo é toda da comunidade envolvida, sendo que a metodologia 

pelo qual ele é feito, neste caso, a pesquisa-ação (como possibilidade), é apenas o caminho, que 

não deve determinar o resultado do processo. 
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De acordo com a metodologia de construção de protocolos consultivos proposto pelo 

GTA - Grupo de Trabalhos Amazônicos, as etapas do processo podem abranger alguns destes 

tópicos: a) identidade; b) como se define a comunidade; c) recursos naturais locais; d) território; 

e) oportunidades; f) potencialidades econômicas; entre outros.  

Nota-se que o que propõe-se a partir destes documentos é a reflexão sobre aquilo que 

constitui a comunidade local e principalmente a percepção de que estes elementos que faz com 

que cada grupo social seja o que é, é o que o faz sujeito de direito, detentor de territorialidades 

e tradições que não podem ser ignoradas pelo avanço do “progresso” do “desenvolvimento”, da 

“economia”. Neste sentido, os protocolos são como estatutos de gestão do território, que 

impõem as regras estabelecidas pela própria comunidade como as regras do jogo a ser jogado, 

o que poderia inverter ou impedir por exemplo a construção da relação de dependência 

econômica que as comunidades locais de Mariana e Brumadinho tem com a Vale e a Samarco.  

 

Breves conclusões  

 Diante das reflexões aqui feitas, podemos concluir brevemente que a ciência tem um 

papel fundamental diante da crise ambiental contemporânea que produz de maneira geral, 

crimes ambientais como os acontecidos em Minas Gerais nos últimos quatro anos. Natureza e 

sujeitos subalternos são vistos da mesma forma, como objetos a disposição das vontades 

exploratórias e destrutivas do neoextrativismo, e essa concepção não se desfaz somente com o 

combate às formas de extrativismo baseadas na exploração e destruição, mas necessariamente 

por uma reorganização das formas de construção do conhecimento e sua utilidade, 

desconstruindo argumentos ilusórios de neutralidade e de poder do conhecimento científico. 

Em tempo, consideramos também a possibilidade de construir agências de luta contra o 

neoextrativismo baseadas na defesa do território, na qual os sujeitos que antes seriam solapados 

pela lama de rejeitos da mineração, tenham autonomia e poder sobre os lugares onde 

reproduzem suas vidas, forçando empresas como Vale e Samarco à dialogarem diretamente 

com os principais atingidos por suas atividades, a partir de seus próprios termos, fortalecidos 

pelas suas identidades territoriais e culturais, mais valorosas do que as taxas de lucro e 

rendimentos que tão pouco, retornam para os trabalhadores e moradores que morrem quando o 

tratamento dos rejeitos do minério, são mais caros do que a irresponsabilidade de um crime 

ambiental.  
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GEOGRAFIA DA PECUÁRIA EM PORTO VELHO: CIRCUITO PRODUTIVO DA 

PECUÁRIA DE UNIÃO BANDEIRANTES 

 
Luciano Ítalo Tavares de Souza,  

Ricardo Gilson da Costa Silva,  
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Resumo: 

Geografia da Pecuária em Porto Velho: Circuito Produtivo da Pecuária de União Bandeirantes¹ 

Luciano Ítalo Tavares de Souza (autor)² Ricardo Gilson da Costa Silva (coautor) Introdução  

Entre os anos de 2007 e 2016, o avanço da pecuária no município de Porto Velho, motivado 

pela expansão do agronegócio da soja, fez com que a maior parte do rebanho bovino ficasse 

concentrada no distrito de União Bandeirantes, localizado a 160 km da mancha urbana, fazendo 

com que esta região passasse por um processo de modificação socioespacial por meio da 

descaracterização física e de conflitos na TI Karipuna e na RESEX Jacy-Paraná. O objetivo 

deste trabalho é pesquisar a evolução e o circuito produtivo da pecuária na região do distrito de 

União Bandeirantes, localizado no município de Porto Velho, considerando a ampla 

concentração do rebanho bovino, constituindo-se assim em frente de expansão agropecuária. A 

metodologia foi realizada através do levantamento de dados quali-quantitativos provenientes 

da IDARON (por meio de estratificação e análise de dados e criação de gráficos) e da SECOM, 

ambos relacionados ao objeto da pesquisa referente à Geografia Agrária. Referencial Teórico 

O referencial teórico desta pesquisa está relacionado à estratificação das propriedades 

(MICHALSKI, 2018); à criação de gado e à comercialização da carne que superam a condição 

de circuito regional de produção e que se transforma em um grande circuito espacial de 

produção (SANTO e SILVEIRA, 2001); ao espeço como especificação do todo social, assim 

como a distinção dos espaços em função da densidade e da substituição de objetos naturais e 

culturais por objetos técnicos (SANTOS, 1996); aos circuitos de produção como circulação de 

bens e produtos apontando como os fluxos perpassam o território. (SANTOS e SILVEIRA, 

2001); ao mundo organizado em subespaços dentro de uma lógica global (SANTOS, 1996); ao 

circuito espacial da produção e de círculos de cooperação que fazem com que o espaço se torne 

interdependente e produtivo à medida que ele se agrega ao universo e passa a fazer parte do 
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todo (CASTILHO, 2011); ao fenômeno humano como sendo dinâmico e resultando na 

transformação qualitativa e quantitativa do espaço habitado (SANTOS, 1988); à palavra 

“espaço” como suscitadora de modificações (HARVEY, 2015); e à divisão do trabalho que 

supõe a existência de conflitos (SANTOS, 1996). Resultados Durante a realização desta 

pesquisa, foi notado que Rondônia, no ano de 2016 já contava com 13,2 milhões de cabeças de 

gado e, dentre estes, 447.991 animais encontravam-se em Porto Velho no ano de 2017, cuja 

maior concentração está situada no distrito de União Bandeirantes. O crescimento desenfreado 

da pecuária modifica o espaço, transformando áreas florestadas em pastagens através do 

crescente desmatamento, e causa conflitos socioterritoriais em áreas protegidas, 

especificamente na Terra Indígena Karipuna e na Reserva Extrativista Jací-Paraná. Os 

produtores da pecuária se caracterizam como pequenos, médios e grandes. A área em estudo 

possui em torno de 1900 proprietários ligados ao ramo da pecuária. Na estratificação das 

propriedades pecuaristas foi possível observar que no ano de 2007 havia 353 pequenas 

propriedades, 26 médias propriedades e três grandes propriedades. No ano de 2016, nove anos 

depois, a localidade já contava com 1.663 pequenas propriedades, 79 médias propriedades e 15 

grandes propriedades. Em relação às áreas ocupadas no ano de 2007, 26.464 hectares 

resultavam na soma das pequenas propriedades; 9.704 hectares, das médias propriedades; e 

4.875 hectares das grandes propriedades. No ano de 2016, as pequenas propriedades somavam 

100.451 hectares; as médias propriedades, 26.752 hectares; e as grandes propriedades, 370.671 

hectares. De acordo com estes dados estatísticos, é possível analisar que o espaço habitado do 

distrito de União Bandeirantes, ao longo destes nove anos, foi modificado pelas ações humanas 

em função do tempo, e isto fica claro à medida que aumenta o número de propriedades e de 

áreas. O estado de Rondônia se classifica como o sexto maior produtor de gado do país e, dentre 

as cabeças, 282.743 estão concentradas no distrito de União Bandeirantes, as quais são 

destinados para 2.311 propriedades localizadas tanto em Rondônia quanto em outros estados. 

Entre as propriedades de destino, a maioria encontra-se no distrito, as quais correspondem 88% 

do número total de propriedades de destino. Quanto aos compradores, os quais totalizam 2.308, 

85% compram para reprodução; 14% para engorda; 1% para abate; menos de um por cento para 

outras finalidades. Estes compradores tanto são pessoas físicas quanto pessoas jurídicas (JBS, 

Frigo 10, Frigorífico Tangará, entre outras). No que se referem aos consumidores finais, ambos 

podem ser pessoas físicas, para consumo próprio, e/ou jurídicas, para comercialização. Os 

consumidores finais também fazem parte deste circuito produtivo, cujas demandas fazem com 
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que a produção pecuária de União Bandeirantes influencie no espaço através dos fluxos. 

Considerações Finais De acordo com as informações adquiridas no decorrer desta pesquisa, o 

avanço da pecuária no norte do estado de Rondônia, provocado pela expansão do agronegócio 

a partir do sul do estado, propiciou novas metamorfoses no espaço agrário de União 

Bandeirantes. Nesse sentido, é interessante entender que este tipo de “progresso”, apesar de 

contribuir com o desenvolvimento econômico de Porto Velho e com a renda dos proprietários 

(as), não é executado de maneira a atender sujeitos impactados com esta expansão. Referências 

CASTILLO, Ricardo; FREDERICO, Samuel. Espaço geográfico, produção e movimento: uma 

reflexão sobre o conceito de circuito espacial produtivo. Sociedade & Natureza, Uberlândia, v. 

3, n. 22, p. 461-474, dez. 2010.HARVEY, David. O espaço como palavra-chave. Revista 

GEOgraphia. Rio de Janeiro: UFF, v. 14, n. 28, p. 8 - 39, 2002. IDARON – Agência de Defesa 

Sanitária e Agrosilvopastoril de Rondônia. GTA’s de União Bandeirantes 2016-2017. ULSAV 

IDARON. 2018.MICHALSKI, Amanda. Geografia da Pecuária e do Desmatamento em Porto 

Velho: União Bandeirantes e Rio Pardo / Amanda Michalski da Silva. – Porto Velho, RO, 

2018.SANTOS, Milton. METAMORFOSES DO ESPAÇO HABITADO, fundamentos 

Teórico e metodológico da geografia. Hucitec.São Paulo 1988. SANTOS, Milton; SILVEIRA, 

Maria Laura. O Brasil: Território e Sociedade no Início do Século XXI. Rio de Janeiro: Record, 

2001. 471 p. SECOM – Secretaria de Comunicação do Estado de Rondônia. Rebanho bovino 

ultrapassa 14 milhões de cabeças em Rondônia. Site http://www.rondonia.ro.gov.br dezembro 

de 2017. Disponível em: http://www.rondonia.ro.gov.br/rebanho-bovino-ultrapassa-14-

milhoes-de-cabecas-em-rondonia/ Acesso em 22 de julho de 2019.VITACHI, José Carlos. A 

(In)ação do estado: da gleba Jorge Teixeira de Oliveira ao núcleo urbano união bandeirante – 

Porto Velho/RO – 1999/2014 / José Carlos Vitachi. – Porto Alegre, 2015. 159 f. 
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MINERAÇÃO E CONFLITOS POR ÁGUA: um exemplo na Comunidade Macaúba em 
Catalão (GO)1 

Bruno Serafim dos Reis2 
Anna Sarah Soares Alves3 
Patricia Francisca de 
Matos4 

 
RESUMO: O presente tem objetivo refletir sobre a mineração e os conflitos pela água decorridos na 
Comunidade Macaúba, no município de Catalão (GO). Constitui um desdobramento de uma pesquisa 
realizada com os camponeses pertencentes a comunidade em 2018 e 2019, com o intuito de analisar as 
problemáticas enfrentadas decorrentes das atividades minero químicas e os conflitos gerados pela terra 
e água, ambos elementos essenciais para a produção e reprodução dos camponeses.   
 
Palavras-chave:  Território; Comunidade Macaúba, Mineração, conflitos.  
 
INTRODUÇÃO 

A mineração é reconhecida como uma das atividades econômicas que gera maior 

impacto ambiental, dentre os diversos, o processo de degradação da paisagem, do solo, do 

relevo; alterações na qualidade das águas superficiais e subsuperficiais, além, é claro, dos 

transtornos gerados às populações circunvizinhas ao empreendimento e à saúde dos 

profissionais que estão envolvidos diretamente no empreendimento (MMA, 1999).  

O processo de expansão da mineração no município de Catalão, localizado no Sudeste 

do Estado de Goiás, têm se intensificado nas últimas décadas. Além disso, este processo de 

expansão tem ocorrido de forma sinérgica aos conflitos e disputas com as comunidades 

camponesas circunvizinhas ao megaempreendimento (LIMA, 2005, FERREIRA, 2012, 

GONÇALVES et al. 2017). Três comunidades rurais especificamente, Coqueiros, Mata Preta e 

Macaúba que ficam em torno das mineradoras sofrem de forma mais intensa os impactos sociais 

e ambientais das atividades mineroquímicas. Cada comunidade, em especifico, partilha 

similaridades e especificidades da forma de organizarem-se e reagirem frente ao avanço 

massivo do capital minerário.   

 
1 Este trabalho é oriundo do Programa de Bolsistas de Iniciação Cientifica intitulado EFEITOS SOCIOESPACIAIS 
NAS COMUNIDADES DO ENTORNO DAS MINERADORAS NO MUNICIPIO DE CATALÃO (GO) 
realizado durante o ano de 2018 – 2019 orientado pela Profº. Drª Patricia Francisca de Matos.  
2 Graduando do curso de Geografia. Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão. Membro do Grupo de 
Estudos Geografia, Trabalho e Movimentos Sociais (GeTEM). contato:  bruno.serafim.bs@gmail.com 
3 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão. 
Contato: annasarah03@hotmail.com 
4 Profº Drº do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão.  Contato: 
patriciafmatos@yahoo.com.br 
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Nesse trabalho, as discussões serão centradas na Comunidade Macaúba, por ser mais 

próximas das mineradoras, também, por ter sido o locus de pesquisa durante o ano de 2018 e 

2019 no Programa de Bolsistas Iniciação Cientifica (PIBIC/CNPq) e uma das comunidades 

com maior organização social.  

 Assim, para a realização da pesquisa foram utilizados para a compreensão teórica livros, 

artigos, dissertações e teses. Alguns em destaque: Pereira (1972), Raffestin (1993), Santos 

(1999), Paulino (2003), Ribeiro (2008), Jacobi (2008), Girardi e Fernandes (2009), Ferreira 

(2012), Gonçalves (2015), Gonçalves et al. (2017) e Silva (2019). Foi usado a pesquisa 

documental para os dados acerca da questão dos conflitos por água, nos relatórios da UNEP 

(1999), UNEP (2002) e Unesco & WWA (2003).  

 A terceira fase da pesquisa constituiu-se em pesquisa qualitativa visando compreender 

e dar voz aos sujeitos diretamente afetados. Nesse sentido, imergimos a campo de modo a 

considerar os sujeitos pesquisados e a realidade discutida como elementos do fazer científico, 

por meio de conversas informais, entrevistas e registros audiovisuais para explorar entre outras 

questões, o pertencimento das famílias ao lugar e a percepção dos principais impactos sociais e 

ambientais das mineradoras na Comunidade.  

Mapa 1: Munícipio de Catalão (GO) 

Fonte: SIEG/IBGE Org. e Adap: REIS, B.S (2019) 

 A Comunidade Macaúba está localizada a aproximadamente 15 quilômetros da sede 

do município de Catalão (GO). O acesso ocorre através da BR-050 e pela GO-504, que 

delimitam parte da comunidade. Com a proximidade da área urbana facilita moradores da 
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comunidade o trajeto de idas e vindas para cidade, sobretudo, para comercialização da sua 

produção. 

 

TERRITÓRIOS E CONFLITOS  

O debate sobre território e conflitos nunca esteve tão em alta quanto nas últimas décadas. 

Conforme Raffestin (1993), os territórios são espaços delimitados por e a partir das relações de 

poder, apesar de que nem sempre exerçam delimitações de fronteiras visíveis. A partir disso, o 

respectivo autor salienta que  
Falar de território é fazer uma referência implícita à noção de limite que, mesmo não 
sendo traçado, como em geral ocorre, exprime a relação que um grupo mantém com 
uma porção do espaço. A ação desse grupo gera, de imediato, a delimitação. […] Isso 
nos conduz a considerar os limites não somente do ponto de vista linear, mas também 
do ponto de vista zonal. […] muitos limites são zonais na medida em que a área 
delimitada não é, necessariamente, a sede de uma soberania fixada de forma rígida, 
mas a sede de uma atividade econômica ou cultural que não se esgota bruscamente no 
território, mas de maneira progressiva. É suficiente dizer que as tessituras se 
superpõem, se cortam e se recortam sem cessar. (RAFFESTIN, 1993, p. 153-154). 

  

 É necessário considerar, ainda, que o território é “ao mesmo tempo, um agente e um 

receptáculo do processo de produção capitalista, cuja lógica hegemônica inscreve os contornos 

dos arranjos existentes” (PAULINO, 2003, p. 215). 

Do mesmo modo, pensar em contorno é negar a ideia de um arranjo acabado, é preciso 

ter em vista a dinamicidade dos embates envolvidos devido as divergências, e que estas 

dinâmicas e estes conflitos entre classes e grupos, impossibilitam a criação de uma delimitação 

rígida dos espaços de poder a partir dos atores sociais envolvidos, traduzindo, assim, sempre na 

criação de novos rearranjos territoriais a partir de conflitos e conflitualidades especificas e 

distintas, ora tendo o apoio do Estado para a expansão, ora as comunidades tendo o apoio de 

movimentos sociais organizados para enfrentar o capital e buscar um meio-termo capaz de 

suprir as exigências e garantir o seu modo de vida (ZHOURI, LASCHEFESKI, 2014).  

Para Girardi e Fernandes (2009, p. 339) a conflitualidade tem gênese a partir de um 

“conjunto de conflitos que constitui um processo gerador e indissociável do desenvolvimento”. 

Ainda é compreendido “através de diferentes formas de violência, que criam um obstáculo ao 

desenvolvimento” desarticulando, então, os conflitos por meio do controle social engendradas 

no processo territorialização-desterritorialização-reterritorialização do campesinato, do 

agronegócio, do latifúndio e dos megaempreendimentos, podendo ser citadas as instalações de 
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mineradoras e as usinas hidroelétricas (UHE)  que desencadeiam conflitos pela terra e, além 

disso, diversos tipos de violência. Conforme, os respectivos autores, conflito e violência são 

termos distintos.  
O conflito é uma reação à tentativa de controle do modo capitalista de produção. Ele 
nasce com a criação de espaços de resistência para transformação da realidade que 
não está sob controle do capital. O Estado e o capital utilizam-se da violência para 
tentar controlar o conflito. A violência é reação ao conflito e caracteriza-se pela 
destruição física ou moral exercida sobre as pessoas. Além da violência privada, 
também existe a violência praticada pelo Estado, por exemplo, contra camponeses, 
por ações diretas e indiretas, passivas ou ativas (GIRARDI, FERNANDES, 2009, p. 
339).  

 

A partir das distinções feitas pelos autores, podemos afirmar que os conflitos e 

violências são causas e resultados decorrentes do enfrentamento de distintos territórios, 

materiais e imateriais, onde cada ator social irá atribuir um significado especifico ao mesmo 

território e terá, um sentido e uma finalidade própria dependendo do uso. Assim sendo, para o 

camponês, o território é o local de produção e reprodução do seu modo de vida, local que age 

e modifica em sintonia com a natureza. Já os megaempreendimentos dão sentido ao território a 

partir do processo de territorialização-apropriação-reprodução-expansão do capital, não que 

estas quatro variáveis encerrem um ciclo de forma indefinida, visto que tais variáveis 

dependem, essencialmente, da volatilidade do mercado e a valorização das commodities a serem 

exploradas e comercializadas.  

De forma sinérgica a isso, ainda cabe avaliar o apoio do Estado para mobilizar e 

viabilizar a possibilidade do empreendimento e a expansão destas em território nacional, 

podendo ser citadas as iniciativas de regulamentação do Novo Marco Regulatório da 

Mineração, ocorrida em 2018, e o Plano Nacional de Mineração (PNM 2030), apresentado em 

2011 pelo Ministério de Minas e Energia (MME) objetivam aumentar a competividade entre 

empresas nacionais e transnacionais e inserir o Brasil dentro do contexto global como um 

importante produtor de minerais (MME, 2011).   

Além disso, pode-se considerar que este aumento visando a obtenção de uma maior 

competividade e facilidade nos processos minerários, tenderá a intensificar os conflitos com 

comunidades camponesas, quilombolas, indígenas, onde a disputa não será apenas pelos 
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territórios, mas pela terra, a água e demais recursos, estes, essenciais para a manutenção do 

modo de vida, de produção e de auto sustento5 e, além é claro, da venda dos excedentes.  

O avanço da mineração ocorrido nas últimas décadas, denota o processo de rompimento de 

fronteiras para a acumulação capitalista e a transformação de recursos territoriais em 

commodities (GONÇALVES et al. 2017). De forma complementar Silva (2019, p.40) 

argumenta que a fronteira capitalista “se constitui um recorte analítico e espacial de 

problemática da mobilidade do capital, das relações de produção pelo território nacional e das 

estratégias geopolíticas do Estado brasileiro.”  

Assim, a expansão e modificação do território podem ser vistos a partir da ótica de 

“mudanças estruturais vinculadas à lógica de reprodução capitalista” as trocas mercantis 

desconhecem fronteiras e fluxos de ideias e valores pautadas, essencialmente, no discurso de 

desenvolvimento (PAULINO et al. 2008).  

O atual modelo que demarca novas racionalidades, funções de produção, trocas de 

mercadorias e reestruturação implicando numa reestruturação e refuncionalização do modo de 

vida e reprodução das comunidades. O aumento, significativo, da extração de recursos naturais 

visando atender as demandas e abastecer o mercado internacional de commodities. Sobre isso 

(GONÇALVES et al 2017, p. 2) salientam que  
Por consequência, paisagens naturais são erodidas, camponeses e Povos Tradicionais 
são expropriados e a força física de trabalhadores é mobilizada e exaurida pela 
superexploração do trabalho.  Estas observações esclarecem que o modelo mineral 
baseado nos grandes projetos de extrativistas de minérios fortalece estratégias de 
controle do trabalho e apropriação privada e desigual dos territórios.  
 

 Além disso, a escala de produção e exportação, os métodos extrativos, o uso e 

desperdício dos próprios minérios, água e energia demonstram a “insustentabilidade do 

desenvolvimento” e a “irracionalidade sistêmica do capital” (MÉSZÁROS, 2007).  

 Muito embora, a mineração seja vista como uma fomentadora de acumulação, devido 

às divisas que gera através da Contribuição Financeira por Exploração Mineral (CFEM) e 

contribuição, junto ao agronegócio, para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro. Do mesmo modo, a modificação da paisagem, conflitos e disputas com comunidades 

 
5 Optou-se aqui pela terminologia de auto sustento, não por desconhecimento do conceito de subsistência, mas sim 
pela crença de que, atualmente, o termo auto sustento insira-se melhor. Basta visualizar as idas a campo onde, em 
sua maioria, ao término havia uma imensa mesa de café com uma variedade e diversidade alimentícia. Não 
ignoramos a situação atual no qual o país perpassa, situação de alta de desemprego, recessão econômica e desmonte 
de diversas conquistas que estão sendo solapadas pouco há pouco.  
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camponesas e tradicionais são visualizadas como entraves a serem superados; isso ocorre, 

principalmente, quando o discurso acerca do desenvolvimento atribui aos camponeses, e demais 

comunidades tradicionais, a atribuição de barreira ao desenvolvimento e interesses nacionais.  

 A ação de criar narrativas que culpabilizam as comunidades, como entraves e barreiras, 

a serem superadas para alcançar o desenvolvimento econômico e nacional, fazem parte do 

processo de convencimento da sociedade para um desenvolvimento irreal e desigual.6 Dessa 

forma, cabe aqui salientar que esta organização sistemática e crescente frente ao capital são 

processos organizacionais no qual estes grupos se mobilizam e lutam pela terra, criando suas 

próprias formas de organização. De tal modo, a luta pela terra pode ser descrita como  
parte de uma dimensão de lutas contra o capital, que deseja da terra sua reprodução 
ampliada e a manutenção de sua estrutura de poder. Na medida em que o capital se 
reproduz, agrava o quadro de desigualdades que o sustenta, mediante a exclusão. E 
como o número de excluídos é cada vez maior, a luta contra o capital tende a um 
crescente. (FILHO, 2009, p. 255).  

  

 De todo modo, a luta contra o capital, também, dever apreendida pela a luta da terra que 

implica o fato de o camponês já está territorializado, em muitos casos por duas ou mais 

gerações, assim é preciso garantir condições para viver nela e dela com dignidade. Assim, a 

luta pela terra, também, é uma reação a não aceitação do processo de expropriação que surge 

como fator e condição já determinada, deve ser vista sob a ótica de que a luta representa uma 

busca de estratégias e métodos para continuar se reproduzindo em meio as contradições do 

modo capitalista de produção.  

 As múltiplas dimensões da luta contra o capital, dos camponeses, visam garantir que o 

seu modo de vida e reprodução ocorra. Apesar disso, o avanço do capital consiste de estratégias 

que tem como apoio o próprio Estado, que se torna permissivo e conivente ao mecanismo de 

avanço-apropriação-reprodução do capital, agravando assim, o quadro de desigualdades que se 

sustenta através da exclusão.  

 

 
6 Nisto, a grande mídia tem papel fundamental na escolha das palavras a serem dispostas para elucidar o caso, em 
especifico, podendo gerar o sentimento de apoio ou de aversão a um determinado movimento. Basta ver, por 
exemplo, as ocupações do Movimento Sem Terra, que muitas vezes são descritos como invasões. Ao invés do 
movimento, em si, obter apoio dos populares, a narrativa criada oferece uma aversão explicita e receio de que 
invasões ocorram em sua própria propriedade – mesmo que esta seja pequena e produtiva. Além disso, podemos 
associar a esse fator de criação de narrativas o desconhecimento de grande parcela da população. A luta e a 
resistencia pela terra deveria ser observada e apoiada de maneira mais efetiva, não apenas de maneira empática, 
mas como processo de (re)existências sociais, culturais e identitárias.  
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ÁGUA: FONTE DE RIQUEZA E CONFLITOS? 

 A água é “fonte de riqueza e de conflitos”, assim descreveu Jacobi na introdução do 

livro Geografia Política da água (2008, p.13-14). Respalda no fato de que a água se tornou riqueza 

a partir de sua transformação em mercadoria a nível global, despertando interesses de grupos 

transnacionais e de órgãos (estatais), tais como o Banco Mundial e a Organização Mundial do 

Comércio. 

 O processo de distribuição da água não ocorre de forma natural e não corresponde aos 

limites estabelecidos geopoliticamente, resultando no acesso desigual ao recurso e, assim, em 

um conflito internacional. Ainda segundo Jacobi (2008) “em alguns países os recursos hídricos 

são mais que suficientes para abastecer as necessidades de seu povo.” Em contrapartida, em 

outros países, devido ao padrão de vida hegemônico, onde baseia-se, principalmente, no 

hiperconsumo de mercadorias, a utilização da água para a produção industrial tende a aumentar, 

o que nas palavras do respectivo autor tendem a “desencadear novos conflitos pelo seu acesso” 

(JACOBI, 2008, p 13).  

 De acordo com relatórios do Programa das Nações Unidas para o Meio-Ambiente, 

Global Enviroment Outlook 2000 (UNEP, 1999) e Global Enviroment Outlook 3 (UNEP, 2002) 

até o ano de 2025 a falta de água será um problema grave. Logo depois, o Water for People, 

Water for Life (Unesco & WWAP, 2003), realizado em Kyoto, em 2003, apontou que faltará 

água para cerca de 2 bilhões de pessoas, em um cenário otimista, e para cerca de 7 bilhões, num 

cenário pessimista, no ano de 2050.  

 A crescente mercantilização e a utilização da água como insumo nos processos 

produtivos, inserem a água num plano não apenas econômico, mas social. A preocupação acerca 

da água, aqui enquanto substância e não como recurso hídrico, demanda pelo estabelecimento 

de metas estabelecer metas para mediar os conflitos pela água. Não apenas ao que diz respeito 

a quantidade, mas a qualidade da água disposta para consumo e utilização. Portanto, Ribeiro 

(2008) considera que “a atual degradação dos recursos hídricos é um dos fatores que limita as 

condições de vida de parte [...] significativa da população do planeta, colocando em xeque as 

possibilidades da continuidade do desenvolvimento em suas diversas dimensões” (p. 17).  

Assim, a degradação ambiental, sendo incluída aqui as suas múltiplas formas (solos, 

água e ar), tendem a limitar as condições para a produção e reprodução da sociedade. A atual 

forma de acumulação capitalista, que busca, de forma constante, o lucro acima de tudo, impõe 
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de forma ativa e correlativa o ideário de desenvolvimento a ser alcançado. Não obstante, esse 

ideal pressupõe uma linearidade e um ponto estabelecido. Dessa maneira cria-se, uma visão de 

que o desenvolvimento a ser alcançado se deve, em grande parte, ao processo de acumulação e 

apropriação de territórios com recursos naturais com alto potencial econômico.  

Portanto, esse ideal de desenvolvimento, ainda se centra, pelo viés economicista. É 

necessário ter em vista que o desenvolvimento, isto é, o desenvolvimento social, só pode ser 

apreendido quando o mesmo tende a modificar a vida da sociedade dando possibilidade de 

melhoria da qualidade de vida, e aqui inserem-se questões econômicas, políticas, culturais e 

identitárias. Dessa forma, Santos (1999) afirma que  
A noção de desenvolvimento com a qual se trabalha hoje é puramente ideológica, não 
tem fundamento na busca do bem-estar. Ela não nos diz como vai ser este bem-estar, 
não nos diz quanto tempo vamos esperar por isso, não nos indica quais são os vetores 
que vão ser postos em ação para chegarmos a isso. Acesso de maneira vaga com a 
retomada do emprego e do crescimento, mas não dizem muito mais. (SANTOS, 1999, 
p. 36).  
 

Em outras palavras, para Pereira (1972) 
 

O desenvolvimento é um processo de transformação econômica, política e social, 
através da qual o crescimento do padrão de vida da população tende a tornar-se 
automático e autônomo. Trata-se de um processo global, em que as estruturas 
econômicas, políticas e sociais de um país sofrem contínuas e profundas 
transformações. Não tem sentido falar-se em desenvolvimento (grifo nosso) apenas 
econômico, ou apenas político, ou apenas social. Na verdade, não existe 
desenvolvimento dessa natureza, parcelado, setorializado, a não ser para fins de 
exposição didática. Se o desenvolvimento econômico não trouxer consigo 
modificações de caráter social e político; se o desenvolvimento social e político não 
for a um tempo resultado e causa de transformações econômicas, será porquê de fato 
não tivemos desenvolvimento. (PEREIRA, 1972, p.19) 

  

 De acordo com os autores supracitados, o desenvolvimento o desenvolvimento só pode 

ser compreendido em sua totalidade quando permite evidenciar um conjunto sinérgico de 

transformações (econômicas, políticas e sociais). Isso, quando, tende a alavancar o padrão de 

vida da população. 

Desse modo, inferir e atribuir ao desenvolvimento tendo apenas o viés econômico, além 

de limitar, inicia-se uma setorialização das informações e dados específicos, nos quais, tendem 

a omitir a natureza concreta dos dados tendo como enfoque apenas as questões de publicização 

de dados nos quais reafirmem um discurso que deseja ser e, ganhar, evidencia. Por detrás disso, 

o quadro da totalidade de todos estes conjuntos acaba, por sua vez, demonstrando que a escolha 

feita utilizando apenas um item não ilustra a totalidade em si. 
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IMPACTOS E EFEITOS SOCIOESPACIAIS 

Toda e qualquer atividade humana, conhecida como econômica altera e modifica o 

ambiente. A matéria-prima da mineração são os bens não renováveis que tendem a acabar à 

medida em que seu processo de exploração se intensifica. Apesar de ser uma atividade de uso 

temporário da terra e subsolo, é imperativo a alteração das condições ambientais naturais, são 

fortes modificadores da paisagem, pois degradam extensas áreas, muitas vezes de difícil e 

complexa recuperação, atingindo a vegetação, solos e recursos hídricos do espaço de 

empreendimento e entorno. De acordo com o IBRAM (2012) os:  
Impactos diretos ou primários podem ser resultantes de qualquer atividade que 
envolva supressão ou limpeza de áreas (tais como vias para acesso, construção de 
estradas, perfuração para exploração, construção de barragens de rejeitos, entre 
outros), lançamento nos corpos hídricos ou no ar (emissão de particulados), sendo que 
estes são rapidamente identificáveis e passiveis de remediação.  
 

O CONAMA abarca, no artigo 1º da Resolução CONAMA-001, o conceito de impacto 

ambiental como:  
Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer 
alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 
por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 
direta ou indiretamente, afetam: I - A saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II - As atividades sociais e econômicas; III - A biota; IV - As condições estéticas e 
sanitárias do meio ambiente; V - A qualidade dos recursos ambientais.(IBAMA, 
1986). 
 

De acordo com as pesquisas de Ferreira (2012) e Gonçalves (2016) a territorialização 

das atividades mineradoras promovem efeitos socioambientais e socioterritoriais, tais como: a 

expropriação dos camponeses; a alteração da paisagem local; o aumento do escoamento 

superficial; a diminuição de infiltração de águas no solo; o  rebaixamento do lençol freático;  o 

aumento de gases e partículas sólidas em suspensão; a geração de ruídos, no processo de 

deslocamento de maquinários e uso de explosivos para desagregação de rochas; o 

desmatamento da flora; a migração da fauna; e riscos de rompimento e extravasamento de lamas 

de rejeitos das barragens. Este último item ganhou maior atenção da Comunidade após os 

trágicos eventos que ocorreram em Mariana e Brumadinho (MG).  

Na Comunidade Macaúba encontram-se dois tipos de rejeitos. Um na forma de resíduos 

de lama, os quais são alocados na barragem de contenção, cujo objetivo é retê-los e sedimentá-
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los7. O outro tipo de resíduo é sólido, sendo descartado, em formas de montanhas de estéril – 

material que não é minério e deve ser removido para a explotação do minério. Esses dois tipos 

de rejeitos afetam diretamente os moradores. 

 A barragem gera a propagação de um mau cheiro, poluição das águas do entorno da 

área, proliferação de insetos – principalmente, de moscas e muriçocas, de acordo com os 

moradores – gerando insegurança devido às possibilidades de rompimento. Este medo é nutrido 

pela memória do rompimento da barragem de rejeitos da antiga Fosfértil, em 2004, atingindo 

áreas de influência dos Córregos Fundo, Garimpo e Gouveia, nos municípios de Catalão (GO) 

e Ouvidor (GO), e do desastre da Samarco/Vale/BHP Billiton em Mariana (MG), causado pelo 

rompimento da Barragem do Fundão, em novembro de 2015 e em janeiro de 2019 com a 

barragem da mina do córrego do Feijão da Vale S.A.  

De grosso modo, os dados da pesquisa acerca dos principais efeitos ambientais das 

mineradoras (água, poeira, poluição do ar e sonora), indicam que 90% dos entrevistados 

relataram que o maior problema refere-se, essencialmente, a diminuição da água, o que resulta 

no secamento das nascentes e na diminuição da vasão de água destas e dos córregos; 70% 

reclamaram da poeira do depósito de rejeito que em períodos de estiagem provoca problemas 

de respiração e cria uma pequena camada de poeira nas residências; 40%, da poluição do ar – 

este age de forma conjunta com os problemas de poeira – e 30%, da poluição sonora devido ao 

constante tráfego de caminhões e utilização de explosivos para fragmentar algumas rochas e 

facilitar o transporte de um local para outro.  

 

Gráfico 1: Percepção dos efeitos ambientais das mineradoras na Comunidade Macaúba 

em 2018 

 
7Para Klein (1996, p.44), “as barragens de rejeito representam o dano ambiental mais significativo provocado pelas 
minerações. As lagoas formadas apresentam trechos assoreados com material sílico-argiloso e magnetita 
proveniente do beneficiamento dos minérios em questão.” 
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Fonte: Trabalho de campo (2018) 

 
Outro fator identificado e relatado pelos moradores, refere-se à modificação da 

paisagem substituída por depósitos de rejeitos, como ilustrado no mosaico 1. A modificação da 

paisagem consiste na alteração da sua forma original, isto é, a sua primeira natureza, ao ser 

modificado e apropriada, transforma-se em uma segunda natureza, tal transformação está 

diretamente ligada a apropriação do território com determinados fins exploratórios. Assim, tudo 

se torna capital, o solo, o subsolo, o que pode ser considerado os proveitos. De outro lado, 

conforme já disposto, os recursos que não tendem a ter valoração (para este setor) são os 

rejeitos, ausentes de valor e utilidade. 

Mosaico 1: Comunidade Macaúba, Catalão (GO): vista parcial do depósito de rejeito  
 

 
Fonte: Pesquisa de campo, (2018) 
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Estas alterações, também se confirmam através da análise comparativa de imagens por 

satélite8 utilizando o ano base de 2006 e posteriormente de 2018 para visualizar o avanço das 

mineradoras sob a comunidade. 

Este avanço reflete, ainda, a necessidade de expansão das mineradoras em novas áreas 

para a apropriação e exploração mineral, que ocorre, de tal modo, que as trajetórias particulares, 

isto é, as trajetórias comunitárias, as memórias e resquícios de uma valoração material e 

imaterial da comunidade sob o espaço, são desconsideradas. 

 

 Mosaico 2: Vista parcial do depósito de rejeito em 2006 e 2018. 

                          

 
Fonte: Google Earth, 2018. 

 A área sul do perímetro ilustrado no ano de 2006 detinha área de proteção, a qual foi 

necessária à supressão vegetal para a deposição do depósito de rejeitos ilustrada na imagem de 

2018. Com isso, além de modificar e alterar as dinâmicas ecológicas pré-existentes os impactos 

em decorrência deste processo de expansão tendem a afetar diretamente as práticas agrícolas 

na comunidade.  

 

PROBLEMAS RELACIONADOS E IMPACTOS NAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS 

Em razão do rebaixamento do lençol freático, fruto da mineração em cava, ocorre um 

processo de redução do abastecimento de água ameaçando as práticas agrícolas - de modo 

 
8As imagens de satélite permitem que, aquele(a) que observa, possa ter dimensão da modificação da 

paisagem decorrente do avanço da mineração neste período espacial de doze anos. Assim, as imagens figuram-se 
como um importante instrumento que visa auxiliar e colaborar para a compreensão da modificação decorrente da 
exploração mineral.  
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especial, as hortaliças e lavouras que necessitam de irrigação durante o período de estiagem - 

prejudicando assim, aos dependentes econômicos dessa produção. Para, além disso, há também 

o comprometimento das atividades domésticas devido à redução considerável de água das 

cisternas, forçando-os a economizar. 

Estes problemas tendem a afetar substancialmente a vida e a produção dessa 

comunidade. Assim, ao considerar a água como elemento essencial à vida, aqui esse problema 

afeta e intensifica diretamente a capacidade e a possibilidade de se viver daquilo que se produz 

e do que se consome. Visto que grande parte da própria produção é utilizada para autoconsumo 

ou, como é dito pelos próprios moradores, “produção de despesa/produção de gasto”, essa 

produção visa atender as necessidades do núcleo familiar e o excedente é comercializado com 

o intuito de adquirir outros produtos que não são cultivados, mas, de modo geral, em grande 

parte das propriedades entrevistadas tendem a ter autonomia e autossuficiência na produção 

para consumo.  Na tabela 1 pode ser visto as práticas agropecuárias predominantes na 

comunidade.   

Tabela 1: Comunidade Macaúba: práticas agropecuárias mais presentes nas 

propriedades em 2018. 
 

 

Fonte: Pesquisa de campo, (2018) 

 

Conforme apresentado, a base da economia da Comunidade Macaúba é oriunda, de 

forma predominante, do gado de corte e de cria, da produção de leite, da agricultura e do 

arrendamento. Existe ainda, uma diversidade na produção voltada para o consumo familiar, 

denominado pelos sujeitos de produção para o gasto: criação de galinhas e porcos, cultivo de 

hortaliças e lavouras, frutas. A criação de galinhas é destinada, essencialmente, para o consumo 

de carne e ovos, tendo a finalidade de atender às necessidades alimentares da família (tanto das 

Atividades Quantidade (%) 

Pecuária 100% 

Frutas 100% 

Galináceos  88% 

Leite 85% 

Hortaliças 70% 

Lavouras 62% 

Suínos 55% 
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pessoas que moram na propriedade quanto daquelas que vivem na cidade, como os filhos, as 

cunhadas, entre outros) e o excedente é comercializado.  

Mosaico 3: Comunidade Macaúba: diversificação da produção, hortaliças, alho, banana, feijão, 

milho e mandioca. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, (2018) 

De acordo com o mosaico 3, acima ilustrado, apesar dos efeitos socioespaciais, 

ambientais, culturais e econômicos, a Comunidade Macaúba continua a produzir diversos 

gêneros alimentícios, tanto para consumo, quanto para comercialização. Entre as hortaliças, 

destaca-se o cultivo de tomate no sistema de arrendamento, em cerca de 10 alqueires, que são 

comercializados em Catalão (GO) e Uberlândia (MG). Quatro famílias pesquisadas têm como 

principal renda econômica o arrendamento para o plantio de tomate e uma para a criação de 

gado. 

Entretanto, cabe ressaltar que, a produção que é feita atualmente difere de duas décadas 

atrás, de acordo com os relatos dos moradores, antes a produção era maior, isso foi modificado 

depois que a mineração intensificou as atividades e expandiu para novas áreas, matando 

nascentes e diminuindo a quantidade de água.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

As mudanças estruturais que estão vinculadas à lógica de reprodução ampliada do 

capital, na qual as trocas mercantis não conhecem fronteiras e fluxos de ideias e valores que lhe 

são inerentes, chegam cada vez mais uma escala planetária. As preocupações são inumeráveis, 
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pois tudo parece esvair-se de significado ante a velocidade de acontecimentos que parece 

suplantar a nossa capacidade de compreende-los. 

Os conflitos ambientais surgem quando o sistema, dentro da lógica capitalista, se 

apropria do espaço e desencadeia processos e conflitos sociais e ambientais. Ao se chocar com 

territórios de grupos sociais que dependem diretamente do espaço para sua produção e 

reprodução, estes grupos visualizam estes megaempreendimentos não apenas como 

apropriadores de recursos naturais, mas do espaço e território. Mesmo ao considerar o 

contraponto da busca destas empresas por uma gestão ambiental e um desenvolvimento 

sustentável, a apropriação ocorre de forma material e simbólica da natureza.  

Conforme Smith (1988, p. 87) elucida que “debaixo da ordenação do processo de 

acumulação o capitalismo como um modo de produção deve-se expandir continuamente para 

poder sobreviver”. Assim, “o capital se volta para a superfície do solo 9em busca dos recursos 

materiais” e conclui que “a natureza torna-se um meio universal de produção, de modo que ela 

não somente provê o sujeito,  

Portanto, os conflitos, aqui um caso ilustrado pela água (mas que poderia ser descrito 

também pela luta da terra), elemento essencial para a vida, para a produção e a reprodução 

social, se materializam a partir de distintas visões sob o mesmo local.  

Mesmo considerando a luta, organização e mobilização da comunidade frente a 

mineração. O conflito pela água cria um panorama de difícil e complexo aspecto. Este, por sua 

vez, sendo essencial para a produção e reprodução facilita o processo de compra por parte das 

mineradoras. 

 Conforme enunciado em uma das entrevistas realizadas, “uma propriedade sem água 

não vale muito, a água é importante pra tudo, sem água a gente não vive”. Portanto, considerar 

o conflito por água, aqui ilustrado nesta comunidade camponesa, tende a criar dois caminhos. 

O primeiro, de aceitação de algo inevitável, inerente e sem possibilidades de contrarreação; e o 

segundo, um caminho no qual a luta se faz a partir, e por organização e mobilização da 

comunidade em conjunto com entidades sociais, movimentos sociais e setores da sociedade em 

 
9 Aqui cabe uma breve adaptação, do que Smith (1988) descreveu, para contextualizar que o processo de 
apropriação do subsolo também visa a reprodução do capitalismo. Os minerais tornam-se, então, fonte esgotável 
(devido a sua finitude) na dinâmica do capital. Assim, tudo tende a ser apropriado, valorado e utilizado para a sua 
produção e reprodução. Deste modo, pode-se afirmar, sem embargo, que a superfície terrestre e a subsuperfície 
tornam-se totalidade no processo de produção, visto que no capitalismo, “a apropriação da natureza e sua 
transformação [...] ocorre [...] em escala mundial.” (SMITH, 1988, p. 88) 
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busca da Justiça Social Ambiental (ACSERALD, 2004). Afinal, o que deveria ser inserido 

como verdadeira importância, o lucro ou as pessoas?10 
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O ECOCÍDIO DA FLORESTA ATLÂNTICA E A FALSIFICAÇÃO DA 

AGROECOLOGIA PELA INDÚSTRIA DE CELULOSE NO EXTREMO-NORTE DO 

ESPÍRITO SANTO. 

 

Gustavo Rovetta Pereira 

Resumo: 

 

O objetivo deste trabalho é evidenciar duas partes de um mesmo processo protagonizado pela 

indústria de celulose, inerentes a sua invasão do território de parte significativa da região norte 

do Espírito Santo, através do monocultivo de eucalipto, matéria prima subjacente a sua linha de 

produção. Os processos em questão são: o desmate e a substituição da floresta característica a 

Mata Atlântica, sob a retórica do reflorestamento no Espírito Santo e a apropriação retórica da 

Agroecologia enquanto “matriz técnica” a ser “transmitida” para a população remanescente de 

quilombo e para agricultores(as) da região norte. Principais atingidas pela espoliação de suas 

terras, o desmatamento e as consequências socioecológicas relativas à conversão do território 

em uma absurdamente grande plantação de eucalipto. São abordadas evidências colhidas 

através de trabalho de investigação em áreas de plantio de eucalipto, também, junto a algumas 

famílias de remanescentes e lideranças quilombolas da região do Sapê do Norte, no município 

de Conceição da Barra, no extremo-norte do Espírito Santo, durante o mês de julho de 2018 e 

no mês de Janeiro de 2019.Até quase o final da segunda metade do século XIX, o estado do 

Espírito Santo possuía apenas 1/3 do seu território ocupado pela sociedade nascente com a 

colonização. Os dois terços restantes, no interior e em parte do litoral, eram habitados pelas 

populações originárias da Mata Atlântica ou apenas pelas demais espécies e organismos 

característicos (OLIVEIRA, 2008).Entretanto, na segunda metade do século XIX, o Espírito 

Santo deu continuidade a uma série de incursões no sentido de capturar, expulsar ou exterminar 

aquelas populações mais resistentes à expansão da sociedade colonial. Principalmente aqueles 

que viviam com maior fluidez nas matas. As etnias Puri no sul e os Botocudos no norte. Para 

que assim, pudessem preparar a região para o recebimento de novos imigrantes brancos, 

idealizados para ocuparem o território do Espírito Santo no período de transição vinculado ao 

fim da escravidão. Na época da abolição da escravidão, eram vigentes no Brasil as ideologias 
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racistas da Europa, o “racismo científico” que conceituava as populações não brancas como 

inferiores geneticamente e culturalmente aos brancos de origem europeia (MEMMI, 2000, 

FRIEDRICKSON, 2002, MACIEL, 2016). Esta ideia fundamentou a postura do estado de não 

propiciar o acesso das populações negras e ameríndias a terra e as florestas, desconsiderando 

suas formas de manejo do ambiente e incentivando a imigração de camponeses pobres para o 

sul e o sudeste principalmente. Por consequência, na parte final da primeira metade do século 

XX, o Espírito Santo só possuía florestas densas, sobretudo na região norte do estado, nas terras 

menos permeadas pelos colonos italianos e o monocultivo de café (SOUZA, 1990). Locais onde 

viviam as populações tupiniquim (município de Aracruz) e também a maior parte absoluta das 

comunidades de remanescentes quilombolas (municípios de Conceição da Barra e São 

Mateus).Logo, durante a década de 60 o governo do Espírito Santo, incentivado pela política 

econômica empreendida pela ditadura militar a nível federal, planeja uma série de grandes 

projetos industriais no sentido de consolidar a urbanização e um mercado interno. Um desses 

projetos era uma indústria de celulose a ser instalada no município de Aracruz, que demandaria 

um grande contingente de matéria-prima. A madeira escolhida foi o eucalipto e tendo em vista, 

a evidente degradação das florestas do estado, a retórica do governo para incentivar o plantio 

se deu através de uma política chamada como “reflorestamento” (OLIVEIRA, 2008).Porém, 

além de ser plantado em áreas anteriormente desflorestadas, foi inserido predominantemente 

em locais onde a Mata Atlântica se desenvolvia em plenitude, havendo a derrubada das florestas 

primeiramente com machados e posteriormente com tratores e correntões (RUSCHI, 1969, 

MEDEIROS, 1995, FERREIRA, 2002; 2009).Para mais, a empresa além de degradar 

ecossistemas inteiros, junto a espécies e organismos, fez o mesmo com as populações 

tupiniquim em Aracruz. Forçando seu deslocamento, deteriorando suas condições de vida. 

Principalmente através do desmatamento e da canalização de rios e córregos para abastecer sua 

linha de produção. Em 2004, a Associação de Geógrafos Brasileiros apontou que a empresa 

utilizava a mesma quantidade de água compatível com o uso somado de todos os habitantes da 

Grande Vitória (MARACCI, 2010). As populações remanescentes quilombolas do Sapê do 

Norte, também foram grandemente atingidas pela degradação das florestas, assoreamento dos 

cursos d’água, uso intensivo e extensivo de agrotóxicos. Além de terem sido expulsos e/ou 

coagidos a deixarem seus locais de vida com a chegada da empresa que escolheu a região como 

local para o monocultivo de Eucalipto (FERREIRA, 2002; 2009).O eucalipto é uma espécie 

nativa da Austrália e necessita aproximadamente de 1000mm a mais de pluviosidade que a 
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média das localidades de Conceição da Barra e São Mateus, para que tenha um 

desenvolvimento similar ao que teria em seu ecossistema natal. Dessa maneira, ele retira o 

restante de água necessário do lençol freático, o secando (RUSCHI, 1968, FERREIRA, 2002; 

2009).Atualmente, os municípios de Conceição da Barra e São Mateus, segundo os resultados 

preliminares do Censo Agropecuário de 2017, dispõem respectivamente, de 41.996,400 de 

118.804,4 e 40.433,396 de 233.872,7 hectares de florestas plantadas em relação ao total das 

áreas dos municípios (IBGE, 2018). No caso de Conceição da Barra este valor é relativo a mais 

de 1/3 do território do município.  Em contrapartida, houveram transformações desde a década 

de 60, relacionadas a forma como o mundo empresarial e os estados começaram a compreender 

a problemática ambiental contemporânea. Primeiramente nos países centrais na difusão do 

capitalismo mundial. Dentre uma variedade de consequências, houve a incorporação do 

“discurso verde” nas práticas empresariais e a produção de legislações que regulassem de 

alguma maneira práticas produtivas com potencial de impacto nos ecossistemas. Sem que a 

filosofia existencial de crescimento e consumo ao infinito, inerente ao capitalismo estivesse 

comprometida (ACSELRAD. 2010). Dessa maneira, as empresas poluidoras seguem a 

legislação e incorporam a sustentabilidade em sua apresentação enquanto marca, através de 

peças publicitárias. Porém, sem mudarem o engajamento ambiental de suas práticas. Como 

ocorreu com a empresa “Aracruz Celulose”, que posteriormente foi vendida, se tornando 

“Fibria”.Nesta lógica, a empresa fomenta projetos chamados como PDRTs (Projetos de 

Desenvolvimento Territorial), que segundo ela envolvem a capacitação de agricultores(as) 

acerca do “conceito de agroecologia”, no entendimento da empresa. Entretanto, as terras 

utilizadas são concedidas em regime de comodato pela empresa, mesmo que no caso dos 

PDRTs ofertados as famílias de remanescentes quilombolas do Sapê do Norte. Sejam terras 

anteriormente usurpadas de seus ancestrais pela empresa. Através da coerção e de ameaças, 

principalmente quando as famílias não possuíam uma documentação que apontasse a posse das 

terras. Fato que obviamente era comum a maioria das famílias descendentes de africanos e seus 

descendentes aquilombados na região. Independente do caráter das formas de manejo 

empreendidas pelas práticas de fomento dos PDRTs da empresa. A maior parte dos problemas 

socioecológicos existentes nos municípios em que ela atua, são oriundos da desconstrução dos 

ecossistemas proporcionados pelo monocultivo de eucalipto. A exemplo, do secamento dos 

cursos d'água e das nascentes e a consequentemente falta acentuada de água em períodos de 

estiagem como ocorreu na crise hídrica que acometeu o sudeste e deixou muitas famílias da 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 12 – Conflitos Socioambientais e Neoextrativismo na Disputa pela Natureza no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
6449 

 

região sem água. Referências: ACSELRAD, Henri. Ambientalização das lutas sociais: o caso 
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https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/pesquisa/24/75511 Censo 

Agropecuário 2017, resultados preliminares sobre o município de Conceição da Barra. 
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A IMPORTÂNCIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS PARA A RESISTÊNCIA 

POPULAR: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NO DISTRITO NOVA VIDA, MOJU-

PA 

 
Deisiane Cardoso de Souza, 

Sávio Levi Moraes Lima 
Resumo: 

 

Os Movimentos Sociais são entendidos a partir de conceitos que enfatizam a historicidade dos 

fatos que levam o sistema mundial a ser um sistema capitalizado e hegemônico, e se dão como 

resposta organizativa a esse sistema, sendo entendidos como organização social em ações 

coletivas que constantemente são muito mal interpretadas devido à distorção proporcionadas 

pela mídia. Os movimentos emergem das classes menos favorecidas pelo sistema capitalista, 

no entanto, há muitas regiões ausentes dessas organizações, e que paulatinamente são 

massacradas pelo poder hegemônico e carecem de respostas imediatas ao sistema opressor. Para 

melhor discorrer acerca desses fatores, é necessário compreender o porquê dos Movimentos 

Sociais na conjuntura atual, uma vez que o trabalho do homem produz o espaço social e esse 

por sua vez irá determinar o comportamento do homem, um exemplo dessa afirmação é o modo 

de produção capitalista, em que uma cidade é produzida pela lógica do capital pautada 

principalmente na alienação do trabalho e na alienação da consciência. Esse poder hegemônico 

é concentrado em territórios específicos onde o acúmulo de capital é maior, onde as 

privatizações fazem parte da dinâmica territorial e as relações de poder são mais expressivas 

devido o modo de produção aplicado gerando mais acúmulo de capital e principalmente 

produzindo desigualdade que afeta diretamente a classe popular e trabalhadora. Essas 

concepções trazem em si o histórico motivador da origem dos Movimentos Sociais, pois esses 

abrigam uma multiplicidade de conceitos teóricos, mas que essencialmente pode ser definido 

como organização social tendo a ação coletiva como elemento central. Podemos associar o 

surgimento dessa sociedade em movimento à expectativa e intenção de resposta organizativa à 

uma outra camada populacional (supostamente superior no tocante à classe dominante graças a 

economia capitalista) ou diretamente ao sistema que se opõe aos ideais desses grupos 

organizativos. Também é importante destacar que os movimentos sociais não estão 
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exclusivamente ligados às classes oprimidas, mas também existem os movimentos das classes 

médias que na maioria das vezes interpretam o papel de classes opressoras. O Brasil e a América 

Latina, bem sabemos, sofrem grande desestruturação tanto de caráter econômico quanto 

político devido sua monopolização pelo poder hegemônico norte americano e europeu. Os 

sistemas de redes e fluxo de comércio abastecem o poder capitalista tendo a América Latina 

como fornecedora de recursos e mero abrigo das deformações oriundas desse sistema. Diversas 

populações camponesas são varridas de seus territórios junto com suas culturas pelos 

empreendimentos tecnológicos e de produção de larga escala voltada para abastecer meio 

mundo menos as suas localidades. Essas desigualdades também são resultado das eficientes 

redes do capitalismo: globalização, que vem enraizando as desigualdades sociais entre países 

desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Nesse sentido, os movimentos sociais têm 

características de lutar contra essas mazelas. E alguns abraçam causas específicas, porém, 

acabam, de forma direta ou indireta, defendendo todos os direitos de forma geral. O Brasil 

abrange todas essas problemáticas da desigualdade social, apesar de ser uma peça importante 

para o capitalismo devido a sua grande produção no gênero alimentício voltado para saciar a 

fome dos estrangeiros bem nutridos. Desse modo, a “pátria amada” brasileira acaba abrigando 

as problemáticas refletidas do processo hegemônico de forma bastante expressiva. O Estado 

brasileiro se coloca à disposição das ordens do capital estrangeiro, e o foco maciço no 

Agronegócio é a obediência límpida que o Brasil presta a esse sistema. Esse processo 

conjuntural da política capitalista, obviamente, faz alusão aos motivos do porquê se pensar nos 

Movimentos Sociais voltado para a defesa dos direitos dos trabalhadores camponeses, 

ribeirinhos, indígenas, quilombolas, homossexuais, negros, mulheres, operários, entre outros. 

Com base nesses argumentos abordados, o seguimento deste trabalho se dá na ênfase de uma 

problemática muito comum no território brasileiro (amazônico, principalmente): a questão de 

empresas multinacionais que se instalam em alguns territórios, e posteriormente se 

territorializam rapidamente absorvendo a identidade local da população, a mão-de-obra, os 

recursos naturais e os direitos de uma educação voltada para a realidade do povo. Nesse sentido, 

temos como exemplo o caso da empresa Sococo S.A. Agroindústrias da Amazônia, localizada 

no interior do município de Moju-Pa desde a década de 70, tendo posse de 20 mil hc de terras 

mojuenses. A fixação dessa empresa se deu primeiramente com a descoberta de um solo que 

melhor adaptaria espécies híbridas de côco. Esse investimento ocorreu sobre a alegação de que 

a Sococo é a maior empresa no ramo da coqueicultura com sucesso no país, e com alto índice 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 12 – Conflitos Socioambientais e Neoextrativismo na Disputa pela Natureza no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
6453 

 

de empregabilidade tanto em Moju e Ananindeua-PA quanto em Maceió-AL. No entanto, essa 

empregabilidade não é nada mais do que a oportunidades da empresa fazer uso do trabalho de 

muitos moradores do Distrito Nova Vida e também de migrantes nordestinos, com a 

remuneração de um salário mínimo. A vila Nova Vida, foi fundada em 1985, tem cerca de 2.200 

habitantes. Apresenta uma idade próxima à idade da implantação da empresa no local. Observa-

se uma realidade de dependência uma da outra, pois pesquisas populares revelam que se não 

fosse a existência da empresa no local o Distrito não teria crescido nem se mantido como uma 

das maiores vilas do município, porém se não fosse a existência da vila a empresa Sococo não 

teria significativos lucros graças à mão-de-obra barata que sustenta seu funcionamento. E a 

população ainda se identifica como “moradores da Sococo”, generalizando o território 

pertencente à empresa para além das cercas que a separam da vila (se autodenominam 

pertencentes à Sococo e não à vila Nova Vida). E dizem inclusive, que a vila só pôde se 

desenvolver a partir da instalação da empresa, evidenciando ainda mais a alta dependência que 

ela proporciona. A vila conta com duas escolas públicas, uma de educação infantil e a outra de 

ensino fundamental e médio Major José Tenório. Esta ultima foi fundada pela empresa Sococo 

juntamente com a prefeitura de Moju, e funcionava primeiramente dentro dos terrenos da 

empresa. Hoje se situa no início da vila (lado de fora da Fazenda Sococo) e é mensalmente 

“prestigiada” com uma pequena quantia em dinheiro colaborativo partido da empresa. Os 

alunos, em sua maioria filhos, irmãos, primos ou sobrinhos de funcionários da Sococo, visam 

um futuro impregnado nas oportunidades de trabalhar para o Agronegócio. Principalmente 

quando a escola não apresenta, em sua organização pedagógica, nenhum método de incentivo 

ao desenvolvimento local desvinculado da perspectiva urbana ou da perspectiva empresarial 

“bem-feitora”. Muitos alunos, de modo especial moradores das beiras de estradas, acabam se 

sujeitando ao trabalho alienador seja da Sococo, Marborges, Agropalma ou Biopalma (três 

empresas da dendeicultura) de forma muito precoce, enquanto os jovens moradores da vila 

começam a realizar experiências com interesses de ingressar na empresa através do Programa 

Jovem Aprendiz. Essa região é evidentemente alvo de altos investimentos que eleva o valor da 

terra não só pela terra, mas pelo lucro que ela produz. Mesmo que para obter tal lucro seja 

necessário se apropriar de técnicas que prejudicam o solo, vegetação e hidrografia; se apropriar 

da mão-de-obra local e se apropriar do território criando uma territorialização voltada para o 

sistema capitalista. Esse sistema monopolizador não é um fenômeno isolado de cada região 

brasileira, nem de meso ou microrregiões, mas é um fenômeno que ocorre diariamente na 
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sociedade desde as localidades mais humildes às mais modernas. É um sistema global que 

controla a dinâmica econômica, política e cultural de cada território nacional, e, por isso, é 

necessário o surgimento, funcionamento e articulações dos movimentos sociais dentro dessa 

dinâmica fazendo o enfretamento à esses fenômenos. É necessário pautar que o Distrito Nova 

Vida, que há muito sofre os conflitos oriundos da presença de um pedaço do capital hegemônico 

no seu território, é ausente de qualquer tipo de movimento social, organização coletiva ou 

sindicato que possa interferir na contínua alienação trabalhista e educacional imposta pelo 

capitalismo. E também é importante colocar que esses conflitos, que muitas vezes sequer são 

identificados pela população, são conflitos velados pela aparente bem-feitoria da empresa para 

com a população que inocentemente age com passividade diante das atrocidades silenciosas do 

capitalismo. A importância de salientar essas abordagens a respeito das dinâmicas 

sociopolíticas faz a existência dos movimentos sociais obterem um significado mais expressivo 

e necessário. Esses conceitos estão em contínuo debate dentro de grande parte da sociedade, no 

entanto, uma boa parcela social ainda desconhece a serventia das lutas populares ou são 

convencidas pela mídia alienadora ou pelo próprio opressor capitalista. Portanto, é essencial 

abordar fatos relacionados a esses acontecimentos tão comuns em regiões pouco favorecidas 

pelos seus próprios direitos e pela ausência de conscientização e de autocrítica partida da 

própria população e principalmente ressaltar dentro dessa perspectiva a importância da 

existência e essência dos Movimentos Sociais. 

 

 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 12 – Conflitos Socioambientais e Neoextrativismo na Disputa pela Natureza no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
6455 

 

 

UMA GEOGRAFIA ENTRE MORTOS E FERIDOS NA AMAZÔNIA ORIENTAL: 

VIOLÊNCIA NO CAMPO E DISPUTA TERRITORIAL NO PARÁ 

 

José Sobreiro Filho 

Resumo: 

 

Não é de hoje que se sabe que o estado do Pará lidera quando o tema é a violência no campo. 

O número de assassinatos no campo, que historicamente já era grande, alcançou a soma de 294 

durante o período de 1997-2018. Sozinho, o estado do Pará é responsável por 35% das mortes 

no campo brasileiro e 66% das mortes quando o recorte é a região norte. Além dos casos mais 

famosos, como o Massacre de Eldorado dos Carajás e Pau D’Arco, o Pará detém o registro de 

mais 35 casos de assassinatos coletivos, fato que representa 101 vitimados, ou seja, 35,56% dos 

assassinatos no estado. Além dos números elevados quando o tema é violência no campo e de 

uma forte relação com o trabalho escravo, ainda é fundamental destacar que há uma 

especialização do extermínio político no campo. Uma parcela expressiva dos assassinatos na 

Amazônia paraense é focada em lideranças (sem terras, atingidos por barragens, posseiros, 

camponeses, quilombolas, ribeirinhos, etc.) que tem como temas centrais os territórios e seus 

recursos naturais. Doutro lado, o estado do Pará é caracterizado pela concentração absurda de 

terras, sendo que de acordo com os dados do Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR), por 

exemplo, 60,9 milhões de hectares estão nas mãos de 6,9 mil imóveis e as propriedades acima 

de 100 mil hectares concentram área superior a 27 milhões de hectares. Face a essa realidade 

que temos como objetivo defender a conflitualidade enquanto um atributo imprescindível do 

processo de produção do espaço na fronteira amazônica. No caso analisado, a conflitualidade 

tem qualidades do conflito promovido por latifundiários, Estado, movimentos e organizações, 

ribeirinhos, camponeses, sem terras, quilombolas, etc. As disputas nos casos analisados 

gravitam na órbita, sobretudo, de quatro temas: 1) atingidos por barragens e grandes projetos; 

2) sem terras, posseiros, quilombolas, extrativistas e outros que disputam e defendem 

territórios; 3) os atingidos pela mineração e extração de outros recursos naturais. 4) os sujeitos 

sociais e modos de vidas cujos territórios estão dispostos no curso de um projeto logístico nas 

terras e águas. O trabalho está amparado nos seguintes procedimentos de pesquisa: 1) 
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Analisamos os dados da Comissão Pastoral da Terra dispostos nas listas de assassinados por 

ano (1997-2018), tendo como recorte os dados do estado do Pará. Realizamos a análise dos 

assassinatos tanto em sua feição singular quanto plural; 2) Realizamos entrevistas com 

lideranças de movimentos socioterritoriais, camponeses e ribeirinhos da região. A escolha pela 

utilização das entrevistas deve-se à valorização da voz dos sujeitos e os temas envolveram temas 

relacionados à disputa territorial, Questão Agrária no Pará e violência no campo; 3) Análise de 

notícias produzidas por periódicos e que são relacionadas ao tema da violência contra 

lideranças. Referências FERNANDES, B. M. Movimentos socioterritoriais e movimentos 

socioespaciais: contribuição teórica para uma leitura geográfica dos movimentos sociais. 

Revista NERA, Presidente Prudente, ano 8, n. 6, p. 14-34, jan-jun. 2005FERNANDES, B. M. 

Conflitualidade e desenvolvimento territorial. In: Luta pela terra, Reforma Agrária e Gestão de 

Conflitos. Campinas: Editora da Unicamp. 2008. p. 173-224. ____________. Sobre a tipologia 

de territórios. In SAQUET, Aurélio Marcos e SPOSITO, Eliseu Savério. Territórios e 

territorialidades: teorias, processos e conflitos. São Paulo: Expressão Popular, 2009, p. 197-

215._________________. Movimentos socioterritoriais e movimentos socioespaciais: 

contribuição teórica para uma leitura geográfica dos movimentos sociais. Revista NERA, 

Presidente Prudente, ano 8, n. 6, p. 14-34, jan-jun. 2005.KAUTSKY, K. A questão agrária. São 

Paulo: Martins Fontes, 1986.LÊNIN, V. I. Imperialismo fase superior do capitalismo. São 

Paulo: Alfa-Omega. 1982.MARTINS, J. S. Expropriação e Violência. São Paulo: Editora 

Hucitec, 1980._____________. O poder do atraso: ensaios de sociologia da história lenta. 

Hucitec: São Paulo, 1999._____________. Os camponeses e a Política no Brasil. Petrópolis: 

Vozes, 1981MILLER, B. A. Geography and Social movements: comparing antinuclear 

activism in the Boston Area. London: University of Minnesota Press, 2000.NICHOLLS, W. 

Place, networks, space: theorising the geographies of social movements. Transactions of the 

institute of British Geographers, New Series, v. 34, n 1, Jan, p. 78-93, 2009.__________, W. 

The geographies of social movements. Geography Compass, 1/3, p. 607-622, 2007. 

ROUTLEDGE, P. Critical geopolitics and terrains of resistance. Political Geography , v. 17, n. 

6/7. P. 509-531. 1996. _____________. Convergence space: process geographies of grassroots 

globalization networks. Royal geographical Society,p. 333-349. 2003.SOBREIRO FILHO, J. 

Contribuição à construção de uma teoria geográfica sobre movimentos socioespaciais e 

contentious politics: produção do espaço, redes e lógica-racionalidade espaço-temporal. 440 f. 

Tese (Doutorado) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Presidente 
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MATOPIBA: DAS VIOLÊNCIAS ÀS (R)EXISTÊNCIAS 

 
Amanda da Silva Lima Soares,  

Luiza Pereira Machado 
Resumo: 

 

O espaço agrário passa por transformações decorrentes do desenvolvimento do capitalismo, 

onde processos tais como a acumulação por espoliação e o neoextrativismo se configuram, na 

grilagem de terras e na intensa extração de recursos naturais, dentre outros impactos, que serão 

analisados por um recorte específico na delimitação da região conhecida como MATOPIBA.O 

MATOPIBA compreende 4 estados: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, com cerca de 43 

milhões de hectares e mais de 25 milhões de habitantes, onde a delimitação dessa região pauta-

se nas áreas do bioma Cerrado, mas também possui como um outro critério de delimitação 

territorial dados socioeconômicos baseado nas microrregiões. A região possui uma relevância 

socioambiental, composta por unidades de conservação, terras indígenas, assentamentos de 

reforma agrária e quilombos, é marcada por intensas disputas políticas e territoriais que ocorrem 

por meios tais, como a violência, a expropriação de terras pela especulação das mesmas, uso 

intensivo de agrotóxicos dentre outros fatores que vão configurar em uma das áreas de maiores 

conflitos fundiários e de violência encontrada no país. O artigo objetiva traçar um paralelo a 

respeito da região do MATOPIBA, pautando-se sobre conceitos chaves para o entendimento da 

expansão geográfica do capitalismo, como acumulação primitiva, acumulação por espoliação, 

neoextrativismo e agro-minero-estratégias. Os métodos utilizados baseiam-se em uma revisão 

teórica desses conceitos, a partir de uma breve contextualização sobre a formação socioespacial 

brasileira que possibilitou a concentração do agronegócio nas regiões do Norte e Nordeste e a 

abordagem empírica de como os efeitos de tais conceitos se materializam na região do 

MATOPIBA.A acumulação primitiva possibilitou a origem da propriedade privada, a 

transformação dos meios de produção e a divisão do trabalho, sendo um dos mecanismos 

fundantes do sistema capitalista vigente. Atualmente, a acumulação se dá através da espoliação, 

ou seja, privando algo a alguém daquilo que lhe pertence, por meio da violência, fraude ou 

roubo, resultando na produção de um novo tipo de capital, resultante de uma alternativa frente 

a situação de crise devido a sobre acumulação existente no sistema capitalista. (LENCIONI, 
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2012 apud HARVEY, 2009) Essa se difere do processo de reprodução do capital, porém 

aparecem de forma interligada e abrem caminhos para novas formas de geração do capital e se 

desencadeiam uma lógica predatória, que modifica o espaço e diversos modos de vida como o 

das comunidades tradicionais por meio de uma nova forma de exploração e extração dos 

recursos naturais. O modelo no qual a lógica se insere baseia-se no neoextrativismo, que 

fundamenta-se na extração da alta demanda de recursos naturais, como matérias primas 

direcionadas para a exportação na forma de commodities, inserida na racionalidade hegemônica 

atual da globalização comercial financeira, do qual os países da América Latina se submetem 

frente a um mercado global dominado por grandes corporações, as multinacionais. Essa lógica 

produz diversos impactos socioambientais e ocorre com uma relativa participação do Estado na 

promoção de atividades neoextrativistas e também ocorre com um papel importante da técnica 

e ciência através da concepção de novas tecnologias que transformam a natureza e ameaçam 

sua biodiversidade, com a produção de sementes transgênicas. Outro método são as agro-

minero-estratégias, que consistem na transformação de ações ilegais em legais por meio da 

flexibilização dos dispositivos constitucionais, atacando assim o direito territorial das 

populações tradicionais.O avanço da fronteira capitalista modificou o território socioespacial 

do país, através de políticas que incentivassem a abertura de rodovias, promovendo a chegada 

da industrialização e urbanização em locais antes considerados como vazios demográficos ou 

“sertões”. Nos governos militares, houve a abertura do país ao capital externo e a implantação 

de vetores tecnológicos a fim da expansão geográfica do capitalismo e políticas de 

desconcentração industrial, que consistiram na implementação de complexos industriais e 

agroindustriais a partir da teoria de pólos de desenvolvimento de François Perroux, com ênfase 

nas micro localidades, ou seja, locais com condições para implantação de atividades, além do 

contexto de mudança do capitalismo através da sua financeirização. Assim, as atividades 

acentuaram-se principalmente nas regiões do Cerrado, antes um bioma considerado pouco 

biodiverso e despovoado, mas que acolhe cerca de 5% da biodiversidade do planeta, abriga 

importantes recursos hídricos, mas atualmente é um dos biomas mais ameaçados do planeta, 

pois já houve a destruição de cerca de 52% de seu território. A região MATOPIBA criada em 

2015, com objetivo de delimitar uma área com potencial para a expansão agrícola tem atraído 

a atenção do agronegócio. Acontece que, na região concentram-se diversos grupos de 

comunidades tradicionais que vêm sofrendo uma série de violências e exclusões devido a 

expansão do agronegócio, como a especulação de terras, pois estas tornam-se mais lucrativas 
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do que a própria produção agropecuária, o que gera a criação de novas empresas de negócios 

fundiários, resultando na expulsão das comunidades locais e na falsificação de títulos de 

propriedade, com a grilagem de terras, ou seja, ocorre a acumulação por espoliação ao gerar 

novos ramos de mercado mediante o uso da força, violência e roubo, em detrimento do lucro, 

não levando em conta os direitos de propriedade das comunidades tradicionais em seus locais 

de origem. Outro fator, consiste na concepção de parcelas de terras por atores estrangeiros do 

mercado financeiro, como os fundos estrangeiros de pensão de professores, por exemplo, 

também denominada de estrangeirização de terras. Dessa forma, a concentração da produção 

de alimentos e commodities em torno do monopólio de empresas multinacionais se utiliza do 

processo de acumulação por espoliação através de diversas formas que configuram a violência 

estrutural, que pode ser política, marcadas pelas mortes de importantes lideranças de 

movimentos, ou por outras vias de violência física, mas também pela utilização de instrumentos 

que prejudicam a saúde das populações e impactam o ambiente de forma severa, como o uso 

de produtos químicos e o cerceamento dos recursos da região. Deste modo, o debate a respeito 

da utilização de agrotóxicos, faz-se complexo visto que afeta principalmente os recursos 

hídricos. As fazendas e empresas do agronegócio tendem a fixar-se próximo à áreas com 

disponibilidade de água como nascentes e olhos d'água, impactando diretamente o acesso à 

água potável, cerceando esse direito e consequentemente impactando na reprodução do modo 

de vida e prática agrícola da população que ali permanecem. Percebe-se então como o 

agronegócio está territorializado, dado que ele detém o controle da população através do 

cerceamento do direito e acesso a água, vide a contaminação dos rios e sujeitos a intoxicação, 

os moradores ficam aprisionados a empresas e fazendeiros, pois os mesmos passam a abastecer 

a população a partir de outras fontes de água potável, sendo uma estratégia de controle através 

do exercício de poder. A partir disso, a questão agrária ganha uma complexificação e 

reconfiguração, pois há uma intensificação do debate geopolítico e de novas questões 

ecológicas, uma vez que com a globalização há o domínio de diversas empresas transnacionais 

envolvidas na questão agrária brasileira, que contribuem para a imposição de um modelo que 

gera como consequência uma série de violações à propriedades de terras e recursos intelectuais, 

promovendo uma série de injustiças socioambientais. Assim sendo, as injustiças ambientais 

determinam relações de poder e geram desigualdades sociais, pois ocorrem quando uma parcela 

de atores sociais destinam as maiores cargas dos danos ambientais a outros grupos sociais, que 

se tratando da questão agrária serão as comunidades tradicionais, os agricultores familiares e 
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assentados. Dessa maneira, com a emergência de situações de conflitos ambientais, no qual as 

comunidades tradicionais necessitam criam mecanismos de luta contra a visão hegemônica 

estabelecida. À vista disso, há o surgimento de movimentos como forma de unificação de lutas 

estratégicas para conquista de direitos e manutenção de seus territórios, que proporcionam uma 

maior visibilidade dessas questões, resultando numa ampliação dos debates políticos e 

ambientais e possibilitam um cenário onde florescem r-existências ao propor outras formas de 

pensar e de alternativas frente a esse modelo de (des)envolvimento vigente. Sendo assim, pode-

se compreender conceitos necessários para o entendimento do sistema capitalista e como esses 

estão presentes principalmente nas relações que se moldam o espaço agrário. A acumulação por 

espoliação, pautada no roubo, fraude e violência não respeita em qualquer grau os saberes 

tradicionais, modo de vida e práticas agrícolas que não estejam inseridas nessa obsessão por 

uma maior lucratividade e acúmulo de capital que visa o sistema hegemônico. Debruçando-se 

sobre uma análise contextual da formação socioespacial brasileira, pode-se entender que as 

questões presentes atualmente no território do MATOPIBA, estão diretamente correlacionadas 

com políticas implementadas no passado. A expansão territorial do capitalismo brasileiro, 

intensificou-se ainda mais sob o discurso de um Cerrado pouco biodiverso e ocupando áreas 

através da expropriação de terras, gerando a expulsão de moradores de seus locais de origem, a 

intensa utilização de agrotóxicos e uso dos recursos naturais com o objetivo de acumular capital. 
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OS AGRICULTORES GUARDIÕES DE SEMENTES CRIOULAS ENQUANTO 

AGENTES DE RESISTÊNCIA À MERCANTILIZAÇÃO DA NATUREZA 
 

Marina A Tauil Bernardo1;  
Saritha Denardi Vattathara2 

 
 

Resumo 
O extrativismo como simples coleta de recursos naturais, que exclui estratégias de desenvolvimento sustentável, 
iniciou-se há mais de 500 anos com a pseudodescoberta do Brasil pelos conquistadores europeus. A época iniciou-
se a apropriação dos bens comuns naturais e minerais de forma a desenvolver economias europeias. Com a 
expansão capitalista e desenvolvimento industrial, o neoextrativismo surge atrelado às biotecnologias com intuito 
de impulsionar o capital financeiro e os mercados de especulação reafirmando a distribuição de funções entre os 
países, a partir de matérias primas: os “fornecedores” e os “detentores”. Nesse viés, o objetivo principal do 
trabalho, com a utilização do procedimento de pesquisa qualitativa, através de pesquisa bibliográfica, é analisar de 
que forma a erosão genética e sociocultural decorrente da perda das sementes crioulas, mantidas a margem do 
mercado formal pelo ordenamento jurídico brasileiro e resguardadas de forma local pelos agricultores guardiões 
como movimentos de resistência, traduzem a expansão capitalista do atual modelo neoextrativista, que resulta em 
desertificação, perda de biodiversidade, poluição da água e piora nas condições nutricionais. Com isso, a dinâmica 
de participação do capital estrangeiro nos investimentos de forma a direcionar e intervir nas ações e políticas 
governamentais resulta em uma dinâmica de “estrangerização” da terra que resulta em consequências diretas sobre 
sistemas de produção de base familiar e os modos de vida da população que habitam as áreas rurais.  
 
Palavras chaves: Neoextrativismo; Agrobiodiversidade; Estrangerização da terra. 
 
Resumen 
El extractivismo como una simple colección de recursos naturales, que excluye las estrategias de desarrollo 
sostenible, comenzó hace más de 500 años con el pseudodescubrimiento de Brasil por parte de los conquistadores 
europeos. El tiempo comenzó a apropiarse de los bienes comunes naturales y minerales para desarrollar las 
economías europeas. Con la expansión capitalista y el desarrollo industrial, surge el neo-extractivismo vinculado 
a las biotecnologías para impulsar el capital financiero y los mercados de especulación al reafirmar la distribución 
de funciones entre países, a partir de materias primas: "proveedores" y "titulares". . En este sesgo, el objetivo 
principal de este trabajo, mediante el uso del procedimiento de investigación cualitativa, a través de la 
investigación bibliográfica, es analizar cómo la erosión genética y sociocultural resultante de la pérdida de semillas 
criollas, mantenida en los márgenes del mercado formal por el sistema legal brasileño. Custodiados localmente 
por los agricultores guardianes como movimientos de resistencia, reflejan la expansión capitalista del modelo neo-
extractivo actual, que resulta en la desertificación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua y el 
empeoramiento de las condiciones nutricionales. Por lo tanto, la dinámica de la participación del capital extranjero 
en inversiones para dirigir e intervenir en las acciones y políticas del gobierno resulta en una dinámica de 
"alienación" de la tierra que tiene consecuencias directas en los sistemas de producción y medios de vida basados 
en la familia. de la población que vive en zonas rurales. 
 
Palabras clave: Neoextractivismo; Agrobiodiversidad; Extranjera de la tierra. 
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INTRODUÇÃO 

As sementes crioulas são uma herança cultural que tem origem nas comunidades 

quilombolas, nas plantações indígenas e nos cultivos das demais comunidades tradicionais, 

passadas de geração em geração, realizado por processos de seleção natural e humana. Assim, 

melhor adaptadas a cada região, não requerem o uso de quantidades exorbitantes de insumos 

externos para se desenvolverem, pois estão integradas ao ritmo da natureza local, garantindo 

assim o equilíbrio e a sustentabilidade dos agroecossistemas.  

Entretanto, como resultado do processo de industrialização do país e disseminação 

ideológica de modernização do campo decorrentes da Revolução Verde, as variedades de alto 

rendimento ou comerciais passaram a integrar os pacotes tecnológicos, e as indústrias passaram 

a controlar o sistema agroalimentar. Nas últimas duas décadas tem-se a massiva participação 

do capital financeiro quanto ao domínio econômico da natureza, inclusive das sementes, 

fortalecendo os processos de mercadorização ambiental, financeirização e mercantilização da 

natureza, agora mediado por transações abstratas que facilitam a penetração do capital na 

natureza (MISOCZKY, 2012).  

Mantidas a margem do mercado formal pelo ordenamento jurídico brasileiro e 

resguardadas de forma local pelos agricultores guardiões como movimentos de resistência,  o 

resguardo das sementes crioulas traduzem a biodiversidade brasileira preservada em uma lógica 

antagônica aos preceitos do modelo de desenvolvimento optado pelo Brasil, o modelo 

neoextrativista.  

Por essa lógica, apesar do manejo insustentável da produção agrícola causar impactos 

sobre a biodiversidade que não podem ser retomados, a prática de manejo orientada ao mercado 

destina somente ao lucro, como aponta Homma (1993), que “a grande questão é que muitas 

vezes a prática de manejo ideal do ponto de vista biológico não apresenta viabilidade 

econômica”, ainda sofre impacto do fortalecimento e implementação, pelo Estado, de políticas 

governamentais internas alinhadas às pressões internacionais, como fruto do atual regime de 

expansão capitalista em escala global. 

 

1. NEOEXTRATIVISMO E AS SEMENTES DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA 
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O Brasil no cenário mundial se constitui como o maior país tropical do mundo, 

apresentando uma das maiores biodiversidades do planeta, a maior quantidade de florestas 

intactas e o maior número de plantas. Apesar dessa riqueza ele é vítima do chamado paradoxo 

da abundância (ACOSTA, 2016), uma lógica que não permite a países abundantes em riquezas 

naturais de se desenvolver economicamente, apresentando um “determinismo geográfico” 

(ibid., p.48) em que quanto mais o país for próximo ao Equador e rico em biodiversidade, maior 

será o atraso no seu desenvolvimento e desigualdade interna. Neste cenário aposta-se 

historicamente no modelo neoextrativista de desenvolvimento, que trata, portanto, a 

biodiversidade brasileira como algo a ser investido e explorado economicamente, e essa aposta 

não tem seu inicio na história recente.  

Em meados da década de 60, ocorre no Brasil a difusão de inovações tecnológicas com 

intuito de formar e desenvolver a agricultura industrial capitalista, ou seja, promover a chamada 

“modernização” da agricultura (CARNEIRO et al.,2015), em decorrência da Revolução Verde, 

movimento de disseminação ideológica realizados pelos países desenvolvidos com o intuito de 

“esverdeamento” (MOONEY, 1987) dos países do Terceiro Mundo. 

E, nesse viés, instaura-se um modelo de produção agroexportador que gera diversos 

impactos, como bem aponta Machado, 2014: 
Os modelos de desenvolvimento agrícola vinculados essencialmente às 
finalidades econômicas trazem consequências desastrosas que se tornaram cada 
vez mais evidentes nos últimos anos: perda acelerada da biodiversidade, 
contaminação dos solos e das águas, desmatamentos e queimadas, êxodo de 
populações rurais, desestruturação de arranjos produtivos locais, etc. Outros 
efeitos inevitáveis desses modelos são a insegurança alimentar das populações 
humanas e o uso inadequado dos recursos naturais, a escassez dos recursos 
hídricos, a erosão dos solos e a emissão de gases de efeito estufa, como 
consequente agravamento do aquecimento global (MACHADO, 2014, p. 6-7) 

 

A partir do momento em que a agricultura passa a ser mais um dos meios de acumulação 

de capital, as necessidades a serem supridas passaram a ser as do mercado e, nessa lógica, não 

se enquadrava a alta variabilidade genética das sementes crioulas, já que não corresponde a 

forma padronizada que demanda o comércio agroexportador. Da mesma forma, a qualidade 

alimentar e valor nutricional das sementes não são critérios considerados na lógica do mercado 

capitalista agroexportador. Assim, o Brasil apostando na exportação de commodities ao 

mercado mundial, numa lógica neoextrativista, transforma suas terras em berçários de sementes 
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comerciais e seus agricultores em consumidores de um oligopólio formado por multinacionais 

estrangeiras.  

Ao serem transformadas em mercadoria industrial, as sementes perderam o valor 

milenar cultural intrínseco e se tornaram instrumento de transferência de tecnologia ao 

agricultor, o condicionando a compra de insumos externos e os submetendo a dependência do 

mercado instaurado por um número reduzido de empresas que dominam o comércio agrícola, 

criando, assim, um sistema de dependência desses atores aos pacotes tecnológicos e à cobrança 

de royalties pelas grandes empresas produtoras de sementes (FERMENT et al., 2009).  

Para manter este mercado ocorrem investimentos maciços em pesquisas científicas e 

biotecnológicas cujo objetivo é a progressiva tentativa de difusão de variedades altamente 

produtivas compactuadas com as empresas produtoras de agroquímicos que, assim, mantêm a 

dependência dos agricultores ao setor industrial. Nesse sentido, como aponta Shiva (2010), o 

melhoramento genético industrial das sementes não é um processo econômico neutro, pois 

integra um projeto político que transforma e controla toda a diversidade biológica das 

populações locais por corporações transnacionais. 

De forma alinhada ao conceito de neoextrativismo, aqui utilizado no sentido econômico, 

essa decorrente da participação do capital estrangeiro nos investimentos que gera consequências 

diretas sobre os agroecossistemas de produção de base familiar, na perspectiva de que o 

fortalecimento e incentivo ao modelo de produção convencional, denominado agronegócio, 

contribui ao desmantelamento dos sistemas tradicionais de produção e fornecedores de 

alimentos. O que, de acordo com Alimonda et al. (2011), resulta na “desterritorialização” 

camponesa pela implementação de projetos que causam graves danos ambientais. 

E, nesse sentido, Rego (1999), define: 
Neoextrativismo é um conceito ligado à totalidade social, a todas as instâncias 
da vida social: a econômica, a política e a cultural. Na dimensão econômica, é 
um novo tipo de extrativismo, que promove um salto de qualidade pela 
incorporação de progresso técnico e envolve novas alternativas de extração de 
recursos associadas com cultivo, criação e beneficiamento da produção (Rego, 
1999, p. 03). 

Assim, para manter este mercado, foram construídas legislações não por demanda ou 

interesse dos agricultores (ABRAMOVAY, 1992), mas por necessidade de aderência aos 

projetos desenvolvimentistas que desconsideravam os sistemas locais de produção, 

distribuição, comercialização e intercâmbio existentes, restringindo a autonomia dos 
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agricultores e se alinhando à lógica neoextrativista de desenvolvimento e ao modelo de sistema 

agroalimentar agroexportador. 

 E, nesse sentido, a legislação brasileira restringiu as ações decorrentes da conservação 

das sementes crioulas, pois assegura o livre comércio e a circulação de sementes patenteadas, 

registradas e disponibilizadas por grandes empresas, condicionando os agricultores a 

substituírem suas sementes pelas variedades comerciais melhoradas (ALTIERI, 2012).  

E, assim, conforme Santilli (2012): 

Assim, as leis de sementes têm em comum o fato de atenderem principalmente 
ao chamado sistema ‘formal’ de sementes e de desconsiderarem o papel dos 
sistemas ‘locais’ (chamados de ‘informais’) e tradicionais, que são manejados e 
controlados pelos próprios agricultores. (SANTILLI, 2012, p.7) 

 

As mudanças sociais, nesse sentido, ocorreram por intervenções externas ao meio rural, 

a partir da inserção maciça de insumos agrícolas através da difusão de pacotes tecnológicos que 

também disseminaram aos agricultores a utilização de sementes comerciais patenteadas como 

impulsionador de um desenvolvimento e progresso rural acompanhado do desequilíbrio dos 

sistemas já existentes de forma heterogênea no campo, causando forte transformação quanto 

aos seus hábitos. Assim, se antes os produtores selecionavam e armazenavam sementes para 

próxima safra, passaram a adquiri-las a cada nova safra, comprometendo os sistemas 

diversificados de cultivo que conservam a agrobiodiversidade brasileira, além do modo de 

plantar e a adequação à disponibilidade de variedades no mercado. 

2. AGRICULTORES GUARDIÕES E AS SEMENTES DA RESISTÊNCIA 
 

De acordo com Bevilaqua (et al., 2014) o guardião de sementes é o agricultor que possui 

vocação para resguardar as sementes crioulas, além de dominar as técnicas selecionando plantas 

e sementes mais adaptadas ao seu ambiente. Assim, os agricultores guardiões e seus 

movimentos sociais em prol do resguardo das sementes crioulas são responsáveis pela 

manutenção da biodiversidade brasileira traduzida por essas variedades. 

Sem dúvida, esse processo traduz os movimentos tradicionais de melhoramento 

genético natural, no qual a família guardiã planta, colhe, seleciona e guarda as sementes mais 

adequadas e adaptadas para próxima safra e, dessa forma, desenvolvem sistemas de produção 

biodiversos, responsáveis pela produção sustentável de alimentos de qualidade para a família e 

consequente comercialização. 
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Atualmente, organizados através de associações de guardiões, cooperativas ou grupos 

ligados a movimentos em prol da agroecologia, por entidades de representação da agricultura 

familiar, de assessoria e órgãos do Poder Público, os agricultores comercializam as variedades 

crioulas e de derivados destas, como alimentos e artesanato, além de realizarem a troca de 

sementes. Para tanto, são organizados os Bancos de Sementes Crioulas, assim como as Feiras 

de Troca de Sementes Crioulas, possibilitando que os agricultores permutem suas sementes e 

realizem o intercâmbio de saberes e de experiências. 

E, assim, os guardiões perduram como movimentos sociais de resistência frente ao 

processo neoextrativista de padronização do sistema formal de produção de sementes para 

exportação (SANTILLI, 2009). E, nesse sentido: 

O uso continuado da semente nativa ou crioula é a maneira social e 
ambientalmente mais contundente de resistência contra a exclusão social. É a 
forma mais direta de rejeição (negação) do modelo tecnológico imposto pelas 
empresas multinacionais oligopolistas de sementes híbridas e transgênicas. 
(CARVALHO, 2003, p. 109) 

 

Entretanto, é necessário considerar que os movimentos sociais em prol da promoção e 

conservação das sementes crioulas tornam-se irrisórios diante da perda da agrobiodiversidade 

provocada pelo cultivo com sementes comerciais transgênicas e geneticamente melhoradas. E, 

nesse sentido, é urgente a necessidade do estabelecimento de políticas públicas que 

proporcionem o desenvolvimento de tecnologias eficientes e adequadas às condições locais que 

permitam o manejo e a sustentabilidade dos recursos genéticos e dos conhecimentos associados, 

agregando e fortalecendo as ações dos guardiões de sementes crioulas (SANTILLI, 2009).  

Ademais, compreendendo a diversidade enquanto um elemento fundamental para 

alcançar à sustentabilidade, de acordo com Ribeiro (2003), as sementes crioulas são 

fundamentais para ocorrência de transição do método de produção agrícola convencional para 

o agroecológico, pois são adequadas ao manejo ecológico por serem variedades locais 

adaptadas que possibilitam o equilíbrio dos sistemas produtivos (LONDRES, 2006). E, 

compreendendo a convergência de crises que está se manifestando atualmente, fruto da crise 

do sistema capitalista, pensar na importância da manutenção da nossa biodiversidade enquanto 

patrimônio é pensar no futuro da agricultura, da alimentação e da humanidade.  

3. PERDA DA BIODIVERSIDADE E EROSÃO SOCIOCULTURAL  
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Presente já na nomenclatura, a “cultura” integra a “agricultura” e estão interligadas pela 

primeira traduzir a essência dos aspectos tangíveis e intangíveis que compõe o patrimônio 

cultural relativo à atividade milenar de cultivar a terra, tutelado pela Constituição Federal de 

1988 (art. 216), por incluir no conceito deste a dupla natureza de bens (materiais e imateriais). 

Conforme exposto: 

Art. 216, CF/88 – Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I -  as formas de expressão; 
II -  os modos de criar, fazer e viver; 
III -  as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV -  as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; 
V -  os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (...) 

 

Nesse viés, os bens imateriais, relativos à identidade, memória, práticas agrícolas, modo 

de viver e as mais variadas formas de saberes dos agricultores traduzem os conhecimentos 

tradicionais e locais associados a diferentes contextos que compõem o patrimônio cultural 

brasileiro. E, de forma mais específica, as sementes crioulas integram o modo de vida 

tradicional dos agricultores familiares e traduzem diverso saberes agrícolas que nem sempre 

geram produtos e serviços com teor econômico, muitas vezes desprezados pelo meio científico 

e acadêmico, como dispõe Sarandon (2002), pois fogem da lógica capitalista da agricultura 

produtivista industrial que mercantiliza as sementes de alto rendimento. 

Nesse mesmo sentido, de acordo com Petersen et al. (2002):  
a força ideológica deste paradigma técnico-científico terminou por desqualificar 
em meio aos próprios agricultores sua vocação enquanto legítimos portadores e 
geradores de conhecimentos de extrema valia para o desenvolvimento 
tecnológico, reservando à comunidade científica o monopólio do processo de 
geração do conhecimento técnico na agricultura. (PETERSEN et al., 2002, p.02) 

 

E, assim, quando ocorre a perda de uma semente, junto termina a possibilidade de 

perpetuação de toda sabedoria correspondente à diversidade expressa por aquela semente 

crioula, por ter sido construída, de acordo com Santilli (2009), e passada de geração em geração 

pelos agricultores familiares e integrarem a vida em família desde a escolha das sementes pra 

próxima safra, passando pelo modo de produção, até a comida na mesa. Sem determinada 

variedade crioula não ocorrerá mais a plantação correspondente, nem a produção de alimento 
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associado e muito menos a troca de saberes que essa possibilitava, pois, as sementes crioulas, 

bens materiais que compõem a biodiversidade brasileira, não podem ser vistas sem as 

dimensões social e cultural decorrente do modo de vida tradicional dos agricultores familiares.  

Nessa lógica, compreender a erosão genética demanda a compreensão da perda da 

diversidade agrícola e sociocultural, conforme dispõe Santilli (2009), em decorrência de todo 

soterramento de saberes e sabores associados ao patrimônio cultural traduzido pelas sementes 

crioulas. Portanto, emerge a necessidade de assegurar o patrimônio cultural decorrente do modo 

de vida dos agricultores familiares, o que envolve os bens imateriais proveniente dos saberes e 

sabores associados às sementes crioulas.  

Assim, com o avanço das culturas corporativas, o papel dos agricultores familiares e as 

tradições, costumes e saberes que representam tem diminuído, o que resulta na perda do direito 

a autonomia produtiva e política. E, nesse viés, resulta no conflito socioterritoral, de acordo 

com Fernandes (2009), entre modelos de desenvolvimento antagônicos, pois o agronegócio, 

representado por grupos de investimento e proprietários de terras, representa o núcleo do 

sistema de produção, enquanto os atores sociais que preservam as tradições e uso sustentável 

dos recursos naturais ficam as margens do mercado.  

Nesse sentido, Silveira e Almeida (2005), sustentam que “neste espaço de diferenças e 

diversidade, o que se percebe é que ora o alimento, ora a semente adquirem distintos 

significados, conforme o ponto de vista. Tanto na vida privada, como na vida pública, as 

inovações biotecnológicas têm implicações profundas” (SILVEIRA e ALMEIDA, 2005, p. 

87). O que resulta na parte de diversidade sociocultural, muito pela falta de incentivo 

governamental e pela necessidade de readequação do modo de produção e de vida, diante da 

necessidade de sobrevivência na economia de mercado atual. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O cenário atual nos proporciona desafios e um terreno fértil para repensar os modelos de 

desenvolvimento optados ao longo da história no Brasil. Atualmente nos deparamos com uma 

convergência de crises (ambiental, social, econômica) que, além de aprofundar a desigualdade 

social, escancara as contradições do modelo neoextrativista presente, caracterizado pela aposta 
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em matrizes produtivas primárias, homogêneas, commoditização da natureza e alicerçado no 

mercado estrangeiro.  

Fundamentais aos processos de transição agroecológicos e manejos sustentáveis dos 

agroecossistemas, as sementes crioulas são determinantes à manutenção do meio ambiente 

sustentável, equilibrado e livre de agrotóxico. Elas se apresentam como uma contraposição à 

lógica de dependência fomentada pelas políticas de modernização da agricultura. E, nesse 

sentido, a Agroecologia representa um modo de produção de um projeto alternativo, de 

resistência, de construção de maior integração e desenvolvimento de nova mentalidade a 

respeito do que envolve a segurança alimentar e nutricional, que agrega os movimentos sociais 

realizados pelos agricultores guardiões em prol da conservação das sementes crioulas, promove 

o direito à autonomia produtiva dos agricultores, a partir de uma nova perspectiva científica, 

mais participativa e com profundo compromisso com a natureza, de forma a ser uma opção a 

superar o enraizado modelo agroexportador industrial de produção agrícola insustentável.  

Contudo, repensar não requer apenas realizações materiais que permitam a existência de 

um meio ambiente minimamente saudável, mas a materialização de uma nova ordem jurídico-

ecológica capaz de barrar os avanços da erosão genética e cultural decorrente da situação de 

marginalidade das sementes crioulas, e garantir a manutenção do bem-estar existencial dos 

agricultores familiares. Demanda-se, portanto, a necessidade de efetivar a ocorrência de um 

Estado Democrático de Direito comprometido com a questão socioambiental, com o dever 

efetivo de proteger o patrimônio sociocultural brasileiro, com atuações de barrar a degradação 

ecológica, frear as perdas da biodiversidade e dissipar os retrocessos decorrentes das práticas 

de mercado voltadas ao agronegócio.  
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TENSÃO SOCIOAMBIENTAL NAS RESERVAS LEGAIS EM BLOCO NO ESTADO 

DE RONDÔNIA: O CASO DO ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES 

 

Lucas Ramos de Matos 

Resumo: 

 

INTRODUÇÃO Os conflitos socioambientais são expressões do modelo de desenvolvimento 

adotado e demonstra a insustentabilidade desde sistema, destacando a falta de mediação, que é 

o principal mecanismo de resolução dos conflitos (SILVA e SATO, 2012). O conflito 

socioambiental assume uma das modalidades de disputa mais evidente no século XXI (BRITO, 

et al., 2011), e deve representar o cerne da questão ambiental no Brasil. Nosso trabalho objetiva 

compreender o contexto do conflito socioambiental na Reserva Legal em Bloco do 

assentamento Margarida Alves na região central do estado de Rondônia, com vista no mapa 

social do evento. MATERIAL E MÉTODOS Sobre o método de “contextualização 

progressiva” O método de pesquisa via “contextualização progressiva” é indicado em 

abordagens que envolva interações homem-natureza e assume a função de estabelecer contextos 

progressivos mais amplos ou mais densos da pesquisa, caracterizando-se como um guia para 

analisar interações a partir de racionalidades e conhecimentos de contextos no sentido de 

sistematizar elementos inusitados da pesquisa, à medida que o pesquisador, para entender as 

forças que contribuem para o fenômeno, partindo primeiramente da formulação de questões 

mais amplas, posiciona-se em atividades locais, pessoas e ocasiões específicas, optando pela 

combinação de métodos (técnicas) quantitativos seguidos de métodos (técnicas) qualitativos 

(VAYDA, 1983).RESULTADOS E DISCUSSÕESA Associação dos Produtores Alternativos 

– APA foi o primeiro ator a assumir frente na mediação de impasses entre assentados e 

proprietários locais, e a projetar ações para resolução do conflito socioambiental por meio de 

reintegração de posse contra os movimentos de ocupação organizados por grandes proprietários 

aglutinados a área de reserva. A primeira desocupação ocorreu em novembro de 2002 – mas 

esta não se deve em grande parte a atuação mediadora da APA sentido a desocupação de 

posseiros – os próprios assetados expulsaram os que se encontravam alocados: queimaram 

barracos, lavouras, caminhões, tratores e motosserras dos que já estavam vivendo dentro da 
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reserva e retirando madeira de forma ilegal e intensa. Após a ocasião do primeiro grande 

movimento de uso ilegal em 2002, no sentido de contribuir para a inabilidade das ações dos 

grileiros, a APA conseguiu, por meio do Fundo Nacional do Meio Ambiente, a aprovação do 

primeiro plano de Manejo Florestal Comunitário junto ao INCRA e MMA como um meio de 

garantir fiscalização na área de reserva. Este que durou pouco tempo. Havia falta de preparo 

(treinamento) e interesse dos camponeses para adotar a modalidade de exploração madeireira, 

que ainda não era exercida por parte significativa de assentados; estes, que por diversidades de 

motivos pessoais não se engajaram nas atividades. Com a ocorrência do assassinato de 

assentado dentro da reserva na ocasião do primeiro Manejo Florestal Comunitário, aliado a 

falência da APA (KOHLER, et al., 2011), foi tomada a decisão entre os assentados de 

abandonar as atividades. Em 2014, uma segunda tentativa de manejo florestal comunitário foi 

pleiteada pela Cooperativa Mista de Extrativismo, Agricultura Familiar, Ecologismo e 

Prestação de Serviços (COOMEAFES), por meio de incentivos do INCRA, como alternativa 

de barrar os movimentos de ocupação ilegal, por meio do uso sustentável dos recursos naturais 

e garantia de renda aos assentados, já que a maior parte da madeira já havia sendo retirada de 

maneira ilegal pelos próprios assentados, fazendeiros aglutinados ao assentamento e 

madeireiros profissionais. Entretanto, a extração de madeira se por um lado possibilita o 

aumento da renda mensal das famílias assentadas, por outro, contribui significativamente com 

o quadro de divergências entre os próprios assentados. Nesta ocasião, é muito comum que 

alguns dos assentamentos ficam sem se beneficiar da madeira retirada, seja por motivos de 

legalização das propriedades por meio da titulação, ou até mesmo aqueles que sempre retiram 

madeira de forma clandestina na unidade de conservação; estes costumam ser penalizados de 

diversas maneiras pelos próprios assentados, o que aumenta ainda mais a divergência entre os 

parceleiros da reserva. Os que apoiam os grandes movimentos de uso ilegal ou retiram madeira 

de forma clandestina também não se conformaram com a decisão dos assentados locais de 

manejar as florestas por meio de um plano de Manejo Florestal Comunitário, pois estes 

compram a madeira retirada de forma ilegal por preços muito abaixo do mercado legal, outros 

retiram grande parte da madeira para o lucro maior, fácil e imediato ou para o uso nas 

propriedades. O que se percebe também é uma confusão generalizada entre sujeitos e atores 

envolvidos diretamente nos embates a respeito das responsabilidades no tocante a propostas de 

medidas para proteção à área de reserva e para solucionar de modo definitivo os conflitos de 

diferentes pontos de vista. Ainda assim, entre os assentados, existe uma percepção das diversas 
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finalidades e uso dos recursos ambientais nas Reserva Legais em Bloco, a exemplo do Manejo 

Florestal Comunitário, que não só representou as tentativas da maior parte dos assentados em 

gerir a unidade de modo sustentável, mas, também, representou um estratégia de resistência 

contra as tentativas de dominação da unidade como um território dos camponeses. 4. 

CONSIDERAÇÕES As principais tramas que marcam o desenrolar do conflito socioambiental 

em epígrafe assume destaque, localmente, sobretudo, no que aqui chamamos de 

“contramodelo” – o poder financeiro de políticos, autoridades, pequenos empresários e 

fazendeiros aglutinados à unidade – que sempre alienaram famílias pobres para o uso ilegal na 

tentativa de construir um regime de acumulação de capital, objetivando posterior especulação 

financeira no mercado de terra e madeira. Apesar dos movimentos elencarem suas ações em 

um falso ato de justeza, ainda trata-se do velho coronelismo e suas formas de dominação 

primitiva. As famílias enganadas, geralmente, são pessoas comuns, oriundas de regiões 

aglutinadas à unidade que estão sempre em busca da ‘terra prometida’. Estes que são iludidos 

por lideranças de movimentos ilegais organizados por fazendeiros locais, que ainda cobram 

taxas em dinheiro e mensalidades como condição de alocação de posseiros dentro das Reservas 

Legais em Bloco. A falta de atuação do Estado na mediação dos conflitos é um fator que 

contribui de forma significativa para o fortalecimento das ações, à medida que não há 

representação jurídica no sentido de propor medidas para inibir as diversas formas de uso ilegal 

e/ou para mediação de impasses. Também não há um reconhecimento do próprio Estado por 

meio de uma legislação ambiental específica no âmbito da proteção das Reservas Legais em 

Bloco, o que abriu precedentes para o fortalecimento das ocupações e contribui para a 

manutenção de longos embates. Dessa forma, primeiramente, surge primeiramente a 

possibilidade da indisponibilidade de recursos para proteção de todas as Reservas legais em 

Bloco propostas, acompanhado da incapacidade do poder público em perceber o aumento de 

impasses no entorno dessas unidades e a possível correlação com a distribuição desigual de 

terras no estado e no país. Os conflitos socioambientais no entorno da Reserva Legais em Bloco 

do assentamento Margarida Alves está longe de ser resolvidos de forma efetiva, por ter tomado 

rumos que hoje podem ser considerados sem volta. A solução possível certamente estava fora 

das salas confortáveis com Ar Condicionados. Estava possivelmente muito distante do 

transferindo a responsabilidade de fiscalização e coibição de crimes ambientais aos assentados 

locais. Estes, que no afã do racismo ambiental são os que sentem o cheiro da pólvora. 
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ACUMULAÇÃO POR ESPOLIAÇÃO, AJUSTES ESPACIAIS E NOVOS 

CERCAMENTOS: REGIMES DE EXPROPRIAÇÃO DE TERRAS EM MATOPIBA 

 

                                                                                     Carlos Eduardo Oguri Dappes1 

 
Resumo: 
 

Na região denominada como Matopiba, a expansão do agronegócio foi reorganizada sob a influência de 
corporações financeiras estrangeiras que aprofundaram a espoliação e produziram novos ajustes espaciais, gerando 
processos migratórios e consequências agressivas para as populações residentes dessa região. Para obter os 
resultados dessas mudanças na região a metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica e análise documental, que 
de alguma forma expõe as consequências desse reordenamento do agronegócio no cerrado brasileiro. Portanto, foi 
possível compreender que os processos espoliativos e a expropriação de terras são complementares e determinantes 
para a territorialização do agronegócio, gerando diversos conflitos com movimentos camponeses e as comunidades 
tradicionais e os processos de resistência desses movimentos colocando seus saberes como uma contra-
racionalidade capaz de tornar-se uma alternativa ao modelo neo-extrativista. 
 
Palavras-chave: Neo-extrativismo; conflitos; espoliação 

 
 
 

Introdução 

Este artigo analisa como o atual modelo produtivo atua no campo brasileiro por meio 

de práticas agressivas aos povos tradicionais de diversas regiões brasileiras. Algumas dessas 

práticas como a grilagem e outras formas não convencionais para obter a posse da terra, grandes 

impactos ambientais que afetam toda uma população. Todos esses processos são legitimados 

pelo discurso do progresso e do desenvolvimento, com a promessa de geração de emprego e 

criação de infra-estrutura para as cidades e comunidades que vivem próximas ao reordenamento 

do agronegócio. Porém, esses processos não atuam de maneiras isoladas pela ação de um agente 

social ou institucional, parte de uma articulação durante o período militar brasileiro, entre o 

grande capital agroindustrial, o sistema de crédito público à agricultura e à agroindústria e da 

propriedade fundiária, com o objetivo de estruturar uma estratégia econômica e política de 

modernização conservadora da agricultura (DELGADO, 2013). 

O processo de articulação descrito por Delgado converge com a reconfiguração do 

regime de acumulação hegemônico mundial, o capital financeiro passa a ser protagonista nos 
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investimentos do setor agrícola brasileiro, quando grupos financeiros estrangeiros incentivaram 

por meio de cooperação técnica a modernização da agricultura brasileira (MEDEIROS, 2015). 

Contudo, todo o setor agrícola brasileiro desanda durante os anos 90, com a desmontagem dos 

instrumentos de fomento agrícola, adiando o relançamento da economia do agronegócio para o 

início do século XXI (DELGADO, 2013).   

Não cabe a este artigo analisar quais os fatores determinaram a explosão das 

agroexportações durante o primeiro governo Lula, cabe analisar quais foram as consequências 

dos ajustes espaciais causados pelo avanço do agronegócio no campo brasileiro. Explicar o 

funcionamento das matrizes adotadas pelo modelo neo-extrativista, como os regimes de 

acumulação e apropriação utilizados na região do Matopiba (acrônimo que agrupa as áreas de 

Cerrado dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia). Outra preocupação é demonstrar 

os impactos socioambientais causados por este modelo.  

Para essa análise, será necessário aprofundar os conceitos de “acumulação por 

espoliação” (HARVEY, 2003), “land grabbing” (PEREIRA, 2016), “neoextrativismo” 

(ACOSTA, 2016) e “regimes de desapropriação” (LEVIEN, 2014). Já para demonstrar os 

impactos socioambientais, será utilizado um relatório produzido pela Comissão Pastoral da 

Terra (CPT) em conjunto com programas de pesquisa nacionais e organizações internacionais. 

Neste presente artigo, não será possível apresentar esses processos e consequências em 

todo o território nacional, por isso, essa análise terá o enfoque específico na região denominada 

como Matopiba. Essa região é considerada a maior região de expansão da fronteira agrícola no 

Brasil, possui uma área total de  73.173.485 hectares. Entenda-se fronteira agrícola como 

espaço potencial, que oferece condições à expansão de atividades relacionadas com a 

agropecuária e que se consolidaram com a implantação da agricultura moderna (SANTOS, 

2018).  

  

Processos atuantes no Matopiba: conceituações 

A “acumulação por espoliação” em David Harvey, é uma atualização do conceito de 

“acumulação primitiva” em Marx (2011).  Harvey se dá conta que esse processo não se limita 

ao primeiro ato de transformar um meio não capitalista em meio capitalista pela inovação de 

técnicas e outros mecanismos. O processo de acumulação primitiva é contínuo, com o passar 
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do tempo vai utilizando novos mecanismos técnicos para inverter a racionalidade hegemônica 

em diversas escalas.  

Segundo Harvey (2003), esse processo se intensifica em momentos de crise aguda do 

capitalismo causada pela sobreacumulação. Com as mudanças significativas do modo de 

produção capitalista, a espoliação atua ligada de maneira intrínseca ao sistema de crédito e 

capital financeiro. Harvey nos mostra como a espoliação se dá por meio de diversos 

mecanismos como a propriedade intelectual, privatização, mercantilização de formas culturais, 

históricas e da criatividade intelectual, como por exemplo: a indústria da música.  

Por trás de todos esses processos e mecanismos, existe um objetivo claro por parte do 

Estado e grandes empresas transnacionais, quando se tem uma crise de sobreacumulação é 

necessário escoar o excedente de capital, o não escoamento é a origem dessa crise. Logo, a 

acumulação por espoliação com todo seu caráter predatório, libera um conjunto de ativos a 

custo baixo ou quase zero (HARVEY, 2003). Sendo assim, a acumulação por espoliação se 

diferencia da acumulação primitiva de Marx por ser um processo que não necessariamente atua 

em esferas intocadas do capitalismo, mas procura absorver uma maior margem de lucro em 

espaços capitalistas ou não capitalistas, através de métodos e mecanismos espoliativos. Um 

atual exemplo brasileiro é a tentativa de se realizar uma reforma da previdência, tornar a 

previdência social em previdência privada significa liberar um conjunto de ativos financeiros 

para as grandes instituições financeiras buscarem o lucro através dos títulos de capitalização, 

onde se dinheiro gera dinheiro, sem a realização do trabalho, alguns pesquisadores afirmam que 

a fase atual do capitalismo é do capital improdutivo.  

Dialogando com a busca por ativos financeiros pós-crise, podemos entender os 

conceitos de “land grabbing” e estrangeirização de terras. De acordo com Pereira (2019, p.11): 
 land grabbing pode ser entendido como um processo de controle do território multiescalar e 

multidimensional, exercido para além da aquisição de terras e do capital internacional. Implica ainda na alteração 

da territorialidade, modificando o território para atender os interesses do capital externo ou não. Ainda segundo a 

autora, o land grabbing apresenta múltiplas dimensões, diferentes faces e envolve terras para diversos fins  
 O conceito de “land grabbing” dialoga com a acumulação por espoliação porque o 

processo de estrangeirização de terras no cerrado brasileiro vai se intensificar no pós-crise de 

2007/2008, quando os investidores públicos e privados começam a buscar alternativas para 

investimentos  (BORRAS JÚNIOR et al., 2012, apud CASTRO e HERSHAW e SAUER 2017). 
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É importante frisar que o land grabbing não surge com a crise do capitalismo de 2008, ele 

apenas se intensifica no campo brasileiro.  

Nos últimos anos na América Latina os chamados governos progressistas não 

conseguiram romper com o extrativismo como principal matriz econômica. Podemos associar 

esse não rompimento estrutural com o conceito do neo-extrativismo, como uma versão 

contemporânea do extrativismo, sendo o caso sul-americano muito controverso. Ao mesmo 

tempo que governos de cunho social conseguiram gerar redistribuição dos lucros originados da 

exportação de commodities a partir do neoextrativismo para as camadas mais pobres da 

população, não houve uma mudança estrutural do modelo de produção e desenvolvimento. O 

aumento da participação estatal na exploração e exportação desses recursos não diminui o fator 

de dependência para os países centrais, já que eles controlam de fato a intensidade e quantidade 

dessa exploração a partir de mecanismos como o controle de preços e o próprio interesse na 

compra (Acosta, 2016).  

Outro fato importante é quanto a transferência de obrigações sociais do Estado para as 

grandes empresas extrativistas transnacionais ou não. Isso faz com que se abandone o 

“desenvolvimento” em amplas regiões e nas regiões controladas pelas empresas, instala-se um 

Estado policial de repressão, principalmente quando essas empresas não cumprem o 

combinado, geralmente o judiciário vira cúmplice por pressão que o poder econômico exerce. 

O conceito de desapropriação em sua forma original significa: coerção extra-econômica 

para expropriar ativos não relacionados ao trabalho de um grupo para o benefício de outro. O 

processo e suas consequências assume formas diferente em tempos e espaços diferentes 

(LEVIEN, 2014). O regime de desapropriação é próprio da institucionalidade, ou seja, o 

principal ator desse regime é o Estado. Segundo Levien (2014), os regimes de desapropriação 

apresentam dois componentes essenciais: o Estado disposto a desapropriar sob os interesses 

econômicos vinculados à classe dominante; e as formas de gerar consentimento para essa 

desapropriação.  

Ainda segundo Levien, é possível entender como o processo de desapropriação se 

diferencia à outros processos como a obtenção de mais-valia. Quando um trabalhador tem seu 

tempo de trabalho excedente apropriado pelo patrão, não fica claro para o trabalhador essa 

expropriação, não é um processo fácil de ser enxergado. Já quando o campesino tem sua terra 

desapropriada, é impossível que o processo da desapropriação não seja observado e entendido 
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pelo campesino. Portanto, para garantir a desapropriação, o Estado necessita de maneiras 

eficientes de persuasão, seja por apelos normativos, concessões materiais ou a ameaça de 

violência (LEVIEN, 2014).  

Por fim, para se entender a acumulação por desapropriação é necessário analisar o que 

acontece empiricamente na terra desapropriada. Quem se beneficia e os tipos de mudanças 

econômicas que a desapropriação acarreta. Diferente do que os marxistas pregam, Levien diz 

que os efeitos da desapropriação variam muito entre os diferentes regimes de desapropriação. 

Os marxistas e em específico David Harvey, classificam a desapropriação como um processo 

progressivo original da acumulação primitiva.  O conceito de regimes de desapropriação é 

definido como uma forma contínua de redistribuição coerciva que serve a diferentes objetivos 

e interesses de classe em diferentes tempos, mas cuja relação com o progresso econômico é 

sempre indefinido (LEVIEN, 2014).  

 

Materialização dos conceitos e produção da barbárie no Matopiba 

Segundo o relatório publicado pela Comissão Pastoral da Terra, FIAN International, 

Rede Social  de Justiça e Direitos Humanos em 2017, a região do Matopiba compreende boa 

parte do cerrado brasileiro. Essa região é tão importante quanto a Amazônia devido aos seus 

recursos naturais, porém é dado uma atenção menor por parte da mídia. O cerrado brasileiro 

contém mais de 80 etnias indígenas além de povos e comunidades tradicionais.  

Ainda segundo o relatório, a expansão do agronegócio no cerrado tem sido promovida 

pelo governo brasileiro por meio de grandes subsídios e as monoculturas de soja chegam à 

região do Matopiba nos anos 2000. Como já havíamos exposto antes com Harvey (2003), o 

relatório informa que o boom das commodities foi causado pela busca do sistema financeiro 

mundial por novas áreas de investimentos.  

Após a crise de 2007/2008 e a queda do preço das commodities, o mercado de terras se 

torna mais rentável que a produção agrícola, informa o relatório da CPT (2017). No Matopiba, 

a criação de novas fazendas/monocultura ocorre geralmente em terras do Estado, cerca-se a 

área, desmatam e expulsam a população local por meio da violência. Podemos compreender na 

prática o regime de desapropriação pela violência a partir do próprio Estado. Há ainda diversas 

maneiras de se fraudar títulos de propriedade e adquirir terras de maneira ilegal.  
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Os maiores financiadores da região do Matopiba são agentes financeiros internacionais. 

O relatório da CPT (2017) mostra quais são os fundos internacionais que apoiam por meio de 

financiamento os agentes internos responsáveis por esses processos. Em sua maioria fundos 

norte-americanos e europeus, que formam complexas redes de financiamento para burlar regras 

de aquisição de terras da lei brasileira. Esses casos de manobras para burlar a lei ficam claros 

quando demonstrados por reportagens como a da Fiocruz (2017), que aponta: 

 
Com um capital de aproximadamente 866 bilhões de dólares, o TIAA-CREF 

(Teachers Insurance and Annuity Association – College Retirement Equities Fund) 
investe em tudo que prometa bom retorno. Mas ele não faz isso diretamente e, sim, cria 
empresas (holdings) com a finalidade de administrar diferentes tipos de aplicações 
financeiras por meio da participação em outras empresas. No caso em questão, o TIAA-
CREF criou uma holding; a holding criou uma empresa brasileira de capital estrangeiro; 
essa empresa se associou em 2008 a uma grande empresa brasileira do setor do açúcar 
e etanol (Cosan) para criar a Radar S/A cujo negócio é especular com o preço de terras. 

 

Os impactos ambientais e sociais são diversos e passam pelo desmatamento, 

contaminação generalizada do solo, da água e do gado, além  da perda de biodiversidade. Há 

também o aumento de conflitos por terra e água, gerando mortes de lideranças comunitárias. 

Os conflitos por água se intensificam por causa da redução dos padrões de chuva, essa redução 

é agravada pela degradação ambiental, segundo o relatório da CPT (2017). Segundo os dados 

da CPT (2018), o aumento dos conflitos territoriais no Matopiba coincidem com o início da 

estrangeirização de terras em 2003.  

Para além da desapropriação via força e fraude, a combinação de todos esses regimes 

de acumulação na região do Matopiba produz problemas de saúde devido à contaminação dos 

alimentos com o aumento do uso de defensivos agrícolas, afetando também a qualidade da água 

nos rios e suas espécies nativas. Esses fatores afetam toda assistência médica já existente nos 

povoados e cidades, e também geram problemas psicológicos devido a violência, saúde e 

rompimento das relações sociais estabelecidas, quando muitas pessoas precisam deixar a região 

gerando um grande êxodo rural. Sobre os impactos ambientais (Fapesp, 2016 apud Fernandes 

et al, 2019) aponta: 
A territorialização do agronegócio deixa um rastro de desmatamento, poluição 

das águas e mudanças climáticas, multiplicando os conflitos. A partir de análise de 
imagens de satélite foi avaliada que a evapotranspiração é em média 60% maior nas 
áreas com vegetação nativa, principalmente nos territórios camponeses e indígenas do 
que nas áreas de produção de commodities, nos territórios do agronegócio. A escala 
deste impacto resseca o cerrado, adiando a estação chuvosa (Fapesp, 2016). 
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O principal interesse dessas apropriações na região do Matopiba é o controle do 

território e dos recursos naturais nele existentes. Então, nesse processo de territorialização do 

agronegócio e da agropecuária, cria-se um movimento de desterritorialização das comunidades 

nativas. É importante lembrar, que o cerrado brasileiro é tão importante quanto a Amazônia na 

disponibilidade dos recursos hídricos.  

Quanto ao financiamento dos fundos de pensão e grupos internacionais, pode ser 

caracterizado como uma forma de diversificação dos investimentos e da exploração dos 

recursos e da própria renda da terra, o relatório da CPT (2017) aponta: 

  
 Dessa forma, a terra e os recursos naturais a ela relacionados são cada vez 

mais tratados como bens econômicos e financeiros globalizados. Recursos técnicos 
(como cálculos estatísticos ou cálculos sobre o uso da terra e produtividade com base 
em imagens de satélite, etc.) são utilizados para embasar este discurso e tornar a terra 
disponível para todo tipo de “investidor” Este processo redefine de forma fundamental 
o conceito de terra. Em vez de um bem natural, com um forte componente local e cujo 
controle e uso é principalmente uma relação social, a terra é tida como um recurso 
globalizado, “investível”4.  

 

Ainda à respeito dos interesses econômicos e estratégicos sobre a posse da terra, Reis e 

Portile (2019, apud PEREIRA, 2019 p.15) apontam:  

 
Em diferentes momentos Reis e Pertile enfatizam acerca da função dos 

modelos hegemônicos de desenvolvimento em separar a sociedade e a natureza por 
meio da apropriação e mercantilização das riquezas naturais, no qual podemos recuperar 
o próprio entendimento do avanço do interesse global em terras relacionado a 
necessidade de apropriação de recursos naturais. Ademais, as autoras ainda destacam 
os campos de batalha ideológicos, do território imaterial, muito bem abordado em todos 
os artigos deste dossiê. 

 
Abre-se também espaço para o debate sobre a contradição entre modernidade e 

colonialidade nas relações implicadas pela territorialização do capital globalizado na região do 

Cerrado brasileiro (LORENA, 2019). Já abordamos aqui, a ideia de modernização 

conservadora, onde as técnicas se modernizam e o resultado é a eficiência, porém as relações 

sociais em diversos lugares onde houveram o avanço dos meios técnicos permaneceram 

equivalentes ao período colonial brasileiro.  

O aumento dos conflitos com o avanço do agronegócio e das desapropriações mais que 

duplicaram em 21 anos. Como nos mostra Fernandes, Frederico e Pereira (2019) com dados da 

CPT (2018) e elaboração de Pereira (2018): 
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No gráfico 02 e no mapa 03, observa-se que 1996, foram registrados 45 
conflitos nos municípios que viriam a compor o MATOPIBA, em 2017 foram 212 
conflitos produzidos nos territórios da expansão da fronteira agrícola moderna. Em 
vinte anos, o número de conflitos por terra aumentou mais de cinco vezes. 

O discurso para a expansão agrícola no Cerrado é antigo e atravessa períodos históricos 

no Brasil. A narrativa oficial do Estado brasileiro sempre foi de avançar a fronteira produtiva 

para o Oeste, uma região onde havia um grande “vazio demográfico”. Segundo o relatório da 

CPT (2017): 
Apesar do discurso de governos e empresas presentes no Cerrado de que o 

mesmo se trata de uma área “desocupada”, a ocupação humana dessas terras pode ser 
datada a até 13,000 anos atrás. Atualmente, o Cerrado abriga cerca de 25 milhões de 
pessoas – ou 15% da população brasileira – em aproximadamente 1.500 municípios. 
Ele é habitado por mais de 80 grupos indígenas, como os Karajás, Avá-canoeiros, 
Krahôs, Xavantes, Xerentes, Xacriabás, e Tapuias, além de vários outros povos e 
comunidades reconhecidos juridicamente como “tradicionais”, devido aos seus valores 
culturais específicos. 

 

Logo, o discurso de “vazios demográficos” sempre foram utilizados como uma forma 

coercitiva do Estado para legitimar grandes projetos e o avanço do modelo produtivo capitalista.  

Portanto, a materialização dos regimes de acumulação na região do Matopiba 

materializam também a barbárie contra os povos que sempre foram marginalizados pelo Estado 

brasileiro. Essas comunidades passam a viver sob regimes ditados pelos grandes grupos 

financeiros e empresariais que passam a controlar o território, são as novas “normas” como 

Milton Santos (2006) aponta: 

 
As normas das empresas são, hoje, uma das locomotivas do seu desempenho 

e de sua rentabilidade.Tais normas tanto podem ser internas, relativas ao seu 
funcionamento técnico, como externas, relativas ao seu comportamento político, nas 
suas relações com o poder público e nas suas relações, regulares ou não, com outras 
firmas, sejam essas relações de cooperação ou de concorrência. Tais denominações, 
aliás, consideram a empresa num dado momento de sua atividade. Uma análise do seu 
dinamismo mostrará que as normas de ordem técnica são também políticas. As normas 
ditas internas atingem o entorno da empresa, já que suas pausas e seus horários de 
funcionamento, seus custos e preços, seus impostos e suas isenções atingem, direta ou 
indiretamente, o universo social e geográfico em que estão inseridas ativamente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: reconfiguração do controle, uso e apropriação da terra e 

seus recursos 

Na história do capitalismo, a busca por novos territórios para exploração dos recursos e 

do trabalho sempre existiu. A chegada dos colonizadores no continente americano deve-se ao 

fato de estarem buscando matéria-prima. Porém, o que é novidade em um Mundo globalizado, 
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com a expansão dos meios técnicos, é a busca por territórios não apenas para a exploração, mas 

para o controle dos recursos naturais. 

Existe uma grande diferença entre explorar e controlar os recursos, quando se controla 

os recursos, não é necessário explorá-los imediatamente, há possibilidade de promover 

especulação sobre o recurso. Em um Mundo onde a lógica de consumo aumenta cada vez mais, 

onde os modelos de desenvolvimento são cada vez mais predatórios em relação à natureza, 

controlar certos recursos como a água é estratégico para qualquer país. Trata-se de garantir 

soberania e independência para além da acumulação que esses recursos podem gerar.  

Essa corrida pelos recursos e pela exploração abre outro debate importante, por quanto 

tempo o planeta sustentará o consumo desenfreado dos recursos disponíveis por grandes 

potências. No artigo de Fernandes et al (2019), há uma citação de Ribeiro (2013) que aponta:  

 
Este modelo está próximo de seu esgotamento pela própria 

contradição do modelo hegemônico. Sua fraqueza é revelada pela sua 
insustentabilidade, como por exemplo: o envenenamento cada vez mais 
intenso da terra, da água e da comida, a destruição crescente de espécies 
vegetais e animais, o transporte de sedimentos causado pela produção em 
grande escala, a apropriação da maior parte da água doce, a produção e 
aplicação de nitrogênio na agricultura em quantidade maior que a fixada 
naturalmente e as mudanças climáticas. 

 

É insustentável que existam tantas potências consumidoras de recursos naturais no 

Mundo, principalmente devido ao fato desses recursos serem distribuídos de maneira tão 

desigual. O resultado da exploração, desapropriação e estrangeirização das terras e dos recursos 

é a concentração de recursos e dos lucros gerados a partir desses processos. Podemos observar 

os dados que o relatório da CPT (2017) nos mostra:  

 
Hoje, a região do MATOPIBA é marcada pela pobreza e pela 

desigualdade social. No que diz respeito à agricultura, existe uma disparidade 
significativa na distribuição de terras e de rendas, que tem sua origem na 
história do Brasil e é reproduzida até hoje. Do total de estabelecimentos, 80% 
são classificados como muito pobres (responsáveis por 5,22% da renda bruta 
da região), 14% são pobres (e geram 8,35 % da renda bruta da região), 5,79% 
são de classe média (e contabilizam 26,74% da renda bruta da região) e 0,42% 
são da classe rica (produzindo 59,78% da renda bruta da região).54 A pobreza 
e a desigualdade aumentaram consideravelmente como resultado da 
expropriação dos povos rurais pela expansão do agronegócio. 

 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 12 – Conflitos Socioambientais e Neoextrativismo na Disputa pela Natureza no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
6487 

 

Quanto maior a desterritorialização dos povos tradicionais e pequenos agricultores e a 

expansão da agropecuária, maior a desigualdade social e a concentração dos recursos naturais 

estratégicos para o país por parte das transnacionais.  

Para além da desigualdade, observa-se que esse modelo de desenvolvimento não 

abrange todas as classes e comunidades. As promessas de infra-estrutura não são cumpridas, 

em vez de gerar empregos, a expansão do agronegócio e da mineração aumentam o desemprego 

no campo, aumentam os índices de migração, inclusive em escala continental, sendo o avanço 

da fronteira agrícola intensificado pela estrangeirização de terras um fenômeno que ocorre em 

toda América do Sul.  Ainda segundo Fernandes et al (2012, apud FERNANDES, 2019): 
 A territorialização do agronegócio intensificada com investimentos 

dos fundos financeiros internacionais, mudou a questão agrária, transformando 
a terra dos latifúndios em terras produtivas, aumento a produção e produzindo 
conflitos territoriais. O Estado apoia este modelo hegemônico financiando a 
produção agropecuária, destinando 90% dos recursos para o agronegócio que 
controla 76% das terras agrícolas, mas que produz somente 68% do valor bruto 
da produção. 

 

Porém, os povos tradicionais são uma frente de resistência autônoma que lutam para 

resistir e transformar a racionalidade dominante em uma contra-racionalidade, onde a 

agroecologia, que significa uma nova forma de se relacionar com a natureza tenha 

protagonismo. Ainda tendo em vista o ser humano como parte da natureza, trabalhando a 

descolonização do saber, que foi imposta por colonizadores providos de outras técnicas. Sobre 

a agroecologia como saber e um mecanismo para a soberania alimentar, Fernandes et al (2019) 

aponta: 
Estas experiências acontecem há décadas, não aceitam a dependência 

às grandes corporações, a persistência da fome e defendem a soberania das 
nações em garantir a produção de alimentos para seus povos. Uma política 
agrária com base na soberania alimentar e na agroecologia tratará da reforma 
agrária, porque são indissociáveis. Aumentar o número de agricultores em 
torno das cidades é condição fundamental para garantir o abastecimento a 
partir da diversidade agroecológica. Será preciso também investir na produção 
de tecnologias apropriadas, na formação escolar, técnica dos agricultores 
empobrecidos pelo agronegócio. A política agrária que precisamos tem que 
tratar de novos mercados institucionais, populares, domésticos, criando novos 
espaços de relações mercantis com base na solidariedade e sustentabilidade.  

 

Logo, a capacidade de alterar o panorama atual no cerrado brasileiro está na organização 

dos povos tradicionais e dos movimentos sociais em se articularem e resistirem. Propondo para 
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a sociedade um modelo alternativo de produção e desenvolvimento baseado nos saberes 

tradicionais e na agroecologia, além da cooperação e solidariedade.  
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O DESENVOLVIMENTO DO CULTIVO DE EUCALIPTO NO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

 

Thiago Lucas Alves da Silva 

Resumo: 

 

Introdução O espaço agrário do estado do Rio de Janeiro é historicamente marcado pela notória 

força do latifúndio na sua apropriação e produção social, ditando as formas de ordenamento do 

território e de produção agrícola. Nas últimas décadas, o espaço agrário fluminense está diante 

de outro forte desafio para o seu desenvolvimento, o intenso processo de metropolização e 

urbanização, tendo hoje uma agricultura contrastante, (Ribeiro, 2002), na qual encontramos o 

latifúndio de características tradicionais, uma agricultura com certo grau de mecanização e/ou 

voltada para a produção gêneros agrícolas que possuem nichos de mercado, acampamentos e 

assentamentos rurais onde se desenvolve uma agricultura familiar (Alentejano, 2005) com 

produção voltada para a subsistência e venda de excedentes, entre outras formas. Neste sentido, 

o espaço agrário fluminense tem sido marcado por um processo de desenvolvimento desigual 

(e combinado), que possibilitou esse quadro diverso e contraditório de atividades econômicas 

e formas de ocupação do espaço. A região do Médio Paraíba Fluminense tem, em seus espaços 

agrários, estreitas relações com a atividade cafeeira, a pecuária leiteira/corte, o cultivo de 

eucalipto e atualmente com o turismo rural. Já no espaço urbano, a região estudada passa desde 

a década de 1930 por um processo de industrialização que já teve diferentes momentos de 

organização do espaço e dos trabalhadores. Neste sentido, essa região é considerada hoje a 

segunda mais industrializada do estado do Rio de Janeiro, sendo um importante polo metal 

mecânico (Godinho, 2003), tendo instaladas no seu território empresas de renome nacional e 

internacional como as siderúrgicas CSN, Barra Mansa e Resende (do grupo Votorantim), 

empresas do setor automobilístico como a Peugeot - Citroen, a Nissan e Volkswagen (Batista, 

2006; Silva, 2009). Já a região Noroeste Fluminense, nossa outra região de estudo, é 

considerada a região menos desenvolvida economicamente no Estado (pior IDH estadual) 

devido a seus baixos índices de arrecadação, contribuindo apenas com 1,2% do Produto Interno 

Bruto (PIB) estadual (TCE, 2017). Essa região tem sido caracterizada, sobretudo pelo Estado, 
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como uma área marcada pela pobreza, pelo êxodo rural e pela degradação ambiental (Marafon, 

2005). Tais elementos atribuídos a essa região têm sido reafirmados pelo aparato estatal e pelo 

capital privado, especialmente no campo da economia e da política, como motivadores para que 

essa região seja alvo de uma reestruturação produtiva (Harvey, 1992; 2013). O estado do Rio 

de Janeiro foi nos últimos anos o espaço preferencial de instalação de vários projetos de 

desenvolvimento capitalista que tem transformado o território fluminense. No que tange ao 

espaço agrário, nos últimos dezesseis anos (2001-2017), o estado do Rio de Janeiro vem sendo 

palco da tentativa de expansão do plantio comercial de eucalipto (Pedlowski & Foeger 2004; 

Alentejano & Porto-Gonçalves, 2007; Silva, 2011; AGB, 2012 e Duarte, 2012), incentivado em 

grande parte pelas empresas do setor de papel e celulose, siderúrgicas e outras demandantes 

regionais de madeira. O discurso pró empresarial do governo estadual na gestão de Sérgio 

Cabral - Pezão (2003-2017), associado aos interesses de instituições como a FIRJAN, 

possibilitou por um tempo, um forte alinhamento ao contexto de expansão geográfica (Harvey, 

2006) do agronegócio da madeira, incorporando o setor a uma agenda política de 

"desenvolvimento" considerado até então como estratégico para o governo do estado do Rio de 

Janeiro. Elementos teóricos e metodológicos Com isso, o projeto da silvicultura comercial, 

assim como os grandes projetos industriais que foram desenvolvidos no território fluminense 

na última década, foram apoiados, segundo o governo do estado, numa lógica capitalista de 

“interiorização dos investimentos”, que visava promover o "desenvolvimento" (capitalista) 

regional do estado (Seplag, 2011), muito marcado por um desenvolvimento desigual (Smith, 

1988). Apesar da aliança entre Estado, agronegócio e grandes grupos empresariais que visavam 

promover a silvicultura comercial no Rio de Janeiro, houve ao longo desses anos avanços e 

recuos, promovidos ora por questões políticas ora por questões econômicas. O objetivo do 

presente trabalho foi discutir as formas/conteúdo de apropriação e produção do espaço (Smith, 

1988; Harvey 2006) agrário fluminense a partir do cultivo comercial de eucalipto. Neste 

sentido, buscamos dedicar uma atenção especial ao processo de reorganização espacial 

(Harvey, 2006) do rural nas regiões Médio Paraíba e Noroeste Fluminense com a introdução da 

silvicultura comercial. Para tanto, analisamos os avanços e recuos políticos, institucionais e 

territoriais da silvicultura comercial a partir dos principais agentes sociais envolvidos na 

produção do espaço. Resultados A partir dos elementos teóricos, levantamento de dados, 

realização de trabalhos de campo e produção de mapas foi possível constatar em nossa pesquisa 

que houve avanços nos marcos regulatórios que visavam facilitar o desenvolvimento do cultivo 
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de eucalipto em larga escala no estado do Rio de Janeiro. No entanto, se o objetivo inicial era 

promover o espaço agrário fluminense, como um ambiente com "vocação natural" para a 

implantação e desenvolvimento em larga escala do cultivo comercial de eucalipto, seus agentes 

(Estado - agronegócio- grupos empresariais) encontraram dificuldades que inviabilizaram ao 

longo do espaço e do tempo a realização plena de seus objetivos. 
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A NATUREZA E O TERRITÓRIO DA COMUNIDADE RIBEIRINHA DE 

ARITAGUÁ, EM ILHÉUS-BA SOB O CONTEXTO DO NEOEXTRATIVISMO 

 

Maria Alice Costa Fernandes de Oliveira 

Resumo: 

 

As disputas em torno do território e dos usos da natureza estão inseridas entre os principais 

debates acerca da atual forma de acumulação do capitalismo. O território de reprodução da vida 

e o território de reprodução do capital não podem, em hipótese alguma, coexistirem sem que 

afetem o interesse um do outro. Nas últimas décadas, a forma de reprodução do capitalismo 

global aponta para uma expansão da espoliação que, outrora a superexploração do trabalho 

garantia essas taxas de lucros, e que agora, é necessária que essa expansão adentre a espoliação 

da natureza (HARVEY, 2004). Tal dinâmica foi tão significativa desde a primeira década do 

século XXI que, ainda num quadro de insatisfação política com o neoliberalismo nos países 

“em desenvolvimento”, as alternativas políticas emergidas das referidas insatisfações não 

romperam – e até aprofundaram – o paradigma de superexploração da natureza (MESCHKAT, 

2016). Uma das melhores – ou piores – ilustrações sobre o citado processo foram os governos 

eleitos na América Latina, desde o fim da década de 1990 até o fim dos anos 2000 (SVAMPA, 

2016). Pautados em plataformas políticas progressistas, estes governos se proporiam – em 

maiores ou menores medidas - ao alargamento da democracia institucional, garantias e 

reconhecimentos de direitos etc. Entretanto, tal agenda de conquistas democráticas veio 

ancorada em trocas no mercado mundial, as quais a natureza foi a própria moeda destas trocas. 

O referido cenário, o qual podemos caracterizá-lo com base no conceito de neoextrativismo 

(ACOSTA, 2016), foi embasado na negação/espoliação dos “direitos da natureza” sob o 

pretexto de garantir políticas públicas que viessem a melhorar índices econômicos nas escalas 

nacionais. Não se trata apenas de melhorias de índices macroeconômico, mas também de 

políticas que melhoraram a vida das classes mais baixas (CARVALHO, 2018). No caso do 

Brasil, a política que reorientou o orçamento do Estado para programas assistenciais, de 

redistribuição de renda, habitação popular, ampliação e democratização da rede pública 

educacional, até o aumento dos investimentos em setores que envolvem alta tecnologia, foi 
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rebocada pelas concepções e práticas que atendia ao mercado mundial – com base na 

implementação de grandes projetos de infraestrutura – e a consequente negação de direitos 

territoriais de centenas de comunidades. É nesse contexto que a comunidade ribeirinha de 

Aritaguá, localizada no litoral sul do estado da Bahia, vê seu território de vida ameaçado pela 

territorialização do capital (OLIVEIRA, 2018). A implementação de uma infraestrutura voltada 

à viabilizar as exportação brasileira de produtos primários possui – na visão do Estado e do 

empresariado brasileiro e estrangeiro - muito mais importância do que a existência de uma 

comunidade pesqueira de aproximadamente 200 famílias. O território das marisqueiras de 

Aritaguá não podem ser o mesmo território do escoamento do minério de ferro para a China. 

Nesse sentido, a comunidade de Aritaguá advoga pela existência da Natureza enquanto seu 

principal meio de vida, enquanto o consórcio Estado-Empresas advoga pelas exportações de 

mercadorias oriundas do agronegócio e da mineração em larga escala. O conceito de 

neoextrativismo é uma ferramenta precisa para explicar a conflitualidade existente entre 

Aritaguá e o Porto Sul (MILANEZ, 2013). Além disso, com o fim do próspero ciclo do preço 

das commodities comercializadas pelo Brasil, o empreendimento Porto Sul não foi 

concretizado. Porém, o processo de negação dos direitos territoriais, sociais e ambientais de 

Aritaguá já deixou impactos irreversíveis no tecido social da comunidade. A difusão da noção 

de “atraso”, “pobreza”, “necessidade de modernização”, adentrou o cotidiano da comunidade 

de Aritaguá a partir do momento que o Estado – principal empreendedor da obra do Porto Sul 

– por garantir ao capital, e não à comunidade, a posse do território. Inicialmente através do 

discurso, posteriormente através do aparato jurídico-institucional, o território onde se localiza 

a comunidade pesqueira de Aritaguá foi sendo transferido aos agentes hegemônicos do 

capitalismo (HAESBAERT, 2006). O presente artigo busca entender as concepções de território 

e natureza, no contexto do neoextrativismo, para a comunidade de Aritaguá. Sob o instrumental 

teórico crítico, o referido exercício científico refletiu criticamente sobre os conceitos de 

desenvolvimento e crescimento econômico. Com o auxílio das lentes pós-coloniais, a natureza, 

os modos de existir, o território e as identidades coletivas foram conceitos mobilizados para 

entender Aritaguá. A metodologia utilizada para conceber este artigo foi a revisão de literatura 

sobre os conceitos supracitados e trabalho de campo realizado ao longo da pesquisa de mestrado 

da autora, finalizada em 2018. Por fim, nos incorre afirmar que o novo contexto para a 

acumulação capitalista colocou as necessidades de existir de uma comunidade de pescadores e 

marisqueiras – Aritaguá – em contraposição aos interesses políticos do Estado e econômicos 
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dos conglomerados de agronegócio e mineração no estado da Bahia (LANDER, 2016). De 

acordo com a pesquisa pudemos entender que o neoextrativismo não se resume à um momento, 

mas sim à uma cosmovisão ocidental e colonial, a qual submete/destrói diversos modos de vida 

com a finalidade de obter resultados econômicos. No contexto do início do século XXI na 

América Latina, tais resultados econômicos foram justificados pelos esforços dos governos 

progressistas para inserir parcelas da população nos mercados de consumo através do 

crescimento dos índices econômicos. Além disso, as tradicionais formas de luta social entraram 

em declínio quando foram colocadas sob a contradição dos governos progressistas e seu pacto 

com o neoextrativismo. Sendo assim, os modos de existir das comunidades rurais, tradicionais, 

pesqueiras etc., em movimento de troca mútua com a existência da natureza, confrontaram a 

lógica hegemônica e transformaram-se em modos de r-existir (MONTENEGRO & ROCHA, 

2017). Ainda que a comunidade de Aritaguá não possuísse enfrentamento tradicionalmente 

organizado próprio da comunidade, sua própria existência no território do Rio Almada foi 

suficiente para descortinar a ambiguidade discursiva dos governos progressistas pautados no 
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CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS EM ÁREAS PROTEGIDAS:  

O Parque Nacional da Serra do Cipó e as populações tradicionais  

 

          Izabel Beatriz Rodrigues de Moura1 

 
O modelo de criação de áreas naturais protegidas está relacionado ao mito da natureza intocada, impostas a 
restrições ao acesso e uso dos bens naturais que, ao longo do tempo, assumiu proporções significativas, 
estabelecendo concepções diversas de homem e de natureza, e a relação entre ambos. Aqui, apresenta-se, reflexões 
direcionadas à criação das unidades de conservação, com olhar direcionado ao Parque Nacional da Serra do Cipó, 
tecendo um diálogo em relação a criação dessa área e, assim, intercalar com a dinâmica de uso e apropriação 
territorial, com intuito de compreender as diferentes visões acerca das comunidades tradicionais residentes, 
consideradas, muitas vezes, responsáveis pela manutenção da biodiversidade, dessa forma a compreensão das 
estratégias e os instrumentos acionados pelos sujeitos sociais na materialização dessas áreas de proteção e, os 
conflitos socioambientais decorrentes, e imprescindível. Pode-se afirmar que há um conjunto de elementos que 
cooperam para que haja uma dominação dos territórios, os relatos dos sujeitos entrevistados nos levam, além disso, 
a compreensão de que a violência simbólica sofrida por estes, encontra-se imbricada ao processo de criação do 
Parque Nacional, caracterizada pelo processo de expropriação das famílias que residiam na área hoje delimitada 
parque. As narrativas revelam, também, o quão grave foi o processo de expropriação na região no período de 
implantação do PARNA Serra do Cipó, e que a realidade vivenciada por esses sujeitos sociais está muito afastada 
das promessas realizadas pelos órgãos ambientais.  
 
Palavras-chave: Conflitos socioambiental; Parque Nacional da Serra do Cipó; Comunidades Tradicionais.  
 
 
Introdução 
 

O estabelecimento de espaços especialmente protegidos têm sido um dos principais 

mecanismos para a conservação da natureza, objetiva-se separar determinadas porções do 

território e limitar ali o uso da terra e dos bens naturais. Esse mecanismo é visto como um 

importante caminho para a preservação, isso em decorrência da ocupação desenfreada da terra 

e do uso predatório da biodiversidade que a humanidade vem, há tempos, protagonizando. 

(BENSUSAN, 2006).  

A partir disso, a política de criação de áreas naturais protegidas difundiu-se, e o marco 

referencial nesse momento foi a criação do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados 

Unidos, em 1872, sendo este o primeiro parque nacional do mundo, adotando os princípios 

preservacionistas, o objetivo da institucionalização do Yellowstone amparava-se na ideia de 

preservar as áreas não habitadas, suas belas paisagens “virgens” para as gerações futuras. 

Assim, o ser humano ali seria um visitante, nunca um morador. (BENSUSAN, 2006).  

 
1 Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: izabel.moura@ufu.br  

mailto:izabel.moura@ufu.br


 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 12 – Conflitos Socioambientais e Neoextrativismo na Disputa pela Natureza no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
6497 

 

Como observa Diegues (1994) ao criar o Yellowstone, o Congresso dos Estados 

Unidos determinou que a região teria de ser reservada e proibida de ser colonizada, ocupada ou 

vendida, bem como dedicada e separada como parque público ou área de recreação para 

benefício e desfrute do povo, e que toda pessoa que se situe ou ocupe este Parque ou qualquer 

de suas partes (com exceção das estipuladas) seria considerada infratora e, assim, desalojada. 

(DIEGUES, 1994).   

Nessa trajetória, Vianna (2008, p. 146) versa que “a política em relação às áreas 

naturais protegidas é a de separar do desenvolvimento moderno as áreas naturais selvagens, 

consideradas virgens.”  

 
Essa prática baseia-se no entendimento de que, na medida em que a natureza é finita, 
espaços naturais devem ser separados e isolados do processo de desenvolvimento das 
sociedades modernas, tornando-se “ilhas de antítese do desenvolvimento”. de fato, a 
concepção subjacente entronizada no poder público sobre a formação de áreas naturais 
protegidas resulta de uma atuação notória de conservacionistas mais moderados, que, 
inseridos no mundo moderno, não eram capazes de ver os povos selvagens e, assim, 
viam o que não existia - terras desabitadas, onde na realidade havia seres humanos. 
(VIANNA, 2008, p. 146).  

 

Somadas a essas restrições e as transformações no modo de vida, Diegues (2004) 

destaca, assim, uma questão que nasceu nesse período, a retirada de moradores, em 

determinados casos de modo forçado, dos locais onde viviam tradicionalmente, com ideário de 

criar áreas desabitadas para serem “parques nacionais”.   

Com isso, a criação de áreas para preservação dos bens naturais foi-se desencadeando-

se, principalmente, aquelas entendidas pelos críticos preservacionistas como sendo “natureza 

intocada”, restritas a interferência humana. Todavia, os expoentes que seguem a linha de 

conservação não apoiavam este ideal.  Tal fato ocorre porque esses expoentes pensam sobre as 

práticas de proteção e dos modelos mais apropriados ao contexto econômico, como também 

cultural dos países, para esses estudiosos os parques nacionais institucionalizados em países 

subdesenvolvidos não estão operando como mecanismos ativos para a proteção da natureza, 

isso em função  de dois fatores, sendo a forma de proteção que encontra-se com dimensões 

sociais e culturais conflitantes, visto que a inserção de parques, na maioria da vezes, não 

considera a participação de populações humanas e, também, porque extingue a exploração dos 

bens naturais, evitando o desenvolvimento ambiental, destacam Castro Júnior et al., (2009).  
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Assim sendo, foi necessário debater novas categorias de áreas protegidas que 

abrangessem a participação humana. No decorrer dos anos apareceram as áreas protegidas 

categorizadas como “unidades de conservação”, estas foram denominadas conforme as 

particularidades de cada país. (MORSELLO, 2008). No entanto, observa-se que o 

estabelecimento dessas áreas compreende conflitos regulares que se alteram em função da 

magnitude em meio aos vínculos que as populações estabelecem com os espaços, ocasionando 

as reinvindicações dos seus direitos de uso a apropriação social dos bens naturais neles contidos, 

ressalta Santos (2009).    

Nesse sentido, com a finalidade de subsidiar as análises quanto às consequências e 

interfaces do processo de criação e institucionalização do PARNA Serra do Cipó para realizar 

uma avaliação geral da atual situação, considerou-se o material adquirido ao longo da pesquisa 

de mestrado. Desse modo, para alcançar os objetivos propostos, foi preciso realizar um trajeto 

teórico-bibliográfico que proporcionasse o diálogo e a contextualização discursiva. Esse 

percurso bibliográfico considerado um apanhado geral dos principais trabalhos já realizados, 

visto que são capazes de fornecer dados atuais e relevantes sobre a temática trabalhada, foi o 

ponto inicial da pesquisa.  

 Para a nossa tarefa de investigação, optou-se por algumas ferramentas para a coleta 

de dados, empregando-se como método de diálogo com os sujeitos sociais, as entrevistas 

semiestruturadas. A utilização de documentos como atas de reuniões, matérias de jornais, 

folders de entidades e outros, também proporcionaram uma maior compreensão do objeto 

analisado. 

 
As unidades de conservação no Brasil 

 
O crescimento e a consolidação do movimento ambientalista são fatores que 

modificaram a dinâmica territorial no Brasil nas últimas décadas, tendo seu impacto maior na 

região amazônica. Embora tenha sua origem no século XIX, ganha expressão mundial apenas 

em meados do século XX, momento em que sente um intenso crescimento em todos os 

continentes. (LITTLE, 2002). 

Esse processo de expansão da fronteira desenvolvimentista agenciada pelos governos 

militares, desde a década de 1970, registrou-se um elevado crescimento no estabelecimento de 

novas áreas protegidas - uma frente preservacionista-, responsável por um amplo impacto 
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fundiário nos países, em decorrência do alto índice de sobreposição das novas áreas protegidas 

com os territórios sociais dos povos indígenas, dos quilombolas e das comunidades 

extrativistas.   

Entende-se, então, que as áreas protegidas representam uma tipologia específica de 

território que caberia na ideia de razão instrumental do Estado, considerando que as áreas 

protegidas são criadas pelo Estado por meio de decretos e leis e compreendem parte das terras 

da União, sendo assim, terras públicas; a criação dessas áreas envolve pesquisas científicas com 

uma série de especialistas, evidenciando o alto grau de conhecimento humano implicado nestas; 

as áreas protegidas constituem planos de manejo que apontam com minuciosos detalhes as 

atividades aceitas e proscritas dentro desses territórios. Por fim, as áreas protegidas representam 

uma vertente desenvolvimentista fundamentada nas noções de controle e planejamento, pontua 

Little (2002).  

Desse modo, o estabelecimento de áreas protegidas desde 1872, como a criação do 

Parque Nacional de Yellowstone, proporcionaram a esta vertente do ambientalismo uma clara 

dimensão territorial, com isso o valor da apreciação da natureza no seu estado “intocado” foi 

consagrado, impondo diversos desafios em relação ao uso e ocupação dos territórios destinados 

a este fim. No Brasil, as questões que envolvem a criação de unidades de conservação advêm 

do modelo de áreas protegidas norte-americano. 

A primeira sugestão para criação de parques, foi em 1876, quando o engenheiro André 

Rebouças, ponderando sobre as decorrências da criação do Yellowstone, considerou a 

possibilidade de seguir o modelo, criando no Brasil dois Parques Nacionais - em Sete Quedas, 

no Paraná e Ilha do Bananal, em Araguaia. Entretanto, a princípio, a ideia que propunha André 

Rebouças não foi efetivada, contudo, abriu caminhos para debates e mobilizações que, nos anos 

seguintes, foram positivamente aceitos para a inserção das primeiras áreas protegidas do país, 

como bem destacam, Medeiros et al (2004). Com isso, no ano de 1937, cria-se no Brasil o 

primeiro parque nacional, sendo o Parque Nacional de Itatiaia, localizado no estado do Rio de 

Janeiro. 

Nesse contexto, tendo em vista a valorização da questão ambiental, a Constituição 

Federal de 1988, em seu art. 225, sobre o meio ambiente, destaca a precisão de criação e 

manutenção de unidades de conservação, assegurando que todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-
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lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, um dos instrumentos que a Constituição 

destaca é determinar em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 

somente por meio de lei, vedada qualquer uso que comprometa a integridade dos atributos que 

justifiquem sua proteção. (BRASIL, 1988). 

Nesse contexto, em 1989, criou-se o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis2 - IBAMA, tornando, assim, o único órgão responsável pela 

gestão das áreas protegidas federais, e contribuindo para a política e arcabouço de gestão da 

Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA. Nesse mesmo ano, o Plano do Sistema de 

Unidades de Conservação no Brasil, foi conferido ao IBAMA (que substituíra o IBDF a partir 

de então).  

A partir disso, iniciou-se um extenso debate a respeito do projeto de lei para a criação 

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, incluindo análises de experiências 

concretas de conservação submergindo populações consideradas tradicionais ou simplesmente 

rurais, a presença humana em UC’s e a proposta de criação das Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural - RPPN. No longo período em que o projeto passou pela tramitação no 

Congresso, diversas foram as polêmicas em relação sua aprovação, mas, destacou-se como mais 

polêmico debate, a questão das comunidades tradicionais, bem como sua participação no 

processo de criação, implantação e gestão das áreas protegidas, isto é, nas unidades de 

conservação.  

Estas discussões em volta do projeto de Lei foram travadas pelas vertentes 

preservacionistas e conservacionistas do movimento ambientalista, assim uma das cláusulas 

mais debatidas foi a definição da categoria de “população tradicional”. Porém, as partes 

interessadas não chegaram a um acordo, sendo vetada a cláusula do texto final da Lei.  

 
2 Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989. Cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis e dá outras providências. Até então, havia várias instituições no governo federal com diferentes visões, 
muitas vezes contraditórias, para tratar sobre o tema. A responsável pelo trabalho político e de gestão era a 
Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), vinculada ao Ministério do Interior. A Sema teve papel de 
articulação muito importante na elaboração da Lei 6938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente (PNMA), em vigor até hoje. A lei estabelece o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e o 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), único com poder de legislar. A PNMA foi um grande avanço. 
Quando a Constituição Federal de 1988 foi promulgada, essa lei foi a única a ser recepcionada na íntegra. Por 
outro lado, sua efetivação foi construída aos poucos. (IBAMA, 2018).  
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Por fim, após anos tramitando no Congresso e com distintas discussões envolvendo os 

caminhos do ambientalismo brasileiro (cerca de dez anos de tramites no Congresso) em 19 de 

julho de 2000, o então vice-presidente da República Marco Maciel, aprovou com vetos a Lei n° 

9.985, que estabeleceu o SNUC.  

A criação do SNUC objetiva solucionar os problemas sociais, ambientais e técnicos 

existentes em múltiplas áreas protegidas do Brasil, a regulamentação do artigo 225 da 

Constituição Federal e estabelecer critérios e normas para a criação, institucionalização e gestão 

de determinadas áreas protegidas às esferas governamentais federais, estaduais e municipais.  

Conforme disposto na referida legislação, em seu art. 2º do capítulo I, entende-se como 

Unidade de Conservação o espaço territorial e seus recursos naturais ambientais, abrangendo 

as águas jurisdicionais, com características naturais acentuadas, legalmente instituído pelo 

Poder Público, sob regime especial de administração, ao qual se apõem garantias apropriadas 

de proteção. (BRASIL, 2000). 

Um dos principais mecanismos do SNUC, foi a sua divisão em dois grupos, sendo as 

áreas de: Proteção Integral, tendo por objetivo a preservação da natureza, aceitando somente o 

uso indireto dos bens naturais, e as áreas de Uso Sustentável, objetivando a compatibilização 

da conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus bens naturais. O grupo 

das Unidades de Proteção Integral, não admite a permanência humana em seu interior, fato que 

ocasiona diversos conflitos socioambientais, envolvendo comunidades tradicionais ou não 

(consideradas degradadoras dos bens naturais), órgãos gestores/fiscalização. O primeiro grupo 

é composto pelas modalidades de: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; 

Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre.  

Estas áreas, como descrito no SNUC, dependem de audiências públicas para serem 

implantadas, exceto as Estações Ecológicas e as Reservas Biológicas, isso porque são 

modalidades mais restritivas de unidade de conservação. Cabe pontuar, ainda, que essas 

modalidades são de posse e domínio público, assim, quando institucionalizadas pode haver, se 

preciso, desapropriações em caso de limites da unidade em terras particulares. O segundo grupo 

é composto pelas modalidades de: Área de Proteção Ambiental; Área de Relevante Interesse 

Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva da Fauna; Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural.  
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Sobre esse grupo, Morsello (2001), pontua que são áreas prioritárias para o IBAMA, 

em função das dificuldades de uma eficaz inserção de unidade de conservação na esfera pública, 

como também por ter menor orçamento. Para as áreas de posse e domínio públicos, a autora 

destaca que tem por objetivo compensar usos impróprios nas áreas particulares adjacentes, isto 

é, estas são empregadas para funcionarem de modo alternativo às atividades econômicas 

desempenhadas em outras áreas.   

Por sua vez, o art. 6º do SNUC assegura que o referido Sistema tem de ser gerido por 

órgãos consultivo e deliberativo, representado pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente - 

CONAMA; órgão central, correspondente ao Ministério do Meio Ambiente, que coordena o 

Sistema; órgãos executores, incluindo o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 

em caráter supletivo, e órgãos estaduais e municipais, que têm as funções de implementar o 

SNUC, e auxiliar nas propostas de criação e administração de unidades em níveis federal, 

estadual e municipal. (BRASIL, 2000). 

A categoria parque nacional, conforme o art. 11 do SNUC tem como finalidade a 

preservação dos ecossistemas naturais que apresentem relevância ecológica e beleza cênica. É 

permitida a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades no âmbito da 

educação e da interpretação ambiental, da recreação e do turismo ecológico. O § 4º do SNUC 

assegura que, quando criados pelo Estado ou Município, os parques serão chamados de Parque 

Estadual e Parque Natural Municipal, concomitantemente. (BRASIL, 2000). 

O capítulo IV, art. 22 § 2º do SNUC destaca que a criação de uma unidade de 

conservação precisa ser realizada a partir de estudos técnicos e de consulta pública, contendo a 

identificação do local, a dimensão e os limites apropriados para a criação da UC, conforme o 

regulamento. (BRASIL, 2000).  

Outro ponto importante é a realização de um plano de manejo, de acordo com o § 1º 

do art. 27 o plano de manejo tem de compreender a área da UC, a zona de amortecimento e 

corredores ecológicos, quando criados. O § 1º compreende, também, as medidas que visam 

requerer a integração da vida econômica e social de comunidades vizinhas. O § 4º do referido 

artigo, determina que esse plano de manejo precisa ser realizado no prazo de cinco anos após a 

data de criação da unidade de conservação. (BRASIL, 2000). Desse modo, as atividades e obras 
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realizadas nas unidades de conservação de proteção integral deverão ser limitadas a garantir a 

integridade dos bens naturais inclusos nesta até a conclusão do plano de manejo.  

Por último, advoga-se que o SNUC, mesmo com o reconhecimento internacional em 

função do estabelecimento de categorias de Uso Sustentável, garantindo a participação popular 

no processo de criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação, a criação do 

modelo de Proteção Integral apresenta conjunturas complicadas pelo surgimento dos conflitos 

socioambientais, isso decorre, em alguns casos, pela realocação das populações locais e pelo 

impedimento de acesso e uso aos bens naturais ali presentes.  

Nesse contexto, Brito (2000) e Bensusan (2006) usando a categoria parque, e 

amparando-se nas deliberações das convenções internacionais, constatam que grande parte 

dessas áreas foram criados em espaços habitadas por populações humanas, em função disso 

diversas famílias precisaram ser realocadas, tendo que deixar seus espaços tradicionais, parte 

de suas histórias e vivências. O modelo parque, com suas restrições de uso, ocupação e acesso 

ao espaço, ocorre sem muitos esclarecimentos e compensações, e os gestores dessas áreas não 

consideram os conflitos sociais e culturais advindos deste processo. 

 
Os atores centrais dos conflitos em áreas de proteção: as comunidades residentes 

 

No Brasil, prevalece hegemonicamente a corrente preservacionista denominada por 

Diegues como -natureza intocada-, caracterizada pela “reverência à natureza no sentido da 

apreciação estética e espiritual da vida selvagem (wilderness), esta busca proteger a natureza 

contra o desenvolvimento moderno, industrial e urbano” (DIEGUES, 2008, p. 31 - 32).  

Costa et al (2002) abordam que durante um longo período, o discurso ambiental 

alimentou o mito da natureza intocada pelo homem, como alternativa única de preservá-la. 

Nesta perspectiva, toda “intervenção” do homem no meio físico certamente provocaria um 

impacto ambiental. Colocando numa extremidade o homem e em outra o meio físico 

(geralmente considerado como natureza). 

A corrente preservacionista tem nos parques principal mecanismo de proteção da 

natureza, assim não considera a existência das comunidades tradicionais em áreas naturais 

protegidas e defende a incompatibilidade entre a presença dessas populações e a proteção da 

biodiversidade. Os parques com característica preservacionista “encurrala”, não considera a 

existência e o modo de vida das populações humanas que até então desconheciam esta política 
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ambiental. São expulsos da terra, e encaminhados às cidades no entorno, deflagrando o conflito 

ambiental. De um lado, temos os moradores na busca de permanecerem em seus territórios e 

prosseguirem com as atividades específicas e o manejo da terra. De outro, os ambientalistas 

wilderness que defendem a ideia da natureza intocada, pois a introdução de uma unidade 

proteção integral, um parque nacional, ocasiona resistência e conflitos entre os envolvidos, 

tendo como resultado diversos problemas em decorrência das sanções impostas ao uso e 

ocupação do solo.  

O modelo de áreas protegidas que admite o uso indireto dos recursos naturais, como 

os parques, ampara-se na visão de que toda relação entre homem e natureza é degradante e 

destruidora da biodiversidade. Desse modo, o que falta aos defensores da preservação é 

entender que têm sociedades de perfis desiguais e de práticas diferentes, com singularidades 

sociais que precisam ser respeitadas antes de separar as comunidades tradicionais e a natureza. 

(DIEGUES, 2000a).  

Autores como Arruda (1999) Brito (2000) Bensusan (2006) e Diegues (1993) 

destacam que a retirada dos sujeitos sociais, na maioria das vezes, de modo forçado, cujo 

objetivo é a criação de áreas desabitadas, intocadas, para tonarem-se parques nacionais 

provocou muitos problemas de cunho social, ambiental, econômico e cultural, resultando ao 

longo dos anos expressivas proporções.  

Estas populações vivenciam um processo de “criminalização”, dos atos mais comuns 

e essenciais para a reprodução sociocultural, por exemplo, a caça, a pesca, o uso dos bens 

naturais para manufatura, o cultivo das roças, a criação de galinhas, de porcos, a lenha para 

cozinhar e aquecer. (ARRUDA, 1999). A criação e institucionalização de parques nacionais 

pelo Poder Público acarretam a existência de sujeitos sociais que pela multiplicidade de 

interesses podem enfrentar vários conflitos socioambientais, os quais podem ser acentuados e, 

com isso, ocasionar a perda de valores simbólicos através da superposição de territórios de vida.  

(COELHO et al, 2009). 

As unidades de conservação de uso indireto (parque nacional) não admitem a presença 

de populações humanas no interior de seus territórios, significando em uma de suas regras 

cosmográficas mais fundamentadas, assim a solução primeiramente proposta pelos 

preservacionistas foi a expulsão dos habitantes de seus territórios, seja por indenização ou por 
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reassentamento compulsório, tal como se fazia com as barragens e os outros grandes projetos 

de desenvolvimento, acrescenta Little (2002).  

Diegues (1996) afirma que desalojar as pessoas que sempre viveram em uma terra e a 

povoaram com seus mitos e seu imaginário, constitui em um corte de elos que se arraigaram à 

terra no decorrer da história de suas vidas. O mesmo autor elucida, ainda, a relação 

homem/natureza através dos mitos e simbologias e como eles surgem nas sociedades modernas, 

coloca que há uma busca pela aproximação com o mundo natural para afastar a ameaça da perda 

da “vida selvagem” pela civilização urbano-industrial. (DIEGUES, 1996). Ao contrário de 

serem expulsas de suas terras para a institucionalização de um parque, essas comunidades 

tinham de ser valorizadas e de certo modo recompensadas por todo o conhecimento e forma de 

manejo racional conhecida e cometida. (DIEGUES, 2001).    

Nesse sentido, Oliveira (2011) pontua que não se pode considerar como uma unidade 

de conservação uma área apenas por suas belezas cênicas ou pela sua importância aos habitantes 

do mundo urbano-industrial, excluindo toda história e conhecimento tradicional ali presente, é, 

no mínimo, ir contra os direitos humanos daquelas sociedades tradicionais. 

As comunidades tradicionais são aquelas articuladas a um tipo de organização 

econômica e social com acúmulo de capital limitado. Não há trabalho assalariado, e sim, 

produtores independentes envolvidos com atividades econômicas de pequena escala, que se 

baseiam no uso dos bens naturais, como agricultura, pesca, coleta e artesanato. (DIEGUES, 

2000b).  

Este autor referencia as comunidades tradicionais a grupos culturalmente diferentes 

que reportam de modo histórico seu modo de vida, com restrito grau de isolamento e que 

possuem por base a colaboração social e maneiras específicas de se relacionar com o meio 

ambiente e com os bens naturais nele contido, por meio de um manejo sustentável e tradicional.  

Os sujeitos que integram as comunidades tradicionais referem-se aos povos indígenas, e as 

populações nacionais que se desenvolveram em meio as técnicas tradicionais de existência, são 

formados por comunidades caiçaras, sitiantes, roceiros tradicionais, comunidade quilombolas, 

comunidades ribeirinhas, pescadores artesanais e grupos extrativistas.  

São grupos sociais que compreendem a dinâmica do ambiente, os recursos bióticos e 

abióticos e seus ciclos biológicos, isso por meio das vivências no meio ecológico, sendo capazes 

de construir o saber tradicional e de repassá-lo de geração em geração, sustentando a 
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conservação da biodiversidade, pontuam Diegues e Nogara (2005). Segundo Diegues (2000) a 

política de conservação tem ganhado espaço e os antagônicos à corrente preservacionista 

defendem o relevante papel cumprido pelas comunidades tradicionais na manutenção da 

biodiversidade. O argumento usado pelos defensores da conservação fundamenta-se na 

proposição da perturbação intermediária.  (BENSUSAN, 2006).  

Mas, mesmo que a corrente preservacionista defenda a exclusão de populações 

humanas dos processos de proteção da biodiversidade, os conservacionistas destacam que a 

presença humana é essencial para a manutenção e manejo da diversidade biológica, os 

defensores da conservação versam que o uso dos bens naturais pelas populações alcança um 

nível de distúrbio intermediário de grande importância à manutenção das espécies. Um 

exemplo, são os Parques Africanos, que após seguir o modelo preservacionista - natureza 

intocada - evidenciaram na prática que a falta da população humana obrigou os gestores 

reproduzirem o manejo da área que antes fora realizado pelos sujeitos tradicionais. 

(BENSUSAN, 2006). 

A autora completa enfatizando que o manejo desenvolvido por comunidades caso 

suprido por práticas tecnológicas pode causar um nível de distúrbio superior ao distúrbio 

intermediário, isso porque, se há um lado em que áreas sem a presença humana garantem a 

proteção da biodiversidade, há um outro lado, onde as áreas usadas preservam práticas 

tradicionais de manejo, conhecem alternativas de uso sustentável e abrem possibilidades de 

conservação, não somente no espaço, como também no tempo. Diegues (2000b) assegura que 

a biodiversidade cabe ao domínio do natural e do cultural. O cultural é aceito como 

conhecimento que admite apreender a biodiversidade, representá-la mentalmente, manuseá-la 

e cooperar para a ininterrupção dos processos naturais. 

No entanto, coadunam diversos preservacionistas que a gestão compartilhada dos bens 

naturais perde seu efeito quando afrontado com os direitos de propriedade ou uso costumeiro 

da terra. Assim, Milano (2002) versa que as medidas de exclusão ou restrição de populações 

humanas no interior de determinadas categorias de manejo, como os parques são eficazes para 

afiançar a proteção da biodiversidade. Para tal autor, a essência da conservação da natureza é a 

defesa desta em relação às atitudes humanas, majoritariamente destrutivas.  

Advogam, ainda, que as populações humanas que vivem no interior ou no entorno das 

áreas protegidas não têm de envolver-se nas decisões feitas no que concerne a política de 
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preservação, as comunidades locais são tidas como inaptas para manejar sabidamente os bens 

naturais e de proteger a natureza em seu estado de equilíbrio natural, o que pode ocasionar 

diversos conflitos socioambientais.  (ARRUDA, 2000). 

Nesta direção, Diegues e Nogara (2005) discorrem que a biodiversidade é um bem 

valioso a humanidade, assim a sobrevivência dos membros de uma comunidade está 

diretamente relacionada a diversidade dos ecossistemas, bem como as formas de uso e 

adaptação que são dadas aos sistemas biológicos. Desse modo, as comunidades admitem 

alterações aos ecossistemas, no entanto são elas que proporcionam a sobrevivência dos sistemas 

e sua manutenção. Isso porque a essência dos saberes tradicionais está articulada ao 

reconhecimento de que as populações tradicionais compõem indivíduos históricos, detentores 

de um conhecimento particular que, por seu lado, precisa ser elemento fundamental dos 

processos de conhecimento e, principalmente, da gestão e manejo das áreas naturais. 

(DIEGUES; NOGARA, 2005).  

Ademais, para Diegues (2000b), a criação e institucionalização de Unidades de 

Proteção Integral interessam aos governos por dois motivos: a constituição de reservas naturais 

dotadas de beleza cênica anunciadas para fins turísticos, e o favorecimento do controle de 

negociações de acordos para utilização da biodiversidade no espaço da unidade de conservação 

em que há o domínio do governo, o que não aconteceria caso o espaço estivesse sob a autoridade 

das comunidades tradicionais.  

 

O processo de criação - desapropriação do PARNA Serra do Cipó 

 

As primeiras ideias sobre o processo de proteção ambiental na região da Serra do Cipó 

nasceram da pressão de cientistas e ambientalistas, tendo como principal marco legal a Lei 

Estadual nº 6.605, do ano de 1975. Lei esta, que autorizava a criação do Parque Estadual da 

Serra do Cipó, com área de 27.600 hectares, que seria contemplada por partes dos municípios 

de Jaboticatubas, Santana do Riacho e Itambé do Mato Dentro.  

A proposta de criação desta UC foi apresentada pelo Governador do Estado, Antônio 

Aureliano Chaves de Mendonça, durante a reunião anual da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência em 1976, evidenciando a importância das pressões realizadas por 

cientistas na época. Na ocasião, o Governador autorizou a realização dos estudos que 
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objetivavam o mapeamento científico da Serra do Cipó, os quais fundamentariam a criação da 

Unidade de Conservação. 

Em 1978, a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC, por meio dos 

recursos advindos do acordo estabilizado com o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Urbano - CNDU, a Empresa Brasileira de Turismo - EMBRATUR e a Secretaria do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional - SPHAN, iniciaram as ações para delimitação da área a ser 

transformada em parque, entre estas ações, estava, também, o levantamento da estrutura 

fundiária e das benfeitorias existentes para realizar as desapropriações. Um ano mais tarde, foi 

firmado um convênio entre o Governo do Estado de Minas Gerais e o Ministério da Agricultura, 

onde o Governo Federal repassaria ao Estado a quantia de trinta milhões de cruzeiros (Cr$ 

30.000.000,00) para a inserção da UC. (ICMBio, 2009c).  

A fim de uma recategorização, em outubro de 1981, o Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal - IBDF, (órgão extinto em 1989 onde as jurisdições são de ordem 

do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e ao 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio), por meio da Delegacia 

Estadual em Minas Gerais, organizou uma Comissão para estudar a viabilidade de transformar 

o Parque Estadual - PE em Parque Nacional - PN. As justificativas que tiveram papel de 

destaque para o processo de federalização da unidade de conservação foram - a proteção da 

fauna e da flora, em função do alto grau de endemismo de suas espécies; a proteção da bacia de 

captação do rio Cipó, importante pelas cachoeiras e águas límpidas; e a preservação das belezas 

cênicas da região. (ICMBio, 2009c). 

Após a federalização da unidade, o IBDF, com apoio desta Comissão, ficou 

responsável pela identificação dos moradores do interior da área que comporiam o Parque 

Nacional e, por conseguinte, pela obtenção amigavelmente do maior número possível de terras. 

Em 25 de setembro de 1984, por meio do decreto nº 90.223, criou-se o Parque Nacional da 

Serra do Cipó, com área de 33.800ha (ampliado em 22%, considerando à área do antigo Parque 

Estadual), dos quais 14.400 hectares, cerca de 40% da área, foram adquiridos de forma 

amigável. Após três anos, foi publicado o Decreto de Desapropriação nº 94.984 de 30 de 

setembro de 1987, para regularização fundiária das áreas não adquiridas diretamente no 

processo anterior, fato que provocou diversos conflitos com determinados moradores da região. 
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Assim, os outros 19.400 hectares que compõem a área, foram adquiridos por meio desse 

processo. (ICMBio, 2009).  

O contexto histórico da criação de áreas naturais protegidas no Brasil, como já 

discutido, foi marcado pela autocracia governamental e, muitas dessas áreas, foram criadas 

durante o período militar (1964/1985), sem a ação participativa das comunidades tradicionais, 

que são os mais interessados e, certamente, os mais atingidos por tal política pública.  

Nesse contexto, cabe pontuar que o processo de criação e institucionalização do 

PARNA Serra do Cipó, foi marcado por controvérsias, havendo assim diversas violações aos 

direitos das populações locais, destaca-se que nesse período a administração do Parque era de 

responsabilidade do IBDF autarquia vinculada ao Ministério da Agricultura, mas que fora 

extinta pela Lei nº 7.732/89. 

De acordo com Diegues (2001) muitas vezes esse processo ocorre sem que haja a 

consulta precedente às comunidades que serão afetadas. Em determinados casos, as populações 

só têm conhecimento no momento que são obrigadas a deixarem suas propriedades pelo poder 

público, o que ocorre com embates, muitos deles, de forma violenta. A conflitualidade tem 

início, então, a partir da não participação da comunidade local no processo de criação dessas 

áreas, a partir das narrativas que serão apresentadas, ver-se-á que a criação do Parque Nacional 

da Serra do Cipó, não difere desse modelo que desconsideram as populações humanas ali 

presentes.  

Durante as entrevistas realizadas com a comunidade cipoense, esses sujeitos disseram 

não ter tido informações precisas sobre o processo de criação do Parque. Vocês participaram 

desse processo de criação, como que foi? C1: “Não, não... eles só chegaram e falaram que ia 

criar um parque, e já têm muitos anos. Depois veio o IBDF (refere-se ao órgão gestor à época 

da criação) e ficou rodando aí. Antigamente eles rodava com arma, revolver pra todo lado, 

com a Polícia Militar...”  (depoimento de ex-morador, colhido em 14/08/2017). 

A criação do Parque teve, assim, uma repercussão negativa aos olhos das comunidades 

tradicionais da região, conforme relato do morador C2: “Aí foi chegando o IBAMA (refere-se 

ao órgão que subsistiu o IBDF) fez tudo da forma deles, sem respeitar, sem buscar informação 

da comunidade sobre o que era bom, o que não era bom, o que a comunidade pensava em prol 

do projeto, do crescimento na Serra.”   (depoimento de ex-morador, colhido em 18/08/2017). 
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O próprio histórico de criação do PARNA Cipó aponta a presença de problemas 

legislativos, uma ameaça que afeta a viabilidade de uma unidade de conservação, visto como 

um modo autoritário, conforme narrativa, C3: Chega esse povo do Parque, todo mundo 

armado, ah, cês vão ter que sair daqui, vão ter que sair daqui. Chegou todo mundo de cavalo, 

de surpresa, medindo os terrenos e mandando sair. Minha mãe (refere-se a mãe, já falecida), 

eu não saio, eu não saio daqui...” (depoimento de ex-morador, colhido em 13/08/2017). 

Não houve diálogo e, tampouco, informações sobre a categoria a qual se integrava a 

UC, para salvaguardar o modo de vida daquelas populações presentes no território. Sobre a 

criação do Parque, vocês foram avisados? C4: “Não, chegaram aí, falo que era área de 

preservação, ia desapropriar o pessoal, chegou e disse que era uma área do Governo, que ia 

desapropriar, fez um levantamento, e já têm 34 anos. Começou a proibir, aí sem recurso de 

vida, o pessoal foi saindo ... tinha muito morador lá dentro, aí foi mudando...” (depoimento de ex-

morador, colhido em 17/08/2017). 

Vocês tiveram conhecimento da criação do Parque? C5: “Tivemos quando eles 

foram lá na Serra, avisou que ia criar, e depois que criasse não podia pegar flor mais, não 

podia fazer roçado, plantar...” (depoimento de ex-morador, colhido em 14/08/2017). 

Em uma pesquisa realizada no ano de 20133, uma Analista Ambiental do ICMBio, 

lotada no PARNA Serra do Cipó, declarou que o diálogo com a população local antes da criação 

da Unidade de Conservação, foi pequeno, visto que ainda não existia o SNUC, relacionando ao 

fato de que, naquela época, as legislações vigentes não estabeleciam diretrizes para a 

participação das populações. Somente, após a criação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação - Lei nº 9.985/2000, que esse modelo “mudou”, isso em decorrência da unificação 

de todas as categorias de áreas naturais protegidas e/ou regulamentação dos objetivos nacionais 

de preservação da natureza e, ainda, a importância da conexão da diversidade cultural/biológica.  

Na ocasião, o chefe da APA Morro da Pedreira também foi indagado sobre a 

participação da comunidade local na gestão das Unidades de Conservação, este, destacou que: 

“Na região, a sociedade local é bastante participativa em relação a outras regiões do Brasil, 

onde os gestores das Unidades de Conservação encontram dificuldades para que as pessoas 

se envolvam.”  

 
3 MOURA, I.B.R. O processo de institucionalização do Parque Nacional da Serra do Cipó. 2013. 90p. 
Monografia (Graduação em Geografia). Departamento de Geografia. Universidade Estadual de Montes Claros – 
UNIMONTES. 2013.  
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No entanto, é interessante destacar que, em novembro de 2007, o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade, em parceria com o Projeto para Conservação e 

Manejo dos Ecossistemas Brasileiros - PROECOS - PNUD/ BRA 00/009, realizou uma Oficina 

Participativa, com segmentos organizados da sociedade e entidades representativas, para 

colaborarem na elaboração do Plano de Manejo - PM4 do PARNA Serra do Cipó e APA Morro 

da Pedreira. (CARDOSO, 2008).  

Em contraste, mesmo estando presentes as entidades, participaram cerca de vinte 

pessoas, número inexpressivo para duas Unidades de Conservação de grande relevância e que 

compreendem sete municípios. Não realizou uma consulta popular eficaz, tanto que grande 

parte da comunidade local não teve conhecimento da ocorrência da Oficina de Planejamento 

Participativo. Assim, a participação, resumiu-se, uma vez mais, ao mesmo grupo, como pontua 

Cardoso (2008).  

O Planejamento, conforme destaca esta autora, teve um resultado positivo, todavia, a 

comunidade participou de modo incipiente. Para a elaboração de um documento de tanta 

relevância, seria necessária uma consulta popular, por meio de fórum ou audiência pública, 

mas, esse mecanismo de participação não foi usado e a maioria das pessoas não foi informado 

sobre o evento. Essa questão pode ser observada a partir da lista5 de participantes da referida 

Oficina.  

  É relevante destacar, também, que nesse momento o SNUC já havia sido aprovado, 

isso nos leva, assim, a conclusão que, de fato, no processo de criação e gestão do Parque, não 

houve a participação da população local, visto que, nem mesmo nas oficinas, estas pessoas 

estiveram presentes, fato contrário ao que propõe o SNUC, de que as populações tradicionais 

têm de ter seu modo de vida e cultura resguardados e valorizados, de forma que a 

institucionalização e gestão de uma Unidade de Conservação, seja realizada de maneira  

democrática, por meio de consultas populares. (BRASIL, 2000).  

Dentro dessa concepção, Zhouri (2005) corrobora, e pontua que os conflitos 

ambientais acontecem, assim, quando há uma discordância no interior do arranjo espacial de 

 
4 Vale relembrar, conforme Art. 27 § 3° do SNUC, que o Plano de Manejo - PM de uma UC deve ser elaborado 
no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação. No entanto, o PM de PARNA Cipó, só foi concluído em 
meados de 2009. Apesar de ter iniciado em 1989, através de um convênio entre IBAMA/MG, FUNATURA, 
empresa White Martins, Fundação Pró-Natura e, mais tarde, Fundação Biodiversitas, mas várias complicações 
técnicas e jurídicas inviabilizaram o projeto, sendo submetido a investigações. (FERREIRA, 2010). 
5 Oficina de Planejamento Participativo. Disponível: http://www.icmbio.gov.br  

http://www.icmbio.gov.br/
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atividades de uma localidade, região ou país, a continuidade de um determinado tipo de 

ocupação do território vê-se ameaçada pela maneira como outras atividades, espacialmente 

conexas, são realizadas.  Portanto, a existência dos conflitos ambientais na região, entre outros 

motivos, tem a sua base inicial na não participação social da comunidade na criação e, posterior 

gestão das Unidades de Conservação. 

O processo de criação do Parque Nacional na Serra do Cipó, em 1984, deflagrou os 

conflitos socioambientais na região. De acordo com o Plano de Manejo da Unidade, naquele 

momento, fatores econômicos (que transformou os pagamentos em valores irrisórios), 

documentação de determinadas propriedades e os desacordos familiares complicaram a 

regularização fundiária da Unidade.  

Assim, surgem diversas reações por parte dos moradores impactados. Isto porque, as 

restrições impostas a estes sujeitos interferiram de maneira expressiva nas práticas cotidianas, 

pois, para os moradores, as comunidades tradicionais possuem conhecimentos para realizarem 

o manejo e a gestão dos bens naturais ligados às práticas simbólicas existentes no ambiente e 

que sustentam a permanência do sistema natural. Com isso, a população passou a ter uma 

relação emaranhada pela desconfiança junto ao órgão ambiental, todavia, cabe ressaltar que, 

embora, o período de fortes tensões tenha sido amenizado, a população tradicional ainda sofre 

injustiças.  

Posto isso, o processo de institucionalização da Unidade de Conservação gerou 

dúvidas, principalmente para os moradores locais, isso porque os mecanismos para as 

desapropriações até então previstos, foram pouco esclarecidos.   

 

Considerações Finais 
 

No decorrer deste estudo apresentou-se questões relacionadas ao processo de criação 

de áreas naturais protegidas, destacando os fatores que contribuíram para criação dessas áreas, 

bem como as consequências desse processo. Isso porque, a política de criação de Unidades de 

Conservação tem-se apoiado fortemente na vertente preservacionista, ampliando os conflitos 

socioambientais pela dicotômica relação “povos e parques”, pois em grande parte as populações 

humanas locais são “encurraladas” por esta vertente.  

Notou-se que o PARNA Serra do Cipó é uma representatividade desse cenário de 

conflitos socioambientais de uso, acesso e apropriação do espaço, onde notam-se múltiplos 
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“contrapostos” em relação ao proposto pelo SNUC que prevê proteção aos bens naturais 

necessários à subsistência de populações tradicionais, respeito e valorização ao seu 

conhecimento e sua cultura. 

Destacou-se que os dilemas em defesa dos direitos sociais vão muito além da 

materialidade, está na permanência de suas identidades, do seu modo de vida, dos seus valores 

simbólicos atribuídos ao território. Notou-se a dimensão conflitante, em função das 

representatividades e das significações ao ambiente, assim, os conflitos socioambientais na 

Serra do Cipó podem ser entendidos como uma forte expressão a uma contestação na 

simbologia de lutas e significações.  

Desse modo, as restrições impostas ocasionam a perda da identidade da comunidade, 

relacionando ao tripé, populações tradicionais, território e identidade, onde o território e a 

identidade funcionam como dependente um do outro e se sustentam no outro. Quando perdem 

seu território, as comunidades tradicionais perdem parte de sua identidade, esta última 

construída nas relações sociais através dos processos de territorialidade, que se manifestam, 

eventualmente, em forma de conflitos.  

Desse modo, o PARNA Serra do Cipó, seguiu o mesmo modelo de tantos outras 

Unidades de Conservação presentes no Brasil, desconsiderando a existência humana dentro ou 

no entorno da UC, não admitindo o uso do espaço, que antes já era legitimado. No conflito 

identificado, notou-se que o choque de interesses e percepções entre os diferentes grupos sociais 

está conexo a política de conservação, onde os sujeitos possuem objetivos diversos.  

Verificou-se mudanças significativas no modo de vida das populações locais, 

principalmente nas atividades agrícolas e criatórias. O conflito destaca que os custos da 

conservação recaem sobre as populações locais, e agrava pelo fato de estas populações estarem 

entre as mais vulneráveis. 
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R-EXISTÊNCIA EM PRAINHA DO CANTO VERDE: UMA ANÁLISE ACERCA DA 

QUESTÃO TURÍSTICA E SEUS DESDOBRAMENTOS 
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Resumo: 

 

1. INTRODUÇÃO É fato que a expansão do fenômeno turístico em escala industrial, tem 

impactado, direta e indiretamente, o meio natural, bem como as relações humanas e, por 

conseguinte, as conformações territoriais. Pautado por uma lógica capitalista, esse tipo de 

atividade tem se tornado um instrumento relevante para a efetivação da dinâmica globalizatória 

do capital, capturando a natureza (capitalizando o vento, a terra, a água etc.) empreendendo 

esforços para transformar, cada vez mais, os recursos naturais em renda; em lucro. 

Considerando essa perspectiva, sem sombra de dúvidas, o desenvolvimento da ideologia de 

esverdeamento capitalista, tem contribuído para direcionar e legitimar políticas imperialistas de 

dominação territorial de bens estratégicos (Tarlombani da Silveira, Zem, 2010; Paula, 

2013).Em contraponto a essa lógica perversa de expropriação territorial, que tem fragilizado as 

comunidades locais, surge o turismo comunitário, enquanto movimento de resistência, com 

intuito de atenuar os efeitos predatórios do turismo guiado pela perspectiva capitalista, 

potencializando o empoderamento local (bem como um desenvolvimento sustentável), 

promovendo uma integração solidária entre os entes da comunidade (algo extremamente 

diferente aos moldes turísticos da contemporaneidade). Segundo Coriolano (2015), enquanto 

os grandes hotéis e os resorts simbolizam a acumulação e concentração de capital, as pousadas 

e pequenas hospedagens, quando de base comunitária, podem simbolizar a construção de um 

turismo menos concentrador e mais solidário e mais atento à diversidade cultural. É nesse 

cenário extremamente complexo, de expropriação e resistência territorial, de confronto entre a 

lógica industrial (predatória) e comunitária (ecossistêmica) das atividades turísticas, que se 

encontra a Reserva Extrativista (RESEX) da Prainha do Canto Verde, comunidade localizada 

no município de Beberibe, porção nordeste do litoral cearense. Ou seja, de um lado há uma 

busca pelo fortalecimento de um tecido social, pautado na construção de redes associativas e 
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teias de sustentabilidade. E do outro há o fomento de um conjunto de ações das forças 

capitalistas, que vem buscando dominar esse território, apropriando-se dos seus recursos e 

negando suas territorialidades. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é analisar como a 

questão turística têm modificado as relações socioambientais nesse território, haja vista que 

parte da comunidade é adepta ao turismo industrial e outra repudia essa prática, defendendo, 

assim, o turismo de base comunitária.2. METODOLOGIA Além da revisão bibliográfica, 

considerando os instrumentos constitucionais utilizados na pesquisa e da literatura já produzida 

sobre a comunidade e as temáticas em questão, também nos amparamos em um trabalho de 

campo realizado durante 3 dias dentro da comunidade (24 a 28 de setembro de 2018), 

destacando os encontros com lideranças, a participação em atividades guiadas pela comunidade, 

bem como hospedagem na rede de turismo comunitário. Após isso, estruturamos analiticamente 

nossas impressões sobre a complexa realidade de Prainha do Canto Verde, focando nossa 

reflexão na questão do turismo, considerando para tal o embate entre a promoção da economia 

solidária e o capitalismo industrial (predatório) e seus desdobramentos na conformação 

territorial da RESEX. 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO Rodrigues (2008), em tal feito, notou 

a significância do homem procurar conhecer o mundo e os objetos que o rodeiam ao longo de 

sua existência, chegando ao epílogo que a história humana se baseia em conhecer e 

compreender a natureza, com fins transformadores e exploradores, apropriando-se, assim, dela. 

O espaço no mundo capitalista é visto, pensado e articulado pelo capital por um prisma 

econômico e financeiro, numa perspectiva de geração de lucro. Sendo assim, faz-se necessário 

que a coletividade se una para conseguir resistir às pressões desse movimento de desagregação 

social, que visa o enriquecimento de poucos e a opressão de muitos. Harvey (2005), numa 

releitura de Marx, afirmou que só por intermédio da luta, seja de forma individual ou coletiva, 

é possível defender o direito à existência, social e física. Considerando o que foi dito, no tocante 

à Prainha, há uma questão posta que vem dividindo a comunidade, e por consequência, 

fragilizando seu tecido social: a exploração da comunidade por meio de agentes turísticos 

exteriores. Tal exploração, segundo Mendonça (2004), intensifica os riscos atrelados à venda 

das terras, à prostituição, roubo e etc. Podendo considerar dessa forma, que, ao longo dos anos 

a visão do homem em relação à natureza foi se alterando, passando de exploração no sentido 

de descoberta, para a exploração no sentido de se apropriar da natureza só que com fins 

lucrativos. Nesse contexto, Santos (1994), expõe que o espaço é fruto da intervenção humana 

sobre o próprio espaço. Logo se o humanidade se baseia por uma lógica capitalista, o espaço 
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no mundo capitalista será materializado por uma lógica capitalista. Num contra movimento, em 

resposta ao fenômeno turístico industrial capitalista, deu-se início a estruturação de um novo 

modelo; que busca sistematizar o turismo sustentável a partir do reforço (valorização) das 

potencialidades, atribuindo um sentimento de apropriação do valor criado pelo trabalho dos 

moradores locais que fomenta a existência e resistência no território, bem como a promoção de 

estratégias de sensibilização que estimulem uma consciência social e que viabilize um processo 

libertário de emancipação social e ideológica (haja vista que a colonização – a dominação - 

também é mental), considerando-os como sujeitos ativos de transformação social. Visto isto, a 

Rede Tucum tem trabalhado a perspectiva do protagonismo local na tentativa de sistematizar o 

turismo sustentável a partir do reforço (valorização) das potencialidades de 14 comunidades de 

8 municípios do litoral leste e oeste do Ceará, contemplando o município de Beberibe e, por 

sua vez, a comunidade de Prainha do Canto Verde. Através de um turismo de conteúdo (troca 

de informações, de conhecimento e experiências) a Rede Tucum, em consonância com a 

associação tradicional dos moradores de Prainha do Canto Verde, tem procurado combater o 

preconceito em torno do turismo de base comunitária, promovendo atividades economicamente 

sustentáveis, bem como o empoderamento da comunidade e o processo de cidadania, além de 

atividades economicamente sustentáveis, que visam a preservação da natureza – difundindo 

através de uma teia de sustentabilidade uma visão ecossistêmica, que defende a convivência 

harmoniosa com o ambiente comprovando sua efetividade através dos moradores da Prainha, 

que prestam consultorias e realizam oficinas viabilizando o turismo de base comunitária em 

outras localidades (FABRINO, 2013). 4. CONCLUSÃO Mascarado pelo discurso do 

desenvolvimento e da melhor qualidade de vida (do lazer, do progresso etc.) o capital tem 

desconsiderado esse território e suas complexidades, e, por consequência, tem desrespeitado 

toda a organização espacial local, assim como as relações internas. Partindo desse pressuposto, 

vale ressaltar que inúmeros conflitos internos têm sido gerados pela fábula capitalista da 

geração de renda (tanto que em Prainha do Canto Verde tem-se duas associações de moradores: 

a Associação Tradicional e a Associação Independente). Contudo, a comunidade de Prainha do 

Canto Verde, de certo modo, tem conseguido resistir ao turismo de massa e a especulação 

imobiliária, na medida que vem reforçando o sentimento de identidade territorial, criando laços 

associativos, indo de encontro a expropriação do seu ambiente ao se organizar enquanto sujeitos 

ativos de transformação social (a parceria com a Rede Tucum, o desenvolvimento do Turismo 

de base comunitária, a luta pela sensibilização de proteção da RESEX etc. são movimentos 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 12 – Conflitos Socioambientais e Neoextrativismo na Disputa pela Natureza no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
6519 

 

evidenciam isso).Por fim, concluímos que em um contexto envolto por tanta complexidade não 

há receita pronta, uma fórmula mágica, que de uma hora para outra resolva tantos conflitos. 

Para que a comunidade da Prainha do Canto Verde se desenvolva na completude, resistindo à 

pressão capitalista que tem buscado apropriar-se dos recursos materiais (e imateriais – 

pensamento, comportamento, cultura etc.-) se faz necessário que continue fortalecendo sua base 

social; distanciando-se de práticas individualistas e buscando conhecer (entrar em contato com) 

outras formas de resistência, vivenciando outros territórios para aglutinar experiências que 

legitimem a luta pelo território. 5. REFERÊNCIASCORIOLANO, L. N. M. T. O Turismo 

Comunitário no Nordeste Brasileiro. In: Turismo de Base Comunitária: Diversidade de Olhares 
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TRABALHADORES RURAIS E AGROTÓXICOS NA PRODUÇÃO DE FEIJÃO EM 

EUCLIDES DA CUNHA-BA 

 

Silvana Cristina Costa Correia 

Resumo: 

 

Este trabalho faz parte do projeto de extensão “O uso de agrotóxicos na produção de feijão e 

seus impactos na saúde e no meio ambiente em Euclides da Cunha-BA”, financiado pela Pró-

Reitoria de Extensão – PROEX/IFBA, e coordenado pela Profª Drª Silvana Cristina Costa 

Correia, entre 15/08/2018 e 28/02/2019. O feijão é o alimento mais importante da culinária 

brasileira e apresenta muitos nutrientes que são fundamentais para a saúde, como: proteínas, 

minerais, fibras, carboidratos, além de outros que podem reduzir a incidência de doenças. A 

tradicional combinação de feijão com arroz é o prato mais consumido de muitos brasileiros, 

mas talvez eles não tenham o conhecimento de que podem está consumindo feijão com veneno 

diariamente. No caso específico do município de Euclides da cunha na Bahia, o feijão é a base 

da dieta alimentar da população, sendo produzido para abastecer o mercado municipal, regional 

e nacional. Tal município vem se destacando como maior produtor de feijão no Estado. 

Conforme a Produção Agrícola Municipal (PAM), divulgada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2017), o ano de 2014 registrou a maior área plantada de feijão 

de Euclides da Cunha, 51.000 hectares. A área colhida neste mesmo ano foi também de 51.000 

hectares e a quantidade produzida foi a maior registrada no período, 54.950 toneladas. Nos anos 

posteriores, 2015, 2016 e 2017, a produção foi afetada pela abundância de chuva. Já no ano de 

2018 foi a escassez dela a responsável pela baixa produtividade de feijão. Contudo, o feijão 

gera emprego e renda no espaço agrário municipal. O problema é que tanto os camponeses 

como os grandes produtores de feijão usam agrotóxicos na produção desse alimento. Portanto, 

o objetivo geral deste trabalho é analisar o uso de agrotóxicos na produção de feijão no espaço 

agrário do município de Euclides da Cunha-BA, buscando conscientizar os camponeses, médios 

e os grandes produtores sobre os impactos nocivos na saúde dos trabalhadores rurais e dos 

consumidores. Para tanto, buscamos: a) resgatar o processo histórico de produção do espaço 
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agrário municipal; b) estudar as formas de organização da produção e do trabalho no cultivo de 

feijão; c) identificar a incidência de doenças respiratórias, neurológicas e cancerígenas; d) 

apresentar os princípios agroecológicos aos produtores de feijão para produzirem (futuramente) 

com mais consciência e compromisso social. A metodologia compreendeu 3 fases de execução. 

A primeira fase compreendeu o levantamento bibliográfico sobre o tema, tais como: 

agrotóxicos, campesinato, território, trabalho, renda da terra, além de outros. Nos pautamos em 

autores como: Bombardi (2013), Petersen (2015), Santos (1985), Raffestin (1993), Oliveira 

(1991, 2005, 2007), além de outros. Ainda nesta fase coletamos dados no Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais (STR), no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na 

Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura e nos postos de saúde. A segunda fase foi realizada 

no IFBA com a participação dos nossos alunos que são filhos de camponeses que produzem 

feijão em Euclides da Cunha. A intenção foi estimular o senso crítico dos nossos discentes 

através de estudos e debates sobre o uso excessivo de agrotóxicos utilizados pelos seus 

familiares, vizinhos ou até por eles próprios que muitas vezes precisam cuidar da propriedade 

dos pais. A terceira fase compreendeu 3 trabalhos de campo aos povoados rurais do município 

de Euclides da Cunha nos quais visitamos e entrevistamos 112 famílias camponesas e dois 

grandes produtores de feijão. No primeiro trabalho de campo visitamos os povoados de Rio 

Vermelho, Pinhões, Carnaíba e Serra Vermelha. No segundo trabalho de campo visitamos os 

povoados de Santo Antônio e Lagoa de Oiteiro. No último trabalho de campo visitamos os 

povoados da Fazenda da Mata e Lagoa da Vaca. Ainda entrevistamos na reunião da Central das 

Associações dos agricultores rurais de Euclides da Cunha alguns produtores de feijão dos 

povoados de Queimadas, Barreiro, Lagoa Fechada, Monte Alegre, Maria Preta, Pai João, 

Bringê, Ruilândia, Barriguda, Soares e Tucucurú. Em cada trabalho de campo realizado foram 

feitas entrevistas livres/informais e semiestruturadas com os presidentes das associações rurais, 

os médios e grandes produtores de feijão, os camponeses (as) chefes de família dos referidos 

povoados, sobre: o uso de agrotóxicos na produção de feijão, as relações de trabalho, a 

organização da produção, a comercialização da mercadoria e os os impactos na saúde. 

Constatamos que das 112 famílias entrevistados, 36 delas (32%) produzem feijão com 

agrotóxicos e 76 delas (68%) produzem sem agrotóxicos. Contudo, o problema é que até os 

camponeses que não produzem com agrotóxicos em seus sítios, acabam trabalhando e tendo 

contato com os agrotóxicos nas grandes propriedades, principalmente na Fazenda Mangues, 
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localizada no povoado de Santo Antônio. 62% dos entrevistados trabalham nas grandes 

propriedades ou apenas na colheita ou em todas as fases da produção de feijão. Trabalham 

homens e mulheres na arranca do feijão, predominando o trabalho feminino. Eles cozinham e 

se alimentam no próprio local de trabalho no qual há cheiro de agrotóxicos e muitos ainda 

aproveitam as embalagens para armazenar água e comida. Acreditam que uma simples lavagem 

retira o veneno das embalagens. Mas, normalmente, o veneno fica retido nas folhas da planta 

do feijão, e quando os trabalhadores arrancam com as mãos sem nenhuma proteção, sofrem 

várias reações como: dores de cabeça, enjôos, diarreias, sangramento no nariz, formigamento 

nos braços; intoxicações, alergias, hipertensão, ressecamento nos lábios, labirintites, câncer e 

infarto fulminante, além de outras doenças. Três pessoas já morreram de infarto fulminante ao 

arrancar o feijão envenenado em Euclides da cunha. Mas não há nenhum registro nos hospitais 

e nem na secretaria de saúde sobre tais mortes e sobre os outros sintomas já citados. Os 

trabalhadores não usam nenhum tipo de Equipamento de Proteção Individual durante a 

aplicação dos agrotóxicos no feijão. Enfim, esperamos que as atividades realizadas em cada 

fase deste trabalho conscientizem os camponeses, os nossos discentes e os médios e grandes 

produtores a produzirem feijão sem o uso de agrotóxicos em prol da proteção da saúde dos 

trabalhadores que mantêm o contato direto com o veneno e da população consumidora. 
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O AGRONEGÓCIO, A EXPANSÃO DA TRANSGENIA E A EXPROPRIAÇÃO DE 

TERRAS NO POLO JUAZEIRO/PETROLINA1 

Ana Júlia de Souza Amorim2 

Raimunda Áurea Dias de Sousa3 

 

Resumo 
A expansão da agricultura irrigada em Petrolina centrada na política do agronegócio tem contribuído para efetivar 
o aumento da produção e produtividade via apropriação/expropriação com o intuito de transformar o cultivo, 
especialmente, do milho, em mercadoria – valor de troca. Nesse sentido, o objetivo da presente pesquisa é 
compreender como as terras são apropriadas pelo agronegócio, especialmente, para a expansão da transgenia cujo 
intuito é valor de troca - mercadoria, contraditoriamente, tem provocado a expropriação dos camponeses do bem 
natural (terra) e do cultivo agroecológico do milho para satisfação das necessidades humanas, valor de uso. 
 
Palavras-chaves: Conflitos. Sementes. Terra. 
 

Introdução  
 

A política do agronegócio4, marcada pela expansão da agricultura irrigada em Petrolina, 

tem contribuído para efetivar o aumento da produção e produtividade via 

apropriação/expropriação de terras com o intuito de transformar o cultivo, especialmente, do 

milho, em mercadoria – valor de troca. Esse, ao se transformar em sementes transgênicas, 

evidencia um território em disputa entre agronegócio e agricultura familiar/camponesa quando 

não somente a terra é apropriada, mas é retirada dos trabalhadores a autonomia de cultivo de 

uma semente historicamente produzida por eles sem ser geneticamente modificada em 

laboratórios. 

Para atender à política de irrigação, alterações significativas no campo foram realizadas 

no Polo Juazeiro/Petrolina ordenadas pela política macroeconômica externa e pela política 

agrícola interna, mudando completamente o sentido da produção, assim como a escala de 

 
1 Trabalho resultante da pesquisa de Iniciação Cientifica/2019, UPE Campus Petrolina.  
2 Graduanda em geografia pela Universidade de Pernambuco Campus Petrolina, Integrante do Grupo de Pesquisa 
em Sociedade e Natureza do Vale do São Francisco e do Centro de Estudos Agrários. 
Amorimanajulia91@gmail.com. 
3 Professora adjunta da Universidade de Pernambuco – Campus Petrolina.  
E-mail: áurea.souza@upe.com 
4 Nada mais é do que um marco conceitual de que delimita os sistemas integrados de produção de alimentos, fibras 
e biomassa operando desde o melhoramento genético até o produto final. (MARCOS, 2008 p.196).  
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produção desde a concretude em Petrolina-PE do Perímetro Irrigado Bebedouro nos anos de 

1960. Todavia, é nos anos de 1990, com o Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho que o 

agronegócio se consolida, mediante as exportações de frutas frescas e com ela a exportação da 

água, proveniente do rio São Francisco.  

Nesse sentido, de acordo com Gama da Silva (2009, p. 84), as frutas produzidas no Polo 

tiveram uma trajetória ascendente com pequenas variações no volume exportado em função da 

instabilidade das políticas cambiais e do próprio mercado externo, até meados dos anos de 1990. 

“Entretanto, é a partir de 1997 que essa tendência se consolida e a participação das principais 

frutas produzidas voltadas para mercado externo (uva e manga) passa a contribuir com 90% do 

volume das exportações do país”.  

O agronegócio, considerado um “novo” modelo, traz como alternativa o uso de 

tecnologia seguida de pesquisas e de capacidade de gestão – fatores considerados decisivos para 

competição no mercado mundial. Assim, apropriam-se de terras ou contratam os empreiteiros 

que arrendam terras e provêm o maquinário, a equipe e os agroquímicos necessários para 

estimular a produção das commodities5 , especialmente, o milho associada ao uso excessivo da 

terra e água, pois “a hegemonia do agronegócio sustenta-se no modelo agroexportador de 

commodities, em grande escala e com uso intensivo de agrotóxicos e transgênicos, não 

permitindo outra forma de produção agrícola.” (BARROS, 2018, p.183). 

Dentro dessa perspectiva, em 2013, é instalada a empresa Monsanto (hoje adquirida pela 

Bayer) em Petrolina, notadamente voltada para a produção de milho transgênico, cuja finalidade 

centra-se em elevar a produção para atender às necessidades da população que de acordo com 

a empresa nos próximos 50 anos a contar de sua instalação em Petrolina, a sociedade precisará 

produzir mais alimentos do que nos últimos 10 mil anos somados, para atender às necessidades 

da crescente população mundial. Sendo assim, justifica-se sua instalação e a apropriação de 

terras em Petrolina, pois é possível desenvolver pesquisas e plantar esse cultivo o ano inteiro 

em virtude da água do rio São Francisco e as condições climáticas.  

Com o desenvolvimento da semente de milho transgênico em laboratório para, em 

seguida, ser cultivado a princípio em um espaço de 60ha e, posteriormente, em outros espaços 

 
5 O termo commodity, que em português significa mercadoria, tem longa tradição de uso tanto na economia política 
quanto em sua crítica. Diz-se que um recurso, um bem ou um serviço torna-se uma mercadoria quando é comprado 
e/ou vendido no mercado, adquirindo, portanto, um preço (DELGADO, 2012 p. 135). 
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apropriados pela Monsanto em Petrolina e Juazeiro, a empresa tem conseguido fornecer mudas 

do milho para todo o país, elevando, assim, a produção da semente.  

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é compreender como as terras são apropriadas 

pelo agronegócio, especialmente, para a expansão da transgenia cujo intuito é valor de troca - 

mercadoria, contraditoriamente, tem provocado a expropriação dos camponeses do bem natural 

(terra) e do cultivo agroecológico do milho para a satisfação das necessidades humanas, valor 

de uso.  

A metodologia estruturou-se em torno de três eixos de operacionalização: a) a 

organização de uma pesquisa bibliográfica, com base autores como: Teubal (2008), Bombardi 

(2011), Sousa (2013), Fernandes (2017) e Barros (2018); b) a realização de trabalho de campo 

em empresa que produz milho transgênico; c) a construção de um banco de dados estatísticos a 

partir dos dados coletados em sites como: Censo Agropecuário IBGE – 2006 e resultados 

preliminares de 2017, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MST (Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra); vinculados à elaboração de gráficos, tabelas e mapas que 

evidenciem as terras apropriadas para a produção de semente transgênica e a diferença entre 

elas.  

Detectou-se que o espaço agrário tem sofrido profundas alterações com a imposição das 

sementes geneticamente produzidas em laboratório centrado no discurso da produtividade, 

competividade e garantia de alimentos contrários às sementes produzidas pelos agricultores 

familiares e camponeses que, além de não ocasionar enfermidades, fazem parte de um modo de 

vida porque traz dignidade para quem produz e quem consome os alimentos. 

 

A relação entre agronegócio e transgenia 

  
A chegada do agronegócio no Brasil, em 1990, inseriu uma nova realidade no campo, 

que, de acordo com Teubal (2008), fortalece uma “agricultura sem agricultores”, pois o objetivo 

desse modelo é a produção e o lucro, buscando-se as mais variadas maneiras de potencializá-

lo, dentre elas a substituição do homem por máquinas, em vez de se utilizar dessas ferramentas 

tecnológicas para possibilitar um trabalho mais digno.  

De acordo com Silva e Sousa (2018), apesar de ser um dos ramos da economia que mais 

agrega valor ao PIB brasileiro, ele não consegue produzir alimentos saudáveis para suprir a 

necessidade da população, pois é baseado na monocultura para a exportação. Por isso, o 
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mercado vai definir o que deve ser produzido, não se levando em consideração as necessidades 

dos que vivem no campo. 

Nesse sentido, são utilizadas as sementes transgênicas6, definidos como organismo que 

recebe, em seu genoma, uma sequência de DNA que foi previamente manipulada em 

laboratório por técnicas especiais. Essa alteração ultrapassa as fronteiras da natureza, pois o 

cruzamento é entre reinos diferentes, ou seja, não aconteceria de maneira natural, 

diferentemente das sementes crioulas7, que são reproduzidas de maneira natural e podem ser 

armazenadas por vários anos. 

Fernandes (2017) afirma que o avanço do modelo capitalista sobre o campo inaugurou 

diversos métodos de artificialização das técnicas produtivas com o objetivo de aumentar a 

margem de acumulação de riquezas por parte dos agroindustriais, proporcionando 

consequências nefastas compartilhadas entre todos e não apenas pelos acumuladores do 

agronegócio. 

Assim, em 2005, foi inaugurada a lei de biossegurança, CTNBio8 11.105. Sendo de 

importância estratégica para o agronegócio brasileiro e mundial, pois vem fortalecer a produção 

tolerante aos herbicidas, no caso, os transgênicos (SILVA & SOUSA, 2016, p.4). 

O agronegócio tem se apropriado do campo com o intuito de transformá-lo em um 

negócio lucrativo diferentemente da agricultura camponesa. Como aponta Fernandes (2017, 

p.4), “no agronegócio não há cultura, pois não há povo, a relação homem-natureza é mediada 

pelos valores do mercado, do negócio” (p.4).   

Conforme Sousa, tem ocorrido a apropriação do campo pelo mercado; 

 
[...]o campo passou a ser alvo das grandes empresas interessadas em produzir aquilo 
que está sendo requerido pelo mercado. Assim, compram terras ou contratam os 
empreiteiros que arrendam terras e provêm o maquinário, a equipe e os agroquímicos 
necessários para estimular a produção das commodities associada ao uso excessivo da 
água (SOUSA, 2013b, p.164). 
 

 
6 É um método de criação de sementes que não envolve processos da natureza, sendo realizado mediante 
engenharia genética. Esse método modifica os genes das plantas, que recebem genes de outros organismos os 
quais, muitas vezes, nem pertencem ao reino vegetal, como vírus e agro bactérias, entre outros (MAIÇÁ, 2012 p. 
704). 
7 É o material cultivado localmente, geração após geração, o que determina a sua adaptação à comunidade onde 
está sendo cultivado, pelos camponeses que ali habitam (MAIÇÁ, 2012 p. 703). 
8 Comissão Técnica Nacional de Biossegurança  
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A maneira encontrada pelas as empresas para hegemonizar o domínio sobre esses 

artefatos, que são protegidos por patentes, reduzindo a um pequeno grupo o acesso ás 

informações que são fundamentais para o entendimento das consequências dessas, para aqueles 

que consomem é a monopolização das sementes transgênicas e agrotóxicos por meio da fusão 

das empresas como é apresentado na figura a seguir. 

 

Figura 1: Fusões das empresas do mercado de sementes e agrotóxicos 

 
Fonte: Atlas do Agronegócio disponível em: < https://br.boell.org/pt-br/2018/09/04/atlas-do-
agronegocio-fatos-e-numeros-sobre-corporacoes-que-controlam-o-que-comemos > acesso em: 
30/05/2019 
Elaboração: AMORIM, A.J.S./2019. 

 

  Na figura 1, é apresentada a fusão das empresas que realizam a produção de sementes 

transgênicas e agrotóxicos, aumentando o monopólio agrícola mundial, pois, juntas, essas 

megaempresas detêm o domínio desse mercado. A Bayer, por exemplo, passou a ter um terço 

da produção global de sementes e um quarto de agrotóxico.  

Nesse sentido, Bombardi sustenta que: 

https://br.boell.org/pt-br/2018/09/04/atlas-do-agronegocio-fatos-e-numeros-sobre-corporacoes-que-controlam-o-que-comemos
https://br.boell.org/pt-br/2018/09/04/atlas-do-agronegocio-fatos-e-numeros-sobre-corporacoes-que-controlam-o-que-comemos
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O monopólio exercido pelas transnacionais do setor agroquímico é uma expressão 
clara da grande e, poderíamos dizer, específica forma do capital se reproduzir na 
agricultura. Esta especificidade da reprodução do capitalismo vinculado à agricultura 
se dá de forma indireta. Ou seja, as grandes indústrias voltadas para a agricultura não 
precisam produzir diretamente no campo, mas encontram formas de subordinar a 
produção no campo ( BOMBARDI, 2011, p. 2). 
 
 

 A relação agronegócio e transgenia não está apenas na utilização da semente 

modificada, mas esse sistema tem aumentado a insegurança alimentar por outro ponto, o 

consumo de agrotóxicos, que está aumentando a cada ano no Brasil. A liberação desses tem se 

intensificado nos últimos anos como mostra o gráfico a seguir. 

 

Gráfico 1: Número de agrotóxicos aprovados por ano    

 
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento9 

Elaboração: AMORIM, A.J.S./2019 

 

Para compreender o gráfico 1, é necessário relacioná-lo aos acontecimentos do âmbito 

político, pois, de acordo com Bombardi (2019), o aumento no número de agrotóxicos aprovados 

no Brasil está ligado ao fortalecimento da Bancada Ruralista concentradora de terra, uma 

importante aliada no fortalecimento de Governos como o de Michel Temer, e agora, Jair 

Bolsonaro. Apesar do número menor de identificados com a bancada eleitos, eram 218 

 
9 Disponível em: < HTTPS://WWW.NEXOJORNAL.COM.BR/EXPRESSO/ > acesso em 06/10/2019 
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deputados, 99 foram reeleitos, reduzindo para menos da metade os representantes da bancada 

na câmara dos deputados; no senado, o cenário não foi diferente, eram 27, e permaneceram 18 

uma redução de aproximadamente 35% dos parlamentares. Entretanto o quadro conservador 

permaneceu, pois o que ocorreu foi a disseminação dos candidatos eleitos nos diversos partidos, 

situação que não impede a adesão dos parlamentares eleitos à Frente parlamentar da 

agropecuária (FPA). Além do mais, a FPA se aliou ao atual presidente, que, simplesmente, 

pertence ao partido com o maior crescimento em sua representatividade nas eleições de 2018, 

PSL, partido conservador que tem colaborado com as ambições dos ruralistas. 

Até setembro de 2019, já foram registrados 325 agrotóxicos; 7 deles têm princípio ativo 

novo, porém são igualmente tóxicos aos já usados no país. Entre eles, está o glifosato, um dos 

defensivos agrícolas que o país mais compra e que a Organização Mundial da Saúde alerta que 

pode causar câncer. Na análise da Greenpeace, pelo menos 26% desses defensivos liberados já 

foram banidos pela União Europeia. 

A utilização tanto da transgenia, como também do agrotóxico é feita com a promessa de 

produzir mais alimentos. Entretanto, o que, de fato, acontece é a necessidade de aumento nas 

áreas de produção, para efetivar essa produtividade agrícola. Consequentemente, 

proporcionando apropriação das terras pelo agronegócio e expropriação do cultivo 

agroecológico, pois, para esse sistema, a quantidade de terra nunca é suficiente. Com o intuito 

de fortalecer-se são realizadas diversas propagandas, apresentando o lado positivo desse 

negócio, que o agronegócio tem transformado a alimentação; entretanto, a realidade está bem 

longe da apresentada. 

Nesse contexto, Sousa afirma em relação à consolidação da fruticultura no vale que: 

 
[...]as terras do vale destinadas ao trabalho camponês se metamorfoseassem em terras 
de negócios de modo a auferir renda territorial que por sua vez é um lucro 
extraordinário, sobre acima do lucro médio, que resulta do trabalho excedente, da 
mais-valia originada na produção e efetivada na circulação das mercadorias, pois não 
se trata de apropriação que começa com o capital, mas que se transforma em capital 
(SOUSA, 2013ª, p. 144). 

 

 O agronegócio utiliza-se dos transgênicos com a promessa de redução do consumo de 

agrotóxicos e aumento da produtividade; entretanto, na prática, detecta-se que ocorreu o 

aumento no seu uso de 2000 a 2010 em 15%, devido ao cultivo muito grande de soja, milho e 
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cana, que necessitam, nos moldes do agronegócio, de muitos herbicidas diferentemente do que 

ocorre na agricultura camponesa, em que se tem algo semelhante ao que ocorre na natureza, 

com a associação de vários cultivos e um manejo natural no qual não se utiliza algo para 

eliminar as demais espécies. As empresas detentoras da patente dos transgênicos, produzem-

nos resistentes aos herbicidas. Sendo assim, junto com a semente, o produtor também compra 

o agrotóxico para eliminar qualquer outra espécie que surja na plantação, situação essa que não 

demanda tanto dinheiro quanto no sistema manual, porém reduz a empregabilidade da 

agricultura e aumenta a insegurança alimentar. 

 

A expropriação de terras dos camponeses para a produção de transgênicos 

  
Petrolina e Juazeiro estão inseridas em uma região de baixo índice pluviométrico se 

comparadas as demais; entretanto, a partir da irrigação tem conseguido produzir diversos 

alimentos durante o ano inteiro graças as águas do rio são Francisco. Assim, a partir da política 

de irrigação, percebe-se a apropriação de terras por parte de empresas no Vale como é o caso 

da Monsanto, atual Bayer. Essa é hoje uma das maiores produtoras mundiais de agrotóxicos e 

milho transgênicos e, para isso, tem expandido as suas áreas de cultivo. 

Apesar do valor da semente, muitos agricultores tem optado pelo o transgênico, pois, 

segundo eles, o custo é menor, pois só precisam comprar a semente que apresenta um valor 

elevado. Mas, na realidade, o que, de fato, acontece é a subordinação da agricultura ao capital 

como apresenta Bombardi (2011): 

 

A reprodução do capitalismo no campo se dá através da subordinação da renda da 
terra (seja ela camponesa ou não) ao capital. Esta apropriação da renda da terra é 
realizada quando se utiliza um insumo industrializado para produzir. Com o advento 
dos transgênicos, esta subordinação fica “selada” em todas as suas pontas. Desde as 
sementes, passando pelos fertilizantes e chegando, finalmente, ao veneno “adequado” 
à semente comprada (BOMBARDI, 2011, p.2-3). 

 

Os camponeses, apesar de produzirem os alimentos essenciais para a população, não 

recebem o devido reconhecimento e investimento do estado, pois para este a produção que tem 

dado resultado é a feita pelo agronegócio a que difere da explicação de Barros: 
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O que se verifica, nessa realidade, é a expansão do capital no campo, pois essa é sua 
lei: a da reprodução e acumulação crescente e ampliada. O aspecto mais relevante da 
expansão do capital no campo é exatamente a expropriação dos trabalhadores rurais 
de suas terras e sua transformação em trabalhadores livres, ou seja, libertos da 
propriedade da terra, tendo apenas sua força de trabalho e sua capacidade de trabalhar, 
para se tornarem assalariados e/ou outras formas de relação de trabalho com a grande 
empresa capitalista rural, acrescido da renda da terra (BARROS, 2018, p.193). 

 
 O interesse que permeia a região do vale do são Francisco tem feito com que os 

pequenos camponeses não tenham acesso às áreas com possibilidade de produção o ano inteiro, 

e precisem buscar uma outra renda, fazendo com que eles experimentem o assalariamento e 

acabem sendo absorvidos aos poucos pelo capitalismo, em anos de seca no qual não conseguem 

produzir; acabam perdendo suas sementes tradicionais que são naturalmente adaptadas às 

adversidades de cada região. Por isso, é fundamental a construção de bancos de sementes para 

garantir a biodiversidade; porém, não é de interesse do governo investir na manutenção da 

agricultura familiar.  

A análise de Sousa (2013a) confirma esse processo de exclusão em relação ao vale, no 

qual a produção e produtividade têm aumentado em virtude do uso das mais modernas 

tecnologias no campo, porém abrangendo somente o espaço rural transformado em território 

pelo capital, chamado, contraditoriamente, “Perímetro Público de Irrigação”, visto que ele não 

é público, e uma minoria tem acesso ao mesmo.  

 O gráfico a seguir traz justamente a mudança no perfil agrícola da cidade de Petrolina, 

que tem concentrado as áreas de produção de milho, devido ao custo benefício, já que com a 

perda da semente crioula ou substituição da mesma pela transgênica, o produtor se torna refém 

de empresas como a Bayer e, consequentemente, tem a renda de sua terra subordinada ao 

capital. 

 

Gráfico 2: Comparativo do número de estabelecimentos agropecuários com lavoura de grão de 

milho  
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Fonte: Censo Agropecuário 2006 e 2017 (Dados preliminares) 
Elaboração: AMORIM, A.J.S./2019 

 

 De acordo com o gráfico 2, o estado de Pernambuco, de 2006 para 2018, manteve 

equilibrado o número de estabelecimentos com produção de milho, enquanto a cidade de 

Petrolina reduziu consideravelmente o número de estabelecimentos com esse cultivo, mesmo 

com a presença da Bayer na região, o que se justifica por a mudança no perfil de produção das 

áreas irrigadas, visando ao mercado externo, pouco investimento nos cultivos agroecológicos, 

encarecimento dessa produção com a utilização de transgênicos e concentração dos 

estabelecimentos. 

 Conforme Barros (2018), o capital se territorializou e intensificou a expropriação e a 

expulsão dos camponeses para as cidades a partir da instalação de grandes complexos 

agroindustriais e via monocultura para exportação, ampliando e reproduzindo o capital no 

campo.  

 Consequentemente, a presença da Bayer na região tem intensificado a expropriação do 

cultivo agroecológico, subordinando o camponês ao capital, extraindo a renda da terra através 

dos insumos industriais e expulsando-o para a cidade onde se tornará mão de obra assalariada 

produtora de riqueza para a mesma empresa em muitos situações, concentrando, o domínio dos 

meios de produção. 
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Considerações finais 
 

A concentração de terra para o agronegócio e a agricultura familiar/camponesa sujeita 

às pressões do mercado repercute na produção de milho transgênico e, contraditoriamente, na 

expropriação dos sujeitos do campo.  

Desse modo, necessita-se de autonomia dos pequenos agricultores em produzir cultivo 

voltado para sementes crioulas – milho, feijão e mandioca como condição de alimentos, 

evitando, assim, a miséria dos que vivem no campo. 

Assim, as sementes transgênicas para o agronegócio são uma forma de poder, de 

dominação, ou seja, concentração de terras efetivadas pelas grandes corporações produtoras de 

alimentos, como é o caso da Monsanto, bem como da apropriação da autonomia de cultivos 

desenvolvidos pelos agricultores familiares/camponeses. Todavia, isso acirra o conflito entre 

agronegócio e agroecologia.  
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Resumo: A afirmação do agronegócio pautado na produção de monoculturas extremamente dependentes de 
insumos químicos como soja, milho, cana-de-açúcar e algodão tem sido responsável pelo crescimento exponencial 
do uso de agrotóxicos no Brasil. Desde 2008 o país figura no cenário internacional como o maior consumidor de 
agrotóxicos do mundo, em números absolutos. A disseminação do uso intensivo das substâncias que se abrigam 
em torno do termo agrotóxicos trouxe fortes consequências para o ambiente e para a saúde humana. Nesse sentido, 
busca-se realizar um levantamento de dados oficiais sobre intoxicação por agrotóxicos de uso agrícola no Brasil 
e, especialmente, na Região Sul do país. Para tanto, foi realizado o levantamento e análise de dados secundários 
sobre o panorama de intoxicação por agrotóxicos a partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN) do Ministério da Saúde no período compreendido entre 2007 e 2017. Com base nos dados quantitativos 
foram elaborados gráficos e mapas temáticos com a finalidade de espacializar e facilitar a visualização das 
informações obtidas. 
Palavras-chave: Agrotóxicos. Saúde. Ambiente. 
 
Resumen: La afirmación del agronegocio basado en la producción de monocultivos extremadamente dependientes 
de insumos químicos como la soja, el maíz, la caña de azúcar y el algodón ha sido responsable por el crecimiento 
exponencial del uso de pesticidas en Brasil. Desde 2008 el país ha se destacado en el escenario internacional como 
el mayor consumidor de pesticidas del mundo en números absolutos. La difusión del uso intensivo de sustancias 
protegidas alrededor del término pesticidas ha traído fuertes consecuencias para el medio ambiente y la salud 
humana. En este sentido, se busca realizar un estudio de los datos oficiales sobre las intoxicaciones por pesticidas 
del uso agrícola en Brasil y, especialmente, en la Región Sur del país. Por lo tanto, fue realizado el levantamiento 
y análisis de datos secundarios sobre el panorama de intoxicaciones por pesticidas a partir del Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) del Ministerio de Salud en el período comprendido entre 2007 y 
2017. Basado en los datos cuantitativos se elaboraron gráficos temáticos y mapas con el fin de espacializar y 
facilitar la visualización de las informaciones obtenidas.   
Palabras clave: Pesticidas. Salud. Ambiente. 
 
1 Introdução 
 

A partir dos anos 2000, o mercado brasileiro de pesticidas expandiu-se rapidamente. 

Desde 2008 o Brasil figura no cenário internacional como o maior consumidor de agrotóxicos 

do mundo, em números absolutos. No ano de 2014 o país ultrapassou a marca de uso de 500 

mil toneladas por ano e a Região Sul tem sido responsável por aproximadamente 30% deste 

consumo (IBAMA, 2018). 

 Aproximadamente 80% de todo o agrotóxico consumido no Brasil tem sido destinado 

para quatro monoculturas: soja, milho, cana-de-açúcar e algodão e a disseminação do uso 

intensivo destas substâncias tem trazido consequências para o ambiente e para a saúde humana. 
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 Parte dos agrotóxicos que são utilizados nas plantações afetam todo o ecossistema e a 

cadeia alimentar, tendo em vista que podem ocorrer desvios dos alvos por meio do vento, da 

chuva, entre outros fatores. Esta parcela acaba por contaminar o solo, o lençol freático e as 

águas fluviais, sem contar que os produtos que possuem maior persistência no ambiente 

bioacumulam-se na cadeia alimentar e nos seres humanos (PIGNATI, 2007; CONSEA, 2014). 

Ademais, os agrotóxicos não afetam apenas as culturas em que são usados, mas também 

os trabalhadores que os utilizam diretamente e os consumidores dos alimentos (CONSEA, 

2014). Os segmentos da população expostos aos agrotóxicos são cada vez maiores: 

consumidores de alimentos e água, as pessoas que residem ou frequentam as proximidades das 

áreas contaminadas ou as que têm contato direto no momento da produção, como os agricultores 

e suas famílias. 

Os agrotóxicos podem ser absorvidos pela pele, por ingestão ou inalação e causam dois 

grandes grupos de efeitos: agudos e crônicos. Os efeitos agudos são intoxicações com doses 

mais elevadas e acontecem logo após a exposição e, os crônicos são os relacionados à exposição 

diária por um longo período de tempo (CONSEA, 2014). Os casos de intoxicações agudas por 

agrotóxicos têm se tornado um grave problema de saúde pública no Brasil.  

Nesse sentido, este artigo é resultado de um projeto de pesquisa desenvolvido com o 

apoio do Campus Ibirama do IFC, aprovado pelo Edital nº 20/2018, e tem como objetivo 

realizar um levantamento de dados oficiais sobre intoxicação por agrotóxicos de uso agrícola 

no Brasil e, especialmente, na Região Sul, além de realizar a espacialização dos dados por meio 

de representações gráficas e cartográficas.  

Para tanto, foi realizado o levantamento e análise de dados secundários sobre o 

panorama de intoxicação por agrotóxicos no Brasil e na região Sul a partir do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), vinculado ao Ministério da Saúde, no período 

compreendido entre 2007 e 2017, ou seja, a série histórica mais completa e atualizada 

disponibilizada até o presente. 

 

2 Perfil do uso de agrotóxicos no Brasil e na Região Sul 

Agrotóxico é a denominação oficialmente empregada no Brasil para definir um grupo 

de substâncias químicas que são utilizadas em florestas nativas ou implantadas, ambientes 

hídricos, ambientes urbanos, especialmente em campanhas sanitárias, nos ambientes industriais 
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e, em larga escala, no controle de algumas doenças que acometem culturas agrícolas causadas 

por insetos, fungos, ácaros, entre outros fatores. Nestes casos, estes produtos são comumente 

utilizados com a finalidade de aumentar a produtividade, reduzir mão de obra e até mesmo para 

melhorar a aparência comercial de diversas culturas. 

O foco na produção de commodities agrícolas e agroenergia trazem consigo o massivo 

uso de agrotóxicos no Brasil. Segundo os dados do IBAMA (2018), houve um aumento de 

aproximadamente 80% no volume comercializado de agrotóxicos no período de nove anos 

compreendido entre 2009 e 2017, conforme se pode verificar no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Total do volume comercializado de agrotóxicos no Brasil (2009-2017) 

 
Fonte: IBAMA (2018). 

 

No mesmo período, o aumento no volume comercializado de agrotóxicos na Região Sul 

do Brasil foi de 132%, conforme se pode observar no gráfico 2.  

 

Gráfico 2 – Volume comercializado de agrotóxicos na Região Sul do Brasil (2009-2017) 
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Fonte: IBAMA (2018). 

 

O mapa 1 demonstra a comercialização de agrotóxicos por estado no ano de 2017.  

 

Mapa 1 – Volume comercializado de agrotóxicos no Brasil, 2017 

 
Fonte: IBAMA (2018). 
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classe na qual estão os estados de Minas Gerais (36.541 ton) e Mato Grosso do Sul (33.650 

ton). Bahia está na quarta classe (26.318 ton). Na quinta classe do mapa destaca-se Santa 

Catarina (12.628 ton) Pará (11.606 ton) e Maranhão (10.665 ton). Os demais estados brasileiros 

estão na classe dos que utilizaram menos de 10.000 toneladas de agrotóxicos no referido ano. 

Atualmente, os herbicidas lideram a lista dos ingredientes ativos mais comercializados, 

de modo que houve um crescimento de 93,4% entre 2009 e 2017 na venda dos agrotóxicos 

desta classe no Brasil (IBAMA, 2018). Os herbicidas são substâncias químicas que reduzem ou 

eliminam plantas, popularmente conhecidas como ervas daninhas, ou seja, aquelas que 

competem por água e nutrientes com a planta cultivada. Seguido dos herbicidas, estão os 

fungicidas e inseticidas. 

Os agrotóxicos com ação herbicida mais comercializados no Brasil em 2017 foram o 

Glifosato e seus sais, 2,4-D, Atrazina e Paraquate. Entre os inseticidas estão Imidacloprido e 

Acefato. E, entre os fungicidas estão Mancozebe e Oxicloreto de Cobre (ver gráfico 3). Os óleos 

minerais e vegetais são adjuvantes aditivos, esses produtos facilitam a absorção dos 

agrotóxicos, reduzem a deriva e retardam a evaporação da gota, atuando como espalhante e 

adesivo (EMBRAPA, 2006). 

 

Gráfico 3 – Os 10 ingredientes ativos mais comercializados no Brasil em 2017 

 
Fonte: IBAMA (2019). 
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agrotóxicos classificados pelo IBAMA como produtos “Perigosos ao Meio Ambiente”. Já o 

Mancozebe, o Acefato e a Atrazina são classificados como “Muito Perigosos ao Meio 

Ambiente”.  

As classes de periculosidade ambiental são estipuladas pelo IBAMA e divididas da 

seguinte maneira: Classe I (Produto Altamente Perigoso ao Meio Ambiente), Classe II (Produto 

Muito Perigoso ao Meio Ambiente), Classe III (Produto Perigoso ao Meio Ambiente) e Classe 

IV (Produto Pouco Perigoso ao Meio Ambiente). Entretanto, é importante destacar que os 

efeitos nocivos afetam também a saúde das pessoas expostas a estes produtos e podem ocasionar 

intoxicações crônicas e agudas. No próximo item detalharemos os casos de intoxicação aguda 

por agrotóxicos notificados no Brasil e na Região Sul. 
 

3 Intoxicações Agudas por Agrotóxicos: Sul e Brasil 

 No Brasil, entre os anos de 2007 e 2017, foram notificados 57.168 casos de intoxicações 

por agrotóxicos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério 

da Saúde, considerando três agentes tóxicos: agrotóxicos de uso agrícola, agrotóxicos de uso 

doméstico e agrotóxicos de uso em saúde pública. Contudo, segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), existem 50 casos não notificados para cada um registrado, o que resulta em 

subnotificação atrelada à baixa procura por atendimento médico por parte da população 

exposta, bem como por possíveis falhas no diagnóstico. 

A notificação deve ser realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo, 

e pode ser feita pelos médicos, outros profissionais da saúde ou responsáveis por 

estabelecimentos públicos ou privados (BRASIL, 2018). A obrigatoriedade em realizar a 

notificação foi estabelecida por meio da Portaria nº 777 de 28 de abril de 2004.  

As intoxicações registradas no SINAN são exógenas, derivadas de intoxicação aguda, 

decorrente de um único contato ou de múltiplos contatos com agrotóxicos em um período de 

24 horas. Neste caso, os efeitos podem ocorrer de imediato ou no decorrer de alguns dias 

dependendo do princípio ativo.  

 As vias de exposição, ou de ingresso das substâncias no organismo podem ser: dérmica, 

inalatória, ocular, aspiração ou digestiva. Cequinel e Rodrigo (2018) afirmam que a pele é a via 

mais frequentemente exposta aos agrotóxicos. Assim, muitas substâncias podem ser absorvidas 

e os efeitos podem ser locais ou de comprometimento sistêmico. Nos casos de inalação de gases, 

vapores, aerossóis, etc., pode haver lesões nas vias aéreas e comprometimento respiratório. O 
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contato ocular pode ocasionar graves lesões nos olhos, até mesmo com sequelas permanentes. 

Os casos de aspiração acontecem pela entrada na traqueia de substância líquida ou sólida 

diretamente pela via oral ou nasal. Já, a via digestiva está geralmente relacionada às 

intoxicações intencionais e de maior gravidade (CEQUINEL; RODRIGO, 2018). 

No Brasil, no período compreendido entre 2007 e 2017, os estados do Paraná e São 

Paulo foram os que mais obtiveram casos notificados (9.179 e 8.163 casos, respectivamente), 

seguidos de Minas Gerais (7.006 casos) e Pernambuco (5.133 casos). Santa Catarina, Espírito 

Santo e Goiás também tiveram registros expressivos no SINAN (3.596, 3.417, 3.069 casos, 

respectivamente). O Acre e o Amapá foram os estados que menos notificaram (50 e 4 casos, 

respectivamente). Desta forma, ressalta-se que a subnotificação é historicamente expressiva, 

resultando num cenário de invisibilidade do problema e pouco acesso à informação. 

O total de intoxicações notificadas por unidade federada pode-se observar no Mapa 2. 

Mapa 2 – Total de intoxicações por agrotóxicos (UF) – 2007-2017 

 
Fonte: SINAN (2019). 
   

 É preciso considerar também que as diferenças em termos de número de casos de 

intoxicação podem estar ligadas ao processo de registro das intoxicações, que se dá no momento 
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em que uma pessoa ingressa em um posto de saúde ou hospital, com sintomas de intoxicação. 

Além do protocolo de registro do caso, o treinamento de enfermeiros e médicos, a gravidade da 

situação, algum receio da pessoa intoxicada ou de um familiar, entre outros fatores, podem 

influenciar no registro adequado ou inadequado da intoxicação. 

Se for levada em consideração a população intoxicada a cada 100 mil habitantes, na 

mesma série histórica, destacam-se os estados de Tocantins e Espírito Santo, os quais 

registraram 106 e 97 casos a cada 100 mil habitantes, respectivamente. Seguidos do Paraná que 

registrou 88 casos a cada 100 mil habitantes. Além destes, ainda destacam-se Pernambuco (58 

casos a cada 100 mil habitantes), Rondônia (58 casos a cada 100 mil habitantes) e Santa 

Catarina (57 casos a cada 100 mil habitantes).  

 Ainda, os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul registraram 51 e 50 casos a cada 100 

mil habitantes entre 2007 e 2017. Os demais estados do Brasil registraram menos de 50 casos, 

conforme pode-se verificar no Mapa 3. 

 

Mapa 3 - Intoxicação por agrotóxicos a cada 100 mil habitantes (2007-2017) 

 
Fonte: SINAN (2019); IBGE (2016). 
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As intoxicações ocorrem quando há exposição à substâncias tóxicas. Segundo Cequinel 

e Rodrigo (2018), essa exposição, pode ser intencional (como em tentativas de suicídio, 

homicídio, aborto, etc.), ocupacional (no exercício de atividade de trabalho), acidental (por 

meio da reutilização de embalagens, fácil acesso às crianças, etc.) ou ainda ambiental (casos 

que ocorrem quando há contaminações do solo, mananciais d´água ou do ar). 

 Segundo os dados do SINAN, no Brasil, entre os anos de 2007 e 2017, o número mais 

expressivo de casos notificados (21.293 casos ou 37,2%), foi registrado como tentativa de 

suicídio. A intoxicação acidental é a segunda ocorrência mais notificada (19.616 casos ou 

34,3%). Além destes, a intoxicação por uso habitual e em decorrência de contaminações do 

ambiente, também tiveram entre as mais registradas, conforme pode-se observar no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Brasil: intoxicação por agrotóxicos por circunstância 2007-2017 

 
 Fonte: SINAN (2019). Obs.: A Categoria “outros” corresponde à ingestão de alimento, tentativa de aborto, 
violência/ homicídio, erro de administração e automedicação. 
 

Na Região Sul do país essa realidade é muito parecida. No mesmo período foram 
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Segundo Gondim et al. (2017), a ingestão de agrotóxicos está entre os métodos de 

suicídio mais comuns, embora a escolha do método varie de acordo com o grupo populacional. 

Entretanto, além da magnitude do envolvimento dos agrotóxicos nas tentativas de suicídio, fica 

evidenciado o elevado potencial de toxicidade aguda desses agentes. 

Contudo, entre os casos notificados entre 2007 e 2017, aproximadamente 80% 

apresentaram cura sem sequela. Entretanto, na série histórica correspondente, ocorreram no 

Brasil 2.041 óbitos decorrentes de intoxicação por agrotóxicos de uso agrícola, doméstico e de 

saúde pública. Os estados da Região Sul registraram 525 óbitos, sendo o Paraná (372 casos), 

Santa Catarina (108 casos) e Rio Grande do Sul (45 casos).  

 A taxa de letalidade expressa a capacidade de uma doença em determinar o óbito, 

refletindo também a qualidade do serviço de saúde prestado ao sujeito intoxicado, e pode ser 

observada no Mapa 4. 

 

Mapa 4 – Taxa de letalidade: intoxicação por agrotóxicos – 2007-2017 

 
 Fonte: SINAN (2019); IBGE (2016). 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 13 – Agrotóxicos, Transgênicos e Outras Tecnologias no Campo: Usos e Abusos 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

6545 
 

 Ao analisar os dados de letalidade apresentados no mapa, destacaram-se Rondônia, 

Piauí, Pernambuco, Maranhão e Ceará como os estados que apresentaram as maiores taxas, 

tendo como referência a série histórica entre 2007 e 2017. 

Entre os 2.041 óbitos, 54 dos casos notificados foram de crianças com menos de 10 anos 

de idade. Entre estes, 19 óbitos registrados de crianças com menos de um ano de vida (SINAN, 

2019). O Gráfico 5 também demonstra que crianças e adolescentes estão sendo intoxicados por 

uso de agrotóxicos no Brasil.  

  

Gráfico 5 – Brasil: intoxicação por agrotóxicos (UF) por Faixa Etária, 2007-2017 

 
Fonte: SINAN (2019). 

 

No caso de bebês de 0 a 12 meses, houveram 963 casos notificados, sendo que São Paulo 

registrou 113 casos, Paraná, 110 casos, Pernambuco, 89 casos e Minas Gerais, 88 casos. Juntos, 

os quatro estados foram responsáveis por 41% dos casos de notificação de bebês intoxicados 

por agrotóxicos.  Entretanto, a prevalência dos casos registrados no Brasil, 

aproximadamente 50%, encontra-se na faixa etária entre 20 e 39 anos, o que retrata uma 

população jovem sendo acometida por intoxicações agudas.  

Na Região Sul do país 43,5% das pessoas intoxicadas também estão na faixa etária entre 

20 e 39 anos, entretanto a faixa etária de 40 a 59 anos também se destaca com 28% das 

intoxicações registradas. 
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Além do mais, no Brasil observa-se a prevalência de intoxicação de pessoas do sexo 

masculino (64%), seguido do feminino (36%). O detalhamento por estado da federação pode 

ser observado no gráfico 6.  

 

Gráfico 6 – Brasil: intoxicações por agrotóxicos (UF) por sexo – 2007-2017 

 
Fonte: SINAN (2019). 
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Os estados em que mais mulheres foram acometidas por intoxicações por agrotóxicos 

em comparação aos homens, são: Rio de Janeiro (46,7%), Pernambuco (46,6%), Paraíba 

(45,4%) e Rio Grande do Norte (44,3%). 

Em relação à escolaridade, os casos ignorados ou em branco apresentaram um número 

elevado. Entretanto, percebe-se que, entre os casos notificados, 65% possuem baixa 

escolaridade, apenas o ensino fundamental completo ou incompleto (ver gráfico 7). 

   

Gráfico 7 – Brasil: intoxicação por agrotóxicos por Escolaridade, 2007-2017 

 
Fonte: SINAN (2019). 

 

Nos estados da Região Sul 50% das pessoas intoxicadas, no período entre 2007 e 2017, 

possuía escolaridade equivalente ao ensino fundamental completo ou incompleto. 

O nível de escolaridade é um fator determinante na ocorrência das intoxicações. Os 

agricultores se orientam pelo rótulo, entretanto, o elevado número de intoxicações por 

agrotóxicos de população com baixa escolaridade leva a questionar o quanto o agricultor está 

preparado para entender as instruções da bula do produto, tanto em relação às formas de 

aplicação, quanto em relação a sua periculosidade (SOARES et al., 2005).  

 Nesse sentido, a escolaridade é considerada um indicador de condição social, o qual é 

associado a melhores condições de saúde e inclui um efeito protetor co intoxicações por 

agrotóxicos. Nessa perspectiva, a baixa escolaridade é apontada nos estudos como um 
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problema, na medida em que dificulta a leitura e compreensão das recomendações de segurança, 

do rótulo e da orientação técnica do receituário agronômico (FARIA et al., 2007). 

 

4 Considerações Finais 

 Os dados apresentados neste trabalho revelam que a atividade agrícola pode ser uma das 

mais perigosas ocupações da atualidade pelos riscos ocupacionais. Conforme Kim et al. (2017), 

os riscos podem variar de curto prazo (por exemplo com irritação da pele, olhos, dores de 

cabeça, tonturas, náuseas) a impactos crônicos (por exemplo câncer e asma). Entretanto, seus 

riscos são difíceis de elucidar devido ao envolvimento de vários fatores, tais como período e 

nível de exposição, tipo de pesticida e as características ambientais das áreas afetadas. 

Considerando a grande população exposta aos agrotóxicos no Brasil, é de fundamental 

importância o monitoramento acerca dos efeitos que estes produtos podem trazer para a saúde 

humana e para o ambiente. Os padrões nacionais se reproduzem na escala regional, e o que 

mais chama atenção é a quantidade de casos registrados por tentativa de suicídio. Diversos 

estudos já tem associado a alta exposição de trabalhadores rurais aos agrotóxicos com riscos 

elevados de sequelas neuropsiquiátricas (transtornos de humor, depressão e ansiedade) e 

tentativas de suicídio. Além disso, os agrotóxicos são uma das causas mais comuns de 

envenamento em todo o mundo e estudos de epidemiologia têm relatado a incidência anual de 

intoxicações entre trabalhadores rurais em países emergentes, variando de 3 a 10% (KOH; 

JEYARATNAM, 1996; MEYER et al., 2010; PEARCE et al., 2007; FREIRE; KOIFMAN, 

2012).  

No Brasil, se considerarmos o período de 2007 a 2017 e a seleção de agrotóxicos de uso 

agrícola, uso doméstico e uso de saúde pública, essa porcentagem é de 6,9% em relação a todas 

formas de intoxicação exógena. Caso sejam considerados os raticidas (que muitos estudos 

agrupam aos agrotóxicos) esse valor chega a 12%. 

 A problemática social e ambiental que envolve a utilização indiscriminada de 

agrotóxicos vem sendo alvo de preocupação de diversos cientistas, trabalhadores rurais e 

instituições vinculadas ao meio ambiente e saúde. Contudo, há uma lacuna acerca de 

informações sobre agrotóxicos no Brasil, tanto no que se refere ao volume comercializado em 

diversos municípios do país, bem como de registro de intoxicações. Diante de um quadro de 

subnotificações, atreladas à baixa procura por atendimento médico, bem como por possíveis 
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falhas no diagnóstico, os números apresentados neste texto podem se revelar significativamente 

maiores. 
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Resumo 
 
O presente texto tem como foco a busca pela compreensão das diversas relações que envolvem a inserção e 
flexibilização da fronteira agrícola e o uso dos agrotóxicos em três escalas territoriais Brasil-Maranhão-Balsas-
MA, visando analisar o cenário atual brasileiro, em relação aos índices de agrotóxicos utilizados nestas escalas 
territoriais, bem como a certificação e autorização da entrada e novos marcas e composições deste insumos 
utilizados maciçamente no Brasil especialmente em Balsas no Maranhão, analisando o emprego destes produtos 
com um elemento a mais na complexificação dos conflitos que se estabelecem na questão agrária, ou seja, um fator 
a mais responsável pela desterritorialização dos camponeses, provocado pelos interesses dos produtores rurais 
ligados ao agronegócio, nos propusemos examinar os diversos danos e prejuízos causados pelo emprego exagerado 
dos agrotóxicos que comprometem a biodiversidade e a vida não somente dos camponeses, mas também dos 
proletários rurais que atuam na cadeia produtiva do agronegócio. Consideramos que o processo de conformação 
da territorialidade existente nesta conjuntura, pode ser compreendido como um encadeamento das relações sociais, 
econômicas e territoriais existentes no território. 
 
Palavras-chave: Agrotóxicos; Questão agraria; Campesinato. 
 
Introdução 
  

No presente trabalho nos propomos analisar a complexibilidade do uso exagerado de 

agrotóxicos no campo, o qual vem provocando inúmeras mazelas sociais e ambientais, tendo 

como consequência o agravamento dos conflitos socioterritoriais entre camponeses e 

sojicultores além de graves problemas ambientais no Brasil, enquanto país exportador de 

commodity e “maior consumidor de agroquímicos no mundo” (PELAEZ et al, 2015). 

A problemática com a expansão da fronteira da soja no Maranhão, segue a mesma 

conjuntura conflituosa e degradante do resto do país, caracterizando-se pelos altos índices de 

conflitos fundiários, confrontos agrários e o mal uso de agrotóxicos por parte das fazendas 
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agroindustriais que compõe a cadeia produtiva da soja, em espacial no município de Balsas, 

pois este apresenta o maior índice de utilização de agrotóxicos do estado. Situação esta que 

reflete a forma ambiciosa e irresponsável que historicamente alguns produtores rurais têm 

conduzido sua atuação na produção agrícola em todo o território nacional. 

No Maranhão, os problemas ambientais e os conflitos sociais no campo, têm sua gênese 

ligada às políticas de povoamento e incentivos agrícolas efetivadas pelos governos militares no 

período de 1970, através do incentivo à inserção e expansão das lavouras tecnificada em áreas 

de cerado e pré-amazônia maranhense. Nesse processo a abertura da fronteira e a inserção da 

tecnificação da lavoura, com a inserção de mão de obra mecanizada e a aplicação do pacote 

tecnológico voltado à produção de commoditys modificou e vem modificando o cenário e a vida 

dos camponeses, o que fica evidente na análise do município de Balsas. 

Balsas é considerada a princesa do agronegócio maranhense, graças a suas 

características e inserção no mercado de grãos viabilizado pelos incentivos governamentais, e 

pela abrasão com a expansão territorial da fronteira agrícola moderna. Tal alcunha sintetiza o 

pensamento dos grupos políticos hegemônicos promotores, agentes ativos de todas as mudanças 

nas relações sócio-econômico-ambientais presentes no campo no município que tiveram sua 

gênese com a chegada de novos atores sociais no contexto da nova proposta agrícola 

implementada no início da década de 1970 no município do Sul maranhense. 

Consideramos o processo de conformação da territorialidade induzido por esta 

conjuntura, pois compreendemos territorialidade como um encadeamento das relações 

periféricas existentes no território, ou seja, as relações mais cotidianas presente ou vivenciadas 

entre os camponeses e a terra/solo, contudo as relações de poder é um importante elemento de 

indução de estranhamento e mudanças. 

O estranhamento e as mudanças provocam deformidades na soberania tradicional 

imposta pelo capital, aqui incorporado pelo agronegócio e seu pacote do veneno, tendo em vista 

que vivemos em uma sociedade capitalista, altamente globalizada, na qual quem tem capital 

tem poder. Esse poder sobrepõe-se aos “sabores, saberes, poderes” (PORTO-GONÇALVES, 

2006) das comunidades tradicionais e camponesas, ou seja, o capital consubstanciado no 

agronegócio atropela culturas, territorialidades e até mesmo os territórios. 

Na presente análise empregamos o materialismo histórico dialético, pois este possibilita 

sopesar como o homem se organiza na produção e reprodução do capital, além do seu caráter 
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histórico (como ele se organiza através dos tempos). Metodologicamente empreendemos um 

levantamento bibliográfico concernente aos agrotóxicos, à legislação agrária, aos conflitos 

fundiários, à contaminação por agroquímicos e outros temas que reputamos relevante. 

 O percurso deste trabalho está dividido em três análises base, sendo a primeira o estudo 

sobre a temática do Brasil no mercado capitalista de commodities e o campesinato; a segunda 

sobre o veneno no pacote tecnológico do agronegócio brasileiro; e a terceira como forma de 

aplicação das discussões teóricas feitas nos subtemas anteriores, trabalhamos com dados sobre 

a utilização de veneno nas lavouras de grãos no Maranhão, mais especificamente  em Balsas – 

MA. 

 
O Brasil no mercado capitalista de commodities e o campesinato 
 

A partir da inserção do Brasil no mercado capitalista de commodities, onde se visa 

acima de tudo a produção de grãos em grande escala para a reversão em lucros, os territórios, 

os camponeses, as comunidades tradicionais e a conjuntura do país foi modificada, os conflitos, 

confrontos e mortes no campo se complexibilizaram, e a questão agrária tomou folego e forma 

trazendo consigo os flagelos sociais e políticos de um país que nunca respeitou seu povo e que 

sempre negou-se a realizar uma reforma agrária de base. 

O Brasil toma rumo a tecnificação da lavoura, preterindo a reforma agrária e 

privilegiando os detentores de terra do país, dessa forma, um tentáculo desta tecnificação antes 

silencioso e que veio embutido no pacote tecnológico deste novo modo de fazer agricultura, 

marca sua presença e hoje chama muita atenção e sobretudo é considerado um vilão silencioso 

que intoxica, contaminando e mata o meio ambiente e a sociedade - os agrotóxicos. 

Vive-se no Brasil hoje, dias nebulosos, repetimos erros do passado e adicionando-se as 

peculiaridades do presente, o agronegócio lidera uma prática vil, que destrói as comunidades 

tradicionais expulsando os camponeses de seus territórios, buscando uma expansão desenfreada 

do capitalismo no campo capitaneada por uma “elite” social. Tal assertiva é corroborada por 

Souza (2017, p. 83) ao afirmar que é a“[...] expansão e aprofundamento do capitalismo no país, 

que irá, por exemplo, criar o agronegócio com alta produtividade para exportação, começa a 

construir também um setor da classe média ligado à produção de bens simbólicos no país”. 

O agronegócio no Brasil tem mostrado suas piores facetas, pois este desterritorializa 

camponeses, destrói os solos, os mananciais de rios, a vegetação nativa, e tudo isto dentro de 
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um pacote da “nova agricultura moderna, baseada no pacote tecnológico” rotulado de 

“desenvolvimento” (TERRA, 2009, p. 66), o qual o Brasil e os brasileiros têm sustentado. 

Pacote este, imposto pela doutrina econômica neoliberal, responsável pela garantia dos 

interesses exteriores, sustentado pelo capital nacional, cenário histórico do Brasil 

agroexportador. 

O agronegócio é uma espécie de câncer na história latino-americana, países como 

Paraguai, Guatemala, Argentina, México, Bolívia e o Brasil sofrem ou sofreram com a grande 

inserção do mercado capitalista e consequentemente o agronegócio em seus territórios. “O 

agronegócio é a forma cruel e perversa do capitalismo escravizar países que são considerados 

periféricos em relação ao cenário geopolítico internacional” (FERNANDES, 2008). 

No Paraguai dos anos 1970-1980 houve a implantação de empresas multinacionais do 

mercado agroindustrial, processo acelerado pela expansão da sojicultura no Brasil. Assim o 

agro seguiu com seu “desenvolvimento” e seu pacote tecnificador cumprindo sua marcha como 

ocorrido no Brasil, conjuntura é explicada pela ficção da fronteira (MARTINS, 1997) o 

agronegócio no Paraguai vem com a proposta de crescimento econômico, e mostra sua face da 

expulsão de camponeses e do monopólio dos meios de produção capitalistas do campo, como 

asseverado por Viladesau (2008). 
 
Se observar en el Cuadro de arriba que el área de siembra se ha duplicado en ocho 
años, período durante el cual se han incorporado al cultivo un millón de nuevas 
hectáreas. Una parte de ellas (aproximadamente la mitad) se presume, eran tierras 
ganaderas que han sido reconvertidas a la oleaginosa, la otra mitad eran tierras 
pertenecientes a familias campesinas que han sido apropiadas por venta, alquiler o 
desalojo. (VILADESAU, 2008, p. 22) 
 

Para colocar em evidência os planos neoliberais que afetam diretamente a soberania 

nacional e o bem estar da população, em favor do mercado financeiro, o agronegócio age de 

forma maquiavélica para com as populações camponesas, retirando-as à força da terra, para a 

vinculá-las ao mercado, sobre isso Fernandes, Welch e Gonçalves (2012, p. 23) sentenciam que 

“Estes processos geram a barbárie com a espoliação territorial, onde as pessoas são excluídas 

de todas as formas de autonomia e são subjugadas ao modelo de desenvolvimento hegemônico”. 

Neste processo o camponês, sofre ações perversas que objetivam o favorecimento do 

capital, Harvey (2004) exemplifica este evento nomeando-o de mercadificação e privatização 

da terra. Um exame mais detido da descrição que Marx faz da acumulação primitiva revela uma 
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ampla gama de processos, marcados pela mercadificação e a privatização da terra e 

consequentemente a expulsão violenta dos camponeses de seus territórios.  
 
Estão aí a mercadificação e a privatização da terra e a expulsão violenta de populações 
camponesas; a conversão de várias formas de direitos de propriedade (comum, 
coletiva, do Estado etc.) em direitos exclusivos de propriedade privada; a supressão 
dos direitos dos camponeses às terras comuns [partilhadas]; a mercadificação da força 
de trabalho e a supressão de formas alternativas (autóctones) de produção e de 
consumo; processos coloniais, neocoloniais e imperiais de apropriação de ativos 
(inclusive de recursos naturais); a monetização da troca e a taxação, particularmente 
da terra; o comércio de escravos; e a usura, a dívida nacional e em última análise o 
sistema de crédito como meios radicais de acumulação primitiva. (HARVEY, 2004, 
p. 124) 

 

A “desterritorialização” (HAESBAERT, 2004) causada pelo agronegócio com seus 

diversos tentáculos, desperta as mais distintas formas de resistência das classes que se opõem a 

agricultura cientifica mecanizada capitalista, uma delas é a ocupação de terras, que é um 

instrumento de luta que gera e/ou resulta do conflito pela terra, e estes são entendido como “[...] 

as ações de resistência e enfrentamento que acontece em diferentes contextos sociais no âmbito 

rural, envolvendo a luta pela terra, água, direitos e pelos meios de trabalho ou produção” (CPT, 

2008, p. 10). 

Para Moreira (2005): 
 
Nos conflitos rurais opõem-se grandes proprietários e camponeses ao redor da questão 
da reforma agraria. A forte concentração da propriedade rural herdada do período 
colonial, e que atravessa sem mudança as transformações fundamentais do século XIX 
- a independência, a abolição da escravatura e a república - agora é questionada por 
um campesinato que começa a ser expulso do campo por conta das mudanças com 
que a agropecuária responde as demandas urbanas e da industrialização, reagindo o 
campesinato com a pressão pela partilha e redistribuição mais equânime da 
propriedade rural, que equilibre as relações no campo e modernize socialmente as 
relações agrarias. (MOREIRA, 2015, p. 19) 
 

Neste contexto conflituoso temos de um lado aqueles que detém o grande capital 

financeiro, este adores fazem parte ou é usado pela elite burguesa econômica do país, que 

compõe e defende o pacote do agronegócio, os quais são representantes: grandes latifundiários, 

fazendeiros, proprietários de terras, e a maior bancada do congresso federal, integrantes daquela 

que ficou conhecida pelo senso comum de bancada do "BBB" – alas conservadoras da Bíblia, 

da Bala e do Boi - (GREENPEACE, 2018, p. 64), ou seja, compostas por parlamentares 

representantes do agronegócio; daqueles ligados a algum segmento da segurança pública, 

defensores do armamentismo da população, que defendem o porte de armas principalmente os 
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para fazendeiros para reprimir os sem terras; e os evangélicos, que entre outras pautas 

conservadoras, pregam a defesa intransigente da propriedade da terra.  

Os agentes que compõem essas bancadas se submetem de alguma forma aos interesses 

preponderantes do capital estrangeiro, sujeitando a soberania nacional, subalternizando e 

precarizando ainda mais as populações camponesas, indígenas, quilombola etc., os recursos 

naturais do país. O peso político desse grupo hegemônico do legislativo, tem exercido muita 

pressão no congresso nacional como também sobre os demais poderes no Brasil, de forma a 

traduzir em leis e medidas que atendam e legitimam as reivindicações do setor agroexportador. 

Do outro lado temos os camponeses  e suas famílias, que utilizam o solo como substrato 

de sua vivencia, se diferenciando do agronegócio, como no caso do cultivo que historicamente 

empregam técnicas e formas de utilização que provocam um menor grau de degradação do solo 

e da vegetação, sempre respeitando a natureza, a fauna e a flora, pois as mesmas são tratadas 

com afeto e com ligações mais centradas nas interações mútuas entre o homem e o meio. Pois 

é compreendido que a partir do solo é que se faz ou se expandem as demais relações, é do solo 

que levantam sua moradia, que extraem os produtos de seu sustento, de onde emerge suas 

culturas, religiosidade e as demais relações, que hora são simétricas/assimétricas hora são 

rígidas e ainda mais divergentes. 

Para Terra e Rodrigues (2018) o camponês não é apenas um modo de vida, mas um 

conjunto heterogêneo de características sociais, econômicas, culturais e outras tantas, que 

compõe o modo tradicional de se ligar a terra. “Hoje, ele (o camponês) traz consigo muito mais 

que as marcas de uma vida penosa na lida com a terra: porta profundas marcas de luta e 

enfrentamento para se manter. [...] não busca acúmulo de capital diferenciando-se 

substantivamente do agronegócio” (TERRA; RODRIGUES, 2018, p. 249) 

Na conjuntura política e social do país na atualidade, sem luta não há acesso a terra para 

o campesinato brasileiro. Sem a terra para o trabalho das famílias camponesas, não há 

possibilidade de relações sociais no espaço agrário e muito menos de territorializações 

camponesinato. Neste sentido hoje os principais instrumentos de luta para a conquista do 

território pelos camponês é a ocupação e o acampamento, este último resulta da ocupação dos 

latifúndios, ou seja, são instrumentos de luta territorial, que são acirradas porque são lutas para 

conquista e existência do/no território, sob enfrentamento direto da ordem e dominação das 

múltiplas dimensões que imperam nas relações sociais. 
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Para as famílias camponesas assentadas, lutar no território continua sendo uma ação 

cotidiana, ainda que estejam em uma etapa superior do processo de territorialização. Fabrini 

(2002, p. 282), considera que “a luta pela terra, é mais do que uma luta por terra. É luta pela 

possibilidade de existência, territorialização das relações camponesas e de solapamento de uma 

ordem social regida pelo capital.”. 

Sobre esse processo Oliveira (2005) assevera que a construção do território camponês, 

envolve um conjunto de procedimentos “simultaneamente construção, destruição, manutenção 

e transformação “[...] É em síntese a unidade dialética, portanto contraditória, da espacialidade 

que a sociedade tem e desenvolve”. (OLIVEIRA, 2005, p. 2) 

De forma entrelaçada, tramada e marginalizada as famílias camponesas vivem nas 

ocupações, nos assentamentos, nos espaços jogados às margens das rodovias, resistindo, 

criando e formando os territórios camponeses. Estabelecendo as centralidades deste território 

nas relações não capitalistas, que se materializam em alguns pontos das comunidades 

camponesas, ou pontos perto das casas dessas famílias, como os centros comunitários onde 

juntam-se as famílias camponesas para as articulações, as praças, e os campos de futebol, 

espaços esses onde se vive e praticam-se as ações comunitárias e a solidariedade entre as 

pessoas e as famílias. 

Essas relações de classes antagônicas e diferenciadas, são bailadas no território, que para 

Raffestin (1993) é “político-administrativo, isto é, o território nacional, um território físico onde 

se localiza uma nação; um território delimitado por uma ordem jurídica e política; um território 

com seus limites e fronteiras”. É sobre essa égide que entendemos as asseverações de conflitos 

estabelecidos estre esses dois grupos sociais, sendo relações estabelecidas pelo poder, contudo 

uma faceta mortal do agronegócio tem se imposto aos camponeses – O veneno. 

 
O veneno no pacote tecnológico do agronegócio brasileiro 

 
Segundo Heredia, Palmeira e Leite (2010) a “necessidade” de “modernizar” a 

agricultura se faz como ponto central para entendermos o avanço do agribusiness. A produção 

em grande escala, e a “qualidade” dos produtos agrícolas justificariam a corrida pela 

modernização da agricultura, todavia esta produção depende do uso de insumos em três 

vertentes: mecânicos (trator, colheitadeira, drones); biológicos (adubos, plantas); minerais ou 

químicos (fertilizantes industriais e agrotóxicos). Nos atemos à terceira vertente, pois 
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entendemos que esta base de sustentação do agronegócio e de sua produção em grande escala 

ser a mais letal ao campesinato. Por quanto, faz-se necessário algumas reflexões sobre esta 

temática. 

A agroindústria tende a atrair para si todos os recursos produtivos de países 

agroexportadores, exigindo para o setor o monopólio econômico em condições muito favorável 

quando comparado como outros setores da economia, para posteriormente se vangloriar que é 

grande responsável pelo equilíbrio da balança comercial, como no caso do Brasil. 

Moysés e Silva (2008, p. 216) dissertam sobre esse processo de monopólio do 

agronegócio, bem como sua expansão territorial, segundo os autores, “essa decisão de expandir 

as atividades agrícolas exigiu o uso indiscriminado de agrotóxicos que, por sua vez, 

contaminam o solo e as águas...” Cenário que rapidamente se complexificam devido à ação de 

seus representantes políticos nas distintas esferas de governo que viabiliza os interesses do setor 

ao mesmo tempo dissimulam seus efeitos deletérios sobre a parcela da população menos 

protegidas e sem a mesma representatividade.  

Em meio a todas as mazelas sociais que o “agro” proporciona para viabilizar a produção 

de commodities, talvez seja a mais nefasta para a sociedade, se materializa no uso exacerbado 

de agrotóxico, cuja evolução mostra-se crescente a cada ano, como descrito por Carneiro (2008, 

p. 45) “para incrementar a produtividade da terra e do trabalho, tem-se utilizado, na cultura da 

soja, ano após ano, volumes crescentes de agrotóxicos”. E este uso indiscriminado e crescente 

dos agrotóxicos trazem enormes prejuízos, mazelas, doenças e mortes, tanto para a sociedade, 

quanto para o ambiental em sua complexa cadeia social e natural.  

O conjunto dos agrotóxicos desenvolvidos, produzidos e comercializados por grandes 

grupos transnacionais, que em tese são empregados para elevar a produção e a produtividade 

“protegendo” suas lavouras da infestação das ervas daninhas e seus produtos agrícolas do 

ataque de insetos, pragas e/ou doenças nas plantações, empregam eufemisticamente 

terminologias como: “defensivos agrícolas, herbicidas, agroquímicos, fitossanitários entre 

outros que se encaixem na discussão de produtos utilizados na agricultura” (RODRIGUES, 

2019) isso tudo para disfarçar o verdadeiro nome destes produtos que é agrotóxico. 

Neste sentido buscam suavizar e consequentemente amortecer os impactos do real 

significado do termo agrotóxico, o uso de eufemismos é uma estratégia para manter uma 

máscara, do que verdadeiramente é, ludibriando assim a opinião pública e camuflando os riscos 
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e prejuízos do manuseio e consumo desses produtos. Para isso, contam com seus representantes 

políticos, principalmente daqueles que integram o congresso nacional, como relata o Instituto 

Humanista Unicismos (2016). 
 
O projeto de Lei (PL) 3.200/2015, do deputado federal Luis Antonio Franciscatto 
Covatti (PP-RS), que praticamente revoga a atual lei de agrotóxicos ao vetar o termo 
"agrotóxico", substituindo por "fitossanitário", além de criar a Comissão Técnica 
Nacioal de Fitossanitários (CTNFito) no âmbito do Mapa. Na prática, deixa a Anvisa 
e o Ibama de fora do processo de avaliação de novos registros de venenos agrícolas. 
(IHU, 2016, p. 2) 
 

O Brasil sempre se destacou mundialmente pela elevada produção e produtividade do 

agronegócio, e como reflexo disso, também pelo uso exacerbado de agrotóxicos, seja por conta 

da quantidade de insumos químicos que se utiliza nas lavouras, seja pela não propagação de 

informações sobre os reais riscos do uso de agrotóxicos, também pela forma descompromissada 

do descarte das embalagens de agroquímicos ou pela forma errônea da aplicação do veneno, a 

despeito da legislação brasileira que regula o uso, a informação acerca da manipulação, 

consumo, destinação de resíduos, descartes de embalagens etc. 

Neste sentido, no ano de 2008 o Brasil ultrapassou todos os países no ranking de 

produção agrícola técnico cientifica que empregam agrotóxicos em seus cultivos de 

commodities, o país consome cerca de 20% de todo agrotóxico comercializado mundialmente 

(PELAEZ et al, 2015). No ano de 2000 eram consumidas 170.000 toneladas de agroquímicos, 

já no ano de 2014, quinze anos após este indicador tem um salto surpreende ao corresponder a 

500.000 toneladas, ou seja, um aumento de 135% no consumo de veneno, sendo as lavouras de 

soja as maiores responsáveis pelo este aumento, uma vez que consome cerca de 52% de todo 

agrotóxico comercializado no Brasil (BOMBARDI, 2016) (Gráfico 1).  

Gráfico 1 – Brasil: Venda de agrotóxicos por cultivo – 2015 

 
Fonte: DIEESE, 2017 apud BOMBARDI, 2017 
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Não ignoramos as especificidades  locacionais e dimensionais do Brasil – se estende de 

5º de latitude norte a 33º de latitude sul – ou seja possui grande extensão de terras que vão do 

clima equatorial, tropical até o subtropical que confere a possibilidade de produzir de duas até 

três safras anuais, condições estas não encontradas em lugar do mundo, além disso, sua 

localização na faixa que predomina climas quentes favorece o surgimento e a proliferação de 

pragas, que para o controle destas, impõe aos produtores uso de agrotóxicos. 

Sabemos, portanto, que por conta destas especificidades não podemos fazer comparação 

com os indicadores de produção e também de consumo de agrotóxico com qualquer outro país. 

Considera-se ainda que o modelo de agricultura adotado pelo agronegócio homogeneíza a 

paisagem, comprometendo o equilíbrio ambiental e que também favorece a proliferação de 

pragas e que para isto faz-se necessário o uso de produtos químicos para controla-las, todavia 

esta tem sido a forma predominante de controle deste invasores, tendo em vista que emprego 

do controle biológico ainda é efêmero. Não podemos reclamar da legislação que regula o uso 

destes produtos, mas sim das estratégias de ludibriar e cooptar a fiscalização, de manipular 

informações,  entre outras atitudes que compõe o famigerado jeitinho brasileiro.  

Todavia o Brasil em 2019 apesar de não ter superado os problemas com agrotóxicos, 

seus impactos e mal usos, o país se destaca negativamente em uma escala global por conta dos 

altos índices de liberação de novos agrotóxicos (Gráfico 2), sendo muitos deles proibidos em 

muitos países do mundo, em especial nos do continente europeu. 

Gráfico 2 – Número de agrotóxicos liberados para comercialização no Brasil - 2010/2019 

 
Fonte: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2019 
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A facilitação da entrada de agrotóxicos no mercado brasileiro reflete diretamente nas 

ações de liberação dos agrotóxicos no país, onde destaca-se que em 2019 o número de 

agrotóxicos que a Anvisa considera “extremamente tóxicos”, os quais caíram de 34% dos 

avaliados no país, para 2%, facilitando assim a entrada de produtos banidos na Europa e em 

outros países (BOMBARDI, 2017). Agrotóxicos são empurrados para os países periféricos, 

sustentando assim a indústria perversa de agroquímicos, o que pode relativamente explicar o 

porquê de 44% dos princípios ativos liberados no Brasil serem banidos em outros países 

(CARNEIRO, et al., 2015) 

A contaminação causada por agrotóxico não se restringe apenas pela via oral (ingestão 

de alimentos, ingestão direta), a utilização dos agrotóxicos traz prejuízos à sociedade e à 

natureza mesmo com seu descarte, que muitas das vezes é feita de forma incorreta e irregular, 

a vista que uma parcela dos produtores não se preocupam com o descarte correto das 

embalagens mesmo que haja fiscalizações, o que provoca a contaminação de solos, água potável 

e até mesmo afetam a vida e a produção dos camponeses que habitam e produzem no entorno 

das áreas de produção do agronegócio. 
 
Como resultado, o acesso das comunidades à água, que é essencial para manter os 
seus meios de subsistência e práticas agrícolas, se encontra altamente comprometido. 
Em muitos casos, os agrotóxicos são borrifados por aviões. Os rios também estão 
contaminados pelos solos erodidos das plantações. A contaminação dos recursos 
hídricos causa a destruição dos recursos pesqueiros e das plantações dos povos locais, 
além de comprometer o acesso à água potável (FIAN INTERNATIONAL, 2018, p. 
52). 
 

Mediante todos esses processos, está inserido o camponês, que participa da estrutura 

produtiva do capitalismo, todavia não é o capitalismo que o organiza, assim parafraseando 

Shanin (1979) o campesinato é, ao mesmo tempo, uma classe social e um “mundo diferente”, 

que apresenta padrões de relações sociais distintos - ou seja, o que também podemos denominar 

de modo de vida. Para ele, o campesinato é uma classe social de baixa “classicidade” que se 

insere na sociedade capitalista de forma subordinada e se levanta em momentos de crise. 

O camponês, por não se preocupar com a lei de oferta e demanda do mercado, uma vez 

que o mesmo cultiva para o auto-sustento, o que conhecemos por agricultura de subsistência, e 

resistência pela/na terra e, portanto, “produto concreto da luta de classes travada na sociedade 

no processo de produção da sua existência” (OLIVEIRA, 1999). 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 13 – Agrotóxicos, Transgênicos e Outras Tecnologias no Campo: Usos e Abusos 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

6562 
 

Graças à agricultura de subsistência, o camponês não utiliza os agrotóxicos em sua 

lavoura, produzindo assim um alimento livre das amarras do agronegócio, um alimento 

saudável, com emprego de fertilizantes naturais. A forma de produção camponesa, somente em 

tempos de envenenamento, é que recebe o devido valor, por suas características totalmente 

orgânica, correspondendo ao modelo agroecológico. 

O modelo agroecológico é carregado de características e relações simbólicas, assim ele 

está impregnado com os valores campesinos como a territorialidade, enraizamento e 

desenvoltura. Sobre esta perspectiva Saquet (2007), assevera que, para a construção dessa carga 

simbólica o camponês faz emergir sua bagagem social e de luta, a qual ele construiu ao longo 

de sua trajetória de vida e de residência junto à sua família, de sua vivência e de luta contra o 

capital e as mudanças mercadológicas. 
 
A constituição destas novas territorialidades envolve reflexões sobre uma nova 
sociedade que valorize os saberes locais, as relações de confiança, o respeito, a ajuda 
mútua, os movimentos sociais, a recuperação e a preservação da natureza, a produção 
ecológica de alimentos etc. (SAQUET, 2007 p. 151). 
 

Neste sentido a agroecologia se mostra como uma alternativa ao agronegócio e a seu 

pacote de agrotóxicos, pois a utilização exacerbada destes produtos nas lavouras reverbera 

numa grande problemática ambiental e repercute principalmente na saúde pública dos 

brasileiros, principalmente daqueles que trabalham ou habitam no meio rural, pois os 

camponeses e trabalhadores da agroindústria do campo são expostos excessivamente, seja nas 

lavouras do agronegócio ou na agricultura familiar camponesa, esse processo pode ser 

vislumbrado em dois grandes grupos, sendo os camponeses os mais afetados. 

Neste sentido, e partindo na contramão deste jogado de poder, destaca-se a luta contínua 

de movimentos sociais como o GreenPeace que alertam a população sobre os prejuízos à saúde 

ocasionados pelo agrotóxicos, e do Movimentos dos trabalhadores e trabalhadoras sem-terra  

(MST), que tem incentivado e desenvolvido ações em assentamentos rurais buscando a inserção 

da agroecologia como alternativa à produção e aquisição de alimentos com agrotóxicos, além 

disso temos inúmeros ativistas e ONGs que lutam por uma alimentação saudável e pela 

criminalização do uso exacerbado de agrotóxicos. 

 
A utilização de veneno nas lavouras de grãos no Maranhão e em Balsas - MA 
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O Maranhão é destaque em consumo de agrotóxicos na região Nordeste, sendo o 

segundo maior consumidor, ficando atrás apenas da Bahia. Como não foi possível o acesso à 

dados mais recente, estimamos que o Maranhão, na atualidade ocupe o primeiro lugar no índice 

de consumo na região, isso por conta da facilidade de acesso aos agrotóxicos que adentram no 

Estado através do Porto do Itaqui e também, devido à abertura de novas áreas de cultivo 

relacionadas ao agronegócio no Leste e no Norte maranhense. 

Os dados da Tabela 1, revela que entre os anos de 2007 e 2012 foram consumidos 

76.624.476 kg de agrotóxicos em área plantada de 10.385.118 ha, com destaque para os anos 

de 2011 e 2012, onde o emprego do agrotóxico, quase triplicou, passando de 7,24kg/ha para 

20,71 kg/ha. 

 

Tabela 1 - Consumo de agroquímico por área plantada no Maranhão entre 2007 e 2012 
MARANHÃO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ingrediente Ativo 

(kg) 
4.382.000 4.593.000 5.308.000 11.501.451 12.940.785 37.899.240 

Área Plantada (ha) 1.620.345 1.629.185 1.588.862 1.928.108 1.788.427 1.830.191 
Taxa de Consumo 

(kg/ha) 
2,7 2,82 3,34 5,97 7,24 20,71 

 

Fonte: SINDAG, AGROFIT, 2012. 
 

Balsas, por se tratar do maior polo agroindustrial de grãos do Maranhão, tem sofrido 

com a grave problemática socioambiental derivado ao avanço do agronegócio e o uso 

exacerbado de agrotóxicos. A temática é ainda pouco discutida entre os grandes produtores, 

mas é assunto recorrente nas conversas e reuniões entre camponeses e as suas entidades de 

classe/apoio, pois o uso de agrotóxicos tem caudado inúmeros impactos sobre as comunidades, 

as quais estão sendo expostas a um conjunto de riscos, muitos ainda desconhecidos, derivados 

de um grande número de substâncias químicas perigosas que vem sendo desenfreadamente 

utilizadas no campo. 

O principal agrotóxico utilizado no Brasil, no Maranhão e em Balsas, tem sido o 

glifosato N (fosfonometil) que é um herbicida sistêmico e não seletivo, que tem grande 

impactos em sua aplicação e causa inúmeros problemas na saúde vegetal e humana. 
 

O glifosato é justamente o agrotóxico mais “caçado”, por exemplo, com alguns tipos 
de soja transgênica resistentes a este ingrediente ativo. Ou seja, trata-se de sementes 
nas quais se introduziu DNA de bactérias resistentes a este herbicida. Após a aplicação 
do herbicida com este ingrediente ativo, os vegetais são mortos, as chamadas “ervas 
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daninhas” são mortas, mas a soja transgênica sobrevive. Não por acaso, popularmente, 
entre os camponeses, o glifosato é chamado de “mata-mato”. (BOMBARDI, 2016, p. 
25) 

 

Em Balsas a pulverização de agrotóxicos causou/causa inúmeros conflitos entre 

camponeses e os fazendeiros, pois há um desrespeito às normas vigentes no Brasil por meio da 

Lei 7.802 de 11 de junho de 1989 que no Art. 2º, I - considera os agrotóxicos e afins que o 

englobam, normatizando sobre: 
 

a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados 
ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos 
agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de 
outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja 
finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da 
ação danosa de seres vivos considerados nocivos; 

b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores 
e inibidores de crescimento; 

II - componentes: os princípios ativos, os produtos técnicos, suas matérias primas, os 
ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e afins. 
(BRASIL, 1989) 

 

Segundo informações levantadas junto à AGED – Balsas, no município o agravante 

de conflitos era/é a pulverização aérea, além da proximidade e dispersão do fertilizante sobre 

as comunidades camponesas.  
 

“Nós tivemos muitos problemas com a pulverização aérea, os pilotos passavam com 
o avião pulverizando as chapadas atingindo também as áreas de “baixões” onde os 
camponeses estão localizados, causando muitos problemas para eles. Porém, por 
causa de uma ação do Ministério Público Federal que começou em Chapadinha, nós 
fizemos um trabalho com o glifosato aqui no Maranhão, pois o juiz pediu uma amostra 
de 98 propriedades. Além dessas 98 amostras, aqui em Balsas nós fizemos mais 68. 
Das 98 amostras analisadas, só se constatou problemas no município de Balsas, no 
resto do Estado, as análises não encontraram qualquer problema. Em Balsas das 
sessenta e oito amostras, seis apresentaram um índice de contaminação muito acima 
do permitido, daí então, o juiz determinou a proibição do uso do glifosato por via 
aérea. Hoje no Estado do Maranhão a prática da pulverização aérea é proibida. Mesmo 
assim, vez ou outra flagramos alguém pulverizando com avião”. (Entrevista realizada 
em 11 de maio de 2017, com um agente da AGED/MA-Balsas). 
 

Em Balsas o número de pessoas contaminadas/intoxicadas por agrotóxicos utilizados 

nas lavouras entre os anos de 2007 e 2015, segundo dados da plataforma Datasus4 (2016), é de 

apenas 15 contaminações (Gráfico 3).  

 

 
4 O Datasus disponibiliza informações que podem servir para subsidiar análises sobre a saúde pública brasileira e 
as principais doenças encontradas no país. 
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Gráfico 3 – Registro de pessoas contaminadas/intoxicadas por agrotóxicos no município de 
Balsas de 2007 a 2015 

 
Fonte: DATASUS, 2016 

 

Bombardi (2017, p. 54) afirma que “se calcula que para cada caso de intoxicação 

notificada, tem-se 50 outros não notificados. Isso significa uma subnotificação da ordem de 1 

para 50”. Isso se dá, seja pela falta de registro por parte dos contaminados ou mesmo por 

omissão dos médicos, que se negam  (muitas vezes os médicos são também produtores ou 

possuem relações de parentesco com os produtores de commodities do município e da região) 

a relacionar os sintomas apresentados pelos pacientes à contaminação por agrotóxicos. 

Nesta conjuntura o governo brasileiro continua liberando uma grande quantidade de 

novos agrotóxicos, alguns dos quais possuem princípio ativo proibidos em outros países e não 

demonstram muita preocupação com a saúde da população e tampouco com o meio ambiente, 

por esta razão, o Greenpeace rotulou o atual governo de brasileiro de “Governo do Veneno: na 

última década, nunca se teve tanto veneno liberado no primeiro trimestre do ano” 

(GREENPEACE, 2019). 

 
Considerações finais 
 

A pesquisa aqui realizada sobre a geografia do envenenamento no campo provocada 

pelo agronegócio e, com base nas discussões puxadas no norte das políticas e desarranjos 

socioterritoriais que envolvem o Brasil, o Estado do Maranhão e o município de Balsas, tem 

uma jogada nas escalas geográficas para o seus desenrolar crítico e concreto, seguido do nosso 

método. 
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Assim compreendemos que a conjuntura política que facilitou a inserção do Brasil no 

mercado de commodities nas décadas de 1960-1970, ligado aos interesses políticos da elite 

econômica do país, associada ao capital internacional, se consolida ao longo dos anos e em 

detrimento da biodiversidade e as territorialidades pré-existentes no recorte analítico adotado. 

Cenário esse que hoje se consubstancia nos elevados índices de utilização de agrotóxicos pari 

passu com os elevados índices de contaminação das famílias camponeses e do proletariado 

rural. 

Em Balsas as sobreposições territoriais e a especulação pela expansão das lavouras tem 

elevado o número de conflitos no campo, que assim como o exacerbado uso de agrotóxicos que 

tem ceifado inúmeros camponeses e comprometendo suas territorialidades. Neste sentido, a 

resistência exercida pelos camponeses apresentando como antítese a prática agroecológica em 

seus territórios, como uma alternativa viável ao uso de agrotóxicos, e esta prática que cada vez 

mais se fortalecendo graças à intervenção de organizações não governamentais que atuam junto 

a diversos grupos sociais. 

Conclui-se que a luta de classes se revigora e assumem dimensões outras até o pouco 

tempo não imaginadas envolvendo os camponeses e produtores rurais ligados ao agronegócio, 

este fortemente representados na política pela bancada ruralista respaldados nos interesses e 

capitais internacionais, enquanto a resistência camponesa é ligada aos partidos minoritários de 

esquerda e pelos movimentos sociais. Depreende se então que, é uma luta entre o capital amorfo 

e sem vida e a vida em todas as suas dimensões. 
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O USO DE AGROTÓXICOS NA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE 
GUARANÉSIA-MG 

 
 

Renata Vieira de Melo1 
 

 
Introdução 
 
 

O Brasil se destaca no cenário mundial como um dos principais países produtores de 

alimentos, sendo de fundamental importância o papel da agricultura familiar, pois é responsável 

pela produção de cerca de 70% dos alimentos básicos consumidos no país (BRASIL, 2017).  

Mesmo que a agricultura seja uma atividade histórica, as formas de se produzir se 

modificam através de sucessivas transformações no campo que ocorreram a partir da chamada 

“Revolução Verde”, os efeitos da modernização a partir da década de 1960 alcançaram o campo 

brasileiro alterando significativamente os modos de se produzir por meio da inserção de novas 

práticas agrícolas, como a utilização de maquinários nos sistemas produtivos e de alta 

tecnologia para ampliar a produtividade.  

A modernização do campo reorganizou o espaço agrário brasileiro baseado na lógica de 

reprodução do capital, sendo assim, fez-se cada vez mais presente no campo o uso de 

maquinários especializados, cultivo intensivo do solo, lavoras irrigada e uso de fertilizantes 

químicos, a manipulação genética de plantas, assim como, a utilização de agrotóxicos em vistas 

a desenvolver no campo uma nova maneira de ampliar cada vez mais a acumulação de capital. 

É evidente que no mundo todo houve um aumento expressivo no consumo de 

agrotóxicos, nesse contexto nosso país lidera desde 2009 o ranking de consumo mundial dessas 

substâncias sendo responsável por consumir 1/5 de toda comercialização. O Brasil é um país 

fortemente dependente do mercado mundial de produtos agroquímicos, e a atual realidade é o 

reflexo das condições históricas que incentivam a utilização de agrotóxicos a partir da 

modernização agrícola, o lucro e acumulação de capital tornaram-se objetivos centrais em 

detrimento aos impactos a saúde humana e bem estar ambiental.   

 
1 Mestranda em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação – PPGEO – Universidade Federal de Alfenas 
(UNIFAL). renata.vieirademelo78@gmail.com 
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Os agrotóxicos muitas vezes intitulados “defensivos agrícolas” se ampliaram sobre a 

argumentação de que estes garantiriam a produção de alimentos em larga escala para combater 

a fome e a proteção das plantações contra a ação de pragas, no entanto, analisando a lógica de 

mercado das grandes empresas ligadas ao ramo agroindustrial o intuito da utilização estava 

voltado à maximização da produção para a obtenção do lucro.   

O aumento expressivo na utilização de agrotóxicos fez com que aumentasse 

paralelamente estudos científicos a cerca dos impactos sociais, ambientais e econômicos que 

essa utilização desenfreada acarreta e possa acarretar.  

Estudos realizados por órgãos como Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade 

da Água para Consumo Humano (SISAGUA) apontam para contaminação da água dos rios que 

abastecem centros urbanos por agrotóxicos em centenas de cidades brasileiras, casos de morte, 

intoxicações e tentativas de suicídio ligado a essas substâncias também apresentam um 

crescimento anual vertiginoso segundo a pesquisa de Bombardi (2017).     

Nesta realidade seja via alimentos ou pela água, é praticamente inevitável que resíduos 

de agrotóxicos da produção agrícola cheguem à mesa do brasileiro, colocando em risco a vida 

de milhares de pessoas que estão sendo intoxicadas diariamente por meio da atividade que 

deveria ser mais respeitada- a alimentação.  

A utilização maciça de agrotóxicos impacta também a economia, apropriando o lucro 

agrícola dos pequenos agricultores, uma vez, que parte do capital é destinada a compra desse 

tipo de insumos. De acordo com o Censo Agropecuário/IBGE (2006) as propriedades que têm 

entre 10 a 100 hectares, a porcentagem daquelas que utilizaram agrotóxicos no ano do Censo 

alcançou 33,2%. Estes dados são extremamente reveladores de um intenso processo de 

subordinação da renda da terra ao capital industrial monopolista.  

As políticas públicas influenciaram significativamente o uso dos agrotóxicos na 

produção de alimentos no Brasil. O Programa Nacional de Defensivos Agrícolas, lançado em 

1975, alavancou a utilização de agrotóxicos na agricultura, tornando os produtores dependentes 

das empresas multinacionais. Sendo assim, o papel desempenhado pelo Estado foi fundamental 

para impulsionar a produção brasileira dos pesticidas, seja por meio de linhas de créditos 

agrícolas como o PRONAF, por exemplo, seja com a isenção de tributos em benefício de 

empresas transnacionais favorecendo a disseminação dos agrotóxicos aproximando o setor 

industrial e financeiro ao setor agrícola e, ao mesmo, o campo da cidade causando a 

dependência do uso de agrotóxicos que acaba por maquiar o custo real e por subsidiar 
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economicamente e ideologicamente a decisão do agricultor em aderir ao modelo agroquímico 

de produção. 

Nesta perspectiva temos como objetivo buscar compreender como ocorreu o processo 

de mundialização e capitalização do campo a partir do uso de agrotóxico na agricultura familiar 

do munícipio de Guaranésia - MG ressaltando a importância desse tipo de atividade para o 

município e os danos para a saúde causada pelo uso demasiado de agrotóxicos nas lavouras. 

  
2. Metodologia 
 

Para compreender a problemática a qual essa pesquisa se propõe os principais elementos 

teóricos e metodológicos utilizados em nossa pesquisa são as leituras a seguir: José Graziano 

da Silva (1999) em Tecnologia e Agricultura familiar e Milton Santos em A Natureza do 

Espaço (2008) para discussão dos adventos técnicos no espaço e a incorporação no espaço rural 

e paralelo à leitura dos conceitos teóricos houve também a revisão bibliográfica temática 

destacando principalmente as contribuições de Larissa M. Bombardi em Geografia do Uso de 

Agrotóxico no Brasil e Conexões com a União Europeia (2017) no que tange a espacialização 

do uso do agrotóxico no Brasil e suas consequências, dentro da lógica da Mundialização da 

Agricultura (OLIVEIRA, 2017). 

Destaca-se a realização de consultas em diversos órgãos, entidades, institutos de 

pesquisas e banco de dados para obtenção dos dados secundários referentes aos tipos de 

agrotóxicos mais utilizados, problemas de saúde acarretados, formas de descarte de embalagens 

e culturas onde o uso de agrotóxico se faz mais presente, priorizando a obtenção dados 

referentes ao uso de agrotóxicos no Brasil, no sul de Minas Gerais, assim como na área de 

estudo. A princípio utilizamos das fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 

/ Produção Agrícola Municipal - PAM) / Sistema de Recuperação de Dados do IBGE – 

SIDRA); Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais 

(EMATER), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agropecuária da Prefeitura Municipal, 

Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (COOXUPÉ), o Atlas: Geografia do Uso 

de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia (BOMBARDI, 2017) e também 

dados junto ao SINAN – Ministério da Saúde e SINITOX – Fiocruz/Ministério da saúde, 

respectivamente: Sistema Nacional de Agravo de Notificação e Sistema Nacional de 

Informações Tóxico – farmacológicas onde buscamos notificações das intoxicações por 

agrotóxicos de uso agrícola.  
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3. Caracterização da área de estudo 
 

O município de Guaranésia se localiza no sul do estado de Minas Gerais estando inserido 

na microrregião de São Sebastião do Paraíso-MG. A população estimada em 2018 pelo 

IBGE foi de 19.025 habitantes. O município conta com uma área em torno de 294 km² incluídos 

em sua extensão territorial, além da sede municipal, mais um distrito, Santa Cruz da Prata, e 

mais oito comunidades, composta por bairros rurais.   

 
Figura 1: Mapa de localização do munícipio de Guaranésia - MG. 

Fonte: IBGE. 2018 
 

A atividade econômica que mais se destaca no município é a agricultura com cultivos 

que se baseiam na produção do café, da cana-de-açúcar, milho, arroz, feijão e laranja sendo que 

o café e a cana-de-açúcar são os produtos de maior peso no agronegócio do município.  

Segundo dados do Censo Agropecuário de 2006, 84,4% do total dos estabelecimentos 

agropecuários brasileiros pertencem a grupos familiares. De acordo com o estudo a agricultura 

familiar constitui a base econômica de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil 

habitantes, caso que se relaciona ao município de Guaranésia que acompanha a média nacional. 

Do montante da população do município vivem no campo aproximadamente 1876 

pessoas sendo cerca de 250 consideradas nos atributos da lei agricultores familiares, que 

cultivam principalmente café, soja, milho, cana de açúcar, legumes, frutas e verduras. Através 
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de análises dos dados obtidos junto a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 

Estado de Minas Gerais (EMATER-MG), dos 250 agricultores familiares do município apenas 

10 agricultores cultivam suas produções sem o uso de agrotóxicos, ou seja, 96% dos agricultores 

familiares do município em questão utilizam agrotóxicos comprados principalmente na 

Cooxupé (maior cooperativa de café do mundo localizada no município de Guaxupé-MG) e em 

lojas de implementos e insumos agrícolas. Questionados quanto ao financiamento para 

aquisição de agrotóxicos todos os agricultores familiares possuem a Declaração de Aptidão 

(DAP) e financiam sua produção através do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF).   

É de fundamental importância destacar que os 10 agricultores que não utilizam de 

agrotóxicos em suas produções estão vinculados ao Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) fornecendo alimentos às escolas do município, assim como, abastecem a feira 

livre, suas principais produções contam com legumes, verduras e frutas. De acordo com os 

dados obtidos junto a EMATER-MG o fornecimento destes alimentos as escolas gerou uma 

renda de aproximadamente 129.723$ no ultimo ano, cabe salientar que a não utilização de 

agrotóxicos é condição básica dentre os requisitos para ser contemplado por esse programa 

governamental.  

 
4. A modernização e mundialização da agricultura 
 

Historicamente, o modo de produção agrícola engendrou diferentes formas de produção 

e apropriação do espaço que, por sua vez, configuraram-se diferentes arranjos territoriais. A 

adoção do modelo político neoliberal pelos países da América Latina entre o final da década de 

1980 e o início da década de 1990 concebeu uma mudança significativa no modo de produção 

agrícola, com claro incentivo à produção voltada para a exportação, sobretudo fundamentada 

em monoculturas latifundiárias.  

A principal justificativa para tais alterações no campo era o aumento da produtividade 

agrícola que advinha, em grande parte, pela instrumentação de novas tecnologias de produção, 

em especial pelo encadeamento de agentes químicos utilizados tanto para o controle e o 

combate a pragas quanto para o estímulo do crescimento de plantas e frutos.  

Para Graziano da Silva (1996), o termo modernização da agricultura é utilizado para 

designar a transformação na base técnica da produção agropecuária no pós-guerra, as 
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modificações intensas da produção no campo e das relações capital x trabalho. Esse período é 

marcado pela dependência do mercado externo dos meios de produção.  

A agricultura sob o viés capitalista voltada a acumulação massiva de lucro se pautou 

sobre três pilares para efetivar a reprodução do capital, são esses: a produção de commodities, 

as bolsas de mercadorias e de futuro e a formação de empresas monopolistas mundiais. A 

atuação da agricultura neoliberal ocorre através do controle da propriedade privada da terra, do 

processo produtivo e industrial do campo (territorialização dos monopólios) e por meio das 

empresas que processam e vendem alimentos sem produzir nada no campo, subordinando os 

fazendeiros e camponeses à sua lógica de mercado (monopolização dos territórios) 

(OLIVEIRA, 2012). 

A modificação do modo de produção, por consequência ou em razão da mundialização 

do capital, e da agricultura tem na indústria de agrotóxicos um de seus principais expoentes e 

foram através de ações como os incentivos fiscais, crédito rural, normas flexíveis, falta de 

controle, o mercado de agrotóxicos foi fortemente subsidiado pelo Estado e pode se expandir 

na agricultura brasileira. Com destaque o sistema de crédito que obteve fundamental 

importância, já que o crédito rural é a principal alavanca da industrialização no campo, um dos 

instrumentos de consecução do planejamento governamental para a agricultura (MÜLLER, 

1989, p.63).  

Os mecanismos utilizados pelo governo para a expansão da agricultura moderna 

possibilitaram a territorialização de grandes empresas agropecuárias. Portanto, a mundialização 

da agricultura contribuiu para que o Brasil se tornasse o maior consumidor de agrotóxicos do 

mundo e a insustentabilidade da agricultura capitalista por sua vez, tornou nossa agricultura 

dependente do setor monopolista agroquímico onde o produtor depende da semente 

transgênica, que por sua vez depende de agrotóxicos ou fertilizantes para ser cultivada 

destinando parte da sua renda para as empresas multinacionais deste setor podendo levar ao seu 

próprio endividamento. E nesse processo de dependência são as grandes empresas mundiais 

que cada vez mais ditam as regras da produção agrícola mundial. 

 
5. Desafios da agricultura familiar no contexto da mundialização 
 

Entendemos que o conceito de agricultura familiar assume diferentes definições e 

associações que ao longo do tempo vem sendo redefinida e aprimorada, com base nisso:  
A agricultura familiar é aquela em que a gestão, a propriedade e a maior parte do 
trabalho, vêm de indivíduos que mantêm entre si laços de sangue ou de casamento. 
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Que esta definição não seja unânime e muitas vezes tampouco operacional. É 
perfeitamente compreensível, já que os diferentes setores sociais e suas representações 
constroem categorias científicas que servirão a certas finalidades práticas: a definição 
de agricultura familiar, para fins de atribuição de crédito, pode não ser exatamente a 
mesma daquela estabelecida com finalidades de quantificação estatística num estudo 
acadêmico. O importante é que estes três atributos básicos (gestão, propriedade e 
trabalho familiar) estão presentes em todas elas. (ABRAMOVAY, 1997, p.3).  

 

Na segunda metade da década de 1990 culminou na criação do PRONAF (Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) essa conquista para a agricultura familiar 

é parte das legítimas reivindicações dos trabalhadores rurais para melhorar suas condições de 

produção. Assim, após várias décadas, a agricultura familiar passou a ter lugar de destaque no 

contexto da agricultura brasileira. 

A intervenção na agricultura pelo governo brasileiro ocorreu por meio da criação uma 

série de medidas voltadas ao desenvolvimento da agricultura iniciadas na década de 1960, com 

a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural, objetivando modernização do campo brasileiro. 

Assim sendo:  
A abertura dessa nova fronteira agrícola vai ser executada pela grande empresa com 
o apoio do Estado. Nesse sentido, é o processo de modernização da agricultura que 
vai organizar a produção do espaço nessas novas fronteiras por intermédio da união 
entre indústria e agricultura. E essa fusão acarretará profundas transformações acerca 
da estrutura agrária nacional. (ANDRADES; GANIMI. 2007, p. 49). 

 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) foi 

instituído oficialmente através do Decreto Presidencial n.º 1.946, de 28 de junho de 1996, sendo 

concebido com a finalidade de apoiar o desenvolvimento rural, tendo como fundamento o 

fortalecimento da agricultura familiar, como segmento gerador de emprego e renda, “de modo 

a estabelecer um novo padrão de desenvolvimento sustentável que vise ao alcance de níveis de 

satisfação e bem-estar de agricultores e consumidores, no que se refere às questões econômicas, 

sociais e ambientais, produzindo um novo modelo agrícola nacional” (BRASIL, 1996, p. 11). 

Portanto, é possível afirmar que a agricultura familiar se reafirma no processo de 

mundialização devida uma maior capacidade organizativa dos agricultores proporcionada em 

grande parte pela existência de políticas públicas facilitadoras. Podemos ressaltar é que as 

políticas públicas, a exemplo do PRONAF, incentivam os pequenos agricultores a investir no 

campo e, consequentemente contribuíram para inserção da agricultura familiar no contexto da 

mundialização da agricultura. 

 
6. O uso de agrotóxicos no Brasil  
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É evidente que no mundo todo houve um aumento expressivo no consumo de 

agrotóxicos, nesse contexto nosso país lidera desde 2009 o ranking de consumo mundial dessas 

substâncias sendo responsável por consumir 1/5 de toda comercialização. Com a aprovação do 

Projeto de Lei (PL) 6299/2018 conhecido popularmente como “Pacote do Veneno”, que libera 

o registro de uma série de agrotóxicos, o país totaliza 325 tipos de agrotóxicos liberados entre 

janeiro e setembro deste ano inclusive aqueles com substâncias que potencializam câncer, má 

formações genéticas e desregulações endócrinas.   

A problemática causada pelo uso abusivo de veneno no campo vem afetando a saúde de 

milhares de pessoas por ano, sendo seus vestígios encontrados não só nos alimentos como 

também na água das cidades, de acordo com o Ministério da Saúde a água que abastece uma 

em cada quatro municípios brasileiros está contaminada por um "coquetel tóxico" 

de 27 pesticidas combinados. Dos 27 tipos de pesticidas encontrados pelas empresas, 16 são 

classificados como altamente tóxicos pela ANVISA e 11 associados a doenças como câncer, 

disfunções hormonais, doenças crônicas e má formação congênita. A presente situação, ao que 

tudo indica é ainda mais grave, já que nem todos os municípios realizaram testes, o que aponta 

que o número pode ser ainda maior.  

Entre os tóxicos encontrados nas analises de água o que se faz mais presente é o 

glifosato, agrotóxico mais vendido no Brasil e classificado como provável cancerígeno pela 

Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), assim como este, outros agrotóxicos 

encontrados estão associados a disfunções hormonais e reprodutivas. Com isso, as 

consequências para a saúde não são exclusividade dos trabalhadores rurais, sendo delegada 

também a população dos centros urbanos que consomem alimentos vindos do campo e utilizam 

água da rede de abastecimento urbano.   

O trabalho de Bombardi (2017) mostra que uso intensivo de agrotóxicos tem sido 

responsável por milhares de mortes na última década e dezenas de milhares de intoxicações. 

Um agravante é que mesmo apresentando números elevados os casos crônicos dificilmente são 

notificados, tais como as alterações no sistema endócrino, efeitos no sistema nervoso central e 

o desenvolvimento de tumores e cânceres o que leva a crer que o número real pode ser ainda 

maior.   

Outra contribuição que o trabalho de Bombardi (2017) refere-se aos indicadores de 

influência sobre a saúde do uso dos agrotóxicos além do quadro trágico do uso de agrotóxicos 
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na produção de alimentos é o caso das mortes nas tentativas de suicídio decorrente do uso dos 

agrotóxicos. Bombardi esclarece que:  
"Neste período, no país, ocorreram 1876 casos de morte por intoxicação com 
agrotóxicos registrados pelo SINITOX. Isto significa que foram cerca de 170 mortes 
por ano (...) nos três estados da região Sul, a tentativa de suicídio responde por mais 
de 75% das mortes. Na região Sudeste, com exceção do Rio de Janeiro, o mesmo 
acontece, chegando a índices superiores a 80% em Minas Gerais e Espírito Santo. 
Com relação à região Nordeste, em alguns estados como é o caso de Pernambuco e 
Ceará, a tentativa de suicídio alcança quase 100% dos casos de morte notificados." 
(BOMBARDI, 2011, p. 13) 

 

De acordo com OLIVEIRA (2016) com as políticas neoliberais da década de 90 o setor 

de fertilizantes ficou controlado pelo oligopólio privado das três tradings companies 

multinacionais: a norueguesa Hydro/Yara, a holandesa Bunge/Fosfertil e norte-americana 

Cargill/Mosaic. Juntas dominam 90% do fornecimento de adubos e fertilizantes, ficando o 

grupo capixaba Heringer como a última empresa nacional no setor. No setor de agrotóxicos, no 

Brasil, há o domínio do mercado pela Bayer e Basf (alemãs), Cofco (chinesa/suíça ex-

Syngenta), DuPont e Dow Chemical que acertaram fusão e criando gigante de US$ 130 bilhões, 

criando três negócios nas áreas de agricultura, commodities e produtos químicos, e a Monsanto 

(norte-americanas) e ChemChina (chinesa/israelense), que, juntas, formam oligopólios 

privados multinacionais estrangeiras na economia nacional. O consumo mundial de agrotóxicos 

é de cerca de 2,5 milhões de toneladas e, o Brasil responde por mais de 300 mil toneladas.  

Com base no autor supracitado o Brasil é um país fortemente dependente do mercado 

mundial de fertilizantes, pois, para suprir as necessidades do mercado nacional, em 2010, foi 

necessário importar 62,3% do volume consumido, como base nas culturas que mais fazem uso 

deste tipo de substâncias temos que soja, milho, algodão, cana e café consomem o total de 76% 

do volume total.  

Nesse contexto, o estado de Minas Gerais concentra 12% do total de uso de agrotóxico 

do país, sendo que o café, principal produto agrícola do estado, concentra 7% deste uso.  

(BOMBARDI, 2011, BOMBARDI, 2012) 

Em Minas Gerais, a incidência de intoxicações por agrotóxicos têm crescido nos últimos 

anos, como demonstram os dados do SINAN e IBGE.  

Minas Gerais 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 
Incidência de intoxicações 
por 100.000hab 2,19 3,17 5,19 6,05 7,69 8,41 

Tabela 1 – Minas Gerais 
Fonte: SINAN/IBGE 
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Com relação às notificações de intoxicações por agrotóxicos no município que 

representa nossa área de estudo nos anos de 2007 a 2012 temos:  
MINAS GERAIS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

312830 Guaranésia 0 0 0  1  10  12 23 
 

 
       

Tabela 2 – Município de Guaranésia 
Fonte: SINAN 

 
O café, principal cultura do agronegócio sul mineiro e conhecido pela utilização em 

massa de agrotóxico, consolidou na região a partir do século XX. Acerca deste processo 

histórico, segundo a pesquisa de Andrade (1994), Minas Gerais aglomerou numerosas 

vantagens para se tornar, a partir dos anos de 1980 e ainda hoje, o principal estado produtor de 

café como o apoio governamental e crédito agrícola.  

Correlacionando toda problemática com nossa área de estudo salientamos que a 

agricultura é uma das principais atividades econômicas do Município de Guaranésia - MG, 

sendo a cafeicultura a que mais se destaca.  O fator preocupante é que cultura do café 

caracteriza-se por utilizar uma grande quantidade de insumos agrícolas, entre eles, os 

agrotóxicos. Centrado na produção cafeeira de acordo com a Pesquisa Agrícola Municipal 

(PAM) o município possui 3435 hectares de área plantada de café e produziu 4675 toneladas 

de café no ano de 2017. 

Segundo Teixeira (2007) o café destaca-se por apresentar uma maior área de colheita 

entre as culturas do município de Guaranésia - MG, sua pesquisa mostra que em 1996 o café já 

ocupava 21,1% da área da Bacia do Ribeirão Santa Bárbara (principal fonte do sistema de 

abastecimento do Município), ou seja, 900 hectares e foi confirmado o uso de agrotóxicos em 

todas estas propriedades e a grande maioria dos usuários ainda informou que queimava as 

embalagens ou as enterrava (SIPAM, 1996). 

Teixeira (2007) aponta que em relação à classe de agrotóxicos empregados no 

município, os mais utilizados são os fungicidas (50%) quando comparado aos herbicidas (25%), 

inseticidas (19%) e acaricidas (6%). Os Agricultores recebem orientação sobre qual agrotóxico 

mais adequado via Cooxupé através da visita de agrônomos da própria cooperativa.  

Na tabela abaixo podemos observar as consequências para a saúde que tais substâncias 

causam:  

Praga que Grupo químico Sintomas de intoxicação Sintomas de intoxicação 
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Controla aguda crônica 

Inseticidas 

Organofosforados 

e carbamatos 

 

Fraqueza, cólicas, vômitos, 

espasmos musculares e 

convulsões 

Efeitos neurotóxicos 

retardados, alterações 

cromossomia 

Organoclorados 

 

Náuseas, vômitos, 

contrações musculares 

involuntárias 

Lesões hepáticas, arritmias 

cardíacas, lesões renais e 

neuropatias periféricas 

Piretroides 

sintéticos 

 

Irritações das conjuntivas, 

espirros, excitação, 
convulsões 

Alergias, asma brônquica, 

irritações nas mucosas, 
hipersensibilidade 

Fungicidas 

Ditiocarbamatos 

 

Tonteiras, vômitos, 

tremores musculares, dor 

de cabeça 

Alergias respiratórias, 
dermatites, doença de 
Parkinson, cânceres 

Fentalamidas - Teratogêneses 

Herbicidas 

Dinitroferóis e 

pentaciclorofenol 

Dificuldade respiratória, 

hipertermia, convulsões 

Cânceres (PCP-formação de 

dioxinas), cloroacnes 

Fenoxiacéticos 

 

Perda de apetite, enjoo, 

vômitos, fasciculação 

muscular 

Indução da produção de 

enzimas hepáticas, cânceres, 

teratogeneses 

Dipiridilos 

 

Sangramento nasal, 

fraqueza, desmaios, 

conjuntivites 

Lesões hepáticas, dermatites 

de contato, fibrose pulmonar 

Fonte: Dossiê Abrasco. 
Organização: Renata Vieira de Melo. 

 
De acordo com o IBGE (2017) dos 558 estabelecimentos agropecuários do município 

de Guaranésia - MG, 363 fizeram o uso de agrotóxicos em sua lavoura o que demonstra uma 
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ampla maioria das propriedades fazendo uso destas substancias comercializadas em sua 

maioria, segundo o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), pela Cooxupé. Dos agrotóxicos 

mais comercializados na região alguns são extremamente tóxicos, e outros são altamente 

tóxicos.   

Os estabelecimentos de venda de agrotóxicos no município registrados no Instituto 

Mineira de Agropecuária (IMA) são apenas dois: a Cooperativa Regional dos Cafeicultores em 

Guaxupe Ltda (COOXUPÉ), e a Jpc Agricola Ltda (Loja de produtos agropecuários) sendo a 

maior parte destes produtos comercializados pela Cooxupé. 

As vendas dos venenos utilizados na agricultura do município se efetuam por meio da 

Cooxupé que trabalha como um grande atravessador intermediando as relações 

cafeicultor/mercado consumidor. Além disso, a cooperativa presta assistência técnica, são 

também distribuidoras de insumos para agricultura, abrangendo uma linha bem diversificada 

de produtos, que compreende de máquinas agrícolas a adubos e defensivos agrícolas.  

De acordo com o manual de boas práticas agrícolas disponibilizado pela Cooxupé nota-

se que alguns agrotóxicos comercializados na região são extremamente tóxicos, como Counter 

150g, Granutox 150g, Baron/ Baysiston GR, Temik 150, e outros são altamente tóxicos, 

Deltaphos, Hostathion 400 Br, Fury 180 Ew/ Fury 400 Ec/Mustang 350 Ec, Apache 100 

Gr/Rugby 100 Gr/ Rugby 200 Cs, Diafuran 50/Furacarb 100 Gr/ Furadan 100 Gr/ Furadan 350 

Sc/ Furadan 50 Gr, Nemacur.  

Esses venenos são utilizados via foliar, onde o produto é diluído em água e aplicado 

sobre as folhas das plantas, ou via solo, onde podem ser empregados granulados ou diluídos e 

aplicados diretamente no solo. Nas unidades avançadas da COOXUPÉ, o produtor tem acesso 

a uma infinidade de agrotóxicos, recomendados pela sua assistência técnica.  

 Em relação ao perfil dos cooperados, o crescimento foi de 6%, passando de 12.666 (em 

2015) para 13.431 em 2016. O perfil aponta que 96,2% são mini e pequenos produtores que 

sobrevivem da agricultura familiar. A atuação da Cooxupé congrega as regiões do Sul de Minas, 

cerrado mineiro e média mogiana do estado de São Paulo. 

Entre muitas razões explicativas deste quadro trágico, está à voracidade pelo lucro 

disseminada no agronegócio nacional e a ausência fiscalização por conta do Estado. 

 
Conclusão 
 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 13 – Agrotóxicos, Transgênicos e Outras Tecnologias no Campo: Usos e Abusos 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
6581 

 

Considerando o uso crescente de agrotóxicos, os casos de contaminação dos rios, a 

submissão dos agricultores ao uso destes produtos, a pressão exercida pelas cooperativas e pela 

região ser uma grande produtora de café no país (conhecida pela ampla utilização de 

agrotóxicos) o presente trabalho buscou compreender os impactos socioeconômicos do uso de 

agrotóxico para a agricultura familiar no município de Guaranésia - MG, e assim, poder elucidar 

a realidade agrária não somente do município de estudo em questão como também nacional. 

Nossos esforços teóricos estão voltados à conscientização social e política, visando à alteração 

dessa realidade nefasta à sociedade brasileira.  

Efetivamente cabe destacar que a agricultura não é tema exclusivo do campo, dizendo 

respeito a toda sociedade brasileira, assim como, o uso de agrotóxicos está deixando de ser uma 

questão relacionada especificamente à produção agrícola e se transforma em um problema de 

saúde pública. O impacto pelo uso abusivo e indiscriminado destes produtos é imensurável 

afetando diretamente as atuais e futuras gerações, assim como, é difícil dimensionar os danos 

ambientais a eles associados.  

Portanto, faz-se necessário que essa conjuntura seja analisada para que o poder 

público, as instituições municipais de saúde, agricultura e meio ambiente, o setor privado e toda 

sociedade tenha conhecimento da realidade e dos riscos que enfrenta, pois só a sociedade civil 

conscientizada e organizada pode alterar este quadro preocupante em respeito ao meio 

ambiente, como também, a toda sociedade que merece ter assegurado uma alimentação segura 

e acessível – e, claro, sem agrotóxico. 
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A AGRICULTURA CONVENCIONAL E A 
AGRICULTURA DE PRECISÃO 

Tainara Bruna Montagna1 
Daiane Carla Bordulis2 

 Roselí Alves dos Santos3 
 

Resumo 

O presente artigo tem como objetivo diferenciar os aspectos fundamentais entre a agricultura convencional e a 
agricultura de precisão. Os procedimentos metodológicos utilizados foram uma revisão de literatura. Para a 
pesquisa foi utilizado as palavras-chave “agricultura convencional” e “agricultura de precisão”, além de pesquisas 
feitas pelas autoras, e, assim, foi realizada a seleção de artigos para embasar a discussão. Assim, pode-se destacar 
que a agricultura convencional, modelo de produção agrícola mais utilizado, ao qual utiliza técnicas tradicionais 
através do uso de defensivos agrícolas com a finalidade de aumentar a produção e consequentemente obter uma 
margem de lucratividade. Já a agricultura de precisão, tem como objetivo utilizar tecnologias capazes de aumentar 
o retorno econômico levando em consideração a sustentabilidade e a minimização dos efeitos ao meio ambiente.  
 
Palavras-chave: Agricultura convencional; Agricultura de precisão; Tecnologias. 

 

Introdução 
 

A busca pela produtividade através da intensa utilização de insumos está diretamente 

ligada pela maior parte dos produtores. Esse uso indiscriminado de agrotóxicos, está associado 

a inúmeros impactos negativos. Assim, a agricultura de precisão se difere da agricultura 

tradicional, ou convencional como é conhecida, visto que é um dos principais aspectos que 

diferem os dois sistemas de produção. 

Considerada como um sistema que visa aumentar a produção e diminuir os custos, a 

agricultura de precisão vem sendo difundida, mas ainda são muitas as dúvidas e desafios que 

este sistema oferece aos produtores. 

Desta forma a agricultura convencional traz resultados econômicos visíveis com o 

aumento da produtividade e eficiência agrícola (SOUZA, 2005), no que se trata a longo prazo 

traz danos ambientais que acabam sendo ocultados pelos adeptos da agricultura convencional.  
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Desta forma, o objetivo deste artigo é de levantar uma abordagem teórica a respeito dos 

dois sistemas de agricultura: convencional e de precisão, abordando suas principais 

características, fundamentos e por fim apontando as principais diferenças entre eles.  

Inicialmente, apresenta-se uma perspectiva sobre os dois sistemas de agricultura, 

posteriormente são consideradas algumas características. Em termos metodológicos, o trabalho 

realiza  uma pesquisa de cunho descritivo e bibliográfico utilizando dados qualitativos 

divulgadas pelas fontes citadas e em informações publicadas em artigos, dissertações e teses. 

Além da introdução, o trabalho está estruturado da seguinte forma: a primeira seção apresenta 

a revisão teórica, a segunda os resultados e a terceira as considerações finais. 

 

A agricultura convencional 

A agricultura convencional, conceito utilizado no período da Revolução Verde, é um 

modo agrícola onde prevalece a busca pela produtividade através da intensa utilização de 

insumos químicos, ao qual traz resultados econômicos a curto prazo, porém, a longo prazo, 

trazem grandes danos ambientais, além de substituir  a mão-de-obra pela tecnologia. 

A atividade agrícola convencional utiliza técnicas tradicionais de preparo do solo e 

controles fitossanitários através do uso de defensivos agrícolas, o que altera as condições 

naturais do solo. Essa prática tem por finalidade a produção alimentar, e consequentemente o 

lucro. 

Segundo Santos (2015), na agricultura convencional é observado uma lógica de 

exploração ao máximo da natureza, sem observar o limite de sua utilização. Além disso, 

também verifica-se que o plantio é caracterizado pela monocultura, desenvolvida em larga 

escala, mas que pode gerar um estreitamento da diversidade genética do meio ambiente 

explorado. 

A agricultura convencional, é o modelo de produção agrícola mais praticado, visto que 

tem como objetivo a maximização da produção e da lucratividade. Desta maneira, Müzel et al 

(2015) citam que a agricultura convencional, possui algumas características, sendo elas: 

1) Cultivo excessivo do solo, resultando na redução da fertilidade, compactação e erosão 

do solo; 

2) Através da monocultura, faz-se o uso abundante de agrotóxicos e, ao cultivar uma 

mesma linhagem de grãos ou plantas, a lavoura fica mais vulnerável à invasão de pragas; 
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3) A irrigação constante torna-se um componente restringente em algumas localidades, 

visto que a escassez de água tem aumentado significativamente. Desta maneira, a 

produção em larga escala torna-se desafiadora. Quem a possui, aumenta sua 

produtividade e, seu lucro. 

4) Utilização de fertilizantes que auxilia o crescimento da produção agrícola; 

5) Após a Revolução Verde, o uso de agroquímicos foi vastamente disseminado, para 

proteger contra as pragas que comprometiam a produtividade das culturas. Como 

resultado da adoção dos agroquímicos, a população de pragas é reduzida, porém, as 

populações de predadores também acabam morrendo; 

6) Alteração genética das espécies, alterando-se os genes das plantas, e, tornando-as mais 

produtivas quantitativamente. 

 

A agricultura convencional está cada vez exposta ao uso de adubos químicos e 

agrotóxicos visando o aumento da produtividade, e utilizando-os desenfreadamente. Essa 

prática de cultivo está relacionada à modernização da agricultura.  

De acordo com Santos (2015), a agricultura convencional possui algumas características 

quanto a exploração, especialização, dominação da natureza, competição, dependência e 

centralização. Sendo elas: 

 

a) Exploração 

• Custo das externalidades frequentemente não contabilizadas; 

• Benefícios de curto prazo sobrevalorizado com relação às consequências de longo 

prazo; 

• Baseia-se em uso bastante intenso de recurso não-renováveis; 

• Elevada produtividade para abastecer a demanda por consumo, mantendo o feito 

multiplicador para o crescimento econômico. 

 
b) Especialização 

• Base genética estreita; 

• Maior parte dos cultivos em monocultura; 

• Monocultivo contínuo; 
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• Isolamento de culturas e animais; 

• Sistemas de produção padronizados; 

• Ciência e tecnologia especializada e reducionista. 

 
c) Dominação da natureza 

• Natureza consiste primeiramente em recursos a serem explorados e dominados pelo 

homem; 

• Alimentos altamente processados, adicionados de nutrientes. 

 

d) Competição 

• Falta de cooperação, interesses pessoais; 

• Tradições e cultura rural abandonada; 

• Agropecuária é apenas negócio; 

• Ênfase a velocidade, a quantidade e ao lucro. 

 

e) Dependência 

• Unidades de produção e tecnologia de larga escala e uso intensivo de capital; 

• Elevada dependência em fontes externas de energia, insumo e crédito; 

• Consumismo e dependência no mercado; 

• Ênfase dada à ciência e especialistas. 

 

f) Centralização 

• Produção, processamento e marketing nacional/internacional; 

• Menor número de produtores, controle concentrado da terra, dos recursos e do capital. 

 
 
A agricultura de precisão 
 

Carvalho (2010) explica que a década de 1990 presenciou um rápido crescimento do 

uso da tecnologia, trazendo consequências para os trabalhadores e trabalhadoras e uma 

intensificação na competitividade das atividades econômicas.  
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O uso de tecnologias influencia na estruturação e desenvolvimento, além de elevar sua 

produtividade e competitividade. Assim, novas tecnologias estão sendo criadas com o objetivo 

de aperfeiçoar e aumentar o nível de tais benefícios, como é o caso da inserção da agricultura 

de precisão nas propriedades rurais (MARIANO, 2014). 

De acordo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2013), a 

agricultura de precisão é caracterizada por um sistema de gerenciamento agrícola baseado na 

variação espacial e temporal da unidade produtiva, com a finalidade de aumentar o retorno 

econômico, à sustentabilidade e à minimização do efeito ao ambiente. 

Segundo a literatura, os fundamentos mais modernos da agricultura de precisão, 

surgiram em 1929, nos Estados Unidos e foram relatados por Linsley e Bauer na circular nº 346 

da Estação Experimental Agrícola da Universidade de Illinois, onde foi apurada a existência de 

grandes variações quanto à necessidade de calagem em determinada área e que a aplicação de 

calcário deveria respeitar essa variabilidade. Assim, foi desenvolvido equipamentos de tração 

mecânica que facilitaram a aplicação de insumos em taxas uniformes (GOERING, 1993). 

Porém, a disseminação da agricultura de precisão, ocorreu somente na década de 1980, 

quando microcomputadores, sensores e sistemas de rastreamento terrestres ou via satélite foram 

disponibilizados, possibilitando a difusão das técnicas. Já no Brasil, as primeiras ações de 

pesquisa foram realizadas em uma cultura de milho, resultando no primeiro mapa de 

variabilidade de colheita do Brasil (BALASTREIRE, 1998). 

Para Ruge e Hons (1999), o sistema de agricultura de precisão envolve conceitos de uso 

de informações sobre a variabilidade de propriedades locais e climáticas de uma área visando 

o aumento da produtividade, otimização no uso dos recursos e redução dos impactos da 

agricultura ao meio ambiente. O conhecimento da variabilidade espacial e temporal dos fatores 

de produção de cultura é o primeiro passo para adoção do sistema de agricultura de precisão, 

isto porque, os processos e atributos do solo que determinam o desempenho e a produção das 

culturas, variam no espaço e no tempo. 

Assim, constata-se que a proposta trazida pela agricultura de precisão enfatiza um novo 

modo de se pensar a produção agrícola, auxiliando no gerenciamento dessa produção e 

possibilitando diversos benefícios ao produtor (MARIANO, 2014).  

Em termos econômicos, a utilização desta tecnologia proporciona a priorização de 

investimentos em áreas onde o potencial de produção seja mais efetivo, propiciando maior 
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retorno econômico. Do ponto de vista ambiental, a racionalização e a redução do uso de 

insumos são uma das principais vantagens da agricultura de precisão (ANTUNIASSI; BAIO; 

SHARP, 2012). 

 

Agricultura convencional versus Agricultura de precisão 
 

Gabbi (2013) realizou um estudo no Estado do Rio Grande do Sul, onde comparou os 

dois sistemas de agricultura: convencional e de precisão, e obteve algumas vantagens com a 

agricultura de precisão, sendo estas: 

1) Redução de impacto ambiental: Menor deposição de produtos químicos e utilização de 

ingredientes ativos diferenciados; 

2) Redução do orçamento agrícola com fertilizantes: Ocorre por meio da otimização na 

aplicação de doses variáveis em locais necessariamente específicos; 

3) Redução do custo de manutenção das máquinas: Uso menos intensivo, resultando em 

economia de horas/trator, combustível e troca de peças; 

4) Redução de danos causados às culturas e menor compactação dos solos: Menor trânsito 

de máquinas e implementos agrícolas;  

5) Redução do risco de contaminação do lençol freático e demais recursos hídricos: Baixa 

deposição de agroquímicos em alvos específicos. 

 

Para Terassi et al (2011), a agricultura de precisão beneficia: o aumento da 

produtividade devido à otimização do solo; redução do consumo de energia e de utilização de 

recursos, visto que as máquinas e os implementos são controlados com precisão para serem 

operados sempre na mesma faixa, sem vazios ou superposições. 

De acordo com os estudos feitos por Dalzotto, Foguesatto e Silva (2017), se a agricultura 

de precisão fosse adotada em todo o território nacional ou mundial, poderia reduzir a quantidade 

de insumos, o que implicaria um menor impacto ambiental negativo, oriundo da não 

superestimativa da aplicação de nutrientes. 

Para um maior esclarecimento sobre os benefícios de adotar a agricultura de precisão, a 

figura 1 ilustra o ciclo da AP em três etapas. 

 

Figura 1: Ciclo da Agricultura de Precisão em três etapas 
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Fonte: INAMASU; BERNARDI (2014). Adaptado pelas autoras (2019). 

 

De acordo com Molin (2014) as causas da variabilidade e grau de dificuldade, são 

motivos de existir um grande desafio na inserção da AP no estabelecimento agropecuário, e 

conclui, que muitas dessas causas não permitem intervenções e sim, exigem uma compreensão 

das características da variabilidade, aproveitando melhor o que ela pode oferecer dentro das 

limitações de cada propriedade. Desta forma, muitos agricultores optam pela agricultura 

convencional. 

 

Conclusão 
 

 A agricultura de precisão está sendo utilizada cada vez mais pelos produtores rurais 

elevando a eficiência da agricultura convencional. As tecnologias estão sendo aprimoradas, 
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permitindo grandes benefícios e ganhos para a propriedade, o que não ocorre na agricultura 

convencional pois a aplicação de fertilizantes é feita com taxa fixa, aumentando assim o 

impacto ambiental, devido a maior quantidade de insumos aplicados nas lavouras. 

Os modelos da agricultura convencional são altamente produtivos, porém, são muito 

dependentes de insumos externos, em sua maioria utilizados de forma incorreta, acarretando 

em gravíssimos impactos ambientais de grandes proporções. Desta forma, a agricultura de 

precisão se destaca, pois, através das tecnologias utilizadas os insumos são aplicados através de 

taxas variadas, reduzindo o custo e consequentemente obtendo uma maior sustentabilidade na 

lavoura. 

A modificação da agricultura convencional para a agricultura de precisão deve ocorrer 

de forma gradual nas propriedades rurais, isto porque ainda são muitos os desafios e as dúvidas 

quanto aos benefícios em que a agricultura de precisão traz para o produtor. 

Para que a difusão da agricultura de precisão ocorra é necessário incluir novas políticas 

agrárias com incentivos governamentais, e, incentivos a pesquisas. 
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DE ALIMENTO A COMMODITIE: reflexos da expansão do milho transgênico no 

Médio Sertão sergipano 

 

Paulo Adriano Santos Silva 

Resumo: 

 

O milho, também conhecido na língua Tupi como abati, auati e avati, é um cereal historicamente 

cultivado em diversas partes do mundo. De acordo com os estudos de Pollan (2006), Mazoyer 

e Roudart (2010) e Mary Poll (2007), os primeiros registros do cultivo do milho datam de há 

7.300 anos, e foram encontrados em pequenas ilhas próximas ao litoral do México, no golfo do 

México e seu nome, de origem indígena caribenha, significa “sustento da vida”. Por ser um 

cereal extensamente versátil e conter substâncias altamente nutritivas, ao longo do tempo, o 

milho foi utilizado como base da alimentação humana e animal de várias civilizações. No 

Brasil, o hábito de cultivar o milho antecede a chegada dos europeus no território nacional. 

Entretanto, com a chegada dos portugueses, o consumo de milho aumentou expressivamente e 

novos hábitos alimentares foram incorporados pela população, a partir da incrementação das 

especiarias nos alimentos derivados do milho. Como exemplo, Francelli et al, (2015) relata que 

a canjica, originalmente era uma pasta de milho puro, que depois recebeu o acréscimo de leite, 

açúcar e canela pelos portugueses, ganhando adaptações, como o mungunzá (nome africano 

para milho cozido com leite) e o curau, feito com milho mais grosso. No cenário atual, sob o 

domínio dos transgênicos, o cultivo de milho tem crescido vertiginosamente em todo território 

brasileiro, por meio da difusão das políticas públicas de crédito agrícola e dos pacotes 

tecnológicos da agricultura comercial. A intensificação desse novo modelo de produção, 

baseado no pacote (crédito + máquinas+ sementes transgênicas + agrotóxicos) tem provocado 

uma nova dinâmica nos pequenos e médios estabelecimentos rurais do país. Em 2017, o milho 

foi responsável por mais de 40% da produção nacional e se constituiu como base fundamental 

na alimentação de outros setores do agronegócio, a exemplo da avicultura, suinocultura e 

bovinocultura. De acordo com o Censo Agropecuário, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, o Brasil produziu o equivalente a 90.822.485 milhões de toneladas de milho 

transgênico em 2017, se consolidando como terceiro maior produtor mundial deste grão. A 
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região Nordeste foi responsável pela produção de 5.555.181 milhões de toneladas de milho, 

com destaque para os estados da Bahia, Maranhão, Piauí e, mais recentemente, Sergipe. Com 

isso, o objetivo deste trabalho é analisar como o avanço do agronegócio do milho transgênico 

provocou alterações no modo de vida e na dinâmica produtiva da agricultura camponesa do 

Médio Sertão Sergipano. Para alcançar este objetivo, utilizamos o método empírico-analítico e 

adotamos os seguintes procedimentos metodológicos: 1º) Levantamento bibliográfico; 2º) 

Pesquisa documental; 3º) Trabalho de campo; 4º) Sistematização dos dados e 5º) reflexão dos 

resultados. De acordo com os relatos históricos, oriundos das memórias dos camponeses idosos, 

o milho era produzido nas roças, de forma consorciada com outros alimentos, a exemplo do 

feijão, mandioca, macaxeira, abóbora, melancia, melão, quiabo, tomate, pimentão, dentre 

outros gêneros alimentícios. Ao analisar a condição camponesa e a dinâmica da agricultura 

sergipana, Diniz (1996, p. 124), na década de 1990, já apontava que “a lavoura camponesa em 

Sergipe é feita, basicamente, num sistema consorciado, em que vários produtos são plantados 

juntos na mesma terra”. Esses alimentos eram cultivados, de forma agroecológica, com base 

nos conhecimentos hereditários, transmitidos de pais para filhos. Os camponeses utilizavam 

utensílios manuais, como enxada, foice, machado; fertilizantes naturais, como esterco e urina 

de gado; e aravam a terra com o auxílio de instrumentos de tração animal. Durante este período, 

o cultivo apresentava pouca expressividade, destinando-se ao consumo familiar e comunitário, 

ou seja, tinha apenas valor de uso. A agricultura camponesa tradicional, baseada em saberes, 

princípios e valores de usos dos recursos naturais, representava para além da importância do 

abastecimento interno para alimentação, a possibilidade de reprodução autônoma dessas 

famílias. Os camponeses plantavam milho com sementes de origem crioula e, durante a safra, 

selecionavam as melhores espigas e guardavam os melhores grãos para semear no ano seguinte. 

Nesse contexto, Ribeiro e Lino (2014), demonstram a importância da preservação das raças, 

das mudas e, sobretudo, das sementes crioulas, para manutenção autônoma do campesinato, 

apontando que as sementes aparecem como forma de auxílio para os camponeses na sua 

sobrevivência, pois além de ser um alimento, representa muito mais, pois retrata a cultura de 

cada comunidade, que é um elemento central no modo de vida do camponês. O milho era 

plantado no dia 19 de Março, em homenagem ao Padroeiro São José, e era colhido no dia 23 

de Junho, no dia de São João. Ainda verde, o milho era colhido em forma de mutirão e repartido 

entre familiares e vizinhos, para celebrar o dia festivo do mês junino. Durante esse dia, várias 

comidas eram confeccionadas, a exemplo da pamonha, canjica, mungunzá, pipoca, cuscuz, 
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mingau, além de ser consumido assado e cozido. Este calendário se baseava nos princípios da 

natureza e das festas religiosas, selando as tradições do catolicismo popular com a cultura do 

povo sertanejo. Além da celebração e da comensalidade no dia de São João, comumente os 

camponeses se reuniam no dia de colher, descascar, bater e estocar o milho seco, para ser 

utilizado, durante o resto do ano, na alimentação da família, do gado e das aves. O mesmo 

processo acontecia durante colheita do feijão e da mandioca. Por meio dessas memórias, 

constatamos que existia uma dimensão histórica, cultural e simbólica, inerente a essas 

atividades rurícolas, que contribuíam para estreitar os laços de reciprocidade, e, por 

conseguinte, reforçar a identidade camponesa dessas famílias. As particularidades tradicionais 

da agricultura camponesa foram paulatinamente substituídas, com a adesão do projeto de 

modernização agrícola, por máquinas de médio e grande porte, insumos químicos e sementes 

geneticamente modificadas. Essa modernização acarretou o aumento da dependência com os 

bancos, haja vista a necessidade constante de crédito e eliminou as decisões dos camponeses, 

que outrora produziam de forma autônoma. Essas mudanças também contribuíram para a 

desagregação dos hábitos alimentares das comunidades sertanejas, a exemplo do novo padrão 

alimentar instituído pela oferta de alimentos industrializados. Menezes (2012) afirma que as 

sementes híbridas eliminam, paulatinamente, as sementes crioulas; os agroquímicos são 

utilizados de forma descontrolada; as máquinas avançam no campo e os cultivos nos moldes do 

agrobusiness. Ainda percebemos no espaço familiar as alterações provocadas no padrão 

alimentar de grande parte das comunidades rurais. Com o declínio dos cultivos tradicionais e o 

aumento da dependência dos alimentos industrializados, percebemos que na atualidade, com 

exceções muito limitadas, a maioria dos produtos, oriundos da produção camponesa, são 

destinados para o mercado de commodities (CARVALHO, 2013). Em determinadas regiões do 

Brasil, a produção para o autoconsumo foi bastante reduzida, o que representa o aumento na 

dependência dos produtos fornecidos pelos supermercados. Nesse contexto, constatamos que o 

avanço do milho transgênico provocou uma redução significativa em área plantada, dos cultivos 

de mandioca e feijão, no Médio Sertão sergipano. Conforme os dados do IBGE, a área plantada 

de feijão reduziu de 2.000 para 340 e a de mandioca de 2.140 para 415 hectares, representando 

uma queda de 83% e 80,61%, respectivamente. Esses dados revelam uma nova dinâmica 

agrícola no território do Médio Sertão de Sergipe. O milho transgênico se expandiu em 

detrimento de culturas importantes para a alimentação e para a reprodução do modo de vida no 

campo. Tal processo é semelhante à análise realizada por Carvalho (2013), que afirma que essa 
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imersão do mercado capitalista rompeu com valores e com comportamentos que configuravam 

o jeito de ser e de viver dos camponeses. A substituição dos cultivos tradicionais por esta 

commoditie contribuiu para o enfraquecimento da autonomia produtiva, da soberania alimentar 

e o aumento da dependência da alimentação imposta pelas indústrias fornecedoras de alimentos 

industrializados. A alteração da dinâmica produtiva da agricultura camponesa, que transformou 

o alimento em commoditie, reduziu às práticas tradicionais campesinas, como a pamonhada, 

farinhada, festas religiosas e mutirões, eliminou a heterogeneidade alimentar e paulatinamente 

reduziu os hábitos e costumes dessas comunidades rurais. CONSIDERAÇÕES FINAIS A 

produção de milho transgênico no Médio Sertão sergipano, alicerçada pelos pacotes 

tecnológicos, apresenta-se de modo dual na contemporaneidade. Se por um lado ocorreu a 

edificação desta commoditie, com o expressivo aumento dos índices de produtividade, por outro 

ocasionou, de forma negativa, a redução da produção de alimentos para autoconsumo e o 

aumento da precarização do trabalho camponês, mascarado pelo falacioso discurso ideológico, 

do agronegócio, de desenvolvimento econômico e modernização das atividades agrícolas. 
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A PRODUÇÃO DE TRANSGÊNICOS E A EXPROPRIAÇÃO DE TERRAS NO POLO 

JUAZEIRO/PETROLINA1 

Maria Genária de Amorim Teles2 
Raimunda Áurea Dias de Sousa3 

 
 

RESUMO: O agronegócio encontra-se, na atualidade, associado ao desenvolvimento e à alta tecnologia, 
especialmente, no que se refere à produção de sementes transgênicas (Organismos Geneticamente Modificados) 
como expressão da competitividade, rentabilidade, garantia de alimentos e progresso da ciência. Com base nisso, 
o presente trabalho tem como objetivo compreender como as terras são apropriadas pelo agronegócio, 
especialmente, para produção de milho transgênico cujo intuito é valor de troca – mercadoria; contraditoriamente, 
provoca a expropriação dos camponeses do bemnatural (terra) e de um cultivo agroecológico que contém valor de 
uso. Para alcançar o objetivo, a metodologia utilizou-se de três eixos de operacionalização: a organização de uma 
pesquisa bibliográfica sobre a temática, visita à empresa Monsanto e comunidades rurais produtoras de sementes 
de milho e a coleta de dados estatísticos, que viabilizou a produção de gráficos, tabelas e mapas para melhor 
compreensão da expansão das sementes transgênicas e da resistência dos trabalhadores que vivem das sementes 
crioulas. Como resultado, percebemos que a expansão do agronegócio, ao concentrar a terra, especialmente, para 
produção de milho transgênico, provoca contraditoriamente, aumento do uso das sementes crioulas pela 
importância delas na alimentação e armazenamento. 
 
Palavras-chave: Transgênicos, milho, agronegócio, terra, apropriação.  
 
 
ABSTRACT: Agribusiness is currently associated with development and high technology, especially regarding 
the production of transgenic seeds (Genetically Modified Organisms) as na expression of competitiveness, 
profitability, food security and progress of science. Based on this, the present work aims to understand how land 
is appropriated by agribusiness, especially for the production of transgenic corn whose purpose is exchange - 
commodity value; contradictorily, it provokes the expropriation of the peasants from the natural good (land) and 
from an agroecological cultivation that contains use value. To reach the objective, the methodology used three 
operational axes: the organization of a bibliographic research on the theme; visit to the company Monsanto and 
rural communities producing corn seeds and the collection of statistical data, which enabled the production of 
graphs, tables and maps to better understand the expansion of transgenic seeds and the resistance of workers living 
on creole seeds. As a result, we realize that the expansion of agribusiness, by concentrating the land, especially for 
the production of transgenic corn, contradictorily causes an increase in the use of creole seeds due to their 
importance in food and storage. 
 
Keywords: transgenics, corn, agribusiness, land, appropriation. 
 
 
RESUMEN: El agronegocio se asocia actualmente con el desarrollo y la alta tecnología, especialmente en lo que 
respecta a la producción de semillas transgénicas (organismos genéticamente modificados) como expresión de 
competitividad, rentabilidad, seguridade alimentaria y progreso de la ciencia. En base a esto, el presente trabajo 
tiene como objetivo comprender cómo las tierras son apropiadas por el agronegocio, especialmente para la 
producción de maíz transgénico cuyo propósito es el intercambio - mercadería; Contradictoriamente, provoca la 
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expropiación de los campesinos del bien natural (tierra) y de un cultivo agroecológico que contiene valor de uso. 
Para alcanzar el objetivo, la metodología utilizó tres ejes operativos: la organización de una investigación 
bibliográfica sobre el tema; la visita a la empresa Monsanto y las comunidades rurales que producen semillas de 
maíz y la recopilación de datos estadísticos, que permitieron la producción de gráficos, tablas y mapas para 
comprender mejor la expansión de las semillas transgénicas y la resistencia de los trabajadores que viven de 
semillas criollas. Como resultado, nos damos cuenta de que la expansión de los agronegocios al concentrar la 
tierra, especialmente para la producción de maíz transgénico, contradictoriamente causa un aumento en el uso de 
semillas criollas debido a su importancia en la alimentación y el almacenamiento. 
 
Palabras clave: transgénicos, maíz, agroindustria, tierra, apropiación. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
  

A expansão da agricultura irrigada em Petrolina centrada na política do agronegócio tem 

contribuído para efetivar o aumento da produção e produtividade via apropriação/expropriação 

de terras com o intuito de transformar o cultivo, especialmente, do milho, em mercadoria – 

valor de troca. 

O agronegócio encontra-se, na atualidade, associado ao desenvolvimento e à alta 

tecnologia, especialmente, no que se refere à produção de sementes transgênicas (Organismos 

Geneticamente Modificados) como expressão da competitividade, rentabilidade, garantia de 

alimentos e progresso da ciência. Dentro dessa lógica, as grandes corporações têm transformado 

os alimentos em um negócio - valor de troca, contrário à produção familiar/camponesa em que 

os alimentos têm valor de uso. Com base nisso, o presente trabalho tem como objetivo 

compreender como as terras são apropriadas pelo agronegócio, especialmente, para produção 

de milho transgênico cujo intuito é valor de troca – mercadoria; contraditoriamente, provoca a 

expropriação dos camponeses do bem natural (terra) e de um cultivo agroecológico que contém 

valor de uso.  

Para alcançar o objetivo, a metodologia utilizou-se de três eixos de operacionalização: 

1) a organização de uma pesquisa bibliográfica sobre a temática, especialmente, aquelas 

situadas no local de estudo, com base em autores como: D’AVILA et al (2016), GLASS (2018), 

FERNANDES (2010), SILVA (2018), Cardoso (2019), BARROS (2018), SILVA e LOPES 

(2016), TRINDADE (2017); em sites: Censo agropecuário, Mercado produtor de Juazeiro, 

Ministério da agricultura, pecuária e abastecimento; 2) visitas técnicas de campo à empresa 

Monsanto, identificando, assim, as pesquisas desenvolvidas e a escolha por Petrolina, e 

comunidades rurais que cultivam sementes crioulas e aqueles que cultivam milho transgênico 

para um comparativo da produção, consequências e qualidade delas; 3) a coleta de dados 
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estatísticos, que viabilizou a produção de gráficos, tabelas e mapas para melhor compreensão 

da expansão das sementes transgênicas e da resistência dos trabalhadores que vivem das 

sementes crioulas.  

Como resultado, percebemos que a expansão do agronegócio, ao concentrar a terra, 

especialmente, para produção de milho transgênico, provoca, contraditoriamente, aumento do 

uso das sementes crioulas pela importância delas na alimentação e armazenamento. Desse 

modo, com a elevada produção de alimentos modificados, o espaço agrário tem sido 

transformado pela substituição da agricultura tradicional, por uma agricultura que tem sido a 

oferta do mercado externo, isto é, com base no valor de troca. Expropriar a germinação de 

sementes crioulas para transformá-las em mercadoria, o que resulta em retirar a autonomia de 

plantio dos camponeses. 

 Tendo em vista os aspectos apresentados, o presente trabalho procura mostrar as facetas 

que há por trás do verde proporcionado pelas águas do rio São Francisco, as quais 

propagandeiam discursos sobre o agronegócio, que é sustentável e acabará com a fome da 

população; no entanto, não mata a fome e nem gera emprego, pois é um sistema que se preocupa 

com a geração de riqueza e que traz várias consequências para os trabalhadores. 

 

O AGRO E A TRANSFORMAÇÃO DE ALIMENTOS EM NEGÓCIO 

O agronegócio4 é considerado toda relação comercial do sistema produtivo da 

agricultura e pecuária que tem por método o uso de tecnologias como a solução. Desde a sua 

chegada em 1990 no Brasil, a fome tem sido tema de discursos e que, por meio da implantação 

da modernização da agricultura, esse problema desapareceria. Esse sistema não passa 

meramente de mais um modelo, que se utiliza do alimento como um negócio, o que agrava a 

fome no mundo e no Brasil. 

Por meio desse processo de modernização do campo, houve um considerável aumento 

no crescimento da economia, porém voltado para o beneficiamento de poucos produtores, 

conhecidos também como a “elite rural”. Dentro desse mesmo modelo, havia a expansão da 

monocultura, um molde capitalista que, além de provocar a exclusão e expulsar os pequenos 

 
4 O agronegócio nada mais é do que um marco conceitual de que delimita os sistemas integrados de produção de 
alimentos, fibras e biomassa operando desde o melhoramento genético até o produto final, no qual todos os agentes 
que se propõem a produzir matérias-primas agropecuárias devem fatalmente se inserir, sejam eles pequenos ou 
grandes produtores camponeses ou pequenos capitalistas, fazendeiros ou assentados. (MARCOS, 2008 apud 
SILVA ,2018). 
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trabalhadores de suas propriedades, trouxe várias consequências para o campo, causadas pelo 

uso de fertilizantes químicos. Evidencia-se o aumento na evolução do consumo de agrotóxicos 

no Brasil a partir do gráfico a seguir. 

 

Gráfico 01: Evolução dos registros de agrotóxicos no Brasil 

   
 
Fonte: Folha de São Paulo, 2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/03/registro-de-

agrotoxicos-no-brasil-cresce-e-atinge-maior-marca-em-2018.shtml>. Acesso em: 30/05/2019. Elaborado: 
TELES, M. G. A./2019 

 
Embora tenha aumentado eficientemente a produção agrícola, o problema da fome 

mundial não foi sanado e outro problema surgiu com os efeitos negativos dessa nova forma de 

produção e distribuição de alimentos, os quais foram identificados como poluição química do 

meio ambiente e envenenamento dos agricultores, dos consumidores e dos alimentos. 

(LUCCHESI, 2015 apud D’AVILA et al, 2016).  

O Brasil cultiva, de acordo com o Censo Agropecuário do IBGE de 2017, cerca de 63 

milhões de hectares. Desses, segundo a Embrapa, 61,6 milhões foram utilizados para a 

produção de commodities5 agrícolas (grãos) na safra 2017/2018. Ainda, segundo o Censo, 158 

milhões de hectares são ocupados por pastagens (GLASS, 2018).  

 
5 Qualquer produto originário de atividade agropecuária, florestal ou pesqueira ou qualquer mineral em sua forma 
natural ou que tenha passado por processamento costumeiramente requerido para prepará-lo para comercialização 
em volume substancial no comércio internacional (Delgado, 2005 apud Cardoso, 2019). 
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A imagem do agronegócio foi construída para renovar a imagem da agricultura 
capitalista, para “modernizá-la”. É uma tentativa de ocultar o caráter concentrador, 
predador, expropriatório e excludente para dar relevância somente ao caráter 
produtivista, destacando o aumento da produção, da riqueza e das novas tecnologias 
(FERNANDES, 2010, p. 1). 

Dessa maneira, o autor, ainda, argumenta que: 

 

 Estrategicamente, o agronegócio se apropria de todos os resultados da 
produção agrícola e da pecuária como se fosse o único produtor do país. A 
agricultura camponesa que é responsável por mais da metade da produção do 
campo (FERNANDES, 2010, p. 2). 
 

Para obter lucros, as empresas transnacionais exportam produtos para o mercado 

mundial, controlando dessa maneira a produção agrícola como o milho, soja, cana-de–açúcar, 

além da monocultura do eucalipto. Com isso, essas empresas estrangeiras se apropriam de 

muitos hectares de terras brasileiras e das riquezas naturais, e ademais, colocam em risco a 

produção de alimentos das comunidades tradicionais como, por exemplo, a mandioca e o feijão. 

 
A hegemonia do agronegócio sustenta-se no modelo agroexportador de commodities, 
em grande escala e com uso intensivo de agrotóxicos e transgênicos, não permitindo 
outra forma de produção agrícola. São complexos agroindustriais com grandes 
investimentos em tecnologia e mecanização; formas de gestão e controle da força de 
trabalho assalariada; e ainda, um aparato midiático que dissemina as ideias necessárias 
para convencer que esse é o único modelo viável de produção de alimentos 
(BARROS, 2018, p. 183-184). 
 

Na cidade de Petrolina, observa-se o avanço do agronegócio, que tem se utilizado da 

agricultura irrigada para produzir mais alimentos como a uva e a manga; porém essa produção 

é determinada para exportação, o que evidencia ainda mais a pobreza, tendo em vista que esse 

processo provoca a concentração de terras, dificultando o acesso dos trabalhadores com o 

campo e a consequente falta de alimentos necessários à sobrevivência. Desse modo, com a 

elevada produção de frutas, o espaço agrário tem sido transformado pela substituição da 

agricultura tradicional por uma agricultura que tem sido a oferta do mercado externo. 

Nessa mesma visão, analisa-se a estratégia da Monsanto, que foi instalada na cidade em 

2013, que se diz preocupar com a população; contudo está voltada para a produção de alimentos 

transgênicos, em especial o milho, e o elevado uso de agrotóxicos e, ainda, manipula a 

população limpando a sua imagem através de enunciações em que diz praticar uma agricultura 
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sustentável, visando apenas ao seu beneficiamento, permitindo mudar os hábitos alimentares 

tradicionais, trazendo várias consequências para o campo e a saúde da população. 

 

 A EXPANSÃO DA TRANSGENIA E A RESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DE 

ALIMENTOS CRIOULOS – A REALIDADE DO POLO JUAZEIRO/PETROLINA 

Sementes transgênicas são aquelas que passam por processos em laboratórios, em que são 

introduzidos genes específicos de animais ou outras plantas nas sementes naturais. A partir dá 

imagem a seguir, percebe-se o avanço no crescimento de produção, com ênfase no Brasil sendo 

o segundo maior produtor tanto em produção de transgênicos quanto em área para cultivação 

do milho, perdendo apenas para os Estados Unidos. 

Figura 01: Área plantada com transgênicos no mundo 

Fonte: ISAAA, 2018. Disponível em: https://cib.org.br/isaaa-2018/ Acesso em: 13/06/2019. 

No entanto, desde que os transgênicos foram introduzidos na alimentação, no final dos 

anos de 1990, os riscos à saúde da população e ao ambiente têm surgido positivamente. As 

https://cib.org.br/isaaa-2018/
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empresas que têm mais investido nessa produção são as multinacionais que, além de produzirem 

sementes artificialmente em laboratórios, trazem no pacote um conjunto de agrotóxicos.                                                                                                                                                                                                      

Isso posto, observa-se, na imagem a seguir, as desavenças que as sementes modificadas 

têm ocasionado e o quão eficiente é a produção crioula para a agricultura. 

Figura 02: Crioulo versus transgênicos 

                                            
Elaborado por: TELES, M. G. A./2019 

Apesar de todas essas causas, no Brasil, os alimentos crioulos têm sido substituídos 

pelos transgênicos que têm ganhado espaço de forma rápida nos últimos anos. No gráfico 

abaixo, pode-se analisar, de forma clara, esse crescimento na adoção de plantas geneticamente 

modificadas. 

Gráfico 02: Adoção de culturas transgênicas no Brasil 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 13 – Agrotóxicos, Transgênicos e Outras Tecnologias no Campo: Usos e Abusos 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

6604 
 

 

Fonte: Redação CIB, 2018. Disponível em: <https://cib.org.br/20-anos-de-transgenicos/>. Acesso em: 
27/06/2019. Elaborado: TELES, M. G. A. 

Conforme os dados dos gráficos que seguem, compreende-se como as terras são 

apropriadas no Polo Juazeiro/Petrolina, especialmente, para produção de milho transgênico 

cujo intuito é valor de troca - mercadoria, contraditoriamente, provocando a expropriação dos 

camponeses do bem natural (terra) e de um cultivo agroecológico que contém valor de uso.  

 

Gráfico 03 – Área apropriada para produção de milho em Petrolina - PE 

 
Fonte: Censo Agropecuário 2017. Disponível em: <https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/>. Acesso em: 

27/08/2019. Elaborado: TELES, M. G. A./2019 
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Gráfico 04 - Área apropriada para produção de milho em Juazeiro – BA                               

      
 Fonte: Censo Agropecuário 2017. Disponível em: <https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/>. Acesso em: 

27/08/2019. Elaborado: TELES, M. G. A./2019 
 

No gráfico 03, é perceptível que Petrolina concentra 3,6% dos estabelecimentos 

agropecuários destinados à produção de milho no estado de Pernambuco; já quando se fala em 

área colhida, tem-se 700,59 hectares destinados apenas a esta produção. Já na cidade vizinha 

Juazeiro (gráfico 04) obtém aproximadamente 11,5% do número de estabelecimentos e 231,623 

hectares destinados a essa plantação, assim como a projeção do gráfico 05 a seguir aponta para 

o aumento da área plantada de milho no Brasil nos próximos 10 anos. 

 

Gráfico 05 - Projeção aponta para aumento da área plantada de milho no Brasil 
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Fonte: Projeções do Agronegócio 2018/2019-2028/2029. Disponível em: < 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/politica-agricola/todas-publicacoes-de-politica-agricola/projecoes-do-
agronegocio/projecoes-do-agronegocio-2018-2019-2028-2029/view>. Acesso em: 27/08/2019. Elaborado: 

TELES, M. G. A./2019 
 
 
 

Nessa perspectiva, é interessante analisar o comportamento da cotação mensal do milho 

do mercado produtor de Juazeiro, um dos maiores entrepostos comerciais do Brasil, nos 

períodos de entressafra do ano de 2018 e safra do primeiro semestre de 2019, de acordo com o 

gráfico 06 a seguir. 

Gráfico 06 – Cotação de preços do milho em Juazeiro - BA 

 
Fonte: Mercado do Produtor de Juazeiro. Elaborado: TELES, M. G. A./2019 
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Ao observar o gráfico, o valor da saca (60 kg) do milho apresentou uma estabilidade entre 

os meses de setembro e novembro, porém os dados sofreram um aumento significativo no 

período de safra, oscilando dentro de uma faixa entre R$ 50,00 e R$ 55,20 por saca. 

 Diante disso, os pequenos agricultores que cultivam as sementes nativas buscam 

alternativas para preservá-las, através do banco de sementes6; tendo em vista que os insumos 

produzidos pelas indústrias em seu processo genético trazem diversos riscos de extingui-las e 

são o meio de sobrevivências destas famílias.  

O milho tradicional da região tem origem asteca; foi trazido pelos índios da Cordilheira 

dos Andes, que conservavam os grãos e por motivos da colonização esses chegaram ao Brasil 

onde foram distribuídos. Em muitos casos, o processo de extinção da semente crioula7 acontece 

devido o camponês não conseguir distinguir se é tradicional ou modificada. Conforme o quadro 

que segue, é possível identificar algumas características que ajudam a reconhecer tais espécies. 

Quadro 01 - Características do milho 

 Folhas Sabugo Semente 

Crioulo Largas, compridas. Fino, o que 
possibilita uma 
maior quantidade de 
sementes. 

Comprida, 
arredondada em 
uma das pontas. 
Lembra o formato 
de uma cunha de 
enxada. 

Transgênicos Curtas, estreitas Grosso, menor 
quantidade de 
sementes. 

Grande, formato 
triangular, porém 
não tão perfeita 
quanto a 
tradicional. 

Fonte: Pesquisa de Campo/2019 – TELES, M. G. A. CEA/2019 

 
6 A criação de bancos de sementes surgiu a partir da necessidade de se armazenar grande quantidade de sementes, 
garantindo desta forma segurança alimentar aos agricultores familiares bem como a possibilidade de armazenar 
sementes de qualidade e adaptadas às condições locais para as gerações futuras (Palácio Filho et al., 2011 apud 
Silva e Lopes, 2016) 
7 Sementes crioulas são aquelas sementes que não sofreram modificações genéticas por meio de técnicas, como de 
melhoramento genético, inclusive, nesse contexto, a transgenia. Estas sementes são chamadas de crioulas ou 
nativas porque, geralmente, seu manejo foi desenvolvido por comunidades tradicionais, como indígenas, 
quilombolas, ribeirinhos, caboclos etc (TRINDADE, 2017, p. 4). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista os aspectos apresentados, percebeu-se que a expansão ilimitada do 

agronegócio no que se refere à inserção do semiárido no contexto internacional é determinada 

para exportação, o que evidencia ainda mais a pobreza, sabendo que esse processo provoca a 

concentração de terras dificultando o acesso dos trabalhadores com o campo e a consequente 

falta de alimentos necessários à sobrevivência.  

No Polo Juazeiro/Petrolina, o AGRO concentra a terra, especialmente, para produção de 

milho transgênico, provoca, contraditoriamente, o aumento do uso das sementes crioulas pela 

importância delas na alimentação e armazenamento. Aponta-se que, sem os transgênicos, o 

agronegócio perde competividade no mercado, o que significa que a preocupação é o lucro e 

não o ser humano. Para os agricultores familiares/camponeses, a produção de uma semente 

agroecológica elimina a expropriação das terras e impede que grandes cooperações depreciem 

seus preços e aumentem para o consumidor. 
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MODERNIDADE E BARBÁRIE: reflexões sobre o uso de tóxicos no agro brasileiro1 

 

Aline dos Santos Lima2 
Aila Cristina Costa de Jesus3 

Ivone Araújo Pedreira4 
 
Resumo 
 
Na maioria dos municípios brasileiros as atividades agrícolas constituem uma importante fonte de trabalho e renda, 
especialmente para os agricultores familiares camponeses. Parte significativa dessa produção está pautada num 
modelo corporativo de produção e de distribuição de alimentos com o uso de agrotóxicos. Desse modo, o objetivo 
desse trabalho é problematizar o uso de agrotóxicos na produção de alimentos no Território de Identidade Vale do 
Jiquiriçá no estado da Bahia-Brasil. Para tanto, é preciso tecer algumas reflexões acerca da utilização de tóxicos 
no agro brasileiro como expressão da modernidade a partir do estado da arte sobre a temática. Além disso, é preciso 
expor a barbárie em torno da adesão ao modelo corporativo de produção/distribuição de alimentos com o uso de 
agrotóxicos. Empiricamente procedeu-se ao levantamento de dados secundários acerca do uso de agroquímicos na 
região, além do trabalho de campo para contrapor as informações adquiridas. Nota-se que o Vale do Jiquiriçá, 
apesar da comercialização de defensivos químicos para produção agrícola ser oficialmente inexpressiva, tem um 
elevado índice de agrotóxicos na produção de alimentos, o que se observa tanto no número de estabelecimentos 
rurais que usam tais substâncias, quanto nos dados que expõem a contaminação das águas. 
 
Palavras-chave: Modernização do campo – Agrotóxicos – Vale do Jiquiriçá. 
 
 
Introdução 

 

Na maioria dos municípios brasileiros as atividades agrícolas constituem uma 

importante fonte de trabalho e renda, especialmente para os agricultores familiares camponeses. 

Parte significativa dessa produção está pautada num modelo corporativo de produção e de 

distribuição de alimentos com o uso de agrotóxicos. Desse modo, o objetivo desse trabalho é 

problematizar o uso de agrotóxicos na produção de alimentos no Território de Identidade Vale 

do Jiquiriçá5 no estado da Bahia-Brasil.  

 
1 É importante registrar que esse trabalho é parte das ações do Projeto de Pesquisa “Geografando o uso de 
agrotóxicos no Território de Identidade Vale do Jiquiriçá” (Chamada Interna 02/2019/PIBIC-Af/CNPq/IF Baiano). 
2 Professora e Coordenadora do Núcleo de Estudos em Questões Agrárias do IF Baiano Campus Santa Inês/CNPq 
e Pesquisadora do Projeto GeografAR/POSGEO/UFBA/CNPq. E-mail: aline.lima@ifbaiano.edu.br 
3 Licencianda em Geografia do IF Baiano Campus Santa Inês e Membro do Grupo de Estudos Geografia dos 
Territórios e Espaços Rurais do IF Baiano Campus Santa Inês. E-mail:ailacristinacj@gmail.com  
4 Licencianda em Geografia do IF Baiano Campus Santa Inês e Membro do Núcleo de Estudos em Questões 
Agrárias do IF Baiano Campus Santa Inês/CNPq. E-mail: iapedreira@hotmail.com 
5 O Território de Identidade Vale do Jiquiriçá é formado por 20 municípios. São eles: Amargosa, Brejões, 
Cravolândia, Elísio Medrado, Irajuba, Itaquara, Itiruçu, Jaguaquara, Jiquiriçá, Lafayete Coutinho, Laje, Lajedo do 
Tabocal, Maracás, Milagres, Mutuípe, Nova Itarana, Planaltino, Santa Inês, São Miguel das Matas e Ubaíra 
(SEPLAN, 2015). O Território de Identidade é a regionalização oficial da Bahia desde 2007. Trata-se de uma 

mailto:aline.lima@ifbaiano.edu.br
mailto:ailacristinacj@gmail.com
mailto:iapedreira@hotmail.com
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Para tanto, é preciso tecer algumas reflexões acerca da utilização de tóxicos no agro 

brasileiro como expressão da modernidade a partir do estado da arte sobre a temática. Além 

disso, é necessário expor a barbárie em torno da adesão ao modelo corporativo de 

produção/distribuição de alimentos com o uso de agrotóxicos. Metodologicamente 

selecionamos obras que permitem uma reflexão sobre o uso de tóxicos no agro brasileiro 

mediante a articulação entre Geografia-espaço-técnica-agroquímicos na produção de alimentos. 

Desse modo, se propõe refletir e expor como o tema dos agrotóxicos pode ser, simultaneamente, 

associado a modernidade, muito embora permeados de barbáries em múltiplas dimensões. 

Empiricamente recorreremos a realidade concreta dos municípios do Vale do Jiquiriçá 

a partir dos dados secundários e do trabalho de campo que vem sendo realizado em 

estabelecimentos comerciais, na cidade de Jaguaquara, e com estudantes matriculados no 

Colégio Municipal Aurino Fausto dos Santos (CMAFS), localizado no espaço rural de Ubaíra. 

 

Geografia e técnica  

A Geografia é um campo do saber que atribui centralidade analítica a expressão material 

visível da sociedade: o espaço (MOREIRA, 1987). O espaço é o conjunto indissociável de 

objetos geográficos (sistemas de objetos) que adquire princípio ativo mediante os processos 

sociais (sistemas de ações) (SANTOS, 1997; 2008). Como os objetos geográficos contém 

frações do social, o espaço não é apenas forma, mas formas-conteúdo e, por isso, “estão sempre 

mudando de significação, na medida em que o movimento social lhes atribui, a cada momento, 

frações diferentes do todo social” (SANTOS, 2008, p. 12-13).  

Porém, não se trata de qualquer espaço. O espaço que interessa a Geografia é o espaço 

humano, não porque é habitado pelo homem, mas porque é transformado pela dimensão do 

trabalho (SANTOS, 2002b). Desse modo, o espaço geográfico é a materialidade do processo 

de trabalho e a técnica é o principal elemento mediador, ou seja, é a “principal forma de relação 

entre o homem e a natureza”, pois compreende “um conjunto de meios instrumentais e sociais, 

 
política implementada na esfera nacional a partir de 2003 no âmbito da então Secretaria de Desenvolvimento 
Territorial ligada ao antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário. O objetivo desses Territórios é a implantação 
de políticas de desenvolvimento rural sustentável com a participação social, sendo o critério de delimitação a 
autoidentificação, portanto, baseados na identidade e no pertencimento dos grupos sociais. Na Bahia, estado que 
possui 27 unidades territoriais, esse modelo entrou em vigor somente a partir de 2007 devido às divergências 
político-partidárias entre o governo estadual – na época, o Partido da Frente Liberal – e o federal – Partido dos 
Trabalhadores (LIMA, 2017). 
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com os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço”6 (SANTOS, 

1997, p. 25).  

Ocorre que o processo de trabalho se define a partir do modo como os homens 

configuram entre si as forças produtivas (MOREIRA, 1987). Nas chamadas sociedades 

naturais, havia “uma unicidade orgânica entre o homem e a natureza. O ritmo do trabalho e da 

vida dos homens repetia o ritmo da natureza” (MOREIRA, 1987, p. 76).  

Para Milton Santos, ao tratar das metamorfoses do dinheiro e do território, no começo 

da história a sociedade vivia contextos geográficos limitados e compartilhava um mundo lento, 

sem movimento, estável e as feições naturais funcionavam “com pequena mediação técnica, 

porque então as técnicas eram de alguma forma herdeiras da natureza circundante, ou um 

prolongamento do corpo. Elas eram ao mesmo tempo o resultado desse aperfeiçoamento do 

corpo à natureza” (SANTOS, 1999, p. 8).  

O mundo já não é formado por uma sociedade com feições naturais (SANTOS, 1999). 

Somos parte de uma sociedade histórica (MOREIRA, 1987) permeada por diferenciações 

espaço-temporais especialmente demarcadas pela difusão seletiva das técnicas no espaço 

(SANTOS, 1997). Por isso, é possível afirmar que os tempos são desiguais no espaço e que o 

“novo não chega a todos os lugares no mesmo momento temporal” (SAQUET, 2015, p. 82).  

Logo, as técnicas possuem diferentes datações. Ou seja, inclui tempo. Assim, num 

mesmo território nacional, coexistem subsistemas técnicos diferentemente datados, isto é, 

elementos técnicos provenientes de épocas diversas, pois as técnicas “são uma medida do 

tempo”, sendo que o espaço e o tempo se tornam concretos na medida em que “o trabalho 

realizado em cada época supõe um conjunto historicamente determinado de técnicas” 

(SANTOS, 1997, p. 45; 46). 

Não se pode esquecer que a relação espaço-tempo está num movimento universal 

(SAQUET, 2015) cuja medida é um “tempo despótico” (SANTOS, 1998) que comanda o ritmo 

 
6 Diante dessa discussão, cabe lembrar os pressupostos da existência humana e da história problematizados por 
Karl Marx e Friedrich Engels. Esses autores, constataram que “(...) todos os homens devem ter condições de viver 
para poder ‘fazer a história’. Mas, para viver, é preciso antes de tudo beber, comer, morar, vestir-se e algumas 
outras coisas mais. O primeiro fato histórico é, portanto, a produção dos meios que permitem satisfazer essas 
necessidades, a produção da própria vida material; e isso constitui um fato histórico, uma condição fundamental 
de toda a história (...) para manter os homens com vida (...) uma vez satisfeita a primeira necessidade, a ação de 
satisfazê-la é o instrumento já adquirido com essa satisfação levam a novas necessidades” (MARX & ENGELS, 
1998, p. 21-22). 
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dos outros. Apesar disso, é importante considerar que a lógica do capital e o seu espaço 

disciplinar não se impõe consensualmente. Muito embora os agentes hegemônicos tensionem 

pela construção de uma ordem única, os dominados constroem contrapontos com vistas a 

romper o poder instituído e construir outras formas de apropriação do espaço geográfico. Ou 

seja, constroem aquilo que Moreira (2006) qualificou de contra-espaço, tais como os conflitos, 

as resistências, as articulações de movimentos sociais, a criação de instituições (associações, 

partidos e sindicatos) e a construção de fóruns, dentre outros7.  

 

Geografia histórica da técnica e da tecnologia na produção de alimentos  

Parte-se do pressuposto que o espaço geográfico é uma totalidade e, como tal, sua 

análise pode ser feita mediante a fragmentação/reconstituição desse todo. Neste sentido, o 

espaço pode ser dividido pelos chamados elementos do espaço, ou seja, pelos homens que 

fornecem a força de trabalho, pelas firmas que produzem bens/serviços/ideias, pelas instituições 

que produzem normas/ordens/legitimação, pelo meio ecológico que constitui a base física do 

trabalho humano e pelas infraestruturas que são o trabalho humano materializado (SANTOS, 

2008). 

Também é importante registrar que os elementos do espaço “somente podem ser 

entendidos à luz da sua História e do presente” e que, ao longo da História, todo e qualquer 

elemento “se acha em evolução constante” (SANTOS, 2008, p. 20). Assim, a produção de 

alimentos com agroquímicos deve ser compreendida como o resultado da evolução constante 

das técnicas, pois em cada época os elementos do espaço são portadores de uma “tecnologia 

específica e uma certa combinação de componentes do capital e do trabalho” (SANTOS, 2008, 

p. 23). 

 
7 Em oposição ao uso de agroquímicos ditado pelos agentes hegemônicos, são construídos contra-espaços também 
nas instituições que ofertam ensino-pesquisa-extensão, tal qual o IF Baiano Campus Santa Inês. É possível, citar, 
por exemplo, ações como a oficina “Dicomer e ‘dibeber’ em tempos de veneno na mesa” executada, desde 2018, 
em escolas da educação básica no Território de Identidade Vale do Jiquiriçá e transformada em projeto de extensão 
através do Edital nº 04/2019/PROEX/CPPEX/IF Baiano. Essa atividade extensionista, proposta pelos membros do 
Núcleo de Estudos em Questões Agrária IF Baiano Campus Santa Inês/CNPq, está sendo executada com 
estudantes do Ensino Fundamental II do Colégio Municipal Aurino Fausto dos Santos, na comunidade de Jenipapo, 
no município de Ubaíra-BA. 
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Considerando que a “cada momento histórico cada elemento muda seu papel e a sua 

posição no sistema temporal e no sistema espacial” (SANTOS, 2008, p. 20), é possível observar 

que 

Desde a Antiguidade clássica, agricultores desenvolvem maneiras de lidar com 
insetos, plantas e outros seres vivos que se difundem nos cultivos, competindo pelo 
produto. Escritos de romanos e gregos mencionavam o uso de produtos como o 
arsênio e o enxofre nos primórdios da agricultura. A partir do século XVI, registra-se 
o emprego de substâncias orgânicas, como a nicotina e piretros extraídos de plantas, 
tanto na Europa quanto nos Estados Unidos (RIGOTTO & ROSA, 2012, p. 88). 

 

A partir do século XVIII ocorreu a chamada Primeira Revolução Agrícola, quando a 

“integração entre atividades agrícolas e pecuárias na agricultura permitiu o plantio de forragens 

em sistema de rotação com outras culturas, levando a grande melhoria da fertilidade dos solos”. 

Em meados do século XIX, os experimentos feitos em laboratório identificaram que as “plantas 

alimentícias cresciam melhor e tinham maior valor nutritivo quando eram adicionados ao seu 

cultivo elementos químicos” (PEREIRA, 2012, p. 688). 

Em meados do século XX, os chamados países industrializados passaram a desenvolver 

um conjunto de técnicas capazes de aumentar a produtividade agrícola8 (RIGOTTO & ROSA, 

2012). Tal processo, qualificado como Revolução Verde, consiste na  

 

Introdução em larga escala, a partir da década de 1950, em muitos países do mundo 
(...) de variedades modernas de alta produtividade (...) cujo objetivo foi intensificar a 
oferta de alimentos (...) com um programa de valorização do aumento da 
produtividade agrícola por meio de uma tecnologia de controle da natureza de base 
científico-industrial, a fim de solucionar a fome no mundo, visto que na época se 
considerava a pobreza, e principalmente a fome, como um problema de produção 
(PEREIRA, 2012, p. 687). 

 

Essas invenções possibilitaram “a industrialização da agricultura primeiro na Europa e 

na América do Norte e, posteriormente em países em desenvolvimento” (REHMER & WENZ, 

2018, p. 19). Em meados dos anos 1960, essa “nova tecnologia genético-química” conheceu 

êxito e “foi concebida como um pacote tecnológico – insumos químicos, sementes de 

 
8 Esse processo de modernização “levou a grandes transformações e a uma ruptura no modo de conceber a 
agricultura” (PEREIRA, 2012, p. 687). Essa ruptura, que não foi um movimento linear, pode ser analisada à luz 
das etapas fundamentais do crescimento agrícola, tal qual esboçado por Alberto Passos Guimarães ao sistematizar 
as quatro fases da revolução agrícola na Europa, quais sejam: evolução do nomadismo para a vida sedentária; 
revolução agrícola, com a paulatina substituição da força humana pela força mecânica; separação econômica e 
geográfica entre a agricultura e a indústria; e a paulatina rearticulação entre agricultura e indústria (GUIMARÃES, 
p. 1979, p. 13-14). 
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laboratório, irrigação, mecanização, grandes extensões de terra – conjugado ao difusionismo 

tecnológico, bem como a uma base ideológica de valorização do progresso” (PEREIRA, 2012, 

p. 687).  

Assim, a Revolução Verde foi adotada “pelos agricultores que eram capazes de adquirir 

esses novos meios de produção e nas regiões favorecidas, onde era possível de rentabilizá-los”. 

Nos “países em desenvolvimento”, os poderes públicos favoreceram intensamente a “difusão 

dessa revolução comandando políticas de incentivo aos preços agrícolas, de subvenções aos 

insumos, de bonificação dos juros de empréstimos e de investimentos em infraestruturas de 

irrigação, drenagem e transporte” (MAZOYER & ROUDART, 2010, p. 28-29). 

Nesse bojo, o Brasil, enquanto uma nação em desenvolvimento, passou a compor o rol 

dos países que aderiram a modernização da agricultura em larga escala. Para tanto, os militares 

que instalaram o golpe de estado, se encarregaram de impor a “utilização de todo um aparato 

industrial, financeiro, científico, tecnológico, educacional, agroindustrial e comercial por meio 

de ações do Estado e do capital privado” (TARDIN, 2012, p. 186).  

 

Geografia histórica da técnica e da tecnologia na produção de alimentos no Brasil 

No Brasil, a década de 1960, é o marco temporal da ruptura na produção agrícola através 

do “novo regime tecnológico” (PETERSEN, p. 2012, p. 43). Segundo José Graziano da Silva, 

no início dos anos sessenta, instalam-se fábricas de máquinas e insumos agrícolas no país. A 

implantação dessas indústrias aponta o avanço na solução das questões agrícolas, isto é, dos 

“aspectos ligados às mudanças da produção em si mesma: o que se produz, onde se produz e 

quanto se produz”, importando sempre as quantidades e os preços dos bens produzidos (SILVA, 

1981, p. 11).  

Desde então, passa a vigorar um modelo de produção denominado “novo padrão 

agrícola” (FABRINI, 2002, p. 141) também chamado como “agricultura científica globalizada” 

(SANTOS, 2002a, p. 88). O resultado é uma forma de produzir que demonstra a passagem de 

uma agricultura dependente das condições naturais para uma agricultura cada vez mais 

dependente de tecnologia (ANDRADE, 1979; SILVA, 1981; FERNANDES, 1999; FABRINI, 

2002; PERTILE, 2008; VERGÉS, 2011).  

Assim, a produção agrícola “múltipla, que aproveitava os mais diversos modos e 

recursos naturais para empregar a capacidade familiar de trabalho” passa a seguir um “modelo 
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especializado, depredador do meio ambiente e incompatível com a disponibilidade doméstica 

braçal” (VERGÉS, 2011, p. 82). 

A consolidação desse padrão novo só se tornou possível graças ao apoio do Estado 

brasileiro, seja através da implantação de políticas agrícolas ou da concessão de crédito para a 

modernização tecnológica em determinados setores da agricultura9 (SILVA, 1981; 

FERNANDES, 1999; MAZOYER & ROUDART, 2010; OLIVEIRA, 2013). 

Desse modo, o “sonho do capitalismo” de “tornar a agricultura uma fábrica” se 

concretizou e o “capital está em festa”. As inovações revolucionaram o campo: os inumeráveis 

agrotóxicos, as sementes híbridas, o maquinário agrícola vinculado a técnicas de programação 

e a biotecnologia libertou os trabalhadores dos “caprichos da natureza”. Com isso, o setor 

agropecuário pode se livrar da “ditadura da fertilidade, das chuvas e do clima” (VERGÉS, 2011, 

p. 95). 

Se a agricultura científica globalizada (SANTOS, 2002a) com o aporte do estado foi 

capaz de resolver as questões agrícolas, o mesmo não se pode dizer em relação as questões 

agrárias, cuja centralidade são as transformações nas relações sociais e trabalhistas de produção 

ou, em outros termos, como se produz e de que forma se produz (SILVA, 1981). 

Tal assertiva só pode ser compreendida se se analisar a realidade concreta a partir de 

uma leitura do capitalismo enquanto sistema responsável por um desenvolvimento contraditório 

e desigual. A expressão territorial desse processo pode ser observada nos dados do Censo 

Agrícola/Agropecuário entre 1920-2006. A série histórica do Censo no Brasil permite constatar 

que “por 86 anos – mais de três quartos de séculos –, quase metade das terras do País estão 

concentradas nas mãos do grupo de proprietários com mais de 1.000 ha” (GERMANI, 2010, p. 

273-274).  

O fato do Brasil se caracterizar como um país onde “estão os maiores latifúndios que a 

história da humanidade já registrou” (OLIVEIRA, 2013, p. 144) não foi modificado nem 

mesmo com as leis referentes a reforma agrária. Entre 1986 e 2014, foram assentadas no país, 

 
9 Para Schneider (1981), o cooperativismo foi uma importante estratégia para expansão do capital e da economia 
de mercado, inclusive gerando um dinamismo diferenciado entre a agricultura comercial e a agricultura tradicional, 
acirrado por uma política de modernização seletiva, que privava o setor tradicional dos estímulos de preços, de 
crédito e de assistência técnica. 
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em todas as modalidades de acesso à terra, 1.320.463 famílias em 9.127 assentamentos numa 

área total de 88.297.609 hectares10 (INCRA, 2015 apud LIMA, 2017).  

Os resultados modestos da não reforma agrária brasileira podem ser observadas, 

também, no fato de que, em 2015, haviam 365 imóveis no país com área acima de 100.000 

hectares correspondendo a “0,006 do total (...) [sendo que a] área ocupada por tais imóveis 

corresponde a 18% de toda a área ocupada por imóveis rurais” (INCRA apud BOMBARDI, 

2017, p. 31). 

Por esse viés é possível perceber a dupla face da modernização do agronegócio 

brasileiro em pleno século XXI: os movimentos sociais continuam em luta pela 

conquista/permanência da/na terra ao passo que a elite concentradora desse bem da natureza 

responde com a barbárie expressa nas estatísticas da violência no campo11 e na cidade 

(OLIVEIRA, 2013).  

Se por um lado o pacote tecnológico promove a expropriação camponesa, por outro o 

processo de urbanização promete a reterritorialização nas cidades. Entre 1940-1980, ocorreu 

“uma verdadeira inversão quanto ao lugar de residência da população brasileira”, ou seja, a taxa 

de urbanização que era de 26,35%, em 1940, alcança 68,86%, em 1980 (SANTOS, 1998, p. 

135). Essa inversão cria um mercado consumidor de alimentos nas cidades. Isso demonstra que 

a transição da população brasileira do campo para a cidade provoca mudança nos hábitos 

alimentares (PERTILE, 2008).  

Como desdobramento desse processo, a produção dos principais itens agropecuários 

brasileiros12 se tornou dependente de um “modelo de produção racional” baseado na “utilização 

intensiva de sementes híbridas e de insumos químicos (fertilizantes e agrotóxicos), na 

mecanização da produção e no uso extensivo de tecnologia” (MOREIRA apud RIGOTTO & 

ROSA, 2012, p. 88).  

 
10 No Brasil, existem 9.127 assentamentos de reforma agrária. Desse total, 7.035 assentamentos (77,08%) tem 
como origem um decreto desapropriatório. Foram 1.296 desapropriações até 1994. Nos governos Fernando 
Henrique (1995-1999) e (1999-2003), foram 3.536 desapropriações. Nos dois governos Lula (2003-2007) e (2007-
2011) foram 1.987 desapropriações. No governo Dilma (2011-2014) foram 216 (INCRA, 2015 apud LIMA, 2017).  
 
11 Entre 1985-2014, houve 1.591 assassinatos no campo brasileiro (CPT, 1985-2014 apud LIMA, 2017).  
12 Entre 1960-2005, os principais “itens agropecuários” produzidos (por toneladas) no Brasil, foram: algodão, 
arroz, batata, cacau, café, cana de açúcar, carne bovina, carne de frango, carne suína, cebola, feijão, fumo, laranja, 
leite, mamona, mandioca, milho, ovos, soja, tomate e trigo (MENDES & PADILHA JÚNIOR, 2007, p. 162). 
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Em 2016, dentre os 10 primeiros produtos com maior participação no total das 

exportações brasileiras, 7 eram produtos agropecuários, tais como: soja, açúcar, carne de 

frango, farelo de soja, carne bovina, celulose e café em grão. Vale ressaltar, que a pauta da 

exportação agrícola brasileira tem se consolidado por meio da ampliação de cultivos voltados 

para a transformação em commodities ou agrocombustíveis. Isso tem ocorrido em detrimento 

dos itens básicos da alimentação nacional, tais como arroz, feijão, farinha de mandioca, farinha 

de trigo e macarrão/trigo13 (BOMBARDI, 2017). 

Infere-se que a produção de commodities e/ou agrocombustíveis demanda intensa 

utilização de agrotóxicos (BOMBARDI, 2017). Originalmente produzido a partir “dos gases 

mortais” (FIDELES apud RIGOTTO & ROSA, 2012, p. 88) utilizados nas duas grandes guerras 

mundiais, os agrotóxicos são  

 

Produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso 
nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, 
nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas 
e de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a 
composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos 
considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos empregados como 
desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento (BRASIL, 2002) 

 

Os agrotóxicos também são conhecidos como pesticidas, produtos fitossanitários, 

defensivos agrícolas ou agroquímicos. Tratam-se de substâncias químicas  

 

Com ação tóxica e incluem fertilizantes, herbicidas, inseticidas, acaricidas, 
fungicidas, nematicidas (...), que têm como ingredientes ativos compostos químicos 
formulados para aumentar o potencial produtivo dos solos, prevenir, combater ou 
destruir espécies indesejáveis ou doenças que possam interferir na produção, no 
processamento, armazenamento e transporte de alimentos, agroprodutos, madeira e 
seus derivados (MELO, et.al. 2010, p. 101). 

 

 
13  Bombardi (2017, p. 25-28), apresenta a discrepância entre a área cultivada com os itens da pauta de exportação 
e da alimentação básica. A sistematização dos dados apontam que: a) a área cultivada com soja era de 33 milhões 
de hectares na safra 2015/6; b) a área cultivada com cana-de-açúcar era de 8,6 milhões de hectares na safra 2015/6; 
c) atualmente (não informa o período exato) a soma da área cultivada com arroz-feijão-trigo-mandioca corresponde 
a 8,5 milhões; d) a área cultivada com eucalipto chega a 7,4 milhões de hectares, mas não informa o ano. Assim, 
concordamos com Oliveira (2013, p. 131; 132), quando ele afirma que o “agronegócio é sinônimo de produção 
para o mundo (...) o mesmo Brasil moderno do agronegócio que exporta, tem que importar arroz, feijão, milho, 
trigo e leite (alimentos básicos dos trabalhadores brasileiros)”. 
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Os pesticidas comerciais “são formulações, cujos componentes principais são chamados 

ingredientes ativos. Os ingredientes ativos são misturados com ingredientes inertes (inativos)”. 

Além disso, os pesticidas podem ser classificados em grupos segundo o organismo-alvo. Sendo 

assim, os herbicidas controlam as ervas daninhas; os inseticidas controlam os insetos; os 

acaricidas controlam os ácaros; os fungicidas controlam os fungos; e os nematicidas controlam 

os vermes (MELO, et.al. 2010, p. 105). 

O uso intensivo de agroquímicos ratifica as colocações de Ariovaldo Umbelino de 

Oliveira ao afirmar que a geografia do mundo mudou. Essa mudança é atribuída a unidade 

contraditória das empresas multinacionais com as classes sociais nacionais que se articulam 

para promover uma nova organização territorial em escala mundial do capitalismo. A vigência 

dessa nova ordem internacional demanda três processos interdependentes: a necessidade de 

movimentos internacionais de capitais, a produção capitalista internacional e a existência de 

ações de governos a nível internacional (OLIVEIRA, 2013). 

O movimento internacional de capitais se conforma numa conjuntura específica: a 

necessidade de reconstrução da Europa e Japão após a última grande guerra. Assim, os norte-

americanos abriram filiais e subsidiárias em todas as partes do mundo através do Plano Marshall 

(OLIVEIRA, 2013). No Brasil, a repercussão desse processo ocorreu com a implantação de 

indústrias de tratores, equipamentos agrícolas, fertilizantes e rações nos anos 1960 (SILVA, 

1981).  

Por sua vez, a produção capitalista internacional se conformou na medida em que 

empresas estrangeiras substituíram a disputa pela cooperação e se associaram com empresas 

nacionais (OLIVEIRA, 2013). Neste sentido, quatro corporações ocidentais dominam o 

mercado global de produtos agrícolas. Recentemente a trader de grãos estatal chinesa Cofco 

juntou-se a elas (HERRE, 2018). 

Segundo Roman Herre, “quatro empresas dominam tanto a importação como a 

exportação de commodities agrícolas: Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill e Louis 

Dreyfus Company. Juntas elas são conhecidas como o ‘grupo ABCD’ ou simplesmente 

‘ABCD’”. Todas as quatro foram fundadas entre 1818 e 1902 e, com exceção da ADM, as 

corporações são controladas por suas famílias fundadoras. Em conjunto, representam 70% do 

mercado mundial de commodities agrícolas (HERRE, 2018, p. 28).  

É possível ter uma dimensão de como as corporações globais tem determinado a 

produção agrícola no mundo – tanto através do fornecimento de máquinas e agrotóxicos, quanto 
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através da comercialização, processamento primário e desenvolvimento de tecnologias para 

produção de alimentos (WILKINSON, 2018) – quando se observa quais são e onde estão 

situadas as maiores empresas produtoras de agrotóxicos, conforme Quadro 1.  

 

Quadro 1 – Mercado Mundial de Agrotóxicos (2016): 

Empresa  País (%) do mercado 

1° Syngenta  Suíça [China] 19,2 

2° Bayer CropScience  Alemanha 17,6 

3° Basf Alemanha 12,3 

4° Dow AgroSciences EUA 9,3 

5° Monsanto EUA 7,0 

6° DuPont EUA 5,8 

7° Adama China 5,8 

8° Sumitomo Chemical Japão 4,8 

9° FMC EUA 4,5 

10° UPL EUA 4,3 

-- Demais  Demais 9,3 

FONTE: Bombardi (2017, p. 43). 
ELABORAÇÃO: Aline dos Santo Lima. 
 

O Quadro 1, construído com base na obra “Geografa do uso de agrotóxicos no Brasil e 

conexões com a União Europeia”, demonstra que praticamente todas as empresas do setor tem 

suas sedes na China, EUA, Japão e países europeus14 (BOMBARDI, 2017).  

Por outro lado, é importante registrar que o uso intensivo de agrotóxicos na produção 

agrícola tem implicações tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. 

Considerando esse processo no bojo do desenvolvimento geográfico desigual presume-se que 

os impactos negativos do uso de agrotóxicos atingem diretamente os chamados países em 

 
14 Segundo Oliveira (2013, p. 121), “461 (92,2%) empresas multinacionais pertencem ao bloco econômico 
capitalista rico, ou seja, 192 (38,4%) são norte-americanas, 163 (32,6%) europeias, 85 (17%) japonesas, 14 (2,8%) 
canadenses e 6 (1,2%) australianas”. 
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desenvolvimento. Afinal, quais as consequências diante do fato do Brasil ser o “quarto maior 

consumidor de fertilizantes do mundo”? (REHMER & WENZ, 2018, p. 19).  

Segundo Christian Rehmer e Katrin Wenz, no Brasil, o uso de fertilizantes aumentou 

3,5 vezes desde 199515. Os pesquisadores advertem que a maior fonte de contaminação é a 

aplicação de fertilizantes na agricultura que deixa “concentrações elevadas de nitrato e metais 

pesados no solo, em rios e águas subterrâneas” (REHMER & WENZ, 2018, p. 19).  

Esse quadro revela que Oliveira (2013, p. 154) estava com razão ao afirmar que o “uso 

generalizado dos agrotóxicos mostra qual foi o mais ‘espetacular resultado da modernização’ 

da agricultura: seu envenenamento gradativo. Em sua maior parte, uma espécie de ‘indústria 

das doenças e da morte’ a médio e longo prazo. E é óbvio que a maior parte da ‘indústria médica 

e farmacêutica agradece pelos seus clientes’”. Resta saber: como todo esse processo se 

materializa no espaço geográfico do Vale do Jiquiriçá? 

 

Uso e abusos dos agrotóxicos no Vale do Jiquiriçá 

No Território de Identidade Vale do Jiquiriçá a população total é formada por 301.682 

habitantes, sendo que 174.633 pessoas vivem no espaço urbano (58%) e 127.049 permanecem 

no espaço rural (42%). Parte desses sujeitos ocupam um dos 25.997 estabelecimentos rurais 

existentes nos 20 municípios que compõem esse recorte espacial, o que compreende uma área 

de 791.478 hectares (IBGE, 2006; 2010).  

Com base nesses dados, não seria aventurado afirmar que parte significativa dos 42% 

de habitantes que vivem no campo realizam suas condições materiais de existência a partir da 

produção agrícola, seja através do trabalho realizado em um dos 22.547 estabelecimentos que 

compõem a forma espacial denominada de agricultura familiar (86,7%) ou em uma das 3.450 

unidades produtivas da agricultura não familiar (13,3%) (IBGE, 2006; 2010). 

É importante lembrar que o Brasil é o país que “mais usa agrotóxicos no mundo, sendo 

que cada brasileiro consome cerca de 5,2 litros de venenos por ano” (CAMACHO, 2013, p. 

248). A posição brasileira no ranking dos maiores consumidores de agrotóxicos se confirma na 

medida em que entre os agricultores familiares camponeses, o acesso à tecnologia é restrito, 

 
15 É importante salientar que, entre 1950 e 2000, a “produção de grãos em todo o mundo aumentou 2,9 vezes, de 
631 para 1.835 milhões de toneladas. No mesmo período, entretanto, o consumo de fertilizantes aumentou de 10,1 
vezes, passando de 14 milhões de toneladas, em 1950, para 141 milhões de toneladas em 2000” (PORTO-
GONCALVES, 2004, p. 9). 
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“pois apenas 10% possuem trator, 38% utilizam fertilizantes e 1% tem máquinas colheitadeiras. 

Entretanto, o uso de agrotóxicos já chegou a mais de 60% dos estabelecimentos” (OLIVEIRA, 

2007, p. 134).  

Em que medida os municípios do Vale do Jiquiriçá estão inseridos nesse contexto? 

Buscou-se, inicialmente, identificar as empresas que comercializam agrotóxicos no Território 

de Identidade Vale do Jiquiriçá. Para tanto, optou-se por buscar dados a partir da Relação Anual 

de Informações Sociais (RAIS) com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE).  

Na Bahia, esses dados são sistematizados pela Coordenação de Pesquisas Sociais 

(COPES) da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). Foram 

solicitadas informações para os municípios do Vale do Jiquiriçá com base na CNAE 4683, cuja 

classe/subclasse, segundo a Comissão Nacional de Classificação (CONCLA) do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), abarca o “comércio atacadista de defensivos 

agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo”16.  

Supreendentemente, em 2016, dos 20 municípios do Vale, somente Mutuípe possuía 

uma única empresa enquadrada na tipologia CNAE 468317. Tal empresa, à época, tinha 1 

funcionário que recebia entre ½ até 1 salário mínimo. Esse empregado era do sexo masculino, 

possuía o ensino médio completo e estava na faixa etária entre 30-39 anos (ETKIN, 2018).  

Apesar de Mutuípe ser o único que oficialmente possui uma empresa que comercializa 

agrotóxicos na região, são os municípios de Cravolândia, Itaquara, Itiruçu, Jaguaquara e Lajedo 

do Tabocal que estão entre os municípios baianos com alta porcentagem de estabelecimentos 

que utilizam agrotóxicos no estado, sem contar nas elevadas taxas de intoxicação por 

agrotóxicos de uso agrícola em Itaquara e Itiruçu (BOMBARDI, 2017).  

O fato de Jaguaquara não ter registros de empresas que comercializam defensivos 

agrícolas é ainda mais surpreendente, pois esse município ocupa lugar de destaque na 

agricultura baiana, pela sua diversidade em produtos hortifrutigranjeiros, com grande 

 
16 Disponível em: <https://concla.ibge.gov.br/busca-online-

cnae.html?view=subclasse&tipo=cnae&versao=10&subclasse=4683400>. Acesso em: 21 out. 2019. 
17 No trabalho de campo realizado em Jaguaquara, o empregado de uma das principais lojas que comercializam 
produtos agrícolas, assegurou que não consegue compreender a inexistência oficial de lojas que comercializam 
defensivos, pois a cidade tem uma empresa do ramo agrícola que é a segunda loja mais antiga da Bahia, nesse 
seguimento. Ficando atrás apenas de uma, na Chapada Diamantina (TRABALHO DE CAMPO, 2019). 
 

https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=subclasse&tipo=cnae&versao=10&subclasse=4683400
https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=subclasse&tipo=cnae&versao=10&subclasse=4683400
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produtividade e comercialização. Tanto assim, que Jaguaquara possui o “Mercado Produtor 

Ceasa (...) inaugurado em 1970 (...) um importante mercado atacadista de hortifrutigranjeiros 

da Bahia, atendendo a várias regiões do país” (SUDIUC, 2017, p. 16). Tal posição, faz do 

município “o 3° (terceiro) maior mercado de comercialização do Estado da Bahia” 

(JAGUAQUARA, 2015, p. 24). 

Diante disso, foi realizado um trabalho de campo na cidade de Jaguaquara com o 

objetivo de identificar os principais agrotóxicos comercializados em uma das principais lojas 

de produtos agropecuários da cidade. Na oportunidade, tivemos acesso ao levantamento da 

comercialização dos principais inseticidas/acaricidas, fungicidas/bactericidas, herbicidas e 

adjuvantes referente ao ano 2017.  

Levando em consideração que “de modo geral, em função do tipo de produto, a 

necessidade do uso de pesticidas pela atividade agrícola, decresce na seguinte ordem: 

herbicidas>inseticidas>fungicidas” (MELO, et.al. 2010, p. 103), apresentamos informações 

acerca dos principais herbicidas vendidos em um dos principais estabelecimentos que 

comercializam produtos agrícolas em Jaguaquara, conforme Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Jaguaquara: principais herbicidas vendidos em loja pesquisada (2017): 

Produto Fabricante Quantidade  
(litros) 

Classificação 
toxicológica 

Glifosato 480 Nufarm 138 Classe III 

Gramoxone 200 Syngenta 510 Classe I 

Podium EW Bayer 39 Classe I 

Roundup Original Monsanto 137 Classe II 

Sencor 480 Bayer 8 Classe II 

FONTE: Trabalho de campo, 2018. 
ELABORAÇÃO: Aline dos Santos Lima. 

 

A partir da leitura do Quadro 2, elaborado com informações fornecidas por um 

empregado da loja pesquisada, nota-se os principais herbicidas comercializados, bem como as 

empresas fabricantes, a quantidade vendida e a classificação toxicológica. Em 2017, os pouco 

mais de 800 litros de herbicidas comercializados no município apresentaram graus de toxidade 

distintos.  
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A toxicidade é “medida por meio da variável (...) (Dose Letal), que representa a 

concentração do pesticida que é capaz de matar 50% dos organismos testados. Baixo valores 

de DL (...) são altamente tóxicos”. A Organização Mundial da Saúde classificou os efeitos 

tóxicos dos agrotóxicos em quatro classes, o que é ratificado pela Lei 7.802 de 1989 no Brasil, 

como apresentado a seguir: Classe I – extremamente tóxicos (faixa vermelha); Classe II – 

altamente tóxicos (faixa amarela); Classe III – mediamente tóxicos (faixa azul); e Classe IV – 

pouco ou muito pouco tóxicos (faixa verde) (MELO, et.al. 2010, p. 107).  

Dois dos cinco herbicidas mais vendidos em Jaguaquara, em 2017, se enquadravam 

como extremamente tóxicos e são vendidos pelas marcas Syngenta e Bayer (TRABALHO DE 

CAMPO, 2018). Juntas essas duas empresas controlavam 36,8% do mercado mundial de 

pesticidas em 2016 (BOMBARDI, 2017).  

Outra informação extremamente relevante, obtida durante o trabalho de campo em 

Jaguaquara, ajuda a entender o motivo pelo qual esse município, que se destaca regionalmente 

pelo potencial agrícola, assim como outros do Vale, não possui sequer um estabelecimento do 

“comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo”.  

A justificativa – apontada pelo funcionário da loja pesquisada e detalhada por uma 

funcionária de um escritório de contabilidade da cidade – é a de que os estabelecimentos 

comerciais passaram a limitar o número de atividades que compõe o CNAE por conta da 

aprovação do Projeto de Lei n°. 001 de 30/10/2017. A Lei Complementar de 2017 altera o 

Código Tributário do município, sendo que seu Artigo 157°, determina que  

 

O estabelecimento que mantenha atividades diversas no mesmo local, sem 
delimitação física de espaço, sendo de propriedade do mesmo contribuinte, será 
sujeito ao pagamento da taxa pela atividade de maior alíquota, acrescida de 30% 
(trinta por cento) desse valor para cada uma das demais atividades (CÂMARA 
MUNICIPAL DE JAGUAQUARA, 2017, p. 90). 
 

Visando não aumentar os custos, alguns empresários tem optado por fazer alteração 

contratual de suas empresas. Com isso retiram as atividades secundárias e deixam como 

atividade principal um só ramo que abranja um vasto segmento. Essas observações, apesar de 

importantes e pertinentes, não são satisfatórias, pois os dados da RAIS disponibilizadas pela 

COPES/SEI se refere ao ano 2016 e a alteração da lei tributária jaguaquarense só é feita em 

2017. Ou seja, mesmo antes da Câmara Municipal de Jaguaquara aprovar, por onze votos a três 
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a Lei Complementar nº 001/2017, já não havia no município nenhum estabelecimento 

comercializando pesticidas.  

Mesmo os vinte municípios do Vale do Jiquiriçá não dispondo de mais que um 

estabelecimento comercial vendendo “defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos 

do solo” os agrotóxicos estão sendo utilizados, basta observar a Figura 1. O mapa indica que os 

municípios de Jaguaquara, Jiquiriçá, Lafaiete Coutinho, Mutuípe e Santa Inês são os que mais 

utilizam agrotóxicos na produção de alimentos no Vale. 

 

Figura 1 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos 20 municípios que compõem o Vale do Jiquiriçá praticamente não existe venda de 

agroquímicos, ao menos oficialmente. Apesar do silenciamento nos dados que as empresas 

apresentam ao Ministério do Trabalho através da Relação Anual de Informações Sociais, o Vale 

possui municípios que sobressaem em relação ao uso – Cravolândia, Itaquara, Itiruçu, 

Jaguaquara, Jiquiriçá, Lafaiete Coutinho, Lajedo do Tabocal, Mutuípe e Santa Inês 

(BOMBARDI, 2017; IBGE, 2017) – e as taxas de intoxicação por agrotóxicos de uso agrícola 

– Itaquara e Itiruçu (BOMBARDI, 2017). 

O silenciamento se esvai com o temor diante da contaminação das águas após as 

divulgações dos mapas elaborados pela equipe de jornalistas que compõe a agência de 

jornalismo investigativo chamada Por Trás do Alimento, uma parceria entre as organizações 

jornalísticas Agência Pública e Repórter Brasil. Os jornalistas criaram um site através do qual 

geram mapas que expressam a contaminação da água que consumimos, com base nos dados do 

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano 

(SISAGUA) do Ministério da Saúde.  

A partir dos dados divulgados no site “Por trás do Alimento”, identificou-se que as águas 

de 13 – Amargosa, Brejões, Cravolândia, Elísio Medrado, Jaguaquara, Jiquiriçá, Lafayete 

Coutinho, Laje, Lajedo do Tabocal, Maracás, Planaltino, São Miguel das Matas e Ubaíra – dos 

20 municípios do Vale do Jiquiriçá estão contaminadas com, aproximadamente, 15 agrotóxicos. 

Sem contar nos outros 7 municípios – Irajuba, Itaquara, Itiruçu, Milagres, Mutuípe, Nova 

Itarana e Santa Inês – sobre os quais não há registro18. 

Esse processo que se materializa no espaço geográfico do Vale do Jiquiriçá exige dos 

professores-pesquisadores/discentes do IF Baiano Campus Santa Inês uma pesquisa/reflexão 

aprofundada com vistas a reunir o arcabouço teórico-metodológico necessários para a 

realização de atividades extensionistas em espaços de educação formal, não formal e informal 

que contribuam para a discussão em torno do modelo corporativo de produção de alimentos no 

Brasil/Bahia/Território de Identidade Vale do Jiquiriçá. 

 

 

 

 
18 Disponível em: http://portrasdoalimento.info/agrotoxico-na-agua/. Acesso em: 22 out. 2019. 

http://portrasdoalimento.info/agrotoxico-na-agua/
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“ATÉ A BEIRA DA COMUNIDADE”:1 
Agrotóxicos cercam a Comunidade Cana Verde no município de Caiapônia-GO 

"HASTA LA ORILLA DE LA COMUNIDAD": 
Agrotoxicos rodean la comunidad Cana Verde en el municipio de Caiapônia-GO 

  
GALVÁN, Gabriel Horacio2;  

SILVA, Thiago Henrique Costa3; RIBEIRO,  
Dinalva Donizete4 

 
RESUMO 
Este artigo busca analisar como as tecnologias propostas pelo modelo hegemônico de produção no campo, em 
especial as químicas, impactam na lógica produtiva e nos modos de vida do camponês. Para isso, analisa-se 
inicialmente o processo de introdução das tecnologias da revolução verde no campo brasileiro, especificamente no 
cerrado e no sudoeste do estado de Goiás, região onde se encontra a Comunidade Cana Verde (Caiapônia-GO), 
local de realização do trabalho de campo. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, tendo como método central 
a etnografia e, consequentemente, o uso da observação participante e do caderno de campo enquanto técnicas de 
levantamento de dados primários. Além disso, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com as pessoas que 
integram a comunidade. Os resultados da pesquisa indicam que as famílias da comunidade estudada são cercadas 
pelas lavouras de monoculturas que a circundam, que, somadas ao uso intensivo de veneno, comprometemsuas 
relações econômicas, assim como a soberania alimentar e a saúde dos camponeses. Ademais, a utilização dos 
agrotóxicos nas imediações da comunidade constitui uma barreira para a efetivação da transição agroecológica. 
 
Palavras-chave: Agricultura Camponesa; Agrotóxicos; Cercamento Camponês; Etnografia; Transição 
agroecológica. 
 
RESUMEN 
Este artículo tiene como objetivo analizar cómo las tecnologías propuestas por el modelo hegemónico de 
producción en el campo, especialmente las químicas, impactan en la lógica productiva y las formas de vida de los 
campesinos. Con este fin, se analiza el proceso de introducción de las tecnologías de la revolución verde en el 
campo brasileño, específicamente en el Cerrado y en el suroeste del estado de Goiás, donde se encuentra la 
Comunidad Cana Verde (Caiapônia-GO), donde realizamos el trabajo de campo La investigación tuvo un enfoque 
cualitativo, teniendo la etnografía como método central y, en consecuencia, el uso de la observación participante 
y el cuaderno de campo como técnicas primarias de recolección de datos. Además, se realizaron entrevistas semi-
estructuradas con personas de la comunidad. Los resultados de la investigación indican que las familias de la 
comunidad estudiada están rodeadas por monocultivos que la circundan, donde debido al uso intensivo de veneno, 
compromete sus relaciones económicas, así como la soberanía alimentaria y la salud de los campesinos. Además, 
el uso de pesticidas en las inmediaciones de la comunidad se presenta como obstáculo para la implementación de 
la transición agroecológica. 
 

 
1 Este artigo é fruto da pesquisa para a elaboração da dissertação de mestrado do primeiro autor, sendo construído 
com apoio do segundo autor e sob a orientação da terceira autora. 
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Goiás. E-mail: gabriel_hgalvan@hotmail.com. 
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Escola de Agronomia, Setor de Desenvolvimento Rural da UFG. Professor do Centro Universitário Alves Faria 
(UNIALFA) e do Centro Universitário Alfredo Nasser (UNIFAN). E-mail: thiagocostasilva.jur@gmail.com. 
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1 INTRODUÇÃO: NO HORIZONTE, A AGROECOLOGIA? 

Este artigo, decorrente de um exercício etnográfico, busca compreender a dinâmica 

de reprodução social da Comunidade de Cana Verde, em Caiapônia, no sudoeste goiano, diante 

dos desafios do desenvolvimento da monocultura e do uso intensivo de agrotóxicos na região. 

A região sudoeste do Estado de Goiás, atualmente, é uma das economicamente mais 

dinâmicas, devido a sua importância como grande produtora de grãos, tal como pela pecuária 

extensiva, sendo também sede de importantes agroindústrias que atuam, principalmente, na 

cadeia dos grãos, como armazenadoras, processadoras e exportadoras. 

Porém, esse protagonismo não é novo. Pelo contrário, foi construído a partir do 

processo de modernização da agricultura brasileira, em meados da década de 1970. Para que 

essa região adquirisse um desempenho de destaque, foi necessária a intervenção do Estado 

abrindo os caminhos para a expansão do capitalismo agrário, através de diferentes estratégias, 

como concessão de créditos e desenvolvimento de políticas públicas essenciais para a ocupação 

dos cerrados e sua inserção no processo produtivo.  

Por sua vez, o pilar tecnológico (adubos, insumos veterinários e agrotóxicos), 

ancorado no paradigma da revolução verde, foi fundamental para o desenvolvimento do modelo 

de agricultura hegemônico, permitindo a expansão das atividades produtivas rapidamente no 

cerrado brasileiro. 

Esse modelo produtivo, denominado agronegócio, voltado para a monocultura de 

exportação, que abusa do uso de químicos, baseando-se na concentração de terras, avança 

sistematicamente sobre territórios de comunidades e povos tradicionais, que são violentamente 

expulsos e constantemente assediados para abandonarem suas terras ou se integrarem a lógica 

produtiva. 

Diante desse panorama, nos interessa analisar a forma com que essas tecnologias 

químicas, com foco especial aos denominados agrotóxicos (inseticidas, fungicidas, herbicidas, 

etc.) atingem as populações camponesas, afetando seus modos de vida e (re)produção no 

campo, a partir da percepção dos camponeses da comunidade estudada.  

Ainda, fato que torna o caso emblemático, importa-nos mencionar que, em meio a 

dinâmica de produzir e de se expandir do agronegócio, uma parcela dos integrantes da 

Comunidade Cana Verde estão em processo de transição agroecológica. Contudo, para além 
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das dificuldades já apontadas pela academia para desenvolver a prática agroecológica, como a 

falta de assistência técnica e as dificuldades de adaptação, um fator limitante saltou ao olhar da 

pesquisa: o uso de agrotóxicos e o desequilíbrio ecológico que dele decorre. 

 

2 OS CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Para compreender a realidade (im)posta aos camponeses, procedemos a uma 

pesquisa bibliográfica e documental, que permitiram o acúmulo teórico e das informações 

secundárias necessárias.  

Para formular o referencial teórico, buscamos entender o processo de acumulação 

do capital por espoliação, nos termos de David Harvey (2005), e de cercamento camponês, tese 

desenvolvida por Edson Silva (2019), compreendendo que a situação de uma comunidade no 

interior de Goiás não pode ser estudada, senão por uma perspectiva estrutural, guiada por 

dinâmicas e estratégias à nível nacional ou mesmo global. 

Em uma perspectiva de espoliação da natureza, as dinâmicas e estratégias de 

reprodução do capital no campo brasileiro são representadas por uma série de medidas, tidas 

como modernizantes, que incluem uma padronização da produção a partir do uso de tecnologias 

genéticas e químicas, agrupadas, de maneira indissociável, em pacotes obrigatórios para se 

manter no campo. Nesse sentido, é indispensável conhecer os efeitos da quimificação produtiva 

no Brasil, motivo pelo qual se recorre às pesquisas de Larissa Bombardi (2017) e Wanderley 

Pignati (2013), enquanto referências fundamentais. 

Em seguida, realizamos o trabalho de campo, que foi desenvolvido na Comunidade 

Cana Verde, localizada no município de Caiapônia-GO, a 280 quilômetros de Goiânia, na 

região Sudoeste do Estado de Goiás. Na comunidade em estudo moram aproximadamente trinta 

famílias, mas nesta pesquisa foram incluídas somente catorze famílias que se encontram 

organizadas na Associação de Produtores da Comunidade Cana Verde (APROCAN). 

Tais famílias estão distribuídas em onze unidades produtivas e possuem entre elas 

diferentes laços de parentesco e de compadrio, aspecto característico das comunidades 

camponesas (MENDONÇA, 2013; GÖRGEN, 2009). A amostra de pessoas que fizeram parte 

da pesquisa constituía-se por 52% de homens e 48% de mulheres. 
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Do ponto de vista produtivo predominante, os moradores e moradoras baseiam sua 

atividade no policultivo, em que se integra a produção de hortaliças, milho, mandioca, cana-de-

açúcar para obtenção de derivados (rapadura, cachaça, melado e moças brancas) a produção 

pecuária (suínos, aves, peixes e bovinos), além da produção de leite e seus derivados (doce de 

leite, queijos, requeijões, manteiga).  

Todos esses produtos são comercializados nas cidades vizinhas (Palestina de Goiás, 

Caiapônia, Piranhas e Iporá) através de diversos canais, com predominância de canais curtos 

como feiras locais, supermercados locais. De forma especifica, o leite é comercializado para 

diferentes laticínios da região.  

Ainda, importa-nos mencionar que algumas famílias da comunidade estão 

desenvolvendo, em diferentes estágios, um processo de transição agroecológica, ou possuem 

intrinsecamente, na sua produção, elementos que caracterizam esse paradigma produtivo, como 

a grande agrobiodiversidade e as relações com a natureza (SANTILLI, 2009) 

A pesquisa se desenvolveu em uma abordagem qualitativa, baseada na etnografia e 

na observação participante (BOGDAN; TAYLOR, 1975). O uso dessas técnicas de pesquisa 

foi possível graças à proximidade que temos com as famílias desde 2016, com maior frequência 

durante os anos de 2018 e 2019. A etnografia aconteceu a partir da vivência direta da realidade 

dos camponeses, que aconteceu por meio de interações periódicas à comunidade (foram 

realizadas 12 visitas no período supracitado, totalizando 81 dias de permanência na 

comunidade). 

Ademais, reputamos relevante o uso da técnica de observação participante ativa, 

permeada por interações sociais intensas, de maneira que partilhamos as experiências dos 

membros da comunidade, com certo grau de implicação na atividade produtiva da comunidade, 

em especial auxiliando-o nas escolhas técnicas (ADLER; ADLER, 1987).  

Nesse período de vivência fizemos parte das atividades que compõem o dia-a-dia 

das famílias da comunidade, participamos nas feiras locais de comercialização, dos processos 

de produção e colheita de hortaliças, trabalho com os animais, dentre outras atividades diárias, 

sejam elas econômicas ou sociais. 

Por fim, o caderno de campo foi utilizado enquanto ferramenta para o levantamento 

de dados primários. Além disso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os 

integrantes das unidades familiares visitadas. 
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Assim, o caminho para a realização da pesquisa foi sendo formado no decorrer dos 

meses, a partir da nossa percepção, mas, sobretudo, da percepção dos próprios camponeses 

acerca da conjuntura em que estão inseridos e de como se organizam perante ela. 

Com acúmulo de informações, teóricas e empíricas, as discussões em grupos de 

estudo e eventos científicos, ajudaram na organização das ideias e da interdisciplinaridade da 

pesquisa, de modo que a compreensão da reprodução da Comunidade Cana Verde pudesse ser 

realizada a partir das questões agronômicas, mas dentro de uma perspectiva crítica que permeie 

as discussões da questão agrária brasileira. 

 

3 DA REVOLUÇÃO VERDE AO AGRONEGÓCIO: IMPACTOS SOBRE A 
AGRICULTURA CAMPONESA NO ESTADO DE GOIÁS 

 

O modelo atual, hegemônico, de produção na agricultura, tem se orientado 

principalmente para a produção de commodities (ou mercadorias), seguindo uma lógica 

industrial, visando atender a demanda de mercados internacionais. O modelo é sustentado, no 

campo, através de sistemas produtivos baseados na monocultura em grande escala, com a 

utilização massiva de insumos químicos, espécies melhoradas geneticamente e mecanização 

das atividades agropecuárias (ALENTEJANO, 2011). 

A principal ruptura na forma de fazer agricultura, que implicou também em 

modificações nas relações de produção no campo, se deu a partir da década de 1950, com o 

surgimento de tecnologias, segundo o paradigma da revolução verde, ou segunda revolução 

agrícola (MAZOYER; ROUDART, 2001) no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, para 

atender interesses comerciais e industriais estadunidenses e de outras nações imperialistas. 

Segundo Shiva (2003), as tecnologias da guerra foram adaptadas à agricultura, com os produtos 

químicos transformados em agrotóxicos. 

No decorrer da revolução verde, desenvolveram-se variedades de cultivos 

melhorados geneticamente e de alto rendimento (trigo, arroz, milho), que foram disseminados 

estrategicamente em diversos países do mundo com o objetivo de responder ao dilema 
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malthusiano, ou seja, aumentar a produção de alimentos para dar resposta à crescente demanda 

de alimentos de uma população em crescente aumento5 (ROSSET; ALTIERI, 2018). 

Nesse viés, o Brasil, o México e Argentina, na América Latina, são excelentes 

exemplos de expansão das tecnologias da revolução verde em formas de pacotes tecnológicos, 

buscando a padronização do campo, dos modos de produzir e das pessoas que se relacionam 

com a terra. 

No caso brasileiro, esse processo ganhou impulso em meados dos anos 1970, no 

período denominado por Delgado (2010) como modernização conservadora da agricultura. Esse 

processo teve sua face modernizante, pois visou a incorporação das tecnologias no campo tidas 

como modernas (adubos, sementes geneticamente melhoradas, agrotóxicos, etc.), mas também 

foi realizado de forma excludente, pois não alterou a tradicional estrutura fundiária, 

privilegiando e consolidando aos grandes proprietários que já existiam nas áreas rurais, 

inclusive do cerrado, daí o seu caráter conservador. 

Dessa forma, a modernização da agricultura foi resultado de uma ação conjunta 

entre o Estado, o capital nacional e transnacional para transformar as “terras improdutivas” do 

cerrado na nova fronteira agrícola do país, cuja ação foi possível graças à utilização de créditos, 

subsídios para importação de insumos e implementos agrícolas para adotar as novas tecnologias 

(DELGADO 2010).  

Nesse contexto, o estado de Goiás, localizado na região Centro Oeste e no Bioma-

Território Cerrado (CHAVEIRO, 2008) ocupou um lugar chave no desenvolvimento das 

relações capitalistas de produção no campo, sendo o locus deste processo. As políticas públicas 

como o Programa Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento dos Cerrados (PROCEDER) e o 

Programa para o Desenvolvimento do Cerrado (POLOCENTRO), estimularam a expansão das 

áreas plantadas com lavouras temporárias, incorporando extensas áreas dos cerrados à produção 

agropecuária, e desenvolveram pesquisas para que novas espécies vegetais pudessem ser 

cultivadas nos solos da região (HESPANHOL, 2000). 

Esse processo de modernização provocou consideráveis mudanças nas paisagens 

predominantes, em que a riqueza da flora e da fauna do cerrado foram substituídas 

gradativamente por plantações de cana-de-açúcar, milho, soja e pastagens para alimentação do 

 
5 Cabe destacar que, ainda hoje, esse é um dos argumentos utilizados para justificar a implementação de tecnologias 
que visam o aumento da produtividade e a reprodução ampliada do capital no campo (BUAINAIN et al, 2013; 
NAVARRO, 2011; NAVARRO; PEDROSO, 2014). 
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gado bovino. Ao mesmo tempo, a modernização se fez presente com a aparição de grandes 

agroindústrias armazenadoras de grãos, usinas produtoras de álcool, assim como as indústrias 

processadoras de alimentos, o que pode ser visualizado na instalação e consolidação dos 

Complexos Agroindustriais (CAI), já na década de 1980 (RIBEIRO, 2005). 

Diante disso, diversas cidades têm mudado sua lógica de organização, 

transformando-se em verdadeiros “distritos agroindustriais” (CASTILLO, 2016). Na região 

sudoeste do estado de Goiás, onde foi desenvolvida a pesquisa, existem diferentes cidades que 

se evidenciam por terem se adaptado bem a essa lógica, como é o caso de Jataí, Rio Verde, 

Mineiros e Caiapônia. Nessas cidades são evidentes a presença de empresas que tem cumprido 

um papel fundamental na expansão do capital no campo. Cita-se o caso da Cooperativa 

Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (COMIGO), fundada em 1974, quem 

atualmente além de processar, armazenar e exportar grãos atua como fornecedora de insumos. 

Temos assim a perfeita integração entre as “duas pontas” que o modelo dos CAI’s previa para 

seu desenvolvimento. 

Nesse aumento gradativo da agricultura capitalista nos cerrados, os mais atingidos 

tem sido as comunidades camponesas, indígenas e quilombolas, ou de modo geral, os 

denominados povos cerradeiros tradicionais, cujas práticas culturais e modos de vida foram 

vistas como atrasadas. Este foi o argumento central para justificar o processo de modernização 

e a expansão do capital no campo, através de processos de acumulação por espoliação (ou 

desposessão) (HARVEY, 2005). Isto se constitui, segundo o autor, na nova face ou estágio de 

desenvolvimento do imperialismo, já que as formas alternativas de produção (camponesa, 

indígena, quilombola, etc.) e consumo têm sido suprimidas, sendo gradativamente substituídas 

e expulsas pelo agronegócio6. 

Em meio à confrontação de valores e práticas, surgem disputas e conflitos desses 

sujeitos que se resistem a serem expulsos de seus territórios diante do avanço constante da 

lógica produtiva do agronegócio e da imposição do pacote tecnológico apresentado como única 

forma de produzir e alimentar a população. Nesse sentido, Silva (2018) estabelece a tese de que 

 
6 Compreendemos o agronegócio como uma forma de organização da produção e do capital no campo, assim como 
os processos de financeirização, gestão e comercialização daí derivados, cuja expansão, tem provocado impactos 
e dificultado a reprodução das famílias camponesas, por meio do cercamento de suas terras (OLIVEIRA, 2003; 
HEREDIA, 2010). Porém, essa forma de organização da produção e de gestão do capital é relativamente recente, 
tendo seu surgimento a começos da década de 1990 como construção ideológica para tentar mudar a imagem 
negativa do latifúndio improdutivo (WELCH; FERNANDES, 2008). 
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o campesinato goiano (assim como outros povos e comunidades tradicionais desse estado) se 

encontra, ainda hoje, em um processo de cercamento7 que os priva e expulsa de seus meios de 

produção, limitando sua reprodução social. Segundo o autor, esse cercamento estaria dado por 

diversos mecanismos, dentre os quais um deles seria as denominadas “chuvas de veneno”, 

impactando na contaminação do ambiente, no adoecimento dos seres humanos e não humanos. 

 Esse é um dos cercos impostos ao campesinato que esta pesquisa visa analisar, 

demonstrando como ele se encontra representado espacialmente no campo brasileiro e como se 

materializa na comunidade estudada. 

Elemento importante desse pacote, os agrotóxicos, vendidos como defensivos 

agrícolas, ofendem aqueles que moram no campo e lidam com a terra. Atualmente, o Brasil 

ocupa a primeira posição no uso de agrotóxicos em nível mundial, sendo o principal usuário 

dessas substâncias tóxicas (consome 20% do total do mercado mundial). Tal situação é 

agravada se considerarmos que muitos desses venenos (aproximadamente 150 princípios 

ativos), devido aos seus efeitos e toxicidade, estão proibidos em vários países do mundo e outros 

tantos são utilizados em níveis além do permitido em outros locais (BOMBARDI, 2017). 

O grande volume de uso de agrotóxicos se justifica na grande superfície 

agriculturável destinada às culturas de soja, milho e cana-de-açúcar no país. Essas três culturas, 

destinadas a atender a demanda de mercados internacionais, seriam responsáveis pelo consumo 

de 72% do volume total dos agrotóxicos utilizados no país (52% para a soja, 10% para o milho 

e 10% para a cana) (BOMBARDI, 2017). 

Contudo, seu uso se encontra espacializado de forma desigual (figura 1), estando 

concentrado de forma mais evidente na região sul, sudeste e centro-oeste, onde se encontra a 

maior quantidade de hectares plantados das culturas mencionadas anteriormente. 

 
7Entende-se por cercamento a pratica realizado nos campos comunais da Inglaterra feudal, que consistiu na 
separação dos camponeses de seus meios de produção e de subsistência, dando lugar à propriedade privada da 
terra e aos camponeses livres, somente donos de sua força de trabalho, cerne da questão agrária atual (CANTOR, 
2013). 
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Figura 1. Quantidade de agrotóxicos utilizados nas diferentes regiões do Brasil no 
período 2012 - 2014 

 
Fonte: BOMBARDI, 2017. 

Os resultados de tamanha utilização de venenos têm ocasionado diversos 

problemas, como os efeitos sobre a saúde de trabalhadores rurais, até a persistência desses 

venenos no ambiente (em bacias hídricas, lençóis freáticos, solos, água de chuva, etc.) 

(PIGNATTI, 2013). Além do mais, há diversas pesquisas que aponta resíduos de agrotóxicos 

presentes em alimentos, atingindo, por conseguinte, a saúde dos consumidores não só no Brasil 

(ANVISA, 2012), mas também em outros países, a exemplo da Argentina, que sofrem as 

mesmas consequências derivadas do uso de agrotóxicos (CABALEIRO, 2016).  

No cenário goiano, localizado na região centro oeste, utilizou-se 4,3 quilos de 

veneno por hectare, valor superior à média nacional, que é de 3,45 quilos, o que o tornou o 

quinto estado em que mais se consumiu agrotóxicos no Brasil (CNA, 2006).  

Nesse contexto descrito, encontra-se inserida a comunidade de Cana Verde, local 

onde foi realizada a pesquisa, de modo que no trabalho de campo se observou a realidade 

camponesa frente ao cerco que se forma em torno de seu modo de viver e de produzir, de modo 

que esse arcabouço teórico permitiu uma análise crítica das informações levantadas. 
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4 O CERCAMENTO NA COMUNIDADE CANA VERDE, CAIAPÔNIA-GO: 
VENENO PARA TODOS OS LADOS 
 

A Comunidade Cana Verde, onde realizamos o trabalho de campo, foi fundada no 

começo do século XX, por migrantes provenientes da Bahia que se instalaram na região e 

começaram a desenvolver atividades produtivas, características de uma produção para consumo 

(BRANDÃO, 2006). As relações eram baseadas no sistema de troca entre vizinhos e parentes, 

com pequenos excedentes comercializados para geração de renda (BRANDÃO, 1981). 

A base da forma de produção estava centrada na adubação orgânica (a partir do 

esterco dos animais da criação), na troca de sementes crioulas próprias (principalmente das 

espécies que constituíam a base alimentar como o arroz, o feijão e o milho) e no mutirão8 

enquanto prática coletiva de manutenção das áreas produtivas, como as lavouras realizadas em 

rocinhas de toco9 (BRANDÃO, 1981). 

Ao analisarmos o processo de formação da Comunidade, com base na história dos 

seus moradores mais antigos, observam-se consideráveis mudanças nas relações sociais e nas 

atividades produtivas, tendo como principal ponto de inflexão a década de 1970, coincidente 

com o processo de modernização dos territórios mediado pela modernização da agricultura 

brasileira. A esse respeito, um dos entrevistados refletiu sobre esse processo de maneira clara:  
 
Antes da década de 70, nós não usava inseticida nenhum. Não usava adubo nenhum. 
E a semente era própria, da lavoura da gente. Do arroz, do feijão e do milho. Daí, de 
um determinado tempo, quando começaram a surgir essas empresas, a Cargill, a 
Agroceres, começou a ser mais difícil guardar semente porque em três anos já 
degenerava (Agricultor da Comunidade entrevistado, 62 anos). 
 

Essas tecnologias, que foram amplamente difundidas, substituíram as tradicionais 

práticas de manejo agrícola. Assim, as práticas utilizadas geração atrás de geração pelos 

agricultores e agricultoras da comunidade, começaram a ser modificadas, ainda que não 

completamente, pelas tecnologias propostas pelo processo modernizante. Essas modificações 

 
8O mutirão, da mesma forma que a traição e a demão, são práticas culturais realizadas por povos e comunidades 
tradicionais desde tempos imemoriais, tendo como base a ajuda mútua entre as pessoas que constituem um 
determinado grupo social. O mutirão consiste na reunião em um determinado local para realizar uma atividade que 
demanda grande envolvimento de pessoas, como por exemplo, a capinada de uma área, plantio de uma parcela de 
terra, etc. O mutirão se faz, geralmente, em algum sítio e a atividade encerra com um almoço oferecido pelos donos 
e donas de casa ou com algum tipo festa ou festejo.  
9A roça de toco é uma pratica ancestral realizada por muitas comunidades e povos tradicionais no Brasil inteiro. 
Consiste na abertura do mato fazendo uso do machado, motivo pelo qual ficam os “tocos” das árvores e, 
posteriormente, faz-se uma queimada. Nesse local, geralmente, planta-se uma lavoura (feijão, milho, etc.) por um 
determinado tempo e, em seguida, planta-se uma pastagem com o objetivo de recuperar o solo.  
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foram visibilizadas tanto na agricultura, quanto na pecuária, já que as tradicionais raças de gado 

rústico, do tipo “pé duro” ou “pantaneiro”, foram substituídas pelas raças de alto potencial 

produtivo, do tipo “Nelore”, mas que tinham grandes problemas para suportar as temperaturas, 

doenças e carrapatos existentes nesses ambientes, pelo qual era necessário adotar o pacote 

veterinário para conseguir mantê-los vivos e saudáveis. 

As mudanças foram evidentes não somente nas relações sociais entre os membros 

da comunidade, mas também na paisagem da comunidade, pois “o mato que tinha foi trocado 

por lavouras”. Tal processo se acentuou na medida em que se intensificou a chegada das 

monoculturas no entorno, por volta da década de 1990, com destaque às culturas de milho, 

arroz, feijão e, de forma mais recente, à cultura soja, que tem sido expandida nos últimos dez 

anos na região.  

A introdução dessas culturas no entorno da Comunidade Cana Verde aconteceu 

devido à chegada de arrendatários provenientes de municípios vizinhos (principalmente Jataí e 

Rio Verde), que levaram as lavouras até “à beira da Comunidade”, conforme dizem os 

moradores, distanciando-se apenas cerca de 300 metros dos sítios camponeses (figura 2). 

Figura 2- Paisagem da Comunidade: o sítio camponês e as lavouras já colhidas. 

Fonte: Fotografia nossa, 2019. 
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Segundo os interlocutores, a produção dos arrendatários tem como destino final as 

agroindústrias processadoras presentes na região, com destaque para as empresas Louis Dreyfus 

(França), Cargill (Estados Unidos), Alimentos Caramuru (Brasil), o Grupo Cereal (Brasil) e a 

já mencionada COMIGO (Brasil). Dessa forma, os arrendatários são uma peça a mais do 

sistema, atuando como fornecedores e contribuindo com a crescente acumulação ampliada do 

capital nacional e estrangeiro.  

Dada as dimensões que essas lavouras possuem, considerando o uso intensivo do 

pacote tecnológico, são claros os efeitos nas áreas adjacentes, impactando diretamente na 

atividade produtiva e na dinâmica cotidiana das famílias vizinhas, em especial as advindas das 

alterações químicas que ocasionam desequilíbrios ecológicos variados (ROSETT; ALTIERI, 

2018). 

As aplicações de agrotóxicos são realizadas de forma sistemática por via aérea, 

segundo o relatado pelos interlocutores (em todas as entrevistas realizadas). Durante as 

aplicações de veneno nas lavouras, é frequente observar os aviões “dando a volta” ou “passando 

por cima” de seus sítios. Não se pode enumerar, ao certo, os danos provocados à saúde das 

famílias que vivem na Comunidade e que estão expostas ao veneno usado nas aplicações, 

contudo os interlocutores afirmam que têm aumentado os problemas, havendo casos que 

demandaram atenção médica de urgência, associadas a problemáticas respiratórias, de forma 

coincidente com os períodos em que se realiza o controle químico nas lavouras vizinhas. 

Diante disso, os moradores e as moradoras tem demonstrado desconforto com a 

chegada dessas lavouras e das tecnologias que são utilizadas para sustentar o modelo produtivo 

que, consequentemente, modifica suas relações e maneira como interagem (ou são obrigados a 

interagir) com a terra. 

O primeiro aspecto que interessa analisar deste fenômeno são as implicações que 

tem sobre a soberania alimentar10 da comunidade. A soberania alimentar tem sido 

comprometida devido aos efeitos que tem sobre a produção de alimentos que constituem a base 

das refeições das famílias e de seus sustentos econômicos. Nesse sentido, os integrantes da 

comunidade têm admitido que existem certas culturas, principalmente o feijão e o tomate, que 

 
10Aqui, entende-se, como soberania alimentar, a capacidade dos povos de escolher os alimentos de acordo a 
diversidade cultural e produtiva de cada país ou região. Isso implica não somente a capacidade de escolha de quais 
alimentos produzir, mas também da forma que eles são produzidos. Esse conceito foi amplamente difundido a 
partir do final do século XX, a partir da sua formulação pelos movimentos sociais do campo que integram a Via 
Campesina Internacional (VIA CAMPESINA, 2018) 
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já não podem mais ser produzidas nos seus sítios devido à alta incidência de insetos, “pragas”, 

que antes não se constituíam enquanto limitantes para produzir. 

O aumento de insetos também estaria diretamente relacionado ao modo de produzir 

dos vizinhos e ao uso de agrotóxicos, que os expulsam para o terreno da comunidade. Assim, 

surgem duas consequências: diante da incapacidade de continuar produzindo esse alimento, as 

famílias têm que adquiri-los de fora de suas propriedades ou, em alguns casos, para conseguir 

produzir essas culturas, buscam adotar as mesmas tecnologias de produção, sustentadas no 

pacote tecnológico, ainda que isso suponha uma contradição para àqueles que resistem a utilizar 

esses venenos, pois são cientes dos impactos sobre suas saúdes e dos consumidores de seus 

produtos, assim como no ambiente.  

Do ponto de vista produtivo, as famílias têm sido prejudicadas, pois suas culturas 

são afetadas pelas “pragas” provenientes das lavouras vizinhas, cuja incidência aumentou nos 

últimos anos, o que as pressionam para não permanecer em seus territórios.  
 
Minha propriedade faz divisa com as lavouras do vizinho. Depois que começaram a 
plantar as lavouras vizinhas, as pragas da minha lavoura aumentou muito. O que estão 
plantando muito ali é a soja e o feijão. Eles não vão sair da lavoura. Quem tem que 
sair é o pequeno. O grande não sai. O grande fica (Agricultor da Comunidade, 55 
anos). 
 

A associação do aumento das pragas às lavouras de soja decorre da lógica produtiva, 

podendo ser explicada a partir de dois argumentos. 

O primeiro é de base ecológica, já que no modo de produzir hegemônico são 

gerados agroecossistemas simplificados, monoespecíficos, artificiais e dependentes de insumos 

externos, nos quais as funções ecossistêmicas são inexistentes. Nesse processo, os agrotóxicos 

são ferramentas chaves para o controle de espécies invasoras, denominadas “pragas” ou 

“plantas daninhas”, que, em verdade, são indivíduos reguladores do sistema e indicadores de 

práticas de manejo incorretas (ROSETT; ALTIERI, 2018). 

O segundo argumento é de natureza agronômica, que tem como base a teoria da 

trofobiose, desenvolvida por Chaboussou (2012), que afirma que o uso de agrotóxicos é a 

principal causa do aumento de pragas. Essa teoria, criada pelo autor na década de 1960, foi e 

ainda é amplamente ignorada. Ele afirma que nos sistemas de produção que tem como base os 

fertilizantes de síntese química há desequilíbrios nutricionais nas culturas. O equilíbrio 

fisiológico das plantas fica comprometido, fazendo com que tenham predominância de 
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substâncias simples (a exemplo de aminoácidos ou compostos nitrogenados). A maior 

disponibilidade de aminoácidos livres e açúcares solúveis significam, também, o aumento de 

alimento para parasitas, que gradativamente aumentarão, devido à abundante presença deste 

recurso alimentar. 

Os insetos, que aumentaram diante da monocultura com uso intensivo de 

agrotóxicos que os cerca, atingem severamente as culturas das famílias, já que, durante a 

produção, os agricultores não fazem uso de agrotóxicos, fazendo com que ela se constitua em 

excelente refúgio para esses insetos. O exemplo mais representativo que tem sido identificado 

é a aparição da mosca branca11, observada em grande parte das culturas das famílias.  

Cabe salientar, ainda, que muitas famílias sofreram os efeitos do processo da 

modernização e adotaram todas as tecnologias propostas por esse modelo. Entretanto, com 

resiliência, existem alguns exemplos, na comunidade, de famílias que tem continuado sua 

produção segundo alguns princípios da agroecologia. 

Ainda que de forma inicial, o processo empreendido pelas famílias visa a produção 

de alimentos livres de agrotóxicos, fazendo uso de tecnologias próprias (adubos orgânicos, 

biofertilizantes e caldas minerais feitas na propriedade), procurando reduzir os custos de 

produção e obter autonomia do mercado de insumos. Diante disso, é preciso refletir sobre as 

possibilidades de empreender esse processo de transição agroecológica12 no contexto que se 

encontram as famílias e das dificuldades que as cercam. 

Nesse sentido, destaca-se o impacto que as aplicações dos agrotóxicos têm sobre o 

comprometimento dos processos de transição agroecológica experimentados por essas famílias 

da Comunidade, constituindo um dos maiores entraves para que consigam empreender a 

agroecologia. 

Na esteira deste contexto, nos colocamos a refletir sobre como esse processo se 

sustentará e ampliará seus avanços, considerando o crescente cercamento das famílias. É 

 
11Bemisia tabaci. Artrópode (Hemitera: Aleyrodidae) frequentemente associado à soja, mas também ao feijão, 
provocando danos diretos e indiretos, sendo responsável por numerosas doenças viróticas nessas culturas 
(PRIMAVESI, 2016). 
12 Entende-se, como processo de transição agroecológica, uma sequência de etapas que implica desde a redução 
do uso dos insumos convencionais, sua substituição por insumos orgânicos, até o redesenho da unidade produtiva 
segundo princípios ecológicos (GLIESMANN, 2007). Contudo, entendemos esse processo como contínuo, sem 
uma perspectiva de “clímax”, em que vai se atingindo diferentes graus de complexidade, tanto no desenho da 
unidade produtiva ou agroecossistema, mas também nas relações sociais das pessoas envolvidas no processo 
produtivo. 
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possível garantir a transição agroecológica e um futuro processo agroecológico diante do 

contexto territorial cercado pela monocultura intensiva em agrotóxicos, pelas sementes híbridas 

e transgênicas, com água, ar e solos contaminados pelo processo convencional? Não temos uma 

resposta pronta para essa pergunta, mas é fato que ela nos direciona a pensar sobre a necessidade 

de enfrentar o cerco construído, principalmente no que tange ás estratégias para continuar 

produzindo segundo o paradigma agroecológico, assim como os resultados oferecidos por suas 

técnicas e princípios diante a conjuntura que se encontram as famílias da comunidade. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do discutido ao longo do trabalho, pode-se concluir que estamos diante de 

uma situação em que se contrapõem e confrontam os modelos de reprodução do capital e do 

campesinato e suas formas de vida e trabalho.  

De forma mais evidente, a confrontação ocorre entre modelos que propõem uma 

terra de trabalho camponês ou uma terra de negócios, característica da propriedade capitalista. 

Enquanto as famílias da Comunidade cumprem um importante papel abastecendo com ampla 

diversidade de alimentos os mercados locais próximos, em canais curtos (com destaque para as 

feiras locais e regionais), as lavouras produzem commodities e se configuram num empecilho 

à reprodução social das famílias, sobretudo em função do uso intensivo de agrotóxicos. 

O uso de venenos em grande quantidade, por não haver barreira contra a dispersão 

eólica, afeta diretamente os cultivos, a saúde, a produção de alimentos e a receita econômica 

das famílias que vivem na Comunidade. 

Estamos diante um modelo que visa constantemente sua reprodução ampliada e 

que, nesse afã, inviabiliza todo tipo de produção que não se ajusta aos seus moldes. A lógica 

econômica e produtiva do agronegócio cerca as famílias camponesas e seus territórios, impondo 

escolhas, mesmo que elas não queiram compor com tal lógica.  

Assim, a escolha produtiva hegemônica cerca o existir da comunidade Cana Verde, 

causando desequilíbrios ecológicos, lançando “pragas” sobre o território camponês, tornando-

se um empecilho – um dos maiores – a qualquer tentativa de implementação da agroecologia. 

Para além de adquirir conhecimento técnico e terem vontade de se submeterem à transição 

agroecológica, as famílias enfrentam o desafio de lidar com as consequências das ações de seus 
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vizinhos, que, em um aspecto macro, deriva de escolhas políticas e econômicas que dissociam 

o homem da natureza, envenenando-os gradativamente. 
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USO DE AGROTÓXICOS NO ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA CHICO 

MENDES DISTRITO DE CRUZEIRINHO, ICÓ, CEARÁ. 
 

Anna Hozana Francilino1;  
Hélio de França Gondim2;  

Jerry Adriano Sousa Lourenço3. 
 
Resumo 
 
Objetivou-se com este trabalho estudar o uso de agrotóxicos em um assentamento de reforma agrária localizado 
no distrito de Cruzeirinho, em Icó, Ceará, a partir da aplicação de questionários aos produtores rurais. Os dados 
coletados incluem informações sobre aspectos sociodemográficos e utilização de agrotóxicos da pelos agricultores. 
Os resultados obtidos mostram que o uso de defensivos naturais é superior ao uso de agrotóxicos entre os 
assentados, porém, dentre os que utilizam agrotóxicos, boa parte dos agricultores entrevistados auto indica a 
utilização desses produtos. Em relação ao armazenamento, descarte e utilização de equipamentos de proteção 
individual, estes são feitos sem nenhum estudo ou orientação. Finalmente, os resultados desse estudo deixa claro 
que o risco de contaminação humana e ambiental é elevado, necessitando assim de programas educacionais de uso 
e manuseio de agrotóxicos aos agricultores do local de estudo. 
Palavras-Chave: defensivos agrícolas, agricultura familiar, meio ambiente.  
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 O uso de agrotóxicos para controle de pragas agrícolas se tornou uma prática comum na 

maioria das plantações tropicais. A utilização de agrotóxicos tem como objetivo o controle de 

doenças, pragas e ervas daninhas. Essa prática, quando feita de forma indiscriminada, pode 

provocar danos graves ao meio ambiente e ao ser humano pelo acúmulo de elementos e/ou 

compostos tóxicos em níveis indesejáveis.  

Uma das preocupações da Geografia enquanto ciência, que ficou conhecida como 

Geografia Agrária, tem sido investigar e refletir sobre o uso desses agrotóxicos, que como dito 

acima, tende a se agravar frente a este cenários de avanços do uso de veneno nas plantações, 

não apenas pela agricultura capitalista, mas por outras formas de agricultura devido justamente 

a essa expansão da agricultura capitalista sobre outras formas de produzir, que tentam resistir a 

esse avanço. Mesmo que os agrotóxicos sejam utilizados mais amplamente na agricultura 

mecanizada, é importante ressaltar que: 
Entretanto, há uma forma específica do capital se apropriar da agricultura que, aliás, 
é a sua grande forma de lucrar no campo. Esta especificidade da reprodução do 
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capitalismo vinculado à agricultura se dá de forma indireta. Ou seja, as grandes 
indústrias voltadas para a agricultura não precisam produzir diretamente no campo, 
mas encontram formas de subordinar a produção no campo. (BOMBARDI, 2011, p. 
2) 

 

Desenvolvidos para ação biocida, os agrotóxicos são produtos químicos sintéticos, 

potencialmente danosos para todos os seres vivos susceptíveis. Seus principais impactos 

colocam em risco recursos naturais essenciais à manutenção da vida no planeta, como a água, 

a fertilidade natural do solo e a biodiversidade (Ramalho et al., 2000). A contaminação 

ambiental causada pelo uso de agrotóxicos tem gerado preocupações quanto à utilização 

inadequada desses compostos. A crescente demanda da sociedade civil e de órgãos legisladores 

e fiscalizadores por processos produtivos com menor impacto ambiental têm levado à 

necessidade de se avaliar o comportamento e o destino dessas substâncias utilizadas nos 

agroecossistemas (LUCHINI; ANDRÉA, 2000; LUCHINI, 2004). 

O Brasil está entre os principais consumidores mundiais de agrotóxicos. Segundo dados 

do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Agrícola (SINDAG), em 2007, o 

país consumiu cerca de 5,4 bilhões de dólares em agrotóxicos, alcançando valores recordes de 

8,5 bilhões de dólares em 2011. Dessa forma, o Brasil aparece em 2º lugar no ranking dos dez 

principais países consumidores, que representam 70% do mercado mundial de agrotóxicos. 

Assim, em 2009, alcançamos a indesejável posição de maior consumidor mundial de 

agrotóxicos, ultrapassando a marca de 1 milhão de toneladas, o que equivale a um consumo 

médio de 5,2 kg de agrotóxico por habitante (ANVISA, 2008; LONDRES, 2011). 

Uma das principais vias de exposição a essas substâncias ocorre através do trabalho. 

Entre os grupos de profissionais que mais estão em contato com agrotóxicos, destaca-se os 

trabalhadores da agricultura e pecuária. Entre os agricultores, a exposição aos agrotóxicos pode 

ocorrer de diversas formas, desde a manipulação direta (preparo das “caldas”, aplicação dos 

produtos) até através de armazenamento inadequado, do reaproveitamento das embalagens, da 

contaminação da água e do contato com roupas contaminadas (INCA, 2006; MEYER et al., 

2003; BRITO et al., 2006). 

Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, a agricultura baseia-se principalmente 

na produção familiar voltada para a subsistência. Observa-se que essa agricultura familiar tem 

se modernizado, incorporando novas tecnologias com intuito de aumentar a produtividade. Por 

outro lado, essa “modernização agrícola” tem gerado também impactos negativos a saúde e ao 
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meio ambiente como o desmatamento, manejo inadequado do solo, uso desorientado de 

agroquímicos e a contaminação dos recursos hídricos. Essa problemática tenderá a se agravar 

frente ao novo cenário de flexibilização do uso de agrotóxicos e a permissão do uso de 

agrotóxicos já proibidos em outros países.  

Vale ressaltar que essa proibição realizada por outros países, como a exemplo os que 

fazem parte da União Europeia, se refere apenas ao consumo em seus territórios, e não a sua 

produção, já que algumas das grandes empresas que produzem os agrotóxicos estão localizadas 

justamente em países europeus, algo que é apontado por Porto-Gonçalves(2004). Seria até 

ingenuidade crermos que no bojo da globalização da agricultura capitalista, haja um real 

interesse efetivo no combate aos usos dos agrotóxicos, porque o que se percebe é que estes 

produtos são direcionados em larga escala para países considerados periféricos quanto à sua 

economia.  

Diante dessas questões, o presente trabalho, apresenta como objetivo geral estudar a 

relação entre o uso de agrotóxicos na agricultura familiar praticada no assentamento Chico 

Mendes, localizado no Distrito de Cruzeirinho no município de Icó - CE e possíveis formas de 

degradação ambiental, existentes no assentamento.  Os objetivos específicos são conhecer os 

impactos causados ao meio ambiente e discutir a qualidade de vida dos assentados. A escolha 

deste recorte espacial justifica-se porque, ao visitar o local para agendar uma aula de campo, 

tivemos uma conversa com o presidente da associação do assentamento, e segundo o mesmo, 

apesar de haver visitas de instituições de ensino ao local, ele relatou que não tomou 

conhecimento de trabalhos científicos sobre o assentamento e tanto ele, como nós, avaliamos 

que seria de suma importância, seja para o Instituto Federal do Ceará tentar contribuir com o 

assentamento e vice-versa, já que acreditamos que durante a pesquisa existe um processo de 

troca de saberes e experiências.  

Trazendo a discussão da relevância deste artigo para o âmbito da Geografia, 

especialmente da Geografia Agrária, numa pesquisa preliminar verificamos a existência de um 

artigo científico sobre o assentamento, mas, o mesmo não é na área da ciência geográfica. 

Portanto, nosso artigo se torna pioneiro geograficamente com uma pesquisa sobre o uso de 

agrotóxicos no assentamento Chico Mendes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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 O presente trabalho foi realizado no Assentamento Chico Mendes, localizado entre as 

coordenadas geográficas 6°16’18”S e 38° 44’ 48” W (Figura 1). O assentamento Chico Mendes 

foi resultado da ocupação organizada pelo Movimento Sem Terra – MST, regularizado pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, em meados de 2002, no sítio 

Cipó, distrito de Cruzeirinho, município de Icó- CE, atualmente com 100 famílias assentadas 

de vários municípios do estado do Ceará: Senador Pompeu, Quixeramobim, Pedra Branca, 

Acopiara, Iguatu, Orós, Jaguaribe e Icó, e Uiraúna, município do estado da Paraíba. O 

assentamento dista da cidade de Icó 35 km e consta com uma área total de 4500 hectares. A 

atividade econômica básica desenvolvida pelas famílias assentadas é a agricultura, com culturas 

de subsistência (feijão e milho), forragem, além da prática da pecuária na criação de gado e 

produção de leite, que são escoados para as cidades de Icó e Jaguaribe.   

 
Figura 1. Localização da área de estudo: Assentamento Chico Mendes, município de 
Icó, Ceará, Brasil, 2019. 
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 A coleta de dados para esta pesquisa foi realizada através de um questionário projetado 

especificamente para este estudo aplicado aos agricultores rurais. O questionário conteve 

questões agrupadas em dois blocos. O primeiro bloco visou obter informações sobre as 

características sociodemográficas dos trabalhadores agrícolas. No segundo bloco, questões 

relacionadas com o uso de agrotóxicos utilizados na área de estudo e ocorrência de sintomas 

relacionados à exposição e manipulação desses produtos. Os resultados foram submetidos a 

análise de frequência de escolha e avaliados pelo teste qui-quadrado (X²), mediante o programa 

computacional SAS versão 8.02 (2001) para caracterizar o uso dos agrotóxicos e se realizar 

uma análise crítica de seus efeitos no assentamento pesquisado.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Verificou-se que 65 % dos entrevistados eram do sexo masculino e 35 % do sexo 

feminino, num total de 20 agricultores. Destes, 60 % apresentam mais de 50 anos, observando-

se uma participação de uma geração mais idosa. Quanto ao nível de escolaridade, a maioria dos 

agricultores apresentou o ensino fundamental incompleto com 80 % dos entrevistados e 10 % 

estudaram o fundamental completo, sendo ainda 5 % analfabetos. Quanto ao tempo de trabalho 

na agricultura, 90 % dos entrevistados relataram possuir mais de 20 anos de trabalho (Tabela 

1). Alguns estudos também realizados com agricultores assentados revelam características 

sociodemográficas semelhantes às observadas em Icó. Por exemplo, no município de Russas, 

Ceará, Castro et al 2011, estudando dois assentamentos que predominam a agricultura como 

atividade econômica básica, verificou-se que a maioria dos agricultores se situavam na idade 

de 20 a 59 anos e estudaram até a quarta série do ensino fundamental. Já Abreu e Alonzo, 2016, 

estudando o uso seguro de agrotóxicos em pequenas propriedades rurais no município de 

Lavras, Minas Gerais, observaram que a maioria dos agricultores eram adultos entre 40 e 49 

anos com 50,6 % dos entrevistados tendo cursado ate quatro anos de estudo formal. 

 

Tabela 1. Características sociodemográficas dos agricultores entrevistados no 
Assentamento Chico Mendes no município de Cruzeirinho, Icó, Estado do Ceará. Brasil, 
2019. 
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Fonte: Pesquisa de campo/elaborado por Ana Hozana Francilino. 

 

Do total de agricultores entrevistados, observa-se pela Tabela 2, que 5 deles (25 %) 

referiram usar algum tipo de agrotóxicos, sendo que destes, 5% utiliza somente agrotóxico e 20 

% fazem uso da combinação de defensivos naturais e agrotóxicos para combater a incidência 

de pragas que geralmente surgem no período chuvoso. A maioria dos agricultores (70 %) 

relatou fazer uso somente de defensivos naturais. Esses dados refletem a consciência dos 

agricultores quanto ao uso de defensivos alternativos que não apresentam alto grau de agressão 

à saúde humana e ambiental.  Os usos de defensivos naturais apresentam baixa toxicidade e 

elevada eficiência no combate de pragas e doenças nas culturas agrícolas, evitando a 

contaminação do solo e mananciais, de agricultores e consumidores finais. 

N  %
Sexo
Masculino 13 65
Feminino 7 35
Faixa Etária
menos de 30 2 10
30 - 49 6 30
50 - 60 6 30
Mais de 60 6 30
Escolaridade
Analfabeto 1 5
Fund. Incompleto 16 80
Fund. Completo 2 10
Superior 1 5
Renda Familiar
Menor que 1 salário 12 60
1 e 3 salários 8 40
Nº de pessoas na família
Até 3 9 45
3 a 5 6 30
Mais de 5 5 25
Tempo Trabalho na Agricultura (Anos)
5 a 10 1 5
10 a 20 1 5
mais de 20 18 90

Assentamento Chico Mendes
n = 20Variáveis

(n) Tamanho da amostra, (N) Número de pessoas.
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 Quanto à orientação de uso desses produtos, 40 % dos entrevistados relatou que o uso 

de agrotóxicos é dado sob indicação de técnicos agrícolas. Porém, também existe no 

assentamento produtores que fazem uso desses produtos sem nenhum acompanhamento ou 

receituário agronômico, sendo 35 % por auto indicação, 15 % por indicação de funcionários do 

comércio local e 10 % se orientam por outros agricultores, ou seja, a maioria dos agricultores 

(60 %) faz uso de agrotóxicos sem nenhuma orientação técnica responsável, aumentando assim, 

o risco de contaminação humana e ambiental associado à utilização destes produtos. Segundo 

Abreu e Alonzo, 2016, A atividade de aquisição é um dos pilares do paradigma do “uso seguro” 

de agrotóxicos e é determinante para a potencialidade do risco nas demais atividades.  Os 

manuais sobre o uso seguro de agrotóxicos frisam que é fundamental consultar  

técnicos/tecnólogos/engenheiros agrícolas, para que os problemas da lavoura sejam avaliados 

corretamente e que a apresentação de receituário agronômico, elaborado por estes profissionais, 

é imprescindível para a realização da compra (IWAMI et al., 2010; ANVISA, 2011). 

Em relação ao armazenamento dos agrotóxicos, 30 % dos agricultores entrevistados 

mantem em local separado da casa como armazéns, 25 % na própria área de plantação e apenas 

10 % armazenam os produtos dentro de casa (Tabela 2). O fato de a maioria armazenar os 

agrotóxicos exclusivamente em estruturas independentes da residência, não significa dizer que 

estão necessariamente seguros, pois o local de armazenamento deve atender aos requisitos de 

segurança estabelecidos para esse tipo de substância. Dados semelhantes foram observados por 

Abreu e Alonzo, 2016, já que o armazenamento correto de agrotóxicos não foi observado pela 

maioria dos agricultores familiares no município de Lavras, Minas Gerais. 

 Em relação às práticas de descarte, verificou-se que apenas 5 % dos entrevistados 

devolvem as embalagens vazias para a reciclagem. A principal forma de descarte das 

embalagens de agrotóxicos é feita pela queima destas (70 %), sendo que 15 % enterram e 10 % 

destinam ao lixo domestico (Tabela 2). Resultados semelhantes foram observados por Castro 

et al., 2011, em que 80 % dos entrevistados de dois assentamentos de reforma agrária no 

município de Russas, Ceará, enterravam ou queimavam as embalagens em áreas afastadas de 

suas residências. Esses dados são preocupantes, já que o descarte inadequado das embalagens 

desses produtos poderá degradar e poluir o solo e os recursos hídricos do assentamento e áreas 

vizinhas. Segundo Sousa et al., 2017, quando as embalagens não recebem a destinação correta, 

geralmente são descartadas em rios, queimadas a céu aberto, abandonadas nas lavouras, 
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enterradas, recicladas sem controle ou até reutilizadas para o acondicionamento de água e 

alimentos, contaminando o meio ambiente e ainda colocando em risco a saúde pública. 

No que se refere aos equipamentos de proteção individual (EPI) para a manipulação e 

aplicação dos agrotóxicos, metade dos agricultores entrevistados relataram não utilizar e 15 % 

dos entrevistados mencionaram ter sofrido algum problema de saúde após o uso desses 

produtos, queixando especificamente de dores de cabeça e dores nas articulações. O mesmo foi 

observado por Castro et al., 2011, em que 15 agricultores de um total de 30 entrevistados 

relataram nunca utilizar os equipamentos de proteção individual. Esses autores alertam ainda 

para a necessidade de fiscalização/supervisão e do desenvolvimento de trabalhos educativos 

tendo em vista a ampliação da consciência crítica dos atores sociais comprometidos com o 

trabalho de campo. 

Quando perguntados sobre a viabilidade de produzir alimentos sem o uso de 

agrotóxicos, a maioria dos agricultores (85 %) afirmou que é possível uma agricultura 

sustentável sem uso de agrotóxicos, controlando pragas apenas com defensivos naturais. O 

mesmo ocorreu quando perguntados sobre os danos causados pelo uso desses produtos. A 

maioria dos agricultores declarou ter a consciência de que o uso de agrotóxicos gera riscos à 

saúde humana e ao meio ambiente. Esses dados corroboram com as informações encontradas 

por Gregolis et al., 2012, em estudo sobre a percepção de riscos do uso dos agrotóxicos em 

trabalhadores da agricultora familiar em Rio Branco, Acre. Quando perguntados sobre os 

problemas que os agrotóxicos causavam, a maioria afirmou que o uso desses produtos pode 

causar danos a saúde humana, porém sem especificar quais e apenas três afirmaram não haver 

problemas com o uso de agrotóxicos de qualquer tipo, nem a saúde, nem ao meio ambiente. 

 

Tabela 2. Características sobre o uso de agrotóxicos pelos agricultores no Assentamento 
Chico Mendes no município de Cruzeirinho, Icó, Estado do Ceará. Brasil, 2019. 
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 Houve interação significativa entre o nível de escolaridade dos agricultores 

entrevistados e o tipo de controle utilizado para combate às pragas. Estatisticamente, o maior 

uso de defensivos naturais em relação aos agrotóxicos é atribuído ao nível de estudo dos 

agricultores, mesmo em sua maioria não tendo completado o ensino básico. Tal fato pode ser 

explicado pela popularidade negativa apresentada pelos agrotóxicos e sua larga discussão pelas 

N  %
Controle de pragas
Defensivo natural 14 70
Agrotóxico 1 5
Defensivo natural + agrotóxico 4 20
Outro 1 5
Indicação
Técnico Agrícola 8 40
Vendedor 3 15
Outro prod. Agrícola 2 10
Auto indicação 7 35
Armazenamento
Dentro de casa 2 10
Local separado 6 30
Área de plantação 5 25
Outro 7 35
Destino das embalagens
Lixo doméstico 2 10
Queima 14 70
Enterra 3 15
Devolve para reciclagem 1 5
EPI
Sim 10 50
Não 10 50
Problema de saúde
Sim 3 15
Não 17 85
Possível prod. sem agrotóxicos
Sim 17 85
Não 3 15
Agrotóxicos causam danos
Sim 17 85
Não 3 15
(n) Tamanho da amostra, (N) Número de pessoas.

Variáveis
Assentamento Chico Mendes

n = 20
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mídias sociais. O destino das embalagens e a percepção dos agricultores quanto aos danos do 

agrotóxico também foram influenciados pelo tempo de trabalho na agricultura. O tempo de 

trabalho na agricultura influenciou negativamente o tipo de destino dado às embalagens vazias 

de agrotóxicos, em que a maioria dos assentados relatou fazer a queima desses resíduos. A 

opção inadequada da queima das embalagens pode ser relacionada com a não realização de 

coleta de lixo pelo serviço público municipal da cidade. Porém o tempo na agricultura 

possibilitou, estatisticamente, a percepção dos agricultores quanto aos problemas causados pelo 

uso de agrotóxicos nas lavouras, já que a maioria dos entrevistados afirma ter consciência dos 

ricos gerados pelo mau uso desses produtos (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Teste qui quadrado (X²) das interações significativas quanto ao uso de 
agrotóxicos no assentamento Chico Mendes no município de Cruzeirinho, Icó, Ceará, 
Brasil, 2019. 

 
 

Apesar da maioria dos agricultores entrevistados usarem em maior quantidade os 

defensivos naturais, nota-se que existe a necessidade de um processo educativo entre os 

usuários de agrotóxicos do assentamento Chico Mendes de maneira que possam fazer melhor 

uso destes, principalmente quanto ao descarte das embalagens vazia e o uso do equipamento de 

proteção individual (EPI) desenvolvendo conhecimento sobre os riscos envolvidos na utilização 

incorreta desses produtos químicos. 

 
CONCLUSÃO 
 
 A adoção de agrotóxicos não é significativa dentro do assentamento, porém por aqueles 

que fazem uso destes, observou que boa parte da incorporação desses produtos não é dada por 

orientação de técnicos agrícolas e sim por auto indicação dos agricultores. As condições de 

GL X² P
Escolaridade vs  Controle 9 21,56 0,010*

Tempo Trabalho vs  Destino Embalagens 6 20,39 0,002*

Tempo Trabalho vs  Danos 2 6,05 0,048*
(*) Significativo ao teste de 5 %  de probabilidade, (n) Tamanho da amostra, (GL) Graus de liberdade, (X²) Valor de qui quadrado, (P) 
Probabilidade.

Interações
Assentamento Chico Mendes

n = 20
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armazenamento, descarte e utilização de EPI não está sendo realizado de forma correta, o que 

pode acarretar riscos tanto para a saúde humana quanto ao meio ambiente. 

 Em virtude do constato acima, observa-se que o assentamento carece de uma assistência 

técnica por parte do Estado, fato este relatado inclusive pelo presidente da associação. Se 

houvesse um desenvolvimento do trabalho desses profissionais na área, consideramos que 

talvez esses números de uso de agrotóxicos poderiam ser ainda menores. 

 Uma outra alternativa que poderia ser desenvolvida na área, para sensibilizar acerca da 

diminuição ou não uso de agrotóxicos pelos assentados e assentadas, seriam projetos de 

extensão ou cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC na comunidade que poderiam ser 

oferecidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, já que o 

mesmo dispõe de cursos de Técnico em Agropecuária e Tecnologia de Irrigação e Drenagem, 

e consequentemente em virtude disso, profissionais capacitados que podem contribuir.  

 É importante que existam programas socioeducativos entre os assentados de modo que 

estes possam melhorar suas práticas na agricultura e fazer uso adequado de produtos como o 

agrotóxico, possibilitando uma agricultura saudável e sustentável para as atuais e futuras 

gerações.  
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DISPUTAS PELO DIREITO DE (RE)PRODUZIR: 

impactos do uso de agrotóxicos e da produção de commodity para a reforma agrária e 

para a agroecologia 

 

Diógenes Rabello1 

 
Resumo: este texto tem como objetivo contribuir com os debates que a geografia vem promovendo para oferecer 
uma leitura crítica acerca dos impactos do uso de agrotóxicos. Para isso, fazemos uma recorte analítico das disputas 
políticas que estão sendo travadas no Brasil, onde de um lado as alianças da burguesia agrária buscam abrir portas 
para a perpetuação de um modelo químico-dependente de agricultura, enquanto de outro a sociedade organizada 
criar suas ferramentas e estratégias de defesa dos territórios e da vida, via enfrentamento das ofensivas do capital, 
com o amparo do Estado, via anuncio da agroecologia enquanto perspectiva de vida e trabalho no campo. 
 
Palavras-chave: agrotóxicos; Bancada Ruralista; conflitos territoriais; produção agroecológica. 
 

 

Introdução 

 Este texto é parte dos resultados de uma pesquisa em nível de mestrado2 desenvolvida 

no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual Paulista, Faculdade de 

Ciências e Tecnologia, campus de Presidente Prudente, entre 2015 e 2018. Nesta pesquisa, 

nosso objetivo se voltou para entender os impactos diretos da expansão do agrohidronegócio 

canavieiro para a transição agroecológica no Pontal do Paranapanema, Oeste do estado de São 

Paulo. Diante deste problema de pesquisa, chegamos ao questionamento de quais seriam as 

outras escalas de imposições e conflitos surgidos a partir do processo de commoditização da 

agricultura. Para além dos conflitos diretos, aqueles visualizados no cotidiano das famílias 

camponesas e no seu processo de trabalho, vimos que existe um conflito político latente e cada 

vez mais crescente que se volta para liberação do uso de agrotóxicos. 

 Segundo informativo da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida 

(2019), somente neste ano de 2019 foram liberados mais de 410 tipos de agrotóxicos no Brasil. 

 
1 Doutorando em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual Paulista, 
Faculdade de Ciências e Tecnologia, campus de Presidente Prudente. Financiamento: Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). E-mail: diogenesrabello@yahoo.com 
2 Título: “Camponeses assentados e as práticas agroecológicas no contexto do agrohidronegócio canavieiro no 
Pontal do Paranapanema (SP)”. Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP) 
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E isso não é um fato isolado nem uma novidade na conjuntura nacional. Trata-se de um projeto 

anti-democrático que busca perpetuar a agricultura envenenada, a concentração de terras, a 

manutenção da desigualdade social e pobreza no campo e a criminalização dos movimentos 

sociais de luta pela terra e pela reforma agrária. 

 E é diante deste cenário que um dos desafios para a agroecologia tem sido a 

desmistificação da dependência do uso de agrotóxicos. Na prática, a Revolução Verde trouxe 

uma perspectiva de agricultura onde a produtividade só é alcançada pelo uso de agrotóxicos 

nos processos produtivos. Assim, criou-se o ideário de que o agrotóxico passa a ser componente 

obrigatório do processo de trabalho no campo para os camponeses. Nos latifúndios e para as 

práticas do agrohidronegócio, o uso de agrotóxicos é atrelado e intrínseco às outras fases do 

processo produtivo. A adoção de sementes geneticamente modificadas e a degradação do solo 

criaram dependência direta para a quimificação da agricultura. 

 Posto este contexto, é fundamental apontar para as resistências que estão sendo 

protagonizadas pelos povos do campo desde suas formas de organização social e comunitária. 

Embora as forças políticas que se juntam no Congresso Nacional para promover a destruição 

da saúde humana e ambiental, por outro lado, a sociedade organizada, sobretudo dentro dos 

movimentos sociais, e instituições públicas que ainda resistem frente ao esfacelamento do 

serviço público no pós-golpe, sem políticas  públicas e sem recursos financeiros e humanos 

para desenvolverem trabalhos em condições plenas. 

 

O papel da Bancada Ruralista na manutenção do modelo de agricultura do Brasil 

 

 Um dos grandes desafios para a agroecologia tem sido a desmistificação da dependência 

do uso de agrotóxicos. Na prática cotidiana, a Revolução Verde trouxe uma perspectiva de 

agricultura a produtividade só é alcançada pelo uso de agrotóxicos nos processos produtivos, e 

essa ideia foi sendo incorporada para os camponeses causando uma adaptação generalizada das 

suas técnicas para o uso de veneno. Assim, criou-se o ideário de que o agrotóxico passa a ser 

componente obrigatório do processo de trabalho no campo para os camponeses. 

 Nos latifúndios e para as práticas do agrohidronegócio, o uso de agrotóxicos é atrelado 

e intrínseco às outras fases do processo produtivo. A adoção de sementes geneticamente 
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modificadas e a degradação do solo criaram dependência direta para a quimificação da 

agricultura. 

 Então, a dependência ao uso de agrotóxicos foi algo construída com interesses políticos 

específicos de subverter a função social da terra. Sendo assim, se foi construído, é passível de 

ser desconstruído, e esse tem sido o desafio da agroecologia na sua perspectiva política de 

difundir outro paradigma para a organização do sistema produtivo na terra. 

 Nesse campo de disputas ideológicas, o capital tem ganhado cada vez mais forças na 

propagação do discurso do uso de agrotóxicos. No Brasil, esse discurso é sustentado pelas 

figuras políticas controlam o poder legislativo. A Frente Parlamentar da Agropecuária, mais 

conhecida como Bancada Ruralista ou do Boi, se configura como uma das maiores e mais 

organizadas forças parlamentares brasileiras (Figura 02), congregando latifundiários produtores 

de commodity em todas as regiões de Brasil; grandes pecuaristas do Centro-Oeste; os 

responsáveis pelo desmatamento desenfreado na Amazônia brasileira; grandes empresários do 

setor agrícolas (agrotóxicos, sementes, equipamentos agrícolas e etc). 

 A Bancada Ruralista tem criado estratégias e se articulado em bloco no sentido de 

garantir a forma de distribuição dos recursos financeiros para agricultura centrada na 

priorização do desenvolvimento do agrohidronegócio, manter a estrutura fundiária baseada na 

concentração de terras, trabalhar para possibilitar a liberação do uso de agrotóxicos. Ou seja, 

assegurar condições plenas para a reprodução do capital agroindustrial e pecuário no campo. 

 Um dos efeitos alarmantes da organização da Bancada Ruralista para garantir sua 

predominância no centro do poder é o acirramento e intensificação dos conflitos no campo, de 

acordo com Feliciano e Mitidiero Jr. (2018), 

 
As balas do latifúndio somam-se às armas do Estado, que costuma, em “nome 
da lei”, tirar a vida de homens e mulheres que lutam pela terra ou lutam para 
permanecer na terra de trabalho. A polícia do povo brasileiro sempre foi uma 
polícia para os latifúndios nas demandas por terra. Por tudo isso, a violência 
no campo brasileiro não pode ser considerada apenas como crimes decorrentes 
de disputas e conflitos territoriais, mas, sim, como crimes políticos. São 
assassinatos políticos que visam destruir organizações sociais de luta por 
justiça social. Não são crimes individuais, são crimes com repercussão coletiva 
(MITIDIERO JR., FELICIANO, 2018, p. 238). 

 

 Os conflitos surgem porque os sujeitos organizados constroem frentes de atuação para 

promover resistência, sobretudo mediatizados pelos movimentos sociais de campo e 
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organizações sociais. Desta forma, as diversas estratégias de resistências adotadas por eles, 

como as ocupações, manifestações, atos, etc, confrontam diretamente os interesses políticos 

individuais e privilégios sob os quais os grandes proprietários de terras e empresários agrícolas 

e pecuários estão alicerçados. É desta relação que nasce o conflito (FELICIANO, 2016). 

 

Figura 02. Composição do Congresso Nacional em “Bancadas” 

 

 

Fonte: Medeiros; Fonseca (2016). 

 
 No sentido de enraizar o discurso predominante das “vantagens” do agrohidronegócio e 

promover a ideia de que ele tem papel único do desenvolvimento econômico para o Brasil, o 

Estado tem criado uma potente aliança com a mídia brasileira, capitaneada, sobretudo, pela 

Rede Globo de Televisão. Em junho de 2016 a emissora passou a exibir uma propaganda criada 

por ela mesma intitulada “AGRO: A indústria-riqueza do Brasil”, uma estratégia de marketing 
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televisiva para demonstrar as vantagens econômicas trazidas pelo agrohidronegócio no Brasil. 

Se apropriando de jargões como “A Agro é Pop, o Agro é Tech, o Agro é Tudo” (Figura 03), a 

campanha 
[...] faz parte de uma ofensiva ideológica do latifúndio, por meio do monopólio 
da imprensa, com o intuito de construir uma imagem perante ao povo de que o 
latifúndio é “a indústria riqueza do Brasil”, de que é o latifúndio que 
“desenvolve” o país. Nesse cenário, se opor ao latifúndio é “colocar-se contra 
o crescimento econômico e o desenvolvimento da Nação” (ALVES, 2017, s/p). 

 

Figura 03. Marketing para o agrohidronegócio promovido pela Rede Globo. 

Fonte: Grupo Globo de Comunicação, 20183. 
Organização: Diógenes Rabello, 2018. 

 
 De acordo com Souza (2011), 

E, nesse sentido o poder e as relações de poder neoliberais como práticas 

capilares insidiosas que são produzidas/incorporadas por  essas mídias acabam 

por circular como verdades nos espaços públicos combinando arranjos nos 

lugares e interagindo produtivamente nos territórios (SOUZA, 2011, p. 19). 

 

 Paralelo a isso, houve uma manobra do capital no sentido de retirar a palavra agrotóxicos 

do cenário, incorporando o termo “defensivos fitossanitários”, popularizando a ideia de que há 

algum tipo de benesse no uso de agrotóxicos e retirando o peso político denuncia de risco 

 
3 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9z3Nnzsi038 Acesso em: 26 set. 2018. 
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presumido que há no termo agrotóxico. Essa estratégia, também de marketing, atingiu a 

população de forma que o termo defensivo fitossanitário passou a circular nos espaços de 

veiculação de qualquer elemento vinculado aos agrotóxicos. Em contraposição a isso, neste 

trabalho reafirmamos que estes produtos são agrotóxicos, pois oferecem riscos irreparáveis à 

saúde e ao ambiente, por isso, muitas vezes, a leitura pode se tornar um pouco cansativa pelo 

uso repetitivo da palavra agrotóxico, mas essa é a nossa demarcação política, e não vamos 

utilizar sinônimos. 

 Outro ataque direto à agroecologia e ao campesinato brasileiro tem sido a facilidade sob 

qual tem se dado a permissividade para o uso indiscriminado de agrotóxicos, sobretudo através 

da liberação jurídica para a produção, comercialização e consumo de agrotóxicos. 

 Todos estes assuntos que são traduzidos sob a perspectiva de um ataque severo à 

sanidade humana, animal e vegetal, têm sido capitaneados no âmbito do Projeto de Lei (PL) 

6.229/2002, popularmente conhecido como PL do Veneno. 

 A PL do Veneno, na sua redação institucional, diz que “Altera os Arts. 3º e 9º da Lei nº 

7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a 

embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda 

comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, 

o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 

componentes e afins, e dá outras providências”. Na prática, conforme posicionamento da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
[...] o PL não contribui com a melhoria, disponibilidade de alimentos mais 
seguros ou novas tecnologias para o agricultor e nem mesmo com o 
fortalecimento do sistema regulatório de agrotóxicos, não atendendo, dessa 
forma, a quem deveria ser o foco da legislação: a população brasileira. A 
proposta do substitutivo, de autoria do deputado Luiz Nishimori (PR-PR), é de 
que não haja mais avaliação e classificação de produtos pelas áreas de saúde e 
meio ambiente, mas apenas uma “homologação” da avaliação realizada pelas 
empresas registrantes de produtos agrotóxicos (ANVISA, 2018, s/p) 

 

 Já a Nota Técnica divulgada pela Abrasco e pela ABA, diz que 
É possível evidenciar que, em 2018, os argumentos voltados à defesa do PL no 
6.299/2002 não possuem base técnica ou científica, configurando-se como 
estratégias de mercado das indústrias transnacionais que produzem agrotóxicos 
e transgênicos e que vêem no Brasil em crise uma oportunidade para 
comercializar produtos que já não podem ser consumidos tão livremente em 
outros países em função de sua elevada toxicidade e do perigo que representam 
para os seres humanos e para o ambiente (FRIEDRICH, SOUZA, 
CARNEIRO, 2018, p. 12). 
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 Este PL busca, em suma, criar mecanismos facilitadores para o processo de produção, 

registro, avaliação, comercialização e uso de agrotóxicos. As análises e fiscalizações sobre os 

princípios ativos e efeitos nocivos dos agrotóxicos, que antes estavam sob responsabilidade de 

agencias competentes, como a ANVISA, passam a ser administradas pelo MAPA, 

demonstrando uma manobra política escancarada da Bancada Ruralista para que eles mesmos 

tenham controle sobre este assunto. 

 O Dossiê Científico e Técnico produzido pela parceria entre a ABRASCO e a ABA 

conclui que, com do PL 6.299/2002 se constituirá cenário bastante crítico para a segurança 

alimentar e nutricional, já que permitirá o registro de agrotóxicos já proibidos em diversos 

outros países, com base no seu grau de periculosidade e riscos à saúde humana e ambiental. 

 

Há resistências! 

 

 Por outro lado, iniciativas que questionam o posicionamento do Estado favorável pelo 

agrohidronegócio e pelos agrotóxicos têm surgido no interior dos movimentos e organizações 

sociais. A iniciativa mais expressiva nos últimos anos, e que tem aglutinado grande parte dos 

movimentos de resistência é a “Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida” 

(Figura 04). 

 

Figura 04. Identidade visual da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida 

 

Fonte: Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida. Disponível em: 
http://contraosagrotoxicos.org/. Acessado em: 26 Set. 2018. 

 

http://contraosagrotoxicos.org/
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 A Campanha surgiu com o objetivo de difundir informações sobre agrotóxicos, 

sensibilizando a sociedade em geral para os riscos advindos do seu uso, e, ao mesmo tempo, 

promover a agroecologia como projeto de desenvolvimento para a sociedade. 

 Os objetivos principais4 da Campanha são: 

• Construir um processo de conscientização na sociedade sobre a ameaça que representam 

os agrotóxicos e transgênicos, denunciando os seus efeitos degradantes à saúde (tanto dos 

trabalhadores rurais como dos consumidores nas cidades) e ao meio ambiente (contaminação 

dos solos e das águas); 

• Fazer da campanha um espaço de construção de unidade entre ambientalistas, 

camponeses, trabalhadores urbanos, estudantes, consumidores e todos aqueles que prezam pela 

produção de um alimento saudável que respeite ao meio ambiente; 

• Denunciar e responsabilizar as empresas que produzem e comercializam agrotóxicos. 

Criar formas de restringir o uso de venenos e de impedir sua expansão, propondo projetos de 

lei, portarias e outras iniciativas legais. 

• Pautar na sociedade a necessidade de mudança do atual modelo agrícola que produz 

comida envenenada para um modelo baseado na agricultura camponesa e agroecológica 

  

 Fazem parte da Campanha, mais de 100 representações, entre movimentos sociais, 

movimentos sindicais, instituições educacionais, movimentos estudantis, ONGs, associações, 

pessoas, de diversas regiões e estados Brasileiros. Vale destacar, que com a soma de forças 

representa por este coletivo, “intensificaram-se as ações de denúncias dos impactos dos 

agrotóxicos. O conjunto de organizações que a compõe se debruçou sobre o estudo, 

monitoramento e o controle social sobre o uso de agrotóxicos no Brasil” (Campanha 

Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida, p.151, 2014). 

 Outras ações têm sido tomadas em escalas mais locais, como a inciativa a formação em 

vigilância sanitária na problemática dos agrotóxicos no Pontal do Paranapanema. Promovido 

por um coletivo de instituições e pessoas que se reúnem no âmbito da luta contra o agrotóxico, 

o curso de formação em "Vigilância em Saúde de Base Territorial Integrada e Participativa", 

surgiu sob a perspectiva de criar um espaço para diálogo a respeito dos efeitos dos agrotóxicos 

para a saúde humana e ambiental e  as possibilidades de intervenção para identificar casos de 

 
4 Retirado de: http://contraosagrotoxicos.org/ Acesso: 26 set. 2018. 
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contaminação e intoxicação, identificar os agentes causadores e denunciar o uso indiscriminado 

de agrotóxicos nos municípios do Pontal. Este coletivo se formou na parceria entre Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST/Presidente Prudente), Coordenação Geral de 

Saúde do Trabalhador (CGSAT), Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador 

(RENAST), Divisão Regional de Saúde (DRS-XI), Ministério da Saúde, Sistema Único de 

Saúde (SUS), Divisão de Vigilância Sanitária do Trabalho, Secretaria de Estado da Saúde; 

Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente, Grupo Regional de Vigilância 

Sanitária de Presidente Prudente e de Presidente Venceslau e o Coletivo CETAS de 

Pesquisadores da FCT/UNESP. 

 O curso teve como foco produzir e difundir protocolos adequados às demandas 

locais/regionais, sendo assim, o público-alvo foi composto  por Agentes Comunitários de Saúde 

(sobretudo aqueles que atuam nas Estratégias de Saúde da Família localizadas em 

assentamentos rurais), famílias camponesas, militantes do MST, estudantes da área da saúde, 

etc. 

 Esse assunto é cada vez mais latente no Pontal do Paranapanema, posto os conflitos 

permanente entre a população e o capital agroindustrial canavieiro, 
[...] numa área que atinge índices alarmantes de contaminação ambiental 
oriunda da aplicação de agrotóxicos, à ordem de 3 milhões de litros de 
princípios ativos ou 300 milhões de calda tóxica, para uma população de 
aproximadamente 1 milhão de habitantes, em 2,5 milhões de ha (THOMAZ 
JUNIOR, 2018, p.6). 

 

 Vale destacar o papel de duas das mais importantes instituições públicas que têm feito 

para denunciar os usos abusivos de agrotóxicos e seus riscos iminentes para a sociedade, que 

são: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), 

que juntamente com a Anvisa têm protagonizado trabalhos de referência política e científica no 

tema. 

 Ou seja, embora as forças políticas que se juntam no Congresso Nacional para promover 

a destruição da saúde humana e ambiental, por outro lado, a sociedade organizada, sobretudo 

dentro dos movimentos sociais, e instituições públicas que ainda resistem frente ao 

esfacelamento do serviço público no pós-golpe, sem políticas  públicas e sem recursos 

financeiros e humanos para desenvolverem trabalhos em condições plenas. 

 

Por outro projeto para o desenvolvimento no campo através da agroecologia 
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 A agroecologia vem sendo pensada como uma forma de romper com os padrões 

produtivistas e "envenenados" de produção alimentos. Tem-se discutido a agroecologia cada 

vez mais como forma de viabilizar o desenvolvimento no campo, permitindo a reprodução do 

camponês, pensando o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico a qualidade social e 

ambiental, considerando suas práticas que, de um modo geral, condenam o uso de agroquímicos 

nos processos produtivos e se preocupa com a produção de alimentos saudáveis. É desta forma 

que o seu entendimento passa pela perspectiva de uma ruptura paradigmática com o atual 

modelo de uso da terra e de exploração dos recursos naturais. Põe-se no centro do debate o 

trabalho de  base familiar, levando em conta o resgate das formas tradicionais de vida no campo 

que as famílias camponesas carregam consigo, além de dar grande importância para a 

biodiversidade e preservação das sementes crioulas. 
A agroecologia é uma forma de entender e atuar para campesinar a agricultura, 
a pecuária, o florestamento e o agroextrativismo, a partir de uma consciência 
intergeracional (não exploração de crianças e velhos), de classe (não 
exploração do capital ao trabalho), de espécie (não exploração dos recursos 
naturais), de gênero (não exploração do homem à mulher), de identidade (não 
exploração entre etnicidades). (GUTERRES, 2006, p. 90). 

 

 Guterres sintetiza bem o que pensamos sobre agroecologia e reflete os nossos 

pressupostos políticos que nos levam a defendê-la enquanto possibilidade de vida no campo. 

Temos pensado a agroecologia não apenas ancorada no discurso das vantagens para o meio 

ambiente e para uma vida saudável, mas enquanto saber pautado nas práticas que potencializam 

os processos de resistência dos camponeses ao modelo de desenvolvimento da agricultura 

fundada no agrohidronegócio. Se quisermos apostar na agroecologia como uma proposta de 

superação do leque de malefícios causados por este modelo de agricultura praticado desde a 

revolução verde, precisamos defender que este conceito não é sinônimo de agricultura orgânica, 

o que tem sido feito com muita recorrência de forma equivocada. 

 Conforme Rabello (2018), o conceito de agricultura orgânica foi logo cooptado e 

transfigurado pelo capital a partir do discurso de sustentabilidade. A ideia de uma agricultura 

baseada na harmonização entre práticas de cultivo da terra e equilíbrio ambiental foi coberta 

pelo selo de agricultura ecologicamente correta. Isso fez com que houvesse uma inversão do 

papel desta agricultura. Trata-se de mais uma forma de mercantilizar a agricultura, agora com 

o carimbo “sustentável”. Mudar as técnicas de cultivo para práticas que remetessem ao manejo 

ecológico da terra foi adotado como forma de agregar mais valor ao produto final. Não somente 
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isso, este produto final é um fetiche da população que começa a comprar o discurso da 

sustentabilidade e passa a se interessar por mudanças na alimentação. Isso faz com que os 

mercados elevem os preços dos produtos orgânicos, consumidos pela parcela economicamente 

favorecida da população. 

 Outro elemento para o entendimento da agroecologia como proposta plena de 

desenvolvimento desde perspectivas políticas é o fato de ela ser bandeira dos movimentos 

sociais. Ou seja, embora a transição agroecológica aconteça pela soma de forças dos sujeitos, 

instituições/organizações, academia e outros, são os movimentos sociais do campo os 

protagonistas da transição agroecológica. Estes movimentos têm buscado trabalhar o princípio 

da agroecologia desde suas formações de base e o associam a outras discussões inerentes ao 

contexto agrário, como juventude, gênero e educação (RABELLO, 2018). Estes elementos são 

abarcados pelo conceito de Reforma Agrária Popular, proposta originariamente cunhada pelo 

MST. 

 A Reforma Agrária Popular expressa a pauta de lutas deste movimento, que busca 

apresentar uma proposta de desenvolvimento do campo que contemple a totalidade das 

necessidades dos trabalhadores rurais com e sem terra. Desde a perspectiva do MST, ela supera 

a ideia de reforma agrária aplicada pelo Estado, que na atualidade tem trabalhado apenas no 

âmbito da redistribuição de terras - oriunda da compra de terras privadas, ou indenização das 

benfeitorias para grileiros que estão de posse das terras públicas devolutas. Mas o Estado tem 

deixado outras emergências desta luta de lado. Ela é, portanto, a busca pela autonomia dos 

camponeses em relação aos seus modos de vida, por isso abarca a ideia de territorialização 

camponesa a partir da terra, da educação, da saúde, da igualdade nas relações de gênero e na 

reprodução social dos jovens. Nesta perspectiva, a agroecologia vem sendo pensada pelo MST 

como a proposta social de praticar agricultura no campo, já que ela perpassa todos estes 

elementos. 

 Para discutir a agroecologia “com os pés no chão”, considerando-a desde a perspectiva 

dos sujeitos e no território, estamos nos apoiando no entendimento dela por dentro do debate 

sobre a soberania alimentar. O conceito de soberania alimentar é definido, de acordo com a Via 

Campesina (1996), como o direito de todos os povos, ou países, de decidir sobre suas próprias 

políticas no que diz respeito à agricultura e à alimentação. Estas políticas precisam se estruturar, 

porém, de forma a privilegiar a produção local para o abastecimento das áreas próximas, 
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assegurando o direito e a soberania de cada nação no sentido de manter e desenvolver a sua 

própria capacidade de produzir seus alimentos básicos, respeitando a diversidade cultural, 

ambiental e produtiva dos povos. Conforme Altieri (2010), 
O conceito emergente de soberania alimentar enfatiza o acesso dos agricultores 
à terra, às sementes e à água, enfocando a autonomia local, os mercados locais, 
os ciclos locais de consumo e de produção local, a soberania energética e 
tecnológica e as redes de agricultor a agricultor (ALTIERI, 2010, p. 24). 

 

 Entender a agroecologia pelo viés da soberania alimentar nos ajudar a considerar, 

também, o papel fundamental dos agentes sociais locais (movimentos sociais, ONG’s, 

associações, cooperativas etc.) para a transição agroecológica. Como lembra Altieri (2010, p. 

30), “os movimentos sociais rurais abraçam o conceito de soberania alimentar como uma 

alternativa ao método neoliberal que acredita num comércio internacional injusto para 

solucionar o problema da comida do mundo”. 

 A Via Campesina tem se colocado, desde 1996, como a principal referência na 

construção da proposta de soberania alimentar, defendendo que o alimento não deve ser tratado 

como mercadoria, como tem sido utilizada hegemonicamente pelos capitalistas para a 

ampliação dos lucros. Por meio do questionamento do domínio que as grandes empresas 

exercem sobre o sistema alimentar global e da afirmação da capacidade dos povos para 

produzir, a Via Campesina coloca o alimento não como mercadoria, mas como um direito 

humano. Neste sentido, a soberania alimentar transcende a simples concepção de acesso aos 

alimentos. A essa ideia sustenta que a população de cada país tem o direito de produzir e 

controlar o próprio alimento, pois isto é o que lhes assegura, também, a soberania sobre suas 

próprias vidas. Conforme Stédile e Carvalho: 
Partiendo de um principio prévio al concepto de soberania alimentaria, el de 
que “el alimento no es uma mercancia, es um derecho humano, y la producción 
y distribución de los alimentos es uma cuestión de sobre vivencia de los seres 
humanos, por lo tanto, es una cuestión de soberania popular y nacional. 
Asimismo, soberania significa que más allá de tener acceso a los alimentos, el 
Pueblo, las poblaciones de cada país, tienen el derecho de producirlos y será 
eso l oque les garantizará la soberania sobre sus existências. [...] El alimento 
es la energia que necesitamos para la sobrevivência, de acuerdo com el médio 
ambiente donde las personas viven y se reproducen socialmente (STEDILE E 
CARVALHO, 2010, p. 11). 

 

 A agroecologia acontece, de fato, por meio da experimentação, combinando os saberes-

fazeres tradicionais dos quais os sujeitos tradicionais do campo são portadores- herdeiros, e 

novas técnicas que constituem um arsenal de ferramentas e metodologias no trabalho com a 
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terra. Não somente isso, mas para chegar até a agroecologia há também um caminho ideológico 

a ser percorrido, em que toda a inversão de concepções sobre o campo, agricultura e alimentação 

emergidos da revolução verde vai sendo dissipada e suprimida pelos novos entendimentos e 

cosmovisões a partir da agroecologia. 

 Nossa leitura é voltada para o entendimento da agroecologia dentro do ambiente de 

conflito. Estamos pensando a prática e o discurso da agroecologia para além dos limites 

técnicos. O que temos chamado de ruptura paradigmática para o campo a partir da agroecologia 

significa pensá-la com uma alternativa não apenas de inovação técnica de produção de 

alimentos, que substitui o Roundap pelo controle biológico, mas a possibilidade de retomar os 

debates acerca da reforma agrária, saúde, educação, geração, gênero e outros. 

 

Considerações finais 

 

 Este momento da história, marcado pelos ataques à camada popular da sociedade que 

distanciam o Estado da população, deslegitima a democracia, perpetua o abismo 

socioeconômico entre as classes e coloca os movimentos sociais e os povos que eles 

representam em posição de risco social e de vida, as leituras descritivas do campo e dos sujeitos 

não são suficientes para enxergar a complexidade da dinâmica agrária. 

 Há que sintonizar os discursos e análises na luta de classes. Se não considerarmos que 

estas complexidades perpassem pela disputa de projetos e de modos de vida, não conseguiremos 

fazer uma leitura crítica e propositiva. Por isso foi nossa opção neste texto, dedicar à análise 

dos conflitos políticos no Brasil que alavancam o crescimento da agrohidronegócio e suprime 

as possibilidades de reprodução socioterritorial dos povos do campo. 

 Também foi preocupação nossa a defesa da agroecologia. A agroecologia está pensada 

pelos movimentos sociais do campo para além de mudança no padrão técnico de produção de 

alimentos. Ela se desdobra em princípios que estão fundamentados no manejo da terra, sendo 

encontrada no processo de produção do alimento, que vai desde  a forma de posse da terra até 

a destinação/consumo deste alimento, sendo, portanto, a técnica de produção um dos 

componentes deste processo (sem contar o conteúdo político dessa decisão/posição). 

  Portanto, é possível afirmar que existem projetos de superação do agrohidronegócio. A 

agroecologia, desde nosso entendimento e da forma como vem sendo construídas pelos 
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movimentos sociais do campo, representa uma ruptura com o modelo do capital. Ela produz 

alimentos em quantidade e qualidade para a sociedade, surge a partir da democratização do 

acesso à terra via Reforma Agrária Popular, reafirma a identidade dos sujeitos do campo por 

meio da reprodução das suas práticas tradicionais de trabalho com a terra e apresenta uma 

conjunto de estratégias e técnicas de trabalho sob uma outra perspectiva de uso da terra e dos 

recursos naturais. Estes elementos fortalecem uma crítica efetiva ao atual modelo de 

desenvolvimento para o campo, baseado na commoditização e na monocultura, que é 

insustentável socialmente e ambientalmente, uma vez que concentra terra e explora/degrada o 

meio ambiente. 
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A SUBSERVIÊNCIA DO ESTADO AO CAPITAL: O AVANÇO DOS 

AGROTÓXICOS NO BRASIL. 

Anderson Ribeiro Miranda1 
 Lucas Gama Lima2  

 

Introdução 

O presente trabalho é fruto das discussões realizadas pelo Observatório de Estudos sobre 

a Luta por Terra e Território (OBELUTTE) e pesquisa do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC) sobre agrotóxicos no semiárido e suas contradições socioespaciais, 

ambas desenvolvidas no âmbito da UFAL, e analisa a relação de subserviência do Estado aos 

interesses do capital, como um fenômeno endêmico do modo de produção capitalista, de modo 

que o comportamento estatal não é diferente quando se trata de temas relacionados ao espaço 

agrário.  

O aumento nos níveis de consumo e nas autorizações de comercialização de agrotóxicos 

é alarmante, o Brasil consome o equivalente a 86% de todo agrotóxico da América Latina, 

sendo o maior consumidor do mundo desde 2008 (SANTANA; MOURA; NOGUEIRA, 2013), 

o que indica além de uma violência silenciosa pelas intoxicações e quantidade significativa de 

mortes (BOMBARDI, 2012), um avanço proeminente do capital através dos agrotóxicos. É 

pertinente salientar a participação do Estado na efetivação da ofensiva do capital no campo ao 

longo dos anos, para garantir e proteger perpetuamente a produtividade do sistema, que chegou 

à primazia da produção material e conjuntamente ao desenvolvimento das práticas políticas 

totalizadoras, tendo em vista a afirmação de Mészáros (2002, p.107) “sua função é retificar [...] 

apenas até onde necessária ação corretiva puder se ajustar aos últimos limites sociometabólicos 

do capital”.  

Nesse sentido, buscamos analisar as contradições da relação Estado e capital e seus 

desdobramentos no campo, utilizando o método materialista histórico-dialético como fio 

 
1 Discente-pesquisador do curso Geografia Licenciatura da Universidade Federal de Alagoas – UFAL/Campus do 
Sertão; andersonr.m44@gmail.com 
2 Docente-pesquisador do curso Geografia Licenciatura da Universidade Federal de Alagoas – UFAL/Campus do 
Sertão; lucasselima@gmail.com 
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condutor da investigação e o aporte de dados secundários, levantados a partir de consultas aos 

documentos oficiais, divulgados pelo governo federal, e organizações não governamentais. 

O presente trabalho está dividido em duas partes, a primeira tece breves considerações 

sobre a Revolução Verde e o seu contexto mundial, logo após aborda sua incorporação no 

Brasil, como marco na inserção e desenvolvimento capitalista no espaço agrário, alterando os 

moldes da produção agrícola nacional. O segundo momento analisa a relação entre Estado e 

capital e reflete sobre a permissividade estatal para o avanço do capital através dos agrotóxicos 

e do agronegócio. 

1. Revolução Verde   

A Revolução Verde é um modelo de produção agrícola que definiu os moldes do 

agronegócio atual, surgiu após a Segunda Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria, nos 

EUA e consistia no uso massivo de tecnologias mecânicas e genéticas, associadas aos 

agrotóxicos, compondo o chamado pacote tecnológico, visando a maximização da produção de 

alimentos (DUTRA; SOUZA, 2017). Para alcançar a hegemonia e ser aplicada em praticamente 

todo o mundo a Revolução Verde provocou um conjunto de condições e transformações 

socioespaciais que ficou marcado de forma singular em seu advento.  

No contexto de Guerra Fria, o mundo estava dividido entre dois blocos antagônicos 

tanto economicamente quanto ideologicamente, de um lado o bloco socialista sob liderança da 

União Soviética e do outro lado o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. A URSS 

tinha influência sobre o leste europeu e demais localidades onde os comunistas estavam 

presentes, enquanto os EUA influenciavam todo o continente americano e quase todo o globo 

(HOBSBWAM, 1995). Apesar do nome Guerra Fria derivar da ausência de confronto armado 

entre a URSS e os EUA, o mesmo não poderia ser dito sobre os conflitos econômicos, a disputa 

de ideias e narrativa que estavam altamente acirradas. 

 
Quase todos os aspectos da sociedade transformaram-se em campos de batalha, 
corridas tecnológicas, políticas internacionais, produção nacional, produção agrícola, 
em todas as áreas os blocos se digladiavam para provar que o seu modo de governança 
era o mais adequado para o mundo (ALVES, 2013, p.27). 

 
Em meados do século XX, os EUA viram na agricultura uma nova forma de 

acumulação, desse modo o desenvolvimento tecnológico elaborado para suprir fins bélicos foi 

adaptado com a finalidade de ser comercializado no ramo agrícola, de maneira que as empresas 
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com tecnologias voltadas para a produção de veículos militares, adaptou-as  a fim de basilar o 

desenvolvimento de tratores agrícolas, colheitadeiras, etc., as indústrias que produziam armas 

químicas deram origem aos agrotóxicos fungicidas, herbicidas, inseticidas e diversidades de 

fertilizantes químicos, ao passo que grandes fundações como a Rockefeller e a Ford investiam 

em sementes modificadas em laboratório, chamadas de Variedades de Alta Produtividade – 

VAPs, com exemplares de milho, trigo e arroz. Esse conjunto tecnológico implantado em todo 

processo agrícola é chamado de pacote tecnológico (ANDRADES; GANIMI, 2007). 

Os EUA e seus aliados realizaram entre as décadas de 1940 e 1960, além do acordo de 

Bretton Woods3, o intermédio da criação da Organização das Nações Unidas – ONU e 

Organização para Alimentação e Agricultura da ONU – FAO (HARVEY, 2011), o conjunto de 

interesses dessas entidades influencia então o surgimento da Revolução Verde, com o aparato 

técnico dos EUA e o discurso de combate à fome. Entretanto, os reais intuitos norte americanos 

eram a tomada de controle da produção agrícola mundial pelas corporações capitalistas, 

expansão de sua área de influência e atuação, operando no processo de especulação do capital, 

dando início a financeirização na agricultura (TANAN, 2017). Além do mais, o combate ao 

crescimento do comunismo, pois o problema da fome era grave, no entanto a real preocupação 

dos capitalistas era de que esse problema criasse tensões sociais, o que poderia resultar na 

expansão do regime comunista para mais países (ROSA, 1998). 

1.1 Revolução Verde no Brasil 

O advento da Revolução Verde no Brasil ocorre a partir da década de 1970, amparada 

pelo Estado no período de ditadura civil-militar, que fomenta o emprego dos pacotes 

tecnológicos a partir do Plano Nacional de Defensivos Agrícolas – PNDA e para garantir que 

essa medida chegue a maior parte do país, delibera concessões, financiamentos e investimentos. 

A EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária e as EMATERs – Empresas de 

Assistência Técnica e Extensão Rural foram criadas como órgãos para auxiliar na pesquisa, 

assistência técnica e disseminação do pacote tecnológico aos agricultores (ANDRADES; 

GANIMI, 2007). 

 
3 Bretton Woods foi um acordo que determinava a impressão de papel moeda de cada país baseada na quantidade 
de ouro armazenado, além de empregar o dólar americano como moeda global para controlar transações financeiras 
internacionais (HARVEY, 2011). 
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A implementação do pacote tecnológico alterou a base técnica da agricultura nacional, 

foi realizada tendo alicerce no discurso da modernidade e superação da fome, porém além de 

não a superar, também acentuou problemas sociais já existentes, como a estrutura fundiária 

desigual. De acordo com Tanan (2017, p.35) “o processo de modernização do campo brasileiro 

foi sinônimo de concentração de terras, expropriação/subordinação dos camponeses, destruição 

dos recursos naturais e difusão do capital financeiro”.  

Os latifundiários conservaram suas propriedades, ao passo que adquiriam mais à custa 

da expropriação de camponeses. Ademais a mecanização do trabalho gerou desemprego, 

aumentando o exército reserva de força de trabalho, reduziu salários e pressionou o êxodo rural, 

enquanto a subordinação dos camponeses remanescentes em suas terras ocorria pelo uso do 

agrotóxico e semente modificada em detrimento de suas sementes crioulas (que dispensam 

agrotóxicos, estão adaptadas às condições edafoclimáticas e garantem autonomia). Diante 

disso, Delgado (2001) trabalha com a perspectiva de modernização conservadora, pois tal 

modernização surge em detrimento dos movimentos pela reforma agrária, ignora mudanças 

estruturais imprescindíveis e reforça a exploração da força de trabalho. 

 
[...] pode-se compreender o conceito de “modernização conservadora” a partir das 
seguintes coordenadas. Primeiramente, a recusa a mudanças fundamentais na 
propriedade da terra. Os grandes proprietários manteriam, destarte, controle também 
sobre a força de trabalho rural, que não seria capaz, portanto, de se libertar de relações 
de subordinação pessoal e de extração do “excedente” econômico por meios mais 
diretos. (DOMINGUES, 2002, p.461).  
 

Além de conservar a estrutura fundiária desigual, a modernização abriu as portas para a 

instalação de multinacionais no Brasil, representadas pela Ford, Shell, UNILEVER, Du Pont, 

Bayer, Monsanto, entre outras (ZAMBERLAN; FRONCHETI, 2001 apud ANDRADES; 

GANIMI, 2007).  É interessante traçar um paralelo entre o consumo de fertilizantes e o uso de 

tratores anterior à década de 1970 e posterior a ela, e ressaltar o aumento expressivo do consumo 

de NPK (fertilizante químico composto por nitrogênio, fósforo e potássio) e da utilização de 

tratores, crescente desde a implementação dos pacotes tecnológicos. 

Quadro 1 – Consumo de NPK e frota de tratores na agricultura brasileira (1960 – 

1980) 
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Ano 
Consumo de NPK (mil toneladas de 

Nutrientes) 

Frota de tratores nos estabelecimentos 

rurais (unid.) 

1960 198,4 61.345 

1967 444,9 n.d.* 

1970 999,0 165.870 

1975 1.980,0 323.113 

1980 4.066,1 545.205 

*n.d. = não disponível 
Fonte: IBGE, Censos Agropecuários e Anuários Estatísticos do Brasil (vários anos). 
Adaptado de Delgado (2012, p.17) 
Elaborado por Miranda; Lima (2019) 

 
A modernização conservadora estabelece então o agronegócio com seu modelo de 

produção químico-dependente. De acordo com Ribeiro Neto (2018) o significado de 

agronegócio é originado da palavra agrobusiness, criada no ano de 1955 por Davis e Goldberg 

e, após pouco mais de uma década elaborando definições, em 1968 este último define 

agrobusiness como um complexo sistema que abrange não apenas o momento de plantio, como 

as indústrias agropecuárias, mas também os demais agentes diretos e indiretos que garantem a 

circulação da mercadoria, compreendendo assim 

todos os participantes envolvidos na produção, processamento e comercialização de 
um determinado produto agropecuário. Um sistema como esse inclui fornecedores de 
insumos para a fazenda, operações de armazenamento, processadores, atacadistas e 
varejistas envolvidos no fluxo de uma commodity dos insumos iniciais ao consumidor 
final. Ele também inclui todas as instituições que afetam e coordenam as sucessivas 
etapas de um fluxo de commodity como o governo, os mercados futuros e as 
associações comerciais.” (GOLDBERG, 1968 apud RIBEIRO NETO, 2018, p. 39-
40). 

 
É a partir dessa perspectiva que Ribeiro Neto (2018) compreende o agronegócio como 

fenômeno político, onde o governo age como um dos braços do Estado e atua de forma ativa 

para a circulação de commodities e permissiva quanto à liberação de agrotóxicos. Esse modelo 

químico-dependente é parte complexa da totalidade capitalista e tem se mostrado bastante 

prejudicial para a maior parte da população brasileira, sobretudo, camponeses. Sua violência 

manifesta-se em diferentes dimensões, sobre as quais trataremos brevemente. 

Como já mencionado, a financeirização da agricultura é iniciada pela inserção da 

Revolução Verde e seus pacotes tecnológicos. Tal modelo químico-dependente e suas 
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contradições espacializadas no campo são traços da internacionalização do capitalismo, que de 

acordo com Lima (2018, p.4)  
além de ensejar a transformação do alimento em commodities, representou o 
fortalecimento das megacorporações globais do ramo agroquímico que passaram a 
atuar ainda mais decididamente na engenharia genética e na biotecnologia. O aporte 
de pesquisas executado visou à intensificação dos “melhoramentos” de organismos 
vivos, como as sementes, fora de seu ambiente natural (em laboratório) e com 
cruzamentos incomuns de genes. Surgiram as sementes transgênicas aureoladas por 
um poderoso lobby que as promove sob o discurso mainstrem de aumento de 
produtividade agrícola.  

 

 Assim, como afirma Lima et al (2019) a economia brasileira é especializada na produção 

de commodities para exportação e tem sua base no uso de sementes transgênicas, diretamente 

associada ao uso de agrotóxicos, de modo que o Brasil consome o equivalente a 86% de todo 

agrotóxico da América Latina, sendo o maior consumidor do mundo desde 2008 (SANTANA; 

MOURA; NOGUEIRA, 2013). Segundo Lima (2018) o mercado dessas sementes, em nível 

global, movimenta bilhões de dólares, consequentemente impacta a agricultura dos países, ao 

passo que o agronegócio se pauta na monopolização da comercialização desses organismos 

vivos.  

Os camponeses são impelidos a fazerem uso desses produtos em detrimento das 

sementes crioulas, estas são passadas através das gerações entre os campesinos e garantem a 

agrobiodiversidade, com diversas variedades agrícolas com potencial produtivo independente 

do uso de agrotóxicos, pois seu manejo secular nas terras campesinas confere-as adaptação às 

condições edafoclimáticas específicas de cada região que é cultivada (LIMA; SANTOS, 2018). 

Ademais a sujeição camponesa ao uso dos pacotes tecnológicos suscita contradições 

socioambientais, ao passo que a utilização dos agrotóxicos também causa contaminação das 

águas e dos solos, além da contaminação humana (LIMA et al. 2019). 

Concordando com Bombardi (2012, p.8) “além do problema da intoxicação pelo contato 

direto com os agrotóxicos [...] há ainda outro que diz respeito não só aos camponeses, 

trabalhadores rurais e seus familiares, mas também à população em geral que consome 

alimentos ‘envenenados’” e por isso é chamada de violência silenciosa, adoecendo pela 

alimentação, sutilmente violentados, tal violência retrata uma realidade alarmante. 

De acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN (2017), 

vinculado ao Ministério da Saúde, entre 2007 e 2017 houve 41.612 notificações de intoxicação 
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por agrotóxicos agrícolas, como é possível observar no gráfico 1 as principais circunstâncias de 

intoxicação decorrem de tentativa de suicídio e acidente.  

 

Gráfico 1 – Circunstâncias de intoxicação por agrotóxicos agrícolas no Brasil (2007-

2017) 

 
Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
Organização: Miranda; Lima, 2019. 
 
 
Levigard e Rozemberg (2004) passaram cerca de um ano realizando trabalho de campo, 

entrevistas, etc. no Rio de Janeiro, por meio dos quais detectou-se que as 
 

intoxicações por agrotóxicos, manifestadas pela diminuição das defesas 
imunológicas, da anemia, da impotência sexual masculina, da cefaléia, da insônia, de 
alterações da pressão arterial, de distimias (alterações do humor) e de distúrbios do 
comportamento (surtos psicóticos) são descritos como freqüentes entre os 
agricultores, determinando, por vezes, a proibição médica do trabalho na lavoura e a 
orientação para outro tipo de atividade profissional. (Ibid, p. 1518) 
 

Em conjunto com as intoxicações, outros fatores tornam essas enfermidades ainda mais 

nocivas, de acordo com Levigard e Rozemberg (2004) no que diz respeito aos problemas 

psicológicos, há unanimidade na afirmação de que a desvalorização econômica da atividade 

agrícola camponesa, bem como a perda da terra como referência de vida, a necessidade de 

deixar sua terra para procurar emprego no centro urbano e o desemprego reforçam a nocividade 

e consequentemente os problemas psicológicos. Em outras palavras, esses relatos representam 

um exemplo de como a modernização conservadora afetou a vida camponesa. 
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O uso de agrotóxicos e sementes das agroindústrias entre os camponeses se caracteriza 

como monopolização do território, de acordo com Oliveira (2016, p.233) 

 
A monopolização do território é desenvolvido pelas empresas de comercialização e/ou 
processamento industrial da produção agropecuária, que sem produzir no campo, 
controlam através de mecanismos de subordinação, camponeses e capitalistas 
produtores do campo. As empresas monopolistas atuam como players no mercado 
futuro das bolsas de mercadorias do mundo, e, as vezes controlam a produção dos 
agrotóxicos e fertilizantes (OLIVEIRA, 2016, p.233) 

 
Como afirma Tanan (2017, p.85) “no processo de monopolização do território a riqueza 

produzida na unidade de produção familiar camponesa é drenada para o capital, mediante 

sujeição da renda da terra4”, afinal de contas, a terra é um bem finito e pertence a uma pequena 

parcela da população e a partir dela que se garante a produção e reprodução da vida. É isso que 

o capitalismo quer tomar para si. 

É importante ressaltar que esse processo de expropriações e conflito de classes entre 

elite agrária/Estado x camponeses não ocorre de forma pacífica, de modo que a violência não é 

apenas silenciosa. De acordo com a CPT (2019, p.12), em 2018 “2.307 famílias foram expulsas 

pelo poder privado e 11.225 pelo poder público, através de ordens de despejo. [...] Fica evidente 

quem promove a violência no campo e suas ‘razões de Estado’, o ‘gendarme do capital’[...]”. 

Faz-se necessário evidenciar que esse conjunto de acontecimentos retratados, como os 

conflitos e as violências, são contradições que movem a sociedade, são parte luta de classes. 

Em outras palavras, são contradições imanentes à relação Estado e capital e que serão discutidas 

adiante a partir da perspectiva de relação sociometabólica de Mészáros (2002). 

 

2. A relação sociometabólica do capital e o Estado. 

Segundo Mészáros (2002, p.100) “o sistema do capital é orientado para a expansão e 

movido pela acumulação”, sua natureza expansiva e totalizadora chegou a um nível 

inimaginável, superando qualquer definição superficial de mecanismo ou entidade material, de 

sorte que essa característica o torna dinâmico e expansivo e, contraditoriamente, incontrolável.  

 
A razão principal por que este sistema forçosamente escapa a um significativo grau 
de controle humano é precisamente o fato de ter, ele próprio, surgido no curso da 
história como uma poderosa na verdade, até o presente, de longe a mais poderosa – 

 
4De acordo com Oliveira Júnior (2012, p.103) “A renda da terra é uma categoria de análise econômica que tem 
por base fundamental a propriedade privada da terra, pois ela é o direito de cobrar de toda a sociedade um tributo, 
pelo monopólio que uma classe social tem pela propriedade da terra”. 
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estrutura “totalizadora” de controle à qual tudo o mais, inclusive seres humanos, deve 
se ajustar, e assim provar sua “viabilidade produtiva”, ou perecer, caso não consiga se 
adaptar. Não se pode imaginar um sistema de controle mais inexoravelmente 
absorvente – e, neste importante sentido, “totalitário” – do que o sistema do capital 
globalmente dominante, que sujeita cegamente aos mesmos imperativos a questão da 
saúde e a do comércio, a educação e a agricultura, a arte e a indústria manufatureira, 
que implacavelmente sobrepõe a tudo seus próprios critérios de viabilidade, desde as 
menores unidades de seu “microcosmo” até as mais gigantescas empresas 
transnacionais, desde as mais íntimas relações pessoais aos mais complexos processos 
de tomada de decisão dos vastos monopólios industriais, sempre a favor dos fortes e 
contra os fracos (MÉSZAROS, 2002, p.96). 

 

Para alcançar a hegemonia, a formação do Estado moderno foi um requisito imperioso 

para garantir e proteger perpetuamente a produtividade do sistema, que chegou à primazia da 

produção material e conjuntamente ao desenvolvimento das práticas políticas totalizadoras. De 

sorte que sua função corresponde a desempenhar domínio extensivo sobre toda força e 

organização antagônica que não se sujeita ao capital. Como estabelece Mészáros (2002, p.107) 

“sua função é retificar [...] apenas até onde necessária ação corretiva puder se ajustar aos últimos 

limites sociometabólicos do capital”. 

Partindo dessa perspectiva, o conflito entre camponeses e povos tradicionais contra o 

Estado/capital é um exemplo da atuação de controle sobre aqueles que não se submetem à 

estrutura posta. De acordo com a CPT (2019, p.13), em 2018, “em 73,5% dos casos de conflito 

de terra e água em todo o Brasil predominaram as populações tradicionais”. 

Diante de um sistema totalizante, que foge dos limites estipulados pelos capitalistas, o 

Estado moderno se edifica à base desse metabolismo socioeconômico e exerce papel 

fundamental na reprodução do capitalismo, tornando-se de mesma forma totalizador, poderoso 

e, muito além de subserviente, complementar (MÉSZÁROS, 2002). O complemento e a 

subserviência são exemplificados quando observamos o avanço dos agrotóxicos no país. Desde 

o subsídio estatal para a implementação de multinacionais no país, bem como o incentivo ao 

consumo de agrotóxicos e sementes transgênicas produzidos por essas indústrias.  

Observando o gráfico 2 é possível verificar a comercialização de glifosato, o ingrediente 

ativo5 mais comercializado no Brasil e que, de acordo com Kupske (2018) diversos trabalhos 

têm apresentado correlação entre o a exposição ao glifosato e diversos sintomas, tais como: 

 
5 Ingrediente ativo é o elemento químico predominante na composição de um agrotóxico. 
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surgimento de tumores, aumento da incidência de câncer, lesão de células embrionárias, necrose 

e morte celular, entre outras alterações e enfermidades.   

Gráfico 2 – Comercialização de glifosato no Brasil (2009-2017) 

 
*IA = Ingrediente Ativo. 
Fonte: IBAMA – Relatórios de comercialização de agrotóxicos. 
Organização: Miranda; Lima, 2019. 

 
Os indicativos de câncer associado ao crescente e contínuo uso de glifosato e demais 

agrotóxicos ao longo dos anos exemplificam o caráter incontrolável do capital e seu 

sociometabolismo, acima do controle de qualquer indivíduo e de nefastas consequências 

ecológicas. 

 
Isto não se aplica apenas aos trabalhadores, em cujo caso a perda de controle – seja 
no emprego remunerado ou fora dele – é bastante óbvia[...] mas até aos capitalistas 
mais ricos, pois, não importa quantas ações controladoras eles possuam na companhia 
ou nas companhias de que legalmente são donos como indivíduos particulares, seu 
poder de controle no conjunto do sistema do capital é absolutamente insignificante. 
Eles têm de obedecer aos imperativos objetivos de todo o sistema, exatamente como 
todos os outros, ou sofrer as consequências e perder o negócio (MÉSZÁROS, 2002, 
p.97-98). 

 
Dentro da lógica totalitária do capital sobre as pessoas, a questão ideológica está 

presente, a narrativa de que os agrotóxicos não geram impactos socioambientais consideráveis 

é predominante e configura uma pauta de disputa na luta de classes. A narrativa capitalista sobre 

a ecologia culpabiliza o indivíduo e em contrapartida isenta a dinâmica de acumulação de 
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capital pelo ônus ao meio ambiente, à comunidade cabe arcar com os custos de tudo, de toda 

sorte, isso não significa que realmente o consiga.   

 
As pessoas deveriam esquecer tudo sobre as cifras astronômicas despendidas em 
armamentos e aceitar cortes consideráveis em seu padrão de vida, de modo a viabilizar 
os custos da “recuperação do meio ambiente”: isto é, em palavras simples, os custos 
necessários à manutenção do atual sistema de expansão da produção de supérfluos. 
Para não mencionar a vantagem adicional que constitui o fato de se compelir a 
população em geral a custear, sob o pretexto da “sobrevivência da espécie humana”, 
na sobrevivência de um sistema socioeconômico que se defronta agora com 
deficiências derivadas da crescente competição internacional e de uma mudança 
crescente na sua própria estrutura de produção, em favor dos setores parasitários 
(MÉSZÁROS, 2002, p.987-988). 

 
Além disso, o discurso de que o avanço tecnológico e científico solucionará tais questões 

a longo prazo é inconcebível, pois deve-se questionar: a quem se destina tais avanços e quais 

as intencionalidades subjacentes aos mesmos? O aprimoramento técnico galgado na lógica 

capitalista de acumulação não traz um horizonte novo, não revoluciona o sistema posto. De 

modo que paliativos continuarão em execução e principalmente imputando um ônus aos que 

produzem a riqueza social. 
 

Considerações finais 
 

O sistema do capital é totalizante/totalitário e, em sua relação sociometabólica com o 

Estado, levanta contradições nas mais diversas dimensões. O agronegócio é uma das faces que 

representa a subserviência do Estado ao capital, desde sua origem no contexto da Revolução 

Verde até a atualidade expõe a importância da participação estatal para o avanço do capitalismo 

no campo, especialmente no fomento da utilização de agrotóxicos. 

Os impactos socioambientais se mostram cada vez mais acentuados ao passo que a 

circulação de agrotóxicos persiste elevada no Brasil, sempre onerando camponeses, povos 

tradicionais, dentre outros, direta ou indiretamente. Em face do exposto, é flagrante que o 

processo de acumulação do capital no campo se sobrepõe às demandas sociais, de sorte que a 

superação desse modelo de produção agrícola, bem como todo o sistema hegemônico posto 

exige organização da classe trabalhadora rumo a um horizonte revolucionário. 
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AS AGROESTRATÉGIAS E O USO DE AGROTÓXICOS: A DESTRUIÇÃO DE 

VIDAS MAQUIADA PELA MODERNIDADE E EFICIÊNCIA 

 
Mariana Covas Costa,  

Victor Monteiro da Silva Hennig 
Resumo: 

 

O atual modelo de des-envolvimento neoextrativista surgiu com a emergência dos governos 

progressistas na América Latina, conforme aponta Gudynas (2012). Esse modelo caracteriza-

se pela continuidade do processo de capitalização da natureza através do monopólio de 

commodities para a exportação, como é o caso da soja, da cana e do milho no Brasil e justifica-

se como progressista, através da produção de um discurso de legitimação, por parte do Estado 

- agente principal desse modelo - com base na suposta superação das crises alimentar e 

energética. Tal modelo neoextrativista promove uma reconfiguração do espaço agrário na 

América Latina e é responsável pela drenagem da renda agrária, se justificando através da 

adoção de medidas de caráter social, do aumento do PIB e do “desenvolvimento” do país. O 

agronegócio se configura, dentro do modelo neoextrativista, como um pilar da economia 

brasileira. Desde a ascensão das agroindústrias e reconsolidação do país como agroexportador 

dentro da divisão internacional do trabalho, a produção, comercialização e distribuição do 

mercado de alimentos, bem como dos mercados de venenos e fertilizantes, se concentra na mão 

de um número cada vez menor de conglomerados transnacionais. O sucesso dessa cadeia 

produtiva, que é vendido pela mídia através de slogans como “o agro é pop” se contrapõe aos 

imensos impactos socioambientais provocados pela expansão da fronteira agrícola, com 

destaque para o aumento expressivo do consumo de agrotóxicos, a partir da inserção do campo 

em uma lógica capitalista que visa o aumento da produtividade a qualquer custo. Além de 

liderar, desde 2009, o consumo mundial de agrotóxicos - consumindo, sozinho, cerca de 20% 

de todo o agrotóxico produzido no mundo (BOMBARDI, 2011) - e de ser o campeão mundial 

na produção de alimentos geneticamente modificados - o Brasil é hoje o país que lidera o 

ranking da violência no campo com o elevado número de assassinatos de defensores do 

território e do meio ambiente (FUNDAÇÃO HEINRICK BOLL BRASIL, 2018). O 

agronegócio se apresenta como um símbolo de modernidade e eficiência, que se justifica pelos 
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seus instrumentos, produtos, técnicas e sua chamada agricultura de precisão. No entanto, tal 

eficiência se constrói de forma devastadora, gerando impactos que vão desde a perda de 

fertilidade do solo, redução da biodiversidade e aumento da emissão de gases de efeito estufa 

ao aumento nos índices de intoxicações e suicídios pela ingestão de agrotóxicos. A modernidade 

chega ao campo forjada em um projeto que é conservador e autoritário. Conservador, por 

manter o caráter concentrado das estruturas fundiárias, de forma que os latifúndios nas mãos de 

poucos sejam uma constante, e autoritário, por dificultar a existência de contra-racionalidades, 

que sejam dissidentes da estrutura hegemônica do agronegócio. Estrutura esta que atropela os 

modos tradicionais de cultivo que respeitam o tempo da natureza (BRANDÃO, 2009), dando 

lugar a uma tecnolatria, ou seja, a uma valorização excessiva das técnicas (PUELO, 2019).As 

agroestratégias surgem, portanto, como uma forma de liberar o caminho para as devastações 

provocadas pela racionalidade do agronegócio e funcionam através de uma coalizão político-

midiática que modifica os dispositivos jurídicos e legislativos vinculados ao uso e a posse da 

terra, além de produzir discursos ufanistas de legitimação desse modelo (ALMEIDA, 2010). 

Os agentes que praticam as agroestratégias podem ser representados pela mídia, pela 

Associação Brasileira do Agronegócio e pela bancada ruralista, que compõe grande parte da 

câmara e do senado brasileiro. A atual política de liberação de agrotóxicos, que ganhou ainda 

mais força com o governo Bolsonaro, abre espaço para o protagonismo dos químicos no que 

diz respeito ao combate de pragas. Para elucidar essa questão, vale apontar para o fato de que 

nos primeiros 200 dias de mandato do atual governo, foi liberada a utilização de 262 novos 

tipos de venenos nas lavouras brasileiras. Diversas pesquisas, entretanto, revelam a gravidade 

dos malefícios causados pela utilização dessas substâncias. Trata-se, portanto, de uma negação 

da ciência em prol de uma agenda que atenda os interesses ruralistas.  Em meio a um cenário 

político no qual o governo do país encontra-se completamente atrelado aos interesses do 

agronegócio e, a mídia, como quarto poder (AMORIM, 2015), cumpre bem o seu papel de 

veicular o agronegócio como salvador nacional, que é “pop”, “tech” e “tudo”, é necessário que 

as verdadeiras consequências da expansão da fronteira capitalista do agronegócio e do uso de 

venenos, que visam o aumento da produtividade, sejam pesquisadas e divulgadas para a 

população que, muitas vezes, não é informada, sequer, a respeito das substâncias presentes nos 

alimentos que consomem.  O trabalho em tela busca elucidar os usos e abusos dos agrotóxicos 

na agricultura brasileira. Pretendemos demonstrar, através de dados oficiais, o aumento 

vertiginoso da liberação e utilização de tais substâncias na produção, bem como a relação destes 
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dados com a contaminação dos cursos hídricos e do solo, além do aumento nos índices de 

intoxicação e suicídio. Entendemos que o espaço agrário brasileiro, embutido em seu papel de 

produtor de commodities para a exportação, sofre as consequências de uma estrutura 

neoextrativista que tem o Estado, a mídia e os grandes produtores rurais como agentes 

praticantes de agroestratégias que visam a expansão da fronteira capitalista do agronegócio. 

Dessa forma, apresentaremos as consequências de tal expansão, que não se importa com a 

preservação dos recursos naturais brasileiros e, tão pouco, com a vida das pessoas que viviam 

e produziam os espaços das fronteiras. Para a construção do artigo, em primeiro lugar, 

realizamos um levantamento bibliográfico no qual buscamos entender um pouco sobre as 

estruturas de poder e modelos de des-envolvimento no espaço agrário brasileiro. Através de 

leituras, principalmente, em Acosta (2016) e Gudynas (2012), buscamos entender os regimes 

de neoextrativismo. Em seguida, em Almeida (2010), encontramos a conceituação das 

agroestratégias, que nos possibilitou lançar um olhar sobre o papel do Estado nas facilitações 

concedidas ao agronegócio e da mídia em vinculá-lo como motor do país. O interesse em 

pesquisar o uso abusivo de agrotóxicos e suas respectivas consequências surgiu a partir de uma 

entrevista concedida pela professora do Programa de Pós Graduação em Geografia Humana da 

USP, Dr. Larissa Mies Bombardi, ao canal do Youtube do jornalista Bob Fernandes. Nesta 

entrevista, Bombardi, que é a autora do recém-publicado atlas “Geografia do Uso de 

Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia”, trouxe dados alarmantes que dizem 

respeito ao elevado índice de agrotóxicos em alimentos permitido no Brasil e aos seus resíduos 

que estão presentes na água e, potencialmente, contaminam o solo. A professora também teceu 

a relação com os prejuízos à saúde humana. Sentindo a urgência de combater o discurso 

hegemônico que apenas considera a "eficiência" dos insumos e venenos, iniciamos a pesquisa 

a partir de publicações desta professora que trabalha em seus diversos artigos com dados oficiais 

oriundos, por exemplo, do Ministério da Saúde e do Ibama. Em seguida, buscamos analisar, 

também, os dados trazidos pelo Atlas do Agronegócio, publicado em 2018 pelas fundações 

Heinrick Boll Brasil e Rosa Luxemburgo. Consideramos que as ofensivas do agronegócio 

materializadas, dentre outros fatores, no aumento da utilização de agrotóxicos, tem se 

intensificado nos últimos anos no espaço agrário brasileiro. Isso ocorre devido a um esforço 

estatal em atender aos interesses das grandes corporações agroalimentares. Por outro lado, as 

consequências devastadoras do uso destas substâncias são invisibilizadas pela mídia 

hegemônica, dando lugar a um discurso em prol da destruição ambiental fantasiada de 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 13 – Agrotóxicos, Transgênicos e Outras Tecnologias no Campo: Usos e Abusos 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
6692 

 

desenvolvimento, do arcaismo transvestido de modernidade e da dizimação de vidas e 

racionalidades tradicionais maquiada pela produtividade e eficiência agrícola. Neste cenário, 

parece difícil estabelecer modelos de produção alternativos ao pacote do agronegócio. No 

entanto, é de extrema importância que pesquisemos e entendamos as estratégias de poder 

hegemônicas para que, a partir de então, consigamos pensar em contra-racionalidades como 

forma de r-existência. 
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A FLEXIBILIZAÇÃO DA ROTULAGEM DE PRODUTOS TRANSGÊNICOS NO 

BRASIL: O direito à informação e a Agroecologia como solução 

 
Dafne Vitoria da Silva Costa,  

Rômulo Rodrigues Barbosa 
Resumo: 

 

A FLEXIBILIZAÇÃO DA ROTULAGEM DE PRODUTOS TRANSGÊNICOS NO BRASIL: 

O direito à informação e a Agroecologia como solução Rômulo Rodrigues Barbosa1, Dafne 

Vitória da Silva Costa2 Introdução As temáticas referentes à segurança alimentar vem se 

fortalecendo ao longo das décadas, entretanto, como uma medida de retrocessão. está em vigor 

o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 34/2015 que desobriga a indústria de prestar informações no 

rótulo dos produtos a respeito da presença de alimentos geneticamente modificados. A medida 

valeria para aqueles que contêm menos de 1% da composição com essa característica. Esse 

retrocesso vai em desencontro com o Código de Defesa do Consumidor (artigos 6"., II e III e 

31) que assegura a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes 

e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. O mercado é dinâmico, diariamente estão 

surgindo novos produtos, novas demandas e com eles os chamados “bens não necessários”, 

assim, aumentando a variedade de mercadorias, fazendo com que a população se acostume a 

novas condutas complexas, onde ofertas publicitárias criam expectativas no consumidor que 

muitas das vezes não são atingidas após a aquisição do bem e do serviço. Por isso surgiram a 

rotulagem obrigatória nas embalagens, assegurando que os consumidores estivessem 

informados e possuíssem o poder de escolha. Para Sodré (1997), a rotulagem ambiental é um 

instrumento que objetiva oferecer informações aos consumidores para a distinção dos diferentes 

produtos existentes no mercado, quanto ao impacto que estes causam ao meio ambiente Com 

isso, a partir de todo o contexto de análises e no sentido de buscar uma solução concreta para 

as problemáticas que envolvem riscos a saúde e ao meio ambiente, encontramos a agroecologia 

como resposta direta para garantirmos uma segurança alimentar. De acordo com Altieri (1998), 

na agroecologia a produção sustentável deriva do equilíbrio entre plantas, solo, nutrientes, luz 

solar, umidade e outros organismos coexistentes. Visto isso, e contextualizando com a vida 
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urbana corrida, as feiras agroecológicas são uma boa solução para um policiamento na 

alimentação e no papel do cidadão com sua saúde e o meio ambiente. Para tanto, após uma 

revisão bibliográfica, primeiro se apresentará os aspectos conceituais envolvendo segurança 

alimentar, agroecologia, transgenia, e o direito do consumidor. Logo, utilizaremos de 

questionários online para saber a percepção da população, se estão conscientes de seus direitos, 

e apresentar a agroecologia como resposta ao problema. E finalmente, se fará um mapeamento 

das feiras agroecológicas na região metropolitana do Recife como solução a ser apresentada. 

Fundamentação Teórica Após a primeira e a segunda guerra mundial, os países industriais 

viram na soberania alimentar uma forma de reestruturar os planos que incluíam a conquista do 

monopólio internacional de produção de alimentos, já que enxergaram no fornecimento de 

alimentos uma arma possível de controlar outros países com menores produções ou que não 

tivessem capacidade de produzir por conta própria. Assim, com a implementação das iniciativas 

tecnológicas associadas a Revolução Verde, houve uma enorme transformação nas práticas 

agrícolas e um aumento drástico na produção e durabilidade dos alimentos, devido ao uso de 

transgênicos, que visavam alcançar todo o globo e erradicar a fome do mundo. No entanto, é 

importante frisar que os transgênicos são um dos recursos estabelecidos na junção da ciência 

com agricultura, garantidos na modernização das lavouras, tratando-se de organismos 

geneticamente modificados (OGMs), que recebem o gene de outro ser vivo em seu DNA. 

Consequentemente a essa mutação, estão os riscos ao meio ambiente, como a contaminação do 

solo e da água, a extinção de algumas espécies da fauna e flora, a aparição de pragas, devidos 

ao desequilíbrio natural. Afeta diretamente a saúde da população, causando má formação de 

feto, câncer, disfunção fisiológica, doenças cardíacas e neurológicas, devido ao desequilíbrio 

ecológico, etc. Além disso é importante frisar a deficiente distribuição dos alimentos pelo 

mundo, fazendo com que a proposta de erradicação da fome nunca tenha acontecido. Visto que, 

segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), em 2017, 

821 milhões de pessoas passavam fome em todo o planeta, sendo 5,2 milhões de pessoas apenas 

no Brasil. Reforçando a ideia de que a implementação dos transgênicos não traz benefícios 

concretos para a sociedade. Em 1970, devido aos movimentos e associações de consumidores 

que buscavam os direitos dos clientes e a proteção do meio ambiente, alguns países tiveram que 

rever as normas de comercialização dos produtos com conteúdo transgênico, reconhecendo que 

a segurança dos produtos adquiridos deveriam ser prioridade como direitos básicos dos 

consumidores. Tendo em vista essa mudança, a ONU criou a Comissão das Nações Unidas 
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sobre Direitos do Ser Humano, assegurando que todo consumidor tenha direito a segurança, a 

ser adequadamente informado sobre produtos e serviços, direito de escolher bens alternativos 

de qualidade satisfatória a preços razoáveis. Segundo João Batista de Almeida, a proteção do 

consumidor é: “[...] É consequência direta das modificações havidas nos últimos tempos nas 

relações de consumo, representando reação ao avanço rápido do fenômeno, que deixou o 

consumidor desprotegido ante as novas situações decorrentes do desenvolvimento”. Houveram 

diversas manifestações de entidades ambientais, que passaram a cobrar do governo e das 

indústrias a exigência de rotular os produtos propondo selo que identificasse substâncias 

danosas à saúde humana e ao meio ambiente. Logo, houve uma pressão no setor industrial em 

oferecer alternativas voltadas para a proteção do meio ambiente. Assim, a rotulagem surgiu 

como solução e passou a ser vista como algo importante e de cunho informativo, propiciando o 

direito à informação e a liberdade de escolha, ambos assegurados pelo Código de Defesa do 

Consumidor (artigos 6"., II e III e 31). Mesmo com o processo de rotulagem, o uso de 

transgênicos acarreta inúmeros riscos conhecidos e desconhecidos, e além da informação para 

o consumidor, a rotulagem serve como um acompanhamento pós-mercado, ou seja, um 

rastreamento que propiciaria um controle e uma investigação científica para avaliar os impactos 

na saúde da população. No Brasil, em agosto de 2012 o Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região decidiu que independentemente do percentual e de qualquer outra condicionante, deve-

se assegurar que todo e qualquer produto geneticamente modificado ou contendo 

ingrediente geneticamente modificado seja devidamente informado. Em 2015, iniciou-se na 

Câmara dos Deputados o Projeto de Lei da Câmara n° 34, de 2015, que consiste na alteração 

da Lei de Biossegurança para desobrigar os produtores de alimentos de informar ao consumidor 

sobre a presença de componentes transgênicos quando esta se der em porcentagem inferior a 

1% da composição total do produto alimentício. Simbolizando um retrocesso ao direito do 

consumidor em saber sobre aquilo que consome, esse projeto de lei retrata bem o atual avanço 

sobre o uso de agrotóxicos no Brasil, sendo mais de 200 agrotóxicos liberados no ano de 2019, 

devendo considerar os riscos para a vida humana, considerando tanto os consumidores, quanto 

quem manuseia esses venenos na produção e a saúde ambiental. Segundo, Diana Mores (2016): 

Em abril de 2015, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) divulgou um relatório sobre o uso de 

agrotóxicos nas lavouras do país e seus impactos sobre o meio ambiente e à saúde. Segundo o 

instituto, o/a brasileiro/a consome em média 5,2 litros de veneno por ano, em consequência da 

utilização de agrotóxico. Outra pesquisa também aponta que o número de trabalhadores/as 
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rurais com intoxicações agudas por agrotóxicos no Brasil dobrou num período de cinco anos: 

passou de 5 mil em 2007 para 10 mil em 2012. No mesmo período, o número de agricultores 

mortos por causa dos agrotóxicos passou de 200 para 313 mortes no Brasil (segundo estudo 

realizado pela Universidade Federal do Mato Grosso em parceria com a Fundação Oswaldo 

Cruz. Em contraponto às formas de produção do sistema agroalimentar impostos pelo 

agronegócio, surge a Agroecologia que se baseia em conhecimentos tradicionais e científicos, 

havendo troca de experiências e fornecimento de soluções adaptáveis e específicas do contexto 

que ofereçam não só a segurança alimentar, mas também a nutrição (FAO, s/d). A alternativa 

concreta a esse consumo de alimentos com procedência insegura, advém das feiras 

agroecológicas que são compostas por pequenos agricultores familiares que produzem seus 

alimentos livres de adubos químicos, fertilizantes e transgênicos, com ótimos preços, seguindo 

os princípios da agroecologia respeitando o ciclo da natureza, tentando maximizar a reciclagem 

de energia e nutrientes, como forma de minimizar  a perda destes recursos durante os processos 

produtivos. Diante de vários contextos, fica claro os malefícios do uso de transgênicos e como 

isso ameaça a existência da fauna e da flora, assim como dos seres humanos, ou seja, afeta o 

equilíbrio natural do ser humano e da natureza. Assim como fica explícito o direito e a 

importância do consumidor em saber a qualidade e a procedência do que ingere. Portanto, 

debater os malefícios do agronegócio sem sugerir a agroecologia como solução, não 

contextualiza o ápice do problema nos seus principais contextos, pois, mais importante do que 

saber o que ingerimos, estão os métodos em que podemos recorrer para uma mudança completa 

de hábito. Visto que a informação nos permite escolher entre os alimentos. Ao longo do trabalho 

será necessário um mapeamento das feiras agroecológicas na região metropolitana do Recife, 

ajudando os consumidores dessa região obter uma outra alternativa de consumo. 
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UMA ANÁLISE DO USO ABUSIVO DE AGROTÓXICOS NO BRASIL 

 

Lilian da Mota Silva Cerqueira1,  
Vinícius Rios da Silva 2 

 

 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo realizar uma análise sobre o uso abusivo dos agrotóxicos no Brasil. 
Para a realização desse trabalho, fez-se necessário um panorama sobre a modernização da agricultura brasileira e 
a inserção das substâncias químicas no país. Na última década, assiste-se no país um aumento vertiginoso do uso 
de agrotóxicos e na liberação de novos registros associado ao modelo de agricultura vigente, o agronegócio, que 
destaca-se como a principal atividade econômica brasileira, no entanto ao passo que o modelo se fortalece, são 
inúmeros os impactos gerados pelo uso desenfreado dos agrotóxicos em escala ambiental e a saúde.  

Palavras -chaves:  agrotóxicos; Brasil; agronegócio,  

 

1. Introdução 
 
No dinamismo contemporâneo, o Brasil destaca-se por sua produção agrícola voltada 

para exportação consagrando-se como um dos países mais importantes no cenário 

agroexportador mundial. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação 

e Agricultura no ano de 2016, a produção de commodities brasileira representou 5,7% da 

produção global.   

Nesse cenário o país destaca-se como um dos maiores consumidores de agrotóxicos, o 

abuso dessas substâncias se dá em razão ao modelo agrícola vigente no país, o agronegócio 

caracterizada pelas grandes monoculturas voltadas para a exportação. 

A própria história do Brasil está atrelada aos cultivos de uma única cultura em grandes 

extensões de terra voltado para exportação.  Em virtude, de sua potencialidade agrícola, no 

período da colonização lusitana o cultivo da cana-de-açúcar foi umas das principais atividades 

econômicas do Brasil Colônia. Desse modo, a produção agrícola para exportação sempre esteve 

 
1 A autora é graduanda em Geografia pela Universidade Estadual de Feira de Santana e bolsista PIBIC/FABESP 
no grupo de Urbanização e Produção de Cidades na Bahia, e-mail: lilianmotacerqueira@gmail.com 
2  O co-autor é graduando em Geografia pela Universidade Estadual de Feira de Santana e  desenvolve pesquisa 
voluntária na Incubadora de Iniciativas da economia popular e solidária da Uefs, , e-mail: 
viniciusriosuefs@gmail.com  
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presente na economia brasileira. Em meados da década de 1960, atingindo seu auge em 1970, 

a agricultura brasileira passou por um processo de modernização com o objetivo principalmente 

de aumentar a produtividade, em virtude das inovações tecnológicas proporcionada pela 

Revolução Verde, como a inserção de maquinas agrícolas, sementes modificadas e o uso de 

agrotóxicos nas plantações para evitar a infestação de pragas nas lavouras.  

Ao passo que assistimos a consolidação do agronegócio, responsável por uma 

importante parcela do Produto Interno Bruto (PIB) do país cresce também de forma desenfreada 

o uso de agrotóxicos, gerando impactos ambientais e a saúde.  

Como mostra as recentes matérias em jornais, no que depender do atual governo, o 

Brasil vai continuar integrando o quadro de um dos maiores consumidores de agrotóxicos no 

mundo. Assiste-se no Brasil, desde o ano de 2016 um aumento expressivo de agrotóxicos, sendo 

o ano de 2019 sob o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, destaque por apresentar um 

ritmo amais visto antes. 3Tal característica tem fomentado o debate sobre quais são as 

consequências a longo prazo do uso indiscriminado dessas substâncias químicas para a saúde e 

meio ambiente. Sendo o Estado, principal facilitador da inserção dos agrotóxicos no país.  

Desse modo, pretende-se nesse trabalho, realizar uma análise e reflexão sobre o uso 

abusivo de agrotóxicos no Brasil associado ao modelo agrícola hegemônico, o agronegócio, 

bem como seus impactos diretos para o meio ambiente e a saúde. O presente artigo está 

estruturado em três partes além da referida introdução. Na primeira parte será abordado o 

contexto em que ocorreu a modernização da agricultura brasileira e a inserção dos agrotóxicos 

no país, a segunda parte será apresentado os dados a respeito sobre o uso e a liberação dos 

agrotóxicos e também os impactos decorrentes desses produtos.  

 
2. Metodologia 

Para a realização desse trabalho foram estabelecidos determinados procedimentos 

metodológicos. Realizou-se um levantamento bibliográfico a respeito do processo de 

modernização da agricultura brasileira bem como o processo de inserção dos agrotóxicos no 

país afim de subsidiar a discussão. Além disso foram utilizados dados do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento a respeito do registro da liberação de agrotóxicos no 

país no intervalo de 2005 a 2019 para a elaboração do gráfico. Ademais, foram utilizados 

 
3 GOVERNO BOLSONARO ATACA OUTRA VEZ COM LIBERAÇÃO DE MAIS VENENO... (2019) 
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matérias de jornais online, vídeos, gráfico já elaborados e podcast sobre a atual situação 

brasileira e o uso dos agroquímicos.  

3. O agronegócio a inserção dos agrotóxicos na realidade brasileira  
 
O processo de modernização da agricultura brasileira teve seu início nos anos de 1960, 

atingindo seu ápice em 1970. O campo passou por intensas mudanças na qual foram inseridos 

novos aparatos tecnológicos como o uso de máquinas, sementes modificadas e os agrotóxicos, 

resultantes da Revolução Verde surgida nos Estados Unidos.  A modernização do campo foi 

uma das estratégias estabelecidas pelo governo militar para aquecer a economia do país e 

consolida-lo como potência regional.  

O modelo agrícola caracteriza-se pelas grandes extensões de terras onde é realizado o 

cultivo de uma única cultura e a produção é voltada para a exportação. É importante salientar 

que a própria história agrícola do país está associado ao cultivo de monoculturas direcionadas 

a exportação, como por exemplo o desenvolvimento da cana-de-açúcar no período colonial que 

por muito tempo foi uma importante atividade econômica do Brasil.  

Para Wanderley (1995), a história agrícola do Brasil está atrelada ao próprio processo 

de colonização. A herança colonial da concentração de terra consolidou a grande propriedade 

consolidou-se para desenvolvimento agrícola que recebeu investimentos afins de modernização 

no campo.  

Diante desse cenário de modernização agrícola, o uso de agrotóxicos no campo tornou-

se inevitável, principalmente porque o mesmo encontra-se associado ao pacote de tecnologia 

oriundos da Revolução Verde, no entanto não houve preocupação dos efeitos decorrentes do 

uso dessas substâncias a logo prazo. Nessa perspectiva, Silva e Alves (2007) 

No Brasil, a introdução dos agrotóxicos foi feita de forma desorganizada, 
acompanhada de pacotes tecnológicos que introduzia a mecanização em larga escala, 
associada a outros fatores de produção. Neste quadro, o enfoque básico é o aumento 
da produtividade sem considerar riscos à saúde ou ao meio ambiente. (SILVA, 
ALVES ,2007, p. 195) 

 

A inserção de agrotóxicos está intimamente ligada as inovações tecnológicas 

decorrentes do processo de modernização da agricultura a partir da década de 1960. A principal 

meta era aumentar a produtividade agrícola para atender ao consumo de alimentos da população 

mundial. Muitas consequências surgiram associados ao uso dos agrotóxicos, como a 
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contaminação dos solos e da água, resíduos das substâncias em alimentos e a intoxicação de 

trabalhadores rurais. (COMPANHOLA, BETTIOL, 2003) 

Nesse sentido, assistiu-se no Brasil um programa de estratégias desenvolvido pelo 

Estado para incentivo do uso dessas substâncias. Dentre as principais, podemos citar: o 

programa de concessão de crédito agrícola aos grandes produtores criado em 1965 e a criação 

da uma política de incentivo agrícola em 1975, com o lançamento do Programa Nacional de 

Defensivos Agrícolas. (ARAÚJO, OLIVEIRA, 2017) 

No que tange a definição dos agrotóxicos. Segundo a lei nº 7.802/1989 essas substâncias 

são definidas como:  

agrotóxicos e afins - produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 
destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de 
produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e de 
outros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja 
alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de 
seres vivos considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos empregados 
como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento (...). 

 

Dessa forma, os agrotóxicos são produtos químicos utilizados para combater e prevenir 

as pragas que possam danificar as grandes lavouras. Os produtos podem ser do tipo herbicidas, 

inseticidas, fungicidas e bactericidas que controlam respectivamente as plantas invasoras, os 

insetos, os fungos e as bactérias.  

 É importante salientar que o modelo agrícola brasileiro é dependente dessas 

substâncias. Em virtude da localização próxima aos trópicos, a agricultura pautada na 

monocultura é insustentável devido as condições climáticas do país, causando o desequilíbrio 

ecológico e a perda de biomassa, por essa razão as plantações tornam-se mais suscetíveis ao 

aparecimento de pragas, sendo o uso de agrotóxicos indissociável desse tipo de prática agrícola.  
4 

A modernização da agricultura tem gerado inúmeras consequências para o meio 

ambiente, como: a devastação dos biomas, compactação e erosão do solo pelo uso intensivo do 

 
4ÁRVORE SOMOS NOZES... (2019)  
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maquinário, a contaminação de rios e dos solos, pelo uso abusivo dos agrotóxicos e a redução 

da biodiversidade com a monocultura. (Cara, 2009).  

Ante o exposto, é indiscutível que a própria consolidação do agronegócio no Brasil está 

intrínseca ao uso de agrotóxicos, colocando o Brasil como um dos maiores consumidores de 

agrotóxicos do mundo.  

 
4. A questão do uso de agrotóxicos no Brasil  

 

No mundo todo houve um aumento significativo do uso de agrotóxicos, sobretudo em 

razão de dois elementos: o uso de alimentos para conversão em energia que até então eram 

utilizados a alimentação humana, a exemplo do milho, soja e cana e a transformação de alguns 

desses produtos em commodities como é o caso da soja. (Bombardi, 2012) 

O país tem se destacado principalmente pela expressiva produção agrícola voltada para 

a exportação das commodities. Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços, em 2018 a soja em grão sozinha representou 14% da exportações brasileiras.  

Bombardi em sua pesquisa intitulada:  Atlas geográfico do uso de agrotóxicos no Brasil 

e conexões com a União Europeia afirma que alto índice de produtividade do modelo agrícola 

brasileiro é responsável pelo aumento no consumo de agrotóxicos sendo os cultivos da soja, 

milho e cana responsáveis por aproximadamente 70% do uso total dos agroquímicos no país. 

Em razão desse cenário, o Brasil consagra-se como um dos maiores consumidores de 

agrotóxicos do mundo, haja vista que o modelo hegemônico de produção do capitalista é 

químico-dependente deles. Por essa razão, nos últimos anos assiste-se um aumento expressivo 

no consumo de agrotóxicos no país.  

É possível perceber que no período de 2000 a 2014 o aumento do consumo de 

agrotóxicos no Brasil aumentou (gráfico 1). Em uma análise mais especifica, nota-se no 

intervalo que vai dos 2000 a 2006 o consumo dos agroquímicos ficou entre 100.000 e 200.00 

toneladas anuais, havendo inclusive uma queda no ano de 2002. No entanto, a partir do ano de 

2009 o consumo de agrotóxicos começou a crescer, saindo de 300.000 toneladas e atingindo a 

500.000 no ano de 2014.  

Gráfico 1– Consumo de agrotóxicos no Brasil em toneladas do ingrediente ativo, 2000 -  2014 
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Fonte: Ibama, citado por Larissa Mies Bombardi, Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a 
União Europeia. FFLCH – USP, Novembro, 2017, Gráfico 10, p. 33 

 
No que tange a liberação de novos registros de agrotóxicos no país nota-se uma aumento 

expressivo. Com base nos dados do gráfico 2, é possível perceber que os sete primeiros anos 

da amostragem que vai de 2005 a 2011, o maior número registro de agrotóxicos liberados foi 

no ano de 2007 chegando a 203 substâncias. A partir de 2016 o ritmo de liberação de 

agrotóxicos passou a aumentar em ritmo vertiginoso, sendo aprovados 277 novos registros e 

em 2018 quase dobrou chegando a 450 substâncias aprovadas para o uso se comparado ao ano 

anterior. 

Inúmero estudos demonstram que os agrotóxicos são prejudiciais à saúde humana. 

Segundo dados do dossiê da Associação Brasileira de Saúde Coletiva estima-se que 1/3 dos 

alimentos consumidos pelos brasileiros estão contaminados por agrotóxicos, além de já 

existirem estudos comprovados resíduos de agrotóxicos no leite materno no Mato Grosso. 

Ademais, pesquisas realização na Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) afirmam que algumas 

doenças estão relacionadas com o consumo de agrotóxicos, como por exemplo a desregulação 

hormonal, câncer, dentre outros. 

Outro dado preocupante diz respeito a intoxicação por agrotóxicos. Dados do Ministério 

da Saúde e Fiocruz revelam aumento no número de casos de intoxicação pelos agroquímicos. 
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No ano de 2017 foram registrados mais de 4.000 casos de intoxicação por exposição a 

agrotóxicos no país.5 

Os trabalhadores rurais tendem a ser os mais suscetíveis aos efeitos pelo uso dos 

produtos químicos, em virtude da exposição, os trabalhadores podem ser acometidos por 

intoxicação aguda, doenças crônicas. Essa situação acontece principalmente porque, os 

trabalhadores em sua grande maioria possuem baixo nível de escolaridade, não tem 

conhecimento sobre os efeitos do uso dos agrotóxicos e não utilizam equipamentos adequados 

para aplicação. (Carneiro et al 2015) 

No entanto apesar de estudos comprovarem os riscos do uso de agrotóxicos para a saúde 

humana e meio ambientes, outros debates acerca da regulamentação do registro de agrotóxicos 

no país foram surgindo. Em 2018, foi aprovado uma comissão especial na câmara dos 

deputados, o Projeto de Lei nº 6.299 de 2002, apelidado pelos opositores do projeto como PL 

do Veneno no qual o objetivo é realizar flexibilizações na atual lei 7.802/1989 vigente que 

regulamenta o uso dos agrotóxicos no país. 

. Dentre os principais pontos da proposta, o PL prevê a mudança da terminologia 

agrotóxicos, no qual o produto seria nominado como “produto defensivo fitossanitário, dessa 

forma, tal alteração minimizaria o peso do tóxico da nomenclatura, dando a ideia que o produto 

não é perigoso. 

Atualmente para registrar e liberar novos agrotóxicos é necessário o consenso do 

Ministério da Agricultura, Pecuária responsável por analisar a eficiência do produto, a Agencia 

Nacional de Vigilância Sanitária por avaliar a toxicidade e ao Ibama por fazer a análise 

ambiental. O projeto de lei no entanto, frisa que a decisão final para a liberação seria unicamente 

do Ministério da Agricultura, diminuindo assim o papel dos outros agentes. É evidente que essa 

concentração de poder em um único ministério condicionaria um maior ritmo no registro de 

novos agrotóxicos, principalmente porque o MAPA se mostra bastante favorável ao uso dos 

agroquímicos nas lavouras brasileiras, servindo principalmente aos interesses da bancada 

ruralista, além disso o órgão não possui competência para avaliar e analisar no âmbito ambiental 

e da saúde. 

 
5 INTOXICAÇÃO POR AGROTÓXICOS DOBRA...  (2018)  
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Ademais, a atual regulamentação não permite o registro de produtos que apresentem 

características carcinogênicas, mutagênicas, teratogênicas e distúrbios hormonais. A proposta 

no entanto, prevê a proibição apenas se ele apresentar risco inaceitável.  

Não obstante, o ano de 2019 destaca-se por apresentar um número de liberação dos 

agroquímicos jamais visto antes, o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro liberou 382 

agrotóxicos até a data de 03 de outubro e pelo ritmo, até o final do presente ano serão liberados 

mais substâncias. A atual ministra do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Thereza Cristina, inclusive mostra-se favorável ao Projeto de Lei que propõe um afrouxamento 

e flexibilização para registro de novos agrotóxicos.  

      Na via contrária a aquela proposta pelo PL do Veneno, já existem projetos voltados 

a redução do uso de agrotóxicos no país. De acordo com o Greenpeace o Projeto de Lei 

6610/2016 nominada Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNaRA) visa uma 

agricultura mais sustentável, sem o uso dos venenos que garante a segurança alimentar da 

população brasileira. 6 

O atual ritmo de liberação dos agroquímicos beneficia principalmente as transnacionais 

que são responsáveis por produzir essas substâncias e a bancada ruralista composta pelos 

grandes produtores agrícolas. É importante salientar que o próprio Estado Brasileiro possui 

políticas atuais de incentivo ao uso de agrotóxicos, através da redução de incidência de tributos, 

com isenções ou reduções fiscais, tal estratégia deixa de arrecadar bilhões.7   

Gráfico 2: Registros de Agrotóxicos no Brasil, 2005-2019 

 
6 UM CAMPO DE BATALHA NO PRATO DOS BRASILEIROS... (2018) 
7  GOVERNO BRASILEIRO DEIXA DE ARRECADAR... (2019)  
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Fonte: Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)  
Dados atualizado: 03/10/2019  
 

Nesse sentido, com o aumento da liberação de novos agrotóxicos, do consumo, bem 

como proposta de lei que propõe mudança na regulação, cresce a preocupação de 

ambientalistas, profissionais da saúde e da sociedade civil fomentando debates contra o uso 

abusivo desses produtos.  

Considerações Finais 

Ao longo deste artigo, foram discutidos importantes elementos sobre o uso de 

agrotóxicos no Brasil. Ante o exposto, fica evidente que o uso abusivo dessas substâncias está 

ligado ao modelo hegemônico de produção agrícola.  Para manter os altos índices de 

produtividade e consagrar o Brasil como um importante país agroexportador é necessário que 

os agroquímicos sejam utilizados principalmente porque eles atuam no combate as pragas nas 

lavouras.  

Ademais foi possível perceber que o Estado brasileiro sempre foi peça chave para o 

incentivo ao uso desses produtos, se no passado as principais estratégias eram os programas de 

créditos agrícola, atualmente o governo promove isenções tributárias sobre os agrotóxicos, além 

de propostas de leis com objetivo de afrouxar a atual legislação e permitir ainda mais o registro 

de novos agrotóxicos.  
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É nítido toda essa avalanche na liberação de novos agrotóxicos está intrinsicamente 

ligado ao contexto político ao qual o Brasil está inserido.  A partir do ano 2016, no qual o 

presidente Michel Temer assumiu a presidência da república o aumento de agrotóxicos 

aumentou expressivamente, a chegada de Jair Bolsonaro no ano de 2019 continua perpetuando 

essa política pró-agrotóxicos.  

Tais estratégias demonstram a pouca importância dada pelo Estado Brasileiro aos 

impactos ambientais e a saúde humana acarretados pelo uso dessas substâncias. O que nos 

revela o quanto o lucro e produtividade agrícola está superior ao meio ambiente e a saúde da 

população brasileira. Em um cenário em que cresce os estudos sobre os impactos do uso abusivo 

de agrotóxicos, o Estado ao invés de promover políticas de incentivo a modelo de agriculturas 

mais sustentáveis, acaba por financiar ainda mais o uso dos mesmos. 

É de extrema importância estudos referentes ao uso de agrotóxicos no Brasil e o seus 

impactos, principalmente porque o uso desses produtos tem crescido de forma vertiginosa nos 

últimos anos. Espera-se que esse trabalho possa contribuir para os futuros estudos e fomentar a 

discussão sobre a temática, a  em consideração a relevância e a atual situação brasileira frente 

ao uso desses insumos.  
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OS IMPACTOS PROVOCADOS COM AGROTÓXICOS USADOS PELO 

AGRONEGÓCIO CANAVIEIRO SOBRE OS CAMPONESES SERICICULTORES E 

DEMAIS PRODUTORES DO ASSENTAMENTO BETEL E COMUNIDADE 

ESTRELINHA EM GLÓRIA DE DOURADOS -MS 
 
 

Cleidivaldo Siqueira Pereira1 
Rodrigo Simão Camacho2 

 

RESUMO: Este trabalho busca analisar as resistências dos camponeses frente à territorialização da cana no 
assentamento Betel – Glória de Dourados – MS, de modo que nossa pesquisa está fundamentada, a partir de uma 
análise teórica com autores que discutem o paradigma da questão agrária no campo, bem como, foi realizado o 
trabalho de campo através do diálogo e registros junto aos camponeses assentados. Verificamos que estes estão 
cercados pelo avanço canavieiro na localidade, fato que tem provocado dificuldades no desenvolvimento de várias 
atividades. Este processo acarretou em vários impactos territoriais para estes sujeitos, como a perda da produção 
de alimentos, perda de animais, a perda da biodiversidade, a intoxicação pelo uso dos agrotóxicos passados nas 
lavouras de cana, de modo que este é um dos principais impactos socioterritoriais abordado em nosso trabalho. 
Essa realidade pode ser observada a partir da atividade desenvolvida por alguns sericicultores (produtores do 
bicho-da-seda) dentro do assentamento, onde a luta e resistência se torna o grande trunfo frente à expansão 
canavieira naquela localidade.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Camponeses; Territorialização canavieira; Agrotóxicos. 
 
 

Introdução 
 
A sericicultura, uma das atividades desenvolvidas dentro do assentamento, encontra 

algumas barreiras devido ao monocultivo da cana, ou seja, a utilização de agrotóxicos realizada 

no cultivo canavieiro tem prejudicado muito a produção do bicho-da-seda, prejuízos aos 

sericicultores não só do assentamento, mas também de outros, o que tem apresentado graves 

problemas aos produtores da região, como relata P, sericicultor do assentamento Betel.    

 
quando nóis chegamo aqui não tinha a cana ainda, mais tinha o soja e a pecuária, só 
que o soja não tinha problema pra sericicultura, já criadores do bicho-da-seda aqui na 
região antes nunca tinham tido problema com veneno, a cana aumentou aqui a partir 
de 2013, 2014, nóis foi ter problema mesmo em 2015 quando eles intensificou a 
pulverização aérea, foi quando chegou o avião.  
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2 rogeo@ymail.com - Universidade Federal da Grande Dourados, Faculdade Intercultural Indígena – Dourados 
(MS), Brasil. 
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O uso de agrotóxicos é uma das alternativas muito praticadas pelos 

produtores/agricultores nos últimos anos, principalmente a partir dos avanços da tecnologia, 

que consequentemente proporcionou os avanços da atividade no campo. 

Desse modo, para que possamos debater as práticas e uso de agrotóxicos, 

primeiramente, precisamos compreender o seu conceito e seus propósitos no campo. É a partir 

da Lei 7.802/1989, que regulamenta o uso de agrotóxicos e os define como: 
 
Os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao 
uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos 
agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros 
ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade 
seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa 
de seres vivos considerados nocivos; assim como substâncias e produtos, empregados 
como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento (BRASIL, 
2016).3  

 
É preciso compreender quais foram os motivos e propósitos que levaram a 

intensificação do uso de agrotóxicos, ou seja, historicamente, tais produtos promoveram 

mudança no cenário da produção de alimentos (BRASIL, 2016) representando uma revolução 

tecnológica que prometia acabar com o problema da fome mundial. 

Desse modo, através do monocultivo da cana, e a intensificação do uso de agrotóxicos, 

tem dificultado muito a produção do bicho-da-seda, prejuízos aos sericicultores não só do 

assentamento, mas também de outros camponeses de comunidades da região que também 

praticam tal atividade. Importante observar o aumento significativo do consumo e uso desses 

produtos na América Latina, e mais especificamente no Brasil, como comenta Rigotto e Rosa; 
 

Na América Latina, um importante e crescente mercado dentro do contexto mundial, 
o faturamento líquido na venda de agrotóxicos cresceu 18,6% de 2006 a 2007, e 36,2% 
de 2007 a 2008 (Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola, 
2009). Desde 2008, o Brasil tornou-se o maior consumidor mundial de agrotóxicos, 
movimentando 6,62 bilhões de dólares em 2008 para um consumo de 725,6 mil 
toneladas de agrotóxicos – o que representa 3,7 quilos de agrotóxicos por habitante 
(RIGOTTO; ROSA, 2012, p.89). 

 
Um estudo realizado mais recente por Bombardi (2017), quanto a venda de agrotóxico, 

em relação aos tipos de culturas no Brasil, mostra que a expansão das atividades agrícolas, 

principalmente pela monocultura da soja, do milho e da Cana-de-açúcar tem influenciado e 

 
3 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7802.htm>. 
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incentivado consideravelmente o uso desses produtos. A autora apresenta alguns dados 

significados, em relação ao que vem sendo cultivado.  

De acordo com a autora, em 2015, a soja ocupou o primeiro lugar como destino total 

das vendas de agrotóxicos no país, (52%) o milho e a cana mantiveram o mesmo percentual, 

com 10% do consumo total. Esses dados ficam mais evidentes quando apresentado em gráfico, 

(Gráfico 01) onde cada cultura apresenta seu poderio de influencia na aplicação e incentivos 

para as vendas e consumos de agrotóxicos, como demonstrado por Bombardi (2017, p.34).   

    

 
               Fonte: SINDIVEG, Bombardi, M.L – DIEESE (p.34, 2017) org. Cleidivaldo Siqueira Pereira.    
 

Importante destacar o grande predomínio da soja no Brasil que, atualmente, ocupa mais 

de 30 milhões de hectares do solo brasileiro, sozinha, responsável por mais da metade do 

volume de agrotóxicos comercializado no país. Para estes três cultivos (soja, milho e cana) 

convergem 72% de todo agrotóxico comercializado. Desse modo, dois terços do montante de 

agrotóxicos comercializados no país têm como receptáculo três culturas expoentes da 

agricultura capitalista brasileira.  

Por outro lado, nas pequenas propriedades, a alimentação do bicho-da-seda (foto 01) é 

produzida na própria propriedade (menor custo). A amoreira é uma planta rústica, adaptada aos 

mais diferentes climas, podendo ser produzida em todo país, sua produção exige pouco esforço 

físico, sendo ainda uma maneira de ocupar a mão-de-obra ociosa no campo. 
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Gráfico 01: Brasil - Venda de agrotóxicos por cultura 
(2015)
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Foto 01 - Sericicultor do assentamento Betel – Glória de Dourados 

 
Fonte: PEREIRA (2018). 
 

 

Entretanto, não apenas os sericicultores, mas também outros agricultores camponeses, 

como é o casso dos apicultores de Glória de Dourados e região, vêm sendo afetados pelos 

impactos causados pela deriva da pulverização aérea de agrotóxicos que acontecem nas 

extensas áreas de lavouras de cana-de-açúcar que circundam o município. Os prejuízos dos 

sericicultores já são grandes, com a mortalidade do bicho-da-seda em áreas afetadas. 

Neste sentido, para que pudéssemos compreender e debater melhor tais disputas e 

conflitos que evolvem a questão agrária em nosso recorte territorial local foi necessário um 

estudo teórico e prático. Iremos debater sobre a territorialização da produção canavieira e seus 

impactos socioterritoriais com destaque para o uso intensivo de agrotóxicos e expropriação de 

trabalhadores rurais locais. 

 Dessa maneira, para que possamos melhor compreender a realidade a ser debatida neste 

trabalho, apresentamos a imagem abaixo (foto 02) com relação aos limites do assentamento 

betel e o cultivo da cana em seu entorno, além do mapa de localização (mapa 01) do 

assentamento Betel no município de Glória de Dourados.  

 

Foto: 02 - Limites territoriais entre o Assentamento Betel e a Monocultura Canavieira  
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         Fonte: Pereira, C. S (2019). 

 

Além disso, buscamos identificar a presença marcante da cana-de-açúcar no entorno do 

assentamento. Ao evidenciarmos a localização do assentamento Betel e seu entorno, 

entendemos que seria interessante, apresentar a existência de um outro assentamento (Aymoré), 

dentro dos limites do município de Glória de Dourados somente para registrar que este, também 

sofre os impactos causados pela produção canavieira. Ressaltamos, entretanto, que se trata 

apenas de dados complementares, visto que, não nos propomos a pesquisar o Aymoré.  Embora 

este assentamento não esteja tão próximo das áreas cultivadas com cana, mesmo assim, sofre 

alguns impactos. 
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         Mapa 01 – Canaviais no entorno do assentamento Betel e adjacências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pereira, C. S (2019). 
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 Podemos observar que a presença da cana é bem marcante nas proximidades dos 

assentamentos e nos limites da comunidade Estrelinha, (vejamos a foto 05 abaixo) composta de 

camponeses-tradicionais que residem neste local há mais de trinta anos. Contudo, mesmo que 

nossa delimitação territorial esteja centralizada no assentamento Betel, entendemos ser 

relevante discutir também as relações socioterritoriais desses agricultores tradicionais.  

Os danos à sericicultura constatados no município de Glória de Dourados foram tão 

significativos que muitos criadores do bicho-da-seda abandonaram a atividade, em decorrência 

da contaminação de sua cadeia de produção pelos agrotóxicos utilizados na monocultura de 

cana-de-açúcar, especialmente em função da pulverização aérea de tais produtos.  

 
A pulverização aérea de agrotóxicos é permitida no Brasil pelo Decreto-Lei nº 917, 
de 7 de outubro de 1969 (BRASIL, 1969), que dispõe sobre o emprego da aviação 
agrícola no país, e pelo Decreto nº 86.765, de 22 de dezembro de 1981 (BRASIL, 
1981). 

 

O tema da pulverização aérea (foto 03) de agrotóxicos tornou-se polêmico por 

apresentar vantagens e desvantagens em sua aplicação. Os que defendem essa atividade citam 

os seguintes benefícios: rapidez de execução, permitindo tratar grandes áreas no momento 

correto; uniformidade de deposição dos produtos aplicados; ausência de danos diretos 

(“amassamento”) das plantas da cultura; inexistência de danos indiretos, como a compactação 

do solo; possibilidade de uso em praticamente qualquer condição de solo (solos irrigados ou 

encharcados por chuvas, por exemplo); menor número de pessoas envolvidas, o que é vantajoso 

quando se trata de aplicação de produtos tóxicos; participação obrigatória de pessoal 

especializado (técnicos, pilotos, agrônomos) (COSTA, 2017, p.10).  

 

 Foto: 03 – Aeronave sobrevoando nas proximidades do assentamento Betel 

            
Fonte: Plizzari, P. (2015). 
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A imagem acima retrata a realidade vivenciada pelos camponeses no assentamento Betel 

e Comunidade camponesa estrelinha. A fotografia da aeronave foi registrada por P. camponês 

residente no assentamento Betel.  

Segundo P. neste dia ocorreu um grande índice de contaminação do bicho-da-seda. 

 
Nesse dia, era uma tardezinha já, eu tava tirando amoreira pra tratar dos bichos, 
quando escutei o ronco do avião. Ele veio e fez uma vorta aqui em cima do barracão. 
Mais ele disligou o veneno lá atrais, só que tava ventado ao nosso favor, então o vento 
trouxe muito veneno pra cá pra dentro (entrevista realizada no dia 17/08/2018). 
 

Um dos principais pontos negativos associados a essa atividade é a deriva da 

pulverização, causada principalmente pela ação do vento, temperatura do ar, umidade relativa 

do ar, distância do alvo, velocidade de aplicação, tamanho das gotas, entre outros fatores. A 

deriva perigosa é o movimento do produto químico para fora da área intencionada e é originada 

das gotas que, após serem emitidas pelo bico de pulverização, flutuam no vento por um 

determinado período4.  

A problemática se tornou tão agravante que culminou em audiência pública na 

assembleia legislativa de Mato Grosso do Sul em novembro de 2015. Na ocasião, autoridades, 

produtores rurais, representantes de empresas aéreas, e da sociedade civil, debateram as normas 

que regem a atividade no estado e as dificuldades de fiscalização e combate aos danos causados 

pela aplicação irregular dos produtos químicos.  

Importante enfatizar o relato do sericicultor, Paulo Plizzari, residente no município de 

Glória de Dourados, mais precisamente no assentamento Betel. Durante a audiência, Paulo 

relatou sua realidade sentida na “pele” em relação aos problemas causados através da 

pulverização nos canaviais que se encontram no entorno de sua propriedade. Ele perdeu toda 

sua criação de bicho-da-seda, após aplicação de agrotóxicos feita por aeronaves no canavial ao 

lado.  

Dessa maneira, os encaminhamentos sobre o tema foram debatidos num primeiro 

momento, em audiência pública, através da câmera legislativa, de modo que contou com 

diversas autoridades políticas, representantes do ministério público estadual e federal, 

empresários, e os principais envolvidos diretamente sobre tal situação, os produtores familiares, 

representado pelo sericicultor do assentamento Betel, município de Glória de Dourados.  

 
4 Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-07/pulverizacao-aerea-de-agrotoxico-provoca-danos-
persistentes-dizem 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-07/pulverizacao-aerea-de-agrotoxico-provoca-danos-persistentes-dizem
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-07/pulverizacao-aerea-de-agrotoxico-provoca-danos-persistentes-dizem
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Essa audiência teve como objetivo debater sobre a forma que está sendo evidenciada a 

prática de pulverização aérea no estado de Mato Grosso do Sul, e a maneira que a fiscalização 

está agindo em decorrência dos fatos. A mobilização destes produtores fez com que no final de 

2016 fosse aprovada lei municipal, (figura 01) (Lei Nº 1087 de 23 de novembro de 2016) que 

“dispõe a proibição de uso de pulverização aérea de agrotóxicos no município de Gloria de 

Dourados e dá outras providencias”. No entanto, é necessário ainda a sua regulamentação. 

 
Figura: 01 – Lei municipal que proíbe a pulverização aérea no município de Glória de Dourados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar dos seguidos esforços realizados para a solução do impasse que afeta 

grandemente a atividade dos sericicultores, as pulverizações aéreas ainda persistem na região. 

Isto fez com que uma comissão formada pelos prejudicados procurasse a imprensa para divulgar 

o caso.  
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Dessa maneira, os encaminhamentos sobre o tema foram debatidos num primeiro 

momento, em audiência pública, através da câmera legislativa, de modo que contou com 

diversas autoridades políticas, representantes do ministério público estadual e federal, 

empresários, e os principais envolvidos diretamente sobre tal situação, os produtores familiares, 

representado pelo sericicultor do assentamento Betel, município de Glória de Dourados. Essa 

audiência teve como objetivo debater sobre a forma que está sendo evidenciada a prática de 

pulverização aérea no estado de Mato Grosso do Sul, e a maneira que a fiscalização está agindo 

em decorrência dos fatos. 

 Um dos temas de grande relevância debatido durante a audiência, se pautou na regulação 

e normas de aplicação aéreas no âmbito estadual e o aumento da faixa de exclusão de 500 

metros para 6 quilômetros, garantindo assim uma maior segurança e preservação no contexto 

socioambiental. Mesmo que a legislação federal (lei: 7.802/1989) prevê a distância de 500 

metros como limites para pulverização, há estados com legislações mais restritas, ou seja, 

existem unidades da federação que aplicam limites de até 10 quilômetros para pulverização, 

outras, se aplicam a faixa de exclusão de acordo com a classificação toxicológica dos 

agrotóxicos, afirmou o então promotor de justiça Victor Leonardo de Miranda Taveira, do 

Ministério público de Mato Grosso do Sul (MP/MS) (ver matéria nos anexos de nosso trabalho). 

 Esta situação requer muita atenção, de modo que vem gerando muitos debates a partir 

daqueles que defendem o uso e ampliação dos agroquímicos e os que são contrários. Neste 

sentido, o uso inadequado e indevido de agrotóxicos tem se tornado não somente um problema 

ambiental ou econômico, mas principalmente uma problemática social, no contexto de colocar 

em risco a saúde dos moradores, com ênfase aos camponeses residentes no campo, como 

comenta Camacho (2014). 

 
É notável como vem aumentando a quantidade do uso desses insumos ao longo do 
tempo. Esse aumento é alvo de críticas por parte de entidades preocupadas com o 
bem-estar das pessoas e do meio-ambiente no campo. O emprego desses insumos tem 
como consequência a poluição dos rios e dos solos, causando a morte de peixes e 
comprometendo a reprodução das comunidades ribeirinhas que tem na pesca uma 
atividade principal ou complementar de sua subsistência. Outro fator relevante é que 
esses insumos agroquímicos não ofendem somente a natureza, mas atingem 
diretamente a saúde dos moradores e/ou trabalhadores do campo (CAMACHO, 2014, 
p.05). 
 

Consideramos ser fundamental discutir as formas como esses camponeses estão 

resistindo. Dessa maneira, isso fica mais evidente quando dialogamos com camponeses sobre 
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essa “pressão” exercida, principalmente, pelo monocultivo da cana ao redor dessas pequenas 

propriedades. Então, quando lhe é perguntado, se ele pensa ou já pensou em vender a 

propriedade, a resposta é imediata: 
 

Não, nunca, essa terra é nossa vida, aqui plantamos o milho, temos uma hortinha, 
criamos porco, galinhas, temos ovinho a hora que queremos, aqui eu acordo de 
madrugada pra tirar um leitinho, tratar dos porcos, mexer com minhas abelhinhas, 
ninguém manda no meu horário, nem no meu trabalho, aqui eu faço o que eu quero 
do jeito que eu quero, isso não tem dinheiro no mundo que paga. Mais eles, esses daí, 
do tal agronegócio não tão nem aí com a gente, querem tocar nóis daqui de todo jeito 
meu fío (P.P, assentamento Betel, 24/08/2018).  
 

A foto 04 abaixo é o retrato dessa complexidade, de modo que o camponês, que além 

de exercer outras atividades em sua propriedade, também realiza a atividade da apicultura, cuja 

sua produção de mel de abelha, torna-se uma renda complementar a partir da venda de seu 

excedente. Neste sentido, sua atividade está comprometida e praticamente limitada ao 

desenvolvimento, visto que sua propriedade se encontra “ilhada” ao cultivo da cana, de modo 

que a utilização de agrotóxicos e outros agroquímicos (mesmo sendo utilizados tratores na 

pulverização) tem eliminado grande parte de suas abelhas, prejudicando diretamente sua 

produção.   

 

Foto: 04 - Plantações de cana no entorno da propriedade do apicultor em  
Glória de Dourados.  
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BRASIL, Lei Nº 7.802, de 11 de julho de 1989. Disponível em: Acesso em: 22 abr. 2016.  
 

O camponês, M... que tem sua propriedade próxima ao assentamento Betel, reside no 

local há mais de 30 anos e atualmente vem enfrentando alguns problemas com a chegada da 

cana na região. Essa família tem como fonte de renda principal a pecuária, porém faz o 

complemento através da apicultura, cuja produção reduziu gradativamente nos últimos três anos 

a partir da intensificação e utilização de agrotóxicos.  

 
Já faz três anos que minha produção de mel vem reduzindo, esse ano acho que nem 
vou colher, tudo isso provocado pelo efeito do veneno, minha área é de 30 alqueire, 
de um lado tem cana do outro também, eu tô cercado não tem pra onde corrê, antes da 
cana era soja e criação de gado, eu nunca tive problema, mais depois que chegou 
essa...tudo mudou, ainda bem que temos um gadinho, eu sô aposentado a muié 
também, sinão, num sei o que seria de nóis. 

 

Sobre a apicultura, essa é uma atividade de grande importância, pois apresenta uma 

alternativa de ocupação e renda para os camponeses. É uma atividade de fácil manutenção e de 

baixo custo inicial em relação às demais atividades agropecuárias. Além do mais, torna-se de 

grande relevância dentro do contexto ambiental, pelo fato de as abelhas atuarem como 

polinizadores naturais de espécies nativas e cultivadas, preservando-as e consequentemente 

contribuindo para o equilíbrio do ecossistema e manutenção da biodiversidade.  

Neste sentido, as atividades desenvolvidas pelo campesinato tornam-se de fundamental 

importância para o contexto socioambiental, como já observado durante nossa pesquisa. Desse 

modo, compreendemos que as adversidades que envolvem os embates da questão agrária 

precisam ser analisadas a partir de diferentes paradigmas, com ênfase para o desenvolvimento 

de uma produção diversificada e eficaz no campo. 

Verificamos ao longo de nosso trabalho, os impactos sociais e econômicos apresentados 

a partir da ocupação e expansão da produção canavieira no entorno do assentamento Betel e 

comunidade Estrelinha no município de Glória de Dourados de modo a evidenciar uma nova 

dinâmica na vida desses camponeses. 

A resistência, luta e permanência fica marcada no contexto de buscarem por melhores 

condições de desenvolvimento em relação às atividades camponesas. Foi analisado as 

condições e modo de convivência dos camponeses através da organização dos seus meios 

produtivos. 
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As manifestações coletivas no assentamento betel e comunidade do Estrelinha foram 

uma importante forma de luta para garantir sua permanência na terra. A participação dos 

camponeses durante as mobilizações e reinvindicações, foram de extrema relevância na 

perspectiva de justificarem os impactos sofridos através do uso indevido de agrotóxicos nos 

canaviais ao redor de suas propriedades. 

 As manifestações, protestos e denúncias, despertou a preocupação dos órgãos de justiça, 

municipal e estadual, além de audiências públicas, (anexo 01) com participação de várias 

autoridades para discutir a problemática evidenciada entre os camponeses e produtores de cana, 

que arrendam terras através da usina Adecoagro com instalação no município de Ivinhema, MS.  

Desse modo, observou-se durante a construção e produção deste trabalho, uma realidade 

que se apresenta de maneira desigual em relação à ocupação e desenvolvimento das atividades 

no campo. Isso ficou evidente quando apresentamos dados informativos em relação à 

territorialização do capital canavieiro dentro do munícipio de Glória de Dourados e, 

principalmente, sobre seus impactos causados aos assentados do Betel e comunidade de 

camponeses do Estrelinha. 
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O USO DE AGROTÓXICO E SEUS MALES A SAÚDE NA PARAÍBA 

 
Raisa Maria de Sousa Regala,  

Emilia de Rodat Fernandes Moreira,  
Martha Priscila Bezerra Pereira 

Resumo: 

 

O processo desenvolvimentista no Brasil foi o período onde podemos observar uma ação dos 

grandes proprietários de terra, e uma maciça expropriação, com a expulsão dos meeiros, 

foreiros, também havendo uma entrada do capital no campo através dos maquinários e dos 

insumos (MOREIRA, 1988) nele também se deu um grande número de projetos de combate à 

seca, com a construção de açudes e de áreas de irrigação na zona semiárida (GOMES, 2002). 

O Estado tem um importante papel no processo através de políticas de credito rural, incentivo 

fiscal e com políticas que facilitavam e incentivavam a exportação, esses créditos, se dão através 

de um menor valor para os pequenos produtores e os camponeses, e muito investimento para 

os grandes, isso para que haja um aumento na balança comercial, esse se dando através do 

incentivo na produção de commodities, com isso temos um aumento na concentração fundiária, 

um avanço do agrohidronegócio e tendo como consequência um crescimento na luta pela terra, 

assim observamos que esse processo se deu de forma demasiadamente desigual e excludente 

(GRAZIANO DA SILVA, 1981). É sabido que para que isso ocorra faz-se uso de agrotóxicos 

e outros insumos, além das produções serem com sementes transgênicas. Sabe-se que esse 

forma de produção é altamente danosa a saúde ambiental (ambiente, trabalhador e consumidor). 

Mais uma vez o Estado se torna conveniente quando produz leis que aumentam a quantidade 

de agrotóxico permitidos em água potável, assim podendo relacionar que o aumento desses 

componentes na água cresce de acordo com o nível de crescimento do uso, e vice-versa, de 

1973 à 2011 cresceu de 12 tipos para 27 tipos, bem quanto a quantidade de cada substancia 

encontrada (CARNEIRO et al 2015). Bem como à um crescimento no uso de agrotóxico, como 

também nas áreas plantada de sementes transgênicas. Os agrotóxicos, tóxicos à saúde, são 

considerados produtos químicos que são responsáveis pelo combate (entende-se morte de 

alguns) de insetos, pragas, ervas daninhas, doenças. Compreendendo assim que à nocividade 

do agrotóxico também para os seres humanos, já que nos incluímos como seres vivos, além de 
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serem substâncias carcinogênicas e como já citados, trazerem problemas a longo prazo, eles 

também podem, instantaneamente, causar intoxicações. O Instituto de defesa do consumidos – 

IDEC apontas que as sementes transgênicas tem causado um aumento das alergias, aumento de 

resistência aos antibióticos, aumento das substâncias tóxicas, maior quantidade de resíduos de 

agrotóxicos. No Brasil, apesar dos altos números de intoxicações, ainda se enfrenta, maior 

ainda, o de subnotificações, que segundo Bombardi (2012), para cada caso notificado existem 

mais outros 50 que não foram. E que a cada ano vem sofrendo queda nos números de 

intoxicados, pois está ocorrendo uma diminuição da participação dos Centros de Informações 

e Assistência Toxicológicas – CIATs, como informa o Sistema de Nacional de Informações 

Tóxico-Farmacológicas – SINITOX. Após o exposto toma-se como objetivo do trabalho, 

observar o crescimento do uso de agrotóxico no estado da Paraíba e em paralelo comparar se 

há um crescimento no caso de intoxicações no estado, apontando casos mais graves com mortes, 

deformações, etc. Para isso procura-se compreender como se deu a inserção dos agrotóxicos no 

campo Brasileiro, buscando entender se ocorreu da mesma forma no campo paraibano; analisar 

os dados de uso de agrotóxico e de intoxicações no estado para ver quais os possíveis problemas 

para saúde ambiental e dos trabalhadores rurais. Para esse estudo tomaremos três casos de 

intoxicações. O primeiro evento ocorre no município de Sousa e relaciona-se aos assentados do 

Perímetro Irrigado das Várzeas de Sousa - PIVAS, que são intoxicados por conta da deriva do 

agrotóxico durante a pulverização em uma grande empresa, nesse caso há uma resistência 

camponesa a esse uso de veneno, já que o mesmo contamina a produção, o solo, água e os 

trabalhadores, em suma à saúde ambiental; o segundo acontecimento, ocorrido no município de 

Campina Grande, traz casos de deformações genitais, micro pênis, em recém nascidos, estudos 

trazem que não há relação com hereditariedade genética e sim uma ligação com a ocupação dos 

pais, que Odent (2013) já alertava em seus estudos que alguns produtos químicos podem ser 

potencializados e imitarem hormônios, com isso ele relaciona a má formação dos órgãos 

masculinos a esse fato; o terceiro e último caso, no município de Cubati, traz o fato de uma 

jovem ter morrido em decorrência do contato com agrotóxico, esse se dava através da lavagem 

da roupa do marido e do armazenamento do agrotóxico em sua moradia. A mesma chega a óbito 

meses após o nascimento do seu filho. Nos dois últimos casos observa-se a precarização do 

trabalho, onde pequenos agricultores para entrar no mercado, fazem uso de agrotóxico, mas de 

forma que prejudicam a sua saúde, pois há um mau ou não uso dos equipamentos de proteção 

individual. Já nos três casos observa-se um descaso do Estado em relação ao uso de agrotóxico, 
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já que com tantos casos não há uma fiscalização na quantidade, na falta de uma política que 

iniba o uso desse veneno ou que incentive formas alternativas de produção. A partir do exposto 

entende-se que a modernização da agricultura, com o uso de agrotóxicos e sementes 

transgênicas, é um processo de dominação do capital sobre a agricultura, onde nota-se que a 

agricultura submete-se a indústria, do início ao fim da produção. Sendo esse processo gerador 

de conflitos territoriais e prejudicial à saúde ambiental e do trabalhador. Para tal estudo o 

processo de investigação foi necessário pesquisa bibliográfica de suporte teórico-metodológico 

e documental para compreender os casos ocorridos e também para compreender os conceitos 

que serviram de base, como território, conflito, agrotóxico, saúde, etc.; levantamento de notícias 

tanto para o processo de entendimento dos conflitos; coleta e análise de dados secundários junto 

ao IBGE, SINITOX, SINAN; análise de notícias de jornais; trabalho de campo, no município 

de Cubati e de Sousa para observação da área, para realização de entrevistas, aplicação de 

questionários, conversas informais, para compreender a visão dos mesmos sobre o uso de 

agrotóxico. BOMBARDI, L. M. Agrotóxicos e agronegócio: arcaico e moderno se fundem no 

campo brasileiro.. In: Tatiana Merlino; Maria Luisa Mendonça. (Org.). Direitos Humanos no 

Brasil - 2012. 1ed.São Paulo: Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, 2012, v. 1, p. 75-86. 

CARNEIRO F.F. (Org) Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na 

saúde / Organização de Fernando Ferreira Carneiro, Lia Giraldo da Silva Augusto, Raquel 

Maria Rigoto, Karem Friedrich e André Campos Búrigo. - Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: 

Expressão Popular, 2015. CARSON, R., 1907 – 1964. Primavera silenciosa / Rachel Carson; 

[traduzido por Claudia Sant’Anna Martins]. – 1. ed. – São Paulo: Gaia, 2010. GRAZIANO DA 

SILVA .J. Progresso técnico e relações de trabalho na agricultura. São Paulo: HUCITEC, 1981. 

210 p. (Economia & Planejamento. Série “Teses e Pesquisas”).MOREIRA, E. R. F.. Notas 

sobre o processo de modernização recente da agricultura brasileira. Boletim de Geografia do 

Departamento de Geociências da UFPB: João Pessoa, v. 1, n.7, p. 45-55, 1988MOREIRA, E., 

TARGINO, I. Capítulos de Geografia Agrária da Paraíba. João Pessoa: Universitária UFPB, 

1997. PERES, F. (Org). É veneno ou é remédio? Agrotóxicos, saúde e ambiente. / Frederico 

Peres. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2003. ODENT, M., O camponês e a parteira: uma 

alternativa à industrialização da agricultura e do parto / Michel Odent; [tradução de Sarah 

Bauley]. São Paulo: Ground, 2003. REGALA, Raisa. Conquistar a terra não é suficiente: o uso 

de agrotóxicos pela empresa Santana e a luta dos assentados do Nova Vida I pela vida na terra 

/ Raisa Maria de Sousa Regala. – João Pessoa, 2014. 
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TERRITORIALIDADE E RESISTÊNCIA CAMPONESA: O AVANÇO DO 

AGRONEGÓCIO DA SOJA NO QUILOMBO BOM JARDIM NO OESTE DO PARÁ 

 
Agriane Caldeira Souza,  

Antonio Celso Serique de Castro Filho 
Resumo: 

 

O cultivo da soja no território brasileiro já vem sendo praticada desde muitos anos, iniciando lá 

pelos anos de 1900. Devido ao seu grande consumo no Brasil e no mundo a fora, nos anos de 

1995/96 com o “boom da soja”, se fez necessário que os grandes produtores de soja ampliassem 

suas áreas de plantações. Diante disso, o cultivo da soja se expandiu para as outras regiões do 

Brasil, saindo para além da região centro-oeste, chegando ao interior da Amazônia brasileira, e 

isso tem proporcionado diversas reflexões, acerca das transformações que ocorrem na paisagem 

e sobretudo, quanto ás questões fortemente ligadas as populações tradicionais presente nessa 

fronteira agrícola, em relação aos impactos resultantes do agronegócio da soja. Dessa forma, 

com a grande expansão do cultivo desse produto para a região Amazônica brasileira, põe em 

risco territórios de populações camponesas, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, gerando 

conflitos entre essas populações camponesas com os grandes produtores de soja por terra na 

região, além do conflito por terra, o uso excessivo de agrotóxicos dos grandes produtores de 

soja, prejudicam as plantações e criação de animais dos pequenos produtores camponeses da 

região, que são formas totalmente contrarias aos seus meios de produção, e afetam os seus 

modos de vida, como é o caso da nossa área de estudo o quilombo Bom Jardim, que fica 

localizado na área de planalto da cidade de Santarém /Pará, possuindo cerca de 80 famílias e 

uma área de 2.654 hectares nas margens do rio Maicá, reconhecido como quilombo pela 

fundação cultural Palmares (FCD) no ano de 2004, no qual ainda reivindicam a titulação de 

suas terras desde esse ano. Este artigo vem com o intuito de analisar os processos de lutas e 

resistências da população quilombola do Bom jardim, com relação ao crescimento do cultivo 

de soja na região, além de averiguar os impactos causados por essa produção, ao entorno do 

quilombo. Para encontrar tal caminho foi necessário delimitar alguns procedimentos teórico-

metodológicos que respondam as nossas proposições de investigação, tais como: a) pesquisa in 

loco, que foi realizada durante uma aula de campo de geografia agrária do curso de licenciatura 
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em geografia da universidade federal do oeste do Pará/UFOPA, dentro de três dias no quilombo, 

buscando compreender através das leituras e observações a vivencia dos moradores com a forte 

presença da soja em seu entorno, b) entrevistas semi- estruturadas, bem como conversas abertas 

com moradores e lideranças do quilombo, c) registro fotográfico, com a finalidade de interpretar 

o momento pós-pesquisa de campo, além de uma forma de se registrar elementos da paisagem 

e, por fim, d) pesquisa bibliográfica sobre a temática, o que serviu de base para construção deste 

artigo. As relações capitalistas de produção veem a cada dia se expandido no espaço amazônico, 

e na região oeste paraense não é diferente, a agricultura capitalista se apropria do território 

implantando um modo de produção hegemônico sem se preocupar com o modo de vida das 

populações tradicionais, causando conflitos entre os camponeses e os latifundiários. Os 

camponeses tem uma relação de reproduzir, sem se preocupar na acumulação do capital, 

enquanto que para o agronegócio, a terra é somente espaço de produção de capital e não para a 

reprodução da vida. Fernandes (2008, p.296), “o capital tem o poder de se territorializar mais 

rápido que o campesinato por causa das desigualdades geradas pelo modo d produção 

capitalista, que expropria o campesinato de seus territórios.” Assim, há expropriação de 

camponeses de seus territórios, ameaçando o seu modo de vida, e isso leva-os a resistirem e 

lutarem pelo seu território e para que as políticas públicas que garantem seus direitos sejam 

respeitadas, haja vista que as lutas desses dos camponeses se fazem de lutar e resistir em 

diferentes espaços e momentos históricos. No quilombo Bom Jardim a aproximação dos 

grandes produtores de soja vem avançando constantemente, chegando bem próximo as casas 

dos moradores, esse processo de plantação da soja começou no ano de 2004, através do processo 

de arrendamento de proprietários da terra para os grandes produtores de soja que eles chamam 

de “gaúchos”. A forma como os grandes produtores trabalham na terra, é através das grandes 

maquinas, fazendo o processo de limpeza do terreno, causando devastação na floresta com a 

derrubadas das arvores e a utilização da queima, outro elemento muito utilizado pelos grandes 

proprietários são o uso excessivo de agrotóxicos para matar as “pragas’ nas grandes plantações 

de soja, que prejudica as pequenas plantações dos camponeses ,devido o veneno ser muito forte, 

e isso acaba matando essas plantações , como também causando a intoxicação em pequenos 

animais como galinhas e patos de criação dos pequenos produtores. Percebe-se ai os grandes 

enfrentamentos dessa população em relação ao avanço do agronegócio da soja no quilombo, 

influenciando no seu modo de vida. Mas as comunidades remanescentes de quilombos possuem 

um forte vínculo com a terra, plantam para a sua subsistência, o seu consumo familiar, eles 
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também tem consigo o sentido de territorialidade como elemento de identificação no qual lutam 

para preservar seu modo de vida enquanto unidade política e unidade de resistência no qual os 

mesmos lutam para não serem desterritorializados de seus espaços, especialmente no quilombo 

Bom Jardim , local dessa pesquisa, que é um território de luta e resistência frente ao agronegócio 

da soja. 
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O AVANÇO DOS TRANSGÊNICOS E A RESISTÊNCIA CAMPONESA EM DEFESA 
DAS SEMENTES CRIOULAS: um olhar para o Semiárido Alagoano 

 
Flávio dos Santos1 

Christiane Senhorinha Soares Campos2 
 

 

 

 

 

Introdução 
 

O artigo tem como objetivo realizar uma análise sobre o processo de resistência 

empreendido por camponeses do Semiárido Alagoano em defesa das chamadas sementes 

crioulas, luta materializada por meio da formação de uma Rede Estadual de Bancos 

Comunitários de Sementes, um espaço de articulação política e fortalecimento da luta contra o 

avanço do capital no campo que se intensifica mediante a disseminação das “Sementes do 

Agronegócio”, termo que utilizaremos para nos referir às sementes híbridas (fruto do 

cruzamento entre sementes de variedades distintas, mas do ponto de vista biológico integrantes 

da mesma família) e transgênicas (originárias da manipulação e cruzamento do material 

genético de organismos vegetal e animal). 

No que tange ao método nossa reflexão se alicerça no materialismo histórico dialético, 

que permite a compressão da realidade social a partir das contradições historicamente 

construídas, por meio das relações entre as classes antagônicas, mediadas pelo trabalho. Na 

seara metodológica, lançamos mão das abordagens qualitativa e quantitativa, a partir da análise 

de dados primários, obtidos por meio de entrevistas abertas, e de dados secundários coletados 

do Governo de Alagoas e do Atlas do Desenvolvimento Humano brasileiro. No aporte teórico, 

nosso debate está ancorado nas categorias marxistas concentração e centralização de capital e 

 
1Mestrando em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Sergipe 
(PPGEO/UFS). Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Pesquisador 
do Observatório de Estudos sobre as Lutas por Terra e Território (OBELUTTE), vinculado ao GEPAR/UFAL. E-
mail: flavio.geografiaufal@gmail.com.  
2Professora do Departamento de Economia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia/Universidade Federal 
de Sergipe. E-mail: christianescampos@gmail.com 
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acumulação primitiva (MARX, 1996), assim como no debate do desenvolvimento desigual e 

combinado no âmbito geográfico e da mundialização da agricultura (OLIVEIRA, 2016). 

O texto está organizado em duas partes. Inicialmente realizamos um debate teórico sobre 

desenvolvimento desigual e combinado, bem como sobre os processos de concentração e 

centralização de capital, de modo a elucidar os reflexos desses dois movimentos do capital na 

agricultura. Posteriormente, ancorados no debate do desenvolvimento desigual e combinado e 

nos aspectos inerentes aos processos de concentração e centralização, destacamos o avanço das 

sementes do agronegócio no Semiárido de Alagoas, sobretudo os organismos transgênicos, 

tendo como foco análise as realidades dos municípios de Água Branca, Delmiro Gouveia e 

Pariconha, os quais tem sido palco das primeiras semeaduras transgênicas no perímetro do canal 

do sertão alagoano. Ao final, refletimos sobre a necessidade de ampliação da luta e 

fortalecimento da resistência como forma de garantir a preservação das sementes crioulas frente 

ao cenário que se apresenta cada vez mais desfavorável para a agricultura camponesa. 

 
O desenvolvimento desigual e combinado e os processos de centralização e concentração 
de capital: breves considerações teóricas 
 

Ao se apropriar da natureza e ampliar seu domínio no espaço mundial, o capitalismo 

realiza seu movimento expansionista de maneira assimétrica, processo que se materializa com 

a consolidação de países possuidores de forças produtivas mais desenvolvidas, em contraste 

com as nações consideradas periféricas e de capitalismo menos desenvolvido. Essa expansão 

multiforme é uma característica própria do capitalismo que ao explorar a natureza e o trabalho 

proporciona uma produção espacial desigual. Analisando este processo, Smith (1988, p. 131) é 

categórico ao afirmar que: 

  
O espaço não é igualizado fora da existência, nem é diferenciado infinitamente. Antes, 
o padrão resultante é o do desenvolvimento desigual não num sentido geral, mas como 
um produto específico da dinâmica contraditória que dirige a produção do espaço. O 
desenvolvimento desigual é a manifestação concreta da produção do espaço sob o 
capitalismo.  

 
A partir da reflexão de Smith (1988), evidencia-se que o capitalismo se dissemina e 

desenvolve-se mundialmente de forma desigual, proporcionando a materialização de um espaço 

assimétrico e palco de uma reprodução capitalista possuidora de centros dominantes e 

dominados, e frequentemente dominantes em uma escala, mas dominados em outra, como é o 

caso do Brasil, que possui posição hegemônica na América Latina, mas ocupa posição 
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secundária na escala mundial. Nesse contexto, consideramos relevante compreendermos este 

processo de desenvolvimento desigual, uma vez que se trata de um componente importante no 

interior das engrenagens que movimentam o capital.  

Para Coggiola (2004) coube a Trotsky a elaboração de um consistente debate teórico 

sobre o desenvolvimento desigual, apontando as características desse processo e as formas pelas 

quais o mesmo se materializa no espaço. Seguindo esse raciocínio, Smith (1988, p. 217) destaca 

que “há, evidentemente, uma tradição política associada ao “desenvolvimento desigual”. Esta 

tradição se deve mais diretamente a Trotsky que, como parte de sua teoria da revolução 

permanente, falou sobre a lei do desenvolvimento desigual e combinado”. 

Discorrendo sobre o papel desempenhado por Trotsky no aprofundamento da discussão 

sobre o desenvolvimento desigual, Boscariol et al (2009, p. 8) destaca:  

 
Impelido pelo contexto histórico e social no qual vivera, foi Trotsky quem conferiu 
maior profundidade à teoria do desenvolvimento desigual e combinado. Elaborada ao 
longo de sua obra, especialmente em A História da Revolução Russa, a teoria trouxe 
grande avanço para explicações não evolucionistas, não-lineares e não eurocêntricas 
acerca do desenvolvimento, colaborando decisivamente para a explicação dos 
problemas relativos ao desenvolvimento nos países periféricos de modo concreto 
(Grifo dos autores). 

 
Impulsionado pelo contexto histórico vivenciado na Rússia, Trotsky engajou-se na 

análise do processo de desenvolvimento do capitalismo no referido país, culminando na 

concretude de uma leitura mais ampla sobre o desenvolvimento desigual. Todavia, Vieira 

(2006) pontua que Trotsky não esteve só no desenvolvimento desta análise, sendo 

acompanhado pelos estudos de Lenin sobre a temática. 

Segundo Vieira (2006, p. 146), Lenin direcionou sua ótica especificamente para as 

“particularidades do desenvolvimento do mercado interno na Rússia, deixando de lado, como 

ele mesmo reconhece, a análise do mercado externo e do comércio exterior” ao passo que 

Trotsky foi mais adiante em suas análises e desenvolveu a lei do desenvolvimento desigual e 

combinado, conforme atesta Michael Löwy (1998, p. 74): 

 
[...] contrariamente a Lenin que examinava o desenvolvimento do capitalismo na 
Rússia sobretudo a partir das contradições internas da agricultura, Trotsky o aborda 
sob o ângulo da inserção da economia russa no sistema capitalista. 

 
Em sua análise sobre desenvolvimento do capitalismo, Lenin centrou sua leitura na 

realidade do capitalismo russo, dando ênfase nas contradições inerentes à agricultura daquele 
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país, culminando assim em uma reflexão sobre o desenvolvimento desigual do capital. Trotsky, 

por sua vez, realizou uma análise mais ampla e destrinchou sobre o processo de 

desenvolvimento do capital em uma escala mais ampla, destacando a sujeição dos países 

periféricos em relação aos países dominantes, constituindo assim uma reflexão sobre o 

desenvolvimento não apenas desigual, mas desigual e combinado que o capitalismo realiza ao 

se disseminar. 

Nesse aspecto, emerge uma das principais faces do desenvolvimento desigual do capital: 

a combinação de diferentes elementos que permitem a queima de etapas no processo de 

desenvolvimento econômico, conforme explicita Novack (2005, p. 23) ao citar que “o 

desenvolvimento desigual e combinado apresenta-se-nos como uma mescla particular de 

elementos atrasados com os fatores mais modernos”. No âmbito das relações de trabalho, bem 

como no seio do processo produtivo, com a articulação de elementos considerados arcaicos com 

aqueles tidos como modernos, o capitalismo busca promover um desenvolvimento econômico 

acelerado, queimando etapas inerentes ao próprio movimento do capital.  

Trotsky (1977, p. 25), discorrendo sobre a materialidade do desenvolvimento desigual 

e combinado no interior das economias dos países, sobretudo dos atrasados, assim coloca: 

 
O desenvolvimento de uma nação historicamente atrasada conduz, necessariamente, 
a uma combinação original das diversas fases do processus histórico. A órbita descrita 
toma, em seu conjunto, um caráter irregular, complexo, combinado (Grifo do autor).  

 
 

E finaliza:  
 

As leis da História nada têm em comum com os sistemas pedantescos. A desigualdade 
do ritmo, que é a lei mais geral do processus histórico, evidencia-se com maior vigor 
e complexidade nos destinos dos países atrasados. Sob o chicote das necessidades 
externas, a vida retardatária vê-se na contingência de avançar aos saltos. Desta lei 
universal de desigualdade dos ritmos decorre outra lei que, por falta de denominação 
apropriada, chamaremos de lei do desenvolvimento combinado, que significa 
aproximação das diversas etapas, combinação das fases diferenciadas, amálgama das 
formas arcaicas com as mais modernas. Sem esta lei, tomada, bem entendido, em todo 
o seu conjunto material, é impossível compreender a história da Rússia, como em 
geral a de todos os países chamados à civilização em segunda, terceira ou décima linha 
(Grifo do autor) (TROTSKY, 1977, p. 25). 

 
 

Ancorado nessa reflexão, Novack (2005, p. 28) destaca que “uma formação combinada 

é um amálgama de elementos derivados de diferentes níveis de desenvolvimento social. A sua 

estrutura interna é, portanto, altamente contraditória”. A partir do processo de desenvolvimento 
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desigual e combinado, o capitalismo busca sistematizar e unir diferentes elementos, de modo a 

potencializar o crescimento econômico de determinado território, fazendo com o que mesmo 

possa desenvolver sua riqueza social de forma mais fluída.  

Demier (2007, p. 79), ao dissertar sobre a materialidade do desenvolvimento desigual e 

combinado no interior dos países, sobretudo os considerados atrasados, discorre:  

 
Esta superposição dialética entre inovações tecnológicas, políticas e culturais 
produzidas pelos países avançados e relações sociais muitas vezes pré-capitalistas 
presente nos ambientes atrasados se constituiria na essência combinada do 
desenvolvimento capitalista realizada pelos retardatários, especialmente pelos 
“coloniais” e “semi-coloniais”. [...] Na concepção de Trotsky, portanto, seria o modo 
combinado como o capitalismo se desenvolvia que designaria o caráter da revolução 
e os sujeitos sociais revolucionários nos países atrasados (Grifo do autor). 

 
Na medida em que busca impulsionar o desenvolvimento econômico utilizando-se da 

combinação de elementos arcaicos com os modernos, o capitalismo produz assimetrias que 

gradativamente vão sendo engendradas nos distintos espaços nas diferentes escalas. Nesse 

aspecto, a partir das formulações teóricas de Trotsky, evidencia-se que o debate sobre o 

desenvolvimento desigual e combinado do capital apresenta-se como um contributo para 

 
[...] o entendimento das contradições internas de cada nação que transita tardiamente 
para a modernização capitalista, contradições estas engendradas pela forma acelerada 
que ela adquire quando impulsionada por suas relações externas (dependentes) com 
as nações onde o grande capital tem capacidade expansionista [...] (VIEIRA, 2006, p. 
147).  

 
Diante do exposto, Vieira (2006, p. 147) elucida que: 

 
A teoria do desenvolvimento desigual e combinado, assim, se constitui de um 
adequado instrumental teórico para entendermos as diferenciações produzidas pelo 
desenvolvimento do mercado mundial capitalista [...]. Ela explica como o 
desenvolvimento capitalista não é um processo homogêneo: ao mesmo tempo em que 
promove a industrialização e tudo que lhe é decorrente, gera desigualdades no interior 
da economia nacional, entre as classes e mesmo entre os setores e intra-setores. 

 
Nessa perspectiva, verifica-se que a forma desigual e combinada de se desenvolver é 

uma característica da própria natureza capitalista, que se expande mundialmente de forma 

assimétrica e conjugando aspectos contraditórios, sendo a contribuição teórica de Trotsky um 

elemento essencial para a compreensão desse movimento que, no contexto atual de 

intensificação da expansão capitalista, apresenta-se de forma ainda mais acentuada no espaço 

mundial. 
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Com a ampliação da mundialização do capital e emergência do capitalismo financeiro, 

o desenvolvimento desigual e combinado tem adquirido magnitudes cada vez maiores, 

sobretudo com o aprofundamento do domínio exercido pelas empresas multinacionais, as quais 

por meio de grandes fusões tem ampliado o controle sobre a economia mundial, processo que 

se materializa por meio da concentração e centralização de capital, movimentos que a partir da 

concentração dos meios de produção nas mãos de um número cada vez menor de capitalistas e 

consequente centralização desses capitais constituídos (MARX, 1996) propiciou o surgimento 

desses grupos multinacionais.  

Dentre os setores que tem sido alvo das principais investidas das corporações 

multinacionais destaca-se a agricultura, seara que tem sido objeto de disputas por parte dos 

grandes grupos capitalistas mundiais, fato que tem culminado em intensos processos de 

concentração e centralização cuja materialidade se manifesta por meio da emergência de 

gigantescas empresas que buscam monopolizar mundialmente as atividades produtivas 

agrícolas.  

Neste cenário, é inevitável não aludir ao recente processo de aquisição da empresa 

estadunidense Monsanto por parte da alemã Bayer, compra iniciada em 2016 e concluída em 

2018, movimentando 63 bilhões de dólares (G1, 2018) e criando o maior grupo mundial 

produtor de agrotóxicos e sementes melhoradas (CARTA CAPITAL, 2016). Destaque também 

para a operação ocorrida no ano de 2017 em que a estatal chinesa China National Chemical Corp, 

conhecida como ChemChina, comprou a suíça Syngenta, grande produtora de sementes, 

movimento que envolveu o quantitativo de US$ 43 bilhões (G1, 2017) constituindo assim mais 

uma megacorporação do agronegócio mundial. 

Perante o exposto, ao se fundirem e darem origem a empresas de grande envergadura, 

os capitalistas buscam ampliar seu domínio sobre a produção agrícola mundial, sobretudo nos 

territórios dos países subdesenvolvidos os quais são tidos como espaços ideais para a 

intensificação da exploração capitalista, no espaço agrário. Desse modo, considerando o 

contexto da agricultura, o sistema capitalista continua seguindo sua própria natureza, de 

expandir-se de maneira assimétrica e combinada, a partir do amálgama estabelecido entre as 

novas técnicas implantadas na agricultura com as precárias condições de trabalho e os baixos 

índices sociais presentes nos países periféricos. 
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Nesse contexto, o relatório publicado pela International Service for the Acquisition of 

Agribiotech Applications (ISAAA, 2018) traz dados e informações importantes para a 

constatação do avanço das biotecnologias do agronegócio sobre o espaço agrícola mundial, 

sobretudo dos países em desenvolvimento: 

 
The ISAAA report shows the global biotech crop area increased in 2017 by 3 percent 
or 4.7 million hectares. This increase is due primarily to greater profitability stemming 
from higher commodity prices, increased market demand both domestically and 
internationally, and the presence of available seed technologies. As more developing 
countries, now 19 in total including India, Pakistan, Brazil, Bolivia, Sudan, Mexico, 
Colombia, Vietnam, Honduras, and Bangladesh have increased their biotech crop area 
and continue to allow farmers to adopt biotechnology in food production, smallholder 
farmers see the direct improvements this offers, allowing them to provide better lives 
for themselves and their families. In fact, developing countries now account for 53 
percent of the global biotech area planted (ISAAA, 2018, p. 01). 

 
Diante desse cenário, uma das áreas da agricultura que tem sido objeto de altos 

investimentos tecnológicos por parte dos grupos multinacionais do agronegócio é a produção 

de sementes, fato que se materializa com a emergência e disseminação das sementes híbridas 

e, sobretudo, dos organismos geneticamente modificados, elementos provenientes da aplicação 

dos avanços da ciência no setor agrícola e que tem se alastrado com enorme intensidade, 

abarcando principalmente o espaço agrário dos países em desenvolvimento, como ilustrado no 

relatório do ISAAA (2018).  

Por meio da articulação entre o considerado atrasado com o tido como moderno, bem 

como através dos processos de concentração e centralização, as corporações empresariais 

sementeiras vêm ampliando a acumulação de capital, sendo as novas tecnologias aplicadas à 

agricultura, com destaque para o melhoramento de sementes, o carro chefe desse processo. 

Como consequência desse avanço frenético do capital sobre o campo, as multinacionais do 

agronegócio buscam suprimir todas as formas de reprodução social que se contrapõem a lógica 

da acumulação, a exemplo dos guardiões das chamadas sementes crioulas, que diante do 

contexto aqui apresentado vêm estabelecendo ações de resistência, a fim de garantir a 

manutenção de um modo de existência, conforme discutiremos de maneira detalhada no tópico 

a seguir.  

 
O avanço da transgenia no semiárido alagoano e a resistência do campesinato na defesa 
das sementes crioulas  
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Na reprodução social camponesa as sementes constituem-se em um elemento demasiado 

importante, uma vez que elas (as sementes) são um componente basilar no seio da agricultura. 

Nesse contexto, situamos as chamadas sementes crioulas, organismos livres de qualquer 

melhoramento feito em laboratório e portadores de traços genéticos e culturais construídos ao 

longo do tempo e repassados de geração em geração pelos povos camponeses e tradicionais. 

Cientes de tal fato, corporações empresariais sementeiras vêm, por meio das inovações 

biotecnológicas aplicadas à agricultura, arquitetando esforços com o intuito de hegemonizar a 

produção mundial de sementes e destruir os organismos crioulos.   

Este processo adquire grande magnitude no bojo da mundialização do capital 

(CHESNAIS, 1996), cujo advento se dá nas décadas de 1960/1970 e que realizou grandes 

mudanças no setor agrícola mundial as quais podem ser, de acordo com Oliveira (2016), 

sistematizadas em três aspectos: transformação da produção agrícola em mercadoria, por meio 

do mercado de commodities; inserção das commodities nas bolsas de valores; surgimento e 

consolidação das empresas multinacionais do agronegócio, as quais passaram a exercer um 

amplo domínio sobre o processo produtivo no campo.  

O controle realizado por esses grupos multinacionais tornou-se mais forte no contexto 

do capitalismo mundial contemporâneo, sendo a seara das sementes, como frisado 

anteriormente, alvo de grandes investidas por parte desses grupos monopólicos, fato que revela 

a intensificação da industrialização na agricultura, processo identificado inicialmente por 

Kautsky (1980) no contexto das transformação ocorridas no campo europeu no século XVIII e 

que hoje se manifesta com a disseminação mundial das sementes híbridas e transgênicas, 

expansão que se configura como uma grande ameaça para a guarda das sementes crioulas.  

Em entrevista para o Instituto Humanitas Unisinos (2019), Luciano Marçal Silveira, 

membro da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), ao apontar os perigos que os organismos 

transgênicos representam para as sementes crioulas no contexto do Semiárido brasileiro, 

colocou que o cultivo do material transgênico “tem produzido um efeito devastador, 

contaminando a grande diversidade das variedades de milho crioulo do semiárido. Esse é o 

quadro mais grave da atualidade”. Ele informou que a ASA “fez um monitoramento recente por 

meio de testes de transgenia junto à rede de casas ou bancos de sementes e, dos 900 testes 

realizados, quase 300 apontaram contaminação do milho crioulo”, fato que revela a situação 
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delicada enfrentada pelos guardiões de sementes crioulas do Semiárido brasileiro 

(INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS, 2019). 

Diante do avanço das sementes transgênicas, trabalhadores camponeses têm encontrado 

na organização via Bancos Comunitários de Sementes (BSC) uma estratégia extremamente 

importante para resistir aos ataques realizados pelo capital no campo, e nesse sentido manter 

salvaguardada as sementes crioulas. De acordo com Letycia Bond (2019) atualmente estima-se 

a existência de mais de 1.000 BSC no Semiárido brasileiro, o que reafirma a importância das 

sementes crioulas, e dos BCS, para a reprodução de camponeses que habitam nesta região. 

É o caso dos camponeses que residem no Semiárido Alagoano, os quais vêm realizando 

desde a década de 1980 uma resistência socioterritorial na defesa das sementes crioulas, luta 

que também se materializa na construção de uma rede estadual de BCS que no contexto atual é 

constituída por aproximadamente 54 Bancos, espacializados por 18 municípios do Sertão e do 

Agreste, os quais garantem a preservação de um riquíssimo acervo genético, com mais de 65 

variedades de sementes, sobretudo de milho e feijão (G1 ALAGOAS, 2019). 

Este cenário de luta realizado pelo campesinato no Semiárido alagoano se coloca como 

uma ação de resistência perante o avanço do agronegócio sementeiro, que na realidade de 

Alagoas se materializa principalmente por meio de dois mecanismos: i) a disseminação das 

sementes híbridas através de políticas de distribuição de sementes do Estado de Alagoas; ii) a 

chegada, e expansão, dos organismos transgênicos. 

O primeiro mecanismo citado manifesta-se com as políticas de distribuição de sementes 

do Estado de Alagoas. De acordo com dados do Portal da Transparência Graciliano Ramos 

(2018), entre os anos de 2007 e 2018 o Estado destinou mais de 106 milhões de reais para a 

compra de sementes junto a empresas do agronegócio. Em relação ao quantitativo de sementes, 

os dados mostram que entre 2011 e 2018 adquiriu-se aproximadamente 8.500 toneladas que 

foram distribuídas para agricultores familiares e representantes da sociedade civil, culminando 

em um movimento que tem levado a monopolização do território, além de promover o 

estabelecimento de relações clientelistas e de dependência, fato que ficou evidenciado neste 

ano de 2019 em que o governo alagoano atrasou a entrega das sementes, deixando centenas de 

agricultores alagoanos à míngua (AMORIM, 2019). 

O segundo mecanismo de disseminação das sementes do agronegócio no Semiárido 

alagoano ocorre através da expansão dos organismos transgênicos, os quais tem sido 
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comercializado em casas de produtos agropecuários e feiras livres, adentrando de forma intensa 

nas propriedades de pequenos produtores e provocando a contaminação das sementes crioulas 

(LIMA; SANTOS, 2018). 

Nesse contexto situamos o canal do sertão, maior obra hídrica do estado de Alagoas 

(AGÊNCIA ALAGOAS, 2019) e que vem gradativamente se configurando como um elemento 

potencializador da expansão das sementes transgênicas no Semiárido alagoano, haja vista a já 

existência no alto sertão de Alagoas de plantações de milho transgênico irrigados com água 

oriunda do canal, fato evidenciado na fala do Entrevistado 01, atual presidente de Cooperativa 

dos Pequenos Produtores Agrícolas dos Bancos Comunitários de Sementes (COPPABACS):   

 
São três portas de entrada que estamos vendo, na verdade são quatro, por onde os 
transgênicos estão chegando. Uma é o canal do sertão, que tem aberto e incentivado 
muito a produção do milho irrigado. O canal do sertão trouxe isso, porque as casas 
comerciais vendem com força, estimulam. Outra forma de entrada ocorre no Agreste, 
onde é muito forte o Grupo Coringa que incentiva, faz roças em sistemas de parcerias, 
fornecendo para os agricultores os insumos, as sementes transgênicas. Isso tem se 
alastrado muito forte no agreste. A outra forma é a partir das feiras livres, onde o 
pessoal compra as sementes sem saber a origem, às vezes já é um milho contaminado. 
E uma outra é o próprio balcão de vendas da CONAB, que eles trazem sementes do 
Sul para vender aqui como ração, mas os agricultores quando compram muitos 
terminam plantando. 

 
Considerando-se a chegada das sementes transgênicas nas áreas abrangidas pelo canal 

do sertão, os municípios de Água Branca, Delmiro Gouveia e Pariconha tem sido os principais 

espaços dessa investida realizada pelo agronegócio, uma vez que estes foram os primeiros 

municípios alagoanos a receberem as águas do canal (Mapa 01). 

 

Mapa 01: Localização dos municípios de Água Branca, Delmiro Gouveia e Pariconha – 
Alagoas. 
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Base cartográfica: IBGE (2015). 
Elaboração do mapa: SANTOS, Flávio (2019). 
 

Localizados no alto sertão alagoano, os municípios de Água Branca, Delmiro Gouveia 

e Pariconha, ao receberem em seus respectivos espaços rurais o pacote da transgenia, acabam 

por refletir de forma evidente o processo de desenvolvimento desigual e combinado do 

capitalismo, uma vez que se tratam de municípios que possuem baixos indicadores sociais 

(Tabela 01) e que estão recebendo algumas das inovações tecnológicas do agronegócio, sendo 

os organismos geneticamente modificados uma das materialidades desse processo.   
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Tabela 01: Água Branca, Delmiro Gouveia e Pariconha: aspectos demográficos e econômicos 
(2010). 

Municípios População 

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano Municipal 
(IDHM) 

Renda 
per capita 

(R$) 

População 
Pobre (%)3 

Urbana Rural Total IDHM Classificação 
Água Branca 5.101 14.276 19.377 0,549 Baixo 213,00 52,87 

Delmiro 
Gouveia 34.854 13.242 48.096 0,612 Médio 332,13 33,10 

Pariconha 2.796 7.468 10.264 0,548 Baixo 211,13 45,24 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 
Elaboração da tabela: SANTOS, Flávio (2019). 
 

Conforme os dados apresentados na Tabela 01, os municípios de Água Branca, Delmiro 

Gouveia e Pariconha possuem realidades sociais preocupantes, como o elevado percentual de 

população vivendo em situação de pobreza, o que coloca essas localidades como áreas de alta 

vulnerabilidade social. Analisando os dados de população vemos que enquanto em Delmiro 

Gouveia 72,47% dos habitantes residem na área urbana, nos outros dois municípios a situação 

se inverte: 73,67% dos habitantes de Água Branca e 72,76% dos de Pariconha residem na área 

rural, fato que evidencia a forte presença do campo na estrutura demográfica dessas localidades.  

É neste cenário marcado pela presença de uma população pobre, com uma baixa renda 

per capita, que o capitalismo tem intensificado sua ofensiva de monopolização do território por 

meio da transgenia. Dos três municípios aludidos, a presença dos transgênicos começa a se 

tornar mais forte em Pariconha, onde as áreas com cultivo de milho transgênico, irrigado com 

água do canal do sertão, timidamente estão sendo ampliadas, fato corroborado na fala do 

Entrevistado 02, atual Secretário de Agricultura do referido município: 

 
Todas essas áreas aqui do canal a maioria são transgênicas. Pequenas propriedades 
de pequenos produtores que plantavam os milhos tradicionais e que agora estão com 
uma visão diferente, olhando para os transgênicos.  
Em Pariconha temos em média uns 15 hectares cultivado com milho transgênico. Se 
o canal tiver os perímetros, a tendência é essa área aumentar. 

 
No município de Pariconha, o Povoado Rolas tem se notabilizado como uma das 

localidades de maior presença da transgenia. Localizado ao lado do canal do sertão (Mapa 02), 

cujas águas são utilizadas para a irrigação dos cultivos transgênicos, esta localidade tem sido 

 
3Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 140,00 reais mensais (ATLAS 
DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2013). 
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palco das primeiras semeaduras de milho transgênico no alto sertão alagoano (Imagem 01), 

evidenciando como as corporações empresariais sementeiras tem atuado no sentido de 

monopolizar o território do Semiárido de Alagoas, sendo o canal do sertão um elemento 

potencializador desse processo. 

 
Mapa 02: Localização do Povoado Rolas – Pariconha/Alagoas. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base cartográfica: IBGE (2015). 
Elaboração do mapa: SANTOS, Flávio (2019). 

 
 

Imagem 01: Plantação de milho transgênico em propriedade 
localizada no Povoado Rolas – Pariconha/Alagoas. 
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Autoria: SANTOS, José Rodolfo da Silva (2019). 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 
 

Ao abordar sobre o cultivo de milho transgênico no Povoado Rolas, e sobre o impacto 

desse processo sobre as sementes crioulas, o Entrevistado 02 assim discorreu: 

 
Aqui tem um povoado chamado Rolas que você der semente crioula lá eles não 
querem mais. Lá foi feito um planejamento de produção e a cada 10 dias é plantado 
15 linhas de milho, a maioria do milho que atualmente é consumido em Delmiro 
Gouveia, no caso o milho assado, é produzido no povoado Rolas. Eles estão 
conseguindo vender o milho a 0,50 centavos a espiga. Esse milho transgênico tem 
três espigas, uma grande, outra média e outra menor, a menor está sendo vendida a 
0,30 centavos.   

 
O cultivo do milho transgênico no Povoado Rolas, município de Pariconha, embora seja 

um processo ainda incipiente, serve como termômetro para visualizarmos o horizonte que se 

apresenta para o espaço agrário do Semiárido Alagoano, sobretudo para as localidades por onde 

perpassa o canal do sertão. Nessa perspectiva, o capital segue sua reprodução, expandindo-se 

de forma desigual e combinada, implantando as sementes do agronegócio (resultado dos 

avanços da ciência na agricultura) em áreas de baixos índices sociais, apresentando os pacotes 

biotecnológicos como uma possibilidade para a promoção do desenvolvimento econômico 

local. 

Paulatinamente, as sementes do agronegócio estão adentrando no Semiárido de Alagoas, 

representando uma grave ameaça para a guarda e preservação das sementes crioulas, bem como 
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para a reprodução social de camponeses e povos tradicionais. Perante esse quadro, torna-se cada 

vez mais necessária a ampliação da luta e resistência em defesa dos organismos crioulos, 

processo que perpassa pelo trabalho de base e pelo fortalecimento da rede estadual de Bancos 

Comunitários de Sementes. Somente com o fortalecimento da resistência será possível impor 

um freio ao avanço do agronegócio sementeiro no contexto do Semiárido Alagoano.   

 
Considerações finais 
 
 Ao longo deste artigo buscamos realizar uma leitura sobre os processos de 

desenvolvimento desigual e combinado, concentração e centralização e mundialização do 

capital, de modo a evidenciar como esses movimentos de reprodução capitalista se manifestam 

na agricultura, tendo como foco de análise a disseminação das sementes do agronegócio, o seu 

avanço no Semiárido Alagoano e os perigos que este pacote do agronegócio representa para a 

guarda das sementes crioulas. 

 Nesse viés, os dados obtidos através das entrevistas e fontes oficiais do Estado de 

Alagoas mostraram que as sementes do agronegócio têm se disseminado no campo alagoano 

por meio de uma política pública estadual de distribuição de sementes, bem como através da 

venda em casas agropecuárias e feiras livres. Diante disso, para além das reflexões tecidas ao 

longo do texto, entendemos também que ambas as formas de penetração das sementes do 

agronegócio no território alagoano, sobretudo no Semiárido, configuram-se como um processo 

de acumulação primitiva, uma vez que a destruição das sementes crioulas representa um 

violento processo de separação da classe camponesa de um elemento essencial para a sua 

reprodução. 

Perante esse cenário sombrio, de ofensiva do capital no campo e de fortes ataques à 

agricultura camponesa, resplandece a necessidade de se ampliar as lutas na defesa das sementes 

crioulas, sendo fundamental para isso o fortalecimento da Rede Estadual de Bancos 

Comunitários de Sementes, de modo a salvaguardar um elemento essencial para a reprodução 

camponesa, garantindo para esses trabalhadores a autonomia no processo produtivo e a 

preservação do seu modo de vida. 
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PANORAMA SOBRE O CONSUMO DE AGROTÓXICOS NO ESTADO DO 
PARANÁ 

Daiane Carla Bordulis Eduardo1 
Tainara Bruna Montagna2 

 

Resumo  

Esse artigo tem como objetivo apontar um panorama sobre o consumo de agrotóxicos no estado do Paraná, a fim 
de ilustrar os dados provenientes comercializados, bem como seus impactos. Os procedimentos metodológicos 
contidos nesta pesquisa são por meio de revisão bibliográfica utilizando dados qualitativos e quantitativos 
divulgados pelas fontes do SIAGRO, entre os anos de 2016 á 2018 e em informações publicadas em artigos, 
dissertações e teses. Os dados apresentados e discutidos nesta pesquisa indicam a gravidade da situação, expondo 
os problemas desencadeados pelo uso abuso de agrotóxicos no Brasil e no estado do Paraná. Desta forma torna-se 
necessário mudanças no processo produtivo agrícola, substituindo os agrotóxicos e fertilizantes químicos por 
outras práticas de produção agrícola, substituindo ou amenizando a utilização de agrotóxicos e fertilizantes 
químicos por outras formas de produção de alimentos como a agroecologia.  

Palavras chave: Agrotóxicos; fertilizantes químicos; produção de alimentos.  

 

Introdução 
 

No Brasil, o atual modelo de desenvolvimento agrícola e as sucessivas 

desregulamentações ao frágil controle dos agrotóxicos determina a toda sociedade, a exposição 

do uso intensivo destes agroquímicos. Como agravo desta situação, há também o consumo 

exacerbado nos meios urbanos, em produtos de uso doméstico, no combate às endemias etc.  

A agricultura através do seu processo de intensificação, tornou-se dependentes de 

fertilizantes, agrotóxicos e transgênicos, com a finalidade de aumentar a produção. Porém, esta 

dependência trouxe inúmeros impactos negativos ao meio ambiente e a saúde humana. 

Esta visão economicista, atrelada ao agronegócio brasileiro, beneficia as 

intencionalidades das grandes corporações transnacionais. Desta forma a expansão do 

agronegócio tem levado a uma perda da essência do valor nutricional do alimento humano, 

convertendo-o em mercadoria e restringindo sua qualidade nutricional (CARNEIRO et al., 

2015). 

 
1 Mestra em Geografia na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. daianebeduardo@gmail.com 
2 Doutoranda em Geografia na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Bolsista CAPES. 
tainaramontagna@hotmail.com 
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A utilização de agrotóxicos e suas implicações se constituem em uma problemática 

multidimensional e multiescalar, pois envolvem questões de cunho político, econômico, social 

e ambiental, o interesse dos pesquisadores geógrafos por este tema tem sido recorrente  e indica 

manifesta a pertinência do diálogo interdisciplinar entre os estudiosos. Assim como a 

publicação do Dossiê da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), compila 

pesquisas que envolveram profissionais de diversas áreas do conhecimento. 

Segundo dados do Sistema de Controle do Comércio e Uso de Agrotóxicos no Estado 

do Paraná (SIAGRO, 2018), o Paraná é o terceiro maior consumidor de agrotóxicos do Brasil, 

sendo que no ano de 2016 o volume total de agrotóxicos consumidos foi de 92.160.500 kg e, 

no ano de 2017 o volume foi de 92.398.000 kg. 

Desta forma, o objetivo deste artigo é de apontar um panorama sobre o consumo de 

agrotóxicos no estado do Paraná, a fim de ilustrar os dados provenientes comercializados, bem 

como seus impactos. 

Inicialmente, apresenta-se uma perspectiva sobre o consumo de agrotóxicos e alguns 

impactos, posteriormente são levantados alguns dados do uso no estado do Paraná. Em termos 

metodológicos, o trabalho realiza uma pesquisa de cunho descritivo e bibliográfico utilizando 

dados qualitativos e quantitativos divulgadas pelas fontes citadas e em informações publicadas 

em artigos, dissertações e teses. Além da introdução, o trabalho está estruturado da seguinte 

forma: a primeira seção apresenta a revisão teórica, a segunda os resultados e a terceira as 

considerações finais. 

 

O consumo de agrotóxicos no Brasil 

No Brasil é utilizado oficialmente a denominação de agrotóxico sendo um grupo de 

substâncias químicas que são empregadas em florestas nativas, ambientes urbanos, nos 

ambientes indústriais entre outros fatores. Neste contexto, estes produtos são normalmente 

utilizados com o propósito de expandir a produtividade, conter a mão de obra e também para 

melhorar a aparência comercial de produtos alimentícios. De acordo com a lei 8.702 de 11 de 

julho de 1989 decreta agrotóxico como:  

 
Os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao 
uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento do produtos 
agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas, e de outros 
ecossistemas e também de ambientes urbanos, híbridos e industriais, cuja finalidade 
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seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preserva-las da ação danosa 
de seres vivos considerados nocivos; b) substâncias e produtos, empregados como 
desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento (BRASIL, 
1989).  
 

De acordo com Pignati (2017), o Brasil é um dos maiores produtores agropecuários do 

mundo, o que torna um importante papel na economia local. Desta forma, é utilizado 

imensamente sementes transgênicas e insumos químicos, como os fertilizantes e agrotóxicos. 

Devido a massiva extensão territorial de plantio no Brasil, e pelo cultivo na monocultura, 

possibilitou que o país se torna-se o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, intensificando 

os impactos negativos ao meio ambiente e a saúde humana.  

 A carência de dados sobre o consumo de agrotóxicos nos municípios e regiões 

brasileiras, além de escassos materiais sobre seu alto potencial poluidor e diagnósticos médicos, 

os agrotóxicos tornam um problema de invisibilidade a população.  

O incentivo ao uso de agrotóxicos também está disperso com o artigo 225 da 

Constituição Federal, o qual declara que todos devem ter direito a um ambiente ecologicamente 

equilibrado, conforme verifica-se o artigo na íntegra: 

 
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações” (BRASIL, 1988). 

 

De acordo com Bombardi (2017) “[...] o consumo total de agrotóxicos no Brasil saltou 

de cerca de 170.000 toneladas no ano de 2000 para 500.000 toneladas em 2014, ou seja, um 

aumento de 135% em um período de apenas 15 anos” (p.33). 

Reportando-se aos dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do 

Observatório da Indústria dos Agrotóxicos da Universidade Federal do Paraná, Carneiro et al 

(2015) ressalta que “[...] enquanto nos últimos dez anos o mercado mundial de agrotóxicos 

cresceu 93%, o mercado brasileiro cresceu 190%” (p. 49). Em 2008, aponta, “[...] o Brasil 

ultrapassou os Estados Unidos e assumiu o posto de maior mercado mundial de agrotóxicos” 

(idem). Conforme Pignati e Machado (2011): 

 
Tal aumento está relacionado a vários fatores, como a expansão do plantio da soja 
transgênica, que amplia o consumo de glifosato, a crescente resistência das ervas 
“daninhas”, dos fungos e dos insetos demandando maior consumo de agrotóxicos e/ou 
o aumento de doenças nas lavouras, como a ferrugem asiática na soja, o que aumenta 
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o consumo de fungicidas. Importante estímulo ao consumo advém da diminuição dos 
preços e da absurda isenção de impostos dos agrotóxicos, fazendo com que os 
agricultores utilizem maior quantidade por hectare” (apud CARNEIRO et al 2015, p. 
52). 

 

Os agrotóxicos que são aplicados nas plantações abalam todo o ecossistema e a cadeia 

alimentar, tendo em vista que podem ocorrer desvios de resíduos através da deriva do vento, da 

chuva entre outros fatores. Estes fragmentos podem contaminar o solo, o lençol freático e as 

águas fluviais, além disso estes produtos detêm mais persistência no ambiente bioacumulam-se 

na cadeia alimentar e nos seres humanos (PIGNATI, 2007; CONSEA, 2014).  

A intensificação do consumo de agrotóxicos está associado ao comportamento da 

produção agrícola nacional e as motivações por parte do estado a esse modelo iniciaram com 

maior intensidade na década de 1970, quando o governo lançou o primeiro e o segundo plano 

Nacional de Desenvolvimento (PND). Nestes planos estavam delineados artifícios agrícolas de 

desenvolvimento com a finalidade de “desenvolver uma agricultura moderna, de base 

empresarial, que alcance condições de competitividade internacional em todos os principais 

produtos”. (I PND, 1971, p.24).  

Nesta direção, o estado acabou por incentivar e financiar a modernização da agricultura, 

trazendo consigo a intenso consumo dos agrotóxicos. Esta mudança foi motivada de forma a 

encobrir os reais riscos ao ambiente a à saúde humana, além de fazer alusão de harmonia com 

a natureza ao se referir em campanhas publicitárias termos contraditórios como “defensivos 

agrícolas” (ABREU, 2014; RIGOTTO E AGUIAR, 2015).  

Os agroquímicos podem ficar impregnados nos agro ecossistemas por décadas, 

representando uma ameaça no qual depende a produção de alimentos. A ONU (2017) também 

alerta para o uso exacerbado e incorreto de pesticidas e herbicidas acaba contaminando fontes 

de água e solos, ocasionando a perca da biodiversidade, fazendo desaparecer populações de 

insetos predadores naturais, além disso reduzindo o valor nutricional dos alimentos (ONU, 

2017). 

 

O uso de agrotóxicos no estado do Paraná 
 
O Paraná ocupa a quarta posição entre os estados que mais comercializam agrotóxicos 

no país, segundo os dados do IBAMA, em 2017 o estado fica atrás somente do Mato Grosso, 
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São Paulo e Rio Grande do Sul.  Conforme os dados do SIAGRO, desde 2013, o Paraná 

comercializa entre 90 e 100 mil toneladas de agrotóxicos.  

Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde do Estado do Paraná (SESA, 2019), o 

Paraná elaborou sua própria lei sobre agrotóxicos no ano de 1983, sendo uma das primeiras do 

Brasil a regulamentar o comércio em seu território, exigindo a anuência da Secretaria de Estado 

da Agricultura e Abastecimento (SEAB), Secretaria de Estado do Interior – Superintendência 

dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente (SEIN/SUREHMA), Instituto Ambiental do Paraná 

(IAP) e da SESA, exigindo a obrigatoriedade do receituário agronômico. 

O volume total de agrotóxicos consumidos foi de 92. 160.500 kg em 2016 e 92.398.000 

kg no ano de 2017 (SIAGRO, 2018). Foi responsável por 16, 23% da produção de grãos do 

Brasil na safra de 9.734.900 hectares para a produção de culturas temporárias, hortigranjeiros 

e culturas permanentes, segundo dados de 2017 da Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB).  

O Paraná se destaca por ser um dos estados com maior produção agrícola no país, com 

destaque para a soja, milho e trigo. Somente em 2017, a área colhida de soja no estado foi de 

5.207.681 hectares, representando mais de 50% de toda área destinada para os principais 

produtos da lavoura temporária (IPARDES, 2019). Cabe ressaltar que com a intensificação da 

produção do agrícola no Paraná, também avoluma-se o consumo de agrotóxicos.  

Os dados do SIAGRO (2019) mostram a porcentagem dos agrotóxicos utilizados no 

estado do Paraná nos anos de 2016, 2017 e 2018, relatando assim, um aumento significativo. 

Quanto á classe de uso agrícola em 2016, os herbicidas são os mais utilizados no Paraná, 

com 57,37% do total de agrotóxicos do Estado. Os fungicidas representavam 13, 53% e os 

fungicidas 11, 21% (Tabela 01). Em 2017 teve aumento de 3, 21% dos herbicidas, enquanto 

para 2018 este aumento foi de 1, 61% também no consumo dos fungicidas e 0,1% consumo de 

inseticidas.  

Tabela 1: Classificação do uso de agrotóxicos no PR do ano de 2016  

2016 
Classificação % 
Herbicida 57,37% 
Fungicida 13,53% 
Inseticida 11,21% 
Acaricida/Inseticida 5,97% 
Adjuvante 5,27% 
Acaricida/Fungicida 3,58% 
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Espalhante Adesivo 1,17% 
Regulador de Crescimento ,48% 
Bactericida/Fungicida ,43% 
Acaricida ,37% 
Inseticida/Nematicida ,19% 
Fungicida/Inseticida ,13% 
Inset. Microbiológic ,08% 
Anti Brotante/Regulador de Crescimento ,08% 
Adjuvante/Inseticida ,04% 
Bactericida/Fung. Microbiológico ,02% 
Fung. Microbiológico ,02% 
Formicida/Fungicida/Herbicida/Inseticida/Nematicida ,02% 
Formicida ,01% 
Inseticida biológico ,01% 
Acaricida/Inseticida/Nematicida ,01% 
Formicida/Inseticida ,00% 
Acaricida/Inseticida/Agricultura orgânica ,00% 
Lesmicida/Moluscicida ,00% 
Nematicida ,00% 
Feromônio ,00% 
Ativador de plantas ,00% 
Regulador de Crescimento/Agricultura orgânica ,00% 
Acaricida/Inset. Microbiológic ,00% 

 
Fonte: SIAGRO (2019). Adaptado pelas autoras 

 

Tabela 2: Classificação do uso de agrotóxicos no PR do ano de 2017  

2017 
Classificação % 
  
Herbicida 60,58% 
Fungicida 12,12% 
Inseticida 10,96% 
Acaricida/Inseticida 5,65% 
Adjuvante 4,21% 
Acaricida/Fungicida 3,15% 
Espalhante Adesivo 1,35% 
Regulador de Crescimento ,49% 
Bactericida/Fungicida ,47% 
Acaricida ,43% 
Inseticida/Nematicida ,13% 
Fungicida/Inseticida ,12% 
Anti Brotante/Regulador de Crescimento ,12% 
Inset. Microbiológic ,06% 
Adjuvante/Inseticida ,03% 
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Acaricida/Inseticida/Nematicida ,02% 
Formicida ,02% 
Fung. Microbiológico ,02% 
Formicida/Inseticida ,02% 
Formicida/Fungicida/Herbicida/Inseticida/Nematicida ,01% 
Bactericida/Fung. Microbiológico ,01% 
Inseticida biológico ,01% 
Nematicida ,01% 
Acaricida/Inseticida/Agricultura orgânica ,00% 
Ativador de plantas ,00% 
Formicida/Agricultura orgânica ,00% 
Lesmicida/Moluscicida ,00% 
Feromônio ,00% 
Acaricida/Inset. Microbiológic ,00% 
Inseticida/Inset. Microbiológic ,00% 
  

Fonte: SIAGRO (2019). Adaptado pelas autoras 

 

 

Tabela 3: Classificação do uso de agrotóxicos no PR do ano de 2018 

2018 
Classificação % 
Herbicida 62,19% 
Fungicida 15,54% 
Inseticida 11,06% 
Acaricida/Fungicida 4,42% 
Acaricida/Inseticida 4,31% 
Bactericida/Fungicida ,87% 
Acaricida ,53% 
Regulador de Crescimento ,48% 
Adjuvante ,13% 
Anti Brotante/Regulador de Crescimento ,12% 
Fungicida/Inseticida ,11% 
Inset. Microbiológic ,05% 
Espalhante Adesivo ,04% 
Inseticida/Nematicida ,03% 
Fung. Microbiológico ,03% 
Formicida ,02% 
Nematicida ,02% 
Acaricida/Inseticida/Nematicida ,02% 
Bactericida/Fung. microbiológico ,01% 
Formicida/Fungicida/Herbicida/Inseticida/Nematicida ,01% 
Inseticida biológico ,01% 
Formicida/Inseticida ,00% 
Feromônio ,00% 
Acaricida/Inseticida/Agricultura orgânica ,00% 
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Lesmicida/Moluscicida ,00% 
Inseticida/Inset. Microbiológic ,00% 
Fungicida/Inseticida/Nematicida ,00% 
Ativador de plantas ,00% 
Acaricida/Inset. Microbiológic ,00% 
Regulador de Crescimento/Agricultura orgânica ,00% 
Fungicida/Inseticida/Agricultura orgânica ,00% 
  

Fonte: SIAGRO (2019). Adaptado pelas autoras 

 

Se por um lado o uso excessivo de agrotóxicos favoreceu a intensificação da produção 

de alimentos seus efeitos desencadearam danos à saúde humana e no meio ambiente. O uso 

indiscriminado que vem ocorrendo nas últimas décadas, apesar de seus efeitos benéficos em 

termos de ganhos produtivos tem trazido grandes prejuízos e efeitos indesejáveis á saúde 

humana e do meio ambiente. (RANGEL; ROSA; SARCINELLI, 2001).  

Os dados contidos nesta pesquisa indicam a gravidade da situação, devido a relevância 

do setor agrícola no Brasil, no estado do Paraná. A estrutura política econômica que dá respaldo 

ao agronegócio tem papel relevante para disseminar os ideais de uma agricultura calcadas na 

expansão das monoculturas, excessivamente dependentes de agroquímicos. Além disso a mídia 

hegemônica contribui para a propagação de uma imagem positiva e avançada do agronegócio, 

sem demonstrar as controvérsias do processo.  

Diante disso fica perceptível a indiferença por parte do estado no quesito da liberação 

desenfreada de agrotóxicos no pais, isso acarreta a perca da soberania alimentar, uma vez que 

existe um apoio ao agronegócio e ás empresas que produzem e comercializam agrotóxicos, bem 

como é invisibilizado os efeitos que tais produtos causam no meio ambiente e na saúde humana.  

 
Considerações finais 
 

Os agrotóxicos tem sido largamente empregados no território brasileiro, em diversas 

escalas. Isso tem tem gerado intensos debates em âmbito científico e político devido os efeitos 

danosos destes produtos no ambiente e na saúde humana. É válido ressaltar que os agricultores 

a agricultoras são os mais afetados pela exposição direta a estes poluentes. Bem como são 

afetados morradores de áreas próximas de lavouras e os próprios consumidores de alimentos.  

As informações contidas no texto são importantes para os processos de educação em 

saúde junto as populações expostas, trabalhadores e entidades componentes do controle social 
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visando o fortalecimento das ações de vigilância bem como ações de fiscalização da agricultura, 

meio ambiente, trabalho e saúde para o estado do Paraná. Desta forma torna-se necessário 

mudanças no processo produtivo agrícola, substituindo os agrotóxicos e fertilizantes químicos 

por outras práticas de produção agrícola, substituindo ou amenizando a utilização de 

agrotóxicos e fertilizantes químicos por outras formas de produção de alimentos como a 

agroecologia.  

O tema ainda carece de estudos em âmbito da educação ambiental visando conter o 

processo de banalização do uso de agrotóxicos, sendo este um potencial poluidor e destrutivo, 

quando mal utilizado.  
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OS (DES)CAMINHOS DO AGRONEGÓCIO EM URUANA/GO: A QUESTÃO DOS 

AGROTÓXICOS E SUAS IMPLICAÇÕES 

 
Amanda Vieira Leão,  

Murilo Mendonça Oliveira de Souza 
Resumo: 

 

A partir de estudos voltados para os efeitos destrutivos advindos da modernização agrícola, esta 

pesquisa busca analisar os impactos socioambientais decorrentes do uso de agrotóxicos na 

cultura da melancia no município de Uruana, Goiás. Desenvolveu-se uma pesquisa 

bibliográfica, utilizando-se como base e apoio contribuições de diversos autores sobre o tema 

em questão, por meio de levantamento teórico e consulta em artigos, livros, revistas, 

monografias, dissertações e teses, entre outros. Por tratar-se de uma pesquisa em andamento, a 

pesquisa de campo e as entrevistas ainda serão realizadas. Nas primeiras atividades agrícolas 

desenvolvidas no município de Uruana, o trabalho humano tinha por finalidade apenas a 

subsistência assegurada por meio da produção de bens com valor de uso. Com a exploração e 

utilização do trabalho como criador de valor de troca, o trabalhador foi lançado a miséria 

(MARX, 1969), haja vista que tudo passa a ser subordinado aos padrões do capitalismo 

globalizado. Isto é, agravam-se as condições de trabalho e de vida dos sujeitos, expondo-os a 

diversos riscos, para favorecer a valorização e a acumulação do capital. Harvey (2005) define 

que nesses contextos de dominação social residem processos estruturais de um novo modelo de 

acumulação de capital, a acumulação por pilhagem. A lógica desse modelo não trabalha 

somente por meio da extração de mais-valia e os tradicionais mecanismos de mercado, pois 

atuam, também, mediante práticas predatórias, a fraude e a extração violenta, aplicadas 

aproveitando as desigualdades e assimetrias entre os grupos sociais, para pilhar os recursos dos 

mais frágeis. Trata-se de um processo de “vulnerabilidade populacional” vivenciado por esses 

grupos desfavorecidos. Para Porto (2012) os grupos sociais que são mais vulneráveis a certos 

riscos são definidos de acordo com sua classe, gênero, origem étnica ou ainda a sua inserção 

em territórios e setores econômicos particulares. Dessa maneira, tal conceito não diz respeito 

somente aos grupos que sofrem maior exposição, mas as dificuldades de tais grupos para 

reconhecer, tornar públicos e enfrentar os riscos, influenciando os processos decisórios que os 
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afetam. Configura-se um ciclo que só se mantém à custa do referido modelo, que vem se 

intensificando no contexto da globalização e do capitalismo contemporâneo. Denunciar as 

consequências ambientais e sanitárias desse estilo de crescimento é necessário e útil para 

esclarecer a sociedade e criar condições de mudança estratégica. Em relação à utilização de 

agrotóxicos na agricultura, diversos estudos (RIGOTTO, 2011; PIGNATI, OLIVEIRA e 

SILVA, 2014; CARNEIRO et al., 2015) têm evidenciado sérias consequências para o meio 

ambiente, bem como para a saúde, principalmente para os trabalhadores rurais e suas famílias. 

Pode-se destacar as intoxicações agudas, doenças crônicas, problemas reprodutivos, 

contaminação ambiental (água e solo) e perda da biodiversidade (extinção de espécies). Tais 

consequências são, na maioria dos casos, resultantes do modo de produção químico-

dependente, pelas relações de trabalho, pela toxicidade dos produtos utilizados, pela 

precariedade dos mecanismos de vigilância da saúde e fiscalização ambiental, entre outros. Esse 

quadro é, ainda, agravado pelas precárias condições socioeconômicas e de trabalho da maior 

parte dos trabalhadores rurais, o que amplia a vulnerabilidade frente aos agrotóxicos. No 

município de Uruana, a melancia é cultivada no contexto e modo de produção químico-

dependente, em larga escala com vistas à exportação. Segundo Graziano Neto (1982) a 

produção em larga escala, sobretudo as que cultivam sementes ‘milagrosas’ desenvolvidas em 

laboratório, necessitam de condições ‘ideais’ para garantirem uma maior produtividade. Desse 

modo, junto ao cultivo dessas sementes, utiliza-se quantidades excessivas de agrotóxicos e 

fertilizantes químicos, maquinário agrícola, etc. Esse modo de produzir gera uma quantidade 

enorme de trabalhadores sujeitos à intoxicação nas lavouras de melancia. Outro problema sobre 

o tema em questão, está relacionado à dificuldade das pessoas de comprovar que adoeceram 

por causa da exposição aos venenos. Isto exime os verdadeiros responsáveis pela contaminação 

de custear os tratamentos de saúde ou as medidas mitigadoras referentes ao dano ambiental. 

Elenca-se como as principais medidas para mitigar os efeitos do uso de agrotóxicos: limitação 

da utilização de substâncias altamente tóxicas; a regulação do marketing; desenvolvimento de 

produtos e tecnologias menos perigosas; fiscalização da produção nas indústrias; aplicação 

rigorosa da logística reversa; monitoramento da população mais exposta e mais vulnerável; 

atenção à saúde; alfabetização; capacitação dos trabalhadores rurais, entre outras (RIGOTTO, 

2011; PIGNATI, OLIVEIRA e SILVA, 2014; CARNEIRO et al., 2015). As situações impostas 

pela modernidade agrícola forjam cenários de exposição a diversos riscos ambientais e à saúde 

humana, ampliando a vulnerabilidade dos trabalhadores. Os trabalhadores da cultura da 
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melancia utilizam a aplicação intensiva de agrotóxicos como principal medida de controle de 

pragas, passando por pouco ou nenhum treinamento para a utilização desses produtos. Isto pode 

significar um mergulho profundo nos acidentes, intoxicações, mutilações e muitas vezes sem 

volta, como a morte. Além disso, a intensificação da aplicação do pacote tecnológico da 

modernização agrícola produz consequências também predatórias sobre o meio ambiente. Cita-

se como os principais problemas a contaminação da água e do solo e a redução da 

biodiversidade devido à extinção de espécies da fauna e flora. Em Uruana, os produtores rurais 

notaram uma redução drástica na quantidade de abelhas, principal polinizador da melancia. O 

descarte inadequado das embalagens vazias de agrotóxicos também provoca danos, sobretudo 

relacionados à contaminação ambiental. Os desafios a serem superados para melhorar as 

condições de trabalho e de vida dos trabalhadores rurais da melancia de Uruana e evitar danos 

ambientais, exigem ações planejadas e consistentes que levem em conta a especificidade local, 

com o intuito de reduzir as desigualdades e a vulnerabilidade em territórios transformados e 

dominados pelo agronegócio. Referências CARNEIRO, F. F. et al. (Orgs.). Dossiê Abrasco: 

um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: EPSJV/São Paulo: 

Expressão Popular, 2015.GRAZIANO NETO, F. Questão Agrária e ecologia: Crítica da 

moderna agricultura. São Paulo: Brasiliense, 1982.HARVEY, D. A produção capitalista do 

espaço. São Paulo: Annablume, 2005.MARX, K. O capital. Tradução de Ronaldo Alves 

Schmidt. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1969.PIGNATI, W. A.; OLIVEIRA, N. P.; SILVA, 

A. M. C. Vigilância aos agrotóxicos: quantificação do uso e previsão de impactos na saúde-

trabalho-ambiente para os municípios brasileiros. Ciência & Saúde Coletiva, v. 19, n. 12, p. 

4669-4678, 2014.PORTO, M. F. Modelo de produção agrária no Brasil. Seminário de 

Enfrentamento aos Impactos dos Agrotóxicos na Saúde Humana e no Meio Ambiente, Fiocruz, 

Rio de Janeiro, 4 jun. 2012.RIGOTTO, R. M. (Org.). Agrotóxicos, trabalho e saúde: 

vulnerabilidade e resistência no contexto da modernização agrícola no baixo Jaguaribe/CE. 

Fortaleza: Edições UFC/Expressão Popular, 2011. 
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USO DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO SISTEMA DE 

INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA: UM ESTUDO DE CASO DA FAZENDA 

LAGOA DOURADA NO MUNICÍPIO DE POCONÉ-MT 

 
Danielly Rodrigues Linhares dos Santos de Vasconcelos Oliveira,  

Maria Helena da Silva Moço,  
Petrônio Diego Marcelino de Lima 

Resumo: 

 

RESUMO: O presente artigo tem como base um recorte de uma pesquisa de mestrado, realizada 

em uma propriedade rural. Na atual conjuntura mundial, o Brasil possui um dos maiores 

cenários produtivos do agribusiness mundial. Para manter uma elevada produtividade este setor 

conta com uma complexa rede que abrange a utilização de produtos com alta tecnologia, como, 

por exemplo, produtos melhorados geneticamente, insumos químicos, fertilizantes, fungicidas, 

pesticidas e agrotóxicos. Os agrotóxicos são produtos químicos sintéticos utilizados para 

proteger as áreas de agricultura e de pecuária de possíveis pragas, doenças e plantas invasoras 

que venham prejudicar a produção. O uso indiscriminado destes produtos acarreta efeitos 

negativos na agropecuária, principalmente relacionados à saúde e segurança do empregado 

rural, que trabalha diretamente com esses produtos, expondo-se a riscos que, muitas vezes, nem 

ele sabe que corre (AUGUSTOS et al., 2012). Segundo Vasconcelos (2018), em estudos feitos 

com dados do Relatório Nacional de vigilância em Saúde da população Exposta a Agrotóxicos, 

observa-se que, entre os anos de 2007 a 2015, 84 mil pessoas no Brasil sofreram intoxicação 

após exposição com agrotóxicos, sendo que grande parte dessa população é composta por 

trabalhadores rurais e moradores do campo. A Fazenda Lagoa Dourada está localizada no 

município de Poconé-MT na depressão cuiabana, conta com área total de aproximadamente 

1.500 hectares. A propriedade utiliza o sistema Integração Lavoura- Pecuária (ILP) - sistema 

de produção que alterna na mesma área, o cultivo de pastagem anual ou perene para a produção 

animal e culturas destinadas à produção vegetal - pode ser uma alternativa para minimizar tais 

impactos ambientais, assim como melhorias na qualidade do solo junto com o Plantio Direto 

(PD), pois o não revolvimento do solo é de altíssima importância para a manutenção da 

qualidade do solo (ALBERNAZ e CALSAVARA, 2008). Propriedades rurais que trabalham 
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com sistemas integrados, promovem treinamentos especializado sobre o manuseio seguro dos 

agrotóxicos para os empregados. Estudos mostram que áreas que utilizam os sistemas 

integrados acabam por reduzindo o uso de agrotóxicos. Segundo Balbino; Barcelos e Stone 

(2011) um dos muitos benefícios dos sistemas integrados é justamente a diminuição no uso de 

agrotóxicos para o controle de pragas, doenças e plantas invasoras. Isso ocorre porque o sistema 

promove menos deterioração física, química e biológica do solo (KLUTHCOUSKI et al., 2003). 

Mesmo assim não exclui o uso desses produtos químicos, sendo necessário manter as medidas 

de segurança e saúde que são essenciais para a utilização dos agrotóxicos. De acordo com o 

Ministério do Trabalho, através da Norma Regulamentadora Rural nº 4 aprovada pela Portaria 

nº 3.067/1988, o Equipamento de Proteção Individual- EPI é um equipamento de uso individual 

com a finalidade de proteger a integridade física do trabalhador. Castro e Confalonieri (2005), 

em um levantamento feito por estudos nas áreas rurais do estado do Rio de Janeiro, constataram 

que mais de 20% dos trabalhadores do local já haviam sido contaminados pelo contado direto 

com agrotóxicos, e esse alto número é resultado da negligência em relação ao uso de EPI, pois 

mais de 80% desses trabalhadores não utilizavam EPI, ou utilizavam esses equipamentos de 

forma equivocada. De forma geral, o presente artigo propõe expor as analises feita sobre o uso 

do equipamento de proteção individual (EPI) para a aplicação de agrotóxicos no sistema de 

Integração Lavoura-Pecuária na fazenda Lagoa Dourada no município de Poconé-MT. Para a 

realização deste estudo utilizamos como base teórico-metodológica referente ao tema proposto 

a abordagem qualitativa referenciada em Ludke e André (2007); neste sentido, foram realizados 

levantamentos e estudos bibliográficos com autores que debatem a problemática no Brasil e em 

Mato Grosso, entrevista semiestruturada para levantamento de informações com o proprietário 

sobre as o uso do EPI na propriedade e entrevista com os trabalhadores rurais da fazenda para 

obter informações sobre o tema proposto. Com resultados, segundo os entrevistados da fazenda 

Lagoa Dourada, há o uso de herbicidas, fungicidas e inseticidas na propriedade a utilização 

desses produtos são conforme as normas e procedimentos informados na bula de cada produto. 

Os funcionários são instruídos em relação a manipulação adequada e informados quanto aos 

ricos e cuidados no contato inadequado com agrotóxicos, além disso, foram feitos treinamentos 

oferecidos pela propriedade com um técnico de segurança do trabalho para o entendimento de 

todos os procedimentos do uso e cuidados que é preciso ter ao manusear esses produtos. A 

propriedade também fornece os EPI’s para todos os funcionários que lidam de forma direta com 

os produtos químicos, independentemente do nível de risco, contaminação e faz a fiscalização 
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para adoção cotidiana desses equipamentos, porém observou-se que nem sempre os 

trabalhadores utilizam o EPI ou utilizam de forma incorreta, isso foi explicado pelo fato da 

propriedade esta localizada em uma região de clima tropical superúmido, onde apresenta quase 

sempre temperaturas anuais elevadas, muitas vezes acima de 30º C e este equipamento de 

proteção individual não permite a circulação, refrigeração do ar, sendo o calor o principal 

motivo para os trabalhadores não usarem esses equipamentos de forma correta. Contudo, é de 

extrema importância promover técnicas educacionais que busquem esclarecer e produzir o 

entendimento da importância do uso desses equipamentos, investir em tecnologias modernas 

para confecção de EPIs capazes de se adequarem aos diversos climas presentes no território 

brasileiro, prevenindo assim, a intoxicação e até a morte em casos mais extremos. Assim, o 

presente artigo busca contribuir para as discursões acerca das questões concernente a 

tecnologias, saúde e a segurança dos trabalhadores das grandes propriedades rurais. Referências 

Bibliográficas ALBERNAZ, W. M.; CALSAVARA, L. H. Integração lavoura e pecuária na 
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Resumo: 

 

INTRODUÇÃO Posteriormente aos estudos científicos voltados à modernização na agricultura 

herdados da Revolução Verde, houve um aumento dos estudos genéticos com modificação dos 

genes de sementes para que essas se tornarem mais resistentes a insetos e herbicidas, além de 

adaptadas para o plantio em diferentes biomas e o seu uso adjunto aos ‘’pacotes tecnológicos’’ 

(PORTO-GONÇAVES, 2004). Segundo Castro (1954), os defensores de tais processos 

acreditavam que com o desenvolvimento técnico e científico posto a serviço da humanidade, 

acabaríamos com problema da fome. Entretanto, de acordo com Carvalho (2003), o Estado que 

deveria governar pelo bem-estar da população, não é um Estado neutro e atende atualmente os 

interesses de grandes empresas capitalistas e industriais. Nesse novo cenário agrário capitalista 

brasileiro, as empresas exercem o controle territorial sobre as sementes e suas modificações 

genéticas, afetando diretamente, camponeses e indígenas que respeitam a temporalidade natural 

de colheita e se baseiam noutro modo de produção de alimentos que se veem massacrados pelos 

poderes exercidos pela dominação da terra que é resultante da monopolização de sementes. 

Além disso, como refere-se Séralini (2011), a ciência deve trabalhar com o conceito de 

precaução. Isso porque, a maneira como se deu o uso massivo de sementes transgênicas e dos 

agrotóxicos no mundo não respeita os princípios de precaução, já que os efeitos da alimentação 

com organismos geneticamente, modificados, bem como o uso dos agrotóxicos, ainda são 

desconhecidos a longo prazo no corpo humano e meio ambiente. REFERENCIAL TEÓRICO 

Acreditava-se que com o desenvolvimento da ciência e das técnicas, haveria a melhora nas 

condições de vida da sociedade e meio ambiente. Segundo Castro (1952), o problema da fome 

no mundo poderia ser superado com o avanço das tecnologias. Entretanto, o agente que regula 

os avanços das tecnologias e ciência para benefícios da população é o Estado podendo, dessa 

forma, promover ou não o acesso aos alimentos. Mas, hoje, com as forças da natureza postas a 
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serviço da produção em massa, surge pela primeira vez na história, um tipo de sociedade da 

qual a pobreza pode ser suprimida e, com ela, a miséria e a fome. Se isto ainda não ocorreu, é 

que, ao lado da produção em massa, não se procurou promover o correspondente consumo em 

massa, que daria o necessário equilíbrio a uma economia humanizada. (CASTRO, p. 372, 

1952).Baseado em teorias neomauthusianas sobre o aumento populacional e a produção de 

alimentos para o controle da fome, foram instauradas na agricultura, técnicas e maquinários. 

No Brasil, a modernização do campo chegou a partir da ‘’Revolução Verde’’ em 1970. 

Posteriormente, os estudos científicos da nova agricultura capitalista moderna, foram voltados 

para a modificação genética com a modificação de genes de sementes crioulas, para que as 

novas sementes se adaptassem aos diferentes solos e climas (PORTO-GONÇALVES, 2004).As 

sementes transgênicas tomaram força com interesses de grandes empresas em sua venda. 

Entretanto, os riscos relacionados ao uso massivo de transgênicos para alimentação humana e 

biodiversidade ainda são desconhecidos com o uso a longo prazo, e por se tratar de um risco 

desconhecido, a ciência deve praticar o uso da precaução (SÉRALINI, 2001).A dominação dos 

povos através do controle das sementes se dá pela monopolização delas que são restringidas 

pelo patenteamento das sementes. Para a realização de uma patente é necessário que o objeto 

em questão cumpra os requisitos de novidade, não obviedade e utilidade (CARVALHO, 2003). 

Por definição, uma semente não se enquadraria no primeiro quesito, de ‘’novidade’’, entretanto, 

com a mudança genética delas, há essa abertura. Nota-se portanto, que a presença de empresas 

controlam as sementes que serão utilizadas, restringindo a permanência da diversidade 

biológica. O motivo disso é que uma vez que inseridas na agricultura, as sementes transgênicas 

acabam por ‘’contaminar’’ todos os genes das sementes naturais (crioulas), tornando o 

agricultor dependente dos produtos químicos que essa semente introduzida necessita. 

METODOLOGIAA metodologia utilizada no presente trabalho foi através do referencial 

teórico para realizar o levantamento bibliográfico sobre o tema, de acordo com livros, teses, e 

órgãos públicos. A base filosófica para a construção do presente trabalho levará em 

consideração o materialismo histórico dialético. Que, de acordo com Triviños (2009), ressalta 

a importância da prática social como critério de verdade levando em consideração os grupos 

sociais e o desenvolvimento histórico das tais práticas sociais. PRINCIPAIS DISCUSSÕES O 

modelo de produção agrário capitalista visa a monopolização de terras, com a produção de 

commodities em larga escala, e para isso, utiliza dos mecanismos tecnológicos como a 

transgenia de sementes. Entretanto, sem o devido cuidado e precaução, pois existe poucos 
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estudos sobre os efeitos a longo prazo da utilização delas. Outro fator que o presente artigo visa 

discutir é a territorialização através do patenteamento realizado por grandes empresas aos 

pequenos agricultores e as estratégias de dominação referente a esse processo. Considerando os 

poucos estudos sobre sementes no meio acadêmico, e considerando um tema de relevante 

interesse por meio de empresa, se faz necessário a discussão científica levando em consideração 

os grupos sociais que serão afetados, bem como o meio ambiente. CONCLUSÃO Conclui-se, 

portanto, que a discussão do patenteamento de sementes transgênicas, visto como um território 

de disputa entre camponeses e indígenas e entre as grandes empresas se faz necessária uma vez 

que essa disputa coloca em risco a saúde humana e ambiental, considerando os poucos estudos 

sobre os efeitos da mesma a longo prazo. Dessa forma, o presente trabalho visa alertar sobre os 

riscos e a necessidade da precaução que deve ser exercida pela ciência, bem como os fatores 

que resultaram nessa estratégia de monopolização por parte de grandes empresas, aliadas ao 

Estado. REFERÊNCIASANDRIOLI, I. A. FUCHS, F. Transgênicos: As sementes do mal, a 

silenciosa contaminação de solos e alimentos. São Paulo: Expressão Popular, 

2012.CARVALHO, H. M. C. et al. Sementes Patrimônio do povo a serviço da humanidade. 

São Paulo: Expressão Popular, 2003.CASTRO, J. Geopolítica da Fome. 3 ed. Rio de Janeiro: 

Casa do Estudante do Brasil, 1954.GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: 

Atlas, 2002.PORTO-GONÇALVES, C. W.O desafio ambiental. Rio de Janeiro: Record, 

2004.SÉRALINI, G. Transgênicos, poderes, ciência, cidadania In: ZANONI, M.; FERMENT, 

G. Transgênicos para quem? Agricultura, ciência e sociedade. Brasílio: MDA,2011. p. 31-38. 

Disponível em: http://aspta.org.br/wp-

content/uploads/2011/06/Transgenicos_para_quem.TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa 

em Ciências Sociais: A pesquisa Qualitativa em Educação – o positivismo, a fenomenologia, o 

marxismo. São Paulo: Atlas, 2009. 
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Resumo: 

 

INTRODUÇÃO O presente trabalho trata de um estudo acerca do atual cenário de hegemonia 

do agronegócio no norte central do estado do Paraná, com enfoque na intensa aplicação de 

agrotóxicos por aeronaves e o impacto dessa prática sobre a vida dos trabalhadores do campo, 

considerando como chave para a introdução ao tema, o entendimento dos processos históricos 

que produziram esse quadro de destrutividade, com ênfase na história do município de Porecatu, 

que foi marcado durante o século XX por conflitos pela terra de grande repercussão. É na região 

de Porecatu também onde atualmente são capturados relatos de intensa pulverização aérea de 

agrotóxicos atribuída a graves casos de contaminação humana e ambiental. Tal situação é aqui 

considerada como de responsabilidade do agronegócio, tendo em vista que um de seus pilares 

é a produção, comercialização e consumo de agrotóxicos. Nesse sentido, a agroecologia revela-

se como um contraponto a essa lógica. PRINCIPAIS ELEMENTOS TEÓRICOS E 

METODOLÓGICOS Os relatos acerca das contaminações foram realizados por trabalhadores 

rurais, como parte da construção, durante o evento Jornada de Agroecologia, no estado do 

Paraná, de uma cartografia participativa que espacializa casos de contaminação por agrotóxicos 

no mesmo estado, elaborada pelo Coletivo ENCONTTRA (Coletivo de Estudos sobre Conflitos 

Pelo Território e pela Terra) que atua a partir do curso de Geografia da Universidade Federal 

do Paraná (UFPR), em parceria com o NESC-UFPR (Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva) 

no contexto da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida. Esses relatos foram 

colhidos nas Jornadas de Agroecologia de 2016, 2017 e 2018, ocorridas nos municípios de 

Lapa-PR e Curitiba-PR. Além de ser, a partir do público das Jornadas, local de referência de 

pulverização aérea de agrotóxicos no norte do Paraná, Porecatu também se destaca no presente 

estudo pela sua história emblemática, diretamente relacionada a processos históricos que 

produziram o cenário atual de dominação de latifundiários no norte do Paraná, o que abriu as 

portas para o agronegócio na região. Para tal entendimento, a principal referência utilizada foi 
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o livro do autor Marcelo Oikawa, intitulado “Porecatu: a guerrilha que os comunistas 

esqueceram”, lançado em 2011 pela editora Expressão Popular. A obra supracitada expõe, 

dentre uma série de acontecimentos, processos de violência perpetrado pelas elites agrárias, que 

garantiram a concentração fundiária na região, e no presente artigo essa dominação é parte do 

que criou as condições para o atual cenário de intensa contaminação por agrotóxicos no norte 

do Paraná, uma vez que se dá no contexto de hegemonia do Agronegócio na região, este 

considerado aqui a partir da articulação do mercado de agrotóxicos e latifúndio e principalmente 

por ser antagônico a organizações da classe trabalhadora, encontrando seu ‘’contraponto em 

agricultores familiares, assentados de projetos de Reforma Agrária, comunidades tradicionais 

etc" (LEITE e MEDEIROS, 2012, p. 81). Nesse sentido, é realizada uma leitura crítica do 

Agronegócio, em um primeiro momento a partir do artigo escrito por Sergio Pereira Leite e 

Leonilde Servolo de Medeiros para o Dicionário da Educação do Campo, publicado pela editora 

Expressão Popular em 2012.No presente trabalho é abordada a relação direta da concentração 

fundiária garantida pelo histórico de gritante violência no município de Porecatu e seu entorno, 

com a atual situação de constante envenenamento no contexto do agronegócio no norte do 

Paraná. Ao mesmo tempo se procura abordar a luta pela Agroecologia a partir da classe 

trabalhadora organizada como alternativa às lógicas destrutivas do agronegócio. DEBATE 

PRINCIPAL É necessário fazer uma leitura do que ficou conhecido como Guerrilha de 

Porecatu, ocorrida nas décadas de 1940 e 1950, caracterizada pela organização de posseiros na 

defesa de suas terras em associações chamadas Ligas Camponesas, contando também com a 

participação do Partido Comunista Brasileiro (OIKAWA, 2011). O conflito ocorreu devido a 

processos de grilagem, ações de jagunços e de forças do Estado, esses a favor de latifundiários 

que visavam se apropriar das terras dos mencionados camponeses. O fato de a elite agrária, por 

meio da violência, ter obtido êxito na contenção da guerrilha, contribuiu para garantir sua 

dominação sobre a região, permitindo uma maior concentração de terras no norte do Paraná. 

No atual contexto da região, fica evidente, a partir de relatos de moradores de Porecatu, a 

relação entre os latifundiários e grupos estrangeiros, como na menção à venda de terras de 

grandes propriedades para o Grupo Atalla, que atua na produção de cana-de-açúcar na região. 

A partir de denúncias de trabalhadores rurais, é realizada uma investigação de campo, em que 

se verifica a intensa utilização de agrotóxicos nesses canaviais, produtos estes produzidos e 

propagados por multinacionais. Nesse sentido, e também a partir da leitura de outras 

referências, fica evidente a relação entre a concentração fundiária e grandes empresas, e como 
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desse vínculo se constrói um cenário agressivo à saúde humana e ambiental por meio da intensa 

utilização de agrotóxicos. A lógica de concentração da terra e envenenamento foi possível 

devido à violência que garantiu o domínio do latifúndio no norte paranaense. Diante disso, é 

inevitável indagar-se a respeito de como seria se as Ligas Camponesas tivessem obtido êxito 

no combate ao latifúndio. É fato que (salvaguardada a complexidade de processos históricos e 

os riscos de se fazer prospecções de tal natureza) ao menos no que diz respeito à distribuição 

da terra, o cenário tenderia a ser antagônico ao que se constata atualmente. Fica evidente em tal 

indagação que existem projetos para o campo, de classes antagônicas. Nesse sentido é preciso 

pensar na Agroecologia como bandeira da classe trabalhadora do campo em contraposição às 

lógicas destrutivas do agronegócio. É nesse contexto, que movimentos sociais promovem 

espaços como o evento aqui citado, denominado Jornada de Agroecologia, que, dentre outras 

atividades vem trazendo a denúncia acerca da lógica dos agrotóxicos. No que diz respeito à 

pulverização de agrotóxicos, foram realizadas nas Jornadas de Agroecologia coletas de 

denúncias acerca da referida prática incidindo na contaminação humana, com o intuito de 

cartografar tais ocorrências no Paraná. No relato acerca dessas contaminações, trabalhadores 

rurais de Porecatu denunciaram graves ataques dos fazendeiros ao povo do campo, 

principalmente através da pulverização aérea. Em contato com trabalhadores rurais de Porecatu 

acampados na luta pela Reforma Agrária, verifica-se que há o planejamento de se fazer 

produção agroecológica, o que por sua vez significa a construção de um projeto para o campo 

socialmente justo e contrário à degradação da natureza. CONSIDERAÇÕES Este trabalho 

evidencia, pautando-se na consideração da luta de classes, projetos antagônicos de organização 

societária, em que a hegemonia das elites agrárias produz em Porecatu e seu entorno um espaço 

assentado na concentração fundiária responsável por contaminações de trabalhadores por 

agrotóxicos, ao passo que a classe trabalhadora organizada, propõe, por meio da agroecologia 

lógicas contrárias ao atual cenário de destrutividade. Em meio a essa disputa, é necessário 

identificar quem são os atores hegemônicos e como atuam, e também fazer a defesa da 

Agroecologia como um projeto popular proposto pelos movimentos sociais do campo. 

REFERÊNCIAS:LEITE, Sergio Pereira; MEDEIROS, Leonilde Servolo de. 

AGRONEGÓCIO. In: CALDART, Roseli Salete et al (Org.). Dicionário da Educação do 

Campo. Sao Paulo: Expressão Popular, 2012. p. 79-85.OIKAWA, Marcelo Eiji. Porecatu: a 

guerrilha que os comunistas esqueceram. São Paulo: Expressão Popular, 2011. 
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ENVENENADOS: OS IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS CAUSADOS A 

HUMANIDADE ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DOS AGROTÓXICOS. 

 
Maria Dannielly Viana Pessoa,  
Ruan Carlos Tavares da Silva,  

Paula Dayana Silva Alves 
Resumo: 

 

A utilização de diversos tipos de agrotóxicos como defensivos agrícolas nos setores de 

agricultura tornou-se um hábito comum entre os trabalhadores do campo. Podendo ser 

chamados também de pesticidas ou produtos fitossanitários, os mesmos têm como objetivo 

alterar a composição química tanto da flora quanto da fauna, com o intuito de combater pragas 

e não obter perdas no processo agrícola. Existem agrotóxicos do tipo fungicidas, herbicidas, 

inseticidas, acaricidas, entre outros, onde, apesar de serem venenos destinados para o combate 

das pragas, como insetos, fungos, erva daninhas, bactérias no solo e folhas indesejadas, o uso, 

principalmente abusivo destes atingem outros seres vivos, causando impacto ao meio ambiente 

e a saúde humana, dentre estes impactos podemos destacar a contaminação do solo, da água e 

do ar, o que leva a redução da fertilidade dos solos da região contaminada, a contaminação dos 

lençóis freáticos e consequentemente de toda a água existente na região, além da contaminação 

do ar que ao dispersar o veneno através do vento pode desencadear a intoxicação das pessoas 

que obtiverem contato com o mesmo. Estima-se que os agrotóxicos são responsáveis por mais 

de 20 mil mortes não intencionais por ano, sendo que a maioria ocorre no Terceiro Mundo, 

onde se estima que 25 milhões de trabalhadores agrícolas sejam intoxicados de forma aguda 

anualmente. Dentre todos os agentes tóxicos envolvidos, os agrotóxicos agropecuários 

apresentaram a maior letalidade. (SOARES et al., 2003). Além da intoxicação por contato, ao 

ingerir alimentos que foram “envenenados” com esses pesticidas, estamos também arriscando 

a nossa saúde. Lavar algumas frutas e verduras, muitas vezes até mesmo com água sanitária 

não é a solução para remover todas essas substâncias dos alimentos, pois os agrotóxicos não 

são removidos totalmente, apenas parte dele é retirado, já que as substâncias dos mesmos 

penetram nos tecidos vegetais. Com isso, uma das alternativas para evitar intoxicações é 

diminuir a ingestão de produtos contaminados por tais substâncias, dando preferência aos 

produtos de origem orgânica, e mesmo assim ainda os lavando corretamente antes de consumir 
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e se preferível, realizar a remoção das cascas. (SANTOS 2016). Em busca de uma maior 

visibilidade, resolveu-se utilizar da atual pesquisa e analisá-la em campo através de entrevistas 

semiestruturadas na comunidade da Cachoeira de Ouricuri em Pilões/PB para obter dados 

concretos de agricultores que utilizam destes venenos em suas lavouras, a escolha do local foi 

feita devido ao grande potencial hídrico e turístico pertencente a comunidade. Com isso, a 

presente pesquisa tem como objetivo despertar uma conscientização sobre os impactos 

ambientais e sociais causados pelo uso incorreto dos agrotóxicos, dando destaque as atuais 

políticas de uso dos mesmos e a liberação de mais de 239 novos tipos no país de janeiro até o 

presente momento. O presente trabalho foi iniciado a partir da pesquisa teórica, na qual foi 

realizado um levantamento bibliográfico através de artigos científicos e livros da mesma linha 

de pesquisa que está sendo abordada, além do reconhecimento do campo e da busca de 

informações sobre os tipos de venenos utilizados pelos agricultores em suas plantações, e sobre 

o uso e manejo destes até a hora do descarte da embalagem. Sendo assim, foram realizadas 

atividades de contato e diálogo com os moradores da comunidade, no intuito de entender o nível 

do conhecimento sobre o uso dos agrotóxicos em suas lavouras e os malefícios que estes trazem 

tanto para o meio ambiente quanto para a saúde de toda a população que tem contato com a 

água, solo ou ar contaminado. De acordo com as entrevistas aplicadas e diálogos tidos com a 

população local, observamos que a maioria dos agricultores são leigos enquanto ao uso do 

agrotóxico e ao descarte da embalagem. Onde, mais de 60% dos entrevistados se utilizam do 

agrotóxico para diminuir ou eliminar as pragas e obter uma melhor produção, mais de 25% 

costumam descartar a embalagem na natureza, outros 20% costumam queimá-las, mais de 10% 

a enterram, quase 15% a reutilizam para colocar água para os animais e mais de 35% utilizam 

adubos naturais, cerca de 10% relata que sabem sobre os cuidados que devem ser tomados ao 

utilizar e manusear tais venenos, porém, não utilizam os equipamentos adequados e se expõem 

a estes venenos. Após as análises de dados e pesquisas relacionadas aos efeitos dos agrotóxicos 

que nos mostraram seus impactos sobre a saúde populacional e o meio em que vivemos, 

buscamos conscientizar os agricultores para diminuir ou até mesmo por um fim no uso desses 

pesticidas quimicamente industriais, mostrando soluções naturais para repelir as pragas de suas 

lavouras, com o intuito de reduzir os impactos causados por estes sobre esses dois meios. Além 

disso, buscamos dar um incentivo para que a população local passe a utilizar e a promover para 

os demais a importância do uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para os 
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trabalhadores rurais, já que muitos relataram que fazem o manuseio dos agrotóxicos muitas 

vezes sem nenhuma. 
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A PRODUÇÃO DE SEMENTES EM TERRITÓRIOS DO CERRADO 

 

Eduardo Bonfim de Oliveira 

Resumo: 

 

Introdução O Cerrado Brasileiro e seus territórios estão colocados como expansão agrícola para 

a produção mundial de alimentos, com alta tecnologia mecânica e agronômica, e na prioridade 

de uso de sementes transgênicas e agrotóxicos. Para isso, povos tradicionais que aqui vivem, 

como camponeses, indígenas ou quilombolas, estão constantemente ameaçados a serem 

expulsos de suas terras pelo agronegócio, que se especializa na produção de grãos destinados 

apenas à commodities. O Cerrado é um conjunto de ecossistemas que abrange entre sua riqueza 

em biodiversidade de fauna e flora, diversas populações tradicionais que vivem em suas terras 

e territórios durante muitos séculos. São povos tradicionais cujas culturas se diversificam entre 

indígenas, quilombolas, extrativistas, quebradeiras de coco, geraizeiros, e agricultores 

camponeses e familiares, que por sua vez mantém em suas culturas de vida práticas agrícolas 

próxima com a natureza, convivendo sem degradar e/ou destruir os processos ecológicos em 

seus territórios. Em suas terras desenvolveram-se com as práticas de agricultura na produção 

de alimentos a guarda e a conservação de sementes, através de técnicas de observação da 

natureza e no melhoramento das espécies e variedades, cultivados e adaptados ao longo dos 

ciclos agrícolas, segundo as condições físicas e climáticas. Chamada de crioulas, estas sementes 

são resultados dos cultivos na agricultura através de uma cultura de melhoramento, em que cada 

plantio e colheita é selecionado e guardado as melhores sementes para os cultivos do próximo 

ano. Para Lopes e Soglio (2017), o resgate manutenção e uso de germoplasma nativo fazem 

parte das estratégias adotadas pelos agricultores e seus mediadores (técnicos, organizações não 

governamentais, universidades, instituições de pesquisa, etc.) para o alcance da soberania 

alimentar. A apropriação das variedades nativas e crioulas pelos agricultores lhes permite 

manter suas próprias sementes, origem dos alimentos, com menor dependência de insumos 

externos. Uma das características mais notáveis dos sistemas agrícolas tradicionais na América 

Latina é o seu alto grau de diversidade biológica, que surgiram ao longo de séculos de evolução 

cultural e biológica, e representam experiências acumuladas na interação dos camponeses com 
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o meio ambiente, cuja existência de tamanha diversidade genética tem significado especial para 

a manutenção e o aprimoramento da produtividade dos cultivos agrícolas em países em 

desenvolvimento caracterizado por climas agrícolas variados e ambientes heterogêneos 

(ALTIERI, M. A.; NICHOLS, C. I., 2003).Entretanto, o modelo agrícola convencional tem 

como política a priorização ao uso de sementes geneticamente modificadas e uso massivo de 

agrotóxicos, com benefício do acesso ao credito agrícola, sem disponibilidade à produção das 

sementes crioulas. Um dos traços sobressalentes do atual processo de reestruturação da 

agricultura latino-americana é a crescente influência dos grandes grupos multinacionais de 

insumos básicos, como agroquímicos e sementes, os quais, mediante a entrega de pacotes 

tecnológicos, determinaram de modo cada vez mais direto as formas de subcontratação e a 

distribuição temporal das tarefas produtivas – preparação de solos, semeadura, colheita e outras 

– com que operam amplos setores de agricultores primários. Hoje, no cenário mundial, mais de 

98% das plantas transgênicas foram geneticamente modificadas para expressar apenas dois 

tipos de características, sendo, a síntese de uma toxina inseticida nos seus tecidos, as chamadas 

plantas Bt, que teoricamente são “resistentes” a insetos, e a modificação de vias metabólicas 

nas plantas que lhes permitem ser insensíveis a ação letal de determinados herbicidas, 

denominadas pela indústria de biotecnologia de plantas Tolerantes a Herbicidas (TH). Além da 

tolerância ao glifosato, plantas com função de tolerância a herbicidas a base de glufosinato de 

amônio, de 2,4-D ou do grupo químicos das imidazolinonas são hoje cultivadas em escala 

comercial. (FERMENT et al., 2015, p. 37) Altieri e Rosset (2003) chamam a atenção quanto ao 

discurso dos OGM´s (organismos geneticamente modificados) como descobertas cientificas 

indispensáveis para proporcionar alimentação ao mundo, cuja opinião se apoia em duas críticas, 

de que existe uma lacuna entre a produção de alimentos e a densidade populacional humana, e 

que a engenharia genética é a única forma de incrementar a produção agrícola. Para eles, a 

biotecnologia não garantirá a segurança alimentar, nem protegerá o meio ambiente e nem 

reduzirá a pobreza, pois as causas da fome são a pobreza, a desigualdade e a falta de acesso ao 

alimento, com a biotecnologia voltada para a obtenção de lucro, o custo-benefício do uso das 

sementes e tecnologias das empresas acabam causando a dependência dos agricultores para o 

uso dos insumos químicos, além da expansão dos cultivos transgênicos sem o adequado 

progresso na pesquisa de impactos na saúde humana e nos ecossistemas. As políticas de 

biossegurança nacional deve levar em consideração as condições de coexistência, cujo objetivo 

é a preservação da agricultura e da alimentação livre de transgênicos, reconhecendo o direito 
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dos agricultores de cultivar tais produtos e dos consumidores de escolher alimentos sem 

contaminação por OGM. Com base no Princípio da Precaução, assegurado pela Lei de 

Biossegurança, nº 11.105/2005, art. 1º, e pelo Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, as 

medidas a serem adotadas devem garantir a viabilidade da agricultura não transgênica, e 

impedir as contaminações genéticas de híbridos, variedades convencionais de polinização 

aberta ou variedades crioulas, tradicionais e locais destinadas às cadeias convencionais, 

orgânicas ou agroecológicas (FERMENT, 2009, p.15). O fato de ignorar as normas de 

coexistência, a utilização de OGM traz um alto grau de contribuição à erosão genética da 

agrobiodiversidade da agricultura tradicional dos povos e camponeses que vivem no Cerrado. 

Este trabalho tem o objetivo de compreender a priori a espacialização e distribuição da produção 

de sementes no Brasil, utilizando a Análise Espacial e a Cartografia Temática para apresentar 

as amostras encontradas. Metodologia As amostras da produção de sementes do Censo 

Agropecuário 2017, realizado pelo IBGE, compõem os mapas temáticos por município, 

estabelecimento rural, área colhida e quantidade produzida. Foram escolhidas as culturas de 

milho, soja, feijão e arroz, tendo o Cerrado como território para comparação da distribuição e 

dispersão das unidades produtivas. Com a Cartografia Temática e seus fundamentos foram 

elaborados mapas quantitativos e qualitativos com as amostras do Censo Agropecuário 2017 e 

bases cartográficas do IBGE. Foi utilizado o software QGIS 2.19 para o geoprocessamento das 

informações geográficas. As amostras de uso de agrotóxicos foram comparados com o número 

de estabelecimentos e área colhida, na busca de um índice que mostre a relação entre o número 

de estabelecimentos, número de estabelecimentos que usam e área colhida. Resultados e 

Discussão Com práticas agrícolas desenvolvidas fora da lógica do agronegócio e da agricultura 

moderna, e em ameaças para expulsá-los, usurpar e explorar suas terras, os povos tradicionais 

que vivem em territórios do Cerrado tem garantido a conservação e proteção deste ecossistema, 

na guarda e cultivos com sementes crioulas. Segundo o Censo Agropecuário de 2017, as 

produções de sementes estão espalhadas pelo Brasil todo, mas cada cultura com suas 

especificidades e regionalidades. As variações ocorreram também entre o número de 

estabelecimentos e a área colhida, bem como entre o número de estabelecimentos e quantidade 

produzida. Apesar das amostras serem por município neste censo, mostra-se apenas o universo 

do cultivar, não diferenciando entre sementes transgênicas e/ou crioulas. Entre os municípios 

com muitos estabelecimentos a área colhida é pequena, enquanto que municípios que possuem 

poucos estabelecimentos a área colhida é alta, o que se percebe uma concentração de muitas 
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terras produtivas em municípios com poucos estabelecimentos rurais. Os mapas também 

apresentam maior concentração de terras e produção para soja e milho, enquanto que para feijão 

e arroz há pouco destaque. Outro destaque é uma concentração da produção de sementes de 

soja na região norte do rio Grande do Sul e outra concentração no Estado de Goiás. 

Considerações A produção de sementes é uma atividade essencial à produção agrícola, e assim 

tem sido colocado como objeto de exploração do material genético para mercado e reprodução 

do capital. As sementes transgênicas possuem ciclo único cujo desenvolvimento restringe-se 

aos usos dos pacotes da agricultura moderna, o que acaba alienando a produção aos insumos e 

sementes, criando um ciclo de dependência na produção que inviabiliza as condições de 

soberania alimentar, com erosão genética e destruição das sementes crioulas, e imensos riscos 

à segurança alimentar, visto que não foram realizadas pesquisas para a garantia de coexistência 

para com os cultivos não transgênicos. O Cerrado apresenta-se nestas condições de exploração 

pela produção agrícola e também na produção de sementes, visto o privilégio para cultivos de 

soja e milho, transgênicos, e que por sua vez contribuem na produção de impactos 

socioambientais e de saúde, seja na contaminação pelos agrotóxicos, seja na ingestão de 

alimentos contaminados e modificados geneticamente. 
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O PERFIL DA FLORICULTURA NOS BREJOS DO AGRESTE DE PERNAMBUCO: 

O CASO DE SÃO SEVERINO - GRAVATÁ/PE 

 

Liara Silva Medeiros 

Resumo: 

 

O Estado de Pernambuco, com seus 98.311 km² de extensão, possui uma região de transição 

entre a Zona da Mata e o Sertão, chamada de Agreste. O Agreste pernambucano é dividido em 

microrregiões: a de Arcoverde, a do Agreste Setentrional, a do Vale do Ipojuca e a do Agreste 

Meridional. O município de Gravatá está localizado na microrregião do Vale do Ipojuca, tendo 

o rio de mesmo nome cortando toda sua extensão, e conta com áreas de altitude e pluviosidade 

alta, assim como solo e vegetação diferenciada, essas áreas são conhecidas como os brejos. 

Historicamente, esses locais serviram de moradia para camponeses e camponesas, que 

praticavam uma agricultura de subsistência. Porém, ao longo dos anos, os brejos foram 

ganhando importância devido ao clima e vegetação favoráveis, ao contrário das áreas mais 

sertanejas (com períodos de seca mais prolongado), e acabaram atraindo modelos de produção 

interessantes à economia “moderna” que entrava em vigor com toda a força devido à Revolução 

Verde. Neste trabalho, daremos enfoque às práticas desenvolvidas no território do distrito de 

São Severino, uma área de brejo de altitude pertencente ao município de Gravatá, distando cerca 

de 17 km do centro do município, e estando a cerca de 750 metros acima do nível do mar. Seu 

surgimento remonta a famílias que buscaram abrigo em locais de difícil acesso após a expulsão 

dos holandeses de Pernambuco, encontrando um local seguro e com condições ideais para a 

agricultura, além disso, o brejo possuía resquícios de mata com diversidade de árvores e 

nascentes de água. Com o passar dos anos, alguns processos de ocupação e reocupação 

aconteceram, indo de encontro às mudanças que aconteciam na economia e na política mundial. 

Em determinado momento, instalou-se na região engenhos de cana-de-açúcar e uma fábrica de 

refrigerantes, que utilizava uma fazenda de grande extensão para plantio de limões. Com as 

crises econômicas, e a falência desses empreendimentos, a área ficou abandonada, até sua re-

ocupação por camponeses e camponesas, nos fins da década de 90. Após a re-ocupação e a 

repartição do território em parcelas para as 32 famílias ocupantes, deu-se inicio às práticas 
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encontradas atualmente no território. Algumas parcelas continuaram a praticar formas 

camponesas de convivência com a natureza, recuperando as nascentes de água que estavam 

degradadas, e realizando uma agricultura de forma orgânica. Outras parcelas optaram por um 

pacote disseminado a partir da Revolução Verde, o das flores, com todos os seus requisitos e 

manejos coloniais, sobretudo com a utilização de agrotóxicos. Em trabalhos escritos na década 

de 70, já se observava um início tímido da floricultura na região, mas foi nos anos 90 que o 

avanço comercial aconteceu e a cidade de Gravatá se tornou uma das maiores produtoras do 

Nordeste, escoando sua produção para outros estados da Região Nordeste e do Brasil. Porém, 

ao mesmo tempo em se apresentou economicamente viável, a floricultura e sua demanda pela 

utilização de agrotóxicos tem acarretado alguns problemas e conflitos no território, pois as 

parcelas são próximas umas das outras, podendo, assim, os venenos acabarem inviabilizando a 

agricultura orgânica dos agricultores e agricultoras, além da contaminação das águas e das 

intoxicações pelo contato e inalação dos mesmos. O objetivo desse trabalho é explanar a 

floricultura no distrito de São Severino, buscando entender esse modelo de produção desde sua 

introdução no território, passando pelo processo de dinamização da ideia e conquista do espaço, 

até sua expansão nos dias atuais. A utilização dos agrotóxicos será abordada e discutida, 

partindo de um levantamento sobre os tipos usados, em que proporção e como é realizada essa 

utilização. Analisaremos os impactos dessa utilização no território e/ou possíveis riscos para a 

natureza e para os produtores e produtoras, moradores e moradoras do distrito, e demais sujeitos 

que possam estar em contato com os venenos e as estufas. Abordaremos a cadeia de produção 

e venda das flores, partindo do produtor, depois pelo intermediário e chegando ao destino final. 

Dessa forma, conseguiremos compreender a importância econômica da floricultura para São 

Severino e também para a cidade de Gravatá. Para buscar essa compreensão, foram realizadas 

duas idas a campo, uma no ano de 2018 e uma em 2019. A pesquisa se campo será retomada 

nos meses de setembro e outubro de 2019, para realização de entrevistas e visitas às estufas de 

flores. Levantamentos bibliográficos também foram realizados, e os materiais analisados 

estarão compondo este trabalho. Além de realizar um levantamento da história oral com 

moradores e moradoras, agricultores e agricultoras de São Severino, participantes ativos de todo 

o processo histórico do território. Por fim, espera-se entender o que levou a escolha da produção 

de flores de base agroquímica, principalmente nos últimos anos, após um processo camponês 

de ocupação do território, e seguindo um modelo criado exogenamente e por outros saberes, 
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que não os saberes camponeses de cuidado com a terra, que esteve presente durante os processos 

históricos de São Severino. 
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ESTADO DA ARTE – AGROTÓXICOS:  UM PANORAMA DA REALIDADE NA 
MICRORREGIÃO DO SUDOESTE DE GOIÁS  
 

Celeni Miranda1 
Raquel Maria de Oliveira2 

 

1. Introdução 

  

A proibição do DDT/Aldrim foi reflexo das pesquisas de Rachel Carson em 1962. No 

Brasil esse inseticida só teve sua venda proibida em 2009, por meio da lei nº 11.936, de 14 de 

maio, que proíbe à fabricação, a importação, a exportação, a manutenção em estoque, a 

comercialização e o uso de diclorodifeniltricloretano (DDT). Isso revela que a conscientização 

do uso de agrotóxicos no Brasil é tardia, apesar de possuir uma ampla cobertura legal, seja no 

âmbito Federal, com inúmeras normas e mais de duzentos projetos de leis recentimente 

aprovados no CongressoNacional.  

O ordenamento mais importante é a Lei nº 7.802/89, que rege um processo de registro de 

agrotóxicos, regulamentado pelo Decreto nº 4.074/02. Porém, não há informações precisas 

sobre o cumprimento da legislação que regulamenta a comercialização e o uso de agrotóxicos 

em diversas regiões do país. 

O que se sabe é que esse processo de industrialização da agricultura nas regiões do país, 

ou seja, a penetração do capitalismo no campo, fez com que o grande produtor empreendesse 

mais lucro na agricultura do que na pecuária, tornando os agrotóxicos uma realidade presente 

nas grandes lavouras bem como, percetíveis impactos ambientais em decorrência da produção 

em grande escala, despertando interesse da pesquisa também para a sustentabilidade.. 

A definição plausivel segundo a Revista Saúde e Ambiente: uma introdução ao tema, 

vários autores, define os produtos tóxicos como; 
Agrotóxicos, defensivos agrícolas, pesticidas, praguicidas, remédios de planta, veneno. Essas 
são algumas das inúmeras denominações relacionadas a um grupo de substâncias químicas 
utilizadas no controle de pragas (animais e vegetais) e doenças de plantas (Funda centro, 
1998). São utiliza-dos nas florestas nativas e plantadas, nos ambientes hídricos, urbanos e 
industriais e, em larga escala, na agricultura e nas pastagens para a pecuária, sendo também 
empregados nas campanhas sanitárias para o combate a vetores de doenças. 

 
1 Doutoranda em Geografia pela Universidade Federal de Goiás 
2 Professora Doutora, Ph.D. em Geografia atua Escola de Medicina Veterinária – EVZ  - Universidade Federal 
de Goiás Campus Samambaia Goiânia GO 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 13 – Agrotóxicos, Transgênicos e Outras Tecnologias no Campo: Usos e Abusos 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

6785 
 

Para Marcelo Firpo Porto e Wagner Lopes Soares, O modelo agrário hegemónico no Brasil 

está baseado em monocultivos para exportação que são intensivos em tecnologias mecanizadas e no uso 

de agrotóxicos. O país tornou-se o principal consumidor mundial de agrotóxicos e é avaliado como o 

mercado que mais crescerá num futuro próximo. Objetivou-se como propósito fazer uma avaliação geral 

da relação entre o modelo agrário brasileiro e os impactos à saúde e ao ambiente decorrentes do uso de 

agrotóxicos e propor uma agenda de pesquisa para subsidiar o enfrentamento dos problemas apontados 

que integre os setores comprometidos com a defesa da saúde, do meio ambiente e da segurança e 

soberania alimentar. Constatou-se e discutiu-se a necessidade de: dar maior visibilidade aos efeitos e 

aos custos socioambiental e de saúde do modelo predominante; utilizar instrumentos económicos para 

incentivar o uso de tecnologias mais limpas e modelos de produção mais saudáveis, compatíveis com a 

agricultura familiar, e para desestimular os modelos que oferecem mais riscos à saúde e ao ambiente; 

desenvolver e implementar políticas públicas baseadas em referenciais da economia ecológica e da agro-

ecologia, com a participação de movimentos sociais, das instituições reguladoras e de grupos de 

pesquisa. 

 
2. Legislação vigente quanto ao uso de agrotóxicos 

 

A Lei dos agrotóxicos Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, prevê: Sobre a pesquisa, a 

experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 

comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino 

final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 

fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. 

Assim sendo, a partir de novembro de 2018 a Legislação vigente teve uma serie de 

violações subjetivas, uma vez que aprovou-se mais de duzentos tipos de agrotóxicos proibidos 

em vários países do mundo, bem como a ANVISA retirou o grau de toxicidade do Glifosato, 

embora sendo uma dos mais temidos produtos químicos da atualidade.  

Frederico Peres, Josino Costa Moreira e Gaetan Serge Dubois; - Agrotóxico, Saúde e 

Ambiente: uma introdução ao tema, A legislação brasileira, até a Constituição de 1988 

(publicada em 1989), tratava esse grupo de produtos químicos por defensivos agrícolas, 

denominação que, pelo seu próprio significado, excluía todos os agentes utilizados nas 

campanhas sanitárias urbanas. Fazia parte da Portaria 3.214 de 8 de junho de 1978, que aprova 

as Normas Regulamentadoras (NRs) relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, 

especificamente da Norma Regulamentadora Rural no (NRR 5), que trata da utilização de 
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produtos químicos no trabalho rural. A mesma Norma, alterada durante o processo Constituinte, 

passa a tratar, a partir da data de sua promulgação, esse grupo de produtos químicos por 

agrotóxicos. (Lei Federal no 7.802, de 11 de julho de 1989, atualmente regulamentada pelo 

Decreto 4.074, de 4 de janeiro de 2002. O Decreto 4.074/02 revogou o Decreto 98.816, de 11 

de janeiro de 1990, que regulamentou primeiramente a Lei de Agrotóxicos.). 

A CSP -Caderno de Saúde pública, trata da flexibilização da legislação brasileira de 

agrotóxicos e os riscos à saúde humana: Análise do Projeto de Lei no 3.200/2015. e a tentativa 

de desregulamentação da Lei de Agrotóxicos, Os agrotóxicos no Brasil são regidos pela Lei no 

7.802/1989, regulamentada pelo Decreto no 4.074/2002, que substituiu os decretos no 

24.114/1934 e no 98.816/1990. Essa normatividade é considerada uma das mais avançadas e 

protetoras da saúde humana e do meio ambiente existentes no mundo, por introduzir critérios 

ambientais, de saúde pública e de desempenho agronômico, considerados mais rígidos para os 

registros de agrotóxicos 16,35,36. São apresentados, os termos propostos pelo PL em pauta para 

a alteração da lei supracitada, que representam um retrocesso às conquistas legislativas. 
Objetiva essa alteração fazer com que a produção de grãos no Brasil tenham maior aceitação no 

mercado internacional, substituindo o “termo Agrotóxico” por “Produtos Fitossanitários”. No Art. 5, 

Capítulo II, agrotóxico é denominado como “produto defensivo fitossanitário”, o que permite minimizar 

ou mesmo anular a percepção de toxicidade intrínseca que essas substâncias representam à saúde 

humana e ao meio ambiente, transmitindo uma ideia de que são inofensivos. Os agrotóxicos podem 

produzir efeitos deletérios à saúde que variam com o princípio ativo, a dose absorvida, a forma de 

exposição e as características individuais da pessoa exposta. As consequências descritas na literatura 

compreendem alergias; distúrbios gastrintestinais, respiratórios, endócrinos, reprodutivos e 

neurológicos; neoplasias; mortes acidentais; e suicídios, como prejuízo, as alterações na Legislação 

dos agrotóxicos acarretará; Perda do poder de decisão dos Ministérios da Saúde e do Meio 

Ambiente, Perda de autonomia dos estados, Flexibilização dos casos de proibição dos registros. 

Comparação entre a Legislação vigente e o Projeto de Lei em tramitação no Congresso 

Nacional. 

Lei 7.802/1989 PL 3.200/2015 

Art. 9o No exercício de sua competência, a 
União adotará as seguintes providências: 
 
I – legislar sobre a produção, registro, 
comércio interestadual, exportação, 

Art. 24o No exercício de sua competência, a 
União adotará as seguintes providências: 
 
I – legislar sobre a produção, registro, 
comércio interestadual, exportação, 
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importação, transporte, classificação e 
controle tecnológico e toxicológico; 
 
II – controlar e fiscalizar os estabelecimentos 
de produção, importação e exportação; 
 
III – analisar os produtos agrotóxicos, seus 
componentes e afins, nacionais e importados; 
 
IV – controlar e fiscalizar a produção, a 
exportação e a importação. 
Art. 10o Compete aos Estados e ao Distrito 
Federal, nos termos dos art. 23 e 24 da 
Constituição Federal, legislar sobre o uso, a 
produção, o consumo, o comércio e o 
armazenamento dos agrotóxicos, seus 
componentes e afins, bem como fiscalizar o 
uso, o consumo, o comércio, o armazenamento 
e o transporte interno. 

importação, transporte, classificação e 
controle tecnológico, ambiental e 
toxicológico; 
 
II – controlar e fiscalizar os estabelecimentos 
de produção, importação e exportação; 
 
III – analisar os produtos defensivos 
fitossanitários e de controle ambiental, seus 
componentes e afins, nacionais e importados; 
 
IV – controlar e fiscalizar a produção, a 
exportação, a importação e o transporte 
interestadual. 
 
Art. 26o Compete aos Estados e ao Distrito 
Federal, nos termos dos art. 23 e 24 da 
Constituição Federal, legislar supletivamente 
sobre o uso, o comércio e o armazenamento de 
produtos defensivos fitossanitários e de 
controle ambiental, seus componentes e afins, 
bem como fiscalizar o uso, o armazenamento 
e o transporte interno. 

 

A PL 3.200/2015 figura um retrocesso às conquistas legislativas, suprimindo conceitos 

importantes da Lei no 7.802/1989, como uma manobra para fragilizar ainda mais a fiscalização 

e o registro dos agrotóxicos mais utilizados no país. 

 

3. Efeitos do uso indiscriminado de agrotóxicos à saúde humana e ao meio ambiente 

 

Rachel Carson (1962), já alertava o mundo em relação ao uso de agrotóxicos. Em seu 

livro, Primavera Silenciosa (1962), Carson chamou a atenção do mundo para a contaminação 

do meio ambiente por pesticidas. O título do livro fazia referência ao sumiço dos pássaros em 

paisagens dos Estados Unidos, exterminados pelo DDT, que, por causa da denúncia, acabou 

sendo banido do país em 1972. No Brasil, só em 2009 o DDT foi completamente banido. 

O projeto de lei (PL 6.299/2002 e PL 3.200/2015) que serviu de base para o texto que os 

deputados agora aprovaram no Congresso Nacional “O pacote do Veneno”. Objetiva acelerar 

o processo de registro, alegam: "substâncias mais modernas, desenvolvidas a partir de 

pesquisas científicas, ainda mais seguras do que as utilizadas atualmente”. Críticos desses 
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novos projetos de lei asseguram que a legislação em vigor, apesar da necessidade de 

atualizações pontuais, é mais adequada para a proteção da saúde humana e do meio ambiente. 

Os agrotóxicos são produtos utilizados na agricultura para eliminar pragas, doenças e 

plantas invasoras que prejudicam o desenvolvimento de uma plantação. Para além, dos 

benefícios para a agricultura, os agrotóxicos são extremamente nocivos para os seres vivos e 

podem desencadear contaminação e poluição do solo, água e até mesmo do ar. 

A contaminação dos solos nas regiões onde há uma pratica frequente de uso de 

agrotóxicos, pode ocorrer em razão da aplicação direta dos produtos nas plantas ou, então, por 

intermédio da utilização de água contaminada e do contato com embalagens descartadas 

indevidamente, podendo desencadear outros problemas, como, incapacidade do solo de reter 

grande quantidade de contaminantes, com o tempo, eles fragilizam-no e reduzem a sua 

fertilidade. Morte de microrganismos, diminuir a biodiversidade do solo, ocasionar acidez, 

entre outros problemas. 

O ar também exposto aos agrotóxicos, podem ficar em suspensão. Esses produtos na 

atmosfera podem desencadear a intoxicação de pessoas e de outros organismos vivos que 

respiram esse ar contaminado. 

As águas também são contaminadas por agrotóxicos. Segundo o IBGE, a contaminação 

dos rios por esses produtos só perde para a contaminação por esgoto. Nesse caso, rios e lagos 

podem entrar em contato com o produto mediante o lançamento intencional e por escoamento 

superficial a partir de locais onde o uso de agrotóxicos é realizado. Nos casos mais graves, os 

agrotóxicos podem desencadear a morte de várias espécies de plantas aquáticas e animais, 

influenciando toda a comunidade aquática e também os seres humanos, por meio dos alimentos 

contaminados ingeridos. Dependendo do tipo de agrotóxico ingerido, pode sofrer graves danos 

à saúde e até mesmo morrer. Entre os problemas mais recorrentes estão as lesões nos rins, 

cânceres, redução da fecundidade, problemas no sistema nervoso, convulsões, depressões, 

suicídio e envenenamento. 

Diante de tantos problemas causados pelos agrotóxicos, faz-se necessário um descarte 

adequado e que a aplicação desses produtos seja feita de maneira prudente e rigorosa.  

Importante também, que novas maneiras de proteger as culturas sejam criadas com vistas a 

diminuir os impactos ambientais e os riscos à saúde dos seres vivos. 
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A Organização Mundial da Saúde estima que, a cada ano, entre três e cinco milhões de 

pessoas são contaminadas por agrotóxicos em todo o mundo (Jeyaratnam, 1990; ILO, 1997). 

Alguns autores acreditam que tais números podem chegar a 25 milhões de trabalhadores/ano 

somente nos países em desenvolvimento (Jeyaratnam, 1990; Levien & Doull, 1993). É 

inegável a seriedade do problema, sobretudo nos países em desenvolvimento, responsáveis por 

aproximadamente 20% do consumo mundial de agrotóxicos e onde estão localizados 70% dos 

casos de intoxicação (ILO, 1997). 

Comunicação pessoal (Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde, 2003). Os 

agrotóxicos, como visto, são constituídos por uma grande variedade de substâncias químicas 

ou produtos biológicos. São produtos desenvolvidos para matar, exterminar, combater, 

dificultar a vida (muitos atuam sobre processos específicos, como os reguladores do 

crescimento). Assim, por atuarem sobre processos vitais, em sua maioria, esses venenos têm 

ação sobre a constituição física e a saúde do ser humano (EPA, 1985). Os efeitos sobre a saúde 

podem ser de dois tipos: 1) efeitos agudos, ou aqueles resultantes da exposição a concentrações 

de um ou mais agentes tóxicos capazes de causarem dano efetivo aparente em um período de 

24 horas; 2) efeitos crônicos, ou aqueles resultantes de uma exposição continuada a doses 

relativamente baixas de um ou mais produtos. Os efeitos agudos são aqueles mais visíveis, que 

aparecem durante ou após o contato da pessoa com o produto e apresentam características bem 

marcantes. No caso dos agrotóxicos, essas características podem ser espasmos musculares, 

convulsões, náuseas, desmaios, vômitos e dificuldades respiratórias (OPS, 1996). Já os efeitos 

de uma exposição crônica podem aparecer semanas, meses, anos ou até mesmo gerações. 

 

4. Histórico da monocultura na área de estudo e o uso de agrotóxicos 

 

Segundo Ribeiro (2008), A microrregião Sudoeste de Goiás é a parcela do território 

goiano que mais recebeu fixos, fluxos e investimentos financeiros para a tecnificação da 

agricultura. A região recebeu incentivos diretos do POLOCENTRO, por meio da constituição 

do pólo Rio Verde – Jataí, sendo preparada, a partir disso, para os objetos tecnificados 

disponíveis no pacote tecnológico da revolução verde. A partir de então, a MRH é tida como 

sinônimo da agricultura no seu estágio melhor elaborado, tendo sua capacidade produtiva 

reconhecida nacional e internacionalmente. 
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Tese de doutoramento de Dimas Moraes Peixinho, sob título “A dinâmica sócio espacial 

do modelo técnico produtivo da sojicultora no Cerrado e a formação de centros dinâmicos o 

caso de Rondonópolis (MT) e Rio Verde (GO)” (2006), a forma com que ocorre a abordagem 

as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do Cerrado como POLOCENTRO 

(Programa de Desenvolvimento do Cerrado ) e PRODECER (Programa de Cooperação Nipo 

Brasileiro para o Desenvolvimento dos Cerrados), programas que exerceram grande 

contribuição para o desenvolvimento agrícola nessa Microrregião, deverão ser utilizadas na 

construção dessa tese.  

Vários foram os fatores que contribuíram para o desenvolvimento de grandes 
propriedades na Região Centro-Oeste, especialmente no Estado de Goiás, de em 
publicação o Modelo de desenvolvimento, agrotóxicos e saúde: um, panorama da 
realidade agrícola brasileira e propostas para uma agenda de pesquisa inovadora,ntre 
os quais podemos citar: a) em primeiro lugar, a formação histórica da região que 
sempre se pautou em grandes propriedades devido à força advinda da pecuária; b) o 
fato de ser a segunda extensão territorial do Brasil, dominada pelo cerrado, que teve 
a sua ocupação recente marcada por um modelo técnico baseado na grande 
propriedade. Essa “redescoberta” dos cerrados foi marcada pelas políticas públicas 
dos últimos 50 anos, com a Marcha para o Oeste, a construção de Goiânia, de Brasília, 
e, especialmente. (PEIXINHO, 2006). 

 

A partir desses programas de incentivos e investimentos desencadeados principalmente 

pela Revolução Verde, passou-se a utilizar cada vez mais agrotóxico, em quantidade e em 

nocividade a saúde e ao ambiente. 

Diante dessa realidade, Ribeiro (2008), assegura que, a agricultura contemporânea 

desenvolvida no Sudoeste de Goiás pode ser identificada e analisada a partir de dois matizes: 

um que reconhece a importância e justifica este modelo de exploração, tendo em vista o bônus 

econômico que gera; outro que percebe os problemas e prejuízos, sociais e ambientais, 

decorrentes da mesma. 

O estudo proposto busca contribuir para uma reflexão sobre o uso dos agrotóxicos, 

considerando o que rege a legislação brasileira, as novas propostas do atual governo federal e 

a intensificação dos riscos à saúde única, incluindo neste termo, a saúde humana, animal e 

ambiental. 

 

5. Considerações  

A abordagem desse tema corrobora com informações relevantes e imprescindíveis para 

a população que na sua maioria é inerte a tal realidade, despertando a curiosidade em verificar 
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a composição química dos produtos agrotóxicos mais utilizados, a verificação por meio das 

Secretarias de Saúde Pública os danos causados a saúde humana,  verificar, também os 

produtores e o discurso do desenvolvimento sustentável se é voltado para um real interesse 

socioambiental ou como justificativa para a expansão e lucratividade do setor. Compreender a 

composição dos agrotóxicos mais utilizados,  a evolução das técnica na utilização desses 

produtos se estão voltados para o controle sanitário e ambiental das produções em grande e 

pequena escala. Despertar tambem para os casos de doenças e obtos causados pelos produtos 

tóxicos; Compreender a dinâmica da produção em grande escala e possíveis práticas de 

desenvolvimento sustentável.  

Por fim, este trabalho objetiva apresentar o panorama da utilização de agrotóxicos na 

microtegiao do sudoeste de Goias (GO), considerando a Legislação que regulamenta o uso de 

agrotóxicos, para que a partir das normas identificar coerências e contradições entre as leis 

vigentes e o que é praticado pelas empresas e produtores, e demonstrar os riscos à saúde humana 

e ambiental.  
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IN-SUJEIÇÃO DO TERRITÓRIO CAMPONÊS AO CAPITAL 

 

Bernadete Maria Coêlho Freitas 

Resumo: 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a reprodução e a resistência camponesa e sua relação com 

o uso de agrotóxicos no contexto de sujeição da renda da terra ao capital em frações de território 

atingidos pela política pública de perímetros irrigados no Baixo Jaguaribe, leste do Ceará. O 

estudo é fruto da tese de doutorado da autora e parte do princípio que o campesinato deve ser 

analisado de dentro do capitalismo, como uma classe social, como defendem Shanin (1980; 

1983); Oliveira (2004; 2007); Martins (1980; 1981; 2004), Bombardi (2003; 2004; 2007), 

dentre outros. Ao passo que ocorre a expansão do capitalismo no campo, por meio do 

assalariamento, de forma contraditória e combinada amplia-se a reprodução camponesa, 

embora a renda da terra, muitas vezes, esteja subordinada ao capital, questão que desencadeia 

intensas conflitualidades no campo brasileiro (OLIVEIRA, 1991; 1999; 2001; BOMBARDI, 

2004; 2007; FERNANDES, 1996; 1999). Do ponto de vista metodológico, a pesquisa toma 

como referência a análise da totalidade (KOSIK, 1976; LOWY, 2007), utilizando técnicas de 

pesquisa que dialoguem com essa premissa, através de trabalhos de campo, incluindo 

procedimentos de pesquisa-ação/participante e da pedagogia do território; análise de dados 

oficiais de órgãos vinculados ao Ministério da Saúde e de pesquisas científicas; e, elaboração 

de mapas, quadros e tabelas que subsidiariam as argumentações desenvolvidas no trabalho. A 

atualidade do campesinato e da questão dos agrotóxicos constituem-se temas relevantes para 

interpretação do campo brasileiro, sobretudo se tratados de forma indissociável da questão 

agrária. Com o avanço do capital no campo nos últimos anos o uso de agrotóxicos ampliou no 

Brasil de forma sistemática. Desde 2008 o país tornou-se o maior consumidor de agrotóxicos 

do mundo, refletindo no avanço do mercado de agrotóxicos, que cresceu 190% entre os anos 

de 2002 e 2012, superando o crescimento mundial, de 93%, nesse período (CARNEIRO et al, 

2015), questão que tendo a acentuar-se devido às liberações de agrotóxicos pelo atual governo. 

De acordo com estudos realizados por órgãos vinculados ao Ministério da Saúde, ocorreu o 

aumento de 13% das vendas de agrotóxicos no país, com faturamento líquido de R$25 bilhões 
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(BRASIL, 2016). Como consequência, verifica-se a sujeição da renda da terra camponesa cada 

vez maior (MARTINS, 1981), via capital comercial de agrotóxicos, em territórios atingidos 

pela Política Nacional de Irrigação, através dos perímetros públicos irrigados, a exemplo do 

leste cearense. No caso dos camponesas do Perímetro Irrigado de Morada Nova, estes se 

submetem, atualmente, à compra de insumos agrícolas (incluindo os agrotóxicos) por juros 

altos, sob pena de ter que entregar toda a produção às lojas que comercializam agrotóxicos, 

caso não consigam efetuar o pagamento de seus débitos. De modo geral, pelo menos 30% da 

renda são destinados aos gastos com agrotóxicos, se somada aos demais insumos agrícolas 

chegam a 50%, podendo atingir até 70% da renda. O papel do Estado nesse processo é o de 

incentivar o uso de agrotóxicos por meio de isenção de impostos, de legislações flexíveis, de 

monitoramento insuficiente e escolha do agronegócio como modelo predominante no país, no 

atual contexto da mundialização do capital na agricultura (CHESNAIS, 1996; OLIVEIRA, 

2016). No Ceará, o agronegócio não somente utiliza agrotóxicos como dissemina um formato 

de agricultura dependente de venenos, favorecendo a subordinação da renda da terra camponesa 

pelo capital monopolista. Como base em análise do Censo Agropecuário de 2006, Bombardi 

(2011) mostra que pouco mais de um terço das pequenas propriedades utilizam agrotóxicos no 

Brasil. No Ceará, a relação de comercialização de agrotóxicos por área plantada ampliou, 

significativamente, entre 2012 e 2013, saltando de 7kg/hectare para 19,75kg/hectare, 

respectivamente, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro (135,45kg/ha) e São Paulo 

(35,72kg/ha), no ano de 2013 (BRASIL, 2016). Como materialização das resistências, os 

camponeses construíram o Assentamento Bernardo Marin II, no Perímetro Irrigado Tabuleiros 

de Russas, e o Acampamento Zé Maria do Tomé, no Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi, 

ambos coordenados pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Do mesmo modo que 

outras comunidades camponesas atingidas pelos perímetros irrigados lutam para permanecer 

ou retornar a terra e assegurar vida digna. Diante dos problemas à saúde e ao ambiente, 

pesquisadores das Universidades e profissionais de órgãos públicos, vinculados ao Ministério 

da Saúde, juntamente com os movimentos sociais, têm conformado no Ceará uma articulação 

e coesão política no sentido de promover debates e dar visibilidade à questão dos agrotóxicos e 

cobrar do Estado alternativas de base agroecológica (ALTIERI, 2002) para o campo, visando a 

preservação do ambiente e da população que produz e que consume os alimentos. A política de 

irrigação do Nordeste propiciou não somente o avanço do agronegócio e do uso de agrotóxicos, 

como também a sujeição da renda da terra e a contaminação do corpo e da mente de 
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camponeses, visto que parte significa destes não acredita mais em produção sem o uso de 

veneno, passando a incorporar a monocultura, p que alterado seu modo de vida. Esse processo, 

contraditoriamente, tem refletido em resistências da agricultura camponesa cearense 

(RIGOTTO 2011; FREITAS, 2010; 2011), revelando que se trata, no âmbito da análise 

geográfica, de um processo de (in)sujeição do território camponês ao capital, não apenas de 

sujeição da renda da terra camponesa ao capital, conforme descreveu José de Souza Martins. 

Essas questões apontam para compreensão do campesinato como classe social que luta contra 

a subordinação, embora em muitos casos continuem sujeita ao capital. Acredita, ainda, na 

relevância dessa classe pelo papel que desempenha no conjunto da sociedade, frente ao 

potencial para produção de alimentos mais saudáveis, além da defesa e reafirmando da vida 

presentes em seu modo de vida e de produzir. Referências ALTIERI, M. Agroecologia: bases 

científicas para uma agricultura sustentável. Guaíba: Agropecuária, 2002.BRASIL. Ministério 

da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental 

e Saúde do Trabalhador. Relatório de Agrotóxicos na ótica do Sistema Único de Saúde. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agrotoxicos_otica_sistema_unico_saude_v1_t.1.pd

f. Acesso em: 20 mar. 2016.BOMBARDI, L. M. O papel da geografia agrária no debate teórico 

sobre os conceitos de campesinato e Agricultura Familiar”. In: Geousp. nº 14, São Paulo, 2003. 

(p. 107-117).______. O bairro reforma agrária e o processo de territorialização camponesa. São 

Paulo: Annablume, 2004.______. A dialética e a geografia agrária na obra de Ariovaldo 

Umbelino de Oliveira. In: FERNANDES, Bernardo Mançano Fernandes.; MARQUES, Marta 

Inez Medeiros.; SUZUKI, Júlio Cesar. (orgs). Geografia agrária: teoria e poder. São Paulo: 

Expressão Popular, 2007. (p. 315-337).______. A intoxicação por agrotóxicos no Brasil e a 

violação dos direitos humanos. Direitos humanos no Brasil 2011: Relatório da Rede Social de 

Justiça e Direitos Humanos. São Paulo: Expressão Popular, 2011. Disponível em: 

<http://www.social.org.br/index.php/relatorios/relatorios-portugues/137-direitoshumanos-no-

brasil-2011.html>. Acessado em: 11 ago. 2016.CARNEIRO, F. F. et al (Org.) Dossiê 

ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: EPSJV; São 

Paulo: Expressão Popular, 2015.CHESNAIS, F. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã, 

1996.FERNANDES, B. M. MST: Formação e territorialização. São Paulo: Editora HUCITEC, 

1996.______. Brasil: 500 anos da luta pela terra. São Paulo. Revista reforma agrária. Volume 

28 - nº. 1, 2 e 3 - JAN/DEZ de 1998 e volume 29 - nº 1 JAN/AGO de 1999.FREITAS, B. M. 
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1VOO DE RAPINA – AGRO É MORTE: ENSAIO SOBRE O AVANÇO DO 
AGRONEGÓCIO E SEUS PROJETOS DE MORTE EM TERRITÓRIOS 

TRADICIONAIS NO NORDESTE DO PARÁ 
 

Deise da Mota Pimenta¹ 
 
 
Resumo: O presente trabalho trata de um ensaio que busca trazer à tona as múltiplas formas de 

resistências encontradas por remanescentes quilombolas do Quilombo Vila Formosa e Indígenas da etnia Tembè 
Tenètehara, ambas comunidades localizam-se às margens do Rio Acará, que recebe o mesmo nome da cidade do 
Acará localizada na região nordeste do Pará. Trata-se de populações majoritariamente ribeirinhas, indígenas e 
quilombolas que vivem do plantio de pluriculturas. Essas populações auto implicam-se coletivamente ao forjarem 
estratégias de luta contra o avanço do agronegócio e seus projetos de morte que transformam tais territórios e 
populações em alvo de ações de rapinagem por latifundiários e pelo agronegócio que atuam pela destruição do 
planeta com plantio das monoculturas fazendo uso de inúmeros agrotóxicos para o plantio do dendê. 
 
Palavras Chave: territórios tradicionais – agrotóxicos- barbárie– resistência   

     
 
Introdução 
 

O cenário de um mundo colapsado, barbarizado tornou-se a principal lente sob as quais 

nós os que fomos forjados no olho da barbárie, nós que somos e fomos historicamente pólvora 

do rogado desenvolvimento das ditas forças produtivas, o encaramos, tanto que ao olharmos 

para este mundo nós nos reconhecemos embaixo de seus escombros. Sobre a concepção de 

barbárie utilizada neste ensaio, Menegat (2006) nos provoca a pensar sobre os alicerces da ideia 

que busca desassociar de que a civilização é parte dorsal da modernidade e desenvolvimento 

capitalista.  

Ou seja, os ditos processos civilizatórios encampados pelo ocidente não consideram o 

humano em sua humanidade e aprofundam drasticamente o fosso da barbárie que nos assola. 

Tal cenário nos remonta o mundo em ruínas sob o qual impera a urgente e insaciável 

necessidade de valorização do valor, neste sentido nosso mirante para construção de crítica 

radical a esta forma social se constrói a partir de baixo, a partir do que de forma perspicaz Kurz 

(2013) afirma:       

 
Não foi, porém, a força produtiva, mas pelo contrário uma retumbante força destrutiva 
que abriu caminho à modernização, a saber, a invenção das armas de fogo. Embora 
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essa correlação há muito seja conhecida, nas mais célebres e consequentes teorias da 
modernização (inclusive no marxismo) ela permaneceu de todo subestimada. (KURZ, 
Robert pág. 2) 

   

Porém, o que nos fora indicado para leitura crítica da forma social capital foram lentes 

trincadas, sob as quais nossos olhos míopes e estigmatizados tentaram compreender esta forma 

social, tal leitura se dava sob o ethos de que contradição capital/trabalho aliado ao 

desenvolvimento das forças produtivas esgarçariam as contradições desta forma social até que 

o sujeito revolucionário – classe trabalhadora insurgisse e cumprisse sua missão revolucionária, 

a saber, a revolução e a superação desta ordem, compreensão essa amplamente divulgada por a 

grande parte de uma esquerda tradicional com ares etapista desenvolvimentista. 

Acreditamos assim que a conjuntura mundial em face de barbárie e colapso – 

esgotamento total das possibilidades de vida no planeta se impõe devido às características 

destrutivas das origens do modo desta forma social. Sabemos que as correntes que leram o 

desenvolvimento das forças que imperam no capitalismo como sendo produtivas logo 

evolutivas são hegemônicas no campo da esquerda tradicional, que durante décadas optou pela 

narrativa da história como progresso, para nós, tal leitura já não nos serve como uma crítica 

urgente e radical a este mundo que rui sob nossos pés. 

  Tal conjuntura carrega consigo símbolos que são didáticos para compreendermos que 

esta forma social de valorização do valor, onde as grandes economias mundiais representadas 

pelo capital financeiro sob o afã de recuperar suas perdas das taxas de lucro não mais possíveis 

em nosso tempo, e porque não dizer a extinção da vida e do planeta como um todo, impõe sobre 

nós enquanto periferia do capital a catástrofe, sem nos permitir as ilusões do progresso ou 

futuro. 

Para compreendermos a conjuntura atual e irmos além do senso comum, precisamos 

recolocar o lugar da crítica à economia política e assim a esta forma social, pois tais elaborações 

nos ajudarão a apreender o movimento do real bárbaro em que estamos inseridos. Uma 

realidade sob a qual não podemos trabalhar com a ideia de futuro, pois nos é insuportável esta 

forma social e o futuro nos parece como algo que é inalcançável, pois já passou para GOMEZ 

(2013) - O futuro se achata diante dos nossos olhos quando já não podemos pensar em termos 

de progresso e o horizonte futuro se mostra como uma reprodução piorada daquilo que está em 

curso. Logo, um cenário de urgências se coloca para toda vida no planeta. 
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W. Benjamin em sua obra, uma leitura das teses sobre os conceitos de história nos indica 

elementos importantíssimo para que possamos elaborar críticas e estratégicos movimentos de 

resistências para a contemporaneidade, pois cada dia torna-se urgente lançarmos mão de teorias 

atualizadas sobre nosso tempo que nos auxiliarão a ler e produzir possíveis saídas de um mundo 

em ruínas. Nesta obra Benjamim discorda da leitura do marxismo ortodoxo que concebe a 

revolução como um desdobramento automático do desenvolvimento econômico e tecnológico, 

ou mesmo das contradições das relações de produção e reprodução dessa forma social. 

Deste modo o autor nos apresenta um conceito que atende de forma cirúrgica o nosso 

tempo de barbárie - o conceito de interrupção da evolução histórica que leva a catástrofe, para 

tal movimento Benjamim nos reapresenta o conceito grego de virar (trephein) pra baixo, ou 

seja, fazer ficar de ponta cabeça. Esta produção marca o período em que o autor se afasta das 

chamadas ilusões do progresso, tecendo outra teoria da história’. O marco histórico de sua 

produção é o ápice do fascismo europeu, sob efeitos deste repugnante fato histórico, Benjamim 

busca inspiração no conceito de justiça de Scholem, sob a qual faz uma interpretação - “do 

ponto de vista dos vencidos, não só a história das classes oprimidas, como dos párias todos, das 

mulheres aos judeus, dos ciganos aos índios e negros.” 

Neste sentido Benjamim nos coloca a urgente necessidade de lermos a história a 

contrapelo, ou seja, ir contra a versão da história oficial, remar contra a maré, contra a corrente. 

Por esta razão, a partir da compreensão do conceito de história a contrapelo, lançamos mão 

também de outra obra do mesmo autor - O Narrador (1994), para elaborarmos este ensaio, que 

objetiva trazer elementos para o debate sobre a conjuntura em que estamos inseridos. Uma das 

características comum aos grandes narradores: 
 [...] é a facilidade  como se movem para cima e para baixo nos degraus de sua 

experiência, como numa escada. Uma escada que chega até o centro da terra e que se perde 
nas nuvens – é a imagem de uma experiência coletiva, para qual mesmo o mais profundo 
choque da experiência individual, a morte, não apresenta nem um escândalo ou impedimento. 
(BENJAMIM; pág. 16) 

 

Associamos esse movimento de mover  para cima e para baixo, ou mesmo de virar de 

ponta pra baixo, de fazer ficar de ponta cabeça à necessidade também urgente de lermos a 

história a contrapelo para isto elaborar e trazer à memória a narrativa de um personagem que 

povoou minha caminhada no campo da filosofia e porque não dizer desse movimento de leitura 

da história em constante movimento contraditório, trata-se de um velho caboclo amazônida que 
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ainda em minha tenra idade nos mostrou a necessidade da arte de narrar, de elaborar sobre o 

cotidiano o intercâmbio de experiências. 
É a experiência de que a arte de narrar está em vias de extinção. São cada vez mais 
raras as pessoas que sabem narrar devidamente. Quando se pede a um grupo que 
alguém narre alguma coisa, o embaraço se generaliza. É como se estivéssemos 
privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de 
intercambiar experiências. (BENJAMIM; Walter; pág. 01) 

Compreendemos a urgência de intercambiar experiências como uma faculdade humana 

coletiva, e desconfiamos que em tempos de barbárie como nosso, nem tanto segura, mas 

urgente. O território sob o qual traçaremos nossa narrativa trata-se de uma Cidade chamada 

Acará, localizada no interior do Pará, cidade ribeirinha de aproximadamente 53.605 habitantes, 

o nome do nosso intercambiador é Mandinho, caboclo do mato, nascido e criado em terras 

quilombolas nas cabeceiras do Rio Acará/ nordeste.2  

Quando criança a cidade do Acará parecia enorme, e de fato o era, pois territorialmente 

ela possui extensão equivalente a uma área de 4363,6 km² de terras, fora a configuração de 

dezenas de igarapés, que significa caminho de canoa - canal estreito ou braço natural do rio 

navegável – citados acima, que formam a cidade e Igapós – trechos inundados de floresta com 

vegetação característica. Naquela época o principal meio de transporte da cidade era a canoa, 

por canoa era o único acesso de quem chegava de ônibus à margem da cidade vindo da capital 

Belém.  

As canoas eram guiadas por homens, velhos, jovens e adolescentes que possuíam nesta 

atividade sua principal fonte se sustentação econômica, a saber, ainda na época dos cruzeiros – 

dinheiro da época, as canoas possuíam o piloto – quem guia o casco feito de madeira com remo, 

o mesmo carregava mais umas cinco ou seis pessoas que sentadas em um pequeno pedaço de 

madeira se equilibravam até a margem, diariamente atravessavam passageiros de uma lado do 

rio, onde chegavam os ônibus da Cidade de Belém, rumo à cidade do Acará.  

  Neste cenário estive inserida, ora enquanto alguém que pilotava a canoa ora como 

alguém que era levada como passageira, meu cotidiano era atravessado indubitavelmente pela 

presença do rio Acará, era nele que eu minha família e outras famílias da cidade pegávamos 

água para filtrar em um pote (filtro de barro) para bebermos, lavávamos roupas, e, sobretudo 

nos banhávamos até que nossos dedos engelhassem (enrugassem), nos alimentávamos dos 

 
2 O rio Acará se localiza na chamada região Guajarina conectada ao rio Guamá ou Baía do Guajará, próximo da 
capital do Estado, região de águas doces diferenciada da parte do nordeste paraense banhada pela costa atlântica. 
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peixes do rio, das frutas que a maré trazia na vazante. Era nossa celebração diária, não havia 

um dia sem que não estivéssemos no rio. 

O personagem caboclo amazônico que traremos nesta narrativa estava inserido nesta 

dinâmica cotidiana diretamente ligada à margem do rio. Nosso velho amazônida é senhor 

Mandinho, irmão de minha mãe, o mesmo desenvolvia uma atividade um tanto quanto perigosa, 

“acompanhante de bois.” Quando éramos crianças por volta dos sete anos de idade, Tio 

Mandinho que morava conosco ficava dias sem que nós tivéssemos notícias, e isso chamou 

minha atenção, perguntávamos para nossa mãe sobre seu paradeiro e a mesma dizia: ele foi 

levar o boi, não compreendíamos, mas aceitávamos tal explicação. 

Nosso personagem não estudou em escolas, não sabia ler nem escrever, se criou na lida 

da roça nas cabeceiras do rio em terras quilombolas, no interior do Acará, e também terras 

indígenas. Esta localidade no nordeste do Pará possuía grandes fazendas com milhares de 

hectares de terra à serviço da criação de gado. Após alguns anos adiante, nos anos 2000 parte 

destas terras (fazendas) foi comprada por transnacionais, e então transformadas pela 

barbarização do plantio da monocultura da palma do Dendê, desmatando grande área de floresta 

amazônica - árvores centenárias como embaúba, a castanheira, a andiroba. 

Ao mesmo tempo em que a Vale S/A, a partir da parceria com a Biopalma instalavam-

se na região do alto Acará, com toda destruição que lhes são peculiares, alguns hectares de 

terras foram demarcadas como terra de pertencimento de remanescentes quilombolas e a rio 

acima estão os indígenas da etnia Tembé Tenètehara, ou seja, convivem no mesmo espaço os 

remanescentes quilombolas, indígenas tembé e o destruidor agrotóxico, poluindo rios, 

nascentes, o solo e matando por intoxicação pelo ar, águas e solo os moradores do nordeste do 

Pará, essa realidade é de forma alarmante mascarada de desenvolvimento e produção de 

alimentos. 

Meu velho, acostumado à lida, roça, pois plantava arroz, tabaco, gergelim, mandioca, 

praticante de caças de subsistência, tem como característica uma alegria e dureza perspicaz que 

só um narrador de grandes histórias pode ter. Largou as cabeceiras do rio para morar conosco 

na cidade do Acará, umas nove horas de barco subindo o rio para o local onde ele nasceu e 

cresceu. Desta feita na cidade do Acará residindo conosco ele se transformou em acompanhante 

de boi, serviço que lhe encomendava os fazendeiros da região. Àquela época havia três grandes 

fazendas na região do nordeste paraense. 
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   Certa vez, o velho amazônida após dias sem notícias retorna a nossa casa, o procurei 

e lhe indaguei o que era ser acompanhante de boi, e pra onde ele os acompanhava, o mesmo 

sorriu e me disse que os bois eram de propriedade de um grande fazendeiro que lhe pagava para 

sair com os bois da cidade do Acará  caminhando, isso mesmo  pé, por dentro das matas 

amazônicas no breu da floresta - os levava até a sede da fazenda localizada em Vila Formosa, 

subindo as cabeceiras do rio.  

O percurso durava seis a sete dias de caminhada, nessas viagens ele andava pela mata 

de dia e descansava parte da noite saindo pela madrugada para aproveitar a luz do dia. Escutei 

atônita e imaginava inúmeras adversidades, perigos a que se submetia o acompanhante de bois, 

assaltos, mordida de cobras, fome, sede, doenças tropicais. Todas as narrativas que nosso tio 

Mandinho utilizava para nos ilustrar sua perigosa função remonta estruturas de poder, 

concentração de terra por grandes latifundiários. 

Conflitos armados entre ribeirinhos e fazendeiros que avançavam suas cercas em terras 

coletivas (indígenas e quilombolas), em suma contava enquanto narrador sobre territórios em 

disputas. Mas, também tinha principal característica de um exímio narrador como nos aponta 

Benjamin, o senso prático, pois nos falava das possibilidades de forjar estratégias para 

resistências. Benjamin nos aponta que o narrador é, sobretudo um homem que sabe dar 

conselhos, nosso narrador, em dias de profunda ausência de intercâmbios de experiências, nos 

presenteia com escuta qualificada e inúmeros conselhos utilitários.  

O território sobre o qual nos narra o caboclo amazônida trata-se de um palco de lutas 

históricas travadas por mulheres, homens, crianças, idosos pela posse da terra na região do 

Estado do Pará, reconhecida mundialmente como uma região onde mais se assassinam 

camponeses, extrativistas e defensores dos direitos humanos. Não nos esquecemos do dia 17 de 

abril de 1996 no Município Eldorado dos Carajás, território este de 39 mil hectares de terra, que 

anterior a ocupação ilegal da família de latifundiários, representados pelo patriarca Plínio 

Pinheiro era território pertencente a etnia dos indígenas Kayapó. 

Neste local, espoliado pelo latifúndio, dezenove militantes entre eles mulheres, crianças, 

e homens dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) foram brutalmente massacrados, 

mutilados e despedaçados com foices e terçados a mando do Estado pelas mãos da Polícia 

Militar. Uma das questões que permeia o imaginário social de terror destes tempos do Massacre 

de Eldorado é o fato de que dos dezoito juízes de Direito pertencentes a comarca de Belém 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 13 – Agrotóxicos, Transgênicos e Outras Tecnologias no Campo: Usos e Abusos 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
6804 

 

dezessete deles se recusam a participar do julgamento dos policiais alegando que os cento e 

cinquenta e cinco policiais atuantes no Massacre eram vítimas. 

 O mandante da ação militar partiu da ordem do então Secretário de Segurança do Estado 

do Pará Paulo Sette Câmara, que declarou que autorizara “usar a força necessária, inclusive 

atirar.” O massacre de Eldorado tornou-se o maior julgamento do Brasil, duraram total 

dezesseis anos, onde dos cento e cinquenta e cinco policiais militares acusados apenas dois 

foram condenados - Coronel Pantoja e o Major Oliveira que recorreram inúmeras vezes das 

sentenças, os dois a partir da sentença deferida ficaram presos dois anos e estão soltos. Dos 

dezenove trabalhadores assassinados, pelo menos dez deles foram assassinados à queima roupa, 

e pelo menos sete foram mortos por instrumentos cortantes, como facões, foices e terçados. 

Em 24 de maio de 2017, ocorreu também no Pará a segunda maior chacina do Brasil no 

campo em vinte anos. A data refere-se ao também Massacre de Pau D’arco onde dez 

trabalhadores rurais foram brutalmente assassinados por policiais militares enquanto dormiam, 

o extermínio aconteceu por volta das seis horas da manhã. O marco temporal de vinte anos faz 

alusão ao Massacre de Eldorado dos Carajás. Massacres como o de Eldorado dos Carajás e de 

Pau D’arco é o modo estruturante e estruturador da barbárie no Pará, que possui uma estrutura 

fundiária absurdamente colonialista com requintes de espoliação, onde enormes territórios 

improdutivos são concentrados por latifundiários que se valem de grilagem de terras públicas e 

judicialmente contam com o braço armado da estrutura o Estado. 

Os territórios das populações tradicionais ribeirinhas, povos indígenas e quilombolas tal 

como homens e mulheres que vivem do plantio de pluriculturas são objetos de espoliação por 

latifundiários e pelo agronegócio que se estrutura pela destruição do planeta com plantio da 

monocultura. Sobre tais lutas, traremos aqui o território para onde o nosso narrador amazônida 

acompanhava os bois dos fazendeiros que é localizado nas cabeceiras do Rio Acará. Trata-se 

de terras com reconhecimento de área pertencente à Associação de Moradores e Agricultores 

Remanescentes Quilombolas do Alto Acará – AMARQUALTA, mais popularmente conhecido 

como Quilombo Vila Formosa.  

  A família materna de minha mãe tem origem nessa região do Pará ao nordeste do estado, 

com falecimento do meu avô, alguns de meus tios, entre eles minha Mãe, saíram do Quilombo, 

e vieram rumo à cidade do Acará. A distância de uma viagem da cidade de Acará até o 

Quilombo Vila Formosa é estimada de cinco horas de barco, ou seis horas de ônibus precários, 

as estradas são de péssimo acesso, com desníveis e pontes de madeiras envelhecidas e perigosas, 
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mas coloca-se como únicas alternativas de trânsito para as centenas de famílias quilombolas 

que fazem este trajeto. Temos alguns familiares que permaneceram no Quilombo, onde residem 

até hoje. 

Sobre este território, existem inúmeras narrativas que vão desde que a escutava em 

companhia (BENJAMIM, 1994) do caboclo amazônida sobre seu trabalho com os bois, ou 

mesmo das nossas experiências no território junto da comunidade quilombola. Os conflitos por 

terra também eram presentes na região, muitos deles orquestrados por fazendeiros da região. 

Havia outros narradores nestes lugares, tias e avós, uma cena que recordo ter escutado e 

vivenciado sobre a tensão que era ser morador dos limites dos latifúndios, era o fato de termos 

que andar no barco armados de espingarda enquanto nos dirigíamos para a igreja, pois havia 

matadores, capangas que eram contratados por fazendeiros para matar moradores da região que 

não lhes permitiam avançar cerca sobre seus territórios. 

Umas das lembranças que nos marcou a infância e adolescência no território onde se 

localiza o quilombo eram as atividades que desenvolvíamos enquanto pequenos agricultores 

possuíamos roças, onde cultivamos plantações que variam da mandioca para feitura da farinha, 

arroz, gergelim, frutas, verduras. Temos criação de búfalos para auxiliar no transporte, outros 

animais em abundância, porcos galinhas, patos, tudo para nossa existência, tais atividades eram 

reproduzidas por todos nós da família, todos participávamos. 

Para SANTOS (2017), a casa de farinha apresenta-se como organização própria dos 

quilombos e dos povos indígenas, e que indubitavelmente as pessoas que moram nessas 

comunidades conhecem e participam da mesma como uma estrutura orgânica social, ou seja, 

articulam atividade produtiva do plantio ao processamento, produção e socialização de 

alimentação, compondo um quadro de esforço coletivo de subsistência com caráter de 

resistência, se opondo assim as atividades abstratas das grandes fazendas, que produzem 

mercadorias para o mercado externo. Tal atividade prioriza um caráter duplamente predatório 

contra a natureza e contra os seres humanos, numa ação de rapinagem onde o lucro é objetivo 

fim. 

A casa de produção de farinha configura-se no local onde nós nos reuníamos para 

aprendermos com nossos mais velhos a feitura da farinha - crianças, jovens, adultos todos nós 

nos envolvíamos nesta atividade, o produto do nosso trabalho coletivo saca de farinha/ tucupi, 

farinha de tapioca, massa de beiju, tudo era dividido entre as famílias que contribuíam para o 

plantio e colheita da mandioca.  
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Destarte, durante os mutirões que fazíamos para a feitura da farinha era partilhado com 

dezenas de famílias que se colocavam como participantes desde a primeira fase para revirar a 

terra do roçado para que a terra descansasse e só então recebesse a mandioca para assim 

germinar. Assim nossas ações eram coletivizadas, e os produtos do nosso trabalho da mesma 

forma eram distribuídos entre as famílias que somavam conosco, as ações duravam entre uma 

semana ou quinze dias, dependendo da quantidade de trabalho. 

Enquanto trabalhávamos na casa de farinha, tratávamos das dificuldades de permanecer na 

terra, uma vez que havia fazendeiros, madeireiros que ameaçavam nossas vidas, mas também 

nossa forma cultural de existência. O território que teve seu reconhecimento como terra 

quilombola há uns dez anos, desde a titularização enquanto de território povos remanescentes 

quilombolas, a tensão pela permanência aumentou. 

Em nosso quilombo desenvolvíamos outras atividades onde participávamos ainda 

adolescente, eram as pescarias, uma modalidade era a pesca de Taboca. Tal forma de pescaria 

traduzia-se assim ao ato de macerar ervas específicas de conhecimento de nossos mais velhos 

em nosso pilão de madeira localizado no terreiro até tirarmos um sumo embranquecido da 

mesma, após esta ação nós retirávamos um pedaço de bambu do mato, sua medida era de 

aproximadamente uns trinta centímetros, assim tínhamos em mãos os elementos que 

precisávamos para um dia de pescaria.  

Saíamos em cedo no barco, aproximadamente em sete jovens, para nosso alimento 

carregávamos farinha em uma lata e mais alguma caça assada, para que pudéssemos nos 

alimentar na hora do almoço. A pesca de taboca era feita ainda nos Igarapés, onde colocávamos 

o bambu no tronco de algumas árvores submersas e assim despejávamos o liquido macerado 

das ervas, após este ato os peixes menores depois de alguns minutos boiavam a flor d’água, nós 

o pegávamos como nossas mãos e fazíamos dos peixes menores iscas para pescar peixes 

maiores nas cabeceiras dos rios. 

Catastróficas mudanças ocorreram neste território no decorrer de mais de uma década, a 

cidade do Acará, outrora caracterizada por seu pacato cotidiano à beira do rio que recebe seu 

nome, e atividades de pesca e travessias, hoje compreendida e defendida como território no 

Brasil onde mais se produz óleo da palma do dendê. Uma antiga fazenda nas proximidades do 

território foi vendida por quatro milhões de reais ao grupo Vale, e hoje este território é 

administrado pela empresa de monocultura de dendê Agropalma /, empresas de origem 

canadense que atua em parceria com a Vale S/A. 
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Tal fazenda é vizinha (em frente) de diversas comunidades quilombolas e terras indígenas, 

após a venda puderam retornar à comunidade quilombola Vila Formosa e o que pudemos atestar 

é o que se pode chamar de devastação. O caminho que utilizamos para chegar às terras 

quilombolas passa obrigatoriamente pelo território da antiga fazenda hoje território da 

Agropalma/ Biovale. O cenário é desértico, grandes áreas foram brutalmente desmatadas e 

arrazoadas para dar lugar ao plantio do famigerado dendê, neste processo de desmatamento as 

áreas que não foram afetadas diretamente para o plantio, sofrem com a desertificação e alteração 

de seus biomas. 

São quilômetros de clarão em meio à floresta amazônica, alguns igarapés já sofrem 

consequências após o desmatamento, alguns secaram desaparecendo, outros morreram após 

terem seus lençóis freáticos contaminados com produtos como o veneno chamado 

popularmente pelos quilombolas como mata mato o Glifosato, produto proibido pela ANVISA 

e não recomendado por inúmeros órgãos de pesquisa e defesa da saúde. Além dos madeireiros 

que avançavam sobre o mesmo território com desmatamento ilegal ameaçando os povos 

tradicionais o que aumentou a busca por terras nas áreas demarcadas quilombolas. 

 Os inimigos tornaram-se gigantes, transnacionais do agronegócio - o desmatamento e 

destruição da área da antiga fazenda localizada em frente das terras quilombolas e que se 

avizinhava de terras indígenas (Tekoha) Tembé Teneterah. Foi estarrecedor como já 

mencionamos - abrindo uma grande clareira na floresta. Quando éramos crianças por estas 

bandas eu e meus primos fazíamos grandes caminhadas pela fazenda em busca dos búfalos que 

nossa família possuía para carregamento de mandiocas e outras culturas que plantamos desde 

sempre. 

Todo território em volta da fazenda Paraíso, como era conhecida, não à toa era verde, com 

exceção dos pastos desérticos onde o fazendeiro mantinha desmatado para criação de gados de 

corte. Havia muitas árvores centenárias, castanheiras, pau amarelo, copaíba, andiroba, 

castanheiras frutíferas enormes, tucumã, palmeiras de açaí e palmeiras de miriti, abacababeiras, 

inajás, ainda sobre o paraíso que habitávamos a fauna sempre nos agraciava com as mais belas 

histórias – nossos antigos nos contavam que onças vinham beber água no rio que dava para 

nossa casa, eles reconheciam as pegadas das onças nos barrancos. 

O território do Quilombo Vila Formosa no Alto Acará sofre as consequências da incessante 

busca por lucro do agronegócio e essa busca é parte da origem destrutiva dessa forma de capital. 

A agropalma / Biovale é a maior produtora de dendê do Brasil, a cidade do Acará, não mais 
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reconhecida por inúmera canoas que atravessavam pessoas, e sim pelo grande destruição 

catastrófica promovida pelo agronegócio. O plantio do dendê – fruto do dendezeiro grande 

produtor de óleo e utilizado para a produção do biodiesel. 

Este modelo destrutivista da vida é a aposta econômica do Brasil capitalista em tempos de 

catástrofe, pois assegura os interesses dos grandes latifundiários, no que diz respeito ao avanço 

da agenda do desmatamento, uma vez que se expande em larga medida sobre  grandes áreas 

protegidas da floresta de rica biodiversidade, abrindo assim grandes paisagens desérticas para 

o plantio da parca monocultura, que empobrece o solo e poliu drasticamente as nascentes dos 

rios, igarapés e em consequência as populações que vivem nesses territórios. A ganância do 

Agronegócio avança nos territórios quilombolas – a Vale empresa criada em parceria entre a 

mineradora Vale S.A. e a canadense Biopalma/ Biovale orquestrar morte no nordeste do Pará. 
É cada vez mais notória a movimentação das empresas no sentido de conquistar selos 
de responsabilidade social e ambiental, a fim de serem reconhecidas como as 
verdadeiras produtoras de alimentos capazes de acabar com a fome no mundo. Mas o 
que está por trás desses interesses é o lucro imediato e, não raro, as violações de 
direitos humanos (DALLAGNOL, André 2015)  

 

Neste sentido o estado e suas representações atuam no mesmo intuito e desejo de 

rapinagem em que atuam o agronegócio – latifundiário, vide a atuação da bancada ruralista 

sobre as questões de demarcação de terra referentes aos territórios indígenas e quilombolas, tal 

atuação resume-se a bancada apelidada de BBB – boi-bala e bíblia. Segundo o atlas do 

agronegócio no Brasil, o lobby do agronegócio no Brasil é institucionalizado, esta máfia 

funciona no congresso brasileiro a partir da Frente Parlamentar da Agropecuária – FPA, onde 

fazem pressão política e orquestram os voos de rapinagem em todo território brasileiro. Para 

MENEGAT (2017) este momento da sociedade brasileira ilustra-se desta maneira: 

 

O colapso da sociedade brasileira entrou num tempo de aceleração. Uma economia 
política da barbárie se consolidou e é ela que explica os movimentos de alterações dos 
direitos trabalhistas, das aposentadorias, do teto de gastos e, inclusive, do campo de 
conduta dos indivíduos cuja liberdade de escolha os direitos humanos tentavam 
preservar. Esta nova intencionalidade, mais crua e brutal, precisa ser entendida para 
além de simples maniqueísmos políticos, pois, ao que tudo indica, nunca esteve 
ausente no período anterior que por hora findou. [...] A diferenciação que este conceito 
procura estabelecer, porém, é um corte histórico para explicar uma época em que as 
práticas da esfera econômica da vida social precisam se utilizar da rapina e do saque 
com uma frequência acachapante, ao ponto de se tornarem leis gerais que, por alguma 
razão alheia ao entendimento dos indivíduos nelas envolvidos, são pressentidas como 
necessárias para que tudo não desmorone (MENEGAT, 2017, p.6) 
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O Brasil – nome dado pelos colonizadores a este solo, após eles mesmos derrubarem as 

árvores de pau Brasil- é marcado pelo traço do desenvolvimento arrasador tenaz da rapinagem 

com sua face colonialista, esta marca é como se estabeleceu o saque desde 1500 por aqui em 

terras panorâmicas – terras de palmeiras, nome dado pelos povos originários que aqui 

habitavam. Tal característica ilustra como desenvolvimentismo, ou mesmo o desenvolvimento 

das forças produtivas, lançam mão da égide imposta pela destrutividade a partir da rapina e do 

saque. 

Neste sentido, estudos recentes elaborados pelas Fundações Heinrique Böll e Fundação 

Rosa Luxemburgo intitulado de Atlas do agronegócio nos desmistificam este imbróglio criado 

e sustentado pelo Estado e a Mídia hegemônica em seus comerciais entre s novelas e seus 

horários de alta audiência com o slogan o AGRO É POP, AGRO É TECH AGRO É TUDO, 

AGRO É A RIQUEZA DO BRASIL. Na contramão deste convencimento da natureza produtiva 

de riqueza do agronegócio o que temos de fato são os dados arrasadores sobre contaminação, 

trabalho escravo e destruição sistêmica da vida no planeta. Portanto, afirmamos em coro com 

movimentos sociais que AGRO É MORTE. 

Tais projetos de morte orquestrados em conjunto com a institucionalidade do governo 

brasileiro e seus conluios com grandes empresários, mas também com os ruralistas nos mostram 

a eficácia da concentração de terras em poucas mãos, a flexibilização das legislações para 

liberação dos agrotóxicos e alimentos transgênicos não é novidade na organização do poder 

executivo. O exemplo de como esta premissa estava na espinha dorsal do poder de governança 

brasileiro ao gerir a barbárie, a lei de biossegurança que legalizou soja transgênica no Brasil é 

assinada pelo então presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva _ Lei 11.105/2005.  

 “O modelo monocromático de desenvolvimento da dendeicultura já apresenta indícios 

de que a segurança alimentar da região produtora será afetada. Seus efeitos sobre a renda da 

agricultura familiar, sobre a reconcentração de terras, sobre a transformação de pequenos 

agricultores em trabalhadores assalariados – muitas vezes em condições precárias e expostos a 

problemas como a dependência de drogas -, sobre as comunidades tangenciadas pelas áreas de 

dendê e sobre a biodiversidade, rios e igarapés, carece de estudos mais aprofundados, mas, 

novamente, indícios de problemas se multiplicam”, diz trecho do relatório. Tais 

desdobramentos permitem ver o lado sombrio inscrito nos direitos humanos.  

 
Daqui decorre que os modernos direitos humanos não são uma promessa, mas uma 
ameaça: se uma pessoa já não é economicamente utilizável e funcional também já não 
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é, em princípio, sujeito de direito, e, se já não é sujeito de direito, não é já um ser 
humano. A potencial desumanização dos "supérfluos" está contida na concepção 
burguesa do Iluminismo, na medida em que o ser humano capitalistamente 
coisificado, na forma "antinatural" de excluído, ainda é menos que uma coisa. Esta 
última consequência é o princípio secreto de toda a economia política e, com ela, da 
moderna política democrática em geral (KURZ, 2013a). 
 

 

Notícias de depois do fim do mundo, em menos de seis meses e governo do Jair 

Bolsonaro foram liberados 239 novos agrotóxicos são de fabricantes como o Dow 

Agrosciences, a Bayer e a Syngenta. Como não nos bastasse a devastação a partir dos agravos 

de saúde pública produzida pelo Glifosato a liberação de novos agrotóxicos nos revelam que 

estes índices estratosféricos tendem a crescer a cada ano, visto a celeridade com que os ruralistas 

operam seus lobbys junto ao congresso nacional. 

Em suma, estudos recentes de cientistas nos alertam sobre os níveis de intoxicação 

humana a partir do uso de agrotóxico herbicida Roundup, glifosato comercializado pela 

Monsanto, hoje são relacionadas vinte e cinco doenças a esta veneno entre elas: Tdh; 

Alzheimer; Anencefalia; Autismo; Defeito nascença; Câncer cerebral; Câncer de mama; 

Câncer; Intolerância ao Glúten e Doença Celíaca; Doença Crônica nos rins; Colite; Depressão; 

Diabetes; Doença cardíaca; Hipotireoidismo; Doença Inflamatória Intestinal; Doença de Lou 

Gehrig; Esclerose Múltipla; Linfoma Não- Hodgkin; Doença de Parkinson; Obesidade; 

Problemas na gravidez; Problemas reprodutivos; Doenças respiratórias.  

Outro importante estudo foi realizado pela ONG Repórter Brasil, 

denominado “Expansão do dendê na Amazônia brasileira: elementos para uma análise dos 

impactos sobre a agricultura familiar no nordeste do Pará.” Em tal estudo é revelado o caráter 

arrasador da monocultura e o uso do agrotóxico e seus projetos de produção de morte, assolando 

vidas, economia e cultura dentro de territórios tradicionais confirmando assim as reais 

condições de vida dos trabalhadores em fazendas de cultivo do dendê como é demonstrado para 

Repórter Brasil por um destes trabalhadores: 
[...] quando chove muito, somos obrigados a trabalhar assim mesmo. Os homens 
plantando dendê com água na canela, as covas cheias  d’água. Aí bate um vento 
durante a noite e todas as  mudas tombam. No dia seguinte não tem jeito, temos  que 
voltar lá e refazer todo o serviço sem ganhar um centavo a mais por isso”, explica 
B.R.[3] 

 

Por consequência  ações da Agropalma nesta região, outra situação aberrante que assola 

tais trabalhadores por conta do trabalho penosoé o uso abusivo de drogas, no caso crack e 

about:blank
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cocaína para poderem trabalhar em plantio da palma do dendê. Segundo relato à reportagem 

uma contratante de trabalhadores conta que pelo menos trinta trabalhadores contratados por ela 

fazem uso abusivo de tais drogas. Sobre esta situação um trabalhador de palma de dendê relata 

a reportagem:  
Tem muita gente usando. Porque enquanto você faz uma linha (de mudas de dendê), 
o cara que usou cocaína faz uma e meia. Ganha muito mais assim, não sente cansaço, 
não sente fome, não sente quando machuca. Por isso muita gente usa. (Repórter Brasil, 
pág. 11). 

 

Este cenário apocalíptico da cidade ribeirinha onde cresci andando de canoas rio abaixo 

rio acima hoje é típico de um lugar devastado pelo capitalismo em tempos de catástrofe, aliás, 

em recente viagem no ano de 2018 estive na cidade e pela tarde fui ao mercado municipal 

localizado em uma única rua principal à beira do rio. Um dado momento, paramos em uma rua 

paralela e ficamos a observar o movimento grande de caminhões grande porte a trafegar pela 

pequena cidade. 

Neste instante, algo na paisagem nos tirou o fôlego por alguns minutos, enquanto 

finalizava a compra de um copo de suco de cupuaçu em uma birosca, um grande caminhão de 

carga com quatro carroças interrompia nossa conversa com a dona da birosca, era um barulho 

ensurdecedor a carroceria descoberta mostrava inúmeras árvores de dendê, as polpas como 

chamam, aquele cenário de guerra, ruas totalmente destruídas, poluição sonora, nos lembrara 

de que o AGRO MORTE estava ali a abocanhar a vida. 

Como quem busca acolhimento, indaguei a dona da birosca, isso é constante, ela nos 

responde visivelmente contrariada com a situação – “minha filha isto é toda hora, várias vezes 

ao dia, esses caminhões de morte rasgam a cidade.” Esta frase dessa dona da birosca é 

ilustrativa frente ao cenário desolador da cidade. Ainda caminhando na cidade que outrora 

abrigara nossa memória das pescarias, dos longos banhos de rio, da tenacidade trazida pelos 

canoeiros e suas canoas. 

Observamos que havia construções verticalizadas em frente à rua principal da cidade, 

trata-se de grandes hotéis, luxuosos para o cenário da pequena cidade – agora os mesmos fazem 

parte deste cenário catástrofe, os mesmos servem de dormitório em trânsito de empresários do 

agronegócio e seus agentes. Ao mesmo tempo em que tal cenário revela uma população negra, 

indígena e ribeirinha expostos cotidianamente a vulnerabilidades advindas diretamente pela 

expropriação da saúde e de suas culturas como povos tradicionais pela sede implacável do 

agronegócio. 
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De certo, os números sobre os quais o Brasil é liderança em rankings internacionais 

estão ligados correlatamente ao avanço dos projetos de morte gestados e provocados pelo 

agronegócio em territórios tradicionais. O país é o maior consumidor de agrotóxico no mundo, 

outra estatística correlata a este fato o Brasil é o país onde ocorrem mais assassinatos de 

defensores dos direitos humanos, para nós estes dois absurdos se relacionam diretamente uma 

vez que a concentração de poder e de terras em detrimento da vida e trabalho da agricultura 

familiar, dos povos indígenas e dos povos tradicionais alimentam o monstro destrutivista. 

Segundo dados levantados pelo Conselho indigenista missionário somente no ano de 

2016 foram assassinatos 118 indígenas no país, neste mesmo levantamento observam-se que ao 

longo de 2017 foram assassinados 207 lideranças a partir de conflitos socioambientais (defesa 

da vida em territórios tradicionais e bens comuns- natureza), em todo mundo. O Brasil lidera 

tal estatística com 57 vítimas, em outro estudo a Comissão Pastoral da Terra contabiliza também 

no ano de 2017, 70 assassinatos, destacando quatro massacres ocorridos no Pará, Bahia, Mato 

Grosso e Rondônia. 

A saber, o nordeste do Pará possui muitas lideranças quilombolas e indígenas ameaçadas 

de morte devidas atuações em defesa da vida e de seus territórios, no ano de 2018 ocorreu 

assassinato covarde do líder quilombola Nazildo dos Santos Brito, 33 anos, da Comunidade de 

Remanescentes de Quilombo Turê III, o crime de execução ocorreu na divisa dos municípios 

de Tomé-Açu e Acará, no nordeste do Pará, seu corpo foi encontrado em um ramal da 

comunidade com marca de tiros nas costelas e na cabeça.  

A liderança quilombola Nazildo, enfrentava acusações que o associavam a crimes de 

turbação (perturbação), e respondia à oito processos que lhe acusavam de invasão, ameaças, 

furto e roubo impetrados pela empresa Biopalma da Amazônia S/A, subsidiária da Vale, no 

Acará. Nazildo junto com indígenas Tembé compartilharam a ocupação da empresa Biopalma, 

em 2015 para denunciar desmatamento ilegal, poluição de agrotóxicos nos mananciais de 

Tomé-Açu. Neste protesto foram incendiados veículos e tratores da empresa. 

Tal marcha e sua arrasadora rapidez nos traz a memória nossos mártires, seja os dos 

massacres diários ou de um passado tão presente em nosso arruinado futuro, sob espelhos de 

passados Eldorado dos Carajás (1996), Belo monte; Barcarena; Mariana; Pau D’arco (2016), 

somente na cidade de Brumadinho (2019) foram contabilizado mais de 3000 pessoas soterradas 

em dejetos que ao serem escoados a 70 km por hora estraçalhando os corpos das pessoas que 

foram literalmente atropeladas por 500 metros cúbicos de mineração de ferro.  
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Essa conjuntura envolta em banhos de sangue dos que lutam pela defesa da vida nos 

remonta a guerra total a qual nós estamos submetidos, para Menegat (2019), tal conjuntura 

elabora e supera as noites e fazem com que elas pareçam cinza, pois traz a cena já catastrófica, 

modernos mecanismos de ódio étnico, produzindo assim o genocídio de milhões de pessoas de 

diferentes povos. Por consequência deste modelo bélico e genocida vértebra dorsal do 

capitalismo nas periferias onde a guerra é colocada para corpos matáveis, historicamente negros 

indígenas, e não brancos. 

Consideramos assim para este ensaio alguns dos importantes elementos levantados pela 

necessidade de compreender nosso tempo traçado por Walter Benjamim de forma implacável 

em suas teses sobre o conceito de História – 1940 –“a tradição dos oprimidos nos ensina que o 

estado de exceção em que vivemos na verdade é regra geral.” – atuando tal exceção como uma 

norma exterminadora para os oprimidos, vide como já mencionamos aqui os fatos da história 

lida a contrapelo dos massacres na região norte. 
Para Agamben (1942) o estado de exceção, funciona como um paradigma de governo 

dos estados contemporâneos democráticos. Ou seja, o estado de exceção é essencialmente um 

paradigma estruturador e estruturante da ordem jurídica instituída. Então o genocídio no campo, 

os brutais contra milhares de camponeses, indígenas, quilombolas é regra, a impunidade é 

garantida por este sistema jurídico racista, visto os resultados dos grandes massacres impetrados 

pelo próprio Estado aos oprimidos. 

Dessarte, como hipótese, acreditamos que a conjuntura mundial em face de barbárie e 

colapso – esgotamento total das possibilidades de vida no planeta se impõe devido às 

características destrutivas das origens do modo desta forma social. Sabemos que as correntes 

que leram o desenvolvimento das forças que imperam no capitalismo como sendo produtivas 

logo evolutivas são hegemônicas no campo da esquerda tradicional, que durante décadas optou 

pela narrativa da história como um processo evolutivo, mas para nós, tal leitura já não nos serve 

para uma crítica urgente e radical a este mundo que rui sob nossos pés. 

  Tal conjuntura carrega consigo símbolos que são didáticos para compreendemos que 

esta forma social de valorização do valor, onde as grandes economias mundiais representadas 

pelo capital financeiro sob o afã de recuperar suas perdas das taxas de lucro não mais possíveis 

em nosso tempo, e porque não dizer a extinção da vida e do planeta como um todo, impõe sobre 

nós enquanto periferia do capital a catástrofe, sem nos permitir as ilusões do progresso ou 

futuro. 
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Logo, a partir deste mirante sobre o qual populações tradicionais indígenas e 

quilombolas experimentam o mundo, sobretudo a defesa da natureza e de seus recursos naturais, 

pela defesa da vida no planeta, algumas inquietações nos ocupam a mente, do tipo quais 

estratégias podem aprender o povo da mercadoria* com as formas originais de produção de 

vida, partir das lutas e resistências dos povos tradicionais quilombolas, indígenas, ribeirinhos 

em seus respectivos territórios?  

Neste cenário de barbárie, onde a própria existência humana na terra é constantemente 

descartada em detrimento da sede insaciável pela valorização do valor, existiria espaço/tempo 

para se pensar em conceitos como autodeterminação dos povos? Não ignorando a máxima 

inquietação produzida pela pertinente e atualíssima questão levantada pelo grande líder 

indígena yanomami Davi Kopenawa no Tribunal permanente dos povos sobre a Amazônia 

brasileira em 1990 em Paris: “o que fazem os brancos com todo esse ouro? Por acaso eles o 

comem?”. 

 Uma voz insurgente a partir dos modos e significações dos povos tradicionais  busca 

nos trazer elementos para compreensão dos processos que compõem nosso tempo de crise 

catastrófica, é SANTOS (2018) que nos coloca a condição da biointeração, conceito filosófico 

que orienta as práticas de produção de vida e proteção da natureza em seus territórios:   
Assim como dissemos, a melhor maneira de guardar o peixe é nas águas. E a melhor 
maneira de guardar os produtos de todas nossas expressões produtivas é distribuindo 
entre a vizinhança, ou seja, como tudo que fazemos é produto da energia orgânica esse 
produto ser reintegrado a essa mesma energia.   (SANTOS pág. 85) 

Desta feita, não temos respostas dadas no horizonte para este tempo de barbárie, mas 

podemos construir criticamente, sem ilusões evolucionistas, com promessas de um passado que 

atua como aquela roupa que não nos serve mais. Façamos então um exercício como nos propõe 

Löwy (2005): “A rememoração do passado dos mártires de todas as épocas, serve à libertação 

que há de vir. As lutas são mais inspiradas na memória viva e concreta dos ancestrais dominados 

do que naquela ainda abstrata, das gerações futuras”. 
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ABUSOS, DESAFIOS E ALTERNATIVAS NO BAIXO DO JAGUARIBE - CE 

 
Maria da Conceição do Nascimento,  

Thales Matheus Ricardo da Silva,  
Assíria Marielle da Silva Dantas 

Resumo: 

 

No decorrer dos anos, o paradigma agrário desenvolvido no Brasil tem sido com base em 

monocultivos e exportação pautados em tecnologias mecanizadas e no uso do agrotóxico. O 

país tornou-se o principal consumidor mundial de agrotóxicos e, infelizmente o mercado tende 

a aumentar significativamente durante os próximos anos (PORTO; SOARES, 2012). No 

entanto, apesar de existir um molde capitalista de produção que incentiva o consumo nas mais 

variadas escalas, há formas de re-existências que podem ser consideradas por meio da contra-

racionalidade do capital. Isso reverbera simplesmente devido ao fato da produção do espaço, 

que pela ótica capitalista pode ser explicada pela racionalidade contraditória (CAVALCANTI, 

2001). Dessa forma, repercute não só na cidade com as fortes contradições, mas também no 

campo. As formas locais de existência no campo são uma resposta contrária ao paradigma do 

capital, uma vez que este está ancorado nos pilares de “desenvolvimento”. Nesse caso, super 

valorizando o mercado, e deslegitimando o/ a produtor/a. As transformações ocorridas a partir 

de 1970 no campo, com a mecanização, modificou toda uma estrutura já existente, hoje re-

existente. As máquinas substituíram o trabalho de muitos/as. Por intermédio da associação 

família-produção-trabalho pode-se considerar o papel importante da agricultura familiar e 

dos/as pequenos/as agricultores/as na erradicação da fome, pobreza nas áreas rurais 

(SERENINI; MALYSZ, 2014). No presente trabalho, será tratado as formas de re-existências 

experimentadas no Baixo Jaguaribe-CE, onde há uma forte indução ao modelo vigente 

desencadeado pelo capital, por intermédio da mecanização e uso de agrotóxicos que envenenam 

os alimentos. No caso específico da produção agrícola, voltada para exportação, ainda 

produzem sérios problemas de saúde, tanto nos trabalhadores envolvidos diretamente em 

atividades extrativistas, como na população das áreas das regiões produtoras e na população do 

território, de modo geral, pelo uso indiscriminado de agrotóxicos (RIGOTTO, 2011).É 

impossível falar do uso de agrotóxicos na localidade sem mencionar o caso do assassinato de 

Zé Maria do Tomé, morador da comunidade do Tomé, ativista na luta contra a pulverização 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 13 – Agrotóxicos, Transgênicos e Outras Tecnologias no Campo: Usos e Abusos 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
6818 

 

aérea, logo após perceber sintomas de intoxicação em sua filha após uso de água contaminada 

pelos agrotóxicos. Sobre esta situação, RIGOTTO (2011) descreve que “em relação à 

contaminação ambiental por agrotóxicos na região, é importante sublinhar que o fornecimento 

de água para as famílias acontece pelo mesmo canal que atravessa as grandes plantações de 

fruticultura irrigada, o qual percorre aproximadamente 14 quilômetros a céu aberto da sua 

origem até as comunidades”. Contudo o local re-existe dando uma contra-resposta baseada na 

agroecologia e no enfrentamento das tendências produzidas pelo agronegócio. Em meio a isso, 

operam duas forças conflitantes: (a lógica global) tendo o agronegócio como instrumento da 

racionalidade do capital; e a (lógica local) que permite a re-existência através das produções e 

da luta camponesa, na busca por seu lugar de fala e de sua força de produção. Assim, mediante 

a esse contexto, laços de solidariedade são vivenciados e fortalecidos através da força e da 

dinâmica local, que mesmo com desafios permite engendrar novos caminhos, e novas formas 

de re-existências. Destarte, o trabalho baseia-se numa análise empírica-descritiva a partir do 

trabalho de campo da disciplina Geografia Agrária 2019.1 ministrada pelo professor Dr. 

Cláudio Ubiratan Gonçalves e ofertada pelo Departamento de Ciências Geográficas da 

Universidade Federal de Pernambuco. A atividade foi realizada nas cidades de Jaguaruana, 

Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, Russas e Quixeré, todas localizadas na região do Baixo 

Jaguaribe-Ceará com intuito de conhecer a realidade do agronegócio no vale do Jaguaribe, no 

semiárido cearense. Além disso, fora realizado visita ao Açude Castanhão, maior reserva de 

água doce do Estado do Ceará; a empresa Agrícola Famosa, para observação dos variados 

aspectos dos processos produtivos e comercialização do mundo do agronegócio; como também 

a vivência e compartilhamento de experiências agroecológicas junto à comunidades 

beneficiárias das tecnologias sustentáveis do projeto “Comunidades Vivas” realizado pelo 

Instituto Brotar; visita à Escola Família Agrícola Jaguaribana Zé Maria do Tomé; visita ao 

acampamento MST Zé Maria do Tomé, e à Comunidade do Tomé, em Russas.Com isso, espera-

se suscitar novas discussões a respeito desta temática, cuja relevância é substancial no que tange 

a dialética observada entre o grande incentivo do capital por meio do uso dos agrotóxicos e a 

contra resposta presente nas formas de re-existências no campo através da agroecologia, das 

práticas tradicionais e do respeito à natureza. Referências bibliográficas CAVALCANTI, Lana 

de Souza. Uma geografia da cidade: elementos da produção do espaço urbano. In: 

CAVALCANTI, Lana de Souza. Geografia da cidade: a produção do espaço urbano em 

Goiânia. Goiânia: Papirus Editora, 2001. Cap. 3. p. 1-237. Disponível 
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em:<https://books.google.com.br/books/about/Geografia_da_cidade.html?id=3ABHAAAAY

AAJ&redir_esc=y>. Acesso em: 12 jul. 2019.SERENINI, Márcio José; MALYSZ, Sandra 

Terezinha. A importância da agricultura familiar na produção de alimentos. Os Desafios da 

Escola pública paranaense na Perspectiva do Professor PDE, Curitiba, v. 1, p.1-28, 2014. 

Disponível em: 

<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2

014_unespar-campomourao_geo_artigo_marcio_jose_serenini.pdf>. Acesso em: 12 jul. 
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de pesquisa inovadora. Rev. Bras. Saúde Ocup, São Paulo, v. 37, p.17-50, 2012. Disponível 

em: >http://www.scielo.br/pdf/rbso/v37n125/a04v37n125.pdf< . Acesso em: 12 jul. 
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EDUCAÇÃO DO/NO CAMPO: 

Uma alternativa real 

Lucas Silva dos Santos 1 

 

Introdução 

Como afirma Nelson Werneck Sodré (1977) no livro “Síntese da História da Cultura 

Brasileira.”: o desenvolvimento da sociedade se dá a partir de aparelhos de transmissão 

sistemática de conhecimento, sendo o ensino uma dessas formas de transmissão, expondo e 

construindo uma visão de mundo baseada na lógica hegemônica de cada tempo, ou seja, 

transmitindo a partir do ensino a lógica dominante.  

Frente a isso temos como proposta de resposta a esse ensino alienante, uma proposta 

pedagógica baseada na Pedagogia da Alternância sendo praticada a partir da definição do que 

vem a ser Educação do/no Campo. Entendendo também como uma resposta não apenas ao 

ensino homogêneo como também ao Agronegócio, sendo a educação no/do campo uma 

militância política, a fim de confrontar os interesses do capital no campo. 

Para assim se desenvolver essa ideia, tem-se como objetivo geral compreender a 

importância e o contexto histórico da educação do/no campo no Brasil. Como objetivos 

especifico: definir o conceito de Agronegócio entendendo como o mesmo age no campo a ponto 

de confrontar com a alternativa aqui defendida, assim como compreender a proposta 

pedagógica da Pedagogia da Alternância e sua importância para a educação no/do campo. 

Como metodologia, foram feito o levantamento de textos referentes aos conceitos 

abordados. Para educação do/no campo, onde apareceram autoras como Monica C. Molina; 

Lais M. Sá (2012). Em relação ao seu breve histórico temos Ângela M. M. Pires (2009). O 

agronegócio por sua vez definido a partir da ideia de/a Sergio P. Leite; Leonilde S. Medeiros 

(2012) em Dicionário da Educação do Campo. E por fim, mas tão importante quanto, temos 

José Novais de Jesus (2011) em seu texto “A Pedagogia da Alternância e o debate da educação 

no/do campo no estado de Goiás”, expondo conceitualmente, também, o que vem a ser essa 

 
1 Graduando em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 
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Pedagogia, mostrando seu resultado na prática, em uma escola em Goiás como indica o próprio 

título. 

 Tendo na primeira parte um breve histórico sobre a educação do/no campo no Brasil. 

Em seguida a definição do conceito de Agronegócio e suas implicações para o êxito da mesma 

no campo brasileiro. Como também a definição do que vem a ser educação do/no campo, e na 

ultima parte, a definição da Pedagogia da Alternância e sua importância para o ensino do/no 

campo. 

1. Breve histórico das lutas e dos marcos legais 

Para Arroyo apoud Pires (2009) sabe-se que a forte desigualdade econômica e social é 

algo estrutural no Brasil, onde parte dessa desigualdade se faz presente nas áreas rurais. O meio 

rural - onde se faz presente também desigualdades educativas e escolares - é pouco notado por 

esses aspectos, e esse esquecimento acaba sendo também algo estrutural. 

Sendo a ideia de educação do campo construída a partir de um processo histórico de 

movimentos sociais na luta tanto pela terra quanto pela educação e que tem como objetivo 

contribuir no processo de formação integral do Sujeito do Campo, de forma a aguçar seu senso 

crítico (MOLINA; SÁ, 2012). 

Molina (2012) ao falar sobre Escola do Campo faz um levantamento a respeito dos 

marcos legais conquistados referentes à educação do campo, que tiveram um papel fundamental 

para essa consolidação desse tipo de educação.  

Tendo inicio para a mesma, na constituição de 1988, que assegura os direitos sociais 

fundamentais e o detalhamento das obrigações do Estado para garantir condições de direito 

educacional em diferentes modalidades. Sendo assim, o primeiro marco legal fundamental para 

o tema abordado. 

Tendo apenas para Molina (2012) em 1996 outro avanço, mas desta vez no que diz 

respeito à Lei de Diretrizes e Bases (LDB) N° 9394/1996, no qual definiu as particularidades 

do campo em diferentes aspectos – social, cultural, político e econômico. Dessa forma tal lei 

fomenta a organização de metodologias e currículo, que se adaptem as especificidades dos 

sujeitos do campo. 
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Tais conquistas citadas a cima foram fundamentais em relação à educação de forma a 

se compreender as especificidades de cada grupo sócio-cultural. Neste sentido avançam 

perspectivas em relação à educação do campo. 

A ideia de Educação do Campo foi debatida em âmbito acadêmico primeiramente em 

julho de 1997, a partir da realização do Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da 

Reforma Agrária (ENERA), no campus da Universidade de Brasília, promovido pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em parceria com a própria 

Universidade, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Organização das Nações Unidas 

para Educação, Ciência e Cultura e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (MOLINA; 

SÁ, 2012).  

Mas é em 2002 para a autora (MOLINA; SÁ, 2012) que temos o primeiro marco 

direcionado a educação do campo, no qual ela é reconhecida como figura jurídica legal, se 

diferenciando da perspectiva da escola rural. Essa diferenciação se dá a partir da criação das 

Diretrizes Operacionais Para a Educação Básica das Escolas do Campo, expedida pelo 

Conselho Nacional de Educação. 

Em 2010, com a instituição da Política Nacional de Educação do Campo, concretizada 

a partir do decreto N° 7352/2010, estabelecendo a escola do campo como situada na área rural 

ou situada em área urbana, atendendo de forma direta os interesses da população do campo 

(MOLINA, 2012). 

2. O Agronegócio 

Para entendermos mais a fundo essa conquista da educação do/no campo, garantida 

pelos movimentos sociais, é necessário que compreendamos o modelo vigente no espaço rural 

e seus elementos. O agronegócio no Brasil, com tal denominação se estabelece com mais 

intensidade nos anos 2000, sendo incorporado em diferentes meios como: cultura alimentar, 

indústria farmacêutica e lógica externa de mercado. Sua influência, por ter funcionalidade, 

precisa de estruturas, que demanda formas, e assim o agronegócio caba por transformar as 

dinâmicas espaciais dos sujeitos/objetos. Estabelecendo-se enquanto “conjunto de atividades 

que envolvem a produção e a distribuição de produtos agropecuários” (LEITE; MEDEIROS 

2012). 
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Logo, o agronegócio se constitui na transformação dos produtos do setor primário, em 

comercio, como mercadoria final, que atende a lógica de produção capitalista. Que demanda 

alta tecnologia, créditos bancários, possuindo subsidio do Estado, juntamente com o capital 

intensivo, demandando grandes hectares de terra, transformando-se em grandes complexos 

agroindustriais, fruto de incentivos governamentais. 

Tais complexos começaram a ser formados em 1960-1989, com incentivos a industrias 

de maquinarias, insumos, como o chamada “revolução verde”, em que o Brasil era um país com 

pouca independência na produção dos seus insumos agrícolas, de 1955-1960 começou a se 

produzir agrotóxicos no Brasil, para se quebrar essa dependência.  

Os CAI´s fazem todos os processos de setorização, não se restringindo a um produto. O 

agronegócio faz parte dos agentes modeladores do espaço, por estar diretamente ligado com a 

divisão fundiária desigual. A lógica industrial, especializa a mão de obra, espacializa a produção 

e centraliza capital.  Diferente da agricultura familiar, que o seu capital é o trabalho intensivo, 

às vezes tem incentivo do poder público. 

Podemos dizer que o agronegócio se configura pela concentração de terras, fomenta o 

setor quaternário, faz parte do circuito superior, que tem ligações com bancos, mercado externo 

e capital intensivo. Tais grupos acabam por ter monopólios, e ocorre concentração de empresas, 

em um mesmo grupo empresarial, e a tendência de se controlar áreas cada vez mais extensas 

do país, fazendo com que esse processo de concentração, se torne verticalizado, tendo um 

mesmo grupo empresarial o domínio da produção, armazenamento e distribuição das 

mercadorias, para venda dos produtos. 

3. Educação do campo e no campo 

Para buscarmos o entendimento do conceito de educação do campo é fundamental que 

façamos a distinção entre educação do campo e educação rural, entendendo educação rural 

como:  

“Ao contrário da educação do campo, a educação rural sempre foi instituída 
pelos organismos oficiais e teve como propósito a escolarização como instrumento de 
adaptação do homem ao produtivismo e á idealização de um mundo do trabalho 
urbano, tendo sido o elemento que contribuiu ideologicamente para provocar a saída 
do sujeito do campo para se tornarem operários na cidade.” (CAMPOS; OLIVEIRA, 
2012, p. 238). 
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Diferente do que foi dito a cima para Molina e Sá (2012): a educação do campo se 

configura no contexto de luta expressas pelos movimentos sociais do campo, que tendem para 

uma perspectiva contra-hegemônica, caracterizando-se como um instrumento de resistência e 

transformação social liderado pelo próprio trabalhador do campo, onde ressalta a identidade do 

campo. 

Segundo Arroyo (2006) a educação do campo é entendida a partir do reconhecimento 

do direito do trabalhador principalmente no âmbito educacional, trazendo para o aluno do 

campo uma perspectiva que condiz com sua realidade, fazendo-o refletir repensando e 

desafiando-se a respeito do espaço que esta inserido.  

Logo a educação do campo pode ser concebida como uma ferramenta de resistência 

cultural, onde exerce a função de firmar a identidade do campo como diversidade cultural. Para 

que essa perspectiva seja posta em prática, deve-se pensar na educação do campo como direito. 

Sendo para Arroyo apoud Pires (2009) importante:  

“pesquisar como estas desigualdades marcam profundamente a construção 
ou a não-construção do sistema educativo, de políticas educativas, de garantias de 
direitos, especificamente do direito à educação. Marcam a própria escolarização e a 
escola” (ARROYO, 2006, p.104 apud PIRES, 2009, p.2).” 

Como citado no Breve Histórico sobre a educação do campo a partir de Molina; Sá 

(2012), foi no ENERA 1997 que começou a ser pautada a educação do campo como direito dos 

povos do campo, surgida a partir de demandas do MST, que ao lado do Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária, culminou no nascimento de uma ideia afim de atingir uma 

política educacional voltada para os assentamentos de reforma agrária.  

Para Pires (2009) a proposta “Por Uma Educação do Campo”, denominada 

inicialmente “Por Uma Educação Básica do Campo” – nome alterado na II Conferência 

Nacional de Educação do Campo em 2002 – se configura uma militância dos povos do campo 

com o objetivo de garantir não só o modelo de educação do campo, mas também visa garantir 

a educação no campo. No que tange a educação no campo, é abordada a questão da localização, 

pois também reivindicam escolas inseridas no campo.   

No tocante a metodologia da educação do campo para Sandes (2013) não há uma 

metodologia especifica, devido a realidades serem diferentes de escola para escola, porém, sua 
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metodologia deve ser pensada e aplicada coletivamente respeitando cada lugar e singularidade, 

no que se refere às estratégias e motivações, vale ressaltar, que o modelo de aula expositiva é 

insuficiente para suprir a demanda de projetos interdisciplinares, afim de dinamizar o espaço 

escolar que abram diálogos horizontais entre professor e estudante. 

A seguir, a fim de ilustrar um dos diversos métodos pedagógicos possíveis de serem 

aplicados na educação do campo temos a Pedagogia da Alternância, presente na Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), posta em prática em diversas escolas, como exemplo a citada por 

Jesus (2011). 

4. Pedagogia da Alternância  

Existem varias formas de transmissão da cultura, qualquer que ela seja, dominante ou 

dominada, e uma delas esta no ensino que concomitantemente acompanha o desenvolvimento 

da sociedade e de suas tecnologias, se estruturando assim de acordo com a logica dominante do 

período vigente, no caso do século XXI: o Capitalismo (SODRÉ, 1977). Sendo a educação 

bancária citada em diversas obras do autor Paulo Freire, a educação posta em prática em 

qualquer espaço de nosso território.  

 Educação essa, que consiste em expor o conteúdo das disciplinas de maneira separada, 

sem uma ligação entre as mesmas, dando a entender que a construção do conhecimento se dá 

de forma separada e selecionada, em coisas que valem apena aprender que estão diretamente 

associadas aos interesses do capitalismo, como por exemplo, o ensino público, totalmente 

voltado para a formação de mão de obra, e coisas que “não interessam”, sendo na maioria das 

vezes, métodos e práticas afim de romper com o discurso e lógica dominante.  

 Baseada no rompimento com a lógica de ensino capitalista chegamos à escola do/no 

campo na qual uma de suas inúmeras praticas se da a partir da Pedagogia da Alternância. 

Pedagogia essa que segundo Jesus (2011) teve seu inicio na França na década de 30 com as 

Casas Familiares Rurais na qual sua estruturação se dava com a participação direta do 

camponês, a fim de pensar o campo, a partir da perspectiva camponesa e não dos interesses 

hegemônicos. Possibilitando assim segundo o mesmo autor uma formação que condize com sua 

realidade, como por exemplo: qualificação da mão de obra técnica a fim de fortalecer a 

agricultura camponesa, como também a criação de alternativas de ensino frente à realidade do 

camponês. 
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 Existem para Gimonet apud Jesus (2011) três formas de aplica-las: alternância 

justaposta, alternância aproximativa e alternância real. Sendo a primeira “denominada pela 

sucessão dos tempos de trabalho e estudo, mas sem nenhuma ligação entre eles” (JESUS, 2011, 

p.13), ou seja, uma falsa alternância, pois, não relação e repercussão entre um e outro. A 

aproximativa “tem como meta a organização didática que integra os dois tempos de formação” 

(JESUS, 2011, p.14) sem integrá-los. Por fim, mas tão importante quanto, há a alternância real 

que: 

“Alternância real, também chamada de Alternância Integrativa. Esta não se limita a 
uma sucessão dos tempos de formação teórico e prática, mas realiza uma estreita 
conexão e integração entre os dois, além de um trabalho reflexivo sobre a 
experiência. Esse tipo de alternância privilegia o projeto pessoal e coloca o formando 
como ator envolvido em seu meio.” (JESUS, 2011, p.14). 

 Logo pensar educação do/no campo para Jesus (2011), é pensar uma educação que não 

se priva apenas no ponto de vista da produção, do agronegócio, como também o vê como um 

espaço de manifestações culturais, de disputas territoriais. Sendo a escola segundo o mesmo 

autor um “espaço de reflexão teórica e de aprofundamento das questões relevantes de 

interesses dos alunos e das famílias” (JESUS, 2011, p.10). 

 Junto a isso temos como alternativa a prática já citada à cima: pedagogia da alternância. 

Pedagogia que visa integrar a família, no processo de ensino e aprendizagem do aluno, 

enrijecendo o dialogo e a relação entre os agentes que participam de forma direta do processo 

de formação docente, para que assim ocorra a valorização  não só da cultura local como também 

de um “despertar crítico”. Sendo para uma proposta que não visa apenas o desenvolvimento 

dos conteúdos e conceitos, como também aos conteúdos e conceitos existentes na realidade do 

aluno (JESUS, 2011). 

 Com isso podemos ver que a Pedagogia da Alternância para Gimonet apud Jesus (2011) 

no que condiz a seu plano de formação, propõe uma relação não só ao espaço escolar, como 

também ao espaço cotidiano do estudante: 

“A formação alternada supõe “dois programas” de formação: o da vida e o da 
escola. O primeiro oferece conteúdos informais e experienciais, e o segundo 
conteúdos formais e acadêmicos. Cada um desses “programas” possui sua própria 
lógica. O Plano de Formação tem como objetivo reunir numa terceira lógica, as duas 
lógicas complementares, mas muitas vezes, contraditórias, que são a da vida e a dos 
programas escolares.” (GIMONET apud  JESUS, 2011). 
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 Ou seja, a formação proporcionada pela Pedagogia da Alternância em seu Plano de 

Formação orienta uma prática e dinâmica pedagógica no espaço escolar do/no campo a partir 

de um ensino interdisciplinar que dialogue com as demais áreas do conhecimento (JESUS, 

2011). 

 Outro ponto importante na Pedagogia da Alternância, junto ao Plano de Formação é o 

Plano de Estudo. Para Jesus (2011), esse plano tem como foco estudar e pesquisar temas 

relacionados ao cotidiano do aluno, levantando-os, debatendo-os e escolhidos a partir dos 

próprios estudantes, familiares e professores, de forma conjunta, alternada. 

 Junto a isso não podemos esquecer-nos da dificuldade enfrentada pela mesma Pedagogia 

em território nacional, ainda mais frente as mudanças ocorridas no ensino, como também o 

fechamento em massa de inúmeras escolas do/no campos ao longo dos anos.  

5. Considerações finais 

A partir das perspectivas levantadas, podemos compreender as reivindicações dos 

movimentos sociais em prol da organização de modelos de educação contra-hegemônicos. 

Como nos diz Molina; Sá (2012):  

“Assim, a concepção de escola do campo a ser tratada aqui se enraíza no 
processo histórico da luta de classe trabalhadora pela superação do sistema do 
capital. O acesso ao conhecimento e a garantia do direito a escolarização para os 
sujeitos do campo fazem parte dessa luta”. (MOLINA; SÁ, 2012, p.325) 

 Como citado no breve histórico, foi necessário alguns marcos de lutas e marcos legais 

para a afirmação dessas conquistas, que foram essenciais para garantir a constituição da 

educação do campo, e de se pensar a partir da realidade do sujeito que vivência esse espaço. 

No entanto, o modelo vigente do agronegócio fomenta a desarticulação de todo 

processo de construção da educação do campo. O embate entre diferentes agentes modeladores 

do espaço – campo - que fomentaram diferentes perspectivas e atitudes sobre o campo: 

“A especificidade desta inserção se manifesta nas condições concretas em 
que ocorre a luta de classes no campo brasileiro, tendo em vista o modo de expansão 
do agronegócio e suas determinações sobre a luta pela terra e a identidade de classe 
dos sujeitos coletivos do campo”. (MOLINA; SÁ, 2012, p. 235). 

 Nesse sentido, percebemos o embate entre as diferentes classes sociais, que vivem a 

experiência do campo. Como podemos ver nos dados disponíveis de fechamentos de escolas 

do/no campo: nos últimos quinze anos mais de 30 mil escolas foram fechadas, e só em 2014 
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foram 4084 escolas fechadas (FERNANDES, 2015). Assim, dessa luta sempre vai haver um 

lado vencedor e um perdedor, no qual o lado que ganha se caracteriza pelo modelo do 

agronegócio e os que perdem são os movimentos sociais e os personagens que vivenciam a 

realidade rural, em busca do reconhecimento de sua identidade. 

 Portanto o agronegócio influi em diversos aspectos da realidade rural, fazendo com que 

se desestabilizem diferentes frentes dos sujeitos do campo, desde sua forma de trabalho, sua 

ideologia, seu comportamento, sua identidade, até sua educação. Nesse sentido, é nítida a 

relação da proposta desse modelo de produção capitalista com a questão dos fechamentos das 

escolas do campo nos últimos anos, como nos fala Hilário (2015):  

“O fechamento das escolas do campo não podem ser entendidos apenas pelo viés da 
educação. O que está em jogo é opção do governo por um modelo de desenvolvimento 
para o campo, que é o agronegócio”. (FERNANDES, 2015). 
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OS SABERES DE EXPERIÊNCIA DE EDUCADORES(AS) NO CONTEXTO DOS 

SERTÕES 
 

Alexandra Maria de Oliveira1 
 

Introdução 

A concepção de educação presente em documentos oficiais que orientam a formação 

docente no país continua atrelando essa formação à necessidade de resolver problemas pontuais 

da escola como, por exemplo, baixar índices de evasão escolar ou elevar uma suposta baixa 

qualidade do ensino na escola pública. Na contramão, pesquisas e análises destacam a 

diversidade de práticas educativas presentes em escolas do campo que parecem ter superado 

problemas pontuais de leituras e caminhado no sentido de valorizar educandos e educadores 

que revelam um profundo apreço pela educação e uma disseminada vontade de aprender com 

criatividade. Nesse contexto, a formação e o trabalho docente passam por um conjunto de 

tensões decorrentes dos contrastes presentes entre os documentos oficiais e a diversidade da 

realidade brasileira. 

Conforme Arroyo (2010, p. 480), as políticas públicas oficiais têm favorecido “uma 

formação docente para resultados discentes. Uma visão fechada, instrumentalista de formação”. 

O que se tem como novidade na formação docente tem sido a contribuição dos movimentos 

sociais do campo e suas políticas e ações de formação docente. 

As leituras sobre a realidade escolar, muitas vezes pautadas na dualidade dos fenômenos 

sociopolítico, econômico e culturais, “refletem interesses defendidos quase sempre pelas elites 

de um país e que podem se apresentar mais ou menos autoritários dependendo das forças sociais 

em jogo” (PONTUSCHKA, 2006, p. 269). Isso representa uma visão restrita de educação que 

tende a desenvolver visões restritas de currículos e leituras de mundo. 

Nesse contexto, o currículo reproduz ideologias necessárias à manutenção do status quo, 

propagando os valores de uma minoria detentora da hegemonia econômica, política e cultural, 

 
1 Profa. Depto de Geografia da UFC; E-mail: alexandra.oliveira@ufc.br 
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resultando na subalternização de culturas ou vozes dos grupos sociais minoritários. Dessa 

maneira, a escola se apresenta como território de disputas políticas, de controle social e de 

legitimação de poder, no interior dos estados nacionais modernos.  

O entendimento dessa dimensão territorial da educação fez com que os movimentos 

sociais do campo lutassem para construir um modelo educacional contra-hegemônico, no qual 

a perspectiva histórica, política e cultural das classes subalternizadas fossem prioridade na 

formação politica e intelectual de docentes e da juventude camponesa. 

A desconstrução da história tradicional se faz necessária para que possamos 

compreender a complexidade que compõe a realidade dos povos do campo e tenhamos a 

possibilidade de reconceituá-la, dando voz e força para homens e mulheres que, em meio a tanta 

precariedade, resistem às opressões cotidianas e aprendem a superar as limitações em 

comunidade, com diálogo, solidariedade e comunhão. Na trajetória, as representações 

camponesas e os movimentos sociais do campo colocaram como prioridade em suas lutas 

professores do campo nas escolas do campo. 

Contudo, a construção da educação do campo não se encerra na reprodução de saberes 

e práticas contextualizadas com as vivências dos povos do campo. Há uma preocupação, por 

parte do coletivo de educadores, trabalhadores e jovens, de formar docentes que façam de suas 

práticas pedagógicas uma prática de engajamento político. Daí, nasce uma das prioridades: criar 

mecanismos próprios de formação de educadores(as) docentes com afinidade e conhecimento 

da realidade dos povos do campo ou, ainda, “a formação de militantes-educadores(as) dos 

diversos movimentos” (Arroyo, 2010, p. 479). 

Nesse sentido, o presente artigo tem o objetivo de analisar a formação (saber social) dos 

educadores em escolas do campo, em específico do professor de Geografia, pondo em 

perspectiva os desafios que permeiam a produção de conhecimentos e de aprendizagens 

significativas na educação contextualizada. 

Parte-se da perspectiva da formação docente, pois acredita-se que os saberes de um 

professor devem ser dinâmicos e retratar a materialidade da realidade social onde atuam, com 

temporalidades e territorialidades diversas, provenientes de múltiplas naturezas (TARDIF, 

2012). Assim, o panorama educacional ensejado pelo movimento de educação do campo tem 
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como premissa a ideia do respeito à pluralidade dos conhecimentos, o resguardo da memória 

coletiva e, ainda, o questionamento de determinações trazidas nos “pacotes” educacionais, nos 

currículos escolares e nos livros didáticos sobre o que é considerado conhecimento.  

A escolha do percurso levou à necessária compreensão de três dimensões essenciais: 

o modelo de escola, o saber geográfico e os saberes de experiência do educador. E, sobretudo, 

de como essa tríade configurada em um termo - educação contextualizada - está a serviço da 

construção de uma perspectiva de mundo no qual aqueles que, historicamente, estiveram à 

margem, os camponeses, tornam-se protagonistas de suas próprias histórias.    

Para a realização da investigação, optou-se por um estudo transversal em escolas 

camponesas que têm por base a pedagogia da alternância de abrangência mundial com as 

Escolas Famílias Agrícolas (BORGES et.al., 2012). A escolha não se deu de forma aleatória, 

haja vista, tais experiências escolares estarem promovendo a valorização e a permanência de 

jovens com perspectiva de vida no campo (MARINHO, 2016) e,  portanto, estão acontecendo 

como resultado do protagonismo camponês e têm como princípios básicos uma educação 

integral e emancipatória, aliada ao desenvolvimento local sustentável. A pedagogia da 

alternância tem no Brasil sua gênese aliada à “influência das igrejas cristãs reunidas na CPT” 

(RIBEIRO, 2010, p. 317)  e, no Ceará, está aliada ao diálogo da Comissão Pastoral da Terra 

(CPT) com o povo do campo, tendo como “inspirador principal Paulo Freire e sua metodologia 

para superar a opressão, tendo sempre o povo do campo como agente insubstituível de sua 

própria formação”(FRAGOSO et al., 2005, p. 45).  

Assim, pode-se constatar que o campo brasileiro tem estabelecido de forma regular 

(desde meados do século XX) um dinamismo na luta por terra, direitos, justiça e cidadania no 

campo. A novidade foi que as mobilizações pós-anos 90 favoreceram diálogos entre os 

coletivos de educação e a Secretaria de Educação do Ceará o que garantiu a instalação das 

primeiras escolas de ensino médio do campo. Eis as escolas em destaque que foram forjadas 

pelos camponeses na luta por vida digna com sustentabilidade no campo: Escola Família 

Agrícola (EFA) D. Fragoso, na comunidade Santa Cruz, município de Independência; a Escola 

de Ensino Médio Florestan Fernandes, localizada no Assentamento Santana em Monsenhor 

Tabosa, ambas no Sertão dos Inhamuns e a Escola de Ensino Médio João dos Santos de 

Oliveira, localizada no Assentamento 25 de Maio em Madalena, no sertão central cearense.  
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Cientes de que o currículo hegemônico das escolas rurais não daria conta da formação 

contextualizada dos jovens do campo, foram criados componentes curriculares relacionados à 

realidade social, política e organizacional da vida no campo. As propostas pedagógicas das 

escolas têm se empenhado em formar cidadãos comprometidos com as causas sociais, além de 

cultivar valores como solidariedade, companheirismo, compromisso e responsabilidade, 

inclusive com o meio ambiente. Assim, os projetos e atividades ocorridos nas disciplinas 

procuram discutir a questão da convivência com o semiárido, mobilizando esse conhecimento 

a partir de práticas agroecológicas que venham a contribuir com a humanização e o bem-viver 

dos povos do campo e com uma formação profissional para os filhos de famílias camponesas. 

No processo de ensino e aprendizagem temos o papel dos educadores e sua afinidade 

e conhecimento sobre a realidade onde atuam. Neste ponto, nossa investigação voltou-se para 

a compreensão de um ofício que não inicia e nem se encerra em sala de aula, mas transborda 

estes limites e dá possibilidades de fato e de direito para o exercício de uma práxis educativa e 

política, instigando o lado “intelectual transformador” (GIROUX, 1997) destes docentes. 

O caminho da investigação foi o da interpretação de como o educador tem construído 

o saber geográfico juntamente com seus educandos, dentro e fora de sala de aula, para 

compreender a dinâmica espacial do campo. Percorremos as práticas didático-pedagógicas de 

docentes em serviço pelo emaranhado das relações que os compõem, a fim de encontrarmos os 

nós que os mantém coeso à proposta de uma educação libertadora.  

Destarte, aproximamo-nos das leituras sobre Educação do Campo, a partir de Caldart 

(2008); Arroyo (2010); Fernandes (2011; 2012), sobre formação e saberes docentes, com Demo 

(2011), Giroux (1997), Tardif (2012) e Therrien (1993) e ensino de Geografia, sobre o olhar de 

Cavalcanti (1998), Pontuschka et al (2007) e Callai (2003). Dentre outras leituras que nos deram 

suporte para compreendermos a realidade a ser investigada, temos as literaturas sobre o espaço 

agrário e os sujeitos que configuram este espaço, os camponeses. Para efetivação da pesquisa 

foi necessário a realização de observações do núcleo escolar, a interação e vivência com aqueles 

que constroem as escolas do campo como educandos, educadores e funcionários, além do 

acesso a documentos oficiais escolares, rodas de conversas e aplicação de entrevistas e 

questionários. 

O contexto específico da escola do campo 
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O campo brasileiro tem estabelecido de forma regular um dinamismo na luta por 

direitos, mostrando sua identidade e cultura, seus valores e sua organização política, tendo como 

principais representações a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (Contag), 

a Federação dos Trabalhadores da Agricultura (Fetag), a Comissão Pastoral da Terra (CPT), o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e os Movimentos Indígenas entre 

outros. Conforme Fernandes (1996), a consolidação desses movimentos sociais passou por 

princípios, organicidade, formas de ações que são recriadas e que se apresentam em uma nova 

configuração de protestos e no debate sobre as alternativas de desenvolvimento rural a favor 

dos povos do campo. A presença marcante dos sem-terra em rede nacional e internacional 

reivindicando não apenas ser beneficiários de direitos, mas ser sujeitos, agentes históricos da 

construção dos direitos, incomoda a elite brasileira.  

Ao analisar o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) e os cursos 

de formação com os jovens do campo no Ceará, Diniz (2002), Carvalho (2006) e Oliveira, 

Sampaio e Alencar (2013) reafirmaram o fato de os movimentos sociais do campo na luta pelo 

direito à educação passarem a reivindicar, de forma expressiva a partir de meados da década de 

1990, junto ao governo estadual e federal, uma política educacional pública que viesse atender 

as necessidades dos povos do campo. No estado, a luta por uma vida digna e educação de 

qualidade para as crianças e os jovens do campo se manteve com mobilizações e marchas de 

Sem Terra em Fortaleza, fechamento de rodovias, ocupações de prédios públicos, criação de 

encontros, congressos, cursos de formação sobre a realidade brasileira e feiras agroecológicas 

presentes nas cidades do interior entre outros eventos. Para muitos desses camponeses “a luta 

do campo se conquista na cidade”. Isso acontece porque, conforme Oliveira (1995, p.283), no 

processo de desenvolvimento do modo capitalista de produção no campo brasileiro “cidade e 

campo vão unindo-se dialeticamente, quer no processo produtivo, quer no processo de luta”.   

Esta relação dialética também perpassa sobre os modelos de educação presentes no 

campo. Podemos encontrar, o modelo de educação hegemônico pautado na homogeneização 

dos processos e conhecimentos formais e que muitas vezes privilegia os interesses das classes 

dominantes. No reverso, encontramos o modelo de educação popular contextualizada e 

dialogada nos coletivos de educação que privilegia a luta por uma vida digna e a diversidade 

dos povos do campo. 
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Roseli Salete Caldart (2008) nos elucida as condições reais que insurgiu este modelo 

contra-hegemônico de educação 

A Educação do Campo nasceu como mobilização/pressão de movimentos sociais por 
uma política educacional para comunidades camponesas: nasceu da combinação das 
lutas dos sem-terra pela implantação de escolas públicas nas áreas de reforma agrária 
com as lutas de resistência de inúmeras organizações e comunidades camponesas para 
não perder suas escolas, suas experiências de educação, suas comunidades, seu 
território, sua identidade (CALDART, 2008, p.71).  
 

Representando a luta e o protagonismo dos povos do campo, este modelo de educação 

tem como princípio a resistência e o fortalecimento das culturas camponesas, de seus saberes, 

de sua memória e que tenha, conforme Mézáros (2008, p.12) a “função de transformar o 

trabalhador em um agente político, que pensa, que age e que usa a palavra como arma para 

transformar o mundo”. 

A proposta de Educação do Campo tem seu início com a “Articulação Nacional por uma 

Educação do Campo”, em 1998, resultando na construção de duas “Conferências Nacionais por 

uma Educação Básica do Campo”, em 1998 e 2004, onde o objetivo maior era “ajudar a 

recolocar o rural, e a educação que a ele se vincula, na agenda política do país” (ARROYO, 

2009, p.22). Destes debates entre movimentos sociais, entidades religiosas e centros 

acadêmicos foi gerado e aprovado o parecer das Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo. Estas diretrizes normatizam e reconhecem legalmente a criação 

de diversos modelos de escola com um currículo que atenda a especificidade do campo e ao 

público que se destina: educandos que dividem os estudos com o labor da roça, diminuindo, 

desta forma, o número de jovens fora da escola. 

No Ceará, temos fundado a mais de uma década experiências singulares de educação do 

campo, entre elas podemos citar: a Escola Família Agrícola Dom Fragoso (2002), a Escola de 

Ensino Médio João dos Santos de Oliveira no Assentamento 25 de maio em Madalena (2009) 

e a Escola de Ensino Médio Florestan Fernandes (2010). Ambas localizadas na região 

conhecida como mesorregião geográfica dos sertões cearenses, inserida nas unidades 

geoambientais compreendidas pela depressão sertaneja e pelas serras cristalinas semiáridas. A 

vegetação predominante é a caatinga arbustiva aberta caducifólia e subcaducifólia, o clima é o 

tropical quente semiárido, com chuvas irregulares, precipitação média anual menor que 700 

mm e período chuvoso concentrado entre os meses de fevereiro e abril.  
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De acordo com Oliveira e Pereira (2011), a presença de Luvissolos revela, nessa região, 

solos com fertilidade natural alta. Associam-se a estes os Planossolos com processos de 

salinização; portanto, as limitações naturais de uso dos solos nessa região devem-se, 

principalmente, à deficiência de água, à presença de sódio (salinização), à susceptibilidade 

erosiva e à presença de pedregosidade. As condições geoambientais do semiárido são 

consideradas um grande desafio no trabalho docente nas escola do campo. Estamos no sexto 

ano de seca (2011-2017) e a falta de chuva e ou água para o plantio tanto das famílias 

camponesas como nas unidades produtivas das escolas é um desafio presente no cotidiano das 

comunidades e que se estende para a prática docente. No processo o trabalho pedagógico vai 

de adequando e aperfeiçoando oras contornado a falta de água com a redução de unidades 

produtivas como as hortas didáticas e as mandalas; oras a introdução de conhecimentos em 

“novas” tecnologias sociais como o projeto bioágua que aproveita a água usada na escola para 

irrigar hortaliças e fruteiras. 

A presença das escolas do campo nos sertões cearenses também carrega outras 

significações. Conforme Oliveira (2013; 2015) essa é uma região sempre marcada por relações 

sociais de exploração do trabalho e sujeição camponesa, na qual a estrutura fundiária 

historicamente revela, de um lado, grandes proprietários com terras improdutivas que, mesmo 

assim, geram renda capitalizada e, por outro lado, camponeses sem terra que buscam na posse 

da terra o trabalho e produção de alimentos. Nessa trajetória, questões como cativeiro, sujeição, 

violência e expropriação aparecem na base da acumulação capitalista desenvolvida no campo 

cearense.  

As escolas do campo estão reduzindo o êxodo rural da juventude, revelando 

potencialidades presentes no campo e suprindo a ausência de uma escola contextualizada com 

as condições socioambientais em que se encontra a juventude camponesa e, para isso, trabalham 

com educadores que se empenham na construção da educação popular como um caminho de 

valorização da cultura, do trabalho e da vida nas comunidades e nos assentamentos rurais.  

Nas escolas o ensino técnico está integrado ao Ensino Médio, formando jovens filhos 

de famílias camponesas em técnicos agropecuários para atuarem junto às comunidades de 

origem e em assentamentos de reforma agrária. Para a profa I.  B. (2015), a expectativa é que 

os estudantes, após a formação, possam desenvolver o trabalho nas comunidades: “Os 
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educandos devem ser transformadores nas suas comunidades, trabalhando na perspectiva da 

sustentabilidade econômica, política e social. É para viver, e não sobreviver no campo”.  Assim, 

os jovens carregam o desafio de reafirmar a cultura camponesa através de inovações em 

tecnologias sociais e práticas de convivência com o semiárido, tendo a comunidade como 

espaço de interações sociais, políticas, econômicas e humanitárias, de forma a garantir, 

portanto, a autonomia familiar sobre o que e como produzir na terra. 

Esta formação é resultado dos diferentes tempos-espaços que os educandos e os 

educadores vivenciam (tempo-escola e tempo-comunidade), característico do modelo 

pedagógico da alternância. As escolas possuem instrumentos metodolológicos específicos para 

executar o plano de formação, tais como: plano de estudo, caderno de síntese da realidade do 

aluno, visitas de estudo, intervenções externas, caderno de acompanhamento da alternância do 

aluno e o projeto profissional do joven, para citar alguns.  

Além dos conteúdos de base nacional e os de base técnica, os educadores contam com 

instrumentos didático-pedagógicos bastante valorizados na Pedagogia da Alternância – os 

conteúdos vivenciais – que os auxiliam no acompanhamento das atividades desenvolvidas nas 

escolas, com as família e nas comunidade. A seleção dos conteúdos está focada em temas 

geradores, presentes na pedagogia Freiriana, que são estudados no período letivo a partir de 

quatro módulos. Por exemplo, em um ano o primeiro módulo foi o semiárido brasileiro, no qual 

se mostra a região e suas singularidades climáticas. O segundo aprofunda a falta e busca da 

água no sertão. No terceiro é destacada a agricultura familiar, com suas produções e benefícios 

e por último, cultura, etnia e gênero.  

Em uma das aulas de Geografia, que teve como tema gerador: Conviver com o 

semiárido, a professora desenvolveu sua aula no plano de estudo As sementes da minha 

comunidade, com a turma do 2º ano do ensino médio, que possuía 30 estudantes de 25 diferentes 

comunidades. Na sala de aula, os estudantes socializaram atividades desenvolvidas em suas 

comunidades a partir das questões: Quais as sementes mais plantadas na minha comunidade, 

antigamente e hoje? O que não é mais cultivado? Por quê? Essas informações foram colhidas 

no tempo-comunidade e anotadas nos cadernos de síntese da realidade dos educandos. 

Posteriormente, no tempo-escola os educandos socializam as descobertas e trocam sementes na 
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escola. Foi percebido que o desenvolvimento e o domínio da linguagem oral e escrita e de outras 

formas de expressão se constituem em dimensões do processo de avaliação. 

De acordo com Freire (2001), o aprendizado da leitura e da escrita, na construção do 

processo de expressividade, não terá significado real se se faz através da repetição mecânica de 

sílabas. Esse aprendizado só é válido quando, simultaneamente com o domínio da formação 

vocabular, o educando vai percebendo o sentido da linguagem. Quando ele vai percebendo a 

relação entre linguagem-pensamento e realidade. A transformação da realidade, ao exigir novas 

formas de compreensão, coloca também a necessidade de novas formas de expressão. 

A linguagem vai ganhando sentido no processo de ensinar e aprender, ação e reflexão 

sobre sua realidade. Para os latifundiários as terras onde estão acentadas as escolas foi espaço 

de exploração do trabalhado camponês. Para os camponeses onde antes existia o cativeiro, hoje, 

existe a escola, espaço de diálogo e de possiblidades para filhos de trabalhadores do campo. As 

escolas do campo tem transformado a estrutura do latifúndio, e isso tem resultado na elucidação 

de diferentes formas e linguagens de compreensão da realidade e de suas contradições.  

Diante deste cotidiano escolar, para Pinto e Oliveira (2014), o (re)inventar pedagógico 

do docente que atua na escola do campo, através da sua práxis política e educativa, vem agregar 

na formação do docente e no seu papel em diferentes tempos e espaços. Já para pensarmos o 

ensino e a formação do professor de geografia, destacamos a contribuição desta ciência para o 

desvelar das contradições que marcam o espaço agrário como resultado do desenvolvimento da 

sociedade moderna. 

A especificidade na formação do(a) educador(a) do campo 

A proposta de investigação dos múltiplos espaços de formação e do exercício docente 

nas escolas do campo foi um desafio que surgiu na medida em que íamos vivenciando a 

dinâmica escolar a cada estágio de vivência realizado. Nesta construção, as místicas, a 

realização dos trabalhos em campo do alunado sempre sob o olhar atento de um educador, os 

debates em sala de aula e nos momentos de lazer, se revelaram como um fragmento do cotidiano 

docente na construção de saberes, que não se encontra apartado da realidade.  

Segundo Tardif (2012, p.11), 
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O saber não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos professores é o saber deles 
e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida e 
com a sua história profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e 
com os outros atores escolares. 

 

Nas escolas, a gestão pedagógica é feita por coletivos formados por educadores, 

educandos e comunidade que, diariamente, discutem ações no sentido de garantir condições 

dignas de trabalho, escolas com espaços de estudo, laboratórios, unidades produtivas, quadras 

de esportes, material pedagógico e o desenvolvimento de leituras e saberes alternativos. Essa é 

uma opção que nega a educação bancária e coloca para o docente um outro desafio: preparar os 

educandos para alcançarem êxitos nas avaliações externas e, ainda, garantir a formação 

continuada dos educadores. Para isso, contam com “negociações com instituições de ensino 

superior para a oferta de cursos de especialização em educação contextualizada” (Irmã 

H.S.,2011 citada por Claudino, 2011). 

Os educadores, em sua maioria, tem origem camponesa e experiência em atividades 

como roçados de milho e feijão, quintais produtivos, criatório de suínos, caprinos, ovinos, 

apicultura e produção de forragem. Estão vinculados a movimentos sociais como o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o Movimento pela Soberania Popular na 

Mineração (MAM) ou a representações camponesas como a Comissão Pastoral da Terra (CPT) 

e a Rede de Educação Cidadã (Recid). De acordo com a coordenadora da escola Florestan 

Fernandes, mesmo com as dificuldades de salinização dos solos e a falta de água “temos nossos 

quintais produtivos que contém plantas frutíferas, medicinais, produzindo através da 

agroecologia, pois temos uma preocupação com o meio ambiente”. E, ainda, “participamos das 

discussões do assentamento, fazemos parte da coordenação e dos grupos da capela, temos 

contribuído na direção da cooperativa.” (sic) (Profa Z.C., 2017). 

Nesse contexto, os educadores conhecem de perto a realidade na qual atuam, ou seja, o 

campo não surge somente como local de trabalho, mas de identificação, de interação e de 

transformação social. “Estudantes e monitores que passam pela experiência de uma escola 

família agrícola mudam suas concepções de vida. É uma aprendizagem, um crescimento 

espiritual, uma mudança de vida” (Profa E. T., 2013). Para a comunidade, a escola é a extensão 

da casa e a educação do campo uma conquista dos camponeses que tem sido cultivada com 

orgulho pelas famílias. 
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Com base na experiência dos docentes que atuam nas escolas foi possível compreender 

que suas práticas didático-pedagógicas se estabelecem em face dos desafios e das dificuldades 

de se revelar a sua função social  na realidade do semiárido cearense. Um dos fatos que muito 

pesa nessa formação é o professor ser também um pesquisador. É indiscutível a importância da 

pesquisa no ofício docente como núcleo político de atuação social consciente (DEMO, 2011) e 

na construção de um saber socialmente útil, voltado para o contexto educacional, tanto dos 

educandos quanto dos educadores. Saber social este que, segundo Grzybowski (1983, p.8) apud 

Therrien (1993, p. 47) abarca um 

conjunto de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes produzidas pelas classes, 
para dar conta de interesses. Trata-se do saber que identifica e unifica uma classe 
social, dá-lhe elementos para se inserir em uma estrutura de relações sociais de 
produção, para avaliar de tais relações e, enfim, trata-se de uma saber instrumento de 
organização e de luta. 

 Nos diálogos estabelecidos com os educadores, o processo de ensino e aprendizagem se 

mostrou desafiador, como se pode constatar nas suas falas, seja pela necessária busca “de novas 

ferramentas para uma melhor contextualização dos conteúdos teóricos e práticos”, conforme o 

professor F.R. (2013) ou mesmo pelo “saber lidar com jovens de realidades e culturas tão 

diferentes”, segundo a professor K. S. (2015).  Além disso, é um trabalho intenso já que muitos 

docentes praticamente moram na escola e isso acontece “porque a dinâmica da alternância é 

muito exigente” (profa. J. A. 2017). 

A pesquisa também revelou a importância do desenvolvimento da capacidade de 

produção acadêmica por parte dos docentes. No diálogo com os movimentos sociais, as 

representações camponesas, os coletivos de jovens e as comunidades, “os trabalhadores estão 

percebendo que o conhecimento socialmente acumulado fez e faz diferença em suas 

vidas”(LERRER, 2012, p. 467). Essa é uma novidade contida na modernidade através da qual 

se revelam “os novos camponeses” (BARTRA, 2011). Nesse contexto, o trabalhador rural não 

é mais aquele dito analfabeto, passivo, à espera do professor que vai educá-lo. Ele está 

percebendo que as demandas da educação do campo são cultural e politicamente muito mais 

complexas do que na cidade. Assim, as pesquisas e produções acadêmicas por eles 

desenvolvidas estão contribuindo para um melhor entendimento da complexidade da sociedade 

moderna. 
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A formação acadêmica que eles tiveram acabou por deixar uma carência nas abordagens 

sobre questões do campo. De acordo com o professor F. R. (2013) “a formação oferecida nas 

universidades, muitas vezes, não condiz com a necessidade da escola, é preciso que a pessoa 

seja aberta para mudanças” e busque “anternar-se com a questão social e política do país e 

trabalhar com o contexto do semiárido cearense”. 

Este distanciamento entre a tradicional formação acadêmica, seja em curso de 

licenciaturas plenas ou curtas, e a necessária formação docente voltada para o contexto da 

realidade dos povos do campo, é encarado como a principal dificuldade de se encontrar 

professores que desenvolvam um trabalho condizente com a proposta educacional das escolas 

do campo. O relato do ex-aluno e agora professor J. E. (2013) expõe essa fragilidade ao afirmar 

que “as formas de ensinos convencionais educam, mas para o trabalho em grandes empresas” 

(sic). Logo, suprir a demanda de educadores para escolas como a EFA Dom Fragoso, a EEM 

Florestan Fernandes ou a EEM João Sem Terra, conseguindo manter a essência político-

educativa construída pelos coletivos de educação do campo, não é tarefa fácil.  

Diante das dificuldades apresentadas, metodologias alternativas são criadas pelos 

próprios movimentos sociais e representações camponesas na construção de “espaços, tempos, 

cursos, material e estratégias diversas de formação de militantes-educadores” (ARROYO, 

2010, p. 479). Através da produção de materiais didáticos voltados para o contexto e, no caso 

das escolas, para a convivência com o semiárido e também através da participação em encontros 

nacionais de educadores do campo é possível compartilhar saberes e experiências educacionais, 

além de contribuir na formação profissional destes professores. 

A Geografia, como disciplina escolar, está contextualizada com o projeto 

interdisciplinar proposto que tem por base a convivência com o semiárido. Esse trabalho 

interdisciplinar é desenvolvido de forma investigativa, com levantamentos preliminares da 

realidade, socialização das situações retratadas, identificação de situações-problemas e 

possibilidade da emergência de novos temas geradores. Nessa perspectiva, “[...] a Geografia, 

ao trabalhar com o tema gerador e com as questões geradoras, tem condições de contribuir para 

que os alunos superem o senso comum mediante uma metodologia dialógica e chegar a um 

conhecimento mais elaborado e científico” (PONTUSCHKA et al., 2007, p. 154). 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 14 – Educação do/no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

6842 
 

Nesse contexto, segundo Callai (2003, p. 17), a formação do professor tem sido capaz 

de “tratar as questões que dizem respeito à compreensão da realidade em que vivemos, com a 

perspectiva de um olhar espacial, analisando processos e não simples fases ou estágios.” E a 

Geografia tem levado o aluno a compreender conceitos geográficos decorrentes do “espaço 

produzido pela sociedade atual, suas desigualdades e contradições, as relação de produção que 

nela se desenvolvem e a apropriação que essa sociedade faz da natureza” (OLIVEIRA, 1994, 

p. 142). 

Para tanto, faz-se necessário “o professor que produz a Geografia” (PONTUSCHKA, 

1994, p. 102) à luz da teoria social-crítica, revelando as contradições existentes no espaço 

agrário, através da geografia escolar e de sua efetivação na busca pela superação de um ensino 

fragmentado; sobretudo, a partir da produção de instrumentos teóricos e práticos que auxiliem 

os professores das escolas do campo na compreensão da realidade da qual fazem parte, visando 

aproximar o saber geográfico do conhecimento de mundo, tanto dos educandos como dos 

educadores e das comunidades. 

Em face da organização curricular das escolas, o princípio educativo desenvolvido pelo 

professor pauta-se no questionamento e na avaliação de sua formação, já que há um constante 

questionamento de conhecimentos predeterminados. Assim, a análise crítica do livro didático 

também transcorre da formação pedagógica do professor de Geografia, pois este deve ser capaz 

de fundar critérios na sua utilização para dar conta de contextualizar o saber apresentado nas 

páginas do material didático com o conhecimento e a realidade do educando.  

Essa preocupação é evidente na fala da educadora, registrada abaixo, ao referir-se à 

supervalorização que os livros didáticos fazem de fenômenos presentes no centro-sul do país e 

que não dão conta da realidade do semiárido cearense. 

O material didático vai sendo produzido dentro do grupo sempre com a preocupação 
de contextualizá-lo. Temos um livro-base. Mas, não adotamos um único livro 
didático, ns vamos construindo o conteúdo a ser trabalhádo a partir de outros livros e 
textos, pois o livro [base] não dá conta. Por exemplo, a forma que o tema agricultura 
brasileira aparece no livro didático de geografia, o contexto é extremamente Sul (...) 
muito distante da nossa realidade mesmo (sic) (Professor I. B., 2017). 

 

 Também foi constatado por Silva e Oliveira (2013), ao analisar livros didáticos de 

Geografia, que a leitura sobre a questão agrária aproxima-se do discurso capitalista, defendendo 
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o agronegócio como forma de desenvolvimento no campo e negando, na maioria dos casos, a 

importância da agricultura familiar e do campesinato. 

 Deste modo, fazer da leitura crítica uma prática permanente na formação docente é 

fundamental, pois é através dela que novos conhecimentos serão construídos, estabelecendo 

uma relação entre saberes do dia a dia dos educandos com os conhecimentos da ciência 

geográfica. 

A práxis educativa dos professores de Geografia das escolas do campo se consubstancia 

nas visitas de campo realizadas para acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelos jovens em 

suas comunidades e na participação efetiva nas mobilizações demarcadas pelos coletivos em 

defesa da educação do campo. Para a professora, a pedagogia da alternância, além de exigir um 

aprofundamento na dimensão técnica do geógrafo, possibilita a função social com o debate em 

sala de aula de temas atuais e que são do interesse dos camponeses, tais como gênero e 

juventude, novas tecnologias, violência no campo, questão agrária e degradação ambiental, 

entre outros. 

 A complexidade de sua práxis educativa, por consequência, faz com que a práxis política 

seja atuante, sempre na perspectiva de considerar os coletivos, formados de indivíduos que, no 

diálogo coletivo, vão produzindo conhecimento em conjunto e, assim, a sua própria existência. 

O exemplo desses coletivos está na participação de professores de Geografia como: 

representantes dos educadores na Rede de Educação do Semiárido Brasileiro (RESAB); 

militantes no coletivo de educação do MST e membros das associações de assentamentos rurais 

entre outras representações.  

A participação política também se insere na colaboração nos Fóruns de Convivência 

com o Semiárido, nos Fóruns dos Assentados, nos Encontros Pedagógicos, nos Cursos de 

Formação de Jovens e nos Encontros dos Agricultores Agroecológicos, entre outros coletivos. 

Nessa perspectiva, os saberes docentes não advêm somente da relação professor-aluno ou 

professor-conhecimento formal, mas do conhecimento vivido através de relações no trabalho, 

na igreja ou nos coletivos com os quais mantêm contato.  Nesse contexto, conforme Pontuschka 

(1994, p. 112), “todos se enriquecem com novas discussões, reflexões e aprofundamentos, (...) 

o resultado é a harmonia, fruto do trabalho de todos.” 
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A participação dos educadores na luta pela terra, por trabalho ou por uma educação de 

qualidade para as crianças e os jovens do campo se mantém no diálogo com os movimentos 

sociais por meio de mobilizações, ocupações de terra e/ou prédios públicos, interdição de 

estradas estaduais e federais, entre outras. Todas essas ações integram as discussões em sala de 

aula com a vida social e política do educandos.  Esse trabalho de ação-reflexão-ação na prática 

docente tem permitido o desenvolvimento de educadores que assumem para si o compromisso 

com a transformação da realidade em que atuam.   

Considerações finais 

A formação de educadores para as escolas do campo é parte constitutiva de um projeto 

de desenvolvimento para o campo, forjado pelos camponeses na luta pela reforma agrária. 

Nesse contexto, os movimentos sociais e as representações camponesas assumem papel 

fundamental na elaboração de um projeto de educação que toma como referência o 

compromisso social, o respeito às diferenças e a busca pela autonomia no trabalho intelectual e 

de produção com a terra. Para isso, tem por base a pedagogia da alternância desenvolvida a 

partir de temas geradores relacionados à realidade social de educandos, educadores e 

comunidade e à luta por uma vida digna com sustentabilidade no campo. 

Na trajetória, a formação acadêmica de muitos dos educadores que atuam nas escolas 

do campo acaba por apresentar uma carência nas abordagens sobre questões de natureza social 

e política que perpassa a complexidade da realidade do campo brasileiro. Esse distanciamento 

entre a tradicional formação acadêmica e a necessária formação docente voltada para o contexto 

da realidade dos povos do campo tem sido suprido no diálogo, nas ações e reflexões presentes 

nos coletivos organizados com educandos, educadores, comunidade, representações 

camponesas e movimentos sociais comprometidos com a educação do campo. 

A Geografia, como disciplina escolar, está contextualizada no projeto interdisciplinar 

proposto, que tem por base a convivência com o semiárido. Esse trabalho interdisciplinar é 

desenvolvido de forma investigativa com levantamentos preliminares da realidade; socialização 

das situações retratadas; identificação de situações-problemas e possibilidade da emergência de 

novos temas geradores. Para tanto, se faz presente um professor que produz a Geografia à luz 

da teoria social e crítica, revelando as contradições existentes no espaço agrário através da 
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geografia escolar e de sua efetivação na busca pela superação de um ensino fragmentado, 

descontextualizado. 

No processo, as tarefas desenvolvidas nos coletivos, muitas vezes, condicionam os 

saberes docentes que buscam elaborar conhecimentos sobre a complexidade que compõe a 

realidade da vida no campo brasileiro. Esses conhecimentos passam a dirigir novas ações e 

reflexões no caminho da construção de uma educação transformadora. No diálogo prática- 

reflexão-prática, a produção de conhecimento acontece na coletividade a qual o sujeito-

educador e/ou educando pertencem. Esse conhecimento é sempre cumulativo e se recria na 

contribuição de cada um e de todos em diferentes espaços e tempos e na dinâmica da luta pela 

reforma agrária. 
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O DEBATE DA EDUCAÇÃO NO/DO CAMPO E OS SUJEITOS DAS ESCOLAS DO 

CAMPO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO 

 
Tatiane Rodrigues de Souza,  

Evandro César Clemente 
Resumo: 

 

O texto tem como opção conceitual em identificar os envolvidos nas escolas no campo de Jataí 

Goiás como “sujeitos”, por apresentar conotação com as reivindicações dos movimentos 

sociais, os quais lutam pelos seus direitos. Segundo Veronese e Lacerda (2011), a consolidação 

do sujeito está pautada no conflito, seu uso é pertinente nas novas manifestações dos 

movimentos sociais. Os trabalhadores do campo, os pequenos proprietários e os camponeses 

têm significativa parte dos seus direitos suprimidos. Isso fica visível pela precariedade de vida. 

Em nosso país a elite subordinou as classes subalternas, que segundo Wanderley (2002, p. 23) 

“[...] a grande propriedade dominante em toda sua história, se impôs como modelo socialmente 

reconhecido. Foi ela quem recebeu aqui o estímulo social expresso na política agrícola, que 

procurou modernizá-la e assegurar sua reprodução”. O capital cria o trabalhador para a sua 

própria reprodução, sujeitos que aceitam as condições impostas pelo trabalho, “[...] sua 

residência também se torna temporária, a mobilidade e a instabilidade se estende à sua família, 

nos casos em que ele se faz acompanhar por ela. Uma instabilidade que se estende, também, às 

relações sociais dessa família” (MARTINS 2001, p.23). Por conseguinte, os padrões produtivos 

impactaram na resistência dos camponeses na terra. Em Jataí, as relações de trabalho no campo 

estão baseadas na produção capitalista assalariada e, em partes na reprodução não capitalista, 

ou seja, pelas atividades camponesas, os sujeitos responsáveis pela produção alimentar. A 

realidade presente neste município em pesquisa corrobora para o crescente fechamento das 

unidades escolares no campo. Em Jataí-GO, até o final da década 1980 havia trinta e nove (39) 

escolas rurais no município, atualmente as unidades escolares foram nucleadas em oito (8) 

instituições de ensino, todas ofertam séries multiseriadas e outras não há disponibilidade de 

turmas para o Ensino Médio. Segundo Oliveira (2007), as escolas polos estão situadas em locais 

de alta produtividade, os estudantes que moram próximo destas instituições são beneficiados 

por terem acesso favorável à escola, entretanto, os alunos que residem em fazendas mais 
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distantes são prejudicados e muitos são obrigados a estudar na cidade. Nesse sentido, as 

administrações municipais e estaduais de ensino direcionam estudantes do campo para as 

escolas urbanas. Portanto, o poder público incentiva a saída dos alunos do campo para a cidade, 

justificando-se como uma forma de contenção de “gastos”. Objetiva-se neste texto apresentar 

as considerações dos sujeitos que vivem no campo do município de Jataí –GO. Analisam-se o 

modo de vida dos educandos, sua relação com o campo, as atividades agrícolas e o trabalho, a 

compreensão da importância da escola e a Geografia escolar, também se instiga a educação 

desenvolvida nestas instituições e os desafios frente a futura qualificação profissional dos 

estudantes entrevistados. O artigo é resultado parcial da tese de doutorado em andamento do 

curso do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

da Regional Jataí. Os procedimentos metodológicos adotados foram o levantamento 

bibliográfico acerca do tema, análise e consulta em documentos oficiais e entrevistas com 

estudantes do Ensino Médio que estudam em escolas localizadas em áreas rurais do município 

de Jataí-GO. É importante destacar que as escolas pesquisadas não ofertam uma pedagogia 

própria do campo, são instituições que seguem diretrizes e orientações curriculares urbana. De 

maneira geral, são instituições que atendem, os filhos dos funcionários das fazendas locais, os 

donos de pequenas propriedades e jovens de famílias assentadas. Ou seja, as unidades escolares 

atendem uma diversidade de jovens e adultos, que segundo Oliveira (2007, p.47), sujeitos que 

vivem da reminiscência camponesa, “ a negação não é do espaço propriamente dito, mas dos 

elementos sociais, culturais e econômicos da tradição campesinas, os quais encontram-se 

submissos no contexto de globalização da agricultura”. Cria-se, portanto, novas características 

no campo a partir de diferentes contextos históricos em um espaço rural marcado pela 

concentração fundiária. Ademais, entendemos que a problemática em torno da desvalorização 

educacional no campo está pautada na ausência de políticas específicas por uma educação de 

direitos, mas isso não significa dizer que não podemos mudar as nossas práticas pedagógicas 

em sala de aula, é preciso trazer reflexões, debates e discussões de textos nos conteúdos 

escolares para todos os sujeitos que habitam o campo, concordando com Martins (2005), que 

“[...] o educador é o grande responsável por abrir um amplo abismo cultural entre as gerações 

do mundo rural”. Porém, sabe-se que é importante que haja uma boa formação profissional do 

professor, de modo que tenha condições de desenvolver um trabalho pedagógico contemplando 

conteúdos e metodologias de acordo com a realidade e as necessidades dos sujeitos. Assim, 

parte-se dá ideia de que o processo de ensino e aprendizagem que valorize as particularidades 
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e especificidades do educando é resultante do debate da Educação do Campo. Nesse sentido, 

Geografia é pensada como uma disciplina escolar protagonista na construção de um 

conhecimento crítico, ao contextualizar este espaço a partir dos diferentes sujeitos. 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 
Jailton dos Santos Andrade1 

 
 
RESUMO 
A escola é fruto da sociedade, refletindo seu tempo, espaço e suas contradições. A escola, na sua concepção 
burguesa, sempre procurou homogeneizar a diversidade socioterritorial numa tentativa de moldar ou conformar a 
sociedade segundo seu projeto de dominação. Em contraposição a esse modelo surge a Educação do Campo 
partindo da experiência pioneira das Escolas Famílias Agrícolas. A Educação do Campo surge de sua característica 
base social e se volta para a superação dos problemas sociais fundamentais apontando para a emancipação humana. 
Nesse sentido, a Escola Família Agrícola do Sertão (EFASE) atua na promoção de uma educação contextualizada 
com as demandas socioambientais e históricas do semiárido nordestino. Seu trabalho ampliou as formas de 
intervenção e transformação da sofrida realidade sertaneja em muitos municípios baiano. 
Palavras-chaves: Educação do Campo, Escolas Famílias Agrícolas, Convivência com o Semiárido. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho trata da Educação do Campo como contraponto à educação 

burguesa oferecida pelo Estado brasileiro no intuito de “naturalizar” a sociedade de classes e 

suas contradições. São apresentados elementos históricos sobre as origens da Educação do 

Campo, suas conquistas e principais características que conferem a seus sujeitos históricos um 

protagonismo de quem pensa e concretiza o processo educativo num todo indissociável. As 

primeiras experiências de Educação do Campo estão associadas às Escolas Famílias Agrícolas 

(EFAs), depois apropriadas e transformadas pelas inúmeras experiências de educação popular 

por todo o território brasileiro. Este trabalho versa também sobre o trabalho da Escola Família 

Agrícola do Sertão (EFASE) que há mais 20 anos vem contribuindo com o desenvolvimento 

de inúmeras comunidades camponesas na perspectiva de convivência com o semiárido e no 

enfrentamento de sua secular estrutura fundiária.  

 

1 EDUCAÇÃO DO CAMPO E EFAs 

  A escola é fruto da sociedade na qual está inserida e por isso mesmo a educação 

oferecida pelo Estado está repleta de intencionalidades que objetivam conformar a sociedade 

segundo os interesses da classe dominante, além de permitir a reprodução das condições 

vigentes. Para isso, a escola se reveste de importância estratégica na construção e defesa de 

 
1 Professor (monitor) da Escola Família Agrícola do Sertão (EFASE) desde 2006, professor de geografia da rede 
municipal de Monte Santo – Ba. E-mails: jailtongeo@gmail.com/jailtonpjr@hotmail.com 
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interesses e “valores” supostamente universais e “legítimos” que passariam a ser validados 

socialmente. A educação tradicional edificada pela burguesia capitalista busca, como se sabe, 

“legitimar” a estratificação social e suas desigualdades como “normais” (estatuto de 

normalidade). O Estado de classes, defensor dos interesses privados de uma fração da 

sociedade, no entanto, coloca a instrução escolar como dispositivo “neutralizador” ou 

“superador” das desigualdades ao se colocar como elemento de ascensão social e superação das 

desigualdades vigentes. 

 O Estado capitalista sempre deu importância menor à educação das populações que 

vivem no campo. Fernandes e Molina (2005), citando Baptista (2003), afirmam que a educação 

rural sempre foi considerada como um “apêndice” da educação urbana, uma educação 

desprovida de qualidade já que seria destinada ao meio rural, propositalmente rotulado de 

atrasado. A educação rural pensa o campo apenas como espaço de produção, e as pessoas são 

vistas como “recursos humanos”, (GOMES NETO, et al., 1994 apud FERNANDES; MOLINA, 

2005, p. 64), ou seja, como mercadorias. 

A construção de uma sociedade pautada na equidade social parte da negação dos 

pressupostos da sociedade de classes ao passo que ensaia a construção de uma educação 

pensada e edificada por aqueles que historicamente foram preteridos pelas políticas públicas do 

Estado neoliberal. 

A Educação do Campo é uma construção social nascida da necessidade de resgatar a 

dignidade das famílias abandonadas pelo Estado, mas capazes de manter uma coesão social tal 

que permitiu construir uma educação libertadora, como parte de um projeto de sociedade 

igualmente libertadora capaz de se opor ou resistir a voracidade do projeto de escola e sociedade 

capitalista que transforma/reduz as relações sociais em relações mercantis, balizadas, portanto, 

pela dinâmica do capital. 

 A história da Educação do Campo começa com as experiências educativas das Escolas 

Famílias Agrícolas (EFAs) na Europa. Trata-se de experiências educativas pautadas nas 

relações sociais comunitárias que diferiam daquelas vigentes até então. Os filhos e filhas de 

trabalhadores educadas no campo permaneciam no campo, freando o fluxo migratório que 

ameaçava esvaziar o campo e dificultava a reprodução social das comunidades camponesas. 

1.1 Educação do Campo no Brasil 
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 A Educação do Campo no Brasil advém da luta dos movimentos socioterritoriais para 

mudar as condições de injustiça e do abandono das populações do campo, que durante séculos 

foram excluídos do processo de escolarização promovido pelo Estado. O surgimento da 

Educação do Campo procura responder aos anseios de trabalhadores e trabalhadoras que 

sobrevivem no/do campo e o reconhecem como espaço/território de vida e não somente como 

espaço/território de produção. Busca também superar a antinomia entre rural e urbano como 

espaços antagônicos, entre moderno e atrasado, busca, portanto, construir novas relações sociais 

e não apenas mercantis e verticalizadas como as vigentes atualmente. 

 Fernandes e Molina (2004) lembram que a ideia de Educação do Campo surgiu no 

Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária (Enera) na Universidade 

de Brasília (UnB), cujo Manifesto é altamente propositivo no sentido de construir um novo 

paradigma educacional. A Educação do Campo, como conceito de uma práxis em construção 

permanente, ganha “corpo”, então, a partir dos estudos e pesquisas realizados nas diferentes 

realidades do campo brasileiro e apresentados na 1ª Conferência Nacional Por Uma Educação 

Básica do Campo, em 1998. Os diversos movimentos sociais e organização de trabalhadores e 

educadores como Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), União Nacional das Escolas Famílias 

Agrícolas do Brasil (Unefab) e da Associação Regional das Casas Familiares Rurais (Arcafar) 

são os principais protagonistas não só na construção empírica como também nos contornos 

gerais (e não estritamente num conceito) do que mais tarde se firmaria como Educação do 

Campo. 

Fernandes e Molina (2004) destacam ainda que as múltiplas experiências educativas 

apresentadas na referida Conferência foram, em grande medida, viabilizadas a partir do 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera). Portanto, o conjunto das 

populações camponesas, os movimentos sociais, comunidades tradicionais, indígenas, 

posseiros, sem-terra, quilombolas são os grandes educadores coletivos. 
Quando dizemos que os movimento sociais são educativos é exatamente 
compreendendo que estão provocando processos sociais que ao mesmo tempo 
reproduzem e transformam a cultura camponesa, ajudando a conformar um novo jeito 
de ser humano, um novo modo de vida no campo, uma nova compreensão da história. 
A educação do campo precisa ser a expressão (e o movimento) da cultura camponesa 
transformada pelas lutas sociais do nosso tempo. (CALDART, 2005, p. 33). 
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São, portanto, os sujeitos construtores de um novo paradigma de desenvolvimento que 

tem na Educação do Campo sua linha mestra, já que não existe qualquer projeto de 

desenvolvimento e emancipação humana sem uma educação igualmente emancipatória que 

parta de seus sujeitos concretos. 

No seu bojo, a Educação do Campo carrega três influências básicas: o pensamento 

pedagógico socialista que associa dialeticamente educação e trabalho numa perspectiva 

humanista crítica; a pedagogia do oprimido, de Paulo Freire, cuja pedagogia parte da própria 

condição de oprimido e se edifica uma pedagogia crítica e libertária; e a pedagogia do 

movimento, partindo das experiências educativas dos movimentos sociais como sujeitos da 

educação do campo (CALDART, 2005, p. 21-22). 

Quanto à sua definição, existem tantas quantas são as suas diferentes experiências. Uma 

das definições possíveis é apresentada por Caldart (2005), que define a Educação do Campo 

como sendo, 
[...] um projeto de educação dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, gestado 
desde o ponto de vista dos camponeses e da trajetória de lutas de suas organizações. 
Isso quer dizer que se trata de pensar a educação (política e pedagogicamente) desde 
os interesses sociais, políticos, culturais de um determinado grupo social; ou trata-se 
de pensar a educação (que é um processo universal) desde uma particularidade, ou 
seja, desde sujeitos concretos que se movimentam dentro de determinadas condições 
sociais de existência em um tempo histórico. (CALDART, 2005, p. 17). 

 

A realização da 2ª Conferência Nacional de Educação do Campo em Luziânia – GO, em 

2004, marca o ápice da relação entre Estado brasileiro e movimentos sociais no que se refere à 

Educação do Campo. A partir daí, 
Ocorre aí uma inflexão na relação Estado-sociedade na temática da Educação do 
Campo. Isto é, a historicamente pesada e refratária estrutura do MEC à participação 
social se flexibiliza e se dispõe a cumprir um papel que é sua obrigação, conforme 
reivindicam os sujeitos da Educação do Campo e preveem as normas instituídas. 
(MUNARIM, 2008, p. 11).  
 

A educação oferecida pelo Estado é um projeto de dominação que separa o ato educativo 

do contexto social dos seus indivíduos. Isso anula ou reduz o senso crítico dos seus sujeitos, 

pois a educação não dialoga com a realidade concreta e materialidade da vida, o que a torna 

uma abstração idealista. A proposta educativa do Estado organiza os sistemas de ensino e 

currículos de maneira centralizada, de cima para baixo, ignorando a complexidade do Brasil e 

da sociedade brasileira, seja ela da cidade ou do campo.  
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É preciso diferenciar a Educação do Campo da educação para o meio rural. A primeira 

(Educação do Campo) é uma práxis transformadora, oriunda de um projeto de sociedade que 

concebe o campo como espaço de vida, de luta, de resistência, de produção e reprodução social, 

em fim, de existência. A segunda (educação para o meio rural), por estar vinculada ao sistema 

produtivo, serviu de suporte à estruturação de uma sociedade desigual e de preparo mínimo 

para o mercado de trabalho (LEITE, 1999, p. 53). 
Esta constatação permite então inferir que a negação da escola traz embutida em si a 
negação da cidadania, isto é, da participação social e política, enquanto os projetos 
especiais trazem a compulsoriedade de uma ação político-pedagógica que acomode e 
adestre essa mão-de-obra de acordo com as necessidades da divisão social do trabalho 
e dentro dos estreitos limites de sua utilidade econômica. (FONSECA, 1989, p. 19). 

 

Nesse sentido, por meio das políticas públicas, concretiza-se a ideia de “campo sem 

gente”, por isso, 
[...] a escolarização avançaria mais onde o mercado demanda mais qualificação, nas 
cidades. Uma terra sem gente dispensa qualquer política educativa [...] somente tem 
sentido uma política educativa se no campo existirem crianças, adolescentes, jovens 
ou adultos a educar. [...] Esta visão é ainda bastante forte na gestão de políticas de 
educação. (ARROYO, 2005, p. 94). 

 

A educação da práxis que emerge da conflitualidade no seio da sociedade de classes 

liberta o homem da ignorância e da alienação acerca do que ocorre à sua volta levando-o a se 

posicionar criticamente frente à realidade contraditória que o cerca. A emancipação humana 

constitui, talvez, o objetivo primordial de todo o processo educativo autêntico, pois este deve 

acolher as demandas essenciais da promoção humana. 

Nesse sentido,  
[...] a educação para a emancipação pressupõe um conceito de inteligência mais amplo 
do que o saber formal e científico. Ela pressupõe uma inteligência concreta que 
entende o pensar e a realidade num processo dialético. A educação deve preparar o 
ser humano para o confronto com a experiência real e não para experiência alienada 
de mundo. O indivíduo estaria alienado, sobretudo pela técnica, e não saberia mais 
orientar-se na realidade concreta, somente na realidade cultural e social que não é 
produzida por ele. (AMBROSINI, 2012, p. 386). 

 

Ao se tratar a educação na dimensão da emancipação humana é necessário considerar 

os pressupostos filosóficos da educação defendidos e empiricamente demonstrados por Paulo 

Freire, cuja ação-reflexão-ação sempre esteve à serviço daqueles que mais necessitavam. Paulo 

Freire, a partir dos oprimidos propõe um processo educativo que conduza à libertação e 

emancipação humana. 
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Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o significado 
terrível da uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que eles, os efeitos da 
opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da libertação? 
Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua busca; pelo 
conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Luta que, pela 
finalidade que lhe derem os oprimidos, será um ato de amor, com o qual se oporão ao 
desamor contido na violência dos opressores, até mesmo quando esta se revista de 
falsa generosidade referida. (FREIRE, 1994, p. 17). 

 

Apple (1996, p. 258) afirma que para a direita neoconservadora, a noção de controle 

rígido sobre a escola é crucial para tornar certo que valores e conhecimentos adequados são 

ensinados a todos. Por “conhecimentos adequados” consideram aquele saber que tem conexão 

direta com metas e necessidades econômicas. 

 Por isso, os movimentos camponeses desenvolveram diferentes formas de produção do 

conhecimento que estão inseparavelmente ligados às suas especificidades enquanto sujeitos 

coletivos na produção e reprodução das condições materiais de vida. 
A educação do campo não cabe em uma escola, mas a luta pela escola tem sido um 
dos traços principais [...] a escola pode ser um espaço efetivo de fazer acontecer a 
educação do campo, e pode ter um papel importante na disputa de hegemonia de 
projeto de campo, de sociedade e de formação humana. (CALDART, 2005, p. 36).  

 

Como a realidade das experiências educativas não pode ser ignorada, a Lei n° 9394/96 

que define as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu artigo 1º, reconhece que “a 

educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996). Portanto, a 

educação transcende a sala de aula, não ficando restrito às suas dependências físicas e abrange 

outros espaços, como os movimentos sociais organizados. Nesse sentido, Arroyo afirma que 

“[...] os movimentos sociais são os grandes educadores coletivos da nova consciência política 

dos direitos” (ARROYO, 2005, p. 103). Os movimentos sociais representam espaços 

privilegiados onde a teoria pode ser confirmada, reelaborada ou refutada pela realidade que se 

apresenta. Nesse sentido, “[...] atribuímos à Educação do Campo, a política educacional voltada 

para o desenvolvimento do território camponês como parte do campo brasileiro” 

(FERNANDES, 2006, p. 30). 

A produção e sistematização do conhecimento, segundo Fernandes (2012), constitui um 

território imaterial, das ideias, que antecede a construção dos territórios materiais com todas as 

suas determinações e dinâmicas. O mesmo autor acrescenta que 
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O território imaterial é formado por ideias e pensamentos diversos: conceitos, teorias, 
métodos, ideologias, paradigmas etc., que definem a leitura, o foco, a interpretação, a 
compreensão e, portanto, a explicação do objeto, tema ou questão. Os pensadores, 
intelectuais, pesquisadores e estudiosos constroem, produzem explicações a partir da 
intencionalidade, que é parte do processo histórico de construção do conhecimento. 
Assim, formam correntes teóricas interpretativas ou paradigmas que determinam suas 
interpretações. (FERNANDES, 2012, p. 209). 

 
 A luta por uma Educação do Campo transcende o campo das ideias e conceitos e se 

materializa no espaço como expressão de intencionalidades coletivas que refletem desejos, 

sonhos, projetos, atitudes e postura ativa frente aos desafios de rever o presente para construir 

o novo.  

Os movimentos sociais brasileiros, no processo histórico de construção da Educação do 

Campo, se “inspiram” e se apropriam das primeiras experiências pedagógicas de Educação do 

Campo construída na Europa. Foi na França, na segunda metade da década de 1930, que surgiu 

a primeira escola rural idealizada, construída e mantida por camponeses pobres que 

abandonados pelo Estado francês e até pela Igreja, viam seus filhos se desinteressarem pela 

vida no campo e migrarem para as cidades em busca de melhores condições de vida. O 

protagonismo dos camponeses na Europa, nos anos 1930, possui grande semelhança com o 

protagonismo do campesinato brasileiro no fim do século passado. Mais que uma escola 

camponesa ela é também um projeto de sociedade que aponta para a emancipação humana. 

2 As Escolas Família Agrícola e Pedagogia da Alternância 

A história das Escolas Família Agrícolas (EFAs) começa na França na década de 1930 

num contexto social de abandono das populações camponesas. A história das EFAs, segundo 

Nosella (2013), é antes de tudo a história de uma ideia, ou melhor, a história de uma convicção 

que permanece viva ainda hoje, contra tudo e contra todos. 
Foi a convicção de um homem, filho de camponês, que por toda a sua vida se 
comprometeu diretamente com o meio rural, vivendo no meio do povo do interior 
francês, compartilhando a mesma vida, carregando o mesmo passado de injustiças, 
sofrendo as mesmas pressões. Foi a ideia de uma escola realmente para o meio rural 
e do meio rural; uma escola que rompesse radicalmente com o modelo urbano, não 
nascia de um estudo teórico, nem de uma tese pedagógica, nem de um levantamento 
sociológico. (NOSELLA, 2013, p. 45). 
 

Esse homem de que fala Nosella, é o Padre francês Granereau, que, quando jovem 

vivenciou o descaso por parte do Estado e da Igreja frente aos problemas do camponês:  
O Estado, através de seus professores (as) do primário, salvo algumas maravilhosas 
exceções, não sabia mesmo o que dizer aos agricultores a não ser o seguinte: seu filho 
é inteligente; não pode ser deixado na roça [...] é preciso encaminhá-los aos estudos 
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[...] vencerá na vida melhor que seu pai [...] conseguirá uma boa posição social. 
(GRANEREAU, apud NOSELLA, 2013, p. 46). 

  

 A Educação oferecida ao meio rural e sua população na França de Granereau não era 

muito diferente da educação oferecida no meio rural brasileiro na atualidade, uma educação 

gestada pela elite dominante que sempre desvalorizou o campo, visto apenas como espaço de 

produção, e suas populações, muitas vezes tratadas como recurso humano, ou mão de obra para 

o trabalho no campo. 

Na França, as comunidades camponesas, abandonadas pelo Estado, viam na migração 

uma alternativa de desenvolvimento para seus jovens camponeses uma vez que o campo era 

rotulado de lugar atrasado, assim como no Brasil. 

O abandono do Estado francês e da própria Igreja que, embora também se voltasse às 

populações do campo, não dispunha de qualquer projeto ou “fórmula” educacional que 

dialogasse com a realidade do campo, foi o que motivou Granereau a criar, em 1935, a primeira 

Maison Familiale ou Escola Família. 

 Só em 1942 surge a primeira Escola de Monitores (o Centro de Formação)2. No mesmo 

ano criou-se a União Nacional das Maisons Familiales que até 1945 já totalizavam cerca de 

vinte Maisons Familiales.  

2.1 As Escolas Família Agrícola no Brasil 

 A Pedagogia da Alternância surge na França, na década de 1930, vinculada à construção 

de uma proposta de educação inovadora, realizada pelos Centros Familiares de Formação por 

Alternância - CEFFAs. Existem várias definições sobre a Pedagogia da Alternância, todavia, 

concordamos com a definição feita por Gimonet (1999) que a Pedagogia da Alternância 

significa 

Alternância de tempo e de local de formação, ou seja, de períodos em situação sócio 
profissional e em situação escolar, [...] uma outra maneira de aprender, de se formar, 
associando teoria e prática, ação e reflexão, o empreender e o aprender dentro de um 
mesmo processo. (GIMONET, 1999, p. 44). 

  

O trajeto de construção da Pedagogia da Alternância vinculado às Escolas Famílias 

Agrícolas (EFAs) tem aproximadamente 80 anos. No Brasil esse trajeto teve inicio na segunda 

 
2  Os cursos iniciais duravam no máximo três semanas e eram destinados a jovens agricultores que tinham 

completado o ensino primário e ou alguns cursos à distância (correspondência). 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 14 – Educação do/no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

6859 
 

metade da década de 1960 no estado do Espírito Santo. O marco histórico é a constituição do 

Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES), fundado em 1968 como 

entidade civil mantenedora das EFAs. Uma organização filantrópica e sem fins lucrativos de 

inspiração Cristã. Vale ressaltar, como afirma Araújo (2005) que, 

[...] o processo de implantação das EFAs, no Brasil, teve início no auge da ditadura 
militar, período em que o campo sofreu um processo de total abandono por parte dos 
poderes públicos, excluindo a agricultura familiar. As políticas públicas para o campo, 
naquela época, estavam centradas na grande produção agropecuária, no modelo de 
agricultura patronal, voltado para monoculturas e o mercado externo, associado à 
sofisticação tecnológica, conhecida como modernização conservadora. (ARAÚJO, 
2005, p. 91). 

 
No Brasil a Pedagogia da Alternância praticada pelas EFAs vai se nutrir também da 

Pedagogia Libertadora de Paulo Freire, a partir do tripé ação-reflexão-ação, da práxis 

(ARAÚJO, 2005). Os educandos e educandas nesse movimento de ir e vir, de combinar o tempo 

escola e tempo família/comunidade possibilita pensar a prática e retornar a ela para transformá-

la. O que Freire (1987), chama de “quefazer” é teoria e prática, é reflexão e ação. [...] isso 

porque “ação e reflexão se dão simultaneamente” (FREIRE, 1987, p. 125). Esse movimento 

dos educandos e educandas implica em transformar a realidade em que estão inseridos. 

A Pedagogia da Alternância praticada pelos Centros Familiares de Formação por 

Alternância (CEFFAs) é, acima de tudo, uma pedagogia da complexidade por abranger 

processos complexos e inter-relacionais que juntos formam a teia da vida camponesa.  
[...] a Pedagogia da Alternância praticada pelos CEFFAs é um sistema educativo que 
se caracteriza por: a) um projeto político pedagógico com finalidades ambiciosas de 
formação integral e desenvolvimento sustentável do meio, b) uma visão do estudante 
como sujeito de sua própria formação, ator sócio profissional e sociocultural situado, 
a experiência e a realidade como ponto de partida e de intervenção social, c) uma rede 
de parceiros co-formadores: a família, a equipe educativa do CEFFA, as comunidades, 
suas lideranças, profissionais, mestres de estágios, d) um dispositivo pedagógico com 
instrumentos didáticos apropriados para ligar os tempos e espaços, os saberes, os 
processos, articular as entidades e pessoas, e) um ambiente educativo favorável, o 
internato que favorece as diferentes aprendizagens e f) uma concepção de educador 
como animador socioeducativo, aquele que acompanha, motiva e coordena os 
processos. (BORGES et al., 2012, p. 40). 
 

Essa prática educativa está, portanto, profundamente enraizada no cotidiano das 

relações humanas e também destes com o meio natural, base material da vida. A Pedagogia da 

Alternância busca o desenvolvimento integral do homem, que só se efetiva com o 

desenvolvimento do meio sócio familiar/comunitário no qual o educando está inserido. 
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O território camponês é o laboratório da vida, onde novas relações são construídas, não 

só entre aqueles que vivenciam o espaço como também entre aqueles que pensam e projetam 

novos espaços ou novas relações, sejam elas entre homens ou entre estes e a natureza, 

normalmente ancorada numa ética que contemple a coletividade e novos valores e posturas. 

Nesse sentido a educação de campo na modalidade por alternância possibilita o diálogo 

constante entre o território imaterial e o território material, criando e melhorando sua 

funcionalidade. 
[...] a alternância agrega necessariamente o movimento do sujeito no mundo, nos 
diferentes contextos em que esteja inserido, onde os processos de ir e vir estão 
baseados em princípios fundamentais, como: a produção da vida (em casa, no 
trabalho, na rua, nos movimentos sociais, na luta, entre outros) é um espaço educativo 
tal qual a escola. (ANTUNES-ROCHA; MARTINS; MARTINS, 2012, p. 24). 

 

Uma das principais características dos estudantes que ingressam nas EFAs é a 

identidade de sujeitos coletivos que trazem consigo, elementos intrínsecos que reforçam sua 

autoestima e diferenciam seu processo formativo já que ele representa a coletividade de seu 

espaço comunitário/familiar. A comunidade que chega à escola se coloca como coletividade 

com experiência de problematizar a realidade (ANTUNES-ROCHA; MARTINS; MARTINS, 

2012, p. 27). 

 

3 A ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DO SERTÃO  

3.1 A Escola Família Agrícola do Sertão e a Convivência com o Semiárido  

O município de Monte Santo fica há 352 km de Salvador, pertence ao território da 

cidadania do sisal, e geograficamente se localiza na microrregião de Euclides da Cunha, na 

mesorregião do Nordeste Baiano. O referido município está inserido no “polígono das secas”, 

região marcada por grandes contrastes sociais e econômicos, que pouco se alterou ao longo do 

tempo. É um dos municípios do estado da Bahia com pior Índice de Desenvolvimento Humano 

(0,506) e também está entre os piores do Brasil, segundo dados do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD, 2013). Os números do IDH-M referentes à educação é de 

apenas 0,359 e o de renda não é muito diferentes, 0,515. Monte Santo ocupa a posição de 

número 5510ª entre os 5565 municípios brasileiros (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, 2013). 
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O município de Monte Santo apresentou um dos piores Índices de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) de toda a Bahia, 2,6 segundo dados do Ideb/Inep (2013). De forma 

análoga à concentração da terra, a concentração do saber também impede o desenvolvimento 

socioterritorial e, como mencionamos, contribuiu para o êxodo rural. 

A construção e organização da Escola Família Agrícola do Sertão (EFASE) se dá em 

uma situação de mobilização das comunidades camponesa, fruto das Comunidades Eclesiais de 

Bases – CEBs, da Igreja Católica. Entre os anos de 1995 a 1997, foi formada a Associação 

Regional da Escola Família Agrícola do Sertão – AREFASE, que mais tarde se tornaria a 

entidade mantenedora e representação jurídica da EFASE (ANDRADE, 2012, p. 66). 

A construção da EFASE é antecedida pelo trabalho de base que começou em 1994. 

Naquela ocasião, quase não havia escolas que oferecessem ensino fundamental II num 

município que possui cerca de 80% da população vivendo no campo. As poucas escolas de 

ensino fundamental II estavam na sede do município e em 2 localidades apenas. O monopólio 

do saber só tinha paralelo com o monopólio da terra. É diante deste cenário que no ano de 1995 

formou-se um grupo 4 pessoas (Ivone, Veronildes, Simone, Edvaldo) que se dispuseram a fizer 

uma preparação no MEPES, no Espírito Santo, local de nascimentos das EFAs no Brasil, afim 

de virem a serem futuros monitores.  

A denominação “monitores” utilizada neste trabalho equivale, grosso modo, à função 

de professor das demais escolas brasileiras, contudo, por se tratar de uma escola em regime de 

internato a denominação se justifica pelo necessário acompanhamento diário dos alunos na 

EFA, desde o momento em que acordam até a hora que vão dormir. A EFASE prefere, desse 

modo, o uso do termo monitor e nesta pesquisa mantivemos a denominação usada nos 

documentos da escola. A partir dessa formação começa-se a estruturar a proposta pedagógica, 

o currículo, disciplinas no núcleo comum e específicas. A questão de fundo colocada na 

construção da proposta pedagógica era que tipo de escola e de formação que se pretendia das 

aos filhos e filhas de camponeses. 

O princípio básico que norteou a mobilização das comunidades foi a necessidade de 

uma escola que apresentasse em seu projeto pedagógico a perspectiva da agroecologia e da 

convivência com o Semiárido, razão maior da mobilização social. 
A EFASE é fruto de conflitos e assim foi construída, pois é estruturada fisicamente 
numa área doada por comunidades camponesas de fundo de pasto da Lagoa do 
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Pimentel, que lutaram ao lado de outros sujeitos para permanência destas terras em 
seu poder para uso coletivo das famílias e para a existência da escola. Por isto, para 
buscar uma melhor compreensão da questão agrária na região de Monte Santo, faz-se 
necessário também discutir o conceito e o processo de organização dos agricultores 
na situação de fundo de pasto. (SILVA, 2012, p. 80). 
 

Era preciso oferecer educação de qualidade aos filhos e filhas de camponeses e ao 

mesmo tempo garantir a permanência dos jovens junto às comunidades. “O desafio inicial seria 

formar filhos de agricultores como técnicos agrícolas com capacidade de contribuir com as 

comunidades no campo da produção e da organização política” (ANDRADE, 2012, p. 66), 

principalmente no enfrentamento do monopólio do saber e da terra. A AREFASE, depois de 

elaborar os princípios básicos que norteariam a nova escola camponesa a partir das experiências 

do MEPES, decide então fundar a EFASE numa sede improvisada na comunidade de Lagoa do 

Saco no ano de 1998. 
O empréstimo do salão da associação da Lagoa do Saco foi uma estratégia muito boa 
porque você não começava com uma coisa pronta, você começava com uma coisa a 
ser feita. [...] isso foi muito interessante porque foi um termômetro muito bom pra 
gente. Bota a turma aqui e vamos perceber como a comunidade reage a isso. E a reação 
foi muito boa, tanto nos mutirões como na participação lá na Lagoa do Saco. [...] Esse 
primeiro momento foi muito importante de você não construir logo a estrutura física 
mas sim fazer isso de forma coletiva. (LOPES, 2015). 

 

A EFASE começou a oferecer, a partir de 1998, uma educação contextualizada para 

alunos de 5ª a 8ª série3. Seus alunos são indicados por dezenas de entidades como associações 

de moradores, igrejas, sindicatos, movimentos sociais ligados à luta pela terra, comunidades de 

fundos de pasto, quilombolas entre outros. 

Os educandos tinham aulas durante a semana e nos domingos, junto com monitores e 
as comunidades, realizam mutirões para a construção da sede. O local escolhido foi 
cedido pelas comunidades de Fundo de Pasto de Capivara e Lagoa do Pimentel. 
Território que foi conquistado arduamente em luta contra grileiros. Vale ressaltar a 
permanente agressão que essas comunidades ainda hoje enfrentam para manter as 
conquistas obtidas na luta pela terra. (ANDRADE, 2012, p. 66). 

 

A área onde se localiza a EFASE, nos limites dos fundos de pasto de Lagoa do Pimentel 

e Capivara, é marcada pela luta contra a grilagem de terras que ameaçou cercar as várias 

comunidades próximas. Segundo Nelson Lopes (2015), as terras sempre pertenceram aos 

pequenos agricultores mas haviam sido griladas há quase cem anos. O primeiro grileiro, 

 
3 Atualmente denominado 6º a 9º ano do ensino fundamental II. 
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segundo Lopes (2015) foi o Padre Berenguer que tinha posse de 20 tarefas na fazenda Coiqui e 

se transformaram em 20 mil tarefas. Suas terras foram vendidas para o ex-deputado Marcelo 

Guimarães Filho depois vendidas para Joaquim Mathias e posteriormente para Elias Azeredo 

Pinto (na época vereador) e Salvador Azeredo Pinto. Quando este decidiu aceirar e cercar, 

começaram os conflitos armados entre trabalhadores e pistoleiros. A presença da CPT e da 

Igreja permitiu uma atuação mais frutífera da EFASE, pois sempre se andava com um advogado 

da CPT ou um padre (uma espécie de escolta).  

Diante deste cenário de concentração de terra e famílias sem terra e da agressão dos 

fazendeiros que eram protegidos pela conivência do poder público local, era eminente um 

conflito. E não demorou a ocorrer na região da Lagoa do Pimentel. A luta pela terra e o conflito 

armado entre trabalhadores e pistoleiros na área de fundo de pasto causou a morte de 

camponeses e muitas ameaças. 

Eram 9 pistoleiros, contratados pelo fazendeiro Salvador Azeredo Pinto para ocupar 
a área, um tratorista e os outros oito com armas de fogo. Os jagunços ficaram 
acampados na área. Os agricultores estavam de mãos limpas, mas os jagunços estavam 
armados e atiravam constantemente. ‘Os agricultores iam desarmado e ficavam 
deitados, enquanto os jagunços ficavam atirando sem parar’ disse seu Nininho. 
(NININHO, 2015 apud SANTOS, 2015). 

 

Após um período de resistência, os camponeses das comunidades de fundo de pasto da 

área em conflito decidem doar, após a vitória na luta contra os grileiros, também como símbolo 

da luta e resistência, um terreno para a construção da EFASE. Ou seja, a primeira aula da escola 

foi a conquista da terra. 

Por assumir a identidade camponesa na luta pela terra, na resistência e na oferta de 

educação contextualizada, dezenas de comunidades, organizações e movimentos sociais que 

lutam pela terra se irmanam com a EFASE e com ela estabelecem boas relações, construindo 

uma grande rede de parceiros que somam forças, trocam saberes, práticas pedagógicas e 

técnicas de convivência com o semiárido. 

No processo de formação/educação das escolas que adotam a pedagogia da alternância, 

como as EFAs, as entidades que indicam os alunos são, também, coformadores dos mesmos, 

recebendo-os para realizar estágios durante o processo formativo do estudante no tempo 

comunidade, contribuindo com a diversidade de experiências educativas e com o 
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aperfeiçoamento da atividade pedagógica proporcionada pela troca de saberes com a(s) 

realidade(s) circundante. 

Atendendo à necessidade de ampliar o nível de qualificação dos jovens camponeses, a 

EFASE acrescenta, em sua matriz pedagógica, em 2004 a Educação Profissional Técnica em 

Agropecuária integrado ao Ensino Médio. Sua primeira turma começou em 2005, ampliando 

consideravelmente o número de alunos, sua abrangência territorial/geográfica pelo semiárido e 

a complexidade de suas atividades pedagógicas tendo em vista o novo público e os novos 

desafios que se colocam diariamente na relação da EFASE com seu crescente território de 

abrangência. 

A formação/educação recebida pelos jovens camponeses ampliou a capacidade de 

intervenção e transformação da realidade sertaneja. Isso materializa parte das proposições 

contidas no seu Projeto Político Pedagógico. A qualificação profissional voltada ao meio social, 

à geração de emprego e renda, em sintonia com a natureza, contribuiu para transformar a 

EFASE em uma escola camponesa de referência para dezenas de município do entorno de 

Monte Santo e até mesmo fora da região sisaleira. 

Calcula-se que existam cerca 1000 EFAs espalhadas por todo o mundo cada uma com 

suas especificidades que as tornam especiais para cada contexto. Contudo, mantém-se fieis aos 

princípios básicos que constituem os pilares de sustentação e caracterizam os CEFFAs (nome 

dado a cada Escola Família Agrícola), como: Associativismo, Pedagogia da Alternância, 

Formação Integral e Desenvolvimento Local. 

Quanto à sua especificidade, a EFASE está inserida num contexto histórico, social, 

ambiental, político e econômico que exige grande flexibilidade pedagógica para dar conta dos 

múltiplos aspectos que compõem a(s) realidade(s) sertaneja da qual seus alunos são oriundos. 

A EFASE, como as demais EFAs, se debruça sobre a realidade circundante, sempre atenta aos 

quatro pilares (anteriormente mencionados) que qualificam sua identidade enquanto escola de 

Educação do Campo. Seu ponto de partida é a realidade sertaneja e sua complexidade. 

Desde o surgimento da EFASE, duas grandes questões se colocaram como desafios em 

sua prática pedagógica. Enfrentar a concentração de terras e do conhecimento no ambiente do 

Semiárido. Não há como pensar uma educação no Semiárido fora dessa realidade, onde as 
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contradições do modelo de desenvolvimento capitalista imposta para o campo brasileiro são 

gritantes. 
[...] quando se refere à educação do campo/camponesa, se faz necessário destacar o 
papel e o desafio inicial da EFASE no contexto educacional da região de Monte Santo, 
principalmente pelo desafio de interligar a família camponesa à educação 
contextualizada, provocando um currículo voltado à realidade sociopolítica e 
econômica da classe a partir do contexto local [...]. (SILVA, 2012, p. 82). 
 

Concordamos com Silva (2012), ao afirmar que no Semiárido a educação formal, 

[...] tradicionalmente oferecida à população pelo Estado, é uma experiência 
descontextualizada para a realidade do campo, não refletindo as necessidades dos 
sujeitos que aí vivem, traduzindo-se, por consequência, numa educação excludente e 
distante das necessidades concretas e tende, nesta lógica, a tolher e expropriar 
culturas, costumes e práticas locais. (SILVA, 2012, p. 78). 

Nesse sentido, a construção da EFASE se reveste de maior importância para os 

camponeses e camponesas no território de abrangência4 da Escola, já que a educação na EFASE 

parte do respeito às praticas e experiências dos camponeses e camponesas, oferecendo uma 

educação que seja capaz de dialogar com a realidade histórica, sócio-política, cultural, climática 

e econômica do Semiárido considerando os limites e as potencialidades da região. (SILVA, 

2012). 

Isso só é possível com um projeto pedagógico que oriente a prática da escola a fim de 

criar as condições para que os educandos sejam protagonistas das transformações nas 

comunidades, a partir das práticas de convivência com o Semiárido e da agroecologia, em vista 

de construir novas relações entre os seres humanos com a natureza, alicerçadas em um projeto 

que aponte para a emancipação humana. Esse projeto, no entanto, só tem sentido quando se 

materializa em ações concretas que respondem aos anseios de centenas de comunidades 

sertanejas que veem na EFASE um instrumento de valorização, instrumentalização (que alguns 

chamariam de empoderamento) e protagonismo social.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
4  A primeira turma possuía estudantes de 3 municípios (Monte Santo, Itiúba, Cansanção). Atualmente a  EFASE 

abrange 2231 municípios: Andorinha, Antônio Gonçalves, Araci, Capim Grosso, Bom Jesus da Lapa, Campo 
Alegre de Lourdes, Campo Formoso, Cansanção, Canudos, Carinhanha, Casa Nova, Conceição do Coité, 
Euclides da Cunha, Itiúba, Jeremoabo, Jacobina, Juazeiro, Monte Santo, Nordestina, Pindobaçú, Ponto Novo, 
Queimadas, Ourolândia, Pilão Arcado, Pindobaçu, Quijingue, Remanso, Retirolândia, Santa Luz, Serrinha, 
Sento – Sé, Senhor do Bonfim, Serra do Ramalho, Sobradinho, Uauá e, Valente, Xique – Xique. 
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A educação é um dos pilares básicos das sociedades modernas. Sua qualidade e 

pluralidade se traduzem numa sociedade mais justa, mais pacífica, mais próspera e tolerante 

possibilitando a construção de uma nação com amplas formas de desenvolvimento social e 

econômico. No Brasil, a escola burguesa sempre menosprezou o campo e suas populações, 

tratando-o apenas como espaço de produção de mercadorias. Em resposta a esse abandono, os 

movimentos sociais edificaram uma práxis educativa que responde aos anseios do campo e sua 

diversidade sócio espacial.  

A educação do campo tem como seus principais protagonistas os diversos movimentos 

sociais que veem o campo como espaço de (re)produção da vida cujo capital são os diversos 

grupos socioterritoriais que (re)produzem sua existência com respeito à natureza e em sintonia 

com as necessidades sociais mais básicas que são colocadas pela complexidade da sociedade 

brasileira. 

A construção da EFASE se reveste de maior importância para os camponeses e 

camponesas no território de abrangência da Escola, já que a educação na EFASE parte do 

respeito às práticas e experiências dos camponeses e camponesas, oferecendo uma educação 

que seja capaz de dialogar com a realidade histórica, sócio-política, cultural, climática e 

econômica do Semiárido considerando os limites e as potencialidades da região. (SILVA, 

2012). 
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O PROCESSO DE DESMONTE DA EDUCAÇÃO DO/NO CAMPO  

 

Tássia Gabriele Balbi de Figueiredo e Cordeiro1 
 

Introdução  
 

 A Educação do Campo pode ser compreendida como um projeto popular de educação, 

que tem sua gênese na luta pela terra nos acampamentos e assentamentos do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Em virtude disso, contrapõe-se à educação 

historicamente relegada à população do campo, que passou a ser conhecida como educação 

rural.  

 Este artigo, resultado da pesquisa de doutorado, em andamento pelo Programa de Pós-

Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana (PPFH/UERJ), tem por objetivo 

apresentar resultados preliminares que versam sobre o estabelecimento de um desmonte da 

Política Nacional de Educação do Campo. Essa política foi instituída pelo Decreto 7.352/2010, 

que dispõe sobre a Política de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária – Pronera (MEC, 2010).  

 Em relação aos procedimentos metodológicos da pesquisa, estão sendo realizadas 

revisões bibliográficas e levantamentos de dados junto às Sinopses Estatísticas da Educação 

Básica, disponibilizadas pelo Inep/MEC (2019). Por meio dessas análises, pretendemos 

verificar a existência de elementos indicativos da conformação de um desmonte da educação 

do/no campo.  

 Em princípio, esse processo parece se estruturar com mais clareza a partir da ruptura 

democrática de 2016. No entanto, apesar desse ano ser considerado um ponto de inflexão no 

que diz respeito ao direcionamento e à execução das políticas sociais no país, foi possível 

verificar que a educação do/no campo vem sofrendo retaliações que, se não impossibilitam, ao 

menos dificultam sua efetividade, desde um recorte temporal bem mais amplo. Isso sugere que 

o ataque ao direito à educação nas áreas rurais do país é um projeto de longa duração, em plena 

execução e que tão somente passa a se intensificar a partir de 2016. 

 
1 Doutoranda em Políticas Públicas e Formação Humana pelo PPFH/UERJ. Mestra em Educação (PPG-EDU FFP/UERJ). 
Professora EBTT do Instituto Federal Fluminense/Campus Avançado Maricá. E-mail: tassia.cordeiro@iff.edu.br. 
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 Diante desse contexto, é possível considerar que a Educação do Campo como política 

pública nasce, se não “natimorta”, com sérios empecilhos ao seu desenvolvimento institucional, 

de acordo com seus fundamentos filosóficos e pedagógicos. Para a compreensão desse 

processo, seguimos duas frentes principais de investigação, que se mostram complementares. 

Primeiramente, buscamos analisar a relação entre agronegócio e o campo educacional 

brasileiro, especialmente a influência de organizações da classe dominante do campo nas 

escolas públicas do país. Em seguida, realizamos um levantamento de dados das Sinopses 

Estatísticas da Educação Básica (INEP/MEC, 2019), de forma a analisar a variação da oferta 

de estabelecimentos de ensino e matrículas nas áreas rurais2. 

 

O processo de desmonte 
 

No que diz respeito à Educação do Campo no Brasil, observamos que, a despeito do seu 

estabelecimento como política pública, se estruturou um descompasso entre a legislação e as 

práticas governamentais. Isso resultou no que denominamos de dualidade da política nacional 

de Educação do Campo (CORDEIRO, 2013), materializada na contradição entre a 

institucionalização da Educação do Campo e a intensificação do processo de fechamento e 

nucleação de escolas rurais estaduais e municipais. 

Com o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, foi possível observar 

uma acentuação da política neoliberal, que parece ter-se refletido em uma alteração dessa 

duplicidade educacional. Levantamos a hipótese de que a dualidade tenha sido superada por um 

projeto nacional unitário, o qual resultaria em um desmonte da política nacional de Educação 

do Campo e, em última instância, no desmonte nas políticas sociais do país.  

Com a eleição de Jair Bolsonaro, inicia-se a implementação de um programa de governo 

fundamentado na exacerbação da política neoliberal, com claros objetivos de dissolução de 

políticas sociais acompanhados de reformas estruturais, em consonância com as demandas do 

mercado. A um projeto unitário de desmonte das políticas sociais ainda mais radicalizado, 

soma-se um projeto de criminalização dos movimentos sociais, por meio da tentativa de 

tipificação destes como organizações criminosas, ainda que em nível discursivo. A 

 
2 Os dados totais apresentados referem-se ao somatório de estabelecimentos e matrículas federais, estaduais, 
municipais e privadas. 
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criminalização mostra-se direcionada com mais ênfase ao MST e ao MTST (Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto), acirrando ainda mais o quadro da luta pela terra e moradia. 

Importante enfatizar que estas análises são preliminares e provisórias, em razão das 

dificuldades de um exame adequado de dinâmicas conjunturais que ainda estão em curso. Em 

que pesem os indícios de estabelecimento de um desmonte da Educação do Campo, 

potencialmente exacerbado pelo neoliberalismo ortodoxo articulado ao neoconservadorismo do 

bolsonarismo, procuramos investigar elementos que apoiassem essa tese. 

No decorrer do artigo, pretendemos pontuar alguns indícios de uma trajetória de 

desmantelamento da educação ofertada no campo que remonta a períodos anteriores a 2016. 

Contraditoriamente, esse processo também foi levado a cabo durante os governos petistas em 

conjunto com ações de fortalecimento da Educação do Campo, tanto como realidade material 

em assentamentos e acampamentos quanto como política pública.  

Contudo, consideramos ser evidente a exacerbação e o aprofundamento do 

enfraquecimento progressivo da Educação no Campo, por conta de uma mudança qualitativa 

na natureza desse processo. No novo cenário, observamos a desestruturação não apenas da 

educação ofertada no campo, como também da Política Nacional de Educação do Campo, 

especialmente no que se refere ao financiamento e à criminalização dos movimentos sociais e, 

consequentemente, de seus programas e projetos educativos. 

Elencaremos a seguir alguns fatos que corroboram a defesa da tese de um desmonte da 

Educação do Campo no cenário atual: invasão a tiros, sem mandado, da Polícia Civil à Escola 

Nacional Florestan Fernandes (POLÍCIA..., 2016); desmonte do Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária (Pronera), com a diminuição de 82% dos recursos desde 2015 

(MPF..., 2019b), sua “militarização” com a nomeação do coronel César Augusto Gerken como 

coordenador (CORONEL..., 2019a) e a interrupção de sete de seus cursos em 2019 (MPF..., 

2019b); desinvestimento na formação de professores, com ênfase nas Licenciaturas em 

Educação do Campo; declaração de que o MST é uma organização ilegal, juntamente com 

ameaça de fechamento das escolas do MST por Nabhan Garcia, secretário de Assuntos 

Fundiários e presidente licenciado da União Democrática Ruralista (UDR) (“NÃO”..., 2019); 

criminalização do MST, com denúncia de doutrinação de crianças, em matéria veiculada pela 

Rede Record (DOMINGO..., 2019); solicitação, por parte do Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária (Incra), do despejo contra o Centro de Educação Paulo Freire, do 
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Assentamento Normandia, em Caruaru/PE (CENTRO..., 2019); continuidade do processo de 

fechamento de escolas rurais; entre outros. 

 

O agronegócio nas escolas  

 Na primeira frente de análise do desmonte da educação no e do campo, verificamos que 

a influência do agronegócio na educação vem ocorrendo, mais marcadamente, a partir da 

realização de parcerias público-privadas (PPPs) entre organizações da classe dominante do 

campo e secretarias estaduais e municipais de educação. Por meio dessas parcerias, os setores 

representantes do agronegócio buscam estabelecer sua hegemonia no campo criando consenso, 

utilizando as escolas públicas do país como forma de disseminação de uma imagem positiva do 

setor, com ações educacionais que se confundem com a propaganda e o marketing (LAMOSA, 

2016).  

De acordo com Leite e Medeiros (2012), o termo agronegócio geralmente é usado para 

se referir ao conjunto de atividades de produção e distribuição de produtos agropecuários. Para 

esses pesquisadores, no entanto, a análise desse setor precisa estar articulada às políticas 

implementadas pelo Estado brasileiro e demarcada pelo seu contraponto, isto é, pelo conjunto 

de atividades e atores sociais que não estão representados pelo segmento. 

Assim, o perfil do agronegócio pode ser caracterizado pelo controle de áreas extensas, 

pela concentração e verticalização de empresas com controle internacional, bem como pela 

relação com a alta tecnologia agrícola (LEITE; MEDEIROS, 2012). Em que pesem os avanços 

tecnológicos e a presença de uma mão de obra qualificada, esse setor convive e reproduz 

relações contraditórias de produção e trabalho, com a presença de formas e técnicas de trabalho 

degradantes. Outro elemento relevante é que, a despeito da alta produtividade, a necessidade de 

disponibilidade de terras para a expansão e reprodução do setor mostra-se imperativa (LEITE; 

MEDEIROS, 2012). 

Compreendendo a questão agrária como cerne da análise sobre o setor, observamos que 

a disseminação do termo agronegócio e do imaginário social e simbólico a ele ligado está a 

cargo de associações patronais das classes dominantes do campo. Essas associações buscam 

criar um consenso em relação ao segmento, no qual as bases dos conflitos socioambientais por 

ele engendrados são desconsideradas. Nesse sentido, ocorre uma estratégia de recuperação da 

imagem degradada do setor. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 14 – Educação do/no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

6873 
 

A construção do consenso, entre frações de classe diversas e heterogêneas, ocorre por 

meio das organizações da classe dominante do campo, que possuem traços que demarcam sua 

identidade de classe. Em sua contribuição para o Dicionário da Educação do Campo 

(CALDART et al., 2012), Bruno, Lacerda e Carneiro (2O12) sugerem quais são esses traços: a 

multiorganização, a representação direta, a construção da união acima das frações, a 

exigência de um Estado provedor, a propriedade privada como direito absoluto e a violência 

como prática de classe. Essas organizações têm um papel fundamental na construção e 

reprodução da hegemonia do setor, a partir da defesa de seus interesses. 

 Com base nessas reflexões, pretendemos analisar, ao longo da pesquisa, alguns casos 

notórios da influência do agronegócio na educação pública. Para isso, selecionamos dois 

programas educacionais do setor, tendo como critério a duração, os objetivos e a abrangência: 

o Programa Agronegócio na Escola, realizado pela Associação Brasileira do Agronegócio 

(Abag), desenvolvido desde 2001 e responsável por “formar” cerca de 238 mil estudantes e três 

mil professores das redes públicas de São Paulo (ABAG/RP, 2019), e o Programa Agrinho, do 

Sistema Faep (Federação da Agricultura do Estado do Paraná), que tem mais de vinte anos de 

execução, sendo responsável pela “formação” de aproximadamente 800 mil crianças e mais de 

50 mil professores anualmente no estado do Paraná (SENAR DIGITAL, 2019).  

 

Panorama preliminar da oferta escolar no campo 

 Para a compreensão dessa dualidade da política educacional para o campo, cujo 

resultado mais significativo e contraponto aos avanços institucionais foi o processo de 

fechamento de escolas rurais, realizamos um levantamento do número total de estabelecimentos 

de ensino rurais. Esses dados foram coletados por meio das séries históricas do Censo Escolar 

e comparados com o número total de estabelecimentos urbanos (Tabela 1, Gráfico 1). 

 

Tabela 1 - Número de estabelecimentos de ensino - Educação Básica 

Ano Total Urbanos Rurais 

1997 225.520 87.921 137.599 

2002 214.188 106.756 107.432 

2016 186.081 123.032 63.049 

2018 181.939 124.330 57.609 
Fonte: Tabela elaborada a partir de dados do Inep/MEC (2019). 
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No que diz respeito ao número total de estabelecimentos de educação básica localizados 

em áreas rurais, observamos que, de 1997 – quando essa informação passou a ser 

disponibilizada – até 2018, houve o fechamento de 79.990 escolas rurais, ou seja, em um 

período de 21 anos cerca de 80 mil escolas foram fechadas no campo (Tabela 1, Gráficos 1 e 

2). Os dados demonstram um processo contínuo e de longa duração de retração da oferta de 

escolas no Brasil rural, responsável pela retração de 58% do total de estabelecimentos de ensino 

rurais. 

Nesse mesmo período, observamos a diminuição da oferta do número total de 

estabelecimentos de educação básica no país, significativa em razão da retração da oferta de 

estabelecimentos rurais. Ainda assim, verificamos a ampliação da oferta de estabelecimentos 

de ensino em áreas urbanas. Por isso, compreendemos que existem elementos suficientes para 

reafirmarmos que vem ocorrendo um processo de reorganização da oferta escolar no Brasil 

(CORDEIRO, 2013), que consiste na retração da oferta no campo e na consequente expansão 

e concentração da oferta nas áreas urbanas.  

 

          Gráfico 1 - Número de estabelecimentos de ensino - Educação Básica 1997/2018 

 
Fonte: Gráfico elaborado a partir de dados do Inep/MEC (2019). 

 

A oferta total de estabelecimentos de educação básica no Brasil sofreu uma retração de 

43.581 unidades entre 1997 e 2018, o que significa um recuo de 19%. Em contrapartida, a oferta 

de estabelecimentos de educação básica urbanos passou por uma expansão de 41%, saindo de 
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87.921 estabelecimentos em 1997 para 124.330 em 2018, um salto de mais 36.409 

estabelecimentos. 

A análise preliminar desses dados aponta para um processo significativo de 

reorganização da oferta escolar brasileira, no qual desde a década de 1990 vem ocorrendo uma 

retração da oferta de escolas nas áreas rurais do país e uma concentração da oferta escolar em 

áreas urbanas. Portanto, esse é um processo de longa duração e contínuo, que perpassou 

diferentes governos e políticas educacionais.  

            Gráfico 2 - Número de estabelecimentos de ensino em áreas rurais 1997/2018 

 
Fonte: Gráfico elaborado a partir de dados do Inep/MEC (2019). 

  

Com o intuito de complementar as análises até então apresentadas, optamos por verificar 

os dados das Sinopses Estatísticas da Educação Básica referentes ao número total de 

matrículas3, procurando averiguar se eles convergem com os dados sobre estabelecimentos de 

ensino (Tabela 2). 

                             Tabela 2 - Número de matrículas - Educação Básica 

Ano Total Urbanas Rurais 

1997 46.701.359 39.295.142 7.406.217 

2002 54.716.609 46.800.244 7.916.365 

 
3 Nas Sinopses Estatísticas da Educação Básica, no que se refere aos dados de matrículas, não existem tabelas específicas 
com o número total entre 1997 e 2001, como ocorre a partir de 2002. Dessa forma, os resultados da análise entre 1997 e 2001 
representam o somatório dos dados fragmentados nas sinopses de matrículas na educação infantil (creche e pré-escola), 
classes de alfabetização, ensino fundamental regular e ensino médio regular. 
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2016 48.817.479 43.236.458 5.581.021 

2018 48.455.867 42.982.279 5.473.588 
Fonte: Tabela elaborada a partir de dados do Inep/MEC (2019). 

 

Os dados demonstram que, desde 2002, vem ocorrendo uma progressiva e significativa 

diminuição do número total de matrículas na educação básica. Ainda que o argumento das 

mudanças demográficas seja relevante, o fato de no mesmo período ter havido uma ampliação 

da escolaridade considerada obrigatória4 sugere, ao menos em tese, uma tendência de ampliação 

da demanda e, consequentemente, do número de matrículas.  

Se considerarmos a variação entre 1997 e 2018, temos uma ampliação no total de 

matrículas equivalente a 1.754.508, referente à expansão em 3.687.137 matrículas em áreas 

urbanas e à retração de 1.932.629 matrículas em áreas rurais (Gráfico 3). Já a partir de 2002, 

levando em consideração o número total, verificou-se uma diminuição de 6.260.742 milhões 

de matrículas na educação básica. A retração ocorreu tanto nas áreas urbanas, com uma 

diminuição de 3.817.965 milhões de matrículas, quanto nos espaços rurais, onde houve um 

recuo de 2.442.777 milhões de matrículas.  

 

          Gráfico 3 - Número de matrículas em áreas rurais - Educação Básica 1997/2018 

 
Fonte: Gráfico elaborado a partir de dados do Inep/MEC (2019). 

 
4 Primeiramente ampliação de 8 para 9 anos de ensino fundamental (6 aos 14 anos), posteriormente a obrigatoriedade da 
educação básica dos 4 aos 17 anos. 
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Esses dados demonstram que não existe uma correlação direta entre a diminuição de 

matrículas e a de estabelecimentos de ensino, visto que as matrículas urbanas retraíram mais do 

que as rurais (entre 2002 e 2018), mas houve expansão do número de estabelecimentos de 

ensino em áreas urbanas, considerando o mesmo período (Tabela 1). O contrário se verificou 

nos espaços rurais, onde, mesmo com uma retração menor das matrículas, observou-se um 

amplo processo de diminuição de unidades de ensino, o que nos comprova que vem ocorrendo 

uma retração da oferta escolar no campo, tanto no que diz respeito ao número de 

estabelecimentos quanto no tocante ao número de matrículas.  

Analisando os números absolutos, a expansão da oferta escolar nos espaços urbanos 

verifica-se apenas no fator estabelecimentos de educação básica, havendo retração da oferta de 

matrículas desde 2002. Todavia, ao levarmos em conta os números proporcionais, observamos 

que o número de matrículas nas áreas urbanas confirma o processo de concentração da oferta 

escolar, visto que em 1997 essas matrículas correspondiam a 84% do total, em 2002 a 86% e 

em 2018 corresponderam a 89%. 

Importante ressaltar que os dados apresentados (Tabelas 1 e 2) apontam que desde 2016 

essa tendência não foi alterada. Ao contrário, os números de estabelecimentos de ensino e de 

matrículas em áreas rurais continuam retraindo significativamente, ou seja, há uma 

continuidade no processo de fechamento e nucleação de escolas rurais. 

 

Considerações provisórias  
 

Os dados analisados nos permitem inferir que a duplicidade na política educacional para 

o campo, considerando-se a discrepância entre políticas federais de apoio à Educação do Campo 

e as políticas estaduais e municipais de fechamento de escolas rurais, marcou os anos do PT à 

frente do governo federal. No entanto, a política de fechamento e nucleação de escolas nos 

parece um processo bem mais amplo de desmantelamento da oferta escolar no campo brasileiro, 

levado a cabo desde pelo menos 1997. Essa conclusão preliminar liga o alerta sobre um 

desmonte plenamente estruturado e em execução, que pode ter sido em alguma medida 

contrabalançado pelo movimento e institucionalização da Educação do Campo nos governos 

do PT, mas não revertido.  

Ainda que não seja possível avaliar os efeitos do governo Bolsonaro no que diz respeito 

à educação no e do campo, as medidas anunciadas e implementadas nos permitem considerar 
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que o desmonte da Política Nacional de Educação do Campo ganhou contornos de projeto 

nacional, a partir de uma virada qualitativa na desestruturação da educação no campo.  

De acordo com essas análises, chegamos a uma conclusão provisória que nos parece 

fundamentada nos dados coletados, que expressam a concretude da realidade educacional no 

campo brasileiro: o que no período anterior e de prevalência da dualidade da política 

educacional para o campo pôde ser considerado um desmantelamento da educação no campo 

no sentido de sua oferta escolar, na atualidade mostra-se um projeto unitário de desmonte da 

Educação do Campo, não apenas como política pública, mas especialmente como categoria e 

instrumento de ação política dos movimentos sociais do campo.  

A diferença entre os termos no e do expressa a alteração do teor desse fenômeno, que 

ultrapassa a desestruturação da oferta escolar no campo, estabelecendo uma política de 

enfraquecimento do projeto político e pedagógico da Educação do Campo. Essa distinção nos 

parece basilar. Contudo, vale ressaltar que as hipóteses até então levantadas, que geram grave 

preocupação por seus reflexos, precisam ser investigadas com mais profundidade. Portanto, 

apontamos a necessidade de aprofundamentos teóricos e empíricos que possam melhor 

fundamentar a tese de desmonte da educação do/no campo, que envolve uma complexidade que 

exige uma leitura sistêmica do processo em curso. 

Nesse sentido, na próxima etapa da pesquisa, pretendemos realizar um cruzamento de 

dados que nos possibilite compreender esse fenômeno de forma mais ampla, tais como os 

populacionais e agrícolas. Com essas informações, verificaremos histórica e geograficamente a 

relação entre a expansão do agronegócio e o processo de desmonte do projeto popular de 

Educação do Campo, levando em consideração a dimensão espacial para a compreensão dos 

fenômenos estudados. 
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A INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO QUILOMBOLA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 

DO CAMPO NO CEARÁ. 
 

Anne Catherine Ferreira dos Santos1 
Victoria Isadora Beserra Silva 2 

Carlos Wellyson Santos Aguiar 3 
Maria Edivani Barbosa da Silva4 

 

 1 INTRODUÇÃO  

Este trabalho tem origem nas atividades do Projeto de Extensão cujo título é “Formação 

Docente e Práticas Pedagógicas para as Escolas do/no Campo do Estado do Ceará”, do curso 

Geografia-UFC. O projeto objetiva desenvolver práticas pedagógicas para a educação básica 

do/no campo e educação escolar quilombola, no Ceará; proporcionar formação aos educadores 

do/no campo e às comunidades quilombolas mediante práticas pedagógicas contextualizadas 

visando à qualificação profissional. Aqui, expomos as experiências vivenciadas no contexto da 

educação escolar quilombola no semestre 2018.2, numa comunidade quilombola do Município 

de Tamboril-CE.  

As atividades foram realizadas com as disciplinas de Geografia Agrária (disciplina 

obrigatória do 3º semestre), Tópicos Especiais em Educação do Campo (disciplina optativa), 

do curso Geografia-UFC. A metodologia contou com pesquisa documental sobre políticas 

públicas para a população negra, em especial políticas educacionais, que visam garantir o 

direito fundamental a educação; debates em sala de aula com pesquisadores e representantes da 

questão negra no Ceará: certificações, questão territorial, identitária e cultural e educação do e 

no campo. Foram planejadas e executadas quatro oficinas que buscam fortalecer questões 

identitárias: Construção de uma cartografia social da comunidade; O uso de mídias digitais 

(aplicativos) para compreender a Climatologia; O uso de jogos e fotografia para a construção 

de territorialidades, identidade e herança; e, Discutindo Gênero.  

É preciso considerar as muitas formas em que a educação se insere no campo brasileiro, 

pois a educação do campo abrange a educação indígena e a educação quilombola. É perceptível 
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que, se comparadas às escolas dos assentamentos rurais, dos movimentos sociais, como o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), os avanços relacionados às questões 

sobre a educação indígena e quilombola ainda seguem em passos lentos. Um exemplo evidente 

disso é o número de escolas do campo do MST no estado do Ceará e o número de escolas 

quilombolas certificadas pela Secretária de educação do Estado. Ao todo são nove escolas do 

campo em funcionamento e três em construção e apenas uma escola quilombola certificada. 

 Neste trabalho damos ênfase à educação quilombola. Dentre os principais motivos para 

que a educação quilombola não avance no Brasil, destacamos o racismo estrutural e 

institucional que vivemos na sociedade brasileira como um dos preponderantes, sendo, ainda, 

um percalço para a titulação das terras quilombolas e dificultando cada vez mais os processos 

e os investimentos em serviços cruciais para o desenvolvimento. Para melhor observarmos, no 

estado do Ceará existem 50 comunidades certificadas pela Fundação Palmares (BRASIL,2019). 

Onde destas 50 comunidades certificadas pela fundação, apenas 15 possuem processos abertos 

no INCRA- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária para a titulação efetiva do 

território. (INCRA,2019).  

É importante ressaltar a relevância da população negra para a formação histórica e 

cultural da sociedade brasileira, haja vista que os quilombos perpassam por toda a construção 

social, política e até estrutural do Brasil ao pensarmos o processo de urbanização, a expulsão 

da população negra das cidades, a estruturação dessas comunidades em zonas rurais, os 

primeiros quilombos, os quais eram apenas territórios negros rurais. Destacamos, ainda, a 

importância disso para identificarmos as identidades que são criadas segundo esses processos 

e para percebermos como muito dos direitos que já foram conquistados vêm dessas lutas e 

desses movimentos reivindicatórios que permanecem até os dias atuais, exigindo que a 

sociedade civil dê a visibilidade necessária para as comunidades quilombolas. Outrossim, os 

estudos sobre a população remanescente de quilombo apontam para os direitos fundamentais 

da população negra no País, entrando em discussão no cenário político nacional a partir de 1980 

e culminando apenas em 1988 quando passou efetivamente a fazer parte da Constituição. 

Segundo a Fundação Palmares (BRASIL, 2019), de 2004 a 2019, são 3.320 

comunidades quilombolas certificadas em todo o território nacional (outubro, 2019), As 

comunidades quilombolas, no decorrer da história, receberam distintas denominações, tais 

como “Terra de Pretos”, “Terras de Santos”, “Mocambo” ou “Quilombo”, e seus habitantes 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 14 – Educação do/no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

6883 
 

quilombolas ou calhambolas em decorrência das diferentes origens de formação ou das 

intenções de burlar o sistema escravista e se preservarem das perseguições e preconceitos.  

Para melhor elucidar o termo quilombo, explica-nos Ratts (2000) que o conceito de 

quilombo entendido como local de instalação de grupos de escravos fugitivos durou por todo 

século XVIII até a década de 1930, momento em que estudiosos buscaram compreender os 

quilombos, os quais, desde 1595, organizam-se como “um movimento emancipacionista, que 

antecede, em muito, o movimento liberal abolicionista”(MOURA, 2001), acreditamos ser 

necessário que se possa pensar sobre os quilombos para além do conceito que foi perpassado 

por toda a história do Brasil, como uma terra de escravos negros fugitivos. Para Munanga e 

Gomes (2006, p. 71), “a palavra Kilombo é originária da língua banto umbundu, falada pelo 

povo ovimbundo”, significando “um tipo de instituição sociopolítica militar conhecida na 

África Central”. Embora no Brasil precisamos pensá-los como esse refúgio, também é 

necessário construirmos a identidade de pensar esse espaço como uma reunião fraterna e livre, 

com laços de solidariedade e de resgate de sua liberdade e dignidade no esforço de lutar contra 

o regime escravista e para os dias atuais, pensando como uma força de resistência de afro-

brasileiros diante dos ataques preconceituosos e da discriminação racial.  

Os estudos sobre os quilombos entram em discussão nas produções intelectuais a partir 

da década de 1930, mas ainda neste momento os quilombos são colocados como um fenômeno 

do passado, de modo que após 1970 é que vemos os quilombos serem traçados como símbolos 

de resistências, como uma nova forma dos afro-brasileiros se organizarem no País. Para 

Carneiro (1988, p. 14), o quilombo foi um movimento de massa; “era a reafirmação da cultura 

e do estilo de vida africano”:  
O quilombo é, portanto, um acontecimento singular na vida nacional, seja qual for o 
ângulo porque o encaremos. Como forma de luta contra a escravidão, como 
estabelecimento humano, como organização social, como reafirmação dos valores das 
culturas africanas, sob todos estes aspectos o quilombo revela-se como um fato novo, 
único, peculiar, uma síntese dialética (CARNEIRO, 1988, p. 14). 

 

Acreditamos ser de suma importância essa contextualização das produções intelectuais 

dos quilombos no Brasil, para demonstrar que o debate em torno das garantias dos direitos civis 

das comunidades quilombolas, só ganha impulso nas últimas décadas, principalmente no século 

XX, onde essas organizações em ações coletivas reivindicatórias diretamente ligadas a luta 

contra o sistema que exclui a população afrodescendente, uma exclusão social, política e 

econômica, principalmente ligada às populações negras rurais. No que tange às políticas 
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públicas desenvolvidas para a educação escolar quilombola, é necessário pautar que esse é um 

debate de âmbito nacional e que a educação pública e de qualidade é um direito adquirido por 

todos os cidadãos brasileiros. 

Após essa contextualização, organizamos este trabalho em três partes, incluída esta 

Introdução: na segunda parte, expomos o contexto histórico da educação escolar quilombola, 

pautada na estruturação das leis; na terceira, elaboramos um debate sobre a política educacional 

quilombola e a construção de um currículo escolar quilombola; na quarta, demonstramos as 

atividades de extensão desenvolvidas; e por fim, a Conclusão, onde poderemos ter uma boa 

noção da inserção da educação quilombola no contexto da educação do Campo no Ceará.   

 

 2 CONTEXTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA   

Na leitura que realizamos sobre a problemática da educação quilombola, identificamos 

que esta vem sempre sendo pautada em segundo plano e com avanços mínimos. Esse dado vem 

sendo denunciado pela Coordenação de Articulação das Comunidades Negras Rurais 

Quilombolas (Conaq). O relatório da Fundação das Nações Unidas para a Infância (Unicef), de 

2003, aponta para a realidade das crianças quilombolas para que estas frequentem a escola. É 

necessário, contudo, que façamos uma releitura com base na realidade atual, considerando que 

esse relatório data de quase 13 anos atrás. Todavia, podemos constatar que a realidade 

permanece bastante semelhante, pois as comunidades não possuem escolas próximas e muito 

menos escolas que proponham um Projeto Político Pedagógico voltado a realidade quilombola, 

as crianças e adolescentes caminham quilômetros até a escola mais próxima e isso é refletido 

nos números de escolaridade das comunidades negras rurais e no número da evasão escolar 

nessas escolas em zonas rurais. 

Em âmbito dos avanços alcançados, mesmo que de uma forma lenta ficou evidente a 

necessidade de uma educação escolar específica para as comunidades quilombolas. Nas 

políticas educacionais o que possuímos de concreto é o artigo 26-A da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN), introduziu pela Lei n. 10.639/2003, que trata da 

obrigatoriedade do ensino de História da África e da Cultura afro-brasileira e africana e do 

ensino das relações étnico-raciais, instituindo o estudo das comunidades quilombolas e da 

história da população negra que construiu a sociedade brasileira. O Parecer CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CP n° 03/2004 institui que todo sistema de ensino precisará 
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providenciar “Registro da história não contada dos negros brasileiros, tais como remanescentes 

de quilombos, comunidades e territórios negros urbanos ou rurais.” (BRASIL,2003,p.9) 

A inclusão da Educação Escolar Quilombola como modalidade da Educação Básica se 

deu no Parecer CNE/CEB 07/2010, quando em 2001 ocorreu a Conferência Nacional de 

Educação em Brasília, onde se debateu a diversidade do campo da política educacional. A 

educação quilombola ficou definida como responsabilidade do governo federal, estadual e 

municipal. É necessário pontuarmos que as exigências postas nas diretrizes para as escolas 

quilombolas, são pensadas para serem inseridas nas escolas que já se encontram nos territórios, 

para que estas construam um Projeto Pedagógico específico, onde é levado em consideração e 

tido como suma importância a singularidade cultural da comunidade: 
A Educação Escolar Quilombola é desenvolvida em unidades educacionais inscritas 
em suas terras e cultura, requerendo pedagogia própria em respeito à especificidade 
étnico-cultural de cada comunidade e formação específica de seu quadro docente, 
observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e os princípios que 
orientam a Educação Básica brasileira. Na estruturação e no funcionamento das 
escolas quilombolas, deve ser reconhecida e valorizada sua diversidade cultural. 
(BRASIL,2011 p. 42) 

 

Dessa forma é essencial pensarmos em como seria extremamente importante que os 

Projetos Políticos Pedagógicos das escolas quilombolas fossem construídos de modo coletivo 

com a comunidade, envolvendo educandos, funcionários, educadores e educadoras. A 

construção participativa já é uma realidade utilizada nas escolas do campo do MST. É 

fundamental pensarmos a partir desse comparativo, pois com as experiências em aulas de 

campo em que passamos nas escolas do campo no Ceará, podemos observar um crescimento 

significativo no processo de tornar os educandos e as educandas protagonistas, um processo de 

construção da história do assentamento e isso é algo que almejamos na educação escolar 

quilombola, a valorização da história da comunidade.  

No que diz respeito ao Ceará, enquanto estruturação das escolas regulamentadas 

quilombolas no Estado, há apenas uma escola quilombola regulamentada para o Ensino Médio, 

localizada no município de Croatá. No ano de 2015, esta passou a integrar a estrutura da 

SEDUC (Secretaria de Educação do Ceará). Dentro dos territórios quilombolas do Ceará 

existem 36 escolas públicas, dado divulgado pela SEDUC, em 2016. Porém, o contexto em que 

essas escolas se inserem não atende as necessidades de uma escola quilombola, pois não existe 

um concurso público específico para educadores e educadoras. As comunidades também não 
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tem autonomia em relação às escolas, isso prejudica a forma como a comunidade se articula e 

influencia na permanência ou não de jovens nas comunidades quilombolas.  

Ao observarmos esse contexto, é inevitável não questionarmos o porquê desse processo 

e fazer um certo tipo de comparativo. Evidentemente que o processo de negação a educação 

pública de qualidade à população negra advém do racismo como um processo histórico, mas 

também recente, que estrutura as sociedades. Quando pensamos as comunidades quilombolas, 

esse processo da construção de uma sociedade estruturada no racismo molda inclusive os 

direitos que são negados. Quando pensamos no contexto do Ceará em relação tanto à titulação 

da terra, quanto às escolas quilombolas regulamentadas, percebemos que esse também foi um 

estado em que o processo para o apagamento da população negra é fundamental para essas 

dinâmicas, no estado do Ceará, como em todo o território nacional, a participação negra é 

apagada e o processo de se compreender uma pessoa negra ou quilombola é bastante dificultado 

por causa dessa sucessão de negações de direitos.  

 

3 A POLÍTICA EDUCACIONAL QUILOMBOLA NO CEARÁ E A CONSTRUÇÃO DE 

UM CURRÍCULO QUILOMBOLA PAUTANDO A LEI 10.639   

 Quando pensamos a construção de uma política educacional quilombola no Ceará, é 

fundamental termos entendimento sobre as Diretrizes Nacionais Curriculares para a Educação 

Quilombola, a Lei n. 10.639/03, as reuniões técnicas sobre educação escolar quilombola no 

Ceará, pois estas passam a integrar o conjunto de leis educacionais voltadas a pensar educação 

escolar quilombola em âmbito nacional mas fundamentalmente, a partir das reuniões técnicas, 

sobre a educação no Estado. Desse modo iremos analisar como essas políticas educacionais 

fundamenta a construção de um currículo e a formação de professores e gestores dessas escolas 

no Ceará.  
Os processos educativos cotidianos, comunitários e não escolares, onde a tradição oral 
é meio e conhecimento, convidam a escola para pensar-se como espaço possível para 
a educação libertadora, construindo entre educadores e educando uma verdadeira 
consciência histórica.  (LARCHERT,2013 p.9) 

 

Como pontuamos anteriormente, seria extremamente importante a construção dos 

projetos políticos pedagógicos das escolas com a participação de educadores, gestores, 

funcionários, educandos e comunidade. A construção da ancestralidade, da história contada faz 

parte do cotidiano das comunidades quilombolas e com o levantamento dessas leis e da 
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construção dessa estrutura educacional ficou evidente que uma das dificuldades é tratar de 

questões raciais e religiosas, mas principalmente construir a história do lugar. Outro ponto 

relevante que essa citação do texto faz é a de perceber os processos não escolares e os lugares 

não escolares também como formadores no processo de ensino e aprendizagem, Segundo 

Carrano (2008), é fundamental que possamos compreender que a “escola não é uma bolha 

dissociada da sociedade”. Isso se aplica muito bem as escolas do campo, as escolas  quilombolas 

e as escolas indígenas.   

Pensando a política educacional no contexto do Ceará, segundo a Secretaria da 

Educação do Estado (SEDUC), por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento da Escola e 

da Aprendizagem / Diversidade e Inclusão Educacional, foi-se estruturado um serviço de 

Educação Escolar Quilombola, de forma a contribuir para o atendimento às demandas 

educacionais dos quilombos. Dessa forma, foram estabelecidas ações prioritárias, buscando 

assegurar um atendimento inicial às comunidades Quilombolas e à implementação da educação 

escolar étnico-racial nas escolas da rede pública estadual de ensino, o processo que foi utilizado 

foi a formação continuada para educadores e gestores em forma de seminários,organizada pela 

SEDUC. 

Esses seminários foram sobre a Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena, 

objetivando a difusão desses conhecimentos na escola, bem como o fomento à vivência de 

práticas educativas que valorizem a diversidade étnico-racial em todas as suas dimensões, tendo 

como base norteadora as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Também 

ocorrem as reuniões técnicas sobre educação escolar quilombola que é uma parceria da SEDUC 

com as secretarias municipais e o movimento quilombola. 

 Outro ponto que o documento da SEDUC aponta é a reforma da única escola 

regulamentada como escola quilombola no estado, a escola Escola Estadual Quilombola Maria 

Luíza da Conceição. É fundamental pontuarmos que existe, ainda, uma solicitação aprovada de 

construção de escola quilombola na comunidade Encantados do Bom Jardim em Tamboril-CE, 

e no município de São Benedito-CE, bem como a implementação de turmas de alfabetização 

de jovens e adultos, para comunidades Quilombolas.  

É fundamental fazermos esse levantamento de como o Estado coloca a educação 

quilombola e como as atividades são projetadas. Evidentemente nem todas as propostas e 
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atividades postas no papel são efetivadas. Porém, é possível observarmos pequenos avanços e 

conquistas como resposta da luta quilombola no Estado. É fundamental também fazermos um 

comparativo das propostas, às realidades que conhecemos em campo, como pontuamos na 

introdução: esse trabalho surgiu de uma atividade de extensão,onde o objetivo é desenvolver 

práticas pedagógicas para a educação básica do/no campo e educação escolar quilombola, no 

Ceará; proporcionar formação de educadores do/no campo e de comunidades quilombolas 

mediante práticas pedagógicas contextualizadas visando à qualificação profissional. 

 

 4 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA AS ESCOLAS DO/NO CAMPO DO CEARÁ:AS 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA 

ENCANTADOS DO BOM JARDIM- TAMBORIL/CE  

Esse projeto de extensão surgiu dentro de uma aula de campo de Geografia Agrária 

(2016.1) do curso de Geografia, da Universidade Federal do Ceará. Inicialmente foi planejado 

para as escolas do campo do MST, mas tendo em vista a grandiosidade do campo brasileiro e 

do que precisamos compreender como povos e educação do campo, a experiência foi 

direcionada para outros contextos. No semestre de 2018.2, junto com a disciplina Tópicos 

Especiais para a educação do campo, elaboramos e desenvolvemos as atividades do projeto de 

extensão na comunidade quilombola Encantados do Bom Jardim-Tamboril / CE.  

Ao iniciar a disciplina de Tópicos Especiais, os professores e bolsista apresentam as 

práticas vivenciadas nos semestres passados. Apresentam a ementa, objetivos, conteúdos, 

metodologia e referências, bem como explicam a carga horária de extensão. No decorrer dos 

encontros em sala de aula, a educação do campo é um tema discutido no contexto geral; são 

identificadas as escolas do campo do Estado e são realizados contatos com lideranças dos 

movimentos sociais. Em um dos encontros de sala de aula, realizamos uma roda de conversa 

com estes representantes. Seguimos a mesma metodologia para a educação quilombola e 

indígena. Como fundamentos teóricos, textos são compartilhados para que possam contribuir 

para entendermos a luta pela educação desses povos. Nessa perspectiva é solicitado aos 

estudantes a produção de textos que abordem suas experiências com a temática e o que aprendeu 

com os encontros. Essa prática é bastante proveitosa, pois alguns desses estudantes estão no 

curso de formação de professores de Geografia e essa é uma oportunidade para termos contatos 

com a educação contextualizada.  
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Entre esses momentos, os estudantes da disciplina já são instruídos a organizar equipes 

e a pensar temas, às vezes relacionados à Geografia, e sempre relacionadas a educação, com o 

intuito de pensarmos a construção das oficinas e das práticas que serão desenvolvidas na aula 

de campo com os educadores das escolas contextualizadas. Essas oficinas variam de temas em 

cada semestre, de acordo com a necessidade de cada escola. Porém, constatamos que alguns 

temas sempre são solicitados, como por exemplo, a discussão de gênero, relações étnico-raciais 

e metodologias diferenciadas. Com essa constatação, percebermos que tais temas deveriam ser 

cada vez mais debatidos em sala de aula e há a preocupação para tratá-los no campo e em todos 

os seus contextos.  

Nas práticas desenvolvidas na comunidade quilombola Encantados do Bom Jardim em 

Tamboril-CE foram desenvolvidas quatro oficinas que visam a formação do educador da 

Educação quilombola, mas também que buscasse uma aproximação com o currículo 

quilombola através de atividades que abordassem sobre identidade, herança, território e 

conhecimentos populares. Enfim, tudo aquilo que discutimos anteriormente sobre o contexto e 

a política educacional que deveriam ser desenvolvidos pelas escolas e pelo Estado. Os temas 

dessas quatro oficinas foram assim definidos: Oficina I - Construção da Cartografia Social da 

Comunidade Quilombola Encantados do Bom Jardim/Lagoa das Pedras; Oficina II - O uso das 

mídias digitais para compreender a Climatologia; Oficina III - Territorialidade, Herança e 

Identidade: uma visão através de jogos e fotografias em sala de aula; e, Oficina IV- Discutindo 

Gênero.  
Figura 1 – Oficinas realizadas na E.M.E.I.F. Joaquim Ribeiro dos Santos, na Comunidade 

Quilombola Encantados do Bom Jardim, Tamboril-CE. 
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            Fonte: Autoria própria. Dezembro de 2018. 

Essas oficinas ocorreram no decurso do campo da disciplina, onde se organizou o 

primeiro momento para um contato com os educadores e a comunidade. Vale salientar que, 

apesar do planejamento ter sido direcionado para os educadores, algumas pessoas da 

comunidade participaram, dentre estes, educandos e funcionários da secretaria municipal de 

educação, o que avaliamos como bastante positivo e produtivo. As oficinas acontecem 

concomitantes, então as pessoas são divididas entre as oficinas. Depois do período de estudos 

e práticas, é realizado o momento da culminância, onde cada equipe compartilha o aprendizado.  

A organização desse campo e dessas atividades é feita pelos professores e o bolsista do 

projeto de extensão, ao fim dessas organizações nos reunimos e discutimos sobre a importância 

e continuidade desse trabalho.  

Ao fim dessa prática que foi apresentada, foi possível perceber a necessidade de se ter 

a continuidade desse projeto, evidentemente sempre desejamos que o projeto pudesse crescer, 

atender as comunidades e os professores dessas escolas mais vezes e até atender um número 

maior de comunidades e escolas, pois entendemos o que significa tanto para comunidade, como 

para a escola. Nessa comunidade em específico, podemos perceber que pouco tempo foi 

possível aguçar a ideia da construção de um currículo quilombola, que já era pensado antes, foi 

possível notar que as professoras negras, principalmente já pensavam sobre inserir a criança 

negra na história, nos desenhos na sala de aula. Fazer com que as crianças se enxergassem na 

escola se identificassem e esse processo é essencial, quando pensamos tudo que já foi negado 

a população negra e a população quilombola até aqui.  

 

5  CONCLUSÃO  

Chegando ao fim desse percurso, percebemos como a construção dele é gratificante e 

significativo. Tendo em vista que ele surge de um projeto que visa a inserção das comunidades 
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quilombolas dentro dos contextos da Educação do Campo no Ceará, onde foi necessário que 

fizéssemos os levantamentos do que estrutura a educação quilombola como lei em âmbito 

nacional, fez-se necessário o entendimento sobre a Lei n. 10.639/03  e quais os principais 

impactos dela na Educação quilombola no Ceará , onde buscamos o que a SEDUC propunha 

para a Educação Quilombola e chegando aos contextos que podemos analisar que o Estado 

propôs algumas atividades de formação para os professores, mas a própria estruturação das 

escolas quilombolas não ocorreu. 

É importante que tenhamos feito esse percurso para entendermos, inclusive algo que foi 

dito na introdução deste trabalho, sobre o racismo institucional e estrutural que impede os 

avanços das comunidades quilombolas, tanto na conquista de seus territórios quanto na luta 

pela educação. É essencial pensarmos que o entendimento sobre a inserção da Educação 

Quilombola dentro do contexto de Educação do Campo, precisa está vinculada a realidade da 

comunidade, onde a valorização da identidade, da cultura, da herança e da ancestralidade é 

pensada dentro da escola, mas especialmente dentro de um currículo.  

Por fim, entendemos esse trabalho, este projeto como passos ainda iniciais, infelizmente, 

de uma luta contínua e grandiosa da população negra e da população quilombola no Brasil, mas 

no nosso contexto no Estado do Ceará que tanto nega a história e a participação dos negros na 

construção da sociedade e do Estado. É importante destacarmos que essas oficinas que foram 

descritas anteriormente são pensadas a partir de recursos que são acessíveis a comunidades, 

evidentemente levamos alguns materiais, mas é objetivada para que os educadores possam 

realizar as atividades posteriormente. Assim, são pensadas para os educadores vincularem a 

prática de sala de aula, à vivência da comunidade, bem como a comunidade pode pensar a sua 

vivência como um conhecimento. Tudo isso foi negado à população negra deste País, inclusive 

conhecer sua própria história. É isso que tentamos mudar, quando buscamos outras alternativas, 

que aproximem o conhecimento das comunidades.  
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Resumo 
A partir das vivências e ações realizadas pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência- PIBID na 
escola municipal de Sobradinho nos anos de 2016 e 2017, localizada na área rural de Uberlândia-MG, foi analisada 
a questão da infraestrutura das escolas do campo, analisando importantes questões da estrutura escolar, 
compreendendo seus elementos e recursos, e analisando as diversas dinâmicas presentes dentro do meio 
educacional. Para isso realizou-se um levantamento fotográfico das instalações da escola, bem como entrevistas 
com a direção e coordenação pedagógica a fim de inventariar o patrimônio físico da escola. Mediante a realidade 
observada, constatou-se que a mesma possui uma adequadra infraestrutura, principalmente ao ser comparado no 
contexto da realidade nacional das escolas localizadas no campo. 
  
Palavras-Chave 
Educação do Campo; Infraestrutura Escolar; Escola Sodradinho; Uberlândia 

 
 
 
Introdução  
 
 O presente trabalho se insere em uma discussão realizada pelo Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) nos anos de 2016 e 2017 realizada por bolsistas 

universitários da Universidade Federal de Uberlândia em parceria com a Escola Municipal de 

Sobradinho, ambas no Município de Uberlândia localizado no estado de Minas Gerais. O 

mesmo abordará a questão estrutural das escolas do campo, analisando importantes questões da 

estrutura da escola, compreendendo seus elementos a fim de garantir um ensino e processos 

educacionais aos seus alunos. Nessa discussão será feito um diálogo entre questões nacionais 
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Geografia Agrária/LAGEA e do Núcleo de Estudos Agrários e Territoriais/NEAT. 
guilherme_santana01@hotmail.com 
2 Docente do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia/MG. Coordenador do Laboratório de 
Geografia Agrária/LAGEA e do Núcleo de Estudos Agrários e Territoriais/NEAT. mcervochelotti@gmail.com 
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sobre a escola do campo e a estrutura da mesma com questões peculiares da escola do campo 

cujos pibidianos realizam seu projeto. 

 Além dessas questões, destacam-se análises voltadas ao campo brasileiro, suas 

complexidades e singularidades, como também o PIBID, trabalhando esses assuntos tanto num 

âmbito nacional quanto reflexos e peculiaridades do município de Uberlândia, a licenciatura e 

outros importantes assuntos. Com isso, é importante ressaltar a importância da discussão da 

educação do campo, uma vez que é um assunto ainda cercado por diversos preconceitos e 

paradigmas, sendo necessária sua compreensão a partir da sua totalidade, com diálogos abertos 

e socializadores. 

 O objetivo do presente artigo é analisar a infraestrutura da escola municipal de 

Sobradinho, fazendo uma correlação com a realidade das demais escolas localizadas no campo 

brasileiro. Destarte, também é importante realizar um resgate das relações importantes do 

campo brasileiro e da educação, como o meio rural e urbano, além do fortalecimento da 

licenciatura. 

 O arcabouço metodológico deste trabalho divide-se em duas etapas, cuja primeira 

direciona-se na revisão bibliográfica sobre o PIBID, bem como as diversas questões do ensino 

e as particularidades da Educação do Campo, com escritos de autores que trabalham com essa 

temática. Por conseguinte, são discutidas as observações realizadas pelos pididianos, e as 

reflexões a partir das observações realizadas na escola municipal de Sobradinho, no município 

de Uberlândia-MG. 

 No decorrer do texto o desenvolvimento do artigo estará dividido em três partes, a 

primeira retomará a discussão sobre o PIBID, Educação do Campo, como também sua 

importância. Na segunda parte será apresentada a estrutura do campo de estudo – a escola –, 

com imagens da infraestrutura interna. Já na terceira parte serão apresentadas discussões sob 

um viés pragmático, isto é, que compreende as estruturas das escolas do campo em todo o 

território brasileiro, a fim de apresentar suas relações e peculiaridades. 

 

O PIBID, a licenciatura e a Educação do Campo 

 O PIBID tem como objetivo apoiar e incentivar a iniciação a docência de discentes 

universitários dos cursos de licenciatura. O programa é regulamentado em 24 de junho de 2010, 

através de publicação no DOU – Diário Oficial da União –, decreto nº 7.219 assinado pelo então 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo Ministro da Educação, Fernando Haddad. Este 
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programa oferece bolsas aos universitários dos cursos de licenciatura e gera um importante 

estreitamento entre a universidade e a educação básica, onde que os estudantes, antes mesmos 

de se formarem já vivenciam a sala de aula e todas as dinâmicas existentes na mesma. 

 Em 2013, o PIBID tornou-se Política de Estado, integrando-se às políticas educacionais 

organizadas pela Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96. Com o passar dos anos, percebe-se que o 

programa vem ganhando importante visibilidade, e mesmo diante das dificuldades expressas 

do ensino do país, ainda assim é responsável pelo fortalecimento da licenciatura. Seus 

resultados se mostram presentes, escolas de educação básica que possuem o PIBID tiveram 

significativa melhora nos processos educacionais, podendo perceber até mesmo no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica- IDEB. 

  Em sua publicação Mateus traz toda essa reflexão entre o PIBID e o fortalecimento da 

licenciatura: 
O Pibid surge, explicitamente, em resposta à necessidade de fortalecimento das 
licenciaturas, em um momento em que a crise no magistério e os baixos indicativos 
educacionais evidenciam colapso e, implicitamente, à crítica de que os cursos de 
licenciatura formam inadequadamente professores/as para atuarem na educação 
básica - o que explica, em parte, o envolvimento da Capes conferindo ao trabalho nas 
licenciaturas o “selo de qualidade” que imprime nos cursos de pós-graduação 
(MATEUS, 2013, p. 1112). 

  

 Em geral, o PIBID é um grande aliado na formação de professores, pois prepara um 

futuro professor as dinâmicas da sala de aula sem antes o mesmo se formar, sendo riquíssimo 

esse primeiro contato ainda no período da graduação. Foi expresso o contexto do programa em 

sua esfera nacional, agora será apresentado em menor escala o subprojeto em que os autores 

vivenciaram e suas peculiaridades. 

 Os bolsistas PIBID, autores deste trabalho, ingressaram no programa durante o segundo 

semestre de 2016. O projeto ao qual estão inseridos faz parte do Projeto Interdisciplinar Santa 

Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, dai já se apresenta como uma peculiaridade 

deste programa, uma vez que é interdisciplinar, com membros de diversos cursos de 

licenciatura. E com isso, verifica-se uma troca de experiências de riquíssimas opiniões e 

distintos pontos de vista, sendo possível perceber as singularidades do pensamento de cada 

bolsista. 

 A escola Sobradinho localiza-se na Zona Rural do município de Uberlândia, ao lado do 

Instituto Federal do Triangulo Mineiro Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) e a 25 

km do centro da cidade, próximo aos distritos de Martinésia e Cruzeiros do Peixotos. A escola 
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foi criada em 1924 em uma fazenda particular, sendo anexada ao IFTM em 1929, atendendo 

vários perfis de alunos, como filhos de funcionários do instituto, crianças que moram em 

chácaras ou terras arrendadas nas redondezas, meninos e meninas de assentamentos na região 

e também alunos da própria cidade. O mapa 1 demonstra a localização das escolas rurais do 

município de Uberlândia, podendo perceber que a escola de Sobradinho localiza-se na região 

norte do município, próximo ao Vale do rio Araguari. 

 

Mapa 01: Localização das escolas rurais no município de Uberlândia-MG 

 
Fonte: CARVALHO, (2017) 

 

Para essa turma de bolsistas, o PIBID foi essencial para compreensão e aprendizado do 

mundo rural e do ser professor ao trazer grandes ensinamentos aos mesmos. É possível perceber 

isso na fala de Santana ao abordar sobre a importância do programa: 
Sem dúvidas o PIBID da oportunidade a diversas pessoas de adquirir novos 
conhecimentos e criar relações com o meio educacional para que no futuro se torne um 
professor com novas perspectivas, um professor que aprenda a respeitar e ouvir seus 
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alunos, sem dúvida o PIBID é um grande aliado para que o futuro da educação seja um 
futuro promissor, tentando a todo o momento engrandecer a abordar novas 
metodologias em sala de aula. (SANTANA, 2017, p.4) 

 Com as palavras do bolsista acima, observamos todo um arcabouço do PIBID tanto a 

nível nacional como a nível local a partir da experiência dos bolsistas na cidade Uberlândia, 

sendo esses resultados alicerçados na compreensão das questões de Educação do Campo e, 

posteriormente, a estrutura de uma escola rural. 

 Com a vivência em uma escola do campo foi possível perceber como o rural, em geral, 

é tratado com tabus e preconceito, principalmente nas questões educacionais. Para reforçar 

esses apontamentos, muitos educandos carregam o rural como um aspecto de atraso, dotado da 

falta de conhecimento e até mesmo com falta de higiene. É nesse contexto que não podemos 

realizar uma análise tão superficial, fazendo-se necessária a observação do campo a partir da 

totalidade, com grandes complexidades e peculiaridades, com um campo diverso marcado por 

lutas e importantes movimentos. 
Tratar de Educação do Campo, no Brasil, como um movimento político-educacional, 
diz respeito a compreender dois eixos que o sustentam, que serão objeto de reflexão 
na presente obra: o primeiro refere-se à realidade da educação no meio rural brasileiro, 
marcada pela histórico ritmo compassado entre altos índices de analfabetismo e baixos 
índices de escolaridade. O segundo eixo refere-se à concepção de educação advinda 
das experiências educacionais de iniciativa dos próprios movimentos sociais e que 
orientam sua luta por políticas públicas. Tanto em relação ao conteúdo, quanto à 
metodologia, no entender desta modesta reflexão, tal experiência constitui-se uma das 
principais riquezas características do processo de conscientização política dos 
camponeses, no Brasil. (SANTOS, 2012, p. 14). 

 Santos traz essa reflexão sobre a Educação do Campo, e é possível perceber os 

movimentos sociais enquanto grandes percussores da questão educacional do campo brasileiro. 

Em geral, o campo é tratado de riquezas, não apenas materiais, mas também a questão do 

conhecimento, sendo algo riquíssimo e muitas vezes desvalorizado. Essas questões, sem 

dúvidas, foram uma das principais lições compreendidas no PIBID: a complexidade do campo. 

Percebe-se também a necessidade e como é essencial que as escolas de zona rural se 

fortaleçam através de ações conjuntas entre diretores, professores, alunos, comunidade e 

universidade. Nesse aspecto, a formação continuada dos professores e a dedicação dos mesmos 

para que os alunos obtenham bom desempenho nos exames de avaliação é fundamental para a 

consolidação da Educação do Campo. Ainda nessa perspectiva, o PIBID pode ser uma excelente 

oportunidade, também para as escolas de zona rural, para se conquistar o devido 

reconhecimento do poder público e garantir o seu funcionamento e os direitos à educação dos 

moradores do campo 
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Considerações sobre a infraestrutura de escola municipal de Sobradinho 

 Nesta segunda parte do desenvolvimento será discutido sobre a infraestrutura da escola 

municipal de Sobradinho, mostrando as suas características e as suas particularidades e, 

posteriormente, levantarmos um debate a partir da realidade desta escola em relação ao quadro 

nacional das escolas do campo no Brasil. 

 Para além dos motivos econômicos e políticos de Uberlândia, a escola Sobradinho 

apresenta uma infraestrutura muito próxima a realidade das escolas do campo – apesar de 

precária – mas bem melhor e completa. Essas questões se devem em razão da sua proximidade 

do IFTM, sendo uma escola tradicional onde os alunos contam com vários benefícios de uma 

educação pública adequada, podendo ser classificada a um nível superior as escolas dentro do 

perímetro urbano do município. 

Na escola, apesar de todas as dificuldades enfrentadas na educação, principalmente no 

campo, observa-se uma infraestrutura adequada para trabalhar, a começar pelo transporte dos 

alunos e dos funcionários que é realizado por vans com motoristas contratados pela própria 

prefeitura. Seu funcionamento tem sua execução a partir do alvará da prefeitura na contratação 

de um motorista que possui o automóvel para prestar o serviço. Este motorista é remunerado 

por quilometro rodado, levando e buscando nos pontos escolares algumas crianças em direção 

à escola e casa, respectivamente. Ao todo, são cerca de 10 vans que se dedicam na prestação 

desse tipo de serviço. Uma observação a ser levada em consideração é a mobilidade dos filhos 

de funcionários do Instituto, que por residirem próximos a Escola, acabam optando pelo 

deslocamento a pé. 

A escola conta com energia elétrica em todos os cômodos, abastecimento de água de 

poço cartesiano, limpa e filtrada com seis bebedouros, sendo três deles com água gelada. 

Observamos também a presença de três banheiros, sendo um para os professores, e os outros 

dois para os meninos e meninas, respectivamente. Sua infraestrutura interna conta com três 

vasos sanitários3, uma pia e um chuveiro. 

Durante a caracterização da Escola de Sobradinho serão expostas algumas imagens a 

fim de dimensionar e compreender o que está sendo retratado na escola, além das considerações 

realizadas pelos bolsistas PIBID, seguidas de problematizações recheadas de instabilidades que 

o meio educacional tem vivenciado. 
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Abaixo pode ser observado então fotos das salas de aula, do pátio da escola, da 

biblioteca, todas essas imagens com o objetivo de conseguir compreender a realidade da escola 

e posteriormente realizar um discussão com o panorama nacional das Escolas do Campo. 

 

Figura 1: Sala dos Professores da escola Sobradinho. 

 
         Fonte: Pesquisa de Campo PIBID (2017) 

A infraestrutura física da escola conta com sete (7) salas de aula, sendo estas utilizadas 

para a realização de aulas ministradas no turno da manhã para as turmas de 1º a 5º ano. Enquanto 

no turno da tarde as salas de aulas são utilizadas pelas turmas do 6º ao 9º ano. Ainda conta com 

sala da direção, sala dos professores, secretaria, cozinha, biblioteca, laboratório de informática, 

quadra descoberta, pátio coberto e pátio descoberto, área verde e parque infantil. 

 

Figura 2: Biblioteca da escola de Sobradinho 

 
Fonte: Pesquisa de Campo PIBID (2017) 
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Dos equipamentos e ferramentas que a escola possui temos, no laboratório de 

informática1 5 computadores para uso dos alunos além de cinco outros que são para o uso 

administrativo, ou seja a escola é detentora de importantes matérias para trabalhar no processo 

educacional dos alunos. Porem hoje a escola passa por preocupações com seus laboratórios, há 

projetos da atual gestão municipal de Uberlândia, possui projetos e ofensivas para o fechamento 

de laboratórios na cidade. 

 

Figura 3: Sala de informática da escola de Sobradinho 

 
                              Fonte: Pesquisa de Campo PIBID (2017) 

 

Até a presente análise realizada pode-se perceber que mesmo com tantas dificuldades, 

ainda assim a escola não deixa a desejar e promover um ensino de qualidade para com seus 

discentes; esta é detentora de equipamentos educacionais importantes como recursos fílmicos 

e uma equipada biblioteca, além também sala de aulas disponíveis a todos os alunos. 

A cozinha da escola oferece praticamente um almoço que é servido ao turno da tarde às 

14h00 e são servidos em pratos de vidro com talheres normais (garfo e faca) no estilo self-

service. Os alunos possuem acesso à comida de qualidade diariamente; algo muito importante 

a ser destacado dentro das questões educacionais, tanto no meio rural como urbano. 

 

Figura 4: Refeição da escola Sobradinho sendo servida. 
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Fonte: Pesquisa de Campo PIBID (2017) 

A quadra de cimento possui duas traves, sendo considerado um espaço usado também 

para aulas ao ar livre e comemorações festivas como a festa junina da escola ou o dia das 

crianças. 

Figura 5: Quadra de esportes e eventos na escola Sobradinho. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo PIBID (2017) 

 

O prédio possui conexão com internet de boa velocidade e uma antena parabólica, 

aparelho de televisão e DVD para fins internos, além dos funcionários. Na preparação de 

material foi observada a presença de uma copiadora e seis impressoras. Entre os novos e os 

velhos, a escola possui nove aparelhos de sons, um retroprojetor e dois data-shows. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 14 – Educação do/no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
6903 

 

A infraestrutura do Sobradinho no contexto municipal é considerada mediana, porém o 

método de seguir o trabalho dos funcionários da escola a diferencia, como disse o professor 

José Agostinho “A escola busca cumprir com a proposta da Secretaria Municipal de Educação 

fundada nos princípios de uma Cidade Educadora, garantida pela Lei 11.444/2013 que 

estabelece a Rede Pelo Direito de Ensinar e Aprender”.  

 

Dialogando com o contexto da infraestrutura das escolas do campo no Brasil  

 É importante realizar uma relação entre a escola do campo e suas complexidades no 

Brasil com o que foi descrito da Escola Municipal de Sobradinho. Hoje, infelizmente 

percebemos uma situação muito complicada das escolas do campo e um cenário no mínimo 

preocupante. 

A realidade das escolas rurais no Brasil é drástica, segundo dados do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em 2003 existiam 103.328 escolas 

rurais no censo de 2017. Esse número cai pra 44.900, sendo 58.428 escolas fechadas nos últimos 

14 anos, ou seja, cerca de 11 por dia.  

Em pesquisa realizada pelo IPEA (2010) constatou-se o acelerado fechamento dessas 

escolas por questões de redução de custos às secretarias de educação, impondo o fornecimento 

de transporte aos alunos camponeses para que estes mobilizem-se em direção a cidade. Essas 

questões implicam diretamente no favorecimento de escolas urbanas do que mantimento das 

escolas rurais, reforçando mais uma vez sua exclusão, sem conceder importância das 

particularidades e conhecimentos do campo no país, e a resistência do mesmo em relação às 

culturas impostas. 

As diferenças entre a cidade e o campo são devastadoras, podendo ser observadas na 

Zona Rural, onde 9,9% das escolas não possuem energia elétrica, 14,7% não têm esgoto 

sanitário e 11,3% não têm abastecimento de água. Na zona urbana, esses percentuais são 0,0% 

(apenas 9 escolas), 0,3% e 0,2% respectivamente. Os dados da Campanha Fora da Escola não 

pode mostrar que a frequência de alunos na escola rural é de 78,3% e na cidade é de 84,4%; 

isso se dá também por questão do transporte. Reforçam-se as diferenças regionais é forte 

também na Região Sul, onde apenas 29% dos estudantes da zona rural não tem transporte 

escolar. Já no Nordeste a taxa fica em torno de 67% e na Região Norte 57%. (IPEA, 2010) 

Para compreender essa relação entre a escola Sobradinho em Uberlândia e as escolas do 

campo do país devemos entender a realidade das escolas do campo no parâmetro nacional e já 
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antemão percebe-se uma situação no mínimo preocupante, onde se percebe além do fechamento 

das escolas uma total falta de infraestrutura. “Além do fechamento acelerado das escolas estar 

debilitando a educação do campo, as condições precárias da escola que permanecem no meio 

rural também preocupam” (ZEN; MAYER; CORBUCC, 2010, p.150) 

 Como se pode perceber na fala dos autores a situação de grande parte das escolas do 

campo está precária, alunos que além do desgaste de suas rotinas e também em certos casos dos 

grandes quilômetros percorridos para chegar a escola, se deparam com situações alarmantes. 

Para compreender toda essa complicada dinâmica da escola do campo é exposta uma tabela para 

dimensionar a apontar os problemas enfrentados. 

Tabela 1: Escolas públicas do campo sem infraestrutura básica  

Escolas públicas no campo sem infraestrutura básica (2010)        
  

Estabelecimento 
 

Matrícula   
Quantidade % 

 
Quantidade % 

Abastecimento de água 
 

873 1,11 
 

40272 0,62 
Esgoto sanitário 

 
11139 14,12 

 
407161 6,22 

Sanitários 
 

8761 11,08 
 

298918 4,57 
Energia elétrica 

 
13058 16,55 

 
406506 6,21 

Cozinha 
 

11695 14,79 
 

441209 6,74 
Elaboração: Santana, 2017 

Fonte: ZEN; MAYER; CORBUCC, 2010 

 

De acordo com os dados apresentados, percebemos um número significativo de escolas 

que não tem os itens mínimos como o abastecimento de água e esgoto sanitário,  alunos tendo 

seu processo de ensino aprendizagem em condições desumanas. Outro grande problema 

observado é a falta de energia, onde escolas que não estão perto de zonas de distribuição e 

também não possuem fontes alternativas, isso complicando extremamente o processo de ensino 

e também sem essa energia muitos aparelhos didático/pedagógicos como, por exemplo, os de 

multimídia não poderão ser utilizados, mesmo que grande parte das escolas não possuam esses 

aparelhos. 

 Como observado que a situação das escolas é negativo e ao compreender as dinâmicas 

atuais percebemos um canário bastante complicado. Ainda na discussão da infraestrutura Leila 

Leal e Raquel Júnia trazem essa discussão sobre as Escolas do Campo no Brasil, dentro dessa 

discussão uma carta que leva bastante reflexão, mostra a indignação dos discentes e a falta de 

materiais essenciais. 
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“Falta de estradas; não temos transporte escolar, não temos sala de aula; não 
temos material didático (lápis, caneta, papel, mesa, cadeira, bolas etc); faltam 
atividades culturais e esportivas e está acontecendo fechamento de escolas nas 
nossas áreas” (LEAL; JÚNIA, 2010, p.6) 

  

 Todas essas dinâmicas reforçam o grande problema que o país enfrenta dentro da 

educação do campo e o mais preocupante desse debate é que mesmo com todas essas 

dificuldades escancaradas o governo ignora, não intervém na situação e pelo contrário fecha as 

escolas do campo e desrespeita toda sua história, cultura e particularidade. 

 Agora ao observar todas as dificuldades enfrentadas no espaço nacional, podemos 

destacar que nesse contexto a escola municipal de Sobradinho tem condições favoráveis quando 

comparado a grande parte do restante do país. Enquanto muitas escolas do campo se preocupam 

se há ou não presença de água, a escola Sobradinho dispõe inclusive de computadores e data-

show, além da garantia de alimentação e transporte aos alunos e funcionários. Costa (2012) 

também constatou a boa infraestrutura existente nas escolas do campo em Uberlândia.  
De um modo geral a estrutura física da maioria das escolas é boa, porém 
algumas precisam ser reformadas visando garantir melhores condições de 
trabalho aos professores, o que pode vir a contribuir na melhoria dos trabalhos 
desenvolvidos e consequentemente na aprendizagem dos alunos. Todas as 
escolas possuem biblioteca (umas maiores, outras menores; umas organizadas 
e outras nem tanto), quadra esportiva (a maioria precisa ser reformada), espaço 
de convivência para os alunos, refeitório e laboratório de informática (a 
maioria já conectada a internet) (COSTA, 2012, p.4) 
 

  Todas essas questões representam uma série de complexidades seguidas de diferenças 

que estão bastante marcadas no território que vivemos. Cada localidade apresenta suas 

peculiaridades, entretanto ao tratarmos do contexto que convém a infraestrutura, observamos 

que o município de Uberlândia e mais precisamente a escola Sobradinho, verificamos condições 

muito favoráveis para trabalhar o processo educacional com qualidade.  

 

Considerações finais 

 As análises realizadas e toda a vivência/experiência no meio rural propiciada pelo 

PIBID foram de grande importância na preparação de se tornar um futuro professor – ainda que 

estejamos na graduação. 

Foi possível observar também a diversidade presente dentro de uma escola do campo e 

como a educação não pode ser tratada de maneira sólida e imutável, mas compreender as 

peculiaridades quem uma sala de aula possui. Através de todas as atividades de interação com 
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os alunos que foram realizadas, ficou notório como o saber do campo é relevante na construção 

do conhecimento em sala de aula.  

 Trazendo o tema infraestrutura perceberam-se como as escolas rurais são heterogêneas 

e cada uma possui as suas peculiaridades. A escola de Sobradinho possui grandes dificuldades, 

sofre com a possibilidade do fechamento de seus laboratórios, com planejamentos de reforma 

da escola que não ocorreram, com a insegurança que todas as escolas rurais do país a risco de 

serem fechadas. 

Todavia a escola Sobradinho, mesmo com as grandes dificuldades encontradas, possui 

uma infraestrutura considerada adequada ao comparada as outras escolas encontradas no país. 

Os alunos da escola possuem todo um aparato de equipamento, e, além disso, bons professionais 

dotados de conhecimentos que compreendem sua realidade, tendo compaixão mesmo com 

todos esses aparatos, fazendo tornar uma escola muito especial e à qual é muito positivo e 

agradável à convivência e seu estudo. 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO E A ESCOLA RIBEIRINHA: Uma análise sobre as 

percepções e representações do espaço local 

 
José Augusto Lopes da Silva,  

Maria José Lopes da Silva 
Resumo: 

 

Introdução A educação do campo se constitui mediante um longo processo histórico que 

envolve movimentos dos mais variados grupos representativos que compõem a sociedade 

brasileira. Reivindicações que abriram caminho para a implementação de políticas públicas 

alicerçadas no princípio de igualdade, onde o principal objetivo seria atender a todos com uma 

educação de qualidade, respeitando as particularidades dos sujeitos locais, como comunidades 

tradicionais e povos indígenas, por exemplo. Neste contexto, encontra-se a as populações 

ribeirinhas, atendidas por um sistema educacional fortemente embasado em uma realidade 

urbana, que foge ao ideal de valorização da identidade local. Logo, pretende-se verificar as 

influências estabelecidas pelo distanciamento deste processo educacional da realidade 

ribeirinha e de que forma essas relações interferem na percepção e representação do espaço 

local nos sujeitos. Elementos teóricos e metodológicos A temática da educação sempre esteve 

presente em todas as constituições brasileiras, desde 1824, porém a educação do tipo rural, só 

aparece em 1934. Segundo Nascimento (2009), torna-se interessante analisarmos, que mesmo 

o Brasil tendo características eminentemente agrárias, a educação rural sequer era mencionada 

nos textos de origem constitucional de 1824 e 1894, sendo que isso caracteriza o descaso com 

a educação que era destinada aos camponeses e evidencias de uma cultura com bases em uma 

economia agrária, de forte apelo latifundiário e trabalho escravo. Com o processo de 

industrialização, onde há a saída do campo peara a cidade, surgem novos desafios para a 

implementação de uma educação que poderia conter o avanço do movimento migratório e 

também aumentar a produção rural. Tal interesse pode ser facilmente observado a partir de 

1937, onde o governo volta à atenção para a escola rural, na tentativa de intensificar a 

permanência do homem no campo, a partir do que Leite (2002) chama de uma educação que 

assumia o papel de “canal de difusão ideológica”. Torna-se interessante verificar que, a pós a 

segunda Guerra Mundial de 1945, houve grandes investidas por parte do governo federal na 
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educação rural, como a instalação de missões rurais, por exemplo. Já em 1946 e 1967, os textos 

constitucionais, não apresentam grande preocupação com o ensino que ocorria no campo, uma 

vez que transferia a responsabilidade deste para as empresas agrícolas que lá estavam instaladas. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 4024/91, segue em tal sentido, pois clara preocupação 

com a educação que ocorria no meio urbano, em detrimento do meio rural. Avanços vão ocorrer 

com a Constituição Federal de 1988 que passa a garantir que a educação seja dever do Estado, 

repercutindo em alterações significativas na LDB 9.394/96. Esse rompimento com a lógica da 

educação dita rural, trás a tona a concepção de Educação do Campo, que está alicerçado na luta 

de diversos movimentos sociais, que envolvem comunidades indígenas e ribeirinhas, por 

exemplo. Apesar do avanço no sentido de garantir uma educação pensada para o campo, que 

atenda as particularidades ali presentes, o que se pode observar na prática é que as escolas 

continuam como meras reproduções dos espaços pensados para atender as demandas urbanas. 

O contexto da escola ribeirinha não está distanciado dessa concepção de construção de 

educação do campo, pois transita por um modelo educacional precário que há tempos se 

propaga pelo país. Como Hage (2005) muito bem evidencia, são problemas que perpassam 

todos os espaços, marcando o ensino com a questão da escola multisseriada que não apresenta 

estruturas adequadas, ou mesmo de professores com bom planejamento pedagógico, uma vez 

que precisam desempenhar diversas funções na escola. Partindo dessa concepção, de escola 

ribeirinha que tem seu papel moldado por estruturas de poder que nem sempre privilegiam o 

homem do campo como sujeito que detém saberes característicos, procura-se compreender a 

realidade da escola ribeirinha a partir da cartografia simbólica, conforme Santos (2005). Esta 

análise engloba percepções e representações dos próprios alunos, bem como professores 

envolvidos no âmbito escolar, sobre o espaço onde estão inseridos, partindo para o 

entendimento das relações que ali se estabelecem. Resultados As diversas formas de se perceber 

o espaço escolar ribeirinho, bem como as características que geram influências diretas no 

processo de ensinar e aprender, podem ser sentidas com maior intensidade quando se atua no 

âmbito escolar. Os dados coletados para a análise partiram da experiência em dois módulos de 

ensino no nível fundamental maior, de duas escolas situadas no Município de Moju- Pará e de 

características marcadamente ribeirinhas, atendidas pelo sistema SOME da Secretaria 

Municipal de Educação do município. Os dados foram gerados por meio de entrevistas 

semiestruturadas, realizadas com 4 professores das duas escolas, bem como formulários 

direcionados a 20 alunos nos períodos de ocorrência dos módulos. As questões centrais 
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indagavam suas percepções sobre as características, desafios e possibilidades da escola 

ribeirinha, sendo os professores levados a pensar sobre suas práticas de ensino, e os alunos a 

refletirem sobre suas reais necessidades a partir de sues contextos locais, de espaço 

marcadamente tradicional e de forte apelo regional. Considerações Finais Notadamente se pode 

observar que a educação do campo possui características que a fazem dispor de elementos 

próprios em sua constituição. E como uma espécie de subárea, que faz parte de um universo 

educacional maior, a educação ribeirinha surge como um elemento que, em tese, deveria se 

constituir como reforçador do conhecimento local, dos costumes e tradições, partindo da ideia 

da interligação de conhecimentos para construção de um espaço adequado e de valorização dos 

sujeitos. Porém, o que se observa, a partir dos dados analisados, são características estritamente 

excludentes na escola ribeirinha, onde metodologias são engessadas a conteúdos programáticos 

inflexíveis e imutáveis, que são definidos sem levar em consideração as particularidades dos 

sujeitos do campo, em especial os ribeirinhos. As relações sociais e o conhecimento do senso 

comum, ali construídos e estabelecidos, muitas vezes tem que caminhar paralelos ao 

conhecimento escolar, negando possibilidades de enriquecimento e de uma aprendizagem 

significativa, que tenha real valor. Por fim, as noções de espaço e a percepção dos sujeitos estão 

moldadas por definições políticas e sociais que influenciam e impactam diretamente a educação 

do campo. Referências Bibliográficas BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos 

do Brasil (de 16 de julho de 1934). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/principal.htm>. Acessado em: 5/ 6/ 

2019.______. Constituição dos Estados Unidos do Brasil (de 10 de novembro de 1937). 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/principal.htm>. Acesso 

em: Acessado em: 5/ 6/ 2019.______. Constituição dos Estados Unidos do Brasil (de 18 de 

setembro de 1946). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/principal.htm>. Acessado em: Acessado 

em: 5/ 6/ 2019.______. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/principal.htm>. Acessado em: 

Acessado em: 5/ 6/ 2019.______. Constituição da República Federativa Do Brasil de 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/principal.htm>. Acessado 

em: Acessado em: 5/ 6/ 2019.HAGE, Salomão M. Educação do Campo na Amazônia: Retratos 

da Realidade das Escolas Multisseriadas no Pará. Texto apresentado na reunião do GPT de 

Educação do Campo: Brasília – DF, 2005.LEITE, Sergio Celani. Escola Rural: urbanização e 
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políticas educacionais. São Paulo: Cortez, 1999.NASCIMENTO, Claudemiro Godoy do. 

Educação do Campo e Políticas para além do Capital: Hegemonia em disputa. Tese de 

doutorado em educação. Universidade de Brasília. Faculdade em educação UnB-2009. 

Disponível em: 

<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/4819/1/tese%20completa%20com%20as% 

20primeiras%20paginas.pdf>. Acessado em: 10/06/2019.SANTOS, Boa Ventura de Sousa. As 

armadilhas da paisagem: para uma epistemologia do espaço-tempo. In. Para um novo senso 

comum: a ciência, o direito e a política na transição paradigmática. São Paulo: Cortez, 2000. 
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EDUCAÇÃO NO CAMPO COMO PRINCÍPIO PARA A PROMOÇÃO DA 
EQUIDADE ENTRE OS MEIOS RURAL E URBANO 

 
  Joyce Costa Mendes1 

 
RESUMO 
         As escolas do campo possuem um desafio maior que as da cidade pelo fato de precisarem trabalhar a 
percepção e identificação do espaço geográfico rural com o intuito de integrar, de trazer o sentimento de 
pertencimento a seus estudantes; para que haja uma valorização da cultura, do espaço, das pessoas e também da 
sua história. No século XIX, já havia registros de oferta de Educação Rural no Brasil, mas ela só é disseminada, 
de fato, no século XX, contando, então, com objetivos muito bem definidos e alinhados ao modelo econômico 
brasileiro vigente. A educação, em todos os seus parâmetros,  transmite valores e ideologias. Além de valorizar os 
conhecimentos locais onde as práticas educativas são voltadas para a cultura local quanto a global, de maneira que 
preserve as especificidades da cultura do homem do campo. Este estudo se propôs a realizar um levantamento 
bibliográfico de trabalhos acadêmicos que tenham como questão central a Educação no Campo e que tenham sido 
publicados a partir de 2002, a fim de compreender como se dá essa educação; tal investigação somou-se a 
discussões com a professora vinculada com o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Questões Agrárias, da 
Universidade Federal do Maranhão.  
 
Palavras-chave:  Educação no campo; Políticas públicas; Luta 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A partir das práxis da Educação do Campo que inclui a garantia da formação político-

educativa dos sujeitos que vivem no campo com identidades e formas de organização de seus 

territórios e de vida distintas; ela vai em busca da emancipação dos educandos por meio de 

práticas educativas que contemplam a auto-organização e autonomia por meio de processos 

pedagógicos que possibilitem um entendimento autônomo do povo sobre a educação.  

A preocupação em se construir uma concepção de educação no campo mais condizente 

com os anseios e reais condições de existência dos sujeitos no âmbito rural é proveniente da 

diligência desenvolvida há vinte anos por movimentos sociais do campo a fim de inserir os 

povos do campo na construção da sua própria realidade sem que, hegemonicamente, haja uma 

interferência ou ação do Estado. 

As escolas do campo, diferentemente das escolas da cidade, devem trabalhar a percepção 

e identificação do espaço geográfico rural com o intuito de integrar, de trazer o sentimento de 

pertencimento a seus estudantes, para que haja uma valorização da cultura, do espaço, das 

pessoas e também da sua história. 

 
1 Universidade Federal do Maranhão; joyce.ufma@gmail.com 
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Dentre os preceitos atinentes à educação no campo está o de assegurar o direito das 

pessoas de serem educadas no local de origem, sem que sejam obrigadas a irem buscar educação 

nas bases daquilo que não vivenciam, pelo qual não se vêem representados. A inserção deste 

parâmetro dentro de uma educação do campo está remetida a questões sobre trabalho, cultura, 

conhecimento, lutas sociais e o embate de classes em que este parâmetro visa uma relação de 

autoconhecimento com o propósito de fortalecer as identidades. Dessa forma,  
Um dos grandes desafios é pensar numa proposta de desenvolvimento e de escola 
rural que leve em conta a urgência de se superar a dicotomia rural/urbano, 
resguardando, ao mesmo tempo, a identidade cultural dos grupos que ali produzem 
sua vida. Isso significa dizer que a escola rural não precisa ser uma escola 
necessariamente agrícola; mas uma escola vinculada a cultura que produz [...] 
(Tortelli, 2002, p. 30) 
 

A reprodução da realidade dentro de uma sala de aula ou num contexto teórico sobre 

ela, permite ao aluno a compreensão e dimensão das diferenças, igualdades e influencia em uma 

construção ética da vida dele e isso baseia uma reprodução do aprendizado fora da sala de aula 

de forma construtiva e pacífica.  

Isso não se perpassa ou deve se reproduzir apenas nas escolas do campo mas em todas as 

escolas. Isso permite uma construtividade na vida do sujeito e da sociedade que interage com 

ele.  
A emancipação do sujeito exige romper com a perspectiva fatalista da história 
(FREIRE, 1988) e para que isso ocorra, acredita-se que é necessário que se 
desenvolvessem nos sujeitos a capacidade de realizar uma leitura crítica da realidade. 
Ler criticamente a realidade é um processo de questionar o que está posto e perceber-
se como autor de uma determinada história e cultura (Lorenzon; Schuck, 2014  apud 
FREIRE, 1988, p.5). 

 
 Para uma melhor compreensão é preciso esclarecer a diferença entre educação rural e 

educação camponesa; Melo (2011, p.33-34) faz uma distinção entre as duas com base entre 

atores, conteúdo e localidade. 

 

 EDUCAÇÃO RURAL 

Atores: “Educador e educando que tenham vínculo com a agricultura familiar, 

campesinato, fazendas, sítios, quilombos, etc. Qualquer pessoa que receba ou transmita a 

educação como modo de vida rural. Isso não quer dizer que a educação rural deva ser construída 

pelos seus agentes no campo, mas a partir do campo e da sua cultura.” 
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Conteúdo: “Vinculados a concepção de rural. Ou seja, a um modo de vida específico, 

levando em consideração a valorização e o uso da terra. Reforça práticas culturais como por 

exemplo: a religião, as festas caipiras, as relações de compadrio e a reprodução familiar.”  

Localidade: “Qualquer local. Pois estamos falando de um tipo de educação, e nesse caso 

ela pode ser praticada em todos os locais possíveis. No entanto, não teria sentido ter como base 

do currículo e do projeto pedagógico, essa prática educacional em uma cidade global, como por 

exemplo: Nova Iorque.” 

 

EDUCAÇÃO NO CAMPO 

Atores: “Educador e educando que não sejam necessariamente caracterizados como 

representantes de uma cultura rural. Não precisa ser construída a partir do campo, mas também 

da cidade, sobre a cultura dos agentes urbanos.”  

Conteúdo: “Qualquer conteúdo desde que seja no campo” 

Localidade: “Campo/ Zona Rural. A combinação da preposição em com o artigo definido 

o, já indica especificamente o local da educação: Campo.” 

A questão central do trabalho incide em investigar as motivações para a criação de uma 

demanda por educação do campo que seja específica, visando um esclarecimento sobre o que é 

educação do campo, a inserção do seu contexto, seu objetivo e motivos pelos quais foi criada e 

introduzida. Para tanto, inicialmente, consideramos as dicotomias entre os meios rural e urbano 

que justificam, de certa forma, as diretrizes que diferenciam os dois espaços. 

A pesquisa foi realizada no período de julho a outubro e se fundamentou em um 

levantamento bibliográfico de autores, cientistas deste campo temático a partir de 2002, a fim 

de compreender como se dá essa educação e a forma como ela se fundamenta dentro da 

realidade. Além disso, foram feitas discussões com a professora vinculada ao Núcleo de Ensino 

e Pesquisa em Questões Agrárias da Universidade Federal do Maranhão.  

 

DEFINIÇÃO E PROCESSO HISTÓRICO DE UMA EDUCAÇÃO NO CAMPO  

Seguindo o Conselho Nacional de Educação do Governo Federal, “A Educação do Campo 

compreende a Educação Básica em suas etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de nível médio integrada com o Ensino Médio 

e destina-se ao atendimento às populações rurais em suas mais variadas formas de produção da 
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vida — agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e 

acampados da Reforma Agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros” (Resolução 

CNE/CEB nº 02 de 28/04/2008, art. 1º). 

A mudança conceitual da educação no/do campo (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

nº9394 de 20 de dezembro de 1996 -LDB) representa muito mais do que uma simples 

nomenclatura.  
Na educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoveram 
adaptações à sua adequação às peculiaridades da vida de forma geral das populações 
e de cada região, especialmente: I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas 
às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II - organização escolar 
própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às 
condições climáticas; III - adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 
1996, Art. 28).  
 

Segundo definições da Coleção Cadernos Temáticos Educação do Campo: Semiárido, 

Agroecologia, Trabalho e Projeto Político Pedagógico (2010, p.20) “Os protagonistas do 

processo de criação da Educação do Campo são os movimentos sociais camponeses em “estado 

de luta”, com destaque aos movimentos sociais de luta pela Reforma Agrária e particularmente 

ao MST.” 
Apesar de haver registro de oferta de Educação Rural já no século XIX, ela só é 
disseminada, de fato, no Brasil, no século XX, contando, então, com objetivos muito 
bem definidos e alinhados ao modelo econômico brasileiro vigente (SANTOS, 2016 
apud RIBEIRO, 2012). 

 
O Brasil desde sempre tem uma educação excludente e garante o controle de uma classe 

sobre outras, provocando uma exclusão social, concentração fundiária e escravidão. O 

latifúndio do século XVIII não permitia que lavradores permanecessem na terra de forma que 

fossem independentes e então os conflitos por terra ocorriam em todo o país; o fim da 

escravatura agravaria ainda mais esses conflitos. Então, a elite procurou buscar alternativas de 

se manter acima daqueles inferiorizados economicamente.  

Em meio a esse cenário, o Império decreta a Lei de Terras em 1850, que surge com 

finalidade de restringir o acesso por terras. A partir desta data, só teria acesso a posse da terra 

quem tivesse capital para adquiri-la. Os negros que estavam sendo libertados e os lavradores 

não teriam como acessar a terra, desta forma, esse processo fortaleceu ainda mais a exclusão, 

concentração fundiária e as desigualdades (MORISSAWA, 2001). 
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Nas décadas de 1930-1940 as escolas do campo defendiam a permanência das pessoas no 

campo com o propósito de instigar a produção agrícola e manter os filhos dos agricultores na 

zona rural. Impedindo o êxodo rural a fim de manter a classe trabalhadora da elite agrária. 

 De acordo com JÚNIOR; MOURÃO apud VANDERLEY 
 

No Brasil, a ausência de poder público no meio rural pode ser comprovada pela 
carência de bens e serviços nesses locais, tidos como distantes e atrasados, onde, em 
consequência, o rural está sempre referido à cidade como sua periferia espacial 
precária, dela dependendo política, econômica e socialmente”. (JUNIOR; 
MOURÃO,2013, p.171). 
 
A partir da década de 1950, considerado o período “desenvolvimentista”, 
principalmente pela conjuntura de industrialização do Brasil, a ideia de progresso 
enfatizava uma cultura de supervalorização do mundo urbano, em detrimento do 
mundo rural. [...] SANTOS, 2016, p.189.  
 

Isso permite uma análise de um contexto com predomínio da cultura urbana fortalecida e 

uma segregação da inclusão social das pessoas do meio rural por meio de estereótipos negativos 

que são disseminados, muitas vezes, pelo próprio Estado a fim de ridicularizar as populações 

rurais sem acesso à educação, tais como “tabaréu” “capiau”, “caipira”, “atrasado”, “matuto”, 

dentre outros.  

Para minimizar o êxodo rural, os governos, a partir dos anos 90 do século XX, lançaram 

programas e projetos que estão à margem das políticas para o Brasil rural, que vão desde 

financiamentos (fornecimento de sementes, fertilizantes, máquinas) a perdão da dívida dos 

agricultores.   

 Para Vendramini (2007, p.123)  
“É preciso compreender que a educação do campo não emerge no vazio e nem é 
iniciativa das políticas públicas, mas emerge de um movimento social, da mobilização 
dos trabalhadores do campo, da luta social. É fruto da organização coletiva dos 
trabalhadores diante do desemprego, da precarização do trabalho e da ausência de 
condições materiais de sobrevivência para todos”. 

 
Para Leite (1999 apud SILVA JUNIOR et al 2011, p.51) a educação rural foi destituída 

de sua identidade e, desde 1960, vem capitulando programas educacionais, via Ministério e 

Conselhos de Educação, sem, contudo, estabelecer uma filosofia e/ou uma política específica 

para a escolaridade nas regiões rurais. 

 

REPRESENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA AS POPULAÇÕES RURAIS 

A educação no campo se constitui como luta dos trabalhadores rurais no acesso à 

educação feita por eles e não para eles, ou seja, uma educação no campo onde os atores e 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 14 – Educação do/no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

6917 
 

desenvolvedores sejam a mesma pessoa. É importante levar em consideração também que a 

educação no campo ou do campo está associada a luta pelo direito à terra, à reforma agrária, ao 

trabalho e à soberania alimentar. 

Para NOGUEIRA (2009), a educação do campo transmite valores e ideologias. Além de 

valorizar os conhecimentos locais onde as práticas educativas são voltadas para a cultura tanto 

local quanto a global de maneira que preserve as especificidades da cultura do homem do 

campo.  

Para Caldart (2002, p. 18), [...] “No: o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive; 

Do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua participação; 

vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais”. 

Seguindo o dicionário da educação no campo, Educação Omnilateral que em tradução 

livre e literal significa “todos os lados ou dimensões” e remete a uma educação fomentada em 

todas as dimensões, fundamentada no desenvolvimento intelectual, cultural, emocional, 

psicossocial, afetivo, estético e lúdico para o seu desenvolvimento histórico. 
[...] Com a negligência do Estado em relação às escolas rurais, as próprias 
comunidades se organizaram para criar escolas e garantir a educação de seus filhos, 
contando, algumas vezes, com o apoio da Igreja, de outras organizações e movimentos 
sociais (partidos de esquerda, movimentos camponeses, sindicatos dos trabalhadores 
rurais, dentre outros) comprometidos com a educação popular. (SILVA JUNIOR, 
2011, p.48). 
 

A Educação do Campo representa a alma do povo do campo. Por ser o momento em que 

seus atores resgatam suas memórias, é um tempo de reflexão associando os saberes tradicionais 

das comunidades. 

Um dos problemas que as comunidades têm em construir uma educação própria, além do 

reconhecimento é o direito de ficar no seu território. Muitas vezes as pessoas precisam efetuar 

o processo de retomada desse território que é tomado por grileiros, que expulsam essas pessoas 

das suas terras ou impedem/ limitam elas de fazer suas roças, suas manifestações culturais entre 

outras manifestações pertinentes a identidade dessas pessoas. 

A educação no/do campo é constituída por uma longa trajetória de lutas e discussões no 

interior dos movimentos sociais, das entidades, representações civis, sociais e dos sujeitos do 

campo.  

É a educação no/do campo que inevitavelmente torna o resultado de um olhar 

politicamente baseado na busca pelos direitos sociais e na defesa da educação, da sociedade e 

do desenvolvimento que seriam fatores indispensáveis para a concretização de projetos 
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políticos e pedagógicos que busquem estudar a realidade e atender as necessidades das 

populações do campo.  

Um dos principais desafios dos professores nas áreas rurais são os riscos com o modelo 

do ensino que é oferecido pelos Estados e Municípios. Não existe uma demanda específica nas 

políticas de Estado que surgem da realidade socioeconômica rural e essa educação “falsa” 

influencia a concepção de educação que é oferecida aos povos do campo: investimentos por 

parte dos organismos do Estado, infraestrutura nas escolas para compreender a diversidade local 

e uma sólida organização social. 

   Para Caldart (2009, p.44)  
“O vínculo entre educação e trabalho, central na concepção de uma educação 
emancipatória, e na própria concepção da práxis como princípio educativo, quando se 
desdobrou na reflexão específica sobre uma pedagogia do trabalho, teve como objeto 
central de reflexão teórica o trabalho na sua forma urbano-industrial”. 
 

A defesa de um currículo escolar específico e próprio para as escolas do campo que atenda 

as demandas do Ensino Fundamental e que se desenvolva a partir das demandas para a 

realização do trabalho no campo e emprego das técnicas rurais não representa algo novo neste 

contexto. 

Segundo Borges (et al 2012, p.209) “[...] A educação no campo representa a luta dos 

trabalhadores do campo por seus direitos: civis, sociais, políticos, principalmente pela terra 

associado às condições dignas de vida”. A educação no campo, antes de mais nada, é 

imprescindível para uma desconstrução da cultura de supervalorização da cidade e uma 

segregação e inferioridade cultural, linguística e, sobretudo, intelectual do campo. 

Uma pedagogia crítica que instigue os povos do campo a busca por representatividade é precisa 

a partir do momento em que manter o campo “vivo” é preciso e indispensável.  

Para Freire (2007) a educação é condicionada por elementos culturais, econômicos, 

políticos e pedagógicos do contexto histórico no qual se concretiza, isso relata que a educação 

não se representa apenas na sala de aula mas em todos ambientes de interação social e levando 

em consideração a história associada e isso permeia a realidade da vida desse sujeito que 

construirá a sociedade.      

 

OBJETIVO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO  

A educação do campo surge como uma proposta não apenas educacional, mas de 

resistência, que valoriza a identidade do sujeito do campo na escola, que seus ensinamentos 
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estejam adequados a realidade e necessidades dos alunos do campo, que o calendário escolar 

esteja de acordo com o ciclo agrícola, entre outras características.  

Dos principais objetivos de construção de uma demanda por educação do campo é de 

avaliar a conjuntura da educação do campo com propósito de se realizar a educação levando 

em conta a realidade vivida pela comunidade atuante; outro seria definir estratégias de 

fortalecimento da política de educação do campo em que a partir de 1930 “[...]a população 

camponesa passou a ser alvo de campanhas educativas com objetivo de fazer homens e 

mulheres permanecerem no campo, sendo o ensino primário e o aprendizado agrícola de nível 

elementar incluídos nas estratégias dos projetos de colonização agrária”. (BRASIL,2007).  

Entender alguns avanços e conquistas obtidas na construção de Políticas Públicas da 

Educação do Campo é de suma importância porque ela será a base de construção dessa educação 

e escola  
[...] fomentada à melhoria da infra-estrutura física e de equipamentos das escolas do 
campo; à formação continuada de professores, técnicos e gestores atuantes nos estados 
e municípios, bem como nas instituições de educação ligadas aos movimentos sociais;  
à complementação e revisão das normas legais em vigor que dizem respeito à 
Educação do Campo; e ao fomento à pesquisa e à produção acadêmica sobre a 
temática nas universidades brasileiras. (BRASIL, 2007; p.24). 
   

 Outro elemento é articular e mobilizar sobre algumas ações a serem desenvolvidas pelo 

Fórum Estadual de Educação do Campo, construindo estratégias articuladas com as ações nos 

municípios para promover participação ativa e com propósito da população para a construção 

dessa educação e promoção da articulação com a religião, com o período do plantio e colheita, 

com a cultura e manifestações próprias em detrimento do fortalecimento dessa comunidade. 

 A resolução CNE/CEB 1, de 3 de abril de 2002 estabelece em seu Art. 13 que: 
 

Os sistemas de ensino, além dos princípios e diretrizes que orientam a Educação 
Básica no país, observarão, no processo de normatização complementar da formação 
de professores para o exercício da docência nas escolas do campo, os seguintes 
componentes: I - estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo das 
crianças, dos jovens e dos adultos do campo na construção da qualidade social da vida 
individual e coletiva, da região, do país e do mundo; II - propostas pedagógicas que 
valorizem, na organização do ensino, a diversidade cultural e os processos de 
interação e transformação do campo, a gestão democrática, o acesso ao avanço 
científico e tecnológico e respectivas contribuições para a melhoria das condições de 
vida e a fidelidade aos princípios éticos que norteiam a convivência solidária e 
colaborativa nas sociedades democráticas. 
 

 O professor camponês, quilombola, ribeirinho…, constitui um papel primordial de 

construção da educação do campo porque ele é o desenvolvedor dessa política dentro da sala 

de aula.  
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Segundo Gohn (2006) a aprendizagem não-formal se caracteriza por desenvolver 
habilidades e potencialidades com objetivos comunitários, fazendo uma leitura de 
mundo por meio do que se passa ao seu redor, na comunidade e na mídia, desta forma 
o educador é aquele com quem se integram. (Aliardi;  Westermann, 2012 apud Gohn, 
2006). 

 
Para Aliardi; Westermann (2012; p. 56) Os espaços educativos são informais e eles 

fazem parte da trajetória dos grupos, permitindo o exercício da cidadania com o entendimento 

das diferentes culturas e religiões que transformam a identidade e conduta coletiva onde, um 

dos maiores objetivos da educação não-formal é a construção de novos valores, reunindo 

pessoas e grupos diferentes com metas em comum.  

De acordo com Aliardi; Westermann, (2012 apud Gadotti 2005) a educação não-formal 

é mais social do que a dita formal, porque o termo de aprendizagem é flexível, possuindo vários 

espaços e respeitando as diferenças e capacidades de todos.  

 

CONSIDERAÇÕES 

Diante disso, reivindicar talvez seja a palavra de ordem, que sejam asseguradas condições 

de qualidade social, política e pedagógica da educação e da escola do/no campo, com a 

finalidade de resgatar os valores e direitos dos sujeitos do campo, reconstruindo e superando 

uma história marcada por descasos e desconsiderações em políticas educacionais e em práticas 

pedagógicas.  

A valorização da educação do campo e de seus atores deve ser dada a partir das discussões 

que vão além das dimensões espaciais do campo, mas em todas as dimensões, 

independentemente da sua inserção ou participação, embora seja de fundamental importância a 

participação de seus sujeitos sociais. A definição de educação do campo deve está embasada na 

definição de quem ela está destinada como: agricultores, assentados, ribeirinhos, pescadores, 

quilombolas, caiçaras e outros.  

Todas estas discussões vão muito além da visão feita e criada através dos olhares dos 

“vencedores” como: governantes, latifundiários e pessoas da cidade. A maior luta no que remete 

a educação do campo é no que diz respeito a políticas públicas, sendo a única solução para a 

unificação dos povos no acesso à educação, trazendo para a realidade, o campo sempre ficou 

em segundo plano quando se fala em desenvolvimento.  

Não é fácil nos referirmos a educação no campo como algo simples ou que seja apenas 

de responsabilidade dos camponeses. É preciso compreender que ela precisa de investimentos, 
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condições que vão além da sala de aula; é preciso a valorização do espaço, do modo de vida e 

trazer tudo isso a uma educação concreta, de qualidade e, sobretudo, eficaz. Pois educação é 

um direito assegurado pela carta magna do país. 

Como visto ao longo do trabalho, a falta de investimentos, políticas e o desenvolvimento 

da segregação do campo é uma questão cultural e histórica fruto de um processo 

desenvolvimentista excludente ocorrido desde o século XVIII. Saber compreender a raiz do 

“problema” é muito mais do somente uma identificação, mas também uma busca por 

identificação dos sujeitos, suas classes, suas ações e reações, seus interesses e suas histórias. 
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A EDUCAÇÃO COMO (RE)EXISTÊNCIA CAMPONESA NOS TERRITÓRIOS 

HEGEMONIZADOS PELO AGROHIDRONÉGÓCIO: a Escola Municipal de 

Educação Básica Urbano Pedro Guimarães em Piracanjuba (GO) 

 
Janãine Daniela Pimentel Lino Carneiro1 

Paulo Henrique Santos Nogueira2 
João Marcos Goulart de Brito3 

 

Introdução 

“Gente da roça não carece de estudos! Isso é coisa de gente da cidade...” (Anônimo) 

são pensamentos que foram e ainda são reproduzidos por uma concepção cultural excludente 

que preconiza a educação como um direito de poucos, ou mesmo, que a educação a ser oferecida 

para todos, deve considerar apenas os padrões hegemônicos, desenvolvimentistas e 

urbanocêntricos. Pelo contrário, acreditamos que a educação de qualidade deve ser garantida 

para todos, inclusive para as famílias do campo, considerando suas especificidades, valorizando 

os sujeitos e o trabalho do campo, uma vez que ela se constitui como uma forma de 

(Re)Existência camponesa. 

A educação no campo, ao longo da história brasileira foi permeada por muitos 

desafios tanto no que se refere à infraestrutura, quanto às práticas didático-pedagógicas. 

Consolidar uma escola digna para as populações do campo se constitui como pauta das lutas 

comunidades rurais, organizadas em movimentos sociais ou não, pois, de certa forma, há um 

consenso no reconhecimento da educação como elemento de luta pela permanência das famílias 

do campo, na terra.  

Segundo a Constituição Federal de 1988 no artigo 6°, são direitos sociais a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. No entanto, é 

preciso questionar: apesar dos direitos sociais estarem garantidos constitucionalmente, a 

 
1 Professora da Universidade Estadual de Goiás (UEG) - Campus Morrinhos. Doutoranda em Geografia pelo 
Programa de Pós-graduação em Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais (IESA/UFG). 
2 Graduando em Geografia pela Universidade Estadual de Goiás (UEG) - Campus Morrinhos. 
3 Graduando em Geografia pela Universidade Estadual de Goiás (UEG) - Campus Morrinhos. 
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população em geral tem tido acesso aos mesmos ou se beneficiado em sua plenitude? No que 

concerne ao direito à educação de qualidade, a população tem de fato sido comtemplada? 

Especificamente, a população residente no campo, tem tido acesso à educação de qualidade? A 

quais variáveis está vincula esta qualidade? Nessa perspectiva, o presente texto procura levantar 

questões sobre a educação desenvolvida para as população rurais, considerando as propostas 

metodológicas da chamada educação do campo e a educação no campo praticada no Município 

de Piracanjuba (GO).  

Reconhece-se a negligência histórica do Estado e das partes hegemônicas da 

sociedade com a construção de uma educação popular do campo, relegando a educação rural à 

marginalização. Tal realidade está relacionada, dentre outros aspectos, a uma concepção 

dicotômica em que o rural e o urbano, entendidos como espaços distintos e hierárquicos. Essa 

concepção relega ao campo posição periférica, portanto atribui a educação desempenhada no 

campo também um caráter periférico ou um resíduo educacional. 

Nessa perspectiva, o presente artigo tem como centralidade compreender os 

elementos que constituem a educação no/do campo em Piracanjuba (GO), sobretudo, a partir 

das práticas pedagógicas da Escola Municipal de Educação Básica Urbano Pedro Guimarães, 

como forma de compreender as (Re)Existências camponesas no Município e na Microrregião 

de Meia Ponte. Tal artigo é um desdobramento das pesquisas vinculadas aos projetos “Os 

territórios hegemonizados pelo Agrohidronegócio e as (Re)Existências Camponesas: A 

Microrregião do Meia Ponte” e “A dinâmica socioespacial do campo em Goiás: um olhar sobre 

os territórios, o Agrohidronegócio e as (Re)Existências” vinculados ao Curso de Geografia da 

Universidade Estadual de Goiás/Campus Morrinhos.  

Para tanto, no artigo, serão apresentados elementos históricos e conceituais da 

educação no/do campo no Brasil, considerando a atuação dos movimentos sociais e demais 

agentes que preconizaram/zam a consolidação de uma educação do campo como instrumento 

de luta pelo acesso e permanência na terra, sobretudo, como (Re)Existência camponesa nos 

territórios hegemonizados pelo Agrohidronégócio. Em específico, apresentaremos informações 

sobre a educação no/do campo no Município de Piracanjuba (GO), apreciando seu histórico, a 

dinâmica socioespacial, a prática pedagógica e os sujeitos que constituem a escola, verificando 

se a escola desempenha a educação do campo, ou apenas se localiza geograficamente no campo 
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desempenhando a educação urbanocêntrica. Vale destacar que o intuito não é classificar a 

escola, mas apresentar a sua dinâmica, experiências pedagógicas e pontos a serem fortalecidos. 

Desse modo, esperamos contribuir com a Geografia Agrária na compreensão da 

dinâmica do campo brasileiro, assim como no debate acerca da efetivação de uma educação 

popular, em específico, com uma educação verdadeiramente do campo, considerando seus 

principais desafios e potencialidades, assim como a sua participação no que se refere ao 

enfrentamento do modelo desenvolvimentista excludente do Agrohidronegócio nas áreas de 

Cerrado.  

As reflexões apresentadas neste artigo foram construídas a partir de uma pesquisa 

estruturada três etapas, realizadas de maneira concomitante, sendo: pesquisa teórica, pesquisa 

documental e trabalho de campo. Na pesquisa teórica, realizou-se um levantamento de teses, 

dissertações e artigos científicos que abordam a Questão Agrária, o Agrohidronegócio e a 

Educação no/do campo. Na pesquisa documental fez-se um levantamento sócio espacial do 

Município de Piracanjuba (GO) e, na pesquisa de campo realizaram-se visitas à EMEB Urbano 

Pedro Guimarães. Durante as visitas, efetivaram-se a observação, as entrevistas e a aplicação 

dos questionários, com o intuito de apreender a dinâmica, escolar, conhecer o público alvo, a 

atuação da comunidade escolar, as principais práticas pedagógicas desempenhadas, assim como 

os desafios enfrentados pela escola.  

O artigo está estruturado em quatro sessões além da Introdução e das 

Considerações, sendo: a primeira intitulada como Educação no/do Campo: aspectos históricos 

e elementos teóricos conceituais; a segunda nomeada de A territorialização do 

Agrohidronegócio, as (Re)Existências camponesas e os efeitos na educação no/do campo nas 

áreas de Cerrado; a terceira titulada de A Educação no/do Campo em Piracanjuba (GO); e, a 

quarta intitulada como As experiências da Escola Municipal de Educação Básica Urbano 

Pedro Guimarães. 

 

Educação no/do Campo: aspectos históricos e elementos teóricos conceituais  

Para Silva; Costa (2006) a educação rural está ancorada a uma visão tradicional do 

espaço rural no País e não faz as inter-relações emergentes da sociedade brasileira, nem 

incorpora as demandas trazidas à sociedade por movimentos sociais e sindicais, que preconizam 

a valorização das especificidades do meio rural. Esse modelo de educação é um instrumento de 
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reprodução e expansão de uma estrutura agrária concentradora, além de partir do pressuposto 

de que os trabalhadores rurais e suas técnicas serem improdutivas e desnecessárias.  

Já a educação do campo concebe o campo como espaço de vida e resistência, onde 

camponeses lutam por acesso à terra e pela permanência nela. O mais importante, é que esse 

paradigma reconhece a relevância da agricultura familiar e do campo brasileiro, pois “[...] 

concebe a diversidade dos sujeitos sociais – agricultores, assentados, ribeirinhos, caiçaras, 

extrativistas, pescadores, indígenas, remanescentes de quilombos, enfim, todos os povos do 

campo brasileiro [...]” (JÚNIOR; NETTO, 2011, p. 51).   

Nessa perspectiva, a Educação do Campo é definida como: 
Aquela que trabalha os interesses, a política, a cultura e a economia dos diversos 
grupos de trabalhadores e trabalhadoras do campo, nas suas diversas formas de 
trabalho e de organização, na sua dimensão de permanente processo, produzindo 
valores, conhecimentos e tecnologias na perspectiva do desenvolvimento social e 
econômico igualitário desta população (Fernandes, Cerioli, Caldart, 2004, p.53 apud 
JÚNIOR; NETTO, 2011, p. 51). 

 

A maior parte da educação desempenhada no campo brasileiro está sob a perspectiva 

da educação rural, desde a sua gênese até os dias atuais. Em Goiás, entre os anos 1960 e 1990, 

eram chamadas de escolas isoladas. Algumas criadas por iniciativa de fazendeiros ou 

comunidades camponesas que custeavam, em muitos casos, até os/as professores/as. Aos 

poucos os municípios assumiram a responsabilidade sobre as escolas rurais, mas sem um 

projeto educativo que levasse em conta uma educação voltada para o campo, suas necessidades, 

carências e potencialidades, ou seja, que valorizasse os saberes e fazeres do campo. As escolas 

rurais de Piracanjuba (GO) apresentam o mesmo histórico (PESQUISA DE CAMPO, 2019). 

Durante os anos 1990, a partir das mudanças socioespaciais no campo – promovidas, 

sobretudo, pela territorialização do Agrohidronegócio -, o fortalecimento das lutas sociais e 

com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB)4 iniciou-se um processo de reestruturação 

das escolas rurais, que culminou no fechamento da grande maioria das escolas isoladas e na 

criação das chamadas escolas polos, cujo objetivo era reunir o maior número de estudantes em 

escolas com infraestrutura também maiores. Para isso, houve também a inserção do transporte 

escolar, que possibilitava o acesso a essas escolas e, na maioria dos casos, para as escolas 

urbanas. As escolas polos eram escolas localizadas no campo, mas tinham uma proposta 

pedagógica voltada para o ensino urbano. Por um lado, atendiam as reivindicações das 

 
4 Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996.  
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comunidades rurais em relação à melhora na qualidade da educação oferecida às crianças e 

jovens do campo, que naquele contexto, quase sempre se restringia a infraestrutura. Em 

Piracanjuba (GO) não tinham a intensão de desempenhar a educação voltada para os saberes e 

fazeres do campo, pois, segundo os entrevistados, não havia um debate ou um empenho nesse 

sentido (PESQUISA DE CAMPO, 2019). 

 

A territorialização do Agrohidronegócio, as (Re)Existências camponesas e os efeitos na 

educação no/do campo nas áreas de Cerrado 

A territorialização do Agrohidronegócio nas áreas de Cerrado trouxe mudanças 

espaciais, ou seja, propiciou uma nova dinâmica econômica, política, social e cultural que 

puderam/podem ser identificadas no campo e na cidade, assim como a relação cidade-campo.  

A territorialização do Agrohidronégócio em Goiás proporciona novos conteúdos, representados 

pela dinâmica territorial capitalista, motivada pela lógica da produção e da circulação de 

mercadorias, manifestando-se pelas agroindústrias, pela sujeição da renda da terra, pelos 

índices de urbanização e pela mobilidade do trabalho, ao mesmo tempo, provocou/provoca 

Resistências e (Re)Existências engendradas pelos Povos Cerradeiros5.  

Tal contexto histórico também está vinculado à forma como a educação rural e a 

educação no/do campo se construíram/constroem em Goiás e em Piracanjuba (GO). O processo 

de fechamento das escolas rurais em Goiás, sobretudo, a partir dos anos 1990 e o transporte das 

crianças e jovens para as escolas urbanas, denunciam a concepção de que a educação rural seria 

um processo em extinção e demonstram os efeitos excludentes da territorialização do 

agrohidronegócio, nas áreas de Cerrado6. 

 
5 Povos Cerradeiros se referem aos sujeitos sociais trabalhadores/produtores que historicamente viveram nas áreas 
de Cerrado e constituíram formas de uso da terra a partir das diferenciações naturais-sociais experienciando formas 
materiais e imateriais de trabalho, que denotam relações sociais de produção muito próprias e em acordo com as 
condições ambientais, resultando em múltiplas práticas socioculturais, que forjaram as lutas por resistência e 
(Re)Existências. (MENDONÇA, 2004).   
6 Vale destacar que as formas de expansão capitalista promovem um constante reordenamento espacial, que se 
acelera a partir da década de 1970. No Brasil, tal reordenamento espacial está pautado na modernização 
conservadora da agricultura, na redistribuição territorial da indústria e na despatrimonialização-desestatização que 
privatiza a gestão do espaço (MOREIRA, 2005). Nos anos 1990, tem-se a consolidação do agronegócio, que se 
constitui com a associação do capital agroindustrial com a grande propriedade fundiária, como uma estratégica 
econômica de capital financeiro, objetivando a extração do sobretrabalho e a renda da terra com subsídios do 
Estado (DELGADO, 2001). A discussão que ora se propõe, utiliza o conceito de Agrohidronégócio, cunhado por 
Mendonça; Mesquita (2007) e incorporado por Thomaz Junior (2009, 2010a, 2010b, 2012), no qual se entende 
que as ações do capital, ou melhor, do capital agroindustrial, se territorializam em diferentes áreas do Brasil, 
detendo também o controle dos recursos hídricos. 
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Segundo Mendonça (2004), o processo de territorialização do capital no campo nas 

áreas de Cerrado também foi/é forjado na incorporação das ações ideológicas que 

legitimaram/legitimam o processo de modernização conversadora implantada nessas áreas.  

Com isso, o “[...] discurso modernizador torna-se o discurso legítimo, capaz de unir as vontades, 

mesmo diante da existência de outros códigos concorrentes.” (MARQUES, 2006, p. 175). Isso 

porque: 
No caso brasileiro, a concepção de atraso, de pobreza e de isolamento é apropriada e 
fortalecida pelo processo de acumulação do capital, pela ideologia do progresso e do 
desenvolvimento. O capital reinventa a discussão acerca do sertão, tido como o 
interior, em oposição ao litoral – a área onde a civilização está presente, ou seja, 
aquelas áreas já integradas aos interesses do capital. A dicotomia campo-cidade é 
transposta para a distinção entre o litoral (a civilização), as áreas já incorporadas ao 
circuito produtivo subsumido ao capital e o sertão (selvagem), abrangendo as áreas 
que ainda não estavam subsumidas ao processo de produção imposto pelo capital 
(MENDONÇA, 2004, p. 147). 

Nesse sentido, a ideologização do campo, tido pela sua natureza selvagem, precisava 

ser domesticada. Assim: 

[...] tentou homogeneizar as diversas formas societais existentes, [...] desconsiderar 
qualquer vestígio das diferentes formas de produzir e de viver, características das 
sociedades pré-capitalistas que ocupavam essas áreas desde tempos imemoriais 
(MENDONÇA, 2004, p. 150). 

A modernização era considerada necessária e urgente para garantir o progresso, pois seria 

capaz de modificar a rusticidade do campo e assegurar comodidade e conforto ao sertanejo. 

Assim, “[...] não havia dúvida quanto à necessidade de introduzir as novas técnicas e o modo 

de vida urbano e industrial no “sertão”.” (MENDONÇA, 2004, p. 151). No entanto, esse 

progresso técnico, refere-se a um progresso do capital e para o capital, já que se trata do 

progresso a partir da adoção das técnicas capitalistas de produção como uma forma de 

dominação do capital sobre o trabalho.  

É necessário analisar o território goiano a partir da sua heterogeneidade espacial, e 

não apenas na perspectiva de que a territorialização do capital nas áreas de Cerrado se constitui 

como agente hegemônico e homogeneizante do espaço. Os índices econômicos, a tecnificação 

e a verticalização da produção, assim como a modernização do território não são a única face 

da paisagem goiana. É preciso considerar as contradições, as territorialidades camponesas e as 

diferentes práticas de (Re)Existências, para não invisibilizar  os conflitos decorrentes, sobretudo 

da atuação política dos trabalhadores, construídas cotidianamente para sua reprodução social. 

É preciso se atentar às processualidades históricas da formação do território goiano, aos efeitos 
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do desenvolvimento geográfico desigual e combinado, e às práticas políticas e socioculturais 

dos trabalhadores do campo – e nas cidades -, assim como dos demais sujeitos que atuam nesses 

espaços. 

Ao pensar a dinâmica da educação no/do campo nesse contexto, devem-se considerar os 

efeitos dessas variáveis, uma vez que essa concepção modernizadora e ao mesmo tempo 

conservadora e excludente de campo, de cidade e de relação campo-cidade promove efeitos 

diretos e indiretos na educação rural, no campo e do campo que se pratica nas áreas de Cerrado 

como um todo, em Goiás e em Piracanjuba. Todavia, as práticas sociais dos Povos Cerradeiros 

também ocupam territórios, também são sujeitos nesse processo, também (re)constroem a 

educação.  

 

A Educação no/do Campo em Piracanjuba (GO) 

Piracanjuba é um município goiano localizado a 87 km da capital Goiânia. Conta 

com uma população estimada em 24.524 mil habitantes (IBGE, 2019). O Município integra a 

microrregião do Meia Ponte – composta por 21 municípios – e a Mesorregião Sul Goiano. A 

microrregião ocupa uma área de 21.139,38 km² (IMB, 2016) e população de 404.401 mil 

habitantes (IMB, 2018). Sua economia é sustentada na agropecuária, com destaque para o 

agronegócio. A região apresenta características de solos, geomorfologia e clima favoráveis ao 

seu desenvolvimento. As principais culturas praticadas em larga escala são a soja, o milho e a 

cana de açúcar, algodão, feijão, arroz, tomate e sorgo entre outros (OLIVEIRA; SOUSA, 2012, 

p. 31). 

O Produto Interno Bruto (PIB) do município, referente ao ano de 2016, foi de R$ 

741.479,47 (x 1000). Desse montante, R$ 290.562,27 (x 1000) são provenientes da 

agropecuária, R$ 63.485,90 (x 1000) da indústria e o setor de serviços arrecadou R$ 241.614,71 

(x 1000) - o que demonstra a relevância econômica da agropecuária para o Município.  Já o PIB 

per capta foi de R$ 29.862, 24 em 2017 (IBGE, 2017). 

Piracanjuba (GO) é tido como um Município Rural. De acordo com Veiga (2002) 

apud Alves (2018) municípios rurais são aqueles que são muito pequenos e que apresentam 

baixa densidade demográfica ou índice de pressão antrópica, com pouco ou nenhum impacto 

do processo de urbanização e de industrialização, localizados longe dos grandes centros 

urbanos. Tais municípios são fortemente influenciados pelos valores, tradições e modos de vida 
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rural e a economia quase sempre é voltada para a agropecuária, comércio local ou serviços 

públicos. 

Nesse contexto, o Município de Piracanjuba (GO) tem a ruralidade presente em sua 

economia, política, cultura e educação. Nesse sentido, se identificam tanto a territorialidade 

camponesa, quanto a territorialidade do agronegócio. Atualmente, o Município conta com seis 

escolas rurais, sendo: Escola Estadual Clotilde Costa, com 76 estudantes; Escola Municipal de 

Educação Básica José Marcelino de Lima, com 100 matriculados; Escola Municipal de 

Educação Básica Serra Negra, com 95 alunos; Escola Municipal de Educação Básica Sérgio 

Honorato Silva e Souza, também com 95 alunos; e, Escola Municipal de Educação Básica Pedro 

Urbano Guimarães com 227 alunos (QEDU, 2018). A localização das escolas está no  

Mapa 1 – Localização das escolas rurais no município de Piracanjuba (GO). 

 

O histórico das escolas rurais de Piracanjuba (GO) é semelhante aos demais 

municípios do Sul Goiano que, em sua maioria, surgiram por iniciativa das famílias rurais, 

sobretudo, as de melhor condição financeira, pois custeavam um professor ou uma professora 
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para lecionar para seus filhos, familiares, vizinhos e afilhados. Nesse contexto, de 1930-1964, 

atuavam os chamados “Mestres-escolas”, principais intelectuais, contratados pelos fazendeiros 

que tinham a função de um professor/instrutor (INÁCIO, 2005). 

Após esse período têm-se as escolas rurais que funcionavam em parceria com as 

prefeituras. Tais escolas eram construídas em terrenos cedidos pelos fazendeiros. As 

professoras (a partir dos anos 1960, a docência passa a ser realizada em sua maioria por 

mulheres) eram servidoras dos municípios e eram responsáveis pelo ensino multisseriado, pelo 

trabalho de limpeza, preparo e gerenciamento da alimentação escolar. Essas escolas eram 

denominadas de escolas isoladas, que predominavam em todos os municípios da Mesorregião 

Sul Goiano, atendendo do Pré-escolar à quarta-série – que atualmente corresponde aos anos 

iniciais do Ensino Fundamental (PESQUISA DE CAMPO, 2019).   

Naquele contexto, as escolas rurais estavam permeadas pela precarização no que 

tange à infraestrutura, ao trabalho docente e ao aparato pedagógico. Eram necessárias políticas 

educacionais de investimento em infraestrutura, melhoria nas condições de trabalho, formação 

continuada e um projeto pedagógico que visasse a qualidade do ensino no campo. As escolas 

isoladas eram realidade em quase todos os municípios goianos, até a década de 1990. A 

precarização do trabalho docente e da educação também.  A maior parte dos municípios, nesse 

contexto, optou por criar as chamadas escolas polos, inserir o transporte escolar para elas e para 

as escolas urbanas. Com isso, o fechamento das referidas escolas isoladas foi latente. Os efeitos 

dessas ações foram intensos para as populações do campo, uma vez que a maioria das crianças 

e jovens foi matriculada nas escolas urbanas, sendo atendidas – em grande medida, de forma 

precária – pelo transporte escolar.  

As escolas polos eram construídas com recursos oriundos dos municípios. Tinham 

uma infraestrutura mais adequada e ofertavam, além dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

os anos finais do Ensino Fundamental (antigo ginásio – 5ª a 8ª série) e até mesmo o Ensino 

Médio. O Município de Piracanjuba tornou-se pioneiro e referência nesse processo de 

polarização das escolas (PESQUISA DE CAMPO, 2019). 

 Neste artigo, serão analisadas a experiências pedagógicas da EMEB Urbano Pedro 

Guimarães.  
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As experiências da Escola Municipal de Educação Básica Urbano Pedro Guimarães 

A Escola Municipal de Educação Básica Urbano Pedro Guimarães está há 22,3 km 

de Piracanjuba (GO) (Fotografia 1). Foi fundada em 1990, por iniciativa da Associação de 

Moradores da Região Areia (AMAR) e parceria com a prefeitura e demais proprietários rurais. 

Um proprietário rural doou o terreno e a prefeitura construiu o prédio da escola, com o auxílio 

da AMAR, nas proximidades de sua sede. A construção da escola foi forjada para a substituição 

das pequenas escolas existentes na região, conhecidas como escolas isoladas. De início, oferecia 

apenas o Primário. Em seguida o Ginásio e, logo o Ensino Médio e o Magistério (PESQUISA 

DE CAMPO, 2019).  

Atualmente, a escola é mantida por recursos municipais, por recursos do Programa 

do Dinheiro Direto na Escola (PPDE/MEC), doações e eventos realizados pela equipe escolar. 

Funciona das 12h30 às 16h40 (com 10 minutos de recreio) e conta com 227 estudantes 

matriculados, da Pré-escola ao Ensino Médio, com faixa etária entre 04 e 15 anos. Todos moram 

no campo, sendo filhos e filhas de proprietários rurais camponeses ou de trabalhadores rurais. 

Todos os estudantes e funcionários da escola utilizam o transporte escolar, oferecido pela 

prefeitura, para o deslocamento. A frota do transporte escolar é composta por cinco veículos, 

entre ônibus e micro ônibus, sendo quatro da prefeitura de Piracanjuba e um terceirizado. 

Observe a Fotografia 2 (PESQUISA DE CAMPO, 2019). 

 
        Fotografia 1 – Fachada da EMEB Urbano Pedro Guimarães 

 
Autores - NOGUEIRA, Paulo Henrique S.; BRITO, João Marcos G.; CARNEIRO, 
Janãine D. P. L.  
Fonte – Pesquisa de campo, setembro de 2019. 
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Fotografia 2 – Veículos utilizados pelo transporte escolar estacionados no pátio 
da EMEB Urbano Pedro Guimarães 

 
Autores - NOGUEIRA, Paulo Henrique S.; BRITO, João Marcos G.; 
CARNEIRO, Janãine D. P. L.  
Fonte – Pesquisa de campo, setembro de 2019. 
 

No que se refere à infraestrutura, a escola conta com 14 salas de aula (distribuídas 

em 2 pavilhões), uma cozinha, banheiros masculinos e femininos, 1 sala de para os professores 

e uma sala para biblioteca, uma sala para direção e uma sala para coordenação, que se 

encontram em reforma. O laboratório de informática está desativado, sendo utilizado como 

secretaria, coordenação e direção, até que a reforma seja concluída. A escola conta ainda com 

pátios e um parque para recreação dos estudantes. Possui duas quadras de esportes, sendo uma 

descoberta - construída pela AMAR e doações de membros da comunidade - e outra coberta, 

construída pela Prefeitura de Piracanjuba com recursos do Ministério da Educação 

(MEC/PAR). Veja as fotografias 3, 4 e 5 (PESQUISA DE CAMPO, 2019). 

 
                            Fotografia 3 – Pátio e salas de aulas da EMEB Urbano Pedro Guimarães  

 
 Autores - NOGUEIRA, Paulo Henrique S.; BRITO, João Marcos G.; 
CARNEIRO, Janãine D. P. L.   
 Fonte – Pesquisa de campo, setembro de 2019. 
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Fotografia 4 – Quadra esportiva na EMEB Urbano Pedro Guimarães 

 
Autores - NOGUEIRA, Paulo Henrique S.; BRITO, João Marcos G.; 
CARNEIRO, Janãine D. P. L.  
Fonte – Pesquisa de campo, setembro de 2019. 

 
Fotografia 5 – Pátio e brinquedos na EMEB Urbano Pedro Guimarães em Piracanjuba (GO) 

 
Autores - NOGUEIRA, Paulo Henrique S.; BRITO, João Marcos G.; CARNEIRO, Janãine D. 
P. L.  
Fonte – Pesquisa de campo, setembro de 2019. 
 

O corpo docente e demais funcionários é composto por 90% residentes em 

Piracanjuba e 10% residentes no campo, o que corresponde a duas professoras, algumas 

trabalhadoras da limpeza e outras merendeiras. Todos utilizam o transporte escolar oferecido 

pela Prefeitura. Todos os funcionários recebem uma gratificação financeira pelo deslocamento. 

A maior parte é composta por servidores públicos municipais efetivos, alguns são contratos 

temporários e outros são estagiários de docência, ou seja, ainda não concluíram as licenciaturas. 

Todos os professores efetivos possuem graduação e especialização. Uma professora está 

cursando mestrado, todavia, não possuem cursos de capacitação voltados para a educação no/do 

campo (PESQUISA DE CAMPO, 2019). 
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Quanto à participação da Comunidade na elaboração da proposta pedagógica e 

demais projetos desenvolvidos pela escola, a entrevistada7 esclarece que: 
O processo de elaboração da Proposta Pedagógica e do Projeto Político Pedagógico é 
um processo bastante complexo, pois nem sempre eles (os pais) conseguem vir até a 
escola. Assim, nós elaboramos algumas questões e enviamos para as casas. Eles 
preenchem, nós analisamos e propomos as ações, a partir das sugestões. Nós reunimos 
os professores, o Conselho Escolar e montamos nossas ações a serem desenvolvidas 
ao longo do ano. [...] Atualmente, temos projetos de Festa Junina, Festa das Crianças, 
Garoto e Garota Estudantil, Olhos D’água, Projeto da Páscoa, Projeto de Combate à 
Violência, Projeto de Preparação para o ENEM, Projeto de Combate à Dengue, dentre 
outros (PESQUISA DE CAMPO, 2019). 

 
No que tange aos conteúdos, planejamentos e cursos de capacitação ofertados pela 

Secretaria Municipal de Educação, a entrevistada assegura que:  
No momento, a secretaria de educação tem um planejamento unificado. O mesmo 
planejamento, o mesmo conteúdo e os mesmos cursos são feitos, tanto para quem 
trabalha na zona urbana, quanto na zona rural. Não é oferecido nenhum curso 
específico para a educação do campo (PESQUISA DE CAMPO, 2019). 

A equipe escolar reconhece as suas particularidades pelo fato de se localizar e 

atender à população do campo, mas também reconhece a demanda por recursos financeiros, 

bem como, a necessidade de um planejamento em longo prazo, para modificar a sua estrutura. 

Nesse sentido, a entrevistada afirma que: 
A escola já fez um projeto e foi enviado para o Conselho Municipal de Educação com 
a intenção de tornar a escola uma escola de campo, mas até o momento não tivemos 
resposta [...] Continuamos como escola de zona rural e não como escola de campo. 
[...] Queremos ser uma escola voltada para a realidade da zona rural.  Fizemos isso 
porque temos muitos problemas com a falta dos alunos durante o plantio e as colheitas. 
Principalmente no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. Nós sabemos que uma 
escola de campo, o calendário é mais flexível. [...] Para chegarmos a ser uma escola 
de tempo de integral, precisamos aprimorar muito e precisamos ter suporte para isso 
(PESQUISA DE CAMPO, 2019).  

 
Sobre a atuação da Associação dos Moradores da Região da Areia (AMAR), além 

do apoio fundamental na implantação da escola, a entrevistada dize que: 
A AMAR nos ajuda com o espaço. Por exemplo, três salas de aulas funcionaram na 
Associação porque estávamos em reforma. Quando precisamos de algo, procuramos 
a Associação. Algumas vezes nos ajudam, outras vezes, não, dependendo da situação 
deles no momento também. Mas, temos alguma ajuda sim. E, agora temos também da 
AMARLeite que é a Associação dos Moradores e Produtores de Leite da Região 
Areia. Por exemplo, nos ajudaram nas festas das crianças (PESQUISA DE CAMPO, 
2019). 
 

Foi indagado aos professores também como eles classificariam a atuação da Associação 

dos Moradores da Região Areia (AMAR) 

 
7 K. L. M., tem 42 anos e é Secretária na escola há mais de 5 anos.  
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Ambos alegaram que a atuação da comunidade é muito satisfatória, sempre que a 
escola necessita de algum auxílio, a direção da escola pode contar (PESQUISA DE 
CAMPO, 2019).  
 

De um modo geral a participação da comunidade tem contribuído para a 

manutenção da escola, tanto no que refere à questão financeira quanto na luta contra as 

iniciativas de fechamento da mesma. A comunidade é participativa nas festas, tais como Festas 

Juninas e Escolha do Garoto e Garota Estudantil, além das ações em prol da reforma do prédio, 

da construção da quadra de esportes descoberta e nos materiais de consumo. Isso fica evidente 

no depoimento da entrevistada e na Fotografia 6: 
Os moradores da região, até os pequenos, eles tem um amor grande pela escola. E, 
lutam pela escola. Mas, aqueles que estão só de passagem parece que não valorizam 
tanto a escola, mas quando precisam também lutam. No ano passado, em 2017, em 
julho, tinha a proposta de fechar todas as escola de zona rural e abrir uma escola nova 
em Piracanjuba. E, nós tivemos um apoio muito grande da região, porque nós temos 
um número grande de alunos, satisfatório por ser de zona rural. A comunidade se 
organizou, fizeram até grupos, foram atrás de secretários, vereadores, prefeito. Alguns 
partiram atém para a mídia. Conseguiram até trazer a mídia para ajudar. Tinham até 
um manifesto programado, que não chegou a acontecer porque o prefeito voltou atrás. 
A mobilização partiu dos pais, mas temos boa parte dos funcionários de zona rural 
que lutam e que se envolvem pela escola. A gente viu isso, durante a ameaça de 
fechamento, vimos os funcionários. A gente viu direitinho, quem lutou e quem 
preferiu se anular (PESQUISA DE CAMPO). 

 

 
Fotografia 6 – Faixa em agradecimento às colaborações com a reforma 
da EMEB Urbano Pedro Guimarães 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autores - NOGUEIRA, Paulo Henrique S.; BRITO, João Marcos G.; 
CARNEIRO, Janãine D. P. L.  
Fonte – Pesquisa de campo, setembro de 2019. 

 
 
Como um aspecto positivo do trabalho na escola, a entrevistada ressalta o convívio 

com os estudantes, bem como o seu desempenho: 
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Eu falo que nós somos abençoadas. Eu falo porque a gente vê tanta coisa acontecendo 
nas escolas. A gente tem muitos professores que trabalham nas escolas de zona de 
zona e ficamos sabendo também de coisas que acontecem. A questão de aluno que 
não respeita o professor. Nós temos aqui, um caso ou outro, mas não se compara, mas 
é questão que você consegue contornar. Não temos caso de alunos que não 
conseguimos conviver. Em 2018 e 2019, não tivemos nenhum caso de agressão física 
entre os alunos. Graças a Deus não temos (PESQUISA DE CAMPO, 2019). 
 
Temos avaliações internas bimestrais e participamos das avaliações externas como a 
SAEB e a ANA, além do ENEM, que também acaba se tornando um instrumento de 
avaliação do nosso desempenho. Nossos alunos, tem se saído bem em todas elas 
(PESQUISA DE CAMPO, 2019).  
 

Quanto ao perfil dos alunos e as condições de trabalho na unidade escolar em relação às 

escolas urbanas, os entrevistados asseguram: 
Muita diferença, principalmente na qualidade do ensino (Urbano Pedro é superior em 
relação as escolas da cidade) sobre as características dos estudantes, todos 
demonstram bastante empenho, toda atividade que propomos eles se prontificam, 
principalmente quando é alguma atividade fora da sala. E quanto as condições de 
trabalho apesar de diferentes não são ruins com exceção do deslocamento 
(PESQUISA DE CAMPO, 2019)8. 
 
Sim, a forma de atuação em sala de aula, os alunos são bem tranquilos dentro. E 
também de execução de atividades tanto em sala quanto extraclasses. Os alunos das 
escolas rurais são melhores (PESQUISA DE CAMPO, 2019)9. 
 

Sobre a rotina de estudos e o interesse dos jovens em dar continuidade aos estudos, 

após a conclusão do Ensino Médio, de acordo com os questionários respondidos pelos 

estudantes do Ensino Médio, somente 1 não pretende cursar o ensino superior, mas pretende 

fazer cursos de qualificação profissional, sobretudo, voltados para maquinário agrícola. Já a 

entrevistada assegura: 
 

Estamos com uma turma do Ensino Médio bastante motivada. Acredito que apenas 
um aluno, de toda a turma, que não quer continuar os estudos, ir para uma faculdade. 
Estão se preparando para o ENEM, acordando de madrugada para estudar [...] Temos 
uma grande parte das famílias que incentivam, mas infelizmente, temos uma parte que 
não incentivam, por reconhecerem outras formas de vida, que não seja os estudos [...] 
Temos alunos que começam a entrar no ônibus às 9h da manhã. E chega quase 7 h da 
noite em casa.  Outro problema é que vão ter que parar de trabalhar nas fazendas, 
alguns ajudam em casa outros já tem emprego mesmo (PESQUISA DE CAMPO, 
2019). 

 
Sobre os aspectos positivos da escola, a entrevistada cita o fato de os alunos gostarem 

da escola, a dedicação da equipe e a disciplina dos estudantes. Já quanto aos problemas 

 
8 D. da S. R., é professora efetiva e atua na escola há 5 anos. 
9 W. A. de B. é professor na escola do campo e nas escolas urbanas. 
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enfrentados pela escola, os alunos destacaram a falta de funcionários e pela falta de recursos da 

prefeitura para a contratação dos mesmos. Já a entrevistada afirma que: 
Olha, esse é o nosso grande problema. Temos muito poucos que fazem trabalhos e 
atividades de casa. Muitos devido ao horário que saem de casa e o horário que chegam. 
Esse é um fator da nossa dificuldade. O outro é porque os pais trabalham muito. 
Começam cedo na tiração de leite e param também muito tarde. Acabam deixando 
por conta dos filhos. [...] Eles também trabalham. Em muitos casos, temos uma boa 
parte que tem os afazeres: colocar comida para o porco e para as galinhas, lavar a 
ordenha, colocar ração no cocho, principalmente a partir do Ensino Fundamental II 
(PESQUISA DE CAMPO, 2019). 
 
A falta de professores de áreas específicas, o que faz com que lecionem disciplinas 
fora da área de formação (PESQUISA DE CAMPO, 2019).  
 
Falta de recursos financeiros na escola. Porque você deixa de fazer muitas coisas na 
escola porque não tem condições. Se a escola tivesse uma condição financeira melhor, 
nós faríamos muito mais pelas crianças. Questão financeira da escola. A falta de 
recursos financeiros na escola tem comprometido a manutenção dos equipamentos na 
escola, como Data Show, Tv, máquina de Xerox, etc. (PESQUISA DE CAMPO, 
2019). 
 
Falta de domínio dos fundamentos básicos da matemática por parte do corpo discente 
(PESQUISA DE CAMPO, 2019). 
 
Nos 6 primeiros meses de atuação na unidade escolar, foram as reformas. Por conta 
da indisponibilidade de salas para serem usadas, turmas foram realocadas para áreas 
que não possuíam nem o quadro-negro (PESQUISA DE CAMPO, 2019). 
 
A merenda escolar é um problema também. Temos apenas uma refeição que não é 
farta. Eu não acho suficiente para as crianças que saem de casa bem cedo e retornam 
tarde para casa. Estamos passando por problemas no lanche. Hoje mesmo não veio os 
mantimentos necessários para o lanche. As meninas estão reinventando o lanche na 
cozinha. Temos até um pedido de aumentar a quantidade de arroz no lanche. Um 
pedaço de bolo ou um biscoito de queijo para uma criança que sai de casa às 9h e 
retorna às 19h, ou mais, para casa?! Pouquíssimos trazem lanche de casa (PESQUISA 
DE CAMPO, 2019). 
 
Falta de acompanhamento na escola. Pouca participação dos pais na vida escolar dos 
filhos, com tarefas de casa, trabalhos, atividades extraclasse; Pouca participação das 
reuniões de pais; Evasão escolar, a partir do 6º ano do Ensino Fundamental. Preferem 
trabalhar a estudar. Preferem trabalhar. São filhos de pais mais pobres, que preferem 
parar de estudar e trabalhar nas fazendas (PESQUISA DE CAMPO). 
 
Os principais recursos didáticos utilizado são: básico Quadro Negro, por conta da 
reforma e falta de recursos, mas a aplicação procura diversificar (aulas fora da sala de 
aula) (PESQUISA DE CAMPO, 2019). 
 

Assim, a realidade apresentada pela escola nos permite identificar as contradições 

inerentes ao espaço escolar da sociedade como um todo, sobretudo, num País em que a escola 

pública lida com a carência de recursos financeiros e com problemas sociais e, mesmo assim, 

desenvolve ações pedagógicas capazes de transformar a realidade social de muitas crianças e 
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jovens. A escola em questão apresenta carências na infraestrutura – salas pouco iluminadas e 

ventiladas, por exemplo -, deficiências em material de consumo e bens permanentes, mas resiste 

no campo. E, para isso, conta com o empenho da AMAR, da comunidade rural de um modo 

geral, da política pública do Município ao manter a escola no campo e da equipe escolar. Apesar 

do reconhecimento, por parte da equipe escolar, de suas especificidades não se identifica, na 

escola, a prática de uma educação do campo, no sentido de haver uma valorização dos saberes 

e fazeres dos sujeitos que vivem no campo, na medida em que a alimentação escolar segue os 

padrões urbanos, os conteúdos, as disciplinas e a dinâmica de funcionamento, também.  

 
Considerações 
 

Para muitos intelectuais e até mesmo agentes do Estado, a Educação Rural é uma 

demanda ultrapassada. Tal concepção está vinculada aos pressupostos de que o campo 

atualmente é apenas uma extensão do urbano e, principalmente, a visão de que o campo e sua 

educação são atrasados e precisam ser superados. Conforme apresentamos, esse pensamento 

foi fortalecido com a modernização conservadora da agricultura, com a territorialização do 

agronegócio e do agrohidronegócio nas áreas de Cerrado e em Piracanjuba (GO), que 

proporcionou mudanças na educação rural ao longo de sua história e atualmente, também 

influencia em sua dinâmica.  

Ao longo desse processo, as pequenas escolas foram fechadas, as escolas polos com 

padrões educativos urbanos foram construídas, o transporte escolar foi inserido. Tudo isso, 

permeado pelas dificuldades em resistir, diante das ameaças materiais e imateriais que as 

escolas rurais se encontram e, principalmente diante do desafio de construir uma educação de 

qualidade para os sujeitos que atendem. Assim, as escolas rurais se deparam com um grande 

desafio didático-pedagógico, que é a construção de uma educação de qualidade com/para esses 

sujeitos do campo. Nesse caso, o desafio possui dupla investida, pois seria a construção de uma 

educação pública de qualidade – o que se constitui como um desafio para todas as escolas 

públicas brasileiras – e ainda uma educação do campo e não apenas no campo, como ocorre na 

maior parte das escolas rurais e, também na EMEB Urbano Pedro Guimarães.  

“Um conhecimento mais rigoroso da realidade de nossa escola é condição necessária 

para combater essa escola para reinventar, dia a dia, a escola necessária” (ARROYO, 1991, 

p.21). A escola deve ser vista e compreendida como um espaço constante de aprendizagem, 
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num modelo não estandardizado, que acolha esses indivíduos despertando-lhes o sentimento de 

pertencimento ao ambiente escolar e no intuito de oferecer uma educação emancipatória. Pois 

como evidenciado os desafios e a per/resistência da comunidade AMAR, pais e alunos, 

professores e demais funcionários da escola, na luta pela permanência e acesso ao direito à 

educação de qualidade, a administração pública deveria tomar conhecimento da realidade 

vivida. Para se cobrar bons índices e resultados, a política educacional vigente não considera 

ao menos tais especificidades, como no caso dos indivíduos da EMEB Urbano Pedro 

Guimarães. 

Para concluir, recorremos a Fernandes e Caldart (2011) ao afirmar que um modelo de 

educação básica do campo segue certas diretrizes, mas tendo como aspecto principal e de 

bastante relevância a realidade sociocultural à qual está inserida, sendo através destas 

características locais/regionais da diversidade da classe camponesa, seguem resistindo contra o 

processo de hegemoneização vigente, para ser moderno não precisa relegar as raízes históricas, 

sobretudo em país que tem fortes traços camponeses presente no cotidiano e que são intrínsecos 

a cultura. Valorizar a memória cultural contribui na formação de identidade dos sujeitos. Para 

tal é necessário o exercício de uma pedagogia alternativa à convencional, voltado para a 

valorização dos saberes e costumes populares para a construção de sujeitos autônomos autores 

de sua própria história. 
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TERRITÓRIO QUE COMPADECE E SE RECOMPÕE 

Groff Altair 1 
Alice Poche Gabriel2 

 
Introdução 

 
O trabalho proposto busca ressaltar questões que envolvem o meio rural. Primeiramente, 

aborda-se o declínio do campo, abrangendo as décadas de 60 até o início dos anos 90. 

Posteriormente, buscam-se elucidar as novas propostas que se vêm estabelecendo nas últimas 

décadas, mais especificamente após os anos 90, tecendo uma relação com as escolas do campo, 

e, como recorte espacial, com a Escola Sete de Setembro, situada no município de Restinga 

Seca. Ainda, busca-se demonstrar que as atividades no campo estão adquirindo um novo 

desenho por meio das chamadas ORNAS (Ocupações Rurais Não Agrícolas), atividades que 

não são propriamente agrícolas, mas que estão sendo inseridas no meio rural. 

Um quesito para a realização do trabalho foi tecer considerações sobre a territorialização 

e desterritorialização. A desterritorialização moveu camponeses para além de seus espaços. Mas 

a reação do campo se apresenta no passado e no presente: os movimentos reagiram na busca da 

reterritorialização, como nos movimentos pela terra e nas políticas, que, mesmo precárias, são 

conquistadas no intuito de melhorar as condições de vida, garantindo a permanência e a 

conquista da terra. 

A metodologia do trabalho ampara-se nos estudos bibliográficos e, como suporte 

principal, em artigos discutidos e apresentados por estudantes do Programa de Pós-Graduação 

em Geografia, na disciplina de Agricultura Familiar: desenvolvimento e organização do espaço, 

no primeiro semestre de 2019, com a supervisão e orientação da professora ministrante da 

disciplina. Como referência básica, citam-se autores como Saquet, (2008); Paulino (2008); 

Raffestin (2008); Wanderley (2000, 1990); Schneider (2016), entre outros. 

O trabalho demonstra que a agricultura familiar, mais especificamente a agricultura 

mais próxima de sua origem, ou seja, o campesinato, de uma maneira renovada ou mesmo 

modificada, continua com suas atividades e resiste à aplicação do sistema capitalista, que se 

impõe como modo de vida e lucratividade, fazendo da terra um objeto de especulação. Mesmo 
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diante de tantas influências, a vivacidade da agricultura como resistência às especulações se 

constitui nas mais diversas atividades e uma delas está na escola, no aprendizado e no ensino. 

A Educação do Campo vem sendo estímulo para que as crianças tenham oportunidade de 

continuidade às atividades no campo. Como referência, buscamos analisar a Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Sete de Setembro, localizada no Município de Restinga Seca/RS. 

 
O Declínio do campo 
 

Relacionados, fatores de tempo, espaço, paisagem, território campeiro e atividades 

agrícolas, como algo característico da sociedade como um todo, demonstram um fluir do tempo 

muito constante, no qual os espaços rurais passam a ter modificações de suas paisagens de uma 

maneira acelerada. Davi (2014) menciona que o campo se faz tapera, o camponês se desloca, 

migra, para o meio urbano e as escolas seguem a mesma sistemática. Abandono provado pelo 

vazio do campo e aprovado pelo estado brasileiro através das políticas públicas que 

engrandecem o agronegócio. 

A paisagem do campo, após as décadas de 60 e 70, constituiu-se predominantemente 

pela monocultura, tanto na região sul do país como nas regiões do Centro-Oeste e parte do 

Norte e Nordeste, fazendo uma reversão comportamental do campo. Pequenas propriedades são 

incorporadas às grandes glebas de áreas de terra. O ambiente percebe suas matas desagregando 

do solo e uma nova paisagem surgindo, variando entre o verde e o seco (rente ao chão), 

característica diferente do que este chão abrigava anteriormente. 

Fernandes (2014, p.37) nos mostra que, em relação à plantação da soja, há a denominada 

“República da soja”, pela poderosa transnacional Syngenta, numa referência à enorme área de 

produção do agronegócio da soja, que compreende partes dos territórios da Argentina, Bolívia, 

Brasil e Paraguai”. A monocultura se intensificou no Brasil e na América do Sul no final do 

século XX, especialmente nas áreas de terras propícias à utilização de máquinas agrícolas, 

constituindo latifúndios e formando territórios voltados ao agronegócio. 

Nesse contexto, o êxodo rural intensificou-se nas últimas décadas, de tal forma que 

atinge uma parcela significativa da população rural brasileira. De acordo com Wanderley, 
 
O êxodo atinge também um grande número destes pequenos agricultores, 
especialmente os que não são proprietários ou os que o são de forma insuficiente, 
extremamente vulneráveis, no que se refere precisamente à sua permanência no local 
de origem (WANDERLEY, 2000a, p. 31). 
 

Ainda para Wanderley (1995, p. 38), as grandes extensões de terras, desde a colonização 
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de nosso país, foram destinadas às grandes propriedades, inclusive a estas as políticas públicas 

foram prioritárias, como empréstimos agrícolas e subsídios. E a agricultura familiar sempre 

ocupou um lugar secundário e subalterno na sociedade brasileira. 

Na análise de Alentejano (2018), em relação aos censos de 2006 para o de 2017, 

interpreta-se que o primeiro problema, e o mais alarmante, está no aumento da concentração 

fundiária. O Brasil já é um dos países com maior concentração fundiária do mundo. Houve um 

aumento ainda maior: pelo censo anterior, de 2006, no qual havia estabelecimentos com mais 

de mil hectares que controlavam 45% das terras; agora, são 47,5% das terras. Há menos 

estabelecimentos: em 2006, eram 5.175.636 estabelecimentos; hoje, são 5.072.152. E eles 

ocupam uma área maior: antes, eram 333 milhões de hectares; hoje, são 350 milhões. Esse 

problema é gerado devido à profunda desigualdade social brasileira: é muita gente sem terra, 

ou com pouquíssima terra.  A conclusão é de que houve uma expansão ainda maior 

da monopolização de terras no Brasil. 

No entanto, a população do meio rural, até o início dos anos 60, apresentava-se bem 

superior aos que habitavam o meio urbano. Isto significa que mais de 70% da população se 

estabelecia no campo. Entretanto, no advento da industrialização, a exemplo dos países da 

Europa, passa-se a ter a necessidade de mão de obra, nas cidades, para o trabalho no setor 

industrial, prestação de serviços, entre outros. Acerca dessa questão, Almeida e Paulino (2000) 

apresentam o contexto no qual ocorreu o êxodo rural. 
 

No bojo destes fatos, que geraram uma expulsão sem paralelo na história brasileira, a 
ponto de inverterem em algumas décadas a distribuição entre população urbana e 
rural, a expropriação também foi marcante, pois grande parte dos pequenos 
proprietários não conseguiram resistir a um modelo incompatível com a realidade e 
necessidades da produção familiar (ALMEIDA e PAULINO, 2000, p.124). 
 

No contexto da migração do campo para as cidades, as estruturas institucionais 

consolidadas no meio rural passaram a sofrer os procedimentos da desestruturação e da 

desterritorialização, como tem ocorrido com as escolas que foram implantadas no campo, ainda 

no período do Governo de Getúlio Vargas entre os anos de 1930 e 1945. Também, neste 

procedimento, sofreram o mesmo processo as igrejas e os salões comunitários que passaram a 

ser frequentados por um número bem menor de moradores que permaneceram no campo. 

Em todo o país, o número de escolas fechadas tem demarcado uma nova paisagem. Nos 

lugares dos prédios escolares, restou o vazio das salas de aula. Implementou-se o transporte 

escolar do campo até a área urbana dos municípios, em que o veículo transportador passa a 

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/576943-concentracao-fundiaria-no-brasil-por-que
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/576943-concentracao-fundiaria-no-brasil-por-que
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constituir, nas estradas das comunidades, um condutor de crianças até as escolas situadas no 

meio urbano ou, ainda em poucos casos,  até os núcleos escolares, sendo que muitos já foram 

desativados.  

No ano de 1996, existiam 273.899 escolas rurais no Brasil. Já em 2015, esse número 

havia diminuído para 64.704 escolas rurais. Registros do Instituto Nacional de Pesquisas 

(INEP) demonstram que, em 19 anos, 209.195 escolas rurais foram fechadas, o que corresponde 

a 76% das escolas que existiam em 1996 no Brasil. O último censo escolar demonstrou que, no 

ano de 2017, existiam 60.694 escolas, mas em dois anos, foram fechadas 4.010 escolas rurais. 

O processo de extinção continua o seu curso. Estradas esburacadas, empoeiradas, enlameadas, 

abrindo e fechando porteiras. Quando se fecha uma pequena escola, condenam-se as pequenas 

comunidades rurais. 

Na figura 1, verifica-se o fechamento das escolas rurais de 2003 a 2013. Neste período, 

74.100 escolas deixaram de receber alunos em suas salas de aula. E, logo em seguida, as últimas 

escolas não sentirão mais as crianças brincando no pátio, sentadas nas escrivaninhas e 

interagindo com a professora; e os pais comparecendo às escolas para auxiliar nas atividades 

extraclasses, nas festas comemorativas, nas reuniões, enfim um território em que o poder se 

associa à educação. 

 
Figura 1: Demonstrativo do total de escolas em área rural e área urbana no Brasil em 2013. 

 
Fonte: Ministério de Educação – censo escolar. INEP/MEC e Censo Demográfico (IBGE- 2014) 
 

Segundo Mariano e Sapelli (2015), em 2008, os Procuradores do Estado do Rio Grande 
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do Sul denunciaram o Movimento dos Sem-Terra (MST) como entidade criminosa e terrorista, 

defendendo que o movimento deveria ser colocado na ilegalidade. A partir desse 

posicionamento, o governo do estado do Rio Grande do Sul descredenciou todas as escolas 

itinerantes do estado, inviabilizando-as. Fatos como esses, ocorridos na maioria dos estados 

brasileiros, levou o MST, em 2011, a deflagrar uma Campanha Nacional intitulada “Fechar 

escola é crime! ” Que tinha como objetivo central promover um grande debate na sociedade 

sobre o fechamento das escolas e o direito das populações do campo à educação. 

A Figura 2 representa a fechada da Escola Municipal de Ensino Fundamental Floribaldo 

José Freitas, localizada no interior do Município de Restinga Seca/RS, que sofreu a interrupção 

de suas atividades em 2018. Um território construído durante dezenas e dezenas de anos. Os 

estudantes da instituição passaram a frequentar as escolas do meio urbano do município de 

Restinga Seca/RS. 

Essa escola fez crianças interagirem com o ensino/aprendizado, bem como se 

relacionarem em sociedade no século passado e parte deste momento histórico territorializou 

populações, formando comunidades que vivenciaram as mudanças estruturais da paisagem do 

campo e sofreram com as consequências oriundas das trocas das atividades tradicionais do 

campo, ou seja, perceberam o vazio do campo representado pela expulsão do campesino e a 

reestruturação agrária e latifundiária através do agronegócio. 

 
Figura 2: E.M.E.F Floribaldo José Freitas - Boqueirão da Estiva – 57 – Restinga Seca/RS. 

 
Fonte: trabalho de campo realizado em março de 2019, município de Restinga Seca, 

 interior do Rio Grande do Sul. 
 

De acordo com Groff e Meurer (2016), as terras pertencentes à escola foram possuídas 

por um pequeno grupo de empresários, os quais desterritorializaram um grande número de 
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trabalhadores rurais que desempenhavam suas funções como parceiros, arrendatários, 

camponeses ou mesmo empregados rurais. Os filhos, de modo geral, seguem seus pais ou 

responsáveis: estão migrando para as cidades, seguindo o mesmo destino. E a escolarização 

passa por mudanças acentuadas.  

Aquilo que se constituía como vivência no campo passa a ter alterações da cidade, como 

os hábitos, os próprios colegas, o contato com a terra, a aproximação com a natureza, tudo se 

altera. Perde-se o vínculo da infância, este se refaz em novas dimensões e direciona-se para o 

meio urbano, com comportamentos deste meio. 

O município de Restinga Seca, atualmente com 17.000 habitantes, no período após 

1990, foi fechando as salas de aula e desterritorializando 56 escolas do meio rural. O mapa do 

município, figura 3, apresenta as suas localidades, que se constituem em comunidades onde as 

escolas representavam uma paisagem integrada àqueles que a frequentavam, ou seja, às 

crianças. 

 
Figura 3: Mapa Topográfico do Município de Restinga Seca/RS. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Restinga Seca – setor topografia 

 

Diante da política que se impõe a partir do governo do PSL, a Ministra da Agricultura, 

Tereza Cristina (DEM/MS), tem feito diversos discursos de que a “agricultura empresarial e a 

familiar” “são o mesmo negócio”, justificando a existência de um só ministério, “que olhará 

com igual destaque para todos os produtores rurais brasileiros, independente dos seus portes”, 

expressões utilizadas por Leite e Godoy et al. (2019). 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 14 – Educação do/no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
6949 

 

Numa abordagem qualitativa e dedutiva, percebemos que as comunidades do meio rural 

passaram a receber um número menor de crianças, em decorrência da territorialização do 

agronegócio. O agronegócio passou a agrupar terras em domínio de poucos proprietários, 

inclusive aos que residem no meio urbano. 

 

O Campo se recompondo 

 
Vários autores têm demonstrado que a agricultura familiar ou o camponês, vocábulos 

com conotações sinônimas, divergem no que diz respeito à função ou à destinação da produção 

e da vivência no campo. Todo o campesinato se constitui em agricultura familiar, entretanto 

nem toda a agricultura familiar está em aderência ao camponês. Mas o que se propõe é mostrar 

que as atividades do campo, como as questões agrárias e a agricultura, têm tomado impulso 

significativo após os anos 90, não menosprezando toda a trajetória nos longos anos de 

atividades agrícolas em nosso país antes deste período. Pois o básico, a essência destas famílias 

que trabalham no campo é a produção de alimentos, claro, temos que considerar e dar ênfase à 

vivência, à convivência, às atratividades culturais e sociais que nestas se estabelecem.  

Schneider (2016) cita Leporati et al. (2014, p.35), demonstrando a importância da 

agricultura familiar no contexto da América Latina e do Caribe.  

 
A agricultura familiar soma cerca de 81% dos estabelecimentos agrícolas da ALC, 
responde entre 27% e 67% do total da produção alimentar por país, ocupa entre 12% 
e 67% da superfície agropecuária e gera entre 57% e 77% do emprego agrícola na 
região (FAO/BID, 2007; FAO, 2012). Estes dados indicam, ainda sem a precisão 
estatística desejada, que a agricultura familiar tem papel inquestionável na produção 
primária, na segurança alimentar e no desenvolvimento econômico em geral da 
América Latina e Caribe. 
 

Esta contribuição econômica ocorre desde muito tempo no Brasil. Desde antes da 

colonização portuguesa, os índios produziam e colhiam para a sua subsistência. A tradição 

constata que os alimentos básicos para o consumo provêm das pequenas e médias propriedades. 

Fernandes (2014) demonstra que, mesmo na produção em que a larga escala se estabelece com 

o agronegócio, como a exemplo do arroz, mais de 50% dos alimentos são produzidos sob os 

cuidados da agricultura familiar. Mesmo na criação de suínos e aves, também existe uma 

produção em quantidade bem acentuada. Evidentemente, os produtos de hortifruticulturas, 

pomares e hortaliças originam-se da agricultura familiar. Isso não significa dizer que o 

camponês vá ou deva permanecer com pequenas áreas de terra, o mínimo para produzir. Nesse 
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sentido que se iniciam movimentos rurais de conquista de terra, a exemplo dos Movimentos 

dos Sem-Terra e Movimento dos Pequenos Agricultores e os Atingidos pelas Barragens. 

A subordinação tem sido a palavra de ordem do sistema capitalista, e o agricultor 

familiar, especialmente o que traz as características do campesinato, busca alternativas para 

diminuir as regras editadas em formas de pacotes na compra de insumos, nos financiamentos 

bancários. Almeida e Bem (2011, p.127) descrevem que isso acontece com “as agroindústrias 

familiares, a produção orgânica, a formação de pequenas cooperativas, feiras, também fazendo 

uso da informalidade (venda direta do produtor ao consumidor) ”. 

Há busca de laços de solidariedade nas atividades desenvolvidas na agricultura familiar, 

exemplo na feira dos produtores, nas atividades diárias e nas ocasiões de maiores necessidades, 

como na colheita ou no plantio, no manejo dos animais, enfermidades, nas festas comunitárias, 

na perda de entes queridos e em outras ocasiões.  Constata-se que, nos países europeus, a 

agricultura familiar vem se consolidando ou permanece consolidada, obtendo apoio dos 

governos e da sociedade como um todo. De acordo com Wanderley (2000, p. 2), “O agricultor 

moderno, particularmente o agricultor familiar, predominante nos países desenvolvidos, guarda 

laços familiares profundos - de ordem social e simbólica - com a tradição “camponesa” que 

recebeu de seus antepassados”. 

Quem vive no campo traz em si o conceito de apego, de viver a natureza. Camponeses, 

e os que por uma razão ou outra deixaram o campo, mas viveram suas infâncias nele, 

rememoram, e nesta, incorporam paixões que fazem aproximar daquilo que proporciona vida, 

a familiaridade ao natural. Os alimentos, as frutas, os legumes, os hábitos, as festas, as tradições 

e o próprio sentar para apenas contar alguns “causos”, ouvir anedotas, delinear contos 

folclóricos, e aproximar a vizinhança para então conversar, dialogar são hábitos próprios do 

campesinato.  

Conforme o IBGE (2016), apesar de cultivar uma área menor com lavouras e pastagens 

(17,7 e 36,4 milhões de hectares, respectivamente), a agricultura familiar é responsável por 

garantir boa parte da segurança alimentar do país, como importante fornecedora de alimentos 

para o mercado interno. A participação da agricultura familiar em algumas culturas 

selecionadas produziam 87,0% da produção nacional de mandioca, 70,0% da produção de feijão 

(sendo 77,0% do feijão-preto, 84,0% do feijão-fradinho, 54,0% do feijão de cor), 46,0% do 

milho, 38,0% do café, 34,0% do arroz, 58,0% do leite (composta por 58,0% do leite de vaca e 

67,0% do leite de cabra), possuíam 59,0% do plantel de suínos, 50,0% do plantel de aves, 30,0% 
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dos bovinos, e produziam 21,0% do trigo. A cultura com menor participação da agricultura 

familiar foi a da soja (16,0%), um dos principais produtos de exportação brasileira. 

Schneider (2016, p, 27), ao relatar a agricultura familiar na América Latina e no Caribe, 

cita que “em grande parte dos países da região, a maioria dos agricultores trabalha de forma 

autônoma (por conta própria), utilizando apenas a própria forma de trabalho e da família sem 

contratação de mão de obra assalariada. ” 

Mesmo que a desigualdade esteja presente na concentração das terras, das máquinas, 

das próprias sementes, insumos, mecanismos que advêm desde a colonização Portuguesa no 

Brasil e se acentuaram nas últimas décadas, temos como agravante a compra de terras por 

empresas estrangeiras, que buscam maneiras de burlar as legislações, que põem restrições a 

estes negócios. E, na concentração de riquezas, está o cultivo da monocultura, que faz render 

lucros e divisas para uma classe que detém o poder econômico. 

No entanto, os trabalhadores da terra persistem e mantêm um adequado conviver e viver 

com a sociedade. Wanderley (2000, p.17) observa que o setor agrícola: 
 
Deve adequar-se às novas exigências do desenvolvimento rural, de forma a assegurar, 
ao mesmo tempo, uma oferta de empregos, em níveis satisfatórios, à população rural, 
a segurança alimentar e a garantia da qualidade dos produtos, tudo isto, sem prejuízo 
da proteção ambiental. 
 

Algo que vem sendo discutido e debatido entre os autores e a comunidade diz respeito 

à segurança alimentar, frente ao uso acentuado de defensivos agrícolas e agentes danosos à 

saúde. Em contrapartida, verificamos mudanças de atitude, consciência dos produtores 

orgânicos nas feiras que norteiam os centros urbanos. Um olhar para que se use cada vez menos 

inseticidas e herbicidas, assegurando a qualidade de vida dos produtores e consumidores.  

A agricultura familiar vem se integrando aos novos métodos de trabalho. São atividades 

inerentes à denominada modernização, em que o campo segue na ativa e agrega-se ao cotidiano, 

nos afazeres como a informática, contabilidade, química no manuseio de fertilizantes, ou na 

produção destes, através de experiências, defensivos e agentes inerentes à própria natureza. 

Também cita-se a utilização de aparelhos elétricos e eletrônicos na irrigação do solo, na ordenha 

do leite, no trato das aves, através de sistemas condutores de ração alimentícia, e na preservação 

do ecossistema, através de conhecimentos em botânica, associando um rendimento equilibrado 

da produção de cultivos. Wanderley (2000) comenta: 
 
Os agricultores se tornam polivalentes e pluriativos, capazes, portanto, de estender 
sua atuação profissional para além da produção agrícola especialmente nas fases de 
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transformação e comercialização dos produtos – e ampliar a renda, com atividades, 
agrícolas ou não, dentro ou fora do estabelecimento familiar (WANDERLEY, 2000). 
 

Outra atividade que vem sendo ampliada no meio rural diz respeito às ORNAs - 

Ocupações Rurais Não Agrícolas - que desde os anos 90 têm tomado proporções maiores, 

gerando novos sujeitos sociais no meio rural. Silva (2001, p.39) cita que há um número 

crescente de pessoas que residem em áreas rurais e estão introduzidas em atividades não 

agrícolas, atualmente.  Têm-se ampliado atividades exercidas pelos próprios agricultores que 

não são propriamente agrícolas, mas advêm da necessidade inerente ao trabalho do campo, 

como, por exemplo, mecânicos de tratores, inseminadores, motoristas, empregados domésticos. 

São atividades praticadas concomitantemente aos serviços agrícolas ou agropecuários, fatores 

inerentes à prática diária de quem reside no campo.  

Têm-se ampliado atividades já existentes, mas que permaneciam quase que invisíveis, 

como o turismo rural, as caminhadas em trilhas, ciclistas que percorrem as estradas vicinais, 

incentivando o turismo rural. Em lugares mais próximos das cidades, as pessoas trabalham nas 

atividades urbanas e retornam para suas casas regularmente. Diante disso, Silva (2001) afirma 

que: 
 
As estatísticas mais recentes do Brasil revelam um paradoxo que interessa a toda a 
sociedade: o emprego agrícola definha em praticamente todo o país, mas a população 
residente no campo voltou a crescer, ou pelo menos parou de cair. Esses sinais 
trocados sugerem que a dinâmica Agrícola, embora fundamental já não determina 
sozinha os rumos da demografia no campo (SILVA, 2001). 
 

A população residente no campo busca viver neste meio, seja para exercer as atividades 

inerentes à agricultura ou para viver nele, buscando uma melhor qualidade de vida. Pois os 

aglomerados tecidos de concreto e ferro e amontoados de residências proporcionam uma vida 

agitada, rotineira e artificial, fazendo o ser humano buscar outros lugares. Quiçá aquele mesmo 

lugar que já foi seu ou aquele que pretendia adquirir, mas as circunstâncias o conduziram para 

além do seu território, fazendo-o buscar uma reterritorialização do campo. 

No que diz respeito mais especificamente às questões da terra, de trabalhar na terra, de 

conquistá-la, destacam-se as lutas nos movimentos conjugados com o trabalhar, na frutificação 

de uma parte deste imenso latifúndio em nosso país.  Então, as atitudes dos movimentos dos 

sem-terra, dos movimentos dos pequenos agricultores e dos atingidos pelas barragens passam 

a ter um novo significado no que se refere ao direito da terra para quem nela quer viver e dela 

viver e fazer viver pessoas da comunidade. 
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Nos anos 80, os movimentos vieram à tona, pois em tempos passados já se pretendia 

buscar aquilo que foi “vendido” ou perdido para proprietários das grandes áreas ou que nele se 

tem trabalhado como meeiro, obreiro, diarista ou mesmo assalariado.  
 
No entanto, a demonstração do colapso desse modelo autoritário e centralizador já se 
insinuavam no início dos anos oitenta, com as graves crises econômicas e o estado de 
ebulição social. Com isso, há uma recuperação gradual do espaço político dos 
trabalhadores rurais, sendo retomadas as condições necessárias para que os 
movimentos sociais pudessem ressurgir como é o caso do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Essa força, traduzida num movimento 
social-popular de contestação, traz velhas bandeiras de luta, fortalecida na história de 
ocupação do território e marcada pela violência e injustiça (ALMEIDA; PAULINO, 
2000, p.1255).  
 

E os assentamentos foram razoáveis, condizente com um mínimo de reestruturação das 

terras em nosso imenso continente agraciado pela fertilidade em suas imensidões de solos para 

agricultura, com capacidade para produzir alimentos para toda a população. E os assentamentos 

têm não só produzido grãos e alimentos diversos, como têm recriado ideias, ideologias e 

pensamentos com relação à estrutura agrária do país, com relação à organização da sociedade 

que se vê sob a sombra de uma pequena elite dominante neste sertão de áreas diversificadas.  

Marques (2008, p.65) traz referências aos assentamentos rurais e demonstra que o 

camponês está angustiado com a situação do campo, mesmo assim, ele busca algo que venha 

condizer com aquilo que lhe é peculiar, próprio de suas atividades ou dos serviços que lhe são 

familiares. 
 
O camponês brasileiro é um migrante e sua expropriação não tem representado uma 
ruptura total de seus vínculos com a terra. A maioria deles mantém alguma relação 
com o campo, seja ela mais próxima ou mais distante – relação direta de trabalho, 
vínculos familiares, relação de origem etc. O que explica, em parte, a permanência 
entre eles de um conjunto de símbolos e valores que remetem a uma ordem moral ou 
lógica tradicional e a possibilidade de o acesso à terra se apresentar como uma 
alternativa para pobres do campo e da cidade que buscam assegurar a sua 
sobrevivência mantendo a dignidade de trabalhador (MARQUES, 2008, p.65). 
 

A possibilidade de acesso à terra e continua sendo marcada por lutas, conflitos, 

ambiguidades e contradições que impõem dificuldades e entraves para que se concretize algo 

tão inerente e benéfico à vida e à produção de alimentos para a sociedade. Marques (2008) 

afirma que os assentamentos rurais têm se constituído lugar onde se dá um complexo e 

sofisticado processo de (re)construção do “território camponês”. 

No Brasil, instituiu-se a Lei 11.326/2006, bem como o PRONAF (BRASIL, 1996), em 

que se estabelecem diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 
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Empreendimentos Familiares Rurais. Assim, tem-se estabelecido uma autoestima junto aos 

agricultores familiares. Existem várias controvérsias que questionam o termo agricultura 

familiar, entra elas, Vieira (2018, p.141) descreve que “em última análise o agricultor familiar 

é uma faceta do campesinato que inexoravelmente, constitui parte do conjunto da sociedade e 

tanto interfere nela quanto dela sofre interferência”. A legislação faz com que o termo 

agricultura familiar seja oficializado em nível financeiro e representado pelo sistema de 

governos. Wanderley (2000) aponta que, pela primeira vez na história, a agricultura familiar foi 

oficialmente reconhecida como um fator social. 
 
Essa “ruralidade” da agricultura familiar, que povoa o campo e anima sua ida social, 
se opõe, ao mesmo tempo, à relação absenteísta, despovoadora e predatória do espaço 
rural, praticada pela agricultura latifundiária, à visão “urbana centrada” dominante na 
sociedade e à percepção do meio rural sem agricultores (WANDERLEY, 2000, p. 36). 
 

As atitudes advindas em forma de legislações, reconhecimento por parte do governo, 

são frutos de longas jornadas de trabalho junto à população do campo. Entre os que têm se 

estabelecido contrários ao latifúndio, estão os assentamentos que, mesmo em condições ainda 

não desejáveis no seu todo, permanecem produzindo. E a Reforma Agrária continua sendo algo 

que está a ser estabelecido, não só na distribuição de terras, mas no conjunto assistencial, 

político e social.  

 
Território em conquista 

 

No campo, há um acentuado grau de homogeneidade no sistema econômico, social e 

cultural. Isso está presente com mais ênfase no meio rural, pois há proximidade entre as pessoas, 

proporcionando a convivência e o viver. A agricultura familiar continua ou mantém a 

aproximação entre os moradores das comunidades em que estão estabelecidos. 
 
O território é um espaço, cujos contornos são recortados por um certo grau de 
homogeneidade e de integração no que se refere, tanto aos aspectos físicos e as 
atividades econômicas, quanto a dimensão sócia cultural da população local 
(WANDERLEY, 2000, p. 16). 
 

Em razão do êxodo rural, os camponeses veem-se desterritorializados de seu espaço, da 

terra que os acolhia. Um espaço em que a predominância de uma mesma cultura passou a ser 

rotina, a exemplo da soja. É algo monótono, distante do sistema comum e apega-se às normas 

comerciais e especulativas do sistema financeiro.  
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O Território do campo tem servido como palco de especulação imobiliária e mecanismo 

de exploração da terra para fins comerciais e lucro. A terra passa a ser tratada não como meio 

de subsistência e convivência e sim como algo para se obter lucro com a venda dos grãos que 

esta nos fornece. 

O autor Vieira (2019) cita Porto Gonçalves no intuito de reforçar a luta camponesa pela 

terra, não se resumindo na conquista como meio de produção, mas a terra como espaço de 

autogoverno, uma luta por autonomia. Resistência, enfatiza o autor, é símbolo de quem luta por 

terra e por permanecer nela. 

“É evidente que os territórios são criados através de uma simbiose entre o mundo 

agrícola e o mundo Urbano” (RAFFESTIN, 2008, p.19). O rural está no urbano, assim como o 

urbano está no rural. Há uma relação muito próxima, porém com suas peculiaridades, e estas, 

às vezes, bastante acentuadas. Mas a interdependência é consistente e mantém-se inerente desde 

o tempo do início dos povoados. Uma relação de dependência, o urbano depende do rural e o 

rural do urbano. Esta dependência se dá nas trocas de relações comerciais, compra e venda e 

nas relações de prestação de serviço de maneira concomitante. 

Os territórios transformam-se de acordo com o ritmo das novas técnicas e isso ocorre 

tanto na cidade como no campo. A agricultura tornou-se uma atividade como as outras, sujeita 

a modificações velozes, cujo efeito na paisagem é considerável. As paisagens agrárias e urbanas 

sofrem a influência do terceiro estado da natureza, aquele sintético ou cibernético, que começou 

com a química moderna na metade do século XIX e é caracterizado, hoje, pelo desenvolvimento 

da biotecnologia, através da manipulação genética. Seguindo o pensamento de Raffestin e 

destacando com suas palavras, “os homens, cotidianamente, não constroem a paisagem, mas o 

território, que poderá, talvez tornar-se paisagem” (RAFFESTIN, 2008, p.23). 

Os territórios se transformam muito em função das tecnologias, assim acontece na 

agricultura. Esta tornou-se sujeita às transformações em suas paisagens, advindas do uso de 

máquinas, ferramentas e de agentes químicos aplicáveis nas lavouras, parecendo introduzir no 

espaço algo que sempre tem estado naquele local, como ocorre nas áreas de florestas, as quais 

são soterradas ou ceifadas, deixando a terra nua.  

Problemas advindos do uso de sintéticos e de cibernéticos são enfrentados na sociedade 

desde o século XIX, quando são instituídos os Parques Nacionais na Europa. E continuamos a 

enfrentar estes problemas de formas bastante graves, pois as consequências são espalhadas de 

modo a trazer prejuízo à saúde e à natureza, mesmo que esta seja atribuída como progresso, 
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desenvolvimento e que trará ou traz benefícios, algo que acontece para uma parte da população. 

“É a territorialidade do homem a responsável pela crise do ambiente.” Raffestin acrescenta que 

“Devemos ter consciência de que a transformação da atividade humana e por consequência, dos 

processos de territorialização corresponde a outro modo de compreender as coisas degradadas 

na natureza.” (RAFFESTIN, 2008, p.25). 

 
Território que resiste 
 

O município de Restinga Seca, com 17.000 habitantes, segundo o IBGE de 2017, tem, 

hoje, 07 escolas em ação no meio rural e 56 foram desativadas. Das que permaneceram: uma 

foi fechada no ano de 2018 e duas outras estão há mais de cinco anos em constante ameaça de 

suspensão de suas atividades. Professores, alunos e a comunidade estão sempre enfrentando as 

ameaças de desativação. Esta instituição, que reúne a comunidade, tornando-se centro de 

atenção daqueles que residem no campo, realça esperanças, conhecimento, confiança e 

aprendizagem. 
 

Figura 4: irmãos camponeses: o primeiro faleceu em acidente de trabalho – trator; o segundo, 

de mão no bolso, atualmente, é doutorando em Geografia; o irmão bebê,  agricultor; a irmã mais 

alta trabalha em uma empresa de alimentos; a  da direita trabalhadora rural.  Detalhes: sapatos 

sem cadarços. 

 
 

Fonte: arquivo autoral (GROFF, 2019). 
 
 
 

Escolas no campo de Restinga Seca que continuam territorializadas 
 
Entre as escolas do campo de Restinga Seca que continuam territorializadas, cinco são 

municipais: 01) Escola Municipal de Ensino Fundamental Manuel Albino Carvalho – Estrada 
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São Miguel (Quilombolas); 02) Escola Municipal do Ensino Fundamental Dezidério Füzer - 

São Miguel Novo, Rua Ivaldino Bolzan; 03) Escola Municipal do Ensino Fundamental Sete de 

Setembro – Vila Rosa; 04) Escola Municipal de Ensino Fundamental Adelino Roso – Colônia 

Borges; 05) E.M.E.F. Três de Outubro, Estrada Lomba Alta; e duas são estaduais: 01) E.E.E.F. 

Marcelo Gama,  Estação Jacuí e 02) E.E.E.F. Olmiro Pohlmann Cabral, Localidade Silêncio.  

 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Sete de Setembro 

 
A instituição atuava com 175 estudantes em 2018, distribuídos entre o primeiro e o nono 

ano do ensino fundamental. Está localizada na Comunidade de São Miguel, Vila Rosa, Restinga 

Seca, fundada em 24 de abril de 1912 - sendo um prédio de madeira, construído por moradores 

da localidade. O doador do terreno foi o senhor Alban Stumpf, sapateiro, que integrava o grupo 

de oito moradores que fundaram a Escola. Os primeiros professores eram naturais da Alemanha, 

pagos pelos pais. As aulas eram ministradas em língua alemã. 

Os principais incentivadores da instituição educacional, os imigrantes alemães, 

consolidaram a territorialização deste. Este local, frequentado por crianças, filhos de imigrantes 

alemães, no início, como uma escola comunitária, mantida pelas famílias dos alunos que 

subsidiaram a escola, e pelos professores,  em seguida tornou-se pública. Logo instituída a sua 

fundação, passou a ser frequentada pela vizinhança, independentemente de suas etnias. A 

miscigenação foi um fator inicial, ocasionado pela imigração e pelo contato com a vizinhança 

nas festas da comunidade, nos encontros entre os familiares que se reuniam nas escolas.  

O início da Segunda Guerra Mundial trouxe a proibição do uso da língua alemã, fato 

que acabou causando temor na direção da Escola, que não suportando as pressões, entregou-a, 

no ano de 1942, ao município de Cachoeira do Sul. No ano 1959, Restinga Seca tornou-se 

município, a Escola voltou a pertencer a este, tornando-se pública, e as aulas passaram a ser 

ministradas em língua Portuguesa3. 

Atualmente, a Escola Sete de Setembro continua com as suas atividades escolares, 

constituindo um núcleo que acolhe estudantes advindos das comunidades vizinhas e, em sua 

grande maioria, conduzidos pelos transportes escolares.  

A escola, através do exercício de sua função, constituía um poder e consequentemente 

territorialização constituída, no sentido de acolher as atividades educacionais somadas aos 

 
3Pesquisa realizada em relatórios e documentos arquivados na escola pelos seguintes professores: Glória Schwank 
Saraiva, Sheila Trindade Mello e Elaine Holzschuh. 
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demais exercícios econômicos, políticos e administrativos. A paisagem natural passa a ser 

modificada com as instalações de agentes que ocupam os espaços que até então eram habitados 

pelos povos indígenas. Os imigrantes construíram uma igreja, um salão comunitário, a escola e 

suas casas, e com o passar do tempo, oficinas, marcenarias, entre outros estabelecimentos. 

Restinga Seca tem uma população rural bastante expressiva, chegando a 40% (ATLAS 

BRASIL, 2013) do total de residentes no campo. A agricultura familiar tem determinado, a 

exemplo de demais municípios, o cultivo de produtos a consumo interno, como feijão, milho, 

hortifrútis, fumo, leite e bovino de corte. O município tem, em seu território, dois grandes rios, 

o Jacuí e o Vacacaí e, nas suas margens, terras de várzeas propícias à produção de arroz.    

 
Considerações finais 
 

O final de um trabalho, de um semestre, deixa-nos muitos questionamentos, bem como 

afirmações em relação às atividades do campo, produção de alimentos, segurança alimentar, 

agricultura familiar e campesinato. Há dicotomias e proximidades entre os dois últimos termos, 

e de acordo com Wanderley (2004), a lógica familiar é constitutiva da tradição camponesa e 

não é abolida; ao contrário, ela permanece.  

A agricultura familiar tem buscado ações e atitudes frente às atividades agrícolas e não 

agrícolas que têm vínculo com o campo. Continua-se criticando a posse das grandes 

concentrações de terras que desterritorializa o camponês, insere a monocultura, provoca o 

êxodo rural, fecha as escolas e conduz as crianças e os jovens, diariamente, para habitar e 

estudar nos centros urbanos. E diante da política atual da Presidência, em que a Agricultura 

Familiar é igualada ao Latifúndio, em que as política sociais passam a ser criminalizadas, tem-

se um quadro de dificuldades e enfrentamento.  

Nos meados dos anos 90, o ritmo do êxodo rural diminuiu, instituindo políticas públicas 

direcionadas à agricultura familiar, como o PRONAF, Programa de apoio ao desenvolvimento 

rural, a partir do fortalecimento da agricultura familiar e da elaboração da Lei nº 11.326, de 24 

de julho de 2006, estabelecendo as diretrizes para a formulação da Política Nacional das 

Políticas Públicas direcionadas à Agricultura Familiar. Wanderley (2000) menciona que “por 

outro lado, pela primeira vez na história, a agricultura familiar foi oficialmente reconhecida 

como um fator social”. Ainda, segundo Schneider (2016), tratando da agricultura familiar na 

América Latina e no Caribe, a “agricultura familiar tem papel central para o desenvolvimento 

rural da região latino-americana.” 
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Nesse texto, buscou-se trazer uma abordagem sobre as escolas do campo, do Município 

de Restinga Seca, tecendo considerações sobre a Escola de Ensino Fundamental Sete de 

Setembro, instituição que permanece no campo desde 1912, com uma educação que busca 

associar ensino e vivência ao trabalho no setor agrícola, buscando condições e satisfações para 

os estudantes e professores para desenvolver atividades de aprendizagem. E que os jovens 

obtenham conhecimento e oportunidades de escolha, em dar continuidade às atividades 

agrícolas, conjugadas com o trabalho familiar.  

Outro quesito do trabalho foi tecer considerações sobre a territorialização e 

desterritorialização. Constitui-se território em que os espaços são a segurança de quem nele 

reside. A desterritorialização conduziu camponeses para além de seus espaços, mas a reação 

permanece na história, no presente e no campo. Os movimentos reagiram na busca da 

reterritorialização, como nos movimentos pela terra e políticas, que, mesmo tímidas, são 

conquistadas no intuito de melhores condições de permanência e na conquista de terras. 

A educação se alia à materialidade para, então, tornar-se o espaço rural de quem na terra 

trabalha mais próximo. As novas ruralidades salientadas, atividades que há tempo estavam 

germinando - as ORNAS - Ocupações Rurais Não Agrícolas, também contribuem para que 

campo tenha gente, tenha ocupação de seu território.  
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OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO SUPERIOR DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA E 

SUA ATUAÇÃO EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA 
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  Robson Soares Brasileiro2 

 

 

Resumo 
Esta pesquisa tem como objetivo principal discutir a importância da expansão e interiorização de Instituições de 
Ensino Superior na cidade de Barreiras BA, visando identificar as perspectivas e, os desafios, além de interpretar 
como a ampliação do Ensino Superior corrobora para a formação de profissionais qualificados para atuarem tanto 
nas áreas urbanas e rurais do município de Barreiras - BA. No decorrer da referida pesquisa foi necessária uma 
análise sobre a implantação de Universidades no Extremo Oeste da Bahia, com ênfase na diversidade de alguns 
cursos superiores oferecidos pelas seguintes Instituições de Ensino Superior - IES: Universidade Federal do Oeste 
da Bahia – UFOB (campus prainha) e Universidade Norte do Paraná – UNOPAR, com evidência para o curso 
superior em Geografia. Considerando o desenvolvimento da mencionada cidade em reflexo da territorialização 
das IES, e a diminuição das dicotomias entre o campo/cidade, em relação a Educação no\do campo.  
 
Palavras-chave: Ensino Superior; Ensino de Geografia; Barreiras-BA.  
 

Introdução 
 

A Educação do/no Campo foi implantada com o apoio de movimentos sociais, 

realizados no Brasil com objetivo de garantir direitos a educação para aqueles que residem na 

zona rural. A partir da implementação da Lei de Diretrizes e Bases – LDB, promulgada em 20 

de dezembro de 1996, no documento não havia em seu conteúdo destaque para questões 

relacionadas especificamente sobre a educação no\do campo. A terminologia “Educação no/do 

Campo” é recente, isto é, posterior à vigência da referida lei. Portanto, este debate surge no 

discurso dos movimentos sociais do campo, em 1998 (MUNARIM, 2016). 

Na LDB de 1996, não se constata incisos e artigos específicos sobre a Educação 

do/no Campo, mas com base na referida Lei 9.394, é destacado no Art. 28 algumas 

possibilidades de ordenamento com relação aos conteúdos e, a organização escolar nos espaços 

 
1 Graduanda no Curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal do Oeste da Bahia e bolsista do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - CNPq. E-mail: elisama.1996@gmail.com  
2 Professor Dr. do Curso de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais – 
PPGCHS da Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB, Campus Prainha - Barreiras, BA. E-mail: 
robson.brasileiro@ufob.edu.br   
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rurais, com ênfase na adaptação do ensino, tendo como princípio as peculiaridades de cada 

região, conforme destaque dos incisos abaixo:  

I – Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 
interesses dos alunos da zona rural; 
II – Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases 
do ciclo agrícola e às condições climáticas;  
III – Adequação à natureza do trabalho na zona rural. 
(BRASIL, 1996). 
 

Segundo os incisos citados acima a organização da Educação do/no Campo deve 

ser diferenciada colocando em prática o reflexo dos interesses e necessidades dos educandos. 

Sendo assim, essa resistência se impõe, pois existe a necessidade de qualidade e direito à 

educação nos espaços rurais, pois no campo existe “uma realidade de trabalhadores e 

trabalhadoras que têm resistido para continuar produzindo sua vida no espaço rural” 

(VENDRAMINI, 2007, p. 129). Coadunando com as reflexões de Vendramini (2007) Santos 

(2017) sustenta que durante séculos a formação para as classes populares localizadas no campo, 

esteve visivelmente adaptada a um modelo “importado” da educação do perímetro urbano.  

Considerando essa perspectiva, Souza (2008) corrobora afirmando que os 

movimentos sociais, demandam do Estado a oferta da educação de qualidade e profissionais 

qualificados com a devida formação na área para a atuação nas escolas na zona rural. Portanto, 

é visível nos relatos de ambos autores a necessidade de uma Educação do/no Campo que 

contemple suas peculiaridades, seus modos de vida, costumes, sua cultura local e, acima de 

tudo que respeite o tempo cronológico dos espaços rurais.  

A educação no/do campo é uma modalidade diferenciada, é destinada para 

populações quilombolas, ribeirinhas, ou até mesmo em assentamentos indígenas. Esta 

modalidade, por abranger áreas que não são consideradas urbanas, sendo identificadas pela 

identidade de pertencimento, vínculos associados ao modus de vida rural. Neste sentido, é 

necessário que o currículo escolar seja adaptado a esses novos espaços, colocando em prática 

os saberes locais. 

Com o desenvolvimento que o campo obteve logo após a Revolução Industrial no 

século XVIII, houve o processo de mecanização do trabalho campesino, este ocorrido deu 

possibilidade de saída do campo para as cidades, ou seja, para as sedes dos municípios, que por 

sua vez, eram locais que durante o século XIX e XX obtinha de infraestrutura, seja na 

perspectiva de mercado de trabalho, como também de melhor qualidade de vida. Com o 
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esvaziamento do campo, foram necessários investimentos de políticas públicas destinadas para 

a área urbana, viabilizado para a saúde e educação.  

Desta forma, com o desdobramento dos cursos de formação para professores, a 

partir de investimentos na educação, com destaque para o aumento de vagas, e implantação de 

cursos superiores, pode-se destacar o Programa de Reestruturação e Expansão de Universidades 

Federais – REUNI, implantado em abril de 2007, no Governo do até então presidente Luís 

Inácio Lula da Silva,  sendo este programa responsável pela inauguração de várias 

Universidades Federais no território brasileiro, políticas públicas que não beneficiou somente 

as áreas urbanas, como também os municípios onde os cursos superiores foram implantados.  

 

O Movimento Sem-Terra e a luta pela Educação no\do Campo 

A educação do campo sempre foi uma luta do Movimento Sem-Terra – MST, 

possuindo alguns objetivos sendo estes vinculados nas principais perspectivas: Educação no\do 

campo de qualidade, posse de terras, reforma agrária, melhoria de vida no campo e justiça 

social, em relação a concentração de terras pelos grandes latifundiários. Historicamente 

destaca-se a economia açucareira, em que milhares de pequenos agricultores perderam suas 

terras para a implantação dos canaviais e engenhos de açúcar. O MST reivindica a inserção de 

políticas públicas, que propõe desenvolvimento para as áreas rurais, populações que são 

consideradas minorias, e que foram esquecidas e oprimidas pela classe majoritária, grupo social 

que pode ser identificado pelo poder político e econômico. Sobre essa discussão Ahlert (2003) 

corrobora afirmando que:   

As políticas públicas são as ações empreendidas pelo Estado para efetivar as 
prescrições constitucionais sobre a necessidade da sociedade em âmbito federal, 
estadual e municipal. São políticas de economia, educação, saúde, meio ambiente, 
ciência e tecnologia, trabalho etc. (…). (p.130). 
 

Em relação a citação acima, o autor coloca em evidência as ações realizadas pelo 

Estado, com o objetivo de suprir a penúria da sociedade, na perspectiva federal, estadual e 

municipal. Neste sentido, essas políticas por muito tempo se ausentou do campo, sendo 

visualizada em expressividade somente nas áreas urbanas. O Brasil já foi um país rural-agrário 

exportador, característica que estar sendo mudada, tornando-se industrializado e urbano 

metropolizado, pelo fato do anseio da população se adentrarem nos núcleos urbanos, visando a 

infraestrutura e condições de trabalho. É importante destacar que só há conquista através de luta 
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por direito e cidadania, os movimentos que são realizados nas áreas rurais possibilitaram maior 

visibilidade para esses atores sociais.  

Com a implementação de Instituições de Ensino Superior - IES públicas nas 

pequenas e médias cidades, fez com que houvesse maior qualificação de profissionais da área 

da educação nos espaços rurais, obtendo a devida formação para atuarem nas escolas, 

integralizando o processo de ensino-aprendizagem, para que sejam formados cidadão críticos 

perante a realidade vivenciada. Algo que atualmente está viabilizando novas perspectivas, com 

investimentos no que diz respeito a qualificação de profissionais, destaca-se aqui o Pronera, 

Procampo e Pronacampo3.  

Segundo Santos e Silva (2016) o processo de exclusão no território brasileiro, sendo 

este político e social, acompanha o país desde a sua origem, algo que vem se integrando a 

sociedade de forma arraigada, dando visibilidade ao caráter elitista. Neste sentido, o campo tem 

se firmado tendo como referência a re-existência pela posse da terra, educação de qualidade e 

pela busca de investimentos, tanto pela educação pública, quanto pela fixação de políticas em 

prol das minorias camponesas, sendo que “o Movimento de Trabalhadores Rurais sem Terra 

(MST) tem vivido desde o final do século passado um momento de articulação na luta por 

direitos” (SILVA E SOUSA, 2018, p.1214). Esse processo de luta continua e faz com que o 

campo possa obter da infraestrutura necessária para atender estes sujeitos sociais de forma 

igualitária, pois todos são equivalentes diante a lei. Essa questão pode ser analisada no Artigo 

5° da Constituição Federal de 1988: 

Art. 5°: Todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do 
direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. (BRASIL, 1988).   

 

Com base no referido artigo citado acima, o qual destaca de forma evidente a 

igualdade de todos, sem a altivez de qualquer natureza, garantindo o direito da propriedade, ou 

seja, direito de ir e vir e, a vida. A partir do contexto deste artigo pode-se evidenciar de forma 

explícita que todas as esferas da sociedade sejam em âmbito, federal, municipal ou estadual 

devem ser atribuídas investimentos, independentemente de estarem situadas em áreas urbanas 

ou rurais. 

 
3 Os referidos programas citados acima têm como objetivo a implementação de políticas públicas na área da 
educação nos espaços rurais e formação e qualificação de professores. Para maior aprofundamento sobre este 
assunto consultar outras fontes.  
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Educação do/no Campo e Ensino Superior no Município de Barreiras 

A cidade de Barreiras está localizada na Mesorregião do Extremo Oeste Baiano é 

considerada uma cidade média, segundo nomenclatura do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE. Atualmente, Barreiras possui 137.427 habitantes, conforme dados do Censo 

Demográfico do IBGE (2010). Ao ser analisado a população urbana e rural do município em 

tela, verifica-se um contingente de 123. 734 habitantes residindo na zona urbana e 13. 694 

residindo na zona rural.  Portanto, existe um percentual desta população que precisam ter acesso 

aos serviços públicos na zona rural, principalmente quando este serviço se trata do acesso à 

educação de qualidade e que contemple seus espaços agrários.  A seguir apresenta-se o mapa 

01 com localização do município e cidade de Barreiras-BA para situar o leitor sobre seu 

referencial geográfico e recorte regional. 

     Mapa 01 - Localização do perímetro urbano e rural de Barreiras - BA. Elaboração: Elisama Santos, 2019.    

 
A cidade de Barreiras vem se destacando em relação ao Ensino Superior em toda a 

região do Extremo Oeste, podendo ser identificada como um polo de Ensino Superior, núcleo 

urbano que possui Instituições de Ensino Superior – IES públicas e privadas, obtendo um 
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número expressivo em comparação com os demais municípios que compõe o Oeste da Bahia. 

Sobre essa questão, pode-se destacar que a modernização e, o crescimento se constituí como 

algo seletivo, não é visível em toda a região, vale ressaltar que a referida cidade pode ser 

considerada um ponto luminoso, que influencia não só o município em discussão, como 

também os que são circunvizinhos.   

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira - INEP (2017) as escolas rurais do município totalizam 2.906 matriculados, 

com a atuação de 154 docentes. Verifica-se nos dados apresentados pelo referido instituto que 

é um contingente de público considerável a ser atendido e contemplado por uma educação que 

atenda aos seus interesses e esteja voltado para a real necessidade e realidade dos espaços rurais. 

Abaixo descreve-se as principais etapas e procedimentos utilizados para as coletas de dados, 

observação e desenvolvimento da pesquisa.  

 

Método e metodologia 

Esta pesquisa tem como princípio o Método Dialético, esse procedimento é 

utilizado para a interpretação da realidade.  Neste sentido, a dialética fornece possibilidades de 

compressão, fazendo com que haja um entendimento com relação aos fatos sociais, que não 

podem ser entendidos dissociados aos fatores, políticos, econômicos, culturais e educacionais. 

Neste ponto de vista, entende-se que a dialética fornece subsídio para uma “interpretação 

dinâmica e totalizante da realidade” (GIL, 2008, p.14). 

A metodologia apresentada para este trabalho segue o desenvolvimento de várias 

etapas. Neste sentido, será descrito as principais fases para a efetivação da análise: Para o 

desenvolvimento desta pesquisa foi necessário levantamento da literatura pertinente ao tema 

em exposição, nesse caso, foram consultados materiais bibliográficos como: livros, 

dissertações, teses, artigos científicos e bancos de dados disponíveis na internet e órgãos de 

pesquisa, sendo este o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Além disso, se fez 

necessário ida a campo em busca de dados em universidade Federal e, privada presentes na 

cidade de Barreiras. Foram utilizadas tabelas via Excel e mapas para depuração e triagem dos 

dados coletados em campo e, ao mesmo tempo proporcionar uma análise mais condizente com 

a realidade apresentada na cidade e município de Barreiras em relação a temática em tela. 
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Após a depuração, triagem e análise dos dados mediante a confecção de tabelas, e 

gráficos, utilizou-se o programa Qgis 2.14.16 versão gratuita, o uso do referido software que 

possibilitou a produção de mapa qualitativo. Pois, feito isso com as devidas análises pretendeu-

se estabelecer uma análise socioespacial da atuação do professor de Geografia em Escolas 

Rurais no município barreirense. Além disso, foi necessário a consulta do Plano Municipal de 

Educação – PME do ano de 2015, com o objetivo de analisar os dados apresentados neste 

documento referente a educação no\do campo.  

Foi imprescindível a ida a campo para a realização da coleta de dados em 

Instituições de Ensino Superior na cidade de Barreiras. Essa fase, tem por meta fornecer 

informações que permitam entender melhor como a cidade de Barreiras vem se consolidando 

como um Polo de Ensino Superior na região Oeste da Bahia e, de que forma essa acessão 

educacional a nível superior vem contribuindo para a dinamização e fortalecimento da 

economia local-regional, e também quando se discute o fortalecimento da Educação Básica, a 

partir da formação de profissionais qualificados no âmbito dessas Instituições de Ensino 

Superior.  

 

Resultados e discussões 

No Brasil existe uma grande quantidade de professores que não atuam na área em 

que são formados, como também profissionais que não possuem formação a nível superior. 

Esses dados retratam a Educação do/no Campo, segundo dados do INEP\ PNAD (2012) 

disponibilizados pelo PRONACAMPO, no referido ano existiam 518.665 professores sem a 

formação superior, sendo que 160.319 atuavam no campo.  

A cidade de Barreiras pode ser considerada como um polo de Ensino Superior na 

mesorregião do Extremo Oeste da Bahia, pois possui uma grande quantidade de Instituições de 

Ensino Superior – IES, sendo caracterizada como a única cidade média da região Oeste, tendo 

como base os critérios do IBGE. Vale ressaltar que o curso de geografia é encontrado em muitas 

instituições privadas na cidade, sendo estas territorializadas de forma expressiva, o número de 

IES privadas é superior a pública. Mas sobre essa discussão, pode-se analisar que as 

universidades, faculdades e Institutos de cunho público possui uma qualidade exorbitante, pois 

detém de profissionais bem qualificados e com títulos de mestrados e doutorados.  
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Neste sentido, destaca-se aqui a relevância da Universidade Federal do Oeste da 

Bahia – UFOB, como a pioneira na implantação do curso de Geografia na modalidade 

presencial, estabelecendo uma integração entre o tripé do ensino superior: Ensino; Pesquisa e  

Extensão, pois são pilares da educação, sendo uma universidade desenvolvimentista, seja na 

questão social e política na região Oeste. Tendo em vista a discussão com relação a formação 

nível superior na cidade de Barreiras, segue o gráfico 01 com dados do curso de geografia: 

Gráfico 3: Quantitativo de Estudantes Matriculados em Curso de Geografia na UNOPAR e 
UFOB na cidade de Barreiras para o ano de 2018. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte:  UNOPAR; UFOB/Pesquisa de campo, 2018. 

 

 O curso de geografia em modalidade presencial é encontrado somente na 

Universidade Federal do Oeste da Bahia – UFOB, tendo em vista que na Universidade Norte 

do Paraná- UNOPAR, o curso é ofertado na modalidade semipresencial, tendo apenas dois 

estudantes matriculados. Se comparado ao curso presencial na UFOB, verifica-se uma 

disparidade muito grande em relação ao quantitativo de estudantes vinculados em ambas 

instituições. Sendo que na UNOPAR obtém um total de 2 estudantes e a UFOB 103, no qual 

46 na modalidade bacharelado e 57 na modalidade licenciatura.  É importante destacar que o 

curso de geografia não é encontrado somente nas duas instituições citadas acima, sendo este 

curso superior existente em várias IES na modalidade de Educação à distância. 

A área rural de Barreiras, se enquadra como um local de exuberância no que se 

refere a tradições culturais e identidade sendo estas também vinculadas ao manejo da terra, ou 

seja, agricultores familiares, sendo que estes atores socais necessitam de infraestrutura seja esta 

em relação ao lazer, como também a educação básica de qualidade, para que não precise do 
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deslocamento, ou seja o movimento pendular diário para a cidade de Barreiras para que haja a 

conclusão dos níveis educacionais, sendo estes: ensino fundamental  e médio.  

Outra perspectiva que pode ser analisada em escolas rurais, são as estruturas físicas, 

sendo que na sua grande maioria não são divididas em salas, mas sim constituídas a partir de 

turmas multisseriadas.  No município de Barreiras, possui escolas nesta modalidade citada 

anteriormente, sendo que ambas possuem características diferentes, no qual as classes 

multisseriadas são identificadas pela homogeneização, com estudantes de diversas idades, não 

havendo turmas específicas.  

Um dos fatores que proporcionam a efetivação dessas turmas multisseriadas, é a 

pouca densidade demográfica nas áreas rurais, como também falta de professores. Além disso, 

destaca-se também a carência de recursos didáticos que essas escolas enfrentam, considerando 

que em sua grande maioria, só possuem o quadro de giz e o livro didático, tendo em vista que 

essa afirmação não é de regra.  

O contexto acima torna a relação ensino-aprendizagem monótona, diante das novas 

tecnologias que estão sendo integradas a sociedade, pois as informações estão cada vez mais 

fluídas e atualizadas, a e educação no/do campo deve ser integrada a essa realidade. A seguir 

pode ser visualizado a tabela 01, com dados referentes as escolas do campo do município em 

discussão: 

 

Tabela 01. Número de Escolas Rurais no Município de Barreiras-BA 

Número de Escolas Rurais 

 

 

Áreas 

 

Ano 

Estadual Municipal 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 

 
 

2008 

 
 

2009 

 
 

2010 

 
 

2011 

 
 

2012 

 
 

2013 

 
 

2014 

 
 

Escola do 
campo 

- - - - - - - - 39 40 42 42 42 43 43 43 
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to 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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01 01 
 

01 03 
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04 
 

04 
 

03 
 

Escola em 
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remanesce
nte de 
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- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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- 
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01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 
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Escola em 

comunidad

e indígena 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

  - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

   Fonte: Plano Municipal de Educação – PME\ Banco de dados da Secretaria Municipal de Educação, 2015. 

 

A partir da análise dos dados referente a educação no/do campo no município de 

Barreiras no ano de 2014, pode-se verificar que existia 43 escolas do campo, possuindo um 

aumento de 4 escolas no período de 7 anos. Quando se refere a escolas em áreas de assentamento, 

verifica-se um total de 3 estabelecimentos de ensino, havendo uma escola inativa durante o 

período de análise.  Sendo assim, o município possui até o ano de 2013 um total de 47 escolas na 

zona rural, sendo que em sua maioria esses estabelecimentos eram do tipo multisseriados. 

A partir de investimentos da gestão municipal na área da Educação do/no campo, 

consolidou-se um maior número de escolas na área rural do município em tela. Essa perspectiva 

pode ser analisada a partir dos dados apresentados acima. Além do contexto destacado é 

importante ressaltar que muitas das escolas citadas nos quadros acima estão localizadas em uma 

escala geográfica considerada em relação sede municipal, sendo necessário o deslocamento dos 

estudantes para a continuação da Educação Básica, ou seja, quando se refere ao nível médio, o 

município de Barreiras dispõe apenas de escolas de Ensino Fundamental.  

O referido município possui uma dimensão territorial considerável, obtendo várias 

comunidades que necessitam de suporte e visibilidade no que se refere a investimentos e melhoria 

da infraestrutura e recursos pedagógicos direcionados para a Educação no\do campo. Neste 

sentido, tais investimentos proporcionarão a permanência dessas escolas, fazendo com que, não 

haja o fechamento das unidades escolares, pois a presença das escolas rurais possibilitam a 

permanência desses sujeitos sociais no perímetro rural, preservando os costumes vinculados ao 

campesinato. 

Quadro 01. Escolas Seriadas no Município de Barreiras- BA 

Escolas Seriadas 

Escola Municipal Luiz de Freitas 

Escola Municipal de 1º Grau Boa Sorte 

Escola Municipal de1º Grau Baraúna 

Escola Municipal 1º Grau Barreiras Sul 

Escola Municipal Adroaldo Fernandes 

Escola Municipal Antonio Machado 
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 Fonte: Plano Municipal de Educação – PME\ Banco de dados da Secretaria Municipal de Educação, 2015. 

 

Como pode ser analisado nos quadros 01 e 02, o qual retrata a quantidade de escolas 

no município de Barreiras, percebe-se que existem um quantitativo maior de escolas de cunho 

multisseriado, estas disponibilizam apenas uma sala para todos os estudantes, não levando-se 

em consideração a série e idade dos matriculados. É importante ressaltar que este “modelo” 

educacional busca “facilitar” a organização, pois na grande maioria das vezes estas escolas 

estão territorializadas em locais de difícil acesso. 

 

Quadro 02. Escolas Multisseriadas no Município de Barreiras-BA 

Escolas Multisseriadas 

Escola Mun. Antônio Joaquim Albernaz 

Escola Municipal Bela Vista 

Escola Municipal Boa Sorte – Boqueirão 

Escola Municipal Duque de Caxias 

Escola Municipal Espaço Rural Vila I 

Escola Municipal Imaculada Conceição 

Escola Municipal Lar Feliz 

Escola Municipal Malha do Jatobá 

Escola Municipal Maria Madalena  

Escola Municipal Monteiro Lobato 

Escola Municipal Santa Rira I e II 

Escola Municipal Prof.ª Carmerina Dias 

Escola Municipal Rui Barbosa 

Escola Municipal Salustiano Ayres 

Escola Municipal Santa Lúcia 

Escola Municipal Santo Antonio - tabua 

Escola Munic. Santo Antonio – Stª Cruz 

Esc. Mun. São João Barrocão de cima 

Escola Municipal São João – Sucuriu 

Escola Municipal São João – Batista 

Escola Municipal São José – CTI  

Escola Municipal Abílio Farias 

Escola Municipal Tatu 

Escola Municipal Santa Luzia 

Escola Municipal São João – Riachinho  

Escola Municipal Espaço Rural  
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Escola Municipal São Pedro 

Escola Municipal Senhor dos Aflitos 

Escola Municipal Domingos Mármore  

Escola Municipal Zequinha Barreto 

Fonte: Plano Municipal de Educação – PME\ Banco de dados da Secretaria Municipal de Educação, 2015. 

 

De acordo com o decreto presidencial 7.352 de 04 de novembro de 2010, em 

referência ao Artigo 3º, nos incisos III e IV, o qual afirma que cabe a União criar e implementar 

mecanismo para o desenvolvimento da Educação no Campo, tendo como objetivo a diminuição 

das defasagens históricas de acesso à educação: 

Caberá à União criar e implementar mecanismos que garantam a manutenção e o 
desenvolvimento da educação do campo nas políticas públicas educacionais, com o 
objetivo de superar as defasagens históricas de acesso à educação escolar pelas 
populações do campo, visando em especial: 
III - garantir o fornecimento de energia elétrica, água potável e saneamento básico, 
bem como outras condições necessárias ao funcionamento das escolas do campo; e 
IV - contribuir para a inclusão digital por meio da ampliação do acesso a 
computadores, à conexão à rede mundial de computadores e a outras tecnologias 
digitais, beneficiando a comunidade escolar e a população próxima às escolas do 
campo. (BRASIL, 2010). 
 

Tendo como referência o artigo acima mencionado que destaca a responsabilidade 

da União em fomentar o desenvolvimento da Educação do Campo, nota-se que existe 

discrepâncias quando se analisa as escolas rurais em comparação com as urbanas. Neste sentido, 

essa perspectiva de falta de infraestrutura deve ser analisada pela esfera municipal, vale ressaltar 

que é necessário que seja garantido a energia elétrica, água potável, dentre outras infraestruturas 

para que haja um funcionamento adequado das escolas localizadas nas áreas rurais.   

 

Considerações finais 
 

A percepção com relação a demanda dos cursos pesquisados, faz com que haja uma 

identificação simultânea entre a modalidade licenciatura, indicando uma possível necessidade 

de integrá-lo a sociedade, colocando em ênfase a relevância de determinados cursos superiores, 

como também a necessidade de demanda e oferta de vagas direcionadas a formação docente, 

para que haja uma expressividade no que se diz respeito a graduandos e formandos em 

Licenciaturas na cidade de Barreiras, para que esses profissionais possam atender não só a área 

urbana, como também todo o município. 
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Existem algumas perspectivas que podem ser enfatizados quando se discute a 

Educação no/do campo, a exemplo: falta de transporte; precariedade; e falta de recurso no 

âmbito escolar. A Educação do/no Campo possui algumas fragilidades, “embora nosso país 

tenha sido predominantemente rural, a educação no campo historicamente nunca foi pensada” 

(SANTOS; VINHA, 2018, p. 3). É necessário que haja uma integração entre Instituições de 

Ensino Superior e escolas localizadas no município de Barreiras, pois a integração não se deve 

ocorrer somente na zona urbana, mas também no perímetro rural.   

O município de Barreiras possui um número expressivo de escolas rurais, a partir 

disso influi a demanda de profissionais para atender a educação, e as Instituições de Ensino 

Superior que estão presentes na cidade, faz com que haja a profissionalização de pessoas que 

posteriormente poderão atender as escolas rurais. 

Sendo assim, destaca-se aqui a relevância da expansão da Educação Superior, pois 

além de movimentar a economia local, possibilita investimentos na cidade, que é considerada 

uma área central na microrregião. Diante disso, pode-se destacar desafios que são impelidos 

acerca da formação a nível superior, sabe-se que as áreas rurais são identificadas por obter 

escolas sem a devida estrutura, ou seja escolas que possuem poucos investimentos, neste sentido 

muitos profissionais que possuem a formação superior, se abnegam a atuar nessas áreas, pois 

em sua grande maioria são escolas longínquas.  

A partir desta análise percebe-se a importância das escolas rurais, em especial as 

vinculadas na modalidade Educação no\do campo, que tem resistindo a precariedade em relação 

aos materiais didáticos, e estrutura física, sendo na grande maioria escolas multisseriadas, que 

só possuem uma sala de aula.  

Portanto, as Universidades públicas ou privadas devem se agregar de forma mútua 

em prol da Educação no\do Campo, tendo em vista a percepção da formação do profissional, 

para que o conhecimento saia dos “muros” da universidade integralizando a educação de 

qualidade tanto na zona urbana quanto na rural. Essa conexão é essencial para a perpetuação de 

um entendimento sobre o município de Barreiras, pois é necessário que haja essa relação, pois, 

a área rural também deve ser notabilizada. 
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A TERRITORIALIZAÇÃO DO AGRONEGÓCIO NA EDUCAÇÃO: 
 concepções de valores do agronegócio nas escolas sul-mato-grossenses 

 
Daniel Macedo Lopes Vasques Monteiro1 

 

Introdução 

No cenário global de financeirização das relações econômicas, as políticas neoliberais 

foram mundializadas, tendo o Brasil o território propício para as novas formas de apropriação 

de suas terras (FREDERICO; BUHLER, 2015). Com o avanço do agronegócio, novos 

territórios são apropriados, transformados e utilizados para a produção de cultivos que 

favorecem os grandes capitalistas na esfera nacional e internacional. Segundo Delgado (2012), 

ao incorporar novas áreas, o agronegócio utiliza a capacidade tecnológica já existente, além de 

consumir recursos naturais que não são produtos da atividade humana, como o solo, a água, as 

florestas, a luminosidade, etc.  

 O agronegócio nacional protegido pelo Estado e sob pressões globais do sistema-

mundo, busca incessantemente territorializar ou reterritorializar o capital. O território está em 

disputa no que corresponde, também, a dimensão do vivido pelos grupos que os compõem. O 

agronegócio ao se territorializar nos espaços procura atribuir significados relacionados as suas 

práticas, exercendo o poder de acordo com as necessidades de afetar ou influenciar objetos ou 

atores que ali estão. Assim sendo, utiliza-se de estratégias para se apropriar de determinados 

espaços. 

 É de conhecimento geral os conflitos de terra no Brasil. As disputas pela posse, uso e 

direito à terra atravessam a história do Brasil desde o primeiro contato de europeus com os 

habitantes originários que aqui já estavam. Entretanto, no atual contexto hegemônico do meio 

agrário brasileiro, o agronegócio busca não somente apropriar-se fisicamente dos territórios, 

mas também construir políticas que entrelaçam as ideologias na disputa do imaginário da 

população brasileira. 

O cerrado brasileiro tornou-se o alvo principal da expansão da agrícola moderna, 

principalmente por culminar interesses expansionistas do Estado, mas também pelas inovações 

 
1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail 
de contato: danielmlvm@yahoo.com.br 
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tecnológicas e científicas, desenvolvidas para aquele bioma, que envolvem todas as partes do 

circuito produtivo dos produtos do agronegócio.  

O agronegócio se constituiu em um dos maiores setores econômicos do país, 

alimentando assim, a psicosfera2 dos lugares onde ele mais forte se prevalece. Suas ações 

transcendem diversas escalas e os mecanismos são diversos. Neste tocante, é importante 

observar como o setor e seus atores se entremeiam na educação. De antemão nota-se que o 

agronegócio tem fortes influências nas políticas e nos judiciários locais, regionais e nacionais, 

buscando sempre obter a totalidade do pensamento hegemônico nos lugares onde atuam. 

Este artigo tem como objetivo principal compreender as estratégias do agronegócio nas 

escolas do Centro-Oeste brasileiro, especificamente no estado do Mato Grosso do Sul, no que 

tange as suas propostas e perspectivas ideológicas, pretendendo compreender como o 

agronegócio se territorializa no ambiente escolar e quais discursos e materiais são utilizados 

para propagar suas ideias e concepções.  

O intuito central deste artigo é promover uma discussão sobre a noção de 

desenvolvimentismo para compreender o papel do agronegócio nas escolas. O recorte espacial 

focado no Mato Grosso do Sul justifica-se pelo fato de existir no estado um programa de 

responsabilidade social chamado Agrinho, ligado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

(SENAR/MS) e à Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (FAMASUL). 

Assim sendo, o trabalho está dividido em 2 partes. Na primeira é realizado um breve 

debate para criar subsídios para a discussão do desenvolvimentismo, termo justificado pelos 

agentes do agronegócio para dar finalidade a sua expansão e sua territorialização nas escolas; 

na segunda parte será exposto as percepções de alguns professores entrevistados que ajudaram 

na compreensão da territorialização do agronegócio na educação do estado, no que tange suas 

propostas e perspectivas ideológicas. Operacionalimente, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com professores envolvidos ou não nos concursos do programa Agrinho do 

Mato Grosso do Sul, além de investigações pelo site do programa.  

   

O termo “desenvolvimento” e a prerrogativa de seu uso para um futuro prospero 

 
2 “A psicosfera, reino das ideias, crenças, paixões e lugar da produção de um sentido, [...]faz parte desse meio 
ambiente, desse entorno da vida, fornecendo regras à racionalidade ou estimulado o imaginário” (SANTOS, 
1996, P.204). 
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Há a notória participação de alguns empresários brasileiros na educação, com foco 

principal voltado para o capitalismo atual e para o desenvolvimentismo do país. Portanto, será 

importante debater subsídios teóricos para a discussão sobre a problemática do 

desenvolvimentismo atrelado à territorialidade deste setor. 

 No tocante à educação, verifica-se que está cada vez mais atrelada a uma peça chave da 

reorganização do espaço capitalista, principalmente quando esta é direcionada aos modelos de 

mercado para a obtenção do inalcançável desenvolvimento econômico. Para começar este 

esboço trago um trecho de um artigo do presidente da Sangari do Brasil no ano de 2004, o 

empresário Ben Sangari3: 

 

A relação entre o desenvolvimento socioeconômico e quanto desenvolvemos nosso 
capital humano através dos sistemas educacionais é vital. Estudos internacionais 
revelam em detalhes como e porque a educação contribui para o desenvolvimento 
econômico. Estudos envolvendo Irlanda, Espanha e Coréia do Sul são exemplos 
contundentes de crescimento econômico alimentado pela disponibilidade de capital 
humano adequado. (...). Nossa economia altamente competitiva e globalizada define 
a capacidade para adquirir novos conhecimentos e a agilidade para desenvolver novas 
habilidades como pré-requisitos determinantes para o sucesso de um indivíduo. Até 
mesmo o sucesso das empresas baseia-se hoje na prontidão da força de trabalho e em 
sua capacidade de aprendizado e adaptação a novos modelos (2004, p. 110;111). 

 

 Neste breve relato observamos a linha intencional do empresário sobre os investimentos 

votados para a educação, este trecho ilustra como a grande parte do pensamento empresarial 

pretende almejar com a educação. É, portanto, necessário compreender o desenvolvimento 

ansiado por muitos – ou por quase todos – e o porquê que a educação se torna importante para 

este “sucesso” desejado.  

 Jonathan Crush na introdução “Imagining development” inicia sua análise trazendo o 

relato de Johnston’s sobre o reordenamento do espaço em Malawi, país da África Central. Um 

ordenamento desejado e planejado pelos ingleses para “apagar a desordem” das comunidades 

locais e implementar a ordem no território que somente a colonização poderia suprir. 

 

Apenas três anos depois, de acordo com Johnston, a paisagem visível foi 
drasticamente transformada sob a influência benigna do domínio britânico: um 
número cada vez maior de nativos é capaz de ler e escrever e, acima de tudo, é treinado 
para respeitar e valorizar governo estabelecido e civilizado…. Aqui serão vistas 

 
3 Empresa que atua com a intenção de desenvolver novas metodologias e materiais educacionais voltados para o 
mercado da educação no Brasil. O presidente Ben Sangari vendeu a sua participação majoritária da empresa no 
ano de 2002 para o pecuarista John Gottheiner, já falecido, porém a empresa continua no comando da família. 
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estradas limpas e largas, ladeadas por lindas avenidas de árvores e lindas casas de 
tijolo vermelho com varandas cobertas de rosas espiando atrás de arbustos 
ornamentais. Os nativos que passam são vestidos de chita branca, com um toque 
exagerado de cores. Um sino está tocando para chamar as crianças para a escola da 
missão. Um fazendeiro passa a cavalo a cavalo, ou um missionário entra num jumento 
branco e gordo de uma visita a uma estação periférica. Longas fileiras de 
transportadoras nativas passam em fila indiana, transportando cargas de mercadorias 
europeias, ou um policial de aparência inteligente, em fez preto, jaqueta preta e calça 
em algumas tarefas. Você verá um posto de correios, um tribunal de justiça e 
possivelmente uma prisão, cujos ocupantes, no entanto, estarão consertando estradas 
sob a superintendência de algum policial muito profissional de sua própria cor. A 
característica mais interessante na vizinhança desses assentamentos na atualidade é a 
plantação de café, que, em grande parte, é a causa e o suporte de nossa 
prosperidade. (Johnston 1895: 202, 211). 

 

 Para Johnston a nova ordem levou para Malawi, no final do século XIX, “o poder de 

transformar os antigos mundos, o poder de imaginar novos” (CRUSH, 1995, p. 2), com isso a 

discussão estabelecida por Crush contribui para compreender que o termo desenvolvimento 

passa por estabelecer novas formas de conhecimento e na produção de novas relações de poder 

atreladas a uma colonialidade autoritária que silencia vozes nos processos de transformação do 

espaço. 

 Tanto Johnston como Sangari têm ideias de desenvolvimento atreladas ao capital. Crush 

(1995) nos aponta que para compreender a noção de desenvolvimento que está sendo atribuída, 

é necessário englobar o contexto histórico e geográfico, além do institucional. A perspectiva do 

autor nos ajuda a compreender as relações de poder exercidas pelo Ocidente, buscando 

constituir uma noção deste pensamento pós-colonial. 

 A história do Centro-Oeste brasileiro está diretamente ligada aos desejos do Estado em 

alcançar o progresso e o desenvolvimento econômico na exploração da terra. Atualmente, esta 

região está ligada economicamente às práticas do agronegócio. Destaca-se que este setor se 

utiliza de tecnologias modernas, máquinas e insumos altamente capitalizados; sua produção 

está voltada para a exportação, e mesmo tendo consumo interno de seus produtos, o principal 

foco e intenção é o mercado internacional, é a integração e o gerenciamento do campo com a 

indústria, o comércio e os serviços; além, é claro, da sua grande marca ostentadora, que são as 

grandes propriedades de terra, a desproporcionalidade que os cultivos do agronegócio utilizam, 

quando comparados aos demais e o uso intensivo de agrotóxicos. 

As classes dominantes brasileiras “transformam territórios, tecnificando-os 

cientifizando-os, submetendo-os, impondo novas relações, tentando homogeneizá-los, 
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aproveitando das diferenças a seu favor, apropriando-se da multiplicidade de formas pré-

existentes” (BERNARDES, 2010, p. 25). Dessa forma eles se reproduzem como classe e se 

unem, fortalecendo seus ideais. De fato, o corporativismo encontrado entre os setores do 

agronegócio, como na direita conservadora brasileira, é bastante revelador, mesmo havendo 

divergências, convergem quando o interesse é o mesmo, havendo uma unidade 

institucionalizada e organizada. A reprodução da violência, a penetração no campo político e 

jurídico, e a cooptação da mídia, são práticas usuais dessa classe, agindo estrategicamente sobre 

um território conflitivo. 

 Leite e Medeiros frisam que o termo agronegócio tem dimensões que “extrapolam o 

mero crescimento agrícola/agroindustrial” e que vão além “da produtividade física dos setores 

envolvidos na cadeia de produtos e atividades”. O agronegócio carrega em sua concepção 

contrapontos que são necessários de serem identificados para que todas as dimensões sejam 

analisadas. Esses contrapontos são “o conjunto de situações sociais e atividades que não 

estariam representadas e/ou legitimadas pelo emprego desse termo” (2012, p.83). 

 Esses contrapontos são caracterizados pelos agentes do agronegócio como “obstáculos”, 

“atrasados” e “obsoletos”. Porém é a partir da existência desses contrapontos que emerge o 

cenário de luta e não aceitação da imposição dominante desse sistema excludente, autoritário, 

elitista, violento e impositivo. 

Contudo, o cerrado brasileiro tornou-se o alvo principal de tal expansão 

desenvolvimentista, principalmente por culminar interesses expansionistas do Estado, mas 

também pelas inovações tecnológicas e científicas, desenvolvidas para aquele bioma, que 

envolvem todas as partes do circuito produtivo dos seus produtos. Por consequência destas 

ações serem mais concentradas nas regiões do cerrado brasileiro, a psicosfera destes lugares são 

profundamente mais influenciadas por suas ideologias do que no restante do país, o que não 

significa que a psicosfera em outras regiões do país são contrárias ao agronegócio e suas 

vertentes expansionistas.  

 De acordo com De Certeau “as estratégias são capazes de produzir, mapear e impor” 

(1990, p.87), sendo assim, o agronegócio ao lançar mão de suas estratégias, principalmente nas 

áreas da fronteira agrícola, domina informações e prolifera um discurso hegemônico de suas 

ações. Consequentemente, a escola torna-se um ambiente favorável para suas ações locais de 

disseminação de seus ideais, sendo ela um dos focos de territorialização do agronegócio, 

deixando evidente que outros territórios são objetivados para além das terras para o cultivo.  
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Neste caso está bem evidente o jogo de poder exercido pelo agronegócio nessas regiões. 

Crush (1995) ao citar o trabalho de Said aponta o poder no contexto do desenvolvimento e que 

este ao longo do tempo muda sua linguagem, estratégias e práticas. Portanto, ao adentrar nas 

escolas o agronegócio age estrategicamente.  

 

O modelo desenvolvimentista educacional do Agrinho no Mato Grosso do Sul 

 

Trago aqui neste trabalho o exemplo do Mato Grosso do Sul. Neste estado existe um 

programa de responsabilidade social chamado Agrinho, ligado ao Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (SENAR/MS) e à Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso 

do Sul (FAMASUL). 

Este programa foi elaborado para ser implementado nas séries dos Ensinos 

Fundamentais da rede pública do estado, em parceria com as Secretarias Municipais e do Estado 

de Educação. Contudo, materiais didáticos foram desenvolvidos baseados na 

interdisciplinariedade com foco nos docentes e discentes, nele propostas e realidades voltadas 

para o agronegócio são apresentadas e com uma linguagem apropriada a ser desenvolvida nas 

escolas. 

Há também um concurso que escolhe, segundo as práticas e as ideias do material, os 

cinco melhores trabalhos divididos em áreas:  

 Com premiações aos professores e estudantes:  

 Melhor desenho (1º e 2º ano),  

 Melhor redação (3°, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º ano).  

 Com premiações à escola: 

 Escola Agrinho de destaque 

 Com premiações aos professores e coordenadores: 

 Melhor experiência pedagógica 

 

De acordo com o site do programa em 2018 o concurso envolveu 200 mil alunos, 520 

escolas públicas e 66 municípios, “cuja a premiação serve como instrumento de avaliação do 

alcance das atividades e como amostra do que o Programa vem provocando em termos de ações 
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efetivas”. No entanto, percebe-se um grande envolvimento da comunidade escolar a 

desenvolver os temas propostos pelo Agrinho-MS. 

 Para ilustrar este envolvimento, trago aqui um trecho inicial da primeira entrevista que 

realizei com uma professora do Ensino Fundamental I da rede pública de Naviraí, município 

localizado na região conhecida como Cone-Sul. Os professores passam por um treinamento de 

8 horas em um dia no próprio município para a realização do programa. 

 

Pesquisador: “Como era essa capacitação? O que vocês fizeram nessas oito horas?” 
 
Docente 1: “Primeiro foi introduzido para gente sobre o SENAR, depois sobre o 
programa Agrinho, após as regras que cada modalidade escolar poderia competir, 
depois sobre elaborar o projeto e depois exercícios bem dinâmicos sobre tudo o que 
foi feito”. 

 

 Neste pequeno trecho observa-se a entrada do agronegócio nas escolas com o objetivo 

inicial de alimentar a psicosfera da região de acordo com os seus desejos. Eles apresentam o 

curso como uma forma de capacitação. Muitos professores, carentes de especializações e de 

reconhecimento nas cidades menores, veem o programa como uma possibilidade de se 

capacitarem e são atraídos a desenvolverem o programa nas suas escolas e nas salas de aula 

com seus discentes. Esta “capacitação” é realizada como um bônus para o profissional.  

Há também a capitação para os instrutores que ajudaram as escolas e aos docentes na 

elaboração dos projetos. O instrutor passa por uma pré-seleção curricular e no final são 

certificados, uma maneira de atribuir valor e reconhecimentos do projeto pela comunidade 

escolar. Eles são treinados com a metodologia do SENAR/MS e do Agrinho, para poderem 

formar professores e coordenadores. Dessa forma é estruturado uma cadeia dos valores do 

agronegócio. No topo os intelectuais orgânicos do setor que trabalham para o SENAR/MS e 

para a FAMASUL, que pensam e elaboram os conceitos e as metodologias a serem perpassadas; 

em seguida os instrutores; os professores e coordenadores; os estudantes; as famílias dos 

estudantes que acabam sendo envolvidas no concurso estimulando seus filhos a participarem 

para ganhar os prêmios; e por fim a comunidade que indiretamente passa a ser influenciada 

pelas concepções do agronegócio. 

 

Pirâmide do processo ideológico do agronegócio nas escolas do  

Mato Grosso do Sul 
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Elaboração: Daniel Macedo L. V. Monteiro 

 

Os trabalhos dos professores são de extrema importância neste elo entre a empresa e a 

comunidade, “na entrada empresarial nas escolas públicas, os profissionais da educação são os 

principais “parceiros” a serem convencidos pelo projeto privado” (LAMOSA, 2016, p. 228). 

Ainda segundo o autor, esta “parceria” é obtida com êxito pelos empresários, quando há a 

assimilação desses profissionais através da formação continuada e a avaliação do programa é 

feita no concurso final, onde os trabalhos podem ser avaliados.  

Lamosa (2016) estudou as ofensivas do agronegócio, por meio da Associação Brasileira 

do Agronegócio (ABAG), nas escolas da rede pública da Microrregião de Ribeirão Preto no 

estado de São Paulo. A priori destaca-se semelhanças nos processos de entrada e permanência 

do setor diretamente com a educação pública tanto de Ribeirão Preto como do Mato Grosso do 

Sul. 

Os discursos empresariais que em grande medida apontam para um fracasso atual da 

educação pública, contribuem para uma certa eficácia da ideologia advindas por eles em seus 

projetos de responsabilidade empresarial-social. Incorporar esse discurso de responsabilidade 

social “inclui a “Iniciativa Privada” nas responsabilidades do “Estado”, mesmo mantendo-a 

apartada de suas fronteiras” (BRONZ, 2011).  

 Nessa perspectiva o Programa do Agrinho-MS demonstra em sua proposta pedagógica 

que sua missão é “promover a educação, a informação e o conhecimento em agronegócio das 

pessoas do meio rural, com inovação e competência, contribuindo para o desenvolvimento 

Intelectuais 
orgânicos

Instrutores

Professores e 
coordenadores

Estudantes

Família

Comunidade
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socioeconômico do Estado”4. Esta imagem vendida pelo agronegócio é reproduzida também no 

jingle da campanha no ano de 2019, no qual reproduz a ideia de inovação e tecnologia 

desenvolvida pelo campo, sendo este o grande responsável pelos investimentos na educação. 

“A cidade convida a terra a produzir 
A inovação completa o campo que faz florir 
Muda a história dessa geração 
Conecta o campo à cidade 
E à nação 
 
O Agrinho canta junto essa canção 
E muda o futuro com educação 
 
Agrinho 2019, a tecnologia conectando o campo com a cidade” 
(AGRINHO/ MS, 2019) 

 

 Observa-se então que o desenvolvimento é atrelado ao cunho econômico e que a 

educação faz parte desta “modernização” do campo. Como Rist (2000) aponta, o 

desenvolvimento surge rompendo relações sociais, destruindo os laços e os afetos, os tornando 

em mercadorias. No entanto essa tentativa de introduzir uma dinâmica nas produções dos 

profissionais de educação, apesar de gerar uma ilusão da autonomia do profissional, modifica 

seu planejamento inicial e coloca os projetos do agronegócio como foco das atividades. 

 O programa dá autonomia aos professores de elaborarem as atividades, porém estas têm 

que estar ligadas ao foco maior do programa, no caso o agronegócio. Em cada ano o concurso 

estabelece um tema para ser desenvolvido nas escolas. Em 2017 o tema foi “Cultivando saúde, 

colhendo qualidade de vida”, em 2018 “Produzindo água no campo: o agro preservando o maior 

bem da terra” e neste ano o tema é “A tecnologia do campo conectada com a cidade”.  Os temas 

geradores têm ligações com o setor do agronegócio, fazendo com que o foco das atividades na 

escola e nas salas de aula sejam voltadas para estes assuntos, de certa forma o professor perde 

sua função principal em sala de aula, “o protagonismo dos profissionais que trabalham nas 

escolas desaparece e estes passam a ter o papel de mediação na difusão dos interesses 

empresariais” (LAMOSA, 2016, p. 228) 

 Através destes temas observa-se a ideologia do desenvolvimento. Olivier de Sardan 

atribui que esta ideologia está sempre ligada ao paradigma altruísta e ao paradigma 

modernizador. Segundo o autor “(a) o desenvolvimento tem por objeto o bem dos outros 

 
4 Disponível no site <http://agrinhoms.com.br/material-do-professor>. Na aba de “Proposta Pedagógica de 
2019”. Acessado em 06 ago. 2019.  
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(paradigma altruísta). Daí resulta que o desenvolvimento tem uma forte conotação moral. (b) o 

desenvolvimento implica progresso técnico e econômico (paradigma modernizador)” (1995, p. 

58).  

Esses dois paradigmas também estão presentes nos itens 3.1 e 3.11 dos objetivos da 

proposta pedagógica do Agrinho-MS:  

 

3.1 Objetivo  
 
Levar informações sobre saúde e segurança pessoal e ambiental, principalmente às 
crianças do meio rural, sendo instrumento eficiente na operacionalização de temáticas 
de relevância social da contemporaneidade dentro dos currículos escolares.  
 
3.1.1 Objetivos Específicos  
 
 Buscar transformar a realidade local e seus sujeitos sociais;  
 Desenvolver nos currículos escolares uma proposta de educação crítica e 
criativa;  
 Traçar uma ruptura com as propostas tradicionais de ensino;  
 Empregar o aluno como principal agente no processo de ensino e 
aprendizagem;  
 Valorizar a cultura local do Estado de Mato Grosso do Sul;  
 Levar a importância do meio rural, incentivando práticas de sustentabilidade e 
preservação do meio ambiente;  
 Criar hábitos de uma proposta pedagógica com base na pedagogia da pesquisa;  
 Estimular metodologias de ensino através de projetos, por meio dos temas 
transversais e da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. (AGRINHO/ MS, 
2019, p.4;5) 

 

Como assinala Olivier de Sardan o projeto revela que há a necessidade de “fazer o bem”, 

investindo na educação e ao mesmo tempo levando debates atrelados ao agronegócio como 

agente principal da modernização do cerrado e do estado do Mato Grosso do Sul, “daí resulta 

que o desenvolvimento tem uma forte conotação evolucionista e tecnicista” (1995, p.58).  

A participação no programa não é obrigatória, no entanto diversos professores, escolas 

e secretarias municipais são convencidos em uma coerção do SENAR e da FAMASUL a 

participarem. Assim, coloco em questionamento a autonomia dos profissionais da educação, 

principalmente quando estes estão em um regime de contratos com o estado e ao serem 

solicitados a participarem do concurso, não veem outra saída a não ser aceitar para manter seu 

emprego.  

 

Pesquisador: Na sua percepção, você acha que a maior parte dos professores que 
participam são os contratados ou os concursados? 
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Docente 1: Contratados 
 
Pesquisador: É uma percepção sua ou de fato é uma realidade? E porque você acha 
que tem uma adesão maior dos contratados? 
 
Docente 1: Uma realidade. Pode ser pelo fato de que do 1° ao 5° ano todos os 
professores são contratados. Mas assim, cá entre nós, os contratados sempre tomam a 
frente dos projetos da escola. 
 
Pesquisador: Eu tenho percebido isso. Você acha que por serem mais instáveis, eles 
têm mais "medo" de perder o emprego e aceitam os projetos sugeridos pelas escolas? 
 
Docente 1: Sim, os professores contratados abraçam a escola. Não que os efetivos não 
participam, mas eles não precisam "mostrar" serviço! 

 
 Este trecho da entrevista revela também outro ponto importante a ser destacado, a 

precarização do trabalho docente. Os contratos são cada vez mais comuns nas redes públicas 

de educação e a adesão destes profissionais contratados a projetos de interesse das secretarias 

municipais surgem como táticas de permanência em seus empregos. 
 Os profissionais da educação ao participarem do concurso, assim como os discentes, 

geram materiais que podem ser utilizados pelo agronegócio, tanto no que diz a respeito de um 

projeto que eles queiram implementar ou até mesmo em propagandas do setor, sem que haja 

nenhum tipo de remuneração para aquele que produziu. 

 

12.5. Fica autorizado ao SENAR/AR-MS, sem ônus e definitivo, pelo autor ou seu 
responsável, a utilização dos trabalhos, ao público em geral, todo e qualquer tipo de 
comunicação, divulgação, veiculação e enfim, publicidade e promoção relativamente 
ao seu nome, bem como as imagens e vozes obtidas em materiais e eventos, para fins 
de divulgação em publicações, em materiais e eventos da instituição, incluindo 
eletrônicos e na internet, desde que citada a autoria dos trabalhos. 

 

 No artigo 12.5 do regulamento do concurso fica claro a apropriação do trabalho gerado, 

assim acredito que a autonomia dada aos profissionais de educação, seja relativizada. A 

criatividade gerada e trabalhada em sala de aula ou nos projetos individuais dos docentes são 

vendidas como uma maneira de trabalho com autonomia, no entanto há a exploração do trabalho 

intelectual e criativo desses professores e alunos.  

 Porém o discurso empresarial encaixa-se dentro da nova era do corporativismo 

econômico através da “constelação discursiva” dos termos “desenvolvimento sustentável”, 

“responsabilidade social” e “participação” (BRONZ, 2011, p.17). Esses termos fazem parte da 

“sedução” empresarial para que as pessoas passem a  aderir suas demandas. O mesmo ocorre 
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com os profissionais da educação que atendem à demanda do agronegócio na região envolvidos 

na psicosfera do desenvolvimentismo atrelado a modernidade e ao progresso do estado. 

  

Considerações finais 

 

 Agendas conservadoras, reacionárias e retrógradas são abraçadas pelo agronegócio, 

mesmo não sendo diretamente ligadas à agropecuária. A manutenção da sociedade brasileira 

nos moldes arcaicos contribui para que os atores do agronegócio se mantenham com o poder, 

articulando estratégias e táticas que somam a seus favores, atropelando ideias contrárias às suas 

e impondo suas ideologias sobre as demais.  

Os processos que desenharam o atual cenário escolar no estado do Mato Grosso do Sul 

demonstram uma face do desenvolvimentismo do agronegócio e as concepções do mercado que 

estes são atrelados. Além disso, “progresso” com objetivos “desenvolvimentistas”, coloca à 

mercê direitos básicos da autonomia dos profissionais da educação. 

Como afirma Mezáros “no reino do capital, a educação é, ela mesma, uma mercadoria” 

(2008, p.16), e no caso deste trabalho para além de mercadoria é uma ferramenta convincente 

das ações do agronegócio. A ideia de progresso disseminada deturpa o real sentido atrás desse 

discurso. A “sedução” da população para “progredir” junto com as investidas do capital é de 

grande valia para o sucesso deste setor. 

O discurso é considerado inserido no âmbito social mais amplo ligado a todos os tipos 

de relações de poder (DIXON, 2010). Por consequência educação para esses empresários do 

agronegócio é estabelecida como um vínculo de ligação ao desenvolvimento do país, porém um 

desenvolvimento com focos voltados para a visão do mercado e das ideologias do capital.  
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A ESCOLA TERRITORIALMENTE SITUADA 

Notas sobre uma experiência de Educação do Campo e Educação de Tempo Integral no 
sertão catarinense 

Willian Simões1 
Juliana Bianchi Gilioli2 

 

Introdução 

O presente trabalho objetiva socializar estudos e resultados parciais de uma experiência 

extensionista que vem ocorrendo desde o ano de 2018 junto à Escola Básica Municipal (EBM) 

Bela Vista, uma escola do campo localizada no espaço rural do município de Nova Itaberaba, 

Região Geográfica Imediata de Chapecó, Santa Catarina.  

Destacaremos que o referido município está localizado na região, parte, do que já foi 

denominado sertão catarinense, palco da Guerra do Contestado e outros inúmeras intervenções 

do estado e da iniciativa privada com vistas à sua colonização e seu suposto desenvolvimento, 

cujos conflitos territoriais e sequelas persistem na atualidade (RENK, 1991; VALENTINI; 

RADIN, 2011; VALENTINI; RADIN, 2016;). Atualmente, nesta região, muito embora a 

diversidade camponesa se faça presente (indígenas, pequenos agricultores, assentados da 

reforma agrária, atingidos por barragens, agroecologistas, entre outros), evidenciamos um 

predomínio da agricultura familiar em diferentes expressões, o que inclui forte integração à 

cadeia produtiva de aves, suínos e leite (ALBA, 2008; CORAZA, 2016). 

A referida experiência em andamento faz parte de um programa de formação continuada 

de professores intitulado “Nos Caminhos da Práxis”, resultado de uma articulação entre a 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS, Campus Chapecó), a Associação dos Municípios 

do Oeste de Santa Catarina (AMOSC) e o poder municipal de Nova Itaberaba. Trata-se de uma 

experiência que nasceu com o objetivo de manter a escola supramencionada ofertando 

escolarização no campo, da Educação Infantil aos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 
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Espaço, Tempo e Educação (UFFS), do Coletivo de Estudos sobre Conflitos pelo Território e pela Terra 
(ENCONTTRA) e da Rede de Pesquisadores ligados ao Centro de Estudos de Geografia do Trabalho (CeGeT). 
Contato: willian.simoes@uffs.edu.br  
2 Pós-graduada em Psicopedagogia. Diretora de Escola Municipal em Nova Itaberaba. Graduada em Pedagogia 
pela UDESC. Contato: julianabgilioli@yahoo.com.br 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 14 – Educação do/no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

6991 
 

5º ano). Escolarização ancorada nos pressupostos da educação do campo, da educação integral 

e de jornada ampliada (de tempo integral). 

Nesse sentido, consideramos uma experiência emblemática a ser socializada que corre 

na contramão da história educacional brasileira ao não aderir à sistemática em curso no país em 

que há fechamento de escolas no campo, a oferta de uma rede de transporte escolar nem sempre 

segura e a nuclearização do atendimento escolar nas sedes dos municípios (SCHWENDLER, 

2005; SIMÕES, 2009; MARIANO E SAPELLI, 2014; GROFF; MEURER, 2018). Assim 

como, pode ser considerada emblemática ao se desafiar a pensar a oferta de uma matriz 

curricular cuja intencionalidade político-pedagógica é perpassada pela compreensão de campo 

como território de vida. 

Ancorando-se em uma perspectiva dialógica e relacional de trabalho, esta experiência 

vem buscando superar a noção pragmática de extensão como transmissão vertical de 

conhecimentos, de entrega de algo (conhecimento, pacote ou proposta pedagógica, receita 

pedagógica, entre outros) a alguém ou a um coletivo tido como recipiente, mas como ação 

coletiva em que saberes e experiências são compartilhadas (sobretudo entre professores, 

professoras, gestores e comunidade escolar) com vistas à superação de uma dada situação-limite 

(FREIRE, 1983). 

A partir desta perspectiva ético-política e inspiradas pela noção de pesquisa participante 

(FALS BORDA, 1981; BRAND),  reuniões de trabalho foram realizadas ao longo do segundo 

semestre de 2018, assim, também, alguns trabalhos de campo com vistas a uma melhor 

apreensão da infraestrutura da escola, do perfil dos estudantes e professores e, por fim, do 

entorno da comunidade, o que resultou na criação de uma nova matriz curricular que passou a 

ser ofertada à comunidade escolar a partir deste primeiro semestre de 2019. 

Neste trabalho, pretendemos apresentar os resultados destes primeiros passos dados que 

não só impediram o fechamento de uma escola no campo, mas também iniciaram a oferta de 

um processo de escolarização mais contextualizado, articulado com o território (SAQUET, 

2009; 2013; HAESBAERT, 2014). Desta forma, sustentaremos em nossas argumentações a 

compreensão de que estamos construindo uma experiência de “escola territorialmente situada” 

em que educação do campo e educação de tempo integral encontram-se entrelaçadas. 
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No sertão catarinense, uma escola do campo resiste 

 A experiência que aqui estamos registrando vêm ocorrendo no espaço rural do 

município de Nova Itaberaba, como já mencionamos anteriormente, localizado na Região 

Geográfica Imediata de Chapecó, Oeste do estado de Santa Catarina, sul do Brasil. A região 

oeste, de modo geral, reúne municípios cuja trajetória histórica é muito mais longa e mais 

complexa que a história de suas emancipações políticas, pois estamos tratando de um território 

fronteiriço que, conforme Valentini e Radin (2011), passou por profundas transformações ao 

longo da primeira metade do século XX e, argumentaremos adiante, continua sendo território 

de expansão capitalista, por exemplo, do agro-hidro-negócio do abate de aves, suínos e leite. 

Com base nos estudos dos autores supramencionados, podemos compreender que 

estamos tratando de território fronteiriço pelo conjunto de disputas em sua história de 

demarcação político-administrativa, mas também a partir dos conflitos originados pelas formas 

distintas de ocupação e uso das terras (uso comum x propriedade privada). Ora em tensão com 

a Argentina (país vizinho), ora com o estado do Paraná, ora como terra a ser conquistada pelos 

colonizadores. Sobretudo na primeira metade do século passado, colonizadores de origem 

europeia que, induzidos por determinados interesses governamentais e empresariais (migravam 

do litoral catarinense ou sobretudo do interior de outras partes do sul do país) entraram em 

tensão contra aqueles que tradicionalmente ocupavam e produziam seus territórios de vida na 

região (povos kaingang, guaranis e caboclos, por exemplo). 

Na visão das empresas colonizadoras e do poder público da época, era necessário fazer 

a limpeza, a ocupação e a modernização do sertão. É proposital aqui a retomada do conceito de 

sertão que, diante da literatura consultada, parece ter ficado na primeira metade do século XX, 

mas que em nova roupagem, pode ser muito útil para compreender a atualidade da questão 

agrária no oeste de Santa Catarina, uma vez que abarca as raízes que sustentam os processos 

perversos de desterro e espoliação em nome do desenvolvimento. 

Na atualidade, evidenciamos conflitos entre agricultores familiares e indígenas, entre 

assentados da reforma agrária e agentes do agronegócio da soja ou do milho, assim como a 

monopolização do território dos pequenos agricultores à lógica do agro-hidro-negócio do abate 

de suínos e aves, por exemplo.  Os que não se encaixam em determinado modelo de 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 14 – Educação do/no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

6993 
 

desenvolvimento, são considerados atrasados e empurrados para a periferia do sistema-mundo-

moderno-colonial, nem sempre encaixados como beneficiários de políticas públicas. 

No Brasil, o conceito de Sertão era utilizado para se referir aos “extensos lugares 

afastados do litoral ou dos espaços urbanos, cobertos de mata ou, ainda, aos chamados vazios 

demográficos” (VALENTINI; RADIN, 2011, p. 10). Estariam ligados a esta ideia, ainda, 

termos como espaço selvagem, bárbaro, inóspito, incivilizado em que a eles estariam ligados 

todos aqueles que não se encaixavam na nova ordem que se estabelecia. Como ressaltam 

Valentini e Radin (2011, p. 11): 

[...] na colonização do sertão catarinense, essas representações foram relacionadas aos 
grupos indígenas e caboclos, identificados com tudo o que representava atraso e 
incivilidade, o que colocava a necessidade de superar tal modo de ser, pois não se 
inseria na perspectiva do progresso, de modernidade e da civilização almejados. Esse 
entendimento favoreceu a chamada “limpeza do sertão” promovida com a partir da 
Guerra do Contestado.  

 Este processo de colonização favoreceu a apropriação privada da terra, contribuindo 

para constituir “uma base produtiva composta principalmente pela agropecuária”. Entre os 

efeitos, Renk (1991) destaca a desestruturação sistemática e violenta de modos de vida cujas 

terras eram costumeiramente legitimadas pela posse e onde ocorriam agricultura de pequena 

escala (em terras de plantar) e criação de animais para autoconsumo (em terras de criar), 

persistindo em alguns lugares, ainda, a extração de erva-mate. Ocorria um processo de 

subordinação destas terras aos interesses empresariais da época sustentada pela lógica da 

propriedade privada, tanto para colonização quanto para submeter os que aqui habitavam ao 

modelo de cuidado dos animais em terras cercadas3. 

 Neste trabalho, a retomada do conceito de sertão catarinense nos ajuda a relembrar que 

estamos tratando de uma região manchada e marcada pelos conflitos por terras e territórios 

cujas sequelas persistem até a atualidade, uma vez que ações públicas e privadas continuaram 

(e ainda continuam) sendo realizadas sob a sustentação da ordem, do progresso e/ou do 

desenvolvimento, a exemplo da instalação e funcionamento de grandes frigoríficos e a 

construção de usinas hidrelétricas. 

 
3 O estudo de Arlene Renk (1991) nos permite evidenciar violências de um processo colonizador em que rupturas 
profundas ocorrem no modo de vida daqueles que tradicionalmente ocupavam as terras originárias do que podemos 
denominar de sertão catarinense, em particular na sua pesquisa, os territórios onde hoje estão os municípios de 
Ponte Serrada e Vargeão-SC.  
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Sob o desígnio do progresso, conforme aponta o estudo de Picoli (2012), muitos foram 

os desterrados e atingidos pelas perversidades da expansão capitalista no oeste de Santa 

Catarina e, por outro lado, são estes que resistem no espaço rural da região, entre eles povos 

indígenas, pequenos agricultores, assentados da reforma agrária, atingidos por barragens, 

agroecologistas, entre outros.  

 Ao estudar a inserção da Usina Hidrelétrica de Itá-SC no território do Alto Uruguai na 

segunda metade do século XX, Picoli (2012, p. 85) destaca que as famílias de colonos que se 

estabeleceram na região impulsionados pelo Estado e empresas colonizadoras “eram entendidas 

pelos poderes públicos e pela opinião pública brasileira de modo geral, como os grandes arautos 

do progresso, promotoras da integração nacional, do desenvolvimento da região e, por 

correspondência, da nação”. O referido autor, com base em estudos documentais, destaca que: 

[....] a noção de progresso regional diferenciado é tão interiorizada que é comum 
encontrar publicações que defendem incisivamente que ali se vive em outro Brasil, 
que os problemas que afligem a população brasileira em geral são diminutos nas 
antigas regiões coloniais, que o desenvolvimento humano aí é indubitavelmente 
superior etc. (PICOLI, 2012, p. 85).  

 

 Esse discurso estará na base de argumentação dos que contribuíram para a construção 

de hidrelétricas com vistas ao aproveitamento do potencial energético da Bacia do Rio Uruguai, 

mas persiste até hoje em relação à cadeia da carne. Atualmente, muito embora a diversidade 

camponesa se faça presente, evidenciamos um predomínio da agricultura familiar em diferentes 

expressões, o que inclui forte integração às agroindústrias do agronegócio (ALBA, 2008; 

CORAZA, 2016). 

O trabalho de Ripplinger (2019, p. 33-34) afirma que, atualmente, “as grandes empresas 

do ramo de carnes presentes no Oeste de Santa Catarina estão entre as principais exportadoras 

destes produtos e seus derivados no Brasil”, destacando que somente em 2016, “Santa Catarina 

foi responsável por cerca de 23,24% do total de aves exportadas pelo país (aproximadamente 

1.000.780 toneladas)”. Somente a mesorregião do Oeste Catarinense representou naquele 

momento cerca de 78% deste total produzido, se destacando entre as cinco microrregiões mais 

produtivas a de Joaçaba, Chapecó, Concórdia, Xanxerê e São Miguel do Oeste, 

respectivamente. A autora ainda destaca a Rússia como sendo um dos principais países 

exportadores da carne suína e bovina. 
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Pertile (2011), ao tratar sobre o capital agroindustrial catarinense, destaca o papel do 

Estado na criação de suportes para o desenvolvimento do capital privado, o que engloba 

capacidade financeira para ofertar investimentos de longo prazo e executar programas de 

incentivos; criação e manutenção de infraestrutura de transporte, energia e telecomunicação, 

assistência técnica e crédito. O trabalho da referida pesquisadora nos permite evidenciar se, em 

um dado momento da história, o consórcio público-privado fomentou as mudanças profundas 

no processo de colonização do sertão catarinense, espaço a ser modernizado. No desenrolar da 

história, este mesmo consórcio é fator decisivo pelo desenvolvimento capitalista das 

agroindústrias do agro-hidro-negócio ligado à cadeia da carne. Fico pensando se, para a elite 

econômica do estado de Santa Catariana, o oeste não continua sendo o grande sertão. 

Por outro lado, o estudo de Alba (2008, p. 41-43) nos permite afirmar que a Geografia 

rural do Oeste Catarinense não pode ser compreendida, apenas, pela forte presença dos 

frigoríficos, mas também pelas resistências empreendidas por agricultores que não se 

adequaram e não se submeteram a este modelo de integração, forjando agroindústrias de base 

familiar e ancorada nos pressupostos da economia solidária. Picoli (2012, p. 86) ressalta que 

esta região é berço dos principais movimentos sociais que denomina de “novo tipo”, como “o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento dos Atingidos por 

Barragens (MAB), Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), Movimento Indígena (MI)”. 

Podemos mencionar, também, as cooperativas de economia solidária e que possuem trabalhos 

em agroecologia, como a Associação dos Pequenos Agricultores do Oeste Catarinense 

(APACO), a Cooperativa Agropecuária dos Agricultores Familiares de Tenente Portela 

(Cooperfamiliar), a Cooperativa Central Sabor Colonial, assim como o sindicalismo rural 

ligado à Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Santa Catarina (FETRAF-

SC), entre outros. 

 Coraza (2016, p. 104) destaca que, apesar das profundas transformações técnicas e 

científicas ocorridas no seio da agricultura familiar a partir da integração às agroindústrias da 

cadeia da carne de suínos e aves ou até mesmo o leite, muitos são os agricultores que “ainda 

continuam proprietários de suas terras e de seus meios de produção” e que, apesar da elevada 

perda de autonomia sobre sua produção, ainda resistem “elementos de seu antigo modo de vida 

de colonos e de agricultores familiares”.  
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O autor ainda lembra que a complexificação tecnológica deste modelo de tecnificação, 

sobretudo a partir dos anos de 1990, resultou em um conjunto de crises no seio da agricultura 

familiar, podendo ser destacado: exclusão de agricultores do modelo deste modelo de 

integração, descapitalização das pequenas propriedades agrícolas, migração forçada dos 

agricultores para os centros urbanos, em particular, da juventude. Estudo realizado por Ferrari 

(2004) já evidenciava neste início de século que este cenário de crise também estava 

contribuindo para o desenvolvimento de atividades não agrícolas na região em destaque. 

O fluxo migratório do rural para as sedes dos municípios, mas sobretudo para núcleos 

urbanos mais densos é apontado por Coraza (2016, p. 115) como sendo “o sintoma mais agudo 

dessa crise”. Conforme o autor: 

[...] este movimento foi mais acentuado na população jovem que, compelidos pela 
falta de perspectiva, pela grande instabilidade da renda agrícola e pela baixa-
autoestima vivenciada pelo produtor rural, se deixaram seduzir pelos atrativos da vida 
urbana. A saída dos jovens agricultores do campo acarreta, além do empobrecimento 
e envelhecimento da população rural, o despovoamento de localidades inteiras, 
dificulta não só a sucessão familiar, mas inclusive a reprodução social da agricultura 
familiar e o futuro da própria atividade agrícola (CORAZA, 2016, p. 115). 

 A intensificação do deslocamento populacional do rural para o urbano foi captado pela 

Empresa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (SILVA; HEIDEN; AGUIAR E 

PAUL, 2003), cujos dados dispostos pela pesquisa permitiu evidenciar a partir dos dados 

demográficos de 1980, 1990 e 2000 que foi maior o êxodo rural de pessoas na faixa etária entre 

10 a 30 anos de idade, ou seja, os dados “evidenciam que cada vez mais são os jovens em idade 

escolar e as famílias jovens que deixam o campo na região Oeste Catarinense”. 

Reche (2017), ao buscar entender o processo de estruturação urbana de Chapecó-SC, 

por exemplo, umas das consideradas cidades-polo da região oeste de Santa Catarina, ressalta 

como o referido município foi atingido por este modelo de desenvolvimento ancorado na lógica 

agroindustrial do agronegócio, sobretudo porque as empresas que aqui se instalavam não só 

mudaram a estrutura produtiva no campo, mas também chamavam a atenção daqueles que 

buscavam outras fontes de geração de renda. 

 Na pesquisa realizada pela por Silva, Heiden, Aguiar e Paul (2003, p. 75) não só consta 

que a migração de jovens foi intensa, como também que são as unidades familiares entre 5 a 50 

hectares as mais impactadas por este fenômeno, compreendendo, sobretudo, “agricultores 

descapitalizados, com pouca infraestrutura de produção, que exploram produtos básicos e cuja 
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produção agrega pouco valor” (p. 75). A pesquisa aponta que “os agricultores com pequena 

escala de produção, insuficiente para a manutenção da família, forçam, muitas vezes, a 

migração de seus filhos jovens com potencial de competir no mercado de trabalho urbano” e 

que o aumento do êxodo rural identificado a partir dos dados referentes aos anos de 1980 a 2000 

pode ser visto como sendo uma ameaça ao “desenvolvimento rural” proposto, uma vez que vem 

elevando “o processo de envelhecimento relativo da população que vive no campo”, assim 

como de sua masculinização (SILVA; HEIDEN, AGUIAR E PAUL, 2003, p. 84). 

 O trabalho de Melo (2006) destaca que a crise vivida pela agricultura familiar sobretudo 

a partir dos anos de 1990 contribuiu na diluição dos limites existentes entre a vida no rural e no 

urbano, fato que também veio contribuindo para fortalecer a migração da juventude para os 

centros urbanos. Na visão do pesquisador “a contrastação da cultura urbana em relação à 

camponesa, toma esta como “atrasada”, operando uma dominação simbólica que se constitui 

em “estigmas negativos” que muitos jovens buscam se livrar, lançando mão das estratégias de 

migração” (p. 04). 

Entre outros fatores que estariam interligados, segundo Melo (2006), está a 

masculinização e a escolarização a partir de uma tradição urbanocêntrica no âmbito das 

políticas públicas. Na visão do autor, se no passado, para o exercício das práticas agrícolas 

bastava um conjunto de saberes e técnicas repassadas pelas antigas gerações. Na atualidade, os 

pais e seus respectivos filhos enxergam na escola a possibilidade de uma vida melhor e, em 

particular para muitos jovens, esta vida melhor não está necessariamente no espaço rural. 

Ressalta, ainda que se até o final dos anos de 1980 “no meio rural do Oeste de Santa Catarina 

o ensino fundamental” (antiga quarta série) “era realizado em escolas localizadas nas próprias 

comunidades”, com o tempo estas escolas foram sendo fechadas e os estudantes, por meio de 

um processo que ficou conhecido como “nucleação do ensino”, passaram a ser deslocados para 

os núcleos urbanos dos municípios.  Melo (2006, p. 14), com base em seus estudos, considera 

que: 

[...] a escola frequentada pelos filhos dos agricultores, localizadas no espaço urbano, 
cuja homogeneidade dos planos educacionais, em geral, não valoriza e muito menos 
considera a diversidade, expõem-nos a um sistema de aprendizagem que, de forma 
subliminar ou mesmo objetivo, faz apologia ao meio urbano em detrimento ao meio 
rural e suas particulares relações sociais, produtivas e culturais. Ao desvalorizar, de 
forma preconceituosa, os saberes familiares e o espaço rural, porque são tomados 
como “atrasados, o sistema de nucleação do ensino contribui para solapar os alicerces 
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onde no passado estava assentado o habitus camponês e cujos resultados, em muitos 
casos, passa a ser a negação – por parte dos jovens – da identidade do agricultor.  

O trabalho de Stein, Risson, Schuck e Mahl (2019), a partir de uma pesquisa realizada 

com jovens da agricultura familiar, reitera que a migração das juventudes rurais continua sendo 

uma realidade no Brasil e que as causas desta movimentação são muitas, entre elas destacam-

se as “dinâmicas familiares, oportunidades sociais e de escolaridade e desejos de estabilidade 

financeira”. No entanto, a partir do estudo realizado, os referidos autores apontam que:  

[...] o abismo que havia entre a cidade e campo, hoje, tornou-se uma linha tênue onde 
as diferenças não podem ser entendidas somente como um rural primitivo ou um 
urbano civilizado. Isso não significa também que este “novo rural” representa 
melhoria de vida para a totalidade da população do campo. Os jovens cultuam laços 
que os prendem ainda à cultura de origem, ao mesmo tempo em que percebem sua 
autoimagem refletida no espelho da cultura urbana (STEIN, RISSON, SCHUCK E 
MAHL, 2019, p. 111).  

 Os jovens participantes desta pesquisa apontam diferentes incentivos que podem 

contribuir para a permanência das juventudes no campo, entre eles destacamos: condições 

financeiras favoráveis na unidade familiar; processo de escolarização que respeita o campo 

como espaço de vida e voltada à dinâmica social e produtiva da agricultura familiar; o 

desenvolvimento de políticas públicas e ações das cooperativas locais (formação profissional e 

tecnológica, assistência técnica, infraestrutura para lazer e cultura); valorização dos pais e 

oportunidade de maior protagonismo da juventude no envolvimento da gestão na unidade 

familiar (STEIN, RISSON, SCHUCK E MAHL, 2019, p. 108).  

 É a partir deste cenário complexo e contraditório que estamos construindo uma 

experiência extensionista que teve como objetivo primeiro manter uma escola municipal 

resistindo no campo, oportunizando processos formativos ancorados em pressupostos político-

pedagógicos da educação do campo e em jornada ampliada de escolarização, ou seja, uma 

escola do campo de tempo integral – como aprofundaremos a seguir. Uma escola situada em 

uma região cujas marcas históricas sustentadas pelo consócio público-privado contribuíram 

para produzir a noção de rural como espaço do atraso, sertão que precisa ser modernizado, 

espaço-mercadoria na periferia das políticas públicas essenciais para a vida e permanência; um 

campo cuja ambiência tem contribuído para expulsar parte significativa da população para 

centros urbanos ou para outras partes do país, com destaque para a juventude. 
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Assim, também, agrega-se a noção de que determinados agricultores ou sujeitos do 

campo (sejam indígenas ou de origem cabocla) estão fadados ao passado e ao fracasso (fim do 

campesinato) ao não aderirem o modelo de integração proposto pelas agroindústrias do agro-

hidro-negócio. Ao mesmo tempo, produziu-se territórios de resistência em que não só povos 

originários expressam suas territorialidades específicas etnicamente diferenciadas e defendem 

suas terras, mas desenvolvem alternativas de vida em assentamentos da reforma agrária, em 

pequenas unidades familiares, na forma de agroindústrias familiares, cooperativas de economia 

solidária, agroecologia, entre outros. 

 A defesa da escola do campo nesta região passa pelo reconhecimento destas múltiplas 

facetas da expansão capitalista no espaço rural, pois resistir, permanecer no campo enquanto 

política pública, passa pelo enfrentamento a um legado cujas raízes estão fincadas na noção de 

sertão catarinense e persistem na atualidade em diferentes entendimentos e práticas do poder 

público e/ou da iniciativa privada com impactos na gestão do território. A exemplo de 

reconhecer que é possível existir no campo uma escola de qualidade cuja escolarização preze 

pela emancipação de seus estudantes. Uma escola de tempo integral em que crianças de 

qualquer parte do município, independente do perímetro em que habitam, possam estudar e 

mergulhar em um processo formativo comprometido com a plenitude de seu desenvolvimento 

humano, um percurso de formação articulado aos territórios de vida e seus interesses. Uma 

escola que possa contribuir para fortalecer o trabalho futuro em que o campo seja espaço 

possível de se viver em qualquer momento da vida.    

A relação escola-território nos processos de ensinar e aprender: educação do campo em 

tempo integral como possibilidade 

Nos ancoramos no campo intelectual da Educação do Campo que orientou acerca da 

necessidade de superação das visões negativadas sobre o rural, abrindo o debate em defesa do 

rural como território de vida em que os sujeitos do campo possuem o direito de acesso e 

permanência em uma escola próxima de seus locais de moradia, cuja escolarização esteja 

estruturada pelos conhecimentos científico-didáticos, mas também oportunize o 

estabelecimento de conexões com os saberes e as práticas dos sujeitos do campo, com as fontes 

pedagógicas da realidade (SOUZA, 2016; GHEDINI, 2017; SIMÕES, 2018).  
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Mas, também, procuramos estabelecer diálogos com as contribuições acumuladas 

acerca de experiências de escolarização em jornada ampliada – tempo integral (CORÁ; LOSS; 

BEGNINI, 2012). Foi preciso sustentar a compreensão de que não se tratava de pura e simples 

ampliação de carga-horária com a continuidade de oferta de mais escolarização com base nas 

tradicionais disciplinas escolares, mas da possibilidade de oferta em contraturno de atividades 

e/ou oficinas pedagógicas com vistas à ampliação de repertórios formativos, compreendendo 

ações de cultura, política, economia, esporte, saúde, lazer, entre outros. É preciso salientar que 

nos inspiramos em um já extinto programa ofertado pelo Governo Federal: o Programa “Mais 

Educação”.  

Nesse sentido, assumimos o compromisso de elaborar uma proposta político-

pedagógica visando a constituição de uma escola do campo que, segundo Caldart (2004, p. 37-

48) precisa contribuir: 

i) na constituição de um sujeito consciente de transformações, que tenham como 

premissa a cooperação, a busca da justiça e da igualdade; 

 ii) na construção, desde a infância, de uma visão de mundo crítica e histórica, que 

amplie a capacidade dos alunos e alunas “a tomar posição diante das questões do seu 

tempo”, “a respeitar e ao mesmo tempo reconstruir modos de vida” e a “pensar por conta 

própria”; 

 iii) no cultivo de identidades: a) elevando a autoestima dos estudantes com vistas a 

superar traços de “baixa autoestima acentuado, fruto de processos de dominação e 

alienação cultural”; b) trabalhando com a memória e a resistência cultural das famílias 

e da comunidade, objetivando ajudar a superar a vergonha ‘de ser da roça’ e aprender a 

“valorizar a história dos seus antepassados”; c) potencializando a ação social, ajudando 

a projetar, no movimento de ensinar e aprender na escola, grandes utopias coletivas que 

podem melhorar as condições de vida da sociedade;  

iv) na socialização e produção de diferentes saberes e conhecimentos, buscando 

promover o encontro e o confronto político-pedagógico de conhecimentos cotidianos e 

científicos que elevem a capacidade de compreensão e ação no mundo, assim, também, 

ampliem o repertório cultural, artístico e esportivo dos estudantes.  
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A matriz curricular da escola, ancorada nos pressupostos da educação do campo e em 

experiências e reflexões já delineadas acerca da educação de tempo integral, passou a ser 

composta por duas partes: uma, mais voltada aos componentes curriculares da Base Nacional 

Comum Curricular e; outra, constituída pelo que estamos denominando de Atividades 

Curriculares de Tempo Integral (ACTI), estas são oficinas pedagógicas que passaram a ser 

ofertadas no período contraturno (período da tarde, quatro vezes por semana). Estas duas partes 

estão articuladas por macrocampos de conhecimentos, em que cada macrocampos é composto 

por um conjunto de temáticas de interesse (ementa temática) que podem ser tomadas para o 

trabalho pedagógico interdisciplinar tanto nos componentes como nas oficinas.  

São os macrocampos: i) Alfabetização e Letramento em Matemática e Linguagem; ii) 

Cultura, arte e educação patrimonial; iii) Esporte e Saúde; iv) Tecnologia e Comunicação; v) 

Agricultura familiar, ambiente e sustentabilidade; vi) Formação social, comunidade e 

desenvolvimento humano. É no ementário de alguns destes macrocampos que podemos 

evidenciar a intencionalidade pedagógica em articular melhor o processo de escolarização aos 

territórios de vida dos sujeitos do campo, neste caso: filhos e filhas da agricultura familiar.  

A partir destes macrocampos, a proposição de se trabalhar com temas como a memória 

da comunidade, a produção familiar na agricultura e seus desafios na contemporaneidade, o 

cultivo de alimentos saudáveis já desenvolvidas pelas famílias, o uso de plantas medicinais e o 

acesso às práticas tradicionais de cura (benzedeiras), a preocupação com as reservas ambientais 

e o consumo sustentável, a convivência cooperada e comunitária dão sinais de que a EBM Bela 

Vista se propõe como sendo territorialmente situada.  

A experiência em andamento, por meio de atividades pedagógicas já desenvolvidas por 

estudantes e professores – a exemplo da construção de uma horta escolar com base nas práticas 

e saberes das famílias, da criação e cuidado de pequenos animais, da realização de oficinas que 

trataram de assuntos como o cuidado com o solo e as sementes, os quintais produtivos e a 

alimentação saudável – nos permitem evidenciar que o território enquanto “construção coletiva 

e multidimensional, com múltiplas territorialidades” , ou ainda enquanto “apropriação social do 

ambiente; ambiente construído, com múltiplas variáveis e relações reciprocas” (SAQUET, 

2009) passou a ser, ainda que de forma não tão consciente até o presente momento,  um 

importante espaço-dispositivo capaz de contribuir em processos de ensino e aprendizagem mais 
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significativos aos estudantes. E, nesse sentido, compreendemos que uma escola territorialmente 

situada é aquela que possui, também, entre suas intencionalidades, ter o território de vida como 

fonte pedagógica dos processos de ensinar e aprender na escola. Vejamos nas fotos a seguir, 

alguns registros destas atividades pedagógicas:  

Foto 01: Horta Escolar, Escola do Campo em Tempo Integral Bela Vista, Nova Itaberaba- SC, 2019.    

    

 

 

 

Fonte: Acervo da Escola.  

Foto 02: Oficina de panificados com representações da agricultura familiar, Escola do Campo em Tempo 
Integral Bela Vista, Nova Itaberaba- SC, 2019.  

    

 

 

 

 

Fonte: Acervo da Escola.  

Foto 03: Oficina de ambiente e sustentabilidade, Escola do Campo em Tempo Integral Bela Vista, Nova 
Itaberaba- SC, 2019.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da Escola. 
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A EBM do Campo Bela Vista já conta, somente neste primeiro semestre de experiência 

de tempo integral e se reconhecendo cada vez mais como uma escola do campo, com cerca de 

105 crianças matriculadas (registrando um aumento inicial de, pelo menos, 30 novas matrículas) 

e tem previsão de chegar, em 2020, a 130 matrículas, quase dobrando seu efetivo de estudantes. 

Há em torno de 25 estudantes que estão percorrendo, por meio do transporte escolar, o trajeto 

cidade-campo, o que tem permitido vivenciar a experiência de que uma escola do campo, com 

investimento, pode ser sim uma referência aos que vivem no urbano. 

E, nesse sentido, também é situada ao se colocar na contramão da história da educação 

brasileira de tradição urbanocêntrica em que se fazem presentes a prática de fechamento das 

escolas do campo e o processo de nucleação cujos efeitos podem ser catastróficos, como 

mencionamos na seção anterior. Dados do Censo Escolar nos permitem afirmar que somente 

em relação à oferta do Ensino Fundamental Regular, entre os anos de 2010 e 2016, houve 

redução de 27,8% de estabelecimentos de ensino públicos municipais no espaço rural 

catarinense. Esse mesmo percentual de redução ocorreu na Região Geográfica Imediata de 

Chapecó-SC. Nova Itaberaba tinha em 2010 duas escolas localizadas no rural e hoje só tem 

uma, a escola território deste trabalho. 

Tal fato tem colocado o debate sobre o rural e suas potencialidades, com vistas à 

superação das visões negativadas. Sua matriz curricular, conforme mencionado neste texto, 

assim como o desenvolvimento de atividades pedagógicas já realizadas, tem nos permitido 

evidenciar relações escola-território de vida, levando em consideração nos processos de ensinar 

e aprender na escola os saberes, as práticas, a cultura, o trabalho, as relações políticas e 

comunitárias. E é a partir desta experiência que procuramos sustentar a compreensão de que a 

partir da Educação do Campo é possível construir escolas no campo territorialmente situadas. 

 

Considerações finais 

 O presente trabalho procurou apresentar primeiras sínteses elaboradas a partir de uma 

experiência extensionista que vem sendo realizada em uma escola do campo de tempo integral. 

Uma escola que estava ameaçada pelo fechamento devido à drástica diminuição da demanda 

de estudantes e o processo de nucleação do atendimento escolar na sede do município. Diante 

deste cenário, formou-se um grupo de trabalho interinstitucional que elaborou uma nova matriz 
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curricular que não só buscou contemplar os componentes curriculares típicos da educação 

básica, mas também propõe, a partir da perspectiva de Educação do Campo e de Jornada 

Ampliada (Tempo Integral) a realização de um conjunto de oficinas pedagógicas no 

contraturno. 

Nesta matriz curricular, conhecimentos científicos e oficinas pedagógicas são 

articuladas por campos do conhecimento que funcionam como eixos formativos. Cada campo 

do conhecimento possui um ementário que pode servir como ponto de partida tanto para o 

trabalho com os conhecimentos científico-didáticos das áreas do conhecimento, quanto para o 

trabalho com as oficinas pedagógicas. A experiência já permite evidenciar que a referida matriz 

tem conduzido a processos de ensinar e aprender na escola mais articulados aos territórios de 

vida dos sujeitos escolares. O território, desta forma, se constitui como importante fonte 

pedagógica. 

Assim, a experiência em andamento tem nos possibilitado afirmar que a escola 

supramencionada vem se constituindo em uma escola territorialmente situada. É 

territorialmente situada porque as ações pedagógicas desenvolvidas dialogam com o território 

da agricultura familiar, suas demandas e seu potencial educativo – trabalho, cultura, economia 

e ambiente. Pode-se dizer, desta forma, que uma escola territorialmente situada é aquela em 

que os processos formativos estão vinculados aos territórios de vida, muito embora não se 

reduzam a eles. Mas também é situada por compreender o campo como território de vida em 

que é possível ter escola e ser criança, viver a infância na inter-relação campo-cidade, sem 

abandonar o campo, sem precisar migrar de forma brusca e viver parte do percurso formativo 

desvinculado de sua comunidade. E, mais do que isso, são escolas que reafirmam o campo e a 

agricultura familiar como possibilidade, superando preconceitos e ampliando repertórios de 

aprendizagem. 

 Oficina de avaliação apontou que alguns desafios se fazem presente, tal como repensar 

a oferta de oficinas que hoje são realizadas na sede do município, a exemplo da Fanfarra, do 

Balé e do Taekwondo. Na visão dos gestores, os alunos ficam cansados e observa-se um 

distanciamento pedagógico entre os instrutores que trabalham, sobretudo, a partir de diretrizes 

da secretaria municipal da cultura e a perspectiva pedagógica da escola. Outro desafio 

interessante está em acertar cada vez mais a estruturação do cardápio de alimentação e lanche, 
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para que as crianças tenham acesso a maior variação de alimentos e seus potenciais nutritivos 

(uma vez que elas passam o dia todo na escola e estão em fase de crescimento). O planejamento 

escolar ainda é motivo de debate, pois como elaborar um bom planejamento considerando maior 

relação entre os pressupostos da Base Nacional Comum Curricular e a comunidade, seu 

território, seus saberes e fazeres? 

Por outro lado, a atividade avaliativa realizada nos apontou que a rotina de trabalho, a 

convivência e a organização das oficinas foram melhorando ao longo deste ano letivo. Assim, 

também, melhorou a interação e a socialização entre os estudantes e a comunidade no 

desenvolvimento das atividades pedagógicas, apontou-se que os processos de ensinar e 

aprender também vêm fortalecendo o sentimento de pertencimento dos estudantes a um 

município, ao território do município, aos modos de vida. Outro elemento positivo foi o avanço 

na auto-organização e autonomia dos estudantes, que se servem sozinhos, contribuem com a 

organização e o cuidado com os espaços pedagógicos (salas e laboratório), realizam higiene 

pessoal, entre outros.   

 Por fim, cabe salientar que esta ação vem se destacando na região e instigando outras 

iniciativas, como é o caso do município de Águas Frias-SC, que implantou esta proposta no 

segundo semestre letivo. Outro dado relevante desta iniciativa é que ela atende uma das metas 

do Plano Nacional e Municipal de Educação, que prevê a oferta em tempo integral das escolas 

públicas. 
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EDUCAÇÃO DO/NO CAMPO E A ESCOLA FAMÍLIAS AGRÍCOLAS DE ITIÚBA-
BA  
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RESUMO: O presente artigo versa sobre a educação do/no campo com a pedagogia da alternância na Escola 
Famílias Agrícola de Itiúba-BA. Para isso, traz uma abordagem inicial do contexto, avanços e perspectivas que 
configuraram essa modalidade de ensino, destacando a conjuntura histórica a qual a educação do campo sempre 
foi posta em um segundo plano em detrimento da educação urbana. No segundo momento, versa sobre a legislação 
educacional que regulamenta e fomenta a educação do campo, entre essas Leis, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e Plano Nacional de Educação 
(PNE), além de alguns programas que auxiliam a educação do campo, como o Programa Nacional de Educação 
na Reforma Agrária (PRONERA) e o Projovem Campo – Saberes da Terra, que oferta qualificação profissional e 
escolarização aos jovens agricultores que não concluíram o ensino fundamental. Na terceira parte do artigo, 
discorre sobre a Rede das Escolas Famílias Agrícolas Integradas do Semiárido (REFAISA), trazendo como 
destaque as experiências vivenciadas nas aulas de campo das disciplinas Geografia Agrária em 2017 e da aula de 
campo realizado com estudantes da Graduação e Pós-Graduação das disciplinas Geografia Agrária e Dinâmica 
Espaciais do Campo em (2019) no município de Itiúba-BA, que permitiram perceber na prática como a educação 
do/no campo atrelada a pedagogia da alternância acontece e os resultados positivos que esta modalidade de ensino 
permite aos educando numa perspectiva pedagógica de ensino/aprendizagem e de valorização de suas vivencias 
do campo. 

Palavras-chave: Educação do campo; REFAISA; EFAI; Itiúba-BA. 
 
ABSTRACT:  This article deals with the education of the field linked to the pedagogy of alternation. To do so, it 
brings an initial approach to the context, advances and perspectives that shaped this modality of education, 
highlighting the historical context to which the education of the countryside has always been placed in the 
background to the detriment of urban education. Secondly, it deals with the educational legislation that regulates 
and promotes the education of the field, among these Laws, the Statute of the Child and Adolescent (ECA), the 
Law of Directives and Bases of the National Education (LDB), and National Plan of Education Program (PNE), 
as well as some programs that support rural education, such as the National Education Program for Agrarian 
Reform (PRONERA) and Projovem Campo - Saberes da Terra, which offer vocational qualification and schooling 
to young farmers who have not completed the elementary School. In the third part of the article, it discusses the 
Network of Integrated Semi-Arid Family Schools (REFAISA), highlighting the experiences of field classes in the 
subjects of Agrarian Geography in 2017 and the field class held with undergraduate and post- (2019) in the 
municipality of Itiuba-BA, which made it possible to perceive in practice how the education of / in the field linked 
to the pedagogy of alternation happens and the positive results that this modality of education allows the educating 
in a pedagogical perspective of teaching / learning and of valuing their experiences of the field.  

Palavras-chave: Education of the field. REFAISA. EFAI. Itiúba-BA. 
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1. INTRODUÇÂO 
 

A educação do campo é uma proposta educacional defendida por sujeitos sociais do 

campo, que dialoga com suas culturas e modos de vida, e que incentive no educando a prática 

do trabalho rural com objetivo central de dar continuidade aos trabalhos agrícolas já 

desenvolvidos por suas famílias e incentivem a permanência da juventude no campo. Visto isso, 

Souza (2006) diferencia educação do campo de educação no campo quando afirma que: 

Educação “no campo” está vinculada à localização do ensino especificamente no 
espaço do campo. A educação “do campo” é uma proposta que tem sido defendida 
pelos sujeitos sociais organizados, como forma de garantir interesses culturais, 
econômicos e sociais da população trabalhadora no campo. (SOUZA, 2006, p.62).  
 
 

Uma das propostas de ensino que dialoga com o meio rural e o trabalho agrícola são 

as EFAs, Escolas de Família Agrícolas, que utilizam do método Freiriano da Pedagogia da 

Alternância, o qual resume o ensino em alternar entre tempo escola e tempo comunidade, ou 

seja, incorporando nas vivências dos alunos a teoria e pratica. Dessa forma, segundo Caldart 

(2008) a Pedagogia da Alternância se configura como um desejo de não cortar as raízes com o 

campo, pois busca integrar a escola, família e comunidade.  

No que tange a essa metodologia de ensino para os agricultores do campo, Jesus (2011) 

apresenta através de um estudo de caso como se configura esse modelo de ensino voltado para 

o campo. Assim para esse autor, “a alternância é o período alternado de vivência e estudo na 

Escola, na Família e Comunidade. Nesse sentido a alternância passa a exercer uma função 

metodológica e pedagógica no processo formativo dos educandos” (JESUS 2011, p.9).  Assim, 

nas Escolas Família Agrícola (EFAs) constroem a preocupação de fazer com que a alternância 

se dê na própria família e no espaço rural. Para que a formação dos jovens e adolescentes do 

campo aconteça, utiliza-se de espaços e tempos diferentes, divididos entre o meio família - 

comunidade – trabalho, e no espaço escolar em regime de internato com ênfase na formação 

integral do aluno e no desenvolvimento local.  

Dessa forma, são com modelos de escolas como as EFAs que o camponês vê sentido 

na escola, uma educação pensada e construída para responder seus anseios e realidades com o 

campo. A relação construída vai muito além de apenas uma escola, envolve a coletividade, o 

respeito com a natureza, e os laços com a terra. Um modelo de ruralidade através da educação, 

que insere todos os evolvidos no processo de aprendizagem, aluno, família e comunidade 

reverberada na permanência e sobrevivência dos sujeitos campesinos. 
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Assim, esse artigo tem como objetivo abordar a educação do/no campo atrelado à 

pedagogia da alternância trazendo como evidência o caso da EFAI – Escola de Família Agrícola 

de Itiúba-BA, que tem proporcionado aos educandos do/no campo um processo de ensino - 

aprendizagem de valorização das vivencias/culturas do campo, que para além da arte de ensinar 

e aprender o português, matemática, ciências, história, geografia, traz para o processo de ensino 

a prática do manejo e cultivo com a terra.  

 

2. EDUCAÇÃO DO/NO CAMPO: CONTEXTOS, AVANÇOS E PERSPECTIVAS  

A relação rural e urbano, no que tange a proposta de desenvolvimento do país, 

subordinou o rural ao urbano no tocante ao modelo educacional, modo de vida e trabalho. Essa 

dinâmica sustentada pela estrutura fundiária capitalista relegou as escolas rurais, subordinando-

as a estrutura e processos de ensino longe da realidade das populações rurais. Assim, 

historicamente, a educação para o rural sempre esteve vinculada às ideias e os valores urbanos, 

as formas de vida e de reprodução reportavam todo tecido social que estava colocado o rural. 

Essa dinâmica social e econômica alimentou a busca por melhores condições de vida 

que, em contexto de precariedade, a ideia de “futuro melhor” não estava no campo. Neste 

sentido, tendo o ideal modelo de vida na cidade, a civilização também se encontrava lá. 

Consequentemente, a escola era a instituição de encaminhar os sujeitos para essa “civilização”, 

ou seja, para o lugar do desenvolvimento.  

É nessa perspectiva que, para Ramos (2001, p. 9), “Cabe atentar para o fato de que, 

em português, os termos civilização e urbanização conduzem à conclusão de que civilizado é o 

"cidadão", ou seja, o habitante da cidade”, o indivíduo que goza dos direitos civis e políticos de 

um Estado remete ao sujeito citadino. Assim, pode passar despercebido que utilizar a expressão 

"resgatar a cidadania" não faz sentido quando referida a habitantes do campo.  

No que tange a tal perspectiva, a educação sempre esteve aliada ao projeto de 

desenvolvimento em curso no país. Por isso, em diversos momentos houve viabilização de 

estratégias, projetos e programas para fixar os moradores no campo e proporcionar processos 

formativos no intuito de responder às demandas do mercado. 

Educação e desenvolvimento estão entrelaçados, pois um responde às demandas do 

outro e, historicamente, a educação do campo sempre em detrimento da educação urbana e a 

construção dessa perspectiva foi sustentada a partir da construção da relação hierarquizada entre 
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cidade e campo. Os processos educacionais e políticos foram estabelecidos de forma vertical, 

diante do tratamento discriminatório que historicamente a educação no campo brasileiro 

vivencia. Segundo Caldart (2008),  

Por muito tempo a visão que prevaleceu na sociedade, continuamente majoritária em 
muitos setores, é a que considera o campo como lugar atrasado, do interior, do arcaico. 
Nas últimas décadas consolidou-se um imaginário que projetou o espaço urbano como 
caminho único do desenvolvimento do processo do sucesso econômico tanto para os 
indivíduos como para a sociedade (CALDART, 2008, p. 11). 
 

Nesse sentido a ausência de referência política, social e econômica propagada em 

relação ao campo contribuiu para a criação desse imaginário, que foi fortalecido nos próprios 

espaços escolares, uma vez que, os processos de ensino estavam atrelados a ideologias alheias 

ao rural, e quando havia, o foco era apenas a escolarização desvinculada da realidade do aluno 

e dos processos desiguais de educação. Dessa forma, a educação passou a estar aliada ao 

processo de desenvolvimento industrial e as escolas da cidade e do campo tinham o objetivo de 

formar mão de obra exigida pelo mercado e superar os altos índices de analfabetismo, 

principalmente rural. 

De acordo com Leite (2002, p.45), “para a manutenção de seus objetivos, e 

principalmente para a manutenção da ordem, os quais se tornaram em instrumentos de repressão 

e de limitação política”. Por outro lado, educação aliada ao “direito” parte da luta e conquista 

dos movimentos sociais do campo, visando uma educação respaldada por uma legislação que 

garantisse o ensino no campo de qualidade, social e politicamente referenciada, concernente 

com as realidades e especificidades dos sujeitos do campo aliada ao debate da reforma agrária. 

A educação como direito parte dos interesses dos próprios sujeitos campesinos, das 

dimensões do desenvolvimento sociocultural, que é o principal ponto de pauta dos movimentos 

sociais do campo atualmente. Segundo Caldart (2008, p. 27) “Nosso propósito é conceber uma 

educação básica do campo voltada aos interesses e ao desenvolvimento sociocultural e 

econômico dos povos que habitam e trabalham no campo, atendendo às suas diferenças 

históricas e culturais”. Esse panorama exemplifica um modelo de educação no campo ligado 

aos aspectos culturais dos povos que nele habita, através das lutas dos movimentos sociais que 

historicamente estão organizados para a conquista dos seus direitos. Nessa perspectiva, 

Segundo Oliveira e Campos (2013), 

Ao contrário da educação do campo, a educação rural sempre foi instituída pelos 
organismos oficiais e teve como propósito a escolarização como instrumento de 
adaptação do homem ao produtivismo e à idealização de um mundo do trabalho 
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urbano, tendo sido um elemento que contribuiu ideologicamente para provocar a saída 
dos sujeitos do campo para se tornarem operários da cidade. A educação rural 
desempenhou um papel de inserir os sujeitos do campo na cultura capitalista urbana, 
tendo um caráter marcadamente “colonizador”. (OLIVEIRA e CAMPOS, 2013, p. 238). 
 

Na maioria das vezes, longe da realidade dos trabalhadores rurais, a escola não tinha tanta 

importância, tendo em vista que a prioridade era o trabalho familiar e as formas de reprodução 

da vida. Assim, para o pequeno agricultor, durante muito tempo a escola não era vista como 

espaço de formação, mas sim o espaço familiar, a escola era visto como o espaço que retirava 

os filhos da “labuta” com a terra, pois a prioridade era a sobrevivência da família através do 

trabalho. De acordo com Brandão (1983), 

A escola não é percebida como um agente de formação do trabalhador rural, primeiro 
porque de fato nada ensina a respeito; segundo porque ela é compreendida como o 
lugar da contra-educação rural, ou seja, como lugar onde a criança aprende para poder 
deixar de “lidar com a terra”; terceiro porque entre subalternos, em geral, a escola não 
é compreendida como um agente de formação profissional, mas de informação 
instrumental daquilo que é necessário adquirir para então se aprender uma profissão: 
ler - escrever e contar. (BRANDÃO, 1983, p.222).  

 
Longe do princípio da cidadania, o ensino descontextualizado sustentou uma imagem do 

rural como um ambiente desacreditado quanto à qualidade de vida. Assim, deslocada da 

realidade, no imaginário popular a escola era apenas espaço do “aprender a ser alguém na vida”. 

Assim, durante muito tempo houve o descaso no que tange ao tratamento dado à educação rural, 

considerava-se que para ser agricultor não era necessário muitos conhecimentos. 

No imaginário social essa visão era sustentada. Assim, segundo Arroyo (2008, p. 71). 

“Para mexer com a enxada não há necessidade de muitas letras. Em nossa história domina a 

imagem de que escola no campo tem que ser apenas a escolinha rural das primeiras letras”. Era 

com os saberes construídos na lida da roça através da relação com a terra que permitia a 

perpetuação dos saberes tradicionais e comunitários, a educação acontecia de forma espontânea, 

com o cotidiano. De acordo com Brandão (1940, p. 10) “A educação pode existir livre e, entre 

todos, pode ser uma das maneiras que as pessoas criam para tornar comum, como saber, como 

ideia, como crença, aquilo que é comunitário como bem, como trabalho ou como vida”.  O que 

é importante os valores da comunidade, porém, a educação do campo enquanto modalidade de 

ensino deve ser assegurada para a garantia dos direitos que foram negados aos camponeses por 

muito tempo. 

Em contramão aos descasos, o movimento de luta por uma educação voltada à realidade 

dos camponeses se fortaleceu na década de 1990. O movimento por uma educação do campo 
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com apoio da base do MST, entidades e intelectuais conseguiu deliberar pautas importantes em 

espaços políticos que desencadearam conquistas educacionais necessárias para a efetivação de 

suas demandas, principalmente expansão do ensino nos assentamentos e projetos educacionais 

para acampamentos rurais, com um objetivo principal de pautar a questão agrária.  

A perspectiva de educação do campo aliada à questão agrária no que diz respeito à 

distribuição de terras, fez com que os movimentos de educação do campo avançassem na 

perspectiva política educacional. No entanto, em alguns territórios rurais brasileiros onde esse 

movimento não está presentes e/ou fortalecidos a perspectiva do desenvolvimento agrário 

esteve aliada ao capitalismo e não mexeu com a estrutura hegemônica do capital econômico, 

deixando as populações desemparadas em relação a direitos que possam ser conquistados 

coletivamente. 

Dentro dessa, mantiveram-se os interesses e as ideologias da estrutura do capital agrário 

brasileiro. E como a educação está diretamente ligada ao modelo de desenvolvimento de cada 

contexto social, as estruturas das escolas rurais permaneceram sem questionar o modelo de 

desenvolvimento subordinado ao capital agrário. Assim, todo projeto de educação foi pensado 

fora das realidades do espaço agrário, uma educação que não dialoga com as vivencias do 

campo.  

Os atores sociais envolvidos com a questão da baixa escolaridade dos agricultores 
familiares explicam o fato pela forma como a educação rural tem sido desenvolvida 
no país, ou seja, deslocada da realidade do meio rural e desconsiderando as intensas 
transformações pelas quais passa o campo brasileiro, tanto nas questões da 
sustentabilidade e modo de desenvolvimento quanto nas que dizem respeito à 
cidadania dos agricultores e à justiça social (PASSADOR, 2006 p. 95). 
 

Nesse sentido, por muito tempo houve a ausência de políticas públicas que 

possibilitassem melhoria na qualidade de vida as pessoas que vivem no campo, (CALDART, 

2004), especialmente aquelas em que a educação era voltada para a realidade dos sujeitos do 

campo.  

As concepções de ensino para os territórios rurais brasileiros seguiram dentro da 

proposta de integração, através da adequação de programas nacionais como o Mobral-

Movimento Brasileiro de Alfabetização (1970) e o Edurural-NE - Programa de Expansão e 

Melhoria da Educação no Meio Rural do Nordeste (1980) criado pelo MEC, dentro de uma 

política nacional para responder apenas às expectativas de mercado. No entanto, esses 

programas não levaram em conta as especificidades do local, da clientela e do cenário vivido 
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pelos trabalhadores, uma vez que não chegavam a suprir as necessidades formativas do ensino 

primário e respondia o princípio da integração ao modelo urbano, mantendo o analfabetismo 

rural. 

A presença desses projetos evidencia a ineficácia da Lei 5.692 quanto ao ensino 
fundamental rural e urbano, sem desconsiderar que o 2º grau, no campo, praticamente 
inexiste. Ao mesmo tempo deixa claro que a escola no campo será um arremedo de 
um processo que, na verdade, não pretende a formação de uma consciência cidadã e 
sim a formação de “instrumentos de produção” (LEITE, 2002, p. 49). 
 

A educação do campo em oposição à perspectiva do desenvolvimento capitalista 

defende o direito a terra que passa ser um instrumento de produção e reprodução da vida, 

material e simbólica, em que as atividades comerciais, educacionais culturais e políticas 

possibilitam às pessoas viverem da terra com a própria produção. Entretanto, no Brasil, essa 

perspectiva de desenvolvimento resulta em conflitos que revelam o interesse de classes e a 

estrutura agrária excludente e desigual, conforme aponta Fernandes (2005), 

Um conflito por terra é um confronto entre classes sociais, entre modelos de 
desenvolvimento, por territórios. O conflito pode ser enfrentado a partir da conjugação 
de forças que disputam ideologias para convencerem ou derrotarem as forças opostas. 
Um conflito pode ser ‘esmagado’ ou pode ser resolvido, entretanto a conflitualidade 
não. Nenhuma força ou poder pode esmagá-la, chaciná-la, massacrá-la. Ela 
permanece fixada na estrutura da sociedade, em diferentes espaços, aguardando o 
tempo de volta, das condições políticas de manifestações dos direitos (FERNANDES, 
2005, p.26). 
 

 E esse panorama conflituoso que revela a desigualdade estrutural da sociedade 

brasileira, também retrata a educação rural que, historicamente, vive sob diversos desafios 

conjunturais de exclusão, na ausência ou insuficiência das condições necessárias para se 

construir e se manter com características e qualidades imprescindíveis ao desenvolvimento da 

vida com liberdade. 

A educação enquanto um instrumento humano, que perpassa o universo cultural se 

constitui um fenômeno que acontece nas práticas sociais, significa um instrumento que se 

constitui nas relações sociais, cujo resultado é a produção humana. Saviani (2008, p. 153) 

versando sobre a educação, diz que, “ela própria, é um processo de trabalho”. Assim as relações 

do homem com o trabalho responderam e respondem as demandas do contexto e da própria 

existência. O caráter formativo da escola rural dialoga com um processo social mais amplo e 

está diretamente ligado às realizações históricas, culturais e humanas. 

Como processo social, a educação rural passa a ter dupla função: a de permitir o 
avanço das forças sociais a partir das experiências socioculturais dos grupos e a de 
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fortalecer o próprio conhecimento humano com base em realizações historicamente 
situadas (LEITE, 2002, p. 92). 
 

Nesse ponto de vista, a escola rural, do campo é um espaço de manutenção de 

referência e valores culturais próprios dos que vivem no campo que lutam e resistem para o 

estabelecimento de forças políticas, de valores socioculturais para confrontar e dialogar com 

outros valores. Por isso, a educação do campo é subsidiada pela coletividade, referenciadas pelo 

conhecimento popular, como espaço que compete identidade própria fortalecida nas relações 

afetivas e culturais. 

No sentido de lutar contra realidade que os movimentos sociais do campo organizaram 

para construir uma educação voltada para a realidade e os interesses dos camponeses. E, com o 

apoio de outras organizações sociais continuam a reivindicar e melhorar uma educação para o 

campo, não somente um ensino localizado no meio rural, mas uma educação redirecionada e 

adequada para as vivencias dessas famílias.  

 

ESCOLA DO CAMPO E LEGISLAÇÃO 

 O espaço escolar deve ser pensado como algo que extrapola a 

organização do espaço físico que define o papel do professor, do estudante, do 

conhecimento e dos procedimentos e recursos didáticos, uma vez que esse espaço, 

institucionalizado com a finalidade de promover a educação formal, 

envolve as práticas e as relações entre os agentes do processo educativo, cujo 

objetivo principal é o ensino e a aprendizagem, e não deve ser puramente 

pragmático, enrijecido ou artificializado, mas sim fluído, como são seus partícipes. O espaço 

escolar pode ser considerado um “território educativo” (RIBEIRO, 2004) abarca não somente 

a padronização de conforto tangível a construção escolar no ínterim de um conceito e forma de 

alunado, mas sim deve atender aos anseios de toda sociedade e sua encomiada dialética.  

Assim, a educação do campo pode ou pretende possuir práticas educativas 

integralizantes, inclusivas. Pretende trazer à tona o sentimento de pertencimento dos estudantes 

e sua relação com a terra, com abordagem evolutiva além de saberes gerais, de conhecimento 

próprio e caracterizador do lugar, da comunidade, e de práticas mais recentes que auxiliam e 

renovam o estilo de vida de toda a família. A educação do campo prioriza o desenvolvimento 
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de diferentes dimensões humanas como condição de cidadania, e trabalha as múltiplas 

inteligências no desenvolvimento de dinâmicas diversas no cotidiano da escola.  

Na Lei de Nº 8.069 de 1990, também conhecida como ECA ( Estatuto da Criança e do 

Adolescente) no seu capítulo IV – Do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, está 

garantido às crianças e aos adolescentes o direito à educação com visão ao pleno 

desenvolvimento e preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, focando 

em uma vida no campo trazendo para a educação do campo. A mesma Lei afirma o dever do 

Estado em assegurar o ensino fundamental e médio, obrigatório e gratuito, inclusive para os 

que a ele não tiveram acesso na idade própria. Aborda, ainda o contexto social, a liberdade da 

criação e o acesso à diversidade cultural. 

Ao mencionar o respeito aos valores, o artigo 58 do ECA, demonstra a importância 

dos processos educativos na extrapolação dos conteúdos tradicionalmente abordados nas 

escolas com valorização à convivência familiar e comunitária, às práticas e utilização dos 

conhecimentos tradicionais e os movimentos sociais do campo.  

Entende-se que a proposta da educação do campo é parte adicional de um projeto 

social mais abrangente com um lócus de direito a terra, moradia, justiça social, qualidade de 

vida e permanência da população do campo. Conceitualmente, os processos formativos da 

educação do campo têm a condição de um direito dos estudantes camponeses, embasada a partir 

do ponto de vista destes agentes e articulada sobre a trajetória de luta de suas organizações, em 

um sentido de que estes processos se desenvolvem através de práticas que ultrapassam o sentido 

da escolarização. 

Concomitante a este pensamento, tem-se a Lei Nº 13.005 de 2014, que discorre sobre 

o PNE (Plano Nacional de Educação), que propõe a erradicação do analfabetismo, a superação 

das desigualdades educacionais, ênfase na promoção da cidadania, melhoria da qualidade da 

educação, a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país, e dos princípios 

do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Todas estas 

diretrizes complementam e corroboram com a determinação do artigo oitavo, que impõe a 

consideração sobre as necessidades específicas das populações do campo e das comunidades 

indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural. 

“Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a 
organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente 
comunitário, considerando as especificidades da educação especial, das escolas do 
campo e das comunidades indígenas e quilombolas;” (BRASIL, 2014). 
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O fomento e garantia da educação do campo é uma realidade e se faz presente em muitos 

documentos oficiais, o que fomenta ainda mais disponibilidade de vagas e matrículas nesta 

modalidade de ensino que tanto é necessário por priorizar as peculiaridades das populações do 

campo, inclusive no que tange à formação continuada de professores (as) no atendimento 

educacional do campo. 

A Lei de Nº 9.394 de 1996, a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 

traz, sobretudo, um fortalecimento à garantia da educação do campo e combate a privação da 

escolarização, além de um caráter de atenção às épocas de controle na agricultura, desde o 

plantio à colheita e trato da terra com condições em cronograma escolar. 

 Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural 
e de cada região, especialmente: I – conteúdos curriculares e metodologias 
apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II – 
organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do 
ciclo agrícola e às condições climáticas; III – adequação à natureza do trabalho na 
zona rural. Parágrafo único. O fechamento de escolas do campo, indígenas e 
quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo 
sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de 
Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da 
comunidade escolar. (SENADO FEDERAL, 2018, p.21). 

 
A educação do campo desenvolvida a partir do e no campo traz a ideia de ser a 

verdadeira educação formativa, preparando o estudante para o seu cotidiano e de seus familiares 

e comunidade. Algumas de suas matrizes perpassam a ideologia de um projeto político-

pedagógico da sociedade brasileira no desenvolvimento da realidade campesina, com respeito 

aos desafios, sonhos, à história e à cultura dos povos do campo. Traz ainda abordagens claras 

acerca de enfrentamento da exclusão social e da desigualdade, com o desenvolvimento local e 

regional, com a redução de migrações, com a segurança alimentar e com a sustentabilidade 

socioambiental. 

Alguns programas auxiliam nesse contexto, como o Pronera (Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária), possuindo uma concepção da educação do campo como um 

direito de todos, realizando-se por diferentes territórios e garantindo possibilidades de criação 

e recriação de condições de existência da agricultura camponesa. Fortalecendo o campo, de 

forma a promover a justiça social por meio da democratização do acesso à educação na 

alfabetização e escolarização de jovens e adultos, na formação de educadores para as escolas 

de assentamentos e acampamentos. O Projovem Campo – Saberes da Terra, buscou oferecer  

qualificação profissional e escolarização aos jovens agricultores que não concluíram o ensino 
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fundamental, visando ampliar o acesso e a qualidade da educação a essa parcela da sociedade 

historicamente excluída do processo educacional, respeitando as características, necessidades e 

pluralidade de gênero, étnico-racial, cultural, geracional, política, econômica, territorial e 

produtivas dos povos do campo, (MEC, 2019). 

Outro programa é o Procampo (Programa de Apoio à Formação Superior em 

Licenciatura em Educação do Campo) que objetiva o apoio a implementação de cursos de 

licenciatura em educação do campo nas instituições públicas, com enfoque específico na 

formação de docentes dos anos finais do ensino fundamental médio nas escolas rurais.  

Neste processo de ensino existem as EFAs (Escolas Família Agrícola) que são escolas 

comunitárias com gestão de responsabilidade da associação de moradores e/ou sindicatos rurais 

vinculados às comunidades. Nessas escolas, os estudantes além de aprenderem à leitura, a 

escrita, a matemática, a ciência, também aprendem a trabalhar com a terra, com as plantas, os 

animais e a convivência e interação com a realidade agrícola, e em suas casas, retransmitem os 

conhecimentos aos pais e à comunidade em que vive.  

A metodologia utilizada na EFA é a pedagogia da alternância, onde o estudante 

vivencia por um período determinado, o tempo escola e, em outro, o tempo comunidade. O 

tempo escola e o tempo comunidade são espaços formativos excepcionais de articulação entre 

estudo, pesquisa e criação de propostas de intervenção de modo a estimular diferentes 

aprendizagens nos jovens agricultores. Além da incorporação à grade curricular estabelecida 

pelo MEC, são ministradas disciplinas de agroecologia, manejo animal, agricultura e 

agroindustrialização, por exemplo. Com a Pedagogia da Alternância, existe a possibilidade de 

o estudante incorporar-se na comunidade estimulando sua conscientização política e 

valorização como ser humano, sem perder de vista as suas relações com o campo. 

As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, Resolução 

CNE/CEB de 2002, reconhecendo o modo próprio de vida camponês e norteamento da garantia 

da sua identidade aborda a necessidade de propostas pedagógicas que valorizem a diversidade 

cultural e os processos de interação e transformação do campo, as contribuições para a melhoria 

das condições de vida e a fidelidade aos princípios éticos que norteiam a convivência solidária 

e colaborativa nas sociedades democráticas. 

 

“Art. 4° O projeto institucional das escolas do campo, expressão do trabalho 
compartilhado de todos os setores comprometidos com a universalização da educação 
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escolar com qualidade social, constituir-se-á num espaço público de investigação e 
articulação de experiências e estudos direcionados para o mundo do trabalho, bem 
como para o desenvolvimento social, economicamente justo e ecologicamente 
sustentável” (CORDÃO, 2002). 

Na última década, o governo federal propôs diversas políticas voltadas para a educação 

do campo, para talvez minimizar os prejuízos acumulados por anos de políticas fragmentadas 

e descontinuadas no atendimento à população camponesa. A aptidão agrícola nacional, por ser 

atividade econômica de destaque, explica a necessidade de fornecer condições para que, se uma 

parcela da população brasileira desejar permanecer ou retornar ao campo, que lá encontre 

condições dignas de vida.  

A gestão de políticas de educação rural se desenvolve em um cenário interdisciplinar, 

com grande pluralidade dos agentes que estabelecem entre si relações multifacetadas, a partir 

de uma cultura de cooperação local que se amplia e se fortalece com a efetivação de políticas 

integradoras, intersetoriais e participativas. 

 

3. A REFAISA 

A Rede das Escolas Famílias Agrícolas Integradas do Semiárido (REFAISA) é uma 

entidade representativa legal das Escolas Famílias Agrícolas (EFA) da região do semiárido do 

estado da Bahia e da EFA de Ladeirinha, no município de Japoatã, estado de Sergipe.  Além da 

REFAISA, criada em 1993, existe ainda a Associação das Escolas Famílias Agrícolas Baianas 

(AECOFABA), sediada no município de Riacho de Santana, oeste da Bahia, que representa 

outras EFA de outras regiões do estado. Essas duas redes foram criadas com o objetivo de 

comungar os princípios fundamentais pedagógicos, articular as ações e mobilizações para 

aquisição de projetos e convênios, atender as demandas advindas das escolas e comunidades, 

promover a formação e capacitação de professores monitores, além de auxiliar as associações 

mantenedoras de cada escola.  

De acordo com Cavalcante (2007), a primeira EFA da REFAISA foi fundada no 

município de Alagoinhas em 1982, a Escola Famílias Agrícolas da Região de Alagoinhas 

(EFARA) que, ao ser fundada, não se integrou à rede já existente (AECOFABA). Mas, com a 

fundação de outras escolas em outras regiões do estado a exemplo da EFA do município de 

Sobradinho (1989), começou a surgir a necessidade de uma articulação para atender as 

demandas existentes e já enfrentadas pelas outra unidades de outros municípios associadas à 
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AecofaBA. Foi assim, que em 1992, depois de um encontro das EFAs independentes, foi criada 

a Refaisa com sede no município de Feira de Santana. 

Essas duas redes atuantes no estado da Bahia representam um papel preponderante na 

existência das EFAs. Pois, se consolidam e organizam territorialmente e politicamente a 

representação da alternância para o trabalho educacional no rural, reivindicando atenção das 

políticas públicas e reconhecimento do potencial educacional que possuem (CAVALCANTE, 

2009).  

Para este trabalho as informações mais recentes encontradas sobre a Refaisa partem da 

Tese de Doutorado de Cavalcante (2007) e de informações contidas em página eletrônica da 

entidade disponível na rede mundial de computadores, com atualizações datadas de fevereiro 

de 2009. Por esse motivo, alguns dados e informações, apresentados aqui, podem apresentar 

defasagens.  

Desta forma, com base nas informações obtidas na página eletrônica da REFAISA, 

embora a entidade tenha sido fundada em 1993, conforme já foi antecipado, a legalização ou 

institucionalização formal da rede só foi realizada quatro anos depois, em 1997, quando passou 

a dispor de um estatuto e uma diretoria. A REFAISA é vinculada à União Nacional das Escolas 

Famílias Agrícolas do Brasil (UNEFAB). Atualmente conta com doze escolas integradas, sendo 

onze na Bahia e uma no município de Ladeirinha, estado de Sergipe. O quadro a seguir 

apresenta em ordem cronológica de implantação as Escolas Famílias Agrícolas integradas à 

REFAISA e os respectivos municípios onde estão localizadas essas escolas. 

Quadro único: Escolas da REFAISA, 2019. 

UNIDADE ANO DE IMPLANTAÇÃO 

EFA de Alagoinhas 1982 

EFA de Sobradinho 1989 

EFA de Ladeirinha (SE) 1993 

EFA de Correntina 1994 

EFA de R. do Pombal 1995 

EFA de Pintadas 1996 

EFA de Valente 1996 
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EFA de Monte Santo 1998 

EFA de Antônio Gonçalves 2002 

EFA de Rio Real 2007 

EFA de Irará 2009 

EFA de Mundo Novo - 

EFA de Itiúba 2010 

      Fonte: Cavalcante (2009); REFAISA (2009) adaptada por João Fernando Lima, 2019. 

Conforme pode ser observado no quadro, foi na década de 1990 o período no qual um 

maior numero de EFAs foram implantadas no estado da Bahia. Das doze EFAs baianas, seis 

foram implantadas entre 1993 e 1998. No período subsequente (década 2000), mais quatro 

escolas foram implantadas, sendo a mais recente a Escola Famílias Agrícolas de Itiúba (EFAI). 

Do total dessas escolas, quatro oferecem o Ensino Fundamental do 5º ao 9º ano e o Ensino 

Médio Profissionalizante: EFA Alagoinhas, EFA Monte Santo, EFA Rio Real e EFA Itiúba. O 

mapa único abaixo apresenta a distribuição espacial das EFAs integradas à REFAISA no estado 

da Bahia e Sergipe. Observa-se que há uma predominância da concentração da EFAs a Norte-

Nordeste do estado da Bahia com a unidade de Correntina isolada na região oeste. 

 
Mapa único: Distribuição da REFAISA na Bahia e Sergipe. 
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Até o ano de 2009, dez EFAs implantadas atendiam a 733 estudantes, sendo 504 do 

Ensino Fundamental e 228 do ensino profissionalizante. Contemplavam diretamente 710 

famílias de 225 comunidades em 55 municípios, dispondo de 168 profissionais colaboradores, 

entre educadores, monitores e professores externos (REFAISA, 2009). Se considerarmos a 

implantação de mais três EFAs esses números são mais abrangentes na atualidade o que 

significa mais famílias e mais jovens atendidos por uma educação pensada e construída a partir 

da realidade. 

 

3.1 A ESCOLA FAMÍLIAS AGRÍCOLAS DE ITIÚBA (EFAI) 

Nesta seção do texto, abordaremos a experiência da educação do campo a partir da 

Escola Famílias Agrícolas de Itiúba (EFAI). Os dados acerca da escola foram obtidos a partir 

de dois Trabalhos de Campo realizados no município de Itiúba – com a disciplina Geografia 

Agrária do curso de Geografia da UFBA. O primeiro foi realizado em 2017, o segundo realizado 

em conjunto com estudantes da Pós-Graduação em Geografia na disciplina Dinâmica Espaciais 

do Campo, ocorreu no período de 04 a 08 de junho de 2019. Os dois trabalhos de campo foram 

coordenados pela professora das referidas disciplinas Noeli Pertile. 

No cronograma dos dois Trabalhos de Campo constavam visita à EFAI. No entanto, 

neste último Trabalho de Campo dedicou-se mais tempo à escola, apresentação de um Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC)4 e a realização de três oficinas (uma pelos estudantes de 

Graduação e duas por estudantes de Pós-Graduação). O objetivo foi possibilitar a troca e a 

construção do conhecimento de Geografia em algumas temáticas direcionadas à realidade dos 

estudantes, educadores e monitores da EFAI. 

Entre as EFAs da REFAISA, a Escola Famílias Agrícolas de Itiúba (EFAI) foi a mais 

recentemente implantada, no ano de 2010. Contudo, as primeiras iniciativas para usa implantação 

começaram ainda no ano de 2002, quando a comunidade e Sindicato dos Trabalhadores Rurais se 

mobilizaram para a realização daquilo que representava um sonho para as comunidades do 

município. 

 
4 LIMA, João Fernando Souza. O município de Itiúba e a importância do Açude Público Jacurici. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Geografia). Departamento de Geografia da Universidade Federal da Bahia, 2018. 
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A unidade está localizada na área do antigo Perímetro Irrigado Jacurici5 no limite entre 

os municípios de Itiúba e Cansanção. A área construída da escola ocupa uma área de um hectare 

adquirido pela Prefeitura Municipal de Itiúba por meio de compra. Além disso, outra área é 

ocupada pela escola para a produção agrícola e criação de animais onde são desenvolvidas as 

atividades práticas com os estudantes. Esta pertence ao DNOCS e atualmente encontra-se sob 

litígio, uma vez que a EFA entrou com pedido junto ao órgão de “cessão de uso” em benefício da 

escola.   

A escola atende 130 estudantes de 32 comunidades de sete municípios, os principais 

oriundos de Itiúba e Cansanção, ofertando o Ensino Fundamental (5º ao 9º ano) e o Ensino Médio 

Profissionalizante, Tecnico em Agroecologia. Em uma parte da área ocupada há cultivo de 

hortaliças, verduras, legumes e leguminosas como feijão e andu, onde também são realizados 

experimentos com espécies nativas e exóticas. Em outra parte há criação de caprinos, ovinos e 

galinha caipira, onde os estudantes aprendem o manejo com os animais. Em resumo, essa área 

serve tanto para a produção ( uma parte é comercializada e outra consumida pelos integrantes da/na 

escola), quanto para o desenvolvimento de atividades práticas com os estudantes.  

Um dos sujeitos mais envolvidos com a escola EFAI é C. R., monitor e um dos fundares 

da escola, entrevistado em Trabalho de Campo. Segundo C. R., a escola é o resultado do anseio da 

comunidade local representada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares 

(STRAF) de Itiúba que, no ano de 2002, enviou o projeto para o então Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) propondo a implantação da EFAI. O entrevistado ressalta o importante papel dos 

sindicatos na articulação pela implantação da escola, mobilizando e articulando com outros grupos 

sociais, fazendo o chamado de “trabalho de base”. Esse aspecto no processo de implantação das 

EFA, deflagrado por grupos da sociedade civil organizada foi analisado por Cavalcante (2009): 

[...] Ocorre que em muitas situações, as EFA nasceram de uma organização social 
local que movimenta-se em torno das comunidades, mas que talvez não seja por elas 
capitaneadas a priori. As comunidades são de certa forma apresentadas ao projeto via 
entidades sociais, religiosas, de organização política local, que buscam a consolidação 
da proposta sob o respaldo comunitário. Esse processo tem sido descrito como o 
período do ‘trabalho de base’ e em alguma das escolas da rede, correspondem acerca 

 
5 De acordo com Lima (2018), o Perímetro Irrigado Jacurici foi implantado pelo Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas (DNOCS), em 1972 no contexto das políticas de desenvolvimento para o Nordeste, conduzidas 
pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Após anos de intensa produção o projeto foi 
abandonado pelo Governo Federal e a área atualmente encontra-se com atividades produtivas pontuais, abrigando 
assentamentos da Reforma Agrária promovida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA). 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 14 – Educação do/no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

7024 
 

de dois anos ou mais, para as escolas que datam da década de noventa do século 
passado (CAVALCANTE, 2009, p. 4). 

O caso da EFAI, nesse sentido, é um excelente exemplo e não é demais abrir um 

parêntese para destacar que grupos sociais do campo, no município de Itiúba, têm uma 

importante trajetória nas lutas por conquistas como o acesso a terra. De acordo com a 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), em 2012 Itiúba já contava 

com sete assentamentos da reforma agrária6, a exemplo dos assentamentos Bela Conquista, e 

Nova Conquista de Itiúba, também visitados no Trabalho de Campo em 2019. 

Ainda em relação à implantação da EFAI, C. R., afirma que a resposta do MEC quanto 

à proposta da escola foi negativa, sob a alegação de que não haviam recursos previstos para 

essa modalidade de ensino. O STRAF, por sua vez, continuou com a articulação, juntamente 

com a Escola Famílias Agrícolas do Sertão (EFASE), sediada no município de Monte Santo, e 

no ano de 2004, após uma emenda parlamentar e um recurso liberado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) ao Programa de Apoio à Infraestrutura nos Territórios Rurais 

(PROINF), o projeto da EFAI foi finalmente aprovado.   

Em seguida da aprovação do projeto, foi iniciada a etapa de execução das obras da escola 

em meados de 2005. Segundo C. R., a vontade da comunidade era que a EFAI fosse implantada 

em uma área de seis hectares, no Assentamento Parque Verde. Mas como todas as relações sociais 

são permeadas por um conjunto de interesses distintos, os interesses “politiqueiros” prevaleceram. 

O município era o responsável gestor do recurso e, por tanto, decidiu pela implantação da escola 

na área atual. Segundo o entrevistado, mesmo com essa decisão que deixou a comunidade 

descontente, as articulações dos grupos sociais como sindicatos, comunidades e grupos de 

assentados continuaram e, no ano de 2009, foi criada a associação mantenedora da escola, a 

Associação Regional da Escola Famílias Agrícolas de Itiúba (AREFAI).  Cabe destacar que cada 

EFA possui a sua associação. Esta associação é composta basicamente pelos agricultores, pais de 

estudantes e se constitui no pilar o trabalho das EFAs, e é muito importante no diálogo 

escola/comunidade (CAVALCANTE, 2009). 

Após ter sido iniciada ainda em 2005, no final de 2009 a obra da EFAI encontrava-se 

paralisada no final de 2009. Entraves burocráticos e problemas de outra natureza impediam que a 

escola começasse a funcionar de fato, enquanto a estrutura seguia se deteriorando. Foi então que 

 
6 Os assentamentos da reforma agrária em Itiúba são: Nova Conquista de Itiúba; Novo Paraíso; Sítio do Meio; 
Bela Conquista; Cassatinga; Bom Despacho e Pedra do Dória (SEI, 2012).    
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entrou em cena o elemento mais importante desse processo: a ação participativa e decisória da 

comunidade e dos grupos sociais organizados. Segundo, C. R., depois de diversos encontros e 

reuniões com agentes públicos municipais, responsáveis pela obra que resultavam sempre em 

promessas não compridas, os membros da AREFAI, decidiram que a escola funcionaria de 

qualquer jeito no início de 2010, mesmo com o não aval da prefeitura. Assim afirma o entrevistado: 

[...] Nós seguimos com a organização. [...] Criamos uma comissão, discutimos com o 
município que garantiu que a escola iria estar pronta. Assim a Assembleia definiu que 
em 2010 a gente iria dar início. [...] Em janeiro de 2010 realizamos outro encontro 
com pais e educandos e definimos o início das aulas para 15 de março.  E nessa data 
ocupamos a sede da escola e foi um momento histórico muito importante, um 
momento em que a gente sentiu a força dos agricultores. Pais e mães dos estudantes 
vieram com a gente e a gente realizou o primeiro momento na escola. Um mutirão 
onde a gente teve a limpeza. Nesse momento as casas estavam cobertas, mas sem 
portas, sem energia, sem água, sem nada. Mas cada comunidade, cada trabalhador, 
cada pai, cada mãe com sua mão conseguiu dar a sua contribuição e a gente conseguiu 
efetivar as aulas, dando início no dia 15 de março de 2010 (C. R., TRABALHO DE 
CAMPO, 2019). 

 

Foi dessa forma, pela força, organização e determinação dos homens e mulheres do 

campo, que a EFAI entrou em atividade, realizando um sonho das comunidades dos municípios 

da região. Até 2016, a escola oferecia apenas o Ensino Fundamental; entretanto, no início de 2018 

foi implantado o Ensino Médio Profissionalizante com formação voltada para o campo. Em 2020 

a escola completará 10 anos de implantação com muitas conquistas a comemorar.  

Se, por um lado, os agentes da sociedade civil organizada partem para a iniciativa, o 

poder público, por sua vez, falha na parte que lhe cabe. Apesar de a escola já funcionar a quase 

dez anos, somente no ano de 2014 a Prefeitura Municipal de Itiúba sancionou a Lei Nº 308 que 

define as diretrizes básicas da política municipal de educação e de educação do campo, que muito 

retrata e se assemelha às legislações já criadas voltadas para a educação do campo. Contudo, um 

item importante aborda a organização na qual a Secretaria Municipal de Educação dará 

conhecimento às comunidades sobre a proposta pedagógica, da educação contextualizada e da 

educação do campo indicando as diretrizes, conteúdos, metodologia e metas para o ano 

subsequente. Isso demostrar uma preocupação e uma potência na relevância das escolas do campo, 

consequência das lutas dos sindicatos e das comunidades do campo.                                                                                                        

Foi no Trabalho de Campo, durante as atividades desenvolvidas que conseguimos 

perceber que aquela escola é diferente daquelas que estamos acostumados a conhecer. O interesse, 

a participação, a interação, a disciplina, o envolvimento, o comprometimento e o respeito dos 
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estudantes da EFAI impactaram profundamente as concepções do grupo de Trabalho de Campo 

da UFBA. 

Aliada a uma pedagogia da alternância como supõe Paulo Freire, esses alunos ficam 

um período de 15 dias na escola agrícola e 15 dias em casa, colocando em prática e levando 

esses conhecimentos adquiridos para a comunidade. Esse modelo educacional permite uma 

valorização do modo de vida desses estudantes, reforçando a importância que o campo assume 

no cenário mundial, despertando assim, o desejo desses jovens de continuar em suas terras. 

 Em nossas discussões e reflexões pós-Campo, surgiram alguns questionamentos sobre 

tudo o que foi visto e vivenciado naquela atividade. Por exemplo: o que faz com que a 

pedagogia da EFAI funcione tão bem, conseguindo o envolvimento, participação dos estudantes 

e bons resultados, diferentemente do que acontece em outras redes de ensino frequentadas por 

jovens do mesmo perfil social? A busca da resposta a esse questionamento remete a uma 

necessidade de um estudo detalhado, o qual não se constitui objetivo deste testo. Contudo, o 

ponto de partida para essa resposta e uma possível investigação pode estar no caráter proativo 

e participativo das comunidades e grupos sociais organizados que buscam, através das lutas, 

fazer as conquistas acontecerem. O processo histórico da EFAI é um bom exemplo.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A história da educação brasileira foi marcada por um projeto hierárquico de 

desenvolvimento de uma educação urbanizada elitista onde se privilegiou, sobretudo, o objetivo 

de preparar os sujeitos para o mundo do trabalho. Trabalho e educação possui uma forte 

dialética no Brasil. Sendo assim, a educação do campo não assumia importância nesse padrão 

de desenvolvimento educacional do país. 

Foi a partir de lutas por um processo de ensino e aprendizagem que valorizasse as 

peculiaridades da população do campo que se instituíram leis e diretrizes que fomentam e 

regulamentam a educação do/no campo. 

A educação básica do campo é uma das sete modalidades de ensino prevista na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Uma modalidade educacional voltada para as peculiaridades, 

especificidades da população rural através de conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às 

reais necessidades e interesses desses educandos. 

 Essas escolas do campo têm uma metodologia voltada para a valorização da 

identidade desses sujeitos, possibilitando a estes aprender os conteúdos programáticos de cada 
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unidade, vivenciar na prática o cuidar e cultivar a terra.  Aliada a pedagogia da alternância como 

supõe Paulo Freire, os alunos levam esses conhecimentos adquiridos para a comunidade. Esse 

modelo educacional permite uma valorização do modo de vida desses estudantes, reforçando a 

importância que o campo assume no cenário mundial, despertando assim, o desejo desses 

jovens de continuar em suas terras. 

Essa realidade foi possível conhecer na visita a Escola de Família Agrícola de Itiúba-

Ba, onde os alunos, professores e toda a comunidade escolar estão engajados nesse projeto de 

educação do campo desde 2010. Assim, só a luta e a participação da comunidade no processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos que percebe-se um modelo de educação para o rural que 

vem dando certo. Os relatos dos estudantes da EFAI nos mostram que eles estão aprendendo-

fazendo uma educação que valorize a terra, a natureza e acima de tudo a coletividade. O 

interesse, a dedicação e o pertencimento que eles têm com este projeto educacional remete a 

valorização de seu lugar, do campo como espaço de resistência e permanência. 
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FORMAÇÃO DE DOCENTES NA EDUCAÇÃO DO CAMPO: PRONERA E 

PROCAMPO 

Rodrigo Simão Camacho1 

 

Introdução 

O objetivo deste artigo é o de analisar duas experiências de formação de educadores por 

meio de políticas públicas emancipatórias, uma pelo Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária (PRONERA) e outro pelo Programa de Apoio à Formação Superior em 

Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO).  

As políticas públicas fazem parte da construção de uma concepção de igualdade 

jurídico-política presente em nossa sociedade atual. Elas significam a materialização dos 

direitos contidos no artigo 6º da Constituição Federal brasileira de 1988. Dentre estes direitos 

constitucionais está a educação (MOLINA, 2012).  

É de fundamental importância que as universidades possam formar educadores-

professores preparados para compreender a realidade do campo. Temos a necessidade urgente 

de pensar os direitos dos sujeitos concretos com suas especificidades: classe, culturais, 

identitárias, territoriais, gênero, étnicas ou raciais. Isto significa pensar em políticas focadas 

nessas especificidades. O caso da formação de professores-educadores das escolas do campo é 

uma formação específica que se faz necessária para garantia dos direitos nas especificidades 

territoriais de seus povos.  

A história da Educação do Campo está diretamente relacionada com a conquista de 

políticas públicas. A primeira grande conquista da Educação do Campo foi o PRONERA. O 

Programa nasceu em 1998 da luta das representações dos movimentos sociais e sindicais do 

campo. Sob influência teórica-política-ideológica do PRONERA se origina o Programa de 

Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo (Procampo).  

O Curso Especial de Graduação em Geografia é um curso construído junto com os 

militantes dos movimentos socioterritoriais camponeses, estabelecendo-se uma relação entre a 

 
1 Docente na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Faculdade Intercultural Indígena (FAIND), 
Licenciatura em Educação do Campo (LEDUC), Dourados – MS. E-mail: rodrigocamacho@ufgd.edu.br 
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Universidade, os Movimentos Sociais e o Estado por meio do PRONERA. Neste curso se 

formaram 46 camponeses-assentados licenciados e bacharéis em geografia.  

No Curso de Licenciatura em Educação do Campo (LEDUC) na Universidade Federal 

da Grande Dourados (UFGD), o grau acadêmico conferido é de Licenciado em Educação do 

Campo com Habilitação em Ciências da Natureza ou Licenciado em Educação do Campo com 

Habilitação em Ciências Humanas.  

Partimos do princípio de que um dos objetivos do curso é o de compreender as diferentes 

formas de reprodução dos sujeitos do campo e a multidimensionalidade de seus territórios 

(política, econômica, cultural, ambiental), seus diálogos e conflitualidades, para, a partir dessa 

reflexão, pensar os projetos político-pedagógicos, os conteúdos programáticos e as 

metodologias de ensino-aprendizagem nas escolas do campo.  

As experiências de Educação do Campo que estão sendo desenvolvidas a partir do 

PRONERA e PROCAMPO permitem que visualizemos o protagonismo da sociedade civil 

organizada, por meio dos movimentos socioterritoriais camponeses, na elaboração de uma 

política pública que está construindo uma nova visão sobre o Estado, o Campo/Campesinato, a 

Educação, a Universidade e a Democracia.  

Possibilitam a formação de um intelectual orgânico com instrumentos suficientes para 

contribuir para o desenvolvimento socioterritorial junto a sua comunidade por meio da 

elaboração de políticas públicas, no planejamento socioterritorial do assentamento, na prática 

docente em sala de aula, na militância dos movimentos socioterritoriais. 

Para a construção desse artigo utilizamos como instrumento metodológico a revisão 

bibliográfica em diálogo com a análise do documento “Manual de Operações do PRONERA” 

de 2011, do Projeto Político-Pedagógico (PPP) do Curso Especial de Graduação em Geografia 

(CEGeo) da UNESP e o Projeto Pedagógico Curricular (PPC) do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo (LEDUC) da UFGD, a observação participante e as entrevistas com 

educandos e professores dos cursos. 

 

A Formação de Educadores do Campo 

 

O marco inicial na história da Educação do Campo é quando, em 1997, o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) realizou, em conjunto com a Universidade de 

Brasília (UNB) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o I Encontro Nacional 
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de Educadores de Reforma Agrária (I ENERA). O tema central era “Com escola, terra e 

dignidade”. O segundo marco histórico da Educação do Campo foi Conferência Nacional Por 

uma Educação Básica do Campo. Foram os parceiros: a Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), a Universidade de Brasília (UNB), a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO Brasil), e o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF), com apoio do Grupo de Trabalho e Apoio à Reforma Agrária (GTRA). 

Foram mil participantes reunidos em Luziânia-GO, de 27 a 31 de julho de 1998. Neste encontro, 

formaram a Articulação Nacional Por Uma Educação Básica do Campo (CALDART, 2004; 

CAMACHO, 2014). 

No caso específico da formação de educadores-professores na Educação do Campo, este 

processo é pensado tendo com pressuposto a perspectiva de educação freireana (FREIRE, 

1983), o professor-educador deve ter consciência de seu papel de romper com a dominação do 

passado e contribuir para construir um presente livre da ideologia dominante que mantém a 

opressão e a desigualdade social e econômica. Todavia, partindo do princípio que a educação 

não muda o mundo, a educação muda às pessoas que, por sua vez, criam/recriam o mundo, a 

formação de educadores para a mudança ou para a manutenção é um território em disputa 

(CAMACHO, 2014).  

Para a consolidação de uma formação acadêmica articulada com as lutas sociais, é 

necessário que disputemos com a ideologia dominante o significado do campo. A produção 

teórico-acadêmica numa perspectiva emancipatória pode contribuir com a formação de 

intelectuais das classes subalternas que vão fazer esta disputa hegemônica (SÁ; MOLINA, 

2010; CAMACHO, 2014).  

Para engendrar este debate contra-hegemônico acerca do campo é necessário que 

tenhamos professores-educadores-camponeses formados pela lógica da Educação do Campo 

fazendo a disputa com a ideologia dominante. Todavia, as condições históricas ainda são 

precárias para a consolidação deste objetivo, as escolas do campo hoje são constituídas por 

profissionais com falta de conhecimento e de engajamento com os princípios da Educação do 

Campo, que desconhecem a realidade de onde estão lecionando (BATISTA, 2007; 

CAMACHO, 2014). 

É necessário um profissional capaz de conhecer a multidimensionalidade da realidade 

em conflito no campo, que compreenda a infância e a juventude camponesa, que ele irá educar 

e o próprio destino e permanência das escolas do campo, tendo em vista que de acordo com 
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dados do próprio INEP, mais de 32 mil escolas rurais foram fechadas nos últimos dez anos, 

passando-se de 102 mil escolas, em 2002, para 70 mil em 2013 (MOLINA; ANTUNES-

ROCHA, 2014).  

Temos a necessidade urgente de pensar os direitos dos sujeitos concretos com suas 

especificidades: culturais, identitárias, territoriais, étnicas ou raciais. Isto significa pensar em 

políticas focadas nessas especificidades. Os princípios, normas e políticas generalistas não têm 

garantido o direito às diferenças de gênero, classe, raça, etnia, território etc. O protótipo de 

cidadão universal ignora as alteridades, as diferenças de gênero, classe, raça, etnia e território. 

Com a intenção de formar um profissional único de educação, num sistema único, com 

currículos e materiais únicos, orientados por políticas únicas, os direitos às diferenças 

continuam não garantidos. Por isso, não temos, historicamente, uma tradição de formulação de 

políticas públicas, bem como de teorias e práticas, que tenha a formação de professores-

educadores do campo como preocupação central. O caso da formação de professores-

educadores das escolas do campo é uma formação específica que se faz necessária para garantia 

dos direitos na especificidade de seus povos (ARROYO, 2007).  

É de fundamental importância que as universidades possam formar educadores-

professores preparados para compreender a realidade do campo, por isso, estes educadores-

professores devem ser oriundos dessa realidade. Camponeses-militantes que se tornam 

camponeses-militantes-estudantes na universidade e, em seguida, camponeses-militantes-

professores nas escolas dos assentamentos (CAMACHO, 2014).  

Existem três vantagens estratégicas para a formação de professores oriundos dos 

próprios assentamentos. A primeira é a elevação do grau de instrução dessa população. A 

segunda é o envolvimento desses profissionais com a comunidade. E a terceira é a melhoria de 

qualidade de ensino nas escolas do campo tendo em vista a utilização de conteúdos e 

metodologias específicas para realidade dos assentados (ANDRADE; DI PIERRO, 2004; 

CAMACHO, 2014).  

A proposta de formação de professores-educadores assentados não se trata apenas de 

uma solução pragmática para a escassez de educadores habilitados nos assentamentos, mas 

também de uma aposta na hipótese de que o processo de ensino-aprendizagem será favorecido 

pelo fato de os educadores compartilharem com os educandos a mesma linguagem, cultura e 

histórica de luta, o que lhes possibilita assumir o papel de agentes dinamizadores da vida 

cultural das comunidades. (ANDRADE; DI PIERRO, 2004, p. 28). 
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Os movimentos socioterritoriais camponeses propõem que nos cursos de formação de 

educadoras e educadores do campo estejam incluídos conhecimentos que dizem respeito às 

especificidades dos camponeses. A terra-território deve ser a temática central, pois lhe é 

inerente às questões relativas ao modo de vida, a cultura, a identidade etc. Temáticas como: o 

conflito e as disputas territoriais entre o campesinato e o agronegócio, a concentração fundiária, 

a reforma agrária, a territorialização-desterritorialização-reterritorialização dos povos do 

campo, os movimentos socioterritoriais do campo etc. devem fazer parte do currículo da 

formação específica de educadoras e educadores do campo (ARROYO, 2007; CAMACHO, 

2014).  

 

As Políticas Públicas de Formação de Educadores 

 

Para pensarmos a formação de educadores do campo, temos que refletir acerca da 

conquista e ampliação das políticas públicas. A história da Educação do Campo está 

diretamente relacionada com a conquista de políticas públicas. A primeira grande conquista da 

Educação do Campo foi o PRONERA. Mas, o tema de políticas públicas adquire caráter central 

a partir da II Conferência Nacional de Educação Básica do Campo, quando se consolida com a 

expressão Educação do Campo: direito nosso, dever do Estado (MOLINA, 2012). 

As políticas públicas fazem parte de uma construção de concepção da igualdade 

jurídico-política que está presente em nossa sociedade atual. Elas significam a materialização 

dos direitos contidos no artigo 6º da Constituição Federal brasileira de 1988. Dentre estes 

direitos constitucionais está a educação. O Estado é obrigado, devido a Constituição Federal, a 

implantar ações que sejam capazes de criar condições de garantirem a igualdade de direitos a 

todos os cidadãos. Os direitos são universais, e somente o Estado tem condições de instituí-los 

mediante suas ações, ou seja, por meio de políticas públicas. Pelo fato de as desigualdades 

existentes no acesso à educação pública no campo serem muito grandes, isto obriga o Estado, 

respeitando a constituição, implantar políticas específicas que sejam capazes de minimizar os 

prejuízos já sofridos pela população do campo por terem sidos privados historicamente do 

direito à educação escolar (MOLINA, 2012). 

No território das políticas públicas de Educação do Campo, temos o PRONERA. De 

acordo com o Manual de Operações do PRONERA, o Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária é uma política pública de Educação do Campo desenvolvida nas áreas de 
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Reforma Agrária. Seu principal objetivo é fortalecer o meio rural enquanto território de vida 

em todas as suas dimensões: econômicas, sociais, políticas, culturais e éticas. O Programa 

nasceu em 1998 da luta das representações dos movimentos sociais e sindicais do campo. A 

implantação deste programa permitiu que milhares de jovens e adultos, trabalhadores das áreas 

de Reforma Agrária tenham o direito do acesso a diferentes níveis de ensino (BRASIL, 2011).  

O PRONERA compreende hoje as ações de alfabetização de jovens e adultos, 

escolarização nos níveis fundamental, médio, superior e pós-graduação, formação continuada 

de professores, formação técnico-profissional para a saúde, a comunicação, a produção 

agropecuária e a gestão do empreendimento rural. Todas estas modalidades de educação estão 

pautadas em metodologias de ensino adequadas a realidade sociocultural do campo 

(ANDRADE; DI PIERRO, 2004).  

Sob influência teórica-política-ideológica do PRONERA se origina o Programa de 

Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo (Procampo). Surge como 

apoio à implantação de cursos regulares de licenciatura em Educação do Campo nas instituições 

públicas de ensino superior para a formação de educadores para a docência nos anos finais do 

ensino fundamental e ensino médio em escolas do campo. A oferta de cursos de licenciatura 

específicos para a qualificação dos professores do campo começou em 2006, com um projeto-

piloto desenvolvido pelas universidades federais de Minas Gerais (UFMG), da Bahia (UFBA) 

e de Sergipe (UFS) e da Universidade de Brasília (UnB) (BRASIL, 2018)2.  

Estes programas são a construção teórico-prática da Educação do Campo. Ele está 

vinculado ao Movimento da Articulação Nacional por uma Educação do Campo, atualmente, 

Fórum Nacional de Educação do Campo (FONEC). Os dois movimentos fazem parte do mesmo 

tempo histórico. Funciona como uma espécie de indutor da própria reflexão e de muitas ações 

da Educação do Campo. O objetivo central é a construção de uma educação adequada à lógica 

do trabalho e da cultura nos territórios dos povos do campo em busca de outra forma de 

desenvolvimento (MOLINA, 2004; CAMACHO, 2014).  

É uma experiência inovadora na medida em que foi implantada num território marcado 

historicamente pela exclusão social e ausência de políticas públicas na área da educação. 

Podemos afirmar que o mesmo auxilia como instrumento para a construção de outra forma de 

desenvolvimento territorial no campo com mais equidade e sustentabilidade, tendo em vista 

 
2 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32257>. 
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que este já propiciou a formação educacional de milhares de jovens no campo (BRASIL, 2011; 

CAMACHO, 2014). 

Esta política pública é constituída numa parceria entre universidades, movimentos 

sociais e governo federal, representado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), ou seja, este programa se constrói por meio de um modelo de gestão 

tripartite. Demonstrando um avanço na gestão democrática das políticas públicas no país. Seus 

projetos se orientam por cinco princípios fundamentais: a inclusão, a participação, a 

interatividade, a multiplicação e a parceria (BRASIL, 2011; CAMACHO, 2014).  

 

A Formação de Educadores do Campo pelo CEGEO/PRONERA e LEDUC/PROCAMPO 

 

Uma experiência importante de formação de educadores do campo foi o Curso Especial 

de Graduação em Geografia (CEGeo). Este curso foi construído junto com os militantes dos 

movimentos socioterritoriais camponeses, estabelecendo-se uma relação entre Universidade, 

Movimentos Sociais e o Estado por meio do PRONERA. O PRONERA foi a política pública 

que permitiu a materialização na prática da Educação do Campo. Uma conquista da luta dos 

movimentos socioterritoriais camponeses. 

Este curso foi organizado a partir de uma parceria construída entre a Via Campesina – 

Brasil; a Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF); a Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” (UNESP - Campus de Presidente 

Prudente); o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) por meio do Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária (PRONERA). 

A turma nomeada pelos educandos-camponeses de Milton Santos, contava inicialmente, 

em 2006, com 60 estudantes, no qual destes se formaram 46 em 2011. Todos representando 

movimentos sociais ligados a Via Campesina - Brasil: Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimento dos Atingidos 

por Barragens (MAB), Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), Pastoral da Juventude 

Rural (PJR), Rede de Amigos e Colaboradores das Escolas Família Agrícola do Espírito Santo 

(RACEFAES), Movimento dos Trabalhadores Sem Teto de São Paulo (MTST - SP), Educação 

e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (EDUCAFRO) e o Movimento Consulta Popular 

(MCP). 
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Este curso teve como metodologia a Pedagogia da Alternância, ou seja, alternava o entre 

os territórios educativos (ANTUNES-ROCHA; MARTINS, 2012) do Tempo Escola (TE) ou 

Tempo Universidade (TU) com o Tempo Comunidade (TC). Sendo que os Tempos Escolas 

ocorriam em janeiro e fevereiro na Universidade Estadual Paulista em Presidente Prudente/SP 

e em julho e agosto na Escola Nacional Florestan Fernandes – ENFF em Guararema/SP. 

Caracterizado por uma gestão interinstitucional na forma e no conteúdo, nos cursos do 

PRONERA, os pressupostos pedagógico-metodológicos são definidos a partir de um tripé: a 

demanda dos movimentos sociais, a colaboração proposta pelas instituições de ensino superior 

e a definição de uma política pública encaminhada para responder a essa demanda. A 

formulação e a prática dos cursos devem estar vinculadas aos princípios da participação, 

cooperação, responsabilização, diálogo, avaliação e autoavaliação contínuas (UNESP, 2005). 

Na perspectiva dos cursos do PRONERA, os princípios presentes no Projeto Político-

Pedagógico do CEGeo foram: a docência como princípio articulador das atividades 

pedagógicas, a sólida formação teórica, o compromisso profissional com a realidade, a 

experiência prática como princípio articulador das atividades, a pesquisa como princípio 

formativo e a educação como estratégia para o desenvolvimento sustentável. 

A análise do Projeto Político-Pedagógico do Curso Especial de Graduação em Geografia, 

juntamente com o trabalho de campo que fizemos, com a observação participante e com as 

entrevistas com monitores, coordenadores, professores etc., nos permite afirmar que o CEGeo 

segue a lógica dos cursos superiores do PRONERA, com uma característica muito marcante de 

participação dos movimentos sociais na tomada de decisões.  

Os conhecimentos adquiridos no CEGeo formaram: educadores-professores que vão 

auxiliar no desenvolvimento territorial de sua comunidade, refletindo acerca das problemáticas 

sociais e ambientais; professores-assentados militantes dos movimentos sociais, ou seja, 

sujeitos com a dimensão de intelectual orgânico; professores que trabalharão na perspectiva do 

Paradigma da Educação do Campo;  

No Curso de Licenciatura em Educação do Campo (LEDUC) na Universidade Federal 

da Grande Dourados (UFGD), o grau acadêmico conferido é de Licenciado em Educação do 

Campo com Habilitação em Ciências da Natureza ou Licenciado em Educação do Campo com 

Habilitação em Ciências Humanas (UFGD, 2014).  

O Projeto Pedagógico Curricular (PPC) do curso traz como princípios: a “Pedagogia da 

Alternância”, a organicidade com os movimentos socioterritoriais camponeses e o contexto 
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local. A perspectiva teórico-metodológica tem como base as experiências de Educação Popular 

embasadas, principalmente, na Pedagogia Freireana, que trazem como preocupação pedagógica 

o vínculo às comunidades camponesas, e os conhecimentos pedagógicos locais como ponto de 

partida do processo formativo, estabelecendo-se, assim, uma relação dialógica com o saber 

técnico-científico.  

O PPC também traz a preocupação do desenvolvimento territorial com sustentabilidade 

no campo em todas as suas dimensões: ambiental, econômica, política, cultural e social em 

oposição ao modelo de desenvolvimento econômico hegemônico (UFGD, 2014). Os objetivos 

do curso são:  

 

Formar licenciados/as em Ciências da Natureza e Ciências Humanas com uma sólida 
formação humanística, que sejam capazes de atuar como profissionais críticos/as da 
realidade multidimensional da sociedade brasileira, do processo educacional e nas 
organizações dos movimentos sociais, habilitando-os/as a produzir conhecimentos 
que resultem em práticas de docência, lideranças de movimentos sociais, pesquisas e 
intervenções sócio educacionais.  
 

Para conhecermos uma parte dos resultados dessa formação de educadores-camponeses, 

vejamos o que a educanda-camponesa do CEGeo, militante do MST e professora-coordenadora, 

conta como é a sua experiência na escola estadual de seu assentamento, a E.E Valdício Barbosa 

dos Santos, no estado do Espírito Santo. Ela diz que é uma escola que busca a interação com 

toda a comunidade. Lá, eles conseguiram implantar a proposta de educação do MST, 

metodologia do plano de estudos e dos temas geradores.  

 

Todas as escolas de assentamento do norte do Espírito Santo, a gente trabalha através 
do plano de estudo, que é a metodologia da proposta de educação do MST na escola, 
e a gente trabalha através dos temas geradores. [...]. (Rnm, ENFF, jul. 2010).  

 

Considerações Finais  

 

As experiências de Educação do Campo que estão sendo desenvolvidas a partir do 

PRONERA e PROCAMPO permitem que visualizemos o protagonismo da sociedade civil 

organizada que está construindo uma nova visão sobre o Estado, o Campo/Campesinato, a 

Educação, a Universidade e a Democracia.  

Permite a formação de um intelectual orgânico com instrumentos suficientes para 

contribuir para o desenvolvimento socioterritorial junto a sua comunidade por meio da 
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elaboração de políticas públicas, no planejamento socioterritorial do assentamento, na prática 

docente em sala de aula, na militância dos movimentos socioterritoriais etc. 
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CONSTRUÇÃO DE SABERES E CENTRALIDADE DOS CONFLITOS NA LUTA 

PELO DIREITO À EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA NA COMUNIDADE DE 

PITIMANDEUA - PARÁ 

 
Ana Beatriz Araújo Gonçalves, 

Aiala Colares de Oliveira Couto, 

Jorge Eduardo Oliveira da Costa 

Resumo: 

 

Neste ano de 2019, o Brasil vem vivenciando um grande retrocesso no que diz respeito a 

educação no campo, isto se deu ao fato de que várias escolas localizadas nas zonas rurais 

passaram por um processo de fechamento. Este desmanche da educação atinge também as 

escolas presentes em comunidades tradicionais quilombolas o que representa um ataque ao 

processo de educação escolar quilombola. É preciso considerar que no caso das comunidades 

tradicionais quilombolas existe uma necessidade emergêncial em diferenciar educação escolar 

quilombola de educação quilomba, pois em quanto a primeira se restringe ao projeto político 

pedagógico da escola, o segundo se relaciona as práticas cotidianas do saber – fazer – 

pedagógico que se manifesta naturalmente na comunidade. Contudo, quase sempre as 

secretárias municipais de educação tem dificuldade em adotar metodologias de ensino que 

consigam se enquadrar na pesperctiva antropológica ancestral dos povos remanescentes. A luta 

pelo direito à educação no campo é resultado de uma trajetória de reivindicações que foram 

sempre apresentadas enquanto uma demanda da sociedade civil organizada e dos movimentos 

sociais. Este ensaio busca compreender a luta pela condição de existência (ou resistência) da 

escola da zona rural no quilombo de Pitimandeua no Pará. Ressalta-se que 19 escolas da zona 

rural do município de Inhangapí na área de transição entre a Região Metropolitana de Belém e 

o Nordeste Paraense e este desmanche em relação à educação do campo, vem sendo enfrentado 

com denuncias, audiências públicas e manifestações junto com o movimento negro urbano e o 

movimento quilombola. Além disso, é preciso destacar que o movimento de luta ou mobilização 

popular em defesa da educação quilombola partiu da comunidade Menino Jesus de Pitimandeua 

que destaca-se enquanto um dos quilombos mais antigos da região. Pois, sua história de 

formação – territorial parte do final do século XIX com uma rica história e cultura ancestral. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 14 – Educação do/no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
7041 

 

Destaca-se também, a necessidade da implementação imediata da lei nº 10.639/03 que 

estabelece o ensino de história e cultura da África o que poderia fortalecer o processo de 

reafirmação da ancestralidade negra na Amazônia. Para a compreensão deste conflito foram 

realizadas revisões da literatura e análise de documentos, além disso, trabalhos de campo, 

observações participantes e sistemáticas, registros fotográficos e entrevistas serviram de base 

teórico-empírica para os resultados que foram alcançados com esta pesquisa. Este enfretamento 

em relação aos desmanches da educação do campo e em especial a educação quilombola, faz 

parte das reflexões críticas que surgem com o empoderamento de lideranças que articuladas 

criaram relações de solidariedades entre diversos sujeitos que engajados politicamente impõe 

uma ação contra-hegemônica à perversidade da ordem vigente. O papel didático pedagógico da 

Geografia diante deste contexto está na importância de se reconhecer o território quilombola e 

a partir daí relacionar o ensino com as questões ancestrais e identitárias que exaltam a cultura 

negra presente na organização do espaço e na reafirmação das territorialidades. A criação da 

Lei n° 10.639/03 é um importante instrumento disciplinador que se torna um marco histórico 

na política educacional brasileira, visto que, esta Lei orienta s sistemas de ensino e as suas 

instituições a incorporarem o tema da diversidade etnicorracial no Brasil aos seus projetos 

políticos pedagógicos, e, por conseguinte, em suas práticas pedagógicas. Nesse sentido, o 

Governo Federal a partir da lei n° 10.639/03 institui a obrigatoriedade do ensino de História da 

África e dos africanos no currículo escolar do ensino fundamental e médio como forma de 

resgatar a contribuição que a população negra teve para a formação da sociedade brasileira e 

para a própria construção social e econômica do Brasil. E as práticas pedagógicas e o material 

escolar deveriam seguir estas orientações que determinadas por Lei e isso talvez seja um dos 

maiores desafios da educação quilombola, pois quase sempre as Secretarias Municipais e 

Estaduais de Educação não seguem as recomendações do Governo Federal. No ensino de 

Geografia, as questões raciais são excluídas ou pouco exploradas em temas de urbanização e 

população, por exemplo, e quase sempre, o continente africano é tratado como uma região de 

conflitos, pobreza, miséria, guerras e endemias, como se na África não existisse aspectos 

positivos em relação à sua História e Cultura. Assim, História da África aparece nos livros de 

Geografia limitada por um olhar moderno-colonial civilizatório que nega o lugar de fala dos 

sujeitos, reproduzindo então, processos de violências epistêmicas que passam despercebidos 

nos debates em sala de aula e esta análise se estende em relação às comunidades remanescentes 

quilombolas no Brasil. Pode–se dizer que no Brasil as populações tradicionais quilombolas 
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enfrentam problemas relacionados ao acesso à educação e isso envolve um ensino fundamental 

precarizado que não foi capaz de universalizar-se de modo que todos independente de classe 

social, cor e localização geográfica pudessem ter acesso. Somando-se a isso, tem-se também, 

os processos discriminatórios que acompanham as atividades cotidianas das escolas o que surti 

um efeito negativo no sentido de atingir, sobretudo, os jovens negros, o que culmina com a 

evasão escolar, desmotivação e violência. Nesse sentido, o ensino de Geografia quando 

considerado estes elementos, torna-se uma importante ferramenta de luta e resistência ao o 

racismo, à discriminação e ao preconceito, pois é importante trabalhar as categorias geográficas 

de espaço, território, lugar, paisagem e região demostrando a relação destes conceitos com a 

formação dos espaços de resistências da população negra, destacando-se então; as periferias, 

favelas e os territórios Remanescentes Quilombolas. Para Leite (2010) o indivíduo-cidadão 

passou a unidade de referência da agregação política proveniente do pacto universal que não 

abrangeu a todos. O ordenamento jurídico se tornou acessível somente aos que ingressaram no 

mundo letrado, o que não aconteceu no Brasil, à grande massa dos africanos e seus descendentes 

recém-saídos da condição de escravos. O mundo letrado se afirmou como princípio de inclusão 

na ordem universal, porém tão somente àqueles que se tornaram aptos a ingressar no mundo da 

escrita, fortalecendo-a por excelência como ordem jurídica plena. Uma forma hegemônica, 

porém, sempre questionável, já que a supressão de tantas outras humanidades, não pressupõe o 

controle de suas bordas, principalmente aquelas que foram negadas, ou as que as extrapolaram 

pela insurgência. Para Artes e Ricoldi (2015), afirmar que o racismo no Brasil é sutil, significa 

fechar os olhos para a crueldade a que foi historicamente submetida a população negra. 

Verificam-se, então, dois mecanismos que se conjugam, traduzindo algumas das facetas do 

racismo brasileiro. Por um lado, temos a quase invisibilidade da questão racial. Embora os 

inúmeros dados demonstrativos da situação injusta e crítica vivenciada pelos negros no Brasil 

estivessem disponíveis há décadas, somente nos últimos anos eles foram trazidos a público, no 

bojo dos debates sobre a implementação de políticas de ações afirmativas, em decorrência disso, 

coloca-se a crença no mito da democracia racial e na ideia de que o Brasil teria superado a 

escravidão e o racismo por meio de um processo de miscigenação que, por sua vez, nos teria 

livrado de problemas existentes apenas em outras paragens, tais como os Estados Unidos ou a 

África do Sul. Para Munanga (2006), o debate sobre as políticas de ação afirmativa e de cotas 

em benefício dos alunos negros e pobres no ensino público universitário parte do quadro das 

desigualdades sociais e raciais gritantes, acumuladas ao longo dos anos, entre brancos e negros. 
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Essas desigualdades observam-se em todos os setores da vida nacional: mercado de trabalho, 

sistema de saúde, setor político, área de lazer, esporte, educação, etc. Ora, no meio de todas 

essas desigualdades, a educação ocupa uma posição de destaque como centro nevrálgico ao 

qual são umbilicalmente vinculadas todas as outras. No plano político, os programas de ação 

afirmativa resultam da compreensão cada vez maior de que a busca de uma igualdade concreta 

não deve ser mais realizada apenas com a aplicação geral das mesmas regras de direito para 

todos. Tal igualdade precisa materializar-se também através de medidas específicas que 

considerem as situações particulares de minorias e de membros pertencentes a grupos em 

desvantagem (SILVÉRIO, 2006, p. 22). A Amazônia é inserida em um contexto de integração 

face aos mercados nacionais e globais e, para isso, um processo civilizatório e de modernização 

foi direcionado para a região, onde a aberturas de rodovias, a expansão de redes de energia 

elétrica, a construção de núcleos urbanos, a construção de grandes projetos agrominerais e 

federalização de terras, além de outros, fizeram parte da malha técnico-política programada do 

Estado (BECKER, 1997). Com a modernização vem uma série de conflitos em que as práticas 

tradicionais de relação com a natureza, envolvendo ribeirinhos, índios, pequenos camponeses, 

seringueiros, populações quilombolas, entre outros, tornaram-se formas inadequadas e arcaicas 

de uso dos recursos, o progresso se dava de forma violenta, desrespeitando o re-conhecimento 

dos povos amazonidas acerca da riqueza da floresta. Essas populações passam a ser 

classificadas como tendo modos de vida “tradicionais” por estarem pautadas em outras 

temporalidades históricas, configuradas em outras formas de territorialidades e por terem ainda 

modos de vida estruturados a partir de racionalidades econômicas e ambientais com saberes e 

fazeres diferenciados da racionalidade capitalista (CRUZ, 2006). As experiências em atividades 

de campo junto a estas comunidades levaram a reflexão que aponta para a existência de um 

movimento político que vê o fortalecimento educacional desses quilombos como uma ameaça 

à toda forma de manipulação ideológica que possa transformar esta população em cidadãos 

alienados e desprovidos de criticidade. Porém, os levantes em Pitimandeua colocarem esta 

comunidade na centralidade dos conflitos e no cerne dos movimentos de resistência em defesa 

das escolas da zona rural do município de Inhangapí – Pará. 
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AGROECOLOGIA NAS ESCOLAS DE ASSENTAMENTO DO MST 

NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS - ESPÍRITO SANTO 

Tsukahara, Roberto Toshio1 
Sánchez, Damián Sánchez2 
Rocha, Lucimária Martins3 

 

RESUMO 
Agroecologia, está presente nas orientações e resoluções, inclusive congressuais, do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), desde a sua fundação em 1984, o assunto esteve em pauta no interior da 
organização com maior ou menor intensidade conforme as condições conjunturais em que os envolvia 
historicamente, os fatos marcantes da de uma guinada maior foi a adesão do MST à organização internacional de 
camponeses a Via Campesina, em 1999 e no ano de 2000 nas resoluções do IV Congresso Nacional há uma maior 
priorização do tema, inclusive na Educação, nas escolas de assentamentos, há a definição politica de incluir a 
Agroecologia no processo de ensino-aprendizagem e contribuir para o desenvolvimento no assentamento. Com o 
objetivo de verificar os limites da aplicação desse enfoque na disciplina de Ciências Agropecuárias do ensino 
fundamental, sob a metodologia de 
entrevista com questionário semi-estruturado, e observação participante, observou-se que: há uma dificuldade 
materiais didáticos especifico, pouco interesse dos educandos, pouca valorização dos pais e responsáveis e uma 
visão superficial e mecânica acerca da Agroecologia, provavelmente pelo pouca apropriação da proposta de 
Agroecologia do MST, porém há o visível comprometimento por parte da coordenação e aceitação do tema nas 
escolas. 
PALAVRAS CHAVE: Educação. MST. Agroecologia. 
 
ABSTRACT 
Agroecology, has been present in the orientations and resolutions, including congressional ones, of the 
Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), since its foundation in 1984, the subject has been on the 
inside of the organization with more or less intensity according to the conjuncture conditions in which involved 
them historically, the striking facts of a major shift was the adhesion of the MST to the international peasant 
organization to Via Campesina, in 1999 and in the year 2000 in the resolutions of the IV National Congress there 
is a higher prioritization of the theme, including in Education, In settlement schools, there is the political definition 
of including Agroecology in the teaching-learning process and contributing to settlement development. With the 
objective of verifying the limits of the application of this approach in the discipline of Agricultural Sciences of the 
elementary school, under the methodology of interview with semi-structured questionnaire, and participant 
observation, it was observed that: there is a specific didactic material difficulty, little interest of the learners, little 
appreciation of parents and guardians and a superficial and mechanical view on Agroecology, probably due to the 
poor appropriation of the MST Agroecology proposal, but there is a visible commitment on the part of the 
coordination and acceptance of the theme in schools. 
KEY WORDS: Education. MST. Agroecology. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 Atualmente no Estado do Espírito Santo, nos assentamentos coordenados pelo MST, 

são encontradas dificuldades na implementação da Agroecologia, com 5,5% de todas as 

 
1 Educador do campo da EEEF Margem do Itauninhas, Assentamento Nova Vitória-Pinheiros ES, Licenciatura em 
Educação do Campo-Ciências Humanas e Sociais UFES/CEUNES. 
2 Prof. Doutor da UFES/CEUNES do Curso em Licenciatura da Educação do Campo. 
3 Educadora do campo da EEEF Três de Maio, Assentamento Castro Alves-Pedro Canário ES, Pedagogia da Terra 
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famílias assentadas, a adotam. Numa pesquisa realizada por (Silva, 2013)4, no universo de 1.147 

Unidade de Produção Familiar (UPF), 77,8% adotam a agricultura convencional, 12,6 % o 

sistema misto e em transição à agroecologia 4,1 %. 

 Embora a discussão sobre a Agroecologia no MST seja antiga, desde a fundação em 

1984, a decisão de ir desenvolvendo um novo sistema de produção nos assentamentos ocorreu 

no IV Congresso do MST, em maio de 2000 (DAL CHIAVON, 2010, p. 48) onde foram 

deliberadas que, as questões ambientais, biodiversidade, água, defesa da Bacia do São Francisco 

e da Amazônia, fossem incluídas como bandeiras de lutas, como parte da reforma agrária (MST, 

2000). 

 As escolas localizadas e coordenadas pelo MST/ES, adotam uma pedagogia própria, 

construídas historicamente com a utilização de ferramentas pedagógicas denominadas de Plano 

de Estudo, tem um papel estratégico para a construção coletivamente de metodologias para a 

massificação da Agroecologia. 

 Os princípios da educação do MST, os quais vêm propondo uma educação para as 

classes populares. É pautada na educação do povo e se caracteriza nos princípios filosóficos e 

pedagógicos, apresentando a valorização do trabalho e da realidade, ambas ligadas ao princípio 

educativo e da luta política, conforme (PISTRAK,2000). 

Graças ao trabalho o homem se torna disciplinado e organizado: é preciso 
ensinar o amor e a autoestima pelo trabalho em geral. O trabalho eleva o 
homem e lhe traz alegria, educa o sentimento coletivista. Enobrece o homem e 
é por isso que o trabalho, e particularmente o trabalho manual de qualquer tipo, 
é precioso como meio de educação (PISTRAK, 2000, p. 48). 

 

 O MST propõe a execução deste ensino na escola, por meio de ações educativas que 

acontecem no movimento social, nas lutas, no trabalho, na produção e na convivência cotidiana. 

Para PISTRAK(2000, p. 48) [...]O trabalho eleva o homem e lhe traz alegria, educa o 

sentimento coletivista. Enobrece o homem e é por isso que o trabalho, e particularmente o 

trabalho manual de qualquer tipo, é precioso como meio de educação[...], até para tentar 

responder indagação se há sugestão do que a escola tem a fazer, salienta Arroyo:  

 

[...]Interpretar esses processos educativos que acontecem fora, fazer uma 
síntese, organizar esses processos educativos em um projeto pedagógico, 
organizar o conhecimento, socializar o saber e a cultura historicamente 

 
4 Para maior detalhamento, ver (Silva, 2013, p. 88). 
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produzidos, dar instrumento científico-técnicos para interpretar e intervir na 
realidade, na produção e na sociedade (ARROYO, 1999, p. 27). 

 

 Nos princípios pedagógicos a proposta de concretizar os princípios filosóficos, refere-

se ao jeito de fazer e pensar a educação. Para concretizar a educação do MST é preciso ter: 

relação teoria e prática; combinação metodológica entre processos de ensino-aprendizagem e 

de capacitação; a realidade com base na produção de conhecimento; conteúdos formativos 

socialmente úteis; educação para o trabalho e pelo trabalho; vínculo orgânico entre processos 

educativos/processos políticos; vínculo orgânico entre processos educativos e processos 

econômicos; vínculo orgânico entre educação e cultura; gestão democrática; auto-organização 

dos/das estudantes; criação de coletivos pedagógicos e formação permanente dos educandos/as; 

e atitude e habilidade de pesquisa (MST, 1999). 

 Portanto, uma pedagogia pode ser reconhecida como marxista quando a educação é 

pensada e praticada a partir de uma lógica materialista dialética, que leva em conta o 

desenvolvimento histórico do homem, da sociedade e da educação e se propõem a pensar 

teleologicamente a educação tendo como referência o projeto histórico socialista e a crítica e a 

explicitação das contradições da educação e da sociedade capitalista (D’AGOSTINI, 2009). 

 Nessa perspectiva, a Pedagogia do Movimento assume também uma intencionalidade 

educativa na direção de preparar os trabalhadores para a construção prática desse novo modelo 

de produção, de tecnologia, e para as novas relações sociais que poderão começar a ser 

produzidas nesse movimento, o que implica a reapropriação crítica de iniciativas já existentes 

e bem  antigas, especialmente no âmbito de uma produção diversificada e comprometida com 

o equilíbrio ambiental e humano (CALDART, 2009). 

 

2. METODOLOGIA 

 

 Objetivo geral do trabalho será identificar os limites da abordagem do enfoque 

agroecológico nas escolas do ensino fundamental, de 2 escolas de assentamento do município 

de Pinheiros Espírito Santo, coordenado pelo MST. 

 Os dados primários com coletas através de questionário, consiste numa técnica 

caracterizado como pesquisa social que se utilizando de entrevista semi-estruturado, como o 

principal recurso RUAS (2006) e a Pesquisa Participante, para obtenção de informações 

qualitativas. 
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 Foram utilizadas pesquisa participante nas 2 escolas de ensino fundamental, e realização 

de entrevista com a coordenação do Setor Estadual de Educação do MST e os coordenadores 

da escola5 e os 3 educadores da disciplina de Ciências Agropecuárias. 

 Os dados secundários, obtidos, em consultas a bibliografia disponível, sobre o assunto, 

desde diagnósticos, publicações e pesquisas realizados pelos órgãos públicos e pelas 

organizações populares do campo, revistas, artigos, periódicos, livros, produção intelectual não 

publicadas e sítios da Rede Mundial de Computadores. 

 Além da análise dos instrumentos pedagógicos utilizados pela Escola Estadual de 

Ensino Fundamental, como o Plano de Estudo e o Projeto Político e Pedagógico, Plano de 

Formação das Escolas de Assentamentos e a Organização Curricular das Escolas de 

Assentamento da Secretaria Estadual de Educação (SEDU). 

 

3. EDUCAÇÃO ESCOLAR DO MST 

 

 Com a conquista no dia 13 de setembro de 1984, do primeiro assentamento no Espírito 

Santo, surge a preocupação com a educação escolar para as crianças com algumas indagações: 

“qual a educação que queremos para os nossos filhos? Como fazer esta educação?” Os debates 

reflexivos se destinam ao campo educacional com proposta de implementação do projeto 

voltado à realidade das famílias cuja opção foi: 

A estratégia do MST poderia ser definida como uma espécie de ensino público 
não estatal, já que os recursos que a financiam provêm do aparelho do Estado, 
portanto trata-se de um ensino público. No entanto, pode ser considerada não 
estatal, já que sua concepção, sua filosofia, sua metodologia, são inteiramente 
concebidas e executadas por militantes do Movimento (MELLO, 2006, p.97). 

 

 Neste período chegaram a conclusão de que a educação é um dever do Estado e um 

direito universal, porém com uma pedagogia apropriada, dentro dos pressupostos estratégicos 

da formação escolar dos camponeses e seus filhos, assim: 

O fortalecimento da escola pública e de qualidade para os camponeses terá que 
ser uma exigência da própria classe e não mais uma demanda do capital. Deve, 
portanto, ser uma escola que combine o conhecimento cultural e científico e 
que, ao mesmo tempo, em que profissionaliza o camponês, ajuda a elevar a sua 
consciência de classe e indica os referenciais de inserção no projeto político da 
classe (BOGO, 2012, p.28). 

 
5 Na organicidade das escolas de assentamento, diferentemente da escola tradicional da rede estadual, o 
coordenador exerce o papel de direção da escola, porém com poderes reduzidos, responde política-administrativa 
e pedagogicamente pela escola e ou escolas e é membro do Setor de Educação Estadual do MST 
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 Atualmente o MST-ES está presente em 26 municípios e coordena 62 assentamentos, 

com uma população de 13.930 pessoas e 26 escolas destes 9 possuem o ensino fundamental 

completo (FRANÇA, 2013). 

 Considerando que a trajetória histórica da educação escolar faz parte do cotidiano e das 

preocupações no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do período de acampamento 

ao assentamento, assim, no primeiro Congresso Nacional realizado em Curitiba, Paraná em 

janeiro de 1985 e o (MST, 2001) define: 

“A Escola do MST é uma Escola do Campo, vinculada a um movimento de 
luta social pela Reforma Agrária no Brasil. Ela é uma escola pública, com 
participação da comunidade na sua gestão e orientada pela Pedagogia do 
Movimento”, em 1987 surge a pergunta: “como fazer a escola que queremos?”. 
(MST, 2001, p.11) 

 

 A educação que se discutia foi pensada numa educação diferente da considerada 

tradicional e que haveria participação coletiva dos pais, alunos, professores e a comunidade: o 

MST, visto  que não era qualquer tipo de escola que as famílias Sem Terra queriam, era uma 

escola onde reinasse a coletividade, assim: 

A criação dos coletivos de educação, com intuito de pensar, articular soluções, 
promover a estrutura organizativa, foi auxiliando na compreensão de que essa 
escola teria que ser construída pelo coletivo do movimento, pois ela não existia, 
mas que seria preciso conquistar o direito a ela para então conformá-la de 
acordo com as necessidades e expectativas daquela comunidade, dentro de 
determinada realidade (FRANCO, 2005, p. 76). 

 

 Para a formação humana integral dos educandos o MST-ES se aproxima da Pedagogia 

da Alternância6 e o implanta nas escolas, considerada a mais adequada, por não cortar as raízes 

dos camponeses, além de dar destaque na elevação dos conhecimentos da agricultura, 

estimulando para praticar uma agricultura sustentável, estabelecendo uma nova relação com a 

terra e a natureza, numa formação humana integral, os quais possam ter consciência da 

dignidade dos seus deveres e direitos, busca se humanizar, CALDART, 2000) cita: 

Queremos que os educandos possam ser mais gente e não apenas sabedores de 
conteúdos ou mero dominadores de competências e habilidades técnicas. Eles 
precisam aprender a falar, a calcular, confrontar, dialogar, debater, duvidar, 
analisar, relacionar, celebrar, saber articular o pensamento próprio,... e fazer 
tudo isto sintonizados com o projeto histórico do MST. Que é um projeto de 
sociedade e humanidade. [...] ( CALDART, 2000, p. 61). 

 
6 Pedagogia adotadas nas Escolas Famílias Agrícolas (EFA’s), comunitárias rurais e MST, originalmente surgiu 
na França em 1935, para adequar à educação básica dos filhos de agricultores, no Brasil chegou em 1969, por 
iniciativa do padre jesuíta Humberto Pietrogrande, à partir da experiência italiana. 
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 Para o MST a escola é mais do que escola na pedagogia deste Movimento, pois ela se 

estende a todos os campos, quer nos acampamentos, assentamentos, nas marchas, ocupações, 

mobilizações, nas vivências coletivas, na decisão, no confronto e o principal educador é o 

próprio Movimento, visto que o ser humano vai construindo sua identidade social, logo, 

formando sujeito social através da sua história. Por isso: 

[...] Na Educação do Campo, não podemos esquecer, é muito maior que a 
escola. Ela se realiza também na escola, porém, por ter como preocupação 
central a formação em sua plenitude, dos seres humanos, ela envolve a vida 
como um todo (MOLINA, 2004, p. 43). 

 

 

O MST propõe a execução deste ensino na escola, por meio de ações educativas que acontecem 

no movimento social, nas lutas, no trabalho, na produção e na convivência cotidiana, para tentar 

responder a indagação há sugestão do que a escola tem a fazer: 

[...] Interpretar esses processos educativos que acontecem fora, fazer uma 
síntese, organizar esses processos educativos em um projeto pedagógico, 
organizar o conhecimento, socializar o saber e a cultura historicamente 
produzidos, dar instrumento científico-técnicos para interpretar e intervir na 
realidade, na produção e na sociedade ( ARROYO, 1999, p.27). 

 

 No campo escolar as práticas pedagógicas do MST se desenvolvem em torno de valores, 

princípios, conteúdos humanos, estes estão acima dos conteúdos didáticos e por isso há sinais 

que identificam a presença da sua proposta pedagógica no interior das escolas nos espaços de 

socialização política e indica o método como o tema gerador diz: 

Ainda que esta postura - a de uma dúvida crítica - seja legítima, nos parece que 
a constatação do tema gerador, como uma concretização, é algo a que 
chegamos através, não só da própria experiência existencial, mas também de 
uma reflexão crítica sobre as relações homem-mundo e homens –homens [...] 
(FREIRE, 1987, p. 88). 

 

 Valoriza o trabalho prático manual do agricultor, faz a relação com o trabalho, com o 

mundo da produção e com a vida não escolar, tendo como ponto de partida o processo de 

aprender. Na perspectiva do materialismo histórico dialético, consideramos a educação do 

campo como uma particularidade do universal. Para compreendê-la, precisamos usar o recurso 

dialético, com base na conexão entre o geral, o específico e o particular (VENDRAMINI, 2010), 

e não se dá somente no ambiente escolar, e que não deve: 

[…] ser considerado banco de dados, é uma série de envolvimentos que cria e 
recria invenções relacionados ao trabalho, à cultura, à religião na sociedade a 
qual se vive. Neste sentido […] não há uma única forma em único modelo de 
educação; a escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o 
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melhor; o ensino escolar não é única prática e o professor profissional não é o 
seu único praticante. (BRANDÃO, 1981, p.9) 
 

 O MST defende uma educação tenha um caráter de omnilateralidade7, e que as práticas 

pedagógicas na educação possua um caráter associativo e unitárias das variadas dimensões 

humanas, com base na realidade social onde os fenômenos acontecem, chama a atenção de que 

uma educação que se propõe ser revolucionária a sua práxis deve dar conta de reintegrar as 

dimensões humanas, onde o capitalismo na sua essência tende a separar (ITERRA, 2005). 

 O maior objetivo do MST é de formação de sujeitos históricos capazes de trabalhar e de 

lutar pela transformação da sociedade e pela sua auto formação (pessoal e coletiva) 

emancipatória, realizada no processo inclusive de construção de um novo padrão de relações 

sociais (socialista) (CALDART, 2004). 

 Neste sentido, a ação de educar acontece sob duas maneiras: na escola, por meio das 

práticas pedagógicas que a desenvolve, e fora da escola, por meio dos atos políticos, em busca 

de novos conhecimentos, logo, é preciso uma utopia, na possibilidade de novo mundo, na 

educação para uma nova sociedade, humanista e socialista, porque promover a vida e a 

emancipação é uma das tarefas da educação coadunado pela Educação do Campo8. 

.  

4. EDUCAÇÃO E AGROECOLOGIA NO MST 

 

 Assim, a luta pelo direito à educação e a construção de uma nova pedagogia, que da 

origem a chamada proposta de Educação do MST, se pauta nos princípios filosóficos que 

fundamentam o próprio MST, conforme assinalam os escritos de Caldart: 

Nessa perspectiva, a Pedagogia do Movimento assume também uma 
intencionalidade educativa na direção de preparar os trabalhadores para a 
construção prática desse novo modelo de produção, de tecnologia, e para as 
novas relações sociais que poderão começar a ser produzidas nesse 

 
7 A palavra onilateral vem de Marx, que usava a expressão “desenvolvimento onilateral do ser humano”, oposto 
ao unilateral que se preocupa somente com um lado de cada vez, separado e descompartimentado, por exemplo só 
o intelecto ou só as habilidades manuais, ou só moral, ou só políticos (ITERRA, 2005). 
8 Educação do Campo se faz através dos Movimentos Sociais com seus diferentes sujeitos, pequenos agricultores, 
quilombolas, povos indígenas, pescadores, ribeirinhos, roceiros, Sem Terra. Em especial, a partir de 1997, a 
educação destinada aos camponeses vem, tomando forças com a realização do I Encontro Nacional de Educadores 
e Educadoras da Reforma Agrária (ENERA) realizado na Universidade de Brasília, com as seguintes parcerias: 
Fundo das Nações Unidas (UNICEF), Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO), Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST) que diante de tantas discussões discute-se a formação do Programa Nacional de Educação na Reforma 
Agrária (PRONERA). No ES o Movimento Educação do Campo o MPA, MST, RACEFFAES e Movimento 
Quilombola, atuam conjuntamente. 
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movimento, o que implica a reapropriação crítica de iniciativas já existentes e 
bem antigas, especialmente no âmbito de uma produção diversificada e 
comprometida com o equilíbrio ambiental e humano (CALDART, 2009, p. 
34). 

 

 A questão central da proposta é a valorização dos conhecimentos da agricultura, 

destacadamente o modelo da agricultura sustentável, estabelecendo uma nova relação com a 

terra e com a natureza. Desse modo, o modelo preza pela formação humana e profissional que 

tenha consciência da dignidade dos seus deveres e direitos, tal como sugere Caldart (2000, p. 

61), quando argumenta o seguinte: 

Queremos que os educandos possam ser mais gente e não apenas sabedores de 
conteúdos ou mero dominadores de competências e habilidades técnicas. Eles 
precisam aprender a falar, a calcular, confrontar, dialogar, debater, duvidar, 
analisar, relacionar, celebrar, saber articular o pensamento próprio,[...] e fazer 
tudo isto sintonizados com o projeto histórico do MST. Que é um projeto de 
sociedade e humanidade. [...] (CALDART, 2000, p. 61). 

 

 O MST propõe a educação politécnica9, tomando a agricultura como objetivo de 

inserção prática e estudo teórico pelos estudantes, e como ponto de partida, nas escolas de 

assentamento, tratando como complexo tecnológico, conectando a outros complexos e 

indústrias num sentido dos conhecimentos científicos e tecnológicos (CALDART et al., 2015) 

alerta para a interpretação: 

Da mesma forma que na construção conceitual de Marx a educação politécnica 
é um dos pilares da educação dos trabalhadores e não toda ela, na Pedagogia 
do Movimento, o politecnismo é uma dimensão a ser incorporado com mais 
força na discussão da matriz formativa do trabalho e da organização coletiva, 
e da concepção geral do trabalho como princípio educativo. Também a 
educação de perspectiva omnilateral do camponês que a Educação do Campo 
propõe não se restringe à formação para o trabalho, mesmo que pensada na 
perspectiva politécnica (CALDART et al., 2015, p.53). 

  

 No VI Congresso Nacional realizado em 2014, dentre as deliberações, sob o lema 

“Lutar, Construir Reforma Agrária Popular” é a de priorizar a produção de alimentos saudáveis, 

assegurando a saúde dos produtores, dos consumidores e a preservação da natureza. A produção 

agrícola deve ser agroecológica, abolir o uso de agrotóxicos e de sementes transgênicas (MST, 

2015). 

 
9 É fundamental considerar que em Marx, a referencia à educação politécnica acontece no contexto de sua pesquisa 
sobre as relações sociais capitalistas e suas contradições, na perspectiva de supera-las através de um processos 
revolucionários protagonizados pela classe trabalhadora. A politecnia não pode ser entendida em Marx senão na 
relação com sua concepção de trabalho como princípio educativo e de formação humana omnilateral(CALDART 
et al., 2015). 
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 No II Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária, em 2015, 

lança-se a Jornada Cultural Nacional: Alimentação Saudável, um direito de todos! e os 

educadores do MST, assumiram vários compromissos, dentre eles o: trabalho pela agroecologia 

como matriz tecnológica, produção de conhecimentos e desenvolvimento de uma agricultura a 

partir dos princípios da agrobiodiversidade e da soberania alimentar dos territórios (MST, 

2015). 

 Para inserir o educando no mundo do Trabalho, as escolas localizadas em áreas de 

assentamento, no ensino fundamental II, possui uma disciplina prática denominada Prática na 

Propriedade da Escola e da Família. Na relação da escola com a atualidade, o Trabalho é um 

elemento integrante. Há entre elas uma relação completa entre ensino e educação. 

 Dentro dos princípios filosóficos e políticos da intencionalidade da Pedagogia do MST, 

na formação de seres sociais e políticos capazes de se transformar e modificar as relações de 

opressão com uma devida qualificação técnica e cientifica, através de práticas educacionais 

adequadas, alerta para a ampliação da dimensão geral. 

A mudança de hábitos poluidores não será efetivada pela pregação moralizante 
das pessoas de boa vontade que cumprem o papel dos pregadores nesta “nova 
religião”, aproveitando-se dos dados dos estudos pagos com bolsas do Estado 
e com incentivos do próprio capital. As mudanças reais, só podem ocorrer, 
quando elas ganharem natureza estrutural; neste caso, o capital deixaria de 
ganhar e começaria a perder. Esta é a questão central. É preciso enfrentar os 
problemas ecológicos enfrentando o capital que é a verdadeira causa do 
problema ecológico. Quando se ataca o capital, se ataca também os aspectos 
produtivos do capital constante e os hábitos de consumo da sociedade. 
Revertendo o primeiro, reverte-se o segundo, mesmo que isto não seja 
suficiente para impedir as transformações naturais do planeta (BOGO, 2012, 
p. 27). 

 

 Bogo (2012), alerta a necessidade de evitar o simplismo que qualquer novidade advindo 

das forças hegemônicas da sociedade donde tendem a negligenciar os aspectos cruciais dentro 

de uma superficialidade programada pelo capital, onde os sujeitos socais não se submeta as 

armadilhas, neste caso às questões ambientais e agroecológicas e a transformação de alimentos 

orgânicos em uma nova e rentável mercadoria. Reflete e diz que: 

A participação dos camponeses e das forças exploradas na defesa ecológica, 
não é simplesmente plantar árvores para recompor áreas degradas, mas 
transformar o problema ecológico em um tópico do projeto político. Talvez 
seja pela primeira vez na história da humanidade que os camponeses, levados 
ainda, pelo temor mais do que pelo projeto, estruturam as suas Escolas de 
Agroecologia, independentes, na tentativa de formarem os seus próprios 
intelectuais orgânicos (BOGO, 2012, p. 27). 
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 Bogo (2012), indica que todas as escolas do campo, na intenção de formar a base social 

e intelectual do projeto de classe, que são contrárias à exploração humana e a destruição da  

natureza, enfrentando as contradições de classe e que a ciência tenha uma função da 

emancipação dos trabalhadores em geral, que supere o modo de produção capitalista, porque o 

autor cita que só haverá emancipação humana se elimine as mediações da exploração e da 

alienação humana e chama de “Escolas Agro-ecológicas” como autor afirma: 

Uma escola Agro-ecológica que volte às origens filosóficas desde, Sócrates, 
Platão e Aristóteles, até nossos dias, principalmente no sentido de considerar 
o “lugar físico” e o “corpo de ideias”, que se proponha a ensinar os jovens a 
partir do método peripatético e dialético que busca o aprendizado a partir da 
convivência com a natureza na busca de interpretar as contradições particulares 
e universais no intuito de superá-las. Ou mais profundamente, com a maiêutica 
socrática, que ambiciona, primeiro extrair o conhecimento de dentro da 
consciência, como fazia a mãe do filósofo, que induzia as mulheres a darem a 
luz com o próprio esforço. Uma escola que faça o sujeito expor o que há de 
saber produzido dentro de si, através da opinião e da experiência, para ser 
“apanhado” pelas mãos da ciência, que está fora e, ao redor, como fator 
qualificador da organização política, responsável para reunir as mediações 
responsáveis pela formação e consciência da classe (BOGO, 2012, p.28). 

 

 Para Caldart et al. (2015),a educação politécnica de perspectiva emancipatória proposta 

pelo MST, a “ancoragem” do trabalho educativo é a lógica da agricultura camponesa, pois no 

estagio atual da agricultura capitalista, é direcionado aos trabalhadores uma formação 

padronizada, unidimensional, fragmentada e alienada, exatamente o contrário da formação 

politécnica e omnilateral. 

 

5. AGROECOLOGIA NAS ESCOLAS DE ASSENTAMENTOS DE PINHEIROS 

 

 Segundo, Silva e Santos (2015), o MST ressignificou a Educação Popular no Espírito 

Santo, pela dimensão ambiental, fortalecendo a defesa da agroecologia como forma de resgatar 

as práticas tradicionais de produção de alimentos, entendendo que o movimento percebe a luta 

camponesa para além da ação política incluindo aí a educação, e afirma que a: 

Educação e agroecologia vão se fundindo e apontando para a possibilidade de 
desenvolvimento de projetos territoriais fundamentados em princípios que 
objetivam a segurança alimentar, a preservação ambiental, a independência dos 
agroquímicos, e a terra como direito e não como mercadoria (SILVA; 
SANTOS, 2015, p. 112). 

 

 Em julho de 2015, no XXVIII Encontro Estadual de Educadores e Educadoras da 

Reforma Agrária, organizada pelo Setor de Educação do MST, cujo o tema: Meio Ambiente e 
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Soberania Alimentar no Contexto da Educação Pública e Popular. O principal objetivo é refletir 

sobre o papel da educação popular na luta contra a mercantilização da natureza, fortalecendo 

ações em defesa da soberania alimentar, da agroecologia e da educação pública a serviço da 

classe trabalhadora. 

 Nas escolas coordenadas pelo MST, nos assentamentos rurais, do Espírito Santo, há uma 

definição coletiva pedagógica de que obrigatoriamente haja no mínimo uma horta didática 

escolar, principalmente como ferramenta pedagógica. “A agricultura na escola pode permitir o 

desenvolvimento da ideia de cooperação, do aperfeiçoamento da exploração agrícola, da 

intensificação da agricultura, da eletrificação, etc.” (PISTRAK, 2000, p. 74). 

A unidade experimental participativa horta escolar serve como laboratório 
[...]É uma ferramenta importante de produção e desenvolvimento dos 
conhecimentos agroecológicos, pois contribuiu para o exercício dos princípios 
norteadores da agroecologia: a vida, a diversidade, a complexidade e a 
transformação. Pode-se inferir, após a análise da experiência pelos sujeitos 
sociais envolvidos, que a horta escolar pode ser um instrumento relevante de 
construção, desenvolvimento e difusão dos conhecimentos e práticas 
agroecológicas, visto que contribui efetivamente no engendramento do 
quarteto norteador da agroecologia (CASTRO et al., 2017, p. 7). 

 

 Pistrak (2000) elabora um princípio de que as escolas de 1° grau no campo, deve ter 

uma área, onde haja uma trabalho racional, segundo o autor é reconhecido por todos, pois se 

quiser elevar o nível de nossa agricultura, divulgar os novos métodos de trabalho agrícola e de 

economia rural, a escola deve estar na vanguarda, porque ela é centro cultural que influencia 

diretamente a criança, fornecendo bagagem científica geral, considerando as condições físicas 

e a idade e indiretamente a população camponesa. 

O trabalho social principal do professor e da escola deve consistir na melhoria 
constante da agricultura, da economia rural e das condições de vida do 
camponês; o trabalho deve ser feito com a ajuda da escola e através dela. Na 
medida em que atender às necessidades do agricultor, a escola se tornará 
indispensável para ele, podendo desempenhar um grande papel em toda sua 
vida (Pistrak, 2000, p.70). 

 

 Pistrak (2000) diz que a escola pode ir além de um produtor de técnicas, e ser um guia 

para o aperfeiçoamento dos métodos e dos instrumentos de produção de toda a economia rural, 

e estabelece um critério preciso de verificar, se o trabalho das crianças na escola atinge os 

objetivos culturais: a atenção, estima e amor à escola pela população, se positiva a escola está 

cumprindo a sua tarefa social, ao contrário a instituições está mal organizado pedagogicamente. 

 As escolas pesquisadas foram Escola Estadual de Ensino Fundamental “Margem do 

Itauninhas” 
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localizado no Assentamento Nova Vitória com 78 educandos e 11 educadores, e a Escola 

Estadual de Ensino Fundamental “Saturnino Ribeiro dos Santos” sito no Assentamento Olinda 

II, com 77 educandos e 12 educadores. 

 No MST, na área da educação existe o Setor de Educação, há uma organicidade donde 

os PPPs, das escolas são unificados, e há uma construção coletiva pelos educadores, e as 

especificidades locais são considerados o diferencial. 

 Os fundamentos teóricos baseiam-se nos princípios norteadores do materialismo 

histórico e dialético, e da práxis, evidenciado no corpo do PPP, […]a relação dialética entre 

teoria e prática e o que possibilita o vínculo entre o conteúdo estudado na escola com questões 

problemas, as situações do dia-a-dia da vida social (SEDU, 2014). 

 Também, entre a materialidade, historicizada e as relações econômicas e sociais, […] 

quando se propõe uma educação diferente, é preciso levar em consideração as relações 

econômicas, pois são elas que movem a sociedade, transformam as pessoas (SEDU, 2014). 

A educação no meio rural deve ser um instrumento de capacitação para a vida, 
formando pessoas críticas, conscientes da realidade de opressão em que vivem, 
visando a transformação da mesma; A educação não acontece apenas na escola, 
mas em todos os espaços da comunidade onde está inserida; e uma educação 
capaz de gerar novos homens e mulheres com um profundo senso de 
humanidade, vivenciado na realidade (SEDU, 2014, p. 24). 

 

 No processo pedagógico, a escola passa a ser o espaço para a crítica, para o confronto 

de ideias e dinamização de saberes a partir da valorização e da incorporação ao Novo Currículo 

Escolar. 

 Sob influência de Paulo Freire, há a necessidade de uma dialogicidade, com objetivos 

concretos, transformador, mediada pela realidade, dos educandos em consequência das 

famílias. 

Nesta perspectiva de escola crítica, criativa e interacionista, o ato de conhecer 
é dinâmico; é mais do que assimilar de modo passivo um conhecimento 
previamente elaborado. Conhecer envolve reelaboração, reinterpretação ou 
recriação de informações e de conceitos. E esse processo se dá a partir da 
reflexão sobre a realidade, sobre sua própria situação concreta, de forma 
progressiva, gradual, consciente e comprometida (SEDU, 2014, p. 25). 

  

 As famílias participam das ações pedagógicas, acompanhando os educandos no tempo 

comunidade respondendo as questões do Plano de Estudo, acompanhando o processo 

pedagógico do ensino-aprendizagem dos filhos, participando de assembleia de pais, recebendo 

a visita dos educadores em sua residência, a concretude da realidade. 
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 Nestas visitas os educadores e a família há uma dialogicidade para a construção de 

possíveis hipóteses, útil nas reflexões e na elaboração dos pontos de aprofundamento para com 

os educandos, numa perspectiva científica em sala de aula. 

 Relacionando a organização curricular, como descrito, as escolas do MST, submetido 

na estrutura politica da Secretaria do Estado da Educação (SEDU), sendo pública e não estatal, 

a Base Nacional Comum e os Parâmetros Curriculares Estaduais, são parte de uma 

determinação estatal, no caso do Espírito Santo. 

 Onde se situa as proposições da proposta pedagógica do MST, de uma forma mais direta, 

está incluída na Parte Diversificada, nos Componentes Específicos, são disciplinas de Ciências 

Agropecuárias, englobando as antigas Agricultura e Zootecnia com 6 horas/aula semanais e 2 

horas de Educação Familiar e Prática na Propriedade Familiar/Atividades Integradoras e Plano 

de Estudo e Auto-organização com 2 horas/aula semanais, nos anos finais do ensino 

fundamental e nos anos iniciais são 3 horas aula semanais de Ciências Agropecuárias, somente 

(SEDU, 2018). 

 O Plano de Formação tem por objetivo articular os saberes da vida dos assentados e 

pequenos agricultores das comunidades circunvizinhas, com os saberes da base nacional 

comum, contribuir na construção do projeto de vida e de uma nova sociedade. Apoia na 

pedagogia desenvolvidas na escola, pois apoiando-se nos temas geradores extraídas da 

realidade dos educandos, orientam os conteúdos e metodologia desenvolvida na escola (SEDU, 

2014). 

 Plano de Formação das escolas de assentamento, orientam as atividades pedagógicas do 

ano letivo, são considerados atualmente em três trimestres, e em cada trimestre há os temas 

geradores e os objetivos indicados no Quadro 2, são os temas que direciona os desdobramentos 

do Plano de Estudo e posteriormente, os conteúdos a serem aplicadas na disciplina. 

 

6. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 A coordenação do Setor de educação do MST mencionou que a elaboração do Plano de 

formação, desde a sua primeira formulação, adotou-se a Agroecologia como base 

principalmente para as disciplinas da área de conhecimento as Ciências Agrárias, mesmo que a 

Secretaria de Estado da Educação (SEDU) não as considere como área de conhecimento. 
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 Menciona que a Agroecologia no MST foi muito influenciada pelas Escolas Famílias 

Agrícolas da região norte, que possui uma tradição histórica no Estado, inclusive o Plano de 

Estudo e o regime de alternância, utilizadas no ensino fundamental nas escolas do MST. 

 Nos documentos oficiais do MST, sobre a educação em 1986, a práxis orientadora 

buscava os objetivos tais como a valorização e a proteção da terra e as práticas agrícolas nas 

escolas. 

 Os membros da coordenação citaram os limites da aplicação nas escolas no sentido mais 

amplo e afirmam a dificuldade de mercado, a valorização dos produtos, custos de produção 

altos, viabilidade econômica e a falta de políticas públicas adequadas ao desenvolvimento da 

Agroecologia pelas famílias, que contribui, também para a inércia e pela baixa auto-estima das 

famílias assentadas. 

 As limitações citadas no aspecto macroeconômicos, que envolve a vida inclusive do 

campo, onde o Estado privilegia em suas políticas públicas, à partir dos recursos financeiros 

como o crédito rural, infra-estrutura, pesquisas científicas e incentivos fiscais, disponibilizados 

para a agricultura nos moldes capitalista e exportador, hegemonizado pelo Agronegócio. 

 E a invisibilidade da agricultura camponesa, e em consequência, as politicas públicas 

para a área pífias, a desvalorização da produção e o acesso a mercados restritos e a inviabilidade 

econômica, tornando a transição Agroecológica desestimulante, criando resistência nas famílias 

assentadas. Fruto do desenvolvimento das forças produtivas hegemônico no campo. 

 Provavelmente essas relações macroeconômicas, influencia no processo de ensino 

aprendizagem dos educandos, pois o instrumento pedagógico do Plano de Estudo, quando se  

mergulha na realidade concreta, há uma desconexão, da proposição da Agroecologia do MST 

e a situação do sistema de produção e de vida adotado pela maioria das famílias. 

 A inércia e a baixo estima mencionada, podemos considerar que, a maioria absoluta 

77,8% das famílias adotam o sistema de produção convencional (SILVA, 2013), convivendo 

com o modo capitalista de produção, com grande dependência do mercado e do sistema 

financeiro, provoca a citada inércia à transição agroecológica e a baixo estima poderíamos supor 

pela renda líquida monetária auferida ser insuficiente, podendo provocar uma comodidade e 

imobilidade ao novo. No processo de ensino-aprendizagem, segundo os entrevistados, observa-

se uma relativa dificuldade em acessar agricultores com experiência prática, pouco 

conhecimento científico acerca da Agroecologia e agrotóxicos para assessorar os educadores e 

a escola, formação profissional dos educadores escasso, baixo envolvimento do coletivo da 
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escola, formação e conscientização das famílias, para que os educandos possam praticar junto 

às famílias o aprendizado escolar e as condições infra-estruturais para as práticas pedagógicas. 

 No processo de ensino-aprendizagem, a falta de materialidade da Agroecologia, no 

aspecto do sistema de produção nos assentamentos, confirmada pela pesquisa de (SILVA, 2013) 

pode indicar a consideração acima, porque os conhecimentos acumulados e o domínio do tema 

pelos agricultores é crucial, para a adoção de determinadas tecnologias. 

 Acerca do conhecimento dos educadores, primeiro imaginamos que tenha uma prévia 

convicção para posteriormente a busca de informação e formação técnico-científico, 

dificilmente haverá êxito, nos objetivos da adoção do enfoque agroecológicos nas escolas, 

mesmo com o esforço por parte do coletivo de dirigentes do Setor. 

 A falta de preparo e a convicção, pode comprometer a totalidade de que a Agroecologia 

do MST, propõe, podendo correr o risco de ser banalizado e comprometer o processo de ensino 

aprendizagem dos educandos e a Agroecologia se transformar em uma mera tarefa a ser 

cumprida, distante da proposta da formação integral dos educandos pelo MST. 

 Esse despreparo pode ser explicado pela dificuldade dos educadores à formação teórica 

acadêmica adquirida, pois as escolas de uma forma geral, a orientação filosófico curricular está  

vinculado ao considerado hegemônico na educação brasileira, inspirado no positivismo e outras 

dimensões da ciência moderna, onde entre outras, concebe o saber e o conhecimento 

fragmentados, nas escolas pesquisadas a minoria tem uma formação acadêmica, alternativa à 

hegemônica e há uma dificuldade em aderir à formação continuada, mesma a proporcionada 

pelo Setor. 

 Os regentes da disciplina de Ciências Agropecuárias, todos possuem formação em 

Técnico em Agropecuária, egressos das EFAs da região, todos assentados, portanto com amplo 

convívio com os instrumentos pedagógicos, principalmente a alternância dos tempos educativo 

e o Plano de Estudo, propostos pela Pedagogia do MST e as bases científicas e tecnológicas da 

agricultura camponesa é adotada de forma parcial. 

 Nas escolas pesquisadas há um esforço sobre o tema, adotam as determinações coletivas 

do Setor de Educação acerca dos assuntos relacionados, possuem hortas didáticas, e os 

conteúdos se aproximam da Agroecologia, porém enfrentam dificuldades. 

 Educadores descrevem a pouca disponibilidade de materiais didáticos específicos para 

a Educação do Campo e escolas de assentamento disponíveis, baixo interesse dos educandos 

acerca da disciplina, preferem as atividades prática da disciplina no seio da escola, porém os 
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pais e responsáveis não dão devido valor e muitos educandos não participam do processo 

produtivo na família. 

 Relativo às considerações acima, a falta de investimento na Educação do campo, é 

negligenciado pelo governo, ha uma pressão para o fechamento da escolas do campo e nuclear 

em outras escolas e ou são conduzidas para escolas urbanas. As que resistem são sucateados na 

infra-estrutura física e pedagógica, numa imposição da concepção de mundo privilegiando o 

urbano-industrial, capitalista, positivista e liberal, pela via da educação e cultura. 

 O desinteresse dos educandos e dos pais e responsáveis, provavelmente provocado 

também pela visão de mundo, acima citado, onde as próprias famílias reproduzem o discurso e 

a prática hegemônico na sociedade, possivelmente por uma formação ideológica induzida pela  

sociedade, refletindo também na não inserção dos educandos/filhos no mundo do trabalho e de 

identidade camponesa. 

 Mesmo com as resoluções, deliberações e orientações de campanhas coordenadas pelo 

MST em nível nacional e as orientações contidas na Proposta Pedagógica do MST, a abordagem 

da Agroecologia nas escolas coordenadas pelo MST, pesquisadas, apresenta limitações, 

provavelmente fruto de uma compreensão parcial da Agroecologia, por parte dos educadores, 

com forte influência de uma visão reducionista, como um discurso superficial dos malefícios 

causados à natureza e aos humanos, refletindo na prática educacional, muito condicionado 

mecanicamente por campanhas orientadas e organizadas pelo MST Nacional. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Agroecologia está presente desde 1984, à época com outra nomenclatura, com as 

primeiras discussões sobre a Educação do MST no Estado, incluso como prática pedagógica 

nas escolas dos assentamentos de forma transversal, inspirados no acúmulo sobre a educação 

das EFAs da região, somente em 2017, houve a junção das antigas disciplinas de Zootecnia e 

Agricultura em uma única, denominado de Ciências agropecuárias, para os anos finais do 

ensino fundamental, possibilitando uma abordagem holística. 

 O MST tem uma construção e acúmulo sobre as teorias que sustentam a Pedagogia do 

MST, são 33 anos, com ferramentas pedagógicas consagradas na Educação do Campo e se 

articula nos Comitês municipais e estaduais, relação com as instituições de ensino e outros 
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movimentos sociais populares do campo, porém há uma limitação nas escolas e no seio dos 

educadores, pela compreensão parcial e limitada da Agroecologia. 

 Necessário o domínios dos processos em que a Pedagogia do MST se propõe e não a 

mera técnica de produção e ou evitar o uso de agrotóxicos e adubos químicos, pois na 

Agroecologia, há uma relação inequívoca com a natureza e a lógica da coprodução e não o 

domínio da mesma. 

 Agroecologia e a agricultura camponesa necessitam de produção de conhecimentos 

científicos e tecnológicos próprios, além das produzidas pelo sistema capitalista, buscar nos 

saberes tradicionais e empíricos, produzidas pelo campesinato, assim sendo a crucial 

importância do instrumento pedagógico do Plano de Estudo. 

 Mesmo que nos últimos anos o MST tem se esforçado para uma melhor qualificação 

dos educadores, mencionamos os cursos de Pedagogia da Terra, Educação do Campo ambos 

convênio com a UFES e a turma de Técnico em Agropecuária com qualificação em Meio 

Ambiente e Agroecologia e vários cursos realizados fora do estado como Geografia, História e 

o mestrado na Escola Nacional Florestan Fernandes em convênio com a UNESP. 

Podemos considerar a pouca valorização do pais e responsáveis ao tema, evidenciada na 

observação, de que os educandos de forma geral, não participa do processo produtivo na 

unidade de produção familiar, supostamente a construção cultural de inclusão no mundo do 

trabalho aos filhos é tardia e a relação de gênero, constrói uma mítica de o trabalho manual no 

campo é evitado às meninas e a identidade camponesa não consolidada, havendo uma 

desconexão teoria-prática, no processo de ensino-aprendizagem e uma limitação na aplicação 

dos pressupostos do Plano de Estudo, comprometendo o futuro, havendo um rompimento na 

reprodução do campesinato, enquanto ser social e modo de vida. 

 O estado da arte da agroecologia nos assentamentos da região e a adesão à proposta é 

muito baixo, dificultando diretamente o processo de ensino-aprendizagem dos educandos e 

indiretamente as famílias, pois não há acúmulo teórico e prático suficientes para servirem de 

referência e de sensibilização, necessitando de uma metodologia adequada para a massificação, 

reforçando a identidade camponesa, retomando as bases científicas e tecnológicas da agricultura 

camponesa e nesse momento histórico afirmar a Agroecologia como um dos instrumentos de 

resistência. 

 Há um inegável esforço por parte da coordenação do setor de educação do MST, não se 
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verificou a negação da proposta nas escolas, assumindo comprometidamente as orientações, 

com algumas posturas equivocadas de parte dos educadores, provavelmente fruto da ignorância 

teórica acerca da Agroecologia, proposta pelo MST e a formação acadêmica atrelada às 

concepções da ciência moderna. Por isso a possível pouca convicção, se não há rompimento 

não haverá mudanças. 

 Considerando a Proposta Pedagógica do MST, não ser uma proposição estatal, há 

constantes tensão nas relações com o Estado, numa clara tentativa de inviabilizar a proposta 

educacional, pelo sucateamento das estruturas físicas, materiais didáticas pedagógicas e 

principalmente nas relações contratuais e as condições de trabalho do educador, do corpo 

administrativo e de apoio. 

 Todos os educadores e o coordenador das escolas pesquisadas são contratadas em 

regime designação temporária (DT), portanto há uma grande rotatividade, dificultando o 

processo de apropriação teórica e em consequência o ensino-aprendizagem dos educandos. 

 Com o assédio das políticas educacionais estatais, para o enfraquecimento da Pedagogia 

do MST, criam-se mecanismos legais e de cooptação dos educadores, como nos processos 

seletivos, baseados somente na meritocracia tendem a contratação de pessoas que política e 

ideologicamente não coaduna com a proposta pedagógica do MST. 

 Para a qualificação do processo de ensino-aprendizagem nas escolas pesquisadas há a 

necessidade de consolidação e aperfeiçoamento da ferramenta do Plano de Estudo, juntamente 

com o aprofundamento da formação dos educadores, principalmente na epistemologia da 

Agroecologia são pressupostos fundamentais para a superação da concepção mecanicista e 

superficial, evidenciada na pesquisa. 
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A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA DO/NO CAMPO 

 

Romário Pereira de Carvalho 1 

Odair Ledo Neves2 

 

Introdução  

 

A Educação do Campo é formada por sujeitos que residem no campo e pelos 

movimentos sociais que lutam por causas igualitárias que beneficiam aquele contexto social, a 

exemplo disso são as lutas por uma educação de qualidade no lugar em que vive, a luta pela 

formação de professores que trabalhe e entenda os anseios dos alunos campo.  

Nesse sentido, as populações do campo compreendem os agricultores familiares, os 

extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma 

agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os povos indígenas, os caboclos, 

os moradores de fundo de pastos e outros que produzam suas condições materiais de existência 

com base no trabalho rural (BAHIA, 2015).  

Ao discutir a Educação do Campo, Caldart (2009) a situa na ótica do direito, não deve 

ser entendida como serviço, política compensatória ou mercadoria. Nessa discussão, a escola 

do campo é aquela que defende os interesses da população campesina, e favoreça a construção 

de conhecimentos na direção do desenvolvimento social, político e cultural dessa população.  

A Educação do Campo nasce das reivindicações e lutas dos movimentos sociais por 

políticas educacionais para comunidades camponesas: os sem-terra pela implantação de escolas 

nas áreas de reforma agrária; e, comunidades camponesas, lutando para não perderem suas 

escolas e as experiências sociais e culturais construídas em suas comunidades. Nessa direção, 

ela se fundamenta numa tríade: – Campo – Política pública – Educação. Defende o vínculo com 

sujeitos concretos, traz um recorte específico de classe sem perder de vista sua dimensão de 

universalidade, pois “faz o diálogo com a teoria pedagógica desde a realidade particular dos 
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2 Mestre em Educação do Campo (UFRB). Professor da rede municipal de ensino de Serra do Ramalho-BA. E-
mail: odairln@yahoo.com.br. 
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camponeses, mas preocupada com a educação do conjunto da população trabalhadora do campo 

e, mais amplamente, com a formação humana” (CALDART, 2004, p.12). 

 A materialidade da Educação do Campo está principalmente nos processos formativos 

de sujeitos coletivos e nas lutas sociais do campo, isto implica dizer que, para ser do campo, a 

escola precisa defender os interesses, a política, a cultura e a economia da agricultura 

camponesa. Implica, portanto, na construção de conhecimentos e tecnologias para o 

desenvolvimento social e econômico da população do campo. 

Assim sendo, este trabalho tem como objetivo analisar se o trabalho pedagógico de uma 

escola do/no campo do município de Serra do Ramalho mantém relação com a realidade dos 

sujeitos do campo. Para tanto, faz uso de uma pesquisa de campo e como técnica de coleta de 

dados: observação e entrevista semiestruturada. 

 

Percurso metodológico e contexto da pesquisa 

 

A metodologia indica o caminho a ser percorrido, definindo-o como, onde, com quem, 

quando e de que maneira, se pretende captar e interpretar os dados da realidade. Assim, para 

Minayo (2002, p.16) “a metodologia inclui as concepções teóricas de abordagens, o conjunto 

de técnicas que possibilitam a construção da realidade é o sopro divino do potencial criativo do 

investigador”. 

Nesse sentido, este estudo contempla a abordagem da pesquisa qualitativa, pois busca 

compreender e interpretar a realidade, em que se captará o envolvimento dos participantes nas 

experiências em um contexto natural. No cerne da defesa do método qualitativo, é significativa 

a contribuição de Sandím Estebam (2010, p. 117) quando essa conceitua que: 

 

A pesquisa qualitativa é uma atividade orientada à compreensão em profundidade de 
fenômenos educativos e sociais, à transformação de práticas e cenários 
sócioeducativos, à tomada de decisões e também no descobrimento e 
desenvolvimento de um corpo organizado de conhecimento. 

 

Esse mesmo entendimento é elucidado por Minayo (2002, p. 22) defendendo que “a 

pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes o que corresponde a um espaço mais profundo nas relações, dos processos e 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis”.  
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Assim, a investigação do objeto em estudo utilizará da pesquisa de campo que consiste 

em um “recorte que o pesquisador faz em termos de espaço, representando uma realidade 

empírica a ser estudada a partir das concepções teóricas que fundamentam o objeto da 

investigação” (NETO, 2002, p. 53). 

O desenvolvimento da pesquisa de campo permite uma maior aproximação com o objeto 

a ser estudado, favorecendo descobertas, isto é, a construção de novos conhecimentos. O 

contato do pesquisador com o fenômeno pesquisado permite explicar e compreender a 

realidade, representada em um contexto social e cultural dos sujeitos envolvidos.  

Nesse sentido, usou-se como técnica para coleta de dados a observação participante por meio 

do contato do pesquisador com o fenômeno observado para obter informações sobre a realidade 

dos atores sociais em seus próprios contextos, em que, conforme Vianna (2003, p. 51) “o 

pesquisador mergulha no campo, observa segundo a perspectiva de um membro integrante da 

ação e também influencia o que observa graças à sua participação”. Durante o processo de 

pesquisa, foi utilizado também a entrevista semiestruturada, aplicada com 3 (três) professores 

e análise documental, por meio do projeto político-pedagógico. 

 O espaço da pesquisa foi a Escola Municipal Bartolomeu Guedes, localizada na 

comunidade Fechadinha no município de Serra do Ramalho - BA. A comunidade integra o 

Projeto de Assentamento Agroextrativista São Francisco, um assentamento que abriga mais de 

cem famílias, cadastradas no Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, esse 

assentamento encontra-se dividido em três vilas, a saber: Barra da Ipueira, Povoado de Baraúna 

e Fechadinha. Um dado importante verificado é que mesmo sendo uma comunidade pequena, 

com uma escola de pequeno porte, atende as localidades que compõe o assentamento. 

Neste ponto, é interessante situar o território de Serra do Ramalho, enquanto lócus de 

pesquisa. O município de Serra do Ramalho foi fundado em 1975 por meio do Projeto Especial 

de Colonização– PEC-SR com a finalidade de assentar os desabrigados da Barragem de 

Sobradinho, mas acabou por abrigar sem terras de várias partes do país. Vale ressaltar que as 

margens do Rio São Francisco já eram habitadas por comunidades remanescentes de quilombo. 

Ao estudar uma comunidade quilombola de Serra do Ramalho, Shirley Pimentel de 

Souza (2015) aponta em sua pesquisa que os elementos da organização social já existente, isto 

é, anterior ao PEC-SR, identidades étnicas e as formas tradicionais de reprodução social e 

cultural, não foram levadas em consideração no processo de desapropriação das comunidades 

tradicionais.  
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Assim, podemos afirmar que a formação desse município impulsionou impactos de 

diferentes ordens: ambiental, social, econômica, política e cultural ao cotidiano e vida dos 

desabrigados e dos que ali habitavam, bem como, contribuiu para a diversidade social e cultural 

em Serra do Ramalho.  

No contexto atual, o município apresenta em sua estrutura (20) vinte agrovilas 

distribuídas em (2) dois eixos: ímpar e par, além de diversos povoados de forma aleatória. Está 

localizado à margem esquerda do Rio São Francisco, no Oeste baiano, sua extensão territorial 

é de 2.593,4 km² e uma população de aproximadamente 31.638 habitantes, limita-se ao Leste 

com os municípios de Bom Jesus da Lapa e Malhada, a Oeste com São Felix do Coribe, ao 

Norte com Bom Jesus da Lapa e Santana e ao Sul com o município de Carinhanha.  

O nome Serra do Ramalho é devido à existência de uma serra com 438 m de altura, e 

Ramalho em homenagem a uma família que habitava a região desde o século XIX e tinha o 

sobrenome Ramalho. Em 1975 sob a administração do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária - INCRA os colonos foram assentados. Recebiam uma casa, um lote de (20) 

vinte hectares, sendo que duas delas estavam prontas para o cultivo e as demais eram matas 

nativas. 

 A escola Municipal Bartolomeu Guedes foi criada pelo decreto – Lei Municipal 077/97, 

Conselho Municipal de Educação – CNE 0032/2005 – e autorizada em 27 de julho de 2005. É 

uma escola de pequeno porte, em sua estrutura física é um prédio constituído por cinco salas de 

aula, uma secretaria, uma diretoria, um almoxarifado e três banheiros. Conta com mobiliários 

e equipamentos em perfeitas condições. A escola recebe recursos do PDDE/FNDE – Programa 

Dinheiro Direto na Escola e o Conselho Escolar: órgão consultivo e deliberativo composto por 

pais/responsáveis, alunos, professores, auxiliares e diretora, todos responsáveis pelo 

gerenciamento escolar. Vale ressaltar que tanto a estrutura física quando os mobiliários se 

apresentam em boas condições, o que desmistifica a ideia de escola do campo é sempre um 

espaço precário. 

Diante desse contexto, a Escola Municipal Bartolomeu Guedes atende um público de 

aproximadamente 160 alunos provenientes de famílias de baixo poder aquisitivo, residentes nas 

localidades de Barra da Ipueira, Baraúna, Fechadinha, matriculados na Educação Infantil e nos 

Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental. O funcionamento da escola ocorre nos turnos 

matutino e vespertino, conforme o quadro abaixo: 
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Quadro 01 – Etapas de ensino. 

ETAPAS ANO Nº EDUCANDOS 

Educação Infantil Jardim I e II 44 

Ensino Fundamental Anos Iniciais 1º ao 5º 48 

Ensino Fundamental Anos Finais 6º ao 9º 48 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

 Seu quadro funcional é composto por 18 (dezoito) pessoas, sendo 1 (uma) diretora, 

escolhida por meio de eleição, 1 (uma) secretária, 4 (quatro) serviços gerais, 2(dois) vigilantes 

e 10 (dez) professores/as, sendo que uma boa parte tem como base de formação nível superior 

e todos são professores são efetivos da rede municipal de ensino.  

 

Organização do trabalho pedagógico  

 

Freitas (2002) é enfático ao categorizar a organização do trabalho pedagógico em dois 

níveis, um predominantemente em sala de aula e o outro, o da organização pedagógica da 

escola. É neste segundo nível, que nos apegamos para explicar, que não se pode pensar a 

organização da escola dissociada da organização da sociedade. 

Assim, mantendo o diálogo com Freitas, organização do trabalho pedagógico na 

educação do campo deve ser desenvolvida a partir de um trabalho coletivo da equipe 

pedagógica, que discuta e respeite o tempo humano de aprender, assim, o trabalho pedagógico 

deve considerar a realidade da escola e o contexto em que ela se insere. Essa perspectiva propõe 

uma Educação do Campo que,  

 

Possui luta do povo do campo por políticas públicas que garantam o seu direito a uma 
educação que seja no e do campo. No: o povo tem direito de ser educado no lugar 
onde vive; Do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a 
sua participação, vinculada a sua cultura e a suas necessidades humanas e sociais, 
(CALDART, 2004. p.149). 
 

Como podemos perceber, a Educação do Campo se constitui de toda ação educativa 

voltada para o homem que vive no/do campo. Nessa perspectiva, ‘’Construir uma escola do 

campo significa estudar para viver no campo [...] A escola do campo tem que ser um lugar onde 
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especialmente as crianças e os jovens possam sentir orgulho desta origem e deste destino’’. 

(CALDART, 2004. p.157).  

Assim sendo, o campo se constrói na procura pelo conhecimento e por suas necessidades 

básicas, organizações permeadas pelo homem do campo na busca de sua cidadania e da garantia 

de escolas destinadas ao campo, por uma educação que respondam aos seus interesses e 

expectativas dos professores e alunos. 

Durante as observações, percebemos que a escola é organizada, tem uma estrutura que atende 

às exigências atuais em condições dignas de funcionamento. Mas, não se percebe uma relação 

com a vivência dos alunos, seus costumes, valores e forma de vida são alheios a proposta da 

escola. A escola segue os padrões das escolas urbanas. A esse aspecto Caldart afirma que, 

 

O que nos parece fundamental entender para não nos desviarmos da discussão de 
origem é que a especificidade de que trata a Educação do Campo é do campo, dos 
seus sujeitos e dos processos formadores em que estão socialmente envolvidos. Não 
tem sentido, dentro da concepção social emancipatória que defendemos afirmar a 
especificidade da Educação do Campo pela educação em si mesma; menos ainda pela 
escola em si mesma (uma escola específica ou própria para o campo). Isso é 
reducionismo; politicamente perigoso e pedagogicamente desastroso. (CALDART, 
2008, p.73) 
 

 

 A escola do campo é aquela que dialoga com a realidade social e cultural dos sujeitos 

atendidos, discute projeto de vida, pertencimento e anseios, algo difícil de conseguir apenas 

pela educação em si mesma. Nesse ponto, Fernandes (2009) destaca que o campo é lugar de 

vida, lugar onde as pessoas podem morar, trabalhar, estudar com dignidade, próprio de quem 

tem seu lugar, sua identidade cultural.  

 Por meio da entrevista, apreendemos aspectos significativos da organização do trabalho 

pedagógico da escola, assim, mantivemos contato com dois professores, os dois, atuam a mais 

de dez anos nessa escola, tem formação em nível superior e pertencem a rede municipal de 

ensino. A entrevista teve como pontos centrais a organização do trabalho pedagógico e o 

trabalho com o cotidiano, alinhados a proposta de Educação do Campo. Sobre o trabalho 

pedagógico P1 afirma:  

 
Nós seguimos uma proposta pedagógica da secretaria de educação, planejamento 
escolar anual da escola e, a cada unidade letiva passamos por uma avaliação municipal 
(P1, Entrevista em 2018)  
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 A fala de P1 coloca em evidência que a escola não tem uma proposta penada pela escola, 

uma vez que segue o que determina a Secretaria Municipal de Educação, cabe questionar que 

educação tem sido oferecida para o meio rural e que concepção de educação tem amparado essa 

oferta. Como defende Caldart (2008, p. 78) “A visão de campo da Educação do Campo exige 

por si só uma visão mais alargada de educação das pessoas, à medida que pensa a lógica da vida 

no campo como totalidade em suas múltiplas e diversas dimensões”.  

 Ter a escola no campo não significa que o ensino esteja sendo pensado/ organizado a 

partir da realidade dos sujeitos que habitam o campo. A fala de P2 revela a falta de discussão e 

estudo sobre Educação do Campo. Fato percebido ao se questionar, sobre a concepção sobre 

Educação do Campo. 

 

A educação do campo deve ser bem diferenciada da realidade urbana, inclusive na 
proposta pedagógica, mas nós apenas seguimos a proposta da secretaria, que é a 
mesma para todas as escolas do município (P2, Entrevista em 2018). 
 

 Nesse sentido, a Educação do Campo é fruto das lutas dos movimentos sociais por 

políticas de educação para a população camponesa, nesse ponto, retomo o que discute Caldart 

(2008, p.71), 

 

A Educação do Campo nasceu como mobilização/pressão de movimentos sociais por 
uma política educacional para comunidades camponesas: nasceu da combinação das 
lutas dos sem-terra pela implantação de escolas públicas nas áreas de reforma agrária 
com as lutas de resistência de inúmeras organizações e comunidades camponesas para 
não perder suas escolas, suas experiências de educação, suas comunidades, seu 
território, sua identidade.  

 

Assim sendo, a Educação do Campo defende outra forma de pensar o campo, e nela, 

reconhece os camponeses como sujeitos de direito concreto, pois a educação do campo não é 

só escolarização, é necessário discutir a questão agrária; a Reforma Agrária; a desconcentração 

fundiária; o enfrentamento e superação da sociedade capitalista, essa que tudo transforma em 

mercadoria: a terra; o trabalho; os alimentos; a água; a vida (MOLINA, 2015).  

 

Algumas considerações 

 

A discussão sobre a Educação do Campo no cenário nacional é um acontecimento 

recente na história da educação brasileira. Nesse sentido, podemos citar como marco histórico 
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a realização da I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, realizada em 

Luziânia-GO em 1998. Esse evento fortaleceu as discussões acerca da Educação do Campo em 

diferentes aspectos, cabe mencionar: o reconhecimento do direito dos povos do campo às 

políticas de educação e o respeito ao conhecimento, a cultura, os saberes e modo de 

materialização da vida no campo.  

Tais eventos contribuíram para se ampliar a discussão de que o povo do campo tem o 

direito de estudar no lugar onde vive, sobrevive, mora e trabalha. Entre outros termos, as 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (2002) são claras ao 

definir a idade da escola do campo.  

Nesse sentido, o estudo aqui desenvolvido teve como objetivo A entrada da Educação 

do Campo no cenário nacional é um acontecimento recente na história da educação brasileira. 

Podemos citar como divisor de águas à realização da I Conferência Nacional por uma Educação 

Básica do Campo, realizada em Luziânia-GO em 1998. Esse evento fortaleceu as discussões 

acerca da educação do Campo em diferentes aspectos, dos quais podemos citar o 

reconhecimento do direito dos povos do campo às políticas de educação e o respeito ao 

conhecimento, a cultura, os saberes e modo de produção da existência no campo.  

A partir de então, buscou se firmar uma discussão que o povo do campo tem o direito 

de estudar no lugar onde vive, sobrevive, mora e trabalha. Entre outros termos, as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (2002) incorporam essas 

discussões e definem a identidade da escola do campo.  

Nesse sentido, o estudo aqui desenvolvido teve como objetivo analisar se a organização do 

trabalho pedagógico da escola do campo dialoga com a realidade dos sujeitos do campo, a partir 

da pesquisa na Escola Municipal Bartolomeu Guedes. 

Os resultados evidenciam que a Educação do Campo, presentes nas escolas do campo, 

ainda está fragilizada, não conseguiu firmar uma identidade própria e a valorização cultural dos 

sujeitos do campo, na maioria das vezes, acaba reproduzindo um ensino excludente e seletivo, 

um currículo urbano no campo. Assim sendo, são muitos os desafios a serem enfrentados pelas 

escolas do campo, aqui permite apontar a construção de um projeto político pedagógico 

vinculado às causas, aos desafios, aos sonhos, à história e à cultura dos sujeitos que demandam 

por uma Educação do Campo.  
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O LUGAR DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MUNICIPIO DE SERRA DO 

RAMALHO – BA 

 

Odair Ledo Neves1  

Romário Pereira de Carvalho 2 

 

Introdução 

 

 A luta por Educação do Campo tem conquistado espaço significativo na agenda política 

do país. Nas últimas décadas consolidaram-se políticas públicas educacionais para os povos do 

campo, resultado de reivindicações históricas tivemos a aprovação da Resolução CNE/CEB de 

2002, que Institui Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo; a 

Resolução CNE/CEB de 2008, que estabelece Diretrizes complementares, normas e princípios 

para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da  Educação Básica do Campo e 

o Decreto nº 7.352 de 2010 que dispõe sobre política de educação do campo e o Pronera. 

 É neste contexto que se reconhece o campo como um lugar de vida, cultura, educação e 

produção da existência. Os documentos normativos da Educação do Campo trazem 

apontamentos da luta do povo do campo por políticas públicas que lhes assegurem o direito a 

educação, garanta a escola nas comunidades do campo, uma escola pensada pelo camponês, 

que respeite sua cultura e as suas necessidades humanas e sociais. 

 Não podemos pensar a Educação do Campo sem considerar os diferentes sujeitos sociais 

e históricos que constituem o espaço do campo em sua diversidade. Como assinala Caldart, 

 

O campo tem diferentes sujeitos. São pequenos agricultores, quilombolas, 
povos indígenas, pescadores, camponeses, assentados, reassentados, 
ribeirinhos, povos da floresta, caipiras, lavradores, roceiros, sem-terra, 
agregados, caboclos, meeiros, bóia-fria, e outros grupos mais. Entre estes há 
os que estão ligados a alguma forma de organização popular, outros não; há 
ainda as diferenças de gênero, de etnia, de religião, de geração; são diferentes 
jeitos de produzir e de viver; diferentes modos de olhar o mundo, de conhecer 

 
1 Mestre em Educação do Campo (UFRB). Professor da rede municipal de ensino de Serra do Ramalho-BA. E- 
mail:odairln@yahoo.com.br 
2 Especialista em Educação do Campo (IFbaiano). Coordenador de Educação do Campo do município de Serra do 
Ramalho-BA. E-mail: romariouneb@hotmail.com 
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a realidade e de resolver os problemas; diferentes jeitos de fazer a própria 
resistência no campo; diferentes lutas (CALDART, 2002, p.21). 

 Ao analisar os apontamentos de Caldart percebemos a importância do reconhecimento 

da diversidade que permeia o campo e, nesse ponto a educação precisa dar conta da cultura e 

da dinâmica que envolve a vida das pessoas do campo, respeito o direito da diferença na 

diversidade. 

 Nesse sentido, acreditamos que uma escola do campo é aquela que defende os interesses 

da população campesina, no sentido de construir uma proposta que favoreça a construção de 

conhecimentos na direção do desenvolvimento social e econômico dessa população. 

 Este trabalho apresenta uma pesquisa em andamento que tem como objetivo analisar 

qual o lugar da Educação do Campo no município  de Serra do Ramalho-BA. Considera-se  que 

o município foi planejado para assentar as pessoas desabrigadas pela barragem de Sobradinho 

na década de 1970 e aglomerou sem terras de várias partes do país. Por isso, o interesse em 

analisar a Educação do Campo no município. A pesquisa assenta-se na abordagem qualitativa, 

faz uso da pesquisa de campo e, como instrumentos de coleta de dados a análise documental, a 

partir dos documentos: Plano Municipal de Educação, Proposta Pedagógica do município e 

Portaria de Matrícula. 

 

O município de Serra do Ramalho: aspectos históricos, socioeconômico e cultural 

 

 O município de Serra do Ramalho foi fundado em 1975 por meio do Projeto Especial 

de Colonização– PEC-SR com o objetivo de reassentar cerca de 4.000 famílias que viviam na 

zona rural dos municípios atingidos pela construção da barragem de Sobradinho, mas acabou 

por abrigar sem terras de várias partes do país e teve seu surgimento marcado por  um processo 

de construção, destruição e transformação de paisagens, lugares, pessoas e culturas. 

 Assim, podemos afirmar que a formação desse município impulsionou impactos de 

diferentes ordens: ambiental, social, econômica, política e cultural ao cotidiano e vida dos 

desabrigados e dos que ali habitavam e, contribuiu para a diversidade social e cultural em Serra 

do Ramalho. 

 No contexto atual, o município apresenta em sua estrutura (20) vinte agrovilas e diversos 

povoados de forma aleatória. Está localizado à margem esquerda do Rio  São Francisco, no 

Oeste baiano, sua extensão territorial é de 2.593,4 km² e uma população de aproximadamente 

31.638 habitantes. 
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 No município, há uma diversidade de atividades agrícolas, das quais podemos citar os 

seguintes cultivos: milho, sorgo, feijão de corda, mandioca, pequenas irrigações de tomates, 

irrigações de pepino, coco, banana, melancia e cebola; a pecuária é representada por pequenos 

rebanhos de bovinos e caprinos. A fonte de renda centra-se nas atividades: agricultura, pecuária, 

comerciantes, aposentadorias, serviços autônomos e públicos. Analisando a geografia do 

município, cultura, forma de vida e relação com a natureza é correto afirmar que se trata de um 

município rural, fato confirmado pelos dados do IBGE, censo demográfico de 2010 que 

confirmam que 80% da população de Serra do Ramalho residem em área rural. 

 Assim sendo, o município de Serra do Ramalho possui uma diversidade cultural, em 

que o principal motivo está em sua formação, pois, não só abrigou pessoas atingidas pela 

barragem de Sobradinho, como também de outros municípios baiano e de outros  estados como 

Paraíba, Pernambuco, Mato Grosso, entre outros. Toda a cultura desse povo se juntou com as 

que já existiam neste território, em que podemos dizer que a maioria tem os traços dos 

remanescentes dos quilombos além de uma tribo indígena, distribuídas pelo município: Vargem 

Alegre (Agrovila 18), Indualha (Agrovila 05), Lagoa Bonita, Capinauá (Agrovila 19) e Pataxó 

Rã rã rãe (Caldeirão Verde). 

 Vale ressaltar que as margens do Rio São Francisco já eram habitadas por comunidades 

remanescentes de quilombo. 

Figura 1: Localização de Serra do Ramalho no estado da Bahia 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_do_Ramalho_%28Bahia%29. 
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 Ao estudar uma com unidade quilombola de Serra do Ramalho, Shirley Pimentel de 

Souza (2015) aponta em sua pesquisa que os elementos da organização social já existente, isto 

é, anterior ao PEC-SR, identidades étnicas e as formas tradicionais de reprodução social e 

cultural, não foram levadas em consideração no processo de desapropriação das comunidades 

tradicionais. 

 Assim, podemos afirmar que a formação desse município impulsionou impactos de 

diferentes ordens: ambiental, social, econômica, política e cultural ao cotidiano e vida dos 

desabrigados e dos que ali habitavam, bem como, contribuiu para a diversidade social e cultural 

em Serra do Ramalho. 

 

Percurso metodológico 

 

 A metodologia consiste na aplicação de procedimentos, métodos e técnicas visando à 

construção do conhecimento, nesse sentido, ela indica caminhos a serem trilhados e estabelece 

como, onde, com quem, quando e de que maneira, se pretende captar e interpretar os dados da 

realidade. 

 Assim, neste trabalho, opta-se pela abordagem qualitativa de pesquisa, por meio da 

pesquisa de campo e como instrumento de coleta de dados fez uso de análise documental do 

documento Plano Municipal de Educação (PME) do município de Serra do Ramalho. 

 Nesse sentido, a abordagem qualitativa de pesquisa busca interpretar e compreender a 

realidade, por meio do envolvimento dos participantes nas experiências em um contexto natural. 

Assim, a pesquisa qualitativa tem no ambiente natural a sua fonte direta de dados, Conforme 

Minayo, 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, 
nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. 
Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis (MINAYO, 1994, p. 21-22). 

 

 Assim, esta pesquisa tem como objetivo analisar qual o lugar da Educação do Campo 

no município de Serra do Ramalho-BA. A pesquisa de campo que consiste em um “recorte que 

o pesquisador faz em termos de espaço, representando uma realidade empírica a ser estudada a 

partir das concepções teóricas que fundamentam o objeto da investigação” (NETO, 2002, p. 
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53). A pesquisa de campo favorece um maior contato com o objeto de estudo, momentos de 

investigação, descobertas e construção de novos conhecimentos. Nesse estudo, serão utilizados 

como instrumentos de coleta de dados a análise documental uma maneira de complementar a 

pesquisa de campo. 

 

Política pública educacional para o campo e o município de Serra Ramalho 

 

 No cerne de sua origem, a Educação do Campo nasce das reivindicações e lutas dos 

movimentos sociais por políticas educacionais para comunidades camponesas, de um lado, os 

sem-terra pela implantação de escolas nas áreas de reforma agrária, e de outro, comunidades 

camponesas, lutando para não perderem suas escolas e as experiências sociais e culturais 

construídas em suas comunidades. 

 

A Educação do Campo nasceu também como crítica a uma educação pensada 
em si mesma ou em abstrato; seus sujeitos lutaram desde o começo para que o 
debate pedagógico se colasse a sua realidade, de relações sociais concretas, de 
vida acontecendo em sua necessária complexidade (CALDART, 2008, p. 72). 

 

 Segundo Caldart (2008) a Educação do Campo fundamenta-se numa tríade: – Campo – 

Politica pública – Educação. Assim, defende o vínculo com sujeitos concretos, traz um recorte 

específico de classe sem perder de vista sua dimensão de universalidade. Ela “faz o diálogo 

com a teoria pedagógica desde a realidade particular dos camponeses, mas preocupada com a 

educação do conjunto da população trabalhadora do campo e, mais amplamente, com a 

formação humana” (CALDART, 2004, p.12). 

 A materialidade da Educação do Campo está principalmente nos processos formativos 

de sujeitos coletivos e nas lutas sociais do campo, isto implica dizer que, para ser do campo, a 

escola precisa defender os interesses, a política, a cultura e a economia da agricultura 

camponesa. Implica, portanto, na construção de conhecimentos e tecnologias para o 

desenvolvimento social e econômico da população do campo 

 Nesse sentido, a entrada do século XXI sinaliza uma nova maneira de pensar e discutir 

o campo brasileiro. Diferentes setores da sociedade se uniram para construir uma concepção de 

Educação do Campo, todavia, uma proposta que contraponha as políticas de educação rural 

com forte perspectiva neoliberal. A Resolução de 2002 reconhece o modo próprio de vida social 
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do campo e a diversidade que constitui a identidade da população campesina e, no parágrafo 

único do artigo 2º define que, 

Art. 2 (...) A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às 
questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes 
próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de 
ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em 
defesa de projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à 
qualidade social da vida coletiva no país. 

 

 Assim, as Diretrizes Operacionais garantem a universalização do acesso da população 

do campo à Educação Básica e à Educação Profissional; reconhecem a diversidade como 

categoria central do campo, em seus aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos, de 

gênero, geração, etnia e deve atravessar as propostas pedagógicas das escolas do campo. E 

desenha os rumos para a Educação do Campo considerando o desenvolvimento sustentável, a 

gestão democrática, propostas pedagógicas, que valorizem a organização do ensino o acesso 

aos avanços científicos e tecnológicos que podem contribuir para a qualidade de vida no campo. 

 A Resolução CNE/CEB nº 2, de 28 de abril de 2008, traz aspectos fundamentais para a 

Educação do Campo, além de ser a primeira vez que aparece em um documento normativo, a 

denominação “Educação do Campo”, amplia a garantia de acesso, permanência e sucesso 

escolar. Delimita seu público: populações rurais: agricultores familiares, extrativistas, 

pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da Reforma Agrária, quilombolas, 

caiçaras, indígenas e outros. 

 Um ponto forte e significativo dessa resolução de 2008 é assegurar o funcionamento da 

educação infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental na própria comunidade, quanto o 

artigo 3º diz que serão sempre oferecidos na própria comunidade, evitando a nucleação das 

escolas e o deslocamento das crianças. Para os anos finais e Ensino Médio assegura que o 

deslocamento pode acorrer, mas intracampo, respeitando a participação da comunidade nas 

tomadas de decisão. 

 O Decreto nº 7.352, de 4 de novembro 2010 representa a concretização das lutas sociais 

por uma Educação do Campo, ao mesmo tempo que fortalece as organizações e movimentos 

sociais para continuar lutando, “é possível dizer que se tem no Brasil  uma política pública, no 

seu sentido de política permanente, porque é materializado no escopo do Estado Brasileiro” 

(MUNARIM, 2011, p.56) 

 Assim, o Decreto nº 7.352 traz inúmeros elementos para pensar o fortalecimento das 

lutas sociais do campo: eleva o Pronera à categoria de política pública, valorizando-o; consolida 
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as discussões apresentadas pelas resoluções do CNE; amplia o conceito de  educação superior 

e fortalece o conceito de escolas do campo: 

 
Art. 2º São princípios da educação do campo: 
I - respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, 
ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia; 
II - incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos 
para as escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das unidades 
escolares como espaços públicos de investigação e articulação de experiências 
e estudos direcionados para o desenvolvimento social, economicamente justo 
e ambientalmente sustentável, em articulação com o mundo do trabalho; 
(...) 
(BRASIL, 2010) 

  

 Partindo do conhecimento de políticas públicas importantes para o contexto do campo 

dos últimos anos, reconhecendo o Decreto, como marco, significativo na Educação do Campo, 

traz o conceito de escola do campo a partir da vinculação dos sujeitos a que ela se destina. Ao 

analisar o lugar da Educação do Campo no município Serra do Ramalho – BA. Serra do 

Ramalho é eminentemente rural, tem mais de 80% de suas escolas no campo, mas  em sua 

conjuntura apresenta um esvaziamento dessa concepção nos discursos e práticas dos 

professores. Existe em andamento uma coordenação de Educação do Campo, em via de 

implementação nas escolas, mas a Portaria de Matrícula é a mesma para todo o município. O 

PME de Serra do Ramalho apresenta dados consistentes no que se refere ao mapeamento de 

escolas e matrículas no município, que ajudam a tencionar a Educação do Campo no município. 

 Ao analisar a realidade do município, a partir do PME, percebemos que as diretrizes, 

metas e estratégias aparecem de forma genérica e não contempla as especificidades das escolas 

do campo, principalmente a meta 1 – Educação Infantil e a meta 2 – Ensino Fundamental, 

parece desconsiderar a realidade, a diversidade de agrovilas e povoados, seria coerente apontar 

quais comunidades rurais e urbana devem ser contempladas com Centros de Educação Infantil. 

Ao propor formação para os educadores que atuam no campo, desconsidera também que a 

definição de escola do campo é construída a partir dos sujeitos que ela atende. 

 Um ponto significativo aparece nas metas 5, 6 e 10 que tratam da Alfabetização Infantil, 

da Educação Integral e EJA Integrada. Nestas metas, percebemos o desejo de desenvolver um 

ensino que respeita a diversidade e acontece a partir da organização de espaços condizentes 

com o que se propõe. 

 A meta 7, de maneira superficial, trata da Qualidade da Educação Básica que primeiro 

propõe na estratégia 7.2 construir um sistema de avaliação institucional para acompanhar a 
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aprendizagem por série e na estratégia 7.11 garantir em regime de colaboração com os entes 

federativos para transporte escolar. O grande questionamento que se coloca é que qualidade de 

educação é essa que desconsiderada a realidade do campo, isto é, a multissérie ao propor um 

sistema de avaliação seriado e do outro, garantir transporte escolar, quando a bandeira é 

assegurar ao aluno o direito de aprender no lugar em que ele vive. 

  Finalmente, a meta 17 – Valorização dos Profissionais do Magistério apresenta como 

estratégia 17.4 programas de formação específica para os profissionais da educação do  campo, 

indígena e quilombolas, prevalecendo como valorização para os profissionais que atuam no 

campo, a formação específica; e a meta 18 – Plano de Carreira, que de maneira artificial, propõe 

considerar nos concursos públicos, as especificidades das escolas do campo  e das comunidades 

indígenas no sentido de prover cargos efetivos para essas comunidades e escolas, como se a 

solução para o dilema do campo estivesse apenas na efetivação de professores para essas 

escolas. 

 Diante da maneira que a Educação do Campo aparece projetada no PME: ausência de 

uma discussão concreta, metas e estratégias claras, somos motivados a refletir, se o Plano 

Municipal de Educação de Serra do Ramalho, no que se refere a esse projeto educativo não é 

mais uma lei que apenas reforça a educação no campo, sem espaço para tematizar a diversidade, 

os saberes, as culturas e forma de vida. 

 A esse respeito, o debate da Educação do Campo é claro ao defender o direito que uma 

população precisa pensar o mundo a partir do lugar onde vive, ou seja, da terra em que pisa, 

melhor ainda: desde a sua realidade, pois quando pensamos o mundo a partir de um lugar  onde 

não vivemos, idealizamos um mundo, vivemos um não-lugar. Isso acontece com a população 

do campo quando pensa o mundo e, evidentemente, o seu próprio lugar a partir da cidade, 

debate tênue quando defendemos uma Educação do Campo (KOLLING; CERIOLI; 

CALDART, 2002). 

 

Algumas considerações 

 

 A luta por educação no campo no Brasil, não é um fenômeno recente, muito menos, 

uma premissa do século XX, embora no final desse século, a educação no campo conquista um 

espaço significativo na agenda política do país. É nesse período, que também se reconhece que 
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para além do espaço de produção agropecuária e agroindustrial, do latifúndio e da grilagem, o 

campo é um lugar de vida, cultura, educação e produção da existência. 

 Assim, o contexto do século XXI, fortemente influenciado pelas lutas sociais e 

impulsionado pela Constituição Federal 1988, amplia o direito à educação, tornando-o 

subjetivo, faz com que se pense numa educação que valorize a diversidade, as manifestações 

culturais e respeite os espaços dos sujeitos. Fazendo emergir, nas últimas décadas políticas 

públicas, que tem em seu ápice, atuar de forma focalizada de maneira a atender as 

especificidades dos sujeitos. 

 Assim, as leituras dos marcos legais que amparam a Educação Campo e as consultas  às 

antigas Cartas Magnas trazem uma clareza de como a Educação do Campo foi negligenciada 

historicamente. Assim, primeiramente faltava no campo uma consciência da importância da 

educação, uma vez que não precisava de muito estudo para viver  e trabalhar no campo, com 

total ausência de tecnologia e, por outro lado, quando se começou a pensar em educação para a 

população camponesa a ideia que se tinha era de fixar o homem no campo, de maneira a conter 

o êxodo rural e preparar mão de obra para o trabalho. No caso de Serra do Ramalho percebemos 

uma sinalização para Educação do Campo, por meio da Proposta Pedagógica, mas que muito 

ainda precisa ser feito no sentido de firmar a identidade deste projeto educativo. 
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EDUCAÇÃO CAMPONESA: PERFIL DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA 

ERNESTO CHE GUEVARA – TANGARÁ DA SERRA/MT 

 

Gabriella Matos Santiago 

Resumo: 

 

O estudo de caso, faz uma análise do perfil profissional dos servidores e profissionais da escola 

Ernesto Che Guevara, buscando a compreensão de como estes profissionais podem influenciar 

na formação camponesa, favorecendo ou não o entendimento dos jovens do campo sobre a 

relação do aprendizado escolar com os saberes do campo, de como se dão as relações cotidianas 

no ambiente familiar e escolar camponês. Está localizado geograficamente no assentamento 

Antônio Conselheiro, e seu território se encontra em maioria no município de Tangará da 

Serra/MT, porém está situado também nos municípios de Nova Olímpia e Barra do Bugres. 

Com a extensão territorial de 180.328,720 ha, localizado a apenas trinta quilômetros (30km) da 

sede municipal de Tangará da Serra. Mesmo com o assentamento consolidado, nessa região, há 

ainda conflitos entre os camponeses, a população da área urbana e donos de PCHs, estes, que 

tem interesse na área, devido as inúmeras quedas d’água na região. Os conflitos se dão devido 

a conservação ambiental, permitindo ou não o uso para recreação, cultivo ou exploração por 

geração energética. A escola, como um ambiente de aprendizado e discussão, e compreendendo 

seu papel na formação dos agentes sociais, sejam os alunos de nível básico ou ainda no dia a 

dia de todos os envolvidos, sejam colaboradores ou pais. Faz pensar sobre essas relações 

econômicas que envolvem o ambiente de vivência e busca entender ou ainda questionar a 

importância de pensar sobre as interações do meio econômico, social e ambiental. E como a 

geografia tem por objeto de estudo a relação do homem inserido no ambiente, o professor de 

geografia se encontra em meio a um campo de observação, se inserindo no ambiente de estudo 

e possibilitando uma relação mútua de ensino aprendizagem com seus alunos. Dessa forma, 

este trabalho tem por objetivo discutir o perfil dos professionais da educação do campo da 

Escola Estadual Ernesto Che Guevara, observando em especial o ensino de geografia. A 

metodologia utilizada se dá através de revisão teórica, que busca embasar, através dos 

estudiosos da educação, como se dá as relações neste estudo de caso; observando que apesar de 
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localidades diferentes, tem uma dinâmica aproximada com as de outras localidades, no que se 

refere a educação camponesa; que as fragilidades aqui observadas também são encontradas em 

outras comunidades e o modelo adotado por cada é uma pode potencializar a economia local, e 

torna-se uma oportunidade de inovação a ser aprendida. A investigação, neste estudo de caso, 

conta ainda com coleta de dados, através de entrevista semi-estruturada, com questões abertas 

e fechadas, dando assim, maior liberdade para o entrevistado fazer apontamentos que considere 

de relevante contribuição na pesquisa, com os professores, de como ser professor na escola do 

campo e as dificuldades encontradas; com a comunidade, de como observam a o ensino de 

geografia, em sala de aula pode ser aplicado, desenvolvido no cotidiano do aluno. Utiliza-se 

assim a definição de Boni e Quaresma (2005) de entrevista semi-estruturada, como vantajosa 

por permitir respostas amplas e abrir espaço para que os entrevistados se sentam mais à vontade 

para falar sobre os temas que consideram importantes, sendo assim mais espontâneos; e 

responder com mais naturalidade outros possíveis questionamentos, que possam vir a surgir 

durante a entrevista. O questionário é comporto por dezessete questões, sendo dez para 

reconhecimento dos profissionais, de contato, idade, município de origem, em que escola atua, 

a sua formação e quanto tempo de formação, área e tempo de atuação na escola do campo e na 

disciplina de geografia; referente a educação do campo são três questões de investigação sobre 

o entendimento do entrevistado sobre o que é a educação do campo, o que identifica como 

potencialidade e fragilidades; e por último, sobre o ensino de geografia, com quatro questões, 

na perspectiva dos entrevistados, se os alunos gostam de geografia, quais seriam as dificuldades 

encontradas para seu ensino de geografia na educação do campo, como a educação do campo 

contribui com o estudo da geografia e por fim, como a disciplina de geografia auxilia nas 

questões da educação do campo, em perspectiva ao caso estudado. As entrevistas foram 

realizadas no período de 12 a 14 de novembro de 2018, na Escola Estadual Ernesto Che 

Guevara. No mesmo período que ocorreu o I Encontro da Juventude Camponesa, dessa forma, 

havia participantes de outras instituições de ensino fundamental e médio presentes; o que foi 

aproveitado, para compreender o ensino de geografia nas escolas do campo da região. Das 

dezesseis entrevistas, seis foram com os colaboradores – merendeiras, técnicos da conservação; 

que são também, pais de alunos e fazem parte da comunidade assentada. Dos profissionais 

entrevistados, apenas um mora no município de Tangará da Serra. Dos professores 

entrevistados, três deles tem sua primeira formação em geografia, outras três professoras 

possuem uma segunda formação emergencial pelo PARFOR (Plano Nacional de Formação de 
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Professores da Educação Básica), mas na falta de professores de geografia, os outros assumem 

essa disciplina dentro da escola, ficando pelo tempo necessário. Os profissionais, defendem a 

educação no campo, como uma forma de fortalecimento do estilo de vida que levam ali, faz 

com que os jovens pensem na importância do que é feito no campo, de ajudar os pais e de ter 

essa relação com a terra, de plantar para alimentar sua família, e estes compartilham na escola 

esses aprendizados, assim é importante para estes alunos, compreender como a ciência 

compreende estes mesmos processos e por isso os professores, que, na maioria dos casos, 

também são assentados transmitem e fortalecem essa compreensão dos jovens; fazendo com 

que fortaleça a permanência no campo. Todos os entrevistados acreditam que a geografia é 

utilizada no cotidiano do assentamento e na escola, conseguem observar seu aprendizado nas 

relações de localização, ou na interação dos períodos climáticos com a produção dos alimentos 

e de sua importância para não perder o tempo certo de plantação e colheita ou melhor período 

para o pasto, pensando na produção de leite; nos tipos de solos, morfoesculturas, que podem 

favorecer a plantação de algumas espécies e outras não, de acordo com sua necessidade de 

maior ou menor disponibilidade de água; entre outros fatores. Nestes primeiros resultados trata-

se do perfil socioeconômico dos profissionais da escola pesquisada. O autor do presente 

trabalho, compreende que é de relevância para a pesquisa, pois em escolas do campo, a ligação 

com os frutos da terra faz parte do cotidiano escolar; identificar se os professores ou 

colaboradores tem esta vivencia, passa a ser primordial para que haja uma relação de troca de 

experiencia, sendo proveitoso para todos os envolvidos. Há ainda o fato de o assentamento estar 

localizado a apenas 30km do município de Tangará da Serra, o que faz com que a preocupação 

seja revalidada. Pois, os professores que não têm conhecimento do dia a dia do campo, pode 

não compreender o saber, trazido consigo pelos alunos para a sala de aula, ou não conseguir 

relacionar a este ambiente; entretanto; pode valorizar ainda os saberes necessários de mundo e 

no cotidiano das cidades, fazendo que seja pensando sobre uma nova perspectiva as conexões 

de campo e cidade. 
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EU TRANSFORMANDO A TERRA /HORTA ESCOLAR: A APLICAÇÃO DOS 

SABERES DOS JOVENS DO CAMPO NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DE MATOS 

TELES EM JAPARATUBA- SERGIPE 

 

Handresha da Rocha Santos1 

Tamires Aparecida Batista de Oliveira2 

 

INTRODUÇÃO 

Percebendo que a Geografia no ensino médio tem um papel importante na construção 

de referências para os alunos, é preciso repensar de que maneira o profissional ensina essa 

disciplina. Esse profissional deve compreender que a escola deve ser um lugar de encontro e 

confronto entre as diferentes formas de concepções e práticas cotidianas e científicas. Assim, é 

possível pensar uma educação próxima à realidade dos alunos e, mais importante, pensar uma 

educação politizada, sem esquecer a experiência social, a formação, as crenças, a cultura e as 

opiniões políticas no processo educativo. 

Justifica-se a importância desse trabalho como meio para disseminação de 

conectividade da disciplina geografia, cotidiano escolar e de vida. É importante destacar que 

todo o conhecimento científico possui conexão com as vivências de um ser, basta apenas 

interligar essas informações, partindo da realidade vivida por essas pessoas. Despertar o 

interesse de crianças, jovens e adolescentes para o conhecimento empírico não é uma tarefa 

fácil, principalmente com as novidades tecnológicas que insistem em tirar a atenção deles. 

Deste modo, destaca-se a necessidade da elaboração e desenvolvimento desta atividade 

pedagógica de complementação curricular, com a implantação da horta como um espaço 

educador sustentável, que estimule a incorporação, a percepção e a valorização da dimensão 

educativa a partir do meio ambiente.  

Bem como produtora de aprendizagens múltiplas e significativas buscando através de 

metodologias diferenciadas despertarem nos educandos o interesse pelo conhecimento, bem 

 
1 Graduada em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe, Especialista em Gestão Ambiental, Mestre em 
Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Sergipe. Membro do 
Grupo de Pesquisa sobre Transformações no Mundo Rural. E-mail: handresharocha@yahoo.com.br 
2 Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Sergipe. 
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como uma melhor interação do aluno com a disciplina em sala de aula e a comunidade, 

potencializando as aprendizagens significativas. 

Assim, o trabalho aborda a criação e implementação da horta escolar explorando a 

produção de produtos primários, produção e uso de adubo orgânico, se valendo da tecnologia 

de produção orgânica e sustentável sendo utilizado na complementação da merenda escolar, 

fornecendo subsídios para a implantação de hortas nas residências dos educandos, melhorando 

a qualidade da alimentação e o respeito ao meio ambiente. Por meio da iniciativa dos alunos do 

campo que estudam no Colégio Estadual José de Matos Teles em Japaratuba no estado de 

Sergipe. 

O objetivo do trabalho é despertar o pensamento crítico no aluno para que ele se 

reconheça enquanto parte do meio ambiente, e também por isso, sendo necessário respeitá lo e 

preservá-lo. Bem como a importância da produção de alimentos orgânicos que promova uma 

maior qualidade de vida, e a expansão de hortas nas casas dos alunos a partir dos conhecimentos 

e práticas realizadas na escola. 

O projeto teve início em Abril de 2019 nas dependências do Colégio Estadual José de 

Matos Teles, com duas turmas do terceiro ano do ensino médio (3B e 3C). Iniciando se com 

aulas teóricas, aliadas ao reconhecimento da área disponível para plantio. Após estudo iniciou 

se a preparação da Terra com limpeza de terreno, adubação, forragem e demarcação. Na 

sequência foi feito o plantio e os cuidados com as culturas desenvolvidas. Na fase da colheita 

os produtos serão incrementados a merenda escolar e o excedente se houver, será dividido entre 

os alunos para o incremento da alimentação em casa. 

A metodologia utilizada foi a atividade experimental que propicia o resgate dos saberes 

dos alunos, em relação ao conteúdo que se pretende trabalhar, constituindo-se o ponto de partida 

para o processo de ensino/aprendizagem. Dessa forma propõe que através da investigação e a 

divulgação científica os conteúdos a serem desenvolvidos sejam encaminhados por meio de 

uma metodologia crítica e histórica, de modo a articular os conhecimentos práticos (campo), 

através de pesquisas bibliográficas, leitura de artigos e textos científicos, realização de 

experimentos, CD ROM, softwares educativos e sites da internet. Os estudos culminam na 

implantação e na manutenção da horta mantendo-a em constante produção, abastecendo a 

cozinha da escola para incrementação da merenda e o excedente rateado entre os alunos 

participantes.  
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CONTRIBUIÇÕES PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E 

PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE  

Este artigo apresenta a importância da horta na escola e suas contribuições para o 

desenvolvimento do hábito da alimentação saudável e a sensibilização a preservação e respeito 

ao meio ambiente com os alunos do Colégio Estadual José de Matos Teles. Portanto, foi 

desenvolvido o projeto “Horta na Escola” com o objetivo de promover a interação entre 

escola, familiares e a comunidade local através atividades pedagógicas interdisciplinares 

envolvendo a todos de forma interativa e prazerosa.  

A horta foi implantada ao lado da escola, nas áreas que ficavam abandonadas, trazendo 

vários transtornos para o interior da escola como: mosquitos, ratos, baratas algo que 

incomodava a todos os alunos e funcionários. Esse artigo também aborda uma construção de 

práticas escolares no qual, a equipe escolar se empenhou em buscar soluções para mudar essa 

realidade. Esse projeto envolveu alunos, as famílias e a comunidade impactando a todos com 

mudanças de hábitos alimentares saudáveis e o despertamento de um novo olhar para os 

problemas de devastação do meio ambiente. 

Os impactos das ações humanas sobre o meio ambiente, afetando os ecossistemas e 

pondo em cheque o bem estar e a segurança das gerações futuras motivou pesquisadores e 

políticos ao redor do mundo à promover debates acerca da sustentabilidade, demandando um 

sistema de desenvolvimento que tivesse respaldo social, ambiental e econômico. As 

conferências e os relatórios internacionais do Meio Ambiente, entre elas a Declaração de 

Estocolmo, o Relatório Brundtland, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Eco 92), a Declaração de Johanesburgo e a Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), contribuíram significativamente para a 

promoção e difusão dos debates internacionais acerca da sustentabilidade e as medidas 

viabilizadoras deste processo. 

As Conferências Internacionais sobre o Meio Ambiente surgiram, inicialmente, através 

da preocupação dos países desenvolvidos em rever seu modelo de produção, e buscar 

alternativas econômicas para se alcançar uma harmonização com o meio ambiente.  

Jacobi (2003) aborda a questão da produção do conhecimento e o papel dos diversos 

atores na perspectiva de um desenvolvimento menos desigual. 
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 A produção de conhecimento deve necessariamente contemplar as inter-relações do 
meio natural com o social, incluindo a análise dos determinantes do processo, o papel 
dos diversos atores envolvidos e as formas de organização social que aumentam o 
poder das ações alternativas de um novo desenvolvimento, numa perspectiva que 
priorize novo perfil de desenvolvimento, com ênfase na sustentabilidade 
socioambiental. (JACOBI, 2003, p. 190). 

 

Com o passar do tempo, o entendimento de que o subdesenvolvimento estava no cerne 

da problemática ambiental, o enfoque e a abordagem das Conferências foram se transformando, 

passando a valorizar novos meios de difusão socioambiental, ampliando as responsabilidades 

ao redor do globo, inserindo novos conceitos, diretrizes e acordos no cenário internacional que 

passou a vislumbrar a criação de um Regime Internacional Ambiental. 

De acordo com o relatório O Futuro que Queremos (2012), é essencial que a economia 

verde seja implementada globalmente, em acordo com as declarações finais das demais 

conferencias mundiais sobre os aspectos fundamentos do desenvolvimento sustentável 

(econômico, social e ambiental), convergindo esforços internacionais para consolidar um 

desenvolvimento sustentável e equitativo em todo mundo (BRASIL, 2012). 

Dessa forma, pensando na educação ambiental como parte essencial de educação de 

todos os cidadãos e na escola como um espaço de interação, socialização, aprendizagem atrativa 

e inclusiva foi desenvolvido o projeto Horta escolar, contemplando em suas atividades 

pedagógicas interdisciplinares os temas meio ambiente, saúde e alimentação saudável, levando 

os alunos a participarem de forma prazerosa das atividades que levam a sensibilização sobre a 

importância do cuidado e respeito ao meio ambiente. 

O objetivo principal do projeto foi apresentar a realidade atual  e estimular o hábito da 

alimentação saudável e promoção da saúde por meio  de atividades lúdicas como músicas, e a 

prática ou seja construção da horta, nas instituições de ensino, além disso, mostrando as 

mudanças nos hábitos alimentares, a importância da alimentação saudável e os perigos da 

utilização dos agrotóxicos tanto para a saúde como para o meio ambiente, proporcionando aos 

jovens o senso de responsabilidade de seu dia a dia, com valores e compromissos estabelecendo 

relações saudáveis com a meio ambiente tomando para si a consciência da necessidade do 

respeito, do cuidado e da preservação.  

Nesse contexto Freire, (2000, p. 66-67) diz:  

“Nosso compromisso, enquanto cidadão nesta sociedade globalizada é o de uma visão 
mais clara e ampla com a qualidade ambiental para um presente e futuro próximo, 
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onde o homem terá oportunidade a sua vez e voz, tendo como vista não o espaço 
próximo de ação, mas também o horizonte planetário.” 

 

 Assim, sabe-se que a Lei nº. 9.394/96 (LDB), orienta para o enriquecimento e formulação de 

propostas educacionais, a inclusão de estudos relacionados ao desenvolvimento 

socioeconômico, ambiental e regional. Se o ato de ensinar traz como consequência o 

aprendizado, muito provavelmente a educação ambiental, se inserida nos níveis educacionais, 

traria mudanças de fato, no estilo de vida e conscientizaria socialmente os educandos. 

Deste modo, a importância da educação ambiental e o esclarecimento sobre as leis 

ambientais é a base inicial de toda a formação ambiental, onde o educando deve ser preparado 

para administrar os problemas ambientais 

A educação ambiental não se preocupa apenas com a aquisição de conhecimento, mas 

também, fundamentalmente, visa possibilitar um processo de mudança de comportamento e 

aquisição de novos valores e conceitos convergentes às necessidades do mundo atual, com as 

inter-relações e interdependências que se estabelecem entre o ambiente social, cultural, 

econômico, psicológico, humano. 

Destarte, faz-se necessário incorporar a dimensão ambiental da educação no currículo 

escolar por ser de fundamental importância à sua atualização, modernização e realidade local, 

bem como trabalhar a educação ambiental, de forma a utilizar-se do conhecimento popular para 

o resgate de bases fortes do meio ambiente equilibrado, para a conservação e manutenção desse  

 

MATERIAL E MÉTODO 
 

O projeto horta na escola foi desenvolvido pelos alunos do PIBID (programa 

institucional de bolsa de iniciação à docência) da educação á distância do curso de geografia da 

Universidade Federal de Sergipe, com suporte pedagógico das supervisoras PIBID, no Colégio 

Estadual José de Matos teles em Japaratuba, juntamente com a equipe de professores dos turnos 

matutino e vespertino. Contudo, foi utilizado o terreno da escola que era esquecido e deposito 

de ervas daninhas. 

O sonho da horta escolar iniciou se a partir da reunião com a coordenadora PIBID a 

qual, pediu para realizar um projeto maior que onde pudéssemos aplicar os conhecimentos 

teóricos e práticos da geografia, a partir daí realizou-se uma reunião com os estagiários do 

PIBID e com as comunidades escolares para apresentar o projeto e informar sobre os benefícios 
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da horta para a saúde, escola e ao meio ambiente. Com a aprovação foi iniciado as atividades 

de limpeza do terreno e todas as turmas onde estão sendo desenvolvidas as atividades do PIBID 

prontamente se propuseram ajudar a retirar o lixo do local de plantio, e participar cuidando e 

preservando.  

Assim, foi realizada a construção dos canteiros, é necessário ressaltar o suporte e auxílio 

que os técnicos agrícolas da prefeitura municipal ou EMDAGRO (Empresa de desenvolvimento 

agropecuário de Sergipe) realizaram, orientando sobre as formas corretas de plantio, adubos 

orgânicos, cuidados e o manejo correto, facilidade de plantio, a resistência às “pragas”, e os 

aspectos que influenciam no desenvolvimento das plantas. Os materiais para implantação da 

horta escolar foi doado pelas prefeituras, como sementes e estercos e também doados pelas 

famílias dos alunos  

Diante dos objetivos propostos, optou-se por uma metodologia sob forma bibliográfica 

e empírica considerando ser a mais apropriada à realização deste trabalho. Para tanto, realizou-

se uma revisão teórica em artigos, livros, textos complementares sobre a complexidade do 

assunto em questão. Também foram coletadas informações diante de questionários e relatos dos 

atores sociais para que corroborassem com os resultados do projeto.  

A proposta destaca a inserção da educação ambiental por meio da implantação da horta, 

pela qual pode-se trabalhar alternativas de manejo de solo-água, a importância das hortaliças 

na alimentação, técnicas de produção, o trabalho cooperado e participativo, e a reciclagem- pois 

alguns canteiros forram confeccionados com garrafas pet. 

Cabe, ressaltar que antes da implantação da horta os alunos tiveram a oportunidade de 

discutir a educação ambiental e como esta poderia contribuir para o desenvolvimento de uma 

sociedade, realizaram pesquisas sobre hortaliças, recursos hídricos, solo e técnicas de manejo. 

Finalizada as pesquisas e discussões que antecedem a implantação da horta os 

educandos partiram para a intervenção e confecção dos canteiros iniciando com a escolha da 

área para introdução do projeto, em seguida realizaram a limpeza da área e marcação dos 

canteiros e, posteriormente, realizaram em grupo uma catação de garrafas pets para 

confecciona-los.  

No primeiro ciclo de produção foram plantados coentro, cebolinha, tomate, pimenta de 

cheiro, cebola e pimenta de cheiro. No sentido de demonstrar alternativas de controle de pragas 

que venham a prejudicar o desenvolvimento das culturas, fez se uso de algumas técnicas de 
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manejo como uso do adubo natural NPK (casca de banana, ovos, borra de café e água), rico em 

cálcio, magnésio e fósforo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com a implantação da horta na escola os educandos tiveram a possibilidade de realizar 

pesquisas em diversas áreas do conhecimento, pois este espaço pode ser considerado um 

laboratório a céu aberto, contribuindo para estimular os alunos a realizar pesquisas científicas 

e para promoção de um ensino de qualidade dentro do ambiente escolar. 

Deste modo, foi aplicado questionários com os alunos envolvidos no projeto para 

diagnosticar a efetividade desse, com relação aos resultados os alunos afirmaram que 

aprenderam a ter uma maior sensibilidade para com as questões ambientais e também com a 

segurança alimentar. Como também foi importante para melhoria do trabalho coletivo e 

participativo entre os mesmos, sendo a escola um ambiente privilegiado para se discutir 

atividades á essas questões. 

 

CONCLUSÃO 

Dessa forma, pensando na educação ambiental como parte essencial de educação de 

todos os cidadãos e na escola como um espaço de interação, socialização, aprendizagem atrativa 

e inclusiva foi desenvolvido o projeto Horta escolar, contemplando em suas atividades 

pedagógicas interdisciplinares os temas meio ambiente, saúde e alimentação saudável, levando 

os alunos a participarem de forma prazerosa das atividades que levam a sensibilização sobre a 

importância do cuidado e respeito ao meio ambiente. Respeitando o modo de vida dos alunos 

que são jovens do campo, filhos de agricultores familiares onde puderam dividir seus 

conhecimentos com a comunidade escolar do Colégio estadual José de Matos Teles. 

O objetivo principal do projeto foi apresentar a realidade atual  e estimular o hábito da 

alimentação saudável e promoção da saúde por meio  de atividades lúdicas como a prática ou 

seja construção da horta, na instituição de ensino, além disso, mostrando as mudanças nos 

hábitos alimentares, a importância da alimentação saudável e os perigos da utilização dos 

agrotóxicos tanto para a saúde como para o meio ambiente, proporcionando aos jovens o senso 

de responsabilidade de seu dia a dia, com valores e compromissos estabelecendo relações 
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saudáveis com a meio ambiente tomando para si a consciência da necessidade do respeito, do 

cuidado e da preservação.  

 

Aspectos da Horta escolar no Colégio Estadual José de Matos Teles 

            

         Imagem 1                                                                  Imagem 2 

Limpeza do local                                        Construção dos canteiros 

Fonte: Handresha Rocha 2019                                     Fonte: Handresha Rocha 2019                                                

 

 

        

Imagem 3                                                       Imagem 4 

Crescimento das hortaliças                                    Canteiros feitos com garrafas Pets 

Fonte: Handresha Rocha 2019                                     Fonte: Handresha Rocha 2019                                                
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                                                      Imagem 5 

                                     Uso do adubo NPK orgânico 

                       Fonte: Handresha Rocha 2019          
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EDUCAÇÃO "DO CAMPO":ENTRE VEREDAS DE SABER PROFUNDO DOS 

CAMPONESES DE CIBELE E CAIÇARA, GOIÁS. 

 

Maria Emília Carvalho de Araujo Vieira 

Resumo: 

 

O saber profundo é a matriz conceitual desta reflexão, pautada no entendimento de que o 

processo de aprender e ensinar não se restringe à escola, tampouco é fruto exclusivo da 

racionalidade científica. Por comunidades de saber profundo denominam-se os sujeitos dos 

povoados de Cibele e Caiçara, no município goiano de Itapuranga. As topofilias do saber são 

as casas, igrejas, vendas, locus da prosa pedagógica, essência verticalizada do aprender e 

ensinar, subterrânea na memória coletiva de uma comunidade. No apelo à profundidade do 

saber das rezas e benzeções, da lida nas roças e nas casas, e do imaginário que as perpassa, é 

que se situa este estudo, baseado teoricamente no Cotidiano a partir de Michel Maffesoli, 

Manoel Barbosa e José Carlos de Paula Carvalho, que bebem na fonte da Antropologia 

Profunda de Gilbert Durand e do Paradigma da Complexidade de Edgar Morin. O estudo 

baseia-se também em Cliford Geertz, buscando o dito destes sujeitos dionisíacos primitivos 

próximos, sertanejos e caipiras estudados por Maria Isaura Pereira de Queiroz, Antônio 

Candido, José de Sousa Martins, Carlos Rodrigues Brandão e, mais recentemente, por Jadir de 

Morais Pessoa. A modernidade em seu saber perito se estrangula, suspeita de um universo 

racional que desaba na certeza dos saberes antigos, profundos da memória coletiva. Este estudo, 

por fim, abre portas para um diálogo entre Antropologia, Sociologia, Psicologia e Pedagogia. 

Esse compor de profundidade tem no centro o homem e seu imaginário, o sistema genético e 

fenotípico, o complexo sócio-cultural, feixes de um todo, negligenciado pelo conhecimento 

utilitário racional dos tempos modernos. Por educação do campo entende-se a matriz de saberes 

dos camponeses que Cibele e Caiçara que a partir da metodologia do trabalho de campo pela 

história de vida desses sujeitos e das análises qualitativa e quantitativa de dados sobre a escola 

rural e para além dessa ancoragem o dito de seus partícipes é que se delineou a presente tese. É 

imperativo destacar que a escolarização não será o objeto primeiro de análise e sim os saberes 

que se amarram nas memórias e circularidade dos camponeses de Cibele e Caiçara entre as 
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veredas entre campo e cidade. O termo ruralidades é também campo de estudo desta tese que 

propõe a partir das narrativas as mesclas, sobreposições complementaridades entre campo e 

cidade. Cibele e Caiçara são povoados de fim de linha ou de passagem, tais abordagem 

estiveram presentes no trabalho de Rusvênia Luiza Silva. Assim sendo, perfazem a identidade 

de povoados que se traduzem de eixos contraditórios entre a passagem, o pouso e a 

permanência. O substrato da memória e os laços de permanência é que dizem da ancoragem 

desses sujeitos a esses locus, também o tema do patrimônio. memória, como o sertão é mesclada 

de fatores recondicionados e surge em seus vários espaços nas gentes que se imaginam 

pertencentes a esse não-lugar. A “roça mítica” para qual querem voltar os habitantes dos 

povoados para o tempo da fartura, circunda seus lugares de referência, no entanto, e as pessoas 

sentem-se distantes dela, não a vêem mais. É a memória que dita na fala o desejo de retorno 

mediante representações sorvidas naqueles para quem o sertão está presente: “sou da baixa da 

serra”, “do boi frouxo”, “desejo ter uma roça”. Eles buscam em sua memória a sua origem. A 

narrativa da memória remete ao lugar seguro do início do povoado, do passado que retorna na 

posse do lugar. A representação, conforme será vista, do povoado na voz de sua gente tem o 

sentido de patrimônio, que provêm do latim pater (pai) e monos (único), significando pai, 

fundador, riqueza. Chamarei de patrimônios e povoados os lugares desses sujeitos no limiar 

entre roça e sertão. Os interlocutores a todo momento referem-se a patrimônio quando 

descrevem Cibele e Caiçara. Trata-se da terra prometida desses sujeitos: “A terra atrai o homem, 

chama-o para o seio fecundo” ressalta Bachelard (2001). Utilizo-me nessa análise de um 

cabedal de teorias antropológicas e sociológicas, bem como da educação, além de textos 

extraídos da literatura, procurando entender os saberes profundos da mêtis do sertão. Ao 

penetrar em um texto literário o esforço etnográfico da descrição densa ali se encontra e procuro 

então buscar elementos de alguns excertos da literatura que abordam o ator camponês. Muitos 

traços que compõem as amarras de um romance, conto, crônica, embora sejam ficção, 

demonstram características reveladoras de um contexto, uma cidade ou mundo rural com seus 

personagens, conteúdos sócio políticos, e, sobretudo, extraem deles, significados, o vivido e o 

simbólico que os caracterizam. O texto aproxima em “vigília” de um camponês cantado em 

verso e prosa – mesmo quando abandona aquela terra e vai para outra, leva o seu mundo, seus 

hábitos, de um lugar para outro. O modo de vida urbano que deflora o universo camponês pode 

ser visto como uma travessia do urbano pelo rural que provoca uma volta a seu universo, como 
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uma espécie de reforço identitário das sociedades em que a categoria sertão, campo, roça, rural 

são composições. Os sujeitos camponeses assim, como vêem seu universo atravessado por 

elementos citadinos em objetos, saberes tecnológicos, não são ameaçados porque as amarras de 

essência desse universo cultural permanece no profundo de sua memória e no cotidiano de sua 

prática cultural. Em se tratando do saber profundo do ponto de vista da oralidade recolhida 

durante a pesquisa e transformada em texto, tomo emprestada a análise de Turchi (2003). A 

autora ao investigar a tríade aristotélica dos gênero literários lírico, épico, dramático, busca-os 

como referências, ressaltando que as narrativas míticas aparecem tanto no dia a dia, quanto nos 

textos literários em plena Era Racional “insistindo na escolha do caminho antropológico do 

texto literário e estabelecer o diálogo com outras disciplinas das ciências humanas (TURCHI, 

2003, p. 55)” e afirma “mas ao realizar uma obra de arte, o escritor faz a consciência simbólica 

atingir seu mais alto grau, revelando a alma de um povo (TURCHI, 2003, passim)”. Nolasco 

de Araujo (2005) estudando a obra de Vasco dos Reis sobre a revista Goiânia traduz a influência 

do gênero épico na formação dessa cidade, a figura mítica de heróis -gigantes, o arquétipo do 

pai e benfeitor Pedro Ludovico, momentos fundantes e simbólicos de sua história contada e 

encenada numa obra literária. Cibele e Caiçara são arquétipos de deusas e trançados também. 

São um texto saído da oralidade dos camponeses e deles se extraí o dito e os contornos de 

saberes. 
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A ESCOLA NO CAMPO E A REGIÃO RURAL CASTELO FRENTE A EXPANSÃO 

DA CANA-DE-AÇÚCAR EM QUIRINÓPOLIS/GO 

 
Alessandra de Souza Gouveia,  

Joelma Cristina dos Santos,  

Noeme Santos de Araújo 

Resumo: 

 

O estudo apresentado permite entender sobre o modo de vida da população na região rural 

Castelo e sua relação com a Escola Municipal Rural Antônio Sabino Tomé (EMRAST), a fim 

de refletir sobre essas relações após o ano de 2005, ou seja, depois da chegada da cana-de-

açúcar no município. É um recorte de tempo e de espaço que proporciona a problematização e 

entendimento das relações do homem com o campo. O estudo apresentado é parte de uma 

dissertação de mestrado em geografia. Refere-se às modificações ocorridas no campo a partir 

da inserção do setor sucroenergético no município de Quirinópolis. O intuito de pesquisar e 

escrever sobre as escolas rurais de Quirinópolis é registrar suas histórias e enaltecer a relação 

de interdependência com suas comunidades locais. Até o ano de 2013, havia cinco escolas no 

campo com estrutura de alvenaria e transporte para atender as crianças e jovens que vivam no 

rural. Hoje quatro escolas permanecem em funcionamento. Ao proporcionar o ensino no campo 

a evasão de famílias para o perímetro urbano é minimizada, pois os filhos dos pequenos 

proprietários e dos trabalhadores rurais têm acesso à educação mais próximos de sua residência, 

dispensando o longo e demorado transporte até à cidade. Alunos de outros municípios também 

estudam nestas escolas no campo, pois as mesmas localizam-se próximas aos limites territoriais 

do município de Quirinópolis, que está localizado na região administrativa do estado de Goiás 

chamada de Sudoeste Goiano. Sua área total é de 3.789 km² e a população estimada para o ano 

de 2016, segundo censo do IBGE de 2010, era de 47.950 habitantes. O recorte realizado para 

este estudo abrange a região rural conhecida como Castelo e a EMRAST, que foi escolhida 

devido à localização mais próxima tanto do perímetro urbano quanto das empresas do setor 

sucroenergético, portanto ocupam territórios propícios para a monocultura da cana-de-açúcar 

por tal fator (localização geográfica). O objetivo principal da pesquisa é analisar os efeitos da 

expansão do monocultivo da cana-de-açúcar na região rural Castelo e na EMRAST. Esta 
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pesquisa se classifica como explicativa, pois “[...] têm como propósito identificar fatores que 

determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos” (GIL, 2010, p. 28). Para instituir 

o caráter científico ao conhecimento engendrado utilizou-se do método dialético, que 

possibilitou a compreensão das transformações ocorridas no campo a partir da inserção do 

agronegócio. Já o procedimento mais adequado para a análise realizada foi o monográfico ou 

estudo de caso simples. O primeiro procedimento metodológico realizado no estudo foi a 

documentação indireta, que consistiu na pesquisa bibliográfica (com consulta a livros, revistas 

e teses) e pesquisa documental (consulta a documentos institucionais e iconográficos). Houve 

também o acesso à documentação direta, isto é, a coleta de dados no local estudado por meio 

da pesquisa de campo, que possibilitou a observação direta intensiva (observação e entrevista 

dos sujeitos envolvidos no recorte/área estudada). Foi realizado um total de quinze entrevistas 

com os pais dos alunos da EMRAST, e uma entrevista com a atual diretora de 2019. O tipo de 

amostragem da pesquisa consistiu em não-probabilística, por meio da acessibilidade ou por 

conveniência, em que os entrevistados foram selecionados, de modo aleatório. Verificou-se que 

o município de Quirinópolis é um exemplo da expansão canavieira no Sudoeste Goiano, pois 

na década de 2000 contou com a instalação de duas grandes sucroenergéticas em sua área rural. 

Neste sentido, constatou-se que a monocultura da cana-de-açúcar ocupou áreas cada vez 

maiores e expulsou do campo muitas famílias trabalhadoras. A expansão da monocultura da 

cana-de-açúcar alterou a paisagem local e, junto com ela, as condições para a reprodução da 

vida no campo também mudaram. Muitas famílias foram expropriadas por falta de condições 

de adaptarem-se ao novo sistema produtivo, assim venderam suas pequenas propriedades e 

migraram para a cidade e/ou para outras regiões rurais que a cana ainda não dominara. Outras 

famílias perderam seus empregos nas fazendas, lugar onde viviam e trabalhavam. Pode-se 

analisar a saída dessas famílias no campo a partir do número de matrículas realizadas nas 

escolas rurais do município, que diminuiu no decorrer dos últimos dez anos. Por esse motivo, 

uma das cinco escolas rurais do município foi fechada e a EMRAST sofreu uma ameaça de 

fechamento no ano de 2017. A população camponesa que (re)existe a esse deslocamento 

geográfico permanece esquecida pelo poder público local e submissa aos interesses do capital. 

As próprias escolas que permanecem em funcionamento apenas utilizam o campo como uma 

localização geográfica, isto é, não identificam-se com as peculiaridades do local e da vida dos 

sujeitos que ali habitam. Ficou averiguado que nenhum dos entrevistados, pais de alunos da 

EMRAST, considera como positivas tais alterações no campo quirinopolino. Os mesmos 
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destacaram alguns elementos positivos com a chegada da cana-de-açúcar mas, em 

contrapartida, evidenciaram os contras dessa produção. Houve também aqueles que 

classificaram todas as mudanças como ruins, principalmente aqueles que vivem do trabalho no 

campo nas fazendas. O viés econômico do setor sucroenergético sobressaiu entre os prós da 

produção de cana-de-açúcar, no entanto este beneficia apenas os proprietários de terra. Um 

ponto que tornou a questão como positiva foi o emprego, pois muitos parentes dos entrevistados 

são trabalhadores das usinas sucroenergéticas. Contudo, o emprego que foi dado a uma parcela 

da população quirinopolina foi retirado de outra, isto é, houve uma diminuição na oferta de 

emprego aos trabalhadores do campo que realizavam atividades relacionadas às lavouras de 

milho, soja, criação de gado para corte e para produção leiteira. Hoje muitas fazendas reduziram 

e/ou eliminaram suas atividades nessas áreas e arrendaram para a usina. A partir dos resultados 

obtidos pode-se mostrar que as mudanças ocorridas no campo quirinopolino nas duas últimas 

duas décadas influenciaram no modo de vida no campo e na EMRAST. Hoje, mesmo com a 

hegemonia do setor sucroenergético no município, a região rural Castelo luta pelos seus 

interesses e vê na escola uma possibilidade para a permanência da vida no campo. 
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A AGROECOLOGIA COMO UM DOS PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO: 

reflexões a partir da Escola Família Agrícola Zé Maria do Tomé 

 

Thomáz Augusto Sobral Pinho1 
 

INTRODUÇÃO  
 
 O processo de modernização da agricultura, intensificado desde a metade do século XX, 

trouxe uma série de impactos do ponto de vista socioeconômico para o meio rural. A inserção 

de novas tecnologias no campo, visando o aumento da produção e o consequente acúmulo de 

capital, foi de encontro às tradições do campesinato, marcado por uma agricultura de 

subsistência. Diversas práticas históricas desenvolvidas por camponeses foram perdidas e/ou 

inviabilizadas, devido a esse novo modelo de fazer agricultura (VAN DE PLOEG, 2008). 

 Opondo-se a essas inovações no campo, introduzidas pelo agronegócio, em meados da 

década de 1980 intensificou-se um debate acerca da agroecologia, conceito que surge como um 

símbolo de resistência do povo camponês e uma possibilidade de libertar-se das amarras 

impostas pela ofensiva do capitalismo no espaço agrário, estabelecendo uma agricultura 

sustentável e socialmente justa (SILVA; MIRANDA, 2015). A essência da prática 

agroecológica está na luta do campesinato contra a tecnificação da agricultura, buscando 

construir práticas que respeitem a identidade local de cada comunidade. E é devido a 

pluralidade de características de movimentos sociais e comunidades do campo que o termo 

agroecologia não possui um conceito estático e mecânico, tendo em vista que está em constante 

transformações, variando de acordo com as diversidades políticas, sociais e culturais de cada 

comunidade (PIRES, 2017). 

 No contexto das lutas sociais no campo e na busca por práticas agrícolas sustentáveis, a 

educação do campo é potencializada como uma das formas de resistência ao agronegócio. 

Visando uma formação humana, baseada nos processos produtivos e formas de trabalhos 

próprias do povo camponês, resgatando as antigas tradições, essa modalidade educacional 

procura construir práticas pedagógicas a fim de quebrar com os modelos de ciência e produção 

 
1 Discente do Curso de Geografia Licenciatura da Universidade Federal de Pernambuco. E-mail para contato: 
pinhothomaz10@gmail.com. 
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de conhecimento que fomentam  o modo de produção capitalista na agricultura, que vem sendo 

impulsionando a partir da promessa de desenvolvimento (VENDRAMINI, 2010). 

 Sendo assim, o presente estudo objetiva compreender a dinâmica da educação do 

campo, tomando como referência a Escola Família Agrícola Jaguaribana Zé Maria do Tomé, 

localizada na cidade de Tabuleiro do norte, no Ceará, assim como refletir sobre a relação desta 

modalidade de educação com a agroecologia, considerando-a como um dos princípios que 

norteiam os processos de ensino e aprendizagem.  

 

METODOLOGIA 

 
 Os resultados do presente estudo foram obtidos a partir de dois momentos. O primeiro 

refere-se à observações in loco realizadas no município de Tabuleiro do Norte, situado no 

estado do Ceará, em março de 2019. A visita fez parte do roteiro de aula de campo da disciplina 

de Geografia Agrária, ofertada pelo curso de Geografia Licenciatura da Universidade Federal 

de Pernambuco. Os pontos de visitação na cidade foram, especificamente, a Escola Família 

Agrícola (EFA) Jaguaribana Zé Maria do Tomé (Figura 1) e a comunidade Olho D’água dos 

Currais, ambas localizadas na zona rural. 

 

Figura 1: Localização da EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé em Tabuleiro do Norte/CE. 
 

  
Fonte: elaborado por Bárbara Barbosa. 
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 Na visita à EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé, foi possível conhecer estruturalmente 

e institucionalmente a escola e aprofundar-se nos processos os quais levam ao seu 

funcionamento. Isto foi viável mediante diálogos informais realizados com profissionais, 

colaboradores e educandos, nos quais foram explorados diversos pontos acerca das experiências 

proporcionadas no âmbito escolar. Além disso, algumas atividades que são desenvolvidas no 

ambiente foram vivenciadas, possibilitando compreender melhor a dinâmica da instituição e o 

contexto da educação do campo na escala local, assim como tentar identificar a relação dos 

alunos com as práticas adotadas. Vale destacar que a temática principal que norteou o debate 

foi a agroecologia, a qual é um dos pilares que sustentam as ações estabelecidas na instituição. 

 Ademais, na intenção de entender a relação da escola com a população local, foi feita 

uma visita à comunidade Olho D’água dos Currais, situada nas adjacências da instituição 

(Figura 2). Em contato com a população, a conversa informal foi o recurso que também foi 

utilizado, permitindo dialogar acerca da vivência escola-comunidade e das tradições que são 

mantidas e cultivadas na região, as quais estimulam a adoção de práticas agroecológicas em 

detrimento de outras não-sustentáveis.  

 

Figura 2: Localização da Comunidade Olho D’água dos Currais nas adjacências da EFA Jaguaribana Zé Maria 
do Tomé, na zona rural de Tabuleiro do Norte/CE. 

 

 
Fonte: Google Earth.  
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 Para embasar os resultados obtidos em campo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

a qual englobou artigos científicos buscados nas plataformas Google Scholar e Scientific 

Electronic Library Online (SciElo). Os referenciais teóricos selecionados foram agrupados de 

acordo com as categorias temáticas estabelecidas, sendo elas: educação do campo, 

agroecologia, Pedagogia da Alternância e Escolas Famílias Agrícolas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
 A princípio, cabe destacar que “educação no campo” e educação do campo”, apesar de 

possuírem conotações semelhantes, possuem características de ensino diferentes. A primeira, é 

representada por qualquer sistema de ensino implantando no meio rural, podendo, inclusive, 

possuir semelhanças com o modelo educacional estabelecido em áreas urbanas, a partir do seu 

desenvolvimento teórico-metodológico. Por outro lado, a educação do campo vem se afirmando 

a partir de uma série de lutas sociais que defendem um novo paradigma de educação e de escola 

do campo (MOLINA et al., 2010). Tais concepções visam resgatar tradições históricas das 

sociedades camponesas, as quais vêm sendo enfraquecidas mediante a ofensiva do agronegócio. 

Na zona rural do município de Tabuleiro do Norte, área de estudo, a Escola Família 

Agrícola Jaguaribana Zé Maria do Tomé, configura-se como uma escola do campo, 

desenvolvendo práticas que valorizam as características e os valores do povo camponês da 

região, além de buscar a manutenção e o resgate de traços culturais que vêm sendo degradados 

com o avanço do agronegócio na Microrregião do Baixo Jaguaribe. Este formato adotado está 

de acordo com o previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a Lei 

9.394/1996, em seu artigo 28, o qual estabelece as seguintes orientações: 

 
Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino proverão 
as adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades da vida rural e de cada 
região, especialmente:  
I -conteúdos curriculares e metodologia apropriada às reais necessidades e interesses 
dos alunos da zona rural;  
II-organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases 
do ciclo agrícola e às condições climáticas;  
III-adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL,1996). 

                                              

 Diante de um contexto educacional que pouco e/ou não atende as especificidades do 

campo, não respeitando as identidades existentes nas áreas rurais, as Escolas Famílias Agrícolas 

(EFA’s), surgem com uma proposta diferenciada de educação do campo, objetivando facilitar 
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a formação da juventude camponesa, colocando-a como protagonista através de uma formação 

integral que promova o desenvolvimento profissional, intelectual, humano, socioeconômico, 

ecológico e espiritual dos educandos. Segundo Mattos (2011), as EFA’s estão estruturadas em 

quatro princípios: 1) Pedagogia da Alternância; 2) a responsabilidade e condução da EFA pelas 

famílias via associação; 3) formação integral do educando e 4) o desenvolvimento do meio. 

 Dentre esses princípios norteadores das EFA’s, destaca-se a Pedagogia da Alternância, 

a qual viabiliza a formação integral da pessoa, a educação, e, concomitantemente, a inserção 

socioprofissional, além de levar contribuições ao território (GIMONET, 2007). No contexto da 

EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé, em Tabuleiro do Norte, os estudantes passam quinze dias 

no ambiente escolar e mais outra quinzena no âmbito familiar, onde é possível pensar o mundo 

a partir do lugar de vivência, considerando a realidade, refletindo acerca das relações entre os 

sujeitos e a natureza (Figura 3). Isto é, foi pensado um projeto pedagógico que compreendesse 

atividades escolares e, ao mesmo tempo, outras propostas a serem desenvolvidas nos locais de 

origem dos alunos (SOUZA, 2008).  

 

Figura 3: Vista externa da EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé, onde além de ser desenvolvidas as atividades, 
aloja os educandos durante a quinzena passada na escola.  

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

É importante ressaltar que na Pedagogia da Alternância, o aluno e a realidade local são 

pontos relevantes no ensino-aprendizagem, permitindo a construção de um elo entre escola e 

comunidade. Ou seja, caracteriza-se como uma proposta de práticas que considera e valoriza os 

saberes do campo, englobando no processo educacional a escola, a família e a população local 

(VIZOLLI et al., 2018). Em visita à comunidade Olho D’água dos Currais, localizada nas 
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adjacências da escola, verificou-se uma relação estreita dos moradores com a instituição, 

cabendo destacar que alguns alunos, inclusive, são residentes da região. Tal relação é 

evidenciada a partir da inclusão da comunidade em atividades promovidas na e pela escola, 

contemplando dois dos princípios das EFA’s, os quais preveem o desenvolvimento do meio e 

a participação externa, propiciados, sobretudo, por um outro pilar deste modelo de educação do 

campo, o da Pedagogia da Alternância, através da intercalação de momentos internos e externos 

ao âmbito escolar (Figura 4).  

 
Figura 4: A comunidade Olho D’água dos Currais possui uma relação de aproximação com a EFA 

Jaguaribana Zé Maria do Tomé, compartilhando constantes vivências. 
 

 
Fonte: Escola Família Agrícola Zé Maria do Tomé. Disponível em: 

https://www.efajaguaribana.com.br/single-post/2019/03/22/Visita-aos-Quintais-Produtivos-da-Comunidade-
Olho-D%C3%A1gua-dos-Currais 

 

Dialogando com os organizadores e colaboradores da instituição, destaca-se que a EFA 

Jaguaribana Zé Maria do Tomé segue na contramão de outras EFA’s as quais possuem um 

controle do estado, sendo autointitulada como escola comunitária, possuindo a sua autonomia. 

A instituição representa a resistência das comunidades que estão inseridas na Microrregião do 

Baixo Jaguaribe contra o agronegócio, tendo como símbolo de suas lutas a figura de Zé Maria 

do Tomé, trabalhador rural, líder comunitário e ambientalista que lutava contra a pulverização 

aérea, a contaminação da água resultante deste processo, a expulsão de agricultores e contra a 

grilagem de terras públicas no perímetros irrigado Jaguaribe/Apodi, sendo brutalmente 

executado em abril de 2010, na cidade vizinha de Limoeiro do Norte. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 14 – Educação do/no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

7107 
 

Formada pelas famílias dos educandos, instituições colaboradoras, lideranças e 

integrantes de movimentos sociais, compondo a Associação Escola Família Agrícola 

Jaguaribana (AEFAJA), a escola surge visando contribuir com a convivência com o semiárido 

e na consolidação da agroecologia, tendo no seu currículo educacional o que é previsto na Base 

Nacional Comum do Ensino Médio, com cerca de 13 disciplinas ofertadas, a exemplo de 

Geografia, História, Português, Matemáticas, etc, e uma Educação Profissional, com uma 

variedade de disciplinas do Curso Técnico em Agropecuária. É importante salientar que no 

currículo da base técnica em Agropecuária, as disciplinas propostas são trabalhadas a partir de 

princípios da Agroecologia, estimulando o desenvolvimento sustentável do meio. A carga 

horária das matérias referentes à Educação Profissional está dividida em 50% para atividades 

teóricas e a outra metade para práticas em campo. Tais informações foram aprofundadas a partir 

da leitura do Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição, o qual está disponível na aba 

“quem somos”, na categoria “Documentos Institucionais” no site da instituição 

Entre os pilares das práticas educacionais desenvolvidas na escola está a agroecologia. 

A educação agroecológica reflete sobre a necessidade de se educar para um modelo de 

agricultura que avance na garantia da segurança alimentar e que respeite a identidade do 

campesinato e a natureza (ARROYO, 2004). Na escola, busca-se criar uma relação de respeito 

não apenas entre ser humano e natureza, mas, também, entre as próprias pessoas, sobretudo a 

partir da troca de saberes com a comunidade, processo educativo que é construído de acordo 

com os valores da agroecologia (Figura 5). 

 

Figura 5: Oficina de defensivos naturais realizada na EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé em março de 2019, 
dias antes da visita de campo, configurando-se como um momento de reafirmação da agroecologia como uma 

forma de promover uma boa qualidade de vida para a população local. 
 

Fonte: Escola Família Agrícola Zé Maria do Tomé. Disponível em: https://www.efajaguaribana.com.br/single-

post/2019/03/15/Oficina-de-Defensivos-Naturais-na-EFA-Jaguaribana-Z%C3%A9-Maria-do-Tom%C3%A9 
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  Aplicando a agroecologia na educação do campo, tomando como exemplo a instituição 

supracitada, verifica-se uma objetivação de resgatar saberes tradicionais do campesinato, 

estabelecendo formas sustentáveis de produção alimentar que superem o trabalho degradante 

trazido pelo agronegócio. Tal preocupação está ligada diretamente ao princípio de formação 

integral dos sujeitos envolvidos, não se prendendo apenas a formação profissional, mas 

considerando toda a dimensão do ser humano, valorizando a criatividade, coletividade, senso 

de responsabilidade, abarcando, também, a família. Neste contexto, os educandos da EFA 

Jaguaribana Zé Maria do Tomé, ao serem questionados sobre o significado do termo 

agroecologia, respondem que representa o amor, justamente devido ao respeito para com as 

pessoas e a natureza resultante da adoção de práticas agroecológicas. 

 No que tange ao desenvolvimento sustentável da região, mediante a relação homem-

natureza, a localização da escola impulsiona ainda mais o respeito para com o meio. A 

instituição está situada no Sítio Currais de Cima, em Tabuleiro do Norte, estando inserida na 

área protegida do Parque Ecológico Olho D’água dos currais (Figura 6). No trabalho de campo 

realizado em março de 2019, foi possível conhecer uma parte do parque que está no entorno da 

escola, visto que o espaço onde funciona a EFA Jaguaribana situa-se nos domínios desta área 

protegida. A visita foi guiada por alunos e organizadores da instituição, os quais, como foi 

verificado, possuem um reconhecimento avançado da localidade, identificando e destacando os 

melhores caminhos a serem tomados em uma trilha improvisada, assim como os pontos nos 

quais a fisionomia da paisagem se apresenta com maior destaque (Figura 7). Ademais, os 

resultados das práticas agroecológicos ficam evidentes a partir do momento que se percebe um 

sentimento de pertencimento da comunidade para com o meio, representado pelo sentimento 

de respeito. 

Figura 6: Visita realizada no Parque Ecológico Olho D’água dos Currais, nas adjacências da EFA Jaguaribana Zé 
Maria do Tomé em Tabuleiro do Norte/CE. 

 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 7: Vista de um ponto elevado do Parque Ecológico Olho D’água dos Currais, o qual é destacado pelos 
educandos como um dos principais locais de observações paisagística.  

 

 
Fonte: O autor. 

 

A escola supracitada, colocando em seu seio as práticas da agroecologia, desenvolve um 

trabalho que visa contribuir na construção de uma realidade justa, saudável e produtiva de 

maneira sustentável, buscando estabelecer uma condição de bem viver no semiárido. Sendo 

assim, o âmbito escolar torna-se espaço de discussão e de engajamento, estimulando, não 

apenas os educandos, mas toda a comunidade escolar (profissionais, organizadores e população 

local) a lutar pelo direito a terra, a água, ao trabalho não degradante, contra o uso de agrotóxicos 

e transgênicos ou qualquer outra prática que coloque em risco a saúde humana e a natureza, 

assim como os direitos e os valores dos povos do campo. 

Vale ressaltar que a agroecologia, além de ser uma alternativa para os problemas dos 

sistemas de produção convencional e ao consumo de alimentos, valoriza, também, o 

conhecimento popular, estimulando o processo de troca com as comunidades (PRATES 

JÚNIOR et al., 2016). Assim como destacado acima, é importante reiterar a proximidade entre 

a comunidade Olho D’água dos Currais com a EFA Jaguaribana, caracterizando um processo 

constante de compartilhamento de saberes, sejam os populares, adquiridos com as experiências 

de vida, ou aqueles obtidos no ambiente educacional. Um dos exemplos do elo entre escola-

comunidade, é a oferta de oficinas/atividades e festividades da escola para a população local, 

objetivando estreitar ainda mais o contato e estimular a participação dos moradores nos 

processos de ensino e aprendizagem. Tal participação nas práticas educacionais, acontece, por 

exemplo, em visitas que os alunos realizam em algumas residências da comunidade, as quais 
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oportunizam que os discentes expandam mais os seus conhecimentos acerca de outras temáticas 

referentes ao meio agrário, como a agricultura familiar e tecnologias sustentáveis para o 

semiárido, assim como a maneira como os produtores da região lidam com a produção (Figuras 

7 e 8). 

 

Figura 7: Visita realizada pelos educandos aos quintais produtivos da comunidade Olho D’água dos 
currais, Tabuleiro do Norte/CE. 

 

 
 

Fonte: Escola Família Agrícola Zé Maria do Tomé. Disponível em: 
https://www.efajaguaribana.com.br/single-post/2019/03/22/Visita-aos-Quintais-Produtivos-da-Comunidade-

Olho-D%C3%A1gua-dos-Currais 
 

Figura 8: Produtores da região compartilhando técnicas de produção e utilização de defensivos naturais 
em oficina na EFA Jaguaribana Zé Maria do tomé. 

 

 
Fonte: Escola Família Agrícola Zé Maria do Tomé. Disponível em: 

https://www.efajaguaribana.com.br/single-post/2019/03/15/Oficina-de-Defensivos-Naturais-na-EFA-
Jaguaribana-Z%C3%A9-Maria-do-Tom%C3%A9             
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 A educação do campo está ligada diretamente com as lutas socias do meio rural. Ela 

expande-se como uma forma de resistência ao agronegócio, o qual, de forma intensa, vem 

inviabilizando práticas históricas e tradicionais do campesinato mediante a promessa de 

desenvolvimento. As EFA’s são instituições que proporcionam uma formação integral dos 

jovens rurais, sendo acessíveis, também, para as comunidades e lideranças. Dentre os seus 

princípios, está a troca de saberes populares e científicos, os quais estimulam a formação do 

pensamento críticos nos sujeitos envolvidos. Ademais, os jovens ganham um protagonismo 

nesse processo, tendo a oportunidade de pôr em prática o que vem sendo aprendido durante as 

vivências no ambiente escolar. 

 Na Microrregião do Baixo Jaguaribe, sob o legado de Zé Maria do Tomé, a EFA 

Jaguaribana Zé Maria do Tomé vem sendo um meio de resistência contra a ofensiva do 

capitalismo na agricultura, travando uma luta através dos conhecimentos adquiridos nos 

processos de ensino e aprendizagem e por meio da preocupação com o meio ambiente e 

condições de vidas das pessoas. A relação entre educação e agroecologia representa a formação 

de indivíduos engajados com as lutas sociais, a valorização das tradições e culturas dos povos 

camponeses e a busca incessante por uma melhor qualidade de vida e relação entre homem e 

natureza.  

 A educação do campo mostra-se como uma possibilidade de expansão dos princípios 

agroecológicos e de uma consequente resistência ao agronegócio. A construção de práticas 

pedagógicas pautadas na agroecologia é uma medida que fomenta cada vez o sentimento de 

resistir diante das lutas travadas no campo, além de formar uma juventude crítica que tenha 

como princípios de sua formação a base agroecológica, visando o bem-estar da população em 

detrimento das consequências degradantes do agronegócio. 
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PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA E ENSINO DE GEOGRAFIA: uma análise da 

Escola Casa Familiar Rural de São Luís – MA 

Wanderson Rodrigo Pinto Costa1  
Roberta Maria Batista de Figueiredo2 

 
Resumo 

O ensino de Geografia em escolas do campo é tão importante quanto na cidade, porém o que se vê é um certo 
abandono por parte do poder público. Jovens que residem no campo enfrentam grandes desafios para adentrar e 
permanecer na escola, pensando em sanar esse problema surgiu a Pedagogia da Alternância uma proposta 
pedagógia na qual o aluno permanece em sistema de internato durante um período na escola e outro em sua 
propriedade/comunidade, tendo a oportunidede de colocar em prática o que aprendeu na escola. Nesse sentido, 
este estudo teve como objetivos centrais: 1) investigar a proposta da Pedagogia da Alternância como alternativa 
para educação no campo 2) analisar como se dá o ensino de Geografia nesta proposta identificando suas 
contribuições para o contexto em que os alunos estão inseridos.  

Palavras chaves: Ensino de Geografia; Pedagogia da Alternância; Educação do Campo. 

 

Introdução  

O sistema de alternância é uma proposta pedagógia na qual o aluno permanece em regime 

de internato durante um período na escola e outro em sua propriedade/comunidade, onde coloca 

em prática o que aprendeu. Esse sistema, que teve origem na França, tem sido aplicado no Brasil 

como estratégia para atender demandas específicas da educação do campo. No contexto 

brasileiro recebem a denominação genérica de Centros Familiares de Formação por Alternância 

– CEFFAs. Assim, o presente trabalho visa analisar o caso da Escola Casa Familiar Rural de 

São Luís. Através de análise, buscou-se descrever o contexto em que ocorre o ensino de 

Geografia nessa escola, levando em consideração a comunidade escolar da mesma, assim 

também como observar as dificuldades enfrentadas por professores e alunos para que esse 

ensino aconteça. Cabe ressaltar que as CFRs estão presentes em grande parte do território 

brasileiro, inclusive no estado do Maranhão. 

Para realização desse estudo utilizou-se de revisão bibliográfica sobre o tema abordado, 

os trabalho de Silva (2003), Ribeiro (2010) e Pontusschka (2007) foram tomados como 

norteadores da análise. Para coleta de dados/informações primárias optou-se pela realização de 

entrevistas, questionários, visitas a escola em questão, pesquisas de campo tanto na escola como 
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nas residências de alunos, aliadas ao levantamento de fontes decumentais na secretaria da escola 

(Projeto Político Pedagógico e Dossiês dos alunos).  

O organograma abaixo busca ilustrar os procedimentos e escolhas metodológicas 

realizados ao longo do desenvolvimento desta pesquisa. 

        Fonte: Costa, 2019. 

 

Origem das Casas Familiares Rurais 

Antes de começar detalhar especificamente as CFRs (Casa Familiares Rurais), precisa-se 

levantar um breve histórico do contexto em que esse movimento surgiu. Sendo assim, no ano 

de 1935, na cidade de Lot-et-Garone situada no Sudoeste da França, teve início a experiência 

que marca a criação da primeira Maison Familiale Rurale com ensino estruturado com base na 

alternância. Tal experiência surgiu para que os jovens dessa região tivessem oportunidade de 

estudar sem precisar se deslocar para outras regiões, além de continuarem trabalhando com seus 

pais, é possível afirmar que os pais, preocupados com a educação dos filhos criaram3 esse 

 
3 Juntamente com o clero da região. 
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modelo de ensino para que os filhos não desistissem dos estudos. 

Segundo Silva (2003) a França enfrentava nesse período, anos 1930, desafios para a 

reconstrução social e econômica da sociedade. O camponês vivia naquele contexto uma 

situação total de abandono, ou seja, de um lado, um Estado desinteressado pelos problemas do 

homem do campo e de outro, uma Igreja, que apesar de preocupada não apresentava nenhuma 

solução, isso quando falamos de educação. Nessa situação, os filhos dos camponeses tinham 

apenas duas alternativas, ir para cidade estudar ou ficar na propriedade da família e ajudar seus 

pais. 

É importante salientar que os pais se mobilizaram para que os filhos tivessem acesso a 

educação, por isso, de acordo com Ribeiro (2010), eles procuram o padre da região para pedir 

apoio e assim fizeram um acordo, onde os jovens permaneceriam três semanas trabalhando em 

suas propriedades com orientação dos pais e se reuniriam na casa paroquial para estudarem uma 

semana por mês. 

Neste tempo/lugar fariam um curso de agricultura por correspondência e, junto com 
esse curso, receberiam uma formação geral, humana e cristã, orientada pelo padre. 
Assim, nasce a pedagogia da alternância, onde se alternam tempos/lugares de 
aprendizado, sendo uma formação geral e técnica em regime de internato, em um 
centro de formação, e um trabalho prático na propriedade familiar e na comunidade 
(RIBEIRO, 2006, p. 2 apud RIBEIRO, 2010, p. 294). 

É importante ressaltar que os CEFFAs (Centros Educativos Familiares de Formação em 

Alternância) são norteados por princípios básicos, também chamados de pilares que refletem 

os valores fundamentais dos iniciadores, historicamente invariáveis, segundo Gimonet (2007) 

apud Antunes-Rocha et al (2012). Os pilares dos CEFFAs são quatro e estão divididos em duas 

duplas, onde os dois primeiros são meios, ou seja, como se trabalha nesses centros para chegar 

ao resultado (Pedagogia da Alternância e associação responsável) e os dois últimos são 

finalidades, isto é, objetivos dos centros (formação integral emancipatória e desenvolvimento 

sustentável). 

As experiências que permitiram a criação dos primeiros CEFFAs (Centros Familiares de 

Formação por Alternância) em território brasileiro tiveram início em meados da década de 60, 

no estado do Espírito Santo. Desenvolvida com relação direta com as experiências que estavam 

acontecendo na Itália, e sua base está alicerçada pela atuação pastoral de um padre jesuíta, de 

origem italiana que estava atuando na região sul do Espirito Santo. 

Esteves et al (2017) relata que o processo de implantação dos CEFFAs ocorreu de forma 
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rápida, porém, o desenvolvimento enfrentou alguns percalços já que no mesmo período, o Brasil 

estava passando pela Ditadura Militar, o que não só afetou diretamente o movimento, como 

atrapalhou significativamente a estabilização dessa experiência. No entanto, os CEFFAs 

resistiram a esse momento delicado da história brasileira e voltaram a espalha-se pelo território 

nacional, claro que com uma infraestrutura não tão grandiosa, mas com o suficiente para 

alicerça-se. 

Cabe ressaltar que, como relata Moro et al (2007, p. 3119), 

Assim como na Europa, o Brasil da segunda metade do século XX apresentava uma 
conjuntura de total abandono, desânimo e um grande êxodo para as cidades em 
consequência de um modelo econômico urbano – industrial, baseado no capital, na 
indústria e no latifúndio, voltado para a integração do campo a indústria moderna, 
privilegiando a grande empresa, suprimindo dessa forma a agricultura com base na 
pequena produção, pois a mesma não gerava lucros e não atendia os requisitos para a 
exportação. 

 

Silva (2003) destaca que as CFRs em território brasileiro, historicamente se destacam 

em três momentos, sendo eles: 

i. Os primeiros ensaios no nordeste brasileiro. 
ii. A migração desse movimento para o Sul do país, caracterizado pela implantação 
no estado do Paraná. 
iii. Com a consolidação no Paraná, começou-se a expansão para outras regiões do 
estado e de estados vizinhos. 

 

 De acordo com Estácio e Menezes (2016), no Maranhão, a primeira CFR surgiu no ano 

de 1994 na comunidade de Coquelândia no município de Imperatriz sendo um resultado das 

lutas sociais e organização dos trabalhadores. Atualmente existem 21 CFR, distribuídas em 41 

municípios maranhenses4, mas estão em pleno  funcionamento 18 CFR, as demais estão em 

processo de construção e legalidade para funcionamento. Percebe-se que a pedagogia da 

alternância está presente em todas as regiões do Estado, seja pela presença de CFRs ou por 

EFRs (Figura 1). Quanto à presença de CFRs, observa-se que a uma maior representatividade 

na mesorregião oeste maranhense, talvez pelo fato, da primeira CFRs surgir em Imperatriz. Das 

18 CFRs, 08 estão nessa região. Em contrapartida, as regiões central e sul não apresenta a 

presença de CFRs, no entano contam com a existência da Pedagogia da Alternância, através 

das EFAs. No Maranhão a intituição representante das CFRs é a ARCAFAR-Maranhão 

(Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Maranhão) e pelas EFAs é a UAEFAMA 

 
4 Uma única CFR abrange (e oferece vagas) para outros municípios que estão próximos de sua sede. 
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(União das Associações das Escolas Famílias Agrícolas do Maranhão). 

 

 

 

 

A pedagogia da alternância praticada pelas CFRs 

Nas CFRs as alternâncias acontecem semanalmente, ou seja, o aluno passa uma semana 

na escola desenvolvendo atividades na mesma e uma semana em casa (tempo comunidade) 

onde vai colocar em prática tudo que aprendeu durante a estadia na escola, além de levar 

Figura 1: Mapa com a presença da Pedagogia da Alternância no Maranhão. 
Fonte: Dados da pesquisa, STC-Ma, 2019. 
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atividades/trabalhos das disciplinas de núcleo comum.  

Podemos constatar que a CFR é uma escola, mas uma escola diferente da que 
denomina como regular, pois possui especificidades e particularidades para formar o 
jovem do meio rural, utilizando a Pedagogia da Alternância como metodologia para 
que essa formação aconteça em que a mesma é organizada pela comunidade, através 
da criação de uma Associação das famílias, no entanto para a sua subsistência 
necessita de convênios com o governo, seja na instância municipal, estadual ou 
nacional (ESTEVES, 2017, p. 03). 
 

Como uma das características pedagógicas da educação do campo a Alternância possui 

um tempo reservado para o trabalho que aprofunda e sistematiza os conhecimentos e conteúdos 

gerados pelas atividades em aulas, seminários e oficinas (tempo na escola) e um espaço 

reservado para investigação em comunidade (tempo na comunidade) (GOMES, 2013).  

Mesmo sendo fruto de um processo de construção histórica a Pedagogia da 
Alternância carece de atenção e cuidados. E mais que isso, carece de resistência, pois 
se depara com grandes desafios, em suas  diversas dimensões. Um dos maiores 
desafios enfrentados pelas experiências de Pedagogia da Alternância é a sustentação 
econômica do espaço destinado à manutenção dos educandos e dos monitores em 
regime de internato nos períodos de Tempo-Escola. Não basta apenas isso, o Estado 
foge à responsabilidade de manutenção das CFR’s, por isso a forte presença da família 
e movimentos sociais, são eles quem as organizam e as mantêm quase que em sua 
totalidade, pois não há políticas públicas pensadas e/ou voltadas para essa realidade 
(ESTEVES, 2017, p. 11). 
 

Caldart (2008) apud Sinhoratti (2019), defende que a pedagogia da alternância é uma 

metodologia que tem como finalidade não cortar as raízes do camponês com o campo, quando 

o mesmo vai para escola (que ele preserve sua identidade e aprenda técnicas para desenvolver 

projetos em sua comunidade que o favoreça), além disso, essa pedagogia integra escola e 

família como nenhuma outra escola do ensino regular faz. Nesse sentido, e para fortalecer esse 

vínculo, Escola/Família o/a aluno(a) tem:  

O tempo escola: momento em que os alunos têm aulas práticas e teóricas, bem como 
se organizam para planejar e realizar as atividades que permitam o bom 
funcionamento da escola (ao mesmo tempo vivenciam e fortalecem seus valores);  
O tempo da comunidade: momento destinado à realização das atividades de 
pesquisa, embasados na realidade da qual estão inseridos e, ao mesmo tempo, o 
momento em que podem colocar em prática a teoria adquirida na escola do campo. É 
neste momento que a família deve assumir a responsabilidade na educação dos filhos 
(SINHORATTI, 2019, p. 06). 
 

Educação do campo e ensino de geografia 

A educação é um direito de todos e não se restringe aos muros das escolas, pois vai além 

disto. Ela pode se apresentar de maneira formal e informal, ou seja, como  relata Brandão (2005, 

p.07) "Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja  ou na escola, de um modo ou 

de muitos, todos nos envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para ensinar, para 
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aprender e ensinar."  

De acordo com Feng (2008, p. 10),  

Ao utilizar o termo 'educação rural', estamos tratando de um processo de escolarização 
desenvolvido nas zonas rurais. Quando discutimos esse conceito, vemos um sistema 
composto por fragmentos da educação urbana introduzida no meio rural, na maioria 
das vezes precário na sua estrutura e funcionamento. Vemos uma instituição escolar 
que passa valores de uma ideologia urbana que subordina a vida e o homem do campo. 
As politicas e projetos de educação rural visam a permanência e manutenção do 
homem nas zonas rurais não foram efetivos e as razões disso têm a ver não somente 
com o processo de modernização imposto ao desenvolvimento brasileiro, mas também 
com a própria função das instituições escolares que não possuem o direito de definir 
a conservação e manutenção da população nas zonas rurais. 
 

No decorrer da história da educação em áreas rurais, havia uma dualidade entre os 

conceitos de educação do campo x educação rural, porém a literatura recente sobre o tema 

mostra a emergência do conceito de educação do campo, que se contrapõe à visão tradicional 

de educação rural. A expressão “do campo” é utilizada para designar um espaço geográfico e 

social que possui vida em si e necessidades próprias, como “parte do mundo e não aquilo que 

sobra além das cidades”. O campo é concebido enquanto espaço social com vida, identidade 

cultural própria e práticas compartilhadas, socializadas por aqueles que ali vivem (INEP, 2007, 

p. 08). Continuando esse pensamento, Nascimento (apud BERGAMASCO, 2013) traz em seu 

estudo vários elementos que discutem a visão sobre essa temática. Ele faz uma análise das 

contribuições de ambas e conclui que o Estado põe em prática a educação rural, enquanto os 

movimentos sociais colocam no palco das discussões a educação do campo. Isso não significa 

que uma não complete a outra, pois ao utilizar os ganhos alcançados na educação rural através 

da educação do campo, avanços acontecem e acaba se aproximando do que realmente foi 

idealizado. 

Silva e Sulzbacher (2018, p. 87) relatam que a proposta da Educação do Campo foi 

construída e organizada a partir de movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), os Movimentos dos Atingidos por Barragens (MAB).  

Outros meios que incentivaram a organização da educação para o campo, segundo 

Henriques et al (2007, p.12), foram:  

As Escolas Famílias Agrícolas (EFAs), as Casas Familiares Rurais (CFRs) e os 
Centros Familiares de Formação por Alternância (CEFAs). Essas instituições, 
inspiradas em modelos franceses e criadas no Brasil a partir de 1969 no Estado do 
Espírito Santo, associam aprendizado técnico com o conhecimento crítico do 
cotidiano comunitário. A proposta pedagógica, denominada Pedagogia da 
Alternância, é operacionalizada a partir da divisão sistemática do tempo e das 
atividades didáticas entre a escola e o ambiente familiar. Esse modelo tem sido 
estudado e elogiado por grandes educadores brasileiros e é apontado pelos 
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movimentos sociais como uma das alternativas promissoras para uma Educação do 
Campo com qualidade. 
 

As escolas denominadas do campo são aquelas que têm sua localização na zona rural, 

assim como escolas identificadas com o campo, mesmo tendo sua sede em áreas consideradas 

urbanas. Essas últimas são assim consideradas porque atendem a populações de municípios cuja 

produção econômica, social e cultural está majoritariamente vinculada ao campo 

(HENRIQUES et al 2007, p. 14).  

Os alunos de escolas localizadas em áreas rurais estão inseridos em um contexto 

totalmente diferente dos alunos de áreas urbanas, e a Geografia pode auxiliá-los nas 

interpretações desses contextos já que segundo Pontuschka et al (2007, p.38):  

A Geografia, como ciência da sociedade e da natureza, constitui um ramo do 
conhecimento necessário à formação inicial e continuada dos professores que têm ou 
terão sob sua responsabilidade classes das séries inicias de alfabetização, assim como 
dos professores das séries mais adiantadas que trabalham com ela como disciplina 
escolar. Como ciência humana, pesquisa  o espaço produzido pelas sociedades 
humanas, considerando-o como resultado do movimento de uma sociedade em suas 
contradições e nas relações estabelecidas entre grupos sociais e a natureza em diversos 
tempos históricos. 
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia – PCNs - relatam que o ensino de 

Geografia tem como finalidade tornar o mundo compreensível para os alunos, explicável e 

passível de transformações. E que atualmente as temáticas trabalhadas pela Geografia estão 

permeadas por essas preocupações. Além disso, o estudo de Geografia proporciona aos alunos 

a possibilidade de compreenderem sua própria posição no conjunto de interações entre 

sociedade e natureza.  

No que diz respeito ao ensino de Geografia no ensino fundamental maior, Brasil (1998, 

p.27) diz que é importante considerar quais são as categorias mais adequadas para os alunos em 

relação a essa etapa da escolaridade e às capacidades que se espera que eles desenvolvam. 

Assim, "espaço" deve ser objeto central de estudo, e as categorias "territórios", "região", 

"paisagem" e "lugar" devem ser abordadas como seu desdobramento. Quando relacionados, 

educação do campo e ensino de geografia pode- se dizer que, como menciona Silva e 

Sulzbacher (2018, p. 101):  

As práticas pedagógicas implantadas a partir da educação do campo propõem que 
todas as disciplinas exercitem a interdisciplinaridade, proporcionando o diálogo com 
o conhecimento e com a realidade dos estudantes do campo, sendo esta realidade o 
ponto de partida para a construção do currículo. Estabelece-se, assim, uma importante 
correlação entre a Geografia e a Educação do Campo, pois a vida se desenrola no meio 
geográfico, cujas interações fundamentam a construção de identidades. 
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 Os professores dessas escolas devem levar em consideração o conhecimento que os 

alunos já possuem e utilizar isso em seus planejamentos e métodos, já que, ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a produção ou sua construção e devese 

respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os de classes populares, chegam a ela 

(escola) saberes socialmente construídos na prática comunitária (FREIRE, 2013).  

A Geografia é essencial nesse processo de tornar os alunos mais críticos e em "libertar" 

suas mentes para entender o espaço a sua volta. Para que isso ocorra, o/a professor(a) deve ter 

consciência do que está repassando para seus alunos, refletir se realmente está conduzido seus 

métodos em sala de aula de maneira que os alunos estejam livres para expressar suas 

inquietações. O/A professor(a) de maneira nenhuma deve se prender somente aos livros 

didáticos (que geralmente não relata a realidade do aluno que vive no campo), ele deve mesclar 

o conhecimento que o educando já tem e utilizar isso em seus planejamentos e metodologias, a 

fim de contribuir para o enriquecimento da aprendizagem do aluno.  

Freire (2013) escreveu que o educador que ensinando Geografia e "castra" a curiosidade 

do educando em nome da eficácia da memorização mecânica do ensino dos conteúdos, tolhe a 

liberdade do educando, a sua capacidade de aventurar-se, ele não forma, domestica. 

 

Escola Casa Familiar Rural de São Luís-ma e o ensino de Geografia 

A escola invesigada foi construída através de uma parceria entre a Prefeitura Municipal 

de São Luís - MA e Consórcio de Alumínio do Maranhão (ALUMAR) e, iniciou suas atividades 

no ano de 2001. Até o ano de 2018, a ECFR formou 11 turmas. Atualmente a escola é 

financeiramente mantida e administrada pela SEMED – São Luís (Secretaria de Educação de 

São Luís). Cabe ressaltar que a Escola Casa Familiar Rural de São Luís está localizada na 

Avenida Principal do Quebra-Pote, povoado de Santa Helena na zona rural de São Luís (Figura 

2). Desde sua fundação a escola articula a modalidade EJA - Educação de Jovens e Adultos) 

com o sistema de alternância com cursos voltados para a área agrícola com duração de 03 anos. 

Sobre a EJA, cabe ressaltar que de acordo com a Lei 9394/96-LDB. 
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A escola tem uma boa infraestrutura. Dispõe de uma sala de aula, biblioteca, dormitórios 

(feminino e masculino), ginásio esportivo, sala de vídeo, campo, refeitório (amplo e 

climatizado), cozinha, banheiros (dos dormitórios e de uso comum, masculino e feminino), 

pátio amplo, secretaria, sala dos professores, sala da gestão, quarto de ferramentas (onde 

guardam as ferramentas que utilizam no campo) e dormitório dos monitores.  

Durante esses [...] anos de existência, apesar dos problemas financeiros vivenciados 
no País e no Estado do Maranhão, os dirigentes da ECFR de São Luís – MA, foram 
capazes de promover um processo de renovação, como melhorias nas instalações e 
qualificação dos professores. Dessa maneira, tem- se firmado o ensino nessa 
Instituição de Ensino, contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico do 
Estado e que se prepara para os desafios do século XXI, existindo uma grande vontade 
de todos os integrantes do seu quadro de pessoal na busca de competência e 
responsabilidades articuladas com as mudanças na sociedade, para realmente se firmar 
no mundo globalizado e transformar o nosso sistema educacional, expandindo e 
melhorando a qualidade do ensino fundamental em nossa Cidade (ECFR- SÃO LUÍS, 
2018, p. ). 

 

De acordo com a gestão, atualmente a escola conta com 58 alunos (predominância de 

Figura 2: Localização da ECFR-São Luís. 
Fonte: Costa, 2019. 
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meninos) divididos em duas turmas “L e M”, na turma “L” tem 30 e na “M” tem 28. Segundo a 

gestora a maioria dos alunos são filhos de agricultores, pescadores ou de alguém que desenvolve 

alguma atividade no campo. Esses alunos são oriundos de povoados adjacentes a escola, porém, 

há casos de alunos de bairros/povoados distantes. Para matricular-se na escola o discente precisa 

cumprir alguns critérios: 1) deverá ter concluído o Ensino Fundamental do 1º ao 5° ano; 2) 

participar de entrevista e/ou outros instrumentos avaliativos e 3) Entrevista à família por meio  

da Pesquisa Participativa. 

Como já mencionado, a escola trabalha com a pedagogia da alternância, no caso, a 

Alternância Real, também denominada de Alternância Integrativa que consiste no efetivo 

envolvimento do educando em tarefas da atividade produtiva, de maneira a relacionar suas 

ações à reflexão sobre o porquê e o como das atividades desenvolvidas. Ou seja, uma vinculação 

efetiva dos tempos e espaços alternados, em uma unidade de tempo formativo, não se tratando 

de mera sucessão de tempos teóricos e tempos práticos. 

Os alunos estudam em sistema de internato, ou seja, dormem na escola durante uma 

semana, onde desenvolvem atividades em todos os períodos do dia, atividades referentes à sala 

de aula, campo e também a limpeza da escola, cada aluno tem uma atividade específica durante 

a semana. 

Os alunos passam 03 anos na escola, e nesse período o currículo é bem distribuído para 

melhor atendê-lo, sendo assim,  

ANO I - A família e propriedade: Se justifica por ser mais próximo da vida do 
préadolescente que ainda mantém vínculos afetivos com a família e/ou seus 
responsáveis.  

ANO II - A família e o trabalho: Seguindo a lógica do plano de formação o 
préadolescente começa a sair do mundo familiar mais próximo para observar o 
ambiente do seu entorno. Nesse sentido, a comunidade e a propriedade servem como 
laboratório para serem abordados os aspectos sociais, ambientais, produtivos e 
culturais.  

ANO III- Projeto Profissional de Vida do Jovem (PPVJ): Nesta fase o jovem é 
orientado e encaminhado para a profissionalização do trabalho no campo, a melhora 
da renda e qualidade de vida da família. O PPVJ é um facilitador para o 
encaminhamento do jovem para o mercado de trabalho e um elemento de 
desenvolvimento econômico e social do campo (ECFR-SÃO LUÍS, 2018, p.32). 

 

No tempo em que os alunos passam em suas propriedades (TC), os mesmos desenvolvem 

seus projetos e fazem suas atividades referentes ao núcleo comum e também as designadas 

pelos monitores de agropecuária. Nas Figuras (3, 4 e 5) nota-se alguns exemplos de projetos 
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que os jovens desenvolvem suas residências com o apoio de seus pais e dos monitores. 

 

 

 

Figura 5: Projeto de Piscicultura (criação de  
tambaqui e tilápia). 
Fonte: Costa, 2019. 

 

Cerca de 58% dos alunos da turma L e 41% da turma M, relataram que recebem visitas 

de monitores em suas casas, esse dado difere pois a turma M é mais recente e nem todos estão 

trabalhando em projetos em suas residências ainda. A maioria dos  estudantes da escola reside 

nos bairros (povoados) adjacentes, em sua maioria de bairros/povoados do município de São 

Luís – Ma como obseverva-se no mapa abaixo (Figura 6).  

Figura 3: Projeto de Piscicultura (criação de 
tambaqui). 
Fonte: Costa, 2019 

Figura 4: Projeto de Horticultura (plantação de 
pepino). 
Fonte: Costa, 2019. 
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Quando os pais foram questionados sobre a diferença das escolas que os filhos já 

estudaram (de ensino regular) para a atual (Casa Familiar Rural) os mesmos relataram:  

- “Tem diferença sim, lá ele passa uma semana, acaba se tornando uma família. Lá 
não falta professores, na última escola eu tirei ele pela falta de professores e não 
incentivavam ele”. (Mãe 01, Arraial, 2019)  
- “Muita, pois lá ele passa mais tempo ocupado na escola, ele não tem tempo de fazer 
coisas erradas e a escola oferece muitas coisas bacanas, eu achei que meu filho 
melhorou bastante”. (Mãe 02, Arraial, 2019)  
- “Tem muita diferença, primeiro que na ECFR tem poucos alunos e nas outras escolas 
tem muitos alunos para os professores darem conta”. (Mãe 03, Arraial, 2019)  
- “A ECFR é mais rígida e eu achei bem melhor”. (Mãe 04, Arraial, 2019) 

 Foi verificado que o livro didático utilizado não corresponde com a realidade dos alunos. 

Uma vez que os assuntos expostos são principalmente, relacionados a outras regiões, com 

vivências e culturas diferentes. Isso afeta diretamente a construção de conceitos concretos 

mediados pelo professor e a percepção do aluno (já que o mesmo não se ver representado pelo 

material didático). Segundo o Projeto Político Pedagógico da escola, a realidade agrícola 

possibilita a exploração de uma diversidade de temas ligados à Geografia. A partir desses temas 

Figura 6: Localização dos bairros em que os alunos residem. 
Fonte: Costa, 2019. 
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são desenvolvidos os conteúdos da disciplina utilizando várias metodologias de abordagem: 

coleta de dados no município, exercício práticos, pesquisa em livros, revistas, etc. Os objetivos 

que norteiam a disciplina na escola são:   

a.  Conhecer a natureza e suas dinâmicas hidrográficas locais e regionais, fazendo-o 
interagir com seu meio de forma a melhorar sua qualidade de vida. b. Usar diferentes 
fontes de informações e tecnologias para se apropriar e construir novos conhecimentos 
(ECFR-SÃO LUIS, 2018, p. 63). 

 As práticas pedagógicas implantadas a partir da educação do campo propõem que todas 

as disciplinas exercitem a interdisciplinaridade, proporcionando o diálogo com o conhecimento 

e com a realidade dos estudantes do campo, sendo esta realidade o ponto de partida para a 

construção do currículo. Estabelece-se, assim, uma importante correlação entre a Geografia e a 

Educação do Campo, pois a vida se desenrola no meio geográfico, cujas interações 

fundamentam a construção de identidades (SILVA e SULZBACHER, 2018, p. 101).  

A interação do ensino de Geografia através dos instrumentos da pedagogia da 
alternância permite uma valorização das raízes e reforça vínculos dos estudantes com 
a comunidade e a família. O estudante que tem sua formação em alternância e a 
experiência de realizar pesquisas a partir da problematização do meio em que vive e 
suas articulações escalares desenvolve a capacidade de compreensão e, 
principalmente, de proposição para transformação social [...]. Ou seja, parte-se da 
realidade, problematizando-a de modo a compreendê-la como processo e produto  
social, para retornar a ela com outra leitura, capaz de contribuir para transformá-la 
(SILVA e SULZBACHER, 2018, p. 102).  

Nessa perspectiva, Pontuschka et al (2007, p. 108) diz que,  

Na geografia, os conteúdos procedimentais relacionam-se ao modo pelo qual os 
alunos assimilam certas práticas que passam a fazer parte de sua própria vida. Aqui 
lembramos alguns exemplos: fazer leitura de imagens, habituar-se a ler varias 
modalidade de textos e integra-los aos conhecimentos possuídos; ser capaz de 
utilizalos em situações externas à escola, portanto, em situações da vida; observar um 
fato isolado e poder contextualiza-lo no tempo e no espaço. 

Os desafios são vários no contexto de ensino da Geografia em escola do campo como 

relata Copatti e Callai (2018 p. 241), a começar pela escassez de materiais didáticos específicos 

e pela dificuldade em encontrar coleções didáticas nas quais as condições de vida no campo 

estejam abordadas de maneira coerente e ampla.  

Na maioria das coleções disponíveis verifica-se que há maior aproximação com uma 
Geografia para o contexto urbano (das grandes e médias cidades)  do que no 
tratamento das populações campesinas. Quando utilizado na escola do campo 
observa-se que os exemplos em ilustrações, atividades e possibilidades de pesquisa 
tendem a tornar mais visível as diferentes situações urbanas, enquanto aquelas de 
interação das comunidades rurais ficam pouco evidentes. Verifica-se que não está 
presente na maior parte dos livros didáticos uma abordagem de conteúdos que trate 
das peculiaridades regionais, do tratamento de questões culturais e étnicas, nos 
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processos de construção do espaço geográfico brasileiro (COPATTI e CALLAI, 2018, 
p. 241).  

 

Esse descaso do poder público com as escolas, tanto na cidade como no campo (no campo 

bem mais) no que diz respeito a colocar professores qualificados, afeta diretamente ao aluno, 

que fica retido, geralmente (e unicamente) ao senso comum. Em campo foi possível comprovar 

essa hipótese, quando os alunos foram questionados sobre o que era Geografia e porque ela era 

importante, 56% da turma L não soube dizer ou simplesmente disseram que “Geografia não era 

nada”, em contrapartida, para a mesma pergunta, 48% da turma M. Os que responderam, se 

limitaram a dizer que a Geografia serve para estudar o planeta, as regiões, países e mapas.  

Sobre a função da Geografia (sua utilidade na prática), cerca de 96% dos alunos da turma 

L e 68% da turma M afirmaram que não precisam, ou não utilizam Geografia nas aulas 

desenvolvidas no campo e nos projetos (muito menos em seu cotidiano). O que não é uma 

realidade, já que em observação os mesmos utilizam Geografia o tempo todo, seja nas 

interações sociais, seja no preparo da terra para plantio ou até mesmo para fazer um tanque para 

criar peixes (poderia aqui citar vários outros exemplos que, através do tempo que passei na 

escola, pude observar). 

Mesmo com as interpretações contraditórias sobre a importância da Geografia, os mesmos  

(90% dos entrevistados) afirmaram que estudar Geografia é extremamente importante. Nesse 

sentido, temos certa contraposição de ideias. De um lado, eles afirmam que estudar Geografia 

é importante, do outro dizem que não usam “Geografia em nada”. Tal contradição pode ser 

fruto das dificuldades de compreensão acerca de conteúdos e do papel da disciplina na formação 

escolar, uma vez que o contato com a disciplina não tem sido mediado por profissionais 

habilitados para tal. 

Por outro lado, pode-se observar que ao associar a situação da ECFR- São Luís com outras 

escolas do Estado (de ensino regular), no que tange ao grau de importância dada pelas 

secretarias de educação municípais e estaduais, constata-se que a disciplina de Geografia é 

tratada como complementação de carga horária, aceitando-se frequentemente que ela possa ser 

ministrada por profissionais sem formação específica. Assim, pode-se afirmar com base nas 

experiências de docência, bem como na realização dos estágios (durante o curso de 

licenciatura), que esta não é uma situação isolada que atinge somente a ECFR. 
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Considerações Finais 

Através dessa pesquisa constatou-se que no estado do Maranhão o número de escolas que 

trabalham com metodologias voltadas diretamente para o jovem do campo ainda é irrisória 

comparada a população rural do estado. Entre essas escolas, temos as Casas Familiares Rurais 

que se inspiraram em uma proposta metodológica diretamente ligada ao jovem do campo, 

chamada pedagogia da alternância. Nesse modelo, todas as disciplinas do ensino regular 

também são oferecidas como parte do currículo obrigatório.   

Nesse aspecto, buscou-se analisar como está ocorrendo o ensino de Geografia nas escolas 

que aderiram a esse modelo, foi escolhida a Escola Casa Familiar Rural de São Luís, onde 

verificou-se as contribuições que a Geografia – como disciplina escolar – tem dado para sua 

clientela. Alcançou-se esse objetivo, através de levantamentos de dados e observações diretas, 

já expressas.  

Essa pesquisa partiu da hipótese que escolas com esse modelo de ensino têm uma 

estrutura metodológica mais contextualizada para alunos que residem no campo, uma vez que 

trabalha com teorias e práticas voltadas para a vivência da comunidade em que está inserida 

(rural), bem como a Geografia que é muito mais do que decorar o nome de capitais e conceitos.  

No entanto, após minuciosa análise de dados, verificou-se que os alunos da escola em 

questão não têm noções básicas de Geografia. Inclusive aquelas que são essenciais para o 

desenvolvimento das atividades que os mesmos realizam diariamente no campo e em seus 

projetos (tanto os que estão em desenvolvimento na escola, como os de suas residências).  

Diante das metodologias propostas, as principais dificuldades foram de encontrar 

materiais referentes a essa pedagogia no estado do Maranhão, sejam físicos ou virtuais. Os 

campos realizados foram extremamente proveitosos, pois os funcionários da escola, alunos e 

pais estavam de prontidão para responder as questões levadas e as que surgiam no momento. 

 Mesmo com os empecilhos, notou-se que a pesquisas que envolvem esse tema (no que 

tange a Geografia) é quase inexistente, principalmente em território maranhense, sendo assim, 

o fomento de pesquisas relacionadas a essa temática (pedagogia da alternância e ensino de 

Geografia) precisam ser incentivadas. 
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VALORIZAÇÃO DA CULTURA RIBEIRINHA DO ENGENHO CRAUASSU: “O 

MONSTRO DO RIO IPOJUCA” 
 

Valdilene Valdice de Santana 
 

RESUMO 

 

O conceito de educação existente na legislação brasileira atesta a valorização do diferente, mesmo não sendo 
respeitado na prática pelo atual sistema educacional. A Educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais (Leis de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional- LDB, 1996). Pensando em tornar a educação um instrumento de fortalecimento de identidade, 
atendendo as necessidades do povo e de alguma forma buscar, por meio do conhecimento, construir e fortalecer a 
cultura local, foi criado o projeto intitulado: Valorização da cultura por meio das narrativas orais contadas pela 
comunidade ribeirinha do Engenho Crauassu: “O Monstro do Rio Ipojuca”. Esta pesquisa é descritiva com 
abordagem qualitativa, traz, em suma, o relato de um projeto pedagógico desenvolvido na Escola Municipal São 
Mateus, localizada na comunida ribeirinha do Engenho Crauassu, Ipojuca, Pernambuco, Brasil, tendo por objetivo 
descrever as ações e apresentar o resultado do projeto supracitado, bem como discorrer sobre sua importância para 
a educação e para a comunidade local. 
 
Palavras - chave: Educação; Escrita; Leitura; Cultura. 

 
ABSTRACT 

 
The concept of education existing in Brazilian legislation attests to the appreciation of the different, even though 
it is not respected in practice by the current educational system. Education encompasses the formative processes 
that develop in family life, human coexistence, work, educational and research institutions, social movements and 
civil society organizations and cultural manifestations, Laws of Guidelines and Bases of National Education - LDB 
(1996). Thinking about making education an instrument of strengthening identity, meeting the needs of the people 
and somehow seek, through knowledge, to build and strengthen the local culture, the project entitled: Appreciation 
of culture through oral narratives told was created. by Engenho Crauassu riverside community: '' The Ipojuca River 
Monster ''. This research is descriptive with a qualitative approach, brings, in short, the report of a pedagogical 
project developed at São Mateus Municipal School, located in Engenho Crauassu riverside community, Ipojuca, 
Pernambuco, Brazil; to describe the actions and outcome of the above project as well as their importance to 
education and the local community. 
 
Keywords: Education; Writing; Reading; Culture. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
A prática da leitura e da escrita, a partir da década de 1980, vem sendo valorizada e 

muito discutida no Brasil. De acordo com os Parâmetros Curriculares da Educação Nacional 

(PCNs), 1998, o aprendizado da leitura e escrita deve ser uma ação ativa, que possibilite práticas 

de leitura significativas e busque estimular a escrita autoral. 

Seguindo essa linha de pensamento, Lerner (2002) diz que o usuário da leitura e escrita 

deve transcender a alfabetização, a autora entende que a escola, instituição formal que tem por 

função a formação do leitor e escritor, deve estar preocupada com a incumbência dos estudantes 
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na cultura escrita, essa cultura envolve apropriar-se de uma herança cultural, prática de diversos 

exercícios com vários gêneros textuais e o aprendizado do conhecimento obtido com esses 

textos. 

Para Freire (2007), alfabetizar não é aprender a repetir palavras, mas a dizer a palavra 

criadora da sua cultura, a educação precisa estar voltada para a realidade do aluno e suas práticas 

culturais. A educação precisa ser dialógica, voltada para a relação do homem com o mundo, 

pois o sujeito passa a ser construtor da sua história a partir da valorização de sua cultura, de 

seus saberes. É desse modo que ocorre a transformação positiva do ser. A  educação  é capaz 

de trazer a liberdade do homem oprimido e submetido ao sistema de opressão. Não cabe ao 

educador o papel de falar para esse povo como senhor do saber, mas valorizar o saber de cada 

indivíduo (FREIRE, 2007). 

Pensando em tornar a educação um instrumento de fortalecimento de identidade, 

atendendo às necessidades do povo e, de alguma forma, buscar, por meio do conhecimento, 

construir e fortalecer a cultura local, foi criado o projeto intitulado: Valorização da cultura por 

meio das narrativas orais contadas pela comunidade ribeirinha do Engenho Crauassu: “O 

Monstro do Rio Ipojuca”, o qual foi vivenciado durante o ano letivo de 2018, na Escola 

Municipal São Mateus, localizada no Engenho Craussu, Ipojuca, Pernambuco, Brasil. 

A educação ao longo de toda a vida se refere à mudança da noção de qualificação, 

pautada em uma formação única para a noção de competência, que se relaciona a uma formação 

dinâmica, flexível, condizente com a ênfase atual no trabalho em equipe, na capacidade de 

iniciativa, na valorização de talentos e aptidões. Essa mudança advém da “desmaterialização” 

do trabalho que exige, além da técnica, a “aptidão para as relações interpessoais” (DELORS, 

2001, p. 114). 

Tomando em seu amplo sentido etnográfico cultura inclui conhecimentos, crenças, arte, 

moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como 

membro de uma sociedade (LARAIA, 2006). 

Segundo Valsiner (2000), a cultura constitui um sistema de significados compartilhados 

pelos membros de um determinado grupo social. Para o autor, a cultura é um aspecto importante 

da constituição do sujeito e não apenas um aspecto externo que exerce influência sobre ele. A 

relação indivíduo-cultura é bidirecional. Ao mesmo tempo em que o sujeito é constituído 

socialmente pela cultura coletiva, ele desenvolve um sistema de significados pessoais, que 

constituem sua cultura pessoal (TEIXEIRA; ALVES, 2008). 
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 A cultura aqui apresentada refere-se à valorização do patrimônio imaterial – os modos 

de fazer, a tradição oral, a organização social da comunidade, os costumes, as crenças e as 

manifestações da cultura popular que remontam ao mito formador de cada grupo. A cultura 

rural/ribeirinha, caracterizada pela intrínseca relação do homem com a natureza (rios e matas) 

e pela transmissão oral, manifestada nos modos de vida típicos do que se estipulou chamar de 

“interior”, principalmente, no universo ribeirinho, traduz o que melhor se pode chamar da 

cultura popular. 

 O projeto valorizou o conhecimento historicamente construído pelo/no imaginário 

popular, considerando as manifestações e expressões populares narradas pelos moradores da 

Comunidade Ribeirinha do Engenho Crauassu.  O conhecimento da cultura local reforça a 

valorização de uma educação dialógica, voltada para a relação “homem-mundo”, que entende 

o homem como construtor da sua história a partir da valorização de sua cultura, de seus saberes. 

Nesse sentido, o projeto compartilhou a ideia de que o pensamento nas obras literárias criadas, 

tendo como referência Paulo Freire, está sempre em movimento dialógico com as questões 

locais que humaniza os sujeitos.  

“A educação deve permitir que todos possam recolher, selecionar,  ordenar,  gerir  e  

utilizar  as  mesmas  informações”  (DELORS, 2001, p. 21). Isso evidencia a ordenação, a 

sistematização e a seleção, atributos utilizados na elaboração e vivência pedagógica da 

produção aqui destacada. 

O projeto em estudo agregou temas de caráter cultural, com atividades curriculares e 

extracurriculares envolvendo todos os componentes da grade, com o objetivo de estimular 

os(as) estudantes a produzirem textos verbais e não-verbais a partir de suas experiências locais, 

incentivando o lado escritor(a) dos(as) estudantes. Foram envolvidos no projeto os seguintes 

componentes curriculares e conteúdos: 

  

 Língua Portuguesa: Linguagem Verbal e Não-Verbal, Gêneros Textuais, Dialetos, 

Linguagem Formal e Informal, Produções Escritas, Oralidade; 

 Matemática: Formas Geométricas, Números Naturais, Unidades de Medidas, 

Problemas Utilizando as Operações; 

 Ciências: Vida e Ambiente, Seres Vivos e Não Vivos, Poluição, Doenças; 

 História: História Local e do Cotidiano, a História e o Tempo, Práticas e Relações 

Sociocultural, Linha do Tempo; 
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 Geografia: O Espaço Geográfico, A hidrografia, Mapas, Paisagem, Sustentabilidade, 

Orientação e Espaço; 

 Artes: Arte Visual, Arte Plástica, Música, Dança, Teatro; 

 Educação Física: Linguagem Corporal, Equilíbrio e Coordenação Motora, 

Deslocamento, Força, Sentido de Equipe. 

 

 Freire (2007) se debruça sobre a importância de temas geradores e o conteúdo 

programático da educação a partir da situação presente, existencial, concreta, refletindo o 

conjunto das aspirações do povo. 

Diante do exposto, a presente pesquisa tem como objetivo descrever as ações e 

apresentar o resultado do projeto supracitado, bem como discorrer sobre sua importância para 

a educação e para a comunidade local. 

 
METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa é descritiva com abordagem qualitativa em função de buscar desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias (GIL, 2008).  Traz, em suma, o relato de um projeto 

pedagógico desenvolvido na Escola Municipal São Mateus, figura 1, onde funcionam os turnos: 

matutino, vespertino e noturno, e se oferece Educação Infantil, Educação Fundamental – Anos 

Iniciais, e Educação de Jovens e Adultos. 

 
Figura 1: Escola Municipal São Mateus 

 

 
Fonte: arquivo pessoal da autora, (2018). 

 

Os atores envolvidos no projeto foram 39 estudantes da Educação Básica, do Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais, sendo: 18 estudantes do 1° e 2° ano, figura 2A; 15 estudantes do 
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3° e 4° ano, figura 2B e 6 estudantes do 5° ano, figura 2C, as professoras das respectivas turmas, 

a equipe gestora e a comunidade local. O projeto foi vivenciado de forma interdisciplinar com 

foco numa educação emancipatória e inclusiva. 

 
Figura 2: turmas e professoras envolvidas no projeto. 

 
Fonte: arquipo pessoal da autora, (2018). 

 
 

No percurso metodológico do projeto foram desenvolvidas as seguintes ações: oficinas 

de produções textuais nas aulas de Língua Portuguesa, envolvendo os diversos gêneros textuais; 

palestras com pessoas da comunidade, contadoras de causos do “Monstro do Rio”; aulas de 

campo as margens do Rio Ipojuca, localizado no Engenho Crauassu; levantamento histórico, 

social e cultural da comunidade ribeirinha local; organização das produções individuais e 

coletivas para elaboração de uma obra literária. 

A presente pesquisa elegeu como técnica investigativa entrevistas semiestruturadas com 

os atores envolvidos no projeto vivenciado pela escola supracitada. Para a análise dos dados, 

tomou como referência a técnica de Análise de Narrativas. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Durante a vigência do projeto, foi visível o interesse dos estudantes e da comunidade 

em participar das atividades propostas, pois nestas foram enfatizadas a importância da 

identidade cultural local. A educação e a cultura são importantes instrumentos de transformação 

social. Como salienta Calvino (1990, p. 138): 
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Quem somos nós? Quem é cada um de nós senão uma combinação de experiências, 
informações, leituras e imaginações? Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, 
um inventário de objetos, uma amostragem de estilos, em que tudo pode ser 
continuamente remexido e reordenado de todas as maneiras. 

 
Nesse sentido, o livro “O Monstro do Rio Ipojuca”, figura 3, ISBN 9 788560 418008, 

resultado principal do projeto, imortaliza o folclore da comunidade ribeirinha do Engenho 

Crauassu. A Secretaria de Educação do Ipojuca, representada pelo então secretário Noberto 

Francisco de Barros Júnior, financiou todas as etapas do projeto, bem como a impressão de 200 

exemplares os quais foram distribuídos para a comunidade escolar local, para a biblioteca 

municipal e as bibliotecas das demais escolas do município na culminância do projeto no dia 

14 de fevereiro de 2019. 

 

Figura 3: livro “O Monstro do Rio Ipojuca”. 
 

 
Fonte: arquivo pessoal da autora, (2018). 

 
 A obra literária produzida por meio do projeto nos faz pensar na dinâmica de um olhar 

pedagógico que sugere a valorização da cultura popular em primeira instância. A cultura ganha, 

nesse sentido, uma inesperada e inovadora dimensão dialógica. O reconhecimento de uma 

cultura local ganha forma pelas inúmeras experiências de diálogos entre pessoas e cultura. O 

ensinar e o aprender a ler e a escrever sua própria história expressa valores culturais em uma 

espécie de tradição inovadora, permite aos educandos mais do que a leitura da palavra em si 

mesma, traz a importância da leitura do mundo e o reconhecimento de uma cultura própria 

(MACIEL, 2011). 

A importância de desenvolver atividades curriculares, envolvendo todos os 

componentes da grade, visando estimular os(as) estudantes a produzirem textos verbais e não-
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verbais, a partir de suas experiências locais, incentivando o lado escritor(a) destes(as), foi de 

fundamental importância para a realização do projeto. 

As atividades desenvolvidas pelo projeto possibilitaram o conhecimento tanto histórico 

quanto geográfico do Rio Ipojuca, para que, mediante o conhecimento, acontecesse o despertar 

nos(as) estudantes para o respeito e a sensibilidade pelo Rio Ipojuca e sua importância para o 

desenvolvimento de toda população ribeirinha local. 

As práticas pedagógicas se pautaram na valorização e ressaltaram a importância da 

educação e da cultura local para todos, dando satisfação às necessidades básicas de 

aprendizagem. Segundo Delors (1992), tanto os instrumentos essenciais para a aprendizagem 

(como a leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução de problemas), quanto os 

conteúdos básicos da aprendizagem (como conhecimentos,  habilidades, valores e atitudes), 

necessários para que os seres humanos possam  sobreviver, desenvolver plenamente suas 

potencialidades, viver e trabalhar com dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, 

melhorar a qualidade de vida, tomar decisões fundamentais e continuar aprendendo. 

Para Nascimento (2006, p.867), “a educação camponesa/ribeirinha se constrói a partir 

de um movimento sociocultural de humanização”. Centraliza-se na busca pela pedagogia do 

ritual, do gesto, do corpo, da representação, da comemoração e do ato de fazer memória 

coletiva. As pessoas, gente simples do campo, tornam-se sujeitos culturais, celebrando sua 

memória ao resgatar a identidade por meio da educação. 

O conceito de educação existente na legislação brasileira atesta a valorização do 

diferente, mesmo não sendo respeitado na prática pelo atual sistema educacional. A Educação 

abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, 

no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais (BRASIL, 1996). 

A escola deve abordar uma pedagogia na qual a educação popular seja inserida no 

cotidiano escolar e no processo de ensino-aprendizagem. A finalidade desta transformação é 

trazer para a escola alternativas pedagógicas que são produzidas fora do espaço escolar formal; 

analisar as experiências e as discussões que acontecem a respeito da renovação pedagógica; 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver juntos,   (DELORS, 

2000). 

Segundo Rodrigues (2005), no aprender a conhecer se faz necessário tornar prazeroso o 

ato de compreender, descobrir, construir e reconstruir o conhecimento para que este não seja 
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efêmero, para que se mantenha ao longo do tempo e para que valorize a curiosidade, a 

autonomia e a atenção permanentemente. No aprender a fazer, não basta preparar-se com 

cuidados para se inserir no setor do trabalho, é preciso trabalhar em equipe, desenvolvendo 

espírito cooperativo e de humildade na reelaboração conceitual e nas trocas, valores necessários 

ao trabalho coletivo. 

Aprender a conviver é um importante aprendizado por se valorizar a competência de 

viver com os outros, de buscar compreender o próximo, de desenvolver a percepção de 

interdependência, de administrar conflitos, de participar de projetos comuns, de ter prazer no 

esforço comum. No aprender a ser, é importante desenvolver sensibilidade, sentido ético e 

estético, responsabilidade pessoal, pensamento autônomo e crítico, imaginação, criatividade, 

iniciativa e crescimento integral da pessoa em relação à inteligência. A aprendizagem precisa 

ser integral, não negligenciando nenhuma das potencialidades de cada indivíduo 

(RODRIGUES, 2005). 

 
CONCLUSÃO 

 
A partir das atividades desenvolvidas na prática do projeto, foi possível contextualizar 

o conhecimento histórico, popular e geográfico do Rio Ipojuca, despertando nos estudantes e 

na comunidade local o respeito e a sensibilidade pelo Rio e sua importância para o 

desenvolvimento de toda a população Ribeirinha que ali habita. Procurou-se desenvolver 

hipóteses relacionando o imaginário local do Monstro do Rio à poluição que vitima o rio 

Ipojuca por décadas, para propor reflexões sobre as medidas que os moradores podem tomar 

para combater a poluição. 

Unir o imaginário, o folclórico, o formal e o informal dentro e fora da escola deixou um 

legado repleto de significados que ficaram registrados na memória dos envolvidos, mas que 

outros, alheios ao projeto, terão acesso, principamente por meio do livro, que é motivo de 

orgulho não apenas para a comunidade escolar e ribeirinha de Crauassu, mas também de toda 

a rede municipal de ensino do Ipojuca. 

A experiência vivida no percurso do projeto e, principalmente, os resultados 

evidenciaram o potencial dos estudantes e profissionais do campo, que mesmo diante das 

adversidades, da inadequação da estrutura escolar, do preconceito, não hesitaram em investir 

numa educação capaz de construir e consolidar a identidade de seus estudantes. A educação 

como um todo é um processo árduo de construção do ser, e a educação no campo, sofre mais 
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ainda, pois, infelizmente não ocupa o topo dos investimentos necessários nas esferas públicas. 

Quando uma escola do campo alcança sucesso com projeto, como o caso do aqui referenciado, 

preconceitos precisam ser superados, para que não se ofusque o brilho do real sentido do 

processo de ensino aprendizagem, que é dar significado ao conhecimento formal e informal e 

promover interações e participativas. 
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TRABALHO DE CAMPO NO 3ª DO ENSINO MÉDIO: DO ESPAÇO URBANO PARA 

O ESPAÇO RURAL 
Uma experiência no povoado de Tanque de Senzala – BA, da Escola para as Hortas. 

 
Diegno Santos Evangelista1 

 
Resumo 
 
Este projeto assinala uma proposta do trabalho de campo, como instrumento complementar no ensino de Geografia, 
a partir das experiências vivenciadas no Estágio Supervisionado, em uma turma de 3º ano do ensino médio. Trata-
se dos educandos da rede pública de ensino de Feira de Santana-Ba. O trabalho de campo será efetivado em duas 
Fazendas de cultivo de hortaliças (hidropônica/convencional) no Povoado Tanque de Senzala, cidade de Santo 
Amaro - Bahia. A metodologia versa três etapas: pré-campo, campo e pós-campo. A construção do conhecimento 
envolve a sala de aula, com aulas expositivas dialogadas e utilização de recursos didáticos diversos, e 
posteriormente o trabalho de campo no estudo do meio. O educando precisará observar e diagnosticar a 
organização do espaço rural, compreender e discutir sobre a reforma agrária e o ciclo produtivo de hortas de 
hortaliças, analisar a importância do cinturão verde, identificar as relações de trabalho agrícola e não agrícola 
desempenhadas no povoado. Pretende-se fomentar a pesquisa e o papel de cidadania do educando como sujeito 
crítico reflexivo, avistar as agriculturas cultivadas e as possíveis modificações socioambientais que podem ser 
descritas. De maneira que as experiências obtidas no campo serão apresentadas em sala de aula, com mural 
personalizado. São pesquisas que devem ser elaboradas pelos estudantes, que saem da cidade, para melhor 
pesquisar e compreender os saberes a cerca da agricultura e do espaço rural. O caderno de campo será utilizado 
pelos estudantes, como norteador da observação e da reflexão, pois não se trata de tirar o estudante da sala e 
ministrar aula na fazenda, mas de ofertar a paisagem como fonte de pesquisa para o educando, fortalecendo sua 
emancipação na construção do conhecimento. 
 
Palavras chaves: Trabalho de Campo; ensino de Geografia; caderno de campo.  
 
1. Introdução 

 

A Geografia escolar da contemporaneidade convive um novo momento na educação, 

deixa de ser uma disciplina decoreba e estática, para consolida-se como disciplina que torna 

significativo a leitura de mundo e a percepção da realidade, configurando sujeitos críticos 

reflexivos, a cerca das injustiças sócio espaciais.  

Trabalho de campo, um privilégio ou uma urgência? Qual a importância e significado 

dessa ferramenta metodológica para a Geografia escolar, na leitura de mundo e na percepção 

da realidade? O estudo do meio pode sensibilizar os estudantes para os problemas 

socioambientais do seu lugar, e, torná-lo um sujeito crítico reflexivo? Não significando um fim, 

mas, um ambiente para uma relação direta com a sociedade, seus patrimônios histórico-culturais 

e dos seus recursos naturais.   

 
1 Diegno S. Evangelista Graduando em Geografia pela Universidade Estadual de Feira de Santana – BA. 
diegnoevangelista@hotmail.com 
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Portanto, é preciso entender a importância e significado do trabalho de campo na 

Geografia escolar, e, compreender como vem sido desenvolvido na rede publica de ensino, bem 

como mapear roteiros, e, trabalhar de forma interdisciplinar, o que irá fortalecer e ressignificar 

o processo de ensino e aprendizagem. 

Esse projeto é fruto do estágio supervisionado. O tema da regência é agricultura, faz 

parte da abordagem do segundo ciclo no 3ª ano do ensino médio. Almeja-se utilizar o trabalho 

de campo como instrumento no ensino de Geografia. Originar um ensino de Geografia que 

constitua-se expressivo, apetecendo não esgotar o conhecimento em sala de aula, mas, ampliar 

o horizonte da leitura de mundo, por meio da observação da paisagem. 

O trabalho de campo não pode ser visto como uma panacéia, mas, como uma técnica de 

ensino que incorpora a teoria da sala de aula, a prática, por meio da leitura e observação da 

paisagem in loco. Implicando num planejamento de aula, para a sala de aula e o meio ambiente 

a ser estudado. 

Assim, os trabalhadores devem estar no mercado livres dos meios de produção, mas 
proprietários de sua força de trabalho, para vendê-la ao capitalista; este sim, 
proprietário dos meios de produção. (OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. 2007, p.36). 

 

O objetivo da pesquisa aponta construir o conhecimento teórico e prático sobre a 

organização do espaço rural e a reforma agrária, Fomentar a pesquisa e o papel de cidadania do 

educando como sujeito crítico reflexivo, assim como debater a questão do modo de produção 

capitalista da agricultura, bem como, as relações de trabalho, e os condicionantes positivos e 

negativos da modernização agrícola, a partir do trabalho de campo, da escola para a horta.  

Através do trabalho de campo, será oportuno que o educando observe e reflita sobre os 

sistemas de produção agrícola, a estrutura agrária, as políticas agrícolas implementadas. Para a 

realização do estudo do meio, será disponibilizado aos alunos um caderno de campo, que deverá 

ser preenchido de forma individual e coletiva. 

O estudo do meio ocorreu no povoado de Tanque de Senzala, na cidade de Santo Amaro 

– BA. O trabalho de campo aconteceu em duas fazendas, na primeira encontra-se o cultivo 

hidropônico de hortaliças, e na outro, o cultivo convencional (no solo) de hortas. Os alunos 

deverão observar analisar e refletir sobre a organização do espaço rural, o modo de produção 

capitalista agropecuária e as relações de trabalho. 

Para a realização do trabalho de campo, compareceram vinte e quatro educandos, o 

transporte ofertado, foi uma van e uma combi, os alunos menores de idade precisaram de um 
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oficio de autorização (confeccionado pela secretaria) assinado pelos pais ou responsáveis, todos 

devidamente fardados. O professor regente também esteve presente. 

O caderno de campo, foi pensando para nortear a pesquisa a ser alcançada pelos grupos, 

contem quatorze páginas, consta de fotografias do povoado, mapa do lugar a ser estudado, mapa 

medindo a distância entre a escola e as fazendas, objetivos, o que se deve observar e analisar, 

história, cultura e mitos a cerca do povoado, atividade de síntese com dez questões, texto sobre 

cinturão verde, espaço para desenho e fotografia, espaço musical, uma questão que relata a 

experiência vivenciada, e outra questão que aborda o tema reforma agrária brasileira, avaliação 

sobre o trabalho de campo e espaço para rascunho. 

Após o trabalho de campo no estudo do meio, na semana seguinte, os educandos 

compartilharam suas experiências, por meio da exposição de fotos, Construção de mural com 

fotos do trabalho de campo e textos, exposição das experiências adquiridas e dialogo com a 

turma em sala de aula. Sendo feito a discussão e a construção dos saberes sobre a Geografia 

Rural e a necessidade de reforma agrária no Brasil. 

De maneira que este artigo busca aplicar e compreender o trabalho de campo como 

instrumento e/ou recurso no ensino de Geografia, a experiência foi muito valiosa, para todos os 

envolvidos, buscou-se dinamizar o ensino, de modo a ampliar as formas que o educando 

constrói o conhecimento. Trata-se, pois de um recurso pedagógico necessário no processo de 

ensino e aprendizagem, que o leitor possa desfrutar dessa experimentação, e, possa inferir sua 

impressão sobre o trabalho de campo. 

 

2. Revisão da literatura 

 

É sucinto que o ensino de Geografia verse o que é significativo, que o conhecimento 

edificado possa ser suficiente, que seja fascinante e diligente, de que forma podemos 

desempenhar o processo de ensino e aprendizagem com embasamento nesses anseios? Esta 

pesquisa procura entender melhor o trabalho de campo e como e quando ele pode ser aplicado 

como ferramenta metodológica no planejamento escolar, o que nos leva a investigação da 

literatura, para assim melhor compreender o tema. 

  Segundo CAMPOS e PLACIDO (2011), “o trabalho de campo permite uma 

aproximação da teoria e da prática, ampliando a capacidade de observar, documentar, aprender 

e problematizar. No início, além de possibilitar a visualização do conteúdo tratado em sala de 
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aula, pode aguçar a percepção do indivíduo sobre aspectos existentes na realidade”. Enquanto 

docentes, devemos refletir como os educandos podem colocar em ação os saberes estabelecidos 

na sala de aula. 

De maneira que não se trata, apenas sair da escola, ou ministrar aula no campo, 

ALENTEJANO e ROCHA LEÃO (2006), lembra que “o trabalho de campo não pode ser mero 

exercício de observação da paisagem, mas partir desta para compreender a dinâmica do espaço 

geográfico, num processo mediado pelos conceitos geográficos”. 

“a prática de campo no ensino de Geografia na educação básica é uma alternativa que 
pode romper com o chamado “ensino tradicional” por permitir a verificação de 
determinados processos e aspectos naturais e/ou sociais da realidade e relacioná-los 
ao dia-a-dia do discente de forma a proporcionar uma observação direta dos 
fenômenos estudados e o rompimento com uma visão abstrata dos conteúdos”. 
(MAFRA e FLORES. 2015), 

 

No trabalho de campo, nota-se a autonomia do educando em relação à observação, 

análise e reflexão do objeto de estudo, transformando-os mesmo em protagonistas na 

construção do saber geográfico. Para tanto, o trabalho de campo é percebido como um 

ambiente, repleto de possibilidades para o desenvolvimento de habilidades e atitudes.  

MARTINEZ e LEME (2008), descrevem “o trabalho de campo é um meio para que o 

aluno passe a desenvolver a capacidade de compreender, organizar, sistematizar, explicar e 

produzir conhecimento, neste caso, ele é meramente um instrumento, não um fim em si 

mesmo”. Sendo portanto, reconhecido como uma ferramenta para a disciplina, distante de ser 

uma panaceia, mas muito próxima como complemento ao ensinamento de sala de aula. 

Desse modo, essa ferramenta pode ser usada para o desenvolvimento de pesquisa, assim, 

CAMPOS e PLACIDO (2011), afirmam que “o trabalho de campo é uma oportunidade de 

pesquisa fora da sala de aula. Bem organizado, permite perceber a ação da sociedade no tempo 

e no espaço, e também que as pessoas se percebam como sujeitos”. 

A aula no campo é capaz de ofertar ao educando, sentimentos, emoções e experiências, 

que não cabem em uma sala, MAFRA e FLORES (2015), destacam que “a prática de campo na 

Geografia escolar básica pode promover o exercício de observar, sentir e refletir, possibilitando 

novas leituras e interpretações sobre a realidade e a paisagem, as quais, na maioria das vezes, 

somente o ensino em sala de aula não possibilita o contato direto com o objeto de estudo”. 

ALENTEJANO e ROCHA LEÃO (2006) aludem “outro aspecto a ser considerado é o 

papel do trabalho de campo como momento de integração entre fenômenos sociais e naturais 

que se entrecruzam na realidade do campo”. Deste modo, encontramos a soma entre teoria e 
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prática, assim como se compreende melhor a relação sociedade e natureza, desfragmentando os 

saberes. 

“o Trabalho de Campo serve como fio condutor de investigação científica, 
considerando-se, evidentemente, como uma introdução da iniciação científica, 
fornecendo os elementos básicos de procedimentos científicos, mas principalmente 
pode levar a despertar ou estimular no aluno a vontade de buscar o conhecimento, 
possivelmente a partir do reconhecimento de elementos componentes estruturais da 
sua própria comunidade”. (MARTINEZ e LEME. 2008), 

 

O trabalho de campo é um estímulo para o educando, desperta nestes o que apenas os 

diferentes ambientes proporcionam, encorajando-os a esquadrinhar as abstrações teóricas, a 

testá-las a partir da pesquisa ação. A despeito do tema, pode-se impetrar que qualquer espaço 

pode-se tornar parte do campo, de acordo com o planejamento e objetivos estabelecidos.  

 De acordo com CAMPOS e PLACIDO (2011), “o meio para o trabalho de campo pode 

ser o lugar de vivência: o pátio da escola, o córrego que passa ao fundo, a rua da instituição, o 

bairro onde situa um parque florestal próximo, e outros. Não é preciso que seja distante”. A 

construção do saber não tem limites geográficos no trabalho de campo, mas carecemos nos 

atentar, que o próprio entorno da escola convém como espaço de observação e reflexão. 

“O trabalho de campo constitui atividades que proporcionem a construção do 
conhecimento em ambiente externo á sala de aula, mas cuja intencionalidade seja 
proporcionar a observação, descrição de detalhes espaciais e de fatos observados, 
registro, representação, análise e identificação das relações entre os elementos do 
espaço, bem como a forma de organização”. (MAFRA e FLORES. 2015) 

 

FREIRE 2002 recorda que “outro saber fundamental à experiência educativa é o que diz 

respeito à sua natureza. Como professor preciso me mover com clareza na minha prática.  

Preciso conhecer as diferentes dimensões que caracterizam a essência da prática, o que 

me pode tornar mais seguro no meu próprio desempenho”. O trabalho de campo, assim, pode 

ser entendido, como umas das diferentes dimensões que caracterizam a prática docente. 

3. Metodologia 

 

Para desenvolver esta pesquisa, foi obtida a revisão da literatura, para subsidiar a 

exploração a respeito do trabalho de campo na Geografia escolar. De modo que para a 

realização da intervenção, foi pensado o trabalho de campo como ferramenta para a regência 

do estágio, para aplicabilidade, planejou-se três etapas. 

 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 14 – Educação do/no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3   
7146 

 

3.1.Pré-campo: essa etapa se concretiza na sala de aula, com exploração da teoria sobre a 

organização do espaço rural, abrangendo as esferas nacional e mundial, assim como houve 

o dialogo sobre o ambiente a ser estudado, bem como avaliação dos saberes geográficos 

debatidos. 

 Utilização do livro didático, unidade 5, capítulo 11 e 12. (MOREIRA, João Carlos; SENE; 

Eustáquio de. Geografia Geral e do Brasil: Espaço geográfico e globalização. Editora 

Scipione, 3ª Edição, São Paulo 2016); 

 Texto sobre o novo rural brasileiro de José Graziano da Silva e Mauro Eduardo Del Grossi. 

Adaptado para a regência; 

 Glossário de Termos Usados em Atividades Agropecuárias, Florestais e Ciências 

Ambientais, elaborado pelo ministério do meio ambiente, adaptado para a regência; 

 Leitura e debate em grupo, de textos selecionados sobre a revolução verde, resumo; 

 Foram 24 aulas expositivas dialogadas com utilização do quadro, sobre os sistemas de 

produção agrícola, a revolução verde, a população rural, o trabalhador agrícola, a produção 

agropecuária no mundo e no Brasil, biotecnologia, alimentos transgênico, agricultura 

orgânica, produção agrícola e a reforma agrária no Brasil; 

 Utilização de poemas (Autor: Carlos Pronzato e Poema para o camponês Silvio Lima) e 

charges para análise e reflexão sobre a população rural, o trabalhador agrícola e a produção 

agropecuária mundial; 

 Avaliação em dupla, com valor de 3.0 pontos. 

 

3.2.Campo: utilização de caderno de campo que contém mapas, fotos, objetivos, o que se deve 

observar e analisar, história, cultura e mitos sobre o povoado, atividade de síntese, texto 

sobre cinturão verde, espaço para desenho e fotos do campo, espaço musical, questões que 

atentam para o relato de experiência, e a visão do grupo sobre reforma agrária, e avaliação 

do trabalho de campo. Foram vinte e quatro alunos presentes, se constituíram três grupos, 

assim, tinham como demanda para aquele momento, dez questões norteadoras; desenhar o 

que refleti-se a paisagem cultural e natural do lugar, fotografar o ambiente e a experiência, 

e os demais requisitos deveriam ser preenchidos pós – campo. 

 

3.3.Pós – campo: revelar as fotos tiradas no campo, e colar no caderno, responder ao espaço 

musical, relatar a experiência, escrever sobre a visão do grupo a propósito da reforma 
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agrária, assim como avaliar o trabalho de campo, por meio de questionário. Construção de 

mural com fotos do trabalho de campo e textos, exposição das experiências adquiridas e 

dialogo com a turma em sala de aula. 

 

4. Resultados   

 

O presente artigo, desenvolveu-se durante as aulas do estágio supervisionado, na 

experiência vivenciada através do estágio e da elaboração de um planejamento didático 

pedagógico coerente a proposta, portanto a disciplina de Geografia rural também foi importante, 

para construção sobre os saberes a cerca da organização espacial do meio rural e sua dinâmica 

social, cultural e econômica. 

O trabalho de campo, não é uma ferramenta fácil na elaboração e execução, porém saiu 

do papel e das abstrações, para se tornar parte das experiências desses educandos, de modo a 

possibilitá-los a autonomia na leitura de mundo, em especifico o espaço rural, não se trata 

apenas de sair da escola, ou fazer algo diferente, mas sim, de possibilitar aos educandos o 

ambiente como fonte de pesquisa, como a oportunidade de produzir a teoria e a prática numa 

ação do estudo do meio a ser realizado. 

Na teoria, entende-se trabalho de campo: como uma saída da escola, em detrimento de 

uma única disciplina, á o estudo do meio, revela-se como instrumento de ensino interdisciplinar 

ou transdisciplinar, ou seja, a saída da escola com o objetivo de duas ou mais disciplinas. Em 

relação à pesquisa desenvolvida, entende-se que será realizado um trabalho de campo, o que 

implica sua realização no estudo do meio, pois os alunos terão o meio rural como análise e 

reflexão de sua pesquisa, através do caderno de campo que deverá ser preenchido, arquitetado 

em equipe. 

 

4.1.Discussão teórica a cerca da organização do espaço rural e a utilização de recursos 

didáticos 

 

Essencialmente foi-se construindo o conhecimento em sala de aula, foi empregado texto 

adaptado (APÊNDICE C) sobre o novo rural brasileiro, assim como foi confeccionado um 

glossário sobre alguns termos rurais e agrários, de modo que também se utilizou da poesia e de 

charges (APÊNDICE B), todos esses recursos didáticos, foram utilizados com o objetivo de 
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discutir a reforma agrária, o trabalho e o trabalhador do campo, questões de políticas fundiárias 

e agrárias, além de discutir sobre as diferentes agriculturas, familiar e empresarial, a diferença 

entre alimentos orgânicos e transgênicos, e as consequências da revolução verde e da 

modernização agrícola no Brasil e no mundo. 

Significou imprescindível a sala de aula para se construir as noções básicas a cerca da 

organização do espaço rural e a produção agrícola, ao estabelecer o conhecimento necessário, 

foi realizada uma avaliação (APÊNDICE A) em dupla. De modo que vinte e quatro aulas foram 

imperiosas, para responder a teoria, sobre a abordagem geográfica, do tema rural no 3ª ano do 

ensino médio. 

Nessa etapa do planejamento foram utilizados diversos recursos didáticos para atender 

as demandas desses saberes geográficos, e salientar dúvidas e curiosidades, sendo indispensável 

na construção do conhecimento teórico, para que assim, o trabalho de campo fizesse sentido, e 

assim, alçar a crítica e a reflexão sobre o objeto de estudo. Alguns dos recursos utilizados 

constam no apêndice. 

 

4.2.Trabalho de campo no povoado de Tanque de Senzala: atividade de síntese 

Para a realização do trabalho de campo, foi confeccionado um caderno de campo, de 

modo que norteou aos educandos o que investigar o que fazer como instruir-se. Vinte e quatro 

estudantes se fizeram presentes, portanto, para que se responde-se o caderno de campo, a turma 

foi decomposta em três grupos, cada grupo auferiu um caderno de campo. 

O caderno de campo contém uma parte que se dedica a atividade de síntese, contendo 

dez questões abertas para a descrição, sendo que, nove questões são de resposta obrigatória para 

o grupo, enquanto a décima questão é optativa. Assim, expõe-se a resposta dos grupos as 

indagações problematizadas.  

 

4.2.1. Questão I: Foi requerido aos alunos que se identificassem no campo, as atividades 

agrícolas e não agrícolas. Foi possível a identificação dessas atividades no trabalho de 

campo por meio dos alunos, como atividades não agrícolas citaram: serviços de 

prestação de energia elétrica e água, mercados, padarias, serviços de comunicação e 

transporte, serviços de alimentação (restaurantes) entre outros. Já, as atividades 

agrícolas que destacaram, foram as hortas de hortaliças, criação de animais e a irrigação. 
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4.2.2. Questão II: Pergunta-se, se os educandos identificaram o lugar estudado, como um 

cinturão verde. Todos os grupos responderam que sim, e percebe o lugar como cinturão 

verde, eles atestaram a afirmação com base na observação de áreas verdes, e de variados 

cultivos de hortas de hortaliças no povoado, o que foi constatado na palestra dos 

responsáveis por nos receber nas fazendas, pois, muitas hortaliças ali cultivadas, são 

comercializadas na capital baiana, em Feira de Santana, e demais cidades do estado. 

4.2.3. Questão III: Os alunos deveriam responder se identificaram no campo, características 

da revolução verde. Os grupos identificaram na primeira fazenda (café hortaliças) uma 

agricultura intensiva, logo, traços da revolução verde, apontam para a hidroponia, 

irrigação controlada, uso de espumas (fenólica) para o plantio, e apenas cinco 

funcionários para a realização de todo o trabalho, além do uso de adubos e fertilizantes 

químicos. 

4.2.4. Questão IV: Quais os tipos de agricultura foram identificados? Descreveram a 

agricultura comercial, empresarial, e a agricultura familiar, destacaram a diferença entre 

as agriculturas, com base na comercialização e no tamanho da propriedade, além da 

utilização de técnicas modernas ou tradicionais. 

4.2.5. Questão V: Como o grupo descreve a estrutura fundiária observada. Puderam notar a 

diferença de tamanho entre as propriedades, identificaram grandes propriedades, assim 

como, pequenas e medias propriedades, de modo que perceberam a divisão desigual da 

terra, tiveram acesso a duas grandes fazendas, bem como viram também as pequenas 

propriedades no povoado, como por exemplo, as casas sem quintal. 

4.2.6. Questão VI: É necessário destacar como ocorre a irrigação nas duas fazendas visitadas. 

Perceberam a diferença entre um lugar e outro, na primeira fazenda, destacam a 

hidroponia, com irrigação controlada através de um painel eletrônico, e no segundo 

lugar, destacam a irrigação por aspersão convencional. 

4.2.7. Questão VII: Pergunta-se, se o grupo identifica algum impacto e/ou modificação 

socioambiental. O grupo destaca a irrigação por aspersão, hidroponia, restaurantes, 

padarias, praças, serviços de comunicação e transporte, assim como observaram o uso 

de defensivos agrícolas químicos, adubação química, além do desmatamento e uso 

demasiado da água subterrânea. 

4.2.8. Questão VIII: O grupo identifica a implementação de políticas agrícolas, ou 

organizações sociais? Foi possível identificar a “ajuda” da Embrapa, na realização de 
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oficinas e palestras, porém não tiveram continuidade, não foi possível identificar 

organizações sociais, embora o povoado possua uma associação de agricultores, porém, 

a mesma é como se não existisse, de acordo com os moradores e por seguinte o relato 

dos educandos.  

4.2.9. Questão IX: Como estão organizadas as redes de transportes e comunicação? Os grupos 

destacaram o uso de bicicletas, motos e carros, do percurso de casa para o trabalho, no 

transporte de hortaliças destacaram caminhões e baús com refrigeração. Já no que 

concerne a rede de comunicação, identificaram que somente a operadora da oi e da vivo 

funcionam corretamente, além de perceberam as redes de internet, rádio e TV.  

4.2.10. Questão X: os grupos tiveram que elaborar três perguntas, e fazê-las a um morador, 

trabalhador, e, proprietário. Assim, elaboraram perguntas, e as entrevistas, perguntaram, 

por exemplo: se usavam defensivos agrícolas nos cultivos, onde seriam comercializadas 

as hortaliças, qual a estação com maior produtividade, usa-se equipamentos de 

proteção? Entre outras questões que foram alçadas. 

Portanto, percebe-se que a atividade de síntese, foi respondida com base na autonomia 

dos grupos, das observações individuais, e da reflexão e crítica dos grupos, de modo que o 

trabalho de campo possibilitou a pesquisa, e a relação direta do educando em meio à teoria e a 

prática, ampliando a visão e leitura de mundo, tendo o ambiente como fonte de pesquisa e 

análise. Aprecia-se a experiência como necessária ao currículo, e, a formação desses estudantes 

como sujeitos ativos e participativos na construção dos saberes geográfico. 

 

4.3. Avaliação respondida pelos alunos, sobre o trabalho de campo  

 

Foi construído um questionário para o educando avaliar o trabalho de campo. Pergunta-

se qual a relevância do trabalho de campo para o aprendizado, os educandos responderam: 

importante a muito importante. De 0 á 10, que nota dariam a experiência? As notas atribuídas 

são de 9 a 10, foi pedido que citassem um sentimento ou emoção que expresse o que foi 

vivenciado no campo, as palavras foram: felicidade, experiência e curiosidade. (APÊNDICE 

D). 

Que valores o grupo leva do trabalho de campo? Conhecimento e observação, do que o 

grupo gostou mais? De conhecer os diferentes tipos de alface e como eram cultivados. O que 

aprendeu no campo e antes não tinha o conhecimento? O cultivo hidropônico e os diferentes 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 14 – Educação do/no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3   
7151 

 

tipos de alfaces, o grupo conseguiu aplicar algum conhecimento adquirido em sala de aula? 

Sim, sobre as sementes transgênicas e a revolução verde. 

O trabalho de campo é importante para o aprendizado? Sim! Porque aprenderam melhor 

sobre o conteúdo de ensino, aprendeu na teoria e vivenciou na prática, de forma a dinamizar o 

conhecimento para melhor entendê-lo e assim apreender. Defina o trabalho de campo em uma 

palavra: maravilhoso e aprendizado, citaram mais pontos positivos, porém, para eles, o 

transporte foi um ponto negativo, pelo fato de ser uma van e uma combi. 

 

4.3.1. Diálogo sobre a experiência vivenciada Ao contrapor o caderno de campo, pós-

campo, os educandos se agruparam na escola para configurar um mural com fotos do 

campo, e textos, de modo a exibir o conhecimento que foi vivenciado no campo, em 

sala de aula. Foi uma apresentação na qual, possuíam domínio e segurança do que 

estavam apresentando, bem como contiveram tranquilidade para relatar a experiência, e 

portanto fazer uma explanação do conteúdo e do espaço visitado. Intuindo assim os 

sentimentos e emoções que só foram possíveis de serem alcançadas através do trabalho 

de campo. 

 

5. Considerações finais 

 

O trabalho de campo é um instrumento importante para o ensino de Geografia, no 

entanto, não deve ser considerada uma panaceia, uma solução, mas, como um meio que 

possibilita ampliar o horizonte de leitura de mundo, aproximando o educando da realidade que 

o rodeia. 

No trabalho de campo, com a utilização do caderno de campo, o educando é o leitor da 

paisagem, observador e critico da realidade que se depara, praticando suas conclusões com base 

na teoria e na prática, aprendendo com a organização do espaço, identificando na dinâmica 

socioeconômica os imperativos locais, e deste, os conflitos pelo uso do território e da Terra.  

“Estabelecem, pois, relações de troca, e é nelas que surgem os agentes específicos da 
produção capitalista: o proprietário dos meios de produção e os proprietários da força 
de trabalho. Agentes que são sociais, antes de serem individuais”. (OLIVEIRA, 
Ariovaldo Umbelino. 2007 p. 36). 
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Para que o educando possa melhor compreender as relações capitalistas ou não, de 

produção da agricultura, o estudo do meio através do trabalho de campo, é subsidiário na 

construção do conhecimento, como constata Campos e Placido. 

“É uma oportunidade de pesquisa fora da sala de aula. Bem organizado, permite 
perceber a ação da sociedade no tempo e no espaço, e também que as pessoas se 
percebam como sujeitos. Propicia o contato direto do educando com o objeto de 
estudo, facilitando a consolidação do conhecimento”. (CAMPOS, Rui Ribeiro de; 
PLACIDO, Vera Lúcia dos Santos.) 
 

É como afirma FREIRE 2002, a leitura de mundo precede sempre a leitura das palavras, 

e como educadores devemos provocar e estimular, o comprometimento do educando para a 

apreensão do contexto e da realidade, do modo de produção capitalista e suas contradições na 

organização do espaço, seja urbano ou rural, o que significa a seriedade que o trabalho de campo 

abrange. 

Para os alunos, o trabalho de campo tratou-se de uma experiência que trouxe grande 

aprendizagem e a oportunidade de analise e reflexão sobre o espaço rural e agrário, para o 

professor regente, abordagem de um trabalho planejado e bem executado, indispensável à 

construção de saberes, para a direção da escola, trata-se de uma prática pedagógica importante 

no planejamento escolar. 

As dez questões que foram respondidas no campo, tratam-se do conteúdo estudado 

durante o segundo ciclo, no qual foi trabalhada a teoria, agora, restava aos alunos, buscarem no 

campo, o entendimento dos saberes construídos em sala de aula, o momento de ampliarem seus 

horizontes de leitura de mundo, e de praticar o conhecimento que um dia foi apreendido, de 

modo que o trabalho de campo, possibilitou a pesquisa, analise e reflexão sobre o espaço rural 

e agrário, agregando valor na construção do conhecimento, de modo a intencionalizar a 

autonomia dos educandos. 

Além das dez questões, outras foram levantadas: os grupos tiveram que desenhar aquilo 

que refleti-se a paisagem cultural e natural do lugar analisado, tirar fotos, assim como houve 

um item  chamado espaço musical, no qual analisaram duas letras musicais, uma sobre o campo 

e a outra sobre a cidade, refletindo sobre a segurança e a qualidade de vida nos dois espaços. 

De modo que, os grupos responderam suas posições sobre a reforma agrária no Brasil.   

Os grupos concordam que há a necessidade de reforma agrária no Brasil, segundo os 

grupos, a reforma se faz necessária, porque viram no campo a distribuição desigual das terras, 
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grandes propriedades inutilizadas, sem função social, enquanto muitas pessoas não tem acesso 

a terra, nem para morar, nem para cultivar, ou criar animais.  

De maneira que todo o planejamento ocorreu bem, o pré campo foi realizado em sala de 

aula, o campo foi bem aceito por toda a turma, professor regente e a direção da escola. Cabe 

destacar, quais foram os pontos positivos e negativos desse planejamento posteriormente, com 

apresentação de resultados e construção de mural, com a pesquisa realizada, e as fotos e 

desenhos praticados. 

Portanto, compete salientar que houve o planejamento do trabalho de campo, houve 

algumas dificuldades, mas nada que impedisse a execução do mesmo. Foi uma experiência 

impar para todos os que se fizeram presentes, abunda-se a escrever sobre o trabalho de campo, 

procurar criar novos roteiros, com novas turmas em outras séries ou ciclos, e enriquecer o 

debate a respeito do tema. Não tendo como um fim em si, mais como um meio permeado por 

distintas oportunidades de aprender com o meio ambiente. 

Assim, encaramos o trabalho de campo como uma excelente ferramenta metodológica 

no ensino de Geografia, entendendo suas potencialidades, como e onde aplicar, com base num 

planejamento coerente ao conteúdo trabalhado em sala de aula. Com a aplicabilidade do 

trabalho de campo no estágio supervisionado, foi possível notar como o conhecimento se 

desenvolve no horizonte dos diferentes espaços, e tudo aquilo que somente ele propõe como 

fonte de ensino, pesquisa, análise e reflexão. 
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Foto 7: chegada na fazenda Taquari, cultivo de hortaliças no solo Foto 8: representante da fazenda, explicando o ciclo produtivo 

APÊNDICE A: fotos do campo e pós campo e recurso didático 

Observação: fonte de todas as fotos: Diegno S. Evangelista 
 

Foto 1: chegada na Fazenda Café Hortaliças Foto 2: explicando o caderno de campo, dividindo as esquipes 

 
 

Foto 3: representante da fazenda explicando o processo do cultivo Foto 4: Cultivo hidropônico de hortaliças 

 
 

Foto 5: os educandos nos caminhos das estufas hidropônicas Foto 6: estufa incubadora, espuma fenólica 



onte: encurtador.com.br/gVWX2Fonte: encurtador.com.br/fpuNO

 
Foto 9: cultivo convencional de hortaliças, fazenda Taquari 

 

 

Foto 11: mural exposto no pátio da escola 
 

 

 
Foto 10: pós-campo, apresentação em mural das experiências 

 

 
 

 
Foto 12: correção dos cadernos de campo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 

Foto 14: recurso didático com poemas e charges Foto 13: avaliação em dupla elaborada pelo estagiário 



APÊNDICE B: Charges e poema utilizados no pré-campo 
 

Fonte: encurtador.com.br/lpyKP Poema para o camponês 
Silvio Lima 

 
Fonte: encurtador.com.br/gAHJW 

 
Ê, ê você meu amigo camponês 

Se quando você corta a cana 
Pudesse o sumo dela trazer as marcas da luta 

Seria um suco com gosto de suor. 
Se o sol que queima sua pele 

Fosse ele transferido para o suco 
Ninguém acharia doce a garapa 

Fosse sua historia 
amalgamada na moedeira 

Todo o suco da cana seria grosso 
como o é a graxa que lubrifica o trator 

Ê meu amigo camponês 
Até quando, por quanto tempo 

Serás ainda explorado pelo latifúndio 
Por quanto tempo serás pego nas emboscadas 
Por quanto tempo seu corpo não será velado 

e seus assassinos transitarão livres 
A terra que somente tu conhece as técnica, 

não deverá ser sua somente para lhe receber o 
corpo 

Até quando o arroz, o feijão, a mandioca 
Que tu produz, com suor, de sol a sol, 

chegará no seu prato como benção da natureza 
És meu amigo, és meu irmão 

Não tardará o dia em que verei tu 
Dono dessa terra 



 

 

APÊNDICE C: Texto adaptado sobre o novo rural brasileiro 
 

¹A dinâmica econômica do espaço rural: as 
transformações sociais e as novas atividades do campo 
em meio as inovações tecnológicas e cientificas 

 
O espaço rural vem passando por profundas 

transformações, quer seja no avanço da modernização 
agrícola, quer no avanço de novas atividades no seu interior. 

O avanço da modernização das atividades 
agropecuárias, via de regra, está associado à integração da 

unidade produtiva às redes de produção, cada vez mais 
especializadas, visando atender "nichos" ou segmentos de 

mercados. 
Essas transformações já têm surtido efeito sobre as 

áreas rurais, não somente com a elevação contínua da 
produtividade do trabalho nas tarefas agropecuárias, mas 
também com a emergência de agências prestadoras dos mais 
diversos serviços especializados, como preparo do solo, 
colheita, pulverizações, inseminações, entre tantas outras 
tarefas. 

 
Em função das mudanças nas unidades produtivas 

agropecuárias duas grandes transformações ocorrem: 
 

1) Nova divisão do trabalho no interior das unidades 
familiares. 

2) Os membros da família que já conduziam 
individualmente a atividade agrícola têm o seu tempo  
de trabalho reduzido. 
Essas famílias, que combinam atividades agrícolas com 

atividades não-agrícolas, vieram a ser conhecidas como 
 Pluriativas, já que exerciam mais de uma atividade 
econômica. Em comparação a essas transformações, o 
espaço rural tem sido foco de valorização para fins não- 
agrícolas. 

A procura pelas áreas rurais não é exclusividade das 
indústrias. Há também uma nova onda de valorização do 
espaço rural, encabeçados por questões ecológicas, 
preservação da cultura "sertaneja", lazer, turismo ou para 
moradia. 

De forma geral, é possível resumir os fenômenos 
promotores da Pluriatividade: 
a) "desmonte" das unidades produtivas, no sentido de que 

muitas atividades internas à unidade produtiva passaram 
a ser executados por terceiros. 

b) Decorrente do anterior, crescimento do emprego 
qualificado no meio rural. 

c) Especialização produtiva crescente das unidades 
agropecuárias. 

d) Formação de redes vinculando: 
 

e) Melhoria de infra-estrutura social e de lazer rurais, além 
de maiores facilidades de transporte e meios de 
comunicação. Possibilitando maiores chances de acesso 

 

 
aos bens públicos, como a previdência, o saneamento 
básico, a assistência médica e a educação. 

 
Várias dinâmicas econômicas estão atuando no meio 

rural no sentido de desenvolver a Pluriatividade, conforme 
é demonstrado no Quadro 1. 

Para Klein: o grande crescimento das ocupações rurais 
não-agrícolas nos países latino-americanos se deveu, por um 
lado, à própria queda no nível de emprego nas atividades 
agrícolas, o que obrigou a população rural a buscar outras 
formas de ocupação. 

Weller: identificou cinco dinâmicas distintas que 
impulsionam a geração da oferta e demanda nos mercados 
de trabalho rural não agropecuário, (I, II e III). As outras 
duas dinâmicas (IV e V) pautadas por Weller não se 
vinculam diretamente às atividades agropecuárias 

Graziano da Silva e Del Grossi destacam também 
três outras dinâmicas (VI, VII e VIII) não relacionadas 
diretamente às atividades agropecuárias. As três últimas 
dinâmicas Graziano da Silva e Del Grossi chamaram de 
imobiliárias. Os mesmos autores ainda destacam outra 
dinâmica (IX) mais recente na economia brasileira. 

 
As novas atividades são, no fundo, o resultado da 

agregação de serviços relativamente artesanais, mas de alta 
especialização e conteúdo tecnológico, associados a 
produtos animais e vegetais não tradicionalmente destinados 
a alimentação e vestuário. 

A partir de meados dos anos 80, com a emergência 
cada vez maior das dinâmicas geradoras de atividades rurais 
não-agrícolas, e da Pluriatividade no interior das famílias 
rurais, observa-se uma nova configuração do meio rural 
brasileiro. 

 
Esse "Novo Rural" como bem o temos 

denominado, pode ser também resumido em três grandes 
grupos de atividades: 

 
 Uma agropecuária moderna, baseada em 
commodities (produtos que funcionam como  matéria-prima, 
produzidos em escala e que podem ser estocados sem perda de qualidade, 
como petróleo, suco de laranja congelado, boi gordo, café, soja e ouro.) e 
intimamente ligada às agroindústrias; 

 
 Um conjunto de atividades não-agrícolas, ligadas à 
moradia, ao lazer e a várias atividades industriais e de 
prestação de serviços; 

 
 Um conjunto de "novas" atividades agropecuárias, 
localizadas em nichos especiais de mercados. 

fornecedores 
de insumos 

empresas de 
distribuição 

prestadores 
de serviços 

agroindústrias agricultores 



¹Texto adaptado por Diegno S. Evangelista (UEFS, 2019), a partir de: DA SILVA, J. O novo rural brasileiro. Nova 
Economia, v. 7, n. 1. São Paulo. 2013. 

 

Nesse processo, a produção agrícola passa a ocupar 
cada vez menos o tempo total de trabalho das famílias rurais 
e, por conseguinte, a agricultura passa a responder apenas 
por parte do tempo de ocupação e da renda dessas famílias. 

Isso significa basicamente que as atividades 
agropecuárias já não respondem pela maior parte da renda 
da nossa população rural nesse final de século. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 1: dinâmicas econômicas do campo e os setores envolvidos 
 
 

Observações: 
 

 A Pluriatividade passou a ser vista como alternativa 
para fixar populações no meio rural, além de ser uma 
boa forma de organização rural para reduzir a produção 
agrícola. 

 À medida que os países vão-se desenvolvendo, 
estendem para as áreas rurais seus serviços públicos, em 
particular os serviços de educação e de saúde, assim 
como cresce o emprego público ligado à administração. 

 A dinâmica da geração dos empregos rurais não- 
agrícolas vem basicamente de impulsos gerados pelos 
setores urbanos que lhe são adjacentes. 

 Em geral sua origem vem de atividades de fundo de 
quintais, hobbies pessoais ou pequenos negócios 
agropecuários intensivos (piscicultura, horticultura, 
floricultura, fruticultura de mesa, criação de pequenos 
animais, etc.). 

 
Atividade: 

 
1. De que forma o avanço da modernização das atividades 

agropecuárias modificaram a dinâmica do espaço rural? 

2. Delibere a diferença entre: 
a. Ocupações rurais agrícolas 
b. Ocupações rurais não-agrícolas 

3. Em função das mudanças nas unidades produtivas 
agropecuárias duas grandes transformações ocorrerão, 
quais foram? 

4. Que fatores podem ser identificados na nova onda de 
valorização do espaço rural? 

5. Quais são os fenômenos promotores da pluriatividade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

camponesa? 
6. Cite quais dinâmicas impulsionam a geração da oferta e 

demanda nos mercados de trabalho rural não 
agropecuário. 

7. Três grandes grupos de atividades definem esse "Novo 
Rural" quais são essas atividades? 

 
 

Curiosidades: 
 

 Dados do Censo 2010 do IBGE indicam que exatas 
46.020 pessoas viviam na zona rural do município de 
FSA-BA. Em números absolutos, é a maior população 
rural do estado. Já a população rural, total do estado da 
Bahia, equivale a 3.914.430 pessoas. 

 
Quis: 

 Feira de Santana produz anualmente cerca de 206.433.000 
toneladas de três tipos de grãos de feijão: fradinho, preto e 
verde. Qual grão é produzido em maior quantidade? (censo 

agropecuário de 2017) 

Resposta: 

 O grão com maior produção, no estado Baiano representa 
cerca de 4.904.810,919 toneladas anualmente, de acordo com 

Dinâmica econômica Setores envolvidos 
I - As atividades econômicas derivadas da produção direta de bens e serviços 
agropecuários ou indireta à sua comercialização, processamento e transporte, 
bem como o consumo intermediário de insumos não-agrícolas utilizados 
nesses processos. 

Os setores não agrícolas: do Comércio de Alimentos, Indústria de 
Alimentos, Comércio Ambulante, Indústria de Madeiras, 
Transportes e Assistência técnica de veículos. 

II - Atividades derivadas do consumo final da população rural, que incluem 
a produção de bens e serviços não agropecuários tanto de origem rural ou 
urbanas, como os serviços auxiliares a estes relacionados (transporte, 
comércio varejista etc.); 

Estabelecimentos de Ensino, Comércio de Alimentos, Alfaiataria, 
Transportes, Assistência técnica de veículos. 

III - Atividades derivadas da grande disponibilidade de mão-de-obra 
excedente do setor camponês, denominando setor de refúgio 

O Emprego Doméstico, Construção Civil, Alfaiataria, Comércio 
Ambulante e Transportes. 

IV - Consumo final não-agrícola da população urbana, como o artesanato, 
turismo rural etc.; 

Empregos Domésticos e Restaurantes 

V - serviços públicos nas zonas rurais. Estabelecimento de Ensino e Administração Municipal 
VI - Demanda da população rural não-agrícola de altas rendas por áreas 
de lazer e/ou segunda residência (casas de campo e de veraneio, chácaras de 
recreio) bem como os serviços a elas relacionados (caseiros, jardineiros, 
empregados domésticos etc); 

A Construção 
Alimentos. 

Civil, Emprego Doméstico e Comércio de 

VII - Demanda da população urbana de baixa renda por terrenos para 
autoconstrução de suas moradias em áreas rurais situadas nas cercanias das 
cidades, mas que já possuem uma infra-estrutura mínima de transportes e 
serviços públicos, como água e energia elétrica; 

Construção Civil, Comércio de Alimentos e Transporte. 

VIII - Demanda por terras não-agrícolas por parte de indústrias e empresas 
prestadoras de serviços, que buscam o meio rural como uma alternativa mais 
favorável de operação; 

Construção Civil, Indústria de Alimentos, Indústria de 
Transformação e Transporte. 

IX - As novas atividades agrícolas que resultam em grande parte da busca 
do rural como áreas de lazer e preservação ambiental pela população dos 
grandes centros urbanos. Como é o caso exemplar dos pesque-pague, das 
fazendas de caça, da criação de animais para fins ornamentais, produção de 
mudas ornamentais, etc. 

Construção Civil, Comércio de Alimentos, Indústria de Alimentos, 
Restaurantes e Transportes. 



¹Texto adaptado por Diegno S. Evangelista (UEFS, 2019), a partir de: DA SILVA, J. O novo rural brasileiro. Nova 
Economia, v. 7, n. 1. São Paulo. 2013. 

 

o censo agropecuário de 2017, esse grão é: algodão, soja ou 
trigo? 

 
Resposta: 



 

 

 

 

 

APÊNDICE D: Questionário de avaliação do trabalho de campo para os educandos 
 
 
 

Sobre o trabalho de campo no estudo do meio realizado, responda (individual): 
 

a) Qual a relevância do estudo do meio para o aprendizado? 
() importante () desnecessário () muito importante () tanto faz 
b) De 0 a 10 qual a sua nota pela experiência vivenciada no trabalho de campo? Justifique. 
c) Cite um sentimento / emoção que expresse o que você vivenciou no campo: 
d) Que valores você leva desse estudo do meio? 
e) Do que você mais gostou da experiência? 
f) O que você aprendeu no campo, e antes, não tinha o conhecimento? 
g) Você conseguiu aplicar o conhecimento obtido na sala de aula? Dê exemplos: 
h) O trabalho de campo e o estudo do meio são importantes para o aprendizado? Justifique. 
i) Defina trabalho de campo em uma palavra: 
j) Cite pontos positivos e negativos do trabalho de campo realizado: 

 

 
Foto 15: avaliação do trabalho de campo feita pelos educandos 
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O PROCESSO DE INTERIORIZAÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS E SUA IMPORTÂNCIA PARA O CAMPESINATO 

 

Rafaela Melissa Andrade Ferreira 

Resumo: 

 

Resumo O presente trabalho analisa a expansão das universidades públicas para novas áreas 

geográficas antes excluídas à demanda do ensino superior gratuito e de qualidade oferecido 

pelo Estado. Atrelado a tal fator, é fundamental para este estudo o entendimento do papel da 

implementação destas políticas públicas para a população que vive no/do campo. Sobretudo de 

jovens que sofrem com o deficitário acesso ao ensino, tendo que, muitas vezes, migrar para as 

capitais de maneira forçosa e problemática. Desse modo, servem de embasamentos os mais 

profundos relatos de experiências vividas, informações coletadas e observações acerca da 

temática. Logo, qual o papel do fenômeno supracitado na reafirmação da identidade do lugar 

para as populações que vivem (e sobrevivem) do moldes campesinos? Repensar o local da 

importância das IES (Instituições de Ensino Superior) para os indivíduos DO campo e analisar 

o seu implante NO próprio campo como elemento que emerge da resistência é o objetivo maior 

deste estudo. Breve introdução ao tema Historicamente, populações residentes em áreas 

consideradas mais afastadas dos grandes centros urbanizados do país sempre sofreram com a 

falta de instituições de ensino superior de origem pública em suas localidades. Desse modo, 

quando não impulsionados a realizarem a migração forçada, não podem, também, custear os 

estudos em instituições privadas, principais beneficiárias do descaso estrutural do poder público 

para com o povo no que tange à educação. Sob este olhar, as discussões aqui abordadas 

relacionam-se, por consequência, com a tendência de modificações sociais, econômicas e 

territoriais, quando se coloca em pauta a mobilidade e os fluxos de uma maneira geral. Quando 

aliamos as perspectivas supracitadas às demandas do campo, é importante analisar o processo 

educativo numa ótica não fragmentada. Assim, como observou CALDART (2012): ‘’ A 

Educação do Campo surgiu em um determinado momento e contexto histórico e não pode ser 

compreendida em si mesma, ou apenas desde o mundo da educação ou desde os parâmetros 

teóricos da pedagogia. Ela é um movimento real de combate ao atual estado de coisas: 
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movimento prático, de objetivos ou fins práticos, de ferramentas práticas, que expressa e produz 

concepções teóricas, críticas a determinadas visões de educação, de política de educação, de 

projetos de campo e de país, mas que são interpretações de realidade construídas em vista de 

orientar ações/lutas concretas. (CALDART, 2012, p.20)...’’ Principais elementos teóricos e 

metodológicos Com relação ao planejamento político criado nas últimas décadas, a pesquisa de 

NASCIMENTO (2013) evidencia que o governo federal começou em 2004 um processo de 

expansão das universidades públicas federais. Ainda de acordo com o autor:‘’ ….Dentre as 

iniciativas governamentais, destacam-se o Programa Expandir criado em 2005 e o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) instituído 

por meio do Decreto N° 696 de 24 de abril de 2007, aumentando as vagas nas universidades 

públicas federais. Assim como a criação do Programa Universidade para Todos (PROUNI) pela 

N° Lei 11.096, de 13 de janeiro de 2005…. (NASCIMENTO, 2013, p. 16) ‘’É interessante 

pontuar que o governo em vigência na época da efetivação dos elementos já citados além de 

propor o ultrapasse de limite nas fronteiras que cercavam a presença das Universidades somente 

em lugares pré-estabelecidos, promoveu também o aumento de instituições nas regiões norte e 

nordeste do país, principalmente. Os elementos sob a forma de dados que fundamentam este 

trabalho são advindos de sites governamentais como o do MEC (Ministério da Educação) e do 

INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas). De acordo com GUHUR (2010):‘’ A partir 

do final da década de 1990, com a constituição de um movimento nacional ‘’ Por uma Educação 

no Campo’’, o MST passou a disputar, em conjunto com outros movimentos sociais, a formação 

de políticas públicas para a educação. Nos anos 2000, suas ações no campo da educação se 

ampliaram, passando a incluir desde a Educação Infantil até a Educação Superior…..(GUHUR, 

2010, p. 17). ‘’ Assim, é de se observar uma tendência compactuante aos movimentos de luta e 

resistência como sendo fundamentais ao proporcionar maiores pressões ao Estado por 

assistências múltiplas, porém básicas, ao campo. Ainda no limiar que aborda como se 

caracteriza a classe campesina, o trabalho de MARQUES, 2008 apud WOORTMANN, 1990; 

TAUSSIG, 1980, surge como referência para o entendimento da questão. De maneira 

elementar, os conhecimentos aprendidos nos movimentos sociais desocultam as ideologias 

dominantes e contribuem para a humanização e politização dos indivíduos num processo 

mediado pelo diálogo, como enfatiza Freire (1987, p. 160) citado no trabalho de Batista (2006, 

p. 3). Considerações Abordar a questão da interiorização/ampliação das Universidades públicas 

no contexto político atual do Brasil torna-se um desafio de ser discutido a partir do momento 
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em que o período de incertezas quanto à permanência dos projetos expansivos é levado em 

consideração. No mais, o interesse pelo estudo e, por consequência, leitura mais aprofundada e 

abrangente, surge de vivências geográficas em aulas práticas durante a trajetória do curso. A 

real relevância do acesso às instituições de ensino superior por parte dos campesinos, por vezes, 

espalha-se no meio da própria historicidade do povo engajado na(s) luta (s) por libertação das 

amarras que sempre os oprimiram. Perceptivamente, os movimentos sociais advindos do campo 

vêm denunciando, cada vez mais, os problemas sociais no meio rural, especificamente o da 

educação que foi explicitado nesse breve trabalho. É sabido também que além da luta pelo 

acesso, deve-se, de fato, sistematizar uma proposta de ensino e educação adequada aos anseios 

dos sujeitos. 
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CARTOGRAFIA SOCIAL E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: UMA 

CONTRIBUIÇÃO PARA A EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 
Mara Edilara Batista de Oliveira,  

Matheus Gouveia 

Resumo: 

 

Dito de forma bem resumida, a área da Cartografia Escolar dentro da ciência geográfica é 

responsável por construir teorias e metodologias que facilita a apropriação da Cartografia por 

crianças na escola. Entretanto, quando estamos falando de contextos sociais de escolas 

marginalizadas, como as de bairros periféricos de grandes cidades, ou de comunidades 

tradicionais rurais ou do campo em geral, sentimos que a Cartografia Escolar não é suficiente 

no processo de apropriação de ferramentas próprias da Cartografia e das geotecnologias, por 

sujeitos que vivem em contexto de marginalização social. E é neste sentido que a Cartografia 

Social, que se enriquece nas teorias e metodologias da Cartografia Escolar entre outras áreas 

do conhecimento da Geografia, mas que traz à tona a importância da apropriação dessas 

ferramentas e tecnologias da Cartografia em processos de autogestão territorial, tem se nos 

mostrado como a possibilidade de se construir esses espaços educativos que se dão fora e dentro 

da escola, em uma rica troca de saberes organizadas em oficinas cartográficas que mobilizam 

as comunidades em torno da resolução de seus conflitos e do atendimento às suas demandas. 

Para além disso, estamos percebendo a riqueza na possibilidade dessas oficinas cartográficas 

se darem em escolas localizadas em seus próprios territórios, mediando conteúdos geográficos 

em projetos pedagógicos interdisciplinares nas escolas do campo ou aquelas localizadas em 

contexto de marginalização social, estimulando processos de autonomia relativa (OLIVEIRA, 

2015) que partem da educação, mas que tem como objetivo maior a autogestão desses 

territórios. Ao coordenar, desde 2017, junto ao CARTONOMIA – Grupo de Pesquisa para o 

Fortalecimento da Autonomia Territorial com Cartografia Social, experiências de Cartografia 

Social com comunidades tradicionais do território de organização do Fórum de Comunidades 

Tradicionais, movimento social que articula caiçaras indígenas e quilombolas dos municípios 

de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba, começamos a perceber que tanto a escola se mostrava 

como um importante espaço para se pensar e planejar o território dessas comunidades, assim 
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como os espaços em que se pensa e se planeja o território são importantes espaços de 

aprendizagem. Nos dois casos os processos se dão de forma educativa para toda a comunidade. 

Para a ciência geográfica o desenvolvimento do pensamento espacial está diretamente 

relacionado a questões de localização, situação e conexão de um determinado espaço e de seus 

elementos. Sendo assim, a Cartografia, enquanto campo do conhecimento da Geografia 

contribui com conceitos, metodologias e técnicas nesse desenvolvimento espacial das crianças 

nas escolas. Entretanto, essas técnicas e metodologias por anos foram construídas e controladas 

por instituições de poder. Na escola, a Cartografia apareceu apenas como um dos seus produtos, 

o Mapa, debruçava-se apenas sob sua leitura e interpretação. A outra parte do processo de 

construção do conhecimento que é o fazer, produzir mapas, continuou por muito tempo 

intocado e reservado aos engenheiros cartógrafos.  A Cartografia Escolar buscou retomar esse 

processo completo do conhecimento geográfico a partir da escola, o produzir, ler e interpretar 

mapas, entendendo-os enquanto a linguagem própria dessa ciência. Para isso lançaram mão de 

metodologias como a de produção de mapas mentais. Os mapas mentais consistem em exibição 

da identificação dos espaços experimentados partindo de representações prévias da realidade. 

(RICHTER, 2011, p. 133). Entretanto, a Cartografia Escolar não se apropriou por completo do 

geoprocessamento e das geotecnologias, entretanto, consideramos que esses elementos são 

essenciais para processos de autogestão do território e da expressão de sua 

multidimensionalidade. Já a Cartografia Social apesar de ter também o objetivo de retomada do 

processo de produção dos mapas pela sociedade, vem se preocupando com o contexto em que 

a comunidade, bairro ou escola que se automapeia está inserida. A partir de metodologias 

participativas e colaborativas, a Cartografia Social tem contribuído com um processo de justiça 

do conhecimento que facilita a apropriação dessas técnicas cartográficas de produção de mapas 

por comunidades marginalizadas, ou seja, que lhes foram negados o acesso a essas técnicas ao 

longo do processo de desenvolvimento desigual do capital, que distribuiu de forma desigual 

não só a riqueza, mas também o acesso ao conhecimento e à tecnologia (OLIVEIRA; 

GOUVEIA, 2018). Mais do que isso, acreditamos que a Cartografia Social pode ser uma 

importante contribuição da ciência geográfica com experiências educativas no e do campo que 

une processos de autogestão territorial com espaços de aprendizagem significativa. A 

aprendizagem significativa ou contextualizada (AUSUBEL, 2003), sempre foi um dos pilares 

da Educação do Campo, já a Cartografia Social, ao partir da resolução de conflitos da própria 

comunidade, pode contribuir na prática com uma aprendizagem significativa em escolas do 
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campo. Assim, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma reflexão em torno da 

Cartografia Social e suas possíveis contribuições no processo de apropriação de geotecnologias 

como ferramentas de problematização do contexto de conflito territorial em que as comunidades 

estão inseridas, a partir de espaços educativos que se dão dentro e fora da escola. Teremos como 

ponto de reflexão as experiências cartográficas coordenadas pelo CARTONOMIA, as quais 

tem se dado em contexto de comunidades tradicionais em situação de conflito e em luta. A 

nossa primeira experiência de Cartografia Social surge de dentro de um projeto pedagógico do 

Currículo de Educação Caiçara da Praia do Sono e Pouso da Cajaíba em Paraty, que se tinha 

como objetivo construir o Guia Turístico da Comunidade com Cartografia Social, 

problematizando os conflitos que permeiam o turismo desordenado que invade essas praias em 

alta temporada e dias festivos. Esse processo cartográfico - que tinha primeiramente o objetivo 

de elencar, com as crianças e jovens da escola, os lugares que gostariam de mostrar para 

visitantes da comunidade, que nada mais são seus espaços de brincadeira, de expressão de sua 

cultura e ainda do seu trabalho, e que representam antes de tudo sua própria identidade caiçara 

– acabou desencadeando com as crianças e seus familiares uma discussão em torno do turismo 

e da necessidade da comunidade planejar o território e seus conflitos. É em torno desses espaços 

que queremos discutir as contribuições da Cartografia Social para processos de aprendizagem 

significativa em espaços educativos rurais. Para Ausubel (2203):A aprendizagem é dita 

significativa quando uma nova informação (conceito, ideia, proposição) adquire significados 

para o aprendiz através de uma espécie de ancoragem em aspectos relevantes da estrutura 

cognitiva preexistente do indivíduo, isto é, em conceitos, ideias, proposições já existentes em 

sua estrutura de conhecimentos (ou de significados) com determinado grau de clareza, 

estabilidade e diferenciação (apud. MOREIRA, 2013, p. 05). Ou seja, o método da 

aprendizagem significativa diverge da aprendizagem mecânica. A aprendizagem mecânica é 

aquela tradicionalmente aplicada no ensino, pois se baseia na memorização, no sentido literal, 

sem significado, compreensão e integração com conhecimentos prévios, de forma que é 

possível o esquecimento total e foi base do paradigma da Educação Rural. Por outro lado, a 

aprendizagem significativa tem como fundamento a compreensão, incorporação substantiva e 

real do ensino com significado, implica, portanto, enfretamento de novas situações, de forma a 

dificultar o esquecimento, pois o conhecimento é estabelecido na estrutura cognitiva do sujeito 

que aprende e permite, por integração, dar sentido, a novos conhecimentos. Em suma, na 

aprendizagem significativa os novos conhecimentos são ancorados nos conhecimentos antigos, 
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adquirindo novos significados. Em comunidades tradicionais que carregam a sabedoria milenar 

de seus Povos ancestrais (conhecimentos prévios), se torna essencial processos educativos que 

promovam essa troca com os mais jovens da comunidade, aguçando nesses mais jovens a 

preocupação com o território e com o seu planejamento. Dessa forma, a Cartografia Social tem 

facilitado essa aprendizagem significativa ao colocar em debate os conflitos territoriais dessas 

comunidades em espaços educativos construídos por eles mesmos, e mediados por 

conhecimentos da Cartografia, do Geoprocessamento e das geotecnologias, os quais os foram 

negados historicamente. Referencias ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno. Nova Cartografia 

Social da Amazônia. In: ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de; JUNIOR, Emmanuel de 

Almeida Farias. (Org.) Povos e comunidades tradicionais: nova cartografia social. Manaus, 

2013.AUSUBEL, D.P. (2003). Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva 

cognitiva. Lisboa: Plátano Edições Técnicas. Tradução de The acquisition and retention of 

knowledge: a cognitive view. (2000). Kluwer Academic Publishers. CRUZ, V. C. Movimentos 

sociais, identidades coletivas e lutas pelo direito ao território na Amazônia. In: Onildo Araújo 

da Silva; Edinuzia Moreia Carneiro Santos; Agripino Souza Coelho Neto. (Orgs.). Identidade, 

Território e Resistência. 1ªed. Rio de Janeiro: Consequência, 2014, v. 1, p. 37-72.GOUVEIA, 

Matheus.; OLIVEIRA; MARA E. B. de. CARTOGRAFIA SOCIAL COMO SUBVERSÃO 

TEÓRICO-METODOLÓGICA. Cartografia Social Com Povos E Comunidades Tradicionais 

Na Região Da Costa Verde, Rio De Janeiro – Brasil. In: X Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU). “Ruralidades en América Latina: 

Convergencias, disputas y alternativas en el siglo XXI”, ISBN: 978-9974-8713-0-4 – Uruguay: 

Montevidéo, 2018.HARLEY, J. Brian. Mapas, saber e poder. In: Revista Confins, nº. 5. 

(jan./jun. 2009). Disponível <http://conFns.revues.org/index34html>. Acesso em 24 de agosto 

de 2009.MOREIRA, Marco Antonio. Mapas conceituais e aprendizagem significativa = 

Concept maps and meaningful learning. Instituto de Física – UFRGS. 2012. Disponível em: 

Acesso em: 20 de julho de 2013.OLIVEIRA; MARA E. B. de; GOUVEIA, Matheus. 

Cartografia Social Com Povos E Comunidades Tradicionais Na Região Da Costa Verde, Rio 

De Janeiro – Brasil. In: X Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural 

(ALASRU). “Ruralidades en América Latina: Convergencias, disputas y alternativas en el siglo 

XXI”, ISBN: 978-9974-8713-0-4 – Uruguay: Montevidéo, 2018.PORTO-GONÇALVES, 

Carlos Walter Porto. A reinvenção dos territórios na América Latina/Abya Yala. Conceptos y 
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fenômenos fundamentales de nuestro tiempo. In: Instituto de Investigaciones Sociales. 

Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, Mayo, 2012. 
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O “LUGAR” NO CAMPO: O PAPEL DA EDUCAÇÃO NO CAMPO NA 

EMANCIPAÇÃO DO ESPAÇO RURAL. 

 
        Luiz Fellype Xavier Costa1 

        Lara de Araujo Luzente2

  
Introdução 

 

Este artigo tem como proposta principal indagar a dissolução do pertencimento das 

crianças e adolescentes ao meio rural, tendo como recorte espacial a Escola Municipalizada de 

Jaceruba, na zona rural do município de Nova Iguaçu, localizada na Baixada Fluminense do 

Rio de Janeiro.  

De antemão a pressuposta delimitação espacial já desencadeia inúmeras atribuições e 

relações socioespaciais conflitantes - de expressões simbólicas, econômicas, sobretudo 

territoriais – passíveis de análise em diferentes escalas, considerando que se trata da análise de 

uma escola pública da zona rural de um município situado na periferia da região metropolitana 

do estado fluminense, ou seja, busca enunciar nesse artigo a representação da escola “da 

periferia da periferia”. 

 Entretanto, o texto tem como objetivo constatar como a educação no campo constitui-

se como um instrumento inexorável a fim do recrudescimento da valorização do meio rural 

através da edificação de práticas pedagógicas emancipatórias que introduzam criticamente a 

questão do espaço agrário brasileiro e seus arranjos socioespacias. Bem como, sobretudo, que 

reconheçam os sujeitos e suas práticas socioeconômicas, que são solapadas pela a pretensa 

valorização do modo de vida urbano em dentrimento do cotidiano rural, exponencialmente 

inferiorizado. 

            Embora que, conforme apresenta Alentejano (2003), na transição do século XX/XXI, 

há estudos que apresentam uma suposta “valorização” rural diante da modernização 

 
1 Graduando em Geografia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ; Estudante 
pesquisador do Grupo de Pesquisa de Geografias e Povos Indígenas – GEOPOVOS/CNPq. 
2 Graduanda em Geografia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ; Bolsista de extensão do 
Programa + Casas da Inovação/UFRRJ.  
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conservadora – fruto da revolução verde – enquanto os centros urbanos brasileiros 

experimentam problemáticas sociais latentes e abruptas limitações do seu modelo: 

 
Tais estudos, de um lado, destacam as mazelas dos grandes aglomerados 
metropolitanos, cada vez mais marcados pela violência, a miséria e a poluição; 
de outro, ressaltam a qualidade de vida possível num meio rural dotado de 
infraestrutura básica, mas com preservação ambiental e boa qualidade de vida, 
recuperando, de certa forma, uma visão idílica perdida do rural. 
(ALENTEJANO, 2015, p. 1) 
 

Todavia, essa valorização do meio rural por uma modernização seletiva, estruturada na 

mecanização, transgênia e agrotóxicos, desenvolve-se como substrato da capilarização do 

agronegócio deparando com duras críticas e atuações, que ainda segundo Alentejano, 2015, 

pág. 2 

 
A crítica a essa posição vem se encaminhando em duas direções básicas, de 
um lado, estão os que, concordando com o sentido geral da afirmação, criticam 
o caráter socialmente perverso e caro desta modernização e preconizam 
medidas que promovam maior equidade social no campo e não dependam de 
recursos estatais hoje cada vez mais escassos, de outro lado, estão os que 
destacam o caráter parcial e localizado — em cadeias produtivas e regiões — 
deste processo de modernização baseado no latifúndio, contrapondo-o ao 
padrão europeu de modernização da agricultura calcado na produção familiar, 
para afirmar o caráter econômico, social e ecologicamente mais justo deste 
último em relação ao primeiro. 
 

 

              Contudo, trabalhar o conceito de lugar nas escolas no campo configura-se como 

abordagem imprescindível da ciência geográfica a fim do resgate da valorização e o 

reconhecimento da cultura pelos alunos e alunas sobres as relações do meio rural, tendo em 

vista que o conceito de lugar assevera diferentes acepções acerca de sua dimensão espacial, o 

texto concebe, segundo Yi Fu Tuan (2013) o “lugar” como expressão do espaço vivido, no qual 

os sujeitos incrementam o sentimento de pertencimento ao desenvolverem uma relação afetuosa 

fomentadas a partir do uso e ligação ao espaço, portanto, perante o processo de globalização os 

lugares – em ordens e intensidades diferentes - são mundializados: 

 
(...) há lugares globais simples e lugares globais complexos. Nos primeiros 
apenas algunas vetores da moderninade atual se instalam. Nos lugares 
complexos, que geralmente coincidem com as metrópole, há profusão de 
vetores: desde os que diretamente representam as lógicas hegemônicas, até os 
que a elas se opõem. SANTOS (2002, p. 322) 

 

            Não obstante, a confluência desses lugares torna-se inevitável, cujo a informação e a 
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comunicação dão-se de forma instantânea e a mobilidade assume um papel irrefreável, para 

tanto, tudo é produzido alinhado a subsquente circulação, logo, pessoas, mercadorias, 

mensagens, estilo de vida, ideias são vigorosamente disseminadas, engendrando a 

desculturização (SANTOS, 2002) e consequente conflitos identitários são proeminentes. 

             A metodologia está pautada primeiramente em um levantamento de dados teóricos para 

que possamos situar a Educação no Campo como um objeto de luta e conquista dos 

trabalhadores (as) rurais. Após, realizaremos uma entrevista com a diretora da escola 

Municipalizada Jaceruba que se enquadrada como uma escola rural, tendo a maior parte do seu 

corpo discente de filhos (a) e netos (a) de agricultores, afim de saber como se da a prática 

pedagógica na referida escola. Por fim, detalharemos a entrevista unindo com o aporte teórico, 

para que haja uma comprovação empírica e teórica acerca do tema. Com isso, a pesquisa tem 

como debate principal discutir a Educação no Campo através do conceito de lugar que carrega 

consigo a dualidade do pertencimento e disputa.  

 

1. Dialogando com o conceito de Lugar para entender os lugares  

 

 De antemão, assumimos, ainda que brevemente, trabalhar a conceituação geográfica de 

lugar, sob as concepções de Yi Fu Tuan e Milton Santos, como aporte teórico inexorável a fim 

da reflexibilidade da realidade rural, por incorporar as contingências do cotidiano e o espaço 

vivido dos indivíduos, traduzidas aqui como prerrogativas essenciais para a compreensão do 

Lugar no campo. 

 Embora, aprioristicamente, reconheçamos que tanto Yi Fu Tuan e Milton Santos 

refrataram o conceito de lugar em ordens e nuances distintas, a final na história do pensamento 

geográfico tanto Tuan quanto Santos representam, respectivamente, verdadeiros avatares das 

correntes geográficas da Geografia Humanística e a Geografia Crítica, lançamo-nos ao desafio 

de discernir o Lugar a partir dessas duas acepções e buscar traçar elementos confluentes, que 

coadunem possibilidades de inferir o estilhaçamento identitário e informacional do meio rural, 

bem como asseverar, ainda que com obstáculos colossais, a imponente importância da 

Educação no Campo em reconfigurar essa realidade partindo da formação de indivíduos 

conscientes da potência e latência do seu lugar. 

 Nesse sentido, invocamos a teorização de Tuan (1993) ao conceber o lugar 

analogamente com a segurança, isto é, o lugar é elementarmente o local em que nos sentimos 
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seguros e a partir disso conferimos valores e sensações, mas não somente, o lugar também é 

constituído onde os indivíduos satisfazem suas necessidades biológicas e corpóreas de comida, 

água, trabalho, descanso, etc. 

 Ainda apoiado em Tuan (1993), o lugar é cristalizado através da perspectiva 

experiencial, perante a uma experiência não passiva, mas que compreenda a capacidade de 

aprendizado a partir da própria vivência. 

  Ademais, a experiência é concebida como um experimento audaz indissociável da 

construção da realidade, onde o ato de experienciar não é propulsionado e configurado pelo 

conhecido ou assegurado, mas sim como um empreendimento perigoso, que busque irromper 

com o estável. 

Além disso, em conformidade com Tuan, a experiência responsável por enveredar a construção 

do lugar pressupõe o sentimento e o pensamento na edificação do simbólico. Não obstante, a 

experiência que é responsável por enveredar a construção do lugar pressupõe o sentimento e o 

pensamento na edificação do simbólico. 

O sentimento humano não é uma sucessão de sensações distintas; mais precisamente 
a memória e a intuição são capazes de produzir impactos sensoriais no cambiante 
fluxo da experiência, de modo que poderíamos falar de uma vida do sentimento  como 
falamos de uma vida do pensamento. É uma tendência comum referir-se ao sentimento 
e pensamento como opostos, um registrando estados subjetivios, o outro reportando-
se À realidade objetiva. De fato, estão próximos às duas extremidades de um 
continuum experiencial, e ambos são maneiras de conhecer. (Tuan, 1993, p. 11) 

 

 Nessa contextura, Tuan (1993) compreende o “lugar” como expressão do espaço vivido, 

no qual os sujeitos incrementam o sentimento de pertencimento ao desenvolverem uma relação 

afetuosa fomentadas a partir do uso e ligação ao espaço. 

 Contudo, ao pensarmos o espaço vivido e sua inexorável representação derivada da 

experiência prática, a produção do espaço, em seu caráter multidimensional, pode também ser 

apreendida em outras duas dimensões teorizadas por Henri Lefebvre (2006): o espaço 

concebido e o espaço vivido; inexoráveis a compreensão do cotidiano. 

 A grosso modo, o espaço concebido é tido como espaço reservado aos intelectuais e a 

produção do conhecimento; isto é, as representações técnicas dos espaços se dão através do 

espaço concebido. Enquanto o espaço percebido, é o espaço compreendido não apenas pelos os 

sentidos perceptivos, mas também pelos os elementos da materialidade que o constituem 

(LEFEBVRE, 2006) 
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 Neste enredo, além do espaço vivido, buscaremos ater como o cotidiano assume uma 

narrativa importante na consolidação do lugar, afinal, “o lugar é o cotidiano compartido entre 

as mais diversas pessoas, firmas e instituições” e também configura-se uma dimensão espacial 

perpetrada pela materialidade (SANTOS, 2010). 

 Nesse caso, pretendemos apurar como a vida cotidiana rural é atravessada por 

dimensões e intervenções trazidas pela informação e a comunicação, que em tempos presentes, 

dissolvem-se pelo ciberespaço reverberando a nossa atual relação local-global com o mundo. 

Para tal, faz-se necessário remeter a célebre tese da revolução técnico-científico-informacional, 

que é substrato para a efetivação da globalização contemporânea, assinalada pela a 

cognoscibilidade do planeta, a unicidade da técnica e a convergência dos momentos (SANTOS, 

2009). 

 Todavia, o “lugar”, ainda segundo Milton Santos (2010), define-se como a máxima 

expressão espacial resultante da globalização, “condição e suporte das relações globais” 

(SANTOS, 2015, p. 156) onde “todos os lugares são virtualmente mundiais” (SOUZA, 1995, 

p. 65). 

 O lugar é nesse sentido resultado da divisão do trabalho, onde os lugares substratos do 

cotidiano tem como base tanto a cooperação e o conflito, pois ao mesmo tempo que expressa a 

individualidade (localidade) está intrinsicamente atrelado a globalidade. Entretanto, “mais 

importante que a consciência do lugar é a consciência do mundo obtida através do lugar” 

(SANTOS, 2012, p. 161-162) e a proximidade espacial exerce um papel imprescindível ao 

permitir “criar a solidariedade, laços culturais e desse modo a identidade” (GUIGOU, 1995, p. 

56 apud SANTOS, 2010, p. 589) 

 Doravante, a fim de conciliar as duas concepções de lugar ao cenário rural 

protagonizado pela Escola Municipalizada de Jaceruba, em Nova Iguaçu no Rio de Janeiro, 

atribuímos que a medida que o Lugar é constituído pelo espaço vivido e pela percepção 

experiencial que os indivíduos constroem através dele, o Lugar também intervém o dinamismo 

gerado pela a globalização, que a partir do seu aparato técnico e da informação – manuseada 

pelos centros de poder -, condiciona que as crianças consumam e fantasiem um lugar que não 

represente a sua realidade, culminando assim em uma negação do próprio cotidiano e de sua 

vida cultural. 

 

2. Estudo sobre a escola Municipalizada Jaceruba 
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 Mormente, é importante reiterar que se trata de uma pesquisa que se encontra em fase 

embrionária, provendo apenas de um levantamento prévio de dados qualitativos. Desse modo, 

O trabalho em questão coloca em debate as questões relacionadas a Educação do Campo na 

Escola Municipalizada Jaceruba. A vista disso, a escolha da escola é justificada por estar 

localizada dentro de uma Área de Proteção Ambiental (APA) em Jaceruba, logo no perímetro 

rural do município de Nova Iguaçu.  

 Isso posto, busca-se analisar como é realizada a prática pedagógica dentro dessa Escola 

do Campo3, para isso, foi realizado um trabalho de campo no dia 25/03/2019 para a Escola 

Municipalizada Jaceruba com intuito de entrevistar a diretora da escola, a fim de entender 

melhor as particularidades, desafios e até mesmo os anseios do corpo docente e discente. Além 

disso, é importante ressaltar que será averiguada a participação dos discentes em pensar o meio 

ambiente que eles estão inseridos e suas contribuições. 

  A pesquisa tem alguns questionamentos que precisam ser colocados em pauta. Dentre 

eles estão: Como se dá a Educação do Campo em áreas rurais, e quais são as suas 

particularidades? O trabalho docente relacionado a Educação do Campo é facilitado pela 

localização geográfica da escola? Os docentes que estão inseridos na escola passam por 

processos de formação específicos?  

 Por fim, precisa-se ressaltar a pertinência da Educação do Campo sob a ótica 

socioeducacional, visto que que a racionalionadade capitalista é predatória, a partir do momento 

em que estimula a consciência de que o urbano é superior ao rural, além de reordenar as 

 
3Sabendo que Caldart, 2012, pág 263, coloca que a prática pedagógica no campo deve se 0instituir através 

desses tópicos:  
 • Constitui-se como luta social pelo acesso dos trabalhadores do campo à educação (e não a qualquer educação) 
feita por eles mesmos e não apenas em seu nome. A Educação do Campo não é para nem apenas com, mas sim, 
dos camponeses, expressão legítima de uma pedagogia do oprimido.  
• Suas práticas reconhecem e buscam trabalhar com a riqueza social e humana da diversidade de seus sujeitos: 
formas de trabalho, raízes e produções culturais, formas de luta, de resistência, de organização, de compreensão 
política, de modo de vida. Mas seu percurso assume a tensão de reafirmar, no diverso que é patrimônio da 
humanidade que se almeja a unidade no confronto principal e na identidade de classe que objetiva superar, no 
campo e na cidade, as relações sociais capitalistas. 
 • A Educação do Campo não nasceu como teoria educacional. Suas primeiras questões foram práticas. Seus 
desafios atuais continuam sendo práticos, não se resolvendo no plano apenas da disputa teórica. Contudo, 
exatamente porque trata de práticas e de lutas contrahegemônicas, ela exige teoria, e exige cada vez maior rigor 
de análise da realidade concreta, perspectiva de práxis. Nos combates que lhe têm constituído, a Educação do 
Campo reafirma e revigora uma concepção de educação de perspectiva emancipatória, vinculada a um projeto 
histórico, às lutas e à construção social e humana de longo prazo. Faz isso ao se mover pelas necessidades 
formativas de uma classe portadora de futuro.  
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atividades do meio rural inserindo esse espaço dentro de uma lógica de agricultura capitalista, 

juntamente a esse projeto a eliminação das pessoas do meio rural, e a sua criminalização perante 

ao Estado que não prevê políticas públicas. (CALDART, 2012).  

 Nossas análises foram feitas a partir de dois momentos distintos que irão se completar 

no decorrer da pesquisa. O primeiro recurso para fundar nossa análise foi o Trabalho de 

Campo4, e o segundo recurso se deu na aplicação de um questionário para a diretora da Escola 

Municipalizada Jaceruba.  

 O questionário contou com as seguintes perguntas: 

 

Como se dá a prática pedagógica dentro de uma Escola do Campo? Há um diferencial? 

 Então primeiro, é importante lembrar que nós somos uma das escolas que pertencemos 

ao grupo de escolas com educação do campo, então dentro da Semed, a gente tem o setor 

vinculado a Educação do Campo, onde é trabalhado juntamente com própria Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro que favorece para gente essa formação de qualidade dos nossos 

professores do campo, porque na UFRRJ eles têm o curso de formação para os professores da 

Educação do Campo e esse curso abrange todas as 12 escolas do campo de Nova Iguaçu. 

 Esse curso de formação para gente é muito importante, é fundamental, porque os alunos 

do campo muitas vezes não se reconhecem como aluno da escola do campo, não tendo esse 

sentimento de pertença da escola. Isso fica muito marcado para gente, quando nós chegamos 

em sala de aula e perguntamos quem é filho de agricultor, ou neto de agricultor, os alunos 

acabam não ou se colocando ou não respondendo à pergunta, por conta do campo sempre nas  

grandes mídias ser colocado como um local de  atraso, e isso dificulta muito nosso trabalho. 

 O professor é muito importante para a construção da Escola do Campo, ele precisa sentir 

que aquele lugar representa alguma coisa para ele. Ele tem que se sentir parte, né, dessa 

educação que tem que ser diferenciada. E causar a diferença implica entender as 

particularidades da escola em que você trabalha. 

 

Os alunos se sentem pertencidos a essa área rural?  

 
4 É  necessário trazer a importância do trabalho de campo para a formação de Geógrafos, tal ferramenta que é 
embutida de empiria foi utilizada por muitos geógrafos nos primórdios da geografia, visto que ela era essencial 
para os estudos pioneiros da paisagem, vegetação, relevo e clima. Os Trabalho de Campo começaram a ser 
realizados nas grandes expedições geográficas realizados por escritores clássicos, como Humbolt, a fim de 
descobrir através da empiria aquilo que ainda não havia sido sistematizado. 
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 Então esse é o nosso primeiro passo, de tentar fazer esse reconhecimento desenvolver 

neles esse sentimento de pertença para que a gente possa trabalhar o campo não como um atraso, 

mas pelo contrário, daqui que as pessoas tiram seu sustento e alimento. Isso é fundamental. E 

aí dentro dessa perspectiva a escola ela tenta fazer esse trabalho de valorização do campo. A 

gente tenta procurar utilizar as coisas que são produzidas nas proximidades aqui dentro da 

escola até para mostrar para eles o quanto é importante a gente ter na nossa mesa alimentos 

feitos pela comunidade e até mesmo pela família. Além de alguns serem naturais e orgânicos. 

Nós tentamos sempre ter essa preocupação de estar falando, batendo na tecla e que hoje a gente 

pensa que o campo está isolado, mas isso de fato não acontece. 

 A minha experiência é de uma turma de 4º ano que eu pedi para que eles fizessem 

ilustração de como eles gostariam que fosse o bairro onde eles moravam, e eles desenharam 

coisas que para mim que não tinha nada a ver com a realidade local, fizeram shoppings, ruas 

asfaltadas, grandes hospitais, não que isso seja um problema que todo mundo quer a qualidade 

de vida, né? A gente quer viver num lugar que tenha política voltada também para cultura, mas 

os desenhos eram de coisas que não tinha nada a ver com a realidade deles. Depois disso a gente 

fez um trabalho reverso, nós fomos para o trabalho de campo, nós fomos andar pelo bairro. 

 Após essa atividade, refizemos a atividade inicial e no final teve um aluno que produziu 

uma redação maravilhosa dizendo que de fato reconhece o lugar onde vive, porque aqui é muito 

bonito e quando você não se sentir parte disso, você acaba não valorizando. E aí a gente deu 

muita ênfase nos problemas ambientais eu acho que primeiro passo é o  reconhecimento e 

valorização do campo, depois você pode partir por exemplo para as questões ambientais de 

valorização. Porque quando você valoriza a cachoeira, por exemplo, você não vai querer jogar 

lixo, você vai querer cuidar, vai preservar porque uma coisa que você gosta que você se 

identifica quando você não se identifica com isso você não tem nenhum sentimento de pertença, 

isso não era nada significante e hoje a gente tem conseguido fazer isso quando nós realizamos 

a semana de Meio Ambiente e prioriza ações que para poder valorizar o espaço. 

 Para finalizar, eu acho que a falta do pertencimento é um problema Cultural geracional, 

porém, a partir do momento que a gente começa a fazer o trabalho com as crianças, junto com 

os professores que também começam a valorizar o espaço de trabalho, essa realidade consegue 

ser modificada através da Educação, com um trabalho em conjunto com a comunidade. 

Algumas imagens da Escola Municipalizada Jaceruba 
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Figuras 1 e 2: Fotos da Escola  

               

 

Figuras 3 e 4: Horta Escolar 

             

 

Após a análise do questionário é perceptível a imponência da Escola do Campo em zonas 

rurais para trabalhar o pertencimento com os alunos e questões específicas a sua realidade. A 

escola precisa se moldar de acordo com o seu público alvo, atendendo suas demandas, para que 

no final o processo de ensino e aprendizado seja libertador. Como afirma Caldart, 2012, pág. 

261:  
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A realidade que produz a Educação do Campo não é nova, mas ela inaugura uma forma 
de fazer seu enfrentamento. Ao afirmar a luta por políticas públicas que garantam aos 
trabalhadores do campo o direito à educação, especialmente à escola, e a uma educação 
que seja no e do campo. 

 

3. Considerações finais 

 

 Isso posto, como resultado preliminar da pesquisa podemos perceber que o corpo 

discente da escola Municipalizada Jaceruba não se sentia pertencido ao espaço rural, pois 

buscavam a escola com o objetivo de se emancipar do campo, para que conseguissem se inserir 

no espaço urbano futuramente. 

 Porém a escola municipalizada Jaceruba revela o cuidado ao tratar as questões do campo 

com seus alunos, e fazer projetos que insiram a comunidade rural na escola, a fim de mostrar a 

importância da matéria-prima proveniente do campo. Assim, construindo uma formação crítica 

para a emancipação do pensamento, a fim de demostrar a total interdependência existente entre 

o rural e o urbano. Desse modo, suprimindo a reprodução do pensamento que o campo é 

subalterno, e amenizando as dicotomias entre os espaços. 
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Resumo: 

 

A propagação do conhecimento agroecológico tem ganhado espaço no campo brasileiro e sua 

territorialização vem acontecendo de várias formas, sendo uma delas, a criação em instituições 

de ensino, pesquisa e extensão de cursos formais de Agroecologia. Nos últimos quatro anos 

suas ofertas cresceram 69%, em diferentes níveis (Técnicos, Superiores e de Pós-Graduação). 

A educação formal agroecológica é um tema novo que vem se institucionalizando a partir dos 

anos 2000 no Brasil. Tema recente quando comparado com a trajetória da formação profissional 

agrícola. Essa longa trajetória dos cursos das áreas das ciências agrárias é marcada 

principalmente na década de 1960, pela incorporação do processo de industrialização na 

agricultura, denominado de modernização da agricultura, e difundido no campo através da 

transmissão de tecnologias oriunda do pacote da revolução verde. A partir desse período essas 

tecnologias serão incorporadas aos processos educativos (ensino, pesquisa e extensão) e coube 

à extensão rural difundir suas tecnologias para os agricultores. Assim, os cursos das ciências 

agrárias estão voltados a atender uma agricultura artificializada, de grande escala, intensiva em 

mecanização e insumos químicos. O perfil profissional que se deseja nessa formação é que 

sejam ‘experts’ em repassar modelos memorizados. Consequentemente, a memorização e a 

posterior repetição aplicada no espaço rural, geram uma educação acrítica e descontextualizada 

das realidades locais (SILVEIRA & BALEM, 2004). Ao contrário desse modelo os cursos de 

agroecologia propõem a construção de propostas curriculares que tenham condições de atender 

os sujeitos do Campo, baseados nas muldimensionalidades das territorialidades ao dialogar e 

respeitar as culturas locais. A interpretação científica e pedagógica da agroecologia traduzida 

em cursos nas instituições formais possibilita a construção de novos ‘olhares’ de sujeitos 

(alunos) sobre as relações entre sociedade e natureza. Destarte, esses processos formativos se 

inscrevem nos territórios de vida dos sujeitos, a partir da perspectiva integradora da dimensão 

simbólica e material (HAESBAERT, 2004; PORTO-GONÇALVES, 2017). Desse modo, parte-
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se da compreensão que essas propostas carregam uma abordagem contra hegemônica, segundo 

Souza (2017), uma vez que são frutos das resistências e da contraposição do modelo de 

agricultura capitalista desenvolvida no campo brasileiro. Dessa forma, entende-se que a 

compreensão do processo de expansão da educação formal agroecológica, ultrapassa a 

formação meramente prática e se articula com um projeto de agricultura de forma mais ampla, 

como um projeto politico, que fomenta a construção de um modo de vida e de habitar o espaço 

rural, para além da produção em que a terra, o território e a memória dos camponeses são 

elementos indispensáveis imbricados para se pensar a agroecologia enquanto modelo 

alternativo de desenvolvimento rural. Ressalta-se que vem ocorrendo um aumento desses 

cursos no país, em pesquisa realizada em 2013 por Balla, Massukado e Pimentel (2014) foram 

levantados à existência de 136 cursos de Agroecologia no Brasil, em pesquisa realizada em 

2017 Engelmann (2018) levantou a existência de 229 cursos, ou seja, houve um crescimento de 

69% em quatro anos. Dessa forma entende-se que educação formal agroecológica é um dos 

caminhos para o seu fortalecimento enquanto Ciência, à medida que coloca os sujeitos 

estudantes, professores e agricultores em processo de reflexão e ação, diante dos processos que 

envolvem o aprendizado de novas formas de produzir e socializar este conhecimento. Dentre 

as instituições que contribuíram com esse crescimento estão os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFs) que se encontram espalhados por todo o território nacional, e seu 

grande diferencial é a interiorização, o que possibilitou a expansão para regiões que 

anteriormente não dispunham de cursos profissionalizantes e superiores. Nos Campi desta 

instituição são ofertados cursos que vão do ensino básico até a pós-graduação em diferentes 

níveis, modalidades e regimes. No que concerne a Agroecologia na instituição foram mapeados 

75 cursos em 2017, o que corresponde a mais de 30% dos cursos no país (ENGELMANN, 

2018). Com objetivo de entender de que forma esta expansão esta de dando e quais os desafios 

encontrados no seu desenvolvimento, buscou-se através de uma pesquisa quali-quantitativa 

analisar a partir do olhar dos sujeitos alunos quais suas percepções em relação aos cursos 

Técnicos e de Tecnologia em Agroecologia do Instituto Federal do Parará (IFPR). Nosso recorte 

de pesquisa foram os cursos de Agroecologia do IFPR de quatro campi, no total participaram 

da pesquisa 239 alunos, correspondentes a 11 turmas (7 de Técnicos Integrados ao Ensino 

Médio e 4 de Tecnologia em Agroecologia). No Campus Capanema, foram aplicados 35 

questionários com os alunos do 1º e 2º ano, em Campo Largo foram 47 alunos, destes 21 
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correspondiam ao 1º ano do curso realizado no Campus e 26 alunos faziam o 4º ano do curso 

realizado na Escola Latino Americana de Agroecologia (ELAA), em Irati foram 74 alunos dos 

períodos da manhã e da tarde e em Ivaiporã foram 83, destes 51 eram do ensino técnico e 32 do 

superior. Os questionários foram aplicados entre os meses de abril e junho de 2019, continham 

13 questões entre abertas e fechadas. Cabe ressaltar que os cursos de Agroecologia tem como 

premissa básica atender principalmente o público oriundo do Campo, esse objetivo esta 

presente em todos os Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos (PPPCs) do IFPR, ao analisar 

esse dado constatou-se, que o curso que possui a maior quantidade de alunos oriundos do 

Campo são o da ELAA e do Campus Capanema, com 92,3% e 88,6% respectivamente, 

relacionando a origem com as relações que possuíam com o campo pode-se perceber que esses 

alunos também são os que mais possuem vínculos e redes com outros agricultores através de 

associações e/ou cooperativas, na ELAA o percentual foi de 61,5% e em Capanema foi de 

54,3%. Ainda sobre a origem dos estudantes relacionando os dados dos questionários entre os 

cursos Técnicos e de Tecnologia pode-se perceber algumas diferenças, em alguns campi os 

cursos técnicos tiveram índices de chegaram a 90% de alunos urbano como foi o caso do 

Campus Irati. No que diz respeito a se os alunos encontram dificuldades para permaneceram 

estudando, os alunos dos cursos técnicos não apresentaram grandes dificuldades, ficando o 

índice em 16,8%, já nos cursos de Tecnologia esse percentual subiu para 61% dos casos, esse 

público é caracterizado em sua grande maioria por adultos e trabalhadores, a média de idade 

entre os participantes da pesquisa foi de 33 anos, esse público muitas vezes já possui outras 

obrigações ligadas à sobrevivência, encontrando dificuldades para se manterem estudando, 

esses tem em média três anos de duração, os alunos que relataram maiores dificuldades para se 

manterem estudando foram os alunos do curso da ELAA. Dentre as principais dificuldades 

estão as financeiras e o deslocamento para se manterem estudando no tempo escola, pois, neste 

curso os alunos vêm de vários estados brasileiros e países da América Latina, e recebem uma 

bolsa para estudar, mas as bolsas constantemente atrasavam, dificultando a manutenção dos 

estudantes no curso. Nos cursos de Capanema, Campo Largo e Ivaiporã, dentre os maiores 

obstáculos relatados pelos alunos estão: a dificuldade de conciliar os estudos com o trabalho, o 

deslocamento, alguns alunos vem de outros municípios e muitas vezes encontram dificuldade 

com os horários dos transportes e das aulas. Outra questão levantada, foi se alunos do curso 

recebem algum tipo de auxilio (como bolsas de pesquisa ou extensão, auxilio transporte ou 
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alimentação, entre outros) que contribua no processo de manutenção do estudando durante o 

período do curso, tanto nos curso técnicos como nos técnologos os percentuais se aproximam 

de 50%, o que demostra que a instituição tem ofertado opções de auxílios que contribuem com 

a manutenção e permanência. Com relação à percepção dos alunos sobre o curso, se precisam 

ocorrer mudanças, nos cursos técnicos 30,7% dos alunos descaram que são necessárias 

mudanças, esse índice é bem maior quando analisados os cursos de tecnologia, nestes 72,6% 

alegam que precisam ter mudanças curriculares, dentre as principais mudanças, os alunos dos 

três cursos de Tecnologia em Agroecologia, destacaram quase que de forma unânime a 

necessidade de maior integração entre disciplinas teóricas e práticas e mais atividades práticas, 

o que consideram essencial neste curso. Com relação à atuação profissional a grande maioria 

dos estudantes dos cursos de tecnologia em 95,8% pretendem atuar na área, ja nos cursos 

técnicos esse índice é de 55,8%. Como considerações destaca-se que poucas turmas são 

compostas predominantemente de alunos oriundas do Campo, o que retrata que nos IFs do 

Paraná ainda existem muitas dificuldades que impossibilitam o acesso e muitas vezes a 

permanência dos alunos oriundos do Campo na instituição, mesmo que esta oportunisse um 

percentual significativo de auxilios via bolsas e auxilios. Para além da permanência, os 

processos de entrada também poderiam corroborar para aumentar esse percentual, no Campus 

Campo Largo, por exemplo, os editais de seleção são diferenciados para o curso, no qual é 

priorizado o público da agricultura familiar, mas mesmo assim, ainda não se conseguiu atingir 

50% dos estudantes do Campo na turma pesquisada. No Campus Ivaiporã o processo seletivo 

é comum aos demais cursos, não sendo priorizado o público do Campo. Pode-se perceber 

também que a origem dos alunos correlaciona-se com as relações estabelecidas no Campo, nos 

cursos que possuem maior número de alunos oriundos do Campo também possuem maior 

percentual de alunos envolvidos em redes por meio de associações e/ou cooperativas. Dentre 

as principais dificuldades para os alunos se manterem estudando estão principalmente às 

questões financeiras, as dificuldades de deslocamento, e a conciliação entre estudo e trabalho. 

Para os alunos dos cursos de Tecnologia em Agroecologia do IFPR um dos grandes gargalos 

ainda é a dificuldade de integração entre a teoria e prática das disciplinas, mas mesmo com 

dificuldades de várias ordens a grande maioria dos alunos, faz o curso porque pretende atuar na 

área, seja como técnico ou como agricultor. 
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O TERRITÓRIO ESCOLAR COMO ESPAÇO DE (RE)EXISTÊNCIA NO 
QUILOMBO MATA CAVALO 

 

Gabriel de Miranda Soares Silva1 
 

Introdução  

A Escola Estadual Professora Tereza Conceição de Arruda se localiza no quilombo de 

Mata Cavalo na área rural do município de Nossa Senhora do Livramento, a cerca de 60 

quilômetros de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. Ao longo do processo de luta pela 

terra e pelo reconhecimento da ancestralidade quilombolas dos que ali residem. A escola se 

apresenta como referência espacial de luta e resistência, que ao longo do tempo foi se 

fortalecendo formando um espaço de (re)existência no território quilombola.  

Nosso objetivo é de evidenciar as práticas sócioterritoriais que acontecem na 

comunidade estreitando a relação escola-comunidade. Buscaremos também apresentar as 

atividades desenvolvidas no espaço escolar que fortalecem a identidade e a resistência de 

professores, alunos e comunidade.  

Como aporte teórico e metodológico nos apoiamos em uma análise documental e 

bibliográfica, seguida de atividades de campo, registros fotográficos contando também com o 

auxílio de entrevistas com professores, gestores e comunidade, dando base para a construção 

desta pesquisa.  

 

Um Olhar Geográfico Sobre o Quilombo de Mata Cavalo 

O processo de ocupação da comunidade é repleto de conflitos, entre quilombolas e 

fazendeiros que adquiriram terras nos arredores do quilombo, as causas são as diversas, porém 

de nota-se que ainda persistem muitos remanescentes de quilombolas na comunidade. Castilho 

(2006), elenca que este processo tem início na ocupação das terras de Mato Grosso, no primeiro 

momento as terras foram doadas aos escravos alforriados. 

 
1 Discente do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGGEO) da Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT). Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Membro do Grupo 
de Pesquisas em Geografia Agrária e Conservação da Biodiversidade (GECA/UFMT/ CNPq). Email: 
soares.ufmt@gmail.com 
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No entanto, a partir de 1890, os negros começam a sofrer constantes tentativas de 

expulsão de suas terras, por fazendeiros que compravam ou grilavam terras nas proximidades. 

Por isso, muitas famílias foram obrigadas a vender seu direito de posse ou abandonar as suas 

terras, por falta de apoio político e pelo descaso da burocracia estatal.  

A partir de 1980, com a redemocratização do país e com as discussões para a elaboração 

da Constituição Federal de 1988, surgiu a proposta de legitimação das terras dos remanescentes 

de Quilombo, este fato incentivou os negros a retomarem suas terras em Mata-cavalo. E esse 

retorno aconteceu por duas vias: por compra ou assentamento não legalizado. 

No ano de 2000 a comunidade de Mata Cavalo recebe o título provisório emitido pelo 

Governo Federal, através da Fundação Palmares, porém a titulação definitiva destas terras ainda 

não foi entregue. Com o passar dos anos houve um retorno da luta pelo território e um “avivar” 

da identidade dos remanescentes quilombolas, que passaram a retornar as terras do quilombo e 

lutar pelo reconhecimento das áreas quilombolas.  

Como os remanescentes de quilombolas sofreriam inúmeros ataques decidiram migrar 

da área do quilombo para a periferia das cidades da Região Metropolitana do Vale do Rio 

Cuiabá (RMVRC), se fixando principalmente nas cidades de Nossa Senhora do Livramento, 

Várzea Grande e Cuiabá, na figura 01 observamos os municípios que compõe a (RMVRC). 

Cabe ressaltar que o município de Nossa Senhora do Livramento, se localiza cerca de 

32 Km da capital do estado Cuiabá. De acordo com o último censo demográfico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município possuía em 2010 cerca de 11.609 

habitantes, se caracterizando assim a segunda menor população presente na RMVRC, onde 

apenas 4.242 se encontram na zona urbana e os outros 7.367 na zona rural, se tornando o 

município com maior população rural na RMVRC. 
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Figura 1: Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá  

Organização: Gabriel Silva, (2017). 
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Hoje a organização política da comunidade está dividida em regiões ou complexos: 

Mata Cavalo de Cima, Mata Cavalo de Baixo, Mutuca, Estiva, Capim Verde e Aguassú, como 

evidência a figura 2. Cada região do quilombo possui uma liderança feminina, evidenciando o 

papel das mulheres na luta na comunidade. 

 

Figura 2: Mapa do Quilombo com divisão por associações2  

 Fonte: Déborah Moreira, (2016). 

 
2 Esta Imagem correspondente à pesquisa intitulada “Território, luta e educação: dimensões pulsantes nos 
enfrentamentos dos conflitos socioambientais mapeados no Quilombo de Mata Cavalo”, escrita por Déborah Luíza 
Moreira, no ano de 2016. Arte: Cristiane Almeida. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 14 – Educação do/no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
7181 

 

Trajetórias de Uma Escola no Quilombo 

A luta por uma educação de qualidade permeia estes processos de luta pela terra, onde 

a escola sempre se fez presente no quilombo, foram anos de luta e (re)existência junto a 

secretarias de educação para que se implantasse no quilombo uma escola com infraestrutura de 

qualidade para os alunos que ali se encontram.  

Segundo os registros e as professoras quilombolas a primeira escola no quilombo foi 

construída na década de 1940, com a doação de uma pequena área para uma sala, na mesma 

década a escola encerrou suas atividades. Nos anos seguintes a comunidade começou a se 

articular para que os alunos não necessitassem ir a área urbana do município e estudar ali 

mesmo, outras escolas foram implantadas na comunidade, porém sempre com infraestrutura 

precárias, com salas ao ar livre, falta de material escolar, no ano de 2008 se implanta uma escola 

estadual no quilombo, dotada de uma infraestrutura melhor comparada as escolas anteriores, no 

ano de 2012 inicia a construção da Escola Estadual Professora Tereza Conceição de Arruda nas 

margens da rodovia MT – 060.  

Na pesquisa desenvolvida pela professora e remanescente de quilombolas Abreu (2019), 

evidencia que foram seis escolas até a construção da Escola Estadual Professora Tereza 

Conceição de Arruda, como demostra figura 3 com a linha do tempo, desenvolvida pela autora.  

Figura 3: Linha do Tempo da Educação Escolar da Comunidade de Mata Cavalo 

Fonte: Adrianny Abreu, (2019). Arte: Cristiane Almeida. 
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 Assim com a construção do prédio padrão das escolas estaduais, todo o processo de 

educação da escola foi pautado nas orientações curriculares da educação quilombola e na lei n.º 

10.639/03, atendendo todas as modalidades da educação básica, Ensino Fundamental I, Ensino 

Fundamental II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), na figura 4 observamos 

a fachada do prédio da escola. 

Figura 4: Fachada da Escola Prof.ª Tereza Conceição de Arruda 

Fonte: Gabriel Silva, (2017). 

Assim a escola possui um currículo inclusivo, proposto pelas Orientações Curriculares 

para Educação Escolar Quilombola da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso 

(SEDUC), estas disciplinas são compartilhadas em três núcleos: Práticas em Tecnologia Social; 

Práticas em Cultura e Artesanato Quilombola e Práticas em Técnicas Agrícolas, ambas 

aplicadas no Ensino Fundamental e Ensino Médio, promovendo um processo de ensino-

aprendizagem integrador, aplicando os saberes tradicionais aos conceitos científicos.  

Na disciplina de Práticas em Tecnologia Social os eixos de articulação são: 

Ensino Fundamental: 
1 - Pensando a Sustentabilidade do Planeta Terra.  
2- Introdução à Tecnologia Social no Brasil.  
3 - Tecnologia Social e Sustentabilidade. 
4 – O Trato do Solo: Ideias e Práticas Sustentáveis para trabalhar com o solo.  
5 – Pensando o uso dos Recursos Hídricos e Tecnologia Social.  
6– Alimentação Saudável como prática de Tecnologia Social.  
7- Tecnologia Social e Direitos Humanos.  
8 - Projetos Experimentais em Tecnologia Social.  
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Ensino Médio: 
1 – História das Técnicas Agrícolas e de Plantio em espaço quilombola.  
2 – Introdução ao Cooperativismo e Agricultura Familiar.  
4 – Agroecologia como prática de Tecnologia Social.  
5 - Vivendo e habitando em região quilombola: Habitações Sustentáveis.  
6 – Energia Limpa e práticas tecnológicas sociais.  
7 – Projetos Experimentais em Tecnologia Social.  
8- Tecnologia Social e Direitos Humanos. (MATO GROSSO, 2010, p. 160). 
 

Já nas Práticas em Cultura e Artesanato Quilombola, os eixos são articulados em: 

Ensino Fundamental: 
1 – Introdução: A cultura em espaço quilombola.  
2 – O direito de saber: resgatando saberes artesanais e culturais em espaço quilombola.  
3 – Arte de Ser e Arte de Fazer: o artesanato quilombola como fonte de renda. 
4 – Festas e Vivências Culturais em espaço quilombola.  
5 – Turismo Cultural em espaço de Quilombo.  
6 - Projeto de Cultura e Artesanato em Espaço Quilombola. 
 
Ensino Médio: 
1 – Introdução: Produção e Comercialização de artesanato quilombola: Feiras, Eventos e 
Negócios.  
2 - Técnicas de Vendas de Artesanato Quilombola.  
3 – Produção Venda e Comercialização de Artesanato Quilombola.  
4 – Cooperativismo em Artesanato Quilombola. 
5 – Introdução a Economia Solidaria, Venda e Comercialização de Artesanato.  
6 – Projetos de Cultura e Artesanato em Espaço Quilombola. (MATO GROSSO, 2010, p. 160-
161). 
 
E os eixos que norteiam as Práticas em Técnicas Agrícolas, são: 

Ensino Fundamental: 
1 – História da Arte do Plantio no decorrer da história da humanidade.  
2 – A Revolução Agrícola. 
3 – Técnicas de Plantios na África Atlântica Pré-Colonial.  
4 – Saberes africanos e técnicas de plantio.  
5 – Introdução ao Sistema de Mutirão e o uso do solo em espaço quilombola.  
6 – Introdução ao Cooperativismo e produção agrícola.  
7 – Projeto de Técnicas Agrícolas em Espaço Quilombola. 
 
Ensino Médio: 
1 – Introdução à Agricultura Familiar.  
2 – Arte de Plantio em Espaço Quilombola.  
3 – Resgatando Saberes: Arte do Cultivo do Solo em Espaço Quilombola.  
4 – Sustentabilidade e Técnicas de Produção Agrícola em Espaço Quilombola.  
5 – Produção e Comercialização. 
6 - Questões Agrárias em território quilombola.  
7- Projetos Experimentais em Técnicas Agrícolas em Espaço Quilombola. (MATO GROSSO, 
2010, p. 161-162).  
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Estas disciplinas são aplicadas no contra turno das aulas, assim os alunos cursam o 

currículo comum e o currículo proposto desta base diversificada, reforçando a (re)existência e 

a identidade de crianças e jovens com a cultura e os saberes quilombola. 

Algumas das práticas valorizadas na escola como a dança, as vestimentas, o artesanato, 

a culinária fazem parte do cotidiano da comunidade como no cotidiano escolar, trazendo a 

comunidade para dentro da escola e preparando os alunos para a vida em sociedade, 

promovendo a valorização da identidade do ser negro e quilombola, diminuindo as narrativas 

preconceituosas da sociedade contemporânea.  

Observamos na figura 5 que as manifestações culturais são visíveis nos corredores da 

escola, as corres e estampas nas vestimentas demostram a ancestralidade. 

Figura 5: Ilustrações nos corredores da Escola Prof.ª Tereza Conceição de Arruda   

Fonte: Gabriel Silva, (2017). 

 Todo ano a escola recebe a comunidade prepara uma feira em comemoração ao dia da 

consciência negra, a escola ocupou este espaço para a apresentação de danças e ritmos 
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africanos, com várias apresentações onde os alunos se apresentaram a comunidade. Além das 

apresentações este espaço também foi utilizado para a um manifesto em defesa do movimento 

negro quilombola, que luta para a identificação da área onde se encontra a escola, seja 

reconhecida como uma área quilombola. 

 Os ritmos, danças e poemas demostravam a alegria de uma comunidade, em demostrar 

que neste espaço escolar a cultura negra era valoriza e cultivada. Durante a feira cultural na 

escola havia várias atividades sendo desenvolvidas como a confecção de turbantes e trança de 

cabelo, exposições de roupas e utensílios expirados na moda afro-brasileira, exposição de 

bonecas e doces típicos, como demostra as figuras 6. 

Figura 6: Apresentação de Dança 

Fonte: Gabriel Silva, (2017). 

 A escola recebe neste espaço toda a comunidade da Região Metropolitana do Vale do 

Rio Cuiabá, como a vista de escolas de Cuiabá e Várzea Grande. Este espaço de troca de saberes 

é importante do âmbito escolar já que se comemora a consciência negra e é importante 

compreender sobre o processo de influência da África e dos africanos no processo de construção 

e consolidação da nação brasileira. 

  

A Escola Como Um Território de (Re)existências 

 O espaço escolar é repleto de nuances e pluralidades, já que é na escola que se 

constrói a cidadania das crianças e adolescentes. Identificamos que este espaço na comunidade 
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serve de base para a luta da legitimidade e se configura como um território de (re)existências.   

Neste sentido ao se apoiar na leitura de Santos (2007), Nora (2019, p. 106-107), destaca que  

para muitos, o acesso ao território é esse pleno exercício de seus direitos culturais, 
pois o território é dotado de política, poder e história. É no território que se apresentam 
os fatos históricos, geográficos e políticos que caracterizam ou identificam uma nação. 
O conceito de território herdado da modernidade é questionável, pois a abordagem se 
foca no território em si e não em seu uso, sua relação política e o resultado dessa 
relação.  

 

Neste sentido a autora destaca a importância dos aspectos políticos e culturais, que 

implicam na definição de territórios.  Observamos que ao realizar as atividades no âmbito 

escolar a comunidade territorializa este espaço, e o defende ao contribuir com a luta pela terra, 

e pela identificação como remanescentes de quilombolas.  

Outra frente de luta da comunidade, foi para que a escola fosse composta por 

profissionais quilombolas, técnicos, professores e gestores, luta esta que foi árdua junto a 

Secretaria de Estado de Educação, até que no ano de 2018 o quadro de funcionários é 

majoritariamente composto de remanescentes quilombolas.  

O espaço escolar também se faz presente no cotidiano da comunidade como um espaço 

de encontro e de prática de lazer para os jovens, também para a realização de palestras e cursos 

profissionalizantes e reuniões das associações presentes na comunidade. A escola foi construída 

sob os pilares da luta da comunidade e é utilizada para a manutenção desta luta, reproduzindo 

as narrativas de empoderamento e resistência do povo quilombola no cenário contemporâneo.  

 

Algumas Considerações   

A escola se apresenta como importe marco no território quilombola, assim este espaço 

é o responsável pela valorização da cultura afro-brasileira nos jovens quilombolas que ali se 

encontram. No âmbito escolar é importante que professores também valorizem este trabalho 

desenvolvido e buscar sempre que os alunos compreendam tamanha a importância dos africanos 

na construção da nação brasileira. 

Na comunidade a escola se configura como eixo central de articulação, entre as 

diferentes associações e representantes da comunidade, além de servir como ponto de encontro 

para assembleias e debates. Fato que deve ser visto com um olhar plural sobre as diferentes 

manifestações política no quilombo, a escola é um espaço acolhedor onde alunos, professores 

e gestores são responsáveis por manter esta pluralidade.    
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APRENDIZAGEM NO CHÃO DA ESCOLA 

As Atividades Agro-pedagógicas na Escola Estadual Adalgisa de Paula Duque 

 

Gabriel Duque Coelho Novaes1 

 

Resumo 

 Este trabalho retrata sobre um estudo de caso, em que o cientista social encontra, na atividade do mutirão, 
um olhar para as interações sociais no contexto de trabalho coletivo, no espaço escolar, apresentando-se um ângulo 
de análise oportuno para novas interpretações sociais. Para tanto, a observação participante foi utilizada como 
instrumento de investigação na Escola Estadual Adalgisa de Paula Duque, localizada no perímetro urbano do 
município de Lima Duarte (MG), que reúne um grupo bastante diversificado de alunos oriundos de várias 
comunidades, vilas, roças e cantos de toda região em torno do município. Neste lugar acontecem atividades “agro-
pedagógicas” que estão direcionadas para construção de canteiros e hortas na escola e reocupação dos espaços 
externos através do trabalho voluntário. A pesquisa é fruto do envolvimento deste pesquisador com as ações 
coletivas, junto com os jovens da escola, conforme as decisões produzidas socialmente no lugar. Tem como, um 
dos objetivos descobrir as potencialidades de interconexão entre a educação do campo e o debate acadêmico, que 
emerge atualmente na agenda antropológica - “Antropologia da educação” -, via que favorece as convergências de 
teorias, da aprendizagem e da prática, com os processos de interesse sociocultural no campo da educação. Além 
de valorizar as práticas escolares na perspectiva dos conhecimentos tradicionais, em virtude da educação e do afeto 
em comunhão no chão do espaço escolar, uma oportunidade para refletir como vivências integrativas favorece 
uma educação dialógica e popular. 

 

Introdução 

 A relação deste trabalho com a Escola só foi possível a partir da aproximação com a 

rede de professores de Lima Duarte e do entorno da região, que fazem parte do núcleo de 

pesquisa-ação TRAME (Trabalho, Movimentos Sociais Populares e Educação do Campo) da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Este grupo de professores tem promovido 

diálogos e atuações com as escolas da região, na perspectiva de construir parcerias que 

engendram novos horizontes para educação crítica e, também, realizações ligadas às políticas 

do campo2.  

 
1 Graduação em Ciências Sociais no Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Juiz de Fora 
(ICH/UFJF), e-mail: gabriel.d.coelho@gmail.com  
2 No artigo, “As trajetórias e as Estratégias adotadas para Defesa das Escolas do Campo do Município de 
Lima Duarte - Minas gerais” (2016), os professores/pesquisadores apresentam à necessidade de um movimento 
em defesas das escolas do campo. O texto traz um breve diagnóstico dessa situação, e propõem novas práticas 
pedagógicas para fortalecer a luta pelas escolas do campo da região. 
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 Nosso caso exige um olhar para o movimento de contestação política e social, e graças 

à rede de professores de Lima Duarte, existe um debate na região sobre a educação do campo3. 

Este investimento tem a ver com a resistência, pela falta de investimentos do governo para 

educação brasileira, ainda mais sobre os ataques que algumas escolas do campo têm sofrido na 

região e no Brasil em geral. Especificamente, o projeto orientado pelos professores objetiva 

incentivar as “práticas agro-pedagógicas” que disseminam discussões interdisciplinares, com o 

propósito de buscar estudos e intervenções sobre as práticas pedagógicas geradas em torno da 

terra. Um processo educativo que vincula ação cultural, terra, água, ambiente e sua preservação 

a partir de plantações de árvores, mudas, coleta de sementes, ervas medicinais etc. Enquanto 

possibilidades de educação que buscam a sensibilização dos educandos e educadores em relação 

aos meios em que vivem, ou seja, ambientais, sociais, culturais, bem como suas inter-relações 

(TONZONI-REIS, 2006) 4. Estas potencialidades ocorrem a partir dos mutirões, uma prática de 

trabalho coletivo e reflexivo que lida com a terra, em que todos participam em prol na 

modificação de um espaço físico e social.   

 No presente texto estaremos delimitando como campo de reflexão o desenvolvimento 

deste projeto na Escola Estadual Adalgisa de Paula Duque, onde, mais concentram as decisões 

e orientações referentes às práticas educativas na região atualmente. Neste sentido, o existente 

trabalho também dispõe a possibilidade de analisar alguns episódios, que advém da inserção na 

escola e abrem porteiras para refletir aspectos teóricos da agenda antropológica - na percepção 

do ambiente, nas relações humanas, nas experiências compartilhadas, ou seja, nas dinâmicas 

intersubjetivas que acontecem no espaço escolar. Em oportuna busca de uma imersão prática 

lado a lado com as pessoas e entre os diálogos interdisciplinares dentro da escola, onde os 

saberes e conhecimentos tradicionais sejam os elos com a teoria frente ao debate acadêmico.  

Dos Corredores e Salas ao Chão e Terra.  

 
3 Relacionado com as ações do projeto “Práticas agro-pedagógicas em contexto escolares”, que corresponde um 
movimento de ação coletiva de políticas públicas em que os professores, colaboradores e agentes políticos 
articulados da região comprometeram incrementar, com respaldo de acordo com os parâmetros curriculares 
nacionais e de implantação pelo Ministério da Educação, O Decreto nº 7.352/2010, que dispõe sobre a política de 
Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). 
4 Para saber mais e compreender melhor a contribuição dessa temática: “TONZONI-REIS, Marília Freitas de 
Campos. Temas ambientais como “temas geradores”: contribuições para uma metodologia educativa ambiental 
crítica, transformadora e emancipatória. Educ. rev. [on-line]. 2006, n.27. pp. 93-110”. 
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 Antes de aprofundar nas observações, vale trazer dados preliminares da escola, para 

situar o leitor, frente a historia institucional e justificar a proposta da pesquisa. De acordo com 

a Proposta Pedagógica da E.E. Adalgisa de Paula Duque (2016), o inicio da escola começa ser 

traçado no município pela Fundação Cultural Lima Duarte, que em 30 de março de 1951, instala 

o Ginásio Lima Duarte. Durante o ano de 1954 até 1989 aconteceram algumas alterações 

relacionadas ao nome e o espaço que da origem a Escola, que, logo, se agregou ao Ginásio 

poliesportivo. Entretanto, em 04 de julho de 1989, o governador do Estado na época, Newton 

Cardoso, sanciona a lei nº 9.879 que autoriza mais uma vez, mudar e nomear a Escola Estadual 

da cidade de Lima Duarte para Escola Estadual Adalgisa de Paula Duque. Este nome foi uma 

homenagem à esposa5 do médico Dr. Nominato de Paiva Duque que teve uma vida de prestígio 

público, exercendo os cargos de Vereador, Presidente da Câmara e Prefeito Municipal em Lima 

Duarte por alguns anos. 

 A E. E. Adalgisa de Paula Duque funciona em três períodos: manha, tarde e noite, além 

de compor duas unidades - localizado na zona rural do município - Distrito de Conceição de 

Ibitipoca e no Distrito de São Domingos da Bocaina. Segundo os números apresentado nas 

Propostas Pedagógicas da Escola de 2016, opera com o Ensino Fundamental e Anos finais, 

aproximadamente com 460 alunos/as; com Ensino Médio Regular 380 alunos/as; a Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) com 58 alunos; o Magistério com 42 alunos/as. No total, aproxima 

de 940 alunos/as, além dos professores/as funcionários, corpo administrativo e outros não 

contabilizados. Como escola de referência na cidade recebe uma população diversificada, visto 

que o público residente da zona urbana somam-se crianças e jovens advindos das comunidades 

rurais.  

 Enquanto a fachada da escola é pintada de tinta laranja e amarela, por dentro é colorida, 

aconchegante e rústica. Uma construção antiga, com a estrutura física de um “U”, aberta pelo 

grande varandão ao entorno, às paredes pintadas, cheias de gravuras, avisos, cartazes, artes, 

frases e grafites, preenchem os espaços entre as salas, que por sinal, ficam em volta do pátio 

central. Neste, um Jequitibá antigo, quase ao centro brinda com a sua sombra todos que estão 

 
5 A senhora Adalgisa foi presidenta da Legião Brasileira de Assistência, onde ajudou muitas pessoas e organizou 
eventos na cidade. Como curiosidade, devota de Nossa Senhora Imaculada Conceição, Dona Adalgisa veio a 
falecer no dia em que a Igreja Católica realiza festas a Nossa Senhora em 08 de dezembro de 1987. 
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diante dela. Bem arborizada, a escola passa um semblante alegre, jeitoso e particular, como uma 

escola pública, bem semelhante a outras escolas de pequenos municípios e tradicionais dignas 

de se abraçar. 

 A estrutura física da escola é antiga, mas conservada; com duas entradas, a principal dá 

para um jardim que além de flores e plantas, tem um bicicletário que nem sempre consegue 

agregar todas as bicicletas. Em direção ao hall de entrada, encontra-se a secretária, bem 

espaçosa, com cinco mesas - cheias de papeis acumulados como se fossem processos ou 

documentos que ainda não foram terminados - mas divididos e organizados de acordo com as 

funções administrativas; Ao lado, tem a sala da direção, que também é o lugar onde guardam 

os troféus de competições e participações, certificados na estante e instrumentos musicais; Em 

frente, está a sala dos professores, que tem uma mesa cumprida, um quadro negro ao fundo e 

dois banheiros (uma para pessoas com acessibilidade). Seguindo ao longo do corredor, uma 

sala de informática com computadores mais antigos e outra sala de multimídia com tintas, 

materiais pedagógicos, revistas, jogos e brinquedos, que inclusive, também é um lugar onde 

acontece uma rádio comunitária de protagonismo juvenil aos sábados. As duas salas pelo visto, 

ficam trancadas e só podem ser acessadas com autorização.  

 Ao todo são 13 salas de aula no circuito da escola – entrei em algumas, outras apenas 

passei visto a porta - com boas instalações, ventiladores, tomadas, grades nas janelas, pequenas 

rachaduras e algumas carteiras novas outras bem antigas, mas que fazem parte da história viva 

da Escola. Os banheiros são bem antigos, não há espelhos, com algumas portas das cabines 

quebradas, e também, há outro banheiro bem menor, onde tem um chuveiro. Tem uma grande 

cozinha no formato de “L” (sempre com muitas panelas no fogão industrial), onde dá para o 

galpão cumprido e preenchido por uma mesa enorme que é utilizada para as refeições. Para 

mais, a escola contém uma sala que é usada como almoxarifado, onde são guardados os 

materiais de todo o tipo, pedagógico, limpeza, construção, eletrônicos, cabos, ferramentas, 

mangueiras, bolas, roupas e outras coisas que consistem ser destinados para funções internas e 

externas da escola.  

 Já o espaço externo, é bem amplo, pode-se dizer que é bem maior do que a parte interna. 

Toda vez em campo, surge um novo detalhe, canto e espaço, lote ou zona pertencente à escola; 

em um dia parado na calçada em frente à escola, junto com alguns administradores e alunos, 
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todos são chamados com atenção para olhar o horizonte, aos pastos e morros que estão à frente 

daquele local, e surpreendido, “bem lá em cima, onde está àqueles jumentos e vacas, ao pico, 

onde se tem aquela árvore, tudo isso pertence ao terreno da escola”. Aqui, as observações 

ganham mais sentido, pois a proposta desta ação socioeducativa (projeto agro-pedagógico) abre 

uma janela de observação junto aos sujeitos envolvidos, crianças, jovens e adultos que 

interagem e consolidam, a partir das práticas e teorias de cunho popular, constructo de valores 

e de técnicas a respeito à natureza, cultura e agricultura. Na recuperação do ambiente fora das 

salas de aula, onde os indivíduos presentes na escola constroem os próprios sentidos sociais, 

locais e coletivos, uma vez que as relações constituídas acabam tornando reflexos dos meios 

sociais e das adaptações cotidianas. 

 O foco da participação junto à escola está nas atividades de trabalho coletivo e do 

mutirão, que envolvem um diversificado conjunto de pessoas como jovens dos seguimentos da 

Educação Básica e do Ensino Médio, professor(x)s, funcionário da secretaria e serviços gerais. 

Ainda há alguns pais de alunos que se sensibilizam com as atividades, cidadãos do centro e do 

entorno, ex-alunos que circulam no ambiente da escola e universitários extensionistas. Apesar 

de parecer muito, são poucas as pessoas que estão sempre nas ações, visto que as atividades 

resgatam aspectos da autonomia e da colaboração em um tempo configurado para cada pessoa. 

No entanto, esta forma também reflete um incentivo de pertencimento que inclui sujeitos afins 

do trabalho de transformação e mobilização social.  

Questões e Observações da Participação 

 Evidentemente, como sugere Brandão (1988), a pesquisa participante dá partida a uma 

perspectiva da realidade social, concreta da vida cotidiana e dos processos coletivos em suas 

diferentes dinâmicas e expressões. Na partilha da pesquisa com os sujeitos, em ângulos cada 

vez mais amplos, é preciso um olhar sensibilizado para o campo, onde existem significados 

concretos e simbólicos nos momentos das vivências experimentadas. Em nosso caso, podemos 

reconhecer a potencialidade dos mutirões como ritual de trocas de saberes, que agregam a 

participação social e objetivos comuns para a construção de espaços, uma vez que servem à 

realidade social que os sujeitos cativam e a gestão da Escola deseja implantar para realização 

concreta do lugar. 
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 Neste caso, a progressiva participação deste trabalho na escola apresenta a possibilidade 

de que este educador em formação seja parte das dinâmicas entre os sujeitos populares. 

Tomando como ponto de partida a educação popular que não é simplesmente uma atividade 

pedagógica para ensinar alguma coisa, “mas um trabalho coletivo em si mesmo”. Em outras 

palavras, é na busca de sentido em que “a vivência do saber compartido cria a experiência do 

poder compartilhado”. (BRANDÃO; ASSUMPÇÃO, 2009, p.35). Além disso, os princípios, 

procedimentos e intencionalidades surgem de acordo com os compromissos assumidos nas 

situações do trabalho coletivo, enquanto processos de produção de um conhecimento popular.  

 Por meio do contato continuado nas atividades de mutirão, que se entende como um 

modo típico de sociabilidade no trabalho6, onde envolve através da ação as relações dos 

sujeitos, como agentes locais que interagem ao situarem dentro do diálogo e pelo convívio da 

experiência. As ações que ocorreram nos canteiros, na poda do bambuzal e das bananeiras, na 

montagem da tenda, na sala de aula ao ar livre, arando a terra, plantando roças de milho e 

mandioca, manejando as espécies nativas, recolhendo os entulhos, reciclando materiais e ainda, 

em reuniões de planejamento. Estes elementos são exemplos de atividades que decorreram da 

vivência em campo, mas para delimitar este trabalho, vamos refletir a partir de três aspectos 

que são relevantes: a primeira questão estar relacionado com as possibilidades e os limites que 

a educação do campo enfrenta no espaço da escola, ou seja, quais são as condições sociais que 

se fazem presentes no processo de decisões no contexto e na gestão escolar; o segundo ponto, 

tem a ver com aprendizagem, o ato de aprender e a troca de experiência na prática social, o que 

acontece quando construímos nas atividades pedagógicas em meio cotidiano; por último, vamos 

brevemente considerar sobre como o olhar antropológico, através da educação pode mobilizar 

significados, que envolvem particularmente, toda uma atuação no espaço social, enquanto 

acompanhamento dos processos de políticas públicas em um tempo criativamente reinventado 

da agenda intelectual. 

 
6 Antonio Cândido, em sua obra “Parceiros do Rio Bonito” apresenta uma reflexão categórica sobre a prática do 
“mutirão”, pois mostra ser uma chave para investigações que envolvem as comunidades rurais e algo parecido 
nesses termos, como na escola. Para o autor, o mutirão é algo definidor de quem são as pessoas, pelo modo de 
“sociabilidade no trabalho”, visto que é nesta possibilidade de se lidar com a terra, onde existe um meio comum 
de superação das circunstâncias e dos limites econômicos, como também, mediante da reciprocidade e do trabalho, 
as integrações da vida coletiva.   
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 Primeiramente, para discutir sobre as possibilidades e limites da “educação do campo”, 

existe uma questão fundamental que interliga a cultura através dos seus meios de 

desenvolvimento local, na qual se refere de relevância para uma organização escolar que 

considere a vida das pessoas, sobretudo, por buscar as melhores condições educacionais e 

sociais que valorizem o individuo no campo. (KONDO, 2014). O ponto de partida para uma 

contextualização educacional se dá na valorização, frente ao ambiente escolar, pois nesta 

abordagem exige o fortalecimento da comunidade escolar como uma unificação, dentro do 

processo de formação. 

 Segundo Pedro Kondo (2014) 7, para que um projeto vinculado com a ‘educação do 

campo’ se comprometa com as interações culturais e humanísticas, é necessário que a escola 

faça “adequações metodológicas”. Pois as metas da gestão devem ser transformadas através do 

conhecimento sistematizado, entre os interesses comuns que devem ser discutidos, com as 

tomadas de decisões para definirem e direcionarem o âmbito escolar. Principalmente, 

relacionado com as ações que envolvem os sujeitos - empregados na prática do ensino - e 

também quando identificam por apreensão do trabalho como algo em si, que respeite as suas 

próprias particularidades no espaço social. 

 A educação do campo se desenvolve em nosso país, através dos movimentos sociais do 

campo e das práticas comunitárias, sendo marcas de luta da questão agrária brasileira, mas que 

adjetiva pelo modo de educar. De acordo com Arroyo (2004), existe neste processo, uma busca 

pelo direito e acesso dos próprios modos da educação, que foram consolidados através de 

políticas públicas que visavam o direito da modalidade, principalmente, vinculado a quem é o 

protagonista, ou seja, a formação do educar pelos próprios sujeitos de direitos na conjuntura 

atual no processo educativo. 

 Para compreender um pouco melhor, qual é o papel da escola como espaço de 

aprendizagem e educação reflexiva sobre o campo que viabiliza as dimensões política da 

realidade social, me recordo de um dia especial. Quando estive presente em um “Encontro de 

Escolas do Campo”, que aconteceu na Escola Adalgisa de Paula Duque (2019), entre muitas 

 
7 Trabalho produzido por Pedro Kiochi Kondo em 2014, para conclusão do curso de Especialização em 
Coordenação Pedagógica, apresenta uma reflexão sobre a educação do campo em um contexto escolar, referente 
os limites e possibilidades das diretrizes do trabalho pedagógico.  
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falas e saberes que somaram as potencialidades do campo, uma delas me chamou bastante 

atenção, de um senhor conhecido pela comunidade, bem sabido que disse: “A roça que é 

educação de verdade é lá que tem a possibilidade da educação, da nossa formação ética, do 

nosso jeito de ensinar informal, aprendendo e fazendo”, saliento, pois essa fala carrega uma 

identidade política e social, quando transmitida no espaço da escola fica inda mais proeminente. 

Para completar o raciocínio, o senhor continua: “a diferença da escola formal para escola 

informal (roça), é na forma, enquanto uma aprende primeiro e faz depois, a outra é na 

prática”, ou seja, no entendimento a dificuldade tem aspectos éticos que coincidem na interação 

desses dois mundos do aprender.  

 Entretanto, podemos identificar para além deste movimento de contestação, outra 

perspectiva para análise desta realidade, já que passa pela intenção de responder questões postas 

pela cultura no tempo presente, ou seja, “um campo político de muitas possibilidades” 8. Que 

em nosso caso, se aprofunda ainda mais pela a discussão entre o rural e o urbano, visto que a 

“diversidade” destoa oposições ligadas à cultura dos grupos que estão presentes na escola. Ao 

pensar no projeto “agro-pedagógico” e no contexto da Escola Adalgisa (urbano) precisou 

entender a necessidade de assumir “limites e possibilidades” das condições sociais que 

convivem em meio cotidiano. 

  No próximo parágrafo, vamos refletir sobre dois acontecimentos que marca bem o 

conflito e ilustra a situação limite, quando os interesses das decisões ainda estão abertos: 

 Certa vez, três pequenos jovens se aproximam no canteiro, bem sorridentes e animados 

“viemos aqui pra plantar, a professora mandou a gente para cá, disse que estávamos 

conversando bastante”. Outro exemplo que vale relatar, só que de fora para dentro, ou seja, do 

espaço externo para interno. Um grupo aproximadamente de 10 jovens ajudava a retirar 

entulhos e lixos acumulados, fazendo reflexões sobre a reciclagem e o uso sustentável de 

resíduos, manejando para outro lado do terreno, que posteriormente, começaríamos a planejar 

uma fossa séptica feita por bananeiras. Ao mesmo tempo, acontecia em uma sala, com janela 

para o canteiro da escola, uma palestra sobre ‘empreendorismo’, quando der repente, o 

 
8 Como apresenta Neusa Maria Mendes de Gusmão em seu artigo “Antropologia, diversidade e educação: um 
campo de possibilidades” (2011), ao destacar o debate que emerge no século XXI, com a tentativa de superar os 
modelos educativos do passado, por meio do pluralismo teórico e da palavra chave, “diversidade”, como guia.  
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palestrante chega à janela e pede para pararmos com o barulho, pois estávamos atrapalhando o 

andamento da apresentação, pedindo que esperássemos até acabar. Por indignação, passado 8 

minutos, retornamos nossa atividade.    

 Nota-se que as atividades relacionadas com a agricultura, às vezes, são vistas por 

algumas pessoas e até professores, como lugar de distração, fuga e sossego para aqueles que 

fazem “bagunça” em sala de aula, este tipo de sujeição, foi presenciado em alguns 

acontecimentos nos canteiros. Estas atitudes negam a potencialidade das práticas agro-

pedagógicas, que, em contrapartida, valorizam a diversidade na aprendizagem, colocando 

disciplinas como matemática, física, biologia e as outras áreas humanas em diálogo. Neste 

sentido, existem contrapontos e intermediações que passam a fazer parte do espaço escolar, o 

que deixa refletir algumas tendências e opressões, com aproximações de conflitos pelas relações 

sociais pelo viver cotidiano. Tal questão reproduz um processo de marginalização das 

atividades, colocando constructos de valores do meio rural a margem dos conhecimentos 

incorporados pela cultura urbana industrial, em oposições relacionadas à diversidade de 

relações sociais que acontecem na Escola. 

 Neusa Maria Gusmão9 (2011) expõe que a educação existe em sociedades hierárquicas 

que separa sujeitos em oposição, dado que as ditas sociedades modernas são: égide de igualdade 

e homogeneização cultural, defendendo a obrigação e a ordem que negligencia as diferenças e 

outros. Por isso, a autora propõe uma revisão relacionada à educação, destacando a 

diversidade10, como construção social de sentidos e significados que mudam de acordo com o 

tempo e contexto das sociedades. Em meio e este processo, visualiza o “jogo” no processo do 

poder, hierarquia e exclusão de outros sujeitos, na disputa cultural, enquanto a escola se coloca 

em um campo político para buscar possibilidades a diversidades. 

 Ou seja, em nosso caso existe em aberto uma configuração social relacionada com a 

disputa de poderes, que se entende como disciplinas, conteúdos e projetos que estão sendo 

 
9 Inspirada no pensamento do antropólogo Carlos Rodrigues Brandão, quando propõe uma reflexão sobre as várias 
formas de se pensar os processos de educação, as educações, visto que existem características bem distintas da 
cultura ocidental, onde cada sociedade tem seu jeito de pensar aprendizagem e modo de praticar a vida. Para saber 
mais, acesse a obra de Brandão, O que é a educação? (1981). 
10 Este conceito em sua obra é ampliado por meio de outro autor, Renato Ortiz que sugere o conceito da diversidade 
como fenômeno de naturezas diversas. Todavia, na visão de Gusmão, não se pode limitar apenas isto, mas que, é 
preciso salientar como um campo de pluri possibilidades.  
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produzidos na escola. De todo modo, o papel da diversidade acaba decorrendo por meio das 

variações de apresentações que obsorvem nas práticas sociais, que significa a possibilidade de 

processos amplos de orientações para cada sujeito. Ao mesmo tempo em que reproduz disputas 

socioculturais integradas a modos de se fazer, pensar e agir no cotidiano vivido. 

 Sendo visível que existe uma tendência à marginalização dos valores do campo, 

principalmente pelas razões vulneráveis da juventude ao consumismo, tentações modernas e 

influências ao meio urbano. Consequência da predominância unilateral entre a relação cidade e 

o campo, dentro do processo de construção da identidade e projeto de vida dos sujeitos 

envolvidos. (KONDO, 2014). O que torna ainda mais complexo os desafios da educação do 

campo, situação social que supere a discussão entre rural e urbano, ao mesmo tempo em que 

mantenha a identidade cultural dos grupos que convivem no espaço escolar.  

 Em segundo lugar, mais próximo da proposta original desta pesquisa e a partir das 

observações participantes, durante os trabalhos de mutirão, chegamos a uma reflexão sobre o 

ato de “aprender” no caso dos jovens ali presentes nos canteiros da horta. Quando começaram 

os plantios, alguns sujeitos mostravam a felicidade de saber que um espaço tão mal utilizado - 

que antes estava cheio de entulho espalhado por todo lado - na escola estava ganhando vida e 

utilidade. Ao mesmo tempo, a ação dá partida para o envolvimento dos interessados, enquanto 

autonomia e a colaboração começa ser um processo conectado entre si pela prática social. Neste 

aspecto, a “educação” e a “aprendizagem” se tornam algo só, onde corpos entram em ação para 

um objetivo compartilhado, sabido e desejado. Nesta lógica, aprender se torna um fato que 

significa alcançar aquilo que foi provido da própria prática cotidiana, que seja cultural e, ainda 

mais, pelo cultivar do “hábito da vida”. 

 O que chama atenção é o gosto de alguns jovens em estarem ali na horta, pois como 

bem disseram, sabiam muito bem o que fazer, sentia a vontade em mexer com a terra, em muito 

dos casos, em casa e nas suas comunidades já tinham o habito de trabalhar com a família e que 

de modo geral, na “horta aprendiam muito mais que sentado em sala de aula”. Outra vez, “um” 

dos três jovenzinhos que foram mandados para fora da sala de aula naquele dia, reconheceu a 

potencialidade da atividade de plantio, através de uma provocação disse, “Ué, Eu aprendo muito 

mais aqui, eu sei o que tem que fazer, como roçar, plantar, essas coisas aí, sabe?”. De algum 

modo, as atividades “agro-pedagógica” já fazem parte do cotidiano daqueles jovens envolvidos, 
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o que torna o projeto na escola uma chave fundamental, que relaciona aquilo que se propõe a 

fazer - colocar sujeitos portadores e engajados de suas próprias escolhas - além de incorporar 

ativamente, na aplicação do próprio conhecimento e autonomia dos sujeitos na cooperação do 

espaço. 

 No ponto de vista da antropóloga Jean Lave, que coloca em questão a “cultura” e a 

“aprendizagem” como algo compartilhado e conectado entre si pela prática social. Podem-se 

entender as assimilações do aprender que acontecem ao meio cotidiano através dos “processos 

culturais, coletivos, pessoais e historicamente construídos” que se ligam pelo próprio 

engajamento do sujeito (LAVE, 2015, p.38). Ou seja, toda aprendizagem, substancialmente, 

inclui relações entre pessoas, contextos e práticas. No caso da escola e das práticas agrícolas, 

este ato acontece pelo incentivo de pertencimento, em que a gestão do espaço escolar oferece 

nas atividades dos canteiros e nas relações do cotidiano social. 

 Em mais um dia, durante o esforço físico e trocas de ideias, através da enxada, em 

contato com o chão e raiz da terra, enquanto manejávamos e plantávamos uma roça de 

mandioca, um jovem abre buracos com bastante destreza e habilidade. Através do impulso 

reflexivo e do trabalho, aquela ação demonstra ser um aspecto daquele jovem em seu “habito 

da vida”, o que revelava que o ato produzido naquele instante vinha de uma facilidade, 

familiaridade e subjetividade que se localizavam aos olhos sobre seu corpo. Em certo sentido, 

o jovem demonstrou sua proeminência, conduzindo com autonomia as atividades, diluído pela 

técnica e o saber observado no diálogo, a partir do contato feito com as ferramentas e 

instrumentos para o trabalho com a terra. Nessa altura, na perspectiva antropológica, percebe-

se o corpo, a cultura e as habilidades, como um sentido de técnica e corpo em um movimento 

integrado, ou seja, uma prática centrada profundamente no sujeito. 

 Relacionado com a noção de habilidade, o antropólogo Tim Ingold (2000) repensa as 

noções do entendimento “técnico”, traçando as ‘habilidades’ como centradas em sujeitos com 

princípios fundamentais de prática. Como modelo evolutivo que desenvolve da técnica, tecnné 

para tecnologia, que de acordo com o ambiente, apresenta dimensões que devem ser levadas 

em consideração: I- intencionalidade e funcionalidade imanentes na prática; II- habilidade não 

é atributo individual, mas de um sistema de relações constituídos; III- ao invés de meramente 

movimento mecânico, habilidade envolve qualidade de cuidado, julgamento e destreza; IV- 
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habilidade não é apenas transmitida de geração para geração, mas através de “practical 

handson” (práticas em mãos) 11. 

 Ainda de acordo com uma linha teórica da habilidade na prática social, Lave (2015) 

ressalta que toda atividade que inclui aprendizagem é constituída por parte de relações entre 

pessoas, contextos e práticas. Mas que, exige um esforço muito maior, provindo do próprio 

“aprendiz”, como: 

 A aprendizagem é feita pelos aprendizes, o que deveria nos sugerir fortemente que o 
esforço de observação produtivo de ser voltado para as relações de aprendizes 
(incluindo a mudança na participação de todos os envolvidos, nas suas diferentes 
formas). É muito útil reconhecer que um aprendiz não é alguém que não sabe, 
aprendendo (conhecimentos) provindos de alguém que sabe. Ao contrario, os 
aprendizes estão engajados (com outros) em aprender o que eles já estão fazendo - um 
processo multifacetado, contraditório e iterativo (Lave 2015, p. 40). 

 Na perspectiva da autora, toda “prática social” é provido dos traços e das situações que 

enquadram os sujeitos portadores de seus próprios conhecimentos. Em nosso caso, existe um 

reflexo de aprendizagem, pois as atividades “agro-pedagógicas” também são momentos de 

trocas de saberes, no caráter político e social da pedagogia. Isto aponta para outra perspectiva, 

uma ponte teórica ou para um pensamento consistente, na área da educação, que considera o 

movimento da aprendizagem como fonte dialógica, onde “o educando apreende e ensina o 

educador”. No movimento dialógico, as experiências se transformam em um palco de dinâmicas 

repletas de significados, de trocas de saberes e de emancipação educativa popular. 

 Além disso, considerando o pensamento de Paulo Freire em “Pedagogia do Oprimido” 

(1987) e conectando com as práticas agro-pedagógicas, configura-se a noção de que existe uma 

“dinâmica social do lugar”, em que os sujeitos colocam intencionalidades no mutirão. Ademais, 

os jovens se transformam em construtores do próprio conhecimento, incorporando-se às 

discussões, o que possibilita que eles se coloquem perante as circunstâncias e situem-se em 

relação ao mundo em que estão envolvidos. Neste ponto de vista, construímos uma realidade 

concreta nas atividades que os sujeitos absorvem no seu “aqui e agora”, logo, segundo Freire, 

se colocam “homens-mundo” na situação desejada. Imersos no ato da ação, os adultos, jovens 

 
11 Esta contribuição é retirada da obra de INGOLD, Tim. The perception of environment: Essays on livelihood, 
dwelling and Skill. 2000. As traduções foram feitas por mim e adaptadas para este texto.    
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e crianças que participam das atividades, depositam ideias que endereçam ao espaço/mundo a 

ser transformado. 

 O método Paulo Freire recorre do relacionamento com a realidade e da curiosidade que 

alimenta o pensamento vivido, sem isso, ao contrário, apenas uma educação não envolvente por 

si só. Por isso, a educação é questão política, pois compromete uma consciência crítica através 

do ato de saber. Um processo resultante dos pés no chão e das cabeças sonhadoras, aproximado 

das coisas significadas de modo real, vivido e sentido. Neste sentido, quero destacar que o olhar 

para o mundo se aguça nas sensações presenciais que se traspôs sobre a linguagem, alternativas 

e nas práticas dos cantos roçados, poeiras sopradas e no chão da terra, algo em que se dá na 

aprendizagem e na atividade agro-pedagógica.  

 Por fim, a última questão observada nesta investigação, que a propósito se constrói como 

um processo que se deu no ato da aprendizagem enquanto aprendiz/pesquisador em campo. 

Através do envolvimento articulado com a rede de professores de Lima Duarte e nos processos 

de “aprender” lidar com as práticas “agro-pedagogicas”. Que logo depois, segue pela busca de 

referenciais teóricos para análise desta realidade, no tempo em que a coleta de dados e do 

contato continuado nas atividades de mutirão que abre um caminho para relacionar com grande 

atenção, um “olhar antropológico para as dinâmicas sociais”, como formulações interligadas 

entre o processo de gestão e da organização da vida social. Podemos destacar que existe uma 

tentativa de aproximar algumas noções sobre educação, no cenário da antropologia, que de 

forma aplicada em exercício de uma “prática social”, busca identificar e interpretar em campo 

conteúdos e processos simbólicos e de formas sociais variadas. 

 A antropologia como disciplina “aplicada”, ressalta temas e problemas, em exercício 

profissional, das quais existem formas mais pragmáticas possíveis de pesquisas, principalmente 

quando estão associadas com atividade de ação política e de organização social. Pois 

acompanha o fato de destacar identificações de problemas sociais que circulam uma avaliação 

complexa, de entrecruzamentos de amplos espaços e de disputas culturais (LIMA; CASTRO, 

2015). Neste entendimento, podemos dizer que através de uma abordagem antropológica sobre 

um processo de políticas públicas, no caso, da “educação do campo” - entusiasmado pelo 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) - pode apresentar um viés 
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social abrangente e questionável, em conjunto das redes sociais e dos aspectos culturais que 

envolvem um espaço escolar.  

 Antonio de Souza Lima e João Paulo Castro (2015) identificam que o campo “da(s) 

Política(s) Pública(s)”, sempre esteve concebido como um lugar de planos, de ações e de 

decisões que geram obstáculos de uma “subdisciplina”, mas que perante a “cultura” e “ação do 

Estado”, criam campos, amplos e particulares. Para os antropólogos e ocasionalmente 

educadores, existem um jogo de poder no processo que compõe esta subdisciplina em debates 

teóricos e metodológicos nas ciências sociais e na área da educação. Em que se enquadra a 

política pública, um campo de disputa, permeada de contraste e controvérsias. Entretanto, como 

consequência presente para a antropologia da educação, o campo se entende como uma 

“dimensão particularmente significativa de espaços, onde acontecem conflitos de interesse, de 

significados, retóricas, afetos em torno dos objetos de intervenção” (LIMA; CASTRO, 2015, 

p.36). 

 Este processo induz pensar que a investigação etnográfica, como realizada no caso da 

Escola (Adalgisa de Paula Duque), pode ser capaz de relacionar as dimensões culturais do 

projeto político, para além da produção de ação e representação dos sujeitos, mas como um 

meio de analisar orientações que seguem programar desenvolvimentos sociais e locais.  Tal 

concepção apresenta um horizonte analítico alternativo, que permite pensar, por meio da 

pesquisa participante, que neste caso serve de instrumento capaz de desvendar questões, limites 

e possibilidades que acontecem na realidade. Por exemplo, como que no trânsito com os 

sujeitos, os projetos pedagógicos e o olhar para as políticas públicas aplicadas na escola se 

apresentam. Sendo o trabalho do “antropólogo aplicado”, ou melhor, do “cientista social que 

participa no mutirão” em exercício da ação dentro do espaço social, fruto de mobilização e 

criatividade para interpretar as situações. Para além da sala de aula, mas nas configurações 

populares que recorrem incisivamente na prática social em todo o espaço escolar. 

Considerações Finais 

 Sem deixar de considerar as reflexões das lições aprendidas, o trabalho contribui para 

uma reflexão sobre envolvimento com os sujeitos, do trabalho coletivo e da aprendizagem no 

espaço escolar. Esta pesquisa apresenta uma investigação frente ao desenvolvimento social que 

foram instituídos pelo caráter político e cultural local. A partir de uma inter-relação de estudos, 
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tanto na fase de revisão bibliográfica (teorias antropológicas no âmbito da educação), bem como 

no arranjo dos itinerários na escola e nas ações recorrentes ao projeto pedagógico. Nesse 

caminho, o texto indica uma relação entre os temas da educação do campo e da prática social, 

educação e antropologia como interfaces para recalibrar o campo das investigações 

socioculturais em geral. Como temáticas abertas, que em debates podem romper as fronteiras 

teóricas e metodológicas entre atores sociais e sujeitos que preenchem as análises das pesquisas 

em ciências sociais e também na pedagogia aplicadas na ação.  

 A sistematização da experiência trouxe as práticas “agro-pedagógicas” como 

instrumento de atuação na escola, consistindo no processo educativo que se implicou na 

“hibridização” dos saberes tradicionais com a ciência moderna. Ou melhor, com o currículo 

escolar, em busca do aproveitamento das habilidades culturais dos sujeitos envolvidos em um 

movimento dialético ao se articular os processos ecológicos, tecnológicos, pedagógicos e 

ambientais. Levando como um potencial de formação social das práticas tradicionais na escola 

e de uso dos recursos disponíveis. Uma oportunidade para se pensar novas posturas da educação 

popular do campo e dialógica em que se resulta o pensamento ecológico, a racionalidade 

ambiental, produtiva e as trocas de saberes enquanto resultado de inovações pedagógicas dos 

conhecimentos populares aplicados na educação básica.       

 Por outros lados, apenas buscou-se um ângulo da pesquisa, na percepção do ambiente 

escolar, nas relações experimentadas, compartilhadas e estranhadas. Sem dúvida, o alcance da 

perspectiva investida está para além do tempo e espaço escolar, por um olhar, ouvir e escrever 

de quando surge presente nos itinerários na região de Lima Duarte, um circuito que vai do 

centro às comunidades, das escolas, pelos cantos de roças, entre viveiros e quintais, porteiras 

engatilhadas nas estradas, morros e barrancos, cercado por momentos paralelos, como cafés da 

manhã, onde podemos fazer as feiras e partilhar em cada prosa do caminho. No entanto, o que 

se interessou realmente neste texto, foi apresentar uma realidade concreta, para além da sala de 

aula, de uma escola onde as raízes da terra se misturam com as interações sociais, que de fato 

acontecem - onde se aguarda - ali mesmo no convívio do cotidiano.    

Referências Bibliográficas  

ARROYO, M. G. A educação básica e o movimento social do campo. In: MOLINA, M. C. 
(org) et al. Por uma educação do campo. Petrópolis, Vozes, 2004. p. 65-68. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 14 – Educação do/no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

7203 
 

BARRAL, Beatriz Souza; SOUZA, Dileno Dustan Lucas de; SOUZA, Welliton J. C. As 
trajetórias e as estratégias adotadas para defesa das escolas do campo do município de 
Lima Duarte - Minas Gerais. Agroecol. Dourados, Mato Grosso do Sul: 2016. Disponível em: 
<//bit.ly/2HOpqPA> 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues; ASSUMPÇÃO, Raiane. Cultura Rebelde: Escritos sobre a 
Educação Popular ontem e agora. São Paulo: Ed. e Livraria Instituto Paulo Freire, 2009.  

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Pesquisa Participante. São Paulo: Ed. Brasiliense: 1988. 

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica. Brasília, MEC, SEB, DICEI, 2013.    

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 
Programa Nacional de Alimentação Escolar. Brasília, FNDE, 2017. 

CANDIDO, Antonio. Os Parceiros do Rio Bonito: Estudo sobre o caipira paulista e a 
transformação dos seus meios de vida. 12ª edição. Ouro sobre Azul, Rio de Janeiro, 2010.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido, 17ª. Ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987. 

 GUSMÃO, Neusa Maria Mendes. Antropologia, diversidade e educação: um campo de 
possibilidades. ponto-e-vírgula, 10: 32-45, 2011. Disponível em: 
<revistas.pucsp.br/index.php/pontoevirgula/article/view/13898> 

INGOLD, Tim. The perception of environment: Essays on livelihood, dwelling and Skill. 
2000. 

 KONDO, Pedro Kiochi. Educação no Campo: Limites e Possibilidades. Universidade 
Federal do Paraná, Setor de Educação, Curso de Especialização em Coordenação Pedagógica, 
Curitiba, 2014. 

LAVE, Jean. Aprendizagem como/na prática. Horizontes antropológicos, Porto Alegre, ano 
21, n. 44, p.37-47, jul./dez. 2015. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/ha/v21n44/0104-7183-
ha-21-44-0037.pdf> 

LIMA, Antonio Carlos de Souza; CASTRO, João Paulo Macedo. Notas para uma abordagem 
Antropológica da(s) Política(s) Pública(s). Revista Anthropológicas, ano 19, 26(2): 17-54, 
2015. 

 Projeto de Proposta Pedagógica. E. E. Adalgisa de Paula Duque. Lima Duarte – MG, 2016. 
   

 TONZONI-REIS, Marília Freitas de Campos. Temas ambientais como “temas geradores”: 
contribuições para uma metodologia educativa ambiental crítica, transformadora e 
emancipatória. Educ. rev. [on-line]. 2006, n.27. pp. 93-110.   

 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 14 – Educação do/no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
7204 

 

 

O CONTEXTO GEOGRÁFICO E A EDUCAÇÃO NO CAMPO: UMA ANÁLISE 

SOBRE A QUESTÃO AGRÁRIA EM ASSENTAMENTOS RURAIS 
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Palavra – Chaves: Ensino de Geografia. Educação no Campo. Identidade Camponesa. 

 
INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo é parte do contexto geográfico e a educação no campo: uma 

análise sobre a questão agrária em assentamentos rurais, partindo-se de pesquisas bibliográficas 

e estudo etnográfico através das aulas de campo e visitas em assentamentos nos municípios de 

Alcântara – MA, Caxias – MA, Humberto de Campos – MA, Santa Bárbara – PA, e Floriano – 

PI. O trabalho buscou discutir o papel fundamental da Educação no Campo, abordando a 

realidade da educação no meio rural brasileiro e as construções de saberes agrários diante dos 

conteúdos apresentados nas escolas municipais. 

Como futuras professoras nas áreas da geografia e ciências agrárias, sentimos 

honradas pela oportunidade de escrever este texto e compartilhar com todos as reflexões e 

análises sobre a realidade da educação no campo, principalmente quando é movimento 

educativo pedagógico, e a construção de paradigmas e parâmetros curriculares no meio rural. 

Desenvolveremos nosso trabalho junto com os principais autores que utilizamos 

para discutir estas temáticas foram: Ariovaldo Umbelino de Oliveira (2008); Helena Copetti 

Callai (2006); Nestor André Kaercher (2003); Ruy Moreira (1985; 2006); Nídia Nacib 

Pontuschka (1999); Milton Santos (1980; 1988; 1999; 2001; 2002; 2004); Rafael Straforini 

(2002; 2004). 

Nessas perspectivas buscaremos desenvolver o artigo em três ideias centrais diante 

das pesquisas de campo: a primeira é o ensino de geografia apresentando propostas de 

conteúdos programáticos em sala de aula baseando-se ao campo, a segunda é a educação no 

campo, abordando o projeto pedagógico educativo diante da visão do campo e cidade como 

 
1 Graduando em Geografia Licenciatura pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA, E-mail: 
Nayane.2012@hotmail.com 
2 Graduando em Ciências Agrarias pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Maranhão – 
IFMA, E-mail: Carneiro_001@hotmail.com 
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formações sócio espaciais, e a terceira é a identidade camponesa, que é a formação de cidadãos 

no meio rural. 

Este trabalho tem por objetivo de associar educação no campo como pratica 

pedagógica no ensino de geografia diante das lutas camponesas. Os parâmetros Curriculares 

Nacionais PCN´s foram elaborados procurando, de um lado, respeitar as diversidades regionais, 

culturais, políticas existentes no país e, de outro, considerar a necessidade de construir 

referências nacionais comuns no processo educativo em todas as regiões brasileiras (BRASIL, 

1998). 

 
O ENSINO DE GEOGRAFIA E A EDUCAÇÃO NO CAMPO 

 

A partir da realidade dos assentamentos visitados, percebemos que a geografia pode 

desenvolver no estudante – camponês a valorização de sua identidade e a capacidade de 

interpretar a realidade com o objetivo de fomentar esta ação transformadora para a realidade 

que eles vivem. 

Os conteúdos de Geografia vão proporcionar aos educandos as relações sócio – 

espaciais entre campo e a cidade; O espaço e suas desigualdades nos grupos sócias; O papel do 

estado e uma cultura e o consumo entre o campo e cidade. 

Estudar a relação entre a Geografia e a Educação no Campo é construir uma 

pedagogia condizente com a luta e com o processo de produção simbólica da classe camponesa. 

[...] faltam-nos muito esses valores de identidade e pertencimento num mundo que se pretende 

homogêneo, mas que é contraditório e diversão tanto nas relações entre os homens, e destes 

com a natureza, assim como no espaço que estamos construindo no cotidiano de nossas vidas 

(STRAFORINI, p. 18, 2004). 

No ensino de Geografia, esses estudos podem ser cruzados com os temas relativos: 

desigualdade regional, distribuição de rendas, abordando-se ainda a temática de campo e 

cidade, discutindo modelos agrícolas e fome. Temos que ter sempre cuidado ao trabalhar 

conteúdos para explicar a realidade que os camponeses vivem nos assentamentos, é de suma 

importância fazer a relação entre o espaço campo e cidade, analisando sempre com um certo 

cuidado na hora de especificar os espaços. 

O professor ter que tá atento e fazer os estudos diante da interação entre o tempo 

sócio – espaciais e o meio natural que eles vivem, pois ocorrem em escalas diferentes. Os 
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projetos de educação do campo, por não trabalharem com as categorias totalidade, historicidade 

e contradição também não levam em consideração a categoria de mediação. 

Tal atitude deve ser compreendida dentro da perspectiva fenomênica em que tentam 

captar a realidade, atitude esta que considera não haver diferença entre essência e aparência, 

uma vez que os fatos se bastam em seus aspectos fenomênicos, ou seja, buscar analisar o real 

em sua mera aparência (OLIVEIRA, 2008). 

Nesse sentido, a realidade de compreender [...] a gente foi vendo que queria era 

uma proposta de educação que não trouxeram as coisas prontas para a criança, e sim que elas 

construíssem a sua própria educação, e que fosse participativa para a escola e os pais (MST, p. 

17, 2005). Saber valorizar a educação no campo diante da sua realidade é construir 

conhecimentos, hábitos, sentimentos, valores, costumes, modo de ser e agir, de produzir seus 

alimentos, de ter a relação com a terra e as mesmas formas de compartilhar a vida dentro dos 

assentamentos. 

Diante do cenário atual brasileiro, os líderes comunitários sempre falavam que o 

modo de vida no campo é diferente do modo de vida na cidade, muitos defensores da educação 

do campo, relatam que a [...] a educação desde diferentes grupos tem especificidades que devem 

ser respeitadas e incorporadas nas políticas públicas e nos projetos de pedagógicos (BRASIL, 

p. 17, 2004). 

A geografia em um contexto de educação do campo sempre tá apresentando a 

valorização do camponês nas zonas rurais, mostrando a importância dos Movimentos Sem 

Terra dentro da sociedade brasileira, quando fizemos estudos nas áreas afins, levamos a 

educação no campo para uma pedagogia de movimentos nos assentamentos, analisando a 

importância da reforma agraria como solução para os grandes problemas sócias do campo nos 

assentamentos visitados. 

Portanto, podemos entender que [...] o campo tem despontado como um celeiro de 

iniciativas educativas inovadoras envolvendo os movimentos sócias, Organização não 

governamental - ONG´s, pastorais, prefeituras e escolas de formações sindical que estão 

redesenhando o papel que a escola deve desempenhar no processo de inclusão das pessoas, 

como uma ferramenta estratégicas na construção de um projeto de desenvolvimento sustentável 

e solidário. 

Cada escola visitada observamos os desenvolvimentos dos projetos de pesquisa e 

extensão em diferentes áreas de conhecimentos dentro dos assentamentos, e que a escola está 
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em busca de financiamentos para custear em alguns benefícios que a escola não pode contribuir 

com algumas experencias cientificas. A construção de novas estratégias para a promoção do 

desenvolvimento rural e melhoria das condições de vida, por isso a escola tenta buscar apoio as 

ONG´s. Toda qualificação de algum aluno é gratificante pois todos os dias as professoras estão 

atuando no desenvolvimento sustentável dos assentamentos rurais. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Partindo-se de pesquisas bibliográficas e estudo etnográfico através das aulas de 

campo e visitas em assentamentos nos municípios de Alcântara – MA, Caxias – MA, Humberto 

de Campos – MA, Santa Bárbara – PA, e Floriano – PI, abordaremos passo-a-passo como este 

trabalho foi desenvolvido. 

As visitas nos assentamentos rurais foram com um propósito de observar como 

funciona a Educação Escolar que residem nas comunidades tradicionais. Fizemos uma pesquisa 

e entrevistas com os líderes para saber da educação no campo. O funcionamento das escolas 

que é realizada de forma gratuita e organizada pelas algumas ONG´s que dão apoio para essas 

famílias 

Em Alcântara - MA o assentamento abrange 29 crianças entre 3 à 15 anos, a 

professora relata que os assuntos são abordados com uma linguagem bem fácil para melhor 

compreensão dos alunos. Os conteúdos são voltados para o campo, para a realidade que eles 

vivem.  

A prática pedagógica em Geografia requer que o profissional se aproprie de certos 
conceitos e questões básicas que são essenciais para o desenvolvimento do raciocínio 
geográfico. Estudar o espaço geográfico pressupõe o entendimento de que esse espaço 
é organizado pelos homens, como fruto das relações estabelecidas com a natureza e 
na sua vida em sociedade. Essa compreensão será fundamental para a compreensão 
dos problemas existentes na sociedade e natureza (CALLAI, 2006). 
 

Conversamos com a Professora formada em pedagogia, ela disse que a formação 

educacional dos jovens que frequenta a escola, todos são dos assentamentos e que os conteúdos 

programáticos em sala de aula são dentro da sua realidade, ou estar-se relacionando com os 

movimentos socias, formando camponeses comprometidos e lutando por causas coletivas 

dentro da sociedade. Formando cidadãos para a vida cotidiana, e que futuramente possam 

militar dentro do seu movimento social. 

Na cidade de Caxias no interior do Maranhão, visitamos um assentamento no 

povoado de brejinho. A escola abrange crianças do ensino fundamental I e II, analisamos os 
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conteúdos programáticos repassados em sala de aula e voltados para o ensino de Geografia para 

a questão agraria que não é muito diferente do município de Alcântara. A professora explicou 

a educação do campo como uma necessidade de ser ter uma educação de qualidade nos 

assentamentos rurais. E que eles lutavam para uma vista exclusão social, e que falta olhar para 

o outro lado da sociedade. Segundo o livro Brasil, 1998: 

 

É por meio dele que se poderá chegar a compreender as desigualdades na distribuição 
da renda e da riqueza que se manifestam no espaço pelas contradições entre o espaço 
produzido pelo trabalhador e aquele de que ele se apropria, tanto no campo como na 
cidade. Nesse sentido, categorias do marxismo como relações sociais de produção, 
modos de produção, meios de produção, forças produtivas, formação social, são 
fundamentais para revelar ao aluno condições concretas do seu cotidiano na 
sociedade. 

 

Será se os assentamentos que vivem “isolados” tem a mesma oportunidade de quem 

mora na cidade? A educação no campo é, em primeiro lugar, uma luta histórica ate os dias de 

hoje para o povo do campo. A professora relata que não basta apenas levar a educação para as 

áreas rurais, tem que saber vivenciar cada detalhe e estar juntos com eles na realidade desses 

sujeitos que moram no campo. 

No entanto, no livro Parâmetros Curriculares Nacional abordar em um dos seus 

eixos a formação socioespacial do campo e da cidade são aqueles em que o professor poderá 

com maior profundidade tratar dos conteúdos propostos no documento de Pluralidade, tais 

como o espaço e pluralidade, tempo e pluralidade. 

A professora abordar com tanta clareza dos movimentos que socio territoriais 

camponeses que hoje passam a reivindicar uma educação crítica e construtiva, justamente para 

eles saberem dos seus direitos e deveres dentro de uma sociedade desigual, e que seja uma 

educação dos sujeitos do campo e para o campo. Alguns conteúdos da Geografia que trata da 

conquista do lugar como conquista da cidadania permite o tratamento da Pluralidade Cultural 

na formação do Brasil, assim como o eixo Direitos Universais de Cidadania e Pluralidade. 

 

“A materialidade educativa de origem da Educação do Campo está nos processos 
formadores dos sujeitos coletivos da produção e das lutas sociais do campo. Por isso 
ela desafia o pensamento pedagógico a entender estes processos, econômicos, 
políticos, culturais, como econômicos, políticos, culturais, como formadores do ser 
humano e, portanto, constituintes de um projeto de educação emancipatória, onde quer 
que ela, aconteça, inclusive na escola” (Helena Freitas, 2018). 
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No Município de Humberto de Campos – MA, o que nos chamou atenção foi que 

dentro da escola tem várias arvores, o espaço é bem arborizado e no fundo da escola tem várias 

plantações e que essas plantações que fazem os lanches das crianças que passam o dia todo na 

escola enquanto seus pais trabalham na roçagem. Perguntamos da elaboração de conteúdo e de 

alguns projetos pedagógicos voltados para o campo e para as crianças camponesas. 

A professora explicou que tem vários projetos de intervenção para as crianças do 

campo e que os alimentos produzidos são para a alimentação das crianças, ou seja, a criança 

desde pequena já aprende a planta e acolher seus próprios frutos e alimentícios, mas tudo de 

forma pratica didático pedagógicas. A Professora vai abordar a importância do cultivo e da 

proteção das áreas verdes dentro da escola. Nos conteúdos de meio-ambiente, as crianças vão 

logo cultivando e preservando o meio em que vivem, deixando a escola limpa e organizada. 

 

Quando se trabalharem conteúdos para explicar a construção e o funcionamento do 
espaço do campo e da cidade, deve-se analisar com um certo cuidado a especificidade 
desses espaços. Em cada um deles a interação entre o tempo social e o natural ocorre 
em escalas diferentes. O tempo da natureza define mais claramente o ritmo de trabalho 
no campo, enquanto na cidade ele se apresenta de forma menos acentuada (BRASIL, 
1998). 

 

Os alunos são bem ativos e competentes, fazem as coisas com cuidado, e no final 

faz uma análise e descrever o que plantou e a sua importância para a sua humana. A criança já 

vai pegando um pouco de experiencia e vivenciado um pouco dessa vida camponesas. Essa 

educação do campo segundo a Professora, pode-se explicar a reprodução de bens matérias, 

simbólica ou sentimental. Porque a criança vai vivencia dentro da escola, e vai levar para a sua 

vida adulta, os hábitos de quem mora no campo.  

Já no município de Santa Bárbara – PA, a escola surgiu nos anos de 2008 com uma 

professora formada na área da pedagogia, buscou ajuda junto com seus colegas de trabalho. 

Trouxe a escola para dentro do assentamento com o intuito das crianças não se deslocarem para 

longe, irem para a cidade estudar. Quase não tinha transporte para os alunos se deslocarem até 

a escola que frequentavam. 

A professora conta que ela sempre teve vontade de ministrar aula no lugar dela de 

origem, e que o sonho dela foi realizada a partir de uma oportunidade. Hoje ela conta com 

orgulho e fala que ensina tudo que aprendeu com seus antepassados, todos os ensinamentos e 

valorização e o orgulho de morar na zona rural da cidade próxima a capital do Pará. 
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“Viver na cidade não é tão fácil para quem sai do campo, a vida lá fora é difícil”, 

conta a Professora com os olhos cheios de lágrimas, completando com a fala “é um orgulho 

ministrar aulas para essas crianças.” A mesma relatar a diferença e a relação de mudanças socias 

tanto no campo, como na cidade. Essa separação de entre a Zona Rural e o Urbano, que faz com 

que a educação no campo seja contra o capital. 

 

[...] não devemos deixar de enfocar a questão agrária quando estamos lecionando para 
filhos de acampados ou de “bóias-frias1”. Não podemos deixar de trabalhar a questão 
da violência policial para alunos da periferia dos grandes centros urbanos.  (1992, p. 
58). 
 

Nessa citação de Vesentini, vai concretizando o da professora, à conta que a 

educação no campo e estar em transformação ao longo dos anos, um instrumento de resistência 

para os assentamentos rurais, e pelas políticas públicas da classe camponesa que fica em frente 

do capital. Sendo assim, sua importância está relacionada ao “[...] fato de a geografia fazer parte 

da vida humana, a partir do próprio fato de que todo dia fazemos nosso ‘percurso geográfico’, 

de casa para o trabalho, do trabalho para a escola, da escola para o trabalho”. (MOREIRA, 

1994, p.55). Por isso, o conhecimento geográfico não é privilegio da escola, pois está presente 

no dia-a-dia de todos. Logo, “[...] não precisamos frequentar a escola para comungar com a 

geografia. Nós a percebemos e a aprendemos por força do nosso próprio cotidiano”. 

(MOREIRA, 1994, p.55-56). 

No município de Floriano – PI, partimos para o assentamento, onde visitamos a 

escola e conversamos com a Professora sobre o ensino de Geografia e Educação no Campo. Foi 

uma roda de conversa muito importante, houve vários relatos e experiências. Percebemos que 

quase todas as professoras são formadas em pedagogia, e que algumas até ministram aula para 

os alunos do ensino fundamental II. 

A escola é voltada para a realidade dos sujeitos, através das construções de 

temáticas de estudos. A educação no campo é como um instrumento para a construção da 

sustentabilidade dos assentamentos, segundo a professora, para ela é mostrar a importância 

estratégica da ciência na formação dos alunos campesinos, onde eles podem ser capazes de 

construir novas alternativas para o desenvolvimento do campo. 

É tão bom quando o reconhecimento da legitimidade dos alunos do campo como 

produtores de conhecimentos, de cultura, e de educação. A escola tem repassa o conhecimento 

ético e político, preparando cada um para a vida adulta. 
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Ela abordou alguns eixos para a construções dos cidadãos que residem nos 

assentamentos rurais, violando as políticas públicas de Educação no Campo. Uma delas foi a 

construção de uma base cientifica para a superação da dicotomia campo-cidade e a articulação 

entre educação e desenvolvimento sustentável, depois foi a construção da esfera pública na 

interação democrática e anti-corporativa entre o poder público e as organizações da sociedade 

civil, e por último é o eixo que aborda a eficiência administrativa da máquina do Estado para a 

realização os encaminhamentos gerados no espaço de participação social. 

Analisamos diante das visitas que a Educação no Campo, vai abrangendo uma 

Diversidade e Cidadania, através de 5 coordenação: 

 Ações Educacionais complementares; 

 Diversidade e inclusão social; 

 Educação Ambiental; 

 Educação do Campo, e  

 Educação Indígena. 

Podemos perceber que a maioria das escolas nos assentamentos estão super ligados 

na proteção de uns e outros dentro dos seus movimentos socias, e que a Geografia estudas 

nessas escolas, os assuntos estão voltados para Estudante-Camponês, que através dessa 

disciplina ministrada em sala de aula tem a capacidade de interpretar criticamente a realidade 

com o intuito de fomentar uma ação transformadora sobre a realidade de cada um que vivem 

longe da cidade. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A identidade da educação no campo se constrói pelos sujeitos sócias a quem se 

destina, e seu modo próprio de vida na utilização do espaço vivido. Assim, incorporam 

agricultores, famílias, assalariados rurais, assentados, ribeirinhos, caiçaras, extrativistas, 

pescadores, remanescentes de quilombo, indígenas, enfim, todos os povos do campo brasileiro, 

sejam os que vivem no meio rural, seja os que vivem nas sedes dos 4.485 municípios rurais do 

nosso País. 

Enfim, não existe no campo uma única fisionomia. Não podemos pensar em uma 

escola do campo sendo homogênea, como se só houvesse um sujeito da aprendizagem; os 

sujeitos do campo são plurais, nos aspectos culturais, sócias ambientais, de gênero, geração, 

raça, etnia, portanto, plurais precisam também ser as escolas. 
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Trata-se de combinar formas de fazer uma educação que construa e cultive 

identidades, autoestima, valores, memorias coletiva que sinalize futuro, sabres e que enraízes 

sem necessariamente fixar as pessoas. Estar enraizado é se reconhecer como tendo participação 

ativa no real, bem como se sentir pertencendo a determinado grupo de espaço 

(BRASIL/MDA/SDT, p. 12 – 13, 2006). 

Dessa forma, os camponeses tem uma valorização pela sua identidade, e com 

orgulho eles falam que são camponeses, todos eles têm uma construção de identidade territorial 

camponesa. Saber educar e cultivar o espaço, é saber o valor simbólico de uma cultural local. 

o objetivo do trabalho foi exatamente mobilizar os povos do campo para a 

construção de políticas públicas de educação e contribuir na flexão político-pedagógico 

partindo das práticas já existentes dentro dos assentamentos rurais. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante nossas pesquisas e visitas nas aulas práticas percebemos que a identidade 

da educação do campo é construída através de movimentos camponeses e tem seu fundamental 

por lutas sócias e vai se fundamentando na educação popular, é com esperança de poder vencer, 

e que a escola, o lugar e a terra são componentes de suas raízes atributas de geração-a-geração. 

Assim, a relação entre Geografia-Educação no Campo, e os movimentos socias camponeses, 

não produzem apenas uma lutar, mas sim uma luta pela melhor distribuição de terra e renda, 

que podem produzir também uma luta de construção de uma pedagogia com luta e com o 

processo de reprodução material e simbólica das classes camponesas. 

Para as pedagogas não é fácil buscar uma pedagogia organizada e os conteúdos 

programáticas serem voltados para o campo, a organização da escola está ligada a identidade 

culturais e aos tempos e espaço dos modos de vida do campo, e que todas as escolas estão 

vinculadas com uma discursão política sobre o lugar do campo na construção de um projeto de 

nação. 

Sabemos que ligar as políticas públicas sobre a educação com questões de 

desenvolvimento social do campo não é fácil, mas com a ajuda dos conselheiros ou até mesmo 

das OGS´s o acesso até as comunidades tradicionais podem ser sim mais uma conquista para 

as pessoas que residem lá. Através de estradas, serviços de comunicação, cultura e assistências 

técnicas, as pessoas do campo podem sim ter acesso a uma educação digna e de qualidade. 
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CARTOGRAFIA SOCIAL NO ENSINO DE GEOGRAFIA: UMA ALTERNATIVA 
PEDAGÓGICA PARA EDUCAÇÃO DO CAMPO. 

 
 

Lucilene Silva1 
 
RESUMO 
O presente artigo apresenta reflexões e análises sobre os princípios da educação do campo no ensino de geografia 
na Escola José Domingos do Nascimento, município de Moju/PA. O estudo tem como objetivo analisar a prática 
pedagógica dos professores de geografia nos anos finais do ensino fundamental, no sentido de compreender como 
se configura o ensino de geografia na escola José Domingos do Nascimento. A investigação iniciou a partir da 
disciplina Estágio Supervisionado em geografia I e II, por meio de levantamento bibliográfico e documental sobre 
a educação do campo e o ensino de geografia, análise de documentos oficiais e coleta de dados in loco. Os 
resultados indicam que há uma precarização da educação ofertada nas escolas rurais com a reprodução do modelo 
de educação ofertada no espaço urbano, sem levar em consideração sua diversidade; o que reforça a ideia de que 
o ensino de geografia necessita de propostas formativas que atendam o projeto de vida e de sociedade dos sujeitos 
do campo. Nesse sentido, buscamos apresentar a cartografia social como instrumento essencial na construção da 
geografia escolar, por meio da análise crítica, a realidade do sujeito do campo. 

Palavras-Chaves: Educação do Campo, Ensino de Geografia, cartografia social. 

SOCIAL CARTOGRAPHY IN GEOGRAPHY EDUCATION: A PEDAGOGICAL ALTERNATIVE 
FOR EDUCATION OF THE FIELD. 

ABSTRACT 
This article presents reflections and analyzes on the principles of rural education in the teaching of geography at 
the José Domingos do Nascimento School, municipality of Moju / PA. The objective of this study is to analyze 
the pedagogical practice of geography teachers in the final years of elementary school, in order to understand how 
geography teaching is configured in the José Domingos do Nascimento school. The investigation started from the 
subject Supervised Stage in geography I and II, through a bibliographical and documentary survey on the education 
of the field and the teaching of geography, analysis of official documents and in loco data collection. The results 
indicate that there is a great precariousness of the education offered in the rural schools with the reproduction of 
the model of education offered in the urban space, without considering its diversity; which reinforces the idea that 
the teaching of geography requires formative proposals that meet the project of life and society of the subjects of 
the field. In this sense, we seek to present social cartography as an instrument of fundamental importance in the 
construction of school geography, through critical analysis, the reality of the subject of the field. 
 
Keywords: Field Education, Geography Teaching, social cartography. 

CARTOGRAFÍA SOCIAL EN LA ENSEÑANZA DE GEOGRAFÍA: UNA ALTERNATIVA 
PEDAGÓGICA PARA EDUCACIÓN DEL CAMPO. 

 
RESUMEN 
El presente artículo presenta reflexiones y análisis sobre los principios de la educación del campo en la enseñanza 
de geografía en la Escuela José Domingos do Nascimento, municipio de Moju / PA. El estudio tiene como objetivo 
analizar la práctica pedagógica de los profesores de geografía en los años finales de la enseñanza fundamental, en 
el sentido de comprender cómo se configura la enseñanza de geografía en la escuela José Domingos do 
Nascimento. La investigación inició a partir de la disciplina Etapa Supervisada en geografía I y II, por medio de 
levantamiento bibliográfico y documental sobre la educación del campo y la enseñanza de geografía, análisis de 
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documentos oficiales y recolección de datos in loco. Los resultados indican que hay una precarización de la 
educación ofrecida en las escuelas rurales con la reproducción del modelo de educación ofrecida en el espacio 
urbano, sin tener en cuenta su diversidad; lo que refuerza la idea de que la enseñanza de geografía necesita 
propuestas formativas que atiendan el proyecto de vida y de sociedad de los sujetos del campo. En ese sentido, 
buscamos presentar la cartografía social como instrumento esencial en la construcción de la geografía escolar, por 
medio del análisis crítico, la realidad del sujeto del campo. 
 
Palabras-Claves: Educación del Campo, Enseñanza de Geografía, cartografía social. 
 
Introdução 

O presente trabalho tem como objeto o estudo da Prática Pedagógica na escola José 

Domingos do Nascimento Município de Moju/PA. Este tema foi escolhido em razãodo contato 

que tive com questões relativas à educação do campo, por meio do curso de Licenciatura e 

Bacharelado em Geografia com Ênfase em Desenvolvimento Territorial Rural, oferecido pela 

Universidade Federal do Pará, por meio do O Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (PRONERA), assim como a proximidade com as escolas do meio rural do município 

de Moju; gerando assim uma inquietação devido à forma precária e de baixa qualidade, que 

essas escolas estão inseridas, principalmente em relação ao ensino de geografia, o qual por meio 

do estágio supervisionado ficou ainda mais evidente. 

Esta experiência foi fundamental para a construção do processo de formação 

profissional teórico-prática, uma vez que propocinou a oportunidade de aplicar o conhecimento 

teórico adquirido no decorrer da formação, em sala de aula e na construção de práticas 

pedagógicas que favoreçam a atuação profissional, visando possibilitar posteriormente minha 

inserção no corpo docente da escola, como professora substituta de geografia, visto que para 

compreender o ensino de geografia nos territórios do campo, faz-se necessário reconhecer suas 

especificidades; desde a relação dos sujeitos com a escola, e sua concepção de mundo.  

Contudo, nas escolas rurais são acentuadas as desigualdades e precariedades da 

educação; essa educação é geralmente negligenciada, não disponibilizando suporte essencial 

para proporcionar os serviços básicos de educação, saúde e segurança. No contraponto a essa 

realidade, existe a educação do campoque busca assegurar o acesso à educação para todos os 

cidadãos brasileiros que vivem no campo. A materialização desse processo perpassa por 

políticas públicas para a educação que garantam a inserção da educação do campo, como o 

previsto no marco regulamentário LBD/93.94/96. O ensino de geografia, aplicado em 

consonância com a realidade do campo, vem colaborar na construção do senso crítico os 

sujeitos, possibilitando-lhe, uma melhor compreensão do lugar e do mundo. 
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É nesse contexto que se pensa a relação educação do campo, formação de professores e 

o ensino da Geografia, enquanto alternativas capazes de despertar nos educandos o 

autoconhecimento e compromisso político com o espaço que estuda e com a comunidade em 

que vivem, pensando assim um ensino capaz de valorizar as especificidades do campo, o que 

reafirma a educação do campo como projeto educativo que o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST) e os demais movimentos sociais vem construindo ao longo destes 20 

anos, onde se insere também o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária(PRONERA). 

A finalidade deste trabalho é responder a seguinte problemática: como se configura o 

ensino de geografia na escola José Domingos do Nascimento? Quais elementos da geografia 

podem contribuir com a construção de uma educação do campo? O objetivo desta pesquisa 

constitui-se em analisar a prática pedagógica dos professores de geografia nos anos finais do 

ensino fundamental, no sentido de identificar a utilização da cartografia social como 

instrumento de construção da geografia escolar, articulada a perspectiva de educação do campo, 

onde ocorra à valorização dos sujeitos do campo por meio de uma leitura crítica da sua 

realidade. 

Para a realização da pesquisa, buscou-se fundamentação em bases teóricas da educação 

do campo e o ensino de geografia, como: Alfonsin e Caldart (2012), Hage (2014), Paulo Freire 

(2011); Helena Copetti Callai (2002, 2005 e 2012) e Moraes (2015). No que se refere ao 

trabalho empírico, realizou-se levantamentos sobre as condições materiais e humanas da escola, 

observação de aulas, bem como aplicação de questionários e entrevistas com a gestão escolar, 

corpo docente local e os alunos, para melhor compreensão da realidade educacional do local 

em ênfase.Também conta com documentos oficiais, como leis, decretos e resoluções 

educacionais. 

Para tanto o texto apresenta as reflexões sobre a base teórica e a análise dos dados 

coletados, da seguinte maneira: primeiramente busca-se descrever e analisar as características 

e princípios da educação do campo no Ensino da Geografia Escolar; em seguida, conhecer as 

configurações territoriais da Escola José Domingos do Nascimento; apresentando como na 

escola se desenvolve o ensino dos conteúdos de geografia e por fim, buscar compreender o 

ensino de geografia considerando a configuração territorial da comunidade onde a escola 

encontra-se inserida por meio da proposta de cartografia social. 
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O ENSINO DE GEOGRAFIA E A EDUCAÇÃO DO CAMPO 

No início século XIX, a geografia é elevada a categoria de ciência, devido à 

sistematização do conhecimento geográfico pelo conhecimento real da extensão da terra, 

adquirida pelas grandes navegações, bem como o aperfeiçoamento das técnicas cartográficas. 

Surgem os alemães Ritter e Humboldt como “o pai da geografia”. Moraes (2005) enfatiza que 

foi a partir dos estudos das correntes alemãs que se originaram as maiores contribuição do 

pensamento geográfico, as primeiras teorias e propostas, institutos de geografia. 

 As principais correntes do pensamento geográfico foram marcadas pelo positivismo, 

com ligações a escola francesa Lablachiana, a qual a geografia com influências positivista,  foi 

denominada de geografia tradicional que buscava estudar as ações humanas através de um viés 

naturalista. Nesse período, o enfoque maior foi o estudo descritivo das paisagens humanizadas 

com metodologias de memorização, marcando os anos 70 através dos livros didáticos e por 

serem utilizadas como bases para muitos professores, (Moraes, 2005). 

. No Brasil, a geografia é introduzida no contexto escolar ainda no século XIX, e como 

disciplina escolar 2de forma obrigatória em 1837. Voltada para atender a elite Brasileira os 

quais pretendiam inserir-se em cargos público. Assim, a geografia se instala nas escolas com o 

objetivo de colaborar com a formação da elite, por meio de ideologias nacionalistas, ligada 

diretamente aos interesses políticos e econômicos da época. 

 Atualmente, o ensino de geografia vem passando por várias modificações, perante o 

novo modo de pensar, sobre o papel da escola na sociedade em decorrência das inúmeras 

transformações socioespaciais, que vem ocorrendo tanto em escala local como global, onde o 

exógeno interfere na vida escolar. Nesse sentido, a escola nada mais é do que uma instância da 

sociedade, e nela reflete todo e qualquer tipo de mudança de paradigma. Em termos 

institucionais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 (LDBEN) realça 

a importância e normatização da educação básica no Brasil. Porém, ainda existe muita 

disparidade social sobre a forma a qual essa normatização é implantada. 

As transformações ocorridas no espaço atual, fez com que a geografia assumisse um 

novo papel, como afirma Cavalcanti (2005) “A geografia defronta-se, assim, com a tarefa de 

entender o espaço geográfico num contexto bastante complexo” (p.16). Tornando assim o 

 
2 No Colégio Pedro II, no rio de Janeiro. 
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ensino de geografia bastante profundo, sendo um grande desafio para a disciplina levar os 

cidadãos, a uma consciência crítica e espacial com raciocínio de localizar e entender 

determinados fatos no âmbito local e global, afastando-se da imagem de uma disciplina 

“enfadonha, decorativa e sem aplicabilidade”, a geografia dos professores apontada por Yves 

Lacoste (1988). O professor é mediador na aprendizagem dos alunos. O conhecimento supõe o 

desenvolvimento do pensamento e desenvolver o pensamento supõe metodologia e 

procedimentos sistemáticos do pensar (LIBÂNEO, 2004). 

A prática docente não deve somente delimitar-se aos conteúdos da disciplina, faz-se 

necessário ir além, instigar o interesse do aluno, mostrando que o conhecimento não é 

delimitado com verdades absolutas, que se pode construir de forma coletiva, de acordo com sua 

realidade e seus conhecimentos pré-existentes.  No processo ensino-aprendizagem, o aluno 

necessita ser um agente ativo, importante, valorizado na construção do conhecimento. 

O papel da geografia, construída pela interação professor-aluno é ajudar o aluno a 

compreender as transformações que ocorre dentro da realidade a qual está inserida, passando 

compreender em escala maior o mundo, como diz Callai (2010): 

A geografia escolar, assim como a ciência geográfica, tem a função 
de estudar, analisar e buscar explicações para o espaço produzido pela 
humanidade. Enquanto a matéria de ensino cria as condições para que o aluno 
se reconheça como sujeito que participa do espaço em que vive e estuda, 
compreendendo que os fenômenos que ali acontecem são resultado da vida e 
do trabalho dos homens em sua trajetória de construção da própria sociedade 
demarcada em seus espaços e tempos. (p. 17). 

 

Logo, a compreensão da realidade local é fundamental para que haja essa construção do 

ensino de geografia; e no campo é necessário que o professor busque primeiramente 

compreender a realidade a qual os alunos estão inseridos, para assim poder formar cidadãos 

críticos. Pois segundo, Cavalcanti (2002), para que se promova um ensino adequado de 

geografia é necessário correlacionar o conteúdo estudado com o conhecimento cotidiano, e 

problematizar o referido conteúdo é fundamental. 

Nesses aspectos, a Geografia é considerada uma disciplina de grande importância para 

a resistência, daqueles que vivem no campo. As categorias analíticas da geografia, como 

espaço, território, lugar região e paisagem, podem auxiliar a partir da compreensão da realidade 

a compreensão de um todo. No entanto, quais elementos da geografia podem contribuir com a 

construção de uma educação do campo? 
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Nessa perspectiva, a Cartografia Social é uma modalidade da cartografia participativa, 

cujas bases são os movimentos sociais e demais organizações e se apresenta como, um campo 

de possibilidades à Geografia Escolar, principalmente na perspectiva de humanização e de 

reconhecimento dos direitos sociais das populações tradicionais. Segundo Callai (2005). 

 
Uma forma de fazer a leitura do mundo é por meio da leitura do espaço, o qual traz 
em si todas as marcas da vida dos homens. Desse modo, ler o mundo vai muito além 
da leitura cartográfica, cujas representações refletem as realidades territoriais, por 
vezes distorcidas por conta das projeções cartográficas adotadas. Fazer a leitura do 
mundo não é fazer uma leitura apenas do mapa, ou pelo mapa, embora ele seja muito 
importante. É fazer a leitura do mundo da vida, construído cotidianamente e que 
expressa tanto as nossas utopias, como os limites que nos são postos, sejam eles do 
âmbito da natureza, sejam do âmbito da sociedade (culturais, políticos, econômicos) 
(p. 288). 

 

Dentro do processo educativo a cartografia social, além de ser um instrumento utilizado 

como mobilização, colabora na reafirmação de identidades coletivas, permitindo compreender 

o espaço. Vale ressaltar que a concepção de cartografia social dentro do processo de 

humanização e de reconhecimento dos direitos sociais das populações do campo, vem ser o 

ponto de partida, onde é necessária a utilização de outros elementos para essa construção, como 

por exemplo, a discussão do território e lugar de maneira crítica e didática. Assim, Callai (2013) 

afirma: 

Quer dizer, não é a escola simplesmente cumprindo conteúdos curriculares, mas 
desenvolvendo atividades que tornem o sujeito capaz de conhecer para mudar. E, 
principalmente, encontrar os caminhos para mudar, pois estamos vivendo em um 
mundo que precisa ser conhecido e compreendido, não pelo lugar em si, mas no 
conjunto em que cada lugar se contextualiza. (p. 57). 

 No entanto, as escolas rurais em sua maioria necessitam de uma aproximação com o 

cotidiano, levando o ensino à análise do território, para que os educandos tenham uma visão 

crítica da realidade a qual estão inseridos, e por meio de sua reflexão sejam capazes de 

transforma-la. Nesse sentido, o ensino de geografia é fundamental nesse processo de discussão 

e aproximação com o território. 

 
O PROCESSO DE ENSINO DE GEOGRAFIA NA ESCOLA JOSÉ DOMINGOS DO 
NASCIMENTO. 

A escola José Domingos do Nascimento faz parte da realidade das escolas rurais do 

Município de Moju/PA,está situada na região do Jambuaçu, especificamente na Vila 
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Castanhandeua, localizada na rodovia, PA 252 km 57; onde residem aproximadamente 310 

famílias, que na sua maioria trabalham na Empresa MARBOGES Agroindústria S/A, (antiga 

REASA3). 

Figura 01: Localização da comunidade Castanhandeua. 
 

 

Antes denominada de Escola Estadual de 1º grau Professor José Domingos do 

Nascimento, foi construída na Vila para atender alunos que precisavam se deslocar-se para o 

meio urbanopara estudar. Iniciando seus trabalhos em de 1983, na capela de madeira da Igreja 

Católica da Vila e atendia somente alunos de 1ª a 3ª séries do 1º grau. 

 
3 Reflorestadora da Amazônia S/A; empresa agrícolas/industrial do ramo do plantio de extração de óleo de coco e 
dendê, implantada na década de 80, localizada no KM 56, PA 252 Moju/PA.  
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              Figura 01: Escola José Domingos do Nascimento 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, Abril, 2018. 

A escola foi fundada em 03 de março de 1985, para atender a demanda de 180 alunos. 

Atualmente a escola possuí 22 turmas, sendo 6 turmas do ensino infantil (1 turma na modalidade 

creche e uma no jardim II), 14 turmas da educação fundamental e 2 turmas do EJA. A escola 

atende a Vila Castanhandeua e as demais vilas vizinhas, como: Bacuriteua, Bom remédio 

(laranjal), Trindade, Severo, Chibé, São Sebastião (Km 40) e Santa Maria (quilombolas), todas 

essas localidades são atendidas com o transporte escolar. 

Por ser tratar de uma escola Polo, possui como anexo o Ensino Médio atendido pelo 

Sistema Modular de Ensino, em parceria com a Secretaria Executiva de Educação do Pará – 

(SEDUC) e Secretária Municipal de Educação – (SEMED/MOJU), surgiu à parceria com 

empresas agrícolas/industrial do ramo do plantio de extração de óleo de coco e dendê, que 

encaminham seus alunos para que seja feita uma pré-seleção para ingressar na empresa como 

jovens aprendizes. 

Com relação aos funcionários, a escola conta com corpo de onze docentes atuando no 

fundamental menor, doze docentes no fundamental maior, cinco professores do ensino médio, 

variando de acordo com o módulo, conta também com uma diretora e uma vice-diretora, duas 

técnicas pedagógicas, uma secretária, um auxiliar administrativo, três merendeiras e quatro 

vigias. 

Já com relação a sua estrutura e aspecto físico, a escola possui 7 salas de aula (algumas 

com ar condicionado), sala de diretoria, sala de professores, laboratório de informática que não 
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funciona até o presente momento, quadra de esportes com cobertura, cozinha e banheiros 

internos.  

No ano de 2008, a escola buscou a implantação de uma proposta pedagógica baseada 

em um modelo emancipatório que teve como base a valorização da realidade local, pois desde 

a década de 80, essa região a qual a escola está situada vem sofrendo influência4, que 

consequentemente interfere no modo de vida dos sujeitos locais, desde a economia, na cultura 

por meio do distanciamento da vida camponesa. 

Atualmente, a realidade difere a proposta emancipatória, onde é visível a influência da 

empresa nos comportamentos dos alunos, mesmo tendo pessoas inseridas em movimentos 

sociais (sindicatos, associações rurais e igrejas), percebe-se que houve um enraizamento da 

cultura inserida pela empresa, necessitando assim que haja um despertar dos alunos em relação 

à dependência do agronegócio.  

 A escola possui seu Projeto Político Pedagógico (PPP), desde o ano de 2012, em sua 

organização internas realiza plantões pedagógicos (professores, coordenadores e gestores), 

reuniões com pais e mestres e o Planejamento Semestral, onde define suas principais atividades, 

levando em consideração o calendário do ano letivo, repassado pela SEMED. Dentre suas 

principais dificuldades de gestão, está a dependência direta com transporte coletivo, tendo 

diversos problemas a “quebra” dos mesmos e a falta de manutenção dos ramais. 

O estágio na modalidade de observações é necessário para a compreensão da realidade 

a qual o ensino de geografia está inserido, pois o professor supervisor tem como auxiliar, 

acompanhar, orientar. Em resumo sabemos onde é o espaço de estágio, e quem são os alunos, 

suas dificuldades, particularidades e quais são as suas dinâmicas. A etapa de observação nos 

auxilia a refletir sobre a realidade escolar vivenciada, de como são as variáveis que na teoria 

vive-se na academia. 

As aulas observadas seguiam uma mesma sequência, o professor as iniciava com leitura 

da apostila (produção própria com base no livro didático) ou com a leitura do próprio livro 

(projeto Araribá), com breves explicações e por fim passava uma atividade, que seria feita 

correção na próxima aula.  

 
4Projeto Agroindustrial da MARBOGES. 
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O ensino de geografia na Escola José Domingos, não difere das demais realidades das 

encontradas na educação. O Professor Trindade possui 11 turmas do fundamental maior, que 

segundo seus relatos o impossibilita de buscar um ensino de geografia diferenciado. 

Nesse sentido conforme as observações e entrevistas feitas na escola ficaram visíveis à 

precariedade na qual o trabalho pedagógico é desenvolvido. As condições referentes à 

infraestrutura escolar e a desvalorização profissional evidenciam o ensino na área rural como 

resultado da má vontade política, que não considera as populações que residem e trabalham no 

campo.  

Através da fala dos professores entrevistados, perceber-se o quanto eles se sentem 

desvalorizados em relação às condições de trabalho que ali realizam: “a escola precisa melhorar 

sua estrutura, nós precisamos ser valorizados, pois, os gastos não compensam nossa vinda [...]” 

(Neto, 2018). Os educadores reclamam que não possuem tempo para planejar uma aula melhor, 

devido o número excessivo de turmas, como mostra o gráfico a seguir. 

Gráfico 1: Números de turma que os docentes trabalham. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, Abril, 2018. 

Como é visível no gráfico 95% dos professores possuem acima de 10 turmas, no turno 

da manhã e tarde. Porém, a principal reclamação dos docentes contratados é o fato de sua 

remuneração ser com nível médio; dizem ser “uma falta de respeito”. Onde 95% dos docentes 

possuem nível superior e trabalham em sua área de formação. 

Através da análise na Escola José Domingos, percebe-se que é necessária uma 

readaptação do ensino de geografia, buscando ser um ensino criativo, construído ou descoberto 

pelos alunos, de acordo com suas vivências, facilitando assim o processo de aprendizagem. 
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Apesar de toda a dificuldade no ensino de geografia, os alunos demonstram bastante interesse 

pela disciplina, como mostra o gráfico: 

Gráfico 2: Discentes do 9º ano/1º ano: Você gosta de estudar geografia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de Campo, Abril e Novembro 2018. 
 

De acordo com os dados analisados 60% declaram ter interesse pela disciplina de 

Geografia e 40% declara que não tem interesse pela disciplina diante dos dados coletados, 

percebe-se que os alunos que não apresentam interesse pela disciplina de geografia, possuíram 

também um índice elevado de reprovação. 

 O ensino de geografia tradicional leva os alunos a terem certo desinteresse por partes 

dos alunos, a falta de formação do professor também os levou a essa compreensão. Sendo 

necessários novos elementos para assim buscar uma geografia que relacione com seu cotidiano 

e o analise de forma crítica. 

 Nessa perspectiva, o pensar e o fazer são cruciais que ande em conjunto, logo o ensino 

de geografia que busque no aluno apenas o pensar se tornaria ineficaz enquanto o seu papel 

enquanto ciência. Porém quando esse ensino busca associar o que aprendeu com a realidade do 

aluno, é o primeiro passo que se possa intervir nessa realidade, fazendo então que o pensar e o 

fazer começa acontecer. Freire (2004) ressalta:  

É que na medida em que o testemunho não é um gesto no ar, mais uma ação,um 
enfrentamento, com o mundo e com os homens, não é estático. É algo dinâmico que 
passa a fazer parte da totalidade do contexto da sociedade em que se deu. E daí em 
diante, já não para. (p, 176). 

60%

40%

0 0

SIM
NÃO

9º Ano



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 14 – Educação do/no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

7225 
 

 Analisar de forma crítica manifesta-se por meio do pensar apurado, de observar os 

problemas dentro de sua realidade, de como a mesma encontra-se organizada. É necessário que 

busquemos o interesse dos alunos em fazer acontecer, colocar em pratica tudo aquilo que 

aprendeu. Para isso é fundamental que os alunos compreendam sua realidade, e que os 

professores busquem elementos para o ensino de geografia que se relacione com essa realidade, 

como a inserção da Cartografia Social, elaboração de trabalhos de campo que auxiliem os 

alunos nessa compreensão, de conteúdo e realidade. 

 

CARTOGRAFIA SOCIAL: UMA PROPOSTA DIDÁTICA PARA O ENSINO 
FUNDAMENTAL 
 

A cartografia é utilizada como auxílio para geógrafos e professores de geografia na 

espacialização de informações sobre o planeta, tanto pelos elementos da natureza como também 

os aspectos da sociedade, por meio de carta topográfica, croquis, maquetes e outros 

instrumentos cartográficos que servem para armazenar informações como expõe Almeida 

(2007):  

Os mapas e gráficos armazenam informações espacial abstrata e estruturada e devem 
ser considerados instrumentos indispensáveis ao aprendizado dos temas relacionados 
com o ambiente, o território e a Geografia como um todo. O mapa fornece uma 
perspectiva de uma área e organiza o conhecimento espacial, expressando relações. 
(p.120) 
 

 A utilização da cartografia como linguagem, assim como seus instrumentos, contribui 

de forma significativa no processo de ensino-aprendizagem em geografia, pois levam os alunos 

por meio dos mapas a ler o mundo, suas dinâmicas territoriais, conflitos, escalas, além de 

facilitar a compreensão da realidade a qual os mesmos estão inseridos. Pois, como aponta 

Almeida (2003), compete à escola o papel de ensinar, assim como, sistematizar o conhecimento 

sobre os mapas e as demais formas de representação do espaço, sua compreensão e organização 

espacial da sociedade. 

 Nesse sentido, é necessário aprofundara cartografia no ensino de geografia como 

instrumento de aproximação com o território na Escola José Domingos do Nascimento. No qual 

a cartografia social vem se consolidando com instrumento que auxilia na construção do 

conhecimento popular, simbólico e cultural de maneira coletiva para que os grupos sociais 

possam expressar suas reivindicações (GORAYEB; MEIRELES; SILVA, 2015). 
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 Como já evidenciado, a Geografia no contexto que se apresenta hoje nas escolas rurais, 

assim como nas demais escolas, é considera uma disciplina “sem aplicabilidade”, e que não 

incorpora elementos que motivam os alunos. É nessa perspectiva que buscamos por meio da 

cartografia participativa apresentar para os alunos uma alternativa para aprender os conteúdos 

de geografia. Pois, para Almeida (2010), no que concerne à cartografia social, não se trata de 

um mapeamento impositivo, mas sim de um processo de construção conjunta. 

A Cartografia Social é inexplorada pelos professores de geografia das escolas rurais, 

muitas das vezes por não encontrarem informações sobre a mesma nos livros didáticos, ou por 

terem pouco contato durante a formação, ou até mesmo como o professor Trindade que não é 

formado em geografia, trabalhando os conteúdos de geografia, com base ainda na forma 

tradicional de ensinar, assim como as reproduções de mapas. Porém, o conhecimento construído 

por meio da cartografia social, poderá ser problematizado nas aulas, e discutir a realidade dos 

alunos. 

Na Escola José Domingos, a Cartografia social foi incorporada, no final do 4º Bimestre, 

após assumir as 12 turmas do ensino fundamental maior, na disciplina de geografia. A turma 

escolhida para a elaboração desse trabalho foi à turma do 9º ano manhã, devido 90% dos alunos 

residirem na Vila Castanhandeua e pela dificuldade apresentada na leitura básica de mapas. 

Figura 02: Turma do 9 º ano manhã 

 

             Fonte: Pesquisa de Campo, Abril, 2018. 
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  A turma do 9º ano apresentou dois aspectos relevantes, o primeiro foi durante o estágio, 

onde todos os alunos responderam o questionário, sendo perceptível a influência do 

agronegócio na vida dos alunos. 

Questionados se gostariam de trabalhar na empresa Marboges, disseram que “sim e que 

acham que a empresa boa”. Pois, devido à enorme precarização do campo, a chegada de uma 

empresa proporciona aos moradores empregos, uma nova forma de gerar renda e para muitos é 

o suficiente, uma vez que a dicotomia campo e cidade são muito fortes, sendo o campo como 

atrasado, levando os estudantes a associarem a chegada da Marborges com o desenvolvimento.  

Assim, a falta de compreensão da realidade local associada a perca de identidade 

territorial leva os estudantes a buscarem uma profissão que se encaixe no padrão de 

desenvolvimento da empresa. Como mostra o gráfico abaixo. 

Gráfico 3: Qual a profissão que você quer ter? 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, Abril 2018. 

Como mostra o gráfico, 70% dos alunos pensam em se formar em alguma engenharia, 

para assim poderem trabalhar na empresa Marboges, essa relação dos alunos com a 

configuração espacial inserida na Vila Castanhandeua pela empresa chamou bastante atenção, 

pois as pessoas que residem na localidade há mais tempo ainda possuem uma relação 

diferenciada com a terra. 

Assim, a aproximação do ensino de geografia e a realidade local facilitariam a 

compreensão dos alunos e a valorização do campo. Evitaria que o agronegócio fosse 

compreendido de forma positiva por sujeitos do campo. Devido todas essas questões 
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apresentadas, que ocorreram à necessidade de buscar alternativas para trabalhar o ensino de 

geografia de forma diferenciada, tendo como experiência inicial a turma do 9º ano, pois os 

mesmos ingressariam no ensino médio, e muitos saíram de sua localidade, então necessitando 

uma visão crítica da realidade o qual estavam inseridos. 

Ao longo do 2º semestre se buscou encaixar elementos de orientação espacial, e durante 

o conteúdo “as questões ambientais”, que foi apresentada a proposta para os alunos produzirem 

a cartografia social da Vila Castanhandeua, assim como a elaboração de um pequeno projeto 

para minimizar os problemas ambientais encontrados por meio da análise dos alunos em seu 

território. Foi apresentado um mapa de localização da Vila Castanhandeua e Bacuriteua (vila 

vizinha), impresso no tamanho A2, apenas com os elementos cartográficos: hidrografia e 

rodovias, como mostra a imagem a seguir:  

 

 Os alunos com auxílio do mapa deveriam acrescentar os elementos que estavam 

faltando, como as casas, florestas, campo, escola, igrejas, e outras. Para o mapeamento, foi 

organizado no dia 17 de novembro de 2018 (sábado letivo), um trabalho de campo na Vila 

Castanhandeua, onde os próprios alunos começaram identificar mudanças na localidade, o mais 

visível nos depoimentos dos alunos foi como o igarapé havia “secado”, com bastante lixo em 

seu entorno, e principalmente como havia um número elevado de moradores o qual os alunos 

desconheciam. Alguns alunos tiveram o primeiro contato com a roça, devido a visita no sitio 

da Dona Maria, e por meio de suas falas compreenderam a visão que ela tinha do campo:  
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Eu nasci aqui minha filha, minha mãe veio pequena pra cá; Eu não tenho vontade 
nenhuma de ir embora, vou morrer aqui, aqui antes todo mundo tinha roça, era muito 
sórdido de farinha, arroz, todo mundo plantava. Depois de um tempo as pessoas foram 
ficando velha igual eu e seus filhos não quiseram mais tomar conta do terreno e 
venderam para REASA. Hoje são poucas pessoas que ainda tem roça, eu faço farinha 
pra comer, mas tem gente que tem que encomendar farinha em outras comunidades 
por que aqui não tem! Já pensou isso? a gente morar no interior e comprar farinha 
meus filhos (Maria, 2018).   

Na fala da Dona foi visível sua identidade territorial, por meio de como ela se relaciona 

com a terra. E o quanto a chegada da empresa modificou a dinâmica de vida camponesa de 

moradores, assim como sua crítica ao impacto na produção da vila castanhandeua e a 

transformação da identidade com a terra. Por meio dessa visita, os alunos demostraram 

interessem em discutir sua realidade e se sentiram provocados em buscar conhecer mais sua 

realidade. Na semana seguinte ocorreram as apresentações das equipes de sua cartografia social 

e seu projeto. 

 
Figura 02: Cartografia Social Equipe 01. 

Fonte: Silva, Novembro 2018. 

 As três equipes iniciaram suas apresentações com os elementos do mapa, como: rosa 

dos ventos, legenda e o título que usaram. Demostraram as principais ruas e identificaram 

algumas casas, a igreja, escola, posto de saúde, comércios e o campo de futebol. Durante suas 

apresentações os alunos buscaram expor a história da Vila Castanhandeua, relacionando as 

modificações exposta pela Dona Maria com a instalação da empresa REASA, os conflitos pela 

terra na região do Jambuaçu, o aumento no número de residentes na vila e até mesmo a 
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construção da Escola José Domingos. No final da apresentação foram expostas duas imagens 

do Google Earth para análises comparativas dos alunos. 

Figura 3 e 4: Localização da vila Castanhandeua.  

 

Fonte: Silva, Novembro de 2018. 

As imagens de satélites serviram como base para o debate em sala, que iniciou com os 

alunos comparando suas cartografias com a imagem, e identificando os inúmeros plantios de 

dendê que cercam a vila castanhandeua e se mostraram bastante preocupados. Para melhor 

discussão foi exposto o vídeo “’as plantações industriais de dendê não são florestas”, onde 

retratam o monocultivo do dendê, os alunos saíram reflexivos da aula e principalmente com 

uma outra visão sobre a realidade que estão inseridos. 

Para a implantação do projeto, o mais viável sobre a questão ambiental foi de uma 

pequena campanha de conscientização aos moradores para o descarte irregular de lixo, assim 

como o recolhimento do lixo das mata ciliar do igarapé castanhandeua. Implantado na semana 

seguinte com a organização dos alunos e apoio da gestão da escola.  

 As atividades realizadas com a turma do 9º ano levaram o despertar dos alunos a 

buscarem mais sobre seu território. Nesse processo de um ensino de geografia que relacione o 

cotidiano do aluno, é necessário que ele se sinta parte desse processo, entenda que suas ações 

são fundamentais para modificar esse território. “E certamente, para quem quer transformar a 

realidade presente, esta é a escola, a educação e a geografia que queremos” (OLIVEIRA, 2008, 

p.144). 

 Logo, a Cartografia Social como metodologia no ensino de geografia escolar, possibilita 

um ensino mais dinâmico, com maior envolvimento dos alunos, uma nova forma de pensar 

sobre os alunos, onde os mesmos são protagonistas e não apenas reprodutores de conhecimento, 
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auxiliando de maneira positiva na formação de sujeitos mais críticos e conscientes, que 

detenham conhecimentos para resistirem enquanto povos tradicionais do campo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estágio supervisionado direcionado as escolas rurais, constitui-se em um 

conhecimento prático único, tanto para a formação acadêmica quanto para a participação e 

comprometimento nos procedimentos referentes à educação, pois envolve o discente no 

trabalho com as diferenças desenvolvendo o sentimento de fazer parte da sociedade não apenas 

como objeto, mas sujeito da história. 

 Nessa perspectiva de educação, defendemos a incorporação da cartografia social como 

uma perspectiva de humanização e de reconhecimento dos direitos sociais das populações 

tradicionais na escola José Domingos do Nascimento, especificamente aos alunos do 9º ano. 

Esta prática favorece o seu protagonismo na construção de saberes, levando-os a construir um 

novo olhar sobre a vila Castanhandeua, principalmente sobre a relação com a empresa 

Marborges, analisando os benefícios e impactos na localidade; além de incentivar o trabalho 

coletivo e a troca de experiências. 

É claro que um ensino diferenciado de geografia não implantará a educação do campo 

na Escola José Domingos, pois essa educação precisa ser difundida na escola, pois poucos 

professores possuem o conhecimento do que é a educação do campo. Porém, espera-se que os 

demais docentes, com a busca de um novo ensino de geografia, sejam incentivados a construir 

uma educação capaz de relacionar os conteúdos programáticos com a realidade do aluno, ou até 

mesmo elaborá-los juntamente com o PPP, de acordo com a realidade a qual a escola está 

inserida. 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO E REFORMA AGRÁRIA: o estudo de caso da Escola do 
Campo Francisca Pinto dos Santos no Assentamento Antônio Conselheiro no Município 

de Ocara (Ceará) 

SOUSA, Emílio Lopes. 1 
 
RESUMO 
A educação é um dos direitos mais essenciais e fundamentais que deve ser garantido a todos os cidadãos, 
especialmente quando tratamos de uma sociedade democrática. Entretanto, sabemos que no Brasil a sociedade não 
é una, havendo diferentes realidades em termos socias e econômicos. Assim, a educação dominante não atende a 
todos da mesma maneira, se considerarmos estas diferentes realidades. Levando em consideração as deficiências 
de atender e responder as necessidades e os questionamentos dos camponeses, a população inserida nos 
movimentos socias do campo lutam há algum tempo por reforma agrária e por uma educação que esteja em acordo 
com suas vivências, rompendo em certa medida com a educação básica tradicional e hegemônica. No presente 
trabalho, será discutida a contribuição desse modelo de educação aos camponeses, com ênfase aos que estão 
inseridos nos movimentos socias do interior dos estados brasileiros, em especial ao município de Ocara (CE) onde 
está localizada a escola do campo Francisca Pinto dos Santos, no assentamento Antônio Conselheiro, o qual integra 
o MST Ceará. Para isso, temos como base referências bibliográficas acerca da realidade do campo, da educação 
hegemônica e da educação do campo, os quais trouxeram bastantes contribuições à pesquisa, assim como 
utilizamos informações coletados em campo como entrevistas semiestruturadas realizadas com os gestores, 
professores e estudantes da referida escola. 

Palavras chave: educação do campo, camponeses, MST, movimentos sociais, Reforma Agrária. 

RÉSUMÉ 
L’éducation est un des droits plus essentiels et fondamentaux qui doit être assuré à tous les citoyens, principalement 
quand il s’agit d’une société démocratique. Cependant, on sait qu’au Brésil la société n’est pas unifiée et il existe 
des différentes réalités en termes sociaux et économiques. Ainsi, l’éducation dominante n’accueille pas tous de la 
même manière si on considère ces différentes réalités. En tenant compte des faiblesses de prendre en compte et 
répondre aux besoins et aux questions des paysans, la population insérée aux mouvements sociaux du champ 
luttent depuis longtemps pour la réforme agraire et pour une éducation qui soit en accord avec ses expériences, en 
rompant en partie avec l’éducation de base traditionnelle et hégémonique. Dans ce travail on discutera la 
contribution de ce modèle d’éducation aux habitants de la campagne avec un accent sur ceux qui sont insérés dans 
les mouvements sociaux de l’intérieur des états brésiliens, spécialement sur la ville Ocara (CE) où est localisée 
l’école campagnarde Francisca Pinto dos Santos, dans la localité rurale Antônio Conselheiro, laquelle fait partie 
du MST Ceará. Pour cela, on se base sur des références bibliographiques à propos de la réalité de la campagne, de 
l’éducation hégémonique et de l’éducation du champ, qui ont assez contribuée à la recherche, ainsi qu’on utilise 
des informations recueillies en champ comme des interviews semi-structurées qui ont été réalisées avec les 
dirigeants, les professeurs et les étudiants de cette école. 

Mots-clés: éducation du champ, paysans, MST, mouvements sociaux, reforme agraire. 

 

Introdução 

Analisando o atual contexto educacional, cuja ênfase está em resultados e em uma 

constante adequação a um modelo baseado nas competências que, em certa medida, não 

 
1 Mestrando no Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC). Contato: 

emmilopes@gmail.com 
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contribui para uma análise da sociedade que permita compreender as contradições existentes, 

percebemos que a contradição é algo que está presente no fazer pedagógico, enfrentando 

questões das mais variadas, as quais se referem à metodologia, aos materiais didáticos, ao 

currículo e às perspectivas de mudanças sociais relacionadas à educação e ao nosso cotidiano. 

Essas contradições que, por vezes, inquietam aqueles que acreditam em uma mudança social 

real, e aqueles que creem que a educação tem um papel importante na transformação do ser, se 

caracterizam pela própria relação dialética da educação que, por um lado, é instrumento de 

autoconstrução do ser crítico à realidade social o qual está imerso, ao mesmo tempo em que é 

um dos principais instrumentos de reprodução da ideologia dominante. 

A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, serviu – no seu 
todo – ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à 
máquina produtiva em expansão do sistema do capital, como também gerar e 
transmitir um quadro de valores que legitima [grifo do autor] os interesses 
dominantes, como se não pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da sociedade, 
seja na forma “internalizada” (isto é, pelos indivíduos devidamente “educados” e 
aceitos) ou através de uma dominação estrutural e uma subordinação hierárquica e 
implacavelmente impostas (MÉSZÁROS, 2008, p. 35). 

Neste sentido, a educação enquanto instrumento de dominação da classe trabalhadora, 

em nossa análise, cumpre o seu papel de alienação para a dominação social e a internalização 

dos valores capitalistas. A busca por uma alternativa a esse modelo educacional dominante, 

para além de ser importante no processo de transformação do ser social, é necessária no 

processo de desconstrução dos paradigmas do atual regime social democrata, que mistificam 

nossa percepção da situação em vez de permitir que pensemos nela (ZIZEK, 2011). 

A partir da crítica a determinadas contradições da sociedade brasileira é que se 

fortalecem alguns movimentos sociais, os quais podemos destacar as Ligas Camponesas, os 

sindicatos rurais e urbanos, a CEB’s (Comunidades Eclesiais de Base)  e outros movimentos 

sociais os quais, por meio da atuação destes movimentos, questionaram sobre elementos de 

desigualdade presentes em nossa sociedade, e passaram a amadurecer sua crítica a essas 

estruturas por meio da luta por garantia dos direitos sociais. Nesse processo, alguns movimentos 

emergiram, amadureceram e se fortaleceram. Assim, podemos destacar o caso do MST 

(Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra) que, desde a sua fundação, questiona a 

desigualdade existente na estrutura fundiária brasileira. 
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Há um fato ou uma realidade de que podemos partir: hoje, 1999, é possível constatar 
que o MST torna-se uma referência entre movimentos sociais do Brasil e, em certa 
medida, também fora dele, sendo identificado como um exemplo de luta e de 
organização a seguir, sempre que estiver em questão a conquista de direito e a busca 
de mais dignidade para todos (CALDART, 2000, p .20). 

 É importante destacar que as críticas às estruturas desiguais do Estado brasileiro são 

realizadas de forma conjunta a uma crítica à estrutura educacional, denunciando a incapacidade 

em garantir uma educação de qualidade a todos, principalmente aqueles que estariam à margem 

da sociedade, fortalecendo a luta por direitos, dentre eles a educação. Nesse processo de 

amadurecimento promovido pela práxis dos movimentos sociais, foi pautado também o modelo 

educacional. 

A dinâmica de uma luta social que se desenvolve durante um certo período de tempo, 
como tem sido a luta por reforma pela terra e pela Reforma Agrária feita pelo MST, 
também passa a ter um cotidiano, mas se trata de um cotidiano que exatamente rompe 
ou pelo menos retrabalha certos patrões ou certas tradições presente naquele chamado 
modo cotidiano de vida [grifo do autor]. Por isso mesmo, ele produz significados, 
valores, comportamentos, ideias, com uma dimensão diferente daquelas usualmente 
incluídas no conceito antropológico de cultura (CALDART, 2000, p. 28). 

Na tentativa de discutir novas ideias, busca-se analisar as contradições da sociedade a 

partir de outra perspectiva educacional, a do MST, o qual reconhece a necessidade de trabalhar 

um projeto de educação que de fato esteja em consonância com sua proposta de sociedade e sua 

práxis social. Caldart (2000, p. 143) afirma que 

Somente quando passamos a olhar para o conjunto do Movimento, e com a 
preocupação de enxergá-lo em sua dinâmica histórica (que inclui a escola), é que 
conseguimos compreender que educação pode ser mais do que educação [grifo da 
autora], e que escola pode ser mais do que escola [grifo da autora], à medida que 
sejam considerados os vínculos que constituem sua existência nesta realidade. 

 Assim, a trajetória de luta por uma educação do campo, em certa medida, se confunde 

com a própria trajetória de luta por reforma agrária, tendo em vista que a medida em que se 

consolidava essa luta, os integrantes do MST sentiam a necessidade de uma educação para os 

filhos dos assentados e dos acampados. Os militantes do movimento passaram a questionar 

sobre as deficiências da educação formal, pois acreditavam que esta não trariam respostas às 

questões enfrentadas no cotidiano da militância, assim, “as famílias sem terras mobilizaram-se 

(e mobilizam-se) pelo direito à escola e pela possibilidade de uma escola fizesse diferença ou 

tivesse realmente sentido em sua vida presente e futura (...)” (Caldart, 2000, p. 145). 

As primeiras a se mobilizarem foram as mães e professoras, depois os pais e algumas 
lideranças do movimento. Aos poucos, as crianças vão tomando também lugar, e 
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algumas vezes a frente, nas ações necessárias para garantir a sua própria escola. Este 
é de fato, o nascimento do trabalho com educação escolar no MST.2 

O MST, enquanto organização social, decidiu tomar para si a organização e a tarefa de 

se articular por dentro de sua organicidade uma proposta educacional, produzindo assim uma 

proposta pedagógica específica para a sua escola (CALDART, 2000). Outro ponto que podemos 

destacar na gênese da educação do campo é o fato que há uma incorporação da escola na própria 

dinâmica do movimento. 

A escola passou a fazer parte do cotidiano e das preocupações das famílias sem-terra, 
com maior ou menor intensidade, com maior ou menor intensidade, com significados 
diversos dependendo da própria trajetória de cada grupo, mas, inegavelmente, já 
consolidada com sua marca cultural: acampamento e assentamento dos sem-terra do 
MST têm que ter escola e, de preferência, que não seja uma escola qualquer; a escola 
passou a ser vista como uma questão também política, quer dizer, como parte da 
estratégia de luta por Reforma Agrária, vinculada às preocupações gerais do 
Movimento com a formação de seus sujeitos (CALDART, 2000, p. 146). 

As alternativas criadas no interior da estrutura organizacional do movimento foi se 

fortalecendo ao longo de sua práxis educativa junto a esse processo da inserção da educação do 

campo, assim como outras modalidades educacionais foram ganhando espaço no interior das 

estruturas educacionais do Estado, conforme identificamos no artigo 28 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação. 

Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural 
e de cada região, especialmente: 

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 
interesses dos alunos da zona rural; 

II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases 
do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. (LEI DE DIRETRIZES E BASE 
DA EDUCAÇÃO, 1996). 
   

  O citado artigo, vem fortalecendo e ampliando a sua capacidade de atuação no processo 

de mudança da realidade agrária brasileira, pois a partir desse marco legal, abriu-se a 

possibilidade de elaboração de uma proposta pedagógica institucionalizada pelos movimentos 

sociais do campo, ultrapassando a barreira de alfabetização em baixo das lonas do 

 
2 Ibid., p. 145. 
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acampamento, passando a contar com apoio do Estado no processo de garantia do direito à 

educação. 

Nesse processo de amadurecimento do fazer educativo no interior do MST, existiram 

algumas variações de propostas pedagógicas conforme a região e suas particularidades locais. 

Nesse sentido, não podemos analisar a pedagogia do MST como única, mas sim como uma 

constante construção, um movimento de autoconstrução no fazer pedagógico (CALDART, 

2000). 

Buscando compreender como essa modalidade educacional se estrutura no Estado do 

Ceará, analisaremos o modelo educacional do MST a partir da Escola Francisca Pinto dos 

Santos, localizado no Assentamento Antônio Conselheiro, no município de Ocara. 

Considerando o movimento que origina a educação do campo e a centralidade que a luta por 

reforma agrária tem nesse processo, buscaremos entender como o assentamento Antônio 

Conselheiro está inserido na luta por reforma agrária. 

Assentamento Antônio Conselheiro: aspectos histórico-geográficos 

O assentamento Antônio Conselheiro está localizado nas proximidades da BR-22 no 

município de Ocara, inserido na microrregião de Chorozinho (IPECE, 2009), distante cerca de 

105 km da capital Fortaleza. A posse do referido assentamento é um importe marco de luta por 

reforma agrária no Estado. Pudemos constatar esse fato a partir de conversas e entrevistas 

semiestruturadas que tivemos com lideranças locais que participaram do processo de ocupação 

dessa área. 

Lideranças do assentamento nos relataram que o processo de luta foi muito intenso, 

tendo em vista que os solos presentes na área do assentamento apresentam uma fertilidade 

acima da média. Sua localização às margens da BR-122, possibilita uma maior mobilidade de 

assentados, principalmente para o fortalecimento da luta por reforma agrária naquela área, 

servindo como ponto de articulação para outras ocupações da região. Entretanto, para chegar a 

esse patamar de apoio às outras ocupações, foi necessário a conquista da própria terra da 

comunidade que anteriormente era propriedade de uma família com forte influência em alguns 

municípios dessa região. Podemos constatar esses acontecimentos no trabalho de Sales (2003) 

sobre o referido assentamento. 
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Ao amanhecer do dia 20 de maio de 1995, após uma noite de muita chuva, a Fazenda 
Córrego do Quixinxé foi despertada por um acontecimento que a mudaria 
completamente. Às três horas da manhã, quando o temporal começou a cessar, 
chegaram os primeiros caminhões e ônibus, superlotados de trabalhadores e 
trabalhadoras. A movimentação era intensa para desembarcar as mobílias (mesas, 
tamboretes, fogão), utensílios domésticos, gêneros alimentícios e os animais 
(cachorros, galinhas, porcos). No local, apenas quatro pessoas de prontidão esperavam 
por eles - eram dois trabalhadores da área vizinha que conheciam muito bem a 
fazenda, uma militante e um militante do MST (SALES, 2003, p.  43). 

Durante a atividade de campo, um assentado nos relatou que os primeiros acampados 

que iniciaram o processo de luta vieram de diferentes comunidades, algumas vizinhas e outras 

mais distantes. De acordo com Sales (2003, p. 43), 

As famílias vinham de localidades diversas e o encontro acontecia nas sedes dos 
municípios, em espaços das paróquias e dos sindicatos, conforme o apoio recebido. 
Assim foram se formando os grupos; cada um deles fez seu próprio percurso até 
chegar ao local do Acampamento, e muitos foram os tropeços; a maioria deixou sua 
moradia durante a noite escura e chuvosa. Pelos caminhos, enfrentaram muita lama e 
alguns traziam os filhos jovens e crianças. 

Após o processo de ocupação, outros processos ocorreram3 (e ocorrem) na luta do 

assentamento Antônio Conselheiro, como a emissão de posse da terra, a divisão das 

associações, e fortalecimento de luta por reforma agrária. Destacamos em nosso trabalho o fato 

desse assentamento ser considerado um espaço fundamental na articulação da luta por reforma 

agrária na área em que está localizado, desde a sua ocupação até atualmente. Segundo as 

lideranças do assentamento, a capacidade de mobilização e a preocupação de fortalecer a luta 

por reforma agrária fez do assentamento Antônio Conselheiro um polo dispersor de outras 

ocupações naquela área, assim como um importante espaço de formação para os militantes do 

MST. 

Destacamos que o assentamento, por ter sido a primeira ocupação daquela região, foi 

fundamental para articular a ocupação de outras áreas que eram passíveis de serem 

desapropriadas para fins de reforma agrária. Nesse processo de amadurecimento de luta, foi 

realizado de forma conjunta uma luta por educação, esta contextualizada, a qual possibilitasse 

trabalhar as perspectivas de realidades discutidas no interior da organicidade do MST, 

contrapondo ideias de uma educação rural, sendo elaborada uma proposta de educação 

camponesa a qual trabalharemos no próximo tópico. 

 
3 Mais detalhes sobre a história do referido assentamento no seguinte trabalho de Sales (2003): Criações Coletivas 

da Juventude no Campo Político: um olhar sobre os assentamentos rurais do MST. 
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Educação do Campo e o Fortalecimento do Campesinato 

A busca de uma educação camponesa parte do pressuposto que o modelo educacional 

vigente é incapaz em quantidade e qualidade de formar estudantes que possam analisar a 

realidade desigual presente na realidade brasileira e, em certa medida possam buscar mudar 

essa realidade. 

A autoafirmação de uma escola camponesa é, antes de mais nada, um posicionamento 

político, compreendendo a importância da afirmação desse conceito no interior das ciências 

agrárias. O camponês enquanto classe social, foi analisado por diferentes autores, destacando-

se uma importante particularidade que é estar presente em diferentes modos de produção. 

Inicialmente, ele é visto como um camponês que estaria fadado ao seu fim, com o processo de 

modernização das relações de produção no interior da sociedade capitalista (KULTSKI, 1980). 

Entretanto, outras visões foram sendo produzidos para analisar a questão camponesa no interior 

da sociedade capitalista. 

Lênin (1982), em seu trabalho sobre o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, 

analisa as relações de modernização e produção no espaço agrário, o qual há um constante 

processo de precarização do pequeno camponês em função do enriquecimento do médio e 

grande produtor. Nesta obra, a qual consideramos um clássico no que se refere a análise da 

realidade agrária, Lênin defende que com o processo de precarização dos camponeses 

culminaria em sua proletarização e consequentemente em sua extinção. Entretanto, tal fato não 

se confirmou e camponeses se fortaleceram e fortaleceram as suas formas de organização no 

interior da própria União Soviética, tendo como elemento fundamental sua organização em 

comunas como forma de manter o seu poder político no interior de sua organicidade autônoma. 

Posteriormente, podemos destacar algumas obras que situam o campesinato e o seu 

papel político no interior das instituições capitalistas, e que por meio da luta social para garantia 

de direitos – dentre eles a sua própria existência – pode-se reafirmar através dos movimentos 

sociais organizados em todo o mundo (SHANIN, 1983). A partir dessas e de outras 

pressuposições, compreendemos que defender uma escola no campo é importante, até mesmo 

para garantir um direito social, mas que é fundamental para os movimentos sociais do campo 

defender uma educação camponesa que venha afirmar a sua identidade de resistência no interior 

das contradições presentes na realidade agrária brasileira, tendo em vista que 
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Na sociedade capitalista, o Estado rende-se aos interesses e ao comando das classes 
dominantes; ou seja, o Estado não público, mas particularista e privatista. Portanto, 
para a escola ser pública, não basta que seja estatal, precisa ser autogovernada; e a 
classe trabalhadora camponesa, autoeducada. A escola do campo precisa estar a 
serviço do povo camponês, concebida e gerida por estes. Isso somente é possível com 
uma ampla participação da comunidade em sua gestão, inclusive pedagógica, num 
ambiente educativo democrático e com direção coletiva, assegurando a participação 
dos sujeitos em todas as decisões que envolvem a escola (SILVA, 2016, p. 121). 

Assim, podemos constatar que a educação do campo, além de ser um modelo inovador 

que permite uma melhor compreensão da realidade agrária, é também um processo de 

autoconstrução da organicidade das comunidades atendidas, assim como dos camponeses que 

a constrói, reverberando em um movimento dialético de construção (da escola), de reconstrução  

política do camponês. 

Educação e movimento: análise ontológica das práticas educacionais 

A educação do campo, em seu caráter como perspectiva de mudança para todos que a 

compõe, atua de diversas maneiras. A práxis política e experiência de fazer os processos sociais 

e orgânicos de fortalecimento da escola, bem como de sua organicidade, tem possibilitado um 

amadurecimento para aos membros da escola, o possibilitar o refazer-se em sua ação política. 

Ontologia e política são elementos fundamentais no processo de transformação de discentes e 

docentes. 

Política ontológica é um termo composto. Refere-se à ontologia – que na linguagem 
filosófica comum define o que pertence ao real, as condições de possibilidade com 
que vivemos. A combinação dos termos “ontologia” e “política” sugere-nos que as 
condições de possibilidade não são dadas à partida. Que a realidade não precede as 
práticas banais nas quais interagimos com ela, antes sendo modelada por essas 
práticas. O termo política, portanto, permite sublinhar este modo activo, este processo 
de modelação, bem como o seu carácter aberto e contestado (MOL, 2019, p. 02). 
 

As diferenças existentes nos projetos educacionais e suas repercussões ontológicas tem 

um ganho consubstancial para docentes e discentes da escola Francisca Pinto dos Santos. Neste 

sentido, pensar o caráter ontológico da educação do campo em comparação com o projeto 

educacional convencional, bem como outros projetos que coadunam com as propostas do 

capital, os quais se preocupam restritamente na formação de uma mão-de-obra para suprir as 

necessidades do mercado, a educação do campo se apresenta como uma proposta revolucionária 

frente ao contexto educacional cearense. 

As propostas educacional vêm na contramão do projeto neoliberal para o campo 

brasileiro por dois fatores fundamentais; o primeiro consiste na negação categórica da 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 14 – Educação do/no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

7242 
 

superioridade de desenvolvimento do meio urbano, em relação ao espaço agrário, pois ao 

analisar as perspectivas de desenvolvimento humano as escolas do campo levam em 

consideração o bem estar social, a sustentabilidade, bem como o desenvolvimento econômico, 

enquanto na análise clássica de desenvolvimento é levado em consideração apenas o 

desenvolvimento econômico que, em muitos casos, podem ser questionados, levando em 

consideração que é cada vez maior os casos de desempregados e subempregados nos grandes 

centros urbanos do país. 

A outra perspectiva se refere ao projeto de desenvolvimento no campo, a qual a 

existência do projeto de modernização conservadora representado pelas agroindústrias se 

caracteriza como alternativa de desenvolvimento para o campo, proposta essa questionada por 

alguns autores como Santos (2016), e rejeitada categoricamente nas escolas do campo do Ceará. 

O projeto de educação do campo das escolas do MST tem como um dos fundamentos a 

soberania alimentar, e como prática norteadora a agroecologia. Assim, é fundamental 

compreender que a preocupação ontológica na formação docente e discente é um elemento que 

possibilita um novo olhar, frente ao paradigma educacional e do desenvolvimento para o campo 

brasileiro. 

É primordial conhecer a proposta de educação do campo, bem como seus limites e sua 

capacidade, assim como os instrumentos institucionais da manutenção de uma lógica 

educacional em conformidade com o sistema econômico vigente.  Neste sentido, alguns 

elementos de interligação da proposta da educação do campo, como os setores de educação do 

Estado, repercutem de forma negativa em algumas práticas e preceitos da educação do campo, 

apesar deste garantir uma sustentabilidade financeira desse sistema. 

As mudanças sob tais limites, apriorísticas e prejulgadas, são admissíveis apenas com 
único e legítimo objetivo de corrigir algum detalhe defeituoso da ordem estabelecida, 
de forma seja mantidas intactas as determinações estruturais fundamentais para a 
sociedade como um todo, em conformidade com a exigências da lógica global de um 
determinado sistema de reprodução (MÉSZÁROS, 2008, p. 25). 

Os princípios educacionais da educação do campo, bem como as suas práticas 

pedagógicas, são fundamentais para a formação de professores e estudantes com perspectivas 

diferentes de sociedade e de desenvolvimento, com destaque a algumas práticas essenciais para 

esse desenvolvimento. O primeiro está ligado às disciplinas da proposta da base diversificada 

das escolas, que tem como fundamento o conhecimento local e o desenvolvimento das práticas 

sustentáveis no campo. Outro elemento importante à proposta educacional está ligado as suas 
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práticas de organicidade, na qual incluem de forma ativa funcionários, estudantes e professores, 

e o núcleo gestor, prática que é fundamental para o amadurecimento e formação de agentes 

sociais críticos, frente às demandas de uma sociedade desigual, com um quadro cada vez mais 

intenso de injustiça social no campo e a compreensão desse processo para a ação política de 

fortalecimento do projeto de educação do campo. 

Escola de Ensino Médio Francisca Pinto dos Santos: avanços e possibilidades 

A escola Francisca Pinto dos Santos (Figura 01) foi inaugurada no ano de 2017. Esta 

conta com um amplo espaço e com equipamentos modernos, além de possuir em sua estrutura 

dependências onde os discentes podem viver experiências as quais não viveriam em escolas 

convencionais, como hortas, pomares, curral, que são elementos presentes em sua realidade 

camponesa. Assim, a escola possibilita aos docentes a aplicação de aulas diferenciadas, seja 

nos laboratórios ou mesmo em outros espaços daa escola. Estes espaços contribuem para um 

aprendizado muito mais próximo da realidade empírica, atrelado aos conteúdos que são 

trabalhados em sala de aula. Sabemos que o campo experimental possibilita a aproximação 

prática dos conteúdos trabalhados na base diversificada, a exemplo do plantio de diferentes 

mudas frutíferas, que possibilita aos estudantes o contato com diferentes técnicas de produção, 

assim como a manutenção e gestão das unidades produtivas que proporciona o aprendizado da 

gestão produtiva nas unidades camponesas. 

 
Figura 01: Escola de Ensino Médio Francisca Pinto dos Santos. 
Fonte: SOUSA, E. L (2019). 
 
No processo da realização dessa pesquisa, buscamos primeiramente compreender as 

bases educacionais da proposta de educação do campo do MST Ceará. Para isso, realizamos 
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atividades de campo em secretarias que representam o MST, órgão de organização interna do 

Movimento que tem uma atuação permanente na capital do Estado. Em entrevista a um 

militante do setor de educação do MST, foram esclarecidos alguns elementos fundamentais 

para entendermos essa modalidade educacional, na qual destacamos três pontos fundamentais. 

O primeiro refere-se ao acúmulo de inúmeros estudos e congressos realizados ao longo 

do tempo de criação do coletivo de educação do MST que, por muito tempo, vem estudando 

diferentes formas de realizar o processo formativo no interior dos acampamentos e 

assentamentos. Este primeiro ponto foi essencial, pois pudemos compreender que os modelos 

de escolas do campo, institucionalizadas, formalizadas e voltadas para o ensino médio, partiu 

de uma base pedagógica muito sólida. 

O segundo ponto que destacamos é a parceria estabelecida entre o MST (Figura 02) e o 

Governo do Estado do Ceará. Pressionado pelo Movimento, o Estado se comprometeu a 

construir e a auxiliar financeiramente 12 escolas do campo, que posteriormente seriam 

construídas em áreas de reforma agrária. Nesse sentido, a viabilidade financeira foi fundamental 

para o funcionamento das escolas atualmente. 

 
Figura 02: Forte relação da escola com o MST 
Fonte: SOUSA, E. L. (2019) 
 
O terceiro ponto foi a capacidade de articulação das diferentes escolas, pois para além 

da utilização da mesma base pedagógica, dos mesmos preceitos de que fundamentam a luta por 

Reforma Agrária, as escolas do campo realizam um planejamento anual coletivo, o qual são 
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convidados todos os educadores das escolas, alguns estudantes e outras pessoas que queiram 

colaborar na realização desse planejamento. Nesse sentido, a articulação entre todas as escolas 

é algo concreto que fortalece cada vez mais o caráter de uma proposta educativa coletiva, 

horizontal e em constante processo de construção. 

Sobre a estrutura organizacional da escola, podemos destacar que esta funciona de forma 

semi-integral, sendo que em dois dias da semana cada turma passa dois turnos na escola para 

cursar as disciplinas da base diversificada da escola. A base diversificada da escola está 

organizada em três disciplinas: Práticas Sociais Comunitárias, a qual o estudante é levado a 

elaborar uma pesquisa sobre sua comunidade, orientando o fazer científico na educação básica, 

assim como possibilita uma maior reflexão sobre a sua realidade; a segunda disciplina é 

Projetos, Estudos e Pesquisa, a qual resulta em uma pesquisa a ser apresentada ao término do 

3º ano do ensino médio; e, por fim, a disciplina Organização do Trabalho e Técnicas Produtivas, 

que possibilita o acesso a um profissional agrônomo, que ministra a disciplina com a finalidade 

de apresentar técnicas produtivas mais adequada à realidade local. 

O que podemos observar é que essas disciplinas apresentam resultados interessantes, 

seja das pesquisas realizadas ou mesmo do relato de aplicação de técnicas apresentadas na 

escola do cotidiano das comunidades atendidas. Afim de analisar a realidade do docente da 

escola Francisca Pinto dos Santos, utilizamos entrevistas semiestruturada, buscando conversar 

com alguns professores. Estes destacaram as principais diferenças entre escola do campo e as 

escolas tradicionais. 

Existem muitas diferenças. A parte diversificada é a da organicidade, PEP projeto de 
pesquisa (...). No primeiro ano eles fazem o inventário da realidade, no segundo eles 
iniciam uma pesquisa, e no terceiro ano eles finalizam com um trabalho científico (...) 
A base diversificada é formada pela OTTP que é a parte ministrada pelo agrônomo e 
PSC é referente a organicidade da escola. (Docente da escola Francisco Pinto dos 
Santos, 2019). 

 Durante a entrevista, foi relatado também as dificuldades encontradas na adaptação a esse 

modelo. De acordo com os entrevistados, existia uma forte resistência por parte dos estudantes 

em ficar para as aulas das disciplinas da base diversificada. Houve também dificuldades no que 

diz respeito a capacidade de organização dos estudantes. 

 Conversando com os estudantes da escola, pudemos perceber que a grande maioria gosta 

da escola e acreditam que esta seja peça fundamental em sua formação. Os discentes que 
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atualmente estão cursando o terceiro ano do ensino médio buscam fazer cursos de diversas 

áreas, sonham em ingressar no ensino superior. Essa realidade já foi presenciada por eles com 

estudantes da própria escola, e confirmada com entrevista realizada com a diretora. 

 A partir da entrevista com os discentes, pudemos perceber que a análise da realidade 

agrária do Brasil é algo presente no cotidiano da escola, e que isso faz muita diferença na 

compreensão de sua realidade atual. Alguns estudantes das comunidade vizinhas – que não são 

de áreas de reforma agrária – afirmaram que passaram a analisar os movimentos camponeses a 

partir de uma outra perspectiva e a compreender cada vez mais as desigualdades existentes no 

meio agrário brasileiro. 

Considerações Finais 

  A partir dos resultados preliminares da pesquisa constatamos que as escolas do campo 

apresentam-se como uma alternativa educativa com grande potencialidade de mudança da 

realidade agrária brasileira. Apesar da escola do campo Francisca Pinto dos Santos está somente 

no seu terceiro ano de funcionamento, já apresenta bons resultados quanto a sua capacidade 

social de mudança. Entendemos também que o trabalho realizado pelo núcleo gestor e pelos 

docentes da escola merece bastante destaque, tendo em vista que o desafio de implementar uma 

proposta tão inovadora para a realidade do munícipio requer o máximo de empenho por parte 

desses dois grupos e os resultados conquistados tanto mensuráveis (aprovações, projetos e 

inovações) quanto os não mensuráveis podem ser vistos como um ambiente escolar acolhedor. 

 Para os movimentos sociais a proposta da escola já vem surtindo efeito muito positivo, 

primeiramente na quebra dos estigmas sociais associados aos movimentos camponeses em 

relação às comunidades vizinhas da escola. Outro ponto que consideramos pertinente foi o 

empenho dos estudantes nos projetos escolares, e o relato de alguns deles sobre uma futura ação 

nas organizações sociais do campo.             

             Por fim, consideramos que é necessário um estudo mais aprofundado. A necessidade 

de estabelecer o perfil, não só dos estudantes, mas também dos familiares, é importante para 

que seja possível compreender o alcance social que a escola tem, assim como é necessário 

mensurar com maior precisão como as técnicas trabalhadas na escola reverberam na 

produtividade do assentamento. 
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FORMAÇÃO DO EDUCADOR DO CAMPO NO ENSINO SUPERIOR: Práticas no 

ensino de geografia agrária e agroecologia 

 

Leonardo Gama Campos 

Resumo: 

 

Introdução O projeto intitulado “Território de Experiências Interdisciplinares Agroecológicas 

– TEIA” propõe efetiva integração entre ensino-pesquisa-extensão a partir da resignificação 

teórico-prática de um terreno parte do campus do INFES/UFF, inicialmente utilizado para 

alocação de resíduos do extrativismo de pedras ornamentais e, eventualmente por outros tipos 

de resíduos, para a proposição de intervenção territorial sustentável a partir de práticas 

ancoradas nos fundamentos da ciência agroecológica e da permacultura e do ensino de 

geografia agrária, construídas no âmbito do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em 

Território, Ambiente e Agroecologia - NUTAGRO/INFES/UFF. A ação inclui atividades de 

planejamento, plantio e monitoramento de práticas agroflorestais com o cultivo de hortaliças e 

vegetais, o reflorestamento do local com espécies nativas da mata atlântica a partir do sistema 

de mutirões, ações de bioconstrução, construção de uma casa de vegetação e práticas 

permaculturais. Todas as ações são articuladas com leituras de textos e artigos, exibição de 

debate sobre audiovisual, entre outras dinâmicas de produção coletiva de conhecimento. O 

laboratório vivo do TEIA, assim é um ambiente de aprendizagem capaz de integrar diversos 

saberes a partir de sua análises e vivências enquanto território ocupado, procurando entender a 

natureza e realizando ações humanas carregadas de política e trabalho. Nesse processo de 

descrever e compreender o território é onde as disciplinas se conectam, onde os saberes se 

encontram e fazem deste território um lugar de aprendizagem, pois o próprio ato deu significado 

ao nome geografia, descrever a terra. Desta forma, é indispensável entender o território utilizado 

no projeto TEIA antes de relatar minhas experiências de monitoria. Como Milton Santos 

ressalta: O território revela também as ações passadas e presentes, mas já congeladas nos 

objetos, e as ações presentes constituídas em ações. No primeiro caso, os lugares são vistos 

como coisas, mas a combinação entre as ações presentes e as ações passadas, às quais as 

primeiras trazem vida, confere um sentido ao que preexiste. Tal encontro modifica a ação e o 
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objeto sobre o qual ela se exerce, e por isso uma não pode ser entendida sem a outra (SANTOS, 

2006).O ambiente de aprendizagem do TEIA, parte no Instituto Noroeste Fluminense de 

Educação Superior – Infes, pólo da Universidade Federal Fluminense, era utilizado para 

alocação de resíduos do extrativismo de pedras ornamentais, e eventualmente por outros tipos 

de resíduos, assim podendo ser caracterizado como um depósito de resíduos. A partir da 

iniciativa do projeto TEIA, coordenado por professores do curso de Educação do Campo do 

próprio instituto, começou a se pensar ações que melhorariam a relação pedagógica do educador 

com o espaço que se está inserido, assim implicando em aproveitar melhor aquele território 

antes subutilizado (CAMPOS, 2018).As atividades ocorreram durante o período de monitoria 

no laboratório vivo do TEIA. As atividades acontecem totalmente relacionadas às disciplinas 

de diversos cursos do campus, de forma que projetos elaborados em salas de aulas 

convencionais são trazidos enquanto proposta para o nosso Laboratório Vivo. A própria 

revitalização, ou idéia de se ter uma laboratório vivo partiu das discussões trazidas em aula na 

disciplina de Geografia Agrária, Geografia Aplicada a Educação do Campo e Tópicos especiais 

em Geografia (Fundamentos da Agroecologia) I, assim como outros projetos. O canteiro 

mandala de ervas medicinais foi um projeto que começou em sala de aula e que conseguiu ser 

articulado na prática com a monitoria, provocando, assim como a maioria dos outros projetos 

elaborados, a interdisciplinaridade no campus. Neste projeto, participaram estudantes de 

Pedagogia, Ciências Naturais, Matemática e Educação do Campo. A elaboração desse projeto 

também teve como princípio a interação com a comunidade, técnicos, alunos e outras 

instituições como o IFF de Cambuci, no resgate de mudas e sementes para serem plantas no 

canteiro, assim como a interação entre saber tradicional e científico. A horta comunitária 

também acontece dentro do TEIA, sendo uma iniciativa apoiada pela equipe de jardinagem do 

campus. Assim que o terreno começou a ser pensado e revitalizado, nós do NUTAGRO 

começamos a plantar diversas culturas e a tentar geral um solo um pouco mais rico para que 

essas culturas se formassem ali. Deste modo, a equipe da jardinagem se aproximou e começou 

a trabalhar com a gente dando início a um canteiro de hortaliças que atendem a nós estudantes, 

os professores e funcionários do campus, assim como quem quiser somar nessa construção. A 

manutenção das hortas, assim como a manutenção de todos os outros projetos, acontece também 

em nossas atividades. Diante desse cenário, o projeto TEIA e o Núcleo de Ensino, Pesquisa e 

Extensão em Território, Ambiente e Agroecologia - NUTAGRO/INFES/UFF – trouxe 

reflexões que pensasse a utilização de tal território, construindo assim uma ação coletiva com 
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alunos, professores, comunidade e funcionários do instituto. Assim, se iniciavam as ações, 

debates, propostas, diálogos, projetos, ou seja, a partir da análise de caracterização de como 

esse território estava e articulando ao que poderíamos fazer para restabelecer a vida ele se tornou 

um próprio agente de saber. Nessa perspectiva, é importante salientar que partilhamos na 

monitoria da perspectiva de Molina, onde coloca que “a Educação do Campo procura romper 

com a alienação do território, construindo conhecimentos a partir da relação local – global – 

local” (Molina, 2003). Ou seja, era impossível olhar para o terreno abandonado no nosso 

campus e não o perceber, enquanto Educadores do Campo, sendo que nossa essência propõe 

esse olhar para o local, entendendo-o como conhecimento. A monitoria se inicia na percepção 

do terreno, mostrando que os objetos que interessam à geografia perpassam os objetos móveis, 

isto é; objetos imóveis como cidades, estradas, florestas, plantações, lagos e até o próprio 

terreno do laboratório vivo é um objeto geográfico (SANTOS. 2006). Desta forma, é possível 

pensar o laboratório vivo do TEIA enquanto objeto que interage com as ações de ensino e 

aprendizagem no campus da UFF, condicionando um diálogo dinâmico onde ambos são 

transformados, é nessa relação que as disciplinas conseguem interagir entre o objeto e as ações. 

Como expressa Milton Santos (2006);A ação é um processo, mas um processo dotado de 

propósito, e no qual um agente, mudando algumas coisas, muda a si mesmo. Esses dois 

movimentos são concomitantes. Quando, através do trabalho, o homem exerce ação sobre a 

natureza, isto é, sobre o meio, ele muda a si mesmo, sua natureza íntima, ao mesmo tempo em 

que modifica a natureza externa. Ou seja, a ação, ou trabalho, que acontece no TEIA não está 

separado do pensamento das disciplinas de geografia, não somente elas, mas algo que relaciona 

e condiciona o conhecimento sistematizado acadêmico com a prática cotidiana das ações do 

laboratório vivo. As ações acontecem conforme as idéias das pessoas envolvidas, diretamente 

e indiretamente, e com a demanda do ambiente natural, partindo sempre do pensamento 

agroecológico e permacultural. Nossas ações são orquestradas em mutirões, onde a demanda 

comunitária, pedagógica e natural são articuladas partilhando conhecimentos e estruturando 

nosso laboratório vivo, pensando sempre uma troca de saberes. A monitoria conseguiu cumprir 

um papel fundamental dentro do projeto TEIA, possibilitando a articulação entre as disciplinas 

de sua demanda, mas não somente elas. Essa articulação superou a demanda principal, 

conseguindo estabelecer um diálogo entre muitas outras áreas do campus, que perpassa até 

mesmo os discentes e docentes. Foi possível criar uma rede de interação que ligou 

conhecimentos tradicionais de funcionários da jardinagem e outros técnicos, também tivemos 
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a interação com a comunidade local por meio de visitas de escolas, trabalhos desenvolvidos 

com alunos de jovens talentos e desenvolvimento acadêmico, etc., percebendo sempre esses 

saberes de forma horizontal, de igual para igual. Esse diálogo também alcançou estudantes de 

outros cursos além da Educação do Campo e de outros departamentos, como estudantes de 

Matemática, física, computação. A realidade é que o Laboratório vivo do TEIA, com monitoria, 

desenvolvimento acadêmico, jovens talentos, conseguiu uma verdadeira interdisciplinaridade 

de saberes, desde a Matemática e física para ajudar em bioconstruções e nos cálculos das 

mesmas, a computação para programar o terreno e ajudar a mapear o que estamos construindo, 

a pedagogia em pensar métodos e formas de relacionar o território a práticas escolares, etc., até 

mesmo a percepção de todos, independente de curso, em descobrir que seus familiares são 

antigos mestres e possuem um saber que nos interessa, fazendo o resgate desses saberes 

tradicionais. Nessa perspectiva, a monitoria foi uma ferramenta que possibilitou, ou ajudou, o 

encontro de todos esses saberes vistos muitas vezes como totalmente desligados uns dos outros. 

Desta forma, a monitoria atendeu sua necessidade, e para além, ocasionando um diálogo teórico 

e prático que incita o pensamento de conhecimento horizontal e rizomático, onde tudo está 

relacionado e com o mesmo nível de importância. É nessa relação teórica, prática e política que 

o território vem sendo transformado e transformando nós para uma vida humanizada. 

Referências bibliográficas CAMPOS, L. G.; PAPINI, R. M. . TERRITÓRIO DE 

EXPERIÊNCIAS INTERDISCIPLINARES AGROECOLÓGICAS: ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO PARA O DIÁLOGO DE SABERES. In: Patricia Almeida Ashley; José 

Rodrigues de Farias Filho; Mônica Marella Corrêa. (Org.). Educação ambiental, 

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável: contribuições para o ensino de graduação. 
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construção de políticas públicas de Educação do Campo e Desenvolvimento Sustentável. 

Brasília, 2003. (Tese) Doutorado em Desenvolvimento Sustentável. Centro de 

Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. SANTOS, Milton. A Natureza do 
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FEIRA E FESTA DE SEMENTES CRIOULAS: EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS 

SOCIAIS. 

 
Raul Castro Brandão, 

Isabelle Cristina do Prado Oliveira,  

Anderson Santos Montel 

Resumo: 

 

A problemática educacional figura entre os principais problemas sociais no Brasil. Ocorre uma 

desestruturação das escolas públicas seja no campo ou na cidade em tempos de estado 

neoliberal, concentracionista e voltado ao agronegócio. A elaboração dos PCn’s e Ldb’s foram 

documentos elaborados no intuito de colonizar a educação brasileira, e volta - lá à formação de 

mão-de-obra para o capital. Ao passo em que ocorre essa precarização, novas propostas 

pedagógicas, novas iniciativas e didáticas pautadas na sustentabilidade e eco-pedagogia 

ganham força nos debates e iniciativas dos movimentos sociais. Sendo assim perspectivas 

emancipatórias e libertárias em contraposição à ideologia hegemônica são dotadas pelos 

movimentos sociais via práxis, por outro lado as escolas públicas sofrem debilidades. 

Investimentos em agroecologia, biodiversidade em sementes crioulas, fortalecimento da 

agricultura camponesa protagonizados na Feira de Sementes criolas evidenciam a possibilidade 

de resistência e enfrentamentos desses obstáculos políticos e sociais. Nesse sentido este artigo 

pretende lançar uma visão acerca das práticas pedagógicas nos espaços de formação, e de 

sociabilidade, tendo como mote as práticas educativas e dinâmicas realizadas na festa e feira de 

sementes criolas. utilizando como ferramenta de investigação o trabalho de campo acadêmico.  

Elementos Teóricos e Metodológicos A metodologia utilizada consiste na revisão de literatura, 

além de outros documentos referentes à questão agrária, da educação (do), (no) e (pro) campo, 

bem como sua usualidade se dá no sentido do aprofundamento e reflexão a partir das teorias 

justapostas, como a Pedagogia da Autonomia e Pedagogia Da Terra. Gadotti (2001), Freire 

(2000), Molina (2003), Leher (2003), Fernandes (2003); Mazzucato (2014), Dardot, P.; Laval 

(2016); Zibechi (2017), Harvey, (2004). Movimento dos trabalhadores rurais sem-terra-

MST(1997). À guia de obtenção de dados foram realizadas entrevistas / conversas com os 

participantes do evento, e com lideranças responsáveis pelas atividades pedagógicas. 
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Entrevistas estas, realizadas utilizando lápis, caneta, bloco de papel, não fazendo uso de 

aparelhos de gravação de áudio ou vídeo. Para melhor caracterização e retrato do evento 

algumas fotografias foram utilizadas. A educação tem se tornado uma celeuma ao país, seja por 

conta do sucateamento, ou pela implementação de uma agenda autoritária, balizada por 

discursos de escola sem partido, doutrinação , entre outras estratégias de “ideologização “ da 

prática e fazeres educativos .Problemática essa territorializada na América Latina, graças à 

políticas impostas pelo Banco Mundial, . De acordo com a constituição o cidadão tem direito a 

educação, saúde, cultura, moradia, liberdade de expressão, entre outros direitos essenciais. a 

uma vida digna. No entanto se tomarmos como base os índices de escolarização, a qualidade 

do ensino público, acessibilidade, transporte infraestrutura entre outros perceberemos o total 

descrédito e abandono das unidades da rede pública de ensino, tanto na nas cidades, mas 

principalmente nas escolas no campo. Esse descaso está diretamente ligado aos interesses da 

classe social dominante, bem como na manutenção da hierarquia no mundo do trabalho 

existente, seja da burguesia industrial e dos capitais estrangeiros, ou do agronegócio 

latifundiário concentracionista e expropriador dos camponeses. Ao passo que o Brasil se 

consolida como potência - economia agroexportadora de commodities (soja, milho, sorgo) e a 

balança comercial bate recordes de arrecadação, inversamente a educação emerge num coágulo 

social, furo do neoliberalismo e das políticas internacionais voltadas à lógica de de colonização 

da educação, onde o ensino tecnocrata, é voltada à alienação do livre pensamento, tornando as 

escolas meros espaços reprodutivistas e submissos aos interesses mercadológicos. Frente à 

postura adotada pelo estado neoliberal que acarreta da depreciação da educação, vem à tona a 

necessidade de práticas pedagógicas que levem ao questionamento da realidade, política, 

econômica, social e ambiental, práticas essas que contraponham o modelo de sociedade 

consumista, individualista, antiecológico e escravizador. Por isso é necessário o 

aprofundamento sobre estas práticas pedagógicas, não só para educadores, mas para a sociedade 

como um todo, pois a educação se realiza em diversos momentos e estágios da vida.Neste 

sentido a intervenção em educação só é possível a medida que se conhece e vivencia a realidade, 

e o presente relatório tem como base compreender a organização e pedagogias /processos 

educativos e didáticas utilizados pelos diversos movimento sociais do campo. Tomando como 

base a edição da Feira e Festa De Sementes. Mudas e Raças Crioulas Em Defesa da 

Biodiversidade/Seminário que aconteceu entre os dias 07 a 10 de Julho de 2016 No Campus 

UFG Catalão, e contou com a presença e participação de vários movimentos sociais, como MST 
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(Movimento dos trabalhadores Rurais Sem-terra), Movimento dos Atingidos por Barragem 

(MAB), MMC(Movimento das mulheres camponesas) , Comissão Pastoral Da Terra(CPT) 

além de vários outros de outros estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Santa Catarina, 

Tocantins, Pará, e delegações de países como Moçambique, África do Sul e de países da 

América Latina. Organizado pelo MCP (Movimento Camponês Popular) a intenção foi de 

fortalecer os trabalhos com sementes crioulas e com agroecologia junto às famílias camponesas 

e outras organizações. Mais do que isso o evento é fruto de um longo processo de resistência e 

construção de um projeto de agricultura camponesa para o Brasil, este baseada na produção de 

comida saudável e diversificada, e que permite a geração de renda, a autonomia das famílias 

camponesas, o respeito e valorização da biodiversidade, tendo o intercâmbio de sementes como 

possibilidade de relações sociais de solidariedade, cooperação e união contra o modo capitalista 

de produção e a favor de um novo projeto de sociedade. Encontros de tal natureza, 

territorializam temporariamente em espaços como a universidade, mesmo sem um vínculo com 

aquele território e mesmo assim os transpõe para à espacialidade da academia, edificando 

saberes e partilhas como a Ecopedagogia, ( que não se preocupa apenas com uma relação 

saudável , mas com o sentido mais profundo do eu fazemos com a nossa existência , à partir do 

cotidiano. Dessa forma, é uma educação crítica, dialógica e problematizadora nas formas para 

a cidadania. Resultado e debate / considerações finais. Em defesa das práticas educativas e da 

importância da escolarização e construção d espaços formativos propostos pelos movimentos 

sociais, um dos entrevistados diz que “Compreende a Educação como instrumento de resgate e 

permanência dos valores do homem do campo. Nesse processo o apoio dos pais é fundamental 

no acompanhamento atividade escolares que envolvam o cotidiano do campo, haja visto que os 

professores muitas vezes não sabem como lidar com as estas crianças”. Mas a realidade 

evidencia uma desestruturação das escolas no campo, em detrimento das escolas na cidade, com 

isso a modernidade, tecnologia e outros instrumentos convidativos instrumentalizam a 

migração dos educandos para a cidade e sua inserção na cadeia produtiva industrial. Portanto 

temos uma questão de cunho ideológico. A organicidade, engajamento social, perspectiva 

política, identificação como classe social do campesinato, os processos de formação política, o 

respeito à Terra e aos recursos naturais, são alguns dos inúmeros atributos e qualidades dos 

movimentos sociais que participaram e participam não só do evento mais da luta cotidiana. 

Desde a alimentação, à distribuição das tarefas, o manejo dos resíduos, a própria conversa, é 

notória a consciência crítica e olhar para um novo modelo de sociedade. Quanto aos métodos 
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de educação, o interessante é a troca de experiências e valorização dos saberes do camponês, 

diversidade esta que mesmo ameaçada pelas ingerências do capital, é cultivada e passada entre 

gerações, via práticas ecológicas, tanto na agricultura sustentável, no uso de bio-fertilizantes, 

nas áreas de manejo rotativo PRV, no reaproveitamento das matérias primas, como também no 

resgate à cultura, ao artesanato, e alimentos típicos, mais do que mera observação foi a interação 

social e principalmente o conhecimento apreendido, inclusive a necessidade de transpor estes 

conhecimentos e repassá-los nas salas de aula, não só as experiências mais os valores, os anseios 

e as histórias de um Brasil deixado de lado. Os desafios são muitos à nível de Brasil, a 

necessidade de Reforma Agrária constitui uma das emergências para a redução das 

desigualdades, e os movimentos sociais tem como meta perseguida e a própria pressão leva a 

avanços. No tocante à educação o diagnóstico é de abandono e depreciação das escolas no 

campo, tem-se um fechamento das escolas no campo, em detrimento da expansão das escolas 

nas cidades, movimentos como o MST conseguem avanços e consolidação nos assentamentos 

mais há muito a ser feito, principalmente no âmbito das políticas públicas em Educação do 

Campo, como o PRONERA e o fortalecimento destas ações perpassa o ambiente de ensino e 

em especial a ciência geográfica 
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AS REFORMAS DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS E AS PERSPECTIVAS PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA EM COLÔNIA 

DO PAIOL (BIAS FORTES/MG) 

 

Bárbara Fernandes Moreira 

Resumo: 

 

Este artigo foi construído a partir de um conjunto de experiências e pesquisas elaboradas 

anteriormente (no âmbito da graduação e do mestrado ), através da participação como bolsista 

de iniciação ao extensionismo no Programa de Extensão “Ecomuseu de Comunidades Negras 

da Zona da Mata mineira: entre saberes, sabores e fazeres” do Departamento de Geociências da 

Universidade Federal de Juiz de Fora e, também, como colaboradora do Projeto de Extensão 

“O Ensinar e o Aprender em Comunidades Negras: Implantação da Educação Escolar 

Quilombola em Colônia do Paiol - Bias Fortes”, nesta mesma Universidade. Ambos os projetos 

exercem suas atividades baseados em uma comunicação horizontal, em uma troca de 

conhecimentos com os sujeitos com os quais dialogam, baseados no que defende Paulo Freire 

(1983), a fim de construir ações e pesquisas a partir das demandas que são apresentadas pela 

comunidade. Logo, compreendemos Colônia do Paiol – comunidade quilombola com a qual 

estudamos neste trabalho – como mais do que um objeto de estudo; aqui, é protagonista das 

práticas dialógicas que construímos. Colônia do Paiol é uma comunidade quilombola, 

localizada no município de Bias Fortes, na Zona da Mata mineira. Sua constituição se deu em 

meados do século XIX, quando José Ribeiro Nunes (fazendeiro da região) doou, através de um 

testamento, parte de suas terras a nove pessoas que foram, por ele, escravizadas. Desde então, 

esse território se tornou de usufruto dessas pessoas que o receberam e de seus descendentes, 

sendo, portanto, invendável e inalienável. Ainda que o testamento supracitado tenha sido 

registrado entre os anos de 1890 e 1891, a atual geração do Paiol só conseguiu acessá-lo em 

2005, quando Silva (2005), realizando sua pesquisa de doutorado sobre a história do local, 

encontrou o documento na comarca de Barbacena/MG, junto de outros documentos que 

estavam prestes a serem incinerados. Tanto por essa ausência de um documento oficial que 

legitimasse a posse daquelas terras, quanto pela vulnerabilidade socioeconômica da 
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comunidade, 90% de seu território foi tomado de forma ilegal, violenta e forçada, por outros 

fazendeiros do entorno, grileiros e forasteiros. Ainda que as 150 famílias que atualmente moram 

em Colônia, sofram opressões e discriminações que se arrastam ao longo de sua história, o 

grupo vem cada vez mais se organizando, se empoderando, se informando, qualificando e 

endossando a luta pela garantia de seus direitos, visando, inclusive, que tenham melhor 

qualidade de vida sem que precisem migrar para as cidades vizinhas, como comumente 

acontece. Neste sentido, a implementação da educação escolar quilombola no Paiol, se 

apresenta como pauta urgente para eles pois, além de ser um direito previsto em lei (conforme 

demonstraremos mais adiante), as crianças e jovens da comunidade sofrem agressões físicas e 

verbais, diversos tipos de discriminação e preconceito dentro da escola, tanto por parte de 

colegas como dos próprios professores e professoras. Não obstante, o grupo compreende 

também que a educação formal, como é convencionalmente instituída pelo Estado, não 

comtempla suas questões, sua cultura e história. Não condiz com a sua realidade e, por isto, não 

os representa. Tais afirmações são corriqueiramente relatadas no decorrer dos diversos 

trabalhos de campo realizados e, consequentemente, os principais motivos para o início do 

desenvolvimento das atividades em prol da concepção de um projeto político pedagógico para 

a educação escolar quilombola. Essas atividades estão sob responsabilidade da equipe de 

estudantes e professoras que compõe o Projeto de Extensão “O Ensinar e o Aprender em 

Comunidades Negras: Implantação da Educação Escolar Quilombola em Colônia do Paiol - 

Bias Fortes”, que foi aprovado pela Pró-reitoria de Extensão da Universidade Federal de Juiz 

de Fora, no ano de 2018. Marcado por ser um ano de eleições presidenciais, em que o candidato 

favorito (e eleito) desferiu agressões verbais contra os povos tradicionais brasileiros – sobretudo 

quilombolas e indígenas – desde as campanhas eleitorais, a Associação Quilombola Colônia do 

Paiol – AQUIPAIOL solicitou-nos que o início das ações do projeto ocorressem ainda nesse 

ano de 2018, devido aos receios e à insegurança mediante o cenário político que se descortina 

a partir dessas eleições. Tendo em vista esta emergência apresentada pelo grupo, a pergunta que 

rege a problemática deste estudo começou a pairar à mente: quais as perspectivas, 

possibilidades, limites e desafios para a implementação da educação escolar quilombola em 

Colônia do Paiol, perante o atual governo e as recentes propostas e reformas político-

educacionais? Na tentativa de promover uma discussão sobre este tema, baseando-nos na 

explanação feita sobre a comunidade e a necessidade ora apresentada, este artigo tem como 

objetivos: compreender a importância da educação escolar quilombola para a luta pela garantia 
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de seus direitos; bem como explicitar e entender o que preveem e como são operacionalizadas 

as leis e resoluções que dizem respeito à esta modalidade de ensino, considerando a conjuntura 

nacional; explanar e debater sobre as mudanças implementadas pelo atual governo, no que 

concerne às políticas públicas e educacionais para os povos tradicionais no Brasil; além de 

promover uma reflexão sobre as consequências advindas dessas mudanças, observando-as 

sobre a ótica do racismo estrutural e institucionalizado (ALMEIDA, 2018). Como dito 

anteriormente, nossas pesquisas e ações são desenvolvidas à medida que tentamos atender à 

determinadas demandas (ou parte delas) apresentadas pela comunidade. Portanto, compreender 

os impactos das políticas adotadas pelo atual governo na vida dos moradores de Colônia, 

sobretudo no que diz respeito às condições para se efetivar essa implementação da educação 

escolar quilombola, se torna relevante por propor reflexões sobre a atual conjuntura, assim 

como para incentivar a criação de alternativas que permitam enxergar possibilidades que 

contribuam para a garantia dos direitos do grupo. Mais do que isto, ainda que neste trabalho 

tenhamos um recorte baseado em Colônia do Paiol, esta é uma discussão que, provavelmente, 

refletirá a realidade de tantas outras comunidades tradicionais do país, vez que estamos falando 

de medidas adotadas pelo governo federal que se apresentam com clara dimensão de cortes de 

direitos das minorias, favorecendo a manutenção de privilégios de uma classe social bem 

definida. Para a elaboração desta pesquisa, além dos já mencionados trabalhos de campo que 

foram amparados por uma observação participante (THIOLLENT, 2007), recorremos aos 

resultados obtidos através do diagnóstico para a formatação do projeto político pedagógico para 

a educação quilombola em Colônia do Paiol – realizado em dezembro de 2018 -; propusemos 

um diálogo com as revisões bibliográficas e as consultas aos documentos elaborados e 

expedidos pelos órgãos oficiais, à matérias de jornais, revistas e noticiários eletrônicos, de 

forma a corroborar com a análise do que era proposto antes do atual governo, como eram 

operacionalizadas as leis e os instrumentos legais para a implementação de uma educação 

inclusiva e democrática; o que mudou a partir das recentes reformas políticas e como essas 

mudanças já estão impactando essas comunidades. Visto que os trabalhos de campo emergem 

das atividades realizadas por dois programas de extensão que se sustentam por práticas 

dialógicas, a metodologia deste estudo se alicerça no diálogo entre empiria e teoria, 

considerando-as fatores interdependentes para uma discussão coerente, que prioriza que os 

procedimentos, sejam de luta, de desenvolvimento e/ou de ensino-aprendizagem, sejam 

produzidos com os sujeitos e não para eles (SAQUET, 2014, p.15). 
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PAPEL DO ESTADO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

Tereza Simone Santos de Carvalho1 

Josefa de Lisboa Santos2 

 

Introdução 

 

A educação destinada à zona rural, denominada em seus primórdios de Educação Rural, 

acumulou, ao longo de sua história, um conjunto de projetos, programas e campanhas pontuais 

e descontínuas que formatou as políticas públicas de educação para o campo. Atreladas aos 

interesses do capital e distanciadas dos anseios e necessidades de seu público alvo, estas 

assumiam uma feição genérica e repetitiva em seus objetivos e propostas, cuja finalidade era 

promover a integração e a participação das comunidades rurais ao desenvolvimento. Com 

relação à educação, o objetivo era torná-la um meio para ajudar as comunidades rurais a 

encontrarem seus caminhos no contexto do desenvolvimento e saírem do atraso e da ignorância 

nos quais se encontravam. Podemos citar como exemplos de campanhas e de programas com 

tal finalidade, o Serviço de Extensão Rural (SER), o Serviço Social Rural (SSR), a Campanha 

Nacional de Educação Rural (CNER) a qual implementou e disseminou as Missões Rurais pelo 

Brasil. Estas, sob o pretexto de melhorar as condições de vida das comunidades rurais por meio 

de seu desenvolvimento e melhoria das suas condições econômicas, sociais e também culturais, 

preparavam e adaptavam o camponês ao modo de produção capitalista que se territorializava 

no campo. 

A aparente neutralidade ideológica, partidária, classista e crítica propalada pelas 

Missões, ocultava as estruturas responsáveis pelas desigualdades sociais, mascarava a divisão 

social do trabalho, além de encobrir a realidade sob a perspectiva da identidade de valores, de 

interesses coletivos e objetivos. Importante lembrar que a materialização dessas políticas, 

visava, na realidade, enfraquecer a efervescência política que vinha caracterizando o campo 
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brasileiro na década de 1950 e início dos anos de 1960, marcados por um intenso debate a favor 

da reforma agrária em meio ao aprofundamento da precarização do trabalho no campo, 

manutenção do poder oligárquico rural, acrescido da disputa ideológica contida na Guerra Fria, 

a qual fazia dos países latino-americanos reféns do imperialismo norte-americano. (AMMANN, 

2003).  

É fato que as políticas públicas decorrem da correlação de forças entre as classes sociais 

antagônicas, as quais buscam o alcance de seus interesses, também antagônicos, no seio do 

Estado. Este tem a incumbência de amenizar ou atenuar os conflitos entre as classes, mas não 

conciliá-los, pois o Estado, segundo os estudos marxistas, é produto e também manifestação do 

antagonismo inconciliável entre as classes. 

Destarte, o presente artigo tem como objetivo refletir sobre a formatação e/ou desmonte 

das políticas públicas voltadas à Educação do Campo no interior de um Estado assentado em 

uma sociedade de classes. Para tanto, tomamos como referência estudos que versam sobre o 

Estado, política econômica governamental e política de Educação do Campo, além de dados 

referentes ao fechamento de escolas do campo, documentos e decretos relativos à educação do 

campo no momento atual. 

 

 

Políticas públicas de educação para o campo, Estado e os conflitos de interesses. 

 

As políticas públicas de Educação Rural traziam, em seu bojo, um modelo de educação 

que estava a serviço do controle sociopolítico, modelo pensado pelo patronato “que privilegiava 

o estado de dominação das elites sobre os trabalhadores” (FERNANDES, 2011, p. 139) como 

forma de “domesticá-los. Porém, esse tipo de educação foi questionado por parte de seus 

destinatários os quais, como forma de resistência, elaboraram uma educação alternativa que 

ficou conhecida como Educação Popular.  

Ressalta-se que a Educação do Campo tem, em sua gênese, a Educação Popular. 

Podemos mesmo afirmar que a Educação do Campo é um campo da Educação Popular, na 

medida em que estas surgiram como alternativa à educação formal em contraposição e 

resistência aos programas e projetos de educação impostos pelo Estado às comunidades rurais 

os quais não davam conta de combater os altos índices de analfabetismo nesse espaço.  
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Na América Latina, as décadas de 1960 e 1970 foram marcadas por uma preocupação 

crescente com os elevados índices de analfabetismo, os quais incluíam boa parte de suas 

populações em idade adulta que não tivera a oportunidade de acesso à educação formal. A partir 

dessa constatação, inúmeras atividades foram formatadas e inseridas em processos sócio-

políticos que ultrapassaram a perspectiva daquele tipo de educação. Segundo Gajardo (1985) 

deve-se considerar ao menos dois aspectos nessas iniciativas. Por um lado, o favorecimento de 

uma melhor adaptação da força de trabalho não-qualificada às demandas impostas pelo avanço 

tecnológico e o desenvolvimento agroindustrial e, por outro, proporcionando elementos de 

análise da realidade socioeconômica capazes de suscitar uma mobilização em torno da 

organização popular. Nesse caso, considera-se como um processo de conscientização na medida 

em que desenvolvem-se dispositivos que permitem aprender a conhecer e compreender o lugar 

que se ocupa e os mecanismos que regem uma sociedade. De acordo com Freire (1987) um 

processo de conscientização reflete os postulados de uma teoria educativa cujo eixo central gira 

em torno da vinculação dos processos de aprendizagem, participação e transmissão de valores 

aos problemas colocados pelo contexto social em que estes ocorrem e o tipo de relações nele 

imperantes. 

No Brasil, a segunda metade da década de 1950 e início da década de 1960 foi um 

período de tensão, de disputas ideológicas atreladas às opções políticas no tocante à economia. 

Registra-se, entre os anos de 1950 e 1964, a opção por alguns modelos econômicos: 

industrialização e substituição das importações como superação ao modelo agroexportador; 

modelo nacional-desenvolvimentista cuja implementação provocou a crise do modelo de 

industrialização e substituição das importações e iniciou um desenvolvimento associado e 

dependente do capital estrangeiro – internacionalização da economia. Essas opções ideológico-

político-econômicas clarificaram a existência de dois grupos de interesses: um defensor das 

propostas nacionalistas, composto pelos governos populistas com o apoio das camadas 

populares e o outro que apoiava a participação internacional como requisito para a consolidação 

da economia do país. Esse grupo contava com elementos da oligarquia. 

Os distintos interesses políticos e econômicos dos grupos tensionaram os governos 

populistas, os quais integravam as massas ao jogo político a fim de garantirem seu apoio. Por 

outro lado, a população ganhou espaço para expressar seus interesses por meio de 

manifestações. O populismo em curso trazia consigo novas estratégias de relação entre capital 

e trabalho, necessárias à coalisão entre a nova burguesia industrial e as classes trabalhadoras 
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urbanas. De acordo com Ammann (2003) inicia-se um período com características 

marcadamente contraditórias, pois o real intento de acumulação capitalista era ocultado “pela 

crescente permissividade ideológica e pela efetiva ampliação do poder reivindicatório e 

decisório dos trabalhadores, em contrapartida ao apoio que os mesmos devem conferir às 

classes burguesas industriais”. (p. 57). Os intelectuais da época passaram a se aliar e a aderir os 

interesses das classes desfavorecidas economicamente, no campo e na cidade, cujo resultado 

foi o início de um movimento cultural de reforma intelectual. 

No tocante à educação, os elevados e persistentes índices de analfabetismo e a proibição 

do voto do analfabeto, suscitaram a preocupação e a promoção de programas de educação de 

adultos, não só a nível governamental, isto porque, sem o voto do analfabeto, a 

representatividade do sistema era afetada por conta de um eleitorado restrito. (PAIVA, 2003). 

O II Congresso Nacional de Educação de Adultos (1958) e a Campanha Nacional de 

Erradicação do Analfabetismo (1958) são materializações dessa preocupação. Ressalta-se que 

a Campanha, decorrente do Congresso, se estruturou nos moldes das Missões e objetivava a 

elevação do nível cultural da população e a erradicação do analfabetismo. De acordo com Paiva 

(2003), o Congresso marca o começo do novo pensamento pedagógico brasileiro pois estimulou 

o desenvolvimento de métodos de ensino para adultos e a elaboração de ideias pedagógicas 

pautadas na reflexão sobre o contexto sócio-político e econômico. Dessa forma, o Congresso 

impulsionou os movimentos de educação popular dos anos 1960. 

Os resultados da Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo mostraram-se 

eficiente nas eleições de 1960. O número de eleitores ampliou em quase 50% e Jânio Quadros 

foi eleito, mostrando que a educação era um “poderoso aliado contra a política dos currais 

eleitorais, ao menos em relação à escolha do governo da União” (PAIVA, 2003, p. 232). A 

percepção da importância da educação pelo então presidente Jânio Quadros, se traduziu na 

criação de programas direcionados à educação de adultos cujo objetivo era aumentar, em curto 

espaço de tempo, o eleitorado. Porém, a educação das massas era preocupação também de 

outros setores da sociedade a exemplo da Igreja Católica, da União Nacional dos Estudantes, 

de intelectuais das esquerdas, católicos progressistas, educadores, a exemplo de Paulo Freire, 

cuja contribuição para a educação popular de adultos é reconhecida internacionalmente.  

Nesse sentido, a alfabetização e a cultura das massas não objetivavam, dentro desse 

contexto, apenas o voto do analfabeto. A alfabetização passou a ser compreendida como 

instrumento de luta atrelada a uma nova perspectiva de cultura popular cujo foco era a 
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valorização da cultura local do povo, bem como a construção de elementos culturais novos. 

Estes, segundo Teixeira (2012) “somados ao contexto de crise econômica e política do período, 

propiciaram o início de uma postura ativa das camadas populares na exigência de seus direitos 

e na transformação de sua realidade social” (s. p.), pois que a formação de um maior número 

de eleitores representava também e concretamente, maiores chances de mudanças no quadro 

político. Paiva (1973, p. 37) corrobora essa ideia ao afirmar que a educação popular, em 

“determinadas circunstâncias, especialmente quando se torna veículo de organização 

especificamente político das massas, passa a desempenhar um papel significativo”.  

De fato, a população, de forma mais consciente, passou a lutar por reformas de base. 

Essa luta já vinha sendo reconhecida e conclamada desde o governo de Juscelino, manteve-se 

no de Jânio Quadros e ganhou ainda mais força com o de João Goulart ao possibilitar a 

ampliação da pugna postulando “as reformas agrária, urbana, tributária, administrativa, política, 

bancária e universitária” (AMMANN, 2003, p. 65). O crescimento e fortalecimento do 

movimento operário urbano fez aumentar o número de greves e a greve geral de 1962 

demonstrou a organização e união dos trabalhadores em torno dessas reivindicações 

econômicas, sociais e políticas. Nesse contexto vale ressaltar a contribuição das Ligas 

Camponesas, dos Sindicatos Rurais, do Movimento de Educação de Base (MEB), dos Centros 

Populares de Cultura (CPC), dos Movimentos de Cultura Popular (MCP), dentre outros. 

Nessa perspectiva, a educação popular visava à conscientização do povo sobre o 

contexto social mais amplo e a superação da educação das elites desde sempre imposta à 

população. Essa concepção coloca a educação popular como uma educação de classe, 

desenvolvida por instituições e movimentos sociais. O contexto do regime populista favoreceu 

o fortalecimento desse tipo de educação, principalmente entre os anos de 1958 e 1964. Nesse 

período podemos citar a experiência da rádio-escola iniciada primeiramente na Arquidiocese 

de Natal (RN) no ano de 1958 e na Arquidiocese de Aracaju (SE) cujo público-alvo era a 

população rural. Essa experiência deu origem, mais tarde, ao movimento de Educação de Base 

(MEB) ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); aos Centros Populares de 

Cultura e aos Movimentos de Cultura Popular. 

Ligados à União Nacional dos Estudantes (UNE), os Centros Populares de Cultura 

(CPC), originaram-se, em 1959, dos debates entre estudantes intelectuais e artistas do Teatro 

de Arena os quais tinham como eixo o problema da marginalidade do artista no tocante ao 

contexto político e social do país. Eles objetivavam levar o teatro político às massas. Suas 
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primeiras iniciativas contaram com a exibição do filme “Cinco Vezes Favela”, da peça “A mais-

valia vai acabar” apresentada na Faculdade de Arquitetura do Rio de Janeiro e com produção 

artística da campanha presidencial de 1960. Porém, estas primeiras ações não atingiram o 

público-alvo, e seus integrantes, em busca de solução para esse problema, acabaram por 

vincular-se a uma entidade já consolidada, capaz de prover as condições materiais e o acesso à 

população que queriam atingir. A UNE se mostrou adequada a esse fim. Nascia, então, o Centro 

Popular de Cultura da UNE com o objetivo de transformar-se em uma empresa de cultura 

nacional. (PAIVA, 2003). 

Os CPC se disseminaram e, em 1962, já se registrava o surgimento de novos centros em 

todo o país. Além do teatro os CPC promoviam cursos, produziam filmes e documentários, 

realizavam exposições gráficas e fotográficas, compunham músicas etc. Os temas de sua arte 

eram relacionados aos problemas vividos no contexto político, social e econômico, como 

reforma agrária, voto do analfabeto, dentre outros. De acordo com Paiva (2003) os CPC tinham 

como objetivo a transformação da realidade brasileira por meio do teatro de cunho político pois 

viam no plano cultural uma das possibilidades de “luta pela transformação social do país e a 

politização das massas através da arte (que) adquiria um caráter de luta anti-imperialista, 

nacionalista e socialista”. (p. 261) 

Sob a influência de Miguel Arraes, prefeito eleito de Recife em 1959, de formação 

progressista, tem destaque no contexto da educação popular, o Movimento de Cultura Popular 

(MCP), criado em 1960. O MCP foi idealizado pelo próprio Arraes que contou com o apoio de 

vários intelectuais, educadores progressistas, além de artistas e militantes.  

Nesse contexto, o MCP estende-se a Natal (RN) com destaque para a Campanha 

educacional “De pé no chão também se aprende a ler” cujo objetivo, de um lado, era combater 

o analfabetismo adulto e de outro, suprir a falta de escolas para as crianças em idade escolar. A 

própria comunidade, organizada em comitês dos bairros, teria indicado como problema mais 

urgente, o combate ao analfabetismo. De acordo com Teixeira (2012), o nome da campanha 

refletia as estratégias para materializar a prática educacional; diante da escassez de recursos a 

saída foi a construção de escolas improvisadas em barracões3 construídos, até, em areias das 

praias; barracões que se transformaram em símbolo da campanha. 

 
3 Dos Barracões nasceram os acampamentos: um conjunto de cinco pavilhões, com cerca de 240m2 cada, quatro 
deles destinados às salas de aula e um à recreação, construídos com cobertura de palha de coqueiro e chão batido, 
no mesmo estilo das casas dos moradores do bairro Rocas, onde existia um dos principais comitês do bairro. 
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Nos barracões funcionavam classes primárias comuns durante o dia, e classes para 

adultos à noite, pequenas bibliotecas volantes destinadas a alunos e professores. Buscou-se 

também a promoção e revitalização do folclore local, organizando-se praças de cultura nos 

bairros e construção de teatro do povo. Segundo Paiva (2003), os MCP tiveram papel 

fundamental no movimento educativo do período. As ideias e práticas destes movimentos 

influenciaram o país e diretamente, os CPC, que, a partir de 1962, passaram a rever suas 

formulações teóricas. A autora ressalta também que o MCP de Pernambuco representou 

importante etapa “no desenvolvimento das ideias que estarão presentes na teorização e na 

metodologia elaborada por Paulo Freire, colaborador do movimento nos seus dois primeiros 

anos de funcionamento”. (PAIVA, 2003, 268). 

No mesmo período (Campanha presidencial de 1960) foi gestado, no Nordeste, acordo 

político entre setores da Igreja Católica e a candidatura de Jânio Quadros, que deu origem ao 

MEB. Esse movimento, ligado à CNBB e financiado pela União, teve seu funcionamento a 

partir de 1961, com caráter de Movimento de Cultura Popular. É importante situar a conjuntura 

do período, marcada por crescente mobilização organizada em movimentos que incluíam o 

proletariado urbano e rural, somada à organização de estudantes e a uma maior abertura política. 

As mobilizações estavam relacionadas à emergência de vários “programas, movimentos, 

partidos das mais variadas cores políticas e ideológicas, aglutinados, todos eles, em torno de 

um mesmo objetivo terminal ou tático: as reformas de base (AMMANN, 2003, p. 89). 

Nessa conjuntura se insere o MEB, que em sua primeira fase, caracterizou-se por uma 

proposta que objetivou oportunizar alfabetização buscando promover o homem rural e prepará-

lo para as reformas de base consideradas indispensáveis, a exemplo da Reforma Agrária. 

Entretanto, o movimento centrava-se também no que considerava desenvolvimento espiritual 

do povo para a defesa de ideologias que consideravam incompatíveis com o espírito cristão da 

nacionalidade. Esses objetivos não estavam explícitos e a sua relevância, segundo Paiva (2003) 

foi oferecer “uma educação de base que levasse ao camponês uma concepção de vida, tornando-

o consciente de seus valores físicos, espirituais, morais e cívicos (p. 268), objetivos que 

deveriam ser alcançados através de sistemas de educação em escolas radiofônicas. 

A partir de 1962, o MEB redireciona seus objetivos e passa a definir-se como um 

movimento “engajado com o povo, no trabalho de mudança social. Em seus documentos 
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aparece expresso um compromisso com o povo “nunca com qualquer tipo de estrutura social 

ou qualquer instituição que pretenda substituir o povo”4. 

No I Encontro de coordenadores realizado naquele ano, aceita-se a premissa da 

existência e realidade da luta de classe em qualquer sociedade onde os privilégios de uma 

minoria, provocam a miséria da maioria. Consideravam, que do ponto de vista cristão “salvar 

homens no Brasil, implica em que se lhe deem condições de serem homens” (p. 2)5 

Desse modo o MEB se propunha a um trabalho educativo que visasse à conscientização, 

que deveria ir além da escola radiofônica e atuar mais diretamente sobre as comunidades rurais. 

Para tanto, serviu-se da experiência de Desenvolvimento de Comunidade, realizada em 

Marrocos e Senegal (África) com a técnica conhecida como Animação Popular. De acordo com 

Ammann (2003, p. 95) a Animação Popular é referenciada  

em princípios e métodos do Desenvolvimento de Comunidade difundidos 
internacionalmente, mas dele se distingue substancialmente, quando, superando seu 
caráter aclassista e acrítico, passa a atuar com o camponês, pensando-o dialeticamente 
enquanto classe, e preparando-o para a militância política do sindicato dos 
trabalhadores rurais 

 

Essa atuação que incorporava e respaldava os anseios populares por reformas estruturais 

no país, passou a incomodar setores da própria Igreja, e de um amplo setor conservador da 

burguesia industrial, latifundiários, capital externo e forças armadas que passaram a reagir sob 

a bandeira de manter a ordem e afastar a “ameaça vermelha”. Diante do acirramento no interior 

da correlação de forças desencadeia-se um processo que resultou no golpe militar de 1964. 

Entre outras estratégias, este teve como alvos os movimentos de educação e cultura popular 

que, juntamente com as Ligas Camponesas, Sindicatos, movimentos estudantis e de 

intelectuais, foram vistos como parte do que foi considerado política de agitação e propaganda 

das ideias comunista. 

Sucede-se uma fase de repressão e criminalização aos movimentos populares, inclusive 

a educação, com fechamento e extinção de escolas e programas acusados de desenvolverem 

prática perniciosa e subversiva. Prisões, cassações, assassinatos e destruição física do 

patrimônio material existente no Movimento de Cultura Popular, sobretudo no Nordeste, 

caracterizaram a política ditatorial do governo militar. Segundo Teixeira (2012) a Campanha 

de Pé no Chão também se aprende a ler foi reprimida sob o argumento de ser uma perigosa 

 
4 Ver MEB. I Encontro de coordenadores. 
5 Ver MEB, sua origem, sua ação, seu conteúdo.  
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arma de propaganda comunista. Apenas o MEB continuou existindo após o golpe, distanciado, 

entretanto, dos seus objetivos, pois a repressão militar atingiu a base do movimento, seus 

monitores e coordenadores foram presos, somente sendo livres a partir da intervenção da 

CNBB. Explicitou-se a incompatibilidade entre o combate ao analfabetismo desenvolvido pelos 

movimentos de educação popular e a nova ordem imposta por uma ditadura que se apoiou na 

violência e desrespeito aos direitos humanos e sociais. 

O período que se segue ao golpe militar de 1964, no tocante à educação, é marcado pelo 

abandono ao problema do analfabetismo, com repercussões negativas frente a instituições 

internacionais. Somente em 1966, a questão é retomada, sob o postulado da Cruzada da Ação 

Básica Cristã (Cruzada ABC), sob a coordenação de Igrejas e Congregações protestantes 

sediadas nos Estados Unidos e que se constituiu em programa que colaborava com a agência 

dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional - USAID (United States Agency for 

International Development). Na verdade a educação dos adultos seguia orientação norte-

americana. As atividades dessa agência se desenvolviam, principalmente, no Nordeste, 

justamente na região de maior influência da educação popular, anterior ao golpe militar. 

As políticas e programas voltados para a educação rural foram influenciados e 

orientados pela cultura norte-americana (através de pacotes educacionais) em consonância com 

o Ministério da Educação e Cultura (MEC). A educação rural tinha como pressuposto que as 

populações do campo estavam à margem do desenvolvimento capitalista, necessitando de uma 

política de educação para o campo que as integrasse ao progresso advindo desse 

desenvolvimento. Cria-se o estigma do campo como atrasado; do trabalho agrícola familiar 

como sinônimo de arcaico e do agricultor como ignorante, desprovido de inteligência e de 

cultura. Nessa “política” para a educação rural, os povos do campo eram objetos e não sujeitos 

uma vez que os programas e pacotes a serem implantados (importados dos Estados Unidos) 

impediam qualquer mudança em seus objetivos, conteúdos ou metodologia. Recursos eram 

disponibilizados em grandes volumes para a implementação de tais pacotes, principalmente 

quando contemplavam “interesses relacionados à expropriação da terra e à consequente 

proletarização dos agricultores” (RIBEIRO, 2012, p. 299).  

Segundo Ribeiro (2012), atrelada a esses interesses estava a implantação de um modelo 

produtivo agrícola que gerava a dependência científica e tecnológica dos trabalhadores do 

campo, bem como o seu distanciamento da experiência e do conhecimento do trabalho com a 

terra (conhecimento dos solos, das sementes, dos adubos orgânicos e dos defensivos agrícolas). 
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Os pacotes fechados traziam consigo, também, a desvalorização, e porque não dizer, a 

difamação e depreciação dos professores e de seu fazer docente, pois tidos como responsáveis 

pelo fracasso escolar e pelo “atraso” da educação ofertada devido à sua incompetência 

pedagógico-metodológica, era-lhes retirada a autonomia do planejamento do ensino, ou seja, 

considerava-se que o professor não tinha competência nem para escolher os conteúdos a serem 

abordados em sala de aula, e nem para definir os objetivos do ensino. Assim, garantia-se o 

controle dos objetivos da educação e do ensino em nome da sua eficiência e da sua qualidade. 

Nesse contexto, a Cruzada tinha objetivos políticos explicitados em seus documentos 

nos quais o homem era definido como um “parasita econômico” que através da educação 

deveria começar a produzir e a participar da vida comunitária. O caráter de discriminação 

também perpassava seus objetivos, pois o nordestino era visto como um potencial de trabalho 

marginalizado que contribuía apenas para minar a sociedade em suas estruturas mais básicas. 

(PAIVA, 2003) Além disso, esse programa desconsiderava as experiências desenvolvidas no 

campo educacional ao se colocar como o primeiro programa voltado para a alfabetização de 

adultos. Em relação à afinidade daquele programa com os governos militares, Scocuglia (2002, 

p. 4) ressalta que a mesma  

pretendia contestar política e pedagogicamente os programas anteriores de 
alfabetização de adultos, particularmente o "Sistema Paulo Freire", adotado 
oficialmente pelo governo deposto. O apoio e a convergência de propósitos que os 
movimentos de alfabetização de adultos "progressistas" haviam encontrado no 
governo Goulart, a Cruzada ABC iria encontrar nos governos militares, na segunda 
metade dos anos sessenta 

 

Apesar dos altos investimentos, inclusive de bancos particulares, a exemplo do 

Bradesco, e do apoio do governo militar, a Cruzada ABC enfrentou forte oposição da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) no tocante ao questionamento 

dos vultosos recursos aplicados no programa e prestação de contas não muito claras, bem como 

os resultados considerados distantes das metas estabelecidas.  

Paralelamente, registra-se a criação da Fundação Movimento Brasileiro de 

Alfabetização – MOBRAL, em 1967, criação típica do modelo ditatorial, considerado pelo seu 

idealizador (Mario Henrique Simonsen) e por seus apoiadores, como “a mais fascinante 

experiência da educação brasileira”. Ferraro (2009) avalia que o projeto político do MOBRAL 

foi criado e se definiu por oposição e como alternativa aos movimentos sociais e educacionais 

inspirados na Pedagogia de Paulo Freire e reprimidos pelo regime militar. Interessante observar 

que os resultados relativos à alfabetização de adultos entre pessoas a partir de 15 anos, entre os 
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anos de 1970 e 1977, foram extraordinários. Segundo estimativas o MOBRAL, teria alcançado 

no período a extraordinária redução do índice de analfabetismo de 33, 6% para 14,2%. 

Entretanto, os dados do IBGE apontaram números consideravelmente distintos. Ao invés de 

14,2%, o índice estava em 23,7%. Também os resultados das PNADs de 1982 e 1984 

desmentem os resultados do MOBRAL, corroborando os resultados do IBGE. (FERRARO, 

2009). 

Dessa forma, fica evidente a motivação político-ideológica do Mobral (atuante até 

1985); perseguiu, assim como a Cruzada ABC, legitimar o regime ditatorial, minimizar as 

tensões sociais, sobretudo no Nordeste, conciliar as classes sociais com a difusão da ideia da 

responsabilidade pessoal pelo êxito ou fracasso, para que cada sujeito aceitasse, sem revolta e 

questionamento, a posição que lhe cabia na estrutura social; ainda considera-se a hipótese, de 

acordo com Paiva (2003) que o referido movimento tenha sido pensado, também, como 

instrumento de obtenção de informações com vistas ao que se considerava “segurança interna”. 

A década de 1980 sinalizou o esgotamento do milagre brasileiro e a intensificação do 

inconformismo e das reações dos diversos segmentos da classe trabalhadora. A 

redemocratização do país a partir de 1985 cria as bases para a elaboração de uma nova 

constituição com intensos debates e pressões advindas de movimentos populares mas, também, 

das elites com disputa de interesses diversos e antagônicos. Na análise de Delgado (2005), os 

anos 1980, no tocante à questão agrária brasileira, se constituiu em um momento de transição e 

contradição quando, com a abertura política proveniente do fim do regime militar, os 

movimentos sociais e as entidades de ligadas à questão agrária se articulam. Tem origem o 

MST, várias ONGs de apoio ao Fórum Nacional pela Reforma Agrária e ocorre a reorganização 

e fortalecimento de entidades como a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

(CONTAG) e a Comissão Pastoral da Terra, ligada à CNBB.  

Com a emergência e a articulação dos movimentos sociais na luta por terra e por reforma 

agrária, ocorreu, em suas trajetórias, a incorporação da demanda por uma educação que 

contemplasse os sujeitos do campo para além de uma educação rural. Essa perspectiva tomara 

visibilidade a partir a ascensão do MST, para quem a luta por uma Educação do Campo é tão 

importante quanto a luta por reforma agrária.  

Nesse contexto, a Educação do Campo passou a ser uma das bandeiras de luta dos 

movimentos campesinos, por representar uma forte arma de resistência ao processo de 

desterritorialização e exploração, oriundo do avanço do capitalismo no campo. Os frutos dessa 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 14 – Educação do/no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
7270 

 

luta se materializaram a partir do final da década de 1990, quando a educação do campo passou 

a fazer parte das políticas públicas, com leis e programas específicos. 

 

Educação do Campo como política pública de Estado e os (des)caminhos de sua 

implementação 

 

As políticas públicas resultam “da correlação de forças entre instituições que são ou 

representam interesses de classes. São partes interessadas que, em suas proposições de políticas, 

defendem seus respectivos modelos de desenvolvimento” (FERNANDES, 2015). Assim, as 

políticas públicas voltadas para o campo estão relacionadas ao modo de produção e reprodução 

da vida, determinando, de acordo com Tafarel e Molina (2012) as condições de vida na 

sociedade e sendo determinadas pelas forças produtivas e as relações de produção. 

A resistência ao modelo de educação e de desenvolvimento rural impostos aos povos do 

campo, se deu por meio de iniciativas não escolares, a exemplo dos movimentos de educação 

popular os quais visavam à desconstrução da pedagogia da subordinação e da alienação 

adotadas pela escola rural através de seus programas, campanhas e projetos. Esta escola, 

atrelada ao projeto de desenvolvimento capitalista para o campo, contribuiu para a persistência 

do analfabetismo e do fracasso escolar dos povos do campo e para a expropriação e 

desterritorialização do camponês. Os movimentos sociais do campo perceberam que era 

necessária a construção e o desenvolvimento de uma proposta de educação básica para o campo 

que assumisse, verdadeiramente, “a identidade do meio rural, não só como forma cultural 

diferenciada, mas, principalmente, como ajuda efetiva no contexto específico de um novo 

projeto de desenvolvimento do campo”. (KOLLING, NÉRY e MOLINA, 1999, p. 29) 

Partindo desse objetivo a Educação do Campo se configura como uma nova forma de 

enfrentar a realidade, lutando por políticas públicas que garantam o direito à educação e a uma 

escola no e do campo para os trabalhadores do campo, os quais nunca tiveram direito à 

universalização da educação básica (CALDART, 2012). 

A década de 1990 marca a consolidação dos movimentos populares e conquista de 

direitos, bem como a participação direta dos movimentos sociais do campo na elaboração das 

políticas públicas de Educação do Campo as quais passaram a apresentar um caráter formativo 

pautado na reflexão sobre o tipo de ser humano que se quer formar, para qual campo e para qual 

sociedade. A Educação do Campo se constitui em instrumento de luta pela terra e pela educação 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 14 – Educação do/no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
7271 

 

tendo como objetivo implementar uma educação pautada nos interesses dos seus sujeitos, no 

“desenvolvimento sociocultural e econômico dos povos que habitam e trabalham no campo, 

atendendo às suas diferenças históricas e culturais para que vivam com dignidade e para que, 

organizados, resistam contra a expulsão e a exploração” (ARROYO, 1999, p. 28).  

Foi nessa perspectiva que a Educação do Campo teve seus objetivos, princípios e 

metodologia assegurados no conjunto de programas nacionais que compõem as políticas 

públicas de Educação do Campo. Porém, observa-se que entre as letras da lei e a sua 

concretização, há distanciamentos e mesmo distorções e negação do direito conquistado, a 

exemplo do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera).  

O Pronera tem como princípios orientadores para a sua prática, o diálogo, a práxis e a 

transdisciplinaridade, os primeiros compreendidos na perspectiva freiriana. É por meio do 

diálogo que os processos de ensinar e aprender se interpenetram e se complementam pela 

possibilidade de troca de saberes entre os agentes partícipes da ação educativa. A práxis leva à 

compreensão crítica da realidade e ao aprofundamento teórico necessário à ação 

transformadora. A transdisciplinaridade propicia a percepção do conhecimento como um todo, 

assim como da realidade, onde as partes (conteúdos das diversas áreas) compõem o todo, 

contribuindo para a relação concreta entre “os conteúdos e saberes locais, regionais e globais, 

de forma que nas práticas educativas os sujeitos identifiquem as suas necessidades e 

potencialidades” (SANTOS, 2012, p. 634). 

Apesar de constar nos Manuais de Operação do Pronera seus objetivos, princípios e as 

orientações sobre como se estrutura cada proposta de projeto sob o seu apoio, a sua 

implementação nos diversos estados e municípios do país nem sempre se deu como o 

preconizado por seus idealizadores. A pesquisa realizada por Santos (2014) sobre as 

contradições do Pronera em Alagoas no período de 1998 a 2008 (período em que ainda tinha o 

status de programa) mostra bem essa realidade. De acordo com a autora os cursos 

implementados distanciavam-se dos princípios pedagógicos estabelecidos no programa e dos 

objetivos da Educação do Campo, a exemplo da adoção do Telecurso 2000 e do Programa de 

Formação de Professores em Exercício (PROFORMAÇÃO). Podemos citar também as 

pesquisas desenvolvidas por Kuhn (2015) e Soares (2015), as quais evidenciaram os 

afastamentos desse programa dos princípios e objetivos da Educação do Campo. Em suas 

análises fica claro como o Estado age para atender às reivindicações populares sem no entanto 

contrariar os interesses do capital 
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Outro exemplo do distanciamento entre a lei e a sua concretização é o fechamento de 

escolas localizadas no campo. No contexto de conquistas alcançadas pelos movimentos sociais 

nas décadas de 1990 e 2000 no tocante à inserção da Educação do Campo nas políticas púbicas, 

observa-se, ao mesmo tempo e contraditoriamente, a intensificação do fechamento das escolas 

localizadas no campo, até mesmo daquelas situadas em áreas de assentamento de Reforma 

Agrária. De acordo com os dados extraídos dos Censos escolares/Inep, em 1998 existiam, no 

Brasil, 124.418 escolas públicas (estaduais e municipais) localizadas no campo; em 2017 a 

quantidade de escolas caiu para 60.064; quase 50% das escolas (48,27%) foram fechadas. O 

estado de Sergipe, em 1998, contava com um total de 1621 escolas públicas estaduais e 

municipais. Em 2017 esse número reduziu para 970; 651 escolas cessaram suas atividades; um 

percentual de 40,1%. 

Se observarmos os dados do Censo Escolar/Inep dos anos de 1998 a 2017, podemos 

perceber que o processo de fechamento das escolas coincide com os avanços dos movimentos 

sociais no tocante às políticas públicas de Educação do Campo. No ano de 1998 tivemos a 

criação do Pronera, passo importante para a inserção da educação do campo como política 

pública, e depois dele, nos anos seguintes, a aprovação de vários programas. Recorrendo aos 

dados constatamos que em 1998 existiam 124.418 escolas localizadas no campo; esse número, 

em 2002, ano de aprovação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do Campo, era 

de 106.480, ou seja, quatro anos após a criação do Pronera, 17.938 escolas no campo haviam 

sido fechadas no Brasil. Nos anos de 2005 e 2007 tivemos a criação do Projovem, do Procampo 

e a edição do Projovem-Saberes da Terra. Nesse intervalo onde se registra a ampliação de 

conquistas para a consolidação da política de educação para o campo, tivemos o fechamento de 

8.014 escolas. 

Em novembro de 2010 foi assinado pelo então presidente Luís Inácio Lula da Silva o 

Decreto 7.352, o qual dispõe sobre a política de Educação do Campo e o Pronera, 

institucionalizando a política de Estado para a Educação do Campo. No decreto também foi 

instituída a Comissão Nacional de Educação do Campo para fazer o acompanhamento dessa 

política. Destaca-se que, o decreto define populações do campo e escolas do campo e, em seu 

artigo primeiro, deixa claro qual o objetivo da política de Educação do Campo.  

Art. 1º A política de educação do campo destina-se à ampliação e qualificação da 
oferta de educação básica e superior às populações do campo, e será desenvolvida 
pela União em regime de colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, de acordo com as diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de 
Educação e o disposto neste Decreto. 
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Para a concretização do disposto nesse artigo, em 2012, foi lançado o Programa 

Nacional de Educação do Campo - Pronacampo o qual tem como objetivo prestar apoio técnico 

e financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios por meio de um conjunto de ações que 

contemplam a melhoria da infraestrutura das redes públicas de ensino, a formação inicial e 

continuada de professores, a produção e a disponibilização de material específico aos estudantes 

do campo e quilombola, em todas as etapas e modalidades de ensino. Vale ressaltar que no 

lançamento desse programa, foi encaminhada ao Legislativo a proposta de alteração da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/1996, no sentido de “fazer constar a exigência 

de manifestação de órgão normativo do sistema de ensino para o fechamento de escolas do 

campo, que deverá considerar ‘a justificativa’ apresentada pela Secretaria de Educação a análise 

do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar” (BRASÍLIA, 2013, 

p. 3). Essa alteração tinha como objetivo barrar o fechamento indiscriminado das escolas. 

Apesar de mais essas conquistas, entre os anos de 2010 e 2013, período em que houve, 

de fato, a implementação da política de educação do campo, 8.557 escolas foram fechadas. 

Constatamos, por meio desses números, uma relação inversa entre o reconhecimento e os 

avanços da Educação do Campo como política pública de Estado e a concretização desse 

direito, ou seja, a prática de fechar as escolas, como que alheia ao objetivo de ampliação e 

melhoria da qualidade de oferta da Educação do Campo, continuou na mesma proporção. É só 

verificarmos que do ano de 1998 até o ano de 2013 foram fechadas 54.199 escolas. Ressalta-se 

que esses dados se referem apenas às escolas públicas municipais e estaduais, ou seja, escolas 

que têm como público-alvo os filhos da classe trabalhadora. 

Constata-se um “jogo duplo” do Estado, que enfraquece, por um lado, os programas 

institucionais constantes da política nacional de educação para o campo e, por outro, se alia ao 

capital e aos negócios relativos à terra e aos seus recursos, fazendo-lhes concessões, ou seja, 

atende, minimamente, às demandas dos movimentos sociais e fortalece o capital, abrindo 

espaço para programas compensatórios, assistencialistas e instrumentalistas. (VENDRAMINI, 

2015). Essa realidade leva-nos a perguntar: qual o papel do Estado nas políticas públicas de 

Educação do Campo?  

De acordo com Lênin (2010) o Estado é um órgão de dominação e de submissão de uma 

classe sobre a outra; “é a criação de uma ‘ordem’ que legalize e consolide essa submissão, 

amortecendo a colisão das classes” (p. 27). Na análise de Poulantzas (1985) o Estado é uma 
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condensação material de uma relação de forças, um campo estratégico no interior do qual 

núcleos e redes de poder apresentam sua conflitualidade, tendo como resultado estratégias 

escorregadias e contraditórias corporificadas nos aparelhos de estado. As estratégias ou táticas, 

como o autor as intitula, “se entrecruzam, se combatem, encontram pontos de impacto em 

determinados aparelhos, provocam curto-circuito em outros e configuram o que se chama ‘a 

política de Estado’ ”. (POULANTZAS, 1985, p. 157), considerada como a linha de força geral 

que perpassa os confrontos no seio do Estado. 

Segundo o autor, o Estado, constituído das relações de classe, estabelece políticas por 

meio de um processo efetivo de contradições interestatais, o qual dá-lhe uma aparência 

incoerente e caótica. Acrescenta ainda que o Estado, para manter a hegemonia da classe 

dominante sobre a dominada, trabalha, ininterruptamente, na divisão e desorganização das 

massas populares. Mesmo quando a correlação de forças no interior do Estado está favorável 

às classes populares, este “tende, a curto ou longo prazo, a restabelecer sob nova forma algumas 

vezes, a relação de forças em favor da burguesia” (p. 164) por meio de seus mecanismos 

internos que reproduzem a relação dominação-subordinação, a qual assegura a presença das 

classes dominadas no seio do Estado, mas como classe dominada.  

Destarte, percebe-se que o papel do Estado enquanto nas políticas públicas, de maneira 

geral, mas no nosso caso, de Educação do Campo, é o de regular e controlar o desenvolvimento 

dessa para que haja a garantia da manutenção da ordem estabelecida. 

 

Considerações 

 

O percurso da educação no Brasil, desde 1500 até os dias atuais, permite traçar os rumos 

da política educacional se tomarmos como referência os mdelos econômicos de cada momento 

histórico. Assim, na análise de Tafarel e Molina (2012), pode-se demarcar quatro períodos na 

política educacional brasileira: o da colonização, o da proclamação da república, o do Estado 

Novo e o da abertura democrática.  

De acordo com Ianni (1996) “a análise dos conteúdos ideológicos e práticos da política 

econômica governamental pode esclarecer alguns aspectos das relações entre o Estado e a 

sociedade”. (p. 16). Na atual fase do imperialismo, é imposto o projeto de mundialização da 

educação, onde o Estado tem papel mínimo para o social e máximo para o capital. A função da 

educação é “formar trabalhadores com competências voltadas para atender o mercado de 
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trabalho capitalista, educados para o consenso” (TAFAREL E MOLINA, 2012, p. 575). O 

projeto de mundialização da educação pode ser percebido, também, segundo as autoras, nos 

embates e disputas entre público e privado, nas leis e medidas de governo que tira do Estado a 

responsabilidade com a educação, além de precarizar e tirar direito dos trabalhadores da 

educação, nas disputas pelos recursos públicos entre os que defendem a educação pública e a 

privada etc. A Educação do Campo insere-se nessa disputa quando defende os interesses da 

classe trabalhadora contra aqueles do agronegócio, gerido pelo capital internacional. (Idem) 

O conjunto de programas relativos à Educação do Campo se constitui em importante 

amparo legal de seu reconhecimento como uma política pública. Esta se configura, no contexto 

atual, como um instrumento de luta diante dos novos desafios erigidos na conjuntura formatada 

a partir do golpe institucional/parlamentar de 2016 e agravados com a eleição, em 2018, de um 

governo ultraconservador. Este tem explicitado, em suas ações, a efetivação de um Estado 

mínimo para o conjunto de políticas sociais, materializado na extinção de ministérios, de 

secretarias, nos cortes de verbas para a educação e na crescente criminalização dos movimentos 

sociais; ao mesmo tempo, máximo no atendimento aos interesses do grande capital e no 

desmonte dos direitos legitimamente conquistados.  

Desse modo, os movimentos sociais, atentos e cientes da ameaça concreta de desmonte 

da política de Educação do Campo, tem agido para a organização da luta também para a defesa 

da continuidade dessas políticas. Esse foi o objetivo do Fórum Nacional de Educação do Campo 

realizado no período de 10 a 12 de abril de 2019. O fechamento das escolas no campo e a 

incerteza da continuidade das ações do Pronera e dos demais programas que compõem a política 

de Educação do Campo foram as questões em torno das quais os debates se desenvolveram.  

Para Gaudêncio Frigotto, participante do Fórum, o modelo econômicos imposto pelas 

elites brasileiras sempre negou à população direitos básicos como saúde e educação. 

Atualmente o Ministério da Educação é composto por integrantes dessas elites, ligados à equipe 

econômica do governo a qual tem deixado bem claro qual a sua opção. Mônica Molina, também 

participante do Fórum, apontou em entrevista que a mudança política no cenário brasileiro 

representa uma ameaça à continuidade das iniciativas relativas à Educação do Campo seja por 

conta do discurso ideológico do atual governo, ou por questões objetivas de constrangimento 

financeiro. 

Destarte, a realidade nos mostra que o Estado assume o papel de regulamentar mas 

também de regular as políticas públicas que, sob o seu domínio, servem (quase sempre) para 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 14 – Educação do/no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
7276 

 

atender minimamente as reivindicações da população, mas, principalmente, para controla-la por 

meio de mecanismos que define e ou limitam a sua implementação. É esta a contradição 

inerente ás políticas públicas de Estado: são necessárias para a população ter garantidos direitos 

básicos, como a educação, e são essenciais para que o Estado garanta o controle e a manutenção 

da ordem vigente. Como sempre há brechas para a resistência, no tocante à Educação do 

Campo, necessário se faz o fortalecimento e a unidade da luta para que, mesmo diante da atual 

conjuntura político-econômica do país, seja garantida a continuidade das políticas públicas de 

Educação do Campo e o seu objetivo principal. 
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EEM FRANCISCO ARAÚJO BARROS: TERRITÓRIO DA EDUCAÇÃO DO 
CAMPO NO ASSENTAMENTO LAGOA DO MINEIRO EM ITAREMA, CEARÁ 

Adeliane Vieira de Oliveira1 

 

Resumo  

O presente trabalho objetiva analisar os territórios da Educação do Campo no Ceará com foco na EEM Francisco 
Araújo Barros no Assentamento Lagoa do Mineiro município de Itarema – CE. Para compreendermos melhor os 
caminhos deste estudo tornou-se necessário além de nos munirmos teoricamente, nos inserir na realidade da 
escola. Nesse sentido, na pesquisa bibliográfica, apoiamos nossa investigação em autores relevantes para o 
entendimento da temática como Caldart (2009; 2012; 2016); Kolling (et al 2014); Damasceno (2015) Fernandes 
(2002); Gomes (2013) e Kolling (2012) e Ceará (2012). Bem como realizamos pesquisa de campo em que as 
diversas informações pertinentes à pesquisa foram adquiridas através de conversas informais e pela realização de 
entrevistas não estruturadas com os sujeitos sociais. A EEM Francisco Araújo Barros é um exemplo do território 
da Educação do Campo e junto com as demais escolas do campo demarcam a resistência ao processo de 
expropriação, uma vez que essas estruturas se impõem, enquanto símbolos da resistência camponesa na luta 
incessante pela produção e manutenção da fração do território camponês. Com essa pesquisa consideramos que a 
organização coletiva e o empenho dos camponeses e camponesas do Assentamento Lagoa do Mineiro vem 
afirmando território da Educação do Campo através da conquista e das práticas desenvolvidas no chão dessa 
escola. 
 

Introdução 

O presente trabalho objetiva analisar os territórios da Educação do Campo no Ceará 

com foco na EEM Francisco Araújo Barros no Assentamento Lagoa do Mineiro município de 

Itarema – CE (Figura I). Informamos que o mesmo corresponde a uma pequena parcela da 

dissertação de Mestrado titulada de “A Territorialização das Escolas de Ensino Médio do 

Campo: o caso da EEM Francisco Araújo Barros no Assentamento Lagoa do Mineiro em 

Itarema – Ceará”. Esta, desenvolvida junto ao Mestrado Acadêmico em Geografia da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, Sobral – CE e defendida em fevereiro de 2018. 

A nossa proposta caminha no sentido de expor o processo de conquista dessa escola 

apontando as práticas e/ou processos que nos levam a afirmá-la enquanto um território da 

Educação do Campo no estado. Partimos do pressuposto de que a Educação do Campo longe 

de ser um processo isolado corresponde, sobretudo a continuidade da luta pela terra enquanto 

um direito negado aos trabalhadores pela elite dominante desde quando se evidenciou a invasão 

portuguesa no ano de 1500 no Brasil.  

 
1 Doutoranda em Geografia pela Universidade Federal do Ceará – UFC, Professora Substituta do Departamento 
de Geociências da Universidade Regional do Cariri – URCA. Email: adelianeoliveira19@gmail.com 
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Figura 01: Mapa de Localização da EEM Francisco Araújo Barros. 

  
Fonte: Google Earth; IBGE 2012; CPRM, 2011. Elaboração: OLIVEIRA, A. V; MORAES, A. J. B. 2018. 

 

Para compreendermos melhor os caminhos deste estudo tornou-se necessário além 

de nos munirmos teoricamente, nos inserir na realidade da escola. Nesse sentido, na pesquisa 

bibliográfica, apoiamos nossa investigação em autores relevantes para o entendimento da 

temática como Caldart (2009; 2012; 2016); Kolling (et al 2014); Damasceno (2015); Fernandes 

(2002); Gomes (2013); Kolling (2012) e Ceará (2012; 2014; 2016). 

Desse Modo, imbuídos por leituras e apoiados nos autores anteriormente citados, na 

tentativa de melhor compreender a dinâmica da EEM Francisco Araújo Barros realizamos 

pesquisa de campo em que as diversas informações pertinentes à pesquisa foram adquiridas 

através de conversas informais e pela realização de entrevistas não estruturadas com os sujeitos 

sociais. Estes compreendem professores, Gestão Pedagógica, funcionários da mesma desde o 

vigia da escola aos colaboradores da cantina, discentes matriculados e egressos da escola, além 

de alguns integrantes do Assentamento Lagoa do Mineiro.  

Ressaltamos ainda que uma importante aliada nesse processo foi a utilização da História 

Oral enquanto metodologia de pesquisa despertando os sentimentos de quem fala fazendo-o 

resgatar emoções sobre suas práticas. Após essa vivência nossas interpretações e abstrações 

sobre as mesmas foram sistematizadas e esboçadas através da escrita desse trabalho.  
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Uma breve discussão sobre a Educação do Campo no Ceará   

A caminhada de luta por respeito e valorização de uma educação voltada para as 

peculiaridades do campo, seguem entrelaçadas com a história da educação do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra. O MST, ao reconhecer- se como sujeito social que, por meio da luta 

coletiva é capaz de articular o seu acesso à terra, luta também, pelo acesso a educação.  

Conforme esclarece o próprio Movimento, a educação corresponde “a uma das dimensões da 

formação, entendida tanto no sentido amplo da formação humana, como no sentido mais restrito 

de formação de quadros para a nossa organização e para o conjunto das lutas dos trabalhadores” 

(MST, 1996, p.05). 

Neste sentido, diante das investidas do sistema capitalista, na educação 

concebendo-a enquanto mercadoria, o MST, se coloca na luta por Educação do Campo. A 

contribuição de CALDART (2009) é importante por realizar um resgate histórico da própria 

expressão “Educação do Campo”. Correspondendo principalmente a uma condição histórica 

forjada na luta, uma vez que “os protagonistas do processo de criação da Educação do campo 

são os ‘movimentos sociais camponeses em estado de luta’, com destaque aos movimentos 

sociais de luta pela reforma agrária e particularmente ao MST”. (CALDART, 2009, p.40; 41). 

É nesta perspectiva que esta autora explica e historiciza o termo em questão: 

Na sua origem, o ‘do’ da Educação do campo tem a ver com esse protagonismo: não 
é ‘para’ e nem mesmo ‘com’: é dos trabalhadores, educação do campo, dos 
camponeses, pedagogia do oprimido... Um ‘do’ que não é dado, mas que precisa ser 
construído pelo processo de formação dos sujeitos coletivos, sujeitos que lutam para 
tomar parte da dinâmica social, para se constituir como sujeitos políticos, capazes de 
influir na agenda política da sociedade. Mas que representa, nos limites ‘impostos 
pelo quadro em que se insere’, a emergência efetiva de novos educadores, 
interrogadores da educação, da sociedade, construtores (pela luta/pressão) de 
políticas, pensadores da pedagogia, sujeitos de práticas (CALDART, 2009, p. 41). 

No Ceará, assim como nos demais estados a luta pela qualidade e dignidade da 

educação voltada para o campo e suas peculiaridades esteve imbuída de enfrentamentos e 

contradições.  Nesse sentido, a luta por Educação do campo no Ceará, se inicia firmemente no 

ano de 2007, tendo em sua vanguarda o MST. Apoiados em Gomes (2013), evidenciamos que 

a luta pela Educação do Campo, e a consequente trajetória de luta por escolas do campo no 

Ceará, se inicia no ano de 2007. É interessante ressaltar, que o termo “escolas do campo” 

utilizado na nossa análise, não pode ser compreendido com o mesmo significado de “escolas 

no campo”. Baseados em Fernandes (2002), explicamos o porquê, quando este autor esclarece:  
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[...] as diferenças entre escola no campo e escola do campo são pelo menos duas: 
enquanto escola no campo representa um modelo pedagógico ligado a uma tradição 
ruralista de dominação, a escola do campo representa uma proposta de construção de 
uma pedagogia, tomando como referências as diferentes experiências dos seus 
sujeitos: os povos do campo. (p. 68). 

Tendo isso em vista, continuemos nossa discussão e entendimento sobre o processo 

de conquista das escolas do campo no Ceará. Uma vez que essa luta, parte da iniciativa do MST, 

ao pleitear uma educação pública e de qualidade para todos os trabalhadores e trabalhadoras do 

campo.   

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra- MST é o primeiro Movimento 
Camponês em nosso país a trabalhar com a educação escolar, desde a luta pelo direito 
a educação pública. Ao mesmo tempo em que vem construindo sua concepção de 
educação enquanto formação humana, desde as matrizes formativas do ser humano, 
do trabalho, da luta social, da organização coletiva, da cultura e da história vinculada 
a um projeto de transformação da sociedade, desde a realidade dos assentamentos e 
acampamentos (GOMES, 2013, p. 48).    

Numa trajetória de luta frente ao governo do estadual, o MST/CE reivindicou, a 

construção de sessenta e quatro (64) escolas para os assentamentos de reforma agrária presentes 

no Estado.  Sendo que, doze (12) dessas escolas deveriam ser destinadas ao Ensino Médio. 

Neste sentido, diante dessa demanda, no ano de 2007, através de muitas lutas e embates é 

conquistada a construção imediata das cinco (5) primeiras escolas de Ensino Médio do Campo 

no Ceará. E posteriormente, envolvido em permanentes processos de luta, conquista-se a 

construção de mais duas escolas. 

O Ceará conta na atualidade, com nove (9) escolas do campo construídas e em 

funcionamento em assentamentos de Reforma Agrária. Sendo que, apenas uma dessas escolas 

localiza-se num assentamento que, embora não seja vinculado ao MST, e sim à Federação dos 

Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará 

(FETRAECE), “tem tido uma participação em conjunto com o MST, nas semanas pedagógicas 

e nas atividades promovidas pela Secretaria de Educação Estadual do Ceará, num processo de 

aproximação com o MST” (GOMES, 2013, p. 48).   

Ressaltamos que as outras três escolas (do total das 12 escolas de Ensino Médio conquistadas) 

encontram-se em processo de construção nos Assentamento Canaã em Quixeramobim – CE e 

Assentamentos Logradouro e Conceição, ambos localizados em Canindé – CE.As escolas do campo 

encontram-se melhor expressadas na tabela que segue: Podemos melhor conhecer essas escolas, 

ao observar a figura 01. 
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Figura 2: Escolas do Campo do Ceará. 
 

ESCOLAS DO CAMPO MUNICÍPIO ASSENTAMENTO 
EEM João dos Santos  Madalena  25 de Maio (MST) 

EEM Florestan Fernandes  Monsenhor Tabosa  Santana (MST) 
Maria Nazaré de Sousa Barros Itapipoca  Maceió (MST) 

EEM Francisco Araújo  Itarema  Lagoa do Mineiro (MST) 
EEM Pe. José Augusto Régis Alves Jaguaretama Pedra e Cal (FETRAECE) 

EEM Patativa do Assaré Canindé Santana da Cal (MST) 
EEM José Fidelis de Moura Santana do Acaraú Bonfim Conceição (MST) 

EEM Francisca Pinto Ocara Antônio Conselheiro (MST) 
EEM Paulo Freire Mombaça Salão (MST) 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos PPPs das Escolas do Campo.  
 

Nesse sentido a caminhada de luta por respeito e valorização de uma educação 

voltada para as peculiaridades do campo, segue entrelaçadas com a história da educação do 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). Este ao reconhecer- se como sujeito social 

que, por meio da luta coletiva é capaz de articular o seu acesso à terra, luta também, pelo acesso 

a educação. O MST ao considerar a necessidade de propor uma concepção educacional para 

além das fronteiras dos seus acampamentos e assentamentos, amplia o seu olhar para o campo 

de forma geral. Em outras palavras, “[...] a reflexão pedagógica do MST começou dentro da 

escola, mas precisou sair dela, ocupando-se da totalidade formativa em que se constitui o 

Movimento, para a ele retornar, a partir de uma visão bem mais alargada de educação e de 

escola” (Kolling et al, 2014, p. 99) construindo portanto o ideal da Educação do Campo. 

Segundo Caldart (2012) “a Educação do Campo nomeia um fenômeno da realidade 

brasileira atual, protagonizado pelos trabalhadores do campo e suas organizações, que visa 

incidir sobre a política de educação desde os interesses sociais das comunidades camponesas” 

(p. 259). Essa proposta educativa se constitui enquanto um grito de não aceitação à educação 

imposta e busca construir um novo modo de vida, baseado na produção de conhecimento a 

partir da classe trabalhadora do campo. Uma vez que a vida no/do campo é a principal referência 

para a construção desse conhecimento e para a consolidação da Escola do Campo. 

A EEM Francisco Araújo Barros enquanto território da Educação do Campo no Ceará 

A EEM Francisco Araújo Barros (Figura 03), fundada em 15 (quinze) de Fevereiro 

de 2012 (Figura 24), porém com atividades iniciadas anteriormente a essa data, “começamos a 

funcionar no dia 6 de março de 2011” (COSMA DOS SANTOS 06/06/2017), localiza-se na 

Comunidade Barbosa, Assentamento Lagoa do Mineiro em Itarema - CE. Sendo continuidade 
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da luta pela terra, essa escola é “fruto da luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra - MST por educação para a população camponesa, como parte da luta pela terra, por 

Reforma Agrária e pela afirmação da agricultura camponesa popular” (PPP E.E.M. 

FRANCISCO ARAÚJO BARROS 2014, p. 02).  

Figura 03: EEM Francisco Araújo Barros (Assentamento Lagoa do Mineiro, Itarema – CE). 

 
              Fonte: Oliveira (2017). 

 

Desse modo a escola é uma grande conquista da classe trabalhadora por se 

configurar enquanto continuidade da luta pela terra do Assentamento Lagoa do Mineiro em que 

este é resultado de um processo de luta e resistência contra a exploração e a expropriação 

camponesa no Ceará. Após a conquista da terra vai sendo pautada outras necessidades de luta. 

Nesse sentido o assentamento ao pautar e entrar na luta por Educação do Campo de nível médio, 

ver emergir mais um elemento para fortalecer a luta pela terra e honrar o sangue dos 

companheiros que tombaram no decorrer desse processo.  

A reivindicação enquanto aspecto importantíssimo no processo de conquista da EEM 

Francisco Araújo Barros propõe o caráter diferencial da mesma uma vez que conforme relatou 

coordenador escolar Joel Gomes: “ela não veio pautada por um deputado, por um governador, 

mas que foi a partir de uma reivindicação, a partir de uma pressão e que a comunidade decidiu 

ocupar este espaço”. A luta camponesa marca fortemente a história da escola, pois segundo 

afirmou Maria Ivaniza, Diretora Geral da escola: “isso porque é uma escola que ela foi 

conquistada com a luta do povo. Foi a sede das necessidades do povo e aí houve essa luta grande 

afirmando um projeto ideológico de educação diferenciada para atender os povos camponeses”. 

Diante dessa estrutura organizativa a escola em questão segue no empenho de alcançar 

sua missão de promover a formação humana dos seus educandos. Para isso faz necessário a 

ação conjunta para colocar em prática o que está estabelecido em sua matriz curricular que 
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engloba além da base curricular comum (com as disciplinas ditas tradicionais) e a base 

diversificada (compreendendo três disciplinas: Projetos Estudos e Pesquisa (PEP), Organização 

do Trabalho e Técnicas Produtivas (OTTP) e Práticas Sociais Comunitárias (PSC) a fim de 

inserir uma nova lógica formativa no cotidiano dos educandos com sua inserção na pesquisa, 

sendo o trabalho a chave mestra para que esses educandos tenham as condições necessárias para 

intervir socialmente nas comunidades em que fazem parte. 

Diante do entendimento de que a Educação do Campo corresponde a uma proposta 

educativa que leva em consideração a vivência dos camponeses e suas práticas sociais 

fortalecendo o sentido de identidade e pertencimento no meio em que vivem, podemos 

compreendê-la como um paradigma em construção. Essa construção vem proporcionando 

através da coletividade a afirmação do território da Educação do Campo no Ceará.  

Através dessa pesquisa na EEM Francisco Araújo Barros pudemos evidenciar que umas 

das primeiras ações que colaboram para a afirmação desse território educativo é a luta 

camponesa por educação em que os camponeses desde o início da luta pela escola estiveram 

firmes no objetivo da conquista da mesma como é o caso da militante, professora de Geografia 

e assentada do Assentamento Lagoa do Mineiro (Itarema/Ce) Cosma dos Santos Damasceno ao 

afirmar: “Eu estava nas mobilizações desde a articulação, da mobilização da gente. Já fazia 

parte do setor de Educação nesta época. Então assim, não é uma coisa que foi de imediato, ela 

já era uma ação, já era uma pauta, já era uma reivindicação histórica do Movimento Sem Terra”. 

Do mesmo modo a decisão pelo nome da escola também marca o território camponês 

com o reconhecimento dos companheiros que tombaram na luta e que estão presentes no 

cotidiano de todos no assentamento. Nesse sentido destacamos que a escola homenageia 

Francisco Araújo Barros, in memorian, (Figura 04) que não sendo nenhum político ou grande 

fazendeiro do local foi digno de tal homenagem por ter sido o mártir da luta pela terra do 

Assentamento e por ter encorajado com seu sangue os companheiros em luta.  

Figura 04: Francisco Araújo Barros. 

 
                             Fonte: Acervo da E.E.M. Francisco Araújo Barros  
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Nessa lógica a EEM Francisco Araújo Barros cravada no território camponês é a viva 

lembrança dos camponeses que deram seu sangue pela terra para que os demais pudessem ter 

acesso a ela como foi o caso do Francisco Barros. Uma vez que o mesmo, estava, juntamente 

com outros agricultores e agricultoras, resistindo ao processo de expulsão da terra e por isso foi 

assassinado. 

 Conforme pudemos constatar, a EEM Francisco Araújo Barros e as demais escolas 

do campo cravam no território camponês a lembrança viva dos camponeses que deram seu 

sangue pela terra para que os demais pudessem ter acesso. Esse misto de significados está posto 

de forma mística nos elementos que compõem os símbolos das escolas em que trouxemos como 

exemplo o da (Figura 05). 

Figura 05: Símbolo da E.E.M. Francisco Araújo Barros. 

 
Fonte: Oliveira, (2017). 
 

Esses elementos se juntam formando uma única representação. Exatamente porque 

a escola enquanto uma conquista, esboça além da luta pela terra, outros aspectos representados 

pelos seguintes elementos: a cruz representando a Igreja, sobretudo as ações da CPT no 

processo de conscientização camponesa; a enxada, a foice e o facão representando os 

instrumentos de lida com a terra, além do arame que marca a derrubada da cerca do latifúndio.  

Ainda está em evidência, no símbolo da escola: o sangue dos companheiros que 

tombaram no decorrer da luta; a mandioca e o caju, como representação das principais culturas 

produzidas; a bandeira do MST, representando a importante atuação do Movimento; o girassol, 

símbolo da Educação do Campo; o mar, fazendo lembrar a cultura do litoral. Enfim, são esses 

e outros elementos presentes, reunidos e esboçados em seu símbolo que demonstram o papel 
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que a E.E.M. Francisco Araújo Barros exerce e o que ela representa para as comunidades 

camponesas do Assentamento Lagoa do Mineiro. 

 Conforme nos esclareceu Ivaniza Martins (2017), essa escola exerce um papel 

fundamental na dinâmica da luta camponesa e sua resistência no assentamento: 

Para o assentamento essa escola, ela tem uma representação muito grande, primeiro 
por estar no território localizada no assentamento e a gente considera que ela é uma 
escola de territorialização para o assentamento e para as comunidades no entorno 
desse assentamento. Afirmamos isso porque é uma escola que ela foi conquistada com 
a luta do povo. Foi a sede das necessidades do povo e aí houve essa luta grande, a 
escola está aqui territorializada no assentamento afirmando um projeto ideológico de 
educação diferenciada para atender os povos camponeses e essa transformação ela se 
dá por meio da mudança de atitudes de cada um de nós de como fazer educação, de 
como pensar uma educação, a educação que a gente sonha, que a gente deseja, essa 
educação que na vida do ser humano ela faça diferença do seu resgate, da sua história 
e que ela venha trazer para esse ser humano mudanças no geral da sua vida e que ele 
possa se formar e saber de certa forma quais são seus direitos, seus deveres e 
principalmente os seus direitos de conquista (IVANIZA MARTINS, 07/06/2017). 

A organicidade dessa e das demais escolas, parte do princípio da Gestão 

democrática em que se tem a participação efetiva da comunidade/ Assentamento, bem como o 

envolvimento de todos que fazem parte da escola: educadores (as), educandos (as) “pais e mães, 

setor de educação do MST, do Assentamento na gestão da escola, aprendendo a tomar decisões, 

respeitar as decisões tomadas no conjunto, a executar o que foi decidido avaliarem o que está 

sendo feito e a repartir os resultados de cada ação coletiva” (PPP EEM. FRANCISCO ARAÚJO 

BARROS, 2014, p. 42).  Nesse sentido, as escolas do campo trabalham sempre levando o 

coletivo em consideração para a elaboração e planejamento das aulas para que o conteúdo seja 

materializado ou exemplificado pela vivência da comunidade. 

Nesse sentido, em todas as escolas, sua organicidade se dá por meio da divisão de 

tarefas que somadas integram um todo. Essa divisão de tarefas está posta por meio da 

Assembleia Geral da Escola, do coletivo de educação do assentamento, do colegiado de gestão 

da escola, do coletivo de educadores e educadoras, do coletivo de educandos e educandas, do 

coletivo de funcionários da escola coordenação dos educadores (as) e dos núcleos de base 

conforme exposta na (Figura 06). 

Figura 06: Estrutura Organizativa das Escolas de Ensino Médio do Campo. 
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 Fonte: PPP EEM Francisco Araújo Barros. Elaboração: Oliveira, (2017). 
 

Por meio dessa estrutura organizativa, é possível ter uma ideia de como ocorre a 

integração coletiva com o intuito de alavancar o funcionamento das escolas e a prática da 

Educação do Campo. Assim sendo, para que isso ocorra, faz-se necessário o efetivo 

cumprimento das atribuições de cada uma dessas partes a fim de completar a totalidade 

organizativa da escola. 

Além dessa organicidade, é importante ressaltar quanto à farda escolar, que ela 

muito contribui no processo de articulação e mobilização dos educandos afirmando essa 

territorialização. Visto que essa farda é usada pelos educandos e educandas de todas as Escolas 

do Campo em funcionamento no estado e que seu diferencial está posto no nome e no símbolo 

da cada uma delas, conforme exemplificado nas figuras 07 e 08.  

Figura 07: Frente da Farda da EEM                      Figura 08: Costas da Farda da EEM                                                
Francisco Araújo Barros.                                     Francisco Araújo Barros. 

                                 
              Fonte: Oliveira, (2017).                                           Fonte: Oliveira (2017). 

As escolas do campo são compreendidas como escolas do trabalho uma vez que 

esse conceito é tido como princípio educativo entendendo-o como fator de identificação e 

identidade do campo. Deste modo, as escolas de Ensino Médio do Campo vão erguendo sua 

práxis2 escolar. A partir da realização do Inventário da Realidade nos assentamentos e 

comunidades atendidas pelas E.E.M. Francisco Araújo Barros, é possível produzir 

 
2Segundo o Dicionário do Pensamento Marxista traduzido por Dutra (2013, p.) “a expressão práxis refere-se, em 

geral, a ação, a atividade, e, no sentido que lhe atribui Marx, à atividade livre, universal, criativa e auto criativa, 
por meio da qual o homem cria (faz, produz), e transforma conforma) seu mundo humano e histórico e a si 
mesmo”.  
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conhecimento a partir da prática social, pois a prática do inventário é uma forma de trazer a 

vida para dentro da escola. Conforme Caldart (et al 2016, p. 01) o Inventário da Realidade 

corresponde a “uma ferramenta para levantamento e registro organizado de aspectos materiais 

ou imateriais de uma determinada realidade”.  Uma vez que “a escola não pode desenvolver 

sua tarefa educativa apartada da vida, suas questões e contradições, seu movimento”. 

De encontro com essas afirmações temos o depoimento de Joel (2017) Coordenador 

Pedagógico da EEM Francisco Araújo Barros que muito elucida importância dessa prática, para 

a dinâmica do trabalho na escola e na afirmação do território camponês: 

O que seria o Inventário da Realidade? Ele é uma estratégia, é construir, sistematizar 
num documento, numa ficha que traga pontos, conceitos que represente a realidade 
do estudante. Então esse inventário, ele tem 04 elementos que vai representar. Que a 
gente pode até colocar mais, mas a gente resolveu pegar esses 043.  

Nessa continuidade dada a prática da realização do Inventário da Realidade, os 

sujeitos envolvidos nessa construção vão à campo (assentamentos e comunidades atendidas no 

contexto de cada escola) a fim de estudar a realidade dos camponeses. Nesse sentido a partir da 

realização do Inventário da Realidade nos Assentamentos de Reforma Agrária e comunidades, 

temos o exemplo da EEM Francisco Araújo Barros, em que o material coletado por meio dessa 

prática está sendo organizado e distribuído de acordo com as porções da realidade camponesa.  

No caso específico da escola em questão, estas estão sendo distribuídas em cada ano 

do Ensino Médio a fim de trabalhar a dinamicidade do campo nesse Nível de Ensino levando 

em consideração as peculiaridades locais conforme mostra a figura 3. Compreendendo essas 

porções enquanto forma de melhor apreender a realidade fazendo uma leitura crítica sobre ela 

a partir de sua vivência no/do campo.  

Figura 09: Porções da Realidade e objetivos para o Ensino Médio na EEM Francisco Araújo Barros. 

 

 
3 Fala proferida em ocasião da Reunião com a Escola de Ensino Fundamental na biblioteca da EEM Francisco 
Araújo Barros no dia 06 de junho de 2017. 
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Fonte: OLIVEIRA, 2017. 

Dessa forma, o material coletado é organizado e distribuído de acordo com porções 

da realidade camponesa ou eixos temáticos problematizando a realidade dos camponeses a fim 

de promover a produção real do conhecimento. Essa ação compreende uma forma de melhor 

apreender a realidade fazendo uma leitura crítica sobre ela a partir de sua vivência no/do campo.  

De forma a melhor garantir a organização e alcançar os objetivos da escola, as 

porções da realidade, compreendidas a partir da realização do Inventário, foram definidas por 

temáticas. Visto que “a organização por eixos temáticos é uma opção metodológica para a 

construção dos recortes que darão origem e forma às programações escolares das diferentes 

disciplinas que compõem as áreas do conhecimento” (PPP E.E.M. Francisco Araújo Barros, 

2016, p.53) para a realização de um trabalho socialmente útil. 

As porções da realidade é de acordo com o inventário e ela vai mudando de acordo 
com o currículo que é trabalhado, independe da porção. No ano passado nós mudamos 
duas vezes, no primeiro e no segundo bimestre. Tem escolas que bimestralmente que 
muda a porção. Nós vimos que não demos conta de trabalhar no primeiro semestre 
essa porção que ela é bem ampla. Então na nossa escola nós decidimos continuar no 
segundo bimestre com a mesma porção tendo em vista a amplitude dela. Cultura e 
identidade camponesa, lixo e saúde que é dos 2° anos, 3° ano é território camponês. 
E aí a gente decidiu continuar tendo em vista a amplitude (COSMA DOS SANTOS, 
23/10/2017).4 

Assim sendo, as porções da realidade camponesa: Família e Identidade Camponesa, 

Lixo e Saúde e Território Camponês estão distribuídas em cada ano do Ensino Médio a fim de 

trabalhar a dinamicidade do campo levando em consideração as peculiaridades locais, conforme 

mostra a figura a seguir (Figura 10). Ressaltamos que essas orientações são planejadas e decidas 

coletivamente pelas escolas, através das Semanas Pedagógicas que ocorrem a cada início de 

ano letivo, conforme colocado anteriormente, e que as temáticas das porções da realidade 

mudam conforme as necessidades das comunidades, no contexto de cada escola. 

Figura 10: Porções da Realidade e objetivos para o Ensino Médio nas Escolas do Campo. 
Ano Porção da Realidade Objetivo Proposta para o Ensino Médio 

 
1° 

 
Família e Identidade 

Camponesa 

Trabalhar a identidade 
educando/família/campo. 
História da comunidade 

 
Instigação à pesquisa 

 
4Entrevista realizada em 23 de outubro de 2017 na ocasião da realização de trabalho de campo na E.E.M. Francisco 

Araújo Barros. 
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2° 

 
 

Lixo e Saúde 

 
 
Trabalhar os aspectos da saúde/ 
lixo com/no campo 

Elaboração do projeto de pesquisa 
com base no interesse de cada 
educando sendo que deve ser algo 
que contribua positivamente para 
o campo/ Discussão a respeito do 
método de pesquisa. 

 
3° 

 
Território Camponês 

Compreender o território 
camponês/ reconhecendo-se 
enquanto sujeito construtor 
desse território. 

 
Avaliação do Projeto/ TCC 
/Ensaio de um artigo científico. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Do mesmo modo a partir dessa organização, podemos perceber marcas 

significativas, sobretudo no que diz respeito à execução e prática das disciplinas da Base 

Curricular Diversificada (Projetos Estudos e Pesquisa - PEP, Organização do Trabalho e 

Técnicas Produtivas - OTTP e Práticas Sociais Comunitárias - PSC). Essas disciplinas são 

exemplos significativos do processo de territorialização, pois demonstram a autonomia 

camponesa na valorização do conhecimento camponês para o fortalecimento do seu território. 

E aí a gente começou construir um projeto de escola do campo vinculados aos nossos 
interesses. Nós alteramos a questão da matriz curricular, hoje nós temos uma matriz 
curricular onde nós temos uma parte diversificada, que tem três componentes: práticas 
sociais comunitárias, Organização do Trabalho e Técnicas Produtivas (OTTP) e 
Projetos Estudos e Pesquisa (PEP). Então essas três a gente diz que elas são princípios 
articuladores, são componentes articuladores do currículo da nossa escola. É o 
princípio do trabalho, da cultura e da pesquisa. A nossa escola também organiza o 
tempo de forma diferenciada. Nós temos o tempo diferenciado, vários tempos 
educativos temos: o tempo aula, temos o tempo trabalho, temos o tempo esporte e 
lazer, o tempo leitura, então a escola ela tem uma dinâmica diferente (MARIA DE 
JESUS, 20/07/2017).5 

Essas disciplinas diversificadas promovem o diferencial das escolas do campo 

possuindo um caráter singular de afirmação da proposta da Educação do Campo por possuírem 

as atribuições conforme estão expressas na figura a seguir (Figura 11). Conforme relatou Hilma 

Oliveira, agrônoma e professora da disciplina de Organização do Trabalho e Técnicas 

Produtivas (OTTP) da escola, esse diferencial se dá na “perspectiva de contribuir para o resgate 

e fortalecimento da identidade camponesa, melhorando a autoestima dos/as jovens 

camponeses/as e suas condições de vida no campo” (HILMA OLIVEIRA, 23/10/2017).6   

  Figura 11: Atribuições das disciplinas da Base Curricular Diversificada. 

 
5Entrevista realizada em 20 de Julho de 2017, em ocasião do IX Encontro Estadual de Educadoras e Educadores 

das Áreas de Reforma Agrária MST - CE (Assentamento Maceió – Itapipoca/CE, 18 a 21 de Julho de 2017). 
6Entrevista realizada em 23 de Outubro de 2017 na ocasião da realização de atividade de campo na E.E.M. 

Francisco Araújo Barros. 
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Fonte: PPP da E.E.M Francisco Araújo Barros, 2016. Elaborado pela autora. 

Um outro elemento importante a destacar refere-se aos conhecidos “Campos 

Experimentais da Agricultura Camponesa” estes, correspondem a espaços estratégicos 

existentes em todas as escolas do campo. Contando com uma área equivalente a 10 hectares de 

terra (Figura 36), esse espaço foi idealizado para colocar em prática os conhecimentos de 

técnicas agrícolas discutidos nas salas de aula, possibilitado pelo componente curricular 

“Organização do Trabalho e Técnicas Produtivas”, bem como, pelas experiências apreendidas 

com as famílias dos estudantes.  

Além de valorizar as experiências produtivas já existentes, os alunos aprendem 

novas técnicas agrícolas, agroecológicas, visando à socialização prática dos conhecimentos. 

Sendo, portanto, o “território do ensaio, da experimentação, da pesquisa, da construção de novas 

alternativas tecnológicas, da organização coletiva, da cooperação para o trabalho, de 

experimentação do novo campo em construção” (PPP E.E.M. FRANCISCO ARAÚJO 

BARROS, 2016, p. 34). Nessa área, “para o fortalecimento da agricultura camponesa, há que 

se apropriar da importância do trabalho vinculada a um projeto de campo e de soberania 

alimentar” (DAMASCENO, 2015, p. 157).  

A escola do campo reafirma a fração do território camponês demarcando a 

resistência desses sujeitos sociais que, negando todas as teorias que pregavam o seu 

desaparecimento, se reproduzem e fortalecem o território camponês. As escolas do campo, ao 

reafirmarem esse território, representam a continuidade de uma luta que não cessa e “tá cada 

vez mais surgindo”, como afirmou Dona Chiquinha (01/03/2016).  

•Possibilitar a investigação dos problemas da realidade, ultrapassando os
limites das disciplinas; e por outro, garantir que os educandos se apropriem
dos fundamentos e métodos de iniciação científica, consolidando seus
estudos, ao final do Ensino Médio, num Trabalho de Conclusão de Curso.

Projetos, Estudos e Pesquisa

•Deverá promover a integração entre os fundamentos científicos com o
trabalho, potencializando a relação teoria-prática; promover formas de
organização para o trabalho com base na cooperação; e tomar o trabalho
produtivo camponês e seus desafios como objeto de estudo, desenvolvendo
tecnologias camponesas.

Organização do Trabalho e Técnicas Produtivas

•Promover a mobilização social e comunitária, a organização coletiva, a
participação social e política, a mística e a animação da cultura camponesa.

Práticas Sociais e Comunitárias
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A EEM Francisco Araújo Barros é um exemplo do território da Educação do 

Campo e junto com as demais escolas do campo demarcam a resistência ao processo de 

expropriação, uma vez que essas estruturas se impõem, enquanto símbolos da resistência 

camponesa na luta incessante pela produção e manutenção da fração do território camponês.  

 

Considerações Finais 

O caminho que perpassa a trajetória de luta pela educação para a classe trabalhadora 

sempre foi marcada por enfrentamentos. A organização dos sujeitos sociais em luta como é o 

caso do MST foi/está sendo fundamental na articulação dos sujeitos e demais movimentos 

sociais que erguem a bandeira de luta por educação de qualidade para os povos do campo. Nesse 

sentido a atuação do MST é decisiva no processo de conquista das escolas do campo para a 

afirmação de um novo território. Nesse viés, diante do que foi exposto neste trabalho, podemos 

compreender que a construção e prática do Projeto da Educação do Campo não é tarefa fácil e 

requer a união e ajuda mútua de toda a classe trabalhadora. Mas que aos poucos os camponeses 

e camponesas vão forjando no seio da dinâmica capitalista excludente uma nova lógica 

organizativa, com a conquistas das escolas do campo. 

Assim sendo as vivências e práticas camponesas materializada no seu território nos 

possibilitam afirmar a EEM Francisco Araújo Barros como o trunfo da fração do território 

conquistada por meio da luta coletiva. Sendo que a organização coletiva e o empenho dos 

camponeses e camponesas do Assentamento Lagoa do Mineiro vem afirmando o território da 

Educação do Campo através da conquista e das práticas desenvolvidas no chão dessa escola. 
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EDUCAÇÃO E AGROECOLOGIA: construção do conhecimento agroecológico sob o 

olhar dos educandos e educandas no litoral paranaense 

 
Paulo Rogério Lopes,  

Keila Cássia Santos Araújo Lopes 

Resumo: 

 

EDUCAÇÃO E AGROECOLOGIA: Construção do conhecimento agroecológico sob o olhar 

dos educadores e educadoras no Litoral ParanaensePaulo Rogério Lopes¹; Keila Cássia Santos 

Araújo Lopes²O referido trabalho consiste na apresentação da proposta, das metodologias e 

alguns resultados dos encontros educadores realizados por meio do curso de extensão: 

Educação e Agroecologia : Tecendo saberes com educadores e educadoras do campo, das 

cidades e agentes de desenvolvimento local, o qual vem sendo desenvolvido na Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) – Setor Litoral, e conta com a contribuição do curso de Tecnologia 

em Agroecologia e da especialização em Alternativas para uma Nova Educação (ANE). A 

proposta dessa formação “nasce” de visitas às escolas do campo, nos municípios de Morretes e 

Matinhos, PR, ocorridas no ano de 2018, durante a realização do componente Educação do 

Campo, ofertado pelo curso de Tecnólogo em Agroecologia, da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), setor Litoral/Campus de Matinhos, PR. Durante as atividades de ensino e pesquisa às 

escolas do campo, verificou-se através de observações e conversas com os educadores, diretores 

e estudantes, fragilidades no que tange à aproximação das práxis da Agroecologia e da educação 

do campo, nas escolas do campo do litoral paranaense. No entanto, acredita-se que os trabalhos 

que envolvem Educação e Agroecologia, devem-se estender também aos educadores das 

cidades. Desse modo, optou-se por possibilitar que educadores e educadoras, bem como, os 

agentes de desenvolvimento local dos municípios do litoral paranaense também pudessem 

participar. Este curso de extensão tem como objetivo a formação de formadores a partir das 

bases, e diretrizes da Agroecologia, dos princípios da Educação em Agroecologia e da 

Educação do Campo, no intuito de contribuir com a transição educadora agroecológica. Nesse 

sentido, entende-se que a transição agroecológica é vista para além do aspecto produtivo, ou 

seja, não se resume aos processos de redução, substituição de insumos e redesenho de 

agroecossistemas, mas perpassa por uma educação transformadora, partindo do vivido dos 
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sujeitos, de suas percepções de mundo, dos diferentes modos de vida, bem como, de suas 

relações com o ambiente. Salienta-se que uma educação transformadora agroecológica tem 

como base a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, pautada em 

interexperiências, interculturas, intergerações, interinstituições. Este curso de extensão ocorrerá 

em sete encontros educadores presenciais, os quais são denominados de tempo universidade. 

Ainda, será realizado o período de alternância, que implica no desenvolvimento de atividades 

no tempo comunidade. As temáticas propostas para cada encontro são amparadas por 

metodologias participativas. As propostas de cada encontro educador presencial encontram -se 

destacadas a seguir: 1° Encontro Educador: Apresentação dos educadores e educadoras, da 

proposta e objetivos do curso; 2ºEncontro Educador: Desenvolvimento de atividades com as 

ferramentas de diagnóstico socioambiental participativo; 3º Encontro Educador: 

Problematização das realidades locais dos espaços educadores, bem como, dos respectivos 

territórios dos educandos e educandas; 4º Encontro Educador: Planejamento participativo para 

a realização de futuras ações nos territórios dos educandos e educandas, tendo como pilar os 

diagnósticos e problematização realizadas anteriormente pelos estudantes; 5º Encontro 

Educador: Desenvolvimento de trabalhos com ferramentas que contribuirão com as ações a 

serem realizadas pelos educandos e educandas em seus territórios, derivadas do diagnóstico 

socioambiental participativo, da problematização das realidades locais e do planejamento; 6º 

Encontro Educador: Será realizado a sistematização das ações, experiências obtidas durante o 

curso de extensão; 7° Encontro Educador: Socialização dos processos de construção, de 

aprendizagem, bem como, avaliação do curso de extensão. Salienta-se que esse curso de 

formação de formadores ainda se encontra em andamento, embora já foram realizados dois 

encontros presenciais. O primeiro encontro educador consistiu na apresentação dos estudantes, 

bem como, da proposta do curso de extensão, as expectativas dos inscritos e diálogos sobre a 

importância de ser trabalhado a Agroecologia por meio da educação. As expectativas dos 

estudantes, bem como, suas apresentações foram realizadas através de tarjetas, nas quais 

continham palavras elucidativas. Dentre as palavras que destacam as expectativas dos 

estudantes, ressalta-se: fortalecimento, troca, experiências, atualização, revolução, 

conhecimento, acolhimento etc. Em seguida, após a apresentação e leitura da proposta do curso, 

os estudantes reuniram-se em grupo para realização da leitura de uma entrevista concedida por 

Victor M. Toledo à revista Agriculturas, em março de 2016. O artigo traz a conceituação da 

Agroecologia para além de uma ciência, mas, como movimento e prática. Refletindo sobre o 
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artigo da revista, e em questões geradoras como: o que vocês compreendem por Agroecologia? 

E por que trabalhar Agroecologia na Educação, os educandos e educandas apresentaram e 

discutiram o texto através da confecção de painéis. Por fim, foram destacadas as diferentes 

ferramentas metodológicas utilizadas nesse primeiro encontro educador as quais consistiram 

em: círculo de cultura, mapa conceitual, facilitação gráfica, relatoria, tarjetas, instalações 

artísticas pedagógicas, confecção de material audiovisual, painel artístico interpretativo, 

ciranda infantil, relatos orais, mesa da partilha (café ou mate com prosa). O segundo encontro 

educador foi pautado na construção de um diagnóstico socioambiental participativo. Nesse 

sentido, ressalta-se que o primeiro tempo comunidade consistiu num levantamento de dados, 

obtidos através de questionário semiestruturado, concernente às características 

socioeconômicos e ambientais dos diferentes municípios aos quais os educandos e educandas 

pertencem. Esses dados contribuíram para a realização do diagnóstico socioambiental 

participativo no segundo encontro presencial. Embora há inúmeras ferramentas para trabalhar 

diagnóstico participativo, nesse encontro utilizou-se a FOFA (fortalezas, oportunidades, 

fraquezas, adversidades). Através do círculo de cultura de Paulo Freire, dialogamos sobre a 

importância do diagnostico socioambiental participativo, bem como, foi destacado a relevância 

do mesmo, para uma leitura coletiva dos territórios, ampliação da visão sistêmica, integração 

de diferentes educadores, olhar abrangente para os diversos problemas e demandas das 

comunidades locais e construção de retratos reais das realidades locais. Após esse momento, os 

educandos e educandos reuniram-se em grupo para a construção coletiva dos diagnósticos 

socioambientais participativos, bem como, para a apresentação de suas realidades locais, as 

quais serão problematizadas no terceiro encontro. Para o segundo tempo comunidade foi 

proposto aos estudantes a realização de um diagnóstico socioambiental participativo em suas 

respectivas comunidades e espaços educadores. As avaliações realizadas pelos educandos e 

educandas do referido curso de extensão tem sido amplamente positiva. A relação dialógica 

entre os mediadores e estudantes, as práticas, metodologias e ferramentas tem proporcionado 

um olhar sistêmico sobre os territórios, bem como, possibilidades de transformação das 

realidades locais na construção de processos participativos, tendo como enfoque a inserção da 

Agroecologia nos espaços educadores. 
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TOPOFILIA E O SIGNIFICADO DO LUGAR PARA ALUNOS RIBEIRINHOS NO 
TERRITÓRIO ZÉ-AÇÚ/PARINTINS-AMAZONAS 

 

Elciane Valente de Meneses1,  
Prof.ª Dra. Charlene Maria Muniz da Silva2 e  

Salomão Graça Natividade3 
 

INTRODUÇÃO 

O artigo faz uma reflexão sobre a Topofilia dos ribeirinhos moradores da comunidade 

do Zé-Açú em Parintins no estado do Amazonas. Abordando a forma como esses moradores 

sentem-se pertencentes a essa comunidade, como eles transformam e são transformados 

pelos traços culturais e modos de vida específicos das suas comunidades. É possível destacar 

o enfoque simbólico e também o material do território, quando vemos suas construções como 

sendo seus sentimentos materializados dentro do espaço geográfico.  

O Zé Açu localiza-se a sudeste do município de Parintins, cerca de 14 km da sede 

municipal, é composta de sete comunidades rurais, segundo dados da Secretaria Municipal de 

Produção de Parintins (2013). Optamos por fazer um recorte geográfico e selecionamos a 

comunidade Nossa Senhora das Graças, especialmente, os alunos da escola que possui o mesmo 

nome da comunidade, para compor o universo da pesquisa. Podemos observar essa informação 

na Figura 01, que apresenta um mapa com a localidade da comunidade focal da pesquisa.  

 
1 Estudante de Graduação em Geografia na Universidade do Estado do Amazonas, no Centro de Estudos Superiores 
de Parintins. Técnica em Meio Ambiente pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas- 
Campus Parintins. Membro do Grupo de Pesquisa em Redes de Desenvolvimento Sustentável na Amazônia. 
Email: elcianed07@gmail.com 
2 Professora Dra. do curso de Geografia da Universidade do Estado do Amazonas. 
3 Estudante de Graduação em Geografia na Universidade do Estado do Amazonas, no Centro de Estudos Superiores 
de Parintins. Membro do Grupo de Pesquisa em Redes de Desenvolvimento Sustentável na Amazônia. Email: 
salomaoday0702@gmail.com 
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Figura 01: Localização da comunidade N. S. das Graças na localidade do Zé-Açu/Parintins-AM 

Fonte: Paic, 2019. 
  

Acredita-se que para entender as pessoas que moram em comunidades à beira do rio, 

lagos e igarapés amazônicos, é necessário entendê-lo dentro de seu mundo, o que muitas vezes 

diferencia de lugar para lugar, resultando em várias comunidades com tradições culturais 

diferenciadas uma das outras, assumindo assim uma identidade própria com valores culturais 

únicos. 

O trabalho então, será dividido da seguinte forma, num primeiro momento faremos a 

exposição do local da pesquisa, a divisão do público alvo, bem como as técnicas selecionadas 

para a realização da pesquisa, no primeiro capítulo faremos uma reflexão acerca das categorias 

geográficas que são norteadoras das pesquisas realizadas em geografia com foco no que foi 

visto nas comunidades e como trabalhamos com elas dentro das entrevistas e no diálogo direto 

com os moradores das comunidades, em especial com os alunos-ribeirinhos.  

Em seguida, no segundo capítulo, trabalharemos com o lado teórico da Geografia das 

representações, que será empregada nessa pesquisa com a técnica dos mapas mentais, 

elaborados pelos moradores adultos e pelas crianças das comunidades focais. Finalizamos com 

a interpretação das representações do vivido, nossas considerações trarão como, de acordo com 

os dados coletados, se estabelece a Topofilia dos moradores e das crianças ribeirinhas das 

comunidades estudadas.  
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1. As categorias geográficas e suas expressões na comunidade do Zé-Açu em Parintins-

AM. 

Quando se fala em categorias geográficas, é relevante que se lembre que um único 

conceito, ou um único autor não é capaz de abarcar tamanha complexidade. E, quando uma 

pesquisa de cunho geográfico estabelece-se, é apropriado recorrer as mais diversas fontes 

desses conceitos para que se consiga ao menos alcançar o limiar de tão grande arcabouço e, 

assim, progredir em sua pesquisa.  

Neste sentido, faremos a seguir uma reflexão básica no trabalho destes autores acerca 

das categorias geográficas e suas muitas formas de interpretação, para que possamos 

contemplar as facetas com que essas se apresentam no local de vivência da comunidade 

estudada. E, para uma melhor elucidação dos termos evocados, construiremos este capítulo em 

pontos específicos que tratarão de uma categoria por vez. Apontaremos também de que forma 

esses conceitos são assimilados e transformados pelos moradores da comunidade do Zé-Açu, 

em Parintins no Amazonas, que é o objeto de estudo dessa pesquisa. 

1.1 O Espaço e o Lugar em contexto, laços afetivos e concretudes. 

Espaço 

Para iniciarmos tal visita aos conceitos de espaço, vale ressaltar que nenhum autor que 

aqui será trabalhado expressou o desejo por findar as discussões e estabelecer o seu conceito 

como único que devesse ser aceito, muito pelo contrário, eles são os primeiros a ressaltar que 

essa discussão está longe do fim. Começamos por um carro chefe quando trata-se de Categorias 

Geográficas, Souza 2015, fazendo um trabalho primoroso em busca de elucidar o conceito de 

espaço diz que:  

[...]. Para Gomes (2002, p. 172), três características definem o “espaço geográfico”: 
1) o espaço é sempre uma extensão fisicamente constituída, concreta, material, 
substantiva; 2) o espaço compõe-se pela dialética entre a disposição das coisas e as 
ações ou práticas sociais; 3) a disposição das coisas materiais tem uma lógica ou 
coerência. (SOUZA, 2015, p. 25) 

Pensando sob esse ponto de vista podemos afirmar que para o autor acima o espaço não 

é somente um espaço construído, mas, é também, baseado e constituído pela dialética das 

práticas sociais, que não são dispostas aleatoriamente, antes, possuem uma lógica ou coerência. 

Tuan, 2011, assevera que 
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 [...]. O espaço deve ser ordenado para ser habitado. Casas, aldeias e campos são 
espaços ordenados — “cósmicos” no sentido etimológico da palavra. Além do espaço 
da vida cotidiana, o que pode ser visto de forma imediata é o vasto espaço. Sobre essa 
área vaga as pessoas têm experimentado, em graus variados, a necessidade de impor 
algum tipo de estrutura significativa. (TUAN, 2011, p. 07) 

Com essas palavras observamos que, os povos têm construído marcos no seu local de 

vivência, e para além dele, explorando assim, de forma significativa o vasto espaço do entorno, 

pois como afirma o autor, para que seja habitado, o espaço precisa ser ordenado. Como destaque 

observamos na comunidade que seu entorno foi ocupado formando outras comunidades 

menores que, apesar de terem expressões diferentes, não estão totalmente desvinculadas do Zé-

Açu.  

Pois, com essa comunidade mantém laços e certa relação de dependência pelas 

vantagens oferecidas por ser a comunidade principal, por estar as margens do rio que abastece 

suas casas, comercio e demais atividades, além de terem um vínculo emocional com o rio. Essa 

comunidade também está mais próxima da cidade de Parintins, garantindo assim mais contato 

com os produtos, bem como os serviços disponíveis na cidade, aos quais os moradores não tem 

acesso em seu local de moradia. “ Isso leva a insistir no pressuposto de que o espaço (e sua 

vivência) seja uma equação dada pela morfologia e pelos diferentes sentidos que ela é capaz de 

veicular e condicionar. ” (CABRAL, 2007, p. 05) 

Para fechar este ponto, que não está nem perto de ser satisfeito, mas que necessita de 

uma pausa, para que o sentido do trabalho não se perca, recorremos a um conceito resumido de 

Santos, presente no texto de Cabral, 2007 que diz que: “[...]. Buscando resumir a concepção de 

espaço geográfico, Santos (Idem, p. 88) ratifica que “O espaço é a síntese, sempre provisória, 

entre o conteúdo social e as formas espaciais”. Sobretudo, o espaço deve ser concebido como 

algo que participa da condição do social e do físico, um misto, um híbrido. ” (SANTOS, 1999, 

p. 88, in CABRAL, 2007, p. 07) 

Lugar  

 Dentre as categorias geográficas, o lugar é a que, de certa forma, consegue-se fazer 

entender muito rapidamente. Pois, “A experiência expressiva de um lugar se efetiva 

essencialmente na vivência, na realidade desse lugar” (SOUZA, 2015, p.312). E o 

relacionamento que se observa dos moradores da comunidade do Zé-Açu para com o seu lugar 

é exatamente esse, transformando a sua realidade através da vivência que estabelece com ele, 
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pois, “[...]. Um lugar tem um sentido quando o mesmo é vivenciado por sujeitos que se 

deslocam no invólucro ou no envoltório locacional, formando uma identidade, uma afetividade 

com tal lugar. ” (SOUZA, 2015, p.311). 

O lugar então, é visto como uma parte do espaço geográfico com a qual o sujeito 

desenvolve uma relação de afinidade, interagindo durante um período de tempo. A esse 

respeito, Tuan (2011) nos diz que,  

O sentido de lugar é adquirido após um período de tempo. Quanto tempo? Podemos 
dizer, geralmente, que quanto mais tempo permanecermos em uma localidade melhor 
a conheceremos e mais profundamente significativa se tornará para nós, ainda que 
essa seja apenas uma verdade grosseira. (TUAN, 2011, p. 14) 

 Grande parte da humanidade possui uma localidade em que, após permanecer por certo 

tempo, desenvolve uma relação de afeição, porque “[...], o mundo vivido é o lugar onde as 

coisas acontecem e se relacionam. ” (SOUZA, 2015, p.311) Sendo que nossas ações, 

tendências, anseios, sonhos, todos são guiados por emoções, e até a mais tenra idade podemos 

constatar possuir sentimentos por determinada pessoa ou coisa.  

Com base em um diálogo estabelecido com uma ex-moradora da comunidade, foi 

perceptivo o sentimento que ela possui de pertencimento à comunidade. Mesmo depois de sair 

de lá, estabelecer uma vida em Parintins, um trabalho, uma casa, o sentimento que perpassa sua 

fala é de que o seu lugar é na comunidade, e sempre que pode ela volta pra lá, para passar um 

fim de semana, ou um período maior na casa dos seus parentes que ainda residem na 

comunidade. Sobre esse sentimento, Souza esclarece que, “[...]. Todo lugar possui um sentido 

próprio para habitantes específicos de determinados lugares. ” (SOUZA, 2015, p.310), por 

conta disso, pode-se dizer então, que, podemos com propriedade compreender o significado 

que o lugar apresenta.  

  Não podemos, no entanto deixar de lado o fato de que os lugares não são somente 

a cidade, a rua, o bairro ou mesmo como já disse Yi-Fu Tuan, uma posição alcançada na 

carreira, o lugar, também para o autor citado acima, é expresso também por estruturas físicas, 

se observarmos  

No nível mais público, a escola, o bar da esquina ou a igreja local são reminiscências 
arquitetônicas do passado vivido das pessoas. Não são monumentos históricos e têm 
pouco valor estético. Eles agem subconscientemente nos sentidos das pessoas 
relativos às suas raízes com o lugar. (TUAN, 2011, p. 13)  
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 Queremos ver através dos olhos desses moradores o que torna esse recorte no espaço o 

lugar deles, quais as características que o tornam único em um mundo cheio das mais variadas 

facetas. “Assim, não importa qual época estamos analisando na história, o mundo, a sociedade 

se define como um conjunto de possibilidades, e cada lugar têm sua diferença por realizar 

apenas uma perspectiva das muitas possibilidades que existe. ” (TUAN, 2011, p. 27)  

1.2 A Paisagem e o Território na educação e o quotidiano dos ribeirinhos no Amazonas. 

Paisagem 

 A paisagem é, talvez, a mais banalizada das categorias geográficas, esta é confundida, 

e muitas vezes esse equívoco continua sendo repassado, com um quadro de um local com 

características rurais. De antemão, começaremos com uma citação que muito resume o que essa 

categoria já passou e como ela se transformou e passou a ser vista por seu verdadeiro 

significado.  

A categoria paisagem para Geografia, em linhas gerais, esteve muito ligada, e ainda 
está, aquilo que cognominamos espectro visível, isto é, a ideia de formas visíveis. Mas 
é a partir do final da década de 1960 e início da década de 1970 que as análises 
geográficas passaram a figurar de modo mais freqüente nos estudos em Geografia 
sobre essa categoria em duas linhas de frente, na perspectiva sistêmica e na cultural. 
(LOPES, 2012, p. 27) 

 Já que citamos, faz-se necessário esclarecer como cada uma dessas linhas vê o conceito 

de paisagem. “Na perspectiva sistêmica, a paisagem é compreendida como uma realidade posta, 

ou seja, realidade objetiva. Nesse caso, a paisagem é o produto de um imbricamento dinâmico, 

maleável entre os componentes formadores da paisagem, elementos físico-naturais e sociais. ” 

(LOPES, 2012, p. 27), desse ponto de vista, de forma simplista, a paisagem é vista, então, como 

uma sobreposição de elementos físicos, naturais e sociais. Sendo essa junção de diferentes 

fatores a responsável por tornar as paisagens tão distintas umas das outras, e o caso do Zé-Açu 

não seria diferente.  

 Mesmo que de certa forma subestimada, a paisagem é sem dúvida uma das maiores 

aliadas dos geógrafos em sua profissão. Pois, “[...].  a categoria paisagem tende a evidenciar a 

coexistência de objetos e formas em sua face sociocultural manifesta. Desse modo, se a 

paisagem, como um conjunto de formas naturais e culturais associadas em um determinado 

espaço. ” (LOPES, 2012, p. 28).  

 

Território  
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Não se pode de forma alguma tratar o território sem que o mais conhecido dos autores 

que falam sobre ele seja mencionado. “O início de utilização do conceito território tem por 

fundamento as concepções de Friedrich Ratzel, final do século XIX. Para o mesmo, o território 

é uma área/parcela da superfície da terra usufruída por um grupo humano. ” (LOPES, 2012, p. 

28). E também não se pode mencionar que “ Raffestin (1993) estabelece a diferença entre 

espaço e território dizendo que, ao apropriar-se concreta ou abstratamente (por exemplo, pela 

representação) de um espaço, o ator o territorializa. “O espaço vem, portanto, primeiro, ele é 

preexistente a toda ação”. ” (RAFFESTIN, 1993, p. 143, in CABRAL, 2007, p. 11). Utilizando 

as palavras de Cabral (2007),  

Queremos frisar que o conceito geográfico de território obedece tanto a perspectivas 
analíticas mais rígidas e simplistas, que se restringem à apropriação do espaço por 
grupos humanos ou privilegiam o poder em termos de Estado-nação, quanto a 
abordagens mais flexíveis e complexas, que, assumindo uma concepção de poder 
multidimensional, permitem tratar de territorialidades resultantes da coexistência de 
diferentes agentes, por vezes, ao mesmo tempo e numa mesma extensão do espaço 
físico. (CABRAL, 2007, p. 12) 

“Assim, tornou-se necessário conceber o poder como sendo multidimensional, derivado 

de múltiplas fontes, inerente a todos os atores e presente em todos os níveis espaciais. ” 

(CABRAL, 2007, P. 28). Já que este poder está presente em todos os níveis espaciais, está 

também na comunidade estudada, pode ser visto através das mais diversas figuras, como o 

Padre, o Presidente da comunidade, entre outros. Mas na comunidade as decisões são tomadas 

em conjunto, buscando o melhor para todos os moradores. 

Mais à frente trataremos as distinções que a comunidade do Zé-Açu apresentou quanto 

a aplicação do conceito de território em si e as que observamos em locais mais urbanizados. 

Para encerramento das considerações acerca das categorias, faz-se necessário ressaltar que, 

embora possuindo conceitos distintos e podendo ser analisadas de forma isolada, com um certo 

esforço, não se pode deixar de lado que “[...], é preciso lembrar que esses estatutos não são 

únicos tampouco fixos, haja vista a existência de outras categorias espaciais e o fato de que os 

aspectos privilegiados por cada uma das noções aqui abordadas estão contidos nas demais e 

podem ser contemplados nelas: espaços contêm lugares, que contêm paisagens, que contêm 

territórios etc.” (CABRAL, 2007, p. 13). 

 

2. A Geografia das Representações: o mapa mental como um instrumento didático em 

escolas ribeirinhas. 
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 Desde tempos mais remotos civilizações utilizam desenhos para registrarem seu 

cotidiano, mitos, lendas e ainda, sentimentos que as civilizações mais recentes tentam 

interpretar. Na Amazônia, os paleoíndios foram responsáveis por deixarem diversos dessas 

pinturas em paredes. Esses registros são capazes de esclarecer várias dúvidas da ciência a 

respeito das atividades realizadas por esses povos, bem como as características que os 

diferenciam dos demais.  

 Da mesma forma, os mapas mentais, vêm sendo uma proposta inovadora no estudo da 

percepção das representações presentes no espaço geográfico, que caracterizam os povos 

ribeirinhos na Amazônia, como eles apreendem a paisagem, a maneira como estabelecem as 

barreiras territoriais e o sentimento que reside de forma individual pelo lugar em que habitam. 

  Ninguém melhor para representar o espaço, do que os homens e mulheres que 

produzem o espaço, poia não se trata de um todo singular, são pertencentes de esferas diferentes 

na sociedade, que portanto exercem papeis e funções diferentes, interagindo e modificando a 

área do espaço na qual atuam. São homens e mulheres que possuem visões diferentes do espaço, 

segundo Nogueira (1994),  

[...] para cada homem, ou até cada grupo, existe uma imagem diferente do espaço, e 
esta imagem não é fantasia é apreendida a partir do que ele percebe do mundo que o 
rodeia, a partir da experiência de vida, o espaço vivido, que é também concreto, pois 
é analisado por homens concretos, sujeitos inseridos no tempo e no espaço, sujeitos 
histórico-social.  (NOGUEIRA, 1994, p. 62) 

  

 Essas observações são importantes, pois a geografia das representações deve sempre 

levar em conta a experiência de vida desses sujeitos histórico-sociais, experiências essas 

adquiridas através de relações temporais, sociais e espaciais desses indivíduos. As visões de 

mundo desses sujeitos vão formando pouco a pouco as imagens mentais do que ele percebe e 

representa. Dessa forma, “Essas imagens quando dizem respeito a questão de representação 

do espaço, quando leva em consideração a orientação, localização ou outras informações 

sobre o lugar de vida, são constituídas em mapas mentais” (NOGUEIRA, 1994, p. 64).  

 A importância dos mapas mentais pode ser medida, quando, por muito tempo esses 

mapas foram os únicos instrumentos que os homens possuíam para se orientarem, e mais 

recentemente eles ajudaram aos navegantes e descobridores a traçarem rotas, definirem seus 

projetos de colonização no mundo. Sabe-se que os colonizadores foram muito orientados 

quanto as informações e descrições dos lugares pelos povos primitivos habitantes do Brasil. 

Podemos comprovar a veracidade desta afirmativa quando Monteiro (1984) diz que:  
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os aborígenes do Brasil, ainda em fins do século passado, eram capazes de traçar cartas 
de rios com seus afluentes, cachoeiras e povoados, largamente o mostram Von Den 
Steinem, que orientou a segunda das suas expedições às nascentes do Xingu por uma 
dessas cartas, não só os índios dessa região desenhavam estes mapas espontaneamente 
na areia, mas quando solicitados pelo explorador alemão, refaziam o mesmo ou mais 
minucioso traçado com um lápis no papel. (MONTEIRO, 1984, apud NOGUEIRA, 
1994, p. 66) 

 É possível comprovar com esse e inúmeros outros exemplos que demonstram como os 

mapas mentais eram importantes, e sua utilização pelos povos nativos. Hoje, ainda é grande o 

conhecimento que os povos ribeirinhos possuem de suas comunidades. Um morador adulto, é 

capaz de descrever com precisão os aspectos físicos que compõem o território em que habitam, 

além de que estão sempre presentes os sentimentos entrelaçados às suas descrições. Os mitos, 

sentimentos de medo, desconfiança com alguns lagos, ou partes destes em que dizem morar a 

cobra-grande, mas também o sentimento de afetividade, de conhecer propriamente o seu lugar, 

de ter experiências em certas cabeceiras, rios, igarapés, na igreja e etc. 

 As crianças não ficam atrás no quesito conhecer, é claro que não possuem a precisão 

que a experiência concerne aos adultos, mas o sentimento de que pertencem ao lugar e que o 

lugar pertence a eles é vívido. Portanto, o mapa mental é a técnica que encontramos ideal para 

conseguir que elas se expressassem em relação à sua comunidade. Nogueira (1994) assevera 

que,  

[...]. As crianças conseguem representar o que conhecem a partir de suas 
noções de orientação e localização apreendida no dia a dia, na circulação diária que 
eles fazem, sem ter ideia de que estas representações podem vir a ser verdadeiros 
mapas quando trabalhados mais tecnicamente, além de não terem noção que na 
realidade o mapa é isto: a representação no papel do mundo real. (NOGUEIRA, 1994, 
p. 98)  

A frente, no próximo tópico, traremos imagens em que podemos ver como se deu essa 

etapa da pesquisa, em que tivemos contato com esses estudantes-ribeirinhos. No próximo tópico 

faremos uma discussão baseada no que eles responderam nos dois questionários aplicados na 

turma, a temática dos questionários está intimamente ligada às atividades que eles realizam com 

seus familiares e vizinhos no desenvolvimento da comunidade, que seria a pesca e a agricultura, 

também responsáveis pelo sustento da maioria dos moradores locais. 

2.1 Mapas mentais: o vivido e a teoria. 

 Sabemos que, enquanto professores devemos começar nossas aulas aproveitando o que 

os alunos já possuem de conhecimento, principalmente em nossa situação, já que as crianças 

com quem vamos conversar e aplicar uma aula expositiva dialogada são muito mais 
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conhecedores do lugar em questão que nós. Além do que já foi citado, esse é um outro motivo 

para utilizarmos os mapas mentais para a execução deste trabalho.  

 Os sujeitos da nossa pesquisa são alunos de uma turma multiseriada, na escola da 

comunidade Nossa Senhora das Graças, que possui o mesmo nome da comunidade. Essa turma 

tem um histórico de grande mudança em relação ao local em que suas aulas funcionaram dentro 

da comunidade. Num primeiro momento, a turma funcionava nos fundos da casa do professor 

Luciano Gonçalves, depois foram transferidos para o barracão da comunidade, que, no 

momento em que a primeira visita à comunidade foi realizada estava sendo dividida com os 

pedreiros responsáveis pela construção da primeira escola da comunidade. No momento, as 

aulas estão acontecendo dentro da igreja da comunidade, até que se finalizem as obras da escola. 

Podemos visualizar um panorama abrangendo o barracão, a igreja e a futura escola da 

comunidade na figura 02.   

   

 

Pode-se observar que os alunos possuem uma visão muito afetiva da sua comunidade, 

nas suas representações, colocam muito claramente suas casas, as árvores que estão presentes 

na comunidade, a roça em que ajudam os mais velhos a plantarem as culturas que eles 

consomem, trocam e vendem. Vemso aqui, que é explícito o envolvimento entre homem e 

natureza, e, se observado do ponto de vista das categorias geográficas vemor o lugar como 

sendo a esfera em que esse envolvimento se dá, pois, como Tuan (1980) afirma, “Topofilia é o 

Figura 02: da esquerda para a direita a futura Escola, a Igreja e o barracão da 
comunidade Nossa Senhora das Graças  

Fonte: Paic, 2019. 
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elo afetividade entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico. Difuso como conceito, vivido e 

concreto como experiência pessoal.” (TUAN, 1980, p. 05)  

O lago, que é primordial na sobrevivência dessas comunidades está presente em todos 

os mapas mentais, bem como na conversa, no dinâmica local, nos sentimentos, na vida, enfim, 

é essencial compreender a relação da comunidade com o lago do Zé Açu para que a Topofilia 

possa se revelar. É possível observar essas expressões nas Figuras 08, 09, 10 e 11, que são 

apresentadas a seguir:   

  

Os mapas mentais apresentados na Figura 03 apresentam algumas características que 

são distintas e ao mesmo tempo traz em sua estrutura elementos semelhantes. Podemos ver que 

a Paisagem apresentada por eles é típica de uma comunidade rural. Mas cada um deles apresenta 

os objetos presentes no espaço geográfico com que mais se identificam. Pode-se observar no 

mapa 01 na Figura 03 que o aluno apresenta sua casa, a cerca, os animais que compõem uma 

pequena produção, a roça, algumas árvores e o lago, que está mostrando embarcações e que 

inclusive retrata alguém pescando. No mapa 02 da apresenta menos elementos, porém ainda é 

Figuras 03 : Mapas Mentais 01, 02, 03 e 04. 
 

Fonte: Paic, 2019. 
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rica de significados, é possível ver a casa, a vegetação, o caminho que leva para a roça, e mais 

uma vez o lago com várias embarcações navegando e em uma delas vemos um indivíduo 

pescando. Já no mapa 03, os elementos estão em maior destaque, vemos a casa, a cerca, as 

árvores com frutos, a sementeira já com as mudas prontas para o próximo plantio no roçado, 

vemos o rio, que curiosamente não possui embarcações nem pescadores sendo retratados. O 

mapa 04, foi retratada por um dos menores alunos da turma, que tem apenas 05 anos e também 

apresenta ricos detalhes, vemos a casa em tamanho menor que as árvores que compõem o 

desenho, vemos pessoas, pássaros, e também o lago, que está repleto de peixes onde pode-se 

perceber o pescador e seu caniço na beirada. Esse lago apresenta uma curiosidade, ele possui 

duas cores retratando possivelmente o encontro do lago do Zé Açú de coloração mais escura 

com o Rio Amazonas de coloração mais amarelada. 

Em sua maioria os desenhos apresentam a presença das cercas, pescadores solitários em 

“seus” locais favoritos de pesca, percebemos dessa forma que a questão do território é bem 

marcada na comunidade, e em conversa com os alunos é possível confirmar essa afirmação, 

quando eles conhecem quanto do território das comunidades é de suas famílias, com quais 

famílias suas propriedades fazem extrema, sabem quem são os donos dos roçados e até mesmo 

conhecem as áreas de pesca preferidas por cada um. 

A vida que levam esses estudantes-ribeirinhos é em quase todos os aspectos diferentes 

da vida dos estudantes da cidade, ou mesmo de algumas comunidades maiores em que as 

experiências de subsistências consistem apenas em ir à taberna mais próxima e comprar o 

alimento do dia. No caso dos sujeitos dessa pesquisa, a participação deles é efetiva na aquisição 

do alimento que sustem suas famílias. Desde o momento em que as sementes são lançadas, até 

a etapa de colheita, desde o momento de fabricação das malhadeiras, até a busca em si do 

pescado diretamente no lago. 

 Observa-se nessas representações que eles quase sempre incluem-se no desenho, 

pescando, cuidando das criações de animais de pequeno porte como galinhas e porcos, na roça, 

e etc. Tuan (1980) diz que, “a natureza produz sensações deleitáveis à criança, que tem mente 

aberta”, observamos um caso real ao notar que em sua maioria eles desenharam a comunidade 

com o tempo ensolarado, e constatamos que essa é a situação preferida, para que eles possam 

desfrutar das águas do lago em momentos de lazer que duram muitas vezes todo o período 

depois do almoço até o finalizar das tardes. 
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É notável que, dependendo da idade de seus autores, percebem-se mais ou menos 

detalhes, dependendo da faixa etária. O vivido é representado por eles, mas nas idades em que 

os alunos que representaram seu lugar estão, de 05 a 10 anos, ainda não conseguem ver como 

os problemas ambientais mundiais afetam sua comunidade, sem que sejam levados a pensar 

nesses problemas, ou mesmo admitir a existência deles, pois “à medida que a sociedade e a 

cultura evoluem com o tempo, podem mudar a atitude para com o meio ambiente” . (TUAN, 

1980, p. 87) 

2.2 Análise e Interpretação das representações do espaço vivido. 

 Seria dissonante tratar da Topofilia de uma comunidade ribeirinha e não falar de pesca 

e agricultura. Essas atividades são atividades que perduram há muito tempo no cotidiano das 

comunidades rurais ribeirinhas, apesar das muitas modificações que vem acontecendo essa 

permanecem sendo reproduzidas e aprendidas pelas gerações do presente e para as futuras. Silva 

(2015), afirma que,  

As permanências e as transformações que ocorrem nas comunidades rurais, 
principalmente as que se localizam às margens dos rios, lagos e igarapés da região 
amazônica, são explicadas pela existência de uma multiplicidade de modos de vida, 
que são permeadas pelos aspectos socioculturais de seus habitantes.  (SILVA, 2015) 

E, sendo transmitidos geração após geração, os aspectos socioculturais apesar de 

modificarem pequenos aspectos permanecem, em sua essência, com grande parte de suas 

características inalteradas, logo, essas multiplicidades de modos de vida se mantém. Nas  

Figura 04: Pesca no Lago do Zé Açu 

Figura 05: Casa de Farinha no Zé-Açu 

Fonte: Paic, 2019. 
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Figuras 04 e 05 é possível observar cenas típicas que continuam uma constante no 

espaço das comunidades rurais.  

A pesca em pequenas canoas é uma cena que é comum nos rios e lagos presentes no Zé 

Açu, além da casa de farinha que também é vista com certa recorrência nos quintais das casas 

dos comunitários, nas palavras de Silva (2015), vemos nesses lugares, a relação homem-

natureza está presente de forma mais intensa, pois os mesmos mantêm atividades cotidianas 

com água, terra e floresta.  

Em sua tese: TERRITORIALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE PARINTINS: 

habitus, circularidade da cultura e ethos ambiental na localidade do Zé Açu, Silva (2015) aborda 

de forma detalhada e muito eficiente as questões ligadas a pesca e agricultura na comunidade 

do Zé Açu, a respeito dessas duas atividades a autora afirma que,  

Na prática da pesca e da agricultura, os ribeirinhos do Zé Açu demostram 
grande conhecimento sobre as dinâmicas dos ecossistemas. Na agricultura, é 
necessário conhecimento sobre as variações do tempo, associando as estações do ano 
com a época do plantio. É necessário ter conhecimento sobre os tipos de solo mais 
propícios para o desenvolvimento das mudas de determinadas espécies. Na pesca, o 
ribeirinho conhece bem o ciclo da vazante e enchente, os locais de pesca e o período 
de reprodução dos peixes. Todo “esse arcabouço de conhecimentos sobre as variáveis 
naturais contribui para o sentimento de pertencimento ao território, criando assim a 
territorialidade no Zé Açu, sendo estabelecida uma relação de reciprocidade do 
homem com o ambiente natural. (SILVA, 2015, p. 99)  

 Esses temas não podem ser esgotados, na realidade, existe uma variável enorme de 

outros assuntos que surgem durante uma conversa em que se fale de pesca e agricultura, mesmo 

entre as crianças. Nelas, o sentimento mais visível é de orgulho por já exercerem algumas 

tarefas que os adultos permitem e lhes ensinam. Como, por exemplo, que cultura é adequada as 

condições climáticas da comunidade, em que época do ano elas devem ser cultivadas e colhidas.  

Muitos deles, principalmente os garotos, exibem suas habilidades mostrando com as 

mãos os tamanhos de tubérculos que eles mesmos colheram e carregaram na última colheita, já 

mostrando o orgulho que exibem os agricultores mais velhos da comunidade mesmo em tenra 

idade. Pois “para viver, o homem deve ver algum valor em seu mundo. O agricultor não é 

exceção. Sua vida está atrelada aos grandes ciclos da natureza.” (TUAN 1980, p. 113) 

Aproveitando os conhecimentos e experiências que as crianças já possuem da temática, 

estabelecemos com elas um diálogo, e aplicamos uma aula expositiva dialogada, que foi mais 

uma troca que qualquer outra coisa.  
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Nas figuras 06, 07 e 08 pode-se ver o momento em que foi realizada a aula expositiva 

dialogada com os alunos-ribeirinhos dentro da igreja da comunidade, que é o local onde estão 

sendo oferecidas as aulas, o momento em que elas respondem aos questionários e o momento 

em que elas criaram suas expressões no s mapas mentais.  

 

 

 

 

As respostas obtidas nesses questionários comprovam que, a Topofilia desse lugar, 

passará dessa geração com alterações, mas que não excluirão de forma alguma o sentimento 

de pertencimento, orgulho e dedicação à sua comunidade.  Quando questionados se 

conheciam algum agricultor a maioria respondeu que sim, conheciam. Quando questionados 

sobre a possibilidade de seguirem os passos desse agricultor, a maioria dos garotos deu uma 

resposta afirmativa, mas algumas das meninas responderam que não possuem tal desejo. 

Figura 07: Estudantes-ribeirinhos 
respondendo aos questionários da pesquisa. 

Figura 06: Aula expositiva dialogada na igreja da 
comunidade. 

Fonte: Paic, 2019. 

Figura 08: Estudantes-ribeirinhos criando os mapas mentais 

Fonte: Paic, 2019. Fonte: Paic, 2019 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 14 – Educação do/no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

7312 
 

Quase todos já sabem pescar, aprenderam com seus pais, avôs e irmãos mais velhos e gostam 

de fazer isso, quando questionados se querem fazer isso pra vida toda, o sim foi unanimidade 

entre os meninos, mas novamente não representou as respostas das meninas.  

A pesca para essas crianças foi descrita como “pegar o caniço e pescar um peixe 

grande”, ou mesmo “ela me faz feliz”, traduzindo assim a satisfação em já ser capaz de 

executar essa prática, além disso, todos os alunos-ribeirinhos questionados nessa 

comunidade responderam que sim, o pescado é a alimentação que mais está presente em suas 

mesas, que a pesca é uma atividade importante na sua comunidade e que a mesma não 

sobreviveria sem essa ela.   

Quando tratamos da agricultura, uma criança respondeu que ela seria “faze farinha, 

planta pimentão”, outra que seria “trabalha na roça”, todas conhecem algum agricultor, e a 

maioria quer ser agricultor quando crescer também, e apesar de nem todas as famílias 

possuírem um roçado, elas ajudam nos roçados dos vizinhos. Para elas a agricultura é uma 

atividade muito importante, sem a qual a comunidade não sobreviveria, e além disso é a 

responsável por alimentá-los e produzir suas comidas favoritas. Nessa lista de preferências 

foram listadas comidas como, cacau, cará, banana, farinha, peixe e beiju. Através dessas 

afirmativas constatamos que a comunidade ainda se alimenta majoritariamente dos 

alimentos produzidos ali mesmo, e que a agricultura que é realizada na comunidade é de 

subsistência, familiar. 

A última imagem expressa na Figura 09, com que vamos encerrar esta parte do artigo, 

nos foi fornecido pelo professor Graduado em Geografia pelo Centro de Estudos Superiores 

de Parintins e atua como professor da classe multiseriada em que essa etapa de grande 

importância da pesquisa foi realizada. Ela mostra o professor com os alunos fazendo uso de 

uma malhadeira que possui uma malha bem fina, que é capaz de retirar da água até os 

menores pescados, e que em tempos de escassez é quem garante a alimentação nas casas 

desses garotos. Eles costumam chamar a malhadeira pelo nome de “Fome-Zero”, em alusão 

ao bem que esta trás para a comunidade, não permitindo que, mesmo quando os pescados 

maiores não estão presentes nas mesas, eles passem fome.  

 

Figura 09: Professor Luciano Gonçalves e estudantes-ribeirinhos pescando com a “fome-zero”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao iniciarmos nossas considerações não podemos deixar de citar o grande nome de Yi-

Fu Tuan, pois nele se fundamentam todos os demais autores quando se trata de Topofilia. Sendo 

assim,  

A Topofilia assume muitas formas e varia muito em amplitude emocional e 
intensidade. É um começo descrever o que elas são: prazer visual efêmero; o deleite 
sensual de contato físico; o apego por um lugar por ser familiar, porque é o lar e 
representa o passado, porque evoca orgulho de posse ou de criação; alegria nas coisas 
devido à saúde e vitalidade animal. (TUAN, 1980, p. 286) 
 

Para este trabalho, alguma dessas formas convergem transformando os sentimentos, 

atitudes, traços culturais, renovações e re-invenções dos sentimentos de orgulho e 

pertencimento que moldam a Topofilia dos moradores da comunidade Nossa Senhora das 

Graças, na localidade do Zé Açu. A manutenção das atividades de compadrio, ajuda, 

companheirismo, contação de histórias, perpassam os anos e envolvem as gerações mais 

recentes em laços culturais marcados pela repetição de atividades e pelo valor que estas impõem 

em suas rotinas diárias. 

Com o aumento populacional e as alterações no ecossistema local, os recursos 

disponíveis tanto para alimentação como para a obtenção da renda por meio da venda do 

excedente correspondente à pesca e à agricultura não são mais fartos como outrora. Mas, as 

crianças ainda não conseguem observar essas mudanças nem contatar a existência desses 

problemas, seu olhar ainda possui um deslumbramento e inocência quanto ao seu lugar, a sua 

comunidade. 

O importante a ser destacado é que as atividades de pesca e agricultura servem de 

elementos de manutenção da cultura dessas pessoas, e de identificação com o território. Nessa 

Fonte: Gonçalves, 2019. 
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prática, os ribeirinhos demonstram profundo conhecimento dos lugares de pesca e das 

plantações, das espécies de peixes e seus hábitos alimentares, áreas de descanso, como também 

percebem as alterações ambientais que estão ocorrendo no lago do Zé Açu. 

Com as dificuldades que se instalam tão rapidamente nessas comunidades, é necessário 

que mais e mais pesquisas sejam realizadas a fim de valorizar a cultura ribeirinha. Nossa 

cultura, nossa gente, nosso povo, nossa Topofilia está sendo extinta por dificuldades que estão 

sendo impostas por sujeitos de fora dessas comunidades, cujos comunitários não conseguem 

lutar sozinhos e acabam rendendo-se e abandonando seus modus de vida, abandonando a vida 

que tanto lhes é querida e partindo para a cidade mais próxima em busca de outra forma de 

sustento para suas famílias.  

E é por esse direito de pertencer a sua localidade que devemos lutar. Para concluir, é 

imprescindível esclarecer que dificilmente algum projeto humano pode ser realizado no 

isolamento, logo, esta pesquisa também está inclusa no grupo de trabalhos impossíveis de se 

realizar sozinho.  

Cabe aqui nossos agradecimentos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Amazonas que foi a fomentadora deste projeto, à Universidade do Estado do Amazonas, o 

Centro de Estudos Superior de Parintins, ao colegiado de Geografia ao qual pertencemos, à 

nossa orientadora Professora Dra. Charlene Maria Muniz da Silva, por todo apoio no decorrer 

da realização do trabalho, ao grupo de pesquisa Redesam por nos apoiar nesse projeto, as nossas 

bancas de defesas parcial e final pela disponibilidade e franqueza em nossas avaliações, aos 

meus companheiros de turma e de equipe de pesquisa Salomão Graça Natividade e Julianne 

Lobato da Silva, vocês são companheiros de verdade,  além dos demais discentes da turma do 

8º Período do curso de Geografia do Cesp por incentivarem durante a execução da pesquisa e 

valorizarem nossos resultados, aos sujeitos da pesquisa pela participação e por nos permitir 

adentrar em seu mundo, ao professor de Geografia Luciano Gonçalves que luta contra todas as 

contrariedades e vence as dificuldades presentes nas escolas de pequenas comunidades rurais, 

ao professor Dr. João Danúsio Azevedo e Patrick Sicsu pelo auxilio na construção do mapa, à 

toda a equipe responsável pela execução o Programa de Apoio a Iniciação Científica, à minha 

família pelo incentivo e por entender quando eu precisava me ausentar para realizar a pesquisa 

e por fim, ao Deus criador da vida porque sem Ele nada disso seria possível. 
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A EDUCAÇÃO DO CAMPO SOB A PERSPECTIVA DO TERRITÓRIO: 
REFLEXÕES INICIAIS 

Wagner da Silva1 
Celbo Antonio da Fonseca Rosas2 

 

1. Introdução 

O conceito de território vem ganhando espaço nas pesquisas geográficas, 

principalmente a partir da renovação do pensamento da geografia. Tal mudança de perspectiva 

contribuiu para a superação parcial da chamada linha tradicional do pensamento, que valoriza 

muito a descrição e os aspectos “palpáveis”. Apesar desse fato, ainda é comum se observar 

análises que pensam o território apenas pelo viés do Estado (fruto de uma herança tradicional), 

o que acaba engessando de certa forma o potencial de abrangência de realidade desse conceito.  

Não está incorreto pensar o território através do poder público, já que ele é um agente 

importante nas dinâmicas geográficas, mas toda ação causa uma reação, principalmente se 

tratando de sociedade, por isso considera-se importante abordar o território para além do Estado 

e suas ações. Por isso o objetivo geral do presente artigo é o de compreender as contribuições 

e de que maneira as discussões do território podem se articular com a educação do campo. 

Discutir território levando em conta suas múltiplas nuances (material/imaterial, uno/múltiplo, 

real/virtual, contínuo/rede, etc.) torna-se importante para compreensão fidedigna da realidade, 

portanto se faz mister abranger aspectos que ultrapassem as fronteiras da obviedade e inércia. 

Pensar a dinâmica dentro de um processo histórico e geográfico significa considerar as 

subjetividades e comportamento dos sujeitos que o compõem. Para tanto, é que se pensa numa 

análise territorial sobre a perspectiva da educação do campo.  

Sabe-se que a educação do campo não pode ser “pesada com a mesma balança” que se 

pesa a educação da área urbana, já que a complexidade do espaço rural é muito grande, além 

de apresentar uma infinidade de possibilidades e realidades. Um dos principais objetivos de 

uma educação de qualidade é aliar os conteúdos curriculares com as diferentes realidades dos 

estudantes, para que eles possam ter a chance de modificar conscientemente seu cotidiano, isso 

 
1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor 
colaborador do curso de Geografia da Universidade Estadual do Paraná. Email: geo.wagner92@yahoo.com.br 
2 Professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Email: 
celboantonio@uepg.br 
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deve ocorrer em qualquer instituição e nível de ensino. Sendo assim, pode-se afirmar que os 

sujeitos do campo sempre saíram e saem com um prejuízo muito grande, pois o modelo de 

educação pensado até hoje em nosso país prioriza uma sociedade urbano-industrial, o que 

obriga os educandos do campo a analisarem um amontoado de conteúdos, sem que esses façam 

sentido, pois não condizem ou estão longe de suas realidades, além de não utilizarem boa parte 

do que se discute em sala para melhorar suas vivências.  

Outro aspecto que ainda chama a atenção é o abandono histórico por parte do poder 

público no que diz respeito as reais necessidades dos sujeitos do campo, principalmente o 

agricultor familiar e o camponês, já que o agronegócio sempre teve um apoio imensamente 

maior da maioria dos chefes dos diferentes governos federais que administraram e administram 

nosso país. Tal quadro deixou e ainda deixa marcas no cenário social brasileiro, impregnado 

pela imensa desigualdade em vários aspectos. Acredita-se que a educação é uma ferramenta 

que pode contribuir para diminuir tais desigualdades, mas desde que ela seja efetiva e 

comprometida com as necessidades das pessoas que buscam novas oportunidades e maior 

dignidade humana, mesmo que inconscientemente. Para isso ocorrer, a educação deve 

corresponder as especificidades de cada público, visto a diversidade de um país continental e 

multifacetado, como o Brasil.  

Justifica-se a presente investigação a partir da concordância com Freire (1996), quando 

ele aponta que a educação é uma especificidade humana, além de um ato de intervenção no 

mundo. Não se discute a importância da educação, tanto urbana quanto rural, mas ao se pensar 

a educação voltada para o público do campo fica clara a necessidade de modificação de 

metodologias e outras formas e contextos de trabalho, já que a demanda varia muito do público 

urbano, além das especificidades regionais do próprio espaço rural brasileiro. Portanto, pensar 

a dinâmica territorial a partir da educação do campo é uma das formas de análise de possíveis 

intervenções na vida de seu público. Outra justificativa pessoal é o fato de viver parte da 

educação do campo profissionalmente, percebendo assim a necessidade de contemplar a 

dinâmica territorial de seu grupo social dentro das discussões teóricas, como primeiro passo 

para uma modificação efetiva e contemplativa. Destaca-se ainda que trata-se de uma proposta 

inicial de um projeto de doutorado em geografia, por isso não estão contemplados resultados 

de pesquisa empírica (que está projetada futuramente), nesse momento serão realizadas as 

primeiras aproximações teóricas.  
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A metodologia utilizada foi a análise bibliográfica, e para cumprir o objetivo proposto 

o presente texto está dividido da seguinte maneira: no primeiro momento ocorrerá a exposição 

do que se entende por território nessa pesquisa inicial, principalmente a partir de Fernandes 

(2006 e 2008b), onde nos apresenta sua discussão de território rural. Na segunda fase haverá 

uma análise do papel da educação na sociedade, sobretudo a partir de Freire (1996), onde 

apresenta as discussões sobre a importância da educação para a transformação do aluno em 

sujeito e consequente construção de sua autonomia, ainda na segunda parte está contemplada a 

reflexão da educação específica do campo, baseada em Caldart (2008), que aborda as principais 

características da educação do campo, além de apontar inúmeras especificidades dessa 

modalidade de ensino e construção social. Por último e também pautado em Fernandes (2006, 

2008a e 2008b), ocorrerão as aproximações teóricas entre território e a perspectiva da educação 

do campo, seguido das considerações finais. 

 

2. O Território como conceito geográfico e instrumento de diversidade 

O território não é um conceito apenas utilizado pela Geografia, pode-se pensar por 

exemplo o território da Biologia, onde espécies vegetais e animais disputam espaços e recursos 

para sobrevivência, alimentação e reprodução. Também se encontra em discussões pautadas 

pela Economia (disputas por mercados consumidores), Sociologia (os movimentos sociais e a 

resistência), dentre tantos outros. Porém partindo do território da Biologia, não se encontra um 

elemento muito importante que o território analisado pela Geografia pode abarcar - a 

racionalidade: pode-se compreender por racionalidade a capacidade de agir intencionalmente 

com a razão, levando em consideração fatos, consequências e argumentos. Nem sempre nas 

relações humanas a racionalidade está em primeiro lugar, porém são nelas onde mais se 

encontra tal quesito. Já nos outros exemplos citados nas linhas anteriores, a racionalidade está 

contemplada, porém segundo Fernandes (2008b, p.198, apud Haesbaert, 2004, p.20) o que 

garante a especificidade territorial geográfica é o fato de compreender a totalidade do processo, 

ou seja: como um sujeito age com intencionalidade e racionalidade mais ou menos explícitas, 

de acordo com o grupo social que ele pertence, o ambiente que convive, vivências e 

experiências atravessadas, etc. Não se trata de menosprezar outras abordagens territoriais, mas 

acredita-se que situar o sujeito na sua condição geográfica e territorial contribui mais ricamente 

para o que se pretende analisar nessa pesquisa.  
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No início da década de 1990, período em que fervilharam as discussões territoriais 

com maior intensidade, muitos pesquisadores tratavam o território geográfico a partir do 

Estado, ou o que Fernandes (2008b) chama de território da governança. Essa situação pode ser 

analisada por duas formas distintas: a primeira é assumir a importância que o Estado tem para 

a organização territorial, sendo ele um dos principais agentes de ordenamento espacial, portanto 

pensar o território a partir do poder público é, de certa forma, reconhecer a importância desse 

conceito; já a segunda forma de encarar tal fato é considerar no mínimo um desperdício quando 

se é pensado única e exclusivamente pelo viés do poder público, já que engessaria toda a 

bagagem epistemológica que pauta o tema, além de diminuir consideravelmente sua 

aplicabilidade em situações e processos cotidianos, que compõem a vivência de inúmeros 

sujeitos no espaço, negligenciando então o protagonismo de grupos sociais e outras figuras 

presentes no fazer geográfico. 

Fernandes (2006) acredita que o espaço é o substrato para a formação do território, já 

que a formação do segundo só se dá a partir da fragmentação do primeiro. Ainda segundo esse 

autor o espaço é perene e o território é transitório, pois ele depende da intencionalidade do 

grupo social que o constrói. Dois conceitos de suma importância para a ciência geográfica e 

que quando analisados esmiuçadamente podem contribuir para a compreensão da realidade. 

Esse autor ainda defende uma visão mais ampla do território, considerando a 

multidimensionalidade que ele pode ser abordado, ganhando cada vez mais nos quesitos 

teóricos e práticos.  Existem ainda inúmeras outras formas de se pensar de território de acordo 

com o método de pesquisa empregado, mas todas essas formas levam em consideração as 

relações de poder na construção do conceito, talvez por isso é que ocorra o vício de ligar 

primeiramente e diretamente ao poder público. Pensar o poder em várias escalas geográficas e 

situações é o caminho para se desenhar uma discussão de território para além da forma mais 

tradicional.  

Analisar o território da governança é muito mais simples, as fronteiras são em sua 

maioria bem delimitadas, as divisas políticas se alteram numa velocidade muito menor, os 

limites territoriais oficiais guardam a soberania de seu governo. Tal fato foi muito utilizado até 

a segunda metade do século XX, quando as grandes potências mundiais se envolveram em 

conflitos de escala global, como as duas grandes guerras. Até esse ponto para o que vinha se 

construindo de Geografia, as discussões davam conta do modo de pensar, como por exemplo o 

Espaço Vital, surgido na escola alemã e usado inúmeras vezes para justificar as manobras 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 14 – Educação do/no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

7321 
 

imperialistas dos países hegemônicos. Observar as forças armadas e a proteção do território é 

uma prévia para a compreensão dessa dinâmica, rodeada de cartesianismo.  

Com a virada de rumo da ciência geográfica se faz necessária uma linha de pensamento 

mais inovadora e arejada, considerar as múltiplas escalas geográficas e os diferentes sujeitos 

constituintes dos processos geográficos. Para Fernandes (2006) o território pode ser entendido 

como: 

O território é o espaço apropriado por uma determinada relação social que o produz e 
o mantém a partir de uma forma de poder. Esse poder, como afirmado anteriormente, 
é concedido pela receptividade. O território é, ao mesmo tempo, uma convenção e 
uma confrontação. Exatamente porque o território possui limites, possui fronteiras, é 
um espaço de conflitualidades. (FERNANDES, 2006, p. 31). 

 

Consegue se notar a partir de tal definição que o território vai muito além da 

governança, ele está instituído no seio das relações sociais e se mantém através de formas de 

poder. Mas como trazer a discussão territorial para a realidade cotidiana dos mais diferentes 

atores sociais que formam o espaço geográfico? Como compreender o território para além das 

entidades oficiais? Como aproximar a discussão territorial a partir do processo da educação? 

De que forma dar voz aos atores sociais tidos como não hegemônicos na história e geografia 

desse país?  

A complexidade das respostas de tais perguntas não é pequena, mas um dos caminhos 

possíveis é discutir os presentes temas a partir do viés da autonomia, seja ela coletiva ou 

individual. Toda relação social e geográfica vai ser emaranhada em uma teia de poder, observar 

quem e como domina, bem como quem e como é dominado, torna-se uma das possibilidades 

de se compreender o que acontece de fato naquela situação. A autonomia individual e coletiva 

dos sujeitos do grupo hegemônico é muito maior, isso faz com que essas pessoas ajam com uma 

determinada postura, já que seu poder está legitimado. Já para o grupo dotado de uma menor 

autonomia restam duas possibilidades: aceita passivamente ser dominado, muitas vezes até que 

inconscientemente (quando a desigualdade está naturalizada), legitimando assim a autonomia 

e consequente domínio do grupo hegemônico, ou resiste e tenta se articular para aumentar sua 

autonomia e contestar as ações postas até então. 

No caso do espaço rural brasileiro existe a configuração de um território que está 

monopolizado e possui como agente hegemônico o agronegócio. Porém esse domínio não é 

aceito de maneira passiva, principalmente pelos camponeses que se articulam buscando 
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transformar esse cenário, uma das maneiras de articulação é exatamente projetar uma educação 

do campo como instrumento de resistência. Mas para funcionar como tal instrumento, essa 

educação do campo deve ser condizente com a realidade vivida por eles, caso contrário 

estaremos falando do mais do mesmo. Destacando ainda, como afirma Fernandes (2008b), as 

disputas territoriais não ocorrem apenas no campo econômico, elas se expandem para elementos 

políticos, simbólicos, ideológicos e até culturais, portanto compreender as conflitualidades 

entre agronegócio e campesinato somente pelo aspecto econômico é engessar a visão da 

realidade.  

Ainda em Fernandes (2008b, p. 203), o autor esclarece o que compreende por 

conflitualidades: “A conflitualidade é o processo de relações de enfrentamento permanente nas 

interpretações que objetivam as permanências e ou as superações de classes sociais, grupos 

sociais, instituições, espaços e território.” Portanto, as conflitualidades entre os diferentes 

sujeitos do espaço rural brasileiro são estabelecidas e confrontadas em todo momento, já que 

para haver a territorialização do agronegócio, necessita da desterritorialização do campesinato 

e vice-versa. Pois estes apresentam intencionalidades, ideologias e visões de mundo totalmente 

antagônicas, portanto torna-se impossível a convivência mútua dentro do mesmo recorte 

espacial. 

Cabe ainda ressaltar que existem as variações territoriais materiais e imateriais, para 

Fernandes (2006) o território imaterial é um espaço político e abstrato, além de ser dotado de 

tudo que a imaterialidade sugere. Sendo assim pensa-se então que o território material é tudo 

aquilo que seja palpável perante a realidade, pendendo para elementos físicos, como fronteiras, 

construções, infraestrutura em geral, enquanto o imaterial é composto por atos, costumes, 

códigos de conduta, rituais, hábitos, intencionalidades, etc. 

Não se trata apenas de observar a realidade posta como ela está hoje, mas sim de 

mergulhar nos âmbitos históricos e geográficos que construíram e moldaram ela. Pensar, por 

exemplo, as complexidades existentes no campo brasileiro a partir dos diferentes sujeitos que 

o compõem é uma das formas de fugir do lugar comum, mas para essa análise se necessita uma 

imersão muito maior que apenas a observação da realidade atual. Se considerarmos que o 

território é produzido por e a partir das relações sociais, automaticamente teremos uma 

diversidade territorial intrínseca ao processo de sua produção. Pois tais relações acontecem de 

inúmeras formas, animadas por variados aspectos e causalidades, gerando assim consequências 

diferenciadas na mesma proporção de seu processo. “Partimos do território como espaço de 
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governança, mas reconhecemos os outros tipos de territórios fixos e fluxos, material e imaterial, 

formados pelas diferentes relações sociais e classes sociais (Fernandes, 2008b, p.200).”  

Considerando a citação anterior, se percebe que para esse autor o território extrapola a 

unificação, levando em consideração as relações de poder, se atentando para as armadilhas de 

dominação (trazidas pelo neoliberalismo), trazendo para a discussão outros autores brasileiros 

como Milton Santos (1978 e 1996) e suas ideias de fixos e fluxos, além do material e imaterial, 

também Haesbaert (2004) e a diversidade apontada por ele, que mais tarde é pensada como 

multiterritorialidade.  

A governança, economia, materialidade, poder, dominação e propriedade são 

elementos deveras importantes para compreender as relações geográficas, porém as 

subjetividades, relações cotidianas, ações de atores não hegemônicos, imaterialidade e outros 

aspectos das entrelinhas sociais também apresentam um horizonte tão ou mais frutífero quanto 

os primeiros elementos. Se considerar o aspecto exploratório, os elementos do segundo grupo 

apresentam maior vastidão, por conta que historicamente foram menos explorados nas 

pesquisas, discussões e análises. Porém quando se entra num campo nem tão explorado, 

também se lança um desafio grande, que obriga buscar referências já consolidadas nesse tema. 

De acordo com o citado anteriormente, Fernandes (2008b) constrói uma classificação 

do que entende por denominação de ordem dos territórios, ela serve para compreender as 

relações entre as classes sociais e as formas de construções das diferentes tipologias do 

território. Serão construídas relações da discussão territorial com o espaço rural brasileiro, 

pensada a partir dessa realidade. Nesse sentido o primeiro território é constituído pelos espaços 

de governança, o segundo é composto pelas propriedades, e o terceiro é o relacional. O autor 

ainda coloca que esses territórios são indissociáveis, ele apenas separa teoricamente para uma 

melhor compreensão dos fenômenos geográficos.  

O primeiro território é espaço de governança da nação, é o ponto inicial para a 

existência e organização das pessoas. Ele é organizado em várias escalas (federal, estadual, 

regional, municipal). Portanto dentro da história brasileira, o primeiro território é organizado 

pelos governos, e sempre foi constituído pensando numa ideia macro-exportadora, desde os 

transportes e infraestruturas, como a construção de ferrovias e posteriormente rodovias, que 

direcionam para o escoamento das commodities (cana-de-açúcar, café, etc.), pois sempre foram 

pensadas do interior para o litoral, prejudicando a integração regional e produção local; até a 

educação, pensada a partir de um modelo estrangeiro e importado para nosso país, causando 
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uma desconexão com a realidade (desde os jesuítas até o modelo formal atual, que é urbano-

industrial).   

Para Fernandes (2008b), o primeiro território se relaciona intrinsecamente com o 

segundo, já que as propriedades são frações do primeiro território mas constituem o segundo. 

Quando se trata de propriedade como formadora do segundo território não está se pensando 

exclusivamente na propriedade capitalista, estabelecida pela troca por dinheiro, mas está se 

pensando também no sentido de apropriação no sentido mais amplo, jurídica, simbólica, 

cultural e política também. A propriedade como espaço de vida pode ser comunitária ou 

individual, portanto ela extrapola as relações capitalistas unificadoras. Coexistindo 

propriedades capitalistas e não capitalistas no espaço rural brasileiro, podemos entender nesse 

aspecto a propriedade do agronegócio como capitalista e do campesinato como não capitalista. 

Para resistir a imposição do capital, o campesinato se articula, através de movimentos sociais e 

outros dispositivos, como a educação do campo, para evitar ou diminuir a espoliação imposta 

pelo agronegócio. Ao estudar as diferentes classes sociais também através de suas 

conflitualidades, se pode compreender de maneira mais completa a realidade, é o caso que o 

autor propõe, já que os sujeitos não existem sem seus territórios, portanto essas conflitualidades 

e resistências são contínuas. 

Já o terceiro território é compreendido por Fernandes (2008b) como o espaço 

relacional, onde se relacionam todos os tipos de territórios. Ele une as características móveis e 

imóveis, promovendo movimento de expansão ou retração. Esse movimento é ocasionado pelas 

conflitualidades e relações de classes sociais, principalmente. O terceiro território se apropria 

da ideia de propriedade, mas não está subordinado à ela, essa classificação está relacionada com 

a forma de uso do território, ou seja, suas territorialidades. Trazendo essa discussão para o 

campo brasileiro, entende-se que o território do agronegócio se expande na medida que o 

campesinato se retrai, o contrário também é verdadeiro, por exemplo a partir da fundação do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e da articulação da educação do 

campo, o campesinato expandiu seu território e retraiu o agronegócio, mesmo que hajam 

conflitualidades. Ele é relacional porque agrega o elemento jurídico do primeiro território, 

autorização e chancela do Estado (reconhecimento de um assentamento ou de uma escola do 

campo, por exemplo) e propriedade de vivência do segundo (a interdependência do camponês 

e a terra).  
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Com isso, Fernandes (2006 e 2008b) apresenta a complexidade e potencialidades de 

se pensar o território para a geografia e principalmente para o espaço rural. É por esse fato que 

se justifica a escolha desse autor para basear a pesquisa territorial nesse artigo, além de 

considerar a diversidade contemplada nas discussões territoriais, ainda faz uma relação entre o 

conceito e a educação do campo pensada para a diversidade camponesa do espaço rural 

brasileiro. Retomando o foco na autonomia, parte-se do princípio de que a educação é uma 

ferramenta que apresenta um potencial vasto para a construção da autonomia de um sujeito, 

para tanto na próxima seção, ocorrerá uma análise do projeto de autonomia em Paulo Freire 

(1996), relacionando com a educação do campo, sobretudo baseada em Caldart (2008).   

3. A autonomia e a construção do sujeito do campo 

Dentro do presente texto já houve uma referência à autonomia baseada nas discussões 

geográficas do conceito de território. Porém, sabe-se que esse tema tem suas origens sobretudo 

na Filosofia3, a partir daí abrange então outros campos do conhecimento, até chegar na âmago 

geográfico. No que tange as discussões da educação, encontra-se a mesma referência nas 

reflexões de Paulo Freire (1996), esse autor desenvolveu inúmeras obras conhecidas e utilizadas 

em vários países do mundo, num período onde uma parcela dos brasileiros contesta suas ideias, 

torna-se interessante retomar algumas de suas reflexões. De maneira geral, sua maior 

preocupação foi sempre voltada para os grupos sociais menos favorecidos na construção 

histórica e geográfica do Brasil, portanto suas teorias e linhas da pedagogia tinham como foco 

pessoas adultas não alfabetizadas e classes sociais com menos (ou nenhum) recursos para obter 

uma qualidade de vida digna.  

Para Freire (1996), sujeito é o ser que age de forma racional e consciente de seus atos, 

bem como suas consequências. Mas para que isso aconteça é necessária uma educação 

libertadora, que corresponda a sua demanda e que o faça perceber o seu potencial de intervenção 

no mundo. Todas as pessoas sabem alguma coisa, ninguém é isento de conhecimento, o que 

acontece é que muitas vezes as pessoas “não sabem que sabem”, ou então se envergonham ou 

são desmerecidas porque seu conhecimento não foi adquirido nos bancos escolares ou em 

cátedras de renomadas universidades. Acredita-se que não existem conhecimentos melhores ou 

piores, apenas distintos, tomando como exemplo o camponês com o cientista: é comum que o 

 
3 Castoriadis, Cornélius. A instituição imaginária da sociedade. São Paulo, Paz e Terra, 1982. 418 p. Castoriadis 
é um dos vários filósofos que discute a autonomia, foi indicado no presente texto como uma referência para 
especificação do tema.  
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conhecimento que o camponês adquiriu sobre determinado tipo de planta, seja ela medicinal ou 

não, é mais vasto que aquele que o cientista absorveu através da literatura ou algumas 

observações de campo. O conhecimento do camponês é diferente, obtido através da observação 

empírica, dos relatos orais e conhecimentos tradicionais passados de geração para geração, isso 

de forma alguma invalida ou torna menos importante o seu saber. O mercado já percebeu isso, 

principalmente no ramo farmacêutico, interessado nas plantas medicinais e conhecimentos 

tradicionais, mas infelizmente é visando somente o lucro, e ainda desvalorizando o sujeito que 

detém tal conhecimento prático. 

Mais especificamente para a educação do campo, podem ser observados vários 

aspectos no que tange a especificação e construção da figura do sujeito. Partindo do princípio 

que a demanda da educação do campo é completamente diferente da urbana, cabe então traçar 

um paralelo do processo desse modelo de educação, bem como em quais aspectos principais 

ela se diferencia de outras modalidades de ensino. Segundo Caldart (2008), o conceito de 

educação do campo é novo, e pensado a partir da sociedade atual, portanto ele só pode ser 

compreendido nesse recorte temporal, apesar de todo dinamismo social imposto pela 

globalização. Como o campo brasileiro apresenta uma complexidade grande é natural que tais 

discussões permeadas por esse conceito também sejam dotadas de tal característica. Por um 

lado tal fato é positivo, já que amplia os debates e considera toda diversidade, por outro se não 

tomar os cuidados necessários pode deixar de abarcar alguns sujeitos e ideias preponderantes 

para a construção do seu projeto. 

Caldart (2008) prefere não estipular um conceito fechado para educação do campo, já 

que corre o risco de excluir a ideia de movimento e dinâmica que justamente é seu foco: 

No debate teórico, o momento atual não nos parece ser o de buscar “fixar” um 
conceito, fechá-lo em um conjunto de palavras: porque isso poderia matar a ideia de 
movimento da realidade que ele quer apreender, abstrair, e que nós precisamos 
compreender com mais rigor justamente para poder influir ou intervir no seu curso. 
(CALDART, 2008, p. 69).  
 

Se a educação do campo foi fundada por e a partir de um campo real e não imaginário, 

ela traz consigo as marcas da desigualdade, da diversidade, das lutas sociais, da reforma agrária, 

de sujeitos esquecidos por políticas públicas. Para Caldart (2008) é essencial pensar a tríade 

política pública-campo-educação de forma integrada, sem isolar ou excluir um desses 

elementos, visto que feito isso ela perde sua raiz (pensada do camponês articulado em 

movimentos sociais para o camponês). A educação do campo nasceu da resistência do 
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camponês contra o agronegócio, que pensa o rural apenas como mercadoria, colocando 

inúmeras vezes o lucro em primeiro lugar. A partir da articulação do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST inicia-se a busca de instalações de escolas de qualidade 

em áreas de assentamentos, dando o pontapé inicial para se pensar uma educação do campo na 

perspectiva que discute hoje.  

Fazendo um paralelo, pode-se perceber novamente as ideias de Freire (1996), que ao 

pensar a capacidade da educação de uma maneira geral coloca que para o sujeito ser pleno deve 

intervir conscientemente no mundo, e não depender o máximo possível de fatores e grupos 

externos, já que para Freire (1996): 

(...) seria demasiadamente ingênuo, até angelical de nossa parte, esperar que a bancada 
ruralista aceitasse quieta e concordante a discussão, nas escolas rurais e mesmo 
urbanas do país, da reforma agrária como projeto econômico, político e ético de maior 
importância para o desenvolvimento nacional. (FREIRE, 1996, p. 99). 

 

Apesar de usar o termo escolas rurais, deu para perceber q o autor acima se refere às 

escolas para o campesinato. Pode-se perceber então que quando o camponês não se torna sujeito 

de sua história, corre o risco de naturalizar as desigualdades e aceitar passivamente sua condição 

menos favorecida historicamente. Por isso a educação do campo é pensada como resistência, 

uma entre tantas outras contidas no espaço rural brasileiro. Freire (1996) ainda coloca a 

necessidade do desenvolvimento da “justa raiva”, ou seja, não aceitar e naturalizar as 

desigualdades que o mundo apresenta, mas é uma raiva que deve servir de ânimo para modificar 

e melhorar a sua realidade, além de desmascarar os discursos hegemônicos. Para tanto se 

encaixa perfeitamente novamente a ideia de educação do campo como resistência ao projeto 

hegemônico.  

Para a construção do sujeito do campo e de sua autonomia é de suma importância que 

o projeto de educação seja condizente com sua demanda, para não correr o risco de burocratizar 

e engessar o pensamento dos jovens, e ainda assimilar conteúdos estruturantes curriculares, 

além de postular significado e aplicabilidade destes. Estar atento as pluralidades é essencial 

para uma boa efetividade, pois segundo Caldart (2008) o campo é muito vasto: camponeses, 

assalariados do campo, povos da floresta, comunidades tradicionais, etc.  

Então de que forma melhor se pensaria uma educação do campo como ação de 

intervenção no mundo? Através de debates, do protagonismo camponês, de análises das 

diferentes realidades, da alteridade, das releituras necessárias, do conhecimento de suas 
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verdadeiras demandas, e principalmente pensar o educando do campo com peça central em todo 

o processo, aumentando assim sua autonomia. Forma-se praticamente um ciclo, quanto mais 

dotado de autonomia e criticidade mais o sujeito percebe que suas necessidades básicas foram 

e estão sendo negligenciadas pelo sistema, despertando então maior vontade de modificar o 

quadro através de sua formação integral, consequentemente adquire uma quantidade maior de 

criticidade e autonomia, reiniciando o processo.  

Interessante notar que a partir do momento que o processo ganha dinâmica, vai se 

autossustentar, as dificuldades iniciais e o molde para cada realidade é que representa um 

grande desafio frente ao projeto de educação em vigor, que pensa em dar formação técnica e 

não crítica para todos os jovens. Pois para essa forma de pensamento, o campo deve ser 

esvaziado, já que o maquinário está tomando conta do trabalho não necessita mais de tantas 

pessoas vivendo com dignidade nesse espaço. Percebe-se a não identificação do agronegócio 

com o espaço que ele ocupa, pois é indiferente a localização da coordenada geográfica, desde 

que a terra seja produtiva e gere lucro, diferente do camponês que possui uma ligação afetiva 

muito maior com sua área de ocupação, criando laços identitários e dando um significado para 

ele através de suas vivências. 

Nesse momento, torna-se importante pensar como todas essas discussões da educação 

do campo, do protagonismo e da autonomia estão vinculadas ao conceito de território. Elas são 

relações sociais fruto do processo histórico e geográfico do país, naturalmente o poder permeia 

tais relações, esse é um ponto de partida para pensar a educação do campo como luta pelo 

território por parte dos camponeses. 

 

4. Os territórios e a educação do campo 

Se considerar que o território constituído no espaço rural brasileiro é amplo e possui 

dentro dele territórios do campesinato e territórios do agronegócio, percebe-se que a educação 

rural constitui uma territorialidade do agronegócio e a educação do campo constitui uma 

territorialidade do campesinato. Para Fernandes (2008a), o agronegócio é a reestruturação do 

plantation do passado. Praticamente “endeusado” pelas mídias e por maior parte da sociedade, 

apresenta-se como o principal responsável pelas desigualdades do espaço rural em nosso país. 

O agronegócio ainda controla o capital e a maior parte dos territórios, para isso utiliza-se de 

inúmeras manobras, inclusive o controle da grande mídia. Mesmo que dentro dos discursos 

oficiais o agronegócio tente pregar um convívio pacífico com o campesinato isso não é possível, 
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já que para a agropecuária capitalista a terra só pode ser apropriada em troca de dinheiro, por 

isso o processo de ocupação de terras promovido pelo MST se torna pavoroso para o 

agronegócio. Além disso, na prática o agronegócio busca controlar e acabar com o campesinato, 

subjulgando o camponês e o colocando numa realidade subalterna e difícil. 

Depois de conceituar o que se entende por território nesse texto, é importante retomar 

e aprofundar-se em dois aspectos muito que baseiam e configuram o território: a materialidade 

e imaterialidade. Para Fernandes (2008b) território material se configura a partir dos fixos 

(infraestrutura necessária - construções físicas) e fluxos (elementos materiais que se deslocam 

pelo espaço). Pode-se compreender melhor isso a partir do pensamento da construção de um 

aeroporto (fixo) em determinado local para fazer com que aviões (fluxos) tenham acesso aquela 

área. Modificará totalmente a dinâmica do local e constituirá em novas territorialidades. 

Já o território imaterial é compreendido por Fernandes (2008b) como presente em 

todas as modalidades de territórios. “O território imaterial está relacionado com o controle, o 

domínio sobre o processo de construção do conhecimento e suas interpretações. Portanto, inclui 

teoria, conceito, método, metodologia, ideologia etc”. (Fernandes, 2008b, p.210). Com isso leva 

a compreensão de parte da construção dos territórios, e é a partir daí que se pretende relacionar 

o conceito geográfico com a educação do campo. Um exemplo da imaterialidade territorial para 

o campo brasileiro é apontado em Fernandes (2008a), onde o autor afirma que a expansão da 

política neoliberal gera um achatamento do Estado e expansão da ideia do individualismo e do 

capital acima das pessoas, questão que marca profundamente o espaço rural brasileiro, 

incentivando a monocultura, conflitos e conflitualidades, além da espoliação de terras. Inclusive 

através da criação de leis e regras que são baseadas no interesse das grandes empresas nacionais 

e transnacionais, enquanto o Estado assiste passivamente tal massacre. Quem determina as 

políticas define a organização dos territórios, daí mais uma vez a importância de relacionar o 

primeiro com o segundo território. 

Pensar o território exclusivamente governamental, para Fernandes (2008a) é uma 

forma de mascarar tais desigualdades geradas pelo pensamento neoliberal, ou seja: não dar 

protagonismo aos sujeitos não hegemônicos é não dar espaço para suas resistências. Partindo 

do princípio que o campo brasileiro é um território, pode-se compreender que a diversidade é 
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uma de suas características marcantes (territorialidades)4. É natural que dentro dessa 

diversidade hajam inúmeras interpretações e distorções de acordo com o ponto de vista de cada 

sujeito. Claro que existem várias divisões e fragmentações para compreender o espaço rural 

brasileiro, porém a que mais chama a atenção e é tomada como base para o presente texto, é a 

dicotomia entre o território do campesinato e o território do agronegócio. Diferenciar 

inicialmente esses dois territórios através dos modelos de educação que eles propõem é uma 

das principais formas de começar a se compreender as diferentes realidades. 

Portanto, de início se faz mister compreender o que Fernandes (2008a) trata como 

educação rural e educação do campo, fica claro que esses dois modelos de educação defendem 

territorialidades e interesses diferentes. Para ele educação rural é aquela que simplesmente a 

construção física (escola) está localizada na zona rural, sendo mais uma ferramenta para a 

manutenção do status quo do capitalismo agrário, que se configura sobre seu predomínio em 

relação aos camponeses. A educação rural contribui minimamente (ou não contribui em nada) 

para intervenção no mundo dos camponeses, já que sua realidade não é o foco principal durante 

o processo, favorecendo então os interesses do agronegócio. Como exposto em linhas 

anteriores, a educação do campo nasceu dos movimentos sociais camponeses, portanto ela 

considera o bem estar e as vivências camponesas acima de tudo, configurada a partir da 

realidade da desigualdade brasileira, e surge como resistência aos processos segregantes que 

moldaram e moldam a história brasileira. 

Nesse primeiro momento já se pode notar um conflito de territórios, pois segundo 

Fernandes (2008a), para haver a territorialização do agronegócio, precisa acontecer a 

desterritorialização do campesinato, segundo esse autor não existe maneira desses dois 

territórios coexistirem no mesmo espaço, já que são conflitantes e contraditórios, muito por 

conta da ganância e diretrizes do agronegócio que colocam a mercadoria e o lucro acima de 

qualquer outro aspecto, apesar de precisar da mão-de-obra. Além disso o agronegócio se 

configura pela dependência do mercado de commodities,  da balança comercial, da 

homogeneização das paisagens (monocultura), da supervalorização do capital acima de tudo, 

da mecanização que desemprega e descarta o trabalhador assalariado, aumenta as desigualdades 

e força a migração campo-cidade, enquanto o campesinato prima pela qualidade de vida e 

 
4 Considerada por Fernandes (2006) como um dos quatro processos primários geográficos. Entendida por esse 
autor como a manifestação dos movimentos das relações sociais mantenedoras dos territórios que produzem e 
reproduzem ações próprias ou apropriada 
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vivência dos camponeses, da heterogeneização das paisagens (policultura), da supervalorização 

do modo de vida particular acima do lucro, do emprego com qualidade de vida e perspectivas 

de permanência no campo, diminuindo o abismo social existente.  

O território material é o mundo das coisas e dos objetos (Fernandes, 2008b), e nesse 

caso específico da educação do campo pode ser compreendida por diversos elementos, mas 

principalmente através da construção física da escola que está presente no campo e seja voltada 

especificamente para o camponês. Mas não uma simples construção desconexa da realidade, 

para ser considerada território da educação do campo essa escola deve exalar educação 

camponesa em todos os seus espaços - muito além da sala de aula, onde sua totalidade sirva 

para o processo de ensino e aprendizagem condizente com a realidade dos sujeitos que estão ali 

para se formar. Salas de aula, secretaria, saguão e outros espaços de socialização, quadra 

poliesportiva, hortas e demais locais devem demonstrar o envolvimento da comunidade e dos 

sujeitos que sustentam aquele território.  

O material didático e de apoio, além do currículo também fazem parte do território 

material, porém pensados na imaterialidade - nesse caso dotado de ideologias, considerando no 

Brasil principalmente o livro didático, que é o principal recurso da maioria das escolas do país. 

Livros didáticos e científicos, além outras ferramentas devem estimular reflexões, 

ensinamentos e análises que sejam a partir da necessidade dos jovens, ou então no mínimo é 

necessário que o currículo comum consiga ser adaptado para ter aplicabilidade no modo de vida 

camponês. De nada adianta haver uma padronização na escolha do material didático entre as 

escolas de um determinado município se as realidades das escolas são distintas. Pois geralmente 

os livros didáticos comuns e consumidos em massa representam o “mais do mesmo” da 

educação convencional, muitas vezes descontextualizados da realidade.  

No que diz respeito ao território imaterial, para Fernandes (2006), só o fato de se 

pesquisar e discutir a educação do campo já se configura como uma territorialidade para o 

campesinato, pois é também a partir da pesquisa que o movimento da educação do campo se 

torna maior e mais intenso.  Obviamente que o processo da educação do campo necessita de 

uma compreensão de realidade, nesse caso, objeto e pesquisa servem de contraponto e ao 

mesmo tempo de complementação, já que a pesquisa é uma ferramenta de compreensão de 

realidade, então ela auxilia no diagnóstico das facetas diversas do campo brasileiro, com tal 

feedback, pode se construir assim uma educação do campo mais condizente com a realidade. 

Portanto a pesquisa e as discussões sobre educação do campo, além da sua própria metodologia 
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podem ser consideradas como parte do território imaterial do campesinato, que ajuda a 

desenvolver e aprimorar o seu território material.  

A forma de pensar e agir tomada pelos professores, funcionários, equipe pedagógica e 

gestores dessas escolas também se constitui uma imaterialidade importante, já que a visão de 

mundo e ação dessas pessoas é extremamente importante para a construção do senso crítico, 

autonomia e até motivação para os jovens estudantes da escola. 

O território imaterial ainda é compreendido a partir da resistência do movimento 

camponês representada através da construção da educação do campo. Pode ser considerado um 

movimento político, no sentido de articulação e intencionalidade. Buscar uma educação de 

qualidade e que corresponda aos princípios do grupo social não deveria ser uma resistência, 

pois isso deveria ser suprido sistematicamente pelo poder público, mas como já mencionado a 

realidade é bem diferente, sendo assim os camponeses necessitam se articular por conta própria 

para construir um modelo de educação que valorize suas vivências e ao mesmo tempo pressione 

o poder público e denuncie as barbáries que seguidamente ocorrem nesse espaço (expropriação, 

assassinatos, grilagem de terras, impactos ambientais e no bem estar, etc.). Compreendendo de 

maneira geral a luta campesina, entende-se que ela é considerada como uma imaterialidade do 

seu território, fragmentando em várias frentes e unindo durante ou ao final do processo, é que 

se pode entender o quebra cabeças já montado. Se a educação do campo é parte dessa luta, logo 

ela é uma das peças para dimensionar e direcionar os objetivos. 

Ainda no âmago dos aspectos imateriais e como consequência do movimento de 

resistência, há a intervenção positiva no mundo e construção da autonomia, citadas aqui por 

Freire (1996). São elementos que devem ser considerados em conjunto, na realidade um aspecto 

está intimamente ligado com outro, já que a autonomia é uma necessidade para uma boa 

intervenção na realidade. Nesse aspecto torna-se fundamental a formação e capacitação de 

qualidade para professores, no sentido da percepção da essência da educação do campo e 

conhecimento da realidade que vai trabalhar. Nessa perspectiva acredita-se que os movimentos 

sociais camponeses podem e devem contribuir, através de formações que demonstrem a luta e 

os motivos de se pensar a educação camponesa dessa maneira, já que torna-se mais difícil a 

contratação de somente professores de dentro do movimento, então que se capacite os que não 

possuem familiaridade com o propósito camponês. Para isso ocorrer necessita de uma 

articulação no que diz respeito a contratação de docentes e funcionários, já que muitas vezes 
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isso é articulado pelo Estado, devendo então se criar dispositivos para maior participação 

camponesa na escolha e contratação dos funcionários e professores das escolas do campo. 

Uma escola necessita corresponder e se relacionar diretamente de forma positiva ao 

cotidiano de seus educandos, pouco adianta a construção de uma escola pomposa, com sua 

estrutura física impecável, se a metodologia e pedagogia adotadas não estimularem e auxiliarem 

seus educandos na busca de uma realidade melhor de forma autônoma. A intervenção no mundo 

se dá a partir da conscientização, respeito aos conhecimentos e autonomia dos jovens. A 

intenção de tal tarefa não é tão simplória assim, demanda de um tempo e modificações 

consideráveis para ocorrer, já que de maneira geral o que se enxerga é a manutenção do status 

quo. Por autonomia se pode entender o direito do jovem em tomar suas decisões de maneira 

consciente, mas para isso os seus conhecimentos prévios devem ser respeitados e suas ações 

guiadas de forma assertiva e condizente com suas necessidades. Por exemplo: uma educação 

do campo efetiva deve demonstrar, conscientizar e ajudar na capacitação de um jovem 

camponês, para que ele depois de formado tenha opções de futuro, tanto nos aspectos pessoais, 

profissionais ou modo de vida em geral, primando pelos seus ideais e buscando seu bem estar.  

Para efeito comparativo, a educação rural efetiva seguindo as ideias do agronegócio também 

ajuda na capacitação, porém deixa o jovem egresso dependente do mercado, e caso não se 

encaixe é descartado ou então obrigado a se readequar as necessidades do agronegócio, e não 

as suas necessidades. Portanto, fica clara a necessidade da escola ser construída pelo e para os 

sujeitos, e não apenas para eles. 

 

5. Considerações finais 

No início do presente artigo o objetivo central era de analisar as potencialidades de se 

discutir as relações entre o conceito de território com a educação do campo. Pode-se dizer que 

num primeiro momento esse objetivo foi alcançado, já que trata-se de um aporte inicial para 

uma pesquisa de doutorado que está sendo iniciada. Mas também pode se perceber o desafio 

que é quando se trata de tal tema, como nos diz Fernandes (2012) quando se entra no campo da 

discussão para resolver problemas e encontrar soluções, lá no horizonte surgem novos desafios. 

É realmente isso que faz com que o processo seja dinâmico e heterogêneo. Além de pensar nas 

possibilidades dos territórios da educação do campo também objetiva-se abrir novos horizontes 

para continuidade da pesquisa, para tanto acredita-se que a participação nas discussões e 

contribuições durante o evento poderão render caminhos frutíferos. 
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Como primeiras aproximações pode-se perceber no território da educação do campo, 

a materialidade através da construção de escolas e espaços de diálogos, formações e reflexões 

do campesinato, além da adaptação de currículos, grades, materiais e outras ferramentas para 

se tornarem condizentes com o modelo de educação que se busca construir. Já no aspecto 

imaterial tratou-se das pesquisas da educação do campo como imaterialidade, da construção da 

educação do campo pelos movimentos sociais camponeses, da intervenção no mundo e 

despertar da autonomia dos jovens, além de toda resistência e luta trazida pelos camponeses ao 

longo da história de exclusão deste país. 

Já para a questão da tipologia dos territórios, se pensa o primeiro território como o 

construído pelo Estado (leis que dificultam ou incentivam um grupo social, reconhecimentos 

ou esquecimentos, etc.), o segundo composto pela propriedade (privada capitalista ou coletiva 

camponesa) e o terceiro pelas relações (escolas de modelo urbanas no campo ou camponesas?). 

Como diz Freire (1996) ninguém é sujeito da autonomia de ninguém, portanto nada 

mais do que justo buscar um modelo de educação emancipatório e que constitua o território 

camponês. Já Fernandes (2008a) afirma que a educação do campo é um instrumento importante 

para o desenvolvimento territorial. Esse desenvolvimento territorial deve ser pensado de 

maneira integral, não apenas como desenvolvimento econômico, mas também como aumento 

da justiça social (que passa principalmente e necessariamente pela urgente reforma agrária), da 

qualidade de vida, e mudanças positivas nos aspectos socioambientais e políticos.  

Mesmo com todos os desafios esse intuito vem crescendo e de certa forma 

incomodando os sujeitos dotados da maior parcela do poder decisório, que sempre 

privilegiaram o território do agronegócio e a educação rural. Um dos exemplos de tal fato 

apontado por Fernandes (2008a) é a procura por produtos saudáveis (produtos agroecológicos: 

livres de agrotóxicos, por exemplo), característica cada vez mais procurada na vida moderna. 

Essa pode constituir uma boa válvula de escape para desmantelar o status quo, já que esse tipo 

de produtos é exclusividade do campesinato, mas para poder de fato haver essa mudança os 

camponeses devem estar atentos nas possibilidades e conscientes criticamente de suas 

necessidades e importância (não que já não estejam, mas a educação pode aumentar as 

possibilidades), para isso a educação do campo é uma importante aliada, podendo dar um 

suspiro de tranquilidade e expansão de territorialidades para esse grupo social tão excluído 

historicamente.  
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QUINTAL AGROECOLÓGICO NA ESCOLA URBANA: EXPERIÊNCIA E 

POSSIBILIDADES 

 

Mariana Leis Balsalobre 

Resumo: 

 

Introdução Este trabalho apresenta reflexões e análises vinculadas a implantação de um Quintal 

Agroecológico no Colégio Universitário (COLUN) da Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA), localizado na zona urbana de São Luís. A iniciativa parte da premissa de que embora 

dicotomias sejam fortalecidas por diversos aparelhos ideológicos, os projetos de campo e de 

cidade são unos: para um campo esvaziado há periferias densamente povoadas. Para uma 

educação emancipadora, portanto, a invisibilidade do campo na escola urbana deve ser rompida. 

A Agricultura desempenha um papel central para qualquer atividade humana. Lefebvre (2006) 

resgata que foi através de uma maior elaboração dessa atividade e consequentemente de um 

sobreproduto crescente da agricultura que as Cidades começaram a acumular riquezas e a 

industrialização se tornou possível. No entanto a estreita relação entre o campo e a cidade é 

ocultada por um conjunto de objetos técnicos e simbólicos que insistem em apresentar o que 

Santos (1994) chama de a fábula da globalização, ideários da modernidade e desenvolvimentos 

que são propagados como único futuro possível. Nessas fábulas se ocultam disputas de projetos 

de sociedade e especificamente Projetos de Brasil, ora, um projeto de campo cada vez mais 

esvaziado e com contínuos processos de expropriação se articula com o aumento da população 

urbana. A escola tal como a conhecemos hoje tem sua origem vinculada a interesses do capital 

e Estado e, embora ela mesma tenha se tornado um campo de disputa por diferentes projetos, 

ainda atende interesses destes. O método, o conteúdo, o livro, a avaliação, o lugar para se estar 

se “quer ser alguém”. A ideia do futuro longínquo, proposta por Santos (2000), do 

desenvolvimento como se este fosse ambientalmente viável e acessível a todos, especificamente 

na escola urbana, fortalece a invisibilidade do campo e tende a assimilar desenvolvimentos 

técnicos e tecnológicos de forma dogmática e a desconsiderar sua não neutralidade. Assim o 

campo é frequentemente considerado um lugar de atraso, aquele lugar que ainda não foi 

agraciado pelo desenvolvimento e pela modernidade e quiçá fadado a extinção. No intuito de 
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aproximar as dinâmicas do campo e das cidades esse trabalho apresenta a experiência da 

implantação de um quintal agroecológico em uma escola da zona urbana. Aspectos teóricos e 

metodológicos A implantação do quintal, ainda em andamento, foi feita com métodos e técnicas 

da Agroecologia, Guzman (2013) apresenta uma definição de Agroecologia envolvendo três 

dimensões: Ecológica (técnico produtiva); Socioeconômica e cultural (de desenvolvimento 

endógeno, local) e política (de transformação socioambiental) dessa forma nos permite associar 

praticas reflexivas e ampliar as possibilidades de trabalho. As ações se deram através de 

mutirões, com alunos e bolsistas, e durante o Curso Livre de Agroecologia que passou a ser 

oferecido, no contra-turno, de forma optativa para alunos do ensino fundamental. Também 

foram aplicados questionários para toda uma amostra de noventa estudantes do ensino 

fundamental com o objetivo de captar a percepção e o tipo de vivência que possuem com o 

campo. Esses dados foram posteriormente tabulados e analisados. Resultados e Discussões O 

questionário abordava uma série de questões mas destacaremos a que perguntava se a origem 

da família (pai, mãe ou responsáveis) era rural ou urbana. Para esta 44,4% responderam que de 

origem urbana, 41,1%, de origem rural, 7,7 % responderam os dois e 6,6% não souberam 

responder. Dos alunos entrevistados, 10 % moram na zona rural de São Luís embora uma boa 

parte more em bairros ainda bastante horizontais e com grande presença de quintais. Embora 

algumas pessoas da comunidade escolar morem na zona rural e muitos tenham uma relação 

familiar com o campo (já moraram ou tem parentes próximos que moram) possuem uma visão 

do campo como lugar de escassez e atraso. A partir desses resultados podemos constatar que 

grande parte dos alunos ainda dialogam com conhecimentos do campo que, embora negados na 

escola, circulam em seu universo familiar. Esse fato pode ser notado em conversas com os 

alunos, onde esses com maior ligação com o campo possuem maior facilidade para o 

reconhecimento de espécies e mesmo formas de uso. Também em conversas é notável que ao 

serem perguntados com quem aprenderam seja recorrente citarem a avó, mas também tia e mãe. 

Do curso Livre de Agroecologia participaram ao logo desses dois anos aproximadamente 

quarenta e cinco alunos, a turma desse ano envolve vinte cinco alunos sendo que alguns tem 

frequência mais esporádica. A atividade no contra turno, embora gratuita, exige gastos extras 

às famílias com transporte, isso também inviabiliza a participação de alguns interessados. O 

curso envolve atividades no quintal como: reconhecimento das espécies, realização de 

compostos, semeadura, podas, observações fenomenológicas, piqueniques com alimentos da 

agrobiodiversidade maranhense e conversas e reflexões sobre a origem dos alimentos, 
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memórias, saberes entre outros temas relacionados. E também envolve visitas de campo e 

atividades mais direcionadas, com professores colaboradores, sobre formigas, minhocas etc. 

Para além das atividades do Curso Livre de Agroecologia, é possível notar que o quintal passou 

a fazer parte do trajeto de alunos em horários livres, tanto dos que participaram do curso livre 

de agroecologia, que por vezes levam colegas para mostrar ou ali vão para lançar suas investidas 

investigativas espontâneas (construir habitats para minhocas, coletar diferentes insetos, colher 

flores), como por alguns curiosos. Esses novos percursos revelam que um quintal agroecológico 

pode diversificar as formas de convívio, levantar novas reflexões, acionar memórias familiares 

e comunitárias, ampliar a perspectiva de felicidade e autonomia. Pode colaborar para que a 

escola urbana não seja um lugar de negação do campo mas que este seja percebido dentro da 

mesma dinâmica à qual está inserida. Considerações Finais O ambiente escolar engendra o 

projeto hegemônico de sociedade mas, embora possua um sistema de objetos e normas que 

favoreçam o fortalecimento desta perspectiva, ainda assim é possível aproveitar brechas de 

espaços e ações para se construir, apresentar e refletir sobre outras possibilidades de existência. 

Esse trabalho analisou a experiência com a Agroecologia, ciência que traz em sua epistemologia 

a perspectiva do diálogo entre diferentes saberes e culturas e, portanto, novas formas de 

coexistir, em uma escola localizada na zona urbana. Referências GUZMÁN, Eduardo Sevilla; 

MOLINA, González de. Sobre a evolução do conceito de campesinato. 2ª edição. São Paulo: 

Expressão Popular, 2013. LEFEBVRE, Henry. O direito a cidade. São Paulo. 4 ª edição. 

Centauro Editora, 2001SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o 

desperdício da experiência. Editora Cortez: São Paulo, 2000SANTOS, Milton. Técnica, Espaço 

e Tempo – Globalização e meio técnico- científico informacional. Editora Hucitec: São Paulo, 

1994 
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A ESCOLA DO CAMPO COMO TERRITÓRIO PROTAGONIZADO: UM OLHAR 
ACERCA DOS PROCESSOS DE RETERRITORIALIZAÇÃO EDUCACIONAL NAS 

ÁREAS DE REFORMA AGRÁRIA EM SANTANA DO LIVRAMENTO/RS 

Mirieli da Silva Fontoura1 
Daniele Machado Codevila2 

Ivanio Folmer3 
 

1. INTRODUÇÃO  
 

O presente trabalho foi elaborado no delineamento das ações desenvolvidas pelo Projeto 

de Ensino intitulado: A reterritorialização da Educação Básica nas áreas de Reforma Agrária 

no Município de Santana do Livramento: A escola do Campo como território protagonizado, 

este financiado pelo Programa de Licenciaturas (PROLICEN) da Universidade Federal de Santa 

Maria/RS (UFSM), no ano de 2018, o qual estabelecia como proposta principal realizar 

inserções pedagógicas para os estudantes das Escolas do Campo, nas áreas de Reforma Agrária 

na tentativa de problematizar os processos de Reterritorialização Educacional na Campanha 

Gaúcha tendo como base a Educação do Campo.  

Desta forma, este artigo busca efetivar a problematizaçãodo papel dos sujeitos 

assentados pela Reforma Agrária no que trata da manutenção e do fortalecimento das escolas 

do Campo, tendo como objetivo geral relatar as atividades de campo e ensino desenvolvidas na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Roseli Nunes, durante a realização do projeto citado, 

tendo os seguintes objetivos específicos: a) Refletir a trajetória de luta no âmbito da educação 

realizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST; b) aprofundar sobre a 

educação do campo e território camponês; c) destacar os processos dialógicos instituídos junto 

aos sujeitos envolvidos nas ações do projeto.  

Para compreender a temática que norteou as reflexões e o planejamento das atividades 

no ambiente pedagógico da E.M.E.F Roseli Nunes foi necessário entender os processos de 

cunho educacional efetivados pelo MST, assim Fontoura (2014) destaca que o movimento 

necessitou pensar a educação junto ao enfrentamento pela terra, pois dentro dos acampamentos 

 
1 Doutoranda em Geografia pela Universidade Federal de Santa Maria – mirielifontoura@yahoo.com.br 
2 Mestre em Geografia pela Universidade Federal de Santa Maria - danielecodevila@gmail.com 
3Doutorando em Geografia pela da Universidade Federal de Santa Maria - ivaniofolmer@yahoo.com.br 
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existia uma forte demanda escolar, ou seja, crianças e adolescentes encontravam-se ao lado de 

suas famílias nos espaços reivindicatórios (ocupações coletivas).  

Então, a partir desta necessidade fática organizou-se a Escola Itinerante do MST, cuja 

apresentava uma proposta pedagógica direcionada às experiências das crianças e adolescentes 

que se encontravam acampados junto aos seus pais, desta forma, o processo educacional destes 

sujeitos acontecia dentro dos acampamentos, concomitante com a luta pela efetivação da 

Reforma Agrária. Em vista disso, o fazer pedagógico buscava abordar os conteúdos de maneira 

interdisciplinar, superando a fragmentação disciplinar.  Portanto, questões inerentes à 

cidadania, desigualdade e exclusão social assentam-se como a base temática das ações 

educacionais realizadas nas barracas de aula e no contato com a natureza. 

A perspectiva da educação do campo enquanto uma educação significante ao povo do 

campo constitui-se norteadora do referido projeto de ensino, haja vista que o processo de ensino 

e aprendizagem do sujeito do campo perpassa a valorização do campo, da terra e, sobretudo, o 

respeito às particularidades e peculiaridades deste sujeito (CALDART, 2002). Além disso, faz-

se importante destacar que a educação do campo emergiu do contexto das lutas do MST, cujas 

bases enfatizam uma educação voltada à valorização do campo, bem como à organização do 

trabalho e a relação do homem junto ao campo.  

Para tanto, na tentativa de cumprir as metas delineadas no projeto foram realizadas 

algumas etapas fundamentais. Iniciaram-se as atividades com aprofundamentos teóricos 

relacionados à temática em estudo, tendo como base a luta pela terra e os conceitos de território 

camponês e reterritorialização. Neste sentido, referenciais teóricos com base em Lerrer, 

Chelotti, Fernandes, Haesbaert, entre outros autores de que não se pode prescindir, serviram de 

embasamento para este projeto.  

Na sequência, foram propostas visitas e reuniões junto à Secretaria de Educação do 

município, no entanto se obteve dificuldades de acesso à área de estudo, em vista de problemas 

climáticos, pois nos dias chuvosos as aulas eram canceladas devido à precariedade das estradas. 

Porém, mesmo vivenciando dificuldades na realização inicial da proposta de trabalho foi 

possível realizar diálogos com a diretora da escola Assentamento Roseli Nunes, que possibilitou 

uma visita à escola em um trabalho de campo, onde foi possível instituir processos discursivos 

com a equipe de professores e, ainda, realizou-se uma intervenção com uma turma da escola, 
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neste momento os estudantes destacaram as práticas cotidianas experienciadas dentro do 

Assentamento Roseli Nunes.   

Por fim, durante o trabalho de campo, compreendeu-se no emergir das falas da diretora 

e demais professores(as) o processo histórico da comunidade e a construção simbólica da 

unidade educacional, a qual se iniciou a partir do processo de territorialização do MST na 

criação do Assentamento Roseli Nunes. Desta maneira a escola é carregada de elementos 

(i)materiais, os quais fazem alusão à luta vivenciada pelos sujeitos que protagonizam aquele 

espaço de ensino e aprendizagem, além deste fato percebe-se que o movimento propiciou 

espaços-tempos de diálogos aos docentes, oportunizando-os a participação em eventos de 

cunho nacional e local promovidos pelo MST, para que os professores construíssem 

conhecimentos sobre a realidade de luta pela terra e o fazer pedagógico que emergiu neste 

percurso.  

 

2. MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA: UMA LUTA 
QUE VAI PARA ALÉM DA TERRA 
 

O MST, enquanto um movimento socioterritorial, apresenta o principal objetivo pautado 

na reivindicação à luta social. Dentre as formas de mobilização, a mais conhecida é a ocupação 

de terras, que é quando um grupo de Sem Terra ocupa alguma área, podendo ser pública ou 

privada, que não esteja cumprindo com sua função social da terra, e a reivindicam para que seja 

destinada ao projeto de Reforma Agrária, como assim é assegurado na Constituição Federal.  

A partir de dados do próprio MST, podemos considerar que o “Movimento Sem Terra 

está organizado em 24 estados nas cinco regiões do Brasil. No total, são cerca de 350 mil 

famílias que conquistaram a terra por meio da luta e da organização dos trabalhadores rurais.” 

(MST, 2016). Os integrantes estão ligados por uma rede de desejos da conquista da terra, à 

concretização da reforma agrária e de uma justa e fraterna sociedade onde todas e todos os 

sujeitos consigam se expressar, se (re)produzir e viver.  

Assim, a conquista da terra estárelacionada às mudanças estruturais da sociedade e 

quebras de paradigmas estabelecidos. Para o grupo territorializar-se, criam-se ações que são 

experimentos a serem implementados em uma sociedade onde vivem, na tentativa de 
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transformá-la na sociedade esperada, pela qual estão em conflito, em luta. Os resultados 

esperados desta luta individual4, em que os objetivos quer uma sociedade com novos preceitos 

a partir da fraternidade, da igualdade e do respeito e terra para todas e todos aqueles que 

almejam produzir alimentos, educação e vida. 

A ação política e de mobilização é muito importante para a efetivação do MST que, no 

emergir destas, algumas mudanças se fazem presentes a partir da ação de partilha do poder. O 

que denota processos territoriais inerentes do movimento. 

O reconhecimento do sujeito dentro do movimento faz com que ele exerça funções fora do 

território onde o mesmo está inserido, podendo ser perceptível a participação de militantes do 

MST em ações político-partidárias fora do assentamento, exercendo as funções de vereadores 

e prefeitos. Contudo, os sujeitos só poderão agir de forma concreta no assentamento, quando 

possuírem formações específicas para determinados momentos.  

Para Lerrer (2008), os integrantes do MST que 

[...]ocupam um cargo ou uma função específica na hierarquia do MST e dentro de 
seus setores e que, para tanto, passaram por vários cursos de formação em que foram 
construindo laços de sociabilidade e incorporando não só os discursos, as bandeiras 
de luta, como o habitus (LERRER, 2008, p. 178). 

 

Logo, para que sejam alcançados os objetivos, os integrantes do MST também se 

dedicam à participação de cursos, palestras, ações práticas e diversas atividades desenvolvidas 

pelo e para o movimento. Ao tornarem-se MST, os sujeitos assumem o protagonismo de 

algumas atividades, dentre essas se ressalta a participação em reuniões, ações políticas e fixação 

de acampamentos. 

A partir de leituras, concordamos com Lerrer (2008), em que é posto a escolha de ser 

um militante jovem do MST 

A militância é uma escolha de como viver a juventude e decorre no período que 
geralmente está entre os 18 e os 27 anos. Nesse período, os jovens geralmente estão 
em busca de seu lugar no mundo dos pais e possuem um leque de possibilidades 
abertas, que estão de acordo com a estrutura e origem familiar, mas também são 
determinadas por escolhas e atitudes individualmente tomadas neste contexto 
familiar, cultural e social (LERRER, 2008, p. 128). 

 
4 Não recebem apoio da sociedade. 
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Neste sentido, ser militante no MST é ser participante ativo em um projeto de sociedade, 

onde a mesma é utopicamente diferente da que vivemos hoje; é, acima de tudo, apostar no 

desejo de ser melhor e viver em um mundo antagônico ao projeto de sociedade imposto 

atualmente, mesmo que incerto é esperar com esperança de mudanças concretas; é se escolher 

em um espaço de possibilidades de ser, e se produzir conforme sua crença de um mundo menos 

hegemônico com mais capacidadede realização de sonhos.  

A luta do MST é maior que a luta pela terra, é uma luta para um melhor viver na terra 

conquistada, há a denominação de organização “participativa e democrática” traduz pela 

ampliação da participação de todas e todos sob o mesmo olhar, assim 

Nos assentamentos e acampamentos, as famílias organizam-se em núcleos que 
discutem as necessidades de cada área. Desses núcleos, saem os coordenadores e 
coordenadoras do assentamento ou do acampamento. A mesma estrutura se repete em 
nível regional, estadual e nacional. Um aspecto importante é que as instâncias de 
decisão são orientadas para garantir a participação das mulheres, sempre com dois 
coordenadores, um homem e uma mulher. E nas assembleias de acampamentos e 
assentamentos, todos têm direito a voto: adultos, jovens, homens e mulheres (MST, 
2016). 

 

O MST torna-se um movimento socioterritorial revolucionário, uma vez que possui uma 

plataforma orientada para uma nova forma de organização social, como forma para a efetivação 

da superação da sociedade atual. A luta é situada na luta pela terra, pela reforma agrária, 

entretanto o projeto maior é a transformação do projeto de sociedade, onde se faz visível a 

forma para um projeto popular para o Brasil. Visando à transformação da sociedade, há 

mobilizações nacionais e internacionais com outros tantos movimentos sociais.  

Para o MST, o significado dessa transformação pode ser resumido da seguinte 
maneira: A luta pela transformação social significa transformações na estrutura da 
sociedade brasileira e um projeto de desenvolvimento nacional com justiça social. É 
a luta por uma sociedade mais justa e fraterna, que solucione os graves problemas 
estruturais do nosso país, como a desigualdade social e de renda, a discriminação de 
etnia e gênero, a concentração da comunicação, a exploração do trabalhador urbano. 
(MST, 2016). 

 

Outrossim, podemos visualizar através das práticas do MST, um movimento que almeja 

a transformação social, em um sentido da realização de um sonho coletivo, que só é possível 

através de ações coletivas-concretas dos integrantes. Deste modo, a forma visível de 
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organização dos movimentos é a luta pelos direitos dentro dos assentamentos, que se multiplica 

à realidade para fora do território assentado. Dentro dos assentamentos, a Educação tem 

representação ímpar, conquistada a partir de mobilizações sócio-espaço-territoriais nomeada 

Educação do/no campo, para que, assim, o projeto pela emancipação social seja, sobretudo, um 

sonho concretizado.  

Sendo assim, a territorialidade dos sujeitos que integram o movimento de luta – MST – 

evidencia-se, “pois está intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como 

elas próprias se organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar” (HAESBAERT, 

2004, p. 3). Daí a importância desses sujeitos no que concerne a aspectos sociais, cujas 

manifestações reivindicam não apenas a Reforma Agrária, mas sim representam uma luta que 

vai além da terra.   

3. EDUCAÇÃO DO CAMPO E TERRITÓRIO CAMPONÊS: ESTABELECENDO 
PROCESSOS DIALÓGICOS COM OS SUJEITOS DA ESCOLA MUNICIPAL 
DE ENSINO FUNDAMENTAL ROSELI NUNES – SANTANA DO 
LIVRAMENTO/RS 
 

Tendo em vista o campo temático que os sujeitos pesquisadores deste trabalho estão 

inseridos, uma vez que integram o Grupo de Pesquisa em Educação e Território da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), percebeu-se que para cumprir os objetivos do 

projeto de pesquisa: A reterritorialização da Educação Básica nas áreas de Reforma Agrária no 

Município de Santana do Livramento: A escola do Campo como território protagonizado, este 

financiado pelo Programa de Licenciaturas (PROLICEN), foi necessário realizar algumas 

etapas fundamentais, iniciando com reflexões teóricas acerca dos conceitos que norteariam os 

trabalhos de campos dos estudantes envolvidos com a aplicabilidade da proposta de estudo.  

Desta forma, durante o primeiro semestre letivo de 2018, realizou-se leituras e 

problematizações inerentes aos conceitos que integraram a pesquisa, tais como: território, 

desterritorialização e reterritorialização, elementos teóricos fundamentais para o entendimento 

da proposta. Assim, compreendeu-se que o espaço rural brasileiro é constituído por inúmeros 

processos de territorialidade, vivenciando relações dinâmicas e complexas que o destroem e o 

reconstroem, por meio dos processos mencionados acima.  
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Então, como a equipe executora do projeto direcionou o foco de análise para uma escola 

pública inserida em uma área de Reforma Agrária, faz-se necessário compreender o 

desenvolvimento geográfico vivenciado no território por meio da inserção dos movimentos 

sociais do campo, que no caso específico caracteriza-se pelo MST, pois eles por meio da luta 

pelo acesso e democratização da terra, destroem o latifúndio para emergir o território camponês.  

Em face disso, Haesbaert destaca (2006):  

Para uns, por exemplo, desterritorialização está ligada à fragilidade crescente das 
fronteiras estatais – o território, aí, é sobretudo um território político. Para outros, 
desterritorialização está ligada à hibridização cultural que impede o reconhecimento de 
identidades claramente definidas – o território aqui é, antes de tudo, um território 
simbólico, ou um espaço de referência para a construção de identidades. (p. 35). 

 

Haesbaert aponta três elementos fundamentais que subsidiam os estudiosos das ciências 

geográficas e demais áreas na definição conceitual do território, sendo a primeira, as questões 

de cunho político, no qual existe centralidade de controle e delimitação enaltecendo as relações 

de poder; o segundo elemento diz respeito à cultura, pois no contexto territorial os sujeitos 

impregnam o espaço de simbologias e subjetividade, assim tem-se a valorização do vivido e 

das questões referentes aos saberes seculares, os quais perpassam gerações de determinados 

grupos sociais e, por fim, tem-se as relações econômicas, onde o território também é concebido 

como um espaço de produção de mercadorias, fonte de recursos e divisão territorial das ações 

de trabalho realizada por homens e mulheres.  

Portanto, acerca de território, Haesbaert (2004) discorre que 

Território, assim, em qualquer acepção, tem a ver com poder, mas não apenas ao 
tradicional “poder político”. Ele diz respeito tanto ao poder no sentido mais concreto, 
de dominação, quanto ao poder no sentido mais simbólico, de apropriação 
(HAESBAERT, 2004, p. 01) 

 

Consoante Fernandes (2004), o território abrange os elementos da natureza e os espaços 

produzidos oriundos das relações sociais, pois são estas que transformam o espaço em território, 

ao passo que o espaço e o território são fundamentais para a realização das relações sociais. 

Para tanto, é devido – especificamente – às relações sociais experienciadas pelo homem que o 

território revela-se uma totalidade restringida pela intencionalidade que o criou. 
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Nessa esteira, frente à concepção de Fernandes (2009), o autor define a existência de 

um território material e imaterial, sendo o primeiro produto do segundo, ambos sob a óptica da 

lógica de apropriação e poder em que o território permeia. Assim, “o território imaterial 

pertence ao mundo das ideias, das intencionalidades, que coordena e organiza o mundo das 

coisas e dos objetos: o mundo material” (FERNANDES, 2009, p. 15). 

Em face da historicidade dos campesinos que compõem a comunidade escolar da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Roseli Nunes – município de Santana do Livramento/RS – 

nota-se a existência fática de desterritorialização e reterritorialização, uma vez que ocorreu todo 

um processo de luta pelo território por ordens diversas, na constituição do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra, assim, “a desterritorialização é, na verdade, uma nova forma 

de territorialização, um processo constante de destruição e construção de territórios” 

(HAESBAERT, 2004, p. 32). 

Nesse sentido, a abordagem das dinâmicas territoriais no que concerne ao processo de 

desterritorialização efetiva-se necessária nesta proposta de estudo. No delineamento de 

Haesbaert (2004), a desterritorialização representa o abandono ao território. Para isto, Santos e 

De David (2018) apontam que  

 A partir dessas leituras, a abordagem territorial em questão concebe aos territórios 
sob uma ótica relacional, multidimensional, processual e multiescalar. Reconhece o 
primado de uma relação social específica que os substantivam, as relações de poder, 
e interpreta-as sob o ponto de vista da dinâmica conflitiva estabelecida entre classes, 
grupos e indivíduos que, através de seu movimento no espaço, podem gerar processos 
de territorialização, desterritorialização e reterritorialização (SANTOS, DE DAVID, 
2018, p. 19). 

 
 

Nesta perspectiva, o território é delineado enquanto espaço ocupado, de uso coletivo, 

participativo, de diferenciação e afirmação de identidade, de emancipação e, neste ínterim, 

conflito, em que as relações experienciadas no campo da subjetividade amarram-se ao campo 

da materialidade. Todavia, o processo de desterritorialização se constituiu devido a fatores dos 

quais apresentam a conflitualidade, inerente do sistema capital, que Fernandes (2006) sinaliza 

ser o contraditório do capitalismo, estabelecido entre classes, à medida que as condições de 

vida no campo tornaram-se mais difíceis.  

Com isso, outro fator ainda emergente desse sistema capitalista relaciona-se ao fato de 

a região da campanha, a partir da década de 1990, apresentar um novo ciclo de territorialização 
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considerando a expansão das lavouras de soja e a aquisição de terras para a silvicultura 

(CHELOTTI, 2009). Para Haesbaert (2002), a territorialização configura o território criado, à 

proporção que “a desterritorialização que ocorre numa escala geográfica geralmente implica 

uma reterritorialização em outra” (HAESBAERT, 2002, p. 132-3).  

Sobretudo, o campo é atravessado pelo avanço tecnológico, dominado pelo latifúndio, 

espaço de problemáticas imbricadas do processo de globalização, portanto, o processo de 

reterritorialização destes sujeitos constitui-se em resistência. Em face desse contexto, a 

abordagem da educação do campo na concepção de Caldart (2002) salienta a importância de se 

efetivar uma educação em que a intencionalidade seja a de “resistência cultural e também de 

transformações culturais em vista de uma humanização mais plena”, ou seja, uma educação 

voltada à formação de aprender o cuidado com a terra, apreender lições e fortalecer modos de 

vida no que tange à resistência aos atravessamentos do sistema capitalizado. 

Nesta acepção, vale ressaltar que a Educação do Campo emergiu dos movimentos 

sociais, bem como das articulações inerentes destes no que trata do asseguramento de leis 

educacionais e políticas públicas das quais visam ao reconhecimento da diversidade encontrada 

entre os povos do campo e estabelecem, principalmente, a importância de se valer um fazer 

pedagógico direcionado às necessidades dos sujeitos do campo, cuja metodologia seja em 

consonância com as peculiaridades, os traços culturais, o modo de vida e, ainda, com a 

organização socioespacial destes sujeitos, haja vista a garantia da qualidade de vida dos povos 

do Campo.  

 Tendo como base o exposto, é importante relembrar que este projeto de pesquisa foi 

desenvolvido em uma Escola localizada no Assentamento Roseli Nunes em Santana do 

Livramento (figura 1) e no transcurso das ações realizaram-se dois trabalhos de campo, um 

voltado à apresentação da proposta de pesquisa à Secretaria de Educação, junto aos diretores(as) 

das escolas localizadas na área rural do município envolvido, e outro na escola citada, onde foi 

aplicado um questionário para os professores, na tentativa de compreender a realidade escolar 

e a historicidade da unidade educacional.  
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Figura 1 – Mapa de localização da Escola Roseli Nunes em Santana do Livramento – RS. 

 

 Igualmente, neste momento, constituíram-se espaços dialógicos com a equipe diretiva 

da Escola Municipal de Ensino Fundamental Roseli Nunes, nos quais averiguou-se uma relação 

simbólica no que tange à consolidação da escola, pois ela emerge no contexto pedagógico do 

município a partir das lutas delineadas pelo MST, tendo como consequência a reterritorialização 

do Assentamento Roseli Nunes. Assim, a instituição inicia as atividades pedagógicas tendo uma 

forte influência do movimento, cujo possibilitou espaços-tempos de formação e diálogo aos 

professores, para que os mesmos compreendessem os motivos da luta pela Reforma Agrária no 

país, a pedagogia do movimento e a realidade da comunidade escolar.  

 Esta escola está localizada na sede de uma antiga estância, na área rural Upamaroty, 

próximo ao marco do Itaquatiá /Santana do Livramento-RS e apresenta uma área de 391m², 

porém 200m² são área construída, já o restante caracteriza-se pelo pátio, que possui pomar, 

horta e um espaço bem amplo.  Em relação aos aspectos estruturais (Figura 2), na parte central 

que se caracteriza como a antiga casa da estância, tem duas salas de aula, um pequeno espaço 

destinado à recepção e direção, biblioteca, sala dos professores e banheiro, além da cozinha.  

Para isto, um antigo galpão deu origem a duas salas de aula, com um único acesso de 

entrada. Aos fundos desse espaço fica a sala da pré-escola e o banheiro para as crianças. A partir 

do trabalho de campo, percebeu-se que a unidade educacional, não foi contemplada com 
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recursos significativos para o melhoramento estrutural das salas, mesmo assim ela apresenta 

um laboratório de ciências e uma sala para o educador especial, como também pracinha e um 

campo de futebol.  

 

Figura 2 - Estrutura da escola. Org. Eduarda Marques (Bolsista do projeto) 

 

A partir da inserção da equipe de trabalho da Universidade Federal de Santa Maria, 

observou-se que a grande maioria dos professores organizam o planejamento pedagógico a 

partir de projetos, como também utilizam de forma eficaz a parte externa da escola com o 

objetivo de problematizar o espaço rural, os aspectos geográficos, os fenômenos da natureza, 
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os elementos naturais que compõem o território, as principais atividades produtivas 

desenvolvidas na localidade.  

Assim, o espaço interno da escola revela-se pequeno, no entanto o pátio da mesma é 

amplo e possui um ótimo gramado que permite a realização de atividades pedagógicas e 

metodologias diferenciadas, como também a promoção das aulas de educação física e, ainda, 

possíveis eventos da instituição de ensino.  

Em relação aos aspectos filosóficos da escola, constatou-se que eles atendem as 

demandas voltadas ao ensino e aprendizagem, porém buscam valorizar os aspectos simbólicos, 

os quais constituíram aquele território, uma vez que são utilizados para a composição da 

decoração da escola artesanatos que fazem alusão à luta do MST e, alguns professores, na 

tentativa de construir uma proposta para uma escola no e do campo estão fazendo o Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo.  

Vale mencionar que a unidade educacional citada iniciou suas atividades tendo em vista 

o objetivo de construir possibilidades direcionadas à educação, como também subsidiar as 

demandas que emergiam cotidianamente naquela comunidade, até mesmo porque, além do 

papel pedagógico, a escola oportunizou atividades voltadas à saúde, além de incentivar a 

produção e o desenvolvimento local, ao valorizar a historicidade da comunidade escolar no 

contexto escolar.  

Desta forma, as práticas direcionadas ao processo de ensinar e aprender ancoraram-se 

na problematização dos costumes e na reconstrução de novos olhares no que tange às questões 

sociais. Portanto, os professores e professoras vivenciaram ativamente as necessidades da 

comunidade, no emergir de espaços-tempos que ultrapassam/rompem os muros escolares, fato 

que favoreceu a dialogicidade entre estudantes, familiares e equipe escolar, enfim, comunidade 

escolar, para (re)pensar a educação e, sobretudo, o território camponês. 

Na atividade de campo desenvolvida pela equipe da UFSM à Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Roseli Nunes junto aos estudantes do 7º ano, buscou-se possibilitar uma 

oficina cujo objetivo pautava-se em problematizar a agricultura capitalista e a agricultura 

camponesa, tendo como base as práticas desenvolvidas no cotidiano das famílias e do entorno 

do território, como também foi refletido sobre a Agroecologia e sua importância para a 
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consolidação de uma prática produtiva sustentável, respeitando os limites e conservação do 

meio ambiente.  

Em vista disso, a fim de promover uma interação com vistas às discussões de temas 

relacionados ao cotidiano do sujeito do campo, disponibilizaram-se algumas questões para 

nortear tais discussões e confecção de fanzines (figura 3), como por exemplo: Sendo lançadas 

as seguintes questões para motivar essa discussão:  1) O que é sustentabilidade?; 2) É possível 

produzir ou criar produtos resultantes das atividades agropecuárias no campo, sem a 

utilização de produtos químicos? 

Destaca-se, para tanto, a efetiva participação dos alunos do 7° ano, bem como o gosto e 

o interesse durante a realização da atividade proposta. Assim, foram experienciados espaços-

tempos de trocas de saberes e vivências cuja relação demonstrou a consciência político-social 

dos sujeitos inseridos naquele contexto escolar. Além disso, pode-se observar o modo de vida  

e a relação com a terra expressados na confecção dos cartazes. 

 

 

Figura 3- Confecção dos cartazes. Org. Eduarda Marques 
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No decorrer da atividade proposta pela equipe da UFSM, os educandos destacaram 

várias questões relacionadas ao cotidiano do meio rural, como: o uso demasiado de defensivos 

agrícolas; poluição do meio ambiente; problemas inerentes ao lixo seco; situações de 

queimadas; problemas vinculados à mobilidade meio rural-centro da cidade. Tais assuntos 

demostraram que os jovens percebem a importância das atividades que desempenham no campo 

junto às suas famílias, como também notam que manter o território camponês se constitui um 

ato de (re)existir, haja vista que a expansão do agronegócio dificulta a manutenção da vida no 

campo.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Na construção deste artigo, podemos constatar que as conflitualidades presentes desde 

o processo de territorialização da Escola Municipal de Ensino Fundamental Roseli Nunes ainda 

ativam nos educandos, mesmo que não estivessem presentes desde o processo efetivação da 

escola, sentimentos de pertencimento à luta pela Terra. Para tanto, há intensa valorização dos 

passos dados pelo MST na construção de um território carregados de significações e 

especificidades. 

 Chama nossa atenção e destacamos, que a partir do trabalho de campo desenvolvido na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Roseli Nunes, localizada no assentamento Roseli 

Nunes em Santana do Livramento-RS, percebe-se as dificuldades vivenciadas pelas famílias 

para se manterem na área rural, mesmo o território camponês já se apresentando consolidado, 

ainda existem problemas econômicos e sociais, e muitas famílias, que originaram a luta 

delineada pelo MST para a efetivação do projeto de Reforma Agrária naquela área, acabaram 

abandonando seus lotes em vista das dificuldades de produção, mobilidade e saúde.   

No que concerne à relação identitária dos estudantes, percebemos que eles já se 

encontram afastados da participação ativa do Movimento dos Trabalhadores Rurais, uma vez 

que muitos não acompanharam (não eram nascidos) o processo de luta pela reterritorialização 

do território camponês – Assentamento Roseli Nunes. No entanto, apresentam o desejo de 

continuar o processo de produção realizado pelas famílias, pois observam que a vida na cidade 

é constituída à parte da exploração da classe trabalhadora que, na grande maioria das vezes, não 

consegue adquirir um espaço próprio para viver, ao depender de aluguéis, por exemplo, entre 

outros aspectos que compreendem o sistema capitalista. 
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Neste sentido, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Roseli Nunes emergida do 

processo de territorialização do MST – na gênese do Assentamento Roseli Nunes – revela-se 

impregnada de elementos (i)materiais, que aludem à luta vivida pelos sujeitos que protagonizam 

o espaço escolar. Dessa forma, compreendemos a escola do campo enquanto território 

protagonizado repleto de saberes-fazeres constitutivos das populações campesinas, das quais 

compõem o território camponês, cuja articulação oriunda do MST representa uma luta que vai 

além da terra.   
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EDUCAÇÃO DO CAMPO NO CEARÁ? CONCEPÇÕES, ENFRENTAMENTOS E 

ADVERSIDADES. 

 

Antonio Cesar de Abreu Junior 

Resumo: 

 

Este trabalho é resultado das pesquisas realizadas no Leate (Laboratório de Estudos Agrários e 

Territoriais – UFC – Universidade Federal do Ceará) e tem como objetivo apresentar elementos 

da educação do campo, as dificuldades e os conflitos que essa modalidade de educação sofre 

no Ceará. No que se refere à questão metodológica, foram realizados estudos sobre a educação 

do e no campo baseado em textos e livros do respectivo assunto. Com a atual conjuntura 

política, sabemos que a educação do campo sofre com a falta de estrutura no transporte, nas 

instalações, entre outros problemas. No Brasil e no Ceará, a educação rural ainda é um território 

a se alcançar e têm muito a se desenvolver. A ausência de políticas educacionais com foco nessa 

educação ocasiona a desvalorização do homem e da mulher no campo e por consequência 

trazem vida precária a suas famílias. De acordo com a Seduc (Secretaria de Educação do Ceará) 

a Educação do Campo compreende:[...] a Educação Básica em suas etapas de Educação Infantil, 

Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de nível médio integrada 

com o Ensino Médio e destina-se ao atendimento às populações rurais em suas mais variadas 

formas de produção da vida — agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, 

ribeirinhos, assentados e acampados da Reforma Agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e 

outros (CEARÁ, 2008). Dados da Seduc (Secretaria de Educação do Ceará) apontam que, 

atualmente, existem 88 escolas estaduais localizadas no meio rural, incluindo escolas indígenas, 

quilombola, escolas regulares de ensino médio, escolas de educação profissional e escolas de 

tempo integral, totalizando 24.493 alunos matriculados. Entre estas escolas, estão 8 unidades, 

localizadas em áreas de assentamento rural, com 2.074 alunos matriculados, 141 professores 

lotados e 12 agrônomos. São denominadas de escolas do campo por desenvolverem uma 

proposta pedagógica, no âmbito da organização curricular, identificada com o contexto da 

realidade socioeconômica e cultural em que está inserida e sintonizada com as aspirações das 

populações que ali habitam, buscando refletir a identidade e cultura camponesas. As ações 
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desenvolvidas por essas escolas ocorrem em permanente diálogo com seus gestores, 

professores, servidores e com o setor de Educação do MST (Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra).De acordo com (Caldart, 2010, p.x), podemos dizer sobre a Educação do 

Campo, parafraseando Emir Sader (prefácio a Mészáros, 2005, p. 15 ) que sua natureza e seu 

destino estão profundamente ligados ao destino do trabalho no campo e, consequentemente, ao 

destino das lutas sociais dos trabalhadores e da solução dos embates de projetos que constituem 

a dinâmica atual do campo brasileiro, da sociedade brasileira, do mundo sob a égide do 

capitalismo em que vivemos. E ainda que “muitos não queiram”, esta realidade exige posição 

(teórica sim, mas sobretudo prática, política) de todos os que hoje afirmam trabalhar em nome 

da Educação do Campo. São inúmeras as dificuldades encontradas no decorrer da vida de 

crianças e jovens do meio rural, que almejam granjear vastos conhecimentos, mas também estar 

em um local onde possam coexistir com indivíduos da mesma idade, expandindo assim suas 

relações sociais.  Na educação do campo 70% dos alunos estão em séries incompatíveis com as 

idades. Infelizmente as escolas do campo (afora as escolas de Assentamentos de Reforma 

Agrária), por muitas vezes são concebidas com apenas uma sala de aula, sendo elas designadas 

a desenvolverem um trabalho de sala multisseriada, com amálgama de idades e de conteúdo. 

Outro grande problema é a estrutura dos prédios, diversos deles são de taipa, madeira, alvenaria, 

com iluminação e circulação de ar inadequadas, faltando carteiras, entre outros materiais.  Além 

do mais o trajeto percorrido até à escola é um problema comum, as distâncias são quilométricas, 

e mesmo nas maiores adversidades, alunos e funcionários precisam chegar até a escola, sendo 

assim expostos a diversas perturbações que comprometem a integridade física e emocional 

destes, além da fadiga por ter que acordar excessivamente cedo para chegar à escola depois de 

horas de caminhada. A matriz curricular também causa problema alarmante, pois é 

descontextualizada da realidade dos estudantes, causando desinteresse. O conhecimento escolar 

deveria ser trabalhado na escola considerando a realidade camponesa, integrando trabalho, 

educação e cultura. Segundo a proposta curricular das escolas do campo das áreas de reforma 

agrária, o currículo deve ser composto por uma base comum, mas também por uma parte 

diversificada, onde ficam integrados os componentes: Projeto, Estudo e Pesquisa, Organização 

do trabalho e técnicas. (CEARÁ, 2014).É importante ressaltar que os movimentos sociais 

tiveram grande importância num discurso de educação do campo, os movimentos pela reforma 

agrária em especial o MST que sempre estiveram à frente das lutas em relação a educação do 

campo. Eles tiveram grande atuação, visando que a educação por muitas vezes foi negligenciada 
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para os trabalhadores rurais, trabalhadores sem-terra, vistos como “pobres do campo’’. Nesses 

termos, Caldart, 2010 reforça que: (...)os protagonistas do processo de criação da Educação do 

Campo são os movimentos sociais camponeses em “estado de luta”, com destaque aos 

movimentos sociais de luta pela Reforma Agrária e particularmente ao MST. O vínculo de 

origem da Educação do Campo é com os trabalhadores “pobres do campo”, trabalhadores sem-

terra, sem trabalho, mas primeiro com aqueles já dispostos a reagir, a lutar, a se organizar contra 

“o estado da coisa”, para aos poucos buscar ampliar o olhar para o conjunto dos trabalhadores 

do campo. 1ª) Os Movimentos Sociais trouxeram a discussão sobre a sua dimensão educativa. 

Os Movimentos Sociais Camponeses vêm formulando a reflexão sobre uma “Pedagogia do 

Movimento”, afirmando a luta social e a organização coletiva (constituidoras do Movimento 

Social) como matrizes formadoras. Essa formulação em boa medida já está em Marx na sua 

concepção de práxis ao mesmo tempo como produção e transformação do mundo (que tem no 

trabalho sua centralidade, mas que vai além dele), porém não tinha sido desdobrada/elaborada 

pela área da pedagogia (que se centrou mais na reflexão sobre o trabalho e a cultura), a não ser 

indiretamente, com outra nuance, em Paulo Freire, na sua Pedagogia do Oprimido. 

(CALDART, 2010) Concluímos que, a educação no e do campo é um debate em curso 

permanente, que com a atual situação do Brasil e do Ceará, é necessário um aprofundamento 

no debate sobre essa modalidade da educação. Temos um desafio político, tanto prático como 

teórico em relação a educação do campo. É importante apreendermos o movimento real da 

crítica da educação em que se constituiu a Educação do Campo, sempre com cautela na ideia 

de não suprimir a verdadeira luta e as adversidades que o movimento passa. É preciso forçar a 

luta, pressionar o estado a trazer políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da educação 

do campo. Como já dizia (WALERSTEIN, 2002) É preciso disputar a agenda do Estado, é 

preciso “sobrecarregar o sistema”. 
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS ALUNOS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS 

GRAÇAS DO ZÉ AÇU 
 

Salomão Graça Natividade 

Dra. Charlene Maria Muniz da Silva 

 
RESUMO 
O presente trabalho tem por finalidade mostrar a percepção ambiental dos alunos do ensino fundamental da Escola 
Municipal N. S. das Graças na localidade do Zé Açu, do município de Parintins-AM. A localidade em estudo 
perpassa por muitos problemas ambientais e que os mesmos já estão afetando e interferindo na vida dos seres 
humanos e também da fauna e flora que circundam a localidade, causando grande degradação da vida do lugar. 
Diante disso se faz necessário um estudo que venha abordar de forma didática e relacionar tais impactos que afetam 
o meio ambiente com os conteúdos programáticos do ensino na escola, buscando compreender tal percepção em 
conjunto com a natureza. Os estudos ambientais buscam demonstrar uma relação além daquela que se implica 
apenas na relação do ser humano com a natureza. Relação essa que os alunos de escolas rurais possuem diretamente 
com o meio ambiente que os circunda. Relação que expressa o significado do lugar no tocante a sua sensibilidade 
e também ao seu emocional e que este já está intrínseco em seu sentimento, o mesmo ecossistema, representa o 
lugar como fonte de alimentação, é o lugar que praticam atividades associativas comunitárias. É o lugar onde 
podem fazer seus momentos de lazer juntos com seus amigos e essa relação muito próxima da natureza torna a 
vida mais saudável. A técnica do Mapa Mental faz com que os alunos expressem todo o seu sentimento de 
pertencimento do lugar e que ao passar dos anos se enraíza dentro do seu sentido. Nesse sentido consideramos que 
o professor que atua na educação no campo pode encontrar no seu lugar de trabalho caminhos que facilitem tanto 
o aprendizado dos alunos bem como meios que deixam as aulas mais prazerosas utilizando apenas o seu dia a dia 
e dos estudantes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ambiente; Mapas Mentais, Degradação 
 

 
1. Introdução 

 Parintins município localizado a margem esquerda do rio Amazonas é composto por 

áreas de várzea e de terra firme. Nestas entrelaçadas com o verde da floresta, encontramos 

povoamentos os quais são denominados de comunidades, onde a relação com não está ligada 

somente com o aproveitar dos recursos naturais, mas também pela vida das pessoas que ali 

cultivam seus alimentos e ensinam seus filhos a viver o lugar de vida. 

 É a partir da relação da relação que se efetiva entre o ser humano e a natureza que os 

moradores dessas áreas também denominados de ribeirinhos, é que se cria um grau de 

cumplicidade como partes integrantes um do outro gerando uma dependência, independência e 

equilíbrio, pelo respeito mútuo no uso e consumo dos recursos que são ofertados para o ser 

humano. Nos últimos anos o enorme avanço industrial e tecnológico levou o Meio Ambiente a 

uma situação deprecioso, algo jamais visto em anos anterior. Como trazer para a realidade dos 

alunos que moram no campo tais discussões? 

        A localidade do Zé Açu, recorte geográfico pertencente ao município de Parintins-AM, 
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cuja sua composição é por comunidades ribeirinhas de terra firme e várzea, nos últimos anos 

vem sofrendo pela a alteração e até mesmo pela pressão gerada por agentes externos à 

localidade que visão um consumo individualista e que chega ao extremo. 

        Estudos realizados já apontam 4 grandes impactos mais graves que estão 

aceleradamente discorrendo nesta localidade, em mais específico na comunidade de Nossa 

Senhora das Graças. Tais situações que afetam na existência dos ribeirinhos, no que diz respeito 

a escassez dos recursos naturais e a própria natureza sofre irreparáveis danos nos seus 

ecossistemas.  

        Com o objetivo de compreender a percepção de tais problemáticas pelos alunos da 

Escola Municipal de Nossa Senhora das Graças, caminhos foram percorrido ao longo de um 

ano de estudo na busca da concretização e materialização do objetivo traçado. Tornando 

perceptível o quanto o sujeito ribeirinho entende e prima pelo seu lugar de vida, pois um dos 

primeiros pilares de ensinamento do sujeito ribeirinho está na relação com a família, onde os 

pais ensinam todos os sentidos do pertencimento do lugar, e a escola na segunda parte com 

fornecedora de conteúdos científicos em diversas áreas. É valido ressaltar que as observações 

que serão aqui discorridas são de alunos que frequentam o 6º ano do ensino fundamental. 

       Os alunos que neste fizeram parte foram expostos a observações nas atividades escolares 

e também nas atividades extra sala de aula para uma melhor compreensão da percepção de 

como os acontecimentos são vistos para cada um. Aulas expositivas e dialogadas foram 

utilizadas como apoio técnico metodológico onde os sujeitos expressaram com mais liberdade 

suas ideias. Durante esse percurso os levantamentos de dados ocorreram por meio de leituras 

bibliográficas, aplicação de formulários e entrevistas com os alunos e moradores, assim como 

o professor titular da escola.   

      O presente trabalho vem estruturado em quatro momentos: o primeiro momento por 

meio desta introdução; o segundo busca evidenciar as questões ambientais que se apresentam 

na localidade do Zé Açu; o terceiro momento faz uma discussão no que concerne ao ensino 

geográfico ambiental para os alunos do ensino fundamental; o quarto momento apresenta os 

resultados e discussões vigentes, assim como as representações que os alunos carregam do seu 

lugar de vida. Abaixo a localização da área de estudo está representada por um Mapa mental. 

 

           Imagem 1: Localização da área em estudo por meio do “Mapa Mental” 
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CCC                  Fonte: Wilhame Reis, 2019. 
 
ACACCCCC 

2. Percepção ambiental: as mudanças que afetam na relação do ser humano com o 

meio natural 

 

      Os estudos ambientais buscam demonstrar uma relação além daquela que se implica 

apenas na relação do ser humano com a natureza. Relação essa que os alunos de comunidades 

ribeirinhas possuem diretamente com o meio ambiente que os circunda e, dessa forma eles 

vivenciam uma realidade diferente dos alunos que estudam na cidade. Relação que se efetiva 

no espaço por meio das experiências que ocorrem no lugar, na perspectiva humanística são os 

lugares que formam as articulações do espaço.  

“a essência do lugar mediatizado pelo espaço através das experiências é a essência, é o 
centro onde são experimentados os eventos mais expressivos de nossa seleta vida, ou 
seja, o viver e o habitar, o uso e o consumo, o trabalho, o entretenimento, o lazer, o 
prazer e etc. Para isso se fazer, o fundamento onde se desenrola tudo isso é o lugar, que 
assume, além da ação e da percepção em sua experiência concreta ou simbólica, outros 
estamentos: o lar (casa, ou qualquer local considerado como lar), o vilarejo ou bairro, a 
cidade, o país e o mundo”. (LOPES, 2012 p. 04). 

 
       Nesse sentido as vidas desses alunos ou crianças são marcadas com pela presença dos 

ecossistemas de água e terra firme, com uma proximidade maior com a natureza, com os rios e 

florestas, fazendo desse ambiente seu território de suas experiências e vivencias. De todo modo, 

“o lugar sendo entendido como território demarcado, personalizado, possuidor de uma aura que 

atrai ou repele, mas envolve, protege, resguardando as vivências e as experiências de vida, 
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criando ambiências, sendo pausas em movimentos maiores” (SOUZA, 2012, p. 56). Assim o 

lugar terá um sentido de singularidade na vida das crianças mediante ao vivido.  

       As características que compunha o quadro socioambiental que caracteriza as sociedades 

contemporâneas colocam em evidencia o impacto dos humanos sobre o meio ambiente e que 

os mesmos se tornam cada vez mais complexos, nos termos quali e quantitativo. A localidade 

do Zé Açu vem passando por muitos processos de transformação em seus ecossistemas, com 

várias problemáticas ambientais, já estudas em Silva (2014). Segundo a autora foram 

constatados quatro problemas ambientais mais graves no Zé Açu, sendo estes: assoreamento do 

lago, desmatamento para a pecuária, extração mineral e o aumento na produção de resíduos 

sólidos com sua destinação inadequada. Os três primeiros são causados, principalmente, por 

agentes externos, ou seja, os de “fora” do Zé Açu, como os grandes pecuaristas e empresas da 

construção civil. E o último está se intensificado devido à mudança na forma de consumo de 

alimentos e no estilo de vida cada vez mais parecido com o da cidade. 

A natureza artificializada marca uma grande mudança na história humana da natureza, 
e o homem se torna fator geomorfológico, geológico, climático, vindo à grande 
mudança do fato de que os cataclismos naturais são um incidente, um momento, 
enquanto hoje a ação antrópica tem efeitos continuados e cumulativos, graças ao 
modelo de vida adotado, (SANTOS 1994, In: RUA, 2007, p. 15). 

 
        Os problemas diagnosticados já causam mudanças diretas no lago, afetando os 

ribeirinhos das comunidades que formam toda a localidade do Zé Açu, pois os fazendeiros, ao 

desmatarem para a pecuária na maioria das vezes não respeitam as reservas legais, cortando a 

vegetação até a margem do lago. Ademais, com a exposição do solo às chuvas ocorre o 

surgimento de grandes voçorocas, que estão assoreando o rio bem como suas várias nascentes. 

        Para além de tais impactos SILVA, 2015, p. 73, aponta ainda que, “os comércios e 

mercearias estão presentes na comunidade, geralmente são de moradores que transformam um cômodo 

de sua casa em comércio, existe uma variedade no número de mercearias, açougues, pequenos 

comércios, lanche e bar”. 

        Com o presente senário se faz necessário uma educação ambiental nas escolas 

principalmente nas áreas rurais, uma vez que os estudantes são partes inerentes da localidade 

em estudo. Devido muitos fatores algumas escolas de áreas rurais no município de Parintins 

não possui uma boa estrutura para atender os alunos, no que diz respeito a uma educação mais 

informativa e também transformadora, contudo quanto mais próximo da realidade do aluno se 

chega com os conteúdos mais se ganha o interesse do sujeito nas aulas. 
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        CAVALCANTI, (2008, p. 24), diz que, trata-se de possibilitar os alunos à prática de 

pensar os fatos e acontecimentos enquanto constituídos de múltiplos determinantes; de pensar 

os fatos e acontecimentos mediante várias explicações dependendo da conjugação desses 

determinantes, entre os quais se encontram o espacial.   

        As questões que estão presentes no dia a dia dos alunos na comunidade de Nossa 

Senhora das Graças no logo do Zé Açu já afetam a vida dos ribeirinhos por interferir na 

reprodução da fauna aquática, e sua consequente diminuição. Tal fauna que é o principal meio 

de alimentação dos moradores da comunidade. Isso faz com que os ribeirinhos tenham 

dificuldade na pesca e no consumo dessas proteínas animais. O aumento populacional nos 

últimos anos na localidade torna o problema da falta de peixe ainda mais grave, obrigando-os 

muitas vezes a comprar peixes das outras comunidades rurais. O desafio que se impõe é o de se 

fazer novas leituras dos ecossistemas a partir da cultura, sejam os usos econômicos pretéritos e 

presentes, a cultura material de populações passadas ou os valores simbólicos impressos como 

signos nos mesmos. (RUA, 2007, p. 22). 

   Atualmente um dos grandes problemas que a localidade no ambiente rural vem 

enfrentando é quanto o aumento na produção de resíduos sólidos e em consequência disso o 

descarte irregular dos resíduos. Embalagens de produtos industrializados muitas das vezes são 

descartados sem nenhum controle ambiental, e os resquícios destes acabam contaminando os 

ecossistemas. Nas áreas rurais há uma cultura de enterrar tais produtos, porém esse ato com as 

mudanças e cada vez mais parecido com acidade já quase não se pratica, assim resultando 

diversos prejuízos na saúde em decorrência do descarte errado. 

            As crianças do 6º ano ensino fundamental conseguem perceber tais transformações que 

estão acontecendo, pois se trata do meio ambiente e sua relação com o mesmo, algo que ocorre 

desde seu nascimento. Nesse sentido tudo que é vivido pelas crianças é uma relação de 

identificação com o lugar, porém às vezes aquilo que os circunda podem não ser compreendido 

de forma consolidada, alguns conceitos sobre ambiente e sustentabilidade e dessa forma não 

conseguindo fazer essa associação com a sua realidade. 

           Para NOGUEIRA, (2014, p. 92). “Os estudos da percepção pela Geografia visam muito 

mais que os esquemas e modelos da linha comportamental. Ela tenta compreender o que une o 

homem e a terra, o que o enraíza, o que dá a sua vivência uma identidade particular aos lugares”. 

MERLEAU-PONTY (1996, p.276) diz que “a percepção do mundo está carregada de 

subjetividade e o sujeito percebe o que o mundo reflete”. Geralmente as crianças possuem uma 
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sensibilidade bem aguçada em relação ao que está ao seu redor, Nogueira 2014, diz que as 

primeiras percepções que são aprendidas pelas crianças são as topológicas e são filtradas pela 

mente. 

         Com isso, o que se busca é uma maior sensibilidade que pode partir de cada um, visando 

à proteção do meio ambiente, para à garantia de que as futuras gerações poderão usufruir do 

meio natural como um todo. Apresentando o lugar de vida como algo constituído de 

experiências e vivencias em uma relação afetiva, emocional e simbólica para os habitantes.  

 

3. O ensino ambiental geográfico no Zé Açu: um estudo na Escola Municipal Nossa 

Senhora das Graças  

            

         As áreas rurais no tocante da várzea e da terra firme disseminam e guardam saberes 

entres períodos de enchentes ou vazantes períodos com muito sol e períodos de chuva. Saberes 

que são compartilhados dentro da estrutura familiar ou por meio da realização de atividades 

coletivas como na pescaria, na construção do roçado e até mesmo nas atividades de lazer. “Esse 

ambiente de produzir saber, também, é ambiente de produzir alimento” (Terceira Margem 

Amazônia, 2015, p. 115). 

         Saberes que se apresentam no ouvir de um cantar de pássaro onde a percepção do sentido 

que se desenvolve é o auditivo, no ato de distinguir um tipo de árvore pela folha, enfim, todas 

as percepções dos sentidos (olfato, visão, auditivo e tato) são treinados e ensinados 

hereditariamente. Os estudantes enquanto criança acompanham seus pais pelos lugares de 

trabalho na roça bem como nas atividades pesqueiras e dessa forma adquirindo os 

conhecimentos por meio da percepção do desenvolvimento das ações. 

       A relação ensino e aprendizagem pode ser visualizada na relação do dia a dia com os 

moradores. Os estudantes carregam consigo tais ensinamentos para a sala de aula, cabe ao 

professor explorar trazendo os conteúdos para uma aproximação da realidade dos alunos. Nesse 

sentido o necessário para o docente... 

É preciso entender escola como relações estabelecidas em espaços de construção e 
sistematização de saberes, a partir de disciplinas já construídas e em constante 
processo de aperfeiçoamento, [...]. Estas disciplinas tem os conteúdos projetados para 
serem ensinados por professores que possuem formação específica. A questão 
inquietante é por que o ensino dos conteúdos pouco contribui para que os estudantes 
possam utilizar nas relações diárias nos seus afazeres na comunidade? Resposta que 
passa por compreender por que a formação dos professores ainda não atende às 
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particularidades e às singularidades de cada lugar. (Terceira Margem Amazônia, 
2015, p. 117). 
 

             Assim o que é ensinado pelo professor em sala de aula e o que é aprendido pelo aluno 

estão distantes das atividades que as crianças praticam diariamente com seus pais, ou seja, há a 

necessidade de adequação do currículo programático, o mesmo deve estar inerente a esta forma 

de ensinar e aprender. 

            A comunidade de Nossa senhora das Graças é um pequeno povoado que faz parte do 

recorte geográfico do Zé açu, distante a pouco mais de 17 km da sede municipal de Parintins. 

O termo comunidade aqui utilizado tem por definição a ideia de (MARRIETA, at al, 1999: In: 

SANTOS, (Org.), 2018, p. 67), “como uma importante unidade organizacional, definidora dos 

limites da população e que se faz importante instrumento de cooperação de padrões de consumo 

mais abrangentes 

             A população desta comunidade é de mais ou menos de 75 pessoas divididas em 15 

famílias que habitam no local. O pequeno recorte possui uma igreja católica e conta com 

serviços básicos sócias como energia elétrica proveniente do Programa Federal Luz para Todos, 

serviço de água por meio de um poço artesiano, atendimento médicos ocorrem somente na 

comunidade polo (Comunidade do Bom Socorro). Possui também uma escola que dá 

atendimento aos alunos do ensino fundamental, tema que será debatido em seguida. 

           Com a intenção de compreender a dinâmica da escola sobre a educação, é necessária 

uma breve análise de alguns pontos presentes no projeto político-pedagógico, bem como a 

referência teórica que norteia a proposta da escola. Um ponto importante que constitui a 

organização escolar concerne ao projeto político-pedagógico que, conforme Libâneo 

(2006.p.178) 

 [...] é proposto com o objetivo de descentralizar e democratizar a tomada de decisões 
pedagógicas, jurídicas e organizacionais na escola, buscando maior participação dos 
agentes escolares. Previsto pela nova LDB/96 como proposta pedagógica (art. 12 e 
13) ou como projeto pedagógico (art. 14, inciso I), o PPP pode significar uma forma 
de toda a equipe escolar torna-se co-responsável pelo sucesso do aluno e por sua 
inserção na cidadania crítica. 

 
           Para tal realidade o ensino geográfico busca a relação do vivido no lugar com o suporte 

dos conteúdos científicos e assim superar as barreiras que estão inerentes as dificuldades tanto 

no ensino como no aprendizado dos alunos. A ideia de educação é exposta no corpo do projeto 

político-pedagógico construído para a escola para: Preparação de pessoas capazes de atuar de 

forma positiva na sociedade; Educação que leve o homem a exercer sua cidadania e com 
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cidadania; Escola comprometida com a sociedade, garantindo a estabilidade do ser humano. 

(CEARÀ, 2005 p. 4). 

           Assim todos os agentes educativos possuem um papel importante para a escola, 

destacando o papel da comunidade (pais, mães, familiares dos alunos) que em um contexto 

atualizado encontra-se distante da escola. Mas, como pode a escola ser reconhecida como um 

fator de referência na comunidade? Nestes termos associamos a ideia de Cavalcanti 

(2002.p.72), que discorre que a escola é.  

[...] um espaço de encontro e de confronto de saberes produzidos e construídos ao 
longo da história pela humanidade. A escola lida com a cultura, seja no interior da 
sala de aula, seja nos demais espaços escolares. A geografia escolar é uma das 
mediações através das quais esse encontro e confronto se dão. 

  
         E a escola deve manter uma união entre os agentes com professores e alunos, e assim 

constituir uma Geografia ambiental que pode ser trabalhada como recurso que se agrega para a 

vida, fazendo do autoconhecimento uma possibilidade emancipatória. Landim Neto e Dias 

(2011, p. 03) discorrem da seguinte maneira: 

A Geografia constitui-se uma ciência social e, ao ser estudada, deve considerar o aluno 
e a sociedade em que vive. Não pode ser descontextualizada da realidade do aluno, 
muito menos de difícil compreensão. Ela não pode ser feita apenas de descrições de 
lugares distantes e/ou de fragmentos do espaço. 

 

        Ensinar geografia tem sido, ao longo de muito tempo, um desafio a ser perseguido por 

todos aqueles que estão interessados em qualificar sua prática na escola (GOULART, 2014, p. 

22). Diante das dificuldades expostas o professor busca sempre trazer no tocante a realidade 

dos alunos, pois a mesma oferece um grande aparato que possibilitam o aluno de ver o que 

perpassa na localidade nos diversos contextos. Assim a formação do professor busca um 

propósito de amadurecer as aprendizagens e os saberes articulando aos conhecimentos 

particularizados e que são inerentes do processo de ensinar/aprender.  

        Neste sentido oferecer uma maneira de completar os conteúdos com a realidade e que 

os mesmos são unificados, é colocar os alunos para perceberem seu lugar de vida e assim 

observam as alterações sofridas que ocasionam sérias degradações no solo, nos cursos hídricos, 

na floresta, na fauna aquática e terrestre, impactos socioambientais que são perceptíveis pelas 

crianças nos mais diversos ecossistemas com os quais elas mantêm uma relação de mútuo 

equilíbrio.  

 

4. Mapas Mentais: a representação do lugar que se vive 
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         A realização do trabalho nos convida a vencer o que se costuma fazer todos os dias, 

embora não seja fácil realizar uma educação diferenciada de conhecimento, pois tal fator 

exige de nós docentes sair do comodismo. Superar as dificuldades nas escolas do campo é 

mostrar para os alunos que o seu lugar de vida é uma sala de aula e que o mesmo está 

recheado de alternativas reais e, que por meio deste o professor é capaz de encontrar soluções 

para a falta de recursos didáticos. 

          Os mapas mentais que estaremos interpretando neste trabalho são representações que 

foram feitos pelos alunos do 6º ano ensino fundamental da Escola Municipal Nossa Senhora 

das Graças e que vivenciam este lugar todos os dias. Resultados valiosíssimos e que possuem 

uma riqueza de detalhes no tocante do contexto ambiental da localidade. 

A respeito dos Mapas mentais a professora Amélia Regina faz a seguinte ponderação. 

Os Mapas Mentais, por serem mais do que uma imagem de “sobrevôo” porque são 
representações de quem habita e vive no lugar, nos demonstram que o que neles vem 
representados expressa realmente o lugar como ele é. (NOGUEIRA, 2014, p.197). 
 

          NOGUEIRA, 2014, p. 115, diz ainda que. Os Mapas Mentais são representações do 

vivido, são os primeiros mapas traçados por nós ao longo de nossa história com os lugares por 

nós experienciados. 

 

                 Imagem 2: Representação do lugar de vivência por meio do Mapa Mental pelo estudante   

 
                 Fonte: NATIVIDADE, S. 2019 
 

          O aluno Wagner Araújo de 7 anos representa em seu mapa mental a localidade que ele 

mora com seus familiares, mostra como esta relação entre diversos tipos de vida estão muito 

próximos e que dividem o mesmo espaço ou até mesmo o ecossistema, porém as transformações 
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que o lugar vem sofrendo pode tornar a vida mais complicado. Problemas que na maioria das 

vezes passavam despercebidos e com essa técnica de representação o professor explora ainda 

mais as habilidades de seus alunos e faz os mesmos a criarem um pensamento mais crítico do 

lugar onde ele vive.  

 

                Imagem 3: Mapa Mental da importância do lugar para o estudante (alimentação e o lazer).  

 
                Fonte: NATIVIDADE, S. 2019 
 

          O aluno Henrique S. de Almeida de 7 anos por meio de seu mapa mental representa que 

o lugar onde mora, como fonte de alimentação é o lugar onde seu pai bem como seus irmãos e 

ele próprio pescam para a nutrição de sua família, porém em seu relato diz que os peixes estão 

diminuindo tanto em sua quantidade como em seu tamanho. É o lugar onde podem fazer seus 

momentos de lazer juntos com seus amigos e essa relação muito próxima da natureza torna a 

vida mais saldável. 

O Território é o lugar em que desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os 

poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde a história do homem plenamente se 

realiza a partir das manifestações da sua existência” (Milton Santos, 2002).  

 Nesse sentido o professor que atua na educação no campo pode encontrar no seu lugar 

de trabalho caminhos que facilitem tanto o aprendizado dos alunos bem como meios que deixam 

as aulas mais prazerosas e que prendem os alunos no conteúdo utilizando apenas o seu dia a dia 

e dessa forma contextualiza as problemáticas que perpassam na localidade. 

 A técnica do Mapa Mental faz com que os alunos expressem todo o seu sentimento de 

pertencimento do lugar e que ao passar dos anos se enraíza dentro do seu sentido. Assim o 
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professor encontra maneiras de superar todas as dificuldades que estão presentes no ensino dos 

alunos que moram em áreas rurais. 

 

Considerações Finais 

       Para compreender a percepção que os alunos do ensino fundamental possuem diante das 

transformações no contexto ambiental na localidade do Zé Açu, mais especificamente os 

estudantes da escola municipal Nossa Senhora das Graças, percorremos por caminhos na 

intensão de mostrar formas de ensinar por meio do dia a dia da localidade estudada e de seus 

sujeitos. 

       Neste sentido, as metodologias que envolveram um ensino por meio de pesquisa que se 

baseou na interdisciplinaridade com a participação de todos os sujeitos envolvidos, 

visualizando práticas diferenciadas daquelas já empregadas, possibilitando técnicas bem 

sucedidas e adaptadas a realidade do local. 

       Contudo espera-se com a realização deste trabalho beneficiar o ensino ambiental 

geográfico bem como fortalecer a pesquisa, respeitando as especificidades socioambientais e 

os saberes locais relacionados com práticas sustentáveis. 

       Assim os incentivos governamentais se fazem muito importante para gerar 

possibilidades de novas atividades. Portanto colocamos este trabalho como um referencial para 

apoio teórico em outras obras, onde surgiram novas questões e variáveis mais abrangentes na 

explicação desse processo. 

 

“Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. 
Pessoas transformam o mundo” 

(Paulo Freire) 
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AS PRÁTICAS DO ENSINO DE GEOGRAFIA NAS ESCOLAS PADRE GEROSA E 

PROFESSORA FLORENTINA DAMASCENO: UMA COMPARAÇÃO DO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO. 

 
Andricia Ferreira Santos Oliveira,  

Antonia Elizonete Carvalho da Silva 

Resumo: 

 

Resumo O presente trabalho tem por finalidade relatar as análises dos processos desenvolvidos 

ao longo do ano letivo de 2018 na Escola de Ensino Fundamental Padre Gerosa e na Escola 

Estadual de Ensino Médio Professora Florentina Damasceno, em Santa Luzia do Pará, cidade 

do nordeste paraense. Inicialmente, vale ressaltar a importância da experiência docente na vida 

acadêmica, pois é uma oportunidade de conciliar teoria à prática, e as experiências vividas no 

espaço concedido para pesquisa, proporcionaram uma rica troca de conhecimento entre 

professores e alunos.  Desta forma, foi observada a realidade do ensino nas escolas públicas do 

município de Santa Luzia do Pará, tanto no que é referente à infraestrutura, quanto à 

metodologia de ensino. Além disso, foram identificadas as dificuldades enfrentadas pelos 

professores de geografia no que concerne ao uso de metodologias voltadas para a educação do 

campo e para o ensino de geografia nas turmas do ensino fundamental e médio. Portanto, a 

pesquisa almejou entender as dificuldades encontradas pelos mesmos no ato de ensinar e no 

processo de construção dos conhecimentos geográficos de alunos do ensino fundamental e 

médio, além de identificar o que torna essa formação deficiente no sentido de não conseguir 

relacionar esse ensino com as experiências reais dos discentes das duas escolas, ou seja, 

entendendo a realidade na qual os alunos encontram inseridos por que os professores em sua 

maioria não conseguem trabalhar os conteúdos de geografia dentro de uma lógica de educação 

do campo. É neste contexto, que o trabalho encontra-se sistematizado em cinco capítulos. 

Inicialmente, será feita uma introdução destacando os principais pontos que nortearam a 

pesquisa do trabalho. O capítulo 2 apresentará o conceitual-teórico: o ensino de geografia, que 

fundamentará a ciência geográfica, enfatizando a importância da geografia crítica no processo 

de ensino e aprendizagem. No segundo momento, o capítulo propõe conceitos e estratégias para 

o ensino de geografia, destacando metodologias a serem trabalhadas em sala de aula, e 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 14 – Educação do/no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
7371 

 

estratégias que possam tornar as aulas mais dinâmicas, melhorando a interação entre aluno e 

professor.  O capítulo 3 abordará sobre a educação no campo e o ensino de geografia: o processo 

de ensino-aprendizagem no ensino fundamental na Escola Padre Gerosa, município de Santa 

Luzia– Pará. Nesse capítulo, será feito o estudo de caso sobre o ensino de geografia no ensino 

fundamental, apresentando a contextualização histórica e caracterização da escola onde foi 

realizada a pesquisa, e destacando os dados administrativos e de sua infraestrutura. Nos três 

últimos momentos do capítulo, será feita a análise das práticas de observação, experiências, 

planejamento e avaliação realizadas durante o período de pesquisa, que sintetiza e descreve 

práticas e métodos desenvolvidos dentro e fora de sala de aula no ensino fundamental.  No 

capítulo 4 será abordada a Educação do Campo e o ensino de geografia: o processo de ensino-

aprendizagem no ensino médio na Escola Professora Florentina Damasceno, município de 

Santa Luzia do Pará. Este momento do trabalho tem os mesmos objetivos do capítulo 3, mas 

possui como lócus de pesquisa, a escola e práticas docentes voltadas para os alunos do ensino 

médio. Por conseguinte o trabalho realiza uma abordagem em torno da educação de geografia 

do campo. No primeiro momento, será feita uma contextualização a partir do conceitual-teórico 

a respeito do ensino de geografia do campo e a importância desse diálogo no âmbito escolar, 

tanto no fundamental, quanto no médio, já que os discentes de ambas as modalidades são 

moradores do espaço rural. No segundo momento, será feita a análise sobre o ensino de 

geografia e a realidade docente sobre a educação do campo, comparando os conteúdos 

geográficos do fundamental com o do médio e a partir da utilização de gráficos, construídos 

com informações obtidas através de pesquisas de campo, analisou-se o ensino de geografia a 

partir dos discentes do campo.  No terceiro e último momento do capítulo, será feita a 

abordagem sobre o papel do profissional de Geografia na Sociedade. Neste item, será realizada 

a contextualização sobre a atuação dos professores e o papel desenvolvido por cada um durante 

o período de pesquisa, identificando sua importância e perspectivas para o futuro, além de 

realizar uma análise autocrítica sobre os objetivos e compromissos dos docentes na área do 

ensino de geografia.  Portanto, o principal objetivo desse trabalho é compreender a prática 

docente e as metodologias desenvolvidas para o ensino de geografia pelos professores de cada 

modalidade de ensino. Como objetivos específicos têm-se os seguintes itens: a) Comparar as 

metodologias utilizadas no ensino de geografia, no ensino fundamental e médio; b) Propor 

novas metodologias para o ensino de geografia; c) Analisar as dificuldades enfrentadas pelos 

docentes e discentes no processo de ensino aprendizagem do ensino de geografia; d) Mostrar a 
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opinião dos alunos do ensino fundamental e médio sobre os conteúdos de geografia, mediante 

ao uso de recursos didáticos.  As metodologias utilizadas para a pesquisa em lócus foram 

observações e práticas no âmbito escolar, além da elaboração e aplicação de questionários 

direcionados aos professores e alunos do ensino fundamental e médio, amparados em autores 

que trabalham e pensam sobre a importância do ensino de geografia para os discentes do campo.  

Neste contexto, o presente documento também levará em conta as opiniões de professores e 

alunos coletadas na aplicação de questionários sobre a importância do da disciplina, assim como 

a eficiência das práticas desenvolvidas pelos professores e dificuldades dos discentes na 

aprendizagem dos conteúdos de geografia. 
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UMA ANÁLISE DOS CONCEITOS-CHAVE “PAISAGEM E 

TERRITÓRIO” À LUZ DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRITÍCA, NOS 

LIVROS DA COLEÇÃO NOVO GIRASSOL - saberes e fazeres do campo 

 

Jackeline Silva Alves1;   
Silvaci Gonçalves Santiano Rodrigues2;   

Cláudia Lúcia da Costa3 
 

Introdução 
 
 Nesta pesquisa investigamos os conceitos de paisagem e território, presente nos livros 

didáticos da Coleção Novo Girassol – saberes e fazeres do campo (2014), no componente 

curricular de Geografia, destinado ao atendimento do primeiro segmento do Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano), voltados à Educação do campo, tendo em vista que tal Coleção 

integra o Programa Nacional do Livro Didático do Campo (PNLD – Campo). 

 Face ao exposto, observamos como os conceitos de paisagem e território são 

apresentados e desenvolvidos na obra e se eles contribuem para uma formação crítica dos 

estudantes que vivem no/do campo, conforme pretendido pela Educação do Campo. 

 Num primeiro momento, apontamos os caminhos percorridos pela Educação do Campo, 

situando a necessidade em elaborar materiais didáticos que contemplassem conteúdos e 

abordagens específicas para trabalhar com alunos que vivem no campo. Posteriormente, 

analisamos os conceitos de paisagem e território presentes na Coleção, observando se a forma 

como são apresentados e desenvolvidos pelas autoras possibilitam aos alunos que vivem no 

campo refletir e compreender sobre a complexidade e as contradições que permeiam a 

realidade, e que se expressam na configuração da paisagem, necessitando ser compreendidas 

para além de seus aspectos visíveis (imediatos). 

 Nessa mesma direção, ressaltamos a importância do conceito território para o 

entendimento dos processos sociais que se materializam no espaço geográfico, a saber, tal 

 
1jackgeo17@gmail.com. Docente do Curso de Geografia UEG, Campus Morrinhos. Doutoranda em Educação 
PPGE-UFSCar 
2silvacisantiano@gmail.com. Doutoranda em Geografia/UFG, Regional Jataí.  
3claudiageo@hotmail.com. Docente do Curso de Geografia da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal–
ICH/UFU. Doutora em Geografia.  
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conceito está por toda parte e se revela desde as relações mais simples até as mais complexas, 

podendo ser compreendido como recortes do espaço geográfico apropriado por e a partir das 

relações de poder (RAFFESTIN, 1993). 

 Assim, a forma como esses conceitos são abordados e desenvolvidos pelo professor no 

processo de ensino-aprendizagem, possibilitará ou não, aos alunos compreenderem que as 

relações sociais mais simples como aquelas que se estabelecem em nossas relações familiares, 

até as mais complexas como as que se expressam na apropriação privada dos meios de produção 

e da reprodução das condições materiais de existência, são permeadas por e a partir das relações 

de poder. 

 Uma vez alcançado tal entendimento, o aluno poderá buscar explicações mais 

elaboradas com o auxílio do professor, bem como formular argumentações que possibilitem 

questionamentos mais complexos relacionados aos processos de expropriação social; 

degradação ambiental; conflitos e contradições oriundas das relações de poder; redes de 

circulação de pessoas, mercadorias e comunicação, dentre outros. 

 Assim, considerando a importância da Geografia escolar para a formação de sujeitos 

críticos, e do processo de escolarização para a socialização do saber historicamente produzido, 

é imprescindível que os conceitos basilares desta disciplina sejam desenvolvidos em 

profundidade e de forma contextualizada, mesmo trazendo a realidade vivenciada pelos alunos 

para tornar a reflexão mais tangível. 

 Como bem define Saviani (2016, p. 18) a educação consiste como “[...] o ato de 

produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens.” 

 Conforme assevera Saviani (2016), o papel da educação é tornar os indivíduos 

contemporâneos à sua época, pois, segundo o autor, os membros da espécie humana quando 

chegam ao mundo, encontram um contexto que é resultado de produto histórico, ou seja, 

produto das ações das gerações que nos precederam. Ao desenvolver tal raciocínio, Saviani 

argumenta que ao nascer o indivíduo humano já se encontra determinado em larga escala pelas 

condições do meio físico, que, por conseguinte em nossa época, já foi produzido pelos 

conhecimentos desenvolvidos pela humanidade nos domínios científicos da Geografia, 

Geologia, Agronomia e também pelo complexo das ciências físico-químicas e naturais. 
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 Completando este raciocínio Saviani (2016) acrescenta que o homem não nasce homem, 

ele se forma homem; a saber, o indivíduo não nasce sabendo produzir-se enquanto homem, ele 

precisa aprender a produzir sua própria existência e isto se faz por meio das relações que ele 

estabelece com o meio, via trabalho educativo. 

 Para Saviani (2016), a origem da educação coincide com a origem do próprio homem. 

Nesse sentido, se a existência humana não é algo dado pela natureza, mas que precisa ser 

produzida cotidianamente pelo conjunto dos homens organizados socialmente a partir da base 

da natureza biofísica, entendemos que a Geografia escolar se ensinada numa perspectiva 

histórico-crítica, poderá exercer papel relevante para a formação humana, considerando que o 

espaço geográfico é construído a partir das relações que se estabelecem entre Homem e Meio 

através do trabalho. 

 Por isso, destacamos o papel fundamental dos conceitos de paisagem e território, dentre 

outros conceitos básicos da Geografia, para a leitura da realidade e apropriação do 

conhecimento produzido, formando pensamento crítico, compreendendo a sociedade em que se 

vive e as condições materiais de produção da vida.  

  Nessa direção, a Pedagogia Histórico-Crítica, “[...] entende a educação como 

uma atividade mediadora no interior da prática social global. Como tal, o ponto de partida e de 

chegada da prática educativa é a prática social” (SAVIANI, 2016, p.22). Considerando o 

exposto, destacamos também o importante papel da Geografia crítica e sua prática na escola. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A RECENTE TRAJETÓRIA DA 
EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 Desde os tempos mais longínquos, a Educação brasileira tem sido objeto de contradições 

entre o que se considera fundamental para o processo de emancipação humana e sua efetivação 

prática, haja vista, os antagonismos que tradicionalmente permearam os interesses hegemônicos 

que fundamentam a atuação do Estado brasileiro na elaboração de Políticas e Programas 

Educacionais. 
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 Historicamente, os camponeses4 no Brasil tiveram direitos sociais básicos como o 

acesso a terra, a educação e a saúde negados, ficando esta parcela da população negligenciada 

pelas políticas públicas voltadas à garantia e manutenção de tais direitos. 

  Assim, ao investigarmos os registros que remontam a história da educação 

brasileira, é possível constatar que são muitas as lacunas existentes no edifício desta construção. 

Questões como: Para que serve e a quem serve a educação? necessitam ser levantadas quando 

nos debruçamos a pensar sobre os caminhos tortuosos da educação no Brasil, e mais ainda, 

quando refletimos sobre a educação historicamente ofertada às populações que vivem e 

trabalham no campo brasileiro. 

Alguns avanços no tocante à garantia do direito a educação à população campesina brasileira 

podem ser compreendidos pelo viés das lutas políticas que foram travadas pelos movimentos 

sociais do campo, após a década de 1980 em razão do processo de redemocratização do país. 

 Assim, em vista de situar o leitor sobre a trajetória da Educação do campo, buscamos 

aqui realizar um breve retrospecto sobre a forma como ela vem se constituindo enquanto tal. 

 Pesquisa documental realizada por Santos e Bezerra Neto (2015) a guisa de verificar a 

atuação do Estado brasileiro frente ao atendimento das demandas relativas à educação para as 

populações rurais indicam que 

As primeiras especificações legais destinadas à educação para os sujeitos do meio 
rural se materializam somente com a promulgação da Constituição da República dos 
Estados Unidos do Brasil de 1934 (SANTOS; BEZERRA NETO, 2015, p. 180-181). 
 

 É preciso considerar o contexto histórico-econômico que o Brasil vivia naquele período 

(1930-1945) – Primeiro Governo de Getúlio Vargas, para então, compreendermos a 

‘importância’ dada a educação que deveria ser ofertada aos camponeses. 

 Conforme argumentam Carraro e Fonseca (2003, p. 2-3), o primeiro período do Governo 

Vargas, pode ser lido como um período impulsionador do desenvolvimento econômico 

brasileiro, caracterizado pelo crescimento do setor industrial nacional. Segundo os autores “O 

Governo Vargas em seu primeiro período, teria se voltado conscientemente para a construção 

da indústria no Brasil.” 

 
4Neste texto a utilização do termo camponês faz referência à denominação dada às populações que vivem e 
trabalham no/do campo. Faz-se esta referência, em razão de camponês ser um conceito histórico e político, e que 
pode ser melhor compreendido a partir da leitura de autores clássicos, destacando-se entre eles Karl Kautsky e 
Alexander V. Chayanov, e entre autores contemporâneos brasileiros, Caio Prado Júnior e José de Souza Martins. 
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 Se historicamente o desenvolvimento econômico brasileiro sempre obedeceu a uma 

lógica de exploração dos recursos naturais, cumpre destacar a importância da agricultura 

enquanto base que sustentou e continua a dar dinamicidade à reprodução do capital, é neste 

contexto em que emerge o ruralismo pedagógico5. 

 Bezerra Neto (2017, p. 21) afirma que: 

 

O termo ruralismo pedagógico foi cunhado para definir uma proposta de educação do 
trabalhador rural que tinha como fundamento básico a idéia de fixação do homem no 
campo por meio da pedagogia. Para essa fixação, os pedagogos ruralistas entendiam 
como sendo fundamental que se produzisse um currículo escolar que estivesse voltado 
para dar respostas às necessidades do homem no meio rural, visando atende-lo naquilo 
que era parte integrante do seu dia-a-dia: o currículo escolar deveria estar voltado para 
o fornecimento de conhecimentos que pudessem ser utilizados na agricultura, na 
pecuária e em outras possíveis necessidades de seu cotidiano. 
 

 Com base no exposto, é possível observar alguns aspectos que marcaram a educação 

rural ou o ruralismo pedagógico no Brasil, identificando distinções e aproximações entre a 

educação rural e a Educação do Campo. 

 Caldart (2012, p. 257-258) ressalta que, “O surgimento da expressão Educação do 

Campo pode ser datado”, e nesse sentido continua 

Nasceu primeiro como Educação Básica do Campo no contexto de preparação da I 
Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, realizada em Luziânia, 
Goiás, de 27 a 30 de julho de 1998. Passou a ser chamada Educação do Campo a partir 
das discussões do Seminário Nacional realizado em Brasília de 26 a 29 de novembro 
de 2002, decisão posteriormente reafirmada nos debates da II Conferência Nacional 
realizada em julho de 2004. 
 

 Ao tratar “Sobre a constituição originária da Educação do campo”, Caldart (2009), 

considera que a construção de uma narrativa escrita e refletiva sobre a história da Educação do 

campo, ainda é um trabalho a ser feito, destacando que os registros que remontam tal construção 

são esparsos e fragmentados. 

 Embora a Educação do Campo, ainda seja considerada como um conceito em 

construção, conforme destacou Caldart (2012), ela tem sido objeto de discussão e pesquisas em 

diversas áreas do conhecimento, sendo abordada por referenciais pedagógicos distintos e 

também por concepções teórico-metodológicas diversas. Logo, é possível observar que a opção 

 
5Para  conhecer  mais sobre  Educação  Rural / rura l ismo  pedagóg ico ,  consul te :  Bezerra  Neto  
(2017) ;  Prado (1995) ;  Barreiro  (2006) ,  Barreiro  (2010),  Calazans (1993) .  
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teórico-metodológica adotada para a elaboração do conhecimento, pode em certa medida, 

influir na compreensão da realidade, com reflexos sobre a práxis. 

 Caldart (2009, p. 39) ressalta que a Educação do campo 

[…] nasceu como crítica a realidade da educação brasileira, particularmente à situação 
educacional do povo brasileiro que trabalha e vive no/do campo. Esta crítica nunca 
foi à educação em si mesma porque seu objeto é a realidade dos trabalhadores do 
campo, o que necessariamente remete ao trabalho e ao embate entre projetos de campo 
que têm consequências sobre a realidade educacional e o projeto de país. 

 

 Nessa perspectiva, requisitava-se em sua origem, uma educação que levasse a cabo, os 

processos de formação social das pessoas, que tivesse relação com a cultura, com a formação 

para o trabalho e participação social (KOLLING;CERIOLI;CALDART, 2002). 

 Em certa medida, os movimentos sociais do campo questionavam o modelo de educação 

que lhes era ofertada, ou seja, um modelo de educação pensado para o urbano e que para se 

adaptar à realidade da população campesina era ‘ajustada’. Isso não mais bastava aos povos do 

campo, que passaram então de forma organizada a requisitar por parte do Estado uma educação 

emancipadora e que fosse pensada a partir de suas especificidades. Assim, conforme argumenta 

Caldart (2009, p. 38) 

A Educação do campo se coloca em luta pelo acesso dos trabalhadores ao 
conhecimento produzido na sociedade e ao mesmo tempo problematiza, faz a crítica 
ao modelo de conhecimento dominante e à hierarquização epistemológica própria 
desta sociedade que deslegitima os protagonistas originários da Educação do campo 
como produtores de conhecimento e que resiste a construir referências próprias para 
a solução de problemas de uma outra lógica de produção e de trabalho que não seja a 
do trabalho produtivo para o capital. 
 

 Mesmo que caibam críticas a respeito das contradições intrínsecas às Políticas Públicas 

elaboradas e implementadas pelo Estado para a Educação do campo, há que se reconhecer os 

avanços alcançados6 sobre esta pauta, e o protagonismo representado pelos movimentos sociais 

do campo, notadamente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) nesse 

processo. 

 Nessa direção Bezerra Neto e Bezerra (2011, p. 101) corroboram 

 
6O con tro le  do Estado  nas ações envo lvendo polí t icas  públ icas .  
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O movimento “Por uma Educação do Campo” congrega movimentos sociais que 
lutam pela terra e educação, pesquisadores de universidades consagradas no país, além 
de organismos internacionais que têm defendido a educação em geral e a do campo, 
em particular, e as ações desse Movimento tem conseguido muitos avanços quanto a 
políticas públicas para a educação do campo, colocando os povos do campo na pauta 
das discussões do poder público no Brasil. E nisso está o mérito de sua atuação. 
 

 Como parte das Políticas Públicas voltadas ao atendimento das demandas da Educação 

do campo podemos destacar: o PRONERA, o PROCAMPO, o PRONACAMPO, o PNATE, e 

o PNLD - Campo. 

 A Coleção Novo Girassol – saberes e fazeres do campo integra a segunda edição do 

Programa Nacional do Livro Didático - PNLD – Campo, e nela buscamos investigar a forma 

como os conceitos de paisagem e território são apresentados e desenvolvidos pelo componente 

curricular de Geografia nesta Coleção, observando se tais conceitos dialogam com outros 

conceitos básicos da Geografia (espaço, região, lugar), propiciando aos alunos que vivem no 

campo desenvolverem um pensamento crítico e que lhes possibilite conhecer e compreender a 

sociedade em que vivem, identificando as contradições que por vezes se ocultam sob a 

aparência imediata dos fenômenos. 

 

O PNLD-Campo, os livros didáticos da Coleção Novo Girassol - saberes e fazeres do 

campo, os conceitos de paisagem e território 

 

 O Programa Nacional do Livro Didático pode ser considerado um importante programa 

no âmbito do Ministério da Educação - MEC, responsável pela seleção, aquisição e distribuição 

de livros didáticos para todas as escolas públicas brasileiras. Destarte, o Programa Nacional do 

Livro Didático – Campo, 

[...] em sua segunda edição, tem como objetivo considerar as especificidades do 
contexto social, econômico, cultural, político, ambiental, de gênero, geracional, de 
raça e etnia dos Povos do Campo, como referência para a elaboração de livros 
didáticos para os anos iniciais do Ensino Fundamental (seriado ou não seriado), de 
Escolas do Campo, das redes públicas de ensino (BRASIL, 2016, p. 8). 
 

 O livro didático é um dos recursos mais utilizados pelos professores em sala de aula 

para a elaboração do conhecimento. Em algumas realidades, é o único material didático 

disponível para professores e alunos. Reconhecemos a importância desse recurso como suporte 

tanto aos alunos quanto ao professor, para o desenvolvimento dos conteúdos propostos pelos 

diversos componentes curriculares. Todavia, o livro didático não deve ser utilizado como fonte 
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única de informação, sendo fundamental que o professor lance mão de outros recursos que 

possam subsidiar a produção do conhecimento (SCHAFFER, 1999). 

 Teixeira e Castrogiovanni argumentam que (2016, p. 284) “[...] mesmo com a 

disseminação da informática e os avanços tecnológicos advindos dela os livros didáticos ainda 

assumem um papel de destaque nas políticas educacionais do Brasil.” Assim vislumbrando 

atender as orientações para se fazer cumprir as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica 

nas Escolas do Campo e as proposições da Educação do Campo, em 2013 foi instituído o PNLD 

– Campo, no âmbito do PNL. 

 De acordo com o site institucional do PRONACAMPO, seu objetivo é, 

 

Distribuir materiais didáticos específicos para os estudantes e professores do campo 
que permitam o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem de forma 
contextualizada, em consonância com os princípios da política e as diretrizes 
operacionais da educação do campo na educação básica. (PRONACAMPO, 2016). 
 

 Esses materiais passam pelo mesmo processo de seleção e escolha dos livros didáticos 

utilizados pelas escolas localizadas nas cidades. O primeiro processo de convocação das 

editoras para a inscrição e avaliação das obras didáticas ocorreu em 2013, juntamente com a 

criação do Programa. O segundo processo aconteceu no ano de 2014, sendo as obras 

selecionadas distribuídas em 2016 e válidas durante 3 anos, ou seja até 2018. Em 2013, das 16 

coleções avaliadas, somente duas foram aprovadas, sendo elas: a Coleção Girassol: Saberes e 

Fazeres do Campo, publicada pela Editora FTD e a Coleção Buriti Multidisciplinar, publicada 

pela Editora Moderna. Em 2016 foram aprovadas duas, dentre as quatro coleções avaliadas, a 

saber: Campo Aberto pela Editora Global e Coleção Novo Girassol: Saberes e Fazeres do 

Campo, pela FTD.  

[...] o PNLD Campo se inscreve como uma política pública de reconhecimento da 
Educação do Campo como matriz referencial para pensar o Campo e seus sujeitos, e 
a partir da materialidade das condições da produção e reprodução da vida neste 
território, compreendê-lo como contexto gerador de conteúdos, textos, temas, 
atividades, propostas pedagógicas, ilustrações e organização curricular do livro 
didático (BRASIL, 2016, p. 8). 
 

 No sentido de dar voz às solicitações dos movimentos sociais do campo, e também aos 

intelectuais orgânicos ao movimento, o Estado elaborou e implementou várias políticas 

públicas para a Educação do Campo, desde o final da década de 1990. Todavia, como bem 
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coloca Vieira (2012) é preciso analisar criticamente tais políticas, buscando identificar 

contradições. Nesse sentido, o autor destaca  

Para exemplificar o poder do Estado no sentido de se apropriar do discurso dos 
movimentos sociais, mas ao mesmo tempo (re)definir formas de enfrentamento das 
questões e inibir ações das organizações do campo, pode-se destacar a produção de 
materiais pedagógicos para as escolas do campo (VIEIRA, 2012, p. 4). 

 

Se a Educação do Campo preconiza para a população campesina uma educação que 

permita aos mesmos ter acesso ao conhecimento produzido socialmente, e que para a construção 

do conhecimento sejam considerados os saberes que são próprios destas populações, afim de 

que se elabore uma educação emancipatória, destacamos que os conceitos e conteúdos que são 

trabalhados pelos diversos componentes curriculares precisam dar conta deste desafio. Logo, 

não pode ser uma educação esvaziada de sentido. 

 

A contribuição dos conceitos de paisagem e território para pensar a Educação do Campo 

 

 Para elaborar o seu edifício teórico, a Geografia assim como outras áreas do 

conhecimento científico, utiliza-se de categorias de análise ou conceitos básicos considerados 

fundamentais na elaboração do conhecimento. Na Geografia escolar os conteúdos geográficos 

são também desenvolvidos a partir de tais conceitos. O espaço geográfico se constitui como 

principal objeto de análise da Geografia, todavia, os conceitos de paisagem, território, região 

e lugar são extremamente caros a esta ciência para a leitura e compreensão de seu objeto. 

 A Geografia enquanto ciência, bem como o ensino de Geografia experimentou e 

experimenta mudanças que se mostram como reflexos de uma ciência em evolução. Por longo 

período, críticas foram tecidas à Geografia escolar, por ser apresentar como uma disciplina 

memorativa, ensinada quase sempre de forma tradicional e enciclopédica. 

 No final da década de 1970, Lacoste já questionava o ensino de Geografia alheio à sua 

aplicação prática. Contudo, mesmo diante de tantos avanços, ainda se ensina Geografia como 

se fosse uma disciplina sem serventia, de maneira descontextualizada, e que por vezes não 

permite ao aluno refletir e atuar no seu espaço de vivência na perspectiva da transformação de 

sua realidade social. 

 Da maneira como é ensinada, a Geografia escolar impõe 
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[...] a idéia de que o que vem da geografia não deriva de um raciocínio estratégico 
conduzido em função de jogo político. A paisagem! Isso se contempla, isso se admira: 
a lição de geografia!(LACOSTE, 1998, p. 35) 

 

 Na contemporaneidade, o ensino de Geografia deve possibilitar a formação do aluno 

para o exercício da cidadania, o que só é possível por meio da apropriação da linguagem 

científica e da compreensão dos conceitos geográficos. Assim, ao tratar sobre os conceitos-

chave utilizados pela Geografia, Castro; Gomes; Corrêa (2008, p. 16) afirmam que 

 

Como toda ciência a geografia possui alguns conceitos-chave, capazes de sintetizarem 
a sua objetivação, isto é, o ângulo específico com que a sociedade é analisada, ângulo 
que confere à geografia a sua identidade e a sua autonomia relativa no âmbito das 
ciências sociais. Como ciência social a geografia tem como objeto de estudo a 
sociedade que, no entanto, é objetivada via cinco conceitos-chave que guardam entre 
si forte grau de parentesco, pois todos se referem à ação humana modelando a 
superfície terrestre: paisagem, região, espaço, lugar e território. 
 

 Nesse sentido, é por meio da linguagem conceitual que aluno compreenderá o mundo 

nas diversas escalas. Segundo Thiesen (2011, p. 87) “[...] a apropriação conceitual tem maior 

sentido quando a compreensão se converte em ação e, sobretudo, em comprometimento ético e 

político dos sujeitos.” Assim, entendemos que os conteúdos geográficos e os conceitos básicos 

utilizados pela Geografia escolar, propostos para a Educação do campo, devam ser trabalhados 

com o aluno de modo que este se aproprie de tais conceitos, e a partir de uma compreensão 

mais elaborada, seja capaz de refletir criticamente sobre a realidade objetiva na qual se insere, 

identificando as contradições que permeiam as relações sociais. Entendemos que só assim, far-

se-á cumprir a premissa da Educação do campo, enquanto uma educação emancipatória. 

 Para tanto, o professor não pode ficar preso apenas ao livro didático como ocorre 

comumente na maioria das salas de aulas brasileiras, pois ao utilizar apenas o livro didático, 

corre-se o risco de apresentar definições prontas, por vezes inconsistentes, e isto não contribui 

para compreensão da realidade, comprometendo conseqüentemente a produção do 

conhecimento geográfico no processo de ensino/aprendizagem. Consoante ao argumento 

apresentado por Callai (2010), a função do livro didático vai além do que se tem observado 

constantemente nas salas de aula, como leituras e cópias sem questionar ou discutir as temáticas 

nele propostas. 

 Nesse sentido, a partir da análise realizada junto aos livros da Coleção Novo Girassol – 

saberes e fazeres do campo observamos a forma como os conceitos de paisagem e território 
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são apresentados e desenvolvidos nesta Coleção, examinando se estes dialogam com os demais 

conceitos da Geografia e com a Educação do campo. 

 A Paisagem é dinâmica, pois se constitui a partir da presença em diferentes escalas dos 

elementos naturais e culturais sobre os quais a sociedade atua, podendo modificá-la. Dessa 

forma, apesar de ser também aquilo que a nossa vista alcança, outros órgãos dos sentidos do 

nosso corpo podem auxiliar na apreensão da paisagem, a qual revela e esconde contradições, 

que precisamos conhecer e compreender. 

 Destarte, o conceito de paisagem presente nos livros didáticos, assim como os outros 

conceitos geográficos, não pode ser transmitido como verdade única, devendo ser questionado, 

pois os autores possuem diferentes visões de mundo e se filiam a distintas concepções teórico-

metodológicas, que influenciam na elaboração dos conceitos. 

 O conceito de paisagem é discutido sobre diversas perspectivas teóricas, contudo, 

Entre os geógrafos há um consenso de que a paisagem, embora tenha sido estudada 
sob ênfases diferenciadas, resulta da relação dinâmica de elementos físicos, biológicos 
e antrópicos. E que ela não é apenas um fato natural, mas inclui a existência humana 
[...] (MAXIMIANO 2004, p. 87). 

 

 De acordo com Santos (2008, p. 40) a paisagem pode ser definida como 

 

Tudo aquilo que nós vemos, o que a nossa visão alcança. Esta pode ser definida como 
o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas de volumes, 
mas também de cores, movimentos, odores, sons, etc. [...] A paisagem é um conjunto 
de formas heterogêneas, de idades diferentes, pedaços de tempos históricos 
representativos das diversas maneiras de produzir as coisas, de construir o espaço. 

 

 Com base nessa compreensão, acreditamos que o conceito de paisagem apresentado 

pela geografia nos livros didáticos para a Educação do campo, deve dar conta de mediar a 

elaboração do conhecimento pelo aluno, oportunizando-os a ler criticamente sua realidade, 

compreendendo as contradições intrínsecas à produção do espaço geográfico, e a partir de suas 

ações intervir para transformá-la. 

 O espaço é condição e resultado dos processos sociais, de acordo com Santos (1978). 

Espaço e território vão assumindo diferentes significados historicamente, de acordo com as 

formas e funções consideradas dentro de um processo. Para Santos (1978), “a utilização do 

território pelo povo cria o espaço” e, a partir dessa compreensão, entende-se que o território 

segue além das relações de poder que envolvem uma área delimitada, existindo ainda, um 
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conjunto de atores e ações diversas que se territorializam, envolvendo relações sociais 

complexas. De modo que, o autor utiliza das categorias forma, função, estrutura, processo e 

totalidade para retratar a complexidade dada para a análise geográfica da realidade. O espaçoé 

produto e condição da dinâmica socioespacial. 

 O território apresenta elementos fixos, resultantes da ação do homem e de seu trabalho, 

bem como relações sociais e diferentes formas de ocupação e produção; corresponde ao recorte 

do espaço pelo processo de formação de um Estado-nação. O território é o palco da proliferação 

do capital, espaço apropriado pelos agentes do capital através da divisão social do trabalho, é 

uma fração do espaço local articulada ao mundial. 

 Considerando os conceitos de espaço, paisagem e território como conceitos importantes 

e basilares na leitura da realidade à luz da ciência geográfica, é que se analisou, nessa pesquisa, 

como esses conceitos são trabalhados na Coleção em tela, entendendo o papel da Geografia 

escolar no sentido de possibilitar a compreensão das relações sociais e do modo de produção 

em que vivemos, de modo a munir os estudantes dos conceitos chave dessa ciência que lhes 

permitam, se apropriando desse conhecimento construído, compreender a realidade em que 

vivem conectando-a à totalidade, abstraindo e refletindo à luz dos conceitos e, possibilitando 

aos mesmos, elaborar uma síntese sobre suas condições materiais de vida, os limites e as 

perspectivas. Assim, a geografia pode contribuir, para a elevação do pensamento crítico. 

 

Os conceitos de Paisagem e Território na Coleção NovoGirassol –saberes e fazeres do 

campo 

 

 A Coleção Novo Girassol – saberes e fazeres do campo é composta por 11 volumes, 

que contemplam as disciplinas de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências 

e artes, direcionados ao atendimento do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano). É uma Coleção 

Seriada, multidisciplinar e organizada por áreas de conhecimento. Em conformidade com o 

Guia PNLD-Campo 2016, 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD Campo), em sua segunda edição, tem 
como objetivo considerar as especificidades do contexto social, econômico, cultural, 
político, ambiental, de gênero, geracional, de raça e etnia dos Povos do Campo, como 
referência para a elaboração de livros didáticos para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental (seriado ou não seriado), de Escolas do Campo, das redes públicas de 
ensino. (BRASIL, 2016, p. 8) 
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 No quadro 1 observa-se a distribuição nos livros destinados ao atendimento de alunos 

do 1º ao 5º ano (Ensino Fundamental I) e das Unidades temáticas contempladas pelo 

componente curricular de geografia. 

NOVO Girassol – saberes e fazeres do campo 

ANO  Disciplinas Conteúdos 

1º ano 

Nessa Coleção o livro do 
contempla basicamente os 
componentes curriculares de 
português e matemática. 

Letramento e 
Alfabetização” e 
“Alfabetização 
Matemática”  

O componente Curricular de Geografia 
não é contemplado nesse volume. 

 

2º ano 
Destinado ao 2º ano do 1º 
segmento do Ensino 
Fundamental 

Letramento e 
Alfabetização 
Geografia e História 

O Componente 
Geografia está 
organizado em quatro 
unidades, que tratam 
das seguintes 
temáticas 

 

Unidade I – “O Campo: meu lugar” 

Unidade II – “As riquezas da terra” 

Unidade III – “Comunidades 
Campesinas” 

Unidade IV – “Entre o Campo e a 
Cidade” 

*Cada uma das referidas Unidades, se 
desdobram em três Capítulos, cada uma 
delas. 

 

3º ano 

 

 

 

 

Destinado ao 3º ano do 1º 
segmento do Ens. 
Fundamental  

Língua Portuguesa; 
Geografia; 
História 

O Componente 
Geografia está 
organizado em quatro 
unidades, que tratam 
das seguintes 
temáticas: 

 

 

Unidade I – “O Campo, meu lugar” 

Unidade II – “As riquezas da terra” 

Unidade III – “Comunidades 
Camponesas” 

Unidade IV – “Entre o campo e a 
cidade” 

*Cada uma das referidas Unidades, se 
desdobram em três Capítulos, cada uma 
delas. Os Capítulos por vez se 
desdobram em subtópicos, que 
percebemos são aprofundados à medida 
em que se avança a série. 

4º ano 

 

 

 

Destinado ao 4º ano do 1º 
segmento do Ens. 
Fundamental 

 
Língua Portuguesa; 
Geografia; 
História 

O Componente 
Geografia está 
organizado em quatro 
unidades, que tratam 
das seguintes 
temáticas: 

 

Unidade I – “Lugares e Paisagens” 

Unidade II – “Terra, Trabalho e Renda” 

Unidade III – “As Populações do 
Campo” 

Unidade IV – “O município: território do 
Campo e da Cidade” 
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*Cada uma das referidas Unidades, se 
desdobram em três Capítulos, cada uma 
delas. Os Capítulos por vez se 
desdobram em subtópicos, que 
percebemos são aprofundados à medida 
em que se avança a série. 

 

 

 

5º ano 

 

 

 

 

 

 

Destinado ao 5º ano do 1º 
segmento do Ens. 
Fundamental 

 

Língua Portuguesa; 
Geografia; 
História 
O Componente 
Geografia está 
organizado em quatro 
unidades, que tratam 
das seguintes 
temáticas: 

 

 

Unidade I – “Lugares e Paisagens” 

Unidade II – “Terra, Trabalho e Renda” 

Unidade III – “As Populações do 
Campo” 

Unidade IV – “O município: território do 
Campo e da Cidade” 

*Cada uma das referidas Unidades, se 
desdobram em três Capítulos, cada uma 
delas. Os Capítulos por vez se 
desdobram em subtópicos. 

QUADRO 1 – Distribuição da Unidades temáticas para o componente curricular de geografia nos livros para a 
Educação do Campo no Ensino Fundamental I. 
Fonte: NOVO Girassol – saberes e fazeres do campo, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano. 2014. Org: ALVES, J. S. (2018) 
 
 Um aspecto interessante na organização e apresentação dos livros didáticos que compõe 

a Coleção, é que os componentes curriculares aparecem sempre na mesma disposição, ou seja, 

em todos os livros a Geografia inicia-se na página 104 e termina na página 144. Outra 

característica que facilita a localização do componente curricular de Geografia é o destaque 

para a cor alaranjada na orelha das páginas. A forma de organização do material facilita o 

manuseio do livro pelos alunos auxiliando também o trabalho do professor no caso do 

atendimento em salas multisseriadas. 

 Ao observarmos o livro destinado ao 2º ano (Ens. Fund. I), constatamos que a ênfase 

recaí sobre o conceito de lugar e alfabetização cartográfica. O conceito de paisagem aparece 

em poucas chamadas e não dialogando com demais conceitos, correlações essas que 

entendemos poderiam ter sido estabelecidas. Os conceitos são apresentados de forma 

superficial e isolada. 

 As figuras utilizadas para ilustrar os temas abordados não representam a diversidade e 

a complexidade do campo brasileiro. Sob este aspecto em particular e considerando o potencial 

das imagens para a representação da paisagem entendemos poderia ter sido melhor explorada 

se as figuras utilizadas tivessem chamado para si a significação do conceito relacionando aos 

conteúdos propostos. A exemplo do exposto, destacamos as figuras que ilustram a plantação de 
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arroz (tabuleiros) na p. 120; o trabalho do vaqueiro (lacticínio) p. 119, a forma de organização 

das comunidades campesinas, conforme observa-se na p. 127. 

 Na apresentação da Unidade I do livro destinado ao 3º ano (Ens. Fund. I), p. 105, aborda-

se o conceito de paisagem com foco nas características das paisagens, “quando você caminha 

pelos campos ou pelas cidades, você vê diferentes paisagens onde cada uma tem uma forma de 

ser, uma característica. O campo tem múltiplas paisagens.”  

 Em outro excerto no capítulo 2, p. 109: “O lugar onde você mora tem muitas paisagens. 

Essas paisagens são formadas por elementos naturais (da natureza) e culturais, que são aqueles 

criados pelos seres humanos, de acordo com suas necessidades. No campo as paisagens têm 

mais elementos naturais do que na cidade. As paisagens apresentam muitas modificações 

realizadas pelos grupos humanos.” 

 No capítulo 2 da Unidade III, p. 128: “Há áreas no campo pouco transformadas pelas 

atividades humanas. Mas há outras em que os recursos naturais foram tão afetados que a 

paisagem original já foi bastante alterada.” 

 Na Unidade IV, p. 134, o conceito de paisagem aparece no seguinte texto: “entre o 

campo e a cidade existem muitos lugares e paisagens construídos com base no modo de vida e 

nas necessidades das pessoas.” 

 No livro do 4º ano, a Unidade I é intitulada “Lugares e Paisagens”, e o primeiro Capítulo 

“Paisagens em transformação”; todavia, a conceituação apresentada limita-se a apresentar as 

diferentes paisagens que são formadas pela associação entre elementos do meio físico, 

associados aos elementos sociais ou culturais. O conceito foi apresentado de forma reduzida, a 

saber, tal conceito é dinâmico e nos auxilia a compreender o espaço geográfico para além do 

que a nossa visão alcança. As alterações que se processam na paisagem ocorrem por intermédio 

da ação humana, e ou decorrem da própria dinâmica interna da natureza. Ademais, devemos 

considerar que os outros órgãos do sentido também nos possibilitam apreender a paisagem, e 

nesse aspecto devemos considerar aqueles alunos que por alguma razão possam ser privados 

do sentido da visão. 

 As figuras que ilustram o texto são referências que transcende o local, referindo-se a 

“lugares” ‘conhecidos’ nacionalmente. Nesse caso, entendemos que o professor precisará 

lançar mão de exemplos locais e também regionais, e junto dos alunos elaborar de modo mais 

consistente o conceito em questão, a partir de referenciais conhecidos por seus alunos, podendo 
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até mesmo estabelecer comparações. Em certa medida, as autoras buscaram mesmo que de 

forma rápida tratar sobre as mudanças que ocorrem na paisagem em razão da própria dinâmica 

dos elementos da natureza, quando tratam, por exemplo, sobre o efeito do clima na configuração 

das paisagens, o efeito das chuvas na modificação da paisagem, ou ainda na organização social 

dos lugares. Quando tratam sobre a forma como os distintos grupos sociais organizam o espaço 

geográfico, apesar de chamarem o conceito de paisagem, tratam o lugar e paisagem como 

equivalentes, e nesse caso em particular o conceito território poderia ter sido utilizado 

considerando as relações de poder que perpassam as relações entre grupos sociais distintos. 

 Observamos nesse livro que o conceito de paisagem deveria ser melhor explorado, tendo 

em vista, a possibilidade de estabelecer conexões entre os conceitos e a Unidades de ensino 

propostas. 

 No livro do 5º ano na Unidade I, p. 105, intitulada: “Lugares e paisagens”, o texto aborda 

o conceito dizendo: “As paisagens são formadas por elementos naturais e elementos sociais 

modificados pelos grupos sociais e pela própria ação da natureza ao longo do tempo. [...] a ação 

humana nas paisagens pode acarretar serias consequências para a vida planetária.” 

 Embora ao falar de paisagem se mencione o aspecto humano, os textos em que aparecem 

os conceitos são aqueles mais voltados à geografia física. No primeiro capítulo da Unidade I na 

p.106, o conceito aparece da seguinte maneira: “Ao longo de sua história o Brasil vem passando 

por transformações políticas, sociais e culturais que se refletem em suas paisagens. “[...] Mas 

vale lembrar que, mesmo com o passar do tempo, há muitas cidades brasileiras que apresentam 

poucas alterações em suas paisagens naturais e culturais.” 

 Ao fazer referência ao relevo na p. 108, o conceito de paisagem é abordado na 

concepção da transformação que ocorre na superfície terrestre, a partir dos agentes internos e 

externos. Assim as autoras colocam: “[...] as enxurradas carregam objetos, troncos de arvores, 

plantas, solos e outros materiais de um lugar para outro alterando as paisagens por onde passam 

e construindo novas paisagens.” 

 Na p. 109, ainda no mesmo capítulo ao fazer referência ao “caminho das aguas”, 

também é abordado a “formação” de paisagens. “[...] à medida que as águas ganham força nos 

terrenos mais inclinados, vão esculpindo o relevo formando vales. Levados pelas águas, os 

sedimentos se fixam nos lugares mais baixos, formando outras paisagens.”  
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 O capítulo 3, p. 111: “A paisagem no campo, percebemos com mais frequência 

elementos naturais, diferentes das paisagens urbanas.” 

 Apesar do termo paisagem aparecer varias vezes nos livros de Geografia da Coleção 

Novo Girassol – saberes e fazeres do campo (2º ao 5º ano do Ens. Fund. I), não constatamos 

aprofundamento na elaboração do conceito nos livros pesquisados. 

 Na inferência que se faz sobre diferentes paisagens, observamos uma valorização das 

representações do campo em que se desenvolve as atividades relacionadas ao agronegócio, em 

detrimento, do campo em que se desenvolve a pequena produção, a agricultura familiar, as 

hortas comunitárias, a agricultura orgânica, os pequenos roçados, em que estão os pequenos 

currais e a ordenha ainda acontece de forma manual, etc.  

 Nesse sentido, entendemos que não só a parte textual apresenta fragilidades, como 

também as imagens que ilustram a obra precisam ser observadas com maior critério e 

criticidade, pois a Educação do campo desde sua origem, tem como premissa uma educação 

que contemple as especificidades que ocorrem no campo brasileiro (que é diverso) e que 

questione os modelos historicamente impostos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

 Embora reconheçamos a importância das Políticas Públicas elaboradas e implementadas 

para a Educação do Campo no Brasil, destacando nesta pesquisa a importância do PNLD – 

Campo na elaboração de materiais didáticos que atendam as especificidades e particularidades 

do campo entendemos ser relevante a constante observação sobre a consistência dos conteúdos 

apresentados por estes materiais. 

 Na investigação empreendida observamos apenas os conceitos de paisagem e território, 

constatando que a forma como tais conceitos são apresentados e desenvolvidos nos livros 

pesquisados, mostram-se insuficientes, se consideramos a necessidade de fomentar bases que 

permitam desenvolver um pensamento crítico. 

 Da forma como os conceitos de paisagem e território são abordados se o professor não 

possuir formação específica em Geografia, corre-se o risco de reproduzir apenas aquilo que está 

posto no livro, sem que se estabeleçam maiores reflexões acerca da mediações que se 

desdobram da relação Homem/Meio. 
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 De forma geral, concluímos destacando que nos livros que compõe a Coleção os 

conceitos de paisagem e território, são abordados de forma frágil, superficial, mostrando-se 

insuficiente quando pensamos a necessidade de uma formação que permita aos alunos 

compreender e questionar as relações e contradições  resguardadas na paisagem, associando 

para tanto saberes historicamente produzidos (saber objetivo) estabelecendo conexões com os 

conceitos basilares da Geografia e que nos ajudam a compreender o espaço geográfico. 

 Apenas elaborar um material didático específico para as escolas do campo, em 

substituição aos materiais didáticos que num outro momento eram ‘ajustados’ a realidade do 

campo, não resolverá o problema. Solicita-se uma formação escolar que além de tratar sobre o 

conhecimento produzido historicamente, permita aos alunos do/no campo compreender e 

questionar as relações e contradições que estão resguardadas na paisagem e que configuram 

distintos territórios, apontando a necessidade de estabelecer conexões com os demais 

conceitos-chave utilizados pela Geografia. 
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POR UMA EDUCAÇÃO DO CAMPO  
atividades do grupo GERSAPT no Território Quilombola de Jambuaçu – Moju 

(PA) 

Sávio Levi Moraes Lima1 
Tássia do Rego Luz2 

Deisiane Cardoso de Souza3 
 

Introdução 

O contexto educacional no Brasil, retrata desde sua existência realidades bastante 

complexas, mostrando as falhas nas Políticas Públicas, ocasionadas por elementos distintos que 

afeta diretamente os sujeitos na sociedade. É notório que um dos principais desafios apresentado 

é a grande extensão territorial que o país tem, com grande predominância do meio Rural em 

seu Território, espaços esses que muitas vezes são isolados ou excluídos do desenvolvimento 

ou questões sociais das outras regiões. 

É perceptível que está instaurado uma crise na Educação no Brasil, tendo em vista que 

isso acarreta índices baixos a um bom tempo no âmbito educacional. Assim, a possível escassez 

de Políticas Públicas adequadas que busque garantir a permanência dos educandos até sua 

formação por completa, a falta de investimentos corretos, de estruturação, de materiais didáticos 

e metodológicos, carências de profissionais capacitados e uma muitos outros desafios, expõe a 

fragilidade do ensino público no país, particularmente no meio Rural? Quais caminhos seguir 

e elementos existentes para mudar essa realidade da Educação? Portanto, buscou-se reunir 

dados/informações no decorrer da pesquisa com o propósito de sanar tais questionamentos e 

outros que por ventura venha surgir. 

O objetivo em analisar o contexto da Educação Pública no Brasil, visa alcançar 

exatamente a identificação de sérios problemas enfrentados em sua implementação, o que tem 

influenciado diretamente o sistema educacional, principalmente quando se trata do meio Rural 

e da realidade dos Camponeses. Um dos passos a ser realizado para solucionar os desafios 

expressado no objetivo geral da pesquisa, é apresentar a Educação do Campo como uma das 

principais ferramentas de inclusão social dos sujeitos do Campo na sociedade atualmente, que 

 
1 Cursan. Bacharelado em Geografia (PRONERA) / Universidade Federal do Pará – Email: saviolmlima@gmail.com.  
2 Cursan Bacharelado em Geografia (PRONERA) / Universidade Federal do Pará – Email: tassialuz22@gmail.com.  
3 Cursan. Bacharelado em Geografia (PRONERA) / Universidade Federal do Pará – Email: 
deisinha33ascj@yahoo.com.br.  
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busca tornar os sujeitos protagonistas das suas ações. E por último, analisar as iniciativas do 

Grupo de Estudos das Relações Socioambientais e Povos Tradicionais (GERSAPT), no 

Território quilombola de Jambuaçu, no município de Moju (PA), fomentando a construção de 

ferramentas coletivas. Para tanto, é fundamental que os sujeitos, as Comunidades Tradicionais, 

os Movimentos Sociais, organizações se posicione a favor de uma Educação que historicamente 

os é negada, uma Educação que realmente valorize as demandas dessas populações, suas raízes, 

incentive o fortalecimento das suas identidades culturais. 

De forma geral, o Estado Brasileiro vem implementando uma Educação Pública de 

forma desigual e nada apropriada paras as regiões. O que se ver ao longo dos tempos, é um 

processo de ensino voltado na lógica da reprodução conteudista, da formação de mão de obra 

barata, sem respeitar ao mínimo os sujeitos que estão sendo assistidos. Essa pesquisa foca em 

estudar a Educação Pública no Brasil, buscando apontar seu contexto histórico de forma geral 

dando ênfase para o método de Educação Rural; evidenciar o novo paradigma de Educação do 

Campo, que nasce principalmente das lutas do sujeitos e Movimentos Sociais, como um novo 

processo educacional que busca assegurar metodologias que respeite a realidade de cada sujeito 

assistido, tendo como importância sua implementação no Campo; e por fim, mostrar exemplos 

de ações inclusivas na sociedade, com base na Educação do Campo, abordando as iniciativas 

no Território Quilombola de Jambuaçu, realizadas pelo Grupo de Estudos das Relações 

Socioambientais e Povos Tradicionais  (GERSAPT), o qual atua partindo dos princípios básicos 

de respeito às singularidades dos sujeitos. Tais iniciativas, foram realizadas através de 

atividades, as quais estão voltadas para a pesquisa relacionada tanto aos aspectos ambientais, 

como também as relações sociais e culturais ocorridas dentro das Comunidades Tradicionais. 

Educação Pública no Brasil: breve contextualização histórica 

A Educação Pública no Brasil vem perpassando por uma sucessão de problemas nas 

últimas décadas, apresentando desafios de várias ordens, sendo elas sociais, estruturais, 

financeiras, pedagógicas e culturais. Estes desafios são tão grandes, que influenciam muito no 

desenvolvimento educacional Brasileiro, pois ao se fazer uma comparação em relação aos 

outros países do mundo, o Brasil acaba ocupando as últimas posições a níveis educacionais há 

um bom tempo. "Infelizmente, a qualidade da escola Pública no Brasil tem sido motivo de 

preocupação, tanto do governo quanto da sociedade, pois as várias tentativas de melhorá-la 

ainda não surtiram efeito" (BASTOS, 2017, p. 40).  
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Pode-se dizer que ao serem considerados esses fatores, é necessário enfatizar que a 

Educação é tida como um direito universal na sociedade. Nesse sentido, fica claro que a mesma, 

deveria ser assegurada a todo e qualquer cidadão a partir de uma determinada faixa etária de 

idade. Não é exagero afirmar que, este é um dos principais exercícios de cidadania na sociedade. 

Infelizmente, não é isso que se pode presenciar no país, pois, como bem nos assegura Iosif 

(2007, p. 55),  

A Educação Brasileira está em crise! Melhor dizendo, a Educação no Brasil sempre 
esteve em crise. O país nunca soube cuidar com propriedade da Educação do seu povo 
e agora está começando a pagar um alto preço por essa falta de cuidado com a 
Educação. A Educação atual ofertada no cenário das escolas Brasileiras, que segundo 
sua legislação educacional, deveria primar pelo exercício da cidadania, não consegue 
fazer com que grande parte dos alunos aprenda a ler e a escrever e, muito menos, 
formar sujeitos críticos e capazes de se organizar coletivamente em prol dos direitos 
de cidadania. 
 

É interessante, aliás, enfatizar que é fácil identificar que há uma crise existente no 

Serviço Público Educacional Brasileiro, no qual, está sendo ocasionada por uma série de 

fatores, em que, principalmente entra em evidência, as inconsistências nas Gestões Públicas a 

nível Nacional, Regional e Municipal, mas há um fato que se sobrepõe, que são os ataques nas 

Políticas Públicas ocasionados pelos maus direcionamentos e/ou cortes de verbas destinadas à 

Educação Pública. Desta forma, é possível entender a partir desses exemplos, os constantes 

descasos, rupturas e retrocessos que o país vem sofrendo a partir dessas violentas medidas, 

ocasionadas pelos (des)governos, que acabam impactando, profundamente, a vida dos sujeitos, 

principalmente das classes mais baixas, e por ventura, boa parte campesina.  De acordo com 

Azevedo (2018),  

Além do espantoso número de jovens que não têm a oportunidade de ingressarem nos 
processos da Educação formal, é alarmante a quantidade dos que já abandonaram as 
salas de aula. Percebe-se que o mundo da Educação é um dos que mais são impactados 
pelos “desgovernos”, com pessoas despreparadas ocupando cargos de gestão. Mesmo 
diante de graves erros, insistem nos equívocos, preocupando-se apenas com a 
manutenção do próprio cargo. A incompetência aliada à falta de capacidade para uma 
autocrítica produz passivos. Corroem não apenas os funcionamentos institucionais, 
mas também causam um vício – a “síndrome da desconexão”. O sintoma é a 
incapacidade para enxergar os males que certos processos causam na vida de 
organizações e indivíduos (p. 1).  

 
O mais preocupante, de tudo, conforme mencionado por Azevedo (2018), é constatar 

que essas decisões acabam partindo daqueles que se denominam representantes do povo, para 

sanar seus próprios interesses políticos. Nesse sentido, os interesses ideais para a sociedade não 
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são levados em conta, o que acaba influenciando na desigualdade e alimentando a corrupção 

que a cada dia se apresenta mais nítida e crescente no Brasil. 

Neste contexto, se há descaso na gestão de cargos administrativos, no qual, na maioria 

das vezes, assumem pessoas despreparadas ou sem qualificação nenhuma para o cargo elegível, 

a sociedade em si acaba sofrendo muito com isso, pois, ao serem trazidos para atuar na 

Administração Pública da Educação, esses sujeitos, em sua maioria, não elaboram Políticas de 

fomento e ampliação do processo educacional de qualidade, que venha garantir infraestrutura, 

recursos didáticos e principalmente acessibilidade tanto para o educador quanto ao educando, 

sejam estes do Campo ou da Cidade. Isso acaba sendo um dos fatores primordiais que nos 

remete "[...] há um grande consenso no que diz respeito à baixa qualidade do ensino nas escolas 

Públicas do nosso país" (BASTOS, 2017, p. 40). O que, lamentavelmente, nos faz acreditar 

que, em tese, esse quadro está muito longe de mudar. 

De acordo com Silva e Formigosa (2016), por mais que alguns governantes tenham 

buscado a expansão do ensino em todos os níveis no país, historicamente, tal objetivo não vem 

sendo alcançado, pois ainda é nítida a desigualdade educacional apresentada tanto no âmbito 

regional quanto local, seja no espaço Urbano e/ou Rural, e, para além disso, expande-se para o 

contexto de gênero e etnia, como veremos mais à frente. Segundo Barros (2006 apud SILVA e 

FORMIGOSA, p. 144), “o que se observa é um modelo educacional precário, marcado, 

geralmente, por uma escola multisseriada, sem espaços adequados, com pouca ou nenhuma 

infraestrutura, além de um currículo deslocado do contexto sociocultural dos alunos”. Por todas 

essas razões, o índice de abandono escolar e consequentemente o analfabetismo é muito grande, 

considerando todos esses desafios apresentados até aqui. 

É preciso evidenciar que a quantidade de cidadãos para ingressar na Educação acaba 

sendo muito elevado, onde, desta forma o Brasil sofre para oferecer a escolarização de 

qualidade a todos, o que acaba provocando o inchaço dos índices do analfabetismo na 

sociedade,  

[...] apesar de os índices de analfabetismo terem caído e do acesso à escola terem alcançado um 
avanço considerável, percebe-se uma queda vertiginosa na qualidade educacional Brasileira. 
Ressalta que os dados do Sistema Nacional de avaliação da Educação Básica (SAEB) vêm 
evidenciando que não houve, nos anos 90 a troca da quantidade pela qualidade. Subiu a 
quantidade, tanto no aumento do acesso como na velocidade do avanço dentro do sistema, sem 
que tenha ocorrido o mesmo com a qualidade. Além de alfabetizar menos, o Brasil alfabetizou 
com pior qualidade do que a maioria dos países do mundo. Quanto mais ofereceu Educação às 
massas, mais deteriorou sua qualidade. (IOSIF, 2007, p. 55).  

 
Reforçando o pensamento, Brito (2017, p. 30), evidencia que,  
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Após longas análises sobre a Educação Rural, percebe-se que essa Educação, 
historicamente, está a serviço do Capitalismo, afirmando o projeto de Educação para 
o Campo por meio de programas assistencialistas e com finalidades específicas para 
a reprodução do Capital.  
 

Desta forma, as autoras deixam claro, a forte influência do Capital no sistema 

educacional, o que nos levam a pensar alternativas o quanto antes, para de alguma forma, mudar 

este cenário, tendo em vista que o Brasil precisa avança e melhorar muito a situação da 

Educação Pública no país. É necessário salientar que o Estado-Nação tem o dever de garantir 

subsídios para manter os educandos dentro das escolas, pois, na constituição, no capítulo da 

Educação, está previsto que “a Educação é um direito de todos e dever do Estado” (art. 205), 

sendo assim, é necessário garanti-la com qualidade, adequando-a com a realidade de cada um, 

respeitando as peculiaridades de cada sujeito na sociedade.  

Essa, porém, é uma tarefa que não é nada fácil, considerando a atual conjuntura que o 

país se encontra hoje. Sabendo que atualmente a Educação é compreendida como um negócio, 

principalmente pelos grandes empresários do ramo, é nítido o crescimento gradativo, tanto no 

número de escolas como de universidades privadas, tendo em vista que isso vem chamando a 

atenção de uma boa parte da sociedade, principalmente pela carência de vagas no ensino 

Público. 

Por todas essas razões, é notório a importância de haver mudanças que visam abranger 

as especificidades de todo ou qualquer grupo da sociedade. Assim, é necessário compreender a 

mensagem de Mészáros (2004), que enfatiza em sua tese que “a Educação não é uma 

mercadoria”. Espera-se, dessa forma, que as esferas governamentais possam vir a construir 

Políticas Públicas, principalmente para a Educação, a partir dessas reais realidades que se 

apresentam na sociedade, dando ênfase à situação do Campo. Com isso, é fundamental ressaltar 

que, é preciso haver uma maior valorização do povo, buscando respeitar suas realidades e 

diferenças. 

Educação do Campo: marco das lutas dos Movimentos Sociais Camponeses  

No tópico anterior, foi abordado um breve contexto histórico da Educação Pública no 

Brasil, tendo como reflexões, as atuais condições da mesma oferecida pelo Estado, com base 

nas Políticas Públicas desenvolvidas e implementadas na sociedade, analisando a situação 

caótica que a mesma se apresenta, principalmente para os sujeitos do Campo.  
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A partir daqui, daremos continuidade, na contextualização histórica, dando ênfase na 

Educação do Campo, partindo-se do princípio de que, atualmente, esta é uma das principais 

ferramentas de inclusão social dos sujeitos do Campo na sociedade, advinda das grandes lutas 

promovidas pelos Movimentos Sociais, principalmente pelo Movimento dos Trabalhadores 

Sem Terra (MST).  

Nos últimos treze anos, os Movimentos Sociais e sindicais rurais organizaram-se e 
desencadearam um processo nacional de luta pela garantia de seus direitos, 
articulando as exigências do direito à terra com as lutas pelo direito à Educação. Esse 
processo nacionalmente se reconhece como Movimento de Educação do Campo. Sua 
novidade se refere principalmente ao protagonismo de sujeitos que não haviam antes 
ocupado a cena educacional Brasileira: os trabalhadores rurais. É em função desse 
protagonismo que o conceito Educação do Campo se vincula necessariamente ao 
contexto no qual se desenvolvem os processos educativos e os graves conflitos que 
ocorrem no meio Rural Brasileiro, em decorrência dos diferentes interesses 
econômicos e sociais em disputa pela utilização desse Território. (MOLINA; 
FREITAS, 2011, p. 18). 

 
Ao tratarmos de Políticas Públicas nesse contexto, é necessário enfocar que a mesma 

trata “[...] de contemplar as especificidades socio-históricas que foram impressas nas trajetórias 

pessoais e coletivas de exploração e opressão vividas pelos sujeitos que demandam esses 

direitos” (MOLINA; FREITAS, 2011, p. 22). Nesse sentido, é possível afirmar também, que 

essas Políticas Públicas, devido a uma série de fatores, não têm atendido os sujeitos do Campo 

e muito menos atuado para uma Educação do Campo, pois não é benéfico para a elite, dá 

subsídios e munir os Camponeses de conhecimentos. 

É importante considerar que as poucas vezes que a Educação do Campo esteve 

presente nas pautas das Políticas Pública, esta foi pensada de forma generalizada, 

desassociando-a dos reais ideais e perspectivas, pois o objetivo da elite é transformá-la em um 

sistema de ensino tradicional, que não venha oferecer condições adequadas para a obtenção de 

conhecimentos, e ainda, negando-os uma formação cidadã, pautada na Educação do Campo e 

seus princípios básicos, ou ainda desvalorizando os sujeitos e não atendendo assim as 

“singularidades e particularidades nas quais essa, se materializa” (MOLINA; FREITAS, 2011, 

p. 22). É interessante, considerar que os princípios da Educação tradicional, instaurada 

historicamente na sociedade, segue uma lógica de que, segundo Beltrame (2009, p. 18),  

(...) no Campo ela introduz na experiência educativa elementos culturais e 
perspectivas de vida diferentes daqueles do universo Camponês, o que favorece a 
própria negação desse universo, seu esvaziamento cultural e simbólico, provocado 
pela expressão de sentimentos e valores que não fazem parte da socialização para o 
mundo Rural. Nesse espaço em que o indivíduo reelabora a maneira de expressar sua 
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natureza pessoal e social, esses homens e mulheres são levados a assimilar outros 
referenciais culturais, no bojo dos conhecimentos que adquirem. 

 
Não restam dúvidas de que durante décadas, o modelo educacional que imperava era 

o da Educação Rural, contexto esse que mudou a partir das insurgências, principalmente dos 

Movimentos Campesinos, frente a este sistema educacional, o qual excluía o sujeito do Campo 

de seus direitos básicos de conhecimentos, tendo em vista que isso, sempre foi estratégias do 

Estado e do Capital, buscando exercer com isso, sua influência sobre estes indivíduos e seus 

Territórios.  

Embora esta seja uma tendência predominante ao longo da história da Educação no 
meio Rural, outras perspectivas foram emergindo em consequência do fortalecimento 
da organização social no Campo a partir da década de 1950. As novas formas do fazer 
educativo traziam a marca da Educação popular e de outra visão de mundo – que tem 
o Camponês como sujeito do desenvolvimento e o Campo como espaço de vida, de 
trabalho, de cultura –, onde esse sujeito encontra um sentido e a possibilidade de 
atualizar-se sem perder a essência da sua identidade. Essa perspectiva foi a raiz da 
Educação do Campo (FREITAS, 2011, p. 37).  

 
Pode-se dizer que a partir dessa lógica, a Educação do Campo carrega em sua essência, 

uma construção pautada do fomento de novas relações a respeito do Campo e da Cidade. Neste 

contexto, cabe ressaltar que este movimento advém da perspectiva de enfrentamento e 

contraposição aos retrocessos, sendo estes gerados a partir da hierarquia do Estado por meio do 

Capital, sendo este um dos fatores determinantes para a intensificação das desigualdades 

existentes na sociedade Brasileira.  

Ainda nesta mesma linha de raciocínio, Brito (2017, p. 66) reforça que,  

A Educação do Campo se forja na oposição à Educação Rural reafirmando-se contra 
o modelo atrasado de Educação que coloca os sujeitos do Campo em segundo plano, 
como pessoas determinadas a somente vender a sua força de trabalho, sem a 
possibilidade real de serem detentoras dos meios de produção. 

 
Essa nova forma de pensar a Educação do Campo desperta-nos uma inquietação. Será 

que com o seu surgimento, a Educação Rural deixou de existir? Seria um erro pensar que "sim", 

pois, estamos tratando de um país com dimensão continental, com grande predominância de 

Zona Rural, o que dificulta a propagação dessa concepção para todos os cantos do país. A partir 

disso, Brito (2017, p. 66) nos assegura que,  

[...] a Educação Rural não é coisa do passado, ela ainda é uma realidade Brasileira, 
basta ver os dados apresentados pelo censo educacional Brasileiro (2016) para 
percebermos a quantidade de 33,9% das escolas localizadas nas áreas rurais sem 
infraestrutura e sem condições mínimas de formação humana. 
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Assim, reveste-se de particular importância, darmos ênfase para a disseminação da 

Educação do Campo, a fim de que se possa mudar essa realidade. Nesse contexto, é preciso 

quebrar a teoria historicamente imposta de que o Campo se trata de espaços atrasados, mas na 

verdade trata de lugares excluídos e isolados, onde o Capital busca incansavelmente explorar.  

Ao discutir a Educação Básica e os Movimentos Sociais do Campo, Arroyo (2009) 
alertava que o Campo é lugar de produção de alimentos, mas não somente disso, pois 
também produz gente. Nesse sentido, o autor considera a necessidade de pautar, 
dentro da Educação do Campo, a necessidade de recuperar o humanismo como projeto 
fundante da escola do Campo (BRITO, 2017, p. 66).  

 
Trata-se inegavelmente de um pensamento longe de acabar, tendo em vista que seria 

um erro, porém, querer que este modelo impregnado na sociedade mudasse de uma hora para 

outra, tão repentinamente. Mas como a autora explicita, é inegável que seja necessário o quanto 

antes, pensar Educação na lógica humanista na sociedade, possibilitando aos sujeitos serem 

protagonistas das suas próprias trajetórias. De acordo com Caldart (2012, p. 259),  

Como conceito em construção, a Educação do Campo, sem se descolar do movimento 
específico da realidade que a produziu, já pode configurar-se como uma categoria de 
análise da situação ou de práticas e Políticas de Educação dos trabalhadores do 
Campo, mesmo as que se desenvolvem em outros lugares e com outras denominações. 
E, como análise, é também compreensão da realidade por vir, a partir de possibilidades 
ainda não desenvolvidas historicamente, mas indicadas por seus sujeitos ou pelas 
transformações em curso em algumas práticas educativas concretas e na forma de 
construir Políticas de Educação.  

 
Nesta mesma linha de pensamento, Silva Júnior e Netto (2011), ao buscarem 

conceituar e diferenciar os paradigmas do processo educacional no Campo, sustentam suas 

ideias parafraseando Silva e Costa (2006), e evidenciam primeiro que,  

No interior do debate acerca da identidade da Educação escolar Rural, Silva e Costa 
(2006) diferenciam o paradigma da Educação Rural do paradigma da Educação no 
Campo. Segundo as autoras, o paradigma da Educação Rural apoia-se em uma visão 
tradicional do espaço Rural no País e não se propõe a fazer as inter-relações 
emergentes da sociedade Brasileira, nem incorporar as demandas trazidas à sociedade 
por Movimentos Sociais e sindicais, que exigem a valorização das especificidades do 
meio Rural. Esse modelo de Educação Rural torna-se um instrumento de reprodução 
e expansão de uma estrutura agrária concentradora. Os trabalhadores rurais e suas 
técnicas são vistos como improdutivos, excluídos, e seus Territórios não existem 
porque não são entendidos como Territórios de vida (p. 51).  

 
A melhor maneira de compreender esse processo, é considerar que a questão que 

envolve a Educação do Campo no país, sempre se apresentou como um desafio a ser vencido, 

tendo em vista a importância da implementação da mesma no meio Rural. Desta forma, 

buscando uma outra vertente, Silva Júnior e Netto (2011), concluem a diferenciação entre os 

dois paradigmas, colocando em evidência, que,  
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O paradigma da Educação do Campo concebe o Campo como espaço de vida e 
resistência, onde, Camponeses lutam por acesso à terra e pela oportunidade de 
permanecer nela. Concebe a diversidade dos sujeitos sociais – agricultores, 
assentados, ribeirinhos, caiçaras, extrativistas, pescadores, Indígenas, remanescentes 
de quilombos, enfim, todos os Povos do Campo Brasileiro. Reconhece a importância 
da agricultura familiar ao reconhecer a diversidade do Campo Brasileiro. Além disso, 
no processo de redemocratização do Brasil, fortaleceram as lutas e a organização dos 
diferentes tipos de Movimentos Sociais, dentre eles, os organizados no Campo, cujas 
agendas de reivindicações preveem a extensão de direitos, como a Educação. Essas 
mudanças no Campo implicam a necessidade de um novo paradigma da Educação do 
Campo (p. 51-52). 

 
É importante ressaltar que esse novo paradigma de Educação pensado a partir da 

vivência de cada sujeito, oportuniza aos mesmos o fortalecimento de suas identidades e a 

valorização de suas culturas, advindas de suas ancestralidades. Assim, julga-se pertinente 

reforçar o entendimento que apresenta a Educação do Campo como sendo,  

[...] a luta do povo do Campo por Políticas Públicas que garantam o seu direito à 
Educação, e a uma Educação que seja no e do Campo. No: o povo tem direito a ser 
educado no lugar onde vive. Do: o povo tem direito a uma Educação pensada desde o 
seu lugar e com a sua participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades 
humanas e sociais (CALDART, 2002, p. 26). 

 
Ora, pensar a preservação dessas culturas locais, por meio da Educação do Campo, é 

um ponto norteador para os indivíduos, para a defesa e manutenção dos seus Territórios 

Tradicionais frente a expansão Capitalista.  

Diante das discussões apresentadas anteriormente, convém destacar, rapidamente, 

alguns exemplos de Políticas que foram pensadas e implantadas, a partir da realidade dos 

sujeitos do Campo o que vem reforçar a discussão em torno da Educação do Campo. Uma delas 

é o Plano Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), que segundo BRITO (2017, 

p. 73), 

[...] tornou-se o primeiro Programa a apontar a ação efetiva nas áreas de assentamento 
ao incidir diretamente na vida social dos sujeitos do Campo. E ao longo dos últimos 
20 (vinte) anos vem agregando diversos sujeitos do Campo, tais como: agricultores, 
extrativistas, ribeirinhos, caiçaras, trabalhadores assalariados rurais, assentados da 
Reforma Agrária, Quilombolas.  

 
Foi a partir do Decreto 7.352, que esse Programa foi transformado em Política Pública 

permanente, e indispensável para a formação dos sujeitos do Campo. Partindo dessa 

regulamentação que as lutas têm sido travadas e evidenciadas para que o direito a Educação do 

Campo seja assegurado.  
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Ainda, frente a essa realidade, pode ser destacado outra Política Pública conquistada, 

a qual é voltada para a formação superior, especificamente, no âmbito da Educação do Campo. 

Para Brito (2017, p. 74), parafraseando a autora Molina (2014),  

[...] o Procampo é uma Política de Formação de Educadores conquistada por meio da 
pressão e das demandas apresentadas ao Estado pelo Movimento da Educação do 
Campo. Desde a realização da II CNEC, em 2004, cujo tema fora “Por um sistema 
público de Educação do Campo”, o Programa vem se consolidando como uma das 
prioridades requeridas pelo Movimento.  

 
Sabe-se que o Programa sofreu desafios para sua implementação, mas como resultado 

de sua expansão, hoje são ofertados em dezenas de instituições de Ensino Superior em todo o 

Brasil, os cursos de Licenciatura em Educação do Campo, o que a materializou enquanto 

Política Pública, deixando de ser apenas um programa, o que desenvolveu nessas instituições 

metodologias pedagógicas diferenciadas para os sujeitos do Campo. 

Reflexões sobre as Atividades do grupo GERSAPT no Território Quilombola de 

Jambuaçu  

O Território Quilombola de Jambuaçu, está localizado na região campesina do 

Município de Moju, o qual pertence a Mesorregião do Nordeste Paraense e Microrregião de 

Tomé-Açu. A sede municipal apresenta as seguintes coordenadas geográficas: Latitude Sul: 01º 

53’ 10”; Longitude a Oeste Greenwich: 48º 46’ 00”.  

O Quilombo de Jambuaçu, é composto por 15 comunidades, que são: São Bernardino, 

Bom Jesus do Centro Ouro, Nossa Senhora da Conceição, Conceição do Mirindeua, Nossa 

Senhora das Graças, Sta. Luzia do Traquateua, Santo Cristo, Santa Maria do Mirindeua, Santa 

Maria do Traquateua, São Manoel, Jacundaí, Ribeira, Santana Axé do Baixo Jambuaçu, São 

Sebastião e Poacê (Mapa 01). 

 

Mapa 01: localização do Território Quilombola de Jambuaçu – Moju (PA) 
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O Território de Jambuaçu, data seu surgimento desde o "declínio da cultura da cana de 

açúcar e da lei Áurea", e se manteve de certa forma isolado, desde o final do século XIX e boa 

parte do séc. XX, contexto esse que mudará com as Políticas de integração do Estado, na 

segunda metade do século passado. Nesse sentido, assumindo um contexto a nível ainda de 

relações de poder, em uma lógica mais contemporânea, mas não desassociada do âmbito 

histórico, é conveniente retratar que o Território vem sofrendo com vários conflitos, 

ocasionados por investidas Capitalistas, e a negação de direitos por parte do Estado. 

Neste último tópico, buscar-se abordar iniciativas para uma Educação do Campo no 

Território Quilombola de Jambuaçu, que parte dos princípios básicos de respeitos as 

singularidades dos sujeitos, considerando que a Educação é uma poderosa ferramenta de 

transformação social. Para isso, é importante que se respeite todas as diferenças étnicas, sociais 

e culturais desses sujeitos. Nesse sentido, os sujeitos têm almejado mudanças por meio da 

oposição, das lutas, da coletividade, das trocas de experiência, as quais são muito importantes 

para a implementação de uma Educação do Campo, que valoriza os que vivem e sobrevivem 

do Campo.  

Nesse sentido, é que nasce a partir do PRONERA, o curso de Licenciatura e 

Bacharelado em Geografia com Ênfase em Desenvolvimento Territorial Rural, financiado 

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), e oferecido pela 
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Faculdade de Geografia e Cartografia (FGC) da Universidade Federal do Estado do Pará 

(UFPA), que iniciou sua trajetória com a atuação dos Movimentos Sociais, os quais lutaram por 

mais de dez anos em busca da sua implementação.  

O curso foi pensado em atender à realidade dos sujeitos do Campo, integrando algumas 

disciplinas específicas que dão ênfase a Educação do Campo, tendo como objetivo principal, o 

desenvolvimento territorial Rural”. Então, no ano de 2015, se iniciou o curso com duas turmas 

de 50 discentes, formadas por Militantes Sociais, Quilombolas, Ribeirinhos, Extrativistas, do 

Campo e da Cidade.  

No ano de 2016, alguns discentes, sentiram a necessidade de formar um grupo de 

estudo voltado para as questões que envolvem os sujeitos campesinos, dentro das perspectivas 

do curso. O grupo se autodenominou Grupo de Estudos das Relações Socioambientais e 

Povos Tradicionais (GERSAPT), o qual iniciou as atividades no Território Quilombola de 

Jambuaçu, com o anseio principalmente de pesquisar e estudar tanto os aspectos ambientais, 

como também as relações socioculturais ocorridas dentro das Comunidades Tradicionais no 

Campo. E ainda, analisar como ocorre o processo de lutas e resistências culturais, 

proporcionando aos sujeitos, um novo pensar crítico, através de metodologias da Educação do 

Campo, adequadas às suas realidades. É importante ressaltar também, que um dos objetivos do 

grupo era, adensar as pautas de lutas e organizações sociais, principalmente dentro do Território 

Quilombola de Jambuaçu, sem, no entanto, restringir-se a ele.  

Vale evidenciar que o grupo iniciou suas atividades, no ano de 2016, com pesquisas 

advindas da disciplina do Tempo-Comunidade, sendo esta, um componente extracurricular da 

pedagogia da alternância, implementada no curso de Geografia, que tem como objetivo 

fundamental, implementar na prática os conhecimentos adquiridos dentro da academia, 

relacionando-os à realidade de cada discente.  

No decorrer das atividades do tempo-comunidade, os integrantes do grupo perceberam 

as dificuldades que o Quilombo de Jambuaçu estava enfrentando no que se refere ao contexto 

educacional, no qual vem sendo implantada uma Educação Rural, mediante um ensino aplicado 

tradicionalmente nas escolas, baseado em um modelo conteudista, que acaba influenciando na 

constante evasão escolar, pois, não tem valorizado o sujeito como ser social digno de uma 

formação cidadã, não respeitando assim seus princípios étnicos e culturais, herdados de seus 

ancestrais e passados a cada geração.  
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Diante dos fatos expostos, o grupo GERSAPT buscou promover pesquisas e 

atividades, em parceria com o PRONERA, o INCRA, a UFPA por meio FGC, a Casa Familiar 

Rural Padre Sergio Tonetto (CFR) e outros parceiros, com vistas a discutir estratégias e ações 

que viabilizem o resgate e implantação da Educação do Campo no Território Quilombola de 

Jambuaçu, como será apresentado adiante. 

 I Seminário de Educação do Campo e Cultura Quilombola 

Como fruto dessas parcerias, o grupo GERSAPT promoveu o "1º Seminário de 

Educação do Campo e Cultura Quilombola", o qual foi realizado na Casa Familiar Rural Padre 

Sergio Tonetto (CFR), trazendo como tema central "A resistência Negra Quebrando Barreiras" 

e teve como objetivo, apresentar a discussão acerca do fortalecimento da identidade cultural dos 

sujeitos do Campo e de um novo pensar de Educação do Campo ligada às realidades dos sujeitos 

nele inseridos (Foto 01; Foto 02). 

Foto 01: Plenária do Evento                              Foto 02: Noite Cultural do Evento 

Fonte: Acervo grupo GERSAPT (2016)                              Fonte: Acervo grupo GERSAPT (2016) 

O evento foi realizado no período de 28 a 30 de setembro do ano de 2016, e 

proporcionou um amplo Campo de debates em torno da atual Educação desenvolvida no 

Território e das investidas do Capital sobre os Povos Tradicionais  do Campo, dando ênfase ao 

Quilombo de Jambuaçu e seu povo, e às mazelas propostas pelo Estado, bem como a negação de 

Políticas Públicas adequadas para as populações Camponesas. O grupo buscou por meio de suas 

atividades no seminário, envolver alunos da CFR, escolas e moradores do Território, além de 

pessoas externas a ele. O evento teve um público de aproximadamente 100 pessoas durante a 

sua realização. Depois do I seminário, outras atividades passaram a ser organizadas, como 

veremos a seguir. 

 Ação Literária na Escola Abel Figueiredo 
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Após a realização do I seminário promovido pelo grupo GERSAPT, em setembro de 

2016, deu-se continuação às atividades, envolvendo os sujeitos do Território, desta vez 

promovendo-se uma Ação Literária, cujos olhares foram centrados para o estudo de caso da 

Comunidade Santa Ana Axé do Baixo Jambuaçu, sendo esta, uma das comunidades integrante 

do Território Quilombola de Jambuaçu. A atividade desenvolveu-se na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Abel Figueiredo. 

Nesse estudo, o grupo teve como objetivo, analisar o desenvolvimento da Educação 

nessa comunidade, com intuito de problematizar as metodologias  de  ensino-aprendizagem 

desenvolvidas, buscando diferenciá-las das que são aplicadas em escolas municipalizadas da 

Cidade, e assim, analisar os possíveis benefícios e impactos, na vida e na cultura dos sujeitos, 

dentro da própria comunidade. 

Por essas razões, o grupo decidiu promover uma “ação literária” na escola, realizada 

em novembro de 2016, buscando-se apresentar, de forma didática, novos elementos que 

possibilitassem aos mesmos uma formação adequada de acordo com a realidade de cada um. A 

ação se deu no período de dois dias com a aplicação de diversas atividades. Como os alunos 

estudavam em um único período, a docente da turma em que foram desenvolvidas as atividades, 

enviava solicitações aos país avisando-os do período de duração das mesmas (Foto 03; Foto 

04). 

Foto 03: Ação Literária                                        Foto 04: Ação Literária 

Fonte: Acervo grupo GERSAPT (2016)                             Fonte: Acervo grupo GERSAPT (2016) 

Nessa ação, foi proposto pelo grupo, a criação de atividades voltadas principalmente 

para a Identidade Cultural Quilombola, pois, constatou-se que havia uma constante negação dos 

alunos com suas origens, fato este ainda impregnado na sociedade o que influencia diretamente 

na vida das crianças. Tais atividades, basearam-se na história do surgimento dos Quilombos e 
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de algumas interrogações sobre o assunto. Para a realização das devidas atividades, foram 

utilizadas como metodologias algumas brincadeiras, levando em consideração que o público se 

tratava de crianças de 1ª a 4ª série, na faixa etária de 7 a 10 anos. 

 II Seminário de Educação do Campo e Cultura Quilombola 

Na perspectiva de continuar a fomentar o debate dentro do Campo, o grupo GERSAPT 

traçou como objetivo a construção, em 2017, do seu 2º seminário de Educação do Campo e 

Cultura Quilombola, que teve como tema "A questão Agromineral no Estado do Pará", e teve 

novamente como parceria o PRONERA, o INCRA, a  FGC-UFPA, a  CFR, Movimento Pela 

Soberania Popular na Mineração (MAM), Universidade Estadual do Pará (UEPA) e outros 

parceiros. 

O interesse pelo tema, surgiu a partir da necessidade de se discutir uma Educação de 

resistência frente aos grandes empreendimentos que adentram no Território com mais 

intensidade. Através de diversas formações realizadas por meio do MAM-Pará, o grupo teve a 

oportunidade de adquirir mais conhecimentos, os quais tiveram importante relevância na 

formação de seus integrantes e que atualmente vem se intensificando. 

Nesse sentido, convém ressaltar que a nível amazônico, o cenário tem se tornado palco 

de intensas disputas do Capital agromineral, onde as contradições e as restruturações impostas 

por esses projetos têm afetado o cotidiano das populações, as quais podem ser os Povos 

Tradicionais, Ribeirinhos, Quilombolas, Camponeses, Indígenas, Seringueiros, Extrativistas e 

Garimpeiros, entre outros. 

Foi nesse contexto de estudos e debates referentes aos avanços do Capital e seus 

impactos negativos deixados ao longo dos percursos traçados na Amazônia, que o Grupo 

GERSAPT promoveu o seu 2º seminário, no período de 29 de setembro a 01 de outubro de 

2017. Assim, além  da  temática  agromineral,  o  evento  foi  construído  a  partir  de outras 

temáticas, tais como: Educação do Campo, Resistência Camponesa e Mmovimento Popular 

(Foto 05; Foto 06; Foto 07; Foto 08). 
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    Foto 05: Plenária do Evento        Foto 06: Atividades com os Alunos da 

CFR 
    Fonte: Acervo grupo GERSAPT (2017) Fonte: Acervo grupo GERSAPT (2017) 

 

Foto 07: Roda de Conversa     Foto 08: Teatro com os Alunos da CFR 

      Fonte: Acervo grupo GERSAPT (2017) Fonte: Acervo grupo GERSAPT (2017) 

Além disso, o evento teve como pontos frontais para fomentar os debates: a 

dendeicultura e a Resistência Camponesa; a mineração e as transformações socioespaciais; 

Resistência do Conhecimento Popular; saúde na mineração; Protocolo de Consulta Prévia Livre 

e Informada (P.C.P.L.I); Educação do Campo e suas práticas pedagógicas; brinquedoteca e 

outros. 

Durante o evento, os sujeitos participantes realizaram um rico debate, o que resultou em 

uma proposta de deliberar em Assembleia Geral, a elaboração do Protocolo de Consulta 

(P.C.P.L.I) do Território Quilombola de Jambuaçu, o qual é uma das principais ferramentas 

legais que auxiliam os Povos Tradicionais  na defesa de seus Territórios frente a qualquer 

investida do Capital. Assim, o grupo GERSAPT assumiu o compromisso ao lado de outros 

agentes em ajudar o Território de Jambuaçu no debate e na construção dessa ferramenta. 

Diante de tantas ameaças o Território Quilombola de Jambuaçu, com o apoio do grupo 
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GERSAPT e de militantes e organizações sociais, por meio de assembleias gerais, decidiu criar 

seu Protocolo de Consulta. Essa ferramenta está baseada na Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), onde, este instrumento assegura o direito de Consulta Prévia 

de qualquer Comunidade Tradicional, diante de qualquer empreendimento ou investida do 

Capital ou Estado. Assim, em busca da coletividade, buscou-se construir Autoridade Coletiva 

de Jambuaçu, constituída no dia 13 e 14 de outubro de 2017, e aprovada em assembleia junto 

com o Protocolo de Consulta Prévia Livre e Informada do Território Quilombola de Jambuaçu. 

Convém mencionar, que tal ferramenta foi lançada no dia 22 de fevereiro de 2018, na 

Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA), sustentando e defendendo assim, que todos(as) 

os(as) Quilombolas e suas Organizações, Movimentos, Fóruns, Associações, Sindicatos, 

Conselhos, Comissões, Grupos, Congregação Quilombolas e outros, devem serem consultados 

quando qualquer projeto ou iniciativa for pensada para aquela região. Para buscar proteger a 

imagem de todos(as) que participaram das assembleias para a elaboração do Protocolo de 

Consulta Prévia Livre e Informada, não será feito o uso de registro fotográfico. 

Assim, o referido II Seminário, foi muito importante para o Território Quilombola de 

Jambuaçu, pois possibilitou aos participantes voz e vez, onde assumiram o protagonismo e seus 

verdadeiros papéis na sociedade, o de sujeitos críticos e pensantes. A oportunidade foi a de 

aproveitar tal evento para evidenciar as investidas violentas dos grandes empreendimentos 

sobre o Território e assim construir ferramentas coletivas buscando defender mais uma vez o 

Quilombo, contra as investidades duras do Capital e Estado. 

 III Seminário de Educação do Campo e Cultura Quilombola 

Na busca de continuar a fomentar o debate dentro do Campo, o grupo GERSAPT 

traçou como objetivo a construção em 2018, do seu III Seminário de Educação do Campo e 

Cultura Quilombola, que teve como tema "Lutas e Resistências dos Povos Tradicionais  da 

Amazônia: construções de ferramentas coletivas", realizado no período de 24 a 30 de setembro 

de 2018, no Território Quilombola de Jambuaçu. O grupo GERSAPT teve como parceria na 

realização deste evento o PRONERA, o INCRA, a FGC-UFPA, a CFR, o MAM e outros 

parceiros. 

O evento foi dividido em dois momentos. O primeiro momento, foi denominado 

Seminário Interno, que iniciou no dia 24 de setembro de 2018, onde o grupo tinha como 

objetivo trabalhar várias atividades com algumas escolas do Território Quilombola de 
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Jambuaçu. Nesse contexto, foi trabalhado uma série de atividades para estimular o processo de 

alfabetização dos educandos. É importante destacar que boa parte dos alunos do Território, estão 

tendo problemas com o processo de alfabetização. Há uma série de fatores que contribuem para 

isso, mas é necessário dar ênfase para os vários conflitos que eles vêm vivenciando dentro do 

quilombo, que de certa forma atinge diretamente o desenvolvimento dos mesmos no âmbito do 

conhecimento dentro e fora do espaço escolar (Foto 09; Foto 10; Foto 11; Foto 12). 

    Foto 09: Atividades com os alunos Foto 10: Atividades com os alunos 

                Fonte: Acervo grupo GERSAPT (2018)         Fonte: Acervo grupo GERSAPT (2018) 

Foto 11: Atividades com os alunos Foto 12: Atividades com os alunos 

Fonte: Acervo grupo GERSAPT (2018) Fonte: Acervo grupo GERSAPT (2018) 

O grupo buscou mesclar em suas atividades brincadeiras de letramento, recitação de 

poemas, danças folclóricas e um teatro de fantoche enfatizando o dia da Consciência Negra, no 

qual houve carência nas atividades anteriores do grupo, já que houve poucas atividades culturais 

para as crianças, tendo em vista, que não estavam sendo possibilitadas às mesmas conhecer a 

história do surgimento do Quilombo em que elas vivem, o que limita o desenvolvimento do 

conhecimento delas. 

Para essas atividades o grupo GERSAPT contou ainda com a parceria do grupo do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da Faculdade de Geografia 
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e Cartografia, da Universidade Federal do Pará (UFPA-Belém), orientado pela Professora 

Indira Rocha Marques, o qual foi convidado previamente para o evento. Para agradecer a 

parceria do PIBID, o GERSAPT realizou uma mística e recitação de poemas, onde, 

posteriormente, presenteou todo o grupo com algumas peças feitas artesanalmente, junto com 

os certificados de participação, buscando desta forma agradecer as grandes contribuições do 

grupo no 2º ano seguido no evento (Foto 13; Foto 14). 

Foto 13: Atividades do PIBID Foto 14: Atividades do PIBID 

Fonte: Acervo grupo GERSAPT (2018) Fonte: Acervo grupo GERSAPT (2018) 

No dia 27 de setembro, ao final das atividades com as crianças, houve a socialização 

conjunta dos resultados das atividades realizadas durante o seminário interno com os alunos das 

escolas. Logo após, houve uma encenação organizado pelo grupo GERSAPT, e em seguida a 

distribuição de lanches, e kits de alfabetização (que continha entre os elementos por exemplo: 

canetas, lápis, borrachas e outros), para todos os alunos participantes do evento. 

A partir do dia 28 de setembro, deu-se início ao Seminário Externo para o Quilombo 

de Jambuaçu e para os sujeitos externos inscritos, que faziam parte de comunidades 

Quilombolas, Ribeirinhas, Indígenas, além de universitários, professores, Militantes Sociais, e 

outros, que chegou a um quantitativo de 200 pessoas considerando todo o período do evento. 

Logo neste primeiro dia, o grupo buscou organizar rodas de conversas sobre a organização 

social dos Povos Tradicionais, onde a 1ª mesa teve como tema: “Povos Tradicionais  da 

Amazônia em Defesa de seus Territórios”, na qual foram levantados muitos questionamentos a 

respeito de como está a organicidade dos Povos contra os grandes empreendimentos que estão 

sendo implantados principalmente na Amazônia (Foto 15; Foto 16). 
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Foto 15: Plenária do Evento   Foto 16: Plenária do Evento 

Fonte: Acervo grupo GERSAPT (2018) Fonte: Acervo grupo GERSAPT (2018) 

No decorrer do evento, foi proporcionado, por vários Militantes da Educação do 

Campo, o debate em torno do tema: “Educação do Campo como Ferramenta para Construções 

Coletivas dos Povos Tradicionais  da Amazônia”. Este debate aliás, teve um caráter muito 

importante, principalmente para a Educação do Campo, pois o Grupo GERSAPT além de 

convidar para o debate Militantes importantes deste Campo, como Salomão Antônio Mufarrej 

Hage; Adolfo Oliveira da Costa Neto e Lilian Simone Amorim Brito, ambos da UFPA, 

convidou também a então secretária de Educação em exercício no município de Moju, para 

buscar responder todos os questionamentos acerca dos problemas educacionais apresentados 

no município de Moju, em especial no Quilombo de Jambuaçu. Foi sem dúvidas um dos 

melhores debates ao qual o grupo já proporcionou desde o início de suas atividades. 

Afim de contribuir com todos os debates traçados durante o evento, o grupo buscou 

organizar várias místicas entre os debates, fazendo sempre uma autocrítica ao iniciar e ao se 

encerrar as atividades propostas para cada dia (Foto 17; Foto 18). Além disso, o grupo buscou 

organizar oficinas como Cartografia Participativa e Licenciamento Ambiental, as quais geraram 

muitos resultados, que foram socializados com o público presente posteriormente. Como é de 

costume, o grupo GERSAPT organizou uma noite cultural na noite do dia 29 de setembro, onde 

houve a degustação de várias comidas típicas, várias místicas, grupo folclórico de Carimbó e 

muito arrasta pé, com a temática voltada para a Identidade Cultural dos Povos Tradicionais . 
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     Foto 17: Mística no Evento Foto 18: Mística no Evento 

Fonte: Acervo grupo GERSAPT (2018) Fonte: Acervo grupo GERSAPT (2018) 

O III Seminário de Educação do Campo e Cultura Quilombola se encerrou no dia 30 

de setembro, com a realização de uma roda de conversa, com a temática sobre “Comunidades 

Tradicionais : dizeres e saberes”, a qual tratou das culturas presentes nessas comunidades, e 

como estas contribuem na organização e resistências dos Povos Tradicionais frente às grandes 

investidas do Estado e do Capital. 

Com isso, tem ficado cada vez mais evidente, que é necessário força, ânimo e 

determinação para seguir em frente nos sonhos, pois, é importante considerar que a Educação do 

Campo é algo  transformador aos sujeitos do Campo, e por meio dela os indivíduos podem 

tentar conquistar todos os objetivos que os mesmos se permitem a sonhar. E, para além disso, 

é extremamente necessário tornar a Educação do Campo nosso instrumento de luta e resistência 

diária. 

É nesse espirito de luta, que o grupo GERSAPT (Alcilene; Alanna; Aline; Andréa; 

Aymê; Dayane; Dhemerson; Duane; Eder; Elisandra; Elizonete; Izabely; Lailson; Leandro; 

Nery; Sávio e Tássia), desde o seu nascimento em 2016, se solidariza em desenvolver a 

Educação do Campo para os sujeitos do Campo,  na crença de que a Educação é algo essencial 

para a vida do ser humano, que mesmo com todas as mazelas que existem na sociedade, os Povos 

do Campo estão resistindo e lutando para se manter em seus Territórios, buscando acessar um 

direito que lhes foi negado, durante séculos na sociedade (Foto 19). 

 

Foto 19: Grupo GERSAPT e Professoras(es) Parceiras(os) 
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Fonte: Acervo grupo GERSAPT (2018) 

É importante enfatizar que, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas por este 

Grupo, o mesmo não desiste de ousar em lutar, pois, considera de extrema importância a luta para 

aqueles que acreditam em uma Educação libertadora. Sendo assim, o grupo almeja a expansão 

da Educação do Campo para as pessoas do Campo, possibilitando aos sujeitos a oportunidade 

de torná-los protagonistas dentro de uma sociedade socialmente igualitária para todos. 

Para além da Educação do Campo, o grupo GERSAPT buscará sempre a importância 

e o fortalecimento cultural desses sujeitos, por meio das experiências de vida, da cultura dos 

Povos Tradicionais , mostrando assim as reais condições de vidas que os diversos Territórios 

Tradicionais  estão passando historicamente, dando relevância às suas lutas e suas resistências. 

Considerações Finais 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise mais aprofundada 

acerca da Educação Pública no Brasil, a qual foi notório perceber que a mesma vem passando 

por uma série de problemas. Cabe ressaltar, que esses problemas têm se acentuado ainda mais, 

quando se trata do contexto do meio Rural. Sabe-se que os desafios enfrentados não são nada 

fáceis, e que é necessária uma força tarefa para mudar a realidade em que a Educação está 

estagnada. Para isso, fica evidente que a mudança precisa começar por aqueles que dizem ser 

nossos representantes dentro das Câmaras Municipais, Estaduais e Federais, das Prefeituras, 

do Senado e principalmente a quem foi conferido a Presidência desse país. 

Observou-se que a Educação do Campo passa a ser um instrumento de luta, de 

empoderamento de conhecimento, de pensamento crítico, de contraposição aos retrocessos, 
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ao método tradicional de ensino, voltado para a reprodução conteudista, na desvalorização 

dos educadores, dos educandos, da criminalização dos Camponeses, dos Povos e 

Comunidades Tradicionais. É ainda, um elemento fomentador de Identidades Culturais, 

voltados pra a (R)existências dos Costumes, das Crenças, dos Cantos, dos Saberes 

Tradicionais, ou seja, a Educação do Campo parte da premissa de respeitar e valorizar a 

Ancestralidade e a Identidade que cada indivíduo carrega consigo. 

Tais concepções de Lutas e Resistência para a implementação de uma nova Educação 

que atenda esses sujeitos, superando o modelo de Educação Tradicional que está imposto, 

que surgiu o grupo GERSAPT, que vem buscando quebrar as barreiras, pois, sabe-se que o 

campo ainda é visto como um lugar de atraso, com sujeitos incapazes e/ou incapacitados de 

conhecimentos, ignorando a máxima freiriana que assevera que “Não há saber mais, nem 

saber menos, há saberes diferentes” (FREIRE, 1987, p. 68). É de extrema importância 

enfatizar que os saberes deveriam está em um mesmo patamar, evitando assim o processo de 

hierarquização no processo educativo. 

Diante disso, o que tem sido pregado pelo grupo são as lutas e resistências realizadas 

coletivamente, e o adensamento das organizações sociais para o fortalecimento do pensar 

crítico, através de metodologias da Educação do Campo, aplicadas no Território Quilombola 

de Jambuaçu, através da realização das atividades, o que tem gerado um debate de suma 

importância entre os sujeitos. 

Dada à importância do tema, torna-se necessário o desenvolvimento de Políticas 

Públicas, voltadas principalmente para a Educação do Campo, com a aplicação de 

metodologias diferenciadas que venham atender as especificidades dos sujeitos do Campo. 

Sabendo que a Educação do Campo é um grande marco nas Políticas Públicas, é necessário 

que haja um questionamento acerca da ausência de recursos e formações especificas para os 

sujeitos Campesinos, pensadas a partir da realidade de cada um. Com isso, pode-se concluir 

que a Educação do Campo não se baseia em um sistema pronto e acabado, mas sim, que 

sempre estará em constante reconfiguração, onde o que se tem presenciado é uma intensa 

atuação de sujeitos que almejam uma superação do modelo atual de educação capitaista, que 

está imposto na sociedade. 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO NOS TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES 

TRADICIONAIS: TRILHANDO SABERES NO ESTADO DO CEARÁ 

 
Érica Maria Bezerra Pinheiro,  

Anna Erika Ferreira Lima 

Resumo: 

 

O presente resumo tem como objetivo geral identificar como a educação do campo pode 

proporcionar o fortalecimento das territorialidades de povos e comunidades tradicionais, 

considerando o Estado do Ceará. Para tanto, utilizamos de pesquisa bibliográfica a partir das 

seguintes temáticas: percurso da educação do campo; territórios de povos e comunidades 

tradicionais; educação do campo nas comunidades tradicionais. A expansão do sistema 

capitalista no espaço rural brasileiro tem se desenvolvido a partir de um caráter desigual e tem 

causado impactos por não considerar as particularidades locais, impondo alterações nas 

relações de produção e nos modos de vida das comunidades rurais. Assim, partimos da 

perspectiva teórica de que o capitalismo se desenvolve de maneira contraditória, ou seja, ao 

mesmo tempo em que expandem as relações capitalistas de produção no campo, paralelamente, 

estabelecem relações não capitalistas de produção necessárias para o desenvolvimento do 

capital (MARTINS, 1981; 1990; OLIVEIRA, 2001; 2007).Diante desse processo desigual e 

contraditório, acreditamos que as perspectivas para o campesinato e para os povos e 

comunidades tradicionais perpassam pela luta por direito a terra e ao território e pela busca de 

formas alternativas e próprias de reprodução de suas especificidades territoriais, ou seja, uma 

reprodução social que não se limita a dimensão do lucro, mas que esteja sustentada no direito à 

vida em suas diversidades e especificidades locais.  Assim sendo, a proposta de pesquisa traça 

as ideias iniciais de um estudo sobre a educação do campo como forma de construção de saberes 

e fortalecimento dos territórios de povos e comunidades rurais. O traçado dessas ideias é 

resultado de um percurso das autoras a partir de pesquisas desenvolvidas em âmbito profissional 

e institucional. Em relação ao percurso que inspirou tal caminho, foi desenvolvida uma 

investigação de mestrado, de 2012 a 2014, a partir do processo de subordinação do campesinato 

ao capital, tendo como vivência a região do Baixo Jaguaribe, no Ceará, e Mossoró/Vale do 

Assú, no Rio Grande do Norte. Durante essa pesquisa, e tendo como uma das base teórica 
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Bombardi (2004) identificamos que o capital ocasiona um processo de subordinação do 

campesinato a partir dos capitais industrial, financeiro e comercial. No entanto, identificamos 

que mesmo com a avanço do capitalismo no campo há ainda formas diversas de resistências e, 

como nos fala Montenegro (2012), espaços imbuídos de outras epistemes não totalmente 

submissos a lógica do capital, o que nos tem instigado a voltar um olhar sobre esses processos 

outros. Além da pesquisa citada, os caminhos profissionais e institucionais nos levaram a 

participação no Grupo de Pesquisa e Articulação Campo, Terra e Território da Universidade 

Estadual do Ceará (UECE), e a inserção no Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas, do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE – Campus Fortaleza). Tal caminho 

nos aproximou das discussões sobre povos e comunidades tradicionais, e nos inquieta, enquanto 

profissionais da educação, saber se/como a educação do campo tem proporcionado o 

fortalecimento desses territórios. Partindo dessa questão, que abre uma amplitude de 

investigação, nos cabe nesse momento iniciar uma pesquisa para conhecer um pouco o estado 

da arte da temática. Para o desenvolvimento da pesquisa, apresentamos inicialmente conceitos 

e autores que nos apresentam uma compreensão e suporte inicial para análise, tais como o 

conceito de território visto em Fernandes (2008) e em Escobar (2014), de povos e comunidades 

tradicionais a partir da perspectiva de Montenegro (2012), educação do campo, em Arroyo, 

Caldart e Molina (2009), Silva et al (2014) e Batista, Vicente e Meira (2010). Partindo desses 

pressupostos, acreditamos que as especificidade de povos e comunidades tradicionais podem 

apresentar caminhos e possibilidades de uma nova lógica de reprodução social e novas lógicas 

de construção de saberes. Assim sendo, como afirma Montenegro (2012, p. 171), se faz 

necessário debruçar um olhar para esses povos e sobre a forma especial em que “[...] trabalham 

no povoamento e aproveitamento dos territórios que ocupam, com lógicas não diretamente 

assimiláveis à lógica do capital”. Na perspectiva da educação do campo, Batista; Vicente e 

Meira (2010) destacam que a educação do campo contribui para fortalecer os territórios, e 

apresentam ainda que essa educação envolve saberes, métodos, tempo de aprendizagem e 

espaços físicos diferenciados. Essas variáveis atreladas as diferentes realidades, tais como as 

comunidades indígenas, quilombolas e as experiências de escolas de família agrícola podem 

apresentar um panorama geral sobre as especificidades de diferentes realidades dentro do 

âmbito da educação do campo, atrelando esta educação as especificidades do território. Silva et 

al (p. 10, 2014) nos destaca que há diferentes paradigmas da educação do campo, sendo eles, o 

“Paradigma da Educação Rural (cuja referência é a matriz colonial de poder) e Paradigma da 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 14 – Educação do/no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
7420 

 

Educação do Campo (cuja referência se constitui das especificidades dos povos do campo)”. 

Destacam ainda que, além desses, existe mais duas perspectivas que precisam ser discutidas, 

sendo elas, o Paradigma Rural Contra Hegemônico e o Paradigma da Educação do Campo 

Funcional. Afirmam que, os mesmos “[…] coexistem assimetricamente tanto na luta pela 

concepção e implementação das políticas públicas de Educação do Campo como nas práticas 

cotidianas das escolas dos territórios rurais (SILVA et al, 2014, p. 10). Para os referidos autores, 

a partir de uma perspectiva do paradigma da educação do campo crítica, é possível reivindicar 

uma educação específica e diferenciada, colocando como protagonistas os próprios povos e 

suas lutas históricas, levantando possibilidades de transformações contra-hegemônicas.  

Apontando os casos mais específicos das experiências construídas e vivenciadas pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), os autores destacam que “os povos 

campesinos reivindicam a afirmação e valorização dos seus saberes, isto é, da sua condição 

epistêmica de dizer-se no mundo e de estabelecer as suas próprias cosmovisões com 

prerrogativa de transformá-lo” (SILVA et al, p. 31, 2014). E que portanto, a educação se torna 

fundamental nesse processo de afirmação. A partir das perspectivas apresentadas, acreditamos 

que os povos e comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas e comunidades campesinas 

do Ceará apresentam suas diversas especificidades, e que é a partir da realidade desses, por 

esses e com esses povos que é possível pensar uma educação diferenciada em seus saberes, 

métodos, tempo e espaços de aprendizagem, e que seja capaz de fortalecer a dimensão territorial 

dessas comunidades, uma vez que os saberes partem de suas próprias realidades e, portanto, 

contribuem para garantir identidade, autonomia e organização política. Referências ARROYO, 

Miguel Gonzalez; CALDART, Roseli Salete; MOLINA, Mônica Castagna (Org.). Por uma 

educação do campo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.BOMBARDI, Larissa Mies. O Bairro 

Reforma Agrária e o processo de territorialização camponesa. São Paulo: Annablume, 

2004.BATISTA, Maria do Socorro Xavier; VICENTE, Dafiana do Socorro Soares; MEIRA, 

Iranete de Araujo. Notas provisórias de uma pesquisa em curso: território e educação no campo 

da reforma agrária. Anais VI Seminário Regional de Política e Administração em Educação do 

Nordeste, V Encontro Estadual de Política e Administração em Educação – PB, João Pessoa, 

2010.ESCOBAR, Arturo. Sentipensar con la tierra: nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio 

y diferencia. Medellín: Ediciones UNAULA, 2014.FERNANDES, Bernardo M. Entrando nos 

territórios do território. In: PAULINO, Eliane T. e FABRINI, João E. (orgs.) Campesinato e 

territórios em disputa. São Paulo, SP: Expressão Popular, 2008. p. 273-301.MARTINS, José de 
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Souza. Os camponeses e a política no Brasil. Petrópolis, Vozes, 1981. ______. O cativeiro da 

terra. 4. ed. São Paulo: Editora Hucitec, 1990.MONTENEGRO, Jorge. Povos e comunidades 

tradicionais, desenvolvimento e decolonialidade: articulando um discurso fragmentado. 

OKARA: Geografia em debate, v.6, n.1, p. 163-174, 2012.OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino 

de. A agricultura camponesa no Brasil. 4. ed. São Paulo: Contexto, 2001. ______. Modo de 

produção capitalista, agricultura e reforma agrária. São Paulo: FFLCH, 2007.SILVA, Janssen 

Felipe da; MAINAR, Alcione Alves da Silva; SILVA, Filipe Gervásio Pinto da; SILVA, Jéssica 

Lucilla Monteiro da. Paradigmas da Educação do Campo: um olhar a partir dos estudos pós-

coloniais latino-americanos. Revista Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, v.22, n.2, p.09-38, 

2014. 
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A QUESTÃO ECONÔMICA E A EDUCAÇÃO DO CAMPO RIBEIRINHA NO RIO 

CARIPETUBA – PA 

 
Olívia Gonçalves Cardoso,  

Marcos Cardoso Cardoso 

Resumo: 

 

O presente trabalho versa sobre a perspectiva de tentar relacionar a base econômica com a 

educação ribeirinha desenvolvida na comunidade Nossa Senhora de Nazaré do Rio Caripetuba, 

no munícipio de Abaetetuba/PA. Que traz como principal objetivo apresentar a importância que 

o cultivo e a comercialização do açaí representam na base da economia local, em contrapartida 

aos interesses das classes dominantes, que tentam se impor nesse cenário de dificuldade 

enfrentada pelos produtores e comerciantes do fruto in natura. Também nos propomos a mostrar 

como esse produto natural que a muitos anos vem sendo a base da alimentação do povo 

ribeirinho, poderia fazer parte do cardápio da merenda escolar, impulsionando a economia 

local, além de garantir uma merenda de qualidade e que se baseia nas relações sociais que os 

alunos do campo vivenciam. Sendo a base econômica da comunidade, pautada na 

predominância do cultivo do açaí, que a partir da década de 1960 vem sendo o principal meio 

de subsistência dessas populações. As Ilhas de Abaetetuba por possuir um solo fértil, propicio 

para o desenvolvimento da palmeira, acaba produzindo um produto de altíssima qualidade 

sendo pretendido pela maior parte dos batedores de açaí e consumidores finais. Seu cultivo é 

pautado no manejo sustentável da mata de várzea, sendo possível ainda vermos espécies nativas 

predominarem sobre essas regiões, entre elas estão: a seringueira, a ucuúba, a samaumeira, a 

pracuúba, a andiroba, o miritizeiro, entre outras espécies arbóreas e arbustivas. Outras 

atividades surgem como opção de uma melhoria da qualidade de vida e de sustentabilidade do 

local, como é o caso das roças, das casas de farinha e da pesca artesanal, que subsidiam a coleta 

do fruto do açaí no período da entressafra (janeiro á junho), essas atividades surgem como 

alternativa para a manutenção das relações econômicas na comunidade e também fortalecem a 

cultura e a diversidade de atividades econômicas e sociais existentes na mesma.  O vinho do 

açaí é opção preferida dos estudantes e moradores das comunidades ribeirinhas, já que este faz 

parte de sua cultura alimentar desde seus ancestrais. O mingau do açaí é um alimento 
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tradicionalmente consumido pelos ribeirinhos, é saudável e natural, portanto, é livre de 

conservantes, diferente dos alimentos enlatados comumente distribuídos pelos órgãos 

competentes para a merenda escolar. Além do açaí, existem outros alimentos que fazem parte 

do cotidiano do ribeirinho e que poderiam ser incluídos no cardápio escolar para dar mais 

qualidade e diversidade ao cardápio, como: o camarão, o peixe e a farinha de mandioca, 

elementos indispensáveis na alimentação desses sujeitos. A inserção do açaí na merenda 

escolar, é importante não apenas por ser um produto saudável, mas também por valorizar a 

cultura e estimular a economia local. Pois, o grande capital, vem sendo o grande desafio a ser 

superado, pois ele está sempre atento à valorização das nossas riquezas naturais, principalmente 

no mercado exterior, desta forma ele consegue avançar território a dentro com o discurso de 

desenvolvimento e valorização do produto, mas que pouca coisa trouxe nesses longos anos de 

exploração da natureza e dos trabalhadores que amargam a incerteza de um dia se desenvolver 

e dá condições seguras a seus filhos, como: saúde, educação, e segurança principalmente. O 

que realmente importa para o grande capital é o seu desenvolvimento e enraizamento dentro 

das comunidades que lhes oferecem matéria-prima em larga escala para acumular mais e mais. 

Nossas comunidades são ricas em recursos naturais e culturais, não é à toa que a produção de 

açaí in atura em larga escala tem despertado interesse de muitas empresas exportadoras de açaí 

beneficiado para o mundo todo. Hoje nosso território está tomado por essa política de 

beneficiamento próprio, no qual tudo o que importa é o trabalho e a possibilidade de ganhar 

mais e mais dinheiro, não por parte do ribeirinho, mas do grande capital. O sistema capitalista 

de produção se apresenta como a única saída para o escoamento da produção; ele ilude, 

escraviza, desvaloriza, impõe e oprime o ribeirinho. O grande capital disfarçado de fábricas de 

beneficiamento de polpa e óleo de açaí, acabam furtando do ribeirinho a oportunidade de 

negociar seu produto numa escala cada vez mais ampla de mercado competitivo, sempre 

mostrando o lado mais difícil da interdependência. Contrapondo-se a teoria de uma educação 

corporativa, os movimentos sociais organizados se articulam no sentido de mudar essa realidade 

vivida pelo povo camponês, através dos diversos projetos para uma educação do campo mais 

inclusiva e participativa. Segundo Caldart (2012): ... “pela lógica do modelo dominante, é a 

educação rural e não a educação do campo, que deve retornar a agenda do estado”. Pois o que 

se entende é que o estado incentiva a lógica da reprodução capitalista, não deixando espaço para 

que esse ribeirinho possa produzir de forma sustentável e ainda introduzir seu produto 100% 

natural no cardápio da merenda escolar da localidade. O que é um absurdo se formos pensar 
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que, ao invés dos alunos camponeses tomarem um mingau de arroz, ou até mesmo de farinha 

d’água com açaí, que é uma realidade dele, ele se submete a alimentar-se com algo que não se 

identifica com sua realidade local; é tudo produto advindo do processo de industrialização, algo 

que se formos levar em consideração somente a parte nutricional, perderíamos um potencial 

alimentar gigantesco, sem contar com os aspectos culturais, econômicos, políticos que 

renasceriam através desse incentivo. Vejamos o que diz a lei: O decreto Nº 7.352, de 04 de 

novembro de 2010, Art.8º Em cumprimento ao art. 12 da lei Nº 11.947, de 16 de junho de 2009, 

diz que: os entes federados garantirão alimentação escolar dos alunos de acordo com os hábitos 

alimentares do contexto socioeconômico-cultural-tradicional predominante em que a escola 

está inserida. Sendo assim, entendemos que há de fato um descumprimento de leis, e uma falta 

de interesse por parte do estado em assumir sua responsabilidade. Nesse cenário cabe aos 

sujeitos do campo que estão tendo a oportunidade de se deleitar mais profundamente com as 

leis, principalmente a que rege a educação do campo, a se organizarem e fazer as leis que é de 

responsabilidade do estado serem cumpridas de forma a beneficiar esses sujeitos que nesse caso 

especifico são os ribeirinhos, propondo-lhes a valorização do seu produto a partir do incremento 

na merenda escolar e também no apoio a organização de cooperativas que visam verticalizar a 

produção e seu possível escoamento para um mercado cada vez mais competitivo. Referências: 

CALDART, R. S. Educação do Campo. In Dicionário da Educação do Campo: Expressão 

Popular: Rio de Janeiro/ São Paulo, 2012. ( 263).BRASIL, PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA, 

MARCO NORMATIVO, LEI Nº 11.947, de 16 de junho de 2009.BRASIL, PRESIDÊNCIA 

DA REPUBLICA, DECRETO Nº 7.352, de 4 de novembro de 2010. 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO NA EFA JAGUARIBANA ZÉ MARIA DO TOMÉ: 

contextualização, agroecologia e Paulo Freire 

 

MAIA, Adelita Chaves 1;  
LEMOS, Daniel de Souza 2;  

ANDRADE, Thiago Valentim Pinto3 
 

Palavras-chave: Pedagogia da Alternância; Educação Contextualizada; Convivência com o 
Semiárido. 

 

Introdução 

 

No Vale do Jaguaribe, localizado no semiárido Cearense, ao pé da Chapada do 

Apodi, pulsando entre olhos d’água de uma comunidade rural, nasce uma Escola do Campo. 

Com a força e o poder do trabalho coletivo, comunitário e voluntário, defendendo a 

Agroecologia e a Convivência com o Semiárido, com anseios de construir uma Educação 

Popular, Comunitária e Contextualizada, com base em Paulo Freire e na Pedagogia da 

Alternância, a Escola Família Agrícola (EFA) Jaguaribana Zé Maria do Tomé trilha seu 

caminho. Contando hoje com duas turmas de Ensino Médio e Técnico em Agropecuária, 

composta por jovens e adultos do referido Vale. 

É ampla a diversidade de aprendizados de educandas e educandos na EFA, no que 

se refere: à Educação proposta pela Escola; aos conteúdos dos momentos de ensino-

aprendizagem; às vivências da Pedagogia da Alternância; às diferenças de idades; aos 

municípios de origem de quem lá aprende e ensina, bem como às experiências anteriores de 

cada sujeito. Tendo em vista que vêm de Acampamentos e Assentamentos de Reforma Agrária, 

comunidades rurais e até mesmo de centros urbanos. O que vem demonstrando que a Educação 

do Campo, além da juventude e pessoas adultas do meio rural, está sendo buscada também por 

pessoas que vivem em espaços urbanos. 

 
1 EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé: adelita.cmaia@gmail.com; 
2 danieldesouzalemos@gmail.com 
3 Associação Escola Família Agrícola Jaguaribana: ³coordenaefajag@gmail.com 
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Educadoras e Educadores mediam a aprendizagem na EFA através do voluntariado. 

São profissionais vindos de instituições de ensino básico e superior, bem como educadoras e 

educadores populares, que se identificam com a proposta da Escola e contribuem valorosamente 

para que o projeto aconteça. Além das aulas das disciplinas do ensino médio e técnico, ocorrem 

também outros momentos educativos, tais como: oficinas, palestras, cursos, realização e 

participação de eventos internos e externos. 

 

O surgimento e o cotidiano na EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé 
 

A entidade jurídica responsável pela Escola é a Associação Escola Família Agrícola 

Jaguaribana (AEFAJA). A qual busca a manutenção financeira do espaço escolar, com a ajuda 

da mensalidade de sócias/os, projetos, parcerias, doações, rifas, sorteios, eventos, entre outros. 

O voluntariado e as parcerias são extremamente importantes para que a EFA continue seu 

processo de luta em prol de uma educação baseada em Paulo Freire, buscando a práxis de uma 

formação libertadora, reflexiva, crítica e construtora de sujeitos capazes de transformação da 

realidade e sociedade em que vivem. 

De maneira geral, a perspectiva em estudar numa EFA assume particularidades 

devido suas propostas pedagógicas e metodológicas, bem como os objetivos e missões dessas 

escolas. Apesar de existirem as especificidades de cada Escola Família Agrícola onde, no caso 

da EFA Jaguaribana, é constante educandas e educandos fazerem uma relação comparativa 

entre a formação na mesma, considerada diferenciada, e nas escolas convencionais. Nessa 

ocasião, a escola convencional é assumida como a escola pública, tanto de formação apenas 

para a educação básica como também as escolas técnicas profissionalizantes. Entre as 

diferenças relatadas, está envolvida a proposta educativa na Pedagogia da Alternância, a 

preocupação com a contextualização e as relações construídas nas vivências que a EFA 

proporciona.  

A Pedagogia da Alternância (PA) acontece em dois tempos: o Tempo Escola (TE) e 

o Tempo Comunidade (TC). Assim, a PA consiste na estadia de educandas e educandos durante 

duas semanas na escola, seguidas de duas semanas em suas comunidades, e assim 

sucessivamente por todo o ano letivo. Desse modo, a referida metodologia proporciona novas 

dinâmicas diversas na vida de jovens e pessoas adultas, seja do campo ou da cidade, 
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transformando seus cotidianos. Nesse contexto, não existe o deslocamento diário de ida e vinda 

da escola, e sim um planejamento de revezarem seus locais de permanência durante os meses. 

As atividades do Tempo Comunidade consistem na resolução de exercícios dos 

conteúdos teóricos didáticos, mas também elementos de pesquisa, experimentações práticas, 

estágio, entre outras atividades, inclusive envolvendo a família e a comunidade de cada 

educando(a). Durante o Tempo Escola as atividades são constituídas de aulas do ensino médio 

e técnico como também de atividades com temáticas diversificadas, através de oficinas e cursos. 

A estadia na escola também possibilita aprendizados e vivências de cuidados que envolvem a 

manutenção do espaço escolar.  

Apesar de ter recebido uma área doada de 33 hectares, por dificuldades financeiras 

de construção física da Escola, atualmente a mesma funciona num espaço de concessão de uso 

pertencente a pessoa que também doou a área para instalações futuras, o senhor Jesus Moreira 

de Andrade. Assim, localiza-se numa comunidade rural chamada Olho D’água dos Currais, no 

município de Tabuleiro do Norte, pertencente ao Vale do Jaguaribe. Abaixo, segue a IMAGEM 

1 mostrando a localização de funcionamento da Escola, onde na parte inferior, um pouco a 

esquerda pode ser vista a concentração de residências da Comunidade dos Currais. 

 

Imagem 1: localização de funcionamento da EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé. 

Fonte: google maps. 
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Inicializada pela parceria entre a referida comunidade e a Comissão Pastoral da 

Terra, as mobilizações para diálogo sobre a Escola surgiram em 2016, agregando pessoas, 

organizações, instituições, entre outras, que compactuavam com a proposta. No ano seguinte, 

2017, foram realizados cursos denominados “Escola Camponesa”, em três etapas, com o intuito 

de preparação para a constituição da primeira turma da EFA.  

A logomarca criada pelo artista Ivo Sousa representa símbolos de importante 

significado para a EFA, os quais são: a cabaça, tão expressiva para a cultura camponesa, que 

carrega o líquido precioso e irriga as vontades de liberdade; a carnaúba é flora da caatinga e um 

dos elementos dominantes da vegetação da região jaguaribana; o pássaro integra a fauna e 

representa o ato de voar, o desejo; as mãos representam a presença humana, mulher e homem 

na construção do sonho. Conforme pode ser visualizado na IMAGEM 2, abaixo. 

 

Imagem 2: logomarca da EFA 

Fonte: arquivos da EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé. 

 

A missão para a qual a EFA se propõe é de ser espaço de educação do e no campo, 

de formação integral, contextualizada, crítica, reflexiva, libertadora, solidária, comprometida e 

técnica. Vivenciar a Pedagogia da Alternância como possibilidade real de uma educação 

inclusiva, adaptada ao semiárido, transformadora de jovens rurais e suas famílias. Contribuir 

para a construção de um semiárido justo, saudável e produtivo, sendo espaço de discussão e 

engajamento nas lutas em favor do bem viver no semiárido: por terra, água, trabalho, contra o 
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uso de agrotóxicos, transgênicos e qualquer prática que destrua a vida humana, a natureza e 

ameace os direitos dos povos do campo. 

Como objetivos tem o de facilitar os meios e os instrumentos de formação 

adequados à juventude camponesa, possibilitando o crescimento dos educandos e educandas e 

favorecendo o seu protagonismo, através de uma formação integral: profissional; intelectual; 

humana; social; econômica; ecológica e espiritual. 

Torna-se um enorme desafio tanto a missão como os objetivos, pois vai na 

contramão da sociedade, caracterizando-se como um projeto contra-hegemônico, ao buscar 

uma formação integral, valorizando os conhecimentos dos povos e se propondo a uma formação 

transformadora, indo além do que impõe o mercado de trabalho, buscando proporcionar espaços 

de teoria e prática, no intuito da práxis Freiriana para uma educação baseada na autonomia dos 

sujeitos. 

Assumindo esses desafios, em abril de 2018, durante a VIII Semana Zé Maria do 

Tomé, a EFA realiza a aula inaugural com sua primeira turma, reforçando seu compromisso  

com a luta dos povos e com o significado do nome que carrega: Zé Maria do Tomé. Liderança 

assassinada com mais de 20 tiros por denunciar os negativos impactos do agronegócio na região 

e por defender a vida e os direitos de camponesas(es). Nesse contexto, constitui-se a primeira 

turma (2018) da EFA, iniciando com 13 jovens, sendo 05 mulheres e 08 homens, oriundos dos 

municípios de Potiretama, Iracema, Russas e Tabuleiro do Norte. Na IMAGEM 3, está a turma 

com dois educadores e uma educadora. 

 

Imagem 3: primeira turma da EFA, ano de 2018. 

Fonte: www.efajaguaribana.com.br. 
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As aulas ocorreram de abril a dezembro seguindo a Pedagogia da Alternância, tendo 

algumas desistências por motivos de saúde; perda de familiares; necessidade de adentrar ao 

mercado de trabalho e dificuldades de adaptação. Chegando ao final do ano o total de 07 pessoas 

na turma. Entre as dificuldades a convivência no coletivo foi bastante relevante durante todo o 

ano. Compartilhar os espaços, compreender as limitações e os tempos de cada sujeito, suas 

realidades e características próprias foram desafiantes para a turma, bem como para todas as 

pessoas envolvidas no processo. 

Além dos conteúdos referentes às disciplinas do ensino médio e técnico cursadas, a 

estadia na Escola proporciona atividades de estudo em tempo integral e relações de cuidados 

com a limpeza e organização para com a mesma. Assim, educandas e educandos se organizam 

em rodízios de grupos para realizarem os trabalhos, tais como: limpar e organizar os espaços 

escolares, cozinhar, cuidar da horta no quintal, registrar a memória do dia, facilitar e conduzir 

espaços, bem como, demais atividades necessárias para o bom andamento do processo de 

ensino-aprendizagem.  

Durante o Tempo Comunidade, por sua vez, realizam atividades, propostas por 

educadoras e educadores, referentes as disciplinas cursadas. Tendo esse momento para 

avançarem na prática da contextualização dos conteúdos vistos em sala de aula, com base em 

suas realidades locais. São atividades diferenciadas com temáticas relacionadas a história da 

localidade, a convivência com o semiárido e a agroecologia.  

Entre os relatos de educandas e educandos está a oportunidade de voltar a estudar. 

Nesse aspecto, quem parou os estudos por questões financeiras, de dificuldade em acessar a 

escola, de não conseguir o rendimento exigido, além da falta de perspectiva para o mercado de 

trabalho, colocam a EFA Jaguaribana como possibilidade em retomar os estudos, seja por uma 

necessidade de formação Técnica em Agropecuária e/ou pela formação contextualizada dos 

conteúdos do Ensino Médio.  

Essa questão se remete ainda sobre uma formação técnica que enfatiza a 

Agroecologia e a Convivência com o Semiárido, no que se refere ao Curso Técnico em 

Agropecuária, proporcionando o despertar do olhar sobre a atuação e o envolvimento junto ao 

campesinato. Nesse aspecto, a formação para o mundo do trabalho passa a ter orientações, que 

estimule a refletir sobre qual papel como profissional deve ser realizado a partir da realidade 
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camponesa, assim como perceber criticamente o modelo produtivo hegemônico exploratório e 

socialmente imposto. 

No ano de 2019, após processo seletivo, a EFA constitui sua segunda turma, optando 

por funcionar o Tempo Escola juntamente com as duas turmas, as quais se autodenominaram 

Asa Branca (turma 2018) e Mandacaru (turma 2019). 

A rotina na Escola segue horários fixos todos os dias, desde o acordar às 06 horas 

da manhã até o repouso e silêncio às 22 horas. Às 6:15h ocorre a mística, pensada, organizada 

e realizada pelas turmas. A qual tem-se uma imagem como exemplo abaixo.  

 

Imagem 4: Mística sobre assassinato de Zé Maria do Tomé. 

Fonte: arquivos da EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé. 

 

A mística tem o objetivo de sensibilizar e preparar para o novo dia que se inicia, 

impulsionando a vontade e compromisso com o coletivo e a luta constante dos povos. Em 

seguida a mística, às 06:30h é o momento do café da manhã até as 07 horas. Onde após seguem 

as atividades de cuidados com a limpeza e organização do espaço escolar, seguindo divisão 
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rotativa de grupos. Entre as atividades está: varrer o chão, lavar banheiros, organizar os 

resíduos. Posteriormente segue-se as atividades práticas de campo. Como pode se visualizado 

na IMAGEM 5. 

 

Imagem 5: Atividades práticas de campo. 

Fonte: arquivos da EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé. 

 

As atividades práticas de campo seguem até as 8:20 horas, quando as turmas 

seguem para tomar banho e se preparar para as três aulas do turno da manhã, as quais se iniciam 

às 9 horas e seguem até as 11:50 horas, com um intervalo de 20 minutos para lanche de 10:40 

horas às 11 horas. Às 11:50 horas é servido o almoço e tem-se o descanso até as 13:30 horas, 

quando iniciam-se as três aulas do turno da tarde, também com 20 minutos de intervalo para 

lanche, das 15:10 horas às 15:30 horas. Às 16:20 horas as aulas da tarde terminam e segue-se 

mais um momento de atividades práticas de campo. 

As salas de aula são compostas por uma sala de alvenaria, um alpendre e uma 

oiticica. Entendendo que todos os espaços podem ser utilizados como espaços educativos, bem 
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como que todas as pessoas que constituem a EFA são educadoras e educadores, além das que 

assumem a responsabilidade de mediar o ensino-aprendizagem das disciplinas do curso. 

Na IMAGEM 6 é possível visualizar a sala de aula Oiticica em momento de registro 

de despedida de uma educadora de Língua Portuguesa que foi transferida de seu trabalho e já 

não poderia mais contribuir com seu voluntariado na EFA por conta da distância física. 

 

Imagem 6: Sala de aula Oiticica no dia da despedida da educadora Benigna. 

Fonte: arquivos da EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé. 

 

Muitos desafios permeiam o processo de uma escola que funciona através do 

trabalho voluntário, porém é este que vem tornando possível a realização da EFA Jaguaribana 

Zé Maria do Tomé. O afastamento de educandas e educandos por diversos motivos, bem como 

de educadoras e educadores é uma realidade, mas também o é, a permanência de quem continua 

e se torna resistência. E é no cotidiano das experiências, da partilha de saberes, dos altos e 

baixos, das dificuldades e desafios, que a EFA vai trilhando sua caminhada. Com a colaboração, 

o apoio e a força de pessoas que se tornam sujeitos e se reconstroem a partir das vivências e 
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superações, tanto no individual quanto no coletivo. Assim, os momentos de círculo de mãos 

dadas se fazem bastante presentes, para realimentar as forças e a esperança conforme se bem 

visualiza na IMAGEM 7. 

 

Imagem 7: momento de círculo e mãos dadas após plantio de uma árvore em frente à EFA. 

 

Fonte: arquivos da EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé. 

 

Vale ressaltar que os momentos de oficinas também são muito ricos, por 

exemplo: oficina de vassoura de palha de carnaúba; oficina de defensivos naturais; oficina 

de poesia; oficinas de apicultura; oficina de vassoura de palha de coqueiro; oficina de bio-

água; oficina de biodigestor. Além das visitas e intercâmbios que proporcionam 

aprendizados únicos e extremamente relevantes.  

Retomando a rotina diária, após as atividades de campo da tarde, as turmas 

tem descanso e lazer até as 19 horas que é o horário do jantar. Com exceção do grupo 

responsável pela janta no dia, pois precisam prepará-la. Às 20 horas inicia-se o serão que 

segue até as 21:30 horas. Esses são momentos educativos mais diversos, além das 
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disciplinas, podem ser uma roda de conversa, um cinedebate, integração com a 

comunidade, artes, estudos, entre outros. 

A IMAGEM 8 foi realizada pós oficina de Primeiros Socorros, contando com 

a participação das duas turmas, da cozinheira, familiares de educandos e representantes 

da coordenação pedagógica da EFA, a qual é constituída por cinco pessoas. 

 
Imagem 8: Frente da EFA após oficina de Primeiros Socorros com Vanusa. 

Fonte: arquivos da EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé. 

 

Considerações 
 

Além da formação propriamente dita, os resultados também se ampliam em 

relação ao entendimento sobre a educação. O que pode ser visto nas falas de educandas e 

educandos, tais como: “Agora acredito na educação” educando da Turma Asa Branca (2018); 

“A primeira vez que peguei um livro para estudar foi para fazer a seleção da EFA”; “Na 

EFA eu melhorei 70%”; “Minha família diz que agora estou mais calma, menos 

respondona” Educandas da Turma Asa Branca (2018). 
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Os relatos familiares também demonstram que apesar de ser o inicio de uma 

jornada, a juventude já demonstra mudanças positivas. As famílias expressam alegria e 

desejo de que suas filhas e filhos, netas e netos continuem na EFA, pois já percebem 

avanços seja no comportamento com as outras pessoas ou consigo, ao assumir tarefas que 

antes não faziam, tais como as tarefas domésticas e/ou agrícolas e pecuárias. 

Vale ressaltar que além das atividades propriamente ditas escolares a EFA 

também realiza eventos junto às comunidades, à população e às organizações que atuam no 

território do Vale do Jaguaribe. Entre os eventos tem-se, por exemplo: a Festa da Colheita 

Camponesa: o Festival do Mungunzá; o Encontro de Agricultores e Agricultoras 

Experimentadores(as) do Vale do Jaguaribe e o Encontro das Áreas de Assentamentos. Visitas 

à EFA também são constantes, tanto de universidades, como de demais instituições sociais e 

religiosas que defendem a Educação do Campo. 

Buscando o fortalecimento e o avanço das lutas dos povos, a EFA Jaguaribana 

compõe redes de articulação política, tais como: o Fórum Cearense Pela Vida no 

Semiárido (FCVSA); o Fórum de Convivência com o Semiárido do Vale do Jaguaribe 

(FCSVJ); a Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA) e a Articulação das EFA’s do 

Ceará. Também participa do Grupo de Trabalho de Sementes Crioulas do FCVSA e do 

Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica do Médio Jaguaribe. 

É nesse caminhar com esperança na Educação do Campo, na Juventude e na 

Luta dos povos que EFA prossegue seus passos, contando com a força e o apoio de quem 

acredita e se dispõe a construir uma sociedade e um mundo melhor. 

 

Educação do Campo, direito nosso, dever do Estado! 

 

Nenhum passo atrás, nenhum direito a menos! 

 

Semiárido Vivo! 
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"EDUCAÇÃO DO CAMPO É DIREITO E NÃO ESMOLA": Educação geográfica nos 

percursos das tensionalidades e tensões territoriais no Ceará. 

 

Tereza Sandra Loiola Vasconcelos 

 

Resumo: 

As travessias histórico-espaciais impulsionam a necessidade, sob a ótica da Educação 

Geográfica em territórios camponeses, analisar o caminhar da Educação do Campo, enfocando 

a Educação Geográfica nas escolas do campo, sobretudo àquelas vinculadas às propostas 

metodológicas construídas por meio do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem 

Terra (MST), que possui 35 (trinta e cinco) anos de (r)existência e, destes, 30 (trinta) anos no 

estado do Ceará. Nesse ínterim, se avolumaram as conflitualidades e os conflitos territoriais, 

sob diferentes dimensões e escalas, estando o acesso à Educação respeitando-se às diferenças, 

dentre outros elementos, como uma das pautas de lutas e, também, conquistas. É em meio às 

lutas e conquistas históricas dos movimentos socioterritoriais que no final da década de 1990 e 

meados dos anos 2000 que surgem no Ceará, respectivamente, as escolas indígenas e escolas 

do campo nos assentamentos de reforma agrária. Estas contribuem para se refletir práticas 

metodológicas voltadas à Educação em consonância com os seus territórios, mas também, pari 

passu, dialogar com as experiências das escolas presentes no urbano, nas trocas de saberes e 

conhecimentos. De acordo com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC/CE), as 

escolas do campo localizam-se entre os assentamentos de reforma agrária Lagoa do Mineiro, 

Maceió, Bonfim Conceição, Santana da Cal, Pedra e Cal, 25 de Maio, Santana e Antônio 

Conselheiro. No estado do Ceará também são relevantes as experiências das Escolas de Família 

Agrícola (EFA). Para fins da pesquisa, selecionou-se a EEM Francisco Araújo Barros, tendo 

como recorte espacial o assentamento de reforma agrária Lagoa do Mineiro, localizado no 

município de Itarema, estado do Ceará. Para tanto, partiu-se de três variáveis, tomando por base 

a relação entre Território camponês, Educação do campo e Geografia: o processo histórico-

geográfico de territorialização; as alternativas germinadas à reprodução territorial, a partir da 

escola; as atuais tensionalidades e tensões envolvidas. As escolas do campo fazem parte do 

movimento do movimento, assim como Arroyo, Caldart e Molina (2011) destacam acerca da 
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dinâmica própria da Educação do campo que se inspira nos pressupostos teóricos-filosóficos 

do MST. Assim, nasceu a EEM Francisco de Araújo Barros, iniciando suas atividades em 2011 

e construída, desde o nome, sob um histórico de conflitos e resistências (DAMASCENO, 2015). 

As disputas territoriais que culminam com o assentamento Lagoa do Mineiro, um dos pioneiros 

no estado do Ceará, fortalece a luta pela Educação do campo, compreendendo-a como um 

“direito e não esmola”. É, desse modo, que se propõe o título do presente artigo, a partir da 

passagem extraída do poema de Gilvan Santos chamado “Não vou sair do campo”. É 

imprescindível o direito que vem sendo construído historicamente pelos camponeses em busca 

da terra e por tudo que representa a reforma agrária, para além dos aspectos produtivos. Nesse 

sentido, a pesquisa pretende contribuir com o debate da relação desses agentes sociais na 

(re)produção dos territórios, com a contribuição da Educação geográfica na Educação do 

Campo e vice-versa. O referencial teórico foi construído com obras pertinentes à temática 

estudada. Um dos princípios para a pesquisa proposta é a necessidade de compreensão das 

especificidades dos agentes sociais envolvidos, entendendo o campo como espaço geográfico 

dinâmico, composto por diferentes e múltiplas territorialidades, traçando, assim, um diálogo 

entre saberes e conhecimentos com a Educação, de modo contextualizado. De acordo com 

Fernandes, Cerioli e Caldart (2011, p. 53) a escola do campo é “[...] aquela que trabalha os 

interesses, a política, a cultura e a economia dos diversos grupos de trabalhadores e 

trabalhadoras do campo, nas suas diversas formas de trabalho e de organização”. Sobre isto, 

vale destacar que a Educação do Campo acompanha princípios normativos e constitucionais, 

que regem parte das finalidades da Educação. A SEDUC/CE, por exemplo, apoiada na 

Resolução CNE/CEB nº 02, de 28/04/2008, Art. 1º, diz que a Educação do Campo envolve à 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de 

nível médio integrada com o Ensino Médio, destinada às populações rurais, considerando 

agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e 

acampados da Reforma Agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros. Tais compreensões 

se baseiam, por sua vez, nos princípios regidos pela Constituição Federal Brasileira de 1988 no 

que tange, especialmente o Art. 205, acerca da Educação enquanto direito de todos e dever do 

Estado e da família, bem como o Art. 206, que garante a igualdade de condições para o acesso 

e a permanência na escola (BRASIL, 2010).De acordo com Brasil (2017), no que concerne à 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n.º 9.394/1996, sobre os princípios que 

regem à Educação do Campo e Educação Escolar, o Art. n.º 28 trata da oferta de Educação 
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Básica para a população rural, considerando as peculiaridades da vida rural e de cada região, 

aportando-se na organização escolar própria, com conteúdos curriculares, metodologias e 

calendários específicos, elementos que necessitam se vincularem às realidades socioespaciais. 

Nesse ínterim, para aprofundar as leituras, Mészaros (2008), Gadotti (2012), Paro (2010) e 

Freire (2016;1987), relacionam a Educação como exercício de poder e conscientização. Caldart 

(2009), Molina e Fernandes (s/d) são obras importantes acerca do conceito de Educação do 

campo. Sapelli (2013) e Damasceno (2015) possibilitam expandir as leituras para as práticas 

curriculares e metodológicas da Educação do campo, através do inventário da realidade, 

pedagogia da alternância, dentre outras, nos levando a realidade das escolas do campo no estado 

do Ceará, bem à EEM Francisco de Araújo Barros. Lacoste (1988), Lestegás (2015), Castellar 

(2005), Callai (2013) e Cavalcanti (2005) delineiam a Educação geográfica e os raciocínios 

espaciais. Dessa forma, parte-se da concretude espacial, com suas materialidades e 

imaterialidades, envoltas aos sujeitos, para a construção de conceitos preenchidos de sentidos, 

de histórias e geografias vivas e de resistência, a partir dos saberes dos territórios camponeses, 

estabelecendo as possibilidades de leitura do ensino de Geografia pela Educação do Campo. A 

proposta do presente trabalho é traçar diálogos acerca da relação entre escola e território, a 

partir do Projeto Político Pedagógico (PPP) da EEM Francisco de Araújo Barros, a organicidade 

no ensino de Geografia e na Educação geográfica. Para tanto, inicialmente abordamos o 

conceito de Educação do campo e as perspectivas históricas do “movimento do movimento”. 

Posteriormente, contextualizamos a presença das escolas do campo no Ceará, sobretudo a EEM 

Francisco de Araújo Barros especializando-a diante dos percursos de tensionalidades e tensões 

territoriais discutidas por Vasconcelos (2015). Por fim, analisamos o PPP, as práticas 

metodológicas e os trajetos que nos levam a pensar a relação da escola com o território, 

contribuindo para a Educação geográfica. Referências bibliográficas ARROYO, Miguel 

Gonzalez; CALDART, Roseli Salete; MOLINA, Mônica Castagna (orgs). Por uma Educação 

do campo. Rio de Janeiro: Vozes, 2011. BRASIL. LDB: Lei de diretrizes e bases da educação 

nacional. Versão atualizada até março de 2017. Brasília: Senado Federal, Coordenação de 

Edições Técnicas, 2017.CALDART, Roseli Salete. Educação do campo: notas para uma análise 

de percurso. Trab. Edu. Saúde, Rio de Janeiro, v. 7 n.1, p. 35-64, mar./jun.2009.CALLAI, 

Helena Copetti. A geografia escolar e os conteúdos da Geografia. In: CALLAI, Helena Copetti. 

A formação do profissional de Geografia: o professor. Coleção: Ciências Sociais. Ijuí: Ed. 

Unijuí, 2013, p. 39-59.CASTELLAR, Sonia. Educação geográfica: teorias e práticas docentes. 
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São Paulo: Editora Contexto, 2005.CAVALCANTI, Lana de Souza. Cotidiano, mediação 
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UM DEBATE ACERCA DE SABERES NECESSÁRIOS À PRÁTICA PEDAGÓGICA 

NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO ESCOLAR EM ESCOLAS DO CAMPO NAS 
MESORREGIÕES CENTRO-NORTE E SUDOESTE DE MS 

 

Jaqueline Machado Vieira1 
Rodrigo Simão Camacho 2 

 

 

Resumo 
Essa pesquisa faz uma reflexão com base em levantamento bibliográfico e revisão da literatura que se faz 
necessária sobre a interconexão entre duas áreas importantes da educação: a educação do campo e a educação 
especial com base e perspectiva para uma educação escolar inclusiva. Essas duas modalidades de ensino levantadas 
aqui para reflexão, são duas áreas desafiadoras e marcadas por seu processo histórico territorial e político com 
ações de descaso por parte do governo atual presente em nosso país. Foi utilizada foi a pesquisa bibliográfica em 
livros, artigos de periódicos, teses e dissertações a respeito da Educação Inclusiva e da Educação do Campo. Na 
parte documental, em específico, analisamos a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 
Pessoa com Deficiência), o Manual de Operações do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 
(PRONERA) e a Segunda Pesquisa Nacional de Educação na Reforma Agrária (II PNERA).  
 
 
Introdução 
 

O movimento na perspectiva da educação inclusiva é amplo e não se direciona apenas 

as pessoas com deficiência (Educação Especial), seja ela motora, cognitiva e sensorial, mas 

compreende ao envolvimento de todos educandos que vivem segregados do seu acesso à 

educação formal ou que se encontram desrespeitados nos seus direitos garantidos em relação 

as suas especificidades sociais, culturais, étnicas, raciais, territoriais etc. e, que portanto, tem o 

direito de ter conteúdos e metodologias condizentes com a sua condição social.  

A inclusão deve promover a interação e acolher a todos, sem exceção, no sistema 

escolar, com a garantia de equidade de acesso, bem como de conteúdo e metodologias que 

respeitem a especificidade dos educandos, sejam eles do campo ou cidade, com deficiências ou 

sem deficiências, para que possam alcançar a autonomia e a cidadania com o direito do respeito 

à diversidade. No seu sentido mais amplo, visa o desenvolvimento dos processos que garanta 
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aos estudantes vulneráveis, excluídos e os com deficiência uma educação emancipatória e de 

qualidade dentro das escolas regulares.  

Dentre as propostas de educação na perspectiva da inclusão social, temos a Educação 

do Campo. Sua origem se dá devido à exclusão social e educacional, na qual, foram submetidas, 

historicamente, as populações do campo.  

Esta realidade está relacionada com a questão agrária no Brasil baseada na concentração 

fundiária e na expulsão dos povos indígenas de seus territórios tradicionais e das populações 

camponesas de sua terra de trabalho. A educação sempre foi inacessível para estas populações 

excluídas que não ultrapassavam, em sua maioria, as séries iniciais do ensino fundamental, por 

isso, há ainda um grande número de analfabetos no campo (CAMACHO, 2016).  

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) é a política 

pública mais importante de Educação do Campo no Brasil. Foi criado em 1998 a partir da 

demanda dos movimentos socioterritoriais e sindicais camponeses. É uma experiência 

inovadora porque foi implementado em um território historicamente marcado pela ausência de 

políticas públicas educacionais. Seu objetivo é fortalecer o campo como território de vida em 

todas as suas dimensões: ambiental, econômica, social, política, cultural e ético. É constituído 

por meio de uma parceria entre universidades, movimentos sociais e governo federal, 

representado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

 

Refletindo a Educação Especial e a Educação do Campo 

 

A pesquisa está em andamento e aqui apenas iremos explanar um debate reflexivo 

acerca da Educação do Campo e a Inclusão escolar de educandos com Deficiências nas escolas 

rurais da região da Grande Dourados - MS. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica 

em livros, artigos de periódicos, teses e dissertações a respeito da Educação Inclusiva e da 

Educação do Campo, e também uma análise na plataforma QEDU, que contém os principais 

dados sobre as escolas do ensino básico. 

 Na parte documental, em específico, analisamos a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência (BRASIL, 2015) que visa garantir aos alunos com deficiência acesso e 

recursos disponíveis na escola regular, que contribuam com a sua formação social e acadêmica.  
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Com relação a educação do campo fizemos em um primeiro momento uma análise do 

Manual de Operações do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), 

da Segunda Pesquisa Nacional de Educação na Reforma Agrária (II PNERA) no sentido de 

encontrar elementos que comprovem nossa afirmativa de que as políticas públicas de Educação 

do Campo são baseadas no princípio da inclusão social.  

Em um segundo momento, fizemos um trabalho campo em que entrevistamos 

professores e coordenação/direção de 05 escolas do campo, a fim de compreender como ocorre 

o processo de educação especial na perspectiva inclusiva nestas escolas.   

O movimento na perspectiva da educação inclusiva é amplo e não se direciona apenas 

as pessoas com deficiência (Educação Especial), seja ela motora, cognitiva e sensorial, mas 

compreende ao envolvimento de todos educandos que vivem segregados do seu acesso à 

educação formal ou que se encontram desrespeitados nos seus direitos garantidos em relação as 

suas especificidades sociais, culturais, étnicas, raciais, territoriais etc. e, que portanto, tem o 

direito de ter conteúdos e metodologias condizentes com a sua condição social e territorial 

(CAMACHO; VIEIRA, 2018). 

O propósito da inclusão escolar é que todas as pessoas, independentemente de terem 

deficiência ou não, tenham oportunidades educacionais iguais, tendo acesso a um ensino de 

qualidade, que atenda a diversidade cultural e as trajetórias individuais de aprendizagem de 

cada aluno, proporcionando possibilidades de uma convivência futura autônoma em sociedade 

Cardoso (2004) argumenta que o processo inclusivo envolve a construção de uma escola 

diferente, pelo fato dessa se caracterizar como uma verdadeira revolução educacional, baseada 

em uma escola aberta, solidária, democrática e eficiente.  

Na perspectiva da escola inclusiva, um desafio a considerar é a formação do professor, 

segundo Rodrigues e Capellini (2012), muitos profissionais que exercem à docência hoje, não 

tiveram contato com conteúdos acadêmicos e práticos no decorrer de suas formações que 

abordassem a inclusão escolar. Ainda conforme os autores, há uma necessidade de educação 

continuada dos docentes sobre o tema, ação que se caracteriza como uma prática que os leva a 

reflexão de seu modo de atuar, e os coloca em condição de aprendizes do processo de mudanças 

para a inclusão escolar.  

Para a autora Bruno (2006) devemos refletir acerca de: O que significa realmente 

educação para todos? Em que implicaria, na realidade, a igualdade de oportunidades? Quais as 
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demandas e necessidades que emergem no processo de aprendizagem? Como a escola tem se 

organizado para responder a essas demandas e necessidades? Como se dá a prática pedagógica 

para a diversidade? Qual é o nível de participação dos alunos, pais e comunidade na elaboração 

do projeto político pedagógico e na tomada de decisões?  

A partir destas questões levantadas, Bruno (2006) compreende que ao falar de inclusão, 

o núcleo está na interação entre as pessoas com respeito a diversidade sociocultural e a garantia 

de apoio e acolhimento para aquelas que têm necessidades especiais. A inclusão está fundada 

na dimensão humana e sociocultural que procura enfatizar formas de interação positivas, 

possibilidades, apoio às dificuldades e acolhimento das necessidades dessas pessoas, tendo 

como ponto de partida a escuta dos educandos, pais e comunidade escolar. Essas duas 

dimensões fazem nosso olhar convergir para o interior da escola, fazendo então surgir a 

necessidade de se compreender quais seriam as reais dificuldades que os estudantes com 

necessidades educacionais especiais encontram na classe comum (VIEIRA, 2018). 

A inclusão deve promover a interação e acolher a todos, sem exceção, no sistema 

escolar, com a garantia de equidade de acesso, bem como de conteúdos e metodologias que 

respeitem a especificidade dos educandos, sejam eles do campo ou cidade, com deficiências ou 

sem deficiências, para que possam alcançar a autonomia e a cidadania com o direito do respeito 

à diversidade. No seu sentido mais amplo, visa o desenvolvimento dos processos que garanta 

aos estudantes vulneráveis, excluídos e os com deficiência uma educação emancipatória e de 

qualidade dentro das escolas regulares (CAMACHO; VIEIRA, 2018).  

Dentre as propostas de educação na perspectiva da inclusão social, temos a Educação 

do Campo.  Sua origem se dá devido à exclusão social e educacional, na qual, foram submetidas, 

historicamente, as populações do campo. Esta realidade está relacionada com a questão agrária 

no Brasil baseada na concentração fundiária e na expulsão dos povos indígenas de seus 

territórios tradicionais e das populações camponesas de sua terra de trabalho. A educação 

sempre foi inacessível para estas populações excluídas que não ultrapassavam, em sua maioria, 

os anos iniciais do ensino fundamental, por isso, há ainda um grande número de analfabetos no 

campo (CAMACHO, 2017).   

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) é a política 

pública mais importante de Educação do Campo no Brasil. Foi criado em 1998 a partir da 

demanda dos movimentos socioterritoriais e sindicais camponeses. É uma experiência 
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inovadora porque foi implementado em um território historicamente marcado pela ausência de 

políticas públicas educacionais. Seu objetivo é fortalecer o campo como território de vida em 

todas as suas dimensões: ambiental, econômica, social, política, cultural e ético (BRASIL, 

2011; CAMACHO, 2014).  

Uma Escola do Campo, primeiramente, deve estar inserida dentro da comunidade, e 

segundo, suas metodologias de ensino-aprendizagem, necessariamente, precisam estar voltadas, 

de fato, para a realidade camponesa, mesmo que esta realidade esteja conectada com o mundo 

globalizado e tecnológico, que possibilita a abertura para novos conhecimentos.  

 

[...] a identidade das escolas do campo é definida pela sua vinculação às questões 
inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos 
estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia 
disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos que associem 
as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no País. 
(BRASIL, 2002). 
 
 

Nessa fase ainda inicial, entrevistamos a coordenação/direção de 05 Escolas do Campo 

(Quadro1 e Figura 1), a fim de compreender como ocorre o processo de educação especial na 

perspectiva inclusiva nestas escolas.  

 
Quadro 1 – Localização das Escolas do Campo 
 
Nome das Escolas do 

Campo 

Localização Municípios  Mesorregiões de 

MS 

1- Escola Municipal 

Eldorado 

Assentamento Eldorado l - 
Che Guevara 
 

Sidrolândia - MS Centro-Norte 

2-Escola Municipal 

Salustiano da Motta 

Assentamento Patagônia 
(Distrito Campo Verde) 
 

Terenos - MS Centro-Norte 

3-Escola Estadual Jonas 

Belarmino da Silva 

Culturama (Distrito) Fátima do Sul - MS Sudoeste 

4-Escola Municipal São 

Judas e EFAR 

Assentamento São Judas Rio Brilhante - MS 
 

Sudoeste 

5-Antonio Vicente de 

Azambuja 

Itahum (Distrito) Dourados - MS Sudoeste 

Fonte: Autor (2019). 
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Figura 1 – Mapa das Mesorregiões de MS 
 

 
Fonte: <http://geografia-ms.blogspot.com/2017/04/>. Acesso em: 15 jul. 2019. 
 

Perguntamos a direção/coordenação das escolas: Com relação à Educação 

Especial/Inclusiva, como a escola trabalha com os estudantes com deficiência? Conforme o 

Quadro 2: 

 

Quadro 2 – Respostas da Coordenação/Direção 
 

1-Procurando inserção no ensino regular, com apoio de assistentes de sala. 
2-Não trabalhamos no momento. 
3-Temos uma sala de Recursos Multifuncionais, tudo conforme está garantido legalmente. 
4-Existem professores com formação na área. 
5-A inclusão é uma realidade, por isso, fazemos as adaptações necessárias para que o aluno seja 
incluído na escola. 

Fonte: Autor (2019). 

 

Com base na pergunta acima, adquirimos respostas de 1 coordenador /diretor de cada 

Escola do Campo de 5 munícipios, localizados em 2 mesorregiões do Estado do Mato Grosso 

do Sul, e também fizemos uma análise com alguns dados fornecidos na plataforma QEDU que 

contém os principais dados sobre as escolas do ensino básico. Com esse material, podemos 

observar que o processo de inclusão ainda está em transição, pois no aspecto infra estrutural, 

ou seja, em condições físicas e com acessibilidade para receber os educandos com deficiência, 

na fala dos diretores, poucas escolas tem acessibilidade, ou seja uma sala multifuncional com 

recursos didático para trabalhar com os estudantes com Deficiência e também não mencionam 
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que há profissionais habilitados, ou seja monitores de sala, com especialização em Educação 

Especial. 

Coordenadores e diretores, sabem da real necessidade do debate sobre a inclusão nos 

ambientes escolares, porém precisam dialogar mais em equipe e trazer cursos de capacitação 

para os professores, ligados a temática da Educação Especial Inclusiva,  pois somente através 

da troca de saberes pedagógicos com professores, principalmente sobre políticas públicas e 

acessibilidade, é que chegamos minimamente ao processo escolar inclusivo.  

Nesse sentido, também procuramos refletir que é a partir do convívio cotidiano dentro 

dos espaços escolares do campo ou da cidade e, também, da troca de saberes com familiares e 

profissionais da saúde, que encontramos respostas aos seus problemas concretos e que nos faz 

refletir as práticas escolares dos professores que lecionam nesses espaços que são demarcados 

pelo processo de exclusão dos sujeitos subalternos da sociedade, seja pela sua classe social e 

territorial e,  sobretudo, por sua deficiência, por isso, é que voltamos nosso olhar nesse artigo 

para as Escolas do campo. 

A Tema a respeito de uma Educação inclusiva, na década de 1990, foi marcada por 

eventos mundialmente significativos para a área da Educação Especial (EE), foi nessa década 

que emergiu os discursos a favor da inclusão escolar. Em 1990, ocorreu a Conferência Mundial 

sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, realizada 

pelo Banco Mundial, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), onde foi aprovada a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos, na cidade de Jomtien, Tailândia, que buscou garantir a todos, o direito 

de acesso e permanência à educação básica, independentemente de ter ou não alguma limitação 

(MENDES, 2006).  

No ano de 1994, o destaque foi a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais 

Especiais: acesso e qualidade, promovida pelo governo da Espanha e pela UNESCO, produziu 

o marco mais importante da filosofia da educação inclusiva, a Declaração de Salamanca, que 

pregou que a as escolas regulares deveriam ter uma pedagogia focada na criança, que atendesse 

as necessidades de todos os alunos, inclusive as pessoas com necessidades educativas especiais 

(ARAÚJO et al. 2010).  
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Com a aprovação da declaração de Salamanca, a inclusão escolar começou a ser 

discutida com mais ênfase em todo o mundo, e inclusive no Brasil. Atualmente no Brasil, a 

inclusão escolar do aluno Público Alvo da Educação Especial (PAEE) é assegurada pela 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), e um 

direito previsto na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - LBI (Lei 13.146/15, 

art. 27). 

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015) visa garantir 

aos alunos com deficiência acesso e recursos disponíveis na escola regular, que contribuam com 

a sua formação social e acadêmica.  

Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.1º Considera-se 
discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, 
por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou 
anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de 
pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento 
de tecnologias assistivas. 2º A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de 
benefícios decorrentes de ação afirmativa. 

O propósito da inclusão escolar é que todas as pessoas, independentemente de terem 

deficiência ou não, tenham oportunidades educacionais iguais, tendo acesso a um ensino de 

qualidade, que atenda a diversidade cultural e as trajetórias individuais de aprendizagem de 

cada aluno, proporcionando possibilidades de uma convivência futura produtiva e autônoma 

em sociedade (COTA, 2016).  

Conforme Glat, Pletsch e Fontes (2007) pensar uma escola inclusiva, é pensar em uma 

escola onde todos tenham oportunidade de acesso e permanência, e que possibilite que 

mecanismos de exclusão sejam substituídos por procedimentos de ensino, removendo barreiras 

de aprendizagem. Cardoso (2004) argumenta que o processo inclusivo envolve a construção de 

uma escola diferente, pelo fato dessa se caracterizar como uma verdadeira revolução 

educacional, baseada em uma escola aberta, solidária, democrática e eficiente.  

Sant’Ana (2005) ressalta a necessidade de que os docentes sejam orientados sobre o 

tema, onde ocorra uma orientação teórico-prático, possibilitando a eles modificar suas práticas 

e métodos de ensino. Desse modo proporcionando um ensino de qualidade, não somente ao 

aluno com deficiência, mas sim a todos os alunos inseridos em sala de aula. 
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Anjos, Andrade e Pereira (2009, p.122) analisaram o discurso dos professores de sala 

comum sobre a inclusão, elas buscaram identificar os sentimentos desses em relação a sua 

produtividade profissional e o que sentem ao lidarem com a inclusão escolar, ressaltaram:  

Entre esses sentimentos, destacam-se: o choque sentido pelos professores no início 
do trabalho com alunos deficientes, que faz com que ele perceba um vazio na sua 
formação, a falta de um treinamento e o fato de que esses novos sujeitos que estão na 
sala de aula exigem novas capacidades e novos modos de pensar; a certeza de que 
estão improvisando, que pode levar a descobrir novos fazeres e saberes, não 
necessariamente subordinados ao “fazer correto”; as dificuldades encontradas pelo 
professor, as quais podem ajudar a acordar de um fazer pedagógico que, por ter-se 
tornado automático, se tornou “fácil”. 
 

Para Gomes e Barbosa (2009), a falta de formação específica na área da inclusão, resulta 

na sensação que os professores possuem incapacidade profissional em lidar com crianças com 

deficiência. De acordo com os mesmos autores, essa sensação de incapacidade demonstra a 

necessidade de programas de formação que contemplem conteúdos acerca da inclusão, que 

sejam pensados como fator de potencialização das capacidades desses profissionais. 

O PRONERA compreende hoje as ações de alfabetização de jovens e adultos, 

escolarização nos níveis fundamental, médio, superior e pós-graduação, formação continuada 

de professores, formação técnico-profissional para a saúde, a comunicação, a produção 

agropecuária e a gestão do empreendimento rural. Todas estas modalidades de educação estão 

pautadas em metodologias de ensino adequadas a realidade sociocultural do campo 

(ANDRADE; DI PIERRO, 2004). 

 No período de 1998 a 2010, o PRONERA foi responsável pela escolarização e 

formação de cerca 400 mil jovens e adultos assentados e/ou acampados da reforma agrária. O 

Programa capacitou cerca de 300 profissionais egressos dos cursos de ciências agrárias para 

atuarem na Assessoria Técnica, Social e Ambiental junto aos Projetos de Assentamento de 

Reforma Agrária e agricultura familiar (BRASIL, 2011). Para a atualização dos dados, o 

PRONERA lançou a Segunda Pesquisa Nacional de Educação na Reforma Agrária (II PNERA). 

Esta foi uma pesquisa realizada em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa 

Anísio Teixeira (MEC-INEP) e o Instituto de Pesquisas Aplicadas (IPEA).  

A pesquisa teve como objetivo caracterizar a demanda educacional e diagnosticar a 

situação do ensino ofertado nos assentamentos da Reforma Agrária. O resultado da pesquisa é 

que no período entre 1998 a 2011 foram realizados 320 cursos do PRONERA por meio de 82 

instituições de ensino em todo o país, sendo 167 de Educação de Jovens e Adultos Fundamental, 
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99 de nível Médio e 54 de nível Superior. Os cursos foram realizados em 880 municípios, em 

todas as unidades da federação (BRASIL, 2015). Em termos de política pública específica, por 

meio da interação com os movimentos sociais camponeses, a experiência do PRONERA 

conseguiu se relacionar com a extrema diversidade de situações presentes no campo brasileiro.  

Diversidade esta que envolve desde a heterogeneidade dos sujeitos sociais do campo, 

bem como a diversidade das condições culturais, ambientais, geográficas e de organização da 

produção agrícola. Esta característica do PRONERA somente foi possível devido à interlocução 

direta que foi travada com os protagonistas deste processo (MOLINA, 2004).  

De acordo com Márcia Regina Andrade e Maria Clara Di Pierro (2004b), o PRONERA, 

enquanto política pública, é uma experiência inovadora na medida em que foi implantada num 

território marcado historicamente pela exclusão social e ausência de políticas públicas na área 

da educação. Sua inovação se dá a partir de duas características que lhes são inerentes. 

 A primeira é a de criar e implementar uma metodologia de ensino relacionada à 

realidade sociocultural dos assentamentos. A segunda característica inovadora é a de se 

constituir sob um modelo de gestão participativa envolvendo três parcerias fundamentais: 

universidades, movimentos sociais e governo federal. Esta parceria entre universidades, 

movimentos sociais e governo federal (Superintendências Regionais do INCRA) é um modelo 

de gestão tripartite. O grau de democracia na gestão compartilhada depende das características 

dos parceiros, isto é, do envolvimento e da forma de participação de cada sujeito (JESUS, 

2004). 

 As universidades cumprem as seguintes funções: fazer a mediação entre os movimentos 

sociais e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), fazer a gestão 

administrativo-financeira e a coordenação pedagógica dos projetos. Os movimentos sociais 

estão representados, principalmente, pelo MST, pelos sindicatos filiados a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (Contag) e pela Comissão Pastoral da Terra (CPT). 

Eles fazem a ligação direta com a comunidade. O INCRA é responsável pelo acompanhamento 

financeiro, logístico e pela articulação interinstitucional (ANDRADE; DI PIERRO, 2004a).  

O processo para a aprovação dos projetos é feito da seguinte maneira, as instituições de 

ensino encaminham o projeto para a Superintendência Regional do INCRA, onde a equipe do 

PRONERA o avaliará. Depois, o projeto é encaminhado à Coordenação-Geral de Educação do 

Campo e Cidadania para análise da Comissão Pedagógica Nacional (CPN) (BRASIL, 2011). A 
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Comissão Pedagógica Nacional cuida para que os projetos se orientem por cinco princípios 

fundamentais que compõe o PRONERA: a inclusão, a participação, a interatividade, a 

multiplicação e a parceria (ANDRADE; DI PIERRO, 2004).  

A inclusão é o princípio que defende a ampliação das condições de acesso à educação. 

O processo se dá na intenção de sanar as demandas educativas, sendo orientados na perspectiva 

de que as formas de participação, gestão e os fundamentos teórico-metodológicos dos projetos 

devem ampliar as condições do acesso à educação como um direito social fundamental na 

construção da cidadania dos camponeses (BRASIL, 2011). Objetivando a inclusão daqueles 

que tiveram seu direito fundante de acesso à educação negado: assentados, acampados e os 

sem-terra. Estes sujeitos historicamente ficaram de fora ou tiveram acesso a poucos anos de 

vida escolar. 

 Ainda hoje no Brasil, apesar dos dados de censos e estudos indicarem uma expansão 

quantitativa do acesso à escola, esse crescimento é acompanhado por desigualdades espaciais 

reveladas no índice elevado do número de analfabetos ou com baixa escolaridade no campo 

(PAIVA, 2004). A participação é a garantia que os beneficiários e seus parceiros têm de 

participarem da elaboração, execução e avaliação dos projetos. A interatividade diz respeito à 

forma como as parcerias entre órgãos governamentais, instituições de ensino superior, 

movimentos sociais e sindicais e comunidades assentadas estabelecem um diálogo permanente. 

A multiplicação diz respeito à ampliação não só o número de alfabetizados, mas também de 

monitores, profissionais e agentes mobilizadores que podem dar continuidade aos processos 

educativos.  

 

Considerações Finais 

 

O acesso e a respectiva  equidade à educação sempre foi um direito negado para as 

classes subalternas no campo, por isso, o PRONERA é a oportunidade para a classe camponesa 

ter acesso ao conhecimento técnico – científico acumulado pela humanidade, mesmo tendo a 

consciência de que esta não é a única forma de conhecimento existente (CAMACHO, 2017). 

Os cursos do PRONERA permitem que os camponeses se apropriem do conhecimento técnico-

científico para se desenvolverem pessoalmente e para auxiliarem no desenvolvimento territorial 

de sua comunidade.  
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A presença dos camponeses na educação básica e superior garante que a educação 

formal cumpra seu papel em sua totalidade, ou seja, de formação técnica, política e social. A 

formação de jovens e adultos assentados e/ou acampados da reforma agrária e a capacitação de 

profissionais para atuarem na Assessoria Técnica, Social e Ambiental nos Assentamento de 

Reforma Agrária e na agricultura familiar camponesa, demonstra a efetivação de seu objetivo 

de construção de um desenvolvimento territorial rural inclusivo, sustentável e com respeito à 

diversidade sociocultural. 

Portanto, consideramos a inclusão desses respectivos grupos, como uma ação que 

envolve todos os educandos que vivem segregados do seu acesso à educação formal ou cercados 

da garantia do direito a conteúdos e metodologias adequados a sua especificidade, sejam eles 

educandos do campo ou cidade, com deficiências ou sem deficiências, para que possam 

alcançar a autonomia e a cidadania com o direito do respeito à diversidade.  
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ESCOLA AGROECOLÓGICA DE TEMPO INTEGRAL 

Saberes e Iniciativas Agrícolas Como Proposta Curricular 

  

Cícero Erivaldo de Lima  

 

Introdução 

 

 O presente trabalho buscar refletir a importância da agroecologia na educação de tempo 

integral em escolas municipais no município do Crato, proporcionando a valorização e a 

permanência das crianças e jovens em atividades agrícolas como uma proposta curricular que 

atenda ao propósito do fortalecimento da educação no campo e eficiência na produção 

sustentável ao mesmo tempo que favorece as práticas das iniciativas agroecológicas com 

parcerias com as famílias dos educandos envolvendo as instituições organizativas que fazem a 

difusão dessas práticas estabelecendo técnicas alternativas dos agricultores experimentadores, 

desencadeado pelas ideias da educação da alternância. Por meio deste pilar favorece a 

aprendizagem, uma vez que se estabelece a relação entre família/comunidade, de modo que 

valoriza o vínculo com a escola e o meio, potencializando o trabalho e a cultura camponesa, 

além de fortalecer o convívio comunitário e a participação, como uma formação integral, 

contribuindo com o desenvolvimento da pessoa como um todo, colocando os/as educandos/as 

como sujeitos responsáveis pelo seu percurso formativo, visando o engajamento social, a 

participação comunitária e a profissionalização. O ferido projeto já se encontra em análise na 

atual gestão municipal para ajustes e encaminhamentos junto ao Conselho Municipal e as 

Secretárias Municipais de Desenvolvimento Agrário Recursos Hídricos e da Secretária 

Municipal de Educação para implantações de forma pioneira. 

 

A VIDA NO CAMPO E A ESCOLA  

 

 A sobrevivência no campo proporcionada pelas estratégias de produção no sistema 

capitalista leva as famílias à busca de alternativas de permanecerem no seu lugar de origem, 

quer vivendo totalmente do cultivo da terra, quer não se distanciando do mundo rural. Mesmo 

assim, essas famílias não estão isentas da exploração do capital, desde a produção até a 
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comercialização, que não impede a vantagem do mercado de procurar sempre lucrar na relação 

capital e trabalho. 

 Em relação à força de trabalho fora da propriedade familiar, a contratação de mão-de-

obra ocorre apenas para suprir a insuficiência que sobrevém durante determinados períodos do 

ano, geralmente do plantio e da colheita. Essa contratação acontece porque algumas famílias se 

vêem necessitadas do trabalho de pessoal fora da propriedade para não comprometer o bom 

desempenho da produção, os possíveis atrasos no encaminhamento das tarefas. Essas famílias 

na maioria possuem pouca disponibilidade de mão-de-obra dos filhos, que geralmente são 

menores de idade, ou são famílias formadas por casais idosos, o que dificulta a execução de 

algumas atividades que requerem força física. 

 Para Oliveira (2001), esse processo de contratação de trabalho extrafamiliar é um 

elemento componente da produção camponesa. 

Através do trabalho acessório, o camponês pode se transformar periodicamente 
em trabalhador assalariado, recebendo salário por período de trabalho. Essa 
transformação periódica constitui-se em fonte de renda monetária que 
suplementa o rendimento com as culturas em suas propriedades. (OLIVEIRA 
2001, p. 57). 

 

 Compreendendo dessa forma, Sigaud (1981) enfatiza que esse trabalho assalariado é um 

recurso do qual o camponês se serve para suprir alguma necessidade da unidade camponesa e, 

ainda afirma que ele constitui um pressuposto de uma produção de tipo camponesa, isto é, 

baseada no trabalho familiar e visando atender às exigências de consumo e da família. No caso 

da pequena produção camponesa, o trabalho assalariado aparece sempre subordinado ao 

trabalho familiar. 

 Esses autores se opõem a Kautsky (1980), quando escreveu “A questão agrária”, ainda 

em 1899, apontando que o trabalho assalariado, quando passa a existir para assegurar a 

reprodução da família, constitui um indício de proletarização dos camponeses, diferindo do que 

ocorre na unidade campesina, em que o trabalho acessório é visto como um complemento de 

renda que acontece quando necessário, bem como uma forma de complementar a mão-de- obra 

familiar. Nesse caso, o camponês tanto pode liberar membros de sua família como contratar 

outros camponeses, sem com isso perder a sua condição camponesa. 

 Essa outra situação, em que o camponês libera um ou alguns membros de sua família 

para o trabalho na cidade, também é uma forma de reprodução camponesa, pois o 
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assalariamento aqui serve para ajudar algumas despesas dentro da unidade familiar, 

contribuindo, dessa forma, para a reprodução. 

 Nesse caso, pode-se afirmar que a saída de um membro da família passa também pela 

necessidade da reprodução da unidade camponesa. Assim, muitas vezes o que pode ser 

interpretado como evidência da proletarização pode ocultar estratégias de fortalecimento do 

campesinato que, mesmo usando de forma estratégica a força de trabalho, não põe em risco a 

existência e a sua especificidade. 

            As estratégias de permanência no campo e as ações de reivindicações das instituições 

representativas dos camponeses proporcionaram debates e discussões relacionados 

às novas interpretações do conceito de agricultura familiar, bastante difundido no Brasil desde 

anos de 1990. Utilizado pelos órgãos do governo federal, mediante a criação do PRONAF e 

pelo próprio Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais, esse conceito se desenvolveu com 

a defesa do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável (PADRS), baseado na 

agricultura familiar, como proposta para o desenvolvimento do campo, conforme definições: 

A partir do 6º Congresso da CONTAG, realizado em 1995, várias iniciativas 
foram tomadas para dar materialidade às proposições oriundas daquele Fórum 
deliberativo do MSTR. Dentre as deliberações destaca-se o Projeto Alternativo 
de Desenvolvimento Rural Sustentável Baseado na Agricultura Familiar... O 
crescimento econômico nas cidades, por mais forte que venha a ser, será 
incapaz de reduzir ou estabilizar o atual desemprego urbano e suas 
consequências diretas, fome, miséria, marginalização e violência. Qualquer 
anseio de desenvolvimento sustentável global para o País será mero sonho se 
não partir da ampliação das oportunidades de geração de renda no meio rural. 
Por outro lado, a permanente disputa de hegemonia com os setores dominantes 
exige a formulação de propostas amplas, na busca de unificar as lutas na 
construção de alternativas para todos os trabalhadores e trabalhadoras 
brasileiras. (CONTAG, 1997, p. 3) 

 

 Na visão dos dirigentes sindicais, o projeto de desenvolvimento descrito como 

alternativo é orientado pela inserção de toda a sociedade no processo produtivo e social. Para 

eles, as propostas e experiências organizativas devem garantir a incorporação dos setores hoje 

excluídos do mercado e das políticas sociais. Parte, portanto, de uma concepção de 

desenvolvimento em que todos os setores da sociedade atingem um patamar mínimo de 

qualidade de vida e renda. 

 Essa aceitação de mudança de conceito direcionou a maioria dos sindicatos filiados à 

CONTAG em todo o território nacional, embora setores e organizações camponesas 

permanecessem na defensiva dos princípios campesinos, como, por exemplo, a Via Campesina, 

o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e outros. Nessa análise há 
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direcionamento de que o conceito de agricultor familiar uniformiza o camponês, 

desconsiderando as mais diversas situações e peculiaridades sempre visíveis em cada família 

camponesa em todo o território nacional brasileiro, a exemplo da luta pela garantia da terra, da 

valorização dos seus produtos e ainda da própria permanência no campo. 

 Leva-se em consideração que a atividade rural no Brasil, desde o período colonial, foi 

realizada de forma extensiva como atividade que reflete sobre o mercado externo e a utilização 

de vastas áreas para grandes cultivos, considerando a relação de poder constituída no espaço 

rural brasileiro. Conforme Prado Júnior (1981): 

Todos os produtos da grande lavoura – açúcar, algodão, tabaco e os demais – 
se consomem igualmente no país; e neste sentido, portanto, são também de 
subsistência. Da mesma forma, certos produtos que entram nesta última 
categoria se exportam, embora em pequenas quantidades e quase sempre 
ocasionalmente apenas. Seriam, pois, de exportação. Mas a proporção é de tal 
modo favorável, no primeiro caso à exportação, no segundo ao consumo 
interno, que não há confusão possível. E além desse critério quantitativo, há 
que se considerar a natureza econômica intrínseca de uma e outra categoria de 
atividade produtiva: o fundamento, o objetivo primário, a razão de ser 
respectiva de cada uma delas. (PRADO JÚNIOR, 1981, p. 157). 

 

 A produção camponesa cultivada em pequenas áreas, em comparação com as grandes 

propriedades, produz mais para o consumo interno, dada a variedade de produtos cultivados, 

enquanto a grande propriedade desenvolve a monocultura, como foi afirmado por Prado Júnior. 

Nos dias atuais, essa realidade se mantém igualmente como o desenvolvimento da produção de 

bicombustíveis com base na utilização da cana-de-açúcar e mamona, tendo sempre em vista o 

mercado externo. Para esse propósito, sempre foram utilizadas grandes áreas e a propriedade 

da terra permaneceu nas mãos de poucas pessoas que, legitimados pelo Estado, mantêm ainda 

nos dias atuais uma estrutura agrária concentradora e excludente. 

 A vida no campo com as novas inserções tecnológicas modificou as características das 

comunidades rurais. As famílias passaram a cada vez mais usar e produzir alimentos que até 

antes eram vistos apenas nas áreas urbanas. Os hábitos do campo foram modificados pela 

presença de elementos que anteriormente não se costumava ver: a conversa na calçada foi 

substituída pela televisão, que toma espaço em boa parte dos lares rurais, e o trabalho manual 

da utilização de equipamentos antigos foi substituído pelo uso de vários outros produtos e 

eletrodomésticos. Isso tudo exigiu a necessidade de uma maior produção agrícola, e estimulou 

na população rural o desejo de consumir mais, o que provocou um aumento no consumo de 

novos produtos típicos das áreas urbanas. 
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 Nesse sentido o papel dos professores e da escola passou a contar com um grande 

desafio que é de manter nos seus educandos a satisfação e as vantagens de vivenciar o ambiente 

rural com suas características. Tarefa essa que nem sempre é consolidada, vistos os obstáculos 

encontrados na organização e na dinâmica educacional atual que durante muito tempo foi 

apresentada de modo a estimular a saída do campo para buscar na cidade as satisfações, 

principalmente dos jovens adolescentes acompanhadas pelos estímulos a outras 

profissionalizações em detrimento a que está relacionada ao desenvolvimento das atividades 

agrícolas. 

 Fazendo uma recapitulação da educação rural no Brasil que foi ampliada com a 

homologada da Lei de Diretrizes e Bases da Nacional Nº 9394/96 e do Fundo de 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEF atualmente transformado em FUNDEB, 

o reordenamento escolar, via fechamento das escolas, vem sendo observado em todas as regiões 

do país. Na prática, esse processo de nucleação corresponde à desativação da escola, por um 

período de 5 anos, e ao posterior fechamento. 

 A nucleação, na primeira fase do ensino fundamental, se configura como o 

deslocamento de crianças e jovens das redes municipais e estaduais de ensino das escolas rurais, 

localizadas em comunidades que apresentam baixo número de matrículas ou caracterizadas 

como isoladas, devido à precária infraestrutura em relação às escolas de comunidades vizinhas 

mais bem aparelhadas. Na segunda fase do ensino fundamental, o processo se assemelha. Porém 

os alunos são deslocados para as escolas localizadas na cidade. Destaca-se que muitos estados 

vêm reorganizando suas respectivas redes escolares em um provável processo de nucleação 

escolar que centralizaria as escolas em áreas urbanas, criando uma concentração educacional 

urbana. 

 Esses argumentos são questionados, principalmente se considerarmos que o 

deslocamento das crianças e jovens das suas comunidades desvincula-os da sua vivência, 

negando sua identidade, passando-se a não considerar a comunidade como possibilidade de 

vida. 

[...] toda vez que uma escola desconhece e ou desrespeita a história de seus 

educandos, toda vez que se desvincula da realidade dos que deveriam ser seus 

sujeitos, não os reconhecendo como tais, ela escolhe ajudar a desenraizar e a 

fixar seus educandos num presente sem laços (Caldart,2005, p. 116). 
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 Desvincular as crianças e os jovens da comunidade e da escola pode provocar o 

desenraizamento da cultura local e de pertença ao grupo. A escola não pode negar a cultura 

local e a pertença a um grupo social com suas particularidades. Segundo Arroyo (2006). 

[...] a escola do campo, o sistema educativo do campo se afirmará na medida 
em que se entrelaçarem com a própria organização dos povos do campo, com 
as relações de proximidade inerentes à produção camponesa - vizinhança, as 
famílias, os grupos, enraizar-se e aproximar as formas de vida centrada no 
grupo, na articulação entre as formas de produzir a vida. A nucleação das 
escolas do campo e o deslocamento para escolas distantes da sua comunidade 
desvinculam os sujeitos da sua forma de viver e da sua cultura, ou seja, de suas 
raízes. “A infância do campo tem suas especificidades. Especificidades 
étnicas, de raça, de gênero, de classe. Especificidades dentro das diversas 
formas de produção, dos diversos povos do campo” (Arroyo, 2006, p. 107). 

 

 A população do campo é composta por sem terras, quilombolas, ribeirinhos, que têm 

suas próprias histórias, lutas e cultura de homem do campo que possuem especificidades na 

forma de viver, pensar e se organizar. Essas especificidades, porém, não têm sido consideradas, 

pois se enfrenta um momento muito difícil na educação do campo com a concretização dos 

processos de nucleação, tem funcionado praticamente como sinônimo de fechamento das 

escolas. 

 

AS ESCOLAS DO CAMPO NO MUNICIPIO DO CRATO 

 

 A educação regular na rede municipal e estadual passou nos últimos anos por várias 

transformações com a criação por parte do Estado do Ceará de centenas de escolas técnicas 

profissionalizantes de tempo integral, funcionando na capital e do interior, não sendo registrado 

no município do Crato e na microrregião do Cariri entre elas, escolas que tenham características 

da educação do campo que aborde diretamente a temática agroecológica.  

 No ensino fundamental a estrutura organizacional das escolas do campo no município 

do Crato ao longo do tempo não obedecia a um critério técnico rígido para suas criações. 

Estavam sempre atreladas as conveniências políticas partidárias ou de trocas de favores de 

cabos eleitoras e padrinhos políticos. Nesse sentido no município do Crato chegaram a 

funcionar na área territorial do município algo em torno de 80 unidades escolares.  A rede 

municipal de educação hoje no Crato conta com 60 unidades escolares na zona rural e urbana, 

entre escolas de ensino fundamental e centros de educação infantil. Sendo que a maioria não 
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oferece estrutura adequada para um bom funcionamento, motivo principal para as 

argumentações de fechamentos e nucleações. 

 Na rede municipal de educação infantil e ensino fundamental no município do Crato, 

passou recente por um processo de nucleação e reordenamento de algumas escolas, tendo 

seguido uma discussão e tentativa de fechamento de escolas que teve início em 2016, como 

registrado pelos veículos de comunicação na época: 

Prefeito do Crato desiste de fechar escolas após reivindicações. O Governo 
Municipal do Crato, Ronaldo Sampaio Gomes de Mattos, decidiu não fechar 
mais as escolas municipais, após pedidos e reivindicações das comunidades 
que seriam atingidas. A nucleação escolar seria uma forma da administração 
conter gastos e buscar a qualificação das escolas., segundo a administração. 
Ontem, vários moradores, representantes do Sindicato dos Servidores, 
Ministério Público, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Atenção 
Básica (FUNDEB), Conselho Municipal de Educação, além dos vereadores, 
estiveram debatendo pela manhã à questão na Câmara Municipal da cidade, e 
a resposta veio de imediato por parte do executivo em recuar com a questão. 
Pais de alunos estavam preocupados em ter que encaminhar os filhos para 
escolas com até 10 quilômetros de distância foram ao local, portando faixas e 
cartazes. O prefeito havia assinado o decreto nº 7.719, que determinou a 
nucleação de 7 Escolas Municipais, refez o quadro funcional das unidades 
escolares e estabeleceu os roteiros e quilometragens das linhas de transporte 
escolar do sistema municipal de ensino. Os atos foram assinados, após questões 
avaliadas juntamente com o Secretário Municipal de Educação, Ronaldo 
Bacurau. Segundo o Secretário, as medidas representam um grande avanço 
para a transparência do sistema, segurança funcional e garantias de maior 
qualidade educacional. Diário do Nordeste. (02/02/2019). 

 

 As comunidades mobilizaram os pais de alunos e em parceria com os movimentos 

sociais não permitiram que a proposta da prefeitura obtivesse êxito.  Assim as escolas não foram 

nucleadas e por um tempo as atividades permaneceram funcionando nas rotinas normais. 

  Em 2017 já com uma nova gestão municipal, as discussões voltaram a ser discutidas, 

dessa vez de forma mais democráticas e com a participação ativa das comunidades nas decisões 

das propostas apresentadas. Ao final foram fechadas quatro escolas rurais e a rede passou por 

uma nucleação que reduzindo ainda de forma pontual as dificuldades de funcionamento e 

otimização das estruturas e adequação das salas, quanto a quantidade de aluno por professor e 

especificou de forma satisfatória qual modalidade de ensino as escolas deveriam oferecer.      

 Ainda sobre a estrutura das 60 (sessenta) escolas, principalmente as rurais, apresentam 

várias dificuldades quanto ao espaço, estrutura de banheiro, biblioteca e área de recreação, essas 

unidades não são totalmente adequadas para um bom funcionamento. Apenas 4 (quatro) 

unidades foram construídas e inauguradas no ano 2000 na área urbana e apresentam uma 

estrutura satisfatória, dentre elas 02 (duas), ou seja, são 19 anos sem construção de escolas no 
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município. Em 2019 a Escola de 18 de maio e a Escola de Álvaro Madeira passaram a funcionar 

parcialmente em tempo integral, contemplando inicialmente os alunos matriculados dos 6ºs ao 

9º ano. 

 Por outro lado, na zona rural não conta com nenhuma escola de tempo integral que possa 

absorver a clientela em atividades extracurriculares que atenda a realidade das suas 

comunidades como apresentadas nessa proposta de Escola Agroecológica de Templo Integral 

que tem com primícias a valorização e permanência dos alunos nas escolas. 

 As práticas agroecológicas são repassadas na maioria das vezes pelos membros das 

famílias envolvidas em instituições da sociedade civil organizada por meio de cursos, 

intercâmbios em diversas comunidades no Semiárido brasileiro. No Crato essas atividades são 

bastantes disseminadas e, portanto, a escola passará a ser o centro integrador das atividades 

desenvolvidas e a grande motivadora do fortalecimento das atividades do campo. 

 

AS INOVAÇÕES AGROECOLÓGICAS 

 

 As práticas usadas no preparo do solo para o plantio ao longo dos anos no Brasil foram 

sempre rudimentares com uso intenso das queimadas, o modelo produtivo da monocultura, 

provocaram acentuados desgastes em grande parte dos imóveis rurais. Por outro lado, a 

agricultura praticada por família em pequenas propriedades, foi um segmento cujas 

potencialidades foram difíceis de ser desenvolvidas como forma de produção social específica, 

subsistência e suprir o mercado interno e que procura desenvolver práticas alternativas para 

conservação do solo e aumento da produção. 

Marcos (2007) afirma: 

A agroecologia é entendida como uma nova abordagem da agricultura que 
integra diversos aspectos agronômicos, ecológicos e socioeconômicos, na 
avaliação dos efeitos das técnicas agrícolas sobre a produção de alimentos e na 
sociedade como um todo. Trata-se do resultado de um sistema de produção 
agrícola que busca manejar, de forma equilibrada, o solo e demais recursos 
naturais (água, plantas, animais, insetos etc.), conservando-os em longo prazo 
e mantendo a harmonia desses elementos entre si e com os seres humanos. 
Desse modo, para se obter um alimento verdadeiramente orgânico, é 
necessário administrar conhecimentos de diversas ciências para que, através de 
um trabalho harmonizado com a natureza, se possa ofertar ao consumidor 
alimentos que promovam não apenas a saúde dele, mas também a do planeta 
como um todo. (MARCOS, 2007, p. 6.). 
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 É nessa perspectiva que a agroecologia é desenvolvida e aplicada nas pequenas e médias 

propriedades e em solos desgastados, indispensável para o trabalho com práticas alternativas. 

Ao se tratar da agroecologia, destaca-se a importância dessa temática para a educação do campo 

no Crato. Consiste no envolvimento dos pais dos educandos e das organizações difusoras e das 

escolas do campo para o uso racional da terra, colocada como solução para a melhoria da 

produção de agricultores camponeses, que promove cuidados com a sustentabilidade dos solos 

para que produzam bem e de forma continuada. 

 Outra prática na perspectiva da agroecologia são os quintais produtivos. Várias 

comunidades vêm, por meio de práticas simples, desenvolvendo boa parte da produção de 

alimentos para o consumo familiar e até mesmo para comercializar nas feiras locais. 

 Sobre o público-alvo de suas ações, o senhor Assis Batista, técnico da ACB, afirma o 

seguinte: 

Principalmente são os pequenos mesmo, os agricultores familiares, como são 
chamados, mas que trabalham em terras arrendadas, mas são poucos, a maioria 
são os pequenos, assim de pequenas áreas, que têm um quintal pequeno. Nós 
trabalhamos em quintal produtivo, já são muitos; é, acho que a categoria é essa, 
que os agricultores familiares tenham pelo menos um quintal. (ASSIS 
BATISTA – MEMBRO DA EQUIPE DA ACB, 2010). 

  

 Os quintais produtivos podem ser utilizados na unidade familiar como parte integrante 

da prática de promover alimento de qualidade. São desenvolvidos como forma de envolver toda 

a família para a adoção das experiências agroecológicas, buscando garantir a geração de renda. 

Os quintais produtivos expressam diversidade, marca maior da agricultura camponesa e são 

irradiadores da agroecologia nas comunidades. 

 As experiências alternativas se destacam nas atividades com a agroecologia, que se 

caracteriza na agricultura camponesa e pela troca desses saberes entre as famílias. O uso das 

práticas agroecológicas nos quintais produtivos tem influência direta na segurança alimentar e 

nutricional e consequentemente na qualidade de vida das famílias que trabalham com essa 

metodologia. Os quintais produtivos como práticas agroecológicas vêm garantindo também a 

geração de renda. 

 No final da década de 90 as organizações não-governamentais passaram a adotar uma 

linha de atuação ligada à auto sustentação e ao desenvolvimento local sustentável e conforme 

definições da sua coordenação a ACB que já desenvolvia projetos de criação de pequenos 

animais (cabras leiteiras, porcos e abelha), bem como o funcionamento de casas de sementes, 
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como forma de assegurar a permanência de sementes tradicionais mantidas pelas associações e 

conselhos de base dos próprios agricultores familiares. 

 A formação para cidadania passou a incluir também a discussão da agroecologia, uma 

prática inovadora que consistia na utilização racional das terras, recuperação das áreas já 

comprometidas com desgaste do uso demasiado. Essa prática foi desenvolvida em localidades 

de experiência da própria ACB e dos seus membros que com um trabalho conscientizado da 

prática sustentável de produção, despertou nos agricultores familiares a importância do uso 

sustentável de suas pequenas propriedades, melhorando a qualidade do produto e ao mesmo 

tempo em que garantia o entendimento de programas que os órgãos governamentais de defesa 

do meio ambiente já defendiam como o IBAMA, visto que esses municípios de atuação da ACB 

estão enquadrados em uma Área de Proteção Ambiental – APA. 

 Nos projetos desenvolvidos para os agricultores familiares a ACB, sempre realizando 

visitas de intercâmbio com outras organizações, procurou viabilizar experiências desenvolvidas 

em outras localidades que melhor atendesse a realidade do Cariri, e das experiências que se 

destacaram-se foi a construção de barragens subterrâneas efetivada por agricultores familiares 

da comunidade do Valdivino, município de Milagre   e as cisternas de placas que com cursos 

profissionalizantes de pedreiros foram construídas em diversas comunidades acompanhadas por 

projetos específico 

 As organizações não-governamentais que trabalham a agroecologia disponibilizavam 

de poucos recursos para divulgar e desenvolver as práticas agroecológicas: quintais produtivos, 

mandalas, agroflorestas, casas de sementes e a criação de animais de pequeno porte. Contudo, 

o STTR do Crato e a ACB, estão entre as instituições que formam Rede de Intercâmbio de 

Sementes do Ceará (RIS-CE), coordenada pelo ESPLAR, conseguiram articular algumas 

comunidades para participar de encontros estaduais, culminando com feiras e trocas de 

sementes crioulas, sementes tradicionais entre os participantes e, assim, animando essas 

comunidades para a criação de suas casas de sementes. 

 A criação das casas de sementes estava relacionada também à formação para a 

cidadania, e passou a incluir a discussão da agroecologia, uma prática inovadora que consiste 

na utilização racional das terras, na recuperação das áreas já comprometidas com o desgaste do 

uso demasiado. Essa prática foi desenvolvida em localidades de experiência da própria ACB e 

dos seus membros que, com um trabalho conscientizado da prática sustentável de produção, 

despertou nos agricultores camponeses a importância do uso sustentável de suas pequenas 
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propriedades. A prática melhora a qualidade do produto e ao mesmo tempo garante o 

entendimento de programas que os órgãos governamentais de defesa do meio ambiente – como 

o IBAMA – já defendiam, visto que esses municípios nos quais a ACB atua estão enquadrados 

em uma Área de Proteção Ambiental (APA). 

 Ainda sobre a discussão sobre a agroecologia, Marcos (2007) afirma: 

No caso da agroecologia, um dos pontos que merecem maior atenção é o uso 
das sementes. Para que se possam cultivar produtos verdadeiramente 
agroecológicos, o ideal seria dar preferência ao uso das sementes crioulas, 
obtidas através do método de seleção massal, que consiste em coletar as 
sementes que demonstraram ao longo do tempo uma ou mais características 
desejáveis como potencial de alto rendimento ou resistência doenças, para 
plantá-las na safra seguinte. As sementes crioulas são adaptadas às condições 
locais e possuem, internamente, maior variabilidade genética quando 
comparadas às variedades obtidas por outros métodos. Além disso, elas 
atendem a um dos princípios básicos da agroecologia, o de desenvolver plantas 
adaptadas às condições locais da propriedade, capazes de tolerar variações 
ambientais e ataques de organismos prejudiciais. Outro aspecto importante 
consiste na maior autonomia do agricultor, que pode coletar as sementes dessas 
variedades e replantá-las no ano seguinte, adquirindo maior independência do 
mercado de insumos e gerando um material que, com toda sua variabilidade 
genética, se torna cada vez mais vigoroso e adaptado ao seu tipo de solo e 
clima. (MARCOS, 2007, p. 6). 

 

 Desenvolvidas por grupos de agricultores camponeses e coordenados pela ACB, as 

feiras agroecológicas são realizadas na sede do município do Crato e nas sedes de pelo menos 

dois distritos, Ponta da Serra e Santa Fé, e contam com produtos oriundos de diversos grupos 

produtivos. Nasceram da experiência de organização dos trabalhadores rurais, fomentada por 

meio de atividades educativas e organizativas promovidas pela ACB, experiência que 

desencadeia a necessidade de melhoria da qualidade dos produtos da agricultura camponesa e 

o uso sustentável da terra. Conforme relato, 

Aqui no Crato nós temos um acompanhamento com os agricultores orgânicos 
que trabalham aqui. Vendem os produtos aqui na nossa feira de produtos 
orgânicos, que acontece na sexta-feira, inclusive hoje foi um dia de feira, 
terminou há pouco. E a gente tem alguns agricultores familiares, então são 
incluídos também no nosso projeto de Agroflorestação. Eles estão produzindo 
muito. O que eles produzem, tira da alimentação e o excedente tão vendendo 
aqui na feira. Fora isso a gente tá trabalhando o programa do P1MC aqui, que 
é o Programa 1 Milhão de Cisternas, aqui no Crato; estamos trabalhando todas 
as comunidades que estão mais carentes de água, que têm difícil acesso à água. 
(ASSIS BATISTA, MEMBRO DA EQUIPE DA ACB, 2010). 

 

 A relevância da feira e das ações como a construção de mandalas nos quintais, captação 

d´água e a criação de pequenos animais e vem levando várias comunidades a se organizar e a 
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propor a organização da produção e o contato direto entre o consumidor e o produtor, eliminado 

a figura do atravessador, o que possibilita uma renda maior para o agricultor.  

 As experiências no Crato e nos municípios circunvizinhos, incentivadas pela ACB, 

proporcionaram, em conjunto com o Fórum Araripense de Prevenção e Combate à 

Desertificação, com o Fórum Cearense pela Vida No Semiárido e com a Articulação do 

Semiárido (ASA), a realização em 2006, na cidade do Crato, do XI ENCOSA (Décimo Primeiro 

Encontro Nacional da Articulação do Semiárido), tendo em vista as experiências de resistência 

que são desenvolvidas, nos municípios nordestinos, para a convivência com o semiárido. Nesse 

evento, tendo por base a experiência da ACB, foram programadas feiras de produtos da 

agricultura camponesa, oficinas de relações étnicas raciais, gênero e tecnologias alternativas, 

bem como visitações às experiências trabalhadas no Cariri pela ACB. 

 

METODOLOGIA 

 

 Os métodos praticados pelas instituições organizativas que fazem a difusão das  técnicas 

alternativas dos agricultores experimentadores, desencadeado pelas ideias da educação da 

alternância, por meio deste pilar favorece a aprendizagem, uma vez que se estabelece a relação 

entre família/comunidade, de modo que valoriza o vínculo com a família e o meio, 

potencializando o trabalho e a cultura camponesa. 

 Fortalecer o convívio comunitário e a participação, como uma formação integral, 

contribuindo com o desenvolvimento da pessoa como um todo, colocando os/as educandos/as 

como sujeitos responsáveis pelo seu percurso formativo, visando o engajamento social, a 

participação comunitária, o envolvimento com a família e a profissionalização. A condução e 

desenvolvimento das atividades nas Escolas Agroecológicas de Tempo Integral seguirá uma 

carga horário de 8 horas/aulas diariamente. Sendo um dos períodos em sala de aula e outro em 

práticas das iniciativas agroecológicas com professores monitores de ações que esteja mais 

adequada a realidade da comunidade trabalhada. 

 Formalização das escolas com perfil na zona rural e nas sedes dos distritos como 

propostas piloto de Escola agroecológica de tempo integral. Serão desenvolvidas atividades 

como oficinas e cursos de avicultura, apicultura, Agroflorestas, construção de mandalas, criação 

de peixes entre outras. 
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 O projeto será discutido pelo pleno do Conselho Municipal de Educação – CME e as 

ações educativas profissionalizantes devem estar de comum acordo a legislação vigente. Assim 

com essa proposta se pretende garantir melhor fixação das famílias no campo; melhoria na 

qualidade de vida e da produção; melhor aproveitamento do tempo pedagógico e nos índices 

nas avaliações externas. 

 Por fim, não mais dá conta das especificidades das comunidades campesinas que, nos 

últimos anos, vêm lutando pela compreensão do espaço rural como espaço de vida, e traz, como 

uma de suas bandeiras, a educação do e no campo; ‘do’, por ser pensada para a realidade dos 

povos campesinos, e ‘no’, porque deve acontecer naquele espaço geográfico (Caldart, 2005). A 

partir da certeza de que o espaço rural representa a possibilidade de vida de milhões de 

brasileiros, este debate foca sua atenção na nucleação de várias de escolas localizadas na zona 

rural e que poderiam se tornarem em escolas agroecológicas de tempo integral. 

 

AGROECOLOGIA NO DIA A DIA DA ESCOLA 

 

 A busca por inovações e melhor aproveitamento do tempo pedagógico na organização 

e na busca por bons resultados nas avaliações externas das escolas em geral tem sido nos últimos 

anos um grande desafio para os gestores, professores e as escolas como todo. Assim no 

município do Crato nos últimos anos são trabalhadas diversas estratégias com o intuito da 

manter a presença dos educandos mais tempo na escola, mesmo as escolas na zona urbana e 

rural não sendo na sua maioria de tempo integral. Para tanto é realizado atividades culturais e 

comemorativas aos sábados como forma de atrair os aeducandos para obtenção de uma carga 

horária regular.  

 Nesse sentido, para criação da Escola Agroecológica de Tempo Integral no município 

do Crato se faz necessário a formalização das escolas com perfil na zona rural e nas sedes dos 

distritos como propostas piloto, onde serão desenvolvidas atividades como oficinas e cursos de 

avicultura, apicultura, Agroflorestas, construção de mandalas, organização de casas de 

sementes, criação de peixes entre outras. A proposta é apresentada como uma inovação na 

realidade das escolas rurais que é as práticas agroecológicas que podem mudar a rotina e o 

melhor aproveitamento das atividades educativas, complementando o tempo escolar com 

atividades já praticadas por alguns seguimentos de famílias camponesas que se destacam nas 
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experiências tecnológicas desenvolvidas pelas organizações espalhadas por todo o Semiárido 

Brasileiro.  

 São várias atividades que as crianças e adolescentes podem ser inseridas a exemplo do 

que já ocorreu de forma bem pontual em pequenos espaços nas escolas urbanas e rurais no 

município do Crato que foram as hortas comunitárias com parceria entre as escolas envolvidas 

e alguns postos de saúde. A iniciativa foi em cumprimento de uma legislação municipal que 

prévia a criação dessas hortas, que foram encaminhadas por iniciativa das Secretária Municipal 

de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídrico. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 A construção de uma educação de qualidade constitui um desafio dessa nova década. 

Não faltam discursos que abarcam a qualidade da educação, oriundos de instâncias distintas. 

Assim com essa proposta se pretende garantir melhor fixação das famílias no campo; melhoria 

na qualidade de vida e da produção; melhor aproveitamento do tempo pedagógico e nos índices 

de aproveitamentos e identificação dos educandos como uma escola que reflete a realidade do 

campo na sua visão de mundo e de uma serventia qualificada. 
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ANÁLISE DO ESPAÇO AGRÁRIO NO LIVRO DIDÁTICO 

 

Roberta Santos do Carmo,  

Deise do Nascimento Nunes 

 

Resumo: 

ANÁLISE DO ESPAÇO AGRÁRIO NO LIVRO DIDÁTICO NUNES, Deise do Nasciment¹ ; 

CARMO, Roberta do Santos². Deiseuefs01@gmail.com; Universidade Estadual de Feira de 

Santana, Departamento de Ciências Humanas e filosofia. Avenida Transnordestina S/n.² 

Belcarmo7@gmail.com; Universidade Estadual de Feira de Santana, Departamento de Ciências 

Humanas e filosofia. Avenida Transnordestina S/n. Resumo O objetivo da pesquisa é fazer uma 

análise dos métodos de abordagem que os autores apresentam nos livros didáticos sobre a 

questão do espaço agrário, que fez e faz parte da organização espacial do Brasil. A metodologia 

utilizada para a realização deste artigo é baseada em levantamentos bibliográficos nos livros 

didático do Ensino Médio, para além disso, elencamos alguns critérios de avaliação para 

entender com mais perspicaz a respeito da questão agrária, sendo os seguintes critérios: caráter 

textual, o uso de imagens, adequação a série, gráficos, mapas, referências abordadas no corpo 

do texto, fontes, textos complementares, a organização do conteúdo, as questões propostas no 

livro em relação ao conteúdo, assuntos mais relevantes e quadros. Utilizamos estes quesitos a 

serem avaliados no nos seguintes livros didáticos: Ser Protagonista (Geografia) ensino médio, 

volume 1; Geografia em Construção, volume 2; Geografia Contextos e Redes, volume 2. 

Território e Sociedade no Mundo Globalizado, volume 2. Ressaltando que estes livros em 

questão são trabalhados nas escolas públicas no município de Feira de Santana- Bahia. Este 

trabalho possibilitou o entendimento da abordagem do espaço agrário no livro didático.  

Introdução A proposta curricular da Geografia apresenta a Questão Agrária como conteúdo a 

ser incorporado na relação ensino-aprendizagem nos níveis de ensino fundamental e médio. O 

livro didático surge como instrumento de trabalho pedagógico. Segundo Santos e Conceição 

(2009) “que adéqua, entre outros, o linguajar desse tema para crianças e adolescentes e desse 

modo faz a interlocução do conteúdo de uma leitura acadêmica para a leitura didática”. O 

objetivo da pesquisa é fazer uma análise dos métodos de abordagem que os autores apresentam 
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nos livros didáticos sobre a questão do espaço agrário, que fez e faz parte da organização 

espacial do Brasil. Os assuntos como reforma fundiária e movimentos sociais pouco se destaca, 

sendo que o é de enorme importância por ter viés ideológico, econômico, social e ambiental. 

Com isso, é importante destacar os seguintes questionamentos: quais os métodos de abordagem 

sobre o tema nos livros didáticos? A abordagem é satisfatória para desenvolver o senso crítico 

do aluno? Os assuntos/conteúdos tratados contribuem para o aprendizado do aluno? A 

metodologia utilizada para a realização deste artigo é baseada em levantamentos bibliográficos 

nos livros didático do Ensino Médio, para além disso, elencamos alguns critérios de avaliação 

para entender com mais perspicaz a respeito da questão agrária, sendo os seguintes critérios: 

caráter textual, o uso de imagens, adequação a série, gráficos, mapas, referências abordadas no 

corpo do texto, fontes, textos complementares, a organização do conteúdo, as questões 

propostas no livro em relação ao conteúdo, assuntos mais relevantes e quadros. Utilizamos estes 

quesitos a serem avaliados no nos seguintes livros didáticos: Ser Protagonista (Geografia) 

ensino médio, volume 1; Geografia em Construção, volume 2; Geografia Contextos e Redes, 

volume 2. Território e Sociedade no Mundo Globalizado, volume 2. Ressaltando que estes 

livros em questão são trabalhados nas escolas públicas no município de Feira de Santana- Bahia. 

Resultado e discussões Os assuntos relacionados ao espaço agrário ainda são pouco discutidos 

nos livros didáticos. No livro Ser Protagonista, o Espaço Agrário é apresentado na Unidade 03, 

capítulos 03, 04, 05 e 06. Os temas tratados como a reforma agraria, acesso à terra, liga 

camponesa, comunidades quilombolas e MST são importantíssimos, no entanto, os textos são 

muitos extensos, numa linguagem mais global do que para local, no caso o Brasil. O 

questionário foi baseado em perguntas subjetivas que de certa forma faz (re)pensar sobre o 

espaço agrário de forma crítica. Aborda muito a questão do agronegócio na escala mundial e a 

agropecuária. Na agricultura familiar traz muito o conceito, mas não explora, apareceu somente 

para explicar a diferenciação do agronegócio e agricultura, além disso, deu um exemplo de 

Posteriormente trouxe a produção agrícola de alguns países, principalmente da Europa. No livro 

didático Geografia Em construção: A Construção do espaço brasileiro, aborda as questões 

referentes ao espaço agrário no livro do 2º ano do ensino médio, na 4º unidade, capítulo 9. 

Discutem como se deu a expansão agropecuária a sua modernização no Brasil, com o uso da 

tecnologia associada à produtividade e destinada à exportação. Em relação a estrutura fundiária, 

o livro traz seu conceito “como propriedades rurais que de uma área ou de um pais estão 

organizadas, isto é, a sua quantidade, tamanho e distribuição social”. Moreira e Auricchio 
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(2010) também se discutir os problemas relacionados a sua distorção, marcada pela forte 

concentração praticamente inalterado desde de 1985. Levando o território brasileiro a ter uma 

desigualdade na distribuição de terras. A escrita do texto permite o entendimento de que a 

modernização e eficiência estão associadas apenas as grandes propriedades. No livro Geografia 

contextos e redes, o espaço agrário é abordado nos capítulos 4 e 5. Os autores discutem que a 

agropecuária como fator primordial para o desenvolvimento de sociedades, através do 

desenvolvimento de técnicas agrícolas, juntamente com a sedentarizaçao das populações, 

acarretando um aumento da produção de alimentos. A uma ênfase sobre a modernização e na 

modificações das atividades agrícolas, com o objetivo de ampliar a oferta e de produtos e 

abastecer o mercado global. Silva, Olic e Lozano (2016) analisa os diferentes sistemas agrícolas 

na atualidade, os quais se distinguem pelo tipo de capitalização, ou seja, pelo índice de 

produtividade alcançado, equipamentos e instalações vinculados a produção agropecuária. A 

agricultura familiar é amplamente discutida, segundo o livro a agricultura é a realizada por 

pessoas que mantem laços afetivos e de parentesco, são autônomos. Dividem-se em: familiar 

de subsistência e familiar consolidado. O livro discute a dinâmica global dos mercados agrícolas 

as desigualdades no comercio mundial de alimentos. Os textos apresentam críticas quanto aos 

impactos causados pelo agronegócio. Ao tratar sobre o espaço agrário brasileiro, ele faz uma 

análise temporal, a partir da ocupação portuguesa até os dias atuais. Trazendo um discussão 

sobre os conflitos travados no território, as desigualdade de terras e as relações do trabalho no 

campo. O conteúdo de Agraria existente no livro didático Território e Sociedade – no mundo 

globalizado, traz o contexto histórico da agricultura do mundo antigo e do atual. Os autores 

discutem sobre as políticas agrícolas nos países desenvolvidos e como a revolução agrícola 

dificultou a vida do pequeno agricultou. Lucci, Branco e Mendonça (2013) trazem uma 

discursão sobre a modificação genética de plantas, animais e microrganismo. Eles transitam 

pelos lados favoráveis e os contra as manipulações genéticas. A agricultura orgânica é discutida 

como uma pratica que pode contribuir para a redução de problemas causado pela expansão 

agrícola. A agropecuária e a questão agrária no Brasil são retratados de forma critico-reflexiva, 

trazendo os conflitos por terras causados pelas desigualdades. Já que o Brasil está entre os países 

com maior concentração de propriedade rural da América. Considerações finais Percebe-se que 

aos poucos a geografia agrária discutida nos livros didáticos veem se adequando as tendências 

teórico-metodológicas que contribuem com o pensamento geográfico na reflexão crítica. Este 

trabalho possibilitou o entendimento da abordagem do espaço agrário. Em que o mesmo 
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apresenta pontos que poderiam ser mantidos e modificado, melhor dizendo, melhorados. Os 

temas/ conteúdos/ assuntos propostos em maior parte do livro não apresentam aspectos que 

permitam uma análise crítica para os alunos. Consideramos que a não abordagem da criticidade 

em relação a alguns temas talvez seja tendencioso. Referências MOREIRA, Igor. Geografia Em 

Construção/Igor Moreira, Elisabhet Auricchaio. São Paulo. Artica, 2010. SANTOS, Ricardo 

Menezes; CONCEIÇÃO, Alexandrina Luz. A questão agrária brasileira nos livros didáticos de 

Geografia no Ensino Fundamental. Encontro Nacional de Prática de Ensino em Geografia-O 

Ensino de Geografia e suas Composições Curriculares, 2009.Ser protagonista: Geografia, 1º 

ano: ensino médio/obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida por edições SM; Editor 

responsável: Fábio Bonna—2ed.—São Paulo: Edições SN, 2013-/Coleção Ser Protagonista. 

Silva, Angela Corrêa da. Geografia: Contextos e Redes/ Angela Corrêa da Silva, Nelson Bacic 

Olic, Rui Losano-2.ed.- São Paulo; Moderna, 2016. Lucci, Elian Alabi. Território e Sociedade 

no Mundo Globalizado. 2: Ensino Médio/ Elian Alabi Lucci, Ancelmo Lázaro Branco, Cláudio 

Mendonça. -2ed.- São Paulo: Saraiva, 2013. 
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DA EDUCAÇÃO NO MEIO RURAL PARA A ESTRUTURAÇÃO DE UMA 
EDUCAÇÃO DO CAMPO E O ENSINO DE GEOGRAFIA NESSE CONTEXTO 

 

Priscylla Karoline de Menezes1 
Bruno Magnum Pereira2 

 

Resumo 

Este texto visa refletir sobre a educação dos povos do campo e os processos de transição de uma educação rural 
para uma Educação do Campo, no Brasil, e como a Geografia tem condições de auxiliar nas discussões propostas 
na escola. Deste modo, buscou-se a partir de levantamento bibliográfico e documental identificar como os o espaço 
agrário brasileiro foi se moldando e consequentemente estruturando a educação para povos do Campo; e como o 
professor de Geografia pode auxiliar nas discussões do espaço agrário e fortalecer o trabalho com os elementos do 
cotidiano. Estudo que nos permitiu identificar a importância dos movimentos sociais na busca pelos direitos de 
um ensino pensado pelos e para os povos do campo, compreender como as atuais políticas educacionais foram se 
modificando a fim de atender as especificidades das escolas do Campo e refletir sobre a importância da disciplina 
de Geografia no contexto de estruturação e fortalecimento educacional para os povos do campo. 

Palavras-Chaves: Ensino de Geografia. Educação do Campo. Movimentos Sociais.  

 

Introdução 

Para iniciarmos uma reflexão acerca da educação no campo é importante 

compreendermos um conjunto de fatores que marcam o momento histórico em que esta ocorreu 

e os processos que aconteciam no espaço agrário brasileiro – um espaço marcado por grandes 

transformações sociais, culturais, econômicas e políticas, que influenciaram diretamente a 

estruturação da educação brasileira ao longo da história. 

A questão agrária brasileira vem sendo estudada por cientistas sociais, antropólogos, 

geógrafos e formuladores de políticas, desde a década de 1960. Segundo Delgado (2005), esta 

é analisada a partir de diferentes tendências, entre as quais para ele se destacam: 1. A abordagem 

histórica, que compreende ter existido uma sociedade feudal no Brasil e que para sua superação 

era necessário a distribuição das terras; 2. Aquela que entende que o Brasil precisa da reforma 

agrária a fim de realizar uma revolução burguesa, haja vista que o país já nasceu capitalista; 3. 

A análise a partir da necessidade de alterações estruturais no campo por meio da distribuição 

 
1 Professora do curso de Geografia da Universidade Estadual de Goiás, Campus Iporá. 
2 Professor do Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Pontes e Lacerda. 
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de terras; e 4. A posição da igreja católica, que defende a distribuição de terras como forma de 

resolver os problemas agrários. 

É um tema que não se perde na atualidade, uma vez que se trata de um assunto amplo e 

complexo, que precisa estar constantemente associado à economia e à sociedade brasileira. Não 

é o caso de retomarmos, aqui, a história agrária do país. Contudo, é importante dizer que se 

trata de uma temática que, de acordo com a abordagem, pode trazer associações do modelo de 

plantation – sistema de exploração cujas grandes propriedades produziam para a agro- 

exportação – e ao agronegócio, que ganhou popularidade na década de 1990 com a proposta de 

modernização agrícola (DELGADO, 2005). Nesse sentido, refletir sobre o Campo não se 

resume a pensar os problemas particulares da terra. Por isso, procuramos enfocar nesse 

momento as complexas relações sócio-históricas que compreendem a vida no campo e seus 

sujeitos. 

Desse modo, com objetivo de refletir sobre a educação dos povos do campo e os 

processos de transição de uma educação rural para uma Educação do Campo, no Brasil, e como 

a Geografia tem condições de auxiliar nas discussões propostas na escola. Deste modo, buscou-

se a partir de levantamento bibliográfico e documental identificar como os o espaço agrário 

brasileiro foi se moldando e consequentemente estruturando a educação para povos do Campo; 

e como o professor de Geografia pode auxiliar nas discussões do espaço agrário e fortalecer o 

trabalho com os elementos do cotidiano. 

 

O Campo, seus sujeitos e a educação no contexto histórico agrário brasileiro 

Na história brasileira é possível verificar que as populações nas áreas rurais sempre 

viveram sujeitas ao que era ditado pela grande fazenda e pelos coronéis. Pensamento por muito 

tempo estendido à Educação, que, no final do século XIX e início do século XX, com o processo 

de industrialização brasileiro, viu-se orientada por parâmetros da cidade e apoiada por 

latifundiários temerosos de perder sua mão de obra (LEITE, 1999). Segundo o autor, tal fato se 

deu porquê: 

A educação rural no Brasil, por motivos socioculturais, sempre foi relegada a planos 
inferiores e teve por retaguarda ideológica o elitismo acentuado do processo 
educacional aqui instalado pelos jesuítas e a interpretação político-ideológica da 
oligarquia agrária, conhecida popularmente na expressão: "gente da roça não carece 
de estudos. Isso é coisa de gente da cidade". (LEITE, 1999, p.14, grifos do autor) 
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Dessa forma, a educação escolar seguia o raciocínio de que “tudo é pensado a partir da 

cidade e para a cidade” (PESSOA, 2007, p.27) e desconsiderava a realidade e os anseios dos 

camponeses. Com escolas no campo pouco questionadas quanto à infraestrutura e às 

concepções didático-pedagógicas dos professores – devido à distância do centro da cidade – 

construía-se uma educação frágil e marcada pelo não aprendizado, que tinha como resultado o 

alto número de alunos desistentes ainda nos anos iniciais. 

Via-se nas áreas rurais uma precária formação dos sujeitos do campo, que tinham em 

suas escolas: a reprodução da lógica capitalista de formação de mão de obra para o mercado de 

trabalho, desconsiderando as diferenças geográficas, econômicas, culturais e políticas entre a 

cidade e o campo; além do fortalecimento do discurso de que a ascensão social se dava por 

meio do acesso à escola e consequentemente do êxodo das áreas rurais. Situação que, segundo 

Arroyo, Caldart e Molina (2004), gerava uma imagem conflituosa para os sujeitos do campo, 

que, apesar de sua identidade com o campo, buscavam sair daquele lugar associado ao atraso. 

Assim, o país que durante décadas esteve fortemente associado à sua condição agrícola 

e com grande parte da população morando no campo, com o processo de urbanização ressaltou 

o grave problema da educação. Era um país com baixos índices de escolaridade, e em se 

tratando daqueles que moravam nas áreas rurais a situação ainda se agravava, haja vista o 

grande número de analfabetos.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), eram 18,7 milhões de 

analfabetos entre as pessoas de 15 anos ou mais na década de 1980. Desse número, 10 milhões 

residiam e trabalhavam nas áreas rurais. Números que anunciavam a necessidade de mudança 

nos programas educacionais desenvolvidos nas áreas rurais.  

Desse modo, respaldados pelo clamor por uma educação utilitária e adaptada à vida 

rural, os movimentos sociais do campo, em especial o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST), inseriram nas pautas de discussão e de luta do movimento o projeto de 

Educação, tendo os sujeitos do campo como protagonistas e o objetivo de superação do modelo 

de escolas rurais. Assim, elaboravam textos chamando as populações do campo a estudar, 

quando aproveitavam para explicar a proposta do movimento. 

Nossa participação no Movimento indica cada vez mais que precisamos aprender a 
ler e escrever com bastante qualidade. Mas aprender a ler e escrever para quê? 

Sabe-se que na história do Brasil a burguesia não permitiu que a classe trabalhadora 
tivesse acesso ao conhecimento socialmente acumulado pela humanidade, impedindo-
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a de tomar a palavra e a história em suas próprias mãos. Assim, ao nos organizarmos 
e lutarmos para ter acesso à terra, nos damos conta da necessidade de lutar também 
pelo acesso à leitura e à escrita como instrumentos de luta contra as injustiças, a 
desigualdade social, a má distribuição das riquezas; a favor da construção de uma 
sociedade justa, fraterna e solidária, livre. Enfim, usar a leitura e a escrita como arte 
política para construir as bases necessárias para transformação da sociedade 
capitalista (MST, 2008, p. 3). 

 

Com um caráter social e apoiados pela Igreja Católica, os movimentos incitavam a 

consagração da Pedagogia de Paulo Freire no meio rural3, que anunciava uma pedagogia para 

as classes populares, pensada a partir delas, e adotavam uma postura combativa ao 

analfabetismo entre as populações do campo. A educação que os sujeitos do campo, militantes 

e intelectuais reivindicavam era um projeto educativo envolvido com projetos políticos e 

sociais, capaz de dialogar com os indivíduos a fim de fazê-los pensar o mundo em que estão 

inseridos. 

Buscava-se uma educação que estivesse intrinsecamente relacionada com o plano de 

vida dos educadores e educandos, preocupando-se com a realidade, e não exclusivamente com 

os conteúdos. Uma educação que promovesse a transformação social do indivíduo, de modo a 

retirá-lo da alienação e do egoísmo, como propôs Pistrak4 (2008) em seus estudos sobre a 

educação da classe proletária na Rússia do século XX, momento em que reconhecia a escola 

como uma arma das classes dominantes que mascaravam as contradições sociais e 

despolitizavam seus membros. 

Era um momento em que o Brasil vivenciava conflitos provocados pela expansão do 

latifúndio e pela ação truculenta de jagunços e policiais no campo, que expulsavam os posseiros 

de suas terras e escravizavam o camponês como proletário nas fazendas. Um cenário agrário 

que exigia a organização política do campesinato. Segundo Fernandes (1999), em uma análise 

da retrospectiva de luta pela terra no Brasil, foi esse o momento de resistência à expropriação e 

 
3   Paulo Freire em sua proposta pedagógica trouxe considerações sobre o conhecimento como possibilidade de 
superação dos modelos mecanicistas de análise social da realidade. Por entender que as classes populares eram 
detentoras de saberes não valorizados pela sociedade, Freire trouxe para o debate educacional um olhar atento para 
a valorização da educação a partir do conhecimento do povo, que ultrapassasse as fronteiras das letras e alterasse 
as relações históricas e sociais. 
4 Inspiração para os movimentos sociais que lutavam por uma Educação do Campo no Brasil, Moisey Pistrak, foi 
um educador do povo russo, que dedicou seus estudos à escola do trabalho soviético, propondo que esta deveria 
proporcionar ao estudante uma formação social mais ativa e crítica. Assim, a escola deveria deixar de ser um 
espaço das elites e unir trabalho, estudo, atividades culturais e política ao programa de formação, preparando os 
estudantes para uma interpretação dialética da realidade. 
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expulsão da terra que fortaleceu as reflexões e lutas pelos direitos à educação dos povos do 

campo.  

A educação que até então era separada em educação das elites e educação da classe 

popular, com o propósito de “formar adequadamente as elites condutoras do país e com o ensino 

profissionalizante para os filhos dos operários, desvalidos da sorte e menos afortunados” 

(BRASIL, 2007, p. 11), a partir da década de 1960 passou a ser pensada também para as 

populações de áreas rurais. Nesse período, era possível identificar movimentos que 

aproveitavam o momento para proporem uma educação popular com o propósito de fomentar 

a participação política das camadas populares do campo – criando alternativas pedagógicas que 

se identificavam com a cultura e as necessidades nacionais. 

A Educação Popular, com seu paradigma emancipador, propunha: a interpretação crítica 

da realidade; a prática social e política de seus sujeitos; e a valorização dos saberes populares, 

presente nas discussões dos sindicatos e outros movimentos sociais, que dialogava com o anseio 

dos movimentos sociais por mudanças no modelo de educação no campo. Mudanças que viriam 

a partir da emancipação da população com uma abordagem ontológica e epistemológica das 

metodologias de ensino que, segundo Freire (2015), em “Pedagogia do Oprimido”, era marcada 

pelo autoritarismo, pelo conservadorismo e pela imposição de saberes. 

[...] o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. 
Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão 
– a absolutização da ignorância, que chamamos de alienação da ignorância, segundo 
a qual esta se encontra sempre no outro. O educador, que aliena a ignorância, se 
mantém em posições fixas, invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto os 
educandos serão sempre os que não sabem. A rigidez dessa posição nega a educação 
e o conhecimento como processo de busca (FREIRE, 2015, p. 81, grifos do autor). 

Freire (2015) afirmava que era possível deixar de ver o homem como subserviente ao 

desnaturalizar sua condição de oprimido no mundo e buscar seu engajamento na luta por sua 

libertação. Contudo, era necessário pensar uma educação delineada e praticada pelo oprimido 

em sua luta incessante pela recuperação de sua humanidade. Até porque “seria uma contradição 

se os opressores não só defendessem, mas praticassem uma educação libertadora” (FREIRE, 

2015, p. 56).  

Desse modo, era necessário comunicar com a realidade dos sujeitos envolvidos, 

deixando para trás a relação educador-educando, pautada nas narrações de fatos alheios à 

experiência dos educandos e em conteúdos retalhados ao longo das discussões, para assumir 
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uma relação mais concreta, em que educador e o educando ficam frente à frente com fatos da 

realidade, dialogam e são capazes de estranhar aquilo que é narrado. Objetivava-se construir 

em conjunto um conhecimento, tendo como essência a educação para a prática da liberdade e a 

participação efetiva na sociedade. 

Nesse sentido, contando com o apoio do setor progressista da Igreja Católica – 

representados pela Confederação de Bispos do Brasil (CNBB) – formou-se o Movimento de 

Educação de Base (MEB)5, que trabalhava com a alfabetização e a formação política dos 

camponeses. Momento em que parte da Igreja buscava também discutir as fortes repressões 

militares às lutas agrárias, que se estendiam por todo território brasileiro. No estado de Goiás, 

por exemplo, era forte a repressão aos posseiros do norte do estado, que, segundo Fernandes 

(1999), sofriam com a legalização fundiária por meio de documentos falsos, que geraram fortes 

batalhas entre camponeses e militares nos povoados de Trombas e Formoso, localizados nas 

imediações da rodovia Transbrasiliana (BR-153).  

Os camponeses em Trombas e Formoso eram homens e mulheres de diversas regiões 

do Brasil que viam na posse da terra o fim das humilhações impostas pelos latifundiários para 

quem trabalhavam e, segundo Souza (2010, p.66), “existiam fundamentalmente para a produção 

de subsistência e passaram a existir na região devido a incapacidade da fronteira econômica 

absorvê-los”. A partir da chamada Revolta de Trombas e Formoso, uma ação ocorrida no estado 

de Goiás na década de 1940 e que tomou dimensões nacionais, podemos afirmar que o 

camponês não assistia passivamente às modificações trazidas pela modernização capitalista. 

 

O surgimento de uma proposta de educação em sintonia com os sujeitos do Campo 

Com o desejo de construir uma educação em harmonia com as particularidades, 

necessidades e direitos sociais da vida camponesa, movimentos sociais e profissionais da 

 
5 O MEB foi criado em 1961, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), para desenvolver um 
programa de educação de base por meio de escolas radiofônicas. Sua criação foi prestigiada pela Presidência da 
República e sua execução apoiada por vários ministérios e órgãos federais e estaduais, mediante financiamento e 
cessão de funcionários. O programa teria a duração de cinco anos, devendo ser instaladas, no primeiro ano, 15 mil 
escolas radiofônicas, a serem aumentadas progressivamente. Tinha como objetivos: a) executar, programa 
intensivo de alfabetização, formação moral e cívica, educação sanitária, iniciação profissional, sobretudo agrícola, 
e promoção social; b) suscitar, em torno de cada escola radiofônica, a organização da comunidade, despertando-
lhe o espírito de iniciativa e preparando-a para as indispensáveis reformas de base, como a da estrutura agrária do 
País; e c) velar pelo desenvolvimento espiritual do povo, preparando-o para o indispensável soerguimento 
econômico das regiões subdesenvolvidas e ajudando-o a defender-se de ideologias incompatíveis com o espírito 
cristão da nacionalidade (FAVERO, 2010). 
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educação incitaram a discussão sobre um novo paradigma educacional. Desse modo, resistindo 

ao regime militar (1964-1985), o Movimento Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), Comissão Pastoral da Terra (CPT) e Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura (CONTAG) organizaram uma proposta de educação para o campo, a partir das: 

Escolas Famílias Agrícolas, Casas Familiares Rurais e Centros Familiares de Formação por 

Alternância, inspirados em modelos europeus, que associavam aprendizado técnico ao 

conhecimento crítico do cotidiano com a alternância entre atividades didáticas e ambiente 

familiar. 

Tratava-se de uma proposta de educação cuja expectativa era “educar as pessoas que 

trabalham no campo, para que se encontrem, se organizem e assumam a condição de sujeitos 

da direção de seu destino” (CALDART, 2004, p. 28). Nessa perspectiva, era necessário pensar 

um currículo voltado para elementos teóricos e práticos capazes de promover uma reflexão 

sobre o conhecimento imposto pela ciência capitalista e a importância dos saberes tradicionais 

dos sujeitos do campo. Por isso, a necessidade de os movimentos sociais, que lutavam por uma 

educação para os povos do campo, dialogarem com os três vieses teóricos que, segundo a 

autora, fundamentam a discussão filosófica e pedagógica do trabalho da escola do campo: 1. 

Tradição do pensamento pedagógico socialista; 2. Pedagogia do Oprimido e as experiências da 

Educação Popular; e 3. Pedagogia do Movimento. 

A partir desses vieses teóricos era possível propor uma educação vinculada às questões 

inerentes à realidade dos sujeitos envolvidos, ancorando-se na temporalidade e saberes dos 

estudantes e na memória coletiva disponível na sociedade. Com a tradição do pensamento 

pedagógico socialista era possível compreender a organização de um trabalho pedagógico 

centrado no coletivo associado ao trabalho como prática educativa; com a Pedagogia do 

Oprimido e as experiências da Educação Popular pensava-se uma prática pedagógica 

emancipatória e educativa, que proporcionasse a legitimação dos sujeitos do campo; e com a 

Pedagogia do Movimento via-se um possível rompimento com a alienação social, que, sob uma 

perspectiva crítica, assumiria a escola em seu papel revolucionário na ação para educar para a 

justiça, para a luta e para a liberdade – pautando-se, também, no trabalho como princípio 

educativo. 

Em outras palavras, era o momento de lutar pelo protagonismo de um projeto de 

educação e sociedade, a partir de matrizes pedagógicas fundamentadas na: luta social, 
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organização coletiva e valorização da cultura e história dos sujeitos sociais. Momento 

importante de crítica à educação como mercadoria, cujo caráter formador estava dissociado da 

cultura democrática, pois trazia luz às reivindicações por uma reinvenção das estruturas 

educacionais trazidas pelo Estado às escolas nas áreas rurais. 

Nesse contexto, a Constituição de 1988 proclamou a Educação como direito de todos e 

dever do Estado, seja nas áreas urbanas ou rurais. Visando ao respeito e à adequação de valores 

culturais e regionais, possibilitou à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

mais à frente, tratar da Educação para as populações de áreas rurais no âmbito do direito à 

igualdade e do respeito às diferenças. Ademais, estabeleceu a criação do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (SENAR), reabrindo a discussão sobre a educação para os povos do 

campo e a definição de políticas para o setor – reconhecendo o tratamento periférico dessa 

educação pelos textos constitucionais (BRASIL, 2013). 

Com as determinações da LDB/96 quanto à adequação do calendário escolar às 

peculiaridades da vida rural e de cada região, os estados passaram a discutir as necessidades e 

as características das populações do campo e mobilizar conceitos para a construção de uma 

educação para o campo. Contudo, a discussão sobre uma educação para o campo não foi capaz 

de desconstruir paradigmas, preconceitos e injustiças, a fim de reverter as desigualdades 

históricas e educacionais entre campo e cidade. Apenas o Rio Grande do Sul inscreveu a 

Educação do Campo no contexto de um projeto estruturador para o conjunto do país, buscando 

superar políticas compensatórias para o setor e aspirando “liberdade política, de igualdade 

social, de direito ao trabalho, à terra, à saúde e ao conhecimento dos(as) trabalhadores(as) 

rurais” (BRASIL, 2017, p.274). 

O estado de Goiás, sem fugir às características da maioria dos estados brasileiros, apesar 

de estar localizado em uma região povoada por indígenas, quilombolas e camponeses, e ainda 

apresentar fortes traços agropecuários na economia e na cultura, desconsiderou durante muito 

tempo as relações existentes entre campo e cidade na educação, apresentando escolas no campo 

com estruturas deficitárias e professores com formação inadequada à atuação. Além de oferecer 

uma política precária de ensino para escolas situadas em áreas rurais, com ausência de 

assistência pedagógica e supervisão escolar (MENEZES; SILVA, 2012). Resultado de uma 

interpretação incorreta do termo “adequação” trazido pela LDB/96 – que no Artigo 28 propõe 
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que o ensino promova adequação às peculiaridades da vida rural – que passa a ser utilizado pelo 

estado como justificativa para não construir escolas e políticas educacionais para o campo. 

Com a LDB/96 (Lei nº 9394/96), que pela primeira vez trouxe um artigo específico para 

a educação do campo8 e procurou expressar uma garantia de respeito às peculiaridades da vida 

no campo, houve o fortalecimento da luta por uma educação para o campo. Ao deixar de limitar 

a escola do campo ao modelo urbano/industrial, como acontecia nas décadas anteriores, e 

sustentando-se na valorização e na preservação da cultura e da práxis do homem do campo, a 

LDB/96 garantiu a discussão quanto à formação docente necessária para atuar no Ensino 

Básico, afirmando que: 

Art. 62 - A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 
superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 
a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

 

Ao discutir a formação de professores voltada à atuação no Ensino Básico, a LDB/96 

apresentou um novo paradigma para a educação do campo. Era preciso discutir a formação de 

professores para atuarem nas escolas do campo. Sendo assim, os movimentos sociais 

envolvidos na luta por uma educação do campo, no final da década de 1990, organizaram a I 

Conferência Nacional Por uma Educação Básica do Campo, que, entre vários pontos, refletiu 

sobre a importância da mobilização de conhecimentos do campo, espaço firmado durante o 

evento como um lugar vivo e carente de propostas educacionais voltadas à formação de 

professores para atuarem nas escolas do campo. 

Influenciados por esse contexto, no início dos anos 2000 houve a aprovação do Plano 

Nacional de Educação, por meio da Lei 10.172, de 09 de janeiro de 2001, que, entre outras 

coisas, previa a formação de professores adequada às especificidades dos alunos do campo e às 

exigências do meio. Assim, registrou-se a primeira grande conquista dos movimentos sociais 

do campo, em esfera federal, no que se refere à Educação. Haja vista que, a fim de alterar a 

realidade do campo e reconhecer a diversidade sociocultural existente e o direito à igualdade e 

à diferença, o governo federal definiu as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo – Resolução CNE/CEB 1, de 3 de abril de 2002 –, sem romper com o projeto 

global de educação adotado para o país. Documento em que se afirmou: 
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Art. 2 Parágrafo único. A identidade da escola do campo é definida pela sua 
vinculação às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e 
saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de 
ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de 
projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da 
vida coletiva no país. 

 

Resultado das lutas travadas pela organização de trabalhadores do campo, que buscavam 

uma nova perspectiva de educação para a população residente em áreas rurais, as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo permitiram uma maior reflexão e 

a defesa mais incisiva por um tratamento específico para a educação do campo. Com a proposta 

de identificar um modo próprio de vida social adotado pelas populações do campo, as Diretrizes 

buscaram expor que Campo não é sinônimo de agricultura e pecuária, mas sim de inteligência 

sobre o modo de produzir, no qual o mundo urbano incorporado ao modo de vida rural 

resgatavam traços e valores sufocados pelos processos de produção e existência no país 

(BRASIL, 2013). 

Segundo Munarim (2005, p.03), 

[...] as diretrizes operacionais significam um ponto de inflexão na relação Estado-
Sociedade na medida em que consolidam e materializam direitos. A resolução faz 
indicações concretas de responsabilidade dos entes estatais e de como se deve cumprir 
o direito à educação em se tratando de populações socialmente desiguais e 
culturalmente diversas. Mais que um eventual ponto de encontro entre Estado e 
Sociedade, que neste caso implicaria uma visão dicotômica dessa relação, as diretrizes 
operacionais têm o significado do Estado como espaço, por excelência, da política. 

Desse modo, como uma tentativa de alterar a realidade apresentada, no final da década 

de 2000, foram estabelecidas as diretrizes complementares, normas e princípios para o 

desenvolvimento de políticas públicas de atendimento à Educação Básica do Campo, a partir 

da Resolução nº2 de 28 de abril de 2008. Compreendendo a Educação do Campo enquanto:  as 

etapas da Educação Básica - Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação 

Profissional Técnica de nível médio integrada ao Ensino Médio; destinada às populações rurais 

em suas variadas formas de produção da vida, sejam elas: agricultores familiares, extrativistas, 

pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da Reforma Agrária, quilombolas, 

caiçaras, indígenas e outros. 

Nessa perspectiva, torna-se fundamental compreender e definir qual a formação se 

pretende: para o agronegócio ou para a agricultura camponesa. Uma vez que, como destacou 

Fernandes (2012, p.15): 
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[...]É bom advertir que há diferenças substanciais nas educações para assalariados e 
para camponeses, pois são processos de formação de sujeitos distintos para trabalhar 
em territórios distintos. Tratar da educação para o trabalho familiar é necessário 
pensar no trabalho associativo, cooperativo na perspectiva do desenvolvimento 
territorial das unidades camponesas ou da agricultura familiar. E esta não é uma 
educação voltada para a competitividade destruidora, mas sim para a solidariedade 
criadora. 

 

Essa concepção nos sinaliza um novo paradigma, uma conquista dos movimentos 

sociais do campo, que em suas lutas pelo direito à Educação do Campo conseguiram colocar o 

tema na agenda política governamental. Dando protagonismo à população do campo, que a 

partir da educação querem defender suas intencionalidades e interesses. 

Sendo assim, como afirmou Caldart (2004, p. 2), “É preciso significar o nome que 

criamos e constituir teórica e politicamente o conteúdo e a forma dessa nova bandeira.” É 

preciso construir e fortalecer o caráter contra hegemônico da Educação do Campo, e reconhecer 

a questão que se coloca: o desafio para formar profissionais docentes capazes de uma ação 

pedagógica eficiente para a aprendizagem, sem prejuízo quanto à abordagem científica nos 

níveis, desde os elementares até os mais avançados. 

 

O ensino de Geografia na compreensão do processo de construção histórica e articulação 

com os conhecimentos do cotidiano. 

A escola se forma e se transforma a partir da sociedade, e entendemos, assim como 

Souza (2012), que em seu interior são os sujeitos, influenciados pelas ações da sociedade, que 

dão movimento e um caráter plural a ela. Nesse sentido, é possível corroborarmos também em 

Cavalcanti (2012), que observa que o ensino de Geografia deve atentar-se a essa complexidade 

e, a partir de então, desenvolver situações de aprendizagem que promovam um exercício 

intelectual em relação aos desafios da atualidade. Ou seja, o professor deve portar-se como 

pesquisador, capaz de problematizar e questionar sua prática e propor novas práticas de ensino 

com base em suas investigações e objetivos. Deve estruturar o conteúdo em função da 

aprendizagem de seus alunos, procurar entender os mecanismos que levaram aquele espaço a 

ser construído daquele modo e interpretá-lo de acordo com o contexto em que se insere. 

Como a Geografia no Ensino Fundamental tem a função de auxiliar na compreensão do 

espaço geográfico, tendo como ponto de partida o lugar, para proporcionar o encontro entre as 

lógicas locais e globais, ao ensinar Geografia contribui-se para a construção da autonomia, dos 
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limites e potencialidades da ciência e da tecnologia, o que permite aos indivíduos pensarem o 

desenvolvimento e a construção de suas espacialidades. O professor de Geografia, ao refletir 

sobre os diferentes contextos em que está inserido, pode agir de maneira significativa na 

mediação dos conhecimentos trazidos pelos alunos e ir além da orientação, da leitura e da 

interpretação do espaço.  

Segundo Cavalcanti (2005, p. 199), 

[...] é importante também constatar que as práticas sociais possuem uma dimensão 
espacial resultante de uma relação direta e cotidiana com o espaço vivido, que se 
expressa pela linguagem. Por sua vez, o professor necessita estabelecer uma mediação 
e uma intervenção intencional que conduza o aluno a uma ação com o meio externo 
para conhecê-lo e interpretá-lo para a construção do conceito científico. 

 

Ao considerar o aluno, que “é um ser histórico e traz em si uma história, e um 

conhecimento adquirido na sua própria vivência” (CALLAI, 2001, p. 136), o ensino de 

Geografia reconhece a importância da análise em diferentes escalas e valoriza o cotidiano dele. 

Com isso, o estudo de Geografia pode se tornar fundamental, pois quando relacionado com as 

experiências concretas vividas pelo aluno no seu espaço cotidiano, a sala de aula se torna um 

ambiente de vivências pedagógicas significativas que contribuem para o desenvolvimento 

cognitivo. Assim, o ensino de Geografia cumpre sua verdadeira função, a de ir além do 

fornecimento de dados ou informações atuais, e passa a estabelecer relações sobre informações 

do mundo cotidiano. 

Nessa perspectiva, os conteúdos passam a contribuir para a compreensão do espaço 

geográfico e sua construção histórica e, sobretudo, articular-se com os conhecimentos do 

cotidiano. É possível, também, que educadores e educandos saiam do sistema alienador e 

repensem os conteúdos realmente importantes para o seu dia a dia. Pressupostos buscados por 

autores como Pessoa (2007) e Caldart (2009) ao defenderem que os educadores nas escolas do 

campo devem ser capazes de refletir e considerar as redefinições do rural, das relações entre o 

Campo e a cidade e da relação do aluno com a terra e com seus modos de vida. 

Ao pensarmos a Educação do Campo como uma conquista dos movimentos sociais, com 

a proposta de formar docentes para atuarem em escolas do campo nas últimas décadas, é 

possível afirmar que o Ensino de Geografia pode contribuir para as explicações sobre a 

coexistência contraditória e complementar das lógicas sociais e territoriais existentes no mundo.  
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Ao se assumir como sujeito de uma reflexão permanente sobre suas práticas, o ambiente 

escolar em que está inserido e os alunos que está formando, o professor, ao ensinar Geografia, 

consegue construir um projeto de ensino capaz de dialogar com a construção/reconstrução do 

espaço rural, e com as distintas realidades nas quais seus alunos estão inseridos. De acordo com 

Lopes (2010, p. 48), 

Essa seria uma prática do professor voltada para o cotidiano dos alunos. [...] muito 
importante, pois as ações docentes são formadoras da ética social e, sobretudo, 
formam valores e concepções que os alunos podem relacionar com os fatos 
corriqueiros de suas vidas. [...] que irá ampliar as possibilidades do processo de 
aprendizagem por parte do aluno.  

 

Ao ter um posicionamento frente à ciência e ao seu papel de educador, entendemos que 

o professor, ao ensinar Geografia, articula a prática com a teoria e então define o que ensinar, 

para quem e como. Essas são tarefas apontadas por Cavalcanti (2012) como fundamentais para 

um ensino de Geografia significativo. Pois, assim, é possível que o professor identifique quem 

são seus alunos e em que contexto social estes estão inseridos. Já que é na escola que o aluno 

realiza suas trocas de experiências e faz associação do conhecimento científico com o cotidiano. 

O ensino de Geografia, em suas diferentes perspectivas, tem a possibilidade de 

contribuir para a valorização das diversas identidades territoriais envolvidas, consoante à 

análise escolhida pelo professor, e enfatizar a compreensão do território de forma que inclua o 

Campo e a Cidade sem sobreposição de nenhum deles. Ao escolher essa análise sem 

sobreposições, o professor acaba rompendo com o discurso das dualidades que, segundo Souza 

(2012), é fortemente enfatizado pela Geografia acadêmica. 

Nessa conjuntura, é possível investigar sobre objetos, sujeitos e práticas para, a partir 

deles, construir conhecimento, refletir sobre a vida cotidiana e largamente sobre a humanidade 

e sua relação com os diferentes lugares vivenciados. Ao compreender tal dinâmica, o professor 

ao ensinar Geografia tem a possibilidade de incrementar o diálogo entre os vários saberes, com 

respeito aos saberes presentes em todas as culturas, seja ela tradicional ou técnico-científica. 

Assim, o Campo, que remete à ideia de lugar estranho àqueles que sempre viveram na cidade, 

toma sentido e o professor encontra o lugar de inserção da escola na comunidade. 

Desse modo, diferentes recursos podem ser utilizados nas aulas de Geografia e cabe ao 

professor pensar nas possibilidades para que o aluno tenha acesso às fontes de informação e 

conhecimento. Ao abandonar hábitos que o tornam dependente do sistema educacional, o 

professor com a prática direcionada à reflexão para a construção do conhecimento pode 
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contribuir para a relação existente entre cotidiano e conteúdo. Os mapas mentais, por exemplo, 

se trabalhados com uma preocupação com a totalidade, a humanidade e, sobretudo, com a 

negação de um conhecimento produtivista, podem construir conceitos a partir do cotidiano, 

capazes de levar à compreensão do dinamismo socioespacial estudado pela Geografia (LOPES, 

2010). 

Nessa perspectiva, reconhecer que compete ao professor formular posturas diante da 

construção do conhecimento, pois, por meio dele, os alunos constroem conhecimento e 

reflexões sobre o espaço em que estão inseridos e sobre o global, é ponto fundamental para 

identificar a importância de se trabalhar Geografia em diferentes contextos. Chamamos a 

atenção, portanto, para a forma de ensinar e aprender Geografia, considerando os ambientes de 

aprendizagem, os quais podem incentivar a exploração e a investigação de um problema. 

Exploração que é enriquecida, caso o professor saiba sair do contexto transmissor para assumir 

a postura de mediador. 

Ao portar-se como mediador, o professor ao ensinar Geografia tem a possibilidade de 

articular a construção do conhecimento do lugar com a ação de transitar do passado ao futuro. 

Haja vista que a Geografia, segundo Santos (1997, p.77), “[...] marca as etapas do processo de 

trabalho e das relações sociais, marca também, as mudanças verificadas no espaço geográfico, 

tanto morfologicamente, quanto do ponto de vista das funções e dos processos”. O professor, 

ao compreender tal importância, tem a possibilidade de resgatar a cultura e o significado de 

viver no campo. 

 

Considerações Finais 

O processo educativo das populações que vivenciam um contexto diferente daquelas 

que moram na cidade apresenta-se, há muito tempo, como uma das pautas de discussão dos 

movimentos sociais do campo. Discussões que resultaram na transformação de uma educação 

rural para uma educação criada em harmonia com as necessidades dos povos do campo, a 

Educação do Campo; e na conquista de espaço na legislação e nas propostas de políticas 

educacionais no Brasil. 

Desse modo, ao pensarmos especialmente o papel da Geografia nesse contexto, é 

possível afirmar que o professor de Geografia, ao ensinar Geografia considerando seus 

diferentes contextos de atuação, atende ao estabelecido pelos movimentos sociais do Campo e 
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legislações construídas – no que se refere à garantia do direito aos povos do Campo a um 

sistema de ensino adequado à sua diversidade sociocultural, para as necessidades de adaptação 

de organizações, metodologias e currículos. Além de formar sujeitos com capacidade crítica e 

emancipada, capazes de transmitir e lutar por uma expressão cultural e de conhecimentos, que 

faz parte da história. 

Enfim, é preciso compreender que a Educação do Campo não é uma simples ação 

pedagógica, mas um conjunto de ações que envolvem a participação política e popular. Com 

experiências desenvolvidas pelos próprios movimentos sociais, a Educação do Campo apropria-

se de uma ideia de emancipação e pauta-se na compreensão de que se trata de uma construção 

coletiva de uma nova sociedade, capaz de se autodirigir em uma perspectiva auto-gestionária. 
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UMA ANÁLISE ACERCA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NA ILHA DO MARANHÃO 

 
Mauro Sergio Ferreira Lavra,  

Irys da Silva de Sousa 

Resumo: 

 

Introdução A Educação brasileira sofre com o descaso daqueles que a administram. A educação 

do campo então, ainda quando o país era em sua maioria agrário, foi negada e ignorada tal como 

as zonas rurais no geral, que sempre foram tidas e julgadas como lugares atrasados. Essa 

negligência com o espaço rural brasileiro só entrou em pauta e começou mudar após os 

movimentos camponeses sentirem a necessidade de organizar uma Educação do Campo. Como 

afirma SILVA (2009), atualmente no Maranhão, ainda que com um grande contingente 

populacional, grande potencial agrícola e pesqueiro, a zona rural continua com os mais baixos 

indicadores sociais, consequência de um modelo de desenvolvimento centrado no mundo 

urbano, com concepção de campo distorcida, onde privilegia o latifúndio e o espaço das 

comunidades tradicionais tem sido visto sinônimo de local de retardo. Apesar de que cerca de 

40% dos maranhenses ainda morem em área rural, e em muitas áreas consideradas urbanas 

ainda perdura a cultura dos povos do campo. Esta pesquisa apresenta uma análise acerca da 

educação do campo da Ilha do Maranhão, formada pelos municípios de São Luís, São José de 

Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Parte da perspectiva de organização dessa educação, 

expondo seus caminhos, desafios e perspectivas. Além de descrever suas problemáticas, 

possíveis evasões escolares, e entender a interferência e influência do ensino do campo fora do 

âmbito escolar. Metodologia Para a realização da investigação, optou-se por um estudo com 

base em pesquisas bibliográficas, análise de dados e conversas informais in loco, objetivando 

compreender através destas o processo educacional na população camponesa que reside na Ilha. 

Alicerçados nas obras de Souza (2006). Arroyo (2010), Caldart (2012), dentre outras leituras 

que nos deram suporte. A Ilha do Maranhão e seus desafios educacionais A Ilha do Maranhão 

é composta por quatro municípios maranhenses, São Luís, São José de Ribamar, Paço do 

Lumiar e Raposa, sendo São Luís, capital do estado é a maior cidade da Ilha do Maranhão. Em 

2010, de um total de 1.309.330 habitantes, 77,50% residiam no município de São Luís, 12,45% 

em São José de Ribamar, 8,03% em Paço do Lumiar e 2,01% em Raposa, o que confirma uma 
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ainda grande concentração populacional no município de São Luís. (SILVA, 2012).O território 

é um trunfo dos povos do campo e da floresta. Trabalhar na terra, tirar da terra a sua existência, 

exige conhecimentos que são construídos nas experiências cotidianas e na escola. Ter o seu 

território implica em um modo de pensar a realidade. Para garantir a identidade territorial, a 

autonomia e organização política é preciso pensar a realidade desde seu território, de sua 

comunidade, de seu município, de seu país, do mundo. Não se pensa o próprio território a partir 

do território do outro. Isso é alienação. (Fernandes; Molina, 2004). Embora seja notável a 

importância da educação do Campo, é possível observar que mesmo possuindo uma grande 

demanda, ainda ocorre de forma escassa, até mesmo no estado do Maranhão. O panorama geral 

do estado apresenta um cenário de dificuldade, logo, implica também na Ilha, entre estas é a 

falta de politicas educacionais, como mencionado pelo próprio Plano Estadual da Educação do 

Estado do Maranhão (2013), a educação em áreas rurais é historicamente marcada pela ausência 

de políticas educacionais que garantam no currículo escolar e na experiência da educação 

formal, as especificidades da realidade de crianças, jovens e adultos do campo. A maioria dos 

municípios maranhenses tem sua economia alicerçada em atividades tipicamente rurais, o que 

implica a necessidade de repensar a educação nessas regiões, considerando as suas 

características. Tal fato expressa a grande gravidade da situação em que se encontrar a educação 

rural maranhense. Além da carência de tais políticas, é notada também que o próprio 

atendimento educacional no campo apresenta problemas, no que tange a diversidade de seu 

público, que segundo o Documento Curricular do Território Maranhense (2019), é muito amplo, 

inclui indígenas, quilombolas, ciganos, trabalhadores da agricultura, ribeirinhos, entre outros. 

Inclusive, menciona que a dispersão territorial das famílias, é um fator que inviabiliza 

construções de escolas perto das moradias. Conforme estabelecido no Art. 7º da Resolução nº 

2, de 28 de abril de 2008: A Educação do Campo deverá oferecer sempre o indispensável apoio 

pedagógico aos alunos, incluindo infraestruturas adequadas, bem como materiais e livros 

didáticos, laboratórios, biblioteca, entre outros, para a Educação Básica nas escolas do campo. 

No entanto, é sabida das más condições de infraestruturas das escolas na Ilha, situação 

infelizmente comum não só no estado como no país, a falta de materiais, inclusive até mesmo 

de professores. Considerações  Finais O desafio para construção de uma educação do campo na 

Ilha do Maranhão é notório, apesar de abordado de forma mais generalizada, há que se 

considerar os muitos elementos da realidade educacional nas escolas do campo, como da 

população camponesa residente da Ilha do Maranhão no geral. O presente trabalho buscou 
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pontuar as irregularidades e as falhas dos governantes para com a população que necessita e 

tem direito a educação, assim como a população urbana. Como apresentado no decorrer do 

trabalho, a população camponesa ainda sofre com a falta de um ensino adequado e eficaz, o 

processo educacional desenvolvido no campo surgiu de lutas de movimentos e carrega uma 

trajetória de luta e resistência, sendo assim é notável que a educação do campo é crucial para 

ensinar e reafirmar a luta e a identidade do povo do campo e busca a valorização da terra e os 

processos desenvolvidos nela, não apenas econômicos, mas, a realidade e a identidade, cultura 

e a forma de organização social de um povo que vive e desenvolvem experiências nela. 

 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 14 – Educação do/no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
7494 

 

 

EDUCAÇÃO RURAL E AGRONEGÓCIO: apontamentos sobre o pensamento 

pedagógico rural da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária (CNA) a partir 

da década de 1990 

 

Rita de Cássia Gomes Nascimento 

Resumo: 

 

O presente trabalho busca refletir sobre o pensamento pedagógico rural da Confederação 

Nacional de Agricultura e Pecuária (CNA), associação sindical patronal rural oficial, que, como 

aparelho de hegemonia das frações agrárias dominantes, disputa vontade coletiva intraclasse e 

entre os subalternos do campo através da formação-educação profissional de trabalhadores 

rurais por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) a partir da década de 

1990. Importante situar que este contexto é marcado pela intensificação do ideário neoliberal 

no interior das relações de poder na sociedade civil e sociedade política no Brasil e América 

Latina. Considera-se que a materialidade político e pedagógica da disputa de hegemonia entre 

projetos de educação-formação-instrução diversos, a qual integra a Confederação de 

Agricultura e Pecuária (CNA), assumem nova faceta após a década de 1980, quando os 

movimentos sociais do Campo intensificam a luta pela terra ao lado da construção de um projeto 

educativo para além do capital, que aglutina entre outros aparelhos privados a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem-Terra (MST). As associações sindicais rurais tanto patronais quanto de 

trabalhadores foram regulamentadas pelo Estatuto do Trabalhador Rural, promulgado durante 

o Governo João Goulart, em 02 de março de 1963. A CNA, enquanto organização de classe, é 

historicamente uma instituição ligada ao aparato estatal restrito, constituindo como espaço 

privilegiado de disputas entre setores da sociedade civil. Em torno desta são reunidas todas as 

federações de agricultura (uma por estado), que, por sua vez, também aglutinam todos os 

sindicatos rurais do território nacional. Conta, segundo dados do site oficial 

(http://www.cnabrasil.org.br), com a representação de quase 5 milhões de grandes e médios 

produtores rurais do Brasil. Constituído de forma piramidal, tem em sua base 1.949 Sindicatos 

Rurais e 1.123 extensões de base, segundo dados do Departamento Sindical – DESIN em 
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12/11/2014. Esta organização patronal defende os interesses dos empresários do agronegócio 

junto ao Governo Federal, ao Congresso Nacional e aos tribunais superiores do poder 

Judiciário, nos quais dificilmente um membro, sozinho, conseguiria obter respostas para as suas 

demandas. A CNA tem assento em vários conselhos, comissões temáticas, grupos de trabalho 

e programas oficiais (LEAL, 2002), possuindo, assim, uma dinâmica complexa de 

enraizamento nas esferas de poder como APH da classe burguesa (GRAMSCI, 2001).A partir 

de 1991, fora reestruturado em moldes semelhantes às demais instituições do “Sistema S” sendo 

então denominado, a partir daí, de Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), 

administrado pela CNA, com sede em Brasília/DF. Em sua natureza jurídica, trata-se de um 

órgão paraestatal de ação descentralizada nomeado de SSA integrado, portanto, ao Terceiro 

Setor, com ações em áreas específicas de Formação Profissional Rural (FPR) e de Promoção 

Social (PS), atuando diretamente ou em parceria com diversas instituições públicas e privadas 

(BRASIL, 2013a). Toma corpo, a partir da década de 1990, com diretrizes de formação 

profissional e promoção social de viés assistencialista voltado tanto para a difusão das 

tecnologias e gerencialismo para produtores, quanto para a formação instrucional da mão de 

obra, tendo como base princípios como cidadania, empregabilidade, empreendedorismo, 

iniciativa, produtividade, eficiência, entre outros (BRASIL, 2013b). Parte, ainda, da preparação 

da mão de obra para atender a demanda do empresariado agroindustrial, a partir de uma 

formação profissional para consciência da empregabilidade efêmera dos vínculos flexíveis, 

conforme a lógica capital e trabalho no contexto neoliberal. Nestes termos, o SENAR abrange 

o território de Formação Profissional Rural (FPR) possuindo dimensões diferentes para 

necessidades formativas diferentes visando o alinhamento à uma pedagogia de mercado. Neste 

caso, a FPR aglutina tipos diversos de cursos, a saber: Qualificação; Aperfeiçoamento; 

Especialização; Atualização e Aprendizagem Rural – destinada aos jovens de 14 a 24 anos, 

envolvendo cursos de pequena duração e cursos técnicos. No âmbito da chamada promoção 

social incluem-se 07 áreas como: Saúde, Alimentação e Nutrição, Artesanato, Organização 

Comunitária; Cultura, Esporte e Lazer, Serviços Comunitários e, por fim, Educação, onde está 

inserido, inclusive, alfabetização de jovens e adultos, com cursos curtos de feição extensionista 

e, em certa medida, assistencialista (BRASIL, 2013a). Integrante do chamado “Sistema S”, o 

SENAR, auto intitula-se como a “verdadeira escola da terra”, e é atribuída a este, a partir daí, 

cumprir a missão estabelecida pelo seu Conselho Deliberativo, composto por representantes da 

classe patronal rural e representantes do Estado restrito, conforme estabelecera a na sua lei de 
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criação. Há, portanto, uma relação orgânica entre CNA e SENAR, uma vez que este último 

funciona como espaço de organização e difusão dos pressupostos políticos e formativos 

daquele. O texto, portanto, se orienta a partir dos pressupostos teóricos elaborados por Antônio 

Gramsci, filósofo italiano que viveu no início do século XX, enfrentando perseguições políticas 

e prisão pelo fascismo. Busca-se, assim, estabelecer relações entre Educação, Luta de Classes 

e Estado, em seu sentido integral. O Estado que se pretende abordar, portanto, é antes de tudo 

uma relação social construída a partir de uma base material capitalista constituída pela 

exploração de classe, pela submissão da vida social às exigências do mercado e da 

mercantilização da própria vida. Diante disso, os aparelhos privados de hegemonia (APH), 

definidos por Gramsci (2001), tem sentido como materialidade institucional específica da 

sociedade civil, constituindo-se como conjunto de instâncias de associação voluntária, de 

empresas e instituições estatais, dotadas de formatos variados que vão desde clubes a jornais, 

associações de moradores, revistas, etc. Tais instâncias espelham a própria complexificação da 

sociedade capitalista e a pluralização dos interesses nela presentes, tanto de grupos dominantes 

quanto de grupos dominados (MENDONÇA, 1997). Para este trabalho, as fontes utilizadas são 

de natureza documental e bibliográfica. Diante disso, como referências foram utilizadas as 

análises de Mendonça (1997; 1998; 2007; 2010ª; 2010b) sobre Estado, Poder e Educação Rural. 

Sobre a CNA, como aportes significativos, as pesquisas de Leal (2002), Ramos (2011), Tavares 

(2012) e Bruno (2008). 
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SIGNIFICAÇÕES DA ESCOLA DO CAMPO: RESISTÊNCIAS E POSSIBILIDADES 

NA RELAÇÃO SUJEITO-LUGAR 

 

Carina Copatti 

Resumo: 

 

As escolas do campo no Brasil tem sido espaços de discussão nas últimas décadas não apenas 

com relação à qualidade da educação oferecida, mas também sobre o atendimento às populações 

campesinas, tendo em vista o processo intenso de êxodo rural e as transformações das relações 

entre sujeitos e o campo. As relações com o lugar de vivência e os modos de vida que se 

constituem no contexto do campo tem, diante disso, importância ímpar frente aos desafios que 

a globalização e seus resultados trazem às dinâmicas do mundo atual. Até meados da década de 

1960, o Brasil era considerado um país rural, tendo em vista que grande parte da população 

vivia no campo. Essa realidade foi sendo alterada chegando à realidade atual em que mais de 

85% da população do país habita as cidades. Muitos foram os elementos que contribuíram para 

essas mudanças. Diante disso, debater sobre o espaço vivido, o lugar em que estabelece 

relações, seja localmente ou com o mundo, são aspectos importantes ao pensar a educação no 

campo e as vivências destas populações em seus espaços. Distintas situações desafiaram a 

constituição efetiva de uma escola específica no campo. Conforme Rosa e Caetano (2008, p. 

22), o Estado, em suas formulações de diretrizes políticas e pedagógicas, nunca deixou 

regulamentado como a escola do campo deveria funcionar e se organizar; omitiu-se na dotação 

financeira que possibilitasse a institucionalização e a manutenção de escolas de qualidade em 

todos os níveis de ensino, além de não implantar uma política efetiva de formação continuada 

e valorização dos professores do campo. Com os movimentos de luta pela educação do campo, 

iniciada nos anos de 1960, a legislação educacional levou em conta o atendimento escolar 

diferenciado a essas populações. Isso tudo se deve principalmente às iniciativas realizadas por 

movimentos sociais ligados ao campo. A partir do uso do termo educação do campo, com a I 

Conferência Nacional Por Uma Educação do Campo, substituindo o termo rural, foi possível 

abranger um maior número de sociedades que habitam as regiões do país que não se dizem 

urbanas. As escolas do campo, apesar de avanços significativos, têm atualmente inúmeros 
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desafios e a necessidade de resistir diante da situação que perpassa o país na atualidade. Nesse 

sentido, o ensino de Geografia em escola do campo precisa considerar distintas situações que 

se originam da relação com o lugar. Diante disso, o objetivo é refletir sobre as significações da 

escola do campo na interação sujeito-lugar considerando as resistências destas populações e as 

possibilidades de significar o espaço vivido. Para tanto, foram desenvolvidas atividades que 

compõe o projeto Escola do Campo: conhecer para valorizar, e que contribuem para pensar a 

aprendizagem sobre o espaço de vivência pelo olhar geográfico. A partir desse movimento 

pode-se pensar como a geografia no contexto da escola do campo pode contribuir para refletir 

sobre as relações construídas no campo e as resistências empreendidas e necessárias no contexto 

atual, marcado por transformações e desafios oriundos do processo de globalização. Essas 

experiências são importantes para a pesquisa, que tem como metodologia a pesquisa-ação, por 

considerar a necessidade de superar a lacuna teoria-prática, sendo um tipo de pesquisa 

participante engajada (ENGEL, 2000). Desse modo, enquanto docente de escola do campo, 

pretende-se considerar o diálogo com os estudantes e as atividades desenvolvidas no projeto 

como elementos essenciais à reflexão proposta. Assim, a proposta é aliar os aportes teóricos 

com a dimensão da prática a partir do contato com estudantes de escola do campo que, ao 

interagir em atividades propostas, refletem, dialogam e constroem suas percepções. Para 

abordar essas questões foram realizadas atividades com os estudantes relacionadas às 

experiências de vida no campo, considerando o lugar onde vivem e a relação com a escola do 

campo. Os estudantes participantes são alunos de turmas de 6º ano a 9º ano do ensino 

fundamental de uma escola do campo. São alunos filhos de trabalhadores rurais descendentes 

de imigrantes alemães e italianos que habitam a região desde o início do século XX e estudantes 

indígenas kaingang da Terra Indígena do Ligeiro – Charrua /RS. Estes, interagindo no ambiente 

escolar, trazem de seus espaços de vivência, seja nas comunidades rurais ou na Terra Indígena, 

características que precisam ser consideradas ao propor uma aprendizagem significativa de 

geografia. Nesse sentido, dentro da programação do Projeto Escola do Campo foram 

desenvolvidas diversas atividades relacionadas à aprendizagem da Geografia e que contribuem, 

nesse momento, para debater sobre o lugar. As atividades permitem debater sobre as 

transformações que ocorrem no espaço e que se originam das relações que nele se estabelecem 

pelos sujeitos, sendo estas vivenciadas através de ações coletivas e/ou subjetivas. O espaço se 

transforma pelas relações que se constituem no lugar. Para Callai (2005), é no cotidiano da 

própria vivência que as coisas vão acontecendo e, assim, configurando o espaço, dando feição 
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ao lugar. Este se constrói e se configura de acordo com as relações que os sujeitos nele e a partir 

da relação com ele estabelecem. A autora (2004) entende que o lugar representa o espaço vivido, 

de experiências sempre renovadas, o que permite que se considere o passado e se vislumbre o 

futuro. A compreensão disso resgata os sentimentos de identidade e de pertencimento. As 

relações de identidade e pertencimento são evidentes nas respostas dos estudantes do campo e 

da Terra indígena. No entanto, há relatos afirmando que apesar do apego à terra, ao seu local 

de origem, existe a necessidade de futuramente buscar outros espaços de vida para obter seu 

sustento. É, portanto, um aspecto a ser considerado nos estudos de geografia, tendo em vista 

que não se pode negligenciar a influência de outros contextos. Nesse sentido, é preciso pensar 

as relações com o lugar, as necessidades destes sujeitos e aquilo que contribui para que busquem 

outros espaços ou ali permaneçam.  Essas dinâmicas são geradas pelas interações que 

atualmente perpassam as distintas sociedades, originando acontecimentos que, segundo Santos 

(2003), ultrapassam as fronteiras do local, e que, mesmo sendo eventos globais, tem repercussão 

e se materializam no lugar. Diante disso, pensar resistências e possibilidades de viver no campo 

se relaciona com a construção da identidade e pertencimento com o lugar. Pelo diálogo e a 

produção dos estudantes pode-se refletir sobre a intensificação das transformações do espaço, 

que deixam nítidas as mudanças nos modos de vida da grande maioria das sociedades humanas. 

Muitas vezes isso se percebe na fragmentação da relação com o lugar, deixando-se de pensar 

sobre o pertencimento que os identifica e difere de outros grupos. A análise e a leitura do espaço 

a partir do lugar em que os sujeitos estabelecem relações e onde as condições de vivência e 

sobrevivência do grupo se efetivam é uma necessidade. Nesse processo, entender as relações 

dos sujeitos com seus lugares de vivência, seja no trabalho da família, a moradia e a própria 

escola, são aspectos a serem considerados. As relações estabelecidas entre sujeitos e o meio 

fazem nascer a identidade própria e a identidade atribuída ao lugar. Segundo Font e Rufí (2006, 

p. 39) “[...] a identidade é algo que, em parte, constrói-se.” Dessa forma, as relações com o 

lugar vão se manifestando através do tempo e pela forma de ocupação do espaço. O lugar de 

origem, segundo os autores (2006) imprime identidade ao indivíduo e ao grupo. Então, supondo 

que ele mude de lugar, este também imbuirá nele identidade em maior ou menor medida e em 

função de muitas e diversas circunstâncias. No contexto da escola do campo, o ensino de 

geografia produz, pela interação com a realidade, uma maior significação do lugar. Conseguir 

olhar para o espaço habitado como um recorte que é formado por uma diversidade de aspectos 

contribui à construção da educação geográfica, compreendida a partir de Castellar (2005) como 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 14 – Educação do/no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
7500 

 

uma forma de conhecimento que supere aprendizagens repetitivas e arbitrárias e adote práticas 

de ensino que invistam nas habilidades: análises, interpretações e aplicações em situações 

práticas. A dimensão espacial, nessa interpretação, não pode ser considerada de modo isolado, 

mas na relação com a cultura e as subjetividades humanas. Desse modo, pelas experiências de 

reflexão sobre o lugar, na geografia, podem compreender as modificações no espaço e o 

significado que isso tem para suas vidas. É diante disso que a geografia propõe a inquietude dos 

questionamentos, de entender os distintos significados que o lugar tem para seus habitantes, o 

que leva a pensar que nem sempre são construídas relações amistosas. Existem dificuldades, há 

desafios para a vivência individual e social, existem situações que exigem escolhas; exigem, 

portanto, um olhar mais atento no sentido de pensar as dinâmicas socioespaciais e sua 

significação para os sujeitos e grupos que ali vivem, considerando aspectos de outras escalas 

de análise que interferem nas dinâmicas locais. A geografia, portanto, pode constituir-se como 

caminho a estas abordagens tão necessárias no contexto do campo. REFERÊNCIAS CALLAI, 

Helena C. Aprendendo a ler o mundo: a Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Cad. Cedes, Campinas, vol. 25, n. 66, p. 227-247, maio/ago, 2005.CALLAI, Helena C. O estudo 

do lugar como possibilidade de construção da identidade e pertencimento. VIII Congresso 

Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais. Coimbra. Setembro, 2004.CARLOS, Ana Fani 

Alessandri. O Espaço Urbano: Novos Escritos sobre a Cidade. São Paulo: FFLCH, 

2007.CASTELLAR, Sonia M. Vanzela. Educação geográfica: a psicogenética e o 

conhecimento escolar. Cad. Cedes, Campinas, vol. 25, n. 66, p. 209-225, maio/ago, 

2005.ENGE, Guido I. Pesquisa-ação. Educar, Curitiba, n. 16, p. 181-191. UFPR, 2000.FONTE, 

Joan N. RUFÍ, Joan V. Geopolítica, identidade e globalização. São Paulo: Annablume, 

2006.ROSA, Daniela Souza da; CAETANO, Maria Raquel. Da educação rural à educação do 

campo: uma trajetória... Seus desafios e suas perspectivas. Revista Científica da Faccat, vol. 6, 

n. 1-2, jan./dez, 2008. 
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ESTADO AMPLIADO, LUTA DE CLASSES E EDUCAÇÃO: reflexões sobre 

contradições e disputas pela formação de educadores do campo nas duas primeiras 

décadas dos anos 2000 

 
Michelle Freitas Teixeira,  

Rita de Cássia Gomes Nascimento 

Resumo: 

 

O presente texto trata sobre reflexões sobre um passado recente acerca de políticas de formação 

de educadores do campo, nomeadamente a educação superior em Educação do Campo, 

elaboradas nas duas primeiras décadas dos anos 2000, e suas relações e mediações entre Estado 

ampliado e políticas públicas no contexto da materialidade do capital no campo. De forma 

específica, são construídas reflexões sobre programas de formação de educadores do campo, 

mais especificamente Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), 

implementado a partir da década de 1990, o Programa de Apoio às Licenciaturas em Educação 

do Campo (PROCAMPO), construído em 2006, e o Programa Nacional de Educação do Campo 

(PRONACAMPO), surgido em 2012. Parte-se das contradições e correlações de forças 

hegemônicas e contra hegemônicas entre Estado no sentido integral, políticas públicas e 

agronegócio em disputa, no contexto do campo e da formação de educadores e educadoras 

expressos na natureza e organização destas ações elaboradas pelo Estado restrito. Partir-se-á, 

também, do quadro teórico do filósofo italiano Antônio Gramsci (2001, 2017) para se pensar a 

Categoria Estado. Este é tomado como Estado Integral composto por um todo complexo que 

inclui sociedade civil e sociedade política e, portanto, uma multiplicação de vontades coletivas 

organizadas de forte caráter classista no embate pela hegemonia (GRAMSCI, 2017). A disputa 

e, sobretudo, o consenso são obtidos através dos aparelhos privados de hegemonia (APH), no 

âmbito da própria sociedade civil, bem como através da ação do Estado restrito, que busca 

promover e generalizar a visão de mundo das frações de classe hegemônicas (MENDONÇA, 

1997). Para Gramsci (2001), a hegemonia não é simplesmente uma questão de dominação 

porque também requer "direção", isto é, engloba um processo educativo-ideológico no sentido 

amplo disputado entre diferentes grupos sociais e políticos, e o resultado de uma determinada 

configuração de forças em um determinado contexto histórico. Inicialmente, importante situar 
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que a passagem do século XX ao século XXI implicou um processo histórico de 

reordenamentos contraditórios do projeto hegemônico de formação/instrução aos sujeitos do 

campo. Durante o século XX, inserem-se, entre outros, negações, exclusões, controle político 

e ideológico, projeto de adestramento ao trabalho agrícola tendo como base histórica, nas 

primeiras décadas, a reprodução do capital industrial e o projeto de urbanização; e 

“modernização conservadora” ao longo do período ditatorial que aliava a permanência da 

conservação das relações arcaicas ao lado da intensificação de um capital latifundista-

empresarial do agronegócio em expansão a partir da segunda metade do século XX. Tais 

elementos, somadas à permanência de indicadores sócio-educacionais desiguais, alimentarão 

as pautas de movimentos reivindicatórios a partir do processo de redemocratização nos anos 

1980 com a redemocratização e emergência dos partidos, sindicatos e movimentos sociais 

urbanos e rurais, como é o caso do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). A 

partir da década de 1990, dá-se a intensificação dos embates pela Reforma Agrária, e o MST, 

como Aparelho Privado de Hegemonia vinculado aos trabalhadores rurais destituídos da terra, 

amplia seu projeto político aglutinando a necessidade de formação dos sujeitos, no interior do 

movimento e fora dele, através da disputa por uma escola atrelada ao que denominaram de novo 

paradigma que se contrapõe à educação ruralizada, chamado de Educação do Campo. 

Importante situar que após o Massacre de Eldorado dos Carajás, em 17 de abril de 1996, que 

resultou na chacina de 19 “Sem Terra” mortos pelo aparato policial paraense, um ano depois, o 

MST promove o I Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária (ENERA), apoiado 

pela UNB, UNICEF, UNESCO e CNBB. Incluíam-se entidades organizativas diferentes, ou 

melhor, diferentes APH’s. Foi a partir deste evento que surgiram as discussões sobre a criação 

do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), em 1998. Nesse 

processo contraditório de avanços e recuos, instituiu-se em seguida a Resolução CNE/CEB, de 

03/04/2002, considerada, me certa medida, uma conquista no âmbito das disputas legais pelo 

reconhecimento dos direitos institucionais das escolas do campo. Necessário destacar que, 

apesar de citar em seus artigos e incisos a “identidade da escola do campo”, ou “projeto 

institucional” e “propostas pedagógicas das escolas do campo”, em nenhuma linha cita o 

termo/categoria Educação do Campo. Este só aparecerá 06 anos depois, em 2008, com a 

Resolução nº 02, de 28 de abril de 2008 que visou estabelecer diretrizes complementares, 

normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação 

Básica do Campo. Apesar de ampliar questões silenciadas na LDB nº 9.394/ 1996, envolvendo 
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as populações rurais, os documentos expressam um conflito de classes sociais ao avançar em 

“doses homeopáticas” quando se refere à afirmação político e ideológica da matriz 

fundamental. O embate no âmbito das políticas públicas pela afirmação do referencial político 

e pedagógico da Educação do Campo amplia-se ao longo dos anos 2000, com a sistematização 

do pensamento e das pressões sociais sobre o Estado restrito na garantia da legitimação deste 

pensamento nos eventos, legislação e programas. A incorporação da educação, somada às 

pautas históricas ligadas à questão da terra, fez-se sob a intensificação dos ataques advindos das 

frações agrárias mediadas pela Bancada Ruralista na sociedade política e sociedade civil, que 

incluíram, de forma explícita, ameaças, judicialização, criminalização e ataques através dos 

seus aparelhos midiáticos. Neste território de disputa por hegemonia de projeto ideológico para 

o campo, no Estado restrito o MDA, através do PRONERA, desde 1998, e MEC por meio da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade (Secad), em 2004, no primeiro 

Governo Lula, constituíam os espaços governamentais de fomento de políticas educacionais 

específicas para camponeses, dentre elas os cursos de formação de educadores para atuar nas 

áreas de Reforma Agrária. Este último Ministério, através desta Secretaria, elaborava ações de 

Educação do Campo, Indígena e Quilombola ao lado de outras agendas como Educação de 

Jovens e Adultos (Alfabetização), Educação Ambiental e em Direitos Humanos, Educação para 

as Relações Étnico-Raciais e Formação de Professores. Eram pastas diversas, com públicos e 

demandas atendidas, em sua maioria via projetos e não políticas permanentes, aglutinadas em 

um único espaço de organização e coordenação de ações e projetos. Esta permaneceu até 2011 

com o fim da gestão de Lula, e seguiu durante o Governo Dilma Rousseff onde sofrera inserções 

no conjunto da secretaria ao incorporar a Educação Especial. Através desta Secretaria, ainda no 

primeiro Governo Lula, em 2006, elabora-se o Programa de Apoio à Formação Superior em 

Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO). Este começou a ser desenvolvido por 

meio de um projeto piloto em 2007, nas universidades federais de Brasília, Minas Gerais, 

Sergipe e Bahia a convite do Ministério da Educação teve como principal missão promover a 

formação inicial dos docentes do campo por meio do Curso de Licenciatura em Educação do 

Campo, por áreas de conhecimento, em regime de alternância pedagógica para atuação de 

professores nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio nas escolas do campo 

(MOLINA & SÀ, 2012).A configuração política do PROCAMPO apresenta diferenças em 

relação ao PRONERA. Entre estas cita-se o fato de que, neste último, em grande parte das IES 

há elaborações e execuções de projetos com a presença de intelectuais orgânicos dos 
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movimentos sociais. Na contramão desta, o PROCAMPO apresenta, em sua maioria, gestões 

mais localizadas nas IES que pouco permitem a presença dos movimentos sociais, como sujeito 

político e seus princípios organizativos e pedagógicos. Tal fato se intensifica com o processo 

de institucionalização dos Cursos de Licenciatura em Educação do Campo. Sobre isso, Molina 

(2011, p.119) aponta que foi identificado que turmas ofertadas por esse programa passaram por 

desconfiguração da proposta e da concepção original. Como segunda fase, a partir de 2012, o 

PROCAMPO fora inserido ao Eixo II do Programa Nacional de Educação do Campo 

(PRONACAMPO). O PRONACAMPO foi lançado em março de 2012 e se configurou em um 

conjunto de ações já existentes no âmbito nacional, só que com maior abrangência e articulação 

institucional no planejamento e acompanhamento do desempenho das ações que devessem dar 

suporte ao sistema de ensino e implementação da política de Educação do Campo. O que se 

dera foi a aglutinação de ações já existentes e sua organização em eixos. Apesar das diretrizes 

gerais que definem o PRONACAMPO ter como princípios uma Educação do Campo e 

quilombola, é possível perceber que em sua prática, as políticas que se encontram no programa 

apresentam uma multiplicidade de conteúdos que envolvem as disputas que circundam a 

política de educação do campo e se configuram numa arena em que os segmentos sociais 

negociam e disputam ideias. Para França (2016), o PRONACAMPO pode ser definido como 

uma política híbrida, uma vez que seu próprio contexto de surgimento realça essas contradições, 

já que o PRONACAMPO se insere nesse momento de disputa ampla do Estado, para a 

efetivação de projetos distintos. Diante disso, o PRONACAMPO possui um caráter em disputa 

que ora dialoga com os princípios-base da Educação do Campo proposto pelos movimentos, e 

ora apresenta abertura do agronegócio na disputa por recursos públicos no interior desta 

política. Sobre isso, Santos & Silva (2016), expõem que em seu interior há uma certa restrição 

ao protagonismo dos movimentos sindicais e sociais na elaboração das ações desta política, fato 

que atinge um dos eixos estruturantes da Educação do Campo, qual seja: a Pedagogia do 

Movimento e a formação política de sujeitos do e para o campo. 
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O ENSINO DE GEOGRAFIA E A LUTA EM DEFESA DO TERRITÓRIO: UMA 
ANÁLISE FEITA A PARTIR DA CASA FAMILIAR RURAL PADRE SERGIO 

TONETTO NO MUNICÍPIO DE MOJU-PARÁ. 

THE TEACHING OF GEOGRAPHY AND THE STRUGGLE IN DEFENSE OF THE 
TERRITORY: AN ANALYSIS MADE FROM THE RURAL FAMILY HOME 

PADRE SERGIO TONETTO IN THE MUNICIPALITY OF MOJU-PARÁ. 
 

Dayane Érica Cardoso Ribeiro1 
 

 
RESUMO 
 
A luta por educação de qualidade na Amazônia perpassa gerações, onde ao longo do tempo a disputa pela terra e 
a garantia de se reproduzir socialmente, economicamente e culturalmente na terra tem se intensificado, desta 
forma, cabe ressaltar que durante este período marcado pela resistência das comunidades tradicionais, houveram 
conquistas de mecanismos capazes de atender estas comunidades de acordo com as suas especificidade. Dentre 
estas, destaca-se a educação do campo, delineada a partir da teoria de Paulo Freire e que concebe o aluno como 
protagonista na construção de metodologias e práticas do seu ensino, pautando o respeito  ao   conhecimento 
produzido culturalmente, fomentando uma observação aprofundada para o que chamamos de conhecimento 
empírico e como a sua valorização no ambiente escolar pode ser um fator relevante no que diz respeito a formação 
política do aluno, assim como um elo entre comunidade e escola, posteriormente podendo refletir na permanência 
do aluno na escola. Desta forma o presente artigo tem como objetivo analisar o processo  ensino-aprendizagem de 
Geografia na escola Casa Familiar Rural Padre Sergio Tonetto, localizada na área rural do município de Moju-
Pará. 
 
Palavras-Chaves: Educação do campo; Ensino de Geografia; Resistência. 

 
ABSTRACT 
The struggle for quality education in the Amazon goes through generations, where over time the struggle for land 
and the guarantee of reproducing socially, economically and culturally on the earth has intensified, so it is worth 
emphasizing that during this period marked by the resistance of traditional communities, there were achievements 
of mechanisms capable of serving the traditional communities according to their specificity. Among them is the 
education of the field, which is delineated from Paulo Freire's theory, which treats the student as a protagonist in 
the construction of methodologies and practices of his teaching, guiding the respect for culturally constructed 
knowledge, fostering an in-depth observation for the which we call empirical knowledge and how its valuation in 
the school environment can be a relevant factor regarding the political formation of the student, as well as a link 
between community and school, and can later reflect on the student's permanence in school. In this way the present 
article aims to analyze the process of teaching learning in the Padre Sergio Tonetto Rural Family Home school, 
located in the rural area of the municipality of Moju Pará. 
 
Keywords: Field education; Geography Teaching; Resistance. 
 

INTRODUÇÃO 

 
1Graduada em Geografia plena pela Faculdade de Geografia e Cartografia da Universidade Federal do Pará, pelo 
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). E-mail: dayaneerica23@gmail.com 
Graduanda em Geografia Bacharelado com Ênfase em Desenvolvimento Territorial Rural, pela Faculdade de 
Geografia e Cartografia da Universidade Federal do Pará, pelo Programa Nacional de Educação na Reforma 
Agrária (PRONERA). 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 14 – Educação do/no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

7506 
 

O presente trabalho busca analisar o processo ensino-aprendizado de Geografia na 

Escola Casa Familiar Rural Padre Sergio Tonetto, localizada na área rural do município de 

Moju, Pará, mais especificamente no território Quilombola de Jambuaçu. O objeto de análise 

para elaboração do presente artigo foram as turmas de 6° ao 9° do ensino fundamental, por meio 

de observação e intervenção durante o desenvolvimento da disciplina Estágio Docente I, 

momento que foi de grande relevância para que se compreendesse a realidade das escolas do 

campo, assim como as dificuldades no que se refere ao ensino de Geografia. 

No decorrer do Estágio, pode-se notar as mais variadas contradições no que diz respeito 

à educação do campo, que serão apresentadas no presente trabalho como pontos avaliados 

enquanto críticos nas politicas adotadas na busca de educar dentro das escolas e como a escola 

Casa Familiar Rural Padre Sergio Tonetto se relaciona com o processo de luta que envolve os 

alunos e como se configura o ensino de Geografia, se dialoga com a realidade vivenciada pelos 

alunos ou não. 

É irrefutável que as comunidades tradicionais (Quilombolas, Ribeirinhos, Extrativistas) 

no transcorrer dos anos vem lutando por seus territórios e a garantia de se reproduzir social, 

econômica e culturalmente na/da terra, com isto a busca por ferramentas tanto do campo 

jurídico como também do popular é permanente no intuito de somar forças, assim como de 

estabelecer redes de resistência podendo ser externas ou internas aos territórios. 

Faz-se necessário compreender os movimentos de resistência existentes dentro de um 

território para que se possa abarcar a formação sociopolítica dos sujeitos que lá se encontram. 

Grosso modo, pode-se destacar o papel dos movimentos de resistência na formação dos sujeitos 

desde a convivência com os costumes e crenças dentro das comunidades até o seu 

prolongamento no ambiente escolar. 

Há uma grande necessidade do professor desenvolver conjuntamente com os alunos 

práticas de ensino que possam fazer da aula um espaço político e de resistência ao modelo de 

educação implantado - que, em sua maioria, ainda vê o aluno como sujeito “vazio”, que nada 

tem a contribuir com o processo ensino-aprendizagem, assim como na participação dos debates 

que envolve as políticas de ensino pensadas para o mesmo, isto é nada mais do que a 

continuidade das políticas articuladas de “cima para baixo”. Com isto, ficando exposto aos 

novos professores um campo fértil para o despertar da importância da disciplina Geografia para 

o currículo do aluno que busca enfrentar as mazelas impostas pelo sistema. 
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Desta forma surge-nos uma pergunta: A Escola Casa Familiar Rural Padre Sergio 

Tonetto constitui-se enquanto um espaço de resistência para a manutenção do território de 

seus alunos? Buscou-se responder a presente pergunta por meio de trabalho de campo realizado 

no período do Estágio Docente I, assim como por meio de revisão bibliográfica de autores que 

escrevem sobre o tema da educação do campo e do ensino de Geografia. 

Nessa perspectiva, buscou-se comprender o papel da escola Casa Familiar Rural Padre 

Sergio Tonetto, no processo de organização e resistência dos Quilombolas de Jambuaçu. A 

análise foi feita a partir das observações realizadas no decorrer do Estágio Docente I; entrevistas 

com perguntas abertas com professores e alunos da escola e atividades que envolveram os 

alunos no ambiente escolar (aulas, palestras, seminários, oficinas, entre outras), com vista a 

contribuir com o processo educacional no território Quilombola de jambuaçu, com base no 

acúmulo teórico e metodológico adquiridos no decorrer do curso de Geografia. 

 

O ENSINO DE GEOGRAFIA 

Nas últimas décadas, a educação passou por várias transformações com a finalidade de 

aprimorar seus métodos e técnicas de ensino, a Geografia por sua vez não poderia ficar de fora, 

tendo em vista que ela vive em constante transformação e aprimoramento no que se refere ao 

ensino-aprendizado acerca do espaço geográfico. Entende-se que ao chegar em sala de aula o 

professor de Geografia deve passar a instigar os alunos a analisarem o papel do ser humano na 

produção do espaço geográfico, onde por meio de suas relações sociais, culturais e econômicas, 

assumem a função de agentes produtores do meio em que vive, isto é, como a sociedade, a partir 

da relação homem/natureza, produz o espaço geográfico, já que é por meio dessas relações que 

o homem vai transformando o espaço em que vive segundo suas necessidades e interesses. 

A escola é, nessa linha de entendimento, um lugar de encontro de culturas, de saberes, 
de saberes científicos e de saberes cotidianos, ainda que o seu trabalho tenha como 
referência básica os saberes científicos. A escola lida com culturas, seja no interior da 
sala de aula, seja nos demais espaços escolares, e a geografia escolar é uma das 
mediações pelas quais o encontro e o confronto entre culturas acontecem 
(CAVALCANTI, 2012: 45). 
 

Nesse contexto, o profissional de Geografia, torna-se, um mediador no processo ensino-

aprendizagem, em que o objeto de estudo é o espaço geográfico. Para além disto, deve assumir 

o compromisso de ser um sujeito em constante construção, buscando sempre inovar suas 

metodologias com a finalidade de tornar o espaço da sala de aula, um lugar prazeroso, tanto 
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para os alunos como para o próprio professor. 

[...] ao lembrarmos das relações que se processam na sociedade é necessário, também, 
observarmos a atividade dos educadores que se atêm a ensinar como o espaço 
geográfico é ocupado e como as relações entre os indivíduos interferem na 
configuração dos lugares. Desse modo, o papel do educador em suas atividades deve 
direcionar a criticidade dos alunos, de modo que ambos reflitam, diretamente, na 
capacitação do profissional/cidadão que está sendo formado e como este também agirá 
nas obras humanas naturais (SILVA, 2013, p.15). 

Nesse sentido, destaca-se o momento da aula, como sendo um dos cruciais para a 

construção do conhecimento, o qual salienta-se como sendo a ocasião propicia para o professor 

exercer suas atividades de forma a construir juntamente com os alunos, uma educação 

emancipatória como presupõe a própria Geografia.  

O ensino de Geografia jamais poderá focar somente nas teorias, nos escritos dos livros, 

faz-se necessário, que cada educador desperte em seus alunos o poder questionador, que muita 

das vezes “adormeceu” na infância, onde a criança vive buscando saber o porquê de tudo; 

momento este em que a criança sente a necessidade de conhecer o espaço onde está inserido e 

o porquê de cada objeto ser de um jeito e não de outro. 

Quando isto não é feito, privilegia-se um modelo de sociedade que amordaça o sujeito, 

o qual ensina que os questionamentos diários são inconvenientes e que a ordem das coisas são 

como são, pelo simples fato de ser. Acredita-se que para a Geografia esta não pode e nem deve 

ser a forma de se trabalhar em sala de aula, tendo em vista, que no estudo do espaço geográfico 

são exatamente as perguntas que movem a construção do conhecimento. O ensino de Geografia 

perpassa por várias fases da vida do aluno, logo os conteúdos trabalhados também vão sendo 

aprofundados, e com eles, as diferentes dinâmicas socio-territoriais em que estes estão inseridos 

tendem a serem desveladas. Analisar e compreender essas dinâmicas é de extrema relevância 

no processo ensino-aprendizagem, onde cada aluno parte de realidades totalmente diferentes. 

Compreeder o lugar em que vive, permite ao sujeito conhecer a sua história e 
conseguir entender as coisas que ali acontecem. Nenhum lugar é neutro, pelo 
contrário, é repleto de história e com pessoas historicamente situadas num tempo e 
num espaço, que pode ser o recorte de um espaço maior, mas por hipótese alguma é 
isolado, independente[...] (CALLAI, 200: 84-85). 
 

Desta forma ressalta-se, a importância de estimular no aluno o interesse em 

compreender as relações de poder que lhe envolvem, logo, este é um campo profícuo de análise 

geográfica, em que cabe ao professor provocar os alunos a realizarem a interpretação do espaço 

em que estão inseridos, o que fará, consequentemente, com que se tenha indivíduos 

questionadores da ordem dos fatos, buscando transformar a sua própria realidade. 
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Parafraseando Caldart (2012: 342), “uma condição para a formação de contestadores ou de 

lutadores sociais é a sensibilização social”. 

Assim sendo, acredita-se que a educação por sua vez, possa ser capaz de transformar os 

sujeitos, entretanto, faz-se necessário romper com este modelo de educação “pensada de cima 

para baixo”, que não possibilita ao aluno se perceber, enquanto sujeito modificador da sua 

própria realidade. Cabe aqui citar o que Freire (1984) há algum tempo atrás já escrevia sobre 

este modelo, onde afirmava que, “seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes 

desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as 

injustiças sociais de maneira crítica” (FREIRE, 1984: 89). 

O ensino de Geografia, historicamente vem sendo, majoritariamente, ministrado de 

forma tradicional, principalmente nos interiores do estado,  fazendo com que este  pouco ou 

nada sirva para o aluno analisar a sua própria realidade, isto é, basta decorar o que o professor 

repassa em suas aulas, para que na hora da prova esse mesmo aluno consiga obter uma 

pontuação que lhe possibilite passar de ano, isso muita das vezes vai acontecendo ano após ano, 

refletindo assim em pessoas que não conseguem fazer a leitura de um mapa, que não conseguem 

compreender minimamente as relações de poder existentes ao seu redor, onde mesmos inseridos 

em territórios de conflitos não conseguem se compreender enquanto classe, e muito menos, 

sobre quais são os interesses que circundam o seu território. 

Fazer a leitura do mundo não é fazer uma leitura apenas do mapa, ou pelo mapa, 
embora ele seja muito importante. É fazer a leitura do mundo da vida, construído 
cotidianamente e que expressa tanto as nossas utopias, como os limites que nos são 
postos, sejam eles do âmbito da natureza, sejam do âmbito da sociedade (culturais, 
políticos, econômicos). (CALLAI, 2005: 228). 

Esta realidade se agrava principalmente pela falta de profissionais formados na própria 

área de Geografia dentro das escolas do campo, onde esse problema é mais comum, pois é visto 

como “natural” que um professor de História trabalhe com o ensino de Geografia e de Estudos 

Amazônicos, realidade esta vivenciada na escola Casa Familiar Rural Padre Sergio Tonetto. 

Em alguns casos esse cenário também “é justificado” como argumento de falta de professores 

que queiram trabalhar nas escolas do campo ou simplesmente por brigas político-partidárias. 

Em síntese, pode-se considerar que o ensino de Geografia passou por significativos 

avanços, que tem contribuído muito na construção de uma nova Geografia e de uma nova forma 

de ensinar, que leve em consideração a realidade dos próprios alunos, entretanto se analisa que 

ainda há muito a ser feito, para que de fato se tenha uma educação emancipatória para todos os 
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sujeitos, em especial nas áreas interioranas do estado do Pará e demais estados do país. A 

educação só poderá ser libertadora quando for construída com os próprios sujeitos, quebrando-

se o paradigma de que o aluno não tem nada a ensinar e que somente o professor terá voz em 

sala de aula.  

Se aprende muito mais quando a escola abre as portas para a comunidade, isto é, quando 

a escola cria mecanismos capazes de despertar nos sujeitos a ideia de que a educação é uma 

ferramenta capaz de promover mudanças positivas para a comunidade, isto é, que a educação 

não pode e nem deve ser descartada no processo de lutas do território na qual está inserida. Daí 

a importância de se trabalhar a Geografia a partir das tendências progressistas, para que se possa 

perceber esta relação de forma direta, de modo que as teorias e a relação homem/natureza no 

processo de produção do espaço geográfico fiquem mais evidente aos sujeitos do campo.  

O ato de ensinar Geografia nos dias atuais é por si só um ato revolucionário, capaz de 

mostrar e demonstrar como as novas tecnologias tendem a contribuir no ensino-aprendizado da 

disciplina em questão. A busca por dinamizar o ensino desta ciência é recorrente, onde cada 

vez mais o professor desperte em seus alunos a busca constante por uma educação 

revolucionária, isto é proporcionar espaços para que professores e alunos possam dialogar, fazer 

análises de suas realidades, estabelecendo assim debates extraordinários acerca das diferentes 

teorias que circundam o ensino de Geografia e seus modos de vida, e como as próprias lutas 

traçadas dentro do seu território se interligam, de alguma forma, com outras lutas vivenciadas 

em outros espaços. 

[...] assim, em todo o processo de ensino-aprendizagem os educadores devem se 
utilizar de instrumentos que podem dinamizar suas atividades, como por exemplo, 
projetos de pesquisa e extensão, dramatização, produtos cartográficos, músicas, feiras, 
trabalho em grupo e o debate, que são considerados estratégicos no ensino [...] 
(SILVA, 2013:29). 
 

 Uma das estratégias que muito tem influenciado no campo das novas metodologias de 

ensino, é a própria valorização do acúmulo de conhecimento trazido pelo próprio aluno para 

dentro da sala de aula. Vale ressaltar que essa é uma das estratégias utilizadas nas turmas de 

pedagogia da alternância, onde comunidade e escola elaboram eixos temáticos que levam em 

consideração sua própria realidade e a partir disto cada professor deve aprimorar os seus 

conteúdos de forma que venha atender aos anseios dos alunos, abarcando assim um propósito 

educacional inclusivo. 
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Assim não há a possibilidade de distanciar a educação popular do campo do território 
camponês. A construção de uma educação pautada no tempo e no trabalho do campo, 
mais que levar em consideração o espaço geográfico em que esta comunidade está 
inserida, construindo ativamente um espaço e um tempo próprio, significa assumir a 
luta pela construção e manutenção do modo de vida, trabalho e produção do espaço 
camponês. Deste modo, a assunção do território pela educação popular do campo 
significa a luta política pela autonomia em relação aos modelos econômicos, políticos 
e sociais que buscam afirmar ou a submissão do campesinato à lógica da agroindústria 
moderna ou do seu desaparecimento (NETO; FILHO, 2017: 65). 
 

Uma ferramenta que tem contribuído significativamente para os estudos dos territórios 

de comunidades tradicionais é a cartografia participativa, a exemplo das contribuições 

cartográficas  realizadas no território quilombola de Jambuaçu, no qual foi realizado o trabalho 

de campo para o desenvolvimento do presente trabalho. Este território vem, desde a década 

1970, sendo ameaçado por interesses econômicos, tanto por empresas nacionais como 

internacionais, e, uma das estratégias traçadas para se fazer o enfrentamento às instalações das 

vias do capital mineral e agrário, foi por meio do mapeamento do território, fazendo uso da 

cartografia participativa, com isto, destacaram o linhão de transmissão de energia, mineroduto 

e ainda um extenso plantio de dendê.  

Dessa maneira, a atividade docente, na atualidade, tem que assumir novos métodos, 
metodologias, critérios de ensino, que abordem e relacionem a teoria com a prática. 
Nesse sentido, verifica-se que é de fundamental importância o educador levar em 
consideração as experiências advindas dos próprios estudantes, analisando que o 
ensino de cartografia deve observar que os conteúdos selecionados, bem como a forma 
como eles são trabalhados, devem apresentar uma significação para os alunos, pois 
são informações que precisam contribuir para uma compreensão crítica do mundo [...] 
(da SILVA, 2013:18-19). 
 

A cartografia participativa elaborada pelos quilombolas de Jambuaçu, em parceria com 

o Núcleo de altos estudos Amazônicos (NAEA); Escola de Aplicação e Faculdade de Geografia 

e Cartografia da Universidade Federal do Pará, serve para que cada quilombola se reconheça 

dentro das suas territorialidades e percebam, por meio de um mapa, como estão localizados os 

empreendimentos em seus territórios e assim consigam fazer uma análise aprofundada de como 

está acontecendo a perda de território para com isto perceber as perdas de seus direitos e 

costumes, onde muitos apontam esses empreendimentos como entraves, para o 

desenvolvimento cultural das comunidades, pois só analisando como essas relações se 

espacializam é que se conseguem pensar e planejar estratégias de resistências. 

O território, pois, não se mostra como um mero dado, mas como uma construção 
histórica e social que se nutre de processos de aprendizagem. A territorialização diz 
respeito a um processo contínuo de produção, de vivência e de aprendizagem 
territorial. Esta, como componente importante no contexto das relações de poder 
multidimensional, consiste em um processo pedagógico de cunho político e 
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geográfico, socioeconômico e cultural, de despertar coletivo, e de posicionamento no 
contexto das relações global e local [...] (ROCHA, 2016:17) 
 

Desta forma destaca-se a relevância da cartografia dentro do ensino de Geografia, com 

isto, ampliando os campos de análise não somente dos alunos como também do educador, 

dentro de uma perspectiva tanto local como global. De acordo com Callai (200: 85) “tanto os 

livros didáticos, quanto as proposições de sala de aula exploram de variadas formas o estudo 

do lugar”, onde a Geografia passa a ter um posicionamento crítico no que se refere a ordem dos 

fatores, contribuindo assim na formação de cidadãos, quem busquem fazer enfrentamento 

contra toda e qualquer forma opressão.  

Em síntese, o ensino de Geografia está conseguindo alcançar pilares cruciais para o 

desenvolvimento dos sujeitos, sendo plausível as diferentes conquistas das camponesas e 

camponeses, que persistem lutando por uma educação emancipatória para todos, que respeite 

as diversidades culturais. 

 

EDUCAÇÃO DO CAMPO E O ENSINO DE GEOGRAFIA: O PROCESSSO ENSINO-
APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA CASA FAMILIAR 
RURAL PADRE SERGIO TONETTO, MUNICÍPIO DE MOJU – PARÁ. 

A discussão acerca da educação do campo vem ganhando espaço não somente no 

campo ideológico como também na prática, o que vem demonstrando um fortalecimento dos 

movimentos sociais do campo. Desta forma ressalta-se que este modelo de educação resulta de 

ações conjuntas entre movimentos sociais, onde camponesas e camponeses lutam por condições 

dignas de se reproduzirem socialmente, culturalmente e economicamente. Com isto, a busca 

pela afirmação de identidade é constante, pois a luta pelos seus territórios assim como a 

permanência nos mesmos é reflexo de uma organização dos povos tradicionais em defesa de 

seus territórios e de suas territorialidades. 

 Nesse sentido, compreendem-se a Educação como essencial no processo emancipatório 

das comunidades tradicionais, não bastando lutar somente pela terra, tornando-se crucial 

também a luta por educação de qualidade, que respeite todo o acúmulo de conhecimento 

adquirido pelo aluno em sua trajetória de vida. 

[...] A verdadeira importância que a educação pode assumir está na sua intrínseca 
relação com a realidade socioterritorial concreta daquele que pretende formar. 
Somente um processo educativo ligado a essa realidade pode ser formador de sujeitos 
conscientes e transformadores do mundo onde vivem. (OLIVEIRA & HAGE, 
2011:143-144). 
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De acordo com alguns autores (NETO, 2017; SOBREIRO, 2017; HAGE, 2011), a 

educação do campo vem representar o campo como um todo, onde as relações de trabalho, as 

manifestações culturais, modos de vida distintos são levados em consideração no processo 

ensino-aprendizagem, isto é, a metodologia de ensino é pensada de dentro para fora, o que se 

diferencia da educação tradicional a qual parte de cima para baixo, não respeitando a 

diversidade cultural dos alunos. Em síntese, a educação do campo está diretamente atrelada ao 

interesse e às necessidades das populações em se manter no campo, preservando suas tradições. 

O ensino de geografia historicamente vem demosntrando a sua relevância para a análise 

da sociedade, pois possibilita aos sujeitos compreenderem o espaço em que estão inseridos a 

partir de uma visão teórico-metológica, assim sendo, as escolas do campo necessitam  cada vez 

mais envolver os educandos  em práticas de ensino que contribuam na organicidade política, 

cultural e econômica de suas comunidades. 

Neste contexto de reivindicações por uma educação do campo que abarque a realidade 

camponesa, surge a necessidade da construção/adaptação de espaços que atenda as demandas 

desses povos. Partindo desse princípio, surge a Casa Familiar Rural Padre Sergio Tonetto, a 

qual é resultado das inúmeras reivindicações dos quilombolas de Jambuaçu, que desde o final 

da década 1970 estão perdendo o seu território para as empresas nacionais e multinacionais, as 

quais tem instalado seus projetos do agronegócio e mineral no território quilombola de 

Jambuaçu, tomando suas terras e causando impactos sociais, ambientais e culturais. A casa 

surge principalmente das pautas de reivindicações feitas à empresa multinacional Vale, nos 

anos 2000, por conta da instalação de um mineroduto, que tem como finalidade o transporte de 

bauxita de Paragominas para o município de Barcarena. 

[...] a Companhia Vale do Rio Doce invadiu o território de Jambuaçu com seu projeto 
de mineração, com permissão e incentivo do Estado, rasgando nossas terras para 
implantar seus tubos e escoar a produção de Bauxita de Paragominas para Barcarena.  
Além disso, implantaram uma torre de transmissão de energia para subsidiar essa 
produção subtraindo mais outros mil hectares de terras do território de Jambuaçu. 
Esses grandes projetos causaram inúmeros crimes socioambientais [...] (SANTIAGO, 
2018:57). 

 As reivindicações pela construção da escola parte do anseio das comunidades, que 

necessitavam de um espaço de formação voltada para o campo, que pudesse respeitar as 

especificidades vivenciadas no território quilombola de Jambuaçu, onde as práticas de ensino 

valorizassem o acúmulo de conhecimento adquirido no dia a dia, assim como seus costumes e 

crenças. A busca por um espaço de formação pode ser compreendido como estrátegia para a 
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permanência e manutenção do/no território, haja vista que a partir da instalação deste espaço, 

reduziria a migração da população para outros lugares em busca de formação, assim como o 

ensino voltado para a realidade local contribuiria para permanência dos sujeitos depois de 

formados, tendo em vista, que os mesmos se especializariam em técnicas para trabalhar na terra 

aumentando suas possibilidades de produção. A escola começou a ser construida na área da 

comunidade Nossa senhora das Graças, em 2005, sendo inaugurada em 2007, e seu 

funcionamento foi iniciado em 2008, atendendo alunos do ensino fundamental, na modalidade 

da pedagogia da alternância, em que o aluno passa um período na escola (Tempo-Escola) e 

outro na comunidade (Tempo-Comunidade) aplicando as técnicas adquiridas no tempo-escola. 

 A escola trabalhava com eixos temáticos a partir dos quais deveriam ser trabalhados os 

conteúdos, interligando-os à realidade local, os quais eram pensados em conjunto com os 

familiares dos alunos, ficando assim como temáticas interdiciplinares, e cada professor tinha a 

responsabilidade de relacionar estas temáticas com os assuntos que eram abordados pela 

disciplina  que era responsável.  

Logo, a educação popular tem sua gênese na vida e na luta do povo, pois é no desafio 
de se organizar e de sobreviver à opressão que se forja a resistência cotidiana. Foi 
nesse sentido que as comunidades de Jambuaçu, por exemplo, mobilizaram-se em 
torno da construção da Casa Familiar Rural (CFR), visando a formação da juventude 
através da pedagogia da alternância que concilia os espaços e os tempos da formação 
escolar com os espaços e os tempos da produção material e imaterial da vida. 
(SARMENTO, 2018:83). 

Partindo-se desse princípio, a Casa Familiar Rural em Jambuaçu é simbolo de 

resistência das comunidades que integram este território, sendo um espaço que surgiu das 

utopias coletivas. Lutar por educação de qualidade dentro das comunidades, significa lutar pela 

manutenção da vida, dos saberes ancestrais, em defesa das diversidades biológicas e culturais. 

É preservar toda a historicidade de um povo. Com isto, vale salientar que o território 

Quilombola de jambuaçu abarcar uma parcela das complexas disputas territóriais presentes na 

Amazônia, logo, este espaço tem papel crucial na formação de cidadãos críticos.  

A construção da própria identidade é o lastro para a descentração espaço-temporal do 
sujeito cidadão. E a construção da identidade é, na verdade, a representação das 
diferenças do sujeito; são as suas marcas/sinais e a valorização de tais singularidades. 
Em outras palavras, a construção da identidade é a tomada de consciência de que eu 
sou diferente e por ser diferente é que existo e possuo valor social. O homogêneo não 
existe. São as diferenças que possibilitam os diálogos e as trocas, portanto o constante 
crescimento do sujeito. (CASTROGIOVANNI, 2000:13) 

A partir desta análise do espaço em que a Casa Familiar Rural está inserida, torna-se 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 14 – Educação do/no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

7515 
 

necessário compreender o papel do educador de Geografia no processo ensino-aprendizagem, 

tendo em vista que o mesmo precisa ser pensado a partir das peculiaridades dos alunos, 

contribuindo assim na organicidade do território onde a escola está inserida. Para tanto, faz-se 

necessário profissionais que tenham formação na área de Geografia, assim como recursos 

didáticos disponíveis, para que seja realizado um bom trabalho. Entretanto esta não é a atual 

realidade da Casa Familiar Padre Sergio Tonneto, a qual vem apresentando  dificuldades tanto 

em relação aos recursos didáticos, quanto no que se refere a formação acadêmica do professor2 

que ministra a disciplina, pois o mesmo é graduado e especialista em História. Quando 

perguntado a ele quais as dificuldades para ministrar as aulas de Geografia, informou que é 

“não ter a especialização na área; não ter materiais suficientes p/ produzir uma aula; não ter 

tempo suficiente p/ fazer projeto que ajudem no aprendizado dos educandos” (Professor A, 

2018). 

O professor informou que faz uso do livro didático, no entanto ele está desatualizado, 

pois o mesmo seria para trabalhar no período  2005 a 2007, conforme registrado no próprio 

livro, isto prejudica o desenvolvimento da análise geográfica, haja vista que as relações são 

mutáveis, assim como o espaço, entretanto este livro era o único disponível na escola para 

trabalhar com as turmas de 6° ao 9° ano. O professor demostrou-se bastante preocupado com 

esta situação, e chegou a pedir materiais atualizados aos estágiarios no momento que estava 

sendo desenvolvida a presente pesquisa. 

As aulas de Geografia consitiam em leitura do livro didático, discussões da temática 

trabalhada e no final da aula aplicação de atividades. Muito pouco era relacionado à realidade 

dos alunos com o que estava sendo abordado, contudo quando isto era feito se observava uma 

participação mais significativa por parte dos alunos. A escola dispõe de laboratório de 

informática, sendo que o mesmo não era utilizado como recurso didático pelo professor, devido 

o mesmo não ter formação que lhe possibilitasse trabalhar neste espaço. O aparelho de data 

show também não era utilizado. Pode-se observar que há falta de tempo para um bom 

planejamento de aula, o que acaba por prejudicar os alunos e o professor acaba ficando 

condicionado pelo próprio sistema ao metódo  tradicional de ensino. 

Existe ainda pouca aproximação da escola com a vida, com o cotidiano dos alunos. A 
escola não se manifesta atraente frente ao mundo contemporâneo, pois não dá conta 
de explicar e textualizar as novas leituras de vida. 
A vida fora da escola é cheia de mistérios, emoções, desejos e fantasias, como tendem 

 
2 No presente artigo não será citado o nome do professor, com finalidade de preservar a identidade do mesmo. 
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a ser a ciência. A escola parece ser homogênea, transparente e sem brilho no que se 
refere a tais características. É urgente teorizar a vida, para que o aluno possa 
compreendê-la e representá-la melhor e, portanto, viver em busca de seus interesses. 
(CASTROGIOVANNI, 2000:13)   

Em sintese o processo de ensino de Geografia na Casa Familiar Rural Padre Sergio 

Tonetto, ainda tem muito a melhorar para que de fato atenda às demandas locais, ficando 

exposto que, a  sala de aula não pode ser vista somente como um espaço de trabalho pelo 

educador, mas também como espaço de formação social, onde o professor passa a ter um papel 

fundamental no crescimento intelectual, político e social dos sujeitos. A educação continua 

sendo o melhor caminho para o enfrentamento ao modelo capitalista, pois ela muito contribui 

na organicidade das populações tanto do campo quanto da cidade.  

Atualmente a estrutura física da escola apresenta-se bastante abalada, necessitando 

assim de reformas imediatas. Ainda assim, a escola está funcionando, não com a mesma 

intensidade de antes, e o público agora compreende também alunos 6° ao 9°, os quais retornam 

todos os dias para a sua casa. Em relação ao quadro de funcionários da escola é composto por 

13 pessoas, entre técnicos administrativos, docentes, cozinheiras e vigias.  

No que diz respeito ao ensino por meio da pedagogia da alternância, vêm sofrendo fortes 

alterações, pois já não se trabalha mais com os eixos temáticos, onde os professores possam 

basear-se, para trabalhar a realidade local. O quadro de professores da escola foi sendo 

modificado e, atualmente, a maioria é contratado, ficando somente uma professora que trabalha 

na escola desde 2008, com isso ressalta-se que o rodizio de professores na escola tem dificultado 

para que se estabeleça uma prática de ensino continuada. 

O projeto politico pedagógico da escola é de 2013, não abarcando assim o quadro atual 

da escola, entretanto não foi perceptível nenhuma iniciativa no que se refere a elaboração de um 

novo projeto para a escola ou ainda a atualização do já existente, pois já está evidente que os 

objetivos da escola precisam serem repensados e atualizados com a finalidade de atender às 

demandas atuais da população, logo a discussão com as comunidades que integram o território 

Quilombola de Jambuaçu torna-se indispensável.  

Durante o trabalho de campo, realizado no decorrer da disciplina Estágio Docente I, era 

recorrente os convites feitos pelos técnicos administrativos da escola para que os estagiários 

realizassem  atividades, com o intuito de reduzir o tempo ocioso dos alunos da pedagogia da 

alternância, pois era comum os mesmos estarem sem professor. Com isto, foi possivél 

estabelecer diálogos acerca da educação do campo e da própria pedagogia da alternância, por 
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meio de documentários, poesias e músicas. Estes momentos foram cruciais para que se 

compreendesse os anseios dos alunos no que se refere ao processo ensino-aprendizado na 

escola. A sala de aula é um lugar propício a construções de descontruções,  onde mesmo em 

um país em que o professor vem sofrendo desvalorização, ainda se encontram elementos que 

acendem a chama pela luta em prol de uma educação de qualidade para todos. 

Partindo desse princípio, acredita-se que o ensino de Geografia precisa abarcar  todos 

os sujeitos com suas diversidades sociais culturais e econômicas, logo a função do professor na 

atualidade é um tanto complexa, pois mesmo com as adversidades em seu meio de trabalho faz-

se necessário que o educador esteja sempre buscando mecanismos para tornar o momento da 

aula, atraente para os alunos. Quais práticas são mais eficientes no ensino? Como despertar o 

interesse do aluno? Questionamentos como esses não são capazes de ser respondidos de fato, 

pois se for levado em conta a complexidade das mesmas, acaba-se por considerar que não 

existem fórmulas prontas para a eficiência do ensino de Geografia, pois as relações sociais vão 

se transformando e com elas novos espaço também vão sendo (re)produzidos.  

Desta forma, destaca-se a importância dos programas de educação voltados para a 

realidade do campo, onde os camponeses tenham a oportunidade de ingressar em uma 

universidade pública, buscando assim aprimorar seus conhecimentos para que mais tarde 

retorne para as suas comunidades fazendo valer seus direitos, ocupando os espaços nas escolas. 

Como exemplo tem-se o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) 

resultado das pautas de reivindicações dos movimentos sociais, que tem como objetivo formar 

pessoas do campo para atuarem no campo. Cabe aqui ressaltar que no ano de 2015 teve início 

na Faculdade de Geografia e Cartografia da Universidade Federal do Pará o curso de Geografia 

com ênfase em Desenvolvimento Territorial Rural (Licenciatura e Bacharelado), com 101 

alunos divididos em duas turmas. A maioria deles estão concluindo a licenciatura no inicío do 

corrente ano.  

Serão professoras e professores formados em Geografia, camponeses que retornarão 

para as suas comunidades com novas perspectivas e com um olhar diferenciado para a educação 

do campo e para o ensino de Geografia. Este novos profissionais alimentam a utopia da classe 

trabalhadora pela democratização da educação, onde todos tenham acesso com qualidade e sem 

restrições. Com isto, é necessário que as comunidades pensem a educação coletivamente, onde 

professor, pais e alunos precisam dialogar na finalidade de buscar a organicidade coletiva para 
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que se rompa com injustiças, assim como para a luta unificada que reivindique condições dignas 

de ensino, pois o professor não deve se calar e nem pode. O educador de Geografia cumpre 

papel crucial para esta organicidade, pois por meio da análise da realidade de cada lugar, 

consegue-se compreender as relações e dialogar coletivamente para que se quebre com este 

modelo educacional. Considera-se, a figura do professor de Geografia indispensável tanto no 

ambiente escolar como fora dele, para a construção de um mundo justo que respeite o tempo da 

natureza, respeitando assim a vida. Que as utopias permaneçam no coração de cada educador.  

Considerando que as especificidades do espaço em que a escola está inserida devem ser 

levadas em consideração no ensino de Geografia, foi pensado um esquema (Ver Fig. 1, p. 15) 

que aponta alguns dos elementos considerados cruciais na abordagem do ensino de Geografica 

dentro da Casa Familiar Rural Padre Sergio Tonetto. Este elementos foram pensados a partir da 

relidade do território quilombola de Jambuaçu. 

 

 

ENSINO DE 

GEOGRAFIA NO 

TERRITÓRIO 

QUILOMBOLA 

DE JAMBUAÇU 

TERRITÓRIO 
LUGAR 

RE
G

IÃ
O

 
ES

PA
ÇO

 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 14 – Educação do/no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

7519 
 

LEGENDA 
 
                 Conceitos Geográficos                      

                 Elementos de Integração do Território Quilombola 

                 Elementos de Resistência da comunidade Quilombola 

                 Elementos desestruturantes do Território Quilombola 

Figura 1: Elementos considerados essenciais a serem abordados no ensino de Geografia 

na Casa Familiar Rural Padre Sergio Tonneto 

 
FONTE: RIBEIRO, D. É. C; BRITO, L. S. A.  O Ensino de Geografia na Casa Familiar Rural 
Padre Sergio Tonetto no Município de Moju-Pará. UFPA, 2019.  

 

O desafio que está sendo proposto é o de explicar os assuntos a partir desses elementos, 

permitindo que o aluno compreenda que a sua realidade é parte de um todo, apesar das 

singularidades. Posteriormente, pode-se pedir aos alunos que elaborem um esquema semelhante 

a partir da realidade de suas comunidades, com esse mesmo próposito, e em seguida discutir os 

pontos abordados nos dois, apontando quais motivos levaram à inserção desses elementos, para 

depois disso realizar-se uma série de atividades que comtemplem essas temáticas. 

Por meio desta atividade, busca-se não só contribuir com o ensino de Geografia, como 

ainda colaborar no processo de organização e resistência do território Quilombola de Jambuaçu, 

tendo em vista que são elementos emblemáticos, pricipalmente no que se refere a intervenção 

do capital neste espaço e às lutas pela garantia de suas relações de identidade. Provocar essas 

discussões no ambiente escolar, refletirá em sujeitos mais criticos e com mais embasamento 

para se fazer o enfrentamento necessários.  

 

CONSIDERAÇÕES 

Considera-se, por meio do presente artigo que a educação do campo resulta de lutas 

coletivas, traçadas dentro de diferentes territórios, mas que tem objetivos comuns a 

reivindicação de políticas públicas que atenda às suas especificidades. A busca por um modelo 

de educação libertário, que possibilite fazer uma análise crítica da ordem dos fatores 

apresentados na sociedade, onde a compreensão das relações de poder é indispensável. A 

educação do campo é construída junto com os próprios camponeses e camponesas, 

considerando assim suas singularidades, entretanto ainda se encontra muita resistência por parte 
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dos governantes no que se refere a aplicação das metodologias que configuram a educação do 

campo, pois, quando o estado não disponibiliza estruturas, formação e pessoas que 

compreendam os pilares da educação do campo para estarem atuando diretamente com as 

comunidades, ele se torna responsável pela precarização da educação do campo. 

A comunidade também deve ser responsável pela educação nas escolas, buscando 

sempre dialogar sobre os aprimoramentos e as formas de ensino no campo, cabendo assim um 

diálogo permanente, entre comunidade e escola, onde o objetivo seja a construção de métodos 

capazes de abarcar a todos, aumentando assim o interesse do aluno pelos conteúdos e pela 

própria escola. A educação só será libertadora quando todos encararem como primordial para 

construção e libertação dos sujeitos. 

O processo de ensino aprendizagem de Geografia é crucial para com a sociedade, 

entretanto na Casa Rural tem sido reproduzido um ensino pensado para a realidade urbana, onde 

não consegue relacionar o cotidiano dos alunos com o conteúdo que está sendo trabalhado em 

sala de aula. Com isto, faz-se necessário repensar os métodos, para que de fato a Geografia 

cumpra o seu papel social dentro do território Quilombola de Jambuaçu, buscando assim 

contribuir na organização socioespacial e política do mesmo. 
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HORTAS AGROECOLÓGICAS: REFLEXÕES SOBRE ALIMENTAÇÃO E 
PRODUÇÃO NAS ESCOLAS DO CAMPO DE LAGOA DE ITAENGA-PE 

 
Manoel José da Silva Neto (autor)1 
Gizelia Barbosa Ferreira (coautor)2 

Rubenice Maria de Freitas (coautor)3 

 

Introdução 

 As questões ambientais estão cada vez mais presentes em diferentes esferas através dos 

movimentos ambientalistas, ecologistas e sociais. O despertar para essas questões aconteceu 

pós-revolução industrial, quando a sociedade começava a sentir os resultados da poluição 

ambiental e da interferência dos ciclos e processos biológicos, mostrando dessa forma os 

impactos causados pela exploração dos recursos naturais intensificados a cada dia pelo sistema 

capitalista. 

A introdução dos conceitos e de práticas de sustentabilidade, conservação e preservação 

do meio ambiente nos sistemas agroalimentarios são fatores complexos, já que o modelo de 

desenvolvimento vigente promove uma valorização do agronegócio, criando sistemas 

artificializados, altamente dependentes de energia externa promovendo grandes perdas de 

recursos naturais. Ao discutir Educação do Campo, Agroecologia e Identidade camponesa, 

observa-se que houve também uma influência da proposta de educação ambiental inserida na 

política nacional de educação, quando se levou em conta o caráter interdisciplinar do tema 

buscando um integrá-lo com as disciplinas básicas. 

Nas escolas do campo, existem diversas formas de promover o diálogo das questões 

ambientais com a realidade dos estudantes, e uma das formas é a utilização de ferramentas que 

integrem vários componentes curriculares a temas do cotidiano do rural. Uma das ferramentas 

mais utilizadas são as hortas pedagógicas manejadas através dos princípios da Agroecologia, 

permitindo não só a inclusão da perspectiva produtiva, mas também da segurança alimentar e 

nutricional.  

 
1 Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, email: manoelluis25@hotmail.com  
2 Instituto Federal de Ciência eTecnologia de Pernambuco – IFPE, email: gizelia.ferreira@vitoria.ifpe.edu.br 
3 Universidade Federal de São Carlos- UFSCar, emial: rubynha1995@gmail.com 
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No contexto escolar, a discussão pode ser iniciada a partir da reflexão sobre sistemas de 

produção que levem a obtenção de alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e de forma 

contínua, fazendo-se necessário pensar sobre os impactos dos sistemas de produção altamente 

dependentes de insumos químicos sintéticos como agrotóxicos e adubos. 

Ao mesmo tempo, observa-se a relevância de serem desenvolvidas novas perspectivas e 

ideias educacionais que permitam a integração da saúde e o meio ambiente através de propostas 

de caráter interdisciplinar. Ao considerar este pensamento, nos voltamos para o 

desenvolvimento de uma pesquisa de levantamento de produções acadêmicas que abordem 

trabalhos realizados em hortas escolares implantadas para desenvolver temas como educação 

ambiental, e educação para saúde através dos aspectos nutricional e alimentar. 

 Nesse sentido, de acordo BRANDÃO e BRANDÃO (1996): 

 “a implantação de hortas em escolas justifica-se por favorecer mudanças 
comportamentais no que e refere à alimentação e convívio social, pela necessidade de 
alimentar perspectivas de um ambiente de estudo que integre alunos, professores e 
pais, contribuindo para inclusão social de crianças e jovens, aprendizagem de hábitos 
alimentares saudáveis, mercado informal e um campo extraclasse de atividade 
pedagógica”. 
 

A horta apresenta-se assim como um laboratório vivo aberto a diferentes atividades 

didáticas. A sua implantação oferece um diversificado conjunto de vantagens à comunidade 

escolar, ao proporcionar o trabalho com temas relacionados à educação ambiental e educação 

voltada para saúde alimentar. 

Uma horta orgânica introduzida num ambiente escolar formal consegue ultrapassar os 

limites do simples plantar e colher, pelo fato de se apresentar aberta à flexibilidade e articulada 

a projetos pedagógicos, possibilitando a interação entre diversos estudos e perspectivas 

filosóficas rumo à elaboração de um novo saber ambiental. 

Observa-se que a discussão de educação ambiental é superficial e muitas vezes inexistente 

nessas escolas, outro fato é que a maioria das escolas públicas não possui horta escolar nem 

atividades envolvendo os estudantes em práticas que o ajudem a aumentar a percepção sobre o 

ambiente do qual fazem parte e como suas ações podem interferir positivamente e/ou 

negativamente nesse ambiente. A educação ambiental discutida com o viés agroecológico, 

busca não só essa percepção de construção de equilíbrio e estabilidade, mas também de como 

construir ambientes que sejam produtivos e que essa produção envolva a segurança alimentar e 

nutricional dessas crianças e de todos que participam do projeto. Outro aspecto é a valorização 

e o fortalecimento da identidade desses estudantes, muitos deles filhos de agricultores e 
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agricultoras, trazendo para o ambiente escolar algumas experiências que fazem parte de seu 

cotidiano. 

O estímulo a reflexão sobre os sistemas de produção e a alimentação, devem envolver 

não só os estudantes, como também pais, merendeiras/cozinheiras, educadores e toda 

comunidade ao redor da escola, quanto mais atores envolvidos, maior será os agentes de 

transformação no campo. Irala e Fernandez, (2001, p. 03) afirmam que “a horta pode ser um 

laboratório vivo para diferentes atividades didáticas. Além disso, o seu preparo oferece várias 

vantagens para a comunidade”. 

A preocupação com a alimentação infantil levou o Governo Federal a criar através da Lei 

nº 11.947, de 16/6/2009, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), destinando 

verbas para compra de gêneros alimentícios para as escolas. Consequentemente, a construção 

de hortas de base agroecológica no contexto da educação do campo, contribui com que essa 

ação na construção de conhecimentos sobre sistemas de produção de base agroecológica, 

buscando além da questão ecológica, discutir questões sociais, econômicas e culturais. Sendo 

responsabilidade da comunidade escolar, traçar estratégias para trabalhar as questões 

produtivas, ambientais e sociais no âmbito escolar. 

Dessa forma, esse trabalho teve como objetivo avaliar a influência das hortas escolares 

agroecológicas na construção de conhecimentos sobre Agroecologia, Educação Ambiental e 

Identidade Camponesa a partir da perspectiva dos estudantes da educação do campo das séries 

iniciais no município de Lagoa Itaenga em Pernambuco. 

Material e Métodos 

O município de Lagoa do Itaenga está situado na Mesorregião da Mata Pernambucana 

e na Microrregião da Mata Setentrional Pernambucana, Zona da Mata Norte. Com uma área de 

57.282 km² o município representa 0,06% do Estado de Pernambuco, as atividades foram 

realizadas em três escolas da zona rural: a Escola Antônio Mendonça, a Escola Castelo Branco 

e Escola Denice Maria nas turmas multisseriadas do ensino fundamental I tendo 

acompanhamento dos professores cuja formação consistia em Psicopedagogia e Geografia. 

Foi utilizada metodologia qualitativa baseada na construção de um diagnóstico 

participativo, de atividades de reflexão e avaliação dos temas e práticas na construção das hortas 

com estudantes das escolas Antônio Mendonça (Sítio Marrecos, Lagoa de Itaenga - PE), na 
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escola Joaquim Maria (Sítio Barragem, Lagoa de Itaenga - PE) e Escola Denice Maria (Sítio 

Açude de Pedra, Lagoa de Itaenga - PE). 

O trabalho foi iniciado com uma oficina de diagnóstico e a apresentação foi feita através 

de uma dinâmica de grupo e no segundo momento foram apresentadas figuras para discussão e 

construção de conhecimento sobre os temas do projeto, no terceiro momento foram utilizadas 

palavras nos balões para relacionar os temas com a realidade, logo após foram construídas as 

percepções dos ambientes em que vivem através da representação gráfica/desenho e no último 

momento foi colocada uma música para reflexão e sobre os temas que mais chamaram a atenção 

dos estudantes. Após o diagnóstico foram construídos os canteiros adequando-os as 

especificidades de cada escola, observando as reflexões durante e após a intervenção.  

A oficina de implantação da horta abordou o cultivo de alface, tomate, cenoura, 

berinjela, coentro, abóbora, cebolinha e beterraba, a sustentabilidade da horta, valor nutricional 

das culturas e a importância de seu consumo, utilizando os equipamentos básicos para a 

condução de uma horta (sementes, copos descartáveis/papel para a produção das mudas, 

ancinhos, pá de jardineiros, regadores, enxada, garrafas pet entre outros). A aprendizagem foi 

verificada continuamente pelos facilitadores ao término de cada atividade, através de questões 

orais ou escritas, bem como a percepção do envolvimento dos participantes nas atividades de 

campo. 

As principais atividades realizadas foram: 1.Palestra para a apresentação do projeto  de 

elaboração das hortas escolares em cada escola envolvendo os pais, os professores, as 

cozinheiras e coordenadores, 2.Diagnóstico sobre o conhecimento dos atores de três escolas em 

relação à temática de educação ambiental, a agroecologia e a sustentabilidade, 3.Sensibilização 

de professores através de oficinas sobre metodologias e recursos didático-pedagógicos para 

garantir a interdisciplinaridade no currículo escolar, 4.Oficinas sobre as temáticas do projeto, 

promovendo espaços de discussão e prática sobre importância da sustentabilidade, 

Implantação/fortalecimento de uma horta escolar em cada instituição, 5.Oficina sobre a 

preparação da alimentação escolar com matéria-prima das hortas, 6.Oficina com estudantes 

sobre reciclagem de materiais em cada escola.  

Resultados e Discussão 

A reflexão do cotidiano familiar e comunitário através da observação e construção de 

desenhos e figura permitiu a percepção de atitudes comuns na rotina que contribuíam com 
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impactos negativos ao ambiente e a saúde, através da alimentação. Os/as estudantes relataram 

práticas corriqueiras, como por exemplo, deixar a torneira ligada quando estão escovando os 

dentes e outro já relatou que escovam os dentes com um copo com água, dessa forma se 

economiza água. Um dos desenhos apresentados para reflexão foi um rio poluído por resíduos 

e alguns estudantes salientaram que essa prática era correta, pois acreditam ser normal que o 

rio tenha esse lixo. 

Apesar de algumas famílias trabalharem com hortaliças, as hortas não foram 

representadas nos desenhos do diagnóstico, demonstrando uma dissociabilidade da realidade 

com a representação gráfica ou uma importância secundária dessa prática para os estudantes na 

fase que estão vivenciando.  

Os/as estudantes ressaltaram que a escola possuía uma horta cuidada pela merendeira, 

sendo que o pisoteio das crianças na hora do recreio e o solo compactado foram fatores 

limitantes para a continuidade da horta.  

Quando questionados sobre a ferramenta “Horta na escola” foi relatado à importância 

do cultivo de hortaliças/frutas na escola, que permitiu a alimentação de animais e das pessoas 

com cenoura e abacaxi. Ressaltaram que a alimentação saudável seria comer alimentos 

saudáveis como “maçã”, legumes, frutas, para poder crescer e ficar forte, e que “é bom para o 

corpo”. 

Quando questionados sobre quais são os alimentos saudáveis que fazem parte de seu 

cotidiano foram citadas frutas, “a comida que minha mãe faz” (feijão e arroz), os legumes e a 

melancia. Apesar de ressaltarem nos depoimentos a presença do feijão e do arroz na 

alimentação da família, muitos afirmaram que não comem feijão ou outro alimento que supra 

as necessidades de ferro no organismo.  

Observamos que na hora da “merenda”, alguns estudantes levaram alimentos 

industrializados como salgadinhos e refrigerantes e não consumiram a merenda da escola que 

era uma canja de galinha. Sobre o reaproveitamento e a utilização dos resíduos nos sistemas de 

produção, uma das estudantes relatou que viu passar na TV uma mulher reciclando resto de 

comidas e o lixo para servir como adubo, também a mesma garota disse que “O animal come a 

fruta e quando faz cocô a planta nasce novamente”. 

No momento proposto para a reflexão sobre a horta, muitos estudantes já tinham essa 

vivência no campo e já observam/realizam essa atividade. Dessa forma, a contextualização dos 

conteúdos, que antes seriam apenas abordados em sala de aula, se dá dentro das práticas 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 14 – Educação do/no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

7527 
 

realizadas na horta. Os conhecimentos matemáticos foram utilizados para a construção dos 

canteiros, a Geografia para escolha da melhor posição para construir canteiro, as Ciências como 

instrumento de conhecimento da diversidade e dos ciclos químicos e biogeoquímicos, a Língua 

Portuguesa para a compreensão dos históricos das culturas que serão plantadas, e outros temas 

que possam ser integrados a concepção da horta. 

Em relação aos professores, a professora da Escola Antônio Mendonça, que trabalha a 

15 anos como educadora do município e trabalhou dois anos em uma escola particular. Ela 

afirmou que pode contribuir ativamente com o projeto levando os estudantes a horta e ao campo. 

A professora, ao ser questionado sobre as espécies que poderiam ser cultivadas, citou coentro, 

cebolinha e alface, mas que seria bom se tivesse um espaço destinado especificamente para a 

horta e que o município designasse um profissional que fosse especifico para tal atividade. 

Ela acredita também que o projeto é importante porque vai trabalhar a realidade do 

campo, e que pode apresentar uma forma de produzir um alimento saudável sem o uso de 

agrotóxicos. Ao comentar sobre os agrotóxicos, ela ressaltou que viu uma reportagem na TV 

que relatava a quantidade de insumos químicos utilizados na agricultura e citou uma vivência 

na feira livre onde a mesma questionou se o alho apresentava muito agrotóxico e o produtor 

afirmou que só podia se ter o alho se fosse utilizar o agrotóxico. 

A professora concorda que toda hortaliça produzida na horta poderá ser utilizada na 

merenda escolar e que através da instalação da horta na escola a alimentação será melhorada. 

Ela comenta que há dez anos tinha uma pessoa especifica para desenvolver determinada 

atividade e uma parte do que era produzido poderia ser comercializado e o recurso utilizado 

para adquirir bens para a escola, e a outra parte dos produtos também eram destinados para a 

merenda escolar, ressaltando que antes o cardápio era mais saudável e hoje os alimentos são 

mais industrializados, no entanto ela ressalta que a preferência dos estudantes é sopa de feijão, 

cuscuz e iogurte. 

Ao ser questionado sobre a participação em outros projetos e sobre a integração desses temas 

as disciplinas básicas, ela afirmou que modificou o planejamento da escola e passou a trabalhar 

o meio ambiente como espaço produtivo, outro projeto desenvolvido na escola é o “Alfabetiza 

com sucesso” que na visão da professora é mais voltado para as crianças da cidade.  

A expectativa da mesma é que através do projeto de Hortas e das oficinas e cursos, seja 

possível contribuir na conscientização da comunidade e ao final fazer uma troca sobre as 

atividades trabalhadas, com os pais presentes na sala de aula falando de sua vivência 
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proporcionando uma troca de experiência, pois alguns desses pais trabalham com a agricultura 

familiar. Assim, ela finalizou afirmando que a implantação do projeto é importante, no entanto 

deveria ter uma parceria com a secretaria de agricultura para que fornecessem as sementes para 

a horta. Em relação aos PCN’s da Educação Ambiental, a professora conhece os que estão 

relacionados a educação do campo e as questões que aborda a horta. 

Na outra turma, a Professora Josefa, de 40 anos, também está atuando a 15 anos na 

profissão de educadora, e ressalta que participa do projeto auxiliando no desenvolvimento das 

atividades junto com os bolsistas. 

Quando questionada sobre as espécies que podem ser cultivadas, foram citadas a 

cebolinha, a rúcula, a alface, o quiabo, a batata, o “milho” e o tomate. Na visão da professora o 

projeto é importante por que ajuda a trabalhar a realidade do estudante e serve como incentivo 

sendo o primeiro passo para a educação do campo, o projeto pode proporcionar conhecimento 

no que se refere no plantar e no colher, “pois ele (o/a estudante) plantando vai associar o que 

ver na horta ao que ver na sala, sendo um incentivo, e as hortaliças plantadas com certeza serão 

aproveitadas para a merenda, e isso será melhorada não apenas na escola local mas em todas”. 

A educadora afirma que antes a comida era mais “biscoito hoje já é mais sopa, canja”, 

mostrando uma evolução entre comida e alimento. 

No período da pesquisa, ano de 2015, a professora não está atuando em nenhum outro 

projeto sobre a temática de meio ambiente na escola, pois afirma que “nem formação para os 

professores está ocorrendo”. 

Para conciliar os temas trabalhados pelo projeto com o assunto em sala a professora faz 

produção textual e debates, a parceria com os pais nesta turma não é presente e a maioria dos 

pais dos estudantes trabalha com a agricultura familiar. Ela acredita que a introdução da horta 

pode ajudar a diminuição da desnutrição, no entanto na visão da professora esta realidade não 

se faz presente no município. Ela afirma também que não conhece outras diretrizes sem ser a 

de educação do campo. 

Já a professora da Escola Joaquim Maria, possui nove anos de trabalho na educação e 

dois anos na escola Joaquim Maria, ela conhece o projeto e participa auxiliando no 

desenvolvimento das atividades. Segunda a professora, entre as espécies que poderão ser 

cultivadas na escola estão a alface, o coentro, a cenoura e a beterraba, pois essas poderão se 

aproveitadas de diversas maneiras relacionadas a questão da alimentação saudável.  
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A educadora afirmou que trabalha a questão ambiental de forma interdisciplinar quando 

na aula de matemática trabalha com quantidades, tudo de forma contextualizada. Afirmou 

também, que esse projeto é importante, pois é uma forma de mostrar uma alimentação saudável 

e o aproveitamento do espaço, valorizando o espaço rural, e poderá proporcionar aos estudantes 

o conhecimento sobre a importância da alimentação saudável, porque desperta na criança o 

interesse no ver, no plantar, valorizando a alimentação saudável. A professora acredita que os 

alimentos produzidos na horta poderão ser utilizados na merenda escolar, a exemplo na salada, 

acredita que após o término do projeto a qualidade da merenda escolar vai mudar e vai haver 

uma valorização da qualidade alimentar na merenda escolar.  

Em relação aos hábitos alimentares dos estudantes, a professora ressaltou que poucos 

estudantes gostam de verduras, que antes eram moídas e hoje já comem as verduras cortadas. 

Os estudantes seguiam o exemplo da professora na alimentação, hoje os estudantes preferem 

sopa, canja, no entanto falaram que o cachorro quente é indispensável, eles gostam muito de 

fruta, tanto fresca como feito vitamina, cereal. 

A escola tem trabalhado uma temática com as crianças que fala sobre criança vitima de 

agressão e alfabetizando com sucesso e a cada 15 dias mudam dependo da temática pode 

prorrogar para um mês, esse projeto não é voltado para a educação do campo, no entanto é 

trabalhada com esse público, e para vincular os temas do projeto com os temas da aula a 

professora contextualiza a questão da alimentação saudável, a matemática, o projeto anterior 

foi feito uso para estudo e finalização de trabalho acadêmico, na parceria dos pais e a escola os 

mesmos estão dispostos a contribuir com a execução das atividades, e a realidade deles não é 

de agricultura familiar, e na questão da desnutrição é possível à diminuição é feito o 

acompanhamento e os casos identificados foram modificados e o cardápio da escola 

modificado, a professora não tem conhecimento sobre as diretrizes curriculares nacionais de 

educação ambiental, mas já ouviu falar. 

Já o professor da Escola Denice Maria, é educador há 18 anos e está na escola somente 

há cinco meses. Já participou do PEADS (Proposta Educacional de Apoio ao Desenvolvimento 

Sustentável) ofertada pelo SERTA (Serviço de Tecnologia Alternativa) entre os anos de 2001 

até 2008, tendo com foco desse trabalho a horta e o desenvolvimento sustentável, o trabalho se 

originou de pesquisas nas comunidades para saber a necessidade, depois desse processo foi 

colocada em sala de aula a melhor forma de como melhorar essa necessidade, no final foram 

feitas hortas na própria escola e também nas comunidades. Acrescentou que os vegetais ou 
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legumes que poderiam ser cultivados na horta da escola seriam tomate, coentro, cebola sendo 

esses servidos para a merenda escolar. Ressaltou que esse projeto pode melhorar a qualidade 

de vida dos estudantes e da comunidade, acreditando que poderá proporcionar novos 

conhecimentos sobre a importância da alimentação saudável e que as hortaliças cultivadas na 

horta poderão ser inseridas na merenda. 

Em relação à merenda escolar se era de qualidade o professor relatou que: “Estou há 

pouco tempo na escola, mas percebeu que é muito fraca, não tem muitas variedades de verdura 

ou outro tipo, é apenas biscoito com leite e não tem frutas”. 

O educador observou que a preferência da merenda escolar ou lanches dos seus 

estudantes são: cachorro quente, cereais com leite, biscoitos e que é muito raro alguns trazerem 

frutas. 

O docente relatou que não há nenhum projeto em desenvolvimento com horta escolar e 

que era necessário serem trabalhados temas ambientais e sustentáveis e que pode trabalhar esses 

temas quando for trabalhar a temática “Vidas” na disciplina de Ciências e em Português. 

Falou também que o projeto pode contribuir a desnutrição no município porque “vão ter 

alimentos de qualidade e não vão faltar alimentos, pois vai criar incentivo para os pais a 

produzirem e construírem suas hortas em casa”. Em relação às Diretrizes Bases Nacionais para 

a Educação Ambiental se conhece ou se já ouviu falar, relatou que não conhece. 

Considerações Finais 

A horta pedagógica é um instrumento de extrema relevância nas escolas do campo, pois 

permitem construir além do conhecimento dos componentes curriculares, conhecimentos sobre 

o modo de vida das comunidades rurais e suas dinâmicas culturais, sociais, ecológicas e 

econômicas, facilitando não só a compreensão, mas permitindo principalmente mais um espaço 

para o fortalecimento da identidade camponesa. 

Dessa forma ela é considerada um laboratório vivo que proporciona uma maior interação 

entre os discentes, neste espaço é possível abordar a interdisciplinaridade facilitando o maior 

entendimento dos educandos de forma sistematizada. 

A horta inserida no ambiente escolar oferece um potencial de ganhos tanto no âmbito 

pedagógico como nutricional, visto que a mesma apresenta ou representa um espaço propício 

para o trabalho com conteúdos das diversas disciplinas do currículo escolar, como por exemplo, 

o estudo do meio ambiente e dos mais diferenciados aspectos das ciências.  
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O contexto alimentar que as crianças estão inseridas influenciadas por uma dieta com 

alimentos de origem industrial e de uma agricultura convencional que tem por base a 

monocultura e o uso de agroquímicos foi refletido, confrontado e transformado quando houve 

a construção das hortas, retomando o sentimento de coletividade e cooperação na ação de 

construção e do consumo. 

Outro dado relevante é que o cultivo de frutas, hortaliças e legumes pode contribuir para 

ampliar a oferta desses alimentos na escola; elevar o valor nutricional da merenda escolar, 

oferecendo uma refeição mais variada e, sobretudo ampliando a familiaridade das crianças com 

esses alimentos. 

Pode ser observado que a sustentabilidade muitas vezes é trabalhada e relacionada apenas 

à questão da coleta seletiva, porém outros fatores são relevantes na construção do 

conhecimento, no entanto com base nos estudos citados no presente trabalho, podemos chegar 

à conclusão que a sustentabilidade vai além desses princípios de resíduos sólidos, levando em 

consideração a harmonia entre o meio ambiente e o ser humano, pois é preciso criar uma visão 

mais crítica em relação às questões ambientais, desde os princípios socioeconômico e 

ambiental.  

A construção da horta escolar tem a finalidade de apresentar de forma didática um 

ambiente diversificado de forma a conscientizar a comunidade escolar a respeito da segurança 

alimentar com qualidade de vida como exemplo a ser seguido nas residências familiares. 

As atividades desenvolvidas em aulas nas quais esteve presente a experiência com a horta 

escolar contribuem para promover a conscientização de alunos de diferentes series acerca da 

temática ambiental e seu desdobramento quanto à temática referente ao desenvolvimento de 

hábitos alimentares saudáveis a partir do consumo de uma merenda escolar cujos alimentos 

foram obtidos a partir da horta escolar agroecológica nas próprias escolas construídas e tendo 

os cuidados dos próprios alunos e alunas e toda a equipe que compõe cada escola, se tornando 

assim atores responsáveis pelo desenvolvimento e difusão das ideias vivenciadas e trabalhadas 

durante a construção das hortas. 
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O ENSINO DA GEOGRAFIA NO CAMPO: AS PECULIARIDADES DO 
SOME NA ESCOLA PADRE ANCHIETA NA COMUNIDADE DE AJUAÍ NO 

MUNÍCIPIO DE ABAETETUBA-PA. 
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Resumo 
 
O ensino de Geografia apresenta possibilidades de construção e respeito às identidades culturais de todos os alunos. 
Sendo a escola um lugar de encontro de culturas, de saberes científicos e de saberes cotidianos, a Geografia escolar 
é uma das mediações por meio das quais o encontro e o confronto entre culturas se mostram. O presente trabalho 
tem como objetivo debater o ensino de Geografia no campo a partir da verificação in lócus feita por meio de 
Estágios Supervisionados em geografia no contexto escolar da Escola Padre Anchieta no Rio Ajuaí, no município 
de Abaetetuba – PA. Sendo que esse ensino é mediado através do SOME, que é um projeto o qual será apresentado 
e debatido no decorrer do trabalho. Visto que vivenciar o cotidiano de comunidades ribeirinhas é uma experiência 
riquíssima no que tange a aquisição de conhecimentos, pois se pode observar que as teorias compartilhadas em 
salas de aulas não estão apenas no campo das ideias, mas, sobretudo na prática da vivência dos sujeitos 
pertencentes à localidade pesquisada. Desta maneira, os objetivos foram pautados em analisar as peculiaridades 
do ensino da geografia, da escola pesquisada, através de uma investigação das práticas cotidianas, das observações 
da aprendizagem no contexto do SOME, através de entrevistas, e entender como se dá o ensino da geografia na 
mesma. 
 
Palavras-chave: Ensino da geografia, Educação no Campo, SOME.   
 
 
 
Introdução 
 

A geografia à medida que está inserida nos mais variados contextos, tais como o 

contexto do campo, a mesma permite analisar e debater o tipo de educação que os sujeitos dessa 

realidade têm. Visto que, a história do campo tem sido fruto de uma caminhada significativa de 

diversos atores sociais e sujeitos do próprio campo que trabalham em defesa de políticas 

públicas de desenvolvimento e de educação com qualidade social para as populações do campo.  
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Desta forma é evidente que o contexto sociocultural do aluno do campo se diferente 

em muitos aspectos do urbano, visto que nas áreas ribeirinhas, como é o caso da comunidade 

de Ajuaí, no município de Abaetetuba – PA, a qual possui suas próprias especificidades, as 

quais são constatadas através das experiências do cotidiano das águas, seus costumes, tradições 

e formas de encarar as situações e as dificuldades diárias, até a maneira como ele se relaciona 

com a natureza e a natureza com ele. 

E no que tange a educação dessa respectiva comunidade, a mesma tem suas 

particularidades, dentro dessas particularidades tem-se o ensino de geografia mediado pelo 

projeto SOME (Sistema de Organização Modular de Ensino), o qual faz parte do sistema 

educacional do Pará. Em síntese, esse projeto é o qual atende a comunidade de Ajuai, ofertando 

o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio. Porém, esse projeto passa por muitas dificuldades 

as quais afetam diretamente a educação dos moradores da mesma e consequentemente o ensino 

de geografia. E mediante a isso que surgiu o anseio de pesquisar e desenvolver um trabalho 

sobre esse tema. Considerando que este trabalho é resultado da pratica vivenciada em Estágios 

Supervisionados de Geografia. Os quais permitiram a observação direta da prática de ensino da 

escola pesquisada, através do contato com o cotidiano dos alunos.  

E para aprofundar as discussões sobre o Ensino da Geografia foram feitos estudos 

bibliográficos, foi feita também a pesquisa qualitativa, por meio de entrevistas as quais 

oportunizaram o uso de métodos e técnicas que facilitam o contato direto entre pesquisador e 

pesquisando.   

Portanto, essa pesquisa possibilitou identificar o objetivo principal deste trabalho, que 

é o de analisar as peculiaridades do ensino da geografia na escola Padre Anchieta; como esse 

ensino está sendo mediado dentro de um contexto formativo de escolarização. Sendo que o 

objeto de pesquisa é ensino do SOME, seu funcionamento e dificuldades. Conseguinte, este 

trabalho vem trazer toda um analise de como se dá o ensino de geografia no SOME na Escola 

Padre Anchieta.   

Como estética deste trabalho, o mesmo está dividido em alguns em títulos tais como: 

uma breve discursão sobre o ensino de geografia; a caracterização do lócus da pesquisa; o 

Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME); e a abordagem do ensino de geografia no 

lócus da pesquisa. E por fim serão feitas a considerações finais sobre tudo o que foi analisado 

e debatido ao longo do trabalho. 
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Uma breve discussão sobre o Ensino de Geografia  

  

O ensino de geografia foi inserido tardiamente na escola, pois somente no século XIX, 

a geografia se institucionaliza enquanto ciência, através de autores renomados como, os alemães 

Ratzel, Ritter e Humboldt, e o francês, Vidal de La Blache; que foram os pontos de partida para 

que fosse realizados estudos da Ciência Geográfica. E desde então o ensino de geografia tem 

sido ministrado nas escolas. E essa educação geográfica tem várias funções e características. E 

Durante essa trajetória, paulatinamente foi mudando o formato deste ensino, uma área de 

conhecimento, com valor educativo, plural com uma visão positiva da diversidade, já que cabe 

às escolas, tanto públicas quanto privadas trabalhar a orientação formativa do aluno. Tendo em 

vista, o compromisso de realização de um ensino empenhado na formação de alunos pensantes, 

emancipados, capazes de formular suas próprias opiniões. 

Sendo assim, a geografia precisa ter essa atenção voltada para a realidade do aluno, ou 

seja, o meio em que ele está inserido, para que a partir do seu lugar, ele possa perceber as 

transformações que envolvem o lugar, o tempo e as relações sociais. “Na aula de Geografia, é 

trabalhar essa realidade de modo que o aluno se entenda como um sujeito que está dentro dessa 

realidade, que vive nesse mundo com todas as contradições e desafios que o esperam” 

(CALLAI, 2012, p. 74 apud SILVA e SILVA, 2016 p. 06). E assim, o aluno possa ver e também 

compreender o mundo de maneira mais contextualizada.  

Não podemos mais negar a realidade ao aluno. A geografia necessariamente deve 
proporcionar a construção de conceitos que possibilitem ao aluno compreender o seu 
presente e pensar o futuro com responsabilidade, ou ainda, preocupar-se com o futuro 
através do inconformismo com o presente. Mas este presente não pode ser visto como 
algo parado, estático, mas sim em constante movimento. (STRAFORINI, 2004, p. 51).  

Desta maneira, observa-se a importância do cotidiano do lugar que aluno pertence 

enquanto ponto de referência para que a geografia seja trabalhada, pois o professor poderá 

explorar e criar possibilidades para que os mesmos construam conhecimentos críticos da sua 

realidade, fazendo relação e interligação com os conhecimentos dos conteúdos curriculares 

dessa disciplina. Já que concordância dos assuntos com o senso comum do aluno dá a ele a 

oportunidade de pensar os contextos que ele está inserido, o chamado “conhecer para mudar”. 

Cavalcanti ao fazer essa relação entre o cotidiano e o conhecimento geográfico, enfatiza que: 

“Ao manipular as coisas do cotidiano, os indivíduos vão construindo uma geografia e um 

conhecimento geográfico” (CAVALCANTI, 1998, p. 123).  
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Conseguinte, então, quando se enfatiza o espaço vivido, tende-se a ter aulas mais 

interessantes e participativas, e os educandos se interessam mais em estudar, pois eles podem 

dialogar suas experiências de vida. Sendo que à medida que se incorpora essas representações 

sociais, os alunos têm a oportunidade de mostrar a sua realidade, de desenvolver sua percepção 

crítica sobre aquilo que lhe é imposto a viver cotidianamente, e assim fazer valer a sua voz de 

cidadão participante no mundo contemporâneo. 

 

Caracterização do lócus da pesquisa 

O estado do Pará possui uma área de extensão territorial de 1.247.950,003 km². Dentro 

deste espaço se encontra localizado o município de Abaetetuba pertencente a microrregião de 

Cametá localizado ao nordeste do estado a uma latitude de 01º43’05’’sul e longitude 

48º52’57’’oeste, à margem direita do rio Maratauíra um afluente do rio Tocantins, é a cidade 

Polo da região do Baixo Tocantins e a 7ª mais populosa do estado , com um território de 

1.610.603 km², que abriga uma população total de 141.100 habitantes, dos quais deste total 

58.102 residem na região do campo do município, dentre os quais podemos destacar os povos 

das águas e das florestas como: os quilombolas, os agricultores familiares, e os ribeirinhos, de 

acordo com os dados estatísticos do Censo Demográfico do ano de 2010 do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). 

Abaetetuba possui 35 ramais e 72 ilhas e somente quatro foram contempladas com o 

SOME, em 10 de maio de 1996, Urubuéua, Itacuruçá, Furo Grande e Ajuaí. Dentre essas ilhas 

está o Rio Ajuaí (foco da pesquisa), localizado a oeste de Abaetetuba, as proximidades da baia 

do Rio Pará (Mapa abaixo). 

 
Fonte: VALMIR, Pinheiro. Abaetetuba. Ufpa. 2019. 
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E na comunidade de Ajuaí existem três escolas, sendo que só uma é a que atendem aos 

alunos desde a educação infantil até o ensino médio que é a E.M.E.I.E.F. Padre Anchieta a qual 

está localizada a margem direita do Rio Ajuaí, confome mostra o mapa a cima e a foto a baixo. 

                            Foto - Frente da E.M.E.I.E.F Padre Anchieta 

                                               Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2019) 

 

Sua estrutura física é de alvenaria e madeira, com cobertura de telhas e possuindo: 13 

(treze) salas de aula, 4 (quatro) banheiros, 1 (um) deposito, 1 (uma) secretaria, 1 (uma) 

biblioteca e 1 (uma) copa, mas ainda a mesma não possui adaptações necessárias à inclusão. 

Não tem quadra de esporte e nem área de lazer equipada para os alunos. 

             É uma instituição de médio porte e atende aos três níveis de ensino: Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio, atendendo a uma clientela de 505 (quinhentos e cinco) 

alunos, sendo que 172 (cento e setenta e dois) são do munícipio e 283 (duzentos e oitenta e três) 

são do Estado/SOME, distribuídos nos turnos manhã e tarde. 

             A escola possui um quadro funcional composto por 36 (trinta e seis) funcionários do 

município, como mostra o quadro a baixo: 

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 

Cargo/Função Quantidade 

Diretor 1 

 Professoras  16 
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Serventes  6 

Educadora social 1 

A.S.E 1 

Vigia  2 

Rabeteiro 9 

Fonte: Registros da Escola. 

 

O Sistema de Organização Modular (SOME) 

O Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) faz parte do sistema 

educacional do Pará, sendo que o mesmo teve seu início no ano de 1980, após grande luta das 

pessoas envolvidas nos movimentos sociais e dos sindicatos dos trabalhadores rurais no estado 

do Pará. Desta maneira foram-se incorporando suas lutas, necessidades, seus anseios culturais, 

políticos e sociais, buscando com isso o seu próprio reconhecimento e valorização. 

 O projeto SOME tem como finalidade de atingir as regiões mais longínquas do estado 

levando educação de qualidade social; funciona como política educacional através da lei 

estadual 7.806 de 29 de abril de 2014, paulatinamente foi sendo implantado com parceria dos 

municípios.  

Antes da chegada do SOME, era muito comum os jovens saírem da localidade para a 

cidade em busca da continuidade de seus estudos, devido as dificuldades no ensino serem 

imensas, à educação, a qual pouco tinha  a oferecer para os jovens, pois o ensino ofertado, ainda 

estava longe de alcançar um patamar elevado de qualidade, é importante ressaltar que o ensino 

que era ofertado, era da 1ª a 4ª séries do ensino fundamental, quem não tinha condição de 

estudar na cidade era obrigado a parar de estudar, para muitos jovens a chegada do SOME foi  

a oportunidade que eles sonhavam em ter:  

Foi uma oportunidade que eu tive na vida, na época eu tinha 32 anos e 16 anos sem 
estudar, pois não tínhamos acesso as series que seguiam depois da 4ª. A minha turma 
foi a primeira, tínhamos colegas de rios vizinhos, como o Rio Parurú, quase todos 
chegamos a concluir o ensino médio e alguns são formados pela faculdade. Hoje tenho 
o meu emprego graças ao meu esforço de estudar e da oportunidade que o SOME me 
deu, muitas vezes cansado de um dia inteiro de trabalho na olaria, ganhava forças para 
estudar. (Ex-Aluno 01) 
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Sendo assim, o SOME tem uma peculiaridade muito importante para os alunos das 

comunidades ribeirinhas que é o de levar a oportunidade dos moradores do campo 

permanecerem em suas localidades e estudarem nas mesmas:   

O SOME é um sistema de ensino que tem o objetivo de levar ensino educacional para 
as comunidades rurais que ficam distantes da cidade de Abaetetuba, com o intuito de 
formar cidadãos qualificados diferente da época de nossos pais, que infelizmente não 
tiveram a oportunidade de concluírem seus estudos por falta de professores, dessa 
forma o SOME tende a contribuir para que muitos jovens ribeirinhos possam concluir 
seus estudos e assim adentrarem em uma instituição de ensino superior e terem uma 
melhor qualificação para atuar no mercado de trabalho. Portanto, o SOME para mim 
é de grande importância, pois sem o mesmo não seria possível ter uma formação de 
qualidade e continuada.  (ALUNO 01) 

Desta maneira, o SOME passou a ser implantado nas diversas comunidades ribeirinhas 

do Pará. E para que esse projeto visse atender a comunidade de Ajuaí, foi preciso que os 

moradores junto com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Abaetetuba se organizassem 

coletivamente e fossem em busca da implantação dele. E foi após várias lutas, que a 

comunidade foi contemplada com a implantação desse projeto em 10 de maio de 1996, na 

Escola Padre Anchieta. 

Sendo assim, o SOME funciona por módulos e também na maioria das vezes por um 

período final chamado reposição, que é um período no qual são repostas disciplinas que não 

vieram no decorrer dos módulos, como mostra a tabela 1.  

E desde então o SOME, vêm atendendo a comunidade que no decorrer dos anos têm 

formado muitos alunos, os quais muitos conseguiram entrar no nível superior, mesmo sem fazer 

cursinhos devido às condições financeiras e assim as faltas de oportunidades, mas que já estão 

formados ou ainda estão formando nas universidades, mediante somente ao ensino obtido 

através dele. E atualmente esse projeto da referida instituição escolar conta com 283 (duzentos 

e oitenta e três) alunos. Divididos em 8 (oito) turmas que estão demonstradas na Tabela 2. 

 

TABELA 01 – AMOSTRA DE COMO FUNCIONA O SOME 

1º MÓDULO 2º MÓDULO 3º MÓDULO 4º MÓDULO REPOSIÇÃO 

Quantidade de 

disciplinas: 

Quantidade de 

disciplinas: 

Quantidade de 

disciplinas: 

Quantidade de 

disciplinas: 

Quantidade de 

disciplinas: 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 14 – Educação do/no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

7540 
 

De 2 á 4 

disciplinas. 

De 2 á 4 

disciplinas. 

De 2 á 4 

disciplinas. 

De 2 á 4 

disciplinas. 

De 1 á 2 

disciplinas 

Duração do 

módulo: 

Dura 2 messes 

Duração do 

módulo: 

Dura 2 messes 

Duração do 

módulo: 

Dura 2 messes 

Duração do 

módulo: 

Dura 2 messes 

Duração da 

reposição: 

Dura de 1 semana a 

15 dias 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

TABELA 02 – AMOSTRA DA QUANTIDADE DE ALUNOS POR TURMA 

6º ANO  6ºANO 7ºANO 8ºANO 9ºANO 1ºANO 2ºANO 3ºANO 

Nº de 

alunos: 

36 

Nº de 

alunos: 

28 

Nº de 

alunos: 

29 

Nº de 

alunos: 

43 

Nº de 

alunos: 

29 

Nº de 

alunos: 

28 

Nº de 

alunos: 

25 

Nº de 

alunos: 

20 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

Esse projeto é muito importante para os moradores da comunidade, pois para que os 

mesmos possam ter acesso à universidade, eles estudam através dele. E já se tem muitos ex-

alunos do SOME da comunidade que já são profissionais formados nas mais diversas 

universidades e faculdades: 

Antes do SOME ser colocado nas ilhas de Abaetetuba tudo era muito complicado para 
estudar o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio, quando se terminava a 4º, série 
tinha-se duas opções: ou parar de estudar ou migrar para a cidade para continuar os 
estudos, essa segunda opção era a mais difícil, por isso a maioria parava de estudar. 
Nesse sentido o SOME foi uma maravilha, pois possibilitou continuar os estudos na 
própria comunidade local, onde morava sem precisar parar de estudar e assim poder 
sonhar com novas perspectivas para o futuro. Então posso dizer que o SOME 
representou muito em minha vida, pois se não fosse por ele talvez eu não estivesse 
chegado onde cheguei hoje, formada como professora de geografia, trabalhando, 
concursada, e com realização profissional. Sou graduada em Geografia pela 
Universidade Federal do Pará, e especialista em Metodologia do Ensino da Geografia 
pela faculdade UNYLEYA-EAD Rio de Janeiro. (Ex-aluna 02)  

 

Mas infelizmente os discentes que estudam no SOME vêm passando por muitas 

dificuldades, já que existem muitos recursos que os alunos da comunidade não têm acesso 

como: a falta de um laboratório de informática com acesso à internet, para que os mesmos 
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realizem trabalhos de pesquisas; a falta de merenda escolar, pois é muito difícil ter merenda 

disponível na escola para atender eles; o atraso no salário dos rabeteiros, pois quando há esse 

atraso, os rabeteiros não trabalham e assim os alunos ficam com dificuldade  de se locomoverem 

até a escola. E até mesmo a falta de professores suficientes para atender as comunidades.  

Outro problema evidente é a falta de professores suficientes para atender todas as 

turmas. Pois, durante a pesquisa, tiveram três turmas que ficaram sem aulas de geografia 

durante o modulo, devido à transferência da professora que estava designada para ir trabalhar a 

geografia com essas turmas. E devido a isso, as turmas só terão a disciplina de geografia, na 

reposição. Fato este, que é muito comum de acontecer com esta disciplina, pois geralmente a 

mesma só é trabalhada na reposição. Ocasionando dessa forma, uma redução muito grande dos 

conteúdos que se deve ensinar, e assim, o ensino de geografia fica sem nenhuma qualidade.  

Atualmente, o SOME em Abaetetuba funciona em 21 comunidades, atendendo 

aproximadamente 3000 alunos, e são elas: Ajuaí, Paruru, Maúba, Panacuera, Tucumanduba, 

Piquiarana, Itacuruçá, Maracapucu Sagrado, Maracapucu Médio, Maracapucu Mário Lanciotti, 

Paramajó, Sapucajuba, Rio Doce, Rio da Prata, Sirituba, Capim, Xingu, Guajará de Beja, 

Caripetuba e Urubuéua Fátima. 

 

O ensino de geografia no lócus da pesquisa 

O professor de geografia que atua no campo tem que explorar a sua função como 

educador rural e fomentar nos alunos o melhor entendimento pelo que se passa no lugar em que 

vivem, conhecer o ambiente, a cultura, a identidade política, ética e social de sua comunidade, 

haja vista que a educação geográfica é primordial na vida do indivíduo pois a mesma dar 

subsídios para que o homem possa entender o seu papel dentro do espaço, a sua função social, 

como diz Cavalcanti: 

Para despertar o interesse cognitivo dos alunos, o professor deve atuar na mediação 
didática, o que implica investir no processo de reflexão sobre a contribuição da 
Geografia na vida cotidiana, sem perder de vista sua importância para uma análise 
crítica da realidade social e natural mais ampla. Nesse sentido, o papel diretivo do 
professor na condução do ensino está relacionado às suas decisões sobre o que 
ensinar, o que é prioritário ensinar em Geografia, sobre as bases fundamentais do 
conhecimento geográfico a ser aprendido pelas crianças e jovens, reconhecendo 
esses alunos como sujeitos, que têm uma história e uma cognição a serem 
consideradas. (Cavalcanti, 2010, p.03). 
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E assim, é notável que o professor necessita buscar ferramentas metodológicas que 

tornem as aulas mais atrativas e interessantes, e que, sobretudo, estimule a aprendizagem dos 

alunos. O que, não se concretizou durante a pesquisa, pois, observou-se que a atuação dos 

docentes em sala de aula, foi dotada em grande parte pelo modo tradicional, na qual os alunos 

apenas escreviam textos e resolviam questões, pouco se teve debates, além de que se verificou 

que em muitos momentos, o conteúdo nem era explicado aos discentes, apenas era repassado a 

eles. E isso observou nas respostas de alguns alunos, que foram perguntados, se gostavam da 

forma como os assuntos de geografia eram ministrados a eles. Como ressalta as Alunas A e B 

do 3º do Ensino Médio: 

Acho que deveria ser ministrado de outra maneira, através de vídeos, filmes, 
apresentações para auxiliar no conhecimento do aluno a entender mais em relação a 
matéria. (Aluna “A” do 3º ano do Ensino Médio)  
Eu acho que alguns assuntos de geografia poderiam ter a presença de mapas em sala 
de aula para podermos entender melhor e ser melhor ministrado. (Aluna “B” do 3º ano 
do Ensino Médio) 
 

Portanto, constatou-se assim, que os discentes tem a consciência de que a utilização 

de recursos didáticos e de elementos cartográficos, tais como o mapa, e os quais são 

indispensáveis para o ensino de geografia; facilitam o processo de ensino-aprendizagem da 

disciplina. Sendo assim, é evidente que os mesmos demostraram que essas ferramentas 

metodológicas não foram utilizadas na pratica docente da professora de geografia. E isso, reflete 

na forma como a geografia é definida pra os alunos, já que os mesmos a consideram como 

desinteressante e decorativa. Haja vista que assim, os docentes não despertam o interesse do 

alunado pela disciplina, e não conseguem estimular o educando a desenvolver uns dos 

principais diferenciais da geografia, que é o pensamento critico sobre o meio geográfico. 

Nesse processo de ensino-aprendizado de geografia, o que se evidencia é que o 

sentimento de acomodação dos docentes faz com que os mesmos se privatizem de buscar novas 

formas pedagógicas de ensinar a geografia. Além de que, muitos deles no cenário atual, se 

conformam em relação à maneira como a geografia é vista pelos alunos, e assim não buscam 

ferramentas para mudar essa concepção de disciplina chata e desinteressante. Sendo que, o 

verdadeiro educador é aquele que ensina que estimula a aprendizagem de seus alunos; e não 

aquele que apenas é repassador de conteúdos. 

Estou no ensino médio e já estudei geografia com vários professores, tem professores 
que só usam o livro didático, mais tem professores que chegam aqui na escola Padre 
Anchieta e fazem a diferença, utilizam os mapas, o globo que tem na biblioteca e até 
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o data show, no ensino fundamental era mais difícil porque tinha que funcionar o 
gerador, hoje tem energia permanente, tem professor que não usa nem o livro só 
apostila. (ALUNO) 
 

Portanto percebe-se que há ainda a falta de uma metodologia por parte de alguns 

docentes, que proporcione aos educandos um melhor aprendizado tendo base a incorporação de 

recursos tecnológicos, os quais facilitam ainda mais o processo de ensino-aprendizagem de 

geografia. E isso é muito relativo a como os alunos veem a geografia como disciplina chata e 

de memorização, devido a como a mesma estás sendo repassada no cotidiano das salas de aulas.  

Segundo Freire (1996), ensinar não é transmitir conhecimentos, mas criar 

possibilidades de autonomia e construção, em uma via de mão dupla, em que “Quem ensina 

aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (p.25). Logo, para ser um bom professor 

é importante saber despertar no educando a curiosidade e estimular nele a inventividade 

crescente, mas também gerir a sala de aula democraticamente, não impondo respeito e 

autoridade, mas sabendo conquistar esse espaço de socialização, sabendo respeitar o saber- 

fazer discente, pois ele também é um ser criativo e produtivo. Também, é preciso o docente 

atentar para esse fato e buscar ousar ao procurar adaptar tais conhecimentos, Já que os interesses 

do homem do campo estão na terra, na natureza, enfim nas peculiaridades do seu meio, isso 

também conta na hora de aprender o que o conteúdo didático exige, caso contrário, isso pode 

alienar o indivíduo fazendo enfraquecer a sua identidade própria da zona rural. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

Com a realização da presente analise discorrida ao longo dessa pesquisa que foi 

desenvolvida mediante a experiência adquirida com a inserção no contexto escolar através do 

período dos Estágios Supervisionados I e II, a mesma proporcionou o contato com a prática 

social e o convívio na Escola Padre Anchieta, criando condições para perceber os problemas 

inerentes à atividade docente, principalmente como o ensino de Geografia está hoje sendo 

aplicado na respectiva instituição de ensino. E sendo ela uma escola de educação no campo, 

observaram-se as inúmeras dificuldades. Pois o projeto de ensino que a mesma é atendida, o 

SOME, ainda é um projeto no qual, têm vários empecilhos para execução do mesmo. Tais 

como: a falta de profissionais suficientes para atender a demanda de discentes; a falta de uma 

boa estrutura escolar, dentre outras. 
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E todo esse cenário faz parte infelizmente de muitas escolas no campo, pois há um 

descaso de políticas públicas que atendam as populações de áreas ribeirinhas. E isso se observa 

no contexto das desigualdades existentes entre as escolas da cidade, e as escolas no campo.  

Visto que as da cidade possuem uma infraestrutura muito melhor que as do campo, pois no 

tange a questão de recursos didáticos tecnológicos, elas tem laboratórios de informática com 

acesso a internet, dentre outros.  

E quando se trata da questão do uso de tecnologias para a facilitação do ensino, conclui-

se através das entrevistas dos alunos que os mesmos destacam que o uso do livro didático é 

importante, mas que sentem falta de novas ferramentas de ensino de novos materiais. Com isso, 

fica evidente que o professor precisa persistir em buscar ousar para vivenciar o novo, mudando 

dessa forma, práticas autoritárias que pouco tem a contribuir para a sua formação e também 

para a formação de seus alunos e buscando na teoria e na prática melhorias para a sua atuação, 

enquanto ser que está em contínuo processo de aprendizado, de desenvolvimento e socialização.  

 Diante do exposto, torna-se evidente que o ensino da geografia tem muito a ajudar os 

alunos a seguir um novo rumo, a construir um novo amanhã. É a escola em conjunto com a 

família ajudando a formar o caráter do aluno, já que através da disciplina de geografia a mesma 

poderá ressignificar os valores permanentes do homem, pois o mesmo passará a ter uma visão 

mais critica da sua realidade e de toda a sociedade que o envolve, assim favorecendo o 

desenvolvimento da responsabilidade pessoal enquanto cidadão com um pensamento critico e 

emancipado, um agente de luta e de resistência frente aos modelos hegemônicos. 
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O ENSINO DA GEOGRAFIA AGRÁRIA NA ESCOLA EEEP ADERSON 

BORGES E CARVALHO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE  

 

 Maria Alyne Alves de Souza1  

Adeliane Vieira de Oliveira2 

Introdução  
 

O presente trabalho tem como principal objetivo analisar como os conteúdos de 

Geografia Agrária são aplicados na prática pedagógica em sala de aula na Escola Estadual de 

Ensino Profissional Aderson Borges de Carvalho. O conteúdo sobre a temática Agrária é 

estudado, no Ensino Médio principalmente por alunos do 3° ano. Porém muitas vezes este 

assunto não é repassado de forma clara e crítica com temas relevantes. Nesse sentido destacam, 

por exemplo, temas como o agronegócio e retratam o campo como um local atrasado e arcaico.  

Para a realização do presente trabalho, optamos por adotar um enfoque qualitativo para 

a pesquisa. Essa, por sua vez está constituída basicamente por três fases: a fase do levantamento 

bibliográfico sobre o ensino da Geografia e a Geografia Agrária, a fase da coleta de dados 

empíricos e a fase da análise sistemática dos dados obtidos.  

Para o levantamento bibliográfico foram realizadas leituras de livros e artigos sobre a 

temática agrária e o ensino de Geografia. Inicialmente foram relatadas resumidamente as 

questões agrárias a partir da colonização brasileira até a atualidade, sendo relatados temas e 

conceitos da Geografia Agrária como a Lei de Terras, a concentração fundiária, a reforma 

agrária e a abordagem da Geografia Agrária no ensino. Neste sentido, este trabalho foi apoiado 

teoricamente em autores tais como: Tavares (2010); Mendes (2012); Oliveira (1992, 1997); 

Oliveira (2018); Novais (1989); Silva (1989); Furatado (1982); Moreira (2006) dentre outros.  

Para a realização da coleta de dados empíricos realizamos uma pesquisa de campo na 

Escola Estadual de Ensino Profissional Aderson Borges de Carvalho essa coleta foi baseada em 

entrevistas, questionário e observações em uma sala de 3° do Ensino Médio. Procuramos 

analisar alguns aspectos importantes como: atividades realizadas, abordagem teórica e 
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metodológica da professora, recursos didáticos, planejamento da aula, relação aluno- aluno e 

professor aluno.  

Na terceira e última parte da pesquisa realizamos a análise dos dados adquiridos com 

a entrevista, que tivemos como critério questões sobre os conteúdos expostos no livro didático 

de acordo com os critérios dos Parâmetros Curriculares Nacionais- PCN de Geografia. Entre as 

análises do livro, está qual a relação entre os conteúdos expostos em sala com o dia a dia de 

cada um dos discentes e como os conteúdos são explorados pela professora em sala de aula.   

 

 Breve discussão sobre a questão agrária: da colonização à lei de terras  

O Brasil passou a ser explorado desde sua invasão em 1500 pelos portugueses, 

inicialmente com a extração do pau-brasil que em um curto período de tempo se esgotou no 

litoral. Com receio de perder as terras porque ainda não havia nenhum processo de produção 

desenvolvido decidiram se fixar e ocupar por meio de outra economia, a produção da cana-de-

açúcar, isto evitaria a perca do território brasileiro para outras potências europeias. “Um outro 

aspecto que não pode ser desprezado foi o risco de perda do território, cada vez mais visado por outras 

potências mundiais, como é o caso da França e da Holanda” (SILVA, 1989, p.13).  Do ponto de vista 

de Novais (1989):  

Foi no curso da abertura de novos mercados para o capitalismo mercantil europeu que 
se descobriram as terras americanas, e a primeira atividade aqui desenvolvida, 
importou no escambo, com os aborígenes, dos produtos naturais; o povoamento 
decorreu inicialmente da necessidade de garantir a posse em face da disputa pela 
partilha do novo continente; complementar a produção para o mercado europeu foi a 
forma de tornar rentáveis esses novos domínios” (p. 67) 
 

Os nativos que viviam no Brasil demonstravam pacificidade com os portugueses, 

por isso viveram em harmonia por vários anos até se negarem a trabalhar de forma escrava para 

os portugueses no início da produção açucareira. A partir deste período passaram a haver 

ataques nas aldeias e em contrapartida nas vilas portuguesas. Nestes ataques foram dizimadas 

muitas aldeias indígenas mesmo com toda resistência e luta dos nativos.    

Uma questão que se colocava, era da mão-de-obra, pois a população nativa não 
aceitou o trabalho forçado que lhe era imposto nas plantações. Prova disso é a 
flagrante da modificação nas relações entre índios e portugueses quando se inicia o 
processo de implantação da produção açucareira. De amigável, nos primeiros tempos, 
a relação passa a um conflito aberto, com os indígenas atacando e destruindo vilas 
portuguesas (SILVA, 1989, p.14). 

 

Os índios que aqui viviam foram obrigados abandonar suas terras e 

consequentemente suas culturas, para dar espaço aos meios de produção impostos no território. 
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Mesmo lutando contra a opressão, os nativos não conseguiram resistir e perderam junto com 

suas terras suas histórias e costumes. De acordo com Oliveira (1994, p. 15 apud OLIVEIRA, 

2018, p. 62):  

o território capitalista brasileiro foi produto da conquista e destruição do território 
indígena. Espaço e tempo do universo cultural índios foram sendo moldados ao espaço 
e tempo do capital. Nesse contexto, esses povos foram, portanto, expropriados da terra 
e do direito de viver nela.   
 

Com o novo ciclo econômico houve também a doação de vastas áreas de terras, 

chamadas sesmarias, para quem quisesse vir para o Brasil e cultivar a cana-de-açúcar. Estas 

terras seriam doadas a quem possuísse grandes posses, pois para produção desta nova atividade 

era necessário o trabalho escravo e eram poucas as pessoas que poderiam possuir escravos. 

Mendes (2012, p.07) afirma que “Além do interesse de particulares para vir ao Brasil de 

maneira sistematizada, têm-se notícias de que já existia açúcar antes mesmo de as capitanias 

terem sido instituídas, o que significa que particulares teriam vindo ao Brasil por iniciativa 

própria.” 

Com a resistência dos índios, foram trazidos para o Brasil escravos africanos que já 

eram comercializados no sul da Europa. É importante salientar que as terras brasileiras naquela 

época ainda não tinha uma função, pois ainda não era objeto de trabalho. Com a colonização e 

o cultivo da cana de açúcar a terra passa a ter uma função, principalmente no litoral da colônia. 

Para Furtado (1989):   

no processo colonial, a necessidade de garantir a posse das terras americanas 
desempenhou papel principal, dela derivando sua ocupação produtiva. Observa, então, 
que, caso os esforços dos portugueses não tivessem sido coroados de êxito, a defesa 
das terras do Brasil teria se tornado um ônus demasiado grande. Com isso, 
dificilmente Portugal teria permanecido como grande potência colonial na América 
(p. 08).  
 

Embora houvesse um limite da área de sesmaria a ser doada, este nunca era 

cumprido, muitas vezes eram doadas sesmarias para cada membro da família, fazendo com que 

poucas pessoas acumulassem uma grande quantidade de terras. Conforme Silva (1989, p.15) 

“Embora houvessem sido estabelecidos limites para as sesmarias – a área máxima deveria ser 

de três léguas ou meia légua, dependendo da capitania – estes nunca foram respeitados [...]”. A 

sociedade era dividida entre os senhores e seus escravos, para as pessoas livres e que não 

possuam terras restavam-lhe alternativas tidas como ilícitas conforme afirma Silva (1989, p.16 

e 17): 
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Essa camada, relegada a um papel secundário pela própria estrutura escravocrata, era 
composta de diversos tipos, desde brancos que dificilmente admitiam trabalhar 
braçalmente, até negros livres, encontrando-se entre esses dois extremos, uma larga 
faixa de índios, mulatos e outras formas de mestiçagem. As alternativas que 
asseguravam sua sobrevivência eram várias. A primeira estaria ligada a formas 
consideradas ilícitas como assaltos, saques e práticas semelhantes. A colônia sempre 
foi rica desses tipos, nas cidades e no sertão e sobre eles há muitas informações na 
historiografia colonial. Outra maneira seria a indigência e a mendicância. A terceira 
seria a dos indivíduos que procuravam se associar aos poderosos senhores da colônia, 
oferecendo-lhes os mais diversos serviços, desde o trabalho em suas propriedades ate 
a simples companhia e proteção como guarda-costas ou coisa semelhante. A quarta 
seria a ocupação de pequenas faixas de terra, para delas extrair o sustento.      
    

    A quarta camada da sociedade seria a origem dos pequenos agricultores que 

conhecemos hoje e ainda são tidos como marginais e criminosos por muitos que não conhecem 

sua história. Segundo Silva (1989, p. 17) “não resta dúvida de que estes “marginais” nada mais 

são do que reflexos criados pelo próprio sistema latifundiário implantado no Brasil.” Eles 

produziam produtos para o consumo e o excedente era vendido no mercado interno, visto que, 

era frequente a falta de alimentos para a população, já que os proprietários limitavam o trabalho 

escravo para a produção da cana, deixando de lado a produção para subsistência.  

Posteriormente com a descoberta do ouro em Minas Gerais, houve também o 

aumento populacional na região, onde pessoas de todo país e de Portugal migraram para o 

estado. Dessa forma a produção agrícola torva-se cada vez mais insuficientes para a população 

mineradora e demais pessoas. A partir daí surge a necessidade de aumentar a produção, fazendo 

com que a agricultura mineira passe a ter um nível mais elevado se comparada a outras regiões 

brasileiras. Dessa forma Silva (1989) afirma que: 

a mineração viveu sustentada por uma agricultura voltada ao mercado interno. 
Primeiramente, era a agricultura de subsistência compostas das pequenas explorações 
agrárias que sustentavam os primeiros descobridores e mineradores; posteriormente, 
grandes fazendas vieram a abraçar a atividade agrícola de manutenção. É importante 
frisar que as pequenas roças continuaram a existir, colaborando com a produção de 
alimentos.(SILVA, 1989, p. 21)   
 

A pequena propriedade nunca teve a oportunidade de se desenvolver legalmente, 

pois suas terras não tinham sido doadas pela Coroa. Desta maneira os pequenos produtores 

viviam na propriedade que não eram suas, como afirma Silva (1989). No entanto no dia 17 de 

julho de 1820, ocorre o fim do regime das sesmarias e não surge de imediato nenhuma 

legislação que determine a posse da terra. Dessa forma os pequenos proprietários permanecem 

nas terras ocupadas e o número de pequenas propriedades passa a aumentar.  
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Como muitos agricultores estavam com propriedades ditas legais e havia muita 

pressão para que acontecesse o fim do tráfico negreiro, onde posteriormente foi criado em 04 

de setembro de 1850 a Lei Eusébio de Queirós que abolia o tráfico negreiro, e o café estava em 

alta, precisando de mão de obra. Por isso o governo criou políticas que favorecessem a 

migração, para que trabalhassem nas lavouras de café.  

 

A lei de terras e a concentração fundiária  

 Para que estes migrantes não tivessem acesso a terra juntamente com outras 

pessoas livres, foi criada no dia 18 de setembro de 1850 a Lei de Terras. Esta  determinava que 

só poderia ter acesso à terra quem pudesse compra-la, conforme o valor de mercado e à vista. 

Silva (1989, p. 25)  alega que a Lei de Terras tem uma importância crucial na história brasileira 

na medida em que, através dela, se institui, juridicamente, uma nova forma de propriedade da 

terra: a que é mediada pelo mercado. Bem como institui o surgimento dos sem terra no Brasil.  

A criação da Lei de Terras também foi uma maneira de ativar o poder político dos 

grandes proprietários, que já tinham a intenção e de intensificar o platation, que era a base da 

economia brasileira. Do ponto de vista de (SILVA, 1989, P. 26) a Lei de Terras expressa a 

reafirmação da subordinação de economia brasileira ao capital.    

Devido a criação da nova lei, as pessoas livres e pobres que não tinham terra, 

ficaram impossibilitadas de possuir uma propriedade, pois, para que isso acontecesse era 

necessário pagar pela mesma, com um valor elevado.  Estas pessoas passavam então a viver em 

terras alheias, originam-se assim os agregados, posseiros e pequenos proprietários. Como 

descrito por Silva (1989, p.27): 

não foi possível, nesse momento histórico, realizar a separação completa entre 
produtor direto e meios de produção. Ou seja, os “homens livres e pobres”, que 
surgem ao longo da história brasileira como agregados, posseiros, pequenos 
proprietários, no geral, assim se mantiveram. Se expulsos de um local, iam se 
reconstituir enquanto pequenos produtores em outro.  
 

As pessoas tinham a liberdade, no entanto não tinham como comprar terras para 

produzir, por isso vendiam sua força de trabalho, oferecendo serviços para os grandes 

latifundiários da região. Muitas passaram a trabalhar em terras arrendadas para conseguir 

produzir e ter um local para morar.  

No campo observa-se a existência de relações de trabalho bastante diversificadas de 
uma área para outra, de uma região ou sub-região para outra; em todas as áreas e 
regiões, porém, constata-se a existência de proprietários de grandes e médias porções 
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de terra, contrastando com os grupos, bem mais numerosos, dos que trabalham em 
terra alheia ou que, dispondo de pequenas áreas, complementam o seu salário 
trabalhando também para os grandes proprietários (ANDRADE, 1989, p. 7).   
   

Existem diversas maneiras de arredamento, uma delas é quando o trabalhador 

entrega ao dono da propriedade uma parcela da produção, ou seja, pré-capitalista, outra forma 

é quando o proprietário pede parte do dinheiro obtido pelo produto, sendo esta uma forma 

capitalista de produção. Do ponto de vista de Oliveira (1987, p.73-74):  

Na sua forma menos desenvolvida, ou seja, pré- capitalista, ela é diretamente produto 
excedente, como por exemplo a ração da produção que o servo entrega ao proprietário 
da terra como pagamento pela autorização que lhe dar para cultivar a terra. Na sua 
forma mais desenvolvida, portanto o modo capitalista de produção, a renda da terra é 
sempre sobra acima do lucro ( do lucro médio de todo capitalista retira de sua 
atividade econômica, lucro esse sem o qual nenhum capitalista colocaria seu capital 
para produzir). Ela é portanto, sobra acima da fração do valor das mercadorias, que 
nada mais é do que mais-valia, ou seja, trabalho excedente.  

 

Mesmo depois de muito tempo, a concentração fundiária permanece no Brasil até 

os dias atuais, entretanto, também houve a resistência dos mais pobres e dos pequenos 

produtores, que lutam não só pela conquista da terra, mas por educação, saúde e dignidade. 

Com o confronto de classe se torna claro a luta pela terra- de um lado como meio de exploração 

do trabalho alheio, e, de outro, como possibilidade de autonomia do/no campo (RIBEIRO, 

2010, p76). Eles não apenas querem subsistir, mas sim existir. É a partir da indignação dos 

camponeses que surgem movimentos de luta pela terra. 

 

A luta por Reforma Agrária no Brasil  

A luta por terra no Brasil pode ser remontada ao retomarmos a memória de um dos 

movimentos mais importantes surgidos no Nordeste, as Ligas Camponesas. Ribeiro (2010) 

afirma que, [...] trabalhadores rurais revoltados contra da quebra dos acordos por parte dos 

fazendeiros para quem trabalhavam, fundaram a Liga Camponesa da Galileia, em Pernambuco, 

que iria servir de exemplo para novas ligas camponesas[...] (2010, p. 30-31). O que nos leva 

afirmar apoiados em Bezerra Neto (1999, p. 10) a que dentre os movimentos de luta pela terra, 

“o que mais influenciou os fundadores do MST foi o das Ligas Camponesas.” Segundo Piancó 

(et al 2005, p.02), a reforma agrária se constitui num instrumento fundamental para o 

desencadeamento de um verdadeiro processo de desenvolvimento nacional, com vistas, à 

construção de uma sociedade mais justa e democrática. 
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É importante destacar a importância da terra como função social para as pessoas. 

Esta função social seria o uso da mesma pela sociedade a partir da produção, criação de animais 

ou outros meios de uso do território. Caso a terra não exerça sua função social, sendo esta de 

grandes propriedades e classificadas como improdutivas, devem ser desapropriadas para fins 

de reforma agrária. A lei diz, então que as pequenas e médias propriedades e as grandes 

produtivas não poderiam ser desapropriadas. Somente as grandes propriedades classificadas 

como improdutivas seriam passiveis de desapropriação (STÉDILE, 2011, p.43). Com relação a 

reforma agrária Melo (2006, p.192) ressalta que:   

Na maioria das exposições feitas à CPMI da Terra, a reforma agrária foi considerada 
a principal política capaz de diminuir a tensão no campo, na medida em que elimina 
umas das principais causas da violência e dos conflitos, a concentração fundiária. É a 
saída para a geração de emprego e renda, para a produção, abastecimento e 
desenvolvimento do mercado interno e para a sustentabilidade ambiental, ou seja: é 
uma politica social, ambiental e sobretudo economicamente necessária.  
 

Os movimentos sociais têm por finalidade lutar pelos seus direitos, direitos estes 

que não são apenas pela terra, mas também por moradia digna, boa educação, saúde, segurança, 

enfim, eles não querem apenas sobreviver, subsistir. Eles querem viver e existir na sociedade. 

Ribeiro (2010) ressalta que a luta pela terra une movimentos sociais com interesses específicos, 

porem com uma finalidade comum de afirmar a função social da terra (p.75).  

No meio de tanta luta, ainda existe a violência contra as pessoas do campo. Sendo 

a arma do camponês, apenas seus instrumentos de trabalho, e em contra partida, os grandes 

latifundiários e seus funcionários utilizam armas de fogo contra estas pessoas. Melo afirma que:  

A volência é outra face da questão agrária brasileira. Ao longo das últimas três o 
quatro décadas, o assassinato de milhares de trabalhadores rurais, os assacres de 
Corumbiara (RO) e Eldorado dos Carajás (PA) e os violentos despejos indicam a 
dramaticidade da conflituosa situação do meio rural e traduzem as contradições da 
frágio democracia brasileira. Fruto da concentração fundiária e da inação do Poder 
Político, essa violência se materializa nas reações dos grandes proprietários, milícias 
armadas e polícias, provocando os assassinatos de trabalhadores (2006, p. 57). 
  

A partir das temáticas agrárias abordadas no decorrer deste trabalho, podemos 
afirmar que os mesmos podem ser explorados nas aulas de Geografia, visto que contribuem 
para a formação crítica e social dos alunos, sendo que muitos dos temas tratados fazem parte 
da história de vida da grande parte dos alunos do município de Juazeiro do Norte- CE.  

O ensino de Geografia a abordagem da questão agrária 

A Geografia tem um papel essencial na formação crítica, e social do aluno. Ela 

interfere na vida do mesmo de forma positiva, fazendo com que ele seja consciente sobre o seu 
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papel na sociedade, não deixando-se alienar com que é repassado diariamente, como por 

exemplo pela mídia. Também é importante que o aluno compreenda a relação entre a natureza 

e a sociedade, entendendo que a sociedade esta incluída na natureza. Moura e Alves (2002) 

entendem que a Geografia:   

tem como objetivo contribuir com a formação do aluno cidadão, dando-lhe 
instrumentos para realizar a “leitura” da realidade em que vive, e assim vir-a-ser um 
agente de transformação, ou ainda, um sujeito social capaz de construir sua própria 
história (p. 309) 
 

Vivemos atualmente no mundo da globalização, das tecnologias, onde aquele que 

não vive conectado é tido do como ultrapassado, aquele que não está atento às novas tendências 

da moda é ridicularizado e aqueles que não seguem o padrão da burguesia são excluídos da 

sociedade. Como coloca Ribeiro (2010) “analfabeto, índio, mestiço, negro, mulato, branco, 

pobre, membro de grupo pertencente a outra cultura, língua ou religião, o camponês é colocado 

à margem da cultura e sociedade nacionais” (p.111).  

Isto é o que ocorre com a maior parte das pessoas que vivem no campo em nosso 

país, principalmente com os mais jovens, porque eles têm maior contato com o ambiente urbano 

e com o moderno. Não que no campo não haja tecnologias, até tem, porém nem todas as pessoas 

que vivem lá, tem acesso a ela, para isso elas precisariam investir. Mas como investir se a maior 

parte dessas pessoas não tem capital? 

 Esta é uma pergunta que deveria existir na aula de Geografia ao se tratar da questão 

agrária. Porém, na maior parte das vezes ela não existe, porque não é exposta em sala a realidade 

dos alunos, mas sim, o que o sistema capitalista quer que eles aprendam. Oliveira (1992, p.34) 

afirma que: 

 
Desta forma, numa sociedade capitalista, a educação busca sempre inculcar valores 
que sirvam para afirmar a dominação burguesa. Mesmo que sob os princípios da 
LIBERDADE e da IGUALDADE. Os diferentes ramos do saber comprometidos com 
essa perspectiva (da DOMINAÇAO) trouxeram para o ensino a prática de uma 
pedagogia da discriminação, da indiferença, enfim, uma pedagogia acrítica.  

 
Para que o sistema capitalista possa existir é necessário a desigualdade, a 

dominação e a exploração. As escolas tem um papel muito importante neste sistema, muitas 

vezes são elas as grandes influências e referências para os jovens. Visto que é neste período que 

eles decidem o que fazer no futuro, qual profissão seguir, onde ir, e até mesmo se desistir.  

Isto ocorre com todos os jovens, no entanto nos atentaremos aos jovens do campo, 

principalmente os da cidade de Aurora- CE. Estes começam a trabalhar com a agricultura desde 
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cedo, fazendo parte da divisão social do trabalho. No entanto, muitos veem este ofício como 

um sacrifício, um castigo, algo sem futuro. Sonham em morar na cidade, ter um salário e ter 

um trabalho menos árduo. Este sonho a cada dia é alimentado, pela escola e as vezes pela 

própria família. Na concepção de Oliveira(1997) a escola em geral contribui para aguçar esse 

processo no interior da produção camponesa, pois ela tem preparado o jovem para o trabalho 

assalariado na cidade (p. 60). Para Piancó (et al 2005, p.01):   

quando o Estado atua na reprodução camponesa, patrocina a organização espacial em 
função da acumulação de capital dos grandes proprietários fundiários, do capital 
agroindustrial, comercial e financeiro, na renda gerada pelo pequeno produtor 
familiar. 

 
Quando o jovem do campo não aceita se sujeitar aos grandes proprietários de terra, 

migram para cidade, onde continuam se sujeitando, desta vez ao sistema capitalista. Desta 

forma, os camponeses acabam sendo expropriados de suas terras ou de seus instrumentos de 

trabalho. Segundo Martins (1991, p. 50), a expropriação constitui uma característica essencial 

do processo de crescimento do capitalismo, é um componente da lógica da reprodução do 

capital.   

para expropriar os camponeses pode não ser necessário, em um primeiro momento, 
tomar-lhes as terras. Basta apropriar-se de seus produtos pagando-lhes um preço que, 
associado a cobrança de impostos não lhes permita continuar reproduzindo-se como 
produtores rurais para que abandonem a terra e busquem trabalho nas periferias 
urbanas, como mostra a história (RIBEIRO, 2010, p. 91). 

Os jovens não conseguem ter amor ou apego pela terra, se estes sentimentos não 

forem cultivados a cada dia pela comunidade em que vivem. Se eles não estudam e não 

conhecem sobre sua própria história e realidade, como irão sentir orgulho de pertencer aquele 

lugar. Por isso muitos jovens migram para cidade, em busca de algo que é visto no ambiente e 

escolar. (RIBEIRO, 2010, p. 176) afirma que:  

a escola pública rural foi um potente instrumento para a expansão do capitalismo no 
campo brasileiro, trazendo, como consequência, a desestruturação do modo de vida 
dos trabalhadores rurais, principalmente seu trabalho, os saberes e acultura que lhe 
são próprios.  

 
Nesse sentido destacamos a necessidade das escolas trabalharem maneiras para os 

camponeses viverem no campo de forma mais confortável para os camponeses, Não tendo a 

necessidade de migrar para as periferias das grandes cidades e ser explorado pelo sistema 

capitalista. Oliveira (2018) afirma em sua pesquisa de mestrado, que no contexto das escolas 

do campo, isso é feito a partir da realização do Inventário da Realidade em que, tendo como 
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exemplo a dinâmica da na escola E.E.M. Francisco Araújo Barros, sendo a prática do inventário 

uma das características das Escolas do Ensino Médio do Campo. 

é possível produzir conhecimento a partir da prática social, pois a prática do inventário 
é uma forma de trazer a vida para dentro da escola. Dessa forma, o material coletado 
é organizado e distribuído de acordo com porções da realidade camponesa ou eixos 
temáticos problematizando a realidade dos camponeses a fim de promover a produção 
real do conhecimento (2018, p.161)   

 
Isto ocorre porque o campo é referência para estes jovens, é o que eles vivem todos 

os dias na escola e na afirmação do campo enquanto espaço de vida. Porém essa realidade não 

está presente em todo o campo visto que é corriqueira a identificação de camponeses que 

mesmo morando no campo eles tem que se deslocar até a cidade para estudar, percorrendo na 

maior parte das vezes longos caminhos de estradas carroçais.  

Nesse sentido, é cabível destacar o que perpassa essa realidade uma vez que os 

governantes prefere investir em transporte público ao invés de criar escolas do campo, ou pelo 

menos investir nas que já estão construídas, mas fechadas. Como descrito por Ribeiro (2010), 

fecham-se escolas rurais, sendo seus alunos transferidos para uma escola-polo ou uma escola 

núcleo, de ensino fundamental. Estas são construídas nas sedes dos municípios para onde se 

deslocam professores e alunos, através de transporte escolar (2010, p.183). 

Na maior parte das vezes os alunos do campo sofrem preconceito, por parte dos 

alunos que moram na cidade, interferindo diretamente na sua autoestima, e na sua forma de 

pensar sobre o campo, favorecendo a desestruturação das comunidades rurais. Do ponto de vista 

de Ribeiro (2010, p. 183) essas escolas não apenas transmitem a realidade urbana, elas estão 

dentro dessa realidade, sendo os filhos de agricultores alvos de preconceito por parte dos alunos 

que moram nas sedes municipais. 

Além do preconceito e do cansaço interferir na aprendizagem dos mesmos, também 

interfere no interesse escolar, fazendo com que muitos desistam de estudar. Foi a falta de 

interesse de um aluno que deu origem a pedagogia da alternância na França, pois a partir de 

uma conversa com o pai um jovem demostrou não ter interesse nos conteúdos vistos na escola. 

Com a pedagogia da alternância é possível relacionar teoria e prática e de acordo com a 

realidade dos camponeses. No entanto, o que vemos hoje são conteúdos expostos sem relação 

alguma com a realidade dos alunos.    

podemos pensar que as iniciativas de educação camponesa, que estão na origem da 
pedagogia da alternância, resultem de um desencanto com a educação escolar 
oferecida aos filhos de agricultores. Isso explicaria a sua construção a partir das 
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práticas sociais do camponeses, que reconhecem a importância do vinculo entre o 
estudo e o trabalho para que seus filhos possam garantir a permanência na terra 
(RIBEIRO, 2010, p. 299). 

   
Neste sentido, cabe ressaltar a importância da relação teoria e prática no processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos. Sendo a prática esteja voltada para a realidade dos 

mesmos. Quanto mais próximo da realidade for à teoria, mais interesse pelos conteúdos terá o 

discente. Também vale destacar que a interação entre pais, alunos e professores, é de suma 

importância para o desenvolvimento profissional e social do jovem, assim como, para toda a 

comunidade na qual está inserido.          

 

A Geografia Agrária no livro didático  

O livro didático é muito importante para o processo de ensino e aprendizagem dos 

discentes, ele é um dos recursos que podem ser usados pelos professores, mas não é a única. É 

preciso que os assuntos abordados no livro sejam também voltados para a realidade dos alunos 

já que no mesmo estão presentes temas globais.  

É muito importante que os conteúdos contidos nos livros didáticos estejam de 

acordo com critérios estabelecidos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais- PCNs. O mesmo 

também pode servir como orientação para professor, além do livro didático, o docente não 

precisa seguir totalmente ao cronograma do PCN, podendo serem os conteúdos  flexíveis de 

acordo com os interesses pedagógicos.   

É preciso entender esta proposta de conteúdos como um conjunto de eixos temáticos 
que sirvam como parâmetros norteadores, nos quais os professores poderão encontrar 
algumas diretrizes que lhes permitam a seleção e a organização de conteúdos para 
escolha flexível daqueles que possam compor seus próprios programas de curso, de 
acordo com seus interesses e objetivos pedagógicos no ensino fundamental. 
(Parâmetros Curriculares Nacionais. 1998, p.37) 

Normalmente no capítulo do livro de Geografia sobre a temática agrária, os conteúdos 

mais abordados são sobre o agronegócio e o uso das tecnologias no campo para produção de 

alimentos e criação de animais, voltados para a monocultura. Temas estes que estão diariamente 

presentes na mídia. Os PCN sugerem alguns temas que podem ser abordados com esta temática:  

os problemas enfrentados atualmente pelos pequenos e médios produtores do campo; 
  o abastecimento das cidades e o papel do pequeno e médio produtor do campo;   
a mecanização, a automação e a concentração de propriedade e o problema dos sem-
terra;   os sem-teto nas metrópoles e suas relações com processo de modernização 
capitalista; a importância da reforma agrária como solução para os grandes problemas 
sociais do campo e da cidade no Brasil (PARÂMETROS CURRICULARES 
NACIOAIS, 1998, p.70).  
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Os temas que podem fazer parte do cotidiano dos alunos, em especial, os da cidade de 

Juazeiro de Norte- CE como, os movimentos camponeses e agricultura familiar não são 

abordados e quando são é de forma superficial e sem uma visão crítica. Por isso é fundamental 

que os conteúdos sobre estes temas sejam aprofundados pelos professores e façam com que os 

discentes possam formular questões críticas e não apenas absorvam informações. Segundo 

Tavares (2014, p.01):  

O conhecimento de elementos da Geografia Agrária é algo fundamental para a 
formação do aluno. Temas como agronegócio, pecuária, produção de alimentos, 
agrocombustíveis, produção de commodities, estão entre os mais debatidos pela 
imprensa e pela sociedade, enquanto outros como reforma agrária, agricultura 
camponesa, movimentos sociais do campo, populações tradicionais, entre outros 
aspectos importantes da reprodução camponesa, raramente ocupam o interesse da 
grande mídia, das salas de aula e dos livros didáticos. 
 

O livro didático é um ótimo instrumento para ser utilizado nas aulas, no entanto não 

é o único, podem ser usadas outros recursos, onde aprofunde um pouco mais o conteúdo visto 

em sala. Podem ser feitas pesquisas em outros locais, como em livros paradidáticos e internet, 

além de músicas, jornais, cordéis, enfim há diversas formas de explorar conteúdos além dos 

livros didáticos.    

Resultados e discussões dos dados 

A presente pesquisa foi realizada na E.E.E.P. Aderson Borges de Carvalho (Liceu), 

localizada na cidade de Juazeiro do Norte- CE.               

                      Figura 1: EEEP Aderson Borges de Carvalho 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                         

Fonte: Maria Alyne 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 14 – Educação do/no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

7558 
 

 

O livro usado pela escola é da coleção Geografia Geral do Brasil, Espaço geográfico 

e Globalização nele estão reservados para a temática agrária dois capítulos: o capitulo 11: 

Organização da produção agropecuária e o capítulo 12: A agropecuária no Brasil.  

Figura 2: Livro didático usado pelas turmas do 3° ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alyne 
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Na unidade 5 do livro, especificamente o capítulo 11 traz alguns conceitos e definições 

da Geografia Agrária, como os sistemas de produção, agricultura familiar, agricultura de 

jardinagem, agricultura empresarial, agricultura orgânica, problemas ambientais rurais. Ele 

também aborda temas como a biotecnologia e alimentos transgênicos. 

Figura 3: Início da unidade 5 e do capítulo 11 do livro didático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alyne 

 

O capítulo 12 aborda conteúdos sobre a modernização da produção agrícola, produção 

agropecuária brasileira, das relações de trabalho na zona rural, definição de posseiros e grileiros, 

o estatuto da Terra e a reforma agrária. Aborda também em poucas linhas a questão da estrutura 

fundiária no Brasil.  

Figura 4: Capítulo 12 do livro didático. 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Fonte: Alyne 
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Cabe ao professor trabalhar os conteúdos de acordo com a realidade dos alunos, 

contribuído para sua formação crítica. Como apoio os docentes têm os Parâmetros Nacionais 

Curriculares- PCNs, que vem apresentar um novo direcionamento para educação, servindo de 

subsídio para os profissionais da área, a fim de tornar o conhecimento da Geografia, um 

conhecimento popular (BRASIL, 1996 e MOREIRA, 1982), onde as pessoas possam aprender, 

não somente uma educação bancária, mas também sobre o seu próprio cotidiano. 

Nessa perspectiva realizamos uma entrevista semiestruturada com a professora de 

Geografia da escola que possui formação em Licenciatura em Geografia pela Universidade 

Regional do Cariri - URCA e atua na área de ensino á 10 anos. Ressaltamos que a entrevista 

ocorreu no dia 16 de abril. 

Figura 5: Sala de aula da turma do 2° ano na E.E.E.P. Aderson Borges de Carvalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Fonte: Alyne 

 

Assim a partir da análise do livro didático utilizado na escola e da entrevista realizada 

com a professora de Geografia, fica claro que o livro didático não é e não pode ser o único 

recurso didático a ser utilizado nas aulas de Geografia, com ênfase, nas aulas sobre temática 

agrária. Tendo em vista que a questão agrária não se resume apenas aos conteúdos simplificados 

do livro, mas sim a uma gama de assuntos que podem ser abordados além do agronegócio, 

como a luta pela resistência da identidade de povos indígenas e quilombolas, a grande 

concentração de terra no Brasil, os movimentos sociais e etc.. 
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Considerações finais  

Desde muito tempo o homem do campo é vítima de preconceito, por simplesmente ser 

camponês, por preservar sua cultura, por ser quem ele é. E esta forma de pensar está presente  

não apenas nas pessoas que residem na cidade, mas também nas que moram no próprio campo. 

Além das escolas que ensinam conteúdos descontextualizados da realidade e voltados para uma 

educação bancária. 

A partir da análise conseguimos observar alguns aspectos importantes e inesperados, 

a pesar do livro apresentar conteúdos bem resumidos, ele aborda alguns assuntos relevantes 

como a concentração de terras, a relação de trabalho na zona rural, a ocupação de terras e 

reforma agrária. No entanto para que o conteúdo seja bem explorado é necessário que o 

professor a partir de novas pesquisas possa complementa-lo e contextualizá-lo. E para que isso 

possa acontecer, é necessário que ele tenha formações continuadas sobre os conteúdos da 

disciplina.  

Assim consideramos o livro didático um importante apoio para o professor, mas não o 

único, também é muito importante que o docente tenha novas formações, que pesquise e inove 

as suas aulas, além de contextualiza-las de acordo com a realidade dos alunos. Assim sendo 

consideramos que o livro analisado fornece um bom arsenal teórico a ser trabalhado e explorado 

em sala de sala. 
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APRENDIZAGEM TERRITORIAL, CONFLITUALIDADE E 

DESENVOLVIMENTO: A EXPERIÊNCIA DO MST, RIBEIRINHOS E 

QUILOMBOLAS NA TURMA DE GEOGRAFIA DAS ÁGUAS E DA TERRA, UFPA-

PRONERA. 

 

Adolfo da Costa Oliveira Neto 

Resumo: 

 

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) foi uma política pública 

pensada pelos movimentos sociais para combater os péssimos indicadores de atendimento a 

este direito social para as populações do campo, em especial a beneficiária das Política Nacional 

de Reforma Agrária (PNRA). Atualmente, a PNRA consiste no reassentamento dos sujeitos que 

são beneficiários de terras adquiridas pelo Estado, o reconhecimento do uso de populações 

tradicionais em terras públicas, como terras de marinha, terras devolutas e Unidades de 

Conservação, sendo assim, é atendem uma diversidade grande de sujeitos que compõem o 

campesinato Brasileiro. Por este motivo, o projeto educativo que baseia o PRONERA é fruto 

da diversidade de experiências educativas populares que marcam o campo brasileiro, como as 

experiências de educação popular freireana da década de 1960, a proposta educativa das escolas 

intolerantes do MST, a Escola da Floresta dos Seringueiros e a pedagogia socialista, além de 

uma multiplicidade de outras experiências. Este movimento todo converge a partir da 

Articulação Nacional por Uma Educação do Campo, na década de 1990 e se aprofundou com 

o Movimento Nacional de Educação do Campo. Desde então, este movimento tem acumulado 

experiências e socializado saberes e conhecimentos na construção da proposta educativa que 

pense o presente e o futuro do campesinato brasileiro, em sua muldimensionalidade e em sua 

multiescalaridade. Acreditamos que para entender este processo e seus desdobramentos 

recentes, dois elementos são fundamentais. O primeiro é entender que a educação do campo é 

um movimento que é composto por, pelo menos, quatro pilares: a) as políticas públicas; b) os 

movimentos sociais; c) o direito à educação e; d) os direitos humanos. O segundo elemento é 

entender que atualmente o próprio conceito de educação do campo vem sendo disputado por 

setores do agronegócio, sendo necessário a compreensão de que a educação do campo que 
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defendemos é ligado ao projeto de reprodução e recriação camponesa e que, por isso, só pode 

ser entendida dentro do paradigma da questão agrária, reconhecendo a importância deste sujeito 

social resistir aos projetos do capitalismo agrário de destruição ou de metamorfoseação deste 

sujeito. É baseado nestes pressupostos que o Curso de Geografia das Águas e da Terra da UFPA, 

oferecido em parceria com o Incra a partir do PRONERA vem desenvolvendo suas atividades. 

Nosso objetivo é debater como os múltiplos espaços e experiências formativas, além dos 

múltiplos sujeitos políticos-pedagógicos que constroem o curso tem ajudado ribeirinhos, 

quilombolas e o próprio MST a repensarem as estratégias de formação de educadores do campo 

e fortalecido uma experiência político-pedagógica que fortaleça os territórios camponeses na 

Amazônia. Como metodologia, optamos pela abordagem do Materialismo Histórico-Dialético 

e tomamos como categorias fundamentais a dialética e a práxis. Como metodologia, optamos 

pela pesquisa-ação, já que estamos diretamente envolvidos com o processo de construção 

político-pedagógica do curso. As atividades estão baseadas no acompanhamento das turmas em 

seus diversos momentos formativos (tempo universidade e tempo comunidade) e nas diversas 

atividades desenvolvidas (reuniões, planejamentos, Jornada Universitária em Defesa da 

Reforma Agrária, atos, seminários, místicas e etc.) e com os diversos sujeitos educativos 

(doentes, coordenação, movimentos sociais, núcleos de base e INCRA). Para o levantamento 

dos dados utilizamos a observação, registro fotográfico, vídeos, documentos e entrevistas. Os 

sujeitos das entrevistas foram escolhidos levando em consideração as diferentes atividades que 

desenvolvem no curso (discentes, coordenação e etc), a diversidade de gênero e os principais 

territórios. Os sujeitos foram agrupados em três territórios principais: a) ribeirinhos; b) 

quilombolas e; c) Assentados do MST.A análise dos dados e o acompanhamento das atividades 

nos levou a evidenciar-se três processos fundamentais na formação destes educadores do 

campo. O primeiro é a aprendizagem territorial, que estamos entendendo como um processo 

em que: a) há a formação do sujeito coletivo, com sua história e ritos, em que o educando se 

reconhece como parte de uma categoria histórica com a valorização de sua história e 

reconhecimento da sua identidade; b) a formulação de um projeto territorial em sua 

multimensionalidade, como parte de uma disputa por terra, modo de vida e projeto coletivo de 

futuro; c) a ação coletiva, como parte da disputa pelo território, em sua multiescalaridade, como 

ação local mas também como intervenção em outras escalas. Durante a nossa experiência este 

processo ficou evidente quando há uma passagem qualitativa dos sujeitos que, em alguns casos, 

iniciaram o curso com vergonha da sua identidade ribeirinha e/ou quilombola e durante o seu 
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processo formativo se envolveram com suas comunidades e passaram a ser articulado; adores 

do processo de resistência aos grandes empreendimentos que atacam os territórios ribeirinhos 

e quilombos na Amazônia, como no caso dos portos do Agronegócio na região das ilhas de 

Abaetetuba ou da ferrovia no território quilombola do Jambuaçu, ambos no Pará. O segundo 

elemento que destacamos é o papel da conflitualidade no processo de formação destes sujeitos 

já que foi em momentos de enfrentamento, seja com o Estado para assegurarem seus direitos, 

seja com o Agronegócio, é que se teve o fortalecimento da identidade territorial destes sujeitos 

e da sua capacidade organizava. O terceiro elemento é como o processo formativo pode ser 

entendido como desenvolvimento, sobretudo a partir da perspectiva do desenvolvimento 

territorial, já que ele tem aumentado a capacidade de articulação e ação coletiva dos sujeitos 

com a finalidade de produzir uma dinâmica de desenvolvimento que tem como base produtiva 

a agroecologia e como base social a democratização da terra, renda e da riqueza, o trabalho 

cooperado e o dos direitos territoriais do campesinato brasileiro. 
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O ENSINO DE GEOGRAFIA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ- PA: 

Uma analise do ensino fundamental e médio. 

 

José Guibson Barbosa Oliveira 

Resumo: 

 

O trabalho tem como objetivo geral, compreender como ocorre a construção do conhecimento 

nas aulas de geografia nas escolas São José e Florentina Damasceno, e os objetivos específicos 

são: identificar as teorias que abordam o ensino da geografia no contexto escolar; e através do 

estudo de caso observar os procedimentos adotados no processo de ensino-aprendizagem. E 

assim, poder verificar se os conhecimentos geográficos estão sendo repassados de forma 

coerente e concisa, levando em consideração a realidade do espaço em que as escolas e os 

discentes estão inseridos, pois o ensino da geografia na rede pública de educação da região 

amazônica está pautado no paradigma do distante, onde é tratado como essenciais, discussões 

de formação histórica e conflitos de outros países, processo de globalização, economia, divisões 

regionais e outras gamas de temáticas, que não deixam de ter sua importância, mas ter as noções 

e ferramentas básicas de compreensão e análise do espaço é essencial, e deveria ser prioritário 

nas metodologias da educação pública.Com isso, os seguintes procedimentos serão utilizados, 

inicialmente observar como se desdobra desde o planejamento do currículo escolar de 

geografia, os planos de aula, fazer observações nas aulas e buscar mecanismos de coleta de 

informações, que serão: Mapeamento do município identificando a localização das escolas; 

Histórico; Estrutura física; Materiais e meios disponíveis; Onde os discentes residem, se são 

todos da área urbana ou oriundos da zona rural, e identificar suas realidades; Entrevistas com 

os alunos e docentes; Registros fotográficos; Questionários; Pesquisa em trabalhos acadêmicos 

que abordam essas temáticas; Participação nas aulas; elaboração de projetos e dinâmicas como 

forma de obtenção de dados. A partir das observações, iniciar a fase da compreensão do como 

ocorre os procedimentos do ensino da geografia no município e assim, realizar a análise da 

dinâmica educacional que é efetivada nas duas escolas. Com isso em mente, a aprendizagem 

não consiste em estudar assuntos isolados como formulações já prontas sem as perspectivas de 

construção social e intelectual, pois o docente “deve possuir uma competência cultural oriunda 
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da cultura comum e dos saberes cotidianos que partilha com seus alunos”, (TARDIF, 2005, p. 

178), e promover um modelo de ensino que faça o uso do crescimento gradativo do 

conhecimento para que os indivíduos possam moldar suas próprias conclusões e observações 

sobre o espaço abordado e assim passar por erros e acertos que os auxiliaram no processo de 

aprendizagem. Porque, bem mais importante que uma excepcional bagagem teórica é necessária 

sensibilidade de entender a situação de cada aluno, já que em uma sala de aula há uma 

pluralidade de indivíduos com capacidades e dificuldades distintas e é dever do professor a 

aproximação com cada um para considerar suas especificidades, não comprometer sua 

aprendizagem e principalmente fortalecer sua participação no ambiente escolar, pois seguindo 

o pensamento de Franco (2012), o ensino é dado como uma pratica social e carregada de valores 

que o professor deve ter consciência, então o exercício da docência requer a sensibilidade para 

escutar cada aluno e suas opiniões, e através disso, o profissional de educação necessita de 

capacidades pedagógicas para incluir essas reflexões nas metodologias que serão desenvolvidas 

em suas aulas. Deste modo, esses métodos precisam ser cumpridos de maneira que formem 

alunos com consciência dos valores necessários para viver em sociedade e também um 

pensamento crítico para entender os problemas sociais que se desdobram ao seu redor e se 

tornarem sujeitos que buscam soluções para os mesmos. E com isso, este trabalho buscar 

compreender e analisar todas as ações que ocorreram no âmbito escolar e alcançar os objetivos 

aqui estipulados, para que o mesmo seja meio de informar sobre a realidade educacional 

vivenciada nas escolas, e assim, montar conclusões de como se é repassado o conhecimento 

geográfico nesses espaços, em quais condições os alunos se encontram para absorver esse 

conhecimento e as dificuldades que os docentes têm que enfrentar para promover um processo 

de ensino-aprendizagem satisfatório para a formação intelectual e pessoal dos alunos. Então 

este trabalho tem como intuito descrever da maneira mais sucinta possível os acontecimentos 

provenientes dos métodos de ensino-aprendizagem utilizados nas aulas de geografia. Todavia, 

não apenas uma observação superficial, mas buscar o aprofundamento no entendimento de 

como funciona a construção dos conhecimentos geográficos nas escolas públicas da região 

amazônica na contemporaneidade, logo, a realização desta pesquisa serve como experiências 

para moldar perspectivas e através delas, procurar o melhoramento na condição docente. E 

assim, obter conhecimentos práticos e científicos que não seguem a reprodução metódica que 

é decorrente na grande maioria das escolas públicas da região amazônica. Para com isso, 

promover um processo de ensino-aprendizagem com metodologias inclusivas, com base em 
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autores que já realizaram discursões sobre diferentes modelos de ensino da geografia, analisar 

seus métodos e implementar parâmetros da eficácia dos mesmos no contexto educacional e a 

partir disto estipular conclusões que nortearam a execução desta pesquisa e sua contribuição 

para realidade dos indivíduos que estão diretamente ligados aos procedimentos educativos do 

município de Santa Luzia do Pará. 
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A EDUCAÇÃO DO CAMPO COMO FORMA DE RESISTÊNCIA E COMBATE AO 
ÊXODO RURAL NO BRASIL  

 

Ana Beatriz Rocha Moreno 1 
Alice Amum Barbosa de Melo 2 

João Vitor Carvalho Figueiredo3  
 

RESUMO  

Desde a instalação das primeiras escolas, a educação no cenário rural enfrenta desafios como a ausência de 
professores e estruturas adequadas e o difícil acesso por parte dos alunos, entretanto, além destes, o conteúdo 
trabalhado em sala de aula também exerce um papel decisivo na vida de estudantes assentados, quilombolas, 
ribeirinhas, caboclos, extrativista e outros.  O propósito deste estudo consiste em analisar, de forma qualitativa, 
não somente a importância da educação do campo, mas também o seu processo de construção e, principalmente, 
os impactos que a ausência desta tem na continuidade das comunidades do campo. Desta forma, a partir dos 
suportes teóricos dos autores e educadores Paulo Freire, Mônica Molina e Antônio Castrogiovanni e as visitas de 
campo na Comunidade Quilombola Santa Rosa dos Pretos, situada no município de Itapecuru-Mirim, no Estado 
do Maranhão e nos seguintes assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST): Abril 
Vermelho, localizado no município de Santa Bárbara do Pará, no Estado do Pará e Cristina Alves, também 
localizado no município de Itapecuru-Mirim, no Estado do Maranhão foi possível concluir a importância da 
educação do campo para a construção dos processos de resistência e o papel fundamental que as comunidades 
desenvolvem na elaboração de um ensino específico para o campo.  

Palavras-chave: Educação do campo. Resistência. Êxodo Rural.  

 

1. INTRODUÇÃO   

A elaboração de uma educação especifica para o povo do campo é um direito que 

assegura a continuidade da vida campestre, entretanto, negar este direito afeta diretamente na 

construção das resistências de luta, trabalho e identidade. Desta forma, a ausência da educação 

do campo contribui para a reprodução de ideias que excluem o campo, o que ocasiona o êxodo 

rural.  

Como consequência de mais de 300 anos de colonização, o campo brasileiro sempre foi 

visto como um lugar de poucas oportunidades, onde a educação não era necessária. Portanto, o 

direito ao ensino público meio rural não fez parte das primeiras Constituições Federais 

brasileiras. Quando finalmente ocorreu a instalação das escolas no campo, os obstáculos 

continuaram e são enfrentados até os dias atuais. A ausência de professores e estruturas 
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3 Discente do curso de Geografia, Universidade Federal do Maranhão – UFMA/ joaofigueiredo.geo@gmail.com.  
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adequadas, a distância e a dificuldade para chegar até a escola fazem parte do cotidiano de 

muito alunos do meio rural. Há ainda os desafios com o conteúdo trabalhado em sala de aula e 

suas consequências na vida de estudantes assentados, quilombolas, ribeirinhos, caboclos, 

extrativista e outros.   

O modelo de ensino eurocentrista, pautado na ciência europeia colonialista, racista e 

urbanocentrista do ensino tradicional não é adequado para a realidade dos alunos campestres 

brasileiros, haja vista que este fere a história, identidade e cultura dos povos do campo. Este 

modelo causa graves consequências para a continuidade das comunidades, pois a ausência de 

uma educação adaptada para as necessidades do campo resulta no êxodo rural. Desta forma, ao 

analisar a importância da educação do campo, é necessário que ocorre a promoção do debate 

dos impactos de sua ausência para o campo.  

Segundo Molina (2011), o direito à uma escolarização especificamente camponesa 

surgiu do processo de lutas dos trabalhadores rurais e é uma das formas de resistência para a 

manutenção de seus territórios, identidade e trabalho. Portanto, a educação é uma das principais, 

senão a principal, estratégias de resistência, pois é através dela que ocorre a continuidade dos 

saberes tradicionais e o fortalecimento da identidade cultural de cada comunidade específica. 

Desta forma, o presente trabalho possui a finalidade de defender a educação do campo como 

forma de resistência e entender o quão imprescindível é que a formação dos alunos do meio 

rural seja feita por uma escola do campo, já que esta garante a manutenção da vida no campo. 

2. A HISTÓRIA E AS LUTAS POR DIREITOS  

Para falar de educação no Brasil, é necessário relembrar da sua história de colonização, 

exploração e escravidão e a partir de então, entender que a educação foi sinônimo de elitismo 

europeu durante séculos. Desde o seu “descobrimento”, até um pouco mais de 300 anos após, 

todo e qualquer ser humano que não se enquadrasse no padrão de homem branco, rico e europeu 

não era digno do conhecimento, portanto, escravizados, indígenas e pobres não possuíam o 

direito de acessar os sistemas educacionais, já que para plantar, colher e extrair não era 

necessário ler e escrever. A ideia de que o trabalho pesado não necessitava de estudos foi 

disseminado ao longo dos séculos, desta forma, educar o povo do campo nunca se tornou uma 

prioridade no Brasil.  
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As escolas no meio rural foram construídas tardiamente e para que o povo do campo 

pudesse ter acesso ao sistema educacional, era necessário migrar para os centros urbanos. Com 

o processo de industrialização no Brasil, a concepção de que poderia existir um futuro melhor 

fora do trabalho pesado das roças ocasionou um aceleramento do êxodo rural. O sonho de uma 

mudança social acontecer a partir da educação e o surgimento do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova iniciam, em 1930, um interesse voltado para o assunto da educação em geral. 

Após a década de 30, acontece a instalação das escolas do campo, entretanto, desconsiderando 

fatores de extrema importância como as relações sociais, as produções econômicas, culturais e 

outros. Além disso, grande parte das escolas constituídas no campo eram destinadas apenas 

para o processo de alfabetização, com poucas salas de aula e sem um planejamento pedagógico 

adequado que garantisse um trabalho efetivo acerca dos conteúdos, o que refletia na formação 

incompleta do aluno.  

Fornecer educação pública e de qualidade a todos é dever do Estado, porém, este, ao 

longo da história brasileira, permaneceu omisso em relação a educação do campo, portanto, 

todo direito assegurado por lei que garante o acesso dos povos campestres a educação é fruto 

de anos de luta camponesa. Embora, o direito ao ensino construído com base nas necessidades 

do campo tenha sido negado nas primeiras Constituições Federais brasileiras, a Constituição de 

1988, atualmente em vigor, estabelece a obrigatoriedade do ensino fundamental para toda a 

população brasileira, permitindo o desenvolvimento da educação do campo, pois é a partindo 

deste princípio que surge a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 

9.394/96, esta reconhece a necessidade de elaborar uma educação que respeite as 

particularidades do campo e proporcione autonomia para as instituições atuarem:  

Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural 
e de cada região, especialmente: I – conteúdos curriculares e metodologias 
apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II – 
organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do 
ciclo agrícola e às condições climáticas; III – adequação à natureza do trabalho na 
zona rural. (BRASIL/MEC, LDB 9.394/96, art. 28).  

 

Ainda que a urgência de uma educação para o campo tenha sido reconhecida por meios 

legais, a luta dos povos camponeses continuou e segue até os dias atuais. Em 1997, os debates 

nacionais são iniciados com o Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma 
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Agrária (ENERA). Em 1998, a I Conferência Nacional “Por uma Educação do Campo” 

desenvolve um importante papel na articulação dos povos do campo para reivindicar uma 

posição do Estado. Nos anos de 2001 e 2002, conquistas históricas foram alcançadas pelos 

movimentos sociais do campo, como resultado das lutas, articulações e encontros, instituem-se 

políticas públicas educacionais de extrema importância: as Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica do Campo: Parecer no 36/2001 e a Resolução 1/2002 do Conselho Nacional 

de Educação, que institui as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo.  

3. EUROCENTRISMO, CATOLICISMO, URBANOCENTRISMO E RACISMO NO 

ENSINO TRADICIONAL      

Além do genocídio em massa das populações nativas, da escravidão, do saque dos 

recursos naturais e da invasão de territórios indígenas, o processo de colonização no Brasil 

deixou graves consequências para a sociedade. O eurocentrismo, o catolicismo, o 

urbanocetrismo e o racismo estão enraizados nas relações sociais de tal forma que suas 

existências podem não ser perceptíveis. Isto também afeta os sistemas educacionais, onde a 

perspectiva eurocêntrica de produzir conhecimento é a predominante.  

O colonialismo apagou a história e identidade de muitos povos tradicionais e abriu 

espaço para que o mundo pudesse ser visto com os olhos europeus. A história registrada nos 

livros didáticos ignora as particularidades de cada povo indígena e resume toda a sua história 

como os povos que viviam de forma não civilizada quando “os portugueses chegaram”. As 

religiões, línguas, costumes e tradições são desconhecidas no processo de ensino da história do 

Brasil, enquanto nomes europeus são protagonistas nas salas de aula. O epistemicídio também 

aconteceu com os povos originários do continente africano e de forma tão severa que um 

continente inteiro teve suas relações étnicas liquidadas a ponto de toda a população ser resumida 

em “africanos”.  

A Igreja Católica desempenhou um papel determinante em aspectos políticos, sociais e 

culturais durante o período colonial, esta foi responsável por demonizar todas as religiões e 

crenças que estavam fora dos preceitos católicos. Dessa forma, os princípios morais, o 

calendário e a liberdade de manifestações religiosas foram constituídos a partir da atuação do 

catolicismo no Brasil Colônia. Nas escolas, festejos e feriados católicos são relembrados e 
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comemorados todos os anos, diferentemente das religiões de matrizes africanas, portanto, o 

aluno que possui suas crenças na Umbanda, no Candomblé e no Tambor de Mina não tem a 

mesma liberdade de expressão religiosa dentro do ambiente escolar.    

O conceito de civilização também resultou da invasão europeia no Brasil. A ideia de 

que o desenvolvimento está apenas no urbano e que o homem civilizado tem uma maneira 

correta de comportamento foi disseminada no processo de ensino, consequentemente, os 

conteúdos abordados em sala de aula ignoram todo o modo de vida e saberes do campo e 

somente citam o campo para associar ao atraso e miséria e o homem do campo como um ser 

não civilizado.  

4.  EDUCAÇÃO DO CAMPO: PARA QUEM E PARA O QUE SERVE?      

 Segundo Fernandes (2008, p. 40), “temos dois campos, porque os territórios do 

campesinato e os territórios do agronegócio são organizados de formas distintas, a partir de 

diferentes relações sociais”. Desta forma, o campo estudado neste artigo é o do território do 

campesinato e viver neste campo, nos dias atuais, é um ato político.   

Desde que o capitalismo começou a se instalar no meio rural, a permanência do 

camponês foi afetada e quando este capitalismo tomou a forma do agronegócio, cada dia de 

vida campestre tornou-se dia de luta, a terra transformou-se em capital e a grande ameaça ao 

homem campestre habitou ao seu lado. Portanto, a educação do campo surgiu dos dias de luta 

pela existência, sobrevivência e resistência, como defende Roseli Caldart:  

A Educação do Campo nasceu tomando/precisando tomar posição no confronto de 
projetos de campo: contra a lógica do campo como lugar de negócio, que expulsa as 
famílias, que não precisa de educação nem de escolas porque precisa cada vez menos 
de gente, a afirmação da lógica da produção para a sustentação da vida em suas 
diferentes dimensões, necessidades, formas. (CALDART, 2008, p. 71)  

 

O capitalismo é perverso e capaz de assumir diversos formatos para ameaçar a 

permanência da vida no campo, ele está na mídia, nos latifundiários, nos madeireiros, na 

politicagem, na extração dos recursos naturais, na construção de estradas e ferrovias e também 

no modelo de educação ruralista e urbanocentrista. Este modelo seguido por muitas escolas do 

meio rural e defendido por uma elite ruralista garante a “domesticação” do homem do campo, 
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visto que sempre associa o campo a miséria, fome, ignorância e atraso e reforça a concepção de 

que só há vida digna nos centros urbanos.  

Para além do cenário de lutas, o campo é um espaço que difere extremamente do urbano, 

tem suas dinâmicas e tempos distintos. O trabalho é feito entre a família ou entre a comunidade 

e sem a pressa da produção excessiva para o acumulo de capital, o calendário do campo é 

construído com base nas plantações, colheitas, festejos, alagamentos ou secas. O espaço se 

organiza de formas especificas e as relações sociais são baseadas em outros princípios. Portanto, 

a aprendizagem não se faz somente no ambiente escolar, mas em todo o processo de vivência.   

O camponês aprende com a terra, com o campo, com o rio, nas matas, no roçado, nas 
conversas com os colegas na empreitada diária. Trata-se de um aprendizado que não 
pode ser construído fora da prática. Não tem lição escrita em capítulos separados. Não 
é só aprendizagem técnica. É aprendizagem de relação, que se faz no compadrio, na 
caçada, no roçado, nas pescarias, nas festas de São João, no milharal, nos mutirões, 
no silêncio da noite, na espera da chuva. A filha caminhando com a mãe, olhando-a 
colher a cebola e o pimentão, o filho andando com o pai, vendo o pai negociar com o 
compadre, com o vizinho. Aprende-se ao longo da vida. (ALHEIT E DAUSIEN, 
2006).   

 

 Os saberes do campo são outros e não estão no modelo eurocentrista, catolicista, 

urbanocentrista e racista do ensino tradicional, que exclui ou considera inferior estes 

conhecimentos. Destarte, a elaboração de uma educação especifica e que respeite os processos 

de lutas e os saberes do campo é para o povo do campo e serve para a continuidade e a 

construção novas resistências.    

A educação do campo é para que indígenas e quilombolas tenham a oportunidade de 

recontar suas histórias sem a concepção eurocentrista, de fortalecer suas identidades e para que 

suas crianças possam ter representatividade no ambiente escolar.  

A educação do campo é para que as histórias de lutas dos povos campestres sejam 

trabalhadas nas escolas e reconhecidas como legítimas. É para revelar novos horizontes e 

possibilidades existentes no campo e que anulem toda a concepção preconceituosa da vida 

campestre.  

5. A COMUNIDADE NA EDUCAÇÃO DO CAMPO   

A educação do campo deve ser construída em conjunto com a comunidade, pois está 

exerce papéis fundamentais na formação das crianças e adolescentes. Logo, para dar início a 
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este debate, é fundamental relembrar o que Paulo Freire esclarece acerca da necessidade que há 

de haver uma proximidade entre o professor e a realidade do aluno para o processo de ensino e 

aprendizagem:  

 

A formação dos professores e das professoras devia insistir na constituição deste saber 
necessário e que me faz certo desta coisa óbvia, que é a importância inegável que tem 
sobre nós o contorno ecológico, social e econômico em que vivemos. E ao saber 
teórico desta influência teríamos que juntar o saber teórico-prático da realidade 
concreta em que os professores trabalham. Já sei, não há dúvida, que as condições 
materiais em que e sob que vivem os educandos lhes condicionam a compreensão do 
próprio mundo, sua capacidade de aprender, de responder aos desafios. (FREIRE, 
1996, p.51) 

 

Educar consiste em orientar um aluno para que este possa viver em sociedade, entender 

a forma como ele está inserido nela, contribuir para o desenvolvimento social e tornar-se um 

ser crítico. Entretanto, relações sociais variam em diversas escalas, portanto, é preciso 

compreender que o ato de ensinar não é uma receita pronta que pode ser utilizada em todos os 

contextos. Ao trazer este debate para educação do campo, entende-se que a figura do professor 

tem um papel fundamental e decisivo no processo de ensino e aprendizagem. Em grande parte 

das escolas no campo, os professores que atuam possuem uma formação pessoal e profissional 

de um centro urbano, desta forma, não conhece as relações sociais estabelecidas fora do 

ambiente escolar. É preciso que este educador conheça a comunidade do aluno e sempre esteja 

aberto ao diálogo, já que o diálogo é a principal forma de aproximar-se de seus alunos. Além 

disto, o professor proveniente de um centro urbano nunca deve demonstrar-se superior ou 

detentor de todo o conhecimento em sala de aula, haja vista que isto poderá reforçar a ideia 

preconceituosa de que as pessoas do meio urbano possuem uma formação intelectual. 

Em contrapartida, quando o professor é proveniente do campo, seja da mesma 

comunidade ou não, a proximidade entre o educador e o educando é maior, pois as experiências 

de vida que são passadas na sala de aula fazem parte do cotidiano do aluno.  

A comunidade, além de ser o meio social, cultural, político e econômico do aluno, possui 

também uma função essencial para a construção da educação do campo: é na comunidade, nos 

mais velhos, que estão guardadas as histórias, as ancestralidades, os rituais religiosos, as 

tradições e os valores que não estão nos livros didáticos da educação tradicional. Assim, estes 
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conhecimentos só podem ser inseridos no ambiente escolar se a comunidade fizer parte desta 

construção.  

A Educação do Campo é positividade – a denúncia não é espera passiva, mas se 
combina com práticas e propostas concretas do que fazer, do como fazer: a educação, 
as políticas públicas, a produção, a organização comunitária, a escola. (CALDART, 
2008, p. 71)  

 

Os povos do campo reconhecem a educação como uma ferramenta indispensável para a 

resistência, por isto, lutam por uma educação do campo, entretanto, esta luta, em sua maioria, 

está acompanhada de ação. Entendendo a urgência de haver o ensino específico para o campo, 

muitas comunidades atuam de diversas formas para promover esta educação.  

A visita de campo realizada no dia 12 de julho de 2019, na comunidade quilombola de 

Santa Rosa dos Pretos, Itapecuru Mirim – MA, demonstrou como ocorrem, na prática, as ações 

que promovem a educação do campo. A senhora Anacleta Pires4, relatou as dificuldades em 

relação a educação, já que, até o dia da visita, os métodos utilizados na escola local ainda eram 

os tradicionais urbanocentristas. 

Um dos principais problemas relatados por Anacleta foi a saída dos jovens da 

comunidade, visto que a educação não era adequada para sua realidade, logo, quando 

terminavam o ensino médio, eles migravam para os centros urbanos em busca de ingressarem 

em universidades ou no mercado de trabalho e, geralmente, não retornavam para Santa Rosa 

dos Pretos. Como solução, a comunidade organizou um seminário para orientar os professores 

que vinham do meio urbano (apenas na educação infantil as professoras eram locais) sobre 

como devem trabalhar os conteúdos baseados na realidade vivida pelos alunos da comunidade. 

O evento aconteceu em agosto de 2019 e obteve sucesso.    

6. EDUCAR PARA NÃO MIGRAR   

A vida no campo é de resistência e permanecer, muitas vezes, não é uma opção. O êxodo 

rural ocorre por diversos motivos e a ausência de uma educação do campo também causa a 

migração para o meio urbano. Apesar de tantas outras razões afetarem a permanência no campo, 

 
4 Graduada em Pedagogia da Terra, Liderança do Quilombo Santa Rosa dos Pretos – Itapecuru Mirim/MA.  
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a discussão acerca da ausência da educação precisa ocorrer, pois a sua principal função valorizar 

a vida campestre e construir novos horizontes para o campo.  

Dessa forma, alguns obstáculos precisam ser enfrentados. Todos os dias, muitos alunos 

precisam caminhar quilômetros e quilômetros até o município mais próximo para ter acesso à 

educação, entretanto, o percurso tão difícil causa a desistência dos alunos. Quando os alunos 

do campo são inseridos no modelo tradicional de ensino, são expostos a ideias preconceituosas 

que ferem suas relações com o campo.  

Os conteúdos trabalhados em sala retratam o campo como um lugar de atraso, onde o 

desenvolvimento chega aos poucos e com a construção de estradas e ferrovias, com a instalação 

de grandes empresas, porém, é este desenvolvimento que ameaça a continuidade das 

comunidades. O retrato do homem do campo é sempre de um ser ignorante, miserável e que 

tem um trabalho muito difícil na agricultura, todavia, este retrato não representa os pais e 

vizinhos dos alunos. A linguagem popular utilizada no cotidiano das comunidades também é 

motivo de piadas, sendo ridicularizada em livros, filmes, novelas.   

A exclusão do campo ocorre de diversas formas na educação tradicional, seja no 

posicionamento dos professores, nos livros didáticos, nas paredes da escola, nas festinhas 

comemorativas ou no fato de alunos precisarem se deslocar de forma desumana para ter acesso 

ao ensino público. Desta forma, a ausência da educação do campo resulta no êxodo rural, haja 

vista que estes alunos, ao serem educados pelo modelo tradicional, perdem seus laços com a 

comunidade em que vivem e são induzidos a acreditar que migrar para os centros urbanos é a 

melhor forma de garantir uma vida boa.  

7. CONCLUSÃO   

 O campo não é sinônimo de ignorância, atraso, miséria e fome e nem o lugar que oferece 

uma vida ruim como retratado no modelo tradicional de ensino. O campo possui outras 

perspectivas de relações sociais, políticas, econômicas e culturais e reconhecer isto é o passo 

principal para a construção da educação do campo. 

A escola do campo é de grande importância para a concretização dos saberes do campo 

e para a construção dos processos de resistência, portanto, no atual cenário em que o meio rural 

brasileiro se encontra, a instalação desta é de extrema urgência e legítima. As comunidades 
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exercem um papel fundamental não somente na reivindicação pela educação do campo, mas 

também na sua construção, pois além dos conhecimentos acerca dos anos de luta, das histórias, 

do trabalho, da ancestralidade e das tradições que devem ser inseridos no ambiente escolar, elas 

atuam por meio de intervenções para garantir às crianças e jovens o direito de uma formação 

adequada. Desta forma, é possível compreender o quão indispensável a educação do campo é 

para a construção de novos horizontes e para a permanência da vida no campo.  
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A IMPORTÂNCIA DA GEOGRAFIA PARA FORTALECER A EDUCAÇÃO DO 

CAMPO 

 

Vitoria Alves de Morais 

Resumo: 

O presente trabalho tem como objetivo abordar a discussão da contribuição da Geografia para 

a educação do campo e evidenciar a importância do ensino de Geografia para a afirmação e 

necessidades intelectuais dos camponeses. A reflexão acerca da questão agrária no Brasil vem 

ganhando cada vez mais espaço e repercussão no cenário atual do país, esse debate é 

fundamental e de uma importância extrema para encaminhá-lo como algo fundamental da nossa 

sociedade. Ainda nos dias atuais mesmo após de tanta luta, boa parte dos trabalhadores não tem 

direito a sua terra em consequência da consolidação do latifúndio no país, essa realidade no 

Brasil decorre de um fator principal: concentração de terra nas mãos de poucos. A pesquisa 

contou com levantamento bibliográfico relacionado ao contexto histórico sobre a concentração 

de terra no Brasil e seus desdobramentos ao longo do tempo. Dentre vários autores podemos 

destacar OLIVEIRA (2007), CALDART (2004), STÉDILE (2005) dentre outros que discutem 

a importância de uma educação do campo e as lutas no meio agrário Brasileiro. O Brasil é 

considerado um dos países com maior concentração de terra do mundo. Esse processo de 

concentração teve seu ponto de partida com a invasão portuguesa e logo após primeira lei de 

terras do Brasil, em 1850 decretada no brasil império. Essa lei teve uma importância 

fundamental na história brasileira. A lei da terra propunha a proibição de adesão de terra por 

outro meio que não fosse a compra, elevava os preços da terra e também o pagamento apenas 

em espécie, dificultado para o escravo recém liberto de a posse dessa terra. A exploração em 

cima do trabalhador do campo, é um processo histórico que desde da época da colonização do 

Brasil vem sendo desenvolvida até os dias atuais, a luta por uma reforma agraria não é em vão 

pois desde os primórdios desse pais a classe latifundiária que em outras épocas teve outras 

denominações vem sempre buscando formas de explorar o trabalhador, sempre se reinventando, 

mas a exploração continua. Por mais disfarçada que seja e diante isso o trabalhador camponês, 

vem lutando por seus direitos. Dentro desse contexto de luta dos trabalhadores surge os 

movimentos sociais, mais especificamente o MST (Movimento dos trabalhadores sem terra), 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 14 – Educação do/no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
7581 

 

mas essa luta não vem de hoje, o primeiro foco de reivindicação dos trabalhadores, surge com 

as ligas camponesas em 1946, criadas inicialmente no Pernambuco encabeçadas por Francisco 

Julião de Arruda. Atualmente o maior movimento social de luta por reforma agrária no Brasil 

é o MST, o MST surgiu no início dos anos 80 as ocupações começaram a acontecer de forma 

acentuada, em quase todos os estados do país, a partir de então começou a se articular um 

movimento pelos camponeses sem terra no Brasil, Somente no ano de 1985 foi criada a primeira 

coordenação nacional do MST a partir de um congresso que reuniu em média 1.500 pessoas. 

Nesse contexto, os próprios sem terra têm suas articulações em busca de uma melhoria na 

educação. São sujeitos de uma formação social de luta, as escolas do campo são de uma 

fundamental importância, pois segundo a constituição brasileira de 1988, Art. 205. A educação 

é direito de todos e dever do estado e da família. Baseado em uma pesquisa bibliográfica, esse 

trabalho tem como meta fazer a relação entre a importância do ensino de geografia para as 

escolas do campo e a importância dessas formações para educadores e educandos. Essa 

formação do campo é fundamental e o olhar geográfico também, pois essas crianças e 

adolescentes estão em meio a uma luta, nascem lutando e tem que entender o porquê dessa luta, 

e visando o que, para além de tudo dar continuidade e conseguir sua formação. Para 

contextualizar a educação do campo é preciso entender sobre a sua gênese, voltando um pouco 

a história, relembrando sobre a educação rural, que tem como referência a pasta da agricultura, 

indústria e comercio, na época instituído pelo presidente marechal Deodoro da Fonseca, uma 

das funções base desse ministério era atender aos estudantes do campo, somente no ano de 1920 

houve uma preocupação por parte da sociedade Brasileira de uma educação do campo mais 

sistematizada, em consequência do aumento do fluxo migratório por conta da industrialização. 

Com a derrota da ditadura os movimentos sociais se fortaleceram, principalmente os 

movimentos dos camponeses o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a 

organização dos povos indígenas, o novo movimento operário, a criação da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) e do Partido dos Trabalhadores (PT). Depois de muito luta no ano de 

2004, na segunda conferência nacional por uma educação do campo, começou a se debater 

sobre a construção de cursos de licenciatura voltados para formar educadores do campo.   

Quando se pensa em uma educação voltada para o campo é fundamental incorporar, essa prática 

docentes vinculadas as lutas nas construções sociais enquanto movimento, levando em 

consideração a cultura, sonhos e necessidades desses que vivem no meio rural. Com a 

promulgação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, por 
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meio da Resolução CNE/CEB n.1, de 3 de abril de 2002, em seu artigo 2º, parágrafo único, 

surge a definição da identidade dessas escolas. O campo é mais do que um perímetro não 

urbano, é um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a 

própria produção das condições da existência social e com as realizações da sociedade humana 

(Arroyo, Caldart, Molina, p. 176, 2004). Nesse sentido, Roseli Caldart (2002) reforça que: 

Trata-se de uma educação dos e não para os sujeitos do campo. 
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AS CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO DOCENTE NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA DO CAMPO PARA O FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO: 

uma visão dos educadores do campo em formação no curso de Pedagogia da Terra 

 

Safira Rego Lopes 

Resumo: 

 

O cenário atual tem evidenciado uma acalorada discussão a respeito do trabalho dos professores 

nas escolas de educação básica, muitas dessas discussões procuram classificar este trabalho 

docente como doutrinador, autoritário e prejudicial à autonomia intelectual dos estudantes. 

Advogando por uma suposta neutralidade que, para eles, deve caracterizar o trabalho docente, 

procuram escamotear o seu sentido eminentemente político, já que quando este trabalho permite 

ao estudante entrar em contato com os saberes que foram historicamente construídos, 

possibilitando uma mediação entre esse estudante e a sociedade, ele está sendo inevitavelmente 

político. Assim, o que este debate, que tem tentado depreciar e desqualificar o trabalho docente, 

de fato reconhece é o papel fundamental que ele realiza na instrumentalização dos sujeitos da 

classe popular para a sua emancipação humana e social. Nesse contexto, as escolas de educação 

básica do campo que possuem uma forte vinculação com os movimentos sociais do campo têm 

todo seu aparato teórico-metodológico e pedagógico ameaçado. Por isso, este artigo objetiva 

discutir as contribuições do trabalho docente nas escolas do campo para o fortalecimento da 

educação do campo, um segmento da educação que está radicalmente identificado com a luta 

dos trabalhadores do campo por produção de alimentos saudáveis, pela agroecologia, garantia 

e universalização dos direitos sociais e reforma agrária, comprometendo-se com a 

transformação social e se opondo ao projeto hegemônico do capital para o campo que expulsa 

a população rural e que desmata e destrói rios e florestas enquanto se expande. Objetiva também 

demonstrar a importância da formação inicial no desenvolvimento da competência técnica e 

política desses educadores, destacando o espaço do curso de Pedagogia da Terra, projeto do 

Programa Nacional de Reforma Agrária (PRONERA) na Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA). Para isso, faz uma breve introdução a respeito de trabalho docente e educação do 

campo trazendo também algumas falas de educadores do campo em processo de formação no 
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curso de Pedagogia da Terra entre o período de 2010 a 2015. A técnica utilizada para a coleta 

dessas falas foi a de grupo focal, pois se considera que esta técnica permite que os entrevistados 

fiquem mais desinibidos na fala, interagindo uns com os outros, expondo sentimentos e 

expectativas sobre o que está sendo questionado. Assim, estas falas, que dialogam umas com 

as outras, pretendem fazer reflexões sobre como estes professores têm desenvolvido o seu 

trabalho docente, qual o sentido deste trabalho para a educação do campo, quais são as 

contribuições e o suporte teórico metodológico apreendidos durante a formação em Pedagogia 

da Terra, quais referenciais teóricos têm norteado suas práticas e quais são os desafios 

enfrentados nas escolas do campo para o desenvolvimento do trabalho docente. A análise das 

falas dos professores é realizada a partir do suporte teórico de Paulo Freire (1987) (1996), e 

Roseli Salete Caldart (2004) (2008). Desse modo, constatou-se, basicamente, três elementos 

nas falas desses professores que demonstram o trabalho docente como estratégico para o 

fortalecimento da educação do campo. O primeiro deles é a contribuição para a 

contextualização do saber à realidade camponesa, pois o trabalho docente na educação do 

campo não deve, como em nenhum outro espaço, estar engessado, fechado em conceitos e 

metodologias próprias e imutáveis. Porém, o contexto de conflitos e lutas no campo, exige ainda 

mais do professor uma dinâmica que considere estas vivências, instrumentalizando os 

educandos para poderem agir com autonomia e competência diante dos desafios que sua própria 

realidade os coloca. É nesse sentido que se verifica que as escolas do campo necessitam de 

professores educadores do campo, que estejam inseridos na dinâmica local, que conhecem e se 

comprometem politicamente com sua comunidade. Outro elemento observado foi o papel do 

trabalho docente para o enraizamento dos sujeitos. Há um imaginário presente tanto na cidade, 

e, também internalizado por muitos camponeses, de que o campo é local de atraso, de que para 

viver no campo não é preciso estudo. Este bloqueio cultural pode ser rompido pelo trabalho 

docente comprometido em fazer as conexões necessárias entre o saber escolar e a realidade do 

campo, contribuindo para a formação de uma identidade camponesa, para o sentimento de 

pertença e valorização da própria cultura. O terceiro elemento constatado foi o da luta por 

direitos. O campo, historicamente, foi excluído da dinâmica do progresso em nosso país. E 

mais, progresso, em nosso país, significa necessariamente a destruição da cultura camponesa, 

para em seu lugar, prevalecer o agronegócio, os campos de pasto de gado, as minas e barragens 

das grandes mineradoras aqui instaladas. Nas comunidades camponesas, há uma ausência quase 

que total do Estado na oferta de serviços públicos básicos como saneamento, saúde, moradia e 
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educação. O educador do campo não pode ignorar esta realidade, cabe a ele também engrossar 

a luta para que esses direitos sociais sejam garantidos com qualidade no campo. Desse modo, 

percebe-se que as concepções sobre educação do campo e trabalho docente desses educadores 

do campo alinham-se com a perspectiva dos movimentos sociais do campo. Nesse sentido, no 

atual momento de crescente criminalização dos movimentos sociais e do pensamento crítico, 

de fortalecimento da bancada ruralista e do projeto expansionista do agronegócio, discutir a 

respeito da educação do campo pensando estratégias para a resistência e fortalecimento de suas 

práticas se configura numa tarefa precípua a todos que pensam na construção de uma sociedade 

que se relacione melhor com a natureza (onde o ser humano está incluso) e com o modo de 

produzir e reproduzir a vida. 
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ANÁLISE DA DINÂMICA TERRITORIA DA EDUCAÇÃO NO/DO CAMPO DO 

DISTRITO FEDERAL 

 

Adriana Pereira Santos1 

Tássio Cunha Barreto2 

 
Resumo 
 
Este presente artigo propõe fazer uma análise da dinâmica territorial das escolas do/no campo tendo como base as 
escolas do Distrito Federal. A metodologia utilizada consta de pesquisa qualitativa e quantitativa; de levantamento 
bibliográfico, reportagens (revistas, jornais e TV), base estatística e entrevistas de dados primários e secundários; 
de trabalhos de campo. Foram levantadas informações voltadas à educação no Distrito Federal a partir dos 
conceitos de educação no campo; foram catalogadas instituições presentes no território do Distrito Federal com 
ações diretas voltadas a propostas de políticas públicas em educação, com ênfase no campo, a partir da 
interpretação das ações dos sujeitos. Os primeiros resultados permitem constatar que as políticas voltadas para a 
educação do/no campo do Distrito Federal e a união, estão sofrendo sérios declínios a partir de cortes 
orçamentários e modelos de gestão, isto simbolizado pelo fechamento e/ou precarização de escolas no/do campo, 
mesmo este setor sendo responsável direto por desenvolver a maior rede de proteção social junto aos sujeitos 
envolvidos. Determinadas ações nesse sentido, desterritorializam indivíduos dos seus territórios de vida. Porém, 
estas investidas culminam na aglutinação de povos que buscam se organizar por meio da luta coletiva na tentativa 
de (re) existirem a esse avanço das forças hegemônicas em pró da educação do/no campo. 
 
Palavras chave: Educação no/do campo. 
 

UMA BREVE ABORDAGEM DA EDUCAÇÃO NO/DO CAMPO  

Tomando como base o dicionário da Educação do Campo, (Caldart, et.al., 2012) 

nomeia-se um fenômeno da realidade brasileira atual, protagonizado pelos trabalhadores do 

campo e suas organizações, que visa incidir sobre a política de educação desde os interesses 

sociais das comunidades camponesas. E tem por objetivo a compreensão dos sujeitos com 

questões referentes ao trabalho, cultura, conhecimento e as lutas sociais dos camponeses e ao 

embate (de classe) entre projetos de campo e entre lógicas de agricultura que têm implicações 

no projeto de país e de sociedade e nas concepções de política pública, de educação e de 

formação humana. 

Partindo dessa análise notamos que o conceito de educação no/do campo está em 

construção, logo, não é algo imutável. Essa proposta é protagonizada pelos trabalhadores e 

 
1 Orientanda e discente do curso de Licenciatura em geografia do Instituto Federal de Brasília campus Riacho 
fundo- Bolsista CNPQ. 
2 Orientador e docente do Instituto Federal de Brasília campus Ceilândia. 
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trabalhadoras do campo e suas organizações que visa incidir sobre a política de educação desde 

os interesses sociais das comunidades camponesas. Uma educação que seja, no/do campo, isto 

é No: o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive; Do: o povo tem direito a uma 

educação pensada desde o seu lugar e com sua participação, vinculada á sua cultura e ás suas 

necessidades humanas e sociais (CALDART 2012; CALDART 2002). 

No ano de 1998 sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso estiveram reunidos em 

Luziânia (GO), Educadores e Educadoras do campo para 1° Conferência Nacional por uma 

Educação Básica do Campo, promovida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), Universidade de Brasília (UNB), Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef), a 

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e a Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Um momento de muitos debates e reflexões sobre as 

principais práticas que já existem no campo, como: denúncia de fechamento de escolas e falta 

de infra estrutura a educação no campo. A conferência foi um marco, pois com as experiências 

buscou se pensar umas linhas politicas de atuação e reivindicar seus direitos (KOLLING; 

NERY & MOLINA 1999). 

De acordo com Kolling, Nery & Molina (1999), no texto base da conferência se 

apresenta e nos faz refletir sobre a expressão Do Campo onde: 

 

Utilizar-se-á a expressão campo e não a mais usual meio rural, com o objetivo 
de incluir no processo da conferência uma reflexão sobre o sentido atual do 
trabalho camponês e das lutas sociais e culturais dos grupos que hoje tentam 
garantir a sobrevivência desse trabalho. Mas quando se discutir a educação que 
se volta ao conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo, sejam os 
camponeses, incluindo os quilombolas, sejam  as nações indígenas, sejam os 
diversos tipos de assalariados vinculados á vida e ao trabalho no meio rural.  

 

O campo está vivo por mais que o agronegócio3 tenta construir uma imagem de um lugar 

sem gente, ignorando identidades culturais, memorias e uma realidade diversa e rica. Nele tem 

Sem Terra4, quilombolas e comunidades tradicionais e indígenas, é um grande palco de luta e 

 
3 Para Fernandes (2008), o agronegócio é, portanto, o novo nome do modelo de desenvolvimento econômico desse 
conto de sistemas que contém, inclusive, a agropecuária capitalista. Esse modelo não é novo, sua origem está no 
sistema Plantation, em que grandes propriedades são utilizadas na produção para exportação. Desde os princípios 
do capitalismo em suas diferentes fases, esse modelo passou por modificações, ampliações e adaptações, 
intensificando a exploração da terra e do homem. 
4 Conforme Caldart (2000), Ser Sem Terra hoje significa mais, ou não significa o mesmo, do que ser trabalhador 
rural ou camponês que não possui terra para cultivar, muito embora não seja possível entender a identidade Sem 
Terra sem compreender sua raiz na cultura camponesa e nas questões do campo. 
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(re) existência. Assim, entende-se que a educação é uma das dimensões fundamentais para o 

desenvolvimento territorial na busca da permanência do agricultor a sua raiz. Tratar de uma 

educação no / do campo é pensar no lugar onde elas vivem e produzem sua existência uma 

educação que tem em si uma diversidade que esteja no campo, mas que também seja do campo 

(...) (FERNANDES; 2008; CALDART 2002). 

O campo não é lugar de gente atrasado é um lugar de disputa, de existência humana e 

as escolas precisam está mais próximas de quem precisa e não distantes. Pensar a educação é 

pensar na diversidade existente no Brasil a educação não pode ser algo padronizado, cada 

realidade tem sua particularidade e pensar nesses sujeitos e incluir é buscar sua inclusão e  não 

deixar eles a margem de seu direito. 

Uma educação de sujeitos históricos, políticos e culturais, de acordo com Arroyo (2012), 

um dos princípios que orienta a Educação do Campo é que os seres humanos se fazem, se 

formam e se humanizam no fazer á história. Que vai muito além de quantidade e ter seu direito 

à escola assegurada, na comunidade onde vive. É sobretudo  uma educação que reconheça sua 

diversidade e suas lutas, seus povos suas vivências para consolidar uma pedagogia engajada.  

 

Principais Conquistas 

 

Ao longo dos anos várias foram as conquistas obtidas nesse processo para se garantir e 

reafirmar a Educação do Campo no cenário brasileiro. Elas representaram principalmente as 

diretrizes operacionais para educação do campo, a criação do grupo de trabalho (GT), do 

próprio Ministério da Educação (MEC), o grupo de trabalho dentro do Ministério, a Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC), custo aluno 

diferenciado dentro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB/ MEC), a pedagogia da Alternância, 

parceria com as universidades e o próprio Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA). 

Assim nos lembra Erivan Hilário5 em entrevista que:  

A primeira conquista foram às diretrizes operacionais para a educação do 
campo, porque a gente sai da invisibilidade e passar a compor a partir as 
diretrizes educacionais desse pais. A criação do GT (Grupo de Trabalho) 
específico do MEC para pensar em politicas públicas como estruturar. Depois 

 
5 Mestre em educação e direção do setor de Educação do Movimento dos trabalhadores Rurais Sem Terra.  
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nós temos SECADI enquanto uma secretaria importante em que a educação do 
campo ela vai ter uma coordenação específica dentro da SECADI. Porquê isso 
eu já considero uma conquista? Porque não existe política pública se você não 
tiver quem a realiza no organograma, por exemplo, do Estado brasileiro, que 
tenha recursos específicos e aí nós vamos avançando em termos de outras 
conquistas entre elas a questão do custo aluno. Diferenciado para dentro do 
FUNDEB, para a educação do campo. Porque essa realidade ela é ignorada por 
diversos governos. Então, assim não tinha um custo diferenciado. O Custo 
aluno foi um avanço pra gente. A própria licenciatura em educação do campo 
e por que ela talvez seja uma das maiores e mais expressivas conquistas em 
que nos tivemos em politicas públicas da Educação do Campo? Então, as 
licenciaturas de Educação do campo passam a mudar mesmo cenário da 
própria Educação do campo e por ter incorporado dimensões que começaram 
do PRONERA e nas próprias escolas agrícolas que foi a questão da pedagogia 
da alternância.  

Essa alternância faz com que os professores eles tenham os estudantes possam 
é ter momentos na universidade, mas também momentos na comunidade. Para 
que eles não percam esse vínculo de origem está conectado com sua 
comunidade e de certa forma você assegurar um compromisso politico e social 
de que você foi para universidade com um mandato social e esse mandato 
social é sua comunidade. De que você pertence, você deve voltar e deve ajudar. 
Uma outra conquista importante que a gente coloca nele nesse marco de 
Educação do Campo é o próprio PRONERA. Veja o PRONERA ele é anterior 
à educação do campo se a gente for ver é à primeira política de educação do 
campo. Então o PRONERA, ele é uma das conquistas também fundamentais 
porque mudou o cenário da Educação do campo, foram mais de 150 mil 
pessoas que foram escolarizada pelo PRONERA. Então á uma mudança 
significativa de maneira que hoje muitos professores que atuam em escola de 
assentamento, que atua em comunidades do Campo, beneficiadas pelo 
PRONERA em termos de escolarização de graduação ou elas passaram pela 
licenciatura em educação do Campo. Então, acho que são algumas conquistas 
que foram bastante importantes para gente nesse percurso histórico e por fim, 
à própria questão do decreto né instituindo uma política de Estado em 2010, 
que foi assinado pelo Lula e que vai então não só formular concepção do que 
se entende por Educação do campo, mas também reafirmar o PRONERA com 
uma política pública de Estado, voltada para a questão do campo. 

 

De acordo com o Relatório da II Pesquisa Nacional sobre Educação na Reforma Agrária 

- PNERA, o PRONERA nasceu em 1998, a partir das lutas dos movimentos sociais e sindicais 

do campo. Desde seu nascedouro, o programa vem garantindo acesso á escolarização a milhares 

de jovens e adultos, trabalhadores das áreas de reforma agrária que, até então, não havia dito o 

direito de se alfabetizar, tampouco o direito de constituir os estudos em diferentes níveis de 

estudos (...). O PRONERA é um instrumento de resistência que, através da educação, da 

escolarização e da formação, constitui sujeitos coletivos conscientes de seu papel histórico e 

social (IPEA 2015). Na tabela 1 demonstra os dados dos cursos e alunos contemplados no 

PRONERA entre o período 1998 a 2011. 
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Tabela1: Número de cursos e Alunos contemplados pelo PRONERA (1998-2011) 

ESTADO 
EJA 

FUNDAMENTAL 

ALUNOS 

EJA 

ENSINO 

MÉDIO 

ALUNOS 

ENSINO 

MÉDIO 

ENSINO 

SUPERIOR 

ALUNOS 

ENSINO 

SUPERIOR 

TOTAL 

TOTAL 

DE  

ALUNOS 

NORTE 55 38913 12 1090 11 845 78 40848 

Acre 7 2433 1 130 2 87 10 2650 

Amapá 6 1708 0 0 0 0 6 1708 

Amazonas 5 5519 0 0 1 200 6 5719 

Rondônia 7 5873 2 127 1 60 10 6060 

Roraima 10 4966 2 200 1 200 13 5366 

Pará 20 18414 7 633 6 298 33 19345 

NORDESTE 54 73704 42 3583 17 1206 113 78493 

Alagoas 2 340 2 13 0 0 4 353 

Bahia  13 20835 8 698 2 234 23 21767 

Ceará 8 7287 2 303 2 164 12 7754 

Maranhão 14 24946 6 1102 0 0 20 26048 

Paraíba 5 6091 11 522 5 280 21 6893 

Pernambuco 5 3166 5 323 3 175 13 3664 

Piauí 5 8410 2 160 0 0 7 8570 

Rio Grande do 

Norte 
1 1238 5 378 3 243 9 1859 

Sergipe  1 1391 1 84 2 110 4 1585 

CENTRO 

OESTE  
22 14752 10 706 5 350 37 15808 

Distrito Federal e 

Entorno 
2 2550 2 87 1 76 5 2713 

Goiás 1 1415 0 0 1 79 2 1494 

Mato Grosso 2 1648 1 0 3 195 6 1843 

Mato Grosso do 

Sul 
5 4712 5 492 0 0 10 5204 

Tocantins 12 4427 2 127 0 0 14 4554 

SUDESTE 22 15961 6 412 10 383 38 16756 

Espírito Santo 4 1756 1 60 3 150 8 1966 

Minas Gerais 11 12195 2 85 5 116 18 12396 

Rio de Janeiro 4 1180 0 0 0 0 4 1180 

São Paulo 3 830 3 267 2 117 8 1214 

SUL 14 10862 29 1588 11 539 54 12989 

Paraná 4 1926 8 459 5 266 17 2651 

Rio Grande do Sul 4 2924 19 1029 4 167 27 4120 

Santa Catarina 6 6012 2 100 2 106 10 6218 

BRASIL 167 154192 99 7379 54 3323 320 164894 

Fonte: Adaptada II PNERA               
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No período de 1998 até o ano de 2011 foram ofertados pelo PRONERA 320 cursos em 

todo o Brasil, conforme a tabela acima a região nordeste foi a região que mais recebeu cursos 

durante esse período um total de 113, seguido da região norte com 78, a região sul foram 54, 

região sudeste 38 e por fim a região centro oeste com 37 cursos.  Outro dado a ser analisado é 

refente a quantidade de alunos que o PRONERA formou durante esse período que foi realizado 

a pesquisa 164.894 contemplados distribuídos em todo território brasileiro conforme Mapa 1. 

Em audiência que debateu o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA) realizada no dia 11 de julho de 2019, Clarice Aparecida dos Santos6, salienta que 

o PRONERA é responsável pela redução dos altos índices de analfabetismo no campo ao longo 

dos seus 20 anos. 

 

 

Mapa 1: Cursos do PRONERA por munícipio de realização (1998-2011) 

Fonte: II PNERA 

 

 
6Doutora em politicas públicas e professora do curso de licenciatura em Educação do Campo da Universidade 
Brasília.  
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Desafios para Educação no/do campo na atualidade 

Tendo em vista a nova conjuntura política posta, à educação no/do campo não está 

sendo, diferente para a Educação no/ do campo ela vem sofrendo grandes ataques e 

sucateamento junto à tentativa do governo de priorizar o mercado privado e a militarização dos 

centros de ensino. Somado a isso, o PRONERA vem sofrendo um dos principias ataques desde 

sua criação com a intenção de um total desmonte. Isso torna evidente na fala da procuradora 

Déborah Duprat7 na audiência pública que debateu o Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária (PRONERA) realizada no dia 11 de julho de 2019. Ela destaca que em 2013 

o valor empenhado era cerca de 27 milhões, em 2014 cerca de 30 milhões, 2015 cerca de 26 

milhões, no ano de 2016 teve um empenho de 21 milhões, 2017 o valor foi de cerca de 12 

milhões, 2018 o número foi bastante reduzido ficou em torno de 5 milhões e conforme análise 

em 2019 corre o risco de ter nem 100 mil empenhados. Estes dados nos revela a falta de 

investimento que o PRONERA vem enfrentando em um curto tempo. 

Outro grande desafio apontado em entrevista feita com Erivan Hilário é referente ao 

fechamento das escolas do campo ele ressalta que dos anos de 1990 para cá cerca de 47 mil 

escolas no campo foram fechadas e “que é algo perverso negar os direitos das pessoas a 

escolarização, ou seja, a dignidade.  

 

UM RECORTE SOBRE A EDUCAÇÃO NO/DO CAMPO NO DF 

 

Na figura 1, podemos notar onde estão localizadas as escolas no/ do campo no Distrito Federal.  

 

Figura 1: Mapa de localização das escolas no/ do campo do Distrito Federal 

 
7 Procuradora Federal dos direitos do cidadão. 
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Fonte: Censo escola 2019 das escolas da rede pública do Distrito Federal 

 

O Censo escolar 2019 das escolas da rede pública do Distrito Federal, tem 79 escolas 

no/do campo. Elas correspondem cerca de 12 % das escolas do Distrito Federal. Conforme 

indica a tabela abaixo. 

 

Tabela2: Número de escolas do Distrito Federal organizadas pela Coordenação Regional 

de Ensino (CRE). 

 

COORDENAÇÃO REGIONAL 

DE ENSINO 
ESCOLAS URBANA ESCOLAS RURAL 

Plano Piloto 106 1 

Gama 43 7 

Taguatinga 64 0 

Brazlândia 19 14 

Sobradinho 35 11 

Planaltina  45 20 

Núcleo Bandeirantes 32 3 

Ceilândia 91 5 

Guará 28 0 
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Samambaia 42 0 

Santa Maria 28 1 

Paranoá 21 13 

São Sebastião  21 4 

Recanto das emas 29 0 

TOTAL 604 79 

Fonte: Adaptada Censo Escolar 2019 das escolas Públicas Distrito 

Federal 

 

Planaltina é a Regional de Ensino que mais tem escolas do campo totalizando 20, em 

seguida Regional de Brazlândia com 14, Paranoá com 13 e Sobradinho com 11. Plano Piloto, 

Gama, Núcleo Bandeirante, Ceilândia, Santa Maria e São Sebastião têm menos de 10 escolas. 

Já Taguatinga, Guará e Samambaia não tem nenhuma escola do/no campo. 

  

Principais Desafios Frente Ao Novo Governo 

 

Um dos principais desafios postos em audiência pública realizada na câmara dos 

Legislativa do Distrito Federal CLDF, é estrutura adequada nas Escolas do Campo, bem como 

o não fechamento das mesmas. Assim afirma o deputado Distrital Reginaldo Veras (PDT), 

"Educação, seja no campo ou na cidade, tem que ser valorizada na mesma plenitude". 

Uma grande bandeira a se lutar contra a militarização nas escolas que vem acontecendo 

no Distrito Federal e que pode atingir as escolas do campo assim as escolas perdem sua 

diversidade e passa seguir um padrão assim Aldenora da Silva dirigente estadual do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), destaca na mesma audiência pública que a base 

da identidade e valorização da cultura do campo é a “diversidade do sujeito do Campo” e “o 

amor á terra” e que a “ Educação do campo, é direito nosso e dever do Estado”. 
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EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA: Práticas Decoloniais para a Ressignificação 

de Conteúdos. 

 
Ana Cláudia Barros Pinheiro,  

Karina Queiroz Rosa 

Resumo: 

 

Desde a definição das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola 

na Educação Básica por meio da Resolução n. 08 de novembro de 2012 a implementação de 

proposta pedagógica diferenciada aos estudantes quilombolas pouco avançou no que diz 

respeito às ações governamentais. A Educação Quilombola historicamente enfrentou e enfrenta 

uma série de questões e problematizações no tocante à sua materialização nas escolas, seja no 

rural ou no urbano. Vale lembrar, que a educação brasileira foi elaborada desde a perspectiva 

dos pensamentos hegemônicos e de superioridade eurocêntrica, o que dificultou ainda mais a 

implementação de uma educação emancipatória tecida pelas comunidades quilombolas. Na 

atualidade, a efetividade dessa perspectiva educacional está extremamente limitada e ameaçada 

pelas mudanças do governo federal brasileiro na elaboração de projetos como da BNCC (Base 

Nacional Curricular Comum) e PNDL (Programa Nacional do Livro Didático 2020), com seus 

modelos conteudistas que não consideram a realidade dos alunos, das escolas quilombolas no 

que diz respeito às obrigações e atribuições das diretrizes nacionais da educação quilombola, 

marginalizando esses sujeitos em sua história e luta. No entanto, após organizações e 

elaborações de pautas reivindicatórias pelos movimentos sociais, em especial pelo movimento 

negro, ocorreram tímidos e limitados avanços na educação direcionada aos negros e de 

comunidades quilombolas. Isso porque na prática sempre foi muito difícil constituir 

proposições efetivas dessa modalidade educacional, devido a falta de políticas educacionais que 

efetivamente a fortaleçam. Portanto, o objetivo deste trabalho será de apresentar experiências e 

práticas dentro da perspectiva da educação quilombola que vem sendo assumidas no espaço 

escolar de seus territórios, protagonizada por membros das comunidades quilombolas e que tem 

ressignificado o modelo educativo, principalmente no ensino da geografia. Para isso, 

apresentaremos experiências efetuadas na escola da Comunidade Quilombola de Nazaré, no 

município de Serrano do Maranhão, a qual tem sido tecido práticas educativas na perspectiva 
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da decolonialidade do saber para a compreensão de leitura e interpretação de mundo, dando 

forma e significados aos seus conteúdos. Deste modo, este trabalho justifica-se porque, apesar 

dos avanços nas políticas educacionais quilombola no Brasil, através dos movimentos sociais, 

existem muitos entraves práticos e que estão a ameaçar essas conquistas, mas que através da 

exposição de experiências e práticas como estas elaboradas, em busca de um currículo 

emancipatório e que considere diferentes sujeitos e suas lutas, podemos angariar forças e 

articulações para a construção e consolidação de uma proposta educacional nacional a partir de 

tais perspectivas. O trabalho foi realizado em uma perspectiva qualitativa de pesquisa 

descritiva, pautada na revisão bibliográfica e documental, fundamentada na perspectiva da 

decolonialidade do saber, que de acordo com os estudos de Porto-Gonçalves (2005), pode ser 

entendida como a negação de epistemes da hegemonia eurocêntrica que funcionou 

fundamentalmente para a legitimação de uma ciência una e superior a outros diversos 

conhecimentos, que essencialmente cooperou para o processo de colonização e subalternização 

de outros povos. Baseamos este trabalho, também, com os estudos da Educação Popular, 

utilizando de autores como Almeida (2002), Mignolo (2008), Quijano (2005), Katuta (2004). 

Procuramos identificar quais práticas têm sido elaboradas pelas educadoras e educadores da 

escola em analise, que tem ressignificado e contribuído para um ensino decolonial, 

emancipador, construído desde e para os seus sujeitos, analisando como o livro didático é 

utilizado e qual significado ele tem dentro do processo de ensino-aprendizagem da escola, que 

conteúdos estão sendo debatidos e quais narrativas são apresentadas, além de metodologias e 

ferramentas outras construídas dentro da comunidade escolar, tendo em vista seu contexto 

educativo e sujeitos envolvidos. Diante das discussões ao longo do artigo, percebe-se que as 

propostas educacionais nacionais, a partir da elaboração da BNCC e do PNDL 2020, não 

dialogam e tampouco sustentam a perspectiva de Educação Quilombola no que se refere às suas 

diretrizes e aparato legal. No geral, apresentam os quilombos em uma perspectiva simplista e 

homogênea, sem aprofundar suas especificidades e valores, além de não abordarem os conflitos, 

que essas comunidades cotidianamente vivenciam e enfrentam. Temos uma base curricular 

prescritiva e conteudista desconectada com a dimensão do vivido dos alunos e o contexto sócio 

territorial das escolas. Na proposta de avaliação e escolha do livro didático, ainda que tenham 

sido estabelecidos inúmeros critérios, não se consegue por meio deles abarcar as especificidades 

quilombolas e como seria isso possível com uma base comum que deve abarcar tantas 

diversidades nacionais? Assim, os livros didáticos acabam sendo utilizados como ferramenta 
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para a manutenção das desigualdades sociais e da exclusão desse povo. Evidenciamos, portanto, 

que existe práticas outras sendo elaboradas, de forma significativa, feita por e pelas 

comunidades quilombolas, propondo uma educação para além dos muros da escola, traduzindo 

a linguagem dos livros didáticos desde a história de seu povo, contextualizando-o e 

comprovando a partir de suas metodologias e saberes que podemos ter uma educação 

emancipadora, de qualidade e possível. Enfatizamos que alternativas emancipatórias como esta 

devem ser consideradas para as reflexões sobre a construção de currículos outros, levando as 

mesmas para práticas do cotidiano escolar de contexto de povos e comunidades tradicionais. 
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A ESCOLA ENQUANTO ESPAÇO DE LUTA: A BNCC E A DEFESA DA ESCOLA 

PÚBLICA 

 
Regina Celly Nogueira da Silva,  

Thiago Leite Brandão de Queiroz 

Resumo: 

 

A escola enquanto espaço de luta: a BNCC e a defesa da escola pública A presente proposta 

está associada as atividades de pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Educação 

Geográfica: ensino e formação de professores, da Universidade Estadual da Paraíba, Campus 

III, Guarabira. As Politicas Públicas para a Prática Docente do/no Campo, reflete, uma realidade 

que vem sendo trilhado por pesquisadores preocupados com os rumos que o ensino de geografia 

vem tomando diante das atuais medidas adotadas pelo Ministério da Educação com a adoção 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A escola do e no campo na atualidade tem 

exigido novas posturas, encaminhamentos, ideais, por parte de sua comunidade, tendo-se em 

vista que a educação brasileira vem sofrendo pressões impostas pelo Banco Mundial (BM), 

pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e por outros órgãos 

internacionais que determinam e influenciam as políticas educacionais no mundo, sobretudo 

nos países em desenvolvimento como o Brasil. Esses órgãos veem na educação uma estratégia 

para preparar a mão de obra para o atual estágio da globalização mundial agroindustrial e 

financeira, que no caso brasileiro está representado pelo avanço do agronegócio ,o capitalismo 

agrário e financista. Diante desse contexto o Governo brasileiro vem adotando uma série de 

reformas educacionais no campo visando atender tais demandas. Aprovada em dezembro de 

2017 pelo Conselho Nacional de Educação, a BNCC desconsiderou as especificidades da escola 

do campo e da comunidade escolar, suas demandas e desafios. O que temos observado através 

das leituras para a análise da proposta é que este documento tem contribuído para a reprodução 

das desigualdades educacionais nas diversas regiões brasileiras, sobretudo no Nordeste. 

Todavia, o mais terrível são os impactos sobre o processo de precarização das relações de 

trabalho no campo e da formação de professores do campo, contribuindo para o avanço de uma 

lógica empresarial, centrada na produção de materiais didáticos homogêneos e planificados, o 

que não condiz com um espaço agrário educacional diversificado e heterogêneo. Tal proposta 
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fundamenta-se na contradição de um livro didático transmissor de conhecimentos e realizador 

de tarefas descontextualizada da realidade dos povos que no campo lutam por educação. No 

discurso, a BNCC prega a necessidade do professor se qualificar, adotar novas práticas 

metodológicas, mas na sua essência difunde uma subjetividade neoliberal. Assim, o que temos 

acompanhado é a precarização da educação pública, o empobrecimento da prática docente, as 

manobras para a privatização da educação no país, e principalmente, o fechamento de escolas 

do campo. O aprofundamento da miséria no campo, que se torna mais grave pela precarização 

das relações de trabalho, sobretudo, nas áreas dominadas pelas grandes empresas do 

agronegócio é um exemplo da falta de educação ou de políticas educacionais eficientes. 

Sabemos que a educação no Brasil, principalmente aquela destinada para o espaço agrário, 

sempre foi relegada a segundo plano. E, quando os sucessivos Governos implantavam algum 

tipo de proposta ou programa educacional, sempre foi para atender as intensas pressões sociais 

que reivindicavam uma educação de qualidade. No entanto, ao serem apropriadas pelos 

Governos e Estados, essas demandas reais da classe trabalhadora, chegavam ao campo de forma 

sempre precária e pouco eficaz. Muitos são os exemplos de propostas e programas educacionais 

que, ao tempo foram ou estão sendo implantados pelos Governos e Estados e, efetivamente 

nunca resolveram as reais demandas educacionais reivindicadas pelos trabalhadores do campo. 

Podemos mencionar a criação, ainda na década de 1960, do Movimento Brasileiro de 

Alfabetização – MOBRAL, ou os projetos de educação rural regidos pela matriz da Extensão 

Rural, nascidos na década de 1970.Também, desde a década de 1960, os trabalhadores do 

campo organizados, representados principalmente pelas Ligas Camponesas, que é considerado 

um dos mais importantes movimentos agrários ocorridos no Brasil, e mesmo sob a repressão 

ditatorial dos militares que atingia o país naquele período, reivindicavam, entre outras questões, 

uma educação emancipadora com a concretização da escola no campo. Atualmente, uma das 

principais conquistas dos trabalhadores do campo sob a perspectiva da educação, apesar de seus 

limites, está sendo o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA, e o 

Programa Projovem do Campo – Saberes da Terra, que permitiram ao camponês certa 

autonomia relativa, uma vez que se trata de uma proposta educacional mediada pelo Estado 

capitalista. Portanto, os programas e políticas públicas têm se mostrado importantes no sentido 

da conquista e da autonomia relativa dos trabalhadores do campo, mas que contraditoriamente, 

ao mesmo tempo apresentam-se como um espaço conflituoso revelando uma das principais 

formas de subordinação destes trabalhadores ao capital. O fato é que o caminho apresentado 
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pelos sucessivos governos no Brasil sempre objetivou, a partir das propostas educacionais, 

formar ou enquadrar trabalhadores para o mercado industrial ou agroindustrial, como é o caso 

da BNCC. Não existe, portanto, educação do campo, mas sim, ensino para o mercado de 

trabalho. Ou seja, para o trabalho assalariado ou trabalho alienado. É importante destacar as 

várias iniciativas do Governo em combater uma possível incorporação crítica nas instituições 

formais de ensino, inserindo nas escolas mecanismos de alienação que ameaçassem uma 

possível formação humana. O caminho apresentado foi a efetivação de políticas educacionais 

pautadas na preparação de trabalhadores alienados nas fábricas como nas primeiras escola de 

ensino industrial, a exemplo da iniciativa do Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial 

(Senai), criado no governo de Getúlio Vargas, em 1943, assim como o tecnicismo voltado ao 

mercado de trabalho, como a adoção do industrialismo pelo sistemas de Escolas Técnicas 

Federais (ETNs), criado no mesmo período Vargas, onde se tornaram Centros Federais de 

Educação Tecnológica (Cefets) e, mais recentemente, Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia (Ifets) FRIGOTTO e CIAVATTA (2012). Em nossa perspectiva, a pesquisa em 

andamento visa a resistência a este projeto de currículo que amplia as desigualdades sociais e a 

precarização da educação pública no Brasil e pressupõe reconhecer a escola do campo como 

território de luta, reflexão, construção de ideias, no qual os currículos devem ser produzidos nas 

práticas socioespaciais de alunos, professores e demais sujeitos da educação do campo e, 

portanto, esse texto é resultado das nossas primeiras discussões junto aos professores das 

escolas do/no campo no município de Guarabira/PB. Ou seja, a pesquisa em andamento busca 

analisar as especificidades e as mudanças que vêm se processando no âmbito da formação dos 

professores do campo nas últimas décadas. Metodologicamente, a primeira etapa desta pesquisa 

iniciou-se em fevereiro de 2018 quando iniciamos as leituras e discussões da BNCC. Essas 

discussões foram realizadas junto ao Grupo de Pesquisa Educação Geográfica: ensino e 

formação de professores, com professores da Universidade Estadual da Paraíba, membros do 

Pronera e do programa Projovem. Essa ação possibilitou um maior entendimento da BNCC e 

seus princípios básicos. Além dessa ação foram realizadas palestras com estudiosos da área e 

estudantes do curso de Licenciatura em Geografia e Pedagogia da UEPB. Com os essas ações 

foram publicados textos em periódicos acadêmicos, participação em eventos e trabalhos de 

campos aos assentamentos do MST com professores da escola do campo e os alunos da UEPB. 

Esses momentos de reflexão são plenos de significação visto que produzem discussão, 

possibilitando uma reflexão crítica, construindo a identidade do futuro professor da escola do 
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campo, lançando, dessa forma, um novo olhar sobre o ensino, a aprendizagem e a função do 

educador. Finalmente, enxergamos que no Brasil a educação para o campo está sustentada na 

educação burguesa da cidade, isto é, uma educação voltada para atender as necessidades e 

demandas da classe dominante, calcada no tradicionalismo e no autoritarismo implantado no 

país desde 1820 com o império da Coroa portuguesa. Acreditamos que seja fundamental a 

transformação da escola do campo a partir do trabalho educativo, comprometido com essa parte 

da sociedade, buscando sempre a sua libertação. Não é à toa que a educação do campo 

atualmente é considerada o maior fenômeno da realidade rural brasileira. Esse é o lado político 

essencial para a transformação da educação. Nesse sentido, a pesquisa em andamento busca 

ainda a analise dos Projetos Políticos Pedagógicos do município e a sistematização dos dados 

junto a Secretaria de Educação Municipal. Além das entrevistas com professores, gestores e 

demais membros que compões esse universo para um melhor desvelamento dessa realidade. 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO E A HEGEMONIA EDUCACIONAL BURGUESA: 

ALGUMAS REFLEXÕES TEÓRICAS 

 

Thiago Leite Brandão de Queiroz 

Resumo: 

 

Atualmente alguns programas e políticas públicas implantados no campo têm se mostrado 

importantes no sentido da conquista e da autonomia relativa dos trabalhadores do campo, mas 

que contraditoriamente, ao mesmo tempo apresentam-se como um espaço conflituoso 

revelando uma das principais formas de subordinação destes trabalhadores ao capital. Com o 

intuito de suplantar tais programas e inserir a lógica alienatória do capital sob essa nova 

demanda educacional no campo, é necessário a formação de professores que integrem tais 

programas. Sendo assim, na Paraíba, desde 2010 essa formação de professores vem sendo 

executada, a partir da criação e institucionalização do Curso de Pedagogia, Licenciatura, com 

Área de Aprofundamento em Educação do Campo, do Centro de Educação, Campus I da 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB. O curso foi instituído pelo Conselho Superior de 

Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPB, a partir da resolução nº47/ 2009 que aprovou e 

regulamentou o Projeto Politico Pedagógico - PPP do curso de Pedagogia em Educação do 

Campo. Com isso, em 2010 teve início as atividades da primeira turma do curso. Este curso, 

como colocado em seu PPP, pretende proporcionar a formação de professores de nível superior 

através do Curso de Licenciatura em Pedagogia em Educação do Campo, com a idealista 

pretensão de atuar em projetos educativos nas áreas rurais em geral e de assentamentos dos 

Movimentos Sociais do campo. Também, de acordo com seu PPP, pretende promover a 

integração entre a UFPB e os Movimentos Sociais do campo, na prática de Educação e 

Movimentos Sociais, a partir do envolvimento de professores e alunos. Todavia, ao analisarmos 

a ementa e o programa do curso, verificamos que os conteúdos geográficos inseridos na grade 

curricular do Curso de Pedagogia em Educação do Campo, institucionalizado a partir da 

disciplina intitulada: conteúdos e metodologia do ensino de geografia, e que poderiam 

contribuir para a formação dos futuros professores são os mesmos abordados nas escolas 

tradicionais urbanas. Verificamos que tais conteúdos estudados pela Geografia Agrária, não 
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comparecem ou são abordados de forma superficial. É importante destacar, que a ciência 

geográfica, a partir da Geografia Agrária, possui uma ampla e importante bibliografia que trata 

com muita propriedade das questões relacionadas ao estudo do espaço agrário. Uma destas 

temáticas, sem dúvidas é a Educação do Campo, e que contraditoriamente não está sendo 

explorada de forma adequada. Assim, até que ponto podemos enxergar uma necessária proposta 

educativa, atrelada a lógica do capitalismo agrário, que possa transformar a escola em uma 

escola do campo, se a história recente nos ensinou ser improvável, conforme várias propostas 

educacionais anteriores implantadas que fracassaram por não atenderem as necessidades 

daqueles que vivem e trabalham do campo, mostraram-se ineficientes. Portanto destacamos 

que: até que ponto as propostas educativas dos governos podem prescindir ao capitalismo 

agrário uma vez que, de acordo com Mészáros (2007), as políticas educacionais para o espaço 

agrário, e inserimos aqui o campo brasileiro, sempre foram baseadas na proposta educacional 

da classe dominante, a mesma que expropriou os camponeses de suas terras, levando consigo 

sua educação? Desse modo, até que ponto se viabilizaria uma proposta educacional de formação 

de professores do campo se, como colocado por Gadotti (2003), grande parte dos professores 

formados no Brasil, e inserimos nesta perspectiva os professores do Curso de Pedagogia em 

Educação do Campo da UFPB e principalmente os responsáveis pelos conteúdos geográficos, 

possivelmente foram enquadrados durante suas formações acadêmicas na proposta educacional 

burguesa de educação da cidade, não apresentando assim, aprofundamento teórico e político 

com as especificidades do campo. Sob esta perspectiva, verificamos que o Curso de Pedagogia 

em Educação do Campo da UFPB possui uma proposta de formar professores do campo 

omitindo a luta de classes como o motor da história do espaço agrário, excluindo a base da 

disputa e a fundamentação da desigualdade no campo brasileiro hoje. Esta compreensão é 

entendida aqui, a partir de um modelo de desenvolvimento do capitalismo agrária pautado na 

concentração fundiária extrema, na monocultura, na eliminação da biodiversidade, na sujeição 

do trabalhador camponês a renda da terra, na proletarização de grande parte das famílias 

camponesas e na expropriação destas famílias. Portanto, se esses problemas agrários, que são 

estudados pela Geografia Agrária, não comparecem na matriz curricular do Curso de Pedagogia 

em Educação do Campo da UFPB, isso inviabiliza a possibilidade de transformar a escola em 

uma escola do campo, uma vez que o futuro professor do campo não possuirá formação teórica 

nem política para isso. Portanto, não há possibilidade de transformar a escola do campo em um 

lugar de superação e transformação social, uma vez que inexisti uma formação adequada e 
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comprometida com a educação do campo. Também, a inviabilização da geografia como um 

discurso crítico em áreas de escolas rurais não parte da incapacidade do professor, mas sim da 

ausência de formação destes professores em conteúdo critico geográfico. Entender a geografia 

nas suas contradições e na expectativa dos Movimentos Sociais do campo que lutam pela 

educação, a partir do Curso de Pedagogia, Licenciatura, com Área de Aprofundamento em 

Educação do Campo, do Centro de Educação, Campus I da Universidade Federal da Paraíba – 

UFPB é o objetivo de nossa Pesquisa de Doutorado que encontra-se em fase inicial. Nesse texto, 

pretendemos discutir algumas prerrogativas que permeiam nosso tema de pesquisa, e assim, 

amadurecer nossas fundamentações teóricas e metodológicas dando-lhes forma e conteúdo. 
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A EDUCAÇÃO DO CAMPO: um território em disputa. 

 
Leonardo Lencioni Mattos Santos 

 
 

Resumo 
 
Ao se pensar nos processos que favoreceram desterritorialização do campesinato no Brasil, temos que a Questão 
Agrária (QA) fora seu fator fundamental, por meio da dificuldade de acesso à direitos básicos por parte da 
população do campo, da concentração fundiária e do modelo de desenvolvimento proposto ao campo. Dentro da 
QA, desenvolvimento e conflitualidade não podem ser entendidos separadamente, através da contraditoriedade do 
capital, ambas ocorrem ao mesmo tempo, de maneira dialética, influenciando e sendo influenciadas. Deste modo, 
fora a partir da luta e da pressão do campesinato que algumas políticas públicas visando a melhoria de suas 
condições de vida, como a Educação do Campo, passaram ser implementadas no país. Um exemplo disso fora a 
construção do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), criado em 1998, a partir de uma 
parceria entre universidades públicas, movimentos sociais e governo federal, representado pelo Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Deste modo, a Educação do Campo se configura como um território 
em disputa ao passo que, por um lado, representa a busca de um modelo de desenvolvimento para o campo pautado 
na cultura e no trabalho dos camponeses e por outro representa o descaso do capital pelo direito à educação desta 
parcela da população brasileira. Assim, serão demonstrados alguns dos impactos das políticas neoliberais no 
campo brasileiro e na Educação do Campo, visando entender como essa pode ser considerada um território em 
disputa.  
Palavras-chave: Territórios, Educação do Campo, Campesinato, Questão Agrária. 
 
 

1. Introdução 

 

Ao apontarmos a QA como um elemento fundamental no engendramento da lógica de 

desterritorialização do campesinato, devemos destacar como esta funciona e quais são seus 

impactos na realidade concreta. Portanto, dividiremos nosso artigo da seguinte maneira: em um 

primeiro momento abordaremos como a QA fora a responsável pela desterritorialização do 

campesinato ao mesmo tempo que também proporcionou que ele se criasse e recriasse, assim 

como a luta pela/na terra fora um elemento fundamental nessa equação. Deste modo, 

trabalharemos em uma perspectiva em que o desenvolvimento rural e a conflitualidade ocorrem, 

de maneira paradoxal, ao mesmo tempo, sendo gerados pelo desenvolvimento do capitalismo 

no campo e por suas contradições estruturais. Portanto, dividiremos nosso artigo da seguinte 

maneira: i) apresentação da metodologia; ii) abordagem sobre como a QA fora a responsável 

pela desterritorialização do campesinato ao mesmo tempo que, contraditoriamente, também 

proporcionou que ele se criasse e recriasse e iii) debate acerca do conceito de território, 

destacando qual sua importância para o agronegócio e para o campesinato e a ligação dialética 
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entre a territorialização do campesinato e a territorialização da Educação do Campo. Visaremos, 

assim, apontar a importância das políticas públicas educacionais e o possível entrave gerado 

pelo desmantelamento das mesmas. 

 

2. Metodologia 

 

Esse artigo traz resultados da pesquisa de conclusão de curso do autor, tendo-se pautado 

nos seguintes procedimentos metodológicos: i) levantamento teórico e documental sobre a 

Educação do Campo, a abordagem geográfica dos territórios e o campesinato; ii) acesso a dados 

secundários e iii) trabalhos de campo em acampamentos e assentamentos rurais no município de 

Campo do Meio-MG (essa parte ainda está em desenvolvimento, por isso, os resultados não 

expressam sua totalidade de modo direto). 

 

3. QA e a (des)territorialização do campesinato 

 

Quando nos deparamos com a palavra “questão”, em uma ótica de análise do sistema 

capitalista de produção, estaremos sempre trabalhando com um problema gerado em 

decorrência das estruturas desse sistema, no caso da questão agrária a lógica é a mesma. De 

acordo com Bernardo Mançano Fernandes (2001), a questão agrária é um elemento estrutural 

do capitalismo, os problemas relacionados a ela dizem respeito à concentração da estrutura 

fundiária, aos processos de expropriação e exclusão de camponeses e trabalhadores 

assalariados, à luta pela terra, e outros inúmeros fatores. O conjunto de problemas que é 

desenvolvido por ela pode ser mitigado, diminuído, mas será sempre constante, uma vez que 

são problemas de ordem estrutural do sistema capitalista. Martins aborda muito bem a questão 

do aspecto estrutural da questão agrária ao nos dizer que: 

 
A questão agrária nasceu da contradição estrutural do capitalismo que produz 
simultaneamente a concentração da riqueza e a expansão da pobreza e da miséria. 
Essa desigualdade é resultado de um conjunto de fatores políticos e econômicos. Ela 
é produzida pela diferenciação econômica dos agricultores, predominantemente do 
campesinato, por meio da sujeição da renda da terra ao capital (1981, p. 175) 

 
A partir do processo de diferenciação econômica irá ocorrer tanto a sujeição do 

campesinato à lógica capitalista, quanto sua resistência frente a esse processo; é por meio das 
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lutas do campesinato que esse consegue se (re)criar, mas, a própria contradição do sistema 

capitalista de produção também será um dos fatores deste processo. A contradição do 

capitalismo atua no sentido de que, ao passo que o campesinato passa a ser desterritorializado, 

através da expropriação de terras, paradoxalmente ocorre a recriação do trabalho familiar por 

meio do arrendamento ou até mesmo da compra de terras. Ademais, esse processo faz com haja 

a sujeição da renda da terra ao capital, sendo considerado por Oliveira (2007) como o 

mecanismo elementar para a expansão do capital no campo, deste modo, o processo de 

diferenciação do campesinato promove a total expropriação de alguns ao mesmo tempo que 

torna capitalistas outros poucos.  

 
É da formação do campesinato que também se desenvolvem as relações capitalistas. 
Assim, o capital destrói e recria relações não-capitalistas e também se desenvolve a 
partir de seu contrário, ou seja das relações não-capitalistas. De qualquer modo, 
estamos frente a um processo de subordinação ao capital, de exploração, de 
expropriação. O que significa que, no capitalismo, o campesinato está submetido a 
esse processo (FERNANDES, 2001, p. 30). 

 
Porém, compete-nos ressaltar que, por mais que seja possível ao campesinato se (re)criar 

por meio da contraditoriedade do capitalismo, existe o problema decorrente do fato de que, no 

processo de territorialização do capital, a expropriação do campesinato ocorre mais rapidamente 

do que sua recriação. É neste sentido que ocorre sua organização em movimentos de luta pela/na 

terra, esse também é considerado um fator fundamental para a criação e recriação do trabalho 

camponês, sendo definido de acordo com a estratégia de criação política do campesinato. 

Portanto, é através das ocupações de terras que o campesinato tem lutado contra a lógica do 

capital, é na/pela terra que ocorrem os conflitos e os projetos de desenvolvimento para o campo, 

tanto um, quanto o outro, são entendidos a partir do paradoxo presente no movimento da 

questão agrária, como bem abordado por Fernandes:  

 
A conflitualidade é inerente ao processo de formação do capitalismo e do 
campesinato. Ela acontece por causa da contradição criada pela destruição, criação e 
recriação simultâneas dessas relações sociais. A conflitualidade é inerente ao processo 
de formação do capitalismo e do campesinato por causa do paradoxo gerado pela 
contradição estrutural. A conflitualidade e o desenvolvimento acontecem simultâneos 
e consequentemente, promovendo a transformação de territórios, modificando 
paisagens, criando comunidades, empresas, municípios, mudando sistemas agrários e 
bases técnicas, complementando mercados, refazendo costumes e culturas, 
reinventando modos de vida, reeditando permanentemente o mapa da geografia 
agrária, reelaborado por diferentes modelos de desenvolvimento (2004, p. 6). 
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  Portanto, a conflitualidade causada pela expropriação do campesinato faz com que estes 

sujeitos se organizem e ocupem terras, por outro lado, as ocupações e as políticas públicas de 

reforma agrária promovem tanto a conflitualidade, quanto o desenvolvimento; do mesmo modo, 

a agricultura capitalista ou agronegócio, ao se territorializar, gera a desterritorialização do 

campesinato e, consequentemente, novos conflitos e outro modelo de desenvolvimento. 

Portanto entende-se que, por meio da QA, conflitualidade e desenvolvimento são paradoxais e 

inseparáveis, deste modo, apreendemos que o acesso e a luta pela terra e a criação de políticas 

públicas voltadas à reforma agrária são de extrema importância, pois representam a 

possibilidade de (re)territorialização do campesinato e de melhoria das condições de vida de 

camponeses e camponesas em todo o país. Contudo, estamos em um período histórico onde o 

neoliberalismo passou a ditar ainda mais profundamente as questões relacionadas ao campo e 

o modelo de desenvolvimento proposto à ele, incluindo a diminuição de políticas públicas e o 

desmantelamento dos aparatos do Estado voltados à reforma agrária (ver Le monde, 2019). 

  

4. Educação do Campo e a territorialização do campesinato 

 

Após abordarmos quais foram e são os entraves gerados pela QA para a territorialização 

do campesinato e sua fixação no campo, adentraremos ao debate acerca da Educação do Campo 

e visaremos apontar como essa proposta pode ser um elemento facilitador para a (re)criação do 

campesinato e para o desenvolvimento de seus territórios.  

Para entendermos os impactos da Educação do Campo para o campesinato e do 

campesinato para a Educação do Campo, devemos nos pautar em um conceito geográfico que 

nos permita analisar a interação espacial e social entre ambos: o conceito de território. De 

acordo com Souza (2013), o território é entendido como um conjunto de relações de forças e 

de poder que se espacializam e podem ser delimitadas por meio de certas ações; o território não 

é caracterizado, unicamente, nem pela relação de poder que necessita de uma base material para 

ocorrer, nem pela base material em si, mas como um campo de forças que existe por e a partir 

das relações (sociais) de poder que são projetadas sobre o espaço. Além disso, para Haesbaert 

(2007), o território é imerso em relações de dominação e/ou de apropriação sociedade-tempo, 

assim ele se desdobraria a partir de uma sequência de acontecimentos que vão da dominação 

político-econômica mais concreta rumo à apropriação mais subjetiva e/ou cultural-simbólica. 
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Haesbaert (2007) aponta ainda que dominação e apropriação deveriam coexistir, sendo que a 

última se prevaleceria sobre a primeira. Contudo, a partir da dinâmica de acumulação 

capitalista, a dominação se sobressaiu à apropriação, impossibilitando a reapropriação dos 

espaços que passaram a ser dominados pela lógica estatal e empresarial e transformados 

mercadoria. Desta forma o território é entendido aqui a partir da multiplicidade de suas 

manifestações, essa também é, sobretudo, a multiplicidade de poderes que se apresentam 

através dos sujeitos envolvidos com estes territórios, com isso caracterizamos os territórios de 

acordo com aqueles que atuaram em seu processo de construção, sejam eles pessoas, grupos 

sociais, Estado, empresas, instituições religiosas (HAESBAERT, 2007). Assim: 

 
O campo pode ser pensado como território ou como setor da economia. O significado 
territorial é mais amplo que o significado setorial que entende o campo simplesmente 
como espaço de produção de mercadorias. Pensar o campo como território significa 
compreendê-lo como espaço de vida, ou como um tipo de espaço geográfico onde se 
realizam todas as dimensões da existência humana. O conceito de campo como espaço 
de vida é multidimensional e nos possibilita leituras e políticas mais amplas do que o 
conceito de campo ou de rural somente como espaço de produção de mercadorias. A 
economia não é uma totalidade, ela é uma dimensão do território (FERNANDES, 
2006, p. 2). 

 

Deste modo, ao mesmo tempo em que a economia deve ser entendida como uma 

dimensão do território, a educação, a cultura, a produção, o trabalho, a infraestrutura, a 

organização política, o mercado etc., também se configuram enquanto relações sociais 

constituintes das dimensões territoriais. O território, para que seja analisado de forma ampla, 

deve ser concebido em sua totalidade, por sua vez, essa totalidade não o torna uno, trata-lo 

como tal acaba por enquadrar o território como espaço de governança, ignorando sua diversa 

tipologia: 

 

Mais uma vez, é importante lembrar que compreender o território como totalidade é 
fundamental para se entender sua multidimensionalidade e multiterritorialidade. 
Enfatizamos que todas as unidades territoriais formam totalidades por conterem em si 
todas as dimensões do desenvolvimento: política, econômica, social, cultural e 
ambiental. Como os territórios são criações sociais, temos vários tipos, que estão em 
constante conflitualidade. Considerar o território como uno é uma opção para ignorar 
suas conflitualidades (FERNANDES, 2008, p.55). 

 

Portanto, é necessário se compreender os territórios em suas diferentes formas e 

expressões, por meio de sua multidimensionalidade e multiterritorialidade, de sua materialidade 

ou imaterialidade, possibilitando a superação a ideia de território como uno. Os territórios 
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materiais e imateriais apresentam uma dialética em sua formação, torna-se impossível a 

existência de um sem o outro; a formação do território material depende da relação de poder 

que é sustentada por meio dos territórios imateriais como o pensamento, a teoria e/ou a 

ideologia (FERNANDES, 2008). Portanto, a desterritorialização do campesinato reflete no 

território imaterial da Educação do Campo – suas teses, métodos e conceitos –, assim como a 

diminuição de políticas públicas e investimentos na Educação do Campo irá acarretar em uma 

possível desterritorialização do campesinato. Segundo Fernandes “a educação não existe fora 

do território, assim como a cultura, a economia e todas as outras dimensões (2006, p. 2)”. 

É por esse motivo que a proposta de Educação do Campo pode ser caracterizada 

enquanto um território (no caso, um território material e imaterial), criado a partir das relações 

produtivas e sociais camponesas, e enquanto um fator que permite a territorialização do 

campesinato. Isso decorre do fato de que a proposta de Educação do Campo fora gerada a partir 

das demandas dos movimentos camponeses pela construção de uma política educacional para 

os assentamentos de reforma agrária (FERNANDES, 2006). Seus princípios vão de encontro 

às necessidades de camponeses e camponesas, de trabalhadores e trabalhadoras do campo; 

parcela da população que sempre teve o acesso à educação precarizado ou negado. Sua origem 

reside no próprio descaso histórico dos governos brasileiros frente à situação educacional no 

campo, no começo do século 20 “[...] abrir e manter uma escolinha no campo não passava de 

uma dádiva do fazendeiro ou do prefeito” (ARROYO, 2012, p.135). Assim, o quadro das 

escolas no campo dependia de “[...] favores” prestados aos camponeses e trabalhadores do 

campo, estas escolas geralmente encontravam-se dentro de fazendas, muitas vezes em cômodos 

disponibilizados pelos fazendeiros, que indicavam como professoras alguém de sua família, 

como filhas ou noras (MOREIRA, 2018, p.154). Este quadro produziu uma situação onde, até 

os dias de hoje, a taxa de analfabetismo no campo se apresenta, via de regra, muito superior à 

taxa de analfabetismo nas cidades, esse cenário pode ser facilmente visualizado por meio de 

dados extraídos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (IBGE, 2017):                 

Grandes Regiões Taxa de analfabetismo  
Norte 8 

Nordeste 14,5 
Sudeste 3,5 
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Quadro 1: Taxa de analfabetismo (em %) da população de 15 anos ou mais de idade segundo 

Grandes Regiões e situação do domicílio, em 2017. 

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2017, segundo 

trimestre. Organizado pelo autor. 

 

Fora a partir desse quadro de extremo descaso do Estado com a educação no meio rural 

e da alta taxa (histórica) de analfabetismo no campo, que os movimentos socioterritoriais 

passaram a lutar pela institucionalização de políticas públicas educacionais e trouxeram 

enormes contribuições para a discussão acerca da Educação do Campo; de modo que fora a 

partir do debate e da luta destes atores que as especificidades do campo se tornaram relevantes 

na construção de uma formação significativa para camponeses e camponesas. Além disso, os 

movimentos socioterritoriais participam ativamente da demanda por uma educação pública que 

seja voltada para atender a diversidade cultural do campo, de sua economia e de sua história 

política. Deste modo, as políticas públicas educacionais passaram a se constituir como um 

território em disputa, principalmente a partir da década de 1990, onde houveram avanços e 

estagnações acerca de proposições sobre como deveria ser a escola do campo, a importância de 

suas pedagogias e a necessidade de políticas públicas para esse setor. Assim, a Educação do 

Campo passa a se desenvolver através de movimentos como o “Por uma Educação do campo”, 

que nasce da necessidade de se debater o fechamento de escolas, a precarização da educação e 

a necessidade de discutir novas políticas públicas (FARIAS, 2016). Para Camacho: 

 
[...] a territorialização da Educação do Campo ocorre na medida em que os 
camponeses vão geografando/territorializando e 
historicizando/temporalizando as relações socioespaciais a partir de suas 
identidades/territorialidades. Vão escrevendo/grafando no espaço suas marcas 
de classe e modo de vida. Criando/recriando essas relações 
humanizadoras/socializadoras num processo dialético/dinâmico e, portanto, 
inacabável (2014, p. 340). 

 
 

Sul 3,5 
Centro-Oeste 5,2 
Situação do 

domicílio  
Urbana 5,2 
Rural 17,7 
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O que Camacho nos diz em sua proposição é que ao mesmo tempo em que ocorre a 

territorialização do campesinato, ocorre a territorialização da Educação do Campo, uma vez 

que ela é decorrente das múltiplas dimensões das relações que os camponeses estabelecem com 

o espaço geográfico a sua volta. Enquanto que o campesinato se utiliza de todas as dimensões 

de seu território, como citado anteriormente, o agronegócio vincula-se unicamente à ideia de 

território e, consequentemente, de campo, enquanto setor da economia, ou seja, enquanto 

espaço de produção. Portanto, se temos um embate entre territórios do agronegócio e territórios 

camponeses, a educação também será caracterizada enquanto um território em disputa, 

especialmente no que tange as políticas públicas que abarcam a Educação do Campo. Isso 

decorre do fato de que esta dimensão territorial (a educação) não é envolvida pelo modelo de 

desenvolvimento do agronegócio, onde somente as pesquisas cientificas se apresentam 

enquanto necessidades para esse segmento produtivo, visto que as pesquisas e tecnologias 

voltadas ao aprimoramento de produtos e formas de cultivo são de grande importância para a 

acumulação de capital. Ao passo que as políticas públicas educacionais não apresentam nenhum 

interesse prático ao agronegócio, para o campesinato a lógica é a oposta, a dimensão territorial 

da educação é fundamental para o desenvolvimento de seus territórios. 

Desta forma, através das lutas camponesas por políticas públicas educacionais, fora 

criado, em 1998, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), o 

programa teve como objetivo possibilitar o acesso a esse direito para os jovens e adultos 

moradores dos assentamentos da reforma agrária; já em 1999 ampliou-se suas atividades para 

cursos técnicos/profissionalizantes e de ensino superior, contando atualmente com cursos de 

pós-graduação (CAMACHO, 2014). A construção do PRONERA partiu de intensos debates e 

pressões de acadêmicos e da comunidade civil, seu principal objetivo era fortalecer o espaço 

agrário enquanto território de vida em todas as suas dimensões: econômicas, sociais, políticas, 

culturais e éticas (CAMACHO, 2014). A implantação deste programa permitiu que milhares de 

jovens e adultos, trabalhadores das áreas de reforma agrária tivessem o direito de acesso a 

diferentes níveis de ensino (BRASIL/PRONERA, 2010). Os dados extraídos Do Relatório da 

II Pesquisa Nacional de Educação na Reforma Agrária (BRASIL, II PNERA, 2015) nos dão 

uma dimensão da abrangência e importância dessa política pública: 

 

 Quadro 2: Cursos do PRONERA por ano de início e nível. 
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Ano de início EJA Fundamental Ensino Médio Ensino Superior 
1998 4 1 1 
1999 27 5 3 
2000 11 3 0 
2001 18 8 3 
2002 21 5 3 
2003 10 10 3 
2004 20 11 11 
2005 32 21 12 
2006 9 22 7 
2007 8 2 8 
2008 7 7 1 
2009 4 2 0 

Fonte: II PNERA. Organizado pelo autor. 

 

De 1998 até 2009, foram implementados pelo PRONERA 171 cursos de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) de nível fundamental, 97 cursos de ensino médio e 52 cursos de ensino 

superior, deste modo, o PRONERA pode ter sido um dos fatores que auxiliaram na diminuição 

da taxa de analfabetismo da população rural brasileira. De acordo com os dados da PNAD 

contínua de 2017, 17,7% da população rural eram considerados analfabetos, já o “Mapa do 

analfabetismo no Brasil” (BRASIL, 2003, p. 22) nos mostra que a realidade dessa população 

era ainda mais perversa. Em 1998, ano de implementação do PRONERA, a taxa de 

analfabetismo no campo atingia 30% da população. 

A partir desses dados, podemos avaliar a importância das políticas públicas tanto para a 

qualidade de vida e acesso à direitos básicos para a população do campo, como para a 

possibilidade de permanência dos camponeses em suas terras, visto todo o debate que 

realizamos sobre a territorialização da Educação do Campo; soma-se a isso o fato de que o 

PRONERA atende camponeses e camponesas dentro de seus assentamentos. Deste modo, 

entendemos que a luta pela implementação de políticas públicas nunca se finda com a afirmação 

de um direito em um determinado momento político, a partir da derrocada neoliberal que toma 

a política nacional, ainda no mandato de Dilma Roussef, e que se aprofunda nos mandatos de 

Michel Temer e Jair Bolsonaro, vivenciamos uma guinada ao modelo de desenvolvimento do 

campo pautado exclusivamente no agronegócio. Com isso, enfrentamos atualmente um quadro 

de fechamento das escolas do campo em todo Brasil, os dados trazidos por Moura e Azevedo 
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(2018) nos ajudam a elucidar o atual quadro de desmonte das políticas públicas para a educação 

no/do campo: 

 

Quadro 3: Comparação entre as escolas do campo em atividade nos anos de 2013 e 2017. 

ESTADOS ESCOLAS EM ATIVIDADE 2013 ESCOLAS EM ATIVIDADE 2017 
1 - DISTRITO FEDERAL 78 82 
2 -MATO GROSSO DO SUL 234 246 
3 -AMAPÁ 481 470 
4 -RONDÔNIA 605 492 
5 -GOIÁS 586 529 
6 -RORAIMA 535 555 
7 -TOCANTINS 642 560 
8 -MATO GROSSO  880 805 
9 -SERGIPE 1143 988 
10 -ESPÍRITO SANTO  1285 1111 
11 -RIO DE JANEIRO 1248 1145 
12 -ACRE 1260 1181 
13 -SANTA CATARINA 1407 1188 
14 -SÃO PAULO 1431 1299 
15 -PARANÁ 1494 1332 
16 -RIO GRANDE DO NORTE 1644 1394 
17 -ALAGOAS 1643 1434 
18 -RIO GRANDE DO SUL  2478 2116 
19 -PARAÍBA 2830 2234 
20 -PIAUÍ 3508 2524 
21 -CEARÁ 3707 3008 
22 -MINAS GERAIS 4472 3639 
23 -AMAZONAS 3950 3729 
24 -PERNANBUCO 4701 3829 
25 PARÁ 8035 7280 
26 -MARANHÃO 9294 8318 
27 -BAHIA 11351 9282 

TOTAL 70922 60770 
 

Fonte: Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP, 

elaborado por: AZEVEDO, S. C; MOURA, F. M; 2018. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 14 – Educação do/no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

7616 
 

 Com esses dados podemos afirmar que as políticas públicas que tangem a educação 

no/do Campo ainda se configuram enquanto um território em disputa, com o fechamento de 

mais de 10 mil escolas entre 2013 e 2017 temos a ideia de que, para os governos supracitados, 

não interessa mais as condições sociais dos sujeitos que moram e trabalham no campo. Ao 

mostrarmos, nesse trabalho, a diferenciação da taxa de alfabetização entre campo e cidade 

podemos ter uma dimensão de como o processo de segregação – tanto espacial, quanto social – 

dessa população é intenso e histórico. Como sempre, caberá aos camponeses e camponesas e à 

academia a luta por melhores condições de vida e por acesso à uma educação significante e que 

empodere esses sujeitos. Ao pautarmos que a questão agrária é estrutural ao sistema capitalista, 

visamos demonstrar como esse sistema engendra contradições e opressões à toda uma classe 

social e como esses fatores repercutem em todo o espaço geográfico brasileiro. 

  

5.  Considerações finais  

 

Ao analisarmos a diminuição da taxa de analfabetismo no campo entre 1998 e 2017 

(BRASIL, 2003, p.22; IBGE, 2017) podemos concluir que algumas políticas públicas voltadas 

à Educação do Campo, como o PRONERA, foram possíveis fatores para a redução dessa taxa. 

Contudo, as políticas públicas que abarcam a educação não são extremamente bem vistas pelo 

capital e por seus representantes no campo, o agronegócio; tanto a reforma agrária, quanto a 

educação para camponeses, sempre foram vistas como políticas desnecessárias e passaram, em 

diversos tempos históricos, a serem deixadas de lado. No período dos mandatos presidenciais 

do Partido dos Trabalhadores (PT) houveram certas melhorias quanto à essas questões, contudo, 

esses governos foram marcados por sua tentativa de conciliação de classes, ao mesmo tempo 

que tivemos a implementação de políticas públicas extremamente vantajosas ao campesinato, 

também tivemos um aumento enorme na força e nos subsídios ao agronegócio. A questão 

agrária, como dito inúmeras vezes, não será resolvida dentro de uma perspectiva capitalista, 

deste modo, não podemos esperar que a conflitualidade cesse e que as políticas de 

desenvolvimento para o campo passem a pautar a resolução desses problemas estruturais, mas, 

por meio das lutas camponesas e da pressão da sociedade, é possível se pensar na construção 

de novas alternativas. Com isso, teremos novamente uma enorme disputa por territórios, sejam 
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eles materiais ou imateriais, nesse contexto neoliberal brasileiro, mas uma coisa é fato: o 

campesinato resistiu e seguirá resistindo a todos esses movimentos. 
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EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: UMA EXPERIÊNCIA DE EMANCIPAÇÃO DOS 
SUJEITOS DO CAMPO NO VALE DO JAGUARI, RS 

Angelita Zimmermann1 
Aline Cristina Nascimento2 

Ane Carine Meurer3 
 

A educação do campo / do povo agricultor 
precisa de uma enxada / de um lápis, de um trator precisa 

educador / pra trocar conhecimento 
o maior ensinamento / é a vida e seu valor 

(Educação do Campo, música de Gilvan Santos. 
In: Cantares da Educação do Campo, MST, 2006) 

 
 

Resumo 

Este artigo objetiva analisar a constituição da Casa Familiar Rural do Vale do Jaguari (2010-2015), no Rio Grande 
do Sul, como resultado da simbiose entre Educação do Campo e Movimento Social. É fruto de reflexões sobre o 
trabalho de campo realizado com diários e entrevistas semiestruturadas, conversas e convivências junto ao coletivo 
ocorridas durante o curso de Mestrado em Geografia e relaizadas pela pesquisadora (ZIMMERMANN, 2014), 
além da revisão bibliográfica acerca da educação como instrumento de emancipação da classe trabalhadora, em 
particular, dos camponeses. O estudo leva em conta as reflexões de Caldart (2012, 2013) e Gohn (1997, 2003, 
2017) e parte da premissa de que, apesar da modalidade Educação do Campo estar garantida na legislação 
brasileira, a criação de Escolas do Campo como potencializadoras da emancipação humana está alicerçada na ação 
coletiva do movimento social que se concebe na luta pela escola do campo. No caso em questão, este movimento 
traz para os sujeitos do campo (os camponeses) o desafio de se comprometerem para que a Casa Familiar Rural 
no Vale do Jaguari se consolide e imprima a resistência pela/na terra e pela educação transformadora. 

Palavras-chave: Educação do Campo, Movimento Social, Casa Familiar Rural do Vale do Jaguari. 

 

Introdução 

O presente artigo apresenta uma análise da constituição da Casa Familiar Rural do 

Vale do Jaguari, no Rio Grande do Sul (2010 a 2015), como resultado da simbiose entre 

Movimento Social e Educação do Campo. A casa constituiu-se sob uma concepção de educação 

para emancipação social e representa o fortalecimento de um projeto político progressista que 

evidenciou/evidencia a organização social como garantia da criação e da continuidade das 

escolas do campo e, em consequência, da permanência dos sujeitos da terra na terra.  

A constituição da Casa Familiar Rural do Vale do Jaguari foi escolhida em função de 

resultar da ação coletiva de um movimento social, que se formou concomitante à luta pela 
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escola. Embora seja uma ação de quatro anos atrás, registrada na dissertação de mestrado de 

Zimmermann (2014), será objeto de reflexão à luz das disputas políticas e ideológicas de 

educação e de campo que se intensificam no país, especialmente, a partir deste ano, com o novo 

projeto de governo em andamento. 

A Educação do Campo, apesar de estar garantida na legislação brasileira, só poderá se 

materializar na sua totalidade com a ação coletiva do movimento social progressista (GOHN, 

1997, 2017), pois traz na sua gênese a concepção de campo entendido como território em 

disputa (FERNANDES, 2012), de camponês entendido como classe social e modo de vida 

(NASCIMENTO, 2014), e de educação enquanto emancipação social (CALDART, 2012, 

2013). Portanto, trata-se de uma luta voltada para a transformação social (MÉSZÁROS, 2005). 

Por mais que o momento seja de retrocesso político-democrático, é necessário ter no horizonte 

a prática social transformadora e emancipadora, e este é um exemplo a ser destacado. 

A Casa Familiar Rural do Vale do Jaguari (CFRVJ) é fruto de uma ação coletiva do 

Instituto Federal Farroupilha, campus São Vicente do Sul, Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, 

Prefeitura de Jaguari, Emater/RS e camponeses do Vale do Jaguari, para a criação de uma 

Escola do Campo que atendesse às necessidades dos camponeses em manter os jovens no 

campo, por meio de uma educação humanizada e humanizadora. Essa ação coletiva, entendida 

como movimento social (GOHN, 2017) foi responsável pela criação da Escola e trouxe como 

desafio a necessidade de uma maior organização dos sujeitos do campo para a consolidação e 

manutenção da Casa Familiar Rural.  

Além da revisão bibliográfica sobre a necessária relação entre Educação do Campo e 

Movimento Social, o estudo discute um projeto forjado pelos Movimentos Sociais do campo à 

luz das ameaças conservadoras que assolam a educação no país e colocam em risco a Educação 

do Campo. Compreendemos a produção territorial da CFRVJ como um movimento de 

resistência dinamizador de uma proposta de educação contra-hegemônica que promove a 

emancipação desses sujeitos. 

 

Educação do campo e movimento social – uma simbiose necessária 

Os movimentos sociais expressam lutas e demandas políticas, sociais, civis, 

articuladas com os direitos humanos. No modo capitalista de produção, tais disputas se 
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organizam em função das questões das classes sociais ou de diversas pautas interclassistas, 

conforme afirma Gohn (2003). Do ponto de vista conceitual, a autora afirma que: 

 

Movimentos sociais são ações sociopolíticas construídas por atores sociais coletivos 
pertencentes a diferentes classes, camadas sociais, articuladas em certos cenários da 
conjuntura socioeconômica e política de um país, criando um campo político de força 
social na sociedade civil. (GOHN, 1997, p. 251) 
 

Esse diálogo se expande ao analisarmos os sujeitos e as ações empreendidas na luta 

pela Educação do Campo. Por este viés, em síntese, considera-se movimento social o conjunto 

de sujeitos sociais coletivos, de diversas esferas (sindicatos, coletivos, institutos, universidades 

e fundações) que encontram na educação um mote para a intervenção política e social.   

No âmbito de ações coletivas de natureza interclassista destacam-se organizações 

ambientalistas, identitárias, por questões de gênero, de raça e pela paz (BONAVIDES, 2008). 

São movimentos sociais que se vinculam à emergência ou ao fortalecimento de direitos 

pautados nas necessidades e interesses da coletividade. Na história, há diversos registros de 

movimentos e ações coletivas pela educação e escola pública no país. 

Da década de 1990 em diante foram agregadas novas pautas às lutas por educação, 

com ênfase em processos de formação e conscientização política, como é o caso do Movimento 

Nacional de Educação do Campo. Isso demonstra que a Educação do Campo é uma conquista 

dos movimentos sociais, conquista que efetivou a proposta enquanto elaboração de leis que 

contemplassem o teor ideológico-político requerido pelos movimentos sociais do campo. 

 
No que diz respeito à legislação, o movimento da Educação do Campo acumulou, a 
partir de suas diversas lutas (nacionais, estaduais e municipais), um conjunto 
importante de instrumentos legais que reconhecem e legitimam as lutas dos 
trabalhadores do campo, uma condição necessária para que a universalidade do direito 
à educação se exerça, respeitando as especificidades dos sujeitos do campo. (FONEC, 
2011, p. 14) 

 

A luta pelo reconhecimento dos direitos dos camponeses à educação resultou em uma 

expressiva base legal: a Constituição da República Federativa do Brasil, notadamente nos Art. 

205, 206 e 207; o Plano Nacional de Educação – Lei n.º 10.172, de 09/01/2001; a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394, de 20/12/1996), regulamentada pelo 

Decreto n.º 2.208, de 17 de abril de 1997; o Decreto 7.352/2010, de 04 de novembro de 2010, 

que dispõe sobre a política de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária, art. 11-18; as Resoluções do Conselho Nacional de Educação, relativas às 
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normas para o Ensino Superior no Brasil, normas para os cursos Técnicos de Nível Médio e 

Graduação Tecnológica; a Resolução CNE/CEB n.º 01/2002 – Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo; a Resolução CNE/CEB n.º 01/2006 – sobre a 

Pedagogia da Alternância (BRASIL/PRONERA, 2011). E acrescentamos, ainda, o Plano 

Nacional de Educação para o decênio 2014-2024 (PNE - 2014/2024). 

Contudo, de acordo com o texto das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica 

das Escolas do Campo, nos textos constitucionais, foi dado um tratamento periférico para a 

educação escolar do campo. Ela sempre foi pensada como um elemento residual, garantindo o 

direito à educação, sem garantir uma escolarização/formação que considera as necessidades do 

trabalhador e da agricultura familiar/camponesa. Essa situação somente foi alterada com a 

participação dos movimentos sociais do campo. Um exemplo elucidativo deste processo é a 

realização da Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, que teve como 

objetivo mudar a forma como o campo e a Educação do Campo foram tratados historicamente 

no Brasil, conforme o Parecer nº 36/2001 e Resolução 1/2002 do Conselho Nacional de 

Educação: 

 

[...] há que se registrar na abordagem dada pela maioria dos textos constitucionais, um 
tratamento periférico da educação escolar do campo. É uma perspectiva residual e 
condizente, salvo conjunturas específicas, com interesses de grupos hegemônicos na 
sociedade. As alterações nesta tendência, quando identificadas, decorrem da presença 
dos movimentos sociais do campo no cenário nacional. É dessa forma que se pode 
explicar a realização da Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, 
que teve como principal mérito recolocar, sob outras bases, o rural e a educação que 
a ele se vincula. (BRASIL, 2001, p. 11) 

 

Portanto, esse distanciamento entre a base legal conquistada e a efetivação da 

Educação do Campo, nos territórios camponeses, mostra a necessidade da continuidade da luta, 

agora pela criação, consolidação e manutenção das escolas do campo, como é o caso da Casa 

Familiar Rural do Vale do Jaguari. 

 

O movimento pela criação da Casa Familiar Rural do Vale do Jaguari 

 

Compreendemos a produção territorial da Casa Familiar Rural do Vale do Jaguari 

(CFRVJ) como uma ação coletiva em prol da Educação do Campo, um movimento pela 

efetivada conquista empreendida na luta ao longo da história desigual e contraditória do país. 
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 O processo de implantação iniciou em agosto de 2010, quando representantes do 

Instituto Federal Farroupilha – Campus São Vicente do Sul (IFFar/SVS) participaram de um 

evento em Porto Alegre promovido pela Associação Regional das Casas Familiares Rurais do 

Rio Grande do Sul – ARCAFAR/SUL. Acordou-se durante o evento a realização de uma 

reunião, com a participação da responsável pedagógica e do presidente, para apresentar as Casas 

Familiares Rurais à comunidade regional, ou seja, aos municípios do Vale do Jaguari4.  

 Articulada pelo IFFar/SVS, a reunião aconteceu no dia 10 de setembro do mesmo ano, 

no Campus Avançado do Chapadão de Jaguari e teve a participação de representantes dos 

municípios de Jaguari, Mata, Nova esperança do Sul e Dilermando de Aguiar. Os presentes 

responsabilizaram-se por desenvolver ações de sensibilização para a implantação de uma Casa 

Familiar Rural no Vale do Jaguari, constituindo-se, então, uma Comissão para dar início ao 

processo. 

 Para conhecere vivenciar a proposta das Casas Familiares Rurais e a Pedagogia da 

Alternância, a comissão organizou uma visita às Casas Familiares Rurais de Catuípe/RS, 

Frederico Westphalen/RS e Caibi/SC, nos dias 24 e 25 de novembro de 2010 com a participação 

de dezessete representantes dos municípios de Mata, Nova Esperança do Sul, Jaguari, Toropi e 

do IFFar/SVS. A visita proporcionou, por meio de depoimentos dos jovens, pais, monitores e 

gestores das CFRs, além de imagens das moradias observadas, a elaboração de um vídeo, 

utilizado posteriormente nas reuniões de sensibilização nas comunidades envolvidas. 

 A seguir, a comissão realizou o planejamento das atividades que dariam continuidade 

ao projeto CFRVJ em 2011: a elaboração do vídeo e do material de divulgação; a elaboração 

de um projeto de extensão no IFFar/SVS; reuniões com Conselhos Agropecuários dos 

municípios; reuniões nas comunidades rurais; reuniões e visitas às entidades que poderiam vir 

a ser parceiras como cooperativas, associações, sindicatos; e a realização de um Seminário com 

o tema “Desenvolvimento Rural e as Casas Familiares Rurais” (ZIMMERMANN, 2014). 

 Posteriormente, essa comissão realizou um novo encontro de divulgação e novos 

municípios aderiram ao movimento: Santiago, São Vicente do Sul e São Francisco de Assis. 

Nesse evento estruturou-se a Comissão Pró-Casa Familiar Rural do Vale do Jaguari, com o 

 
4O Vale do Jaguari envolve os municípios de Jaguari, São Vicente do Sul, Capão do Cipó, Cacequi, Nova 
Esperança do Sul, Santiago, Mata, São Francisco de Assis e Unistalda, na Região Central do Rio Grande do Sul. 
Nem todos os municípios que compreendem o Vale do Jaguari participaram do processo de implantação da 
CFRVJ.  
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compromisso e a responsabilidade de estruturar e implantar as próximas ações para a 

organização e estruturação legal da Associação Casa Familiar Rural do Vale do Jaguari, que 

passou a ser a responsável direta pela gestão da escola. Concomitante às demais atividades, a 

Comissão participava das atividades promovidas pela ARCAFAR/SUL, visando integração às 

demais casas familiares da região sul do Brasil.  

 Dando continuidade, a comissão realizou reuniões de sensibilização em diversas 

localidades dos três municípios que demonstraram maior comprometimento com a 

concretização da Casa: Jaguari, Mata e Nova Esperança do Sul. As reuniões aconteceram em 

11(onze) localidades de Jaguari, totalizando um público de 150 pessoas; 9(nove) localidades de 

Mata, com a participação de 100 pessoas e 6 (seis) localidades do município de Mata,com 147 

participantes.  

 O processo de sensibilização culminou com o já citado I Seminário de Desenvolvimento 

Rural, que ocorreu em 22 de junho de 2011, em Jaguari, onde foi estruturada a Associação 

Provisória da CFRVJ, conforme planejado. Como presidente da diretoria, assumiu um dos 

camponeses que participou do seminário e propôs-se a participar da implantação. Ao iniciarem 

as atividades da Casa Familiar Rural do Vale do Jaguari, os pais dos alunos passaram a assumir 

o papel de protagonistas da Associação, formando a diretoria que coordenou as atividades e a 

gestão da Casa. 

Seguiu-se, entre setembro de 2011 e maio de 2012, um período de trâmites burocráticos 

onde a Associação CFRVJ elaborou e registrou seu estatuto, legalizando o funcionamento da 

escola. Nesse período, os monitores foram selecionados pela associação e alguns projetos foram 

encaminhados buscando recursos. A nova Casa Familiar Rural teve área cedida pelo município 

de Jaguari e passou por reformas financiadas pela Prefeitura de Jaguari. 

 Posteriormente a essa etapa, de aspectos mais estruturais e formais, houve a construção 

do Projeto Político Pedagógico e, mais detalhadamente, o Plano de Trabalho, a formação inicial 

dos monitores e governanta, bem como os direcionamentos de autogestão da CFRVJ. Isso 

ocorreu a partir do comprometimento de toda a Associação, pais, jovens estudantes, apoiadores 

e assessoria pedagógica da ARCAFAR/SUL. 

Em março de 2013 iniciaram-se os trabalhos letivo-pedagógicos, com uma turma de oito 

jovens, dois monitores, uma governanta, apoiadores e a Associação Casa Familiar Rural do 

Vale do Jaguari (CFRVJ), responsável pela gestão da instituição. Apesar de muitas dificuldades 
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durante o primeiro percurso letivo, a Casa foi se estruturando, física, pedagógica e 

politicamente, constituindo-se em constante diálogo com os apoiadores e com a comunidade. 

Em 2014, contava com quinze jovens que, pelos fundamentos da Pedagogia da 

Alternância, alternavam espaços, tempos e saberes na formação. Se agregava à escola/casa um 

número maior de estudantes, porém, diminuíam as pessoas com tempo e disponibilidade para 

trabalhar pela CFR. Na medida em que aumentavam as demandas da escola, especialmente, as 

financeiras, menor era o número de pessoas na gestão e manutenção da instituição. Eram apenas 

dois monitores que se revezavam entre o dia e a noite com os jovens, meninas e meninos da 

Casa, o que sobrecarregava o trabalho e a carga horária de cada um. Além disso, como a escola 

não tinha subsídio do governo federal dependia exclusivamente da Prefeitura de Jaguari e de 

algumas cooperativas para poder cumprir com os salários dos monitores e da governanta. Com 

o passar do tempo, em função de políticas adotadas pelo governo municipal, houve atraso nos 

pagamentos. 

Os professores e demais profissionais que atuavam nas formações e cursos do Tempo 

Escola (TE)eram oriundos do IFFar/SVS, Emater e Universidade Federal de Santa Maria, entre 

outros, os quais não recebiam valor financeiro pela realização do trabalho, ou seja, contribuíam 

conforme podiam, em tempos disponibilizados pelas instituições de origem ou conforme a 

atuação compreendida em seus projetos de extensão. 

Os gastos fixos com luz, água, alimentação, combustível e outras necessidades 

dependiam de orçamentos de projetos e até de doações dos integrantes do coletivo. Ademais, 

as pessoas do grupo mais envolvidas, especialmente as do IFFar/SVS, Emater e Sindicatos 

foram mudando, ou ainda tendo que participar menos, em função de outras atividades da vida 

de cada um. Ao final do terceiro ano de atuação, a CFRVJ passava por um momento crucial: 

ou propunha um Curso de Ensino Médio, com certificação Técnica em Agricultura (e teriam 

subsídio do Ministério da Educação) ou fechariam por falta de condições financeiras e 

pedagógicas. 

Em 2015, a Associação e os demais envolvidos começaram a organizar o Projeto de 

implantação do Ensino Médio. Apesar de ter sido requerida pelos próprios pais e jovens 

estudantes, o tempo de espera e de muita burocracia acarretou em desistência da maioria dos 

pais, jovens e participantes da Associação. Atualmente, a instituição continua em processo de 

reestruturação para a formalização comoescola de Ensino Médio Técnico em Agricultura, 
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dando conta dos trâmites formais, adequação de instalações conforme a legislação, mudança de 

prédio e de município. Restam poucos apoiadores e participantes do início da história da 

CFRVJ, porém um coletivo continua em luta, alguns saíram, outros se inseriram. 

 

A voz dos sujeitos sociais da CFRVJ 

Conforme mencionado, a ação conjunta que desencadeou a criação da CFRVJ 

envolveu diversas pessoas e entidades sociais. Com objetivo de mostrar um pouco dos 

principais anseios que mobilizaram esse coletivo, trazemos neste espaço, a partir de relatos 

constantes na pesquisa de mestrado mencionada (ZIMMERMANN, 2014), aquilo que nos leva 

a considerar esse como um movimento social camponês. 

Os municípios que fazem parte do Vale do Jaguari possuem um total de trinta e duas 

escolas públicas rurais que atendem a educação básica de uma população rural total de 27.015 

habitantes (INEP, 2012). No período do estudo, ao comparar-se com o número de escolas 

urbanas (ao todo eram 42, com a população urbana do Vale de Jaguari de 90.270 mil habitantes), 

percebia-se a prevalência da oferta no âmbito rural. Pelos dados coletados, constatou-se que o 

problema não estava na oferta de escolas, mas sim na existência de uma proposta pedagógica 

distanciada das necessidades dos sujeitos do campo (ZIMMERMANN, 2014). 

Em consonância à estrutura educacional formal ofertada, a trajetória escolar dos 

participantes era semelhante, pois ainda que os primeiros anos da Educação Básica ocorressem 

no meio rural, ao fim do Ensino Fundamental, os estudantes eram obrigados a ingressar no 

Ensino Médio em escolas das cidades mais próximas de suas localidades. Do total de quinze 

alternantes, seis estudavam concomitantemente em escolas públicas da região, e os demais já 

haviam evadido da escola formal ao ingressarem na CFRVJ. O motivo principal do abandono 

era o fato de não ter satisfeitas as suas necessidades, uma vez que os conhecimentos trabalhados 

eram descontextualizados das suas realidades. Conforme o jovem de 19 anos, residente em 

Ijucapirama, existiam diferenças que fizeram com que ele, mesmo finalizando o 3º ano do 

Ensino Médio em uma escola urbana, tenha optado por participar da educação oferecida pela 

CFRVJ: “aprendi muitas coisas, a gente começa a ter uma visão diferente pra trabalhar, [...], 

ano que vem começo a aplicar meu projeto de vida que é sobre piscicultura e também 

apicultura” (ZIMMERMANN, 2014, p.103). 
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Importante refletirmos acerca desta questão visto que, não é comum nessa idade, um 

jovem fazer a opção de estudar em duas escolas ao mesmo tempo, ainda mais quando uma delas 

não certifica o tempo de escolarização, mas tão somente a aprendizagem em conhecimentos da 

agricultura. Nota-se que, embora a CFRVJ não emitisse certificação quanto ao nível de 

escolarização formal, o fato de oferecer uma dinâmica diferenciada em tempos e espaços 

próprios de aprendizagem, além de recursos pedagógicos que propiciam um percurso dividido 

em atividades teóricas e práticas, foi o motivo principal destacado para a participação dos 

alternantes. Outro fator preponderante foi que os conhecimentos a serem desenvolvidos eram 

organizados pelos jovens, famílias e gestão pedagógica da CFR, o que consistia em efetiva 

participação, com maior responsabilidade por parte de todos os envolvidos. 

Na dinâmica da Pedagogia da Alternância, para que cada jovem desenvolva o seu 

Projeto de Vida, faz-se necessário aprofundar conhecimentos específicos do tema do projeto de 

maneira individualizada, o que exige dos monitores e apoiadores pedagógicos um olhar atento 

ao nível de desenvolvimento intelectual de cada um, que dê conta de articular os conhecimentos 

de formação geral e formação técnica em suas múltiplas dimensões (sociais, intelectuais, 

culturais, políticas, econômicas). Conforme um jovem da primeira turma, “aqui na Casa os 

monitores buscam professores do IFF, da Universidade, da Emater, do Sindicato, sempre com 

gente de fora,eles vem nos orientar, dar palestras e nos ensinar” (ZIMMERMANN, 2014, p. 

104). 

A Associação Regional das Casas Familiares Rurais, Sul do Brasil–ARCAFAR/SUL, 

entidade de apoio pedagógico das CFRs, também foi fundamental para a constituição da escola. 

Além de participar e atender a todos os chamados do coletivo, atuou na formação inicial e 

continuada dos monitores e demais gestores da instituição. As Casas Familiares Rurais têm uma 

preocupação com a formação continuada e permanente, realizada de forma sistemática, tanto 

internamente para o pessoal de cada Casa, quanto de maneira mais abrangente, envolvendo os 

integrantes das sete instituições do estado do Rio Grande do Sul. Sua proposta é dinâmica e 

objetiva uma formação omnilateral, ou seja, um processo educativo que considera as dimensões 

da vida humana em sua totalidade (FRIGOTTO, 2012). 

Neste sentido, a CFRVJ, por compreender e integrar família, comunidade e diversas 

instituições sociais nas discussões que envolviam a questão agrária, foi se constituindo como 

um espaço de Educação do Campo e, assim, conduzindo à materialização das expectativas dos 
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jovens e das famílias vinculadas. A monitora, de 41 anos, três filhos, professora, moradora na 

cidade de Jaguari, salientava: “A Educação do Campo deve fazer com que eles possam escolher 

ficar ou não, mas por escolha própria, por consciência.” Ela ressalta que abandonou o campo e 

ficou 16 anos em um centro maior, incentivada pelos pais, que, na época, entendiam a vida no 

meio rural como difícil, trabalhosa, comungavam a ideia do urbano como lugar de 

possibilidades. Na época em foi realizada a pesquisa cursava uma Licenciatura em Ciência da 

Natureza do Campo, no Instituto Federal Farroupilha, campus Jaguari. Além da atuação na 

escola, estudava e trabalhava em casa e em grupos da igreja. Afirmava que, na CFRVJ, “meu 

papel é de monitora, professora, mãe, tudo um pouco, conselheira, porque a gente tem que 

trabalhar um todo. [...] Faz quatro meses que eu estou aqui. [...] Minha formação é em 

Pedagogia, mas continuo meus estudos agora mais voltados à Educação do Campo” 

(ZIMMERMANN, 2014, p. 110). 

Ressaltamos que o desenvolvimento do trabalho requerido pela Pedagogia da 

Alternância, em tempos, espaços e saberes alternados e complementares de aprendizagem, 

exige um amplo e permanente estudo por parte dos formadores e monitores, na coordenação 

das discussões sobre quais conhecimentos, quais leituras e atividades são importantes, como 

orientar as famílias e jovens nas alternâncias, como intervir nas divergências entre pais e filhos. 

Conforme a monitora, a aprendizagem que ocorre coletivamente proporciona crescimento 

cognitivo tanto ao jovem, que se sente mais seguro em participar e solucionar os problemas 

cotidianos da produção de sua família, quanto aos monitores, que constroem outras percepções 

em relação à educação e aos diversos aspectos que permeiam a vida do campo. 

Do ponto de vista das mudanças de atitudes, destacam-se aspectos relacionados à 

cooperação e ao diálogo em casa e na CFR. “Observo que eles estão felizes por seus filhos 

estarem aqui, estão alegres porque eles percebem as mudanças nos filhos, até nas escolas os 

filhos são bastante elogiados, eles dizem isso, então a Casa gera uma repercussão na 

comunidade”, dizia a governanta (ZIMMERMANN, 2014, p. 110). A governanta era 

agricultora, com dois filhos, associada do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Entre suas 

atividades na CFR, fazia as refeições, a limpeza, organizava o cardápio e fazia compras quando 

necessário, além de orientar as equipes da limpeza dentro e fora da escola. Ao falar da proposta 

da Pedagogia da Alternância, afirmou que gostaria que seus filhos tivessem tido a oportunidade 
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de passar por esta formação, já que um de seus filhos cursou Técnico em Agropecuária porque 

gosta do meio rural. 

Do ponto de vista pedagógico, a instituição mais envolvida foi, e continua sendo, o 

IFFar/SVS. Além de “apresentar” a ideia da CFR à região, continua atuante no projeto de ensino 

médio para a continuidade da escola, desenvolve projetos de pesquisa e de extensão, mediante 

os quais presta assessoria pedagógica, e também cede professores e técnicos que trabalham 

desenvolvendo cursos e oficinas sobre os diversos assuntos trabalhados no Plano de Formação 

da CFRVJ.  

Outra instituição ativa e apoiadora é a Emater/RS, tanto no período de sensibilização 

e divulgação, quanto nas atividades formativas propriamente ditas. Conforme a representante 

da instituição, sua atuação, além de coadunar-se com a proposta institucional, deve-se à 

identificação com a juventude rural, porque foi uma jovem agricultora, viveu no meio rural até 

os 20 anos e viu na Casa Familiar Rural um instrumento para “fomentar a sucessão rural, a 

permanência do jovem no meio rural” (ZIMMERMANN, 2014, p. 112). Seu trabalho em 

relação à Casa consiste em organizar material, cursos, oficinas, materiais impressos, algum tipo 

de palestra que seja de interesse, articular a participação dos jovens em eventos, divulgar os 

trabalhos feitos por eles. A Emater/RS é um instrumento do Estado, que objetiva implementar 

as políticas públicas voltadas à agricultura familiar, por meio de assistência técnica e extensão 

rural. 

 O Sindicato dos Trabalhadores Rurais – STR também tem participado desde o início e 

se empenhado com a constituição da CFRVJ, em conformidade com o objetivo da Federação 

dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul – FETAG/RS (2019), qual seja: 

promover “atividades internas na educação informal e popular, mas também propondo políticas 

públicas no sentido de contemplar as demandas oriundas dos/as trabalhadores/as rurais”. A 

principal atuação foi do STR do município de Mata. O STR de Jaguariparticipou mais 

intensamente no início do processo, em 2010.  

A Prefeitura de Jaguari se empenhou em constituir a CFRVJ, especialmente cedendo 

o espaço físico, instalando a infraestrutura básica e financiando parte dos gastos mensais. Seus 

representantes que atuaram no início já não fazem mais parte do grupo que continua, os cargos 

são rotativos, as funções são modificadas, e as prioridades também. Configuram-se dificuldades 
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burocráticas, mas também político-ideológicas, as quais têm acarretado dificuldades financeiras 

e administrativas para a Associação e para a continuidade da escola. 

Quanto às famílias dos jovens, o desafio maior verbalizado nas conversas está 

relacionado à sucessão e à própria reprodução da vida no campo: “A minha preocupação maior 

é manter a agricultura. Para que meus filhos tenham condições de dar continuidade, porque hoje 

o que a gente produzir no campo tem procura.” (ZIMMERMANN, 2014, p. 115). 

Já o presidente da Associação chamava à atenção sobre a formação, reconhecendo a 

questão do conhecimento, de uma “qualificação” que seja capaz de gerar renda associada à 

melhoria das condições de vida e de trabalho. Salientava que sua família tem três hectares de 

terra onde produz alimentos para subsistência sendo que a renda maior é fruto da apicultura, o 

que faz com que parte da família tenha que se deslocar para outros municípios, em locais 

arrendados para a coleta do mel. 

As reuniões e encontros que ocorriam entre os jovens e a Associação em cada início 

ou final do Tempo Escola possibilitavam discussões sobre o funcionamento, a gestão, o 

compartilhamento dos alimentos (cada jovem trazia alimentos para serem consumidos 

coletivamente durante a semana), a troca de saberes, a definição e organização das atividades 

da próxima alternância, mas também uma retomada dos acontecimentos da semana, como foi 

o comprometimento com as questões que envolvem o cotidiano da CFR. Aspectos da 

convivência, da corresponsabilização, da dialogicidade e da amizade se tornam a essência da 

formação por alternância. 

O internato tem um papel fundamental na formação por alternância. Na semana de 

convívio na escola, o coletivo CFRVJ desenvolvia as atividades cotidianas em equipes: da 

limpeza, da cozinha, da espiritualidade (internas) e externa. Os grupos de trabalho eram 

organizados por alternância, conforme salientado nas diversas falas dos jovens: “uma vez fica 

na cozinha, outra na limpeza, na horta só que vai todo mundo, no pátio”, “tem equipes para o 

serviço interno e externo”, “todo mundo trabalha junto”, “todos se ajudam”. Sobre como 

adquiriram o conhecimento para os seus trabalhos do dia a dia, relatam: “dos avós e vem vindo 

de geração a geração”, além de cursos dos quais os pais participam quando oferecidos na 

comunidade. O fato de ficar uma semana na CFR e duas em suas moradias é um fator que 

favorece a participação, como também a necessidade do conhecimento técnico-científico 
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aprendido em Tempo Escola, imediatamente praticado em Tempo Comunidade, e de coisas 

novas e que digam respeito a suas realidades. (GIMONET, 2007). 

As famílias dos jovens entrevistados (ZIMMERMANN, 2014) têm em média dois 

filhos, alguns moravam com ou próximo aos avós, o que os mantém em convívio diário, além 

da cooperação nas lidas e/ou trabalho cotidianos, sendo que os pais, em sua maioria, contam 

com a ajuda do STR e da Emater. Alguns dos pais participavam da comunidade como 

lideranças, presidente da igreja, do Centro Tradicionalista Gaúcho - CTG, tesoureiro do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais – STR. 

No período da pesquisa, todos enfatizaram as ideias que estavam sendo organizadas 

em seus Projetos de Vida (ou Projetos Profissionais). No ano seguinte seriam desenvolvidos 

em suas moradias/propriedades ou na comunidade. Alguns projetos já estavam em andamento. 

Os participantes relatavam que começaram a participar mais ativamente dos trabalhos 

familiares, sentindo-se mais valorizados em casa, além de perceberem mudanças na maneira de 

ver o mundo, nas relações com os outros e nos valores de convivência. Percebia-se uma 

autonomia no modo de exprimir-se de cada jovem, consoante ao pensamento de Freire (2005) 

quando afirma que os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. 

A partir das vozes apresentadas, ressaltam-se as relações essenciais e existenciais 

presentes no movimento. Como afirma Raffestin (1993, p. 181), “o modo de produção 

capitalista procura assegurar a fluidez dos elementos que utiliza, manipula e combina”. Nesse 

sentido, é por intermédio dos protestos, das mobilizações, das discussões que se (re)cria a 

vontade de afirmar a necessidade de mudar, de transformar-se com os outros, com os locais, 

com o trabalho e com o espaço-tempo, os quais sofrem os mesmos desígnios do poder 

dominante. “Retomar o poder pela base por meio do cotidiano [...] trata-se de redescobrir, para 

as coletividades, malhas concretas, que se oponham às malhas abstratas propostas pelo Estado” 

(ZIMMERMANN, 2014, p. 185). 

A Casa Familiar Rural do Vale do Jaguari é um espaço social em construção, uma 

territorialidade que está se constituindo pela participação ativa e coletiva, em relações com 

outras territorialidades. Mais que isso, fundamentalmente, constitui-se numa prática educativa 

transformadora, que, ao integrar educação e trabalho, possibilita transformações imediatas e 

concretas na vida dos jovens e de suas famílias no e do campo. 
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Considerações finais 

Compreendemos que a Educação do Campo é fruto da ação coletiva dos movimentos 

sociais, pois os camponeses sempre estiveram excluídos do processo educacional formal. Nesse 

sentido, a luta pela criação e manutenção da Casa Familiar Rural do Vale do Jaguari se constitui 

como um movimento de resistência dos sujeitos do campo em busca de uma educação que 

atenda às suas necessidades. 

Contudo, a consolidação/manutenção da CFRVJ depende da continuidade da 

mobilização social e, neste movimento, de uma organização social camponesa tal que consiga 

fazer resistência frente ao projeto mais amplo de sociedade, de educação, de modelo de 

agricultura e de desenvolvimento do campo. Em sua trajetória histórica, este enfrentamento 

passa por outras formas de luta, capazes de mostrar para o país, e para o mundo globalizado, 

outra lógica de produção da vida, o projeto de sociedade sustentável que compreende a 

Educação do Campo. 

Entre estas formas de luta está a mais efetiva e necessária, que é a consciência de classe 

camponesa comprometida com a produção de alimentos bons e saudáveis para todos, baseada 

em uma concepção contra-hegemônica, de soberania alimentar, que tem como princípios 

fundamentais a agroecologia, o respeito aos recursos e aos ciclos da natureza e da vida. Estes 

princípios deverão fazer parte não só do movimento em questão, mas, em especial, do Projeto 

Político Pedagógico que estruturará o curso de Ensino Médio da Casa Familiar Rural do Vale 

do Jaguari, em sua continuidade. 
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O ENSINO DE GEOGRAFIA NA AFIRMAÇÃO DO LUGAR: reflexões a partir da 

prática pedagógica em uma escola ribeirinha da Amazônia. 

 

Sammya Cindy de Oliveira Neves Pereira 

Resumo: 

É necessário, poríamos até mesmo, dizer, urgente, encontrar lugar para as discussões dos 

desafios educacionais na realidade da Amazônia ribeirinha. O termo “lugar”, neste parágrafo, 

é aqui empregado para causar inquietações: que lugar a realidade ribeirinha e seus diversos 

obstáculos e perspectivas estão ocupando nas pautas das políticas educacionais para o 

reconhecimento de seus valores, saberes, práticas, direito de permanência, inclusão? Umas das 

possíveis respostas para essa questão denomina-se “Educação do Campo”. Há muito que se 

discutir sobre o fenômeno da Educação do campo, no entanto, trazer essa discussão para os 

diversos campos (in) existentes na Amazônia, como a realidade ribeirinha, é ainda mais 

complexo, pois nos requer olhar para realidades bem próximas e ao mesmo tempo distantes, 

ocultas, invisibilizadas, seja por uma questão de falta de conhecimento das particularidades 

numerosas da região ou até mesmo pela falta de tensão/pressão (Caldart, 2009), das 

comunidades “separadas” pelos rios. A geografia como ciência de análise das relações homem- 

meio, através de suas categorias, propõe-se em seus diversos campos de atuação, direcionar 

caminhos para compreensão do espaço e suas contradições. O ensino de Geografia é um 

elemento essencial no currículo da educação básica epermeia por várias reflexões quanto as 

suas práticas e os métodos utilizados, dentre elas podemos destacar a busca por um ensino cada 

vez mais próximo a realidade sócioespacial dos alunos, ou seja, uma aproximação das vivências 

e do cotidiano dos estudantes, como ponto de partida. Sendo assim, esta pesquisa busca 

investigar e compreender de que forma a educação do campo e o ensino de geografia estão 

alicerçados em práticas pedagógicas que levem em consideração a necessidade dos sujeitos em 

colocar-se no espaço, em movimento e buscando por um chão onde se percebam e percebam o 

mundo circundante? O ensino de geografia, seu currículo e o PPP (Projeto Político Pedagógico) 

da escola estão alinhados aos princípios de educação do campo? A prática docente 

(principalmente no que concerne a geografia) está contribuindo para a afirmação do lugar? 

Dada a grande pluralidade que envolve o ambiente escolar, o foco desse estudo será no ensino 
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de geografia- dentro do contexto de uma escola do campo ribeirinho- sem contudo, 

desconsiderar a importância da constante inter-relação entre outros saberes científicos. Como 

recorte temporal, propõe-se fazer uma análise desde a vigência do Decreto nº 7.352, de 4 de 

novembro de 2010 até os dias atuais. No que concerne ao ensino, um dos conceitos geográficos 

que provavelmente terão mais relação com o cotidiano dos alunos e que mais os intrigarão é o 

entendimento do lugar, dada sua conexão com seu espaço de vivência e suas primeiras 

percepções geográficas de mundo. De acordo com (CARLOS, 2007, p.20), “o lugar é o mundo 

do vivido, é onde se formulam os problemas da produção no sentido amplo, isto é, onde é 

produzido a existência social dos seres humanos”. O conceito de lugar sempre esteve presente 

na análise geográfica, sofrendo amplas considerações em diferentes épocas. Por muito tempo, 

a Geografia tratou o lugar como uma expressão do espaço geográfico sob uma dimensão pontual 

(localização espacial absoluta). Para ultrapassar esta ideia, a discussão de lugar tem sido 

realizada duas acepções: lugar de experiência, e lugar de singularidade. O lugar como 

experiência caracteriza-se principalmente pela valorização das relações de afetividade 

desenvolvidas pelos indivíduos em relação ao ambiente. Nesta linha de raciocínio, o lugar é 

resultado de significados construídos pela experiência, ou seja, trata-se de referenciais afetivos 

desenvolvidos ao longo da vida do ser humano. Na perspectiva de lugar e singularidade, o lugar 

é resultante, de um lado, de características históricas e culturais inerentes ao processo de 

formação, e de outro, da expressão da globalidade. Para Carlos (2007, p. 16), “ o lugar se 

apresenta como ponto de articulação entre a mundialidade em constituição e o local enquanto 

especificidade concreta, enquanto momento”. A concepção de lugar, sob este ponto de vista, 

possui uma dimensão histórica que está relacionada com a prática cotidiana, sendo que o lugar 

surge do plano vivido. A dinâmica das escolas ribeirinhas em uma dialética instável apresenta 

caminhos tanto para compreensão do próprio lugar, indo na contramão dos documentos e 

políticas educativas nacionais; quanto pode ser a negação do próprio lugar, reproduzindo na 

escala geográfica local o que tende a acontecer ao nível nacional, uma lógica urbanocêntrica. 

A Região Amazônica é herdeira de uma tradição histórica que a coloca como um território de 

intensa valorização dos seus recursos naturais e ignora a história dos sujeitos amazônidas, seu 

modo de vida, suas expectativas sobre o lugar que vivem, que se percebem. Toda essa lógica 

histórica e excludente implica os resultados negativos sobre a região em termos educacionais 

justamente por não considerar as particularidades dos sujeitos desse espaço. Para Caldart (2009, 

p.38), “a Educação do campo toma posição, age, desde uma particularidade e não abandona a 
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perspectiva da universalidade, mas disputa sua inclusão nela (seja na discussão da educação ou 

de projeto de sociedade)”, logo, é necessário compreender de que forma atuação da geografia- 

bem como a própria educação do campo- em espaço escolar está contribuindo para que essa 

lógica de inclusão do seu lugar no mundo seja construída. Sendo assim, torna-se pertinente a 

investigação e análise sobre o papel do ensino de geografia no contexto aqui proposto. É 

fundamental pensar uma geografia dos lugares na busca pela afirmação da diversidade dos 

modos de vida e resistência. Garantir o direito desses sujeitos de viverem o seu lugar, se 

perceberem nele e perceberem o mundo circundante é um dos grandes desafios para 

consolidação dos princípios da educação do campo. REFERÊNCIAS Bento, M. A. da S. et al. 

A educação na região norte: apontamentos iniciais. Amazôn., Rev. Antropol. (Online) 5 (1): 

140-175, 2013. BRASIL. Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

campo. Resolução CNE/ CEB Nº 1, de 3 de Abril de 2002.__________Decreto nº 7.352, de 04 

de novembro de 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/decreto/d7352.htmCALDART. R.S. Educação do Campo: notas para uma análise 

de percurso. Trab. Educ. Saúde, Rio de Janeiro, v. 7 n. 1, p. 35-64,mar./jun.2009. CARLOS, 

A.F.A. O lugar no/do mundo. São Paulo: Labur Edições, 2007. HOLZER, W. Mundo e Lugar. 

Ensaio de Geografia Fenomenológica. In: MARANDOLA Jr., E.; HOLZER, W.; OLIVEIRA, 

L. (Org.). Qual o Espaço do Lugar? São Paulo: Perspectiva, 2012. p. 281-304.IBGE. Panorama 

da cidade de Cametá/Pará. 2017. https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/cameta/panorama. 

Acesso em: 04/04/2019. MARANDOLA Jr., E. Lugar enquanto Circunstancialidade. In: 

MARANDOLA Jr., E.; HOLZER, W.; OLIVEIRA, L. (Org.). Qual o Espaço do Lugar? São 

Paulo: Perspectiva, 2012. p. 227-248.OLIVEIRA, J.S. B. de. Os ribeirinhos da Amazônia: das 

práticas em curso à educação escolar. Revista de ciências da educação. UNISAL, Americana, 

SP, ano XVII no 32 p. 73-95 jan./jun. 2015. PANTOJA, W. W. R. Educação do Campo à beira 

da “Faixa”: A (in)existência do lugar como espacialização do fenômeno. GeoTextos, vol. 11, 

n. 2, dezembro 2015. W. Pantoja. 221-248 
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Resumo 

 

O objetivo deste artigo foi analisar os rebatimentos que a população camponesa, residente no município de São 
Domingos na Mesorregião do Agreste de Sergipe, sofre com os fechamentos das escolas situadas na zona rural e 
seus desdobramentos no modo de ser/estar no campo. Dessa forma, descortinar o discurso do projeto dominante 
do capital foi imprescindível para revelar a condição camponesa, enquanto meio de vida, resistência e persistência, 
fora do que propõe o fundamento da ideologia capitalista. Com base em leituras de pesquisas e artigos, 
depoimentos de jovens e trabalho de campo, verificou-se que Estado, políticas educacionais e os desdobramentos 
do avanço do capital no campo recriam e definem a educação no campo para atender os interesses da ideologia 
capitalista e da acumulação e não para construir espaços de resistências e da permanência dos valores do campo. 
Mesmo que as relações de exclusão se ampliem através de discursos falaciosos do domínio do capital, há a 
necessidade de permanência do campesinato e uma educação do/no campo, como forma de valorizar e resistir na 
terra a partir de uma aprendizagem voltada para as lutas e construções históricas, na garantia da terra de trabalho, 
buscando contrapor os discursos que pregam os valores da sociedade moderna, urbana, individualizada, avançada 
tecnologicamente como único meio de vida universal. Ao fechar as escolas, o capital suprime a reprodução do 
espaço de pensar/estar/permanecer no campo, de fortalecimento do campesinato e demais movimentos sociais. 

Palavras-chave: Educação do/no campo; Fechamento de escolas rurais; Negação do ser camponês. 

 

1. Introdução 

As mudanças nas formas de reprodução social do capital em sua totalidade, após a crise 

de 1970, têm imposto um reordenamento territorial do trabalho no campo e na cidade. Os 

processos de acumulação flexível difundem uma ideologia adequada às necessidades do 

mercado e garantidora da dissipação das formas de resistência e autonomia frente a este projeto 

hegemônico. Isto envolve, por exemplo, desde a criminalização de movimentos sociais, 

 
1Graduando em Geografia, na Universidade Federal de Sergipe (DGEI/UFS). Membro do Programa de Educação 
Tutorial (PET/FNDE), coordenado pelo Professor Dr. José Hunaldo Lima. E-mail: o-fernan_do@hotmail.com 
2Graduanda em Geografia, na Universidade Federal de Sergipe (DGEI/UFS). Membro do Programa de Educação 
Tutorial (PET/FNDE), coordenado pelo Professor Dr. José Hunaldo Lima. E-mail: mara21iris@gmail.com 
3Profa. Dra. de Graduação e Pós-Graduação em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe 
(PPGEO/UFS/CNPq). Pesquisadora e líder no Grupo de Pesquisa “Relação Sociedade-Natureza e Produção do 
Espaço Geográfico” (PROGEO) e no Laboratório de Estudos Territoriais (LATER). E-mail: 
josefalisufs@gmail.com 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 14 – Educação do/no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

7639 
 

desmonte de políticas voltadas à permanência no campo, bem como o avanço da precariedade 

e manutenção das escolas do campo brasileiro. 

No campo brasileiro, a luta histórica de movimentos sociais, como o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), promoveu a construção de uma educação voltada para 

a crítica das desigualdades, que luta pela Reforma Agrária como manutenção da vida social do 

campesinato brasileiro, possuidora de uma lógica que difere da que está presente nas escolas 

das cidades. Mesmo assim, mostram Carvalho e Sérgio (2017), que ocorre o estímulo crescente 

dos estudos nas cidades em detrimento do campo, sob o discurso de que as escolas no campo 

são inviáveis e custosas. A política de nucleação aparece para reorganizar a rede de ensino 

municipal através do fechamento de escolas de povoados com menor número de alunos e 

instalação de escolas-polos que os recebem. Os alunos são deslocados de suas comunidades de 

origem sob o discurso de busca de melhoria da qualidade do ensino, o que afeta a construção 

de uma educação no campo/para o campo, como espaço de permanência e reprodução da vida 

sob uma ótica diferenciada da que propõe o mercado. 

Essa nucleação, direciona os alunos do campo para a cidade promovendo uma 

destituição do direito a uma educação diferenciada para o campesinato. É nesta realidade que 

se enquadra o município de São Domingos, localizado na Mesorregião do Agreste Sergipano, 

com uma população equivalente a um pouco mais de 11 mil habitantes, segundo projeção do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Nos últimos anos, muitas escolas que 

estão situadas nas zonas rurais/campo do município estão sendo fechadas e abandonadas, 

expressando uma ofensiva à educação voltada para o camponês e ao campesinato. 

A partir dos anos 2000 até os dias atuais foram fechadas oito escolas, sendo que sete 

encontram-se situadas nas zonas rurais do município, e mais quatro escolas rurais correm o 

risco de serem fechadas, tanto de ensino infantil quanto do fundamental e encontram-se em 

total estado de calamidade pública. Segundo o INEP/Censo Escolar (2019), o município possuía 

dezesseis escolas rurais, retirando as escolas fechadas, somam-se nove. A maioria desses 

estabelecimentos de ensino, que são assegurados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Básica – LDB, primeira versão em 1961(BRASIL, 1996), deveriam se constituir espaços de 

construção do conhecimento em um sentido plural e crítico, e, portanto, imprescindíveis para a 

formação humana. 
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O principal meio de sobrevivência da população do campo, no município, é o cultivo da 

mandioca, a produção da farinha de mandioca e a atividade pecuária, os quais fazem a 

população permanecer no campo, tendo em vista a renda retirada dessas atividades para o 

sustento das famílias. Com a disseminação de um discurso pautado no moderno capitalista, que 

impõe a cidade como espaço de progresso, em contraposição ao campo, como o arcaico, nota-

se que a reprodução da população que sobrevive do trabalho camponês vem reduzindo, 

sobretudo os jovens, que diante das dificuldades enfrentadas acompanham as estatísticas da 

mobilidade do trabalho para outras cidades e municípios. A presença das escolas do campo 

fortalece os laços de existência na terra e com a terra, garantindo um modo de vida pautado em 

valores diferenciados do discurso modernizante.  

Desse modo, o fechamento das escolas, sob o discurso de ‘nucleação’, implica na 

destituição das relações estabelecidas enquanto condição camponesa, supostamente integrando 

o aluno do campo à cidade. Isto porque, as falas desses sujeitos, jovens de faixa etária entre sete 

e dezoito anos apontam para a negação do ser/estar no campo como condição humana de 

permanência e resistência – o declarar ser camponês ainda se torna (des) razão para a exclusão. 

A culpa recai como um fardo, pois a ilusão urbano-moderna se dissolve a partir do momento 

em que para se inserirem, necessitam negar-se como sujeitos do campo. 

Diante disso, a presente pesquisa tem como objetivo analisar quais são as consequências 

que a população camponesa sofre com os fechamentos destas escolas. Busca-se também 

compreender o preconceito e a negação do ser e estar no campo, presente nas falas dos jovens 

alunos da rede básica de ensino e demais sujeitos moradores do município. 

Neste sentido, a Constituição Federal de 1988 prevê no art. 211 que é “[...] a 

responsabilidade da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios em regime de 

colaboração, garantindo uma educação de qualidade” (BRASIL, 1988), a qual se destina à 

população do campo, pois a educação é um direito de todos e dever do Estado (BRASIL, 1988, 

Art. 205). Portanto, o presente artigo reafirma o compromisso de se contrapor ao fechamento 

das escolas rurais. 

2. A importância de uma educação/escola voltada para a população do campo 

A escola possui uma função social que se baseia na sociabilização dos saberes 

acumulados e os processos de produção dos conhecimentos pelos homens ao longo da história. 
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Ela também é um espaço de formação social e política dos sujeitos, portanto, para aqueles que 

vivem no campo, é também um espaço de luta e resistência. Além disso, a escola, quando 

articulada à comunidade, na especificidade do campo, constitui-se em local de formação que 

não nega a identidade camponesa atrelada a terra e que se contrapõe aos discursos falseados de 

modernidade capitalista. No chão que pisam, no ir e vir de casa para a escola fortalece a 

indissociabilidade entre o conhecimento e a cultura das crianças, jovens e adultos. Como 

defendem Arroyo et. al.(2011): 

 

A escola pode ser um lugar privilegiado de formação, de conhecimento e cultura, 
valores e identidades das crianças, jovens e adultos. Não para fechar-lhes horizontes, 
mas para abri-los ao mundo desde o campo, ou desde o chão em que pisam. Desde 
suas vivências, sua identidade, valores e culturas, abrir-se ao que há de mais humano 
e avançado no mundo (ARROYO, CALDART, MOLINA, 2011, p. 14).  

 

Todavia, as escolas rurais foram criadas como instrumentos de difusão de uma 

pedagogia a serviço do capital para a população do campo, que por sua vez, traz uma pedagogia 

que é a mesma aplicada nas escolas urbanas. Ou seja, essas escolas rurais emergem com intuito 

de diminuir os baixos índices de alfabetização da população do campo, porém, com uma 

pedagogia que se vincula às políticas públicas oficiais, organizadas historicamente no Brasil 

com a ideologia de educar para que o atraso pudesse ser superado, e fazendo com que o homem 

fosse fixado no campo sem ao menos indagar as origens das contradições e desigualdades 

apresentadas no meio onde eles vivem. Como bem destaca Nascimento et. al. (2016): 

 

Considerando as dimensões continentais do nosso país, que mantém parte de sua base 
de produção voltada a política econômica no campo, é comum vermos as escolas que 
funcionam nestes espaços serem organizadas e orientadas pedagogicamente por uma 
estrutura curricular pedagógica que atende a realidade urbana [...]. (NASCIMENTO, 
LIMA, 2016, p. 02). 

 

Foi a partir da Constituição Federal de 1988 e na LDB (1961), que o ensino das escolas 

rurais foi previsto na possibilidade de acesso à educação como autonomia, preparação para a 

vida social e constituição/fortalecimento da comunidade escolar com o contexto em que os 

alunos estão inseridos. Neste ínterim, temas como: o trabalho camponês, a importância do 

povoado na formação de saberes e fazeres para os alunos e a adequação do calendário escolar 
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aos períodos de colheita e plantio foram contrapostos para afirmarem a cidade como único lugar 

de aprendizagem. 

Desse modo, nesse contexto Ferreira et. al. (2017) afirmam que: 

[...] a ideia do camponês não precisar de educação de qualidade; qualquer coisa 
servindo, pois para trabalhar com enxada não precisa ler nem escrever, vem 
historicamente sendo disseminado tanto na cidade como no campo. Dessa forma, a 
escola rural longe de valorizar a cultura camponesa, renega os saberes tradicionais, 
propagando a civilidade citadina; ao mesmo tempo, põe a vida do campo como 
atrasada, pobre, sem perspectiva de melhora. (FERREIRA et al, 2017, p. 4) 

 

Além disso, a projeção da cidade como única referência do conhecimento é fruto da 

necessidade de uma elite impor seus domínios, entendendo assim seu caráter parasitário em 

substituir as ideias do campo pelas ideias citadinas, que excluem a importância do campesinato 

na educação. Ainda neste raciocínio, há uma divergência de conteúdos trabalhados em escolas 

situadas na cidade com esse ensino voltado para as escolas da zona rural, impondo assim 

conhecimentos distantes da realidade desses alunos. 

Destarte é perceptível que o campo ainda é retratado como o lócus do “atraso” ou do 

“arcaico”, em razão de uma construção histórica e social da cidade como moderna e referência 

de estudo a ser seguida. Assim, renega-se a vivência camponesa disseminando ideologias 

restritas acerca da cultura dessa comunidade em que tem memórias, tradições, lutas e 

resistências em defesa de seu caráter social. 

A importância da educação focada para a população do campo, faz-se então necessária 

por compreender essas dinâmicas sociais como sentido e símbolo da vida das comunidades 

campesinas. Para isso, de acordo com Correia (2018, p. 68), é esclarecedor pois, “[...] a 

educação aparece com papel fundamental e como um dos mais poderosos meios de 

transformação da sociedade”. 

É preciso destacar que a educação do campo configura-se como fruto da luta dos 

movimentos sociais no final do século XX, que teve como protagonista o Movimento do Sem 

Terra – MST, resultando em algumas conquistas no marco legal para a educação desse espaço 

(CORREIA, 2018). Quando se fala em educação do campo, não significa em uma nova forma 

de educar, mas sim de uma educação de qualidade e gratuita, pautada no ser plural e coletivo 
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para as crianças, jovens e adultos experientes que residem nesse espaço, para que assim todos 

possam usufruir desse direito sem se prender às amarras dos preconceitos. 

Não obstante, apreende-se que, se apresenta fundamental a valorização do ser 

camponês, que tem a terra como principal meio de vida e de sobrevivência. Nessa análise, o 

contexto de educação do campo se origina no estado de Sergipe por meio de pressões de 

movimentos sociais de luta pela terra, assim como demais representantes preocupados em 

valorizar e manter esses sujeitos em seu local de reprodução que, por sua vez, reverbera no 

direito à aprendizagem, à mudança dos currículos escolares de acordo com as particularidades 

do campo como aponta Meneses (2009) ao citar Correia (2018): 

 

Em 2007, se inicia o curso de Pedagogia da Terra em Sergipe, via PRONERA, onde 
segundo registro dos dados, a matrícula inicial foi de 50 alunos vindos de 33 
assentamentos localizados em 20 municípios dos Estados de Sergipe e Alagoas. Ao 
analisar a proposta do curso para os Movimentos Sociais, Meneses (2009, p. 121) 
observou os limites da mesma na sua institucionalização, principalmente sobre as 
dificuldades para se criar um currículo diferenciado. A autora aponta que o currículo 
analisado é o mesmo do curso de Pedagogia Regular, sendo praticamente omisso na 
temática do campo, que aparece, segundo ela, apenas nos pressupostos metodológicos 
do curso. (MENESES, 2009, apud CORREIA, 2018, p. 83-84). 

 

Partindo-se dessa premissa e com base na observação no município de São Domingos, 

Sergipe, percebe-se que há ainda uma desvalorização e negação do ser e estar no campo, sendo 

disseminada em sala de aula e em outros espaços sociais. Desse modo, numa realidade que não 

diverge de outros locais, faz-se pertinente apreender os rebatimentos do fechamento das escolas 

dos povoados do município supracitado em razão da importância da educação autônoma e 

enraizada nos valores da comunidade. 

A realidade reflete a importância de uma educação emancipatória, que aponte para a 

compreensão da essência em detrimento da aparência, libertadora como direito para a classe 

trabalhadora que vive no campo. Entretanto, a figura abaixo expõe uma escola fechada com 

pessoas sem teto vivendo no prédio escolar, refletindo o abandono do poder público municipal. 

Neste sentido, é urgente uma educação do campo que possibilite rever este paradigma, 

como meio de transformação espacial, social e educacional no recorte geográfico em análise. 

Assim, a terra deve ser tratada como meio de vida, em que os camponeses têm a terra como 

meio de trabalho e de sobrevivência. Logo, os falsos discursos urbanos, que não consideram o 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 14 – Educação do/no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

7644 
 

papel de transformação social e política do local de vivência do educando, nesse caso é a 

realidade camponesa observada em territórios de disputas em Sergipe, com o destaque para o 

município de São Domingos, reverbera os reais interesses e a falácia de um projeto de negação 

humana, de ‘(des) razão’ do sujeito social, isto posto 

 

3. O fechamento de escolas rurais como legitimação da negação do ser/estar no campo em 
São Domingos – SE 

Em meados de 2005, as escolas situadas nos povoados: Tapera (ver figuras 1, 2 e 3), 

Campanha, Mangabeira, Mulugu, Saco e Periperi foram fechadas em virtude de uma política 

de esvaziamento dos alunos da Educação Básica desses povoados. Com um falso discurso de 

melhoramento de transporte público, de custos altos para a manutenção dessas escolas rurais, 

tal como a ideia de vazio do campo em relação ao número de jovens, as escolas foram sendo 

fechadas e os estudantes migraram para estudar na cidade no processo de ‘nucleação’. 

Desde muito cedo, esses alunos aprendem costumes considerados “superiores” da vida 

citadina em detrimento da vida no campo, que os leva, consequentemente a negar o campo 

como meio de vivência e do saber na formação de uma sociedade igualitária. 

Não obstante, Carvalho et. al. (2017), destacam que: 

Em Sergipe, a política de nucleação tem sido adotada de forma muito forte. De acordo 
com os professores participantes da formação do Programa Escola da Terra (2017-
2018), o processo de fechamento das escolas tem sido efetivado sem levar em 
consideração os anseios das entidades, dos movimentos sociais e das comunidades 
onde as escolas estavam localizadas. (CARVALHO, SERGIO, 2017, p. 124) 

O processo de nucleação, torna-se um meio de camuflar uma falsa política de melhores 

condições de ensino na cidade, negando a educação no campo e contribuindo para o 

enfraquecimento identitário dessa população. Como estratégia para legitimar o discurso da 

cidade como sinônimo de “novo” ou “moderna”, esse processo se espacializa e se materializa 

na realidade como afrontamento às comunidades camponesas, acostumadas com o ensino nas 

escolas que foram fechadas. De forma ilegítima, ou seja, sem o consentimento por parte dessas 

famílias da localidade, essa ofensiva se instalou gerando grandes impactos socioeducativos, tal 

como o distanciamento da realidade camponesa. 

Figura 1 – Fechamento de escola do campo: atual situação no município de São Domingos – SE 
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Fonte: MENESES, Joice Andrade, 2019 

 Figura 2 – Atual situação de escola do campo fechada no município de São Domingos – 
SE 

 

Fonte: SANTOS, Cristina Paixão dos, 2019 

Figura 3 – Antes escola hoje moradia: um retrato da realidade em povoado do município de São 
Domingos – SE 

 

Fonte: MENESES, Joice Andrade, 2019 
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As escolas que foram fechadas, hoje se encontram em uma verdadeira situação de 

calamidade pública, abandonadas e algumas delas servindo de moradia (ver figura 3) para 

famílias que não tem onde morar, o que expressa uma contradição acerca da falácia do campo 

como local de atraso. É uma realidade que perpassa na vida desses jovens, que acreditam numa 

falsa concepção de inferioridade refletida em diversas formas de preconceitos e negações. A 

partir desses preconceitos, as crianças abstraem rótulos do ser “tabaréu”, advindos “da roça” e 

dentre outros termos pejorativos, que as fazem ter vergonha de suas origens, como é explícito 

nas falas carregadas por estes jovens dos povoados. 

Outrossim, bastou o fechamento da primeira escola rural no município para que outras 

escolas fossem fechadas com a mesma justificativa de esvaziamento por falta de alunos. Nessa 

circunstância, quatro escolas encontravam-se na mesma situação, ou seja, podendo ser fechadas 

simbolizando o avanço desse problema alarmante. Para que isso não acontecesse, criaram a 

alternativa de transformar essas escolas em creches de ensino integral, como se observou 

durante o trabalho de campo. Entretanto, essa alternativa não soluciona a problemática dos 

fechamentos das escolas do campo, mas reconfiguram esses espaços para outras finalidades. 

 Assim, segundo relato do jovem G. C. S. (2019), residente em um dos povoados que 

tiveram as escolas fechadas: 

Então e aí o Tribunal de Contas ele tava querendo que fechasse, porque tinha umas 
escolas tinha perto de 20 alunos funcionando, não vale a pena pra manter professor e 
a equipe toda... E aí inventou isso de colocar creche de ensino integral, foi na 
Francisco naquela lá do sítio, na da Mangabeira, Eduardo, na Valdomiro aquela lá da 
avenida lá na pista, e tem essa da Serra também que tá com 23 alunos agora esse ano, 
aí tem essas 4 na berlinda. 

 

 Pode-se apontar também que esses jovens recrutados para estudar na cidade não desejam 

voltar mais para o campo, estão sempre à procura de trabalho na cidade e até mesmo em outras 

áreas urbanas, por considerar o trabalho com a terra algo que não condiz com a visão de mundo 

moderno. Com isso, observa-se que o trabalho que é desenvolvido e passado de geração em 

geração pelas famílias da localidade está sendo abandonado, devido à incorporação do discurso 

de ‘atraso’ e do ‘vazio’ do campo, desvalorizando o trabalho na terra e ainda pela ausência de 

condições materiais de reprodução no campo, seja a falta de terra ou a de condições de 

reprodução. 
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Essa realidade repercute na retirada desses jovens de seus locais de origem e de sua 

educação singular. Os trabalhadores criam a expectativa de uma realidade melhor para a 

educação e o trabalho na cidade, mas deparam-se com outra realidade, o desemprego, e as 

diferentes formas de exploração no mundo do trabalho, assim como a ampliação do 

individualismo, fazendo com que o filho do trabalhador camponês renegue a sua própria 

identidade numa totalidade de contradições, haja vista que a cidade não é o único espaço 

garantidor da empregabilidade como é idealizado pelos discursos dominantes. 

 Para  Correia (2018): 

A dívida que o Brasil tem com sua população camponesa perpassa também pelo 
contínuo descaso para com ela ao longo de sua história, onde sempre aparece colocada 
em segundo plano em comparação com as práticas e políticas voltadas para a educação 
nas cidades, resultando em uma realidade de precariedade estrutural, e de qualificação 
no ensino. (CORREIA, 2018, p. 15) 

 

 Por isso, é importante frisar a urgência de uma educação que emancipe o homem do 

campo, como expressão desses indivíduos do município estudado, a fim de contribuir com  sua 

autoafirmação.  

4. Considerações Finais 

Compreender os desafios impostos para a população camponesa no que se refere à 

educação do/no campo, impõe buscar na consciência do ser camponês a sua história de luta. Na 

essência, a escola do campo não se torna somente um lugar de formação educacional, mas de 

fortalecimento do significado de campesinato, pois as relações estabelecidas no povoado são 

repercutidas no ambiente escolar. 

Dessa maneira, considerar o fechamento das escolas, sob um discurso vazio de 

‘nucleação’ em que a cidade é o espaço privilegiado, implica na negação das relações 

construídas pelos camponeses, supostamente incluindo o aluno do campo na cidade e amplia 

os discursos preconceituosos que tentam negar a condição da terra e, por conseguinte, de serem 

filhos da terra. Ao considerar essa realidade, reflete-se a importante luta contra a ideia de que, 

esses jovens, ao saírem do campo para estudar na cidade, com o tempo poderiam não se 

reconhecer como camponeses. 
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Portanto, pensar o fechamento das escolas do campo é pensar na retirada de direitos que 

foram historicamente conquistados, é destituir o camponês de suas vestes e de suas armas para 

lutar contra as ofensivas que o subordina, expropria e o explora. 
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ENTRE NÚMEROS E PERSPECTIVAS: A EDUCAÇÃO NOS TERRITÓRIOS 

PESQUEIROS DA BAHIA 

 

Taíse dos Santos Alves 

Resumo: 

 

O estado da Bahia, possui uma população de 14.812.617 (IBGE, 2018), distribuída em um 

território que abrange múltiplas divisões, uma delas em Territórios de Identidade – essa 

regionalização é adotada para distribuição das políticas públicas pelo governo do Estado, 

incluído, principalmente, as políticas educacionais –. Neste panorama é apontado dados que 

configuram um quadro diverso, no que diz respeito a educação. Ao destacar, por exemplo, o 

índice de analfabetos, os dados apontam uma fragilidade de um tratamento específico dessa 

política pública no estado. As primeiras indagações, direcionadas neste sentido são, quem são 

esses sujeitos? Onde se encontram? Quais suas condições sociais e os que levaram a desistir 

e/ou evadir das escolas? Estas perguntas, apontam para os sujeitos de interesse deste estudo: 

os(as) pescadores(as) artesanais. De acordo com a última estatística pesqueira, publicada pelo 

extinto Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), existem cerca de 130.641 mil pescadores(as) 

artesanais cadastrados pelo Registro Geral da Pesca (RGP) (MPA, 2015). A Bahia ocupa 

atualmente o terceiro lugar na classificação geral dos estados com o maior quantitativo de 

pescadores(as) cadastrados no RGP, e o segundo da Região Nordeste, equivalendo a mais de 

12% do total cadastrado no Brasil (MPA, 2015; RIOS, 2017). Por outro lado, foram 

identificadas mais de 600 comunidades tradicionais pesqueiras, distribuídas no litoral e ao 

longo dos rios baiano, pelo MPP e o Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP). Neste sentido, 

as intenções desse trabalho é traçar um panorama do cenário educativo nos territórios 

pesqueiros da Bahia (entre os anos de 2013 a 2018), a partir dos dados estatísticos obtido nas 

plataformas do IBGE, SEI, SEC – BA, MEC, INEP, MPP e CPP, com o objetivo de 

compreender, ao passo também revelar, as condições sociais, econômico, políticas e o 

direcionamento das ações educativas no estado para os(as) pescadores(as) artesanais. Nas 

primeiras analises, os números expressam uma realidade complexa da educação nos territórios 

pesqueiros. Revelam fechamento das unidades escolares nas comunidades, alto índice de 
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analfabetismo, diminuição dos números de matricula, evasão escolar, distorção idade – série, 

dentre outras situações. Importante registrar que, as escolas situadas nas comunidades 

tradicionais pesqueiras – muitas delas aparadas pela legislação e política da Educação do 

Campo – são alvos constantes de cortes de verbas, fechamento de suas unidades, falta de 

manutenção e equipe pedagógica com formação inadequada. Se tratando da Educação do 

Campo no Brasil, dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) revelam o 

agravamento do cenário nos últimos anos. Entre 2013 e 2014, foram fechadas 4.084 escolas 

rurais, o equivalente a um corte de aproximadamente 340 instituições por mês, ou pouco mais 

de 11 por dia (CARVALHO e SERGIO, 2017). Este quadro não está alheio a realidade da 

educação brasileira nos últimos anos. Infelizmente é explicito, nas áreas urbanas, sobretudo, 

nos grandes centros urbanos nas zonas periféricas (não à toa, formada pela população negra e 

camponesa), porém nas comunidades das populações do campo, das florestas e especialmente, 

das águas, nota-se uma exclusão das políticas públicas de modo mais acentuado e violento. Por 

isso, estes povos e populações se organizam em Movimentos Sociais e suas bandeiras de lutas, 

assumem muitas frentes de atuações. Nestas frentes, a educação ganha uma centralidade, pois, 

o processo educativo é encarado como instrumento e empoderamento nos diferentes 

enfrentamentos, incluindo os conflitos por terra, território e água. É neste cenário de 

antagonismos, em especial no campo educativo, (re)afirmar as representatividades dos 

pescadores(as) artesanais, que surge a Escola das Águas. A escola permeia pela formação 

educacional/política dos pescadores(as) por uma educação que privilegie suas realidade em 

paralelo com as lutas vivenciadas nos territórios pesqueiros da Bahia, através de um processo 

educativo dialogando com um currículo que entende as subjetividades dos territórios 

pesqueiros. Assim como a Escola das Águas, outros importantes Movimentos Sociais do Brasil, 

pautam uma educação humanizadora, igualitária, popular e resinificada aos povos da terra, das 

florestas e das águas. Dentre eles e elas, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST) através da sua Escola Nacional Florestan Fernandes, por exemplo. Neste panorama, em 

termos da América Latina, uma educação pautada pelos sujeitos sociais invisibilizados, com 

base na experiência do território e suas dinâmicas resinificadas com o lugar de vivência, fazem 

parte da agenda de muitos povos nos países da América Latina, sendo que há uma diversidade 

de camponeses nestas lutas. Estes embates e debates acompanham a pauta da educação e ambos 

seguem caminhando conjuntamente. Para Fernandes e Molina (2017) essa luta é contra uma 

educação padronizada, “commoditizada”, que destrói os conhecimentos e as tecnologias dessas 
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comunidades para enquadrá-las em um modelo unilateral, calcada na lógica capitalista. Por fim, 

a Escola das Águas propõe intervir neste cenário, buscando construir uma experiência de escola 

onde o trabalho não seja contrário a formação, sendo escola e trabalho espaços de formação que 

respeita as especificidades dos pescadores(as) artesanais. Para a Escola das Águas, partindo 

dessa relação e experiência, ocorre a defesa dos territórios pesqueiros, fortalece o sentimento 

de identidade, ampliando os laços afetivos através do seu processo educativo e promove a 

juventude pesqueira, conhecer suas histórias, culturas, tradições e sua ancestralidade. 
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FORMAÇÃO DOCENTE E O PAPEL DO PROFESSOR EM ESCOLAS DO CAMPO 

 

Maria Wandeleide Galdino da Silva 

Resumo: 

 

O presente artigo é resultado de debates e pesquisas bibliográficas realizadas no grupo de 

estudos CEAT – Centro de Estudos Agrários e do Trabalho, a cerca do tema em questão. Como 

também, pela experiência adquirida como aluna no curso de licenciatura em geografia da 

Universidade Estadual da Paraíba. O campo brasileiro é um espaço onde varias relações são 

construídas ao longo do tempo. Existem famílias, comunidades, pequenos agricultores, 

indígenas, assentados, ribeirinhos, quilombolas, sem-terra, camponeses, entre outros, que 

vivem e trabalham no campo. Esses povos possuem uma raiz cultural própria, distinta do mundo 

urbano, que é identificada através das diferentes maneiras de se relacionar com o espaço e de 

se organizar seja na família, na comunidade, no trabalho, na educação. Considerando que o 

campo é um espaço em movimento, onde relações são construídas diariamente e a educação 

um direito universal a todos, o movimento por uma educação do campo defende um modelo de 

educação elaborado a partir das relações do campo, que vise o pleno desenvolvimento humano, 

de cidadania e participação ativa na dinâmica da sociedade. Educar estas pessoas para que se 

organizem e assumam a direção do seu destino. Uma educação feita pelos sujeitos do campo e 

não para os sujeitos do campo, associada às lutas pela conquista da terra e de políticas públicas 

voltadas para a melhoria das condições de vida no campo. Compreendemos que para avançar 

na luta por melhorias no campo, se torna indispensável que os sujeitos envolvidos se dediquem 

a formação e a conhecer a realidade do país, que faz da questão agrária um dos principais 

responsáveis pelas desigualdades. E quem faz a escola do campo são os próprios sujeitos 

organizados. É necessário acabar com a cultura de que pra continuar tendo acesso a escolas é 

preciso sair do campo, precisamos construir a identidade do homem do campo, incluindo a 

escola como uma das dimensões da vida social do sujeito. Se queremos novas relações de 

produção no campo, se queremos um país mais justo e com mais dignidade para todos, então 

também precisamos nos preocupar em transformar instituições históricas como a escola em 

lugares que ajudem a formar os sujeitos destas transformações (Caldart, 2000, pag. 48). Numa 
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escola do campo é preciso garantir que a realidade do educando esteja incluída, o desafiando a 

pensar em práticas que ajudem a fortalecer os valores aprendidos de sensibilidade e 

solidariedade, despertando a criatividade diante de situações difíceis e mantendo a postura 

humana de indignação diante das injustiças. Nessa perspectiva, as Instituições Públicas de 

Ensino Superior são espaços destinados a formar profissionais e especialistas nas mais variadas 

áreas de conhecimento com o objetivo de promover o desenvolvimento de nossa sociedade da 

melhor maneira possível. Dentre os mais diversos cursos temos as licenciaturas, que devem 

preparar os futuros professores para atuar contribuindo na formação humana. Mas será que o 

ensino oferecido nas universidades esta sendo suficientes para a formação plena deste 

profissional? Conforme dados do Censo Escolar de 2014 entre os 2,2 milhões de docentes que 

atuam na educação básica do país, 24% não possuem a formação adequada, este cenário 

contrasta com a meta número 15 do PNE, que prevê que todos os professores da educação 

básica tenham formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura para a 

área que irão atuar. Quando trazemos essa problemática para o Campo, a situação se torna mais 

agravante se observarmos que, além de não ter formação adequada, muitos dos professores 

atuando em escolas do campo, não tem a experiência e nem o comprometimento com a real 

situação dos sujeitos ou da comunidade. Para trabalhar em escolas do campo é necessário muito 

mais do que técnicas, é uma questão de identidade. Sendo necessário compreender a dinâmica 

existente no espaço, assim como as diferentes relações que se formam. Levar este debate para 

a universidade é uma realidade distante, porém necessária. O professor deve estar preparado 

para atuar em diferentes realidades e, neste caso, introduzir o tema da educação do campo na 

formação de docentes contribui na compreensão do individuo e na construção de uma 

identidade docente mais completa. No campo estão diferentes povos, com raízes culturais 

próprias, um jeito de viver e trabalhar diferente do mundo urbano e esses povos tem o direito a 

uma educação que atenda as suas necessidades. Queremos participar diretamente da construção 

do projeto educativo, pensar a educação enquanto ser humano, enquanto classe trabalhadora, 

enquanto sujeitos do campo, homens e mulheres que tiram da terra seu sustento. Para isso, 

precisamos reconhecer o campo como espaço de vida, onde varias famílias lutam para garantir 

seu espaço como agricultores, apesar da discriminação política, econômica e cultural. As 

escolas do campo têm sido identificadas no processo educacional apenas como dados, sendo 

apresentada num modelo pronto para os sujeitos do campo, elaborados sem sua participação e 

reproduzindo os padrões urbanos, não considerando as relações sociais, culturais, de luta e 
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trabalho do camponês. Nesta perspectiva o docente tem papel fundamental. É preciso 

compreender a real situação dessas escolas a fim de criar possibilidades para reverter esta 

lógica. Conhecendo a dinâmica existente no espaço e com isso desenvolver um trabalho ligado 

às causas e desafios, aos sonhos e a cultura do povo trabalhador do campo. Para isso, abordar o 

tema da educação do campo nas universidades, especificamente dentro da prática de ensino é 

algo necessário para a formação plena do professor. Atuar nestas escolas é educar além de livros 

e de conteúdos prontos, é ter o compromisso de que o conhecimento deve ser instrumento para 

mudar a realidade vivenciada, é usar da criatividade para fazer de uma aula sem recurso algum, 

um momento de socialização e construção de novos caminhos. REFERÊNCIAS ARROYO, 

Miguel Gonzalez e FERNANDES, Bernardo Mançano – A Educação Básica e o movimento 

social do campo / Miguel Gonzalez Arroyo e Bernardo Mançano Fernandes. – Coleção Por uma 

educação do Campo, n°2, 1999.FERNANDES Bernardo Mançano – O campo da educação do 

campo. FERNANDES Bernardo Mançano – Os Campos da Pesquisa em Educação do 

Campo:Espaço e Território como Categorias Essenciais KOLLING J. Edgar; CERIOLI 

R.Paulo; CALDART S. Roseli (org) – Educação do Campo: Identidade e Políticas Públicas – 

Coleção Por uma educação do Campo, n°4, 2002.NETO, Manoel Fernandes de Sousa – O 

Oficio, A oficina e a Profissão: Reflexões Sobre o Lugar Social do Professor – 2005.PISTRAK 

– Fundamentos da escola do trabalho – Expressão Popular – São Paulo – SP, 2000.PASSINI, 

Elza Yasuko; PASSINI, Romão; MALYSZ, Sandra T.; Prática de Ensino de Geografia e 

Estágio Supervisionado. 2ºed – São Paulo, 2007.SILVA, Maria Wandeleide Galdino – As 

contradições do Ensino no Campo: Uma Análise da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Rubens Dutra Segundo – 2017.VENDRAMINI R. Célia e MACHADO F. Ilma 

(organizadoras) – Escola e Movimento Social: a experiência em curso no campo brasileiro – 

Expressão Popular – São Paulo, 2011.PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro 

Lucena. Estágio e docência. 7ªed. São Paulo: Cortez, 2012 
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JOGO DIDÁTICO: BINGO GEOGRÁFICO COMO RECURSO DIDÁTICO PARA O 

ENSINO DA GEOGRAFIA: ESPAÇO RURAL 

 

Nathalia Sena Cerqueira 

Resumo: 

 

Os jogos didáticos tornam-se uma importante alternativa para auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos. Cunha (1988) ressalta que os jogos propiciam determinados 

aprendizagens, diferenciando-se do material pedagógico, por conter o aspecto lúdico. Neste 

sentido utiliza-se o jogo para destaca a educação do campo como uma raiz pedagógica. No 

Brasil a constituição histórica das práticas educativas emerge das necessidades de diferentes 

grupos sociais em acessar a educação. Isso se dá por conta da estrutura colonial enraizada na 

interpretação da realidade das relações históricas brasileiras. Esse contexto não seria contrário 

no campo. Conforme afirma Leite (1999, p. 14):” A educação rural no Brasil, por motivos 

socioculturais, sempre foi relegada a planos inferiores e teve por retaguarda ideológica o 

elitismo acentuado do processo educacional aqui instalado pelos jesuítas e a interpretação 

político-ideológica da oligarquia agrária, conhecida popularmente na expressão: “gente da roça 

não carece de estudos. Isso é coisa de gente da cidade”. Neste sentido Leite 1999, dá a 

oportunidade de conhecermos a história educacional do Brasil. Podendo fazer uma ligação entre 

a frase pejorativa” gente da roça não carece de estudos”, com o contexto político na qual 

estamos vivenciando. Calazans em 1993, discuti que o ensino escolar no campo teve seus 

primeiros passos vinculados a uma educação vocacionada. Uma educação paltada no ensino e 

aprendizagem do meio em que vive o aluno. Neste espaço a concepção de trabalho e utilidade 

para o campo vem em primeira instância. A educação em quanto construção pessoal e social é 

descartada. Paulo freire em 1960 vem trazer uma concepção da educação popular para o ensino 

e aprendizagens dos diferentes grupos sociais que fazem parte da população brasileira. Nesse 

sentido a educação no campo ganha uma prática educacional partindo do vivido para propor 

uma transformação local a global. Ou seja os estudantes tem agora uma nova perspectiva da 

realidade. Eles não necessitam ficar fixo a terra, e sim livre para alcançar a autonomia. A 

proposta de Paulo Freire em 1960 foi duramente reprimida pela ditadura militar. E hoje no 
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cenário político brasileiro estar cada dia perdendo credibilidade , isso vinda principalmente das 

elites que ocupam as grandes instancias brasileiras.. Porquê será? O bingo didático nesse 

contexto histórico e educacional serve como uma peça no desenvolvimento pedagógico, ensino 

e aprendizagem dos assuntos geográficos em sala de aula. O professor não perde a sua 

autonomia perante os conhecimentos, mais dar a oportunidade dos alunos aprenderem a sua 

autonomia perante sua realidade. Nesse sentido o artigo possui o objetivo de compreender a 

importância e a utilização dos jogos didáticos como um recurso de ensino-aprendizagem a ser 

aplicado no ensino de geografia nas escolas rurais. Localizar os alunos no seu entorno, os 

englobando na realidade histórica e do presente Assim como, verificar os resultados refletidos 

pela implementação dos jogos didáticos em sala de aula. Tende com a aplicação do jogo nas 

salas de aula uma significativa evolução no ensino e aprendizagem da turma, consequentemente 

essa evolução refletirá na participação dos alunos e na nota final da unidade. Para a realização 

desse artigo será necessário identificar nas práticas pedagógicas o que é evidenciado como 

problemática na apropriação do conhecimento escolar .Delimitar uma escola para realizar o 

estudo de análise quantitativa e qualitativa, realizar uma revisão bibliográfica, intercalando 

temas inerente a está pesquisa, como Jogos Didáticos, Espaço Escolar, Espaço Rural, Ensino e 

Aprendizagem. Foram consultados autores como CALAZANS(1993), PAULO 

FREIRE(1960), LEITE(199) e CUNHA (1998). Ao longo da pesquisa novos altores poderam 

ser consultados. Será necessário realizar um questionários com os alunos e o professor regente 

para poder avaliar a inserção do jogo no ensino e aprendizagem. A confecção do jogo é outra 

parte importantíssima, pois o visível é o carro chefe para chamar a atenção e desperta o interesse 

dos alunos. Para maiores discussão o bingo geográfico será aplicado numa escola da rede 

estadual ou municipal de ensino fundamental II nós destritos de Feira de Santana -BA. O jogo 

didático é uma ferramenta de grande importância para o ensino, pois contribui para que os 

estudantes compreendam o conteúdo de forma mais fácil e dinâmica. O jogo pode ser tomado 

como uma iniciativa para superar modelos organizacionais e didáticos no currículo escolar. 

Além de possibilitar um aprendizado inovador e significante para os estudantes, uma vez que é 

necessário que os docentes busquem métodos para tornar o ensino mais atraente e de fácil 

compreensão dos conteúdos explicados na sala de aula . Entender que a educação rural em 

décadas era objeto de discussão dissociada dos sujeitos sociais que nela atuam. Mas que 

atualmente com os jogos didáticos é possível realizar essa associação. E compreender uma nova 

concepção do rural, não mais como lugar de atraso, mas de produção da vida em seus mais 
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variados aspectos: culturais, sociais, econômicos e políticos. Palavras-chave: Jogo Didático: 

Espaço Escolar; Espaço Rural; Ensino e Aprendizagem Referencias :CALAZANS, M.J.C. Para 

compreender a educação do Estado no meio rural: traços de uma trajetória. In: THERRIEN, J.; 

DAMASCENO, M.N. (Org.). Educação e escola no campo. Campinas: Papirus, 1993.CUNHA, 

N. Brinquedo, desafio e descoberta. Rio de Janeiro: FAE. 1988.REIREE, P. Educação na 

cidade. São Paulo: Cortez, 1991. FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: 

Paz & Terra, 1987LEITE, S.C. Escola rural: urbanização e políticas educacionais. São Paulo: 

Cortez, 1999. PERRENOUND, A prática Reflexiva no Ofício de Professor: Profissionalização 

e Razão Pedagógica. Tradução Cláudia Schilling. Porto Alegre: ARTMED Editora, 2002. 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO E AGROECOLOGIA: 
 Formação das/dos Educadoras/es da Reforma Agrária da Região Nordeste 

 
Arilene Maria de Oliveira Chaves1 

Kamila Karine dos Santos Wanderley2 
Luana Rêgo Silva3 

 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho objetiva apresentar o Curso Básico de Educação em Agroecologia da Região Nordeste, 
construído pelo Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra - MST, bem como a sua proposta 
e experiências construídas pelas/os educadoras/es, assessoras/es e coordenação pedagógica durante as quatro 
turmas do Curso já realizadas. Os procedimentos metodológicos para a realização desta pesquisa foram pesquisa 
bibliográfica e pesquisa documental a partir dos quatro Projetos Metodológicos do Curso (PROMET), relatórios e 
textos comentados, além de analisar os materiais produzidos pelas turmas, como por exemplo, o Inventário da 
Realidade, Quadro de Sementes, Relatos de Experiências e as diversas produções literárias. Para tanto, embasamos 
nossos estudos através das pesquisas de Caporal e Azevedo (2011), Costabeber (2012), Freire (1993), Reis (2009), 
entre outras pesquisas e estudos. A partir da pesquisa sobre o Curso Básico de Educação em Agroecologia da 
Região Nordeste, concluímos, parcialmente, que o processo de construção/ organização/ realização tem trazido a 
reflexão em torno da formação de educadoras/es, especialmente dos sujeitos que estão nas escolas do/no campo a 
fim de apropriar o debate sobre Agroecologia.  
 
Palavras-chave: Educação do/no Campo; Agroecologia; Formação. 
 
RESUMEN 

 
Este documento tiene como objetivo presentar el Curso Básico de Educación en Agroecología de la Región 
Nordeste, construido por el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra - MST, así como su propuesta y 
experiencias construidas por los educadores, asesores y coordinación pedagógica durante las cuatro clases del 
curso ya realizado. Los procedimientos metodológicos para esta investigación fueron la investigación bibliográfica 
y la investigación documental de los cuatro Proyectos Metodológicos del Curso (PROMET), informes y textos 
comentados, además de analizar los materiales producidos por las clases, como el Inventario de Realidad, Cuadro 
de Semillas, Informe de Experiencia y las diversas producciones literarias. Para ello, basamos nuestros estudios a 
través de las investigaciones de Caporal y Azevedo (2011), Costabeber (2012), Freire (1993), Reis (2009), entre 
otras investigaciones y estudios. De la investigación sobre el Curso Básico de Educación en Agroecología de la 
Región Nordeste, concluimos, en parte, que el proceso de construcción / organización / realización ha llevado a la 
reflexión en torno a la formación de educadores, especialmente de las personas que se encuentran en las escuelas 
del/ en el campo para apropiarse del debate sobre Agroecología. 
 
Palabras clave: Educación rural; Agroecología; Formación. 

 
 

Introdução  
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O presente trabalho objetiva apresentar o Curso Básico de Educação em Agroecologia 

da Região Nordeste, bem como a sua proposta e experiências construídas       pelas/os 

educadoras/es, assessoras/es e coordenação pedagógica durante as quatro turmas do Curso já 

realizadas. 

 É importante destacar que a agroecologia para as escolas do/no campo deve estar 

diretamente ligada à construção de um novo projeto de campo, capaz de promover justiça social, 

Reforma Agrária Popular, soberania alimentar e emancipação humana como dimensões 

estruturais dessa transformação.  

O projeto educativo das escolas em áreas de Reforma Agrária que o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST discute e constrói, coletivamente, está vinculado à 

organização dos acampamentos e assentamentos e é fundamental para avançar em uma reflexão 

sistematizada com conteúdos e práticas que ajudem a consolidar a elaboração de uma nova 

matriz pedagógica e tecnológica na formação de crianças, jovens e adultos. 

A partir do exposto, é apresentada a compreensão de “Que escola queremos?” e “Com 

qual concepção de vida queremos formar sujeitos históricos?”. Daí surgiu o Curso Básico de 

Educação em Agroecologia da Região Nordeste, que tem como objetivo, ainda que no âmbito 

básico, trazer as questões que são fundamentais para dar continuidade aos estudos e práticas 

pautando a Agroecologia como um pilar fundamental na construção do conhecimento e como 

matriz de desenvolvimento para os territórios camponeses. 

Dessa forma, destacamos que os procedimentos metodológicos para a realização desta 

pesquisa foram compreendidos por estudo teórico, por meio de revisão bibliográfica, através de 

leituras que tratam de temáticas relacionadas às categorias de análise que delimitamos para a 

realização da pesquisa; bem como as bases epistemológicas na educação em agroecologia e 

formação de educadoras/es a fim de compreendermos as discussões nesse campo no Brasil.  

Realizamos também pesquisa documental a partir dos quatro Projetos Metodológicos 

do Curso (PROMET), relatórios e textos comentados, além de analisar os materiais produzidos 

pelas turmas, como por exemplo, o Inventário da Realidade, Quadro de Sementes, Relatos de 

Experiências e as diversas produções literárias.  

Para tanto, embasamos nossos estudos através das pesquisas de Caporal e Azevedo 

(2011), Costabeber (2012), Freire (1993), Reis (2009), entre outras pesquisas e estudos, assim 

como, outros documentos legais.  
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Organizamos o texto, para uma melhor compreensão, da seguinte forma: inicialmente 

apresentamos, a partir de estudos e pesquisas, a compreensão de Agroecologia como categoria 

de estudo/análise e sua relação com a Educação do/no Campo; no segundo momento 

apresentamos o Curso Básico de Educação em Agroecologia da Região Nordeste; no terceiro 

momento apontamos algumas considerações e reflexões acerca das atividades realizadas, e por 

fim, as referências bibliográficas. 

  

A compreensão de Agroecologia e sua relação com a Educação do/no Campo 

Os estudiosos da Agroecologia, em linhas gerais, a compreendem como um campo do 

conhecimento de natureza multidisciplinar, cujos ensinamentos contribuem na construção de 

estilos de agricultura de base ecológica e na elaboração de estratégias de desenvolvimento rural, 

tendo como referência os ideais da sustentabilidade numa perspectiva multidimensional e 

interdisciplinar.  

A Agroecologia é entendida como conhecimento para superar um modelo produtivo de 

agricultura do agronegócio, desse modo, através da Agroecologia pode-se “resgatar” origens, 

cidadania, acesso a políticas sociais para o campo, e segurança e soberania alimentar, ou seja, 

a produção de alimentos saudáveis que sejam produzidos pelas mãos de camponeses que 

trabalhem ecologicamente. A Agroecologia é um instrumento de mudança de paradigmas 

agronômicos, assim estabelecendo um desenvolvimento sustentável, segundo Machado e 

Machado Filho (2014). 

Além disso, estudar a Agroecologia representa um mecanismo capaz de auxiliar no 

trabalho de mobilização, autoestima, fortalecimento da identidade camponesa, geração de renda 

e conscientização das famílias, buscando-se a diminuição do êxodo rural. 

O estudo da Agroecologia visa uma análise específica de uma construção identitária de 

formação, incluindo o contexto social que se é/está inserido. Com isso, a Agroecologia precisa 

ir além das questões ambientais, políticas, sociais e culturais. 

Como parte do projeto da Reforma Agrária Popular, a Agroecologia é uma ferramenta 

fundamental de fortalecimento, com centralidade na produção de alimento saudável, 

cooperação agrícola, democracia, ampliação da participação de mulheres e jovens, igualdade 

social, protagonismo dos camponeses e camponeses e toda classe trabalhadora, 

desenvolvimento da liberdade e educação contextualizada. 
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Os sujeitos do campo, mulheres, jovens, homens, crianças e anciãos, fazem parte de um 

projeto político e histórico de conhecimentos, partindo e perpassando por cada sujeito, cada um 

com sua importância social, individual e coletiva para a transformação social pela 

Agroecologia, segundo Barbosa (2016). 

Nesse sentido, a partir da compreensão de Costabeber (2012), a Agroecologia concebe 

o meio ambiente como um sistema amplo, composto de diversos subsistemas interdependentes 

que configuram uma realidade dinâmica de complexas relações naturais, ecológicas, sociais, 

econômicas e culturais. 

Caporal e Azevedo (2011) discutem a Agroecologia como reafirmação de saberes 

tradicionais, tendo como base se fortalecer da fonte de conhecimentos popular que visam a 

permanência no campo, o trabalho coletivo, ou seja, o cooperativismo, a medicina popular, 

além de criar condições necessárias e adequadas que estabeleça um equilíbrio na natureza. 

Com a compreensão de que o enfrentamento a um modelo hegemônico de educação e 

produção é necessário para superar as desigualdades sociais e respeitar as relações com a 

natureza, o Curso de Educação em Agroecologia propõe uma formação que perpassa o 

entendimento da produção que enfrenta o agronegócio. 

A Educação brasileira para as classes menos favorecidas consiste na reproduzida, no 

modelo de educação bancária já discutida nos estudos de Paulo Freire, onde não busca a 

conscientização de suas/seus educandas/os. Quer, na verdade, que seus corpos sejam 

inconscientes e sujeitados às suas regras. 

Esse modelo de Educação está presente no nosso país e na conjuntura política atual vem 

ganhando força com a discussão do Projeto Escola Sem Partido e outras formas de conceber as 

questões da Educação com amarras de cunho religioso e conservador, que por detrás vem 

embutido formas de dominação do capital nacional, internacional e transnacional, e que tem 

convencido parte da sociedade como se fosse uma proposta “boa” para a formação das crianças 

e jovens. 

 A Produção que visa a concentração de terras e monocultivo de produção de 

commodities, pacotes tecnológicos de agrotóxicos e químicos, e sementes transgênicas, que é 

estratégico para causar dependência de empresas. Os grupos que defendem esse tipo de 

produção são os mesmos que propõem uma educação “descontextualizada”, sem 

problematizações e questionamentos. 
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Daí, é importante compreender que 

O currículo contextualizado precisa ser compreendido como um campo de 
transgressões e insurgências epistemológicas, não limitantes ao contexto, mas sempre 
chegando ou partindo deste. Somente assim será possível estabelecer e construir a 
comunicação dos saberes locais com os globais, evitando assim que se caia na 
deturpação que professa o currículo como veículo de transmissão de verdades 
inquestionáveis, absolutas, em si mesmas. (REIS, 2009, p.105). 

 

Com o intuito de tomar o conhecimento popular como principal base de método, 

organizar estratégias que permitam trazer a educação contextualizada é buscar alternativas 

postas em prática. Potencializar os espaços em que os sujeitos estão inseridos a partir de sua 

identidade, fomentar estruturas para que esse processo de Educação na Agroecologia seja um 

processo de construção de conhecimentos através de sujeitos do campo. Entendendo “sujeitos” 

com os sujeitos da transformação política da sociedade, como afirmava Freire (1993) 

Contrapondo um modelo tecnicista que é colocado na Educação, a Agroecologia vem 

propor um modelo de educação contextualizada, uma educação a partir da realidade que estão 

sendo inseridos os sujeitos e seus processos sociais, implementando metodologias de 

socialização horizontal do conhecimento, ou seja, que perpassam conhecimentos reafirmados 

por tradições e que usam metodologias da Educação Popular para ser compartilhada. 

No contexto de educação na Reforma Agrária é trabalhado com Princípios Filosóficos 

e Pedagógicos da Educação do MST (MST, 1996): 

 

Princípios Filosóficos Princípios Pedagógicos 

Educação para a transformação social; 

Educação para o trabalho e a cooperação; 

Educação voltada para as várias dimensões 

da pessoa humana; 

Educação como/para valores humanistas e 

socialistas; 

Educação como processo permanente de 

formação e transformação humana. 

Relação entre a prática e a teoria; 

Combinação metodológica entre processos 

de ensino e de capacitação; 

A realidade como base de produção de 

conhecimento; 

Educação para o trabalho e pelo trabalho; 

Vínculo orgânico entre processo educativo 

e processos políticos; 

Gestão democrática; 

Auto-organização dos estudantes. 
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O MST assume a Agroecologia como posicionamento político, pedagógico e filosófico, 

compreendida como um princípio e um caminho de transformação social. Dessa forma, a 

Educação do Campo se constrói em um projeto de transformação cultural e formação do sujeito 

histórico do campo. 

A partir dos estudos de Ribeiro (2017), a materialidade educativa de origem da 

Educação do Campo está nos processos formadores dos sujeitos coletivos da produção e das 

lutas sociais do campo. Por isso, ela desafia o pensamento pedagógico a entender estes 

processos, econômicos, políticos, culturais, como formadores do ser humano e, portanto, que 

fazem parte de um projeto de educação emancipatória, independente de onde aconteça, 

inclusive, na escola.  

 

O Curso Básico de Educação em Agroecologia da Região Nordeste  

O MST tem pensado e construído o Curso Básico de Educação em Agroecologia da 

Região Nordeste como um espaço que contribui na construção do projeto de Reforma Agrária 

Popular, sendo um desafio nesse momento político; e a Agroecologia é parte fundante desse 

projeto.  

Com este horizonte, no ano de 2016, o Coletivo de Educação da região Nordeste 

construiu em suas linhas políticas do Setor de Educação o planejamento e a organização do 

conjunto das ações, que vai desde a formação de educadores/as ao acompanhamento das 

práticas educativas que são desenvolvidas nos acampamentos e assentamentos do MST.  

Sendo assim, a Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta Egídio Brunetto na 

cidade de Prato no Estado da Bahia, assume a responsabilidade, juntamente com o coletivo de 

educação regional, de construir a formação de Educação em Agroecologia. A partir dessa 

definição, delineou-se uma proposta de construção da primeira turma básica de Educação em 

Agroecologia na Região Nordeste no Estado da Bahia. 

A fim de avançar nas formações foi compreendido que seria fundamental levar em conta 

a complexidade do Nordeste, no qual muitos dos assentamentos e acampamentos se encontram 

em região do Semiárido, que pelo modelo dominante é obrigado a enfrentar algumas 

consequências, a exemplo: estrutura socioeconômica desigual, excludente; estereótipo de 

região inóspita e naturalmente pobre; tendo como paradigma central o combate às secas e 

transplantes e cópias de modelos produtivos e tecnológicos inapropriados; e como principais 
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impactos socioambientais a desertificação, pobreza e emigração. 

         O Curso Básico de Educação em Agroecologia da Região Nordeste já foi realizado em 

quatro turmas, nos seguintes estados: Bahia (2016), Paraíba (2017), Ceará (2018) e Pernambuco 

(2019); com carga horária de 80 (oitenta) a 140 (cento e quarenta) horas aulas, em parceria com 

universidades públicas, contemplando a formação de educadoras/es ao acompanhamento das 

práticas educativas que são desenvolvidas nos acampamentos e assentamentos do MST.  

O curso tem proporcionado a formação de diversos sujeitos, a exemplo de educadoras e 

educadores das Escolas do campo da Região Nordeste, coordenadoras/es pedagógicas/os, 

militantes dos Setores de Saúde, Formação, Produção e Educação, membros de Assistência 

Técnica, parceiros do MST e educadoras/es convidadas/os de outras regiões do Brasil. 

Os temas comuns trabalhados nas quatro turmas foram os seguintes: 1) ênfase na 

Questão Agrária do Brasil e na construção do Programa de Reforma Agraria Popular do MST; 

2) formação dos conceitos básicos em Agroecologia desde os biomas da Região Nordeste; 3) 

debate da Agroecologia no projeto político pedagógico das escolas de Reforma Agrária, desde 

as matrizes da formação humana; 4) história da Agricultura para compreender como a 

organização do trabalho no campo influencia na construção e organização das bases formadoras 

da sociedade; e 5) construção de metodologias de trabalho pedagógicos nas escolas a partir do 

estudo e prática da Agroecologia. 

Escolhemos discutir o curso por estabelecer que a Agroecologia para as escolas do/no 

campo deve estar diretamente ligada à construção de um novo projeto de campo, capaz de 

promover justiça social, Reforma Agrária Popular, soberania alimentar e emancipação humana 

como dimensões estruturais dessa transformação. Para tanto, se faz necessário conhecer o curso 

e suas subjetividades. 

O MST tem pensado e construído o Curso Básico de Educação em Agroecologia da 

Região Nordeste como um espaço que contribui na construção do projeto de Reforma Agrária 

Popular, sendo um desafio nesse momento político; e a Agroecologia é parte fundante desse 

projeto. Com este horizonte, no ano de 2016, o Coletivo de Educação da região Nordeste 

construiu em suas linhas políticas do Setor de Educação o planejamento e a organização do 

conjunto das ações, que vai desde a formação de educadores/as ao acompanhamento das 

práticas educativas que são desenvolvidas nos acampamentos e assentamentos do MST.  

Para melhor compreensão da proposta do Curso apresentamos a FIGURA 01:  
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Estrutura organizativa e organicidade do processo do Curso de Educação em Agroecologia da 

Região Nordeste 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Elaboração das autoras, agosto 2019. 
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Essa estrutura do curso atende aos requisitos de estrutura de cursos de formação 

realizados pelo MST. Neste sentido, de acordo com as PROMET das quatro turmas, segue a 

definição das instâncias: Núcleos de Base (NB) - núcleo é a instância de base da turma, espaço 

do qual todos educandos deverão participar; deverá ser ter entre 7 a 10 participantes; cada NB 

deverá escolher/eleger um coordenador e uma coordenadora, um secretário ou secretária bem 

como definir o nome do NB, na perspectiva de reviver na coletividade da turma uma lutadora 

ou lutador; os Núcleos ficarão responsáveis, em forma de rodízio, pela coordenação do tempo 

mística e do tempo aula e das tarefas práticas de manutenção do centro de formação; 

Coordenação: da turma  composta pelos coordenadores/as escolhidos nos núcleos de base, 

sendo que para escolha dos mesmos, devem ser considerados os critérios de escolha da 

coordenação de instâncias do MST, que são: confiança política e ideológica; capacidade política 

e organizativa; garantir a participação de um homem e uma mulher; representatividade de base 

e principalmente da militância (para evitar populismo); a função desta coordenação é garantir 

que todos os participantes contribuam no processo de gestão do curso e vivência valores do 

companheirismo; CPP Composta por companheiros/as do Coletivo Nacional de Educação e da 

Região Nordeste, da Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta Egidio Brunetto, que tem 

como tarefa conduzir política e pedagogicamente o Curso, tendo em vista o projeto do curso e 

a intencionalidade formativa que pretendemos; Equipes de Trabalho: As equipes de trabalho 

referem-se a um conjunto de tarefas divididas na coletividade.  

         Outro princípio para efetivação do curso é a organização de tempos educativos que visa 

contribuir no processo de organização do curso onde os/as educandos/as, podem realizar 

diversas atividades educativas. É um exercício de aprender a organizar o tempo pessoal e o 

tempo coletivo em relação às tarefas necessárias aos objetivos do processo formativo pretendido 

e às metas de aprendizagem. Desse modo, os tempos educativos indicados são apresentados no 

Quadro 01. 

QUADRO 01: Tempos educativos  
 

TEMPO 
EDUCATIVO 

DEFINIÇÃO 

a) Tempo Mística (entre 10 e 15min) tempo diário para vivenciar os valores, o 
cultivo dos símbolos de luta, para motivar as atividades, verificar 
a presença de todos os integrantes da coletividade (conferência via 
NBs), dar os avisos/informes. 

b) Tempo Aula tempo diário destinado ao estudo, sob a orientação docente, 
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conforme cronograma. 
c) Tempo Núcleo 
de Base 

destinado ao encontro dos membros de cada NB para atividades 
relacionadas ao processo organizativo da coletividade e a 
concretização deste projeto metodológico, especialmente em vista 
das metas do curso, da realização do tempo trabalho, assim como 
para tratar questões emergentes do processo formativo; terá 
previsto um tempo, a ser definido dia e horário; outros encontros 
poderão acontecer em função de necessidades da turma ou de cada 
NB; vale lembrar que este momento deve ser também destinado 
para tratar de questões relacionadas à equipe sob responsabilidade 
do NB.  

d) Tempo 
atividades 
culturais  
 

Atividade destinado ao cultivo, à socialização, à reflexão sobre 
expressões culturais diversas e à valorização da cultura dos 
sujeitos envolvidos no processo educativo; momento também de 
celebração de fatos ou datas significativas para a coletividade. 

e) Tempo 
Trabalho no setor 
produtivo do 
Centro 

será realizado em formato de oficina e mutirão para desenvolver 
trabalho na manutenção e construção de setor produtivo e 
infraestrutura do Centro. 

FONTE: Elaboração das autoras, agosto 2019. 
 

No que se refere às metas de aprendizagem, as turmas tiveram os seguintes objetivos: 

inserir-se na Coletividade da turma de Educação e Agroecologia, participar de todas as 

atividades organizativas como Núcleos de base e equipes de trabalho; ter este Projeto 

Metodológico como referência durante a etapa e envolver-se ativamente para cumprimento das 

metas do curso; realizar as tarefas do curso e  cumprir decisões tomadas pelo coletivo; 

organizar-se para participação e bom aproveitamento dos tempos educativos; socializar e 

problematizar práticas pedagógicas em que está envolvido identificando questões a serem 

consideradas no processo do curso; e organizar-se para um bom aproveitamento dos tempos de 

estudo (planejamento, horários, local adequado, disciplina, entreajuda). 

Em síntese, a centralidade do currículo do curso está referenciado na ênfase de algumas 

temáticas centrais como: a luta de classe, a questão agrária, a leitura da Agroecologia na 

perspectiva histórica, o papel da Agroecologia na Reforma Agraria Popular. Assim, tem 

aproximado os sujeitos que constroem esse processo, as práticas agroecológicas e o nosso 

projeto educativo nas escolas.   

Há também uma preocupação com o trabalho de base, pois Curso deixa de ser apenas 

para o Setor de Educação e se amplia para outro os Setores do MST e para a formação de 

formadores a fim de trabalhar a multiplicação da prática Agroecológica.  
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O curso se torna uma possibilidade de avançar na reflexão dos desafios que o 

Movimento aponta para a construção da prática agroecológica. Na figura 01 retrata o desenho 

curricular do curso. 

FIGURA 02: O desenho curricular do Curso de Educação em Agroecologia da Região 
Nordeste 
 

 
 

FONTE: Síntese das autoras, agosto 2019. 
 

 

O processo e continuidade e construção do Curso de Educação em Agroecologia, parte 

de algumas questões ainda a serem aprofundadas sobre a construção do pensamento e das 

práticas agroecológicas no interior do Movimento. Além disso, há uma constatação de que o 

curso não dá conta dos objetivos a que ele mesmo se propõe porque de modo geral, o Curso 

tem servido para formação, mas também tem se constituído como espaço de elaboração, de 

AGROECOLOGIA
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Questão Agrária no 
Brasil
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Práticas agroecológicas 
no projeto educativo. 
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acúmulo em torno do debate de Educação e Agroecologia.  

O coletivo que constrói a organização do curso tem sido refletido sobre duas 

possibilidades de construir esse processo, um seria de longo prazo com etapas ou a proposta de 

um curso básico, como vem acontecendo, sendo organizado como turmas específicas. Nesse 

sentido, o caráter que se afirma até o momento é de ter turmas especificas, com o objetivo de 

introdução ao estudo da relação Educação, Trabalho e Agroecologia.  

 

Considerações e reflexões 

 A partir dos estudos sobre o Curso Básico de Educação em Agroecologia da Região 

Nordeste é perceptível que o processo de construção/ organização/ realização tem trazido a 

reflexão em torno da formação de educadoras/es, especialmente dos sujeitos que estão nas 

escolas do/no campo e que precisam se apropriar do debate da Agroecologia na perspectiva que 

o Movimento tem construído.  

É importante destacar que a partir das análises dos relatórios construídos constata-se que 

os objetivos de aprendizagem foram alcançados com base nas referências para avaliação de 

cada educando para além dos temas de estudo, com base nos critérios de organização coletiva 

e tempos educativos.  

No decorrer da pesquisa, pretendemos aprofundar a análise acerca de cada um dos 

indícios apresentados, bem como, das vertentes que cada um deles pode integrar, abrindo 

possibilidade para a inserção de elementos que enriqueçam a discussão e contribuam, de forma 

efetiva, no fortalecimento do projeto da Reforma Agrária Popular e da produção agroecológica 

para a classe trabalhadora.  

Por fim, percebemos ser crucial a discussão da Educação do/no Campo e Agroecologia, 

para que os reflexos gerados por esse processo possam ser compreendidos e os caminhos para 

a efetivação e alargamento dos direitos conquistados pelo Movimento por uma Educação do 

Campo sejam traçados e garantidos a cada camponesa e camponesa nos seus territórios. 
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EDUCAÇÃO QUILOMBOLA E DEFESA DO TERRITÓRIO NO MARANHÃO: 

caminhos entre a escola e a formação de professores-guerreiros da resistência do 

Moquibom 

 
Lucileide da Conceição Araujo Moreira,  

Emanuelle Penha Menezes,  

Saulo Costa 

Resumo: 

 

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre os resultados dos projetos do Programa de 

Iniciação a Pesquisa no Ensino Médio (PIBIC EM), edital PRPGI Nº 03 (IFMA), titulados “Por 

uma educação quilombola contextualizada: autonomia, lutas e resistências do Centro de Ensino 

Nossa Senhora de Nazaré, Serrano do Maranhão (MA)”, tendo como bolsista Emanuelle Penha 

Menezes, e “Luta e resistência feminina na Baixada Maranhense: o Grupo de Mulheres 

Quilombolas Guerreiras da Resistência do MOQUIBOM em construções de territórios de 

vida”, com a bolsista Lucileide da Conceição Araújo Moreira, ambos orientados pelo Prof. Dr. 

Saulo Barros da Costa (IFMA/Campus Pinheiro) e financiados pelo CNPq. As duas pesquisas 

foram realizadas em construção com Movimento Quilombola do Maranhão (MOQUIBOM) e 

o Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indiodescendentes (NEABI/IFMA Campus Pinheiro), 

na Baixada Maranhense, entre os meses de agosto de 2018 e julho de 2019. No decorrer das 

visitas aos territórios e atividades junto ao MOQUIBOM, foi idealizado uma formação pelo 

IFMA enquanto projeto de extensão multidisciplinar para os professores que atuam em 

territórios e escolas quilombolas multisseriadas do 1º ao 5º ano, localizadas na zona rural do 

município de Santa Helena (MA), articulados pelo MOQUIBOM, com a temática “Educação, 

escolas quilombolas e formação de professores na Baixada maranhense”. Os conteúdos são 

ministrados pelos educadores do IFMA Campus Pinheiro e da Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA Campus Pinheiro). A educação quilombola no Maranhão possui efetividade 

inexpressiva diante da demanda de mais de 500 territórios com processos abertos junto ao 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA Regional MA), enquanto 

elementos pautados na educação e nas suas formas de garantia das práticas ancestrais territoriais 

(CALDART, 2012). As questões simbólicas e materiais que são debatidas durante a formação 
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se referem ao modelo de sociedade produzida e re-produzida no estado do Maranhão enquanto 

um continuum colonial (MENDONÇA, 2017), em que a educação quilombola é ora equiparada 

com a educação em escolas urbanas e ora aplicada para valorar o educando nos moldes do 

mercado de trabalho. Neste enfrentamento, os professores quilombolas são protagonistas das 

ações do curso em tela, e se deparam com a retomada da forma educativa nos princípios e nos 

currículos básicos para as crianças com horizonte da identidade. Um dos elos de fortalecimento 

e justificativa dos princípios quilombolas são aqueles ligados a pauta de resistência territorial, 

que nas relações de poder entre o modelo colonial e a identidade quilombola, escrevem 

caminhos de autonomia e luta (RAFFESTIN, 1993; CRUZ, OLIVEIRA, 2017). Nas cinco 

escolas protagonistas do Território Quilombola Pau Pombo, município de Santa Helena, MA, 

as formas de ruptura e demarcação de uma autonomia territorial estão em vários espaços do 

modelo educacional, como na escolha dos professores em revelia aos contratos que nascem na 

secretaria de educação do município e na dieta alimentar da escola, que privilegia os frutos 

locais e a produção de alimentos conforme a sazonalidade. Segundo lideranças do 

MOQUIBOM, são estas iniciais escolhas que rompem com o modelo de dominação física, 

material e simbólica presente no modelo escolar do Estado e possibilitam brotar a educação 

quilombola atrelada a dinâmica territorial. Outro resultado registrado ao acompanhar o processo 

formativo dos professores foi que em 2019 o currículo escolar tem dialogado a atende as 

demandas quilombolas, uma vez que os professores em sala de aula estão fincados nas pautas 

coletivas e desenvolvem atividades que fazem menção recorrente aos antepassados. A 

valorização e posição que os antepassados ocupam nos quilombos do território Pau Pombo 

também são presentes nas salas de aula, que levam o entendimento de que educação passa pela 

ancestralidade e este é um princípio gerador, de permanência e defesa do território contra as 

ameaças existentes. Como resultado desta construção, tem-se a denuncia da exclusão da pauta 

da educação quilombola na sociedade brasileira, com atenção ao estado o Maranhão, e, ainda, 

o entendimento que a educação é o elo possível de transformação da violência no campo 

brasileiro, que tem no Maranhão os maiores dados de violência, segundo dados da Comissão 

Pastoral da Terra em 2018 (CPT, 2019), que totalizam a 80.803 pessoas envolvidas em 

conflitos. Palavras-chave: Educação Quilombola; Maranhão; Moquibom. Referências 

CALDART, Roseli Salete. Educação do Campo. In: CALDART, Roseli Salete; PEREIRA, 

Isabel Brasil; ALENTEJANO, Paulo e FRIGOTTO, Gaudêncio. Dicionário da Educação do 

Campo. Rio de Janeiro: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 
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UM OLHAR GEOGRÁFICO A PARTIR DA HORTA ESCOLAR: Educação 

Socioambiental e Soberania Alimentar. 
 

Stéfanny da Cruz Nóbrega1 
Lara Cristine Gomes Ferreira 2 

 
Introdução 
  

 Este artigo versa sobre um projeto de extensão universitária popular intitulado 

“Agricultura Urbana Agroecológica na promoção da educação socioambiental e soberania 

alimentar”, desenvolvido no Colégio Estadual Professora Vandy de Castro Carneiro, localizado 

na cidade de Goiânia, Goiás, com turma de 30 estudantes, de variadas turmas do Ensino 

Fundamental II. O projeto propunha realizar atividades teórico-práticas, ofertadas pela 

Universidade Federal de Goiás, no âmbito de uma disciplina eletiva, que compunha o quadro 

da escola no contra turno, denominada Biodiversidade. Nesta perspectiva, ao buscar atender o 

sentido do tripé da universidade: ensino, pesquisa e extensão, o projeto esteve ancorado em 

uma sequência de atividades buscando construir uma verdadeira integração entre a comunidade 

escolar e universitária, pautadas principalmente no pensamento de Paulo Freire. Nesse sentido, 

foram desenvolvidas diversas atividades no espaço da escola, tais como oferta de aulas/oficinas 

teórico-práticas, além da realização de um trabalho de campo, com a ida dos alunos da escola 

ao espaço da universidade, visitando uma experiência de agroefloresta desenvolvida pela 

Escola de Agronomia da UFG.  

 O projeto faz uma abordagem de conteúdos da geografia agrária, sendo considerada aqui 

como o próprio espaço da articulação entre a teoria e a prática. Consideramos este um debate 

cada vez mais necessário frente a nossa contemporaneidade, marcada pela mercadorização de 

todos os elementos necessários para a reprodução da vida – água, terra, alimento, e 

consequentemente a ausência total de autonomia e soberania alimentar e popular. Neste sentido 

é preciso destacar a importância de se desenvolver metodologias diferenciadas orientando a 

prática pedagógica no ensino de geografia, sobretudo considerando-se à abrangência da ciência 

 
1 Graduanda no Curso de Licenciatura em Geografia no Instituto de Estudos Socioambientais – IESA, da 
Universidade Federal de Goiás – UFG. E-mail: stefanny.nobrega.ufg@outlook.com 
2 Geógrafa do Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais – LABOTER, do Instituto de Estudos 
Socioambientais – IESA, da Universidade Federal de Goiás – UFG. E-mail: laracristineufg@yahoo.com.br 
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geográfica para tratar aspectos socioambientais. Dessa forma, destacamos a importância das 

metodologias participativas que têm sido resgatadas especialmente pelos movimentos sociais, 

organizações não governamentais, assim como, de experiências populares de participação na 

construção de políticas públicas. 

 Frente a isso, a relação homem/natureza foi abordada de forma associada pelo tripé: 

ensino, pesquisa e extensão, a partir das atividades desenvolvidas, tais como: a participação na 

feira de ciências da escola, experiências, estudos dirigidos, trabalho de campo, e outras que 

serão apresentadas adiante. Sempre buscando construir olhares críticos e dialéticos da 

paisagem, especialmente do lugar vivido, a partir da abordagem da sociobiodiversidade do 

Cerrado, na direção de práticas curriculares eficazes do ensino de geografia. Ou seja, buscando 

sempre estabelecer as relações de escala global/local, de maneira que os alunos se coloquem 

como agentes de transformação local, que vai do âmbito escolar ao da comunidade, uma vez 

que compreendem as ideias, passam a protagonizar em casa e no bairro, na prática, agindo 

localmente, de maneira contextualizada. 

 Uma vez contextualizada a ocorrência do projeto, o presente texto tem como objetivo 

enfocar a importância de se desenvolver metodologias diferenciadas orientando a prática 

pedagógica no ensino de geografia, considerando-se esta ciência de importância impar no 

auxílio da compreensão e análise da formação do espaço geográfico, destacando-se a 

contribuição da geografia para a compreensão das múltiplas relações estabelecidas entre a 

sociedade-natureza. Por isso, apresenta-se como a geografia por meio de um olhar diferenciado 

em relação às categorias e conceitos abordados pela disciplina, associando sempre a teoria e a 

prática, pode levar o sujeito a melhor compreender a organização do espaço geográfico, 

permitindo a construção do conhecimento de modo significativo à realidade espacial dos 

sujeitos.  

 E é diante desta realidade que o projeto buscou atuar, entendendo a relação sociedade e 

universidade como momento essencial da transformação social e a educação como prática 

social de conscientização e libertação. De acordo com Freire (2005), a educação, mas também, 

a comunicação deve dar ao povo autonomia para pensar e estabelecer sua consciência como 

expressão de sua relação com o mundo. Deve libertar o povo das amarras em que vive 

entremeado. Comunicação popular pode trazer uma real contribuição para o gradual 

amadurecimento de experiências emancipatórias, e libertadoras dos limites impostos pela 

sociedade produtora e consumidora de mercadorias.  
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Sociobiodiversidade e soberania alimentar 
 

Desde a colonização até a contemporaneidade, o povo goiano têm sido mesclado, 

exterminado, enfraquecido, fortalecido, transformado. Goiás é palco de diferentes ocupações 

territoriais, diferentes atividades econômicas que resultam em várias territorialidades sociais e 

culturais. As diversas formas de apropriação do capital e do cerrado goiano cria diferenças 

explícitas em todo o território estadual. Porém, a mídia ainda privilegia a ideia de “Estado 

celeiro do Brasil”, uma vez que o processo de modernização da agricultura e industrialização 

trazem modificações culturais de forma impositiva, sem respeitar as diferenças identitárias, e 

pior, homogeneizador (BORGES, 2009). Ao analisar as “monoculturas da mente”, Shiva 

(2002), fala de sistemas de saberes desaparecidos. Os saberes tradicionais, acumulados ao longo 

da história humana com a agricultura, foram paulatinamente subjugados por políticas de 

eliminação. Isso se dá a medida que a monocultura da mente que busca apenas ver a 

produtividade, taxa nossas florestas e matas nativas de improdutivas e as substituem por 

monocultivos de grãos e eucaliptos. Nesse sentido, a sequência didática teve como objetivo 

analisar o espaço ocupado pela agricultura familiar em Goiás e sua importância enquanto 

mantenedora da sociobiodiversidade, produtora de alimentos e consequentemente da soberania 

alimentar. 

 Para tanto, consideramos necessário discutir a diversidade cultural, os conflitos 

territoriais como forma para que os estudantes possam se reconhecer enquanto sujeito 

sociocultural, construindo um ambiente de respeito às diferentes identidades. Borges (2009), ao 

mapear as identidades territoriais goianas, destaca as identidades indígenas em Goiás que estão 

sendo expulsas espacial e culturalmente ao longo do tempo de seus territórios. Além disso, toda 

a geografia de Goiás é pontilhada por quilombos, sendo uma manifestação da constante luta do 

negro pela sua liberdade. A população negra escravizada veio compor uma identidade em Goiás 

materializada pela presença de quilombolas. Um dos grupos de quilombolas de maior 

representatividade, que resistem ao norte goiano são os Kalungas, na região da Chapada dos 

Veadeiros em Goiás, região de maior conservação do bioma cerrado. Também os camponeses 

e todos estes grupos que trabalham com a agricultura familiar que representam a identidade 

goiana e apresentam grande importância na produção dos nossos alimentos e promoção da 

segurança alimentar (SERENINI, 2015). 
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Alinhado a este entendimento, temos a compreensão de que o modelo convencional de 

produção de alimentos iniciado com a vinda dos colonizadores com o sistema plantation e 

extermínio das populações locais e aprofundado no Centro-Oeste a partir da década de 1970, 

apoiado em forte uso de insumos químicos precisa ser superado. Sendo necessário reconectar a 

produção de alimentos aos mecanismos orgânicos e biológicos naturais, resgatando a fertilidade 

do solo e agrobiodiversidade dos sistemas produtivos. Os problemas decorrentes da 

contaminação dos recursos ambientais e dos alimentos por agrotóxicos configura uma situação 

de calamidade na saúde pública nacional, tendo em vista a amplitude da população exposta nas 

fábricas de agrotóxicos e em seu entorno, na agricultura, no combate às endemias e outros 

setores, nas proximidades de áreas agrícolas, além de todos nós, consumidores dos alimentos 

contaminados. Como se não bastasse, estamos diante do progressivo aumento do consumo e 

intensificação do uso dessas substâncias no país. Exemplos claros são a Lei n o 12.873/13 e 

o Decreto n o 8.133/13, que estabelecem a anuência de importação, produção, comercialização 

e uso de agrotóxicos em situação de emergência fito ou zoosanitária concedida apenas pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), sem as avaliações prévias dos 

órgãos de saúde e de meio ambiente (RIGOTTO, 2014). Pignati (2016) também desenvolveu 

pesquisas quem encontraram resquícios de veneno no corpo humano e nos alimentos. Qualquer 

produto químico usado nas culturas, seja ela de hortaliças, soja ou milho, deixa algum resíduo 

fora e dentro desses alimentos. 

De acordo com Campos (2017) o modelo econômico capitalista norteia todo o sistema 

de produção mundial, inclusive de alimentos. Frente a isso, questionamos, o atual sistema 

agroalimentar globalizado é capaz de garantir a segurança e a soberania alimentar do povo 

brasileiro? O sistema agroalimentar não pode ser visto só do ponto de vista econômico ou 

político, precisam ser levadas em consideração as questões sociais, culturais e ambientais. Para 

tanto, considerou-se essencial discutir as relações da soberania alimentar na atual conjuntura do 

sistema agroalimentar, destacando suas características e especificidades, como os conflitos no 

campo pelo território e as divergências de meios de produção.  

Sendo assim, partimos das relações de poder, que se estabelece entre o grande 

proprietário de terra, produtor de monocultura, e o pequeno produtor do alimento, o qual produz 

o alimento do dia a dia. Esse poder é reconhecido pelo território, que não se apresenta regular 

e demonstra a desigualdade no meio rural, além das incoerências do sistema adotado para as 

necessidades de produção e distribuição de alimentos. A revolução verde e o processo de 
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industrialização da agricultura são dois elementos que permitem trazer uma contextualização 

introdutória do cenário de emergência dos impérios agroalimentares (CAMPOS, 2017). No 

Brasil, a revolução verde teve início na segunda metade do século XX, mas só tomou força na 

década de 1970, devido a incentivos do Governo, que forneceu crédito rural, concedeu 

incentivos fiscais e subsídios, investiu em pesquisa e extensão rural. Foi instituído um pacote 

tecnológico no Brasil com o intuito de modernizar o campo, através de investimentos em 

máquinas e equipamentos e em pesquisas. Dessa forma, uma série de tramitações legislativas 

ocorrerem no corpo do estado brasileiro e uma das repercussões que podemos considerar neste 

debate referente a sociobiodiversidade diz respeito a expansão da fronteira agrícola e, além dos 

incentivos ao uso de agrotóxicos, citado anteriormente, também as modificações no Código 

florestal (Lei 12.651/2012), lei federal que regula o uso da terra e dos recursos naturais do país, 

considerado o principal marco legal ambiental. Estimativas do Governo brasileiro apontam que 

48,45% da vegetação nativa do bioma cerrado foi suprimida até o ano de 2010, segundo o dado 

oficial publicado (MMA, 2011). Ou seja, o bioma possui apenas 51% de vegetação 

remanescente, sendo este percentual representativo, sobretudo, nas regiões de presença das 

comunidades tradicionais, como referido anteriormente. Diante disso, fazemos destaque à 

majestosa sociobiodiversidade do Cerrado, dos biomas mais antigos do planeta e berço das 

águas.  

Além dessas incoerências, o agronegócio dificulta o cultivo do campesinato, que fica 

sem recursos para competir, pois o governo estimula, através de subsídios desleais, os grandes 

produtores de soja, milho e cana-de-açúcar. Levando em consideração as problemáticas do 

camponês, além das dificuldades comuns no meio rural como a concentração de terras e 

monopólio de sementes e insumos verifica-se também falta de políticas públicas que favoreçam 

a classe. Sendo assim, a sociobiodiversidade é silenciada e eliminada pelo desmatamento, pelo 

agrotóxicos, pelo fertilizantes e pelas sementes trangênicas. Em nome do lucro se desrespeita o 

tempo da natureza e as temporalidades dos diferentes sujeitos sociais (PORTO-GONÇALVES, 

2008). Impossibilidade, dessa forma, de coexistência entre as práticas camponesas e os plantios 

de sementes crioulas com a transgenia. Significando, dessa forma, a perda da biodiversidade e 

a morte de inúmeros territórios camponeses e consequentemente da Memória Biocultural 

(TOLEDO, 2015). Justifica-se assim, a reforma agrária que favorece e prioriza o interesse 

social, ao invés do econômico. Ou seja, apensar das profundas desigualdades sociais históricas 

estabelecidas a partir de um espaço pautado pelo agronegócio, há um esforço de construir 
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discursos positivos que vinculam o agronegócio ao moderno, ao dinâmico, como produtor de 

divisas e fundamental para a economia nacional. 

Entretanto, essa construção simbólica visa esconder mazelas sociais, aspectos negativos 

ligados ao projeto hegemônico do capital no campo brasileiro. Diante dessas contradições, 

surgiu durante a década de 1990, com um viés político dos movimentos sociais, na busca de 

reorganizar o cultivo e a distribuição dos alimentos de qualidade na sociedade, o conceito de 

soberania alimentar:  

O direito dos povos a definir suas próprias políticas e estratégias sustentáveis 
de produção, distribuição e consumo de alimentos que garantam o direito à 
alimentação a toda a população, com base na pequena e média produção, 
respeitando suas próprias culturas e a diversidade dos modos camponeses de 
produção, de comercialização e de gestão, nos quais, a mulher desempenha um 
papel fundamental. (www.mpabrasil.org.br).  

 

Para atingir a soberania alimentar, os movimentos sociais, como o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais sem Terra - MST, o Movimento dos Pequenos Agricultores - MPA e a 

Via Campesina, lutam diariamente por direitos que pertençam as suas realidades, como a 

implantação da reforma agrária de forma mais efetiva, já que essa pode favorecer a produção 

dos alimentos enquadrados no conceito de “Soberania Alimentar”, sustentado pela ideia de 

modelos de produção alternativos como a Agroecologia e os Alimentos Orgânicos, além de 

distribuição em menores circuitos, ao contrário da lógica capitalista de produção de 

commodities. Destaca-se que todas essas características ressaltadas para garantia da soberania 

alimentar, incentivam outras soberanias, como a soberania energética, ou seja, a 

sustentabilidade e autossuficiência nos recursos necessários para produzir — como os hídricos 

e energéticos. 

Vale ressaltar que Altieri (2004) aborda a agroecologia como o manejo ecológico dos 

recursos naturais, vinculado às formas de ação social coletiva e propostas de desenvolvimento 

participativo associado com uma produção agrícola que contribua para a segurança alimentar e 

nutricional. Acreditamos, ainda, que a garantia da soberania e da segurança alimentar e 

nutricional passa, necessariamente, pelo fortalecimento dos circuitos curtos de produção e 

comercialização de alimentos. Além de garantir a disponibilidade de alimentos frescos e 

saudáveis para a população urbana de forma geral, a produção de alimentos na comunidade, 

pela comunidade e para a comunidade representa uma oportunidade de trabalho e renda para 

populações em situação de vulnerabilidade social. Essas definições dos autores revelam o quão 
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importante é a participação social no processo de desenvolvimento da Agroecologia como fator 

de promoção social regional, o que justifica as práticas agroecológicas não apenas como 

estratégia de manejo técnico-agronômico, mas sim, como alternativa político-social.  

Diante dessa discussão, buscamos apontar uma outra relação campo cidade, 

estabelecendo articulação entre a escala da escola para a prática cotidiana, de forma a orientar 

uma prática para transgressão, a partir da tomada de consciência política, politização do 

consumo. A construção de alianças e articulações entre o campo e a cidade como a luta por 

soberania alimentar e por uma reforma agrária popular são um oportuno caminho para a 

superação do projeto desigual do agronegócio. Diante de tais reflexões, as atividades realizadas 

no Colégio Estadual Professora Vandy de Castro Carneiro, foram desenvolvidas a partir dos 

seguintes temas norteadores: Alimento ou Mercadoria? Agronegócio e Agrotóxicos; Lucro X 

Justiça Socioambiental; Memória Biocultural x monocultura da mente; Agroecologia e 

sociobiodiversidade para a soberania alimentar; e Relação Campo-Cidade. 

 

Sequência didática: sociobiodiversidade e soberania alimentar para jovens do ensino 
fundamental II 
 
 Ensinar Geografia não implica apenas seu papel como disciplina, o professor também 

se preocupa com o alcance social da ciência geográfica na compreensão da realidade espacial. 

De acordo com Silva (2012), o ensino da Geografia pode contribuir enormemente para a 

formação crítica dos estudantes, através de processos de análise do espaço e consequentemente, 

a compreensão da transformação do espaço geográfico. Assim, diante da importância do ensino 

da Geografia, disciplina capaz de oferecer ao estudante a compreensão da relação sociedade e 

natureza, nas mais variadas dimensões, é preciso inserir procedimentos metodológicos na 

prática pedagógica que sejam capazes despertar o prazer por essa disciplina. Partimos do 

principio de que o ensino não desperta o interesse dos estudantes quando é calcado na 

reprodução e memorização de conceitos prontos e acabados, portanto, sem relação alguma com 

o espaço vivido do mesmo.  

 Na busca por práticas e técnicas que proporcione a instrumentalização dos alunos para 

a análise do espaço ao qual estão inseridos, gerando empoderamento e autonomia, contribuindo 

para o exercício da cidadania e para a transformação social, buscamos melhorar a relação 

ensino/aprendizagem da Geografia, a partir da (re)construção dos conteúdos, onde os estudantes 

e o professor tornaram-se sujeitos ativos neste processo. Defendemos a ideia que a partir do 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 15 – Projetos de Extensão Universitária, de Formação e de Produção de Materiais Didáticos e Audiovisuais no 

Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

7682 
 

momento em que o estudante consegue se inserir enquanto sujeito participante do processo de 

ensino/aprendizagem, especialmente através de atividades que relacionam a teoria-prática 

simultaneamente, ou atividades lúdicas, tende a ter mais interesse pela disciplina. 

Consequentemente mais facilidade na aquisição do conhecimento. Portanto, estes podem ser 

caminhos capazes de facilitar a relação ensino/aprendizagem dos conteúdos da Geografia e 

importante ferramenta entre a teoria e a realidade (CUSTÓDIO, 2015).  

 Preocupamos-nos, também, em superar a Geografia Moderna que carrega uma 

concepção positivista, apresentando-se de forma fragmentada do ponto de vista nas relações 

humanas e naturais/físicas e ainda como pontua Moreira (1987), quebrando a unidade dialética 

da natureza em segmentos paralelos. Ressaltamos que é necessário rever a didática e os 

procedimentos metodológicos adotados em sala de aula, assim como ir além dos conteúdos da 

Geografia, buscando a interdisciplinaridade no ambiente escolar, partindo da realidade local, e 

estabelecendo conexões com outros níveis escalares, local/regional/nacional/global. Dessa 

forma, este tópico tem o intuito de discutir a metodologia de ensino do conteúdo apresentado 

anteriormente. 

 Por isso, vale ressaltar, também, que antes da escolha, o professor deve verificar alguns 

quesitos, tais como: o local de realização; o conteúdo que será abordado (neste caso, ensino 

fundamental II), respeitando a capacidade cognitiva do educando; a disponibilidade de tempo 

para realização das atividades (neste caso, foram realizadas no contra turno em colégio de 

tempo integral, de modo que em cada encontro havia disponibilidade de 2 horas); os recursos 

didáticos e/ou outros materiais a serem utilizados; dentre outros que se fizerem necessários, 

pois trabalhamos com a perspectiva que cada lugar é uma realidade diferente, e isso deve ser 

levado em conta. 

 Sendo assim, a primeira atividade realizada com os estudantes, foi uma roda de conversa 

para apresentação do projeto. Para tanto, criou-se um momento lúdico, em uma espécie de 

batata-quente, onde circulava nas mãos uma pazinha de terra, em que cada um devia dizer o 

nome, a série, porque escolheu a disciplina de biodiversidade e qual o alimento in natura que 

mais gosta. De modo que todos se aproximaram, iniciamos uma conversa sobre a proposta do 

projeto de extensão na escola e culminamos com uma Chuva de Ideias (LIBÂNEO, 2017), 

metodologia de trabalho em grupo, em que apresentamos os conceitos centrais que seriam 

abordados - agroecologia, agricultura urbana, sociobiodiversidade, soberania alimentar, justiça 

socioambiental – e os estudantes dizem o que lhes vem à cabeça. Foi também estimulada à 
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reflexão sobre essas palavras a partir da análise das partes que as constituem, por exemplo: agro 

– eco - logia. Todas as ideias que surgiram foram anotadas no quadro, em cima do que foi feito 

uma breve síntese. Essa foi uma metodologia de diagnóstico inicial, que serviu para alicerçar a 

elaboração das demais atividades realizadas. Vale ressaltar que no primeiro encontro foi 

entregue um caderno de campo, feito de material reciclado, para cada discente, que os 

acompanhou durante todos os encontros e no qual foram também desenvolvidas atividades para 

casa. O objetivo do caderno de campo foi de realizar avaliação contínua do envolvimento dos 

estudantes. Enfim, baseada nas informações obtidas no diagnóstico inicial, a Sequência 

Didática foi organizada em nove intervenções que buscou problematizar e avançar nos temas 

relacionados. Assim, as atividades realizadas foram: 

 

História da agricultura e modelos de produção (agronegócio x agroecologia): neste 

encontro foi feito uma linha do tempo da agricultura no Brasil, apresentando os diversos sujeitos 

culturais que o protagonizam, anterior a colonização, durante e até os dias de hoje. Foi 

apresentado, a partir de uma exposição dialogada - a qual buscou instigar os alunos a partir de 

questões – os projetos políticos para o campo brasileiro: agronegócio e agroecologia, os sujeitos 

que os protagonizam, produção de alimentos. Consequentemente abordou-se também justiça 

sócioambeintal, uma vez que os lucros desse modelo agrícola hegemônico são destinados a uma 

pequena elite rural e empresarial relacionada ao setor e os prejuízos são compartilhados entre 

pessoas vulneráveis e excluídas dos processos produtivos. Por fim, temática dos movimentos 

sociais e reforma agrária, abordado a partir de dinâmica que constituiu na distribuição desigual 

de balhinhas entre os estudantes, dessa forma eles passaram a questionar a concentração de 

balinhas com certas pessoas e a partir disso associamos com a temática.  

 

Cerrado – biodiversidade se mantém em pé: neste encontro realizamos uma dinâmica 

chamada Biodiversidade se mantém em pé, monocultura não para em pé. Foi organizada pelo 

processo de sistematização de experiências em agroecologia no Brasil, realizado pela 

Associação Brasileira de Agroecologia (BIAZOTI, 2017). Tem o objetivo de refletir sobre a 

importância das diversidades/sociobiodiversidade, na sustentação dos processos. Como 

funciona: deve-se recortar papeis na quantidade de estudantes presentes anotando em cada papel 

uma planta nativa do cerrado diferente e uma mesma planta exótica em todos, geralmente 

utilizadas em monoculturas, tais como: soja, milho, cana de açúcar, e colocar todos misturados 
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em uma caixinha/saquinho. Depois disso cada estudante retira um papel e memoriza suas 

plantas. Chega o momento de todos se organizarem em circulo cruzando os braços e formando 

elos. A professora chama um nome de árvore nativa por vez, quem tiver a árvore em seu papel 

deve tirar os dois pés do chão e se sustentar na força do grupo. Após todas as nativas, deve-se 

falar o nome da árvore de “monocultura”. Neste momento todos caem no chão e inicia-se uma 

discussão em torno da percepção dos estudantes sobre o que aconteceu. Por fim, cada estudante 

levou seu papel para casa a fim de realizar pesquisa sobre o uso de sua planta nativa, foi pedido 

para que anotassem no caderno de campo e fizessem desenho da planta/folha/fruto. Interessante 

lembrar que os estudantes realizaram a identificação de várias das plantas nativas estudadas em 

seus bairros. Sugere-se a realização de dinâmica em espaço aberto. A partir dessa dinâmica, 

desenvolvemos uma noção de sustentabilidade no uso desses recursos e ampliação da 

concepção de biodiversidade, indo para além da diversidade biológica, desenvolvendo uma 

visão socioambiental (ONÒRIO, 2013), ou seja, discutiu-se em torno da sóciobiodiversidade 

do cerrado, a partir das plantas nativas e a partir dos seus usos, valorizando a biodiversidade do 

Cerrado por meio de sua conservação in situ, ou seja, o Cerrado de Pé. Apontando como trata-

se de uma forma de diminuir a pressão sobre o Cerrado, pela valorização do potencial de sua 

flora e também pela cultura do Povo, que tem utilizado o extrativismo como fonte de 

comercialização de produtos através de “farmacinhas”, por exemplo. Aproveitou-se a 

oportunidade para apresentar aos estudantes A Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos 

e pela Vida, que reúne atualmente mais de uma centena de organizações sociais, desde 2011, a 

partir de ações de comunicação, formação e articulação política, trazendo visibilidade ao 

problema e ampliando o debate, a exemplo da produção e divulgação de vídeos como O Veneno 

Está na Mesa I e II, de Silvio Tendler. Além disso, a campanha em defesa do Cerrado, que tem 

como tema “Cerrado, Berço das Águas: Sem Cerrado, Sem água, Sem vida, tem como objetivo 

alertar a sociedade e denunciar a destruição do Cerrado e as violências contra os povos e 

comunidades que vivem neste espaço. E também O grito e a resistência no Cerrado, atividade 

sempre presente na Semana do Cerrado, encontro que tem como objetivo promover a 

valorização pessoal e coletiva dos povos tradicionais do Cerrado goiano, seus saberes e fazeres, 

e oferecer acesso à informação sobre a melhoria alimentar e as práticas populares de saúde. 

 

Agricultura urbana e relação campo cidade: neste encontro realizamos atividade prática de 

construção de uma horta vertical, abordando a produção de alimentos em ambiente urbano, 
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quando muitas vezes a disponibilidade de terras é dos maiores empecilhos e também enquanto 

expressões de ruralidades na cidade (SOUZA, 2019). Foi feito o plantio de diversas ervas e 

temperos, tais como hortelã, cebolinha, coentro, etc. Ou seja, alimentos de raízes pequenas que 

conseguem desenvolver dentro das garrafas pet. Outro tema abordado foi a reutilização de 

resíduos sólidos. Partindo disso, discutiu-se a interrelação campo cidade a partir da produção-

consumo de alimentos e da migração. 

 

Oficina de Composteira Doméstica: este encontro concretizou-se com a construção coletiva 

de uma composteira doméstica. Trata-se de um sistema de biodigestão de rejeitos orgânicos da 

cozinha, realizado por minhocas californianas, gerando 3 produtos: reaproveitamento do rejeito 

orgânicos, composto ou adubo orgânico e biofertilizante – líquido, que pode ser diluído na 

proporção de 1 para 10 de água na rega das plantas. Constitui em três baldes grandes de 

manteiga, colocados um sobre o outro e intercomunicados, de maneira que o balde superior 

recebe as minhocas juntamente com uma quantidade de terra para ficarem (cama de minhoca) 

e onde serão depositados os rejeitos orgânicos picados e cobertos por matéria seca. Deve-se 

manter sempre úmida. O último balde, que apresenta uma torneirinha, é o receptor do 

biofertilizante, líquido gerado na biodigestão dos rejeitos. Esta oficina é interessante, pois é 

fácil ser reproduzida na casa dos estudantes e tem grande serventia.  

 

Oficina de solo na escola: este encontro realizou-se a partir da articulação do presente projeto 

com o projeto Solos nas Escolas da professora Renata Momoli – IESA/UFG, que levou uma 

série de materiais didáticos sobre solos: estrutura dos solos, biodiversidade dos solos, água no 

solo – infiltração, cores dos solos, etc. A realização de oficinas pedagógicas permite aos 

discentes associar a teoria com a prática, efetivamente essenciais para a construção do saber 

geográfico. A Universidade Federal do Paraná mantém um site que pode orientar a elaboração 

de oficinas de solos nas escolas 

(http://www.escola.agrarias.ufpr.br/index_arquivos/experimentoteca.htm). 

 

Feira de Ciências da Escola: Tratou-se do espaço de comunicação com o restante da 

comunidade escolar e da comunidade local sobre as atividades desenvolvidas com os alunos. 

Intitulamos o momento de Chá de Ideias: PANCs e Soberania Alimentar. Constitui-se em 
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espaço de diálogo sobre as Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCS), em que 

confeccionamos panfletos contando sobre o que se trata e a sua importância nutricional e para 

soberania alimentar. Além disso, realizamos atividade prática de experiência ciêntífica. 

Fizemos chá de capim cidreira com flor de feijão borboleta (clytoria ternatea), corante natural 

azul. Trata-se também de um indicador de ph, dessa forma, ao adicionar limão para temperar o 

chá, observamos que muda de cor do azul para a cor rosa. Sendo uma interessante atividade 

para atrair atenção das crianças. Também foi apresentada a experiência de construção da 

Composteira Doméstica.  

 

Trabalho de Campo em unidade produtiva no espaço urbano: além das atividades 

realizadas no espaço da Escola, foi realizado um trabalho de campo com os estudantes e 

professores envolvidos, para o a área de produção certificada orgânico do Grupo de Estudos de 

Manejo Agroecológico dos Solos (GEMAS), da Escola de Agronomia da UFG (Imagem 1). 

Este momento foi visou congregar temáticas geográficas e ambientais com questões levantadas 

durante os encontros na escola. Durante o trabalho de campo tivemos a oportunidade de 

conhecer e dialogar sobre as plantas medicinais, agrofloresta, recuperação de área degradada, 

minhocário, compostagem, horta integrada com produção de galinhas, sementes crioulas e 

maquete de relevo do solo na região.  

 
Imagem 1: Trabalho de Campo: vinda dos estudantes para a Universidade Federal de 
Goiás para conhecer a experiência de agricultura urbana agroecológica desenvolvida 

pelo GEMAS. 

 
Fonte: Stéfanny Nóbrega, Novembro, 2018. 

 

Oficina de Manejo Agroecológico do Solo: este encontro realizou-se no espaço pré- 

estabelecido juntamente com a direção da escola, posterior a avaliação juntamente com os 
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estudantes, de local mais propício a construção da horta escolar, levando-se em consideração a 

disponibilidade de terra, iluminação solar ao longo do dia, proximidade com água. Contamos 

com a participação de um agricultor urbano de Goiânia, Tharley Henrique, produtor responsável 

pela Fazenda Goiana. A atividade realizada envolveu uma dinâmica de alongamento coletivo, 

em que cada pessoa do círculo puxa um alongamento em parte diferente do corpo. Frisa-se a 

articulação entre teoria e prática simultaneamente na realização da atividade. Depois disso, 

iniciamos o revolvimento da camada superficial do solo utilizando um micro-trator chamado 

Tobata. Enfim polvilhamos cal em toda a área, comentando o processo de correção do pH. 

Adicionamos esterco e palha de arroz no local. Conversamos sobre a adição de esterco enquanto 

adubo orgânico e de adição da matéria seca contribuindo na formação de biomassa e 

manutenção da umidade no solo e destacando que estas se tratam de práticas e saberes 

tradicionais na de produção de alimentos. Frisamos a necessidade de aguar todos os dias, 

quando não chover (estação das águas – verão) durante aproximadamente dois meses (férias 

escolar), quando finalmente realizaríamos o plantio, dando um prazo para a incorporação dos 

insumos orgânicos ao solo da futura horta. 

 

Oficina de construção da horta pedagógica: junto aos alunos foi realizada a construção de 

uma horta na escola (Imagem 2), utilizando-se de toda base agroecológica discutida durante os 

momentos de debate e oficinas. Para tanto, contamos com o apoio da prefeitura de Goiânia, a 

partir do Departamento de Alimentação Escolar, que disponibilizou as mudas de hortaliças para 

plantio na área anteriormente preparada. Construímos os canteiros e abrimos os berços para 

receber as mudas de: Alface, Acelga, Couve, Rúcula, Pimentas diversas, Orégano, Tomilho, 

Tomate, Jiló, Abacate e Mamão; também foi feito plantio de PANCS: Taioba, Feijão Borboleta, 

Jambú, Beldroega, Peixinho e Azedinha; e de Plantas Medicinais: Penicilina, Alecrim, Vicky e 

Menta, Hortelã, Lavanda, Carqueja, Capim santo, Balsamo, Boldo e Arnica da Horta. 

Posteriormente adicionamos matéria seca ao redor, para manutenção da umidade. Finalizado 

este processo, passamos a realizar visitas pontuais no viés de assistência técnica a manutenção 

da horta, que ficou sob os cuidados da comunidade escolar. Além disso, apoiado no fato de que 

o homem buscou na natureza condições favoráveis de sobrevivência, aprendeu também a 

cultivar seu próprio alimento, e esse conceito deve servir como parte do aprendizado de nossos 

estudantes: o saber tratar a terra, pois dela é que a planta retira os nutrientes para seu 

desenvolvimento. Por meio da horta, o professor poderá propor assuntos como os problemas 
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ligados à natureza, a utilização de agrotóxicos que contaminam os alimentos produzidos na 

horta, o ciclo de cultivo, as características do solo, a irrigação do solo, as relações de produção, 

a alimentação saudável, a distribuição e disposição dos canteiros, entre outros. Ou seja, as 

Hortas Pedagógicas, tendo como principal finalidade a realização de um programa educativo 

preestabelecido, como eixo organizador, permite estudar e integrar sistematicamente ciclos, 

processos e dinâmicas de fenômenos naturais. Reiteramos juntamente com Oliveira (2016), que 

a Horta Pedagógica pode ter mais significado se utilizada de forma interdisciplinar, abrangendo 

as disciplinas da Base Nacional Comum Curricular, onde os estudantes poderão observar a 

mesma temática sendo abordado em todas as disciplinas. 

 
Imagem 2: Oficina de construção da horta escolar: preparo dos canteiros, plantio de 
hortaliças, frutíferas, PANCs e Plantas Medicinais. 

 
Fonte: Stéfanny Nóbrega, Fevereiro, 2018. 

  

 Em síntese, objetivou-se que os estudantes conhecessem as diferentes formas de 

produção agrícola, sua evolução ao longo do tempo e passassem a valorizar a agricultura 

familiar como a maior responsável pela produção dos alimentos que chegam as nossas mesas, 

adepta a sustentabilidade ambiental e mantenedora da cultura popular. Pela prática o indivíduo 

pode melhor compreender a organização do espaço geográfico permitindo a construção do 

conhecimento e entrever de modo significativo pelo processo ensino aprendizagem a realidade 

espacial em múltiplas escalas – cerrado/escola. Em se tratando da pratica efetivada na escola, 
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enquanto agricultura urbana, pontuamos sua contribuição para reaproveitamento de resíduos 

(desde pneus a matéria orgânica), estímulo à ampliação de área verde na cidade, resgate e 

manutenção de práticas e saberes tradicionais, além da reprodução da agricultura agroecológica 

na cidade enquanto via de obtenção de renda e garantia da soberania alimentar. É necessário 

romper com o tradicionalismo e despertar para a formação de cidadãos situados em um contexto 

político, econômico e social, que reconhecem o seu espaço e a sua comunidade.  

 
Considerações finais 

 

Sobretudo a partir de 1970, diversas transformações sócioespaciais, políticas e culturais 

foram provocadas pela modernização e globalização, e assim sendo, novas demandas foram 

postas ao sistema educacional brasileiro. Tais mudanças repercutiram na prática pedagógica, 

no saber fazer, na formação profissional, no modo de ensinar e aprender, refletindo a 

necessidade de reformulações de propósito do sistema educativo. Por isso, apoiados por Paulo 

Freire, todas as discussões e atividades realizadas no Colégio buscaram apontar para autonomia, 

para construção de conhecimento voltado para os direitos cidadãos, de empoderamento tanto 

na formação escolar como na construção de significados geográficos para a realidade vivida. 

Apesar do esforço do capital de dissociar cidade e campo, a relação entre a população urbana e 

os alimentos é vetor central de exposição das contradições do atual modelo hegemônico para o 

campo, que só produz mercadorias e não alimentos. Isto é extremamente importante no que diz 

respeito à soberania alimentar, sobretudo no atual contexto em que o Brasil volta ao mapa da 

fome - de acordo com o IBGE entre 2016 e 2017, a pobreza da população passou de 25,7% para 

26,5%. Enquanto os extremamente pobres, que vivem com menos de R$ 140 mensais (pela 

definição do Banco Mundial), saltaram de 6,6%, em 2016, para 7,4%, em 2017.  

Diante disso, temos pesquisas e evidências que mostram como os métodos 

agroecológicos já contribuem para a segurança alimentar a nível local, regional e nacional. 

Além de que, aumentam os níveis de capital natural, humano, social, financeiro e físico nas 

comunidades agrícolas e das periferias urbanas. A consciência coletiva esta aumentando e a 

reação a este modelo esta acontecendo com a transição agroecológica, quando vemos que esse 

projeto não apenas tem tomado forma, no seio das organizações, como também tem se 

apresentado como possibilidade concreta de reprodução social e alternativa da vida, não apenas 

para os camponeses, como também para a parcela significativa da classe trabalhadora urbana 
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que se encontra em condições precarizadas de vida. Mas para a potencialização e difusão da 

agroecologia, políticas públicas são fundamentais, tanto no incentivo e financiamento de novas 

pesquisas como na conscientização, de produtores e consumidores, da importância da 

agroecologia para a alimentação enquanto uma escolha, um ato político. 

Por isso, o desenvolvimento das atividades que contextualizaram de forma ampla a 

Biodiversidade permitiu aos alunos a construção de novos conceitos e valores e, assim, eles 

puderam compreender a necessidade de preservação e conservação, validando também a 

sequência didática como metodologia de ensino importante para tal. No entanto, ressalta-se que 

manter a horta organizada sobrecarrega o professor, sendo, portanto, essencial que a horta esteja 

prevista no Projeto Político Pedagógico da Escola, bem como integre sua matriz curricular de 

forma interdisciplinar, que faz com que a prática pedagógica seja enriquecida e prazerosa tanto 

para estudante e docentes e que colabore para o crescimento de ambos e para transformação 

social. Diante disso, pensou-se na produção de um material, para fins didáticos. Uma Cartilha 

que será disponibilizada para a rede escolar, em formato digital em função da ausência de 

recursos financeiros para o projeto. Além disso, gostaríamos de destacar a importância 

fundamental de que os alunos da escola pública tenham acesso aos espaços da Universidade 

(muitas vezes distante da realidade social de muitos alunos e suas famílias) e que, a partir desse 

conhecimento, queiram ingressar na universidade pública, dando continuidade aos estudos e 

tendo, consequentemente, acesso a uma formação qualificada e cidadã. 
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Resumo 
 
O presente trabalho é fruto do subprojeto de pesquisa em andamento intitulado “Discussões sobre o campo baiano 
nos eventos científicos da Geografia no período de 2000 a 2018” que faz parte do projeto de pesquisa 
“Observatório da Questão Agrária na Bahia: Um olhar sobre o Vale do Jiquiriçá”, realizado pelo Grupo de Estudos 
Geografia dos Territórios e Espaços Rurais (GEOTER), do Instituto Federal Baiano Campus Santa Inês. Uma 
versão anterior a este trabalho foi publicada no III SBGA com uma análise parcial na qual faltavam ainda os dados 
de 2007, 2009 e 2013. O presente artigo pretende apresentar uma breve síntese de como as discussões sobre o 
campo baiano vem aparecendo no Simpósio Internacional de Geografia Agrária (SINGA) de todas as edições entre 
os anos de 2005 a 2017.  Baseando-se nas edições analisadas, é perceptível que as discussões sobre o campo baiano 
no SINGA, tiveram um crescimento considerável de 2005 até 2017. A diversidade de temas e o aumento da 
exposição de trabalhos que focam o campo baiano revelam o aumento da conflitualidade, fruto de políticas públicas 
que impulsionam o desenvolvimento do capitalismo no campo baiano e trazem à tona as disputas por terra e 
território, que envolvem não somente os sujeitos camponeses que se inserem na luta pela terra por meio de 
movimentos sociais, mas também, povos e comunidades tradicionais, que passam a enfrentar a ameaça da 
expansão desterritorializante do capital em suas terras e seus territórios. E, dessa maneira, a realidade vivenciada 
pelos sujeitos do campo acaba chegando à academia.  
 
Palavras-chave: Geografia agrária - Questão agrária - Bahia. 
 

INTRODUÇÃO  

 

O estado da Bahia possui uma população de 14.021.432 habitantes, sendo que desse 

total, 13,12% (3.916.214) residem no campo distribuídas em 417 municípios (IBGE, 2010).  

São milhares de trabalhadores rurais, camponeses e camponesas, centenas de comunidades 
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quilombolas4, indígenas5, ribeirinhas, fundos e fechos pasto, pesqueiras e tantos outros sujeitos 

e grupos que vivem no campo baiano.   

A Bahia apresenta, de forma geral, um elevado índice da concentração fundiária, que 

vem aumentando ainda mais no último século. Segundo dados do Grupo de Pesquisa Geografia 

dos Assentamentos na Área Rural (GeografAR), o Índice de Gini da Bahia, utilizado, neste 

caso, para medir a concentração fundiária, cresceu de 0,734 em 1920, para 0,838 em 2006. Essa 

realidade expressa a violência da estrutura fundiária da Bahia e se concretiza por meio de 

conflitos e diferentes formas de resistências dos grupos oprimidos, conforme demonstra a figura 

01, ao apresentar as formas de acesso à terra no estado da Bahia em 2010.  

Diante desse cenário, o desafio que se apresenta na presente pesquisa é investigar como 

essa realidade do campo baiano reflete nas discussões dos eventos de Geografia Agrária 

brasileira.  Dessa maneira, o presente artigo pretende apresentar uma breve síntese de como as 

discussões sobre o campo baiano vem aparecendo no Simpósio Internacional/Nacional de 

Geografia Agrária (SINGA) entre os anos de 2005 a 2017.  

O presente trabalho é fruto do subprojeto de pesquisa em andamento intitulado 

“Discussões sobre o campo baiano nos eventos científicos da Geografia no período de 2000 a 

2018” que faz parte do projeto de pesquisa “Observatório da Questão Agrária na Bahia:  

Um olhar sobre o Vale do Jiquiriçá”, realizado pelo Grupo de Estudos Geografia dos 

Territórios e Espaços Rurais (GEOTER), do Instituto Federal Baiano (IF Baiano) Campus Santa 

Inês6.   

 

Figura 01. Formas de acesso à terra identificadas por município em 2010 no estado da 

Bahia 

 
4 Em 2019, existem na Bahia, mais de 800 comunidades quilombolas, segundo a Fundação Cultura Palmares.  
5 Existem no estado da Bahia 22 povos indígenas, com 65.381 mil pessoas, distribuídas em 138 comunidades as 
quais vivem mais de 8 mil famílias espalhados em 13 Territórios de Identidade do Estado (Plano Estadual de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, 2015). 
6 Grupo de estudos criado em 2016, coordenado pelo professor Silvio Marcio Machado Montenegro e tendo com 
demais membros, discentes do Curso de Licenciatura em Geografia. Portaria nº 091, de 05 de julho de 2018/IF 
Baiano, Campus Santa Inês.  
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Fonte: GeografAR, 2010. 

Metodologicamente, alguns caminhos foram/serão percorridos para a realização desta 

pesquisa. Sendo eles: 1) pesquisa bibliográfica e na internet sobre eventos científicos da 

Geografia, em especial, sobre o SINGA; 2) identificação das edições e temáticas do SINGA 
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por meio dos temas gerais e eixos temáticos/grupos de trabalhos/discussões; 3) buscas e análises 

dos anais em sites e CDs, por meio da leitura dos títulos e resumos, identificando trabalhos cujo 

recorte espacial de estudo está localizado no estado da Bahia ou é o próprio estado. Por fim, 

uma das etapas posteriores do projeto é a disponibilização, em uma plataforma online, dos 

trabalhos identificados, com intuito de facilitar o acesso ao que vem sendo produzido sobre o 

campo baiano nos eventos de Geografia.  

 

BREVE DISCUSSÃO SOBRE O SINGA  

Ao longo de quase 20 anos, desde o 1º Simpósio Nacional realizado na 
Universidade de São Paulo em 1998, [o SINGA] vem se construindo um 
espaço de debates onde caibam múltiplas vozes. Nesse tempo todo, o evento 
conseguiu entrelaçar discussões de sempre que precisam de novos enfoques e 
maiores aprofundamentos, mas também discussões recentes que retratam as 
mudanças de um campo em movimento, articulando também a geografia, com 
outras áreas do conhecimento e com os saberes construídos a partir da 
mobilização social (SINGA, 2017, p. 01). 

 

O SINGA, com essa denominação internacional, surge a partir da expansão do debate 

do I Simpósio Nacional de Geografia Agrária realizado em 1997 na Universidade de São Paulo 

(USP), por pesquisadores do Laboratório de Geografia Agrária, juntamente com a Comissão de 

Assuntos Agrários da Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB). Somente em 2003, foi 

realizado o II Simpósio Nacional de Geografia Agrária e o I SINGA, também na USP, com o 

tema “O Campo no século XXI: território de vida, de luta e de construção da justiça social“ 

(SINGA, 2005).  

Desde então, o SINGA se tornou um espaço de discussões teóricas, metodológicas e 

ideológicas sobre o campo brasileiro e internacional para pesquisadores e pesquisadoras, 

estudantes de graduação e pós-graduação, lideranças dos movimentos sociais e demais sujeitos 

que vivenciam, de alguma forma, a problemática agrária nacional/mundial.   

Assim, o SINGA, como os demais eventos científicos se apresenta como 

possibilidades de socialização do conhecimento, dando visibilidade a diversidades das 

temáticas geográficas. Além disso, as mudanças nos temas (quadro 01) apresentam as 

problemáticas do campo brasileiro acompanhado da tentativa de compreensão dessa realidade 

por pesquisadores e pesquisadoras que estudam a situação do espaço agrário no Brasil 

(CAMPOS, 2017).  
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Quadro 01.  Temas e locais das oito edições do SINGA7 

Edição Ano Local Tema 

I 2003 
Universidade de São Paulo 

(USP), São Paulo-SP.  

O Campo no século XXI: território de 
vida, de luta e de construção da justiça 

social 

II 2005 
Universidade Estadual Paulista 
(UNESP), Presidente Prudente-

SP 

Desenvolvimento do campo, das 
florestas e das águas 

III 2007 
Universidade Estadual de 

Londrina (UEL), Londrina -PR 
Campesinato em movimento 

IV 2009 
Universidade Federal 

Fluminense (UFF), Niterói -RJ 
A questão (da reforma) agrária na 

América Latina: balanço e perspectivas 

V 2011 
Universidade Federal do Pará 

(UFPA), Belém-PA 

Questão agrária na Panamazônia no 
século XXI: usos e abusos do 

Território 

VI 2013 
Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), João Pessoa-PB 

A questão agrária no século XXI: 
escalas, 

dinâmicas e conflitos territoriais 

VII 2015 
Universidade Federal de Goiás 

(UFG), Goiânia-GO 

A Questão agrária na 
contemporaneidade: dimensões dos 

conflitos pela apropriação da terra, da 
água e do subsolo 

VIII 2017  
Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), Curitiba-PR 

Geografia das redes de mobilização 
social na América Latina: resistências 
e rebeldia desde baixo nos territórios 

de vida 

Fonte:  SINGA, 2005; 2007; 2009; 2011; 2013; 2015; 2017.  
Elaboração: GEOTER, 2019.  
 
  

Baseando-se nas circulares e anais das edições até momento analisadas se pode afirmar 

que o I SINGA, realizado entre 05 e 08 de novembro de 2003, visou aprofundar de forma ampla 

 
7 Aqui, registramos somente as edições do evento quando ele passa a ser internacional.  
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o debate a respeito questão agrária no Brasil e no mundo, tendo em vista que foi a primeira 

edição de abrangência internacional. A partir daí o SINGA 

(...) tem se constituído em espaço acadêmico e institucional onde a 
universidade, a sociedade civil e os movimentos sociais se encontram para 
debater assuntos tão caros, a geografia agrária. Momento onde impera o 
diálogo, a ação comunicativa, a preocupação em construir um conhecimento 
prudente para uma vida decente, socialmente comprometido com os 
segmentos sociais historicamente silenciados e invisibilizados, cujo modo de 
vida é constantemente abalado por ofensivas intensas das múltiplas faces do 
capital, que difunde por todos os quadrantes um só padrão social. 
Campesinato, conflitos por terra, expansão do agronegócio, regularização 
fundiária, educação do campo, segurança alimentar, política de estado para o 
campo, dentre outros, são temas debatidos, proporcionando a todos a sensação 
de que é possível construirmos outra dinâmica territorial no campo, presidida, 
sustentada e estruturada de acordo com aqueles que usam a terra para produzir 
alimento e, portanto, realizar sua função natural e social (SINGA, 2011, p. 01). 

 

A II edição do SINGA, que aconteceu entre os dias 11 e 15 de novembro de 2005, teve 

como propósito aprofundar as leituras referentes à diversidade histórica presente no mundo 

agrário, além de debater sobre os novos elementos da questão agrária objetivando a expansão 

da discussão a respeito da questão agrária no mundo (SINGA, 2005). 

Entre os dias 10 e 14 de outubro de 2007, aconteceu o III SINGA, que buscou valorizar 

todas discussões, não se atendo somente aos âmbitos disciplinares, mas possibilitando uma 

discussão mais próxima dos sujeitos e saberes locais do campesinato latino-americano “em 

movimento” (SINGA, 2007). 

A IV edição do SINGA, aconteceu na UFF, em Niterói no Rio de Janeiro, e teve como 

tema a questão agrária na América Latina. Nesta edição se buscou “reunir os melhores 

especialistas na questão de toda a América Latina assim como convidar lideranças de 

movimentos sociais que vêm protagonizando o debate político em torno dessa questão (SINGA, 

2009 p. 4)”. 

A V edição, realizada no período de 07 a 11 de novembro de 2011, objetivou discutir 

as questões agrárias na Panamazônia no século XXI, a partir da problematização do paradigma 

do desenvolvimento e da sustentabilidade e seus impactos sobre a natureza, as comunidades e 

povos tradicionais. Assim como, as formas de apropriações dos recursos naturais e os conflitos 

gerados em torno dessas apropriações, e a relação entre o Estado e a questão agrária na 

Panamazônia (SINGA, 2011). 
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A UFPB, sediou a VI edição do SINGA, nos dias 29 de setembro a 03 de outubro de 

2013, onde buscou discutir as lutas sociais no campo frente ao processo de crise do capital 

internacional e aumento no agronegócio, tanto nacional como internacionalmente (SINGA, 

2013). 

Dando seguimento, a VII edição, realizada na UFG entre os dias 30 de outubro e 03 

de novembro de 2015, teve como principal objetivo discutir os conflitos presentes no espaço 

agrário nacional e internacional, sobretudo a América Latina e a África, “para apreender as 

dimensões da territorialização do capital agroindustrial e financeiro, as contradições, a 

degradação da natureza e do trabalho, as dinâmicas espaciais e as resistências (SINGA, 2015, 

p. 01)”.  

A VIII edição do SINGA, realizada entre os dias 01 e 05 de novembro de 2017, foi 

pensada de maneira que proporcionasse um espaço de reflexão/ação com o intuito de discutir e 

dar visibilidade sobre “as resistências e as rebeldias que estão dando forma e sentido aos 

territórios de vida dessa América Latina que continua vibrante na construção de pensamento 

crítico em ação a partir de vários lugares e sujeitos“ (SINGA, 2017, p. 01).  

As temáticas das edições do evento refletem “os movimentos”, os caminhos e a 

realidade que o campo brasileiro e internacional estava vivenciado no momento da realização 

de cada edição.  

 

O CAMPO BAIANO NAS DISCUSSÕES DO SINGA (2005 - 20017)  

 

Aqui, serão apresentados resultados preliminares da pesquisa, de forma geral, como as 

discussões sobre o campo baiano aparecem no SINGA. Primeiro, de forma quantitativa, 

apresentando o número de trabalhos que tem o como objeto de estudo o recorte espacial baiano 

ou próprio estado da Bahia. Posteriormente, será apresentado como as discussões aparecem em 

cada edição.  

É possível observar, com base no Gráfico 01, que houve um aumento progressivo e 

significativo no número de trabalhos sobre Bahia nas sete edições sistematizadas, o que 

demonstra o engajamento de pesquisadores, estudantes e dos movimentos sociais na 

compreensão sobre a problemática agrária do campo baiano. Assim, totalizam-se 199 trabalhos 

distribuídos entre as edições (gráfico 01), abordando diferentes temáticas.    
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Gráfico 01- Quantidades de trabalhos sobre o campo baiano nas edições do SINGA  

 
Fonte: SINGA, 2005; 2007; 2009; 2011; 2013; 2015; 2017.  
Elaboração: GOETER, 2019.  
 

 

Na segunda edição do SINGA 2005, com cinco trabalhos sobre o campo baiano, as 

discussões aparecem nos eixos temáticos sobre agronegócio, relação campo x cidade e 

questões teórico-metodológicas da Geografia Agrária hoje. Os trabalhos discutiam questões 

ligadas à produção agrícola, relação capital x trabalho e relação campo - cidade em municípios 

específicos da Bahia.  

A terceira edição do SINGA 2007, com onze trabalhos identificados sobre o campo 

baiano, as discussões estão centradas nas temáticas sobre o desenvolvimento do/no campo, 

florestas e águas, trabalho e migração no campo e luta pela terra e reforma agrária. Os 

trabalhos desta edição se debruçaram sobre as análises socioambientais e da produção agrícola, 

a produção do espaço rural e a relação com o capital, como também, as tensões e conflitos no 

campo baiano.  

Na quarta edição do SINGA 2009, houve um acréscimo de doze trabalhos em relação 

à edição anterior, contabilizando um total de vinte e três artigos publicados em anais. As 

temáticas mais discutidas nos trabalhos estavam pautadas em campesinato e agricultura 

familiar, seguida de assentamentos rurais, questões relacionadas a água e, expansão e 

modernização da agricultura.  

Na edição do SINGA 2011, agora com dezoitos trabalhos identificados, os estudos 

sobre o campo baiano estão presentes nos diferentes eixos temáticos do evento.  Dando ênfase 
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a maior área de concentração dos trabalhos, destaca-se aqui, as discussões sobre a relação 

campo x cidade, campesinato, agricultura familiar e agronegócio, dinâmicas e conflitos 

territoriais no espaço agrário, como também, discussões sobre apropriação dos recursos 

naturais e impactos ambientais. Nesse cenário, os trabalhos propuseram análises de 

municípios baianos, refletindo a diversidades dos grupos sociais existentes no estado da Bahia 

e as relações de produções que os cercam, as dinâmicas que a modernização implantou no 

campo e as relações entre o rural e o urbano.  

Como temáticas “emergentes”, destacam-se os trabalhos na linha da Educação do 

Campo e conflitos territoriais, discutindo o uso do atlas na Educação do Campo e os conflitos 

territoriais advindos das formas de produções.   

A sexta edição do SINGA 2013, primeira realizada no Nordeste brasileiro, foi a que 

teve o número mais expressivo de trabalhos voltados para discussões sobre o campo baiano. Os 

sessenta e quatro trabalhos publicados estão distribuídos em treze dos quatorze eixos temáticos 

da edição. Com destaque para os eixos, estado, políticas públicas e desenvolvimento rural 

(13 trabalhos), relação campo - cidade (9 trabalhos), dinâmicas migratórias e mobilidade 

do trabalho rural (7 trabalhos), assentamentos rurais e reforma agrária (7 trabalhos), 

modernização da agropecuária e reestruturação produtiva (6 trabalhos), 

agrohidronegócio, conflitos e alternativas de gestão da água (6 trabalhos) e, comunidades 

tradicionais resistência, recriação camponesa a agroecologia (5 trabalhos). 

Dando continuidade às análises, na edição de 2015, às discussões sobre campo baiano 

se expressam em 11 dos 16 eixos temáticos do evento. Dessa vez, além dos temas antes 

estudados, surgem outras discussões como agroenergia, mineração e efeitos socioambientais, 

cartografias sociais e as Geotecnologias nos estudos agrários. Nesta edição, as principais 

temáticas com maior índice de trabalhos foram:  Estado, Políticas Públicas e 

Desenvolvimento Rural (7 trabalhos), Campesinato, Comunidades Tradicionais e 

Resistências (6 trabalhos), relação capital x trabalho no campo e assentamentos rurais e 

reforma agrária, ambos com 4 trabalhos, ao todo, foram 21 trabalhos focado nas áreas de 

estudos “clássicos” da Geografia agrária.  As temáticas abordadas refletem também, os 

movimentos que perpassam pelo campo baiano, a exemplo, as disputas territoriais das 

comunidades indígenas e quilombolas.  
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 Em 2017, a VIII edição do SINGA perpassa por 14 dos 18 grupos de trabalhos do 

evento.  Os trabalhos tiveram concentração nas discussões sobre Comunidades tradicionais 

na luta por territórios, Reestruturação produtiva e processos migratórios no campo, 

Políticas públicas e perspectivas de desenvolvimento para o campo e Debates sobre 

reforma(s) agrária(s) e os assentamentos rurais. Nesta edição, destaca-se grupo de trabalho 

para pensar os conflitos nos territórios indígenas, como também, trabalhos discutindo a questão 

de gênero no campo baiano. Os demais trabalhos caminham na direção das discussões sobre 

mobilização camponesa, produção do espaço rural, trabalho no campo, agronegócio, 

mineração e educação do campo.  

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Tendo como base as edições analisadas, é perceptível que as discussões que remetem 

ao campo baiano no SINGA, tiveram um crescimento considerável de 2005 até 2017, cabe 

ressaltar que de acordo com o estado de realização do evento há uma maior facilidade de acesso 

dos pesquisadores baianos, destaca-se que no ano em que o SINGA ocorreu no Nordeste houve 

um maior número de trabalhos apresentados e publicados.  

Diante do exposto, percebe-se que as principais discussões sobre o campo baiano nas 

edições do SINGA, estão centradas nas comunidades e povos tradicionais, campesinato, 

agricultura familiar, questão agrária, luta pela/na terra, assentamentos de reforma 

agrária, relação campo - cidade, agronegócio e trabalho no campo e Estado, políticas 

públicas e desenvolvimento rural. Os temas identificados como principais nos trabalhos sobre 

Bahia, são estudos clássicos dentro da Geografia Agrária de acordo com a classificação de 

Fernandes(2014), com exceção as comunidades e povos tradicionais.  

A continuidade dessas temáticas ao longo das edições do SINGA está vinculada a 

permanência da questão agrária no Brasil e na Bahia, materializada por meio da concentração 

de terras e das conflitualidades históricas (GERMANI, 2010). Por outro lado, segundo Germani 

(2010), há uma emergência dos grupos sociais do campo, comunidades e povos tradicionais 

que lutam para “entrar”, “retornar” e “permanecer” nas terras e territórios.   

A diversidade de temas e o aumento da exposição de trabalhos que focam o campo 

baiano revelam o aumento da conflitualidade, fruto de políticas públicas que impulsionam o 
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desenvolvimento do capitalismo no campo baiano e trazem à tona as disputas por terra e 

território, que envolvem não somente os sujeitos camponeses que se inserem na luta pela terra 

por meio de movimentos sociais que reivindicam terra, mas também, povos e comunidades 

tradicionais, que passam a enfrentar a ameaça da expansão desterritorializante do capital em 

suas terras e seus territórios. 

É perceptível a relação entre a expansão do que é classificado como grande 

agronegócio na Bahia e a emergência de formas de luta e resistência dos povos do campo em 

todas as regiões do Estado. E, dessa maneira, a realidade vivenciada pelos sujeitos do campo 

acaba chegando à academia. O presente trabalho está em fase inicial de análise dos conteúdos 

dos trabalhos apresentados o que possibilitará, posteriormente, uma análise menos quantitativa 

e mais qualitativa. 

O que os SINGAs deixam “(...) para a Geografia brasileira [e baiana] é o retrato de um 

modo de fazer ciência que, além de avançar teoricamente para melhor compreender a realidade, 

é compromissada com as questões da vida e da terra, principalmente, e não com as do mercado. 

” (VALVASSORI, 2008, p. 03).  

Nesse sentido, é possível visualizar um campo baiano em movimento. As temáticas 

revelam as mudanças em relação ao avanço do capitalismo no campo baiano e a emergência 

das (re)existências do campesinato. Entre os quais se destacam as lutas em torno da disputa pela 

água, em função do avanço do agrohidronegócio e da irrigação, bem como a resistência em 

relação aos impactos causados pelo avanço da mineração e demais projetos de 

“desenvolvimento” no campo baiano. Uma observação importante é a presença dos temas 

relacionados a avaliação das políticas públicas no campo baiano, reflexo dos anos de governo 

do PT, que coincidem com o período estudado. 
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OS MÁRTIRES DA TERRA: 
 Espaço e memória dos conflitos agrários a partir do acervo da Comissão Pastoral da 

Terra – Xinguara-PA1 
 

Rafael Benevides de Sousa2 
Francisco Costa Brito3 

 

Introdução 
 

Este artigo tem como finalidade realizar um debate sobre os conflitos do campo na 

Amazônia e apresentar alguns dos resultados do projeto de extensão “Os Mártires da Terra: 

espaço e memoria dos conflitos agrários a partir do acervo da Comissão Pastoral da Terra – 

Xinguara-PA”, desenvolvido a partir de numa relação bilateral entre a Universidade Federal do 

Sul e Sudeste do Pará e a Comissão Pastoral da Terra no município de Xinguara.  

 O projeto mencionado tem o objetivo de contribuir com a recuperação, tratamento e 

digitalização do acervo disponível arquivístico na CPT, sede Xinguara/Pará. Ao mesmo tempo, 

estamos construindo um registro documental, em formato de memorial, das pessoas que foram 

brutalmente assassinadas em conflitos agrários. A partir dessa relação com a Comissão Pastoral 

da Terra, temos tido a oportunidade de analisar e disponibilizar dados e acontecimentos 

importantes acerca dos conflitos agrários da região pesquisada, contribuindo para a 

compreensão da formação do espaço do sul e sudeste do Pará, através dos arquivos dos conflitos 

e das mortes no campo. 

Entendemos desse modo que a geografia-história do Brasil é marcada por intensos 

conflitos agrários e urbanos, como resultado dos levantes das camadas populares que foram – 

e ainda são – fortemente reprimidas pelas forças dominantes, mas que ainda se mantém em 

resistência. Das lutas contestadoras que emergiram nos últimos séculos, surgiram nomes de 

 
1 Projeto de extensão financiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis da Universidade Federal do 
Sul e Sudeste do Pará (PROEX/Unifesspa). 
2 Professor Adjunto do curso de Geografia da Faculdade de Ciências Humanas, do Instituto de Estudos do Trópico 
Úmido, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (FCH/IETU/Unifesspa).  E-mail: 
benevidessousa@gmail.com 
3 Discente do curso de Geografia da Faculdade de Ciências Humanas, do Instituto de Estudos do Trópico Úmido, 
da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (FCH/IETU/Unifesspa). Bolsista do projeto de extensão “Os 
Mártires da Terra: espaço e memoria dos conflitos agrários a partir do acervo da Comissão Pastoral da Terra – 
Xinguara-PA”. E-mail: costabritofrancisco853@gmail.com  
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lideranças políticas de forte alcance na sociedade, dando origem a mártires das lutas sociais no 

campo e na cidade. 

Desde o quilombola Zumbi dos Palmares, o religioso Antônio Conselheiro, até o 

seringueiro Chico Mendes e a missionária Dorothy Stang, muitas outras lideranças e pessoas 

simples e desconhecidas foram brutalmente assassinadas, retiradas do caminho pela ideia de 

progresso e pela ambição da classe dominante. Contudo, não houve o silenciamento do “grito 

dos excluídos”, estes continuam a marchar pela conquista da terra, produzindo território em 

resistência (ZIBECH, 2015).  

É a partir dessa realidade dos conflitos no campo que e o projeto de extensão 

universitário ganhou vida, construindo um memorial das mortes no espaço agrário amazônico, 

realizando registro documental, contribuindo para o não esquecimento desses acontecimentos 

que competem à produção do espaço dessa região tão importante do planeta. 

Nesse contexto, o mergulho sobre o Acervo Frei Henri dês Roziers, disponibilizado pela 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) – membro progressista da Igreja Católica e de inspiração 

ideológico-filosófica na Teologia da Libertação – tornou-se uma metodologia de trabalho 

fundamental.  

Para pensarmos metodologicamente os conflitos do campo a partir dos arquivos da CPT, 

acionamos duas categorias importantes: espaço e memória. Espaço por ser uma categoria 

geográfica que nos permite pensar empiricamente as relações sociais a partir do tempo histórico, 

do mesmo modo que a memória registrada no acervo arquivístico da CPT nos permitiu 

compreender as ações impetradas ao longo do tempo e materializada no espaço. 

Para Santos (2012), “o espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e 

também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerando 

isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se dá.” Partindo dessa perspectiva, 

a produção do espaço se dá, necessariamente, a partir do tempo histórico por onde desembocam 

as ações humanas. 

De forma particular, a Comissão Pastoral da Terra, sediada no município de 

Xinguara/PA, tem se destacado como uma organização social de denúncia das injustiças e 

crimes no campo desde 1975, absorvendo, ao longo de mais de 40 anos, um enorme acervo 

documental que nos serve de base de pesquisa e extensão universitária, possibilitando a 
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socialização e a preservação da memória das lutas sociais no campo, a partir de recuperação e 

análise dos arquivos dessa organização social. 

A catalogação e a divulgação desse acervo é de fundamental importância para apresentar 

à sociedade a realidade agrária, desmistificando a criminalização e a visão errônea sobre os 

movimentos sociais na Amazônia. Desse modo, ao estimular a recuperação, a preservação e a 

análise dos arquivos disponíveis na CPT, temos a oportunidade de produzir um material 

intelectual que servirá tanto como recurso bibliográfico para os centros universitários quanto 

para a sociedade como um todo, contribuindo, assim, para uma relação mais próxima entre a 

universidade e sociedade. 

A ciência geográfica, por ter como objeto de estudo a ação humana no espaço geográfico, torna-

se uma área do conhecimento importante para a análise espacial dos acontecimentos históricos 

guardados nos acervos da CPT, contribuindo sobremaneira para o desvendamento das máscaras 

sociais (MOREIRA, 2008) agrárias para a sociedade atual. 

A importância de produzir um material sobre a memória da violência e mortes no campo 

se faz necessário em razão de o histórico dessa região está atrelado à questão agrária, em que o 

campo é o setor econômico predominante, a exemplo de atividades como agropecuária e 

mineração. Outro dado importante é a existência de um grande número de assentamentos rurais 

nessa região, chegando a mais de 450 Projetos de Assentamento, em função da reforma agrária 

e da atuação dos movimentos sociais, organizações sociais e dos camponeses (ALMEIDA, 

2012).  

A digitalização, a análise e a construção do memorial a partir do acervo da Comissão 

Pastoral da Terra tende a contribuir para o fortalecimento da memória das lutas sociais no 

campo paraense e, ao mesmo tempo, permitir a compreensão da produção desse espaço 

geográfico conflituoso. A CPT-Xinguara/PA dispõe de um rico material a ser colocado à 

disposição da sociedade, contribuindo para a formação de um pensamento crítico sobre essas 

lutas sociais no campo e sobre justiça social. Hoje já se tem um pequeno acervo disponível de 

conflitos agrários sobre o sul e sudeste do Pará, mas com muito pouco material disponível se 

comparado com o acervo que nos deparamos no percurso do projeto. 

É preciso destacar que a CPT-Xinguara/PA nasceu no mesmo ano da CPT Nacional, 

sediada na cidade de Goiânia/GO, em 1975. Com isso, a riqueza arquivística dessa organização 

social vem contribuir para o entendimento da produção do espaço dessa região paraense, 
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ressaltando o protagonismo que os “mártires da terra” tiveram na luta pelo cumprimento da 

função social da terra. 

Desse modo, procura-se com esse trabalho a ser apesentado no IX Simpósio 

Internacional de Geografia Agrária, apresentar a importância do projeto de extensão “Os 

mártires da terra: espaço e memória dos conflitos agrários a partir do acervo da Comissão 

Pastoral da Terra – Xinguara-Pa”, para potencializar a função social da Universidade para com 

a sociedade. Do mesmo modo, destacar a riqueza arquivistica da CPT-Xinguara/PA para a 

compreensão do espaço e memoria dos conflitos do campo que competem para a produção do 

espaço do sul e sudeste do Pará. 

 

Caminho metodológico do projeto de extensão “os mártires da terra” 
 

Como base metodológica de investigação e extensão para este artigo tivemos nos 

Arquivos da CPT-Xinguara/PA os documentos que foram recuperados, higienizados, 

digitalizados e que servem de dados para a construção do memorial dos mártires da terra. Por 

meio do acordo de cooperação técnica4 para digitalização e tratamento arquivístico, do “Acervo 

Frei Henri des Roziers”, da Comissão Pastoral da Terra, realizamos o levantamento de 

documentos relacionados aos conflitos no campo, principalmente aqueles referentes aos 

massacres e às mortes individuais relacionados à luta pela terra.  

Nesse sentido, o acervo arquivístico da CPT teve papel fundamental para a descoberta 

de informações, acontecimentos, nomes e datas marcantes que embasam e dão consistência 

historiográfica para a construção geográfica do memorial dos mártires da terra.  

A pesquisa histórica realizada em fontes primárias leva o pesquisador ao arquivo, que pode ser 
público ou privado. Uma das características mais evidentes é, sem dúvida, seu lugar como 
salvaguarda da produção documental das administrações públicas e privadas. [...] Há também 
o valor de prova documental. É nesse sentido que o arquivo é investido por um poder simbólico. 
Ele é o lugar e ‘repouso’ de ‘verdades’ jurídicas, administrativas, culturais e sociais 
(FRANCISCO, 2014, p. 906). 

 

 
4 A viabilidade para a realização desse projeto de extensão faz-se possível em função do “Acordo de Cooperação 
Técnica Nº002/2016” entre a Unifesspa e a CPT-Xinguara/PA, tendo esta organização social uma forte atuação 
no campo amazônico. “O acordo de cooperação entre a Unifesspa e a Comissão Pastoral da Terra (CPT) visa à 
digitalização e tratamento arquivístico do acervo desta. O projeto teve início através da formalização do acordo, 
com a constituição da equipe técnica e a estruturação do laboratório, etapas que já se encontram bastante avançadas 
e estão sendo desenvolvidas no município de Xinguara, capitaneadas pelo Instituto de Estudos do Trópico Úmido 
(IETU)” (PDI, 2014-2016, p. 44). Esse Acordo demonstra o compromisso social que a Unifesspa assume perante 
a sociedade paraense, de forma particular com o sul e o sudeste do Pará, considerada uma das regiões de maior 
conflito por terra no Brasil. 
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O excerto acima destaca a importância dos arquivos como um espaço de salvaguarda do 

patrimônio arquivístico, ressaltando o poder simbólico que esses acervos dispõem sobre a 

realidade social vislumbrada na produção do espaço. Desse modo, por meio dos arquivos da 

CPT, será possível destacar acontecimentos que constituem situações emblemáticas de 

violência, conflito e sangue no campo amazônico.  

A Comissão Pastoral da Terra, no sudeste do Pará, surge, em 1975, sob a intervenção 

da Prelazia de Conceição do Araguaia, e sendo sediada primeiramente neste município. 

Somente em 1999 o município de Xinguara passa a receber a sede da CPT. Nos quase 45 anos 

de atuação nessa região paraense, a Comissão Pastoral da Terra tem acumulado uma extensa 

documentação sobre os conflitos agrários da Amazônia, em especial do sul e sudeste paraense, 

tal qual destaca Salgueiro e Sena (2016), que tem desenvolvido pesquisa e extensão junto a 

CPT em Xinguara.  

Em toda a ação de mediação desempenhada pela CPT junto aos camponeses, sempre foi 
fundamental os registros documentais de grande parte das atividades por ela desenvolvidas, que 
eram (e ainda são) peças fundamentais na formalização de denúncias contra fazendeiros, 
militares e agentes públicos junto ao poder público. Dentre os diversos tipos de denúncias 
impetradas e/ou acompanhadas pela entidade junto aos órgãos públicos destacam-se, por 
exemplo, aquelas relacionadas ao trabalho escravo nas fazendas da região, assassinatos de 
trabalhadores e lideranças rurais, além de ameaças de morte (SALGUEIRO; SENA, 2016 apud 
SALGUEIRO, 2017, p. 949).  

 
Observamos que o acervo da CPT é fruto dos registros documentados junto aos 

camponeses na luta pela terra no sul e sudeste do Pará, acompanhando as famílias do campo 

em diversas circunstâncias, seja auxiliando juridicamente, seja alfabetizando em círculos de 

cultura, seja pela denúncia de crimes como assassinatos e situações análogas ao trabalho 

escravo.  

Para a captação de informações sobre as mortes e conflito do/no campo, precisou-se, 

inevitavelmente, da documentação que comprove tais fatos em determinado momento da 

história, contextualizando as ações que são colocadas em prática na produção do espaço. Desse 

modo, a construção do memorial dos mártires da terra passa, necessariamente, pela análise 

documental dos acontecimentos que desencadearam tais processos e, com isso, nos permitir 

compreender o espaço lardeado em conflitos do sul e sudeste do Pará.  

É importante destacar o ponto de partida para as reflexões do projeto, no qual faremos 

uso da memória dos subalternizados e das vítimas nos fronts de conflito. 

Ao privilegiarmos a análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, a história oral 
ressaltou a importância da minoria subterrânea que, como parte integrante das culturas 
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minoritárias e dominantes, se opõe a “memoria oficial”, no caso a memória nacional (POLLAK, 
1989, p. 4). 

 
Apesar de Pollak (1989) fazer menção a história oral, e nesse projeto fazermos a opção 

metodológica pela história escrita, o autor nos ajudar a reafirmar a opção por compreender os 

conflitos e as mortes no campo a partir dos subalternizados nesses fronts no campo. Como 

sinalizado por Salgueiro (2017), a história escrita pela CPT acerca dos conflitos do campo foi 

construída conjuntamente aos camponeses, estes massacrados e violentados em seus direitos 

pela classe dominante.  

Pela metodologia aqui adotada, privilegia-se a memória dos excluídos do 

desenvolvimento proposto para o espaço agrário amazônico, no qual o Acervo Arquivístico da 

CPT tem sido o suporte para a visibilidade política e social desses sujeitos sociais de quem a 

história oficial pouco retrata.  

A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do passado que se 
quer salvaguardar, se integra, como vimos, em tentativas mais ou menos conscientes de definir 
e de reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre coletividades de tamanhos 
diferentes: partidos, sindicatos, igrejas, aldeias, regiões, clãs, famílias, nações etc. A referência 
ao passado serve, para manter a coesão dos grupos e das instituições que compõem uma 
sociedade, para definir seu lugar respectivo, sua complementariedade, mas também as 
oposições irredutíveis (POLLAK, 1989, p. 09). 

 
Essa perspectiva lançada por Pollak (2012) sobre a memória enquanto um mecanismo 

de interpretar o passado e, ocasionalmente, entender o presente, constitui-se enquanto uma 

metodologia de análise e de intervenção do/no espaço geográfico. Desse modo, como salienta 

Salgueiro (2017, p. 949) “em relação à CPT/Xinguara, seu acervo é bastante impressionante no 

que diz respeito ao registro de conflitos ao longo das décadas.” Com isso, a memória registrada 

no acervo da CPT torna-se um instrumento para pensarmos a produção do espaço na história e 

contribuirmos para a diminuição ou mesmo o fim dos conflitos no campo. 

 Partindo desses princípios metodológicos, a prática de extensão se deu em ação direta 

aos documentos do “Acervo Frei Henri des Roziers”, no percurso da documentação, 

digitalização, análise e mapeamento dos conflitos e das mortes do campo. Nesse processo, 

ocorreu a operalização e sistematização de dados, com tabulações e descrições qualitativas e 

críticas dos casos ocorridos. 

Inicialmente, o projeto se deu com o processo de classificação arquivístico do acervo, 

onde os conjuntos documentais são organizados conceitual e fisicamente em categorias, esse 

processo facilitou a identificação de documentos específicos do acervo. A classificação física 
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dos conjuntos e peças são series documentais tipológicas, que estabelecem tipos documentais a 

partir da composição espécie documentais (carta, dossiê, relatório etc.). 

Posteriormente, iniciamos o processo de ordenação de séries documentais e dossiês, 

cada uma das series documentais e em alguns casos, seus dossiês são ordenados em uma 

determinada sequência, seja cronológica, alfabética, numérica etc. A fase seguinte se trata do 

processo de digitalização de documentos arquivísticos, tem como premissa diminuir o contato 

com documento original em suporte papel ou equivalente a garantir sua preservação, e facilitar 

o acesso e difusão por meio da disponibilização na web. 

Dentre todos esses processos estivemos envolvidos em um grande número de pastas, ao 

todo são 112 pastas de arquivos foram digitalizadas. A maioria dos documentos é de conflitos 

de terra e de trabalho escravo. A seguir, apresentamos um quadro com os nomes de algumas 

pastas de conflitos.  

Quadro 01: Nome de algumas pastas de parte do acervo da CPT/Xinguara 

01 Fazenda rio da prata, trabalho escravo no município de Santana do Araguaia 

02 Fazenda Santa Cristina S.A, terra no município de Santana do Araguaia 

03 Fazenda Propasa, terra no município de Santana do Araguaia  

04 Fazenda Campará, terra no município de Santana do Araguaia 

05 Fazenda Santa Cristina e Campo Alegre, terra no município de Santana do Araguaia 

06 Fazenda Mata Azul, Trabalho escravo no município de Santana do Araguaia 

07 Fazenda estrela de Maceió, trabalho escravo no município de Santana do Araguaia 

08 Conflito no Baixo Araguaia, terra no município de são Geraldo do Araguaia 

09 Fazenda Castanhal e Cajueiro, terra no município de são Geraldo do Araguaia 

10 Dossiê Baixo Araguaia, terra no município de São Geraldo do Araguaia 

11 Loteamento Itaipava, terra no município de São Geraldo do Araguaia 

12 Conflito Pará da Lama, terra no município de São Geraldo do Araguaia 

13 Boa Vista dos Cabral, terra no município de São Geraldo do Araguaia 
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14 Castanhais, terra no município de São Geraldo do Araguaia 

15 Fazendas das Claras, terra no município de São Geraldo do Araguaia 

16 Fazenda Alvorada do Grupo Pacaimbi, terra no município de São Geraldo do Araguaia  

17 Fazenda Cajueiro, terra no município de São Geraldo do Araguaia 

18 Fazenda novo Mundo, trabalho escravo no município de São Geraldo do Araguaia 

19 Fazenda Fortaleza, trabalho escravo no município de São Geraldo do Araguaia 

20 Fazenda Bamerindus, trabalho escravo no município de São Geraldo do Araguaia 

21 Fazenda Colorado, trabalho escravo no município de Sapucaia 

22 Fazenda Indiaporã, trabalho escravo no município de Sapucaia 

23 Fazenda Japonesa, trabalho escravo no município de São Felix do Xingu 

24 Fazenda Flor da Mata, trabalho escravo no município de São Felix do Xingu 

25 Caso Fazenda Araxá, terra no município de São Felix do Xingu 

26 Fazenda A.M.I.L, terra no município de São Felix do Xingu 

27 Fazenda Panelão, trabalho escravo no município de São Felix do Xingu 

28 Fazenda Rio Dourado, trabalho escravo no município de São Felix do Xingu 

29 Colheita de Folhas de Jaborandi, trabalho escravo no município de São Felix do Xingu 

30 Fazenda Vale do Formoso, trabalho escravo no município de São Felix do Xingu 

31 Fazenda Santa Maria, trabalho escravo no município de São Felix do Xingu 

32 Fazenda Santo Antônio, trabalho escravo no município de São Felix do Xingu 

33 Assentamento São Francisco, terra no município de São Felix do Xingu 

34 Gleba Sudoeste, terra no município de São Felix do Xingu 

35 Fazenda Maciel 2, terra no município de São Felix do Xingu 

36 Fazenda Rio Negro, trabalho escravo no município de Tucumã  
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37 Comunidade Sagrado Coração de Maria, terra no município de Tucumã 

38 Caso Deusdete/ Gleba 8, terra no município de Xinguara 

39 Conflito na Fazenda Tupã Ciretran, terra no município de Xinguara 

40 Fazenda Marajoara, terra município de Xinguara 

41 Gleba Rio Maria, terra no município de Xinguara 

42 Fazenda Santa Cruz, terra no município de Xinguara 

43 Fazenda Barreiro Preto, terra no município de Xinguara 

44 Agua fria/ Lote 157, terra no município de Xinguara 

45 Fazenda Diadema, trabalho escravo no município de Xinguara 

46 Fazenda Santa Rosa, trabalho escravo no município de Xinguara 

47 Fazenda Brasil Verde, trabalho escravo no município de Xinguara 

48 Fazenda Espirito Santo, trabalho escravo no município de Xinguara 

49 Fazenda Rio Vermelho, trabalho escravo no município de Xinguara 

Fonte: Acervo CPT/Xinguara. 

Ao analisar essas pastas, chegamos a uma conclusão que cerca de 75% dos conflitos 

no campo no sul e sudeste do Pará são marcados por mortes e por trabalhos análogos a 

escravidão. Isso demonstra a violência sobre parcela da população que luta pelo acesso a terra, 

ao território, a vida digna no campo.   

A violência e morte no campo, tem sido presente no espaço agrário brasileiro, 

constituindo uma disputa espacial entre forças antagônicas e assimétricas de poder. 

A assimetria de forças econômicas e políticas integra o extenso repertório de massacres que 
envolve a disputa pela terra no país. Foi assim com a História do Quilombo dos Palmares, no 
século XVII, em Alagoas; a escrita seguiu a mesma em relação aos índios guaranis, 
massacrados por portugueses e espanhóis nas Missões, no século XVIII, no Rio Grande do Sul. 
Já no século XIX o mesmo desfecho teve a Revolução Cabanagem, no Pará; Balaiada, ocorrida 
no Maranhão; e com os seguidores de Antônio Conselheiro, na Bahia (ALMEIDA, 2012, p. 
57.) 

 
Na Amazônia, de forma particular, violência e expropriação no campo se 

intensificaram no século XX.  
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A violência tem marcas profundas na história da conquista da fronteira na Amazônia, com 
execuções de índios e camponeses, ainda no século XX. Tais episódios se intensificam a partir 
da década de 1960 e ganham índices alarmantes registrados nos anos da década de 1980. Antes 
de findar o século os massacres de Corumbiara, ocorrido em Rondônia e o Eldorado dos 
Carajás, Pará instigaram os centros mais desenvolvidos sobre a situação da disputa pelas terras 
da Floresta Amazônica (ALMEIDA, 2012, p. 58).  

  
É a partir dessa realidade dos conflitos no campo que o projeto de extensão aqui 

apresentado toma fôlego, problematizando a violência e mortes no espaço agrário amazônico, 

realizando registro documental, contribuindo para o não esquecimento desses acontecimentos 

que competem à produção do espaço dessa região tão importante do planeta. 

 

A Comissão Pastoral da Terra e os conflitos agrários no Sul e Sudeste do Pará 
 

Nos últimos anos, o Brasil passou por profundas transformações, sobretudo nos 

âmbitos político, econômico, cultural e social. Com a espacialização das Instituições Federais 

de Ensino, tem sido possível conceber centros acadêmicos em espaços antes improváveis, 

oficializando articulações de ensino-pesquisa-extensão com grupos e organizações sociais 

marginalizados pela criminalização e estigmas reproduzidos contra os movimentos sociais no 

campo (FERNANDES, 2003). 

Desse modo, em resposta a necessidade de criar experiências acadêmicas entre 

universidade e sociedade, dentro de uma perspectiva de transformação social e espacial, 

estamos em andamento com o projeto de extensão que tem como embrião norteador a 

construção de um memorial dos mártires da terra. Esses mártires concebidos para o projeto são 

as inúmeras pessoas mortas e desaparecidas que tiveram em comum a luta pela conquista da 

terra.     

Nesse caso, a função social do projeto em retorno para a sociedade é pensar a produção 

do espaço a partir das memórias das mortes e conflitos agrários, contribuindo para a construção 

de um conhecimento que incentive ações e interações educativas, cientificas, políticas-

organizativas e socioculturais sobre o sul e sudeste do Pará.   

Para Gonçalves (2017, p.36), o “entrecruzamento da Belém-Brasília com a 

Transamazônica se transformou numa das regiões de maior intensidade de conflitos no Brasil: 

no sul e sudeste do Pará, no sul do Maranhão e no norte de Tocantins.” Esse campo em disputa 

emerge a partir dos projetos agroextrativistas e rodoviários na Amazônia Oriental, reproduzindo 

um espaço conflituoso na luta pela conquista da terra (HÉBETTE, 2004).  
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A digitalização, a análise e a construção do memorial a partir do acervo da Comissão 

Pastoral da Terra contribuem para o fortalecimento da memória das lutas sociais no campo 

paraense e, ao mesmo tempo, permiti a compreensão da produção desse espaço geográfico 

conflituoso. A CPT-Xinguara/PA dispõe de um rico material a ser colocado à disposição da 

sociedade, contribuindo para a formação de um pensamento crítico sobre essas lutas sociais no 

campo e sobre justiça social.   

A Comissão Pastoral da Terra (CPT) nasceu em junho de 1975, durante o Encontro de Bispos 
e Prelados da Amazônia, convocado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
realizado em Goiânia (GO). Foi fundada em plena ditadura militar, como resposta à grave 
situação vivida pelos trabalhadores rurais, posseiros e peões, sobretudo na Amazônia, 
explorados em seu trabalho, submetidos a condições análogas ao trabalho escravo e expulsos 
das terras que ocupavam (CPT, 2018). 

 
A citação extraída do histórico da CPT, demonstra o compromisso social dessa 

organização, principalmente relacionado aos trabalhadores rurais, que ainda vivenciam 

experiências de violência e expropriação dos seus meios de produção (MARTINS, 1980). 

Observamos que essa organização social tem sua gênese em plena ditadura militar no Brasil, 

tal como nos apresenta o geógrafo Mitidiero Junior (2010, p. 148): 

De um lado, a truculenta ditadura militar e a sociedade marcada pela injustiça e desigualdade 
social fruto do desenvolvimento capitalista e, de outro lado, um espaço de abertura da igreja 
caracterizada por várias e diferentes instituições de atuavam junto às classes menos favorecidas, 
foi nesse contexto que nasceu a Comissão Pastoral da Terra (CPT) como um “braço de apoio 
aos injustiçados do campo brasileiro. Não é por menos que se encontra, nos documentos da 
CPT, a afirmação de que essa comissão nasceu em tempos de violência e milagres.  

  
O mesmo autor ressalta, ainda, as temporalidades que possibilitaram o nascimento 

dessa organização social.  

Um conjunto de circunstâncias sociais e eclesiais permitiu a emersão da CPT. Com isso, 
acredito que a Pastoral da Terra tenha sido marcada por vários tempos no momento de sua 
formação: o tempo social caracterizado pela realidade perversa e submissa do povo do campo; 
o tempo eclesial referido a um momento de remodelação da missão da Igreja provida do 
Concilio vaticano II, das Conferências de Medellín e Puebla e do aparecimento da Teologia da 
Libertação, e a temporalidade atemporal do texto sagrado, ou seja, referido ao tempo presente, 
os ensinamentos e mandamentos universais e atemporais (para todos os tempos) da Bíblia 
Sagrada foram norteadores das transformações sociais, políticos e territoriais às quais essa 
comissão se engajou (MITIDIERO JUNIOR, 2010, p. 154).  

 
Essas circunstâncias elencadas por Mitidiero Junior (2010) contextualizam as 

motivações, transformações, preocupações e situações para o surgimento da Comissão Pastoral 

da Terra, atrelando-se, primordialmente, ao movimento camponês que marcha em direção à luta 

pela terra liberta (MUSUMECI, 1985), mas que encontra violência e expropriação como 

barreiras para uma vida camponesa.  
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Em estudo realizado na região da Transamazônica, Hébette (2002, p. 210) discute a 

relação íntima entre seguimentos da Igreja Católica (critica-radical) e o campesinato amazônico 

local. Para o autor, esta parceria teve início “no Brasil dos anos 1970”, em particular com a 

gênese das “CEBs e da CPT que representavam para a Igreja Católica, pós-Concilio Vaticano 

II, uma proposta de revisão da concepção da vivência religiosa pessoal e de mudança na prática 

social, via engajamento político.” 

A história é a mesma em toda a parte. À medida que a frente capitalista se expandiu pela 
Amazônia, foi alcançando as Igrejas locais. Quando D. José Patrício chegou a Conceição do 
Araguaia, no Pará, para tomar posse da diocese, foi recebido por uma multidão de posseiros em 
prantos, que acabavam de ser despejados da terra por um grande proprietário adventício. Desde 
então é a todo instante procurado por trabalhadores expulsos, perseguidos, torturados. São de 
sua diocese os dois padres franceses, Aristides Camilo e Francisco Gouriou, presos e 
processados pela Justiça Militar, acusados de incitamento à subversão e envolvimento na tocaia 
contra um pistoleiro de uma fazenda que perseguia os trabalhadores e que acabou morto 
(MARTINS, 1989, p. 86). 

 
Da mesma forma, Martins (1989) refere-se à participação da Igreja na vida dos 

camponeses no sudeste paraense. Nesse contexto, as paróquias e capelas tornaram-se o refúgio 

da população que fugia da opressão e dos desmandos implantados pelas oligarquias rurais 

locais. Nessa perspectiva, busca-se, com este projeto de extensão, levantar dados e situações de 

tempos pretéritos, mas que ainda são costumeiros no campo amazônico, o exemplo mais recente 

foi o massacre em Pau d’arco, em 2017, com a morte de dez trabalhadores rurais.   

Em diálogo com Santos (2012, p.51), compreendemos que “a geografia histórica 

pretende retraçar o passado, mas ela o faz assentada no presente, isto é, a partir do momento 

em que é escrita.” Assim, a importância de produzir um memorial dos mártires da terra está 

relacionado à oportunidade de compreender o tempo presente a partir de acontecimentos 

passados. Ao concebermos o tempo de forma empírica, tornando-o material, estamos 

materializando o tempo no espaço – partindo da perspectiva de que não existe espaço sem 

materialidade –, ou seja, assimilando a ação humana ao logo do tempo no espaço (SANTOS, 

2012). Com isso, poderemos assimilar a produção do espaço do sul e sudeste do Pará a partir 

do histórico de conflitos e mortes no campo amazônico. 

Em estudos na região sul e sudeste do Pará, Hébette (2002) nos relata que a Igreja 

Católica tornou-se o refúgio para a população subalternizada e perseguida nessa parte da 

Amazônia, encontrando em religiosos e leigos instruídos o apoio necessário para continuar em 

resistência. 
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Esse espaço privado de solidariedades primárias, tradicional no campo, e muito familiar às 
igrejas, propiciou para estes e, em particular, no caso em estudo, para a Igreja Católica, a 
possibilidade de colaborar para a construção de um espaço semipúblico de resistência e de 
elaboração de projetos coletivos em pequena escala, alternativo ao espaço da organização de 
classe. Esta inserção social da Igreja na articulação entre o provado e o público destinava-se a 
exercer esse papel, no contexto de um regime autoritário que se pretendia defensor dos 
princípios cristãos, contra o ateísmo comunista e, sobretudo, no contexto de uma correlação de 
forças em que as duas grandes instituições nacionais – o Estado e a Igreja Católica – deviam 
evitar conflitos maiores entre si, ao mesmo tempo em que brotavam as Comunidades Eclesiais 
de base (CEB) que se tornaram, durante o período militar, a forma privilegiada de organização 
da resistência camponesa, reforçada pela atuação da Comissão Pastoral da Terra (CPT) 
(HÉBETTE, 2002, p. 209-210). 

 
Hébette (2002) demostra a ação territorial da Pastoral da Terra firmando-se como uma 

organização social que reforça a resistência camponesa, criando estratégias por dentro da Igreja 

Católica e de enfrentamento à classe dominante e expropriadora dos meios de produção no 

campo. Deste modo, partimos da perspectiva de Almeida (2012, p. 60) a qual “a coerção pública 

e privada contra os camponeses gera a criação da Comissão Pastoral da Terra (CPT). Passados 

mais de três décadas de atuação, as instituições ligadas à Igreja Católica é a que se mantém com 

ação mais significativa.”  

Almeida (2012), ao pensar a territorialização camponesa no sudeste paraense, mostra 

que os conflitos no campo possuem novos contornos na atualidade em razão da continuação 

dos elevados índices de mortes.   

Passadas mais de três décadas de registros da CPT a situação de conflitos permanece e ganha 
outras nuances, como a coerção jurídica contra os movimentos sociais, a naturalização de 
execuções e massacres nos meios de comunicação ou mascarada através de empresas de 
segurança privada. Verifica-se ainda trabalhadores em situação análoga à escravidão em 
fazendas e carvoarias. Registra-se que o Pará ocupa o primeiro lugar no ranking nacional 
(ALMEIDA, 2012, p. 61). 
 

E prossegue, 

A década de 1980 é considerada a mais sangrenta no sudeste e sul do Pará. Nos dados 
sistematizados pela CPT sobre a violação dos direitos humanos na região três chacinas são 
destacadas: fazenda dois irmãos, Xinguara, saldo de seis mortos; Chacina de Ingá, 13 mortos, 
em Conceição do Araguaia; e a Surubim, em Xinguara, com saldo de 17 mortos. O documento 
denuncia que não há processos em tramitação para apurar os casos. Todas ocorreram no ano de 
1985. Passado mais de duas décadas todos os massacres continuam impunes. Há casos em que 
nem mesmo inquéritos foram instaurados com vistas a se chegar aos responsáveis (ALMEIDA, 
2012, p. 61). 

 
As reflexões de Almeida (2012) corroboram com os dados apresentados pelo Relatório 

de Conflitos no Campo produzido pela CPT em 2019, contabilizando o número de conflitos e 

assassinados no campo entre 2009 e 2018. 

Tabela 01: Comparação dos Conflitos no Campo Brasil (2009 - 2018) 
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nº de conflitos  1.184 1.186 1.363 1.364 1.266 1.286 1.217 1.536 1.431 

 
1.489 

 

Assassinatos 26 34 29 36 34 36 50 61 71 28 

Fonte: Conflitos no Campo Brasil, 2019. 

 
Os dados da tabela 01 apontam o aumento gradativo de número conflitos e o de 

assassinatos no campo, crescendo em 2017, mais do que o dobro de mortes em relação a 2009. 

Isso corresponde a um problema social e uma questão agrária no Brasil, estando uma parcela 

da população vulnerável a violência e a expropriação da terra e da vida. Observamos na citação 

de Almeida (2012) que o município de Xinguara/PA está, como muitos outros municípios 

amazônicos, no epicentro das mortes no campo.  

Encontramos no acervo da CPT-Xinguara, alguns exemplos de trabalho análogo a 

escravidão no sul e sudeste do Pará como: na fazenda Santo Antônio, localizada no município 

de São Félix do Xingu. No ano de 1994 foram feitas denúncias, onde os trabalhadores que 

residiam nessa fazenda, estavam sendo reprimidos e não tinham a liberdade de deixar o local 

de trabalho, caso tentassem sair eram capturados e castigados, aplicando-lhes ações de violência 

física.   

Outro exemplo encontrado no acervo, aconteceu na fazenda Rio Negro, no município 

de Tucumã, no sul do Pará. Entre os anos de 1994 a 1997, vários homens foram contratados 

para trabalharem nessa fazenda. Os homens começaram o trabalho  e ao terminaram a empreita, 

o gerente da fazenda os chamou para o pagamento. Nesse momento foi descontado todo o saldo 

que os trabalhadores obtiveram com as despesas que eles tinham feito.    

A partir dessas denúncias, observamos que a CPT possui uma ação territorial 

importante no espaço agrário do sul e sudeste do Para, mantendo-se presente na reivindicação 

dos direitos dos trabalhadores rurais, na luta pela terra e na defesa das populações vulneráveis 

ao proesso de acumulação por espoliação (HARVEY, 2012) na Amazônia. Apresentando-se 

como uma organização social comprometida com os conflitos agrários, agindo tanto pela 

denúncia dos massacres no campo, como tamém na luta pela conquista da terra por parte da 

populaçao camponesa, posseira e sem terra.    
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Nesse contexto, ressaltamos a importância do Acervo arquivístico da CPT para manter 

viva a memória das mortes do campo que, como Almeida (2012) bem retrata, muitas ainda não 

foram sequer investigadas e os mandantes e assassinos continuam impunes.     

 

Considerações finais 
 

Procuramos com este artigo apresentar algumas questões debatidas e levantadas a 

partir do projeto de “Os mártires da terra: espaço e memória dos conflitos agrários a partir do 

acervo da Comissão Pastoral da Terra – Xinguara-Pa”. O formando deste projeto, por meio da 

articulação com ensino-pesquisa e da interdisciplinaridade com outros cursos, tem tido o intuído 

de construir uma perspectiva para o pensamento crítico e de ações de justiça social para com as 

vítimas dos conflitos agrários.  

A importância deste projeto vigora na possibilidade de criação de diálogo entre os 

processos de ensino e pesquisa que, para além dos muros universitários, permitindo a 

construção do conhecimento envolvendo não a apenas a comunidade acadêmica, mas outros 

sujeitos sociais importantes para a compreensão e a intervenção da produção do espaço. Nesse 

caso, o acervo arquivístico da CPT torna-se um instrumento indispensável na compreensão da 

memória e para a geografia histórica do sul e sudeste do Pará, região palco de intensos conflitos, 

massacres e assassinatos no campo.  

Desse modo, a produção do memorial dos mártires da terra vem a contribuir para a 

interação entre universidade e sociedade, por meio de uma relação bilateral com a CPT-

Xinguara/PA. Colaborando com a sociedade por meio da divulgação e discussão sobre os 

inúmeros conflitos com morte no campo e que até hoje não tiveram punição e reparação.  
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Resumo  

A pesca artesanal possui poucos recursos para captura, transporte, armazenamento, beneficiamento e 
comercialização, apesar de sua importância econômica no Brasil. Comunidades pesqueiras encontram-se 
esquecidas no que tange à implantação de políticas públicas e incentivos governamentais para melhor gerenciar, 
processar e empreender seus recursos. Diante desse quadro, por meio de ação extensionista, o Instituto Federal de 
Alagoas, Campus Batalha, por meio dos resultados de um projeto de pesquisa, interveio na modalidade extensão 
visando qualificar a cadeia produtiva e apontando potencialidades e fragilidades. A extensão foi executada no 
Povoado São Pedro, município de Jaramataia, onde se encontra a colônia Z-29. Inicialmente, foram identificados 
os agentes internos, suas relações infraestruturais e os dilemas em todas as etapas da cadeia produtiva. Para tanto, 
foi realizado o levantamento bibliográfico e de dados sobre cadeia produtiva da pesca artesanal, agentes e elos. 
Esta análise se torna relevante na medida em que todas as pesquisas sobre a pesca artesanal no Estado de Alagoas 
estão concentradas na realidade da pesca marinha, negligenciando a visibilidade da pesca continental, com 
destaque para os açudes. Espera-se compreender o papel do atravessador, a ausência de políticas públicas que 
impulsionem a economia local e os principais entraves que desestruturam a cadeia produtiva no Povoado São 
Pedro.  

Palavras-chave: Dinâmica territorial. Cadeia Produtiva. Extensão. 
 

Introduzindo questões sobre a potencialidade da extensão em comunidades tradicionais 
 

Os resultados que serão discutidos no decorrer destas laudas são oriundos de intervenções 

de extensão e pesquisa iniciadas em 2016 por um grupo multidisciplinar de pesquisadores que 

contribuíram para a geração de impacto social na comunidade pesqueira artesanal do açude de 

Jaramataia-Alagoas. 

 
1 Discente do 3º ano do Médio Integrado ao Técnico do curso de Agroindústria e voluntária do projeto “PROPEQ 
- Qualificando a cadeia produtiva da pesca artesanal da Colônia Z-29, povoado São Pedro, Jaramataia-Alagoas”, 
Instituto Federal de Alagoas-IFAL/ Campus Batalha, e-mail: jullianasantanaa2010@gmail.com. 
2 Discente do 2º ano do Médio Integrado ao Técnico do curso de Agroindústria e bolsista PROEX/IFAL/PROPEQ 
2019 do projeto “PROPEQ - Qualificando a cadeia produtiva da pesca artesanal da Colônia Z-29, povoado São 
Pedro, Jaramataia-Alagoas”, Instituto Federal de Alagoas-IFAL/ Campus Batalha, e-mail: 
dwdasantosm@gmail.com. 
3 Discente do 2º ano do Médio Integrado ao Técnico do curso de Agroindústria e bolsista PROEX/IFAL/PROPEQ 
2019 do projeto “PROPEQ - Qualificando a cadeia produtiva da pesca artesanal da Colônia Z-29, povoado São 
Pedro, Jaramataia-Alagoas”, Instituto Federal de Alagoas-IFAL/ Campus Batalha, e-mail: 
antoniocarlos23f@gmail.com. 
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Com a chegada do Instituto Federal de Alagoas – IFAL, enquanto campus, no município 

de Batalha, ações mais diretas de ensino, pesquisa e extensão foram e estão sendo desenvolvidas 

em boa parte dos municípios da região da Bacia Leiteira4 (VASCONCELOS JÚNIOR, 2015). 

Um desses focos de intenso trabalho em comunidades tradicionais se concentra no município 

de Jaramataia, no Povoado São Pedro, que está situado às margens do maior açude do interior 

de Alagoas, construído pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS, na 

década de sessenta do século XX (OLIVEIRA et al., 2017).  

O desenvolvimento de ações e esforços direcionados à compreensão, à sistematização, ao 

mapeamento e à potencialização dos agentes e elos da cadeia produtiva da pesca artesanal foi 

iniciado no ano de 2016, abrindo possibilidade, em 2017, de realização de 4 projetos de 

pesquisa. Dentre esses projetos, destacamos os resultados de Netto (2018), com o projeto 

“Saber-fazer e ser: a produção do território e cotidiano dos pescadores artesanais da colônia de 

pescadores de Jaramataia-AL”, ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, 

IFAL/CNPq/FAPEAL – realizado entre agosto de 2017 até julho de 2018. De acordo com Netto 

(2018), o objetivo da pesquisa foi compreender a produção do território pesqueiro, com a 

articulação dos agentes internos e externos ao território e seus impactos socioambientais, 

contribuindo no debate com a pesca artesanal continental em Alagoas, tendo como ponto de 

partida as reflexões derivadas do Povoado São Pedro, onde se situa a Colônia Z-29.  

No ano de 2019, em virtude da quantidade e relevância das informações presentes no 

relatório de Netto (2018), foi aprovado um PROPEQ que tem como objetivo 

“disseminar/implantar os resultados das pesquisas desenvolvidas no IFAL e registradas na Pró-

Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação - PRPPI, de modo a colocar seus benefícios a 

serviço da sociedade” (IFAL, 2019, p. 01). O atual PROPEQ, intitulado “Qualificando a cadeia 

produtiva da pesca artesanal da Colônia Z-29, povoado São Pedro, Jaramataia-Alagoas”, atua 

desde o mês de abril do corrente ano em subtemáticas que articulam informações sobre o 

território, a organização social do trabalho, o trabalho artesanal5, as boas práticas de 

 
4 A delimitação citada sobre Bacia Leiteira foi realizada pelo BNB e MDS, totalizando 18 municípios, a saber: 
Batalha, Belo Monte, Cacimbinhas, Dois Riachos, Estrela de Alagoas, Igaci, Jacaré dos Homens, Jaramataia, 
Major Isidoro, Minador do Negrão, Olho d’Água das Flores, Olivença, Pão de Açúcar, Palestina, Palmeira dos 
Índios, São José da Tapera e Santana do Ipanema.  
5 Segundo Oliveira et al. (2017), a concepção da categoria de trabalho em comunidades pesqueiras não pode ser 
equiparada à concepção de trabalho no modo de produção capitalista.  
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manipulação de alimentos, a segurança do trabalho, a cadeia produtiva, o beneficiamento 

pesqueiro e o reaproveitamento de resíduos.  

A realização dessa extensão, segundo Miranda e Nogueira (2012), é um processo de 

interação transformadora no âmbito educativo, cultural, científico e político, de modo 

interdisciplinar entre o Instituto Federal e a comunidade de pescadores, ou seja, a extensão, 

mesmo no nível dos Institutos Federais, é, segundo Nunes e Silva (2011), uma via de duas 

mãos, na qual a instituição, seja ela universidade, centros de pesquisa e institutos federais, leva 

conhecimento e/ou assistência técnica, filosófica e científica à comunidade e recebe dela 

ressignificações de saberes e fazeres como forma de retorno do investimento social de 

capacitação.  

Reconhecendo que existe uma parcela considerável da população brasileira analfabeta e 

com pouca ou sem capacitação, Mendonça e Silva (2002) acreditam que o acesso limitado ao 

conhecimento de qualidade justifica os projetos de extensão, tornando-os imprescindíveis para 

a democratização do acesso ao conhecimento de qualidade, como também para o 

redimensionamento da função social da própria instituição.  

Concordando com Mendonça e Silva (2002) e embasados em Oliveira et al. (2017) em 

aplicação de questionários na Colônia Z-29, percebemos que a comunidade possui um perfil 

socioeconômico baixo, sendo que 34,48% não foram alfabetizados e 62,71% vivem com menos 

de um salário mínimo6, dados esses que justificam a importância da realização das ações de 

2016 até os dias atuais. Além disso, esse projeto oportuniza a humanização dos discentes que 

participam como bolsistas ou voluntários, além de aplicar o conhecimento oriundo de suas 

formações técnicas e, somente assim, adequar suas produções à realidade local (ROSÁRIO et 

al., 2013).  

Diante dessas informações e assumindo o papel social das instituições públicas de ensino, 

apesar dos dilemas de financiamento que marcam essa nova gestão presidencial, este estudo 

tem por objetivo socializar a práxis extensionista numa realidade em que os elementos terra e 

água, ressignificados pela sociedade, produzam um território ímpar no contexto da bacia leiteira 

alagoana.  

[...] a presença do açude como novo conteúdo espacial, foi adicionada a produção 
pesqueira para aproveitamento do espelho d’água que atraiu uma população migrante 

 
6 O salário mínimo de 2017 correspondia a R$ 954,00 reais. Informação obtida em <http:// 
www.guiatrabalhista.com.br>. Acesso em: 30 out. 2019.  
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do seu entorno, a qual via no açude a oportunidade de sobrevivência, já que a produção 
de leite era/é uma atividade marcada pelo status quo burguês rural, restava-lhes, 
somente, as atividades agrícolas de subsistência; porém até o acesso à terra para essas 
atividades lhes eram negado (OLIVEIRA et al., 2017, p. 02).  

Dessa forma, discutiremos sobre esses agentes que fizeram esse território e estão em 

tensão em terra e água com agentes hegemônicos, mas que estabeleceram uma cadeia produtiva 

para manter suas vidas, seu território e suas histórias. Nas próximas laudas, verificaremos como 

estão organizados a cadeia produtiva da pesca artesanal na Colônia Z-29, seus agentes e elos e 

avaliaremos as principais potencialidades e fragilidades, a partir de informações que surgiram 

de roda de conversa diagnóstica para reconhecimento e validação das informações de Netto 

(2018).  

 

A cadeia produtiva enquanto expressão do território 

Existem inúmeras conceituações sobre a cadeia produtiva que enviesam pelas concepções 

mais técnicas/mercadológicas e outras críticas/perceptivas. Trabalhos realizados por 

economistas, administradores, biólogos, sociólogos, engenheiros agrônomos, tecnólogos de 

alimentos, zootecnistas, entre outros pesquisadores, fizeram considerável esforço para delimitar 

conceitualmente o fenômeno da cadeia produtiva.  

Algumas dessas concepções apresentam densa abordagem funcionalista justificada na 

operacionalização e no desdobramento das cadeias e sua direta relação com o mercado de 

consumo. Essa perspectiva técnica mercadológica as define “como todas as etapas pelas quais 

os insumos passam e vão sendo transformados e transferidos consecutivamente” (LUSTOSA 

et al., 2008, p. 15).  

O que se nota na realização do levantamento bibliográfico é que a maioria das pesquisas 

foca em identificar e caracterizar os agentes e os elos da cadeia produtiva, tais como as 

pesquisas de Junior (2010), Mendonça, Valle e Coutinho (2010) e Almeida, Pontes e Santos 

(2012), sem problematizar as relações espaciais que sustentam essas cadeias, trazendo o 

território como a unidade que também expressa uma cadeia produtiva.  

Oliveira et al. (2018, p. 02), problematizando essas questões, observaram que os 

resultados de pesquisas “focam na produção/ distribuição/ arrecadação no que se refere aos 

recursos pesqueiros, invisibilizando corpos, identidades, estratégias comunitárias e até mesmo 

áreas totais onde se vive, fala-se e se pesca cotidianamente”, a exemplo do território.  
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Essa abordagem aponta para uma concepção mais crítica que considera a cadeia como 

um conjunto de ações e atores que interagem entre si compondo um sistema produtivo e das 

ancestralidades dos saberes e fazeres que demarcam territórios não apenas espaciais, mas 

conceituais e produtivos sobre a pesca artesanal em comunidades tradicionais.  

Partindo do território, visando compreender e intervir na cadeia produtiva, realizamos a 

aplicação de metodologias participativas indicadas por Netto (2018) e Oliveira et al. (2018b), 

as quais possibilitam maior interação dos pescadores e pescadoras na execução do projeto. 

Dentre as metodologias participativas, destacamos a importância da mística, que “é uma prática 

político-ritualística que acompanha as ações do MST e, através das quais, a Forma-Sujeito Sem 

Terra interpela os sem-terra, convertendo-os de indivíduos acampados em sujeitos identificados 

com os saberes e as práticas do MST” (INDURSKY, 2014, p. 112).  

Em nossos trabalhos, a utilização da mística serviu para problematizar todas as 

subtemáticas, provocando os pescadores e as pescadoras no sentido de acionar seus saberes e 

partilhar com os nossos na produção de novo entendimento sobre o território e a cadeia 

produtiva. Durante a interação sobre o diagnóstico da cadeia produtiva, o Entrevistado A disse: 

“[...] Eu não sabia que a gente sabia tanto, oia só!” (Diário de Campo, 30/05/2019), mas foi 

graças às percepções dos envolvidos que mapeamos e direcionamos esforços para atender às 

demandas locais e a nossos anseios iniciais.  

[...] Sobre a cadeia produtiva [...] pra gente ter uma produtividade na... na... no que 
a gente tá fazendo, a gente tem que preservar, porque, se a gente não preservar, a 
gente não vai ter o que... é... o que tem na cadeia produtiva, a gente não vai encontrar 
aquilo que a gente quer pro nosso pescado. Dentro da cadeia produtiva o primeiro 
passo que a gente tem que dar é preservar a natureza. Pra poder a gente utilizar todo 
esse/ essas peças que tá aí, a tarrafa, pesca o peixe, produzir o barco. Pra que mais 
pessoa venham a trabalhar. Então o primeiro passo é a gente ter a consciência de 
que tem que fazer a nossa parte preservando a natureza, cuidando do açude, pra 
gente poder ter cum abundância pra que a gente possa sobreviver. Que mais? 
(Entrevistado C, Roda de Conversa, 30/05/2019).  

 

Além do esforço para conceituar a cadeia produtiva, a fala do Entrevistado C revela que 

as formas de relação de trabalho na pesca artesanal não podem ser assemelhadas ao trabalho 

convencional do modo de produção capitalista, pois  

A principal característica dessa forma de organização é a produção do valor de troca 
em maior ou menor intensidade, isto é, o produto final, o pescado, é realizado tendo-
se em vista a sua venda. [...] O processo de trabalho se organiza dentro da unidade 
familiar (nuclear ou extensa) ou vizinhança; a tecnologia se caracteriza pelo baixo 
poder de predação, e o nicho ecológico explorado é relativamente restrito (DIEGUES, 
2004, p. 153).  
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Essa contradição foi verificada por Oliveira (2007, p. 11) no território pesqueiro, 

confirmando que “o próprio capital cria e recria relações não-capitalistas de produção”. Em 

virtude disso, precisamos pensar numa outra abordagem sobre território compatível com a 

cadeia produtiva da pesca artesanal, que, além de se mover nos fluxos comerciais, apresenta 

profunda contradição em ser um espaço de aprendizagem, de produção de identidades, de trocas 

e de vida. Esse território que corresponde ao cotidiano pode ser lido pela execução de tarefas 

diárias, pela pesca, pelas relações de vizinhança nas trocas de alimentos, na assistência entre 

parentes, nas práticas de agricultura, uma vez que a “[...] cadeia produtiva é todo trabalho 

ligado a área que a gente pratica todo dia, todo trabalho que a gente pratica ligado a pesca 

[...]” (Entrevistado D, Roda de Conversa, 30/05/2019). 

O estudo da cadeia produtiva requer um olhar holístico para além dos aspectos produtivos 

e por isso deve se manter articulado com o conceito de território e suas dinâmicas para a 

compreensão de sua multidimensionalidade cultural, política, ambiental e econômica. Saquet 

(2006) diz que território é natureza e sociedade: não há separação; é economia, política e 

cultura; edificação e relações sociais; descontinuidades; conexão e redes; domínio e 

subordinação; degradação e proteção ambiental etc. 

O processo de produção do território é constituído pelo movimento histórico e por 
simultaneidades. Há um movimento constante que se materializa na vida cotidiana e 
no território, centrado na intersecção entre os tempos histórico e coexistente 
(multiescalar). No território há uma conjugação entre aspectos da economia, da 
política, da cultura e da natureza exterior ao homem (E-P-C-N) (SAQUET, 2007, p. 
56).  

 

Concordando com Saquet (2007) em outras palavras, o território significa 

pluridimensionalidade, agregando heterogeneidade temporal, espacial e identitária. Como o 

território é um produto social, também possui historicidade e dinâmica. O território pesqueiro 

no Povoado São Pedro é espaço de moradia, da pescaria de peixes e camarões, de produção de 

buchada de peixe, barcos e insumos da subsistência, de serviços, de mobilidade, de 

desorganização, de sonhos, enfim, de vida objetiva e das formas objetos e, ao mesmo tempo, 

das geografias invisíveis e invisibilizadas que dão tônica e mística a esse território.  

A vida desse território é produzida com a articulação e o conflito entre agentes, como 

aqueles detalhados por Oliveira et al. (2017), que são externos e hegemônicos, como, por 

exemplo, o Estado, o DNOCS, os proprietários de terra, as elites políticas e os agentes internos 

que estão diretamente ligados à pesca artesanal, como pescadores, remadores, tecedeiras, 
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entranhadores, feitor de barco, feirante, cambista, além dos comércios onde são adquiridos os 

insumos e dos transportadores que auxiliam nas etapas de transporte para as feiras livres da 

região. A maioria dos agentes é parte do território pesqueiro, reconhecendo-se enquanto 

pescador, território e dinâmica: “[...] nós aqui na comunidade, nós somos uma comunidade rica 

porque todo mundo sabe fazer o que a gente utiliza na pesca [...]” (Entrevistado C, Roda de 

Conversa, 30/05/2019).  

Elos e dinâmicas na cadeia produtiva 

 A cadeia produtiva da Colônia Z-29 é um conjunto de ações e agentes que interagem 

entre si, tendo início com a aquisição de insumos, perpassando pelo processo de preparação da 

pesca, pelo ato de pescar, pelo processamento dos recursos pesqueiros e pela comercialização 

que integra comerciantes e consumidores. Esses elos são movidos por agentes que se 

relacionam entre si, dentro de uma dialética organizada, e seguem um fluxo de etapas em que 

se pode considerar que o produto tem o início de sua preparação até a sua finalização, que é 

quando chega ao consumidor.  

O primeiro elo da cadeia produtiva ocorre fora do território pesqueiro, trata-se da etapa 

de compra de insumos e envolve os comerciantes e o pescador. Dois motivos justificam a 

realização dessas atividades fora do território: o primeiro diz respeito à ausência de 

estabelecimentos comerciais especializados no ramo da pesca em Jaramataia, e, em virtude 

disso, quando são comercializados, os itens possuem o preço elevado; e o segundo está 

associado à presença dos pescadores na feira de Arapiraca que aproveitam para comprar as 

linhas para redes e tarrafas, chumbos, madeira, cola quente e parafusos para os barcos, caixa de 

isopor para conservar o pescado, entre outros. Como o comércio em Arapiraca possui 

diversificação, produtos de qualidade e concorrência, os pescadores preparam a etapa da pesca 

fora do território “[...] porque é mais barato e as peças nós encontra mais lá porque aqui é 

mais caro [...]” (Entrevistado A, Roda de Conversa, 30/05/2019).  

A segunda etapa ocorre no território e se refere à “[...] etapa de construção... que é a 

etapa de construir pra poder trabalhar [...]” (Entrevistado D, Roda de Conversa, 30/05/2019), 

chamada de elo da preparação da pesca e envolvendo pescadores, pescadoras, fazedores de 

barcos e entranhadores. É nessa etapa que o trabalho familiar aparece pela primeira vez na 

cadeia produtiva. O trabalho apresenta-se ora dividido etariamente, ora por gênero e ora por 
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experiência. O trabalho feminino aparece de modo fundamental na tecelagem das redes e 

tarrafas, como foi enfatizado por Netto (2018). O trabalho de Garcez e Sánchez-Botero (2005) 

aponta a presença marcante das mulheres em toda a cadeia produtiva, caso similar ao do 

Povoado São Pedro não apenas na confecção de redes e tarrafas, mas na pesca, no 

beneficiamento e na venda dos produtos. Apesar da relevância e do reconhecimento, o trabalho 

da mulher aponta para demandas de estudos de gênero e implica dupla, se não tripla, jornada 

de trabalho.  

A terceira etapa corresponde à “[...] pesca, o pescado, que nem diz o cumpadre [...]” 

(Entrevistado A, Roda de Conversa, 30/05/2019), tanto de peixe quanto de camarão, 

envolvendo o pescador e o remador. Além de ser uma etapa que denota divisão do trabalho, é 

uma grande oportunidade de aprendizagens. O pescador é um sujeito mais experiente, sabe 

sobre a dinâmica de águas e ventos, sabe onde ficam os cardumes e reconhece áreas de risco. É 

ele quem lança a rede e a tarrafa, enquanto o remador se concentra no deslocamento e equilíbrio 

da embarcação. O remador geralmente é um parceiro, às vezes um filho ou uma filha, que 

aprende os saberes e fazeres dentro e fora d’água. É o momento da criação do próprio pescador, 

dos conjuntos de fazeres de suas atividades, do aprimoramento de suas técnicas, do lançamento 

de redes e tarrafas, além do reconhecimento territorial e da dinâmica hídrica.  

Em seguida, ocorre o primeiro transporte, que é realizado pelo pescador e pelo remador. 

O primeiro transporte consiste no deslocamento do recurso pesqueiro para a etapa de limpeza. 

Os pescadores usam recipientes como baldes e caixas térmicas para manter as propriedades 

sensoriais do pescado. O peixe é levado para a etapa de limpeza, que geralmente é feita pelas 

mulheres, “[...] se ela pesca ou não, a limpeza é sempre com as mulheres, mas os homens 

também só que tem poucos [...]” (Entrevistado A, Roda de Conversa, 30/05/2019).  

Se o peixe não for vendido fresco, ele é armazenado pela segunda vez nas geladeiras das 

casas dos pescadores, pois a colônia não possui uma câmara de frios. Vale salientar que os 

pescadores se utilizam do gelo para manter o pescado em temperatura adequada evitando a 

alteração de características, embora a origem, higienização da caixa térmica e da geladeira se 

não obedecerem padrões mínimos, podem permitir ambiente favorável para contaminação dos 

alimentos.  

O beneficiamento é uma etapa que requer conhecimentos técnico-científicos quanto à 

manipulação e higienização correta de equipamentos, utensílios e instalações, além de 
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apresentar maior uso de equipamentos adequados, em mesma proporção exige que 

conhecimentos diversos sejam aplicados em busca de rentabilidade como um melhor 

aproveitamento do pescado com o mínimo de desperdício. Segundo Netto (2018), a Colônia 

dispõe de poucos equipamentos, e os pescadores, por sua vez, de incipientes conhecimentos 

técnicos, suporte e incentivo, não potencializando a produção de maneira empreendedora.  

Em 2017, um grupo de pescadores e pescadoras participou de uma das nossas ações de 

extensão que visava diversificar os produtos derivados do pescado. Houve uma oficina para 

produção de buchada de peixe e, até a execução dessa nova etapa de extensão, a buchada era o 

único produto de processamento. A produção de buchada atualmente é realizada pelas 

mulheres, “[...] só depois que prepara a buchada aí é que vai pra geladeira [...]” (Entrevistado 

A, Roda de Conversa, 30/05/2019).  

Em virtude da adesão e divulgação, a buchada acabou se transformando em um produto 

associado a identidade do local pesqueira, “a buchada de peixe de Jaramataia”, além de ser mais 

uma alternativa de fonte de renda. Outros produtos, derivados do aproveitamento dos resíduos 

que eram descartados abrem novas possibilidade de geração de renda, como a sopa de peixe 

que reaproveita a carcaça do peixe algumas verduras e legumes enquanto a Tilápia a Pururuca 

aproveita a pele que antes era descartada .  

Peixes, camarões e buchadas passam pela etapa de armazenamento até o final de semana, 

quando são transportados para as feiras de Arapiraca, Batalha, Jaramataia, Folha Miúda, Girau 

do Ponciano e Lagoa da Canoa. Na sexta-feira, os peixes e camarões dos pescadores que não 

são feirantes são vendidos para os atravessadores, que localmente são chamados de cambistas. 

Os cambistas compram o peixe para revender e detêm a lucratividade da cadeia, minorando 

ganhos para os pescadores. Vale a pena salientar que alguns pescadores se comportam como 

cambistas.  

 

Potencialidades e fragilidades na cadeia produtiva em Jaramataia 
 

Após o reconhecimento de elos e agentes que compõem o território e a cadeia produtiva 

da pesca artesanal na Colônia Z-29, é possível avaliar as potencialidades e fragilidades dessas 

relações. Porém, faz-se necessário considerar, dentro de uma escala de análise regional, o papel 

e o funcionamento econômico desse circuito produtivo à luz do pensamento de Santos (1997).  

A contribuição do conceito de circuitos espaciais de produção centra-se em compreender 
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a espacialização de fenômenos que correspondem às “diversas etapas pelas quais passaria um 

produto, desde o começo da produção até chegar ao consumo final” (SANTOS, 1997, p. 49). 

No que se refere à pesca artesanal, seu circuito está inserido em redes tecnicamente mais 

infraestruturadas e com poder de capital maior, isto é, um circuito dentro de outro circuito numa 

escala regional, mas que articula localidades distintas, criando uma rede de fluxos que 

reestrutura o território. De acordo com Santos, “O mundo encontra-se organizado em 

subespaços dentro de uma lógica global”, e, “com crescente especialização regional, com os 

inúmeros fluxos de todos os tipos, intensidades, temos que falar de circuitos espaciais de 

produção” (1997, p. 49). 

Vale ressaltar que os conceitos de cadeia produtiva e circuito espacial de produção não 

são equivalentes, mas, sim, complementares. A cadeia produtiva articula sentidos referentes às 

etapas do processo produtivo, desde a aquisição até a transformação da matéria-prima; já os 

circuitos espaciais de produção permitem a compreensão da espacialização de tal processo, 

refletindo as etapas do processo produtivo em sua dimensão territorial.  

Esses circuitos espaciais irão refletir as ações dos agentes, sua tecnicidade, cientificidade 

e concentração de capital, como nos indica Silva (2011). Dessa forma, o circuito espacial de 

produção da pesca artesanal na Colônia Z-29 é inferior por refletir condições não hegemônicas 

capitalistas, mas é altamente diferenciado pela atmosfera de saberes socialmente construídos, o 

que o diferencia de cadeias altamente sofisticadas do ponto de vista tecnológico.  

Esse circuito, segundo Valle, Mcgrath e Faria Junior (2017), é incipiente, a produção é 

em pequena escala, com deficiência em infraestrutura, fragilidade na etapa de processamento e 

pouca articulação comercial. Um dos principais entraves diz respeito ao não acesso e 

entendimento de pescadores e pescadoras quanto a benefícios devido à dificuldade do acesso 

burocrático aos incentivos governamentais e a não difusão de tecnologia adequada e de 

capacitação técnica e empreendedora.  

Ainda decorrente da roda de conversas, podemos avaliar coletivamente as potencialidades 

e fragilidades de cada etapa. Na etapa de compra de insumo, a ausente diversificação comercial 

e de serviços da cidade de Jaramataia encarece o acesso aos insumos da pesca, visto que a 

compra é realizada em Arapiraca, pois, de acordo com o pescador B, “[...] sempre que vai 

comprar, vai fazer outra coisa, e compra [...]” (Roda de Conversa, 30/05/2019).  

Na etapa de preparo da pesca, é realizada a confecção dos apetrechos da pesca dentro do 
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território. A elaboração desses apetrechos é sempre coletiva e, quando não é familiar, abraça 

relações de vizinhança e parcerias, como a produção de barcos, redes e tarrafas. Os pescadores 

se entendem como grandes potencialidades do território quando citam que “[...] não vai ter que 

pagar a ninguém pra fazer [...]” (Entrevistado C, Roda de Conversa, 30/05/2019). 

Os encontros para produzir os apetrechos se constituem em encontros sociais e espaços 

de aprendizagem, uma vez que possibilitam a transmissão de saberes tradicionais que, além de 

manterem técnicas ancestrais, são revertidos para outras atividades, como o crochê e o bordado, 

podendo gerar renda.  

Na etapa da captura, também foi narrada a existência de trabalho familiar, assim “[...] O 

dinheiro fica na família [...]” (Entrevistado D, Roda de Conversa, 30/05/2019), ou ainda pode 

gerar oportunidade de emprego para o remador quando não existe na família interesse ou 

alguém que participe da pesca. Esse é outro momento de intenso aprendizado, em que o 

pescador, mais experiente em saberes náuticos e artes de pesca, ensina ao remador o ofício das 

águas. É nessa etapa que aparecem os diferentes tipos de arte de pesca, como o uso da tarrafa, 

da rede e do covo para a captura do camarão. A ausência de equipamentos de proteção 

individual (EPI’s) é uma das fragilidades, pois isso aumenta os riscos de acidentes, sobretudo 

no mergulho para desenganchar a tarrafa na vegetação submersa. 

As formas de armazenamento carecem de maior atenção e de aplicação de normas de 

Boas Práticas de Fabricação (BPFs), como foi analisado por Oliveira et al. (2018b), visto que 

reproduzem as ambiguidades e contradições das práticas rudimentares e de pouca informação 

sobre o que se determina na Lei 9.013, de 29 de março de 2017, que dispõe sobre o Regulamento 

de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA (BRASIL, 2017), 

colocando a qualidade e a durabilidade do pescado em risco, seja pelo armazenamento no barco, 

seja em casa, o que requer cuidados higiênicos para evitar contaminações.  

Na roda de conversa, foi narrado que o peixe era limpo logo após a pesca porque fica 

“[...] mais fácil para venda, agrega valor [...]” (Entrevistado F, Roda de Conversa, 

30/05/2019), atendendo à demanda dos clientes nas feiras livres. Como foi analisado por 

Oliveira et al. (2018b), o tempo de exposição do pescado, somado à higienização do recipiente 

e do processo de evisceração, que ocorre na beira do açude, pode contaminar o produto o 

produto por meio de microrganismos e sujidades, além de poluir a água. Em virtude da falta de 

formação, os pescadores não compreendiam essas fragilidades.  
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A etapa de beneficiamento é movida pela força da participação feminina. Ao contrário do 

trabalho de Behrmann (2017), as pescadoras estão na maioria das etapas e são responsáveis pela 

dinamização da integração da comunidade para a produção da buchada, linguiça de peixe, sopa 

de peixe e tilápia a pururuca. A ausência de infraestrutura de processamento impacta a escala 

de produção, contudo a desarticulação do trabalho coletivo mais representativo na comunidade 

é o grande desafio a ser vencido visando o desenvolvimento local. Em virtude da carência de 

espaços de produção agroindustrial, o espaço residencial é utilizado para agrupar mulheres 

pescadoras que atendem a demandas pontuais para a entrega desses produtos.  

Além dos entraves de ausência de políticas públicas, infraestrutura e articulação 

comunitária, a presença do atravessador e do atravessador chamado de cambista que absorve a 

produção local ao reter os lucros em suas mãos. O conceito de atravessador é apresentado por 

um dos participantes como: 

[...] Essa que ele tá falando é daquele tipo: eu chego com essa caixa lá na casa da 
(Fulana) e compro o peixe que ela pescou mais ele durante a semana e ele vende o 
peixe pra mim de dois reais, eu vou vender de cinco lá fora [...] eu tô ganhando nas 
costas dele sem eu ter a tarrafa, sem eu ter a rede, nem nada de pescar [...] 
(Entrevistado F, Roda de Conversa, 30/05/2019, grifos nossos). 

Os atravessadores são sujeitos que não participam da pesca, mas compram a preços mais 

baratos os recursos pesqueiros e os comercializa nas feiras locais em virtude da teia de 

comercialização estabelecida entre o produtor e o comerciante. Já o cambista, na visão dos 

pescadores, são outros pescadores locais que possuem maior articulação comercial e 

encontram-se certificados pelas vigilâncias de saúde nas feiras livres em que trabalham. Os 

cambistas agregam o pescado e o lucro de outros colonos à sua produção, em virtude dos 

entraves que encontram em escoar seus produtos, seja pela ausência de transportes e/ou custos 

de deslocamento. Apesar de nossa visão desconfiada sobre o cambista, e sobretudo, o 

atravessador os pescadores não o veem apenas como algo ruim,  

[...] O atravessador também se torna uma solução aqui porque não tem uma 
quantidade de peixe pra vender, aí vendo pro atravessador porque sai mais em conta 
e não tem o risco de perder [...] (Entrevistado G, Roda de Conversa, 30/05/2019). 

Por fim, na etapa de comercialização, o território migra com os pescadores, que se tornam 

comerciantes, sobretudo a participação das mulheres, e ganham outros espaços como as feiras 

de Arapiraca, Batalha, Jaramataia, Folha Miúda e Girau do Ponciano, onde trocas e encontros 

sociais se ampliam. Por outro lado, a estrutura das barracas e a forma de exposição dos recursos 

pesqueiros oferecem novas condições de risco de contaminação, em virtude da ausência de 
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equipamentos de proteção individual e da contaminação pelo contato com o meio.  

 

Para não concluir 

A pesca artesanal continua a cumprir importantes funções na economia dessa 

comunidade, sendo ainda essencial, principalmente em relação ao número de pessoas que 

sobrevivem dela, além de ser uma das principais fontes de ocupação de mão de obra, alimentos 

e renda para um grande contingente da população, particularmente no meio rural. Apesar dessa 

importância, surgem inúmeras fragilidades que têm dificultado o desenvolvimento da atividade, 

a emancipação financeira e a geração de renda.  

Não diferente das outras atividades pesqueiras, na cadeia produtiva da pesca artesanal da 

Colônia Z-29, é perceptível o papel do atravessador e/ou cambista como aqueles que adquirem 

a maior rentabilidade do negócio. Outros atravessadores sociais atuam na desarticulação da 

comunidade, como os “atravessadores políticos”, que veem no empobrecimento do território a 

possibilidade de manter sua influência e relação de superioridade no que diz respeito aos 

colonos.  

Silva (2011) destaca que a burocratização, desde o registro do pescador ao acesso de 

programas e incentivos, é a forma pela qual o Estado articula um jogo duplo que tensiona o 

território. Como se trata de uma comunidade pouco escolarizada, os pescadores ficam à mercê 

das ajudas políticas que se intensificam em anos eleitorais. A desarticulação social e política 

dos colonos reflete-se na dificuldade de escoamento do produto, limitada infraestrutura e 

ausência de cooperativas para produzir e disseminar os derivados pelos incentivos da merenda 

escolar local.  

Durante a maior parte da cadeia produtiva, notamos pouca compreensão sobre normas de 

proteção e devidos cuidados a se tomar sobre as questões de segurança do trabalho. Desde a 

produção dos apetrechos, na navegação, no beneficiamento e comercialização, os pescadores 

apresentam frágil percepção de riscos biológicos, químicos, físicos, ergonômicos e mecânicos 

aos quais estão expostos diariamente no desenvolvimento de sua atividade laboral. Nesse 

sentido, muitas vezes são vítimas de acidentes de trabalho e estão propensos ao surgimento de 

doenças ocupacionais, que atuarão como fator limitante no desenvolvimento da atividade que 

em sua maioria é tida como única fonte de renda. 
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A par desses desafios, ao longo desses anos e mais especificamente desses 9 meses, 

tentamos estabelecer uma formação continuada a partir dos saberes dos colonos. Ouvi-los falar, 

opinar, situar questões nos possibilitou executar ações direcionadas que, para além de técnicas 

e de visar cumprir exigências normativas de padrão de qualidade de alimentos, têm trazido o 

vigor da vida comunitária política, reatando laços importantes para alcançar novas e ousadas 

conquistas.  

Esse vigor pode ser observado na frequência assídua dos membros e sobretudo na 

participação das pescadoras, que despontam como possíveis novas lideranças locais, já que 

estão estrategicamente presentes em elos importantes da cadeia e do circuito produtivo. Uma 

das provas desse potencial está nas diversificações do beneficiamento dos recursos pesqueiros 

realizadas pelo grupo de mulheres, o que aponta para novas perspectivas de articulação da 

colônia com base no protagonismo feminino.  

Em suma, as intervenções extensionistas do Instituto Federal de Alagoas – Campus 

Batalha – têm demandado esforços para articular a cadeia, tanto em terra quanto em água, 

ampliando possibilidades e rentabilidade dos pescadores. Após a capacitação sobre Boas 

Práticas de Fabricação e processamento do pescado ofertada pelo IFAL – Campus Batalha, o 

pescado, que era comercializado in natura, agora passa pelo beneficiamento com a obtenção de 

linguiça, buchada de peixe, sopa de peixe e tilápia a pururca procurando atender o mínimo 

possível das exigências quanto à manipulação e higiene; logo, pode-se observar o uso de toucas, 

os cuidados quanto à higiene dos manipuladores, utensílios, equipamentos e instalações. A 

cadeia produtiva de obtenção desses derivados ocorre de forma artesanal. A agregação de valor 

ao produto, através do beneficiamento, ocorre de forma artesanal. 

Vale salientar que os trabalhos não param por aqui. Sendo assim, as fragilidades 

produtivas e comerciais notadas na cadeia produtiva da pesca artesanal da comunidade São 

Pedro persistem. Observa-se a concentração dos pescadores em explorar as potencialidades dos 

recursos de forma que não venha a comprometer a capacidade de atender às necessidades das 

futuras gerações. Além disso, a gestão profissional do negócio, a cooperação e o 

compartilhamento das informações entre os agentes que constituem o circuito produtivo e as 

intervenções públicas integradas podem contribuir para a competitividade da cadeia, uma maior 

integração entre os elos e, assim, melhores resultados para os agentes que a constituem.  
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EMBARCANDO NOS SABERES DA PESCA INDÍGENA: PRODUÇÃO DE 

MATERIAL DIDÁTICO INTERCULTURAL NAS ESCOLAS TENETEHAR-TEMBÉ 

 
Roberta Sá Leitão Barboza,  

Ivan Junior Araujo de Brito,  

Vanderlúcia da Silva Ponte 

Resumo: 

 

Os saberes escolares, sobretudo das escolas do campo, estão em boa medida centrados em 

currículos descontextualizados da realidade local de seus alunos. Os saberes tradicionais, 

culturalmente relevantes, não são levados em conta quando se desenvolve o ensino na escola: 

a escola, ao permanecer refém dos conteúdos chancelados pelos programas e, especialmente, 

pelos livros didáticos, não tem sido capaz de incorporar os conhecimentos tradicionais de seus 

alunos na organização de seu ensino. O prejuízo, se é que podemos chamar assim, é que ir para 

a escola, para os alunos trabalhadores, passa a ser uma tarefa enfadonha que apenas se justifica 

pela busca da certificação oferecida pelo sistema escolar. Há uma descontinuidade nas suas 

vidas: o conhecimento que domina e que sustenta seus modos de vida é válido apenas em sua 

vida extraescolar (BEJARANO et al., 2014, p.3). O que não é diferente nas escolas indígenas. 

Os saberes indígenas em geral não são contextualizados nos livros didáticos utilizados nas 

escolas, embora a legislação brasileira - através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Brasil, 1996) e do Plano Nacional de Educação (Brasil, 2001) - declare que a 

educação formal indígena deva ser intercultural e diferenciada para promoção e reafirmação da 

identidade étnica. Sob essa perspectiva, ressalta-se a importância de uma escola que dialogue 

com os saberes locais de seus alunos, especialmente quando se trata de um contexto não urbano, 

rico em saberes do campo, da floresta, da maré, do mangue, do mar ou da aldeia. No cenário 

amazônico, o debate sobre o reconhecimento da diversidade passa pelos processos de 

reafirmação das identidades, da defesa das relações sociais de existência e pela emergência de 

uma perspectiva de educação emancipatória que relacione os diversos sujeitos, saberes e 

intencionalidades, superando a predominância de uma educação bancária e afirmando seu 

caráter inter/multicultural ao oportunizar a convivência e o diálogo entre as diferentes culturas, 
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etnias, gêneros, gerações, territórios, e particular, entre o campo e a cidade (CORREA; HAGE 

2011). Alicerçado nessa perspectiva, de reconhecimento da diversidade amazônica e da 

importância de alinhavar o conhecimento tradicional ao conhecimento escolar e frente a 

demanda dos povos indígenas Tenetehar-Tembé participarem das atividades acadêmicas junto 

ao UFPA foram construídos os projetos “Floresta viva Tembé: práticas e vivências 

interculturais em agroecologia” e “Embarcando nos saberes da pesca indígena: produção de 

material didático intercultural nas escolas Tenetehar-Tembé”. Dessa forma, vem sendo 

construídos materiais educativos contextualizados na realidade das crianças e jovens indígenas, 

frente a suas práticas diárias. Durante o projeto, ocorrido entre abril de 2018 e julho de 2019, 

os alunos do ensino médio das Aldeias Sede, Pinowa e Ytuaçu puderam vivenciar um pouco o 

cotidiano dos alunos da UFPA e IFPA durante as aulas práticas com visitas em laboratórios e 

participação em oficinas e alguns alunos das IES também vivenciaram seus estágios 

curriculares nas aldeias. Realizou-se um levantamento das práticas de manejo ambiental dos 

indígenas, considerando pesca, agricultura e caça, através de entrevistas não estruturadas 

(SOUZA, 2009) e de desenhos desenvolvidos por crianças indígenas. Ocorreram ainda visitas 

guiadas por indígenas em área de floresta e de cultivo agrícola e acompanhamento de atividades 

extrativistas, como coleta de açaí e caça, durante a realização de um acampamento na mata 

promovido por algumas aldeias e uma escola indígena. Também foram realizadas vivências na 

aldeia em momentos ritualísticos e em outras atividades culturais para compreender a 

importância dos elementos naturais para a cultura Tembé. Para esse Simpósio foi realizado um 

recorte dos saberes relacionados a pesca (alimentação, habitat, comportamento e aspectos da 

reprodução) de algumas espécies de peixes. O material educativo encontra-se em processo de 

diagramação, para que posteriormente seja analisado e avaliado junto aos alunos das escolas 

pelos professores participantes para que sejam efetivadas adequações necessárias e impressão 

do mesmo. O Povo Tenetehar-Tembé constitui um grupo social fortemente associado às 

florestas e aos rios. O povo ancestralmente habitou a ampla região do Nordeste Paraense desde 

tempos imemoriais e atualmente vive na região com seu território juridicamente dimensionado 

em uma área de 279.997,70 hectares, denominada Terra Indígena do Alto Rio Guamá (TIARG). 

Embora a escola Félix Tembé busque valorizar os conhecimentos tradicionais, ainda assim, os 

professores não indígenas e os indígenas precisam seguir os conteúdos definidos pelas 

secretarias de educação. Os conhecimentos, as práticas e as narrativas da cosmologia Tembé 
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que estão sob o domínio das parteiras, dos pajés, das erveiras, dos pescadores e caçadores, assim 

como dos cantores e artesãs não são incluídos nos planos de aula dos professores, que muitas 

vezes, ignoram a importância desses saberes para a dinamização da cultura e da preservação da 

TIARG. A educação Tembé precisa necessariamente extrapolar os muros da escola. É no 

cotidiano do saber fazer na floresta, nos rios, na convivência comunitária que o Ser Tembé se 

constitui e se formam. Na Amazônia, a pesca é uma das atividades extrativistas mais 

tradicionais e importantes da região e garante renda e subsistência para uma boa parte da 

população, além de render importantes divisas para o país (ISAAC, 2006; ISAAC & 

BARTHEM, 1995). As taxas de consumo de pescado nessa região são consideradas as maiores 

do mundo (ISAAC & ALMEIDA, 2011; BATISTA et al., 2004). O projeto conseguiu produzir 

material educativo contextualizado nos saberes indígenas de modo participativo, promovendo 

novas oportunidades de aprendizagem através de ferramentas pedagógicas alternativas nas 

escolas indígenas; auxiliando na eficiência da atuação dos professores; empoderando os 

indígenas através da valorização de seus saberes; proporcionando trocas de saberes e vivências 

para aprendizagem entre os alunos e professores das IES (UFPA/IFPA/UFRA) e professores e 

jovens indígenas. Pretende-se ainda produzir um documentário a partir das vivencias no projeto, 

e realizar oficinas com os professores indígenas sobre “Produção e uso de material educativo” 

e com os alunos nas escolas das aldeias sobre “Formação de pesquisadores mirins indígenas” e 

um encontro dos mais velhos com intuito de resgatar e evidenciar narrativas tradicionais. 
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A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA FORMAÇÃO DODISCENTE NA EEEF RENÊ 
ALVES RAMALHO, SOUSA – PB E O LUGAR DOS SUJEITOS ASSENTADOS DA 

REFORMA AGRÁRIA 
 

Ivanalda Dantas Nóbrega Di Lorenzo1 
José Vinicius Soares da Silva2 

 

1- Introdução 

 

                   Apresentamos reflexões acerca de projeto de extensão universitária em andamento, no 

período de maio a dezembro de 2019, no Centro de Formação de Professores (CFP), como parte 

do Programa de Bolsas de Extensão (PROBEX), da Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG), Campus Cajazeiras, Paraíba, Brasil. O projeto abrange a cooperação de quatro Unidades 

Acadêmicas (Geografia - UNAGEO, Educação - UAE, Ciências Exatas e da Natureza – UACEN 

e Ciências Sociais - UACS), com um total de dois Professores Coordenadores, dois Colaboradores, 

cinco discentes de Licenciaturas das referidas Unidades Acadêmicas, sendo dois Bolsistas, além 

da comunidade da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Renê Alves Ramalho, situada 

no Assentamento Rural da Reforma Agrária Nova Vida, município de Sousa, Paraíba (PB). 

O Projeto tem como objetivo realizar atividades de ensino e extensão voltadas à 

Formação Inicial de Licenciandos bolsistas e voluntários neste Projeto, oriundos dos cursos de 

Licenciaturas das Unidades Acadêmica ante mencionadas, além da formação continuada de 

Professores, Educandos e Comunitários de três Assentamentos Rurais da Reforma Agrária – Nova 

Vida, Emiliano Zapata, e Imaculada -, os quais compõem a Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Renê Alves Ramalho, situada no Assentamento Nova Vida, município de Sousa, 

Paraíba, Brasil. Pautamo-nos em princípios e práticas basilares da interdisciplinaridade 

(JAPIASSU: 1976; JANTSCH, & BIANCHETTI: 2002), da Educação Transformadora 

(PACHECO: 2004), da Política da Educação do Campo (BRASIL: 2001; 2002; 2010), com vistas 

 
1 Professora Adjunta da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campus Cajazeiras, Paraíba, Brasil. 
Coordenadora do Projeto de Extensão intitulado ‘Geografias e histórias do lugar e dos sujeitos assentados da 
reforma agrária: interdisciplinaridade e educação do campo na formação dodiscente na EEEF Renê Alves 
Ramalho, Sousa, Paraíba, Brasil. ivanaldadantas@gmail.com. 
2 Graduando do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), 
Campus Cajazeiras, Paraíba, bolsista do Projeto. vinicius.jvss@gmail.com. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 15 – Projetos de Extensão Universitária, de Formação e de Produção de Materiais Didáticos e Audiovisuais no 
Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
7744 

 

à construção do Projeto Político Pedagógico da EEEF Renê Alves Ramalho, recém-fundada em 

fevereiro de 2019, bem como do ensino de Geografia, no intuito de realização de leituras do espaço 

geográfico e conhecimento do lugar dos sujeitos (CASTELLAR: 1999; CALDART: 2005; 

MARTINS: s/d: PONTUSCHKA: 2012). 

São formados continuamente 06 educadores da referida Escola, 45 educandos dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, pais, mães e responsáveis como componentes da 

comunidade escolar. São apoiadores: Gestão da Escola, 10ª Gerência Regional de Ensino do 

Estado da Paraíba, Núcleo de Desenvolvimento Territorial do Alto Sertão Paraibano (NEDET) e, 

Unidades Acadêmicas envolvidas. 

A propositura inclui aplicação de questionários, entrevistas, levantamento 

bibliográfico, o desenvolvimento de dezesseis oficinas, 03 Diagnósticos; 01 Encontro e 01 Mostra 

Cultural. Há o desenvolvimento de estudos do meio nas três comunidades envolvidas componentes 

da Escola, confecção de maquetes, exposição e produção de vídeos, esquetes teatrais, produção de 

cartazes, jogos didáticos, arrecadação de livros para projetos de leituras, dentre outras atividades 

de promoção e valorização do ensino de Geografia, da interdisciplinaridade e, do modo de vida 

camponês. 

 

2- A Extensão Universitária, a Gestão da EEEF Renê Alves Ramalho pelo MST e a Formação 

Dodiscente 

 

A extensão universitária se constitui como sendo um dos pilares que consolidam a 

tríade ensino, pesquisa e extensão, a qual ressignifica a Educação Superior no Brasil. 

Apresentamos neste trabalho as experiências de um projeto de extensão, em andamento, de maio 

a dezembro de 2019, intitulado ‘Geografias e histórias do lugar e dos sujeitos assentados da 

reforma agrária: interdisciplinaridade e educação do campo na formação dodiscente na EEEF 

Renê Alves Ramalho, Sousa, Paraíba’ realizado no âmbito da Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG), Campus Cajazeiras, Paraíba, Brasil, desenvolvido na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Renê Alves Ramalho, situado no município de Cajazeiras, Paraíba.  

Desde o ano 2009, na UFCG estão regulamentadas as atividades de extensão. Entre 

os diversos programas que compõem a extensão da UFCG, está presente o Programa de Bolsas de 

Extensão (PROBEX). A partir do referido Projeto percebemos que, na formação inicial docente 
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muitos são os caminhos para o bom desempenho na vida acadêmica, sendo a extensão uma 

possibilidade de estreitar a relação universidade-escola e, com ela, o desenvolvimento de ações de 

formação continuada de educadores e inicial de discentes da Escola.  

Estas ações possibilitam a compreensão dos distintos vieses da formação cidadã 

discente e profissional docente, bem como a implementação de currículos capazes de, ora 

promoverem, ora negarem as histórias dos sujeitos do campo, os quais, quase sempre se deslocam 

a partir dos Anos Finais do Ensino Fundamental para estudar na cidade, devido ao fechamento de 

inúmeras escolas do campo, na Região considerada. 

A partir de observações, questionários e entrevistas, levantamento de campo e 

bibliográfico pautados em Pimenta (2012); Molina (2010) e Passini (2012), procuramos 

desenvolver no referido Projeto atividades pautadas em metodologias distintas junto aos docentes 

em formação continuada e, aos discentes da escola em formação inicial a fim de promoção dos 

princípios da Política da Educação do Campo, bem como de reconhecer a extensão como 

importante mecanismo na formação inicial dos licenciandos do Curso de Geografia da UFCG. 

Nossa ação de ensino-extensão com intenção de pesquisa tomou como ponto de partida 

a atividade de extensão acadêmica fortalecendo a formação inicial discente dos estudantes de 

Licenciaturas que atuam como monitores (bolsistas e voluntários) de múltiplos cursos de 

Licenciatura do CFP/UFCG participantes do Projeto e visa atender os seguintes objetivos 

Específicos:  

 

a) Promover encontros de formação continuada para os professores;  

b) Provocar a reflexão sobre a prática pedagógica, envolvendo a ação-reflexão-ação, 

relacionando com os pressupostos da Educação Popular do Campo em uma relação dialógica e 

inter/transdisciplinar;  

c) Oportunizar estudos sistemáticos sobre a Educação do Campo, Educação 

Transformadora e o Ensino Interdisciplinar a partir do ordenamento jurídico da Educação do 

Campo;  

d) Refletir com os professores acerca do cotidiano da sala de aula no que se refere aos 

elementos teórico-metodológicos, da relação objetivos-conteúdos-procedimentos-avaliação e 

realidade do educando;  

e) Realizar atividades teórico-metodológicas a partir de oficinas pedagógicas;  
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f) Construir materiais didático-pedagógicos;  

g) Apresentar distintas metodologias; i) Realizar diagnóstico da situação da Escola e 

das comunidades de Assentamentos envolvidas;  

 h) Avaliar juntamente com os professores os resultados dos estudos sistemáticos 

desenvolvidos, bem como a construção e execução deste na organização do trabalho escolar;  

i) Acompanhar o desenvolvimento das atividades educativas nas respectivas escolas, 

planejando novas ações durante as formações continuadas de educadores;  

j) Participar de reuniões escolares de pais, mães e responsáveis com vistas a 

aplicabilidade de Diagnóstico Rural Participativo (DRP);  

k) Realizar um mostra cultural dos trabalhos produzidos;  

l) Contribuir na formação inicial discente dos bolsistas e voluntários;  

m) participar das atividades em sala de aula promovendo aos licenciandos trocas de 

saberes entre professores e educandos. 

 

Tais objetivos se ancoram no desejo de atender simultaneamente, a escola pública com 

as ações de extensão e, a universidade ao propiciar momentos de aprendizados sobre o campo, a 

escola e a Educação do Campo com a construção e trocas de saberes diferenciados entre os 

distintos sujeitos que perfazem estes espaços e, a compreensão da formação dodiscente entre 

sujeitos que aprendem e ensinam simultaneamente e, vice-versa. 

Nesse sentido, perceber a gestão do espaço escolar da EEEF Renê Alves Ramalho 

inclui a necessidade de por meio da extensão com o intuito de reconhecer que a escola possui uma 

escala maior em suas ações, assim como, que no Brasil, as políticas públicas têm demonstrado 

prioritariamente, uma supervalorização da cidade em detrimento da invisibilidade do campo. Com 

isso, as crianças e adolescentes são costumeiramente realocadas para a cidade para os estudos e, o 

modelo educacional atende a perspectiva urbanocêntica, por conseguinte negando as realidades 

camponesas. 

Nos anos 1990, entre as demandas camponeses junto ao Estado brasileiro se destacam as 

políticas públicas da Educação do Campo, a luta pela reforma agrária, luta pela demarcação das 

terras, por políticas agrícolas e agrárias, por políticas e programas de comercialização da produção 

camponesa, nas quais os movimentos incorporam a denúncia da negação ao direito à educação que 

os povos do campo foram submetidos e através da luta, da organização e das alianças com 
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parceiros de instituições públicas como as universidades inserem em suas agendas o debate e 

proposições sobre políticas educacionais que além da garantia do direito avançassem para uma 

concepção de educação que garantisse a diversidade social, cultural, econômica e de modos de 

vida dos diferentes povos que habitam o multifacetado campo brasileiro.  

Como salienta Arruti (2011, p. 25) em tais lutas, os movimentos sociais do campo buscam 

reverter duas características fundamentais do sistema educacional brasileiro: “a lógica centrada no 

urbano e a predominância de políticas públicas generalistas que desconhecem as especificidades 

de determinadas populações, entre elas a do campo.” 

No contexto brasileiro das duas últimas décadas do século XX, a partir das lutas sociais 

são reconhecidos novos direitos e novos sujeitos de direito. Nessa perspectiva, a educação passa a 

ser questionada pelos sujeitos organizados no campo, de modo a dar impulso à construção de uma 

proposta que contribua com o projeto de sociedade e de campo brasileiro que valorize a terra como 

instrumento de vida, de cultura, de produção, constituindo uma identidade de campo e de 

camponês que se reflita na escola do campo incluindo no projeto político da escola os sujeitos 

sociais a quem se destina, a saber: agricultores/as familiares, assalariados/as, assentados/as, 

ribeirinhos, caiçaras, extrativistas, pescadores, indígenas, remanescentes de quilombos, enfim, 

todos os povos do campo brasileiro. 

Nas lutas são definidas identidades e a identidade camponesa se dá na luta, na conquista de 

território camponês e para firmar e reafirmar essas identidades as propostas educacionais dos 

movimentos sociais que defendem uma Educação do Campo, como uma proposta educativa que 

considera como matriz os interesses culturais, sociais e econômicos dos sujeitos que habitam e 

trabalham nos campos do Brasil.  

Daí a proposição do projeto de extensão em tela, pautado na promoção do Ensino de 

interdisciplinar contextualizado com as realidades dos sujeitos e, de seus lugares de vivências, os 

quais consubstanciam a formação do currículo que passa a ser entendido de forma mais abrangente 

como salienta Sacristán (2000, p.15-16), ou seja, como “uma prática na qual se estabelece diálogo, 

por assim dizer, entre agentes sociais, elementos técnicos, alunos que reagem frente a ele, 

professores que o modelam.” 

Portanto, o currículo não é neutro, nem é mediador de práticas educativas neutras, nem 

tampouco um conjunto de conhecimentos neutros, mas veicula um conjunto de saberes que 
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orientam práticas que estão definidas por relações de poder, por posições políticas, ideológicas e 

culturais hegemônicas (CANEN & MOREIRA: 2001, p.5). 

É nesta perspectiva que as escolas do campo, coadunadas com as preconizações dos 

documentos que definem as políticas de Educação do Campo que indicam, especialmente no 

Decreto 7.352/2010 (BRASIL: 2010), Art. 2o  que apresenta os princípios da educação do campo, 

no IV - valorização da identidade da escola do campo por meio de projetos pedagógicos com 

conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais necessidades dos alunos do campo, 

bem como flexibilidade na organização escolar, incluindo adequação do calendário escolar às fases 

do ciclo agrícola e às condições climáticas (grifo nosso). 

 A EEEF Renê Alves Ramalho, fundada em fevereiro de 2019, possui 38 educandos 

matriculados nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, sendo um total de educandos assim 

distribuídos: 1º Ano, 07; 2º Ano, 09; 3º Ano, 08; 4º Ano, 08; e, 5º Ano, 06, todos advindos das três 

áreas de assentamentos rurais ante mencionadas, as quais circunscrevem a realidade camponesa 

expropriada e explorada do campo paraibano, e que até fevereiro de 2019 não dispunha do direito 

a gozar da Política Pública da Educação do Campo. Nesse sentido, ao conhecermos acerca da 

fundação da referida Escola estamos desenvolvendo o PROBEX 2019 com o fim de aproximação 

dessas realidades, bem como colaborar na construção de distintos saberes procurando compreender 

o processo da formação do discente, conforme depreende Paulo Freire (2005) ao afirmar que 

docentes e discentes aprendem em simultaneidade e, que ambos são educandos e educadores e 

vice-versa. 

 As atividades desenvolvidas na Escola tem principiado o debate acerca do 

desenvolvimento das reciprocidades, assim como da autonomia e dos princípios da Educação do 

Campo. Sendo assim, uma das ações iniciais tem sido a formação dos Núcleos de Base, com a 

formação dos coletivos de grupos (de servidores, professores, educandos, de pais e mães, gestores, 

dentre outros) os quais desenvolvem o ato educativo partindo da horizontalidade das 

responsabilidades e ações dos sujeitos que fazem a educação e a escola. 

 

3- O Lugar dos Sujeitos Assentados da Reforma Agrária e a Educação do Campo 

 

As lutas dos movimentos sociais empreendidas como resultado das contradições do 

modo capitalista na organização social, econômica e política, vêm assumindo diferentes formas de 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 15 – Projetos de Extensão Universitária, de Formação e de Produção de Materiais Didáticos e Audiovisuais no 
Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
7749 

 

organização, plataformas e estratégias de luta, como reflexo das contradições da luta de classes 

postas em diferentes conjunturas da formação social brasileira. Nos anos mais recentes os 

movimentos denunciam e disputam tanto acerca de questões estruturais como o modelo de 

desenvolvimento do capitalismo globalizado incluindo-se a crítica ecológica, as questões de etnia, 

geração, identidade cultural e reconhecimento da diversidade cultural. 

Com tais lutas muitos territórios foram conquistados pela reforma agrária formando os 

assentamentos, nos quais os camponeses buscam criar condições de vida com o trabalho na terra, 

através da agricultura familiar camponesa.  

Os Assentamentos nos quais residem os educandos da EEEF Renê Alves Ramalho, 

quais sejam, Emiliano Zapatta, Nova Vida I e Imaculada resultam desses embates e se constitui 

como ícones para o fortalecimento da identidade camponesa que se dá na luta, na conquista de 

territórios camponeses e por outros direitos que consolidem tais territórios, configurando-os como 

lugar de vida e de morada.  

Para firmar e reafirmar essas identidades as propostas educacionais dos movimentos 

sociais que defendem uma Educação do Campo, como uma proposta educativa que considera 

como matriz os interesses culturais, sociais e econômicos dos sujeitos que habitam e trabalham 

nos campos do Brasil devem estar na pauta da educação brasileira, bem como na organização 

curricular de cursos de formação de professores e, nos projetos pedagógicos das escolas da 

Educação Básica.  

O projeto do qual fazemos parte se pauta na promoção do Ensino de interdisciplinar 

contextualizado com as realidades dos sujeitos e de seus lugares de vivências, partindo, portanto, 

da ótica dos movimentos sociais pela educação tornando-se fundamental para o entendimento 

acerca da superação da exploração, da opressão, das injustiças e da exclusão da população que 

vive no campo.  

Os fundamentos de uma proposta de educação precisam ser amplamente difundidos e 

discutidos pelos professores e gestores que atuam em escolas, em particular no campo, no sentido 

de compreender a problemática, contribuindo para repensar a prática pedagógica que nelas se 

desenvolve. Assim, nasceu a proposta do Movimento Por Uma Educação do campo, o qual 

segundo Munarim (2008) se constituiu a partir da luta dos povos do campo pela reforma agrária, 

de suas experiências, por isso não deve perder esse vínculo de origem e não deve se desvincular 
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também da pauta de debates dos sujeitos que atuam na escola: professores, supervisores, gestores, 

dentre outros.  

Formar licenciandos nos princípios da Educação se constitui através da extensão 

universitária como oportunidade para fortalecer a demanda de educadores com formação 

específica para atuar nas escolas do campo, a qual ainda não foi atendida, pois existe um grande 

contingente desses profissionais atuando sem ter a compreensão do novo sentido atribuído à 

Educação do Campo.  

Essa situação expressa um processo de formação inicial que não contemplou a 

realidade do campo, sendo urgente constituir espaços de caráter formativo no interior da escola, 

favorecendo aos professores a oportunidades de conduzir a efetivação da Educação do Campo no 

dia-a-dia das escolas que atuam, assim como a promoção do ensino de Geografia para a 

compreensão do lugar e das realidades dos sujeitos da escola, donde deve partir a orientação 

curricular.  

Procuramos enaltecer no projeto a formação inicial discente e de educadores do campo 

seja, a partir dos Princípios Pedagógicos da Educação do Campo, quais sejam:  

 

a) o papel da escola enquanto formadora de sujeitos articulada a um projeto de 

emancipação humana;  

b) a valorização dos diferentes saberes no processo educativo;  

c) os espaços e tempos de formação dos sujeitos da aprendizagem;  

d) o respeito à temporalidade do homem do campo;  

e) o lugar da escola vinculado à realidade dos sujeitos, e por fim,  

f) a Educação do Campo como estratégia para o desenvolvimento sustentável 

(BRASIL, 2005). 

 

Tem se enaltecido a promoção de um currículo contextualizado que discuta a 

diversidade do campo, o qual segundo Souza (2005, p. 98), “[...] fundamenta-se na ideia de que só 

é possível dar mais sentido ao processo ensino aprendizagem se construído considerando a 

historicidade dos sujeitos sociais, pautando-se na complexidade de tais processos históricos”. Daí 

a importância da construção do projeto político-pedagógico, já que a escola foi fundada no corrente 

ano, a partir de um currículo, cujo processo de construção do conhecimento dialogue, problematize 
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a realidade sócia histórica do educando, incorporando nas aulas as atividades de valorização da 

cultura, dos valores, da história, memória e dos saberes dos camponeses que os alunos expressam 

na sala de aula, como resultado e consequência da sucessão familiar no campo. 

Contextualizar suas histórias e culturas em sala de aula, seguindo os princípios da 

Educação do Campo corrobora ao nosso entendimento de que no Brasil, a luta por educação nasce 

com a luta pela terra, um processo histórico desde a formação do Brasil Colonial quando os sujeitos 

da terra foram violentamente expropriados e tiveram seus direitos negados.  

Conforme Lima (2012, p. 23), a ocupação, conquista e permanência no campo pelos 

excluídos/expropriados do acesso a terra se dá, sobretudo pelo processo lutas contra a formação e 

consolidação da estrutura agrária de distribuição desigual de terras no Brasil. Desde os primórdios 

da colonização, a distribuição desigual das terras do território brasileiro foi realizada de forma 

excludente, inicialmente com as capitanias hereditárias e seus donatários e posteriormente com 

doação de terras em sesmarias, dando origem aos grandes latifúndios no país.  

A Lei de Terras, nº 601/1854 (BRASIL: 1854), põe fim à doação de terras, no entanto 

o acesso à terra só passa a ser possível através da compra e venda em dinheiro, legitimando a 

permanência do grande latifúndio e excluindo a possibilidade de todos terem acesso igualitário a 

terra para produzir. Segundo MOREIRA; TARGINO (1997), a motivação da ocupação do Sertão 

foi à pecuária bovina. A penetração dos currais ganha assim uma relevância espacial na 

conformação do território estadual. 

 De acordo com MOREIRA (1990, p. 10) durante o processo de ocupação do Sertão 

Paraibano os rios constituíam as principais vias de penetração. A facilidade de circulação e a 

distribuição de águas condicionaram a ocupação das margens fluviais e produziram o povoamento 

de ribeira. Isto é, a instalação de grandes fazendas de gado próximo aos rios. Além do gado, outro 

produto que fez parte do processo de consolidação dos grandes fazendeiros latifundiários no Sertão 

da Paraíba foi o algodão que no fim do século XVIII, passou a ser o produto de maior importância 

econômica na agricultura paraibana.  

A apropriação da terra por grandes latifundiários, principalmente no Sertão da Paraíba, 

culminou em intensas lutas por distribuição igualitária e justa da terra, a exemplo do processo de 

luta e conquista de propriedades rurais hoje transformadas em Assentamentos Rurais da Reforma 

Agrária, após intensos conflitos pela posse da terra. 
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De acordo com MOREIRA (1997, p. 178): O conflito de terra é fruto do choque de 

interesses entre capital e trabalho representado, de um lado, pela necessidade de subordinação da 

produção à lei do lucro e, do outro, pelo direito de permanecer na terra, de viver na terra e garantir 

a sobrevivência de unidade familiar produtiva.            

Nos anos mais recentes os movimentos denunciam e disputam tanto acerca de questões 

estruturais como o modelo de desenvolvimento do capitalismo globalizado incluindo-se a crítica 

ecológica, as questões de etnia, geração, identidade cultural e reconhecimento da diversidade 

cultural. Com a luta muitos territórios foram conquistados pela reforma agrária formando os 

assentamentos onde os camponeses buscam criar condições de vida com o trabalho na terra, através 

da agricultura familiar camponesa.  

Segundo Silva (2014, p. 46), o Pré-Assentamento Emiliano Zapata nasceu como uma 

fonte de esperança, por parte de aproximadamente no principio 50 famílias, que no ano de 2007, 

deram início a ocupação do que hoje é o acampamento. Em visita de campo ao acampamento 

podemos através, de registros fotográficos, narrativas retratam um pouco da realidade deste 

acampamento. No que se refere aos dados demográficos do Acampamento Emiliano Zapata, este 

atualmente conta com aproximadamente 240 residências, salientando que nem todas estão 

ocupadas, que de acordo com informações  de  um  dos  coordenadores  de  grupo  no acampamento 

hoje vivem, residem cerca de 200 a 220 famílias algo em torno de 650 pessoas. Esse número total 

está dividido nos dois lados da BR 230, 100 famílias  no  lado esquerdo  e  140  aproximadamente  

no  lado  direito. Temos ainda um número de aproximadamente 76 crianças do gênero masculino 

e 106  do  feminino. O Assentamento Nova Vida I recebeu esse nome em função da esperança da 

nova vida nessa nova fase pós-acampamento e abrange aproximadamente 100 famílias. 

O Assentamento Imaculada está localizado nas terras destinadas ao DPIVAS, a 

aproximadamente 1 km da BR-230 no sentido oeste-leste da capital. O perímetro que tem desde 

sua primeira configuração, apesar dos redesenhos que aconteceram com a inserção dos 

assentamentos da reforma agraria, se apresenta com características que demonstram, em sua 

essência, o desenvolvimento de um espaço voltado a agricultura nos moldes mais modernos de 

fruticultura irrigada, além da produção de grãos.  

A área destinada ao Acampamento pelo INCRA é de 396,13 hectares onde vivem 

atualmente cerca de noventa famílias. A área possui muitas potencialidades que se dada a devida 

assistência por parte do Estado podem melhorar a qualidade de vida dessas famílias e, 
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consequentemente, sua permeância e reprodução do campesinato no campo. No que tange a 

própria regionalização do acampamento, esta foi feita de maneira informal, teve intuito de atender 

demandas que surgiram logo no novo processo de territorialização do espaço camponês no 

Perímetro Irrigado das Várzeas de Sousa (PIVAS), como é o caso da infraestrutura básica de 

eletrificação e a rede de distribuição hídrica do Acampamento que ainda revelam problemas, 

dificultando a vivencia dessas famílias.   

 

Considerações 

O Projeto se encontra em andamento com o desenvolvimento das primeiras ações 

incluindo leituras bibliográficas, apresentação do projeto aos educandos bolsistas e voluntários, 

construção de instrumentos de pesquisa, bem como à comunidade escolar participante. 

Intenciona-se a construção de saberes partindo da noção de campo e que a Educação 

do Campo inclui a participação de seus sujeitos na construção de propostas viáveis às suas vidas e 

realidades. Pensar o campo na escola exige reflexão e  participação de distintos parceiros como a 

família, a universidade, os movimentos sociais e o Estado, dentre outros que perfazem o cotidiano 

da comunidade. No caso em tela, uma área de perímetro irrigado, que abrange três áreas de 

assentamentos inclui a necessidade de discussão acerca dos arranjos políticos que se dão na 

territorialização dessas áreas.  

Almejamos que com as atividades do projeto contribuir na construção do Projeto 

Político Pedagógico (PPP) da Escola, planejamento de ensino de modo que os conteúdos sejam 

voltados à realidade imediata e local dos educandos, desenvolvimento de atividades que 

incentivem as temáticas propostas, a construção de materiais didáticos, a participação dos 

educandos; e, ao professor quanto uma postura democrática e participativa. 

O projeto demonstra a importância da temática para a formação inicial discente e 

continuada docente a partir das temáticas em análise, bem como a importância da utilização de 

diferentes metodologias, linguagens e recursos no ensino Interdisciplinar para a promoção da 

construção do conhecimento dos saberes e, ampliação da capacidade dos processos de promoção 

do ensino-aprendizagem, além da realização de Diagnóstico Rural Participativo para no 

envolvimento da comunidade escolar poder contribuir para maior envolvimento dos educandos na 

vida familiar e, da família na vida escolar, de tal modo que os conhecimentos acerca da 

comunidade sejam a pauta de debates curricular da referida Escola. 
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UMA PRÁXIS TRANSFORMADORA PARA O CAMPO: 

Geografia e práticas pedagógicas para Educação do e no Campo 

  
Ana Melissa Morais Ribeiro1 

Angélica Maria da Silva2 

Myrna Lorena Lima Ramos3 
  

1. INTRODUÇÃO 

O espaço campesino, abundante de conhecimentos advindos da relação ser humano-

natureza, tem sido, ao longo da história do Brasil, arbitrariamente postergado no tocante ao 

acesso às outras formas de educação, dentre elas, o Ensino Básico e, principalmente, o Ensino 

Superior. Nos últimos anos, a mobilização de movimentos sociais, dentre os quais o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), conquistou políticas públicas como o Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), em 1998, que ampliaram a educação 

do e no campo e aproximaram o Ensino Superior do espaço campesino. Progressivamente, 

durante os últimos vinte anos houve também um crescimento desta aproximação a partir de 

políticas públicas como o Projovem Campo - Saberes da Terra, em 2008 e a própria expansão 

e interiorização do Ensino Superior4, que aumentou a quantidade de universidades no interior 

do estado5 e ampliou a possibilidade de acesso dos jovens do campo ao Ensino Superior e o 

número de trabalhos de pesquisa, ensino e extensão voltados ao espaço campesino. 

No entanto, ao mesmo tempo em que a Universidade se aproximou, lenta e parcamente, 

do campo, a passos largos ela também tem sido engolida pela lógica econômica que, voltada 

para os interesses de produção capitalista, vê na educação superior um terreno de expansão e 

manutenção de seus domínios. Atualmente, esse cenário se encontra ampliado através das 

medidas de privatização do Ensino Superior e de mercantilização do saber científico, apoiados 

 
1 Graduanda em Geografia, Universidade Federal do Ceará, anamelissamr28@gmail.com 
2 Graduanda em Geografia, Universidade Federal do Ceará, angelicamssilva89@gmail.com 
3 Pós-graduanda em Geografia, Universidade Federal do Ceará, myrnalory@gmail.com 
4 Não buscaremos aprofundar, neste trabalho, as contradições e problemáticas referentes ao programa de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Cientes de que elas existem e devem ser 
compreendidas em sua totalidade, colocamos aqui apenas a expansão do acesso ao Ensino Superior e a 
interiorização da universidade como alternativas, ainda que superficiais, de democratização das Universidades.  
5 No Ceará, foram criados nesse período os campi da UFC de Sobral (2001), Quixadá (2007), Russas (2011) e 
Crateús (2014). 
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no pensamento neoliberal que tem tomado cada vez mais espaços. Essa lógica econômica tem 

ganhado força não apenas dentro da Universidade, mas principalmente nos demais espaços de 

produção, dentre eles, o campo. Dessa forma, o avanço do pensamento neoliberal tem se 

expandido, transformando as relações e os modos de vida. Nessa lógica, tais aspectos se 

reconfiguram para atender às demandas de produção capitalista, que vê no campo e na 

Universidade espaços que possibilitam a sua expansão. Assim, os conhecimentos desses 

espaços são cada vez mais direcionados a esses interesses, e o que não faz parte disso é 

descartado: desde o conhecimento ancestral, fruto das relações com a natureza, até o 

conhecimento científico que não está voltado para a produção. 

Este processo não ocorre sem que haja resistência. No espaço campesino, muitas 

populações resistem às transformações de seus territórios e defendem organizadamente a estes 

e a seus modos de vida através de movimentos sem terra, quilombolas, indígenas, dentre outros. 

No contexto do conflito agrário que existe no Brasil, essa luta é também uma luta por soberania. 

É importante que a Universidade, espaço germinal de autonomia do conhecimento científico, 

apoie as demandas de tais movimentos, reunindo conhecimentos e práticas capazes de somar a 

uma concepção contra hegemônica de educação. Assim, a troca de conhecimentos é, aqui, uma 

ferramenta de luta, principalmente quando se considera a curricularização de atividades de 

extensão universitária que objetivam construir conhecimentos a partir da realidade do campo e 

juntamente aos sujeitos que nele vivem, pois de acordo com Moreira e Silva (2002, p. 21) “o 

currículo é uma área contestada, é uma arena política”. Ou seja, o currículo, também na 

universidade, é um campo de conflitos.  

Este trabalho apresenta o componente curricular Geografia e Práticas Pedagógicas para 

Educação do/no Campo, dando destaque às atividades realizadas no ano de 2018, das quais 

participaram as autoras. Este processo teve sua culminância na realização de oficinas que 

ocorreram junto ao Território Quilombola Encantados do Bom Jardim e Lagoa das Pedras, 

localizada no município de Tamboril, no Ceará. As temáticas foram demandadas pelas escolas 

e combinadas com as habilidades dos estudantes que ministraram as práticas, resultando em 

quatro oficinas que abordaram as seguintes questões: gênero; território e cartografia social; 

recursos hídricos; e uso de mídias digitais para compreender a climatologia. As atividades 

ocorreram na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Joaquim Ribeiro dos Santos, 
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a escola da comunidade, e tinham como características serem voltadas para a formação do corpo 

docente, mas também abertas aos alunos e demais participantes da comunidade. 

A construção deste trabalho se apoia na importância de socializar práticas de extensão 

e estreitamento da relação Campo/Universidade e de discutir no espaço acadêmico alternativas 

de fortalecimento da educação do/no campo e as construção de conhecimentos obtidas com 

essas práticas. 

Através disso, busca-se debater como o componente curricular Geografia e Práticas 

Pedagógicas, partindo da valorização da educação contextualizada como ferramenta de luta 

pelo território, foi capaz de contribuir para a troca de saberes entre o campo e a Universidade 

no contexto de fortalecimento da luta popular. Objetiva-se, também, discutir as atividades 

realizadas no semestre 2018.2, com foco na oficina sobre questões de gênero e cartografia 

social. Soma-se a isso a intenção de, analisando os resultados obtidos ao longo da trajetória da 

disciplina, compreender aspectos pertinentes capazes de somar à melhoria destas e de outras 

práxis de educação do/no campo.     

A metodologia, de abordagem qualitativa, estrutura-se a partir da pesquisa participante, 

compreendendo os processos de construção do conhecimento a partir da práxis, relacionando a 

pesquisa teórica combinada à vivência e ao trabalho coletivo dos sujeitos envolvidos no seu 

desenvolvimento. Os estudos sobre a componente curricular inserem-se no recorte temporal dos 

semestres 2016.2, 2017.2 e 2018.2, quando foram realizadas suas atividades.  

O trabalho divide-se em três partes. Inicialmente, busca-se estabelecer a trajetória da 

componente curricular Geografia e Práticas pedagógicas do/no campo, de forma a apresentar 

como se deu o trabalho de sua construção coletiva durante os três anos de sua existência no 

currículo do curso de licenciatura da Universidade Federal do Ceará. Em seguida, 

contextualizando espacialmente o trabalho realizado no semestre 2018.2, traz-se a 

caracterização do território quilombola Encantados do Bom Jardim e Lagoa das Pedras, onde 

ocorreu a culminância das atividades de extensão. Na terceira parte do trabalho, dando foco às 

atividades realizadas, são apresentadas e discutidas as oficinas executadas junto às 

comunidades, destacando seus processos e práticas de ensino-aprendizagem. É necessário 

ressaltar que, como as temáticas das oficinas foram escolhidas a partir das demandas da 

comunidade, objetivou-se a construção de conhecimentos onde o povo do campo é “sujeito da 

ação educativa e não apenas sujeito às ações de educação” (CALDART, 2002, p. 151), 
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trabalhando a partir da realidade vivida por esses sujeitos e auxiliando na sistematização dos 

elementos que a compõem. Por fim, são colocadas as considerações finais do trabalho, 

buscando compreender seus resultados e possíveis contribuições.  

 

2. A TRAJETÓRIA DA DISCIPLINA 

O surgimento de Geografia e Práticas Pedagógicas para educação do/no campo está 

atrelado umbilicalmente à outra disciplina basilar do curso: Geografia Agrária. Ministrada 

semestralmente para os alunos de ambas as modalidades (bacharelado e licenciatura) do terceiro 

semestre do curso, seu currículo está voltado ao estudo das questões agrárias no Brasil e a busca 

pela compreensão do espaço agrário. Seu ápice se dá com o trabalho de campo realizado ao 

final do semestre, no qual os estudos teóricos passam à práxis da vivência ao buscar conhecer 

as diferentes realidades dos povos do campo. No ano de 2016, a aula de campo de Geografia 

Agrária percorreu em seu roteiro uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola, um 

assentamento rural do MST e um sindicato rural. No grupo que compunha a turma, estavam 

cerca de 45 alunos, dentre eles, alunos matriculados na disciplina, integrantes do Laboratório 

de Estudos Agrários, Territoriais, e Educacionais (LEATE) e bolsistas do Programa de 

Iniciação à Docência (PIBID), acompanhados do professor de Geografia Agrária e coordenador 

do LEATE, e da professora coordenadora do PIBID. Ao chegar no Assentamento Santana, 

assentamento rural vinculado ao MST localizado no município de Monsenhor Tabosa, sertão 

central do Ceará, o grupo visitou a Escola de Ensino Médio Florestan Fernandes, uma das nove 

escolas do campo presentes no estado. 

As Escolas do Campo se caracterizam por oferecer uma educação escolar 

contextualizada, colocando a realidade do campo como centro do processo de ensino 

aprendizagem, de forma a oferecer uma educação contextualizada com as vivências dos alunos. 

Assim, todo o seu universo escolar e projeto pedagógico são pautados nessa perspectiva: desde 

a estrutura da escola - que possui um campo experimental que alinha os conhecimentos 

científicos aos conhecimentos práticos do campo - ao currículo escolar, que busca a troca de 

conhecimentos, a autonomia e a construção coletiva de forma crítica e contextualizada entre os 

alunos e professores.  

Um exemplo prático dessa construção é o Inventário da Realidade, metodologia 

utilizada em diversas escolas do campo no Brasil, incluindo-se aí a Escola de Ensino Médio 
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Florestan Fernandes, e que configura-se como o levantamento dos diversos aspectos da 

realidade das comunidades que compõem a escola para que assim seja produzido um currículo 

escolar e um Projeto Político Pedagógico coerente com esta realidade, tanto nas disciplinas da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) quanto nas disciplinas da parte diversificada.  

Taffarel, Escobar e Perin (2010, p. 187), nos Cadernos Didáticos sobre Educação do Campo 

definem o meio como o lugar de onde “emergem as questões sobre o currículo na escola pública 

que não podem ser desconsideradas pelos que têm a responsabilidade de decidir sobre os planos 

de estudos que deve conter um currículo.”. De maneira prática “É esta, portanto, a lógica e 

teoria do conhecimento (...) que vai nos permitir estabelecer nexos e relações entre o geral, o 

particular e o singular.” (p. 188) 

Durante a visita à escola foi realizada uma roda de conversa com os professores, que 

relataram ao grupo a necessidade que sentiam de uma formação voltada para as demandas do 

contexto escolar atual, trazidas principalmente pelas recentes transformações sociais e 

tecnológicas as quais os jovens têm sido protagonistas. Relataram o interesse de compreendê-

las melhor e a dificuldade de relacionar os conteúdos didáticos com estas demandas, que 

perpassavam temas que iam desde o uso das tecnologias para contextualizar o ensino e até 

questões que estavam sendo cada vez mais trazidas pelos jovens e debatidas pela sociedade em 

geral, como as questões de gênero, e as questões raciais. De fato, muitos destes temas têm sido 

demandas recorrentes dentro dos movimentos sociais e também na própria sociedade como um 

todo. O debate sobre gênero e questões étnico raciais foi um dos encaminhamentos da I 

Conferência por uma Educação do Campo, ainda em 1998.  

No diálogo ocorrido durante o trabalho de campo, os professores colocaram o potencial 

da Universidade de contribuir nessa tarefa e levantaram como seria enriquecedora a troca de 

conhecimentos realizada a partir de um diálogo entre a Universidade e as escolas do campo 

para contribuir com tais demandas. Estava, então, semeada a ideia.  

Ao retornarem para a UFC, os professores que coordenaram a aula de campo se 

reuniram para discutir a viabilidade da criação de um componente curricular optativo do curso 

de Geografia que tivesse como objetivo a realização de formações continuadas voltadas para 

professores de escolas do e no campo do Ceará, a partir da combinação entre as demandas 

existentes nas comunidades onde as escolas estão e as habilidades dos alunos de cada turma. 

Surgiu, assim, no segundo semestre de 2016, a disciplina Tópicos Especiais em Educação do 
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Campo, componente curricular anual optativa ministrada em conjunto pelos professores 

Francisco Amaro, Maria Edivani Barbosa e José Levi Furtado.  

A componente curricular tem sua carga horária de 64 horas dividida em três etapas: 

teórica (32h), prática (16h) e extensão (16h). Na primeira, são realizadas leituras dos textos e 

conversas em grupo relacionados à educação do campo, tendo como princípio a educação como 

um dos instrumentos de luta das comunidades camponesas, indígenas e quilombolas. Para as 

rodas de conversa, são convidados às aulas indígenas, quilombolas, assentados, dentre outros. 

Na segunda etapa, ocorre a organização das equipes e planejamento das oficinas a serem 

desenvolvidas na escola escolhida. Essas atividades são discutidas previamente com os 

professores da escola do/no campo que iremos.  

As temáticas das oficinas são demandadas pelas escolas e combinadas com as 

habilidades ou preferências dos estudantes que ministrarão as práticas. Finalizada a etapa de 

planejamento, é realizada a socialização dos planos das práticas para a turma, que avalia e 

apresenta sugestões às equipes, em um diálogo de construção coletiva. Concluído o 

planejamento, começa a organização do material para a prática das oficinas: aquisição das 

pastas e canetas, cópia dos textos para cada prática, GPS, pilhas, réguas, data show, notebook, 

câmera fotográfica, dentre outros. A aquisição dos recursos financeiros para a compra do 

material das práticas e a alimentação dos participantes no período do curso é proveniente da 

contribuição dos alunos e professores através da ajuda de custo das aulas de campo. Com o 

material pronto e organizado, é hora de ir à prática em campo na escola da comunidade 

escolhida. 

A disciplina Geografia e Práticas Pedagógicas de Educação do Campo tem, desde sua 

gênese, o posicionamento político incipiente em sua constituição. Assim, ao longo dos três anos 

de atividades realizadas, os territórios escolhidos para os trabalhos de campo foram reflexo 

basilar deste caráter. Em 2016, as atividades foram realizadas na Escola de Ensino Médio 

Florestan Fernandes, localizada no Assentamento Santana em Monsenhor Tabosa e vinculada 

politicamente ao MST - CE. Em 2017, na escola Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental Maria Socorro Alves de Oliveira no reassentamento Alagamar em Nova 

Jaguaribara, vinculado ao Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) - CE; e em 2018 à 

Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Joaquim Ribeiro dos Santos, localizada no 

Território Quilombola Encantados do Bom Jardim e Lagoa das Pedras em Tamboril. A seguir, 
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o trabalho discutirá com mais foco este último campo, por ser a atividade da qual as autoras do 

texto participaram como alunas da disciplina. 

 

3 OS TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS: ENCANTADOS DO BOM JARDIM E 

LAGOA DAS PEDRAS 

Em dezembro de 2006 a portaria número 29/2006 do Diário Oficial da União reconhecia 

a comunidade de Encantados do Bom Jardim como remanescente quilombola, o documento faz 

parte da primeira etapa para regularização fundiária dos territórios de comunidades negras 

rurais que se autodefinem como remanescentes quilombolas, no qual a Fundação Cultural 

Palmares é responsável por emitir a Certidão de Autorreconhecimento. No ano seguinte, em 

março de 2007 a comunidade vizinha e parental Lagoa das Pedras recebeu o mesmo certificado 

e uma nova portaria no DOU foi emitida, reconhecendo Lagoa das Pedras como comunidade 

quilombola. As duas comunidades são vizinhas e seus moradores pertencem ao mesmo tronco 

familiar, porém os processos de autorreconhecimento foram iniciados de forma independente. 

Já o processo de regularização fundiária aberto pelo INCRA foi aberto na mesma data, apesar 

de possuírem número de processos diferentes.  

A unificação do território se deu principalmente por conta da ancestralidade e pelo uso 

da terra, seus moradores têm parentesco com as famílias Possidônio e Iré, que originaram os 

dois aglomerados e o uso é conjugado. Com isso, o território é unificado e a representação de 

Encantados do Bom Jardim e Lagoa das Pedras é realizados através da associação denominada 

Associação dos Remanescentes Quilombolas de Encantados do Bom Jardim. 

O território se localiza no município de Tamboril a 290 Km da capital Fortaleza, no 

centro-oeste do estado do Ceará e na microrregião do Sertão de Crateús. A área total do 

território é de 1.659,7 hectares, sendo 897,64 hectares para produção e moradia e 180,25 ha 

destinado à Reserva Legal. As duas comunidades são compostas por cerca de 67 famílias e 

contam com estruturas básicas como uma Unidade Básica de Saúde da Família - UBS, uma ilha 

digital, uma escola de ensino fundamental e um salão onde ocorrem as principais atividades da 

comunidade, desde as missas de domingo aos eventos promovidos pelas entidades que 

trabalham e/ou pesquisam a temática.  

As oficinas ocorreram na escola de ensino fundamental, localizada em Encantados do 

Bom Jardim. A escola atende estudantes das duas comunidades em questão, crianças de outros 
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territórios quilombolas e crianças de outros distritos. O corpo docente é composto por 

professores e professoras quilombolas, inclusive a diretora que é de Encantados do Bom Jardim, 

no entanto a maioria vem da sede de Tamboril ou de outros distritos.  

Conforme mencionado nos capítulos anteriores, as temáticas das oficinas partiram das 

demandas que a escola e as comunidades tinham, ou seja, foram consideradas também questões 

pertinentes aos próprios moradores.  

 
4 AS PRÁTICAS DAS OFICINAS 

Nesse contexto, as quatro oficinas levadas à comunidade escolar tinham as seguintes 

temáticas: gênero; território e cartografia social; recursos hídricos; e uso de mídias digitais para 

compreender a climatologia. Será destacada aqui a oficina Discutindo Gênero, e Território e 

Cartografia Social, as quais tiveram participação das autoras em todo o processo de idealização, 

construção e realização duas das autoras participaram. Nessa oficina, foram discutidas questões 

de gênero relacionadas ao ambiente da escola e fora dela, buscamos romper com a reprodução 

de papeis que historicamente oprimem e subjugam os sujeitos e relacionamos os conceitos 

construídos com possíveis práticas pedagógicas.  

A atividade foi realizada em um modelo de roda de conversa, onde usamos múltiplas 

linguagens: musical, textual, oral e escrita, que através de dinâmicas permitiram a discussões 

acerca das teorias de gênero bem como socialização das vivências individuais e coletivas. Para 

construir a oficina, foram utilizadas cartilhas educativas como: Coolkit - Jogos para a Não-

Violência (CooLabora, 2011) e Sexo, Orientação Sexual e "Ideologia de Gênero" (Frei Betto, 

2018). A atividade contou com cerca de dez participantes, a maioria professoras e professores 

da escola.  

A oficina Discutindo Gênero foi iniciada na manhã do dia 11 de dezembro de 2018 com 

uma roda de apresentação entre os participantes. Em seguida, foi feita uma dinâmica de 

introdução à temática, na qual uma bola seria jogada aleatoriamente de pessoa em pessoa. Cada 

pessoa para qual a bola fosse jogada, deveria dizer o que, para essa pessoa, era uma 

característica feminina ou masculina, de acordo com o que fosse solicitado pelas mediadoras 

da oficina. Nesta atividade já notou-se uma certa estigmatização de papéis de gênero, muitas 

vezes com atribuição de adjetivos que remetem à delicadeza e à estética às mulheres e adjetivos 

referentes à agressividade, ao trabalho e a força aos homens. 
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Em seguida foi apresentado aos participantes da oficina um curta metragem de 15 

minutos de duração, chamado “Acorda Raimundo”, que mostra uma realidade fictícia em que 

mulheres e homens teriam seus papeis cotidianos de gênero trocados A utilização do vídeo foi 

importante ao provocar um “choque” inicial, já que o estabelecimento de papeis de gênero 

parece bem absurdo quando estes papeis são mostrados no vídeo de forma invertida. Como 

complementação das atividades iniciais, foi realizada uma discussão acerca de alguns conceitos 

essenciais no debate sobre gênero. Pensando em tornar esse momento mais construtivo, foi 

desenhado na lousa um boneco para explicar com o desenho os conceitos de gênero, referente 

ao cérebro; o de sexualidade, referente ao coração, no desenho; e o de sexo, referente ao sexo 

biológico. Logo após foi discutido também o conceito de discriminação, o debate sobre raça 

em junção com o debate sobre gênero e o ser homem e ser mulher no meio rural, 

compreendendo as especificidades das relações de gênero no espaço agrário. 

Já no período da tarde entramos no debate sobre o feminismo, iniciando com a exibição 

do curta metragem “Vida Maria”, que mostra a repetição dos papéis de gênero pelas mulheres 

no espaço agrário ao longo das gerações. Explicitou-se a relação existente entre os papeis de 

gênero atribuídos às mulheres e a necessidade do fortalecimento de um movimento que 

questiona tais atribuições. Foi destacado também a necessidade de um feminismo que 

considerasse a questão racial, já que a sociedade se estrutura a partir de desigualdades que se 

entrelaçam e que vão além da classe social, contemplando disparidades raciais e de gênero. 

Esse destaque fez-se mais necessário ainda, dado o fato de a oficina estar ocorrendo em uma 

comunidade quilombola. O interessante deste momento da oficina foi a associação, por parte 

dos participantes, do que estava sendo discutido com aspectos da realidade de mulheres 

conhecidas por eles e elas que viviam situações de violências diversas. Nesse sentido, o 

conhecimento se constrói ao se conectar as vivências dos participantes a um aporte teórico que 

auxiliou na sistematização da situação experienciada. Esse momento da oficina foi bastante 

rico, ainda mais por se interligar com a roda de conversa que procedeu o debate teórico sobre 

feminismo. Essa conversa teve como tema “Como o feminismo pode ser importante na minha 

vida?”. 

Por fim, o primeiro dia de oficina foi encerrado após a avaliação do dia, uma opção 

metodológica feita pelas mediadoras. Juntamente aos demais participantes da oficina, 

avaliamos o que havia sido positivo nas atividades e o que poderia melhorar. Foi bastante 
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gratificante escutá-los dizer que aquela discussão, tão nova para eles, havia sido muito 

elucidadora, já que muitas vezes escutava-se falar nas mídias e pelos jovens acerca dos diversos 

conceitos que envolvem a temática de gênero, mas não havia precisão do que realmente cada 

palavra significava naquele contexto. Essas falas, ainda no primeiro dia, já demonstram ganhos 

significativos. 

O segundo dia de oficina foi voltado às possibilidades de trabalho com a temática em 

sala de aula, com os estudantes. Como a maioria dos participantes da oficina era professor ou 

professora, esse momento foi repleto de relatos de experiências no espaço escolar. Os relatos 

iam desde situações de discriminação de gênero entre meninos e meninas até narrativas sobre 

situações de preconceito envolvendo as questões de sexualidade na escola. Foi perceptível que 

os professores e professoras presentes, apesar de exporem suas dificuldades em lidar com ambas 

as formas de discriminação na escola, compreendiam a necessidade de se posicionar perante a 

estas situações e de como esta questão influencia a presença e o desempenho do educando na 

escola.  

Como forma de trabalhar de maneira sistematizada estas narrativas, foi proposta na 

ementa da oficina a realização de um Teatro-Debate com base na cartilha Coolkit - Jogos para 

a Não-Violência (CooLabora, 2011) em que os participantes revezariam a encenação de 

problemas relacionados à discriminação de gênero e sexualidade na escola e os demais 

deveriam propor soluções à estes conflitos. Por uma limitação de tempo, foi decidido por fazer 

modificações na oficina. Cada um dos participantes teve então que criar uma situação, escrita 

em papel, relativa à discriminação de gênero e sexualidade na escola. Em seguida, os papeis 

foram misturados e sorteados: cada participantes, ao escolher um papel, teve de propor uma 

solução para o conflito descrito. Foi curioso como os professores e professoras, ao invés de 

criar as situações que depois seriam solucionadas pelos demais, trouxeram nos papeis situações 

realmente vividas no espaço escolar, seja dentro de sala de aula ou fora dela. O empenho destes 

em propor soluções para os problemas evidenciados, com base no que fora discutido durante os 

dois dias de oficina, sempre fazendo a relação com os conceitos trabalhados, como gênero, 

sexo, sexualidade, feminismo, discriminação, entre outros. 

A última etapa da oficina antes da socialização final foi a produção de um fanzine em 

que os participantes elaboraram um material usando folhas de papel ofício, lápis de cor, 

canetinhas, revistas para colagem, giz de cera, entre outros objetos, de modo a registrar seu 
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aprendizado de maneira artística e o mais livremente possível. Esses fanzines foram 

apresentados na socialização final das atividades, juntamente aos participantes das demais 

oficinas. Um dos participantes, um professor do município e que foi um dos mais resistentes a 

algumas discussões relacionadas às desigualdades entre homens e mulheres, escreveu em seu 

fanzine uma poesia que deixou evidente todo o seu aprendizado relacionado ao tema e sua 

gratidão por fazer parte daqueles momentos de construção de conhecimentos. Este foi um dos 

momentos mais emocionantes e gratificantes da oficina.  

A socialização final foi um espaço que contemplou sugestões e agradecimentos. As 

sugestões estiveram em torno da questão da pouca participação dos professores do município 

de Tamboril nas oficinas e na pouca experiência na atuação em sala de aula dos estudantes de 

bacharelado. Nas sugestões e elogios, focou-se na necessidade da universidade estar mais 

presente no sertão, dado que a maioria das atividades de extensão se concentram em lugares 

próximos à academia.  

Ao final houve o compartilhamento de um jantar e uma mística com apresentação do 

grupo de capoeira da comunidade e do grupo de dança do Carimbó, além de uma roda de coco 

onde as estudantes e os participantes das oficinas juntamente com os moradores dançaram e 

cantaram. Na noite final, ocorreu mais uma roda de conversa no qual fora reforçado os desafios 

sociais, políticos e históricos que a universidade deveria enfrentar. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na avaliação dos professores envolvidos e demais participantes, as atividades trouxeram 

debates pertinentes para a escola e a troca de aprendizagens foi positiva tanto para a comunidade 

como para a turma de alunos e alunas envolvida no processo. Atividades como essa, de 

aproximação Universidade-Comunidade reforçam a importância e o caráter que uma 

universidade popular tem, bem como uma educação comprometida com a práxis 

transformadora. A prática da extensão se configura, assim, como um dos pilares democráticos 

da ciência e deve ser buscado e reforçado sempre. Em momentos políticos de crise como o que 

se vive hoje, é cada vez mais importante a Universidade estar próxima dos movimentos 

populares e dos espaços de resistência. 

Destaca-se ainda a importância do espaço acadêmico não silenciar temas pertinentes à 

nossa sociedade, haja vista que no decorrer desses três anos de construção da disciplina algumas 
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oficinas estiveram sempre presentes nas demandas das escolas e consequentemente nas 

comunidades. Ressaltamos as oficinas sobre a cartografia social e questão de gênero, que são 

demandas recorrentes nas oficinas desde o ano de 2016, nas três comunidades já contempladas 

pela prática de extensão e na quarta comunidade que sediará as práticas em 2019, o 

Assentamento Lagoa do Mineiro, localizado no município de Itarema - Ceará.  
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TRANSFORMAÇÕES NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO 

DE GOIÁS CAUSADAS PELOS PROJETOS DE EXTENSÃO DE BASE 

AGROECOLÓGICA 

 Dias, Mariza Souza1  

Introdução  

 

 A partir de 2003, o Estado brasileiro, por meio do extinto Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), introduziu inovações nas políticas para o campesinato2 , 

especialmente no que tange a nova Política de Assistência Técnica e Extensão Rural (Pnater), 

a qual propõe a adoção do enfoque da agroecologia na extensão rural.  

 Essa política foi elaborada com a participação de organizações governamentais e não 

governamentais de Ater e incluiu como princípios orientadores o conceito de desenvolvimento 

sustentável, as noções de igualdade de gênero e étnicas e a importância da inclusão da sociedade 

civil no seu desenvolvimento como requisito para o seu sucesso. A Pnater ganhou força de lei 

com a publicação da Lei no 12.188, de 11 de janeiro de 2010.  

 Com a implementação dessa política, o governo federal buscou mudar radicalmente o 

extensionismo, almejando promover o desenvolvimento rural sustentável no campo brasileiro 

com enfoque nos sujeitos sociais excluídos pela modernização conservadora do século XX, 

notadamente agricultores familiares, quilombolas, indígenas, assentados e outros.  

 Esse novo paradigma transparece ainda mais quando da análise do texto apresentado 

pelo MDA, em fins de 2003, sobre a Pnater (Brasil, 2004). São apresentados adiante cinco 

princípios norteadores do novo modelo de Ater pública:  

 1. Assegurar, com exclusividade, aos agricultores familiares (e outros beneficiários dos 

programas do MDA) o serviço de Ater pública e gratuita;  

 
1 Universidade Federal de Goiás- Regional Jataí. Programa de Pós-Graduação em Geografia. Núcleo de Estudos, 
Pesquisa e Extensão em Agroecologia e Campesinato. marizasd@gmail.com 
2 A nomenclatura agricultura familiar, como identificação do camponês, foi incorporada pelo Estado Brasileiro 
desde 1.996, quando da criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 
Entretanto, entende-se que o termo agricultura familiar não é um conceito e nem corresponde à realidade social do 
sujeito estudado e, por isso, no decorrer do texto, o termo agricultura familiar será substituído por camponês, 
menos em casos de citações. 
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 2. Promover o desenvolvimento rural sustentável;  

 3. Adotar uma abordagem multidisciplinar baseada nos princípios da agroecologia para 

a Ater;  

 4. Adotar um modo de gestão democrática da política, incluindo seu controle social e 

 5. Desenvolver processos educativos permanentes e continuados no âmbito da Pnater. 

  

 A Pnater se orienta por uma mudança radical nos enfoques teórico, filosófico e 

metodológico que embasam o trabalho extensionista. Propõe, assim, uma ruptura com o 

extensionismo convencional, fundado no paradigma difusionista-inovador (vertical e 

antidialógico), estimulando o uso de metodologias participativas que contribuam para o 

empoderamento dos atores sociais, para o diálogo entre os saberes tradicionais e o 

conhecimento científico e para a adoção de princípios da agroecologia e de suas bases 

epistemológicas (CAPORAL, 2006).  

 A questão da limitação da formação técnica/acadêmica dos profissionais que atuam com 

a Ater pública e privada no Brasil é uma questão que precede a criação da Pnater. 

Historicamente, os cursos de preparação dos profissionais que atuam nessa área, seja de nível 

superior (engenheiros agrônomos, agrícolas, zootecnistas etc.), seja de nível médio (técnicos 

agrícolas), dão pouca ênfase a disciplinas das ciências humanas (como sociologia, história, 

geografia etc.), que preparam os futuros profissionais para lidar com aspectos relacionados à 

diversidade étnica, cultural, de gênero, entre outras existentes no meio rural brasileiro, 

principalmente no caso do público da agricultura familiar.  

 A atual reforma do ensino médio brasileiro, mais conhecida como BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular), apresentada pelo governo federal em fevereiro de 2017, a qual 

torna as disciplinas de ciências humanas opcionais, pode agravar essa deficiência.  

 A partir da necessidade de formar profissionais para atuarem nesse novo modelo de 

extensão, o MDA lançou em 2005 o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão 

Rural, o Pronater, que possuía o objetivo de, conforme o MDA (2005), recompor o Sistema 

Nacional de Ater, com a perspectiva de um trabalho em rede, em que atuem instituições 

estaduais de Ater, movimentos sociais, organizações não-governamentais, prefeituras 

municipais, sindicatos, universidades, escolas agrotécnicas e de alternância e de uma concepção 

territorializada do espaço, a partir de uma inovadora concepção pedagógica e com efetivo 
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controle por parte da sociedade beneficiária. Para tal o programa foi estruturado em quatro 

subprogramas: Formação de agentes de Ater, Capacitação de agricultores familiares, Programas 

estaduais de Ater e Ater setorial (MDA, 2005).  

 Destes quatro programas, o de Formação de agentes de Ater tinha por objetivo capacitar 

mais de 7.000 profissionais, entre estudantes e técnicos, para que estes pudessem se torar 

referência e atuar em seus estados para ampliar a assessoria e extensão rural ao campesinato. 

 As Instituições de Ensino Superior foram convocadas a participar do processo de 

formação destes agentes, trazendo para o núcleo dos cursos de graduação referenciais e 

metodologias destoantes da prática destes cursos, seja das ciências agrárias, físicas ou humanas. 

Um exemplo, o nome “agroecologia” tinha extinto da grade curricular na década de 1960 e 

agora os professores e pesquisadores eram obrigados a desenvolver suas pesquisas e ações de 

extensão com esse propósito.  

 O MDA elaborou, com base nos princípios da Pnater e, juntamente com ministérios 

parceiros, financiou projetos de pesquisa e de extensão que tinham como finalidade formar 

estudantes e professores que atendessem o Pronater. Estes projetos tinham e tem por finalidade 

instrumentalizar as universidades, os professores e os estudantes nas metodologias 

participativas, na extensão dialógica, no apoio às comunidades tradicionais, do 

desenvolvimento sustentável e nas práticas agroecológicas.  

 Conforme Caporal (2005), as ações da SAF/Dater no campo da pesquisa e extensão 

universitária, o primeiro acordo entre o MDA e o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) 

na Secretaria de Ciência & Tecnologia para a Inclusão Social, financiou projetos no valor total 

de R$ 5 milhões para entidades de pesquisa e outros R$ 5 milhões para grupos de professores 

que atuam em extensão universitária. Já em 2005 mais de 450 projetos estavam em fase de 

avaliação.  

 Os livros encontrados são publicações estatais, do próprio MDA, e se resume a 

resultados de apenas um edital por vez. Para identificar e demonstrar os resultados destes 

projetos nas IFES, foram levantados e tabulados, os dados junto ao CNPq que permitiram 

analisar os projetos, os relatórios e seus resultados.  

 Entre 2005 a 2018, os dados do CNPq demonstram que no Brasil haviam sido 

executados 1.807 projetos de pesquisa e de extensão nas instituições de ensino superior (IES) 
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públicas e privadas, empresas de pesquisa e de extensão e entidades filantrópicas de todo país, 

os quais tinham como público o campesinato.  

 No estado de Goiás, foram executados 59 projetos de pesquisa e de extensão, que 

proporcionaram transformações IFES, no que tange as ações dos cursos, as práticas dos 

professores e a formação dos estudantes, bem como na própria área das IFES.  

 Dentre os resultados, apresenta-se a criação de grupos e núcleos de pesquisas e extensão, 

grupos de assessoria e extensão rural, centro vocacionais em agroecologia, grupos de estudos, 

área experimentais em agroecologia, estrutura física (instrumentos eletrônicos, ferramentas, 

veículos) e a criação de redes de agroecologia. Estes dados são resultados parciais da pesquisa 

de dados primários da tese de doutorado em Geografia da autora, que em breve poderão auxiliar 

na análise da relevância destes projetos para a reprodução social camponesa do estado de Goiás.  

 

Extensão e Agroecologia: uma parceria entre as IES a PNATER  

 A extensão rural no Brasil passa por um momento de redefinições. Em sua trajetória 

histórica não é a primeira vez que isto acontece. Desde sua origem oficial, no final dos anos 

1940, este serviço, predominantemente público, já passou por crises, reorientações teóricas e 

institucionais e reposicionamentos políticos diversos (DIAS, 2007).  

 A Embrater, Empresa Brasileira de Assistência Técnica Extensão Rural, conforme 

Caporal (1998) é um dos exemplos de serviço público que se constituiu num poderoso 

instrumento de política agrícola. A empresa atuava de forma centralizada e vertical, por meio 

de uma prática alienante e domesticadora que visava disseminar a ideologia capitalista 

dominante para ampliar o processo de modernização das atividades agropecuárias e sua 

consequente subordinação aos complexos agroindustriais. Todavia, depois de atingir os 

objetivos, a Embrater foi extinta na década de 1.990, ainda no governo Collor, uma vez que o 

sistema de produção de commodities já estava organizado e este sozinho poderia arcar com a 

assessoria necessária.  

 Depois da extinção da Embraer, as empresas de assistência técnica e extensão rural 

passaram a ficar sob a tutela do estado e que em parceria com as prefeituras, firmaram acordos 

para sua manutenção. Para o estado que já possuía uma Emater (como passaram a ser chamadas) 

forte e requisitada, como nos estados da região Sul ou mesmo Minas Gerais, a assessoria 

continuou se fortalecendo ou não diminuiu.  
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 Conforme Moura (2017), na região Sul do país, algumas instituições governamentais e 

não governamentais de ensino, pesquisa e extensão formalizaram uma agenda de cooperação e 

parceria inédita e criaram, em 1994, o Programa de Tecnologia e Desenvolvimento Rural 

Sustentável. Integravam essa parceria a Embrapa, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul 

(Emater/RS), a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Sul 

(Fepagro/RS), a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a Rede Tecnologia Alternativa (TA)-Sul 

e o Programa de Cooperação em Agroecologia.  

 Até aquele período, ainda eram bastante raras as parcerias entre instituições 

governamentais e não governamentais na temática do desenvolvimento rural sustentável. Essa 

articulação realizou, em 1995, em Porto Alegre, a Conferência Tecnologia e Desenvolvimento 

Rural Sustentável, considerada um grande marco na mudança de orientação e incorporação do 

debate agroecológico nas instituições de ensino, pesquisa e extensão rural na região (MOURA, 

2017).  

 Sevilla-Guzmán (2006) conceitua a agroecologia como o manejo ecológico dos recursos 

naturais através de formas de ação social coletiva, que apresenta alternativa para a atual crise 

civilizatória. Sua estratégia, de natureza sistêmica, considera a participação dos agricultores, a 

organização comunitária e a relação das sociedades rurais articuladas em nível local. Ainda 

segundo esse autor, os sistemas de conhecimento (local, camponês e/ou indígena) são 

portadores de potencial endógeno, que permite potencializar a biodiversidade ecológica e 

sociocultural.  

 Entretanto, em estados como Goiás, diferentemente do Sul do país, a agricultura 

capitalista controla 85% de toda área rural, de forma que os camponeses permanecem à margem 

do acesso à assistência técnica e a extensão rural. A Emater deixou de ser alvo de investimentos 

do estado e já perdeu poderes, passando a ser secretaria, agência e apenas nos últimos sete anos, 

retornou ao caráter de empresa, mas não promove concurso público há mais de 20 anos. Diante 

desse cenário, a Emater de Goiás está sucateada e funciona com quadro defasado e 

desatualizado, o que não permite que exista sequer um técnico por município.  

 Em relação ao ensino, conforme Moura (2017), especialmente nas ciências agrárias, 

foram os estudantes especialmente de agronomia, e alguns educadores que, organizados nos 

centros acadêmicos e em articulação com a Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil 
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(FEAB), os primeiros a levantar o debate e conduzir várias iniciativas sobre a inserção da 

agroecologia na educação formal desde os anos 1980.  

 Também foram surgindo espaços para interação de temas relacionados à agroecologia 

no campo tecnológico e científico no Brasil. Os primeiros foram os seminários estaduais e 

internacionais de agroecologia, realizados no Rio Grande do Sul; depois vieram, a partir de 

2003, os congressos brasileiros de agroecologia (CBAs); foi criada a Associação Brasileira de 

Agroecologia (ABAAgroecologia) que faz parte da Articulação Nacional de Agroecologia 

(ANA), (MOURA, 2017).  

 Após os anos 2003, têm surgido nas instituições de ensino formal cursos constituídos a 

partir da crítica ao enfoque tecnicista, que se aproximam da agroecologia ou mesmo com 

enfoque agroecológico. Foram criados mais de 100 cursos de Agroecologia ou com enfoque 

Agroecologia no Brasil até 2017, a maioria nos Institutos Federais de Ensino do país (MOURA, 

2017).  

 O Programa Nacional de Educação para Reforma Agrária (PRONERA) do Incra 

também foi um programa que tem contribuído para a aproximação da educação do campo com 

os pressupostos da agroecologia, com vistas a promover a consolidação dos assentamentos com 

base na agroecologia e na soberania alimentar (AGUIAR, 2010). 

 Em relação à pesquisa, pode-se citar a importante parceria, a partir de 2004, do MDA 

com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que lançou 

editais de pesquisa em interface com a extensão rural.  

 O Edital MCT/CNPq/MDA/MDS nº 36/2007 tinha como objetivo apoiar projetos da 

agricultura familiar, formar profissionais e desenvolver metodologias participativas e abria a 

possibilidade de se dar suporte a trabalhos direcionados à agroecologia. Em 2009, foi lançado 

o Edital MCT/CNPq/MDA/MDS nº 33/2009, em que já constava uma linha específica voltada 

à agroecologia, contemplando a realização de estudos e pesquisas sobre metodologia e prática 

da extensão rural agroecológica.  

 Em 2010, o Edital CNPq/MDA nº 58/2010 propôs, de forma explícita, a criação de 

núcleos de agroecologia em instituições de ensino superior nos diversos estados. O Edital no 

58/2010 apoiou 52 núcleos de agroecologia em instituições de ensino superior em vinte estados 

da Federação. Foram dezoito projetos na região Sul, treze no Sudeste, doze no Nordeste, cinco 

no Centro-Oeste e quatro projetos no Norte.  
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 No ano de 2010, além destes 52 núcleos, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI – atualmente, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações) lançaram carta-convite para selecionar trinta projetos de implantação e 

consolidação de núcleos de agroecologia nos institutos federais (MOURA, 2017).  

 No entanto, Oliveira (2012) constatou que a Pnater ainda não é contemplada nos 

programas e nos currículos de praticamente todos os cursos de ciências agrárias. O que revela 

uma lacuna entre as políticas agrícolas e as instituições de ensino. Essa autora propõe a criação 

de um espaço de debates e parcerias entre alguns órgãos do poder público para discutir questões 

relacionadas ao modelo de Ater proposto pela Pnater. Essa autora sugere também que outras 

temáticas hoje demandadas para o meio rural sejam abordadas na formação dos profissionais 

de Ater, a exemplo de gênero, etnia, atividades não agrícolas, juventude rural, entre outras.  

 A extensão universitária se apresenta como um dos suportes para a execução da 

PNATER. O Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras 

reafirma o compromisso com a construção e democratização do conhecimento a partir da troca 

de saberes sistematizados, acadêmico e popular, tendo como meio a participação efetiva da 

comunidade nas IES e vice-versa.  

A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que 
articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 
transformadora entre universidade e sociedade. A Extensão é uma via de mão 
dupla, com trânsito assegurado à comunidade académica, que encontrará, na 
sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimento 
académico. No retorno à Universidade, docentes e discentes trarão um 
aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele 
conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados, 
académico e popular, terá como consequência: a produção do conhecimento 
resultante do confronto com a realidade brasileira e regional; a democratização 
do conhecimento académico e a participação efetiva da comunidade na atuação 
da Universidade. Além de instrumentalizadora desse processo dialético de 
teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão 
integrada do social (FORPROEX, 2015).  

  

 Já a nova Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, estabelece que todos os cursos 

de graduação devem ter 10% de sua carga horária executada por atividades de extensão trazendo 

para as IES a oportunidade e o desafio de reformular a grade curricular e reafirmar a concepção 

e prática da extensão a partir da inserção e interação dos estudantes de graduação na 

comunidade, como está na Resolução:  
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Art. 4º As atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% (dez por 
cento) do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, 
as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos; Art. 5º Estruturam 
a concepção e a prática das Diretrizes da Extensão na Educação Superior: I - a 
interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio da 
troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões 
complexas contemporâneas presentes no contexto social; (MEC, 2018).  

  

 Da mesma forma, a Universidade (professores, técnicos e estudantes) é convocada a 

atuar nos projetos a partir da “qualificação” de metodologias participativas, sendo que esta 

metodologia sempre foi incipiente na pesquisa e ação universitária. Dessa forma, camponeses 

tornaram-se sujeitos de pesquisas e de ações de extensão de projetos pré-elaborados, por vezes 

totalmente alheios às suas reais demandas. Logo, esta relação é conflituosa.  

 Diante desse panorama, para promover o desenvolvimento rural sustentável por meio 

da transição agroecológica, usando como ferramenta a extensão universitária, requerá uma 

postura institucional, compromisso e um profissionalismo da parte do corpo de estudantes, 

professores, técnicos, consultores, extensionistas e dirigentes que tenham por foco as famílias 

camponesas. 

 

Transformações das IES de Goiás pelos Projetos  

 Para por em prática a PNATER, o MDA implementou vários programas de formação 

com o foco na agroecologia. Especificamente, o Subprograma de Formação de Agentes de Ater, 

vinculado à Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) e ao Departamento de Assistência Técnica 

e Extensão Rural (DATER), de acordo com MDA (2008), tinha como objetivo geral a formação 

de extensionistas para a implementação qualificada das políticas do MDA. O intuito era que 

estes viessem a ser referência, nos seus municípios, estados, e nas diferentes regiões do país, 

para apoiar ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) e atividades de capacitação 

de técnicos e agricultores com base nas orientações das políticas do MDA, da SAF e na 

PNATER.  

 Estes motivos levaram o MDA a estabelecer uma ação de fomento à produção de 

tecnologias e de conhecimento apropriados para a campesinato, através do apoio a projetos de 

validação, teste e disponibilização de tecnologias que respondessem a demandas dos 

camponeses das diferentes regiões do País, de forma articulada com organizações 
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governamentais e não governamentais que atuam na área de pesquisa e desenvolvimento 

(Universidades, Empresas Públicas de Pesquisa e Extensão Rural, Fundações, etc.)  

 O meio de execução destes projetos se deu por uma ação conjunta de instituições 

públicas. A liberação de recursos de vários ministérios e secretarias, o gerenciamento do 

Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e proposição e execução dos projetos de extensão e/ou 

pesquisa por professores e pesquisadores das Instituições de Ensino Superior (IES) Públicas, 

Comunitárias e Confessionais, e as Instituições Públicas de Pesquisa ou de Assistência Técnica 

e Extensão.  

 Para identificar quais projetos tinham como público o campesinato e como meta a 

transição agroecológica, foram levantados todos os projetos de pesquisa e/ou extensão 

disponibilizados pelo CNPq, executados pelas IFEs públicas do Brasil, entre os anos 2007 a 

2016 que tinham como público as famílias camponesas. O levantamento foi realizado na página 

eletrônica do CNPq, no campo “Chamadas Públicas”.  

 Os resultados das Chamadas dos Editais CNPq, demonstram que de 2006 a 2017 foram 

aprovados em todo o país 1.807 projetos de pesquisa e/ou extensão que tinham como temas a 

agroecologia, a promoção de tecnologias adaptadas aos camponeses, tecnologias de base 

ecológica, segurança alimentar, agricultura familiar, desenvolvimento rural sustentável, 

desenvolvimento territorial, jovens rurais, mulheres rurais e/ou campesinato3 .  

 Propõe-se demonstrar neste breve artigo, dados preliminares sobre o resultados dos 56 

projetos (dentre os 1807), que foram executados pelas instituições de ensino superior do Estado 

de Goiás entre 2006 a 2017. A tabela 1 apresenta a quantidades de projetos realizados nas IES 

do estado de Goiás. 

 

Tabela 1. Quantidade de projetos de pesquisa e/ou extensão realizados nas IES e outras Instituições em Goiás 
entre 2006 a 2017. 

Instituições do estado de Goiás Quantidade de 
Projetos 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Goiás* 1 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 4 
Instituto Federal Goiano 6 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás 3 
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás* 2 

 
3 Levantamento realizado na página online do CNPq em Chamadas Públicas. Consulta disponível em: 
http://cnpq.br/chamadas-publicas 
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Universidade Estadual de Goiás 7 
Universidade Federal de Goiás (Regionais Goiás, Jataí, Goiânia e 
Catalão) 

36 

Total Geral 59 
Fonte: CNPq, 2018.  
Organização da autora. 
*Não se configuram como instituições de ensino superior. 

 

 Apesar de Goiás ser um estado de estrutura fundiária concentrada, ele reflete o 

desenvolvimento combinado e desigual do capitalismo, o que possibilita a recriação do 

campesinato. Conforme Oliveira (2007), como o desenvolvimento do capital é contraditório, 

os camponeses conseguem se apropriar de parte deste território e controlar produção e 

circulação, distribuição e consumo de suas mercadorias, se apropriando e criando frações de 

territórios camponeses.  

 Conforme o IGBE (2009) Goiás possui 88.436 estabelecimentos familiares ocupando 

3.329.630 hectares. Ainda, segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(Incra), do total de estabelecimentos familiares, 22.229 estão localizados nos 421 

assentamentos do estado, ocupando área total de 1.079.609 hectares (MEDINA et al, 2018).  

 O trilhar metodológico proposto para este trabalho foi o de levantar as transformações 

causadas no que tange a implementação dos Núcleos de Agroecologia e de Extensão em 

Desenvolvimento Territorial nas Universidades pelos processos de interação entre a Pnater 

mediados 3 Levantamento realizado na página online do CNPq em Chamadas Públicas. 

Consulta disponível em: http://cnpq.br/chamadas-publicas pelos projetos de extensão 

direcionados para a reprodução social Camponesa. A base teórica da pesquisa está alicerçada 

nas questões conceituais acerca das classes sociais, em especial o Campesinato. A Extensão e 

a Política Pública, com seus instrumentos de ação podem promover transformações nas IES de 

Goiás são potenciais para contribuir com a reprodução social camponesa do estado.  

 Como resultados dos projetos, foram implementados nas IFEs de Goiás 17 grupos, 

dentre eles os Núcleos Estudos em Agroecologia (NEAs), implementados especificamente pelo 

Edital CNPq nº58/2010, os quais geraram novos projetos de extensão, bem como promovem 

parceria com as famílias camponesas do estado, o que facilitará o conhecimento e acesso dos 

camponeses sujeitos destes projetos.  
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 A REDE Brasil Central de Agroecologia agrega os Núcleos de Agroecologia e Produção 

Orgânica (NEAs) e os Centros Vocacionais Tecnológicos em Agroecologia e Produção 

Orgânica (CVTs) da Região Centro-Oeste. Em Goiás, fazem parte da REDE 17 NEAs, assim 

distribuídos, conforme tabela 2: 

 

Tabela 2. NEAs do estado de Goiás 

Instituição Município Núcleo de Extensão em Agroecologia 

UFG Goiânia REDE AGROECOLOGIA - Centro Oeste 

  NUPEAG / UFG - Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em 
Agroecologia em Goiás. 

  NUPEAT / UFG – Núcleo de Pesquisa e Estudos em Educação 
Ambiental e Transdisciplinaridade 

  GEMAS / UFG - Grupo de Estudos em Manejo Agroecológico do 
Solo 

  NEDET/UFG – Núcleo de Extensão para o Desenvolvimento do 
Território Rural Estrada de Ferro 

  GEPAAF / UFG - Grupo de Ensino, Pesquisa e Assistência à 
Agricultura Familiar 

 Catalão NEPEA / UFG - Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em 
Agroecologia 

 Jataí NEAF / UFG - Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em 
Agroecologia e Agricultura Familiar. NEA e CVT 

UEG Goiás Gwatá / NAEC / UEG – Núcleo de Agroecologia e Educação do 
Campo. 

IF GOIANO Urutaí CVT / NEPA / IFGoiano - Núcleo de Estudos e Pesquisa em 
Agroecologia 

 Rio Verde NEA/ IFGoiano - Núcleo de Estudos em Agroecologia 

 Iporá NEA / IFGoiano - Núcleo de Estudos em Agroecologia 

 Morrinhos NEA / IFGoiano - Núcleo de Estudos em Agroecologia 

 Hidrolândia NEA / IFGoiano - Núcleo de Estudos em Agroecologia 

 Ceres NÚCLEO EM FOMAÇÃO / IF Goiano – Câmpus Ceres 

UNIFIMES Mineiros NEA / EMATER / UNIFIMES - Núcleo de Estudos e Pesquisa em 
Agroecologia 
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IFG Goiás NÚCLEO EM FOMAÇÃO / IFG – Câmpus Goiás 

Fonte: REDE Agroecologia do Centro-Oeste (2018). 
 

 Todos estes NEAs e CVTs estão em atuação com projetos de pesquisa e extensão em 

andamento das próprias instituições, da mesma forma que servem de campo para pesquisas de 

Trabalho de Conclusão de Curso, Especializações, Mestrado e Doutorado.  

 Para além dos Núcleos e Grupos de Pesquisa e Extensão, os projetos derivaram na 

consolidação, dentro das dependências das IES, de feiras comerciais, tecnológicas e 

agroecológicas destinadas e executadas pelos camponeses do estado. A Feira Agro Centro-

Oeste Familiar que desde 2005 passou a ser realizada com temas agroecológicos e 

comercialização apenas de cooperativas de camponeses. A seguir as figuras 1 a 8 apresentam 

imagens e logotipos dos grupos, núcleos e feiras que atuam nas IES de Goiás. 

 

 
 

 
 

Figura 1. Grupo de Estudos em Manejo Agroecológico do 
Solo UFG/Goiânia 

 

Figura 2. Grupo de Pesquisa e Assistência à 
Agricultura Familiar da UFG/Goiânia 

 

 

 

Figura 3. Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo 
da UEG/Goiás  

Figura 4. Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão 
em Agroecologia e Agricultura Familiar da 
UFG/Jataí 
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Figura 5. Feira Agroecológica na UFG/Goiânia 

Figura 6. Folder da Feira Agro Centro-Oeste 
Familiar, edição 2019, na UFG/Goiânia 

 

Figura 7. 1ª Feira da Agricultura Familiar Camponesa da 
UFG/Jataí 

Figura 8. Caixa de Água de Ferro-Cimento no 
CVT da UFG/Jataí 

 

 Diversos sujeitos estão envolvidos na busca pelo desenvolvimento rural sustentável e 

grande parte deles está socialmente organizada através dos Territórios Rurais de Identidade ou 

de Cidadania. Além de fortalecer a agricultura familiar, a organização social gera aprendizado 

no que diz respeito ao relacionamento entre os diferentes grupos envolvidos, gerenciamento de 

conflitos, busca por soluções e outras atividades que demandam discussões e tomadas de 

decisão em conjunto.  

 Este aprendizado foi potencializado com o apoio dos Núcleos de Extensão de 

Desenvolvimento Territorial (NEDETs), implementados por meio do Edital CNPa 11/2014, e 

que estão presentes em onze dos doze territórios rurais de Goiás. Os NEDETs foram executados 

entre 2015 a 2017, prestando assessoria produtiva e de organização social e qualificando 
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metodologias junto aos membros dos Colegiados Territoriais. A figura 9 apresenta a 

delimitação dos Territórios Rurais de Goiás. 

Figura 9. Territórios Rurais de Identidade e de Cidadania de Goiás. 

 
Fonte: SGE-MDA (2016) 

  

 Apesar do projeto der findado, as equipes das Universidades que se envolveram nos 

NEDETs ainda os mantém atuantes, tendo inclusive se inserido como membros do Colegiado. 

É o caso do NEDET do Território Rural de Identidade Parque das Emas, do Sudoeste e do 

Médio Araguaia. Os NEDETs foram constituídos nas seguintes instituições: UFG 

(Universidade Federal de Goiás), UNB (Universidade de Brasília), IF Goiano (Instituto Federal 

Goiano) e UEG (Universidade Estadual de Goiás), conforme demonstra a tabela 3. 

 
Tabela 3. Territórios Rurais e seus NEDETs correspondentes. 

Território Municípios NEDET 
Águas Emendadas Formosa-GO e outros 7 no entorno do DF UNB 
Chapada dos Veadeiros Alto Paraíso e outros 7 no seu entorno UNB 
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Estrada de Ferro Total de 14, de Bonfinópolis a Urutaí, região sudeste 
do Estado 

UFG 

Médio Araguaia Total de 21, na região Oeste do Estado, contempla 
Iporá, Jussara, Piranhas, Caiapônia 

UFG 

Norte Goiano Total de 11 municípios, região de Porangatu e Mara 
Rosa 

UFG 

Parque das Emas Total de 9 municípios, região de Mineiros e Jataí UFG 

Serra da Mesa Total de 14 municípios, região de Uruaçu, Minaçu, 
Niquelândia 

IFGoiano 

Sudoeste Goiano Total de 11 municípios, região de Rio Verde e 
Paraúna 

UEG 

Vale do Araguaia Total de 11 municípios, noroeste goiano, de Faina a 
São Miguel do Araguaia 

UFG 

Vale do Paranã Total de 12 municípios, nordeste goiano, de Flores 
de 
Goiás a Posse 

UNB 

Vale do Rio Vermelho Total de 17 municípios, entre eles Goiás, Itaberaí, 
Itapuranga 

UFG 

Vale do São Patrício Total de 13 municípios, dentre eles Ceres, Goianésia, 
Jaraguá 

Não tem 

Fonte: REDE Agroecológica do Centro-Oeste (2018) 

 

 Os NEDETs proporcionaram a ampliação da atuação das ações de extensão das 

Universidades com as famílias camponesas e com suas entidades representativas, pois as ações 

propostas pelo projeto abrangiam todos os municípios que compunham os Territórios. Os 

NEDETs também auxiliaram o contato e conhecimento com as cooperativas de Camponeses e 

permitiram a melhor organização coletiva e política.  

 

Considerações Preliminares  

  

 A realidade que encontra-se nos editais disponibilizados às IES, via CNPq, 

apresentavam duração, objetivos, metas e metodologias pré-estabelecidas, as quais deveriam 

ser seguidas pelos pesquisadores e extensionistas, uma vez que os projetos deveriam promover 

ações específicas que desenvolvessem os objetivos da Pnater.  

 Essa tríade, Política Pública, Universidade e Camponeses se encontram e se colidem 

nos projetos de extensão, sujeitos desta pesquisa, sendo que sua relação é conflitante, pela 

própria configuração destes sujeitos. A Política Pública faz parte da estrutura de ação do Estado, 
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a Universidade é uma superestrutura do Capital, ao passo que os camponeses mantém 

autonomia relativa ao Capital.  

 Verifica-se que a efetividade da relação desta tríade se apresenta nas IES com a criação 

de Núcleos de Estudos, Pesquisa e Extensão específicos no desenvolvimento da agroecologia e 

sua mediação com os camponeses.  

 Todavia, na medida em que a Pnater, enquanto Política que promove a formação de 

profissionais e a construção e disseminação do conhecimento para a produção sustentável e 

superação da pobreza rural, numa base participativa, ao mesmo tempo não leva em conta as 

questões estruturais da pobreza do campo, como a falta de serviços públicos básicos, de créditos 

e da necessidade da reforma agrária, pois assume o caminho da produtividade (seja ela 

agroecológica) como a solução para a “Agricultura Familiar”.  

 Considera-se que a pesquisa que vem sendo realizada poderá contribuir com este novo 

momento da extensão universitária brasileira, uma vez que foi recentemente aprovada a 

Resolução Nº 7, de 18 de Dezembro de 2018 / MEC, que estabelece as diretrizes para a extensão 

na educação superior brasileira, em que as atividades de extensão devem compor, no mínimo, 

10% da carga horária curricular dos cursos de graduação (MEC, 2018). 
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PLANTIOS E COLHEITAS DO NÚCLEO DE ESTUDOS, PESQUISA E EXTENSÃO 

EM AGRICULTURA FAMILIAR E AGROECOLOGIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS - REGIONAL JATAÍ  

                                          

ASSUNÇÃO, Hildeu Ferreira1;  

DIAS, Mariza Souza2 

 

 

Introdução 

 

A partir de 2003, com a reestruturação do extinto Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) criou-se uma nova estratégia de desenvolvimento rural, a qual incluía nas 

políticas públicas a sustentabilidade tanto econômica, como social e ambiental, buscando 

revelar ao país a importância da agricultura familiar e do acesso à terra para a diminuição da 

pobreza no campo (BRASIL, MDA/SDT, 2005). 

Em 2005 as Universidades e Institutos Federais, bem como outras instituições de ensino 

e pesquisa, foram incluídas no processo de desenvolvimento desta política, com o objetivo de 

elaborar e desenvolver projetos de pesquisa e de extensão que dessem conta de levantar dados, 

qualificar metodologias e formar profissionais a fim de executar esta nova proposta de 

desenvolvimento territorial multidimensional.  

 A estratégia utilizada foi o lançamento de editais financiados por vários Ministérios e 

coordenados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

que tinham por objetivo desenvolver projetos nas instituições de ensino e pesquisa para a 

formação de profissionais e assessores para atuarem e construir conhecimento entre os 

camponeses, numa proposta de produção do meio rural por meio da Agroecologia, Produção 

Orgânica e de Desenvolvimento Territorial.  

 
1 Professor Doutor da Universidade Federal de Goiás na UAE de Ciências Agrárias. hildeu@yahoo.com.br 
2 Doutoranda em Geografia da UAE de Estudos Geográficos da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás 

e bolsista da FAPEG. marizasd@gmail.com 
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Entre 2004 a 2016 foram aprovados e implementados, via CNPq, 1.798 projetos de 

pesquisa ou extensão em todo o Brasil que tinham como tema ou público alvo a Classe 

Camponesa Brasileira. As instituições de ensino e pesquisa em Goiás executaram 61 projetos 

de pesquisa e/ou extensão.  

O Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Agricultura Familiar e Agroecologia da 

Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás aprovou e executou 8 projetos entre os anos 

2008 a 2017. Neste resumo apresentamos breves e importantes resultados deste Núcleo para a 

comunidade camponesa envolvida nos projetos, para a Universidade e para a formação 

profissional. 

O objetivo deste artigo é demonstrar os resultados dos projetos executados nos 10 anos 

de existência NEAF, no que tange às comunidades atendidas, formação profissional, produção 

científica e ações de fortalecimento das políticas públicas.  

 

Base Teórica e Metodológica 

 

Conforme Silva, Cavalcanti e Pedroso (2015) os editais devem promover projetos de 

inovação tecnológica voltados ao desenvolvimento de tecnologias adaptadas às necessidades 

dos agricultores familiares, que forneçam opções econômicas e sociais para a geração de renda 

para as famílias beneficiadas, contribuindo para sua inclusão social e melhor qualidade de vida. 

Estes projetos devem ser destinados às famílias camponesas que, ao se orientarem pelo 

modo de vida camponês na busca pela apropriação da terra e da sua reprodução na mesma, 

transcendem a homogeneização preconizada pelo Estado e pelo capital no processo de 

desenvolvimento simplesmente econômico. Dessa forma, ultrapassa-se o debate 

instrumentalista de caráter puramente econômico, admitindo que as condições de produção de 

vida destas famílias envolvidas com a agricultura são heterogêneas (PAULINO, 2010). 

Para Shanin (2005), “os camponeses necessariamente refletem, relacionam-se e 

interagem com não-camponeses; trata-se da questão da autonomia parcial de seu ser social. O 

campesinato é um processo e necessariamente parte de uma história social mais ampla”. Para 

este autor, o julgamento de um conceito deve ser feito nas utilizações no trabalho cotidiano de 

pesquisa e de programas e nas ações e políticas reais, contribuindo para definir as dimensões 

da opressão do homem pelo homem e os caminhos da luta para combatê-las. 
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A partir do entendimento de Oliveira (2005), no qual o campesinato é uma classe social 

fruto da contradição inerente do capitalismo, mas com autonomia relativa por conta da sua 

capacidade de trabalho e manutenção das propriedade e dos meios de produção, os projetos 

implementados sofreram ajustes e reajustes em seus andamentos. Todavia, é preciso dizer que 

essas adequações ensinaram mais às equipes de pesquisadores e estudantes do que causaram 

transtornos.  

Os editais e, por consequência os projetos, devem seguir a orientação da participação, 

da pesquisa-ação, da valorização dos saberes e da educação enquanto prática social (MDA, 

2008). Por isso, as estratégias utilizadas na execução do projeto permitiram qualificar 

metodologias que visavam a emancipação das famílias camponesas.  

O objetivo de proporcionar uma formação técnica que atendesse aos preceitos na nova 

PNATER, que contempla o desenvolvimento sustentável e solidário, passa pela metodologia 

participativa e uma nova proposta de extensão, não apenas como aplicação do conhecimento, 

mas como comunicação, como propõe Paulo Freire (1992). 

Foram analisados os projetos e relatórios dos 8 projetos de extensão realizados pelo 

NEAF, entre os anos de 2008 a 2017. A partir dos relatório foram identificados público alvo 

atingido, quantidade de bolsistas e pesquisadores/extensionistas envolvidos, metodologias 

aplicadas, resultados e metas alcançadas, aprimoramento do potencial humano e físico da UFG-

Regional Jataí.  

 

Resultados e Discussão 

 

O NEAF na UFG-Regional Jataí foi instituído com o objetivo de dar suporte 

institucional ao primeiro projeto aprovado “Reaplicação, reprodução e disseminação de 

sementes de milho crioulo e implantação de um banco de sementes: estratégia para autonomia 

de agricultores familiares em Jataí (GO)”, financiado pelo Edital 

MCT/CNPq/MDA/SAF/MDS/SESAN - Nº 36/2007, no valor aproximado de R$ 360.000,00. 

Recurso nunca antes direcionado a um projeto de extensão dentro da UFG. 

O Núcleo foi formado por professores das áreas da Geografia, Agronomia, Medicina 

Veterinária, Educação Física, Pedagogia e Zootecnia, ou seja, de forma multidisciplinar, para 

que fosse atingido o objetivo da transdisciplinaridade.  
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 O projeto de Resgate do Milho Crioulo proporcionou a implantação de um Banco de 

Sementes de Milho Crioulo Banco no Acampamento Padre Josimo e um no Assentamento Terra 

e Liberdade, no município de Jataí. Com os bancos foi possível atender a 230 famílias, 

melhorando a alimentação e a renda das famílias agricultoras. Com estas sementes as famílias 

produziram milho para silagem, para comercializar no Programa de Aquisição de Alimentos e 

consumiram como alimento da família e dos animais. O projeto proporcionou 3 dissertações de 

mestrado, dois capítulos de livro e 5 artigos em revistas científicas. 

 Em 2009, foi aprovado o Projeto “Orientação e Instrumentalização de jovens rurais para 

atuarem como agentes multiplicadores na organização sócio produtiva de seus Assentamentos”, 

financiado pelo edital 023/2008 (MCT/CNPq/CT- 36 AGRONEGÓCIO/MDA) - Programa 

Intervivência Universitária. Este Projeto foi realizado a partir de oficina de orientações a 40 

jovens de 6 assentamentos dos municípios de Perolândia e Jataí em atividades sociais, 

organizacionais e agroecológicas, os quais se tornaram multiplicadores nos seus 

Assentamentos. Neste projeto, 2 bolsistas foram aprovadas no mestrado em Geografia da UFG- 

Regional de Jataí, e foram publicados 2 artigos em revistas científicas. 

 Em 2010 foram aprovados dois projetos com o tema “Implementação de processos 

agroecológicos e redesenho de agrossistemas em unidades produtivas no sudoeste de Goiás” 

financiados pelo edital MCT/AÇÃO TRANSVERSAL (lei nº 11.540, de 2007)/CNPq nº 

29/2009. As atividades nestes projetos resultaram em assessoria técnica para readequações 

agroecológicas em dez sítios no Assentamento Santa Rita em Jataí, que culminou na 

implantação de ambientes protegidos para o cultivo de hortaliças sem agrotóxicos. Foram 

publicados 3 artigos em revistas científicas e duas dissertações. 

O Projeto de pesquisa, de desenvolvimento e de extensão de tecnologias sociais voltadas 

à agroecologia, intitulado “Implantação de processos agroecológicos e redesenho de 

agroecossistemas em unidades produtivas no Sudoeste de Goiás” - Edital MCT/AÇÃO 

TRANSVERSAL (Lei nº 11.540, de 2007)/CNPq n º 29/2009, com ênfase em processos de 

implementação para produção, processo nº 557620/2009-0 - cognominado de “Sistema de 

Produção Agroecológica” teve início em dezembro de 2009 e se estendeu até dezembro de 

2011.  

O projeto em dois anos de atividades buscou contribuir com a agricultura familiar, 

impactando o Projeto de Assentamento de Reforma Agrária Santa Rita no município de Jataí, 
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no Sudoeste do Estado de Goiás. Dentre os seus grandes desafios citam-se: a capacitação 

técnica e conscientização do trabalhador para o processo de transição agroecológica; a 

valorização do conhecimento agroecológico dos agricultores e o fortalecimento da agricultura 

familiar, mediante ações voltadas para as atividades principais da família agricultora, como a 

produção de leite e a produção de hortaliças tendo como norteadores o planejamento de uso das 

unidades produtivas e o redesenho do agroecossistema.  

Neste contexto, apesar do curto espaço de tempo para se implantar e estabilizar um 

processo de transição, as avaliações do projeto “Sistema de Produção Agroecológica” detectou 

efeitos significativos na qualidade socioeconômica dos assentados, principalmente no que tange 

aos fatores econômicos, tecnológicos e sociais. 

No ano de 2010 foi aprovado no Edital MCT/CNPq/MDA/SAF/Dater Nº 033/2009 o 

projeto “Diversificação, manutenção e gerenciamento do banco de sementes crioulas como 

estratégia de ampliação da produção de alimentos e de biodiesel pelos agricultores familiares 

do sudoeste de Goiás”, sob coordenação do Prof. Hidleu F. Assunção. 

Neste projeto foram desenvolvidas ações de experimentações local e regional com 

sementes crioulas, para a validação e de disponibilização dessas tecnologias para agricultores 

familiares. Envolvendo a participação dos agricultores familiares e sustentabilidade de seus 

sistemas de produção.  

Considerando o caráter multi e interdisciplinar da equipe, a metodologia foi 

desenvolvida em quatro fases distintas e interdependentes, girando em torno do banco de 

sementes e do agricultor familiar, ordenadas da seguinte maneira: fase de resgate, fase 

experimental, fase de gerenciamento e manutenção, fase de capacitação e assessoria técnica.   

Foram resgatadas sementes crioulas de diversas culturas entre comunidades indígenas, 

comunidades tradicionais, assentamentos, banco de germoplasmas e com particulares e em 

feiras de agricultores familiares. Essas sementes foram armazenadas no banco de sementes para 

posterior pesquisa de adaptabilidade. Foram resgatadas sementes crioulas no Norte e no Sudeste 

de Goiás, Oeste da Bahia, Tocantins, Norte de Minas Gerais, Comunidades tradicionais de 

Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, no e Norte do Mato Grosso e no Nordeste. 

Foram resgatadas 10 variedades de leguminosas, aludidas neste trabalho adubos verdes, 

15 variedades de amendoim, duas variedades de arroz, 34 variedades de fava, 98 variedades de 
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feijão comum, 30 variedades de feijão-caupi, 15 variedades de gergelim, 67 variedades de 

milho, 6 variedades de batata-doce e 3 variedades de mandioca. 

O banco de sementes, gerenciado pelo NEAF/UFG, disponibilizou as sementes aos 

agricultores familiares, na forma de empréstimo, que após as colheitas devolveram ao banco, o 

dobro das sementes emprestadas.  

No intuito de melhorar e ampliar as trocas e empréstimo das sementes foi o 

desenvolvimento de um sistema de gerenciamento do banco de sementes para facilitar a 

permuta entre o NEAF e os agricultores de todo o país. O sistema permite cadastrar as sementes 

com imagem para visualização, também faz o controle de estoque, bem como o cadastro de 

usuários, com status de reserva e pendência quanto à permuta e empréstimo.   

O sistema foi desenvolvido em Personal Home Page – PHP, integrado ao sistema 

gerenciador de banco de dados MYSQL, utilizando linguagem SQL (Structured Query 

Language), gera um completo ambiente para o desenvolvimento de aplicação.  PHP e MYSQL. 

Por ser uma tecnologia muito utilizada, se encontram em constante atualização, com a criação 

de novas bibliotecas e módulos.    

 Em 2014 foi aprovado o projeto “Centro Integrado de Agroecologia para treinamento, 

experimentação, validação e disponibilização participativa de tecnologias apropriadas à 

Agricultura Familiar” executado de 2014 a 2016, aprovado na Chamada Nº 81/2013 - 

MCTI/MAPA/MDA/MEC/MPA/CNPq.  

 A partir deste projeto foi implementado uma área de 4,5 hectares na Regional Jataí da 

Universidade Federal de Goiás, onde são realizados experimentos e cursos de extensão de 

técnicas agroecológicas. Este projeto proporcionou campo de estudo para 2 dissertações de 

mestrado, além de 12 bolsista entre o início e fim das atividades.  

 Já o projeto de extensão “Constituição do Núcleo De Extensão em Desenvolvimento 

Territorial do Território Rural Parque das Emas na Universidade Federal de Goiás”, executado 

entre 2015 e 2017, foi aprovado na Chamada CNPq/MDA/SPM-PR Nº 11/2014. A partir deste 

projeto, chamado NEDET, estabeleceu-se que o Território Rural de Identidade Parque das Emas 

a área de atuação do NEAF, abrangendo 9 municípios da microrregião Sudoeste de Goiás, a 

saber: Aparecida do Rio Doce, Aporé, Chapadão do Céu, Jataí, Mineiros, Perolândia, 

Portelândia, Santa Rita do Araguaia e Serranópolis. 
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A partir do projeto foi implementado o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Solidário do Território; 3 Superintendências de Agricultura Familiar no 

municípios de Serranópolis, Perolândia e Santa Rita do Araguaia; na efetivação do Encontro 

Agroecológico e na Feira da Agricultura Familiar anualmente do Território; de Projetos de 

desenvolvimento nos municípios de Serranópolis e Perolândia com a UFG-Regional Jataí; 

construção de canais institucionais e privados de comercialização direta dos alimentos 

camponeses; da certificação de 3 produtores orgânicos, dentre outros.  

A equipe do projeto, a partir do conhecimento específico de planejamento e de 

metodologias participativas, atuou junto aos camponeses e instituições direcionando o 

desenvolvimento rural do Território, a partir dos princípios Freirianos e da Agroecologia. Este 

projeto proporcionou bolsa à coordenadora, a 4 estagiários e 3 estudantes, além de 1 pesquisa 

de mestrado e 1 de doutorado.  

 

Considerações  

 

O NEAF atuou e continua atuando por meio de projetos com as famílias Camponesas, 

usando como proposta metodológica a inclusão e participação de todos os sujeitos no processo, 

perpassando a valorização dos saberes, as quais permitiram implementar atividades práticas e 

pedagógicas que proporcionaram aos camponeses o enfrentamento à apropriação da renda de 

sua produção pelo capital, ao mesmo tempo em que resgatava/construía conhecimentos com os 

camponeses. Esta prática educativa e metodologia participativa geraram efeitos na formação de 

profissionais, na produção científica e no conhecimento do público envolvido. 

As imagens em anexo apresentam a área do CVT do NEAF, localizado no Campus 

Jatobá da Regional Jataí da UFG. Estas imagens demonstram que a produção agroecológica 

transforma a terra contaminada por agrotóxico em um solo rico, fértil e vivo. 
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A CARTILHA DE APRENDIZAGEM COMO RECURSO DIDÁTICO PARA A 
COMPREENSÃO DAS RELAÇÕES ENTRE CIDADE X CAMPO 

 

Jocasta Fernandes Magalhães1 
Édino de Almeida Grama2 

 

RESUMO 

O ensino de Geografia sofreu inúmeras transformações, fundamentado anteriormente numa prática enciclopedista e descritiva, 
a Geografia passou por um processo de renovação cujas abordagens atuais permitem colocar os discentes em diferentes 
situações de vivência com os lugares, de modo que, sejam capazes de contribuir de forma crítica, levando em consideração a 
realidade e, sobretudo, a relação sociedade/natureza. Considerando seu processo de renovação e a utilização de recursos 
diferenciados que corroboram numa melhor compreensão do espaço geográfico, o objetivo deste trabalho é relatar a experiência 
da construção de uma cartilha de aprendizagem sobre a relação Campo X Cidade, sua aplicação para estudantes do 7º ano da 
Escola de Tempo Integral Prof. Rubem de Lima Barros, localizada no município de Caruaru-PE, bem como, os resultados 
obtidos.  

Palavras-Chave: Ensino de Geografia, recurso didático, cartilha de aprendizagem  

 

Introdução 

 

A Geografia é uma ciência que toma por objetivo estudar as relações entre o processo 

histórico na conformação das sociedades humanas, bem como, o funcionamento da natureza 

por meio da leitura do lugar e do território, tomando como pressuposto a paisagem. 

Considerando o espaço geográfico o objeto de estudo da Geografia, a relação Campo X Cidade, 

por exemplo, é uma temática que vem sendo discutida ao longo do fazer geográfico, seja na 

academia ou na educação básica, com a finalidade de compreender os aspectos que os compõem 

e que os difere. Os conceitos e temáticas geográficas, frente aos grandes momentos de crises 

vividos pela sociedade, como os ético-morais, ambientais, sociais e econômicos, subjugam 

(principalmente no campo das ciências humanas), a produção do conhecimento, que é de grande 

importância para o desenvolvimento de planos de ações. Nesse sentido, é preciso considerar 

que a Geografia necessita de um aprender diferente, pois as soluções que a sociedade exige, 

 
1 Mestranda-Programa de Pós-Graduação em Geografia/UNESP-Campus Rio Claro; e-mail: 
jocastafernandes2014@gmail.com . 
2 Graduado em Geografia – Licenciatura pela PUC-Campinas – Professor de Geografia da Escola de Tempo 
Integral Professor Rubem de Lima Barros- Caruaru-PE; e-mail: edinograma@gmail.com . 
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cada vez mais, expõe a fragilidade do conhecimento dicotomizado, uniformador e unilateral, 

sem perspectivas de ampliar nosso olhar e, consequentemente, nossas ações. 

Ao longo dos anos, o ensino da Geografia sofreu inúmeras transformações e em parte, 

este processo de renovação foi oriundo de críticas ao ensino tradicional fundamentado na 

memorização dos fatos e conceitos, e na condução de um conhecimento enciclopedista, onde, 

havia apenas a descrição, ausentando-se da relação com a realidade. Logo, acredita-se que o 

ensino não pode ficar restrito ao tradicionalismo, mas, deve instigar cada um dos discentes a 

criarem hipóteses através da percepção de que o homem está inserido em um determinado 

espaço e que suas relações o identificam em um lugar, permitindo que o mesmo esteja arrolado 

a um posicionamento ético, político e cultural. Para tanto, faz-se necessário uma inovação nos 

métodos de ensino e em recursos didáticos utilizados, já que quando pensamos no suporte 

didático presente nos livros, é possível nos depararmos com um descolamento (ou não 

atualização) das discussões que ocorrem na academia, do conteúdo que é ensinado nas escolas 

(AZAMBUJA, 2004), além de uma carência na exploração do conhecimento. 

Desse modo, o presente trabalho tem como principal objetivo o relato de experiência 

da construção de uma cartilha de aprendizagem sobre a relação Campo X Cidade junto aos 

estudantes do 7º ano. Este material foi baseado no resultado de um case3 desenvolvido pelos 

discentes do curso de Graduação em Geografia da PUC-Campinas. Para o material o qual se 

pretende aqui relatar a experiência, foi escolhido o município de Caruaru, conhecido como 

“Capital do Agreste”, por ser a maior cidade do interior do Estado do Pernambuco. Grande 

parte de sua economia é voltada para o setor secundário, devido principalmente a produção 

têxtil e no setor de comércio e serviços (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO 

BRASIL, 2013) existe um número considerável de famílias que sobrevivem por meio do 

comércio informal nas feiras abertas com a venda de diversos gêneros alimentícios, vestuário, 

entre outros. Dessa maneira, o recurso didático foi aplicado no semestre 2019.2 para os 

estudantes também do 7º ano da Escola de Tempo Integral Prof. Rubem de Lima Barros, 

 
3 Perrenoud (1997, 2000) define case como uma situação didática na qual se propõe ao sujeito uma tarefa que ele 
não pode realizar sem efetuar uma aprendizagem precisa. É essa aprendizagem, que constitui o verdadeiro objetivo 
da situação problema, se dá ao vencer o obstáculo na realização da tarefa. Assim, a produção supõe a aquisição, 
uma e outra perdendo o seu objeto de avaliações distintas, (MEIRIEU (1998) apud PERRENOUD (2002, p. 118).  
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localizada na área periférica da cidade, onde estuda um número considerável de alunos da zona 

rural e que possui, em seus cotidianos, a vivência entre diversas “inter-relações” existentes em 

Caruaru. 

Para o desenvolvimento da cartilha, que trata das relações existentes entre Campo X 

Cidade foi utilizado como metodologia a pesquisa bibliográfica a partir de um levantamento de 

autores que estudaram a referida temática e outros que se dedicaram ao ensino de geografia. 

Para Lakatos e Marconi (2003) a pesquisa bibliográfica abrange todo material já tornado 

público em relação ao tema de estudo (publicações avulsas), boletins, jornais, revistas, livros, 

pesquisas, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, meios de comunicação orais 

(rádio, gravações, audiovisuais). 

Para pensar a elaboração do material didático que chamamos de “Cartilha”, pautamo-

nos primeiramente nos objetivos que o PCN exige que o professor crie e planeje situações para 

que os alunos sejam capazes de compreender e representar os processos de construção dos 

diferentes tipos de paisagens, territórios e lugares, e concatená-los com os temas transversais. 

Segundo o PCN, “a Geografia tem por objetivo estudar as relações entre o processo histórico 

na formação das sociedades humanas e o funcionamento da natureza por meio da leitura do 

lugar, do território, a partir de sua paisagem” (BRASIL, 1988. p. 30), e para concretizar a 

elaboração do material, baseamo-nos na cartilha elaborada pelos discentes do curso de 

Geografia da PUC-Campinas.  

Em meio ao contato com diferentes metodologias de ensino do qual temos acesso, o 

ensino de Geografia por projetos, nos apresenta diferentes possibilidades de abordagens que 

colocam os alunos como protagonistas do seu processo de aprendizagem, o que tem resultado 

efetivo em debates e análises mais complexas nos assuntos abordados dentro da sala de aula. 

Além disso, a aplicação desse material didático explorado com os estudantes coloca o professor 

(a) em um caráter de constante avaliação e reflexão do seu trabalho docente, favorecendo assim 

a busca e maior necessidade de interação com as discussões geográficas que estão sendo 

realizadas nas universidades ao mesmo tempo em que proporciona ao alunado uma 

possibilidade de maior interpretação e visão globalizante sobre a temática que está sendo 

trabalhada. 
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A BNCC de Geografia no 7º ano 

Homologada no dia 20 de dezembro de 2017 para o ensino fundamental em todo o 

país, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) busca desenvolver o processo de ensino-

aprendizagem de todas as disciplinas em território nacional de maneira uniforme, sendo que, 

tal documento, atende ao Plano Nacional de Ensino (PNE) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, servindo como uma espinha dorsal para “os direitos de aprendizagem de cada aluno, 

a formação de professores, os recursos didáticos e as avaliações externas.” (BRASIL, 2017). 

Com a Base Nacional Comum Curricular buscando a integração do conhecimento 

escolar, visando à interdisciplinaridade e ao mesmo tempo, respeitando as especificidades de 

cada disciplina (BRASIL, 2017), quando se trata especificamente das disciplinas das Ciências 

Humanas e mesmo antes de abordar os conteúdos que devem ser trabalhados pela Geografia, é 

colocado que a função dessa área é levar a compreensão do mundo como uma construção 

contínua, “[...] por meio de relações dinâmicas e heterogêneas entre os elementos humanos e 

não-humanos.” (BRASIL, 2015, p.238). 

Cabendo a Geografia, analisar o espaço geográfico, são colocadas quatro dimensões 

formativas dos saberes que serão desenvolvidas nos alunos de ensino fundamental e médio. 

Destacando-se, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, a unidade temática 

classificada como “Mundo do trabalho”, tem o foco no aprendizado voltado para a compreensão 

da espacialização da economia, no que se diz respeito às atividades, funções e integração com 

a tecnologia. 

Com os conteúdos do 7º ano ligados às análises de diversos aspectos políticos, 

ambientais e sociais do Brasil, dentro da unidade temática destacada acima, encontram-se os 

seguintes enfoques (TREVISAN, 2019): 

 Ampliação do olhar sobre o processo de produção do espaço agrário e industrial, em sua 

relação entre campo e cidade, destacando-se as alterações provocadas pelas novas 

tecnologias. 

 Reflexão sobre o impacto dessas mudanças nas relações de trabalho, na geração e na 

distribuição de renda. 
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 Compreensão das mudanças ocorridas no mundo do trabalho, em relação aos variados 

tempos, escalas e processos históricos, sociais e étnico-raciais envolvidos. 

Nesse sentido, com o intuito de co-construção de uma ferramenta de aprendizagem, 

juntamente com a elaboração de um “material didático” que auxilie na interconexão entre os 

diferentes conteúdos trabalhados durante o ano, a Cartilha de Aprendizagem surge como um 

recurso significativo no processo de ensino-aprendizagem, como uma maneira de auxiliar os 

estudantes a se apropriarem do conhecimento obtido. 

A Cartilha de Aprendizagem como recurso didático  

As transformações ocorridas no contexto educacional vêm exigindo cada vez mais 

uma prática docente que promova a convergência entre a teoria exposta em sala de aula e sua 

relação com as experiências cotidianas do alunado, pois a proposta de ensino há muito tempo 

deixou de ser tradicional, onde o professor era o total detentor do saber e tornou-se um processo 

em que tanto o aluno quanto o professor estão em constantes experiências de aprendizado, 

embora a educação ainda apresente características do ensino tradicional onde os alunos são 

considerados sujeitos passivos no processo de ensino-aprendizagem, cabendo aos docentes, 

diferentes formas de atuação. 

A aprendizagem do aluno era considerada passiva, consistindo basicamente em 
memorização de regras, fórmulas, procedimentos ou verdades localmente 
organizadas. Para o professor desta escola - cujo papel era o de transmissor e expositor 
de um conteúdo pronto e acabado, o uso de materiais ou objetos era considerado pura 
perda de tempo, uma atividade que perturbava o silêncio ou a disciplina da classe, 
(SOUZA, 2007 p. 112). 

Na Geografia, após o rompimento de alguns paradigmas, a criticidade vem tomando 

lugar nos debates e fazeres geográficos, instigando os discentes a uma reflexão sobre a atual 

configuração do espaço geográfico e a maneira com que os indivíduos se relacionam e 

modificam os aspectos da paisagem, são impactados por fenômenos culturais, econômicos e 

sociais, tornando-os conscientes sobre a realidade na qual estão inseridos. Neste sentido é que 

se destaca a importância da inovação de metodologias de estudo e da diversificação dos recursos 

didáticos. 
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A utilização de recursos didáticos no processo de ensino-aprendizagem proporciona 

ao aluno uma assimilação do conteúdo trabalhado, desenvolvendo sua criatividade, 

coordenação motora e habilidade ao manusear objetos diversos (SOUZA, 2007), bem como, 

permite que o discente relacione ou imagine sua realidade no âmbito do contexto escolar e vice-

versa. É importante ressaltar que os recursos didáticos devem estar fundamentados na teoria 

que se tem o interesse de refletir e obter conhecimento. 

O uso de materiais didáticos no ensino escolar, deve ser sempre acompanhado de uma 
reflexão pedagógica quanto a sua verdadeira utilidade no processo de ensino e de 
aprendizagem, para que se alcance o objetivo proposto. Não se pode perder em teorias, 
mas também não se deve utilizar qualquer recurso didático por si só sem objetivos 
claros (SOUZA, 2007 p. 113). 

O recurso didático tratado neste artigo é a Cartilha de Aprendizagem elaborada pelos 

discentes sob orientação dos professores e utilizada como instrumento didático nas aulas de 

Geografia com os alunos do 7º ano na Escola de Tempo Integral Prof. Rubem de Lima Barros 

para o tratamento da temática sobre as relações geográficas, tendo como base o tema “Campo 

X Cidade”. A cartilha permite a valorização dos saberes cotidianos, uma vez que elaborada em 

conjunto com os docentes que em contato com a realidade dos alunos, sabem explorar diversos 

aspectos que podem ser deficientes nos livros didáticos. 

A cartilha foi baseada num trabalho denominado case, elaborado por alunos da 

graduação em Geografia da PUC-Campinas, onde o objetivo principal era responder “Onde está 

a Geografia”, utilizando da interdisciplinaridade. 

Para pensar a elaboração do material didático que chamamos de “Cartilha de 

Aprendizagem”, pautamo-nos primeiramente nos objetivos que o PCN exige que o professor 

crie e planeje situações para que os alunos sejam capazes de compreender e representar os 

processos de construção dos diferentes tipos de paisagens, territórios e lugares, e concatená-los 

com os temas transversais. Segundo o PCN, “a Geografia tem por objetivo estudar as relações 

entre o processo histórico na formação das sociedades humanas e o funcionamento da natureza 

por meio da leitura do lugar, do território, a partir de sua paisagem” (BRASIL, 1988. p. 30). 

Em seguida, para a produção e desenvolvimento do material, organizamos a “Cartilha” 

em apenas uma Unidade, dividida em capítulos, conforme sub-temas sobre as relações entre 
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Campo X Cidade. Para a organização e melhor compreensão do aluno nos conteúdos abordados, 

inserimos além de mapas, imagens e explicações, tirinhas de gibis, atividades e curiosidades, 

baseados no livro “Pedagogia da Autonomia” de Paulo Freire (1996), que nos dá dicas sobre 

ensinar, e nos pautamos no item 2.9 onde tem-se que ensinar exige curiosidade, o exercício da 

curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar, de 

comparar, na busca da perfeição do objeto ou do achado de sua razão de ser (FREIRE, 1996. p. 

34).  

Assim como aponta Silva et al (2015), a clareza, o uso de informações mais diretas e 

relevantes, é indicada para o ensino de Geografia por conta do caráter mais visual que esse tipo 

de material proporciona. Além de que, habilidades relacionadas à pesquisa, escrita, análise de 

dados, olhar crítico e contemplação dos conteúdos das “subclassificações” da ciência Física e 

Humana, proporcionam um olhar mais abrangente sobre os conteúdos, conceitos e temáticas a 

serem trabalhadas pelos professores. 

A escolha de temática 

 A Secretaria de Educação de Caruaru, no âmbito de suas atribuições, disponibiliza 

bimestralmente aos professores de todas as etapas do ensino fundamental, por meio de 

formações continuadas, por área de ensino, os conteúdos que serão trabalhados em cada unidade 

letiva, conteúdos esses que para cada disciplina, as habilidades presentes na BNCC são 

divididas e acompanhadas pela Secretaria de Educação por meio de relatórios encaminhados 

pela coordenação escolar e no caso das escolas integrais, existem a supervisão pela coordenação 

de área do currículo dado semanalmente, como forma de garantir que todas as habilidades sejam 

dadas até o final do ano letivo. 

Além das habilidades e conteúdos de base da BNCC, o currículo municipal de Caruaru, 

que está em processo de homologação, coloca também bimestralmente uma proposta 

pedagógica comum a todos os professores a ser desenvolvidas dentro das disciplinas. Essa 

proposta tem como intenção trazer uma aproximação dos estudantes da realidade do município, 

proporcionando a integração entre o saber acadêmico e a realidade vivida. 
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O tema proposto para a Unidade IV de 2019, “Caruaru: economia, desenvolvimento e 

mundo do trabalho”, possibilitou uma abordagem sistêmica enriquecedora, tendo em vista que 

a centralidade dos conteúdos de Geografia para o 7º ano corresponde a dinâmica e 

biodiversidade dos componentes físico-naturais no Brasil, junto a  comparação de unidades de 

conservação (BNCC, 2017), podendo-se assim, procurar realizar uma abordagem mais ampla 

entre as inter-relações presentes entre as relações econômicas em Caruaru e os aspectos físicos 

do agreste no que tange a sua área preservada e degradada. 

Nesse contexto, foi apresentada aos estudantes a proposta da realização do material, 

após a divisão de grupos (figura1), discutiu-se a temática a ser trabalhada, que dividida em 

subtemas formariam assim os “capítulos”, onde ao final, a turma teria como produto, uma 

cartilha de aprendizagem, material esse, que tem como objetivo de ser um recurso de apoio para 

a realização de atividades didáticas para outras turmas, servindo então como uma ferramenta 

de intervenção pedagógica (FORMIGOSA, 2017). 

Tendo muitos estudantes com familiares que tiram o sustento de atividades produtivas 

na indústria/comércio têxtil e também da venda de alimentos (em geral, frutas, legumes e 

verduras), nas feiras da cidade, o sentido do trabalho trouxe proximidade na relação com o 

cotidiano dos estudantes e na proposta de relação entre Campo X Cidade, tendo em vista que o 

campo e a cidade são complementares e intimamente associados em seus aspectos políticos, 

econômicos e sociais. 

Figura 1: Início do processo de elaboração da Cartilha de Aprendizagem 
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Elaboração: Édino Grama 

 

Para a elaboração deste trabalho, foi utilizado dentro de sala de aula alguns  recursos 

didáticos/tecnológicos podendo citar: pesquisa em livros didáticos, pesquisa em fontes na 

biblioteca da escola, laboratório de Letramento Digital (uso do aplicativo Scratch). Sendo uma 

atividade que requereu diversos processos, as etapas para o desenvolvimento do mesmo, junto 

a quantidade de aulas para a aplicação, foram a seguinte: 

 Etapa 1: Apresentação da proposta de construção da Cartilha; divisão dos grupos; 

sorteio das temáticas: a) clima (foco em temperatura e precipitação), b) vegetação, c) 

relevo, d) Segundo setor em Caruaru; e) Terceiro setor em Caruaru. Aulas previstas: 2 

 Etapa 2: Pesquisa em fontes bibliográficas, tendo como base livro didático, textos, 

vídeos e notícias online para a coleta de dados. Aulas previstas: 6 

 Etapa 3: Aula expositiva dialogada em cima das temáticas com estudantes 

compartilhando resultados prévias. Aulas previstas: 2. 

 Etapa 4: Organização de material (imagens, gráficos e tabelas) e texto com início do 

“capítulo”. Aulas previstas: 4. 

 Etapa 5: Elaboração de projeto no Scratch para apresentação e análise prévia dos 

resultados obtidos. Atividade realizada em parceria com os professores de Letramento 

Digital. Aulas previstas: 4 
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 Etapa 6: Validação dos projetos e montagem final cartilha. Aulas previstas: 2 

 Etapa 7: Compartilhamento dos resultados para a turma e professores avaliadores. 

Como maneira de incentivar o resultado do produto elaborado, professores foram 

convidados para a apresentação final e deram feedback sobre as temáticas 

desenvolvidas, transposição do conteúdo e layout da cartilha. Aulas previstas: 2. 

Por meio desse processo de construção e elaboração da Cartilha de Aprendizagem, os 

estudantes foram colocados como protagonistas na busca pelo conhecimento, tendo o professor 

como orientador e mediador dos dados e informações que eram entregues. Dessa maneira, uma 

das principais premissas da escola que é o jovem protagonismo e como centro do modelo 

escolar, é atendida de maneira efetiva, por desenvolver nos alunos a investigação, organização 

e comprometimento em todas as etapas do trabalho. 

Da escola à cartilha: caracterização do ambiente de aprendizagem e aplicação do recurso 

didático 

A instituição encontra-se em bairro periférico da cidade e é conhecida como uma das 

cinco escolas de referência, por seguir o modelo da “Escola da Escolha”, com sua estrutura 

curricular e organizacional desenvolvida pelo Instituto de Corresponsabilidade pela Educação 

(ICE), desde janeiro de 2018.  

Fundada em 2012 no bairro Cidade Jardim, a escola conta com o ensino de 

Fundamental I e II atuando integralmente sendo a única do município, classificada como 

“Escola Híbrida” por conta dessa particularidade, o que acaba levando estudantes de diferentes 

bairros a serem matriculados e a ter uma dinâmica de funcionamento diferente de outras escolas 

do município (horários de intervalo, almoço e saída). O corpo docente é formado por trinta 

professores, além dos cargos de secretaria e serviços (faxineiras, cozinheiras e porteiros), a 

equipe gestora é divida em: Coordenador Administrativo Financeiro (CAF), Articuladoras de 

Aprendizagem (para o EFI e EFII), e Gestora Escolar. Ainda como particularidade desse 

modelo, também existem as Coordenadoras de Área, divididas em Linguagens (Português, 

Inglês, Artes e Educação Física), Humanas (Geografia, História e Ensino Religioso) e Exatas 

(Matemática e Ciências). 
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Da estrutura física da escola, existem 20 salas de aula, dois laboratórios (seco e 

molhado, destinados principalmente a práticas de ensino de Matemática e Ciências, 

respectivamente), um ateliê criativo, duas salas de coordenação, sala de gestão, sala dos 

professores, refeitório, biblioteca, brinquedoteca e quadra de esportes. Toda essa infraestrutura 

recebe  cerca de 612 alunos, que além das disciplinas da BNCC, também contam com 

disciplinas do currículo diversificado (ICE, 2019), sendo elas: Estudo Orientado, Prática 

Experimental, Pensamento Científico, Protagonismo, Projeto de Vida e Eletivas (disciplinas 

semestrais criadas em conjunto pelos professores). Além disso, a escola também ministra aulas 

de Letramento Digital, que resulta do ensino de programação para estudantes por meio do 

software “Scratch”, que chega às escolas integrais por meio de um projeto de parceria 

(CARUARU, 2017) entre a Prefeitura Municipal, a Universidade Estadual de Pernambuco 

(UFPE) e o Instituto Ayrton Senna (IAS). 

Tendo como foco o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, como parte do 

modelo da escola, as salas de aula são tematizadas pelos professores da disciplina onde, dentro 

da organização da carga horária dos professores, cada sala agrega o quantitativo concentrado 

de aulas de cada disciplina, fazendo com que elas se tornem ambientes de aprendizagem mais 

significativos, sendo nomeadas pelos próprios estudantes e com diversos elementos que 

facilitam o processo o reconhecimento da sala de aula como um ambiente de 

aprendizagem.  Como exemplo, a escola conta com duas salas temáticas de Geografia e 

apresenta espaços destinados a mapas, gráficos e tabelas, elementos da cartografia, área de 

exposição de paisagens. todos eles destinados aos principais conteúdos que serão trabalhados 

durante o ano, semestre ou bimestre, de acordo com a necessidade. 

Sob esse contexto, a cartilha de aprendizagem foi aplicada para uma turma do 7º ano 

que conta com 31 estudantes. Divididos em cinco grupos, onde cada grupo trabalhou com um 

“capítulo” da cartilha abordando diferentes enfoques resultando em um produto final mais 

completo e contextualizado sob o olhar da realidade caruaruense na temática trabalhada.  

O material contou com um capítulo introdutório tratando sobre as questões gerais do 

município de Caruaru, o qual um grupo ficou responsável em apresentar e propor aos colegas 
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a realização dos exercícios de fixação trazidos na cartilha. Os assuntos gerais foram às questões 

físicas e demográficas e um breve histórico de ocupação do município de Caruaru.   

O segundo grupo apresentou as questões relacionadas com a atividade pecuária no 

município, este capítulo tratou sobre as relações que estabelecem o campo e a cidade com a 

produção bovina, bubalina, aves e a produção leiteira. Neste capítulo a Cartilha propôs o 

levantamento de dados censitários sobre a quantidade produzida no estado de Pernambuco e no 

município, realizando para isso, uma atividade guiada para o acesso e passo a passo de coleta 

de dados no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

O terceiro grupo tratou da agricultura familiar e o comércios nas feiras-livres, este 

capítulo propôs como atividade a elaboração de um mapa mental de como os produtos estão 

organizados nas feiras-livres e onde elas se localizam. O grupo responsável pelo quarto capítulo 

tratou sobre o agronegócio, discutindo como essa atividade depende do campo e da cidade para 

o seu desempenho. A atividade proposta foi à confecção de um mapa simples do estado do PE, 

destacando a localização das principais agroindústrias.  

E para finalizar a Cartilha, no quinto capítulo a discussão girava em torno da produção 

e comercialização dos artesanatos, observando a representatividade dessa atividade no 

município e sua espacialização, tendo como atividade a confecção de esculturas de argilas 

representativas do contexto cultural de Caruaru. 

Como fechamento dessa atividade, cinco professores da escola foram convidados para 

a apresentação final da cartilha, onde os grupos apresentaram os resultados dos exercícios 

propostos por cada capítulo. Por fim, os grupos receberam o feedback dos professores, com os 

pontos positivos e de melhoria, resultando em um momento de análise crítica e construtiva do 

trabalho desenvolvido. 

Conclusão 

Diante da bibliografia revisada, do contato com livros didáticos e, sobretudo da proposta 

de ensino-aprendizagem que vem se desenvolvendo atualmente, conclui-se que a eficácia no 

ensino de Geografia  pode estar relacionada também com a utilização de recursos didáticos 

diferenciados, bem como, com a inversão do papel do aluno, haja vista que este, atuando 
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também como protagonista de sua própria aprendizagem é instigado a observar os fenômenos 

que ocorrem na natureza e na sociedade de maneira crítica e investigativa, o que corrobora no 

melhor desenvolvimento tanto do processo de ensino quanto no processo de aprendizagem.  

A experiência da elaboração do material didático em conjunto com os alunos 

proporcionou-nos a possibilidade de exercer uma atividade de orientação, mediação, apenas 

sugerindo caminhos a serem seguidos e aos estudantes, a autonomia na produção do material e 

a possibilidade de perceberem que o processo de ensino-aprendizagem é uma via de mão dupla, 

cujo objetivo é unânime.  

Além disso, a aplicação desse material didático explorado com os estudantes coloca o 

professor (a) em um caráter de constante avaliação e reflexão do seu trabalho docente, 

favorecendo assim a busca e maior necessidade de interação com as discussões geográficas que 

estão sendo realizadas nas universidades ao mesmo tempo em que proporciona ao alunado uma 

possibilidade de maior interpretação e visão globalizante sobre a temática que está sendo 

trabalhada. 

 A cartilha de aprendizagem foi produzida de maneira lúdica e interativa e sua utilização 

para o estudo das relações Campo X Cidade mostrou uma compreensão bastante significativa 

pelos alunos, tornando possível sua reutilização por outras turmas, e também a parceria com 

outros professores, que de maneira direta ou indireta, contribuíram para o desenvolvimento e 

entrega do produto final dos estudantes. 
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ECOLOGIA DE SABERES E GEOGRAFIAS DAS EMERGÊNCIAS: REGISTROS, 

MATERIAIS DIDÁTICOS, FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE 
PROFESSORES 

 
Ângela Massumi Katuta1 

Introdução 

Este trabalho resulta de um conjunto de atividades, reflexões e debates que vêm sendo 

realizados desde 2008 por meio de projetos e ações de extensão, voltados às comunidades de 

povos originários, do campo e povos e comunidades tradicionais e também de processos de 

orientação e docência. O objetivo do mesmo foi refletir em que medida a produção de materiais 

didáticos com os povos do campo pode constituir estratégias profícuas de formação inicial e 

continuada de professores, para que futuros e atuais profissionais conheçam e compreendam a 

diversidade inerente ao campo brasileiro, bem como os conflitos por terras e territórios ligados 

à geograficidade dos referidos grupos. Entendemos que tal produção auxilia no processo de 

evidenciação e visibilização das lutas destes povos que, historicamente, têm seus direitos 

interditados e também promove encontros entre distintos grupos que podem auxiliar-se no 

fortalecimento mútuo, promovendo ecologias de saberes, potencializando a emergência de 

geografias inexistentes e ocultadas nas narrativas de uma parte significativa dos materiais 

didáticos utilizados nas escolas de educação básica.  

Assim, num primeiro momento, abordamos o fato de que muitos grupos sociais, povos 

originários, comunidades tradicionais e do campo têm vivenciado as tensões provenientes do 

movimento contraditório da reprodução ampliada do capital, resultante de um modo de vida 

fundado no eurocentrismo que, nas Américas, há aproximadamente durante cinco séculos, 

esteve predominantemente voltado à eliminação das diferenças e dos diferentes. 

Em um segundo momento, abordamos as lutas pela manutenção, resistência e registros 

dos modos de vida e, consequentemente, dos modos de existência das populações originárias e 

tradicionais, processo este que vem ocorrendo em função de vários fatores, cabendo destacar o 

fortalecimento dos movimentos sociais e a consequente criação de marcos legais enquanto 

elementos fundamentais neste processo e também a uma série de projetos de colaboração entre 

 
1 Educadora do curso de licenciatura em geografia da Universidade Federal do Paraná/Setor Litoral. Email: 
angela.katuta@gmail.com 
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os grupos e movimentos sociais organizados e universitários, muitos resultantes de projetos 

e/ou ações de extensão.  

Num terceiro momento, refletimos em torno de alguns trabalhos que fizemos para 

registrar os territórios dos povos originários e comunidades tradicionais e das áreas da reforma 

agrária, suas geografias e os saberes das comunidades em diferentes suportes para, 

posteriormente, organizar materiais coletivamente com estudantes de geografia, pessoas das 

comunidades e, quando possível, educadores das escolas públicas do ensino básico a fim de 

fortalecer a legitimidade de seus territórios, existências e lutas. Focamos sobretudo tais 

reflexões em torno do debate sobre o quanto as atividades de extensão auxiliam na formação 

inicial e continuada de professores do curso de licenciatura em geografia no qual atuamos. 

Alguns preâmbulos para o debate da extensão na formação inicial e continuada de 
professores de geografia... 
 
1) O processo eliminação e ocultamento dos modos de existência e distintos usos do solo: 
valor de uso X valor de troca 

Historicamente, desde as primeiras formações sócio territoriais capitalistas, 

inicialmente no continente europeu na Alta Idade Média, os enfrentamentos e tensionamentos 

que culminaram com os cercamentos das terras, com as pilhagens, assassinatos e muitos outros 

processos que favoreceram a sua mercantilização acabaram por se espraiar pelo planeta, 

juntamente com o modo capitalista de produção, sobretudo a partir do século XVI. O avanço 

deste modo de produção sobre territórios e grupos sociais que se relacionavam com a terra e 

seus elementos a partir de seu valor de uso – produção voltada para o atendimento das 

necessidades humanas e seu bem viver, significou, em muitos casos, o extermínio dos mesmos, 

juntamente com seus modos de existência. Neste processo, uma enormidade de conhecimentos, 

saberes e fazeres ligados a estas territorialidades foram, juntamente com seus produtores, 

violentamente eliminados.  

Assim, com o processo de mercantilização da terra e da vida e, portanto, o predomínio 

do valor de troca sobre o de uso, ocorreu o extermínio de grupos humanos e de um imenso 

conjunto de conhecimentos e modos de existir que, ao longo do processo de consolidação da 

economia capitalista, sofreram apagamentos e ocultamentos por meio das mais diversas 

estratégias. Não por acaso, Dussel (1993, p. 23) em seu livro intitulado 1492 – O encobrimento 

do outro refere-se à razão moderna como dominadora, vitimaria e violenta. Trata-se de uma 

crítica ao racionalismo universalista desenvolvimentista e falacioso e não à razão enquanto tal, 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 15 – Projetos de Extensão Universitária, de Formação e de Produção de Materiais Didáticos e Audiovisuais no 
Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
7816 

 

mas a seu momento irracional materializado pelo mito sacrifical que naturalizou o entendimento 

que os não desenvolvidos ou não alinhados ao modo de produção capitalista, deveriam ser 

eliminados e/ou transformados para que o desenvolvimento, considerado como a única opção 

de vida, pudesse ocorrer. Neste projeto societário, a falácia do enriquecimento e 

desenvolvimento de todos se expressa na desigual distribuição das riquezas e dos direitos, 

condição para a existência do capital. 

Não por acaso, muitos povos originários (indígenas) e de comunidades tradicionais 

(quilombolas, comunidades tradicionais de matriz africana ou de terreiro, extrativistas, 

ribeirinhos, caboclos, caiçaras, pescadores artesanais, os pomeranos, faxinalenses, cipozeiros, 

sitiantes, vazanteiros, entre outros) ainda hoje são vistos como obstáculos ao desenvolvimento 

do capital, dado que seu modo de existência é visto, em uma perspectiva hegemônica e 

preconceituosa, como atrasado, cuja superação se faz necessária.  

Este entendimento eurocentrado, baseado em uma postura epistemológica e ontológica 

fundadas na hybris do ponto zero – entendimento que absolutiza o conhecimento, que oculta o 

lugar particular de sua produção e enunciação (europeu, patriarcal, machista, cristão, racista, 

capitalista, entre outros), transformando-o em um universal desterritorializado (CASTRO-

GÓMEZ, 2005), promoveu ações que, não raro, culminaram na interdição dos modos de 

existência dos povos originários, no não reconhecimento da legitimidade dos seus 

conhecimentos que lhes permitiam e ainda permitem r-existir2 em suas terras realizando 

manejos ecossistêmicos altamente complexos e sustentáveis, há mais de 10 mil anos em áreas 

tradicionalmente ocupadas que posteriormente foram denominadas de Américas.  

Esta postura acabou por legitimar um único modo de produção, projeto societário, 

forma de produzir conhecimentos e narrativas que auxiliaram no extermínio, interdição e 

ocultamento daqueles cujos modos de existência não estavam alinhados a ele, possibilitando o 

exercício do que Quijano (2005) denomina de colonialidade do poder, do ser e do saber. 

Para que tal entendimento e práticas fossem efetivos, o processo de racialização no 

contexto da invasão/colonização foi fundamental. Assim, novas identidades históricas foram 

produzidas a partir da ideia de raça, utilizada para justificar a natureza dos papéis sociais e 

lugares ocupados pelos civilizados (europeus) e selvagens (povos originários) nesta nova 

estrutura global de controle do trabalho, portanto, das riquezas por ele produzidas. Raça e 

 
2 Para Porto Gonçalves (2002) significa reinventar suas existências ao longo de muitos mil anos.  
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trabalho passam a ser estruturalmente associados nesta nova divisão racial do trabalho que, no 

caso de muitos países, inclusive do Brasil, perduram até hoje: 

[...] cada forma de controle do trabalho esteve articulada com uma raça particular. 
Consequentemente, o controle de uma forma específica de trabalho podia ser ao 
mesmo tempo um controle de um grupo específico de gente dominada. Uma nova 
tecnologia de dominação/exploração, neste caso raça/trabalho, articulou-se de 
maneira que aparecesse como naturalmente associada, o que, até o momento, tem sido 
excepcionalmente bem-sucedido. (QUIJANO, 2005, p. 4)  

 

A despeito da permanência de tais mecanismos até os dias atuais, muitas resistências 

ocorreram em várias regiões do planeta e, especificamente na América Latina, os povos 

originários seguiram na luta pela terra que lhes fora usurpada, o que pressupôs a reinvenção de 

seus modos de r-existirem (Porto Gonçalves, 2002) ou seja, não apenas existir mas, a cada 

confronto, reinventar-se para existir, portanto, r-existir, inclusive questionando a colonialidade 

do poder exercitada e fortalecida por meio das narrativas impostas e disseminadas pelo 

eurocentrismo, operações intelectuais estas elencadas por Quijano (2005, p. 12) nas linhas que 

seguem: 

a) uma articulação peculiar entre um dualismo (pré-capital-capital, não europeu-
europeu, primitivo-civilizado, tradicional-moderno, etc.) e um evolucionismo linear, 
unidirecional, de algum estado de natureza à sociedade moderna européia; b) a 
naturalização das diferenças culturais entre grupos humanos por meio de sua 
codificação com a ideia de raça; e c) a distorcida relocalização temporal de todas essas 
diferenças, de modo que tudo aquilo que é não-europeu é percebido como passado. 
Todas estas operações intelectuais são claramente interdependentes. E não teriam 
podido ser cultivadas e desenvolvidas sem a colonialidade do poder. 

 

A postura epistemológica desde a hybris do ponto zero, compõe a colonialidade do 

saber, do ser e do poder e produziram um padrão de poder que pressupunha também um modo 

específico de pensar eurocentrado, no qual o não-europeu, racializado, era (e ainda é) 

considerado como retrato do passado, do inferior, do primitivo, atrasado, do não culto, tendo 

que naturalmente ser subalternizado e/ou eliminado.  

Printes (2014) analisando presença indígena nos livros didáticos de geografia que 

compunham o Programa Nacional do Livro didático (PNLD) em 2008 e 2014, chega à seguinte 

síntese analítica: 

[...] são poucos os que inserem textos críticos e aprofundados [...], com imagens atuais 
e descrições recentes das problemáticas enfrentadas pelos diversos povos, bem como 
suas relações etnoecológicas [...]. Somente alguns livros incluem afirmações às vezes 
contundentes, contra o racismo e o preconceito, exprimindo o incentivo a uma visão 
de respeito e tolerância em relação a grupos etnicamente diversificados. Alguns livros 
revelaram dificuldades em lidar com a existência de diferenças étnicas na sociedade 
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brasileira atual, normalmente recalcando-as no passado. [...] na grande maioria das 
publicações os exemplos dos povos indígenas ainda estão muito concentrados na 
região norte e centro-oeste, praticamente excluindo a presença indígena na região sul, 
em especial no Rio Grande do Sul. Dentre os livros didáticos analisados (tanto os do 
PNLD 2008 quanto do PNLD 2014) nenhum destes abordaram questões relacionadas 
à garantia de uma educação indígena diferenciada de acordo com a CF 1988, Art. 210, 
§ 2º [...]. Além disso, oculta-se a presença indígena nas cidades, ignorando a 
multiterritorialidade indígena contemporânea em que se destacam os estudantes 
universitários que buscam na academia aproximações com a linguagem não indígena, 
a fim de facilitar o diálogo com a sociedade envolvente[...]. Outro ponto que passou 
despercebido nos livros analisados é o tema da sobreposição entre Terras Indígenas 
(TIs) e Unidades de Conservação (UCs) e as possibilidades de gestão compartilhada 
dessas áreas protegidas, importantíssimas para a conservação da biodiversidade 
brasileira. As imagens de satélite revelam as TIs e UCs como ilhas de florestas em 
meio a devastação, conforme mostra a geografia do desmatamento da Amazônia, 
publicada em junho de 2014, pelo instituto Imazon, a taxa de desmatamento é de 1% 
em TI e 27% em UC. Trata-se de uma interessante abordagem para discutir conceitos 
sobre a interação humanos-ambiente, território e territorialidade. Os livros revelaram 
pouca abrangência no sentido ampliar a compreensão mais ampla da diversidade 
cultural dos povos indígenas, suas relações com o ambiente e adaptações ecológicas, 
organizações sociais, linguísticas e culturais; as dinâmicas socioambientais 
contemporâneas nas quais os indígenas então inseridos; o reconhecimento da 
importância dos saberes indígenas para a conservação biodiversidade. 

 

Nascimento (2017, p. 63-64) ao analisar a abordagem sobre a questão quilombola nos 

livros didáticos de geografia mais indicados no Estado do Paraná do PNLD 2017, chega à 

seguinte conclusão 

Estruturados nas perspectivas históricas da colonialidade do poder, do ser e do saber, 
os conteúdos abordados ainda carregam concepções racistas que invisibilizam, 
encobrem e ocultam os modos de existência da população negra. Ao tratar da questão 
quilombola especificamente, grande parte dos livros didáticos abordam a temática de 
maneira simplória, apenas sob a perspectiva da fuga-isolamento, sem mostrar as 
consequências atuais do processo escravagista para essas populações. É necessário 
então, ampliar a compreensão sócio espacial do que sejam os quilombos, para pensá-
los e compreendê-los como locais de luta e resistência, é preciso entender a sua 
complexidade e variedade. 

 

A partir do exposto, considerando que a abordagem dos livros didáticos de geografia 

utilizados em sala de aula pode ser entendida como uma amostra significativa do modo como 

hegemonicamente se pauta os povos originários e comunidades tradicionais do Brasil nas aulas 

de geografia, é possível afirmar que, via de regra, ocorre nos processos educativos escolares a 

eliminação e ocultamento dos diversos modos de existir dos referidos sujeitos que, via de regra 

têm a terra e todos os outros elementos da natureza como valor de uso e não de troca. Eis um 

eficaz mecanismo de reprodução do modo capitalista de produção, dado que o coloca como fim 

último ou como destino inexorável de todos os grupos humanos. Além disso, abordam os 
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referidos sujeitos de uma forma genérica e simplista desconsiderando suas múltiplas 

territorialidades e as contraposições e r-existência ao capital.  

Nosso trabalho na formação inicial e continuada de professores de geografia com a 

questão indígena e quilombola, bem como com aquelas relativas aos outros povos e 

comunidades tradicionais e do campo, tem mostrado que poucos tiveram acesso a reflexões e 

debates sobre os modos de existir destes grupos. Os que trabalham tais territorialidades, em 

uma perspectiva de reconhecimento da pluralidade dos modos de existência destes povos, em 

geral, são aqueles que tiveram vivências nestas comunidades, seja como estudantes ou como 

educadores. Foi esta compreensão que nos levou a refletir sobre a efetividade dos projetos e 

atividades de extensão como locus formativo de educadores, tanto no início quanto na 

continuidade da formação. Tais reflexões desdobraram-se em proposições de projetos de 

extensão e pesquisa que auxiliaram na construção de atividades extensionistas por meio das 

quais são e foram trabalhadas a formação docente. Antes de abordar esta questão apresentamos 

uma breve síntese sobre as lutas dos referidos povos, construídas ao longo dos projetos e 

atividades de extensão desde 2008, importantes no tocante a uma compreensão que supere 

abordagens genéricas e simplistas sobre seus modos de r-existir. 

 
2) As lutas dos Povos originários e Povos e Comunidades tradicionais: por uma existência 
com dignidade (reconhecimento e redistribuição) 
 

As lutas pela manutenção, resistência, registros e divulgação dos modos de vida e, 

consequentemente, dos modos de existência das populações originárias e tradicionais, vêm 

ocorrendo em função de vários fatores, cabendo destacar o fortalecimento dos movimentos 

sociais e sua consequente criação de marcos legais, enquanto elementos fundamentais neste 

processo e também a uma série de projetos de colaboração entre os grupos e movimentos sociais 

organizados e universitários, muitos resultantes de projetos e/ou ações de extensão. Cabe 

destacar também, o recente processo de democratização das universidades públicas promovidas 

por programas e políticas de governos do campo democrático. 

O Decreto Lei nº 6040 de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, define em seu Artigo 3º 

que Povos e Comunidades Tradicionais são: 

[…] grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 
formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 
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naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela 
tradição. 

 

Verifica-se, por meio do documento transcrito, que as culturas e conhecimentos, que 

desdobram da relação dos seres humanos com os diversos ecossistemas, estão no cerne do modo 

de vida, sobrevivência e construção identitária dos chamados povos originários e de 

comunidades tradicionais, cujas lutas, não por acaso, estão focadas na questão territorial e 

agrária. A manutenção e fortalecimento de determinadas culturas, traços culturais e modos de 

existência supõe ter domínio territorial sobre uma área, pois implica em ter acesso a lugares 

onde se possa estabelecer no espaço as relações sócio ambientais inerentes aos modos de vida 

dos grupos. Cabe então salientar que a apropriação dos territórios onde se realizam estas 

relações é fundamental para a construção-manutenção da cosmogonia, cosmologia, cultura e 

identidade de todo e qualquer grupo humano, sobretudo aqueles pertencentes às comunidades 

de povos originários e tradicionais. Existir para tais povos significa r-existir em seus territórios 

com todo o conjunto de hábitos e costumes inerentes a seus modos de vida.  

É este contexto que evidencia que as crises identitárias inerentes à modernidade se 

relacionam com aspectos ligados às culturas dos grupos sociais, cujos modos de vida e 

existências se encontram ameaçados, dado que solapados pela força homogeneizadora e 

desagregadora do capital, que tem insistido em avançar sobre seus territórios. No contra fluxo 

de tais crises, ainda encontramos no Brasil uma grande diversidade étnica, cultural e social que 

há muito r-existe. Segundo Alfredo Wagner Berno de Almeida (CONSEA, 2008), povos 

originários e comunidades tradicionais constituem 25 milhões de pessoas que ocupam 25% do 

território nacional. A despeito disso, seus modos de existir são desconsiderados no 

entendimento do território brasileiro pela geografia ensinada nos mais diversos níveis de ensino 

como indicamos no item anterior.  

Atualmente, no que se refere à diversidade étnica e de modos de existência, pode-se 

verificar a mobilização e organização dos povos originários e tradicionais do Brasil, por meio 

das quais foi criado um conjunto de marcos legais que visa manter seus modos de vida e 

territórios, contraponto ao movimento hegemônico do capital de extermínio, criminalização, 

expulsão, genocídio, etnocídio, entre outros. Nesta conjuntura, indígenas, ribeirinhos, 

faxinalenses, caiçaras, quilombolas, quebradeiras de coco, ciganos, entre outros, vêm 
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reivindicando o reconhecimento social, étnico, territorial e legal de suas existências, sobretudo 

por meio do conhecimento, disseminação, compreensão e respeito aos seus modos de vida, nas 

mais variadas instâncias governamentais (municipal, estadual e federal) e junto aos mais 

distintos grupos sociais. O respeito aos seus modos de vida e existências nos lugares, supõe o 

reconhecimento territorial e social de modos de existência, saberes e geografias, o que demanda 

uma perspectiva fundada na ecologia de saberes3. Supõe, inclusive (re)construções identitárias, 

cosmológicas que visam fortalecer a organização dos chamados povos originários e 

comunidades tradicionais em seu histórico movimento contra a homogeneização e 

empobrecimento cultural promovido pelo capital em suas diferentes faces. 

No estado do Paraná, segundo a Rede Puxirão de Povos e Comunidades Tradicionais 

(2010) são aproximadamente 110 mil pessoas: indígenas (Xetá, Kaingang, Guarani), 

quilombolas, faxinalenses, pescadores artesanais, cipozeiros, sujeitos pertencentes a religiões 

de matriz africana, ilhéus, portadores de ofícios tradicionais (benzedeiras, benzedores, 

curadores, curandeiras, costureiras e cozedeiras de rendiduras e parteiras). Tais grupos estão 

com seus territórios e existências ameaçados por um conjunto de atividades, quais sejam: o 

avanço da monocultura e/ou do agronegócio, os empreendimentos de infra-estrutura (Estradas 

de ferro, rodovias, grandes, médias e pequenas usinas hidrelétricas), atividades de mineração, 

o aquecimento do mercado de terras, a grilagem de terras em áreas de apossamento, o 

intrusamento de atividades de lazer, as Políticas conservacionistas (Unidades de 

Conservação)/Econegócio, o avanço da urbanização e da rede urbana, entre outros. Tais 

ameaças se intensificam na medida em que os grupos e comunidades foram e ainda são 

invisibilizados histórica, geográfica e socialmente pois, apesar de frequentarem as escolas 

públicas, sobretudo as de séries iniciais, em geral, estão ausentes nos materiais didáticos e/ou 

são apresentados de forma preconceituosa e folclorizada, portanto, não possuem suas 

existências reconhecidas por parte significativa da população brasileira e, quando isso ocorre, 

muitas vezes é realizada de modo a criticar sua falta de desenvolvimento.  

A ausência de reconhecimento social dos territórios dos povos originários e 

comunidades tradicionais é acentuada pelos processos de invisibilização e ocultamento 

promovidos no processo de trabalho com os conteúdos da geografia ensinada pois, a despeito 

 
3 Postura epistêmica que reconhece a imensa pluralidade dos saberes e a necessidade de sua valorização dado que 
fundamentam ações emancipatórias e colaborativas. 
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de ocuparem ¼ do território nacional poucos são os livros e educadores que abordam suas 

existências em sala de aula. O conceito de território tradicional, a sua existência, via de regra, 

passa ao largo da formação inicial e continuada. E assim, até mesmo nas escolas frequentadas 

pelos povos originários e de comunidades tradicionais tais sujeitos não são abordados e sequer 

reconhecidos. 

Segundo o Decreto nº 6040 o Território tradicional é composto pelos:  

[…] espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e 
comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, 
observado, no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, 
o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e demais regulamentações. (Grifo nosso). 

 

Se a geografia ensinada serve, em uma perspectiva emancipatória, para que os 

educandos e educandas compreendam a lógica da produção do espaço em diferentes escalas, 

desde a local, passando pela regional, nacional e planetária, a fim de que nela possam viver e 

intervir, é fundamental a compreensão da diversidade étnico cultural estruturante das formações 

sócio territoriais do Brasil e do mundo. Assim, não se trata de compreender os territórios dos 

povos originários e comunidades tradicionais como apêndices ou algo à parte ou à margem do 

território brasileiro, ou como algo que compôs em um passado remoto a formação sócio 

territorial do pais, como via de regra fazem os materiais didáticos, mas como espacialidades 

que o compõem, portanto, que o caracterizam e compõem o momento presente.  

Os entendimentos expostos até o momento foram sistematizados ao longo dos projetos 

e atividades de extensão que vimos realizando desde o ano de 2008. Ao longo de quase uma 

década, trabalhamos além dos mesmos, processos de formação inicial e continuada de 

educadores das mais variadas áreas, sobretudo da geografia. As reflexões que seguem 

constituem desdobramentos de tais ações.  

 
3) Os projetos e atividades de extensão com povos e comunidades tradicionais e a 
formação inicial e continuada de professores de geografia 
 

A despeito de serem pouco incentivados nas Universidades, por um conjunto de 

elementos dentre os quais cabe destacar os parcos incentivos, financiamentos, projetos e 

programas existentes nas universidades, sua complexidade e os desafios deles decorrentes, 

muitos projetos e atividades de extensão têm constituído valioso e importante repertório de 

ações no que se refere à formação universitária que auxilie em processos de coesão social, no 
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aprofundamento da democracia, na luta contra a exclusão social, na minimização de processos 

de degradação ambiental, na defesa da diversidade cultural, entre outros (SANTOS, s.d., p. 54). 

Estes deveriam ser, ao nosso ver, os princípios orientadores dos projetos, programas e ações de 

extensão que, no atual momento histórico fortalecem o apoio solidário na resolução de 

problemas de exclusão e discriminação social inerentes à sociedade brasileira. 

Foi neste contexto de reflexões que organizamos projetos e ações de extensão junto ao 

curso de licenciatura em geografia da Universidade Federal do Paraná, Setor Litoral que 

visavam, juntamente com comunidades de povos originários e tradicionais, fortalecer os 

processos educativos formais a partir de registros dos seus modos de vida. Tais ações 

desdobraram-se em atividades educacionais nas comunidades que possuíam escolas, 

fortalecendo o necessário entrelaçamento da educação formal, não formal e informal. 

Importante destacar que esta estratégia foi elaborada em função da rotatividade de professores 

nas escolas indígenas e do campo das comunidades com as quais organizamos trabalhos. Não 

raro, ano após ano, as demandas formativas continuavam as mesmas pois o quadro de 

professores nestas escolas sofria e sofre grandes alterações. Assim, decidimos organizar os 

trabalhos desde as comunidades, procurando, na medida do possível, envolver as escolas e seus 

profissionais.  

Tal estratégia possibilitou adensamentos nas convivências com as comunidades, 

elemento fundamental na organização de trabalhos com elas nos auxiliando a superar, refletir e 

debater ações com e não para as mesmas. O que, no nosso entendimento, transforma o caráter 

formativo das ações e fortalece a ecologia de saberes que, numa perspectiva popular, tem como 

características: evidencia a pluralidade interna da ciência por meio de práticas científicas 

alternativas, como por exemplo as epistemologias feministas e pós-coloniais; reconhece e atua 

na interdependência entre saberes “científicos” e “não científicos”; fortalece a compreensão e 

assunção do conhecimento como elemento fundamental na intervenção no real; potencializa a 

dialogia fundada no princípio da valorização da diversidade e da pluralidade, por meio das quais 

os oprimidos são reconhecidos e potencializam suas vozes; auxilia em atos de leitura da palavra 

voltados para ler e transformar o mundo e, o mais importante, evidencia processos de partilha 

de saberes e de aprendizagens entre todos os envolvidos: professores e estudantes universitários 

e da educação básica e membros das comunidades. Tece-se dessa maneira uma rede co-

laborativa caracterizada por múltiplos processos de aprendizagens.  
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As experiências dos projetos nos auxiliaram a refletir em que medida a produção de 

materiais didáticos com os povos originários, tradicionais e do campo pode constituir estratégia 

de formação inicial e continuada de professores, para que futuros e atuais profissionais 

conheçam a diversidade inerente ao campo brasileiro, bem como os conflitos por terras e 

territórios ligados à geograficidade dos referidos grupos. Entendemos que os projetos e ações 

de extensão auxiliam no processo de evidenciação e visibilização das lutas destes povos que, 

no atual contexto político, têm seus direitos interditados e também atuam no sentido de 

fortalecer e promover encontros entre distintos grupos que podem auxiliar-se no fortalecimento 

mútuo, constituindo ações voltadas à ecologias de saberes, potencializando a emergência de 

geografias inexistentes e ocultadas nas narrativas de uma parte significativa dos materiais 

didáticos utilizados nas escolas de educação básica, portanto, também em sala de aula.  

Por meio das atividades realizadas pudemos verificar que os encontros de diferentes 

sujeitos nas comunidades têm potencializado os processos formativos voltados à vivência e 

compreensão da diversidade inerentes aos territórios brasileiros. Assim, por meio dos projetos 

e atividades de extensão, nos encontros entre povos e comunidades tradicionais e originários, 

sujeitos do campo, professores da educação básica e futuros educadores de geografia tem-se 

produzido uma ecologia de saberes voltada à formação inicial e continuada dos sujeitos, o que 

tem permitido verificar a emergência de outras geografias não raro inexistentes nas pautas das 

salas de aula, o que auxilia no reconhecimento sócio territorial da legitimidade das áreas de 

acampamentos e assentamentos da reforma agrária e das retomadas, locais de lutas por terras e 

territórios das comunidades tradicionais, dos povos originários e do campo no estado do Paraná. 

O registro realizado por meio de vídeos, textos, auto cartografia, cartografia social, entre outros 

auxilia na problematização, na construção de metodologias de registro dos territórios, modos 

de vida e existências das comunidades de povos originários, tradicionais e do campo, dos 

acampados e assentados e também a verificar a interdeterminação entre extensão, ensino e 

pesquisa. Além disso, auxiliam no adensamento de relações e ações entre os professores da 

educação básica, comunidades de povos originários, de populações tradicionais, de áreas de 

reforma agrária, educadores e educandos do curso de geografia. 

 

Considerações finais 
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Ao atuarmos junto às comunidades de povos originários, tradicionais e comunidades 

do campo por meio de projetos e ações de extensão que visavam registrar expressões culturais 

e modos de existências das comunidades pudemos trabalhar juntamente com educadores e 

educandos nas escolas. Desse modo, nos encontros havia a convivência e colaboração entre 

educadores e educandos da educação básica e da universidade, integrando assim a dimensão da 

formação inicial e continuada. Movimento este extremamente profícuo que põe em xeque e 

questiona os ocultamentos e interdições aos quais foram historicamente submetidos os grupos 

sociais com os quais trabalhamos. Além disso, exercitamos o fortalecimento da participação 

das comunidades nas atividades escolares, integrando estas com os sujeitos anteriormente 

mencionados. Desse modo, processos dialógicos entre comunidades, educandos e educadores 

das escolas e da universidade constituíam ambientes de trocas, portanto, de ecologia de saberes 

extremamente ricos porque eivados de aprendizagens para todos os envolvidos.  

Dessa maneira, concluímos que projetos e atividades de extensão auxiliam nos 

processos de formação inicial e continuada de professores, na integração entre ensino, pesquisa 

e extensão, mostrando suas interdeterminações e possuem grande relevância sobretudo por 

promoverem a convivência e a co-laboração entre grupos sociais distintos. 
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“O CONFLITO ACABA, MAS A LUTA CONTINUA”: A construção de materiais 

didáticos no fortalecimento da educação escolar quilombola no quilombo Charco, São 
Vicente Férrer - MA 
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Lenora Conceição Mota Rodrigues3 
 
1. A educação como ferramenta de controle da ordem social capitalista 
 

Conforme Paiva (1987 p. 19), os sistemas educacionais e os movimentos educativos 

em geral, embora influam sobre a sociedade a que servem, refletem basicamente as condições 

sociais, econômicas e políticas dessa sociedade. Então, partindo para analisar desse ponto, nos 

deparamos com uma lógica de educação divergente da lógica dos grupos atendidos pela escola 

brasileira. Propositalmente, já que a educação é compreendida como um componente 

fundamental do processo de alienação e avanço do capital. Isso porque a escola não foi criada 

para a classe trabalhadora, mas concebida como um meio de produção de conhecimento para 

o acúmulo de riquezas. Por meio da construção da imagem de uma ciência neutra e apolítica, 

porém claramente eurocentrada, branca, burguesa, heterossexual e masculina.  

A própria forma e o formato da escola, ao serem questionados, apontam para onde 

suas raízes estão fincadas: na Igreja e nas fábricas. Muito embora, mesmo estando ligada a esse 

segundo elemento, não tem formado os educandos a partir do trabalho, portanto, distantes de 

suas consciências, como veremos mais adiante.  

No século XIX, a escola pública tornou-se um espaço social totalmente novo, no qual 
os filhos de comerciantes, camponeses, industriais e operários se encontrariam para 
se tornarem, acima de tudo, integrantes de uma mesma nação. Mas nesse projeto de 
cidadania havia uma contradição: por um lado, a escola garantiria o direito de todos 
ao conhecimento; por outro, representava um poder discricionário que determinava 
qual conhecimento era válido e qual não era. (VASCONCELOS, 2016. p. 78). 
 
Para se alcançar o atual sistema democrático de ensino, os países sul americanos 
tiveram que transpor uma longa trajetória histórica para que o direito à educação fosse 
elevado ao patamar de direito fundamental do homem. A princípio a educação foi 
inserida no período colonial através das ordens religiosas que desenvolviam missões 
evangelizadoras centralizadas na educação primária. (...) Nesse sentido, as primeiras 
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3Graduada em Geografia pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). E-mail: lenora.motta@hotmail.com 
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Constituições Políticas foram inserindo regras e princípios educacionais que 
firmaram os ideais iluministas e o modelo liberal burguês da época, tais como a 
liberdade de ensino, permitindo que o Estado chamasse para si a responsabilidade em 
promover a educação. (SODRÉ, SANTOS e GONÇALVES, 2015. p. 3) 

 

É possível constatar essa lógica educacional de dominação através dos materiais 

didáticos, por exemplo, ao analisar como os conteúdos estão dispostos e qual sua categoria 

fundante. No caso da geografia, partem da categoria desenvolvimento e os conhecimentos 

inseridos nos livros didáticos se utilizam, do que Castro-Goméz (2005) denomina de 

hybrisdelpunto cero. O discurso apresentado desconsidera ou subalternaliza todo e qualquer 

modo de vida existente antes do advento da escrita e/ou que passaram por tentativas (algumas 

êxitosas) de extermínio, facilitando o processo de ocultamento do outro4 através do afastamento 

do(s) sujeito(s) da sua realidade e da sua consciência, dificultando os processos de resistências 

e (r)existências frente aos avanços dessa lógica pautada no (des)envolvimento5.  

Toda educação provém de uma situação social determinada e as metas educacionais, 
a política da educação e a orientação do ensino mostram de forma clara o seu caráter 
histórico. Por outro lado, a forma como o movimento da sociedade se reflete na 
educação pode ser observada mais claramente sempre que se inicia um período de 
transformações e o sistema educacional existente (ou em formação) já não atende às 
novas necessidades criadas, necessitando ou de ampliação urgente ou de movimentos 
paralelos que preencham as lacunas deixadas pela organização do ensino vigente. 
(PAIVA, 1987. p. 19) 

 

Nos últimos vinte anos, a educação avançou significativamente. Muito embora, tenha 

havido cortes de orçamento nas Instituições de Ensino Federais – IEFs, prioritariamente, e 

Estaduais – IEEs em detrimento de massivos investimentos por parte do Estado brasileiro a 

programas de financiamento estudantil como FIES e Programa Universidade Para Todos – 

PROUNI. Isso se deve ao que esclarece Cavalcanti (2016), de as políticas educacionais estarem 

subordinadas a mecanismos de poder, à correlação de força de grupos envolvidos, ao mesmo 

tempo, que estão orientadas por concepções de tarefas educacionais a cumprir. Obviamente 

estes investimentos não são exatamente os causadores dos cortes, mas estão intrinsecamente 

conectados a partir da lógica de sucateamento das instituições públicas como meio de 

manutenção e fortalecimento das estruturas de poder social, econômicas e políticas. 

 
4 DUSSEL, Enrique. 1492 – O encobrimento do outro: a origem do mito da modernidade: Conferências de 
Frankfurt / Enrique Dussel: tradução: Jaime A. Clasen – Petrópolis, RJ. Editora Vozes, 1993. 
5MONTENEGRO GÓMEZ, Jorge R. Desenvolvimento em (des)construção: narrativas escalares sobre 
desenvolvimento territorial rural. 2006. 436 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Faculdade de Ciências e 
Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2006.  
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Em conformidade com as lógicas de produção capitalista, surgem e se fortalecem 

“movimentos” como o Escola SEM Partido e a Base Nacional Curricular Comum – BNCC, 

para (re)produzir um modelo de escola que não tem lugar, não tem cor, não tem raça, não tem 

rosto, não aborda as questões de gêneros de poder, identidade de gênero e orientação sexual. 

Criando um sujeito que não existe, ou mais precisamente, que não tem capacidade crítica e 

reflexiva. Porém, esse argumento é um disfarce de neutralidade e imparcialidade usado pelo 

sujeito capitalista que tem o objetivo de recriar e reproduzir a alienação das massas, como 

muito bem coloca Lenin (1920) in Pistrak (2018).  

 
Nós, ao longo de todo o nosso trabalho civilizatório, não podemos ficar com o velho 
ponto de vista da educação apolítica, não podemos colocar o trabalho cultural fora da 
ligação com a política. Tal pensamento dominou na sociedade burguesa. Chamar a 
educação de ‘apolítica’ ou ‘neutra’ não passa de uma hipocrisia da burguesia, isto não 
é outra coisa senão enganar as massas. A burguesia que domina, ainda agora, em 
todos os países burgueses, entretém as massas exatamente com este engodo. (...) 
Entretanto, esta sociedade prepara as massas através da Igreja e por meio de toda 
organização da propriedade privada. (LENIN (1920) in PISTRAK (2018, p. 31) 

 

É preciso destacar que esse “entusiasmo pela educação”, não é nada mais nada menos 

que fruto das revoluções no processo de produção exigindo o domínio das técnicas de leitura e 

escrita para atender a demanda de controle e contabilidade da produção em um primeiro 

momento, e a posteriori para a tecnificação de mão de obra. 

 
A educação para o povo só começou a ser valorizada como processo sistemático 
quando a revolução industrial na Europa passou a exigir o domínio das técnicas da 
leitura e escrita por parte de um maior número de pessoas, embora sua difusão se 
fizesse também com base em motivos religiosos; tornou-se ainda mais importante 
quando o desenvolvimento do capitalismo permitiu percebê-la como um importante 
instrumento de ascensão social. (PAIVA, 1987. p. 26) 

 

Esse olhar sobre a lógica educacional baseada na exploração das massas e avanço do 

capital é evidenciado na BNCC e pela PEC nº241/2015 da Reforma do Ensino Médio, ao 

reduzir a carga horária das ciências que têm papel fundamental na construção do pensamento 

crítico, ampliar a carga horária e manter a obrigatoriedade das outras ciências, além da 

invisibilização das propostas de educação do campo que contextualiza os modos de vida 

educação escolar quilombola e educação escolar indígena. O que leva a conclusão de que essas 

propostas educacionais – que resistem bravamente – conduzem os sujeitos a quem as interessa 
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a um processo muito mais violento de marginalização e ocultamento, principalmente quando 

ampliamos o olhar para as demais políticas públicas e o contexto geopolítico. 

Nos quadros abaixo apresentamos a composição do grupo Todos Pela Educação 

(quadro1)(força da BNCC) e do movimento Escola SEM Partido(quadro 2) que gerou vários 

projetos de lei em tramitação em esferas municipais, estaduais e federais. 
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Quadro 1: Mantenedores e apoiadores do grupo Todos pela Educação 

EMPRESA/ORGANIZAÇÃO CORPORAÇÃO A QUE 

PERTENCE 

ÁREA DE ATUAÇÃO ENVOLVIMENTO EM CASOS DE CONFLITOS 

COM POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

Associação Crescer Sempre - Educação pública - 

Fundação VALE VALE S/A Mineração Conflitos socioambientais 

Família KISHIMOTO   - 

Instituto Natura Natura Cósmeticos a base de vegetais 

da Amazônia 

Conflitos socioambientais 

Itaú Cultural Banco Itaú Bancos e mercado financeiro - 

Fundação Educar 

DPASCHOAL 

Companhia DPASCHOAL Prestação de Serviços 

Automobilísticos 

 
- 

Fundação Bradesco Banco Bradesco Bancos e mercado financeiro - 

F. Itaú Social Banco Itaú Bancos e mercado financeiro - 

Itaú BBA Grupo Itaú UNIBANCO Mercado financeiro - 

Instituto Unibanco Grupo Itaú UNIBANCO Mercado financeiro - 

Santander Grupo Santander Bancos e Mercado financeiro 

(maior força na Zona do Euro) 

- 
 

Suzano Suzano papel e celulose Monocultura de eucalipto Conflitos socioterritoriais 
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Fundação Lemann Gera Venture Educação de mercado - 

Fundação Telefônica Telefônica S.A Telecomunicações - 

Gerdau Grupo Gerdau Siderurgia - 

Instituto Península Família Abílio Diniz, 

Grupo Pão de Açúcar; 

Península Participações e 

Carrefour Global e Brasil 

Rede varejista e mercado 

financeiro 

- 

Millú Villela Grupo Itaú Bancos e mercado financeiro - 

Scheffer Grupo Scheffer Agronegócio - 

Instituto Samuel Klein Grupo CB Lojas de departamento, real 

state, aviação executiva e 

automóveis. 

 

 

- 

FLUPP - Fundação 

Lucia&Pelerson Penido 

Grupo Roncador Agropecuária, concessionárias 

de rodovia, mercado 

imobiliário etc. 

Conflito de terra 

Burger King Família Abílio Diniz, 

Grupo Pão de Açúcar; 
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Península Participações e 

Carrefour Global e Brasil 

Editora Moderna Grupo PRISA Educação, comunicação, 

cultura e entretenimento 

- 

Fundação Maria C. Souto V. Banco Mercantil de São 

Paulo S/A 

Mercado financeiro - 

Fundação Roberto Marinho Grupo Globo Educação, comunicação, 

cultura e entretenimento 

 

GOL - - - 

Instituto Cyrella Cyrela construtora Construção civil e mercado 

imobiliário 

- 

Instituto MRV MRV Engenharia Construção civil e mercado 

imobiliário 

- 

Patri - Assuntos públicos entre Estado 

e empresas privadas 

- 

Instituto Votorantim Grupo Votorantim Metais, siderurgia, cimento, 

celulose, energia, mercado 

- 
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financeiro, produção de suco de 

laranja concentrado 

Shoulder - Moda feminina - 

Movimento Arredondar - Empreendedorismo social - 
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Quadro2. Bancada de apoio ao Escola SEM Partido 

Nome d@ Políti@ - Partido a 

qual pertence 

Bancada a qual faz parte Formação Superior 

Flávio Bolsonaro – PSC/RJ Religiosa, Ruralista e 

Armamentista 

Advogado 

Carlos Bolsonaro – PSC/RJ Religiosa e Armamentista Ciências Aeronáuticas 

Platiny Soares – DEM/AM Armamentista Bacharel em Direito 

Erivelton Santana – PEN/BA Religiosa Professor de História 

Izalci Lucas – PSDB/DF Religiosa Bacharel em Ciências Contábeis 

VictórioGalli – PSC/MT Religiosa, Ruralista e 

Armamentista 

Professor 

Rogério Marinho – PSDB/RN - Bacharel em Ciências Econômicas 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

A partir do levantamento realizado para a construção dos quadros, as organizações 

sociais ligadas ao movimento Todos Pela Educação tem algum envolvimento em casos de 

conflitos com Povos e Comunidades Tradicionais, outras são especializadas em articulação de 

assuntos públicos – a exemplo da Patripublicaffairs -, assim como fundações financiadas por 

grupos empresariais que, em outro momento histórico, estiveram apoiando a Ditadura Militar 

no Brasil (1962 – 1985), como no caso do Banco Mercantil de São Paulo S/A.  

 

Nesse contexto, situa-se a implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
e a Reforma do Ensino Médio, tendo suas bases na Lei no 13.415/2017 e na 
participação de organizações financeiras, instituições nacionais e internacionais e do 
empresariado nas discussões, debates e tomadas de decisões (BRANCO; BRANCO; 
IWASSE; ZANATTA,p. 48, 2018). 
 

Essas questões lançam luz sobrea disputa pelo controle político-ideológico do espaço 

educacional, visto que a história dos homens é produto e cria uma consciência, (que permite o 

entendimento da realidade) resultado dos processos que vão sendo vividos, e que portanto são 

sempre dinâmicos e abertos. As possibilidades que são construídas resultam dessa dinâmica 

que muitas vezes supõe o enfrentamento de forças contraditórias. (CALLAI, 2016, p. 292 - 

293). 

Esse modelo de desenvolvimento econômico capitalista incorpora à sua lógica ações 

e serviços sociais, como os da educação, considerando-os como mercadoria, como 
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decorrentes de investimentos econômicos e não como direitos sociais. Nessa lógica, 

há uma tendência à privatização da educação, de diferentes maneiras e nas diferentes 

modalidades, como nas parcerias público/privada, nas consultorias, nos sistemas de 

educação, nas tecnologias, no material didático (destacando-se aqui os apostilados). 

(CAVALCANTI, 2016. p. 325-326) 

 

A imposição de projetos que atrofiam a liberdade de pensamento e fortalecem a 

mercantilização da educação pública é a maneira mais efetiva e eficaz de manutenção do poder 

e alcance dos interesses das classes dominantes. Já que, segundo Paiva (1987, p. 21), o problema 

está em que o sistema de ensino, quando não pertence ao Estado, liga-se às classes dominantes, 

a grupos cujos interesses coincidem frequentemente com os daqueles que detêm – 

hegemonicamente – o poder político: os movimentos educativos para-escolares de alguma 

amplitude necessitam de recursos que só podem ser oferecidos pelo poder público ou por 

instituições ou grupos economicamente poderosos. 

A partir desse entendimento, é que a escola pública deve ser/continuar sendo 

defendida fortemente e retomada pela classe a que ela atende e pela realidade dessa classe: 

trabalhadores e filhas/filhos de trabalhadores do campo ou da cidade. Ou seja, para romper 

com a lógica de dominação, com a ordem social econômica imposta, é preciso que a escola 

atue no sentido de despertar as consciências das educandas e educandos: quem eu sou? que 

espaço eu ocupo no mundo? 

 

1.1 A Educação Escolar Quilombola no Brasil e no Maranhão 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na 

Educação Básica, estabelece em seu artigo primeiro que: 

§ 1º A Educação Escolar Quilombola na Educação Básica:I -organiza precipuamente o ensino 
ministrado nas instituições educacionais fundamentando-se, informando-se e alimentando-se:a) 
da memória coletiva;b) das línguas reminiscentes; c) dos marcos civilizatórios; d) das práticas 
culturais; e) das tecnologias e formas de produção do trabalho;f) dos acervos e repertórios 
orais;g) dos festejos, usos, tradições e demais elementos que conformam o patrimônio cultural 
das comunidades quilombolas de todo o país;h) da territorialidade. (Brasília, 2012, p.3) 

 

A partir dessa referencia, podemos compreender que a educação escolar quilombola é 

um exercício e uma disputa pela democratização einclusãodas comunidades quilombolas no 

sistema educacional brasileiro. Mas apenas colocá-las dentro do sistema, não é suficiente, é 

necessário dar condições de existência a partir dos sujeitos a quem ela se refere, a fim de 
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contextualizar os conteúdos de acordo com seus saberes, cosmologia, cultura e história. Esse é, 

senão, o principal desafio do âmbito educacional para a Educação Escolar Quilombola. 

A desigualdade social brasileira apresenta-se no espaço escolar e posteriormente não 

ocupação dosespaços de trabalhos, geralmente, precários e subalternos – esta situação agrava-

se ao aplicar os fatores cor, etnia e classe. Segundo o relatório UNICEF (2017) sobre o Cenário 

da Exclusão Escolar no Brasil a partir de dados do PNAD (2015), estavam sem acesso a escola 

2.802.258 crianças e jovens entre 4 e 17 anos, sendo 1.779.755 negros (pretos ou pardos), destes 

661.110 são de zona rural. Além disso, de acordo com o Relatório UNICEF (2018) sobre o 

Panorama da Distorção Idade-Série no Brasil, 30,5% das crianças de Áreas Remanescente de 

Quilombo encontram-se cursando uma série que não é compatível com sua idade. Estes dados 

servem para refletirmos sobre a dificuldade de acesso a educação e sobre como há um universo 

muito grande de crianças e jovens que são invisíveis para as políticas educacionais. 

Para tanto, têm sidoconquistadas, através de muita luta do movimento negro, a 

elaboração de medidas paracombatertamanhas diferenças a partir de leis como a Lei nº 12. 

711/2012 que determina a obrigatoriedade de 50% das vagas nas Instituições e Universidade 

Federais para a população que se autodeclaram negros e pardos, e, posteriormente, a Lei nº 

10.639 de 2003, que determina os conteúdos da História da África e dos Africanos, (BRASIL, 

2003).De acordo com Pereira (2007) há diversas reflexões sobre essas medidas. Ele afirma que: 

Para Alguns bastaria acrescentar conteúdos de História da África; e buscar elementos da Cultura 
Negra, tidos como representativos do negro, e capazes de atender às exigências da Lei. Em 
oposição a essa visão que poderia ser considerada conservadora ocorre a denúncia sistemática 
do eurocentrismo e do racismo em interpretações da História da África, e na manipulação de 
estereótipos e folclorização do negro brasileiro (p.1) 

 

Essa reflexão torna-se relevante uma vez que consideramos o contexto de como a lei 

está sendo aplicada. Os conteúdos, no geral, ficam para serem trabalhados apenas no Dia 

Nacional da Consciência Negra – 20 de novembro – ou como conteúdo à parte dos demais 

conteúdos do livro, geralmente como último assunto do ano ou em uma aula extra e superficial, 

limitado a história da escravidão ou sobre contribuições pontuais da cultura africana para o 

Brasil, mas sempre tratando como algo do passado e como apresentação. 

Não obstante, no Maranhão essa dificuldade da educação quilombola é potencializada 

pela precariedade dos meios de transporte dos estudantes, escolas distantes das comunidades 

que devem ser atendidas pela ausência de escolas na própria comunidade, infraestrutura 
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deficiente, dificuldade ou total ausência de merenda escolar, além de conteúdos que não 

contemplam a realidade dos alunos entre outros fatores que fazem com que as crianças fiquem 

sem ir à escola elevando os índices de evasão escolar, distorção na idade-série etc. 

No tocante aos profissionais da educação, não há concurso público para a educação 

escolar quilombola ou indígena, ambas as modalidades dependem de articulações políticas 

municipais, ou seletivas quando trata-se de educação estadual. Essa situação implica em alta 

rotatividade de profissionais pela ausência de estabilidade, trazendo instabilidade também sobre 

o repasse dos conteúdos, haja vista que muitos profissionais não são dos territórios e acabam 

seguindo modelos prontos, eurocentrados e racistas.É preciso destacar também que 

aremuneração é incompatível com a dedicação dada ao trabalho, além dos atrasos que 

estendem-se por meses tornando inviável a continuidade dos profissionais da educação. 

Diante do contexto das realidades da educação escolar, a luz das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica fica atribuído 

que: 

art. 2º Cabe à União, aos Estados, aos Municípios e aos sistemas de ensino garantir: 
I) apoio técnico-pedagógico aos estudantes, professores e gestores em atuação nas 
escolas quilombolas; II) recursos didáticos, pedagógicos, tecnológicos, culturais e 
literários que atendam às especificidades das comunidades quilombolas; c) a 
construção de propostas de Educação Escolar Quilombola contextualizadas 

 

2. A comunidade quilombola Charco: terra, território e identidade. 

O território quilombola Charco tem origem no processo histórico de luta: em um 

primeiro momento pela libertação dos corpos, depois pela libertação da terra e do território. 

Constituído pelas comunidades Charco e Juçaral, o território localiza-se entre os municípios 

de São Vicente Férrer, São João Batista e Olinda Nova do Maranhão, todos na microrregião 

da Baixada Maranhense (Imagem 1). Essa microrregião é marcada como palco de conflitos 

por terra e território no estado do Maranhão, principalmente por ter sido um berço da produção 

algodoeira e canavieira no período colonial a partir da mão de obra negra e indígena 

escravizadas, além dos desdobramentos das disputas políticas e econômicas no estado6. 

 
6Mais detalhes em “A questão agrária no Maranhão contemporâneo” - Laís Mourão e Alfredo Wagner, 1976. 
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  Ao longo do processo de transição entre o regime escravocrata e o regime 

assalariado - bastante problemático, diga-se de passagem - muitos ex-escravizados 

permaneceram nas propriedades em que trabalhavam prestando serviços a seus “senhores” no 

regime de meeiros. Neste, parte ou metade do que é produzido pelo camponês sem terra, é 

entregue ao que dizia ser o dono da terra onde fora feito o cultivo. Sendo então uma difícil 

realidade vivida pelos quilombolas de Charco durante muitos anos. 

A reivindicação da propriedade da terra pelo latifundiário Gentil Gomes Matos 

submeteu os quilombolas ao pagamento do foro para o cultivo em pequenas roças, que em 

muitos períodos não rendiam o suficiente para arcar com os custos do aforamento7. O atraso 

ou não pagamento do foro gerava o confisco de utensílios básicos para a reprodução social 

dos quilombolas (redes, panelas, ferramentas de trabalho, etc.). Além do aforamento, os 

quilombolas foram sendo expulsos de dentro do território, tendo então que construírem suas 

casas no povoado Santa Rita I, às margens da rodovia MA-014. Flaviano Pinto Mendes, líder 

 
7 O foro é uma espécie de aluguel da terra pago pelo camponês sem terra ao dito proprietário. Pode ser pago em 
dinheiro ou em produtos ou ambos. No caso das comunidades de Charco e Juçaral, o pagamento do foro poderia 
ser feito de acordo com a vontade do dito proprietário da terra sem aviso prévio. 
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quilombola de Charco à época, tentou uma primeira conversa com Gentil Gomes para que ele 

apresentasse o documento comprovando ser o proprietário da terra.  

Em 2008, foi fundada a Associação de Moradores do Povoado do Charco que acionou 

o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Olinda Nova do Maranhão para apoiar 

e mediar a situação das comunidades. Aguardaram até janeiro de 2009, porém os quilombolas 

de Charco não obtiveram resposta sobre qualquer documento que comprovasse a propriedade 

da terra pelo grileiro. A pressão do grileiro contra a comunidade quilombola levou ao 

acirramento do conflito que teve como consequência o assassinato do líder quilombola 

Flaviano Pinto Mendes em outubro de 2010. A partir desse momento do conflito, Zilmar Pinto 

Mendes, sobrinha de Flaviano e que ocupava a função de secretária da associação, assumiu a 

presidência da associação e continuou a luta do tio junto coma comunidade quilombola no 

território Charco/Juçaral. 

Em meio a essa situação, a Associação de Moradores do Povoado do Charco abriu 

uma solicitação no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para a 

desapropriação da área. Para burlar a legislação quilombola que garantir a titulação dos 

territórios quilombolas, o grileiro dividido o território em quatro fazendas (Noeli, São 

Joaquim, Juçaral e Santa Rita) e doado-lhes a seus filhos e netos, orientado por uma pessoa de 

dentro do órgão público. Em março de 2010, fora dado laudo favorável aos quilombolas. 

Entretanto, a demora no processo levou a ocupação da sede da superintendência do INCRA 

em São Luís, articulado pelo Movimento Quilombola do Maranhão (MOQUIBOM) em junho 

de 2015. Durante essa ocupação, dez quilombolas entraram em greve de fomeexigindodo 

governo federal o que está garantido no Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003 que: 

a) Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 
delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 
remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Como resultado dos dias de ocupação, o governo federal assinou o decreto de 

desapropriação do território quilombola Charco e certificou o território quilombola de Santa 

Rosa dos Pretos (Itapecuru-Mirim - MA). A partir desse momento um novo capítulo da luta 

do Charco estava sendo escrito, pois em certa medida havia a garantia do território e a 

reprodução social e material do quilombolas. 
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A relação do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Questões Agrárias da Universidade 

Federal do Maranhão (NERA/UFMA) com as comunidades de Charco e Juçaral foi construída 

nesses espaços de luta pelo território e, posteriormente, foi se consolidando através de projetos 

de extensão demandados pelas comunidades no sentido de auxiliar nas discussões sobre 

governança territorial e organização produtiva das mulheres, em um primeiro momento. Após 

a desapropriação do território quilombola, as comunidades sentiram-se mais seguras para 

avançar nas atividades produtivas e na busca por recursos financeiros por meio de editais de 

organizações sociais, sem esquecer em momento algum a disputa pelo acesso a políticas 

públicas específicas ou não. 

Das conquistas de Charco podemos elencar a casa de beneficiamento de azeite de 

coco babaçu através do edital Fundo Babaçu do Movimento Interestadual de Quebradeiras de 

Coco Babaçu – MIQCB, o trabalho de horticultura desenvolvido pela juventude da 

comunidade Charco, a construção de uma escola de ensino fundamental (até a finalização 

deste artigo ainda não havia sido concluída), a retomada do território para além dessa produção 

– a comunidade Charco foi expulsa e alojado-se no povoado vizinho, mas agora tem retornado 

e construído casas residenciais, casa de farinha, tem feito roças, açudes etc. Ou seja, a garantia 

do território produz a segurança de reproduzir-se social, material e culturalmente.  

 

2.1 A construção de material didático 

Inicialmente havia a demanda da comunidade pela produção de uma cartilha sobre a 

luta pelo território do Charco, aliado a isso a necessidade de sistematizar as informações 

coletadas nos cinco anos de pesquisa e extensão desenvolvidas no território. Porém, ao 

decorrer do trabalho de sistematização, vimos o potencial do acervo que tínhamos no sentido 

de ser um meio de difusão da luta pelo território de uma comunidade quilombola maranhense 

que pode vir a ser um ponto de força para outras comunidades que tem enfrentado muita 

dificuldade, inclusive no contexto político em que estamos. 

Além disso, pensar para dentro do próprio território como uma possibilidade muito 

importante de fortalecimento da identidade e da história através da memória que, conforme 

Bosi (2003 p. ) 

é um instrumento precioso se desejamos construir a crônica do cotidiano, mas ela 
sempre corre o risco de cair numa ideologia do cotidiano como se esta fosse o avesso 
oculto da história, visto que as fontes bibliográficas ou testemunhas orais são 
fundamentais para reconstruir um passado que está vivo só na mente de algumas 
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pessoas e por meio da memória que poderá se registrar períodos e fatos marcantes 
de lugares ou de pessoas dentre outros assuntos que ainda não foram escritos. 

Sendo, portanto, uma ferramenta importante para lembrar que a luta não se encerra 

com a desapropriação do território ou com a conquista de uma política pública. A luta é 

contínua e sempre aparecerão situações que é preciso estarmosunidos e conscientes de quem 

somos. Para tanto, a educação exerce um papel fundamental nesse processo e por isso a 

necessidade da construção de um material didático a partir da categoria território.  

Para tanto, pleiteamos o edital nº 038/2017 – Estágio Nacional da Fundação de 

Amparo a Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Maranhão – FAPEMA que 

oportunizou o intercâmbio das graduandas para o estado do Paraná durante um período de três 

meses. O estágio foi realizado na Universidade Federal do Paraná – UFPR setor Litoral 

orientado pela ProfªDrª Ângela MassumiKatuta, professora do curso de licenciatura em 

geografia. Nosso estágio desenvolveu-se em duas vias: aprimoramento das técnicas de 

cartografia social e autocartografia, e produção de materiais didáticos em geografia que 

possam servir tanto para a educação básica quanto para a formação de professores e 

professoras.O estágio passou por cinco etapas: 

- Seleção de dados primários e secundários; 

- Produção de mapas que auxiliassemna leitura das transformações ocorridas no 

território a partir da história de luta e do conflito; 

- Construção de uma narrativa que conseguisse contemplar toda a diversidade de 

elementos do território; 

- Elaboração de atividades e propostas pedagógicas que possam ser utilizadas na 

escola; e 

- Levantamento de materiais audiovisuais, digitais e bibliográficos indicados para 

ampliar as possibilidades de ensino-aprendizagem. 

A primeira versão do material está organizada em quarenta páginas dividida 

em sete sessões, como explicaremos abaixo. 

1. Giro pela Baixada Maranhense 

Esta sessão é uma forma de contextualizar os leitores ao campo de disputa 

socioterritorial que é a Baixada Maranhense e trazer algumas informações abrindo 

possibilidades de aprofundamento posteriores.Muito embora seja um material com um 

público-alvo muito específico, tentamos deixar pontas para puxar outras questões, como a 
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indígena em outro momento ou que sirvam para auxiliar outras pessoas que tenham interesse 

nas temáticas abordadas. 

2. Por uma releitura do território e do conflito 

A leitura do território e dos modos de existência a partir do reordenamento territorial 

dado pelo conflito é o eixo principal desta sessão. Aqui é possível observar o contraste entre 

os modos de vida quilombolas nos territórios e a lógica capitalista de produção do espaço. 

3. Pisa ligeiro, pisa ligeiro quem não pode com o quilombo não assanha seus guerreiros 

e suas guerreiras 

Neste ponto discorremos a perda irreparável de uma liderança quilombola e o levante 

de toda a comunidade do território de Charco contra a opressão territorial, bemcomo a força 

da organização política das comunidades quilombolas maranhenses que vivem a mesma 

realidade de Charco. 

4. Pós-certificação e a autogestão desenvolvida pelas comunidades 

“Retomamos o território, o que fazer?” Esse é um questionamento muito comum e 

importante para as comunidades, pois não significa que os grupos não saibam o que fazer com 

o território, mas diz muito mais sobre o como fazer e sobre a preocupação que se tem sobre 

os impactos das ações sobre os modos de existência. No caso de Charco, o acompanhamento 

de entidades como Comissão Pastoral da Terra, Movimento de Quebradeiras de Coco Babaçu 

e o NERA foi importante para auxiliar nesse processo de fortalecimento das comunidades. 

5. A riqueza do Território Quilombola Charco 

A sessão 5 é muito mais sobre a diversidade produtiva e cultural do quilombo Charco. 

Aqui é retratado sobre a religiosidade, festividades e toda a riqueza material e simbólica do 

território. 

6. O que é um conflito? O que fazer? 

Essa sessão traz informações de forma bastante didática sobre o que é um conflito, 

como reconhecer uma situação de conflito, o que fazer e a quem ou quais organizações os 

grupos podem recorrer.  

7. Propostas pedagógicas e referenciais complementares disponíveis 

As propostas pedagógicas presentes na sessão 7 estão organizadas a partir das 

seguintes categorias: Identidade, território, trabalho, cultura, memória e resistência. Assim 

como a sugestão de referenciais complementares disponíveis em audiovisual, digitais e 

bibliografias. 
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3. Considerações Finais 

Esse artigo vem com o intuito de apresentar uma experiência de produção de material 

didático baseado na educação popular, compreendido comoum elemento importante para a 

memória do território, para a aproximação dos sujeitos das suas consciências eque contribui no 

fortalecimento das identidades, implicando no fortalecimento da autonomia territorial. 

Portanto, reforçamos que o debate acerca do território e as transformações pelas quais ele é 

submetido, precisam estar dentro do contexto da educação escolar quilombola e ser a categoria 

fundante dos materiais didáticos. 

Também é necessário ressoar essa experiência tendo em vista que o contexto político 

é de desmonte do Estado, iniciando pelas políticas sociais e educacionais que possibilitam a 

educação pública, gratuita e de qualidade. Dentro da luta pela garantia dos modos de existência, 

a questão da educação tem mostrando-se uma pauta permanente seja pela exigência de escolas 

dentro dos territórios ou pela manutenção e garantia desse direito básico e fundamental. 
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O CONHECIMENTO GEOGRÁFICO EM ESCOLAS CAMPONESAS E A 

CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO. 

 

Maria Michele da Costa Soares 

Resumo: 

 

O presente trabalho busca relatar a experiência vivida com o projeto de iniciação científica, que 

está dividido em três momentos, dois já concluídos e o terceiro em construção, trabalhamos 

com a temática do conhecimento geográfico em escolas do campo focando na convivência com 

o semiárido, pois vemos que o estudo do Nordeste brasileiro se faz necessário para o melhor 

entendimento da região e também para a desconstrução de estereótipos que são atrelados ao 

sertão nordestino. Como parte da pesquisa sobre Geografia e Escolas camponesas, optamos no 

corrente ano por trabalhar leituras sobre a região semi-árida brasileira em cinco livros didáticos: 

BOLIGIAN, Levon; MARTINEZ, Rogério; GARCIA, Wanessa; ALVES, Andressa. Geografia 

Espaço e Vivência, 7º ano. 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015- LUCCI, Elian Alabi. BRANCO, 

Anselmo Lazaro. Geografia Homem & Espaço.7º ano. Editora Saraiva- São Paulo, 2015- 

GARCIA Hélio; MORAES Paulo Roberto Integralis Geografia, 7º Ano / 1. Ed. – São Paulo: 

IBEP, 2015- MAGALHÃES, Cláudia et al. Projeto Apoema Geografia 7. 2ª ed. São Paulo: 

Editora do Brasil, 2015, 319 p. do 7º ano do ensino fundamental, aprovados pelo Plano Nacional 

do Livro Didático (PNLD) de 2015. A escolha da temática está relacionada a necessidade de se 

construir um referêncial teórico e metodológico da disciplina de Geografia no diálogo com 

escolas contextualizadas no Sertão semiárido. Nesse contexto, para levar em consideração a 

realidade dos educandos, cabe a Geografia analisar quais as leituras sobre Nordeste/sertão 

identificadas no principal recurso didático presente nas escolas do campo e consequentemente 

qual a visão dos alunos sobe o que é sertão? Existe um sentimento de pertencimento? Na 

primeira fase do trabalho foram realizadas reuniões quinzenais nas quais analisávamos os livros 

didáticos e discutíamos textos científicos relacionados ao tema proposto, após a análise dos 

livros e construção de proposta da primeira intervenção na escola, a segunda parte do projeto 

foi voltada para a aplicação do que já havia sido estudado, foi feito um contato com a direção 
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da escola e com a professora de Geografia da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Raimundo Facó do município de Aracoiaba, para que a aplicação da oficina fosse realizada em 

conjunto, a aplicação se deu em três dias, um em cada semana, do final do mês maio e de início 

do mês de abril de 2019. O primeiro dia de oficina foi teórico, pois era o primeiro momento de 

aproximação dos alunos com o tema, então as leituras realizadas anteriormente deram suporte 

para que o livro didático Geografia Espaço e Vivência, 7º ano. 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015 

fosse um complemento da aula. No final desse dia foi proposto um trabalho de pesquisa para 

os educandos. O segundo dia foi de apresentação da pesquisa dos alunos e no terceiro e último 

dia foi confeccionado um mural com as informações e produções dos alunos como poemas e 

desenhos. Os alunos aproveitaram muito dos conteúdos abordados em sala de aula, isso ficou 

claro com as suas produções para o mural, também julgaram ser importante o estudo mais 

aprofundado do sertão para quebra de estereótipos, a professora também participou bastante das 

atividades e mostrou interesse como o tema e destacou a importância que teve a construção 

desse material para os alunos de uma escola localizada no sertão. Na terceira fase do projeto e 

como segunda proposta de intervenção na escola os alunos terão uma tarde de oficina de 

fotografia, para que eles possam montar uma exposição com fotografias autorais que revelem 

o sentimento de pertencimento e o olhar deles sobre o sertão, para que possam apresentar não 

somente para a escola mas também para a comunidade. BOLIGIAN, Levon; MARTINEZ, 

Rogério; GARCIA, Wanessa; ALVES, Andressa. Geografia Espaço e Vivência, 7º ano. 5ª 

Ed.São Paulo: Saraiva, 2015.GARCIA,Helio; MORAES, Paulo Roberto. Integralis Geografia, 

7º Ano / -1. Ed. – São Paulo: IBEP, 2015 LUCCI, Elian Alabi. BRANCO, Anselmo Lazaro. 

Geografia Homem & Espaço.7º ano. Editora Saraiva- São Paulo, 2015.MAGALHÃES, Cláudia 

et al. Projeto Apoema Geografia 7. 2ª ed. São Paulo : Editora do Brasil, 2015, 319 

p.TORREZANI, Neiva Camargo. Nordeste – Sertão – Semiarido do livro: Vontade de Saber 

Geografia, 7º ano/ -2. Ed.- São Paulo: FTD,2015.MORAES, Antonio Carlos Robert. O sentido 

formativo da Geografia. Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. 

SOUZA, Marcos José Nogueira. Panorama da geografia brasileira: A problemática Ambiental: 

Cenários para o Bioma da Caatinga do Nordeste do Brasil. Anablume. São Paulo. 2006.pág. 

119-136.SANTOS, Ricardo Menezes; JUNIOR, Manoel Pedro de Oliveira. O ensino sobre o 

campo: Do conceito de sertão à sua concepção nos livros didáticos de geografia para o ensino 

médio. Artigo. MORAES, Antonio Carlos Robert. O Sertão Um “outro” olhar geográfico. 
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Revista da rede brasileira de História da Geografia e Geografia histórica.2012.FLORES, 

Simone da Silva; TONINI, Ivaine Maria. Das fábulas, perversidades e outras possibilidades: a 

globalização nos livros didáticos de geografia. Revista de Estudos e Pesquisas em Ensino de 

Geografia. Florianópolis. 2014.SAQUET, Marcos Aurelelio. O território no ensino-

aprendizagem de geografia. Artigo. Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 2013. 
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O SISTEMA AGROFLORESTAL DO CB/UFPE E SUAS RELAÇÕES COM O 
AMBIENTE UNIVERSITÁRIO 

Gustavo Gomes Barbosa1 
Thiago Breno de Medeiros Carmo 2 

Introdução  
 

Os Sistemas Agroflorestais (SAFs) são, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), sistemas de produção baseados na sucessão ecológica, nos quais 

a prática da agricultura é conciliada com árvores nativas e exóticas, seguindo uma organização 

espacial e temporal, criando ambientes similares aos ecossistemas naturais, havendo grande 

diversidade de espécies dentro desses complexos. Geralmente, os SAFs são utilizados em áreas 

rurais, a fim de auxiliar no processo de produção, tendo em vista os fatores benéficos do sistema. 

Castro et al., 2009, afirmam que: 

 
Característica importante dos SAFs é a utilização de uma grande diversidade de 
plantas, manejadas para atender às necessidades vitais da comunidade, isto é, 
alimentação, saúde (uso de plantas medicinais), confecção de vestuário, construção 
de casas e abrigos, assim como manufatura de diversos objetos de uso comum, que 
incluem sistemas indígenas, cultivo itinerante ou migratório [...]. 
 

Criado no ano de 2009, o SAF da UFPE possui uma área de mais de 500m2, e atualmente 

é intitulado como “Projeto Agroecologia Estudos e Práticas”. Silva (2015) relata que: 

 
O início das atividades que posteriormente se tornariam o projeto, começou em 
meados de 2009, como Jardim Didático Agroflorestal (JDA), [...]. Em julho de 2010, 
o grupo de alunos que trabalhava com práticas permaculturais no JDA, conseguiu 
junto a prefeitura do campus da UFPE a permissão de implementar uma Agrofloresta 
na área externa próxima ao CCB. Desde então, o grupo se fortaleceu, tornando-se o 
Coletivo Autônomo Guazuma, o qual mantém até o presente momento, o manejo do 
SAF através de mutirões agroflorestais e envolve a temática agrária dentro da UFPE. 
[...]. 
 

Silva (2015) afirma que o projeto que se desenvolve na UFPE, funciona como 

verdadeiro laboratório “possibilitando a experiência empírica de manejo de agroecossistemas, 

a aplicação de conhecimentos teóricos, bem como o protagonismo estudantil, dentro da 

perspectiva da pedagogia da autonomia”. Esse espaço conta com uma área similar a uma mata 

 
1 Universidade Federal de Pernambuco, gustavo-barbozza@hotmail.com 
2 Universidade Federal de Pernambuco, professorthiagobreno@gmail.com 
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nativa, além de espaços de convivência, como a cozinha comunitária e uma praça. O SAF 

trabalha na perspectiva da cooperação e da relação, tanto nas práticas de agricultura, como nas 

relações interpessoais – assunto que será abordado mais adiante nesse trabalho. Essa forma de 

funcionamento traz ensinamentos que vão além da Biologia, Ecologia, Agroecologia, entre 

outros, e abrange as relações humanas. De contra partida, o ambiente universitário, no qual o 

SAF está inserido, se mostra como um espaço de opressão, baseado no sistema utilitarista, no 

qual as casas e construções precisam desempenhar o papel de abrigar pessoas, possibilitar 

pontos de discussões e propiciar os ambientes de estudo, os quais são ambientes, também, de 

isolamento. Levando em consideração que “[...] a arte da política consiste precisamente em 

atuar sobre os interesses individuais, criando mecanismos que os façam convergir para o bem 

público.” (CORREA, 2012). A mesma autora nos ajuda a compreender o utilitarismo 

institucional no seguinte trecho: 

 
Na definição das relações entre o Estado e os indivíduos oferecida pelos utilitaristas 
pode-se então perceber o modo como elementos descritivos da teoria adquirem sua 
força normativa. A pedagogia utilitária, em sentido amplo, é fundamentalmente 
“didática e autoritária” (LIVELY e REES, 1978, p. 47), e o é como consequência 
necessária de suas suposições quanto à natureza humana. (CORREA, 2012). 
 

Já o SAF trabalha numa perspectiva totalmente diferente, baseado numa racionalidade 

ambiental, que possui uma concepção integradora. Enquanto a estrutura universitária foi 

construída e pensada para ser um sistema de desconexão, isolamento e rivalidade, o sistema 

agroflorestal propõe uma estrutura de cooperação e crescimento conjunto.   

 Tendo em vista a proposta e forma de funcionamento dos SAFs, que é baseada em 

princípios da racionalidade ambiental, seria viável a existência desse espaço dentro do sistema 

utilitarista, no qual se fundamenta o complexo universitário? O SAF da UFPE está integrado 

ao ambiente universitário, ou apenas ocupa um espaço no campus, sem relações com a 

academia? As respostas para essas indagações é o que se busca encontrar através desse trabalho.

 Em virtude dos fatores mencionados, mostra-se de suma importância um estudo sobre a 

existência do Sistema Agroflorestal no espaço acadêmico, que por apresentar características e 

racionalidades diferentes do sistema empregado pela universidade, a qual incentiva a produção 

de conhecimentos aos quais a comunidade externa não tem acesso, além de fazer com que os 

pesquisadores se desgastem fisicamente e emocionalmente nesse processo, ela ainda provoca 
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certos tipos de conflitos. Por esses e outros motivos, entende-se a relevância de analisar de qual 

forma a racionalidade do SAF pode influenciar o ambiente universitário. 

 
A racionalidade ambiental 

 
Enrique Zimmermann Leff, Doutor em Economia do Desenvolvimento, em seus estudos 

abordou uma análise da evolução da sociedade e da atual crise civilizatória, colocando-a como 

uma consequência da racionalidade econômica e tecnológica dominante no capitalismo. É a 

partir da década de 1960 que a crise ambiental se manifesta, emergindo daí a necessidade de 

mudanças efetivas na sociedade, com valorização da diversidade étnica e cultural da espécie 

humana e o fomento da valorização de diferentes formas de manejo produtivo da 

biodiversidade.      

Assim, Leff propõe a construção de uma racionalidade e de um saber ambiental, através 

do diálogo de saberes como forma de minimizar os problemas do meio ambiente e dedicar 

maior atenção para a educação ambiental, produzindo e difundindo um material bibliográfico 

que possui um valor inestimável para a consolidação de estratégias de pesquisa e de mudanças 

nas posturas, que ainda se manifestam nos diferentes ambientes sociais. A construção de uma 

racionalidade ambiental implica na readequação de conceitos e métodos das ciências e dos 

campos disciplinares do saber, de valores e de crenças sociais (SCHORR, ROGERIO & 

CENCI, 2015).      

Tais transformações ideológicas e epistêmicas não são efeitos traçáveis a partir do 

posicionamento de diferentes classes sociais, mas implicam na análise de processos complexos 

que colocam em jogo os interesses de diferentes grupos de poder em relação à apropriação dos 

recursos naturais, interesses institucionais de uma administração pública setorizada e interesses 

disciplinares associados à identificação e à apropriação de um saber dentro do qual se 

desenvolvem as carreiras científicas e profissionais. Neste sentido, é possível propor que a 

emergência do saber ambiental, abre uma nova perspectiva para a sociologia do conhecimento.  

Considerando que o meio ambiente não é, inicialmente, um resultado da ação humana, 

mas, com o passar do tempo torna-se tal, por fazer parte dessas relações, usar ou preservar 

algum bioma torna reconhecidos os ecossistemas pela sociedade. A racionalidade ambiental 

traz, para a sociedade, a necessidade de preservar e de recuperar determinados locais (Spaniol 
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et al., 2013; LEFF, 2002). Schorr et al. (2015 apud Leff, 2002, p. 191) afirma que, “a crise 

ambiental é a crise do nosso tempo. O risco ecológico questiona o conhecimento do mundo”.  

Assim, sua proposta base é a construção de um novo paradigma, embasado em uma 

consciência coletiva de mudança de atitudes e ações efetivas que alterem o panorama atual. 

Diante deste cenário, a educação ambiental torna-se estratégia para a formação de indivíduos 

mais conscientes, solidários e sustentáveis. Considerando-a como ponto de partida para o 

intento de promover a consciência do uso racional da propriedade rural é a educação 

transformadora, a qual vislumbra a construção de indivíduos como sujeitos ativos e 

protagonistas do processo em questão (FREIRE, 2001). 

Nesse sentido, a educação ambiental assume a sua parte no enfrentamento dessa crise 

assumindo o compromisso com mudanças de valores, comportamentos, sentimentos e atitudes, 

que deve se realizar junto à totalidade dos habitantes de cada base territorial, de forma 

permanente, continuada e para todos. Uma educação que se propõe a desenvolver processos 

continuados que possibilitem o respeito à diversidade biológica, cultural, étnica, juntamente 

com o fortalecimento da resistência da sociedade a um modelo devastador das relações de seres 

humanos entre si e destes com o meio ambiente (SORRENTINO e TRAJBER, 2007). 

 O saber é um processo de revalorização das identidades culturais, vez que reconhece a 

identidade de cada povo, igualmente sua cosmologia e o seu saber tradicional, inclusive como 

partes de sua cultura. Ele ressalta, por um lado, a questão da diversidade cultural no 

conhecimento da realidade, e, por outro, o problema da apropriação de conhecimentos e de 

saberes que é realizada dentro de ordens culturais e etnias diversas (LEFF, 2004). 

 O pensamento ambiental abre a transição para um novo mundo e a racionalidade 

ambiental busca um horizonte capaz de fundar um mundo novo, onde várias culturas diversas 

possam coabitar com a natureza, preservando sua individualidade e suas diferenças, suas 

linguagens e suas práticas sociais, como fizeram em todo o decorrer da história da humanidade 

(SCHORR, ROGERIO & CENCI, 2015). 

 
Serviços ecológicos das áreas verdes 
 

As áreas verdes são importantes para a qualidade ambiental das cidades, já que assumem 

um papel de equilíbrio entre o espaço modificado para o assentamento urbano e o meio 

ambiente. São consideradas como um indicador na avaliação da qualidade ambiental urbana, 
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pois esses espaços livres públicos obrigatórios por lei, quando não são efetivados, interferem 

na qualidade do ambiente. A falta de arborização, por exemplo, pode trazer desconforto térmico 

e possíveis alterações no microclima, e como essas áreas também assumem papel de lazer e 

recreação para a população, a falta delas pode interferir na qualidade de vida desta. 

 Os problemas relacionados ao meio ambiente têm sido observados com mais intensidade 

nas cidades, portanto, os estudos relacionados com a qualidade do ambiente urbano podem 

contribuir para melhorar o planejamento a partir da geração de políticas capazes de tornar o uso 

e a ocupação do solo nas cidades menos impactantes ao meio ambiente e, melhorar a qualidade 

de vida da população, que necessita de um ambiente ecologicamente equilibrado. 

 As áreas verdes assumem um papel muito importante nas cidades no que se refere à 

qualidade do ambiente, pois servem de equilíbrio entre a vida urbana e o meio ambiente quando 

esses espaços são utilizados e preservados para este fim. Além disso, deveriam ser destinadas 

à recreação e ao lazer da população (AMORIM, 2001).    

A contribuição das árvores ou áreas verdes para a proteção da saúde nas cidades deve-

se a dois fatores principais, o equilíbrio do microclima e a purificação do ar. O equilíbrio do 

microclima: a presença de áreas verdes traz uma considerável melhoria e estabilidade 

microclimática devido a diversos aspectos, como a redução do calor e da insolação direta, a 

diminuição da velocidade dos ventos e a ampliação da umidade do ar. A diferença de 

temperatura entre regiões arborizadas e áridas numa mesma cidade pode chegar a mais de 4ºC.

 Há evidências de que a proximidade às áreas verdes traz outros inúmeros benefícios 

físicos, psicológicos e mentais à saúde, como o próprio convívio social dessas pessoas nessas 

áreas, como praças, e a prática de exercícios físicos. Estudos relatam ainda ganhos como a 

melhora das funções cognitivas, diminuição da depressão, demência e doença Alzheimer, alívio 

de estresse, melhora do sono, redução da pressão arterial, diabetes, doença cardiovascular e 

derrame cerebral, além da melhoria da função do sistema imunológico e suscetibilidade a 

doenças.       

Vários autores citam os benefícios que a vegetação pode trazer ao ser humano, como: 

estabilização de superfícies por meio da fixação do solo pelas raízes das plantas; obstáculo 

contra vento; proteção da qualidade da água, pois impede que substâncias poluentes escorram 

para os rios; filtração do ar, diminuindo a poeira em suspensão; equilíbrio do índice de umidade 

no ar; redução do barulho; proteção das nascentes e dos mananciais; abrigo à fauna; organização 
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e composição de espaços no desenvolvimento das atividades humanas; é um elemento de 

valorização visual e ornamental; estabilização da temperatura do ar; segurança das calçadas 

como 24 acompanhamento viário; contato com a natureza colaborando com a saúde psíquica 

do homem; recreação; contraste de texturas, mistérios e riquezas de detalhes; árvores decíduas 

lembrariam ao homem as mudanças de estação; quebra da monotonia das cidades, cores 

relaxantes, renovação espiritual; consumo de vegetais e frutas frescas; estabelecimento de uma 

escala intermediária entre a humana e a construída; caracterização e sinalização de espaços, 

evocando sua história. (NUCCI, 2008). 

 
A estrutura física da universidade e a saúde mental dos universitários 
 

As exigências e demandas da vida universitária evidenciam que o estudante 

universitário, desde o seu ingresso na instituição, deve apresentar recursos cognitivos e 

emocionais complexos para o manejo das demandas desse novo ambiente. O estudante 

universitário, particularmente o da área de saúde, durante suas atividades nos cenários de 

práticas, torna-se “cuidador” precoce e, por vezes, depositório de angústias, dores e anseios de 

familiares e pacientes (AGUIAR, VIEIRA & NÓBREGA, 2009; CHERNOMAS & SHAPIRO, 

2013; EISENBERG, GOLLUST, GOLBERNSTEIN, & HEFNER, 2007). 

Considerando as elevadas expectativas, as demandas inerentes ao mercado de trabalho 

e as aspirações pelo seu futuro profissional e pessoal, comumente se encontram como resultante 

a uma alta prevalência de problemas psicoafetivos, por vezes desconhecidos. Tal 

desconhecimento pode levar à desvalorização de determinados sintomas ou mesmo a 

tratamento equivocado. Exemplos claros dessa problemática envolvem a identificação tardia e 

o tratamento inadequado da depressão e da ansiedade (BREEDLOVE & SCHORFHEIDE, 

2001), consumo e dependência de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas (BOTTI, LIMA, & 

SIMÕES, 2010; PRINCE, CAREY, & MAISTO, 2013), alimentação inadequada, inatividade 

física (SOUSA, JOSÉ, & BARBOSA, 2013), bem como outros sintomas que são 

desvalorizados, muito embora devam ser reconhecidos e associados a condutas negativas à 

saúde. Días e Gómez (2007) consideram que o ambiente acadêmico pode ser estressante, 

quando não há condições e normas adequadas que permitam o desenvolvimento saudável da 

socialização e incentivo, a comunicação de alunos com professores, pais, famílias, sociedade e 

a suas relações ambientais.          
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Segundo o referencial da Psicologia Ambiental, a apropriação ou não de um ambiente 

pelas pessoas (construção da identidade de lugar - um estado de reconhecimento de um cenário 

específico, com o qual um indivíduo relaciona valores, significados e sentimentos, através da 

qual o homem reivindica a satisfação de suas necessidades biológicas, psicológicas, sociais e 

culturais, reforça sua identidade pessoal e adquire a sensação de pertencimento ao meio), e o 

consequente controle deste ambiente, é um fator determinante de saúde ou de seu 

comprometimento (KUHNEN et al., 2010).  

O aprofundamento do entendimento e a sistematização dos diferentes aspectos de 

determinado ambiente podem levar a uma compreensão mais aprofundada sobre a interação do 

ser humano com ele, auxiliando no conhecimento de como organizá-lo de forma saudável. O 

modelo de atenção integral à saúde, correlacionado com a formação e a pesquisa em saúde 

pública, fornece pressupostos para se pensar em estratégias de elaboração de investigações dos 

processos existentes nas interações humano - espaciais presentes nas relações de trabalho, no 

atendimento ao público ou na execução de políticas públicas referentes a esta atenção 

(ACCORSI, 2015).      

O estabelecimento de uma relação saudável com o meio construído passa pelo equilíbrio 

de adequação do espaço às necessidades individuais do usuário. É possível que um adoecimento 

se estabeleça quando, além de não ser possível uma construção da identidade de lugar pelas 

pessoas, ocorram dificuldades no processo de enfrentamento com o ambiente. Essas 

dificuldades podem produzir reações de estresse psicológico, físicas e de conduta. (KUHNEN 

et al., 2010).        

Residir em localidade distante do núcleo afetivo de origem tem sido apontado como 

importante variável no processo de investigação da saúde mental do estudante universitário. 

Nessa perspectiva, Fioravantier et al (2005) identificaram que um número significativo de 

universitários, oriundos de localidades diferentes da região de localização da instituição de 

ensino, se considerou estressado (89,29%). Nesse sentido, o relatório do FONAPRACE (2011) 

revelou que 43% dos estudantes das universidades federais queixam-se de dificuldades de 

adaptação a novas situações, incluindo adaptação à cidade e à moradia ou separação da família, 

não havendo diferenças significativas entre as regiões. 

É importante pontuar que o estresse crônico pode conduzir ao desenvolvimento de uma 

síndrome definida como uma experiência de esgotamento, decepção e exaustão física e 
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emocional, manifestada por profissionais "normais", que não apresentam nenhum quadro 

psicopatológico antes de seu surgimento. A síndrome foi nomeada de Burnoutpor apontar para 

a redução da afetividade e do desempenho no trabalho, sendo acompanhada de atitudes 

negativistas e hostis (SCHAUFELI & BUUNK, 2003). Trata-se de uma resposta emocional aos 

estressores crônicos que podem surgir ao longo da vida (MASLACH, SCHAUFELI, & 

LEITER, 2001).       

Entre as características de personalidade que favorecem o desenvolvimento 

do Burnoutpor destacam-se a motivação, o entusiasmo, a dedicação ao trabalho e a tendência 

ao perfeccionismo (SQUIRES & LIVESLEY, 1984). Seu significado vem sofrendo 

modificações, e atualmente o termo não mais se limita ao contexto laboral, estando 

o Burnoutpor presente na exaustão no emprego das faculdades mentais e físicas no início da 

carreira entre os estudantes, antes mesmo da formação acadêmica.    

Ainda em relação à exposição crônica ao estresse, Maroco e Tecedeiro (2009) alertam 

que o Burnoutpor retrata um sofrimento emocional manifestado por meio de diversos sinais 

psicossociais e reforçam a vulnerabilidade da população estudantil ao desenvolvimento de 

sintomas indicadores de Burnoutpor. Corroborando com essa ideia, Monzón (2007) enfatiza 

que a falta de controle sobre um ambiente potencialmente gerador de estresse, repercute no 

fracasso acadêmico. 

.  
 

Metodologia 
 
Para a construção das fundamentações metodológicas e científicas do presente trabalho, 

foram realizadas investigações de cunho descritivo e exploratório, que somadas a análises 

bibliográficas pertinentes ao viés aqui estudado, incorporou o conhecimento de autores como: 

Buunk, Freire, Leef e Schaufeli, aos resultados duma análise descritiva. Isto por intermédio 

duma entrevista a uma aluna que compreende o perfil do objeto aqui estudado.  

 Quanto a natureza das análises, foi realizado no Centro de Biociências (CB) da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Várzea – PE, onde se localiza SAF-CB, no dia 

02, de maio de 2019. A obtenção de dados se deu por intermédio duma entrevista direcionada 

a uma aluna do curso de ciências biológicas e frequentadora do SAF, tais respostas somaram-

se as interpretações dos autores quanto as possibilidades de diálogos eficazes entre as 
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complexidades do ambiente universitário, e a integração dos alunos a um ambiente relações 

interpessoais. 

  
Resultados 

 
Por meio de entrevista (Entrevista I) e através da observação in loco, constatou-se que 

o SAF/UFPE (Figura 01) possui 1 pracinha (Figura 02-Imagem B), empregada para o descanso 

e reuniões dos administradores, 2 sementeiras em processo de finalização, 2 áreas de plantio de 

alimentos orgânicos,  1 lago ainda em processo de construção(baseado na coleta da água da 

chuva) e 1 cozinha colaborativa (Figura 02-Imagem C), a qual, além de ser utilizada para a 

produção de alimentos, é também aproveitada para a realização de oficinas e sessões de Reiki, 

que de acordo com FREITAG, ANDRADE e BADKE (2015, p.347) “é uma prática espiritual 

com as dimensões baseadas na matéria e no espírito, caracterizada pela imposição das mãos 

com o objetivo de restabelecer o equilíbrio do corpo”. 

 
Figura 01: Mapa de localização do SAF-CB/UFPE. 

 

Fonte: Umberto de Oliveira (2018). 
 

Os principais fatores identificados foram: o processo de expansão estrutural da 

universidade, o que ocasionou numa perda de 50% da área existente do SAF-CB. Esse fator de 
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expansão está ocorrendo ao longo de toda área observada neste estudo. Evidencia-se que a 

ampliação da UFPE, tem avançado, sobretudo, em direção aos meios naturais, provocando toda 

uma ordem de desequilíbrios e consequentemente a ausência de áreas ambientais, como as que 

estão presentes no SAF. Além do processo de expansão da UFPE, a dinâmica dos recursos 

fornecidos pela universidade para a manutenção do espaço tem agravado tal quadro, visto que 

o SAF por ser um projeto de extensão funciona a partir de verba governamental, a qual não é 

suficiente para arcar com todas as despesas. O que acarreta na busca de outros meios de 

financiamento para a sua manutenção como a realização de oficinas e cursos.   

 Outro problema eminente é a escassa divulgação do espaço, gerando um déficit de 

alunos quanto a sua visitação, que apesar de possuir redes sociais (Instagram, Facebook e Site), 

seu conhecimento restringe-se a poucos integrantes da UFPE e, também, a Escola Estadual 

Candido Duarte, escola beneficiada pela implantação do projeto. Outra adversidade encontrada 

é a falha de comunicação entre a universidade e o SAF. Durante nossa entrevista foi relatado o 

problema das decisões da UFPE serem executadas sem aviso prévio ao sistema, interferindo 

desde seu funcionamento até os trabalhos que estão sendo desenvolvidos no local.  

 Diante disso, a visita também permitiu observar o trabalho de uma das alunas do CB 

que está em desenvolvimento na área, cuja sua finalidade é para obtenção da conclusão de 

curso. Plantas catalogadas (figura 02-Imagem D) foram identificadas pelo ambiente, o que nos 

permite inferir que o SAF apresenta uma infinidade de formas de utilização. Levando-nos a 

cogitar que o sistema não está destinado a ocupar apenas um mero espaço na universidade.  

 
Figura 02: Imagem A – Entrada do Sistema Agroflorestal SAF-CB/UFPE; Imagem B – Pracinha do 

SAF-CB; Imagem C – Cozinha colaborativa do SAF-CB; Imagem D - Plantas datilografadas do SAF-
CB. 
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Fonte: autores (2019). 

 
Conclusão  

Conclui-se, portanto, que a existência do Sistema Agroflorestal é necessária e de suma 

importância para o âmbito acadêmico. Embora, não esteja isento das complexidades que a 

universidade lhe apresenta, como os problemas de expansão estrutural, financiamento, falhas 

de comunicação e divulgação, além de possíveis cortes orçamentários.   

 O SAF/CB é constituído ao ambiente universitário, tornando-se mais uma alternativa 

didática em matéria de educação e racionalidade ambiental, na medida em que a universidade 

praticamente “força” o aluno a produzir de forma metódica, sendo assim, também reproduzida, 

o sistema mostra-se como mais uma opção de sala de aula, a qual foge da normalidade que a 

universidade oferece, com suas salas fechadas e estruturadas, impossibilitando o contanto direto 

do aluno com o meio natural, fator esse que o SAF possibilita, visto que é considerado um 

ambiente vivo.       

Por fim, o presente estudo possibilitou a construção do conhecimento e a melhor 

compreensão da realidade estudada e, em face disto, evidenciou-se nos resultados a necessidade 

ululante de uma concepção ainda mais integradora entre alunos, comunidade e universidade, 

objetivando o crescimento conjunto.  
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E DIÁLOGOS DE SABERES:  
cartografando conflitos e resistências no Território Quilombola do Cumbe 

 

Camila Dutra dos Santos1 

Introdução 

Este trabalho apresentar resultados oriundos do Projeto de Extensão (2018-2019): “A 

vulnerabilidade socioambiental da Comunidade Quilombola do Cumbe frente às atividades de 

Carcinicultura e Energia Eólica”, realizado sob nossa coordenação e junto ao Grupo de Pesquisa 

e Articulação Campo, Terra e Território (NATERRA) e do Laboratório de Estudos do Campo, 

Natureza e Território (LECANTE) da Universidade Estadual do Ceará (UECE).  

Trata-se da apresentação da discussão e resultados dessa pesquisa extensionista que 

buscou caracterizar, analiticamente e cartograficamente, os conflitos e as resistências no 

Território Quilombola do Cumbe, com a chegada de empreendimentos capitalistas como a 

Carcinicultura e o Parque Eólico, que modificaram as dinâmicas sociais e naturais ali presentes, 

invisibilizando esse povo e configurando-se em injustiça ambiental (ACSERALD, 2010).  

O Território Quilombola do Cumbe, localiza-se na zona costeira do município de 

Aracati (Ceará), no litoral leste do estado, é formado em sua maioria por negros(as) e 

pescadores(as), onde muitos vivem dos sistemas ambientais ali presentes como o mangue, o rio 

e as dunas, bem como das lagoas interdunares para práticas de lazer e refúgio. Até os anos 1990 

predominava nesse território uma economia pautada nas atividades primárias como a pesca, 

agricultura e pecuária. Após as políticas públicas estaduais de incentivo à introdução da 

carcinicultura e dos parques eólicos no município de Aracati, foram redefinidas as atividades 

locais, as formas de produção e uso do solo, e com isso os conflitos socioambientais nos 

territórios foram surgindo.  

A vinda em 2008 de um parque eólico modificou completamente a vida da população 

local, a exemplo da perda do acesso às terras, áreas de lazer e trabalho, restringindo a livre 

passagem dos moradores, a poluição do ecossistema manguezal e dos rios, o desmatamento, o 

 
1 Professora Doutora do Curso de Geografia da Universidade Estadual do Ceará (UECE); Coordenadora do Grupo 
de Pesquisa e Articulação Campo, Terra e Território (NATERRA).  
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desmonte das dunas, o desvio do lençol freático etc. Apesar dos conflitos socioambientais, e 

também por causa deles, esse território é envolvido na luta e resistência frente às atividades 

econômicas da carcinicultura e da produção de energia eólica.  

A metodologia utilizada para execução do projeto envolveu levantamento 

bibliográfico e documental, reuniões, grupos de leituras e estudos, mapeamento colaborativo, 

realização de oficinas e seminários, rodas de conversa com os moradores. O uso dessa 

metodologia trouxe resultados de ordem qualitativa e quantitativa, estabelecendo o diálogo de 

saberes entre o campo e a Universidade através da extensão, caracterizando-se pela qualidade 

na formação de consciência e práxis crítica dos estudantes e docentes envolvidos no projeto. 

Através da realização de oficinas e seminários com as crianças, jovens e adultos do 

quilombo, o território do Cumbe foi inserido no processo de compreensão da realidade, frente 

às atividades de carcinicultura e produção de energia eólica que têm degradado esse ambiente. 

A organização de oficinas visou discutir a vulnerabilidade socioambiental do território e a 

percepção ambiental sobre os impactos dos empreendimentos capitalistas instalados. 

A pesquisa-extensão também contribuiu para o conjunto dos membros do laboratório 

e do grupo de pesquisa, pois todos os discentes estiveram diretamente envolvidos na prática de 

pesquisa em Geografia, aprendendo e/ou aperfeiçoando técnicas e metodologias científicas 

como elaboração de projeto de extensão, reuniões de pesquisa sobre o projeto, visitas de campo, 

planejamento, execução e avaliação das atividades de extensão, levantamento e seleção de 

bibliografias, entrevistas realizadas com os moradores, levantamento de dados primários e 

secundários, georeferenciamento do território, construção da cartografia social etc.  

Com relação à cartografia social, através deste projeto de extensão, produzimos três 

mapas socioambientais, produtos para ficar no território: 1) Caracterização geoambiental do 

Cumbe; 2) Conflitos socioambientais no Cumbe; 3) Resistências no Cumbe. Esses mapas foram 

entregues em mãos para serem expostos na Associação Quilombola do Cumbe e no Museu 

Comunitário, de modo a auxiliar os moradores no reconhecimento do seu território e na luta 

por direitos sociais.  

Além de proporcionar a aproximação da academia com um território que vive a 

injustiça ambiental, a execução do projeto trouxe vivências pautadas na coletividade e 

singularidade entre os estudantes e os moradores na troca de sabedorias e experiências entre os 

envolvidos. Os estudantes participaram das atividades formativas protagonizadas pela 
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Universidade e pelo(a)s moradores do Cumbe, e também protagonizaram a organização do 1º 

Seminário de Extensão do Cumbe: “Socializando Saberes do Mapeamento Colaborativo em 

Território Quilombola-Pesqueiro”, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2018, cuja programação 

contou com mesa-redonda, oficinas, vivências no território e socialização dos resultados do 

projeto com o território e parceiros, apresentação dos mapas elaborados, debate de temas 

associados ao projeto, vivências no território, avaliação do projeto finalizado e apontamentos 

de temas para os próximos projetos.  

Essa pesquisa extensionista contribuiu para a visibilidade dos problemas que o 

Território Quilombola do Cumbe sofre, devido ao racismo ambiental e institucional, perante os 

empreendimentos capitalistas instalados em seu território, bem como, para apresentar as formas 

de resistências comunitárias diante dessas problemáticas. 

 A extensão universitária, aliada à pesquisa acadêmica, aprofunda a relação entre a 

Universidade e a comunidade, firmando um diálogo de saberes científicos e populares, a partir 

de uma práxis universitária, de uma extensão popular, incluindo os sujeitos sociais do campo. 

A execução deste projeto ampliou, na equipe de pesquisadores, a concepção de educação como 

práxis transformadora; valorizou as habilidades dos discentes na elaboração de trabalhos para 

eventos científicos e de planos de oficinas pedagógicas, minicursos e seminários de extensão; 

e incentivou a prática da aprendizagem, de maneira integrada e interdisciplinar, vista no ensino-

pesquisa-extensão, mais especificamente, na Geografia Agrária. 

 

Extensão universitária e a Pedagogia do Território 

A universidade pública é, historicamente, um espaço de produção, sistematização e 

diálogo de conhecimentos, através dos três pilares que a sustentam: o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão. A extensão é uma das funções sociais da universidade, uma possibilidade do 

compartilhamento, com o público externo, do conhecimento adquirido na academia. É a 

articulação do conhecimento científico advindo do ensino e da pesquisa com as necessidades 

das comunidades. Através da extensão, ocorre uma interlocução das atividades acadêmicas de 

ensino e de pesquisa, através de processos ativos de formação. 

As práticas extensionistas têm como premissa o encontro entre os saberes acadêmicos 

e os saberes populares. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), o ensino 

superior deve desenvolver, além do ensino e da pesquisa, atividades de extensão respeitando os 
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requisitos estabelecidos por cada instituição. Na extensão podemos encontrar inúmeros 

exemplos experiências de popularização da ciência, que favorecem a construção de caminhos 

que podem contribuir no enfrentamento de problemas e questões sociais das comunidades 

envolvidas no projeto.  

As proposições metodológicas adotadas para a pesquisa desenvolvida estão vinculadas 

à Pedagogia do Território, um método de práxis acadêmica desenvolvido pelo grupo de 

pesquisa TRAMAS da Universidade Federal do Ceará – UFC (RIGOTTO, LEÃO E MELO, 

2018). 

A noção de Pedagogia do Território, modo como temos denominado nossa práxis 
acadêmica, vem sendo construída em reflexões e ações que se dão a partir dos 
encontros com os territórios com conflitos ambientais, nomeadamente com os 
movimentos sociais e com as comunidades que sofrem processos históricos de 
vulnerabilização, aprofundados pelas injustiças ambientais, parcela da sociedade com 
a qual nos relacionamos diretamente. (RIGOTTO, LEÃO E MELO, 2018. p. 369). 

 

Para realizamos a partilha de um saber dialogado com os sujeitos sociais, 

imprescindível o desenvolvimento das atividades da pesquisa extensionista, foi premente 

articular a Pedagogia do Território com o método da Investigação-Ação Participante (FALS 

BORDA, 2007), esta conjugação permitiu partirmos das demandas e dinâmicas do território de 

luta/resistência de vivência.  

Nossa pesquisa-extensionista, realizada em um território em contexto de conflito 

ambiental e territorial, exigiu-nos repensar os saberes e os propósitos da Universidade e nossos 

papéis enquanto cientistas. A relação teoria-prática foi permanentemente reavaliada pela 

equipe, no sentido de questionar também a própria relação sujeito-objeto. A objetificação que 

comumente é feita dos campos de análise, onde se trata os processos, ações e pessoas como 

objetos passíveis de investigação, afasta a Universidade da realidade em que o pesquisador(a) 

se depara. Instala-se uma relação de distanciamento, mas também de estranhamento entre os 

sujeitos do território de atuação e os acadêmicos.  

O desenvolvimento dos projetos de extensão deve considerar a ótica dos agentes 

protagonistas que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da pesquisa-

extensionista.  Nesse sentido, a metodologia utilizada fincou suas bases em algumas etapas 

para a construção da pesquisa, dentre elas: a) Levantamento e leitura bibliográfica; b) 

Hemeroteca;  c) Trabalho de Campo; d)Vivências nos territórios e participação em atos 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 15 – Projetos de Extensão Universitária, de Formação e de Produção de Materiais Didáticos e Audiovisuais no 
Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
7868 

 

políticos; e) Elaboração de questionários/formulários e aplicação; f) Tabulação e 

interpretação dos dados.  Todas as etapas da metodologia versaram de acordo com dois eixos 

de análise: i) Conflitos territoriais; ii) Organização das redes políticas territoriais de 

resistência (agentes). 

Território, conflitos e resistências 

Consideramos que o território apresenta, por si só, uma multidimensionalidade, isto 

é, em suas dimensões políticas, culturais e sociais. Saquet (2007, p. 69) destaca que:  

As diferentes dimensões são e estão relacionadas e, por isso, condicionam-se; são 
indissociáveis e o reconhecimento desta combinação e unidade se faz necessário para 
tentarmos superar os limites impostos por cada concepção feita isoladamente, o que 
remete a dicotomização na abordagem geográfica.  
 

 Para Raffestin (1993), o território é entendido por este autor como o espaço onde 

se estabelecem as relações necessárias para dar origem a uma territorialização, que seria uma 

apropriação, concreta ou abstrata, desse espaço pelos agentes que nele atuam.  

 Ainda de acordo com Saquet (2007, p. 69): 

O processo de territorialização é um movimento historicamente determinado; é um 
dos produtos socioespaciais do movimento e das contradições sociais, sob as forças 
econômicas, políticas e culturais, que determinam as diferentes territorialidades, no 
tempo e no espaço, as próprias des-territorialidades e as reterritorialidades. 
(SAQUET, 2007, p. 69) 

 

 Os sujeitos, as suas ações, combinados aos conhecimentos e práticas econômicas, 

políticas, sociais e culturais da sociedade que os comportam, constituem o território de acordo 

com suas intencionalidades e objetividades, amparadas por uma relação de poder. Essa relação 

de poder, normalmente, é associada ao poder do Estado. Sobre isto, Lacoste (1988, p. 22), nos 

diz que: 

[...] é preciso perceber que o "amenagement” do território não tem como único 
objetivo o de maximizar o lucro, mas também o de organizar estrategicamente o 
espaço econômico, social e político, de tal forma que o aparelho de Estado possa estar 
em condições de abafar os movimentos populares.  

 

 Isso nos remete à Souza (2006, p. 81), quando o mesmo diz que o território é 

fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder, 

demonstrando que a partir dos processos de territorialização, os territórios são construídos e 

desconstruídos seguindo diferentes escalas. 
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 Haesbaert e Porto-Gonçalves (2006) concebem o território numa perspectiva social, 

integrando as dimensões concreta (político-econômica) e simbólica (cultural-identitária). Neste 

sentido, os territórios são também construídos como lugar de abrigo, lugar dos diferentes povos 

que se identificam e se encontram. Corroborando com essa ideia, Fernandes (2005, p. 24) afirma 

que: 

O território é o espaço apropriado por uma determinada relação social que o produz e 
o mantém a partir de uma forma de poder. Os territórios são formados no espaço 
geográfico a partir de diferentes relações sociais. O território é uma fração do espaço 
geográfico e ou de outros espaços materiais ou imateriais. 

 

Consideramos que o conceito de território se traduz na apropriação do espaço pelos 

sujeitos que nele se reproduzem, como os camponeses e camponesas, indígenas, quilombolas, 

povos do mar e da floresta etc.; e na dominação pelos mais diferentes atores, empresas, 

instituições públicas ou privadas, por organizações nacionais ou internacionais, organizações 

governamentais ou não governamentais, etc., amparados ou não pelo poder do Estado.  

O próprio Estado domina o território para comandar as suas intervenções que podem 

ou não privilegiar as populações desprovidas de poder, o que geralmente acontece se 

considerarmos o estado capitalista. Consideramos também que a configuração do território é 

inerente ao poder concedido aos diversos agentes envolvidos na transformação do espaço 

natural em espaço produzido, ou deste em outro espaço produzido. 

Sendo o território uma arena de atores e ações, acreditamos ser nele onde os conflitos 

territoriais se estabelecem. Os conflitos territoriais no Brasil, em especial nas últimas três 

décadas, remetem, sobretudo às disputas por terra e por água, desterritorialização e 

proletarização de camponeses, intoxicação por uso de agrotóxicos, impactos socioambientais 

de pequenas e grandes proporções, entre outros, conforme analisados por autores como 

Acserald (2014), Carneiro, Rigotto e Pignati (2012), Porto e Milarez (2009), Zhouri e 

Laschefski (2010), Zhouri (2012) e Mitidiero Júnior et al (2015). 

 O teólogo Leonardo Boff, ao analisar os dados dos conflitos no campo brasileiro, 

apresentados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) no Caderno Conflitos no campo brasileiro 

2016, traz que esses conflitos são heranças das ações do processo de colonização, que ele os 

denomina de “sombras” que são: passado colonial violento, genocídio indígena, escravidão e a 

Lei de Terras de 1850. A reflexão sobre essas “quatro sombras” nos permite compreender que 

a sociedade brasileira se formou e se cristalizou a partir de suas contradições. 
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 Essa violência se apresenta na forma do Estado, que não mostra nenhum interesse 

na execução de uma reforma agrária séria, dos latifundiários que apresentam como soluções 

armar jagunços e pistoleiros para agirem contra as pessoas que lutam e que se colocam contra 

esse modelo de concentração de terras, e o Poder Judiciário que está a serviço dos capitalistas, 

negando aos povos do campo seu direito à terra. 

 Os conflitos territoriais no campo cearense são decorrentes também dos processos 

de desterritorialização dos camponeses, proletarização dos trabalhadores, impactos ambientais 

de pequeno e médio porte com as instalações nos últimos anos de usinas eólicas, de uso 

exagerado de agrotóxicos etc. Os conflitos no campo cearense são reflexos de uma política 

estatal, seguindo os moldes das políticas nacional e internacional, iniciada na década de 1970, 

privilegiando partes do território cearense com condições naturais e montando uma 

infraestrutura com recursos públicos para empreendimentos empresariais.  

 Em meio a esse contexto de conflitos, emergem movimentos sociais. Estes, de 

acordo com Fernandes (2005, 2008) e Pedon (2013), têm em comum a luta pelo território, pelo 

direito à terra e à água, pela garantia assegurada de respeito à biodiversidade e à vida humana, 

por melhores condições de trabalho e contra a exploração a qual os povos do campo estão 

submetidos, implicado em resistências das mais diversas. 

 Os movimentos socioterritoriais, a exemplo dos movimentos sem terra e sem teto, 

têm como um de seus principais objetivos a conquista do território. E a forma pela qual o 

movimento busca essa realização é a ocupação (PEDON, 2009, p. 227). Em uma breve análise 

das resistências e movimentos sociais no campo, buscando a compreensão da atuação desses 

agentes no território brasileiro, observamos como objetivos comuns, a busca por justiça social 

e igualdade social, onde o modelo segregador capitalista retira direitos sociais e ignora a cultura 

dos povos, comprometendo a capacidade de resistência destes.  

A resistência no campo brasileiro nasceu através do surgimento dos interesses 

políticos, pelo território e seus recursos, e os movimentos sociais brasileiros nasceram através 

da luta pela liberdade e democracia, em diversos campos como: movimentos de indígenas, 

camponeses, negros, mulheres, pescadores, trabalhadores assalariados etc.  

O objetivo do projeto de extensão executado no território quilombola do Cumbe foi 

mapear os principais conflitos socioambientais existentes e seus impactos sobre as comunidades 

e as resistências que esses povos praticam contra os empreendimentos, na busca por enaltecer 
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as lutas e a realidade que os povos do mar enfrentam diante das políticas públicas e privadas 

vigentes. 

O Território Quilombola do Cumbe 

A zona costeira no Nordeste e especialmente no Ceará tornaram-se espaços onde 

atuam conflitos de uso, acelerando as perdas de recursos naturais e que geram impactos 

socioambientais como consequência da concentração demográfica atrelados aos interesses 

econômicos, essas atividades surgem muitas vezes de forma incompatível com a conservação 

ambiental.  

O território quilombola do Cumbe é formado em sua maioria por negros(as) e 

pescadores(as), onde muitos vivem dos sistemas ambientais ali presentes como o mangue, o rio 

e as dunas, bem como das lagoas interdunares para práticas de lazer e refúgio, porém os 

empreendimentos empresariais que chegaram ao local nos últimos anos, modificaram as 

práticas econômicas, sociais, culturais e ambientais  do território, causando conflitos e impactos 

socioambientais significativos, visto que os ambientes onde esses empreendimentos estão 

localizados são áreas de preservação ambiental, inclusive situados na APA Municipal de Canoa 

Quebrada,  portanto percebe-se que os conflitos são de natureza tanto ambiental quanto social.  

A criação de camarões em cativeiro ou carcinicultura, é uma das atividades que possui 

grande representatividade no âmbito das exportações brasileiras e o Nordeste se destaca nessa 

atividade. Até os anos 1990 predominava no município de Aracati uma economia pautada nas 

atividades primárias como a pesca, agricultura e pecuária. Após as políticas públicas estaduais 

de incentivo a introdução da carcinicultura e dos parques eólicos, foram redefinidas as 

atividades, as formas de produção e uso do solo, e com isso os conflitos socioambientais nos 

territórios foram surgindo.  

No caso da instalação da carcinicultura, segundo Queiroz (2007) foi um 

empreendimento que chegou na comunidade quilombola com o discurso do aumento de 

empregos na região, combater a fome e gerar renda. Porém, através das leituras e das conversas 

feitas com os moradores, os relatos mostraram que a carcinicultura aumentou o processo de 

concentração de terras entre algumas famílias, que geraram conflitos internos entre os 

moradores devido ao processo de privatização do mangue e das gamboas. Esses são locais 

utilizados pelos moradores para as suas atividades de subsistência, além do processo de 
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poluição da água doce, onde se joga produtos químicos e grandes quantidades de sal para 

aumentar a produtividade do camarão. Há a poluição e ocupação do mangue que se encontra 

bastante degradado, devido à instalação dos tanques, que já ocupam áreas proibidas legalmente, 

pois danifica o ambiente de reprodução de vários serem vivos do local.  

A vinda do parque eólico modificou completamente a vida da população local, a 

exemplo a perda do acesso às terras, restringindo a livre passagem dos moradores, bem como a 

restrição das áreas de lazer e trabalho, o aumento da prostituição de mulheres, gerando tensões 

e ameaças contra a comunidade que resiste em busca dos seus direitos.  

No levantamento feito pelo mapeamento coletivo podemos analisar que existem 18 

fazendas de carcinicultura dentro do território quilombola, muitas dessas fazendas pertencem a 

famílias que possuem vínculos entre si, sendo que muitos dos tanques estão com seus 

licenciamentos ambientais vencidos, visto através das placas da SEMACE, ou são tanques 

abandonados, gerando uma paisagem bastante deteriorada, somada com a poluição do mangue.  

Outra problemática apresentada nesta pesquisa foi a instalação dos parques eólicos, 

empreendimentos que chegou em 2008, também com o discurso de gerar emprego e 

crescimento para o local, porém esse empreendimento trouxe vários problemas. Inicialmente o 

discurso de gerar emprego não foi atendido aos moradores, mas sim houve a chegada de vários 

trabalhadores externos no processo de instalação dos parques eólicos, ocasionando o aumento 

do uso de bebidas alcoólicas, prostituição de mulheres e privatização das dunas, impedindo o 

acesso dos moradores até as barracas e até as lagoas interdunares, onde ocorriam atividades de 

lazer e confraternização. 

 Podemos perceber que a paisagem foi em sua maioria poluída visualmente com os 

aerogeradores, que também modificam a movimentação natural das dunas, sendo um ambiente 

imprevisível por depender da direção e força dos ventos. Podemos observar com os mapas a 

ocorrência de 53 aerogeradores sobre as dunas, sendo que alguns estão muito próximos do 

oceano, como o observado na área existe um aerogerador que ultrapassa o limite de 33m de 

distância com relação a zona de preamar (nível máximo de uma maré cheia)2. 

 
2 Decreto-Lei nº 9.760: “Art. 2º São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) metros, 
medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do preamar-médio de 1831. 
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Segundo Nascimento (2014) esses empreendimentos criam mecanismos estratégico-

políticos dentro das comunidades costeiras e territórios tradicionais, criando conflitos internos 

entre seus moradores, legitimando e justificando suas ações criminosas contra o ambiente 

natural, e consequentemente, contra o povo que vive e depende dele para viver e reproduzir sua 

vida. Isso mostra que esses empreendimentos visam o desenvolvimento econômico em 

detrimento do desenvolvimento social, marginalizando comunidades que praticam atividades 

tradicionais, diretamente ligadas aos ambientes onde vivem, as quais são contrárias ao processo 

capitalista e, portanto, tornam-se marginalizadas por esses agentes, caracterizando a injustiça 

ambiental.  

A injustiça ambiental é “o mecanismo pelo qual sociedades desiguais destinam a maior 

carga dos danos ambientais do desenvolvimento a grupos sociais de trabalhadores, populações 

de baixa renda, grupos raciais discriminados, populações marginalizadas e mais vulneráveis” 

(HERCULANO, 2008, p. 2.). Diante desses agentes atuando sobre o território a comunidade 

encontra muitas formas de resistir e lutar pelo seu direito sobre o local, pois os conflitos são 

diversos, tanto empreendimentos-moradores quanto entre os próprios moradores, a escola, o 

Estado, que atuam buscando desestabilizar as resistências da associação quilombola, inclusive 

com a existência de uma associação paralela de moradores que defende os empreendimentos 

empresariais instalados e não aceitam o reconhecimento quilombola.  

Com o mapeamento feito foi possível observar também as resistências que a 

comunidade quilombola atua em praticamente todo o território, como nos portos de pesca, nas 

barracas de pesca de resistência contra a carcinicultura, nas barracas de lazer sobre as dunas e 

próximas das eólicas, nos locais onde ocorrem as vivências da festa do mangue, evento 

importante para fortalecer e aumentar o reconhecimento do território quilombola, também na 

defesa dos sítios arqueológicos sobre as dunas, fortalecendo a identidade quilombola na 

localidade.  

 

Apresentando alguns resultados 

Para alcançar o mapeamento dos conflitos e resistências no Cumbe, foi necessária uma 

metodologia que respondesse nossos anseios de pesquisa-extensionista.  Houve um 

planejamento e estudo da bibliografia básica com a bolsista de extensão,  reuniões coletivas 

com todo o laboratório sobre o projeto, encontros e reuniões com os moradores da comunidade 
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do Cumbe, visitas de campo, envio de trabalhos, dos alunos e professores envolvidos, para 

eventos científicos, realização de duas oficinas na comunidade, Curso de Extensão: “Educação 

Ambiental e Confecção de lixeiras ecológicas”, Seminário de Extensão. Esse último momento 

foi socializar os resultados finais do projeto com a comunidade e grupos parceiros envolvidos, 

apresentar os mapas elaborados, debater temas associados ao projeto e realizar vivencias no 

território do Cumbe.   

A metodologia que envolveu levantamento bibliográfico e documental, rodas de 

conversas com a comunidade, reuniões individuais (com a bolsista do projeto) e coletivas com 

todo o grupo do laboratório, grupos de leitura e estudos, mapeamento colaborativo, realização 

de oficinas e seminários, rodas de conversa com os moradores, trouxe resultados satisfatórios, 

o uso da pedagogia do território para fazer dialogar os saberes da Universidade com os da 

comunidade, pois houve o envolvimento de voluntários e da própria comunidade na elaboração 

dos mapas finais. O uso dessa metodologia resultados alcançados são de ordem qualitativa e 

quantitativa, caracterizando-se pela qualidade na formação de consciência e práxis crítica, além 

de inserir a comunidade no processo de compreensão da realidade frente às atividades de 

carcinicultura e produção de energia eólica que tem degradado esse ambiente. 

Na última parte dessa pesquisa foi realizado o mapeamento colaborativo com 

moradores e estudantes voluntários, e posteriormente foi feito o mapeamento no programa 

Quantum Gis, onde foi possível espacializar a extensão das fazendas de carcinicultura e 

quantificação e localização dos aerogeradores apontando a dimensão e os impactos dessas 

atividades sobre a região. 

 Com o mapeamento feito podemos observar que a comunidade quilombola atua em 

praticamente todo o território, como nos portos de pesca, nas barracas de pesca de resistência 

contra a carcinicultura, nas barracas de lazer sobre as dunas e próximas das eólicas, nos locais 

onde ocorrem as vivências da festa do mangue, evento importante para fortalecer e aumentar o 

reconhecimento do território quilombola, também na defesa dos sítios arqueológicos sobre as 

dunas, fortalecendo a identidade quilombola  na localidade. 
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Figura 1 – Mapa de conflitos do Território Quilombola do Cumbe/CE 

Fonte: LECANTE/NATERRA, 2018. 

Figura 2 – Mapa de resistências do Território Quilombola do Cumbe/CE 

Fonte: LECANTE/NATERRA, 2018. 
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No ensino dos discentes envolvidos, o projeto possibilitou: ampliação na concepção 

de educação como práxis transformadora, através das inúmeras visitas que fizemos, com os 

nossos estudantes, na comunidade do Cumbe; aperfeiçoamento das habilidades dos discentes 

na elaboração de trabalhos para eventos científicos; elaboração de planos de oficinas 

pedagógicas, minicursos e seminários de extensão; a prática da aprendizagem vista nas 

disciplinas de Geografia, no território, mas de maneira integrada e interdisciplinar.  

Na pesquisa, a contribuição também foi para o conjunto dos membros do laboratório, 

pois todos os discentes estiveram diretamente envolvidos na prática de pesquisa em Geografia, 

aprendendo e/ou aperfeiçoando técnicas e metodologias científicas como: elaboração do projeto 

de extensão, reuniões de pesquisa entorno do projeto, visitas de campo, planejamento, execução 

e avaliação das atividades de extensão, levantamento e seleção de bibliografias, entrevistas 

realizadas com os moradores, levantamento de dados primários e secundários, 

georeferenciamento do território, construção da cartografia social etc.  

Na extensão, o projeto contribuiu para: formação na tomada de consciência político-

social dos discentes e docentes envolvidos, não tendo, portanto, beneficiado apenas à bolsista 

do projeto de extensão; desenvolvimento do compromisso dos acadêmicos envolvidos com as 

comunidades litorâneas; a elaboração do mapeamento da comunidade, gerando 3 (três) mapas 

socioambientais que ficaram com a comunidade e que irão auxiliar na luta dos moradores no 

reconhecimento do seu território e na luta por direitos sociais; aproximou a comunidade da 

Universidade, firmando um diálogo de saberes científicos e saberes populares; contribuiu para 

o aprendizado das crianças, jovens e adultos da comunidade, mediante às oficinas e seminários 

realizados no Cumbe. 

 

Considerações finais 

O projeto de extensão, executado no Território Quilombola do Cumbe, no município 

de Aracati-CE, vulnerabilizado pelos empreendimentos empresariais que se instalaram no 

território, causando vários obstáculos aos povos tradicionais do Cumbe, trouxe um diálogo de 

saberes muito importante para a relação Universidade-Sociedade. 

O projeto trouxe a oportunidade para que os estudantes contribuíssem com as lutas e 

resistências da comunidade quilombola. Além de proporcionar a aproximação com uma 

comunidade vulnerabilizada, a execução do projeto trouxe vivências pautadas na coletividade 
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e singularidade entre os estudantes e os moradores e na troca de sabedorias e experiências entre 

os envolvidos. Aprofundou a relação dos estudantes com os impactos socioambientais e uma 

comunidade quilombola. Realizou uma práxis universitária, por meio de uma extensão popular, 

incluindo a comunidade no processo das discussões que tange a vulnerabilidade socioambiental 

diante das atividades empresariais impactantes.  

Ampliou o número de trabalhos científicos comprometidos com as causas da 

comunidade. Os estudantes participaram nas atividades formativas protagonizadas pela 

Universidade e pelo(a)s moradores da comunidade quilombola do Cumbe. Os estudantes 

também protagonizaram organização do Seminário de Extensão e da Oficina de Extensão. A 

extensão universitária se apresentou para nós como um elo importantíssimo no diálogo de 

saberes científicos e populares. 

 

Referências  

HERCULANO, Selene. O clamor por justiça ambiental e contra o racismo ambiental. Revista 
de Gestão Integrada em Saúde do Trabalho e Meio Ambiente; v. 3, n. 1, Artigo 2, 
jan./abril 2008. 

NASCIMENTO, João Luis Joventino do. Processos educativos: as lutas das mulheres 
pescadoras do mangue do Cumbe contra o racismo ambiental. 2014. 119p. Dissertação de 
mestrado (Graduação em Educação) - Universidade Federal do Ceará, 2014. 

 QUEIROZ, Luciana de Souza. Na vida do Cumbe há tanto mangue: as influências dos 
impactos socioambientais da carcinicultura no modo de vida de uma comunidade costeira. 
Dissertação de Mestrado (Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Universidade Federal do 
Ceará, 2007. 

SAQUET, Marcos Aurélio. As diferentes abordagens do território e a apreensão do 
movimento e da (i)materialidade. Geosul, Florianópolis, v. 22, n. 43, p 55-76, jan./jun. 2007 

ACSELRAD, H. Disputas cognitivas e exercício da capacitada crítica: o caso dos conflitos 
ambientais no Brasil. Sociologias, Porto Alegre, ano 16, n. 35, p. 84-105, 2014. 

FERNANDES, B. M. Movimentos socioterritoriais e movimentos socioespaciais: 
contribuição teórica para uma leitura geográfica dos movimentos sociais. Revista Nera, 
Presidente Prudente, ano 8, n. 6, p. 14-34, 2005. 

FERNANDES, B. M. Movimentos socioterritoriais no campo brasileiro: contribuição para 
leitura geográfica dos movimentos camponeses. In: OLIVEIRA, M. M. et al. (Org.). O Brasil, 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 15 – Projetos de Extensão Universitária, de Formação e de Produção de Materiais Didáticos e Audiovisuais no 
Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
7878 

 

a América Latina e o Mundo: espacialidades contemporâneas. Rio de Janeiro: Lamparina, p. 
385-404, 2008. 

FERNANDES, B. M. Sobre a tipologia de territórios In: SAQUET, M. A.; SPOSITO, E. 
(Orgs.). Territórios e territorialidades: teorias, processos e conflitos. São Paulo: Expressão 
Popular, p. 197-215, 2009. 

HAESBAERT, R. Território e multiterritorialidade: um debate. GEOgraphia, Niterói, v. 09, n. 
17, p. 19-45, 2007. 

PEDON, N. R. Geografia e movimentos sociais: dos primeiros estudos à abordagem 
socioterritorial. São Paulo: EdUNESP, 2013. 

RAFFESTIN, C. Por uma geografia do poder. São Paulo: Editora Ática, 1993. 

RIGOTTO, R. (Org.). Agrotóxicos, trabalho e saúde: vulnerabilidade e resistência no 

contexto da modernização agrícola no Baixo Jaguaribe/CE. Fortaleza: Edições UFC, 2011a. 

ZHOURI, A. (Org.). Desenvolvimento, reconhecimento de direitos e conitos territoriais. 
Brasília: ABA, 2012. 

ZHOURI, A.; LASCHEFSKI, K. (Orgs.). Desenvolvimento e conflitos ambientais. Belo 
Horizonte: Editora da UFMG, 2010. 
 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 15 – Projetos de Extensão Universitária, de Formação e de Produção de Materiais Didáticos e Audiovisuais no 
Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
7879 

 

 
HORTAS URBANAS E USO DE PLANTAS MEDICINAIS 

Experiência do Projeto Resgatando Saberes 
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Roseli Alves dos Santos2 

 
Resumo  
O presente trabalho é um relato sobre o projeto de extensão financiado pelo Proext Mec/SISu e desenvolvido pela 
Unioeste no bairro Padre Ulrico em Francisco Beltrão – PR, atualmente a horta está locada na Associação Marrecas 
de Atendimento ao Menor.  
Os objetivos do projeto são: resgatar os saberes tradicionais do uso de plantas medicinais, bem como estimular a 
população do bairro à socialização, trocas de experiência através de várias atividades, cursos e também pela 
vivência na horta no cultivo de plantas medicinais e demais hortaliças e plantas aromáticas. Além do trabalho feito 
com as famílias do bairro, também são desenvolvidas atividades com as crianças que em contraturno escolar 
freqüentam a Instituição. 
 

 
Introdução  
  

 O projeto é desenvolvido na Horta Comunitária da Associação Marrecas de 

Atendimento ao Menor (AMARBEM) localizada no bairro Padre Ulrico no Município de 

Francisco Beltrão – PR. O bairro Padre Ulrico fica localizado no setor norte do município de 

Francisco Beltrão. O projeto teve início em 2015 com o recebimento de 50 espécies doadas 

pelo Projeto Plantas Medicinais localizado no Refúgio Biológico BelaVista em Foz do Iguaçu–

PR, essas mudas foram plantadas através de mutirão que contou com a ajuda de vários 

colaboradores. Inicialmente o projeto era realizado no viveiro municipal do bairro, sendo 

transferido para a AMARBEM no ano de 2017 na perspectiva de maior integração entre os 

participantes do projeto e demais moradores. A horta tem uma estrutura de aproximadamente 

1000 metros quadrados, com seis canteiros, onde cada canteiro é ocupado por duas famílias do 

bairro, que se dividem nos cuidados e com a manutenção, aproximando desta forma ainda mais 

as famílias. O espaço destinado ao cultivo de plantas medicinais utiliza 40% da área, contendo 

 
1Graduanda em Nutrição, Centro de Ciências da Saúde, campus de Francisco Beltrão. E-mail: 
marieli.lucini@hotmail.com. 
2Doutora em Geografia, Centro de Ciências Humanas, campus de Francisco Beltrão. E-mail: 
roseliasantos@gmail.com.  
3Associação Marrecas Bem Estar do Menor, atende crianças de 8 a 14 anos a grande maioria em situação de 
vulnerabilidade social e insegurança alimentar. 
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uma horta em formato de mandala só de plantas medicinais trazendo harmonia e rotatividade 

de culturas, demonstrando a valorização da terra e do espaço. 

A utilização de plantas com fins medicinais, para tratamento, cura e prevenção de 
doenças, é uma das mais antigas formas de prática medicinal da humanidade. As 
plantas medicinais possuem uma rica biodiversidade e são utilizadas em comunidades 
tradicionais, como remédios caseiros, além de ser considerada matéria prima para a 
fabricação de fitoterápicos e diversos medicamentos (LEÃO; FERREIRA; JARDIM, 
2007). 

 

 A efetivação deste projeto possibilita o resgate de saberes sobre os usos e costumes 

referentes às plantas medicinais, além de servir como mecanismo de integração entre os 

participantes, que desenvolvem atividades em grupos, realizam visitas técnicas e de cursos para 

ampliar e divulgar os saberes. 

 O primeiro acesso às plantas medicinais se dá normalmente dentro dos próprios núcleos 

familiares. Mas, esses saberes vêm se perdendo com o passar do tempo e, especialmente, com 

a constituição da modernidade e a substituição por uma forma de mercadoria que compõe os 

medicamentos produzidos pela indústria química. Não desconsideramos o saber científico, mas 

a sua universalização e a desvalorização de sabres tradicionais, por isso, se torna necessário um 

trabalho de resgate dos saberes, tornando- os realmente um patrimônio cultural. 

A transmissão oral desse conhecimento é muitas vezes a única maneira de registro 
desse saber e está relacionada ao convívio direto dos mais jovens com os mais velhos, 
pertencentes a uma determinada comunidade, o que requer um contato familiar 
intenso e prolongado entre diferentes gerações (AMOROZO, 1996; 2002). 

  

 Como além do cultivo das plantas medicinais os moradores do bairro e colaboradores 

do projeto que são a sua grande maioria mulheres também cultivam outras hortaliças e plantas, 

a maior parte é utilizada na alimentação das crianças que freqüentam a Amarbem e o restante é 

comercializado em uma feira na frente da instituição, promovendo desta forma autonomia na 

produção e consumo de alimentos agroecológicos e de plantas medicinais. 

 O tema plantas medicinais pode conduzir a uma educação pautada na valorização e 

preservação dos modos de existir dessas mulheres, como organizam seus saberes, tendo o 

sentimento de pertencimento, estimulando a autonomia e a valorização, assim como 

favorecendo a participação e a difusão de conhecimentos tradicionais.  

 

Alimentação e plantas medicinais 
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 Antes de surgir a escrita já se faziam uso de ervas aromáticas para fins alimentares nas 

civilizações antigas, através de experimentos os povos utilizavam as ervas e foram descobrindo 

suas combinações e seus sabores picantes e adocicados (BRAGA,2011). 

 É importante valorizar no campo da alimentação o papel das hortas urbanas como uma 

atividade que colabora na prevenção de doenças, lembrando que a horta comunitária em que 

acontece o projeto se trata de uma horta de plantas medicinais e produtos livres de agrotóxicos. 

Concomitantemente, vemos cada vez mais doenças relacionadas a uma alimentação errada e 

excessiva. Aliado a isto verifica-se o consumo de alimentos contaminados com resíduos de 

agrotóxicos, que muitas vezes encontram-se em concentrações superiores ao “mínimo” 

tolerável (MIRANDA, 2007; VALENTE, 1997).  

No entanto, hoje, nos grandes centros urbanos, vem crescendo o número de pessoas 
que costumam, mesmo em pequenos espaços em seus quintais e apartamentos,, 
cultivar ervas condimentares, medicinais, hortaliças e até mesmo algumas árvores 
frutíferas. Esta prática vem já há algum tempo sendo denominada por alguns 
estudiosos como agricultura urbana (MOUGEOT, 1999) 
 

 Todas as mulheres envolvidas no projeto utilizam plantas medicinais frequentemente 

para ajudar no tratamento de doenças e melhoria no bem estar, e através do projeto puderam 

perceber a importância da melhoria da alimentação, através dos alimentos livres de agrotóxicos. 

 A melhora na qualidade de vida se dá a partir do momento em que se tem a preocupação 

com os alimentos que são ingeridos. As plantas medicinais fazem parte desses alimentos, mas 

mesmo assim, são consumidas em pouquíssimas quantidades, o projeto objetivou o aumento 

desse consumo. 

 A compra de alimentos não é necessariamente a única forma de ter acesso a uma 

alimentação adequada ( DOMBEK, 2006). 

 Dessa forma as hortas urbanas se tornam umas ferramenta para contribuir com a 

segurança alimentar, minimizando os problemas de fome das populações mais vulneráveis, pois 

não se pode falar em segurança alimentar se não se tem opção de escolha do que consumir e do 

que produzir.  

 O acesso regular aos alimentos é um dos pontos fundamentais para a garantia da 

segurança alimentar de dada população (FROZI e GALEAZZI, 2004; FAO, 2009). 

 A alimentação não se está somente ligada a sobrevivência e fonte dos nutrientes 

necessários a vida, mas como um fato social. 
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 Josué de Castro em suas obras Geografia da fome e Geopolítica da fome já trazia o fato 

de que a má distribuição de alimentos e a fome, surgiam não como um problema de ordem 

natural ou em virtude de guerras, mas como uma construção política e social.  

 A comunidade do bairro Padre Ulrico é carente, então a horta acaba sendo uma opção 

viável para garantir alimentos saudáveis para os colaboradores e moradores da comunidade. 

 Acabou se abrindo um leque de possibilidades de trabalho, que ainda poderão ser 

desenvolvidos na área da alimentação e soberania alimentar. 

 As atividades promovidas fazem com que a comunidade crie um laço de amizade e 

reduza o estresse do dia a dia  

 A utilização de alimentos e plantas medicinais colhidos na horta em confraternizações, 

oficinas e cursos, assim como a visita e apoio de outros órgãos, constituiu em estratégia positiva 

de educação alimentar e nutricional para os envolvidos, ampliando a visão quanto a questão 

alimentar, aumentando o poder de escolha e favorecendo o consumo de plantas e hortaliças 

livres de agrotóxicos. 

A produção nesses espaços conduz a melhores  hábitos alimentares, seja pela 
diversificação, pelo consumo de alimentos mais frescos ou ainda pelo bem-estar 
alcançado durante a participação de tais atividades, sendo que frequentemente são 
notadas melhorias na saúde física e mental das famílias produtoras e em suas 
comunidades (ALMEIDA,2004;PETERSON e ROBERTSON). 
 

 As crianças que também são publico alvo do projeto, além de aprenderem como os 

alimentos e plantas medicinais são plantados e colhidos, são estimuladas a se sensibilizar pela 

proteção da natureza e do bom relacionamento com os colegas e comunidade em geral. 

Aproximar o estudante com o mundo e a natureza na interação com a terra através do 
cultivo de ervas aromáticas (condimentos e temperos) é um recurso que  torna a aula 
mais prazerosa e a torna um elemento disparador na construção da aprendizagem 
deixando-a mais significativa e interessante.Nessas atividades o estudante sentirá o 
prazer de cultivar os seus próprios temperos que fará parte da sua refeição escolar e 
no dia a dia, além de permitir integrar a educação ambiental com as ciências da 
natureza e os valores sociais (PEREIRA,2012 

 

Principais ações desenvolvidas no projeto 

 Desde o início do projeto foram desenvolvidas diversas ações e mobilizações em prol 

do resgate de saberes e integração da comunidade local, visitas técnicas assim como diversos 

cursos para melhoria dos trabalhos desenvolvidos na horta. No ano de 2019 dentre os cursos 

realizados se destacam o de pragas e inimigos naturais em parceria com a Prefeitura de 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 15 – Projetos de Extensão Universitária, de Formação e de Produção de Materiais Didáticos e Audiovisuais no 
Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
7883 

 

Francisco Beltrão, que possibilitou um aprendizado de como defender a plantação de diversas 

pragas de forma natural, sem o uso de agrotóxicos. 

 Foi desenvolvido também um minicurso sobre hipertensão e ervas medicinais, 

demonstrando como utilizar as plantas e condimentos para diminuir o consumo de sal. 

O sal de ervas pode ser preparado com alecrim desidratado, orégano e manjericão 
fresco na mesma quantidade com uma porção menor de sal, pois além de reduzir o 
sódio na alimentação, poderá contribuir para realçar o sabor e preveniras doenças 
cardiovasculares (TOLEDO,2009) 

 

Quanto ao trabalho desenvolvido com as crianças atendidas na instituição, se procurou 

sempre uma preocupação com a interdisciplinaridade e em despertar o interesse das crianças 

em relação ao tema plantas medicinais e hortas urbanas, assim como em ter uma alimentação 

saudável.  

 Trabalhamos a importância e as formas de cultivo e uso das plantas medicinais 

existentes na horta urbana comunitária da instituição. As atividades foram constituídas de 

estudos e oficinas didáticas, para a melhor compreensão por parte das crianças sobre o assunto, 

os resultados das oficinas, como os trabalhos realizados pelos alunos irão compor uma cartilha 

sobre plantas medicinais que esta sendo organizada pelo projeto em parceria com a Unioeste. 

 Em cada semana foi trabalhado uma planta diferente, com a construção de um herbário, 

receitas de chás, sucos e introdução das plantas medicinais na alimentação. 

 Ainda que as atuais gerações não tenham muito interesse por esta temática, com 

incentivo e devida sensibilização, elas podem reconhecer a necessidade de preservação de 

saberes populares, intimamente relacionados com a saúde coletiva, com a descoberta de novos 

medicamentos, tratamento fitoterápico de enfermidades e a importância da alimentação 

saudável, pois além das plantas medicinais há um incentivo para outras culturas que além de 

uma forma de renda extra contribui para a melhoria na qualidade da alimentação e diversidade 

alimentar. 

 
Metodologia 
 
  As atividades realizadas fazem parte do projeto de extensão denominado: Projeto 

resgatando Saberes: Cultivo e uso das plantas medicinais no bairro Padre Ulrico, Francisco 

Beltrão – PR. Um estudo interdisciplinar sobre as plantas medicinais. Participam do projeto, 
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discentes dos cursos de Geografia, Nutrição e serviço Social, sendo orientado e coordenado 

pela Professora Doutora em Geografia Roseli Alves dos Santos. 

Percebe-se nas atividades a evidência da comunicação de todas as áreas de 
conhecimento em um projeto a ser desenvolvido, sem contar com a produção do 
laboratório vivo onde os estudantes observam, analisam, refletem, manuseiam e 
constroem seus conhecimentos a partir das hipóteses elaboradas no decorrer do 
projeto (FAZENDA,2011). 

 

 Além do trabalho desenvolvido na horta com os moradores do bairro, também são 

realizadas atividades com as crianças atendidas na instituição, elas participam de aulas semanais 

sobre as plantas medicinais, cultivo e uso através de atividades lúdicas e de interação com a 

horta e as plantas medicinais. 

 O uso das plantas medicinais é um processo de produção e reprodução de variados 

saberes e práticas, originados de diferentes culturas, e que resultam da organização social e 

produtiva de comunidades tradicionais (SALES, 2015). 

 Na fase atual do projeto está sendo produzida uma cartilha de linguagem simples e 

acessível, que contará com a ajuda dos colaboradores da horta e estudantes de graduação, assim 

como da coordenadora do projeto. Será composta de receitas de chás, sucos, e alimentos que 

tenham como base as plantas medicinais, bem como relatos de experiências dos fundadores da 

horta e idealizadores do projeto. 

 As atividades desde o planejamento a execução ocorrem de forma integrada entre a e 

Universidade a comunidade, além da participação efetiva com outros parceiros que forma se 

constituindo ao longo da realização deste projeto, como a Associação de Estudos e Orientação 

Rural, Prefeitura, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Associação de Moradores, Igreja 

Católica e clube de mães.    

 

Considerações finais 
 
  O resgate do conhecimento tradicional e dos saberes sobre as plantas medicinais 

provocou mudanças, desenvolvimento humano e socioambiental, melhora da qualidade de vida, 

alimentação e saúde da comunidade do bairro Padre Ulrico e das crianças atendidas pelo 

projeto, assim como uma mudança dos acadêmicos envolvidos, propiciando dialogo entre os 

diferentes cursos e saberes, demonstrando a importância do projeto tanto para a comunidade 
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acadêmica quanto a comunidade do bairro. Esse diálogo entre diferentes saberes populares, nos 

faz voltar o olhar para as necessidades da população no contexto local, e o próprio 

conhecimento tradicional traz consigo a necessidade da melhor utilização dos recursos 

disponibilizados pela diversidade biológica. 

 Por se tratar de um projeto de extensão universitária o mesmo tem potencializado uma 

integração entre diferentes áreas do conhecimento e a integração com a comunidade, 

possibilitando a associação entre os saberes tradicionais e os saberes acadêmicos, contribuindo 

de forma especial na formação dos estudantes de graduação envolvidos no projeto. 

Os resultados, obtidos até então, demonstram a importância do projeto, e também a importância 

de reafirmar o saber popular como o elemento de transformação social e compreensão da 

realidade que caracterizam as atividades de extensão. 
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TRABALHO DE CAMPO: O PROCESSO DE OCUPAÇÃO DA MICRORREGIÃO 

BRAGANTINA POSSIBILITADO PELA CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE FERRO 

BELÉM-BRAGANÇA 

 

Kevin Gabriel Leite da Silva 

Resumo: 

 

Introdução: O trabalho de campo é de suma importância no processo de aprendizagem da 

graduação acadêmica, ele possibilita a vivência de experiências que rompem os limites da 

universidade, a utilização dos conhecimentos obtidos em sala de aula e a troca de 

conhecimentos com outras comunidades que vivenciam outras realidades. Nesse sentido, o 

objetivo desse trabalho foi compreender através da percepção dos moradores ao longo da 

estrada de ferro como a ressignificação do território afetou diretamente esta população, 

agregando assim o conhecimento cientifico junto ao conhecimento empírico, isso foi realizado 

através de um trabalho de campo onde se viveu uma troca de experiências entre um grupo de 

universitários e as populações ao longo do percurso da antiga estrada de ferro. Elementos 

Teóricos: A geografia é a área do conhecimento que procura entender o espaço produzido pela 

sociedade, suas desigualdades e contradições, as relações de produção que nele se desenvolve, 

bem como a apropriação que essa sociedade faz da natureza (Castrogiovanni e Goulart, 1990). 

Tendo isso em mente o trabalho de campo é de suma importância para essa ciência, uma vez 

que segundo Castrogiovanni e Goulart (1990) o processo de aprendizagem passa por três níveis: 

o primeiro sendo definido como nível da informação, é aquele que fundamenta o trabalho, 

porem é dotado de uma natureza pragmática que inviabiliza a necessidade de dominar, quer 

sejam as coisas, que seja os outros, devido a isso o segundo nível também chamado de nível do 

“saber fazer” adquiri relevância, pois se trata de uma proposta onde só se aprende fazendo ou 

vivenciando uma experiência, aqui entra a relação entre geografia e trabalho de campo. A 

relação entre a geografia e o trabalho de campo é importante, pois “desde os primórdios da 

Geografia os trabalhos de campo são parte fundamental do método de trabalho dos geógrafos” 

(Alentejano e Rocha-leão, 2006, p. 53). Sendo assim, o trabalho de campo realizado no nordeste 
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paraense constituiu um dos principais elementos para o entendimento do processo de ocupação 

da microrregião bragantina, pois através dele houve uma troca de experiências entre nós 

acadêmicos universitários e eles a população tradicional da área, permitindo assim entender 

como a construção da Estrada de ferro Belém-Bragança foi uma das principais responsáveis 

pelo processo de ocupação do objeto de estudo. Outrossim, foi poder experimentar de perto a 

junção e o entrechoque dos conhecimentos científicos adquiridos na universidade e o saber 

popular adquirido através da vivencia, pois essas comunidades demostraram que sua maneira 

de enxergar o espaço e o conhecimento a respeito de seu território é muito rica e guardadas as 

devidas proporções podem contribuir de forma positiva para o conhecimento geográfico e 

cientifico com um todo uma vez que conforme explicita Nascibem e Viveiro (2015) viabiliza 

uma ampliação dos horizontes científicos apresentando determinações interessantes e novos 

caminhos à ciência, ao mesmo tempo que proporciona uma valorização daqueles que produzem 

os conhecimentos empíricos, em campo isso foi observado na Vila de Caranã, localizada no 

município de Tracuateua (PA), onde todo o trajeto feito em meio a mata fechada foi guiado por 

um morador local, que detinha um alto grau de conhecimento, promovendo tanto a localização 

no espaço quanto a identificação dos elementos de fauna e flora que nele se encontravam. A 

respeito da estrada de ferro e do processo de ocupação Cruz (1963) afirma que sua Construção 

nasce da imposição da colonização de uma extensa faixa de terra que partia de Belém e 

terminava na capitania de Álvaro de Souza. A partir de sua construção a ocupação e exploração 

tornam-se cada vez mais viável, inicialmente há por parte do Estado uma politica de 

“embranquecimento” da população e para tal Francisco Cepeda trouxe inúmeras famílias 

europeias para a região (Cruz, 1963), a exemplo, o município de Benevides (PA) que recebeu 

inúmeras famílias francesas, porem, Cruz (1963) ressalta que há uma vinda também de famílias 

nordestinas que se estabelecem na região e desenvolve um modo de vida voltado principalmente 

para á agricultura familiar. Com o passar do tempo a estrada de ferro se constitui como o 

principal rota de escoamento de produtos para a capital (Cruz, 1963), perdendo importância só 

com chegada das rodovias pavimentadas, porem as famílias já assentadas na região não vão 

embora e juntamente com outras mais antigas vão constituir as populações campesinas 

tradicionais, que nem sempre vão ser favorecidas pelos projetos implantados tanto pelo Estado 

quanto pela iniciativa privada. Metodologia: Para á execução deste trabalho foi necessário 

primeiramente à realização de um trabalho de campo com a pretensão de observar e analisar os 
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fenômenos sociais e naturais e promover entendimento do processo de ocupação da área pelas 

populações que nela vivem, em seguida, foi realizado levantamentos bibliográficos, análises, 

discussões de textos e elaboração de mapas temáticos confeccionados no software ArcGis 10.2. 

Em campo, inicialmente procedeu-se a análise da formatação territorial das cidades 

pertencentes a microrregião Bragantina e posteriormente a definição das unidades geológicas 

da área buscando entender a relação dos fenômenos geológicos com a gênese e forma dos 

relevos, ao mesmo tempo em que se tinha uma troca de experiências com os habitantes naturais 

da região. Considerações Finais: O trabalho nos permite compreender como a construção da 

estrada de ferro, que compreendida como uma política pública possibilitou a ocupação e o 

desenvolvimento da microrregião bragantina no nordeste do Pará pela visão de quem teve seus 

antepassados afetados diretamente por esse acontecimento, e ainda, contribui para entender 

como a reterritorialização afetou diretamente as populações locais que se encontravam ao longo 

do percurso da estrada de ferro. Dessa forma o trabalho fornece ferramentas que facilitam o 

entendimento de processos que acontecem nos dias atuais na área de estudo e promovem um 

desenvolvimento econômico que põe em xeque o modo de vida de populações tradicionais que 

há muito tempo vive nas regiões, a exemplo da expansão da soja em Tracuateua (PA) e da 

extração de minerais para á fabricação de cimento em Primavera-PA, e nos proporciona a 

reflexão de como o entrechoque dos conhecimentos científicos e empíricos podem se constituir 

como uma experiência favorável para a geografia. Referencias Bibliográficas: ALENTEJANO, 

Paulo R. R.; ROCHA-LEÃO, Otávio M. Trabalho de Campo: uma ferramenta essencial para 

os geógrafos ou um instrumento banalizado. Boletim Paulista de Geografia, São Paulo, nº84, p. 

51-57. 2006. CASTROGIOVANNI, Antônio Carlos; GOULART, Ligia Beatriz. Uma 

Contribuição à Reflexão do Ensino de Geografia: A Noção de Espacialidade e o Estudo da 

Natureza. Revista Terra Livre. n 7, 1990. CRUZ, Ernesto. História do Pará. Belém: UFPA, 

1963. v. 2. (Coleção Amazônica. José Veríssimo). Disponível em: 

<http://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/99>. Acesso em: 27/06/2019 às 

14h24min.NASCIBEM, Fabio G.; VIVEIRO, Alessandra A. Para Além Do Conhecimento 

Cientifico: A Importância Dos Saberes Populares Para O Ensino Das Ciências. Revista 

Interações. Vol. 11. N. 39. P. 285-295. 2015. 
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O ESTUDO DO ESPAÇO AGRÁRIO A PARTIR DO ESTUDO DO MEIO: 
EXPERIÊNCIAS DA FORMAÇÃO INICIAL DISCENTE EM GEOGRAFIA 

 

Moema Vieira Lima1  
Ivanalda Dantas Nóbrega Di Lorenzo2  

Jefson da Costa Pereira Dantas3  
 

 

1- Introdução  

 

O processo de formação inicial discente em Geografia requer metodologias 

apropriadas ao conhecimento espacial, e nele, as questões relacionadas ao entendimento da 

questão agrária, cujo entendimento requer, por exemplo, a realização de estudos do meio 

(MARTINS: 2009) para o conhecimento da ação humana em meio aos processos locais. 

Apresentamos neste ensaio as experiências realizadas no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação á Docência (PIBID), no Curso de Licenciatura em 

Geografia, Centro de Formação de Professores, da Universidade Federal de Campina Grande, 

Campus Cajazeiras, Paraíba, Brasil. No PIBID, atuamos como Bolsistas de Iniciação à 

Docência (ID) e Coordenação de Área e desenvolvemos ações de incentivo à docência através 

da formação inicial na Graduação em geografia, assim como, na Educação Básica, quando nos 

aproximamos do cotidiano escolar para a construção de conhecimentos junto aos discentes e 

docentes da escola pública. 

O intuito deste artigo é apresentar as reflexões acerca desses estudos do meio 

realizados no PIBID, como formas de promover a integração entre os conhecimentos teóricos 

e a realidade local procurando entender como os conhecimentos acerca da vida e, do lugar dos 

sujeitos influenciam na formação cidadã. 

 
1 Graduanda do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), 
Campus Cajazeiras, Paraíba. Bolsista do Programa Institucional de Bols de Iniciação á Docência (PIBID). 
moemavieira2@hotmail.com. 
2 Professora Adjunta da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campus Cajazeiras, Paraíba, Brasil. 
Coordenadora de Área do PIBID, UFCG, Campus Cajazeiras, Paraíba, Brasil. ivanaldadantas@gmail.com. 
3 Graduando do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), 
Campus Cajazeiras, Paraíba. Bolsista do Programa Institucional de Bols de Iniciação á Docência (PIBID). 
jefsoncosta96@gmail.com 
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Produziram-se questionários, entrevistas, roteiros de história oral, levantamento 

cartográfico do percurso a realizar, pesquisa de vídeos sobre os sujeitos do lugar, leituras 

orientadas sobre aspectos geográficos, sociais, econômicos, culturais e políticos das regiões 

consideradas, bem como as relações sociais travadas naqueles espaços, a fim de obtenção de 

conhecimento prévio sobre tais realidades. Fez-se levantamento cartográfico do percurso a 

realizar, pesquisa de vídeos sobre os sujeitos do lugar, contatos prévios com entidades locais 

como universidades públicas, a Fundação Nacional do Índio, Caciques Indígenas, isto como 

forma de melhor planejar a atividade a ser realizada. 

 

2- O Estudo do Meio como Metodologia de Ensino e Análise  

 

Dentre as contribuições do Programa destacamos o estudo do meio para aprimorarmos 

nosso conhecimento acerca da prática docente. Durante a vigência do PIBID (agosto de 2018 a 

fevereiro de 2020), realizamos semestralmente algumas experiências de estudos do meio, das 

quais se destacam a participação nos eventos: 

a- I Congresso Internacional de Educação do Campo, realizado em Palmas, 

Tocantins, Brasil, donde se partiu em direção à Ilha do Bananal para visita à 

Aldeia Indígena Javaé, no mês de novembro de 2018; 

b- Visita à Fazenda Esperança, no laticínio da Isis, município de Sousa, Paraíba, 

Brasil, onde se desenvolve o processo de industrialização do leite para a 

produção de iogurtes, leite pasteurizado e derivados advindos da produção 

leiteira na região circundante. 

c- Estudo realizado na Escola Nossa Senhora do Carmo (ENSC), na cidade de 

Bananeiras, Paraíba, Brasil.  

 

Realizou-se o levantamento bibliográfico e cartográfico das áreas visitadas, 

tomando como ponto de partida a compreensão da importância do estudo do meio e, para o qual 

adotamos a concepção de Lopes e Pontuschka (s.d., p. 2) o estudo do Meio “pode ser 

compreendido como um método de ensino interdisciplinar que visa proporcionar para alunos e 

professores contato direto com uma determinada realidade, um meio qualquer, rural ou urbano, 

que se decida estudar.” 
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A partir de tais levantamentos o grupo de alunos envolvidos foi motivado a 

participar, pesquisar, aprender e seguir viagem a tais locais no sentido de desvelar o 

desconhecido por eles. Assim, desenvolver um estudo do meio incentivou ao grupo realizar a 

pesquisa, o que é uma característica relevante para o discente em formação, em saber e procurar 

praticar o hábito de ser pesquisador para que, em sua atuação discente possa, a partir da práxis 

desenvolver ações qualificadas nas práticas na escola. 

Essas reflexões partiram de um momento oportuno de inserção dos discentes no 

PIBID, um espaço formativo que vem ampliando a qualidade da formação nos cursos de 

licenciaturas e, que nos qualifica enquanto discentes para atuar como futuros professores na 

Escola, o futuro local de sua atuação docente.  

A prática pedagógica torna mais significativa o processo de formação do futuro 

docente pois, o PIBID e o estudo do meio tem possibilitado na formação inicial discente em 

Geografia o repensar sobre a função pedagógica do ensino, a importância das metodologias, 

linguagens e dos recursos, assim como de pensar a escola e a educação como ato político.  

O PIBID como espaço formativo vem contribuindo para uma reflexão pessoal e 

coletiva de que o estudante de Licenciatura poder refletir sobre seu desejo ou não de seguir a 

profissão docente, além de incentivar a prática dos conteúdos teórico-práticos, considerando 

que todo conteúdo deve estar relacionado à realidade do cotidiano dos sujeitos.  Além disso, 

nos aproxima da realidade educativa e direciona o olhar para observar o educando e o contexto 

social e familiar em que aquele está inserido. Apoiamo-nos em Pimenta e Lima (2012) ao 

afirmarem que a atividade docente não se realiza apenas na sala de aula, ela ultrapassa os muros 

da escola, ao passo em que proporciona aprender com quem já tem experiência em sala de aula, 

o professor da Educação Básica. 

Partindo do pressuposto de que a escola inclui o espaço interno e externo, bem como 

suas ações de interesse e nela influenciadoras, passemos a discorrer sobre o entendimento do 

espaço agrário, já que este é comum a todas as experiências supramencionadas para a formação 

inicial discente.  

 

3- O Estudo do Espaço Agrário no Ensino de Geografia e na Formação Inicial Discente 
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Durante as ações do PIBID procurou-se correlacionar os conteúdos 

contextualizando-os com as realidades próximas dos educandos. As atividades de leituras 

orientadas para a compreensão do espaço agrário se deram a partir dos contextos das relações 

campo-cidade, dos povos indígenas Javaé, das Políticas da Educação do Campo (CALDART 

& AROYO: 2005) e Educação Indígena, do agronegócio, da agricultura capitalista e da 

agricultura camponesa (OLIVEIRA, 1995), dentre outras.  

Na primeira experiência realizada, no I Congresso Internacional de Educação do 

Campo, realizado em Palmas, Tocantins, Brasil, donde se partiu em direção à Ilha do Bananal 

para visita à Aldeia Indígena Javaé, no mês de novembro de 2018, estudou-se sobre educação 

indígena, agronegócio, aspectos naturais da região mencionada, elementos estes que 

contribuíram para a partir do levantamento bibliográfico acerca da metodologia estudo do meio 

(SERPA: 2006; BAITZ: 2006; ALENTENJANO & ROCHA-LEÃO: 2006; KAISER: 2006; e, 

MARCOS: 2006); de estudos sobre Educação do Campo (CALDART: 2005); e de Ensino de 

Geografia (PIMENTA: 2013; CASTROGIOVANNI: 2002), obtermos o entendimento da 

necessidade de contextualização da educação e da diversificação de métodos, metodologias e 

recursos no ensino capazes de ressignificar a aprendizagem tornando-a prazerosa aos educandos 

e capaz de compreensão das diversidades dos sujeitos da escola.  

Permanecemos acampados dois dias na Aldeia Javaé onde participamos das 

atividades da comunidade que envolvia a pesca, a educação na escola e nos demais espaços da 

Aldeia, bem como as atividades de pesca e caça, das conversas acerca de seus costumes, suas 

culturas e tradições, além da apreciação do futebol, uma das principais formas de lazer da 

comunidade.  

Para a compreensão acerca da Educação Indígena participamos do I Congresso 

Internacional de Educação no Campo (CIEDOC), da Universidade Federal do Tocantins (UFT), 

onde pudemos compreender e aprofundar o debate acerca dessa política pública e suas 

dificuldades na implementação por parte do Estado.  

Os Professores da Escola da Aldeia relatam as dificuldades de trabalhar nas 

circunstâncias que lhes são características: difícil acesso à Aldeia e a cidade, escassez de 

recursos, formação continuada, baixos salários, inaplicabilidade da Política Pública da 

Educação do Campo, dentre outros, que contribuem para a negação das culturas indígenas no 

ensino escolar. Outra dificuldade que apontam os professores se apresenta na multissérie, assim 
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como no fato de que há três professores que assumem todas as disciplinas na Escola, a qual 

funciona do 1º Ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio, dificultando o aprendizado 

juntamente com o planejamento escolar, este que é realizado quase sempre seguindo o modelo 

urbanocêntrico, ou como afirmam os professores indígenas, “igualmente da escola do branco”.  

A partir do conhecimento de tal experiência de educação desenvolvida na Escola 

Indígena Javaé trouxemos para a nossa realidade a compreensão dos entraves e dificuldades 

inerentes à formação continuada de educadores, a atuação docente nas Escolas de Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, assim como na formação inicial discente na Educação Superior, 

pois se por um lado há inoperância do Estado na implementação de políticas eficazes para/com 

os povos do campo, por outro, na formação inicial para formação de futuros professores 

percebemos a discrepância entre o currículo orientado e a realidade educacional e de vida dos 

sujeitos, as quais nem sempre são consideradas no cotidiano das escolas. 

O estudo do meio realizado foi um desafio, ao mesmo tempo, uma realização 

pessoal, coletiva e de profissionalização, pois desmistificou muitas concepções acerca dos 

povos indígenas, construídas ao longo da formação discente na Educação Básica, sendo esta 

construção de pensamento reconstituída a partir da primeira imagem sobre índios quando nas 

escolas colocam cocar nos educandos representando índios, e trazem a mensagem de que eles 

usam pouca roupa, e ao chegarmos lá se deparamos com realidades que representam 

resistências, apropriações culturais e violências por parte do Estado brasileiro sobre sua 

condição diversa. 

 Dentre as atividades de lazer da comunidade destacaram-se o futebol como um 

esporte que envolve os jovens, masculinos e femininos; as festividades culturais, bem como se 

percebeu a ausência dos homens adultos durante o dia por estarem trabalhando para os grandes 
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fazendeiros que arrendam a Ilha do Bananal para a pecuária bovina e, os espaço doméstico 

como sendo eminentemente feminino.  

 

 

 

A segunda experiência, a visita à Fazenda Esperança, no laticínio da Isis, município 

de Sousa, Paraíba, Brasil, onde se desenvolve o processo de industrialização do leite para a 

produção de iogurtes, leite pasteurizado e derivados advindos da produção leiteira na região 

circundante. 

A atividade se realizou embasada no estudo sobre agricultura camponesa e 

agronegócio no Brasil, e para compreender tal situação discutimos sobre as ações 

governamentais, no âmbito da cadeia produtiva do leite no Estado da Paraíba, motivada 

principalmente pela Agricultura Familiar (AF) como modo de vida que lhes confere, mas 

também pelos incentivos de programas do Governo Federal, associados às iniciativas regionais 

e locais, nas esferas Estadual e Municipais, a exemplo do Programa de Aquisição de Alimentos 

Figuras 1 a 3: Escola Indígena Javaé; Jovens de gênero 
feminino aguardando o momento de realizar o jogo de 
futebol; Jovens do gênero masculino em campo de futebol 
Javaé. Novembro de 2018. Arquivo PIBID. 
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(PAA) Leite, o Programa do Leite da Paraíba (uma dissidência do PAA) e, as ações de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) voltadas ao seguimento da produção, 

beneficiamento, comercialização e acesso ao leite no Estado da Paraíba. 

O PAA Leite, conforme demonstrado se desenvolve em todo o estado da Paraíba. 

Dentre as limitações na operacionalização do Programa a Empresa Paraibana de Pesquisa, 

Extensão Rural e Regularização Fundiária (EMPAER) destaca as políticas governamentais e 

ingerências locais (irregularidades que vem sendo apuradas nos setores de fiscalização federal), 

e, ainda há dificuldades na constituição da Declaração de Aptidão (DAP) Jurídica, como forma 

de incentivar a organização social de associações rurais na emissão da DAP, assim como por 

parte dos agricultores produtores de leite o acesso à DAP individual do grupo familiar, pois 

embora ainda enfrentando limitações, mas há acesso ao beneficiamento e à comercialização da 

produção, conforme se vê a respeito das Unidades de beneficiamento de leite para venda no 

PAA Leite e outros mercados, bem como na produção de queijos, por exemplo, considerando 

a produção de leite no Estado. 

 

Quadro 01: Quantidade de Litros de Leite Comercializados pelo PAA – PB/Brasil: 2017 
Meses PB BRASIL Meses PB BRASIL 

jan 520.976,00 3.083.819,00 jul 531.509,00 4.618.248,00 

fev 478.381,00 4.069.828,00 ago 574.380,00 5.011.716,00 
mar 500.729,00 4.607.272,00 set 554.211,00 5.093.140,00 

abr 489.824,00 3.701.914,00 out 611.698,00 5.156.544,00 

maio 501.444,00 4.222.841,00 nov 605.889,00 4.855.918,00 
jun 489.603,00 4.138.241,00 dez 585.469,00 4.582.263,00 

Total PB: 6.444.113,00 Total Brasil: 53.141.744,00 
Fonte: BRASIL: 2017.  
 

Conforme a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano (SEDH), nos anos 2018 

e 2019, o número de famílias beneficiadas pelo PAA Leite, no tocante ao recebimento do leite 

por parte daqueles que se inserem em categorias de baixa renda é de 29.982 famílias cadastradas 

que recebem 1 litro de leite/dia. O leite é oriundo de 4.027 unidades de agricultura familiar 

produtoras de leite, organizadas em 130 entidades (Associações Rurais) cadastradas, as quais 

fornecem e comercializam a produção junto ao PAA, e o leite é beneficiado em 10 usinas 

cadastradas (PARAÍBA: 2019). 
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Quadro 02:Unidades de Beneficiamento Existentes e Localização – PB: 2019 
Laticínios Municípios Laticínios Municípios 

ILPLA Belém CABRALAC Passagem 

AGILAT Itaporanga VAQUILA Lagoa Seca 

APAC  Barra De Santana Condom. Agroind. Desterro Desterro 

ACOPASA Barra De Santana BORBOREMA Pocinhos 

VITA  Caturité VÊNUS  Cajazeiras 

CARIRI Caturité SABOR DO VALE Cajazeiras 

DELCAMPO  João Pessoa SABOR DA TERRA Cajazeiras 

IDEAL João Pessoa DELFRUT Campina Grande 

NATURAL GURT Pilar BOTIJA Guarabira 

ACELP  Taperoá CATOLEITE Catolé do Rocha 

GRUPIARA Taperoá LUTTY Sousa 

COLEITE Sousa MILA Diamante 

DIRSE Sousa LEITE DA SERRA Patos 

MAX MILK Paulista CREMOSINN  Santa Rita 

Fonte: GOPAS/EMPAER: Julho de 2019. OBS.: Há três Empresas na PB que não estão participando 
do Programa: BETÂNIA (Santa Rita-PB); ISIS (Sousa-PB); e, LEBOM (Campina Grande). 

 

O Laticínio Isis não está inserido na categoria de fornecedor do PAA Leite no Estado, 

mas recebe considerável parte da produção leiteira da região do Sertão Paraibano para 

beneficiamento e comercialização da produção. Com isso, há um incremento na ocupação e 

geração de emprego e renda locais como forma de aumento da qualidade de vida e incentivo à 

qualidade e segurança alimentar e nutricional. 

A estadia no Laticínio da Isis com os educandos da escola participante possibilitou a 

observação acerca das formas de produção industrial do leite, bem como o entendimento de 

qual o destino da produção do leite da agricultura familiar local, o que serviu de subsídio para 

as discussões em sala de aula. 
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A terceira experiência, o estudo do meio realizado na Escola Nossa Senhora do Carmo 

(ENSC), na cidade de Bananeiras, Paraíba, Brasil.  

Trata-se de experiência em método diferente de educação e aprendizagens a qual vem 

sendo desenvolvida a partir da educação transformadora na Escola Nossa Senhora do Carmo 

(ENSC), na cidade de Bananeiras, Paraíba, a qual tem demonstrado a importância da utilização 

de distintas metodologias, métodos e linguagens, além de compreender a escola como ato 

político, especialmente partindo do ensino de Geografia e da Educação Transformadora para 

compreendermos como ensinar, para quem ensinar e o que ensinar (CASTROGIOVANNI: 

2005; PASSINI: 2013; PIMENTA: 2013), pois necessitamos na formação inicial discente e na 

atuação docente nos apropriar desses conhecimentos, a fim de tornar a educação como algo 

prazeroso, significativo e capaz de construção de conhecimentos que permeiem a realidade dos 

educandos, além de promoção da escola como lugar de possibilidades que se amplia para além 

de suas fronteiras físicas (PACHECO: 20014; FREIRE: 1995).  

A Escola Nossa Senhora do Carmo (ENSC), uma entidade filantrópica situada no 

interior de uma organização cristã Carmelita, cujas práticas educativas se embasam em 

experiências de educação transformadora, especialmente originárias da Escola da Ponte situada 

em Portugal.  

A ENSC desenvolve suas atividades sob a forma de nucleação de aprendizagens e 

conteúdos, ao invés de seriação, além de se isentar da necessidade de ter sala de aula e da 

presença do professor, conforme está convencionado tradicionalmente na concepção de escola 

no Brasil.  

Essa escola busca fazer com que os alunos tenham autonomia e gosto pelos estudos, 

proporcionando inovações no desenvolvimento da escola na região. Esse estudo do meio tinha 

o intuito de proporcionar aos futuros docentes um olhar de novas práticas pedagógicas. 

Aprender novas metodologias de ensino. Também ter uma visão de diferentes funcionamentos 

escolares.  

Para toda a realização desse estudo, teve uma preparação como leituras de textos 

relacionados à Escola da Ponte e discussões dos mesmos, sendo que o estudo do meio foi o 

principal método para a concretização para os docentes terem um maior conhecimento sobre a 

escola. Além disso, também houve as observações na escola. Logo após a aula de campo 

aconteceu o pós-estudo do meio, sendo que foi feito por meio de diálogo, roda de conversa. 
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Para a construção desse resumo nos embasamos também em uma pesquisa bibliográfica, sendo 

ancorada na visão de Pacheco (2004) e Mészáros (2008).  

Com essa visita a escola, percebemos que as aulas acontecem em grupos e os 

roteiros das aulas são elaborados pelos próprios alunos, sendo que são feitos de acordo com os 

projetos, por exemplo, projeto de fome, energia solar entre outros e esses alunos tem o direito 

de escolher e elaborar seu projeto, além de realizarem aulas de campo e pesquisas. Como 

também são os próprios alunos que elaboram seus planos de aula para determinado dia. As salas 

comportam no máximo 20 alunos, assim cada tutor fica com 17 alunos.  

A avaliação dos alunos é feita com conceitos e ocorrem em 15 e 15 dias. Na escola, 

os alunos confeccionam um portfólio onde mencionam suas metas e avaliações. Foi possível 

observar que no ambiente escolar, as crianças são tratadas como crianças e não como alunos. 

Para os docentes, essa experiência foi muito enriquecedora para a formação docente, sendo que 

tivemos a oportunidade de termos um novo olhar sobre a educação.  

Concluímos que é possível desde as series iniciais tornar o aluno instigado pela 

pesquisa, sendo que tem autonomia para buscar o conhecimento e não ficam apenas esperando 

pelos conteúdos e tutores. Os espaços ocupados pelos estudantes são amplos, onde é possível 

perceber a interação entre os alunos.  

O papel do professor/tutor é o de fomentador de curiosidades, de orientador na 

resolução de problemas, ou seja, o tutor está presente na escola apenas para auxiliar o aluno 

com as atividades. Dessa maneira, podemos dizer que a Escola da Ponte é um sinal de esperança 

para todos os que acreditam e defendem a possibilidade de construir uma escola pública aberta 

a todos os públicos, baseada nos valores da democracia, da cidadania e da justiça, que 

proporciona a todos os alunos uma experiência bem sucedida de aprendizagem e de construção 

pessoal. Além dos educandos terem visto de perto como é a escola com uma educação 

transformadora e inovadora, sendo que o aluno tem autonomia para construir seu próprio 

conhecimento. 

Ademais, tratam-se na primeira experiência, das diversidades de sujeitos, culturas 

repletas de resistências e lutas pelo direito a terra, ao modo de vida que lhes é peculiar. Na 

segunda experiência, das relações mediatizadas pelo modo de produção vigente na produção 

pecuária regional que compra a produção leiteira local/regional para o beneficiamento e 

comercialização, mediante as exigências legais da Vigilância Sanitária, o que impacta 
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diretamente na vida dos sujeitos do lugar, seja na saúde, no consumo, na produção. Finalmente, 

na terceira experiência, o estudo sobre educação transformadora e sua importância para o 

desenvolvimento da autonomia e da formação cidadã. 

Compreender essas especificidades conforma a dialogicidade da práxis na formação 

inicial discente, pois parte-se da realidade para a produção de teorias (FREIRE, 1995; 

CASTELLAR, 1999). Por vezes, a formação inicial nem sempre possibilita o exercício da 

práxis, ocorrendo quase sempre, através de estágios curriculares supervisionados, os quais são 

oferecidos no decorrer da Graduação; em projetos de extensão que auxiliam o Graduando em 

sua caminhada, no PIBID como Programa que possibilita ao estudante uma série de atividades 

que devem ser desempenhadas pelos mesmos. 

Sobre as experiências vivenciadas aprendeu-se sobre produção leiteira, 

beneficiamento e comercialização como expressões resultantes do que denomina o setor da 

agricultura capitalista: cadeia produtiva do leite (OLIVEIRA: 1994), e, também se conheceu a 

Escola Indígena Javaé, a qual realiza a formação discente de crianças e jovens na Educação 

Básica, considerando a Língua Materna, a Língua Portuguesa e a Educação Indígena, como 

fundamentais no processo de aprendizagem (CALDART & AROYO: 2005; CASTELLAR: 

1999). 

 

Considerações 

 

O estudo do meio entra como uma das principais ferramentas a ser utilizada, tanto 

na escola que o educandos e/ou bolsista atua, como também na realização de estudos no 

decorrer do Subprojeto PIBID, quando os conhecimentos adquiridos podem facilitar a 

aprendizagem. O espaço visitado torna-se conteúdo para o processo de aprendizagem para além 

dos muros da escola ou da universidade. 

A partir dos estudos realizados se compreendeu a importância de a formação inicial 

ser realizada em espaços diferenciados desde a universidade aos demais espaços da vida, pois 

a compreensão de tais espaços promove a reflexão acerca das relações sociais travadas entre os 

sujeitos presentes, os quais são reconhecidos em distintos extratos sociais, as classes sociais 

(MARX (2013), as quais, através do trabalho e da organização social marcam o espaço com 

formas e organizações definidas pelas intencionalidades do modo de produção vigente. 
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Igualmente ocorre no entendimento da cadeia produtiva do leite, em Sousa, Paraíba, quando se 

percebe a aquisição da produção pecuária familiar por preços bem inferiores aos de mercado e 

supervalorização do produto beneficiado pela agroindústria do Laticínio Isis. 

A partir do contato com a FUNAI, bem como percebemos a exploração dos povos 

indígenas Javaé por fazendeiros que arrendam as terras da Ilha do Bananal para a criação 

pecuária bovina em larga escala, com apropriação do sobretrabalho indígena (OLIVEIRA: 

1994), negando direitos trabalhistas, desenvolvendo o sistema de quarta na produção de 

bezerros, ocupando o tempo diário dos indígenas na produção pecuária, distanciando-o de seus 

espaços e modos de vida peculiares. No tocante às demais áreas visitadas em direção à Ilha do 

Bananal, margeando a rodovia se percebeu degradação da fauna e flora locais, ameaça à fauna 

resistente, cultivo em larga escala de arroz com dezenas de usinas de beneficiamento do 

produto, aplicação indiscriminada de insumos e fertilizantes químicos, apropriação de terras 

indígenas, dentre outras questões relacionadas à produção de commodities, as quais 

transformam rapidamente a paisagem local e as relações sociais naquele espaço considerado. 

Quanto ao que preconiza a Política da Educação do Campo a Aldeia procura 

desenvolver a educação a partir dos princípios da comunidade valorizando seus saberes e 

culturas próprias como forma de valorizar seus modos de vida, bem como busca aproximar 

outras realidades das dos indígenas com vistas a possibilitar que o educando indígena possa 

estabelecer contatos com outras culturas por ocasião de seu ingresso em outros níveis de ensino 

fora da sua comunidade. A partir desse estudo do meio realizado percebeu-se a importância de 

levar os educandos ao campo, conhecer realidades que imaginavam ser de outras formas, e 

compreender junto com os educandos que o lugar de vida dos sujeitos deve ser parte do 

currículo no processo de formação educacional na Educação Superior e na Educação Básica.  

O desenvolvimento de estudos do meio na formação inicial discente tem colaborado 

na transformação dos sentidos da educação, bem como na releitura do espaço geográfico local, 

considerando a intrínseca relação campo-cidade, da necessidade de valorização dos povos do 

campo como sendo também produtores de culturas, para além da produção agropecuária, da 

necessidade de implementação e reavaliação de políticas públicas que valorizem e reconheçam 

tais realidades, a fim de promoção dos modos de vida, com garantia do respeito à igualdade 

social entre espaços e povos diferenciados. 
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Os resultados apontam a diversificação de experiências desenvolvidas na Escola 

Campo, pois enquanto Bolsistas do PIBID buscamos contribuir com a Escola, enquanto ela 

auxilia na compreensão de seus significados como espaço múltiplo que necessita de 

profissionais da educação que diversifiquem métodos e metodologias, assim como do PIBID, 

cujas atividades corroboram na qualificação das ações da escola e, na atuação docente e 

formação inicial discente de Licenciandos. Afirmamos que o PIBID oportuniza aprendizados e 

interações entre os sujeitos (professores e licenciandos) e espaços abrangentes (Escola e 

Universidade). 

 

Palavras-chave: 

Formação Inicial Discente em Geografia - Estudo do Meio - Educação do Campo – 
Metodologias - Espaço Agrário 
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REGISTRO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DE CONVIVÊNCIA AMBIENTAL: 
comunidades tradicionais nas vertentes da Chapada do Araripe em Crato – CE. 
 

Vicente de Paulo Silva Souza1 
Sâmya Ribeiro Alencar2 

 

 

Introdução 

 

A proposta deste trabalho é provocar uma reflexão acerca de como a política e as práticas 

de uso sustentável empregadas pelas Unidades de Conservação Federal  interagem com as 

comunidades tradicionais no âmbito do município do Crato-CE. Propõe observar em que 

medida os mecanismos de coexistência desenvolvidos historicamente pelos povos habitantes 

dessas áreas e arredores, podem contribuir efetivamente na concepção dos seus planos de 

manejo para uma gestão democrática destes espaços e para a promoção de um desenvolvimento 

rural socialmente justo, sustentável e ecologicamente comprometido com a vida.  

É também prioridade desta pesquisa gerar elementos para a elaboração de material 

formativo e informativo que venha difundir entre os moradores do território em pauta, por meio 

de linguagem clara, tanto as normas de proteção propostas pela legislação vigente, quanto 

saberes e fazeres praticados por comunidades tradicionais os quais denotem equilíbrio na 

relação com o meio ambiente, com seus semelhantes, com a memória e a cultura local.  

Para tanto, escolhemos como campos de investigação algumas comunidades 

tradicionais que se constituíram historicamente nas adjacências de onde se situam as áreas de 

conservação do município do Crato: Floresta Nacional do Araripe/Apodi, Área de Proteção 

Ambiental da Chapada do Araripe – APA Araripe. 

Desta forma, estamos realizando consulta teórica e uma pesquisa ação participativa por 

meio da Cartografia Social e do Inventário Participativo, envolvendo estudantes dos três níveis 

de instrução moradores das localidades elencadas, como também, outros comunitários de 

 
1 Especialista em História e Sociologia – URCA. Graduado em Geografia – URCA, membro do GEA. 
paulofuisca@hotmail.com  
2 Graduada em Hotelaria- IFCE. Graduanda em História URCA. samyaalencar@hotmail.com  
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diversas ‘ocupações’ e gerações. O trabalho conta ainda com o apoio e parceria de instituições 

públicas, entidades da sociedade civil e colaboradores comunitários.   

 

Chapada do Araripe: a mãe do Cariri. 
 

Impossível descrever o deleite que senti ao entrar nesse distrito, comparativamente 
rico e risonho, depois de marchar mais de trezentas milhas através de uma região 
que naquela estação era pouco melhor que um deserto. A tarde era das mais belas 
que me lembro ter visto, com o sol a sumir-se em grande esplendor por trás da Serra 
do Araripe, longa cadeia de montanhas a cerca de uma légua para o oeste da Vila do 
Crato; e o frescor da região parece tirar aos seus raios o ardor que pouco antes do 
poente é tão opressivo ao viajante nas terras baixas. A beleza da noite, a doçura 
revigorante da atmosfera, a riqueza da paisagem, tão diferente de quanto, havia 
pouco, houvera visto, tudo tendia a gerar uma exultação de espírito, que só 
experimenta o amante da natureza, e que em vão eu desejava que fosse duradoura, 
porque me sentia não só em harmonia comigo mesmo, mas em paz com tudo em torno 
(GARDNER, 1975:92). 
 
 

A Chapada do Araripe é um imenso planalto de formação sedimentar com forma tabular, 

medindo cerca de 180 quilômetros de comprimento sentido leste/oeste, variando entre 30 a 70 

quilômetros de largura no eixo norte/sul. Delimitando geograficamente os estados Ceará, Piauí 

e Pernambuco, possui uma área de aproximadamente 7.500 km² no seu topo. Sua altitude varia 

entre 700 a 1000 metros e sobrepõem-se às 27 cidades que compõem o Cariri no sul cearense. 

A sua presença imponente, que se eleva a partir o epicentro dos sertões nordestinos, é percebida 

em tons azulados a quilômetros de distância. Além de destacá-la visualmente, sua altitude 

favorece a ocorrência de chuvas orográficas que originam a amenidade do clima regional e um 

desnivelamento geomorfológico no interior da estrutura contribui para que as águas das chuvas 

que caem sobre o planalto convertam-se em diferentes fontes que incidem sobre o vale 

favorecendo a promoção da diversidade da flora e da fauna e a fertilidade dos solos em sua face 

cearense. (LIMAVERDE, 2006). 

Para os moradores do Cariri a  Chapada do Araripe é considerada um verdadeiro tesouro, 

motivo de orgulho pelo potencial ecológico da Floresta Nacional do Araripe e pela riqueza das 

suas características ambientais. Segundo dados obtidos no Plano de Sustentabilidade do Cariri, 

(2010, p. 157): 

A Floresta Nacional do Araripe, mais conhecida como Flona Araripe, é uma unidade 
de conservação brasileira situada na Chapada do Araripe, administrada pelo Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e integrante do Sistema 
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Nacional de Unidades de Conservação - SNUC. Sendo um dos últimos redutos da 
Mata Atlântica, ocupa uma extensa área que atravessa a fronteira do Ceará com 
Pernambuco, abrangendo partes dos municípios de Barbalha, Crato, Jardim e Santana 
do Cariri, numa área total de 39.262,326 ha.  Os solos da FLONA são originários do 
período Cretáceo, predominando o tipo latossolo. Solos do período Cretáceo 
costumam apresentar fósseis, não sendo diferente na FLONA Araripe, onde apresenta 
um vasto sítio arqueológico em sua área e onde foram descobertas algumas espécies 
de animais somente encontradas na região, como o Santanaraptor placidus (em latim 
- Predador de Santana, dinossauro terópode (carnívoro), bípede e de tamanho modesto 
que viveu há cerca de 110 milhões de anos no nordeste do Brasil, mais precisamente 
na formação Santana).  
 

  

O Cariri cearense. 

 

A região do Cariri localiza-se ao sul do estado do Ceará, compreende a uma área de 

16.350,40km² e possui 28 (vinte e oito) municípios que estão divididos em três microterritórios: 

Cariri Central, Cariri Leste e Cariri Oeste (BRASIL, 2010, p.19), sua população foi estimada 

em 891.578 habitantes (IBGE 2014). Para a pesquisadora Otilia Souza o Cariri cearense 

destaca-se prioritariamente através de dois aspectos: a diversidade da sua cultura e a sua 

configuração ambiental, e é exatamente a junção dessas características que oferece à região 

elementos para a transformarem em um espaço tão singular. (SOUZA, 2017).      

Enfatiza o filósofo e cineasta Rosemberg Cariry:. 

 

A região do Cariri cearense é um oásis, o verde coração do semi-árido nordestino. 
Apesar de ser uma terra de farturas e de portentos, sua história revela a tragédia do 
processo civilizatório sertanejo no destino de um povo - os Cariri (Kariri ou Quiriri) - 
que se fundiu na carne e na alma dos seus inimigos: fazendeiros, criadores de gados, 
agricultores e vaqueiros oriundos de Sergipe, de Pernambuco e da Bahia. Ao Cariri 
cearense, centro geográfico com eqüidistância para as principais capitais do Nordeste, 
desde meados do século XVII até os dias de hoje, continuam a chegar multidões 
sertanejas, em um fluxo constante, atraídas pela fertilidade e pela sagração do 
território como espaço mítico. (CARIRY, 2008:01) 

 

A cidade do Crato. 

 

Remotos são os dias em que se podia apreciar as fontes de grande vazão ao alimentar os 

leitos dos límpidos rios que serpenteavam no território onde hoje se encontra encravada a cidade 

do Crato.  Distante é também o tempo em que o espaço que envolve o centro dessa cidade, 
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outrora habitada por seus antigos proprietários – os índios Kariri - era ornado de densa mata 

que abrigava uma diversificada fauna. 

A cidade do Crato, situada ao sul do Estado do Ceará, possui atualmente cerca de cento 

e vinte mil habitantes, tem sua economia voltada para os serviços, comércio, a indústria e a 

agricultura, sendo reconhecida nacionalmente pela diversidade da sua cultura e por encontrar-

se encravada ao sopé da Chapada do Araripe.  

Localizada na região do Cariri, zona privilegiada pela amenidade do clima, fertilidade 

do solo e abundância de água, o Crato é uma de suas cidades mais antigas, mas há muito tempo 

perdeu parte das características acima descritas. À vista disso, o processo de degradação dos 

solos tem raízes históricas, bem como a devastação das matas e margens de rios, que foram 

áreas utilizadas não só pelo extrativismo mineral e vegetal, mas, sobretudo pela demarcação de 

pastos para pecuária, abrindo sempre novas fronteiras de áreas agricultáveis na Chapada do 

Araripe e seu entorno. (SOUZA, 2008)  

O Crato, como todo o Cariri, “distancia-se de todas as capitais do Nordeste, o que a 

torna detentora de características bem específicas” (SOUZA, 2008:1127). Levando em conta 

os atributos geofísicos da região como estímulo inicial para o seu crescimento econômico e 

demográfico, em sua formação cultural, destaca-se o fato de a sociedade ter sido constituída a 

partir da junção dos modos de vida dos Kariri, dos vaqueiros que ocuparam a região, dos 

plantadores de cana e dos proprietários das terras. Nessa perspectiva, a pesquisadora Otilia 

Souza comenta: 

 

Tudo isso contribuiu para o surgimento de uma sociedade que se caracterizava pelo 
seu caráter intermediário, já que foi estruturada a partir de realidades distintas: de um 
lado, o modo de vida dos Kariri (índios que habitavam a região), a ‘relativa 
autonomia’ da pecuária, a sensação de viver num mundo à parte, isolado, sem ligações 
com ‘outros mundos’; de outro lado, o predomínio do latifúndio, as relações servis, o 
autoritarismo. Apesar de pertencer a um Estado pobre, devastado por constantes secas, 
o Cariri era um Vale fértil constituindo-se um refúgio para imigrantes que, oriundos 
de regiões ainda mais comprometidas pelas secas, buscavam o vale para aventurar 
uma vida melhor. (SOUZA, 2008, p. 1127) 

 
 

Por localizarem-se isolados dos demais centros urbanos, os habitantes da região 

desenvolveram seus próprios mecanismos de convívio social. Os movimentos revolucionários 

de caráter popular ou não, as práticas do catolicismo romanizado ou popular, as incursões do 
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cangaço, de flagelados, de romeiros e de imigrantes de várias etnias compuseram o quadro 

populacional da região, que de certo, assinalou a formação de uma cultura diversificada.  

Levando em conta que a história escrita do Ceará irá ocorrer a partir dos séculos XVII 

e XVIII, mesmo assim, a presença de fortes indícios do passado são comprovados facilmente. 

São sinais materiais as identificações geológicas, os achados paleontológicos ou os vestígios 

arqueológicos, e marcas imateriais a reprodução dos conhecimentos e práticas que se propagam 

de geração a geração nas populações tradicionais pela manutenção da memória individual e 

coletiva através da oralidade.  

Assim, o legado que se traduziu a partir da ocupação da encosta da “serra” do Araripe 

ainda traz implícito nas relações de trabalho,  de parentesco, de compadrio, na memória dos 

antigos, bem como em algumas edificações, na religiosidade, nas comemorações, os sinais 

ancestrais dos anos da colonização caririense. 

Desta forma, propomos investigar, nesse trabalho, como as sociedades tradicionais 

localizadas no entorno da Chapada do Araripe,  desenvolveram no decorrer do tempo, 

mecanismos de convivência com o meio em que vivem e em que medida a valorização da 

memória desses povos podem contribuir para a constituição de novas políticas públicas que 

auxiliem na busca do equilíbrio entre o ser humano e a natureza.  

 

A pesquisa  

 

Portanto, esse projeto tem como ponto central reconhecer, mapear e registrar as 

peculiaridades do território, os costumes, as ações de sustentabilidade e a história das 

comunidades atendidas pela Escola Rotary. Por meio de registros fotográficos, do audiovisual, 

de desenhos, textos, criação de blogs etc. e a partir da pesquisa, da interpretação dos 

pesquisadores e dos relatos dos mais antigos, pretende-se envolver os participantes das distintas 

localidades, nos diversos  graus de geração, parentesco, etnia, profissão, formação, etc.,  em 

uma Pesquisa-Ação Participativa, por meio dos métodos da Cartografia Social, afim de  gerar 

oportunidade aos moradores do citado território  de reescrever a história de suas comunidades. 

A ideia é identificar, diagnosticar e catalogar os elementos que destacam a formação das 

comunidades que ocuparam o ‘antigo Lameiro’ e demais comunidades circunvizinhas ao ‘pé 
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da serra’ do Araripe, identificar as famílias tradicionais que ainda habitam esse território e as 

formas específicas de se relacionarem entre si e com o meio ambiente. 

 

Desenvolvimento 

 

O processo iniciou-se em decorrência da nossa observação quanto a  forma de como as 

crianças e adolescentes demonstram entender história da sua cidade, do estado do país e do 

mundo e, consequentemente, como tratam a realidade da sua comunidade, dos seus 

antepassados e dos seus semelhantes. Constatamos que a partir dos conteúdos difundidos pelo 

livro didático os estudantes passam a conceber como preponderante as informações repassadas 

na escola e pelos meios de comunicação que priorizam como determinantes outras formas de 

se ver no mundo em detrimento à realidade em que vivenciam. 

As percepções acima descritas, surgiram, em decorrência da minha vivência, como 

residente do bairro Lameiro, da convivência e do trabalho realizado enquanto educador social 

e coordenador pedagógico do Ponto de Cultura Projeto Socioambiental Carrapato Cultural, (a 

partir de 2009) e, sobretudo, nos Programas Mais Cultura e Mais Educação (2014-2019) na 

Escola Rotary, entidade educacional que acolhe estudantes das várias localidades do Lameiro 

e de demais áreas circundantes à encosta da Chapada do Araripe. 

Outros fatores como a nossa formação nas áreas de Geografia, História e Ciências Sociais 

e participação no Grupo de Estudos e Pesquisa em Geografia Agrária, de certo, nos deram 

subsídios para aguçar nossa percepção crítica. Destacamos também, a nossa militância nos 

movimentos sociais, culturais e ambientais,  os quais, nos remetem para  a busca de soluções  

das problemáticas que envolvem a sociedade em questão. 

Assim, a interação com os diversos sujeitos desse território e o convívio com crianças e 

adolescentes da escola e das distintas comunidades ascenderam em mim uma preocupação 

quanto à forma de como o público infanto-juvenil demonstra entender a história da sua cidade, 

do estado, do país e do mundo e, consequentemente, como tratam a realidade da sua 

comunidade, dos seus antepassados e dos seus semelhantes. 

Levanto esta questão pelo fato de que a referida escola localiza-se no centro do atual 

bairro Lameiro, outrora distrito e anteriormente localidade rural de relevância econômica, 

cultural e histórica para a cidade.  
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Devo esclarecer que o antigo Lameiro foi reconhecido durante muitos anos como um 

dos maiores provedores dos produtos agrícolas e hortifrutigranjeiros, aviamentos das casas de 

farinha, e que abrigava grande parte dos engenhos de cana de açúcar e do criatório do gado 

bovino, suíno e caprino e pequenos animais da encosta da “serra do Araripe”. Como afirma a 

professora pesquisadora Edith Meneses:  

“O uso do solo se manteve essencialmente agrícola, voltado para a exploração da cana 
de açúcar, trazida para o Cariri nos idos de 1750. No Lameiro, essa cultura tem início 
em 1842, quando se instala o primeiro engenho na área para a produção de rapadura 
e aguardente.” (MENESES, 1984, p.13). 
 

O território do antigo Lameiro atuava, então, como fornecedor de grande importância 

para histórica Feira Livre do Crato e para abastecimento de parte da região caririense e dos 

estados circunvizinhos. 

Deste modo, foi possível observar que, apesar da maioria dos estudantes terem 

consciência que pertencem às famílias entre as quais  contribuíram para a construção e 

progresso da localidade, os temas desenvolvidos nas atividades escolares são repassados e 

absorvidos sem recorrerem à realidade atual, nem à vida ancestral, nem tão pouco à suposta 

realidade que a mídia apregoa aos estudantes.  

O que certamente contribui para aumentar o desinteresse deste público em participar das 

atividades formativas propostas, para a insatisfação dos pais e desestímulo aos docentes. 

Nesse contexto, Paulo Freire no livro Pedagogia do Oprimido argumenta: 

 
É exatamente neste sentido que ensinar não se esgota no "tratamento" do objeto ou do 
conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições em que 
aprender criticamente é possível. E essas condições implicam ou exigem a presença 
de educadores e de educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente 
curiosos, humildes e persistentes. Faz parte das condições em que aprender 
criticamente é possível e pressuposição por parte dos educandos de que o educador já 
teve ou continua tendo experiência da produção de certos saberes e que estes não 
podem a eles, os educandos, ser simplesmente transferidos. Pelo contrário, nas 
condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se transformando em reais 
sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinando, ao lado do educador, 
igualmente sujeito do processo. Só assim podemos falar realmente de saber ensinando, 
em que o objeto ensinado é apreendido na sua razão de ser e, portanto, aprendido pelos 
educandos. (FREIRE,1996, p.14) 
 

Sobre o conteúdo oferecido nas escolas e a problemática do desencontro entre as 

expectativas de estudantes, pais e professores, o pesquisador francês  Bernard Charlot apresenta 

a seguinte ponderação:  
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Hoje em dia, para que as crianças vão à escola? Para “passar de ano” e “ter um bom 
emprego mais tarde”. De certa forma, isso é realismo. Só que ha cada vez mais 
alunos que vão à escola apenas para passar de ano e que nunca encontraram o saber 
como sentido, como atividade intelectual, como prazer. A ideia básica da teoria do 
capital humano, de que a educação é um capital que traz benefícios para a vida 
profissional, não é apenas uma ideia dos capitalistas, é também a ideia predominante 
na mente dos jornalistas, dos políticos, quer de esquerda, quer de direita, dos pais e 
dos próprios alunos. Assim, cresce o descompasso entre o que a escola oferece e o 
que os alunos e os pais esperam dela e, portanto, aumentam as dificuldades dos 
docentes. (CHARLOT, 2007, p.41) 
 

Portanto, como explanamos anteriormente, essa maneira de apreender a realidade vem 

causando conflitos no processo de amadurecimento e nas interações do público infanto-juvenil 

e a sociedade com a qual convive. 

Por outro lado, no decorrer das experiências como educador popular vivenciadas  nas 

comunidades rurais e periféricas, percebi que quando a realidade e os saberes locais são 

investidos como objetos centrais das ações educativas, de maneira contextualizada e contínua, 

os sinais de outra percepção de mundo e de auto confiança, são facilmente observados no 

público infanto-juvenil. 

A partir de nossa parceria com os jovens do Carrapato Cultural apresentamos à diretoria 

da Escola Rotary um plano para ser incrementado por estudantes e moradores de cada 

comunidade atendida. Com a anuência da direção, de toda a comunidade escolar e por meio da 

parceria firmada com as entidades supracitadas a partir do mês de março de 2019 iniciamos os 

trabalhos. 

 O primeiro passo foi reunir algumas entidades comprometidas com uma educação 

contextualizada em encontros preparatórias que iniciaram-se nos primeiros meses de 2019.  A 

equipe permanente de estudo foi composta inicialmente por membros do Coletivo Carrapato 

Cultural, do GEA, do GRUNEC, da RECID, pelas professoras de História e Geografia do sexto 

ao oitavo ano e por minha pessoa, então coordenador do Programa Mais Cultura da Escola 

Rotary.  

Foi decisão unânime de o grupo analisar o material pedagógico indicado para o ensino 

das principais disciplinas aplicadas do sexto ao oitavo ano do ensino fundamental, em seguida, 

com a orientação das professoras de História e Geografia da Escola Rotary e a nossa 

colaboração, foi realizado estudo comparativo desse material com informações atualizadas e 

específicas sobre as comunidades assistidas pela escola.  
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Iniciamos, assim, leituras e diálogos através de rodas de leituras e de conversas sobre os 

aspectos da constituição social da região carirense, do município do Crato e ocupação do 

entorno da Chapada do Araripe. 

Por meio de seleção de textos estamos recorrendo às publicações dos estudiosos: 

Anderson Camargo Rodrigues Brito (2016), Edith Oliveira de Meneses (1984), Francisco 

Wilirian Nobre (2015), Jose Nilton de Figueiredo (2002), Otilia Aparecida Silva Souza (2008; 

2017), Rosiane Limaverde (2006; 2014), entre outros, os quais versam, de acordo com suas 

distintas interpretações, em diversos aspectos sobre a constituição da região caririense, dentro 

de uma análise quanto à formação indentitária, a manutenção e a transmissão dos saberes dos 

povos que compõem a microrregião do Araripe.  

Com o fim de compreender o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

– SNUC, estamos consultando a Lei nº 9.985/00 e a legislação que regulamenta as Unidades de 

Conservação Federal e Estadual.  

Objetivamos ainda, realizar estudo sobre identidade e memória nas concepções de Maurice 

Halbowachs (1990) e Michael Pollak, (1989;1992),  recorrer aos conceitos de 

ecodesenvolvimento e de etnoconservação LEFF (2000; 2002); DIEGUES (2000; 2008).  

Para a orientação metodológica do trabalho de campo, entrevistas, catalogação e difusão 

dos trabalhos nas comunidades estamos utilizando os manuais Inventário Nacional de 

Referências Culturais (INRC), e Educação Patrimonial: inventários participativos, no campo da 

Cartografia Social Alfredo Wagner Berno de Almeida (2018). 

Até o presente momento, realizamos estudos e diálogos entre a escola, educadores 

sociais/comunitários e entidades da sociedade civil. Conseguimos, pois, fechar plano de 

execução das atividades formativas e das técnicas para a realização da pesquisa envolvendo 

estudantes, moradores e agentes escolares.  

Nos nossos primeiros contatos informais nas comunidades e nas conversas iniciais com 

o público estudantil, fomos surpreendidos com uma constatação: mesmo com a inserção maciça 

dos novos meios midiáticos, que ocasionaram transformações profundas e a perda de certas 

técnicas e princípios patrimoniais, no seio dessas populações a explicação e os ensinamentos 

sobre questões ainda são bem presentes. Informações de conhecimentos ligados a saúde, a 

religiosidade, as formas de fazer, as manifestações artísticas, ao trabalho, ao plantio, a coleta, 
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ao cuidado com os animais, as matas e os rios, ainda hoje advém de princípios memorizados  

pelos que detém e  repassam os saberes ancestrais. 

Estas afirmativas confirmam o pensamento de Elvira Wagner quando ela afirma: 

 
As lendas também tem um papel importante.  Por meio delas os jovens 
aprendem como devem agir ou não em determinada situação. ... É preciso 
passar aos jovens quais são as ervas medicinais e qual delas seve ser utilizada 
em determinada situação, quais são as ténicas de preparo da terra para o 
plantio, como fazer a colheita. Todo esse conhecimento, que é acumulado ao 
longo do tempo, passa de geração a geração e vai sendo aprimorado. 
(WAGNER, 2004, p,14). 

  

A explicação e os ensinamentos sobre determinadas questões ligadas a saúde, a 

religiosidade, as formas de fazer, as manifestações artísticas, ao trabalho, ao plantio, a coleta, 

ao cuidado com os animais, as matas e os rios, ainda hoje advém de princípios memorizados 

pelos que detém e  repassam os saberes ancestrais.  

Observamos que práticas específicas desenvolvidas por povos antepassados e 

aprimoradas em experiências, como as vivenciadas nas comunidades criadas pelo Padre Cícero 

em cima da Chapada do Araripe ou pelo Beato José Lourenço nos sítios Baixa Dantas e 

Caldeirão da Santa Cruz do Deserto no Crato, disseminaram-se pela macrorregião araripense e 

se estenderam junto aos preceitos, princípios e práticas religiosas, por meio da pela oralidade 

pelos sertões nordestinos. 

Durante os primeiros meses de 2019, dentro das atividades externas de Educação 

Patrimonial, realizadas em finais de semana, pelos arredores das comunidades atendidas pela 

escola Rotary, indicamos que condução das “Trilhas de Reconhecimento  Territorial” fossem 

conduzidas pelo estudantes/moradores  dos 7º e 8º anos residentes nas devidas localidades. 

Nas primeiras sugestões esses adolescentes optaram em nos levar a lugares como clubes, 

balneários, hotéis existentes próximos às suas residências. Mas a partir de nossas provocações 

eles nos conduziram a lugares inusitados floresta a dentro. Nessas ocasiões, podemos nos 

certificar o nível de conhecimento que esses jovens trazem: sobre os caminhos e atalhos pelo 

sopé da chapada, que conduzem às fontes, os tipos de plantas e suas utilidades, as técnicas de 

sobreviver na floresta e as histórias e lendas que ainda se perpetuam nessas localidades.  

Em outra comunidade, a turma de estudantes nos apresentou a maior nascente da ‘serra’ 

do Araripe, berço da “Lenda da Pedra da Batateira”, narrativa ancestral do mito fundador da 
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cidade: “a cama da baleia”, o “Morada da ‘Mãe D’água”. Relataram sobre antigas famílias que 

moraram nos arredores e que desenvolveram técnicas próprias de construção em pedra lapidada 

e dançavam a dança do ‘Maneiro Pau’... 

A história da origem das comunidades, as festas tradicionais, os lugares sagrados, mal 

assombrados, os animais nativos e as plantas de em suas várias serventias: na fabricação de 

utensílios, nas edificações, dos alimentos, remédios, bebidas etc estão resguardadas na memória 

cotidiana dos moradores das comunidades. Assim, acreditamos que determinados princípios 

ancestrais, como os da distribuição e manipulo das águas, dos cuidados no extrativismo vegetal 

e, sobretudo do trato e conservação do solo, possam gerar indícios para construção dialógica de 

iniciativas preservacionistas  que venham atender efetivamente as demandas dos povos 

supedâneos e da sociedade como um todo. 

Cremos, ainda, que tais valores priorizam princípios de solidariedade intergrupal nas 

formas de lidar com as dificuldades, de manejar e de coexistir nos territórios semiáridos e nas 

áreas que envolvem a chapada, proporcionando condições para a prática da preservação dos 

distintos ambientes. 

Portanto, a partir destas constatações pretendemos dar continuidade a essa investigação 

reputando que os dados e registros dessa pesquisa nortearão os caminhos para a valorização da 

memória e das práticas apreendidas, por essas populações, podendo contribuir para a 

constituição de novas políticas públicas que auxiliem na busca do equilíbrio entre o ser humano 

e a natureza.  

Assim, defendemos a premissa de que é imprescindível o reconhecimento do papel das 

populações tradicionais enquanto detentoras de conhecimentos ambientalistas ancestres 

fundamentais a construção de um plano de manejo e gestão destas unidades, com o fim de 

alcançar os objetivos efetivos de preservação do patrimônio natural. 
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EXPERIÊNCIAS DA INTERAÇÃO UNIVERSIDADE-ESCOLA-COMUNIDADE 

SOBRE A TEMÁTICA AGRONEGÓCIO, AGROTÓXICOS E O TRABALHO 

CANAVIEIRO 

 

Shiziele de Oliveira Shimada1 
 

Resumo 
 
O artigo faz parte do projeto de extensão universitária que se destacou na temática do trabalho 
canavieiro na relação com o agronegócio e o uso de agrotóxicos, a partir da articulação ensino, 
pesquisa e extensão, tendo a integração de graduandos da Geografia e do Direito da 
Universidade Federal de Sergipe com os alunos do ensino médio do Colégio Estadual José de 
Matos Teles - Japaratuba/SE. Para isso, ocorreu o estudo e a atualização das leituras acerca do 
agronegócio, trabalho canavieiro, trabalho escravo e o uso intensivo de agrotóxicos em Sergipe, 
em específico Japaratuba-SE, mediante a questão agrária brasileira, contribuindo para 
discussões em âmbito dos pesquisadores da graduação. Como resultados do projeto, tivemos a 
elaboração e execução de evento científico junto com a comunidade escolar do Colégio 
Estadual José de Matos Teles - Japaratuba/SE, gerando ações educativas através de mesas 
redondas e oficinas pedagógicas. 
 

Palavras-chave: projeto de extensão, relação teoria-prática, oficinas pedagógicas. 

 

Introdução 
 

A extensão universitária estabelece uma interação entre a universidade e a comunidade, 

a partir da disponibilidade de demonstrar as atividades de ensino e pesquisa que são realizadas 

dentro da Universidade. Desse modo, o projeto de extensão “AVAEX – Agronegócio, 

agrotóxicos e o trabalho canavieiro em Japaratuba-SE”, realizado pela Universidade Federal de 

Sergipe através do PIAEX/UFS 2018 foi importante  para entender a temática sobre 

agronegócio, agrotóxico e trabalho canavieiro, com destaque no município de Japaratuba/SE, 

propondo um diálogo com o espaço escolar a partir da ação educativa na escola pública 

estadual. 

 
1 Profª. Drª. do Departamento de Geografia -DGE/UFS e do PROFCIAMB, Coordenadora do grupo de pesquisa 
NEPGFE - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Geografia, Filosofia e Educação /UFS/CNPq), shiziele@bol.com.br 
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Destaca-se que o projeto possibilitou a participação de dois graduandos da geografia 

como bolsista remunerado para estruturar os planos de trabalho2, além de estabelecer a 

integração com os grupos de pesquisa NEPGFE (Núcleo de Estudos e Pesquisas em Geografia, 

Filosofia e Educação/NPGFE/UFS/CNPq) e o GETEC (Grupo de Estudos sobre Trabalho 

Escravo Contemporâneo), através dos participantes da graduação em geografia (licenciatura e 

bacharelado) e graduação em direito, e de professores da Pós-graduação do Mestrado 

Profissional de Ensino em Ciências Ambientais (PROFCIAMB/UFS), gerando o diálogo sobre 

o espaço agrário de Japaratuba através da elaboração e execução de evento científico para os 

estudantes do ensino básico, participantes do Colégio Estadual José de Matos Teles - 

Japaratuba/SE.  

Metodologia 
 

O projeto de extensão teve o período de execução de 5 meses, sendo de julho até 

dezembro de 2018, com a participação de dois bolsistas remunerados do curso de Geografia 

DGE/UFS. Para início do projeto ocorreu o levantamento, registro e compilação das 

informações quantitativas e qualitativas, em veículos selecionados, sobre dimensões e temas 

componentes da questão agrária brasileira e sergipana, com destaque: produção de cana-de-

açúcar, intoxicação por uso de agrotóxicos, uso de equipamento de proteção, óbitos, uso e não-

uso de equipamentos na aplicação - EPIs, presença de trabalho escravo na atividade canavieira. 

Além de buscar informações sobre agronegócio, agrotóxicos, trabalho canavieiro e trabalho 

escravo do Brasil, na especificidade do município de Japaratuba no estado de Sergipe, que visou 

direcionar atividades das oficinas educativas na correlação agronegócio, agrotóxico, saúde e 

ambiente, a fim de promover maior interação entre os sujeitos participantes da pesquisa. Essa 

parte foi importante para o desenvolvimento teórico dos alunos extensionistas para auxiliar na 

produção intelectual materializada nos relatórios parciais e finais do programa de extensão e na 

elaboração e organização do evento científico na escola básica.  

Nos meses de agosto e setembro/2018 ocorreu a interação com os outros alunos 

pesquisadores dos grupos de pesquisa NEPGFE e o GETEC, para elaboração do evento 

científico e estruturação das oficinas pedagógicas construídas pelos alunos envolvidos. Com 

 
2 Bolsistas de extensão do curso de Geografia-licenciatura/UFS: Wylamys Santos de Lima e Lucas Feitosa dos 
Santos. 
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isso, o evento intitulado “DIÁLOGO TEÓRICO-PRÁTICO NA GEOGRAFIA: a cana-de-

açúcar e os dilemas no espaço agrário”, aconteceu no dia 03/10/2018, na comunidade escolar 

em Japaratuba/SE, com mesas redondas e oficinas pedagógicas com temáticas sobre trabalho 

Canavieiro, Relação Capital-Trabalho, Agronegócio e Agrotóxico. Já os meses de outubro até 

dezembro/2018 foram para elaboração do relatório dos bolsistas e encerramento do projeto de 

extensão. 

Resultados e Discussão 
 

Shimada (2012) destaca que a cana-de-açúcar surgiu em Sergipe de forma tardia com 

relação aos outros estados da região Nordeste, sendo encontrada principalmente entre os vales 

formados pelos rios Cotinguiba, Sergipe e Japaratuba que levaram a importância econômica 

desde o início do século XVII, formando um modelo de propriedade açucareira que atuou no 

desenvolvimento da economia sergipana e que se assemelhou as transformações ocorridas em 

escala nacional. As fases do período açucareiro sergipano esteve marcadas ao desenvolvimento 

da produção açucareira, que está atrelado a expansão, auge e crise do açúcar. Já no final do 

século XX e início do XXI, ocorre a expansão da produção de cana-de-açúcar tendo papel de 

destaque na economia nacional, com a produção em larga escala e abertura para o agronegócio.  

Nesse intuito, a relação capital-trabalho deve ser analisada a partir dos trabalhadores do 

corte da cana que sempre estiveram marcados por uma relação de exploração e subserviência 

com os donos de terra, necessitando trabalhar para manter o seu sustento e de sua família, se 

submetendo a trabalhos precários. Como destaca Shimada (2014) que a relação entre os 

cortadores de cana e os patrões/usineiros está na mesma lógica da relação Senhor e Escravo da 

formação brasileira. Notando-se que a história marcada pela degradação e precarização do 

trabalho continuou com a reestruturação do processo produtivo fortalecendo-se na crise 

estrutural, com marcas constantes da precarização do trabalho que os trabalhadores canavieiros 

sofreram e sofrem diariamente no corte da cana, a partir das mudanças nas formas de trabalho 

e relações trabalhistas. 

Dessa maneira, o projeto de extensão foi realizado no município de Japaratuba por este 

fazer parte do agronegócio da cana-de-açúcar no estado de Sergipe, e de acordo com os dados 

do IBGE (2015) foi o município de maior produção de cana-de-açúcar no estado com 658.464 

toneladas. 
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No processo de colheita da cana-de-açúcar, tem na maioria das vezes a queima da cana 

inicialmente, para depois seguir com as atividades de corte, carregamento e transporte da cana.  

A atividade do corte da cana-de-açúcar exige do trabalhador um alto esforço físico para 

poder atingir um maior volume de cana e garantir ainda assim um baixo salário. De acordo com 

Alves (2006), o cortador não se limita apenas à atividade de retirada da cana no solo, o que 

depende da sua resistência. O trabalho envolve um conjunto de outras atividades, que são: 1) 

limpeza da cana, com a eliminação da palha que ainda permanece nela; 2) retirada da ponteira; 

3) transporte da cana cortada para a linha central do eito; e 4) arrumação da cana depositada na 

terceira linha em esteira, ou em montes separados um do outro por um metro de distância.  

Este cenário de precarização e superexploração da força de trabalho advém da 

reestruturação do setor sucroalcooleiro, verificado com a abertura da economia. Mas que, 

historicamente, este setor produtor de álcool e açúcar foi relacionado com condições precárias 

e abusivas de trabalho, mostrando os casos de desrespeito trabalhista (SCOPINHO, 2000).  

Os trabalhadores canavieiros estão sob constante vulnerabilidade e em condições 

precárias, além da intensidade e frequência dos casos de desrespeito e violação dos direitos 

trabalhistas básicos, apresentando sérios problemas com relação aos tipos de contratos 

trabalhistas, as condições da jornada de trabalho, rendimento e remuneração do trabalho. Como 

práticas cotidianas têm-se a submissão dos trabalhadores a uma intensa exploração, além da 

sujeição às condições precárias de trabalho que são realizadas de forma extremamente eficaz 

através da implantação de rígidas e inflexíveis estruturas hierárquicas coercitivas. 

Com isso, o cortador de cana está sujeito aos agravos de saúde física e mental, 

proveniente dos impactos socioambientais provocados pela atividade canavieira. Um desses 

impactos ambientais está na queima da palha da cana-de-açúcar, que acontece antes da colheita, 

gerando fumaça e fuligem em toda a área atingida e nos arredores, que provoca grande impacto 

ambiental e agravo à saúde dos trabalhadores dessa atividade e da população atingida. Dessa 

maneira: 

Especificamente no caso do agronegócio canavieiro destaca os vários impactos 
decorrentes como as mudanças climáticas devido às emissões de carbono, e os 
impactos do modelo de produção a partir da cana-de-açúcar, sobre áreas de 
preservação ou de produção de alimentos. A queima da palha da cana é a atividade 
que possui efeitos nocivos à saúde dos trabalhadores e da população exposta, com 
risco de doenças respiratórias, além dos problemas na fauna e flora, precisando ser 
gradativamente reduzida até sua completa eliminação em todo o país através da 
formalização de leis e o seu cumprimento. (SHIMADA; SANTOS, 2019, p.373). 
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Nesse sentido, o projeto de extensão destacou-se enquanto relevância na temática do 

trabalho canavieiro na relação com o agronegócio e o uso de agrotóxicos, configurando como 

programa que articula o ensino, pesquisa, extensão. As informações organizadas pretenderam 

contribuir com a atualização das leituras acerca do agronegócio, trabalho canavieiro, trabalho 

escravo e o uso intensivo de agrotóxicos em Sergipe, em específico Japaratuba-SE, mediante a 

questão agrária brasileira, contribuindo para discussões em âmbito de ensino básico, graduação 

e pós-graduação.  

O projeto de extensão possibilitou a interação com a escola básica, a partir do evento 

científico realizado no Colégio Estadual José de Matos Teles, no município de Japaratuba-SE 

(Figura 1). O evento denominado “DIÁLOGO TEÓRICO-PRÁTICO NA GEOGRAFIA: a 

cana-de-açúcar e os dilemas no espaço agrário” teve a presença de 250 alunos, sendo moradores 

da sede do município e dos povoados que convivem com a realidade da cana-de-açúcar (Figura 

2). 

Figura 1 

 
Fig. 1: Localização do Colégio Estadual José de Matos Teles no município de Japaratuba - Sergipe, 2008. 
 

Figura 2 
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Fig. 2: Cartaz divulgação do Evento 

O espaço escolar foi estruturado para a realização do evento que contou com as mesas 

redondas intituladas: “A cana-de-açúcar em Sergipe e Japaratuba” apresentada pela Profª Drª 

Shiziele de Oliveira Shimada, “Realidades da cana-de-açúcar: Agrotóxicos e trabalho escravo” 

mediada pelas Profª Drª Rosana de Oliveira Santos Batista e pela Profª Drª Shirley Silveira 

Andrade. 

No período vespertino do evento foram realizadas 06 Oficinas Pedagógicas, sendo elas: 

“Fantoches” (ministrantes: Lucas Feitosa e Mariana Lima), “Poesia e xilogravura na Literatura 

de Cordel” (ministrantes: Robson de Jesus, Rannier Couto e João Rivaldo), “Que bom, Que 

Pena, Que Tal” (ministrantes: Wylamys de Lima e Davison Willian), “Trilha” (ministrantes: 

Victor Cardoso e Denilson Jesus e Mariany Steffany), “Jogo Ludo” (ministrantes: Lidiana 

Vieira e Fabíola França), “Fanzine” (ministrantes: José Márcio, Fillipe Matheus e Adrielly 

Ramely). Depois seguiu com a Mesa de encerramento que relatou sobre o Diálogo das Oficinas 

Pedagógicas. 

Com relação as Oficinas Pedagógicas, daremos a explicativa das duas Oficinas que 

foram realizadas pelos bolsistas da extensão, tendo o objetivo de demonstrar a atividade 

realizada com os alunos da escola, referente aos temas que foram estudados no projeto 

extensionista. 

 

 Oficina Pedagógica de Fantoches3 

 
3 Retirado do Relatório da Extensão de Santos e Shimada (2018). 
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A Oficina “Fantoches” foi ministrada por Lucas Feitosa dos Santos (bolsista PIAEX) e 

por Mariana Lima com a temática do Agronegócio e Agrotóxicos e os rebatimentos na saúde 

da população. Essa oficina contou com a presença de alunos tanto da sede do município como 

dos povoados, o que tornou a oficina mais dinâmica, pois os alunos traziam diferentes 

perspectivas da realidade vivida sobre a cana. A oficina foi dividida em duas partes: a parte 

teórica (apresentação por meio de slides utilizando imagens e charges que tratavam do processo 

histórico da concentração de terras, do agronegócio e do agrotóxico com ênfase no monocultivo 

da cana-de-açúcar presente na realidade dos alunos), e a parte prática (realização das histórias 

e a apresentação dessas histórias por meio do uso dos fantoches). 

Os alunos foram divididos em grupos, e esses grupos tinham que pensar e escrever uma 

pequena história sobre algo relacionado à realidade do Agronegócio e do Agrotóxico que 

vivenciaram ou que ouviram alguém passar. Por meio dos fantoches os alunos se sentiram mais 

a vontade para contar às histórias que tinham escrito, e de forma didática e divertida 

conseguiram exteriorizar o que pensavam. Nas histórias escritas pelos alunos surgiram 

problemas relacionados ao uso de agrotóxicos, queimadas, doenças causadas pela falta do uso 

dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, houve relatos de histórias que tratavam da 

união dos moradores em busca dos seus direitos, se mobilizando e lutando por um ambiente 

mais saudável, sem agrotóxicos e sem queimadas.   

Durante a apresentação da oficina foi notório que muitos alunos sentiam dificuldades 

para compreender a realidade agrária do país e do município onde moram. Desconhecendo 

algumas problemáticas até vivenciadas por eles como a problemática da cana e também do uso 

de agrotóxicos e dos problemas agrários como um todo.  

 

 Oficina Pedagógica Que bom, Que Pena, Que Tal4 

A Oficina “Que bom, Que Pena, Que Tal” foi ministrada por Wylamys Santos de Lima e 

a colaboração de Davison, abordando sobre o trabalho escravo na atividade canavieira. Se fez 

mister uma breve explanação teórica a respeito da atividade canavieira, perpassando pelos seus 

ciclos (plantio, tratos culturais e colheita) e o tipo de mão de obra mais utilizado nessas fases 

da cana-de-açúcar. Houve também uma breve contextualização histórica da cana-de açúcar no 

 
4 Retirado do Relatório da Extensão de Lima e Shimada (2018). 
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estado de Sergipe, identificando os munícipios que atuam nessa modalidade da economia, e as 

principais empresas que utilizam dessa matéria-prima. Foi preciso também uma breve 

caracterização de como se estabelece o trabalho do ser humano no último ciclo dessa atividade, 

a colheita. Na sucessão, foi conceituado a trabalho escravo contemporâneo a partir de alguns 

exemplos presentes na atividade agrícola.  

Para isso, foram utilizadas duas metodologias pedagógicas, a “Que bom, Que pena, Que 

tal...” e o desenho coletivo. Os estudantes tiveram que, no momento inicial da oficina, 

identificar aspectos que consideravam de certa forma, negativo na atividade canavieira, e 

sintetizar em uma palavra. No segundo momento da oficina, eles tiveram que formular uma 

frase com o que consideravam positivo na produção de cana-de-açúcar. No terceiro momento, 

a turma foi dividida em quatro grupos, e estes tinham que construir um desenho coletivo a partir 

do que consideravam que seria necessário acontecer para que os pontos negativos fossem 

superados, propondo soluções para as problemáticas levantadas. E, por último, apresentaram 

para o restante da turma as suas propostas de melhorias. 

Com a aplicação da oficina pedagógica, observou-se que os alunos conseguiram 

compreender que o trabalho na cana é, muitas vezes, desgastante e deletério, tendo a presença 

de muitos prejuízos socioambientais. Chegou-se a essa conclusão a partir dos aspectos do 

primeiro momento da oficina, em que os alunos sintetizaram o entendimento da atividade 

canavieira em uma palavra, sendo as mais repetidas: calor, poluição, fadiga, maus tratos, 

sofrimento, desmatamento (Figura 3). 

Figura 3 

 
Fig.3: Primeira parte da oficina.  
Foto: Lima, Wylamys S. de.  
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Foi possível perceber também que eles consideram essa dinâmica compreensível, já que 

entendem que a realização do trabalho manual acontece, muitas vezes por pessoas que possuem 

pouca escolarização ou mesmo que se fez impossível ao longo da vida, sendo esta a única 

maneira de sobrevivência, porém discordavam das condições em que esse trabalho era 

realizado, através das péssimas condições ofertadas para esses trabalhadores. Os estudantes 

também faziam uma leitura da importância econômica dessa atividade para o estado de Sergipe, 

pela produção dos derivados da cana. Como ilustrado a seguir (Figuras 4 e 5).  

 

                                                   FIGURA 4 

 
Fig.4: Segunda parte da oficina. 
Foto: Lima, Wylamys S. de. 
 
 
                                                    FIGURA 5 

       
                     Fig. 5: Segunda parte da oficina. 
                     Foto: Lima, Wylamys S. de. 
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 No último momento da oficina, ocorreu a construção do desenho coletivo que 

concerne sobre as possíveis soluções propostas. Houve a participação dos alunos com muitas 

ideias para superação dos problemas que agridem os Direitos Humanos e Ambientais nas 

proximidades das usinas sulcroalcooleiras (Figuras 6, 7, 8 e 9).  

 

                                                               FIGURA 6 

    
              Fig. 6: Terceira parte da oficina. 
                 Foto: Lima, Wylamys S. de. 
 
 
 
                                                        FIGURA 7 

                
                 Fig. 7: Terceira parte da oficina. 
                 Foto: Lima, Wylamys S. de. 
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                                                 FIGURA 8 

               
                 Fig. 8: Terceira parte da oficina. 
                 Foto: Lima, Wylamys S. de. 
 

                                                 FIGURA 9 

                
                 Fig. 9: Terceira parte da oficina. 
                 Foto: Lima, Wylamys S. de. 
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Essas foram as representações das soluções propostas pelos estudantes, sendo de 

maneira geral sobre: a melhoria nos transportes dos trabalhadores, disponibilização de EPI’s, 

melhor remuneração do trabalhador, preservação de matas ciliares, estocagem de água da chuva 

para fins de irrigação, saneamento básico no local de trabalho, disponibilização de água potável 

e afins.  

Assim, a temática do evento científico foi de fundamental importância para demonstrar 

as pesquisas realizadas na Universidade, além de ampliar o conhecimento e desvendar algumas 

questões que antes não eram observadas pelos alunos, levando a Universidade a partir de 

projetos de Extensão para fora dos muros das instituições de ensino superior, e fortalecendo o 

ensino-aprendizagem integrado com a comunidade escolar. 

 

Considerações Finais 

As atividades e ações do projeto de extensão possibilitaram o entendimento dos alunos 

bolsistas sobre a produção canavieira e seus rebates com relação ao agrotóxico, trabalho escravo 

e dilemas no espaço agrário sergipano. Além das ações educativas, a fim de ampliar o debate e 

circulação de informações sobre agronegócio da cana, uso de agrotóxicos e o trabalho 

canavieiro nas diferentes escalas local, regional, nacional através do evento científico que 

dialogou com os pesquisadores dos grupos de pesquisa, professores e graduandos, para 

organização das Mesas-redondas e Oficinas Pedagógicas à comunidade escolar.  

Portanto, a interação da Universidade com a comunidade escolar torna-se importante 

para demonstrar as pesquisas realizadas na Universidade, que precisa ser dialogada com a 

comunidade que vivencia a cana-de-açúcar na sua realidade cotidiana. 
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VENENO OU REMÉDIO?  
Discutindo o uso de agrotóxicos a partir de atividades de extensão no Colégio Municipal 

Aurino Fausto dos Santos na comunidade de Jenipapo, no município de Ubaíra-BA 
 

 
Reinalda de Jesus Pedra 1  

Maíra Vitória Moreira dos Santos 2  
Silvio Marcio Montenegro Machado 3 

 
Resumo:  
Grande parte da produção de alimentos nos municípios brasileiros, contém a utilização de agrotóxicos, tão 
prejudicial à saúde humana quanto ao meio ambiente e os animais, negligenciando a soberania e a segurança 
alimentar, tão necessários para a sobrevivência das sociedades em várias partes do mundo. Desse modo, o objetivo 
desse trabalho é apresentar resultados parciais do Projeto de Extensão “‘Dicomer’ e ‘dibeber’ em tempos de veneno 
na mesa” que tem como base a reflexão em torno do processo de inserção e do uso de agrotóxicos na produção de 
alimentos no Brasil a partir do Território de Identidade Vale do Jiquiriçá. Para tanto, estão sendo realizadas rodas 
de conversa com estudantes do Ensino Fundamental II no Colégio Municipal Aurino Fausto dos Santos, na 
comunidade de Jenipapo, no município de Ubaíra-BA. 
Palavras-chave: Agrotóxicos. Escola do/no campo. Território de Identidade Vale do Jiquiriçá. 
 
 

Introdução 

“‘Dicomer’ e ‘dibeber’ em tempos de veneno na mesa” é um projeto de extensão 

profissional, científica e tecnológica, que está em execução4. Este projeto foi idealizado e 

construído pelos integrantes do Grupo de Estudos Geografia dos Territórios e Espaços Rurais 

(GEOTER)5 e do Núcleo de Estudos em Questões Agrárias (NEQA)6. Sua proposição foi 

motivada por discussões que vêm sendo feitas pelos membros do GEOTER e do NEQA desde 

a realização da “Feira de Saúde e Cidadania do IF Baiano Campus Santa Inês”, em outubro de 

2018, bem como a partir das provocações de três trabalhos distintos.  

 
1 Licencianda em Geografia do IF Baiano Campus Santa Inês. E-mail: nalda_rjp20@hotmail.com 
2 Licencianda em Geografia do IF Baiano Campus Santa Inês. E-mail: moreiravitoria35@gmail.com      
3 Professor e Coordenador do Grupo de Estudos Geografia dos Territórios e Espaços Rurais do IF Baiano Campus 
Santa Inês, Pesquisador do Projeto GeografAR/. E-mail: silvio.machado@ifbaiano.edu.br  
4 “O projeto ‘Dicomer’ e ‘dibeber’ em tempos de veneno na mesa” é um projeto de extensão profissional, científica 
e tecnológica, (Edital Nº: 04/2019/PROEX/CPPEX/IF Baiano) , que é coordenado por Aline dos Santos Lima. E-
mail: aline.lima@ifbaiano.edu.br  
5 Grupo de Estudos Geografia dos Territórios e Espaços Rurais do Curso de Licenciatura em Geografia do Instituto 
Federal Baiano – Campus Santa Inês, coordenado pelo prof. Silvio Marcio M. Machado. 
6 Núcleo de Estudos em Questões Agrárias, grupo de pesquisa do Curso de Licenciatura em Geografia do Instituto 
Federal Baiano – Campus Santa Inês, coordenado pela professora Aline dos Santos Lima. 
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A primeira provocação foi a dissertação de João Marques Chiles, intitulada “Dicomer, 

dibeber ou coisa de velho? Agrobiodiversidade e a cultura alimentar geraizeira na comunidade 

de Pau D´Arco”, defendida, em julho de 2018, no Mestrado em Sustentabilidade Junto a Povos 

e Territórios Tradicionais do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de 

Brasília. O segundo trabalho que provocou reflexões, foi o livro “Geografia do uso de 

agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia”, publicado em 2017, por Larissa Mies 

Bombardi, professora do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. A terceira e última provocação, são os 

documentários “O veneno está na mesa II – Agroecologia para alimentar o mundo com 

soberania para alimentar os povos” (2014) e o “O veneno está na mesa” (2011) de Silvio 

Tendler.  

Desse modo, o Projeto de Extensão “‘Dicomer’ e ‘dibeber’ em tempos de veneno na 

mesa” estabelece um paralelo entre os três trabalhos e a realidade concreta, na medida em que 

propõe problematizar a existência de um modelo corporativo de produção e de distribuição de 

alimentos diretamente associado ao uso intensivo de agrotóxicos. Esse modelo se constitui 

numa ameaça a soberania e segurança alimentar necessários para a sobrevivência das 

sociedades em várias partes do mundo, pois, no contexto global de mundialização da economia, 

o direito à alimentação saudável, vem sendo violado em face do controle que as grandes 

empresas têm sobre o mercado de alimentos (STEDILE & CARVALHO, 2012). Essa realidade 

se faz presente em todos os estados da federação, o que exige dos professores-

pesquisadores/discentes do IF Baiano Campus Santa Inês uma reflexão aprofundada desses 

processos.  

Desta forma, se propõe refletir e discutir o processo de inserção e do uso de agrotóxicos 

na produção de alimentos no Brasil a partir do Território de Identidade Vale do Jiquiriçá, recorte 

espacial formado por 20 municípios baianos, são eles: Amargosa, Brejões, Cravolândia, Elísio 

Medrado, Irajuba, Itaquara, Itiruçu, Jaguaquara, Jiquiriçá, Lafayete Coutinho, Laje, Lajedo do 

Tabocal, Maracás, Milagres, Mutuípe, Nova Itarana, Planaltino, Santa Inês, São Miguel das 

Matas e Ubaíra (SEPLAN, 2015).  

Segundo Bombardi (2017), Cravolândia, Itaquara, Itiruçu, Jaguaquara e Lajedo do 

Tabocal estão entre os municípios baianos com alta porcentagem de estabelecimentos que 

utilizam agrotóxicos no estado, sem contar nas elevadas taxas de intoxicação por agrotóxicos 
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de uso agrícola em Itaquara e Itiruçu. Apesar de não figurar entre os municípios que fazem um 

maior uso de agrotóxicos nos dados sistematizados por Larissa Mies Bombardi, o município de 

Ubaíra foi selecionado para o desenvolvimento do projeto de extensão.  

Ubaíra está distante 270 km da capital do Estado Salvador e possui uma população de 

19.750 pessoas, sendo que 8.822 vivem na cidade (44,67%) e 10.298 vivem no campo (55,33%) 

(IBGE, 2010). Juntamente com Brejões, Elísio Medrado, Irajuba, Jiquiriçá, Laje, Mutuípe, 

Nova Itarana, Planaltino e São Miguel das Matas, Ubaíra contrapõe a tendência de urbanização, 

ou seja, sua população permanece, predominantemente, rural numa conjuntura em que tem sido 

comum o esvaziamento do campo (SILVA & SILVA, 1991; KAGEYAMA, 2008).  

Além disso, dentre os vinte municípios do Vale do Jiquiriçá, Ubaíra tem a quarta maior 

área territorial, com 659 km² dividida em 3.051 estabelecimentos rurais7. Diante desse quadro, 

não seria aventurado afirmar que parte significativa dos 55% de habitantes que vivem no campo 

realizam suas condições materiais de existência a partir da produção agrícola, seja através do 

trabalho realizado nos 2.740 estabelecimentos da chamada agricultura familiar (89,9%) ou nos 

311 estabelecimentos da agricultura não familiar (10,2%) (IBGE, 2006; 2010; 2017).  

Parte dessas famílias, que vivem no espaço rural e lidam com a produção agrícola, tem 

seus filhos matriculados em uma das 33 escolas do campo distribuídas pelo município de Ubaíra 

(ROCHA & BISPO, 2019). Dentre essas unidades escolares, citamos o Colégio Municipal 

Aurino Fausto dos Santos em funcionamento, desde 2002, na comunidade de Jenipapo. 

Diante desse contexto, o Projeto “‘Dicomer’ e ‘dibeber’ em tempos de veneno na mesa” 

se torna relevante e indispensável, tanto para a comunidade escolar, especialmente os 

estudantes, quanto para seus pais. Desse modo, a realização do Projeto de Extensão no Colégio 

Aurino se justifica, pelo fato da temática estar relacionada aos conteúdos pautados na disciplina 

de Geografia do 7°, 8° e 9° anos do Ensino Fundamental, assim como pela relação direta com 

o cotidiano dos alunos e de seus pais, familiarizados com a produção de alimentos no processo 

de socialização no mundo do trabalho. 

 

Identificação e caracterização da escola parceira 

 
7 Em termos de extensão territorial, Ubaíra fica atrás de Maracás (2.413km²), Planaltino (955km²) e Jaguaquara 
(924km²). Já no quantitativo de estabelecimentos rurais, Ubaíra se posiciona atrás, somente, de Mutuípe, município 
que possui 3.410 estabelecimentos dessa natureza (IBGE, 2006; 2017). 
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O Colégio Municipal Aurino Fausto dos Santos, está localizado na Praça São José, na 

comunidade rural de Jenipapo, no município de Ubaíra - BA (figura 1). O Colégio foi criado 

em 2002 e, a partir da Lei nº 219 de 13 de março de 2002, mudou o nome da unidade escolar 

de Colégio Municipal de Jenipapo, para o nome que recebe atualmente. 

Figura 01 – Localização do Colégio Aurino Fausto. 

 

Fonte da base: SEI, 2019. Elaboração: Aila Cristina Costa de Jesus, 2019. 

 

O nome do Colégio (figura 2) é em homenagem a um morador de Jenipapo que 

contribuiu para o desenvolvimento da comunidade, sobretudo pela sua popularidade e por seus 

contatos políticos. Aurino Fausto doou diversos terrenos que hoje constitui a rua que leva seu 

nome, onde, outrora, era conhecida como Rua da Antiga Estação de Trem.  

Figura 02 – Colégio Municipal Aurino Fausto dos Santos 

 
      Fonte: Maria Avanilda Novaes de Santana, 2019. 
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       .A escola da rede pública municipal, que oferta o Ensino Fundamental II, funciona em 
dois turnos, matutino, das 07:30 às 11:55, e vespertino, das 13:00 às 16:55.  Em 2019, o CMAFS 
é formado por sete turmas, contabilizando um total de 151 estudantes (quadro 1), em sua 
maioria negras e negros filhos de trabalhadoras e trabalhadores rurais e moradores do campo. 
No total há um número maior de meninos em relação às meninas, 56,97% dos discentes são 
meninos, enquanto 45,03% são meninas. No geral as turmas são equilibradas, a diferença entre 
meninos e meninas ocorre no 6ºA, na qual há uma quantidade maior de meninos. 

 

             Quadro 1 - Número de estudantes por turma e sexo 
              Ano/Turma 

 

Número de meninas Número de meninos Número total de 
alunos 

6ºA 8 21 29 

7ºA 14 12 26 

8ºA 11 14 25 

9ºA 10 9 19 

6ºB 9 8 17 

7ºB 9 12 21 

8ºB 7 7 14 

TOTAL 68 83 151 

          Fonte: CMAFS, 2019 ELABORAÇÃO: Reinalda de Jesus Pedra. 
          

       Os estudantes matriculados no Colégio vivem em Jenipapo e em outras comunidades 

próximas, como Cachoeirinha, Comum da Carlota, Lago do Boi, Otis, Pedrinhas, Sapucaia e 

Volta do Rio, além da presença de estudantes que residem na cidade de Ubaíra (quadro 2). 

 

Quadro 2 - Número de estudantes que vivem no campo e os que vivem na cidade. 

        Ano / Turma Número de alunos 
que vivem no campo 

Número de alunos 
que vivem na cidade 

Número total de 
alunos 

6º A 29 0 29 

7º A 26 0 26 
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8º A 25 0 25 

9º A 18 1 19 

6º B 11 6 17 

7º B 14 7 21 

8º B 11 3 14 

TOTAL 134 17 151 

Fonte: CMAFS, 2019 ELABORAÇÃO: Reinalda de Jesus Pedra. 

 

No que se refere ao quadro de funcionários, o CMAFS conta com 8 professores, 7 do 

sexo feminino e 1 do sexo masculino, diretor e coordenador pedagógico, sendo todos efetivos. 

Para além, dispõe também de mais 5 funcionários concursados e contratados, para as atividades 

de limpeza/apoio. Atualmente, o CMAFS é dirigido pelo diretor Valdir Reis Costa, conforme 

dados do quadro 01.  

 

Quadro 03- Informações sobre CMAFS 

Diretor 01 

Coordenador Pedagógico 01 

Professores(as) 08 

Estudantes 151 

Outros(as) Funcionários(as) 05 

Fonte: CMAFS, 2019. Elaboração: Reinalda de Jesus Pedra. 
 

No que diz respeito à estrutura física, o CMAFS dispõe de 5 salas de aulas, 1 secretaria, 

1 diretoria, 1 sala para professores, 1 biblioteca, 1 cantina, 1 depósito, 4 banheiros, sendo um 

deles adaptado para pessoas com deficiência física e 1 quadra esportiva para realização de 

atividades físicas e outras atividades propostas pela escola, como a festa junina e a gincana 

estudantil que acontece todo ano em comemoração ao dia dos estudantes. 
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As salas são bem iluminadas, pintada de cores claras, possui quadro branco, porém, são 

pouco arejadas. Os alunos estão distribuídos em fileiras, em círculo e em carteiras individuais. 

O professor tem toda autonomia para organizar de acordo com a sua didática e seu 

planejamento.  

O colégio conta com o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) com discente do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – Campus Santa Inês 

no subprojeto “A pesquisa como princípio da prática pedagógica no ensino de Ciências: 

identificação de dificuldades no ensino/aprendizagem e a produção de alternativas de 

superação” e do Curso de Licenciatura em Geografia – Campus Santa Inês, com o subprojeto 

“Interlocuções entre a educação básica e a formação docente no Território de Identidade Vale 

do Jiquiriçá: olhares sobre a realidade local”. Além das ações desenvolvidas pelo o Programa 

Novo Mais Educação.   

A professora parceira do projeto é formada em licenciatura em Geografia pela 

Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) e pós-graduada em Geografia e Meio Ambiente – 

Faculdade de Ciências Educacionais (FACE), leciona desde 2007.  

 

Caminhos percorridos  

Os procedimentos metodológicos para realização do projeto se constituem em três fases 

interdependentes.  

Primeiro, a equipe executora realizou levantamento de textos que discutiam o uso e os 

impactos negativos dos agrotóxicos. Os textos foram selecionados, fichados e discutidos de 

forma coletiva pelos membros da equipe. Esse momento foi fundamental para alinharmos os 

discursos, construindo uma ideia coletiva de como abordar as discussões nas rodas de conversas 

que seriam realizadas.  

O segundo passo, paralelo ao primeiro, foi a realização de trabalho de campo na escola 

parceira. Nessa etapa, tínhamos como objetivo conhecer o ambiente escolar. Esse contato foi 

fundamental para a organização das rodas de conversa sobre a inserção e o uso de agrotóxicos 

na produção de alimentos, bem como o contato prévio com a direção, professora de Geografia 

(parceira do projeto) e estudantes das turmas 7A, 7B, 8A, 8B e 9A.  

A terceira etapa, a qual está em andamento, intitulamos como “Troca de saberes” entre 

a equipe do projeto e a comunidade escolar do CMAFS. Essa fase consiste na realização de 
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cincos rodas de conversas sobre o uso de agrotóxicos na produção de alimentos, com estudantes 

da unidade escolar (turmas 7A, 7B, 8A, 8B e 9A). Para esse momento, os pais dos estudantes 

também foram/estão sendo convidados a participar, assim como direção, professoras e 

professores e demais funcionários. 

A temática do Projeto de Extensão pode ser problematizada nas aulas da disciplina 

Geografia ofertada para os estudantes do 6º ao 9° do Colégio Aurino. Mas, na presente proposta, 

optou-se pela realização das rodas de conversas somente com as turmas do 7° ao 9°.  

Tendo em vista o conteúdo programático para o ano letivo de 2019, socializado pela 

Professora de Geografia da escola parceira, o tema agrotóxico pode ser tratado na maior parte 

dos assuntos, especialmente os seguintes: a) 7° série – Brasil: de país agrário a país industrial; 

A organização do espaço nordestino; b) 8° série – Capitalismo e espaço mundial; A 

globalização; Desenvolvimento econômico e social; Estados Unidos da América: a 

superpotência mundial; c) 9° série – Geopolítica atual; Globalização; Europa-dinâmicas da 

natureza. 

 

Trocas de saberes no Colégio Municipal Aurino Fausto Santos (CMAFS)  
 

Antes de darmos início as rodas de conversas com as turmas, participamos da reunião 

com pais e/ou responsáveis a fim de apresentar-lhes o projeto e convidá-los para participar das 

discussões das rodas. A participação dos pais e/ou responsáveis nas rodas de conversas se torna 

importante, em primeiro lugar, para estreitar os laços entre a família e a escola e, em segundo 

lugar, para agregar nas discussões uma vez que a maioria deles trabalham no campo e fazem 

uso dos “remédios” (agrotóxicos). 

Para tanto, construímos um roteiro de questões que foi aplicado na reunião de pais e/ou 

responsáveis com o propósito de conhecer a realidade dos estudantes e suas famílias no que se 

refere ao uso de agrotóxicos, principais lavouras, “remédios”, ou seja, os venenos utilizados no 

preparo da terra, no plantio e tratos culturais das culturas ubairenses. 

Foi por meio desse contato, possibilitado pela reunião, que os pais e responsáveis, 

provocaram para que fosse realizado um curso com o caráter mais prático. Dessa maneira, foi 

planejada uma oficina de produção alternativa de adubação com princípios agroecológicos. A 

atividade será realizada no dia 19 de novembro de 2019 por uma liderança do Assentamento 
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Força Jovem8 do município de Ubaíra, e um técnico agrícola do IF Baiano Campus Santa Inês, 

ambos com experiências em práticas de transição agroecológica.   

Segundo Rigotto & Rosa (2012), desde a antiguidade clássica, agricultores criam 

maneiras para combater os insetos, plantas e outros seres vivos que afetam nos cultivos 

comprometendo as lavouras. A partir do século XVI, há registros da utilização de substâncias 

orgânicas com o propósito de combater os seres que afetam as plantações. A partir do século 

XX, empreendedores de países industrializados passam a desenvolver técnicas para aumentar a 

produtividade agrícola, dessa forma, é chamada de Revolução verde. 

A Revolução Verde surge com o objetivo de aumentar a produtividade agrícola para 

resolver o problema da fome nos países em desenvolvimento (RIGOTTO & ROSA, 2012, p. 

88). Apesar dessa mudança tecnológica com o aumento da produção, o problema da fome não 

foi resolvido, pois os excedentes agrícolas são
 

commodities9 e a fome segue arruinando 

milhares de seres humanos.   

Dentre as cinco rodas de conversas, quatro foram realizadas, com o 8º ano A e B e 7º 

ano A e B. A primeira roda de conversa foi realizada no dia 08 de outubro de 2019 no turno 

matutino com a turma do 8º A, formada por 26 estudantes. A segunda roda de conversa 

aconteceu no turno vespertino do dia 16 de outubro de 2019, com a turma do 8ºB composta por 

14 estudantes. E, a terceira e quarta roda foram realizadas no dia 29 do mesmo mês e ano que 

as rodas anteriores, no turno matutino e vespertino, com as turmas do 7ºA e 7ºB, formada por 

26 e 21 alunas e alunos, respectivamente. Assim, restando apenas uma roda de conversa que 

será realizada com a turma do 9ºA, no dia 25 de novembro de 2019. 

As dinâmicas das rodas de conversas se deram da seguinte maneira: inicialmente, as 

integrantes do projeto se apresentaram e apresentaram a proposta do projeto para os 

participantes. Logo em seguida, os estudantes e convidados eram organizados em forma de 

círculos, (conforme figura 03), partindo do princípio da horizontalidade, dialogicidade e da 

 
8 O Assentamento Força Jovem, fruto do Programa Nacional de Crédito Fundiário mediado pelo SINTRAF e 
Ministério de Desenvolvimento Agrário, está localizado na zona rural do município de Ubaíra, a 23km da sede 
do município, conta com 2O famílias assentadas que vem trabalhando desde 2008 na produção de hortaliças e 
outras lavouras temporárias (TRABALHO DE CAMPO, 2017). 
9 Commodities são produtos que funcionam como matéria-prima, produzidos em massa e que podem ser estocados 
sem perda de qualidade. Alguns exemplos de commodities são: soja, milho, açúcar, algodão, borracha, café, etc. 
A palavra commodities vem do inglês commodity e significa “mercadoria”. 
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troca de forma igual, sem hierarquia de saberes.  Dessa forma, respeitando os saberes 

socialmente construindo na vida comunitária, aproveitando as experiências para 

problematização à luz da temática proposta (FREIRE, 1996).  

 

Figura 03 – II Roda de Conversa com os estudantes do CMAFS. 

 

        Fonte: Reinalda de Jesus Pedra, 2019. 
 

Dada essa parte, solicitamos que os estudantes se dividissem por comunidade para o 

preenchimento do calendário agrícola (figura 04). O referido calendário tem como objetivo 

fornecer informações relacionadas ao tipo de cultura plantada, período de plantio, período de 

colheita e o agrotóxico utilizado. 

 

Figura 04 – Estudantes do CMAFS construindo o calendário agrícola 

 

             Fonte: Reinalda de Jesus Pedra, 2019.  
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Finalizada essa etapa partimos para a discussão sobre o uso de agrotóxicos. Para isso, 

foram exibidas charges sobre uso de agrotóxicos e contaminação do solo, da água e dos 

alimentos como provocação inicial para as discussões. A partir disso, foram realizadas a leitura 

das imagens à medida que íamos dialogando com os participantes. As charges foram 

apresentadas com o objetivo de dinamizar, buscar a interação, e interpretação crítica sobre a 

temática, uma vez que, 

 

As charges e tiras, através de suas características humorísticas e sátiras, e por que não 
dizer inteligentes, promovem uma visão mais crítica dos problemas vigentes na 
sociedade na qual os alunos estão inseridos. Desperta ainda o interesse dos alunos e a 
sua capacidade de interpretação, através dos elementos ditos e não ditos, ampliando a 
socialização do conhecimento e o sucesso do processo de ensino e aprendizagem 
(ALVES, PEREIRA E CABRAL, 2013, p. 430). 

 

Posteriormente foram exibidos trechos selecionados do documentário “O veneno está 

na mesa II - Agroecologia para alimentar o mundo com soberania para alimentar os povos” de 

Silvio Tendler (2014) e gráficos e mapas extraídos do “Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos 

no Brasil e Conexões com a União Européia” de Larissa Bombardi (2017). Cabe ressaltar que 

os mapas com o recorte do estado da Bahia foram adaptados para destacar os municípios do 

Vale do Jiquiriçá, com isso, problematizar a realidade dos sujeitos envolvidos.  

Em um segundo momento, dialogamos sobre a lógica da agricultura moderna, que, 

como afirma Bombardi (2017, p. 29) 

 

[...] traz consigo a perda de direitos trabalhistas, a expulsão de camponeses de suas 
terras, a contaminação ambiental e ao mesmo tempo, uma grande intoxicação de 
trabalhadores rurais camponeses através do uso continuado de agrotóxicos. 
 

 Nessa perspectiva, para Bombardi (2017), o avanço a agricultura capitalista tem relação 

a com a permanência e crescimento da concentração fundiária no país, do trabalho em 

condições análogas ao de escravo e degradação do meio ambiente. Além disso, acrescenta-se 

os conflitos no campo e consequentemente a perpetuação do genocídio dos povos nativos. 

Somado a exibição de trechos do documentário e dos gráficos e mapas, foram 

apresentados nas rodas de conversa, dados da contaminação de agrotóxicos na água de 

abastecimento das cidades do Território de Identidade Vale do Jiquiriçá, do período de 2014 a 

2017, de acordo o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo 
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Humano (SISAGUA). Os dados sistematizados são do Sisagua, do Ministério da Saúde, 

organizado por uma investigação em conjunto da Repórter Brasil, Public Eye e Agência 

Pública. 

De acordo com esses dados, a água de 13 das 20 cidades do Vale do Jiquiriçá estão 

contaminadas com agrotóxicos. No geral, foram detectados 15 agrotóxicos na água que abastece 

as cidades do Vale do Jiquiriçá acima do limite considerado seguro no Brasil e na União 

Europeia. Sendo, 8 associados a doenças crônicas como câncer, defeitos congênitos e distúrbios 

endócrinos (Alaclor, Atrazina, Clordano, DDT + DDD + DDE, Diuron, Glifosato, Lindano, 

Trifluralina). E outros 7 agrotóxicos (2,4 D + 2,4,5 T, Aldrin, Endossulfan, Endrin, 

Metolacloro, Molinato, Simazina)10. 

Os municípios de Amargosa, Brejões, Cravolândia, Elísio Medrado, Jaguaquara, 

Jiquiriçá, Lafayete Coutinho, Laje, Lajedo do Tabocal, Maracás, Planaltino, São Miguel das 

Matas e Ubaíra, tem, em sua água utilizada para abastecimento das cidades, aproximadamente, 

15 agrotóxicos dos 27 testados. Além disso, os outros sete municípios do Vale do Jiquiriçá 

(Irajuba, Itaquara, Itiruçu, Milagres, Mutuípe, Nova Itarana e Santa Inês), não apresentam dados 

sobre a contaminação por agrotóxico na água utilizada para abastecimento pelo fato de as 

cidades serem abastecidas por municípios vizinhos. 

De modo geral, buscamos refletir com os envolvidos nas rodas sobre o uso de 

agrotóxicos e os males que causam não somente para os seres humanos, mas também os 

impactos negativos na contaminação dos alimentos, do solo, da água, do ar e dos animais. Ao 

longo das rodas de conversas alguns relatos, questionamentos, inquietações iam surgindo, dessa 

forma, permitindo que a discussão se aproximasse da realidade dos participantes. 

Durante os diálogos, foi possível notar a preocupação por partes dos envolvidos sobre 

possíveis soluções para mudar o quadro que estava sendo apresentado. Como as rodas já foram 

pensadas para finalizar com o caminho que acreditamos ser o ideal na produção de alimentos, 

deixamos as inquietações para serem respondidas no fim.   

O caminho apresentado como possibilidade é a agroecologia, uma vez que, além da 

produção de alimentos saudáveis, a produção agroecológica se preocupa com a qualidade de 

 
10 Mais informações: Você bebe agrotóxicos? Descubra se a água da sua torneira foi contaminada, 
de acordo com dados do Sisagua. http://portrasdoalimento.info/agrotoxico-na-agua/ . Acesso em: 05 de out. 2019 
  



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 15 – Projetos de Extensão Universitária, de Formação e de Produção de Materiais Didáticos e Audiovisuais no 
Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
7941 

 

vida dos seres humanos e animais, a preservação do meio ambiente e a valorização do 

trabalhador rural. A agroecologia, portanto, é o caminho proposto para a produção de alimentos 

sem a utilização de agrotóxicos. 

Segundo Gorgen (2012) o modelo proposto pelos capitalistas é considerado 

insustentável, pois o modelo de cultivo é controlado pelos grandes grupos econômicos. Já a 

proposta camponesa baseia na produção diversificada, enquanto as elites estão preocupadas 

com o lucro, os agricultores camponeses estão preocupados na produção de alimentos saudáveis 

e variados.  

Conforme Guhur & Toná (2012) no final da década de 1970 surgiu no Brasil um 

movimento chamado agricultura alternativa, para ir contra a Revolução Verde, porém esse 

movimento inicialmente permaneceu restrito a um pequeno grupo. É a partir de 1989 que o 

tema agroecologia passa a ser utilizado no Brasil e ganha maior força a partir do início dos anos 

2000, quando os movimentos sociais se juntam e passam a dar contribuição ao debate sobre a 

agroecologia.  

Cabe ressaltar que, 

 

A agroecologia não é apenas um conjunto de técnicas agronômicas; é um processo 
político, social e transformador. Oferece ferramentas que dão às pessoas no direito de 
definir seus próprios sistemas de alimentação, agricultura, pecuária, pesca e as 
políticas que impactam estes sistemas como parte de um movimento internacional. A 
agroecologia não procura melhorar a agricultura industrial, mas substituí-la: não se 
trata de adaptação ou conformação, mas, sim, transformação. (URHAHN e 
POHL, p. 50, 2018) 

 

Considerações preliminares  
 

As atividades desenvolvidas no projeto de extensão estão possibilitando a troca de 

experiências e conhecimentos entre discentes e docentes do IF Baiano Campus Santa Inês com 

estudantes, pais de estudantes e professores da educação básica do Território de Identidade Vale 

do Jiquiriçá, com o objetivo de problematizar a questão do uso dos agrotóxicos nas lavouras e 

do consumo de alimentos saudáveis. 

Durante as rodas de conversas foi possível notar que parte dos estudantes, sobretudo 

daqueles que ajudam os pais com trabalho do campo, não tinham o conhecimento do quão 

perigoso para a saúde é a utilização de agrotóxicos. Isso se justifica, principalmente pelo fato 

de os estabelecimentos que vendem esses produtos químicos não prestarem a informação no 
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que se refere às consequências do uso de agrotóxicos, tanto para a saúde humana, quanto para 

o meio ambiente.  

Em suma, a proposta tem possibilitado articular as instâncias Ensino, Pesquisa e 

Extensão de forma contextualizada, uma vez que, propõe que os discentes do Instituto Federal 

Baiano reflitam sobre a aplicação dos conhecimentos do curso de Licenciatura em Geografia 

nas séries finais do Ensino Fundamental à luz do tema do projeto e ao mesmo tempo que os 

estudantes do Ensino Fundamental percebam a relação entre os conteúdos desenvolvidos na 

disciplina de Geografia e sua vida cotidiana, seja ao se alimentar ou no ato de produzir e 

reproduzir a vida por meio do trabalho no campo. 
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REVISITANDO OS SABERES TRADICIONAIS DE UMA COMUNIDADE 

PESQUEIRA E MARISQUEIRA DA ILHA DE BOIPEBA-BA. 

 

Camila Contreras Novaes 

Resumo: 

 

O projeto de extensão “Revisitando a taipa de sopapo” foi desenvolvido entre os anos de 2017 

e 2018 em uma comunidade pesqueira e marisqueira do povoado de Moreré (Ilha de Boipeba-

Ba), residente à Rua do Cajueiro, no qual o saber fazer em taipa de mão seguiu enquanto 

horizonte de valorização. Atualmente, o projeto de extensão está se desdobrando em um 

Trabalho Final de Graduação, em que irá seguir com as discussões e os resultados levantados 

pelo projeto de extensão, de modo a abordar: 1. a comunidade, sua técnica tradicional de 

construção e o seu conjunto de saberes tradicionais; 2. a APA - Área de Proteção Ambiental; 3. 

e estrutura fundiária da ilha. Em Moreré, o trabalho de valorização da taipa precisa ser 

compreendido para além da técnica construtiva, de modo a ser visto enquanto conhecimento 

tradicional de uma comunidade de pescadores e marisqueiras, ou seja, enquanto parte de um 

modo de vida que vem passando por transformações. O povoado compõe a unidade 

administrativa de Cairu, o único município arquipélago do Brasil, dos quais dois terços de seu 

território correspondem a uma Unidade de Conservação. Conforme consta em decreto de 

criação, a APA Tinharé-Boipeba foi instituída no ano de 1992 com o objetivo de promover o 

desenvolvimento sustentável e de conter o turismo predatório no arquipélago. Após oito anos 

que ela foi estabelecida, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) financiou um 

levantamento econômico, social e ambiental denominado Plano de Desenvolvimento 

Estratégico Cairu 2030, desenvolvido entre os anos de 2000 e 2006. O relatório, que seguiu 

com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio traçados pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), visava tornar o arquipélago um exemplo de sustentabilidade em escala 

planetária. Em 2008 esse documento foi transformado em lei municipal, tornando-se referência 

para o planejamento governamental de longo prazo. De acordo com SANTOS (2003, p.203), 

produzir e produzir espaço são dois atos indissociáveis. Nesse sentido, a taipa representa uma 
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técnica construtiva de amplo domínio local, sustentável, executada a partir de recursos naturais, 

renováveis, cem por cento recicláveis e disponíveis no próprio entorno, conformando, portanto, 

qualidades que deveriam ser de grande valia ao se tratar de um território insular e protegido 

ambientalmente. No entanto, a pesquisa de extensão revelou um descompasso entre a criação 

da APA e a comunidade pesqueira e marisqueira do povoado de Moreré, desarticulação essa 

que também pode ser estendida a outras comunidades tradicionais da Ilha de Boipeba. Segundo 

os moradores, até a madeira morta do mangue é complicado de ser retirada, pois a fiscalização 

cai em cima. Apesar da clareza acerca da existência de proibições ambientais, o que se pode 

apreender em diálogo com a comunidade foi um desconhecimento quanto ao estabelecimento 

da própria APA e os seus rebatimentos no território. Diante desse contexto, a comunidade tem 

passado a enxergar a taipa enquanto uma técnica que desmata e que agride o meio ambiente. 

No entanto, não é só a casa de taipa que vem passando por transformações e sim todo o conjunto 

de saberes tradicionais, e nesse sentido a técnica construtiva apenas apresentou as 

transformações mais significativas. Segundo SANTOS (2003 p. 204 apud BUKHÁRIN 1972, 

p.132), “é através da técnica que se deve buscar o ponto de partida para a análise das mudanças 

sociais”, e com a comunidade da Rua do Cajueiro não foi diferente, a técnica construtiva em 

taipa conduziu o olhar para o entendimento acerca das transformações econômicas, sociais, 

políticas e ambientais no arquipélago. E esse processo metodológico também revelou ser 

essencial para compreender o papel que a taipa tem assumido para comunidade, uma vez que o 

trabalho abriga a intensão de rediscutir os saberes tradicionais enquanto potencialidade técnica, 

valorização cultural e estratégia de luta e resistência territorial. A princípio, os documentos 

oficiais registravam o povoado de Moreré enquanto comunidade tradicional e, mesmo se 

apresentando enquanto tal, o povoado já não adquire mais essa intitulação. No entanto, para 

além da questão levantada, chama atenção o fato da comunidade nem mesmo atender às 

normativas urbanísticas estabelecidas pelo documento em vigência, o Plano Diretor, o que 

implica em uma realidade “informal” aos olhos da gestão pública. Conforme aponta SOUZA 

(2014): Ao estabelecer Unidades de Conservação, o que se observa é que o Estado cria 

condições objetivas para o desenvolvimento da reprodução do capital de um determinado grupo 

de interesse (...) A delimitação de uma APA serve tanto para preservar os recursos naturais 

como para dar garantias e diferencial aos investimentos realizados nessas áreas, que tem como 

chamariz a singularidade e qualidade ambiental, ocorrendo, nesses casos, uma valorização 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 15 – Projetos de Extensão Universitária, de Formação e de Produção de Materiais Didáticos e Audiovisuais no 
Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
7946 

 

acelerada e indiscriminada do preço da terra (SOUZA, 2014, p.227-228). A impossibilidade de 

acesso ao mercado de terras é uma realidade na vida dos moradores da Rua do Cajueiro. Hoje, 

quem tem terreno tem e quem não tem não compra mais. Além disso, no momento em que todo 

esse processo de especulação imobiliária se desenhava, aqueles que venderam o pedaço de terra 

que tinham ficaram estigmatizados na memória local. Ao relatarem esse ocorrido, os membros 

da comunidade caracterizaram esses sujeitos como “bestas” ou “burros”, visto que estavam à 

margem de todo esse contexto especulativo. A escassez de terras, a necessidade de 

verticalização da moradia, a própria descrença e desvalorização no que se refere à construção 

em taipa, as restrições ambientais, e a localização dos recursos construtivos dentro de fazendas 

particulares estabeleceram as bases propícias para o surgimento de novas formas de reprodução 

no espaço. Desse modo, os moradores da Rua do Cajueiro vem alterando o emprego da técnica 

construtiva e optando pelo uso da alvenaria em bloco cerâmico; subdividindo o lote e a própria 

edificação com as novas gerações familiares; e utilizando esses espaços enquanto meio para se 

extrair renda com o turismo. A atual fase do trabalho pretende iniciar o reconhecimento dos 

interesses territoriais das iniciativas dos setores públicos e privados no âmbito da comunidade 

da Rua do Cajueiro, discutindo o modo como esse contexto vem afetando a moradia local para 

além do tipo de técnica contrutiva empregada. Para isso, a linguagem artística irá atuar enquanto 

espaço para reelaboração das configurações de poder, em que serão pensados painés de taipa 

construídos coletivamente ao longo da própria Rua do Cajueiro. Ao construir os painés, além 

de buscar o aprimoramento da própria técnica em taipa e de valorizar e revisitar todo o universo 

de saberes tradicionais, almeja-se introduzir o diálogo acerca dessa problemática que envolve 

à comunidade pesqueira e marisqueira da Rua do Cajueiro, assim como às demais comunidades 

tradicionais da Ilha de Boipeba. O trabalho de TFG compreende que o debate acerca dos saberes 

tradicionais é um importante elemento de luta e resistência dessas comunidades no território, 

visto que o discurso dos interesses público-privado estão todos baseados na promoção da 

sustentabilidade. De acordo com PIMENTEL & RIBEIRO (2016, p. 226), “as populações 

locais são aquelas cuja existência em determinado território possibilitou o desenvolvimento de 

sua territorialidade, expressa na relação com o lugar”. Se um dos principais objetivos de uma 

Unidade de Conservação é a integração com o entorno e sua população, a arquitetura tradicional 

local pode servir como um elo de ligação (MOURA, 2005, p. 61). E conforme consta nos 

objetivos principais do próprio Plano de Manejo da APA Tinharé-Boipeba, o uso sustentável 
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dos recursos naturais deve ser incentivado no arquipélago. De acordo com KILOMBA 

(2019):“Só quando transformamos as reconfigurações de poder – que significa quem pode falar 

e quem pode fazer perguntas e quais perguntas – então reconfiguramos o conhecimento. Na arte 

também produzimos conhecimento ao criar trabalhos que gerem perguntas que não estavam lá 

antes (…). Para mim, um dos papéis importantes da criação de um trabalho de arte é 

desmantelar essas configurações de poder ao recontar histórias que pensávamos conhecer. Dar 

e criar outro sentido de quem somos. Nós somos muitos.” Referências: CARTA CAMPINAS. 

‘Grada Kilomba: Desobediências Poéticas’ desmonta os conceitos de conhecimento, poder e 

violência. Disponível em: https://cartacampinas.com.br/2019/07/grada-kilomba-

desobediencias-poeticas-traz-imagens-criadas-pela-artista-portuguesa-para-desmontar-os-

conceitos-de-conhecimento-poder-e-violencia/. Acesso: 31 de jul. 2019.MOURA, V. M. A.. 

Arquitetura em Unidades de Conservação Natural: Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, MG. 

Dissertação de Mestrado – Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Belo Horizonte, 2005.SILVA PIMENTEL, M. A.; RIBEIRO, W. C. Populações tradicionais e 

conflitos em áreas protegidas. Geousp – Espaço e Tempo (Online), v.20, n.2, p.224-237, 

2016.SANTOS, Milton. Por uma Geografia Nova: Da Crítica da Geografia a uma Geografia 

Crítica. 6ª ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004.SOUZA, Luiz Antonio 

de. O urbanismo na interface do turismo: uso e apropriações especulativas do litoral da Bahia. 

Dissertação de doutorado – Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo, 2014. 
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SABERES EM DIÁLOGO: COMUNIDADE, ESCOLA E UNIVERSIDADE NA 

CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO QUILOMBOLA NO MUNICIPIO DE BARRA DO 

TURVO-SP 

 

Valeria de Marcos 

Resumo: 

 

O presente trabalho refere-se a uma experiencia, atualmente em andamento, de construção da 

educação quilombola no município de Barra do Turvo-SP, no Vale do Ribeira, a partir da 

articulação dos saberes das comunidades quilombolas, dos professores da rede municipal de 

ensino (fundamental I) e de professores de diferentes áreas do saber - Geografia, História, Letras 

e Matemática - da Universidade de São Paulo. A aproximação com as comunidades 

quilombolas do município teve início em 2012, por ocasião de trabalho de campo da disciplina 

Geografia Agrária II por mim ministrada de 2012 a 2014. Durante os três anos em que estive à 

frente da disciplina realizei trabalhos de campo nas comunidades e fui estreitando com elas 

laços de afinidade e confiança. A aproximação se estreitou também com estudantes do curso de 

Graduação e Pós, dando origem a seis trabalhos de pesquisa, sendo quatro iniciação 

científica/trabalho de conclusão de curso, um mestrado e um doutorado. As temáticas, 

acordadas com as comunidades, referiram-se aos conflitos entre agroecologia e agricultura 

quilombola, educação quilombola e, atualmente, sobre o sagrado na construção da 

territorialização quilombola e o papel das mulheres na construção da soberania alimentar. Em 

2014, a temática da educação quilombola foi ganhando centralidade nas discussões e, por 

solicitação das comunidades, passei a acompanhar mais de perto as discussões que estavam 

ocorrendo sobre a construção da educação quilombola no Vale do Ribeira. Naquele ano criamos 

um Grupo de Estudos sobre Educação Quilombola, acompanhamos a audiência pública sobre 

a questão da educação quilombola ocorrida em Barra do Turvo-SP e demos início à pesquisa 

sobre a realidade da educação quilombola em Barra do Turvo e a presença da temática nos 

materiais didáticos usados pelas escolas locais que resultaram em dois trabalhos de conclusão 

de curso finalizados nos anos de 2015 e 2016.As pesquisas indicaram um enorme 
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distanciamento entre as comunidades e as escolas no município, e alguns dos depoimentos 

colhidos mostraram total desconhecimento sobre a existência das mesmas por parte de boa parte 

dos professores entrevistados. Com relação ao material didático, verificou-se que elas 

contribuíam pouco para permitir a construção de uma aproximação entre as escolas e as 

comunidades. Os resultados das pesquisas foram apresentados às comunidades e, a partir das 

discussões realizadas, construímos com elas o projeto intitulado “Mostra Modo de vida e cultura 

quilombola em Barra do Turvo-SP”, financiado pelo Edital FUSP/SANTANDER 2016 e 

realizado durante o período 2017/2018. O objetivo era o de criar um circuito pedagógico entre 

os quilombos, de modo a que cada uma das quatro comunidades englobadas pelo projeto – 

Pedra Preta-Paraíso, Cedro, Ribeirão Grande-Terra Seca, Reginaldo – pudesse reservar um 

local para receber as escolas e contar um pouco de sua história, modo de vida e cultura e, com 

as escolas, estabelecer um diálogo de modo a construir um circuito de visitação para 

aproximação com as comunidades, com o intuito de levar para a sala de aula discussões relativas 

à realidade vivida pelas comunidades locais. Em reunião com representantes de todas as 

comunidades foram definidos os eixos sobre os quais iriamos trabalhar – história, moradia, 

culinária, agricultura, educação, instrumentos de trabalho/instrumentos de uso doméstico, 

musicalidade, devoção, papel das mulheres, ervas medicinais, representações de quilombo e, já 

com o projeto em andamento, foi adicionado o eixo infância quilombola. Contatamos a 

Secretaria de Educação do Município e a Prefeitura Municipal que nos autorizaram a realizar 

as atividades. Contatamos as Escolas Estaduais presentes no município que igualmente se 

dispuseram a firmar parceria conosco. Durante o período de 2017 e 2018 foram coletadas 

entrevistas sobre os eixos acima indicados, separados materiais de diversos tipos, realizado um 

registro fotográfico das diferentes comunidades. Mensalmente foram realizados trabalhos de 

campo sobre as temáticas definidas pelas comunidades. No decorrer de 2018, diante da abertura 

do Edital PRG USP Aprender na Comunidade, resolvemos alterar um pouco os objetivos do 

trabalho e dar um passo além. Optamos, em comum acordo com as comunidades, por investir 

na construção efetiva da educação quilombola no município, proposta que foi acolhida com 

entusiasmo também pela Secretaria Municipal de Ensino. O projeto, submetido e aprovado, 

representou um salto de qualidade nas ações até então desenvolvidas: passou a englobar as áreas 

do conhecimento acima indicadas, o que, por meio da formação de uma equipe interdisciplinar 

com professores e estudantes de Graduação representa uma oportunidade ímpar na formação 
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dos estudantes e na construção do conhecimento em âmbito universitário; passou a envolver os 

professores da rede municipal de ensino e a realizar ações mais concretas de proposições de 

ações educativas durante o ano escolar; deu às comunidades total protagonismo na forma de 

construção do saber e da imagem que querem construir com os professores e estudantes, uma 

vez que, além de terem definido os eixos de ação, são eles que conduzem as atividades em 

campo. O projeto teve início em fevereiro de 2019, contando com seis meses de realização até 

o momento. Por ora, foram realizadas duas visitas com os professores e a equipe do projeto às 

comunidades quilombolas - uma visita de reconhecimento em fevereiro/2019 e uma nova 

aproximação com as comunidades (acantonamento) em maio/2019; duas palestras aos 

professores de apresentação geral do projeto – uma em 20 de novembro de 2018 como abertura 

oficial do projeto e uma em fevereiro para maior aprofundamento das atividades, que antecedeu 

a visita de reconhecimento e, por fim, uma oficina com os estudantes e professores de 4º e 5º 

ano sobre a temática “culinária quilombola”, envolvendo um total de 150 crianças. Estão 

previstas para ocorrer até o final do ano uma oficina com estudantes de 1º, 2º. e 3º. ano sobre 

“infância quilombola”, em agosto/2019; uma oficina sobre artesanato e instrumentos de 

trabalho, em setembro/2019; uma oficina sobre plantas medicinais, em outubro e, por fim, uma 

oficina sobre agricultura em novembro/2019 . Ainda em novembro é prevista a realização de 

uma atividade de apresentação dos resultados alcançados para os pais de alunos da rede 

municipal. Paralelamente iremos realizar atividades de formação com os professores 

envolvendo as diferentes temáticas abordadas pelo projeto e as diferentes áreas de formação.Os 

desafios enfrentados são vários. De um lado a resistência por parte da Secretaria Estadual de 

Educação que impediu nossa ação nas escolas estaduais do município, o que nos exigiu rever 

nossas metas e concentrar nossas ações nas escolas municipais e no ensino infantil e 

fundamental I. De outro, uma resistência por parte de alguns professores à nova proposta, 

somada a uma expectativa de que “ensinássemos” sobre as comunidades. A metodologia 

adotada pelo projeto parte do conhecimento local, da realidade material para, a partir das 

dificuldades e lacunas identificadas, pensar a contribuição da equipe executora o que, muitas 

vezes, nos coloca diante de dificuldade de duas ordens diversas: primeiro, os tempos de 

organização e execução: as comunidades são as verdadeiras protagonistas no processo, os 

tempos empregados nas respostas às nossas questões, nos coloca em dificuldade em relação aos 

professores que querem ser informados com antecedência sobre o que ocorrerá nas oficinas; 
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segundo, uma postura “passiva” por parte dos professores que, habituados aos cursos de 

formação onde desempenham o papel de alunos, resistem a entender seu papel de protagonistas 

nas proposições das atividades a serem em classe pré e pós-oficina. De modo geral, apesar dos 

desafios elencados, as atividades realizadas até o momento atenderam, e até superaram, nossas 

expectativas. A primeira visita de reconhecimento nos colocou diante do quadro geral dos 

professores do município e nos mostrou as dificuldades que deveríamos superar com relação à 

imagem – bastante estereotipada - de quilombo construída por muito deles. A segunda atividade 

com os professores – acantonamento – serviu para os aproximar mais das comunidades e a se 

envolverem mais com o projeto. A terceira atividade, envolvendo os estudantes, superou nossas 

expectativas tanto do ponto de vista da total autonomia com a qual as comunidades organizaram 

sua preparação e execução, quanto em relação ao envolvimento entusiasmado dos estudantes e 

dos professores. Muito ainda há que ser construído. Os resultados até aqui obtidos nos 

confirmaram a escolha feita em relação às estratégias metodológicas e nos estimularam a seguir 

em frente por essa estrada. É sobre o que já trilhamos, e o que ainda iremos trilhar, que iremos 

debater no presente trabalho. 
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O ENSINO DE GEOGRAFIA E A CONTEXTUALIZAÇÃO DO SEMIÁRIDO E DA 
PECUÁRIA NA FORMAÇÃO INICIAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

João Carlos da Silva Alves 
Moema Vieira Lima 

Jefson Da Costa Pereira Dantas 
 

1.Introdução 

 A educação e o ensino são processos que circunscrevem a ideia de contextualização com 

a realidade do educando, portanto, é indispensável à realização de estudos do meio, no sentido 

de promoção dos saberes e, de conhecimento das realidades locais, a exemplo da região 

Semiárida brasileira, de onde se fala, onde se dão processos de produção diversos como o 

desenvolvimento da pecuária. 

 Este artigo apresenta experiência de ensino no Curso de Eletromecânica, do Instituto 

Federal da Paraíba (IFPB), onde se atua como Bolsistas de Iniciação á Docência (ID), do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), Subprojeto Geografia, do 

Centro de Formação de Professores (CFP), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), 

Campus Cajazeiras, Paraíba, Brasil. Por outro lado, apresenta resultados da experiência 

vivenciada com educandos dos Anos Finais do Ensino Fundamental da Escola Matias Duarte 

Rolim, do mesmo município. 

 A partir do planejamento e realização de estudo do meio realizado com educandos da 

Educação Básica do Ensino Fundamental e de Nível Médio Técnico, em visita ao Laticínio Isis, 

situado no município de Sousa, Paraíba, Semiárido Paraibano, no mês de julho de 2019, 

percebeu-se a importância da contextualização do ensino com as realidades e os saberes dos 

educandos, compreendendo-se a educação significativamente. 

 Para delimitação deste artigo se desenvolveu a pesquisa bibliográfica, de campo, 

documental, observação e entrevistas, com anotações em caderneta de campo. 

 

2. O Ensino de Geografia e a Formação Inicial Discente 

 No desenvolvimento das atividades de ensino de Geografia, por ocasião da inserção no 

PIBID, como Bolsistas de ID, se desenvolveu conjuntamente com o Supervisor os conteúdos 
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de ensino de Geografia, dentre eles, se definiu a temática Pecuária no Semiárido e, a partir dela, 

a inserção dos educandos do Semiárido Paraibano (MACÊDO: 2015), quando se intencionou 

conhecer sobre a realidade local, considerando o seguimento da cadeia produtiva do leite, desde 

a criação bovina, produção de leite, seu beneficiamento e a comercialização.  

 O entendimento dessas temáticas perfazem os objetivos do ensino e da educação. No 

tocante ao papel do ensino de Geografia há que se destacar sobre o que, como e para quem 

ensinar Geografia (MACIA: 2005; PIMENTA: 2005; 2006; CALLAI: 2005; CAVALCANTI: 

2002; CASTELAR; 2000). Assim, se fazem importantes às noções de sua inserção no contexto 

regional, o Semiárido, a cultura da pecuária bovina, assim como a necessidade de tornar o 

currículo articulado com as realidades dos educandos procurando demonstrar o que se produz, 

a importância das tecnologias de produção, as formas de produzir e os destinos da produção, 

dentre outras.  

 Realizar um estudo do meio como metodologia pode condicionar ao educando e ao 

educador uma vivência para a construção de saberes pautados nas realidades locais/regionais 

dos sujeitos, inclusive daqueles presentes na escola.  

 O estudo do meio realizado no laticínio Isis, no município de Sousa, paraíba, Brasil 

propiciou o conhecimento do desenvolvimento de tecnologias acessíveis à agricultura familiar, 

as quais podem fazer a diferença, mas por outro lado se consolida numa estrutura maior que 

implica no agronegócio, a partir da consolidação de empresas beneficiadoras do leite e seus 

derivados, as quais fazem parte da cadeia produtiva do leite associada a existência de Programas 

e Políticas como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Leite como importante 

seguimento na pecuária e na economia do Semiárido brasileiro.  

 

3. O Semiárido e a Produção Pecuária 

 Partiu-se do conhecimento sobre o Brasil considerado como um País industrializado, o 

qual ocupa importante destaque na produção agropecuária, com relevância nas exportações 

brasileiras, além de abastecer o mercado interno, com forte ênfase na geração de ocupação, 

emprego e renda no campo, para a agricultura familiar camponesa e sua relação com outros 

espaços como, a cidade (OLIVEIRA: 1994). 

 A característica do Semiárido de criação pecuária extensiva se considera um dos fatores 

de importância para a agricultura familiar regional, especialmente quando agregada às políticas 
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públicas voltadas para o seguimento da agricultura familiar brasileira, a exemplo do Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA) e, do Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE), 

ambos do Governo Federal.  

 No ano de 2017 a agricultura familiar brasileira produziu e forneceu através do PAA na 

aquisição de leite, o PAA Leite, 53.141.744,00 litros de leite, sendo 6.444.113,00 na Paraíba, 

gerando um montante de R$ 10.288.027,55 para 1.888 famílias, sendo que tal produto é 

beneficiado em 28 usinas de leite (BRASIL: 2017). Além destas, outras três usinas de leite 

também beneficiam o leite, mas não repassam a produção para o PAA (GOPAS/EMATER: 

2019), a exemplo do Laticínio Isis, onde se visitou para conhecer as instalações e o 

funcionamento do mesmo. A produção de leite no estado da Paraíba, a despeito de outros 

subprodutos é responsável pela produção de queijos em 530 estabelecimentos distribuídos em 

77 municípios Paraibanos. 

 Segundo a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano (SEDH), nos anos 2018 e 

2019, o número de famílias beneficiadas pelo PAA Leite, no tocante ao recebimento do leite 

por parte daqueles que se inserem em categorias de baixa renda é de 29.982 famílias cadastradas 

que recebem 1 litro de leite/dia. O leite é oriundo de 4.027 unidades de agricultura familiar 

produtoras de leite, organizadas em 130 entidades (Associações Rurais) cadastradas, as quais 

fornecem e comercializam a produção junto ao PAA, e o leite é beneficiado em 10 usinas 

cadastradas (PARAÍBA: 2019), das quais o Laticínio Isis nãos e encontra cadastrado nos 

referidos Programas para beneficiamento do leite e a consequente distribuição ás famílias 

carentes. 

 Para conhecer a referida experiência se visitou a Fazenda Esperança, no município de 

Sousa, Paraíba, onde se conheceu o local onde ocorre a criação pecuária bovina. Na 

oportunidade se observou as instalações, os cuidados sanitários de higienização de utensílios, 

vestuário dos trabalhadores e de ordenha animal, com vistas à produção segura do leite, um 

produto que está presente na dieta de muitas pessoas e, a partir dele são feitos inúmeros 

derivados como queijos, manteiga, iogurte, coalhada, creme de leite e muitos outros. 

 Parte dos educandos presentes ao estudo do meio é oriunda do campo, cujas famílias 

produzem pecuária bovina, utilizando-se de ordenha manual, demonstrando precariedade nas 

condições de produção e higienização. A partir do estudo do meio os educandos puderam 

conhecer acerca da mecanização na pecuária, fazendo relação com suas histórias de vida e 
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culturas, na produção pecuária, para aqueles que nela se envolvem. Já para os educandos do 

Curso de Eletromecânica, enfatiza-se a possibilidade de contextualizar com a realidade de seu 

Curso procurando compreender qual a importância de sua formação na realidade local, 

considerando o Semiárido, a pecuária e os conhecimentos adquiridos durante a formação, afinal 

interessa ou deveria interessar ao estado a articulação entre políticas de formação inicial às 

políticas de atuação profissional. 

Além de conhecer houve a necessidade de contextualizar por meio de discussões que no 

Brasil, a agricultura familiar é responsável pela produção de aproximadamente, 70% da 

produção de alimentos diversificados contribuindo de tal modo para o ambiente, à geração de 

trabalho e renda no campo, ampliando a qualidade de vida, ressignificando a relação campo-

cidade, assim como trazendo ao cenário as questões de gênero, geração e etnia, conforme 

preconizado pela Política Nacional de ATER (PNATER). 

Nesse cenário, o leite, a despeito de outros produtos da agricultura familiar brasileira 

ganha destaque nas ações das Redes Temáticas de ATER, quando foi criada a Rede de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar na Cadeia do Leite, considerada uma das mais 

significativas para o seguimento, tendo em vista ser caracterizada a família agricultora pelo 

cultivo agrícola associado á pecuária e, pelo número de famílias envolvidas produzindo geração 

de renda e trabalho no campo, especialmente se reportar ao Semiárido brasileiro.  

Contudo, são muitos os desafios para a gestão da cadeia produtiva do leite, uma vez que 

implica num conjunto de ações voltadas ao beneficiamento, à produção, assistência técnica, 

comercialização, o acesso, às questões sanitárias, dentre outras, o que exige não apenas da 

agricultura familiar, mas do próprio Estado e demais segmentos, ações que superem as 

condições nas quais se produz ou impede a produção, a fim de que incorra na geração de 

trabalho e renda, mas também de garantia da qualidade da produção para produtores e 

consumidores. 

Entender tal situação no ensino como ato educativo permeia o objeto da Geografia para 

a compreensão de seu objeto, o espaço geográfico e, as demais categorias geográficas no qual 

se inserem, a exemplo de paisagem, região, lugar e território, dentre outras.  

Tal interpretação convidou ao grupo de bolsistas e educandos perceber como a região 

de clima Semiárido desenvolve a produção pecuária considerando uma especificidade comum: 

a seca.  
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Definir o objeto de estudo da Geografia se remetendo ao Semiárido requer a 

compreensão das noções de região e espaço como conceitos que abrangem escalas 

diferenciadas, o que circunscreve áreas de delimitação, a exemplo da Região Semiárida 

Brasileira que vem sendo discutida há tempos, e mais ainda na contemporaneidade pelo fato de 

estar susceptível à desertificação, pelo intenso êxodo rural, pela ineficácia ou ausência das 

políticas públicas, dentre outros fatores que a caracterizam essa realidade. Quanto a sua 

localização esta região ultrapassa a divisão regional brasileira. Há autores que estabelecem que 

a referida Região abranja considerável grande parte da região Nordeste e o extremo norte do 

estado de Minas Gerais (IBGE: 2005). A UNICEF Brasil indica que além da área apresentada 

pelo IBGE, o Semiárido Brasileiro se estende, também até o extremo norte do estado do Espírito 

Santo. 

Seguindo a Unicef acerca da delimitação do Semiárido Brasileiro, detemo-nos neste 

artigo ao Semiárido Nordestino considerando a localização dos sujeitos da Escola e a realidade 

dos bolsistas do PIBID, autores deste artigo. 

Figuras 01 e 02: Delimitação do Semiárido Brasileiro 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fontes: IBGE, 2005 (Fig. 01). UNICEF Brasil, 2010 (Fig. 02). 
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       Fonte: IBGE: 2017. 

      

Para esta região há uma característica principal que são as frequentes secas que tanto 

podem ser caracterizadas desde a ausência, escassez hídrica à alta variabilidade espacial e 

temporal pluviométrica. Não é rara a sucessão de anos seguidos de seca. Segundo Carvalho 

(2010, p. 3) o Semiárido brasileiro se apresenta como: 

Um território ainda demarcado pela forte exclusão social, mas, por outro lado, por um 
crescente posicionamento crítico e propositivo da sociedade civil. As lutas contra a 
pobreza, as injustiças sociais e as formas de ação e intervenção descontextualizadas 
por parte do Estado moldaram um papel pró-ativo desse segmento social, que, nas 
últimas décadas tem pressionando a democratização e o controle social dos programas 
de desenvolvimento. 

  

 A produção da Educação contextualizada vem proporcionar a reconstrução da imagem 

estereotipada do Semiárido Brasileiro descrito de forma ignorantemente ou, intencionalmente 

distorcida. Carvalho (2010, p. 4) apresenta a visão acerca do Semiárido como “região 

problema” ao afirmar “A ideia de Semiárido fadado pela seca, de forma preconceituosa e 
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injusta, sustentando ao longo dos séculos XIX-XX a apropriação político-ideológica da seca 

como a matéria-prima para toda sorte de problemas regionais”. 

 Em geral, os livros didáticos apresentam as questões da região Semiárida Brasileira 

como uma simples problemática, rápidas discussões e com uma preponderante causalidade das 

condições físicas naturais esquecendo, muitas vezes, de apresentar as potencialidades dessa 

região e questões agropecuárias, responsável por produzirem uma nova caracterização dessa 

área. Segundo Sena (2012, s./p.): 

Tais conteúdos são ainda presentes nos materiais didáticos e paradidáticos que 
chegam às escolas de todo o Brasil e, nas salas de aula dos sertões semiáridos por 
meio, com muita mais expressão, via os livros didáticos de Geografia, os quais ainda 
destacam a seca como um fenômeno atípico e fatídico, a pobreza, a miséria e as 
condições desfavoráveis dos recursos naturais como as características particulares do 
homem sertanejo, enquanto que as possibilidades só estão no litoral, e que, a solução 
do sertão é a grande irrigação. 

 À escola cabe a missão de desmistificar e quebrar esses signos através da construção de 

uma educação contextualizada discutindo a realidade dos indivíduos que frequentam-na 

utilizando esses conhecimentos para demonstrar a importância de trabalhar o ensino de 

Geografia inter/transdisciplinarmente, contrariando a perspectiva de fortalecer o estereótipo de 

região inviável, ao passo em que proporciona visões acerca de suas potencialidades. 

 O estudo do meio realizado culminou em maior interatividade dos educandos com a 

realidade observada e sua contextualização com suas culturas e modos de produzir, os quais por 

vezes são distanciados da realidade observada no Laticínio Isis. Por outro lado, o conhecimento 

ainda na formação inicial pode promover maior interesse na aprendizagem dos educandos, de 

modo que a formação técnica em Eletromecânica passa a ter mais sentido ao observar que por 

meio do desenvolvimento de máquinas ou de métodos pode-se aperfeiçoar a produção e os 

resultados dela a partir do beneficiamento da população local. 

 

Considerações 

 

 A contextualização de tal temática no ensino de Geografia culmina na ressignificação 

dos conteúdos na aprendizagem dos sujeitos, bem como demonstra que a formação técnica, 

assim como nos demais níveis da Educação Básica devem se dar contextualizado com o entorno 

da escola, pois esta ultrapassa o espaço da sala de aula. 
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 A partir dos resultados obtidos foi perceptível verificar que o currículo acadêmico 

trabalha disciplinas que possibilitam à formação do licenciando propondo a contextualização 

do Semiárido Brasileiro. É o caso das disciplinas de Aspectos Geoambientais do Semiárido 

Nordestino, as Práticas de Ensino em Geografia, Geografia Física do Brasil e, os Estágios 

Curriculares. Essas disciplinas proporcionam aos formandos e aos professores em atuação 

diferentes formas de avaliar e abordar o Semiárido as suas potencialidades para serem 

trabalhados no Ensino Básico, desmistificando signos estereotipados e dando uma nova visão 

sobre essa Região. Ao tratar sobre como ocorre a Educação Contextualizada na escola 

responderam que a escola trabalha de forma dinamizada, ou seja, buscando sempre fazer uma 

interação entre os conteúdos escolares com a vivência do aluno, mostrando que o seu 

conhecimento prévio é de completa importância para a sua formação. 

 Entender o Semiárido Nordestino Brasileiro é algo, ainda, complexo pelo fato de ser 

uma região de grandes diversidades físicas e humanas (a exemplo da economia e cultura). 

Através dos Programas de Extensões disponíveis por Instituições de Ensino Superior, é o caso 

do PROBEX da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), vemos a necessidade de 

buscar apresentar uma Educação Contextualizada dessa/nessa região, procurando métodos e 

metodologias para inovar no ensino de conteúdos voltados ao Semiárido. Portanto, a partir do 

exposto durante o trabalho, é perceptível analisar a necessidade da procura pela inovação no 

processo educacional. Alguns relatos expostos no Quadro 1, nos diz que a Contextualização do 

Semiárido Nordestino pode promover uma educação igualitária a todos os indivíduos, tanto do 

campo quanto da cidade, além disso estabelecendo uma dinamicidade dentro do processo de 

ensino e aprendizagem, tornando-o mais satisfatório para todos os agentes envolvidos nesse 

processo. 

 

Palavras-chave: 
Ensino de geografia; educação contextualizada; formação inicial discente 
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PRÁTICAS E SABERES QUILOMBOLAS:  

Pensando oficinas temáticas e as relações entre comunidade, escola e universidade em 
Barra do Turvo - SP 

 

Igor Gabriel Rodrigues Gonçalves1 
Lucas Martines de Azevedo da Silva2 

Helga Kress Meirelles3 
 

Introdução 
 
 O presente artigo busca debater o processo de construção das oficinas temáticas 

realizadas ao longo do ano de 2019 pelas comunidades quilombolas de Barra do Turvo (SP) 

junto ao projeto Saberes em diálogo: comunidade, escola e universidade na construção da 

educação quilombola em Barra do Turvo-SP, bem como discutir a importância formativa 

dessas práticas para os alunos e professores e suas formas de apropriação pelos membros das 

comunidades quilombolas. Para isso, buscaremos introduzir o leitor ao contexto histórico e 

territorial das comunidades quilombolas de Barra do Turvo, para em seguida mostrarmos as 

relações e demandas que permitiram o desenvolvimento do projeto em seus territórios junto a 

rede municipal de ensino. Nesse movimento, buscaremos ressaltar a importância da 

transdisciplinaridade e de um projeto de Educação Escolar Diferenciada, que se construído de 

forma horizontal e coletiva junto aos alunos e membros das comunidades, pode permitir o 

estabelecimento de laços duradouros no ensino e possibilitar a valorização da identidade 

cultural dos alunos quilombolas e dos saberes de suas comunidades de origem, proporcionando 

autonomia aos membros para que se apropriem e deem continuidade a um projeto de educação 

que esteja cada vez mais integrado aos seus saberes e territórios. 

 

Quilombos de Barra do Turvo 

 
1 Graduando em Geografia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo (FFLCH-USP). E-mail: igorgoncalves@usp.br 
2 Graduando em Geografia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo (FFLCH-USP). E-mail: lucas.martines.silva@usp.br 
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O município de Barra do Turvo, identificado pela figura 1, localiza-se ao sul da porção 

paulista do Vale do Ribeira, região que contempla 22 municípios no estado de São Paulo 

(1.711.533 ha) e 09 municípios no estado do Paraná (1.119.133 ha), totalizando 31 municípios 

em uma área de 2.830.666 ha integrada à Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape. 

Figura 1 - Mapa de localização de Barra do Turvo (SP) 

 
Fonte: Igor Gonçalves (2019) - Dados Extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

 
Historicamente esta região é constituída por comunidades tradicionais, principalmente 

as comunidades quilombolas, que contribuíram e contribuem para a produção e preservação da 

biodiversidade local que contempla, segundo Faria (2018), o status de maior trecho contínuo 

de ecossistemas da Mata Atlântica preservado no país com cerca de 60% da região sob 

cobertura de vegetação florestal. 

Ao longo do município encontram-se seis comunidades quilombolas reconhecidas pela 

Fundação Cultural Palmares (FCP): Pedra Preta-Paraíso, Cedro, Ribeirão Grande, Terra Seca, 

Reginaldo e Ilhas, estando esta última no início do seu processo formal de reconhecimento. 

Tais comunidades, como forma de assegurar uma série de direitos territoriais e garantir 

condições adequadas à reprodução de seus modos de vida passaram a se organizar em 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 15 – Projetos de Extensão Universitária, de Formação e de Produção de Materiais Didáticos e Audiovisuais no 
Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
7964 

 

associações, possibilitando, segundo De Biase (2016), uma maior atuação política sobre as 

autorizações do uso do solo em seus territórios.4  

Tal contexto territorial culminou, a partir da década de 1950, na criação de uma série de 

Unidades de Conservação na região do Vale do Ribeira como forma de preservação da 

biodiversidade da Mata Atlântica que havia sido deixada em detrimento dos ciclos econômicos 

desenvolvidos na região. 

Para Faria (2018), a atividade de mineração aurífera constitui-se como o primeiro 

grande ciclo econômico da região que se consolidou no século XVII após a descoberta do ouro 

de aluvião nas margens do rio Ribeira de Iguape, momento em que se utilizou uma massiva 

mão de obra de escravos e índios nativos para sua extração. Já no século anterior, a região havia 

sido povoada por colonos europeus atraídos pela economia extrativista e agrícola. Os fatores 

que levaram a descentralização da mineração no Vale do Ribeira foram, segundo Santos (2016), 

o encarecimento da mão de obra escrava e a ascensão do cultivo do café em outras regiões do 

estado. Já Nascimento (2006) destaca que a descoberta do ouro em Minas Gerais levou os 

garimpeiros a buscarem novas áreas de mineração, o que ocasionou a estagnação de 

povoamentos no interior e fez com que muitos escravos ocupassem terras e desenvolvessem 

uma agricultura voltada para o autoconsumo e ao mercado interno.  

Aos poucos, a região passou a se integrar às atividades de rizicultura, tanto em regime 

de monoculturas, utilizando o trabalho escravo, quanto em pequenas roças, utilizando a mão de 

obra familiar. Desenvolvimento que ficou mais restrito à zona do Baixo Ribeira que atingiu seu 

auge no século XIX, momento em que o contingente de escravos trazidos para a região 

aumentou significativamente e passou a se tornar maioria. 

De acordo com a referida autora, após a segunda metade do século XIX, a produção de 

arroz diminui devido a fatores como o fim do tráfico de escravos em 1850 e a expansão da 

produção do café no oeste paulista que demandava mão de obra. Outro fator para sua 

diminuição se refere ao destaque da produção de arroz nos estados de Minas Gerais e Rio de 

Janeiro. Após esse período houve um incentivo da vinda de imigrantes para a região, levando 

ao estabelecimento de novos núcleos de povoamento, principalmente de japoneses que 

impulsionaram a introdução de culturas como chá e banana, atividades que se destacaram e se 

 
4 Os quilombos Ribeirão Grande e Terra Seca constituem-se como uma única associação com sede instituída na 
primeira comunidade. 
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mantiveram até os dias de hoje. Com o crescimento dessas culturas, uma série de investimentos 

em infraestrutura atraiu a atenção de fazendeiros externos à região, o que acarretou em diversos 

processos de grilagem de terras no Vale do Ribeira, juntamente à degradação ambiental. 

Como forma do Estado estabelecer um maior controle sobre essa região, em 1969 foi 

criado o Parque Estadual do Jacupiranga (PEJ), abrangendo os municípios de Barra do Turvo, 

Cajati, Cananeia, Eldorado e Iporanga em uma área de 150 mil ha. Em sua criação foram 

sobrepostas áreas historicamente ocupadas pelas comunidades quilombolas, restringindo o uso 

do território e as práticas tradicionais por meio de políticas autoritárias que transformaram 

criminosas as comunidades ali presentes, levando-as a arcarem com uma série de restrições e 

indenizações ao Estado, pois este passou a considerar as áreas do parque como terras devolutas. 

Dentre as consequências da imposição do parque, teve-se um processo de 

criminalização do Sistema Agrícola Tradicional (SAT) – a roça de coivara – uma prática com 

raízes socioeconômicas e culturais ancestrais. As atividades ligadas à roça, para além de 

garantir a segurança alimentar e nutricional das comunidades, têm uma importância 

fundamental na conservação e transmissão de saberes. Dessa forma, a restrição no uso do 

território tem um forte impacto também na própria cultura quilombola, colocando em risco 

tanto o saber das comunidades, quanto sua própria segurança alimentar, ameaçando ainda de 

extinção as variedades de espécies agrícolas ali presentes. 

Em fevereiro de 2008, após muita luta por parte das comunidades tradicionais, 

lideranças políticas, movimentos sociais e diferentes setores da sociedade civil, conseguiu-se 

que a área do Parque fosse recategorizada como Mosaico de Unidades de Conservação do 

Jacupiranga (MOJAC), assegurando os direitos territoriais, “além de possibilitar às 

comunidades uma participação mais direta na gestão da reserva, por meio da composição no 

Conselho Deliberativo, o Conselho Gestor da RDS Quilombos de Barra do Turvo, iniciado em 

2009” (De Biase, 2016, p. 125). 

Entretanto, por mais que as comunidades quilombolas reconheçam o avanço da atual 

condição de estarem inseridos dentro da RDS frente a antiga condição de estarem dentro dos 

limites do Parque, elas compreendem as restrições que tal condição implica, pois ao se colocar 

o Estado também como gestor, se está ferindo tanto a autonomia como o modo de uso que as 

comunidades quilombolas têm sob os seus territórios. 
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Demandas por uma Educação Escolar Quilombola Diferenciada 
 

Tendo em vista o distanciamento percebido pelas comunidades quilombolas em relação 

aos valores hegemônicos estabelecidos pela rede pública de ensino básico, compreende-se a 

necessidade de construção de uma Educação Escolar Quilombola Diferenciada que valorize os 

aspectos culturais, territoriais e simbólicos desses povos e aproxime o cotidiano escolar às suas 

especificidades regionais e locais. 

A modalidade de uma Educação Escolar Diferenciada se encontra integrada às ações 

afirmativas previstas pelo Programa Brasil Quilombola (PBQ), pela Agenda Social Quilombola 

(ASQ) e pelas demandas levantadas pelo movimento negro, sendo estas lutas e resistências das 

comunidades quilombolas que levaram à elaboração de um documento regulamentador das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola respaldado pelo 

Ministério da Educação (MEC). 

No caso de Barra do Turvo, pode-se observar que a dinâmica escolar municipal não 

abrange as especificidades necessárias para a formação de crianças e jovens das comunidades 

quilombolas, assim como de outras comunidades tradicionais do município. Soma-se a isso o 

fato das questões em torno da temática quilombola não entrarem de maneira significativa na 

formulação dos currículos escolares, seja em âmbito regional ou estadual, apesar das 

orientações previstas pelos Conselhos de Educação.  

De acordo com Santos (2016), essas observações foram levantadas por meio de uma 

série de denúncias realizadas em quatro audiências públicas sobre Educação Escolar 

Diferenciada promovida pela Defensoria Pública de Registro (SP), durante o ano de 2015, nos 

municípios de Cananéia, Eldorado, Iporanga e Barra do Turvo. A quarta audiência pública, 

realizada neste último município, se deu em outubro do mesmo ano, momento em que se 

discutiram questões como o fechamento de escolas, a precariedade do transporte e das estruturas 

escolares, a falta de integração do ensino à realidade local, além da ausência de uma gestão 

participativa nas escolas.  

Além destes fatores, foi observada em visita às escolas e comunidades, a formação 

deficiente e não continuada dos professores, a falta de material didático-pedagógico de cunho 

étnico-racial, a ausência de diálogo entre comunidades e escolas e até mesmo o total 
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desconhecimento por parte de alguns docentes sobre a existência das comunidades quilombolas 

no município. 

Frente a esse contexto de demandas por parte das comunidades e professores da rede 

pública de ensino de Barra do Turvo, a Professora Doutora Valéria de Marcos e alunos 

orientandos, buscaram uma alternativa por meio da construção de um projeto de educação 

diferenciada que fosse coerente com a realidade local e que valorizasse os saberes tradicionais 

dessas comunidades. Soma-se a isso, uma longa relação construída desde 2012, a partir de 

visitas de campo da disciplina de “Geografia Agrária II” do Bacharelado em Geografia da 

Universidade de São Paulo (USP) e trabalhos acadêmicos (ICs e tese de doutorado) realizados 

no município, o que possibilitou, por meio de uma construção coletiva, as bases do projeto 

Mostra Modo de Vida e Cultura dos Quilombos do Rio Turvo: percurso pedagógico.  

O objetivo foi aproximar as comunidades das escolas municipais e levantar como os 

membros das comunidades gostariam de ser reconhecidos, a fim de que se realizasse uma 

mostra de fotografias, artesanatos e materiais de trabalho com base nas atividades realizadas 

nas comunidades. O projeto se iniciou em novembro de 2017 e contou com reuniões junto às 

comunidades para definição coletiva dos eixos temáticos para a mostra, sendo estes: moradia, 

história, culinária, educação, papel da mulher, instrumentos de trabalho, práticas agrícolas, 

ervas medicinais, devoção, artesanato/instrumentos de uso doméstico, musicalidade, 

representações de quilombo, além do eixo infância quilombola que foi posteriormente 

adicionado. 

Somando-se a isso, foram realizados diversos trabalhos de campo para que tais eixos 

pudessem ser trabalhados com os membros das comunidades, além da participação em reuniões 

com as escolas e com a Secretaria de Educação do Município.  

Para apresentação dos resultados, a mostra foi realizada entre os dias 30 de novembro e 

01 de dezembro de 2018 na Escola Estadual Profº Luiz Darly Gomes de Araújo, situada no 

centro do município de Barra do Turvo, junto às atividades da Semana de Consciência Negra. 

Sua realização proporcionou uma sensibilização dos professores e alunos sobre a temática da 

educação quilombola e contou com a presença de membros das comunidades que falaram sobre 

a importância de uma educação quilombola construída coletivamente e participaram de 

atividades com os alunos como a preparação de paçoca, marcando assim o encerramento do 

projeto e do ano letivo. Tais atividades podem ser visualizadas nas imagens da figura 2. 
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Figura 2 - Mostra Modo de Vida e Cultura Quilombola – Quilombos de Barra do Turvo-SP

 
Fotos: Equipe do Projeto – novembro/2018 

Saberes em Diálogo: Trajetórias de um projeto horizontal e transdisciplinar 
 

De forma a dar continuidade a esse projeto, a equipe se expandiu e buscou a 

transdisciplinaridade como um novo caminho para se pensar a educação quilombola no 

município, descentralizando o debate da geografia e abrindo novos diálogos com outras áreas 

do conhecimento em um processo que contempla a diversidade presente nos saberes 

tradicionais quilombolas e possibilita que a educação quilombola seja trabalhada por diferentes 

disciplinas nas escolas do município. 

Nessa perspectiva, nasce o projeto Saberes em diálogo: comunidade, escola e 

universidade na construção da educação quilombola em Barra do Turvo-SP que se consolidou 

por meio do edital Aprender na Comunidade, oferecido no segundo semestre de 2018 pela Pró 

Reitoria de Graduação da USP. Seu planejamento aproximou discentes e docentes do Instituto 

de Matemática e Estatística (IME-USP) e dos Departamentos de Geografia, História e Letras 

da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH-USP), o que possibilitou a 

fortificação de laços com outros institutos da universidade. O projeto se iniciou no 1º semestre 

de 2019 e prevê a realização de atividades ao longo de um ano e meio com as escolas municipais 

de Barra do Turvo que contemplam da educação infantil ao fundamental I, contando ainda com 

a presença tanto de monitores bolsistas, quanto de alunos voluntários selecionados das 

diferentes áreas.  

Dentre as propostas previstas, se encontram: visitas de reconhecimento com os 

professores das escolas municipais para conhecimento inicial das comunidades, atividade 
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realizada no dia 22 de fevereiro na sede da associação da comunidade Terra Seca com cinco 

grupos de 10 a 12 professores que foram distribuídos entre as diferentes comunidades; 

realização de entrevistas dos professores com os membros mais velhos das comunidades, sendo 

pensada inicialmente na forma de um acantonamento, onde seria realizado um pernoite com os 

professores junto a uma série de atividades, ocorreu no dia 18 de maio, junto a uma atividade 

de campo realizada pela Professora Doutora Cristina Wissenbach, integrante do projeto, no 

âmbito da disciplina História da África e dos Afrodescendentes no Brasil: conteúdos e 

ferramentas didáticas para a formação de professores do ensino médio e fundamental. 

O projeto também conta com a realização de um seminário na universidade como forma 

de construir uma visão mais ampla sobre o tema a partir da presença de lideranças e 

pesquisadores, que ocorreu no Departamento de Geografia da USP no dia 29 de março sob o 

título Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira: olhares da USP em diálogo; além de 

participação em reuniões de ATPC junto às escolas de Barra do Turvo; realização de grupos de 

estudos e reuniões de equipe, bem como uma fase de produção de material didático que será 

pensado e elaborado pela equipe transdisciplinar da USP, a partir de discussões levantadas em 

diversos encontros destinados à formação de professores. 

Por fim, o projeto como parte de sua metodologia principal, inclui a realização de 

oficinas temáticas nas comunidades e nas escolas de Barra do Turvo, a partir de eixos definidos 

coletivamente junto aos membros. Na realização das oficinas, os alunos participam de forma 

ativa no processo destinado às diferentes temáticas, aprendendo junto aos membros um pouco 

do saber-fazer presente em suas práticas tradicionais. 

 
Oficinas Temáticas 
 
 As oficinas temáticas foram estruturadas coletivamente junto às comunidades a partir 

dos eixos: Culinária Tradicional, Infância, Produção Artesanal, Instrumentos de Trabalho, 

Moradia, Agricultura e Colheita, Plantas Medicinais, Devoção e Musicalidade. 

 A escolha partiu da demanda das comunidades, sendo construída durante a realização 

do projeto Mostra Modo de Vida e Cultura dos Quilombos do Rio Turvo: caminhos 

pedagógicos e rediscutida em novas reuniões de planejamento no início do ano de 2019. À vista 

disso, no dia 22 de fevereiro deste ano, foi realizado na sede da associação da comunidade 

quilombola Terra Seca, uma reunião de planejamento com os membros das comunidades, onde 
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foi levantado quais oficinas seriam realizadas, assim como o que seria feito em cada uma delas. 

Foi decidido também que para cada eixo seria realizada uma atividade diferenciada em cada 

comunidade. Tal reunião pode ser observada na figura 3. 

Figura 3 - Reunião de planejamento das oficinas temáticas na comunidade Terra Seca 

 
Fotos: Igor Gonçalves - fevereiro/2019 

 
As datas foram pensadas de forma a respeitar as dinâmicas das comunidades e o tempo 

necessário para cada prática, pois há um tempo específico para a realização das atividades nas 

comunidades como épocas do ano para a colheita e plantação dos alimentos, entre outros.  

Já as séries são definidas em comum acordo entre Direção das escolas e membros da 

equipe executora. No geral ocorrem em dois períodos para contemplar os alunos da manhã e da 

tarde. Na manhã ocorrem das 8h às 11h30 e à tarde das 13h às 16h30. 

 Gostaríamos também de destacar que durante a realização de algumas oficinas, foi 

realizada uma série de registros fotográficos e fílmicos pelos próprios alunos de forma 

espontânea, principalmente com as câmeras da equipe. Tais práticas aguçaram tanto a 

criatividade, quanto a curiosidade e o olhar atento aos detalhes presentes nas atividades. Com 

a ajuda dos monitores, as crianças aprenderam o básico e registraram alguns momentos, o que 

possibilitou nos aproximarmos de seus olhares e sensibilidades presentes nas oficinas. Algumas 

fotografias realizadas pelos alunos podem ser vistas na figura 4.  

Figura 4 - Fotografias realizadas pelos alunos das escolas municipais 
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Fotos: Alunos das escolas municipais de Barra do Turvo (SP) – segundo semestre de 2019 

 
 As oficinas temáticas se iniciaram em junho de 2019 e até o final do mês de outubro do 

mesmo ano foram contemplados respectivamente os seguintes temas: Culinária, Infância, 

Agricultura, Artesanato e Materiais de Trabalho e Devoção. 

 

Oficina de Culinária Quilombola 
No dia 16 de junho, foram realizadas oito oficinas com a temática Culinária Quilombola, 

contando com a participação de 314 alunos do 3°, 4° e 5° anos das escolas da rede municipal. 

 No período da manhã, todas as comunidades participaram das atividades, enquanto que 

no período da tarde, em função do menor número de alunos, as oficinas foram realizadas nas 

comunidades Pedra Preta-Paraíso, Ribeirão Grande e Terra Seca.  

Com a chegada dos alunos, os membros das comunidades sentiram a necessidade de 

contextualizar, de forma didática, um pouco sobre o que é ser quilombola, como é viver em 

comunidade, quais as histórias e vínculos que possuem com seus territórios, além de outras 

questões levantadas pelos próprios alunos, levando-os a refletirem sobre os diversos 

significados presentes nos quilombos.5 

Em seguida, os membros apresentaram comidas típicas da culinária quilombola, de 

forma que os alunos pudessem compreender sobre o lugar de origem dos alimentos e também 

acerca do modo de preparo, para que posteriormente pudessem auxiliá-los na produção dos 

alimentos. 

Ao final, foram preparadas diversas comidas tradicionais com alimentos produzidos 

nas próprias comunidades, sendo a maioria de origem agroecológica. Ao longo de todas as 

oficinas, os alunos puderam manusear os diferentes instrumentos utilizados no preparo dos 

alimentos e conhecer também os benefícios da culinária tradicional para a saúde. Na 

 
5 Esse momento de contextualização inicial também ocorreu durante outras oficinas realizadas até o momento. 
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preparação de alguns dos alimentos, os alunos anotaram a receita, com as quantidades e o 

modo de preparo e também puderam auxiliar na colheita dos próprios ingredientes junto aos 

membros das comunidades. 

Foram preparados pastéis de farinha com recheios de carne e de palmito juçara, sendo 

chamada a atenção dos alunos para o fato dos palmitos que estavam sendo utilizados terem 

sido colhidos na própria propriedade. Além de paçoca, utilizando-se o pilão, tradicional 

instrumento de trabalho das comunidades. Como muitos dos alunos não tinham conhecimento 

da ferramenta, houve uma explicação acerca de seu uso tradicional, ressaltando que não era 

apenas uma ferramenta do passado, mas ainda hoje muito utilizada na produção de diversas 

comidas típicas, como também no preparo da canjica. Os alunos puderam socar também no 

pilão o café e, ao caminhar pelas áreas das comunidades, conheceram de perto os pés de café 

e de cana-de-açúcar. 

Os estudantes acompanharam também a produção de açúcar mascavo e de rapadura. 

Outro alimento típico da culinária quilombola é o milho, o qual os alunos tiveram a experiência 

de debulhar e conhecer alguns alimentos feitos com os grãos, como a farinha, a quirera, e 

preparam um bolo de milho junto aos membros de uma das comunidades. Com a mandioca, 

outro alimento de extrema importância para a culinária quilombola, prepararam o tradicional 

cuscuz de mandioca com amendoim. O processo de produção dos alimentos pelos alunos pode 

ser visto nas imagens da figura 5. 

Figura 5 - Produção de alimentos para a Oficina de Culinária Tradicional 
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Fotos: Equipe do Projeto – junho/2019 

Oficina de Infância Quilombola 

No dia 23 de agosto, foram realizadas seis oficinas com a temática da Infância 

Quilombola, sendo uma no período da manhã na Comunidade Quilombola Terra Seca e cinco 

no período da tarde, distribuídas nas diferentes comunidades simultaneamente. Foram 

contemplados 143 alunos dos 1°, 2° e 3° anos das escolas municipais. 

Os membros das comunidades após contarem um pouco das histórias das comunidades, 

apresentaram às crianças os brinquedos e brincadeiras do tempo de antigamente e trouxeram 

diferentes materiais para que pudessem ensinar e construir os brinquedos de seu tempo junto 

aos alunos. Algumas brincadeiras já eram conhecidas pelas crianças que ficaram felizes em 

ocuparem um papel de protagonistas tanto na execução das brincadeiras quanto na construção 

dos brinquedos.  

Os materiais eram dos mais diversos tipos como gravetos, sabugos de milho, palha, 

grãos de milho seco, cordas, panos, dentre outros. O intuito era mostrar às crianças que os 

brinquedos eram feitos por eles mesmos em uma época em que não havia facilidade para se 

comprar o que era produzido por indústrias, estimulando a criatividade das crianças e mostrando 

que com poucos recursos eram capazes de arquitetar diversos brinquedos e realizar diferentes 

brincadeiras.  

Brincaram de ciranda, cantando diferentes músicas lembradas por elas e pelos membros 

mais velhos da comunidade, construíram torres de espiga de milho, brincaram de resta um, 

telefone mudo, lenço atrás, cavalinho de pau, roda cotia, jogaram búzios, bolinha de gude, 

construíram carrinhos de sabugo e gravetos, produziram bonecas de pano e também de sabugo, 

confeccionaram peteca com palha de milho, além de outras brincadeiras adaptadas e também 

sugeridas pelas crianças.  

Ao final das oficinas, as crianças agradeceram os membros das comunidades e disseram 

de forma muito positiva que haviam gostado de brincar, levando consigo os brinquedos que 

haviam produzido ao longo do dia como forma de recordação. 
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Figura 6 - Brincadeiras e brinquedos realizados nas Oficinas de Infância

Fotos: Equipe do Projeto – agosto/2019 

Oficina de Agricultura Quilombola 
 
  No dia 13 de setembro, foram realizadas cinco oficinas com a temática de agricultura 

no período da manhã, distribuídas nas diferentes comunidades simultaneamente. Foram 

contemplados 314 alunos de 4º e 5º anos das escolas municipais. 

Durante as oficinas, os alunos puderam observar uma grande diversidade de cultivos 

produzidos tanto pelo sistema agroflorestal, quanto por roças de coivara, técnicas que compõe 

o Sistema Agrícola Tradicional das comunidades e compreender as condições necessárias para 

que cada cultivo pudesse se desenvolver. Foram visitadas plantações de palmito juçara e 

pupunha, feijão, milho, banana, mandioca, cana, limão, laranja, mamão, café e outros, sendo 

ressaltado que não há nenhum uso de agrotóxicos na produção, sendo composta exclusivamente 

por alimentos orgânicos. 

Como forma de apresentar as técnicas de plantio, os membros das comunidades 

explicaram um pouco sobre o que são, como funcionam, quais suas diferenças e motivos de sua 

utilização, seus benefícios, além dos cuidados necessários para evitar acidentes no solo e com 

o uso do fogo na técnica de coivara. Além disso, foram destacados elementos importantes para 

a escolha de determinados cultivos como o tempo de colheita e o desenvolvimento de culturas 

em diferentes épocas do ano e mostrado junto às crianças, os equipamentos e materiais de 
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preparo utilizados nas roças como a enxada, a matraca plantadeira para inserção das sementes 

no solo, a roda para ralar mandioca, a moenda, o forno de taipa e o monjolo. 

Dentre as atividades propostas, os alunos acompanharam de forma interessada e curiosa 

as práticas de roçagem de feijão, plantio de mandioca, manejo e limpeza de uma área de 

agrofloresta, plantação de sementes, além dos cuidados necessários para um bom 

desenvolvimento do solo, a partir dos materiais orgânicos retirados com o manejo. Além disso, 

se discutiu os modos de relação que os membros das comunidades possuem com a terra, a 

importância das roças na preservação da biodiversidade e detalhes importantes como a 

necessidade de incidência solar e sombra para o desenvolvimento de determinados cultivos. 

Ao final de algumas oficinas, representadas na figura 7, as crianças complementaram o 

lanche com alguns dos alimentos colhidos nas roças das comunidades, reforçando o exercício 

de uma alimentação saudável e de uma relação mais próxima com os alimentos consumidos. 

 

Figura 7 - Práticas da Oficina de Agricultura 

 

Fotos: Equipe do Projeto – setembro/2019 
 
Oficina de Artesanato e Materiais de Trabalho 

 

No dia 07 de outubro de 2019 foi realizada no período da manhã uma oficina de 

Artesanato e Materiais de Trabalho na comunidade Ribeirão Grande, contemplando 15 alunos 
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do 3° ano da EMEB Prof. Paulo Bodo Filho. Devido a fortes chuvas à tarde, a oficina prevista 

para esse período na mesma comunidade acabou sendo cancelada. 

A oficina contou com a produção de cestos de taquara e artesanatos de argila 

confeccionados pelos membros Cleide, Clarisdina e “Jacaré” junto às crianças. Estas, por sua 

vez, acompanharam todo o processo da produção dos cestos de taquara, observando 

inicialmente como realizar os entrelaçamentos e nós necessários para a constituição da base e, 

posteriormente, os trançados da cesta que deram forma ao artesanato.  

Foram realizados dois diferentes tipos de cestos de taquara, o primeiro com uma 

estrutura mais simples para que o processo de aprendizagem se tornasse possível em um 

primeiro encontro, já o segundo possuía um arranjo mais complexo, o que não impediu que as 

crianças acompanhassem e auxiliassem sua produção. Durante o desenvolvimento dos cestos, 

alguns alunos demonstraram um conhecimento prévio com a técnica utilizada, o que os deixou 

entusiasmados para participarem e os motivou a ensinarem a seus colegas como realizá-los. 

Simultaneamente à produção dos cestos foram realizados artesanatos de argila, 

possibilitando com que os alunos alternassem entre as atividades de forma dinâmica. A argila 

foi utilizada primeiramente para a produção de uma panela, artesanato que levou as crianças a 

contribuírem com a modulação da argila e com o umedecimento adequado para sua produção. 

Além deste, as crianças exercitaram a criatividade e criaram os mais diversos artesanatos como 

pires, pratos, copos, talheres, bonecos e outros. 

Por fim, as crianças finalizaram junto aos membros, os artesanatos iniciados durante a 

oficina, levando como recordação o cesto de taipa para a escola e os artesanatos de argila 

produzida por eles para casa. Diversos momentos da oficina de artesanato podem ser vistos nas 

imagens da figura 8. 

Figura 8 - Produção de cesto de taquara e artesanatos de barro 
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Fotos: Igor Gonçalves – outubro/2019 

 
A Mesada de Anjos: uma articulação possível entre educação pública e devoção 
quilombola  
 
 No dia 18 de outubro de 2019, foi realizado uma Mesada de Anjos, uma prática 

tradicional quilombola, na comunidade Ribeirão Grande. A Mesada de Anjos, assim como 

outras práticas religiosas conhecidas na região do Vale do Ribeira, é uma prática leiga 

historicamente constituída a partir da diluição de liturgias católicas nos ritos e nas crenças 

populares. Deste modo, as práticas da religiosidade popular, rústica e negra, envolvem, por um 

lado, diferentes elementos do repertório simbólico do catolicismo ibérico, e de outro, 

concepções e lógicas que se remetem a outros universos culturais, os quais foram 

marginalizados pela hegemonia social e simbólica da instituição católica na formação 

socioespacial brasileira. Então, a Mesada de Anjos é fruto não apenas do contato entre 

diferentes universos culturais, além disso, a prática é resultante dos modos que diferentes 

sujeitos assimilaram um processo inevitável tendo em vista a perenidade de formas (católicas e 

afro-brasileiras) na expressão da sua religiosidade.  

 A lógica da Mesada de Anjos alicerça-se em três elementos no decorrer da sua 

realização: a promessa, os anjos e o banquete aos anjos. Em um cenário social onde a 
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assistência médica sempre foi esparsa, as estratégias medicinais e terapêuticas desenvolvidas 

pelas comunidades quilombolas partem do conhecimento da mata, das suas ervas e plantas e 

das suas possibilidades de cura frente a diferentes doenças e problemas à saúde. Partindo de 

uma perspectiva antropológica, a formação desse conhecimento encontra-se imbricado em 

concepções sagradas e religiosas, que produzem a confluência de distintas dimensões da 

realidade (a espiritual e a natural) em uma inteligibilidade única e indissociável. Contígua ao 

manejo das ervas para objetivos terapêuticos, a promessa é realizada a algum santo (aquele de 

maior proximidade ao locutor da promessa), como um pedido para que a entidade intervenha 

com seus poderes na comunidade e cure um membro em estado de enfermidade.  

Quando a pessoa enferma é curada ou encontra-se em estado de recuperação, a 

comunidade tem como obrigação realizar um banquete aos “anjinhos”, como forma de cumprir 

a promessa e agradecer ao santo pela sua intercessão e zelo. Os anjinhos são as crianças menores 

de sete anos, quilombolas ou não, que são entendidas como seres sem pecado, isto é, seres 

inocentes que, devido a tal característica ontológica, possuem um contato forte e íntimo com o 

sagrado. Por esta razão, tais crianças funcionam como mediadoras entre a comunidade e o santo, 

transmitindo a oferenda da primeira ao último através da sua própria alimentação.  

 A Mesada de Anjos foi realizada como o cumprimento da promessa do Seu Lizeu, um 

antigo curandeiro do município. No entanto, como sua saúde ainda se encontra bastante 

debilitada, a promessa foi paga pela Dona Isaíra e pela Dona Osminda, duas mulheres da 

comunidade e de confiança de Lizeu. Como uma estratégia de mostrar a expressão religiosa 

quilombola aos professores do município e também para os alunos da rede municipal, Dona 

Isaíra e Dona Osminda permitiram que os estudantes do município participassem da prática. 

Tal detalhe é simples, porém, de grande importância para a comunidade, pois a Mesada de 

Anjos não pode ser compreendida como uma oficina, uma estratégia pedagógica que 

epistemologicamente apresenta uma atividade social de modo reduzido com fins didáticos, e 

não necessariamente inscritos na lógica da própria atividade. A realização de qualquer Mesada 

de Anjos deve sempre buscar a estabilidade espiritual das forças invisíveis que permeiam e 

moldam a realidade, então ela deve sempre ser condicionada por motivos específicos (o 

cumprimento da promessa, o agradecimento ao santo, o louvor pela saúde). Neste sentido, 

reiteramos que, dentre todas as atividades que o projeto contemplou, a Mesada de Anjos não 
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foi uma oficina, uma vez que seu objetivo central possuía um caráter religioso e não didático, 

em que a utilização do termo “oficina” pode inverter na sua apreensão.  

Sublinhada a diferença da Mesada de Anjos com as demais atividades do projeto, é 

possível afirmar que a mesma possibilitou a acomodação de uma dimensão didática e 

pedagógica para os alunos, para os professores e também para a equipe da universidade. Na 

Mesada de Anjos, além das crianças da própria comunidade e das comunidades ao redor, 

participaram crianças do 1º ano do ensino fundamental da EMEF Profª Maria Izabel e da 

educação infantil EMEI Profª Maria Aleixo de Queiroz, totalizando ao todo 30 “anjinhos” como 

intermediadores simbólicos entre a comunidade e o sagrado. Em relação aos resultados dessa 

articulação entre escola e comunidade, podemos construir algumas reflexões, a saber:  

1. Em virtude das transformações contemporâneas em torno da demografia das 

comunidades tradicionais e camponesas, nas comunidades Ribeirão Grande e Terra 

Seca encontram-se cerca de 3 ou 4 crianças, um número relativamente baixo para a 

realização de Mesadas de Anjos, que sempre contava nas décadas passadas com 

uma média de dez a vinte crianças. Esta diferença, apesar não inviabilizar a prática, 

reduz a sua frequência, assim como as expectativas da comunidade em torno das 

mesmas. Levar as crianças da rede municipal para participar da Mesada 

demonstrou-se uma estratégia de contornar um fenômeno que vem desafiando a sua 

manutenção. Sendo ainda tal estratégia compreensiva e coerente com as condições 

e os objetivos religiosos.  

2. A participação de crianças externas ao território quilombola gerou uma nova 

expectativa nos membros da comunidade e das comunidades vizinhas, estreitando 

os laços no tocante a manutenção da religião e da cultura quilombola. Isto foi 

perceptível através de um maior número de cuidados e de pessoas envolvidas no 

seu planejamento e na sua preparação.  

3. Por parte das crianças da rede municipal e dos professores, a participação 

possibilitou a experiência de alguns sentidos que o sagrado assume na 

territorialização quilombola, tais como: a palavra cantada como um verbo sagrado, 

o que deixa claro na mentalidade coletiva que o processo de sacralização se 

encontra em curso; o peso da maternidade e do universo das mulheres na 

estruturação e manutenção da religiosidade quilombola; a entidade católica (no caso 
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da referida Mesada, Nossa Senhora da Aparecida) como um dos limites 

cosmológicos da devoção da comunidade; etc.  

 

 Por fim, cabe afirmar que ainda os resultados e as repercussões dessa Mesada de Anjos 

ainda são parciais, resultados mais precisos apenas poderão ser observados nos encontros de 

formação, momento em que os professores da universidade e da rede municipal trocam suas 

experiências e juntos pensam em estratégias didático-pedagógicas. De modo geral, a 

experiência da devoção na comunidade pelos professores e pelos alunos mostrou que a 

religiosidade e a cultura tradicional são caminhos didáticos que devem ser explorados para a 

compreensão da mentalidade e do modo de vida quilombola. A Mesada de Anjos pode ser 

observada na figura 9. 

Figura 9 - Mesada de anjo na comunidade Ribeirão Grande. 

 

 
Fotos: Igor Gonçalves - outubro/2019 

 
Considerações Finais 
 
 Neste artigo, buscou-se apresentar as atividades e trajetórias desenvolvidas durante a 

construção do projeto Saberes em Diálogo: comunidade, escola e universidade na construção 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 15 – Projetos de Extensão Universitária, de Formação e de Produção de Materiais Didáticos e Audiovisuais no 
Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
7981 

 

da educação quilombola no município de Barra do Turvo - SP. Todas as atividades aqui 

expostas tiveram repercussões positivas para as diferentes esferas de atuação envolvidas.  

Para as comunidades, tais atividades valorizaram no município suas histórias, sua 

cultura e seus saberes. Para os alunos quilombolas, o bom desempenho nas atividades propostas 

pelas oficinas, por motivos de familiaridade e vivência, também gerou efeitos positivos na auto-

estima e na afirmação da identidade desses alunos. Para os alunos não quilombolas, a 

possibilidade de conhecer e de se apropriar de saberes distintos aos difundidos pela escola. Para 

os professores, a possibilidade de conhecer mais sobre a história, o território e o modo de vida 

quilombola, assim como a comunidade e o universo de referências de muitos de seus alunos. 

Para a equipe da universidade, o contato com diferentes saberes tradicionais e acadêmicos 

propiciou a construção de um projeto que visa um retorno à sociedade, além de uma maior 

aproximação a uma educação escolar quilombola que preze pela autoestima das crianças 

quilombolas e pela valorização do seu lugar no mundo.  

No entanto, ao longo deste caminho, muitos obstáculos e desafios surgiram no 

planejamento e na organização dessas atividades. Entre estes, os mais recorrentes foram a 

dificuldade de comunicação com as comunidades e com a equipe gestora da rede de ensino, as 

dificuldades na garantia de transporte, os quais resultaram em gastos pessoais dos integrantes 

da equipe, as dificuldades em articular as melhores datas para as comunidades, as escolas e a 

equipe da universidade, a lentidão nos processos burocráticos, etc. Todas essas questões no 

final puderam ser contornadas, mas é importante ressaltá-las tendo em vista a transparência da 

administração deste projeto.  

Por fim, as oficinas e a participação dos alunos na Mesada de Anjos abriram mais 

possibilidade para se discutir os moldes das educação quilombola no interior do planejamento 

escolar, o que aproximará a rede de ensino aos saberes tradicionais da região.   
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UM LIVRO 
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Introdução 

 

 O Centro de Ciências Aplicadas e Educação (CCAE), Campus IV da UFPB está 

localizado no Vale do Mamanguape, litoral norte da Paraíba. Trata-se de um território 

essencialmente camponês/indígena, desprovido de desenvolvimento industrial, devastado pela 

presença maciça da monocultura da cana de açúcar que provocou a destruição de recursos 

naturais, desmatamento, empobrecimento do solo, baixa produtividade e alto índice de 

desemprego. Grande parte da população trabalha nas usinas, plantações de abacaxi, fazendas 

ou sítios; ou seja, mantém vínculo com campo. Trata-se de uma realidade majoritariamente 

camponesa/indígena. No tocante a educação, 70% das escolas do Ensino Fundamental estão 

localizadas na zona rural e nas aldeias (CENSO ESCOLAR 2012). Aqui neste território vive o 

povo potiguara, uma população de 19 mil indígenas distribuídos em 33 aldeias, sendo que 

aproximadamente 200 jovens frequentam as universidades. De todas as escolas de Ensino 

Médio localizadas nas aldeias ou nas sedes dos municípios, 75% a 80% dos alunos matriculados 

são provenientes do campo, filhos de agricultores.  De acordo com o diagnóstico elaborado 

pelos estudantes em projetos como: PROLICEN (Programa de Bolsas de Pesquisa na 

Licenciatura) e PROBEX (Programa de Bolsas de Extensão da Universidade Federal da 

Paraíba), em grande parte das escolas não existe Projeto Político Pedagógico, Currículo 

Contextualizado e Materiais Didáticos adequados para atender a essa realidade. Existindo 

apenas iniciativas isoladas elaborada e executada por alguns professores. 

 
1 Professor Adjunto da UFPB. toninhoaap@hotmail.com 
2 Professor do ensino básico. joaosantoscemb@hotmail.com 
3 Estudante de pós graduação UFPB. niciovicente@hotmail.com 
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 Ao longo de muitos anos coordenando projetos de extensão, inicialmente no campo, e 

posteriormente, nas aldeias Potiguara, andando por estradas de chão batido, assistindo a agonia 

da mata atlântica norte (atualmente resta apenas 8% dela), passando por rios assoreados, 

assistindo aterrorizado as queimadas dos canaviais, clareando as noites do vale e destruindo o 

ecossistema,   caminhando   pelas   feiras   livres,   manguezais  poluídos,   visitando   escolas, 

conversando com o povo, anciãos potiguara, alunos, professores, presenciando rodas de toré, 

etc., etc., foi se consolidando em mim e em outros professores e estudantes, a convicção de que 

não se pode educar sem conhecer e compreender o território da educação. O Centro de Ciências 

Aplicadas e Educação, minha universidade, está inserido dentro de um território camponês e 

indígena devastado pela monocultura da cana de açúcar. Este é o território da educação. Se a 

academia não compreende o seu território, a pluridiversidade que o envolve, as diversas 

conexões embricando relações sociais, políticas, econômicas, culturais, ecológicas, as ameaças 

ao meio ambiente, não logrará protagonizar a educação do território (MORAES, 2011) 

 Em uma das atividades do Prolicen, o encontro de formação em Educação do Campo 

para trinta professores do Ensino Fundamental das escolas do campo de Itapororoca, uma das 

cidades do Vale do Mamanguape, uma professora assim se dirigiu ao nosso grupo de pesquisa: 

“sabemos que vocês querem nos ajudar.  Mas me permita dizer, a universidade não está 

preparada para nos ajudar, não conhece o dia a dia dos nossos problemas. Tão perto e tão 

distante”. Entendemos e aprendemos. Recordamos Freire (2003) quando dizia que o ponto de 

partida da pedagogia libertadora é o oprimido e seu mundo, que não tem outro ponto de partida. 

 Considerando esta realidade, e a falta de materiais didáticos adequados para atender às 

demandas do território, decidimos empreender projetos de extensão, seja pelo Prolicen, 

atendendo à população do campo, seja pelo Probex, atendendo à população indígena. Este 

tempo dedicado à extensão ao longo dos anos pelo território sedimentou a convicção embasada 

numa necessidade imperiosa de juntar camponeses e indígenas para de forma coletiva, pensar 

a Educação do Vale do Mamanguape. São dois protagonistas essenciais na compreensão do 

território, no desafio de pensar o território como um todo, em todas as suas conexões. Embora 

conscientes das especificidades da educação em cada território (campo e indígena), embora 

tendo conhecimento das Diretrizes da Educação do Campo e da Educação Indígena, o processo 

de libertação precisa ser coletivo, pois: “ninguém liberta (educa) ninguém, ninguém se liberta 
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sozinho, os homens se libertam em comunhão mediatizados pela realidade” (FREIRE, 2003, p. 

68). 

 Depois de um certo acúmulo de experiências, pesquisa, e coleta de dados, decidimos 

empreender a construção de um livro didático para a Educação Básica. Organizamos um grupo 

de estudantes do campo e estudantes indígenas como também alguns professores do campo e 

professores indígenas, todos com prática no ensino fundamental em escolas do Vale do 

Mamanguape. A construção teria que ser coletiva, tomando os professores como protagonistas 

desta construção. Na realidade, eles conhecem muito melhor o território da educação. Nossa 

pesquisa partia de um princípio básico da educação popular: “qualquer ser humano é, em si 

mesmo, e por si mesmo, uma fonte original e insubstituível de saber; de um saber de partilha 

onde o objeto de pesquisa é tratado como co-sujeito da investigação (BRANDÃO; STRECK, 

2006, p. 13). Uma pesquisa, em que o ato de pesquisar-ensinar-aprender faz parte do mesmo 

processo de conhecer-intervir-transformar a realidade.  Uma pesquisa entendida como um 

instrumento científico, político e pedagógico de conhecimento. 

 

Uma construção coletiva 

 Temos utilizado como metodologia em primeiro lugar a parceria com o Projeto Prolicen 

2018  composto  por  professores  da  Educação  Básica  do  campo  e  estudantes  bolsistas  e 

voluntários oriundos do campo que juntamente com professores indígenas e estudantes bolsistas 

(Projeto Probex), organizamos a produção coletiva de textos e atividades pedagógicas; esses 

professores  foram  organizados  em  três  polos:  Marcação/Baía  da  Traição  (professores 

indígenas), e os polos de Jacaraú e Capim/Itapororoca (professores do campo). Foi constituída 

uma equipe de sistematização formada por três estudantes bolsistas e três voluntários e quatro 

professores da Educação Básica com o acompanhamento do professor coordenador e dos 

professores colaboradores (designer, letras e geografia) para organizar a diagramação do livro, 

produção de mapas e revisão literária. Neste ano letivo de 2019, decidimos aplicar o livro em 

uma escola do campo e numa escola indígena. A aplicação nos possibilitou encontros valiosos 

com os professores e novas contribuições, documentos e depoimentos. Estamos em fase final, 

últimas sistematizações para a diagramação e entregar à gráfica. O livro foi empenhado pela 

direção de centro do CCAE (Centro de Ciências aplicadas a Educação); e assim teremos no 

final deste ano a publicação de trezentos exemplares com duzentas páginas coloridas. 
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 O livro aborda três eixos temáticos. O primeiro, História do Vale do Mamanguape, 

desenvolve vários temas: as invasões europeias nos séculos XV e XVI e suas consequências 

para o povo nativo potiguara, o processo de aldeamento pelos franciscanos e a catequização do 

povo nativo e resistência do povo indígena potiguara.  Os ciclos econômicos do Vale:  o 

surgimento dos engenhos de açúcar e o declínio dos mesmos, a presença da família Lundgren 

e a instalação da fábrica de tecido Rio Tinto, a concentração da produção dos vários engenhos 

e o surgimento das usinas, com o programa Proálcool na década de 1970. O surgimento dos 

movimentos sociais na década de 1960 a 1980, como por exemplo as ligas camponesas, que 

chegou ter cadastrado cerca de 10 mil filiados. O fortalecimento dos sindicatos rurais na década 

de 1990. A luta dos camponeses no processo de reforma agrária no Vale, que culminou com 

oitos assentamentos e a luta do povo indígena pela retomada de sua terra, culminando com o 

fortalecimento do território indígena potiguara com a demarcação das terras de 33 aldeias. 

 No tocante ao segundo eixo temático, referente á cultura produzimos relevantes textos 

como o resgate da cultura local, a cultura potiguara, pinturas, lendas e mitos do povo potiguara; 

o Toré como uma das principais práticas cultural e religiosa dos potiguara. Brincadeiras 

populares, folclore local, artesanato, danças típicas, festas religiosas e feiras livres. É o caso das 

festas de padroeiros das cidades e das festas juninas, com seus concursos de quadrilhas juninas. 

Já no terceiro eixo, Meio Ambiente e Sustentabilidade foram produzidos os seguintes textos: A 

caracterização geográfica e geológica como relevo, solo, hidrografia e vegetação do Vale do 

Mamanguape; o desmatamento, a monocultura da cana de açúcar e suas consequências para o 

meio ambiente como as queimadas, o uso de agrotóxico e os impactos na vida e na saúde da 

população  local, conhecimento  popular farmácia viva, poluição dos rios e manguezais da 

região, as reservas ambientais Guaribas e Peixes Boi Marinho. Cada tema ou subtema são 

acompanhados de atividades pedagógicas. 

 

Compartilhando o livro paradidático 

 Apresentamos a seguir, alguns textos de cada eixo temático abordado na obra, assim 

como atividades didáticas propostas no livro construída de forma coletiva com alunos e 

professores de UFPB e das escolas do campo e indígena do Vale do Mamanguape. 

 No texto 1, apresentamos o território do Vale do Mamanguape, assim como toda a área 

costeira do Brasil era ocupado por povos nativos. Da foz do Rio Mamanguape até o tio 
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Camaratuba, no litoral Norte da Paraíba o povo potiguara habitavam e produziam sua cultura 

em harmonia com a natureza. 

 

Texto 1. A terras dos potiguara (o vale das águas) 

Assim  era  a  costa  brasileira  quando  os 
portugueses aqui chegaram em 1500. Os povos de 
língua e cultura Tupi ocupavam todo o litoral do 
Brasil desde São Paulo até o  Ceará,  beneficiando-
se  dos  recursos ecológicos das áreas de Mata 
Atlântica e manguezais nos estuários dos rios. 
Quem são  estes   povos   da   língua  Tupi?   Os 
Tupinambá, Tupiniquim , Tupinaê, Caeté, 
Aricobé, Tabajara, Potiguara, Tememimó, 
Tamoio, Amoipira (Cap. I, texto 01). 
Os Potiguara habitavam o litoral norte da costa  
desde  a  Paraíba  até  o  Ceará.  Na Paraíba sua 
principal concentração era ao longo dos vales dos 
rios Mamanguape e 
Camaratuba, desde a Baía da Traição até a Serra 
da Cupaoba (a região hoje conhecida como Brejo 
Paraibano). Os Tabajara, também conhecidos por Tobojara, habitam o litoral sul da 
Paraíba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No texto 2, relatamos o período colonial, e como o Vale do Mamanguape tornou-se um 

território em disputa por várias potências europeias, que visavam o domínio de territórios 

ultramarinos com a finalidade de expansão da atividade comercial por meio da exploração dos 

recursos naturais e do povo nativo. 

 

Texto 2. As invasões francesa, holandesa e portuguesa 

 

Durante as primeiras décadas da invasão, o que mais atraía os colonizadores foi a 
exploração e o tráfego do pau-brasil. Segundo o historiador Gomes de Carvalho, os 
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franceses  foram  os  primeiros  a  explorar  o  litoral  norte paraibano;  já  em  1503 
frequentavam as costas do Brasil em busca da madeira de tinturarias, o pau-brasil e que 
foi, por muito tempo, o único objeto comercial de importância que atraia os corsários 
franceses (Cap. I, texto 05). 

 

Atividade sugerida 
• Os educandos devem pesquisar sobre o pau-brasil (área de abrangência, 
utilização da madeira na sociedade europeia) 
Oficina prática 
• Plantar mudas de pau-brasil. 
• Visitar a reserva Guaribas localizada no Vale do Mamanguape. 

 
 

De acordo com Cardoso, Guimarães (2012, p. 66) 

Após a expulsão dos holandeses iniciou-se um intenso processo de aldeamento 
e catequese dos indígenas sob o comando dos carmelitas. Este processo 
aconteceu com intuito de facilitar o controle dos indígenas e a catequese, o 
primeiro foi organizado em Mamanguape e posteriormente para evitar 
conflitos com a aristocracia local, foi transferido para Monte Mor no ano de 
1630. A presença potiguara é mencionada em documentos oficiais e das ordens 
religiosas no período de 1600 a 1800 e são tratados como aldeados, a partir 
delas se deu o movimento de aculturação e civilizatório dos Potiguara. 
A Akajutibiró, atualmente Baía da Traição, é um dos núcleos de povoamento 
mais antigos da Paraíba: território muito disputado, a primeira ocupação foi 
dos franceses, em  1503,  antes ainda da colonização portuguesa,  e tinha a  
finalidade única  de exploração   comercial   do   Pau-brasil.(Livro   
paradidático   História,   Cultura   e Sustentabilidade do Vale do Mamanguape) 

  

 O texto 3 aborda a chegada da Família Lundgren, a implantação do parque fabril da 

Companhia de Tecidos Rio Tinto e os impactos sociais para os povos indígenas, camponeses e 

trabalhadores em geral. 

 

Texto 3. Os Lundgren e a fábrica de tecidos Rio Tinto foto 

 

Em 1918, os Potiguara tiveram que travar uma nova batalha, dessa vez contra a poderosa  
família  Lundgren,  conhecida  em  todo  o  Brasil  por  meio  de  seu empreendimento 
“Casas Pernambucanas.” Após instalar-se no território Potiguara com sua família, o 
sueco Herman Lundgren, deu início ao processo de destruição do meio ambiente para 
construir a Fábrica de Tecidos. 
Em 1918, iniciaram a drenagem e canalização das águas de uma lagoa ali existente, 
derrubaram a mata e abriram os primeiros caminhos. No final de 1925, a Companhia 
começou a funcionar tendo se apropriado de grande parte do território indígena. A época 
da chegada da fábrica de tecidos é lembrada como um período de muita violência e 
terror. Os índios eram expulsos de suas terras e os que resistiam eram reprimidos com 
violência pelos funcionários da empresa. Enormes extensões da área indígena foram 
invadidas principalmente para cortar madeira de lei para a construção da fábrica, e de 
lenha para alimentar seus fornos. Grande parte da madeira das matas, hoje quase 
inexistentes, começou a ser explorada na época da Companhia [...] 
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O empreendimento que para alguns representou o progresso, para o povo pobre e os 
povos indígenas representou o atraso. A fábrica foi planejada para oprimir e dominar os 
trabalhadores, manter a população de uma cidade inteira sujeita a seus interesses. Todos 
os funcionários eram sujeitos a viver na cidade, a comprar nos armazéns da companhia 
e a pagar o aluguel das casas. O que a fábrica deixou como legado foi uma cidade toda 
refém da especulação imobiliária até os dias atuais. Alguns anciãos relatam que houve 
um grande massacre quando os habitantes locais se auto afirmavam ser indígena, pois 
a companhia temia a perda do controle dos bens apropriados por ela, no sentido dos 
indígenas quererem retomar o território, e mandava castigar quem assumia ser indígena, 
teve casos que muitas famílias foram queimadas em suas casas de palhas instaladas nas 
proximidades da fábrica (CARDOSO; GUIMARÃES, 2012, p. 16). 

 

 O texto 4 discute a organização dos camponeses na região do Vale do Mamanguape, 

contra a sua expulsão da terra, comandada pelos senhores de engenhos. O movimento das ligas 

camponesas em Mamanguape e região caracterizou-se como um dos mais expressivos 

movimentos de tuta do campo na década de 1960. 

 

Texto 4. As Ligas Camponesas no Vale do Mamanguape 

 

O primeiro conflito na região ocorreu no ano de 1954 na fazenda Miriri, situada na 
divisa entre Mamanguape e Sapé. Esse conflito caracterizou-se pela luta contra a 
destruição das lavouras dos moradores desta fazenda; destruição esta, ordenada pelo o 
então proprietário Pedro Ramos Coutinho. A luta contra a destruição dos roçados nessa 
fazenda foi liderada por Pedro Fazendeiro que era morador do engenho e teve sua 
lavoura destruída. Depois da luta e da união dos camponeses de Mirirí, muitos outros 
conflitos ocorreram entre moradores e fazendeiros. Registrou-se e a primeira liga 
camponesa em 23 de janeiro de 1963, com o nome de Associação dos Lavradores 
Agrícolas de Mamanguape e Rio Tinto. 
Tendo como principal objetivo “Unir fraternalmente a família rural, desde o simples 
trabalhador ou pequeno proprietário agrícola, prestando assistência social, jurídica, 
educativa,  médica  e dentária”,  Seu  presidente  e  fundador  foi  Manoel  de  Deus, 
conhecido popularmente como Manoel do Sabão. 

 

Conquistas das Ligas Camponesas no Vale do Mamanguape. 

 

 O movimento das Ligas Camponesas obteve avanços importantes. Numa conjuntura em 

que os proprietários de terra exerciam influência de ordem política, econômica e militar sobre 

a vida dos camponeses, mesmo assim o movimento conseguiu se expandir por todos os cantos 

deste pedaço de chão; grupos se organizaram em todas as fazendas da região do Vale do 

Mamanguape, conseguindo o movimento diante dessa conjuntura agregar mais de 10 mil 

associados, fortalecendo a luta contra a exploração da força de trabalho camponesa. Outros 

avanços importantes foram a eliminação do cambão a partir de 1964, a desapropriação de 
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algumas fazendas pertencentes à Companhia de Tecidos rio Tinto como a de Itapecerica e a de 

Cachoeira entre os anos de 1973 e 1974, no total de 18.742 hectares, que beneficiaram 1.062 

famílias, através do PIC Rio tinto (Projeto Integrado de Colonização-Rio Tinto). O projeto de 

reforma agrária implantado, além da distribuição da terra, também garantiu aos agricultores 

tratores para o cultivo da terra e para abertura de estradas, caminhão e caminhonetes para o 

transporte da produção, ônibus para o transporte de pessoas, postos de assistência média e 

odontológica,  assistência  técnica,  sementes,  motor  para  irrigação  e  até  linha  telefônica 

comunitária. 

 Com as desapropriações as famílias melhoraram muito seu padrão  de  vida  e  de 

alimentação. De Itapecerica saiam grandes volumes de produção para serem comercializados 

em Recife e Natal, garantindo a renda e a qualidade de vida aos agricultores, situação bem 

diferente de quando o camponês era cativo aos grandes proprietários. 

 O texto 5 demostra  que a partir da década de 1970 o governo federal lançou o programa 

de incentivo à produção de álcool (PROALCOOL), que que dinamizou o setor sucroalcooleiro, 

as usinas passaram a produzir álcool e expandir o cultivo da cana para áreas onde antes eram 

praticadas lavouras para a produção de alimentos. A partir de então se intensificou a pressão 

para a saída do homem do campo para deixar a terra livre para a expansão da cana. Também se 

intensificaram os danos ao meio ambiente, como o desmatamento, o assoreamento dos rios, uso 

de agrotóxicos e poluição proveniente das queimadas. 

 

Texto 5. As usinas de álcool e açúcar 

 

Outro momento importante de pressão sobre o povo Potiguara e toda a 
população do Vale do Mamanguape, foi a implantação de usinas e o cultivo da 
cana de açúcar. Em 1975, o governo federal lançou o Programa Nacional do 
Álcool; em virtude disso, muitos usineiros invadiram o território Potiguara 
para plantar cana de açúcar. “[...] A plantação da cana ocupou a maior parte do 
que originalmente eram as matas e os tabuleiros, desmatando-os e limitando 
áreas de coleta de mangaba, caju e batibutá, entre outras. Uma agroindústria 
foi implantada dentro do território potiguara, às margens  do  rio  Camaratuba,  
o  que  refletiu  em  consequências  drásticas  para  a comunidade indígena. “A 
partir daí as atividades de pesca e mariscagem também foram prejudicadas, 
uma vez que, as usinas ao despejar o vinhoto nos rios causavam grande 
mortandade de peixes, crustáceos e moluscos” (CARDOSO; GUIMARÃES, 
2012, p. 16-17) 
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 Como consequência para o vale do Mamanguape, após mais de 40 anos da política do 

pró álcool do Governo Federal, percebe-se muitas mudanças em vários aspectos: 

 Ambiental: grandes áreas de floresta e matas ciliares e tabuleiros foram destruídas para 

o plantio da cana de açúcar, as várzeas foram tomadas por açudes ou barragens para a captação 

de  água  destinado  a  irrigação  do  canavial  no  período  de  estiagem,  assim  como  para  o 

funcionamento da usina, com isso o acesso dos pequenos agricultores a água foi restringido 

ficando os mesmos impossibilitados de plantarem suas lavouras como batata doce, milho, 

macaxeira nas margens dos rios , várzeas ou áreas de encostas. 

 Social e econômica: com o avanço do cultivo da cana de açúcar, nos vales férteis, a 

população ribeirinha, camponesas e indígenas foram foçadas a mudar para aglomerações 

urbanas como as vilas localizadas em áreas de tabuleiros, dessa maneira foram desaparecendo 

as pequenas fazendas e sítios das regiões férteis nos vales dos rios e riachos e com isso grande 

parte do modo de vida camponês foi extinto. Na expansão da cultura da cana surge a contradição 

do  aumento  da  pobreza,  manteve-se  uma  massa  de  trabalhadores  num  regime  de  super 

exploração da força de trabalho, com pagamento de baixos salários e jornada de trabalho 

exaustiva e ainda a exposição dos trabalhadores a riscos de contaminação por agrotóxicos. 

Estudos apontam que as cidades das zonas canavieiras são as que possuem os maiores índices 

de pobreza e baixo desenvolvimento social. 

 

A gente chamava a lagoinha. Lá era um lugar que formava uma lagoa, ficava 
cheio de água.Ficava cheio de gente que ia pra beber, pra tomar banho. Eu nos 
dias de semana ia lavar roupa.Tinha gente que ia pescar.Tinha um pé de caju 
bem grande, ele tinha aquelas galhas espalhadas, aí o povo ficava em cima das 
galhas e pulava pra dentro da lagoa.No ano de 1964 já tinha água, mas era 
pouca, em 1971 e 1975aí ela encheu muito, ela encheu que sangrou pra Mesca, 
o povoado que ficava perto de Olho D’água e que não existe mais. Pra secar, a 
usina abriu uma vala para água escorrer pro lado da Mesca. Não tinha mata, 
tinha tabuleiro, com pés de batiputá, araçá, mangaba e cajueiro. O caminho 
daqui pra capim era cheio de oieiro.A gente andava o caminho todinho dentro 
d’água.Tinha tempo que nem passava carro que atolava (Depoimento de Dona 
Maria). 
 
Quando a gente era crianças, a gente vinha tomar banho no ribeirinho e pescar, 
e tinha muito peixe, até dourado, agente pegava traíra das grandes.Quando não 
tinha o que comer de mistura era só pegar a puça e ir pescar.Hoje o rio secou 
não temos onde pescar e os peixes que tem são pequenos e sem gosto, a maioria 
morre quando a usina despeja a água quente da caldeira.” (Depoimento do Sr. 
José, ex-morador da Fazenda Mirirí) 
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Expressões Culturais do Vale 

 Compreendemos cultura todas as produções coletivas praticadas pelo povo de uma 

região, sua forma de viver e compreender o mundo em sua volta. Cultura engloba religião, 

costumes familiares, artesanatos, culinárias e produções folclóricas locais como lendas e mitos 

populares.  De um modo geral, a cultura refere-se aos componentes simbólicos apreendidos do 

comportamento humano, que foram passados de geração em geração pela via oral, escrita; 

envolve seu cotidiano, seu modo de vida local, 

seu modo de agir e de ser.  Apresentamos aqui 

pontos fortes do modo de ser e de viver da 

população do Vale do Mamanguape presentes 

no livro paradidático, tomando como referências 

os mestres da Educação como Freire, Pereira, Molina e Arroyo entre outros sobre a relação 

entre Cultura e Educação do Campo. 

 

Texto 6. A cultura potiguara 

 

O   povo   Potiguara   tem buscado a todo custo manter viva suas raízes, pois, desta 
forma acreditam estarem   preservando   sua cultura.  Por muitas gerações, os anciãos  
vêm passando para os mais jovens tudo sua ancestralidade, visando assim o 
fortalecimento das tradições. Logo, a economia e o meio de sobrevivência dos Potiguara 
ainda é a agricultura familiar, ou seja, grande parte da população vive do cultivo da roça 
(mandioca  e  macaxeira),  feijão,  milho,  etc.),  extração  da  madeira  (em  áreas 
autorizadas pelos órgãos ambientais), da pesca e da cata do marisco, caranguejo, siri, 
goiamum e aratu. Estas atividades são realizadas o ano todo, nos manguezais, nos rios, 
nos estuários, no mar e na maré; e destinam-se para o autoconsumo da família e 
dependendo  do  valor   comercial,   da   espécie   capturada,   direciona-se   para   a 
comercialização,  a  troca   e  a   doação  para   parentes  e  amigos  (CARDOSO, 
GUIMARÃES, 2012, p. 25). 
 
O território Potiguara não é mais o mesmo, visto que tem sofrido interferências de todos 
os lados, inclusive com os rejeitos despejado pelas usinas nos rios e manguezais, deste 
modo, o solo, as matas, os rios, e os manguezais tudo tem sido afetado, ou seja, o 
território Potiguara encontra-se ameaçado. Por outro lado, há um grande interesse por 
parte das lideranças em buscar apoio junto aos órgãos federais na tentativa de conter as 
ameaças que se voltam contra o solo, os rios, as matas e manguezais, tido para  os  
Potiguara  como  lugares/ambientes  sagrados.  Em virtude disso, existem gestores 
territoriais oficiais e determinados pelo próprio povo, como os órgãos federais, 
estaduais, municipais e caciques. 
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Texto 7. Toré Potigura 

  

  A expressão cultural mais importante para o povo Potiguara é o Toré, que significa 

cultura, arte, dança, espiritualidade. É praticado em todas as aldeias nos momentos celebrativos 

e de fortalecimento espiritual para a luta. 

 
Uma das maiores expressões culturais mais significativas e hoje cultuada é o Toré4 
Potiguara, sinal de confraternização, mas também de luta, sobretudo um ritual 
religioso, o qual simboliza o sofrimento e as perseguições enfrentadas. De acordo com 
Nascimento (2012), o Toré é o principal patrimônio dos povos indígenas do Nordeste. 
Quando cantamos e dançamos o Toré, acreditamos que os espíritos dos ancestrais e os 
seres encantados são despertados e juntos estamos pedindo forças e mais condições de 
sobrevivência e resistência ao nosso Deus Tupã. O Toré consiste em uma das práticas 
religiosa do povo Potiguara, ele constitui a vitalidade da etnia Potiguara, ritual sagrado 
de agradecimento, luta, festa, contestação, reivindicação e esperança. 

 

 

 

Texto 8. O artesanato e a pintura corporal 

 

 Outra  expressão  cultural  marcante  é  artesanato  produzido  pelos  potiguara,  lindos 

adornos feitos de materiais colhidos no ambiente natural, com sementes, palhas, escamas e 

penas. E ainda as pinturas corporais, feitas com tintas de jenipapo e açafrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Também faz parte da cultura indígena Potiguara, são feitos a partir de matérias extraído 
da natureza, tal como sementes, penas, palha, escama etc. Essas matérias primas são 
transformadas em brincos, pulseira, colares, saias entre outros. A pintura corporal   
também   é   parte   da   cultura   indígena Potiguara.   Os   desenhos   são representativos 

 
4 O toré é um ritual sagrado em que os Potiguara cantam e dançam, neste momento relembram a cultura de seus 
ancestrais, o toré é dançado em momento de luta, de festa e de conquista. 
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e grafados no corpo com tinta extraídas do urucum (coloração vermelha) e do jenipapo 
(coloração preta). 
Na pintura retrata-se a história, quando estão pintados carrega-se em seus corpos a 
marca dos ancestrais. O meu povo é sem dúvida um povo guerreiro, os fatos acima 
citados comprovam que quase fomos dizimados, porém, lutamos e nos fortalecemos, e 
hoje em meio a tantas outras formas de opressão, a citar a educação e a saúde, ainda 
assim continuamos resistindo e passando os conhecimentos dos ancestrais para os mais 
jovens; portanto, me sinto privilegiada por fazer parte desse povo e saber que somos 
símbolos da resistência.  (Depoimento de Rosicleide Potiguara). 

 

 Outras atividades também geram meios de subsistência, por exemplo, a coleta da 

mangaba, do coco, do caju, da castanha etc. A mangaba é uma fruta nativa muito utilizada por 

nossos ancestrais como meio de troca, ainda hoje é muito comercializada e facilmente 

encontrada em todas as aldeias. Muitos Potiguara possuem sítios de coco e caju, esses frutos, 

assim como a castanha também são comercializados quando encontrados em grande 

quantidade. É importante citar que hoje muitos Potiguara, vivem também do plantio da cana de 

açúcar, a qual tem interferido negativamente nas atividades tradicionais da cultura indígena. 

 O livro propõe práticas pedagógicas que ajudem os alunos a enfatizarem o respeito às 

diversidades religiosas do Vale, tanto ao que se refere à espiritualidade indígena quanto à 

religião de matriz africana que estão presente em nossa realidade. Sabe-se que a tecnologia é 

uma barreira no contato dos jovens com a culturas dos ancestrais ou até mesmo dos pais e avós, 

porém a escola tem como fazer este enfrentamento por caminhos pedagógicos e metodológicos. 

Promover atividades como festivais culturais, jogos indígenas, rodas de diálogos, entrevistas, 

aulas de campo que ajudem o conhecimento desta realidade, e no caso dos indígenas, incentivar 

sua participação. A aposta das atividades práticas, contida no livro paradidático é uma forma 

estimular e potencializar a pedagogia prática apresentada por Freire e outros estudiosos da áreas 

como  apresentado  anteriormente nos capítulos de fundamentação, acredito  que quando o 

educando se coloca no lugar de pesquisador, ele elevado a pensar, questionar, reivindicar de tal 

maneira que constrói o conhecimento mediados pelo meio em que vive. Freire (2003, p. 12) “a 

prática da liberdade só encontrará adequada expressão numa pedagogia em que o oprimido 

tenha condições de, reflexivamente, descobrir-se e conquistar-se como sujeito de sua própria 

destinação histórica” 

 No texto 9, referente ao terceiro eixo temático é apresentado a formação geológica do 

Vale do Mamanguape que é rico em água em todos os municípios, com suas fontes naturais, 

mas que está sendo poluída pela presença do agrotóxico. Nas falas dos professores nos círculos 
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de culturas, eles mencionaram a importância de colocar no livro os problemas relacionados à 

água. Segundo eles, o problema está na troca de valores entre a cana e a água. Os latifundiários 

visam o dinheiro e esquecem que sem água não podemos viver e se ela está poluída nós 

morremos ou adquirimos doenças ao consumi-la.  Na abordagem desses textos do livro 

paradidático, sugere-se atividade práticas que ajudem os educandos a reconhecer o seu 

território, conhecer “o campo da Educação do Campo” com diz Fernandes (2006) e a forma 

como ele está dividido. Através da pesquisação estimular os alunos a conhecer os rios, as 

nascentes, os açudes a causa da poluição e promover práticas pedagógicas que contribuam para 

a preservação do meio ambiente, como as sugeridas no livro paradidático. 

 

Texto 9:   Relevo, clima e vegetação do Vale 

 

O Vale do Mamanguape 
encontra-se na região da 
Mata Atlântica Norte da 
Paraíba. Esse ambiente 
caracteriza-se pela 
ocorrência de clima tropical 
úmido, pois recebem 
influências das massas   de   
ar úmidas vindas do Oceano 
Atlântico, que proporciona 
a essa região condição 
climática favorável à prática  
agrícola.                                     Figura 03: Bacia Hidrográfica do Litoral Norte.  
      Fonte: Benício 
O relevo predominante é a planície litorânea que se estende de norte a sul da Paraíba 
por uma estreita faixa de terra, que no sentido Leste-Oeste, em alguns pontos, a extensão 
tem em média é de cinquenta quilômetros de largura, presente nos municípios de 
Mataraca, Baía da Traição, Rio Tinto e Marcação a leste, e em seus limites a oeste nos 
municípios de Jacaraú, Pedro Regis, Curral de Cima, Itapororoca, Capim e Cuité de 
Mamanguape, quando a planícies sofre uma descontinuidade e o relevo é rebaixado pela 
depressão sublitorânea do agreste. 
Essa  região  é  cortada  por  alguns  rios  importantes  que  nascem  no  Planalto  da 
Borborema  e  correm  para  o  leste  e  deságuam  no  Oceano  Atlântico,  os  mais 
importantes desses rios são: o Camaratuba, o Mamanguape, o Mirirí. Esses rios, durante 
o processo de colonização serviram de rota para a ocupação e colonização das áreas 
interioranas da Paraíba tanto os portugueses como os franceses, que foram os primeiros 
a desenvolver atividades econômicas na costa paraibana. 

 

 No texto 10 apresentamos a importância dos rios para o povo potiguara e sua reção 

mística com os encontrados da natureza.  Espera-se que através da ação-reflexão-ação os 

educandos desenvolvam o pensamento crítico sobre sua comunidade e seu município, 
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contribuindo para a transformação de sua realidade. Através das atividades práticas propomos 

uma nova abordagem da realidade. 

  

TEXTO 10. O VALE DAS ÁGUAS 

 

As várzeas por sua vez são 
caracterizadas como áreas 
situadas às margens dos rios. 
As mais extensas são as dos 
rios Mamanguape e 
Camaratuba. Enquanto mais 
próximo da foz desses rios, 
essas várzeas se alargam, 
atingindo de cinco a 
quilômetros sete de largura; 
no Rio   Mamanguape, 
por exemplo. Essas várzeas 
possuem solos muito férteis,  
pois geologicamente foram formadas pela deposição de sedimentos.  Estes   foram 
transportados pelas águas dos rios e dos inúmeros córregos e riachos que nascem em 
suas margens, nas terras altas da Borborema e convergem para seus leitos, com as águas 
turvas das cheias no período chuvoso. Ao longo da história geológica os sedimentos 
foram depositados e formando a vasta planície. Para o indígena Potiguara a natureza é 
vista como vida, distribuída em quatro elementos fundamentais: terra, fogo, água e ar. 
O elemento água encontra-se presente em todo o território, nos rios, lagoas, marés, 
riachos, córregos e oceanos. 
O povo Potiguara conhecidos historicamente como senhores dos vales e dos rios, e 
comedores de camarão, habitam o território que está localizado próximo ao oceano 
atlântico, entre dois grandes rios, são eles: Rio Mamanguape ao sul e Rio Camaratuba 
ao norte.  Além desses, outros importantes rios que cortam o território são:  no 
município da Baía da Traição, Rio Sinimbú com nascente na Aldeia Tracoeira e Aldeia 
São Francisco; no município de Marcação o rio da Estiva com nascentes na aldeia Silva 
de Belém e Grupiúna dos Cândidos e aldeia Jacaré de São Domingos. No município de 
Rio Tinto, o rio do Gelo com nascente na aldeia Monte-Mór. 

 

 Sugestão de Atividades: 

 

1) Registro fotográfico sobre os diferentes tipos de paisagens e relevo. A partir 
dessas imagens construir mapas, murais e seminários. 
2) Exposição entre as turmas sobre os diferentes tipos de solo da região. 
3)Mapeamento dos rios, córregos e nascentes de sua região, desenhando seu percurso, 
da nascente até a foz. 
4) Pesquisa sobre os nomes dos principais rios e riachos e qual a origem dos nomes. 
5)De que forma esses rios contribuem para o desenvolvimento econômico da região? 

 

 Os rios, córregos e riachos fazem parte da riqueza biológica presentes no território 

Potiguara. Nestes ambientes os índios retiram a água para seu consumo, e desenvolve a 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 15 – Projetos de Extensão Universitária, de Formação e de Produção de Materiais Didáticos e Audiovisuais no 
Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
7997 

 

agricultura e a pesca, duas atividades que se complementam entre si no sustento das 

comunidades. Deste modo, a importância da sustentabilidade consiste em preservar a qualidade 

dos rios e do solo, uma vez que o agrotóxico usado na agricultura pode afetar diretamente o 

meio ambiente e a sustentabilidade dos rios, assim como a qualidade da água consumida pelos 

seres vivos e a saúde das pessoas 

 Segundo o morador da aldeia Três Rios, que era pescador, antigamente existia muito 

caranguejo, sururu, camarão, peixe. Quando eu tinha sete pra oito anos, já pescava com outros 

índios pra trazer a mistura, o que era pescado não tinha a quem vender e ficava para o consumo 

da família. Em uma época que a usina soltou a calda no rio o que foi de peixe, siri, ostra, sururu 

morreu tudo; só escapou o caranguejo e o aratu. Mas o caranguejo depois morreu e as causas 

nem o IBAMA sabe dizer e eles não morreram só aqui, morreu em outros estados também. 

 No período próximo à colheita as usinas da região do Vale do Mamanguape massificam 

a aplicação de agrotóxicos nos canaviais através de pulverização com uso de aeronaves, 

espalhando veneno para além dos canaviais. 

 

Considerações finais 

 O livro paradidático construído de forma coletiva por estudantes e professores do campo 

e indígenas está em fase de diagramação e após sua publicação, será disponibilizado para as 

220 escolas do ensino fundamental espalhadas pelo Vale do Mamanguape. 

 A história, cultura e sustentabilidade do Vale do Mamanguape pensada e contada pelos 

sujeitos mesmos deste território, este foi o desafio proposto. O território da educação contada 

por seus próprios educadores, a pedagogia da autonomia em processo. 

 A pedagogia do oprimido tem como ponto de partida o próprio oprimido e seu mundo. 

Não existe outro ponto de partida. A mediação é o seu mundo. Conforme Freire, em Pedagogia 

da Esperança (1996, p. 14), “o mundo do oprimido, em última análise, é a primeira e inevitável 

face do mundo mesmo”. Para libertar-se, é imprescindível ao oprimido tomar consciência da 

invasão cultural a que foi submetido ao longo de toda a história de colonização. “A invasão 

cultural é a penetração que fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos impondo a 

estes sua visão do mundo, enquanto lhes freia a criatividade, ao inibirem sua expansão” (ibid. 

p. 149). Invasão cultural que o obrigou a ter medo da liberdade, a sujeitar-se ao silêncio, ao 

pensar mágico, ingênuo, a deixar-se cooptar, a sentir-se incapaz de organizar, planejar, 
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administrar, coordenar, estudar, ter autonomia, ser ele mesmo. Porque lhe roubaram, ao longo 

de séculos, a sua humanidade, a sua dignidade, o seu direito de ser, de pensar, de agir, de 

caminhar com os próprios pés e pensar do seu jeito, com sua cabeça e com seus sentimentos. 

 Acreditamos que este livro é apenas o começo 
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CARTOGRAFIA SOCIAL E ESTUDO DO MEIO: O ensino de Geografia com o PIBID 

em Escola do Subúrbio Ferroviário de Salvador 

 
Carlos Alberto Araújo Pereira,  

Noeli Pertile 

Resumo: 

 

Sabe-se que, historicamente, a tarefa de mapear foi delegada a um grupo seleto de profissionais 

que produziam esses estudos para fins privados ou estatais. A partir do surgimento da 

cartografia social, foi aberto um leque de possibilidades que podem permitir a qualquer grupo 

ou indivíduo, em posse de ferramentas básicas de acessibilidade, o desenvolvimento de mapas 

que atendam aos interesses coletivos dos seus colaboradores. Afinal, "a capacidade de produzir 

mapas, até mesmo um impressionante mapa 3D interativo, está hoje disponível para qualquer 

um que tenha um computador pessoal e uma conexão de internet", conforme indicam Crampton 

e Kryeger (2008, p.85). Concordamos com Martinelli (2009, p.8), quando aponta que os “mapas 

não são inertes a valores, revelam diferentes visões de mundo e são construções atreladas a 

processos de poder”. Na contemporaneidade, as populações já possuem mais acesso a todos os 

tipos de informações. As tecnologias de informação, por exemplo, expandiram o acesso às 

informações cartográficas através de ferramentas como o Google Maps. Já na Geografia, há 

algum tempo, em uma perspectiva reflexiva, passou-se a criticar o papel da cartografia que 

exercida especialmente pelo Estado em suas estratégias de controle e dominação territorial e 

populacional (BOYNARD, 2010) ou por ser monopólio de agentes do Estado e iniciativa 

privada (CRAMPTON e KRYEGER, 2008) para a utilização vertical do poder e maximização 

dos lucros no modo de reprodução capitalista do espaço. Frente a esse cenário, emerge como 

movimento de resistência dos atores e movimentos sociais que coabitam o espaço a “cartografia 

social”. Conceitualmente, a cartografia social pode ser compreendida como um conjunto de 

técnicas que utilizam do conhecimento e da participação das pessoas que moram e vivem em 

determinada área para a realização do mapeamento colaborativo, ou seja, feito por eles mesmos 

sem necessidade de conhecimentos altamente especializados sobre a cartografia. Gorayeb e 

Meireles (2014) apresentam a cartografia social como uma ramificação da cartografia que tem 

como caminho o trabalho crítico e participativo, objetivando a demarcação de territórios em 
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disputa, seja por interesses ambientais, econômicos, simbólicos, ancestrais ou culturais. Desse 

modo, esses sujeitos representam de forma detalhada e única o espaço que compartilham. Para 

Neto et al (2016, p.63), esse tipo de “mapeamento fomenta o reconhecimento dos territórios 

pelos sujeitos sociais que estão na região que vai ser representada". É notável o poder da 

cartografia social na representação de fenômenos localizados no espaço, justamente por ser um 

processo que passa pela ótica das pessoas que o coabitam. E em sala de aula não é diferente! 

No componente curricular Geografia, tanto no Ensino Fundamental quanto Médio, existem 

muitas possibilidades de utilizar essa ferramentas para construir com os alunos os conceitos de 

espaço, território, paisagem e lugar. E foi buscando junto a essas práticas cartográficas de uma 

Cartografia Social junto com o Estudo do Meio que se propôs desenvolver um trabalho em uma 

escola e localizada no Subúrbio Ferroviário do município de Salvador-BA. O presente trabalho 

tem como objetivo discutir acerca de como a cartografia social pode ser usada em sala de aula 

como instrumento auxiliar importante no processo de ensino e aprendizagem do componente 

curricular Geografia em turmas de Ensino Fundamental II. Durante o semestre 2019.1, bolsistas 

do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), Área Geografia da Universidade 

Federal da Bahia desenvolveram em uma escola municipal de ensino fundamental da periferia 

de Salvador, um conjunto de ações que culminaram na produção de mapas colaborativos. 

Salienta-se a importância do PIBID na formação de profissionais que atuarão no exercício do 

magistério na rede de educação básica nacional. Através dele instituições de ensino superior 

têm a possibilidade de articularem-se com escolas de administração pública em escala estadual 

e municipal para que, através de subprojetos de diferentes áreas do conhecimento (compondo 

uma estrutura com um Coordenador - professor do curso; vinte e quatro bolsistas – alunos de 

graduação; e um Supervisor - professor de escola), desenvolvam ações que visem o 

fortalecimento das habilidades e competências dos estudantes que serão os futuros docentes, 

contribuindo ativamente no processo de ensino-aprendizagem, dentro e fora de sala de aula. 

Nesse contexto, durante o primeiro semestre deste ano, os autores bolsistas do subprojeto PIBID 

Geografia/UFBA desenvolveram ações relacionadas ao “Estudo do Meio" e "Práticas 

Cartográficas" na escola. Durante a realização do trabalho na instituição, foi utilizada a 

cartografia social como ferramenta para construção de mapas colaborativos que pudessem 

auxiliar no processo de ensino e aprendizagem durante as aulas de Geografia. O resultado 

mostrou-se bastante promissor e foi além do esperado, dada a apatia inicial dos estudantes da 

escola. Contudo, com o desenvolver das atividades, os alunos foram se interessando e 
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participando efetivamente das atividades propostas, construindo, ao final, um mapa coletivo. O 

método utilizado na construção dos mapas permitiu aos estudantes que participaram da 

atividade compreenderem de forma bastante didática as noções conceituais da Geografia. 

Inicialmente desenvolveu-se junto com eles as noções de espacialidade, localização e 

pertencimento, no caso, do Subúrbio Ferroviário de Salvador e também este dentro da cidade. 

Ao final do trabalho, foram produzidos sete cartogramas nos quais foi possível constatar 

também uma série de fenômenos locais que se interseccionam diretamente com a dinâmica 

encontrada dentro da escola e a forma como os estudantes se relacionam com ela. Para além da 

localização, o desenvolvimento do senso de pertencimento dos alunos com o lugar onde vivem 

foi o resultado mais surpreendente. É possível identificar no mapa-síntese o resultado das 

escolhas dos alunos da escola e a representatividade, inclusive na legenda, de tudo o que eles 

julgavam ser mais importante; um trabalho gratificante. A escolha de trabalhar cartografia 

social e estudo do meio pode ser uma possibilidade em escolas tanto da cidade quanto do campo 

e se constitui em importante ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. 
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TENSÕES, CONFLITOS E ASSASSINATOS NO ESPAÇO AGRÁRIO DA 

AMAZÔNIA PARAENSE. 
 

Matheus da Silva Braga Araújo 
João Santos Nahum 

 
  Analisamos as tensões, conflitos e assassinatos no espaço agrário na Amazônia paraense de 

1985 a 2017 monitorados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) e disponíveis no site 

massacre no campo (https:\www.cptnacional.org.br\mnc\index.php). Para tanto, delineamos 

os traços gerais que presidem, sustentam e estruturam a formação territorial amazônica o que 

nos permite situar as bases da violenta disputa. Em seguida, a partir do levantamento dos 

dados sobre assassinatos por conflitos de terra analisamos distribuição dos assassinatos por 

conflito de terra no Pará. Os dados de assassinatos por conflitos de terra foram agrupados em 

tabelas, onde utilizou-se o campo “Nome do Conflito” e “Município(s)” para identificar os 

locais onde ocorreram assassinatos.  

  A partir do Cadastro Ambiental Rurais (CAR) do estado do Pará, bem como as bases 

vetoriais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) do acervo 

fundiário da  interface  i3Geo  INCRA,  identificamos  as  coordenadas  dos  centróides  das  

fazendas  e assentamentos de cadastro ativos e pendentes, bem como Terras Indígenas (TI), 

glebas federais, imóveis privados e públicos. Isso nos permitiu analisar os registros de 

assassinatos por conflito de terra feito pela CPT. Foram elaboradas tabelas, gráficos e mapas 

dos conflitos para dar conta da dinâmica dos assassinatos por conflitos de terra ao longo da 

histórica de 1984 a 2017.  

   

Traços da formação territorial rural paraense 
 
 
 

Interpretamos a formação territorial rural paraense enquanto sucessão e coexistência 

de meios geográficos, espaços singularizados pelo estágio da técnica, da política e do território 

usado. No meio natural, que abrange da fundação de Belém em 1616 até a Operação 

Amazônia em 1966 forma-se a sociedade mercantil sob o capital rentista alicerçado no 

binômio grande propriedade  destinada  à  exportação  e  pequena  propriedade  responsável  

pelo  abastecimento interno. Nestes três séculos e meio, edifica-se a estrutura agrária paraense, 

com a primazia da posse sobre o uso responsável pela alquímica renda da terra extraída junto 
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àqueles que usavam a terra sem ter sua posse ou mesmo forjada por meio do trabalho 

compulsório dirigido pelo trabalho missionário, do diretório, das casas comerciais de cacau, 

madeira, peixe seco, borracha, castanha, dentre outros. 

Nestes três séculos e meio, a terra era o principal meio de produção, onde criar, 

cultivar, extrair, produzir, trabalhar segundo o ritmo dos ciclos dos reinos mineral, vegetal e 

animal. Constrói-se a  estrutura   agrária   onde   convivem   uso   e   posse   da   terra,   cultura   

de exportação/cultura de consumo interno. A regulação espacial originava aldeias, vilas, 

campo e cidade.  As instituições religiosas, os comerciantes e o Estado  (português  ou  

brasileiro) constituem  os  principais  agentes  delineadores  da  produção  do  espaço  

alicerçado  numa economia extrativistas que tem na atividade agrícola um setor secundário. 

Neste período, criam-se as  condições  para  acumulação  primitiva  do  capital,  sob  

a hegemonia  do  capital  comercial  e  do  discurso  da   dualidade  espacial,  moderno  versus 

tradicional.  Estabelecem-se  os  fundamentos  da  condição  espacial  camponesa,  posto  que  

se forma o camponês, alicerçado em sistemas de produção extrativista e pré-sistemas técnicos, 

onde  impera  a  precariedade  estrutural  na  distribuição  dos  sistemas  de  energia,  transporte, 

comunicação e informação. 

No interior deste período amadurem as condições espaciais para emergência do evento, que  

reorganizará  a  paisagem,  a  configuração  espacial,  a  dinâmica  social,  enfim  o  espaço 

geográfico.  No  longo  período  natural  amazônico, criam-se  as  condições  espaciais  para  

a invenção da fronteira amazônica em 1966 com a operação amazônica. Três séculos e meio 

onde na  região  a  escassez  dos  sistemas  de  informação,  comunicação,  transporte  

rodoviários  e aeroviário, energia fomenta a dispersão demográfica vivificando no imaginário 

a representação de  vazio  demográfico,  como  se  espaço  e área  fossem  sinônimos.  A 

representação de  vazio demográfico associa-se à de natureza enquanto fonte de recursos do 

solo, subsolo, rios, fauna e flora  que  deveriam  ser  aproveitados  gerando  emprego,  renda 

e inclusão social. Cria-se a formação discursiva para a emergência da ideia de fronteira 

amazônica enquanto conjunto de possibilidades para a reprodução do capital viabilizadas 

autoritariamente sob o comando do bloco de poder que assume a hegemonia da estrutura 

estatal a partir do golpe civil-militar de 1964.  

  Assim, a Operação Amazônia, em  1966,  reinventa  a  Amazônia  no  século  XX. 

Reinvenção  alicerçada  no  tripé  Estado/Mercado/Capital  que  fomenta  a  representação  de 

natureza amazônica enquanto fonte de recursos, de espaço enquanto demograficamente vazio, 
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de migrante como força de trabalho nos do capital responsável por trazer o desenvolvimento 

regional,  estabelecendo  o  papel  da  região  na  divisão  internacional  do  trabalho. Os  

grandes projetos agropecuários, minerais, rodoviários, hidroelétricos constituem os vetores 

delineadores do  papel  da  região  de  fornecedora  de  matérias-primas  para  o  mundo.  Na  

realização  desse propósito,   edificam-se   sistemas   técnicos   na   forma   de   redes   

rodoviárias,   energéticas, comunicação, grandes próteses espaciais tais como rodovias, 

portos, aeroportos, eletrificação, correios,  telefonia,  telégrafos,  tudo  sob  a  perspectiva  de  

espaço  areal,  vazio,  sinônimo  de oportunidade  que  clama  por  investidores  e  

investimentos,  atraídos  pelos  incentivos  fiscais regulados pela SUDAM/BASA. Estamos 

diante das condições e possibilidades espaciais para emergência do meio técnico e do período 

agrário na formação territorial rural, momento onde impera o conflito entre o grande capital 

e o camponês, sendo a terra o grande objeto de disputa, posto que o grande capital reivindique 

a terra que o camponês caboclo, ribeirinho, quilombola ou agricultor familiar usava há três 

séculos e meio, sem nunca se preocupar com a titulação. 

Neste período, a terra ainda constitui o principal meio de produção e a configuração 

espacial é marcada pela pluriatividade (cultivo, criação, extração e produção) cujos comandos 

são globais. Desenham-se paisagens globais na forma de monoculturas, pecuária, 

agroindústria. Estabelecem-se  a  separação  entre  terra  de  trabalho  e  de  família  e  o  

assalariamento  rural emergem no espaço agrário. E temos a presença de outras rendas 

provenientes dos serviços, funcionalismo públicos, aposentadoria rural. Diferenciam-se 

diferenciação entre dois circuitos da  economia  espacial,  formando-se  uma  hierarquia  

horizontal  com  a  cidade.  Amplia-se  a integração na reprodução ampliada do capital na 

forma comercial, industrial e financeira. Mas a hegemonia do fundo público estatal, que cria 

as condições jurídicas, políticas e financeiras para edificação do meio técnico na forma de 

grandes projetos sob a ideologia do espaço vazio e da fronteira agrícola. 

O período  agrário  é  marcado  por  tensões,  conflitos  e  morte  na  produção  do  

espaço amazônico. Indígenas, quilombolas, agricultores camponeses, extrativistas, dentre 

outros são mortos individualmente ou coletivamente, impunemente. Neste período, o Estado 

está sitiado pelo grande capital, que em nome da modernização e da formação da fronteira 

agrícola deixa no espaço amazônico uma estrutura agrária profundamente desigual e banhada 

de sangue. Foi preciso a chacina de El Dourado de Carajás ganhar o mundo pelas redes 
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televisivas para que o Estado estabeleça um conjunto de ações e políticas de ordenamento e 

regularização fundiária, bem como apaziguamento dos interesses conflitantes. 

Na  maioria  das  vezes  os  conflitos  por  terra  ocorrem  quando  há  ocupação  de  

áreas públicas ou privadas, por grupos como indígenas, quilombolas, sem-terra, dentre outros 

que acabam entrando em desacordo com interesses do Estado, de fazendeiros, madeireiros e 

de agentes do agronegócio (DIAS, 2011). Rocha (1979), afirma que a violência em áreas 

rurais tem  causas  diversas  como  a  disputa  pela  posse  da  terra,  desmatamento  ilegal,  

exploração irregular de recursos naturais, trabalho análogo ao escravo e a ausência de 

regularização de posses e ocupações de áreas públicas. 

Segundo a Comissão Pastoral da Terra (CPT), há quatro sombras históricas que são as 

bases da violência no campo. A primeira foi no período de colonização. A segunda e terceira, 

foram as mais nefastas de todas, que foi a exterminação quase completa das comunidades 

indígenas e escravidão. Por fim, a quarta que é a violência no campo. 

Os  casos  de  violência  no  campo  iniciam-se  pela  tentativa  de  expulsão  sob  ações 

violentas,  e  posteriormente  como  agressões  físicas  e  homicídios  por  tiros  e  até  uso  de 

equipamentos  e  ferramentas  de  trabalho.  Nos  últimos  anos,  têm  crescido  os  números  

de assassinatos no campo, sendo alguns até caracterizados como chacinas. Essa violência 

avança, como em anos anteriores, para as novas áreas de expansão do capital, notadamente 

na Amazônia (HERRERA, 2014). 

É na Amazônia que se concentraram 57% das ocorrências de conflito de terra. Como 

a região abriga só 12% da população brasileira pode-se ter uma noção da intensidade dos 

conflitos que lá ocorrem (DA TERRA, COMISSÃO PASTORAL, 2016). Ou seja, o que 

temos visto na Amazônia, e significativamente no Pará, é a morte do homem do campo que 

muitas das vezes está relacionado   ao   modelo   de   colonização   e   exploração   desta   

região   (SACRAMENTO; OLIVEIRA, 2017).  

Por exemplo, temos o atual modelo de desenvolvimento agropecuário apoiado pelo 

Estado é predatório, excludente concentrador de terra e renda, onde as ações governamentais 

estão organizadas para atender os interesses dos grupos econômicos e subordinar de forma 

vertical os que trabalham nesses empreendimentos (SANTOS, 2008). Portanto, as terras na 

Amazônia estão sendo tomadas pela agricultura e outros grandes negócios, e isso os 

colocaram em rota de colisão com interesses poderosos, que leva à violência.  
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Para  resguarda  os  interesses  dos  poderosos,  também  têm  presenciado  a  morte  

de trabalhadores rurais sem terra por agentes de segurança públicas quando do cumprimento 

de mandatos de reintegração de terra e/ou prisão,  como foi o caso da fazenda Santa Lúcia, 

no município de Pau d’Arco, no Pará, onde ocorreu um a chacina: com dez mortos, durante 

uma operação policial para cumpria mandato de prisão contra suspeitos de envolvimento na 

morte de um segurança de uma fazenda. 

Este artigo tem como objetivo analisar as ocorrências de assassinatos por conflitos de 

terra no Estado do Pará entre 1984 a 2017. 

Cartografia dos conflitos que resultaram em assassinatos 

 

 

 

Com base nos dados fornecidos pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), foi possível 

a elaboração da cartografia dos assassinatos por conflitos de terra. O mapa nos mostra que a 

mesorregião do sudeste paraense concentrou grande parte desses assassinatos, estabelecendo 

grande relação com o arco do desmatamento, passando pelo leste e sul do estado, indo em 

direção aos estados do Mato Grosso, Rondônia e Acre, sendo este, resultado direto do avanço 

da fronteira agrícola.  

 De acordo com o mapa, há um avanço dos conflitos para a região do sudoeste 

paraense, onde estão localizados os municípios de: Altamira, Anapu, Aveiro, Brasil Novo, 
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Itaituba, Jacareacanga, Medicilândia, Novo Progresso, Pacajá, Rurópolis, Senador José 

Porfírio, Trairão, Uruará e Vitória do Xingu.  

O avanço do desmatamento para a região causa preocupação às autoridades, sendo 

resultado do processo de ação do capital em uma área que, durante muitos anos, ficou 

conhecida apenas como uma “grande área verde”. A teoria de espaço vazio, proposta por 

Milton Santos, encaixa-se perfeitamente nesse exemplo. A ação do capital por meio da 

implantação de grandes projetos como a construção de portos e hidrelétricas, podemos citar 

a Usina de Belo Monte, que alterou o modo de vida da população local, por meio, 

principalmente do desmatamento e dos conflitos sociais. Esses projetos tiveram e ainda terão 

um enorme impacto social, econômico e ambiental, além de favorecer uma maior ocupação 

e migração para a região.   

A priori, o artigo iria apresentar, também, como os investimentos relacionados à 

SUDAM\BASA estão associados diretamente ou não com os conflitos que resultaram em 

morte no estado do Pará. Por meio de pesquisa de campo, há uma grande dificuldade em 

colher dados na Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, pois alguns dados, 

como os investimentos registrados de entre os anos de 1984 a 2017, iriam demorar meses ou 

até anos para serem feitos. É uma pesquisa que pode ser continuada em um projeto de 

monografia, dissertação ou até uma tese de doutorado.  

  

Conflitos e assassinatos. 
 
 
 

Entre 1985 e 1990 foi o período mais violento no campo, houve uma média de 682 

assassinatos em cinco anos. Entre os anos de 1990 e 1995 houve 240 casos se assassinatos no 

campo, seguindo de 179 (1996 – 2000), 222 (2000 – 2005), 155 (2006 – 2010) e 185 (2010 – 

2015) casos de assassinatos por conflitos de terra. O estado do Pará de 1985 a 2017 totalizou 

1742 assassinatos em 32 anos de série histórica. 
 

Observa-se uma tendência de queda dos registros de assassinatos em áreas rurais do 

país saíram do pico de 154 mortes, contabilizadas em 1987, para os 21 assassinatos ocorridos 

em 2001 que representa o ano menos violento.  Em 2003 os números voltaram a subir após 

dezoito anos e posteriormente caindo e novamente ascendendo para 63 casos de assassinatos 

após 13 anos, conforme gráfico 1. A média de assassinatos em 32 anos foi de 54,43 casos por 

anos. Dessa forma, violência tem sido a principal característica da luta pela terra no Brasil. 
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De acordo Loureiro e Pinto (2005), nos últimos trinta anos, o comércio ilegal de 

madeira no Pará tem provocado a disputa, alimentando boa parte das matanças que acontecem 

no Pará. Sacramento e Oliveira (2017), afirma que o modelo de desenvolvimento para a 

Amazônia foi o responsável pelas grandes concentrações de terras nas mãos de poucos, 

ficando uma grande maioria de homens e mulheres sem nada praticamente. Este fato, ainda 

segundo os autores, culminou com vários assassinatos de índios, quilombolas, colonos, 

advogados, freiras, padres e várias lideranças sindicais, principalmente nos idos dos anos de 

1980, 1990 persistindo até os dias atuais. Os dados expressos no Gráfico 1 sobre o número de 

mortos em conflitos no campo, mostram que essa violência parece não ter fim. 

Os dados da CPT sobre os conflitos dos últimos 32 anos, representa um desafio para 

a sua interpretação a exemplo do avanço do dendê que tem atravessado terras indígenas, 

pequenos agricultores, posseiros e sitiantes, fazendo pressão, violência e até assassinato 

contra eles.  

 

 

Fonte: Comissão pastoral da terra.  

 

Em 2016 foram registrados 61 assassinatos em conflitos no campo. Isso equivale a 

uma média  de  cinco  assassinatos  por  mês.  Destes  61  assassinatos,  13  foram  de  

indígenas,  4  de quilombolas, 6 de mulheres, 16 foram de jovens de 15 a 29 anos, sendo 1 

adolescente. Já em 

2017 39% dos casos de assassinatos por conflitos de terra é de Sem-terra, segundo de 

lideranças (18%), Assentados (13%) e Trabalhador rural (11%), conforme ilustra o gráfico 3.  

Ou seja, conforme, o relatório sobre conflitos no campo a partir de dados coletados de 2004 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 16 – Cartografando Práticas e Conflitos no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
8009 

 

a 2016 mais da metade refere-se assentados, lideranças e sem-terra - totalizando 70% das 

violências ligadas à terra em 13 anos. 

 

Fonte: Comissão Pastoral da Terra. 

Disputas territoriais 
  
 

                Para a Pastoral da Terra, esses dados "deixam evidente que não é por causa da ação 

dos sem-terra  que  a  violência  no  campo  persiste,  mas  sim  devido  à  violência  sobre  a  

qual  se alicerçou todo o processo de ocupação territorial brasileiro desde o tempo da Colônia 

até os dias de hoje." (MANFREDO, 2011). 

Os mapas a seguir procuram dar conta da dinâmica onde ocorreram os assassinatos 

por conflitos de terra ao longo da série histórica de 2004 a 2017. Na Figura 1A, tem-se a 

distribuição da  localização  onde  ocorreram  crimes  de  assassinatos  no  Estado  do  Pará,  

principalmente aqueles ligados a conflitos de terra. Identifica-se que os conflitos estão 

concentrados para o sul e  sudeste  do  Pará,  atualmente  conhecido  como  a  mais  perigosa  

“terra  maldita”  do  Brasil (COUTINHO, 2005). 

Essa região abrange o sudeste do Pará e também as áreas a oeste do Rio Araguaia, 

além da rodovia estadual PA-150, onde há bastante tempo existem litígios envolvendo a 

propriedade da terra.  
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Figura 1: Distribuição e concentração de assassinatos por conflitos de terra no Pará.  
 

 

Dessa forma, o sul do Pará projeta-se sobre a chamada “Terra do Meio”, uma vasta 

área não explorada no centro-sul do estado, a qual se encontra sob forte pressão da indústria 

ilegal de madeira e da colonização espontânea (Figura 2). 

 
 

Figura 2: Área concentração de assassinatos por conflitos de terra no Pará de e Uso e 

cobertura da terra. 
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Figura 3: Área concentração de assassinatos por conflitos de terra sobre área de antropismo 
 

Zoneamento Econômico. 
 

A violência nas áreas de concentração de assassinatos por conflitos de terra é 

decorrente da disputa de interesses, da sobreposição de territórios destinados a diferentes usos 

e ocupação da terra, da concentração fundiária e da precariedade no ordenamento territorial, 

conforme a Figura 3A, observa-se os diferentes uso e ocupação da terra (antropismo, glebas 

federais, terra indígenas e assentamentos) dentro das áreas de muita Muito alta concentração 

de assassinatos. 

Na Figura 3B, ilustram-se as mesorregiões do Pará, em particular, o sudeste do Pará 

(Altamira, São Félix do Xingu, Marabá e Anapu dentre outros) tem chamado 

sistematicamente a atenção pelos conflitos violentos decorrentes do processo de ocupação e 

exploração da terra e pelo rápido avanço na demarcação de unidades de conservação por um 

lado, mas por outro, pelos conflitos violentos decorrentes do processo de ocupação e 

exploração da terra (DAGNINO; EL SAIF, 2011).  
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Figura 4: Uso e cobertura da terra sobre as áreas concentração de assassinatos por conflitos 

de terra. 

 

Para proteger o sudeste do Pará do avanço dos grileiros foram criadas na última década 

diversas áreas protegidas (terras indígenas e unidades de conservação ambiental). Dentre elas 

destaca-se um grupo de Unidades de Conservação (UCs) que formam o mosaico da Terra do 

Meio (nos municípios de Altamira e São Félix do Xingu), que foi criado com o propósito de 

restringir o avanço da grilagem e dos criadores de gado e do desmatamento nas áreas de 

floresta. 

 

Conclusão:  

 

   O trabalho nos permite compreender a essência dos conflitos no campo, a injustiça que 

essas pessoas passaram e, infelizmente, o Estado não está agindo de forma eficaz para reduzir 

os casos, deixando muitas vezes a impunidade totalmente evidente. A falta de políticas 

públicas para dar conta dessas incertezas é algo inerente às questões agrárias desse tipo. Não 

se trata apenas, de mortes no campo, mas sim em áreas onde há uma presença intensa do 

capital e sua reprodução, principalmente, em zonas desmatadas, localizadas no arco do 
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desmatamento. Ou seja, os interesses econômicos a frente da vida de milhares de pessoas. 

Nada muito diferente do que o capitalismo perpassa... 
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ABORDAGEM AOS USOS CARTOGRÁFICOS DE PODER E APROPRIAÇÃO DO 
ESPAÇO: implementação do cadastro ambiental rural – CAR e os indícios de grilagens 

de terras públicas na Amazônia 
 

Leandro Pansonato Cazula1 
 

1. Introdução 
 

Na Amazônia brasileira a implementação de leis ambientais, vinculadas à Lei Federal 

12.651/2012, tem favorecido o acirramento de conflitos entre as populações locais e 

empreendedores do capital, decorrentes das normatizações regulamentadas e ações ilegais sobre 

as ‘pretensas’ propriedades rurais, vinculadas às diferentes formas de uso do território e das 

matérias da natureza. Conforme definido pela legislação ambiental brasileira, a realização da 

adequação ambiental em propriedades rurais deve ser executada por meio do CAR – Cadastro 

Ambiental Rural. Essa adequação é necessária à regularização das Áreas de Preservação 

Permanente – APP e Reserva Legal – RL, e obrigatória para obtenção de financiamento e 

certificações diversas. A aplicação CAR na região Amazônica brasileira, com a predominância 

de áreas de floresta e terras públicas, tem sido utilizada como instrumento para apropriação de 

terra públicas, configurando-se em indícios de grilagem de terras, onde constituir a propriedade 

rural, devidamente regularizada, passou a ser uma opção no “cardápio” de atividades rentáveis. 

Este artigo, como parte de pesquisa tese em desenvolvimento no Programa de Geografia 

Humana (PPGH) da Universidade de São Paulo (USP), pretende analisar as abordagens de 

espaço e território, inerente aos usos da cartografia nas dimensões espaciais que efetivam 

práticas de poder e apropriação do espaço na Amazônia, sob o amparo da legislação ambiental 

e fundiária, que evidenciem a grilagem de terras públicas por meio do CAR. 

O presente estudo de caso propõe a avaliação na região de atuação do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária, Incra – em sua Superintendência Regional de número 30 

(SR-30), localizada na região Oeste do Pará, com enfoque em uma área pública, utilizada como 

área teste, nomeada de gleba Pacoval. Esta gleba foi arrecadada pelo Incra em meados da década 

de 1970, está inserida nas áreas de 4 municípios – Prainha, Medicilândia, Uruará e Santarém, e 
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Graduação em Geografia Humana (PPGH) da Universidade de São Paulo (USP); leandrocazula@gmail.com – O 
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Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
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compreende uma área total de 4.058 km² e perímetro de 388,2 km (Figura 1). A partir do recorte 

espacial de uma ‘gleba’ do Projeto Fundiário de Santarém (arrecadada pelo Decreto Federal n.º 

1.164/1971), será possível compreender a ocorrência das manifestações do exercício do poder 

político e jurídico do Estado, que implica em limites, controle, uso. 

 

Figura 1: Mapa das áreas arrecadadas pelo poder público federal e estadual – Incra e Iterpa, na região de 
Santarém, Prainha, Medicilândia e Uruará, identificando a gleba Pacoval 

 
Editoração e Organização: CAZULA, 2019. 

 
Portanto, aqui, para esta análise, interessa os limites constituídos e controlados pela 

instituição política federal, alicerçada nas orientações das legislações vigentes do Estado 

federativo brasileiro. Mesmo com a compreensão de que forças econômicas de setores 

hegemônicos atuam diretamente nesse recorte espacial, fato que produz e manifesta-se por meio 

das relações de poder engendradas pelos diferentes grupos e sujeitos, em distintas escalas 

espaciais da área em estudo. Para a estruturação do presente artigo foram realizados os 

procedimentos de pesquisa: levantamento bibliográfico pertinente à análise espacial e territorial 

para as ciências geográfica e cartográfica, apreciação da legislação vigente – ao que tange a 

proteção ambiental, conceituação das propostas de implementação do CAR amparadas por leis, 
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análise de artigos e matérias jornalísticas que desbravam alguns equívocos observados na 

legislação ambiental e na aplicação do CAR. Os procedimentos metodológicos versaram na 

análise de documentos legislativos, nacional e estaduais – com enfoque à Legislação Agrária, 

com o objetivo de compreender as contradições que ocorrem nas distintas formas de 

apropriação do território, além de aguçar o referencial bibliográfico pertinente à questão agrária 

na Amazônia, em esguelha capitalista contemporânea, de constante acúmulo de terras ao 

latifúndio. 

Complementa-se a análise do referencial teórico com autores que suscitam o debate às 

formas de utilização de ferramentas da cartografia, para a concretização de produtos 

representativos/imagens, que reforçam aspectos construtivos de ideologias dominantes sobre o 

espaço, a partir de determinados interesses. 

Partindo da concepção de diversos autores sobre conceito de espaço, formalizaremos o 

quanto os usos da cartografia e do geoprocessamento para a confecção de mapas, tem servido 

como ferramentas de domínio na Amazônia e a apropriação ilegal de terras públicas. 

Buscaremos compreender como que a utilização do CAR, instituído pela Lei 12.651/2012 para 

imóveis rurais, que se utiliza de aparatos da cartografia, do geoprocessamento e a representação 

espacial, para fins de regularização ambiental para propriedades, tornou-se uma ferramenta com 

características que expressam interesses sobre o espaço, com indícios de grilagem nas terras 

públicas da gleba Pacoval, objeto empírico desta pesquisa. 

A proposta consiste em compreender como a produção de mapas, sob o circunspecto da 

representação espacial, constituídos a partir da implementação da legislação ambiental, 

efetivam a apropriação de ‘território” na Amazônia brasileira, o que tem favorecido a 

consolidação de grilagem de terras públicas, que se dá sobre as práticas espaciais em uma 

relação de poder. 

 

2. Dimensões espaciais do poder na prática cartográfica 
 

Este artigo propõem uma análise que vislumbra o recorte espacial de uma ‘gleba’ do 

Projeto Fundiário de Santarém (arrecad pelo Decreto Federal n.º 1.164/1971), onde ocorrem as 

manifestações do exercício do poder político e jurídico do Estado, que implica em limites, 

controle, uso. Assim, vislumbramos a proposição central deste artigo, ao abordar o quanto que 
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o CAR é utilizado para se efetivar a grilagem de terras públicas na gleba Pacoval, constituídas 

por ferramentas de mapeamentos, dispostas na legislação ambiental. 

Raffestin (1993, p. 143) afirma que “é essencial compreender bem que o espaço é 

anterior ao território”. Ao conceito de “espaço”, Lévy e Lussault (2003, p. 325)2 afirmam ser 

“umas das dimensões da sociedade, correspondendo ao conjunto de relações que a distância 

estabelece entre diferentes realidades”. Nas múltiplas composições da sociedade, toda e 

qualquer representação deste espaço e de sua espacialidade num mapa ou imagem não se pode 

recorrer a uma abordagem apenas euclidiana, com uma visão de extensão cartesiana sobre a 

área analisada. A pesquisa geográfica deve abarcar a ampla enunciação da sociedade e suas 

lógicas, com um discurso coerente ao pensamento teórico, conceituando o espaço como 

dimensão societal (Ibid., p. 329). A compreensão da sociedade é espacial, e deve ser pautada 

em toda sua extensão – temporal, social, política, etc., sem hierarquias predominantes. Portanto 

o espaço deve ser entendido como um “subsistema do todo”, e assim constituído. 

Diante da investigação geográfica, compreendemos que o conceito de ‘apropriação do 

território’ transcende ao espaço. Raffestin (1993), de porte dos conceitos Lefebvriano de 

produção do espaço, reforça que a ‘transformação do espaço em território’ se concretiza num 

movimento dialético de contrários, de criação e destruição de valores e atitudes, marcadas por 

relações de poder, onde o ‘espaço’ passa de ‘prisão original’ para um ‘território – presídio’, 

construído pela sociedade. Diante do pensamento que o espaço é anterior ao território, 

preexistente a qualquer ação, e não tem valor de troca, mas somente valor de uso, uma utilidade, 

como se fosse uma matéria-prima. Importante compreender que a ‘dimensão temporal’ torna-

se um elemento crucial diante da ‘apropriação do espaço’ para transformá-lo em ‘território’. A 

apropriação do espaço corresponde a um acontecimento no lugar, sendo este último dominado 

pelo tempo. Assim, nesta análise, o território se apoia no espaço, sendo uma produção a partir 

do espaço, não sendo necessariamente o espaço, e que qualquer tipo de ‘representação’ já se 

torna um tipo de apropriação. 

Diante das práticas de representação e reflexões sobre os poderes da imagem espacial, 

Lussault (2003, p. 487) utiliza o termo ‘o poder da imagem’, asseverado pela eficácia 

pragmática de configurar visualmente um mundo dos fenômenos que é sempre um mundo de 

 
2 Tradução do original: Lévy, Jacques e Lussault, Michel. Espace. In: Dictionnaire de la Géographie et de 
l´espace des sociétés. Paris: Belin, 2003. p. 325-333. Tradução: Mônica Balestrin Nunes. Revisão: Jaime Oliva. 
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ação, estes elucidados desde o início dos anos 1990, com “ligações entre imagens, realidades 

construídas, atos”. Os documentos visuais espaciais, ou seja, a representação enquanto imagem 

projetada e planejada, possibilitam transpor o raciocínio de dominação ao visualizar o espaço 

pretendido, diante da eficaz manipulação das informações visuais. 

Fonseca (2007, p. 91) afirma que ao longo da história, o papel do mapa tem sido 

múltiplo, em projeções que o contemplam em distintas atividades funcionais, bem como em 

ações políticas e simbólicas, que ampararam o desenvolver da sociedade no âmbito espacial. 

Compreende-se que com a ascensão de técnicas e novas tecnologias, os mapas são produzidos 

em escala vertiginosa de amplitude de significados e usos, ao que se percebe uma conceitual 

evolução nas mais diversas funcionalidades enquanto prática de domínio e poder sobre o 

espaço. Diante das múltiplas aplicações e efeitos produtivos na construção das visões espaciais 

e de mundo, o mapa deve ser entendido como uma linguagem, transmissor e produtor de 

significados e ideologias, que tende a estar associada à Geopolítica e aos poderes hegemônicos. 

Cada mapa apresenta um conjunto de regras que operam as práticas e técnicas do seu 

traçado, onde se encontram as práticas do cartógrafo em consonância com a sociedade que 

influencia as categorias de conhecimento, imersa sobre a representação. Harley (2005, p. 73) 

afirmará que os mapas não somente reproduzem uma realidade topográfica, mas se convertem 

“em um sistema de significados através da qual se comunica, reproduz, experimenta e explora 

uma ordem social”, possível de se interpretar a realidade. Essa interpretação consiste em buscar 

não somente o que se enfatiza no mapa, mas também o que se omite, ou seja, buscar os silêncios, 

“ou pode ser útil desconstruir o mapa para revelar como a ordem social cria conflitos dentro de 

seu próprio conteúdo” (Ibid., p. 73). 

 

3. Legislação fundiária e ambiental nas diferentes modalidades de usos do território 
na Amazônia paraense 
 

Há ocorrência de problemas relacionados à questão ambiental atrelada à gestão fundiária 

da Amazônia Legal. Para dirimir tais conflitos fundiários torna-se importante a consolidação 

de informações corretas sobre o que foi devidamente incorporado no patrimônio público da 

União e dos estados, através das arrecadações, desapropriações, compras, e o que foi destinado 

para Terras Indígenas, Territórios Quilombolas, Unidades de Conservação e Assentamentos. 
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Há uma herança perversa do processo de ocupação do Brasil, e isto é sentido 

evidentemente na Amazônia, a qual historicamente foi vista como uma grande área de “vazio 

demográfico” a ser ocupada, sendo o Estado seu principal agente responsável nos processos de 

ocupação, através das chamadas políticas de integração, sem que houvesse resolvido o 

problema fundiário instalado no país desde tempos pretéritos (TRECCANI et al, 2017). 

Na região oeste do estado do Pará, tais conflitos territoriais são decorrentes, sobretudo, 

do contexto histórico de ocupação da Amazônia3. Acrescentam-se, além da luta pela terra, as 

problemáticas relativas à degradação ambiental do Bioma Amazônico, que passa a ser visto 

como recurso a ser explorado em favor do capital, que transforma a natureza em mercadoria. 

Becker (2005, p. 73) destaca que nesta ótica da degradação do ambiente amazônico, um dos 

fatores que cooperam para tal é a ‘conectividade regional’, como um dos elementos mais 

importantes para a degradação da natureza e da sociedade, sejam estes efetivados pelas estradas, 

ou pelas telecomunicações, que permitiu articulações ‘locais/ nacionais’, bem como ‘locais/ 

globais’. 

Ressalta-se que os instrumentos jurídicos que existem atualmente, no que diz respeito à 

consolidação de territórios rurais, são resultados de um processo de mobilização e reivindicação 

de direitos, protagonizado pelos mais diferentes movimentos e grupos sociais. Dentre estes 

instrumentos, encontram-se os instrumentos de regularização de apossamentos coletivos como 

as Reservas Extrativistas (Resex), as Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS), os 

territórios quilombolas, o Projeto de Assentamento Florestal (PAF), o Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável (PDS), Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) e os 

territórios indígenas (TRECCANI et al, 2017, p. 5-6). 

Além das formas especiais de destinação dos bens públicos, acima apresentadas, a 

legislação brasileira estabeleceu ainda os projetos de assentamento ou de regularização 

fundiária, que realizam a aquisição de terra pelo processo da discriminatória (Lei Federal n.º 

6.383 de 1976) ou pela desapropriação para fim de reforma agrária (Lei Complementar n.º 76 

de 1993, alterada pela Lei Complementar n.º 88/1996) ou compra (Decreto nº 433/1992). Neste 

contexto se insere a área de análise e investigação proposta nesta pesquisa, situada na região 

 
3 Para uma melhor compreensão de tal processo histórico, ver LOUREIRO, V. R; ARAGÃO, Pinto J. A questão 
fundiária na Amazônia (2005). 
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oeste do estado do Pará, a gleba Pacoval (figura 2), sob a jurisdição do Incra (SR-30), 

constituída para fins de criação de projetos de assentamento ou de regularização fundiária. 

 

Figura 2: Mapa das diferentes formas de destinação de área na gleba Pacoval – Pará – Brasil 

 
Editoração e Organização: CAZULA, 2019. 

 
Na área da gleba Pacoval são identificados (figura 2), a partir dos dados fundiários e 

ambientais disponibilizados pelo Incra (2018a), arquivos vetoriais na escala 1:250.000, três 

áreas  destinadas para Projetos de Assentamentos (PAs) sendo o ‘Corta Corda’, ‘Curuá’ e ‘Nova 

União’, três áreas destinadas a Projetos de Assentamentos Agroextrativistas (PAEs) 

denominados de ‘Pracobal’, ‘Igarapé do Cuçari’ e ‘Região Cuçari’, todos estes localizados em 

região de várzea, na margem direita do Rio Amazonas. Ainda identificamos três assentamentos 

com denominação de Projetos de Desenvolvimento Sustentável (PDS) intitulados de ‘Vila 

Nova I e II’, ‘Santa Clara’ e ‘Renascer’, e três áreas de PDS “em estudo”. Observa-se na área 

da Gleba três áreas de propriedades rurais particulares, sendo estas com efetivos cadastros no 

SIGEF – Incra. As demais terras inseridas na gleba, são ‘terras públicas’, pois constituem 
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arrecadações sumárias do órgão federativo, e não houve destinação, sendo que essas áreas 

podem passar a ser, também, de pretensão à constituição de propriedades. 

O Incra, enquanto uma autarquia federal, cuja missão prioritária é executar a reforma 

agrária e realizar o ordenamento fundiário nacional, está implantado em todo o território 

nacional por meio de 30 superintendências regionais. Com as mudanças promovidas pelo atual 

governo na estrutura ministerial, com a Medida Provisória (MP) n.º 870/2019, o órgão passou 

ficar subordinado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Dentre as suas 

competências, ele atua, entre outras funções, para promover a reforma agrária, regularização 

fundiária de áreas rurais, na Amazônia Legal, em terras indígenas e quilombolas. 

Para a região amazônica, em sua maioria composta de áreas públicas, sob a gestão da 

estrutura fundiária, verifica-se a falta de harmonia em ações entre os órgãos responsáveis pela 

tomada de decisões sobre áreas da floresta. Devido à inexistência de uma atuação integrada dos 

diferentes órgãos, principalmente nas esferas estaduais e federal, de dados fundiários, agrários 

e ambientais, a grilagem de terras públicas acaba por se tornar uma realidade comum na região 

amazônica e no estado do Pará, emanados principalmente pela disputa da terra por 

latifundiários, madeireiras, produtores capitalistas, dentre outros, que tendem a causar uma série 

de conflitos contra camponeses, pequenos produtores, povos indígenas, comunidades 

quilombolas, populações ribeirinhas. 

Como não bastasse, com a produção de vários cadastros rurais, sejam estes de caráter 

fundiário ou ambiental, que se destinam ao ordenamento territorial de Unidades de Conservação 

e povos tradicionais, em incidência direta à regularização fundiária (pequena, média e grande 

propriedade), sem uma interligação conjunta entre os diversos setores públicos responsáveis, 

se revela, ainda, um incrível absurdo na realidade Amazônica, “a sobreposição de terras 

griladas” (TRECCANI et al, 2017, p. 9). 

 

4. Implementação do Cadastro Ambiental Rural – CAR e os indícios de grilagens das 
terras públicas 
 

A Lei Federal 12.651/2012 estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, 

áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o 

suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle 
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e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o 

alcance de seus objetivos (BRASIL, 2012). 

Na lógica governamental, um dos maiores obstáculos para o “desenvolvimento” da 

região amazônica seria a ocorrência abundante de terras públicas. Na lógica estabelecida, para 

o Estado fazer-se presente em suas terras, seria necessário estabelecer a propriedade privada na 

região, ou melhor, legitimar aqueles que já se diziam donos da coisa pública. Foi nesse marco 

que se emergiram também os planos de regularização ambiental e controle do desmatamento 

que se sucederam no oeste do Pará. 

A implementação de políticas ambientais empreendidas pelas instituições públicas, ao 

que notoriamente destacam no papel, a efetivação de pactos contra o desmatamento e em prol 

da sustentabilidade na Amazônia, faz usos de políticas ambientais vigentes na legislação 

brasileira, especificamente a partir da aprovação do “novo Código Florestal brasileiro” em 

2012. Este fato se comprova com a consolidação do CAR, que o coloca como mecanismo 

técnico para a regularização ambiental de imóveis rurais, mas que tem servido também, de certa 

forma, para ampliar a atuação de especuladores de terras, inerentes às questões fundiárias na 

região amazônica. 

Importante afirmar, antes de concebermos as definições da implementação do CAR, que 

a Lei nº 13.465/2017, advinda da conversão da Medida Provisória – MP nº 750 de 22 de 

dezembro de 2016, ao dispor sobre a regularização fundiária rural e urbana no país, alterou a 

Lei nº 11.952/2009, conhecida como Programa Terra Legal, aplicável, apenas, à Amazônia, e 

permitiu a regularização de ocupações anteriores a 22 de julho de 2008, mansas e pacíficas, 

com exploração direta, abrangendo áreas de até 2.500 hectares, conforme o artigo 5º, IV e 6º, 

§1º, sendo o CAR uma exigência para tanto, nos termos do seu artigo 15, II. 

Nota-se a intenção da lei em fabricar números para abastecer os índices da reforma 

agrária, porém, conciliam-se essas intenções com interesses de proprietários capitalistas. A 

análise desenvolvida por Cunha (2009, p. 49) converge para a interpretação de que os preceitos 

estabelecidos na lei enfraqueciam a reforma agrária “em favor do interesse da grilagem é 

particularmente explícita nas áreas destinadas ao interesse social no Pará”. A legislação agrária 

recente tem instituído um novo marco para a aquisição de terras públicas por particulares na 

Amazônia Legal. A avaliação da implementação desses instrumentos normativos, nos permite 

concordar que “alterar a situação jurídica de 67 milhões de hectares é sem dúvida uma novidade 

de grandes dimensões políticas” (CUNHA; TORRES; GUERRERO, 2011, p. 21). 
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Em tese compreendemos que o afrouxamento da legislação agrária tende a culminar em 

possibilidades de regularização da grilagem de terras públicas na Amazônia, que causam 

implicações não apenas ambientais, mas também sociais, com o aumento ou acirramento dos 

conflitos sociais na região. 

 

4.1. O Cadastro Ambiental Rural – CAR 
 

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um instrumento que consiste no levantamento de 

informações georreferenciáveis de imóveis – propriedades e posses rurais, com foco na 

problemática da “regularização ambiental”. Estabelece a “identificação e integração das 

informações ambientais das propriedades e posses rurais, visando ao planejamento ambiental, 

monitoramento, combate ao desmatamento e regularização ambiental” (MMA, 2012). A partir 

do CAR se realiza o levantamento de informações georreferenciadas do imóvel, com a 

delimitação das Áreas de Proteção Permanente (APP), Reserva Legal (RL), remanescentes de 

vegetação nativa, área rural consolidada, áreas de interesse social e de utilidade pública. 

No ano de 2012, com a aprovação do Decreto Federal 7.830, o CAR se torna obrigatório 

para todos os imóveis localizados em zonas rurais do país e deve ser feito por meio de registro 

público, em meio eletrônico, junto ao órgão ambiental competente do estado e/ou município. 

Foi regulamentado pela Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente – MMA, n.º 2, 

de 5 de maio de 2014. 

Tido como instrumento central na legislação ambiental, o CAR é o sistema eletrônico 

de registro de dados dos imóveis rurais junto aos órgãos ambientais responsáveis, para abastecer 

uma plataforma de banco de dados georreferenciados em um sistema nacional, e traçar um mapa 

digital a partir do qual são calculados os valores das áreas para diagnóstico ambiental. A 

identificação georreferenciada dos imóveis rurais é feita a partir de imagens de satélite, 

disponibilizadas na própria plataforma eletrônica de cadastro do CAR, e indica os polígonos 

formados pelas coordenadas geográficas dos vértices que compõem os seus limites, ou seja, o 

polígono matematicamente definido de cada imóvel, geograficamente referido ao sistema de 

coordenadas oficial e único do país – SIRGAS 2000. 

A inscrição no CAR possibilita o planejamento ambiental e econômico do uso e 

ocupação do imóvel rural, e representa o primeiro passo para obtenção da regularidade 
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ambiental, e ainda se constitui em requisito para diversos programas de benefícios, créditos 

bancários e autorizações. 

A inscrição do imóvel rural no CAR, nas plataformas SICAR dos estados, é gratuita e o 

responsável para executar o procedimento é a “pessoa física ou jurídica que seja proprietária ou 

possuidora do imóvel rural”, ou ainda “seu representante legal” (MMA, 2012, p. 1; BRASIL, 

2019c). Detentores de imóvel rural que não tiverem acesso à internet ou se possuem 

dificuldades para fazer o seu cadastro, estes devem procurar ajuda ao órgão público ambiental 

mais próximo (MMA, 2018, p. 9; BRASIL, 2019c). 

Pós efetivação do cadastro do imóvel rural o mesmo é recebido pelo órgão ambiental 

estadual responsável, onde um responsável técnico protocola a documentação exigida. O 

servidor irá conferir e fazer o checklist de todos os documentos constantes na entrega. A análise 

consiste na conferência da interpretação da imagem de satélite referente à identificação das 

áreas abertas, da hidrografia definida pelo técnico ambiental e possíveis sobreposições. Estando 

tudo correto, o servidor aprova o mapa digital da propriedade, transformando o CAR Provisório 

em CAR Definitivo. 

Pós concretização do envio do CAR e adesão ao PRA, via órgão estadual competente, 

pelos proprietários e/ou posseiros, as informações são consolidadas no Sistema Nacional de 

Cadastro Ambiental Rural – SICAR, criado por meio do Decreto n.° 7.830/2012 e definido 

como sistema eletrônico de âmbito nacional destinado à integração e ao gerenciamento de 

informações ambientais dos imóveis rurais de todo o País. Essas informações destinam-se a 

subsidiar políticas, programas, projetos e atividades de controle, monitoramento, planejamento 

ambiental e econômico e combate ao desmatamento ilegal. 

O SICAR é o responsável por emitir o Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR, 

que confirma a efetivação do cadastramento e o envio da documentação exigida para a análise 

da localização da área de Reserva Legal, inclusive perante as instituições financeiras para 

concessão de crédito agrícola, em qualquer de suas modalidades a partir de 31 de dezembro de 

2017. 

No caso do estado Pará, o CAR é feito junto a SEMAS/PA (Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente do Pará e Sustentabilidade) por meio do SIMLAM (Sistema Integrado de 

Monitoramento e Licenciamento Ambiental), o qual utiliza a aplicação de sub-módulos do 

SICAR, desenvolvidos pelo governo federal, com banco de dados do próprio estado. Sua 

finalidade é integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo a 
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base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico, e combate 

ao desmatamento. No estado, o CAR-PA é considerado peça fundamental e imprescindível para 

a regularização ambiental de imóveis situados em área rural. 

As informações inseridas no sistema da SEMAS/PA – SICAR/PA são analisadas e 

recebem status de “ativo” quando são enviadas as informações pendentes. Todas as 

informações, que são auto declaratórias pelo proprietário (a), possuidor (a), representante legal 

ou técnico – geralmente com formação em geoprocessamento, são passíveis de cancelamento 

se verificado que a declaração está incorreta, ou no caso de sobreposições do imóvel rural em 

Terras Indígenas, Unidades de Conservação, Terras da União, áreas consideradas impeditivas, 

áreas embargadas ou com outros imóveis rurais. O cadastro é bem complexo, e nota-se que 

pequenos produtores, especialmente os mais pobres e vulneráveis, podem ter dificuldades em 

se cadastrar, se não obtiverem apoio de órgãos públicos de atuação local e/ou de sindicatos 

rurais que priorizem atenção aos mais desassistidos financeiramente. 

 

4.2. “CAR”tografias dominantes: instrumento legal para legitimar o que ilegal é 
na gleba Pacoval 
 

Compreendemos que o CAR consiste no registro dos imóveis rurais junto às Secretarias 

de Meio Ambiente dos estados, para fins de regularização ambiental, frente às políticas de 

proteção ambiental vigentes. No estado do Pará, a SEMAS por meio do SIMLAM, realiza o 

cadastro dos dados cartográfico e de características gerais dos imóveis ou posses rurais, com os 

dados do proprietário e da propriedade, para fins de controle e monitoramento ambiental, 

segundo as normais estabelecidas pela legislação ambiental brasileira. 

Fatos já denunciados por órgãos gestores em defesa do meio ambiente, como no caso a 

ABRAMPA (Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente), 

apresentam que o Ministério do Meio Ambiente tem dado tratamento igualitário a proprietário, 

possuidor e grileiro nos efeitos dispostos à aplicação do CAR. 

O CAR, em sua origem, não é concebido como instrumento para regularização 

fundiária, mas para o controle e gestão ambiental. Ocorre que o pressuposto da existência da 

propriedade ou posse tem sido deixada de lado e com isso o CAR passa a ser utilizado como 

instrumento de ‘grilagem’ de terras públicas (ABRAMPA, 2016). Isto ocorre devido à 
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flexibilização na indefinição dos documentos aptos a fazer prova destes diante dos institutos 

jurídicos. 

Sabemos que juridicamente não existe posse em terra pública, ao que se refere à gleba 

Pacoval, que é uma área arrecadada pela União pós promulgação do decreto Federal 

1.164/1971. Só há posse válida em terra particular, o que deveria conter nos documentos que 

apresentassem essa comprovação, efetivada de forma límpida e livre de qualquer nulidade. Não 

há no atual SICAR qualquer dispositivo de segurança que garanta a veracidade dos títulos de 

terra apresentados. Fica evidente ainda que os sistemas estaduais dispõem de pouca eficácia 

para efetivar a validação desta documentação, fato comprovado com as centenas de áreas com 

CAR, atribuídas a distintos sujeitos que se auto afirmam proprietários e/ou posseiros na gleba 

do Pacoval (Figura 3). 

 

Figura 3: Mapa da na área da gleba Pacoval com as diferentes formas de destinação, sobrepondo áreas com o 
Cadastro Ambiental Rural – CAR 

 
Editoração e Organização: CAZULA, 2019. 
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Nestes termos, o CAR tem contribuído para gerar cadastros que agravam situações de 

conflitos, porque potencializa a má fé de sujeitos em torno das estratégias para a grilagem de 

terras (ABRAMPA, 2016). 

Obstante de uma realidade assertiva sobre a área da gleba Pacoval, ao se realizar o 

mapeamento preliminar da área de estudo, com dados da plataforma SICAR nacional, 

observamos o quanto a delimitação de vários cadastros via CAR, potencializam a presunção de 

áreas atribuídas a ‘pretensos posseiros/proprietários’ de terras públicas na Amazônia, ao que 

podem potencializar áreas com indícios de grilagem. Nesta alçada vislumbramos que os 

polígonos e registros com CAR das áreas rurais na gleba Pacoval, sobrepõem as diferentes 

destinações já concretizadas dentre os PAs, PAEs e PDSs, onde, nessas áreas, a 

responsabilidade pela sua jurisdição e implementação do CAR compete tão somente ao Incra. 

Nos assentamentos PA e PAE, as frações em seu interior – unidades, chamadas de parcelas, 

lotes ou glebas, são entregues pelo Incra a uma família sem condições econômicas para adquirir 

e manter um imóvel rural por outras vias, e o tamanho de cada lote corresponde a áreas 

pequenas, pois são determinados pela geografia do terreno e pelas condições produtivas que o 

local oferece. Já nos PDSs, não há a individualização de parcelas e a titulação e feita de forma 

coletiva, por associação, respeitando a fração ideal para cada assentado. 

Há de se salientar que ocorrem incertezas nas sobreposições identificadas nos 

assentamentos, já que os polígonos cadastrados no CAR nessas áreas, desde que concretizados 

por assentados, não necessariamente seriam um problema, pois os lotes devem estar sobre um 

outro CAR – um poligonal do assentamento georreferenciada pelo Incra. 

Temos, ainda, sob a área da gleba Pacoval, a sobreposição de imóveis com CAR que 

estão cadastrados em terras públicas não destinadas. Estas situações podem ser objeto de 

pendências da regularização ou da tentativa de ocupação ilegal de terras públicas. Segundo a 

ABRAMPA (2016), a situação no estado do Pará é extremamente grave, devido à publicação 

de normas que consolidaram a relação indevida entre CAR e terras públicas, muitas vezes com 

clara intenção de apropriação indevida da terra. 

Nesta fase em que se encontra a pesquisa de tese, o acompanhamento da experiência de 

emissão do CAR permite constatar muitas ineficiências no processo auto declaratório, que 

demonstram situações de incertezas aos cadastros, diante dos complexos trâmites da 

regularização fundiária. Embora o CAR não tenha o propósito de constituir uma base de dados 

sobre a propriedade formal das terras, o seu funcionamento exige que os posseiros ou 
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proprietários e os pretensos detentores de imóveis rurais, apenas autodeclarem os limites de 

suas parcelas de terras. 

A legislação ambiental brasileira de 2012, que tornou obrigatório o CAR para todos os 

imóveis rurais no país, proibiu explicitamente que o mesmo fosse usado para regularizar uma 

posse ou propriedade, quando afirma no seu artigo 29, “§ 2.º O cadastramento não será 

considerado título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse [...]” 

(BRASIL, 2012). Nem sempre o que está escrito, porém, reflete-se na prática: o instrumento 

está sendo usado para tentar legitimar a ocupação irregular de terras públicas na Amazônia 

(ABRAMPA, 2016; TUPIASSU el al, 2017; PÚBLICA, 2016; FASE, 2017; BRASIL DE 

FATO, 2017; ISA, 2017; TORRES, 2018) 

Nesta conjuntura, em síntese neste item, Harley (2009) afirma que os mapas cadastrais 

e fundiários têm servido historicamente para a indicação de propriedades rurais, 

desempenhando um meio de controle eficaz, pelo Estado e proprietários privados, sobre 

arrendatários e camponeses. Nas assertivas do autor, ver um ‘mapa’, era (é) acreditar nas 

hierarquias territoriais expressas na representação, essas vinculadas aos interesses do 

proprietário capitalista, mediadas por ações do próprio Estado, papel quem vem sido 

desempenhado com a implementação do CAR. 

 

5. CONSIDERAÇÕES 

 

Em conjunturas de contexto político em que o país se encontra, outubro/2019, que 

objetivam promover a regularização fundiária por meio da autodeclaração4 de ocupantes de 

imóveis rurais, relutamos em apresentar as problemáticas já recorrentes no processo de 

implementação do CAR, que se baseia neste processo auto declaratório. Diante dos sucintos 

apontamentos aqui apresentados, reforçamos: se o CAR for concebido na Lei como instrumento 

de posse ou da propriedade, passa então a existir uma presunção de quem tem CAR é um 

produtor ou proprietário, o que efetivamente não é verdade. O fato de serem aceitos documentos 

que não comprovam a situação real da propriedade ou da posse da terra para o registro do CAR, 

 
4 AGÊNCIA BRASIL. Governo prepara MP para regularização fundiária: Medida deve prever autodeclaração 
para obtenção de títulos. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-10/governo-
prepara-mp-para-regularizacao-fundiaria>. Acesso em 16 out. 2019. 
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ignora a questão crucial de que ‘não existe posse sobre terra pública’. Ainda fica evidente que 

o detentor do CAR passa aos poucos a ganhar “condição” e status de proprietário da terra.  

Mesmo o CAR não sendo concebido como documento fundiário, é notório constantes 

denúncias ao uso indevido do instrumento, principalmente para a legitimação de posse de terras 

públicas, e converte, na prática, como uma forma para legalizar práticas da grilagem de terras. 

O CAR vem sendo usado como mecanismo para garantir os interesses dos que expropriam as 

populações tradicionais da Amazônia de suas terras (FASE, 2017). 

Diante do notório avanço tecnológico no uso de ferramentas geoespaciais, nos registros 

do CAR há um grande número de sobreposições entre os imóveis autodeclarados entre si e com 

outras categorias fundiárias. Observa-se que as secretarias estaduais de meio ambiente, não têm 

dado a devida atenção à situação fundiária, gerando a expedição de cadastros que em muito 

contribuem para o agravamento de conflitos e para a grilagem de terras ao se manter vínculo 

do cadastro com o termo ‘proprietário’. Manter o CAR no sistema de cadastro de posses e 

propriedades, mesmo que em situação pendente, permite que grileiros e “invasores de terras” 

continuem tentando usar o cadastro para legitimar ocupações irregulares. 

No Pará, por exemplo, são recorrentes os relatos de “invasões de terras” e pressão sobre 

pequenos agricultores e comunidades tradicionais com o uso do CAR como suposto documento 

fundiário, o que por ventura são potencializados pela falta de um processo efetivo de 

regularização fundiária no estado (TRECCANI et al, 2017; TORRES, 2018). A utilização do 

CAR, na tentativa de legitimar ocupações ilegais de terra, faz ocorrer um cenário de grandes 

conflitos no campo e potencializa um clima de tensão na disputa pela terra, sobretudo na 

Amazônia, onde estão assentados os estados com malha fundiária não totalmente consolidada, 

como é o caso do Pará. 
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A CARTOGRAFIA SOCIAL COMO MEIO DE REPRESENTAÇÃO ESPACIAL DO 

ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO, MUNICÍPIO DE ARACOIABA-

CEARÁ 

Fabiano Fontenele Farias1 
Antonia Sandra Honória de Sousa2 

Grasiele Ribeiro Gonçalves3 
 

Resumo 
A presente pesquisa teve como objetivo o uso da cartografia social como o reconhecimento das expressões 
culturais e territoriais dos grupos sociais, por meio da construção coletiva de mapas que expressam a realidade de 
seu cotidiano. A construção social dos mapas e a delimitação de seus territórios, através da utilização de 
tecnologias cartográficas possibilitam que os povos rurais construam a base cartográfica de seu próprio território 
e se instrumentalizem para uma possível mudança de postura frente a sua realidade socioambiental. O objetivo do 
trabalho foi revelar leituras dos camponeses do Assentamento Antônio Conselheiro em Aracoiaba-Ceará sobre a 
organização territorial do assentamento, enfatizando questões relativas a importância da leitura espacial do 
assentamento no desenvolvimento de práticas econômicas, políticas e culturais no período de 2016 e 2018. A 
metodologia foi constituída de pesquisa de campo, oficina de cartografia social e entrevistas diretas. O mapa social 
se apresentou como um produto fundamental no reconhecimento das comunidades com seus espaços de moradia, 
trabalho e cultura; capaz de promover o aprendizado sobre a organização espacial do assentamento e de ser um 
documento para fortalecer a luta pela autonomia na autogestão dos espaços pelas comunidades camponesas junto 
aos órgãos públicos. 
 
Palavras-chave: Cartografia Social. Campesinato. Organização espacial 
 
 

1. Introdução 
 
A Cartografia Social é definida como um procedimento metodológico que visa a 

construção de mapas levando-se em consideração múltiplas dimensões, a saber, coletiva e 

participativa, necessárias para a produção do conhecimento presente no território. De acordo 

com Meireles, Santos e Souza (2016), essa ferramenta cartográfica consiste no processo de 

elaboração de mapas pela própria comunidade cartografada, ou seja, uma auto cartografia dos 

povos e comunidades. 

No Brasil, o conceito de cartografia social surge no início da década de 1990 através 
do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, coordenado pelo professor da 
Universidade do Estado do Amazonas Alfredo Wagner. Esse projeto obteve 
experiências de mapeamento social realizadas na área do Programa Grande Carajás, 
na Amazônia Legal (ACSELRAD, 2008). 
 

 
1 Mestrando em Geografia. Departamento de Geografia da UFC -  fabianobalu@gmail.com 
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3 Geógrafa. Departamento de Geografia da UFC – grasiele_ribeiro1@hotmail.com 
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A Cartografia Social dá a possibilidade de politização das ferramentas de mapeamento 

que antes eram controladas principalmente por órgãos governamentais e empresas 

multinacionais, ou seja, os mapas são agregados nas lutas sociais colocando em destaque os 

fatores étnicos, religiosos, de gênero, de raça, disputas por recursos naturais e direitos de uso e 

posse da terra. 

Ao elaborar o mapa social de seus territórios, os assentamentos envolvidos constroem 

um instrumento de poder comunitário. Cada mapa deverá ser utilizado para definir e orientar 

as medidas necessárias para a garantia da qualidade socioambiental e determinar as ações para 

enfrentar os conflitos relacionados com a posse coletiva da terra. 

O campo brasileiro tem constituído regularmente um dinamismo na luta por direitos, 

mostrando sua cultura e identidade, seus valores e sua organização política, tendo como 

representações de destaque a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura 

(Contag), a Federação dos Trabalhadores da Agricultura (Fetag), os Movimentos Indígenas, a 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST).  De acordo com Fernandes (1996): 

A consolidação desses movimentos sociais passa por princípios, organicidade, formas 
de ações que são recriadas e que se apresentam em uma nova configuração de 
protestos e no debate sobre as alternativas de desenvolvimento rural a favor dos povos 
do campo. A presença marcante dos sem-terra em rede nacional e internacional 
reivindicando não apenas ser beneficiários de direitos, mas ser sujeitos, agentes 
históricos da construção dos direitos, incomoda a elite brasileira. 

 

Os Assentamentos surgem a partir da conquista territorial pelos camponeses, 

demonstrando a força que o movimento foi ganhando ao passar dos anos. Segundo Alencar 

(2000), os assentamentos rurais “devem ser compreendidos como unidades de produção que 

não apenas gerem excedentes econômicos, mas contemplem também os aspectos sociais, 

políticos, ambientais e culturais”. 

A Cartografia Social no processo de luta pela reforma agrária, a posse e o uso da terra 

passam a ter condição para viabilizar um conjunto de outras lutas: luta por escolas e formação 

de qualidade, por educação contextualizada, por estrutura viária básica, entre outras. 

O objetivo do presente trabalho foi mostrar que, a Cartografia Social pode ser usada 

como instrumento de luta e resistência no enfrentamento dos problemas sociais do 

Assentamento Antônio Conselheiro em Aracoiaba-Ceará. 

 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 16 – Cartografando Práticas e Conflitos no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

8037 
 

2. A cartografia social na leitura espacial do assentamento rural 

 

O trabalho com a cartografia no Assentamento Antônio Conselheiro foi um desafio 

que surgiu no percurso de nossa prática e vivência no cotidiano do lugar. Ao longo da pesquisa 

nos órgãos públicos e das entrevistas no assentamento sentimos a carência de informações 

“precisas” sobre a localização das comunidades, dos roçados, dos recursos hídricos, dos 

equipamentos urbanos entre outros. Os camponeses também revelaram a ausência de um 

mapeamento das comunidades localizando as barracas às margens da rodovia BR-122, para 

mostrar ao técnico que viesse mudar o material de lona para ferro, algo proposto pelo Incra 

(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).  

Para os camponeses o mapa ajudaria a mostrar que eles gostariam de permanecer com 

suas barracas nos seus lugares de origem. Portanto, a curiosidade proveniente da pesquisa e 

situações de conflitos sociais presentes no assentamento serviram de estopim para iniciarmos 

um trabalho de representação e mapeamento do assentamento. Foi pensando o assentamento 

não apenas como uma área de terra desapropriada com fim de cumprir as disposições legais 

relativas à reforma agrária, mas, de acordo com Fernandes (2006) um espaço considerado 

heterogêneo construído por famílias camponesas que, no cotidiano se organizam e lutam por 

um projeto de desenvolvimento rural que avançamos na produção de um mapa coletivo. 

O Assentamento Antônio Conselheiro é composto por cerca de 120 famílias 

organizadas em quatro comunidades. O mesmo foi fruto da ocupação da Fazenda Córrego do 

Quixinxé em 1995 organizada pelos camponeses com o apoio do MST, da Comissão Pastoral 

da Terra e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Quixadá. De acordo com Oliveira e 

Sampaio (2017), para os camponeses havia a necessidade de uma organização política capaz de 

superar a situação de submissão em que se encontravam.  

Os procedimentos metodológicos tiveram como base a cartografia social proposta por 

Batista (2014) e Santos (2016). Para esses autores a cartografia social traz novos elementos para 

pensar o mapeamento junto às comunidades tradicionais indicando a possibilidade de produção 

de um mapa coletivo que revela as relações sociais de produção do espaço geográfico. No 

processo o primeiro momento foi composto pelo envolvimento dos moradores com o projeto 

de pesquisa e com a Geografia como disciplina escolar. Esse momento foi composto por uma 

roda de conversa com apresentação e questionamentos sobre a vida e o cotidiano do 
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assentamento. A conversa continuou com a aula expositiva sobre o tema Cartografia e a leitura 

crítica sobre a relação entre a cartografia oficial e social; discutimos os elementos básicos da 

Cartografia: título, legenda, escala entre outros e ainda, e elegemos elementos básicos para o 

desenvolvimento dos croquis das Comunidades: estradas, recursos hídricos; casas de moradia; 

áreas de roçados entre outros. 

Segundo Sousa (2018), o Assentamento Antônio Conselheiro é dividido em quatro 

agrovilas: Sede, Furnas, Córrego do Facó e Umari. As três primeiras citadas já ficam em Ocara-

Ceará, a última agrovila citada é localizada no município de Aracoiaba-Ceará.  

Umari foi a agrovila escolhida para a realização da pesquisa devido ao maior número 

de assentados, muitos dos quais tiveram maior participação do processo de luta pela terra, 

também pela disponibilidade da turma do EJA (Educação de Jovens e Adultos) da Escola 

Raimundo Facó na participação das oficinas e pela escola citada possuir mais recursos como 

sala de informática, mapas e materiais de apoio. 

Posteriormente foi feito um conjunto de croquis da comunidade Umari com suas 

estradas principais, casas de moradia, áreas de roçados, recursos hídricos, pontos comerciais 

com destaque para as barracas, as igrejas e templos e as práticas agroecológicas presentes nas 

comunidades como o fogão ecológico e os quintais produtivos. A figuras 01 e 02 mostram 

alguns dos croquis elaborados por moradores da agrovila Umari dando destaque aos roçados e 

quintais produtivos. 

Figura 01: Croqui da Comunidade Umari - Assentamento Antônio Conselheiro. 

 

Fonte: Sra. P. moradora da comunidade (2018) 
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Figura 02: Representação espacial da Comunidade Umari. Assentamento Antonio Conselheiro.  

 

Fonte: Dona G. (2018) 

Foi feito o ajuste dos croquis em uma carta base do Assentamento que possibilitou 

uma aproximação da organização espacial no Assentamento Antônio Conselheiro. Um mapa 

social foi elaborado em software SIG (Sistema de Informação Geográfica) a partir dos croquis 

dos assentados Sr. G., Sra. G., Sra.P., Sra. E., Sra. C., Sr. A, Sr. J.F., Sr. F. M. e Sr. S. P. (Figura 

02)  
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Figura 02: Mapa Social da Agrovila Umari 

 

Fonte: Farias (2018) 

 

O segundo momento foi apresentação do ajuste dos croquis para retroalimentação com 

o intuito de otimizar a organização das estradas; recursos hídricos; residências com seus 

quintais produtivos; espaços de localização de barracas para comercialização de produtos nas 

vias de acesso e outros elementos considerados fundamentais na descrição do espaço vivido 

dos assentados.  

Após a correções sugeridas pelos camponeses, o terceiro encontro foi a apresentação 

e entrega do mapa final para os moradores na Escola Raimundo Facó (figura 03), deixando 

clara a importância da “cartografia simples” no diálogo com o Incra sobre a localização de 

equipamentos como as barracas para a comercialização dos produtos e mesmo as áreas de 

roçado de várzea. Ou seja, a nesse processo de construção, conforme Batista (2014) o mapa 

deve ser visto como um instrumento de luta capaz de fortalecimento pela permanência na terra 

e pela autogestão do assentamento. 

 

Figura 03: Momento de apresentação e entrega do mapa social 
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Fonte: Gonçalves (2018) 

 

O trabalho com a “cartografia simples” foi feito a partir da visão dos camponeses, 

levando em consideração a espacialização que o coletivo tem do assentamento, representando 

não só costumes do cotidiano e identidades, mas, sobretudo, identificando conflitos previstos 

com os órgãos institucionais. 

A abordagem da cartografia social chegou num momento importante para o 

assentamento que, como muitos outros no Estado do Ceará, estão vivendo o dilema da 

regularização fundiária promovida pela Lei 13.465 de 2017, muitas vezes divulgada como o 

caminho para a “emancipação” dos assentamentos rurais.  No processo de discussão as 

comunidades estão aproveitando para também fazer um levantamento sobre as atividades 

desenvolvidas no assentamento e o reordenamento de novos espaços de produção, 
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comercialização e lazer. Nesse contexto, um dos moradores ressaltou: “Fica mais fácil as 

pessoas verem que estamos trabalhando, que além dos roçados temos outros projetos nas 

comunidades que fortalece a luta camponesa, daí a importância de uma cartografia simples” 

(Sr. G. 2018). 

Para a camponesa Sra. G (2018), 

O bom do mapa foi a riqueza dos detalhes, e a divisão que temos das agrovilas também 
foi muito legal, para que os assentados possam ter a dimensão das partes do 
assentamento. Porque como o assentamento são quatro agrovilas, ele está muito 
espacializado e isso muitas vezes faz com que os próprios assentados não tenham a 
dimensão da sua agrovila. Com os mapas fica mais claro essa divisão. 

 

A entrega do mapa social à líder comunitária deixou clara a importância da 

“cartografia simples” no diálogo com o Incra sobre a localização de equipamentos como as 

barracas para a comercialização dos produtos e mesmo as áreas de roçado de várzea. Ou seja, a 

nesse processo de construção, conforme Batista (2014) o mapa deve ser visto como um 

instrumento de luta capaz de fortalecimento a luta pela permanência na terra e pela autogestão 

do assentamento.  

 
Considerações finais 
 

A Cartografia Social é uma ferramenta muito importante na medida em que favorece 

articulação entre saberes e conhecimentos por meio do estabelecimento de uma linguagem 

acessível que diz respeito a representação da realidade por meio da cartografia. É relevante 

considerar que as ações são tímidas frente a demanda nas comunidades, nos assentamentos e 

nas escolas do campo, porém procedimentos metodológicos pautados na cartografia social têm 

conseguido mapear formas de vida e formas de luta pela terra desenvolvidas pelos povos do 

campo. 

O Assentamento Antônio Conselheiro mostra para o mundo rural a importância da 

reforma agrária popular e da luta pela vida no território camponês. De acordo com Oliveira 

(2017) uma fração do território conquistada pelos camponeses na luta pela terra e por condições 

de trabalho e vida na terra conquistada. Seguindo as afirmações de Freire (1967), a escola e a 

pedagogia da terra podem ser instrumentos de conscientização gestados no diálogo com a 

Associação de Agricultores, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o MST e a CPT, instituições 

representantes do campesinato no Ceará. 
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 No processo de organização social, política e cultural nas áreas de reforma agrária, os 

camponeses estão territorializando e mapeando a luta por políticas públicas, educação, 

soberania alimentar e reforma agrária popular. Acreditamos que a luta pela gestão do 

Assentamento Antônio Conselheiro se constitui uma força para reavivar o paradigma da questão 

agrária e da luta pela terra. 
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LUTAR, CONQUISTAR E RESISTIR: trilogia de sucesso para a desconcentração 
fundiária em Poço Redondo 
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Introdução 
 

 
Esse estudo, tem por objetivo analisar o processo de desconcentração de terras em Poço 

Redondo, orientado pela abordagem histórica e geográfica que envolve a questão fundiária 

brasileira. A pesquisa destaca a luta pela terra como fonte principal para esta mudança estrutural 

no campo do município, em um período de mais de 30 anos, com dados da estrutura fundiária, 

desde os anos 1970, em consonância com dados da implantação dos Assentamentos, a partir de 

1986, atrelados às mudanças sociais, com enfoque na diversificação da produção e na 

diminuição do déficit habitacional rural e dos índices de pobreza no município.  

Para a estruturação do trabalho, foi necessário, realizar diferentes etapas: a princípio 

foram escolhidas leituras pertinentes ao tema; pesquisas nos Censos Agropecuários para os anos 

de 1970, 85, 95-96 e 2006 e dados do INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária e DATALUTA, com relação a implantação dos Assentamentos; em seguida foi 

realizada a tabulação dos dados, e com base em DINIZ (1982), foram elaborados a Curva de 

Lorenz e o Índice de Gini, e com base em EMBRAPA (2012), através do módulo fiscal como 

padrão, foram elaborados os gráficos da predominância das propriedades por tamanho. 

Para classificar as denominadas Grandes, Médias e Pequenas propriedades no município, 

foi necessário empregar o critério utilizado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, que pontua Poço Redondo com Módulo Fiscal de 70 hectares. Para ser considerada 

pequena, a propriedade não pode ultrapassar 4 módulos, para ser média tem que ter entre 4 e 
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15 módulos, e grande, superior a 15 módulos. Em Poço Redondo, segundo esta determinação 

nacional, toda e qualquer propriedade com tamanho até 280 hectares, é classificada como 

pequena, as que forem maiores que 280 até 1.050 hectares, são médias, e as que tiverem 

tamanho maior que 1.050 hectares, são classificadas como grandes propriedades. 

A metodologia de elaboração de gráficos, mapas e outros, aliados a métodos estatísticos 

é de considerável importância para se observar e analisar, não somente a estrutura agrária de 

Poço Redondo, mais qualquer outro município que se deseje fazer uma análise deste porte, e 

com material que possa oferecer suporte para futuras implantações de políticas públicas, na 

esfera municipal, estadual e nacional.  

Para corroborar com esta importância dos assentamentos, se utilizou da elaboração dos 

mapas do déficit habitacional rural e do índice de pobreza, em conjunto com as discussões e 

conhecimento em lócus, com trabalho de campo nos assentamentos, foi possível demonstrar na 

pesquisa o quanto à implantação destes tem contribuído para a melhoria na qualidade de vida 

municipal. 

 

2. Questão Agrária no Brasil e Os Movimentos sociais no campo 

 

Ao se realizar estudos pautados na estrutura fundiária do país é de vital importância 

compreender seu processo histórico, desde a Invasão Portuguesa, até os dias atuais, com o 

avanço do agronegócio. Stédile (2005), destaca que com a invasão dos portugueses tudo era 

transformado em mercadoria e enviado a metrópole para acumulação do capital. Inicialmente 

se iludiram na busca do ouro, mas logo perceberam que a grande vantagem do território 

brasileiro, naquele momento, era a fertilidade da terra. 

Ao perceberem que a terra era o que poderia gerar muito lucro para a metrópole iniciaram 

uma famigerada e excludente política de expropriação de terra dos indígenas, com a Doação de 

Terras pela Coroa aos Portugueses (Capitania Hereditária), inaugurando a concentração de 

terras no país. Prado (2006), mostra que a Coroa Portuguesa dividiu as terras e as doou a 12 

pessoas, denominadas como donatários que passariam a tomar conta desses lotes. Ele afirma 

que: 

 
Dividiu-se a costa brasileira (o interior, por enquanto, é para todos os efeitos 
desconhecido), em doze setores lineares com extensões que variavam entre 30 e 100 
léguas. Estes setores chamar-se-ão capitanias, e serão doadas a titulares que gozarão de 
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grandes regalias e poderes soberanos; caber-lhes-á nomear autoridades administrativas 
e juízes em seus respectivos territórios, receber taxas e impostos, distribuir terras, etc. 
(PRADO,2006, p. 32) 

 
O primeiro acesso jurídico a terra foram as Sesmarias. Os sesmeiros, pessoas de boas 

condições financeiras em Portugal, receberam a posse e poderiam fazer o que lhes cabiam com 

a terra, como se fosse uma propriedade privada. Desde que fossem brancos, “puro de sangue”, 

então além de uma forma de divisão territorial, foi também uma forma de selecionar e restringir 

o acesso à terra. Essas terras inicialmente estavam ligadas a um sistema de produção conhecido 

como “plantation”, pautado na monocultura da cana, no escravismo (primeiro dos índios e 

posteriormente dos negros) e nos grandes latifúndios. Apenas em 1822, foi suspensa a 

concessão das terras através das Sesmarias. 

Passaram-se 28 anos, sem nenhuma lei de regulamentação das terras, somente em 1850 

que estrategicamente foi criada a Lei de Terras. A promulgação desta Lei antecipa-se ao fim da 

escravidão, a terra passa a ser adquirida através da compra, os pequenos colonos, indígenas e 

futuros libertos foram privados desta aquisição, não tinham recursos financeiros, com isso a 

concentração de terras, que era latente nas Capitanias Hereditárias, se agrava com a Lei, sendo 

uma forma de manutenção da concentração das terras, que perdura até os dias atuais.  

Nesse sentido, a Questão Agrária trata justamente dos problemas gerados a partir da 

desigual distribuição das terras, com os grandes latifundiários concentrando maior partes das 

terras do país, enquanto grande maioria da população ou não tem acesso ou a quantidade de 

terra é mínima, para manter uma qualidade de vida digna. No entanto, a luta pela terra é uma 

constante na história do país, desde a luta dos indígenas contra a expropriação de seu território 

e força de trabalho, as fugas dos escravos, que deram origem aos Quilombos, dos posseiros, a 

constituição das Ligas Camponesas e mais recentemente dos movimentos sócio territoriais, a 

exemplo do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra). 

Morissawa (2001), divide a luta pela terra no Brasil em algumas etapas; no período de 

1888 (abolição da escravatura) a 1964 (Golpe Militar). Observa-se de 1888 a 1930 as lutas 

messiânicas, com a presença de um líder messiânico ligando a fé aos seus seguidores. As 

guerras mais conhecidas nesse período foram a de Canudos e a do Contestado, que lutavam 

contra a República dos coronéis, da terra do latifúndio e da miséria. De 1930 a 1954 as lutas 

localizadas e espontâneas, ocorreram no período do Governo de Getúlio Vargas e os seguintes, 

como lutas camponesas de caráter isolado; as mais conhecidas foram: dos posseiros da rodovia 
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Rio-Bahia (1955), dos Grileiros e governo contra posseiros (1955), das Trombas e Formoso 

(década 1950), no Norte e Sudoeste do Paraná (1940 e 50), do Sudoeste do Maranhão (final de 

1950), nas terras fluminenses (década de 1950) e a de São Paulo, no Ponta do Paranapanema e 

Santa Fé do Sul (década 1950 e 60).  

 Já em meados de 1950 a 1964 temos as lutas organizadas com caráter ideológico e de 

alcance nacional, neste período surgiram três grandes organizações que lutavam pela Reforma 

Agrária:  a União de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTAB), as Ligas 

Camponesas e o Movimento dos Agricultores Sem Terra (MASTER). A primeira foi criada em 

1954 pelo PCB - Partido Comunista Brasileiro, tinha como objetivo a coordenação das 

organizações camponesas e criação de condições de aliança política entre operários e 

trabalhadores rurais.  

As ligas Camponesas surgiram em 1945, também através do PCB, a segunda das 

organizações citadas, e teve um caráter de destacada importante na luta pelo direito a terra e a 

Reforma Agrária. Segundo Fernandes (2000, p.33) “As ligas foram uma forma de organização 

política de camponeses proprietários, parceiros, posseiros e meeiros que resistiram a 

expropriação, a expulsão das terras e o assalariamento”. O MASTER surgiu em 1950, 

considerados parte deste movimento, o assalariado rural, o parceiro, o peão e os pequenos 

proprietários. O movimento realizou algumas ocupações com o objetivo de entrar nas terras, 

em 1972, tiveram apoio do PTB - Partido Trabalhista Brasileiro, partido que contava com 

Leonel Brizola, mas com a perda das eleições do partido o Master passou a sofrer ataques e 

acabou sendo enfraquecido, durando o início do Golpe Militar de 1964. (MORISSAWA, 2001). 

Com a instalação do Golpe Militar de 1964, ocorreu um elevado retrocesso na luta 

camponesa, pois todos esses movimentos sociais de luta pela terra passaram a sofrer grande 

repressão. Fernandes (2000, p.41) afirma que: “Os movimentos camponeses foram aniquilados, 

os trabalhadores foram perseguidos, humilhados, assassinados, exilados”. Todo o país passou 

por um momento de retrocesso, com as políticas desenvolvimentistas, ocorreu um aumento 

absurdo na desigualdade social, houve um aumento da concentração da renda, da terra, 

resultando numa enorme miséria para a maioria da população e intensificando o êxodo rural no 

país. Fernandes ainda coloca que: 

 
No campo, o avanço do capitalismo fez aumentar a miséria, a acumulação e a 
concentração da riqueza. Esse processo transformou o meio rural com a mecanização e 
a industrialização, simultaneamente a modernização tecnológica de alguns setores da 
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agricultura. Também expropriou e expulsou da terra os trabalhadores rurais, causando 
o crescimento do trabalho assalariado e produzindo um novo personagem da luta pela 
terra e na luta pela reforma agrária: o boia-fria.  (FERNADES,2000 apud 
FERNANDES, 1996b; D’INCAO e MELLO, 1975). 

 

O governo ditatorial implementou o Estatuto da Terra, como uma forma de amenizar os 

conflitos fundiários e desmobilizar os camponeses. Apesar de aparecer como uma forma de 

modificar a estrutura fundiária, diminuindo o latifúndio, acabou promovendo uma 

modernização tecnológica que favoreceu as grandes propriedades, aumentando ainda mais a 

concentração das terras e da renda. Morissawa (2001), ainda coloca que: 

 
O Estatuto da Terra encarou-se, então, como um instrumento estratégico para controlar 
as lutas sociais e desarticular os conflitos por terra. As únicas e pouquíssimas 
desapropriações serviram apenas para diminuir os conflitos ou realizar projetos de 
colonização. (MORISSAWA, 2001, p.100) 

 
Devido esse quadro de repressão, os camponeses sofreram muito no processo de 

resistência. A violência contra eles aumentou cada vez mais, Fernandes (2000, p.44) afirma 

que: “No ano derradeiro do Governo Militar, 1985, os jagunços dos latifundiários e a polícia 

assassinavam um trabalhador rural a cada dois dias”. A igreja teve um papel destacado na luta 

camponesa com a criação das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), que tanto no campo, 

quanto na cidade eram espaços sociais que se organizavam na luta contra as injustiças e por 

seus direitos. A Igreja Católica, criou em 1975 a Comissão Pastoral da Terra (CPT), que teve 

grande importância na articulação com as comunidades camponesas e na insurgência de novos 

movimentos sociais no contexto da ditadura. O trabalho da CTP foi muito importante 

principalmente no surgimento do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra). 

(FERNANDES, 2000) 

Na década de 80, tem-se um novo cenário com o crescimento das lutas sociais e mudanças 

na política. É nesse contexto que surge um dos principais movimentos sócio territoriais - o 

MST.  Além de outros movimentos como o Movimento das Mulheres Camponesas - MMC, o 

Movimento dos Pequenos Agricultores - MPA e o Movimento dos Atingidos por Barragem - 

MAB.  

Em Sergipe, o movimento ganhou projeção, a partir da inserção da Diocese de Propriá, 

na pessoa do Bispo Dom José Brandão de Castro, e intensificação da luta no sertão sergipano, 

como bem destaca SANTOS (1999), ao analisar o movimento na região, com destaque para a 

Vila dos Padres, município de Nossa Senhora da Glória e Barra da Onça, em Poço Redondo. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 16 – Cartografando Práticas e Conflitos no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

8050 
 

3. Concentração de terras: Uma doença que se cura com remédio 

 

O município de Poço Redondo, localizado no sertão sergipano, historicamente se 

caracteriza por um clima semiárido, com elevadas temperaturas durante quase todo o ano e 

déficit hídrico, solos pobres e com incidência de secas periódicas, atrelada ao processo de 

ocupação, desfavorável ao pequeno produtor.  

A territorialização da pecuária, que em poucos anos no Brasil Colônia, alcançou o Vale 

do São Francisco, no sertão sergipano, com a inserção dos grandes proprietários, passou a 

dominar praticamente todas as terras e qualquer atividade econômica na região, em que se 

insere o município em análise, como um dos maiores concentradores de terras em Sergipe, que 

se perdurou por muitos anos, até a chegada do MST no município. Esta realidade foi 

transformada no decorrer dos últimos 30 (trinta) anos, e hoje encontra-se como um dos menores 

índices de concentração de terras no estado. 

Para demonstrar todo este processo de desconcentração de terras no município e  

destacar a importância para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes, foram realizadas 

pesquisas documentais, nos Censos Agropecuários, no SIDRA em sites especializados e outros, 

como resultantes em tabelas, gráficos e mapas, atrelados as visitas em campo, com entrevistas 

estruturadas e espontâneas, que consubstanciaram na análise da importância da luta pela terra, 

na desconcentração fundiária e melhoria da qualidade de vida municipal.  

Para demonstrar gradativamente a desconcentração fundiária, fora elaborado o gráfico 

com as Curvas de Lorenz, com base em DINIZ (1982), como se observa a seguir. Ao analisar 

as diferentes curvaturas nos desenhos percebe-se uma elevada diferença entre o ano de 1970, 

de maior concentração e o último de 2006, de menor concentração.  

Ainda com relação ao gráfico a seguir é nítida que esta mudança na concentração 

fundiária é fruto da luta pela terra no Sertão, através do MST que depois de muita resistência, 

com instalação de acampamento, consegue a implementação do Assentamento Barra da Onça, 

ainda nos idos dos anos 80, que inaugura a desconcentração de terras, mais no gráfico fica 

também visível que a mudança estrutural se processa com maior ênfase a partir do ano de 1997, 

com quase totalidade da instalação dos assentamentos, como se observa na tabela em apêndice, 

com as datas da instalação dos Assentamentos. 
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Além do Curva de Lorenz, como metodologia para se compreender a estrutura fundiária, 

utilizou-se de outros instrumentos de análise, como o cálculo do Índice de Gini, a partir da 

catalogação de todas as propriedades e seus respectivos tamanhos instaladas no município. 

Para corroborar com a cursa, também com base em DINIZ (1982), tem-se os calculados 

os Índices de Gini para os anos pesquisados. Os resultados também demonstram esta gradativa 
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diminuição, com elevada concentração em 1970, segundo o autor de alta concentração, acima 

de 0,80 e de leve concentração no ano de 2006, com índice de 0,60. 

  

Tabela 01: Índice de GINI para o município de Poço Redondo - Sergipe, 2019. 

 
Índice de Gini 1970 1985 95-96 2006 

Poço Redondo 0,84 0,77 0,75 0,60 

Fonte: Censos agropecuários de 1970, 85, 95-96 e 2006. 
Organização: Camila de Jesus Resende, Gislaine Santos Oliveira e José Hunaldo Lima. 

 

A elevada concentração, fruto do processo histórico aos poucos, através da intensa luta 

no campo, vai dando lugar a uma desconcentração, no entanto, ainda se observa uma soma 

considerável de pequenos proprietários com diminuta quantidade de terras, alguns com 

propriedades de tamanho inferior a 1 (um) hectare. 
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Com base no módulo fiscal para Poço Redondo (70 módulos), foram elaborados gráficos 

com o predomínio dos segmentos do tamanho das propriedades (pequena, média e grande). Da 

mesma forma que as análises anteriores, se observa uma gradativa diminuição no predomínio 

das grandes e grandes-médias propriedades, também se observa que pelo módulo fiscal, 

somente no ano de 1970 se encontrava uma propriedade considerada grande, que concentrava 

cerca de 15% das terras agrícolas do município, em contrapartida as pequenas propriedades 

(unidades camponesas de menor tamanho), concentrava mais de 90% do total das propriedades, 

sendo que estes tinham menos de 50% das terras. A partir de 1985 ocorre uma mudança na 

configuração municipal, fruto do processo de ocupação de terras e consequentemente da 

instalação dos assentamentos, a partir deste momento.  

Em 1985, se observa que não existem mais propriedades denominadas de grandes, 

mesmo assim a concentração ainda se insere como alta, com uma ínfima quantidade de 

proprietários contendo uma grande soma de terras e uma elevada quantidade de pequenos 

proprietários com soma menor, no entanto, se observa que estes já contém mais de 50% das 

terras. Com uma pequena refração na contagem de 1996-97, e que vem à tona a grande mudança 

na estrutura fundiária na contagem de 2006, os pequenos proprietários passam a ocupar cerca 

de 75% de toda a área agrícola de Poço Redondo.  

Os resultados na desconcentração são nítidos em todos gráficos e tabelas, que 

corroboram com a necessidade da luta pela terra e da implantação dos assentamentos, através 

da Reforma Agrária. Em pesquisa de campo, também ficou visível a melhoria no município, 

pós instalação destes, em conversas com assentados, se percebeu que ocorre um aumento e 

diversificação na produção agrícola municipal, com alguns assentamentos irrigados (Jacaré-

Curituba, por exemplo), com destacada produção de diferentes cultivares, como quiabo, milho 

e algumas frutas. No entanto, os assentamentos não irrigados e que se localizam mais distantes 

do rio São Francisco e da própria sede municipal carecem de mais atenção, com solos mais 

pobres e dificuldade de aceso a água, sobrevivem basicamente da pecuária, com plantio de 

palma forragem e uma considerável produção de leite, contribuindo para que Poço Redondo se 

destaque no estado, como um dos maiores produtores de leite. 

Na sede municipal, a presença de assentados também contribui para a efervescência do 

comércio e de serviços locais, com aumento nas ofertas da feira livre, aliados a aumento das 

lojas e mercadinhos na cidade. Em conversas com vendedores, gerentes e donos de lojas, os 
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mesmos apontam como positiva a presença dos assentados que contribuem com aumento nas 

vendas. 

Este aumento da renda local, não reflete somente em Poço Redondo, mais em boa parte 

de municípios que receberam assentamentos, como é o caso de Esplanada, no estado da Bahia. 

Em tese de doutorado, COSTA NETO (2016), comprova tal afirmativa, ao observar que após a 

constituição dos Assentamentos, São Francisco, Reunidas Palame, Patizinho, Boa Vista de 

Esplanada, entre outros, levou a um aumento considerável da dinâmica econômica municipal. 

Com relação ao item moradia, os assentados são praticamente unânimes em afirmar a 

importância de ter residências nos lotes. Como nos lotes dos assentados a presença de casas é 

uma garantia. Com isso, ocorre gradativamente diminuição do percentual de déficit habitacional 

rural no município, atrelados ao processo de erradicação de casas de taipa, como se observa no 

mapa a seguir. 
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No mapa é possível observar que o município de Poço Redondo, mesmo se localizando 

em uma região com consideráveis contingentes de déficit habitacional no campo, sobressai em 

relação aos demais, sendo um dos municípios de menores índices em toda região sertaneja de 

Sergipe. 

Ainda ao observar o mapa, além de Poço Redondo, os municípios que se destacam com 

menores índices se localizam no Agreste central (região de Itabaiana), região esta que conta 

com as menores concentrações de terras e com maior diversidade camponesa, por vez, os 

municípios de maiores déficit se encontram em regiões monocultoras, a exemplo do Vale do 

Cotinguiba, região de maior concentração de terras e sob domínio do agronegócio da cana, 

consequentemente com altos índices de déficit habitacional. 

Mesmo com algumas mudanças na paisagem municipal, com ampliação na 

fragmentação das propriedades, com novas perspectiva dos camponeses em ter sua própria 

terra, de produzir e criar sob seus moldes, e sobreviver com a família sem está sobre o julgo do 

grande proprietário, ainda necessita de algumas melhorias, para assim poder usufruir do 

trabalho, em sua própria unidade. 

Alguns aspectos devem nortear questionamentos, quanto a política de distribuição de 

terras no país, se realmente estas alcançam os anseios dos camponeses sem terras, que após a 

instalação dos assentamentos precisam de uma mínima estrutura para poder progredir no lote. 

No país ocorre um processo de privilégios para os grandes proprietários, que passam a imprimir 

suas ações no país, dominando econômica e politicamente o agrário nacional, dificultam 

qualquer ação que venha contribuir para o sucesso dos assentamentos. 

Ao mesmo tempo em que os trabalhadores lutam, persiste e resiste para poder ter a terra 

para produzir, existem forças provinda da elite nacional, principalmente a agrária, que lutam 

para o não sucesso dos assentamentos. E mesmo com alguns índices ainda estando em fase de 

transição para a melhoria de vida dos assentados, não se pode negar que através da luta, os 

assentados conseguem modificações importantes na configuração do espaço agrário nacional. 

No mapa a seguir, pode-se observar um dos itens de considerável importância para 

compreender a necessidade de políticas públicas voltadas para os pequenos produtores, como 

forma compensatória para diminuir as desigualdades socioeconômicas no território. 
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No mapa, fica nítida a diferença regional, quanto o tema se insere na incidência de 

pobreza, e também serve como prova cabal da importância da desconcentração de terras. Nos 

municípios com menores índices de concentração de terras, como os pertencentes ao Agreste 

de Itabaiana, contam com os menores índices de pobrezas do estado, no outro extremo, Vale do 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 16 – Cartografando Práticas e Conflitos no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

8057 
 

Cotinguiba e no Sul do estado, regiões dos maiores níveis de concentração de terras, também 

se encontram os maiores níveis de pobreza de Sergipe. 

Merece menção o sertão sergipano, que Poço Redondo é integrante, região que 

historicamente é marcada pela ação dos coronéis, com altos índices de concentração de terras, 

atreladas ao processo frequente de estiagem, numerosa população no campo, se caracteriza 

como dos mais altos índices de pobreza relativa. Ao analisar especificamente o município de 

Poço Redondo, se observa que o mesmo tem altos índices, no entanto, quando se compara 

somente com a região, este município, que já foi considerado o mais pobre do estado, se 

encontra em patamares inferiores a alguns dos seus circunvizinhos. 

 

4. Considerações Finais 

 

Este estudo demonstra o quanto é importante o uso de métodos estatísticos e elaboração 

de gráficos, para se compreender uma realidade municipal, estadual, nacional e mundial, além 

de facilitar a interpretação dos diferentes temas abordados na pesquisa, em especial destaque 

para a compreensão da concentração/desconcentração de terras no município de Poço Redondo.  

Aliado a um olhar histórico e geográfico no sentido de entender todo o processo que 

ocorreu no universo em análise, com a presença do MST em Poço Redondo, que é o fator de 

destaque em todo o processo de desconcentração de terra. Com análise dos materiais, pode-se 

observar o quão é importante a ação dos movimentos sociais territoriais e da comunidade, 

reivindicando o que deveria ser direito básico de sobrevivência, que é a Terra. 

A importância dos assentamentos é tão visível que a tabela a seguir, mostra tal assertiva. 

Na contagem para o ano de 1970, se observa que não existia sequer um assentando em Poço 

Redondo, o mesmo ocorre para a contagem do Censo Agropecuário para o ano de 1985, no 

entanto, na contagem de 1995-1996, se percebe uma força dos assentamentos, neste período em 

estudo, se observa que de cada cinco produtores  rurais, um é fruto do processo de Reforma 

Agrária e de cada dez  hectares de terras no município se encontra um hectare de área de 

assentamentos, caso que se amplia no último ano em análise, que se observa que de cada quatro 

produtores rurais, um é fruto de Reforma Agrária, e que aumenta consideravelmente quando a 

questão se reside na área, de cada três hectares de terra no município um pertence a um produtor 

assentado. 
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Tabela 02: percentual de Assentados em Poço Redondo - Sergipe, 2019. 

Anos da 
Pesquisa 

Assentados Não Assentados 
Nº % nº Área % da 

Área 
Nº % nº Área % da 

Área 
1970 0 0 0 0 2.295 100 72.536 100 
1985 0 0 0 0 2.117 100 73.454 100 
1995-1996 327 20,6 9.021,69 11,5 1.584 79,4 78.481 88,5 
2006 1.713 25,1 37.607,36 31,8 5.149 74,9 62.201 68,2 

Fonte: Censos agropecuários de 1970, 85, 95-96 e 2006. 
Organização: Camila de Jesus Resende, Gislaine Santos Oliveira e José Hunaldo Lima. 

 
Poço Redondo, também se destaca no cenário estadual por ter sido o primeiro município 

de Sergipe a ter um representante do MST nos quadros do legislativo e executivo municipal, 

com um mandato em cada cargo municipal, Roberto Araújo, de codinome de Roberto do Sem 

Terra, assentado da Barra da Onça, que se lançou na política de Poço Redondo. 

Como em boa parte dos municípios brasileiros, que foram palco de intensas lutas no 

campo, em Poço Redondo não foi diferente, e esta contínua luta, trouxe e traz bons frutos para 

a mudança da estrutura fundiária do país, com aumento da diversificação na produção do agro, 

diminuição do déficit habitacional, alinhado a considerável diminuição da pobreza no campo e 

na cidade, impactando diretamente na economia local, no entanto, se observa que Sergipe, como 

boa parte do Brasil, se insere com alta concentração de terra, com intensificação com as 

fronteiras agrícolas e o crescente aumento do agronegócio, no país, como um todo. 
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Apêndice 01 
 
 
Tabela 01: Assentamentos de Reforma Agrária em poço Redondo, 2019 

Nome do Assentamento Famílias 
Assentadas 

Área Data de 
Criação 

Barra da Onça 211 6.291,94 01/10/1986 
Pedras Grandes 27 636,88 30/09/1988 
Flor da Serra 39 917,87 18/031996 
Curralinho 50 1.175,00 27/19/1996 
Pioneira 18 513,24 31/12/1997 
Jacaré Curituba 609 9.194,68 29/12/1997 
Jacaré - Curituba II 36 1.216,45 29/12/1997 
Queimada Grande 146 4.087,26 12/08/1998 
Novo Mulungu 10 249,37 11/12/1998 
São José do Nazaré 21 743,20 04/09/1999 
Lagoa da Areia 153 3.984,82 29/12/1999 
Cajueiro 109 2.825,23 29/12/1999 
Caldeirão 19 507,53 09/04/2002 
Maria Bonita I 39 1.092,47 04/11/2002 
Novo Paraíso 38 1.074,31 25/11/2002 
Maria Feitosa 44 1.271,85 25/11/2002 
Nelson Mandela 16 296,91 10/05/2005 
Djalma Cesário 9 229,83 11/05/2005 
Carlito Maia 6 146,97 11/05/2005 
Madre Tereza de Calcutá 8 198,01 11/05/2005 
Che Guevara 32 649,15 15/02/2006 
Dom José Brandão de Castro 40 909,18 20/12/2006 
Colónia A. Ronivaldo Farias 47 1.190,93 30/12/2008 
Colónia A. Manrique 3 76,69 26/08/2009 
Colónia A. Florestan Fernandes 20 480,43 26/08/2009 
Colónia A. Ana Patrícia II 25 597,43 26/08/2009 
Colónia A. Hebert de Souza 248 5.691,84 20/11/2009 
Colónia A. José Acácio 13 336,58 03/12/2009 
Colónia A. Salete Strozake 4 74,89 18/11/2010 
TOTAL 2.040 46.629,05  

Fonte:INCRA, 31,122017 
Organização: Camila de Jesus Resende, Gislaine Santos Oliveira e José Hunaldo Lima. 
 
 
 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 16 – Cartografando Práticas e Conflitos no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

8061 
 

 
POSSIBILIDADES GEOTECNOLÓGICAS PARA PRODUÇÃO DE ETNOMAPAS 

EM COMUNIDADES TRADICIONAIS:  
O estudo dos tipos de solos na cosmovisão dos pescadores da Colônia Z-29 em 

Jaramataia-Alagoas, com auxílio de geoprocessamento  
 

Jackson Belo Pereira1 
Matteus Freitas de Oliveira2 

Danusa da Purificação Rodrigues3 
 
Resumo 

Os territórios pesqueiros são compostos por complexas paisagens que são percebidas pela articulação dos sentidos. 
A forma como os pescadores percebem seu território e leem suas paisagens parte de sentidos próprios construídos 
na relação desse grupo com a natureza e entre si. No bojo dessas representações, mesmo sendo pescadores, muitos 
deles desenvolvem atividades em terra, reiterando a dialética terra e água. No cotidiano ligado à terra, os 
pescadores releem a paisagem criando novos significados e significantes e articulando chaves de identificação por 
meio de saberes que são transmitidos oralmente de geração para geração. Esses saberes dizem muito sobre o ser e 
o fazer pescador, bem como sobre seu território. Diante do exposto, este trabalho objetivou compreender quais 
chaves são acionadas pelos pescadores para classificar, a partir de seus saberes, os solos que utilizam no território. 
Para tanto, foram aplicadas metodologias participativas, como caminhadas transversais, entrevistas 
semiestruturadas, rodas de conversa e místicas, sendo possível acessar esses saberes e espacializar, com o uso de 
técnicas de geoprocessamento, os etnosolos, gerando uma carta de semidetalhe dessas ocorrências.  

Palavras-chave: Cartografia social. Paisagem. Classificação de solos.  

 
 
Introdução  
 

Entre as paisagens cálidas do Alto Sertão de Alagoas e a zona de transição chamada de 

Agreste, encontramos solos pouco profundos em sintonia com a pedogênese que ocorre em 

áreas semiáridas, marcadas pelas irregularidades dos ciclos das chuvas, por tipologias de rochas 

predominantemente cristalinas e, portanto, com forte tendência ácida, além do registro de altas 

taxas de incidência solar, o que retarda o intemperismo das rochas e a formação de horizontes 

e camadas no solo (ZAAL, 2012).  

 
1 Discente do 3º ano do Médio Integrado ao Técnico do curso de Agroindústria e bolsista PIBIC/IFAL 2018-2019 
do projeto “Classificação etnopedológica em comunidade tradicional de Alagoas: O caso da Colônia Z-29 do 
Povoado São Pedro em Jaramataia-Alagoas, com base em saberes locais e geoprocessamento”, Instituto Federal 
de Alagoas-IFAL/ Campus Batalha, e-mail: jackson.belo2001@gmail.com.  
2 Mestre em Geografia POSGEO/Universidade Federal da Bahia-UFBA e docente EBTT do Instituto Federal de 
Alagoas-IFAL/ Campus Batalha, e-mail: matteus.oliveira@ifal.edu.br. 
3 Doutoranda em Educação pela Universidade Federal Fluminense-UFF, analista universitária - Geógrafa na 
Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS e professora na Secretaria Estadual de Educação da Bahia-SEC-
BA, e-mail: danusadpr@gmail.com.  
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Dentre os vários componentes e processos que marcam a paisagem dessa área de 

transição, destacamos o solo, que é formado pela decomposição de rochas, gerando, assim, 

pequenos fragmentos que, a depender da rocha de origem, irão apresentar diferentes 

características que lhes conferem sua tipologia, como mostram Coelho et al. (2013). O solo é 

uma unidade fundamental para a manifestação da vida, seja de animais ou vegetais, além de 

expressar os conflitos socioambientais decorrentes das ações humanas, sobretudo o não acesso 

à terra e as expropriações de comunidades tradicionais, sem contar os grandes impactos 

ambientais, em escala macro, como pudemos experimentar, entre o ano de 2018 a 2019, com o 

caso da Samarco, em Minas Gerais, as queimadas nos Estados de Amazonas, Acre, Amapá, 

Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e, mais recentemente, o 

emblemático derramamento de óleo que atingiu as praias do Nordeste, colocando os ambientes 

em terra e as águas e suas populações em estado de alerta.  

De maneira especial, analisamos as relações entre sociedade e terra, seus vínculos 

afetivos, além das relações de produção e articulação de saberes empíricos acerca da 

classificação dos tipos de solos, o que varia entre saberes científicos e saberes tradicionais, 

como discutem Araújo et al. (2013). O contato de proximidade estabelecido nas relações mais 

cotidianas dos homens e das mulheres com seus lugares de reprodução de vida lhes permite 

gerar novos sentidos sobre a paisagem, sobretudo no tocante ao solo, e essa dimensão não está 

na forma-objeto, como detalha Santos (2008) ao se reportar à paisagem como materialidade do 

espaço; mas essa noção supera a leitura aparente da forma em busca de uma fenomenologia da 

paisagem, sendo “necessário revelar, por trás dos sistemas de objetos, os sistemas de valores 

que embasam as ações dos diferentes agentes e grupos que produzem espaço” (SERPA, 2010, 

p. 136).  

No município de Jaramataia-AL, localiza-se a comunidade de pescadores artesanais da 

Colônia Z-29, às margens do maior lago continental artificialmente produzido pela atuação do 

Estado enquanto agente modelador do espaço, como apontaram Oliveira et al. (2017). Nosso 

recorte de área de estudo bordeja o açude de Jaramataia, correspondendo aos povoados de 

Cágados, Campo Alegre, Assentamento Fé em Deus, e ainda o povoado São Pedro, que 

internamente é dividido em 3 unidades habitacionais, I, II, e III, e é a sede do município de 

Jaramataia, segundo Pereira et al. (2018).  
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Figura 1: Localização do recorte da área de estudo às margens do açude de Jaramataia.  

Fonte: ZAAL (2008), IBGE (2017) e IMA-AL (2018). 
Elaboração: Pereira (2018).  

 

Como nos apontaram Oliveira et al. (2017), as relações entre terra e água que se 

estabeleceram nas lênticas águas do açude de Jaramataia articularam novas percepções sobre a 

natureza. Para Kuhn (2009), os pescadores possuem uma cosmovisão sobre a natureza, não a 

entendendo por seu valor de troca, mas articulando sentidos em torno do seu valor de uso, 

estabelecendo, assim, relações não capitalistas, isto é, despertando novos sentidos e lógicas para 

a compreensão da paisagem. Essas novas lógicas estão diretamente ligadas aos sentidos de ser 

pescador, visto que seus  

[...] conhecimentos têm um valor substancial para clarificar as formas como os 
produtores tradicionais percebem, concebem e conceituam os recursos, paisagens ou 
ecossistemas dos quais dependem para subsistir. [...] esse conhecimento sobre a 
natureza se converte em um componente decisivo para o esboço e implantação de 
estratégias de sobrevivência (TOLEDO, 2010, p. 05).  

 

A forma como os pescadores produzem e acessam saberes corresponde aos mesmos 

mecanismos que criam suas estratégias de sobrevivência, como pode ser verificado nas 

atividades realizadas em terra, com a diferenciação de usos e coberturas vegetacionais, bem 
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como nas diferentes formas de uso das águas, o que, no caso de Jaramataia, foi estudado por 

Soares et al. (2018).  

Dessa forma, está na compreensão da paisagem a chave para acessar as simbologias no 

território pesqueiro, com ênfase na classificação empírica, por meio de critérios físicos visuais, 

que pescadores e agricultores articulam saberes ancestralmente socializados e os utilizam para 

diferenciar solos em seu território. Santos (2008) mostra que esse conceito é chave na 

Geografia, afirmando que a paisagem é formada por um arranjo de objetos geográficos, sejam 

eles naturais e/ou sociais, mas que compõem a forma, o aspecto visível do espaço. A paisagem 

é, pois,  

Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança. Esta pode ser definida como 
o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas de volumes, 
mas também de cores, movimentos, odores, sons, etc. [...] A paisagem é um conjunto 
de formas heterogêneas, de idades diferentes, pedaços de tempos históricos 
representativos das diversas maneiras de produzir as coisas, de construir o espaço 
(SANTOS, 2008, p. 40).  

 

A partir de Santos (2008), compreendemos como os saberes tradicionais estabelecem 

padrões na compreensão da representação das paisagens inseridas na dialética terra e água. 

Usando critérios decorrentes das forma-objetos espaciais que compõem as paisagens, como 

solo, vegetação, formas de relevo e corpos d’água, os pescadores recriam os significantes e 

significados das paisagens dentro de sua territorialidade. No que tange aos solos, estes são 

diferenciados por cores, localização, profundidade, presença de vegetais indicadores e outras 

chaves que serão melhor exploradas mais à frente. Porém, é bom deixar claro que essas 

percepções na paisagem e no solo pesqueiro são sentidos particulares e ocorrem em locais em 

que a identidade e o território cruzam noções entre o vivido, o sentido e o concebido, por isso 

uma crítica fenomenológica da paisagem deve revelar o invisível espacial presente no 
“visível” de cada paisagem, de cada aparição, enquanto “essência”, construindo uma 
tipologia baseada em sistemas materiais e sistemas de valores (SERPA, 2010, p. 134).  

 

A interpretação dos componentes e da íntegra da paisagem articula os saberes que são 

criados, “alinhavados e bordados”4 de geração a geração. Essa cosmovisão não é apenas uma 

manifestação do saber, mas do ser-fazer e ser pescador (DIEGUES, 1983). A compreensão dos 

tipos, formas de uso e manejo do solo reflete muito as identidades territoriais dos pescadores, 

 
4 Esses termos fazem referência à prática cotidiana de produzir os apetrechos da pesca. No mesmo momento em 
que se ensinam as artes da pesca, seus membros aprendem por meio da oralidade. Nesse sentido, tudo no território 
pesqueiro é saber e fazer.  
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pois “as sociedades organizam seus ambientes em função da percepção que elas têm deles e, 

reciprocamente, parece que elas os percebem em função da organização que dão a eles” 

(BERQUE, 1999 apud CLAVAL, 2004, p. 50).  

A paisagem no território pesqueiro é marcada por formas heterogêneas. Numa leitura 

rápida, formas da natureza estão articuladas com formas produzidas pela sociedade. O próprio 

açude é uma forma-objeto que aparenta ser natural, mas foi produzido pelo Departamento 

Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS (OLIVEIRA et al., 2017). Sendo assim, considera-

se que as paisagens podem “mentir” (CLAVAL, 2004). Para o pescador, não se trata apenas de 

uma lâmina d’água, os sentidos que ele atribui ao açude superam a funcionalidade da forma, 

visto que, para ele, “o Açude é nossa vida” (Pescador 06, Roda de Conversa, 20/08/2018).  

Além de formas heterogêneas, o território pesqueiro está formado por arranjos espaciais 

com idades diferentes, pedaços de tempo que se remetem a histórias que se desdobraram ali e 

ganharam formas geográficas. Em seu relatório de pesquisa, Netto (2018) detalha como foi 

produzido o território da Colônia Z-29, mostrando de que maneira equipamentos e arranjos 

foram produzidos pelo Estado e pelos pescadores. Essas produções mostram a articulação dos 

sistemas de objetos e ações que tanto discute Santos (2008).  

Podemos então afirmar que o território é um simulacro de paisagens, heterogêneas, de 

idades diferentes, mas articuladas numa totalidade. Para nós,  

O processo de produção do território é constituído pelo movimento histórico e por 
simultaneidades. Há um movimento constante que se materializa na vida cotidiana e 
no território, centrado na intersecção entre os tempos histórico e coexistente 
(multiescalar). No território há uma conjugação entre aspectos da economia, da 
política, da cultura e da natureza exterior ao homem (E-P-C-N) (SAQUET, 2007, p. 
56). 

 

Mesmo sendo um território onde se estabelece uma cadeia produtiva que articula agentes 

internos e externos, esse é o mesmo espaço para produção de saberes, de identidades e do 

cotidiano medida por relações não capitalistas com a natureza. A perspectiva territorial E – P – 

C – N, de Saquet (2007), aponta a complexidade da leitura do território e, para nós, do território-

paisagem, que surge enquanto representação da paisagem representada pelos pescadores.  

Segundo Dourado (2015, p. 26), “uma das características principais do conceito de 

território é a sua historicidade, que implica em movimento e mudanças nas relações 

estabelecidas, pois o território é produto das relações do homem sobre determinado espaço”. 
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Essa característica está ligada à atuação dos agentes, bem como a suas contradições e seus 

conflitos verificados nas relações de apropriação e poder.  

Envolta entre as dinâmicas territoriais, essa paisagem é construída e reconstruída pelo 

pescador, pois é o principal artífice e artesão desse território, como discute Ramalho (2011). 

Por reterem em suas práticas sociais a “mística” que mantém a territorialidade, os pescadores 

se tornam um dos modeladores da paisagem mais importantes e, por isso, imprimem suas 

percepções em busca da compreensão dos elementos que a constituem, como, por exemplo, as 

chaves de identificação para classificação dos solos. Entendemos por chave de identificação a 

representação do solo e seus significados atribuídos pelos pescadores, ou seja, uma forma de 

interpretar a paisagem partindo do solo e articulando outros sentidos.  

As identidades territoriais vão além das praxi, desdobram-se e se ligam às cosmologias 

adquiridas a partir da experimentação do pescador. Essas cosmologias e empirias estão 

relacionadas a crenças territoriais e simbologias, as quais moldam o território e se tornam 

significativas e definitivas para o pertencimento do sujeito ao território. Os conhecimentos 

tradicionais são produzidos mediante o diálogo entre os indivíduos, avós e pais, uma vez que 

esse conhecimento ágrafo é transmitido hereditariamente através das oralidades (TOLEDO, 

2010).  

 

Da interpretação da paisagem à classificação dos solos no território pesqueiro 

Outros pesquisadores articulam a interpretação da paisagem operacionalizando um 

campo de estudos chamado de etnopedologia. As pesquisas de Toledo (2010) e Alves (2005) 

apontam significante relevância para compreender as representações da paisagem e, em 

especial, dos solos. Para Toledo (2010), existe um complexo acionado pelas comunidades 

tradicionais, que articulam significantes e significados, diferentemente da lógica científica. 

Assim,  

O surgimento e desenvolvimento da etnoecologia, com seu enfoque holístico e 
multidisciplinar, permitiram o estudo do complexo integrado pelo sistema de crenças 
(kosmos), o conjunto de conhecimentos (corpus) e de práticas produtivas (praxis), o 
que torna possível compreender cabalmente as relações que se estabelecem entre a 
interpretação e leitura e o uso ou manejo da natureza e seus processos (TOLEDO, 
2010, p. 11).  

 

A percepção da paisagem dos pescadores está baseada na experimentação dentro de suas 

práticas territoriais (práxis), enquanto o processo de classificação dos solos, por ser baseado na 
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empiria cosmológica (corpus), está fundamentado em características atribuídas pelos sistemas 

de crenças (Kosmos), articulando a chave de identificação dos solos como uma forma de leitura 

da paisagem.  

Por meio do completo K-C-P estudado por Toledo (2010), pudemos compreender que os 

pescadores realizam a classificação dos solos de seu território levando em consideração 

características físicas visuais e experiências com o manejo. Critérios como altitude, 

profundidade, porosidade, cor, textura, presença de plantas indicadoras e formas de usos são 

recorrentes e foram observados nas pesquisas de Pereira et al. (2018), Alves (2005), Alves e 

Marques (2005), Araújo (2013) e Matos (2014).  

O solo, por ser um componente pertencente à paisagem, é percebido sensorialmente 

através dos sentidos dos pescadores. Esses sentidos são socialmente compartilhados, 

confirmando a presença de um sistema de crenças (Kosmos) observado por Toledo (2010). 

Reportando-nos a Santos (2008, p. 40), podemos dizer que os solos, na cosmovisão dos 

pescadores, possuem “cores, movimentos, odores” diferentes. Articulando o campo sensorial 

da visão aos outros sentidos, os pescadores diferenciam os solos levando em consideração 

aspectos como cor, umidade, quantidade de matéria orgânica, além do tato e dos tipos 

granulométricos, entre outros.  

Em virtude da participação observante em campo, verificamos que outros componentes 

das paisagens são articulados, indicando uma leitura de totalidade da paisagem. Os pescadores 

associam a qualidade dos solos articulando sentidos em torno da altitude e associando a 

dinâmica de erosão à profundidade dos solos, bem como identificando a presença de plantas 

indicadoras, como a Jurema5, que representa a ocorrência de solos pouco profundos, ácidos e 

com pouca matéria orgânica, e o Marmeleiro do mato6, que indica os solos mais desenvolvidos 

e mais básicos.  

O acesso a esses saberes se deu em função dos laços de confiança e solidariedade; os 

dados foram coletados por meio da geoetnografia descrita por Rocha (2017), que mediou as 

 
5 Mimosa hostilis Benth. ou Mimosa tenuiflora (Jurema-preta ou Calumbi) é uma árvore arbustiva pertencente à 
família Fabaceae, da ordem das Fabales típica da caatinga. Disponível em: 
<http://maisplantas.blogspot.com/2016/10/croton-sonderianus-mull-arg-o-ilustre.html>. Acesso em: 26 out. 2019. 
6 O Croton sonderianus Müll. Arg é uma espécie pertencente à família botânica Euphorbiaceae comum nas áreas 
de Caatinga no Brasil. Apresenta-se arbustiva, chegando a 4 metros de altura, e possui pequenas flores brancas e 
com aroma característico. Disponível em: <http://maisplantas.blogspot.com/2016/10/croton-sonderianus-mull-
arg-o-ilustre.html>. Acesso em: 26 out. 2019.  
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caminhadas transversais nas coletas de campo, rodas de conversas, entrevistas semiestruturadas 

e aplicações de místicas de validação. Essa abordagem qualitativa teve por objetivo “[...] 

entender o fenômeno a partir da cosmovisão ‘deles’, de como ‘eles dizem’ dentro de seu 

contexto espacial, isto é, como os pescadores criam chaves para diferenciar as ocorrências de 

tipos de solos. Dentre as várias observações, destacamos a síntese do Entrevistado 02 quando 

se esforça para comparar dois exemplos de solo, afirmando que “[...] O centro dela é muito, e 

essas outra não, ela não tem centro, você cava dois dedo e já dá na peda [...]” (Entrevista 

Semiestruturada, 20/09/2018).  

A escolha dos informantes de campo foi baseada nos trabalhos anteriores realizados na 

comunidade por Oliveira et al. (2017) e Soares et al. (2018), ambos em aplicação de 

questionário diagnóstico diferenciaram os pescadores/agricultores dos que apenas pescam, 

como podemos evidenciar no depoimento a seguir:  

[...] É, antes eu num era pescador, antes disso eu trabalhava só na agricultura mesmo, 
depois foi que eu passei a pescar [...]. Foi, só uns dez anos de profissão de pescador, 
eu sei que eu trabalhava na agricultura e pescava, eu trabalhava pra mim e eu ia a 
hora que eu quisesse. Num era no meu terreno era dos outro mais [...] (Pescador 02, 
Entrevista Semiestruturada, 20/09/2018).  

 

Essa seleção permitiu a realização de entrevistas semiestruturadas e rodas de conversa, 

sendo que a escolha dos participantes obedeceu aos critérios apontados por Ataide (2011), 

associando pescadores mais experientes aos mais novos, observando como funcionam o repasse 

de saberes, a aprendizagem de fazeres e o universo que une os mais novos e os mais velhos em 

um sistema simbólico de crenças.  

A operacionalização do uso das chaves para classificação dos solos não foi apenas de 

narrativas a que tivemos acesso na coleta qualitativa. Nas caminhadas transversais, 

experimentamos a aplicabilidade desses sentidos na leitura e interpretação da paisagem sob a 

ótica do pescador. Para tanto, foram identificados 7 tipos de solos no território pesqueiro, e cada 

um deles levou em consideração um aspecto das chaves que discutiremos a seguir.  

A primeira classificação acionou a chave relacionada ao relevo, mais precisamente a 

variação altimétrica. Os pescadores acreditam que “Terras Altas” e “Terras Baixas” são os dois 

grandes grupos de ocorrência de solo na área. As “Terras Altas”, como o nome já diz, se 

localizam no terço superior do território, onde os processos de erosão são mais intensos que o 

de deposição. Em virtude de concentrar mais alterações da rocha e pedogênese, apresentam-se 

pouco profundas e férteis, apesar de os pescadores relatarem uma significativa quantidade de 
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matéria orgânica, observada na cor escura desse solo. Notamos o manejo de algumas culturas 

de subsistência, como milho, feijão e mandioca. Em face desses usos, os pescadores atribuem 

o critério de fertilidade a alguns pontos das “Terras Altas”:  

[...] A terra do alto é uma terra mais escura. [...] São seco [...] quando ele pega um 
canto alto ele fica do tamanho [...] Ó o milho que fica (Pescador 01, Entrevista 
Semiestruturada, 20/09/2018).  

 

Por se situarem no terço inferior do território, as “Terras Baixas” são classificadas como 

férteis, local de posição do material erodido pelo intemperismo e do transporte dos nutrientes 

que descem com a correnteza da água até as partes baixas do terreno. Possuem cores variadas 

e são utilizadas para várias culturas tradicionais regionais:  

Ou ne uma ou ne outra, se o tempo for muito chuvoso você vai tirar no alto, na baixa 
você num vai tirar [...] se o tempo for [...] a chuva for pouca no baixio ele vai dar. 
Porque é onde corre mais a água [...] Aí a previsão do alto é de sofrer, perder [...] 
(Pescador 01, Entrevista Semiestruturada, 20/09/2018). 

 

A “Terra Barro de Loiça” é o tipo de solo considerado mais fértil do território pesqueiro; 

em virtude de sua cor ser significativamente escura, detém relevante quantidade de matéria 

orgânica e nutrientes. Além disso, esse tipo de solo apresenta-se mais profundo em relação às 

outras tipologias analisadas e maior concentração de argila, o que permite a utilização dele para 

o uso da construção de telhas e casas de barro. 

Tem o barro de teia [telha] [...] A gente chama de Barro de loiça. Tem aqui no terreno 
de tua tia7, ele tem [...] Ele tem. Que eles faz teia, faz tijolo. (Pescador 01, Entrevista 
Semiestruturada, 20/09/2018).  

 

A “Terra de Jurema” foi a única tipologia classificada em que a principal chave de 

identificação foi a ocorrência de uma espécie vegetal, o que chamamos de plantas indicadoras. 

A Jurema (Mimosa hostilis), como popularmente é conhecida, segundo Azevêdo et al. (2012, 

p. 152), possui porte arbustivo e tronco lenhoso, sendo típica da região da caatinga; a espécie 

“é colonizadora de áreas em estado de degradação e de grande potencial como regeneradora de 

solos erodidos, indicadora de sucessão secundária progressiva ou de recuperação”. Em seu 

estudo, Azevêdo et al. (2012) especificam que existem vários tipos de Mimosa, dando ênfase à 

Jurema preta (Mimosa tenuiflora). Segundo os autores, o desenvolvimento das plantas, em 

virtude da densidade do solo, fica prejudicado, culminando na resistência mecânica à 

 
7 O reconhecimento de um dos pesquisadores demonstra a empatia e a relação de proximidade no bojo da pesquisa.  
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penetração de raízes, na lenta movimentação de água e nutrientes e na “difusão de oxigênio e 

outros gases, levando ao acúmulo de CO2 e de fitotoxinas” (AZEVÊDO et al., 2012, p. 152). 

Para além disso, os autores pontuam que as raízes da estrutura lenhosa se desenvolvem por 

sistema radicular superficial e horizontal, sendo mal formadas ou tortas. 

É, porque a terra de jurema ela não tem centro, se chover muito, ela breja logo, e se 
fizer qualquer solzinho, ela encasca [...] É a Jurema... agora terra onde tem 
marmeleiro, perero, terra de caatinga, ela é boa. Agora onde pega jurema, espinheiro 
branco, ela é fraca [...] Ela num é uma terra apropriada porque ela num dá lavoura, 
a lavoura dela é muito fraquinha. É, nem dá futuro, a terra se por exemplo que nem 
essa terra aqui do... Beira do açude aqui, se num adubar ela, plantar o milho, ele num 
sai, ele fica desse tamainho [...] A cana de milho fica dessa grossurinha, num bota 
nem a buneca, feijão não dá, então essa terra de jurema, do açude, essa terra aí ao 
redor do açude [...]. Aqui nessa redor todinha é fraca, mas é melhor ali onde é do 
prefeito, aquela parte lá é [...] (Pescador 02, Entrevista Semiestruturada, 20/09/2018).  

 

Diferentemente do seu entorno, os pescadores, em análise de detalhe, verificaram um 

subtipo de solo que bordeja todo o espelho d’água. A “Terra Salina” tem cor clara e, como seu 

nome sugere, uma alta quantidade de cloreto de sódio em sua composição, proveniente da 

dinâmica de cheia e depósito de sal que vem da água do açude, o que confere a ela pouca 

fertilidade, pois algumas plantas não resistem à alta concentração de sal. Somente o coqueiro e 

o algodão foram apontados como alguns dos resistentes a essa salinidade. Vale salientar que 

esse tipo de solo decorre das “Terras Baixas” e se diferencia em face da dinâmica do volume 

de água.  

[...] Se plantar coqueiro, dá! [...], se plantar [...] vários tipo de coisa, se plantar, ele 
dá mamão, dá tudo ali, o que se plantar ele dá no beiço d’água [...] Dá. Quanta de 
fruta dá, agora verdura é difícil, mó da salina da água (Pescador 01, Entrevista 
Semiestruturada, 20/09/2018). 

 

Outro tipo de solo classificado foi a “Terra Ariuça”, que se caracteriza por um solo 

arenoso, com tonalidade clara, quase esbranquiçada, pois sua estrutura é basicamente composta 

por areia, friável, com poucos nutrientes e pouca matéria orgânica, além de ser encontrado em 

riachos e rio, como mostra o pescador. Verificamos que uma das culturas agrícolas mais 

presentes nesse tipo de solo é a palma forrageira.  

[...] Não, ela num tem pedra [...] Ela num tem pedra [...]. Só que ela é assim, no 
período de muita chuva você num lucra nada, ela pega invernada, né? Aí no alto você 
tira, se você pegar um tempo meio escasso [...] Que num seja de chuva [...] Aí você 
vai tirar no baixio e num vai tirar no alto, tem essas duas diferença, se for tempo 
fraco pra chuva [...] no baixio você pode tirar, se o tempo for muito chuvoso [...] 
Você vai tirar no alto e num tira na baixa (Pescador 01, Entrevista Semiestruturada, 
20/09/2018).  
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A última ocorrência é a “Terra de Piçarra”, sua pedogênese aponta que os processos 

intempéricos da rocha matriz não foram completos. A presença de calhaus e matacões e a 

generosa quantidade de rochas silicosas caracterizam esse solo. Apesar da variedade de 

tamanhos granulométricos (desde a área até os matacões), esse solo pode também possuir uma 

relevante concentração de matéria orgânica, dependendo da localidade onde é encontrada, que 

mantém os macronutrientes que estão próximos da superfície do solo devido à baixa 

intemperização do solo. Nas partes mais enriquecidas de matéria orgânica, verificamos o cultivo 

de palma, milho e feijão.  

[...] É uma terra fina, solta, né, não é uma terra ligada, né. Tipo a piçarra, a piçarra 
é solta. E barro vermelho é ligado e essa não. Aqui nessa região aqui nossa. Aqui por 
cima, subindo aqui por trás. Essas terras são todas assim [...] (Pescador 03, 
Entrevista Semiestruturada, 20/09/2018).  

 

A partir dessas chaves, foi possível interagir com os padrões espaciais que os solos 

apresentam nas imagens de satélite, facilitando a geração de áreas homogêneas de ocorrência 

de mesmos solos, possibilitando a geração da etnocarta por meio das técnicas de Sensoriamento 

Remoto e Sistemas de Informações Geográficas.  

 

Geoprocessamento de informações qualitativas: um passo para o mapeamento 

participativo  

Para integrar os dados qualitativos e analisá-los de maneira mais acurada e rápida, 

associamos as análises ao arcabouço ferramental das geotecnologias. Mesmo com caráter 

fenomenológico, dados oriundos da percepção e cognição espacial são geoespaciais e passíveis 

de localização, conforme Ataide (2011) e Silva (2011). Dessa forma, associando 

geoprocessamento, metodologias participativas e geoetnografia, esta pesquisa conseguiu 

vetorizar a ocorrência dos etnosolos descritos por meio da práxis, do corpus e do Kosmos dos 

ribeirinhos.  

As pesquisas em etnociências têm crescido, e um dos ramos é a etnopedologia, que, 

segundo Alves (2005, p. 524), corresponde a um “conjunto de estudos interdisciplinares 

dedicados ao entendimento das interfaces existentes entre os solos, a espécie humana e os outros 

componentes dos ecossistemas”. Os etnosolos derivam desses estudos por se embasarem nos 

saberes populares empíricos e se diferenciam da categoria solo, já que este tem um cunho mais 

científico.  
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Compreendemos as geotecnologias como um “conjunto de tecnologias para coleta, 

armazenamento, edição, processamento, análise e disponibilização de dados e informações com 

referência espacial geográfica” (ZAIDAN, 2017, p. 198). Dentro desse conjunto tecnológico, 

integramos dados raster modelados por meio de Sensoriamento Remoto, e vetoriais 

manipulados em ambiente de Sistema de Informação Geográfica – SIG. Os pontos de controle 

de campo foram adquiridos com o uso do Global Positioning System – GPS – para validar e 

associar os saberes tradicionais com os produtos cartográficos de mapeamento do Estado, como 

a EMBRAPA (2018) e o ZAAL (2008).  

Para validar os tipos de solo chamados de “Terras Altas” e “Terras Baixas”, decorrentes 

do critério de altitude, utilizamos a modelagem digital de elevação – MDE (ver figura 2). As 

áreas mais altas e mais baixas foram separadas por meio dos dados do Shuttle Radar 

Topography Mission – SRTM-NASA8 (2005), em formato raster Geotiff, gerando duas classes 

para o mapa etnopedológico. Após essa manipulação, foi possível distinguir as duas classes 

mais abrangentes, que foram vetorizadas, em formato de polígono, em ambiente SIG, usando o 

software Arc Map9, e convertidas para o formato shapefiles (ver figura 2).  

 
Figura 2: Modelo Digital de Elevação do Território Pesqueiro na delimitação de terras altas e baixas. 

Fonte: Google Earth Pro (2017); STRM-NASA (2005).  

 
8 A sigla NASA corresponde a National Aeronautics and Space Administration, centro de pesquisas aeroespaciais 
do governo dos Estado Unidos da América.  
9 O ArcMap é um software pertencente ao conjunto de programas de processamento geoespacial ArcGIS da Esri. 
É utilizado em operações de geoprocessamento de dados geográficos.  
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Elaboração: Pereira, J. B.; Silva, J. W. L. da; Santana, J. R.; Farias, C. J. S. de (2018). 
 

Em face das caminhadas transversais, foi necessário fatiar o polígono das “Terras Baixas” 

em outros tipos de solo. Para separação associamos as coletas de campo in situ e a 

fotointerpretação das imagens de satélite. A “Terra Salina” foi vetorizada em ambiente SIG, 

com base na fotointerpretação de imagem na plataforma Google Earth PRO10. Para isso, nos 

utilizamos de imagens na estação seca (06/2016)11 para delimitar a área de concentração de 

manchas de cloreto de sódio e marcas da cheia em imagens na estação úmida (12/2017), criando 

o polígono do açude em seu máximo nível de saturação.  

 
Figura 3: Carta Etnopedológica do Território Pesqueiro.  

Fonte: Google Earth Pro (2017).  
Elaboração: Pereira, J. B. (2019).  

 

Os cursos d’água também foram compreendidos como marcadores na paisagem e, 

portanto, na diferenciação dos etnosolos. Para os pescadores, a formação do etnosolo “Terra 

Barro de Loiça” está atrelada a uma outra rocha matriz mais ácida, enquanto as “Terras Baixas” 

 
10 Trata-se de um software livre que agrega características de Sensoriamento Remoto e Sistema de Informações 
Geográficas.  
11 Vale salientar que a área passava por um período de seca decorrente de fenômenos climáticos que ocorriam à 
época.  
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possuem origem decorrente de rochas mais básicas, por isso são mais ricas em nutrientes. As 

“Terras Ariuças” estavam associadas à presença desses córregos intermitentes, que nas cheias 

conseguem arrastar sedimentos erodidos a montante e após a seleção são depositados. As areias 

lavadas no curso das redes de drenagem são exemplos desse tipo de etnosolo na percepção dos 

pescadores da Colônia Z-29.  

As “Terras de Jurema” foram delimitadas pela fotointerpretação. As Juremas possuem 

um padrão espacial nas imagens, sua forma e sua biomassa são características de fácil 

identificação visual. Esse reconhecimento de critérios permitiu, na verificação do 

comportamento visual da biomassa em estações seca e úmida, a diferenciação dessas áreas.  

As “Terras de Piçarra” foram identificadas ao sul da área do recorte por apresentarem 

grandes blocos coesos em forma de calhaus e matacões. Como se situa em zona semiárida, 

mesmo em áreas onde o solo está sujeito a curtas inundações no período de chuvas, esse 

etnosolo ocorre preferencialmente em áreas de relevo plano ou suave ondulado.  

 

Validando a etnocarta com os dados da EMBRAPA: dilemas e possibilidades  

Os trabalhos de Alves (2005), Alves e Marques (2005), Araújo (2013) e Matos (2014) 

validaram as informações associando os saberes tradicionais aos dados científicos. Essas 

validações precisam ser cuidadosas para, depois de todo o processo de valorização dos sentidos 

e percepção, o discurso científico normatizador menosprezar as empirias das comunidades 

tradicionais.  

Um outro aspecto a ser levado em consideração parte de uma fundamentação cartográfica. 

As unidades de recorte de áreas de pesquisa, em muitas situações, são matematicamente 

menores se comparadas com as escalas cartográficas oficiais produzidas por órgãos do governo 

como os dados da EMBRAPA (2006) e do ZAAL (2008). Essa incompatibilidade, relacionada 

a estudos em escala de semidetalhe e detalhe, gera, assim, ausência de informações detalhadas 

em função das generalizações presentes nesses produtos, visto que, “dentro dessa ótica, há a 

possibilidade de integrar imagens do Google Earth (GE) a um SIG para mapear áreas onde as 

informações de solo não existem ou estão em escala incompatíveis para planejamento de uso” 

(FRANCO et al., 2015, p. 862).  

Em função disso, o uso de novos recursos, como as imagens de alta resolução e as coletas 

de campo com equipes multidisciplinares, pode contribuir para minorar esses problemas. Para 
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essa etapa, recorremos aos mapeamentos oficiais, a fim de associar os conhecimentos nos dois 

produtos cartográficos. Nesse contexto, o cruzamento de dados científicos com os saberes se 

torna importante, uma vez que 

o diálogo entre conhecimentos e percepções locais (saber popular) e os conhecimentos 
técnico-científicos, [possibilitam] uma construção conjunta sobre a adoção de formas 
de uso e manejo dos solos, incluindo-se no escopo da etnopedologia (ALVES & 
MARQUES, 2005; FINATO et al., 2015) (NETO 2018, p. 03, grifos nossos).  

 

Sendo assim, foi realizada a associação entre as informações georreferenciadas dos 

etnosolos e os solos da classificação técnica do banco de dados disponibilizados pela 

EMBRAPA (2006), como pode ser verificado na figura 4, a seguir. Conforme a tabela 1, 

ocorrem, pela classificação da EMBRAPA (2006, 2018), dois tipos de solos: os neossolos e os 

planossolos. Os neossolos litólicos estão associados às Terras Barro de Loiça e Baixas, 

enquanto os neossolos flúvicos correspondem às Terras Ariuças. Os planossolos, por sua vez, 

são do tipo háplicos eutróficos e correspondem às Terras de Piçarra, Altas, Jurema e Salinas. 

 
Figura 4: Mapa Pedológico do Território Pesqueiro segundo a EMBRAPA (2006). 

Fonte: EMBRAPA (2006). 
Elaboração: Pereira, J. B. (2019). 
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A escala dos dados de solos da EMBRAPA (2006) está numa escala de 1:200.000, 

obedecendo a generalizações matemáticas e suprimindo detalhes em escala de semidetalhe. Os 

dados são oriundos de uma grande expedição iniciada no ano de 1975 pelo Serviço Nacional 

de Levantamento e Conservação de Solos (SNLCS), vinculado à EMBRAPA, gerando os 

primeiros produtos, como o Mapa de Solos do Brasil, em 1981 (EMBRAPA, 2019).  

A área total do recorte de estudo corresponde a 49 km², e, conforme o gráfico 1, as Terras 

de Piçarra correspondem a 4,26 km² da área total associada à ocorrência dos neossolos. As 

Terras Altas estão mais concentradas nos planossolos, correspondendo a 8,61 km² e 1,55 km² 

nos neossolos. As Terras Salinas estão aproximadamente divididas entre as duas classes da 

EMBRAPA acima de 1 km² para ambas.  

 

ETNOSOLOS EMBRAPA CARACTERÍSTICAS 
Terra Barro de 

Loiça 
  Correspondem a solos rasos sobre a rocha que não 

ultrapassam 50 cm em relevos declivosos. A 
fertilidade está condicionada à soma de bases e à 
presença de alumínio.  

Neossolos Litólicos 
Eutróficos – 

RLe12 Terras Baixas 

Ariuça Flúvicos Tb 
Eutróficos - 

RYbe13 

São característicos de áreas onde ocorreu a 
sobreposição de camadas de sedimentos aluviais 
recentes sem relações pedogenéticas, como 
ambientes de várzeas, planícies fluviais e terraços 
aluvionares, ao longo das linhas de drenagem das 
principais bacias hidrográficas. 

Piçarra Planossolos Háplicos 
Eutróficos14 

 

São bem abastecidos de bases. Ocorrem em grande 
parte no Nordeste, além de possuírem solos de alta 
fertilidade.  

Terras Altas 
Terra de Jurema 

Terra Solo 
Salino 

Tabela 1: Associação entre os tipos dos etnosolos e a classificação da EMPRAPA. 
Fonte: EMBRAPA (2019) e ZAAL (2008).  

 

 
12Disponível em: 
<https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/solos_tropicais/arvore/CONT000gn230xho02wx5ok0liq1mqxhk
6vk7.html>. Acesso em: 26 out. 2019. 
13 Disponível em: 
<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/territorio_mata_sul_pernambucana/arvore/CONT000gt7eon7k02
wx7ha087apz246ynf0t.html#targetText=Os%20Neossolos%20Fl%C3%BAvicos%20(RY)%20s%C3%A3o,ao%
20seu%20baixo%20desenvolvimento%20pedogen%C3%A9tico>. Acesso em: 26 out. 2019. 
14 Disponível em: 
<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/solos_tropicais/arvore/CONT000gn362j9y02wx5ok0liq1mq86zq
h78.html>. Acesso em: 26 out. 2019.  
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Gráfico 1: Comparação em km2 da ocorrência dos etnosolos nas classes da EMBRAPA na área de estudo. 

Fonte: Pereira, J. B. (2019). 
 

A Terra Ariuça é mais representativa nas ocorrências de neossolos, correspondendo a 

0,62 km², enquanto a Terra de Jurema ocorre predominantemente nos planossolos com cerca 

de 5,75 km². As Terras Baixas são o maior etnosolo do recorte, com 9,76 km² associados ao 

neossolos e 8,7 km² aos planossolos. Por fim, a Terra Barro de Loiça encontra-se totalmente 

inserida no neossolo, com 5,49 km².  

Por meio de cálculos de área através de procedimentos de recorte e sobreposição de 

camadas vetoriais em ambiente de SIG, foi possível a ocorrência de cada etnosolo na 

classificação da EMBRAPA (2018), a qual não difere muito do mapeamento do ZAAL (2008). 

Os dados do ZAAL classificam a área em Neossolo Litólico Eutrofico e Planossolo Háplico 

Eutrófico. O mapeamento da EMBRAPA apresenta uma classificação mais geral, apontando a 

ocorrência de Neossolos quartizarênicos e Planossolos.  

 

Considerações finais 

A aproximação com a comunidade pesqueira para o reconhecimento de seus saberes e 

fazeres sobre os etnosolos nos permitiu também verificar, paralelamente, os sentidos que criam 

sobre a paisagem, suas identidades locais e revelaram aspectos de sua territorialidade, refletindo 

as relações dialéticas entre terra e água discutidas por Kuhn (2009) e Oliveira et al. (2017). No 

território da pesca, estão concentrados componentes da natureza e da sociedade, sendo, de 
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maneira complexa, a paisagem que os pescadores acessam para sobreviver, e dessa relação se 

mantém o território pesqueiro.  

O uso dos componentes da natureza obedece a lógicas não capitalistas, e, mais que isso, 

os pescadores tratam a natureza com respeito, pois entendem a importância da terra e da água 

para a sobrevivência deles, como detalha Kuhn (2009). A partir das percepções de paisagem e 

da interação dos pescadores, foram classificados 7 tipos de etnosolos, os quais variam em 

diferentes chaves de identificação.  

Ter realizado uma incursão sobre a etnopedologia revelou outras nuances que compõem 

os territórios da pesca, uma vez que, para além das águas, foi possível compreender as 

dinâmicas relacionadas aos saberes que esses povos detêm sobre os tipos e o uso dos solos, 

possibilitando, com isso, a integração entre a ciência e os saberes e fazeres dos pescadores.  

A validação da etnocarta esbarrou nos procedimentos científicos, mas o momento mais 

válido deste trabalho correspondeu à devolutiva à comunidade, em que os informantes serão os 

responsáveis por testar e atestar a funcionalidade dessa etnocarta. Mais que um produto 

cartográfico, a etnocarta apontou e valorizou saberes de que a normatização do saber pela escola 

formal não consegue dar conta, e essas questões são pertinentes e precisam ser consideradas.  

O estudo nos permitiu observar que as relações entre solo e sociedade vão muito além de 

relações de trabalho e de produção. Destacamos as relações íntimas e mística, além das práticas 

que incentivam a preservação dos recursos gerada pelo pescador com o solo, firmando sua 

identidade e seu território.  
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PESCADORES QUE DESENHAM MAPAS:  
dos mapas mentais aos Sistemas de Informações Geográficas do açude na Colônia Z-29, 

Povoado São Pedro, Jaramataia-Alagoas 
 

Matteus Freitas de Oliveira1 
José Lucas Nunes de Farias2 

João Lúcio de Moraes Gomes Netto3 
 

Resumo 

Muitas propostas de mapeamento participativo têm trazido para o ordenamento territorial os principais sujeitos 
conhecedores e interessados pela manutenção de seus territórios. Dentre eles destacamos os pescadores do maior 
açude continental do interior do Estado de Alagoas, situado no Povoado São Pedro, em Jaramataia-AL, construído 
em meados de 1960. Essas águas apresentam múltiplos usos, mediados por relações místicas e subjetivas derivadas 
dos saberes e fazeres reiterados socialmente de geração a geração. Utilizamos a metodologia da etnocartografia 
como ferramenta para a gestão do território pesqueiro por meio da elaboração de mapas mentais, a fim de externar 
a cosmovisão dos pescadores sobre os usos da água. Participativamente, a metodologia envolveu pescadores e 
pescadoras que, por meio de entrevistas semiestruturadas, rodas de conversa e místicas, detalharam os principais 
usos que foram registrados em forma de mapas mentais. As etnocartas refletem cosmolocalidades, cosmologias e 
cosmogonias para além das materialidades espaciais, como locais sagrados e místicos, ocorrências de acidentes, 
local de difícil e fácil pescaria, variedade de ictioespécies, área de concentração de ruminantes, local de 
abastecimento do corpo d’água, usos domésticos, presença de esgotos, reprodução das espécies e vegetação 
lenhosa, demonstrando a multidimensionalidade que a cartografia participativa adquire quando inserimos os 
sujeitos para a compreensão e apropriação de seu território.  

Palavras-chave: Cartografia social. Território. Comunidades tradicionais. 

 
 
Introdução  
 

Ao adentrar o território em contato com os pescadores e as pescadoras, dos mais senis 

aos mais jovens, percebemos que as falas que se reportam a seus lugares de vivência estão 

carregadas de referências espaciais que traduzem forte afetividade espacial. Ao nível da 

linguagem, o território, na simples conversação, proveniente do reconhecimento e da 

proximidade entre pesquisadores e comunidade, se desdobra em sentidos, informações, 

localidades e emoção, isto é, o território é lido, narrado e traduzido em seus múltiplos sentidos.  

 
1 Mestre em Geografia POSGEO/UFBA e docente EBTT do Instituto Federal de Alagoas, Campus Batalha, 
Alagoas, e-mail: matteus.oliveira@ifal.edu.br. 
2 Técnico em Agroindústria pelo Instituto Federal de Alagoas, Campus Batalha; aluno do curso de Bacharelado 
em Administração pela Universidade Federal de Alagoas, Campus A.C. Simões, e-mail: 
lucasnfarias2435@gmail.com. 
3 Técnico em Agroindústria pelo Instituto Federal de Alagoas, Campus Batalha; aluno do curso de Bacharelado 
em Medicina pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas – UNCISAL, e-mail: 
lucio.morais101@gmail.com. 
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Sistemas de símbolos, carregados de subjetividade, significante e significado, são 

acionados de modo mental, gerando imagens que mapeiam as partes que compõem os territórios 

e suas histórias (GONDIM; MACHADO, 2017). Por isso, mapas mentais, enquanto estratégia 

metodológica para acessar informações sobre determinadas comunidades e suas 

territorialidades, têm sido usados com frequência nas ciências humanas, fazendo crescer um 

campo de saberes que considera as vivências e experiências do cotidiano como novos 

imaginários geográficos de análise.  

Destacamos os trabalhos na Geografia de Kozel (2007) e Almeida (2012), que exploram 

o recurso para além do seu aspecto propriamente cartográfico e o compreende como textos 

culturais carregados de geograficidades e historicidades, reveladores do cotidiano, de 

identidades e de relações de poderes.  

Os mapas mentais são projeções cognitivas, individuais ou coletivas, que podem ser 

expressas de diversas formas de representação, como desenhos, esboços, maquetes, entre 

outros. Eles exercem principalmente a função de tornar visíveis noções espaciais por meio dos 

saberes e os sentimentos de determinado grupo tanto sobre a realidade quanto sobre os 

imaginários que permeiam o território onde a vida comunitária se reproduz, acionando, assim, 

etnosaberes que possibilitam a geração de etnomapas. Esses territórios de comunidades 

tradicionais são produzidos a partir de  

[...] uma trama de relações sociais; o território é um lugar substantivado por essas 
relações ou territorialidades e é construído histórica e geograficamente. Nesta trama, 
há interações entre Terra e o território, o que indica uma proposição múltipla 
considerando, principalmente, as relações economia-política-natureza (SAQUET, 
2010, p. 81). 

 

As reflexões geradas por Ataide (2011) nos permitem pensar na etnocartografia como 

mecanismo revelador desses territórios, de suas identidades e de aspectos mais íntimos do 

cotidiano, além de contribuírem na luta e na resistência de comunidades tradicionais como as 

apontadas nos estudos de Silva et al. (2016, 2017), nas quais se verificou, por meio do 

etnomapas, o destaque de locais envoltos de sentimentos de pertencimento, os quais 

chamaremos de cosmolocalidades em seus estudos de caso.  

Segundo Silva et al. (2016), o mapeamento participativo é um instrumento da Cartografia 

social que auxilia sujeitos e coletividades na compreensão sobre o território e seus múltiplos 

usos, de tal modo que proporciona aos participantes se colocarem não apenas como informantes 
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de dados espaciais, mas como “fazedores de mapas” e intérpretes de suas próprias 

geograficidades.  

Ataide (2011) aponta novas possibilidades quando associa a subjetividade dos mapas 

mentais aos recursos tecnológicos da Cartografia Digital, encontrando, nos Sistemas de 

Informações Geográficas – SIGs4, suporte tecnológico capaz de agregar as etnoinformações, 

dados gráficos capazes de gerar associações, correlações e análises de multicritérios (MOURA 

et al., 2016) que auxiliam no reconhecimento do território, bem como na tomada de decisões.  

Os trabalhos de Moura et al. (2016) e Silva et al. (2016, 2017) são exemplos de 

aplicabilidade da cartografia social que, por meio da metodologia participativa, tornaram 

possível conciliar técnicas e resultados da Cartografia Digital com as geoetnografias de campo, 

os saberes e os fazeres e as cosmolocalidades, de maneira a construir a base etnocartográfica, 

gerando interação na constelação de representações oriundas das comunidades tradicionais.  

Partindo dos saberes e fazeres dos pescadores e das pescadoras da Colônia Z-29 do 

Povoado São Pedro, no município de Jaramataia-AL, esta pesquisa objetivou compreender, por 

meio da produção participativa na confecção de etnomapas, as dinâmicas e os múltiplos usos e 

sentidos das águas, cartografando elementos e processos importantes para o território que 

ajudam a compreendê-lo para além de sua importância produtiva enquanto arranjo econômico. 

Os etnomapas foram capazes de revelar, por seu poder de síntese cartográfica, práticas 

cotidianas, místicas, localização de recursos pesqueiros, áreas de risco, entre outros nas águas 

lênticas, açude DNOCS, que denotam os múltiplos usos de conotação econômica, política, 

biológica, simbólica, afetiva e mística dessas águas. 

 

Procedimentos metodológicos 
 

Mesmo sendo um trabalho que envolve geoprocessamento, esta pesquisa traduz desafios 

em associar metodologias qualitativas à geração e ao processamento de bancos de dados em 

ambiente de Sistemas de Informações Geográficas – SIGs – que se processam de maneira 

quantitativa, oriunda de entrevistas semiestruturadas, rodas de conversas, místicas e 

geoetnografia em registro de diário de campo com forte carga de subjetividade.  

 
4 Paula Silva (2019) afirma que o aprimoramento dos SIGs se dá de modo concomitante com o desenvolvimento 
dos equipamentos e da cartografia e que o termo se refere a sistemas com capacidade de integrar, analisar e 
desenvolver informações e dados geográficos.  
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Como se trata de uma pesquisa de fronteira metodológica tênue, entre técnicas, emoções 

e afetividades, ela se desdobrou em etapas não lineares, mas processuais, tanto para a inserção 

da equipe de pesquisa no campo, como para a negociação de sua aplicação e aplicabilidade com 

os pescadores. Vale ressaltar que a aproximação com a comunidade foi deslanchada desde a 

aplicação de atividades extensionistas em 2016, permitindo fluidez, acesso e confiança na 

realização das atividades, também, de pesquisa.  

A participação observante, os relatos de campo e a construção da base de Sistemas de 

Informações Geográficas – SIGs – enriqueceram o olhar geográfico com as técnicas 

antropológicas, apropriando-se da geoetnografia, pois 

Utilizando a geoetnografia conseguimos compreender a comunidade estando inserida 
nela, utilizando a percepção que os moradores têm de si, ouvindo suas histórias, 
presenciando as atividades desenvolvidas no cotidiano, percebendo suas culturas, 
conhecendo suas atividades diárias, notando o sentimento que possuem para com a 
comunidade e o que ela significa para os seus moradores [...] (ROCHA et al., 2017, 
p. 286).  

 

Por meio da geoetnografia, foi possível alcançar a compreensão de normas, símbolos e 

códigos territoriais e então acessar, para além do estereótipo da paisagem materializada, o 

território conturbado que reivindica para si e seus articuladores o reconhecimento legal da posse 

da terra, visto que, segundo Oliveira et al. (2017), os pescadores da Colônia Z-29 não são 

detentores do seu território.  

O caminhar no território teve como objetivo “[...] buscar entender pela visão ‘deles’, de 

como ‘eles dizem’ e sobre a forma ‘como eles vivem’” (SOUZA, 2013). Por isso que as 

etnocartas estão carregadas de intencionalidades as mais variadas possíveis, desde a valorização 

de suas crenças até a reivindicação de reconhecimento de seus saberes empíricos.  

Associado a essa aproximação e valorização dos saberes e fazeres comunitários, foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas em forma de rodas de conversa com a aplicação da 

oficina intitulada “Cartografia das águas”, mediada pela técnica da mística. A mística, encenada 

pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), constitui-se como um ato político que, 

além de representar o cotidiano e os processos sociais, geograficamente aciona imagens 

localizadas articulando significante e significado para a compreensão do território.  

Sendo assim, a mística “é uma prática político-ritualística que acompanha as ações do 

MST e, através das quais, a Forma-Sujeito Sem Terra interpela os sem-terra, convertendo-os de 

indivíduos acampados em sujeitos identificados com os saberes e as práticas do MST” 
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(INDURSKY, 2014, p. 112). Em nosso trabalho, a utilização da mística serviu para sintonizar 

participantes e pesquisadores às questões territoriais em torno de uma temática escolhida em 

que a mediação conduzia o processo de acesso ao território pelas representações imagéticas 

mentais e pelas narrativas dos participantes.  

A escolha dos participantes obedeceu aos critérios apontados por Ataide (2011), levando-

se em consideração os pescadores mais experientes mesclados com os mais novos, entre 

pescadores e pescadoras, sem priorizar os gêneros, contudo abarcando as diferentes visões de 

mundo. O processo foi participativo, como indicam Silva et al. (2017), a fim de dialogar sobre 

os diversos usos e dinâmicas econômicas, culturais, místicas, biológicas, políticas, entre outros 

tipos, que se realizam de maneira complexa e fenomenológica no Açude. Em virtude da 

característica qualitativa dos dados, os mapas mentais estavam carregados das noções de mundo 

de cada participante e da sua forma de representar seu espaço.  

Foi entregue uma base cartográfica, vetorizada a partir das imagens do Google Earth na 

estação úmida – em que o açude encontra sua máxima capacidade de armazenamento hídrico –

, na qual os pescadores, a cada análise de multicritérios, conforme Moura et al. (2016), 

informavam, por meio de pontos, linhas ou polígonos, as ocorrências e os processos que eram 

discutidos na oficina.  

Após as oficinas, esses mapas mentais foram vetorizados em ambiente de SIG usando o 

Arc Map 10.2, respeitando-se o critério de sobreposição de informações iguais sobre o mesmo 

tema como validação do mapeamento. Esse contato permitiu observar que a comunidade, 

paulatinamente, foi se apropriando de seu território, e as etnocartas geradas refletem aspectos 

geográficos para além das materialidades espaciais, como locais sagrados e místicos, 

ocorrências de acidentes, dificuldade e facilidade para pesca, variedade de ictioespécies, 

concentração de ruminantes, local de abastecimento do corpo d’água, usos domésticos, 

presença de esgotos, reprodução das espécies e vegetação lenhosa.  

 

O mapa mental como revelador da identidade e do território do pescador 
 

A pesca artesanal é responsável por produzir e reiterar as identidades das comunidades 

litorâneas e ribeirinhas ditas tradicionais, pois ela se desenvolve em estreita relação com a 

natureza e permite a geração de saberes que medeiam o modo de vida pesqueiro que é atrelado 
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aos recursos naturais presentes na terra e na água (KUHN; GERMANY, 2010). É nesse 

contexto que a comunidade pesqueira de São Pedro borda seu cotidiano.  

Um dos estudos pioneiros no território em análise foi realizado por Oliveira et al. (2017). 

Segundo os autores, os pescadores foram atraídos após as intervenções estatais promovidas pelo 

Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS –, no final da década sessenta do 

final do século XX. O Povoado São Pedro está situado no município de Jaramataia-AL e se 

subdivide em três unidades habitacionais, chamadas pelos pescadores de São Pedro I, II e III5, 

e em sua margem direita vivem os assentados da comunidade Fé em Deus.  

O cotidiano dos pescadores de São Pedro está associado às suas práticas econômicas e 

culturais presentes no território, que dialeticamente incorpora a identidade coletiva que é, e 

também constitui, o território, como enfatiza Almeida (2012). Mais que sujeitos, os pescadores 

são o próprio território, pois não se deve separar o grupo do seu território, compreendendo que 

ser-fazer e saber são processos que efetivam corpos, discursos, processos e territórios. Essa 

abordagem supera a concepção do território enquanto palco das ações dos seus agentes 

produtores, compreendendo-o enquanto unidade complexa, dialética e subjetiva que parte dos 

sujeitos e dos espaços (SAQUET, 2010).  

A forma com que os pescadores veem o seu ambiente de moradia, de lazer e de trabalho 

nos revela muito sobre suas unidades e peculiaridades de identidade, sobre os sentimentos de 

pertencimento, suas cosmovisões, seus saberes e, sobretudo, acerca do entendimento e da 

interpretação amplos do território. A representação de natureza e a natureza representada, 

oriundas das comunidades de pescadores tradicionais, são resultado de um longo período de 

ajustamentos culturais nos quais valores, imagens e percepções são desenvolvidos em relação 

ao meio ambiente natural, distanciando-se de lógicas capitalistas que compreendem a natureza 

como recurso e não como meio (DIEGUES, 1995). Mais que o locus de obtenção de pescado, 

o Entrevistado 03 apresenta o açude em sua máxima interdependência ao dizer que “o Açude é 

nossa vida” (Roda de Conversa, 20/08/2018), comprovando, com isso, os laços de 

pertencimento territorial e a simbiose geográfica em ser o próprio território. 

Narrativas como essas ilustram as relações da vida-território dos pescadores que lutam 

para manter suas identidades, seus saberes e seus fazeres, compondo as cosmogonias e 

 
5 A unidade São Pedro III também é conhecida como DNOCS por se situar próxima à unidade de Psicultura do 
Departamento Nacional de Obras Contra a Seca. Como essa nomenclatura é a mais usual entre os seus moradores, 
realizamos o mapeamento respeitando os topônimos por eles atribuídos.  
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cosmologias geográficas. Oliveira et al. (2017) compreendem que o vínculo que os colonos 

possuem com as águas justifica-se, acima de tudo, por elas serem as formadoras de sua 

identidade e representarem um fenômeno experienciado pelas pessoas que vivem no entorno de 

suas margens, bordejando o “beiço do açude”.  

Assim, se não existisse a relação terra e água, não existiria o pescador, nem tampouco a 

prática pesqueira e, consequentemente, as identidades, esvaziando-se os sentidos do território. 

Logo, a dialética terra e água condiciona diretamente o sentido da existência e a reafirmação da 

identidade dos pescadores. Na ausência da associação dos sentidos da natureza, eles, os 

pescadores, se sentem perdidos, deslocados, desorientados e desarticulados enquanto sujeitos 

territorializados. Esses sentidos se confirmaram na fala do pescador Entrevistado 02, que 

apontou “[...] se não fosse o açude, acho que todo mundo ia embora [...]”; o Entrevistado 04 

também completou dizendo “[...] Não tinha essa habitação que tem aqui hoje, essa população 

aqui [...]”. Por fim, o pescador Entrevistado 05 assegurou tristemente: “[...] Não, não existia, 

se não fosse o açude, com certeza aqui não existia [...]” (Roda de Conversa, 20/08/2018).  

Como verificado por Silva et al. (2017), a identidade do pescador é construída tendo como 

pauta essencial os significados que se interseccionam no universo entre terra e água que fica 

explícito nos mapas mentais por eles produzidos. Tais mapas trazem elementos de 

reconhecimento coletivo, bem como cosmolocalidades particulares, como as grotas, as proas, 

os beiços, as localidades do povoado que são socialmente compartilhadas em percepções 

complexas, como locais sagrados e místicos, áreas de ocorrências de acidentes, áreas de 

restrição de pesca, variedade de ictioespécies, concentração de ruminantes, atividades 

recreativas, locais de abastecimento do corpo d’água, usos domésticos, presença de esgotos, 

entre outros.  

Para Santos (2017), o nível de detalhamento dos mapas mentais revela a profunda 

informação sobre os aspectos do território, da vida pesqueira, dos hábitos dos peixes, dos locais 

de riscos de morte, das áreas de manifestação do sagrado por sobre as águas ou próximo delas. 

Essas percepções são, para Dorsa (2015, p. 67), um conjunto de saberes ancestrais que é, como 

diz,  

cumulativo, produzido por gerações sucessivas e evoluindo a cada passagem; é 
empírico, pois confronta-se com o teste da experiência diária e as intempéries do 
tempo, e é dinâmico, uma vez que transforma-se em função das mudanças 
socioeconômicas, tecnológicas e físicas. 
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Utilizando o saber tradicional como ferramenta chave nas representações contidas nos 

mapas mentais, os sujeitos expressam, por meio das ilustrações, os sentidos que agregam valor 

afetivo aos territórios que cada pescador possui representado em suas memórias e práticas. 

Essas cosmovisões sociais são o que Ramalho (2011) chama de conjunto de saberes e fazeres 

que são oralmente repassados, de geração a geração, de pescador para pescador, engendrando, 

pela fabricação dos discursos, não apenas os saberes, mas o corpo, os sentidos e o próprio 

território. Nesse contexto, os mapas construídos acabam reafirmando e espacializando de 

distintas formas a identidade do ser-saber-fazer pescador (DIEGUES, 1995). 

 

O suporte em SIG para produção e análise das etnocartas 
 

O uso de etnocartografia tem sido um recurso cada vez mais requerido para a delimitação 

de áreas e para a geração democrática da gestão espacial. Dentre os estudos produzidos, 

destacamos os de Ataide (2011), Souza (2013), Santos (2017) e Silva et al. (2016, 2017). 

Alguns desses trabalhos propõem a associação dos Sistemas de Informações Geográficas 

– SIGs – com as cosmovisões dos pescadores, pois, enquanto ferramenta de análise, o SIG 

consegue externar com maior agilidade a expressão cartográfica do território, além de 

possibilitar a verificação de conflitos no que se refere aos usos e à posse.  

De acordo com Begossi et al. (2017) e Silva et al. (2016), os pescadores não entram na 

água sem noções de espacialidade construídas em busca de recursos pesqueiros, mas, em função 

da percepção espacial adquirida pelos processos cognitivos, se deslocam para locais onde a 

experiência empírica ou oral indica a concentração desses recursos. Mesmo com o fluxo dos 

recursos pesqueiros, já que os peixes e crustáceos se locomovem no meio aquático em intensa 

dinâmica, tornou-se possível, a partir das experiências cotidianas, mapear os locais de 

concentração de cada espécie, bem como o berço de sua reprodução. 

[...] os recursos pesqueiros estão territorialmente localizados, porém com uma certa 
mobilidade, encontrando-se em “manchas”, isto é, conforme Begossi (2004, p. 225-
226), verifica, o que os pescadores denominam como “pesqueiro”, são na verdade 
manchas de pescado, ou locais onde determinadas espécies são encontradas (SILVA 
et al., 2008, p. 122).  

 

Silva et al. (2016) perceberam que a cartografia convencional de base estatal não 

consegue representar a ocorrência multiterritorial e multidimensional sem ter acesso a 

informações subjetivas e simbólicas, oriundas dos saberes e fazeres que compõem a cosmovisão 
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socialmente compartilhada de comunidades tradicionais. Por isso, como indica Ataide (2011), 

novas tendências cartográficas caminham em direção ao uso de Sensoriamento Remoto e 

Sistemas de Informações Geográficas – SIGs, potencializando os produtos que compõem a 

etnocartografia, que, diferentemente dos mapeamentos técnicos de alta tecnologia, necessita do 

trabalho de inserção no campo aprofundado por caminhadas transversais, reconhecimentos de 

seus recursos e, mais que isso, estabelecimento de reciprocidade e confiança com seus sujeitos 

de maneira participativa. 

Essas etnocartas se potencializam quando delas ecoam as informações empíricas da 

comunidade e não apenas da fotointerpretação do pesquisador. Seguindo essa linha de 

raciocínio, Ataide e Martins (2005, p. 5) vão afirmar que a “‘verdade de campo’ é o fator 

fundamental neste processo, permitindo saber se dados estatísticos e estimativos condizem com 

a realidade. Assim o conhecimento tradicional contribui para a credibilidade ou não das 

inferências técnicas”. 

O uso do SIG consegue organizar em sistemas de coordenadas informações oriundas de 

mapas mentais, sendo o grau de precisão e a escala desconsiderados. Com apoio de um roteiro 

semiestruturado sobre os usos da água do açude, foi possível levantar aspectos diversos sobre 

as percepções e cognições espaciais. Segundo Moura et al. (2016), essa análise se baseia no 

levantamento de multicritérios, que é um procedimento metodológico de cruzamento de 

variáveis/informações muito usado nos trabalhos de mapeamento com base em informações de 

campo, gerando uma diversidade de plano de informação (layers) em formato de pontos, linhas 

e/ou polígonos até atingir geoinformações contextualizadas.  

O uso do método de multicritério requer a presença dos conhecedores do fenômeno para 

realizar as ponderações de espacialização das ocorrências, e não há sujeitos mais inteirados do 

seu próprio território do que aqueles que o fazem cotidianamente com o esforço de suas vidas, 

ou, como nas palavras de Kuhn e Germany (2010), aqueles que são conhecedores do ambiente 

aquático do qual extraem seu sustento.  

Por meio da oficina e de roda de conversa sobre a cartografia das águas, foi possível 

perceber como os pescadores da Colônia Z-29 se localizam e quais percepções são acionadas 

no momento em que mapeiam seu território. Colocar os próprios sujeitos para cartografar seu 

território foi a experiência coletiva de redescoberta das suas identidades, as quais vieram à tona 
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por meio de memórias, sensações e eclosão de afetividade a cada temática que foi discutida e 

socializada pelo método de roda de conversas e registro em forma de mapas mentais.  

[...] Aqui é o paredão, aqui é a sangria dele é [...] a galeria por onde a água passa 
[comportas que são abertas nos períodos de cheia] toda água passa por aqui... aqui 
é o povoado São Pedro III, aqui é o povoado [São Pedro II] [...]. [Já aqui é o 
assentamento] Fé em Deus [...] aqui é a grota do Pedrinho Camilo, onde a gente 
pescava, tem essa grota descendo aí pra baixo, aqui é... grota do Elipe, onde a gente 
também [...] é aqui de frente... aqui é a grota do... [risos] Custódio, aqui é a ponte 
[risos], aqui tem a pista, aqui é a grota do cemitério, aqui é a grota do povoado São 
Pedro I, aqui é grota da peraí [risos] da besta, aqui é a grota [...]. Era pra botar 
aqui, a grota do São Pedro II [risos], que essa daqui [risos] e aqui é o sangrador [...] 
(Entrevistado 08, Roda de conversa, 20/08/2018, grifos nossos). 

 

Conforme a figura 1, a seguir, os pescadores se utilizaram do reconhecimento de formas 

geomorfológicas para organizar sua percepção sobre o açude. Para tanto, acionaram os 

etnoconceitos de grota, proa, encosta e beiço. Por meio dos sentidos, como sugeriu Ramalho 

(2011) em suas pesquisas, observamos outra caracterização do território com uma 

geomorfologia e saberes náuticos muito próprios, demonstrando a cosmovisão da comunidade.  

 
Figura 1: Representação mental sobre a área total do Açude de Jaramataia, produzida pelos pescadores com 

destaque para as cosmolocalidades. 
Fonte: Oficina Cartografia das águas, 2018.  
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De acordo com o Entrevistado 05, o açude é composto por cinco grotas. As grotas são o 

fim do caminho dos riachos que encontram a área de inundação, isto é, a “grota é um riacho, 

uma perna que volta para dentro do açude” (Entrevistado 05, Roda de Conversa, 20/08/2018). 

Quando as águas evaporam, em função do alto sistema de insolação e evaporação, ficam as 

proas. Para o Entrevistado 05, “[...] uns chamam de ilha, outros chamam proa [...]” (Roda de 

Conversa, 20/08/2018).  

Além das grotas e proas, os pescadores também usam as curvas, que são chamadas 

também de beiços, como localizadores geográficos. De acordo com o Entrevistado 05, “as 

curvas são as encostas do açude” (Roda de Conversa, 20/08/2018). Por conta do apodrecimento 

das plantas que estão imersas, algumas espécies de peixes se aglomeram nesses pontos para se 

alimentar e reproduzir. 

 

As cosmolocalidades e os usos no açude de Jaramataia 
 

O estímulo pela produção cartográfica social pautada nos conhecimentos tradicionais 

auxiliou na elaboração dos etnomapas que serão demonstrados a seguir. Os pescadores, muito 

mais que uma mera observação, contribuíram para externar as cosmolocalidades, e então foram 

gerados cinco mapas dos usos atribuídos ao açude em Jaramataia, Alagoas. 

O primeiro etnomapa, ver figura 2, retrata três ocorrências: o esgoto, a área de contato 

com animais ruminantes e a área de entrada de fluxo d’água para o abastecimento do corpo 

hídrico. Essa etnocarta nos permite compreender a sobreposição de ocorrências de usos que 

comprometem a qualidade da água e, consequentemente, dos recursos pesqueiros em áreas 

estratégicas, como o local de entrada de água no Açude pelo Riacho do Sertão. 

Em estudo recente, ao analisar a problemática da qualidade da água do açude de 

Jaramataia, Soares et al. (2018) verificaram a incidência de um distúrbio eutrófico em 

decorrência das interferências antrópicas, sobretudo pelo aporte químico trazido com o despejo 

de esgotos e configurado pela alta carga de nitrogênio e fósforo presente no corpo hídrico, com 

concentrações de até 112 mgN L-1 e até 0,12 mgP L-1, respectivamente. Encontram-se, assim, 

acima dos limites estabelecidos pelo CONAMA 357/2005. 

Essas concentrações não são decorrentes exclusivamente do esgotamento, podendo estar 

relacionadas também às atividades realizadas nas margens e ao uso inadequado do solo com o 

incremento de matéria fecal nas áreas onde há o contato de animais ruminantes. Assim, 
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depreende-se que a presença desses minerais é resultado principalmente do input de material 

alóctone, carreado das margens antropizadas para o corpo d’água, conforme especializado na 

figura 2. 

 
Figura 2: Etnomapas de ocorrência de esgotos e áreas de rumintantes. 

Fonte: IMA-AL (2011), EMBRAPA – Brasil (2013). Elaboração: OLIVEIRA et al. (2018). 
 

A segunda etnocarta, figura 3, traz as informações acerca da ocorrência dos acidentes no 

açude, das áreas de difícil e fácil pescaria. O mapeamento dessas áreas de risco de acidentes 

possibilita a geração de estratégias de controle e conscientização, como também permite 
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analisar, no que tange à pesca, os locais com maior potencial de concentração de recurso em 

detrimento de características ecológicas – ver Silva et al. (2016) – e cruzamentos de fatores 

socioambientais que interferem na atividade pesqueira e a potencializam, a título de exemplo a 

presença de vegetação submersa que danifica apetrechos como redes e tarrafas. Em relação a 

essa interferência das algarobas no ofício dos pescadores, Wetzel (2001, p. 353) diz que “a 

fração orgânica é melhor explicada pela presença de folhas e galhos de P. juliflora que estão 

submersas ao longo do curso do reservatório e pela proliferação de fitoplâncton nos pontos 

próximos aos efluentes domésticos”.  

 
Figura 3: Etnomapa de facilidade, difícil pescaria e ocorrência de acidentes. 

Fonte: IMA-AL (2011), EMBRAPA – Brasil (2013). Elaboração: OLIVEIRA et al. (2018). 
 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 16 – Cartografando Práticas e Conflitos no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

8094 
 

Quanto a essa dinâmica de pontos fáceis e difíceis de pesca, o Entrevistado 09 argumentou 

que “[...] pescar o pessoal pesca em todo canto, só acaba a rede, mas pesca em todo canto!”, 

enquanto o Entrevistado 05 interviu, indicando: “[...]Aqui é fácil [no paredão], a pesca é mais 

no paredão do açude”, ao mesmo tempo que o Entrevistado 09 acatou: “Fácil de pescar só é 

no paredão... porque é boiado6” (Roda de Conversa, 20/08/2018, grifos nossos). 

  
 

Figura 4: Etnomapa da reprodução de recursos pesqueiros, vegetação lenhosa e atividades domésticas. 
Fonte: IMA-AL (2011), EMBRAPA – Brasil (2013). Elaboração: OLIVEIRA et al. (2018). 

 
6 Boiado é um termo local que se refere a profundo.  
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 Por conveniência, também são esses locais mais profundos e sem vegetação submersa 

que atraem os banhistas e demais indivíduos para a prática de atividades recreativas, assim 

como as áreas das grotas, que são mais suscetíveis à ocorrência de acidentes (desde a virada da 

canoa até afogamentos), sendo representadas em hachura vermelha como cosmolocalidades 

com maior índice de perigo. 

Já a terceira etnocarta, figura 4, demonstra a concentração de ictiofauna, vegetação 

lenhosa, regiões de reprodução do peixe que se situam distantes das atividades domésticas. Essa 

etnocarta demonstra que os peixes tendem a se concentrar nas regiões centrais do açude, que 

são mais profundas, ou, ainda, em áreas de grotas de difícil acesso para pesca, e isso em virtude 

da presença de vegetação lenhosa submersa.  

 
Figura 5: Etnomapa de espécies de peixes e área de concentração de camarão. 

Fonte: IMA-AL (2011), EMBRAPA – Brasil (2013). Elaboração: OLIVEIRA et al. (2018). 
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Observa-se na figura 5 o quarto produto etnocartográfico que, segundo a percepção dos 

pescadores, representa as cosmolocalidades onde se concentram ictioespécies e crustáceos, 

dentre eles o camarão, a tilápia, a xira, o tambaqui, o piau, a piaba e a corvina. Apesar da 

mobilidade que as espécies possuem, Begossi (2017) pontua que os recursos pesqueiros se 

concentram em “manchas”, isto é, estão territorialmente localizados, e a relação empírica dos 

pescadores com a água permite o acúmulo de saberes sobre esse fluxo pesqueiro. 

A corvina é o peixe que garante o recebimento do seguro defeso dos pescadores, como 

também é o mais procurado na comercialização da cadeia produtiva do pescado; segundo o 

Entrevistado 01, ela “[...] gosta de reproduzir na profundagam do açude” e geralmente é mais 

encontrada no paredão, onde as profundezas das águas é mais acentuada. O peixe do tipo piaba 

não apresenta, segundo os pescadores, uma área específica de concentração, estando disperso 

em todo espelho d’água, como observou o Entrevistado 09 quando disse que “[...] a piaba é 

ruim que ela fica mudando [de lugar]” (Roda de Conversa, 20/08/2018, grifos nossos).  

Assim, a figura 6 traz a última etnocarta, que identifica as cosmolocalidades de 

importância místico-espiritual do açude. Para os pescadores, existem entidades/espíritos que 

influenciam na dinâmica do pescado. Uma delas se destaca nos discursos observados na roda 

de conversa: trata-se da Caipora ou Caboquinha, como é mais conhecida entre os pescadores. 

Segundo eles, ela é uma entidade da terra, é ela quem dá acesso, abre caminhos e/ou ainda os 

fecha dentro das matas. 

Descrita como um espírito invisível, nota-se sua presença pelo comportamento dos outros 

animais. Em terra, o agitar-se dos cachorros que acompanham os caçadores e seu incontrolável 

choro e nas águas o espalhamento dos peixes indicam a proximidade dessa entidade. Aos 

humanos a percepção de sua presença é capturada sensorialmente pela audição, quando se 

escuta um assobio fino e contínuo. A Caboquinha avisa ao pescador ou ao caçador que o 

domínio e a permissão do território e dos recursos da natureza são dela. Ao ser indagado sobre 

a localização das ocorrências dessa entidade, o Entrevistado 05 disse: 

[...] Vou responder, o canto apropriado da Caboquinha, o canto certo da Caboquinha 
é no curral do gado, é o canto apropriado dela, aonde tiver gado ela tá por perto, 
todo setor que tiver gado ela tá de perto, assobiando pelo cercado (Roda de Conversa, 
20/08/2018). 

 

Em seguida, foi possível identificar na fala do Entrevistado 01 que essa entidade não 

representa somente um lado sombrio, também atende à causa dos pescadores, pois  
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[...] A Caboquninha, a gente ouve o assobeio, mas ninguém vê... Tem gente que tem a 
superstição [que] quando ela assubeia o peixe vem [...]. Diz que ela tem só uma perna 
(Roda de Conversa, 20/08/2018).  
 

 
Figura 6: Etnomapa de usos místicos e etnogeomorfologia pesqueira. 

Fonte: IMA-AL (2011), EMBRAPA – Brasil (2013). Elaboração: OLIVEIRA et al. (2018). 
 

Assim, a presença da Caboquinha é um indicativo de que, no saber fazer e ser pescador, 

a preservação da natureza não significa apenas o cuidado com os seus recursos, até mesmo 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 16 – Cartografando Práticas e Conflitos no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

8098 
 

porque a natureza não é, para o pescador, recurso, é antes de mais nada vida. Confirmando 

nossas observações, Kuhn e Germany (2010, p. 09) afirmam que “estes comportamentos que 

misturam conhecimento e fé, tradição e inovação, medo e coragem, é o que sustenta a 

argumentação de que esse grupo social possui uma relação diferenciada com a natureza”. Ser 

pescador tradicional é tecer no cotidiano outra lógica para se relacionar com a natureza, 

realizando a efetivação de território para além da sua esfera material, mas mediada pelos 

sentidos e pela sobreposição de um amálgama simbólico, fazendo do território pesqueiro um 

produto geográfico singular. 

 

Considerações Finais 
 

A proposta de trabalhar com a geoetnografia unindo os conceitos da fenomenologia 

aplicados à geografia humanística possibilitou a associação de variadas alternativas 

metodológicas, contribuindo, com isso, para a compreensão do território de sujeitos “fazedores 

de mapas”. O mapeamento participativo atende ao principal objetivo de tornar visível a 

percepção dos indivíduos sobre seu espaço vivido, de modo a estimular que suas concepções 

ganhem novo sentido, passando de um discurso mudo para um discurso manifesto dentro da 

comunidade em que estão inseridos.  

As etnocartas atendem a diferentes finalidades, servindo como ferramenta para a geração 

de alternativas econômicas, políticas, culturais, com ênfase na gestão e na preservação 

socioambiental dos territórios tradicionais. Por ser um importante instrumento para o 

planejamento ambiental, acrescenta ao conhecimento científico os saberes e fazeres, além da 

percepção espacial da comunidade que gera as cosmolocalidades, o que resulta num domínio 

maior de informações sobre a realidade territorial.  

Seguindo essa mesma linha de interpretação dos dados, foram traçadas correlações e 

intersecções entre conflitos ambientais e aspectos relacionados a problemas localizados, para 

melhor entender a dinâmica de uso e aproveitamento de água para múltiplas atividades 

vinculadas aos locais sagrados e místicos, às áreas de perigo de ocorrências de acidentes, aos 

usos domésticos, aos locais em que há presença de esgotos e que renovam as águas do açude, 

às áreas ligadas às práticas agropastoris, aos atributos que dificultam e/ou facilitam a prática 

pesqueira, às áreas de reprodução dos recursos pesqueiros, assim como a variedade das 
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ictioespécies. Ao final da trajetória, foi possível reconhecer, direta e indiretamente, os conflitos 

socioambientais tangenciados pelos múltiplos usos da água. 

Sendo assim, aliando o geoprocessamento e os conhecimentos tradicionais da 

comunidade estudada, tornaram-se possível a legitimação da territorialidade e a reafirmação da 

identidade dos pescadores, e isso por meio da elaboração de etnomapas de acordo com a 

percepção e a cognição de cada um deles. Os produtos cartográficos, além de servirem para que 

a comunidade possua uma representação do local onde vivem, podem ajudá-la na obtenção de 

um maior reconhecimento por parte das políticas públicas dirigidas pelos órgãos 

governamentais ou até mesmo na luta pela terra.  
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CARTOGRAFIA SOCIAL E DECOLONIALIDADE: AUTOGESTÃO 

TERRITORIAL, LUTA E SUBSVERSÃO ESPISTÊMICA 
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Resumo: 

 

Partindo de uma abordagem decolonial desde a ciência geográfica este trabalho sugere uma 

breve discussão acerca dos processos e técnicas de representação espacial e suas implicações 

espaciais ao passar das épocas. De inicio, retomam-se as reflexões expostas em Gouveia e 

Oliveira (2019) relacionadas a desconstrução da noção de que os mapas esgotam as 

possibilidades de representação espacial, em seguida, discute-se como esta forma de organizar 

e espacializar informações propaga uma logica de organização e apropriação especificas, e por 

fim, apresenta-se as concepções elaboradas pelo Grupo de Pesquisa para o Fortalecimento da 

Autonomia Territorial com Cartografia Social, o CARTONOMIA, sobre a Cartografia Social. 

A constituição do sistema mundo moderno colonial (PORTO-GONÇALVES, 2012) em meio 

a um processo que se desenvolveu entre os séculos XIII e XV, e que se consolida com o suposto 

encontro de Cristovão Colombo com a porção de terra que viria a ser chamada de América em 

1492, transforma drasticamente a trajetória de diversas civilizações ao redor do planeta. Não 

bastasse o processo de genocídio, expropriação e escravidão, o período colonial construiu e 

impôs um processo de dominação simbólica e cultural que permanece vivo no cotidiano de 

diversos povos até os dias atuais. Esse fenômeno que sobrevive mesmo após o fim do período 

de colonialismo econômico e politico é conhecido como colonialidade. A colonialidade pode 

ser entendida como um ¨legado colonial¨ (MIGNOLO, 2005), e neste sentido, consideramos os 

mapas, ou melhor, a lógica de representação dos espaços, seguida da hierarquização dos 

conhecimentos e das premissas de apropriação e organização espacial, como uma destas 

contradições que permanecem fortes e inquestionáveis até hoje. Assim como apontado por 

Harley (2009) e Rodrigues (2006) os mapas foram elementos fundamentais para a construção 

do mundo colonial, eram instrumentos fundamentais de comunicação e dominação entre 

colônias e colonizadores, foram utilizados como uma forma de controle remoto, que, não apenas 

cristalizavam uma versão de mundo, como apagava e excluía qualquer outra já existente. Um 
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pequeno exemplo desta prática pode ser observado no próprio batismo do continente americano, 

que foi estabelecido através da atualização de um mapa europeu e que despreza qualquer 

nomenclatura pretérita confeccionada pelas civilizações tradicionais que há séculos já 

habitavam este espaço. Este pequeno exemplo desvela uma nuance importante sobre a 

necessidade de uma abordagem decolonial sobre as representações espaciais, pois, os mapas 

não eram apenas símbolos gráficos de controle, representavam também uma perversa 

classificação e hierarquização de conhecimentos e culturas. Boaventura de Sousa Santos e 

Walter Mignolo, demonstram como a modernidade colonial europeia se utilizou do discurso 

civilizatório e da suposta incontestabilidade científica, para desqualificar e desumanizar os 

saberes e práticas próprios destas populações tradicionais, propiciando assim um processo de 

dominação muito mais tênue e perigoso. A lógica monocultural da dominação colonial não 

permitia a coexistência de civilizações, ou seja, o mundo moderno e colonial era o único 

admitido, e coube aos mapas a tarefa de consolidar esta premissa no imaginário das populações. 

Harley (2009) faz uma analogia interessante que nos convida a refletir sobre o protagonismo 

dos mapas no mundo colonial, ele sugere que assim como o relógio possa ser entendido como 

um símbolo gráfico de controle do tempo, os mapas podem ser interpretados como um símbolo 

gráfico que controla e disciplina o espaço. Entretanto, se os mapas podem ser entendidos como 

um conjunto de informações representadas graficamente de uma maneira especifica, e que estes 

carregam em si uma lógica monocultural colonial e moderna, assim como sugerido por Rocha 

(2015), há de se refletir sobre como estes talvez sejam incapazes de representar outras formas 

de vida, e consequentemente, de mundo. Cruz (2014) aponta para a necessidade de se 

reivindicar não apenas os direitos sociais ou territoriais destes grupos historicamente apagados 

e marginalizados pela modernidade europeia, mas também os direitos cognitivos, a valorização 

de outras bases epistêmicas, e a democratização do acesso a ferramentas, técnicas e 

informações. Assim, para que sejam confeccionadas outras versões de mundo que rompam com 

a lógica colonial, torna-se necessário uma extensa reflexão sobre os métodos, técnicas, 

processos e sentidos da representação espacial, mas não apenas isso, todo o processo deva ser 

acompanhado e protagonizado por quem esta sendo representado, salientando seu direito de 

reproduzir e produzir a própria vida da forma como lhes for conveniente. Em meio a este 

contexto a Cartografia Social emerge como uma nova fronteira dentro das possibilidades de 

confecção e reprodução das representações espaciais, onde os mapas são apropriados e 

utilizados estrategicamente como uma ferramenta de luta e reivindicação social, daí a 
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adjetivação que busca determinar uma outra cartografia. Entretanto, ainda que os mapas sejam 

de fundamental importância nas mais diversas dimensões da vida em sociedade, há de se refletir 

sobre como os mapas são uma forma específica de organização e representação do espaço, 

assim como demonstrado em Gouveia e Oliveira (2019). Compreendendo que a Cartografia 

Social seja, em primeiro lugar, uma busca por justiça que almeja a superação da relação 

dominado-dominador, ou a superação da colonialidade em uma abordagem decolonial, nossos 

esforços devam estar concentrados na apropriação e ressignificação de objetos, praticas, 

discursos, entre outros, e também em possibilitar que os diferentes grupos sociais organizados 

produzam formas próprias de representar e organizar informações espacialmente. Assim, 

acompanhando as proposições de Silva (2015) a Cartografia social pode ser entendida enquanto 

uma sub-área temática da geografia, tal qual a Cartografia Escolar ou Cartografia Temática. 

Nesta premissa é que estão fundamentadas as construções elaboradas pelo CARTONOMIA, 

que em linhas gerais sugere que os esforços dos pesquisadores dessa área devam estar 

direcionadas a democratização do acesso a um conjunto de técnicas, ferramentas e 

geotecnologias a grupos historicamente marginalizados, funcionando não somente como um 

instrumento de luta e resistência, mas também uma importante tecnologia social de autogestão 

territorial, que por meio da aprendizagem significativa valoriza, promove e fortalece, tanto 

traços identitários e culturais, quanto as formas variadas de saber e de vida. Referências: CRUZ, 

V. C. Movimentos sociais, identidades coletivas e lutas pelo direito ao território na Amazônia. 

In: Onildo Araújo da Silva; Edinuzia Moreia Carneiro Santos; Agripino Souza Coelho Neto. 

(Orgs.). Identidade, Território e Resistência. 1aed. Rio de Janeiro: Consequência, 2014, v. 1, p. 

37-72. FERNANDES, Bernardo M. Movimentos Socioterritoriais e os Movimentos 

Sócioespaciais. Contribuição teórica para uma leitura geográfica dos movimentos sociais. In: 

Revista Núcleo de Estudos de Reforma Agrária (NERA). UNESP - Presidente Prudente, 2005. 

Disponível em: < http://revista.fct.unesp.br/index.php/nera/article/view/1460 > . FITZ, Paulo 

Roberto. Geoprocessamento sem complicações. São Paulo: Oficina de Textos, 

2008. HARLEY, J. Brian. Mapas, saber e poder. In: Revista Confns, no. 5. (jan./jun. 2009). 

Disponível <http://conFns.revues.org/index34html>. Acesso em 24 de agosto de 

2009. MIGNOLO, Walter D. Espacios geográficos y localizaciones epistemologicas: La ratio 

entre la localización geográfica y la subalternización de conocimentos. Revista GEOgraphia, 

v.7, nº13, 2005. PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter Porto. A reinvenção dos territórios 

na América Latina/Abya Yala. Conceptos y fenômenos fundamentales de nuestro tiempo. In: 
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O USO DA GEOINFORMAÇÃO PARA O DIAGNOSTICO FLORESTAL DO 

ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRARIA PARAGONORTE - PA 
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Resumo: 

 

INTRODUÇÃO A partir da década de 1970, inicia-se na região amazônica um intenso processo 

de ocupação do espaço, fruto das políticas públicas implementadas no território e refletidas na 

paisagem através dos impactos ambientais decorrentes das diferentes formas de uso da terra. A 

colonização da Amazônia brasileira é marcada pela estratégia de exploração dos recursos 

naturais a serem exportados, traduzida pela implantação de grandes projetos minerais e 

hidrelétricos e pelos incentivos fiscais para a pecuária extensiva (BECKER 2004). Diante desta 

conjuntura, tem-se o princípio de grandes discussões a respeito da então política de ocupação 

territorial, cujos fins eram respaldados no desenvolvimento regional e na superação dos 

problemas atrelados a expansão da fronteira agrícola. Neste sentido, houve a disseminação de 

estudos entre as diferentes instituições de pesquisa para verificar os principais problemas 

ambientais decorrentes das políticas de ocupação da Amazônia; como resultado verificou-se 

que estava havendo um acelerado processo de desmatamento ao longo dos anos. Estes 

resultados foram amplamente demonstrados pelos dados do Instituto Nacional Pesquisas 

Espaciais (INPE) através do Projeto de Estimativa do Desflorestamento da Amazônia 

(PRODES) e do Sistema de Desmatamento em Tempo Real (DETER). Evidenciou-se, então a 

amplitude do desmatamento e consequentemente ampliaram-se as inquietações à cerca da 

preservação ambiental desse bioma. Em 2008, a discussão que o desmatamento esteja ligado 

aos assentamentos de reforma agrária tomou ainda mais impulso ganhando mais destaque 

quando o Ministério do Meio Ambiente (MMA) incluiu os projetos de reforma agrária do 

INCRA como um dos maiores desmatadores da Amazônia. Contudo Tourneau e Burztuns 

(2010), afirma que em dados acumulados é difícil determinar a participação de cada produtor 

no desmatamento na região amazônica, dada à falta de dados confiáveis (tanto sobre o 

desmatamento até 1997, quanto sobre a situação fundiária das terras desmatadas ou, até mesmo 
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na localização e extensão dos projetos do INCRA).O município de Paragominas é exemplo de 

tal problemática, pois é considerado historicamente como um dos maiores desflorestadores do 

bioma amazônico, devido a diversidade das atividades econômicas do município (criação de 

gado, exploração da madeira, reflorestamento, agricultura, mineração e manejo florestal). 

Segundo Tourneau e Burztuns (2010),), as formas de uso da terra ao longo do tempo apontam 

que este foi o maior produtor de bovinos do Estado do Pará de 1983 a 1992 e de madeira em 

tora de floresta nativa nas décadas de 1980 e 1990. No ano de 1990, era o maior pólo de 

produção de madeira do Brasil além que na última década, o município aumentou a produção 

de grãos e o reflorestamento. Em 2007 foi o maior produtor paraense de milho, o quarto maior 

de soja, o quinto de arroz e o terceiro maior produtor de madeira em tora oriunda de florestas 

plantadas. Até 2008, cerca de 50 milhões de árvores haviam sido plantadas no município. O 

município ainda carrega em sua diversidade econômica um grande potencial de exploração 

mineral devido à presença expressiva das reservas de bauxita. Levando em consideração que o 

objeto de estudo está localizado neste município, o Assentamento Paragonorte é fruto deste 

contexto histórico, onde desde a sua primeira forma ocupação em 1970 até o ano de 2012, tal 

assentamento sofrera significativas alterações em suas formas de uso e cobertura vegetal. 

Levando em consideração a relação entre desmatamento e assentamentos rurais a presente 

pesquisa objetivou identificar as principais formas de uso e cobertura da terra nas áreas 

desmatadas do Assentamento Paragonorte buscando diagnosticar o atual estágio de regeneração 

e do desmatamento da área de estudo, utilizando como referência metodológica do 

monitoramento florestal. Desta forma, além de analisar as “causas” do desmatamento ligadas 

às atividades produtivas que normalmente são associadas às políticas públicas, procuramos 

relacionar esta temática aos fenômenos das queimadas e ao processo de regeneração da 

vegetação. Neste sentido, para o desenvolvimento da pesquisa foi indispensável à utilização das 

geotecnologias como ciência e técnica de levantamento e tratamento de informações em 

SIG.ELEMENTOS TEÓRICOS – METODOLÓGICOS A presente pesquisa é do tipo 

exploratório, com abordagem quantitativa auxiliada pelo uso do referencial teórico sobre 

desmatamento e geoprocessamento, empregando como principais formas metodológicas de 

pesquisa: a revisão de literatura, levantamento e análise de dados (primários e secundários) com 

a utilização da análise espacial como método de investigação de fenômenos da paisagem. Neste 

sentido, utilizamos como dados de desmatamento o PRODES e TerraCde 2008 a 2018 e 

cruzamos com imagens orbitais do sensor OLI Landsat 8 dos anos de 2008 e 2018 referente a 
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cena 222/62 georreferenciadas o resultado dessa fusão de informações possibilitou a 

aplicabilidade do levantamento de dados de informações de uso e cobertura da terra da área de 

estudo. Os dados PRODES foram reaproveitados na análise de queimadas possibilitando o 

diagnostico quantitativo da incidência de queimadas em áreas florestais e desmatadas assim 

como a localização da densidade dos focos de queimadas e do risco a fogo. A sobreposição dos 

dados mapeados de vegetação secundária do uso e cobertura do terra juntamente das áreas 

desmatadas do PRODES possibilitou verificar o grau de regeneração da floresta assim como 

também a sua correlação com o desmatamento, nesta etapa também se utilizou as bandas 5 e 4 

das cenas 222/62 dos anos de 2008 e 2018 da área de estudo para espacializar os locais de 

regeneração e solo exposto. É importante ressaltar, que em todas as etapas desta pesquisa 

utilizou-se como método de análise espacial em um ambiente SIG. RESULTADOS E 

DISCUSSÕES Os resultados de uso e cobertura da terra demonstraram que ocorreu um 

acelerado processo de regeneração das áreas desflorestadas, consequência das políticas 

ambientais adotadas no município de Paragominas a partir de 2008, mas como também essa 

regeneração se deve, sobretudo, a aspectos culturais da população que foi assentada nessa área, 

uma vez que os assentados, em geral, não possuem tradição na criação de gado e assim 

abandonaram as áreas de pastagens que foram implantadas pela empresa proprietária da terra 

antes da criação do assentamento. Ao longo do tempo, esses pastos foram se transformando em 

vegetação secundária como demonstradas nos resultados de 2018. A relação entre focos de 

queimadas e os dados do PRODES, demonstraram que as queimadas em diferentes pontos 

geográficos nas áreas florestais representam a tendência de mudança de uso da terra como 

também a abertura de novas áreas para implementação de atividades produtivas comprovadas 

através da sobreposição dos dados PRODES e do mapeamento de densidade de queimadas. As 

queimadas em áreas desmatadas significa a manutenção do uso da terra para atividade 

produtiva, é importante ressaltar esta pratica torna-se prejudicial na obtenção de políticas 

ambientais como o REED. O período de risco a fogo foi observado principalmente de setembro 

a janeiro, período este que coincide a maior quantidade de queimadas para atividade produtiva 

como também a diminuição da quantidade de chuvas na área de estudo. A análise da relação 

desmatamento e vegetação secundária mapeada revelou que na paisagem que ambas as 

variáveis são inversamente proporcionais, ou seja há uma quase ausência de vegetação 

secundária desmatada o que indica tendência a regeneração por outro lado revela que 

anteriormente em 2008 ocorreu intenso processo de desmatamento para abertura de novas áreas 
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de produção. CONSIDERAÇÕES FINAIS Esta pesquisa revela a grandiosidade da diversidade 

de dados ambientais emitidos por instituições de ciência e tecnologia como também a 

diversidade aplicações de técnicas para a geração de informações espaciais secundários a partir 

de dados emitidos por estes órgãos. No estudo de caso a utilização das técnicas de análise 

espacial em SIG permitiu a detecção e quantificação das mudanças ocorridas na paisagem em 

nível de cobertura da terra, queimadas e regeneração na área de estudo, durante o período 

proposto. O uso de dados de monitoramento florestal assim como os softwares utilizados 

mostrou-se eficiente para a elaboração dos mapas temáticos e o diagnostico ambiental da área 

ocupada com cada categoria o que envolve pesquisa com tecnologia de baixo custo no caso o 

software livre adotado para modelagem e armazenamento das informações espaciais em SIG 

geradas a partir de dados emitidos pelas instituições de pesquisa, ciência e tecnologia. Esta 

pesquisa mostrou que o monitoramento ambiental com a utilização das tecnologias de 

Sensoriamento Remoto e o Geoprocessamento são de extrema importância para subsidiar 

medidas mitigatórias, no estudo da vegetação em áreas de assentamento e que os serviços 

ecossistêmicos naturais constituem o principal motivo lógico para sua conservação e 

recuperação. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BECKER, B. Amazônia: Geopolítica na 

Virada do III Milênio. Rio de Janeiro: Garamond, 2004.Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE). Disponível em: http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php . Acesso 10 de 

janeiro de 2019. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Disponível 

em:http://www.inpe.br/cra/projetos pesquisas/terraclass2010.php . Acesso 10 de janeiro de 

2019.Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Disponível 

em:http://www.inpe.br/queimadas/. Acesso 10 de janeiro de 2019.TOURNEAU, F. M.; 
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NARRATIVAS RURAIS NA GEOWEB - DISPUTA E RISCO, DA VISIBILIDADE AO 

CONTROLE 

 

Gustavo Steinmetz Soares 

Resumo: 

 

Introdução O uso das tecnologias de informação e comunicação, associadas a internet, para o 

compartilhamento de conhecimento conta com novas capacidades, formatos e técnicas e têm 

crescido assim como a complexidade do ciberespaço. A superação de fronteiras, o alcance em 

escala mundial aumentou o poder de ver e ser visto. O conhecimento geográfico presente no 

ciberespaço, é produzido e modificada pela tecnologia. A Geoweb traz novos paradigmas de 

relação com o mapa. É onde as informações geoespaciais e as tecnologias da informação e 

comunicação, ligadas à internet, se encontram (LESZCZYNSKI & MATTHEW, 2013). Os 

mapas digitais interativos online trazem funcionalidades que podem ser exploradas para a 

construção de narrativas espaciais (ELWOOD e LESZCZYNSKI, 2013). As informações 

geográficas voluntárias permitem que o leitor passivo se transforme no co-autor do mapa. A 

construção de interfaces amigáveis ao usuário, não especialista, aproxima operações de 

mapeamento e SIG (Sistemas de Informações Geográficas). A geovisualização constrói 

experiências de exploração que motivam ações. A nova relação com o mapa é baseada na 

aprendizagem através da exploração de seu conteúdo. Diferente dos mapas convencionais, no 

receba e acredite (ELWOOD e LESZCZYNSKI, 2013). A escala da informação mostra 

microrrelatos espaciais que podem ser explorados e aprofundados com a sobreposição de outras 

informações multimídia. Junto com a possibilidade de ligações externas através de hyperlinks. 

Relações assimétricas de poder, controle e vigilância Assim se observa através da construção 

de plataformas baseadas em mapas digitais a configuração de portais geovisuais que trazem 

narrativas específicas sobre o espaço e território, que pode ter muitas perspectivas. Dependendo 

dos sujeitos e intenções envolvidas um discurso espacial é divulgado facilmente pela rede. O 

controle e o acesso às tecnologias de informação, ao uso de ferramentas especializadas, impõe 

dificuldades para uns e facilidades para outros sujeitos, situados em posições específicas das 

relações de poder que conformam o ciberespaço. As revelações de Snowden em 2013 
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(MACASKILL et al, 2013) mostraram quem são os sujeitos que controlam a internet, e são 

favorecidos pelo seu uso. Assim ao buscar expor certas práticas na internet é preciso muita 

cautela, pois o mesmo se configura num ambiente de controle e vigilância. Apesar de 

democratizar seu acesso até certo ponto a tecnologia está a serviço do capital digital, que 

transforma dados e informação em moeda corrente e traz novos processos de extração da mais 

valia que invadem a privacidade e o ócio das pessoas. As tecnologias se tornam instrumentos 

de governo (público ou privado) onde a aparente autonomia ajuda nos processos de controle e 

direcionamento, se configuram em “novas subjetividades e normas alternativas que ofereçam 

mais espaço para a autonomia e a autoformação ética (Foucault, 2000f, In LEMKE, 2017, 

p.102). Porém o uso da internet hoje em dia é inevitável, a única solução possível para escapar 

das formas de controle talvez seria não utilizá-la, porém enquanto isso é inviável é preciso achar 

formas alternativas de utilizá-la. Práticas alternativas, subversão e participação Na década de 

90 se consolida uma discussão que tenta reaproximar uma cartografia que busca a neutralidade 

científica e outra que busca a análise crítica dos processos socioespaciais (CRAMPTOM e 

KRYGIER, 2008). Campos que surgem desse debate como o SIG Crítico (SHEPPARD, 2008) 

ou SIG Feminista (PAVLOVSKAYA e MARTIN, 2007) trazem abordagens baseadas em 

metodologias participativas e o uso de técnicas e ferramentas para mapear temas que vão além 

da objetividade quantitativa. “Essas práticas não são destinadas a controlar ou apoiar sistemas 

de dominação, mas, para entender, elas subvertem, em vez de apoiar o status quo.“ 

(PAVLOVSKAYA E MARTIN, 2007, p.592). Temas que tentam desvendar relações 

socioespaciais que conformam o espaço, como relações de poder, conhecimentos subjetivos e 

territórios que se formam a partir desses. Novas plataformas na geoweb vão trazer essa 

possibilidade de mapeamento e aprofundamento sobre esses temas de caráter subjetivo. Dentre 

as dimensões que conformam o espaço e o território o rural está presente na geoweb, em 

plataformas com mapas digitais. Apesar da presença tecnológica no campo ainda há dificuldade 

pelo acesso às novas tecnologias da informação com qualidade e facilidade. Nesse sentido um 

esforço mediador é necessário, que deve ser feito com muita cautela e respeito às informações 

que podem ser divulgadas. Metodologia Entendendo que o debate em torno da cartografia traz 

subsídios para um debate na Geoweb, usarei como base inicial a metodologia utilizada por 

ROCHA (2015). “Compreendida como linguagem ou como objeto/instrumento de poder, a 

cartografia está em disputa. Acreditamos que uma análise exploratória sobre algumas 

experiências contemporâneas de mapeamento nos auxiliarão a desconstruir as minúcias deste 
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complexo enredo. “ (ROCHA, 2015, p.115). O autor ao detalhar a forma com que fez a análise 

exploratória dos mapas em seu estudo traz a análise da “escala, projeção e simbolização, no 

sentido de aprofundar a dimensão política das representações” e além disso fazendo um 

movimento para o exterior do mapa considerando “os contextos e processos de produção e os 

sujeitos portadores da ação de mapear, interesses envolvidos e demais nuances.” (ROCHA, 

2015, p.116). O contexto da Geoweb acrescenta novas funcionalidades de interação com o mapa 

através do navegação, do aprendizado pela exploração. Nesse sentido é preciso olhar também 

se as plataformas possuem funcionalidades que aproximam ou distanciam o usuário, se 

possuem uma linguagem simples ou complexa e técnica, aprofundando a dimensão política 

dessas funcionalidades. Se permitem que o usuário possa contribuir com a construção do mapa, 

inserindo e modificando seu conteúdo. Também é preciso observar que informações e 

funcionalidades são colocadas como complementares nos portais onde os mapas estão 

inseridos, se permitem o aprofundamento sobre os temas tratados, se trazem informações em 

outros formatos ou ligações externas de informação. E por fim se existe um esforço na 

realização da plataforma para que os sujeitos tenham autonomia sobre a plataforma e a garantia 

sobre a segurança das informações. O rural na geoweb A questão agrária é uma dimensão 

essencial na formação dos sujeitos, dinâmicas sociais e situações diversas. Esses fenômenos 

possuem uma espacialidade que vai se configurar de maneira específica e vai revelar um 

território, uma marca no espaço. Quando os diversos territórios se sobrepõem, inúmeras 

situações de conflitos acontecem, pois são diferentes perspectivas sobre o uso da terra que 

entram em contato, num recorte mais claro e específico podemos colocar o Agronegócio e a 

Mineração, sustentado por empresas privadas e instituições públicas, conduzidos pela lógica 

capitalista e exploração econômica dos recursos naturais, mas também Povos e Comunidades 

Tradicionais, Movimentos Sociais Rurais, Indígenas e Quilombolas, no uso comum e relação 

coletiva da terra, na luta e reivindicação por reconhecimento e direito aos seus modos de vida 

e seus territórios. A plataforma porlatierra.org faz parte do Movimento Regional por La Tierra 

y Territorio que tem como objetivo o mapeamento de 1000 comunidades inseridas na luta pela 

terra e pela segurança alimentar na América Latina. “As mil experiências rurais podem inspirar 

mil respostas à crise alimentar global e às mudanças climáticas que o capitalismo não possui.” 

(PORLATIERRA, 2017) O objetivo do mapeamento é mostrar respostas à crise de alimentação, 

e dar visibilidade a um rural diferente, e assim “Promover uma mudança de perspectiva em 

relação ao rural, suas populações, territórios e propostas, requer a mobilização dos Aliados para 
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a terra em toda a América do Sul.” (PORLATIERRA, 2017) A plataforma possui uma mapa 

interativo que mostra os casos já mapeados através de pontos. A interação com cada ponto faz 

com que apareçam mais informações sobre a comunidade, direcionando o usuário a uma página 

específica com mais informações. Considerações A plataforma traz uma narrativa que ajuda a 

perceber um outro rural na América Latina. O uso direto da ferramenta pelos sujeitos que 

presentes nos pontos mapeados aparentemente não acontece. Exclui-se pela complexidade 

técnica a perspectiva mais importante sobre o rural. Aparecem conteúdos que mostram as 

realidades das comunidades, onde se faz um esforço para o respeito a autonomia das mesmas, 

um esforço mediador. No mesmo sentido das práticas que envolvem a Cartografia Social e o 

SIG Participativo esse esforço de levar a geoweb até os sujeitos é necessário. O ciberespaço 

precisa ser ocupado por aqueles sujeitos, com o esforço mediador de especialistas e a subversão 

das ferramentas. Buscando manter a possibilidade das informações voluntárias geográficas, 

trabalhando a geovisualização para construir narrativas visuais pertinentes para a visibilidade 

de conteúdos. Considerando o ambiente de controle que é a internet é preciso a ponderação 

sobre o tipo de informação a se colocar em uma plataforma da geoweb. Referências 
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MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE CONFLITOS POR TERRA NO ESTADO DO 
CEARÁ: UMA ANÁLISE DOS DADOS DA COMISSÃO PASTORAL DA TERRA- 

CPT NOS ANOS DE 2009 A 2018 

 
Caroline Domingos de Amorim 1 
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Geyziane Lima de Castro 3 

 

Introdução 

A linguagem dos mapas desde a antiguidade foi necessária às práticas de localização e 

representação do espaço, utilizadas principalmente para auxiliar nas locomoções entre 

determinados pontos. Conforme Conceição e Costa (2011), esta representação simbólica do 

espaço, no decorrer da História, foi sendo desenvolvida de diversas formas, de acordo com a 

evolução do conhecimento e das técnicas. Assim, muitos são os exemplos de mapas produzidos 

pelos povos primitivos que comprovam a necessidade de conhecer o espaço. O homem 

contemporâneo utiliza-se das inovações tecnológicas computacionais para mapear os mais 

diferentes aspectos do espaço em constante transformação. 

Dessa forma, a cartografia se faz presente em várias pesquisas, facilitando a leitura e 

interpretação do espaço geográfico, buscando atender a diversas finalidades. Diante dos 

conflitos presenciados no campo e dos diferentes motivos que levam a ocorrência dos mesmos, 

esta pesquisa faz uma análise dos dados disponibilizados pela Comissão Pastoral da Terra- CPT, 

cartografando os conflitos no campo no estado do Ceará. A CPT foi criada para ser um serviço 

à causa dos trabalhadores do campo e para servir de suporte a sua organização, acompanhando-

os com espírito crítico (CPT, 2010).  

Há um processo de restabelecimento do campesinato acontecendo baseado em razões 

étnicas. Há ainda, como ocorre no Brasil, um processo que envolve decisões governamentais e 
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acontece devido à própria mobilização e ação direta dos camponeses que reivindicam terras 

para se reproduzirem como tal (SHANIN, 2008). 

Este trabalho tem como objetivo, mapear e analisar as áreas de conflitos por terra no 

estado do Ceará nos anos de 2009 a 2018, tendo como base os cadernos de conflitos no campo 

disponibilizados pela comissão pastoral da terra- CPT, apontando os principais motivos que 

levam aos conflitos; mapeando as principais áreas de conflitos e comparando os dados dos anos 

referidos. 

 

Fundamentação teórica 

A Comissão Pastoral da Terra (CPT), desde a sua fundação em 1975 realiza o registro 

dos dados referentes aos conflitos no campo e o grave problema da violência contra os 

trabalhadores e trabalhadoras da terra. A ocorrência de conflitos em todos os estados do Brasil, 

são disponibilizados gratuitamente e publicados em forma de caderno. De acordo com o 

caderno de conflito no campo no Brasil (2018), este trabalho que a CPT realiza formou um dos 

mais importantes acervos documentais sobre as lutas pela terra e formas de resistência dos 

camponeses, quilombolas e povos originários, bem como sobre a defesa e conquista de direitos, 

que serve como fonte de seu banco de dados. 

A Comissão Pastoral da Terra no Ceará tem como eixo principal a terra, água e direito. 

Nessa perspectiva 

 

Compreender a mediação da CPT no Ceará, assim como seus processos espaciais nos 
conflitos ocorridos no campo até hoje, é mergulhar numa geoistória carregada de 
simbolismos, significados, sujeitos, memórias, permanências e avanços na luta 
camponesa. Tudo isto evidencia o relevante papel por ela desempenhado com os 
trabalhadores e trabalhadoras rurais ante o processo de apropriação dos recursos 
naturais, modernização no campo, luta pelos reconhecimentos dos territórios e no 
desenvolvimento de estratégias de convivência com o semiárido (SILVA, 2016, p.26). 

 

Os Conflitos por terra são ações de resistência e enfrentamento pela posse, uso e 

propriedade da terra e pelo acesso aos recursos naturais, quando envolvem posseiros, 

assentados, quilombolas, indígenas, camponeses, ocupantes, sem terra, seringueiros, etc. As 

ocupações e os acampamentos são também classificados na categoria de conflitos por terra 

(CPT, 2018). 

Na busca de compreender e representar esses conflitos de uma forma mais atraente e 

dinâmica, utilizamos a proposta do mapeamento, que diz respeito a produção de mapas, cuja a 
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qual é uma linguagem cartográfica e uma forma de comunicação. Conforme Fitz (2008), a 

representação cartográfica vem evoluindo a milhares de anos e seu produto mais significativo 

são os mapas, essa representação cartográfica, é a representação gráfica da superfície da terra, 

no qual permite a distinção dos fenômenos nela existentes e de seus elementos constituintes. 

Convém destacar que, os usos das técnicas de geoprocessamento foram essenciais para 

a análise da área de estudo, análise espaço-temporal, a produção do mapa e de uma base de 

dados da pesquisa. O geoprocessamento constitui o conjunto de tecnologias capazes de coletar 

e tratar informações georreferenciadas. Segundo Florenzano (2002), os Sistemas de 

Informações Geográficas (SIGs) são as ferramentas computacionais do geoprocessamento, 

disciplina que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento das informações 

geográficas. 

Metodologia 

A Fim de se obter os resultados e respostas para a problemática apresentada neste 

trabalho, como ponto de partida, realizamos pesquisas de natureza descritiva e bibliográfica, 

usufruindo de livros, sites, revistas, principalmente no acervo digital disponibilizado pela 

comissão pastoral da terra – CPT no qual registra anualmente os dados sobre todos os conflitos 

no campo em todas as unidades federativas. A pesquisa em questão atentou-se para os dados 

que diz respeito aos conflitos por terra no estado do Ceará.  

Os dados coletados a respeito dos conflitos por terra no estado do Ceará, nos anos de 

2009 a 2018, foram representados por meio de mapas temáticos, de forma complementar 

algumas informações também estiveram apresentadas em tabelas, onde encontram-se dados 

referentes ao total de conflitos no campo, total de conflitos por terra, a porcentagem dos 

conflitos e o número famílias envolvidas referente a cada ano. Assim, foi realizada uma 

pesquisa de cunho quanti-qualitativa, quantitativa uma vez que foi realizado um levantamento 

de dados e qualitativa por se tratar de elementos sociais que correlacionam o mundo com o 

sujeito em questão.  

Posteriormente foram realizadas análises de cunho explicativa a fim de conectar dados 

e informações obtidas dos cadernos de conflitos de campo da CPT, com os mapas temáticos de 

índices desses eventos, que vieram a contribuir para facilitar a análises dos mesmos. O Sistema 

de Informação Geográfico (SIG) Arcgis 10.1 disponível no laboratório de geoprocessamento 

foi essencial na produção dos mapas. O uso do geoprocessamento, especificamente dos SIG’s 

são fundamentais na edição dos planos de informação e proporcionam várias possibilidades de 
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trabalho. A ferramenta SIG ajudou de forma satisfatória na análise da área de estudo em relação 

aos conflitos por terra.  

Resultados e Discussões 

Os conflitos sociais no campo sempre fizeram parte da história do Brasil. Conforme 

Fernandes (2000), as ocupações de terras efetuadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra e por outros movimentos são ações de resistência frente a intensificação da 

concentração fundiária e contra a exploração, que representaram lutas na busca contínua da 

conquista da terra e do trabalho, por melhores condições de vida e uma sociedade justa. Deste 

modo, é preciso compreender as causas desses conflitos, que está 

 

Para além da explicação sobre perseguição e criminalização dos movimentos, a 
violência praticada e intensificada no campo do século XXI está ligada a concentração 
e centralização de poder não só de uma classe ou parte dela, mas da unificação com 
grande capital e a uma clara opção de ausência do Estado na procura desarticular do 
campo qualquer agente de mediação (movimentos) ou lideranças que possam tornar 
visível a demanda pelos direitos territoriais (FELICIANO, 2016, p. 3). 

 
Os três anos com o maior total de conflitos no campo no recorte temporal determinado 

(Tabela 1) foram, 2013 representando 29 conflitos no campo, seguido por 2014, com 23 

conflitos no campo e 2010, com 22 conflitos no campo. As menores ocorrências de conflitos 

no campo foram nos anos de 2015 e 2016, com apenas 9 conflitos. Em relação aos conflitos por 

terra (Tabela 2) o maior número registrado foi no ano de 2011 com o total de 16 conflitos 

envolvendo 3.626 famílias, já as menores ocorrências de conflitos por terra foram nos anos de 

2012 e 2015, com apenas 4 conflitos envolvendo 1.620 e 3.130 famílias respectivamente. No 

ano de 2018 foi registrado a maior porcentagem em relação ao total de conflitos no campo, 

sendo 93,75% dos conflitos no campo representados pelos conflitos por terra (figura 1), a menor 

porcentagem foi registrada em 2012 com 26,66%. 

Tabela 1- Total de conflitos no campo 2009- 2018. 

Total de conflitos no campo no Ceará 2009- 2018 

Anos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 20 22 18 15 29 23 9 9 11 16 

Fonte: elaborado pelos autores. 
 

Tabela 2- Total de conflitos por terra 2009-2018. 
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Total de conflitos por terra no Ceará 2009-2018 

Anos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 14 10 16 4 15 15 4 6 8 15 

Famílias 2.343 2.210 3.626 1.620 1.541 4.006 3.130 1.063 3.380 2.595 

% 70 45,45 88,88 26,66 51,72 65,21 44,44 66,66 72,72 93,75 

Fonte: elaborado pelos autores. 
 

Figura 1-  Mapa das áreas de conflitos por terra no Ceará- 2018. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
 
Contudo, de 2009 a 2018, 44 municípios do Ceará (figura 2) registraram conflitos por 

terra, totalizando 107 conflitos envolvendo 25.514 famílias, incluindo as diferentes categorias, 

de posseiros, sem terra, indígenas, assentados, pequenos proprietários, pescadores, 

quilombolas, entre outros. Os conflitos por terras são questões bem recorrentes no Brasil, 

segundo Martins (1981, p.63) “Antes, o fundamento da dominação e da exploração era o 

escravo; agora passa a ser a terra. É a terra, a disputa pela terra que trazem para o confronto 

direto camponeses e fazendeiros. ” Os camponeses lutam tanto para conseguir a terra quanto 

para permanecer nela 
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Assim, esses camponeses não são entraves ao desenvolvimento das forças produtivas, 
impedindo o desenvolvimento do capitalismo no campo; ao contrário, eles 
praticamente nunca tiveram acesso à terra, sendo, pois, desterrados, “sem terra”, que 
lutam para conseguir o acesso a terra. É no interior destas contradições que têm 
surgido os movimentos sociais de luta pela terra, e com ela os conflitos, a violência 
(OLIVEIRA, 2001, p. 189). 
 

Figura 2- Ocorrência de conflitos por terra no Ceará 2009-2018

 
Fonte: elaborado pelos autores. 
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O mapa de “ocorrências de conflitos”, representa a evolução dos conflitos por terra nos 

anos de 2009 a 2018, podemos notar que existe uma pendulação nos números desses conflitos, 

vale ressaltar que em alguns casos houve mais de uma ocorrência em determinado município, 

como por exemplo, em 2015 que apesar de ser representado por apenas dois municípios houve 

três conflitos sendo um no município de Tamboril e os outros dois no município de Caucaia, o 

mesmo caso se repete em outros municípios. Vale também ser observado que nesse período o 

Ceará ficou em terceiro lugar em família que se envolveram em conflitos por terra, “[...] as 3 

mil famílias dos indígenas da Tribo Indígena Tapeba em Caucaia, em litígio com empresário”, 

(CPT, 2015). Em 2017, os municípios de Maracanaú, Caucaia e Pacatuba foram os que mais 

registraram conflitos dessa natureza, todos envolvendo povos indígenas que vivem nessa 

região.  

O município de Caucaia, registrou o maior número de conflitos por terra, de 9 a 13 

conflitos entre os dez anos, de 2009 a 2018 (figura 3), envolvendo a categoria sem terra e os 

índios. Os conflitos mais recorrentes verificados foram com a Tribo Indígena Tapeba e Tribo 

indígena Anacé. Outros municípios como: Itarema, Itapipoca, Jaguaruana, Pacatuba e 

Tamboril, também mostraram expressivos conflitos, de 6 a 8 entre os dez anos.  

As extensões de terras em conflitos vêm aumentando exponencialmente no Brasil desde 

2015, às informações obtidas dos cadernos de conflitos mostram que 4,6% do território nacional 

está em disputa, 39. 425.494 hectares. A violência no campo permanece intensa no país, e os 

conflitos por terra representam bem essa realidade, 383 pessoas foram assassinadas durante 

2009 a 2018 em disputas pela terra. 
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Figura 3- Mapa de conflitos por terra no Ceará (2009- 2018) 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 16 – Cartografando Práticas e Conflitos no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
8123 

 

Nos últimos anos tem sido bem presente projetos de leis que ferem os direitos dos povos 

do campo e muitas ações que estão contra a preservação da natureza. As propostas de leis afetam 

principalmente as terras indígenas, o ataque a legislação que institui o licenciamento ambiental, 

propostas de ampliação de áreas de mineração e liberação de agrotóxicos, e medidas que 

favorecem a intensa exploração das riquezas naturais. Tudo isso, deixa claro o jogo de interesses 

para a posse das áreas indígenas, a expressividade dos ataques a nível nacional ocorreu nos anos 

de 2015 e 2016, e a intensificação desses ataques tem sido sentida pelos povos do campo desde 

a última eleição, com uma grande força política fiel aos interesses do agronegócio e dos grandes 

empresários. 

Considerações finais 

A problemática sobre as questões de conflitos no campo não abrange somente os 

conflitos por terra, mais que isso, essa questão abrange uma minoria que muitas vezes é passada 

despercebida, a constante luta por seus direitos faz surgir temas que se tornam relevantes para 

pesquisas. 

Consideramos sem dúvidas, que a utilização de ferramentas de geoprocessamento 

mostrou-se bastante eficaz durante todo o processo de confecção dos mapas, sendo substancial 

e conseguindo chegar ao objetivo do trabalho. Dessa forma, verificou-se que a linguagem 

cartográfica é uma excelente proposta para a representação, análise e compreensão das 

eventualidades do espaço geográfico. 

Portanto, pelos resultados obtidos no presente trabalho, foi possível destacar que o 

mapeamento das áreas de conflitos torna-se de suma importância para a averiguação de 

ocorrências de um determinado fenômeno, seja ele de cunho físico ou social. 
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CONFLITOS TERRITORIAIS E CARTOGRAFIA SOCIAL: O CASO DA 

COMUNIDADE QUILOMBOLA DA MARAMBAIA, MANGARATIBA – RJ 

 
Lorena de Jesus Trindade Amorim,  

Mara Edilara Batista de Oliveira 

Resumo: 

 

Conflitos Territoriais e Cartografia Social: o caso da Comunidade Quilombola da Marambaia, 

Mangaratiba – RJ Lorena de Jesus Trindade Amorim – Universidade Federal Fluminense – 

UFF/IEAR Mara Edilara Batista de Oliveira – Universidade Federal Fluminense – 

UFF/IEAR  Este artigo pretende abordar os conflitos territoriais vividos por comunidades 

tradicionais rurais e mais especificamente o caso da comunidade Quilombola da Ilha da 

Marambaia situada no estado do Rio de Janeiro. Dentre as suas especificidades essa 

comunidade quilombola tem sofrido com conflitos diretamente ligados aos órgãos de caráter 

militar, Marinha, Exército e Aeronáutica, que possuem sede nessa mesma ilha, controlando 

assim a entrada e saída de pessoas na mesma, entre outros processos de subordinação e 

expropriação em e de seus próprios territórios. Estamos tentando entender mais precisamente 

como se deu essa sobreposição de territórios. As unidades militares foram instaladas no 

território no ano de 1971, já as famílias quilombolas ocupavam esse território desde que o 

comendador Joaquim José de Souza Breves, comprou a área em 1856, quando instalou um 

entreposto negreiro para receber os africanos escravizados antes de serem vendidos. Entre 

outras formas de poder e controle instituídos pelos mapas, sabemos que a cartografia 

considerada oficial foi controlada por muito tempo pelos militares, que ganharam assim o 

direito de decidir e definir não só recortes territoriais específicos, mas também o de estabelecer 

critérios e elencar elementos que devem ou não estar registrados nos mapas. Entendendo que a 

produção de mapas carrega um forte caráter ideológico de quem produz o mapa, o nosso grupo 

de pesquisa, o CARTONOMIA, assim como uma série de outros grupos de pesquisa no Brasil 

e na América Latina, vem por meio da metodologia da Cartografia Social, que tem como um 

dos seus resultados o mesmo instrumento que foi utilizado no apagamento desses mesmos 

povos, os mapas, reivindicar os seus direitos e denunciar os conflitos territoriais vividos por 

eles (GOUVEIA, 2018). Desta forma, temos como objetivo discutir a ideologia e poder dos 
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mapas oficiais e refletir sobre a importância do domínio da produção e do uso de mapas por 

essas comunidades que enfrentam diariamente o enfrentamento ao controle e acesso ao seu 

próprio território. Realizamos essa reflexão participando das reuniões do grupo de pesquisa 

Cartonomia, que busca fortalecer a autonomia territorial de comunidades rurais tradicionais 

com Cartografia Social, assim como participando de outras experiências cartográficas em 

comunidades tradicionais que nos possam dar suporte para planejar a Cartografia Social da 

comunidade quilombola da ilha da Marambaia. Nesse processo nos interessa refletir sobre as 

territorialidades roubadas durante os conflitos acirrados na luta pelo território quilombola. Com 

as necessidades e pretensões expansionistas das potências europeias, e a constituição do sistema 

mundo moderno colonial, os mapas acabaram se tornando “poderosos instrumentos de controle, 

de regulação e de dominação sociais, culturais e políticas ao serviço, não só, da construção de 

impérios coloniais como também da manutenção das suas lógicas de dominação na época pós-

colonial” (RODRIGUES, 2005, p.02). Mais do que isso, esses mapeamentos serviram como 

instrumento de apagamento dos nossos povos tradicionais e de suas práticas culturais, que são 

antes de mais nada espaciais. Nos chama a atenção a forma que esses povos resistiram a intensos 

processos de espoliação por acumulação (Harvey, 2012) desde o processo de colonização 

brasileiro até a nossa atual história fundiária brasileira. Sua cultura, seus saberes, seu modo de 

vida, ou seja, sua territorialidade quilombola, se constituíram enquanto a possibilidade desses 

povos se recriarem em suas terras. E atualmente, ocorreram diversas mudanças, seja na natureza 

dos conflitos, seja nas formas de resistência, mas, ocorreram alterações importantes na política 

dos movimentos sociais de comunidades e povos historicamente apagados no Brasil. Logo, a 

cartografia Social nos ajuda a recuperar saberes, demandas, conflitos, formas de trabalho e de 

vida desses povos, a partir de suas próprias elaborações cartográficas sobre suas comunidades 

de forma participativa. As comunidades quilombolas no Brasil sofreram processo de 

apagamento subsidiados por vários elementos, como os nossos livros didáticos que pouco ou 

nada traziam sobre a existência desses povos, as nossas músicas, os nossos símbolos nacionais, 

e mais especificamente nos chama a atenção o apagamento desses povos nos nossos mapas, 

chamados “oficiais”, ou seja, aqueles construídos por instituições e órgãos do Estado, 

principalmente militares. Isso nos preocupa pois entendemos que os mapas são representações 

do mundo sobrecarregadas de ideologias, e no caso das chamadas cartografias “oficiais” 

predomina-se a ideologia dominante, seja dos impérios coloniais, seja a do Estado-Nação. Estes 

cortes e recortes do mundo convertem, facilmente, os mapas em poderosos instrumentos de 
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controle, de regulação e de dominação sociais, culturais e políticos ao serviço, não só, da 

construção de impérios coloniais como também da manutenção das suas lógicas de dominação 

na época pós-colonial (RODRIGUES, 2006).Com esse histórico, a Cartografia Social surge 

com o objetivo principal de dar visibilidade à situação que esses povos estão imersos em seus 

territórios, os conflitos postos pelo desenvolvimento desigual do capital no campo, as formas 

de resistências e de vida, etc. Essa metodologia tem permitido também que esses diferentes 

grupos pensem mais do que nunca de forma participativa, e olhem para o seu território partindo 

dos interesses de um coletivo e de suas territorialidades. Contribuindo para um processo 

cartográfico vivenciado pela própria comunidade, e que permita elencar e por para debate o 

apagamento de elementos culturais e simbólicos da comunidade, que no caso da comunidade 

Quilombola da Marambaia passará diretamente, por exemplo, pelas ruínas da senzala, que vem 

sendo destruída pelo tempo por estar hoje em terras da Marinha. Pensamos que a representação 

desses elementos também deveria negar a padronização das formas de representação na 

construção de mapas. Muitas das nossas cartografias têm sido elaboradas através de 

ícones/símbolos desenvolvidos por eles por meio de desenhos, e georreferenciados em 

laboratório em colaboração com o grupo de pesquisa. Seguiremos esses mesmos princípios para 

a vivência do processo cartográfico do Quilombo da Marambaia. Indo além de um mapeamento 

de localização desses povos, a Cartografia Social pode funcionar como uma importante 

ferramenta metodológica, além de um instrumento de luta, resistência e identidade de 

comunidade e povos tradicionais. Para essa pesquisa ela significa a possibilidade de construir 

um mapa produto da comunidade da Ilha da Marambaia, que pode servir de apoio para a 

resolução de conflitos gerados pela sobreposição de territórios, portanto de interesses políticos. 

Sendo mais um instrumento de luta para o reconhecimento cultural e territorial do quilombo da 

Marambaia. Por fim, junto ao grupo de pesquisa gostaríamos de fortalecer a apropriação dos 

mapeamentos e dos seus processos de produção. Referencias ALMEIDA, Alfredo Wagner 

Berno. Nova Cartografia Social da Amazônia. In: ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de; 

JUNIOR, Emmanuel de Almeida Farias. (Org.) Povos e comunidades tradicionais: nova 

cartografia social. Manaus, 2013 CRUZ, V. C. Movimentos sociais, identidades coletivas e 

lutas pelo direito ao território na Amazônia. In: Onildo Araújo da Silva; Edinuzia Moreia 

Carneiro Santos; Agripino Souza Coelho Neto. (Orgs.). Identidade, Território e Resistência. 

1ªed. Rio de Janeiro: Consequência, 2014, v. 1, p. 37-72.PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter 

Porto. A reinvenção dos territórios na América Latina/Abya Yala. Conceptos y fenômenos 
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GEOGRAFIA AGRÁRIA E CARTOGRAFIA HISTÓRICA CRÍTICA: REFAZENDO 
E REPRESENTANDO O PERCURSO DAS LUTAS SOCIAIS NO CAMPO 

PARAIBANO (1967-2018) 

Thaís Peregrino do E.S Guedes1 
Emília Moreira de Rodat2 

 

INTRODUÇÃO 

A estrutura agrária brasileira, caracteriza-se pela forte concentração fundiária e pela 

produção agropecuária voltada, em grande parte, para o mercado externo. O latifúndio constitui 

a base de manutenção do poder e das relações de exploração do campo. Essa estrutura, mantida 

desde o período colonial, é tão excludente que gerou e gera lutas no campo, que se configuram 

na forma de conflitos agrários.  

No século XX, experiências de organização de classe têm acompanhado o curso do 

modelo de desenvolvimento capitalista no campo e têm sido o motor principal da luta pela 

reforma agrária popular. Esta por sua vez, pode ser compreendida como um conjunto de 

mudanças profundas na estrutura agrária que beneficia, especialmente, quem trabalha na terra.  

Aliada a luta pela reforma agrária desenvolve-se a luta por políticas públicas voltadas 

para o desenvolvimento da agricultura familiar camponesa dois pontos de pauta dos 

trabalhadores sem-terra do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST criado há 

35 anos atrás e da Igreja (através da Pastoral Rural e da CPT) atuando na Paraiba desde 1974.  

A Pastoral da Terra e movimentos campesinos como o MST, tornaram e tornam possível 

a espacialização e territorialização da luta pela terra por meio da luta de resistência e das 

ocupações. 

O avanço da luta por terra e por reforma agrária, tem tido como resposta as mais variadas 

formas de violência produzidas pelo latifúndio. Assassinatos, despejos, articulações criminosas 

entre proprietários, o estado e o judiciário, ameaças de pistolagem, trabalho escravo, expulsões, 

são algumas das ações cometidas por aqueles que detém o monopólio da terra e que não abrem 

mão do seu controle. A isso tem se somado mais recentemente, com a ascensão da ultradireita 

ao poder, a liberação dada ao proprietário de terra para usar as armas contra os camponeses sem 

 
1 UFPB/GETEC, email: thaisperegrino@gmail.com 
2 UFPB/GETEC, email: erodat@gmail.com 
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medo de ser punido. Assim a violência no campo tem sido a arma usada para garantir a 

permanência da concentração fundiária. 

Essa violência que tem lugar no campo não é um fenômeno recente, acompanha todo o 

processo de formação e estruturação do espaço agrário brasileiro, uma vez que está na base do 

processo de consolidação da propriedade privada da terra. Para os trabalhadores rurais da 

Paraíba, a violência no campo político-jurídico e a violência contra a vida estão associadas aos 

conflitos agrários.  

A luta pelo acesso à terra e por melhores condições de trabalho sempre foram as 

principais reivindicações camponesas na Paraíba. Um exemplo foram as Ligas Camponesas, 

que lutaram incialmente contra o pagamento do cambão e posteriormente, pela Reforma 

Agrária.   

Antes do golpe de 1964, as Ligas passaram a ser perseguidas pelas oligarquias rurais e 

representações políticas do estado, o que redundou no assassinato e na perseguição dos seus 

principais líderes: João Pedro Teixeira, assassinado em abril de 1962 e Pedro Fazendeiro e Nego 

Fuga, assassinados em 7 de setembro de 1964.  

Com a expansão e dominação do capital sobre a agricultura na década de 1970, o número 

de conflitos no campo e de violência cresceu muito. Verificou-se também o aumento da 

violência no campo sobretudo após o golpe de 2016. Destacamos o brutal assassinato dos 

militantes do MST em 2018; José Bernardo da Silva, conhecido por Orlando e Rodrigo 

Celestino, mortos no acampamento Dom José Maria Pires, no município Alhandra-PB, por 

capangas com certeza a mando dos latifundiários da região. Esses fatos nos motivaram a fazer 

da cartografia um instrumento de representação da realidade que envolve a luta pela terra e a 

violência no campo paraibano.  

 

Procedimentos Metodológicos 

O caminho para a confecção cartográfica, de tabelas e gráficos dos conflitos e da 

violência no campo paraibano e a interpretação destes episódios se fez a partir de cinco 

procedimentos e técnicas de pesquisa: a) pesquisa bibliográfica; b) o levantamento documental 

junto ao INCRA; c) o levantamento de informações junto ao MST e à CPT; d) o processamento 

das informações para construir a base a partir da qual foram confeccionados os mapas; e) a 

utilização tanto do sofware gratuito Philcarto, como do Arc-Gis. 
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Do ponto de vista da abordagem teórico e metodológica procuramos nos apoiar em 

alguns conceitos que consideramos mais pertinentes para dar suporte ao estudo, quais sejam: a) 

movimento socioterritorial, tomando como suporte Fernandes (2005, 2009), Sobreiro Filho 

(2010) e Pedon (2009); b) territorialização e espacialização da luta pela terra com base em 

Fernandes (1996, 1999); c) conflito, tendo como referência o conceito utilizado pela CPT, pela 

Rede Dataluta e por Moreira (1997, 2016 e 2017) e outros autores; d) violência, especificamente 

a violência no campo, apoiada nas publicações de Porto Gonçalves (2006), Carlos Feliciano 

(2017), Leonardo Boff (2017), Bourdieu (1976) e Girardi (2006). 

Os dados de conflitos referente ao período de 1974 a 1996 foram levantados do livro 

Por um Pedaço de Chão, volumes I e II de Emília Moreira (1997), o qual, por sua vez, teve 

como fontes documentos e processos do INCRA, da CPT e da FETAG além da pesquisa direta 

junto aos sujeitos sociais. Esses dados foram agregados por município e originaram mapas 

temáticos. 

Observamos na leitura pormenorizada da obra selecionada que em uma área de conflito, 

ocorriam vários conflitos uma vez que depois de expulsos ou calados pela ação repressora 

durante algum tempo, os trabalhadores retornavam a luta em anos seguintes na mesma terra. 

Porém nem sempre eram todas as famílias do conflito anterior e as estratégias de luta nem 

sempre eram as mesmas daí termos optado por contabilizar o segundo momento do conflito 

como um novo conflito. 

Apenas no ano de 1988, somamos os conflitos identificados na obra de Moreira (1997), 

com os publicados no caderno de conflitos da CPT uma vez que não se tratavam dos mesmos. 

Identificamos os seguintes conflitos presentes no livro de Moreira e no Caderno de 

Conflitos, tendo portanto contado apenas uma vez para efeito de registro: Sitio Gurugi, Fazenda 

Sitio, Fazenda Santa Clara, Aldeia Jacaré de S. Domingos. 

Encontramos alguns conflitos identificados por Moreira (1997) e que não constam nos 

Cadernos de Conflito quais sejam: Fazenda Baixa Verde, Fazenda Geraldo, Clara, Fazenda 

Santa Cruz, Fazenda Serra Verde, Fazenda Sítio, Sitio Mumbaba. 

Sete conflitos foram registrados apenas pelo Caderno de Conflitos CPT: Sitio Barra 

Nova, Fazenda Genipapo, Varelo de Cima, Sitio Jacarateá, Sitio Catolé, Engenho Fazendinha, 

Sitio Anta do Sono. 
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Como as informações contidas na obra “Por pedaço de chão” compreendem o período 

de 1974 a 1995, a partir de 1996 até 2018 os dados foram colhidos dos Cadernos de Conflitos 

da CPT. 

De 1974 a 2018 foi possível registrar o total de conflitos que eclodiram no estado, o 

número de famílias em conflitos e a área (ha) abrangida por conflitos agrários na Paraíba. 

Chamamos a atenção para o fato de que 23 conflitos constantes na obra de Moreira (1997), não 

têm data registrada.  

Observamos que nos cadernos de conflitos da CPT de 1985 a 1996 (com exceção 1988); 

apesar de não detalhar as ocorrências de conflitos e sim acusar a quantidade de conflitos por 

estado, muitos desses anos acusou mais conflitos do que os colhidos por Moreira (1997) nas 

suas fontes. Assim aconteceu em 1995, onde as fontes de Moreira (1997) não acusaram 

conflitos, porém o Caderno aponta que houve 14 conflitos. Isso se deve possivelmente ao fato 

de que a CPT recebe ao informações diretamente dos movimentos e da CPT estadual e não de 

documentos secundários. 

É importante destacar, que constatamos que entre 1974 a 1989 os conflitos são 

unicamente de resistência. 

A respeito dos dados de ocupação, compreendendo que a estratégia de ocupação em 

conflitos de terra passa a ser predominante na Paraíba a partir do ano de 1989, colhemos os 

dados de ocupação de 1989 a 2018 por meio do banco de dados da CPT.  

Foi possível colher dados referentes ao total de ocupações, número de famílias em 

ocupações e área (ha) do imóvel ocupado ou a partir de 2006, a área do imóvel cuja 

desapropriação era requisitada. Esses dados também foram agregados por município e 

originaram mapas temáticos. 

Quanto aos dados de violência, cobrimos o período de 1974 a 1985 através das 

informações contidas na obra de Moreira (1997) e o período de 1986 a 2018 com base nos dados 

registrados nos Cadernos de Conflitos da CPT.  

Em relação aos dados de 1974 a 1985 as categorias de violência por nós utilizadas foram 

as seguintes; 

a) Violência contra pessoa: número de assassinatos, número de conflitos com prisão, 

número de conflitos com agressão, número de conflitos com ameaças de morte, tentativa de 

assassinato; 
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b) Violência contra a posse ou propriedade: número de conflitos com expulsão, número 

de conflitos com despejo, número de conflitos com destruição de casas, número de conflitos 

com destruição de roças / benfeitorias. 

Para o período de 1986 e 2018 utilizamos as categorias adotadas pela CPT, quais sejam: 

a) Violência contra pessoa: número de assassinados, número de presos, número de 

agredidos, número de ameaçados de morte, tentativas de assassinatos; 

b) Violência contra a posse ou ocupação: número de famílias expulsas, número de 

famílias despejadas, número de famílias ameaçadas/tentativa de despejo, número de famílias 

ameaçadas/tentativa de expulsão, número de famílias vítimas de casas destruídas, número de 

famílias vítimas de roças destruídas, número de famílias vítimas de bens destruídos. 

Em 1997 a CPT optou pelo número de vítimas de casas destruídas e não famílias vítimas 

de casas destruídas como optou nos outros anos. Por isso, para adequar aos nossos dados, 

dividimos o número de vítimas neste ano que foram 1384, por 4, que seria o número médio de 

pessoas por família, dando assim como resultado 346 famílias o que estimamos ser indicador 

de 346 casas destruídas. 

 

Conflito e violência no campo: transitando sobre os conceitos 

Da noção de violência ao conceito de violência no campo 

O Relatório Mundial sobre violência e saúde publicado pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) em 2002, definiu a violência como sendo:  

o uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça contra si próprio, 
contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou que tenha 
qualquer possibilidade de resultar em lesões, morte, dano psicológico, deficiência de 
desenvolvimento ou privação’’ (KRUG et al., 2002, p.5).  

No campo sociológico a violência é entendida como um fenômeno de caráter sócio 

histórico e humano. Para Minayo (2005, p.15). “Ela não pode ser analisada nem tratada fora da 

sociedade que a produz em sua especificidade interna e em sua particularidade histórica’’. Cada 

sociedade, em épocas diferenciadas, apresenta formas particulares de violência. Há uma 

configuração peculiar da violência social, econômica, política e institucional no Brasil, que é 

diferente da França, China etc. Da mesma forma, a violência social, política e econômica da 

época colonial brasileira não é a mesma que se vivencia hoje, momento histórico particular que 

atravessa o país desde o golpe de 2016. 
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Minayo (2005) também compreende que a violência é um fato humano e social. 

Reconhece que nenhuma sociedade está livre de reproduzi-la, seja em seus indivíduos ou grupos 

constituídos por minorias, a partir do uso da tirania, do autoritarismo, de privilégios perdurantes 

ou qualquer outra forma de violência, que as estruturas contraditórias de uma sociedade 

mantém.  

No Brasil, os níveis elevados de desigualdade são a expressão da violência mais presente 

e mais antiga que existe na vida da sociedade. Os primeiros povos a conhecerem a violência 

foram as nações ameríndias durante o processo de colonização. No período colonial foram cinco 

milhões de índios dizimados (CIMI, 2014). Leonardo Boff (2017) compreende o genocídio 

indígena como uma das ‘’quatro sombras’’ da nossa história colonial, seguida da escravidão e 

da Lei de Terras de 1850. Essas heranças estruturais são determinantes neste país e fazem ser 

possível compreendermos as formas de violência de hoje, como a ascensão da violência no 

campo. 

A origem da violência no campo brasileiro está nestas heranças. No período colonial a 

violência executada contra os povos indígenas e contra o povo negro escravizado foi a forma 

que o modo de produção escravista colonial impôs para destruir outros formatos de sociedade 

e qualquer símbolo de resistência econômica, social e cultural. Assim aconteceu com os 

quilombos, que em períodos de clandestinidade eram territórios de resistência para aqueles que 

fugiam do trabalho escravo e por isso sofriam inúmeras ofensivas por parte dos colonizadores.  

Apesar da transição do trabalho escravo para o trabalho livre (transformação que 

ocorrerá não para mudar os conflitos ocasionados pela violência intrínseca ao sistema 

escravista, mas sim, para preservar e adequar a economia fundada na exploração de mercadorias 

e de homens, baseada na propriedade privada da terra), o trabalhador rural  ainda que em 

condição de homem livre, permanece despojado dos meios de produção e de qualquer 

propriedade . Conforme Moreira e Targino: 

Pode-se dizer que a violência no campo tem sido inerente ao controle monopolista da 
terra. Tal controle, ao delimitar o acesso do produtor direto à terra (seja enquanto 
produtor autônomo, seja enquanto assalariado), determina também os limites da 
possiblidade de sobrevivência da população rural. Na vigência do ‘’sistema 
morador’’, esta delimitação era quase que absoluta, pois eram restritas as 
possibilidades de inserção produtiva na economia urbana, em virtude de sua 
fragilidade e incipiência. Isso ampliava o poder dos senhores de terra sobre a vida dos 
moradores. Nessa época, paternalismo e violência eram as faces gêmeas do exercício 
do mando latifundiário (1997, p.320) 
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A Comissão Pastoral da Terra (CPT), conceitua violência como sendo “o 

constrangimento e/ou a destruição física ou moral exercidos sobre os trabalhadores e seus 

aliados. Esta violência está relacionada aos diferentes tipos de conflitos registrados e às 

manifestações dos movimentos sociais do campo”. De acordo com a CPT de 1985 a 2017, 

foram assassinadas 1.812 pessoas por envolvimento em conflitos por terra no Brasil. 

Do exposto apreende-se que a violência no campo acompanha todo o processo de 

formação e estruturação do espaço agrário brasileiro, desde o período colonial aos nossos dias. 

Neste início do século XXI a violência se intensificou, juntamente com o aumento das lutas e 

ações dos movimentos socioterritoriais. 

A luta pela terra tem sido o motor principal da luta pela reforma agrária popular. Esta, 

por sua vez, pode ser compreendida como um conjunto de mudanças profundas na estrutura 

agrária que beneficia especialmente quem trabalha na terra. Os trabalhadores rurais tornam 

possível sua espacialização e territorialização por meio das ocupações de terras e manifestações. 

Do outro lado, o latifúndio historicamente, tende a usar a violência para cessar o conflito, sem 

que haja resolução. Assassinatos, despejos, articulações criminosas com o Estado e o judiciário, 

ameaças de pistolagem, trabalho escravo, expulsões, são algumas das ações cometidas por 

aqueles que buscam o monopólio da terra através do controle político social. 

Para Feliciano (2016), torna-se possível apresentar o uso da violência contra a classe 

trabalhadora do campo a partir de três tipologias, estas são: violência contra a pessoa, violência 

contra a forma de ocupação do território e violência contra os bens produzidos pelo sujeito 

camponês. 

A primeira tipologia, violência contra a pessoa, segundo Feliciano (2016) é aquela 

ocasionada contra o sujeito social do campo e é encontrada nas formas de luta: luta pela terra e 

pela reforma agrária, protagonizadas por sem-terras e camponeses posseiros; lutas pelo 

território, protagonizadas por aqueles que possuem uma identidade histórica com o território e 

que desejam permanecer/retomar, como indígenas, quilombolas e caiçaras; luta pelo trabalho 

no campo protagonizadas por aqueles trabalhadores que têm vínculo empregatício com a terra 

e luta por seus direitos trabalhistas; e por último aqueles que estão em condição de apoiadores 

da luta pela terra, agentes de mediação, também vítimas da violência no campo.  

A segunda tipologia, violência contra os processos de ocupação e posse de latifúndios 

improdutivos. A ocupação de terras vêm sendo a estratégia definidora dos movimentos 
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socioterritoriais. É por meio dela que se torna possível romper com o modo capitalista de 

produção dentro dele, e que por isso conduz a um conflito. Ameaças de despejo e expulsões, 

são algumas das práticas violentas que parte do Estado com seu aparato judicial e policial ou 

por parte dos próprios latifundiários. 

A terceira tipologia, a violência contra os bens produzidos pelo sujeito camponês, como 

a destruição da produção, de casas, retirada de acesso hídrico etc. Nesse caso Feliciano (2016 ) 

entende que: “os bens materiais construídos como fruto do trabalho individual, familiar, 

coletivo ou comunitário tem um sentido muito forte no campo, pois geralmente são resultados 

de um conhecimento tradicional, baseado no esforço e na dificuldade que vai além do 

significado ou valor material’’ (FELICIANO, 2016, p. 92) 

No estado da Paraíba, a violência acompanhou todo o curso da formação de seu espaço 

agrário. Este foi subordinado inicialmente para atender os interesses da elite colonizadora, 

através da monocultura voltada para a exportação e excluindo o acesso à terra aos trabalhadores 

e explorando sua mão de obra escrava ou mediante relações de trabalho não tipicamente 

capitalistas. Com a subordinação real da agricultura ao capital a violência segundo Moreira 

(2018) vai assumir todas as formas já citadas acrescida da intensificação e da precarização do 

trabalho, pelo avanço do assalariamento.  

 

Da noção de conflito à concepção de conflito agrário 

No que se refere ao conflito do ponto de vista teórico, são várias as concepções ao longo 

do tempo histórico e definições conforme as áreas do conhecimento, uma vez que este é um 

fenômeno presente em todas as relações humanas e parte da cultura de sociedades. Simmel 

(1983) desenvolveu a teoria clássica dos conflitos. Para ele, o conflito é “uma das formas mais 

vivas de interação, constituindo um processo de associação” sendo os fatores responsáveis pela 

dissociação “o ódio, a inveja, a necessidade e o desejo” (THEODORO, 2005: p. 53). Nesse 

sentido, o conflito objetiva: 

resolver estes dualismos divergentes, (...) reconstruir uma unidade perdida ainda que 
por meio da destruição de uma das partes envolvidas. (...) Nem sempre conduzem à 
conciliação podendo, por vezes, ser responsável pela desagregação. Mas não podem 
ser negados nem esquecidos e, sobretudo não possuem uma conotação negativa 
(THEODORO, 2005: p. 54). 
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Nesta mesma perspectiva o filósofo Bubbio (1998, p.225), considera que “as sociedades, 

em qualquer momento de sua história, podem ser definidas a partir das suas formas de conflito 

e cooperação, sendo o conflito a negação da cooperação”.  

Entre as perspectivas sociológicas clássicas há divergência na definição de conflito entre 

o paradigma funcionalista, representando por Conte e Durkhaim, e a perspectiva marxista e 

Weberiana. A visão funcionalista de conflito compreende este fenômeno como uma 

anormalidade dentro de uma sociedade, podendo ser a causa e efeito de um mal funcionamento 

de estruturas. O funcionalismo encara os conflitos como um fator externo à própria sociedade, 

e por isso deve ser evitado para alcançar consenso entre as partes. Muitos teóricos rejeitam esta 

teoria pois compreendem que ela confere invisibilidade a fatores estruturantes nas sociedades, 

dando ênfase aos efeitos dos conflitos e ignorando suas causas, caindo na busca por uma coesão 

social quimérica.  

Segundo Giddens (2008, p.17) os teóricos de conflito que convergem com a lógica 

funcionalista, remontam aos escritos de Marx cujas obras enfatizam os conflitos de classe. 

Nesta perspectiva, conhecida como teorias do conflito social, compreende-se que o conflito 

surge do fato de indivíduos e grupos possuírem interesses divergentes, como os interesses de 

classe.  

Tendo a percepção que qualquer sociedade possui recortes como classe, gênero, raça e 

outros, fica clara a importância de levar em consideração as divisões na sociedade, e fazê-las 

objeto de análise ao estudar conflitos. Apesar de existir uma visão maniqueísta acerca do 

significado de conflito, se faz necessário uma reflexão materialista histórica do fenômeno.  

(...) não é o consenso social o mantenedor da coesão e das estruturas sociais. Ao 
contrário. Deve-se à conflitualidade as devidas evoluções, dinâmicas e estabilidade 
necessárias à vida social, focalizando em bases sociais cujo espelho reside no 
entendimento dos grupos e suas controvérsias tendo suas contradições como 
referência, as quais, segundo Dahrendorf27, são impossíveis de serem eliminadas no 
âmbito das sociedades históricas e são produzidas a todo o tempo28 (LUCENA 
FILHO, p. 13) 

 

Para alcançarmos o conceito de conflito agrário, se faz necessário entender a relação 

entre espaço, território e questão agrária. Na questão agrária, o conflito é uma consequência do 

processo de produção do espaço agrário. De forma ampla, compreendemos espaço como 

produto da relação entre natureza, sociedade e trabalho, já por território, toda porção do espaço 

delimitada por relações de poder. Nesse sentido concordamos com Moreira quando afirma que:  
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Entendendo o espaço como a natureza transformada pelo trabalho ao longo do tempo 
histórico e o território como uma porção desse espaço, chega-se ao entendimento que 
tanto no espaço quanto no território a natureza está presente embora constantemente 
modificada pelo trabalho do homem (MOREIRA, 2002, p. 4) 

 

No espaço agrário, a divergência de interesses entre o território da agricultura 

convencional, representada pelo agronegócio e o território campesino, representado pela classe 

trabalhadora e, ou movimentos sociais do campo, produz dois processos – espacialização e 

territorialização - fundamentais para entendermos a conflitualidade entre esses opostos. 

Em princípio entendemos o processo de espacialização, segundo Fernandes (1999), 

como o registro no espaço social de um processo de luta, ''É escrever o espaço por intermédio 

de ações concretas como manifestações, passeatas, caminhadas, ocupações de prédios públicos, 

negociações ocupações e reocupações de terras, etc'' (1999, p. 136).  

O processo de territorialização, também de acordo com Fernandes (1999), pode ser 

compreendido como o processo de conquista de uma fração do território, designado como 

Assentamento Rural; isto, só se torna possível por meio da organização e luta da classe 

camponesa que por muitas vezes dedicam suas vidas a luta social, enfrentando instâncias de 

poder – políticas, jurídicas, donos de terra, grandes empresas.  

No que se refere ao conflito a CPT considera que ele consiste em;  

ações de resistência e enfrentamento que acontecem em diferentes contextos sociais 
no âmbito rural, envolvendo a luta pela terra, água, direitos e pelos meios de trabalho 
ou produção. Estes conflitos acontecem entre classes sociais, entre os trabalhadores 
ou por causa da ausência ou má gestão de políticas públicas. (CPT, 2014). 

 

É ainda a CPT quem conceitua o conflito de terra no Brasil como sendo: 

(...) ações de resistência e enfrentamento pela posse, uso e propriedade da terra e pelo 
acesso aos recursos naturais, tais como: seringais, babaçuais ou castanhais, dentre 
outros (que garantam o direito ao extrativismo), quando envolvem posseiros, 
assentados, quilombolas, geraizeiros, indígenas, pequenos arrendatários, camponeses, 
ocupantes, sem terra, seringueiros, camponeses de fundo de pasto, quebradeiras de 
coco babaçu, castanheiros, faxinalenses, etc. 

 

As ocupações e os acampamentos são também entendidos pela CPT e pelo DATALUTA 

como conflito de terra. Ocupações e/ou retomadas: 

são ações coletivas das famílias sem terra, que por meio da entrada em imóveis rurais, 
reivindicam  terras que não cumprem a função social, ou ações coletivas de indígenas 
e quilombolas que  reconquistam  seus territórios,  diante da demora do Estado no 
processo de demarcação das áreas que lhe são asseguradas por direito (CPT, 2014). 
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Apesar das conflitualidades agrárias - que segundo Girardi (2008) são formadas pelo 

conjunto de conflitos que, ao serem resolvidos, levam ao desenvolvimento -, terem aumento 

expressivo, principalmente com a redemocratização do país, poucas são as expressões de força 

utilizadas pelo Estado para a resolução desses conflitos, tornando a questão agrária distante de 

ser solucionada.  

o Estado brasileiro nunca se interessou em democratizar o acesso à terra. Ao contrário, 
através das políticas e programas agrícolas que desenvolve, vem contribuindo para 
viabilizar a dominação do capital no campo, abrindo os caminhos necessários para a 
exploração da agricultura de modo capitalista em grandes unidades de produção. O 
resultado disso é a expulsão/ expropriação maciça do produtor direto (MOREIRA, 
1997: 295). 

Desde 1985 a CPT vem se comprometendo com uma ampla pesquisa sobre a questão 

agrária nacional e levantando dados acerca dos conflitos no campo, trabalhando diversas 

categorias, e incluindo dados sobre a violência. Nesse sentido vem realizando e atualizando os 

registros, denúncias e contribuição com a produção cientifica. Desta maneira os Cadernos 

Conflitos no Campo contribuem de forma direta nesta pesquisa.  

Espacialização e territorialização dos conflitos de terra na Paraíba 1974-2018 

O espaço agrário paraibano caracteriza-se pela exploração originada pelo movimento 

desigual e contraditório do desenvolvimento capitalista no campo. Desde seu processo de 

formação, no Brasil colônia, o campo paraibano ficou subordinado aos interesses externos, 

primeiro aos interesses do capital mercantil metropolitano e mais tarde do capital industrial e 

financeiro. 

A modernização da agricultura paraibana nos anos de 1970, marcam um novo momento 

de estruturação e organização do espaço agrário. Culturas como a cana-de-açúcar e o pasto 

plantado substituíram lavouras alimentares e matérias primas voltadas para o mercado interno. 

Este movimento não constitui apenas uma mera mudança no uso do solo. Ele é bem 
mais significativo na medida em que se considera que as explorações da cana e da 
pecuária constituem as duas novas formas concretas assumidas pelo capital no 
processo recente de sua dominação sobre a agricultura paraibana’’ (MOREIRA, 
1988:269) 

 

A expansão canavieira, impulsionada sobretudo pelo Programa Nacional do Álcool 

(PROOALCOOL), de políticas de incentivos fiscais e creditícias, afetou todas as mesorregiões 

do estado, com destaque para as regiões da Mata e do Agreste Paraibano. Segundo Moreira 

(1997), nestas regiões entre 1975 e 1985, o número de trabalhadores em condição de moradores 
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e agregados reduziram seu número em 82,3% e os arrendatários em 18,5%. Essa retração se 

deveu à expulsão dos camponeses das propriedades para expandir a área plantada de cana e 

pasto. Paralelamente assiste-se ao crescimento do trabalho assalariado o qual irá se caracterizar 

por intensa exploração. 

Neste processo, nem todos os camponeses reagiram passivamente. Como estratégia de 

resistência, os trabalhadores rurais fortaleceram frentes de luta, tais como aponta Moreira 

(1997):  

a) a luta contra a exploração do trabalho e por melhores condições de trabalho e de 
vida; b) a luta contra a expulsão/expropriação, que se configura na luta pelo direito de 
‘’ficar na terra’’, de viver na terra’’ e de ‘’não se submeter ao capital’’; c) luta pelo 
retorno à terra, pela reconquista da ‘’terra para trabalho’’; d) luta dos pequenos 
produtores por uma política agrícola (assistência técnica e creditícia) que lhes garanta 
o direito não só de permanecer com a terra e na terra, como de nela produzir e retirar 
o indispensável a uma sobrevivência digna (p. 294). 

 

Assim, a resistência ressignifica o espaço agrário enquanto espaço de luta e passa a ser 

espacializado pelos sujeitos do campo. 

É possível entender o processo de espacialização, segundo Fernandes (1999), como o 
registro no espaço social de um processo de luta, '' É escrever o espaço por intermédio 
de ações concretas como manifestações, passeatas, caminhadas, ocupações de prédios 
públicos, negociações ocupações e reocupações de terras etc (1999, p. 136). 

 

Tem-se que desde a implantação do Proálcool na Zona da Mata e no Brejo Paraibano e 

a intensificação do processo de pecuarização no Agreste-Brejo paraibanos até 1988, os conflitos 

que eclodiram na Paraiba assumiram a conotação da tipologia definida por Moreira como sendo 

conflitos de luta contra a expulsão/expropriação, designados de “conflitos de resistência”. 

No final da década de 1980, mais precisamente a partir de 1989, o MST surge na Paraíba 

como um novo ator na luta pela terra e pela conquista da Reforma Agrária e com a estratégia 

de ocupação como principal ferramenta de reinvindicação. A partir desse momento, os conflitos 

por ocupação passam a ser predominantes.  

De acordo com o levantamento por nós realizado, foram registrados entre 1974 e 2018, 

650 conflitos de terra no estado da Paraíba, distribuídos em 111 municípios, tendo 71.637 

famílias envolvidas (Mapa 1) 

 
Mapa 1 
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Os dados de conflitos registram ainda que 46,5% dos conflitos concentraram-se na 

Mesorregião da Mata Paraibana e 31,7% no Agreste Paraibano. Aí também se concentra o maior 

número de famílias envolvidas nos conflitos, como mostra a tabela 1. Os municípios com o 

maior número de conflitos entre 1974 e 2018 foram: Mogeiro, localizando no Agreste com 31 

conflitos, Conde e Caaporã localizados na Zona da Mata com 29 e 24 conflitos respectivamente. 

 Compreendemos esta predominância nestas regiões, pela forte concentração fundiária 

e pelo modelo convencional de produção agrária, promovido, principalmente pela expansão 

canavieira e pecuária nos anos de 1970. 

Analisando a evolução do número de conflitos por ano no estado, verificamos que em 

alguns períodos os conflitos se amplificam, como pode-se observar entre 1985 e 1988 e entre 

1996 e 1999 (Gráfico 1).  

Gráfico 1 
 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 16 – Cartografando Práticas e Conflitos no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

8143 
 

 
Fonte: MOREIRA 1997; CPT, Cadernos de Conflito, 1985-2018. 

 

Compreendemos as ocupações, assim como a CPT (2012), enquanto conflitos que 

surgem com ações coletivas das famílias sem-terra, que por meio da ocupação de imóveis rurais, 

reivindicam terras que não cumprem a função social. Na Paraíba, os conflitos de ocupação, 

iniciam-se em 1989 e tornam-se a  estratégia de luta adotada não só pelo MST como pela CPT 

e outros movimentos sociais.  

Entre 1989 e 2018, aconteceram 142 ocupações em todo estado, distribuídas em 73 

municípios, tento 15.453 famílias envolvidas (mapa 2). 

Mapa 2 
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Assim como mostram os dados de conflitos de resistência, os dados de conflitos de 

ocupação também registram maior concentração nas mesorregiões da Mata e do Agreste 

(Tabela 2), áreas onde foi mais forte o processo modernizador da agricultura. O número de 

conflitos no Sertão também é expressivo, algo que não é tão perceptível no período em que 

predominou o conflito de resistência. Entre os municípios com o maior número de ocupações 

destaca-se o de Aparecida, localizado na mesorregião do Sertão com um total de sete ocupações.  

Os anos com o maior número de ocupações entre 1989 e 2018, foram 1996 e 2007. 

Destaca-se, também no gráfico 2, o número de ocupações em 2016, que contrasta com anos 

anteriores. 

Gráfico 2 

 
Fonte: CPT, Cadernos de Conflito, 1985-2018. 

É a partir da resistência e organicidade da classe camponesa, que adotam estratégias de 

luta, como a ocupação, que se torna possível a conquista de frações de território. Acontece 

assim, a territorialização da luta pela terra, que se configura concretamente como assentamento 

rural ou ainda, segundo Moreira, como Território de Esperança. 

 Na Paraíba, entre 1989 e 2018 foram criados 315 Projetos de Assentamentos Rurais 

(Mapa 2) sendo seu maior número encontrado no Agreste, com 138 PAs, com destaque para a 

microrregião do Brejo Paraibano (Mapa 3 e Tabela 3). 
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Tabela 3 

Fonte: INCRA/SIPRA- Relação dos Projetos de Assentamento do Estado da Paraíba. 

Ao analisar os dados da criação de Projetos de Assentamento segundo o ano da criação 

verificamos um aumento significativo entre os anos de 1996 e 1998 (Gráfico 3). Este período 

coincide com o do primeiro Governo de Fernando Henrique Cardoso quando houve um forte 

acirramento da questão agrária e um avanço considerável da organização dos movimentos 

sociais campesinos, em particular, do MST em todo território nacional. Por pressão da luta 

camponesa o governo FHC realizou muitas desapropriações de terra o que deu origem a esse 

crescimento do número de assentamentos criados no período como é demonstrado no Gráfico 

3.  

Gráfico 3 

Fonte: INCRA/SIPRA- Relação dos Projetos de Assentamento do Estado da Paraíba. 
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Espacialização da violência no campo do estado da Paraíba 

Como exposto na metodologia, escolhemos algumas categorias de violência usadas 

pelos Cadernos de Conflitos da CPT. Entre os anos de 1974 a 1985, destaca-se o período de 

1979 até meados dos anos de 1985, com o alto índice de violência cometido contra os sujeitos 

sociais do campo (Gráfico 4). Isso é evidenciado nos dados de violência contra posse e 

propriedade entre 1974 e1985 (Gráfico 5). 

 

Gráfico 4 

 

Fonte: Moreira, 1997 

Gráfico 5 

 

Fonte: Moreira, 1997 
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Já entre os anos 1985 e 2018, destaca-se o ano de 2002, com o maior número de 

assassinatos no campo da Paraíba totalizando 6 vítimas (gráfico 6), e o ano de 1993 com 395 

pessoas agredidas em conflitos agrários (gráfico 7). Já em relação à violência contra a posse e 

a propriedade, destaca-se o ano de 2003 com 1.538 casas derrubadas e 976 famílias expulsas 

do campo (tabela 8), sendo o maior número encontrado nas duas categorias. 

 

Gráfico 6 

 
Fonte: CPT, Cadernos de conflitos 1986-2019 

 

Gráfico 7 

 

Fonte: CPT. Cadernos de Conflitos 1986-2018 
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Gráfico 8 
 

 

Fonte: CPT. Cadernos de Conflitos 1986-2018 
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último verificado em 2018. Uma análise mais detalhada foi realizada, porém não houve espaço 

para colocar no formulário. 

 

Conclusão 
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fizeram mais expressivas. Isso só se tornou possível pela combinação de levantamentos 

essenciais para a Geografia e a História da questão agrária paraibana – os registros nas obras de 

Moreira (1997) e nos Cadernos de Conflitos publicados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT). 

A partir da cartografia crítica e da organização dos dados em tabelas e gráficos, 

concluímos que os conflitos agrários embora apresentem momentos de maior ou menor 

expressão, estiveram presente em todo período histórico estudado e refletem a forte 
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concentração fundiária, a pobreza no campo e na cidade que excluem parcela significativa da 

população do acesso à terra e a condições minimamente dignas de vida.  

Constatamos ainda que a violência no espaço agrário paraibano é uma expressão 

indissociável do modelo de produção agrário imposto à classe trabalhadora e que se torna cada 

vez mais expressiva à medida em que os trabalhadores firmam suas bandeiras.  

No momento histórico que estamos vivenciando na atualidade a incitação à violência 

por parte da mais importante figura pública do país, sua associação com os ruralistas e sua 

campanha pelo armamento da população e pela liberdade de atirar em quem se aproximar das 

propriedades rurais tem elevado os ânimos dos proprietários de terra que voltaram a agir com 

violência contra as lideranças dos movimentos sociais a exemplo, na Paraíba do assassinato de 

dois membros do MST em pleno restaurante de um Acampamento. 

Por isso, entendemos a importância de atualizar a produção cientifica de modo que a 

denúncia seja utilizada para impedir que massacres como o que vivenciamos recentemente não 

tornem a ocorrer. 
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O POTENCIAL CARTOGRÁFICO E A APROPRIAÇÃO DA TECNOLOGIA PARA 

A REPRESENTAÇÃO DO CONFLITO NO CAMPO 

 
Bruno Zucherato,  

Bruna Henrique Albuquerque 

Resumo: 

 

Introdução A cartografia pode ser considerada como um importante campo de conhecimento 

que permite muito além da representação espacial de fenômenos, um aprofundamento na 

investigação da realidade humana por meio da análise espacial. Muito embora exista na 

comunidade científica uma grande discussão a cerca de sua definição ora concebida como uma 

ciência, ora concebida como técnica ou até mesmo como arte (ICA, 1989; Harley, Laxton, 

Andrews, 2005) é inegável que o seu potencial como linguagem espacial tem um caráter 

transversal e estratégico para a ciência geográfica (Massey, 2008).Nesse sentido a cartografia 

aplicada permite a identificação e a exploração das variações espaciais de um fenômeno tanto 

na busca de suas homogeneidades como no reconhecimento de suas heterogeneidades que 

possuem uma ampla aplicação tanto no que diz respeito aos fenômenos físicos quanto nos 

fenômenos humanos geográficos. Dentre as aplicações da cartografia, ressalta-se a sua 

capacidade de legitimação territorial. Nessa perspectiva o ato de mapear pode ser entendido 

também como um ato de reconhecimento de existência. A tradição cartográfica confere as suas 

representações um status neutro (Harley, Laxton, Andrews, 2005), que privilegia um discurso 

apaziguador (Wood, 1993) e estabelece fronteiras claras e inquestionáveis.  Esse processo tende 

a silenciar as discordâncias territoriais e esconder conflitos espaciais, fazendo emergir um 

discurso hegemônico que em geral está vinculado ao mapeador e ao Estado, historicamente os 

detentores das técnicas cartográficas. Entre as diversas populações afetadas por esse 

silenciamento, as populações campesinas podem ser consideradas como populações 

constantemente invisibilizadas pela ação cartográfica, seja por estratégia seja por negligência. 

Um levantamento no desenvolvimento de pesquisas sobre a cartografia do conflito no campo 

realizado no banco de dados disponibilizado pela CAPES, mostra que no Brasil houve um 

aumento significativo na realização de pesquisas nessa temática após os anos 2000 o que indica 

que, antes da referida data, ou não havia interesse acadêmico nesse campo de pesquisa, ou 
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houve uma mudança na apropriação dos métodos cartográficos após esse período que 

permitiram uma maior projeção dessa área científica.Com base nessa segunda proposição, o 

objetivo da pesquisa realizada é estabelecer uma análise teórica do potencial de comunicação 

das principais linhas teórico-metodológicas da cartografia para a representação do conflito no 

campo, permitindo assim uma reflexão sobre a importância da apropriação dessa linguagem 

para o fortalecimento e manutenção das comunidades tradicionais rurais e ainda estabelecer 

como os avanços técnicos cartográficos do início do século XXI facilitaram a apropriação da 

linguagem cartográfica na representação do conflito no campo. Materiais e Métodos 

Salichtchev (1973) com base nos estudos desenvolvidos por Kolacny (1969) estabelece um 

esquema que sistematiza o processo de produção cartográfica que envolve 5 elementos 

distintos: 2 elementos humanos, o mapeador e o leitor do mapa; 2 processos cognitivos, a 

simplificação do espaço real realizada pelo mapeador e a interpretação da representação 

realizada pelo leitor; e 1 elemento técnico objetivo, a elaboração do mapa em si. Esses 5 

elementos podem interagir de maneiras distintas e se vincular em menor ou maior grau aos 

diferentes sujeitos envolvidos no conflito do campo permitindo assim estabelecer em qual 

espectro de tensão as representações cartográficas podem se posicionar o que por sua vez nos 

permite inferir sobre o seu potencial de seu uso pelo campesinato. Para determinar esse 

potencial foi inicialmente realizado um levantamento para a determinação de uma periodização 

das técnicas e metodologias cartográficas. Os trabalhos desenvolvidos por Matias (1996) e por 

Girardi (2008) assim como por Slocum et al.(2008), permitem estabelecer 8 principais 

perspectivas teórico-metodológicas envolvidas na produção cartográfica. A partir desse 

levantamento, foram levantados para os 5 elementos envolvidos no processo de elaboração das 

representações, as caraterísticas de cada uma das perspectivas cartográficas, buscando assim 

identificar o seu potencial de apropriação pelas comunidades envolvidas no conflito no campo. 

Esse potencial levou em conta também trabalhos desenvolvidos no campo da reinvindicação 

espacial, como àqueles desenvolvidos por Acselrad (2010) que buscam o estabelecimento de 

uma autonomia da produção cartográfica por minorias envolvendo os seus sujeitos ne 

elaboração de representações espaciais. Resultados e discussão Como resultado foi obtido uma 

caraterização histórica das representações cartográficas e dos principais agentes envolvidos no 

seu processo de produção, o que permitiu verificar que até mais ou menos a metade do século 

XX, as populações minoritárias, às quais o campesinato está incluído eram completamente 

desconsiderados na elaboração de representações dos espaços por elas ocupadas. Somente com 
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o surgimento da perspectiva cognitiva e com o interesse na consideração das relações existentes 

entre o sujeito e o espaço representado, que ocorre uma abertura, mesmo que incipiente, para a 

possibilidade da apropriação do campesinato da produção cartográfica. Essa abertura se amplia 

com a teoria social e crítica, principalmente durante a década de 1980 quando há um completo 

direcionamento a essa questão, nesse período as relações de poder são questionadas em 

diferentes campos científicos que incluem o campo cartográfico. Apesar do direcionamento da 

representação do conflito ficar em evidência nesse período não há uma apropriação dos sujeitos 

das técnicas de elaboração cartográfica, estes serão tratados como sujeitos passivos, 

dependentes dos agentes produtores do conhecimento.Com a popularização das geotecnologias 

e a difusão generalizada de dados possibilitados pela rede mundial de computadores se torna 

possível uma descentralização da produção cartográfica que deixa de ser uma atividade 

exclusiva do Estado, que permitirá às minorias espaciais, entre as quais destaca-se o 

campesinato, a produção autônoma de suas representações. Nesse sentido percebe-se que a 

tecnologia teve um reflexo de vital importância na disseminação da elaboração cartográfica, 

mudando os padrões e os agentes de sua produção, o que fortaleceu a possibilidade de seu uso 

como um meio de reinvindicação territorial e de emergência dos conflitos no campo. Esse 

percurso pode indicar quais os rumos futuros que as representações cartográficas podem tomar, 

nesse sentido Canto (2016) e Santaella (2011) demonstram como a fluidez dos meios 

tecnológicos e de comunicação tem alterado as relações existentes entre o sujeito e o espaço e 

a sua representação. A representação do conflito no campo não foge a essa regra, tendo o uso 

criativo e inovador da tecnologia um papel crucial na ampliação da apropriação representativa 

das minorias espaciais em questão. Referências ACSELRAD, H. Cartografia social e dinâmicas 

territoriais: Marcos para o debate. Rio de Janeiro: IPPUR/UFRJ, 2010.CANTO, T. S. O mapa 

como linguagem líquida: Novas possibilidades para a cartografia escolar. Em: IX Colóquio de 

Cartografia para Crianças e Escolares 2016, Goiânia. Anais... Goiânia: UFG, 2016.GIRARDI, 

E. P. Proposição teórico-metodológica de uma cartografia geográfica crítica e sua aplicação no 

desenvolvimento do atlas da questão agrária brasileira. 2008. UNESP - Campus Presidente 

Prudente, Presidente Prudente, Brasil, 2008.HARLEY, J. B.; LAXTON, P.; ANDREWS, J. H. 

La nueva naturaleza de los mapas: ensayos sobre la historia de la cartografía. Ciudad de Mexico: 

Fondo de Cultura Economica, 2005.ICA (INTERNATIONAL CARTOGRAPHIC 

ASSOCIATION). Towards a Redefinition of Cartography. Cartographic Perspectives, v. 1, n. 

1, p. 4, 1989. KOLACNY, A. Cartographic Information-a mental Concept and Term in Modern 
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Cartography. The Cartographic Journal, v. 6, n. 1, p. 47–49, 1969. MASSEY, D. Pelo espaço: 

uma nova política da espacialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. MATIAS, L. F. Por 

uma Cartografia Geográfica uma Análise da Representação Gráfica na Geografia. 1996. USP - 

Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil, 1996. SALICHTCHEV, K. A. Some reflections 

on the subject and method of Cartography after the sixth International Cartography Conference. 

Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, v. 

10, n. 2, p. 106–111, 1973. SANTAELLA, L. Linguagens Líquidas Na Era Da Mobilidade. 2. 

Ed. São Paulo: Paulus, 2011.SLOCUM, T. A. et al.Thematic Cartography and 

Geovisualization. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2008. WOOD, D. 

What makes a map a map? Cartographica: The International Journal for Geographic 
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CARTOGRAFIA DA EXPANSÃO DA FRONTEIRA AGRÍCOLA: o uso de 

representações tridimensionais do avanço do agronegócio no Sul do Piauí 

 
Bruna Henrique Albuquerque,  

Bruno Zucherato 

Resumo: 

 

Introdução A partir da década de 2000, a conjunção das políticas do Estado brasileiro de 

estímulo às exportações de produtos primários e o significativo aumento dos preços das 

principais commodities agrícolas no mercado internacional, levou à conformação de uma 

economia política do território fundada no agronegócio (DELGADO, 2012). Ademais, a 

hegemonia das políticas neoliberais, a financeirização da economia, a busca de novas fontes 

energéticas e a emergência dos sistemas técnicos informacionais têm promovido profundas 

transformações na dinâmica do território agrícola brasileiro, que tem sido usado (SANTOS; 

SILVEIRA, 2001; SILVEIRA, 2010) de acordo com as diferentes estratégias e jogo político 

dos principais agentes envolvidos no agronegócio globalizado (ELIAS, 2011). Desse modo, 

observa-se uma acelerada e crescente incorporação de terras pelo agronegócio nos cerrados 

brasileiros, principalmente nas áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia (MATOPIBA), a 

chamada fronteira agrícola moderna. Nesse contexto, tem se destacado a região Sul do Piauí, 

também conhecida como Cerrados Piauienses, com grande quantidade de terras potencialmente 

produtivas, disponibilidade de mão-de-obra de baixo custo, além de uma série de políticas 

governamentais que consubstanciam sua viabilidade econômica (REYDON; CORNÉLIO, 

2006). Essas condições, tornaram a região atrativa para o agronegócio, e com isso, a área 

produzida, bem como a quantidade colhida de commodities agrícolas, principalmente a soja, 

vem avançando de forma significativa e acelerada causando diversas transformações no 

território e gerando tensões com as comunidades locais (ALVES, 2017; JESUS; FABRINI, 

2017; SPADOTTO; COGUETO, 2019). Assim, observa-se nesta região um território usado 

diverso, onde se sobrepõem e convivem diferentes divisões do trabalho. Desde a agricultura 

camponesa de subsistência das comunidades locais até uma agricultura intensiva em capital, 

informação e tecnologia, em grandes propriedades e destinadas majoritariamente à exportação 

(FREDERICO, 2010). A complexidade desta coexistência de lógicas tão contraditórias 
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apresenta muitas dificuldades em sua análise e representação. Diante disso, este trabalho propõe 

a utilização de representações tridimensionais do avanço do agronegócio na região como 

ferramenta capaz de evidenciar o processo de ocupação do agronegócio sobre as chapadas em 

contraposição com o território das comunidades locais presentes nos fundos de vale, os 

chamados Baixões. Para tanto, foram utilizadas imagens disponibilizadas pelo Google Earth e 

através de softwares de geoprocessamento os dados geográficos foram representados em três 

dimensões. Além disso, duas comunidades visitadas em trabalho de campo são localizadas nas 

representações. Representações da lógica de ocupação dos Cerrados Piauienses O Sul do Piauí 

constitui-se como uma das áreas mais recentes de expansão da fronteira agrícola moderna. 

Embora a modernização da produção agrícola na região tenha iniciado durante a década de 

1980, nesse período cumpriu apenas a função de reserva de valor com a ocupação produtiva 

efetivada somente na década de 1990 (JESUS; FABRINI, 2017) e a expansão de forma mais 

significativa a partir da década de 2000. De acordo com Alves (2006), a partir dos anos de 1980, 

o Estado cria uma série de políticas com o objetivo de modernizar a agricultura da região, 

priorizando o interesse de empresas e grandes produtores oriundos de outras regiões do país, 

assim como latifundiários locais. É importante ressaltar que, de modo geral, na região Sul do 

Piauí enquanto as populações camponesas construíram suas casas nos fundos dos vales, 

comumente denominados Baixões, a agricultura moderna ocupou as áreas de planalto, isto é, 

as áreas das chapadas. As comunidades camponesas constituíram suas moradias nos Baixões 

devido principalmente à presença de terras férteis e do acesso facilitado à água, o que permite 

a prática de culturas de subsistência, como mandioca, feijão, arroz, milho, frutas, hortaliças etc., 

assim como a pequena criação de animais, como suínos, caprinos e aves. As Chapadas, do ponto 

de vista geomorfológico, correspondem as formas de relevo em áreas de planalto com grandes 

superfícies, a mais de 600 metros de altitude, com topo aplainado e geralmente limitadas por 

escarpas (GUERRA; GUERRA, 2011). A agricultura moderna avançou sobre essas áreas, pois 

suas grandes áreas planas facilitam a mecanização da produção em larga escala e as condições 

edafoclimáticas possibilitam o desenvolvimento de cultivares adaptados (FREDERICO, 2018). 

Desse modo, nota-se uma lógica de uso e ocupação do território dos Cerrados Piauienses 

baseado em nas condições topográficas. Nesse sentido, as representações tridimensionais, 

capazes de evidenciar as formas de relevo, surgem como uma ferramenta capaz de evidenciar 

esse processo. Com o avanço da monocultura de grãos, a relação entre as comunidades locais e 

os grandes produtores tornou-se gradativamente conflituosa. Em 1990 se iniciava a inserção da 
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agricultura moderna com as áreas de Chapadas quase que integralmente cobertas pela vegetação 

nativa de Cerrado. Entretanto, é a partir da década de 2000, que a expansão se tornou mais 

significativa. A área de grãos cresceu de forma expressiva até praticamente ocupar toda a área 

de Chapada em 2016. A utilização de representações deve ser acompanhada de uma análise e 

reflexão crítica das informações demonstradas, uma vez que, no caso do avanço da monocultura 

de grãos, a primeira vista pode dar a impressão de que cada qual, comunidades locais e 

latifundiários, possuem seu próprio espaço e convivem lado a lado. Entretanto, um estudo 

aprofundado apresenta estas relações como muito mais complexas. As Chapadas, por exemplo, 

também desempenham um papel importante na vida das populações camponesas. Desde o 

período colonial, essas áreas foram utilizadas de forma comunal, para a pastagem de animais, 

extrativismo vegetal e caça. De acordo com Alves (2017) O termo “ chapada” , para o piauiense 

dos cerrados, não designa apenas um espaço com características naturais distintas daquelas da 

vazante, mas está incutido no seu imaginário coletivo que ali constitui-se em um lugar onde 

todos podem apropriar dos recursos existentes. (p.16) Contudo, essas formas de uso ancestrais 

foram subjugadas no processo de ocupação das Chapadas pelo agronegócio, afetando social e 

ambientalmente as comunidades presentes nos fundos de vale. Considerações finais O avanço 

da agricultura moderna se deu sobre as chapadas, pois as áreas planas facilitam a utilização de 

maquinários e as condições edafoclimáticas possibilitam a produção em larga escala dos 

commodities agrícolas. Por outro lado, as comunidades locais instalaram-se, desde tempos 

imemoriais (ALVES, 2009), de modo geral, nos fundos de vale pela proximidade com os cursos 

fluviais e terras férteis. No entanto, estas comunidades também utilizavam as áreas da chapada 

para a criação de animais, extração vegetal e caça. Ao mesmo tempo, as empresas e 

proprietários das monoculturas de grãos tem avançado suas propriedades sobre os Baixões com 

interesse em criar áreas de Reserva Legal , para acesso a irrigação, ou mesmo para pecuária. 

Assim, percebe-se uma lógica de uso e ocupação baseado na topografia, isto é, as chapadas em 

contraposição com os Baixões, gerando um contexto complexo e imbricado o que dificulta a 

análise e as formas de representação. Diante disso, considerando a importância da cartografia 

como instrumento de denúncia, que oriente a ação social, reconhecendo atos e desvendando 

contextos (RIBEIRO et al., 2013), as representações tridimensionais se mostram eficazes para 

análise da expansão da fronteira agrícola moderna, sobretudo nas áreas do cerrado, pois 

evidenciam as formas do relevo, bem como a lógica da ocupação do território. Referências 

ALVES, V. E. L. Mobilização e Modernização nos Cerrados Piauienses Formação Territorial 
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EIXOS DE INTEGRAÇÃO E DEVASTAÇÃO: CONFLITOS POR TERRA NOS 

CORREDORES DE ESCOAMENTO DO ARCO NORTE 

 

Julia Nascimento Ladeira 

Resumo: 

 

Introdução A partir do início dos anos 2000, o projeto IIRSA (Iniciativa de Integração da 

Infraestrutura Regional Sulamericana) vem se propondo a reorganizar a infraestrutura de 

transportes, energia e comunicações através de 10 Eixos de Integração e Desenvolvimento 

(EIDs) que cortam o subcontinente sul-americano. Em sua constituição, esse conjunto de 

megaprojetos contribuiu para um novo direcionamento no fluxo de escoamento que, a partir da 

perspectiva brasileira, visava ligar o Atlântico ao Pacífico. Em 2003, com a entrada de Lula da 

Silva, o Brasil assume um papel protagônico e passa a avançar no sentido de uma reestruturação 

escalar do país em nível mundial, buscando priorizar relações Sul-Sul, numa retórica de 

diversificação da sua política externa e relativização da relevância estadunidense, o que traz 

importância para a relação com a China. Porém, a partir de 2014, com a ascensão dos governos 

abertamente neoliberais há um novo giro à direita que tende a se realinhar à tríade econômica 

mundial capitaneada pelos Estados Unidos, Europa e Japão através do FMI, Banco Mundial e 

Organização Mundial do Comércio. O presente projeto pretende analisar, de forma 

multiescalar, a forma como as movimentações internacionais e as grandes obras influenciam as 

dinâmicas territoriais nos locais de afetação da instalação das estruturas. Este é um processo 

que ainda está em curso e o atual governo brasileiro, eleito em 2018, e suas movimentações 

políticas internacionais têm grande influência nos rumos que o próprio Projeto de Integração 

tomará e, portanto, nas consequências no território. Com a análise dos conflitos agrários 

enquanto fenômeno ao longo dos EIDs, percebe-se que os processos que antecedem as próprias 

obras e mudanças nas estruturas do meio, já podem ser agentes de modificações na dinâmica 

da disputa territorial em escala local. Os processos de especulação e avanço da fronteira 

iniciam-se frequentemente anos antes do início das obras. É a partir do salto escalar presente 

no olhar sobre a relação das negociações comerciais do Brasil com a China e suas influências 

na dinâmica da vida de diversos povos e comunidades rurais no Brasil que as análises deste 
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trabalho se basearão. Os conflitos agrários como fenômeno No processo de formação do espaço 

agrário brasileiro, o conflito e a violência aparecem constantemente. No bojo desse processo, 

ambos se afirmam como a face perversa do atual modelo de desenvolvimento em curso, que se 

dá a partir das grandes obras, dos grandes proprietários de terra, de projetos de 

desenvolvimento, entre outros. A violência contra os camponeses, os povos indígenas e outras 

populações tradicionais tem sido uma característica que atualiza práticas coloniais, sobretudo 

na expansão territorial do capital que para essas populações não são frentes de expansão, mas 

sim “frentes de invasão” (Casanova, 2006). O Estado tem tido um papel de protagonista nesses 

conflitos e nesse processo de expansão/invasão, tanto pelo apoio desigual aos diferentes grupos 

sociais presentes no campo, como no exercício da prerrogativa formal de deter o monopólio da 

violência, que vem se mostrando carente de legitimidade no que concerne à ação do poder 

Executivo, Legislativo e Judiciário. O presente projeto se propõe a analisar a geografia dos 

conflitos no campo enquanto fenômeno, partindo do banco de dados da Comissão Pastoral da 

Terra (CEDOC Dom Tomás Balduíno – CPT), que acompanha as ocorrências de conflitos por 

terra no Brasil desde 1985. Considerando-se que o espaço agrário brasileiro vem sendo 

caracterizado por alguns processos principais nos últimos anos, destacamos alguns deles:- 

Aumento do número de pessoas envolvidas em conflitos no campo. Aproximadamente um 

milhão de pessoas estiveram envolvidas em conflitos no campo no Brasil, em 2018, mais 

especificamente foram 960.630 pessoas envolvidas em conflitos contra 708.520 pessoas, em 

2017, um aumento significativo de 35,6%. Nos conflitos especificamente por terra, foram 

130.642 famílias envolvidas em conflitos por terra, em 2018, contra 106.180, em 2017, nesse 

caso um aumento de 23%.- Nos últimos anos muitos dos conflitos por terra vêm envolvendo 

explicitamente uma das suas principais qualidades metabólicas, qual seja, a água. O número de 

localidades implicadas em conflito que implica água apresenta, desde 2005, um aumento 

exponencial: passou de 71 localidades registradas para 276, em 2018, um aumento de mais de 

289%! O ano de 2018 apresentou um aumento de 40,1% em relação ao ano anterior. Tudo 

indica que a queda no preço das commodities em função da crise de 2008 tenha contribuído 

para esses números terem aumentado tanto desde 2010, sobretudo pela busca de aumento da 

produção para compensar a queda dos preços e, ainda, pela necessidade de maior consumo de 

água derivado do incremento da exploração de minérios com menor teor. Os casos envolvendo 

a Cia Vale, em Mariana, em 2015 e, recentemente, em 2019, em Brumadinho, ambos em Minas 

Gerais, são trágicos exemplos dessa hipótese. Afinal, as jazidas de ferro em Minas Gerais têm 
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cerca de 40% de teor, enquanto em Carajás, no Pará, o teor pode alcançar 66%. Ou seja, para 

obter o mesmo resultado de produção, as minas da Vale em Minas Gerais produzem 1/3 a mais 

de rejeitos que em Carajás, tendo de retirar minério em menor teor de um volume maior de 

rocha, o que necessariamente implica maior consumo de água. Considerações Finais O Estado 

brasileiro tem orientado suas ações em nome do progresso, a ordem e o desenvolvimento, 

através de grandes projetos/empreendimentos e, nos últimos anos retomando iniciativas de 

grandes projetos (IIRSA, PAC) em que se incluem SUAPE - Complexo Industrial Portuário na 

zona metropolitana de Recife – PE, Complexo Industrial Portuário do Açu – CIPA, no 

município de São João da Barra – RJ, e Usina Hidrelétrica Belo Monte, rio Xingu – PA, entre 

outros, que vêm expropriando/desterritorializando grupos sociais que fazem uso tradicional das 

terras e águas. O presente projeto terá como escopo o estudo dos conflitos ao longo de três eixos 

principais, que pretendem reordenar o escoamento da produção principalmente de soja, milho 

e minério: a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), a Rodovia BR-163, e a Ferrovia Norte-

Sul. Os três eixos, cujos projetos fazem parte da IIRSA e vem sendo anunciados e tendo suas 

obras iniciadas desde o início dos anos 2000, contam com uma complexidade de disputas 

territoriais que os acompanham. A partir da área de influência em cada um dos projetos, dos 

corredores de escoamento utilizados atualmente e das mudanças nas dinâmicas social e 

territorial nas regiões, lançamos olhar sobre o fenômeno dos conflitos agrários ao longo dos 

corredores de escoamento com o objetivo de compreender quem são os sujeitos envolvidos 

nestes conflitos, quem os provoca e de que forma este fenômeno se dá no avanço da fronteira 

do chamado “desenvolvimento”, que traz consigo um processo de violência e devastação 

sistemático. REFERÊNCIAS CASANOVA, Pablo González. Colonialismo interno (uma 

redefinição). Disponível em: http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/clacso/formacion-

virtual/20100715084802/cap19.pdfAcesso em 20/02/2013.GRUPO DE TRABALHO EM 

ASSUNTOS AGRÁRIOS/AGB. Os grandes projetos de desenvolvimento e seus impactos 

sobre o espaço agrário fluminense. In: II Caderno de Textos do Grupo de Trabalho em Assuntos 

Agrários, AGB Rio, Julho de 2012. Disponível em: http://agb-

niteroi.webnode.com.br/products/ii-caderno-de-textos-do-grupo-de-trabalho-em-assuntos-

agrarios-%28associa%c3%a7%c3%a3o-dos-geografos-brasileiros-se%c3%a7%c3%b5es-rio-

de-janeiro-e-niteroi%29/. Acesso em 20/02/2013.MORENO, Camila. O Brasil Made in China: 

para pensar as reconfigurações do capitalismo contemporâneo. Fundação Rosa Luxemburgo – 

São Paulo, 2015.NERY, Tiago. UNASUL: a dimensão política do novo regionalismo sul-
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americano. Caderno CRH, Salvador, vol. 29, n. SPE 03, p. 59-75, 2016.PORTO-

GONÇALVES, Carlos Walter e ALENTEJANO, Paulo Roberto Raposo. A reconfiguração da 

questão agrária e a questão das territorialidades. Publicado em 4 de julho de 2011. Disponível 

em: <http://alainet.org/active/47807&lang=pt>. Acesso em: 06 set. 2011.PORTO-

GONÇALVES, Carlos Walter. Geografia da violência contra a pessoa no campo brasileiro: 

agronegócio, grilagem e devastação. In: CANUTO, Antônio; LUZ, Cássia Regina da Silva; 

AFONSO, José Batista Gonçalves (Org.). Conflitos no campo Brasil 2004. Goiânia: CPT 

Nacional, 2004.SVAMPA, Maristella e SLIPAK, Ariel. China en América Latina: Del 

Consenso de los Commodities al Consenso de Beijing. Revista Ensambles 2015, ano 2, n°3, pp. 

34-63.VIGEVANI, Tullo e RAMANZINI JÚNIO, Haroldo. Autonomia, Integração Regional e 

Política Externa Brasileira: Mercosul e Unasul. DADOS – Revista de Ciências Sociais, Rio de 

Janeiro, vol. 57, n. 2, 2014. 
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CARTOGRAFIAS QUE REVELAM: os desafios para a construção dos caminhos 

trilhados no Assentamento Maceió – Itapipoca/Ce 

Érika do Vale Teixeira1 
Camila Dutra dos Santos2 

Gema Galgani Silveira Leite Esmeraldo3 
 

I. INTRODUÇÃO 

 

A trajetória histórica do Assentamento Maceió4, situado na Zona Costeira do Ceará, é 

marcada por intensas lutas pela permanência no território. Os conflitos por terra são datados 

desde seus antepassados, porém a partir da segunda metade do século XX a luta pela posse da 

terra foi intensificada. As famílias eram subjugadas ao “patrão” que, sob o controle da força de 

trabalho e domínio sobre a produção e estratégias de endividamento, submetia os (as) 

camponeses (as) e os pescadores (as) da região a condições servis. Porém, em um processo de 

resistência e de disputa pelo direito a terra, em 1985, ocorre a chamada “imissão de posse da 

terra”, modelo pelo qual o território passa a constituir-se enquanto assentamento rural. Mesmo 

com o processo de encaminhamento para o território se tornar assentamento a luta pela garantia 

e defesa do território continuou.  

Inúmeras são as ameaças que constituem e integram a conjuntura geopolítica mundial de 

avanço das fronteiras produtivas. Este modelo tem sido a principal estratégia do capital de 

dominação e de expropriação dos territórios para atender as demandas de produção e consumo.  

Em relação às lutas, é necessário citar alguns processos, a saber: o enfrentamento à 

especulação imobiliária para instalação de empreendimentos turísticos5; o projeto de 

 
1 Geógrafa pela Universidade Estadual do Ceará. E-mail: erikadovt@gmail.com 
2 Professora Doutora do departamento de Geografia da Universidade Estadual do Ceará. (Orientadora) 
3 Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade 
Federal do Ceará. (Coorientadora) 
4O Assentamento Maceió está localizado a 60 km da sede do município de Itapipoca e a 185 km de Fortaleza, 
possui cerca de 900 famílias distribuídas entre 12 comunidades, constituindo uma área de 5.844,72 hectares 
(CAMURÇA, 2013). 
5Projeto do empresário Antônio de Jesus Júlio Trindade (in memorian) para instalação de resorts em faixa de 
praia.  Sendo área da Marinha e território de uso das famílias do Assentamento Maceió, os (as) assentados (as) 
reivindicam, através de ação judicial, a anulação do título de propriedade de terras alegada pelo empresário 
(GOMES, 2014). Apesar de já falecido, o conflito pela terra continua até os dias atuais com interesse por parte dos 
herdeiros de Júlio Trindade. 
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implantação do empreendimento energético Complexo Eólico Baleia6 e a ameaça de estratégias 

de intensificação da pesca industrial marítima7. Esses projetos de desenvolvimento, entendidos 

sob a lógica de mercado e demanda de avanço de fronteiras produtivas, desconsideram e 

inviabilizam a presença de comunidades tradicionais na região, além de gerar impactos e 

processos de vulnerabilidade das populações da região. 

Em defesa da praia livre e do acesso ao mar para desenvolvimento da pesca artesanal, as 

famílias ocuparam, em 2007, uma faixa de praia, constituindo, posteriormente, o chamado 

“Acampamento Nossa Terra”8, com o objetivo de combater especulação imobiliária que queria 

se instalar na região. Nesse contexto, as famílias criaram estratégias visando ao fortalecimento 

da luta e a afirmação do território, como a implantação do projeto produtivo de manejo e cultivo 

de algas marinhas; a criação da Associação dos (as) Cultivadores (as) de Algas do 

Assentamento Maceió – ACALMA; a realização de eventos como as regatas de paquetes9 e a 

participação do Acampamento Nossa Terra no Turismo Comunitário10. 

As famílias do Assentamento Maceió defendem um turismo que possibilite a 

sustentabilidade local, a geração de renda às famílias assentadas e, principalmente, aos jovens 

considerando a relação de preservação da natureza, proteção da praia, do mar e da terra que são 

a base para o sustento local. Assim, o turismo comunitário tem sido uma das estratégias 

importantes em defesa do território, bem como a criação de trilhas para o reconhecimento de 

caminhos percorridos entre as comunidades do Assentamento Maceió e o Acampamento Nossa 

Terra. (Mapa 01) 

 
6O Complexo Eólico Baleia em fase implantação prevê instalação em localidades da circunvizinhança do 
Assentamento Maceió, Itapipoca-CE no qual gerou vários debates locais sobre o processo de implantação e os 
questionamentos quanto a suficiência das informações apontadas pelo Estudo de Impacto Ambiental / EIA, dentre 
eles os impactos diretos sobre os córregos da região. 
7O Plano de Local de Desenvolvimento da Maricultura – PLDM prevê uma série estratégias para implantação de 
cultivos de algas e criação de peixes na costa marítima do Brasil o que aponta um processo de expansão da pesca 
industrial, esta que historicamente tem gerado conflitos, comprometido os recursos pesqueiros e inviabilizado a 
pesca artesanal. 
8O Acampamento Nossa Terra constitui-se numa jornada de luta cotidiana em defesa do território, como estratégias 
tem-se uma dinâmica cotidiana de afirmação deste como fundamental a produção e reprodução da vida no 
Assentamento, tem-se as caminhadas realizadas pelas famílias acampadas de aproximadamente 3 km em cima das 
dunas com mantimentos e instrumentos de trabalho, o trabalho na pesca artesanal e no cultivo de algas, a renda de 
bilro, as reuniões, a vigília cotidiana do território e realização de eventos contra possíveis ofensivas do empresário. 
(GOMES, 2014). 
9Das estratégias de lutas, as famílias através da ACALMA em articulação com o Movimento dos (as) 
Trabalhadores (as) Sem Terra - MST e o apoio da Rede Tucum e Instituto Terramar realizam eventos como Regatas 
Ambientais de Paquetes da Praia do Assentamento Maceió. Até 2015 foram realizadas 5 Regatas Ambientais. 
10A partir de 2013 o Acampamento Nossa Terra integra a Rede Tucum de Turismo Comunitário que consiste numa 
articulação composta por 14 comunidades da Zona Costeira do Estado do Ceará. 
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O estudo partiu do interesse de assentados (as) em reconhecer os caminhos percorridos 

diariamente no Assentamento Maceió. Neste contexto, o presente artigo é um resumo da minha 

monografia intitulada Cartografias que revelam: (re)existências dos caminhos trilhados no 

Assentamento Maceió, apresentada no curso de Geografia Bacharelado, da Universidade 

Estadual do Ceará (UECE), em março de 2018.  

Assim, este artigo tem como objetivo, também, apresentar os elementos do processo de 

elaboração coletiva de representações cartográficas a partir da etapa de reconhecimento e 

demarcação de trilhas. Com o diálogo de saberem locais e acadêmicos, através do mapeamento 

participativo. Com a conclusão do trabalho, fizemos o retorno não só para membros das famílias 

que participaram diretamente da construção dos mapas, alunos e professores da Escola do 

Campo Nazaré Flor também participaram para poder entender os processos percorridos para a 

construção desse trabalho na comunidade.  

 

Mapa 01: Localização Assentamento Maceió 

 

Fonte: Teixeira, 2016. 
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II. Os caminhos da pesquisa 

O processo de construção coletiva do mapeamento participativo possibilitou o 

protagonismo de camponeses/as e pescadores/as, jovens e crianças na condução de caminhos a 

serem trilhados. Utilizando a pesquisa participante como instrumento metodológico ocorreu um 

contato com os aspectos do cotidiano e das narrativas que os (as) assentados (as) trouxeram 

para o presente, a memória do passado e as perspectivas para o futuro, no qual buscamos 

conhecer os saberes, a trajetória histórica do território, os sentidos e suas especificidades. Para 

Gomes (2014, p. 67) “repensar e reconstruir um passado que se torna presente através da 

memória, pautada em emoções e vivências, faz com que os eventos sejam rememorados a partir 

das necessidades do presente”. 

O objetivo estratégico desta ação está relacionado ao fortalecimento e afirmação do 

território através da identificação dos saberes, apresentando à localidade e a quem tem interesse 

de conhecer, o turismo comunitário, tendo em vista não só as belezas cênicas da natureza quase 

intocada da planície litorânea, mas a história de luta do território. Os que “vem de fora” chamam 

de trilha, mas para os moradores da região, estes são caminhos rotineiros de deslocamento no 

perímetro de seu território. 

O mapeamento participativo apresenta-se enquanto técnica estratégica de afirmação dos 

territórios tradicionais, e conforme Acserald (2008), esse processo se constitui em parte de um 

contra projeto de ordem científica, visando a questionar os pressupostos ocultos da ciência da 

informação geográfica no que diz respeito a seus efeitos sociais e seu eventual sucesso enquanto 

tal deve estar associado a processos concretos de democratização do território e do acesso aos 

seus recursos, e não à configuração de uma simples expressão espacial da ideologia do 

desenvolvimento. (ACSERALD, 2008, p.41) 

A construção de mapas constitui-se em um dos instrumentos utilizados pela sociedade 

para se contar a história do planeta Terra, apresentar os aspectos geográficos, representações 

geopolíticas no mundo, dentre outros objetivos. Contudo, como afirmava Lacoste (1988) os 

mapas são utilizados também como instrumentos de dominação, produção e reprodução de uma 

história das sociedades num conjunto de relações sociais desiguais no qual, a definição dos 

elementos que irão constar nesses mapas, seus objetivos e formas de utilização, são 

determinados pelos grupos sociais dominantes. Os mapas contribuem para o poder de 

transformação dos espaços que representam, mas essas representações não são neutras, quem 
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os construiu fez uma escolha e esta, frequentemente, sofrem influência de quem tem mais 

recurso ou poder (TEIXERIA, 2018) 

A cartografia social, que contrapõem o projeto da cartografia tradicional, por sua vez, 

vem com o objetivo de proporcionar às comunidades tradicionais, através do diálogo e do 

compartilhamento de conhecimentos, a noção espacial de seu território11. Esse tipo de 

mapeamento procura levar em conta as afetividades e as concepções de mundo e de viver do 

sujeito em relação ao espaço onde vive. Além desses aspectos, o processo de mapeamento 

participativo constitui ação política que se coloca como um “contra projeto de ordem 

científica”, conforme afirma Acserald (2008) que para tanto, “deve estar associado a processos 

concretos de democratização do território e do acesso a seus recursos e não à configuração de 

uma simples expressão espacial da ideologia do desenvolvimento”. 

Nessa perspectiva, o reconhecimento e mapeamento dos caminhos cotidianos percorridos 

no Assentamento Maceió foram realizados num processo de construção coletiva e diálogo entre 

os diversos sujeitos sociais. Participaram dessa etapa de reconhecimento dos caminhos a serem 

trilhados, assentados/as, jovens e crianças, sujeitos locais, que revisitavam os trajetos e 

compartilharam memórias, trajetórias históricas, características da região (fauna e flora) e 

significados dos trajetos. Ressaltamos que para constituição do mapeamento participativo, 

inicialmente, nos anos de 2016 e 2017, foi realizada uma roda de conversa para compreender a 

demanda da comunidade, identificar os principais caminhos do território e como estes poderiam 

configurar-se estrategicamente como trilhas para o desenvolvimento de atividades de 

fortalecimento do território através da formação do percurso enquanto prática pedagógica. 

Práticas estas constituintes de trajetórias históricas e significados para consolidação do saber 

local, sobretudo para a juventude da região e visitantes do território através do turismo 

comunitário. Em 2017, no mês de agosto, realizamos a oficina com a comunidade para a 

construção desses mapas. No ano de 2019, em julho, realizamos a apresentação do trabalho e 

fizemos o retorno dos mapas para a comunidade. 

 

III. Projeto de “desenvolvimento” da nação: comunidades tradicionais ameaçadas 

 
11Disponível em: http://www.mobilizadores.org.br/entrevistas/cartografia-social-vem-se-consolidando-com-
instrumento-de-defesa-de-direitos/ 
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O avanço das fronteiras produtivas tem sido a principal estratégia do sistema capitalista, 

visto que o modo de produção baseada na dominação, expropriação dos territórios e degradação 

ambiental faz com que o sistema busque cada vez mais territórios com vasta biodiversidade, na 

perspectiva hegemônica de que os bens naturais devem ser explorados intensamente para 

atender essa dinâmica de produção e consumo. 

O processo de colonização teve consequências distintas para Europa, América e África, 

já que essa nova identidade “geocultura” europeia criou a ideia de raça para legitimar as relações 

de dominação dos brancos europeus sobre os não europeus (QUIJANO, 2005). A exploração 

das colônias fez com que os europeus obtivessem riquezas a custa de muita violência imposta 

aos povos dos continentes americano e africano. A exploração de seres humanos escravizados, 

trazidos do continente africano, veio atender a demanda por mãos-de-obra, considerando ainda, 

a redução drástica da população originária da América por meio do genocídio praticado pelos 

invasores europeus. Alberto Acosta fala que:  

Colombo abriu as portas para a conquista e a colonização. Com elas, em nome do 
poder imperial e da fé, iniciou-se uma exploração impiedosa de recursos naturais e 
seres humanos com o conseguinte genocídio de muitas populações indígenas. O 
desaparecimento de povos inteiros – mão de obra barata e subjugada – foi 
“compensado” com a incorporação de escravos provenientes da África [...] 
(ACOSTA, 2016, p. 57) 
 
 

A divisão do trabalho em que escravos (não europeus) eram obrigados a servir seus 

senhores (europeus) foi imposta no continente americano para legitimar a superioridade dos 

colonizadores (TEIXEIRA, 2018). Essa inferioridade repercutiu na divisão do território 

brasileiro como conhecemos hoje. 

Neste cenário, deve-se considerar que o sistema capitalista tem inerente em sua estrutura 

a assimetria na distribuição do poder diante dos processos de apropriação dos bens naturais, 

fato que configura uma desigualdade na distribuição dos custos e benefícios do 

desenvolvimento econômico e constitui uma expansão das desigualdades e acirramento dos 

conflitos ambientais. É através da expropriação de territórios em que  vivem as comunidades 

tradicionais que o capitalismo avança suas bases produtivas na intensa apropriação das áreas de 

uso comum onde é encontrada ainda vasta biodiversidade associada a uma história de produção 

e reprodução da vida não pautada na apropriação intensiva e predatória dos recursos. 

Haesbart (2011) concebe a noção de território a partir da integração de várias dimensões 

que configuram um campo simbólico construído através das relações social, política, 
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econômica e cultural que os seres humanos estabelecem com o espaço, conferindo vínculos de 

afetividade, de identidade na construção da vida e dos modos de fazer sua história. 

É importante ressaltar, como aponta Porto-Gonçalves (2012), que nos territórios 

historicamente ocupados por populações tradicionais estão as riquezas naturais tão visadas pelo 

capital com vistas à expansão das fronteiras produtivas. Segundo o mesmo autor, as práticas 

cotidianas e o conjunto de saberes produzidos e reproduzidos historicamente pelos povos 

originários, populações ribeirinhas, camponeses e demais comunidades que constituem formas 

diferenciadas de apropriação do território, representam um rico conjunto de conhecimentos e 

possibilidades de existência da humanidade no planeta. São formas de viver cuja visão de 

mundo segue para além das estratégias de produção apontadas pela ideologia do 

desenvolvimento fundamentada no pensamento eurocêntrico. 

Essas práticas e saberes produzidos pelos povos e pelas comunidades tradicionais dos 

povos ancestrais ganharam evidência e institucionalização a partir da Constituição Federal de 

1988 e dos convênios internacionais firmados, como a Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) de 1989 e ratificada, em 2002, pelo Brasil, bem como a criação 

da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

(Decreto Lei 6040/2007) e institui: 

 

Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se 
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos pela tradição (BRASIL, 2007). 

 

Interessa saber que o reconhecimento jurídico formal foi dado, principalmente, pelo 

processo de luta por democracia e por direitos, sobretudo a partir de 1970, quando os 

movimentos sociais do campo incorporaram “fatores étnicos, elementos de consciência 

ecológica, critérios de gênero e de autodefinição coletiva” (ALMEIDA, 2008, p. 25).  

Ainda para Almeida (2008, p. 26), o reconhecimento institucional rompe com a 

invisibilidade social que “historicamente caracterizou estas formas de apropriação dos recursos 

baseadas principalmente no uso comum e em fatores culturais intrínsecos, e impelem a 

transformações na estrutura agrária”. Porém, esse processo é permeado de tensões e conflitos.  
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Portanto, a partir das tensões e dos conflitos gerados pelas ameaças ao território e ao 

modo de viver local que famílias do Assentamento Maceió têm buscado através de 

fortalecimento das identidades coletivas, seja enquanto assentados (as), camponeses (as) e 

pescadores(as), marisqueiras e artesão(ãs), defender o território e reafirmar uma outra 

sociabilidade. 

 

IV. Das trilhas aos “caminhos”: afirmação do saber local como forma de resistência 

Diante da demanda apontada pelos assentados (as) de mapeamento dos caminhos de 

modo a se constituírem em trilhas, a Cartografia Social apresenta-se como método para esse 

processo de construção compartilhada de saberes, concordando com Evangelista et al (2015) 

no qual a cartografia social é uma proposta de construção simbólica coletiva e concreta do 

território ocupado por indivíduos sócio-espacial-culturalmente ligados. É simbólica porque é 

idealizada pelos anseios, desejos e afetos que permeiam os indivíduos enquanto ocupantes de 

um determinado território que é concreto. O que identifica determinada porção do espaço como 

território é tanto o concreto quanto o abstrato. É a terra, é o chão, é o espaço delimitado, é a 

casa, é a rua, é o cheiro, mas também a identificação, a lembrança, a história vista e vivida. 

(EVANGELISTA et al, 2015 p.28) 

Portanto, para o desenvolvimento das ações de reconhecimento dos caminhos e 

compartilhamento de saberes sobre a biodiversidade, seus usos (tanto para alimentação, como 

de uso de plantas medicinais) e relatos sobre a história do lugar foram realizados dois trajetos 

diferenciados em dois dias seguidos. Importa ressaltar o caráter horizontalizado no 

desenvolvimento dessa incursão, considerando que os saberes acadêmicos e os saberes locais 

dialogaram de modo complementar e integrado numa experiência de produção do 

conhecimento. 

Um dos percursos definido foi o caminho que as famílias fazem cotidianamente da 

comunidade Maceió12 até o Acampamento Nossa Terra, percorrendo cerca de 3 km entre dunas 

e córregos. Após a chegada ao acampamento, o trajeto seguiu pela faixa de praia levando, 

aproximadamente, 2 km até chegar ao ponto mais alto do Assentamento, conhecido como 

“Morro Verde”, de onde é possível avistar o perímetro do Assentamento e as belezas que aquele 

 
12Constitui uma das 12 comunidades que compõe o Assentamento Maceió, Itapipoca-CE. 
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lugar proporciona. Este percurso foi realizado no período da tarde encerrando-se no início da 

noite. 

Os trajetos vivenciados nessa experiência e apontados pelos (as) assentados (as) como 

caminhos cotidianos das famílias do Assentamento Maceió constituem área de uso comum 

daquela região, pois incidem referências de práticas da pesca artesanal, do cultivo de algas, do 

lazer e de atividades realizadas desde os antepassados. 

Durante o trajeto os assentados apontaram aspectos materiais e imateriais daquele 

caminho, como aspectos da paisagem, da vegetação, da cultura alimentar, da dinâmica cotidiana 

local e da trajetória histórica do lugar e de seus ancestrais.  

No percurso o terreno havia várias elevações e declividades, justamente por conta de o 

espaço pertencer a um campo de dunas, muitas destas já fixadas por conta da vegetação, bem 

como algumas ainda móveis que dificultam a caminhada. Logo ao alto, de uma duna móvel do 

caminho, há presença de uma área verde com indícios de preservação da biodiversidade e da 

mata nativa (FIGURA 1).  

Figura 1 – Área verde entre dunas 

 

                                                   Fonte: Amaral, 2016. 

 

Mesmo o Assentamento Maceió tendo a área de reserva legal os(as) assentados(as) têm 

buscado preservar uma parte da vegetação nativa de seus lotes, quintais e outros espaços.  



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 16 – Cartografando Práticas e Conflitos no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

8173 
 

Na área de estudo há também presença de um campo de cactos que constituem a  

vegetação e, segundo relato dos nativos, atrai diversos estudantes universitários para identificar 

características e causas da vegetação de caatinga estar inserida nessa região litorânea. 

Logo após a escalada de uma duna, chegando ao seu topo, está inserido o Acampamento 

Nossa Terra e, ao horizonte, o mar. Próximo ao Acampamento Nossa Terra (FIGURA 2) há 

três rochas de arenito. A partir de então, o trajeto segue pela faixa de praia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Amaral, 2016. 
 

A leste do acampamento existe um campo de dunas com vegetação rasteira e presença de 

arenito, os (as) assentados (as) têm o costume de chamar esse arenito de “cascudo”. Há, ainda, 

uma duna que por ter um tom mais avermelhado é conhecida como “Morro Vermelho“, tendo 

importância específica para a orientação dos pescadores quando estes estão no mar e querem 

voltar para terra firme. 

A área de praia é cenário de muitas lendas narradas durante a caminhada. Desde histórias 

de peças de ouro, que dizem ter sido encontrada na região, baú enterrado a aparições de navios 

piratas avistados do “Morro Vermelho”.  

 

 

Figura 3 – “Morro Vermelho”                       Figura 4 – “Morro Verde” 

Figura 2 – Acampamento Nossa Terra
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Fonte: Amaral, 2016.                                             Fonte: Amaral, 2016. 

 

Mais adiante, seguindo a caminhada, há no trajeto a lagoa da “Barrinha”. A travessia pela 

lagoa se deu “com água até o joelho”, que varia conforme acúmulo de água das chuvas durante 

o ano. Continuado o percurso, agora sentido litoral-sertão, novamente há dunas fixas, 

constituída de vegetação de restinga, algumas espécies arbustíferas. Seguindo até o ponto final 

do trajeto, encontramos uma duna de onde é possível ver todo o perímetro do Assentamento 

Maceió, chamada de “Morro Verde”. Trata-se de uma duna fixa que, segundo os (as) assentados 

(as), foi fixada por conta de uma “graça” obtida através de pedido/oração de uma moradora que 

teria sua casa soterrada pelo curso que a duna seguia. 

No segundo dia de percurso, o grupo contou com dois jovens da comunidade juntamente 

com três crianças. O caminho feito foi da comunidade Maceió até a Lagoa Grande, chamada de 

“Lagoão”, que constitui um extenso corpo hídrico localizado dentro do Assentamento Maceió 

e abastece a região. Durante o trajeto os jovens relembraram como esse caminho se constituiu 

enquanto  trajeto e área de lazer, e que há alguns anos não revisitavam o “Lagoão” (FIGURA 

5). Espécies de plantas nativas, seus usos e áreas de cultivos foram apresentados como 

experiência de reconhecimento do território e lugar de produção de reprodução da vida. As 

crianças, também, mostravam conhecer as plantas locais e realizaram o percurso como um 

trajeto de lazer. O mais jovem e também mais empolgado para esta caminhada tinha 8 anos e 

comentou que nunca tinha ido ao Lagoão. 

Nesse percurso, também com elevações e declividades por estar localizado em campo de 

dunas, foi necessário atravessar trechos com cercas, em que foi possível perceber a modificação 

do espaço realizada de modo a se conformar com atividades de cultivo a contenção do 

movimento de sedimentos das dunas existentes no trajeto (FIGURA 6).  



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 16 – Cartografando Práticas e Conflitos no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

8175 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Amaral, 2016.                                               Fonte: Amaral, 2016. 

 

No Assentamento Maceió, onde a agricultura é a principal atividade produtiva, a 

necessidade de uso daquele solo para subsistência não os impedem de terem o cuidado e o 

manejo quando há a retirada de vegetação nativa em pequenas porções para o plantio de 

determinada cultura.  

Mais adiante no percurso, já próximo ao Lagoão, foi identificado um campo de dunas 

móveis com a presença de maior número de dunas barcanas13 (FIGURA 7). A partir desse 

campo de dunas foi possível ver a extensão do lago. 

No caminhar, os assentados (as) falavam sobre as plantas que havia pelo caminho, suas 

“serventias”, se era comestível, medicinal ou para ornamentação (FIGURA 8). Para Claval 

(2007), cultura é a soma dos comportamentos, dos saberes, das técnicas, dos conhecimentos e 

dos valores acumulados pelos indivíduos durante as suas vidas. O conhecimento que 

explicavam para a utilização das plantas mostra a relação de proximidade com a natureza e de 

conhecimento do meio em que vivem. 

 

 

 

 

 

 
13McKee (1979); MCKEE, E.D. Sedimentary structures in dunes. In: MCKEE, E.D. (editor), A Study of global 
sand seas. Geologicalsurvey professional paper. 1979, p. 83-134. 

Figura 5 – “Lagoão” Figura 6 – Trajeto entre dunas para 

reconhecimento e demarcação de trilhas  

              Figura 7 –Dunas móveis  Figura 8 – Vegetação 
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Fonte: Amaral, 2016.                                                       Fonte: Amaral, 2016. 

 

Há uma diversidade de saberes que está associada à própria existência com outros seres 

e elementos da natureza que conferem àquele cotidiano os elementos de existência. “Se o sabiá 

come, então é porque também podemos comer”, afirmou um dos assentados integrante do grupo 

durante a primeira caminhada.  

 

V. Os desafios para a construção dos caminhos trilhados no Assentamento Maceió 

Ao termino do período de mapeamento dos caminhos, no ano seguinte, agosto de 2017, 

construímos a oficina para elaboração desses mapas. Trouxemos para a discussão a importância 

dos mapas como instrumentos de dominação e como a “contra cartografia”, processo que 

questiona mapas hegemônicos, poderia ajudar aquele povo nas suas lutas. 

“Seremos capazes de produzir mapas ao mesmo tempo legíveis, utilizáveis e pertinentes 

para representar os espaços complexos do mundo contemporâneo?” (LÉVY, 2008, p.165) 

Tendo essa questão levantada pro Lévy (2008), criamos um momento de reflexão e discussão 

com o grupo. Os mapas tradicionais se apresentam de forma “neutra”, sem expressar 

especificidades, dinâmicas e sujeitos que constroem e reconstroem o espaço todos os dias 

(UFRPE/UAST et al, 2017). A construção desse mapeamento não poderia: 

[...] ser reduzida ao desenvolvimento de uma abordagem euclidiana que se baseia 
numa visão cartesiana da extensão sobre a ideia de um espaço abstrato independente 
dos objetos (e sujeitos) que nele se dispõem (LÉVY, 2008, p. 156) 
 

Entendendo que a formalização e padronização desses mapas vêm de instituições que 

reafirmam a lógica do Estado para controlar natureza, sociedade, ideias, corpos e vidas 
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(UFRPE/UAST et al, 2017), as seguintes perguntas também foram usadas para “Sulear”14 nossa 

oficina: 

Esse mapa informa a realidade desse estado? Esse mapa informa dentro desse contexto 
de estado a realidade das populações indígenas e suas diferenciações e reivindicações? 
Onde estão nos mapas tradicionais os agricultores e as agricultoras? [...] Onde estão 
as especificidades das lutas e das discordâncias? (UFRPE/UAST et al, 2017, p. 7) 
 

Dessa forma, o processo de criação desses mapas também era o de denuncias a 

mercantilização da natureza que empreendimentos com o discurso do “desenvolvimento 

econômico-sustentável” tentava expropriar aquele povo de seu assentamento.  

A oficina foi dividida em dois momentos. Uma roda de conversa com uma imagem de 

satélite, no centro da roda, do perímetro do Assentamento Maceió, para identificarmos os 

conflitos por terra que existem dentro e fora dos limites do assentamento, esse foi o primeiro 

momento. O segundo momento foi a construção do mapa dos dois percursos, Acampamento 

Nossa Terra/Morro Verde e Lagoão.  

No primeiro momento da oficina, denuncias e memorias apreciam sobre a imagem de 

satélite. Disputas simbólicas e politicas que a construção de mapas participativos proporcionam. 

No segundo momento, os saberes locais foram expressivos na construção, ao estendermos as 

imagens de satélite dos dois percursos percorridos, logo os presentes começaram a nos apontar 

resistências de amigos e familiares, locais que brincavam na infância e pontos históricos na luta 

pela criação do Assentamento Maceió. Um dos agricultores afirmou:  

“Na defesa do Assentamento, quando as maquinas vinham, foi nos ‘Areial’ que foi 
barrado as maquinas. Na época, queriam fazer um grande plantio de coqueiro naquele 
lugar” (Agricultor, Assentamento Maceió, Entrevista concedida em agosto de 2017, 
TEIXERIA, 2018) 

 

 A fala de um outro agricultor participante: 

“Tínhamos os caminhos que a gente costuma ir, mas a gente não observava a 
diversidade de coisas que existiam naquele caminho. A gente tem que conhecer mais 
o nosso espaço, nosso campo mesmo, com um olhar mais carinhosos. Apesar de a 
gente ter aquele caminho como uma rotina, mas a gente não tinha como algo a apreciar 
de forma mais preciosa” (Agricultor, Assentamento Maceió, Entrevista concedida em 
agosto de 2017, TEIXERIA, 2018) 

Essa pesquisa nos trouxe reflexões de como pensar estratégias de luta junto com as comunidades 

para combater o modelo de desenvolvimento hegemônico que vem ao longo da história destruindo a 

 
14 Campos, M. D.. SULear vs NORTEar: Representações e apropriações do espaço entre emoção, empiria e 
ideologia.. Série Documental, v. 8, n.8, p. 41-70, 1999. 
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natureza e matando comunidades tradicionais e povos do campo. Ao final da oficina, colhemos e 

acolhemos demandas vindas dessas famílias que compõem a luta do Assentamento Maceió. 

 

VI. Conclusão 

Em ambas as trilhas demarcadas foi possível perceber um processo de desnaturalização 

do olhar por parte tanto da pesquisadora, bem como dos(as)assentados(as). No exercício de 

revisitar saberes ancestrais e a memória fortalecendo a afirmação do território, da relação com 

a natureza, de reviver as histórias do lugar remontando às relações de afetividade, dos aspectos 

simbólicos que configuram aquele território enquanto produção e reprodução da vida e das 

reflexões sobre a concepção de liberdade. 

A experiência de estar no “Morro Verde” e poder visualizar o território do Assentamento 

Maceió remonta a trajetória de luta e conquista pela terra que logo se tornou narrativa contada 

pelos (as) assentados (as) deste território. A história da luta pela terra foi narrativa que 

configurou o momento da contemplação do pôr-do-sol. O fato de o sol, neste momento, 

“esconder-se” atrás de nuvens não frustrou a experiência de conhecimento e reconhecimento 

deste caminho configurado em importantes reflexões para quem vivenciou este percurso. O 

encantamento e o sentimento de conquista ao olhar ao longo do horizonte o território de vida 

incentivou o diálogo sobre os modos de fazer, a autonomia sobre a decisão das rotinas diárias 

e de produção, desenhou os aspectos que configuram a concepção de necessidade, e, sobretudo, 

uma concepção de liberdade. “É muito bonito ver isso aqui. E a gente lutou muito pra ter isso 

aqui. Olha isso aqui é liberdade. Poder viver na terra que é nossa. Isso é liberdade!”, afirmou 

um dos (as) assentados (as). 

O sentimento de liberdade e de reconhecimento do território pode ser vivenciado, 

também, durante o segundo percurso feito até “Lagoão”. Neste trajeto foram identificadas 

várias espécies de plantas e suas propriedades e possibilidades de uso no cotidiano local. 

Tratava-se de um grupo com faixa etária diferenciada da que seguiu em caminhada no dia 

anterior. A descoberta do caminho e o compartilhamento do saber através da brincadeira 

demonstraram a existência de uma relação muito imbricada desde a infância com a natureza na 

constituição do cotidiano. E neste trajeto pudemos nos deparar com a percepção sobre a 

autonomia diante do fazer cotidiano, na decisão das necessidades e na concepção de liberdade 
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e afetividade pelo lugar onde moram. “Ai que vista linda!” dizia uma das crianças de 8 anos, 

de cima de uma duna que proporcionava ineditamente uma vista panorâmica do Lagoão. 

Para Colchester (2002), os mapas comunitários revelam-se ferramentas úteis para 

mobilizar a comunidade e gerar debates locais sobre demanda de terras, como, também, para 

planificar o manejo de recursos naturais. Por morarem ali desde que nasceram, muitos 

assentados conhecem bem a região, por serem agricultores e pescadores, também são mais 

sensíveis a compreender a dinâmica sobre o solo e o mar, e configuram o campo de relações 

que surgem desse elo entre o sujeito social e o lugar, no que Tuan (1980) descreve como [...] o 

conjunto de relações afetivas e emocionais que o homem mantém com o “lugar” 

Os saberes locais são expressivamente representados no mapeamento que a população 

participa ativamente, pois essa construção coletiva possibilita que os sujeitos se reconheçam 

nessa representação espacial, reafirmando os saberes e fazeres locais, não só o produto, mas o 

processo do mapeamento constitui uma estratégia para fortalecimento da comunidade e da 

defesa do território frente às ameaças externas ao modo de vida local. Como afirma Fox (2002), 

se a população local não tem controle sobre seus mapas, estes podem não estar em nada em 

situação melhor do que quando suas terras não haviam sido mapeadas. 

 No ano de 2019, no mês de julho, o retorno com os mapas foi feito, mas, a pedido pelos 

os(as) assentados(as), esse retorno foi feito para alunos e professores da escola do campo 

Nazaré Flor. Para que a juventude pudesse conhecer como foi o processo e conhecer algumas 

histórias que aqueles mapas ajudavam a contar. 

 Não publicamos imagens do mapa nesse artigo para instigar ao leitor uma visita ao 

Assentamento Maceió para conhecer, sua biodiversidade, suas lutas e principalmente, sua 

gente.  
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CONFLITOS SOCIOTERRITORIAIS NO ESTADO DO AMAPÁ 

Alessandra Cunha Tavares1 
Dra. Patrícia Rocha Chaves2 

 

Introdução:  

O Amapá, assim como os demais estados da Amazônia brasileira tem sido disputado 

diametralmente por empresas de capital estrangeiro e recentemente por empresários rurais 

nacionais e internacionais. Foi incorporado ás políticas de integração e desenvolvimento 

nacional, sendo Pólo Agromineral do POLOAMAZÔNIA, se constituiu uma das áreas mais 

antigas de mineração exploradas por grupos estrangeiros.  

Até o início desse século o manganês foi explorado pela ICOMI – Indústria de Comércio 

de Minérios S/A. Nos últimos 15 anos este discurso de “desenvolvimento” é vendido no Amapá 

pelos investidores da indústria graneleira dando enfatizando a produção de soja para exportação 

e inserido o estado na dinâmica da agricultura capitalista.  

De fato mudanças significativas tem ocorrido, especulação imobiliária, expulsão de 

vários camponeses posseiros, invasão de sojeiros nas áreas de assentamento e quilombos e a 

reorganização da logística que tem como foco o escoamento da produção da agricultura, ou 

seja, não leva em consideração a produção camponesa do estado.  

Nesse sentido, os objetivos que nos conduziram na pesquisa foram: Sistematizar os 

dados de conflitos registrados nos cadernos de conflitos no campo da Comissão Pastoral da 

Terra sobre o Amapá. Identificar os tipos de conflitos e sujeitos sociais envolvidos nos conflitos 

no campo. Produzir mapas com números de ocorrências e número de famílias e pessoas 

envolvidas nos conflitos.  

Para atingir nossos objetivos trabalhamos com quatro eixos de orientação: Revisão 

bibliográfica; análise dos dados estatísticos registrados nos Cadernos de Conflitos da Comissão 

Pastoral da Terra (CPT), publicados desde o ano 1986 ao ano 2018, período em que houve um 

 
1 Discente do curso de Bacharelado em Geografia pela Universidade Federal do Amapá 
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acréscimo no número de ocorrências, análise dos documentos produzidos por agentes de 

pastoral nos quais relatam detalhadamente os conflitos; trabalhos de campo para realização de 

entrevistas e registros fotográficos.  

Do ponto de vista teórico compreende-se que a teoria do território, assim como a teoria 

do conflito tem nos auxiliado na compreensão prática dos processos historicamente 

desenvolvidos no contexto, nos ajudando a dialogar com as relações estabelecidas entre os 

sujeitos sociais do campo no estado do Amapá e os processos de produção e reprodução 

capitalistas. 

   Para a construção deste trabalho foram realizados oito trabalhos de campo pelo estado 

em territórios quilombos, assentamentos rurais e áreas griladas por grandes empresas e que se 

encontram em situação de conflitos com posseiros/ribeirinhos/extrativistas. Por meio das 

análises dos dados registrados pela CPT, trabalhos de campo realizados entre 2018 e início de 

2019, apresentamos uma proposta de regionalização dos conflitos no sentido de auxiliar a CPT 

Amapá e os demais movimentos socioterritoriais nos trabalhos de formação e organização das 

populações do campo em torno de suas pautas de lutas e reivindicações. 

QUESTÕES TEÓRICAS: CAMPESINATO E TERRITÓRIO 

Para a construção desse trabalho a compreensão da teoria do território e dos conflitos 

socioterritoriais, assim como do conceito de camponês foram primordiais na compressão da 

temática em questão.  

Assim, é preciso em primeira instância rememorar as afirmações clássicas do geógrafo 

Raffestin (1993, p143) sobre o conceito de território e o conceito de espaço “[...] o espaço é 

anterior ao território, o território se forma a partir do espaço”. Ou seja, a sociedade ao se 

apropriar do espaço, estabelece ações, relações de poder, nesse momento o espaço passa pelo 

processo de territorialização, ou melhor, dizendo, sua transformação em território. [...] “o 

território se apoia no espaço, mas não é o espaço”, ele se produz a partir do espaço por meio 

das relações que o envolvem admitindo-se um campo de poder. Estes são alguns dos 

pressupostos que Raffestin (1993), utiliza para caracterizar o território.  

As sociedades constroem territórios por meio das relações constituídas por elas mesmas, 

sendo elas relações existenciais ou produtivas. Independente da natureza dessas relações todas 
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são relações de poder, pois existe interação entre as sociedades que procuram modificar á 

natureza ou as relações sociais. Ou seja, “a natureza e a sociedade são disputadas nas relações 

sociais de produção de forma ideológica, políticas e também culturalmente”. (Chaves, 2015) 

Nesse sentido, afirma que a formação econômica da sociedade capitalista atual coloca a 

natureza da apropriação da natureza em questão e assim coloca o território em questão.  

Esta questão no brasil se coloca da seguinte maneira: De um lado estão as grandes 

empresas, os latifundiários e demais proprietários do capital e do outro está o campesinato, 

classe social de nosso tempo e as sociedades indígenas e populações quilombolas 

reconstruindo-se enquanto sociedades autônomas, a seus próprios modos, rompendo ou se 

reproduzindo contraditoriamente em meio as questões que o capitalismo coloca. (Chaves, 2015) 

Com isso, iniciaremos nossa discussão sobre a contribuição de autores que tratam do conceito 

de camponês. 

O conceito de camponês de acordo com Martins (1990) é um conceito político que vem 

importado da Europa e de alguns países da América Latina, onde no Brasil esse que é 

denominado de camponês aqui sofre variações de acordo com sua região, os mais difundidos 

no período de um campesinato mais clássico são: caipira, caiçara e tabaréu, variando de acordo 

com suas regiões, assim como ocorria com as nomenclaturas dos proprietários de terras que 

variavam entre estancieiros, fazendeiros, senhores de engenho e seringalistas.  

Para Shanin (2005), o camponês é heterogêneo e podemos observar por sua 

variabilidade de sujeitos sociais, contudo, muitos autores defendem certa generalidade 

camponesa.  Ainda assim, existem aspectos que podem ser observados de maneira mais comum 

as sociedades camponesas, por exemplo, a política camponesa é bastante semelhante, a forma 

de organização política, as relações de apadrinhamento, uma política de rebelião, de guerrilha, 

assim como seguem alguns padrões de relações conflituosas com os proprietários de terras e 

muitas vezes com a figura do governo. E muitas são as diferenças do camponês para o 

trabalhador assalariado como o padrão de produção e relação com a terra. 

Por exemplo, Martins in Oliveira (2001), coloca-nos diante da questão da distinção entre 

o trabalhador do campo e o camponês. Esta diferença será encontrada diretamente no 

confronto radical com seus algozes em que o camponês vive em seu cotidiano, onde o destino 

dessas classes sociais é totalmente diferente, pois, ao trabalhador assalariado é garantida sua 
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permanência dentro do sistema capitalista, pois o mesmo é a principal forma de reprodução do 

capitalismo. Assim, para o camponês o seu destino é o desaparecimento, a proletarização, a 

perda de autonomia, e por isso o seu viver é sempre ameaçado, é um viver de lutas diárias, de 

confronto para a permanência de sua existência dentro sistema de violência estrutural que se 

instaurou no campo.  

Cabe neste trabalho ressaltar outras formas de manifestação desse campesinato 

brasileiro, como o papel do posseiro onde de acordo com Martins (1981, p. 39) a condição de 

posseiro “diz respeito a relação jurídica com a terra, quando o camponês tinha a posse, mas não 

tinha o domínio”, ou seja quando o camponeses ocupavam as terras, contudo não tinham os 

documentos jurídicos necessários da mesma. Atualmente no Brasil o maior número de 

ocorrências de conflitos no campo é constituído por posseiros de maneira bastante específica 

no caso do Amapá, como demonstraremos adiante. 

Outro sujeito social que deve ser entendido no contexto deste trabalho é o assentado. 

Segundo Mitidiero (2011) o assentado é aquele que é contemplado por políticas públicas de 

reforma agrária no Brasil que é desenvolvida por meio dos assentamentos, esses assentamentos 

são administrados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) que é 

uma autarquia federal da administração pública brasileira. 

Cabe também trazermos ao debate a noção de ribeirinho, sujeito social muito 

importante que  é colocado como parte da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) que foi instituída por meio do decreto 6.040 

de 7 de fevereiro de 2017, dentro dessa PNPCT estão “os ribeirinhos que são aqueles que 

residem nas proximidades dos rios e têm a pesca artesanal como principal atividade de 

sobrevivência”  Cultivam pequenos roçados para consumo próprio e também podem praticar 

atividades extrativistas e de subsistência.  

Daí ressaltar o importante papel dos extrativistas, populações bastante peculiares que 

assim como os demais camponeses integram uma série de atividades econômicas. Todavia, 

possuem o extrativismo como principal atividade dentre as demais. De acordo com o Instituto 

Ecobrasil - Ecoturismo e desenvolvimento, “extrativistas são as pessoas que realizam a 

‘extração de produtos extrativistas ou nativos da biodiversidade’”, o extrativismo no Brasil é 

histórico e se desenvolve de acordo com a biodiversidade de cada região do Brasil. 
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Por fim, ressalta-se uma figura importantíssima, especialmente depois da constituição 

de 1988, o quilombola. Conforme, sistematizou (PEREIRA, 2019), vários autores da história, 

geografia, antropologia e demais ciências sociais, tem se dedicado a construir as noções e 

conceitos que tratam do sujeito quilombola. Dentre eles é possível citar a conceituação de 

Gomes (2015), “os territórios quilombolas existentes no Brasil apresentam enorme diversidade 

de situações geográficas, populacionais, econômicas e produtivas que vão desde as 

comunidades situadas na Amazônia, que sobrevivem da pesca, do extrativismo e da agricultura 

tradicional, até quilombos localizados no perímetro urbano das cidades.” Portanto, ainda em 

processos de reconstrução de suas identidades territoriais, aonde a perspectiva da 

territorialidade deverá ser resgata e considerada conforme sua própria organização interna.  

Segundo Chaves (2015) as territorialidades passaram também a constituir os 

fundamentos da resistência quilombola, pois territórios autônomos conferem relações 

identitárias e de produção bastante específicas e particulares a estes territórios, formas 

peculiares de relação com a natureza, de relação com o grupo e de relação com o “outro”. Aí 

está o segredo da existência e resistência de sociedades negras no nosso país, está na 

possibilidade de construção de outros territórios que sempre divergiram das relações totais da 

produção capitalista aqui instalada. 

O CONCEITO DE CONFLITO SOCIOTERRITORIAL 

As relações capitalistas estão calcadas no desenvolvimento desigual, combinado e 

contraditório, ou seja, na medida em que se caminha para o desenvolvimento econômico o 

desenvolvimento social permanece aquém.  

Consonante a esta questão Oliveira (1994), afirma que “[...] o princípio que rege o 

desenvolvimento do capitalismo – e a sua consequente expansão no campo – se faz de forma 

heterogênea, complexa e, portanto, plural. Este quadro de referência teórica, por consequência, 

está no oposto daquele que vê a expansão homogênea, total e absoluta do trabalho assalariado 

no campo com característica fundante do capitalismo moderno.” Pois, as relações capitalistas 

no campo ao passo que podem gerar o trabalho assalariado, contraditoriamente geram o trabalho 

camponês. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 16 – Cartografando Práticas e Conflitos no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

8187 
 

Outro pressuposto apontado por Oliveira (1994) e Martins, (2013) é de que no Brasil o 

capitalismo assumiu um caráter rentista, diferente do capitalismo clássico europeu onde houve, 

portanto, no período da revolução burguesa o divórcio ou dissociação da terra e do capital. No 

Brasil, ao contrário, terra e capital se fundiram.  

Isto quer dizer que, no Brasil, o desenvolvimento do modo capitalista de 
produção se faz principalmente pela fusão, em uma mesma pessoa, do 
capitalista e do proprietário de terra. Este processo, que teve sua origem na 
escravidão, vem sendo cada vez mais consolidado, desde a passagem do 
trabalho escravo para o trabalho livre, particularmente com a Lei da Terra e o 
final da escravidão. (OLIVEIRA, 1998) 

Além das formas de relação de trabalho, as políticas impostas pela ditadura militar 

reafirmaram a aliança entre terra e capital, abrindo a Amazônia para a exploração rentista de 

empresas estrangeiras, formou-se uma espécie de empresariado rural com acessos a isenção de 

impostos, exploração das terras, mineração e água sem realizar nenhum tipo de pagamento por 

isto e podendo se servir de empréstimos realizados por bancos nacionais originados de fundos 

nacionais. Constituiu-se nesse período uma série de órgãos, instituições de crédito, projetos e 

políticas que promoveram um verdadeiro saque ao Estado e a sociedade brasileira. A 

contrapartida foram os intensos processos de expropriação e violência contra as populações 

tradicionais de uma maneira particular, na região Amazônica, alvo principal do esbulho 

internacional.  

A exemplo é possível citar a implementação do “famoso e ardiloso Projeto Jari (Jari 

Florestal e Agropecuária). Implantado em meados de 1967 de Daniel K. Ludwig, 

“nacionalizado” no final do governo Figueiredo, quando passou para um grupo de cerca de 25 

empresas, lideradas pelo grupo Azevedo Antunes. A área ocupada, depois da criação e atuação 

do Grupo Executivo do Baixo Amazonas (GEBAM)3, citada em estudos publicados, tinha 

superfície superior a quatro milhões de hectares. Ou seja, um dos maiores latifúndios já 

existentes em todo país.” (OLIVEIRA, 1998) 

 A Amazônia em meio a esses processos passou a configurar a região mais conflituosa 

em todo país, como apontou Chaves (2015),  

[..] Durante os anos de registros somam-se ao todo no Brasil 29.716 conflitos, 
desses conflitos, 12.823 ocorreram na Amazônia Legal; 8.600 nos Estados do 
Pará-Maranhão-Tocantins e 5.433 conflitos na região do Bico do Papagaio. Em 

 
3 O Grupo de Terras do Baixo Amazonas configurou uma das regiões de controle militar do período da ditadura militar e como o próprio 
nome diz, localizava-se exatamente na área de foz do Rio Amazonas, tomando áreas do Pará e Amapá.  
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termos de percentuais esses 5.433 conflitos representaram 18,3% dos conflitos 
no Brasil, 42,4% na Amazônia Legal e 63,2%, dos Estados Pará-Maranhão-
Tocantins. Enfim, estamos diante da maior região de concentração dos 
conflitos no Brasil.  

A autora em sua pesquisa apresenta por meio dos dados de conflitos como os processos 

anteriormente citados configuram a luta entre as classes e sociedades deste período histórico, 

tal qual as formas de violência territorial desencadeadas em uma das porções amazônicas mais 

violentas e conhecida internacionalmente pelo confronto entre os agentes do capital e o 

campesinato a região do bico do papagaio. A Amazônia concentrou o largo percentual de 63, 

2% das ocorrências conflitos registradas no Brasil de 1985 a 2014. 

O conflito social é considerado não somente como um fato social em sua positividade, 

mas, fato-sendo-feito e, por isso, aberto às circunstâncias do lugar e do tempo em que ocorre. 

São desta maneira, manifestação das contradições em estado prático a partir da ação daqueles 

que o protagonizam. (Porto-Gonçalves, 2015) 

As relações sociais e de poder são colocadas no sentido prático por meio das disputas, 

o conflito social configura-se na tensão ideológica, política, econômica e utópica entre as 

classes e sociedades. Por isso, chama-lo de conflito socioterrtorial, porque se coloca em disputa 

as ideias sobre como se deve configurar em forma, função, estrutura e conteúdo dos territórios 

no intermédio das relações com o espaço. Assim, os conflitos podem ser denominados 

socioterritorial quando tem como cunho ideologias ou utopias de transformações que divergem 

antagonicamente.  A orientação conceitual que desta pesquisa partiu do conceito proposto pela 

CPT contendo alterações também propostas por Oliveira e Chaves (2015, p.88): 

Conflitos são as ações de resistência e enfrentamento que acontecem em 
diferentes contextos sociais no âmbito rural, envolvendo a luta pela terra [e 
território], água, direitos e pelos meios de trabalho ou produção. Estes conflitos 
acontecem entre [sociedades diferentes], classes sociais, entre os [sujeitos 
sociais em luta] ou por causa da ausência ou má gestão de políticas públicas.”  

 

Dentre esses conflitos catalogados nos cadernos de conflitos da CPT estão os “conflitos 

por terra, conflitos pela água, conflitos trabalhistas, conflitos em tempos de seca, conflitos em 

áreas de garimpo” (CPT, 2018, p.17).  

As maiores incidências de conflitos nos caderno são conflitos por terra, isso pode 

encontrar como sua justificativa de acordo com Oliveira (2001, p.28) em uma herança colonial, 
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que também passa pelas capitanias hereditárias e seus destinatários e que foi instituída 

constitucionalmente por meio da lei de terras de 1850. Assim convém abordar o caso do Amapá 

que é objetivo central dessa pesquisa. (Chaves, 2015) 

A LUTA PELA TERRA NO AMAPÁ 

Cabe da mesma forma, conceituar adequadamente o que se entende por conflitos por 

terra, adotando o conceito da CPT com alterações realizadas por Oliveira e Rocha (2015, p. 88): 

“Conflito por terra são ações de resistência e enfrentamento pela posse, uso e 
propriedade da terra e pelo acesso aos recursos naturais, tais como: seringais, 
baçuais ou castanhais, dentre outros (que garantam o direito ao extrativismo), 
quando envolvem [camponeses posseiros também denominados de ocupantes; 
camponeses proprietários incluindo os camponeses assentados e pequenos 
camponeses, camponeses rentistas ou parceiros; camponeses sem terra; 
camponeses geraizeiros, camponeses ribeirinhos e ou pescadores; camponeses 
seringueiros, camponeses castanheiros, camponeses de fundo de pasto, 
camponesas quebradeiras de coco babaçu, camponeses faxinalenses, e, os 
quilombolas e os povos indígenas, etc.]” (CPT 2018, p.17, com contribuições de 
Oliveira e Chaves (2015, p.88) 

 

 A questão agrária no Amapá apresenta os sujeitos conceituados no referencial teórico. 

Passa pela questão fundiária do repasse das terras para o Estado e vai até os processos de 

grilagem de famílias e empresas. Daí a origem dos conflitos por terra no Amapá.  Podendo ser 

esculpido da seguinte maneira:  

O conflito por terra coloca em disputa as formas de uso e de apropriação da terra 
pelas classes sociais do capitalismo e as sociedades que possuem outros tipos de 
relação social de produção. Está na designação ao tipo de utilização que caberá 
a terra. É uma espécie de termômetro da luta pela terra entre classes sociais, da 
disputa sobre terra entre qual sujeito social se apropriará da renda territorial, ou 
seja, da lógica da terra de negócio ou da terra de reprodução da vida. (CHAVES 
e OLIVEIRA, 2015, p.143) 

Detalhar como se dá em nível de Amapá é importante para compreendermos esta 

questão. Portanto, a partir da análise da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) no 

relatório de trabalhos da “CPMI Da Terra” (Criada por meio do Requerimento nº 13/2003 – 

CN) podemos afirmar o total das terras efetivamente sob jurisdição do Estado do Amapá, 

incluindo os particulares e as municipais, é de 1,7 milhões de hectares, tudo isto somando-se a 

problemática fundiária que persiste a décadas como gargalo econômico e social constituindo-

se como a base em que assenta o conflito pois resulta em grilagem e concentração fundiária 

pelos grandes capitalistas. Soma-se esses impasses, distribuição/regularização territorial ao fato 
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de a maior parte de sua área está comprometida em Unidades conservação. A área remanescente 

para transferência de títulos é destinada apenas 15,37% da área total do Estado.  A união 

controla uma quantidade das terras no Amapá, sendo que os órgãos federais como o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) administra o remanescente das terras 

agricultáveis localizadas no Amapá. Somadas às áreas administradas pela Fundação Nacional 

do Índio (FUNAI) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), o total alcança 87% das terras do Estado. Esse fato tem causado 

controvérsias por parte do governo estadual e de sua população, pelo fato dessa situação não 

permitir a implantação de um modelo de desenvolvimento econômico baseado nas aptidões 

regionais e adequação às necessidades da população. 

Consideramos a análise dos últimos 23 anos, pois, a partir desta escala temporal é 

possível observar o aumento no número de ocorrências no Amapá, fenômeno esse que está 

relacionado com a luta de classes e sociedades citadas anteriormente, onde essas ocorrências 

são apontadas como sinais de resistência desse campesinato as relações de produção capitalista, 

marcadas muitas vezes por violência e expropriação de terras. Assim a leitura política das 

contradições será realizada a partir dos mandatos governamentais, sendo possível colocar em 

questão os tipos de governo exercidos no país e no estado e sua relação com a questão agrária 

em escala mundial, nacional e estadual. Assim iniciaremos a apresentação dos mapas de número 

de ocorrências e de números de famílias seguidamente. Pois, deve se considerar o número de 

famílias envolvidas em conflitos. 
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Mapa 01: Total de Ocorrências de Conflitos no Campo – 1995 até 2018.                                                                               
       Mapa 02: Total de Famílias em Conflitos por Terra – 1995 até 2018 
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O mapa (01) demonstra o crescimento no número de ocorrências no Amapá. O ascenso 

dos conflitos se deu no início no ano de 2003, com picos no período do Governo federal de 

Luiz Inácio Lula da Silva e estadual de Waldez Góes, os números continuam crescendo e 

obtendo seu pico nos anos de 2013, 2014 e 2015.  

Em 2013 e 2014 de acordo com Pereira e Lobato (2018) no estado do Amapá o 

governador era Camilo Capiberibe do Partido Democrático Trabalhista (PDT) com seu mandato 

de 2011 até 2014, esse governo concentrou o maior número de ocorrências de conflitos por 

terra no Amapá e “Isto se explica, em grande parte, pelas ações movidas na justiça pela empresa 

Amapá Celulose (que foi comprada, em 2007, pelo grupo japonês Nippon Paper) contra 

posseiros em vários municípios do Estado” (Pereira e Lobato, 2018. p. 15).  

No ano de 2015, período do governo de Temer ocorreu um decréscimo no número de 

conflitos, apresentando 64 ocorrências, em 2017 foram 47 e 45 em 2018, não havendo grandes 

dinâmicas no número de ocorrências registradas. Foi, portanto, um período de desestruturação 

das poucas políticas conquistadas para o campo nos governos anteriores. A dissolução do 

Ministério de Desenvolvimento Agrário, da desorganização do Programa Nacional de 

Aquisição de Alimentos e da desorganização da política de Territórios Rurais e da Cidadania.  

Conclui-se que as elevações das ocorrências iniciaram com o Governo federal de Luiz 

Inácio Lula da Silva e Estadual de Waldez Góes, os números continuam crescendo e obtendo 

seu pico no gráfico nos anos de 2013, 2014 e 2015 durante o período do Governo de Dilma 

Rousseff. 

 E no ano de 2015 com o Governo Federal com Temer ocorre um decréscimo no número 

de conflitos de 64 ocorrências para 47 e nesse governo ocorre um processo de frequência nos 

números de ocorrências de conflitos seguindo de 47 para 45 em 2017 e 46 no ano de 2018, onde 

os conflitos não diminuíram e nem aumentaram de maneira considerável.  

Gráfico 01 
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Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (1996 – 2018) 
Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R, Patricia e Tavares, C, Alessandra. 
 

Outro dado considerável é o número de famílias envolvidas em conflitos onde Oliveira 

(2001) coloca como primeiro elemento da caracterização da produção camponesa a força de 

trabalho familiar. Tavares dos Santos (1978, p.33 e 34) explica que a força de trabalho familiar, 

onde cada membro da família desempenha um papel dentro da cadeia produtiva da família, 

desenvolvendo assim o que ele chama de divisão técnica do trabalho familiar, onde a família 

camponesa se transforma em um trabalho coletivo. Assim o gráfico (02) nos mostra o impacto 

nas relações de trabalho camponês desencadeados pelos conflitos 

Gráfico 02 

 
 

Fonte: Cadernos de Conflitos do Campo (1996 – 2018) 
Centro de Documentação Dom Tomás Balduído, CPT. 

Org: Chaves, R. Patrícia e Tavares, C. Alessandra. 
 

Em 2011 houve uma maior concentração no número de famílias envolvidas em conflitos 

por terra. Registrou-se 49 ocorrências envolvendo 2201 famílias. Nesse ano o conflito de maior 
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número de famílias envolvidas foi “Terreno Universidade” no município de Amapá, área 

pública da prefeitura grilada por uma família de Amapá, que sofreu ocupação de 586 famílias 

de posseiros expulsos do local por imbróglios da justiça. A família que naquele período não 

apresentou documentação de propriedade das terras foi sentenciada a se retirar do local e as 

famílias de posseiros a permanecerem. 

Contudo, a prefeitura de Amapá deveria pagar uma indenização para a família que 

sofreu a sentença, todavia não foi paga após um período considerado pelo juiz como “hábil” e 

assim a família de grileiros expulsou as famílias de posseiros do local que foram em busca de 

nova moradia em bairros periféricos de Amapá.  (Magro, 2020 em entrevista) 

Em 2012 essa característica de concentração permanece com um número de 53 

ocorrências envolvendo 2186 famílias, nesse ano o conflito com o maior número de famílias 

ocorreu em Macapá/Porto Grande com o conflito intitulado de “Servidão4 Estrada e 

Ferrovia/MMX/Anglo Ferrous” que envolveu 500 famílias de posseiros, este conflito se 

encerrou com o repasse da faixa de servidão para outra empresa. Quer dizer, primeiro estava 

sob a administração da ICOME, passando posteriormente para MMX e posteriormente ocorre 

a inativação do trem de Macapá e com isso as famílias permaneceram em suas áreas de posse.  

 Ocorreu que em 2013 e 2014 foi um aumento do número de famílias envolvidas em 

conflitos em especial no município de Porto Grande e Macapá. Em Macapá o conflito latente 

ocorreu na APA da Fazendinha entre posseiros e empresários locais do ramo de turismo e a 

Marinha. A Área de Proteção Permanente da Fazendinha está localizada em área de marinha. 

Este conflito envolveu 721 famílias. Atualmente o Polo da Fazendinha é considerado distrito 

de Macapá e as atividades de agricultura urbana e pesca dos posseiros disputando com os 

condomínios fechados, dominantes em várias áreas do município. Em 2015, há um decréscimo 

no número de famílias que sai de 2003 em 2014 para 1398 em 2015, embora este mesmo 

decréscimo não seja tão considerável no número de ocorrências.  

Em 2016 o número de famílias volta a aumentar, repete-se o registro do conflito da APA 

da Fazendinha com suas 721 famílias. E em 2017 e 2018 destaca-se o conflito envolvendo as 

 
4 Servidão é o termo adotado pela CPT nos cadernos de conflitos no campo para designar a faixa de domínio 
estabelecida pelo DNIT-  Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. A faixa de domínio é de 40 metros 
a partir do eixo central da rodovia. Ocorre que é bastante corriqueira a presença de posseiros que ocupam essas 
áreas das rodovias.  
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10 comunidades de camponeses ribeirinhos do Rio Pacuí, localizado no município de Macapá. 

Os antagonistas dos ribeirinhos são criadores de búfalos que fecham a passagem para os rios, 

os quais os camponeses utilizam para exercer a pesca artesanal. (Arquivos da CPT Amapá, 

2020) 

Resulta-se que os municípios mais conflituosos nos últimos anos é Macapá, seguido 

Tartarugalzinho, Amapá e Porto Grande. E em relação ao número de famílias, destaque para 

Macapá e posteriormente, Ferreira Gomes por conto dos problemas causados pelas instalações 

das hidrelétricas. Trataremos desses conflitos nos próximo tópico dos resultados dessa pesquisa. 

Os Sujeitos Sociais dos Conflitos por Terra no Amapá 

Realizar a análise dos sujeitos sociais envolvidos em conflitos no campo somente é 

possível a partir do ano de 2008, quando esse dado foi disponibilizado na publicação dos 

cadernos de conflitos. Partindo dessa realidade e dando continuidade à proposta metodológica 

de adotar os anos de acordo com os governos federais para uma análise de escala temporal 

demarcada por anos de governos federais.   

Durante a parte que cabe ao período do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, de 2008 

a 2010 os sujeitos sociais envolvidos em conflitos pela terra no Amapá, foram os quilombolas, 

camponeses posseiros e camponeses assentados. No governo de Dilma Rousseff estavam 

presentes em conflitos os sujeitos sociais quilombolas, camponeses posseiros, camponeses 

assentados, camponeses proprietários e camponeses ribeirinhos.  E no governo de Michel 

Temer os sujeitos sociais envolvidos em conflitos socioterritoriais no Amapá foram 

quilombolas, camponeses posseiros, camponeses assentados, camponeses proprietários, 

camponeses ribeirinhos e camponeses extrativistas.  

No gráfico 03 a seguir, podemos observar a presença desses sujeitos sociais e a sua 

distribuição de 2008 até 2018.  

Gráfico 03 – Sujeitos Sociais do Campo no Amapá (Famílias envolvidas em Conflitos por 

Terra) 
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O sujeito social que aparece com os maiores números de famílias envolvidas em 

conflitos e com isso se torna o protagonista das lutas socioterritoriais é o camponês posseiro 

essa questão ocorre em detrimento das questões de terras no Amapá relatada no tópico anterior. 

No mapa 03, podemos observar a concentração desses sujeitos por municípios. Como podemos 

observar no mapa 03 no decorrer do governo Lula a maior quantidade de sujeitos envolvidos 

em conflitos é de camponeses posseiros totalizando ao longo de seu governo 3350 famílias 

envolvidas em conflitos socioterritoriais, em seguida o número de camponeses assentados com 

441 famílias e 235 famílias de quilombolas.  

O município que concentrou esses camponeses posseiros foi o de Pedra Branca do 

Amaparí, onde o conflito ocorria entre camponeses posseiros e a empresa MMX Mineração e 

Metálicos, como citamos anteriormente. Nesse contexto é importante colocar os antagonistas 

das lutas socioterritoriais como aponta Chaves (2015):  

Os antagonistas das lutas com esses sujeitos, que entenderam a relação com a 
terra e o território de forma diferente também são diversos e é no processo de 
luta que esses sujeitos também se reconhecem. São os grandes proprietários da 
agricultura moderna, dos setores agropecuários, os proprietários tradicionais, 
as empresas de capital estrangeiro, nacional e mundial. São os “pioneiros” da 
modernidade como já mencionado anteriormente que cuidam em “promover o 
desenvolvimento econômico nas regiões em que os seus grandes recursos 
ainda não foram utilizados para promovê-lo”. Chaves (2015.p, 322. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a realização da sistematização dos dados de conflitos dos cadernos publicados pela 

CPT, produção dos mapas, em consonância com os trabalhos de campo, participação das 

atividades com os camponeses e camponesas, realização de análise documental e leituras 

teórico-conceituais, constatamos que há uma tendência ao aumento de conflitos no campo no 

0

1000

2000

3000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sujeitos Sociais 2008 até 2018

Quilombo Posseiro Assentados Prop.Camp. Ribeirinhos Extrativistas



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 16 – Cartografando Práticas e Conflitos no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
8197 

 

Amapá e que os protagonistas da lutas camponesas permanecem os sujeitos tradicionais do 

campo, os assentados de reforma agrária, seguidos pelos quilombolas.  

Em último momento, no período de construção dessas análises, registrou-se para o ano 

de 2020 o assassinato de um líder indígena do povo Wajãpi. O que demonstra que os territórios 

indígenas do estado, até então assegurados por direito constitucional, encontram-se nesse 

momento ameaçados pelas políticas do governo atual de Jair Messias Bolsonaro. Todavia, o 

assassinato do indígena não demonstra apenas a violência e invasão do território. Mostra 

também que a política do governo atual é de verdadeiro extermínio para aqueles que possam se 

apresentar como empecilho para mais uma etapa de expansão do capital sobre a Amazônia.  

Por isso é importante apresentar de um modo geral como tais relações constituem a 

totalidade da divisão do trabalho regional e também mundial do trabalho local. Assim, 

apresento adiante dados dos demais estados amazônicos. 

Em 2014 foram registrados 80 conflitos no Amapá com 1235 famílias envolvidas, o 

estado em toda região norte perdeu apenas para o estado do Pará, que registrou 94 ocorrências 

de conflitos e 90426 famílias envolvidas. Em 2015, Rondônia e Pará registraram 78 ocorrências, 

no Pará estiveram 11250 famílias envolvidas em conflitos e Rondônia 3725. O Amapá neste 

ano ficou em terceiro lugar apresentando 64 ocorrências com 1908 pessoas envolvidas. 

Em 2016, embora o Amapá tenha estado na quarta colocação na região norte o número 

de famílias envolvidas não decresceu significativamente, foram 54 ocorrências e 1697 famílias 

envolvidas.  

 Em 2017, no Brasil houve um total de 1431 ocorrências e 708520 pessoas envolvidas 

e conflitos no campo.  O amapá continuou em quarto lugar no ranking da região norte.  

No ano de 2018, no Amapá, além dos conflitos por terra apresentou-se, conflitos 

trabalhistas: dois casos de flagrantes de trabalho escravo, envolvendo 11 pessoas, 5 na lavra 

pico do burro e 6 no Lourenço. Foram registrados, 4 conflitos por água, envolvendo um total 

de 68 famílias nas UHE’s Cachoeira do Caldeirão, Ferreira Gomes, Santo Antônio e Coaracy 

Nunes. 

Outro dado relevante é de que dos 10 estados da federação que apresentaram nesses 40 

anos massacres no Campo, o Amapá está entre os 6 da Amazônia Legal com o massacre da 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 16 – Cartografando Práticas e Conflitos no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
8198 

 

família Magave no ano de 1994. Portanto, não se pode ocultar que há uma questão agrária no 

Amapá, especialmente porque o próprio estado ainda vive a contradição de não exercer domínio 

sobre sua base territorial. 

Também não se pode negar que o campo no Amapá esteja permeado por questões que 

assolam setores urbanos. É graves problemas do acesso à justiça, acesso à educação infantil e 

do futuro da juventude rural, as questões de gênero e as várias formas de violência vivenciadas 

pelas mulheres camponesas, quilombolas e indígenas e o enfrentamento do racismo e por fim, 

participação social, o direito ao exercício da cidadania, a clareza e a transparência nas ações 

governamentais diante da sociedade. Ou seja, o campo brasileiro está em questão e os povos 

que vivem no campo amapaense estão disputando o território e desejam que sua identidade 

territorial seja reconhecida pela sociedade e pelas instituições que a representam.  

Esperamos que este trabalho possamos contribuir no sentido de levantar essas questões 

para debate na academia. Esperamos também que seja útil para reflexão e organização dos 

movimentos sociais, violentados nas várias etapas históricas e no auxílio de suas lutas 

históricas. Esperamos também iniciar aqui nossa contribuição, enquanto mulher, e pesquisadora 

dos movimentos socioterritoriais, na construção de uma geografia das lutas camponesas no 

Amapá e fundamentalmente da construção de um geografia que segue com vistas a produção 

de espaços e territórios cujo exercício da cidadania seja objeto a se alcançar. 
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CARTOGRAFIA SOCIAL NA GEOGRAFIA DO ENSINO MÉDIO:  
O espaço agrário de Venda Nova do Imigrante por meio do olhar dos sujeitos da ação 

educativa 
 

Frederico Castro de Carvalho1 
Rodrigo da Costa Caetano 2 

 

Introdução 

 

Além de instrumento metodológico para (re)construção de saberes locais, de diversas 

ordens, a Cartografia Social será aqui apresentada como ferramenta pedagógica para o ensino 

de Geografia e dos temas transversais preconizados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN, 1998) da referida disciplina para o Ensino Médio. 

A Cartografia Social (CS) privilegia o conhecimento popular, simbólico e cultural a ser 

elaborado coletivamente, expressando anseios e desejos (GORAYEB; MEIRELES; SILVA, 

2015). Assim, propõem-se o uso da Cartografia Social para decodificar a percepção do espaço 

agrário por estudantes do Ensino Médio, revelando suas perspectivas quanto à realidade social 

com a autonomia na grafia e o protagonismo na construção dos mapas para uma possível 

transformação social. 

O presente texto, portanto, tem como objetivo apresentar o percurso metodológico da 

Cartografia Social e os respectivos resultados obtidos em atividade didático-pedagógica no 

campus da rede IF (Instituto Federal) no município de Venda Nova do Imigrante - ES. O 

trabalho no âmbito do ensino da Geografia, com viés da especificidade agrária e da 

interdisplinaridade inerente, dialogou com o contexto dos discentes, a exemplo do debate acerca 

do uso de agrotóxicos nas lavouras da região.  

No Espírito Santo, em 2016, foram notificadas 837 intoxicações por agrotóxico; em 

2017, as informações apontaram 792 notificações do mesmo tipo no Estado, de acordo a 

Secretaria de Estado da Saúde. O Espírito Santo ultrapassou o Paraná e se encontra na liderança 

do ranking de intoxicações (BRASIL, 2017). 

 
1 Instituto Federal do Espírito Santo. frederico.castro@ifes.edu.br 
2 Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. profrodrigouenf@gmail.com 
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 A região serrana do ES é grande consumidora de agrotóxicos, devido às condições 

geoambientais, é maior produtora olerícola. Tal produção na agricultura convencional demanda 

uso intenso de agrotóxicos de variados espectros nas plantações, sendo compreendidos como 

essenciais (JOCOBSON et. al., 2009). 

 A atual conjuntura produtiva do agro na região em questão nos faz refletir sobre a 

atmosfera em que o campus, o curso e os sujeitos da ação educativa estão inseridos: um curso 

de Agroindústria do Instituto Federal (desde 2010) para adolescentes, que não contempla a 

perspectiva agroecológica na grade curricular, em uma região com alto consumo de 

agrotóxicos, em variadas escalas produtivas, sem distinções significativas quanto às pequenas 

propriedades típicas da agricultura familiar.   
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         Mapa 1: Venda Nova do Imigrante com municípios limítrofes. Fonte: Incaper. 

          O município de Venda Nova do Imigrante localiza-se na região serrana do estado do 

Espírito Santo, juntamente com mais sete municípios; para além dos limítrofes do mapa anterior 

temos: Brejetuba, Laranja da Terra e Marechal Floriano. Sua área total é de 187,89 Km², cuja 

população estimada é de 25.277 pessoas  (IBGE, 2019). 

A densidade demográfica do município é de 108 habitantes por km², muito acima da 

média nacional estimada em 24,6 habitantes por km² (IBGE, 2019). O uso do solo para práticas 

agrícolas predomina na paisagem serrana, bem como locus para reprodução social típica da 

agricultura familiar, em detrimento dos instrumentos de especulação, não obstante as diferentes 

formas aventadas de (re)conversão da renda da terra. 

            A ocupação e o uso do solo na região são seculares, tendo iniciado com populações do 

tronco linguístico Puris, falantes de um idioma do tronco linguístico macro-jê, foram também 

chamados coroados, estes já praticavam agricultura de subsistência antes mesmo da chegada 

dos primeiros colonizadores, no entanto acredita-se que tal período ocasionou pequenas 

transformações no espaço. Durante os séculos XVII e XVIII Venda Nova do Imigrante e região 

foram inseridas no que ficou conhecido na História como região da “Barreira Verde”, 

correspondente à ideia de uma Capitania que deveria exercer uma função interditária à saída 

não oficializada de riquezas contrabandeadas nas terras do interior (PIROLA, 2008). 

             De acordo com Becker (1973), no fim do século XVIII, com a crise do ciclo do ouro 

em Minas Gerais, a região da “Barreira Verde” começa a ser ocupada, um vasto território entre 

as serras do Castelo e do Caparaó; a partir do século XIX, essa situação de isolamento diminui 

graças à expansão da lavoura cafeeira, vindas do extremo sul do estado, proveniente 

principalmente do Rio de Janeiro.  

 

Fluminenses e mineiros haviam iniciado, a partir de 1830, a expansão cafeeira no 
extremo sul do Estado, descendo os vales do Itabapoana e Itapemirim em busca de terras 
virgens, constituindo aí suas fazendas, nos moldes clássicos da Zona da Mata de Minas, 
com mão-de-obra escrava. (BECKER, 1973. p. 39). 
 

               Com o fim da escravidão e a consequente escassez de mão-de-obra, a região conheceu 

se arruinou economicamente. No fim do século XIX, a região passou a ser ocupada por 

imigrantes (principalmente Italianos), sendo o trabalho familiar força para o cultivo da terra. 

As primeiras décadas do século XX foram marcadas por isolamento regional, contribuinte para 
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o germe do cooperativismo e soluções caseiras, simples, principalmente no que diz respeito à 

alimentação, fazendo surgir pequenas “agroindústrias familiares” sem finalidade lucrativa, o 

caso da Polenta e do Socol. A partir de 1964, com a BR-262, o espaço rural da região serrana 

do Espírito Santo começa a se inserir na lógica da moderna agricultura capitalista.  

           Diante deste contexto, que legou uma estrutura fundiária atípica principalmente em 

relação ao norte do Espírito Santo, bem como uma cultura de produção e socialização, com suas 

reverberações na paisagem de Venda Nova do Imigrante, foi pensada uma utilização da 

Cartografia Social enquanto instrumento pedagógico capaz de consolidar a compreensão de 

conceitos básicos de geografia agrária, vivenciar o mundo rural, estabelecer relações, 

compreender processos, produzir e trocar conhecimentos. 

            As atividades propostas para a produção da Cartografia Social realizaram-se por meio 

de pesquisa participante dos estudantes na comunidade para análise da realidade, com vistas a 

promover uma transformação social em benefício dos sujeitos. Portanto, trata-se de uma 

atividade de pesquisa com viés de extensão pela educação orientada para a ação. Em certa 

medida, a tentativa da pesquisa participante é vista como uma abordagem que poderia resolver 

a tensão entre o processo de geração de conhecimento e o seu uso, entre o mundo "acadêmico" 

e o "irreal", entre intelectuais e trabalhadores, entre ciência e vida (GROSSI, 1981). 

              
 
Desenvolvimento  

 

 A Cartografia Social pode ser utilizada em vários contextos e com muitos propósitos, 

tendo tanto o processo quanto o resultado significados expressivos. O produto final precisa 

contemplar o protagonismo dos sujeitos em relação às representações espaciais, que levam em 

consideração as percepções e as perspectivas dentro de uma coletividade conforme a atividade.  

 Nesse sentido, conhecer o passo a passo é fundamental à compreensão do nível de 

intervenção/interlocução para a realização da atividade, ainda mais quando os executores são 

estudantes com limitados incentivos à construção da autonomia a partir dos próprios 

referenciais de vida, mundo e lugar.  

A atividade, planejada e executada no 1°semestre de 2019, teve a duração de 1 (um) 

bimestre. Foi desenvolvida com 3 (três) turmas de 2° ano do Ensino Médio integrado ao técnico 

em agroindústria, totalizando 90 (noventa) estudantes, divididos em grupos com 6 estudantes 
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cada, perfazendo 15 (quinze) grupos, 5 (cinco) por sala, sendo: 40% residentes em zona rural e 

60% em zona urbana; metade dos estudantes residentes em Venda Nova do Imigrante e a outra 

parte em municípios limítrofes. 

Concomitante aos estudos dos conteúdos3 bimestrais pertinentes à Geografia Agrária, 

presentes no livro didático adotado para o curso, foi solicitado a cada grupo que visitasse uma 

propriedade rural na região, que levantassem dados gerais da propriedade (área total, área 

produtiva, produção, trabalho e aspectos agroecológicos), fizessem um croqui da propriedade 

com a participação do proprietário, levantassem as práticas presentes com enfoque 

agroecológico e que pensassem mudanças na propriedade visitada, dialógicas com a 

agroecologia.  

Antes de partirem para o saber-fazer, o professor exemplificou o processo utilizando o 

quadro, o Google Earth e algumas explicações por meio das próprias percepções acerca de um 

sítio escolhido aleatoriamente, destacando conceitos e elementos trabalhados em sala. No 

entanto, expõe certa limitação em sua análise tendo em vista a ausência da observação empírica, 

bem como a questão da identidade inerente ao pertencimento com determinadas experiências 

de vida, conferindo afetividade para com o lugar.  

Inicialmente, os grupos produziram em sala um mapa imaginário (elucidado a seguir) 

de uma propriedade representada em papel A4, pintado com lápis colorido, observando o 

Código Florestal (LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012) no que diz respeito à Reserva 

Legal e às Áreas de Proteção Permanente. Dessa forma, a proposta de atividade pedagógica é 

inserida enquanto elemento complementar ao “cardápio” oferecido no material didático da 

disciplina, proporcionando uma reflexão acerca da conjuntura local-regional não contemplada 

nos conteúdos do livro. Outra questão fundamental ao processo ensino-aprendizagem ensejado 

trata-se da possibilidade de abstração por meio da projeção imaginária do espaço enquanto 

exercício que envolve análise e compreensão da relação entre a sociedade e a natureza, 

responsáveis pela construção do espaço geográfico em suas múltiplas escalas, bem como a 

articulação de conceitos. 

 
O desenho tem um importante papel no processo de desenvolvimento humano, pois 
atua na formação do conhecimento, pelo fato de ser um instrumento de comunicação 

 
3 Conforme Sumário (SENE, 2016, p. 5) os conteúdos estão presentes na Unidade 5 do livro didático de Geografia: 
“O espaço rural e a produção agropecuária. CAPÍTULO 11: Organização da produção agropecuária (...) 
CAPÍTULO 12: A agropecuária no Brasil (...)” 
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que ajuda no desenvolvimento da linguagem (...) são formas de representar 
experiências vividas, realidade social, raciocínio e visão de mundo. (PEREIRA; DIAS, 
2015, p. 225).  
 
 

Autoria: Material produzido por um grupo participante. 
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Para além da beleza cênica, o mapa mental, anteriormente ilustrado, traz elementos 

pertinentes às discussões da questão agrária contemporânea, como os sistemas agroflorestais, 

que não são contemplados no livro didático utilizado pelos estudantes. 

Assim, foram produzidos 15 (quinze) croquis, um resultado a seguir, mapas desenhados 

a mão livre conforme observações empíricas in loco, nos quais sobressaem os elementos 

temáticos mais pertinentes à situação-problema a ser levantada ou reproduzida.  

 

 

Autoria: Material produzido por um grupo participante. 

 
Na descrição da propriedade representada no croqui, a seguir, foram revelados pelos 

estudantes elementos comuns na maioria das pesquisas: o tipo de mão-de-obra 

(majoritariamente familiar) e o tamanho da propriedade rural (pequena unidade de produção). 

Propriedade localizada na comunidade de São José da Alto Viçosa, Venda Nova do 
Imigrante. Área de 6,5 hectares, área produtiva de 4,0 hectares. Produção de 
pimentão 340 caixas por mês e morango 1000 embalagens por mês. Mão-de-obra 
familiar. Práticas agroecológicas: Irrigação por gotejamento, uso de esterco. 
Possibilidade de práticas agroecológicas: Adubação verde e uso da Serapilheira como 
adubo. (Material produzido por um grupo participante).  
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Na culminância cada grupo apresentou durante cerca de 30 (trinta) minutos seu material 

para os demais participantes, a troca de experiências revelou tanto elementos comuns do rural 

regional, bem como as especificidades de cada lugar. 

Após a sistematização dos materiais elaborados pelos grupos foi possível chegar às 

seguintes considerações sobre algumas características das propriedades do entorno do campus:  

1) Nenhuma proprietário se identificou como produtor agroecológico;  

2) Das 15 propriedades analisadas, 11 possuem até 4 módulos rurais na região  (12 

hectares);  

3) Em 100% a mão-de-obra familiar predomina quase o ano todo, tendo algumas 

 superado o número trabalhadores familiares com a contratação de diaristas para  a 

colheita do café;  

4) A agricultura é a principal atividade do espaço rural. O café é o principal 

 produto agrícola; 

5) A prática produtiva preponderante é da agricultura convencional.  

6) Na pecuária destaque para as aves e suinocultura;  

7) Presença de Agroindústria em 46% dos croquis.  

 Nas práticas agroecológicas existentes, segundo a visão dos discentes e proprietários, 

destaques para:  

1) Utilização da casca do café para fertilidade do solo (nas propriedades onde  essa 

cultura existe); outros materiais citados com a mesma finalidade, mas em  menor 

proporção: palha de milho, casca de feijão e fezes de animais como  esterco;  

2) Preservação de nascentes; irrigação por gotejamento;  

3) Existência de reserva legal e de área de proteção permanente. 

Secundariamente, pela incidência da ocorrência, constam outras práticas identificadas 

como agroecológicas citadas por apenas 1 (um) ou 2 (dois) croquis: 1) Caixa seca (técnica para 

infiltração de água e redução do processo erosivo do solo); 2) Horta orgânica; 3) Estação de 

tratamento de efluentes. 

Com relação às sugestões dos discentes, conforme planejamento de possibilidades à 

transição agroecológica, destacam-se; 

1) Aumento da diversidade espécies; 

2) Construção da caixa seca;  
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3) Adubação verde;  

 
 
Conclusão 

 
Após observar tanto o processo quanto o resultado da atividade proposta, lúdica, 

construtiva e coletiva, foi possível constatar que comtemplou os conteúdos pertinentes à 

geografia no respectivo curso, conferindo maior autonomia aos sujeitos da ação educativa a 

partir da leitura da paisagem e dos seus significados interpretados à luz das vivências e do 

descortinado nos trabalhos de campo.  

Em geral, os mapas elaborados representaram uma baixa inserção agroecológica no 

espaço rural local. No entanto, as reflexões proporcionadas para além dos grupos, nas 

apresentações dos mapas para os demais colegas da turma, revelaram as possibilidades da 

agroecologia para a conjuntura agrária local na perspectiva do debate condizente à Cartografia 

Social.  

Quando pensada sob a ótica educacional a CS, compreendida como a investigação-ação-

participativa, mostrou-se uma ferramenta interessante, pois coloca o estudante em contato com 

os agentes locais, dando-lhes visibilidade social, estimula a participação, o diálogo, valoriza a 

sabedoria popular e torna o discente estudante-pesquisador, visto que faz descobertas e constrói 

conhecimentos, assim como testa o chamado senso comum.  

A experiência descrita versa acerca de uma forma de fazer ensino e ciência, pautada no 

diálogo entre saberes, para “(re)construir existências”. Articular o conteúdo da Geografia 

Agrária com a realidade em que a escola está inserida a partir da Cartografia Social nos permite 

enxergar melhor as vicissitudes das práxis pedagógicas, utilizadas como elementos 

fomentadores da educação ambiental (crítica) e da agroecologia como temas transversais da 

Geografia.   
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GEOMETRIAS DO DESENVOLVIMENTO: considerações sobre a relação entre 
conflitos territoriais e grandes projetos energéticos, de infraestrutura e logística e 

agronegócio no Maranhão1. 
 

Carlos dos Santos Batista2 
Lenora da Conceição Mota Rodrigues3 

 

Este trabalho é um recorte que visa aprofundar as análises da pesquisa de mestrado em 

fase inicial de estruturação que teve inicio na graduação por meio da participação como bolsista 

voluntário em atividade de pesquisas junto ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Questão 

Agrária – NERA4 – UFMA, que desde 2010 vem acompanhando disputas territoriais entre 

povos e comunidades tradicionais do Maranhão – TEIA e Movimento Quilombola do 

Maranhão (MOQUIBOM), em processo de resistência aos chamados grandes projetos 

desenvolvimentista. Os grandes projetos aqui estudados foram escolhidos com base na 

identificação e levantamento junto às comunidades acompanhadas pela Comissão Pastoral da 

Terra no Maranhão (CPT). Entre os quais os ligado ao setor energético, de infraestrutura e 

logística e do agronegócio – em particular o MATOPIBA -, aparecem como os principais 

agentes apontados pelas comunidades.  

Entre os projetos ligados ao setor energético temos o da construção de pequenas 

centrais hidrelétricas no Rio Balsas (PCHs), o Consórcio Estreito de Energia, no Rio Tocantins, 

divisa entre os estados do Tocantins e Maranhão, a usina termelétrica UTE Porto do Itaqui, na 

zona rural de São Luís, no de infraestrutura e logística temos a duplicação da Estrada de Ferro 

Carajás (EFC), conexão com a Ferrovia Norte-Sul, assim como da BR-135, o Complexo 

Portuário de São Luís, o Terminal de Grãos (TEGRAM), para estocagem da produção de soja 

para exportação pelo Porto do Itaqui, a expansão do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), 

 
1 Discussão inicial da pesquisa de mestrado em andamento 
2 Geógrafo, mestrando em Geografia – UFMA. Pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Questão Agrária 
– UFMA. E-mail: carllosantoz@gmail.com 
3 Geógrafa, Pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Questão Agrária – UFMA. E-mail: 
lenora.motta@hotmail.com 
4“Comunidades tradicionais, conflitos socioambientais e práticas participativas de mapeamento”, durante os 
anos de 20 17/18, onde a pesquisa buscou mapear e georreferenciar os territórios em situação de conflitos pela 
terra no estado do Maranhão, com financiamento da Fundação de Amparo a Pesquisa e ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico do Maranhão – FAPEMA. Edital Universal nº 031/2016. O referido projeto conta com a 
colaboração do Movimento Quilombola do Maranhão – MOQUIBOM, e da Comissão Pastoral da Terra –CPT- 
MA.   
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na integração com o agronegócio temos projetos de expansão da fronteira agrícola para o Leste 

do estado, com soja, eucalipto, agropecuária, a construção dos diques da Baixada maranhense 

para a carcinicultura, entre outros.  

Portanto, nosso objetivo é tentar compreender o processo de reprodução ampliada dos 

chamados grandes projetos de desenvolvimento na captura de novos espaços de acumulação de 

capital no que (Harvey, 2010), denominou de acumulação por despossessão, com a 

incorporação dos territórios desses grupos, ao mercado de terras, o que consequentemente, tem 

levado a insegurança territorial da posse, como no caso de uma área (um assentamento 

estadual), ser decretada de utilidade pública para a instalação de um grande empreendimento 

como um porto, como é o caso da comunidade de Cajueiro, zona rural de São Luís. Um despejo 

forçado com todo o aparato do Estado para assegurar a expulsão das famílias, assim como, da 

limpeza e preparação do terreno para o início da obra. Nesse sentido é preciso pensar qual o 

papel do Estado nesse processo de espacialização dos grandes projetos, não somente a nível 

local, mas das relações capitalistas de produção a nível global.  

O ponto de partida é a comunidade de Beira do Lago, no município de Paulino Neves 

(região Noroeste), porta de entrada para a turística região dos lençóis maranhenses. Formada 

em sua grande maioria por pescadores artesanais que tiveram seus territórios de pesca 

apropriados pelo complexo eólico delta III, da empresa Ômega energia, para a construção da 

primeira usina eólica do estado. Esse é o principal caso abordado neste artigo, entretanto, ainda 

que de forma mais geral, para uma análise dessa reprodução ampliada outros casos são 

analisados como o do conflito evolvendo as comunidades tradicionais do Itapecuru com a 

criação do Parque Estadual do Mirador (Sul do estado), e a pressão exercida pelo agronegócio 

pelas áreas de serra do cerrado maranhense, da construção do porto do Cajueiro, (região Norte), 

área rural de São Luís. 

 Projetos estes que aparentemente não se relacionam, primeiro devido a uma complexa 

rede de interesses dispersos e fragmentados, segundo pela localização espacial em pontos 

extremos do estado o que a distância geográfica representaria uma barreira espacial, mas que 

estão postos intencionalmente e deixam entrever os fluxos e as formas que o capital assume por 

meio desses projetos em sua totalidade. Como já demonstrou Marx, “o capital, por sua natureza, 

supera qualquer barreira espacial”. Segundo Smith (1989, p. 130), “é na totalidade das relações 

espaciais organizadas, num grau maior ou menor dentro de padrões identificáveis, que 
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adequadamente constituem a expressão da estrutura e do desenvolvimento do modo de 

produção”. 

Projetos que isoladamente não guardam entre si relevância, mas se, pensados de forma 

conjunta, ajudam a compor um mosaico da espacialidade e seletividade dos chamados grandes 

projetos de desenvolvimento no processo de incorporação de espaços periféricos ao modo de 

produção capitalista.  

Nesse sentido, nossa compreensão de megaprojetos é tida aqui: 

 
Como um tipo de producción espacial de la fase capitalista neoliberal y que responde 
a las escalas globales de producción, son la máxima expresión del espaçio em tanto 
que intencionalidade de producción desde el poder em su vertiente racionalista e 
instrumental (IBARRA GARCÍA, 2016, p. 21). 

Portanto, conforme os referidos autores, essa demanda local deve ser analisada em 

escala global de produção, em que a demanda por essas comodities, mesmo com a baixa nos 

preços provocado pela crise econômica recente que puxou os preços para baixo, ainda se 

mantém no mercado internacional. Desta forma, projetos como a duplicação da Estrada de Ferro 

Carajás – EFC -, da BR 135, da construção do porto em Cajueiro, dos investimentos no 

MATOPIBA, são casos consolidados de projetos que dão e deram uma nova configuração 

espacial ao estado. Isso não significa necessariamente uma mudança de posição dentro do modo 

de produção capitalista, mas, uma adequação na função desempenhada no processo de 

acumulação por espoliação (HARVEY, 2010).  Nesse contexto, Ferreira (2013), no que chamou 

de “reestruturação espacial do Maranhão”, elabora uma interpretação a partir do ordenamento 

territorial centrado principalmente no papel do planejamento como elemento para se corrigir as 

desigualdades entre regiões mais e/ou menos atrasadas do ponto de vista das relações 

capitalistas de produção. Segundo Ferreira e Figueiredo Lima (2013, p. 14).  

O referido estado volta a ser objeto do discurso “desenvolvimentista” através de 
“vultuosos” empreendimentos que tem repercussão espacial uma vez que se 
localizam/localizarão tanto no campo quanto na nas cidades, ocupando áreas com 
potencialidades e também fragilidades ambientais.  
 

Para problematização em tela, todo um estado da arte sobre categorias primordiais ao 

desenvolvimento da análise sobre a temática pesquisada em que nos arvoramos foi privilegiada, 

a saber, Calabi e Indovina, (1979), Conceição (1980), Ferreira (2013), Figueiredo Lima (2013), 

Harvey (2010, 2018), Ibarra e Garcia (2007), Neil Smith, (1988), Robert Moraes (2000, 2007, 

2008), são essenciais na fundamentação teórica. Assim como outras podem ser incorporadas 

durante a execução desse estudo. Como parte dos procedimentos metodológicos se fez 
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necessário levantamento cartográfico nas bases dos assentamentos de reforma agrária do 

Instituto de Colonização e Agrária – INCRA-, Instituto de Terras do Maranhão – ITERMA-, a 

utilização de imagens do Google Earth, inicialmente, para a identificação da área de estudo, 

assim como suporte ao trabalho de campo e exposição junto á comunidade, bem como de carta 

planialtimétrica da Diretoria de Serviço Geográfico – Brasil-, folha SA.23-Z-B-II, SA.23-Z-B-

V; compreendendo a comunidade de Beira do Lago, situada em Paulino Neves, área de estudo.  

Para o georreferenciamento utilizou-se GPS Garmin Etrex 10 para a captura de pontos 

e do percurso da equipe em campo. Posterior processamento dos dados, a utilização do software 

TrackMaker versão 13.9.600. Como suporte, a utilização de drone DJI Estandart, para 

mapeamento aéreo. A utilização de técnicas de sensoriamento remoto por meio da utilização 

do software ENVI 5.3, para corrigir distorções radiométricas e atmosféricas, imagens 

TM/Landsat- 5, entre outros. Para análise espacial dos dados em Sistemas de Informações 

Geográfico – SIG-, usou-se Qgis, Arcgis, entre outros. O uso dos sistemas de informação 

geográficos aplicados em estudos agrários se justifica pela capacidade de se produzir 

documentos cartográficos que projetem os dados coletados em campos, e dimensionem a escala 

dos projetos não somente no sentido matemático entre a área representada em um mapa e o real, 

mas pela capacidade de desvelar formas ocultadas pela manipulação da própria cartografia 

como um saber hegemônico em favor dos grandes projetos ao invisibilizar territórios, lugares, 

povos e comunidades existentes em espaços que podem ser incorporados no processo de 

acumulação capitalista.  

 

Grandes projetos: desenvolvimento e/ou destruição? 

 

Subjacente ao processo de incorporação dos territórios está contida a ideia de controle, 

de poder, que a manipulação da cartografia ajuda a construir e consolidar como ressalta 

Raffestin (1989, p. 144), “produzir uma representação do espaço já é uma apropriação, uma 

empresa, um controle portanto, mesmo se isso permanece nos limites de um conhecimento”.  A 

luta pela terra no Maranhão frente aos grandes projetos de desenvolvimento não é a mesma da 

década de 1960, são novos arranjos espaciais que engendram. Uma estratégia que ajuda a 

entender a espacialização dos projetos contém a ideologia da modernidade, que promete tirar o 

Maranhão de um estado majoritariamente agrário e atrasado, de relações pré-capitalistas e 

inseri-lo por meio de um choque de capitalismo na economia de mercado globalizado.  
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Harvey (2011, p.152), ressalta sobre o eufemismo capitalista, que sob o manto do 

discurso do desenvolvimento promove a destruição criativa do planeta. Interessante pontuar 

que o modo de produção capitalista é o grande responsável pela onda de desemprego atual, ao 

mesmo tempo que engendra novos empreendimentos com a promessa de incorporar a grande 

massa de desempregados por meio da destruição criativa que se refere Harvey e/ou grandes 

projetos como reporta Ibarra e Garcia. Quando na verdade, seu único objetivo é assegurar lucro, 

pagando salários baixos já que existe um percentual elevado de pessoas sem trabalho.  

Como advertiu Kropotkin (2007, pag. 41): 

[...] os aperfeiçoamentos proporcionados pela ciência, o desenvolvimento do 
instrumental mecânico jogam todos os dias um novo contingente de trabalhadores 
desocupados nas ruas, e o exército dos famintos cresce cada vez mais, a vida torna-se 
cada vez mais difícil, maior o número de desempregados e cada vez mais longos os 
períodos de desemprego. 
 

Com uma população estimada em aproximadamente 16.035 habitantes (IBGE, 2019), 

o município de Paulino Neves, - localizado no litoral Norte do estado, considerado a porta de 

entrada para os lençóis maranhenses -, onde a proporção de pessoas ocupadas não ultrapassa 

5% desse total, a instalação de um parque eólico, considerado como uma fonte de energia 

sustentável aliado a possibilidades de geração de empregos para a população local, além de uma 

série de medidas como política de compensação ambiental foi o cenário ideal para que o projeto 

não encontrasse resistências à obtenção de licenças ambientais. Segundo a própria empresa em 

seu site, com “a implantação dos projetos, o empreendimento geraria em torno de 1,2 mil 

empregos diretos e cerca de 200 indiretos, contribuindo com a retomada do desenvolvimento 

do Estado”.  

Entretanto, devido à especialização das atividades é somente na fase de instalação do 

empreendimento que há uma relativa incorporação de trabalhadores, sendo que a operação 

exige um número exíguo destes, devido à natureza hipertécnica de tecnologias empregadas 

nessa fase do projeto, como salienta Kropotkin (2007) em relação ao desenvolvimento de novas 

formas de reduzir custos, empregos e aumentar os ganhos das empresas. Essa retomada do 

desenvolvimento não se constitui em desenvolvimento produtivo de fato, assim como não foi à 

instalação de outros empreendimento no estado nos anos oitenta como o consórcio de Alumínio 

do Maranhão (Alumar), e da Estrada de Ferro Carajás (EFC). O tão prometido desenvolvimento 

não chegou, devido a natureza dos projetos que visam quase que unicamente a exportação de 

comodities com pouco ou quase nenhum valor agregado. Sem industrias de base, de 
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transformação, o que elevaria a qualidade e portanto, o valor do que é exportado, 

consequentemente a concentração e diversificação da produção industrial local.  

A comunidade de Beira do Lago, (figura 01), constituída principalmente por 

pescadores, distante aproximadamente 12 km de distância do complexo Delta III, com 96 

aerogeradores, e capacidade instalada a época de 220 MW, da empresa Ômega energia.  É 

justamente a área que historicamente a comunidade usa para ter acesso ao mar, para realizar 

suas pescarias, bem como acesso as lagoas de salgadinho e tábua como pode ser percebido na 

figura 01, sendo que no período chuvoso que vai de janeiro a junho, ocorre o transbordamento 

de suas águas, além de ser um canal de ligação com o próprio mar, como caso desta última. A 

pavimentação da MA 315, Barreirinhas – Paulino Neves que a empresa Ômega prometia ser 

uma rodovia ecológica não logrou sua função ao ser implementada desconsiderando a 

participação popular e por interromper o fluxo entre as lagoas, o que provocou mudanças na 

piscosidade das mesmas como apontam alguns pescadores entrevistados nos trabalhos de 

campo e na colônia de pescadores de Paulino Neves.  

Menos de dois meses após a inauguração da rodovia estadual, revelou possui graves 

problemas de drenagem, o que reforça os relatos da comunidade sobre as irregularidades na 

conjuntura do empreendimento. Pois não foi somente a construção da eólica, mas juntamente 

com ela veio linhões, além da própria rodovia que deram condições estruturais para se instalar.  

 
Figura 01: Área de estudo.  
Fonte: Google Earth, 2019.  
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Como pode ser percebido pela figura acima, a estrada ligando Barreirinhas a Paulino 

Neves foi construída entre as lagoas de salgadinho e da tábua, tendo a comunidade de Beira do 

Lago no entorno, tendo o complexo delta III, formado pelos aerogeradores, torres e a subestação 

na porção Norte. Algo que fica evidente é que a linha em preto representa o limite entre os dois 

municípios, de modo que uma parte do empreendimento adentra a área territorial de 

Barreirinhas. Portanto, é possível apontar sem cair ilações, fundamentado em trabalhos de 

campo, entrevistas com os pescadores, imagens de satélite, entre outros que o empreendimento 

considerado sustentável incorreu em uma série de inconsistências que não foram contabilizadas 

no custo ambiental e social. Tampouco, medidas paliativas de compensação podem reverter os 

impactos diretos e indiretos causados pela instalação do complexo delta III. Uma das situações 

apontadas pela colônia de pescadores diz respeito ao aterramento de lagoas para a construção 

da subestação do complexo. Segundo os pescadores, era uma das maiores, além de abrigar em 

quantidade e diversidade de peixes o que mudou drasticamente com a implantação do projeto 

em 2017. Como pode ser visto na figura 02 abaixo retirado da galeria de imagens do sitio da 

empresa. 

 
Figura 02: Subestação do complexo delta III. 
Fonte: Ômega energia.  
 

Além da mudança na geografia dos seus territórios, após a operação do 

empreendimento, a comunidade relata que passou a conviver , com a restrição de acessar 

espaços que outrora podiam percorrer ao desempenhar suas atividades cotidianas 

principalmente ligadas a pesca e agricultura com a instalação de portarias sob responsabilidade 
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da empresa Ômega energia. É possível perceber que ocorreu toda uma desarticulação de uma 

economia local, da qual resultou em constrangimentos paras as comunidades locais que 

possuem toda uma forma de apropriação da natureza, que não naquela baseada no valor de 

troca, na produção de mercadorias com vistas á demandas externas que pouco contribuem para 

uma mudança estruturante no quadro econômico e social do município e consequentemente do 

estado.  

Ainda de acordo com a Ômega Energia, além da geração de emprego e renda, e da 

construção de um trecho de 36 km da estrada MA – 315, que liga Barreirinhas e Paulino Neves 

como contrapartida, como já fora mencionado anteriormente, houve a regularização fundiária 

para mais de 200 famílias na região. Fazendo uma busca nos sistema de registros dos 

assentamentos, fazendo um cruzamento entre as bases cartográfica federal e estadual, assim 

como dos pontos coletados em campo, foi possível identificar que o empreendimento pega uma 

parte da área do assentamento Barro Vermelho como demonstrado na figura a seguir. Não é 

conclusivo apontar se as duzentas famílias a que se refere a empresa são do referido 

assentamento. Entretanto, a certificação é datada de 15 de agosto de 2013, portanto, antes da 

instalação e operação da usina eólica.  Essa situação é bem simbólica, uma vez que, uma área 

considerável do imóvel é preenchida pelo complexo entre aerogeradores e subestação. Devido 

a natureza do empreendimento se tornam áreas de risco e sujeita acidentes graves a quem possa 

tentar circular no entorno. 
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Figura 03: área de assentamento e do complexo eólico em destaque.  
Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
 

Do cercamento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR): entre a grilagem e o crédito 

fundiário para imóveis rurais.  

Como consequência da instalação do empreendimento foi uma significativa 

valorização da terra, o que levou em alguns casos ao cercamento dos campos naturais com cerca 

elétrica (figura 03), por pessoas e entidades locais. 

 

 
Figura 04: Área de acesso restrita com cerca elétrica.  
 

Com uma extensão de quase quatro quilômetros de extensão, a cerca elétrica 

acompanha um trecho da rodovia estadual 315, a mesma que a empresa ajudou a construir e 

que depois de seis meses de inauguração apresentou graves problemas estruturais. Esse tipo de 

situação pode ser revelador, pois sugere um movimento de especulação da terra, o que 

seguramente pode acentuar o processo de grilagem de terras na região, como uma consequência 

(em alguns casos fictícios, na forma de especulação) de valorização capitalista do espaço, para 

utilizar uma expressão de Antônio Carlos Robert Moraes. Manuel da Conceição (1980), 

importante líder camponês na luta pela terra no vale úmidos do rio Pindaré na década de 1960 
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já evidencia a relação direta entre a posse da terra, (com a formação das elites agrárias locais e 

o latifúndio), com o poder econômico e político e até mesmo jurídico. Para Conceição (1980, 

p. 52), quem detém a posse (a renda) da terra possui o poder econômico, consequentemente o 

político no município, em uma região, no estado.  

Juntamente com os cercamentos, uma forma de capturar a terra veio com a política de 

crédito fundiário, com o georreferenciamento de imóveis rurais, no Sistema Nacional de 

Cadastro Ambiental Rural (SICAR), que tornou obrigatório o registro de áreas rurais para que 

possam acessar crédito e seguro agrícola. Mesmo quando se tratar de territórios de comunidades 

e povos tradicionais, assentamentos rurais, seja federal e/ou estadual. Essas medidas visam a 

constituir um grande banco de terras com informações detalhadas sobre cada região pais. A 

nível nacional existem 6.170.347 imóveis cadastrados referentes (BRASIL, 20195), totalizando 

uma área de 531.173.861 ha referente a assentamentos da Reforma Agrária, bem como de 

famílias inscritas em territórios de Povos e Comunidades tradicionais. Onde o Nordeste possui 

2.169.474 imóveis cadastrados, perfazendo uma área de 121.967.078 há. Sendo que o Maranhão 

possui 225.445 cadastrados com uma área total de 22.366.014 ha6. Portanto, a partir dessas 

informações é possível depreender que isso já é uma incorporação ao mercado de terras ainda 

que permaneça apenas no limite da catalogação.  

Nesse sentido, a integração de espaços considerados periféricos como é o caso do 

Maranhão, acontece de forma efêmera, improdutivo, ou seja, projetos de desenvolvimento que 

respondem apenas a uma demanda específica de mercado, sem o caráter estruturante que uma 

obra dita de desenvolvimento deve ser.  

 Essa região é considerada como uma nova fronteira energética, essa região situa-se 

próximo no entorno da Área de Proteção Ambiental do Delta do Parnaíba, figura 04, que se 

caracteriza por ser uma região de ecossistemas bem sensíveis as mudanças na paisagem, 

principalmente aquelas provocadas pela ação antrópica. Sendo que a mesma empresa possui o 

Complexo Delta I e II instalado no estado do Piauí, nos municípios de Parnaíba e Ilha Grande. 

De certo modo nos termos de Calabi e Indovina (1979), é o uso capitalista do território pelos 

chamados grandes projetos de desenvolvimento no Maranhão (Brasil), que visa garantir as 

bases (novos espaços) para a expansão do modo de produção capitalista neoliberal. 

 

 
Boletim informativo com dados até 31 de agosto de 2019.  
6 Área estimada com base no  censo agropecuário 2006 (IBGE). 
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Figura 05: Complexo eólico nas proximidades das unidades de conservação.  
Fonte: ICMBio, 2019.  

 

Essa região de fronteira energética sofre uma grande pressão do setor elétrico para a 

expansão de outros empreendimentos, como já acontece no Piauí, Ceará, e futuramente em todo 

o litoral nordestino. Nesse cenário de valorização capitalista do espaço pelos chamados grande 

projetos de desenvolvimento, são cenário de novos conflitos envolvendo povos e comunidades 

tradicionais em que se instalam tais empreendimentos. De certo modo nos termos de Calabi e 

Indovina (1979), é o uso capitalista do território pelos chamados grandes projetos de 

desenvolvimento no Maranhão (Brasil), que visa garantir as bases (novos espaços) para a 

expansão do modo de produção capitalista neoliberal. 

 

Considerações 

É partir da análise da totalidade dos projetos de desenvolvimento que este trabalho 

buscou fazer uma leitura da espacialidade desses empreendimentos e das consequências sobre 

os territórios de povos e comunidades no estado.  Destarte, os grandes projetos 

desenvolvimentistas que se instalaram e poderão se instalar, visam primordialmente conectar e 

garantir a expansão da malha logística do país, de modo a permitir o escoamento das mais 
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diversas comodities pelo território maranhense com vistas á exportação. O setor de 

infraestrutura (portos, rodovias, ferrovias, hidrovias) é a base que da sustentação e assegurar a 

expansão da fronteira agrícola do agronegócio (soja, eucalipto, minério de ferro), por meio de 

um corredor logístico ligando diferentes regiões produtoras de distintas comodities, em 

detrimento do uso dos territórios em que se instalam.  

Nesse sentido, a totalidade capturada em sua menor representação (o local), que 

subsidiou boa parte das nossas reflexões, com base nos trabalhos de campo realizados na região 

estudada, em entrevistas com moradores, na análise cartográfica dos materiais reunidos, é 

possível apontar que a área de instalação do empreendimento promoveu uma desarticulação dos 

espaços usados pela comunidade Beira do Lago, tanto direta quanto indiretamente. Com a 

instalação dos aerogeradores, uma considerável área que antes era utilizada como zona de pesca 

não pode ser mais acessada, assim como o aterramento de lagoas e dos canais de drenagem 

foram obstruídas e/ou desviados. Consequente, houve uma redução da quantidade de peixes 

capturados pelos pescadores, o que afetou consideravelmente a renda de muitas famílias. o que 

nos ajudou a pensar os processos de “ acumulação por espoliação” já mencionados 

anteriormente em Harvey.  

Nesse sentido a seletividade desses projetos demonstra o caráter de se construir um 

corredor logístico, integrando o estado a malha nacional, sem que isso se reverta em 

desenvolvimento produtivo real. A diluição das distâncias e do tempo gasto para que as 

mercadorias (comodities) circulem pelos espaços locais com vistas a assegurar a acumulação e 

concentração de capitais. Portanto, a escolha por este tipo de projeto demonstra claramente que 

o mercado não está interessado em corrigir desigualdades, apesar do discurso de geração de 

empregos, desenvolvimento sustentável e ambientalmente correto, mas, significa dizer que 

diante de uma nova rodada de em que  Estado atua mais como garantidor desses projetos ao 

eliminar obstáculos legais como licenças ambientais, do que corrigir excessos provocados por 

aqueles que detém o poder econômico e político.  
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PARANÁ E SUAS SUB-REGIÕES CANAVIEIRAS: análise dos períodos recentes e 

atual (1945-2019) 

Mateus de Almeida Prado Sampaio 1 

 

RESUMO: O artigo analisa o processo de expansão da canavicultura no Paraná, região Sul do Brasil. É 
feito um resgate do histórico recente, de modo periodizado, indicando-se as principais fases da 
implantação em grande escala desta lavoura em solos paranaenses: 1940-1974; 1975-1990, 1991-2002 
e 2003-2019. Na primeira etapa (1945-1974), envoltas no contexto da segunda Guerra Mundial e 
desabastecimento de açúcar e combustível na porção Sul do país, surgem as primeiras usinas açucareiras 
modernas do Paraná. Num segundo momento (1975-1990), a partir dos efeitos desencadeados pela crise 
internacional do petróleo, há a implantação de destilarias de álcool a partir da cana-de-açúcar no estado. 
Na terceira fase abordada (1991-2002) ocorre uma intensa reestruturação produtiva no setor, com a 
conversão de agroindústrias destiladoras de biocombustível em centrais açucareiras. Por fim, no período 
atual (2003-2019), o Paraná mantém-se como moderado produtor de açúcar, etanol e energia elétrica a 
partir da cana-de-açúcar, tendo para tanto passado por uma reconfiguração regional e empresarial. Ao 
longo do texto á apresentada uma proposta de regionalização para a atividade sucroenergética 
paranaense ao longo de seu histórico recente, até chegar à conformação espacial do período atual. 
 
O embasamento teórico pauta-se nas premissas apresentadas por Santos (1978), Grataloup (2003), 
Correa (1997), Lencioni (1999) e Haesbaert (2010), de que regiões são essencialmente construções 
analíticas/intelectuais e que estão em constante processo de mudança e reconstrução parcial. Segundo 
Haesbaert (2010, p. 13), o entendimento de região enquanto “artefato” (algo que “encontra-se no 
cruzamento entre a concretude de um fato e a abstração de um artifício”) possibilita ao pesquisador 
elencar, de acordo com suas próprias hipóteses e levantamentos, aquelas áreas que comporão o conjunto 
espacial que lhe será relevante ao estudo proposto. “Em outros termos, as regiões não são auto-evidentes. 
Elas se definem a partir de uma construção mental do pesquisador. A região, portanto, não se constitui 
um objeto em si mesma, ela é uma construção intelectual” (LENCIONI, 1999, p. 127). 
 
No plano metodológico, explorou-se a técnica do mapa a priori, que permite ao pesquisador atentar para 
fenômenos e dinâmicas espaciais que lhe poderiam passar despercebidos na análise. Como coloca 
Girardi (2014), o mapa possibilita uma potente exploração dos dados, voltada à descoberta de novas 
informações, padrões, rupturas, simetrias e dissimetrias espaciais. Nesse aspecto, é importante retomar 
o pressuposto de Archela e Théry (2008), segundo o qual os dados (ou variáveis) podem ser divididos 
e, consequentemente, gerar mapas diversos. A cartografia consiste-se, portanto, em interessante opção 
metodológica, tanto como elemento suscitador de novas questões, hipóteses e inquietações, como 
instrumento enriquecedor da análise, quanto como forma de comunicar resultados alcançados (ao se 
configurar como mensagem geográfica vinculada ao corpo do texto). Além da revisão bibliográfica 
teórica e específica, do levantamento e leitura crítica de leis, decretos e resoluções e da coleta e análise 
de dados, também foi realizada pesquisa de campo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cana-de-açúcar; Regionalização; Paraná; Cartografia; 1945-2019 

 
ABSTRACT: The article analyzes the process of expansion of the canaviculture in Paraná, southern 
region of Brazil. A recent history is retrieved, in a periodized manner, indicating the main phases of the 

 
1 Pós-doutorando em Geografia na FCT-UNESP/Presidente Prudente sob a supervisão do Prof. Dr. Eduardo Paulon 
Girardi, com apoio PNPD/CAPES, aos quais faço meus agradecimentos. E-mail: mapas@usp.br  
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large-scale implantation of this crop in Paraná soil: 1940-1974; 1975-1990, 1991-2002 and 2003-2019. 
In the first stage (1940-1974), surrounded in the context of World War II and shortage of sugar and fuel 
in the southern portion of the country, the first modern sugar mills of Paraná emerge. In a second moment 
(1975-1990), from the effects triggered by the international crisis of the oil, there is the implantation of 
distilleries of alcohol from the sugar cane in the state. In the third phase (1991-2002) an intense 
productive restructuring took place in the sector, with the conversion of biofuel distillation 
agroindustries into sugar mills. Finally, in the current period (2003-2019), Paraná remains a moderate 
producer of sugar, ethanol and electricity from sugarcane, having undergone a regional and business 
reconfiguration. Throughout the text a proposal of regionalization for the sugarcane activity of Paraná 
along its recent history is presented, until reaching the spatial conformation of the current period. 

 
The theoretical basis is based on the premises presented by Santos (1978), Grataloup (2003), Correa 
(1997), Lencioni (1999) and Haesbaert (2010), which regions are essentially analytical / intellectual 
constructs and are in constant process change and partial reconstruction. According to Haesbaert (2010, 
page 13), the understanding of the region as an "artifact" (something that "lies at the junction between 
the concreteness of a fact and the abstraction of an artifice") enables the researcher to enclose, according 
to his hypotheses and surveys, those areas that will compose the spatial set that will be relevant to the 
proposed study. "In other words, the regions are not self-evident. They define themselves from a mental 
construct of the researcher. The region, therefore, does not constitute an object in itself, it is an 
intellectual construction "(LENCIONI, 1999, 127). 

 
At the methodological level, the a priori map technique was explored, allowing the researcher to look 
for spatial phenomena and dynamics that could be overlooked in the analysis. As Girardi (2014) puts it, 
the map allows a powerful exploration of the data, directed to the discovery of new information, patterns, 
ruptures, symmetries and spatial dissymmetries. In this respect, it is important to take up the assumption 
of Archela and Théry (2008), according to which data (or variables) can be divided and, consequently, 
generate different maps. Cartography is therefore an interesting methodological option, both as a source 
of new questions, hypotheses and concerns, as an enriching tool for analysis, and as a means of 
communicating results achieved (when it is configured as a geographic message linked to the body of 
the text). In addition to the theoretical and specific bibliographic review, the survey and critical reading 
of laws, decrees and resolutions and the collection and analysis of data, field research was also carried 
out. 

 
KEYWORDS: Sugarcane; Regionalization; Paraná; Cartography; 1945-2019 
 

1 - Introdução 

 

O presente texto representa um esforço inicial de sistematização de uma pesquisa já 

começada, mas que carece de tomar forma de artigo científico, visando assim melhor colaborar 

com a divulgação científica entre o meio acadêmico, notadamente entre aqueles interessados 

em questões vinculadas às temáticas associadas à questão canavieira. O recorte regional 

delimitado limita-se ao estado do Paraná e suas sub-regiões canavieiras. A partir da leitura de 

Santos (1978), Grataloup (2003), Correa (1997), Lencioni (1999) e Haesbaert (2010), entende-

se neste estudo que as regiões (e também o conceito de região) são elementos dinâmicos e em 
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contante transformação parcial, alterando-se com o passar do tempo histórico e com o 

desenvolvimento das forças produtivas. Parte-se do pressuposto exposto por Corrêa (2003, pp. 

44-45 e 67), para quem: 

 

Produto da ação humana ao longo do tempo, a organização espacial é um reflexo 
social [...] resultado do trabalho social que transforma diferencialmente a natureza [...] 
criando formas espaciais diversas [...] A região pode ser vista como um resultado da 
lei do desenvolvimento desigual e combinado, caracterizada pela sua inserção na 
divisão nacional e internacional do trabalho, e pela associação de relações de produção 
distintas. Estes dois aspectos vão traduzir-se tanto em uma paisagem como em uma 
problemática, ambas específicas de cada região ... na medida em que a história do 
homem acontece, marcada pelo desenvolvimento das forças produtivas, pela dinâmica 
da sociedade de classes e de suas lutas, o processo de regionalização torna-se mais 
complexo. 

 

Ante essa dinâmica constante de transformação parcial do espaço, é curioso notar que o 

mesmo autor (indiretamente) faz considerações sobre nosso lócus de interesse nesse estudo, os 

três nortes paranaenses, os quais: 

 

... se convencionou chamar [nos anos 60] de norte velho, norte novo e norte 
novíssimo. Na década de 80 [e também na atual] esta distinção não tem a mesma 
expressão que tinha, pois os mecanismos que geraram a diferenciação regional foram 
alterados em sua concretude, e uma nova regionalização põe-se em marcha 
(CORREA, 2003, p. 44). 

 

Em estudos clássicos da geografia brasileira relacionados ao processo histórico de 

colonização, ocupação econômica e demográfica do Paraná, era comum fazer referência à 

existência de vários nortes no estado. O próprio IBGE (1968, pp. 450-455) considerava haver 

as já mencionadas “Microrregiões Homogêneas” do Norte Velho, Norte Novo e Norte 

Novíssimo, posteriormente (1977, pp. 41 e 122) subdividias em Norte Velho de Jacarezinho, 

Norte Novo de Londrina, Norte Novo de Maringá, Norte Novo de Apucarana, Norte Novíssimo 

de Paranavaí e Norte Novíssimo de Umuarama. Por mais que a divisão político-administrativa 

oficial do país tenha mudado em 1990 (passando a serem adotadas as mesorregiões geográficas 

Norte Pioneiro Paranaense, Norte Central Paranaense e Noroeste Paranaense) e depois 

novamente mudado em 2017 (passando a serem adotadas as regiões intermediárias de Maringá 

e Londrina), defendemos aqui (de modo sucinto) a tese de que, no que se refere à canavicultura 

paranaense, essa proposta dos três Nortes (Velho, Novo e Novíssimo) foi e ainda é igualmente 

válida. 
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2 – O advento da agroindústria canavieira paranaense (1945-1974) 

Cerro Azul, município localizado no primeiro planalto paranaense (Planalto de 

Curitiba), era o principal polo rapadureiro do estado até os anos 1930. Mas não se tratava ainda 

de uma produção agroindustrial, e sim de uma cultura artesanal. No Estado do Paraná, foi a 

partir de 1941 que se iniciaram os projetos de fundação das primeiras usinas de cana modernas, 

praticamente todas montadas pela ação de fazendeiros e/ou capitalistas paulistas que naquela 

ocasião iniciavam a colonização do norte paranaense. Até o recenseamento de 1943 o IAA 

ainda não havia registrado a presença de nenhuma usina, mas contabilizou 4 engenhos 

turbinadores (localizados em Cambará, Jataí, Santo Antonio da Platina e Sertanópolis) e 67 

engenhos simples. Nenhuma destilaria foi registrada, apenas alambiques. Até então Paraná 

produzia apenas açúcar bruto, rapadura e aguardente. No ano de 1944 registrou-se, pela 

primeira vez, a produção de açúcares dos tipos cristal e demerara – tinha modesto início a 

indústria sacarina paranaense. Foram então contabilizadas 1.065 toneladas de rapadura, 134 

toneladas de açúcar bruto, 99 toneladas de açúcar cristal e 14 toneladas de açúcar demerara. 

Com relação ao total de açúcar produzido no Brasil (21,2 milhões de sacos de 60 quilos), o 

Paraná contribuiu com 21 mil sacos, ou seja, respondeu por 0,01%. Também na safra de 

1943/44 foi registrada pela primeira vez no estado a produção de álcool retificado (de 95º a 

97,5º G. L.): 12 mil litros, ante um total nacional de 125 milhões de litros, isto é, também 0,01% 

do total nacional. Além disso, foram registrados 2,6 milhões de litros de aguardente, 

equivalentes a 1,9% do total nacional. Não houve produção de álcool-motor no estado 

paranaense (IAA, Anuário Açucareiro de 1943 e 1944). 

Ainda sobre o início do processo fabril do açúcar no Paraná, temos algumas análises já 

clássicas. De acordo com Bray e Teixeira (1980, p. 19), foi apenas próximo ao término da 2ª 

Guerra Mundial que foram começadas as obras de implantação das primeiras usinas 

paranaenses. Foram estas a Central Paraná, Agricultura, Indústria e Comércio, localizada no 

município de Porecatu, por iniciativa de Ricardo Lunardelli e seus filhos João e Urbano, 

oriundos de Sertãozinho (SP); e da usina Bandeirante, em Bandeirantes, numa parceria entre 

Luiz Meneghel, Dovílio Ometto, Nida Corrente Dedini, Manoel Moreno Filho e José Vizioli, 

todos de Piracicaba (SP). Estas foram implementadas num momento em que o IAA havia 

flexibilizado e assim facilitado a construção de novas unidades agroindustriais canavieiras no 

país. Já Gileno Dé Carli (1996) apresenta uma versão mais rica em detalhes, e pouco diferente 
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da de Bray e Teixeira. Para este autor, mantida a política de estímulo à produção açucareira 

feita nas áreas onde durante o período da guerra havia ocorrido desabastecimento crônico da 

mercadoria (assim como escassez de combustível veicular), anunciou-se a Resolução 103, de 

21 de março de 1945. Ficou então determinada a concessão de novas cotas, equivalentes a mais 

700 mil sacas, a serem distribuídas após minuciosa avaliação dos projetos voltados à 

implantação de novas usinas. Tais projetos foram encaminhados ao Instituto do Açúcar e do 

Álcool (IAA), devendo estar em acordo com o edital publicado no Diário Oficial da União de 

16 de julho de 1945. Para a concessão dos direitos de montagem de novas unidades 

agroindustriais no país teriam preferência, em igualdade de condições, pessoas físicas ou 

jurídicas que ainda não fossem proprietárias de usina. Segundo Dé Carli (1996, p. 427, grifos 

nossos), no julgamento das propostas, tiveram prioridade: 

 

a) os candidatos que apresentassem os melhores e mais completos planos de 
assistência social, técnica e financeira; 
b) as usinas que se localizassem longe do litoral; 
c) os candidatos que se propusessem a lotear a terra para os fornecedores de cana, 
desde que se responsabilizem pela execução dessas obras e serviços de interesse 
coletivo, destinados a garantir a segurança, bem-estar e abastecimento dos 
fornecedores, suas famílias, bem como seus agregados e dependentes; 
d) candidatos que se propusessem a construir destilarias de maior capacidade. 

 

Ainda de acordo com Dé Carli (1996), no Paraná três candidatos participaram do edital 

de concorrência publicado em 1945. Apenas o projeto apresentado pela firma comissária de 

café Lima, Nogueira & Cia, de Santos (SP), foi tido como plenamente adequado, recebendo a 

alocação de 20 mil sacas para a instalação do empreendimento no município pioneiro de 

Sertanópolis. Posteriormente a empresa chegou a receber autorização para dobrar o volume de 

sua produção, mas, como até 1949 não havia implementado seu projeto, sua licença de operação 

caducou e foi cancelada (BRAY e TEIXEIRA, 1980, p. 20). Houve, ainda nesse contexto do 

pós-guerra, uma contenda pouco esclarecida, envolvendo a proposta originalmente feita ao IAA 

pelo Juiz Distrital de Cambará, Zoroasto Arantes, e a Companhia Melhoramentos Norte do 

Paraná (CMNP), que redundou na definição de Jacarezinho como local da construção da usina 

e da CMNP como beneficiária da concessão. Assim, em 1946 a Companhia Agrícola Usina 

Jacarezinho, em Jacarezinho, foi inaugurada pelos grupos Gastão Vidigal e Gastão de Mesquita 

Filho, da CMNP, investidores da capital paulista. 
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Ainda é importante destacar que o edital referente à instalação das usinas nesse estado 

previa o regime de separação entre as atividades agrícola e industrial. Como apontaram Bray e 

Teixeira (1980, p. 19), priorizou-se os projetos atrelados a um plano de povoamento e 

colonização das terras vinculado ao cultivo canavieiro e a fabricação de açúcar. Devido a este 

quesito, tanto a usina Jacarezinho quanto a Bandeirantes tiveram seus projetos de implantação 

devolvidos para revisão, cabendo reconsideração. Feitas as alterações, foram aprovados, sendo-

lhes concedidas oficialmente as cotas de produção. Já a proposta de Ricardo Lunardelli previa 

a criação de núcleos coloniais e de pequenas sítios em torno da usina, permitindo que os 

lavradores se tornassem proprietários das terras (BRAY e TEIXEIRA, 1980 e DÉ CARLI, 

1996).2 A Central Paranaense tornar-se-ia, anos mais tarde, a maior e mais moderna usina do 

Estado.  

A usina Bandeirante foi a única em operação no estado até a safra de 1946/47, quando 

a Central Paraná registrou sua primeira safra. Na safra de 1947/48, também a usina Malucelli 

passou a operar. De uma família de imigrantes italianos estabelecidos em Morretes, era há 

tempos uma destilaria de aguardente, que passou a fabricar também açúcar no pós-guerra. 

Nunca se tornou uma grande unidade agroindustrial, sendo reestruturada e mudando de nome 

em 1958 e encerrado de vez suas atividades em 1971, quando sua cota de produção de 200 mil 

sacas (cota superestimada, pois sua produção era sempre bastante inferior) foi transferida para 

a usina Jacarezinho. Não tinha canaviais próprios, dependendo inteiramente do fornecimento 

de terceiros. Sobre a localização desse empreendimento, tratava-se de uma zona inadequada 

para o moderno cultivo agroindustrial de cana. No entanto, o município de Morretes era um 

polo aguardenteiro que contava em seu histórico com um grande financiamento concedido pelo 

Governo Imperial em 1878 para a edificação do Engenho Central de Morretes. A companhia 

proponente, liderada pelo recifense Adolpho Lamenha Lins (ex-presidente da província) e pelo 

parnanguara Tenente-Coronel José Celestino de Oliveira, recebeu os incentivos oficiais, mas 

jamais implementou a obra.3 Assim, em 31/12/1948 o Paraná tinha 3 usinas completas (com 

 
2 Não se tratou de algo tão pacífico e harmônico como poderia supor. Vide os verbetes “Revolta do Quebra Milho” 
e “Guerra de Porecatu” no próprio Google, assim como a reportagem disponível em 
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,guerra-do-quebra-milho-imp-,655607 , acesso realizado em 19 de maio 
de 2019. 
3 Ver os documentos em https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-6639-31-julho-1877-
549158-publicacaooriginal-64512-pe.html e https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-
8046-16-marco-1881-546214-publicacaooriginal-60147-pe.html , acessos realizados em 19 de maio de 2019. 
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turbina e vácuo), 3 engenhos turbinadores, 13 engenhos de açúcar e 253 engenhos de rapadura. 

Com relação ao “aparelhamento” das usinas, 2 tinham destilarias capazes de extrair álcool 

anidro e 4 produziam álcool hidratado. Além disso, haviam 283 destilarias de aguardente 

cadastradas junto ao IAA. Ao término da década de 1940 o processo agroindustrial da cana-de-

açúcar havia de fato se iniciado no estado.  

Tamás Szmrecsányi (1979, p. 236) afirmou que “década de 1950 transcorreu sob o signo 

da expansão da agroindústria canavieira” no Brasil. Tal afirmação é ainda mais verdadeira no 

que se refere ao caso paranaense, podendo inclusive ser estendida para os anos 1960. A década 

de 1950 inicia-se (e encerra-se) com apenas quatro unidades em funcionamento (Bandeirante, 

Central Paraná, Jacarezinho e Malucelli), mas cujas produções cresciam exponencialmente. 

Durante toda a década de 1950 a produção paranaense era quase que exclusivamente composta 

por açúcar cristal, sendo a Central Paraná a maior produtora, com larga e crescente vantagem 

sobre as demais. Em seguida vinham a Bandeirantes e a Jacarezinho, sendo que esta última se 

destacava também pela produção de álcool anidro utilizado como combustível de forma 

mesclada com a gasolina em teores variáveis. A Malucelli, como já mencionado, tinha uma 

produção modesta devido a inadequação de sua localização edafoclimática. 

Com a Revolução Cubana, na virada da década de 1950 para a de 60, o IAA vislumbrou 

a possibilidade do Brasil se tornar um grande exportador de açúcar para os EUA, ocasião em 

que foi concedida grande ampliação das cotas de produção em âmbito nacional. No Paraná, 

além da ampliação das cotas atribuídas às usinas já existentes, na safra de 1963/64 foi autorizada 

a conversão do engenho turbinador São Francisco dos Olhos D’água naquela que se tornou a 

quinta unidade agroindustrial canavieira do estado, a usina Santa Teresinha. Esta “daria origem 

a um dos maiores grupos usineiros do Brasil na atualidade” (BRAY e TEIXEIRA, 1980, p. 25). 

Vindos da cidade paulista de Quatá, o casal Júlio e Angelina Meneguetti se mudou para o 

recém-criado município de Maringá. Em 1949 instalaram um alambique para a produção de 

aguardente, que quase 15 anos mais tarde seus filhos Albino, Felizardo, Hélio, Irineu, José e 

Mauro Meneguetti, juntamente com a irmã Terezinha e o cunhado Alberto Seghese, 

transformaram em fábrica de açúcar. Na safra de 1964/65 a usina Central Paraná sustentou o 

terceiro maior registro de produção de açúcar do Brasil, ficando atrás apenas das usinas 

paulistas Da Barra e São Martinho – essas foram as únicas três a superar a casa de 1 milhão de 

sacas produzidas. 
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TABELA 1 – Paraná e Brasil: produção de açúcar, 1944-1965 

 

A década de 1970 iniciou-se com um recorde na safra açucareira paranaense. De acordo 

com os dados do IAA (1971, p. 71), foram mais de 2,5 milhões de sacas de 60 quilos na safra 

de 1970/71, assim distribuídos: usina Central Paraná (1.307.942), Bandeirantes (651.300), 

Jacarezinho (455.900), Santa Terezinha (105.853) e Morretes/ex-Malucelli (12.960). No caso 

da Central Paraná, a produção de volumes bastante superiores à sua cota autorizada era 

recorrente. Sua cota já havia saltado de 30 mil sacas em 1951 para 966 mil em 1971, mas sua 

produção naquele ano foi 35% superior ao seu limite legal. Nesta safra foi a quarta maior 

produtora de açúcar do Brasil, atrás apenas das usinas paulistas Da Barra, São Martinho e São 

João (todas pertencentes a membros da família Ometto). Em 1972 a usina passa da família 

Lunardelli, sua fundadora nos anos 1940, para o Grupo Atalla, também de origem paulista, que 

detinha outra unidade sucroalcooleira no município de Jaú. Quanto a regionalização da 

atividade canavieira em solos paranaenses, em 1970 mantinha-se apenas timidamente a sub-

região canavieira do Vale do Paranapanema, destacando-se Porecatu (380 mil toneladas de 

cana), Bandeirantes (330 mil), Jacarezinho (225 mil) e Alvorada do Sul (225 mil).  

 

3 – A intensificação da agroindústria canavieira paranaense (1975-2014) e ... sua 

saturação (2015-2019)? 

 

Apenas após 1975, com a crise açucareira e energética que desencadeou o lançamento 

do Programa Nacional do Álcool (PNA ou Proálcool), foi que o cultivo canavieiro se 

interiorizou um pouco mais no Paraná. Nesse ano uma forte geada dizimou os já envelhecidos 

cafezais daquele estado, fazendo com que diversos agricultores se organizassem em 
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cooperativas e pleiteassem junto ao governo estímulos para a montagem de destilaras 

autônomas de álcool (TEIXEIRA, 1988). Além das quatro unidades açucareiras já existentes 

antes do PNA, que implantaram ou expandiram as destilarias anexas em suas plantas industriais, 

começou a surgir novas unidades agroindustriais canavieiras no Paraná. Em 1977 a destilaria 

autônoma Casquel, localizada no município de Cambará foi a primeira no estado a receber 

autorização de funcionamento. Em 1978 já eram 2 destilarias autônomas em operação no 

estado, em 1979 eram 4 e em 1980 já se somavam 7 unidades em operação. Sobretudo entre 

1980 e 1985 foi que se verificou um grande incremento no número de agroindústrias e nas 

plantações, que se expandiram por municípios sem nenhuma tradição nesse cultivo. O apogeu 

foi verificado no ano de 1988, quando havia no Paraná 25 destilarias autônomas, cujas 

capacidades produtivas variam enormemente, todas colocadas em operação com os incentivos 

creditícios do PNA: Alto Alegre, Americana, Casquel, Cidade Gaúcha, Coamo, Coanto, 

Cocafé, Cocari, Cofercatu, Coopcana, Cooperval, Coopicar, Copagra, Corol, Cotal, Dacalda, 

Dail, Damisa, Goioerê, Melhoramentos, Mideçu, Sabarálcool, Santa Laura, São José e Vale do 

Ivaí. Como se nota pelas nomenclaturas, o estado se destacou em nível nacional pela presensa 

de cooperativas de produção de álcool combustível. Pode-se dizer, entretanto, que a maior parte 

desses empreendimentos não obteve sucesso. As exceções foram aquelas que, depois do colapso 

do PNA em 1990, converteram-se em empresas açucareiras, e não apenas alcooleiras. Ainda 

que diversas agroindústrias canavieiras paranaenses tenham encerrado as atividades com a 

guinada liberal e o fim da tutela estatal e dos subsídios governamentais conferidos ao álcool 

combustível, em seu conjunto o que permitiu ao Paraná manter-se produzindo cana foi a 

adaptação e o redirecionamento das unidades destiladoras de álcool para o mercado açucareiro. 

Num primeiro momento visava suprir sua própria demanda, uma vez que o estado consumia o 

produto comprado de São Paulo, e num segundo momento tornou-se exportador da commodity 

para o mercado mundial, então em processo de liberalização. 
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GRÁFICO 1 - Paraná: produção de açúcar e etanol, 1991-2011 

 

O Paraná sustentou uma posição de destaque no âmbito do setor sucroalcooleira 

nacional até ter início sua última grande fase expansionista, no ano de 2003. A partir dessa data, 

o novo estímulo dado aos biocombustíveis levou à criação da Macrorregião Canavieira de 

Centro-Sul do Brasil (SAMPAIO, 2015), posteriormente chamada de Macrorregião 

Sucroenergética do Centro-Sul (SAMPAIO, 2019). O farto estímulo conferido à empresas 

canavieiras estabelecidas no Sul de Goiás, Triângulo Mineiro e Vale do Ivinhema Sul-Mato-

Grossense, assim como no Oeste Paulista, trouxeram forte concorrência aos grupos 

paranaenses, que parecem ter sido diretamente impactados. Some-se a isso a forte crise 

financeira iniciada em 2008, fatores que levaram ao arrefecimento do setor sucroenergético do 

estado, como indica o gráfico 2. 

 

 

GRÁFICO 2 - Paraná: produção de cana-de-açúcar, 1946-2017 

 

 Os dados apontam que na década atual houve redução tanto na área, em hectares 

cultivados, como produção, em toneladas colhidas, pondo fim a uma sequência de crescimento 

de quase 40 anos. Tal contração se deu sobretudo após a safra de 2013/14. 

 

 

TABELA 2 – Paraná: área e produção de cana-de-açúcar, 2008-2017 
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4 – Considerações Finais  

 

 A constatação de que nas últimas safras o cultivo de cana no Paraná tem perdido 

importância relativa no coloca algumas hipóteses, ainda por serem melhor investigadas. A 

primeira é a de que a concorrência com as novas zonas canavieiras surgidas ou reforçadas em 

período recente nos outros estados que compõem a Macrorregião Sucroenergética do Centro-

Sul (SP, MS, MG, GO) trouxeram grande impacto negativo para o setor paranaense. A segunda 

hipótese é a de que outros cultivos agrícolas, em especial a soja, tem concorrido com a cana em 

situação de maior vantagem. Sendo esse cultivo tradicionalmente muito arraigado no estado, 

pode-se supor que no momento atual a cana está perdendo espaço para a leguminosa. Fatores 

como a crise financeira, que assola o setor sucroenergético de modo generalizado, questões 

ambientais e fatores climáticos também devem ser tomados em consideração. De acordo com 

os últimos dados divulgados pela CONAB (2019, p. 37), para a atual safra de 2019/20 a área 

de corte de cana-de-açúcar está estimada em 538,4 mil hectares, o que representa redução de 

5,4% em relação à safra anterior. Segundo a análise, tal redução “está atrelada à preferência das 

unidades de produção por áreas mais planas, que sejam aptas para a realização da colheita de 

forma mecanizada, além da concorrência que o setor enfrenta com outras culturas, como soja e 

milho”. 

O mapa 1 (conjunto de mapas) atesta não apenas para essa redução verificada na 

segunda metade da década de 2010 e já mencionada, como ainda reforça nossa tese inicial de 

que, no que tange à canavicultura paranaense, permanece válida a ideia clássica dos três nortes, 

o velho, o novo e o novíssimo. Após uma fase inicial lindeira ao rio Paranapanema e 

consequentemente também ao território paulista, posteriormente o cultivo canavieiro “migrou” 

para um primeiro oeste, no entorno da cidade de Maringá, para finalmente, no período mais 

recente passar a ocupar prioritariamente uma porção ainda mais a oeste, junto à Paranavaí. 
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MAPA 1 – Paraná: produção de cana-de-açúcar (t), 1975, 1995, 2015 e variação entre 2015 e 

2017 

 

O derradeiro mapa é, na verdade, um experimento que busca alocar os canaviais sobre 

o território paranaense, mas esbarra em dois problemas. O primeiro concerne ao fato do servidor 

de mapas do IBGE fornecer um número de unidades agroindustriais divergente das listagens da 

CONAB, do MAPA e da ALCOPAR (que também divergem entre si) – o que já revela uma 

fraqueza do setor sucroenergético paranaense. O segundo advém do fato desse tipo de 

levantamento dos cultivos estar cada vez mais sob responsabilidade quase que exclusiva do 

setor privado, que nem sempre tem a mesma preocupação em gerar conhecimento socialmente 

livre, e torna-lo público. Por esse motivo, possivelmente esse mapa não será atualizado com os 

dados referentes a 2018. 
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MAPA 2 – Paraná: Localização dos canaviais e das usinas sucroenergéticas, 2003 e 2013 
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A BARBÁRIE NO CAMPO MARANHENSE:  
uma análise da violência no campo (2003-2018) 
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INTRODUÇÃO 

 

O conchavo institucional que arquitetou e deu consecução ao impeachment da 

presidenta Dilma Rousseff em 2016, provocou a ruptura de um projeto político que por mais 

de uma década proporcionou profundas transformações sociais no Brasil. A extinção de um 

conjunto de políticas públicas logo nos primeiros meses do governo Michel Temer sinalizava a 

um projeto do qual as classes populares não fazem parte e que sem desfaçatez é continuado no 

governo Bolsonaro com maior celeridade. 

  Desde a campanha eleitoral de 2018, o futuro presidente anunciava como seria sua 

relação com o campo, se de um lado recebia apoio e financiamento de setores do agronegócio, 

do outro, vociferava contra indígenas, quilombolas e movimentos sociais camponeses. Medidas 

como a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), a paralisação dos 

processos de demarcação de terras no país, transferência do Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária (INCRA) para o Ministério da Agricultura, suspensão do financiamento da 

agricultura familiar, municipalização da saúde indígena, enfraquecimento do Ministério do 

Meio Ambiente e a liberação de mais de 300 tipos de agrotóxicos, são exemplos da preferência 

do governo por um modelo de agricultura, provocando assim, mais disputas entre paradigmas 

distintos. 

 A intensificação dessas disputas vem provocando cada vez mais conflitos e diversos 

tipos de violência, criando assim um estado de barbárie. Em todos os estados, esses desmontes 

vem provocando um campo de tensão e insegurança, no Maranhão, estado que apresenta uma 

diversidade de camponeses e trabalhadores que lutam pela/na terra, os conflitos e a violência 

 
1 Discente do curso de Geografia da Universidade Federal do Maranhão. jovick081726@gmail.com 
2 Discente do curso de Geografia da Universidade Federal do Maranhão. clodoaldo.mjr@hotmail.com  
3 Docente do curso de Geografia da Universidade Federal do Maranhão. ronaldo-sodr@hotmail.com 
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continuam em progressivo crescimento. Neste trabalho, objetivamos fazer um levantamento da 

violência no estado do Maranhão entre os anos de anos de 2003 e 2018, para fins de 

quantificação, consideramos como violência os casos de ameaças de mortes, tentativas de 

assassinatos e assassinatos, buscamos ainda sistematizar essas formas de violências através de 

mapas e gráficos. Para desenvolver essa pesquisa, sob a luz do materialismo histórico dialético, 

realizamos levantamento, leitura e sistematização de referencial teórico sobre questão agrária, 

território, campesinato, conflitos, violências e questão agrária maranhense. Realizamos ainda 

um amplo levantamento de dados fornecidos pelos Cadernos de Conflitos da Comissão Pastoral 

da Terra (CPT), para posterior sistematização em mapas, gráficos e tabelas.  

 

O capitalismo no campo: modernização e violência 

 

A violência faz parte do universo dos conflitos no campo na questão agrária brasileira e 

significa uma das características mais marcantes na tentativa de retomar o poder em uma ação 

de natureza política. Na maioria das vezes, a violência no campo é uma resposta as 

manifestações de trabalhadores e trabalhadoras que se organizam, exigem e resistem de vários 

modos para obterem o que reivindicam. 

  O Estado de Direito é quase ausente na mediação de situações conflitivas no campo, 

porém, se faz presente em ações de repressão ou cobrança sobre ações que ameaçam a si ou a 

seus interesses, principalmente se levarmos em conta que a classe de grandes proprietários se 

mantém a partir do aparato do Estado, a velha máxima se faz presente: o poder público mantém 

o privado (SODRÉ, 2017). 

Segundo Feliciano (2015, p.830) o início do século XXI no campo brasileiro tem sido 

marcado por intensificação, concentração e aumento da violência, ligada à concentração e 

centralização do poder, não apenas de uma classe ou parte dela, mas também da sua unificação 

com o capital e também da ausência do Estado, o que leva o risco de retomada da barbárie no 

campo, sobretudo, nas áreas de avanço da fronteira agrícola. 

De acordo com Sodré (2017, p.173) a violência no campo é o caminho pelo qual o 

capital impõe mandos e desmandos, ainda mais em regiões de fronteira agrícola e de intensa 

territorialização de latifúndios como é o caso do Maranhão, que congrega o antagonismo de 

dois processos distintos que Oliveira (2003) chama de modernidade e barbárie, isto é, o 

agronegócio e sua roupagem de modernidade de um lado e o camponeses em conflito do outro. 
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No estado do Maranhão, assim como nos demais estados que compreendem a Amazônia 

Legal brasileira, essas duas faces do capitalismo no campo são acompanhadas em igual 

intensidade. Desde a década de 1980, o capitalismo no estado tem passado por um intenso 

processo de “modernização conservadora”, assim sendo, não é possível compreender a inserção 

do Maranhão no capitalismo, sem levar em conta a violência a que são submetidas as famílias 

desterritorializadas pelos projetos hegemônicos de desenvolvimento econômico. 

 

As ameaças de morte como expressão da violência 

Os conflitos no campo, como relatam os cadernos da CPT, são protagonizados por 

famílias, grupos étnicos, movimentos sociais, constituintes em geral do campesinato, que 

buscam e lutam pelo o reconhecimento de suas identidades, pela manutenção e conquista de 

territórios e direitos, e que por insondáveis vezes sofrem atentados por parte de uma série de 

agentes que atendem à uma lógica de relacionamento com o meio destoante da praticada pelos 

camponeses. Além de se caracterizar como o estado brasileiro, desde 2007, com o maior 

número de conflitos no campo, o Maranhão também ocupa as primeiras posições quando se 

trata do número de pessoas envolvidas. 

O ato de ameaçar configura uma relação de poder entre atores sociais, Galbraith (1989 

apud Lana, R. D. et al, 2016) nota que o poder pode ser definido como uma capacidade de 

impor vontades sobre outrem visando o alcance de objetivos. 

No cotidiano da porção mais fragilizada e suscetível dos conflitos, as famílias 

camponesas, é constante o temor por suas vidas e dos seus próximos devido a comprovada 

agressividade daqueles que os contrapõem. É notório que após o primeiro contato, dito legal, 

quando o há, entre os camponeses e seus antagonistas (madeireiras, mineradoras, latifundiários, 

órgãos governamentais, dentre outros) e desse contato não é gerado um acordo, há o início de 

inúmeras digladiações entre as partes, e como demonstrado pelos números registrados ao longo 

dos anos, resultam, tristemente, em uma das formas primárias de violência, as ameaças, 

duramente direcionadas, principalmente, às frentes camponesas, na tentativa de os afugentar, 

diminuir, amedrontar, coagir, quando não ocorrem violências mais graves.  

Os Cadernos de Conflitos no Campo da CPT entendem como violência “o 

constrangimento, danos materiais ou imateriais; destruição física ou moral exercidos sobre os 

trabalhadores e seus aliados.”, e segundo o Art. 147 do Código Penal, a ameaça é caracterizada 

como mal injusto e grave infligido a uma pessoa por meio escrito, verbal, gestual ou qualquer 
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outro meio simbólico; no cenário maranhense (onde há um grande número de conflitos em áreas 

por demasia cobiçadas, seja para avanço fronteira agrícola, para a instalação ou ampliação de 

empreendimentos de infraestrutura, pecuária extensiva ou pelo rendimento de futuros), o ditado 

popular “ cão que muito ladra não morde” não condiz com a sua realidade, onde os “cães” não 

só ladram ferozmente, mas também atacam de forma voraz, ceifam vidas e desmembram 

famílias. As ameaças são o prelúdio de um estado de barbárie anunciada, mas não dificilmente 

negligenciada. Entre os anos de 2003 e 2018 houveram 689 registros de ameaças, resultando 

em uma média anual de 43 ameaças e um média de aproximadamente 8 registros entre os 88 

municípios cenário dos conflitos. 

A média anual de 6% nos faz indagar sobre sua constância, refletir sobre os números 

não registrados, sobre os altos desvios. Quem são os flageladores dessas populações e quem 

são seus alvos? Considerando o Gráfico 1, partimos da análise dos maiores percentuais 

registrados nos 16 (dezesseis) anos estudados, registrados nos anos de 2011, 2016 e 2017, que 

apresentaram 17%, 10% e 16%, respectivamente, na tentativa de demonstrar o “porque” da 

escolha dos principais alvos. 

Gráfico 1 – Ameaças de morte no Maranhão (2003 – 2018) 

 
Org.: Os autores, 
Fonte: CPT, 2003 – 2018 
 
 Rizzante e Gallazzi (2017) em seu texto farto de analogias bíblicas e forte crítica aos 

males infligidos aos camponeses, enfoca na importância de um verdadeiro “pastor” que possa 

lutar, proteger e querer bem sua luta e seus companheiros, uma figura comprometida que 

favorece a união das comunidades e a resistência, indivíduos que junto dos seus grupos 

estruturam suas falas e ações, por serem dignos do respeito de seus pares. São sobre estes 
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GRÁFICO 1 - AMEAÇAS DE MORTE NO MARANHÃO (2003-2018) 

(2003- 2018)



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 16 – Cartografando Práticas e Conflitos no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
8241 

 

pastores que recaem a saraiva de ameaças, sobre toda figura que recusa, diante do 

amedrontador, a submissão.  

Em 2011 o maior número de vítimas é de quilombolas, seguidos por posseiros e 

assentados, dentre eles havendo fração considerável de lideranças, conforme o Mapa 1, os 

municípios de Serrano do Maranhão, Pirapemas, Codó e Matinha lideram o número de 

registros. O ano de 2016 marcou o estado pela visibilidade em volta dos graves ataques 

infligidos ao povo Gamela (comunidade indígena concentrada no município de Viana) por 

fazendeiros da região, contrários a tomada de terras reivindicadas pela comunidade; juntamente 

com as ameaças sofridas por comunidades quilombolas dos municípios de Palmeirândia e 

Codó, posseiros em Caxias, o Maranhão encerra o ano com 72 registros (10% dos dados totais 

dos dezesseis anos analisados) sendo que aproximadamente 50% das ameaças sendo infligidas 

a lideranças, tornando 2016 o ano de maior fragilização das lideranças das comunidades 

camponesas em conflito no estado.  

Por fim, o ano de 2017 com os 107 registros foi o ano de tensão para numerosas famílias 

de posseiros, quilombolas, sem-terra e indígenas, este ano como seus antecessores são o reflexo 

de uma das faces desumanas, vis e desprezíveis de indivíduos que pormenorizam o ser e a 

unidade da vida, evidente quando destaca-se o grande número de idosos e jovens que são 

ameaçados, que tem toda sua realidade colocada em xeque pela ambição desmedida de 

interesses unilaterais e manipuladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 16 – Cartografando Práticas e Conflitos no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
8242 

 

Mapa 1 – Ameaçadas de morte no Maranhão (2003 - 2018) 

 
   Org.: Os autores, 
   Fonte: CPT, 2003 – 2018 

   

A violência em forma de tentativas de assassinatos  

 Os conflitos fazem parte de todas relações sociais. No campo, as disputas costumam 

levar a confrontos e violências. Obtendo diversas formas e envolvendo diversos sujeitos. Mas 

algumas dessas ameaças de morte viram tentativas de homicídios e essas tentativas às vezes 

fazem vítimas fatais e acabam ceifando vidas de camponeses e trabalhadores rurais. A tentativa 

de homicídio segundo o Art. 14 do Código Penal, se caracteriza como tentado, quando, iniciada 

a execução, não se consuma por circunstâncias alheias a vontade do agente. Dessa forma 

levando em conta a intenção, mas por algum motivo a morte não foi consumada. 
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Entre os anos de 2003 e 2018, houveram um total de 127 tentativas de homicídio no 

estado do Maranhão. Conforme apresentado no ráfico 2, os maiores índices estão nos anos de 

2005 e de 2017, que apresentaram 11 e 65 tentativas, respectivamente, estando o ano de 2017 

acompanhado de um número atípico de ameaças de morte, apresentando quase o triplo da média 

anual do intervalo de tempo estudado, ficando atrás somente do ano de 2011. 

 

Gráfico 2 – Tentativas de assassinatos no Maranhão (2003 – 2018) 

 
Org.: Os autores, 
Fonte: CPT, 2003 – 2018 
 

Trazendo a espacialização, como visto no Mapa 2, das 127 tentativas de assassinato 

registradas, 46% concentraram-se em dois municípios, os municípios de Bom Jesus das Selvas 

e Viana, que apresentaram 37 e 22 tentativas de homicídio no ano de 2017, respectivamente, 

ano esse que teve 51% do total das tentativas registrada no período estudado. No que se refere 

a Bom Jesus das Selvas as tentativas estão diretamente ligadas ao conflito por terras e aos 

enfrentamentos entre populações indígenas e madeireiros, onde destacam-se atentados 

massivos contra as comunidades camponesas4 e a prática da tocaiagem5 contra membros das 

 
4 Dentre as comunidades mais afetadas nota-se a ocupação presidente Lula, que em um único dia sofreu um ataque 
violento, contabilizando 37 tentativas de assassinato e um óbito, além de conflitos relacionados a empresa Suzano 
Papel e Celulose, como documentado pelo MST (2017). 
5 Esta prática ainda muito utilizada, principalmente contra lideranças de movimentos de resistência e luta pela terra 
e natureza, dois exemplos de tragédias ocasionadas pela covardia dessas práticas são o líder seringueiro Chico 
Mendes assassinado em 22 de dezembro de 1988, e mais recentemente o líder indígena da etnia Guajajara, Paulo 
Paulino Guajajara, assassinado no dia 01 de novembro de 2019.  

0

10

20

30

40

50

60

70

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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comunidades indígenas que assumiram o trabalho de patrulhar as florestas com o objetivo de 

prevenir sua degradação. 

 O município de Viana destaca-se não somente por possuir o segundo maior número de 

atentados à vida, mas por apresentar uma execrável realidade de conflitos envolvendo índios da 

etnia dos Gamela e fazendeiros, ocorrendo desde o início da tentativa de retomada do seu 

território, onde se iniciou em 2014 mas só no ano de 2016 começaram a ocupar as fazendas na 

região e devido isto deu origem a diversos conflitos6. 

 

Mapa 2 – Tentativas de assassinatos no Maranhão (2003 - 2018) 

 
        Org.: Os autores, 
        Fonte: CPT, 2003 – 2018. 

 

 
6 Segundo a CPT (2018), só no ano de 2017 foram registradas 22 tentativas contra 02 comunidades da etnia 
Gamela, dentre as tentativas, 03 foram direcionadas a jovens com menos de 15 anos de idade. 
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Os assassinatos no campo maranhense 

Os assassinatos expressam a mais temida e terrível forma de violência no campo, ele 

pode significar o desfecho de um conflito que se estende pelo tempo, mas também, uma forma 

de cessar o prolongamento de uma situação. Eles envolvem agentes sociais como trabalhadores 

rurais, ambientalistas; camponeses, como: sem terras, lideranças quilombola, indígenas, 

assentados entre outros. 

O Art. 121 do Código Penal entende o homicídio com o ato de matar alguém, mas no 

que tange as ações cometidas no campo, contra as minorias, é classificado como a modalidade 

de assassinato, o homicídio qualificado. Embora haja comprovações das intencionalidades e 

premeditação, muitos são menorizados devido a presença de influência de alguns personagens 

escusos envolvidos. 

A violência é algo que afeta todas as pessoas em todas as sociedades sejam elas homens 

ou mulheres, este segundo ainda mais afetados por ela, a violência sofrida pelas mulheres no 

Brasil são na maioria das vezes cometidas por homens que são seus maridos e ex-maridos, 

namorados e ex-namorados, companheiros e ex-companheiros, pelo simples fato de achar que 

elas são objetos e que podem ser tratadas de qualquer forma, isso decorre do fato de vivermos 

numa sociedade de ideologia machista devido à forte presença do patriarcado que se engendrou 

no processo de construção dela. O Brasil apresenta dados alarmantes no que diz respeito a 

agressão, homicídios, a violência em geral contra mulher, no campo temos um reflexo desses 

indicadores que segundo dados do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) as 

mulheres são também muito atingidas pela violência que ocorre nas disputas por terra no 

campo, já que elas também desempenham papeis de liderança na luta pela terra.   

No período analisado, os assassinatos no Maranhão estão atrás apenas dos estados como 

Pará, Bahia e Mato Grosso, no período analisado, estados esses que tem um histórico de 

confrontos no campo. Segundo o Gráfico 3, no Maranhão houve um total de 66 assassinatos no 

campo, onde os registros mais altos foram os anos de 2011 e 2016, que foram registrado 7 e 13 

assassinatos, respectivamente, nos anos anteriores tiveram uma estabilização mas a partir de 

2011 iniciou-se uma crescente nesses números, e em 2017 e 2018 houve uma redução 

significativa se comparados ao ano antecedente.  

Gráfico 3 – Assassinatos no Maranhão (2003 – 2018) 
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Org.: Os autores, 
Fonte: CPT, 2003 – 2018 
Entre todos os municípios maranhenses o que está em uma situação mais preocupante é 

o de Amarante do Maranhão que durante o período registrou 11 assassinatos, e só no ano de 

2016 houveram 6 assassinatos, dos quais 4 eram indígenas da etnia dos Guajajara, da Terra 

Indígena Araribóia. Eles sofrem com a entrada de madeireiras ilegais em seu território e, 

portanto, vivem em insegurança constante. O Mapa 3, apresenta a espacialização dos 

assassinatos no estado, com destaque para a região norte maranhense. 

Mapa 3 – Assassinatos no campo no Maranhão (2003 - 2018) 

 
        Org.: Os autores, 
        Fonte: CPT, 2003 – 2018 

 
Conclusão 

O campo maranhense é marcado por relações contraditórias que se manifestam sobre 

diversas formas, a modernização do agrícola e a barbárie agrária é uma dessas contradições. O 

presente trabalho resultou de um esforço para evidenciar e denunciar o cenário de violência 
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presente no estado do Maranhão. Com a realização do objetivo especifico, a produção dos 

gráficos e mapas, destacamos que a espacialização e dimensões quantitativas destes fenômenos, 

proporcionamos a produção futura de trabalhos que busquem discutir formas de solucionar ou, 

ao menos, mitigar as tragédias que assolam o campo, buscar formas de efetivar as práticas de 

proteção a vida, cultura e ambiente. Denunciamos ainda que os índices evidenciados aqui 

possuem relação direta com o caráter político local e nacional, correlacionados com a 

intencionalidade de empreendimentos de ordem privada que prima por uma voracidade espacial 

voltada ao lucro de atores desapegados do interesse pelo bem coletivo.  

O posicionamento de personagens que possuem visibilidade nacional sobre as questões 

relacionadas ao campo afeta drasticamente relações que, por conjuntura e estrutura, são 

delicadas. Desta forma, buscou-se neste artigo demonstrar a atual situação do campo que é de 

total abandono das autoridades competentes e que se mostram negligentes ao que vem 

acontecendo com os camponeses, trabalhadores rurais, estes que são os mais afetados pela 

violência no campo e que devido a isso vivem em um clima de insegurança e abandono. 
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NARRATIVAS CARTOGRÁFICAS: 
Metodologia para entender o agroextrativismo do distrito de Arajara, Barbalha, 

Ceará 
 

Cassio Expedito Galdino Pereira1 

 

De primeiro... 

Qualquer imagem cartográfica não é algo meramente retratistatista, que olhamos 

narcisamente e nos apaixonamos pelo seu reflexo, mas um propulsor para provocar reflexões 

sobre o território e assim conseguir entender para transformar a realidade (WOOD, 2010). 

Contudo, muitas vezes tomamos as imagens cartográficas como um produto acabado, não 

entendendo que essas são pontos de partida para começar a pensar as histórias e enredos 

profundo do local representado (SEEMANN, 2013). 

Por esse viés, o mapa é apenas um começo de uma história que vai nos instigar para 

entender os acontecimentos espaciais (WOOD, 2010). Porém, estamos estagnados na 

naturalização dos mapas euclidianos, que são frios, objetivos, possuindo precisão, cálculos 

matemáticos e convenções cartográficas (SEEMANN, 2012). Representações espaciais fora 

desse eixo ‘científico’ são consideradas desenhos ou figuras. 

Buscando essa desnaturalização, inúmeros pesquisadores e sociedades periféricas 

buscam debater estratégias e metodologias para criar uma cartografia que serve para entender 

as relações socioespaciais, mostrar a totalidade social. Desses debates surgem novas teorias e 

perspectivas para a Cartografia, incluindo uma abordagem participativa, comunitária, crítica, 

social, no processo que envolve as representações cartográficas. 

De tal modo, tem se despontado uma nova relação de se construir representações 

cartográficas e uma ressemantização no termo cartografia para revelar as 

contradições/desigualdades sociais (ALMEIDA e FARIAS JR., 2013). Baseando-se no 

autoreconhecimento, autoidentificação, autoafirmação e autobiografias das sociedades 

 
1 Mestre em Geografia Humana (USP). Email: cassio.expedito@gmail.com  
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excluídas, silenciadas e marginalizadas do processo de decidir ações e pretensões (PARKER, 

2006), almeja-se exibir a cartografia como crítica social. 

Essa surge da ideia de desconstruir as representações cartográficas (HARLEY, 1989), 

onde dessa se nota as ideologias imbuídas, que persuadem, seduzem ou enganam os 

usuários/leitores (CRAMPTON, KRYGIER, 2006). Na compreensão de tal situação, os últimos 

vinte anos vem emergindo essa nova forma de pensar a cartografia e os mapas, sendo logo 

apropriado por grupos e comunidades não-hegemônicas. Então, estes atores empenharam de 

forma direta que os mapeamentos servem para reivindicar direitos, emancipar socialmente, 

mostrar injustiças sociais, buscar melhorias socioespaciais e discursos contracorrentes, como 

aponta Acselrad (2010). 

Entretanto, entendemos que esses mapas são péssimos para mostrar fenômenos 

espaciais de suma importância, como as r-existências de grupos e comunidades tradicionais que 

lutam no sistema de modernização capitalista para sobreviver (PORTO-GONÇALVES, 2017). 

Logo, precisamos nos aproximar de metodologias que busquem nessas representações espaciais 

ouvir as visões desses atores não hegemônicos sobre os territórios com os seus saberes e fazeres, 

especialmente dos atores do/no campo. 

Vale salientar que o movimento de transformação que acontece no campo brasileiro, 

efeito advindo das pressões globais, enfoca de forma incisiva a questão social (PORTO-

GONÇALVES, 2017). Isso traz alterações no modo de vida camponês, impactando 

especialmente povos, populações e comunidades tradicionais. O distanciamento que existia e 

preservava a cultura foi perdido para se construir uma outra lógica de mundo, mais desigual e 

desumana. Por isso, nota-se a necessidade de criar formas de r-existir, reagindo a uma coisa 

pré-existente com a sua existência, seus saberes, lutas e práticas ancestrais que são narrados em 

suas oralidades, como as dos camponeses nordestinos, que falam ‘de primeiro’ seus contextos 

e suas memórias. 

Nesse viés que a cartografia torna-se uma linguagem poderosa de trazer as existências 

desses atores sociais sem voz. Ao se utilizar das representações cartográficas como fonte de 

informação/narrativa/contestação/resistência, colocando seus conhecimentos/memórias 

espaciais, as sociedades periféricas mostrará suas demandas e críticas ao que vem ocorrendo 

(ACSELRAD e VIÉGAS, 2013). Em vista disso, esses mapeamentos podem servir como 
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contribuições decisivas para a sociedades periféricas enfrentarem os dilemas trazido pelas 

novas formas de acumulação capitalista (ACSELRAD, 2010). 

Partindo dessa conjectura, este trabalho busca apresentar uma metodologia para trazer 

à tona essas noções e conhecimentos territoriais, as narrativas cartográficas. As narrativas 

cartográficas é uma metodologia colaborativa não extrativista (FARIA, s/d.), que adentra nas 

concepções das cartografias sociais (ASCELRAD e VIÉGAS, 2013), entre o(s) ator(es)-

mapeador(es) e colaborador(a/es/as) de expor através das imagens cartográficas feitas a mão ou 

com recursos digitais as histórias e lutas de um determinado processo temporal.  

Nesse sentido, estes mapas trarão visões e versões dos territórios, muitas vezes 

profundas e não narrada na história local, pois trata-se das r-existências de grupos excluídos, 

silenciados, marginalizados e esquecidos pela elite capitalista. Esse argumento será defendido 

aqui através da apresentação de um estudo de caso feito no mestrado sobre o distrito de Arajara, 

Barbalha, Ceará. Com isso se verá as histórias, identidades e problemas existentes surgindo dos 

mapeamentos mentais feito com agroextrativistas do coco babaçu. Deste modo, as narrativas 

cartográficas decifram e interpretam situações e questões escondidas, podendo ser uma 

excelente ‘arma’ para entender e pensar (trans)formações no território. 

Achar o fio da meada: r-existir a marginalização, exclusão e silenciamento para/pelos 
mapas/mapeamentos em Arajara, Barbalha, Ceará 

A reestruturação do capitalismo, que derivou do projeto de incentivos globais de 

modernização pelos interesses das corporações e investidores estrangeiros, trouxe mudanças no 

campo (PORTO-GONÇALVES, 2017). Por esse projeto houve agravamentos das condições de 

vida, ocasionando modificações nas formas de agir e planejar sua realidade (PORTO-

GONÇALVES, 2017). Pelas dinâmicas sócio-espaciais postas, saberes e fazeres tradicionais 

foram sendo buscados serem apagados pelas naturalizações opressoras do capital colonizador 

(PORTO-GONÇALVES, 2017). Por esse processo os diversos povos, comunidades e 

populações marginalizadas, excluídas, silenciadas e esquecidas se confrontaram, buscando 

mais do que resistir, mas r-existir, mostrando suas existências, seus modos de vida e seus 

saberes (PORTO-GONÇALVES, 2017). 

Por esse ponto de partida, o ‘fio da meada’ desses atores não hegemônicos é 

protagonizar no território sua cultura, apresentando para as pessoas que há uma diversidade 
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cultural, tendo o direito a diferença (PORTO-GONÇALVES, 2017). Conforme Porto-

Gonçalves (2017) destaca, há por toda a América Latina movimentos sociais desses atores se 

organizando com apoio de várias entidades para defender e mostrar essa r-existências. Estes 

utilizam diversas metodologias, dentre as quais a cartografia social. 

Assim, nota-se que para entender esses agravamentos do cotidiano desses atores não-

hegemônicos, que uma grande parcela vive no campo ou nas florestas, necessita-se fazer uma 

leitura crítica das questões sociais sobre o espaço e uma dessas maneiras é com o mapa 

produzido pelas suas próprias mãos (CRAMPTON, KRYGIER, 2006). Vale salientar que nas 

últimas duas décadas as práticas cartográficas tem se intensificado consideravelmente para um 

campo mais crítico e social, tendo contribuições ricas para diversos povos e comunidades, como 

também vastas metodologias (ASCELRAD e VIÉGAS, 2013).  

Cabe destacar aqui que há diversas metodologias e proposições para o termo cartografia 

social, sendo estes difíceis de ser enquadrado em um único viés. Sobre isso, Acselrad e Viégas 

(2013, p. 15) contam que a busca de um sentido comum dessas experiências em um parâmetro 

correria o risco de simplificar os debates e ter uma redução do seu potencial. Estes autores 

defendem que as diversas metodologias e perspectivas da cartografia social são múltiplas e 

livres. Porém, cada qual se diferencia pelo tipo de metodologia que vai ser empregado. 

Sobre isso devemos também colocar que os mapas sociais podem ter duas finalidades, 

sendo uma que mostra as questões sociais e outra, mais radical, que protesta e instiga a busca 

por soluções para essas questões (WOOD, 2010). Esses mapas podem ser feitos a partir do 

interesse que se possui, sendo um ligado numa cartografia convencional, seguindo o espaço na 

métrica euclidiana para diálogos e disputas de planejamento com os atores hegemônicos, ou 

numa cartografia não convencional, onde que aparece o espaço relativo para diálogos internos 

na comunidade (WOOD, 2010).  

O Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (2009) considera que para chegarmos aos 

mapas em comunidades camponesas temos cinco possibilidades metodológicas, sendo essas: 

mapeamento artesanal; mapeamento usando mapas e imagens de satélites; maquetes; 

mapeamento a partir de Sistema de Informação Geográfica (SIG) e; mapeamento pela 

cartografia multimídia e webcartografia.  
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Verificando o que traz o documento do Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(2009), verificamos que mapeamento a partir de Sistema de Informação Geográfica (SIG) e o 

mapeamento pela cartografia multimídia e webcartografia dessas metodologias servem para 

atividades em comunidades que já estão engajadas nas lutas, as pessoas sabem ler e possuam 

noções básicas da cartografia convencional. Já os mapeamentos usando mapas e imagens de 

satélites e maquetes precisam que as pessoas tenham o mínimo de engajamento nas lutas sociais 

e conheçam noções básicas da cartografia convencional. Somente os mapas artesanais, que 

trabalham com mapas não convencionais, dão abertura para trabalhar com comunidades que 

não possuem noções de cartografia e não sejam engajadas. 

Ao notar isso, entendemos que para começar um processo de mapear socialmente um 

território camponês é necessário conhecer primeiramente a comunidade que irá se abordar. Em 

seguida você pensa em uma dessas perspectivas do Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(2009), baseado na sua finalidade e interesse que se objetiva. 

 A partir desse entendimento de cartografia social se buscou contato para mapear o 

agroextrativismo da palmeira babaçu do distrito de Arajara, Barbalha, Ceará (figura 1). O 

distrito de Arajara, situado na porção sul do estado do Ceará, região nordeste do Brasil, é 

caracterizado como uma área rural. As pessoas que ali residem exercem inúmeras atividades, 

mas uma boa parcela trabalhou com uma específica: o agroextrativismo da palmeira babaçu. 

A prática do agroextrativismo do babaçu é realizada há várias gerações, sendo até mais 

antiga do que a origem do distrito nesse município, segundo relatos dos moradores. Para maioria 

dos que ainda continuam nessa atividade é a única fonte de renda econômica para o sustento de 

suas famílias. Com a serventia para fins diversos, que em boa parte é a produção de óleo vegetal 

do fruto dessa planta, esses trabalhadores vivem precarizados pelo movimento de reestruturação 

produtiva capitalista gerado pelas transformações da técnica nessa região. Deste modo, 

notoriamente é uma atividade tradicional que está sendo confrontada pelas novas demandas 

política e econômica mundial exigidas na atualidade.  

 Nesse sentido, esses fatores provocam profundas alterações no dinamismo do 

agroextrativismo da palmeira babaçu na comunidade. Mas que alterações são essas? E como 

agroextrativistas podem juntar essas informações ao seu favor? Entendendo que as pessoas que 

trabalham com agroextrativismo do babaçu não são unidas, não possuem engajamentos com as 
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lutas sociais e nem tem conhecimentos sobre a cartografia foi pensado em aplicar uma 

metodologia dentro das ideias da cartografia social, que é as narrativas cartográficas. As 

narrativas cartográficas tratam de uma metodologia co-labor-ativa não extrativista (FARIA, s/d) 

entre o(s) ator(es)-mapeador(es) e colaborador(a/es/as) de expor no papel ou no computador o 

arcabouço vivenciado pela pessoa que não está no papel, mas armazenado na sua cabeça. 

Surgidas de conversas cotidianas, essas trazem a formação histórico-territorial-cultural e as 

relações socioeconômicas locais, podendo servir como alicerce para se ter bases do que está 

acontecendo e estruturar lutas futuras. 

 
Figura 1 - Arajara, Barbalha, Ceará, Brasil. Fonte: Adaptado do IBGE (2010) por PEREIRA, C. E. G. (2018) 
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Logo, a metodologia possibilita trazer os processos espaço-temporais de quem participa 

(CAQUARD, CARTWRIGHT, 2014), mesmo que a pessoa seja iletrada, pois o importante não 

é o mapa convencional que valoriza o produto, mas o processo de mapeamento dos mapas que 

trazem os carto-fatos (SEEMANN, 2013). Ressalta-se que este mapeamento, assim como boa 

parte das práticas de cartografias sociais existentes, não são feitas por demandas diretas nascidas 

pela comunidade, pois estes não reconhecem seu poder (ASCELRAD, 2010). Mesmo assim, as 

histórias que destes surgem podem dar noções dos dilemas existentes. 

Para aplicar essa metodologia foi pensado em entrevistas semiestruturada individual 

com 18 pessoas, que apresentamos por letras aleatórias do alfabeto para preservar o anonimato, 

participantes de modos distintos da atividade em dois sítios específicos, a Macaúba e Boa 

Esperança. No entanto, as narrativas cartográficas mostram uma rede articulada em todo o 

distrito dos sítios nele pertencentes (figura 2), mostrando interação de diferentes atores sociais, 

que tinham diferentes interesses pela atividade. 

 
Figura 2 - Distrito de Arajara. Fonte: Dados levantados e organizados por PEREIRA, C. E. G. (2018). 
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Em cada entrevista foram produzidos mapas mentais sobre as situações e dilemas da 

atividade. Essas eram gravadas e se utilizava como matérias bases folhas de A4, canetas e lápis 

de cor, mas estava aberto se o entrevistado quisesse usar outros materiais, técnicas ou recursos 

para colocar no mapa suas narrativas. Estes conseguem liberar as questões pessoais do sujeito 

sobre o agroextrativismo, não precisando esses mapas terem precisão, pois esses trazem a 

sinopse do mundo do(a) mapeador(a).  

Para chegarmos nesse mapa fazíamos inicialmente uma apresentação com o intuito de 

dizer o sentido da nossa conversa, apresentando o termo de consentimento da pesquisa e 

deixamos à vontade o entrevistado para escolher se queria participar. Quando ele aceitava, 

escolheríamos o local para a conversa e começaríamos incentivando a trazer no papel o que a 

pessoa narrava.   

A escolha das entrevistas semiestruturada individual foi feita pelas pessoas entrevistas 

terem um histórico de não agregação para participar conjuntamente de diálogos. Também foi 

feito dessa maneira para poder ter mais detalhes de cada membro da comunidade sobre o que 

acontece(u) com a atividade e verificar no meio da conversa se este estavam tentando mostrar 

situações que os favorecessem ou fossem inverídicas. 

Com isso, essa metodologia potencializou trazer casos e expressões espaciais e 

temporais. Além disso, essas conseguem mostrar as sensações, imprecisões e conotações do 

mundo apresentado pelo mapeador (SEEMANN, 2013). Isso induz conhecer os saberes e 

fazeres pela voz dos atores, sendo uma maneira efetiva de termos uma pesquisa co-labor-ativa 

e co-reponsável (SANTOS, 2014) a partir das ‘prosas’ feitas.  

Prosa com agroextrativistas: Dar as caras, meio ariado, mas arredar com narrativas 
cartográficas 

Através do uso dessa metodologia se pode ter alguns levantamentos sobre as histórias 

locais, suas cartografias e o papel do agroextrativismo, despontando as experiências espaciais 

do babaçu como algo interligado inicialmente como uma atividade de fins econômico, mas que 

atualmente vem sendo feita por questões afetivas e/ou manter a tradicionalidade. Para expormos 

isso usaremos aqui uma breve reflexão de um dos mapas mentais que trouxeram histórias e 

dilemas riquíssimos e importante para entender o local. 
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A figura 3 traz o mapa mental do senhor I, um senhor com mais de 65 anos, residente 

do sitio Boa Esperança, nos contou sobre o processo de início do coco babaçu para ser 

comercializada até a década de 2000 através da junção de 5 folhas de A4. Com um diálogo 

marcante, I trouxe que atividade do babaçu no distrito inicia pela decadência dos engenhos que 

trabalhavam com cana-de-açúcar, atividade central durante décadas de Barbalha. 

Em sua narrativa ele aponta que onde não havia casas no distrito existia cana-de-açúcar 

e alguns pontos babaçuais. Estes babaçuais começaram a ser valorizados na década de 1970. 

Porém, como atividade econômica de um determinado tempo histórico, marcado entre a crise 

da cana-de-açúcar no município de Barbalha ao surgimento de outras atividades econômicas, o 

babaçu não foi incentivado, levando diversas famílias a terem que mudar ou (trans)formar sua 

atividade numa nova lógica. E ele começa na atividade graças a um rapaz que casou com a irmã 

de N, que doou para ele uma foice de derrubar cocos babaçu, popularmente chamado de goé. 

Nessa atividade de goé ele foi derrubar coco da encosta da Chapada do Araripe até o 

final do distrito de Arajara. A grande questão que I colocou é que a maioria dos  cocos que eram 

derrubados tinha um único dono, que chamamos aqui de contratador de I. Este contratador, 

morador do sítio Tabocas, durante muito tempo controlou boa parte da derrubada de coco na 

década de 1970, sendo aberto para outros na década de 1980. 

 
Figura 3 - Mapa de senhor I. Fonte: entrevista concedida a Pereira (2018) 
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Esses cocos derrubados teriam como finalidades serem quebrados para vender as 

amêndoas. Nos relatos feitos com I e os entrevistados foi possível notar que as pessoas 

contratadas para esse trabalho de quebrar seriam mulheres, em sua maioria negras, 

semianalfabetas ou analfabetas, que provavelmente seriam descendentes de escravos que 

existiam na Arajara para trabalhar nos engenhos. 

Essa atividade da quebra de coco foi predominante até a década de 1990, levando este 

contratador ter a centralidade das amêndoas retiradas. Contudo, este contratador não 

comercializava a atividade, necessitando ter um comprado que existia no centro do distrito, 

marcado por I. Essa pessoa que comprava era AA até as décadas de 1970 era AA, sendo 

sucedido pelo seu cunhado, BB, que criou até uma bodega para armazenar as amêndoas 

compradas e ainda vender produtos para as pessoas da localidade, inclusive agroextrativistas. 

Essas pessoas que compravam seriam descendentes de uma família poderosa de 

Barbalha e da região, que tinham poder aquisitivo muito enorme e detinham poder entre as 

pessoas. As revendas eram feitas para as indústrias ou comércios especializados em produção 

de sabão ou óleo de coco babaçu, mas I não sabia os locais exatos e nem as quantidades 

comercializadas. 

I coloca que saiu da atividade na década de 2000, depois que ele se aposentou e o preço 

do babaçu começou ficar anos consecutivos estagnados. Ao mesmo tempo ele disse que BB 

faleceu e sua família não deu continuidade as atividades, deixando muitas pessoas que 

revendiam para ele, inclusive o contratador do sitio Tabocas, sem terem para quem venderem. 

Mesmo outras pessoas começando a comprar os cocos, estes resolveram abandonar a atividade. 

Esse abandonou levou pessoas que trabalhavam quebrando coco, como G e L 

começarem a fazer óleo de babaçu. Essa atividade predomina atualmente no distrito, sendo que 

algumas pessoas, como L, aposentada, faz mais pela questão afetiva, pois nota que o coco 

babaçu não tem mais renda. Outras atividades econômicas empreendidas no município dão mais 

renda e as pessoas estão deixando as atividades tradicionais do campo. 

Essas outras atividades econômicas trazem constantes mudanças no local e, 

consequentemente, grandes impactos em todos os âmbitos para essa atividade na comunidade. 

Esses impactos aparecem com o surgimento de fatores econômicos e políticos que o sistema 
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molda no município nas últimas décadas, tais como: empreendimentos econômicos dentro da 

localidade (exemplos: balneários, resort, entre outros) ou fora desse local (exemplos: indústrias 

calçadistas, comércio varejista, indústria farmacêutica, indústrias de mineração, fábricas de 

cerâmicas, entre outras presente na região); degradação e/ou comercialização dos recursos 

naturais, em especial o proveniente da palmeira babaçu, para os diversos mercados, dentre as 

quais empresas no ramo de material de construção,  fábricas de cerâmicas e padarias; 

agronegócio de outras frutas, como a banana; ações do Estado, como exemplo o projeto 

‘Cinturão das Águas’; ocupações habitacionais, que em grande maioria são desordenadas; 

migração sazonal; mudanças de terras de latifúndios para minifúndios.  

Contudo, essa metodologia não conseguiu aprofundar nos detalhes, principalmente 

saber as nuances do território em um cenário mais amplo e as intenções das pessoas em motivar 

diretamente ou indiretamente o surgimento de um grupo agroextrativista do babaçu neste local. 

Vale a pena aqui pensar como podemos ter um mapeamento social sem ter um trabalho de base 

com as pessoas para motivar a interação e conexões de propósitos. Em muitos momentos das 

entrevistas se observou ideias e visões que não são da comunidade e nem do grupo que pensa 

no melhor para as pessoas que estão ali.  

Concretamente, a metodologia das narrativas cartográficas também mostrou um abismo 

na união do grupo, pois fazem tudo de forma individualizada, não conseguem contribuir numa 

sociabilidade da atividade. No entanto, é importante notar que mesmo com isso, a população 

agroextrativista coloca o seu jeito ao fazer as coisas, mas cada sujeito impõe sua subjetividade. 

Então, o agroextrativismo continua numa r-existência marcante contra as forças hegemônicas 

que podem estar dentro e fora do distrito. Há ainda lutas e embates na comunidade. Porém, se 

notou que muitos são velados e só aparecem quando você escuta o sujeito e nota seus dilemas. 

Bora quebrar a cabeça?! 

A partir dessa metodologia de colocar as oralidades para aparecem através dos mapas 

mentais pode se incentivar uma forma de pensar a cartografia para entender situações e dilemas 

que não aparecem no papel. A metodologia pode trazer engajamentos, pontos para pensar lutas 

sociais para servir ao comunitário e uma conversação mais coletiva possível com os membros. 

Isso possibilita que se visualize geografias escondidas, dilemas, embates, problemas não 

contados. E nesse viés, o papel da geografia é fazer com que todos possam compreender seu 
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espaço com as relações sociais ali existentes, mostrando os modos de vida e buscando mais 

solidariedade espacial. Essa solidariedade advém de mapas que sejam mais abertos para que 

eles se coloquem. Como Wood (2010) afirma, os questionamentos sobre o impacto social desse 

mapeamento social feito aqui ainda não foi respondido. 
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MAPEAMENTO COLABORATIVO: 
Cartografando a realidade do uso de agrotóxicos 
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RESUMO 
O presente trabalho apresenta a potencialidade do mapeamento colaborativo na construção de diagnósticos e 
reflexões que envolvem o uso de agrotóxicos, a saúde e os territórios de agricultores familiares em sistemas de 
cultivo de alimentos no estado do Rio de Janeiro. Esse trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto “Transições 
agroecológicas: promovendo vida para agricultores e consumidores no Rio de Janeiro”, executado pela AS-PTA 
em parceria com o Greenpeace, no qual foram promovidas rodas de diálogos com agricultores no Distrito Agrícola 
de Magé para compreender o uso e as relações dos agricultores e agricultoras com os agrotóxicos. Como uma das 
metodologias foi utilizado a construção do mapa mudo / vivo, com a intenção de proporcionar a participação dos 
agricultores e a reflexão coletiva na sistematização e caracterização do território, em relação ao uso de agrotóxicos. 
O método do mapa mudo / vivo, combinado com outros métodos interativos, mostrou possuir qualidades na 
promoção da interação de saberes e no diagnóstico sobre a realidade do uso dos agrotóxicos. Além de ser uma 
metodologia com capacidade de produzir reflexão coletiva, ao mesmo tempo proporciona sistematizar informações 
sobre o território, e é capaz de viabilizar diálogos em torno da superação do desafio do uso de agrotóxico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Abordagem agroecológica; Agrotóxico; Território 
 

 

INTRODUÇÃO 

Agroecologia e Mapeamento Colaborativo 

Os aspectos políticos e sociais da Agroecologia têm se manifestado no diálogo com a 

sociedade, por meio do debate sobre o uso dos agrotóxicos e de organismos transgênicos e sobre 

o abastecimento, na perspectiva da construção social de mercados como estratégia de interação, 

que além de proporcionar renda agrícola, também promovem a saúde, o consumo consciente e 

a segurança e soberania alimentar e nutricional. 

Um dos importantes pilares da agroecologia é o respeito ao conhecimento tradicional e 

empírico das agricultoras e dos agricultores e povos tradicionais, buscando o diálogo entre esse 
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conhecimento e o conhecimento científico formal, originário da academia e centros de pesquisa 

agrícola. 

Atualmente as abordagens da educação popular e da geografia vêm sendo usadas como 

complemento e inovações às precursoras metodologias participativas, que as ONGs e 

organizações locais da agricultura familiar, integradas ao movimento agroecológico, vem 

promovendo no que se refere a abordagens metodológicas para a construção do conhecimento 

agroecológico (PETERSEN, 2007). A geração do conhecimento agroecológico está, portanto, 

intimamente ligada à capacidade de "leitura" e interpretação dos agricultores sobre os contextos 

em que vivem e produzem (FREIRE, 2006). 

Entre estes métodos, tanto a Associação Brasileira de Agroecologia (ABA), como a 

Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), e a Associação dos Geógrafos Brasileiros 

(AGB) vêm utilizando e incentivando aqueles que potencializam a troca de saberes, buscando 

romper com os formatos tradicionais de apresentação, se propondo a suscitar problematizações 

e reflexões, utilizando elementos simbólicos e representações acerca de determinado tema, o 

que tem possibilitado denúncias às ameaças aos territórios agroecológicos e anúncios das 

vantagens socioambientais da agroecologia. 

O mapeamento colaborativo (RISLER e ARES, 2013) e a cartografia social, são meios 

técnicos, que buscam registrar relatos e representações no processo de auto mapeamento, além 

de identificar situações de conflitos na forma de uso do território em questão (LIMA e COSTA, 

2012), constituindo-se em um recurso de método para registro da diversidade das situações 

sociais, ao revelar situações contingentes, concretas e reveladoras de um determinado momento 

passível de alteração, contudo, plenamente possíveis de espacialização.  Os autores chamam a 

atenção para um processo de afirmação étnica e identitária, a partir de  realidades localizadas e 

processos sociais, que facilita a abordagem e a problematização de territórios, sociais e 

subjetivos.  A proposta da cartografia social é dar ênfase aos símbolos produzidos para a 

legenda do mapa, que carregam consigo um conjunto de significados construídos pela 

peculiaridade individual e pela própria subjetividade coletiva. Acselrad (2013) ainda 

complementa que 

 

Apesar de suas distinções conceituais e metodológicas, a cartografia social pode ser 
entendida como a apropriação de técnicas e modos de representação cartográficos 
modernos por grupos sociais historicamente excluídos dos processos de tomada de 
decisão. Essa apropriação acontece como resultado de um processo paradoxal, em que 
o avanço do capitalismo, ao seguir sua lógica de produção e acumulação privada de 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 16 – Cartografando Práticas e Conflitos no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
8264 

 

riquezas, acaba por desenvolver novas tecnologias que vão revolucionar o acesso às 
técnicas cartográficas, criando possibilidades para a popularização e a utilização 
dessas técnicas em experiências e projetos políticos que questionam muitas vezes as 
próprias bases do privatismo desse sistema político-econômico. Desse modo, é de 
acordo como contexto, os propósitos e os usos que esses grupos fazem da cartografia, 
bem como da capacidade da mesma de desestabilizar o campo de forças dentro do 
qual esses grupos se encontram subalternizados ou ainda de problematizar as relações 
de dominação presentes em cada situação social, que se torna possível definir o 
alcance de tais experiências e caracterizá-las segundo suas finalidades. (ACSELRAD, 
2013, pág. 17) 
 

Por meio dos mapas colaborativos, é possível contrapor mapas que em geral são 

produzidos pelo Estado ou pela iniciativa privada e possibilita a representação de um outro 

olhar e um outro mundo a partir da vivência e da experiência daqueles que produzem, extraem, 

lutam e resistem nos territórios da agricultura. 

Uma variação do mapeamento colaborativo está sendo desenvolvida pelo Grupo de 

Trabalho de Agrárias da AGB, e é denominada “mapa mudo” e foi utilizada durante o IV 

Encontro Estadual de Agroecologia do Rio de Janeiro que ocorreu em novembro de 2017. A 

ideia do mapa mudo é construir “recados” dos territórios, recados para a sociedade, ou seja o 

que queremos dizer, expressar e mostrar. O mapa mudo não é só uma ferramenta que trabalha 

a identidade e a representação das pessoas e territórios, é também uma estratégia de resistência 

e visibilidade. É também sistematização coletiva em tempo real, transformando-se em uma 

mapa vivo. (BARCELOS, comunicação pessoal) 

Com a ampliação das análises, a problemática do uso de agrotóxicos é considerada complexa 

e representa um dos temas majoritariamente interdisciplinares da área de saúde, ciências 

ambientais e agrárias, entre outras. 

Desta forma, é importante ressaltar a consideração de Popa, et al. (2014) sobre a 

característica fundamental da análise dos problemas de sustentabilidade: 

 
Se o discurso dominante sobre interdisciplinaridade nos anos 80 e 90 concentrou-se 
principalmente na articulação das contribuições de disciplinas diferentes num quadro 
coerente, as análises mais recentes da transdisciplinaridade mudaram o foco para a 
coprodução estendida de conhecimento (por atores científicos e extra científicos) e a 
importância de "inquietantes" pressupostos estabelecidos. Nesta perspectiva, a 
transdisciplinaridade não visa estabelecer um enquadramento teórico, mas sim na 
promoção da autorreflexão; "exige humildade, abertura aos outros, contextualização 
de nosso próprio conhecimento, e uma disposição de se envolver e ser movido pelos 
outros ”.  Sem uma dimensão reflexiva explícita, a transdisciplinaridade é confrontada 
com o risco de ser reduzida à consulta social formal, sem impacto na forma como o 
conhecimento é gerado ou integrado na formulação de políticas (...) (POPA, et .al. 
2014, página 47 – tradução própria) 

 

Uso de Agrotóxicos no Rio de Janeiro 
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Segundo o Atlas do Agronegócio (2018), o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos 

do mundo.  Entre 2002 e 2012, período de maior expansão das áreas de soja e milho 

transgênicos, esse número cresceu 160%. Este quadro possivelmente será ampliado no curto 

prazo, pois em dez meses de 2019, o atual governo federal facilitou a entrada de cerca de 300 

novos agrotóxicos,  atingindo o maior volume de liberação de pesticidas na história do país, 

mais de 920% comparado ao ano de 2010, e configurando uma situação de recorde  

licenciamento. 

O uso de agrotóxicos na agricultura brasileira é um problema de saúde pública, dadas 
as contaminações no ambiente, em alimentos e as intoxicações na saúde humana 
(PIGNATI, et al., 2017). A relevância das pesquisas científicas pode ser observada 
pela quantidade de estudos e trabalhos existentes (ATLAS DO AGRONEGÓCIO, 
2018; PIGNATI, et al., 2017; BOMBARDI, 2017; ABRASCO, 2015; LONDRES, 
2011). 

 

Uma diversidade de estudos no Rio de Janeiro (NASCIMENTO, et al. 2018; 

GASPARINI, 2012; LEVIGARD, 2010; MOTA, 2009; MOREIRA, et al., 2002) aponta e 

revela os problemas de intoxicações agudas e crônicas, além de conflitos e injustiças 

ambientais, impactos ecológicos e relações de poder entre o mercado e os agricultores. Os danos 

ambientais e à saúde são agravados pela precariedade do posto de saúde; subnotificações de 

casos de intoxicação, além da falta de auxílio técnico adequado, do descompasso entre as 

medidas mínimas de segurança no manuseio dos agrotóxicos e também do descarte e utilização 

inadequada de embalagens de agrotóxicos (NASCIMENTO, et al. 2018).   

O cenário da realidade do uso dos agrotóxicos são percebidos, principalmente em Nova 

Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Sumidouro na região serrana; Magé, Rio de Janeiro, 

Guapimirim na região metropolitana; em Casimiro de Abreu e Silva Jardim na região das 

baixadas litorâneas e em Campos, Itaocara, São José de Ubá na região norte / noroeste, entre 

outros.  Em algumas destas cidades, a Fiocruz em parceria com o INCA tem feito pesquisas 

recentes sobre o impacto do uso de agrotóxicos na população.  Em Casimiro de Abreu estudos 

já evidenciam a contaminação em trabalhadores rurais causada pelo uso indiscriminado de 

agrotóxicos (AMAZONAS, 2018). 

Alguns destes estudos permeiam as distintas, “formas de se controlar a utilização de 

agrotóxicos com vistas a reduzir riscos e impactos à saúde humana e ambiental ou à diminuição 

do prejuízo econômico” (MOTA, 2009), e sugerem a adoção de práticas existentes de 

agricultura sustentável para o manejo fitossanitário. No entanto, não aprofundam bases 

hegemônicas de produção e referências metodológicas com uma perspectiva dialógica de 
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conhecimento e saberes para contribuir com a reversão deste agravante quadro, conforme a 

realidade, percepções e culturas locais. 

Este cenário coloca para as organizações e movimentos locais, o desafio da partilha de 

conhecimento e saberes, um campo propício para abordagens participativas e com aspirações 

para a transição agroecológica. Isso implica promover uma agricultura multifuncional que 

permaneça produtiva e que preste um conjunto de serviços ambientais e socioculturais 

essenciais ao desenvolvimento local. 

Este estudo visa mostrar a potencialidade do mapeamento colaborativo na construção de 

diagnósticos e reflexões que envolvem o uso de agrotóxicos, a saúde e os territórios de 

agricultores familiares em sistemas de cultivo de alimentos no estado do Rio de Janeiro. 

 
CARTOGRAFANDO A REALIDADE DO USO DE AGROTÓXICOS EM MAGÉ 

 
Esse trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto “Transições agroecológicas: 

promovendo vida para agricultores e consumidores no Rio de Janeiro”, executado pela AS-PTA 

em parceria com o Greenpeace, no qual foram promovidas rodas de diálogos com  agricultores 

no Distrito Agrícola de Magé para compreender o uso e as relações dos agricultores e 

agricultoras com os agrotóxicos.  

Como uma das metodologias foi utilizado a construção do mapa mudo / vivo, com a 

intenção de proporcionar a participação dos agricultores e a reflexão coletiva na sistematização 

e caracterização dos territórios em relação ao uso de agrotóxicos.  

A elaboração do “mapa mudo / vivo” sobre a realidade do uso de agrotóxicos, partiu de 

uma roda de conversa em que os participantes deram depoimentos e percepções livremente, a 

partir das questões apresentadas pela equipe da ASPTA: 1) identificar casos de adoecimento, 

intoxicação e óbito; 2) situação do descarte de embalagens; 3) características de quem usa; 4) 

áreas sensíveis; 5) existência e situação da rede de proteção à saúde; 6) registros dos casos de 

sintomas de intoxicação pelo uso de agrotóxicos; 7) uso de equipamentos de proteção 

individual; e 8) as classes de uso dos agrotóxicos utilizados e os principais cultivos; 

À medida que eram feitas as considerações pelos participantes (em sua maioria 

agricultores e agricultoras tanto com sistemas de produção convencional, quanto com sistemas 

de produção com base agroecológica), eram colados no mapa do distrito, figuras adesivas a 

partir de uma biblioteca de ícones (iconografias) previamente preparada, representando o 

depoimento do agricultor / agricultora, em relação ao seu conhecimento sobre o uso de 
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agrotóxicos, caso não houvesse um ícone que expressasse a fala do(a) agricultor (a), era possível 

ser desenhado no momento da oficina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

O mapa que inicialmente estava em branco (mapa mudo), tinha marcação somente da 

indicação de algumas comunidades e bairros agrícolas, passou a ter uma série de ícones, 

ilustrando a realidade do uso de agrotóxicos na região (mapa vivo), conforme as questões que 

foram colocadas para o debate e reflexões.  Alguns depoimentos dos participantes ilustrados no 

mapa vivo foram confirmados em seguida, numa atividade de visita em alguns sistemas de 

produção convencional (com intensa utilização de agrotóxicos) do Distrito Agrícola de Magé, 

em comunidades relatadas pelos participantes como as que mais fazem uso de manejo 

fitossanitário com ênfase no uso de agrotóxicos. 

Figura 1: Agricultores (as) conhecendo a biblioteca de ícones 
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Figura 2, 3 e 4: Colagem dos ícones sobre o uso de agrotóxicos – Mapa Muda transformando-se m um 
Mapa Vivo 
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Os relatos de sintomas de intoxicação e óbitos foram frequentes, assim como o caso de 

doenças como câncer de garganta e intestino, com relatos de que não foram devidamente 

registrados na rede de saúde, pois “ela é ineficiente e não adequada para a realidade do distrito 

agrícola.”   

O grau de incidência de doenças e sintomas de intoxicação é agravado, pois os 

agricultores foram enfáticos em afirmar que não há uso do equipamento de proteção individual, 

e em alguns casos “nem botas são utilizadas”. E mesmo que a pessoa seja um trabalhador rural, 

o empregador também não fornece o equipamento de proteção individual adequado.  Os 

participantes da oficina relataram também que o uso do agrotóxico indiscriminado é favorecido 

também pela “facilidade de aquisição nas lojas agropecuária”, sendo argumentado também que 

muitos agricultores potencializam os riscos do uso do agrotóxico, pois “não tomam os cuidados 

devidos”, não seguindo a recomendação técnica para a dosagem, época de plantio e carência. 

Em alguns casos o uso do agrotóxico causou malefícios indiretamente, seja pelo vício do 

álcool, ou mesmo ingestão proposital do agrotóxico, envenenamento espontâneo (tentativa de 

suicídio), seja pelo uso da garrafa como recipiente para água de beber.  Houve relato também 

de armazenamento inadequado dos produtos químicos, como em baixo da cama, bem como a 

ausência da fiscalização e controle pelo órgão estadual de defesa vegetal e fitossanitária, e de 

comércio clandestino de agrotóxicos proibidos.  

Entre as “justificativas” pela opção de uso dos agrotóxicos como a principal forma de 

manejo fitossanitário foram relatadas a necessidade de geração de renda para “alimentar a 

família”, “as caldas alternativas não funcionam”, “o agronegócio que gera riqueza”, enfatizando 

a eficiência dos agrotóxicos quando comparado com as caldas alternativas, justificando a opção 

pela suposta vantagem financeira.  

No entanto, esta realidade de utilização de agrotóxicos se contrasta com a presença 

marcante de práticas agroecológicas na região, sendo marcada por alguns relatos, como a 

produção de plantas ornamentais, plantios agroflorestais, compostagem, cobertura morta, e uso 

de roçadeira para evitar o uso do herbicida, entre outras, que também foram ilustradas no mapa 

por meio de ícones específicos. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Há fortes relatos e evidências dos malefícios do uso de agrotóxicos em Magé que 

precisam ser continuamente dialogados e debatidos com os agricultores e gestores públicos de 
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forma interdisciplinar, envolvendo não só a agricultura, mas também a saúde e a segurança 

alimentar.  Cada vez mais é necessário pesquisas que associem o uso de agrotóxicos aos 

impactos a saúde humana e o ambiente. 

O método do mapa mudo / vivo, combinado com outros métodos interativos, mostrou 

possuir qualidades na promoção da interação de saberes e no diagnóstico sobre a realidade do 

uso dos agrotóxicos. Além de ser uma metodologia com capacidade de produzir reflexão 

coletiva, ao mesmo tempo que proporciona sistematizar informações sobre o território, é capaz 

de viabilizar diálogos em torno da superação do desafio do uso de agrotóxico.  

No entanto, é relevante ressaltar que tanto as questões provocadoras dos debates, bem 

como os ícones a serem utilizados para representar esta realidade, devem ser minuciosamente 

selecionados, combinados com material didático para que os participantes possam elaborar 

representações próprias e específicas, aumentando a possibilidade de um mapeamento mais 

próximo da realidade possível. 
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NOVA CARTOGRAFIA SOCIAL NO SERTÃO DE ITAPARICA: REFLEXÕES 

SOBRE O REPERTÓRIO CONFRONTACIONAL COM A PRODUÇÃO DE MAPAS 

 
Vania Rocha Fialho de Paiva e Souza,  

Whodson Robson da Silva 

Resumo: 

 

O presente trabalho se insere no projeto denominado BRASIL CENTRAL, que articula diversos 

núcleos de pesquisa do Projeto Nova Cartografia Social. Seu objetivo é identificar o avanço do 

capital através dos projetos de desenvolvimento que envolvem desde o agronegócio até a 

instalação de usina nucleares. O lócus de pesquisa desse segmento do projeto situa-se no Sertão 

de Itaparica, em Pernambuco, e nos apresenta um campo etnográfico denso no sentido de 

compreender as dinâmicas e tensões existentes entre os povos tradicionais e a atuação de 

conglomerados econômicos do setor elétrico brasileiro. Desde 1970, consiste numa região 

impactada pelos megaprojetos de “desenvolvimento” do Estado, entre esses, um projeto de 

construção de usinas nucleares no curso do Rio São Francisco. A instalação de 

empreendimentos nesta região está imbricada em relações históricas, econômicas e de poder. 

Nessa direção, estudar tal campo implica em problematizar a série de relações e interações, 

heterogeneidades e os diferentes atores, forças, discursos e instituições que compõe tais 

contextos. Queremos, no entanto, chamar à atenção para as estratégias de resistências que os 

grupos tradicionais formulam na intenção de assegurar a existência coletiva. “Resistir” e 

“existir” aparecem, nessa direção, como categorias que possibilitam compreender as 

mobilizações dos grupos em torno dos grandes projetos desta região, consistindo no que 

denominamos de “repertório confrontacional”. As cartografias do Sertão de Itaparica, lócus de 

nossa análise e discussão, aponta-nos dados importantes para a reflexão sobre os conflitos 

pertinentes à presença dos povos e comunidades tradicionais no Semiárido, mais do que isso, 

tais mapas são instrumentos imbricados em processos históricos, sociais e de poder, definidos 

pelos diferentes contextos que lhes são próprios e que lhes conferem significado. O exercício 

etnográfico realizado a partir de cartografias sociais nos apresenta um vasto campo de questões 

a serem compreendidas e refletidas com base nos pressupostos teóricos da antropologia. A 

cartografia foi utilizada como forma de fazer etnografia para chegar a uma descrição que 
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considere os processos históricos, sociais e de poder que canalizam as ações coletivas dos povos 

tradicionais em Itacuruba. Os mapas apresentados neste trabalho, bem como os processos que 

resultaram na elaboração destes, explicitam categorias e discursividades das situações 

estudadas, e possibilitam situar espacialmente temas e argumentos a partir do mapa. Por sua 

vez, o mapa projeta graficamente as dinâmicas socioespaciais e, por conseguinte, as relações 

de poder que configuram o sistema de referências do confronto entre povos tradicionais e 

central nuclear. Dessa maneira, a cartografia social como forma de fazer etnografia amplia a 

leitura das relações de conflitos, poder, desigualdades e lutas por direitos no contexto de 

Itacuruba. Distintas situações apresentaram-se de maneira recorrente como, por exemplo, os 

dramas que a população de Itacuruba ainda vive passado os 30 anos da construção da UHE 

Itaparica e, por conseguinte, a reconstrução do município. Questões como as disputas 

territoriais na região, as emergências de novos grupos étnicos e as estratégias dos povos 

tradicionais de acessar o circuito de direitos sociais despontaram-se como significativos para 

entendermos o sistema de referência das ações coletivas, tal qual aponta Alberto Melucci 

(1989). O mapa “Conflitos socioambientais e ações coletivas no Sertão de Itaparica”, um dos 

focos deste trabalho, projeta o que chamamos em nossa análise de “campo social da 

decadência”. Como campo, entendemos a séria de relações e interações baseada em valores 

específicos e práticas que operam em dados contextos, como afirma Pierre Bourdieu ([1976] 

2003). O campo, heterogêneo por definição, é composto por diferentes atores, forças, discursos 

e instituições. A decadência, por outro lado, apresenta-se como uma categoria que possibilita 

ampliar a compreensão do campo social da Região de Desenvolvimento do Sertão de Itaparica. 

A experiência de pesquisa com as oficinas e o trabalho de elaboração de mapas constituem parte 

central da experiência etnográfica, reconhecendo Itacuruba como campo social privilegiado na 

observação de ações coletivas e de confrontos políticos de povos tradicionais frente ao Estado. 

O projeto de central nuclear para esta região exemplifica, na atual conjuntura sociopolítica, o 

acirramento das políticas governamentais que ameaçam os direitos conquistados pelos 

segmentos sociais, propõem impactar o meio ambiente em escalas sem precedentes, e seguem 

na contramão da discussão, que se dá a nível mundial, sobre as mais variadas problemáticas de 

empreendimentos dessa natureza. A conformação de um repertório confrontacional antinuclear 

nessa região, estabelecido, sobretudo, pelas populações tradicionais, propõe a revitalização das 

formas de resistências a uma “velha” história do caminho do desenvolvimento que já se 

apresenta como uma locomotiva desenfreada a ponto de atropelar as significações, histórias, 
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existências, interesses e direitos dos grupos diretamente impactados pelo empreendimento 

energético. Diante do exposto, buscamos descrever e problematizar as dinâmicas territoriais, 

negociações e repertórios confrontacionais que envolvem povos indígenas e comunidades 

quilombolas, no Sertão de Itaparica, na resistência às iniciativas neodesenvolvimentistas. Trata-

se de um cenário de extrema violência física e simbólica que tem se intensificado pelo desmonte 

de aparatos do Estado, pelos cortes orçamentários e pela paralisação dos processos de 

regularização, conjugados com os interesses e projetos hegemônicos. Assim, apresentamos 

reflexões, a partir da perspectiva etnográfica, sobre as dinâmicas sociais e as resistências de 

povos tradicionais no campo do desenvolvimento energético do Sertão de Itaparica e 

sintetizadas no processo de elaboração de mapas. 
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ANÁLISE GEOESPACIAL: A PRÁTICA DA AGRICULTURA URBANA NA 

REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL/RN/BRASIL 

 
Iury Antonio Medeiros Palácio da Câmara,  

Celso Donizete Locatel 

Resumo: 

 

Discutir a questão agrária relacionada ao espaço geográfico nos faz refletir a respeito da 

agricultura urbana, a qual é uma atividade que pode proporcionar à sociedade, se praticada de 

forma racional, certo equilíbrio ao ecossistema urbano, além de possibilitar ocupação e renda 

para parte da população. Sua prática está relacionada a uma situação geográfica eivada de 

contradições pois, por um lado, mesmo sendo realizada em condições adversas, em muitos 

casos, com pouca terra, poucos recursos técnicos e financeiros, ainda assim torna-se 

fundamental para a reprodução social de muitas famílias. Por outro lado, se apresenta como 

uma atividade econômica muito rentável para empresário que, mesmo num contexto diferente 

da agricultura realizada em áreas rurais, logram extrair renda fundiária e sobre trabalho, logo a 

reprodução ampliada do capital. No entanto, é um tema pouco estudado na Geografia, visto que 

a maioria das produções acadêmicas elencam a temática do desenvolvimento urbano-industrial 

moderno, em que a expansão urbana acabaria eliminando todo foco de práticas tradicionais do 

mundo rural. Todavia, na cidade o novo e o velho coexistem e fazem parte do mesmo tecido 

urbano, e por isso não podemos negligenciar a presença de práticas e manifestações de 

atividades marcantes do mundo rural presentes no espaço urbano, como a agricultura urbana, 

por exemplo. Sendo assim, tem-se como objetivo propor um caminho metodológico para a 

identificação das áreas da AU na Região Metropolitana de Natal, a partir de técnicas de 

geoprocessamento, pautadas na geração e uso de geoinformações, uma vez que não se dispõe 

de dados estatísticos oficiais e assim, analisar a presença de atividades agrícolas destacando, 

seus principais cultivos da produção e a geração de renda. Dessa forma, destaca-se a 

possibilidade do uso da cartografia como ferramenta para análise das práticas agrárias presentes 

no espaço urbano. De acordo com os dados oficiais do IBGE, 92% da população desses 

municípios é considerada urbana, mas uma parte desse percentual mantém relações 

ocupacionais com alguma atividade agropecuária, ainda que não seja possível mensurar essa 
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proporção. A possibilidade da utilização da região enquanto uma ferramenta para o 

planejamento integrado possibilita analisar a espacialidade do fenômeno estudado em sua 

totalidade, a partir de uma metodologia própria elaborada pelos pesquisadores, que permitiu 

identificar as áreas utilizadas para o desenvolvimento da agricultura urbana. Diante disso, foram 

explorados os locais de ocorrência de agricultura urbana nos municípios da RMN, tanto em 

áreas urbanas como periurbanas, buscando analisar o uso do território a partir dessa atividade 

econômica. Tem-se que as atividades agropecuárias urbanas dispõe de infraestruturas 

produtivas que permitem o desenvolvimento dos cultivos desde pequena a grande escala de 

produção, destacados principalmente produtos das espécies de hortaliças, sejam de folhas, 

frutos ou raiz, típicas de cultivos temporários e assim como permanentes e ainda a criação de 

animais. Ficam nítidas que as unidades de produções agrícolas urbanas garantem a reprodução 

do capital, uma vez que geram e, também, mantêm empregos, tanto do tipo permanente como 

temporário, bem como tem papel fundamental na composição da renda das famílias que 

conseguem algum tipo de produção. Também se mostra um cenário onde os produtos 

agropecuários originários de áreas urbanas e periurbanas estão disponíveis para o consumo da 

população urbana, contribuindo para o abastecimento do mercado de alimentos. Portanto, frente 

a essas discussões, fica evidente que a prática da agricultura urbana é um importante fator de 

produção do espaço urbano, sobretudo pelas implicações socioeconômicas dessa atividade. 
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PRÁTICAS ALIMENTARES E TRANSFORMAÇÃO DAS RELAÇÕES URBANO-

RURAIS: agricultoras agroecológicas de Guapimirim1 

 
Mônica Ramos Domingues Carneiro2 

 
Introdução 
 

A alimentação é um tema que permeia várias dimensões da vida social por ser essencial 

à existência humana. Manifesta as formas de reprodução socioespacial ao expressar as 

influências das tradições familiares, dos valores culturais e escolhas simbólicas, ao mesmo 

tempo em que depende de questões de acesso e disponibilidade, tanto dos bens como das 

informações sobre estes. A questão alimentar é bastante complexa e sua dimensão política 

muito relevante. Este último aspecto, relacionado à presença de relações de poder nas diversas 

esferas da vida em sociedade, o que inclui os processos de produção, distribuição, circulação e 

consumo de alimentos. 

A literatura apresenta duas tendências principais e opostas com relação à alimentação 

na sociedade contemporânea. Uma no caminho de padronizá-la, sob influência da globalização, 

ligada aos regimes alimentares (MCMICHAEL, 2016), industrialização do alimento e expansão 

dos fast foods. Outra mais ancorada nas tradições, resgate e valorização das comidas típicas e 

locais (POULAIN, 2006). Neste trabalho, defende-se que o processo de conformação da 

alimentação é mais complexo que estes dois pólos, com tais forças ocorrendo 

concomitantemente e com intensidades variáveis em cada espaço, disputando e influenciando 

as práticas alimentares. 

A perspectiva das autoras Canesqui e Diez Garcia (2005) compreende a alimentação 

como um fenômeno sociocultural historicamente derivado, sendo modelada pela cultura e 

sofrendo os efeitos da organização da sociedade. Assim, certos itens são eleitos para serem 

comidos enquanto outros não, o que representa a matéria cultural, preenchendo de significados 

 
1 O presente trabalho é fruto do projeto de mestrado que se encontra em fase de desenvolvimento. Os resultados 
encontrados até o momento são parciais, de caráter teórico e de investigação sobre o território e o perfil das famílias 
agricultoras. 

2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade 
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ). 
E-mail: monicardc@gmail.com 
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a comida3 e o ato de comer. Concomitantemente, a alimentação é conformada pelo meio e a 

organização da sociedade, influenciando o modo como se estrutura, se produz e se distribui os 

alimentos. Além da necessidade vital, as autoras resumem: 

Comemos também de acordo com a distribuição da riqueza na sociedade, os grupos e 
classes de pertencimento, marcados por diferenças, hierarquias, estilos e modos de 
comer, atravessados por representações coletivas, imaginários e crenças (CANESQUI 
& DIEZ GARCIA, 2005, p. 11). 
 

Sidney Mintz (2001), em seu artigo de revisão bibliográfica sobre comida e 

antropologia, também demonstra que as comidas têm histórias sociais, econômicas e simbólicas 

complexas e que o gosto do ser humano pelas substâncias não é inato, mas forjado no tempo e 

entre os interesses econômicos, os poderes políticos, as necessidades nutricionais e os 

significados culturais. De tal modo, as práticas alimentares são definidas no emaranhado da 

história, da economia, da política e da própria cultura. 

Segundo a perspectiva destes autores – e que é adotada no trabalho –, as práticas 

alimentares são, então, diversas e dinâmicas. Diversas, porque os grupos e contextos onde 

ocorrem são múltiplos, e dinâmicas, já que o espaço e as relações que estão envolvidas se 

transformam com o tempo. 

Na sociedade atual, os modos de vida mais agitados, as diversas informações que partem 

de diferentes mídias e a maior variedade de produtos e mercados tendem a alterar estas práticas 

em distintos aspectos: horários e local das refeições; composição do prato; forma e utensílios 

de preparo (ou comida comprada pronta); origem do alimento; com quem se compartilha a 

refeição (se esta chega a ser compartilhada) entre outras. Tais mudanças são geralmente 

experienciadas e estudadas nos centros urbanos, mas fora destes centros também acontecem 

transformações impulsionadas pela expansão dos fluxos de comunicação e transporte. Nesse 

sentido, o dinamismo parece ser, cada vez mais, uma característica dos espaços tidos como 

 
3 Alguns autores nas ciências sociais diferenciam alimento de comida. O primeiro representando o bem material 
que pode ser ingerido por seres humanos. O segundo, as formas culturalizadas de ingestão do alimento, depois do 
processo de transformação deste por manipulação e preparo específicos de cada cultura (BARBOSA, 2007). No 
inglês, essa diferenciação é mais complicada, já que ambos os termos são expressos pelo termo food, podendo 
levar a ruídos nas traduções. Há também uma diferenciação entre alimento, enquanto bem, e alimentação, como 
forma de apropriação do bem (MALUF, 2009). Comparando estas abordagens, alimentação e comida apresentam 
usos similares, tratando dos alimentos apropriados e transformados por algum grupo humano. No presente 
trabalho, os termos são usados seguindo a lógica apresentada: alimentação e comida como formas culturalizadas 
de apropriação dos alimentos, e estes, os bens propriamente ditos. 
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rurais, o que tem gerado demanda por reorganização do trabalho e da vida cotidiana das 

famílias, impactando também no campo alimentar (LIMA et. al., 2016). 

O crescimento e transformação das vias de comunicação, mídia e publicidade aliada a 

expansão e alteração das vias de transporte modificam as relações urbano-rurais (KAYSER, 

1972) e podem transformar as práticas alimentares de famílias agricultoras (LIMA et. al., 2016), 

em especial dentro de regiões metropolitanas. Seja pela facilidade de acesso às redes de 

supermercados e mercados locais, pela praticidade das comidas industrializadas, pelas 

propagandas, pela pluriatividade4 no espaço rural (que pode alterar o tempo e/ou local dedicado 

à alimentação), ou pelos novos espaços de sociabilização (como as feiras da agricultura 

familiar), estas práticas podem ser alteradas. Merece destaque também o acesso à energia 

elétrica e, posteriormente, aos eletrodomésticos, especialmente a geladeira, que permite 

armazenar alimentos por mais tempo e possibilita o consumo de outros alimentos 

industrializados, como os congelados. 

O foco nas famílias agricultoras como consumidoras permite mudar a forma majoritária 

de estudar estes sujeitos, uma vez que são analisados em uma ótica que os coloca somente como 

produtores. Evidenciar esta outra dimensão destes atores, pode complexificar os estudos e trazer 

reflexões interessantes no tocante aos avanços da homogeneização alimentar e até onde está é 

mitigada por práticas tradicionais e/ou busca por alimentação saudável.  

O estudo da alimentação dessas famílias contribui no debate sobre as transformações 

das relações urbano-rurais como uma forma materializada dessa interação. Permite analisar 

como se expressam na prática os resultados da intensificação das vias de comunicação e 

transportes, colaborando para representação e interpretações mais próximas das realidades dos 

espaços rurais e seus habitantes, muitas vezes tidos como atrasados ou excluídos dos avanços 

da modernização. Esta discussão em torno das definições de urbano e rural, assim como as 

pessoas que neles residem, é permeada por projetos políticos distintos, tanto em âmbitos 

governamentais, empresariais, acadêmicos, midiáticos quanto da sociedade civil. A definição 

do que é urbano e do que é rural embasa ações interventivas públicas e privadas, exigindo que 

o debate esteja sempre se atualizando e incorporando novas discussões. 

 
4 O fenômeno da pluriatividade no espaço rural trata da situação de múltiplas inserções ocupacionais, quando 
membros das famílias rurais, além de ocupadas com atividades agropecuárias, combinam atividades não-agrícolas, 
de formas variadas e heterogêneas, dentro ou fora do próprio estabelecimento rural, sendo mais expressivo no caso 
das mulheres (SCHNEIDER, 2005). 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 17 – Geopolítica dos Alimentos e Soberania Alimentar 
ISBN: 978-85-415-1148-3  

8281 
 

Na pesquisa, recorre-se à noção de práticas alimentares para expandir a análise além da 

dimensão do “consumo como compra” e evidenciar momentos anteriores ao consumo dos 

alimentos, de maneira a englobar formas de produção, aquisição, preparo e consumo dos 

alimentos (RIBEIRO JR., 2015). Em especial por este trabalho tratar de famílias que são 

consumidoras e produtoras de alimentos. O estudo investiga as práticas alimentares do grupo 

de famílias agricultoras que compõem a Feira Orgânica e Agroecológica de Guapimirim por 

meio de entrevistas semiestruturadas. Com estas, busca-se informações sobre a composição do 

consumo alimentar destas famílias e seus principais determinantes, a origem dos alimentos e de 

que forma suas práticas alimentares foram influenciadas pelo aumento dos fluxos de 

comunicação e transporte. 

O entendimento local é buscado em especial com as mulheres das famílias agricultoras, 

a fim de exaltar sua participação ativa na reprodução socioespacial dos grupos a que se 

integram, ressaltando sua importância e reconhecendo seu papel (JALIL, 2009). São sujeitos 

historicamente desvalorizados, mas participam de diversas atividades agrícolas e não agrícolas, 

geradoras de renda ou não. Muitas vezes sofrem com o sobre-trabalho e com o não 

reconhecimento por parte da família e/ou da sociedade, o que leva algumas a mudarem para a 

“cidade” na busca de melhores condições de vida. 

O artigo foi organizado de forma a trazer as reflexões mais relevantes levantadas até o 

momento atual da pesquisa. Primeiro, traz uma discussão sobre a transformação das relações 

urbano-rurais e a necessidade de um novo olhar sobre os espaços rurais, reconhecendo o 

dinamismo desses ambientes e seus habitantes. Nesse sentido, baseia-se nas propostas das 

novas ruralidades de Carneiro (1998) e das urbanidades no rural de Rua (2017). No segundo 

tópico, apresenta-se Guapimirim com foco na intensificação das relações urbano-rurais, para 

levar à Feira Orgânica e Agroecológica do município como ponto de partida para o estudo das 

práticas alimentares das famílias agricultoras como expressão das transformações destas 

interações. Em seguida, apresenta-se a feira e seus participantes, assim como os resultados 

parciais das entrevistas realizadas até o momento. No último tópico, faz-se algumas 

considerações sobre o trabalho. 

 

Transformação das relações urbano-rurais 
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A intensificação dos fluxos de comunicação e transporte entre o urbano e o rural torna 

a separação entre estes ficar cada vez mais difusa, necessitando de novas interpretações para o 

par conceitual rural-urbano, que levem em consideração mais as interações entre os espaços e 

as pessoas do que a distinção espacial em si. De forma complexificar as análises, despolarizar 

e diminuir dicotomias teóricas. 

Rua (2017) apresenta contribuições para o debate sobre a conceituação do rural e usa o 

território fluminense como base empírica. Neste trabalho, o autor analisa as principais 

abordagens sobre a representação do espaço rural e, a partir desse resgate, sugere a ideia de 

‘urbanidades no rural’, considerando estas como manifestações de espaços híbridos, nos quais 

urbano e rural se entrelaçam e interagem em variadas formas e combinações. Divide as 

abordagens sobre o rural em duas perspectivas mais gerais, ainda que reconhecendo a diferença 

entre os autores de uma mesma vertente. 

Na primeira, agrupa os teóricos que pregam o fim do rural ou a tendência à urbanização 

do rural, com fortes influências marxistas e visão uma homogeneizadora do espaço. Nesta 

corrente, que denomina de clássica, os autores consideram que o poder está no urbano, 

centrados na cidade moderna capitalista, onde haveria presença do Estado; em oposição ao 

rural, no qual o Estado só chegaria com o avanço da modernização e urbanização. Este avanço 

faria com que os espaços ficassem cada vez mais parecidos e homogêneos, diluindo as 

diferenças. 

Essa visão foi fortemente questionada pelos autores que Rua (2017) enquadra na 

segunda perspectiva analítica. Esta, caracterizada pela defesa das novas ruralidades e 

manutenção das especificidades do rural. Uma dos autores incluídos nesta corrente teórica é 

Carneiro (1998), que utiliza o termo rural não como um recorte espacial, mas como uma 

categoria social. Isto porque seu foco são os agentes sociais e os significados que estes atribuem 

às práticas sociais que operacionalizam a interação urbano-rural, que se proliferam tanto no 

campo como nos grandes centros urbanos.  

A autora aponta, em primeiro lugar, que o espaço rural brasileiro não se define mais 

como exclusivamente agrícola, destacando o fenômeno da pluriatividade, que possibilita o 

desenvolvimento de novas formas de organização da produção no campo ou a ressignificação 

de antigas práticas. Este fenômeno leva a “reorientação da capacidade produtiva da população 

residente no campo, que se expressa em novas formas de organização da atividade agrícola 
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como uma alternativa ao êxodo rural, ao desemprego urbano, e ao padrão de desenvolvimento 

agrícola dominante” (CARNEIRO, 1998, p. 56). 

Destaca, também, a procura crescente de pessoas da cidade por formas de lazer e meios 

alternativos de vida no campo, movidas por novos valores (neo-ruralista e antiprodutivista) que 

questionam a sociedade fundada na industrialização, por ter gerado degradação das condições 

de vida nos grandes centros: 

O ar puro, a simplicidade da vida e a natureza são vistos como elementos 
‘purificadores’ do corpo e do espírito poluídos pela sociedade industrial. O campo 
passa a ser reconhecido como espaço de lazer ou mesmo como opção de residência 
(CARNEIRO, 1998, p. 57).  
 

Para a autora, tal busca pela natureza tende a transformá-la em mais um bem de consumo 

dos citadinos e, em algumas regiões do meio rural brasileiro, toma a forma de turismo. Este 

fenômeno tem efeitos distintos nas populações rurais, como a ampliação das possibilidades de 

trabalho e a venda de propriedades para essas pessoas de fora (casos que muitas vezes o ex-

proprietário vira empregado do novo dono ou muda-se para cidade). 

Carneiro (1998) não concorda com a visão dicotômica do rural e do urbano, assim como 

é opositora à ideia de uma homogeneização do estilo de vida e dos valores sob a interferência 

da sociedade urbano-industrial e descaracterização da chamada cultura local. Defende que o 

processo de expansão da racionalidade urbana, pela generalização da lógica de trabalho e 

produção capitalista, não resulta obrigatoriamente na transformação uniformizadora das 

condições de vida no campo, mas que seus habitantes podem formular alternativas variadas 

para os avanços da modernização. 

Com isso, pensa a ruralidade como um processo dinâmico, de constante reestruturação 

dos elementos da cultura local com a base na incorporação de novos valores, hábitos e técnicas. 

Um processo que implica em movimento de dupla direção: 

de um lado, a reapropriação de elementos da cultura local a partir de uma releitura 
possibilitada pela emergência de novos códigos e, no sentido inverso, a apropriação 
pela cultura urbana de bens culturais e naturais do mundo rural, produzindo uma 
situação que não se traduz necessariamente pela destruição da cultura local mas que, 
ao contrário, pode vir a contribuir para alimentar a sociabilidade e reforçar os vínculos 
com a localidade (CARNEIRO, 1998, p. 61). 
 

Após analisar casos em uma aldeia dos Alpes franceses e duas localidades rurais no 

município de Nova Friburgo (RJ), locais onde o turismo tem se desenvolvido como atividade 

relevante e transformadora do espaço e das relações, reforça a ruralidade “como uma 

representação social, definida culturalmente por atores sociais que desempenham atividades 
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não homogêneas e que não estão necessariamente remetidos à produção agrícola” 

(CARNEIRO, 1998, p. 72). Esta ruralidade, que pode se expressar de diferentes maneiras, “que 

orienta as práticas sociais distintas em universos culturais heterogêneos, num processo de 

integração plural com a economia e a sociedade urbano-industrial” (CARNEIRO, 1998, p.73). 

Nesse sentido, defende que, como representações sociais, o rural e o urbano são categorias 

sujeitas a reelaborações e ressemantizações diversas, de acordo com o universo simbólico ou 

visão de mundo que estiver referida.  

A autora conclui sugerindo que as ‘culturas camponesas’ podem se manter, modificadas, 

e até serem reforçadas no processo de modernização - processo que não segue um caminho 

único e homogeneizador. Nessa perspectiva,   

a ‘racionalidade camponesa’ pode persistir no contexto de predominância da 
sociedade urbano-industrial desde que ela não seja percebida como um modelo 
cristalizado, uniforme e a-histórico, no sentido de uma cultura específica e universal, 
mas no sentido de uma visão de mundo pautada em relações sociais específicas e que 
se expressa ativamente, de forma a transformar e a recriar o seu mundo social e 
natural. É nesse contexto que, acredito, devemos produzir novos conhecimentos sobre 
o chamado ‘mundo rural’ e entender a transferência de informação tecnológica e de 
valores em um espaço socialmente ocupado (CARNEIRO, 1998, p. 73). 
 

Rua (2017) considera que a abordagem das ‘novas ruralidades’ (aqui representada pela 

autora supracitada) enfatiza muito a força do rural diante do urbano, que, para ele, comanda o 

processo de reestruturação espacial do mundo contemporâneo. O autor é bastante influenciado 

pela tese da urbanização da sociedade e do rural, integrada à lógica capitalista, mas utiliza das 

discussões desta última vertente analítica para destacar a diversidade que esse processo pode 

assumir e a reapropriação de elementos da cultura rural pelo urbano. Pois acredita que a ideia 

de urbanização rural, da primeira corrente, não facilita a compreensão dos processos em curso 

por seu caráter homogeneizador e simplificador. 

Tal autor considera, então, que as duas perspectivas teóricas apresentam análises 

parciais, não contemplando a complexidade que marca o rural de hoje. Nesse sentido, busca 

apresentar ideias integradoras, nas quais dialoga com autores aparentemente contraditórios, 

para tratar da multiplicidade de interações urbano-rurais que marcam as transformações que 

passa o rural atualmente. A estas transformações que chama de urbanidades no rural, propondo 

uma terceira abordagem analítica com base nas duas anteriores: 

Para um grupo de autores a análise centra-se na cidade e no urbano, enquanto para 
outros, o foco, desloca-se para o campo e para as especificidades do rural. Para nós, 
desenham-se múltiplas espacialidades/territorialidades (híbridas de urbano e rural, 
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numa integração multiescalar), que marcam o momento atual de (re)significação do 
rural e da natureza (RUA, 2017, p.53). 
 

A representação do rural proposta por este autor, através da ideia de urbanidades no 

rural, é concebida primordialmente na cidade, como uma nova mercadoria virtual (incorporada 

aos discursos políticos e midiáticos) e real. Mas não só, sendo fruto também de ressignificação 

por parte dos habitantes das áreas rurais, “conformando um caráter híbrido ao território e às 

identidades criadas com componentes ‘rurais’ e ‘urbanos’” (RUA, 2017, p. 54).  

O autor ressalta que, mesmo com o aparente destaque às dimensões cultural e simbólica 

na sua proposta, o que se observa é uma permanente recriação do capitalismo, que não se 

restringe à dimensão econômica e abarca as múltiplas dimensões das relações sociais. Destaca 

também o papel do território como locus do exercício da política e do poder e a disputa 

territorial de diversas instituições pela manutenção de hegemonias e pela construção de contra 

hegemonias, sendo palco de constantes conflitos. 

Nega o urbano e o rural, assim como o local e o global, enquanto polaridades e sugere 

pensá-los como interações assimétricas, sem que silenciem as intensas disputas socioespaciais 

que exigem permanentes reconfigurações das escalas de ação: 

O território ‘urbanizado’, numa escala mais ampla, em geral, está relacionado a 
espaços de dominação que impõem suas representações. Na escala local, essas 
representações também se fazem presentes nas relações assimétricas que aí, também, 
vigoram. Entretanto, é aí, que se processam os movimentos de resistência e de criação 
de alternativas e/ou estratégias de sobrevivência que podem se manifestar como 
releituras daqueles movimentos mais gerais que marcam o espaço contemporâneo. O 
local e o geral/global aparecem integrados pelas escalas de ação (Ibidem, p. 56). 
 

Nesse sentido que procura trabalhar a interação urbano-rural a partir da ideia de 

urbanidades no rural, com o movimento de difusão destas acontecendo de maneira diversificada 

nos territórios. Busca uma visão de urbanização que ultrapasse a dimensão física do processo e 

incorpore as dimensões ideológica e cultural. Expressa pelos valores, atitudes e padrões de 

comportamentos que são modificados, principalmente, a partir das cidades e espalham-se pelo 

território, combinando de forma desigual, em cada localidade, o rural e o urbano. 

A expansão dessas urbanidades nas áreas rurais não é percebida pelo autor como 

destruição do rural, o que o afasta dos autores da primeira corrente analítica que apresenta. 

Acredita que a difusão das urbanidades no rural integra-se às novas ruralidades de Carneiro 

(1998), gestando um “espaço híbrido produto de novas relações que não podem ser explicadas 

apenas pelas concepções tradicionais de urbano e rural” (RUA, 2017, p. 57). Com o hibridismo 
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busca ultrapassar a antinomia campo-cidade e reconhecer um papel ao rural, com a 

possibilidade de novas interações. Um rural que interage com o urbano, sem por isso deixar de 

ser rural, que foi e continua sendo transformado, mas não extinto: 

Para nós, o rural tem de ser percebido como um espaço incorporado/incorporador 
ao/do processo de transformação; integrado ao urbano mas guardando algumas 
especificidades (já que o processo de transformação ocorre de maneira muito diversa 
de umas localidades em relação a outras), que são ‘oferecidas’, ‘descobertas’, 
‘exploradas’ como ‘atrações locais’ (onde as identidades diferenciadoras são 
enfatizadas). Por outro lado, tem a sua participação intensificada em circuitos e redes 
sobre os quais não tem poder de decisão (circuitos de circulação, redes logísticas e 
informacionais). Novas atividades e funções do rural (incluindo a função de residência 
– primeira ou segunda – para populações urbanas), além do importante papel da 
aposentadoria rural ou o trabalho a domicílio, por exemplo, marcam estas novas 
formas de integração rural-urbana, com distinções cada vez mais difíceis de serem 
estabelecidas, entre essas duas espacialidades” (RUA, 2017, p.58) 
 

Ao tratar do território fluminense, aponta a abertura da malha rodoviária como ponto 

definidor para expansão das urbanidades nas áreas rurais do estado, possibilitando o turismo, o 

veraneio, a especulação imobiliária, a estruturação do mercado de trabalho e a vinda de 

empreendimentos e pessoas de fora das localidades para trabalhar ou residir. A construção e 

ampliação de rodovias no estado levou à integração de grande parte do rural fluminense a uma 

lógica sócio-espacial na qual os fatores externos, de origem predominantemente urbana, são 

fundamentais na definição dos rumos seguidos pelos espaços rurais. O dinamismo da expansão 

dessas urbanidades tem colocado desafios crescentes que afetam a identidade territorial de seus 

habitantes (RUA, 2017). 

Ressalta também a onda emancipatória pela qual passou o estado, com a criação de 

diversos novos municípios, também como responsável por uma intensificação da urbanização 

(física e ideológica). Esta onda foi fruto da Constituição de 1988, ao estabelecer a transferência 

de recursos para os municípios em nome da descentralização, e alimentada pela possibilidade 

de acesso aos royalties do petróleo a partir dos anos 1990. A transferência destas verbas esteve 

subordinada ao investimento, de parcelas das mesmas, na construção e melhoria da rede viária, 

da rede de saúde e da rede escolar, por exemplo. Por isso, segundo Rua, esta onda se constitui 

em outro acelerador de urbanidades e alterou, profundamente, o mercado de trabalho dos 

municípios, com ampliação do setor terciário da economia. 

Os efeitos da expansão das urbanidades nas áreas rurais fluminenses são plurais para 

este autor. O que exemplifica com a Região Serrana do estado, onde considera que este processo 
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levou a uma destruição do rural em algumas áreas e a um rural modificado, sem perder suas 

especificidades, em outras. 

Com este trabalho (RUA, 2017) buscou mostrar que existe uma espacialidade integrada 

a um urbano, difundido por todo o território; e um rural, com particularidades, que interage com 

este urbano. Ressalta também que os espaços rurais são transformados por essas interações em 

territórios híbridos, nos quais ocorrem variadas formas de apropriação e dominação; e que as 

marcas da hibridez são as urbanidades no rural, as quais integram as múltiplas escalas que a 

ação (política) exige. Assim, coexistem as manifestações inseridas em processos mais amplos 

de re-estruturação espacial, fruto da expansão da urbanização da sociedade, com as que 

resultam de movimentos de afirmação do local, não como pólos excludentes mas como pares 

dialéticos que interagem. Os processos gerais, não necessariamente, implicam em 

homogeneização, pois esta “é interpretada de diferentes maneiras por diferentes grupos e em 

diferentes locais” (RUA, 2017, p.61) que dela não são excluídos e manifestam desigualdades e 

diferenciações em meio a globalização. 

A partir da revisão desses autores apresentam-se premissas que baseiam a presente 

análise. Primeiro, deseja-se defender a não oposição entre o urbano e o rural, como espaços 

físicos e como representações. Segundo, a não homogeneização dos espaços e das 

territorialidades rurais pelo avanço da urbanização e das urbanidades, com a criação e 

permanência ressignificada de especificidades e ruralidades. Nesse sentido, reconhecer a 

agência e o dinamismo dos habitantes das áreas rurais, que interagem com as urbanidades sem, 

por isso, renunciar a “valores, visão de mundo e formas de organização social definidas em 

contextos sócio-históricos específicos” (CARNEIRO, 1998, p.55). 

 Com base nessa visão dos espaços e atores rurais, utiliza-se a ideia de Rua (2017) das 

urbanidades no rural para o estudo em Guapimirim e das formas que as famílias agricultoras 

interagem com estas, manifestadas a partir das práticas alimentares, por este município estar 

inserido na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e apresentar características que 

correspondem aos apontamentos do autor, como serão apresentadas a diante. 

 

Guapimirim e as urbanidades no rural 
 

Guapimirim é um município recém emancipado de Magé, processo ocorrida na década 

de 1990 e que se insere no contexto de criação de municípios e transferência de royalties do 
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petróleo apontado por Rua (2017). Integra a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com área 

territorial de 358,443 km² e distante cerca de 80 km do centro da metrópole carioca (IBGE, 

2019). Faz parte da Baixada Fluminense, mas sua porção mais ao Norte já acompanha a 

elevação da Serra dos Órgãos. Conta, inclusive, com o Pico Dedo de Deus, importante atrativo 

turístico regional, com 1.692 metros de altitude, dentro do seu território. Pela beleza e 

relevância desse atrativo natural, foi instituído como símbolo de Guapimirim. Além do 

município que se emancipou, possui limite com Itaboraí e Cachoeiras de Macacu, que também 

pertencem à Região Metropolitana, e Teresópolis e Petrópolis, ambos da Região Serrana do 

estado, como mostra a Figura 1. 

 

Figura 1 –Mapa de localização do município do Guapimirim - RJ 
Elaborado por: Mônica Carneiro, 2019. 

 
No aspecto demográfico, possuía, em 2010, uma população de 51.483 habitantes, 37º 

município do estado em quantidade populacional, correspondente a 0,4% do contingente da 

Região Metropolitana (IBGE, 2010). Em comparação com a década anterior, a população do 

município aumentou 35,7%, o 15º maior crescimento no estado (TCE-RJ, 2018). A situação 

domiciliar foi dividida em urbana, com 49.746 pessoas, 96,6% do total da população residente, 

e rural, com 1.737 pessoas, que representava 3,4% dos habitantes do município e a densidade 
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demográfica do município era de 142,7 habitantes por km², enquanto na metrópole era de 

2.221,8 habitantes por km² (IBGE, 2010). 

Sua história é relacionada às transformações nas vias de transporte: de caminhos para 

animais de carga para ferrovia e desta para rodovia, tendo ganhado importância como trajeto 

entre o porto na Baia de Guanabara e o atual estado de Minas Gerais. Estas mudanças tiveram 

grande impacto na formação de Guapimirim, com a ampliação do acesso possibilitando a 

intensificação dos fluxos de pessoas, produtos e informações. A ocupação urbana iniciada com 

a construção da ferrovia se intensifica com a inauguração da rodovia. Esta última etapa, que se 

insere na tendência nacional de priorização do transporte rodoviária em detrimento das linhas 

férreas, amplia a conexão com a metrópole fluminense e a malha urbana da região 

metropolitana (MARAFON et al., 2011). 

 A abertura desta malha urbana é destacada por Rua (2017) como definidora para 

expansão das urbanidades nas áreas rurais do estado. Os efeitos que aponta dessa conexão são 

observáveis no município trabalhado: o turismo, o veraneio, a especulação imobiliária, a 

estruturação do mercado de trabalho e a vinda de empreendimentos e pessoas de fora das 

localidades para trabalhar ou residir.  

A expansão imobiliária, com a conversão de áreas rurais e remanescentes da Mata 

Atlântica em lotes de condomínios, clubes, chácaras e sítios de veraneio, vem ocorrendo em 

praticamente todo o município. Está mais concentrada nos bairros situados no sopé e na subida 

para a Serra dos Órgãos, como Caneca Fina, Monte Olivete, Barreira, Iconha e Limoeiro 

(WALTER, 2012). Ao longo das últimas décadas, tais bairros vêm sendo gradativamente 

ocupados por esses empreendimentos, devido à tranquilidade e beleza natural dessas 

localidades, por onde descem rios com cachoeiras e piscinas naturais em meio à vegetação. Já 

no sentido que segue para Cachoeiras de Macacu e Itaboraí, a pressão parte do Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), parque industrial em processo de instalação em 

Itaboraí. 

O avanço dos loteamentos e construções vem suprimindo a vegetação e tensionando 

com as áreas das Unidades de Conservação no município, que, entre gestão federal e estadual, 

somam seis unidades compartilhadas com outros municípios e abrangem uma área 

representativa de Guapimirim. Tem impactos, além disso, nas áreas rurais, que passam por 

modificações com a emergência de um rural não agrícola, associado à qualidade de vida, lazer 
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e turismo, como elucidado por Carneiro (1998) e Rua (2017), que transformam estes espaços e 

suas culturas em bens de consumo e reestruturam as dinâmicas locais. 

Desse processo de ocupação por condomínios fechados e afins surgem também 

oportunidades de trabalho para os moradores, principalmente aqueles com baixo nível de 

escolaridade, que fornecem mão de obra barata para os veranistas e novos residentes. As 

atividades principais que surgem nesse contexto são as domésticas, em especial a faxina, a 

jardinagem, a poda ou derrubada de árvores, os serviços de caseiro e os relacionados à 

construção civil (WALTER, 2012). Outro setor de trabalho comum no município é a 

administração pública, fruto do processo de emancipação, como funcionário público ou 

prestador de serviço temporário5. 

Nos dados da População Economicamente Ativa (PEA) do último recenseamento 

populacional (IBGE, 2010), as seções de atividade referentes à PEA ocupada que se destacam 

são: os serviços domésticos, liderando com 3.991 habitantes (2.999 mulheres e 992 homens), 

seguida pelo comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas com 3.743 (1.585 

mulheres e 2.158 homens) e construção, com 3.375 (39 mulheres e 3.336 homens). A seção 

administração pública, defesa e seguridade social está no sexto lugar, depois de educação e 

indústria de transformação6, ocupando 1.097 indivíduos (313 mulheres e 784 homens). A 

agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, ficou na oitava posição, após 

transporte, armazenagem e correio, ocupando 932 moradores (183 mulheres e 749 homens). 

A população residente muitas vezes precisa recorrer aos municípios vizinhos e à 

metrópole regional para trabalhar e para ter acesso a alguns serviços, como exames e 

tratamentos médicos, ensino superior e Corpo de Bombeiros. Em busca da inserção no mercado 

de trabalho, mais de seis mil habitantes precisavam sair do município em direção a centros 

maiores e pouco mais de cem indivíduos trabalhavam em mais de um município (IBGE, 2010). 

 
5 São trabalhadores inseridos no sistema de contrato, que são empregados por determinado período ou no início 
do ano e despedidos antes do final do mesmo, para evitar o cumprimento de direitos trabalhistas como férias e 
décimo terceiro. Essa prática é histórica no município e ainda perpetuada. O quadro de funcionários públicos vem 
aumentando com a pressão do Ministério Público, mas ainda é expressiva a quantidade de trabalhadores não 
concursados, principalmente nos serviços de limpeza, cozinha, manutenção, apoio e educação básica. Em 2017, 
ainda predominava no quadro de pessoal a categoria outros, que reúne os funcionários somente comissionados, os 
estagiários e os sem vínculo permanente (TCE-RJ, 2018). 

6 No município há duas indústrias de médio porte, ambas ligadas ao setor de reciclagem de papel, a Klabin e a 
Cibrapel. São grandes poluidoras industriais (Silva, 2006) e responsáveis por empregar boa parte das 1.437 pessoas 
ocupadas em indústrias de transformação registradas no município (IBGE, 2010). 
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A economia municipal é movida principalmente pelo setor de serviços (com 49% da 

participação no PIB municipal sendo da administração pública e 39% dos demais serviços), 

depois indústria (com 10% de participação) e, por fim, agropecuária (com 2%) (TCE-RJ, 2018). 

Em 2016, ocupava a 85ª posição no ranking dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro 

quanto ao Produto Interno Bruto (PIB) per capita, com valor de R$ 15.912,49 (IBGE, 2019). 

A prefeitura de Guapimirim recebe parcela dos royalties da exploração de petróleo no 

estado e tal repasse representou 28,6% da receita total do município em 2017, somando 

R$ 46,21 milhões (TCE-RJ, 2018). Esta quantia, junto com os demais repasses de outras esferas 

do governo, são de extrema importância para dinâmica municipal, dado o grande grau de 

dependência que o município apresenta destes recursos de transferências e royalties, 

ultrapassando 80% da sua receita total no mesmo ano (Ibidem). 

Embora a participação do setor no PIB municipal seja pequena, o município apresenta 

245 estabelecimentos agropecuários, com área de 17.323,495 hectares (ha), aproximadamente 

48% da área territorial do município (IBGE, 2017). Ao ser comparada com os municípios 

vizinhos da Região Serrana, Teresópolis e Petrópolis, que apresentam significativa produção 

agrícola de hortifrutigranjeiro7, ou mesmo com Cachoeiras de Macacu, que é um município 

recém incluído na Região Metropolitana e também conta com expressiva produção agrícola, a 

estrutura fundiária de Guapimirim chama atenção, com uma média de 70 ha por 

estabelecimento, muito maior que a dos demais municípios comparados8. 

Na expressiva área ocupada por estes estabelecimentos em Guapimirim, existe uma 

concentração de terras para utilização com pastagens, uso que corresponde a 70% desse total 

(IBGE, 2017). A área ocupada pelas lavouras é substancialmente menor (pouco mais de 6% da 

área total), mesmo apresentando a maior quantidade de estabelecimentos, com uma média da 

área ocupada por estabelecimento muito menor que as demais categorias (4,7 

ha/estabelecimento). O que indica uma distribuição desigual da terra, em detrimento das áreas 

destinadas ao plantio de alimentos. Demonstra também que os agricultores do município 

 
7 Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo (que não é limítrofe com Guapimirim), são os municípios mais 
dinâmicos da Região Serrana do Rio de Janeiro e possuem também atividades industriais e do terceiro setor 
relevantes. 

8 Teresópolis com 3.475 estabelecimentos, que ocupam 16.629,44 ha e média de 4,8 ha por estabelecimento. 
Petrópolis com 768 estabelecimentos, que ocupam 21.176,937 ha e média de 27,6 ha por estabelecimento. 
Cachoeiras de Macacu com 2.154 estabelecimentos, que ocupam 39.342,544 ha e média de 18,3 ha por 
estabelecimento (IBGE, 2017). 
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seguem a tendência nacional de produzir gêneros alimentícios para o mercado nacional em 

áreas de pequeno porte. 

Nessa menor parcela referente as áreas de lavouras que são produzidos a maioria dos 

itens comercializados na Feira Orgânica e Agroecológica de Guapimirim, única feira regular 

de produtos agrícolas do município. Além de ser uma importante opção para escoamento e 

comercialização de produtos da agricultura familiar sem insumos químicos e agrotóxicos, 

caracteriza-se como um espaço de relevância de troca entre produtores e consumidores. É um 

espaço de comercialização e sociabilização, onde conhecimentos são trocados e saberes 

construídos, com circulação de informações sobre os mais diversos assuntos.  

Com essa perspectiva que se aponta tal feira como um ponto de diálogo entre 

urbanidades e ruralidades e seus participantes (agricultores) como sujeitos de estudo das 

manifestações dessa interação, que podem ser expressas nas práticas alimentares. Os 

agricultores são também consumidores de alimentos e os espaços que circulam, assim como as 

relações que participam, influenciam nas suas práticas alimentares. Integrar essa feira no 

cenário atual de Guapimirim possibilita-os de participarem de discussões sobre alimentação 

saudável e contaminação dos alimentos e do ambiente por insumos químicos. Permite também 

terem contato constante com espaços e dinâmicas mais urbanizadas, pelo próprio local de 

comercialização e pela troca com os consumidores e frequentadores da feira. Além de 

considerar que residem, produzem e circulam em um município com menos de 4% da 

população residente caracterizada como rural e inserido na Região Metropolitana. 

 

A Feira, as famílias agricultoras e a alimentação na interação urbano-rural 
 

A Feira Orgânica e Agroecológica de Guapimirim é uma feira da agricultura familiar 

criada em 2015, contando com quatro anos de existência. É fruto de uma demanda de certa 

parcela dos moradores do município e dos agricultores familiares por um espaço de 

comercialização de alimentos sem agrotóxicos de forma justa. Atualmente acontece na praça 

principal do centro do município, a Praça da Emancipação, aos sábados, das 8 às 14 horas.  

Os produtos comercializados na feira são certificados pelo Sistema Participativo de 

Garantia (SPG), que é um mecanismo avaliativo baseado na confiança, no controle social e na 

articulação em rede. Envolve todos os componentes da rede de produção: agricultores, 

produtores, extrativistas, comerciantes, consumidores e técnicos, compartilhando a 
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responsabilidade pela avaliação da conformidade das unidades de produção frente aos 

regulamentos da agricultura orgânica (ABIO, 2019). Além de sistema de certificação assume 

também o papel de propiciar a troca de conhecimentos entre os produtores e entre estes e os 

consumidores, já que é necessária a visita periódica de membros do grupo do SPG às unidades 

produtivas. 

Os feirantes, em maioria mulheres, são os próprios produtores ou membros da família e 

comercializam alimentos frescos e beneficiados. As famílias produzem em distintas áreas do 

município, nos bairros da Caneca Fina, Parque Santa Eugênia e Vale das Pedrinhas. Dividem-

se em três associações, do Fojo, do Sucavão e do Vale das Pedrinhas, ligadas principalmente 

ao local de produção. 

As entrevistas realizadas na feira com algumas das mulheres tiveram perguntas 

orientadas para o perfil delas e suas famílias. A fase de entrevistas ainda está em curso, de forma 

que a totalidade de potenciais entrevistadas ainda não foi atingida. De toda forma, os resultados 

preliminares apontam que as entrevistadas apresentam idade variando de 28 a 63 anos, com 

uma média de 44,8 anos. As duas entrevistadas mais novas alternam-se, dependendo das 

obrigações e necessidades de cada dia, em uma barraca para venda de tapioca recheada. A mais 

nova das duas é uma ‘neorural’, que não tem família com origem na agricultura e cursou o 

ensino superior completo na metrópole fluminense. As demais participantes entrevistadas têm 

família e histórico ligados ao meio rural e à produção agrícola, com algumas origens remetendo 

ao trabalho de meeiro no estado do Espírito Santo. Das que possuem filhos, estes não estão 

ligados, como atividade principal, à produção agrícola, possuem trabalhos no centro urbano ou 

em casas de veraneio e condomínios fechados. Em ocasiões esporádicas, alguns dos filhos e 

netos participam do trabalho agrícola, dizem gostar do “trabalho na roça”, porém realizam 

outros serviços que geram mais renda. 

Além da feira, algumas famílias participam também de outros espaços de 

comercialização e sociabilização, como a distribuição quinzenal de produtos dos feirantes por 

um dos membros do grupo, no formato de cestas, entregues no município de Niterói e a 

participação em outras feiras. Algumas famílias agricultoras da Associação de Produtores 

Rurais e Artesãos da Microbacia do Fojo (AFOJO) participam também de feiras fora do 

município: da Feira Agroecológica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), desde 

2010; e da Feira da Associação Agroecológica de Teresópolis (AAT), desde 2011 (DIAS, 

2015). Alguns agricultores da AAT enviam itens que não são produzidos em Guapimirim para 
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comercialização na feira deste município, por meio dos membros que participam também da 

feira no município serrano. Assim, os consumidores podem contar com uma variedade maior 

de alimentos em um único espaço e os próprios agricultores de Guapimirim consomem estes 

produtos. 

Os membros da AFOJO mantêm contato também com grupos de agroecologia da UFRJ, 

realizando vivências e oficinas em conjunto nas áreas de produção. Inclusive, foi para poder 

participar da feira desta universidade que a associação se formalizou e foi buscar a Associação 

de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro (ABIO) para obter a certificação na 

modalidade SPG (RASLAN, 2018). A parceria com a UFRJ para comercialização da produção 

foi motivadora para avançar no processo de certificação da produção como orgânica, que já era 

vislumbrado pelo grupo (AS-PTA, 2014). 

A associação já vinha se constituindo com base em relações familiares e de parceria 

para o uso da terra e se fortalece estimulada pelo contato com a universidade (WALTER, 2012). 

As famílias do Fojo se reuniram pela primeira vez no final da década de 1990 para pensar a 

constituição da associação, como forma de resistência aos processos históricos de desemprego, 

informalidade e precariedade quanto ao trabalho e à renda (Ibidem). A associação permaneceu 

na informalidade por quase dez anos, sendo registrada em cartório em novembro de 2006, com 

objetivo de “fortalecer a agricultura local voltada para a sustentabilidade dos sistemas 

produtivos e em consonância com os ciclos da natureza” (AS-PTA, 2014, n.p.). 

A experiência da AFOJO exerce influências em outras comunidades e inspirou a criação 

do grupo de SPG na região do Sucavão e do Vale das Pedrinhas, onde os agricultores já usavam 

práticas agroecológicas (AS-PTA, 2014). Membros da Associação dos Produtores Rurais do 

Sucavão e da Associação Agroecológica do Vale das Pedrinhas, junto com integrantes da 

AFOJO, compõe a feira local.  

As interações promovidas entorno da Feira Orgânica e Agroecológica de Guapimirim 

estão inseridas no contexto de intensificação das relações urbano-rurais da sociedade 

contemporânea. Enquanto espaço de socialização, a feira possibilita trocas de informações 

constantes entre os participantes. Ao mesmo tempo, exige deslocamento dos produtores e 

circulação por espaços mais urbanizados, que podem favorecer o acesso a produtos 

industrializados e processados. Essa troca de informações e facilidade de acesso aos produtos 

permite alterações nas práticas cotidianas das famílias agricultoras, em especial as práticas 

alimentares. 
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Cabe analisar para que direção essas alterações nas práticas alimentares estão seguindo, 

se promovem a valorização das práticas tradicionais, como a produção para autoconsumo, ou 

se vão ao encontro do processo de homogeneização das práticas no mundo globalizado, com 

consumo maior de produtos industrializados e processados. Ou ainda, como defendido no 

trabalho, se misturam as duas influências (e outras além desses extremos) de formas específicas. 

Para tanto, as famílias agricultoras precisam ser tratadas como consumidoras além de 

produtoras. Consumidores que estão inseridos na Região Metropolitana, com ampliação dos 

fluxos urbano-rural e mais acesso às informações e bens, e nas dinâmicas das feiras 

agroecológicas, onde a troca e o diálogo entre os participantes é marca essencial. 

 

Considerações finais 
 

O artigo trouxe discussões para embasar a análise das práticas alimentares de um grupo 

de famílias agricultoras agroecológicas como formas de expressão das interações urbano-rurais 

em um município da Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro, já que a alimentação 

manifesta as formas de reprodução socioespacial. A partir das práticas alimentares pode-se 

observar além da composição do cardápio alimentar dessas famílias, a origem, a forma de 

aquisição e o preparo dos alimentos, abarcando distintas dimensões da vida dos agricultores. O 

estudo destas práticas pode propiciar reflexões sobre as manifestações das urbanidades no rural 

e a transformação das ruralidades com a intensificação dos fluxos de comunicação e transporte. 

Acredita-se que os resultados dessa análise podem contribuir para novos olhares sobre o espaço 

rural e os atores que nele interagem. 
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DO SOLO AO ESTÔMAGOA relação entre a terra, a segurança alimentar e a saúde Paulo 
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³Doutoranda do PPGG – Ufes; ana.leitao@aluno.ufes.br INTRODUÇÃO: A superfície da terra 

comporta fatos e fenômenos humanos e não humanos. É nela que habitam os seres vivos, e é 

neste meio que as relações são construídas e transformadas. Precisamos reconhecer essa íntima 

ligação entre a ação das forças telúricas e os fatos humanos, e que, de certa forma, une-nos. 

Assim, torna-se possível o acesso ao conhecimento da vida dos povos e às correspondências 

com a mudança do meio, e observar a ação conjunta da natureza e dos seres vivos e as reações 

da própria terra que nos constitui (RECLUS, 2015b). Neste território marcado pela colonização, 

pelo mercado e pelas tecnologias, a agroecologia relembra as relações profundas com o solo e 

o suporte à vida e à existência, onde os saberes e conhecimento produzidos se tornam 

habilidades de se relacionar e de nutrirmo-nos. O alimento se torna centralidade nessas relações. 

Como podemos repensar as relações? De que forma essa aproximação se torna recíproca? 

Reclus (2015a, p. 124) exclama: “Que nos deem, enfim, uma sociedade humana que seja ao 

menos digna das outras sociedades animais, tais como as repúblicas das formigas e das abelhas, 

dos grous e das andorinhas! ”. Refletimos neste estudo a relação entre a terra, a soberania 

alimentar e a saúde partindo da relação dos seres vivos com o meio, repensando a relação e a 

aproximação entre campo e cidade, e como a alimentação proporciona entendermos a 

integração recíproca entre esses meios através de uma simbiose. Nosso objetivo é refletir a 

partir do conjunto dos seres e o triângulo culinário, para entendermos a crise e/ou o colapso 

através do alimento mediante as relações de poder. METODOLOGIA: Na formulação deste 

estudo da relação entre a terra, a segurança alimentar e a saúde, partimos dos teóricos de 
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geógrafos clássicos, como Elisée Reclus, associando ao Claude Lévi-Strauss e ao Georges 

Canguilhem. Temos, por isso, a pesquisa bibliográfica. Ademais, no contexto da problemática 

da nova perspectiva, o método exploratório é o instrumento privilegiado para compreensão e 

análise dos fenômenos, uma vez que nos permite situar o objeto de estudo num processo de 

investigação mais ampla, compreendendo o presente a partir de eventos passados, articulando 

dados, fundamentados em abordagem qualitativa e quantitativa. Usamos também a estratégia 

de pesquisa da triangulação de métodos, pois se apoia[...] em métodos científicos testados e 

consagrados, servindo e adequando-se a determinadas realidades com fundamentos 

interdisciplinares. Esta abordagem teórica deve ser escolhida quando contribuir para aumentar 

o conhecimento do assunto e atender aos objetivos que se deseja alcançar (MINAYO et al. 

2005, p.71).Ressaltamos que a análise em questão se apresenta como uma proposta dialética. 

Assim, buscamos ocupar vazios e explicar fenômenos que podem ser reproduzidos na relação 

entre esses dois termos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Como resultados, mediante essa 

integração e esse repensar, chegamos à ideia dos sintomas e da doença. Com isso, essa discussão 

irá nos levar a questões que tentaremos responder no decorrer deste artigo: De que forma a 

nutrição vai se tornar fundamento dessa geografia? Canguilhem traz uma importante reflexão, 

a qual a doença representa mais do que o desequilíbrio ou a desarmonia do organismo. Em suas 

palavras: A doença não é somente desequilíbrio ou desarmonia; ela é também, e talvez 

sobretudo, o esforço que a natureza exerce no homem para obter um novo equilíbrio. A doença 

é uma reação generalizada com intenção de cura. O organismo desenvolve uma doença para se 

curar. A terapêutica deve, em primeiro lugar, tolerar e, se necessário, até reforçar essas reações 

hedônicas e terapêuticas espontâneas (CANGUILHEM, 2015, p. 10).O nutrir, como essencial 

à vida dos seres, e, portanto, à terapêutica, endereça-nos à ideia do triângulo culinário que nos 

põe a compreender as reações e transformações que cada elemento nos propõe. Como nos 

nutrimos? De onde vem a nutrição? De que forma podemos compreender sobre os estados e as 

formas partindo de uma perspectiva de transformação na qual o podre é mais uma etapa para a 

vida? Refletindo sobre a importância e os impactos da alimentação, sobretudo a partir de 

cadeias curtas, como pensar sobre algumas crises atuais. De que forma é possível mudar 

relações e, assim, mudar o meio? Podemos começar pelo estado de putrefação? Lévi-Strauss 

(2006) nas mitológicas vai dizer que o podre é uma transformação natural, é uma passagem 

para o vivo. Prosseguindo nessa discussão, discorremos sobre soberania alimentar, que, 

conforme Walter Belik: O emprego da noção de soberania alimentar começa a surgir com força 
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no debate do tema da segurança alimentar, no próprio ano de 1996. Durante a Cúpula Mundial 

da Alimentação, no foro paralelo da sociedade civil, também realizado em Roma, a 

reivindicação da soberania alimentar aparece com grande destaque. Esse conceito procura dar 

importância à autonomia alimentar dos países e está associado à geração de emprego dentro do 

país e à menor dependência das importações e flutuações de preços do mercado internacional 

(Maluf, 2000, p. 59). A soberania alimentar atribui uma grande importância a preservação da 

cultura e aos hábitos alimentares de um país. Essa posição em torno da soberania alimentar tem 

encontrado defensores entre os representantes de povos indígenas muito fortes na América 

Andina, na América Central e entre os pequenos produtores europeus (BELIK, 2003, p. 

13).Sergio Schneider e Marcio Gazolla afirmam acerca da produção de alimentos, dos impactos 

na saúde dos consumidores e, até mesmo, dos produtores, que: Há algo profundamente errado 

com o modo como se produz e consome alimentos na nossa sociedade. De um lado, se 

produzem cada vez mais fibras e matérias-primas agroalimentares e aumentam os impactos 

sobre o meio ambiente, os recursos naturais e os próprios agricultores. Por outro, os números 

da fome e da pobreza no mundo continuam quase inalterados, mas a quantidade de pessoas 

obesas e malnutridas em decorrência do tipo de comida que ingerem só faz crescer. Em meio a 

isso, quem realmente se beneficia são as empresas que produzem e distribuem os alimentos, 

especificamente as grandes redes de supermercados e as lojas de fast food globais. Chegamos 

a um ponto em que, no século XXI, há oferta suficiente para alimentar toda a humanidade, mas 

convivemos com a fome e a malnutrição, e a insatisfação dos produtos (agricultores) e dos 

consumidores (SCHNEIDER; GAZOLLA, 2017, p. 9).Por isso apresentamos também estudos 

empíricos que relatam experiências de cadeias curtas e da busca pela soberania alimentar com 

qualidade à saúde e à terra. Defendemos, consequentemente, a importância das cadeias 

agroalimentares curtas, devido à sua expressão de interação entre produção e consumo. Assim: 

As cadeias agroalimentares curtas de abastecimento podem ser entendidas como expressão da 

vontade dos atores envolvidos em uma cadeia de valor em construir novas formas de interação 

entre produção e consumo, mediante o resgate da procedência e da identidade dos produtos, 

assentada não apenas em critérios de preço, mas também em valores sociais, princípios e 

significados simbólicos, culturais, éticos e ambientais. Neste sentido, a definição de cadeias 

curtas resgata uma dimensão central das economias de proximidade e de escopo que refere ao 

papel da geografia e da interação entre espaço e atividade econômica. O artigo de Ilbery et al. 

(2005) foi pioneiro ao sugerir que a interação entre produto, processo e lugar cria uma nova 
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“geografia alimentar”, que é marcada pelo papel das cadeias curtas em integrar e ligar diferentes 

atores a um determinado espaço e um modo de fazer (GALLI e BRUNORI, 2013) 

(SCHNEIDER; GAZOLLA, 2017, p. 12).CONSIDERAÇÕES FINAIS: Concluímos que a 

importância dessa integração permite entendermos a complexidade da relação entre a terra, a 

soberania alimentar e a saúde, apontando novas perspectivas. Mas para isso, é importante 

incentivar essas cadeias curtas e as redes agroalimentares alternativas. REFERÊNCIAS: 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2006.BELIK, Walter. 

Perspectivas para segurança alimentar e nutricional no Brasil. Saúde e Sociedade v.12, n.1, 

p.12-20, 2003. Disponível em: <https://www.scielosp.org/pdf/sausoc/2003.v12n1/12-20/pt>. 
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Resumo: 

 

Este trabalho é fruto das pesquisas desenvolvidas no decorrer do curso de mestrado. Abordar o 

tema da fome se torna complexo e doloroso, envolvendo diversas áreas do conhecimento, para 

Josué de Castro a geografia é a que melhor consegue explicar, pois considera a terra como um 

todo, orientando o ser humano na “análise do vasto problema da alimentação como um 

fenômeno ligado, através influências recíprocas, à ação do homem, do solo, do clima, da 

vegetação e do horizonte de trabalho” (CASTRO, 1937, p. 25 - 26). O território em pesquisa é 

Trombudo do Contestado/SC, que recebe este nome no decorrer de toda a pesquisa como forma 

de protesto com o seu nome oficial de Lebon Régis que foi em homenagem a Gustavo Lebon 

Régis, um militar que proclamou ordens no decorrer na Guerra do Contestado (1912-1916) que 

resultaram na morte de centenas de caboclos e caboclas. O município se tornou palco de muitas 

batalhas da guerra, restando resquícios como herança a bondade cabocla, porém um território 

esquecido pelo poder governamental, o que acarreta sérios problemas sociais e econômicos em 

uma parcela dos moradores. No ano de 2018, Trombudo do Contestado foi reconhecida por lei 

o Coração do Contestado, o que para Fraga (2018), abre grandes desafios futuros para os 

poderes públicos e a sociedade do município. Os desafios devem estender desde a herança 

sociocultural cabocla do Contestado até os baixos índices de desenvolvimento humano, que 

colocam o município entre os mais carentes do estado. Assim o objetivo principal é apresentar 

as condições socioeconômicas do município de Trombudo do Contestado para identificar a 

fome. Para atingir o objetivo proposto, a pesquisa está fundamentada e organizada a partir das 

reflexões e das considerações derivadas de documentos, livros, artigos e manuscritos para os 

diferentes assuntos tais como a fome, a pobreza, a Guerra do Contestado, o município de 

Trombudo do Contestado, e outros, bem como consultas em órgãos estatais como o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, dados do Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à fome – MDS, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, Secretaria de 
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Avaliação e Gestão de Informação - SAGI e levantamentos nos Centros de Referência de 

Assistência Social – CRAS. E para finalizar foi realizado entrevistas com os sujeitos da 

pesquisa, onde apresentaram suas condições vividas no dia-a-dia mostrando e comprovando 

que o desemprego leva a uma pobreza e em alguns casos quando não conseguem manter uma 

alimentação de qualidade e nem em quantidade induz a fome. A fome é a expressão biológica 

dos males sociológicos, ligada às distorções econômicas, sendo geograficamente universal, 

como salientado por Josué de Castro (1984). Segundo Castro (1984) há duas formas de morrer 

de fome: a primeira é não comendo nada e definhar de maneira vertiginosa até o fim; e a 

segunda forma é comer de maneira inadequada e entrar em um regime de carências ou 

deficiências específicas, capaz de provocar um estado que pode também conduzir à morte. A 

primeira é definida pela FAO e por Ziegler como fome conjuntural, e a segunda como fome 

estrutural. A estrutural, que parte da ausência constante de alimentos, onde enfraquece o corpo 

humano, deixando sem imunidade exposto a adquirir outras doenças, uma forma silenciosa, a 

que poucos conhecem, e que pode deixar sequelas e aos poucos levar o indivíduo a morte. E a 

fome conjuntural, que envolve a destruição brutal de um território, exemplo são as guerras e as 

catástrofes naturais. Após os relatos dos sujeitos foi detectado a fome estrutural no território. O 

básico para ter uma vida digna está sendo retirado da população, pois parte das moradias do 

município são precárias e grande parte das famílias não possui renda para se alimentar 

corretamente. Se caracterizando como um território econômico, político, cultural e natural, 

onde as relações dos indivíduos com o meio são constantes e as relações de poder se sobressaem 

ressaltando os problemas socioeconômicos. Mas, mesmo diante disso, é um povo que não deixa 

de acreditar na sua cultura, não perdem a fé no monge, nem a vontade de sentar-se em torno de 

uma fogueira que queima o pinhão que irá alimentá-los e contar as histórias dos antepassados 

que lutaram bravamente na Guerra do Contestado. O cenário brasileiro é triste, e para muitos 

sem esperança, pois cada dia se perde um direito. O fato é que, quem realmente pode mudar a 

vida dessas pessoas, são os políticos eleitos por nós, do prefeito ao presidente, que detêm o 

poder de mudar para melhor (ou para pior) a vida de cada indivíduo que não sabe se terá 

alimento da próxima refeição, são os que decidem o futuro de cada brasileiro. Todavia, parte 

desse poder está nas mãos dos “poderosos”, sendo governado pela elite e para elite, para grandes 

empresas e para o capital, enquanto os famintos só pensam em não “abaixar a cabeça, pois os 

passarinhos (os filhos) querem beber água”. Portando no Brasil a fome não é um problema da 
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falta de produção de alimento e sim da má distribuição de renda que inibe o indivíduo ao poder 

de compra que ocasiona graves problemas sociais. 
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Resumo 

O presente artigo partiu de uma breve reflexão geográfica sobre a importância da Soberania Alimentar 
para a promoção da saúde da população camponesa. Levando em conta os fundamentos da 
multidisciplinaridade que a ciência geográfica apresenta, propomos aplicar informações da Questão 
Agrária a luz da Geografia Médica, procurando entender quais os fatores que mais se destacam para a 
promoção da saúde da população camponesa espalhada no território da cidade de União dos Palmares – 
AL. O conceito de Geografia Médica defendido pelos pesquisadores Carlos S. Lacaz e Samuel Pessoa 
foi utilizado como ferramenta de reconhecimento dos fatores de riscos para a saúde da população destes 
locais. Visando também a correlação entre o modo de produção e a alimentação saudável, foram 
avaliados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e 
Patrimônio (SEPLAG) para averiguar quais produtos estão sendo produzidos nesses territórios.  
Procurou-se discutir a soberania alimentar como um projeto dos movimentos sociais na busca pelo 
desenvolvimento dos territórios camponeses e que se amplia à toda sociedade. Organizado a partir deste 
eixo reflexivo, a pesquisa visou compreender a natureza das relações de produção elegendo a soberania 
alimentar como uma das políticas fundamentais para garantir uma alimentação adequada e saudável para 
os assentados. Em virtude da crise no setor sucroalcooleiro, que desempregou e ainda desemprega 
milhares de trabalhadores, como também da necessidade de estabelecer um crescente número de 
produtores rurais produzindo no campo, como consequência da crise, além de evitar o êxodo rural, o 
INCRA (AL) passou a intensificar a luta pela reforma agrária, ampliando o número de assentamentos 
ao longo do tempo, especialmente na mesorregião do leste alagoano, onde está localizada a cidade em 
questão. Atualmente o Estado de Alagoas conta com 178 projetos de assentamentos, sendo 108 na 
mesorregião do leste alagoano, ou seja, 60% dos projetos estão situados na mesorregião. Quanto à 
Agricultura Familiar, do total de estabelecimentos agropecuários disponíveis na mesorregião do leste 
alagoano, 24.250, ou seja, 86% do total de 28.201, são de agricultura familiar, enquanto que apenas 
3.951 estabelecimentos, ou 14%, são de agricultores não caracterizados como familiar, segundo 
levantamento realizado pelo IBGE. Em resumo, a agricultura familiar detém uma considerável 
importância para a produção nessa mesorregião do estão de Alagoas, podendo ser possível afirmar que, 
sem esses agricultores, não seria possível a produção agrícola nesta localidade. Na medida em que se 
intensifica a exploração econômica sobre os territórios sob amparo das leis de mercado e do poder 
hegemônico das grandes corporações, o impacto sobre as populações locais não se restringe apenas ao 
cenário do capital versus trabalho. Além da homogeneização forçada das inúmeras identidades, o 
desaparecimento da Soberania Alimentar é pernicioso para a efetivação da promoção de saúde da 
população rural. O alerta maior na problemática de assegurar que as mudanças estruturais no setor 
agrícola obedeçam a diversidade cultural e o exercício da sustentabilidade esbarra em um dos maiores 

 
1 Graduanda em Geografia – UNEAL. leidiane-sc@hotmail.com 
2 Graduando em Geografia – UNEAL. leonardo.crn.88@outlook.com 
3 Graduanda em Geografia – UNEAL. wedjaeda@hotmail.com 
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problemas anacrônicos do Brasil de cinco séculos, a má distribuição de terras. Dessa forma, a Soberania 
Alimentar se introduziu como uma ferramenta a mais na política de Reforma Agrária. Essa reforma não 
se trata apenas de redistribuição de terras como forma de assegurar um ambiente equilibrado, tendo 
como significado um mecanismo de democracia no bojo das relações da Questão Agrária. São muitas 
as monoculturas que se multiplicam pelo país através das chamadas fronteiras agrícolas, merecendo o 
destaque a cana-de-açúcar para a produção do etanol e açúcar. Vale destacar que o estímulo a pecuária 
extensiva contribui também para a metamorfose do uso dos territórios. A criação de animais para o 
consumo não é exercício excluído pelas leis que regem outras formas de produção econômica. A 
proposta de avaliar a Questão Agrária sob a ótica da Geografia Médica condiz com os princípios da 
multidisciplinaridade que oferece a ciência geográfica. Por este viés é que se procurou reconhecer a 
Soberania Alimentar na natureza das relações de produção como fenômeno peculiar a promoção da 
saúde nos assentamentos rurais. Essas reflexões surgiram da necessidade de reafirmar o caráter de 
conservação e do desenvolvimento sustentável que as práticas do cotidiano da vida rural têm para o 
território. Neste panorama, o debate da Questão Agrária atinge um passo decisivo no rumo da produção 
de alimentos no contexto das práticas sociais, ambientais e econômicas no campo. Outro destaque que 
se aproxima dessa perspectiva analítica proposta diz respeito a democratização do acesso à terra, 
juntamente com os bens da natureza para estimular procedimentos que ajude a melhoria da qualidade 
de vida. Por conseguinte, destas relações que a Questão Agrária aponta no meio rural através do 
monopólio da terra, na concentração da propriedade e do uso do território para o desenvolvimento 
capitalista no campo é que a Reforma Agrária apresenta-se como proposta expressiva para garantir a 
Soberania Alimentar e a construção de alternativas de desenvolvimento para o meio rural anexado a 
saúde da população envolvida. A formação dos sistemas alimentares de um povo é herança de fatores 
histórico e cultural juntamente a condições naturais tecidas ao longo dos séculos. No desenrolar dos 
acontecimentos, a variedade de alimentos e a mudança de hábito nutricional contribuiu para o 
desapontamento de novos paradigmas a saúde do coletivo. Por conseguinte, as práticas alimentares 
saudáveis no contexto do desenvolvimento dos Assentamentos está intrinsicamente ligado ao modo de 
vida dos agricultores. O trabalho propôs ilustrar que o modelo de produção baseado na policultura e no 
respeito ao meio-ambiente é essencial para o equilíbrio homem/natureza, e que, o direito a intervir nos 
processos decisórios de produção e comercialização e consumo de alimentos enquanto síntese das 
relações econômicas e social é vital para o desenvolvimento humano das famílias assentadas.  
 

Palavras-chave: Soberania Alimentar. Promoção da Saúde. Questão Agrária. 

 

INTRODUÇÃO 

Sob o contexto do desenvolvimento sustentável, a modernização da agricultura tem 

caracterizado um debate a respeito do sistema de produção, distribuição e consumo de alimentos 

no campo. Da união desses fatores é que se determina a definição de Soberania Alimentar¹4. O 

direito que os camponeses possuem ao escolher o sistema produtivo, em grande parte tem se 

prevalecido os conflitos sociais, simultaneamente em que a perda de autonomia envolvendo a 

 
4 Segundo La Via Campesina Internacional. É o direito dos povos a definir suas próprias políticas e estratégias 
sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos que garantam o direito à alimentação a toda a 
população, com base na pequena e média produção, respeitando suas próprias culturas e a diversidade dos modos 
camponeses de produção, de comercialização e de gestão, nos quais, a mulher desempenha um papel fundamental. 
Disponível em http://www.mpabrasil.org.br/soberania. Acesso: 30 de set, 2019. 
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cadeia produtiva é perceptível onde o nível de expansão do agronegócio se faz mais presente. 

Descobrimos na literatura crítica comentários que firmam a dominação privada dos territórios 

como base para que as relações sociais no campo sejam cada vez mais incoerentes. 

Na proporção em que se acentua a exploração econômica sobre os territórios 

beneficiados pelas leis do mercado e do poder hegemônico das grandes corporações, o impacto 

sobre a população local não se restringe ao embate entre capital versus trabalho. E depois da 

homogeneização submetida das múltiplas identidades, o desaparecimento da Soberania 

Alimentar é prejudicial para a promoção de saúde da população rural. 

A Soberania Alimentar supõe novas relações sociais, libertas das determinações do 
capital, portanto da opressão e das desigualdades  entre homens e mulheres, grupos 
raciais, classes sociais, sendo que o direito de acesso à terra, à água, aos recurso 
públicos para produzir, às sementes e à biodiversidade seja garantido para aqueles que 
nela produzem os alimentos, social e culturalmente definidos pelos trabalhadores, ou 
seja, produtores e consumidores (THOMAZ JÚNIOR, 2008, p. 25). 

  Na importância de garantir que as mudanças estruturais no setor agrícola respeitem a 

diversidade cultural e o exercício da sustentabilidade, o desafio vai de encontro com um dos 

problemas anacrônicos do Brasil de cinco séculos, a má distribuição de terra. Logo, a Soberania 

Alimentar foi introduzida como um componente a mais na política de Reforma Agrária. Não se 

trata apenas de redistribuição de terras como garantia de um ambiente equilibrado, 

demonstrando antes um aparato da democracia no foco da Questão Agrária. 

  Com base nessa tendência, os assentamentos rurais favorecidos pela política de terra 

precisam estar associados a valorização das práticas sustentáveis do campo, de acordo com a 

diversidade de produção e atividades rurais. Isto é, o poder sobre o território como 

representação da luta social dos trabalhadores do campo, deve apoiar para o fortalecimento dos 

valores culturais como forma de bem-estar social. Existe ainda um processo de fortalecimento 

da Reforma Agrária, que tem como foco a reinserção dos povos do campo com as suas 

experiências particulares e coletiva, fazendo com que essa unificação se caracterize numa 

barreira a monocultura viciada e a utilização de agrotóxicos nas lavouras. Desta maneira, chama 

a atenção o caminho para a biodiversidade agrícola, sendo uma aposta concreta para a 

prevenção e/ou agravamento de doenças. Na fala de Crispim Moreira, representante da 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura – FAO: 

 Sistemas alimentares e agrícolas sustentáveis e inclusivos estão intrinsicamente 
ligados ao modo de vida da agricultura familiar/de pequeno porte e seus meios de 
produção porque geram trabalho produtivo para os jovens nas comunidades rurais. 
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Por sua vez, se as iniciativas econômicas dos agricultores familiares progredirem de 
acordo com os padrões do comercio justo, será possível encontrar a chave para a 
erradicação da pobreza rural. A agricultura familiar é uma oportunidade de promover 
a economia local, sobretudo quando combinada a políticas específicas de proteção 
social e bem-estar das comunidades²5. 

Scopinho (2010, p.6) indica que o legado cultural trazido para o assentamento, que estão 

sendo preservadas ou resgatadas como plano de cuidado com saúde na medida em que 

contribuem, de um modo ou de outro, para resolver os problemas de saúde. Ela caracteriza os 

Assentamentos como território fundamental para a promoção da saúde dos povos rurais, logo, 

a Soberania Alimentar se faz parte deste processo. Caso não haja alternativa quanto a 

prevenção, ou melhor, sem o acordo com o desenvolvimento de ações que coloquem em pauta 

o respeito e a cautela nos territórios ocupados pelos assentados, respeitando a Soberania 

Alimentar dificilmente será mantido a saúde das populações locais. 

Destacamos outro fator importante no debate da Questão Agrária e a promoção da saúde 

dos Assentamentos. A modernização conservadora da agricultura no Brasil é compreendida 

aqui como um fator que além de ocasionar problemas econômicos, é responsável por reafirmar 

o poderio dos territórios por parte do capital agroindustrial. Em outras palavras, o sistema de 

produção baseado na Soberania Alimentar está cada vez mais dependente do capital. Se produz 

aquilo que o mercado exige. Todos esses fatores, em última instância estão no embate da dieta 

alimentar, observando que a substituição da policultura pela homogeneização da lavoura 

dificulta a diversificação de alimentos que vão à mesa das famílias rurais. 

A cidade de União dos Palmares se encontra localizada na porção oeste do município 

homônimo, às margens do Rio Mundaú, limitando-se ao norte com a Serra da Laje; ao sul com 

a Usina Laginha; a leste com a Serra dos Frios; e a oeste com a Serra da Barriga. (PREFEITURA 

DE UNIÃO DOS PALMARES, 2006). O estado de Alagoas foi subdividido em 3 mesorregiões 

e 13 microrregiões, segundo a divisão regional do Brasil feita pelo IBGE em 1990. A área 

pesquisada localiza-se na mesorregião geográfica do leste alagoano, que se subdivide em 6 

microrregiões geográficas: Serrana dos Quilombos, Mata Alagoana, Litoral Norte, Maceió, São 

Miguel dos Campos e a de Penedo. De acordo com o ALAGOAS EM DADOS – Governo de 

Alagoas, União dos Palmares dispõe de 8 comunidades de assentados. São eles: PA Serra Preta, 

 
5 Agricultura familiar comunitária: uma aliada na soberania alimentar e na luta contra a fome. Entrevista 
concedida para O Ano Internacional da Agricultura Familiar (AIAF) em Nova York, em 22 de novembro de 2013. 
Disponível em http://www.fao.org/family-farming-2014/news/details-press-room/pt/c/213471/. Acesso: 24 de 
ago. 2019. 
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PA Cavaco, PA Pindoba II, PA Paulo Freire/Serrana, PA Chico Mendes/Bebidas, PA Santa 

Maria II, PA Pe. Emílio April/Gordo e PA Limão. 

Inúmeras monoculturas estão espalhadas pelo país por meio das chamadas fronteiras 

agrícolas, em especial a cana-de-açúcar para a produção do etanol e açúcar. Destaca-se que o 

incentivo a pecuária extensiva favorece também para a metamorfose do uso dos territórios. A 

criação de animais para o consumo não é exercício desprezado pelas leis que regem outras 

maneiras de produção econômica. Carneiro (2014), investigando as condições de saúde das 

populações rurais ressalta que o estado nutricional está ligado a posse da terra, ao processo de 

trabalho e saúde (incluindo o uso de agrotóxicos), a morbimortalidade referida e as interações 

com os serviços de saúde. Levando em conta essas observações, percebemos que múltiplos 

fatores estimulam e interferem na promoção da saúde no campo, e que por isso todos esses 

fatores devem ser considerados nas políticas públicas envolvidas na reforma agrária. 

QUESTÃO AGRÁRIA E GEOGRAFIA MÉDICA 

 A proposta de estudar a Questão Agrária sob a luz da Geografia Médica combina com 

os princípios da multidisciplinaridade em que a ciência geográfica oferece. Seguindo este 

caminho, procurou identificar a Soberania Alimentar na natureza das relações de produção 

como fenômeno intrínseco a promoção da saúde nos Assentamentos rurais. Essas reflexões 

surgem da falta de reafirmar o caráter de conservação e do desenvolvimento sustentável que as 

práticas do cotidiano rural oferecem para a vida local. De acordo com a Organização Mundial 

da Saúde – OMS, o conceito de saúde não se limita apenas na ausência de doenças, mas entende-

se que os estados do bem-estar físico, mental e social se correlacionam com à promoção da 

saúde.  

 Sobre esse cenário, o debate da Questão Agrária se consolida um passo decisivo nos 

rumos da produção alimentar, sob a ótica das práticas sociais, ambientais e econômicas no 

campo. Uma alternativa que aproxima da perspectiva analítica proposta condiz com a 

democratização do acesso à terra e aos bens da natureza para estimular maneiras que incentivem 

a melhoria da qualidade de vida. Desta maneira, mesmo com as relações que a Questão Agrária 

apresenta por meio do monopólio da terra, na concentração da propriedade e no uso do território 

rural para fins capitalistas, a Reforma Agrária se configura como proposta expressiva para 

viabilizar a Soberania Alimentar e a construção de alternativas de desenvolvimento para o meio 
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rural, juntamente a saúde da população envolvida. Fernandes (2001, p.23) esclarece que a 

Questão Agrária é: 

O movimento do conjunto de problemas relativos ao desenvolvimento da 
agropecuária e das lutas de resistência dos trabalhadores, que são inerentes ao 
processo desigual e contraditório das relações capitalistas de produção. 

 Este modo de pensamento consiste que as relações de produção capitalista e todos os 

seus aspectos conjunturais no campo, criam métodos e atividades de caráter baseado na 

organização sistemática ligada ao capital. Tais pensamentos se fundamentam com o debate 

apresentado por Caio Prado (1979) sobre a Questão Agrária no Brasil, haja vista que a economia 

agrária do país é estruturada pela concentração fundiária confrontando com a desigualdade na 

divisão de terras. Com base nessas informações, o autor confere a baixa qualidade de vida dos 

trabalhadores rurais a razões históricas na formação do país, há julgar pelo modelo excludente 

e dependente utilizado no campo brasileiro.  

 A Reforma Agrária não se limita apenas na construção de alternativas para o 

desenvolvimento rural. Ela vai de encontro com as expectativas relacionadas ao aumento da 

produção e a distribuição dos alimentos. De acordo com o conceito de saúde mencionado acima, 

é certo mencionar que o modo de vida, juntamente com o meio ambiente socioambiental, se 

configura na causa e efeito para uma vida saudável. Juntamente com a imagem do rural, a 

Geografia Médica traz colaborações indispensáveis para o debate, ampliando alternativas 

concretas de enfrentamento para o contexto apresentado. Na fala de Pessoa (1960, p.1): 

A Geografia Médica tem por objetivo o estudo da distribuição e da prevalência das 
doenças na superfície da terra, bem como de todas as modificações que nelas possam 
advir por influência dos mais variados fatores geográficos e humanos. 

 Enquanto os pesquisadores ligados a Questão Agrária inclinam-se, por exemplo, a 

evidenciar as dimensões política-ideológica da Soberania Alimentar, os teóricos da Geografia 

Médica fundamentam suas análises sobre as necessidades de compreender a Soberania 

Alimentar como ferramenta para a promoção da saúde da população. Scopinho (2010, p.3) 

verifica que:  

A saúde deveria ser o resultado de políticas econômicas e sociais voltadas para a 
equidade, que tanto possam garantir o acesso dos trabalhadores aos meios de 
produção, aos direitos sociais e aos bens de consumo coletivos quanto cultivar valores 
de justiça, equidade e organização política. 

 A partir deste contexto, o termo Soberania Alimentar adquire um significado maior 

comparado ao direito dos povos de decidir sobre a produção de alimentos, tendo em vista que 
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é parte componente do direito à saúde como autêntica reivindicação social. Desta maneira, o 

forte vínculo entre as práticas do cotidiano no espaço rural contemporâneo e a saúde dos 

trabalhadores propõe diferentes alternativas quanto a geografia. Realizar debates que interligue 

esses processos é inevitável, visando assim novas possibilidades para tratar da realidade com 

potencial de superá-la.  

ASSENTAMENTOS RURAIS PARA A SOBERANIA ALIMENTAR 

 Os Assentamentos rurais apresentam como objetivo principal de garantia da inserção 

dos trabalhadores rurais sem-terra, juntamente nos cenários econômico, político e cultural da 

estrutura fundiária, levando em conta os princípios da justiça social e aumento e o da produção 

de alimentos. Nota-se que esta operação foi se estruturando principalmente a partir do ano de 

1985, ainda que vagarosamente, quando o país começou a caminhar rumo a democratização 

após duas décadas de regime autoritário. 

 Conforme o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, em 2013 

existiam 8.952 projetos em uma área de 87,8 milhões de hectares, com 1.258.205 produtores 

familiares no país. Nas palavras de Estevam (2010, p.3): 

As famílias assentadas tem o compromisso de promover uma agroecologia cooperada 
que crie a base material e técnico-cientifico para repensarmos as nossas relações com 
a natureza e com os demais seres humanos, e que  eleve a produtividade física dos 
solos e da produtividade do trabalho, negando a lógica técnico-científico do capital, 
estimulando a diversificação produtiva modificando nossos hábitos e atitudes frente a 
natureza, e alterando nossos hábitos de consumo e de alimentação. 

 Partimos do pressuposto de que é na pequena agricultura o modelo atual de produção, 

garantindo uma oferta maior de alimentos para as famílias rurais, consequentemente as bases 

práticas que surgem desta ação, consegue promover a saúde das famílias assentadas. 

 Conforme os dados da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio - 

SEPLAG, os Assentamentos de União dos Palmares conseguiram produzir 870 toneladas (t) de 

mandioca; 45 toneladas de milho; 1.200 toneladas de batata-doce; 16.608 toneladas de banana; 

99 toneladas de feijão e 707.221 toneladas de cana-de-açúcar. Quanto ao número de famílias 

assentadas, foram registradas 829 famílias. Apesar da agricultura alagoana estar interligada à 

produção de cana-de-açúcar, desde a sua formação histórica, especialmente no leste alagoano, 

onde concentra as melhores terras para a produção agrícola, além de maior recurso hídrico, a 
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agricultura familiar se apresenta como responsável pela maior parcela de estabelecimentos 

agropecuários, conforme destacada pela tabela abaixo.  

 

Fonte: IBGE, 2006. 

A Usina Laginha (LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A) era a principal responsável 

pelo aquecimento da economia da cidade. No entanto, em virtude da crise do setor 

sucroalcooleiro, que desempregou e ainda desemprega milhares de trabalhadores, como 

também da necessidade de estabelecer um crescente número de produtores rurais produzindo 

no campo, como consequência da crise, decretou falência em 2013. Além de evitar o êxodo 

rural, o INCRA (AL) (e atender os movimentos sociais de luta pela terra) passou a intensificar 

a luta pela (o processo de) reforma agrária, ampliando o número de assentamentos ao longo do 

tempo, especialmente na região do leste alagoano, onde está situada a cidade em questão. 

Atualmente o Estado de Alagoas conta com 178 projetos de assentamentos, sendo 108 na 

mesorregião do leste alagoano, ou seja, 60% dos projetos estão situados na mesorregião.  

Do total de estabelecimentos agropecuários disponíveis na mesorregião do leste 

alagoano, 24.250, ou seja, 86% do total de 28.201 são da agricultura familiar, enquanto que 

apenas 3.951 estabelecimentos, ou 14%, são de agricultores não caracterizados como familiar, 

segundo levantamento realizado pelo IBGE (2006). Isso implica dizer que a agricultura familiar 

detém uma considerável importância para a produção nessa mesorregião do estado de Alagoas, 

24.250

3.951

28.201

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

Agricultura Familiar

Agricultura Não Familiar

Total

Gráfico 1: Número de Estabelecimentos Agropecuários da 
Mesorregião do Leste Alagoano, de acordo com o último 

Censo Agropecuário (2006).
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sendo possível afirmar que, na ausência desses agricultores, não seria possível produção 

agrícola nessa localidade.  

 Isso nos faz refletir o potencial de produção e diversificação ainda inexplorado ou pouco 

utilizado por parte dos produtores que dispõem de recursos naturais na mesorregião, e que 

poderiam contribuir significativamente para minimizar a dependência do estado para com os 

demais entes da federação, em relação a produção de alimentos para atender a demanda local. 

 No entanto, por conta dos interesses do capital, o setor enfrenta inúmeros desafios que 

na dinâmica da produção agropecuária submetem os produtores a abandonar a policultura em 

substituição pela monocultura em pequenos lotes. Straube (2008) faz um alerta para o 

arrendamento de áreas de pequenos e médios agricultores6. A partir dessas informações, 

chegamos à hipótese de que os Assentamentos e o abandono das práticas da Soberania 

Alimentar devem ocasionar diversos problemas que prejudicam a saúde da população local. 

Atribuímos aqui sobre o uso de agrotóxicos obrigatórios nas monoculturas e os danos à saúde 

sobre o território de vida. 

A magnitude do impacto resultante do uso de agrotóxicos sobre o homem do campo, 
no Brasil, pode ser depreendida a partir dos dados do Ministério da Saúde. Sobre esses 
dados, em 2003 houve aproximadamente 8.000 casos de intoxicação por agrotóxicos, 
dos quais 30% foram observados em áreas rurais. Estes dados, entretanto, não refletem 
a real dimensão do problema, uma vez que eles advêm de Centros de Controle de 
Intoxicações, localizados em centros urbanos, inexistente em várias regiões 
produtoras importantes ou de difícil acesso para muitas populações rurais. 
(MIRANDA; MOREIRA; CARVALHO, 2007, S/P). 

 Avaliando esse parecer, muito poderia ser acrescentado sugerindo a necessidade de 

repensar os programas produtivos que são a base para o desenvolvimento dos Assentamentos, 

haja vista que é por meio das rendas obtidas pela família do agricultor onde o plano da Reforma 

Agrária se concretiza. Isto implica que as políticas públicas tendo como propósito de assegurar 

a Soberania Alimentar é indispensável para possibilitar a sustentabilidade econômica e 

socioambiental nos Assentamentos. Moreira (2007, p.151) diz que: 

A concepção hegemônica desconsidera a possibilidade de progresso social ao setor a 
produção familiar no campo apoia-se na noção de agricultura de subsistência. Esse 
modo de produção familiar é característico das elites brasileiras, onde se encontra 
presente nos estudos sociais sobre a pequena produção.  

 
6 “Precisamos implantar nosso modelo nos assentamentos”. Entrevista concedida em 18 de Fev de 2008 para o 
Jornal Sem-Terra, disponível em http://www.mst.org.br/jornal/279/entrevista. Acesso em: 30 de Set. 2019. 
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 Quando avaliada a proposta, La Via Campesina (2008) expõe apontamentos importantes 

para o debate, frisando que a Soberania Alimentar predispõe a disponibilidade de créditos 

públicos para que os (as) camponeses (as) tenham a garantia de produzir e vender seus produtos 

a um preço justo, conferindo-lhes o direito dos povos de decidir sobre sua própria política 

agrícola. Nesse caso, a consequências devido a perca da agricultura diversificada impacta 

diretamente a questão da alimentação dentro e fora dos Assentamentos. A convicção que norteia 

a Soberania Alimentar não segue a lógica neoliberal cujo processo não tem colaborado para a 

manutenção ou resgate de práticas socioeconômicas sustentáveis e ecologicamente viável.  

 Quanto ao controle e domínio do mercado frente as multinacionais, ocasionando assim 

o preço dos alimentos, Klaus (2013) caracteriza isso como um risco gravíssimo para os 

pequenos agricultores. Isso configura os principais fatores que põem em risco a Soberania 

Alimentar. Uma das estratégias políticas adotadas que os Assentados têm adotado para o 

enfrentamento é dar maior visibilidade as práticas agroecológicas para que se possa reforçar 

junto a sociedade o importante papel socioambiental da Reforma Agrária e contribuir para 

elevar a autoestima dos trabalhadores rurais, reiterando o compromisso com a Soberania. Fora 

anunciado em 2014 pela Organização das Nações Unidas – ONU como o Ano Internacional da 

Agricultura Familiar reafirmando a importância que esse setor específico tem para promover o 

suporte adequado em matéria de direitos humanos, incluindo o direito a saúde.  

 Por fim, finalizamos com a ideia de Hipócrates, considerado pela tradição como o “pai 

da medicina”, que em meados dos anos 460 a 377 a.C. associou os fatores alimentícios e o 

espaço geográfico aos estados de humores que estão expostos cada pessoa. O homem é 

componente da natureza, logo, Hipócrates menciona que os elementos da natureza agem sobre 

o homem influenciando em sua saúde, Santos (2010, p. 44). 

ALIMENTAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE NOS ASSENTAMENTOS 

 A construção dos sistemas alimentares de um povo se dá pelo legado histórico e cultural 

em conjunto com as condições naturais formadas ao longo dos séculos. No decorrer dos 

acontecimentos, a variedade de alimentos juntamente com a mudança de hábitos nutricional 

auxiliou no surgimento de novos modelos pensando na saúde do coletivo. 

O imperativo do suprimento nutricional projeta o homem ao desenvolvimento de 
técnicas que o fixem de forma inovadora ao lugar, adaptando-o de forma a garantir a 
satisfação das suas necessidades, em sintonia com a possibilidade de controle das 
fontes de alimentação (animais, vegetais e minerais), passo decisivo no processo de 
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fixação dos grupos humanos, denominado Revolução Agrícola. Na agricultura, a 
relação homem-meio completa uma combinação espaço-temporal em que o ritmo de 
trabalho é ditado pelo tempo da natureza, fato que, no contexto do capitalismo 
avançado, confere à agricultura novos valores e significados. (JÚNIOR; VALÉRIO, 
p. 49, 2011). 

 À vista disso, as práticas alimentares saudáveis no contexto do desenvolvimento dos 

Assentados estão interligadas ao modo de vida dos agricultores. Em termos comparativos, a 

compreensão de alimentação, para o homem e mulher do campo, caracteriza um valor maior se 

comparado a pessoa citadina. Isto implica dizer que o alimento que consomem muitas vezes é 

produto direto do trabalho desenvolvido em seus lotes. Por isso existe uma analogia entre a 

autonomia na produção de alimentos associado a promoção da saúde nos Assentamentos. Neste 

caso, a diversidade quanto ao que se produz e vai à mesa das famílias consolida para o equilíbrio 

nutricional dos assentados imprescindíveis para uma condição de vida digna e o pleno 

desenvolvimento humano. Para Scopinho (2010, p. 5): 

Os trabalhadores ressaltaram que a qualidade dos alimentos produzida no 
assentamento é ótima porque eles não estão contaminados por agrotóxicos, hormônios 
e outros produtos químicos que a agroindústria utiliza para elevar a produtividade e 
reduzir o tempo de produção. Nas cidades, além da escassez, que para eles está 
diretamente relacionada à impossibilidade de consumir devido ao alto custo, os 
alimentos disponíveis não têm boa qualidade porque não se pode confiar nos métodos 
de produção e nos prazos de validade dos produtos. 

 Por conseguinte, a baixa nutrição e os maus hábitos alimentares têm se tornado questões 

da saúde pública. Merece a nossa atenção para o aumento da obesidade, hipertensão e doenças 

crônicas não transmissíveis na população. A Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura – FAO adverte que as enfermidades mencionadas acima estão entre 

as principais causas de morbidade e mortalidade no mundo. Isso se deve ao consumo 

exacerbado de alimentos ultra processados, tornando o mundo cada vez mais doente. E os 

Assentamentos não são exemplos de modelos para seguir. Cada vez mais veem crescendo o 

consumo de alimentos ultra processados entre os agricultores familiares, concomitantemente 

com a redução das lavouras heterogênicas. Para Konrad (2014) observa que “a partir do 

momento quando tivermos essa percepção de a saúde está em primeiro lugar, possivelmente 

mais pessoas passem a aderir à produção de alimentos in natura”. É obvio, pelo atual contexto 

da agricultura, não serão as matrizes do agroindustrial encarregadas por tais mudanças. 

 Como já evidenciamos, a utilização de agrotóxicos nos cultivos viola o equilíbrio 

ambiental. Conforme o seu uso em larga escala, esse vilão é responsável pelas consequências 

como, o elevado número de mortes e doenças dos trabalhadores, da piora das condições de 
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saúde da população que consome estes alimentos como aponta LUNA; SALES e SILVA 

(2014). No ano de 2010 o IBGE indormou que o uso de agrotóxicos só perde para o esgoto 

sanitário como principal fonte de contaminação das águas no país, encabeçando na primeira 

posição na lista dos países consumidores deste produto. Não se sabe ao certo o quanto desses 

índices tem contribuído para o aumento do câncer entre as populações. No entanto, as 

organizações de saúde advertem para o consumo ou o contato com estes produtos químicos, 

podendo alterar a composição global da medula óssea dos seres vivos⁴7.  

Este modelo se intensifica a partir do pacote tecnológico da “revolução verde” e 
modifica estruturalmente a forma de produzir alimentos, com incorporação de 
maquinário e redução da força de trabalho, aumento de insumos químicos e tecnologia 
de controle dos ciclos biológicos vegetais e animais, cultivo de monoculturas em larga 
escala destinada principalmente para a exportação; além de aumentar a exploração 
direta e indireta do camponês e fragmentar o saber-fazer próprio de seu modo de 
produzir. (DAYRELL, 2000, p. 56). 

 Do mesmo modo, vem crescendo o número de aplicações de agrotóxicos no Brasil em 

virtude do aumento na utilização de sementes transgênicas. Os agravos dentro dos 

Assentamentos para a Soberania Alimentar se tornam visíveis quando os trabalhadores rurais 

se tornam reféns das patentes destes produtos geneticamente modificados. A empresa 

estadunidense Companhia Monsanto, responsável pela distribuição desses produtos, anunciou 

em 2013, sua receita líquida de US$ 14,9 bilhões. Essas grandes corporações quando na 

imposição dos pacotes tecnológicos dentro dos Assentamentos influenciam, além da sua 

organização socioespacial, a forma e a escolha do que plantar, como plantar e em que condição 

plantar, inibindo assim o desenvolvimento local. 

“Contratos abusivos” submetem os agricultores à dominação das corporações 
multinacionais O contrato efetuado no momento da compra da semente concede à 
Monsanto o direito de estabelecer mecanismos de controle nas propriedades dos 
agricultores, os compromete com enormes responsabilidades financeiras e estabelece 
os direitos que estes possuem em relação à semeadura, colheita e comercialização de 
sementes transgênicas. (ANDRIOLI; FUCHS, 2008, p.166). 

 Normalmente, o cultivo em pequenos lotes não necessita da utilização de “defensivos 

agrícolas”. Aliás, recorrer ao saber popular muita das vezes torna o processo mais eclético, além 

de ser o responsável em garantir dentro dos Assentamentos a “saúde” dos alimentos. Conservar 

 
7 Importante trabalho publicado pelo pesquisador Ferreira Filho com o título Alterações citogenômicas na 
medula óssea de trabalhadores rurais expostos a agrotóxicos. Nele, o autor avalia a presença de anormalidades 
cromossômicas em células da medula óssea e alterações do gene TP53 por FISH em trabalhadores rurais expostos 
a pesticidas. 
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à biodiversidade botânica é de fundamental importância para a promoção de saúde dos 

assentados quanto ao uso popular de plantas medicinais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Por conta da quantidade de desafios encontrados quanto ao assunto do Brasil rural, 

muitos pesquisadores estão desempenhando vários estudos para elucidar essas questões 

contemporâneas. Discutir a necessidade da Reforma Agrária é o pontapé inicial visando um 

projeto que estabeleça mudanças para uma sociedade mais justa e democrática. Quando se trata 

da distribuição de terras, os desafios lançados nesse processo não devem se limitar apenas na 

reorganização fundiária. O passo seguinte é compreender que os métodos a serem adotados para 

o desenvolvimento dos Assentados não se limitem à Questão Agrária, mas que levem em conta 

o desenvolvimento coletivo em todos os níveis numa perspectiva ampla de gestão do território. 

Sobre esse quadro é que consideramos a Soberania Alimentar como política de promoção da 

saúde nos Assentamentos. 

 Em seguida, não utilizamos o contexto romântico que muitos estudos incorporam ao 

pesquisar o cotidiano dos Assentamentos como espaço de total harmonia entre as ambições 

sustentáveis e as práticas do cotidiano. Partimos do princípio que as múltiplas relações que se 

materializam nestes locais correspondem para um único propósito: enfrentar a dura realidade. 

Tanto o homem quanto a mulher do campo conhecem muito bem da importância de ter uma 

alimentação diversificada e saudável para a saúde das suas famílias. Ficou evidente que a 

Soberania Alimentar não é a solução para todos os problemas relacionados a promoção de saúde 

nos Assentamentos. Existem outros obstáculos que limitam as condições de vida das famílias 

assentadas. O acesso precário ou a deficiência dos serviços básicos de saúde como agentes de 

saúde, pré-natal e profilaxia de doenças são alguns dos problemas vividos pelo coletivo. No 

entanto, cremos que a Soberania Alimentar é o ponto crucial que interliga os muitos aspectos 

da saúde pública dentro e fora dos Assentamentos rurais. 
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SOBERANIA ALIMENTAR E SEGURANÇA ALIMENTAR: ALGUMAS 

REFLEXÕES SOBRE O ESTADO DE MATO GROSSO 

 

Maria Aparecida Matos Rios da Costa 

Resumo: 

 

Atualmente cerca de 805 milhões de pessoas sofrem com a falta de alimento no mundo. O 

acesso à alimentação é reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como direito 

básico e primordial, pois é um direito à própria vida. Segundo estimativa da Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), entre um quarto e um terço dos 

alimentos produzidos anualmente para o consumo humano, se perde ou se desperdiça alimentos 

que seriam suficientes para alimentar dois bilhões de pessoas. A questão alimentar é 

constantemente utilizada como argumento para se utilizar de forma arbitrária os recursos 

disponíveis. Mas, a fome não é produto da falta de alimentos, é produto da má utilização dos 

meios naturais e humanos. Pois a problemática da fome está associada a um sistema alimentar 

desequilibrado inserido em um sistema econômico que favorece a desigualdade, a concentração 

de renda, a predominância desenfreada do mercado e o descaso com o meio ambiente, gerando 

um quadro de pobreza. A fome e a miséria não são ocasionados por fenômenos naturais, são 

criações de nossa sociedade. Buscar mecanismos e alternativas que possam diminuir os efeitos 

criados pela fome é imprescindível e é um dever de todos. O Direito à Alimentação é 

considerado pela ONU como um direito básico e primordial. Porém, a fome continua a assolar 

milhares de pessoas no mundo, se caracterizando como a mais evidente manifestação de um 

mundo desigual e em crise. Se por um lado, avançamos no campo científico e atingimos a 

capacidade de produzir alimentos em excesso capaz de alimentar a todos, por outro lado não 

avançamos enquanto seres humanos. Neste contexto, um tanto quanto calamitoso, este texto 

busca discutir a segurança alimentar e a soberania alimentar em algumas comunidades rurais 

no Estado de Mato Grosso, observando como o processo socioeconômico centralizado colocam 

em risco a continuidade da soberania alimentar nessas comunidades impondo dependência 

dessas famílias a produtos industrializados muitas vezes de baixa qualidade nutricional. Este 

trabalho visa pontuar a importância da soberania alimentar/segurança alimentar no âmbito rural 
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no Estado de Mato Grosso, utilizando como exemplo duas comunidades distintas; a 

comunidade quilombola Mata Cavalo situado no município de Nossa Senhora do Livramento 

localizado cerca de 50 km de distância da Capital Cuiabá, e o acampamento Renascer situada 

sobre o lixão as margens da Cidade de Cáceres que faz fronteira com San Matias na (Bolívia), 

analisando a resistência do agricultor familiar frente as dificuldades enfrentadas no âmbito rural 

e elucidar sobre a ligação da produção do alimento, com os costumes ,culturas ,e tradições, que 

são passados de geração em geração. Por soberania alimentar entende - se que os 

povos/comunidades devam ter a autonomia em definir e gerir sua própria política de 

alimentação e sustentabilidade buscando desenvolver a economia em suas localidade, mantendo 

seus costumes, culturas e diversidade de plantio afim de se auto sustentar, mantendo a 

regionalização, buscando preservar o meio ambiente e garantir a produtividade e 

beneficiamento dos alimentos, dando continuidade à cultura e tradições. A segurança alimentar 

consiste em garantir a alimentação a toda a população sobretudo dos mais carentes, de modo 

que todos tenham acesso ao alimento de quatro a cinco refeições diárias de forma estáveis e 

continuadas, sem depender da sazonalidade, tendo autossuficiência nacional descentralizada, 

de forma que seja mantida o acesso as necessidades essenciais ao ser humano, respeitando os 

costumes e sendo socialmente sustentável. Entretanto ela não permite a capacidade de escolha. 

Ela preza por manter na cesta básica alimentos que fazem parte das “commodities”. Todavia, 

com as atuais formas de produção e atuação do sistema capitalista, compreender como essas 

relações de mercado vem dificultando essa interligação, pondo em risco a continuidade desses 

saberes. Para realização desse trabalho utilizou -se de pesquisas bibliográfica e qualitativa, 

como aulas de campo onde se adotou o formato de entrevistas coletivas, fotos, e, observações, 

que permitiu analisar de forma mais profunda como se dá a ligação desses indivíduos com a 

terra e suas formas de produção, tal qual o beneficiamento de alimentos e a transformação de 

recursos naturais e materiais recicláveis em artefatos e artesanatos que promovem a geração de 

renda extra contribuindo com a subsistência familiar. Utilizou-se ainda de levantamentos 

bibliográficos, que permitiram o embasamento cientifico necessário para esse estudo, entre 

estes foram aproveitados a leitura de livros, jornais, trabalhos acadêmicos, elaboração de 

fichamentos e leituras complementares diversas como análise da LEI Nº 11.346, / 2006 Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN, que consiste no direito de todos ao 

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente sem 

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais , tendo como base praticas alimentares 
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promotoras da saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental ,cultural, 

econômica e socialmente sustentáveis. Assim identificou-se que a área de estudo tem sofrido 

com a ausência de seus produtos criolos/nativos, e sua produção antes rica em diversidade está 

cada vez mais restritiva. Alguns fatores auxiliam neste processo como os conflitos 

socioambientais e a constante pressão para o abandono das terras. 
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AGRICULTURA FAMILIAR, SEGURANÇA ALIMENTAR E O PROGRAMA DE 

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) 

 
Chirlene Pessoa Sousa,  

Mauro Conceição Figueiredo,  

Tanayse Silva Lemos 

Resumo: 

 

A natureza que permeia esse trabalho é inferir uma análise sobre a importância da agricultura 

familiar, segurança alimentar e o programa de aquisição de alimentos (PAA) para os assentados 

Vila Sarney Filho I, no Cinturão Verde em São Luís-MA. A alimentação tão necessária para 

sobrevivência do ser humano, ainda hoje, macula a humanidade, seja pela escassez, pela falta 

ou má distribuição de alimentos. Assim o objetivo que permeia esse trabalho, é analisar as 

mudanças econômicas proporcionada aos assentados a partir dos vínculos; agricultura familiar, 

segurança alimentar e o programa de aquisição de alimentos (PAA). Para tanto, utilizou-se de 

revisão bibliográfica com obras de: Raffestin (1993) coadunando com Moraes (2004) sobre o 

conceito geográfico de território, Milton Santos (2007) complementando o tema com território 

usado, Wanderley (1996); Schneider (2003), Oliveira (2007), que formulam conceitos e 

definição para a produção do segmento agricultura familiar, assim como, para o território que 

os sujeitos ocupam e que dele participam, retirando sua produção e sustento da agricultura 

familiar, Grisa e Porto (2015) versando sobre a singularidade do (PAA) e Josué de Castro 

(1984) afirmando que a “fome é um fenômeno que afeta toda humanidade de forma 

generalizada”, em consonância com esse arcabouço teórico a pesquisa de campo com idas ao 

assentamento Cinturão Verde, para que fosse realizado o contato direto com os assentados, os 

sujeitos principais na coleta de dados, como instrumento técnico foi baseado em entrevistas 

semiestruturadas e os recursos foram o questionário e entrevista aplicados aos assentados. O 

século XX foi um período na história marcado por duas Grandes Guerras que ocasionaram 

transformações, principalmente no que diz respeito ao contexto social, econômico e político 

mundial. A Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, pelas quais passaram a humanidade, 

impactaram de forma considerável a questão alimentar, esses conflitos reduziram drasticamente 

a oferta de alimentos disponíveis. Acrescenta -se a esse contexto, a bipolarização do mundo, 
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com pós-Guerra em que o interesse político e econômico reinava no período histórico 

conhecido como Guerra Fria. No embate político, a fome e a escassez de alimentos tornaram-

se mecanismos de estratégia pelos Estados Unidos no espaço mundial, servindo de subsídio 

para cessar o adensamento socialista comandado pela União Soviética, mas também, para 

estabelecer território em outras nações, assim como, o interesse econômico por trás da ajuda. 

Lima e Dias (2016, p. 190) apontam as críticas sofridas pela política dos Estados Unidos ao 

disponibilizar ajuda humanitária para países, principalmente para aqueles vencidos em guerra, 

os autores deixam claro nas críticas o interesse capitalista, econômico e territorial 

estadunidense: “I) idealizada como uma forma de escoar grãos e para criar mercados, II) usada 

como ferramenta de política externa, no contexto da Guerra Fria e não ser assistencialista, III) 

por ser ineficiente e custosa do ponto de vista administrativo”. Para Josué de Castro na obra 

Geografia da fome: o dilema brasileiro: pão ou aço (1984), o autor coloca que: “Na realidade, 

a fome coletiva é um fenômeno social bem mais generalizado. É um fenômeno geograficamente 

universal, não havendo nenhum continente que escape à sua ação nefasta” (CASTRO 1984, p. 

55). Na busca por soluções que atenuasse a propagação da fome no mundo, foi realizada em 

1974 a I Conferência Mundial de Alimentação das Nações Unidas, em Roma, nesse evento 

ficou evidente as várias faces da fome, e suas possíveis causas como: atuação climática nas 

produções agrícolas, pobreza atrelada a má distribuição de renda entre outros pontos. Entre 

essas significações a conferencia destacou a pobreza como a principal causa da insegurança 

alimentar. No Brasil, os debates sobre segurança alimentar, promovem ao longo dos anos 

inserção de vários órgãos de fomento para erradicação e da pobreza da fome no país. A Emenda 

Constitucional 64/2010 foi um ganho para equacionar a escassez alimentar. Por compreender 

que através desse direito social que inclui a alimentação, o Estado torna-se obrigado, a assegurar 

a todos, não somente o direito à alimentação, mas sim a uma alimentação com qualidade 

alimentação balanceada, saudável, capaz de atender às necessidades nutricionais de cada fase 

da vida, além de ser acessível a todos. Ademais, a preocupação com a segurança alimentar há 

muito atua como protagonista no cenário mundial. Os dados coletados pela FAO referentes a 

2016 e 2017, aponta que dos 815 milhões de pessoas sem alimento, no período de um ano, cerca 

de 6 milhões de pessoas passaram fome no mundo, contabilizando 821 milhões de indivíduos 

sem comida. No Brasil, a (Agência de Notícias IBGE) divulgou que o estado do Maranhão 

possui 54,1% de sua população vivendo com menos de US$ 5,5 ou R$ 22,31 por dia, resultando 

mensalmente no total inferior a US$ 165, ou seja, menos de R$ 669,30 em 2017. Desse modo, 
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a agricultura de produção familiar se sobressai tornando-se um forte elo entre os programas do 

governo, escassez alimentar e redução da pobreza, nessa perspectiva, está o programa de 

aquisição de alimentos (PAA) que possui em suas especificações, promover o acesso à 

alimentação e incentivar a agricultura familiar. Assim sendo, para que isso ocorra, o programa 

compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação e os destina 

às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, e àquelas atendidas pela rede 

socioassistencial e pelos equipamentos públicos de alimentação e nutrição, contribui para a 

constituição de estoques públicos de alimentos, para a formação de estoques, promovendo o 

abastecimento alimentar por meio de compras governamentais de alimentos, fortalecendo os 

circuitos locais e regionais e também redes de comercialização; valorizando a biodiversidade e 

a produção, orgânica e agroecológica de alimentos; incentivando dessa forma hábitos 

alimentares saudáveis (BRASIL, 2012). O estudo foi realizado no antigo bairro da Campina 

hoje denominado de Cinturão Verde Vila Sarney Filho I, situado na cidade de São Luís, capital 

do estado do Maranhão. O referido bairro está localizado S 02° 38’ 56.6”- W 44° 13’ 37.9” 

aproximadamente 7 km da BR – 135, dista cerca de 20 km do centro histórico de São Luís - 

MA. Fundado em 1997, no município de São José de Ribamar, e posteriormente transferido 

para área denominada de cinturão verde da região metropolitana de São Luís, com o nome de 

Assentamento Cinturão Verde Vila Sarney Filho I que vem desde sua fundação. O assentamento 

possui 59 famílias associadas com escritura e possui 120 famílias morando no local, todas 

vinculadas ao trabalho da agricultura familiar. Em 2002 iniciaram o polo de produção, na 

ocasião toda a produção agrícola era voltada para abastecer a feira do João Paulo e o Ceasa 

situados na cidade de São Luis - MA. Possui um área produtiva de 6 hectares o que equivale 

60000 mil metros quadrado. Nessa área atuam também a cooperativa, a associação, a casa de 

qualificação de produtos hortifrutigranjeiros. Hoje alem das feiras a produção agrícola realizada 

pelas famílias dos agricultores manter o fluxo de fornecimento para o programa social de forma 

quinzenal, é o abastecimento das feirinhas da cidade semanalmente. Contando com a parceria 

do SEBRAE que através de palestras e cursos inseriu a comunidade no associativismo, na 

negociação dos produtos nas feiras ou com grandes supermercados varejistas da cidade. Neste 

trabalho, buscou-se verificar as mudanças socioeconômicas na dinâmica do assentamento 

Cinturão Verde Vila Sarney Filho I, depois do vínculo com os programas governamentais 

(PAA). É notório que a comunidade do assentamento necessita de melhorias no que diz respeito 

à infraestrutura. Porém, houve grandes avanços no que tange a economia do assentamento, com 
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a inserção da comunidade no programa governamental. Visto que, o fornecimento da produção 

de alimentos para atender os projetos sociais intensificou a produção na área, bem como, 

diversificou o cultivo que inicialmente era somente hortaliças, agregando na produção o cultivo 

de frutas, uma variedade de leguminosas, além da criação de animais como: aves, caprinos, 

suínos e a piscicultura. Diante de todas as inferências, foi possível verificar que todas as famílias 

dos assentados estão inseridas no programa governamental. Hoje os assentados apontam ter 

conseguidos sanar a dívida com o financiamento da área, e todos receberam o título de posse 

da terra em que produzem e moram. Dessa forma, cabe como sugestão a inserção de políticas 

públicas que visam o desenvolvimento social da comunidade estudada, assim como, melhorias 

na infraestrutura do local. REFERENCIAS AGÊNCIA NOTÍCIAS IBGE - Síntese de 

Indicadores Sociaishttps://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-

noticias/noticias/23299-pobreza-aumenta-e-atinge-54-8-milhoes-de-pessoas-em-2017.Acesso 

em: maio de 2019.BRASIL - Programa de Aquisição de Alimentos – PAA. Disponível em: 

http://www.mds.gov.br/seguranca-alimentar/compras-governamentais/programa-de-

aquisicao-de-alimentos Acesso em: maio de 2019.CASTRO Josué de. Geografia da fome: o 

dilema brasileiro: pão ou aço — Rio de Janeiro Edições Antares, (1984 p. 55).FAO - 

SEGRANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL O Estado da Segurança Alimentar e 

Nutricional no Brasil um retrato multidimensional relatório 2014. Disponível em: 

fpabramo.org.br/acervosocial/estante/o-estado-da-seguranca-alimentar-e-nutricional-no-

brasil-um-retrato-multidimensional-relatorio-2014/ Acesso em maio de 2019.GRISA Catia; 
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Disponível em: http://www.ineu.org.br/content/uploads/2016/08/A-ajuda-alimentar-

internacional-dos-EUA.-Pol%C3%ADtica-Externa-interesses-econ%C3%B4micos-e-
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ALIMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TERRITORIAL EM GOIÁS: 

A Globalização dos hábitos alimentares e os impasses entre investimentos, fome e 
obesidade 

Caio César Alencar De Sena1 
 

 

Resumo: 
Este artigo discute os efeitos da modernização territorial em Goiás, sobretudo com relação aos investimentos em 
agricultura, que se volta principalmente ao agronegócio em detrimento de um fortalecimento da possibilidade de 
descentralização na produção de alimentos e garantia de melhor soberania e independência com relação a comida 
de outras regiões ou até outros países. É objetivo apresentar a evolução dos investimentos entre 2000 e 2017, bem 
como a análise da distribuição de alimentos via Centrais de Abastecimento de Goiás S.A (CEASA-GO) no mesmo 
período. A metodologia da pesquisa envolve pesquisa documental em bases de dados secundários, revisão 
bibliográfica, análise pautada em reflexões e bibliografias críticas, bem como apresentação de gráficos e tabelas 
com síntese dos dados em diferentes fontes. A junção de dados sobre alimentação, saúde, economia sugere 
correlações e possibilidades de refletir a complexidade e consequências das recentes mudanças de hábitos 
alimentares impulsionadas pela globalização; que carrega impactos não somente na economia mas também na 
saúde e na necessidade de repensar caminhos a partir de um consumo cultural de alimentos, pois órgãos que 
pesquisam e organizam dados sobre obesidade, tais como Vigitel (2018), apresentam um notável aumento da 
obesidade na população adulta tanto brasileira quanto goiana. Enquanto resultados do artigo, nota-se que, apesar 
dos investimentos em agricultura terem aumentado exponencialmente em Goiás, o estado tem andado na 
contramão da soberania alimentar e a população parece estar comendo pior, apresentando porcentagens 
preocupantes de população acima do peso e com diferentes graus de obesidade. Nota-se ainda a necessidade de 
novas reflexões sobre a temática, que considere a alimentação dentro de sua complexidade geopolítica, econômica, 
territorial e cultural. 
 
Palavras-chave: Hábitos Alimentares, Obesidade, Mudanças Alimentares, Efeitos da Globalização 
 
Abstract: 
This article discusses the effects of territorial modernization in Goiás, especially in relation to investments in 
agriculture, which is mainly focused on agribusiness to the detriment of a strengthening of the possibility of 
decentralization in food production and guaranteeing better sovereignty and independence in relation to food of 
other regions or even other countries. The objective is to present the evolution of investments between 2000 and 
2017, as well as the analysis of food distribution with data from CEASA-GO in the same period. The research 
methodology involves documentary research in secondary databases, literature review, analysis based on 
reflections and critical bibliographies, as well as presentation of graphs and tables with synthesis of data from 
different sources. The compilation of data on food, health, economics suggests correlations and possibilities to 
reflect the complexity and consequences of recent changes in eating habits driven by globalization; which carries 
impacts not only on the economy but also on health and the need to think again about  a cultural consumption of 
food, as institutes that research and organize obesity data, such as Vigitel (2018), show a remarkable increase in 
obesity in brazilian and goiana adult population. As results of the article, it is noted that, although investments in 
agriculture have increased exponentially in Goiás, the state has been going against food sovereignty and the 
population seems to be eating worse, presenting worrying percentages of overweight population and with different 
degrees of Obesity. It is also noted the need for further reflections on the theme, which considers food within its 
geopolitical, economic, territorial and cultural complexity. 
 
Keyword: Dietary Changes, Obesity, Food Habits, Effects of Globalization 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo pretende compreender os efeitos da modernização e da globalização na 

construção de novos hábitos alimentares em Goiás, analisando as mudanças recentes em 

investimentos em agricultura, produção e distribuição de alimentos via Centrais de 

Abastecimento de Goiás (CEASA-GO) de todos os dados disponibilizados em relatórios na 

plataforma on-line (2000-2017) comparados com o Instituto Mauro Borges (IMB) do mesmo 

período. Recorta-se para análise a influência da modernização territorial Castilho (2017) em 

Goiás, com notórias mudanças no campo e na cidade, sobretudo as voltadas para a produção de 

commodities e alimentos para exportação. Isso ocasionou mudanças nos hábitos alimentares e 

junto a outros aspectos da globalização tem alterado também as dietas e nos novos modos de 

vida, que passam a depender ou consumir com maior frequência produtos alimentícios 

industriais.  

Nota-se que as mudanças de hábitos alimentares, relaciona-se também com aspectos 

importantes da saúde - pois a obesidade e a fome continuam sendo presentes tanto no Brasil 

quanto nas realidades observadas (Goiás e Goiânia), mesmo depois de tantos anos de 

investimentos em tecnologia para produção e distribuição, no campo e nas cidades. Nesse 

sentido, além de não conseguir solucionar o problema da fome, os novos hábitos alimentares 

têm indicado a expansão da obesidade tanto no país quanto em Goiás, inclusive nas capitais. 

O tema da alimentação recebeu atenção dos estudos geográficos em diferentes 

momentos históricos e recebeu abordagens de diferentes bases teóricas e metodológicas. Não 

apenas os alimentos, mas seus contextos de produção possuem, no Brasil, forte vínculo com as 

produções das denominadas geografias agrárias. O fato dos alimentos significarem muito mais 

que o aspecto da nutrição imprescindível à vida, tem feito o estudo da alimentação algo presente 

em várias áreas do conhecimento.  

Lien (2004) demonstrou como comer pode ser um ato político, interpretando tanto os 

aspectos biológicos quanto políticos e ideológicos envolvidos nos sistemas alimentares. 

Fischler (1995), por sua vez, acrescenta que os hábitos alimentares resultam da influência de 

um conjunto de fatores econômicos, culturais, ecológicos, sociais. Não só a alimentação, mas 

as diversas causas e consequências da fome também já foram retratadas por Castro (1980) e 

diversos geógrafos ou estudiosos que se debruçaram sobre os problemas sociais brasileiros.  
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O objetivo desse artigo é analisar primeiramente aspectos da modernização territorial 

em Goiás, seu novo perfil de distribuição de alimentos via CEASA – que abastece a capital do 

estado – Goiânia e diversos outros municípios do estado – e verificar como o notório 

afastamento entre produção e consumo, além de trazer uma vulnerabilidade mais notável em 

momentos de crise – como foi a greve dos caminhoneiros de 2018, pode nos fazer refletir sobre 

os caminhos da dita modernização agrícola e seus impactos primeiramente na segurança e 

soberania nutricional e, posteriormente, em aspectos da saúde – pois a obesidade e a fome ainda 

são uma questão não solucionada em nossas cidades. 

Com a greve mencionada, o problema do abastecimento foi noticiado por vários setores 

da imprensa, a citar (G12, Jornal Opção3, Metro Jornal4, Exame5, dentre outros), e acabou 

levando à população angústias, certo grau de instabilidade e sensação de impotência na solução 

do problema de abastecimento. Tal fato, oportunizou também reflexões sobre os problemas 

vinculados a situação atual de afastamento entre produtores e consumidores de alimentos, 

sobretudo os vinculados à dieta básica – como salientou Oliveira (2008): “o principal elemento 

causador desse chaos (...) relaciona-se a estrutura do sistema produtivo que não é voltado para 

o atendimento local, numa perspectiva de soberania”, em entrevista sobre o assunto para a 

Rádio CBN Goiânia6. 

O exemplo em questão, demonstra a necessidade de ampliar as reflexões acerca dos 

alimentos na Geografia, pois os problemas relacionados aos financiamentos desiguais dos 

setores produtivos, conflitos relacionados à terra, aos movimentos sociais, dentre outros, já 

levantaram muitas questões ainda sem solução. Em outras vias, entende-se como necessário 

ampliar as discussões sobre os problemas e questões urbanas de abastecimento de alimentos, 

aspectos biopolíticos de segurança e soberania, a construção dos hábitos alimentares, os 

aspectos culturais por trás das dietas, o impacto da globalização e sua influência no consumo 

de alimentos, que podem ser problematizados com contornos cabíveis ao debate geográfico. 

 
2 G1 (Greve dos caminhoneiros completa 10 dias e deixa Goiás sem gás, com pouco combustível e menos ônibus). 
Disponível em: https://glo.bo/2H1hvJT, acesso em agosto de 2019. 
3 Jornal Opção (Greve dos caminhoneiros já causa prejuízos milionários ao agronegócio em Goiás). Disponível 
em: https://bit.ly/2yPx2uJ, acesso em agosto de 2019 
4 Metro Jornal (Caminhoneiros protestam em Goiás por descumprimento de acordo após greve). Disponível em: 
https://bit.ly/2YT0hqY, acesso em agosto de 2019. 
5 Exame (Caminhoneiros planejam nova greve para esta segunda-feira (29)). Disponível em: 
https://bit.ly/2YJFKtR, acesso em agosto de 2019. 
6 Rádio CBN Goiânia (Entrevista com Prof. Dr. Adriano Rodrigues de Oliveira): Disponível em: 
https://bit.ly/2OTw5MG, acesso em agosto de 2019. 
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Essa necessidade de ampliar as análises impulsionadas por problemas do cotidiano ou 

momentos de greves recentes, não significa abrir mão ou desconsiderar o grande caminho já 

trilhado por abordagens clássicas na Geografia, apenas para exemplificar destaca-se Sorre 

(1951), que já discutiu a relação entre espaço e alimentos em diversas instâncias. Castro (1937, 

1980), por sua vez, estudou a alimentação da população brasileira antes mesmo de publicar a 

Geografia da Fome em 1946.  

 

METODOLOGIA 

A metodologia dessa pesquisa envolve uma volta às reflexões sobre a geografia da fome, 

com uma pequena atualização do quadro atual em Goiás, levando em consideração os 

problemas já alarmados por Castro (1980) e que infelizmente ainda faz parte da realidade 

nacional e regional. Estabelecendo um paralelo comparativo em dados secundários, 

demonstrando que o avanço tecnológico, aumento do PIB, programas e investimentos na 

produção de alimentos em Goiás, minimizou, mas não significou uma solução para o problema 

da fome. Inclusive pode ter criado um dado mais complexo de ser analisado, a população obesa 

que muitas vezes não é compreendida como uma questão de saúde pública ou de políticas de 

melhoria em alimentação.  

Do ponto de vista da produção do território Goiano, além das pesquisas de Arrais (2013), 

o Instituto Mauro Borges (IMB) notou-se que o rebanho bovino goiano atingiu a marca histórica 

de 22,8 milhões de cabeças de gado em 2016 – sendo esse o maior número registrado desde 

1974, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou a Pesquisa da 

Pecuária Municipal (PPM). Isso significa três vezes mais gado do que gente, Goiás possuía 

cerca de 6,7 milhões de habitantes (IBGE, 2017). Paralelo a esse dado da maciça produção de 

carne e derivados; a pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL, 2017), realizada pelo Ministério da Saúde, 

revelou que em Goiânia, 50,7% dos habitantes estão com excesso de peso e 17,9% obesos. Foi 

levado em consideração ainda diferentes temporalidades da pesquisa sobre sobrepeso e 

diferentes graus de obesidade entre 2008 e 2018 disponibilizado pelo Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional via Ministério da Saúde. 

Esse comparativo – produção de alimentos em Goiás, situação de obesidade, pode ser 

melhor compreendida quando se analisa também as mudanças na dieta e a inserção cada vez 
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maior de alimentos industrializados ou de rápido consumo em Goiânia – muitas vezes impostas 

por novos ritmos de trabalho.  

A obesidade provocada por um consumo inadequado de nutrientes, atinge 

principalmente a população mais pobre ou com menos possibilidades de acessar alimentos mais 

nutritivos, por fatores de renda IMB (2019). A análise de casos específicos em Goiânia, 

justifica-se pela cidade ser a capital do estado e a cidade com maior quantitativo populacional, 

além de ser também bastante impactada por efeitos da globalização (seja a quantidade de 

produtos alimentícios industriais nas dietas, ou ainda pela fragmentação e exclusão social 

latente em ambientes urbanos). Baseado numa pesquisa documental, com comparativo de dados 

melhor elucidados por gráficos e uma abordagem crítica, analisa-se algumas questões sobre a 

modernização agrícola, um demonstrativo dos investimentos financeiros em agricultura em 

Goiás e um último tópico com a análise do estágio atual de obesidade e subnutrição, que 

continuam senso um grande desafio social no Brasil.  

 

MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA E IMPASSES NO ABASTECIMENTO DE COMIDA: 

QUESTÕES PARA REFLETIR 

A modernização da agricultura, intensificada principalmente a partir da década de 1970, 

e a expansão e consolidação de fronteiras agrícolas em áreas de Cerrado, têm causado 

perturbações e suscitado discussões sobre o tipo de investimentos realizados e seus respectivos 

retornos enquanto abastecimento e significados enquanto culturas alimentares para o povo 

goiano. Esse tipo de discussão, tende a ganhar maior evidência ou ficar mais acalorada em 

momentos de conflito ou estado de alerta, como foi a Greve dos Caminhoneiros de 2018, que 

chegou a interromper o abastecimento de alguns produtos alimentícios em alguns 

supermercados, sobretudo em grandes cidades do estado, como na capital Goiânia. 

Este artigo apresenta o quadro de investimentos em agricultura em Goiás, tendo como 

referência o período de quase duas décadas, entre 2000 e 2018, demonstrando como nesse 

período o valor investido aumenta significativamente (IMB, 2019). Os dados de investimento, 

quando comparados com o padrão de modernização territorial e agroindustrial em Goiás, parece 

contraditório quando se percebe que o aumento na produção teve como foco os “alimentos 

commodities”, voltados para exportação. Nesse sentido, Harvey (2011, p. 198), defende que “o 

sistema de crédito tornou-se, no entanto, a grande alavanca moderna para a extração de riqueza 
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pelo capital financeiro da população”, comparando o caso dos investimentos em agricultura em 

Goiás, com amparo de financiamento de dinheiro público com outros casos no Brasil ou ao 

redor do mundo, percebe-se que o modus operandi não se trata de uma exceção, mas sim uma 

regra de aparelhamento político estratégico de facetas do estado, inclusive como uma forma de 

se atingir a acumulação por espoliação, explicada pelo mesmo autor em outra obra (2005). 

Isso acaba sendo uma oportunidade para repensar as contradições em termos de 

produção, consumo e a própria logística de distribuição dos alimentos em Goiás. Se as políticas 

públicas, parte considerável do território e dos investimentos público-privados se voltam a 

construção de um estado do agronegócio, como ficará o abastecimento dos grandes centros 

urbanos? Como relacionar a importância econômica e política desse setor com as demandas dos 

pequenos produtores e com o abastecimento de alimentos, sobretudo em tempos de crises, 

manifestações ou greves? Como propiciar a criação de hábitos alimentares em diálogo com os 

ingredientes locais diante da avalanche midiática típicos da globalização que promove, 

principalmente, redes globais de fast food, envelopadas por discursos publicitárias que, quase 

sempre, favorecem a construção de uma cultura alimentar baseada em comidas industrializadas 

e ultra processadas? 

 Parte dessas questões foram importantes para a seleção fontes de dados que pautaram e 

que foram utilizadas neste artigo e que serão apresentados a seguir junto com explicações 

metodológicas. Além de embasas alguns pontos de partidas ou temas que julgamos importantes 

de serem refletidos, as questões levantam também problemas e elementos ainda não 

solucionados em grande parte do mundo, não diferente em Goiás. Nota-se que diversas 

revoluções técnicas e científicas já foram disponibilizadas e experimentadas em diversos 

territórios, mas a fome continua sendo um problema não solucionado e as cidades e metrópoles 

brasileiras caminham para uma lógica e cultura alimentar que atenua a dificuldades em 

aproximar produtores de consumidores de alimentos.  

Muito desse afastamento entre produção e consumo se deve aos circuitos espaçais, tal 

conceito, circuito espacial da produção, já foi apresentado por (SANTOS, 1986; SANTOS; 

SILVEIRA, 2001) e ganharam novos contornos com a discussão sobre a estrutura do 

agronegócio brasileiro destacada por Castillo (2010), que discorre acerca da dimensão 

geográfica dos circuitos de produtos, e alerta sobre os problemas nessa logística: “os territórios, 

entendidos como totalidade, são, do ponto de vista dos capitais mais modernos, irracionais, uma 
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vez que resultam da interação entre muitos agentes e do confronto entre diversos interesses”. 

Adiante o autor explica que essa irracionalidade não é ocasional, mas sim construída para 

atender a interesses específicos. 

Após reflexões iniciais, colocaremos algumas questões visando compreender como a 

modernização, conceito bastante discutido por Castilho (2017), junto as redes técnicas que as 

constituem, tem alterado a forma de produção e consumo de alimentos – com a análise dos 

investimentos em agricultura em Goiás de 2000 a 2017. E como essa análise, comparando com 

o as tendências mais recentes da globalização tem dificuldade a população em estabelecer 

vínculos mais próximos entre produtores e consumidores de alimentos. Esse afastamento tem 

dificultado a efetivação de processos mais firmes e direcionados para uma soberania alimentar 

em Goiás. 

O caso em questão bem como a metodologia levantada, tem como objetivo dialogar com 

as várias facetas e significados da alimentação na sociedade contemporâneas, desde as questões 

ideológicas das dietas, como estudou Woortmann (1978) a partir da interpretação de ideologias 

e hábitos em grupos sociais de baixa renda, como a importância em se construir novos caminhos 

e possibilidades de construções de novos hábitos alimentares.  

A população com menor poder aquisitivo geralmente se torna mais vulnerável em 

termos de disponibilidade de tempo para preparar seus próprios alimentos – por conta de longas 

jornadas de trabalho, ou refletir sobre as origens do que se come. Apesar desse fato, por meio 

dos discursos da globalização acerca de alimentos na contemporaneidade, tem sido observada 

a inserção de produtos industrializados e ultra processados também na dieta de pessoas com 

maior poder aquisitivo ou classe social – o que promove impactos não apenas na saúde, mas na 

dificuldade em construir o fortalecimento de culturas alimentares baseada em alimentos locais 

e mais próximos aos produtores.  

 

INVESTIMENTOS E COMERCIALIAÇÃO DE ALIMENTOS EM GOIÁS: DADOS 

QUE RELEVAM O DISTANCIAMENTO DA CONQUISTA POR SOBERANIA 

 Neste tópico pretendemos analisar dois dados e duas fontes: a primeira trata-se dos 

investimentos e financiamentos à agricultura em Goiás, disponibilizados pelo IMB (2019), em 

uma série histórica que vai de 2000 a 2017. Posteriormente, apresentaremos uma tabela que 

mostra as quantidades de abastecimentos comercializadas pela CEASA (GO), no mesmo 
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intervalo de tempo, ela apresenta a quantidade em toneladas das distribuições de alimentos e a 

porcentagem do que é produzido em Goiás, dentro da mesma série histórica, 2000 a 2017.  

Como já justificado na metodologia, mesmo sabendo que mudanças técnicas profundas 

na modernização territorial ocorreram principalmente a partir de 1970 em Goiás, nota-se que 

os investimentos mais recentes no agronegócio são bastante expressivos (em termos de valores) 

e representativos da força política de Goiás junto ao cenário nacional, que tem favorecido o 

financiamento de parte das produções, sobretudo de grandes produtores voltados à exportação, 

com recursos de bancos ou linhas de créditos com dinheiro público.  

O fato de trabalhar com os últimos dados disponibilizados pelo IMB e pela CEASA 

(GO), permite ainda um cruzamento de informações capaz de demonstrar que a modernização 

ou a ampliação de investimentos não necessariamente significou passos com relação a 

diminuição da dependência de Goiás de outros estados ou países. Os dados mais atuais também 

são importantes para um diálogo os efeitos da globalização na construção de hábitos e como 

isso pode estar relacionado a dificuldade em se construir e se efetivar uma soberania alimentar.  

O aspecto do impacto midiático nas dietas pode somar a importantes debates já travados 

acerca das lutas no campo, da ampliação irresponsável do uso de agrotóxicos e das 

desigualdades de investimentos entre grandes e pequenos produtores. Pois se parte considerável 

do território goiano tem sido utilizado para a produção de grãos, carne, leite e produtos 

alimentícios para exportação, outros lugares estão produzindo parte importante do que o povo 

goiano consome.  

Destaca-se que o que está em pauta não é apenas alimentos da dieta básica, hortaliças e 

afins, mas também a implantação, com apoio de recursos midiáticos e publicitários, de hábitos 

alimentares dialogados com a lógica do fast food e comidas industrializadas, cujo consumo se 

expande na população de diferentes faixas etárias e poderes aquisitivos. A interpretação desses 

dados precisa, necessariamente, ir além da relação entre produção e consumo local e regional.  

 

Figura 1 - Evolução do financiamento, investimentos e comercialização da agricultura em 
Goiás, de 2000 a 2017, valores em R$ (reais) 
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Fonte: IMB (2019) 

 

 Na figura 1, nota-se um aumento bastante representativo de quase todos os índices 

apresentados: financiamento à agricultura, investimentos e comercialização – além do valor 

total desse e de outros investimentos. Os R$ 531.225.721 em valores de financiamento a 

agricultura no ano 2000, saltaram para R$ 5.449.146.607,40 em 2017, um aumento percentual 

de cerca de 925 %. Outro valor que aumentou significativamente foram os investimentos, que 

passaram de R$ 92.397.942 em 2000 para R$ 1.366.784.165,73 em 2017, outro aumento 

percentual fora do comum, dessa vez cerca de 1.379 %. 

 Analisando-se esse investimento e considerando o patamar de tecnologia disponível no 

campo goiano atualmente, percebe-se que caso as políticas públicas e questões de ordem 

política tivessem foco a ampliação da segurança e soberania alimentar do povo goiano, 

observaríamos uma maior diversificação de alimentos voltados para o consumo interno. Dessa 

forma, certamente ao longo da série histórica analisada (2000 a 2017), o estado de Goiás poderia 

ter se tornando menos dependente de outros estados em temos de distribuição de alimentos. 

Sabe-se, portanto, que é necessário analisar muitas questões para fazer conclusões mais 

contundentes, como a logística, os conflitos de interesse no campo e na cidade, as lógicas de 

financiamento junto a questões políticas na atualidade, e ainda o poder e o local de consumo de 

alimentos da dieta por goianos de diferentes classes sociais.  
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Como esse artigo almeja uma comparação dos investimentos, com a comercialização 

para medir o grau de dependência a lançar questões acerca da construção da cultura alimentar 

goiana, apresenta-se na sequência com a tabela 1, a quantidade (em toneladas) da 

comercialização de alimentos em Goiás, em uma série histórica de 2000 a 2018, na CEASA 

(GO), que é considerada a quarta maior central de abastecimento do Brasil em volume de 

comercialização. 

 

Tabela 1 – Histórico de comercialização na CEASA (GO) entre 2000 e 2017 

ANO QTD. GERAL (TONELADAS) QTD. ESTADO % 

2000 608.907,53 390.785,91 64,18 
2001 655.626,06 427.598,36 65,22 
2002 765.269,11 462.000,00 60,42 
2003 751.836,41 454.219,63 60,4 
2004 774.908,75 385.285,30 49,72 
2005 756.345,07 408.766,60 54,04 
2006 771.002,63 414.088,03 53,71 
2007 762.483,08 398.193,56 52,22 
2008 750.485,52 396.613,67 52,85 
2009 763.123,09 428.488,61 56,15 
2010 783.324,52 435.917,57 55,65 
2011 843.077,63 416.156,67 49,36 
2012 864.567,59 410.590,65 47,49 
2013 873.310,15 392.529,98 44,95 
2014 913.814,99 426.316,71 46,65 
2015 931.676,71 451.796,68 48,49 
2016 939.034,05 482.709,76 51,4 
2017 943.171,55 479.782,23 50,86 

 
Fonte: Analise Conjuntural – Boletim CEASA (2017) 

 

 Na série histórica apresentada, a quantidade em toneladas de alimentos comercializados 

pela CEASA (GO) era de 608.907,53 em 2000 e passou para 943.171,55. Durante esse período, 

nota-se que Goiás comercializava 64,18% do que era produzido no próprio estado, 

apresentando, portanto, um grau de dependência de 35,82 de produtos alimentícios vindos de 

outros estados ou regiões brasileiras. Em 2017, esse percentual passou para 50,86%, diminuído, 

portanto, a participação de Goiás e o consequente aumento da dependência de outras regiões, 

que aumentou para 49,14%.  
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 Como observado na comparação da figura 1 com a tabela 1, o aumento de investimentos 

financeiros da agricultura goiana, não tem contribuído para que o estado se torne menos 

dependente da produção de outros estados. Isso pode significar ainda um certo afastamento em 

termos de soberania e segurança alimentar e nutricional. Entende-se soberania alimentar algo 

próximo a proposta de Thomaz Júnior (2007), que considera a produção, a distribuição e o 

consumo de alimentos “com base na sustentabilidade ambiental, social e econômica, que sejam 

protegidos dos acordos comerciais, respeitados os aspectos culturais ou os hábitos alimentares 

dos povos, e abastecimento dos mercados locais de acordo com a demanda”. 

 Para além da observação de que os investimentos em modernização agrícola não têm 

contribuído para a melhoria de uma independência em relação a importação de alimentos de 

outras regiões, estados ou países, considerando o apresentado pelo autor, o estado de Goiás 

também tem afastado de uma conquista de soberania, quando a produção de alimentos se volta 

à exportação. No tópico a seguir, serão apresentados e analisados dados sobre o aumento da 

obesidade em Goiás, Goiânia e também no Brasil. Dessa forma, nota-se que o Brasil mesmo 

sem ter resolvido o problema da fome, tem entrado em outro quadro preocupante: a população 

com sobrepeso e diferentes níveis de obesidade. 

 

DA FOME À OBESIDADE: UM PROBLEMA SOCIAL COMPLEXO 

O problema desse afastamento entre produtor e consumidor de alimentos, investimentos 

desiguais entre o produto alimentício para exportação e a comida para a população; ou ainda o 

fato de estarmos distantes de uma soberania alimentar, relaciona-se não apenas com questões 

vinculadas a economia dos lugares – como aconteceu com a greve dos caminhoneiros 

mencionada anteriormente, mas também com diversos quadros de saúde. O bojo de diversos 

problemas e questões vinculadas a saúde humana está presente a alimentação (seja a falta ou o 

excesso dela) – quando se alteram as dietas por conta do modo de vida urbano ou os tipos de 

incentivos específicos a um ou outro alimento (seja via política pública ou via marketing) a 

população passa a ter problemas que até então não se conheciam as dimensões.  

Nesse sentido pode-se afirmar que tanto as realidades observadas (Goiânia e Goiás), 

com o Brasil, possui uma série de desafios pela frente: tanto para solucionar quadros 

nutricionais (de população com sobrepeso, obesidade ou mesmo desnutrida) ou para incentivar 

a produção e o consumo de alimentos mais saudáveis, mesmo diante da expansão da 
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globalização. Como apontam Ferreira e Magalhães (2006), a obesidade relacionam-se a 

diferentes enfermidades “incluindo as cardio e cerebrovasculares, a diabetes não-insulino 

dependente, a hipertensão arterial sistêmica e certos tipos de câncer” – nesse sentido, trata-se 

de uma importante questão e saúde pública. 

 A Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças crônicas por 

Inquérito Telefônico (Vigitel), de 2018, do Ministério da Saúde apontou que a obesidade voltou 

a crescer no Brasil. Em termos numéricos, houve aumento de 67,8% nos últimos treze anos, 

saindo de 11,8% em 2006 para 19,8% em 2018. O Brasil nos últimos três anos apresentava taxa 

estáveis da doença. Desde 2015, a prevalência de obesidade se manteve em 18,9%. 

 A tabela 2 mostra o percentual da população com sobrepeso apresentado por outra 

pesquisa também sobre o tema, realizada pelo Ministério da Saúde com a Secretaria de Atenção 

Primária à Saúde e disponibilizada via Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, entre os 

anos de 2008 e 2018, para se conseguir fazer um comparativo. 

Tabela 2 – Percentual populacional com sobrepeso (2008-2018) 

 Sobrepeso 
2008 2018 

Goiânia 29.93% 32.39% 
Goiás 27.53% 33.86% 
Brasil 28.36% 34.74% 

Fonte: SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional) 
Ministério da Saúde - Secretaria de Atenção Primária à Saúde (2019) 

 

A população com sobrepeso em Goiânia passou de 29,93% em 2008 para 32,39% em 

2018, em Goiás de 27,53% para 33,86% e no Brasil de 28,36% para 34,74% no mesmo período, 

esses aumentos são considerados significativos, como mostra a tabela 1, pois a população com 

sobrepeso pode, posteriormente, entrar em diferentes graus de obesidade (I, II ou III) como 

mostra a tabela 3, a seguir. 

Tabela 3 – Diferentes graus de obesidade em porcentagem populacional (2008-2018) 

   Obesidade Grau I  Obesidade Grau II  Obesidade Grau III 
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2008 2018 2008 2018 2008 2018 

Goiânia 17.75% 16.24% 7.75% 7.02% 3.87% 4.35% 

Goiás 9.74% 17.54% 3.01% 6.63% 1.29% 3.16% 

Brasil 10.18% 17.93% 3.01% 6.42% 1.26% 2.87% 

Fonte: SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional) 
Ministério da Saúde - Secretaria de Atenção Primária à Saúde (2019) 

  

De acordo com a Tabela 3, em Goiânia apenas a obesidade Grau III aumentou de 3,87% 

da população para 4,35% entre 2008 e 2018, os outros graus de obesidade tiveram uma pequena 

queda. Apesar dessa realidade na capital, a tendência no estado de Goiás e no Brasil foi 

exatamente o oposto – com expressivos aumentos de até o dobro em alguns graus de obesidade 

(como em Goiás com graus II e III). 

 São muitos os desafios em correlacionar dados e fontes são diferentes, seguindo 

inclusive diferentes metodologias. Apesar dessa dificuldade, é importante salientar que para 

compreender as relações entre os ritmos e sentidos da produção de alimentos no mundo 

moderno e seus impactos na saúde é necessário um esforço além da interpretação de cada fonte 

isoladamente. Pois conforme afirmou Santos (2000, p. 43), as alterações técnicas e dos modos 

de produzir alimentos na sociedade tem mudado ao longo do tempo. O autor afirma que a 

instalação de uma agricultura propriamente científica foi “responsável por mudanças profundas 

quanto à produção agrícola e quanto à vida de relações”. Esse processo já foi estudado por 

diversos olhares, principalmente os que prezam pela observação do impacto dessa 

aparentemente simples mudança de trabalho ou padrão de modernização do capitalismo e seus 

impactos cotidianos na saúde, na segurança, cultura, dinâmicas urbanas e rurais, dentre outros. 

A justificativa da necessidade de interpretação das constantes alterações do processo de 

modernização para os alimentos e na vida cotidiana foram também estudadores por Ortiz 

(1994), que verificou como os processos de mundialização e a modernidade têm rompido com 

as relações entre paisagens, território e alimento: “os alimentos descolam de suas 

territorialidades para serem distribuídos em escala mundial” (ORTIZ, 1994, p.  80).  Para esse 

autor, a mundialização não se explica apenas por avanços tecnológicos, mas por objetos 

compartilhados em grande escala que acabam alterando as paisagens, quando afirma que 
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corporações transnacionais que comercializam fast foods tendem a ter seus produtos 

mundializados e suas marcas facilmente identificáveis.  

Muitos desses problemas estão relacionados com a fragmentação e exclusão decorrente 

do atual sistema econômico. Eles são um dos braços da globalização, que podem ser melhor 

compreendidos com os estudos de Haesbaert (2001), Harvey (1989), Hobsbawm (1984, 2000) 

dentre outros. Enquanto que a análise das mudanças da industrialização da alimentação na saúde 

ou nos modos de vida, já foram estudados por França et al. (2012) e Souza (2008).  

Por meio dessa pesquisa ainda não é possível relacionar que tipo de comida ou que tipo 

de hábitos alimentares estão sendo responsáveis por esse sobrepeso e obesidades verificados 

nas tabelas 2 e 3. Também é necessário aprofundar nos significados e espacialização tanto dos 

investimentos mencionados quanto nos rumos de sua distribuição. Todavia, já se pode afirmar 

levando em consideração essas múltiplas fontes que a sociedade moderna não tem tomado bons 

rumos tanto para sua produção de alimentos quanto para sua saúde de curto e longo prazo. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 Este artigo reúne dados secundários de diferentes fontes, incluindo dados do setor 

econômico de investimentos em agricultura em Goiás, dados sobre a distribuição de alimentos 

pela CEASA (GO) e de saúde com números percentuais de avanço do sobrepeso e da obesidade 

para tentar interpretar os caminhos percorridos pelo Brasil entre a fome e a obesidade, com 

análise mais vertical para a situação em Goiás e em Goiânia. Como demonstrado, apesar do 

país e de diversas cidades ainda não terem conseguido acabar com a fome nota-se a entrada em 

outro quadro social igualmente preocupante: o sobrepeso e a obesidade. 

Este estudo sugere que a interpretação desse fenômeno é complexa e que inclui inclusive 

ações públicas (com a criação e implementação de agendas de pesquisa, políticas públicas, 

dentre outras) e do setor privado (com a paulatina busca pela construção de novos hábitos 

alimentares por meio de propagandas em diferentes meios de comunicação e incentivos ao 

consumo de alimentos ultra processados) ancorados por questões geopolíticas diversas.  

Este estudo em questão é parte de uma outra pesquisa e, nesse momento, foi possível 

reunir os dados secundários e uma interpretação dos mesmos vislumbrando questões 

geográficas. As discussões aqui reunidas ainda estão em fase estatística e introdutórias, são 

muito mais uma reunião de dados secundários de diferentes fontes e que podem relevar disputar 
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por poder e por intenção de atuação junto às constantes construções de novas dietas e formas 

de comer. Ainda é necessário considerar questões de classes sociais, níveis de instrução e de 

poder de consumo. Mas já é possível perceber que a sociedade caminha para equívocos em 

diversos setores, que nos afastam da soberania alimentar e de investimentos mais justos na 

produção e consumo de alimentos. Esse problema precisa ser pensado de forma interdisciplinar, 

pois as soluções também são complexas e envolve a escala institucional, social, cultural, 

econômica, de classes, dentre outras. 
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O LEGADO NA POLÍTICA EXTERNA DO GOVERNO LULA 

A internacionalização do PAA na África Subsaariana 

 

João Carlos B. da Silva1 

Introdução  

 

 Sabemos que a insegurança alimentar, fome e má nutrição são problemas complexos.  

Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), 

estima-se que cerca de 257 milhões de pessoas no continente africano em 2017, encontram-se 

em estado de insegurança alimentar. Apenas na África Subsaariana são estimadas 236,5 milhões 

de indivíduos vivendo à sombra desse problema social (FAO, 2018). Mediante esse breve 

contexto apresentado, o presente trabalho procura centrar-se num programa de cooperação para 

o de fortalecimento da agricultura familiar, com ênfase no Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA), e como o sucesso dessa política pública pública se reverberou especialmente na África 

Subsaariana com o PAA Africa, de forma a promover a SAN em maior excelência por meio da 

Cooperação Sul-Sul.  

A internacionalização do PAA trata-se de uma transferência da experiência brasileira, e 

de todo o seu know-how, que objetiva a correção/redução das vulnerabilidades do agricultores 

e comunidades africanas, no campo da insegurança alimentar. O foco maior concentra-se em 

analisar os efeitos diretos desse sustento de discurso de política externa a partir do governo 

Lula, que levantou fortemente a bandeira de superação da fome e pobreza, pelo menos em 

discurso, bem como a redução da posição de marginalidade dos países mais desfavorecidos por 

meio da Cooperação Sul-Sul, numa lógica doador-receptor. Aqui assume a política externa 

enquanto política pública, fato que assegura a aproximação entre o campo da geografia e das 

relações internacionais, ambas indispensáveis para a construção de uma agenda social em 

termos de SAN. 

 
1 Estudante de Relações Internacionais, Universidade Federal da Paraíba. jcarlosbds@gmail.com 
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O presente trabalho divide-se em cinco partes, para além desta introdução. Num 

primeiro momento será destrinchado a influência do governo Lula nesses processos 

cooperativos, seguindo-se outros dois momentos nos quais serão apresentados, em síntese, o 

PAA, tanto a experiência brasileira, quanto o projeto Africano. A quarta parte se dedica a 

apresentar uma explanação acerca de como essa transferência contribuiu para ser um exemplo 

de boas práticas, visto com bons olhos por outras nações, e por fim, uma conclusão apontando 

breves considerações.  

 

O legado na política externa do Governo Lula 

 

As forças globais econômicas, assim como o intenso desenvolvimento das 

comunicações, segundo Dolowitz e Marsh (2000), facilitam bastante as trocas de ideias e de 

conhecimento, o que serve de auxílio aos policy-makers, já que podem fazer uso da troca de 

experiências com outros sistemas políticos, tanto de ideias institucionais como de programas e 

políticas.  Na Figura 1, pode-se observar meios de conclusão de uma transferência de política:  

 

Fonte: DOLOWITZ; MARSH, 2010, p. 13. 

 

Desse modo, sabe-se que os governos podem achar soluções fora do seu próprio 

território, a exemplo do Lesson-Drawing, tendo em vista que programas desse cunho são 

bastante eficazes no papel de redução de desigualdades e promotores para segurança alimentar. 

O impacto que certa política pública causa no cenário doméstico pode reverberar nas formas 

em que as mesmas se tornam um instrumento de atuação internacional por meio da 

internacionalização, deixando claro que a sustentabilidade desse processo depende, entre outras 
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coisas, de um cenário político favorável macroeconômico, bem como de quem conduz as 

relações externas.  

Lula aglutinou o cenário positivo propiciado pelo seu governo discurso de superação da 

fome e pobreza, tendo um proeminente ativismo externo, imbuído em ideais de justiça para 

com os países mais dependentes, é nesse lócus que se desenrola o protagonismo da cooperação 

sul-Sul do estado brasileiro com outros países, sobretudo africanos e caribenhos. Houve uma 

grande difusão dos quatro grandes eixos do Programa Fome Zero, de acordo com adaptações 

às mais diferentes realidades; era o Brasil tomando a frente na arena multilateral frente a um 

problema demasiadamente negligenciado: a Fome.  

A contemporaneidade do Estado brasileiro emerge como reflexo de forças sociais: a 

redemocratização no pós-Ditadura Militar e os resquícios da ‘década perdida’ serviram de 

impulso para a formulação de novas demandas que pudessem servir de força motriz para o 

desenvolvimento da nação. Especialmente nos anos 1990, com a formulação de novas pautas e 

interesses, introduziu-se simultaneamente novos atores, sobretudo em questões de saúde 

pública, educação, segurança alimentar e meio ambiente. Paralelamente à emergência dessas 

forças sociais, na esfera global presenciou-se aquilo que foi denominado como a ‘Década das 

Conferências’, bem como um papel mais incisivo e comunicativo das ONGs frente às esferas 

governamentais - fazendo parcerias, mobilizando-as ou prestando serviços de ajuda 

assistencial, a fim de salvaguardar as ideias de progresso e desenvolvimentismo num mundo 

livre da polarização política.  

Nessa dualidade doméstico-internacional, por meio das mais diferentes demandas, 

observa-se a necessidade de solidificação do espaço da governança como um mecanismo de 

assessoria aos países mais desfavorecidos. As críticas atuais em relação a esse mecanismo 

acabam por refletir o quão despreparado se encontra o sistema internacional em lidar com os 

problemas de fome, insegurança alimentar, pobreza e desigualdade de renda aos quais as suas 

populações estão sujeitas; tanto pela falta de esforços reais para modificá-los, quanto pela 

ineficácia da transferência de tecnologias, know-how e disposição inadequada de recursos. Tudo 

isso se reflete num péssimo direcionamento de suas políticas públicas, principalmente num 

nível transnacional, reforçando cada vez mais o descompromisso com o desenvolvimento 

social: os Estados mais vulneráveis necessitam de engrenagens que possam operar de forma a 

mitigar, pelo menos em parte, esses problemas.  
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É sob esse rol criticista que o governo brasileiro se apossou de temas como superação 

da fome e pobreza extrema, de forma a minar as desigualdades sociais, promovendo uma nova 

imagem para o Brasil. Segundo Pilar (2013), a inserção brasileira no período Lula se dá a partir 

de três mecanismos: o de negociações internacionais, cooperação e assistência humanitária2. 

O primeiro deles corresponde à forma como o governo Lula tocava os interesses 

nacionais e, por meio do sustento desse discurso, como o mesmo garantia um maior poder de 

barganha nos rols de negociação ao levantar a ‘bandeira’ da superação da extrema pobreza. O 

segundo mecanismo enfatiza o investimento pesado da cooperação brasileira com países 

alinhados no plano Sul-Sul, sobretudo por meio da cooperação técnica, especialmente com 

países africanos e caribenhos. Já o último corresponde à forma em como o Brasil lida com as 

transferências de know-how e as experiências de programas como o Fome Zero e o Bolsa 

Família aos países que carecem de um maior assistencialismo, em consonância com o 

mecanismo da cooperação.  

As pressões advindas dos anos 90 foram capazes de lançar as bases da campanha 

presidencial do governo de Lula da Silva, ideologicamente sustentado com um teor mais social, 

e é aqui que encontramos as raízes de políticas como o Programa de Aquisição de Alimentos, 

inserido na agenda de um mecanismo muito maior: O programa Fome Zero. Esse programa 

estava imerso em quatro grandes eixos, a saber: a) o acesso direto à alimentação, no qual 

vinculam-se, por exemplo, o PNAE e o Bolsa Família; b) o fortalecimento da agricultura 

familiar, para fomento da autonomia de agricultores locais, mira-se aqui o PRONAF e o PAA; 

c) a geração de renda, e por último, mas não menos importante; d) articulação, mobilização e 

controle social (ARANHA, 2010).  

Num contexto amplamente influenciado por novos atores e agendas; o debate de temas 

sociais passou a abrigar uma configuração mais participativa, sobretudo a partir de 2003 quando 

Lula ascendeu ao poder, um governo de centro-esquerda, capaz de dar uma maior proeminência 

a esses temas na agenda política doméstica. As primeiras iniciativas do seu governo consistiram 

na tentativa de implementação, de forma efetiva, da referida política pública, de forma a buscar 

 
2 BRASIL, Pilar Figueiredo. O Brasil e a insegurança alimentar global: forças sociais e política externa (2003-

2010). 143 f. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) – Instituto de Relações Internacionais, 

Universidade de Brasília, Brasília, 2013. 
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a promoção de um padrão de vida minimamente digno para todos os brasileiros. A singularidade 

encontra-se na medida em que foram se construindo uma série de políticas estruturais, locais e 

emergenciais de transferência de rendas e programas similares que pudessem contemplar a 

tríade: saúde-alimentação-educação; dando essencialidade ao discurso do governo que 

procurava andar de mãos atadas com desenvolvimento e diminuição das desigualdades sociais.   

O Programa Fome Zero é tido como um dos maiores exemplos de políticas públicas, 

com influência numa escala planetária, sendo internacionalmente reconhecido como um 

exemplo de sucesso. O Relatório de Desenvolvimento Humano de 2015 do PNUD, afirma que 

o programa foi essencial para a redução da chamada ‘pobreza multidimensional’ no país, ao 

promover acesso à saúde, à alimentação adequada, à educação e à assistência social3. Influência 

que se refletia na implementação desse programa por outros Estados, claro que com a devida 

adequação desses programas ao contexto local, promovendo-se como uma fonte de proteção 

social, sobretudo em países do Sul.  

 

Breve Síntese do PAA 

 

O PAA foi instituído pelo Artº 19 da Lei 10.696/2003, e regulamentado pelo Decreto nº 

6.447/2008, uma das maiores engenharias do governo Lula. O programa foi estabelecido por 

meio de uma articulação do CONSEA com o governo Federal, incluído no rol do Programa 

Fome Zero, tendo como objetivo principal o de se assentar enquanto mecanismo de promoção 

da agricultura familiar, objetivando sobretudo a redução da insegurança alimentar pelas 

populações mais vulneráveis, sobretudo do campo. Como o próprio nome admite, essa política 

pública propicia a aquisição de alimentos produzidos pela agricultura familiar, de forma a 

dispensar a licitação, garantindo preços justos e compatíveis de acordo com sua produção e 

distribuição (MDS, 2010). 

Essencialmente é composto por recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e 

combate à Fome (MDS) e do Desenvolvimento Agrário (MDA), além de contar com o apoio 

da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para operacionalizá-lo, essa companhia 

 
3 PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano, 2015.  



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 17 – Geopolítica dos Alimentos e Soberania Alimentar 

ISBN: 978-85-415-1148-3  
8349 

 

atua concomitantemente ao Programa Fome Zero, ficando a cargo da logística do recebimento, 

armazenagem e distribuição dos donativos; além da execução descentralizada por meio de 

parcerias entre as esferas estaduais e municipais com a união.   

O programa busca favorecer sobretudo a povos e comunidades tradicionais (PCTs)- a 

respeito de povos indígenas, quilombolas-, acampados e assentados da reforma agrária, 

pescadores, agricultores mais vulneráveis economicamente e suas pequenas organizações. 

Fonte: WWP, 2016.  

 

 Como demonstrado pelo gráfico acima, no período compreendido entre janeiro de 2011 

e junho de 2015, há uma predominância de aproximadamente 81% de agricultores familiares 

com relação à aquisição desses alimentos mediante compras governamentais, soma-se isso ao 

fato de que os assentados da reforma agrária correspondem a cerca de 14%, aglutinando ambos, 

chegamos à expressão de 95% de participação de indivíduos que produzem e comercializam 

segundo os moldes da soberania alimentar, constata-se então o PAA como um grande gerador 

de renda para essas populações rurais. É válido destacar que a partir dessa ação de compra, o 

governo também garante mais conquistas, a exemplo de uma maior autonomia e 

desenvolvimento do espaço rural,  geração de renda no campo, promove a cultura alimentar 
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regional e preservação ambiental, já que a agricultura familiar implica substancialmente a 

sustentabilidade. Cabe destacar que essa aquisição está fadada à disponibilidade orçamentária 

e financeira do governo federal, capacidade cada vez mais limitada dentro dos moldes dos 

governos atuais. Ressaltando que os dados aqui apresentados se referem apenas ao perfil dos 

fornecedores, e não ao volume em porcentagem de alimentos transacionados.  

 Esse apoio à agricultura familiar opera-se em alguns mecanismos, a respeito de compra 

direta de alimentos pelo governo, compra para doações, numa perspectiva mais assistencialista, 

formação de estoques, incentivo à produção e consumo do leite e sobretudo a aquisição de 

alimentos para a alimentação escolar. Tais alimentos adquiridos que são destinados 

especialmente a restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos, em sua 

maioria compras governamentais, como demonstra o gráfico abaixo: 

 Fonte: Conab   

 A partir desse gráfico, correspondente ao ano de 2018, infere-se que os principais 

consumidores das compras dos alimentos adquiridos são sobretudo os grupos em alto risco de 

insegurança alimentar, que acessam esses itens por meio de entidades sócio assistencialistas, 

como citadas acima restaurantes e cozinhas comunitárias, bem como outras entidades públicas; 

além disso apresenta-se também uma grande concentração em transferência para a rede pública 

de educação, somando-as obtemos uma proximidade de 80% consumidoras das compras 

advindas do PAA. É importante destacar que os dados apresentados se referem apenas ao perfil 

dos consumidores, e não ao volume em porcentagem de alimentos recebidos.  
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 Essa caracterização de atores fornecedores e consumidores é de suma importância para 

a compreensão de que os perfis convergem num mesmo sentido: o PAA busca atender aos que 

mais necessitam, frente aos problemas de desigualdade social e extrema pobreza. Esse eixo de 

promoção da agricultura familiar, acaba se tornando uma forte alternativa para a superação do 

problema da fome no país, e é sob esse cenário que o programa se executa.  

Segundo o MDS (2013), o êxito do programa se consolidou ao beneficiar, num período 

entre 2003-2010, aproximadamente 200 mil agricultores familiares, assentados, extrativistas, 

PCTs, numa significativa variedade de produtos, próximos a três mil itens produzidos 

localmente; além disso, beneficiou outros segmentos de produtores locais indiretamente, 

mediante os impactos sobre os preços justos pagos aos produtores. Para além destes, mais de 

vinte mil instituições foram/são beneficiadas com os alimentos produzidos por esses 

agricultores, esses resultados são de extrema importância visto que estima-se que cerca de 70% 

das pessoas de países em desenvolvimento em estado de insegurança alimentar vivem em zonas 

rurais, e no Brasil não é muito diferente, sendo assim políticas públicas para essas populações 

são cada vez mais necessárias e emergenciais.  

Aqui não cabe entrar em méritos específicos, muito menos em problemas que rondam 

tal política, mas de certa forma deixar claro os desígnios norteadores que o tornam singular para 

adaptação por outras realidades semelhantes. Esse perfil do programa, juntamente com bons 

resultados obtidos de fomento à agricultura familiar, foi capaz de estabelecer ao mesmo o título 

de ser um dos principais exemplos de boas práticas advindos do Fome Zero, fator que dará 

excelência para a sua internacionalização em certos países do sul, como será analisado mais 

adiante.  

 

PAA África 

 

O Purchase from Africans to Africa, ou melhor, o PAA África teve início no "Diálogo 

Brasil-África sobre Segurança Alimentar, Combate à fome e Desenvolvimento Rural”, evento 

organizado pelo Brasil em maio de 2010 para enfatizar a cooperação com alguns países da 

África Subsaariana, em temas tangentes à promoção da agricultura e o combate à fome 

(ITAMARATY, 2010). Para impulsionar a geração de renda para os mais vulneráveis, que 
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vivem sobretudo em áreas rurais, essa cooperação pauta-se sobretudo na experiência brasileira 

com o PAA instaurado no Governo Lula, seguindo as mesmas linhas: apoio ao desenvolvimento 

dos agricultores familiares e a garantia ao direito humano à alimentação adequada. Além de 

contar com o apoio do MDS, o programa também  conta com o apoio do Ministério das 

Relações Exteriores (MRE) por meio do CGFOME, o Programa mundial de Alimentos (PMA), 

a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), além de parceria 

de especialistas brasileiros e do Departamento do Reino Unido para o Desenvolvimento 

Internacional (DFID). 

Destarte, trata-se de um projeto-piloto semelhante ao PAA brasileiro, nos países da 

África Subsariana, aqui citados: Etiópia, Malawi, Moçambique, Níger e Senegal. A análise 

desse programa servirá de ponto de partida para a construção da pesquisa em SAN, sobretudo 

no campo das relações internacionais, dando ênfase ao fato de que a internacionalização de um 

programa de políticas públicas pode ser uma importante via de superação frente aos problemas 

da fome enfrentados pelos mais vulneráveis. Outrossim, essa transferência no campo de 

públicas é essencial para identificar em que medida a cooperação internacional, numa lógica 

doador-receptor, foi capaz de contribuir para a promoção agenda de política externa do Brasil, 

indispensável para a compreensão do tema social na agenda de relações internacionais, bem 

como na geografia agrária. 

 Esses cinco projetos, ainda que em pequena escala, visam auxiliar essas comunidades 

no enfrentamento aos problemas de fome e insegurança alimentar, e em moldes semelhantes 

aos programas do Fome Zero, os projetos combinam ações emergenciais para a promoção e 

desenvolvimento da agricultura bem como estratégias para auxílio aos pequenos agricultores, 

sobretudo em processos de produção e comercialização. Além disso, o programa conta com um 

vasto apoio à agricultura local através da compra de alimentos para escolas da rede pública, 

garantindo melhorias na dieta nutricional dos alunos, sobretudo a partir da diversificação desses 

alimentos adquiridos (PAA ÁFRICA). 

 Para alcançar os objetivos propostos, o PAA África se destrincha em três perspectivas: 

o incentivo à troca do know-how entre governos e agências/instituições internacionais para o 

fomento de estratégias de melhoramento dos programas de compras locais para assistência 

alimentar; venda desses alimentos locais para o Purchase for Progress (P4P) do PMA, um dos 

mais significativos parceiros; e por último, o aperfeiçoamento desses programas de compra de 
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alimentos locais através de contratos com associações de pequenos agricultores familiares para 

a diversificação nutricional nos programas de alimentação escolar, semelhante ao PAA do 

governo brasileiro. (SOUZA, 2012). 

 A implementação do programa dá-se a partir de duas fases: A fase I, tida como um 

projeto-piloto, que teve duração de dezoito meses começou em fevereiro de 2012, focando na 

compra de alimentos para prover merenda escolar; a fase II terá duração de cinco anos, a partir 

da primeira parte, tratando-se de um ‘piloto aprimorado’ de dezoito meses, e outra parte para 

expansão do programa de quarenta e dois meses, entre meados de 2014 até meados de 2018 

(SILVA, 2015). A partir dessas fases se delineiam os resultados esperados pelo programa, 

centrando-se na troca de conhecimentos e informações de boas práticas entre os governos, o 

fortalecimento das capacidades produtivas e a implementação/melhoria de programas para 

compra dos pequenos agricultores de alimentos locais. Esses objetivos são importantes 

justamente pelo fato de serem os norteadores dessa internacionalização do programa, uma vez 

que asseguram que um certo sucesso será alcançado, já que o molde do programa original 

obteve esse feito.  

 Como a primeira fase foi de caráter mais experimental, uma breve análise dos resultados 

diretos do PAA África centram-se na Fase II, já que nela encontramos maior concretude. Nessa 

fase ‘piloto aprimorada’, foram adquiridas cerca de 2,697 toneladas de alimentos, e com uma 

ampla variedade como cereais, frutas, vegetais, legumes; além disso, beneficiou cerca de 16 mil 

pequenos agricultores, e mais de 37 mil crianças por meio do abastecimento da merenda escolar 

proveniente de compras locais, que complementam o programa de alimentação escolar do PMA 

(IPC-IG, 2017). 

Fonte: IPC-IG, 2017.  



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 17 – Geopolítica dos Alimentos e Soberania Alimentar 

ISBN: 978-85-415-1148-3  
8354 

 

 A tabela acima demonstra os resultados obtidos por cada país, como já descrito neste 

trabalho, a depender dos contextos e realidades, alguns fatores serão de progresso ou 

impedimento para a implementação do programa. Significativamente o Níger, possui o maior 

número de agricultores beneficiados, bem como a maior quantidade de alimentos fornecidos, 

apesar disso, não se encontram dados sobre a transferência desses alimentos para políticas de 

alimentação escolar, são dados significativos, porém não amistosos já que o país tem uma 

população de aproximadamente 20 milhões de pessoas, sobretudo maioria em áreas rurais, além 

de índices de analfabetismo que se aproximam dos 70%, sendo uma das nações mais pobres do 

mundo (WORLD BANK, 2019); dados analisados sem entrar nas particulares de cada um dos 

cinco países, mas apenas para demonstrar os efeitos dessas boas prática em meio a um cenário 

socioeconômico doméstico tão pessimista. Infere-se que esse apoio técnico e de know-how 

possibilitou aos pequenos agricultores e regularização do fornecimento de seus alimentos, 

sobretudo para a merenda escolar, bem como o fortalecimento de seus sistemas de produção e 

distribuição agrícolas. Outrossim, como destacado na tabela, há uma variedade de alimentos 

entre os países selecionados, demonstrando uma garantia ao âmbito nutricional da segurança 

alimentar pautado na diversidade de alimentos ricos em proteínas.  

 É importante ressaltar que a base do programa ganha sustento por meio das parcerias 

que o compõem, a respeito dos papéis desempenhados pela FAO, PMA e outras instituições 

locais, já que as mesmas são um meio de garantir efetivamente a implementação e coordenação 

do mesmo, regendo-se em técnica e capacitação acerca de compras institucionais desses 

alimentos. Assim como descrito acima, originalmente do PAA brasileiro, os setores de compra 

e transferência desses alimentos são praticamente os mesmos no caso africano, com amplo 

favorecimento de agricultores locais, pautados na agricultura familiar. Cabe destaque, como 

referido acima, que um dos maiores sucesso dessa internacionalização é o fato de que nesses 

diferentes contextos, o PAA apresentou êxito, e que para além desses cinco países, esse tipo de 

política pública poderá se constituir como uma alternativa para outros países africanos que 

passam por problemas semelhantes no âmbito alimentar, mas que devido às restrições 

financeiras/orçamentárias desses programas, não é um processo que será muito fácil de 

ampliação no referido continente .  

A internacionalização do PAA como um mecanismo de boas práticas 
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Antes de tudo, é necessário reconhecer que políticas públicas para desenvolvimento em 

dadas áreas sofrem certas limitações, seja pela quantidade limitada de recursos governamentais 

para efetivação dos mesmos, como financiamento insuficiente, ou até mesmo pela questão de 

que um Estado define hierarquicamente suas prioridades políticas. Contudo, é claro que tais 

desafios podem ser enfrentados com capacidade institucional adequada, gerindo com eficiência 

tais limitações. Nesse plano, é inegável a associação entre desenvolvimento e crescimento 

econômico, ainda que os mesmos não sejam sinônimos em sua totalidade.  

Chancel et al (2018) expõem a importância da abordagem doméstica ao afirmarem que 

desde os anos 1990 presenciou-se uma convergência à nível global entre países ricos e pobres, 

principalmente impulsionada pelas nações asiáticas. Entretanto, essa convergência se deu ao 

lado de um aumento exponencial da desigualdade dentro dos países. Segundo os autores, 

presenciou-se uma tendência, em quase todos os países, de um aumento considerável da renda 

da população 1% mais rica. No entanto, também é ressaltado que esse problema da desigualdade 

não se dá somente sob a ótica da economia, abrangendo também questões sociais, ambientais, 

políticas e de saúde e principalmente de fome e insegurança alimentar; daí a importância de 

internacionalizar-se programas como o PAA, para mitigar, pelo menos em parte, os problemas 

enfrentados pelos mais desfavorecidos através do compartilhamento de boas práticas.    

 Como visto, de acordo com o Relatório do Desenvolvimento Humano de 2015, o PAA, 

se tornou ao longo dos anos um dos maiores programas de apoio à agricultura familiar no 

mundo, e que com o sucesso alcançado, serviu de exemplo para outros países, sobretudo 

africanos e caribenhos. Ademais, o próprio ministério das relações  exteriores se engajou em 

diversos eventos internacionais objetivando facilitar a troca de experiências, em especial com 

o Hemisfério Sul. Essa proatividade é um exemplo claro de como burocracias nacionais podem 

ser protagonistas em processos de transferência de políticas públicas, como retratado por 

Dolowitz e Marsh (2000), fato que trouxe bons frutos para imagem internacional do Brasil.  

 

Conclusão  

 A fome e a insegurança alimentar desde sempre persistem como problemas sérios, daí 

surge a necessidade dos países em mitigar tais problemas. A maneira mais primorosa de se 

alcançar isso é sobretudo por meio da cooperação, uma vez que os países, por meio de seus 
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aprendizados passam a dialogar. O PAA, uma experiência brasileira, se tornou 

excepcionalmente um exemplo de boas práticas, no campo de públicas, na medida em que com 

todo o seu know-how foi capaz de adaptar tais experiências às realidades dos descritos países 

africanos; destinou-se sobretudo à redução das vulnerabilidades dos agricultores e comunidades 

africanas, ao propor desenhos para a implementação e salvaguarda do PAA-Africa, que assim 

como a experiência brasileira, logrou êxito em demonstrar bons resultados. Nesse cenário é 

inquestionável negar a influência que teve a forma de como o governo Lula levou adiante o 

discurso da fome, sustentando esse projeto político como uma das principais bandeiras da nação 

brasileira frente ao cenário internacional. Além disso, é necessário que, apesar dos atuais 

desmontes dessas políticas públicas nos recentes governos,  a excelência das mesmas não caia 

no esquecimento.  

 

Referências 
 
BRASIL, Pilar Figueiredo. O Brasil e a insegurança alimentar global: forças sociais e 
política externa (2003-2010). 143 f. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) – 
Instituto de Relações Internacionais, Universidade de Brasília, Brasília, 2013. 
 
CHANCEL, Lucas, HOUGH, Alex and VOITURIEZ, Tancrède. Reducing Inequalities 
within Countries: Assessing the Potential of the Sustainable Development Goals. Global 
Policy. 2018. 
 
DOLOWITZ, David P.; MARSH, David. Learning from abroad: The role of policy transfer 
in contemporary policy‐making. Governance, v. 13, n. 1, p. 5-23, 2000.  
 
INTERNATIONAL POLICY CENTRE. Fase II do Programa PAA África: resultados e 
lições aprendidas. One Pager, 2017.  
 
MILHORANCE, Carolina. Working Paper - Contribuições do PAA África para o processo 
de consolidação do PRONAE em Moçambique, 2018.  
 
PAA AFRICA. Purchase from africans for Africa. Disponível em: 
http://paaafrica.org/pt/about/paa-africa/. Acesso em: 10 de julho de 2019. 
  
PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano, 2015.  
 
SILVA, José de Ribamar. A Experiência do Brasil no Combate à Fome e a Proposição do 
PAA África. UFMA, 2015.  
 
SOUZA, Darana e KLUG, Israel. 2012. “A Multidimensional Approach to Food Security: 
PAA Africa”. Poverty in focus, 24: 16-18 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 17 – Geopolítica dos Alimentos e Soberania Alimentar 
ISBN: 978-85-415-1148-3  

8357 
 

 

A EXPANSÃO DO SETOR SUCROENERGÉTICO FRENTE A PRODUÇÃO DE 
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Introdução 

Este trabalho faz parte de pesquisas de mestrado em andamento, ambas desenvolvidas 

no programa de pós-graduação em geografia da Universidade Federal de Uberlândia, 

vinculadas ao Laboratório de Geografia Agrária – LAGEA. O trabalho parte da hipótese de que 

a expansão da cana-de-açúcar na região do Triângulo Mineiro tem avançado sobre áreas de 

cultivos alimentícios, assim, o objetivo é analisar se este avanço tem impactado a soberania 

alimentar na região, além de identificar de quais localidades os alimentos têm chegado ao centro 

de distribuição (CEASA) do município de Uberaba, que é o recorte espacial da pesquisa, visto 

este ser o maior município produtor de cana-de-açúcar do estado.  

Foram empregados como metodologias de pesquisas, levantamento bibliográfico, 

análise de dados através da produção agrícola municipal (IBGE) do município e da região do 

Triângulo Mineiro, base SIDRA (IBGE) e trabalhos de campos a fim de entender a realidade 

com os dados quantitativos levantados. O período de análise compreende aproximadamente 

uma década (2007 a 2018), pois juntamente com a crise financeira que avançava nos Estados 

Unidos e Europa (2008), várias empresas do setor sucroenergético tanto nacionais como 

estrangeiras começaram a operar na região. 
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 O Triângulo Mineiro tem sido território do agronegócio, de produção de commodities, 

referência no estado de Minas Gerais desde a década de 1970, com ampliação mais recente na 

produção canavieira. Assim como o agronegócio expandiu, os conflitos no campo e a luta pela 

reforma agrária aumentaram nesta região, resistindo a esse modelo de desenvolvimento que não 

garante a soberania alimentar e territorial e que tem impactos diretos ao meio ambiente e 

trabalho/produção rural.  

Segundo dados do relatório DATALUTA (2018), em Minas Gerais, foram criados 414 

assentamentos entre os anos de 1986 a 2016, desse total 88 estão na região do Triângulo 

Mineiro, que corresponde a 21,25% dos assentamentos do estado, Uberaba possui 3 

assentamentos e 108 famílias assentadas além de 2 acampamentos – Rosa Luxemburgo e 19 de 

março.  

A convergência de crises no ano de 2008 fez com que o preço do petróleo subisse, 

demonstrando uma a fragilidade da economia global. Logo, inicia-se uma mudança na matriz 

energética mundial fazendo com que empresas do setor de biocombustíveis ou aquelas que 

começariam a investir neste setor provocasse uma corrida mundial por terras assim, o triângulo 

mineiro foi alvo dessa procura. A produção de biocombustíveis é feita a partir de vegetais, como 

a soja, milho e cana-de-açúcar que é a mais comum no país, exigindo uma demanda de terras 

férteis, planas e abundância de água, itens imprescindíveis para o desenvolvimento da 

agricultura.  

Na região do Triângulo Mineiro entre o período de 2007 a 2017 ocorreu um salto da 

produção de cana-de-açúcar de 24 milhões de toneladas para 51 milhões de toneladas, mesmo 

a produção canavieira se mantendo em alta desde os anos 2000, se comparada a produção de 

2000 a 2017 observa-se um aumento de 140% na produção.  

No Triângulo Mineiro a produção de commodities teve grande aumento, além do cultivo 

da cana-de-açúcar. Segundo dados da SIAMIG (2017), Minas Gerais possui cerca de 35 usinas 

do setor sucroenergético, nas quais 23 estão localizadas apenas na região do Triângulo. O 

município de Uberaba possui duas usinas de cana-de-açúcar, a usina Vale do Tijuco – CMAA 

e usina Uberaba – Grupo Balbo, porém, outras unidades localizadas fora do município 

influenciam na microrregião de Uberaba como a usina Santa Juliana – Grupo Bunge que mesmo 

localizada no município de Santa Juliana (MG) tem terras arrendadas para o plantio de cana em 

Uberaba e a usina Delta – Grupo Delta que está localizada no município de Delta. No município, 
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a área plantada aumentou de 5 mil hectares em 2000 para 73,7 mil hectares em 2015 e em 2017 

a área plantada foi de 75.200 hectares (IBGE, 2019).  

Segundo dados do Censo do IBGE (2006) a agricultura familiar é responsável por 70% 

da produção alimentar no país, dado que demonstra como o fortalecimento dos assentamentos 

é importante para a garantia da soberania alimentar nacional, pois entendemos que o modelo de 

desenvolvimento adotado pela agricultura familiar é capaz de garantir a soberania e segurança 

alimentar e territorial.  

Na década de 1970, a questão alimentar estava estritamente ligada a capacidade de 

produção de alimentos, instituições multilaterais como a Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura – FAO, estavam preocupadas com os estoques de alimentos de todo 

o mundo que se encontravam escassos, e este cenário foi um dos fatores que contribuíram para 

o fortalecimento da indústria química e para a revolução verde, que foi mais uma estratégia para 

fomentar o agronegócio. 

 A FAO define o conceito de segurança alimentar no sentido de que todas as pessoas 

devem ter acesso físico, econômico e social a alimentos suficientes e nutritivos, está mais ligado 

a produção e ao mercado apenas. Em contrapartida, os movimentos sociais vão além da 

discussão da FAO quando se trata da questão alimentar, pois compreendem que um povo 

precisa ser soberano e que a soberania também perpassa pela alimentação. A Via Campesina 

(2002), compreende soberania alimentar como direito dos povos de definir suas políticas e 

estratégias de produção, distribuição e consumo de alimentos, objetivando a garantia do direito 

à alimentação saudável a toda a população, ou seja, a produção não está em função de um 

mercado, mas de interesses e possibilidades do que se produz. 

 Segundo Altieri (2010), soberania alimentar está relacionada ao acesso dos agricultores 

a todos os recursos necessários para a produção, enfatizando a autonomia dos povos, 

perpassando pela questão da soberania energética e tecnológica. É neste sentido que apoiamos 

o conceito de soberania alimentar, no qual a questão alimentar vai muito além da produção, de 

um mercado, a soberania está ligada ao acesso aos alimentos, a sua distribuição, a qualidade 

dos alimentos e ao direito de produzir.  

Portanto, nosso trabalho busca, um maior aprofundamento das pesquisas, compreender 

a partir do Triângulo Mineiro, através do município de Uberaba as redefinições que têm 

ocorrido na região e os impactos a produção alimentar influenciadas pelo modelo do 
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agronegócio com a expansão do setor sucroenergético, que tem incorporado cada vez mais áreas 

para a produção de commodities como a cana-de-açúcar. 

 

A convergência de crises e a expansão do setor sucroenergético no Triângulo Mineiro 

Tradicional na história brasileira, o cultivo de cana-de-açúcar teve grande expansão no 

Brasil, principalmente após a criação de políticas de incentivo ao desenvolvimento do setor. 

Minas Gerais foi um dos estados, no qual, as políticas de incentivo ao desenvolvimento tiveram 

grande resultado na expansão do cultivo de cana-de-açúcar e consequentemente no aumento do 

número de usinas. Políticas oficiais tais como como o Programa para o Desenvolvimento do 

Cerrado - POLOCENTRO, criado em 1975 e o Programa Nipo-brasileiro para o 

Desenvolvimento do Cerrado – PRODECER implementado em 1978, além de intensificar a 

produção de commodities, intensificaram a concentração fundiária e a luta pela terra.  

Além disso, segundo Campos (2019), a ocupação canavieira no Cerrado está presente 

desde a década de 1970 no Centro-oeste do país, já em Minas Gerais, especialmente no 

Triângulo Mineiro4 na década de 1980 ocorre uma maior expressão da territorialização 

canavieira. É a partir de 1980 que as lavouras de cana-de-açúcar nesta região passam a ocupar 

cada vez mais áreas apresentando produtividade crescente ao longo dos anos.  

O cultivo da cana conhece diferentes períodos no Triângulo Mineiro, mas é 
essencialmente após os incentivos do Proálcool nos anos 1970 que a produção se 
fortalece e ganha status agroindustrial, com a instalação de um conjunto de usinas nas 
décadas de 1970 e 1980 (como é o caso das usinas de Araporã, Pirajuba, Canápolis e 
Iturama), quando a região se integra verdadeiramente ao circuito sucroenergético que 
ganhava novo fôlego no país, com fartos recursos do Estado. (PEREIRA, 2015, p. 78). 

A região do Triângulo Mineiro é a que mais se destaca na produção e concentração de 

usinas de cana-de-açúcar, isso se dá por diversos fatores, como: condições edafoclimáticas, que 

permite a inserção de máquinas no processo produtivo, grande disponibilidade hídrica dos Rio 

Grande e Paranaíba e localização geográfica privilegiada por estar próximo aos principais 

centros econômicos do país, como São Paulo, Belo Horizonte e Brasília.  Mesmo antes da 

chegada do agronegócio canavieiro, a região já contava com uma estrutura agroindustrial 

devido à produção de grãos já existente, como a soja e o milho. 

 
4 Compreende a Mesorregião Geográfica do IBGE conhecida como Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 
institucionalizada pela aprovação da Presidência do IBGE por meio da Resolução PR n. 51, de 31.07.1989. 
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Outro fator que colaborou para a atividade agroindustrial canavieira no Triângulo 

Mineiro foi a crise enfrentada pelo setor em 1990. 

Nesse período, houve o recuo de investimentos públicos que ocasionou em um declínio 
dos grupos/empresas nordestinos. Várias empresas encerraram suas atividades, ‘tanto 
por conta da descapitalização dos grupos controladores como pela transferência dos 
investimentos para o Centro-Sul, especialmente para os estados de Minas Gerais, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul’ (OLIVEIRA, 2009, p. 197) (CAMPOS, 2019, p.96). 

Assim, os grupos tradicionais do setor canavieiro do Nordeste direcionaram seu capital 

para o Centro-sul, adquirindo usinas já implantadas, construindo novas usinas e adquirindo 

terras. Em Minas Gerais, os principais grupos nordestinos originaram do Estado de Alagoas. 

Os investimentos desses grupos dinamizaram a produção canavieira na região, no qual, houve 

grandes incentivos por parte do estado de Minas Gerais à produção de etanol e para assim, atrair 

novos investimentos, como de grupos paulistas, provenientes da região de Ribeirão Preto.   

Os investimentos dos grupos nordestinos na região dinamizaram a produção 
canavieira, configurando um novo cenário agrícola. Essa expansão teve resposta 
positiva e assim despertou o interesse de grupos e fornecedores paulistas em ampliar 
sua rede de investimento na região, mais precisamente, grupos da região de Ribeirão 
Preto. Assim, o cenário agroindustrial canavieiro do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 
se divide entre investidores nordestinos, paulistas e capitais de grupos estrangeiros 
(CAMPOS, 2019, p.100). 

Por sua vez, a entrada dos grupos estrangeiros que passam a atuar no setor foi motivada 

principalmente após 1995, quando há uma desregulamentação do mercado brasileiro do açúcar 

e do álcool, o Estado deixa de coordenar o setor sucroenergético que passa a depender de ações 

e decisões de agentes privados. 

No ano de 2008, o setor sucroenergético passa por uma restruturação, pois foi um 

período marcado por uma convergência de crises – ambiental, climática, energética e alimentar 

(BORRAS JÚNIOR, 2012). Esse período afeta diretamente o setor sucroenergético, pois a crise 

do petróleo com as altas nos preços faz o preço do barril subir, em conjunto a isso, havia grandes 

discussões no cenário internacional a respeito das mudanças climáticas e o aquecimento global, 

com isso, amplia-se os incentivos da tecnologia flex fuel e o aumento na produção de 

biocombustível como fonte de energia “limpa” e renovável. Segundo Fernandes; Welch e 

Gonçalvez (2014, p.51) “a crise do petróleo têm colocado em questão o futuro da produção de 

energia, fazendo com que governos e empresas invistam na terra para produzir 

agrocombustíveis”.  

Nesse período, muitas usinas e produtores do setor sucroenergético quebraram, a saída 

então encontrada foi as fusões e aquisições, com este cenário, empresas estrangeiras passam a 
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investir no setor, comprando usinas, arrendando terras e/ou promovendo fusões e associações, 

assim, o capital financeiro e as empresas estrangeiras ajudaram o setor sucroenergético a 

enfrentar a crise. Como exemplo dessas aquisições por parte de grupos estrangeiros temos a 

Bunge, que adquiriu sua primeira usina de cana-de-açúcar no Brasil no município de Santa 

Juliana (MG), que pertencia ao grupo alagoano João Tenório que não chegou a processar cana 

na unidade. Posteriormente a Bunge adquiriu mais duas usinas nos municípios de Frutal e 

Itapagipe (MG), ambas pertencentes ao grupo paulista Moema, que devido a descapitalização 

provocada pela crise vendeu as usinas à multinacional.  

A Companhia Mineira de Açúcar e Álcool – CMAA/Indofoods, que possui uma unidade 

no município de Uberaba (MG) e outra em Limeira do Oeste (MG), foi umas das empresas que 

entrou no processo de fusão com o capital estrangeiro, no qual 50% das ações da empresa são 

detidas pela empresa Indofood Agri Resources. Ainda, grupos nacionais adquiriram usinas de 

outros grupos, principalmente as que declararam falência, as usinas do grupo João Lyra por 

exemplo, Delta (Delta-MG) e Volta Grande (Conceição das Alagoas-MG) foram adquiridas 

pelo Grupo Delta. Minas Gerais possui aproximadamente 35 usinas em operação – mapa 1, no 

qual, 23 usinas estão localizadas no Triângulo Mineiro (UDOP, MAPA, SIAMIG, 

NOVACANA, 2019). 

Mapa 1: Minas Gerais – Relação das usinas sucroenergéticas em operação (2018) 

 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 17 – Geopolítica dos Alimentos e Soberania Alimentar 
ISBN: 978-85-415-1148-3  

8363 
 

Fonte: CAMPOS, N. L., 2019, p.19)  
 

Além de concentrar a maior parte das usinas de cana-de-açúcar de Minas Gerais, o 

Triângulo Mineiro concentra os principais grupos de capitais nacionais e estrangeiros, são eles: 

Tércio Wanderley (Usinas Coruripe) que possui quatro unidades na região, o grupo Delta 

Sucroenergia com três unidades, a Companhia Mineira de Açúcar e Álcool -CMAA 

recentemente com três usinas após a compra da Triálcool, a Bunge com três unidades e a BP e 

a Dow com uma unidade cada.  

Consequentemente, a região é a mais expressiva em todo o estado mineiro na produção 

de cana-de-açúcar. Embora a área de cana-de-açúcar tenha crescido desde 2000, a partir de 

2008, as áreas aumentam em grandes proporções. Entre o período de 2007 a 2018 ocorre 

aumento da produção de cana-de-açúcar, de 24 milhões de toneladas para 51 milhões de 

toneladas, nota-se que a produção desse cultivo sempre se manteve alta desde os anos 2000 a 

produção esteve na casa de milhões de toneladas, totalizando 10 milhões de toneladas naquele 

ano. Se comparada a produção de 2008 a 2018 observa-se que ocorreu um aumento de mais de 

140% na produção.  

Gráfico 1 – Triângulo Mineiro – Evolução da área plantada de cana-de-açúcar de  

2000 a 2018. 

 
Fonte: IBGE (2019). Org.: SANTOS, C. C. F.; SANTOS, P. 

 

Gráfico 2 – Triângulo Mineiro – Evolução da produção de cana-de-açúcar de 2000 a 2018. 
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Fonte: IBGE (2019). Org.: SANTOS, C. C. F.; SANTOS, P. 

Neste cenário, o município de Uberaba (MG) é um dos municípios com maior 

expressividade na produção de cana-de-açúcar, possui duas usinas de cana-de-açúcar, a usina 

Vale do Tijuco – CMAA e Usina Uberaba – grupo Balbo, porém, outras unidades localizadas 

fora do município influenciam a microrregião de Uberaba, como a usina Santa Juliana – Grupo 

Bunge que mesmo localizada no município de Santa Juliana (MG) têm terras arrendadas para 

o plantio de cana em Uberaba e a usina Delta – Grupo Delta que está localizada no município 

de Delta, antigo distrito de Uberaba. No município, a área plantada aumentou de 5 mil hectares 

em 2000 para 73,7 mil hectares em 2015 e em 2017 a área plantada foi de 75.200 hectares 

(IBGE, 2019), em 2008/2009, Uberaba foi o 2º maior produtor de cana-de-açúcar de Minas 

Gerais. 

Assim, o agronegócio, especialmente o canavieiro, tem se consolidado na região do 

Triângulo Mineiro durante os anos, neste sentido, os investimentos e políticas do Estado para o 

agronegócio tanto no país como na região tem influenciado nesse crescimento. O modelo de 

desenvolvimento do agronegócio é o que tem sido adotado, logo, se esse setor tem crescido e 

expandido suas áreas, essas têm se dado além de áreas naturais, da agricultura camponesa, que 

tem enfrentado dificuldades de reprodução, isso então tende a gerar um impacto na soberania 

alimentar, pois a prioridade de produção tem sido de commodities.   

 

 

Uma análise sobre a produção de alimentos no município de Uberaba (MG) 
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 A análise sobre produção alimentar deve perpassar pelo debate da soberania e segurança 

alimentar. Ambos são projetos políticos preocupados com a produção de alimentos, porém 

diferem político e socialmente nos seus fins. A segurança alimentar defendida pela FAO – 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura surgiu como alternativa para 

o problema da fome, a segurança alimentar baseia-se na garantia de acesso regular e permanente 

a alimentos por toda a população, tendo como medida mínima o consumo de 2700 calorias 

diárias. O SISAN (Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional) define: 

Art. 3º A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos 
ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, 
sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 
alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam 
ambientais, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006). 

 
A crítica feita ao conceito de a segurança alimentar tem como princípio a preocupação 

quanto as estratégias de produção dos alimentos, não se propõe um modelo de produção, apesar 

do discurso de segurança alimentar ser incorporado pelo agronegócio, a preocupação surge 

devido ao uso de agrotóxico em áreas do agronegócio, visto que, este é modelo hegemônico no 

campo brasileiro e reproduzido em pequenas propriedades, mesmo naquelas que produzem 

alimentos.  

No Brasil, no ano de 2019, até setembro deste ano,  o total de agrotóxicos liberados 

chegou a 3825 dado que deve ser considerado alarmante, visto que segundo relatório da 

ABRASCO (2015) cada brasileiro consumia valor equivalente a 7,3L de agrotóxico por ano, 

agrotóxicos que, de acordo com Bombardi (2017), são responsáveis pela intoxicação de 

trabalhadores rurais em todo o país, é de extrema importância pautar uma produção alimentar 

que garanta a saúde de quem consumirá e produzirá o alimento.  

Enquanto a segurança alimentar tem como pauta a inserção de alimentos no mercado a 

preço acessível, sem existência de uma proposta de produção sem agrotóxicos, a soberania 

alimentar tem como objetivo garantir a autonomia dos camponeses, a alimentação de qualidade, 

o respeito ao meio ambiente, dentre outros fatores que garantam a soberania nacional em 

relação a produção de alimentos, que atravessa a discussão sobre uso de semente crioulas até o 

consumo consciente. 

 
5 Ver em Brasil de Fato “Governo libera mais 57 agrotóxicos e soma deste ano chega a 382 novos registros”.  
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A soberania alimentar é reinvindicação política dos movimentos socioterritoriais que 

compõem a Via Campesina, esta é definida como: 

O direito dos povos, comunidades, e países de definir suas próprias políticas sobre a 
agricultura, o trabalho, a pesca, a alimentação e a terra que sejam ecologicamente, 
socialmente, economicamente adequados às suas circunstâncias específicas. Isto 
Inclui o direito a se alimentar e produzir seu alimento, o que significa que todas as 
pessoas têm o direito a uma alimentação saudável, rica e à habilidade de sustentar a si 
mesmos e a sua sociedade (VIA CAMPESINA, 2002). 
 

A soberania alimentar em diversos territórios se utiliza da ciência agroecológica a qual 

devido ao seu caráter de produção diversificada, utilização de recurso internos do ecossistema 

local, é exemplo de superação da lógica de produção capitalista.  Segundo NEMA, 

A agroecologia trata o solo como um organismo vivo. Microrganismos e insetos 
competidores são controlados com produtos naturais e com controle biológico. Não 
são utilizados agrotóxicos, adubos químicos, sementes transgênicas e antibióticos. Os 
animais criados para a alimentação humana são tratados com respeito, não podendo 
ficar presos o tempo todo, e devem ter espaço suficiente para caminhar, alimentar-se 
e descansar. Sua alimentação é toda natural, sem contaminação por venenos e adubos 
químicos, e seus desequilíbrios fisiológicos são tratados com remédios naturais 
(NEMA, 2008, p.3).  
 

 Contudo, a soberania alimentar e a agroecologia rompem com o modo de produção e 

distribuição de alimentos do agronegócio, representam um desenvolvimento territorial pautado 

nas melhorias das condições sociais, saúde dos consumidores e produtores de alimentos, além 

de respeitar o meio ambiente. 

Essa territorialização do agronegócio na região do Triângulo Mineiro tem provocado 

sérios reflexos na produção de alimentos, visto que, as áreas agricultáveis são destinadas a 

produção de commodities, devido à falta de políticas que direcionem para um desenvolvimento 

territorial que considere a produção de alimentos essencial para a região, provocando uma 

redução na oferta de alimentos. 

O município de Uberaba compõe a região do Triângulo Mineiro que é reconhecida por 

atividades agrícolas e pecuárias direcionadas a atender os interesses de grupos ligados ao 

agronegócio. Milho, soja, sorgo e cana-de-açúcar são os principais produtos agrícolas 

produzidos e comercializados pelo agronegócio na região. Segundo dados do IBGE (2019), 

essas culturas ocupavam 85,94% das áreas destinadas a lavouras temporárias e permanentes no 

Triângulo Mineiro no ano de 2017. Logo, esse dado, juntamente com a territorialização e 

expansão do setor sucroenergético fomentou o questionamento sobre a produção de alimentos 

no município de Uberaba e despertou o interesse sobre a origem dos alimentos que são 
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comercializados na Central Estadual de Abastecimento– CEASA do município e a soberania 

alimentar. 

O município reconhecido pela pecuária, devido à forte atuação da Associação Brasileira 

de Criadores de Zebu – ABCZ, tem desempenhado papel ativo na criação e melhoramento 

genético da raça bovina desde 1919. A expansão do setor sucroenergético também está presente 

no município pelas usinas Vale do Tijuco, Usina Uberaba e Delta, está última não está situada 

em Uberaba, porém, usufrui de suas terras.  

No gráfico 3, observa-se a evolução da área em hectares destinada a produção de 

commodities em Uberaba nos anos de 2000 a 2018, no qual em 2018 foi possível verificar que 

a área de cana-de açúcar ultrapassou a de soja, demonstrando que o município vem 

acompanhado o crescimento do setor sucroenergético que tem ocorrido na região. 

Gráfico 3 – Uberaba (MG) – Evolução da área destinada a commodities no período de 2000 a 

2018. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE 

(2019). Org.: SANTOS, C. C. F.; SANTOS, P. 

Embora grande parte das terras sejam destinadas a produção de commodities e ocupadas 

pelo agronegócio, territórios ocupados pela reforma agrária e movimentos de luta pela terra no 

município fazem parte da paisagem de Uberaba, assim como de outras no Triângulo Mineiro, 

evidenciando a existência da contradição entre agronegócio e agricultura camponesa.  

Quadro 1 – Uberaba (MG) – Assentamentos rurais entre 2015-2016 
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Nome do Projeto Maringá – Monte 
Castelo (MST) 

Tereza do Cedro 
(FETAEMG) 

Dandara (MST) 

Área (ha) 21.155.464 9.558.482 479,5666 
Famílias/Capacidade 62 30 16 
Famílias/Assentadas 57 26 14 
Fase Assentamento em 

instalação 
Assentamento em 
Estruturação 

Assentamento em 
Estruturação 

Ato de Criação 13/12/2001 16/12/2004 19/12/2005 
Forma  Desapropriação Desapropriação Desapropriação 
Obtenção 10/07/2000 27/09/2000 04/07/2005 

Fonte: INCRA; Masson, 2016. Org.: SANTOS, C. C. F.; SANTOS, P. 

 No quadro 1, observa-se que todos os assentamentos localizados em Uberaba foram 

criados a partir da desapropriação, demonstrando a importância da reforma agrária como 

política de democratização do acesso à terra. Entretanto, Masson (2016) em sua tese sobre a 

política de reforma agrária em Uberaba, destaca que não basta apenas distribuir a terra, são 

necessárias outras políticas públicas para garantir a permanência das famílias nos 

assentamentos rurais.  

[...] conforme os assentados e assentadas apontaram, há limites estruturais que 
interpelam a produção nos assentamentos rurais, como: ausência de recursos 
financeiros que subsidiem o aumento da produção no lote, o que acarreta a baixa 
comercialização; transporte para escoamento da produção; local específico para a 
venda da produção dos assentamentos rurais; acesso à água, que ainda é um desafio 
em ambos os assentamentos; e também força de trabalho, já que nos dois 
assentamentos rurais o envelhecimento dos assentados e assentadas é evidente, 
sobretudo no Tereza do Cedro (MASSON, 2016, p.348). 

 Essas políticas também colaboram para a soberania alimentar e das próprias famílias 

dos assentamentos, pois aumentam sua capacidade de produção, de renda, de distribuição da 

produção e permanência nos lotes. Sobre a produção dos assentamentos Tereza do Cedro e 

Dandara do município de Uberaba Masson (2016) destaca uma capacidade produtiva e variada. 

A pecuária leiteira se destaca nos dois assentamentos estando presente em 70% dos 
lotes do Dandara e 91,66% do Tereza do Cedro, bem como a produção de frutíferas 
em 70% e 81,81%, respectivamente e hortaliças em 60% de ambos os lotes 
(MASSON, 2016, p. 348). 
 

Essa diversidade produtiva está ligada a agricultura camponesa que rompe com a lógica 

produtiva da monocultura presente modelo de produção do agronegócio. Além da diversidade 

a agricultura familiar é responsável por 70% da produção alimentar (CENSO 

AGROPECUÁRIO, 2006), tendo então um maior incentivo por parte das políticas públicas e 

ações municipais, estaduais e federais visando o seu fortalecimento. Em Uberaba a produção 

alimentar camponesa do município acaba em grande parte não chegando ao CEASA, como foi 
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constatado em campo. De acordo com os produtores e coordenador da CEASA, a maior parte 

dos alimentos comercializados na central, não são produzidos em Uberaba. 

Segundo o coordenador da CEASA, a maior parte dos alimentos advém de municípios 

como Guaíra (SP), Aramina (SP), Miguelópolis (SP), Igarapava (SP) Conceição das Alagoas 

(MG), Campo Florido (MG), e Uberlândia (MG), ou seja, a maioria de outro estado, apontando 

então para uma vulnerabilidade da produção alimentar em Uberaba. 

No trabalho de campo foi destacado por alguns produtores questões que nos ajudam na 

compreensão da dificuldade de comercialização dos alimentos no município. A primeira é a 

preocupação dos clientes com a estética dos produtos, umas das agricultoras do bairro São 

Basílio disse “os clientes deixam de levar meus produtos, pois não são “bonitos”, eles não são 

grandes e a coloração é diferente, mas não significa que não são saudáveis”, a agricultora falou 

sobre isto ao ser questionada sobre o uso de agrotóxicos na produção. 

A segunda questão diz respeito às políticas públicas de compra de alimentos da 

agricultura familiar, todos os agricultores ressaltaram a importância que o Programa de 

Aquisição de Alimentos – PAA e o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE têm 

para complementação de sua renda. Essas políticas são de extrema importância para a 

autonomia dos agricultores, “as políticas emancipatórias, quase sempre, são elaboradas de 

baixo para cima com o objetivo de construir autonomias relativas e formas de enfrentamento e 

resistência na perspectiva de superação da subalternidade”. (FERNANDES, 2006, p.18) 

Outra questão é sobre a figura do atravessador, um agricultor de Buritizal por exemplo, 

desempenhava a função de agricultor e atravessador, visto que este estava comercializando seus 

produtos e de vizinhos que não possuem meios para transportar seus alimentos para os centros 

de comercialização. 

 Essas questões demonstram a vulnerabilidade alimentar enfrentada no município de 

Uberaba, que está distante de alcançar a soberania alimentar e segurança alimentar. Problema 

que fere a Lei Orgânica de SAN (LOSAN, Lei nº 11.346 de 15 de setembro de 2006), que no 

artigo 2º considera-se 

[...] é dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, 
monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada, 
bem como garantir os mecanismos para sua exigibilidade (BRASIL, 2006). 

 
No município não há mecanismo capazes de garantir que a população terá acesso regular 

e permanente a alimentos ou em quantidade suficiente para não comprometer sua nutrição, 
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conforme projeto de segurança alimentar pautado pela FAO. Também não se observa uma 

produção de alimentos baseada na soberania alimentar, a qual perpassa a discussão sobre 

produção agroecológica, que busca garantir, para além do acesso e produção, a qualidade dos 

alimentos e autonomia dos camponeses. 

 A Via Campesina propôs o projeto de soberania alimentar e tem consolidado 

experiências bem-sucedidas no país como, por exemplo, o assentamento Mario Lago6 (MST) 

no estado São Paulo, o assentamento Emiliano Zapata (MST) em Minas Gerais, a produção 

agroecológica do MPA (Movimento de Pequenos Agricultores) nos municípios de São Gabriel 

da Palha e Barra de São Francisco no Espírito Santo. 

 Essas experiências não são casos isolados, fazem parte da luta dos movimentos 

socioterritoriais por maior autonomia e para um projeto de desenvolvimento do campo voltado 

para a atender as necessidades alimentares do povo brasileiro, com base no respeito ao meio 

ambiente e as pessoas envolvidas na rede alimentar.  

Em Uberaba há possibilidade da construção de um projeto de soberania alimentar, as 

lutas dos movimentos sociais afirmam a importância de se fomentar a reforma agrária e um 

projeto de desenvolvimento territorial pautado na agricultura camponesa, pois sem-terra não há 

como plantar, mesmo o município possuindo um alto índice de concentração de terras, que 

segundo o relatório DATALUTA (2014) é de 0,68 há a resistência do campesinato.  

Soberania alimentar está relacionada ao acesso dos agricultores a todos os recursos 

necessários para a produção, enfatizando a autonomia dos povos, perpassando pela questão da 

soberania energética e tecnológica (ALTIERI, 2010). Neste sentido cabe repensar a importância 

da alimentação, da produção de alimentos e da garantia da soberania alimentar no município de 

Uberaba, recentemente os assentamentos de Uberaba tem participado do Programa 

Fortalecendo a Agricultura Camponesa em Uberaba – FACU em parceria com a Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro e Prefeitura Municipal que também visa fortalecer uma maior 

autonomia destes assentados. 

Considerações finais 

 O estado de Minas Gerais, há algumas décadas, tem se consolidado com políticas 

voltadas ao agronegócio, por sua localização privilegiada, a região do Triângulo Mineiro tem 

 
6 Os assentamentos citados foram conhecidos através de trabalhos de campo na disciplina de Geografia Agrária 
entre os anos de 2015 a 2018, realizados no curso de Geografia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 
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passado por diversas transformações, reafirmando o poder do modelo de desenvolvimento 

adotado por esse agronegócio. Mais recentemente a partir de uma convergência de crises, há 

uma reestruturação produtiva no setor sucroenergético e a entrada de empresas estrangeiras no 

setor, tem provocado mudanças na paisagem da região, com o aumento de áreas destinadas ao 

cultivo de cana-de-açúcar.  

Neste sentido vemos que a agricultura camponesa tem estado subalternizada pela falta 

de políticas públicas, essa subalternização tem colocado a segurança alimentar e soberania 

alimentar de lado, visto que, observa-se uma vulnerabilidade em relação a produção alimentar. 

No município não há mecanismo capazes de garantir que a população terá acesso regular e 

permanente a alimentos ou em quantidade suficiente para não comprometer sua nutrição, 

conforme projeto de segurança alimentar pautado pela FAO. Também não se observa uma 

produção de alimentos baseada na soberania alimentar, a qual perpassa a discussão sobre 

produção agroecológica, que busca garantir, para além do acesso e produção, a qualidade dos 

alimentos e autonomia dos camponeses. 

 Temos acompanhado o avanço e crescimento da agricultura voltada a produção de 

commodities, mais recentemente com a cana-de-açúcar em detrimento de áreas e cultivos da 

agricultura camponesa. Embora os próprios assentamentos do município de Uberaba tenham 

uma diversidade e capacidade de produção, grande parte dos alimentos que chegam ao CEASA 

nem são produzidos no próprio município, demonstrando uma fragilidade da soberania 

alimentar.  

É necessário repensar o modelo de desenvolvimento que temos priorizado tanto no 

Triângulo Mineiro como no restante do Brasil. Este modelo está longe de garantir uma 

alimentação saudável e acessível além de criar dificuldades de reprodução para a agricultura 

camponesa. Essas questões podem ser solucionadas a partir da criação de políticas afirmativas 

que garantam a produção e comercialização da agricultura camponesa e consequentemente 

garantindo a soberania alimentar.    
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COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS: O CASO DA 3º FEIRA 

NACIONAL DA REFORMA AGRÁRIA 

 

Deyvison Lopes de Siqueira 

Resumo: 

 

A 3ª Feira Nacional da Reforma Agrária que ocorreu na cidade de São Paulo, em seus quatros 

dias de duração (3 a 6 de maio de 2018) os assentados e acampados do MST de 23 estados do 

país e no Distrito Federal trouxe para a cidade de São Paulo uma diversidade de alimentos 

saudáveis produzidos por trabalhadoras e trabalhadores do campo, vindos dos quatro cantos do 

Brasil, trazem à capital paulistana sua produção in natura e agroindustrializada com o sabor 

marcante das lutas camponesas. O objetivo desse trabalho é analisar importância da feira 

nacional da Reforma Agraria na produção de alimentos saudáveis e diversificados a partir da 

produção das famílias assentadas e acampadas. A metodologia utilizada foi de observação 

participante através do acompanhamento e participação mais próximo das atividades do evento. 

A feira foi realizada no Parque da Água Branca, espaço que colocou em evidência a cultura 

popular, e o diálogo com a sociedade sobre a necessidade de outro modelo de alimentação, sem 

o uso de agrotóxico a partir da produção de alimentos saudáveis. Nesse sentido contrapondo o 

modelo de produção desenvolvido pelas grandes empresas, que produz utilizando grandes 

quantidades de produtos químicos que são ingeridos diariamente pela população brasileira. 

Dentre os 23 estados e distrito federal, destaca-se nesse trabalho a participação das famílias 

assentadas e acampadas da região Norte de Minas, organizados através da Cooperativa 

Camponesa Veredas da Terra, que estão organizadas através de núcleos de cooperados 

produzindo alimentos no semiárido, para a feira a cooperativa levou poupa de tomate, geleia de 

umbu, doce de baru e licor de umbu, valorizando a produção local e dos frutos do cerrado norte 

mineiro. O presente trabalho de pesquisa, foi realizado através do levantamento de dados com 

base no referencial teórico sobre a importância das feiras da Reforma Agrária, e o papel das 

feiras na comercialização dos produtos das famílias camponesas. Através da observação 

participante foi possível conhecer e compreender a realidade e os anseios dos feirantes em 

relação a comercialização de seus produtos para a população da cidade. O método de coleta de 
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dados na observação participante consiste em que o pesquisador participe de atividades 

cotidianas relacionadas a uma área da vida social, a fim de estudar um aspecto de vida por meio 

da observação de eventos em seus contextos naturais (Given, 2008). Consiste na inserção do 

pesquisador no interior do grupo observado, tornando-se parte dele, interagindo por longos 

períodos com os sujeitos, buscando partilhar o seu cotidiano para sentir o que significa estar 

naquela situação (Given, 2008; Queiroz et alli, 2007). A pesquisa apontou que na 3ª edição da 

Feira Nacional da Reforma Agrária, ao todo foram 420 toneladas de produtos de diversos tipos 

comercializados por 1.215 feirantes assentados e acampados durante dos quatro dias de feira. 

A participação da população da maior capital do pais foi muito importante, durante os quatro 

dias passaram 260 mil pessoas no espaço apreciando e comprado os produtos diversos ali 

ofertados. A feita também proporcionou diversas atrações artísticas e culturais que contou com 

a participação de 376 artistas de todos os estados. Outro ponto positivo do evento foram as 

cozinhas de pratos típicos de cada região, que levou os mais variados pratos típicos de cada 

região, ao todo foram 24 cozinhas. Vale ressaltar que os agricultores, vindos dos quatro cantos 

do Brasil, trazem à capital paulista sua produção in natura e também a agroindustrializada, todos 

produtos com o sabor marcante das lutas camponesas. "Cada marcha, cada ocupação de terra 

que realizamos, tem o objetivo de construir um modelo de vida digno no campo, com produção 

de alimentos saudáveis e mais renda para o trabalhador", diz Antônia Ivoneide, da direção do 

MST. Como resultado desse trabalho vale ressaltar que a feira não é somente um espaço de 

compra e venda. A Feira em si é um grande mecanismo para intercambiar experiências entre os 

agricultores, associações, cooperativas e outras organizações sociais. Percebe-se a impotência 

que os feirantes de norte e sul do Brasil, evidencia a necessidade de realizar mais espaços como 

este, principalmente, pelo valor do intercâmbio de ideias com a população de São Paulo. 

Constatou-se que a feira da Reforma Agrária é um espaço político fundamental para promover 

a comercialização de uma diversidade de produtos seja in natura ou agro industrializado, 

produtos orgânicos de qualidade, todos comercializados com preços justos. Foi fundamental 

também na promoção de espaços de formação político-cultural e debate sobre um modelo de 

vida digno no campo, com produção de alimentos saudáveis e possibilitando a geração de mais 

renda para o trabalhador. Tudo isso com o intuito de promover o diálogo com a sociedade sobre 

a importância da Reforma Agrária como meio de produção agrícola sustentável. E através da 

terceira edição da feira o MST vem mostrando que a democratização da terra dá certo e que é 

possível produzir alimentos saudáveis, respeitando a terra, a natureza e os trabalhadores. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 17 – Geopolítica dos Alimentos e Soberania Alimentar 
ISBN: 978-85-415-1148-3  

8377 
 

 

A PRODUÇÃO DE TABACO NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO – SC: A 

AGRICULTURA DA SUSTENTAÇÃO DA GEOGRAFIA DA FOME.   

 
Sérgio Augusto Pereira 1 

Vanessa Maria Ludka2  
 

Introdução 
 
 

A noção que se tem corretamente do que seja fome é uma noção bem incompleta, como 

já dizia Josué de Castro. O tema da fome é bastante vasto e complexo. Seus aspectos são vários, 

embora os fundamentos e origens do fenômeno conduzam a uma conclusão lógica, a de que a 

fome é um problema social.   

Dentro deste escopo, o objetivo desta pesquisa foi compreender a fome e a pobreza no 

município de Bela Vista do Toldo - SC, buscando avaliar se a mesma está interligada a produção 

de tabaco. A fome e a miséria são criações da nossa sociedade, não sendo, portanto, fenômenos 

naturais. São acontecimentos artificialmente criados pelos homens que desenvolveram um tipo 

de economia que visa, tão somente, o atendimento do capital e não das necessidades do homem.  

Metodologicamente esta pesquisa realizou-se por meio de pesquisas bibliográficas 

pautando-se em autores como Josué de Castro (1937 e 2001), Caparrós (2016) e a FAO (2015), 

entre outros que serviram como embasamento teórico para a discussão e compreensão da fome. 

Foram realizadas pesquisas em sites de órgãos governamentais para a coleta de dados 

demográficos, socioeconômicos e de produção agrícola do município de Bela Vista do Toldo, 

entrevistas, além de trabalho de campo, buscando compreender o impacto da produção do 

tabaco na Geografia da fome no município. 

O presente artigo está dividido em dois momentos: no primeiro momento discute-se a 

fome de forma conceitual, utilizando de autores como Josué de Castro e Caparrós. No segundo 

momento apresenta-se uma discussão sobre os dados da produção de tabaco no referido 

município e como o mesmo pode causar ou ampliar a pobreza e a fome.  

Percebe-se que a persistência da fome e da pobreza não está liga à escassez ou à 

dificuldade física de acesso ao alimento, mas sim ao baixo poder aquisitivo de boa parcela da 

 
1 UEL – Mestrando - Bolsista Capes – sergioaugustopereira018@gmail.com  
2 UENP – Professora Adjunta – vanessaludka@uenp.edu.br  
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população, que por conta disso não possui renda suficiente para que possam alimentar-se de 

forma adequada. 

 

Fome: uma sucinta análise conceitual 
 
 

Assunto de toda a gente, de todos os dias, de todos os tempos, dá a impressão de coisa 

sabida, já sem incógnitas, nem lacunas. Infelizmente, esta é uma ilusão de quem olha os 

fenômenos naturais sem se deter para analisar, de quem aborda assuntos fundamentais como 

diletante, pela superfície, e fica deslizando nesta superfície, sem penetrar no sentido mais 

profundo, sem auscultar a densidade. Para quem medite um momento sobre a fome, penetrando 

com fôlego na massa densa e complexa dos fenômenos vivos da nutrição, a fome não constitui 

assunto de simples referência, mas muito mais sério e complicado, com raízes mergulhadas 

profundamente no campo da sociologia, da filosofia, da geografia, com influências projetadas 

longe, nos quadros mais variados de manifestações da vida. E ainda para estes que mergulham 

na profundeza do fenômeno, não se mostra ele em seu inferior, assunto batido e desvendado, 

mas problema eriçado de incógnitas, campo de investigações científicas, cheio de sombras e 

semeado de lacunas (CASTRO, 1937).  

 

Conhecemos a fome, estamos habituados à fome; sentimos fome duas, três vezes por 
dia. Mas entre essa fome repetida, cotidiana, repetida e cotidianamente saciada que 
experimentamos, e a fome desesperadora daqueles que não podem mitigá-la, há um 
mundo. A fome tem sido, desde sempre, a razão de mudanças sociais, progressos 
técnicos, revoluções, contrarrevoluções. Nada teve mais influência na história da 
humanidade. Nenhuma doença, nenhuma guerra matou mais gente. No entanto, 
nenhuma praga é tão letal e ao mesmo tempo, tão evitável como a fome (CAPARRÓS, 
2016 p. 11).  

 

Para Castro (2001 p. 34), o único método, para estudar o fenômeno da fome em sua 

realidade total, ao seu ver, permite compreender o problema em sua realidade total, sem 

arrebentar-lhe as raízes que o ligam subterraneamente a numerosas outras manifestações 

econômicas e sociais da vida dos povos. Não o método descritivo da antiga geografia, mas o 

método interpretativo da moderna ciência geográfica, que se corporificou dentro dos 

pensamentos fecundos de Ritter, Humboldt, Jean Brunhes, Vidal de La Blache, Griffih Taylor 

e tantos outros.  

De acordo com Castro (1937, p. 25-26) 
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Só a geografia, que considera a terra como um todo, e que ensina a saber ver os 
fenômenos que passam em sua superfície, a observá-los, agrupá-los e classificá-los, 
tendo em vista a localização, extensão, coordenação e causalidade, - pode orientar o 
espírito humano na análise do vasto problema da alimentação, como um fenômeno 
ligado, através de influências recíprocas, à ação do homem, do solo, do clima, da 
vegetação e do horizonte de trabalho.            

De acordo com a FAO (Food and Agriculture Organization - Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), a fome é medida por meio de dois 

indicadores:  

1) a prevalência de subnutrição (POU), monitorada pela FAO. 

2) a prevalência de crianças com baixo peso menores de cinco anos de idade, monitorada 

pela UNICEF e a OMS (Organização Mundial da Saúde). 

Alguns dos fatores relacionados à fome são: ingestão insuficiente de calorias ou 

deficiência de proteína, falta de higiene, acesso limitado à água potável. Todos estes fatores 

impedem a absorção adequada dos nutrientes dos alimentos, e os dois indicadores refletem faces 

diferentes da fome (FAO, 2015). 

A fome é, portanto, em primeiro lugar, um fenômeno quantitativo, que pode ser definido 

como a incapacidade de alimentação diária de fornecer um total calórico correspondente ao 

gasto energético realizado pelo organismo (ABRAMOVAY, 1985).    

Já Mazoyer e Roudart (2010), ao abordar a fome, destacam que quanto aos surtos de 

fome que eclodem aqui e ali quando há uma seca, inundação, tempestade, doença das plantas, 

dos animais ou dos homens, ou ainda da guerra, elas não deixam de ser, por outro lado, a 

consequência última da pobreza e da subnutrição. Na verdade, esses acidentes climáticos, 

biológicos ou políticos levam a fome apenas às regiões do mundo com amplas camadas da 

população que sofrem já de uma pobreza e de uma insegurança alimentar tão grande que não 

dispõem dos meios para lutar de maneira eficaz contra essa catástrofe e suas consequências.  

Dessa forma, mesmo reforçados, os meios convencionais de luta contra a fome se 

mostram, uma vez mais, incapazes de suplantá-las em um prazo suficientemente curto para ser 

moralmente aceitável, socialmente suportável e politicamente tolerável. Para reduzir a pobreza 

extrema, que chega até à fome e, às vezes, à penúria e à morte, não basta tratar dos sintomas 

mais alarmantes desses males; é preciso combater suas causas profundas e, para isso, é preciso 

apelar para outras análises e outros meios (MAZOYER; ROUDART, 2010, p. 26).      

Pouca gente – muita gente – morre diariamente de fome; muitíssima morre de doenças 

ou infecções que são mortais porque seus corpos debilitados pela falta de alimentação não 
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conseguem combatê-las; de doenças ou infecções que uma pessoa bem alimentada 

normalmente nem sequer perceberia (CAPARRÓS, 2016, p. 23). 

Fome em castelhano, é um substantivo feminino que significa três coisas: “vontade e 

necessidade de comer; escassez de alimentos básicos, que provoca carestia e miséria 

generalizada; apetite ou desejo ardente por algo”. Um estado físico individual, uma realidade 

compartilhada por muitos, uma sensação íntima: é difícil pensar em três sentidos mais diferentes 

(CAPARRÓS, 2016).  

Fome, logicamente significa muito mais do que isso. Mas técnicos e burocratas 

pertinentes costumam evitar a palavra fome. É provável que a considerem excessivamente 

brutal, excessivamente rústica, excessivamente gráfica, explícita. Ou que não achem 

suficientemente exata. Os termos técnicos costumam ter certa vantagem: não têm efeitos 

emocionais. Há palavras que sim; há muitas que não. Eles – os organismos para os quais 

trabalham – costumam preferir que não. Então falam em subalimentação, de desnutrição, de má 

nutrição, de insegurança alimentar, e os temos acabam se confundido e confundido os que leem 

(CAPARRÓS, 2016).   

Embora tudo o que foi dissertado aqui não seja novidade, é sabido que existe fome no 

mundo. Sabe-se que há 800, 900 milhões de pessoas que passam fome a cada dia. Todos lemos 

ou ouvimos estas estimativas, e não sabemos o que fazer com elas. O que resta então? O 

Silêncio?  

Diante do exposto, o próximo capítulo analisa a Geografia, a fome e a pobreza do 

município de Bela Vista do Toldo, o qual é engolido por reflorestamentos e persiste no cultivo 

do tabaco, mantendo assim a população na pobreza rural.  

 
 
A Geografia, a fome e a pobreza em Bela Vista do Toldo – SC  

 
 
A região onde se encontra Bela Vista do Toldo é pobre, com muitas terras 

improdutivas e campos isolados sendo engolidos por reflorestamento de pinus e álamo, com 

isso desaparecem as araucárias, e persiste o monocultivo do tabaco, indústrias frigoríficas e o 

domínio das multinacionais (LUDKA, 2016).  

Como bem destaca Josué de Castro (1931, p. 190), “A fome reinante nas terras sul-

americanas é uma consequência direta do seu passado histórico: da história da exploração 
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colonial, de tipo mercantil, desdobrada em ciclos sucessivos da economia destrutiva, ou pelo 

menos desequilibrante, da integridade econômica do continente – o ciclo do ouro, o ciclo do 

açúcar, o ciclo do petróleo, etc. Durante cada um desses ciclos, vemos toda uma região 

absorvendo-se inteiramente no monocultivo ou na monoexploração de um produto, esquecendo 

tudo o mais e degradando destarte as riquezas naturais e as possibilidades de abastecimento da 

região. [...]. Monocultura e latifúndio constituem dois dos maiores males que entravam de 

maneira terrível seu desenvolvimento agrícola e, consequentemente, suas possibilidades de 

abastecimento alimentar”. 

O município de Bela Vista do Toldo está localizado na Macrorregião Sul do Brasil, na 

Mesorregião do Norte Catarinense e na Microrregião de Canoinhas. Os municípios limítrofes 

de Bela Vista do Toldo são: Canoinhas ao norte e a oeste, Timbó Grande ao sul e Major Vieira 

a leste (IBGE, 2019) (FIGURA 01). 

 

Figura 01: Localização do Município de Bela Vista do Toldo. 

 
 Fonte: IBGE, 2015. Elaborado por Pereira, 2019. 

 

De acordo com o censo demográfico de 2010 (IBGE), a população de Bela Vista do 

Toldo era de 6.004 habitantes (IBGE, 2010), com 14,11% da população residentes na área 

urbana e 85,89% em área rural. A população estimada para o ano de 2019 é de 6.337 habitantes. 
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O IDHM era médio, de 0,675. A dimensão que mais contribuiu para o IDHM foi a longevidade, 

com o índice de 0,826, seguida da renda, com índice de 0,624, e de educação, com índice de 

0,598 (IBGE, 2010). 

Entre 2006 e 2010, segundo o IBGE, o produto interno Bruto do município cresceu 

72%, passando de R$ 51,7 milhões para R$ 109 milhões. A estrutura econômica municipal 

demonstra participação expressiva na agricultura com 64%, os serviços correspondem a 30%, 

4% de indústria e 2% de impostos (IBGE, 2010).  

De acordo com o Atlas Brasil (2019), referentes aos dados de 2010, 20,14% da 

população vivem na pobreza e 11,67% na extrema pobreza. Isso significa que 31,81% da 

população do município de Bela Vista do Toldo estão, de certa forma, vulneráveis socialmente. 

A distribuição percentual da população extremamente pobre é 39,2% entre a faixa etária de 0 a 

17 anos e 59,7% entre 18 e 59 anos e 1,2% acima de 60 anos. Os dados revelam que a grande 

maioria das pessoas em extrema pobreza está na faixa da população economicamente ativa 

(MDS, 2015; IPEA 2015).    

A economia de Bela Vista do Toldo é basicamente voltada para o primeiro setor, 

destacando-se a agricultura, o extrativismo e a pecuária. As atividades do setor agrário 

belavistense são caracterizadas pelo predomínio da pequena propriedade rural e a adoção de 

mão de obra familiar. Destaca-se a prática do plantio de tabaco, em que os pequenos produtores 

são vinculados a empresas fumageiras que fornecem financiamento, os insumos agrícolas e 

assistência técnica, compram a produção, tornando, dessa forma, os agricultores dependentes 

da empresa (IBGE, 2014).  

O tabaco é uma alternativa tanto para pequenas propriedades como para as de médio 

porte. No entanto, não é destinada às grandes áreas devido à sua necessidade de mão de obra 

intensiva. Por outro lado, é uma opção bastante atraente para propriedades com relevo 

acidentado, onde a mecanização em grande escala não é possível, como seria necessário se o 

agricultor optasse por plantar soja, por exemplo (IBGE, 2014).   

No Extrativismo, destaca-se a erva-mate (Ilex paraguariensis), árvore da família das 

aquifoliáceas. A colheita de erva-mate ocorre nos meses de junho a setembro, sendo colhida de 

cada 2 a 4 anos. Na pecuária, destacam-se o gado de corte, gado leiteiro, suinocultura e 

avicultura (LUDKA, 2016). 
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A área rural de Bela Vista do Toldo caracteriza-se principalmente por espaços de 

produção agrícola mais intensiva, ocupados principalmente pelos descendentes dos imigrantes 

europeus, em propriedades de tamanho bastante variável, embora com a predominância de 

pequenos e médios estabelecimentos, com maior intensidade de uso de capital e de mão de obra 

(LUDKA, 2016). 

A maior vulnerabilidade do munícipio está na fumicultura. O debate sobre a Convenção-

Quadro, da qual o país é signatário, que propõe a redução do cultivo de tabaco, leva ao 

questionamento da existência de alternativas produtivas viáveis para a maioria dos produtores 

de tabaco que operam em pequenas glebas de terra. A dedicação, ao longo das últimas décadas, 

a uma atividade mais especializada, de forma integrada às grandes indústrias beneficiadoras, 

levou muitos produtores a abandonarem a produção mais diversificada voltada para o consumo 

da família e aumentou a vulnerabilidade frente às condições adversas, além dos crescentes 

problemas socioeconômicos (como a exclusão e o êxodo rural) e ambientais (uso intensivo de 

agrotóxicos) (LUDKA, 2016). 

De acordo com o censo agropecuário de 2019, o município possui 1.122 

estabelecimentos agropecuários estabelecidos, sendo que desses, 786 estabelecimentos 

produzem tabaco, totalizando uma produção de 5.000 toneladas cultivadas em 2.241 hectares. 

Dessa forma, pode-se constatar o quão dependente o município é do cultivo do tabaco. Quando 

se faz a análise de algumas culturas que são produzidas no município, isso fica ainda mais 

evidente, pois nota-se o aumento da área e da quantidade de tabaco produzido, em detrimento 

das outras culturas (TABELA 01).  

 

 Tabela 01: Área plantada ou destinada à colheita (Hectares). 

Município Ano 

Produto das lavouras temporárias e permanentes 
Erva-mate 

(folha 
verde) 

Tabaco 
(em 

folha) 

Milho 
(em 

grão) 
Soja (em 

grão) 
Trigo 

(em grão) 

Bela Vista 
do Toldo 

(SC) 

2008 170 2373 3600 4300 950 
2009 140 2319 3600 3600 720 
2010 240 2722 2800 4000 500 
2011 240 2720 3300 4500 420 
2012 240 2600 3300 4200 300 
2013 150 2800 2700 5000 250 
2014 470 3500 2500 5200 500 
2015 450 3000 2250 5500 900 
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2016 450 3000 1800 5600 800 
2017 154 2800 1700 5300 300 
2018 581 2996 1000 6000 400 

 Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal, 2019. 

 

Percebe-se com a análise e interpretação dos dados retirados do IBGE em relação à área 

de produção das culturas, que há um aumento da área de cultivo tanto do tabaco (em folhas) 

quanto da soja (grãos), sendo que em 2008 foram cultivados 2.373 hectares de tabaco e em 

2018 subiu para 2.996 hectares, e a soja, com 4.300 hectares em 2008 e 6.000 hectares em 2018. 

Há um aumento significativo também na área cultivada de erva-mate. Já nos cultivos de milho 

e trigo, houve uma diminuição da área de cultivo. 

Já em relação à quantidade produzida (em toneladas), houve um aumento significativo 

da produção tanto do tabaco, quanto da soja e da erva-mate (TABELA 02). Entretanto, o 

importante para essa discussão é destacar o aumento da produção de tabaco no município de 

Bela Vista do Toldo. Em 2008, se produziu 5.427 toneladas de tabaco (em folhas), sendo que 

em 2018, essa produção cresceu, chegando a 7.190 toneladas de tabaco (em folhas). 

 

 Tabela 02: Quantidade produzida (Toneladas). 

Município Ano 

Produto das lavouras temporárias e permanentes 
Erva-mate 

(folha 
verde) 

Tabaco 
(em 

folha) 

Milho 
(em 

grão) 
Soja (em 
grão) 

Trigo 
(em 
grão) 

Bela Vista 
do Toldo 
(SC) 

2008 323 5427 29160 12900 2280 
2009 224 4451 20520 9072 1540 
2010 460 6570 22512 14000 1350 
2011 520 5440 29700 14400 1298 
2012 500 5720 26730 12852 720 
2013 1200 6440 24100 16800 600 
2014 4230 6300 21250 17264 1500 
2015 4050 7200 21375 18150 960 
2016 3240 6000 12960 18480 2880 
2017 1080 6720 16150 20670 660 
2018 4081 7190 10000 20700 960 

 Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal, 2019. 

 

 Contudo, o dado mais expressivo em relação à produção de tabaco é o quanto de valor 

ele gerou para a população de Bela Vista de Toldo, sendo o produto com maior expressão em 
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relação ao valor da produção. Em 2008, o tabaco teve uma produção de R$ 30.283.000,00. Em 

11 anos, esse valor teve um aumento de quase 100%, tendo uma produção no ano de 2018 de 

R$ 57.520.000,00 (TABELA 03). 

 

 Tabela 03: Valor da produção (Mil Reais). 

Município Ano 

Produto das lavouras temporárias e permanentes 
Erva-mate 

(folha 
verde) 

Tabaco 
(em 

folha) 
Milho 

(em grão) 
Soja (em 

grão) 

Trigo 
(em 

grão) 

Bela Vista do 
Toldo (SC) 

2008 129 30283 12830 9288 958 
2009 85 27863 7387 6505 770 
2010 165 42048 5650 7700 540 
2011 234 27200 11286 9504 576 
2012 235 32490 10692 9768 382 
2013 1200 50103 8858 14280 420 
2014 3596 47313 9031 19336 675 
2015 3240 51840 8289 17787 419 
2016 2268 60000 6389 21535 1728 
2017 864 58464 6329 22420 363 
2018 4081 57520 5700 24840 640 

 Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal, 2019. 
 

Observando a tabela 03, fica evidente a importância da produção de tabaco para a 

economia do município, que de certa forma, promove emprego e renda para os moradores, pois 

esses produtores trabalham, na maioria das vezes, com suas famílias.  

É importante ressaltar que a área de produção (hectares) teve um aumento menor do que 

o valor obtido (em mil reais) por meio da produção de tabaco. Assim, pode-se pressupor que a 

cultura do tabaco no município está tendo um aumento no valor do produto e também da 

produtividade crescente do trabalho (GRÁFICO 01). 

 

Gráfico 01: Valor total da produção (em mil reais) e da área plantada ou destinada à colheita de 
tabaco no município de Bela Vista do Toldo, entre os anos de 2008 e 2018. 
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Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal. Elaborado por Pereira, 2019. 
  

 Esse aumento no valor do produto e também da produtividade crescente do trabalho, 

pode ser evidenciado pela linha de tendência de cada um dos aspectos reproduzidos no gráfico, 

em que o valor da produção (em mil reais) (linha de tendência vermelha) tem um aumento mais 

significativo do que a área plantada ou destinada à colheita (linha de tendência azul). 

 Esse é o ponto chave do trabalho. Por que há um aumento significativo na produção de 

tabaco, gerando um alto valor em dinheiro para município, e ao mesmo tempo o município tem 

indicadores socioeconômicos baixos? Será que grande parte dessa produção fica para as grandes 

empresas fumageiras? Que fatia desse dinheiro fica com o trabalhador? Como já foi 

apresentado, o município apresenta uma alta taxa de pobreza e de extrema pobreza, sendo de 

20,14% e 11,67%, respectivamente. 

 No município de Bela Vista do Toldo há 391 famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família. Isso corresponde, aproximadamente, a 15, 87% da população total do município, sendo 

que, sem o programa, 102 famílias estariam em condição de extrema pobreza. No mês 

de setembro de 2019 o benefício médio repassado foi de R$ 162,01 por família, sendo que no 

total, foram transferidos R$ 63.346,00 às famílias do Programa (MDS, 2019). Observando os 

dados do ano de 2019, nota-se que o número de beneficiários se mantém entre as faixas de 390 

a 403 famílias que recebem o beneficio. 
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 Da mesma forma que o município é dependente do cultivo de tabaco, fica evidente que 

o município também é dependente do Programa Bolsa Família, pois multiplicando o valor total 

transferido às famílias no mês de setembro por doze, se tem uma média anual de quanto esse 

Programa contribui para a economia do município de Bela Vista do Toldo, dando um valor de 

R$ 760.000,00 por ano. Interpretando os dados do Ministério do Desenvolvimento Social, 

pode-se aferir que o Programa Bolsa Família atende pelos menos 1000 pessoas no município, 

ou seja, são pessoas que dependem diretamente desse recurso para terem acesso às necessidades 

básicas como uma alimentação digna. 

 Com o questionário realizado com moradores do município que cultivam tabaco em 

suas propriedades, obteve-se um diagnóstico prático de como o cultivo do fumo influencia no 

cotidiano dos habitantes. Foram realizadas 19 entrevistas com produtores de tabaco de Bela 

Vista do Toldo. As propriedades estão distribuídas em diversas comunidades como a Imbuia, a 

Colônia Ouro Verde, Arroio Fundo, Serra do Lucindo, Rio da Areia de Cima, Tira Fogo, Vila 

Poloninski, Vila Cecília e Rio Bonito. 

Para entender o impacto da produção do tabaco e a lógica da análise realizada, é 

importante destacar o ciclo produtivo do tabaco, que se dá através de cinco fases: a produção e 

controle químico das mudas, preparo do solo, transplante das mudas, tratos culturais e colheita, 

cura e pré-classificação. Na fase da produção de mudas, as sementes de tabaco não são 

depositadas diretamente na lavoura. Primeiro é necessário o preparo dos canteiros, que se 

assemelham a pequenas estufas, depois as sementes são depositadas em bandejas de isopor. 

Entre 15 e 20 dias ocorre a germinação. Quando a planta atinge entre 5 e 10 cm é feita a poda, 

e depois 45 a 60 dias após a semeadura, as plantas então prontas para serem transplantadas para 

a lavoura (FIGURA 02). Enquanto as mudas permanecem no canteiro durante os meses de frio, 

o fumicultor se dedica ao preparo do solo. Quando as mudas estão prontas, é feito o seu 

transplante dos canteiros para as lavouras (EICHELBERGER, 2017). 

 

Figura 02 – Canteiro de Tabaco.  
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Fonte: Os autores, 2019. 
 

Os tratos culturais começam logo após o transplante com a pulverização de inseticida. 

De 15 a 20 dias após o transplante, é aplicado o adubo químico com as mãos ou por meio de 

uma adubadeira manual. Durante a colheita, é preciso que sejam retirados os botões florais e os 

brotos que começam a crescer, e essa retirada é feita manualmente. A próxima etapa é aplicar 

um antibrotante com o auxílio de um pulverizador, para que o broto não se desenvolva. Os 

processos de cura, colheita e secagem ocorrem simultaneamente (FIGURA 03) 

(EICHELBERGER, 2017). 

A colheita é a etapa da produção que exige mais mão de obra, utilizando de 4 a 6 pessoas 

e ocorre cerca de 70 a 80 dias após o transplante. A colheita consiste na retirada das folhas de 

tabaco. As folhas são retiradas de acordo com o estágio de maturação, quando elas deixam o 

verde escuro e começam a adquirir um tom amarelado. A colheita, que é feita de baixo para 

cima, é realizada primeiro com a retirada do baixeiro, que consiste na colheita das folhas que 

ficam mais rentes ao chão, sendo retiradas de 3 a 5 folhas dependendo da sua maturação. Para 

que não haja uma perda de qualidade, o pé é colhido de 4 a 6 vezes, com as folhas sendo 

retiradas aos poucos. Quando restam entre 7 a 4 folhas, é esperada a maturação e são colhidas 

todas as folhas restantes, o que é chamado de pelar. As folhas colhidas são transportadas até as 

carroças nas quais são depositadas até serem levadas para o paiol. Depois de colhido, o tabaco 
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é levado para o paiol onde as folhas vão ser tecidas em uma vara de madeira, o que pode ser 

feito manualmente ou com máquinas tecedeiras. Após preparadas, as varas são colocadas na 

estufa até ficar cheia para que o fogo possa ser aceso. Após acender o fogo, a estufa precisa ser 

monitorada para ser mantida as temperaturas adequadas. O trabalho além de ser exaustivo, é 

executado em pleno verão (EICHELBERGER, 2017). 

 

Figura 03 – Plantio de Tabaco.  

 
Fonte: Os autores, 2019. 

 

 Após a descrição do ciclo da produção do tabaco, ficará de fácil compreensão a análise 

realizada em relação à quantificação dos dados e das informações sistematizados das 

entrevistas. Assim, fica evidente que o agricultor se dedica o ano todo para a produção do 

tabaco.    

Das entrevistas realizadas, treze entrevistados disseram que cultivam o tabaco a mais de 

10 anos, ou seja, mais de metade dos entrevistados. Isso significa que já estão habituados com 

esse tipo de cultura. Disseram também que a principal renda advém dessa cultura. É importante 

ressaltar que o cultivo do tabaco no município é essencialmente familiar, sendo que todos os 

entrevistados disseram que o processo de produção, desde a plantação até a colheita, é 

essencialmente praticado pelos familiares. Alguns responderam que quando apura, em épocas 

de colheitas, eles pagam diárias a trabalhadores fora do núcleo familiar para agilizar o trabalho. 
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A maioria dos entrevistados relataram que o trabalho é realizado por quatro pessoas, em média, 

em cada propriedade. 

 A pergunta que teve a maior diversidade de respostas foi em relação a quantos pés de 

tabaco os entrevistados plantavam. O menor produtor disse que plantou 10.000 pés de tabaco e 

o maior 150.000 pés de tabaco. Há agricultores que plantaram 20.000, 35.000, 70.000, 95.000 

pés de tabaco no município. 

 Os produtos são destinados para diversas empresas fumageiras. Dentre as citadas na 

entrevista estão a Philip Morris International, Alliance One International (FIGURA 04), Japan 

Tabaco International (JTI) (FIGURA 05), Souza Cruz, Continental (CTA) e Universal Leaf 

Tabacos. Há produtores também que trabalham por conta. 

 

 Figura 04: Empresa fumageira Alliance One International. 

  
 Fonte: Os autores, 2019. 
 

 Figura 05: Empresa fumageira Japan Tabaco International (JTI). 

  
 Fonte: Os autores, 2019. 
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 É importante ressaltar que os produtores, quando assinam o contrato com essas 

empresas, ficam reféns, pois todos os outros produtos necessários para o cultivo do tabaco é 

fornecido pela empresa com a garantia de que ela vai absorver toda a produção no final da 

colheita. Assim, o produtor é, de certa forma, submetido a comprar as sementes, os insumos, 

etc., com a empresa, com a garantia da venda da produção para a mesma empresa. Segundo os 

entrevistados, o quilograma do tabaco é comercializado em torno de R$ 10,00, desde que a safra 

seja de qualidade. Desses R$10,00, R$ 7,00 ficam para o custo da produção, ou seja, uma boa 

parte desse custo retorna para a empresa fumageira. Assim, o produtor tem como resultado do 

seu trabalho um valor de R$ 3,00 por quilograma de tabaco produzido. 

 Na última pergunta do questionário, quando perguntado quanto esperam lucrar com a 

safra, as respostas também foram diversas. Analisou aqui, para se ter um parâmetro, pelo menos 

três respostas. A menor produção, como já foi exposto, foi de 10.000 pés de tabaco. O agricultor 

disse que pretende colher 2.000 quilogramas. É importante fazer a multiplicação e divisão 

necessária para ter a média de quanto esse agricultor irá faturar por ano, e consequentemente 

por mês. 2.000 quilogramas X R$ 10,00 (valor médio do kg de tabaco comercializado em Bela 

Vista do Toldo) / por 12 meses. Entretanto, o custo da produção gira em torno de 70% do valor 

produzido. Assim, esse agricultor que plantou 10.000 pés de tabaco irá faturar anualmente R$ 

6.000,00, tendo um salário médio no mês de R$ 500,00, metade de um salário mínimo. Nessa 

propriedade o agricultor realiza o trabalho sozinho. 

 Na propriedade onde teve a maior produção com 150.000 pés de tabaco, o proprietário 

disse que pretende colher 20.000 quilograma de tabaco. Nessa propriedade trabalham duas 

pessoas do núcleo familiar e mais duas externas. Subentende-se que o valor do trabalho dessas 

duas pessoas que não são do núcleo familiar já está embutido no custo da produção do tabaco. 

Então 20.000 quilogramas X R$ 10,00 (valor médio do kg de tabaco comercializado em Bela 

Vista do Toldo) / por 12 meses, (-) menos 70% do custo da produção, tem-se um resultado de 

R$ 60.000,00 anual e R$ 5.000,00 mensal. Mas trabalham duas pessoas do núcleo familiar, 

então esse valor tem que ser dividido por dois. Tem-se um resultado de R$ 30.000,00 anual e 

de R$ 2.500,00 mensal para cada trabalhador da família. 

 Outro exemplo é de um agricultor com uma produção intermediária em que trabalham 

quatro pessoas do núcleo familiar no cultivo de tabaco. O agricultor disse que plantou 60.000 

pés de tabaco e espera ter uma produção de 9.000 quilogramas. 9.000 quilogramas X R$ 10,00 
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(valor médio do kg de tabaco comercializado em Bela Vista do Toldo) / por 12 meses, (-) menos 

70% do custo da produção, tem-se um resultado de R$ 27.000,00 anual e R$ 2.250,00 mensal. 

São quatro pessoas do núcleo familiar que trabalham no cultivo, então esse valor tem que ser 

dividido por quatro, para que assim se possa ter a média de cada trabalhador familiar na 

produção do tabaco. Dessa forma, tem-se um resultado médio de R$ 6.750,00 anual e R$ 562,50 

mensal para cada trabalhador do núcleo familiar. 

 No contexto geral, os trabalhadores recebem bem menos que um salário mínimo, sendo 

que em muitos casos, têm um rendimento até menor que meio salário mínimo. O valor bruto 

adquirido no final da produção pode ser relativamente alto, porém quando se subtrai os custos 

da produção, divide o valor por 12 meses e também pelo número de trabalhadores que foram 

preciso para a produção, se tem um valor relativamente baixo. Isso explica o porquê o município 

tem indicadores altos relacionados à pobreza e à extrema pobreza e também o número alto de 

pessoas que recebem o Bolsa Família. 

 A população do município reside, em sua maior parte, na área rural. Ludka (2016) 

disserta que a maior parte da população que está na pobreza e na extrema pobreza no município 

de Bela Vista do Toldo também reside na área rural.  

Conforme Sen (2010), a pobreza deve ser entendida não apenas como uma condição de 

insuficiência de renda, mas como um estado de privação de liberdade (ou liberdade de escolha), 

podendo refletir-se em morte precoce, baixos índices educacionais, desemprego, morbidez, 

exclusão social, dentre outras deficiências. Trata-se, portanto, de uma ausência de liberdade 

para realizar coisas que são valiosas para o viver humano, os chamados funcionamentos. Uma 

renda inadequada é, com efeito, uma forte condição predisponente de uma vida pobre. Os 

argumentos em favor da abordagem da pobreza como privação de capacidades são, ao ver de 

Sen (2010, p.120-121), os seguintes:  

 

- A pobreza pode ser identificada em termos de privação de capacidades; a abordagem 
concentra-se em privações que são intrinsecamente importantes (em contraste com a 
renda baixa, que é importante apenas instrumentalmente).  
- Existem outras influências sobre a privação de capacidades – e, portanto, sobre a 
pobreza real – além do baixo nível de renda (a renda não é o único instrumento de 
geração de capacidades).  
- A relação instrumental entre baixa renda e baixa capacidade é variável entre 
comunidades e até mesmo entre famílias e indivíduos (o impacto da renda sobre as 
capacidades é contingente e condicional). 
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É importante distinguir conceitualmente a noção de pobreza como inadequação de 

capacidade da noção de pobreza como baixo nível de renda; essas duas perspectivas não podem 

deixar de estar vinculadas, uma vez que a renda é um meio importantíssimo de obter 

capacidades. E, como maiores capacidades para viver sua vida, tenderiam, em geral, a aumentar 

o potencial de uma pessoa para ser mais produtiva e auferir renda mais elevada; também 

esperaríamos uma relação na qual um aumento de capacidade conduzisse a um maior poder de 

auferir renda, e não o inverso (SEN, 2010).    

Assim como ter renda acima da linha de pobreza não significa a superação da pobreza, 

ter acesso a outros bens sem ter renda tampouco garante a saída da pobreza. À medida que 

algumas insuficiências que caracterizam a pobreza rural vão sendo supridas, destaca-se, como 

um grande problema, o abismo entre as condições de vida nos meios rural e nos espaços 

urbanos. Educação, saúde e saneamento que, em grandes linhas, conformam a qualidade e 

condições de vida da população, tendem a ser um problema mais persistente, e difícil de 

resolver, nas áreas rurais do que o problema dos rendimentos (BUAINAIN; DEDECA; 

NEDER, 2013). 

Quando se discute a pobreza rural no Brasil, podem-se citar alguns determinantes, 

destacando-se:  

 

a) Acesso à terra: quando a pobreza é tratada a partir de outras variáveis para além da 
renda, sobressai a questão da posse e acesso à terra uma vez que a negação desse 
direito é um importante fator de exclusão social; 
b) Capacidades humanas: nesse aspecto se destacou o papel fundamental da educação 
na elevação da renda das pessoas e das próprias famílias, porém quesitos como 
repetições, defasagens e qualidade do ensino carecem de melhor avaliação; 
c) Outras formas de capital físico: diversas formas de capital atuam decisivamente no 
aumento da renda e da produção, embora para a maioria dos estabelecimentos, a 
propriedade da terra é o capital mais importante, cuja dimensão condiciona as formas 
de investimento;  
d) Acesso e participação nos mercados: devido às deficiências tecnológicas e à própria 
qualidade dos produtos, grande parte dos agricultores acaba sendo excluída dos 
mercados; 
e) Acesso a serviços básicos: estes tipos de privações são elementos-chave, para se 
entender porque a pobreza rural permanece em patamares elevados em todas as 
regiões do mundo; 
f) Infraestrutura: ressaltaram-se as deficiências, especialmente, no que diz respeito à 
habitação, saneamento básico, transportes, lazer, cultura e serviços específicos nas 
áreas de saúde e educação; 
g) Oportunidades de trabalho: em muitas regiões do país já começaram a surgir 
dificuldades de alocação da mão de obra rural, seja na agricultura ou em outras 
atividades produtivas (MALUF; MATTEI, 2011).  
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De uma maneira geral, situou-se que a pobreza rural se define em termos do nível 

insuficiente de rendimento, da falta de acesso a bens e serviços e da negação de direitos 

elementares, além da própria indiferença da sociedade que tem contribuído para ampliar o 

processo de exclusão social. 

Destarte, a maioria das pessoas que cultivam o tabaco precisa de outra ocupação para 

aumentar sua renda, pois caso contrário, se torna difícil conseguir atender todas as suas 

necessidades apenas com os rendimentos advindos do cultivo do tabaco. Entretanto, muitas 

pessoas só tem essa renda, ou nem mesmo essa receita. Assim, justifica-se mais uma vez o 

Programa Bolsa Família no município. Como se pode observar nos dados da população 

economicamente ativa ocupada e economicamente ativa desocupada retirados do Atlas Brasil 

(2019), referentes aos dados de 2010, 68,7% da população está economicamente ativa com 

ocupação, correspondendo a 2.822 habitantes, sendo que a população economicamente ativa 

desocupada corresponde apenas 1,7% da população, com um número de 70 habitantes. Isso 

mostra que, mesmo a população estando trabalhando, as receitas não são suficiente para que os 

índices de pobreza e de extrema pobreza diminuam. Ludka (2016), em seu trabalho de 

doutorado, disserta que em Bela Vista do Toldo há pobreza e fome, principalmente na área 

rural. 

 

Considerações Finais 

 

Estudar a fome é hoje, sem dúvida, percorrer os caminhos da ciência e da técnica no 

território, mediatizadas pelo mercado (escassez e abundância), e as geografias da fome são 

produtos de apropriação desigual de valor, pois a comida é valor de uso para todos os seres 

humanos - é a condição da existência humana na Terra. 

Em Bela Vista do Toldo, percebe-se que o município é dependente da produção de 

tabaco, uma vez que é o produto agrícola que mais gera valor para o município, com uma 

produção de mais de R$ 50.000.000,00 no ano de 2018. Apesar do crescimento da produção e 

do valor produzido pelo tabaco, os índices de pobreza e de extrema pobreza ainda estão 

relativamente altos no município. Dessa forma, o município também é dependente de 

programas sociais como o Programa Bolsa Família, que insere no munícipio uma quantia anual 

de mais de R$ 700.000,00. 
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Desta forma, fica evidente que os trabalhadores ficam reféns das empresas 

multinacionais fumageiras, que abarcam uma boa parte desse capital produzido no município 

por meio da produção de tabaco. Assim, apenas uma parcela do valor da produção fica para os 

trabalhadores, sendo muitas vezes, os agricultores conseguem, individualmente, um valor 

mensal que equivale à metade de um salário mínimo. Destarte, isso justifica a abrangência do 

Bolsa Família no município. 

É inegável que a produção de tabaco tem extrema relevância em relação à produção de 

emprego e renda, além de receita para o município, entretanto, os problemas relacionados a 

pobrezas não estão sendo mitigados, demonstrando que esse modelo de produção não está 

satisfazendo as necessidades de boa parte da população belavistense, sendo necessário buscar 

outras maneiras de atender essa população que está à margem, para que os índices 

socioeconômicos possam se tornar positivos. 
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OS THINKS TANKS DO SISTEMA AGROALIMENTAR NO BRASIL 

 

Jéssica Danielle Ferreira do Amaral 

Resumo: 

 

Introdução A maioria das pesquisas, Fernandes (2009), Hauck (2015), Casimiro (2018) e Santos 

(2018), relata que a origem dos thinks tanks se deu no século XX nos Estado Unidos, logo após 

a segunda guerra mundial. Os thinks tanks (TT’s) são responsáveis por produzir e difundir 

temas específicos, tendo como objetivo exercer a influência na sociedade e na política. São 

organizações de pesquisas com objetivo de gerar ferramentas para determinados atores 

políticos. No Brasil, devido ao seu processo histórico calcado em uma estrutura oligárquica, 

colonial e escravocrata, até em meados do século XIX e o XX, as questões ligadas à 

modernidade, que em outros países já estava ocorrendo, ainda estava caminhando. Este trabalho 

é fruto da disciplina Sistema Agroalimentar Global, tem como objetivo demonstrar como os 

think tanks vêm auxiliando na elaboração de políticas vinculadas aos sistemas agroalimentares; 

uma de suas ferramentas é reforçar o uso de pesticidas e a ampla divulgação de um agronegócio 

sustentável. Para compreender como os TT’s se relacionam no território imaterial e o disputam, 

é necessário se ater aos contextos políticos, sociais e econômicos, pois é nesses campos que os 

TT’s encontram espaço para fortalecer suas explanações e é o lugar de onde se originam. O 

regime alimentar corporativo reforça e amplia seu processo de mecanização e concentração de 

poder fundiário. Em contrapartida, a agroecologia parte do princípio da totalidade, na qual, 

incorpora várias dimensões da realidade, sendo uma alternativa que comporta várias 

perspectivas: políticas, movimentos sociais, limites ecológicos, multidimensionalidade, 

multiescalaridade dentre outros. A questão que se coloca é: Qual aparece mais na mídia? Qual 

é mais discutido? Certamente, em algum momento nos deparamos com noticiários, emendas 

parlamentares, fortalecimento do uso dos pesticidas, criminalização dos movimentos rurais que 

buscam fortalecer a perspectiva da qualidade do alimento, a luta contra os latifúndios e as 

desigualdades no meio rural. Fundamentação Teórica Os thinks tanks são organizações que 

militam em busca da promoção e defesa de ideais, no qual, muitas vezes estão relacionados a 

valores liberais, tendo por objetivo influenciar a opinião pública, em parceria com os meios de 
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comunicação, empresas e jovens. Think tanks são organizações focadas em influenciar o 

processo político, direta ou indiretamente, com ideias afetas às políticas públicas (HAUCK, 

2015, p.64). Os ideários dos TT’s do sistema agroalimentar perpassam por processos históricos 

e ideológicos que construíram as concepções que os TT’s defendem. A própria revolução verde, 

defendida pelo agronegócio como marco de desenvolvimento é um exemplo disso. Do início 

da Revolução verde ao fim do século XX, se constituíram forças que passaram a determinar 

não só o que se produz, mas quanto, onde, como, quem e para quem se vai produzir (ALTIERI, 

2006, p.3).Assim, identificar esses elementos é compreender que existe um território imaterial 

em disputa, ou seja, os formuladores de opiniões com os TT’s então construindo conhecimento 

e interpretações. O território imaterial está presente em todas as ordens de territórios. O 

território imaterial. Está relacionado com o controle, o domínio sobre o processo de construção 

do conhecimento e suas interpretações (FERNANDES, 2009, p.210).Nesse território imaterial 

de disputas, o regime alimentar corporativo está nos bastidores, os quais, investem em alguns 

TT’s para reforçar o modelo de sistema agroalimentar pautado na ampliação fundiária e no 

desenvolvimento intensivo da agropecuária. Em um mundo de contradições e contrasensos o 

descolamento entre a produção e o consumo de alimentos soma-se às contradições mais 

evidentes ((TRICHES; SCHNEIDER, 2015, p.3). De acordo com McMichael (2016), O regime 

alimentar corporativo está associado a globalização neoliberal, de modo que o Estado é 

substituído pelo regime neoliberal. Fundamental ao regime alimentar corporativo tem sido uma 

ampla espoliação de pequenos proprietários de terras e sua conversão em trabalhadores 

informais em escala mundial (McMICHAEL, 2016). MetodologiaDurante a pesquisa foi 

realizado um levantamento bibliográfico de vários artigos científicos e livros para correlacionar 

as diferentes análises. Partiu-se do território como categoria de análise, precisamente o território 

imaterial. A análise das referências passou por uma concepção das relações de poder e as 

intencionalidades dos sujeitos que estão disputando as diferentes concepções de conhecimento. 

As discussões durante este trabalho passam pelo materialismo histórico dialético, 

compreendendo os conflitos e contradições do espaço, relações de classes e sociais, e as 

diversas desigualdades que os TT’s reforçam. A pesquisa também conta com uma base de dados 

secundários, e é de caráter qualitativo. No caso da pesquisa qualitativa, o material é, 

basicamente, de natureza discursiva (NETO, 2012, p.01-02). A pesquisa bibliográfica permite 

ao investigador, de acordo com Gil (2008), a possibilidade de cobrir de forma ampla o objeto 

pesquisado. As investigações contidas durante as explanações são exploratórias, ou seja, as 
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“pesquisas exploratórias são desenvolvidas o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato” (GIL, 2008, p.27). O conceito trabalhado durante a 

pesquisa é de território imaterial, partindo da concepção do território como campo de poder e 

de disputa tanto material e simbólica. Território, assim, em qualquer acepção, tem a ver com 

poder, mas não apenas ao tradicional “poder político”. Ele diz respeito tanto ao poder no sentido 

mais explícito, de dominação, quanto ao poder no sentido mais implícito ou simbólico, de 

apropriação (HAESBAERT, 2007). Para ampliar o conceito e aprofundar a análise será exposto 

dois exemplos de TT’s: Instituto Pensar Agro (IPA), que parte da discussão do desenvolvimento 

do agronegócio e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que discute o desenvolvimento sustentável 

da Amazônia. Por detrás das discussões que ambas as organizações fazem estão empresas 

alimentícias, e uma parte do sistema agroalimentar que mantém financeiramente essas 

organizações. Resultados Os thinks tanks do agronegócio se apropriam de termos como 

sustentabilidade para expandir e apresentar suas intencionalidades, aparentemente parecem 

estar preocupadas com o meio ambiente, com a pobreza e a desnutrição. Tanto a IPA como a 

FGV usam o termo ou se expressam através do que chamam de agronegócio sustentável. Essas 

entidades perceberam que a construção do pensamento deve ser disputado, porque é uma forma 

de relação de poder. Nesse sentido, as TT’s são uma ferramenta essencial para o agronegócio 

fortalecer o sistema alimentar corporativo. É possível identificar que a maioria das entidades 

mantenedoras são empresas alimentícias, ou mesmo associações que são mantidas por outras 

empresas. O IPA e a FGV têm um objetivo em comum, que é a formulação de conhecimento 

para influenciar nas políticas públicas. Durante as duas notícias é possível identificar o que está 

por trás dos TT’s, é nele que as organizações se apoiam para disputar os diversos territórios 

imateriais. Considerações finais Os thinks tanks surgem no Brasil a partir da década de 30, com 

a modernização e o desenvolvimento mais amplo da economia durante o governo de Getúlio 

Vargas. A influência dos TT’s passa por associações não governamentais, empresas privadas e 

pelo setor público (Thinks tanks estatais). Os dois exemplos do IPA e as FGV demostraram que 

as TT’s vêm auxiliando a elaboração de políticas públicas agrárias, fortalecendo o agronegócio 

sustentável, o que consideramos como uma falácia, pois o uso de pesticidas trouxe sérios 

problemas para a saúde da população e a contaminação do meio ambiente. Os meios de 

comunicação e as redes sociais se tornaram essenciais nessa disputa, pois é no território 

imaterial que os TT’s colocam em prática suas ações, mas não diretamente, são os contextos 

políticos, sociais e econômicos que acionam a construções de opinião pública e a política 
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organizada pelos thinks tanks. A promoção de ideias e opiniões públicas sobre o sistema 

alimentar perpassam por uma perspectiva exclusivamente mercadológica, no qual, coloca o 

alimento como mercadoria, ou seja, o importante é a venda do produto a baixo custo com um 

lucro alto. Sendo assim, houve o crescente controle coorporativo do sistema agroalimentar, com 

a posse de terra cada dia mais concentrada, o desenvolvimento do modelo agroexportador, a 

ampliação da ordem econômica internacional e os modelos convencionais de modernização da 

agricultura. Nesses contextos os TT’s do agronegócio disputam o território imaterial, que leva 

ao aumento do controle coorporativo do sistema agroalimentar. As entidades mantenedoras, na 

sua maioria são empresas alimentícias, que apoiam os TT’s e suas organizações. O que mais 

impressiona é a sutileza do processo que se expressa em forma de conhecimento, pois o 

pensamento pode produzir relações de poder. Não bastava apenas o desenvolvimento de um 

regime alimentar corporativo pautado na mecanização, com concentração de poder, se fez 

necessário dominar e ampliar para outros campos, como o do conhecimento e da informação. 

Está aí a origem dos TT’s na ampliação do corporativismo para influenciar a confiabilidade 

científica e os interesses de determinadas políticas. Assim, ampliam os debates e os grupos de 

estudo, pautados no desenvolvimento do agronegócio. Em suma, é possível reverter a forma 

como os TT’s estão se organizando, pois é concebível a criação de TT’s que fortaleçam a 

divulgação de conhecimento e informações sobre as experiências de agriculturas alternativas e 

ampliação da agroecologia, contra o crescente controle do cooperativismo do sistema 

agroalimentar. Essas organizações podem produzir conhecimentos voltados para a 

agroecologia, em busca de um ambiente adequado na relação ser humano e natureza, mas que 

seja altamente produtivo respeitando as questões sociais e ambientais e socialmente equitativa. 

É necessário combater as formas de controle corporativo do sistema agroalimentar brasileiro, e 

suas organizações de thinks tanks, nem que para isso ocorra uma apropriação dessas 

organização com o objetivo de ampliar e aplicar políticas que visem a diminuição das 

desigualdades no campo, o combate a fome, a busca por uma segurança alimentar e as 

condições para uma soberania alimentar. 
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O FLAGELO DA FOME NO PAÍS DE BOLSONARO: DA NEGAÇÃO DO 

PROBLEMA A SUA INVISIBILIDADE 

 

Dayse Rodrigues de Jesus 

Resumo: 

 

A questão da fome constitui um tabu que parece ferir todas as prospecções de sucesso e 

abundância que compõe o arcabouço da propaganda capitalista. Falar de escassez de alimentos 

na era da experiência tecnológica para aperfeiçoar a produção agrícola institui um paradoxo: 

produção em larga escala versus a persistência dos índices de famélicos ao redor do globo. O 

Relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), 

denominado "O estado da insegurança alimentar e nutricional no mundo em 2019" revela que, 

no Brasil, cerca de 5 milhões de pessoas ainda vivem sob a ameaça da fome absoluta e amargam 

o estado de subnutrição. A postura do atual governo brasileiro, protagonizada pelo Presidente 

da República - Jair Bolsonaro, reforça a opção por invisibilizar os dados desta realidade 

complexa, tratando o problema como um mal menor e não um “inimigo” a ser aniquilado. O 

presente texto busca compreender quais engrenagens trazem o tema da fome de volta ao debate 

e qual o futuro das políticas de segurança alimentar no Brasil, já que a estrutura de poder atual 

reconstitui a fome como um tabu, a escassez como um projeto político de dominação de corpos 

e, sobretudo, o direito à alimentação como uma mercadoria que se valoriza, na medida em que, 

se torna escassa. Ao falar em segurança alimentar pressupõe-se a garantia das condições de 

acesso a alimentos básicos de qualidade e em quantidade suficiente para todos, mas a discussão 

avança no sentido da soberania alimentar compreendendo que é preciso que os países sejam 

soberanos em sua produção de alimentos, desvinculando a alimentação dos grandes mercados 

internacionais que nas últimas décadas tem homogeneizado dietas que antes eram diversas, 

entendendo soberania alimentar como uma teia de fatores que envolvem a cultura, a saúde e o 

direito ao alimento e ao território de um povo. 1. Introdução O século XX foi marcado 

profundamente pelas duas grandes guerras e, considerando, o pacto civilizatório após a segunda 

grande guerra ressurge o fantasma da fome, que toma lugar na agenda política internacional. 

Para superar a problemática da escassez de alimentos a Revolução Verde buscou apontar saídas 
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por meio do pacote tecnológico que prometeu otimizar a produção e impor um fim ao prenúncio 

de um mundo colapsado. Ignorou-se nessa equação que a razão de ser da fome não é a baixa 

produção de alimentos, mas a má distribuição e a dificuldade de acesso e concentração dos 

meios de produção, no caso, a terra. Como aponta o médico e geógrafo Josué de Castro, em sua 

grande obra "Geografia da fome" (1946), a fome constitui um dilema moral, pois denuncia as 

debilidades do capitalismo e a falência da estrutura das sociedades modernas; para subverter a 

verdade e os fatos é preciso ignorar os dados e invisibilizar os corpos famélicos, construir muros 

invisíveis nas regiões de concentração de famintos e propagar massivamente o discurso sobre 

safras recordes de grãos e outros produtos. Sim, produtos, já que o alimento e o direito a 

alimentação deixam de ser direitos básicos para tornarem-se mercadoria. Após um breve 

período de políticas públicas de redistribuição de renda e a fomentação do maior programa de 

combate à fome já implementado no mundo - o Fome Zero (2003) - o Brasil enfrenta o desafio 

de assistir seus índices atualmente baixos de subnutridos, os quais reduziram significativamente 

na última década, voltarem a subir e enfrenta a luta para não retornar ao mapa da fome da FAO. 

Desafio que ganha ainda mais importância frente ao desmonte das políticas sociais do Estado e 

o novo discurso vigente que reestabelece o país na velha dinâmica que parece priorizar o 

Sudeste e inviabilizar o desenvolvimento econômico no Norte e Nordeste, embora o problema 

da fome e subnutrição esteja distribuído em todo o país. A partir da análise da desestruturação 

das políticas de transferência de renda e combate à fome é possível traçar o perfil de 

regionalização da desigualdade social, identificando quais camadas sociais nunca deixaram ou 

voltarão a ser assombradas pelo espectro da fome.2. Procedimentos metodológicos A 

proposição de análise destes dados, neste estudo, se dá no modelo de pesquisa bibliográfica e 

busca pensar transversalmente a espacialidade da fome em sua geografia e geopolítica, numa 

análise crítica dos dados a partir da obra de Josué de Castro (1946) e a partir do novo cenário 

político nacional. Para a análise das recentes tomadas de decisão governamental que implicam 

no retorno desta questão à agenda política são usados os dados oficiais do Governo Federal que 

dizem respeito à alimentação e produção de alimentos. A pesquisa tem como eixo central a 

interpretação dos dado do Relatório da FAO sobre segurança alimentar que revela o aumento 

da fome na América Latina, em especial na América do Sul, buscando mapear quais principais 

fatores que reacendem a discussão sobre o tema.4. Discussão O que é central nesta pesquisa é 

a fome enquanto demarcador espacial, formadora de nichos sociais e impondo o retorno do 

ritmo segregacionista entre as regiões do país. Hoje, 5 milhões de brasileiros ainda não têm o 
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direito à alimentação garantido; conforme a FAO cerca de 15 pessoas morreram ao dia por 

desnutrição em 2017; sendo que 37% das mortes ocorreram na região Nordeste do Brasil. Os 

dados revelam a retomada do projeto político em que a ameaça de escassez, ora de água, ora de 

comida, volta a ocupar a agenda nacional, ainda mais, em um momento de acirramento de 

tensões regionais, a partir dos discursos governamentais e midiáticos, como temos assistido 

desde o pleito presidencial de 2017. Essa análise significa, na prática, revisitar o país de Josué 

de Castro e perceber que ele nunca deixou de existir, embora tenha empreendido esforços para 

mudar o rumo de sua história no último período, mas que agora retorna aos noticiários, 

dividindo novamente a nação entre os que não comem e os que não dormem, pois conforme 

Castro (1946) "Metade da humanidade não come; e a outra metade não dorme, com medo da 

que não come.”.5. Considerações finais Embora a modernização da agricultura tenha 

acontecido sob a égide da Revolução Verde que constituiu sua narrativa ancorada no fim da 

fome no mundo, o modelo de produção reproduziu a fome e a vulnerabilidade social no campo. 

A capitalização da agricultura culminou no superávit da balança comercial gerada pelo 

agronegócio, enquanto os pobres deste país ainda convivem com a fome e a subnutrição. 

Superar o problema da fome passa fundamentalmente por solucionar a questão agrária, 

descentralizando terras e, por conseguinte, reinventando o paradigma produtivo campo. Importa 

a disseminação, estudo e valorização da agroecologia que, mais do que um modo de produção 

de alimentos, perpassa a um modo de relação na perspectiva de totalidade, propondo o fim da 

exploração da Terra pelo Homem e da dinâmica de subjugação do Homem pelo Homem. Pensar 

a soberania alimentar não apenas como um direito à comida, mas como mecanismo econômico 

e social é a proposta apresentada neste texto para que o Brasil possa retomar o ritmo de resgate 

de pessoas em situação de extrema pobreza, repensando um projeto nacional de um país de 

excluídos para um país de todos. 
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A GEOPOLÍTICA DOS ALIMENTOS, UMA PERSPECTIVA DA FOME À 
SOBERANIA ALIMENTAR:  

As experiências agroecológicas das camponesas no Cariri cearense. 

 
Bruna Dayane Xavier de Araújo1 

Francisco Amaro Gomes de Alencar.2 
 

Introdução. 
  

A soberania de um povo começa pela boca (Eduardo Galeano). 

 

A questão da alimentação é um tema de suma importância, visto que é uma das 

necessidades fundamentais do ser humano e se apresenta como um direito inalienável. Além do 

fator biológico, o alimento é um conjunto de determinações simbólicas e afetivas que se 

remetem à apropriação do território, às relações sociais, culturais e de trabalho. 

 Nesse sentido, o presente artigo propõe trazer contribuições para a discussão sobre 

temas que se cruzam e se complementam: soberania alimentar, território e práticas 

agroecológicas. Assim, nos possibilitará uma compreensão mais aprofundada sobre a totalidade 

que se constrói a questão da alimentação. Neste âmbito, trazemos as experiências das mulheres 

camponesas na região do Cariri cearense, suas estratégias de organização, gerenciamentos dos 

agroecossistemas e implementação de feiras agroecológicas. Estas mulheres tem em suas 

histórias de vidas a luta pelo direito à  terra, acesso à créditos, programas sociais e vem 

disputando espaços no  campo político e sindical.  

O Cariri cearense, lócus da pesquisa, possui diversos conflitos resultantes de projetos 

de desenvolvimento e cosmovisões distintas para o território, mostrando-nos que a relação luta 

de classe – território é indissociável.  

 Este estudo faz parte de reflexões iniciais de uma pesquisa de doutorado3 que se encontra 

em andamento. Para a análise desse processo vem sendo realizado as seguintes etapas: 

levantamento bibliográfico, pesquisa documental e trabalho de campo, por meio de registros 

 
1 Doutoranda em Geografia pela Universidade Federal do Ceará (UFC); e-mail: bru.arauj@gmail.com 
2 Professor Doutor vinculado ao Departamento de Geografia Universidade Federal do Ceará (UFC);e-
mail:famaro.ufc@gmail.com. 
3 Pesquisa de doutorado realizada no Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará 
(UFC), possui financiamento pela CAPES.  
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fotográficos, de áudio, vídeo e entrevistas que tem o intuito de captar narrativas de vida e 

participação nas atividades no cotidiano camponesas investigadas. 

 A pergunta motivadora é entender como as experiências que vem sendo realizadas pelas 

camponesas, em paralelo ao mercado e modelo agrícola hegemônico, vêm se desvelando como 

uma alternativa para produção de alimentos com qualidade, segurança e mais acessibilidade à 

população? Objetivando investigar as experiências das camponesas (produção, distribuição e 

comercialização) na região do Cariri - CE e suas relevâncias para um diálogo e edificação de 

um projeto de soberania alimentar em um contexto regional e, além disso, trazer uma discussão 

teórica sobre o tema. 

A soberania alimentar revela-se como horizonte construído no berço da materialidade 

dos movimentos sociais e possui como pedra angular a agroecologia. Refere-se ao direito dos 

povos a alimentos nutritivos e culturalmente adequados, acessíveis, produzidos de forma 

ecológica e seu direito de decidir seu próprio sistema alimentar e produtivo (VIA 

CAMPESINA, 2004). Ou seja, o que se produz, como produz, pensado a partir para atender 

prioritariamente a demanda interna. As mulheres vem se apresentando como sujeitos 

importantes nas práticas agroecológicas, pilares importantes para a materialização da soberania 

alimentar . Então, vamos enveredar nesses trajetos que constroem a comida saudável e 

socialmente justa. 

 

Alimentos, o Tabu da Fome e Geopolítica dos Alimentos. 
 

O alimento é uma fonte vital para os seres humanos. É o que nos mantém vivos e nos 

dá condição para realizar as demais outras atividades, projetos e planos em nossa existência 

individual e social. O alimento é um dos motivos mais cruciais que move cotidianamente a 

classe trabalhadora a sair para exercer suas atividades laborais, mesmo em uma realidade tão 

desigual, contraditória e de exploração.  

No intuito de não cairmos em uma concepção reducionista da alimentação, entendendo-

a apenas como uma necessidade biológica e elementar, a abordagem principal dessa pesquisa 

será no sentido de compreender as relações complexas e sociais que atravessam a alimentação, 

como resultante das relações sociais e culturais.  

A alimentação se apresenta, primeiramente, como uma necessidade biológica, somado 

a isso é um complexo sistema simbólico que aglomera diversos significados: sociais, de prazer, 
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sexuais, políticos, religiosos, éticos e estéticos. (CARNEIRO, 2003). A alimentação é um eixo 

central para entender as redes de sociabilidade e é um dos pilares primordial na construção da 

nossa humanidade. 

        Marx (2010) explica que o alimento refere-se a relação com o trabalho, à construção de 

um ser humano genérico, o vínculo com a natureza e com a sua própria natureza.  Anterior ao 

processo de alienação, o alimento e a sua apreciação, constroem processos mais complexos de 

sociabilidade e cultura. Assim, o alimento é uma prática genuinamente humana, no sentido que 

desenvolve sua própria humanidade. Quando a alimentação é permeada pelo processo de 

alienação, torna-se como uma finalidade única/exclusiva, ou seja, seu trabalho gira todo entorno 

em garantir essa finalidade, assim se constrói um processo não criativo, as pessoas se afastam 

de uma consciência da sua própria existência. Dessa forma, torna o ato de alimentar uma função 

empobrecida de significados, apenas vinculadas uma visão reducionista como algo meramente 

biológico. Manter a energia mínima para a força de trabalho continuar existindo.   

A cadeia agroalimentar, ou o percurso do alimento, se refere mais do que o trajeto que 

se faz do prato à boca, ou de comprar produtos alimentícios em um supermercado e trazer para 

o armário da cozinha. O acesso e a gestão de determinados alimentos possui um campo invisível 

sobre processos históricos, construção de costumes e cultura. Além disso, de relações de poder 

e da materialização de relações sociais e de trabalho, construindo a geopolítica dos alimentos. 

Atualmente, os regimes alimentares se referem às formas como a cadeia alimentar se 

interligam através da mercantilização, transformando os espaços e as relações sociais.  E são 

elementos importantes no papel de acumulação de capital.  McMichael (2016) descreve três 

importantes fases dos regimes alimentares: 1) Imperial determinado pela Grã Bretanha (1870 -

19302) centrando nos Estados Unidos (1950 -1970); 3) corporativo, dirigindo pelas grandes 

corporações (1980 - 2000). 

Porém, para entendermos mais afundo a concretude do que estamos analisando, no caso 

a alimentação e seus processos de produção, distribuição e acesso, é preciso dar um passo atrás 

e refletirmos sobre a fome. Este estado que causa incômodo, provoca suplícios, dores 

prolongadas e um mal-estar profundo.  

         Mas o que é fome, afinal? É a situação em que indivíduos em seu cotidiano não tem acesso 

à comida, sofrendo a violência de não ter o que se alimentar. Josué de Castro chama atenção 

também para fome parcial ou oculta, na qual pela falta permanente de nutrientes, em seus 
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regimes alimentares, grupos inteiros de população se deixam morrer lentamente de fome, apesar 

de comerem todos os dias. (CASTRO, 2006).  

O autor ainda diferencia dois tipos de fome: a endêmica e epidêmica. Esta última restrita 

a períodos de escassez de chuvas. A endêmica está vinculada a estrutura agrária de latifúndio e 

em seu caráter de monocultura de exportação. O autor cita como exemplo a zona da mata, no 

nordeste brasileiro, de solos férteis e de chuvas abundantes, mas que a fome estava bem 

presente. Nesse sentido, é preciso compreender os processos políticos que envolvem o problema 

da fome. “Enquanto a sua repercussão é global ou nacional, a fome é regional ou local, 

evidenciando as desigualdades regionais com seus processos econômicos, sociais e políticos 

geradores da fome regionalizada” (SAMPAIO, 1999, p.22). 

          Castro (1965) utiliza o termo “monotonia alimentar” que significa o hábito do homem de 

nutrir-se à base de um número restrito de substâncias alimentares, devido a diminuição ao 

acesso a diversidade de alimentos, e prol de matrizes específicas e limitadas a serem produzidas.  

             Eduardo Galeano, em As veias abertas da América Latina, explica que a história do 

subdesenvolvimento da América Latina integra a história do desenvolvimento do capitalismo 

mundial. Nossa riqueza gerou nossa pobreza para nutrir a prosperidade alheia.  

 

Exportamos produtos, e também os nossos solos e subsolos. Terras que poderiam 
atender as necessidades essenciais do mercado interno são destinadas a um só produto, 
a serviço da demanda estrangeira. A monocultura é uma prisão. A diversidade, ao 
contrário, liberta. (GALEANO, 2018, p. 07) 

 

            A fome é um processo de relações sociais historicamente construídas em um 

determinado espaço. Josué de Castro aponta a distribuição como um elemento importante para 

se pensar o acesso à alimentação, divergindo do contexto de excessiva concentração dos 

alimentos. Porto-Gonlçalves também coloca que “o modelo de distribuição não é separado do 

modo de produção, todo modo de produção é, ao mesmo tempo, um modo da distribuição” 

(PORTO-GONLÇALVES, 2006, p. 288). 

       No Brasil, historicamente existe um tabu para enfrentar a da fome, somente em 1990 foi 

produzido um mapeamento sobre as condições sociais do país, um mapa da fome.  Apenas em 

1993 foi criada a Política Nacional de Segurança Alimentar e o Conselho Nacional de 

Segurança Alimentar (CONSEA) e nos anos 2000, o programa Fome Zero.   
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         A origem da fome é estrutural – estão nas raízes de formação social de cada país, de cada 

estado –nação. A fome no Brasil, por exemplo, é consequência de seu passado histórico, nos 

períodos de colônia de exploração é que encontramos o seu cerne. “As causas da fome estão 

mais vinculadas aos fatores socioculturais e econômicos do que de natureza geográfica” 

(CASTRO, 2006). Para o autor, “a fome é a mais trágica expressão do subdesenvolvimento”. 

          Na obra Regime alimentares e Questão Agrária, de Philip McMichael, são apresentadas 

as relações históricas entre construção do Estado, colonização de terras, rotas alimentares, e os 

padrões alimentares.  Os regimes alimentares constroem e são construídos no bojo das relações 

de produção, consumo e trabalho e dos ajustes estruturais do modo de produção capitalista. 

         Na lógica em que vivemos os alimentos se tornam mercadorias. Perde sua essencialidade 

e passa a ser encarados como fonte de extração de geração de lucros. No Brasil, a produção de 

commodities aumentou consideravelmente, sobretudo, na década dos anos 2000, construída a 

partir de uma lógica da exportação, produção em larga escala e monocultura. Os fomentos 

vindos do Estado são, majoritariamente, para desenvolver o agronegócio, marginalizando a 

produção de alimentos para a demanda interna, historicamente produzida pela agricultura 

familiar camponesa. 

O Agronegócio é um modelo de produção caracterizado pela mecanização da produção, 

uso extensivo de tecnologias no plantio, irrigação e colheita. Insere-se a produção agrícola 

brasileira na reestruturação produtiva, que determina um papel específico aos países do sul do 

global na divisão internacional do trabalho, direcionando suas economias para produção de 

commodities (RIGOTTO, 2015).  

         É importante frisar que grande parte da produção do agronegócio é para atender as 

demandas do mercado externo. Esse nosso papel cada vez mais fincado na divisão internacional 

do trabalho, sai para nós a um preço muito caro. Este setor utiliza até a exaustão as forças de 

trabalho, dos solos, da biodiversidade em qualquer lugar que ele se instala. Vem desencadeando 

processos de degradação ambiental, desmatamento, grilagem, concentração de terras e riquezas 

e conflitos no campo. Além da utilização descomunal de agrotóxicos para aumentar de todas as 

formas a produtividade e os lucros. Deixando para os trabalhadores, o meio ambiente e os 

alimentos, contaminação e problemas de saúde pública a níveis ainda imensuráveis. 

Nesse contexto, observa-se um processo intenso de fusões e aquisições entre os grandes 

grupos transnacionais (produtores de sementes, agroquímicos e alimentos, empresas 
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biotecnológicas, grandes cadeias internacionais de supermercados etc.). O que chega para o 

consumidor o que é quando qualidade não é exatamente fruto de sua própria escolha e nem dos 

Agricultores, mas sim a acumulação do capital.  Alimentos baratos e empobrecidos 

nutricionalmente para os trabalhadores (MCMICHAEL, 2016). 

         Porto-Gonçalves (2006) explana que é necessário que o mundo tome conhecimento o 

custo que está por trás da produção de certos alimentos em determinados lugares, como chegam 

ao mercado global os produtos alimentícios, originado do trabalho de agricultores e agricultoras 

que estão em condições precarizadas, vulneráveis aos direitos trabalhistas, os direitos das 

mulheres, com jornadas intermináveis e baixos salários.  Além disso, causando, o mais 

contraditório que possa parecer, gerando estados de fome e subnutrição. 

No centro desse debate sobre fome, ou seja, da ausência de alimentos, crise alimentar, 

surgem como pauta das populações do campo, alternativas a partir do viés agroecológico para 

esse contexto. Posteriormente daria como desdobramento a Soberania Alimentar. 

 
Os elos entre a Agroecologia, Território e Soberania Alimentar. 
 

               A soberania alimentar é o direito de cada povo de definir suas próprias políticas 

agropecuárias e, em matéria de alimentação, de proteger e regulamentar a produção 

agropecuária nacional e o mercado interno, a fim de alcançar metas de desenvolvimento 

humano sustentável. (MACHIN SOSA, 2012, p. 30). Isso coloca aqueles que produzem, 

distribuem e consomem alimentos no coração dos sistemas e políticas alimentares, acima das 

exigências dos mercados e das empresas. (Via Campesina, 2004.) 

      A soberania alimentar é oposição do modelo agroexportador, o agronegócio. Esta não surge 

do nada ou de abstrações, é resultado de processos históricos e sociais, das organizações dos 

movimentos sociais do campo. (JALIL, 2009). Ela disputa poder nos sistemas agroalimentares 

em suas diferentes escalas, local, regional, nacional, global, sob a lógica do campesinato. Visa 

também responder a “perda de capacidade dos estados nacionais formularam políticas agrícolas 

e alimentares no contexto da progressiva internacionalização da economia”. (MENEZES, 2001, 

apud, MALUF, 2007, p. 22).  

A soberania alimentar propõe desenvolver estratégias de romper com as condições 

históricas dos países dependentes/ subdesenvolvidos, no nosso caso, por exemplo, como 

agroexportador de commodities. Construindo condições de produção de alimentos ricos em 
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diversidade, qualidade e tornar a alimentação mais acessível à população, ao mesmo tempo, 

que se preocupa com as estruturas sociais no campo e na cidade. Garantir a permanência dos 

camponeses no espaço agrário e sua qualidade de vida e de trabalho, concomitantemente, 

garantir o direito à alimentação adequada e permanente aos citadinos.  

“A luta pela soberania alimentar se contrapõe à lógica do neoliberalismo, 
repolitizando as esferas pública e estatal. Relaciona-se a um conjunto de políticas 
públicas que devem ser articuladas e implementadas, trazendo a dimensão do local 
como espaço privilegiado e fundamental para a concretização destas políticas em 
conjunto com o protagonismo e a participação das pessoas, que são efetivamente os 
sujeitos políticos dos processos de transformação, como uma ação construída ―de 
baixo para cima baixo “ (JALIL, 2009, p. 60) 

A pedra angular da soberania alimentar é a agroecologia. Nesse sentido, também é 

necessário refletir sobre o conceito agroecológico. Este possui várias dimensões: política, 

agronômica, ecológica, econômica e social. Os sujeitos protagonistas pela a transição 

agroecológica são os camponeses. Assim, a agroecologia discute também a territorialização do 

espaço agrário sob uma ótica campesina.  

Os principais princípios da agroecologia são a integralidade, minimização das 

externalidades negativas das atividades produtivas, os circuitos curtos, manejo dos naturais, 

pluriatividades. (COSTA, 2017) Propõe a produção de alimentos também em áreas urbanas e 

periurbanas. As cidades precisam ter ambientes alimentares e se diversificar de equipamentos 

públicos de alimentação e nutrição e feiras agroecológicas.  

A agroecologia deve ser entendida não apenas como substituição de insumos químicos por 

biológicos. Schmitt (2009, p. 196 -197) explica que “essa forma de fazer agricultura não 

depende apenas da preservação dos recursos naturais utilizados nos processos produtivo, mas 

do fortalecimento de novas redes de relações que desempenham um papel importante na 

sustentabilidade social e econômica desse novo modo de vida”.  

Na defesa pela agroecologia e soberania alimentar, a Via Campesina é uma peça chave. 

Esta é um agrupamento a nível global de organizações e movimentos sociais camponeses, 

agricultores familiares, povos indígenas, camponeses sem terra.  

 

Para disputar o projeto territorial do capital no campo, a VC quer levar a agroecologia 
camponesa e popular à escala territorial, como parte do seu projeto de Reforma 
Agrária Popular. conseguir sua massificação ou territorialização significa que, ao 
invés de ser praticada por poucas famílias em um território pequeno, torna-se uma 
prática de muitas famílias em um território grande. (BARBOSA e ROSSET, 2019, p. 
47). 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 17 – Geopolítica dos Alimentos e Soberania Alimentar 
ISBN: 978-85-415-1148-3  

8411 
 

 O projeto de soberania alimentar se mostra intimamente ligada ao um programa político 

que tem como base os interesses das classes populares e aponta para o rompimento das relações 

de exploração e desigualdades sociais, se caracterizando como um projeto de mudança da 

estrutura social em âmbito regional, nacional e global. A via campesina defende o conceito de 

soberania alimentar “superior ao da segurança alimentar aquele conceito vai além do “direito 

de alimentos” e reclama o direito da população rural de produzir, implicando as obrigações do 

Estado de proteger os mercados e de implementar a reforma agrária (ROSSET, 2018). 

  Aponta a gestão da terra-território como instrumento que possa garantir o direito à 

alimentação. Alimentos saudáveis para classe trabalhadora. Assim, está vinculada também a 

defesa dos direitos campesinos. 

       A alimentação é a luta contra a fome.  Soberania alimentar, produto de práxis, surge como 

alternativa as condições de fome decorrente de insuficiência no âmbito do abastecimento. 

(PAULINO, 2012). A soberania alimentar visa recuperar a função social da terra, para a 

produção de alimentos e sustentador da vida, nesse sentido, o debate sobre reforma agrária é 

uma das bandeiras de luta. 

No espaço agrário, dois principais eixos da agroecologia são os quintais produtivos e as 

feiras agroecológicas. Os quintais produtivos são uma fonte de diversificação de culturas, mas 

também são espaços de encontro e socialização produção de saberes. As feiras agroecológicas 

são espaços de sociabilidade, de conhecer os produtores, preços populares, mais acessíveis, 

saber a origem dos alimentos, garantia que não estamos comendo “alimentos vazios”. Espaço 

de formação de consciência alimentar troca de saberes, espaço de consumo junto. Os 

consumidores de feiras agroecológicas, ao longo do tempo, se assumem como defensores desses 

canais de escoamento de produtos percebem que os alimentos e os seus sabores, cheiro e a 

estética são diferentes de alimentos vindo do agronegócio. 

         A agroecologia vem se inserindo nesse contexto, se torna um instrumento de defesa de 

seus territórios e paradigmas de produção, e através deste movimento eles se re-territorializam. 

Dutra Jr e Dutra (2008, p. 206) nos traz que “[...] o território camponês se materializa na unidade 

da produção familiar, lá está a possibilidade da garantia da (re)produção camponesa, que lhes 

permite permanecer e se fixar na terra”.     

     

“Os camponeses dominam as culturas alimentares que proporcionam menores 
rendimentos. É levado em consideração a capacidade de consumo interno da 
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produção, na iminência de percalços no momento da comercialização. Isso é uma das 
explicações de previlegiamento da produção de alimentos básicos” (PAULINO, 2012, 
p.53). 
 

Marques (2008), a partir de uma leitura de Shanin (1983) explica que as especificidades 

camponesas são o cultivo da terra, unidade de produção familiar e ou comunitária e posição 

como classe mais baixa da sociedade. A propriedade camponesa constituição interna de 

trabalho e também de sociabilidade.  Pensa primeiramente o autoconsumo e posteriormente 

abastecimento externo. Bartra (2011) explana sobre as transformações do camponês.  O 

camponês é símbolo de resistência e de relações de solidariedade. Possui um suporte material - 

terra e o seu trabalho, a terra como meio de produção e espaço de autogoverno. 

O conceito de camponês, para além da atividade econômica, como produtor de 

alimentos, possui outras características, por exemplo, o legado cultural passado de geração a 

geração ao longo do tempo. Existem especificidades que devem ser levadas em consideração 

ao tratar com os camponeses, como a sua relação com o ambiente no qual estão inseridos e as 

relações sociais e culturais que influenciam os seus modos de vida.  

             A soberania alimentar perpassa as dimensões da produção, distribuição e circulação. 

Torna-se eixo fundamental para se pensar outra realidade agrária e produção de alimentos no 

país. Desse modo, compreende- se que não é só uma questão de consumo e de distribuição dos 

alimentos que está em cheque, mas também de analisar a produção, e entender a estrutura social 

brasileira, sobretudo, as origens agrárias do Brasil e do cariri que tem como base a lógica 

capitalista e a sua inserção no mercado internacional, e não para atender as demandas da 

população local.  

       A produção de alimentos seja a partir de commodities – alimentos, fibras e combustíveis 

para o mercado internacional ou alimentos derivados da agricultura familiar para abastecimento 

interno revelam as formas de modos de uso dos territórios agrários. Por exemplo, nos espaços 

territorializados pelo Agronegócio os tipos de uso dos territórios vem anulando os sujeitos 

sociais e as relações sociais não incorporadas a eles. Por isso falamos em território camponês e 

território do agronegócio. Maneiras diferentes de territorializar um dado espaço. O alimento é 

um fragmento do território. Trazemos que existe um dialogo entre Território e soberania 

alimentar.  

“Hablamos de la soberanía alimentaria como territorio porque el término contiene uno 
de los principios fundantes del concepto: la soberanía. Recuperar el poder de producir 
alimentos para el consumo local es un factor diferencial que caracteriza el territorio 
de la soberanía alimentaria.” (FERNANDES, 2017 p. 35) 
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       Desse modo, a soberania alimentar é o território do camponês. Pensar na produção dos 

alimentos (suas biodiversidades, riqueza) é defender o território onde eles são produzidos. 

Defender a ideia de soberania alimentar é transformá-la em políticas públicas, posicionar-se 

contra as políticas de commodities da agricultura exportadoras (o agronegócio) que mantém a 

fome no mundo. Significa defender a qualidade dos alimentos para proteger a saúde pública, 

usar as tecnologias de modo a não destruir o meio ambiente (FERNANDES, 2017).  

O autor também traz um questionamento: Por que a ideia de soberania alimentar não 

nasceu do agronegócio? Para ele a soberania alimentar exige a divisão dos poderes, a fim de 

tomar a decisão sobre o que produzir e onde fazer-lo. E não ficar apenas mercê dos 

temperamentos do mercado interno. 

            A noção de território está ligada à noção de limite, pois mesmo não sendo traçado, 

exprime a relação de poder que um grupo mantém com uma porção do espaço. O poder não é 

objeto, ou coisa, mas uma ideologia e uma relação vinculada as suas redes e mobilidades 

estabelecidas. As multidimensionalidades do território estão no sentido de apreendê-lo na 

vertente funcional (dominação) e simbólico (apropriação). Dominação: concreto, político, 

econômico. Apropriação: simbólico, afetividade e identidade. O território, imerso em relações 

de dominação e/ou de apropriação sociedade-espaço, “desdobra-se ao longo de um continuum 

que vai da dominação político-econômica mais ‘concreta’ e ‘funcional’ à apropriação mais 

subjetiva e/ou ‘cultural-simbólica’ (HAESBAERT, 2004, p. 95-96).  

As representações das formas de uso do território trazem o debate sobre territorialidades. 

As produções materiais se constroem dialogando com as produções imateriais. Os aspectos 

políticos e culturais. A territorialidade está intimamente ligada ao modo como as pessoas 

utilizam a terra, como elas próprias se organizam no espaço e como elas dão significado ao 

lugar (Haesbaert, 2004). É interessante refletir que o alimento é um “fragmento” do território e 

das relações sociais contidas nele.  

 

As experiências agroecológicas das mulheres camponesas do Cariri cearense.  
 

Os regimes agroalimentares hegemônicos buscam fortalecer o agronegócio. Nesse 

sentido, agricultura camponesa é invisibilizada. Há uma marginalização dos camponeses que 

possuem um papel relevante e primordial de alimentar a classe trabalhadora pelo mundo. 
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Dentro da agricultura familiar e camponesa, o papel das mulheres ainda, 

majoritariamente invisibilizada, apesar de bastante ter relevância e ser um pilar importante na 

engrenagem da produção de alimentos.  Assim, como existe um conflito de classes, de disputa 

por território e por modelo de produção de alimentos, existem também desigualdades de 

gêneros, no qual o papel das mulheres se torna mais repletos de elementos de opressão e 

exploração na relação assimétrica entre camponeses/ agricultores e os latifundiários, mas 

também dentro da própria classe trabalhadora.  

O corpo da mulher no agronegócio é atingido pela exploração do trabalho duplamente, 

quando está trabalho para as agroindústrias e também em seus lares, quando, por exemplo, elas 

acessam novamente o contato com os agrotóxicos lavando as roupas de seus maridos. A mesma 

lógica explora as mulheres, as terras, a natureza e os alimentos são produzidos com vários 

custos ambientais, fortalecimento da divisão sexual do trabalho e da reprodução social. Quando 

estamos discutindo sobre as mulheres é inevitável falarmos sobre reprodução social. Esta é um 

conjunto de tarefas que são designadas socialmente às mulheres, como se fossem algo inerente 

a sua natureza.  

É o trabalho de produção de pessoas que supre algumas das pré condições - materiais 
, sociais e culturais, fundamentais para a sociedade humana em geral e para produção 
capitalista em particular. Sem ele, nem a vida nem a força de trabalho estariam 
encarnadas nos seres humanos. Chamamos esse amplo corpo de atividade vital de 
reprodução social. (ARRUZA, BHATTACHARYA E FRASER, 2019, p. 111) 
 

Entre os exemplos concretos que posso citar: o papel do cuidado da casa, da família e 

da comunidade. Isso colocando restrições aos espaços que elas devem circular, sendo o espaço 

privado lhes mais familiares do que os espaços públicos, de decisões e das atividades 

econômicas principais. No caso da agricultura, as atividades consideradas mais rentáveis são 

muitas vezes lideradas pelos homens da casa, as mulheres ficam responsáveis pelas atividades 

domésticas, a “ajudarem” os maridos nas roças e cuidarem dos quintais produtivos, 

consideradas atividades acessórias. “O trabalho assalariado não poderia existir, sem o trabalho 

não pago.  

En el caso de las mujeres rurales, cuando hablamos de trabajo invisible, nos referimos 
a ese trabajo doméstico no remunerado, pero también a lo que podría ser considerado 
como trabajo productivo estricto, que sin embargo no se registra en las cuentas 
nacionales porque se considera como una extensión de las tareas de reproducción 
biológica y de la reproducción de la fuerza de trabajo. El cuidado de las huertas, de 
los animales, de las semillas, la recolección de frutos, la búsqueda del agua, se vuelven 
parte de las tareas no remuneradas y consideradas como no productivas, aunque 
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provean de alimento, y hagan a las condiciones de sobrevivencia de millones de 
personas en el mundo. (KOROL, 2016. P. 92) 

 

No território rural, o peso do machismo e do patriarcado é bastante forte. O 

desenvolvimento de políticas que fortaleçam a agroecologia e soberania alimentar, é também 

no sentido de combater essas estruturas de opressão. Geralmente, o trabalho agrícola das 

mulheres é considerado um trabalho doméstico. “Es decir, una extensión de sus atribuciones 

como madre, esposa y ama de casa”  (KOROL, 2016, p. 102) Estão inseridas nas  tarefas de 

reprodução social. A invisibilidade das mulheres (dos seus trabalhos) está naturalizada na 

divisão sexual do trabalho. Sustenta a ideia de que existe trabalho para homens e trabalhos para 

as mulheres.     

É importante salientar o papel das mulheres na história da agricultura, desde os 

primórdios até os tempos atuais, em que elas se apresentam como importantes protagonistas em 

defesa dos seus territórios, compreendendo-os como local de produção e de sociabilidade, suas 

ligações com a preservação da cultura alimentar regional, procedimentos de enfrentamento à 

subnutrição, sobretudo, dentro da família, contribuindo para estratégias de garantir a saúde 

humana (SILIPRANDI, 2015). Se a alimentação é resultante de fatores socioeconômicos e das 

relações sociedade e natureza, as mulheres cumprem um papel - eixo central - nessa temática, 

Desse modo, a pesquisa vinculada a tese de doutorado, vem se enveredando nas 

reflexões da trajetória de oito mulheres camponesas da região do Cariri, ao sul do estado do 

Ceará, Nordeste do Brasil. 

A região do Cariri está localizada em na Chapada do Araripe, possui vegetação e águas 

perenes, possuindo uma gama de biodiversidade, contrastando com o sertão semiárido que o 

cerca. Contudo, a região vem passando por sérios problemas hídricos e socioambientais devido 

ao desmatamento e queimadas, trazendo como consequência o lixiviamento do solo. 

            Menezes (2007) coloca que a região do Cariri é uma área úmida de brejo, teve seu 

processo histórico tendo como base a agroindústria canavieira e em menor porte o algodão, a 

agricultura para o autoconsumo e pequena comercialização para o mercado local. Na década de 

1940 os engenhos chegam a 300, produzindo rapadura e aguardente para todo interior do 

Nordeste, especialmente, para atender as demandas vindas de Pernambuco. O processo 

histórico do Cariri esteve interligado em atender as demandas da produção de cana- de açúcar.  
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       Os canaviais que marcaram o cenário desta região eram controlados por poucas famílias 

concentradoras de terra, desenvolvendo-se relações marcadas por violência, conflitos e 

explorações. Ao mesmo tempo, esse contexto foi impulsor para processos de organização das 

classes subalternas por esses sistemas de monoculturas, vinculados à associações, uma parte da 

Igreja Católica – Pastorais da terra e sindicatos. 

       Referente sobre a questão fundiária no Cariri, Silva (2010) expõe que essa questão se 

apresenta de forma bem paradoxal, pois encontramos uma presença numérica significativa de 

minifúndios, e também uma grande concentração fundiária, decorrente do acumulo de grandes 

extensões de terras entre um número reduzidos de grandes propriedades. Muitos minifúndios 

ocupam poucas porcentagens de terras, e poucas grandes propriedades ficam com a 

porcentagem maior de terras. Silva (2010) explica que esse panorama tem como origem o 

processo de ocupação, desde os primeiros casos de violências com os povos originários, os 

índios Kariris, que foram praticamente dizimados, posteriormente as concessões de sesmarias.  

Ao longo do tempo, essa estrutura foi sendo alterada em razão de atividades econômicas, 

dos sistemas de heranças, dos conflitos de terras, ora se fragmentando, ora se reconcentrando, 

tendo como consequência atualmente, assim, profundos contrastes e desigualdades sociais. 

Atualmente, esta região vem se tornando o alvo da expansão do agronegócio que mira 

a chapada do Araripe como um “território fértil” para o desenvolvimento do desse modelo 

agrícola. Uma das produções que vem crescendo é de fruticultura irrigada, com o destaque para 

a produção de bananas, dentro dos moldes de grande produção, utilização intensa de 

agrotóxicos, precárias condições de trabalho, com o uso excessivo de água, sem planejamento, 

tendo a produção voltada para exportação. Além da pecuária extensiva que faz uso da 

biotecnologia. Reconstruindo uma nova divisão social e territorial do trabalho. Esse modelo de 

produção vem recebendo fortemente incentivo do Estado. Inseridos nesse contexto, existem a 

resistência de diversos camponeses que vem desenvolvendo e apontando alternativas de relação 

com a terra e território. 

 O estudo vem se construindo como um mosaico unindo a trajetória e as experiências 

dessas mulheres que participam ativamente de organizações, movimentos sociais, têm em suas 

histórias de vida a luta pelo direito à  terra, iniciativas de criação de agroecossistemas, feiras 

agroecológicas, participação em sindicatos e algumas delas ainda possuem vínculos com a 
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cultura e educação popular, no intuito de mostrar experiências de mulheres que vem se 

organizando e confrontando essa realidade desigual. 

 Dialogando com o que coloca Bartra (2011), que o novo modelo de reforma agrária tem 

em sua premissa um viés de democracia social e cidadã, uma reforma agrária não patriarcal, e 

sim mas que tenha um rosto feminino. 

A soberania alimentar, em seus princípios, busca visibilizar o protagonismo das 

mulheres nas experiências de transição agroecológicas. Contudo, não se resume a empoderar 

as mulheres em seus espaços sociais, mas transformar as estruturas da sociedade, baseada na 

exploração, no patriarcado e também no racismo. Suas pautas também apontam para a 

socialização das tarefas domésticas, repensar a concepção de cuidado e dos bens comuns. Além 

disso, lutar por paridade nos espaços de lideranças e direções dos movimentos sociais, 

sindicatos, associações e na posse da terra.  

Uma questão central sobre experiências agroecológicas e soberania alimentar, no viés 

das mulheres, é o acesso à terra. Korol ( 2016) traz reflexões importantes sobre que para o 

desenvolvimento da soberania alimentar, é necessário garantir a terra aos camponeses. Assim, 

garantir a reprodução do campesinato; sua alimentação a produção de alimentos para a 

sociedade. Entre as reflexões que a autora traz são: Que significa na vida cotidiana as mulheres 

terem acesso a terra? O que significa para sociedade as mulheres terem acesso ou não a terra?  

 La primera reivindicación de las mujeres dentro del MST fue que las mujeres sean 
reconocidas como agricultoras, ya que en los documentos lo que figuraba como 
profesión era la de “ama de casa”. La segunda de ellas es conseguir que todas tengan 
la documentación exigida en regla, como ciudadanas y como agricultoras, ya que era 
habitual que no la tuviesen, lo que repercutía en su reconocimiento para poder acceder 
a la tierra, a ayudas, a créditos y a los derechos que les corresponden como 
trabajadoras. (LÓPEZ, 2011, apud, KOROL, 2016, p. 101) 
 

Hoje, diante de um novo processo de acumulação primitiva, as mulheres são a principal 

força social que se propõe a interferir no processo da comercialização da natureza. As mulheres 

são as que através das suas lutas e resistência, mas tem que contribuir para valorizar o trabalho 

de seus filhos e da sua comunidade, desafiando as hierarquias sexuais sobre as quais foi 

desenvolvido o capitalismo. (FREDERIC,2019). 

Globalização dos cuidados - pautado pelas camponesas se opõe a apropriação da riqueza 

mundial por parte das corporações. Valoriza-se a função social da terra, agricultura como chave 

para reprodução social e ecológica em grande escala.  
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Compreender através de suas narrativas de vida e os seus pontos de vista sobre práticas 

agroecológicas, ser mulher no campo, alimentação, fome, território e soberania alimentar. 

Contudo, como ainda estou no processo de confirmação com algumas delas ou com poucas 

informações sistematizadas, irei apresentar a história de vida de apenas de duas delas: Dona 

Ana e Dona Josefa.  

Dona Ana nasceu em 1953, no sítio Coités, em Barbalha – Ceará. Uma grande parte de 

sua vida e sua família, ela viveu em condição de moradora, “em terras do patrão”. Em sua 

trajetória de vida esteve, na maior parte das vezes, ligada agricultura, já trabalhou também no 

corte de cana-de-açúcar. Já foi também lavadeira e sempre que necessário “fazia uns bicos” 

para complementar a renda. Dona Ana foi casada, atualmente é divorciada, teve sete filhos. A 

agricultora protoganizou diversas lutas e articulações campesinas no Cariri.  

 Em 1991, ela e diversas famílias deram início a luta pela terra – que hoje é o 

assentamento 10 de abril. “foram dias de tensos e de enfrentamento” (Dona Ana, informação 

verbal). Os camponeses ocuparam as terras que outrora foi o Caldeirão do Beato Zé Lourenço. 

Depois eles foram expulsos, e decidiram ocupar o Parque de Exposição Pedro Felício. Depois 

de vários dias de resistência com a ocupação conseguiram a posse da terra. Nesse período, além 

de enfrentar a violência dos latifundiários e do Estado, Dona Ana teve também que enfrentar o 

marido que não via com bons olhos uma mulher estar em um acampamento de “sem terras” 

junto com outros homens. 

 Ao longo dos anos em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais (STTR) do Crato e da ACB, os camponeses começaram a produzir hortaliças e a 

comercializar os seus produtos. Mais uma vez, Dona Ana foi uma figura muito importante na 

implementação da feira agroecológica no Crato. Além disso, também contribuiu na organização 

das mulheres no assento 10 de abril, no desígnio para que as mulheres também estejam a frente 

na direção e nas decisões coletivas do assentamento. 

 Em 2011, Dona Ana foi entrevistada pelo o jornal o Povo, com o título “ A vida entre a 

flor e a foice”. Em 2014, recebeu o prêmio do SESC, o troféu “Mulher de fibra”. E por vários 

anos em seguida participou da Marcha das Margaridas, representando as camponesas do Cariri 

cearense. 
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 Dona Ana e os demais moradores do assentamento vive um novo processo de 

territorialização, visto que as obras do Cinturão das Águas (CAC) atravessou uma parte do 

assentamento 10 de abril, desde 2014. Uma problemática que ainda vem se desenrolando.  

    Figura 01 – Dona Ana na Feira Agroecológica do Crato. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. (2019) 

 

Dona Ana vende os seus alimentos na Feirinha Agroecológica que acontece toda sexta 

feira, na Rua Cariri, localizada no Centro da cidade do Crato. Uma figura conhecida pelos 

consumidores. Para a agricultora, a feira é uma importante fonte de sustento. É também um 

espaço de socialização, de troca de saberes e de saber da origem dos alimentos. 

                                      Figura 02. Dona Josefa 

                   
 Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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   Josefa Tavares, também conhecida como Zefinha, tem 49 anos, mora na comunidade sítio 

São Paulo, no município de Caririaçu, casada, mãe de duas filhas, avó, foi professora na escola 

da comunidade. Possui graduação em Letras e especialização em psicopedagogia.  

 É uma das co-fundadoras da associação dos agricultores da comunidade, nesta associação o 

intuito é desenvolver a comercialização dos produtos e desenvolver maneiras de realizar o 

manejo agroecológico. A Associação foi fundada em 12 de maio de 2015 tem nome “Frutos da 

Terra”. 

  Josefa também decidiu desenvolver atividade de sustentabilidade, reservando uma parte de 

sua terra que já se encontrava degradada, para recuperá-la utilizando-se de práticas 

agroecológicas, pois assim além da ação de conscientizar as pessoas ela também poderia 

mostrar na técnica o resultado desse trabalho. Iniciou, desta forma um estudo junto com os 

demais membros da associação sobre o assunto e logo começou a desenvolver essas práticas 

em sua área, baseando-se também nos preceitos ecológicos do Padre Cícero.. 

  A camponesa relata que se encontrava em um momento muito difícil de sua vida, passando 

por problemas de saúde, entre eles depressão. Esse trabalho foi à peça fundamental para a 

melhora de saúde da senhora Josefa. Uma atividade que além do contato com a terra também 

se dá o contato com as pessoas, com novas experiências, despertando o interesse por mais 

conhecimento. Ela começou mudando a capinagem do solo, deixando as plantas rasteiras. Para 

a melhoria do solo, a agricultora também faz uso da adubação verde, a qual usa os restos das 

podas e o capim gigante e para melhoramento na produção faz uso dos fertilizantes naturais, 

produzidos por ela mesma. 

Dona Josefa faz o plantio de árvores frutíferas como: caju, manga, acerola, cajá, goiaba, jatobá, 

cajarana, graviola, pinha, araçá, melancia, coco, limão, jaca, banana, pitomba, macaúba, 

maracujá; também de ervas: capim santo, hortelã, alecrim, cidreira, arruda e de leguminosas: 

milho, feijão, andú e macaxeira. 

            Em uma mesma área ela faz o plantio de plantas de porte baixo, médio e alto, deixando 

ainda sobre o solo as plantas rasteiras. Ela também faz uso de cascas de árvores para a produção 

de remédios caseiros, como a casca de aroeira. Com suas práticas agroecológicas, esta 

agricultora vem contribuindo para transformar o território local e possibilidades para uma 

melhor convivência com o ambiente.  
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Considerações Finais 
Gente é pra brilhar, e não pra morrer de fome 

 (Caetano Veloso) 

 

O alimento é uma síntese da organização social vinculada a um determinado tempo - 

espaço, resultante da força de trabalho e da relação sociedade - natureza. Em um grão de milho, 

tomate cereja ou trigo, vai estar contido as relações sociais e determinadas configurações 

socioespaciais onde foram produzidos. Assim, o alimento é um fragmento do seu território de 

origem. 

  Atualmente, estamos diante de pelo menos duas formas de modo de produção de 

alimentos: o Agronegócio e a Agricultura Camponesa. Compreendo que é extremamente 

pertinente fazermos a diferenciação destes dois tipos de agricultura, os seus projetos de 

desenvolvimento, os seus interesses de classes e suas capacidades de incluir, ou não, as 

dimensões ecológicas em suas formas de produção. 

Nesse campo de discussão, a agricultura camponesa é foco do estudo, esta vem 

construindo exemplos de produção mais diversificada, orgânica e fortalecendo os saberes 

tradicionais. Nesse contexto, trazemos para discussão o papel das mulheres para o 

fortalecimento da soberania alimentar em níveis e locais, e como redes, que dialogam outras 

práticas em diversas escalas.  Para isso, nos enveredaremos nas histórias de vida das mulheres 

camponesas que praticam agroecologia na região do Cariri cearense. A reflexão é no sentido de 

compreender como as suas histórias de vidas estão vinculadas a totalidade social e na 

contribuição em abrir veredas para (re)construir as territorialidades camponesas. 

Na região do Cariri, as experiências que vem sendo realizadas pelas práticas campesinas 

vem se mostrando alternativa para produção de alimentos com qualidade, segurança e mais 

acessibilidade à população.  

 
Referências Bibliográficas.  
 
ARRUZA, Cinzia. BHATTACHARYA,Titchi. FRASER, Nancyr. Feminismo para os 99%: 
Um Manifesto.São Paulo: Boitempo, 2019.  

BARBOSA, Lia P. ROSSET, Peter M. Territorialização da Agroecologia na Via Campesina. 
In: Revista ECOECO -Agroecologia, 2019. p. 46  



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 17 – Geopolítica dos Alimentos e Soberania Alimentar 
ISBN: 978-85-415-1148-3  

8422 
 

BARTRA, A. Os camponeses em questão. In: Os novos camponeses. São Paulo: Cultura 
Acadêmica; Cátedra Unesco de Educação do Campo e Desenvolvimento Rural, 2011. Pp. 65-
114. 

CARNEIRO, Henrique. Comida e Sociedade: uma história da alimentação.  Rio de Janeiro: 
ELSEVIER, 2003. 

CASTRO, Josué. Geopolítica da Fome.São Paulo: editora Brasiliense, 1965. 

CASTRO, Josué. A geografia da Fome. Editora Civilização  Brasileira: São Paulo, 2006.   

 COSTA, M. B. B. Agroecologia no Brasil: História, princípios e práticas. São Paulo: 
Expressão popular, 2017.  

 DUTRA; W. & DUTRA, C, P. A reprodução do capital no campo e o território da resistência 
do campesinato: o movimento dos pequenos agricultores (MPA) na Bahia. In: CAMPO-
TERRITÓRIO: revista de Geografia Agrária, v.3, n. 5, p. 195213, fev. 2008.   

FERNANDES, Bernardo Mançano. Territórios y soberanía alimentaria. In: Revista Alasru. 
Revista latinoamericana de estudo rurales. 2017, vol 2, nº03.   

FEDERICI, Silvia. O ponto Zero: Trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. 
Tradução: Coletivo Sycorax. Editora Elefante: São Paulo, 2019 

GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. Editora L&PM: São Paulo, 2010.   

HAESBAERT, R. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multi- 
territorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 

KOROL, Claudia. Somos tierra, semillas y rebeldía: mujeres, tierra y territorio en América 
Latina. GRAIN - Fundación Intomar - OXFAM, 2016.   

 JALIL. Laeticia M. Mulheres e Soberania Alimentar: A luta para transformar o meio 
rural. Programa de Pós - Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e 
Sociedade. Dissertação de Mestrado  - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2009.. 

MARQUES. Marta. I. M. Agricultura e campesinato no mundo e no Brasil. In: PAULINO, 
Eliane. T. e FABRINI, J.F. (orgs.). Campesinato e territórios em disputa. Expressão Popular: 
UNESP, Programa de Pós Graduação em Geografia. 2008.   

MACHIN SOSA, Braulio et al. A revolução agroecológica: o método camponês a camponês 
na ANAP em Cuba. São Paulo: Expressão Popular, 2012.    

MALUF, R. J. Segurança alimentar e nutricional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.  

MARX, Karl. Manuscritos econômicos -filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2010.  

MCMICHAEL, P. Regimes alimentares e questões agrárias. São Paulo: Editora UNESP,  
2016.  

MENEZES, Edith Oliveira. O Cariri Cearense. In: SILVA, J. Borzacchiello da. Et Al. Ceará: 
um novo olhar geográfico. Fortaleza: Ed. Demócrito Rocha, 2007. 

PAULINO, Eliane T. Por uma geografia dos Camponeses. São Paulo: Editora UNESP, 2012. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 17 – Geopolítica dos Alimentos e Soberania Alimentar 
ISBN: 978-85-415-1148-3  

8423 
 

PORTO-GONÇALVES, C. W. A globalização da natureza e natureza da globalização. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. ROSSET, P. La reforma agrária, latierra y el território: 
elevolucióndel pensamento de La Vía Campesina. In: Mundo Agrário, vol 17. Nº 35, 2016.   

RIGOTTO, Raquel M & Aguiar, A. C. P. Modelo produtivo do agronegócio, agrotóxicos e 
saúde humana. In: Júnior, M. A. M.; GARCIA, Maeria Franco (Orgs) A questão agrária no 
século XXI: Escalas, Dinâmicas, E Conflitos Territoriais. São Paulo.   

ROSSET, Peter M. A história das ideias de um movimento camponês transnacional. In: Revista 
Tensões Mundiais. V14. nº. 27. Editora: EDUECE, Fortaleza, 2018. 

SAMPAIO, José L. F. A fome e as duas faces do estado do Ceará. Tese de Doutorado em 
Geografia. Universidade de São Paulo, 1999.   

 SCHIMITH, C. J. Transição Agroecológica e desenvolvimento rural: um olhar a partir da 
experiência brasileira. In: SAUER, S.; B ALESTRO, M. V. Agroecologia e os desafios da 
transição agroecológica. São Paulo: Expressão Popular, 2009.  p. 177203.   

 SILIPRANDI, Emma. Mulheres e Agroecologia: transformando o campo, as florestas e as 
pessoas. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2015.   

 SHANIN, T. La classe incomoda – Alianza Editorial – Madrid, 1983. 

SILVA, Judson Jorge da. Caldeirão e Assentamento 10 de abril: passado e presente na luta 
por terra no Cariri cearense. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Ceará, 
Programa de Pós Graduação em Geografia, Fortaleza, 2010.    

VIA CAMPESINA. NGO Forum Declaration in the World Food Summitof FAO 
(Rome+5). Roma, junho de 2004. 
 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 17 – Geopolítica dos Alimentos e Soberania Alimentar 

ISBN: 978-85-415-1148-3  
8424 

 

 

TERRITÓRIO, PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E SOBREVIVÊNCIA: a análise de 

como os conflitos no campo criam e intensificam a situação de insegurança alimentar de 

comunidades tradicionais no estado do Maranhão. 

 
Ronald Bruno da Silva Pereira,  

Júlia Letícia Pereira Ferreira 

Resumo: 

 

Uma das metas mais difundida pela comunidade internacional, sobretudo a Organização das 

Nações Unidas seria a erradicação da fome e das situações de vulnerabilidade/insegurança 

alimentar ao redor do globo, mas com o avançar do tempo, observamos que estas mazelas ainda 

persistem, e se fortalecem em países e blocos políticos/econômicos ditos em 

“Desenvolvimento” ou “Subdesenvolvidos” (termo o qual, com o passar das décadas também 

recebeu sentido negativo), a exemplo dos países do continente Africano e américa latina, essas 

regiões e localidades tem características de ocupação e modelos econômicos exploratórios 

muito similares, que até os dias atuais se refletem nas construções e transformações territoriais 

e em suas territorialidades, o que acaba por sua vez impactando diretamente nas camadas mais 

pobres e vulneráveis da sociedade, dentro desse cenário, os recursos “terra” e território assim 

como as relações de poder que os envolvem, se tornam de suma importância para entender 

alguns fenômenos de insegurança e falta de soberania alimentar de algumas comunidades 

tradicionais residentes em áreas de conflitos no interior do estado do Maranhão, estado 

brasileiro que anualmente registra um grande número de conflitos territoriais. Primeiramente 

cabe destacar que assim como em outros países, o Brasil possui legislação diretamente ligada 

ao direito à alimentação adequada, a qual deixa claro que “O direito humano à alimentação 

adequada consiste no acesso físico/econômico de todos aos alimentos e recursos, como 

emprego ou terra, para garantir acesso de modo contínuo a produção de alimentos de qualidade 

e satisfatórios. Inclui-se a água e as diversas as formas de acesso dentro dessa normativa 

também.” Mas isso não ocorre dentro da realidade maranhense de algumas comunidades 

tradicionais, como dito anteriormente, hoje uma parcela considerável dessa população padece 

com o estigma da insegurança alimentar e falta de soberania alimentar fomentadas por situação 

de conflitos. Para nortear o início da discursão, podemos observar os dados do estudo sobre o 
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Mapeamento da vulnerabilidade a insegurança alimentar disponibilizado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social, o qual aponta que 972 municípios do Brasil estão classificados com 

“ALTA OU MUITO ALTA” vulnerabilidade a insegurança alimentar, também podemos 

observar que a classificação aponta os municípios que estão na classificação “MEDIA” ou seja 

tem 50% de entrar no estado de insegurança alimentar que seriam 2211 municípios somente no 

ano de 2017. Quando analisamos o quadro no âmbito do Maranhão, os dados mostram que dos 

seus 217 municípios, 211 possuem algum nível de classificação de vulnerabilidade alimentar, 

entre Media 45 municípios, Alto 131 e Muito Alto 35 em índices gerais da populações, quando 

analisados os dados situacionais sobre as populações tradicionais, o número de municípios com 

alta e muito alta vulnerabilidade a insegurança alimentar chega a 88 municípios e 40 estão na 

classificação Media. Dentro desse contexto o presente artigo lança a mão, sobre a discussão de 

como a situação de conflitualidade e conflito territorial intensificam o estado de vulnerabilidade 

a insegurança alimentar e enfraquecem a condição de soberania alimentar de populações 

tradicionais no estado do Maranhão, para exemplificar esse quadro, tomamos como exemplo a 

microrregião da Baixada Maranhense, (regionalização adotada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, a partir de critérios econômicos e sociais), dentro dessa microrregião 

foi levantado que dos 21 (vinte e um) Municípios que compões a mesma, 9 (nove) municípios 

possui registros de conflitos pelo uso da água envolvendo comunidades tradicionais, os quais 

atingem aproximadamente 1.917 famílias e coloca em disputa um território aproximado de 

576,26 km² segundo o caderno de conflitos territoriais de 2017 da Comissão Pastoral Da Terra, 

chegamos a esse número somente analisando essa categoria de conflito, cabe ressaltar como 

colocado anteriormente, o direito a uma alimentação saudável também engloba acesso a água, 

situação a qual já apontaria que essas comunidades vivem uma conjuntura delicada no que tange 

insegurança alimentar, mas quando analisamos outras categorias de conflito como pelo uso da 

terra, uso de recurso extrativista esse número sobe para 19 (dezenove) município com relatos 

violência voltadas a esses grupos, um panorama que é recorrente no Maranhão, cruzando esses 

dados de conflitos com os dados de vulnerabilidade a insegurança alimentar adquiridos no 

Ministério de desenvolvimento Social podemos observar 17 (dezessete) desses municípios 

estão listados com alta ou muito alta vulnerabilidade a insegurança alimentar de grupos 

tradicionais, os outros 2 (dois) municípios não constam dados, quando correlacionamos esse 

dados com depoimentos das comunidades dessas regiões encontramos inúmeros relatos de áreas 

de cultivo queimadas, fontes de água envenenadas, rios e lagos cercados com arames farpados 
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e até em casos mais extremos cercas eletrificadas, animais dessas comunidades mortos, a 

entrega de uma parcela de sua produção a terceiros em troca de alguma forma de apaziguar 

conflitos e alguns casos a proibição de produção de alguns alimentos. Dentro desse contexto 

enfatizamos a importância de estudos com essa temática, tento em vista que esse fenômeno não 

se mostra recente, e só agora pesquisadores lançam suas visões acerca da temática, 

principalmente na atual conjuntura política, onde a tendência o acirramento de conflitos 

territoriais já existentes e os aparecimentos de novos. Essa discussão será subsidiada pela 

articulação de metodologias colaborativas como o mapeamento participativo, cartografia social 

dos grupos atingidos pelo fenômeno aqui discutido, além de usar como base os estudos da 

categoria geográfica “Território” (ACSELRAD 2008, HAESBAERT 1997 e RAFFESTIN 

2008), conflitos, disputas territoriais e conflitualidades (ACSELRAD e COLI 2008, 

FERNANDES 2010, SIMONETTI 2010 entre outros) como bibliografia, juntamente com as 

pesquisas documentais e informações coletadas junto as comunidades através das atividades de 

pesquisas do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Questão Agraria (NERA) da Universidade 

Federal do Maranhão. O mapeamento participativo aqui será de fundamental importância para 

que possamos espacializar os pontos de conflitos socioambientais, além da cartografia social 

(CORBETT 2006, COLCHESTER 2002, ALMEIDA 2006) ACSELRAD 2008) a partir da 

ótica dessas populações. 
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RESUMO:  
 

O presente estudo pretende discutir a inserção e a permanência da agricultura urbana no município do Rio de 
Janeiro através das hortas urbanas. Entende-se que a agricultura nos centros urbanos já existe desde tempos 
remotos como prática cotidiana e como atividade econômica importante na dinâmica desses centros.  
Nesse sentido, tem-se nos centros urbanos áreas ociosas com potencial para agricultura que em sua maioria não 
são exploradas devido à falta de recursos por parte da administração pública e pela falta de interesse e 
conhecimento da população urbana em ter como ofício a atividade agrícola. Com isso, o trabalho em questão tem 
como objetivo além de compreender a agricultura na cidade em questão, analisar o projeto de hortas cariocas que 
estão espacializadas em sua maioria nas áreas de favelas do Rio de Janeiro. No estudo em questão, optou-se por 
uma análise das hortas urbanas em Manguinhos, Morro de São Carlos e Palmeirinha como forma de avaliar a sua 
efetividade e seus impactos sociais e ambientais nos locais supramencionados. 
 
Palavras-chave: Agricultura Urbana, Projeto Hortas Cariocas; Rio de Janeiro;  

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Segundo Mougeot o conceito geral de agricultura urbana inclui a intraurbana bem como 

a periurbana ou suburbana (MOUGEOT 2000, apud. CARVALHO, KNAUSS, 2017). A 

agricultura não é somente um sinônimo de espaço rural. A chamada Agricultura Urbana 

(intraurbana no interior e periurbana nas periferias) não pode ser entendida apenas no singular 

com um significado. Ela é baseada numa questão de escala onde podemos encontrar pequenos 

canteiros ou até mesmo grandes produções agrícolas a partir de diferentes objetivos como a 

geração e complementação de renda, alimentação, lazer entre outros. 

A partir dos anos 70, no Brasil, a urbanização cresceu muito fazendo com que milhões 

de agricultores migrassem para a cidade. A agricultura urbana contribui junto a essa população 
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com a diminuição da pobreza e a geração de renda, além de valorizar a cultura rural. Segundo 

Coutinho (2007) “a realização de práticas agrícolas dentro das cidades traz novas possibilidades 

de compreensão do espaço urbano além de novos elementos.” (ARRUDA, 2011, p.25 apud. 

COUTINHO 2007). 

O espaço rural, hoje, não é um assunto muito explorado dentro do espaço urbano e, em 

especial, na cidade do Rio de Janeiro por ser considerada uma cidade totalmente urbana. 

Entretanto, há áreas com explorações agrícolas e um movimento de produtores rurais para seu 

reconhecimento junto ao setor público municipal a fim de se ter garantias para a continuidade 

das atividades.  Estudar e explorar essa cultura rural realizada no espaço urbano é essencial na 

compreensão das diferentes dinâmicas que o espaço pode oferecer, nas diferentes práticas 

realizadas, como esses agricultores vivem ou sobrevivem, de onde eles vieram, qual a 

importância de agricultura urbana para eles e outros questionamentos socioeconômicos. 

 

1.1 OBJETIVOS 

O presente trabalho traz como objetivo principal discutir a importância da agricultura 

urbana na interação com os aspectos econômicos, sociais, urbanos e ambientais a partir do 

projeto Hortas Cariocas. Buscamos como objetivos específicos a caracterização desse projeto e 

das hortas visitadas junto a análise do perfil socioeconômico dos hortelões atuantes. Com isso, 

compreender a dimensão espacial das hortas na Cidade do Rio de Janeiro, há quanto tempo 

essas hortas atuam, quantos hortelões trabalham em cada horta, as atividades que elas exercem 

e as origens dos hortelões junto a aspectos como faixa etária, escolaridade, ocupação paralela e 

renda.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A agricultura Urbana, no cenário atual, vem ganhando visibilidade por ser definida 

como um fenômeno multidimensional e estar relacionada com diferentes dimensões sociais, 

como a geração de renda e emprego, produção de alimento, saúde e segurança alimentar, uso 

do solo e meio ambiente, capacitação, educação e cultura. (CARVALHO, KNAUSS, 2017). 

Mas, essa atividade ainda não é muito valorizada pelas políticas públicas no Brasil. Na Cidade 

do Rio de Janeiro a agricultura urbana ganha destaque, pois o PHC é um exemplo dessa prática 

que está cada vez mais crescendo nas áreas de favelas com o desenvolvimento sustentável e 
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melhoria socioeconômica para famílias carentes a partir da geração de renda e emprego, 

capacitação técnica, alimentação saudável e preservação do meio ambiente. 

         Com isso, tem-se como escolha as hortas de Manguinhos, horta de São Carlos e a horta 

da Palmeirinha devido a suas complexidades social, econômica e habitacional onde a prefeitura 

visa melhorar o padrão de alimentação dessas famílias assim como a criação de novos ofícios. 

 

2. DEFINIÇÕES CONCEITUAIS E METODOLOGIA 

A metodologia empregada segue uma análise integrada de dados extraídos das reuniões 

regulares da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) e do CONSEA-Rio (Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional) e participações em eventos promovidos pela 

Prefeitura em parcerias com os interessados em agricultura urbana no Rio de Janeiro. 

Levantamento de dados primários e secundários referente a agricultura urbana na Cidade do 

Rio de Janeiro, através de informações obtidas na Prefeitura da Cidade, do Sindicato Rural do 

Município do Rio de Janeiro, de produtores rurais e da UNACOOP (União das Associações e 

Cooperativas de Pequenos Produtores Rurais do Estado do Rio de Janeiro). 

Os procedimentos operacionais foram: revisão da literatura pertinente ao tema, para a 

compreensão da temática escolhida a respeito da agricultura urbana (agricultura intraurbana e 

periurbana), ligados a gestão do território, com caráter social, econômico e ecológico. Coleta 

de dados primários através de entrevistas com atores e agentes locais, do qual foi possível a 

tabulação para realização de tabelas, gráficos e mapas, para obter uma melhor análise dos 

resultados adquiridos. 

Com isso, criou-se também um banco de dados do levantamento bibliográfico para 

apreciações futuras. Em um segundo momento da pesquisa o esforço foi para a definição do 

recorte espacial, ou seja, as áreas que seriam contempladas pelo estudo e também a forma como 

seria realizada a obtenção de dados para o estudo. As áreas definidas como recorte, foram às 

favelas de Manguinhos, o morro de São Carlos e a horta da Palmeirinha que está localizada no 

Parque de Madureira.  

   Como mencionado anteriormente, optou-se por participar de reuniões dos agentes que 

discutem e promovem a agricultura urbana no Município do Rio de Janeiro. Sendo assim, foi 

possível estabelecer uma relação de “confiança” com tais agentes para que essas relações 

ficassem mais estreitas. Nesse sentido, outra parte do trabalho de campo foi realizada nas hortas 
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já mencionadas, onde definiu-se pelo recorte dessa pesquisa. Estes trabalhos de campo nas 

hortas foram de suma importância para que efetivamente pudéssemos conhecer e analisar a área 

de estudo. Além de conhecer e reconhecer essas áreas optou-se pela aplicação de questionários 

em um segundo momento com o responsável pela coordenação da produção agrícola da horta 

e com os agricultores que trabalham neste local. O questionário abrigava perguntas como: área 

de plantação, produtos plantados, insumos utilizados, tecnologias empregadas na horta, valor 

da comercialização dos produtos, acesso a financiamentos, renda familiar, naturalidade, grau 

de escolaridade e questões sociais sobre as favelas em questão. Na Prefeitura realizamos 

entrevistas com os principais responsáveis pelo projeto das “Hortas Cariocas” para assim 

conhecer melhor o papel de cada ator envolvido.    

A definição dos limites entre o urbano e o periurbano e entre este e o rural sempre é 

fruto de intensos debates e até hoje não se tem uma definição que consiga abranger a diversidade 

de contextos encontrados (SANTANDREU; LOVO 2007). 

Para Mougeot (2000), a característica principal da agricultura urbana que a distingue da 

agricultura rural é a sua integração no sistema econômico e ecológico urbano. A agricultura 

urbana estimula a economia local com a venda dos produtos ao mercado consumidor próximo 

ao lugar de produção e geração de empregos aos moradores do local onde é praticada a 

agricultura urbana. Além disso, ela apresenta uma nova ideia de verde urbano, um verde 

produtivo, mas também estético e recreativo, otimizando o uso do território (ATTIANI, 2011), 

propiciando também uma melhora na regulação climática.  

Mas não podemos deixar de ressaltar que a agricultura praticada na zona rural também 

é integrada ao ecossistema urbano, porém com relações diferenciadas da agricultura urbana. A 

agricultura rural é responsável por parte da alimentação da população urbana e influência em 

aspectos ambientais dos centros urbanos como na qualidade e quantidade dos recursos hídricos 

que abastecem as cidades. 

Diante do exposto, entende-se que geografia brasileira possui tradição e vem 

contribuindo com temas sobre os estudos urbanos, e a importância de se pensar os espaços de 

favelas integrados a produção agrícola. Esses espaços que por vezes foi associado à violência 

urbana e onde se percebe como a cidade encontra-se dividida (CAMPOS, 2005). Com isso, 

nota-se a importância da agricultura nos diferentes espaços da cidade analisada, como forma 
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efetiva de geração de renda, alimentação saudável para a população residente nas áreas de 

favela na cidade e a conservação do meio ambiente. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 O Projeto Hortas Cariocas 

O Projeto Hortas Cariocas (PHC) foi desenvolvido pela Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Gerência de Agroecologia e 

Produção Orgânica (GAP) em 2006 no governo do então prefeito Cesar Maia. O projeto tem 

como principal objetivo criar hortas em favelas da cidade a fim de promover alimentação 

saudável visto a dificuldade de muitas famílias ao acesso a dieta mínima diária e, com isso, 

promover a geração de renda, capacitação intelectual, emprego e a revitalização dessas áreas.  

O PHC vem se expandindo em direção às áreas com maior índice de pobreza. Segundo 

dados da Prefeitura e membros envolvidos no Projeto, desde a criação do mesmo, o índices de 

ocupação irregulares, desnutrição e riscos ambientais diminuíram. Hoje, são dezenove hortas 

urbanas comunitárias espalhadas pela cidade cumprindo seus objetivos principalmente o que 

tange a segurança alimentar e nutricional. Vale ressaltar que o projeto, junto com a Secretaria 

Municipal de Educação (SME), dispõe de hortas em escolas municipais promovendo educação 

alimentar e ambiental. 

“A agricultura urbana tem sido apontada pela FAO, Organização das 
Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, como estratégia fundamental 
para a segurança alimentar, para a estabilidade social e para a preservação do meio 
ambiente nos grandes centros urbanos do planeta.” (PREFEITURA DA CIDADE 
DO RIO DE JANEIRO). 

 
 

 

 
Horta Formiga - Tijuca, Zona Norte da Cidade/ Fonte: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
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3.2 Áreas de estudo e caracterização das hortas 

 

 

 

A horta de Manguinhos, inaugurada em 2013, localiza-se no bairro de Manguinhos na 

Zona Norte do Rio de Janeiro. É denominado Complexo de Manguinhos por ser praticamente 

tomado por favelas e, com isso, apresenta alto índice de violência e baixo índice de 

desenvolvimento humano. A horta de Manguinhos é considerada a maior horta urbana 

comunitária da América Latina por conta de extensão e localização. A horta hoje é composta 

de vinte e cinco hortelões todos residentes da comunidade. As atividades colaboram para 

cumprir os objetivos do projeto, sendo elas a realização de feiras na própria comunidade com a 

venda dos produtos a preço acessível para os moradores; as feiras fora da comunidade a fim de 
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levar alimentos orgânicos a preço de custo e divulgar o projeto, as doações de produtos para 

creches e asilos próximos a comunidade onde estão localizadas. 

 

 
 Imagem:: Horta de Manguinhos  - Fonte: Google Earth      Foto: Horta Manguinhos - Fontes: 
Maisa/Ricardo/Gilson 

 
    

A horta de São Carlos, localizada no bairro do Estácio na Zona Central do Rio de 

Janeiro, foi inaugurada em 2015. O morro de São Carlos é um dos mais antigos da cidade. A 

horta ocupa uma grande área revitalizando o espaço e o tornando mais produtivo. A horta é 

composta com dez hortelões e suas atividades são as feiras dentro e fora da comunidade, as 

vendas diárias para moradores, as doações para creches, escolas e asilos situados na 

comunidade.  

                                                              
 Imagem: Horta de São Carlos - Fonte: Google Earth        Fotos: Horta São Carlos - Fonte: Maisa/Ricardo/Gilson           
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A horta da Palmeirinha, inaugurada em janeiro de 2019, está localizada no Parque 

Madureira altura do bairro de Honório Gurgel na Zona Norte da Cidade. O Parque Madureira 

inaugurado em 2012 é o terceiro maior parque da cidade com diversas oportunidades de lazer. 

Em 2015 foi ampliado passando pelos bairros de Honório Gurgel e Guadalupe tornando-se 

então paralelo a comunidade da Palmeirinha. A horta dispõe de uma área bem pequena, mas 

bastante produtiva. Apesar de ser recente a horta possui produtos variados em sua produção, 

realizam doações para a comunidade, vendem para visitantes do Parque além de realizar 

oficinas com crianças em prol da educação ambiental e alimentar. 

 

           
 Imagem: Horta Palmeirinha/Parque Madureira                      Fotos: Horta Palmeirinha - Parque Madureira 

 Fonte: Google Earth                                                                Fonte: Maisa/Ricardo/Gilson 
 

 

A partir das imagens expostas é importante a observação das hortas em torno de 

infraestruturas urbanas como conjuntos habitacionais, linhas férreas, torres de alta tensão entre 

outros concretizando o conceito de que agricultura urbana sendo parte integral da gestão urbana, 

interagindo com os aspectos sociais, econômicos e ecológicos dos ecossistemas urbanos 

(MOUGEOT, 2000).  

 

3.3 Os hortelões 

Conforme visitas às hortas selecionadas para a pesquisa, foram-se conhecendo os 

hortelões de cada comunidade, suas origens, grau de estudo, suas ocupações funcionais, as 

preocupações com o meio ambiente,  seu conhecimento sobre a  agricultura urbana e suas 

perspectivas dentro do projeto financiado pela Prefeitura da Cidade do Rio de janeiro. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Das entrevistas e dos questionários aplicados foi possível traçar um perfil 

socioeconômico que vieram a elucidar o diagnóstico dos hortelões envolvidos no projeto 

financiado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro com os cidadãos dessas comunidades 

pesquisadas, donde se obteve os seguintes resultados pertinentes: em um universo de 20 (vinte) 

hortelões pesquisados, constatou-se que: todos os hortelões residem nas comunidades de suas 

respectivas hortas; 70% chegaram a cursar o ensino médio e o ensino fundamental II completo 

ou não; mais de 70% estão incluídos na faixa correspondentes a adultos (conforme dados do 

IBGE); 70% são oriundo do próprio Município do Rio de Janeiro; 70% exercem atividade 

paralela à horta, não assalariados (vendedor ambulante, lava-jato, serviços de biscate, moto-

táxi, entre outros); 75% dos hortelões ganham até R$780,00 ( que são cerca de R$450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais) pagos pela Prefeitura (espécie de bolsa-auxílio), mais o valor 

da venda dos produtos agrícolas produzidos pela respectiva horta, girando em torno de 

R$330,00 (trezentos e trinta reais); os 25% que ganham acima de R$780,00, normalmente são 

os encarregados (cerca de R$570,00) e chefes (R$900,00) de cada horta junto à Prefeitura, 

acrescidos da venda dos produtos produzidos nas hortas; e por fim, foi pesquisado também a 

renda familiar (composta pelas pessoas que moram em cada casa, constituída do hortelão, 

esposa, filhos e agregados), que 80% deles ganham até 1,5 (um e meio) salários mínimo e meio 

e 20% ganham acima de 2 (dois) salários mínimos, importante frisar que: a importância da 

renda agrícola na composição da renda familiar, pois acresce em mais de um terço da renda, 

possibilitando uma melhoria socioeconômica das famílias envolvidas no projeto. 

Os gráficos a seguir foram elaborados a fim de analisarmos melhor os resultados: 
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Elaboração dos gráficos: Maísa/Ricardo/Gilson 

 

 

5. CONCLUSÃO 

A importância desta pesquisa realizada em áreas de favelas na Cidade do Rio de Janeiro, 

só veio reforçar a importância da agricultura urbana praticada nessas comunidades no tocante 

a valorização humana, geração de renda, capacitação técnica, conscientização de preservação 

do meio ambiente, mudança de hábitos/costumes e principalmente, a inserção desses moradores 

locais na cadeia produtiva da cidade, tirando-os do ostracismo socioeconômico cultural em que 

vivem. 

A importância da Agricultura Urbana nos grandes centros urbanos do Brasil e do 

mundo, cada vez mais se reveste de grande importância, pois conforme o crescimento das 

cidades, a população menos favorecida vai sendo deslocada para as áreas menos atraentes, com 

menos infraestruturas e alijada da presença do poder público, carecendo de todo tipo de 

prestação de serviços essenciais à manutenção da dignidade social e do bem estar, acarretando 

com isso condições de vida de baixa qualidade para as pessoas que habitam esses lugares.  Um 

dos principais sintomas reflete na alimentação das pessoas, aí que se insere a importância da 
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AU, pois como já foi abordado nesta pesquisa, a segurança alimentar impacta diretamente esses 

cidadãos, além de minimizar outros fatores envolvidos, como citados: geração de rendas, 

capacitação intelectual, inclusão social, preservação do meio ambiente, entre outros. 
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A ABORDAGEM DA SOBERANIA ALIMENTAR NA GEOGRAFIA AGRÁRIA 
BRASILEIRA E O DEBATE PARADIGMÁTICO 
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Introdução 

Cada vez mais, a questão alimentar tem sido agravada com o modelo produtivo 

globalizado, onde a concentração da produção, distribuição e consumo tem sido mantida por 

parte das grandes corporações, trazendo diversas consequências, dentre elas a fome, problemas 

de saúde (diabetes e câncer, por exemplo), e também o meio ambiente. 

Assim, a soberania alimentar tem surgido em contraponto às grandes corporações que 

controlam o processo alimentício global. Como exemplo, tem-se a La Via Campesina, uma 

coalizão de movimentos sociais que têm levantado a bandeira de uma proposta alternativa ao 

sistema especulativo da produção agroalimentar global (LA VIA CAMPESINA, 2008), onde 

desde o final da década de 90 proposições referente à soberania alimentar surgem como pauta 

em movimentos sociais (COCA, 2016), visando autogestão e controle comunitário do alimento, 

desde sua produção até o consumo, a mesma pode ser entendida como o direito dos povos de 

produzir em seu próprio território, sendo a Via Campesina e sua bandeira de soberania alimentar 

um marco na luta contra o neoliberalismo (BORRAS, 2004). Em vista a fome atingindo 

aproximadamente 820 milhões de pessoas pelo mundo (FAO, 2019), o processo do alimento 

como mercadoria e sua qualidade também elevou o consumo de produtos ultraprocessados, 

aumentando os problemas de saúde pública (MACHADO, 2016) em um modelo produtivo cuja 

soberania alimentar surge como uma necessidade em uma sociedade capitalista que coloca o 

próprio direito à alimentação em risco (STEDILE; CARVALHO, 2011). 

 Esse artigo surge como fruto de um projeto de iniciação científica dos estudantes de 

Geografia da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), onde buscamos entender como 

 
1 Graduandos de Geografia na Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). 
josersalvaterra@gmail.com 
 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 17 – Geopolítica dos Alimentos e Soberania Alimentar 

ISBN: 978-85-415-1148-3  
8440 

 

a mesma se insere na geografia agrária brasileira através de três periódicos conceituados de 

Geografia Agrária do país: revista Agrária (USP), Campo-Território (UFU) e NERA (UNESP), 

todas com nível até o B2 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES.) Buscamos entender como a soberania alimentar é abordada nos artigos dos referidos 

periódicos. Para tal,nos baseamos no debate entre o Paradigma do Capitalismo Agrário (PCA) 

e o Paradigma da Questão Agrária (PQA) para entendimento e análise dos resultados, buscando 

entender como se dá a inserção da soberania alimentar nesses paradigmas modelos explicativos, 

assim como em qual deles que ela de fato se insere. 

Referencial teórico 

 Para o desenvolvimento da pesquisa utilizamos trabalhos a respeito do desenvolvimento 

da proposta de soberania alimentar como Coca (2016), cujo qual, a mesma tem surgido desde 

1996, em contraponto aos regimes alimentares que: 

[...] denotam não só as bases agrárias das relações de poder em determinado 
contexto, como também as disputas pelo modelo de desenvolvimento de um 
modo geral. O motivo é que eles estão relacionados com os mecanismos de 
ajuste estrutural do capitalismo. Ou seja, no capitalismo tem sido comum a 
utilização do alimento como uma ferramenta de controle pelas grandes 
potências. Isso se dá, primeiramente, na dimensão econômica da realidade, 
contudo, também é possível perceber as repercussões de tal fato nas demais, 
como a política, a cultural e a ambiental, por exemplo." (p. 17) 

 

Os regimes alimentares são, então, chaves para compreensão da caracterização do 

alimento na sociedade, principalmente sobre como o mesmo tem sido utilizado como 

mecanismo de dominação pelas grandes potências globais, assim como as relações sociais que 

deles surgem. Dentre as consequências do atual sistema neoliberal e as contrariedades 

estruturais do capitalismo, a crise alimentar vem à tona, sendo a soberania alimentar um 

contraponto ao alimento apenas como mera mercadoria, mas com um significado político 

(McMICHAEL, 2009). 

Acerca dos paradigmas, consideramos o debate paradigmático em relação ao modelo de 

desenvolvimento do campo. Os paradigmas, por serem construções que almejam a 

interpretação/produção da realidade (FELÍCIO, 2011) é através dos mesmos que as vastas 

visões de mundo ocorrem (FERNANDES, 2013).  
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No que se refere o Paradigma da Questão Agrária (PQA), o mesmo entende que os 

problemas que atingem a população camponesa estão pautados na luta de classes, sendo a 

recriação do campesinato presente frente a expansão capitalista (OLIVEIRA, 2001). A vertente 

campesinista reconhece o campesinato como classe social e com um engajamento político 

(VERGES, 2011), já a vertente proletarista considera apenas uma categoria, a proletária 

(FERNANDES, 2013). Além disso, existem outros estudos como os que consideram o 

campesinato como a maior resposta às problemáticas surgidas pelo capitalismo (Van der 

PLOEG, 2008). 

O PQA compreende uma visão mais crítica da realidade, abarcando as relações 

hegemônicas e contra-hegemônicas de produção. Sobre ele, Fernandes (2013) considera: 

Para o PQA o campo deve ser estudado a partir de suas contradições e desigualdades. 
As análises são realizadas segundo a perspectiva de que a diferenciação e desintegração 
do campesinato ocorrem devido ao desenvolvimento do capitalismo. Os problemas 
existentes no campo brasileiro são estruturais e possíveis de serem resolvidos somente 
com o fim do capitalismo (p. 34). 

 

 Assim, o PQA abarca a luta contra o capital como a única forma de libertação do 

campesinato, onde o mesmo se torna um contraponto ao PCA, justamente por seu viés mais 

radical. Por sua vez, o PCA entende que o problema que afeta as famílias no campo está no 

campesinato e não no capitalismo (FERNANDES, 2013). Sendo assim, a tendência seria a 

expansão do capitalismo transformando o camponês em agricultor familiar, partindo de uma 

análise positivista da realidade (FELÍCIO, 2011), onde segundo Fernandes (2013): 

No PCA, a questão agrária não é encarada sob o enfoque do conflitualidade. À este 
grupo de estudos, a questão é tratada de maneira conjuntural, sem a perspectiva de 
transformação dos padrões estruturais. A solução respalda-se na integração dos 
pequenos produtores rurais ao sistema capitalista, ou seja, na pluriatividade, com a 
gradativa proletarização do camponês, cujo objetivo é impor um único modelo de 
desenvolvimento para o campo” (p. 234) 

 

Dessa maneira, o PQA, e o PCA se mostram como antagonismos apontado por 

Fernandes (2013), sendo o conceito de camponês e agricultor familiar apresentado de forma 

diferente por ambas correntes. O camponês é apontado como um atraso pelo PCA, resquício do 

feudalismo, enquanto que na outra corrente não há uma distinção em vista que o trabalho 

familiar é inerente aos dois conceitos (FELÍCIO, 2011).  
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Dentre os estudos feitos na linha de pensamento do PCA, podemos citar os que 

consideram o campesinato como dentro do modo capitalista de produção, sendo essa nenhuma 

opção ao grupo social (GRAZIANO da SILVA, 1999) e os pioneiros do termo agricultura 

familiar; destacando o termo como um fator economicista acima de tudo (ABRAMOVAY, 

1998). 

Por meio do embate entre PQA e PCA, abordamos a soberania alimentar como uma 

construção contra-hegemônica, em vista que vai além da concepção de segurança alimentar, 

pois entende o papel do campesinato na oferta de alimentos e também no seu papel de 

constituição da preservação ambiental (PATEL, 2009), além de considerar outros fatores como 

a construção de mercados camponeses (COCA, 2016), e também o fato da mesma suprir a fome, 

e a questão ecológica em vista sua racionalidade diferenciada do modelo hegemônico  como 

aponta Jan Douwe van der Ploeg (2008) em suas sete teses acerca da agricultura camponesa, 

onde o mesmo apresenta o processo de autonomia do campesinato como uma de suas principais 

características: 

Para falar do lugar que os camponeses ocupam na sociedade podemos utilizar o 
conceito de condição camponesa. A agricultura camponesa (ou o modo de produção 
camponês) tem origem e está imersa nessa condição. A condição camponesa consiste 
na luta por autonomia e por progresso, como uma forma de construção e reprodução de 
um meio de vida rural em um contexto adverso caracterizado por relações de 
dependência, marginalização e privação (p. 18). 

 

 Portanto é a partir da hipótese de que o capitalismo gera servidão, dependência e maiores 

problemáticas e não a solução ou melhorias para o campesinato ou agricultor familiar, sendo a 

soberania alimentar enquadrada justamente no PQA, cujo qual procuraremos nos desdobrar 

com os resultados. 

 Acerca do capitalismo e soberania alimentar, podemos considerar uma 

incompatibilidade entre os dois, como trago por João Pedro Stedile e Horacio Martins de 

Carvalho (2011), que a soberania alimentar surge também da soberania popular: 

Sendo a soberania alimentar uma concepção que se constrói a partir da soberania 
popular, é absolutamente incompatível qualquer estratégia que ensaie tornar os 
interesses privados de lucro sobrepostos aos interesses da população. E aonde houver 
uma crescente redução da presença do Estado, nas definições e nos controles 
estratégicos da produção, processamento e distribuição dos alimentos básicos, e com o 
fortalecimento pelas políticas das grandes empresas nacionais e transnacionais do 
agronegócio, tudo leva a crer que essa condição coloca em risco a possibilidade da 
própria segurança alimentar, pois submete a lógica de abastecimento aos interesses das 
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empresas que controlam os mercados nacionais e internacionais. E isso coloca em risco 
a própria produção soberana de alimentos, praticado pelos camponeses, pequenos e 
médios agricultores e na autonomia que as regiões sempre tiveram na produção de 
alimentos. (p. 11) 

 

 Dessa maneira podemos compreender que para a constituição da soberania alimentar, é 

necessário um fortalecimento por parte do Estado no processo de controlar o abastecimento 

privado, onde a racionalidade das grandes corporações predominam, temos o risco a soberania 

de alimentos ser posta de lado, porém surgindo a necessidade que a mesma surja como um 

ideário contra a dependência alimentar a respeito dos alimentos consumidos, que hoje são frutos 

sociais de uma escala corporativa, do agronegócio, do mercado privado, sendo a alimentação 

uma mera mercadoria. Mas que, pode ser de uma escala local, da agricultura camponesa, e 

como um direito básico, em vista a necessidade básica que permeia o mesmo. 

Metodologia 

 Primeiramente, foi efetuado um levantamento bibliográfico em relação do que é 

campesinato e seus desdobramentos na economia e política, entendendo como o grupo social 

se articula, além de leituras relativas a soberania alimentar e como a mesma se insere em meio 

aos movimentos sociais. Também pesquisamos acerca do debate paradigmático. Segundo, foi 

feita uma a busca pelos artigos referentes ao tema em cada revista, acessando o endereço 

eletrônico do periódico, onde em cada número e edição foram separados e selecionados os 

artigos que apresentam a soberania alimentar em suas palavras-chave. Essas publicações então 

foram organizadas e tabuladas por meio do Microsoft Excel, onde nos desdobramos logo depois 

para compreensão da abordagem do tema na Geografia Agrária Brasileira. 

Resultados 

 Após a busca em cada revista, pudemos analisar quais possuem maior número de 

publicações, buscando responder os questionamentos acerca dos conceitos geográficos 

utilizados, suas perspectivas e sua abordagem referente aos paradigmas, podendo identificar as 

tendências que permeiam a Geografia Agrária e sua relação com a soberania alimentar em seus 

periódicos. 

A tabela a seguir demonstra o número de publicações de acordo com o ano: 

Tabela 1: número de publicações, por revista, de acordo com o ano de publicação. 
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 Número de publicações por revista 
ANO NERA CAMPO-TERRITÓRIO AGRÁRIA 
2007 1 0 0 
2010 1 0 0 
2011 1 0 1 
2012 3 1 3 
2013 1 0 0 
2014 0 0 0 
2015 1 1 0 
2016 12 1 0 
2017 2 0 0 
2018 1 0 0 

TOTAL: 23 3 4 
      Fonte: Autores, 2019. 

 

Pudemos então constar de forma quantitativa que a Revista Agrária têm o surgimento 

do conceito soberania alimentar na edição 15, no ano de 2011, enquanto que a Campo-Território 

na edição 7, datada a partir de 2012, e a NERA surge com o conceito em 2007,  sendo o acervo 

de de 2010 com mais recorrência.  

Podemos ver que a NERA é a revista com mais publicações do tema, em contraponto 

às outras demonstraram baixa adesão. 

Em relação ao paradigma, a soberania alimentar acaba sendo um tema trabalhado pelos 

pesquisadores do PQA, em vista que reconhecem a origem dos problemas da população 

camponesa na luta de classes, estrutural. Assim, esses autores consideram a Questão Agrária, 

com o levantamento e estabelecimento de conexões com problemáticas constantes em vista a 

concentração fundiária e luta pela terra fruto de uma sociedade de classes (FERNANDES, 

2001).  

Buscamos também entender como os conceitos geográficos se mostram presentes, por 

onde nós damos uma maior atenção em vista a prioridade por temas recorrentemente 

socioespaciais. 

 Na Revista Agrária, 4 artigos foram selecionados com soberania alimentar em suas 

palavras chaves, sendo três embasados em conceitos geográficos: o trabalho de Cubas e 

Camacho, “A recriação dos territórios camponeses por meio da produção de alimentos e 

energia: a experiência do MPA em Frederico Westphalen-RS”, se destaca, onde os autores nos 

trazem os antagonismos conceituais do PQA e PCA: 
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Nos  distintos  territórios  da  luta  de  classes temos  o  território  de  relações capitalistas  
que  reflete  o  Paradigma  do  Capitalismo  Agrário  (PCA) e  os  territórios  de relações  
anti capitalistas  que  reflete  o  Paradigma  da  Questão  Agrária  (PQA),  que disputam, 
conceitualmente,    segurança    alimentar versus soberania    alimentar, 
desenvolvimento sustentável versus diversidade   produtiva,   biocombustíveis versus 
agrocombustíveis,  agricultura/empresa  familiar versus agricultura  camponesa, por  
fim, produção capitalista versus produção camponesa (p. 36). 

 

O conceito de território utilizado demonstra como as práticas que envolvem a soberania 

alimentar influenciam na territorialização do campesinato, e como a questão conceitual pode 

demonstrar muito bem qual vertente é dominante no paradigma. A análise dos autores acerca 

da Questão Agrária pode ser entendida a partir da vertente campesinista do (PQA). 

O artigo de Yamila Goldfarb, “A agricultura a partir do neoliberalismo: financeirização, 

poder corporativo e as ameaças à soberania alimentar” aborda como a questão da produção e 

comércio de alimentos influenciam na dimensão geopolítica, analisando um contexto global 

onde as grandes corporações possuem domínio, em vista que é de uma escala global e de 

financeirização do capital que a maior ameaça a uma alimentação digna surge (GOLDFARB, 

2012) No artigo de José Aparecido Lima Dourado, “Agroecologia e soberania alimentar na 

Amazônia: para além das trincheiras discursivas do modelo de desenvolvimento 

agrário/agrícola”, o autor parte do conceito de região e território para compreender as 

especificidades locais e suas territorialidades contra-hegemônicas, principalmente por pautá-

las acerca dos saberes e fazeres camponeses como práticas que estão ligadas com a 

territorialidade camponesa. (DOURADO, 2012). Vemos também a autonomia camponesa 

como relatada pelo autor: 

“Mesmo com a ausência de políticas públicas que contemplem suas demandas, os 
agricultores camponeses do alto Solimões têm produzido uma diversidade de alimentos 
de forma saudável e sem o uso de agrotóxicos, dando elevo à importância desse 
segmento no contexto atual, em que o modelo de desenvolvimento rural, baseado nos 
ideais da “Revolução Verde”, deixa evidente o seu fracasso.” (p.31) 

 

Já os trabalhos da Campo-Território que utilizam a soberania alimentar em suas 

palavras-chave, encontramos a presença do conceito de território a uma perspectiva de 

abordagem de conflitos e de múltiplas territorialidades acerca do alimento e sua produção e do 

agronegócio e suas resistências. Como exemplo dessa perspectiva consta o artigo “Ensaio sobre 

o território do assentamento: uma perspectiva da produção agroecológica realizada por 

mulheres”, de autoria de Laiany Rose Souza Santos, onde a produção agroecológica é analisada 
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e caracterizada, entendendo as questões de gênero relacionadas nesse processo dos territórios 

de assentamentos em um modo de produção visando a autonomia e consequente a soberania 

(SANTOS, 2012). 

Outro conceito também presente é o de espaço, em vista a distância percorrida pelos 

alimento, entendendo a lógica do sistema hegemônico em um dado território. Isso pode ser 

percebido no artigo “Qual a segurança da dependência? Agronegócio canavieiro e 

abastecimento alimentar no município de Tupi Paulista/SP”, escrito por Valmir José de Oliveira 

Valério (2015), o autor referente disso disso se desdobra sobre a soberania alimentar em escala 

local: 

Mesmo que restrita à dimensão dos circuitos espaciais e das distâncias percorridas pelos 
alimentos (uma das dimensões da soberania alimentar), a construção da soberania 
alimentar traz em si a possibilidade de controle (ainda que relativo) da produção e 
distribuição de alimentos pelo campesinato local. Isso resulta, por um lado, no aumento 
da renda camponesa, melhoria da qualidade de vida e no fortalecimento do seu vínculo 
com a terra, devido à apropriação da maior parte da renda produzida pela própria 
família camponesa. Por outro, contribui na redução das distâncias percorridas pelos 
alimentos entre a terra e o prato e, portanto, com menos deterioração/desperdícios e 
maior qualidade, além de melhores preços tanto para os produtores como para os 
consumidores finais (p. 340) 

O trabalho aqui mostrado se mostra como Na Revista NERA, dentre os 23 artigos que 

abordam o tema, predominam os que não fazem referência direta ao método geográfico, 

utilizando conceitos de outras ciências. Dentre os conceitos utilizados para discutir a soberania 

alimentar nesse periódico pode-se destacar: a globalização, a exemplo do artigo “Reframing 

development: global peasant movements and the new agrarian question”, de Phillip McMichael 

onde o autor nos mostra uma concepção acerca da questão agrária atual destacando o papel dos 

movimentos camponeses e suas atuações internacionais frente às políticas neoliberais 

(MCMICHAEL, 2007)  

O trabalho intitulado “Lutas camponesas na escala internacional: um estudo sobre a Via 

Campesina”, de Flávia Vieira Braga, o termo campesinato é discutido juntamente com as 

articulações do da Via Campesina, mostrando como a mesma se organiza em escala 

internacional (BRAGA, 2012); o território também é desdobrado, assim como no artigo 

“Soberania alimentar e territórios camponeses: uma análise do Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA)”, de Janaína de Souza Campos Vinha e Mônica Schiavinatto, onde a 

autonomia camponesa tem sido discutida através do PAA como uma política de fortalecimento 

a soberania alimentar (VINHA; SCHIAVINATTO, 2015). 
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Considerações finais 

 Podemos considerar que dentre as revistas analisadas tivemos um número pequeno mas 

significativo de publicações e estudos referentes sobre o tema, mostrando que dentre essas 

publicações temos uma variação de assuntos que podem ser desdobrados acerca do tema. Para 

além, é de se atentar aos conceitos geográficos que norteiam os estudos, assuntos como 

globalização, local/global, território e territorialidades, etc… mostram o cunho geográfico das 

pesquisas. 

 Vale ressaltar o caráter transversal do alimento, por isso estudos de outras áreas História, 

Sociologia, Nutrição são pertinentes e servem de auxílio para os estudos de cunho geográfico 

também, por este motivo a soberania alimentar se torna de forma multidisciplinar nos artigos 

tragos.  

 Por fim, a respeito dos paradigmas podemos considerar que os estudos do assunto estão 

elencados ao paradigma da questão agrária, em vista que as problemáticas do capitalismo estão 

diretamente inseridas na ameaça a qualquer institucionalização ou segurança da própria 

soberania, a autonomia é principal para a soberania, com o capitalismo a autonomia e soberania 

se tornam complexas e inviáveis, o termo campesinato então é mais recorrente que o termo 

agricultura familiar, mesmo que o PQA não tenha distinções entre os mesmo. Em relação ao 

paradigma do capitalismo agrário, não observamos a abordagem da soberania alimentar no 

paradigma, em vista que não encontramos autores tratando do assunto nessa linha de 

perspectiva. 

 Conseguimos concluir com a necessidade de se estudar a soberania alimentar na 

geografia agrária brasileira, em vista que os atores desse fenômeno como aqui trago a La Via 

Campesina tem a mesma em seus ideais de luta, pelo qual têm se mostrado como a forma mais 

justa de luta pela terra, saúde, meio ambiente, direitos e uma sociedade mais justa e 

democrática. 
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DO CONSUMO SELETIVO À NECESSIDADE DE UNIVERSALIZAÇÃO DOS 
PRODUTOS ORGÂNICOS1 

Geovânio Silva Santos2 

Daniel Almeida da Silva3 

Introdução 

 Nos últimos 30 anos o consumo de produtos transgênicos tem crescido 

consideravelmente. Associado a este processo, a utilização de agrotóxicos segue um movimento 

similar, visto a complementaridade dessas duas facetas do alto desenvolvimento das forças 

produtivas capitalistas, sobretudo no agronegócio. 

 O comércio mundial de transgênicos tem como pioneiros países como a França, China 

e Estados Unidos e representa a monopolização da agricultura a partir da migração de 

transnacionais para os países periféricos. 

 Esse quadro despertou para que algumas perguntas emergissem, tais como: por que o 

Brasil é o segundo maior consumidor de transgênicos do mundo? Por que é também o maior 

consumidor de agrotóxicos do planeta? Por que a espacialização desse mercado é tão 

promissora nos países tropicais? Por que não optar pela produção de orgânicos? Qual o papel 

do Estado perante a intrusão massiva de agrotóxicos e transgênicos? Por que o orgânico é mais 

caro? O consumo é seletivo? O modelo de agricultura vigente busca produzir alimentos ou 

commodities?  

 Foi a partir desses pressupostos que buscamos respostas ao movimento real e desigual 

da produção do espaço, que tem na difusão de alimentos envenenados e geneticamente 

transformados o carro chefe do agronegócio brasileiro. 

 
1 Pesquisa desenvolvida junto ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. 
2 Graduando do curso de Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe Campus Professor 
Alberto Carvalho, pesquisador bolsista do Programa de Educação Tutorial sob a Tutoria do Prof. Dr. José Hunaldo 
Lima. 
E-mail: geovaniosilvasantos12@gmail.com 
3 Professor Adjunto do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal de Sergipe Campus Professor 
Alberto Carvalho, coordenador de área do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. 
E-mail: danielalmeida.ufs@gmail.com  
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 Como rebatimento, temos a produção agrícola e as terras agricultáveis majoritariamente 

destinadas a esse tipo de atividade em detrimento da produção saudável voltada para a mesa do 

trabalhador-consumidor. Essa última ainda é pequena e tem no consumo seletivo sua expressão 

concreta. Sendo o capitalismo um sistema movido por contradições genéticas, a conflitualidade 

de classes na produção4 de commodities, tem seu par dialético na produção de alimentos 

orgânicos, produzidos quase que em sua totalidade pelo campesinato. 

 A agricultura orgânica camponesa, se propõe de forma necessária, como expressão da 

soberania alimentar, por ser uma alternativa potencial para reprodução humana através de uma 

alimentação saudável. Com princípios próximos da agroecologia, esse tipo de agricultura tem 

na relação muita íntima com a natureza uma das características essenciais. 

 Porém, observamos que apesar de considerável crescimento na produção, o consumo se 

dá de forma seletiva, obedecendo a critérios muito específicos, como renda e nível de 

escolaridade5. Mas ao contrário do que dizem os apologistas do agronegócio, com interesses 

historicamente determinados, a produção camponesa demonstra melhores índices de 

produtividade. 

 É neste sentido que nossa pesquisa se faz relevante. Objetivamos demonstrar a 

necessidade de universalização dos produtos orgânicos. Para tanto, partimos da leitura da 

realidade a partir da perspectiva da dialética materialista, a fim de apreender as leis que regem 

a dinâmica do objeto em questão. 

 Como necessidade teórico-prática, e entendendo que a totalidade é formada por inter-

relações que não se esgotam na produção-circulação dos produtos orgânicos, o presente 

trabalho faz a crítica a base material da sociedade brasileira, que tem na concentração fundiária 

e na relação íntima com o Estado alguns dos empecilhos de impedimento da realização humana. 

 Nos atentaremos então ao consumo de orgânicos no município de Itabaiana/SE, 

propiciado pela Associação de Produtores Orgânicos do Agreste – ASPOAGRE. Nela, 

camponeses dos municípios de Malhador, Itabaiana, Areia Branca e Frei Paulo, se organizaram 

para comercializar sua produção, ampliando seu acesso. 

 
4 Compreendemos aqui que a produção não esgota o consumo, uma vez que em seu movimento de acumulação, o 
capitalista necessita que as mercadorias se realizem. Ou seja, sejam vendidas. (BRAZ; NETTO, 2012). 
5 Critérios expostos nos questionários aplicados aos consumidores. O objetivo era identificar o perfil social dos 
sujeitos. 
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 Metodologicamente, somamos à leitura teórica, trabalhos de campo direcionados à 

Associação, entrevista com o Presidente, e aplicação de questionários aos consumidores. 

Através dos questionários percebemos, então, que o consumo de produtos orgânicos em 

Itabaiana/SE se dá de forma seletiva, visto a tímida produção no município e arredores, fazendo 

dos mesmos, alimentos de luxo. 

 Assim, a necessidade de universalização dos produtos orgânicos deve ser apontada 

como horizonte a ser alcançado, sem descolar-se da necessidade de democratização do acesso 

à terra, pois a produção é seletiva devido à valorização monetária decorrente da produção em 

escala local, sendo necessário sua internacionalização. E algumas das questões que impedem 

sua concretização são a ausência de assistência técnica, e mais importante, a negação do uso da 

terra em benefício social em detrimento da realização do capital. 

 De forma sucinta, abordaremos então como o agronegócio, enquanto expressão da 

agricultura moderna capitalista – não ficando restrito apenas à produção agropecuária – tem nas 

sementes transgênicas e nos agrotóxicos, a materialização do capital no campo, incidindo nas 

relações sociais contraditórias do Sociometabolismo do capital. 

O Agronegócio, as sementes transgênicas e a (agro)toxidade produtiva 

 Antes de falarmos sobre o agronegócio, achamos pertinente abordar o processo histórico 

de consolidação do mercado de transgênicos e de agrotóxicos, enquanto condição sine qua non 

para compreender a natureza do conceito e sua manifestação real. 

 O Brasil ser o maior consumidor de agrotóxicos e o segundo maior consumidor de 

transgênicos do mundo, não é por acaso. O processo histórico tem seus alicerces na própria 

formação territorial brasileira, assentada na exploração do trabalho e degradação da natureza. 

Ao institucionalizar a propriedade privada, a Lei de Terras de 1850 (BORGES, 2011) propiciou 

o alastramento do domínio da classe latifundiária, e ao mesmo tempo a posição do Brasil na 

divisão internacional do trabalho. 

 Mesmo com uma agricultura quase que exclusivamente voltada para exportação, o 

momento histórico não condicionava o desenvolvimento das forças produtivas no campo, como 

veremos de fato no século XX, sobretudo na segunda metade. Além do mais, o país era 

dominado por uma paisagem rural, com relações sociais de produção arcaicas, que perduram 

em conteúdo até os dias de hoje. 
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 No século XX, sobretudo com as duas Grandes Guerras, as forças produtivas se 

desenvolvem em um patamar nunca visto antes. E ao mesmo tempo, a agricultura vai aos 

poucos tendo uma base técnica mais eficiente, ao passo que a própria ciência ia potencializando 

a capacidade de transformação da natureza segundo as necessidades do capital.  

 O ponto de congruência entre o processo de formação territorial brasileira e o 

agronegócio se dá em dois aspectos. De um lado, a manutenção da subserviência ao capital 

estrangeiro, de modo a fornecer mercadoria a ser transformada. E do outro, como condição 

necessária para o primeiro, avançando na concentração de terra para expandir cada vez mais os 

(mono)cultivos de commodities. 

 Assim, na contramão do que deveria ser uma agricultura voltada para a “reprodução da 

vida” (LIMA, 2016), as terras voltadas para a produção de milho, soja e cana-de-açúcar6, 

sobretudo, para a exportação, são espaços pelos quais se dão o uso intensivo de agrotóxicos e a 

disseminação das sementes transgênicas. E é sob a égide desse tipo de produção, que a 

reprodução ampliada do capital no campo segue seu violento curso. 

 Existe então um processo, historicamente determinado, de espacialização de uma 

agricultura cada vez mais em mundialização, e que resulta das transformações decorrentes da 

tendência aos investimentos em capital constante7. A chamada Revolução Verde é um exemplo 

concreto. Iniciada entre as décadas de 1960/1970, propagava como solução para a fome, maior 

investimento em ciência e tecnologia, como as sementes híbridas. 

 Além disso, segundo Lima (2016) a investida do capital financeiro tem bases na própria 

Revolução Verde.  Pois, como afirma o autor 

através da mesma, o capital financeiro – por meio do capital portador de juros – 
ofereceu várias modalidades de crédito para o aumento da produtividade e para 
melhoria das técnicas de cultivo e pesquisas de sementes (o processo de hibridização 
genética). (LIMA, 2016).  

 A biotecnologia dos transgênicos é resultante dessas pesquisas realizadas no preâmbulo 

da reestruturação produtiva e daquelas anteriormente realizadas na fabricação das armas da 

Segunda Guerra Mundial.  

 
6 (HESPANHOL, 2013; GAMA, 2016; OLIVEIRA, 2016). 
7 Designa-se como capital constante a parte em que o capitalista investe em trabalho morto, em meios de produção, 
tais como máquinas. Essa porção de capital [...] “não altera sua grandeza de valor no processo de produção” 
(MARX, 1983, I apud NETTO; BRAZ, 2012). Ou seja, se mantém constante. 
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 A Revolução Verde representou então o avanço da agricultura capitalista, de base 

técnica, e, citando Porto-Gonçalves (2011) de esvaziamento do caráter político que a fome 

possui, pois o desenvolvimento técnico-científico seria solução para a mesma, o que não se 

aplica na realidade concreta.  

 Assim, o aumento da composição orgânica do capital, representado pela introdução de 

mais trabalho morto no campo, resulta dos altos investimentos nas forças produtivas 

capitalistas, com a relação simbiótica entre ciência-saúde-agricultura (PORTO-GONÇALVES, 

2011). O corolário foi a criação de conglomerados do ramo de sementes e fertilizantes, 

formados através da concentração e centralização de capitais na era do capital monopolista.  

 A aprovação do consumo do tomate “Flavr Savr” dá início a um mercado promissor e 

cada vez mais oligopolizado. A territorialização do capital, encontra fertilidade nos mercados 

dos países periféricos, e ao mesmo tempo que exploram os recursos naturais e os conhecimentos 

das comunidades tradicionais associado ao manejo daqueles, os países centrais transformam a 

matéria, e faz com que ela retorne à origem modificada em sua própria natureza.  

 Da tendência à elevação das forças produtivas, intensificam-se as pesquisas em 

biotecnologia8, face da ampla e complexa divisão internacional do trabalho, materializando-se 

no surgimento de empresas na década de 90, ligadas ao complexo produtivo de sementes 

transgênicas e de fertilizantes.  

 Este mercado que hoje movimenta bilhões, inclusive no mercado financeiro, é 

alicerçado pela descoberta dos transgênicos. Iniciou com o tomate, e logo avançou para 

produtos que o Brasil tem expressividade na produção, como soja, milho e algodão. 

 De acordo com Oliveira (2016), a soja Roundup Ready, semente transgênica resistente 

ao herbicida glifosato, foi uma das iniciais, e hoje, com o avanço da tecnologia conseguiu 

ampliar suas potencialidades, passando a ser a Soja Intacta RR2 PRO que é também resistente 

às lagartas. 

 Logo os transgênicos ocuparam posição de destaque nos oligopólios, sendo a soja um 

exemplo emblemático, chegando a dominar quase que por completo o mercado, em detrimento 

 
8 Isto faz com que aumente a rapina das transnacionais, sobretudo, estadunidenses e europeias, na rica 
biodiversidade dos países de economia periférica. Ao mesmo tempo, a mutação artificial das espécies provoca o 
desequilíbrio ecológico ameaçando a própria reprodução da espécie humana, que acaba sofrendo com as alterações 
na natureza. 
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das convencionais. Para o mesmo autor, seis empresas possuem o monopólio dessas sementes 

no mundo, dentre elas estão a DuPont, a Pioneer, Syngenta e a Monsanto9, empresa que 

controla 70% do comércio brasileiro de transgênicos. Porém, algo para se pensar é que em duas 

décadas o consumo desses produtos aumentou cem vezes, enquanto que na Europa teve seu uso 

proibido. 

 À medida que são coletados dados10 sobre variedades genéticas, há perdas de 

biodiversidade e de culturas. E por estarem mais resistentes, e na busca de maior produtividade, 

as culturas são submetidas ao pacote tecnológico que inclui os agrotóxicos. 

 As influências na saúde são de dimensões consideráveis. E como os casos de intoxicação 

acompanham os de disseminação, a tentativa/concretização do suicídio é uma das suas mais 

violentas facetas. As transformações no mercado dos agrotóxicos – e de transgênicos -, 

contribuem não só para a territorialização do capital, mas também enquanto expressões da perca 

da soberania alimentar. 

 Quanto ao conceito de soberania alimentar, o mesmo é entendido pelos movimentos 

sociais, como o envolvimento “da necessidade da autonomia para a produção e comercialização 

de alimentos básicos e diversificados, acesso aos mercados locais, à terra e à água” (ROSA; 

SERGIO, 2016). Ou seja, envolve um conjunto de necessidades sociais básicas do campesinato. 

 É importante ressaltar que dos agrotóxicos mais utilizados, grande parte são proibidos 

na União Europeia, e o seu uso ilegal é corriqueiro no Brasil, visto as flexíveis e neoliberais leis 

de fiscalização. E esta é apenas uma das formas pelas quais o agronegócio é beneficiado pelo 

Estado. 

 O Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) ao analisar 

alimentos, constatou a presença de agrotóxicos das mais variadas classes toxicológicas, como 

o Endosulfan e o DDE. A eles são associadas doenças que variam de acordo com o contato, e 

 
9 “Sendo a maior multinacional na elaboração de sementes transgênicas, a empresa dedica-se a buscar controlar a 
reprodução da vida, por meio de mercadorias que empobrecem os solos e tornam os camponeses dependentes de 
suas invenções patenteadas – a exemplo do famigerado Roundup – e por meio da proposital contaminação de 
campos cultivados com semente crioula” [...] (LIMA, 2016). 
10 Esses dados são coletados muitas vezes através do contato com populações tradicionais, roubando seus 
conhecimentos historicamente acumulados. A Etnobiopirataria (PORTO-GONÇALVES, 2011) é recorrente na 
ação predatória dos monopólios que tornam suas as patentes, e privatizam conhecimentos herdados de gerações 
em gerações.  
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as intoxicações podem ter agravamentos do tipo agudo ou crônico. O aumento nos números de 

câncer é um dos exemplos, com destaque para os de mama e próstata. 

 Dos compostos químicos ilegais, foram também encontrados em pesquisas o glifosato, 

benzonato de emamectina, além do DDT, proibido no mundo e que foi encontrado em 2013 na 

Amazônia. Além destes, confirmou-se também a presença do herbicida 2,4-D, um desfolhante 

químico componente do agente laranja, usado pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, que 

é vendido livremente no Brasil (OLIVEIRA, 2016). 

 Na natureza, a relação dialética entre variedade e eficácia dos agrotóxicos, e a perca de 

biodiversidade, nega a sua necessária manutenção para o equilíbrio ecológico, favorecendo a 

manutenção do capital. Este, que avança sem limites mínimos, não poupa recursos para 

consolidar sua potência no campo. 

 Apesar de optarmos, para fins didáticos, por trazer a discussão da toxidade que envolve 

a produção monocultora capitalista, o agronegócio não esgota sua essência na agropecuária. 

Mesmo sendo próprio do Sociometabolismo do capital, esta forma de produção ultrapassa as 

cercas das propriedades latifundiárias. 

 Assim, a confluência entre os diferentes tipos de capitais – agrário, industrial e 

financeiro - no campo é característica própria do agronegócio. Trazer a evolução das sementes 

transgênicas, tal como dos agrotóxicos, facilita a compreensão da territorialização do capital 

nessa esfera produtiva. 

 O termo agronegócio surge da então necessidade de conceituação das transformações 

que ocorriam no espaço agrário tanto em escalas nacional, quanto internacional. Pois a 

separação mecânica entre setores primário, secundário e terciário não conseguia dar conta da 

complexidade do movimento real e desigual da produção do espaço mundial.  

 A ampla e complexa divisão internacional do trabalho, em decorrência da 

mundialização do capital, concentrado e desigualmente difundido, materializa-se na articulação 

constante entre os capitais. Lima (2016) citando Campos (2011) esclarece  

que o agronegócio não pode ser confundido como uma mera produção agrícola 
capitalista, uma vez que se trata de uma agricultura capitalista plasmada num contexto 
de singular mobilidade do capital e forte atuação dos conglomerados multinacionais. 
É uma complexa relação que associa os conglomerados multinacionais, as instituições 
financeiras (bancos, fundos de investimento, fundos de pensão entre outros), os 
grandes proprietários de terras, os laboratórios de investigação em 
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biotecnologia/engenharia genética e o suporte do Estado, irmanados no objetivo de 
garantir a reprodução ampliada do capital, sobretudo fictícia, por meio da 
mercantilização do bem indispensável à vida – a terra – e de tudo que a envolve. 

 Sua evolução conceitual remonta, a uma análise sistêmica da agricultura, procurando 

abordar não só a produção em si, como também a distribuição, circulação e consumo das 

mercadorias. “Enfim, articulações à montante e à jusante do processo agrícola propriamente 

dito” (CAMPOS, 2011, p. 102). 

 A perspectiva sistêmica passa a ser adotada para explicar como se dá a cadeia produtiva 

dos diferentes tipos de produtos. Nos Estados Unidos, na década de 1950, David e Goldberg 

embasaram-se na matriz insumo-produto, proposta por Leontief (1941), articulando a 

agricultura com as interferências externas a ela. Um pouco mais tarde, na França, Louis 

Malassis elabora o conceito de filière, ou sistema agroindustrial. No Brasil, Guimarães (1978), 

foi o primeiro autor a utilizar essa perspectiva. Logo mais, a noção de Complexo Agroindustrial 

(CAI), é usada por autores como Graziano da Silva (1981;1996) e Delgado (1985). Enfim, 

criada em 1993, objetivando representar, sobretudo, os interesses da burguesia industrial, a 

Associação Brasileira de Agrobussiness (ABAG) passa a adotar o termo agronegócio, traduzido 

em meados da década de 1990 (HESPANHOL, 2013). 

 Apontando para uma perspectiva crítica, Campos (2011) argumenta que no Brasil o 

termo não se esgota apenas na tradução mecânica dos termos filière ou Agrobussiness. No país, 

o conceito se confunde com a estrutura social marcada pela concentração de terra, e neste 

sentido, tem um recorte de classe muito específico.  

 Ao surgir no contexto do Estado neoliberal, o agronegócio apoia as políticas dessa forma 

de Estado, pautado nas privatizações, terceirizações e parcerias público-privadas. Outrossim, 

também atua legitimando o arrefecimento do investimento estatal em políticas sociais como 

saúde, previdência, educação, proteção aos recursos naturais e regulação do mercado de 

trabalho. 

 Contraditoriamente, defende “políticas protecionistas, créditos subsidiados e 

investimentos estatais para viabilizar maior capacidade produtiva e rentabilidade aos setores do 

agronegócio” (CAMPOS, 2011, p. 108). Isto demonstra a quem serve o “Estado mínimo”, que 

os defensores do neoliberalismo reivindicam. Sua atuação tem na flexibilização das leis 
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ambientais, além do perdão de dívidas bilionárias11 a expressão de quão perene é a ação do 

Estado no subsídio ao Agronegócio. 

 Ressalta-se que a toxidade produtiva12 do agronegócio se dá não só através da intrusão 

massiva de transgênicos e agrotóxicos. Socialmente, tem na concentração de terra expressão 

sua concreta. A impossibilidade de criar meios para reprodução social do campesinato, tirando 

assim o inchaço das cidades, demonstra que interesses historicamente determinados estão 

alicerçados na estrutura fundiária brasileira. 

 E esta impossibilidade impede, por exemplo, que se coma bem no campo e na cidade. 

Uma vez que mesmo sendo o campesinato o responsável por alimentar13 o trabalhador, através 

da monopolização do território, o capital subjuga o camponês através de seu assalariamento, ou 

não. Assim como quando se tem a extração da renda da terra, ou quando as duas coisas ocorrem 

concomitantemente.  

 Logo, temos no Brasil uma relação simbiótica entre concentração fundiária-

agronegócio-Estado, como bem nos lembra Campos (2011). O primeiro, como componente do 

processo histórico e da não ruptura da hegemonia do poder material, que é a propriedade da 

terra no país, possui representantes no Legislativo, Executivo e Judiciário. Buscam a ampliação 

da concentração de terra/riqueza através da interferência direta nas decisões políticas do país. 

 Ou seja, são sob as mesmas terras em que se afirmaram as relações de produção 

contraditórias no Brasil, que se perpetua o poder do agronegócio. O que indica ser o ponto de 

partida para se chegar à realização plena dos trabalhadores do campo e da cidade. Da mesma 

forma, as implicações causadas pela concentração de terra impedem que outras alternativas se 

façam possíveis. 

 Coerentemente, concordando em concepção teórico-metodológica com Lima (2016), 

reforçaremos o significado do agronegócio conforme Campos (2011) 

 
11 O governo Bolsonaro quer perdoar 17 bilhões de reais dos ruralistas relacionado ao Funrural, imposto ligado a 
contribuição previdenciária. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2019/04/12/previdencia-governo-
propoe-reforma-mas-quer-perdoar-divida-bilionaria-de-ruralistas/>. Acesso em: 27 de out. de 2019. 
12 É produtiva do ponto de vista do envolvimento na dinâmica sociometabólica do capital. Em termos de 
produtividade, a nota seguinte aponta um pouco de como se dá a contradição com a produção camponesa. 
13 Apesar de ficarem com menor parte da riqueza produzida, os camponeses “são responsáveis pela produção de 
70% do feijão, 87% da mandioca, 38% do café, 46% do milho e 34% do arroz no país. Na pecuária garantiram 
59% dos suínos, 50% das aves, 30% da carne bovina e 58% do leite” (FERNANDES; WELCH; GONÇALVES, 
2014, p. 19). Assim, o campesinato é responsável por boa parte da produção dos bens de consumo do trabalhador. 
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O agronegócio deve ser compreendido como uma complexa articulação de capitais 
direta e indiretamente vinculados com os processos produtivos agropecuários, que se 
consolida no contexto neoliberal sob a hegemonia de grupos multinacionais e que, em 
aliança com o latifúndio e o Estado, tem transformado o interior do Brasil em um 
lócus privilegiado de acumulação capitalista, produzindo, simultaneamente, riqueza 
para poucos e pobreza para muitos e, por conseguinte, intensificando as múltiplas 
desigualdades socioespaciais. (p. 109). 

 A mesma autora ainda enfatiza que quanto maior for a complexidade dos capitais 

integrados, maior a possibilidade de articulação para garantir a reprodução ampliada, e maior é 

o poder de apropriação material e simbólica do espaço. 

 Compreendemos que o agronegócio, como bloco articulado de capitais, revela sua face 

bárbara (CAMPOS, 2011), no aumento da insegurança alimentar no Brasil. Os resultados da 

produção e os aumentos a elas associados, não são socializados e sim privados. Percebe-se 

então que esta forma de produção, pautada na reprodução ampliada do capital, não produz 

alimentos, mas sim fome.  

 Esta fome é dialeticamente ligada à produção de commodities, e como estas são 

mercadorias, a importância de valor que se dá, é a sua realização em valor monetário. Ou seja, 

o valor de uso, necessário para se ter a troca das mercadorias, é subordinado – como qualquer 

mercadoria no Sociometabolismo do capital – ao valor de troca. 

 Vemos ao longo desses anos o aumento do consumo de produtos orgânicos e de práticas 

agroecológicas. Porém, seu consumo ainda se mostra seletivo, visto que para os camponeses 

produzirem dessa maneira, precisam da mínima assistência técnica, além do problema 

supracitado, que é a necessidade da reforma agrária. A produção/consumo de orgânicos acaba 

sendo uma forma de resistência para quem produz, e um privilégio para quem consome. 

 Contudo, alternativas em potencial são colocadas em relevo contra a (agro)toxidade do 

agronegócio. Dentre elas, destacam-se a “Agricultura Biodinâmica, Agricultura Orgânica, 

Agricultura Natural e Agroecologia, Agricultura Biológica, tecnologia apropriada e agricultura 

ecológica” (MATOS, 2010, p. 8). 

 Baseadas em relações mais íntimas e diversificadas com a natureza, essas formas de 

produzir são geralmente atreladas a comunidades indígenas, quilombolas, camponeses que 

assumem uma postura de crítica à estrutura, além dos movimentos sociais e povos tradicionais. 
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 No presente trabalho nos atentaremos à agricultura orgânica, e sua espacialização no 

município de Itabaiana, refletindo sobre a organização dos camponeses na Associação de 

Produtores Orgânicos do Agreste – ASPOAGRE, tal como o consumo seletivo que se dá na 

localidade imersa na totalidade. 

Apontando para novos horizontes: a Associação de Produtores Orgânicos do Agreste e a 
seletividade do consumo 

 Vimos que a disseminação de sementes transgênicas, conectadas ao pacote tecnológico 

que compreende os agrotóxicos, além do crédito direcionado, foram essenciais para limpar o 

terreno em direção à territorialização do capital no campo, sobretudo no sistema de produção 

do agronegócio. 

 Ressalta-se mais uma vez que a produção dominada pela lógica destrutiva do capital, na 

busca pela reprodução ampliada, incessantemente prioriza a produção de commodities, ao invés 

de alimentos. Neste sentido, afeta não só a vida do trabalhador através da alimentação - ou da 

falta dela -, como também destrói seu corpo inorgânico, a natureza. 

 Sua lógica destrutiva segue em curso na contaminação dos meios necessários a vida 

(água, ar, terra), e da mesma forma, desmata com fins de expansão da fronteira agrícola para 

implantação de monocultivos de produtos voltados quase que exclusivamente para exportação. 

 Na contramão deste processo, e defendendo, portanto, interesses historicamente 

antagônicos, o campesinato tem buscado na produção de orgânicos resistir na terra e produzir 

voltado para o mercado de modo que a autonomia na produção, acaba se subordinando ao 

mesmo.  

 Neste sentido, a produção de orgânicos é objetivada a partir da consciência de uma 

alimentação mais saudável e como forma de reprodução social do camponês na terra. Sendo 

esta uma característica própria dessa classe, a relação simbiótica com a terra se dá de formas 

diversas, a depender do espaço geográfico em que esteja localizado, além das condições 

materiais existentes. Destarte, percebe-se que a produção de orgânicos envolve não apenas uma 

opção do camponês, mas sim toda uma cadeia produtiva que envolve o crédito, manejo técnico, 

possibilidades de circulação das mercadorias, acesso à terra, conservação de sementes crioulas, 

educação do campo, acesso a espaços institucionais, maior divulgação da produção, etc... 
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 Não seria para menos. A dinâmica sociometabólica do capital, em toda sua 

complexidade no momento histórico, faz com que a divisão do trabalho se dê em dimensões 

consideráveis. Se o agronegócio envolve a confluência de vários capitais, sua unidade dialética 

tende a envolver uma gama de necessidades por este negadas. Ou seja, a reforma agrária 

proclamada pelos movimentos sociais envolve não apenas a distribuição de terras, mas também 

o conjunto de condições materiais necessárias à reprodução da vida no campo, próprias das 

exigências das relações sociais de produção contemporâneas. 

 A Agricultura Orgânica se desenvolve, segundo Matos (2010) ainda em meados do 

século XX, e remonta às suas primeiras décadas. Através de pesquisas feitas na Índia, e de 

observar os agricultores que não utilizavam compostos químicos e possuíam resultados 

melhores na produção, como a menor incidência de doenças, o inglês Albert Howard, foi 

pioneiro no estudo de desse tipo de produção. 

 Compreendida como um sistema, a abordagem de aplicação da Agricultura Orgânica 

tem nas (agri)culturas, a utilização dos próprios restos orgânicos de animais e plantas, fazendo 

com que a matéria e energia permaneçam em um ciclo constante de reprodução. Desse modo, 

o equilíbrio ecológico se mantém, e faz com que as possibilidades de eficiência na produção 

sejam concretas. 

 O uso de componentes autóctones são também formas de manutenção do equilíbrio 

ecológico. Além disso, um outro aspecto crucial é a policultura. Esta forma de produzir faz com 

que o solo não seja exaurido através do uso intensivo e predatório de seus nutrientes. Assim 

como a rotação de culturas, contribuindo para que a riqueza natural do solo esteja sempre se 

renovando. 

 A prática de produção orgânica tem destaque no Brasil e uma característica é a 

organização dos produtores em associações. 14 Além disso, a socialização das práticas e a 

criação de mecanismos de certificação, são comumente presentes nessa forma de produzir. 

Sabe-se que muitos produtores se voltam para o mercado na busca de autonomia para poder 

produzir como desejam. Contraditoriamente, é no mercado que se tem também a sua 

subordinação. Além da falta de infraestrutura, em relação a irrigação e transporte, sobretudo, a 

subordinação se dá no fato de algumas mercadorias serem produzidas baseadas no consumo, 

 
14 Em Sergipe temos o exemplo concreto da ASPOAGRE.  
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assim a autonomia não ocorre de forma efetiva. Somado a isto, há também a busca por crédito 

e sistema de arrendamento. 

 O Brasil vem registrando aumento no número de produtores orgânicos, tal como de 

unidades de produção. E a pressão para o aumento envolve a busca de uma alimentação mais 

saudável. Dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento registraram um salto 

de 5,9 mil produtores registrados em 2012, para mais de 17 mil em 2019. Concomitantemente, 

as unidades de produção registraram um crescimento de em média 5,5 mil em 2010, para mais 

de 20 mil em 2018.  

 Entende-se que comercialização de orgânicos em Sergipe, acompanha o movimento 

similar ao que se dá por todo o país. Assim, tem crescido consideravelmente (SANTOS e 

SOUZA, 2012 apud ROSA; SERGIO, 2016). E sua qualidade é confirmada por instâncias 

deliberativas como a “Certificação, os Sistemas Participativos de Garantia e o Controle Social 

para a venda direta sem certificação” (ROSA; SERGIO, 2016). 

 Iniciada no povoado Junco, no município de Areia Branca/SE, a produção de orgânicos 

em Sergipe se dá em meio a negação da adoção de práticas “modernas”, influenciadas pela já 

citada, Revolução Verde. Conforme Rosa e Sergio (2016), o ponto de partida se deu em 1986, 

pela iniciativa de um camponês do Agreste, na época sapateiro, mas que usou as terras, herança 

de família, para produzir em consumo próprio e para comercialização. 

 Ao fazer um curso sobre as práticas de produção orgânica, o mesmo foi se convencendo 

da necessidade de produzir nesse sistema. Entretanto, uma das grandes questões que impedia 

seu avanço, eram os caros investimentos na certificação dos produtos, uma vez que a pouca 

renda gerada pela comercialização seria em boa parte direcionada para a certificação. 

 A Associação de Produtores Orgânicos do Agreste surgiu há mais ou menos 20 anos, da 

necessidade de organização dos camponeses para comercializar seus produtos, podendo 

aumentar sua renda. Com culturas de expressão local, os principais alimentos produzidos são 

macaxeira, inhame, vagem, mamão, repolho, batata-doce, beterraba, tomate cereja, mandioca, 

banana, cenoura e hortaliças, como coentro, cebolinha, couve, alface15, etc... Além disso, 

comercializam produtos transformados como doces de leite, goiaba, banana e vinho artesanal, 

 
15 Dados obtidos através dos trabalhos de campo, e de entrevista com o presidente da associação. 
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que poderiam ser potencializados através da agroindústria da associação, que possui alguns 

equipamentos, mas que está fechada por conta da falta de recursos. 

 Diariamente chegam alimentos, sendo o sábado o dia de maior abrangência, mesmo dia 

em que ocorre uma das feiras16 do município. Como a produção objetiva a reprodução social 

camponesa, ela é determinada pela procura dos consumidores. Embasada em quase que sua 

totalidade no conhecimento tradicional, a agricultura orgânica, no caso da ASPOAGRE, tem 

sua certificação garantida rigidamente pela Associação de Certificação Instituto Biodinâmico – 

IBD. Apesar das dificuldades na certificação, a garantia dos produtos certificados provoca 

confiança por parte dos consumidores. 

 Voltados em parte para comercialização nas lojas localizadas em Itabaiana e Aracaju17, 

há uma divisão do trabalho da qual cada agricultor produz o que mais é propício em suas 

respectivas localidades, e o que tem mais saída na associação. Mesmo se dando conta do preço 

um pouco mais elevado que nas feiras, os consumidores, a fim de comer de forma saudável, 

compram da mesma forma. 

 Com o desenvolvimento da pesquisa, percebemos que a produção de orgânicos, assim 

como o seu consumo, ainda são restritos, sendo uma opção por quem produz e um privilégio 

para quem consome. Como há ainda pouca produção, há rápida comercialização, e os 

consumidores chegam muito cedo para comprar nos locais de venda, no nosso caso, na 

associação. E através de trabalhos de campos realizados no ponto de venda, e de entrevista com 

o presidente, vimos que há uma visão da terra com valor de uso que extrapola as relações 

capitalistas de produção. A relação com a natureza se dá de forma muito mais próxima, e 

explicita-se uma consciência da unidade entre homem e natureza. 

 Dentre as motivações que mais levam ao consumo de orgânicos, a preocupação com a 

saúde é a que predomina, visto a onda de agrotóxicos que transgrede no país. Dessa forma, a 

produção objetivada pelos camponeses, tem nas condições materiais subjetivas dos 

consumidores uma das formas pela qual se dá o consumo seletivo. 

 
16 Na feira são comercializados produtos resultantes da agricultura convencional. Além da ASPOAGRE, há a 
comercialização de orgânicos através da Cooperativa de Produção Sustentável de Sergipe (Coopersus). 
17 “01 no calçadão da Rua Treze de maio, Itabaiana. E 03, em bairros da Zona Sul de Aracaju” (ROSA, SERGIO, 
2016). 
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 Em escala nacional, o Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável 

(Organis), vem desenvolvendo pesquisas relativas ao consumo de orgânicos e segundo a 

organização, este consumo – assim como na ASPOAGRE – é elitista e denota a práticas 

individualistas, nas quais a preocupação com a saúde é o principal motivo da procura dos 

orgânicos. No ano de 2019, foram aplicados questionários e elaborou-se um relatório que 

envolve critérios diversos, que tinha como um dos objetivos identificar e registrar o perfil social 

dos consumidores. Observou-se que nem 20% dos brasileiros consome orgânicos, o que é um 

tanto grave, não só do ponto de vista individual, quando público, uma vez que o consumo de 

alimentos envenenados afeta substancialmente a saúde pública. 

 A seletividade do consumo se mostra muito clara. Uma das perguntas questionava os 

motivos para não haver aumento do consumo ou por não optar por orgânicos, constatando-se 

que se dá em predominância por conta do preço. Das principais dificuldades, este critério 

específico é um divisor de águas, pois é o que acaba ocorrendo de forma análoga em Itabaiana.  

 No decorrer da pesquisa propomos questões para os consumidores que demarcassem o 

perfil social daqueles quais são direcionados os alimentos orgânicos. Na aplicação dos 

questionários, vimos que a grande parte residia na cidade. O fato demonstra que a necessidade 

de universalização dos orgânicos deve estar para além do campo, envolvendo também a cidade. 

O que chamou atenção foi a presença de pessoas que residem no campo e se direcionavam à 

associação para comprarem. Uma das clientes afirmou que apesar de também cultivar 

orgânicos, precisa consumir alguns que não são plantados por ela. 

 Em outra questão buscamos compreender qual a profissão da comunidade, destacando 

sua variedade. Além de uma boa quantidade de aposentados, destacam-se os servidores públicos 

como a grande maioria dos compradores. E desses, boa parte eram professoras. Este fato já 

aponta para um papel crucial da educação na criação de uma consciência acerca da alimentação 

saudável, e é o critério que foi analisado em seguida. 

 A busca por uma alimentação saudável decorre da compreensão de quão danoso é o 

consumo de produtos geneticamente modificados e dos agrotóxicos a eles associados. Por isso, 

envolve condições subjetivas e que demonstram critérios de clivagem social por aqueles que 

consomem, uma vez que o acesso à educação de qualidade é ainda seletivo no país. Dentre os 

clientes, a maior parte possui o ensino médio e ensino superior completos, respectivamente.  
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 Em termos mais precisos, 35% deles possuíam o ensino médio completo. Somando-se 

aqueles com ensino superior, totalizam-se 70% dos consumidores. Consideramos este um 

critério essencial para se compreender o consumo seletivo de produtos orgânicos, uma vez que 

boa parte da população parece estar a par da toxidade que o agronegócio produz. E não seria 

para menos. Os mecanismos de manipulação ideológica utilizados pelo agronegócio, envolvem 

o bombardeio de propagandas enganosas igual ou em maior grau à disseminação de 

agrotóxicos.  

 Outrossim, a educação envolve também as possibilidades de aumento de renda, o que 

pode ser comprovado cruzando os dados. Aqueles que possuíam um maior nível de 

escolaridade, possuíam também a maior faixa de renda. Somando-se os critérios de renda e 

nível de escolaridade concluímos que o consumo de orgânicos ocorre de forma precisamente 

determinada pelas condições materiais subjetivas. O envolvimento com a pesquisa conseguiu 

colher dados necessários à comprovação da natureza um tanto elitista do consumo. 

 Isto materializa-se na faixa de renda dos sujeitos. Cerca de 35% estão na faixa dos que 

recebem entre 2 e 5 salários mínimos. Quando se soma os que possuem uma renda mensal 

superior a 5 salários mínimos, esse número sobe para quase 60%. A concretização de uma 

alimentação saudável envolve um privilégio, obedecendo a critérios como renda e nível de 

escolaridade.  

 Assim, a produção objetivada pelo campesinato, organizado na ASPOAGRE, no 

município de Itabaiana, possui no consumo condições subjetivas e que é, portanto, elitizado. E 

o acréscimo de valor no preço dos produtos evidencia isto. Ressalta-se mais uma vez que o 

valor mais alto não se dá pelo custo na produção, e sim pela pouca produção existente. Este fato 

não é diferente no resto do país, uma vez que as populações mais pobres, em sua maioria, não 

podem escolher qual comida irá consumir, pois seu consumo é regulado pelas relações sociais 

de produção das quais estão inseridos. 

Conclusão 

 A pesquisa envolve então dimensões muito precisas da produção, e, sobretudo, do 

consumo de orgânicos, apontando então para o enfrentamento da questão agrária, sendo assim 

possível a universalização dos produtos orgânicos. Compreendemos que o agronegócio 
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enquanto movimento articulado de capitais, tem, no caso brasileiro, uma relação que envolve 

terra e Estado, formando essa tríplice aliança. 

 No que tange à classe camponesa, a mesma segue resistindo das mais variadas formas 

para se reproduzir socialmente, caso dos agricultores organizados na ASPOAGRE. Para 

produção de alimentos, a luta dos camponeses vem se dando no campo de práticas próximas a 

agroecologia, que envolvem uma relação simbiótica com a natureza.  

 A Agricultura orgânica, é alguma das alternativas para uma alimentação saudável, e um 

equilíbrio ecológico necessário. Mas é preciso ir mais além. É preciso fazer a crítica radical, no 

sentido de ir a raiz, a base material em que está assentada a sociedade brasileira. É preciso 

envolver na produção de alimentos saudáveis a democratização do acesso à terra, pois mesmo 

os produtores que optam pelos orgânicos, permanecem presos materialmente à terra e dela tiram 

seu sustento. Diferentemente, além dos muitos camponeses que são expulsos de suas terras, há 

também aqueles que se proletarizam, para permanecer junto à terra. 

 Assim, a produção de orgânicos é um tanto escassa, visto as poucas condições de 

infraestrutura em que se encontra o campesinato. O Estado, que possui um recorte de classe 

muito específico, mostra sua função ao ausentar-se de forma bastante presente, do aporte 

técnico aos produtores orgânicos. Nesse sentido, o consumo acaba sendo seletivo mesmo, pois 

a demanda envolve uma produção ínfima, comparada às toneladas de commodities produzidas 

pelo agronegócio todos os anos. 

 Evidentemente que o consumo seletivo não se dá apenas por isso. As condições de renda 

e nível de escolaridade, acabam sendo divisores de água para um consumo alternativo, pois a 

opção de comer orgânicos não passa pela mesa de todos brasileiros, mas sim daqueles que 

podem ter acesso a esses alimentos. Por isso, a necessidade de universalização dos produtos 

orgânicos, no âmbito da soberania alimentar, envolve os diferentes setores da sociedade. 

 A luta deve passar, portanto, tendo a totalidade como categoria, o que envolve diferentes 

sujeitos históricos, em diferentes escalas espaciais. Dessa forma, a necessidade da reforma 

agrária, é um dos pontos chaves para se avançar na reprodução da vida. E neste sentido, 

concluímos com a pesquisa que o consumo de orgânicos tem natureza contraditória, assim como 

as contradições presentes no capitalismo. E que as contradições envolvem interesses 
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determinados, ligados ao processo de consolidação desse modo de produção. As mesmas são 

explicitadas no acesso desigual aos produtos orgânicos e na própria opção pela produção deles. 

 Portanto, enfatizamos que, enquanto projeto de negação do agronegócio, potencializar 

a produção de orgânicos e democratizar o acesso à terra são meios para se chegar ao fim não só 

possível, como também necessário, de universalização dos orgânicos para promover uma 

realização da pessoa humana, tal como de sua relação com a natureza. 
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A TRANSIÇÃO PARA UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A 
SOBERANIA HUMANA: REALIDADES E PERSPECTIVAS DA FEIRA LIVRE DE 

PARATIBE, PAULISTA-PE  

  
Thiago Breno de Medeiros Carmo1 

Gustavo Gomes Barbosa2 
 

Introdução 
 
 A importância da agricultura familiar tem se destacado na produção de alimentos 

orgânicos, que em suma, se caracterizam pela ausência do beneficiamento de produtos 

fitossanitários, ou popularmente conhecidos, agrotóxicos. No entanto, desvincular a imagem de 

produtor de subsistência (produção para o consumo), da do pequeno produtor (possuí quase que 

todas as características do anterior, contudo, comercializa grande parte de sua produção), se 

caracteriza como um dos objetivos desta pesquisa, pois partisse do pressuposto, que o pequeno 

produtor trata apenas de produtos orgânicos, e que as feiras livres, por apresentarem em sua 

maioria estes produtores, é um ambiente de compras saudáveis.   

 Além disto, também se buscou verificar os níveis de conhecimentos e aceitação para 

tais produtos. Para tal, foi levado em consideração a apuração dos dados obtidos através de 

analises quali-quanti, das realidades e perspectivas dos envolvidos na cadeia produtiva da feira 

livre de Paratibe, Paulista – PE, (produtores, vendedores, compradores, consumidores e gestor 

público do espaço). Os resultados encontrados, são os dados que corroboram os objetivos do 

trabalho, e são unânimes em evidenciar as incertezas quanto a real afirmação de segurança 

alimentar das feiras livres, e a cada vez menor, negação das palavras ``pequeno produtor´´ e 

``uso de agrotóxicos´´ na mesma frase.      

 Levando-nos a outra problemática aqui também tratada, e intrínseca as anteriores, as 

legislações e fiscalizações na produção alimentar em todas as suas escalas de produção, 

direcionando-nos a uma ressignificação de conceitos na tentativa de sensibilizar não só os 

envolvidos diretamente na pesquisa, como também aos futuros leitores pela difusão do 

conhecimento e ressignificação dos saberes populares. 

 
1 Universidade Federal de Pernambuco, professorthiagobreno@gmail.com 
2 Universidade Federal de Pernambuco, gustavo-barbozza@hotmail.com 
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Desenvolvimento 

 
Pequeno produtor versus perfis imagéticos 

 Inúmeras características podem ser atribuídas a um agricultor na sua classificação 

enquanto produtor, podendo isto se dar, desde os variados contextos de tecnificação empregada 

a forma de produção, como também ao tamanho da área semeada, ou ainda, pela força de 

caracterização identitária formada a partir do contato com a terra.  Conceitos estes, moldados e 

remodelados segundo a contemporaneidade, sobretudo pela influência de fatores como: as 

características de qualidade; diversificação e continuidade de produtos e políticas de economia 

nacional (PEREIRA, 2011).      

 Mesmo tendo em vista estas características, têm-se um consenso, formado pelo senso 

comum na imagética a respeito do pequeno produtor, onde em síntese, são estes os que 

produzem insumos para o próprio consumo, e vendendo um pequeno excedente, que serve para 

complementar a renda familiar (CHAYANOV, 1974; SILVA, 1980). Percebesse que este 

preconceito posiciona o pequeno agricultor numa espécie de viés antiquado, mantendo-os 

atrelados ao passado e submissos a uma vivência inquebrável com as expressões: pouco, 

pequeno, simples. No entanto, cabe salientar que, Garcia Jr. (1983) pontua que a agricultura 

familiar não só é de suma importância para o abastecimento dos mercados, sobretudo, em áreas 

urbanas, como também, exponencia que tais produtores se apresentam residindo cada vez mais 

em áreas semiurbanas e até super-urbanas, como são os grandes centros.     

 Quanto a isto, cabe-nos agora pensar acerca da identidade do pequeno produtor através 

de seu contato com a terra. Nesta perspectiva, Douglas; Isherwood (1978), nos revelam que 

para uma grande maioria de consumidores de produtos provindos destas propriedades, têm-se 

a significação de produtos mais naturais, bem cuidados, tratados de formas peculiares as 

tradições técnicas de cada agricultor, sendo os alimentos um direto reflexo de tais 

singularidades culturais. Sendo assim, segundo Carneiro (1999, p.329) ``Agricultura familiar 

entende-se, em termos gerais, uma unidade de produção onde trabalho, terra e família estão 

intimamente relacionados´´.      

 Logo, a pequena propriedade consiste um movimento de territorialização e identificação 

significativa daqueles que a semeiam, diferentemente das áreas de produções em larga escala, 

onde os fluxos culturais são ditados pela demanda e modernidade do mercado global 

(THOMPSON; COSKUNER-BALLI, 2007). Não mais sendo a imagem do pequeno produtor, 
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um reflexo das mazelas e simplicidades das áreas rurais, mais sim, a base dum conjunto 

diversificado de atividades e de mercados potenciais (ABRAMOVAY, 2000). 

  
Segurança alimentar versus uso de Agrotóxicos 

     
 Ao pensarmos em segurança, logo nos vem à mente a expressão: proteção, protegido 

de/ou de algo. Já quanto a este algo, aqui se refere ao uso de produtos fitossanitários, ou 

popularmente, como são conhecidos: agrotóxicos, que não mais podem ser nominados por esta 

terminologia para que não prejudique sua aceitação/circulação no mercado de consumo. 

 Ainda neste sentido, Gomes (2004) salienta a importância do conhecimento quanto a 

procedência destes alimentos. Isto devido às diversas discussões, que vem ganhando força, 

acima de tudo, considerando os debates embasados no desenvolvimento sustentável e na 

segurança alimentar em relação ao uso de agrotóxicos. Tem-se no imagético dos consumidores 

a qualidade atrelada as características visíveis do produto, como ressalta Douglas (2010, p. 10) 

``A nossa ideia de impuro é fruto do cuidado com a higiene e do respeito pelas convenções que 

nos são próprios´´, logo, a percepção de qualidade se torna algo singular, correspondendo ao 

``checklist mental´´, de cada comprador, onde cores, formas e cheiros, ditam os reais valores 

nutricionais dos alimentos.         

 Nessa perspectiva, Lago et al. (2006) salientam que, devido às dificuldades frente aos 

problemas econômicos, sociais e ambientais, muitos agricultores buscam empreender novas 

práticas de plantios, e vendo na inserção de defensivos agrícolas, a possibilidade de 

potencializar o tempo e a resistência de seus produtos as condicionantes naturais. Assumem 

assim, os riscos de seu manuseio, e ao consumidor, o da ingestão, como alertou Rachel Carson, 

em seu livro Primavera Silenciosa, publicado em 1962.      

 Quanto a regulamentação, o Brasil possui desde julho de 1989 a Lei Nº 7.802, onde a 

regulamentação do termo ``agrotóxico´´, foi instituída como padrão para os variados elementos 

físicos, químicos ou biológicos, que tratassem do beneficiamento de produtos agrícolas e que 

pudessem oferecer algum tipo de risco a vida, as florestas aos solos e aos rios (BRASIL, 2016). 

Em caráter de complementação a mesma, temos o Decreto nº 1.355/94, que agrega o 

compromisso brasileiro as diretrizes internacionais de comércio, com a fiscalização nas 

produções e usos de agrotóxicos, também conhecido como: (Acordo SPS/OMC).  

 E por fim, temos o Projeto de Lei nº6.299/2002, que em síntese, espera assumir o 
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compromisso de revisão e adequação as novas realidades do país, isto levando em consideração 

os 7 anos que já se passaram desde sua última atualização, que em suma, apresenta várias 

brechas pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), quanto a descentralização 

das atividades de avaliações de riscos para determinar a aprovação ou não de substâncias nos 

âmbitos locais do país -pequenos produtores-,  como pontuou o relatoria da (CODEX 

ALIMENTARIUS, 2013). 

 

As feiras livres e a dualidade entre alimentos orgânicos e os beneficiados 

 

A existência das feiras foi uma solicitação natural de um ambiente que congregasse 
todos os produtos que se estivessem disponíveis para outrem; e, neste contexto, seria 
importante que se trocassem seus excessos em busca de outros produtos que não se 
houve condições de produzir. Com isto, verifica- se a importância das feiras para os 
tempos modernos (GONZAGA, 1994). 

 

Sendo as feiras livres, locais de comercialização dinâmica, e de funcionamento misto, 

tanto no sentido de oportunização de trabalho, como em diversificação de produtos (COÊLHO, 

2009), tem-se nas mesmas, as possibilidades de abastecimento de produtos das parcelas 

populacionais que insistem em não comprar, sobretudo, frutas e verduras nos supermercados. 

Levando-se em consideração o pressuposto das feiras livres apresentarem uma maior qualidade 

destes produtos em relação aos dos mercados. 

Para Morel et al (2015, p.44), ``estas características fazem das feiras livres um ambiente 

de comercialização, que atrai muitos consumidores até os dias atuais´´. Ainda neste sentido, só 

que em questão a imagem das feiras livres pelos consumidores, Azevedo, Faulin (2005) 

classifica as mesmas como sendo a possibilidade que os compradores têm de exercerem um 

contato direto com os produtores, e assim, desenvolverem vínculos comunicacionais voltados 

a troca de saberes em relação aos produtos comercializados.    

Ainda nesta perspectiva Guthrie et al. (2006) atribui a manutenção e o crescimento das 

feiras livres como uma resposta ao aumento da demanda de alimentos saudáveis, bem como 

pelo rigor de cada vez mais consumidores desta classe de produtos. Já Godoy e Anjos (2007) 

nos relata que, não só pela busca na qualidade de alimentos, mais também pela manutenção da 

cultura de identidade de feiras, passadas de geração em geração, em complemento ao que 

anteriormente ressaltou Faulin (2005), Godoy e Anjos (2007), atribui aos convívios da base 

familiar, o fator condicionante para a manutenção das feiras. 
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Logo, migrando para o ponto de vista socioeconômico, as feiras livres tem em sua 

constituição, a força promotora, que amparada pelo poder público, através de medidas de 

incentivos, o asseguramento da soberania alimentar, como também, da dignificação e incentivo 

aos trabalhadores e produtores do campo. Formando uma condição de vida digna aos produtores 

e aos consumidores (Valente e Burity, 2003).  

 

Metodologia 

 
 Para a construção das fundamentações metodológicas e científicas do presente trabalho, 

foram realizadas investigações de cunho descritivo e exploratório, que somadas a análises 

bibliográficas pertinentes ao viés aqui estudado, incorporou o conhecimento de autores como: 

Abramovay (2000), Douglas (2010), Gonzaga (1994) e Pereira (2011), aos resultados duma 

análise descritiva, de questões abertas e fechadas direcionadas a uma amostragem de 60 pessoas 

que configuram o objeto deste estudo.     

 Quanto a natureza das análises, foi realizado no pátio do mercado público de Paratibe, 

Paulista – PE, onde se localiza aos finais de semana, a feira livre do bairro, entre os dias 12, 13 

e 14 de julho de 2019, a obtenção de dados por intermédio da aplicação dum questionário, 

contendo três diferentes perguntas para cada grupo específico da análise quali-quanti, sendo 

estes: 30 vendedores, 30 compradores e o responsável pela gestão pública do espaço. 

  
Resultados 

  
 A feira livre de Paratibe, ocorre no centro do bairro de mesmo nome, aos finais de 

semana (sexta, sábado e domingo), iniciando-se por volta das 4h da manhã, a feira conta com 

150 barracas e aproximadamente 144 feirantes cadastrados, que comercializam verduras, 

legumes, carnes, condimentos, frutas, bolos e salgados, conservas de pimenta, queijos, dentre 

outros produtos agrícolas até ás 15h da tarde. Se compõe de trabalhadores que variam entre os 

133 e os 62 anos de idade. Quanto ao público (consumidores) da feira, constatou-se uma faixa 

 
3 Não foram realizadas entrevistas com trabalhadores da feira livre de Paratibe, na condição de menores de idade, 
tendo em vista o caráter de respeito, sobretudo, a natureza de impedimento legal, das leis trabalhistas brasileiras, 
e pôr os mesmos não estarem enquadrados na condição de ``aprendiz´´ , como determina a CLT (Consolidação 
das Leis Trabalhistas). 
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etária que varia entre os 16 e os 73 anos de idade. No mais, tornou-se perceptível a maior 

presença de mulheres no ambiente, tanto como vendedoras, quanto compradoras. 

 
Imagem 01: Feira livre de Paratibe. 

 
Fonte: Gustavo Gomes (2019). 

 

 No que tange o caráter das análises, a mesma se deu por uma amostragem de 60 pessoas, 

sendo 30 vendedores e 30 compradores, o gestor da feira, que comporia a última fase da análise 

se recusou a nos receber, sendo assim, ficamos impossibilitados de avaliarmos como a 

administração pública tratava desta temática.      

 As visitas foram realizadas nos três dias de campo da parte prática do referido trabalho, 

e foram suficientes para se constatar a insegurança, tanto dos entrevistados na feira, como 

também do administrador do espaço, tendo em vista, sua preocupação em não se expor. Em 

continuidade, as respostas dos questionários aplicados podem ser acompanhadas pelo gráfico 

abaixo: 

Gráfico 01:  

 

Fonte: Autores (2019). 
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 No que tange aos comerciantes/produtores, ao se analisar as entrevistas feitas, pôde-se 

constar, que a grande maioria do quantitativo entrevistado (63%) produz o que comercializa, e 

não inserem qualquer tipo de produto fitossanitário em suas plantações. Quanto aos que não 

produzem (37%), adquirem de terceiros, em sua grande maioria, provindos do CEASA-PE 

(Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco), no bairro do Curado, Recife-PE. Ainda 

sobre estes, os que não produzem, todos consentiram em afirmar não saber se os alimentos que 

compram para vender na feira de Paratibe, são beneficiados por algum tipo de ``agrotóxicos´´.

 Já em se tratando da segunda pergunta aos comerciantes, 53% dos destes afirmaram ser 

mais vantajoso para eles, financeiramente, um produto mais resistente, que dure mais na banca 

sem se estragar, ou seja, com a adição de ``agrotóxicos´´. Em contrapartida, 47% relatou ser a 

opção orgânica a de maior rentabilidade, por ser esta, suas formas de produções, sem a 

necessidade de terceiros, na cadeia logística de produção e consumo de alimentos. 

 Na terceira e última pergunta, quando questionados sobre a transparência da 

procedência dos alimentos que comercializam, 90% demostrou estar favoráveis a uma clareza 

de comunicações a respeito da origem e composição dos produtos, alegando ser: ``um direito 

do cidadão de bem´´, saber o que está levando pra casa. E ao contrário disto, 10% respondeu 

não ser a transparência desta cadeia logística uma boa ideia, segundo o Sr. Zezo4, um dos 

comerciantes entrevistados, por: ``possivelmente enfraquecer as vendas, porque nem todo 

mundo ia gostar de saber de onde as coisas vem, algumas pessoas apenas querem comprar 

rápido e ir embora pra seus compromissos´´, indo em contrapartida ao que nos pontuou: Faulin 

(2005) e Godoy e Anjos (2007).     

 Em continuidade, no que se pôde ser interpretado pelos compradores/consumidores, dos 

30 entrevistados, todos foram unânimes em afirmar ter conhecimentos, ainda que básicos, sobre 

as diferenciações de produtos orgânicos e produtos beneficiados por ``agrotóxicos´´. No 

entanto, 83% afirmou que compraria um produto, mesmo que sabendo se tratar dum alimento 

beneficiado/não orgânico, sobretudo, por não apresentarem diferenças visíveis e serem em sua 

maioria mais baratos. Em paralelo, 17% relatou não comprar alimentos beneficiados por 

produtos fitossanitários, por ser gritante, os males que os mesmos podem causar a saúde, 

sobremaneira, a longo prazo.         

 
4 Entrevista concedida por José Francisco das Dores (36 anos). Questionário II. [jul. 2019]. Entrevistador: Gustavo 
Gomes de Barbosa. Paulista, 2019. O questionário na íntegra encontra-se transcrito no apêndice deste trabalho. 
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 Já quando indagados sobre se sentirem lesados, ou não, sobre comprar produtos duma 

categoria, porém, sendo este doutra, Ex: comprar produtos com a adição de ``agrotóxicos´´, 

achando ser produtos orgânicos, ou vice-versa.  73% afirmou que se sentiria lesado, 

principalmente se tivessem tido de pagar a mais por produtos que valeriam menos, aqui se 

insinuou ao custo de alguns alimentos orgânicos serem mais elevados que os demais produtos. 

 No entanto, 27% disseram não se sentirem enganados, a menos que fossem o caso de 

comprarem produtos com cascas bonitas, mas que estivessem podres por dentro. Como, na fala 

do entrevistado Luciano5, consumidor da feira: ``[...], eu me sentiria muito prejudicado, caso 

descobrisse que comprei uma batata-doce ou uma palma de banana, achando que era `orgânica 

né´... mais caro, e de `mais qualidade´, e depois descobrisse que tem agrotóxico... Mas como 

descobrir né? Tem uns que eu conheço, mas são poucos. Eu sei que esses `venenos´ que eles 

botam fazem mal a saúde, mas nem sei qual o mal de verdade, (risos do entrevistado) ´´. 

 Por fim, na terceira pergunta, em se tratando da transparência da cadeia de produção dos 

alimentos, 93% dos consumidores entrevistados concordaram que seria vantajoso, 

principalmente para eles, por saberem o que de fato estão comendo. Em oposição, 7% destacou 

ser insignificante saber de onde vem, e como é produzido o alimento que compra. 

 Como não tivemos acesso ao gestor da feira, que de acordo com sua acessória estava 

muito ocupado durante esta época do ano, a parte final dos resultados não pôde ser obtida, 

porém, descobrimos através dos próprios comerciantes que existe sim um cadastro dos feirantes 

no espaço público de Paratibe, e que os mesmos são obrigados a pagar uma taxa semanal de 

R$: 20,00 por cada banca de comercialização.   

 Os mesmos relataram ainda, não haver nenhum tipo de infraestrutura como: lixeiras, 

iluminação e segurança, e que muito menos se fiscaliza o que se vende na feira. Respondendo-

nos o que seria perguntado ao gestor, sobre a procedência dos produtos da feira livre de Paratibe. 

Os comerciantes ainda relataram desconhecer totalmente ações de sensibilização, educação e 

segurança alimentar, voltadas para a feira, respondendo-nos assim, a segunda pergunta que seria 

feita ao gestor.       

 
5 Entrevista concedida por: Luciano Pessoa Braz (56 anos). Questionário II. [jul. 2019]. Entrevistador: Thiago 
Breno de Medeiros Carmo. Paulista, 2019. O questionário na íntegra encontra-se transcrito no apêndice deste 
trabalho. 
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 Pôr telefone o secretário de Mobilidade e Administração das Regionais do Paulista, José 

Rodrigues, afirmou existir um cadastramento dos feirantes, mas que, no entanto, desconhece 

quanto a procedência dos alimentos ali comercializados, e que cabe a secretaria de vigilância 

sanitária esta fiscalização. Afirmou ainda, ser uma proposta de políticas públicas educativas, a 

respeito da pauta da segurança e educação alimentar, algo de importante relevância, e que pode 

ser proposto junto a secretaria de educação da cidade.  O secretário não quis falar a respeito das 

reclamações dos feirantes. 

 
Conclusões 

   
 Por último, como não tivemos acesso ao gestor da feira livre de Paratibe, e  é importante 

frisar que por opção dele, tem-se na ausência destas respostas, a potencialização do silêncio a 

respeito do uso e comercialização de produtos com ``agrotóxicos´´, corroborando não só a 

deficiência, como a confusão de informações a respeito da temática. Percepções estas, 

evidenciadas pelas respostas obtidas, que ora confirmavam, ora negavam, os malefícios e 

benefícios da aquisição e alimentação por tais alimentos.     

 Tendo em vista as visíveis incertezas quanto a ingestão de alimentos beneficiados por 

produtos fitossanitários, vê-se que cada vez mais consumidores dirige-se as feiras livres, isto, 

no intuito de comprarem de pequenos comerciantes, alimentos semeados de maneira orgânica, 

ou análoga a isto. Contudo, tem-se através dos resultados deste trabalho a refutação de tal 

sentença, de que todo pequeno produtor, produz de forma orgânica, pois como vimos pelo 

resultado da amostragem, uma considerável parcela compra os alimentos que vende, e ainda 

desconhecem a procedência destes alimentos. Sujeitando ao possível risco alimentar, inúmeros 

consumidores que venham a comprar tais produtos.    

 Logo, apesar de obter resultados adversos, em relação a totalidade metodológica do 

trabalho, o mesmo cumpriu com o objetivo estipulado, em investigar, através duma 

amostragem, as percepções dos que compõem uma feira livre, e suas percepções a respeito da 

alimentos com ``agrotóxicos´´, e orgânicos.    

 Sobretudo, buscou-se constatar se pequenos produtores estavam mesmo associados a 

imagética popular de agricultura saldável, orgânica, e como pudemos perceber, esta é uma 

informação no mínimo de caráter dubitável, primeiro pôr o acesso a tais produtos não ser um 

privilégio dos médios e grandes produtores, e segundo por inúmeros vendedores clandestinos 
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venderem ilegalmente produtos de propriedades químicas com valores abaixo do mercado, e 

capazes de potencializar os alimentos quase que da mesma forma que os legalizados.  

 Concluindo, explicitou-se que cerca de 98% dos entrevistados, concordavam entre si, a 

respeito da necessidade duma maior publicidade quanto a procedência dos alimentos. 

Evidenciando a preocupação com a soberania da vida Humana em relação as vantagens 

financeiras do mercado alimentício. Levando-nos assim, a uma reflexão sobre as leis que 

regulamentam a produção e fiscalizam a produção de alimentos no país. 

 
Referências 

 
Abramovay, R. (2000). O capital social dos territórios: repensando o desenvolvimento rural. 
Economia aplicada, 4(2), 379-397. 
 
BDTD. Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Disponível em: 
<http://bdtd.ibict.br/vufind/Search> Acessado em 20 de julho de 2019. 
 
BRASIL, Decreto Nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Disponível em: Disponível em:  
<<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm>> Acesso em: 19 de 
julho de 2019. 
 
BRASIL, Lei Nº 7.802, de 11 de julho de 1989. Disponível em: Disponível em: << 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7802.htm>> . Acesso em: 19 de julho de 2019. 
 
BRASIL, Projeto de Lei Nº Nº 6.299/2002 
<<http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/4ccr_notatecnica_pl-6-299-2002_agrotoxico.pdf>> 
Acesso em: 20 de julho de 2019. 
 
CARSON, R. L. Primavera silenciosa. Tradução Claudia Sant’Ana Martins. São Paulo: Gaia, 
2010. 
 
CARNEIRO, M. J. Agricultores familiares e pluriatividade: tipologias políticas. In: COSTA, 
L. F. C.; MOREIRA, R. J.; BRUNO, R. (Orgs.). Mundo rural e tempo presente. Rio de 
Janeiro: Mauad, 1999 
 
Codex Alimentarius: como tudo começou. Organização das Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura. Disponível em: <<http://www.fao.org/3/v7700t/v7700t09.htm>> Acessado em 
19 de julho de 2019. 
 
COÊLHO, J. D. Feiras livres de Cascavel e Ocara: caracterização, análise de renda e 
formas de governança dos feirantes- Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2009. 
 
CHAYANOV, A. V. A organização da unicidade econômica campesina. Tradução de Rosa 
Maria Rússovich. Buenos Aires: Ediciones Nueva Vision, [1925] 1974. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 17 – Geopolítica dos Alimentos e Soberania Alimentar 
ISBN: 978-85-415-1148-3  

8479 
 

 
DOUGLAS, M.; ISHERWOOD, B. O mundo dos bens: para e antropologia de consumo. Nova 
Iorque: W.W. Norton, 1978. 
 
DOUGLAS, M. Pureza e perigo. São Paulo: Editora Perspectiva, 2010. 
 
AZEVEDO, P. F.; FAULIN, E. J. Comercialização na agricultura familiar. In: SOUZA 
FILHO, H. M.; BATALHA, M. O. Gestão integrada da agricultura familiar. São Carlos: 
Edufscar, 2005. 
 
GARCIA JR, A. R. Terra de Trabalho: trabalho familiar de pequenos produtores. São Paulo: 
Paz e Terra, 1983. 
 
GOMES, I. Sustentabilidade social e ambiental na agricultura familiar. Revista de biologia 
e ciência da terra, v. 5, n. 1, 2004. 
 
GONZAGA, L. S. Memórias de Economia, 1994. 
 
GODOY, W. I.; ANJOS, S. F. A importância das feiras livres ecológicas: um espaço de trocas 
e saberes da economia local. Revista Brasileira de Agroecologia, Porto Alegre, v. 2, n. 1, p. 
364-368, fev. 2007.  
 
GUTHRIE, J. et al. Mercados agrícolas: a contra-revolução das pequenas empresas em 
alimentos produção e varejo. British Food Journal, v.108, n.7, p.560-573, 2006  
 
LAGO, A.; LENGLER, L.; CORONEL, D. A.; SILVA, T. N. Agricultura familiar de 
produtos orgânicos: um olhar sob a ótica do marketing. Revista de Extensão Rural, v. 13, p. 
96-119, 2006. 
 
MOREL, A. P. et al. Negócio Feira Livre: Análise e Discussão sob a Perspectiva do Feirante. 
1º ed. Santa Maria. Revista Extensão Rural, 2015.   
 
PEREIRA, M. S. A importância do programa nacional de fortalecimento da Agricultura 
Familiar do Banco do Brasil S.A para a microrregião de Picos- PI. Trabalho de Conclusão 
de Curso de Bacharelado em Administração da Universidade Federal do Piauí – UFPI, Picos, 
2011. 
 
SILVA, J. G. Estrutura agrária de subsistência na agricultura brasileira. São Paulo: 
HUCITEC, 1980. 
 
THOMPSON, C. J. COSKUNER-BALLI, G. Respostas compensatórias do mercado a 
cooptação corporativa e recrutamento ideológico de comunidades de consumo. Diário of 
Consumer Research, v. 34, n. 2, p.135–52, 2007. 
 
VALENTE, F. L. S.; BURITY, V. Direitos humanos à alimentação, água e terra rural. In: 
LIMA JR, J. B. (Org.). Relatório brasileiro sobre direitos humanos, econômicos, sociais e 
culturais. Recife: Edições Bagaço, 2003. p. 212-248.  



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 17 – Geopolítica dos Alimentos e Soberania Alimentar 
ISBN: 978-85-415-1148-3  

8480 
 

Apêndice 

 
I. Perguntas elaboras e utilizadas pelos autores para a obtenção e análise dos dados quali-

quanti, em relação as persepções dos vendedores (produtores), da feira livre de Paratibe, 
Paulista - PE. 
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Paratibe, Paulista - PE. 
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GEOPOLÍTICA DOS SISTEMAS AGROALIMENTARES: UM CAMPO DAS 

RELAÇÕES DA FAO 

 
Francisco Oromi Reinaldo de Souza,  

Gabriel Duque Coelho Novaes 

Resumo: 

 

Este trabalho apresenta alguns resultados do projeto de pesquisa “Entrelaces entre Geografia 

Agrária e SSA (Segurança e Soberania Alimentar): Fase 1 - Políticas da FAO”, fomentada pela 

Pró-reitoria de Pesquisa da UFJF. Nesse contexto, partimos dos estudos corológicos na 

construção do espaço agrário, através da investigação de leituras exploratórias sobre a história 

da agricultura e alimentação, além de aliar com os estudos de Economia Política para melhor 

compreendermos a evolução dos sistemas agroalimentares. No entanto, também apontamos 

para as reações de outros sujeitos (locais, regionais, nacionais e globais) e aos movimentos 

sociais que começam a questionar o regime alimentar posto pelas grandes corporações na 

contemporaneidade. Uma breve análise sobre o conceito de Segurança Alimentar nos permite 

compreender que este surgiu a partir de estudos de implantação de políticas da FAO (Food and 

Agricultre Organization) no combate à fome no mundo. Neste contexto, a segurança alimentar 

define que todos os seres humanos deveriam ter o direito ao acesso a uma alimentação regular 

e nutricionalmente satisfatória, de forma a garantir a sobrevivência de cada e toda pessoa do 

planeta. Nossas investigações apontam que o caminho encontrado pela FAO para promover 

esse direito foi via “Revolução Verde”, apostando nas tecnologias e mecanização da produção 

agrícola, deslocando o debate da distribuição social da riqueza e dos alimentos para o debate 

tecnológico e do aumento da produção de alimentos (PORTO-GONÇALVES, 2004).Altieri 

(2010) e Paula (2017) observam que o conjunto de políticas executadas pela FAO a partir dos 

anos 1950, tendo em vista a promoção da Segurança Alimentar, resultou no aumento da 

produção de alimentos no mundo, mas também a oligopolização e monopolização da produção 

e da comercialização de alimentos por empresas globais. A universalização dos padrões de 

produção e de consumo alimentar findou por promover uma “crise alimentar como fenômeno 

sistêmico”, com graves repercussões sociais e ambientais (idem, ibidem).Sistema 

Agroalimentar Corporativo Dentro do Regime Neoliberal A partir das Revoluções Industriais, 
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o mundo começa a entrar na era da Civilização Industrial, marcada pela urbanização, 

desenvolvimento das tecnologias e Estado nação moderna. As ferrovias possibilitam que a 

demanda alimentícia de uma crescente população seja suprida, técnicas de refrigeração 

permitem uma melhor conservação dos produtos. Pouco a pouco o trabalho manufaturado dá 

lugar a produção industrializada. As grandes guerras (1º e 2º Guerra Mundial) e crises 

financeiras colocam os Estados Unidos da América no topo da Economia e da Geopolítica 

Global, influenciando fortemente o resto do mundo, seja em suas práticas econômicas 

(neoliberalismo externo e protecionismo interno) ou alimentícias (baseada em trigo e proteína 

animal). (MCMICHAEL, 2016; PAULA, 2017).A clara necessidade de abastecimento e 

integração dos países num sistema global levou a transposição do sistema agroalimentar ao 

comércio internacional; tal cenário se apresenta sob regime neoliberal e comandado pelas 

grandes corporações. Nesse sentido, podemos analisar que a trajetória do sistema agroalimentar 

seguiu para as entranhas do sistema corporativista, em que o que importa mais é a obtenção de 

lucro ao invés de verdadeiramente alimentar as populações. Embora exista muito alimento no 

mundo, é perceptível um claro panorama de dependências de países mais pobres com as 

importações de produtos das nações e empresas fornecedoras, demonstrando um claro 

desequilíbrio do sistema, aonde todos, num mundo de fantasias e justiça, deveriam ter o direito 

a sua própria independência alimentar. Mas quais são as estratégias geopolíticas adotadas pelos 

movimentos sociais do campo para a construção da soberania alimentar? No final do século 

XX, o sistema agroalimentar mundial como expansão do regime alimentar neoliberal 

cooperativo, intensifica os tentáculos das relações globais de norte a sul em todos os ângulos. 

O discurso propagandeado pelas vantagens do livre comércio produz como consequência a 

consolidação da dependência de nações periféricas, através do oligopólio de forças dos países 

centrais. Como imaginado, a crise alimentar como fenômeno sistêmico em suas variadas causas 

e arranjos, convertem na internacionalização direta da insegurança alimentar, pois as 

vulnerabilidades se encontram nos interesses dos custos e dos projetos em acordos 

multinacionais. Contudo, o inicio dos anos 90, novos arranjos chegam como fortalecimento de 

uma agenda contra hegemônica expressa por movimentos sociais. Existe o aumento da 

associação na capacidade de resistência, o surgimento de novos atores sociais, tanto da 

sociedade civil e como também do setor público - não vinculado diretamente a instituições 

globais - mas que ligados às comunidades locais e regionais criticavam tal modelo de 

desenvolvimento econômico (VIVAS, 2014).Ao mesmo tempo em que OMC, os antigos 
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parceiros do GATT, mantém as medidas de investimento nos planos de acordo acionados nos 

encontros da Rodada do Uruguai, organizados de cima para baixo. Paralelamente, o 

ressurgimento vem de outros acordos desenhados por agentes de movimentos alternativos, 

grupos diversificados e organizados nas estâncias regionais e locais. De modo que os fatores 

do jogo que estabelece a estrutura do capital, é confrontado por novos atores que atuam nas 

franjas globais, mobilizados com as decisões políticas na agricultura e no comércio, e que 

levantam a cabo os esforços de análise na escalada internacional. Em 1992, líderes sociais, 

camponeses, intelectuais e ativistas mobilizados pelos seus direitos e questões geopolíticas, se 

reuniram em Manágua, no II Congresso da Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de 

Nicarágua (UNAG), com o objetivo estratégico de criar uma máxima articulação 

internacionalmente camponesa. No ano posterior, com o auxílio e a tutela organizacional da 

National Farmes Union (NFU), um número considerável de camponeses pequenos, médios e 

agentes sociais que articulavam com especificidades e particularidades do campo, efetiva em 

Mons, na Bélgica, a articulação internacional que significou a I Conferência da Via Campesina, 

onde foram traçados as diretrizes e os primeiros programas políticos do Movimento. 

(Desmarais, 2009).Através das estratégias geopolíticas, “o movimento dos movimentos”, tem 

feito presença grande nas conferencias da OMC, nos eventos do fundo monetário do Banco 

Mundial e também nas cúpulas da FAO, pressionando as autoridades, fazendo oposição aos 

discursos reiterados nesses setores. Como aspecto mediador, chamaram atenção de outras 

organizações sociais, não governamentais (ONG), de povos tradicionais e das instituições 

alternativas. No ano de 1996, segundo Nilson Maciel de Paula (2017, p. 192) em um evento 

paralelo da FAO, Word Food Summit, mais de mil organizações distribuídas por 80 países, 

somaram com a Via Campesina e hastearam pela primeira vez a bandeira da Soberania 

Alimentar, como alternativa e projeto de fortalecimento dos pequenos agricultores e também 

de sistemas agroalimentares locais e regionais, orientados pelo viés e propósitos da 

agroecologia. Paula (2017, p.193) sita outros eventos que ocorreram simultaneamente, que 

estimularam transformações estruturais e articulações políticas no quadro das organizações 

altermundiais. Como o Fórum for Food Sovereignty em 2002 que também no efeito paralelo de 

mais um encontro da Word Food Summit (FAO), estiveram mais de 700 organizações não 

governamentais, movimentos sociais, povos tradicionais e ambientalistas que deram sequencia 

ao plano de ação e reorganização dos sistemas alimentares locais, pois criticavam a 

homogeneização cultural dos países do Sul. O presente trabalho trata-se da busca e 
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compreensão das mudanças de valor que a alimentação sofreu, desde a necessidade básica de 

se nutrir até a profunda ligação estabelecida com os processos econômicos. Dessa forma, se faz 

a análise do presente cenário global, aonde comer tornou-se um ato político e não apenas um 

ato de instinto e sobrevivência. Compreendemos que apesar do comprometido histórico da FAO 

relacionado a determinados modos de produção agrícola e regimes alimentares advindos de um 

grupo restrito de países e corporações privadas, aos poucos outras pressões se fazem presentes 

na sua atuação política. Deste modo, as perspectivas sociais e críticas à atuação da FAO tem 

influenciado a própria organização que passou incorporar perspectivas políticas que vinham 

dos movimentos sociais, como aquelas que tocam a questão da Soberania Alimentar. Assim, se 

estabelece uma relação entre as ações do sistema corporativista e as respostas do sistema agrário 

tradicional; que busca afirmar, de sua forma, seus domínios e direitos legais, perante uma 

atividade quase estranguladora do sistema econômico neoliberal. Somado à esse cenário, se 

encontra a FAO, que busca estabelecer um papel de mediador entre as diferentes e diversas 

situações de cunho alimentar de suas nações-membros. Tal papel possui grande valor e já 

propiciou enormes mudanças e melhorias, principalmente em países mais “periféricos”. Esse 

projeto, além de apresentar a linha histórica de ações da FAO, apresenta também o cenário atual 

dessa Organização, buscando localizar suas atividades mais recentes e a situação das mesmas. 

Embora enfrente obstáculos advindos dos interesses capitalistas de produção, já que as nações 

de maior influência são também as mais ligadas com as macro produções, a FAO atua em quase 

todas as regiões do planeta, criando e apoiando projetos em diferentes nações. Referências 
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OS ASPECTOS AMBIENTAL, ECONÔMICO, SOCIAL, CULTURAL, ÉTICO E 
POLÍTICO DA AGROECOLOGIA VISANDO A SEGURANÇA E SOBERANIA 

NUTRICIONAL  

 

Natália Crivellaro Couto1 

 

Introdução 

A mais conhecida forma de obtenção de alimentos desde a antiguidade chama-se Agropecuária. 

Entende-se por agropecuária a associação das técnicas de produção alimentar vegetal 

(agricultura) e animal (pecuária). De acordo com Eduardo Girardi2 (2008, p.246 e 247) em 

2006, no penúltimo senso agropecuário realizado pelo IBGE3, o Brasil era o 5º maior exportador 

de produtos agropecuários faturando 49 bilhões de dólares por ano somente com essa prática. 

O que chama atenção e interessa a presente pesquisa é o fato de na quantidade total de produtos 

exportados a soja aparecer em primeiro lugar com 21,7%, carnes em geral em segundo com 

20% e cana-de-açúcar na terceira posição com 18,2%.   

Essas descrições evidenciam dois aspectos. O primeiro mostra que a principal porção da 

produção agropecuária não fica no Brasil para ser fornecida à sua população que carece de 

alimentação e/ou alternativas energéticas como a cana-de-açucar frente ao petróleo, por 

exemplo. O segundo aspecto a ser notado é que essa mesma produção, ao ser exportada, não 

tem como finalidade causas sociais como trabalhar para fome zero e agricultura sustentável, 

energia acessível e limpa e consumo e produção responsável.  

O conceito de segurança alimentar e nutricional, segundo a página oficial do governo brasileiro, 

é a garantia e acesso aos alimentos com qualidade e quantidade nutricionais suficientes para 

toda população sem comprometer outras necessidades básicas. As práticas alimentares devem 

ser definidas levando em consideração a saúde, cultura e gerações futuras das comunidades 

locais bem como aspectos econômicos e ambientais envolvidos. Deve-se pensar na obtenção 

 
1 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 
2 Geógrafo e professor assistente doutor do Departamento de Geografia da UNESP do campus de Presidente 
Prudente. É referência no assunto e elaborou como produto de sua tese o Atlas da Questão Agrária Brasileira.  
3 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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desses alimentos para além do combate à fome visto que a forma como são produzidos e 

distribuídos tem total relevância e implica diretamente na segurança alimentar a ser obtida.  

O conceito de segurança alimentar e nutricional é o princípio para se chegar à soberania 

alimentar a partir de políticas que visam a autonomia da população que poderá definir qual a 

forma e qual o alimento a ser produzido e consumido respeitando principalmente a natureza, os 

agricultores, extrativistas e pescadores tradicionais. Para garantir o direito humano à 

alimentação e fiscalizar as políticas de segurança alimentar foi recriado em 2003, o Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), que integra o Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), composto por dois terços de representantes da 

sociedade civil e um terço de representantes governamentais.  

De acordo com minhas pesquisas iniciais de campo, segurança e soberania alimentar e 

nutricional são conceitos pouco assimilados pela população em geral. Porém, a falta de 

conhecimento sobre estes não exime um percentual considerável de indivíduos preocupados 

com as práticas alimentares desde sua produção, distribuição, uso e ingestão. Pode-se citar nesse 

grupo pessoas que conseguiram enxergar como as formas de produção alimentar atuais causam 

destruição ambiental e pouco ou quase não são eficazes em seu papel principal que é alimentar 

a população. A esse grupo destaco principalmente agricultores e pessoas ligadas de alguma 

forma a terra e o que ela produz.  

O professor do departamento de filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo, Dr. Gilmar 

Francisco Bonamigo é um exemplo disso pois dedicou anos de seu tempo e de sua família a 

cuidar de seu Reino da Montanha das Águas Claras, como eles gostam de referenciar. 

Explicaram essa denominação porque se consideram guardiões dos quase 60 hectares de terras 

originalmente de floresta de Mata Atlântica. Quando começaram com esse propósito grande 

parte estava degradada e sem a vegetação nativa. Assim, eles conseguiram não só reflorestar 

como fazer com que atualmente o sítio se constituisse de 60 nascentes perenes. Além da missão 

de reflorestar a área, a família Bonamigo utiliza de alguns espaços de plantio para alimentação 

da família nos moldes não convencionais de agricultura e que explicaremos a seguir. 

Diante de um cenário de mudança nos moldes convencionais de produção, desde o século XX 

existem formas de agricultura ecológicas e com aspectos que variam de acordo com os locais 
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de início da prática. Para o professor Rodrigo Machado Moreira da Intersan4 da Universidade 

Estadual Paulista (Unesp) de Botucatu a agroecologia é um novo campo interdisciplinar da 

ciência que pensa a agricultura numa forma de teoria crítica, fazendo destaques aos impactos 

causados na biodiversidade, contaminação dos recursos, agroquímicos e agrotóxicos e 

manipulação das pessoas envolvidas. Segundo ele é necessário dialogar entre os vários campos 

que pensam a agricultura juntamente com o pensamento acumulado dos povos tradicionais, 

agricultores e conhecimentos locais. A agroecologia pode ser um novo campo em que várias 

disciplinas do conhecimento trazem sua abordagem, sua contribuição e dialogam com o 

conhecimento experimentado pelos agricultores sendo muito importante o diálogo de saberes. 

Pensar a agroecologia também como campo interdisciplinar repensando a produção do 

conhecimento que não está mais nos livros e sim nas práticas dos agricultores. Sendo assim é 

possível pensar em pelos menos seis dimensões que podem ser melhoradas com as alguma das 

práticas da ciência agroecológica: ambiental, econômica, social, cultural, ética e política 

Sendo assim e conforme afirmado por Souza (2009 p.5), é possível fazer uma correlação dos 

objetivos da agroecologia com os ideais propostos pela soberania alimentar visto que ela não é 

contrária ao comércio e ao consumo de alimentos, mas reconhece que é necessário uma 

produção segura, saudável e sustentável garantida a todos os povos. Dessa forma, a principal 

prática de produção alimentar a ser defendida utiliza-se de “técnicas agrícolas, que consolidadas 

com práticas sustentáveis, o respeito à cultura, autonomia, política e mercados, podem ser 

observadas numa intencionalidade agroecológica” (SOUZA, 2009, p.11).  

Neste trabalho a forma de cultivo agroecológica que estará em evidência é a agrofloresta ou 

agricultura sintrópica que segundo o site Agenda Gotsch “associa cultivos agrícolas com 

florestais, recupera os recursos ao invés de explorá-los e incorpora conceitos ecológicos ao 

manejo de agroecossistemas”. A família Bonamigo prática essas atividade e possui como foco 

principal se alimentar de forma mais saudável sem gastar valores exorbitantes em alimentos 

ditos “orgañicos”. Dessa forma eles também conseguem ter autonomia em seu processo 

alimentar escolhendo os alimentos que querem comer em quais épocas do ano e qual a melhor 

forma de manuseio da lavoura. Respeitando o tempo e os espaços da natureza, a família 

 
4 Centro de Ciência e Tecnologia para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional 
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consegue alcançar a nutrição alimentar e ser soberana na forma de produzir e consumir 

alimentos agroecológicos. 

Da experienciação  

A pesquisa de campo deu-se em torno dos métodos específicos de observação e de 

experimentação. O primeiro pode parecer primitivo e sem resultados, mas acredito que os dois 

andam juntos já que “[...] nos experimentos o cientista toma providências para que alguma coisa 

ocorra, a fim de observar o que se segue, ao passo que no estudo por observação apenas observa 

algo que acontece ou já acontece” (GIL, 2008, p. 16). Como citei anteriormente, a família 

Bonamigo adota uma produção alimentar agroecológica, e o estudo de caso a ser realizado nesse 

trabalho é na propriedade deles. Foi observada a consolidadação das práticas agroecológicas 

que já estavam no sítio e seus resultados ao longo dos meses. Ocorreu também uma vivência 

empírica onde conseguimos pôr em prática um Sistema Agroflorestal (SAF) e é sobre essa 

experiência que desdobraremos a seguir.  

Nos dias 26 e 27 de Outubro de 2019, a família Bonamigo nos recebeu em sua casa para o curso 

de formação em Agrofloresta apresentado pelo facilitador Paulo Henrique Radaik5. Ele 

participou do Encontro Regional de Agricultura Alternativa6 na Escola Superior de Agricultura 

Luiz de Queiroz em 1998, espaço que proporcionou seu contato inicial com o suíço Ernst 

Ghöest. Sua primeira vivência com agrofloresta foi através do grupo Mutirão Agroflorestal 

sendo que Paulo é atuante até hoje. Ele tem vasta experiência em cursos de agrofloresta e 

montagem de SAF7 e foi nosso intérprete para a comunicação que a natureza estava fazendo 

conosco 

No material Homem e Natureza: Cultura na Agricultura escrito por Ernst Ghöest em 1997 foi 

apresentada outra abordagem para a agricultura mostrando que ela é capaz de conseguir apenas 

o essencial para nossa sobrevivência despindo-nos de práticas que vão extinguir os recursos 

naturais. Iremos considerar gastos mínimos tanto do cultivo como de nossa energia ao manusear 

 
5 Formado em agronomia na Universidade Federal de Lavras em 1998. Hoje presta serviços na área de 
agroecologia para a Suzano Papel e Celulose S.A. 
6 Organizado pela Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil (FEAB).  
7 Sistema Agroflorestal 
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essa prática a fim de fazer parte de um sistema integrador onde nada é jogado fora, estamos em 

um único planeta, tudo começa e se encerra aqui. 

Ernst (1997, p. 6) aponta que o aumento da vida vai proporcionar um solo mais fértil e que 

consequentemente vai gerar mais vida e que para seu manuseio não é necessário práticas como 

fogo, máquinas e insumos químicos. Toda a necessidade daquelas espécies será suprimido por 

elementos do próprio sistema. Para Paulo a utilização da biomassa é a chave para ter um SAF 

em equilíbrio. A matéria orgânica atrai microorganismos presentes no solo que se alimentam e 

conseguem sintetizar os elementos que estão presentes nela, e devolver para o solo, deixando 

ele um ambiente propício para desenvolvimento e manutenção das plantas. Nosso facilitador 

sempre fala que planta gera solo, que gera planta, que gera solo... do simples ao complexo, 

assim como ele aprendeu com seu mestre Ghöest. 

Conhecemos o sítio da família Bonamigo, andamos por áreas que já foram implementados os 

sistemas agroflorestais, em janeiro deste ano. Nas andanças passamos por um SAF com apenas 

de feijão e outro com cultivos de hortaliças como alfaces, couves, tomates e ervas medicinais. 

Uma coisa em comum em ambos os canteiros são outras espécies, que além dessas citadas  

usadas diretamente na alimentação da família, tem finalidade de gerar biomassa para nutrir e 

preservar a saúde do solo. No canteiro de feijão tem crotalária, capim tanzânia e mamona. No 

das hortaliças tem capim tanzânia e margaridão. Nos dois, formando canteiros externos existem 

linhas de árvores nativas e bananeiras que estão grandes e se destacam jogando bastante matéria 

orgânica para o sistema. 

Seguindo isso fomos apresentados à área do canteiro que iríamos desenvolver com nosso grupo 

de aproximadamente 30 pessoas. No entanto para tal precisaríamos saber como funciona o 

sistema agroflorestal já que para muitos aquele momento era o primeiro contato tanto teórico 

quanto prático com a agrofloresta. Após o almoço seguimos para um espaço chamado de 

Templo da Palavra, pois para a família todos os locais são sagrados, desde os canteiros de 

produção de alimentos até as construções. Nesse momento Paulo nos apresenta o método de 

agrofloresta que desenvolve há mais de 20 anos e os conceitos básicos que devemos entender 

para iniciar.  
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Paulo nos mostrou que agrofloresta é uma dos desdobramentos possíveis do campo amplo que 

é a agroecologia onde existe um equilíbrio entre a floresta nativa e uma agricultura mais 

ecológica cultivada pelo homem. Observamos também um quadro sobre sucessão natural das 

espécies onde no início tudo era material rochoso e quando chegaram os primeiros 

microorganismos, como liquens, começou o processo de decomposição das rochas de forma 

acentuado também pelos intemperismos físicos gerando solo. Vai começar o desenvolvimento 

de pequenas plantas que vão conseguir dar condições para que outras espécies comecem a 

brotar. Com a sucessão ecológica as espécies foram chegando em seu ápice e formando grandes 

faixas de vegetação que originaram florestas densas no passado. O homem começou a desmatar 

para utilizar dos espaços da floresta para outras práticas e para conseguir fazer isso em larga 

escala promoveu queimadas. No início esse processo era eficaz porque em um primeiro 

momento o solo fica mais fértil e solto, ótimo para plantar. Com o passar do tempo por retirar 

a biodiversidade do sistema e plantar, na maioria das vezes, uma única cultura é necessário 

repor os elementos que o solo precisa de outra forma entrando aí os insumos químicos.  

Seguindo a explicação de Paulo, as plantas ficam desequilibradas, pois em média precisam de 

42 nutrientes para serem saudáveis. Nossa alimentação também fica desequilibrada ao se 

alimentar dessas plantas e o fato de sempre tirar coisas da natureza e nunca repor causa um 

desequilíbrio em todo o ecossistema. Para Ernst (1997) se tiramos mais da natureza do que 

repomos estamos tendo atitudes de desordem, entrópicas, devemos ser sintrópicos com o meio 

ambiente e harmonizar as formas de produção. 

Dessa forma, após essa breve introdução sobre agrofloresta adentramos nos estudos de estratos 

das plantas. Paulo explicou que nada tem a ver com a altura que as plantas atingem e sim com 

a quantidade de luz que elas necessitam existindo uma ordem começando da planta que mais 

necessita de luz para a que consegue conviver em harmonia  com outras plantas. Ernst diz existir 

14 níveis de estrato mas nós iremos abordar nessa prática apenas 4 e são eles: estrato emergente, 

estrato alto, estrato médio e estrato baixo. Conseguimos compreender que podemos plantar 

várias espécies próximas umas das outras e inclusive no mesmo berço8 e todas elas brotarão, 

cada uma no seu tempo. Por terem estratos diferentes as mudas ou sementes de plantas de 

 
8 Seria a mesma coisa que cova para plantar, mas Paulo prefere chamar de berço porque a intenção é que a planta 
germine, nasça e cresça. 
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caráter emergente logo despontam e crescem rápido, pois não podem ter concorrência com 

outras plantas e correrem o risco de não conseguirem a quantidade suficiente de luminosidade.  

Em nossa área de plantio Paulo mostra a quantidade em porcentagem de cada espécie que 

iremos plantar. As de estrato emergente simbolizam 20% da área total, de estrato alto 40%, 

médio 60% e baixo 80% conforme é indicado na figura 1 a seguir. Logo espécies como 

eucalipto e alface que possuem estratos diferentes serão colocadas no mesmo sistema em 

quantidades diferentes.  

 

Figura 1: Esquema do estrato das plantas. Elaboração: Paulo Radaik. Foto: Walter Có. 

Tendo citado alguns exemplos de estratos passamos então para o croqui de implementação das 

culturas. A dimensão do SAF que iremos fazer é 7 metros de frente e fundo e 17 metros de 

comprimento. Além das 5 linhas de canteiro de 1 metro cada (no desenho aparece só 3 

desenhadas, as outras repetem as linhas 1 e 2) também fizemos os caminhos entre elas com 0,5 

metro para não pisarmos em solo plantado. Na prática demarcamos tudo com estacas e linha 

grossa, ambas fáceis de conseguir. O que tinha em comum tanto no canteiro de plantio quanto 

no caminho era a biomassa em abundância que depositamos. No caminho foi usado uma mais 

grossa com galhos e troncos de árvore para que demore mais para repor e nos canteiros folhas 

secas. Não pode ficar solo desprotegido porque além da chuva levar os nutrientes embora e 
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provocar erosões, acontece o surgimento de outras plantas que não estavam planejadas para 

aquele cultivo. 

Do lado de fora das linhas de canteiro externo (1 e 5) também ocorreu o plantio mas sem muita 

demarcação da quantidade de espaço que teria. Fomos separados em 3 grandes grupos para cada 

canteiro e eu fiquei no grupo 1 que fazia os dois canteiros de árvore e é sobre essa experiência 

que eu relatarei com mais afinco porque foi a que eu vivenciei. Do lado de fora das linhas de 

canteiro onde houve a plantação de capim tanzânia e margaridão (figura 2) que ficaram na 

responsabilidade de todos. 

Conforme a imagem 2 apresenta, Paulo demarcou os canteiros e ao lado fez uma legenda com 

todas as espécies que iríamos plantar. Explicou o estrato de cada uma e porque elas poderiam 

ou não serem plantadas próximas umas das outras. Para a família Bonamigo, o objetivo 

principal desse SAF é o plantio de café arábica pois na outra área que possui esse cultivo está 

muito distante da casa e em um terreno mais inclinado, de acesso dificultado. O que Paulo nos 

ensina e também é possível conferir no esquema abaixo é que um plantio com heterogeneidade 

além de enriquecer o solo com sua biomassa diversa traz autonomia para família por ter 

alimentos variados plantados  em consórcio. 

Figura 2: Croqui do plantio. Elaboração: Paulo Radaik. Foto: Walter Có. 
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As linhas 1 e 5 plantadas com árvores tem o objetivo de reflorestar a área que foi degradada, 

alimentar com biomassa as outras culturas que estão crescendo e quando estiverem em suas 

fase adulta, alimentarem a família com seus frutos ou com algum produto de valor para o 

comércio. O eucalipto por exemplo joga muito biomassa para o solo e por ser uma planta 

emergente logo cresce, ajudando também a fazer sombra para as outras plantas mais sensíveis. 

Aos 5 anos o eucalipto já pode ser retirado do sistema e ter sua madeira tratada e vendida. A 

bananeira é estrato alto e desenvolve muito rápido, com 1 ano por exemplo, já conseguimos 

retirar o primeiro cacho e aí a bananeira pode ser cortada e toda sua biomassa jogada no sistema. 

O abacate também possui estrato alto bem como a banana mas ele vai ser uma árvore que vai 

ficar no sistema e como demora mais para crescer ele não vai entrar em conflito com a touceira 

de banana. Também foi plantado café arábica que por ser de estrato baixo consegue ter outras 

plantas acima dele fazendo sombra para ser criado. O café também será um cultivo que ficará 

no sistema e além da bananeira e do eucalipto que “criam” outras plantas a mandioca ajudará 

também a criar o café.  

Conforme vemos no desenho abaixo que é um zoom dos canteiros 1 e 5 (figura 3), além das 

árvores citadas iremos plantar hortaliças como rabanete, alface salsa e reponho, principalmente 

de estratos baixo e médio e que se desenvolvem num prazo curto e podem ser retirados para o 

alimento da família fazendo com que sobre espaço para os demais se desenvolverem. O abacaxi 

também foi plantado com a intencionalidade de apoiar o crescimento do abacate e do eucalipto 

já que forma um cone que joga água da chuva direto para o solo. Plantamos também no berço 

do eucalipto sementes de árvores nativas que vão se desenvolver com a ajuda da sombra e 

biomassa do eucalipto e que após este ser retirado, essa árvores nativas crescerão e contribuirão 

para o reflorestamento do local. O milho foi plantado entre as bananeiras e os eucaliptos e 

mesmo sendo emergente como este último não há problema pois será colhido em 3 meses e não 

atrapalhará em nada as demais plantas, pelo contrário, após a colheita terá sua biomassa deixada 

no solo. Uma outra planta que conseguimos ver nessa aproximação do canteiro 1 é a mandioca 

que vai criar as mudinhas de café fazendo sombra nele, e conforme o café for ganhando espaço, 

colhe a mandioca e resolve o problema. Por último, foi plantado ramas de batata doce na lateral 

dos berços para poder ajudar no enriquecimento do solo quando essas forem retiradas e suas 

ramas deixadas no canteiro para virar matéria orgânica. Vale lembrar também que no desenho só é 
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mostrado uma faixa de 4 metros, uma sequência de árvores e que essa se repetiu por mais vezes até 

findar o comprimento do lote. 

 

Figura 3: Zoom do canteiro 1. Elaboração: Paulo Radaik. Foto: Walter Có. 

Tendo cada um dos 3 grupos conseguido compreender o que se era para fazer no sábado, fomos 

para a lavoura domingo bem cedo e começamos a preparação do espaço. Ocorreu uma capina 

seletiva para limpar tudo que restava de vegetação e iniciou a demarcação dos canteiros com as 

estacas e as linhas. Foi construído conforme citado acima, 5 canteiros espaçados pelas linhas 

de caminho. Todos ajudaram nesse primeiro momento de preparação e depois cada grupo foi 

trazendo biomassa para seu canteiro e caminho para começar o plantio (figura 4).  

 

Figura 4: Preparação dos canteiros com biomassa e berços de mudas. Foto: Walter Có. 
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Uma coisa que utilizamos também além da biomassa nos canteiros foram troncos de bananeiras 

cortados ao meio e do tamanho de 1 metro para que o solo fique protegido e a banana libere 

água para o crescimento das plantas (figura 5). Entre os espaços das bananeiras e de acordo 

com a marcação do croqui plantamos as mudas de árvores, e após, nos intervalos que sobraram, 

os outros cultivos de hortaliças, frutas e raízes já citados. 

Também usamos as partes mais finas das bananeiras dentro dos berços que iríamos plantar as 

mudas de árvore como se fosse uma espécie de esponja que liberaria água para a germinação 

começar. Nesse momento de plantio no berço também colocamos fosfato natural que nada mais 

é do que pó de rochas (figura 6). 

 

Figura 5: Canteiros com bananeiras e mudas de plantas entre elas. Foto: acervo próprio. 

 

Figura 6: Berço com bananeira picada e fosfato de rocha. Foto: acervo próprio. 
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Após cada grupo ter feito sua parte apreciamos tudo que criamos (figura 7) e percebemos que 

com as informações certas e uma rede de apoio conseguimos implementar um Sistema 

Agroflorestal (SAF) em um fim de semana de aprendizado e trabalho consciente. 

 

Figura 7: Canteiros prontos e pessoas que participaram do mutirão. Foto: Walter Có. 

 
Das primeiras conclusões a partir das experiências 

A vivência que participamos com a família de agricultores foi tão completa que conseguimos 

enxergar todos as dimensões (ambiental, econômica, social, cultural, ética e política) que a área 

de conhecimento agroecológico pode proporcionar. Pela parte ambiental, logo que compraram 

o sítio de quase 60 hectares eles recuperaram e hoje mantém quase 60 nascentes apenas com a 

prática de reflorestamento e preservação de matas nativas. Do ponto de vista econômico a 

família consegue produzir todos os alimentos que consomem e ainda vendem alguns excedentes 

para pessoas próximas que sabem do cuidado com a produção destes. Na parte social a família 

é referência tanto na preservação ambiental como nas práticas de agroecologia e constantemente 

são chamados para palestrar bem como levam outras pessoas e grupos para aprender em seus 

SAF. Com a prática milenar da agricultura eles conseguem preservar suas origens e raízes no 

campo como filhos de agricultores que sempre tiveram responsabilidade em manter as plantas 

nativas do Brasil, reafirmando o caráter cultural da agricultura que Ernst (1997) menciona. Na 
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parte ética é o fato de que a família mostra na realidade tudo aquilo que fazem e sem precisar 

agredir a natureza e o ecossistema, sem utilizar de agrotóxicos e outros químicos para sua 

produção. Finalmente como aspecto político, produzir alimentos de forma sustentável e 

ecológica e lutar para que além de ter o direito a produção, mais pessoas consigam acesso e 

informação a essas práticas é uma manifestação política.  

Através das experiências proferidas por Paulo Radaik, pelo relato do professor Bonamigo e da 

vivência teórica e prática em seu sítio a prática de agrofloresta pautada numa ciência 

agroecológica é possível. Demanda mais tempo para sua implementação inicial e pessoas 

dispostas para construir junto, mas depois de um tempo de maturidade das espécies o manejo 

vai ficando mais tranquilo. Isso se deve principalmente ao fato de não precisar buscar biomassa 

fora do espaço para jogar no sistema pois todos os canteiros possuem espécies próprias para 

isso, transformando em pouco tempo um solo muito fértil. O que é muito bacana nisso tudo é o 

resgate das sementes crioulas utilizadas pela família, potencializando seus cultivos e se 

afirmando como soberanos. Também é importante destacar que eles têm muito cuidado ao não 

comprar mudas transgênicas, pois podem contaminar as outras espécies, e não utilizar nada de 

insumos químicos como fertilizantes, adubos e agrotóxicos. Todo esse cultivo nos moldes 

agroecológicos contribui para a autonomia da família em produzir alimentos com elevado valor 

nutricional, tornando-se agricultores e consumidores que alcançam a segurança e soberania 

alimentar e nutricional. 
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AGRICULTURA URBANA EM MACEIÓ-AL: 
REALIDADES (IN)VISÍVEIS)? 

 

Leandro Matias dos Santos1 
Cirlene Jeane Santos e Santos2 

 

 

RESUMO 
Este trabalho resulta de uma pesquisa ampla e de longa duração a qual tem estudado a Agricultura Urbana no 
município de Maceió/AL. Contudo, o presente artigo apresenta um recorte espacial correspondente aos bairros 
Santa Lúcia, Santos Dumont, Tabuleiro do Martins e o conjunto Village Campestre II. Estruturalmente o artigo 
está dividido em 3 capítulos, o primeiro versa sobre as potencialidades dessa prática nos bairros/conjunto já citados 
a partir do mapeamento virtual confrontado com as visitas técnicas de campo. O segundo capítulo discute o perfil 
socioeconômico dos entrevistados nos bairros estudados, possibilitando assim conhecer o público envolvido com 
a Agricultura Urbana. Por fim, o terceiro capítulo aborda as iniciativas de práticas de Agricultura Urbana, buscando 
entender quais são e qual o destino do que tem sido produzido. 
 
Palavras-chave: Agricultura Urbana. Segurança alimentar. Geração de renda 
 
 
ABSTRACT  
This work results from a broad and long-term research which has been studying Urban Agriculture in Maceió / 
AL. However, this article presents a spatial cut corresponding to the neighborhoods Santa Lúcia, Santos Dumont, 
Tabuleiro do Martins and the Village Campestre II complex. Structurally the article is divided into 3 chapters, the 
first is about the potentialities of this practice in the neighborhoods / ensemble already mentioned from the virtual 
mapping confronted with the technical field visits. The second chapter discusses the socioeconomic profile of the 
interviewees in the studied neighborhoods, thus making it possible to know the public involved with Urban 
Agriculture. Finally, the third chapter addresses the initiatives of Urban Agriculture practices, seeking to 
understand what they are and what is the destination of what has been produced. 
 
Keywords: Urban Agriculture. Food Safety. Income  Generation 
 
 

Introdução 

O trabalho em tela é fruto da pesquisa intitulada Agricultura Urbana e Peri-urbana em 

Maceió: diagnóstico, mapeamento e caracterização, realizada por meio do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), financiada pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Alagoas (FAPEAL) no período de 2016 a 2019. Destaca-se que os dados aqui 

apresentados correspondem ao recorte temporal 2016-2018. 
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A discussão central deste artigo busca apresentar as realidades dos bairros Santa Lúcia, 

Santos Dumont, Tabuleiro do Martins e conjunto Village Campestre II, no que se refere às 

potencialidades da prática de Agricultura Urbana (AU) a qual “[...] em termos de suas 

contribuições para o desenvolvimento [...] aumenta a segurança alimentar, gera renda adicional 

e emprego para os residentes urbanos pobres e de classe média, e contribui para um ambiente 

urbano ecológico e saudável”. (ZEEUW, GÜNDEL, WAIBEL, 2005, p. 1).  

Este trabalho também possibilita dar visibilidade a uma realidade aparentemente 

desconhecida pelos gestores do referido município, como também, de fortalecimento dessas 

iniciativas. Estruturalmente o artigo está dividido em três partes, a primeira versa sobre as 

potencialidades dessa prática nos bairros/conjunto já citados a partir do mapeamento virtual 

confrontado com as visitas técnicas de campo. A segunda discute o perfil socioeconômico dos 

entrevistados nos bairros estudados, possibilitando assim conhecer o público envolvido com a 

Agricultura Urbana. Por fim, a terceira parte aborda as iniciativas de práticas de Agricultura 

Urbana, destacando o destino do que tem sido produzido. 

 

As potencialidades da prática da Agricultura Urbana 

 

Para afirmar que um ou mais bairros apresentam potencialidade para determinada 

prática é preciso estudá-lo de maneira atenta. É necessário desenvolver uma metodologia que 

de fato abarque a realidade que se propõe estudar. Dessa forma, para identificar as 

potencialidades dos bairros/conjunto Santa Lúcia, Santos  Dumont, Tabuleiro do Martins e do 

conjunto Village Campestre II, realizou-se o mapeamento virtual com base na tipologia 

desenvolvida por Terrile (2006), a qual apresenta os espaços característicos possíveis de 

práticas de Agricultura Urbana, são eles: espaços privados (lotes vagos; terrenos baldios 

particulares ou com dúvidas sobre a propriedade; lajes e tetos; quintais ou pátios; áreas verdes 

em conjuntos habitacionais) e  espaços públicos como verdes urbanos (praças e parques) ou 

institucionais (escolas e creches; postos de saúde; hospitais; presídios; edifícios públicos e 

privados).  

Essa tipologia inclui ainda espaços não edificáveis (laterais de vias férreas; laterais de 

estradas e avenidas; margens de cursos d’água; áreas inundáveis; faixa sob linhas de alta tensão; 

ambientes aquáticos (rios e lagoas), assim como unidades de conservação (áreas de proteção 
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ambiental; reservas ecológicas etc.) e áreas de tratamento (aterro sanitário; lagoas de oxidação). 

Para a identificação das áreas propícias à ocorrência de Agricultura Urbana (AU) foi utilizado 

o Street View, o qual possibilitou percorrer virtualmente as ruas e realizar as marcações de 

forma mais precisa, posteriormente realizando o trabalho de campo para confirmação da 

existência dos cultivos e criações. 

As marcações foram feitas utilizando as ferramentas (polígonos e marcadores) 

disponibilizadas no programa Google Earth. As áreas marcadas foram numeradas em ordem 

crescente e arquivadas em pastas individuais. Ao final dessa etapa foi possível obter a 

distribuição espacial das áreas em potencial para a prática de Agricultura Urbana (AU) como 

mostram os mapas 1, 2, 3 e 4 abaixo: 

 

Mapa 1: Distribuição das áreas propícias à prática de Agricultura Urbana no bairro 
Santa Lúcia, Maceió/AL 

 
FONTE: Mapa do Google Earth, adaptado pelo autor, NUAGRÁRIO, 2016-2018. 
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Mapa 2: Distribuição das áreas propícias à prática de Agricultura Urbana no bairro 
Santos Dumont, Maceió/AL 

 
FONTE: Mapa do Google Earth, adaptado pelo autor, NUAGRÁRIO, 2016-2018. 

 
Mapa 3: Distribuição das áreas propícias à prática de Agricultura Urbana no bairro 

Tabuleiro do Martins, Maceió/AL 

 
FONTE: Mapa do Google Earth, adaptado pelo autor, NUAGRÁRIO, 2016-2018. 
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Mapa 4: Distribuição das áreas propícias à prática de Agricultura Urbana no conjunto 
Village Campestre II (Cidade Universitária), Maceió/AL 

 
FONTE: Mapa do Google Earth, adaptado pelo autor, NUAGRÁRIO, 2016-2018. 

Nos mapas 1, 2, 3 e 4 acima, em amarelo estão os marcadores identificando as áreas 

com potenciais para prática de Agricultura Urbana. Além disso, pode se identificar também que 

os bairros englobados apresentam enorme potencialidade em termos de espaços propícios para 

o desenvolvimento dessa atividade. Buscando detalhar melhor as informações presentes nos 

mapas, que apresentam a distribuição das áreas propícias à prática de Agricultura Urbana, segue 

abaixo o quadro 1 trazendo informações sobre o total de áreas mapeadas e os respectivos bairros 

estudados: 

 

Quadro 1: Identificação dos bairros e número de áreas propícias a prática de 
Agricultura Urbana. 

BAIRROS/ 
CONJUNTO 

Nº DE ÁREAS PROPRÍCIAS A PRÁTICA DE 
AGRICULTURA URBANA 

Santa Lúcia 84 
Santos Dumont 82 

Tabuleiro do Martins 99 
Village Campestre II 272 

TOTAL 537 
Fonte: NUAGRÁRIO, 2016-2018. 

 

O mapeamento virtualmente mostrou um significativo resultado. Além disso, vale 

destacar o conjunto Village Campestre II não só por ter apresentado um expressivo total de 272 
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áreas potenciais, superando assim todos os outros bairros, mas também por se tratar de um 

conjunto, o que por sua vez significa que este possui uma área menor em comparação com os 

demais bairros.  

Buscando validar os dados resultantes do mapeamento, processou-se os trabalhos 

técnicos de campo, possibilitando assim confrontar o que se observou no espaço virtual com o 

espaço real. Para tanto, foi aplicado um roteiro de perguntas semiestruturadas qual “[...] 

combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer 

sobre o tema em questão sem se prender a indagação formulada [...]”. (MINAYO, 2009, p. 64).  

Além disso, foram também confeccionadas planilhas com a identificação de cada área 

por bairro evidenciando pontos de referência (rua, número, objetos próximos, tipo da área) para 

facilitar a localização durante os trabalhos de campo. Como resultado seguem abaixo os 

gráficos 1, 2, 3, e 4 apresentando o comparativo do número de áreas mapeadas propícias à 

práticas de Agricultura Urbana e o número de áreas que foram encontradas práticas de 

Agricultura Urbana:  

 

Gráficos: Comparativo do número de áreas mapeadas propícias à práticas de 
Agricultura Urbana (AU) x número de áreas com Agricultura Urbana (AU) 

 
Fonte: NUAGRÁRIO, 2016-2018 

 

Como pode-se observar nos gráficos 1, 2, 3 e 4, o total de áreas em que foram 

encontradas práticas de Agricultura Urbana é inferior ao total de áreas mapeadas virtualmente. 

Essa situação pode ser respondida por alguns fatores, o primeiro e não menos importante é que 

as imagens disponíveis do Google Earth, no referido recorte temporal (2016-2018), não 

estavam atualizadas. Além disso, não se pode perder de vista que o objeto aqui estudado está 

inserido na cidade, logo estão propícios as constantes transformações do espaço urbano.  

84

24

1 Santa Lúcia

Nº de áreas mapeadas

Nº de áreas com AU

82

24

2 Santos 
Dumont

Nº de áreas mapeadas

Nº de áreascom AU

99

32

3 Tabuleiro 
do Martins

Nº de áreas mapeadas

Nº de áreas com AU

272

58

4 Vil lage 
Campestre II

Nº de áreas mapeadas

Nº de áreas com AU
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Conhecendo o perfil do público praticante de Agricultura Urbana (AU)  

 

Para além de saber que os bairros estudados apresentam enorme potencial para a prática 

de Agricultura Urbana, é preciso também conhecer o perfil do público que desenvolve essa 

atividade. Para tanto, é necessário conhecer alguns indicadores, como por exemplo, o total de 

indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino envolvidos com essa prática. Segue abaixo 

nos gráficos 5, 6, 7 e 8, alguns dos dados obtidos por meio dos trabalhos técnicos de campo: 

 
Gráficos: Público praticante que pratica Agricultura Urbana (AU) nos bairros visitados 

por sexo 

 
Fonte: NUAGRÁRIO, 2016-2018 

 
Todos os bairros apontaram para um número maior de cultivadores do sexo masculino 

praticantes de Agricultura Urbana. Contudo, o bairro Santos Dumont se diferencia dos demais 

por conter o menor público do sexo feminino na comparação entre os sexos e entre os bairros. 

Quanto aos demais, se observa que existe certo equilíbrio no que se refere à variável estudada. 

A pesquisa buscou ainda traçar o perfil do público evidenciando a variável escolaridade. 

Esse ponto se fez necessário para compreender melhor o cenário no qual os praticantes de 

Agricultura Urbana (AU) estão envolvidos. Esse elemento possibilita pensar e entender a 

realidade dos cultivadores nos bairros supracitados, pois é sabido de sua repercussão para a vida 

na cidade uma vez que os poucos postos de empregos existentes tem exigido cada vez mais 

pessoas capacitadas. Dessa forma, segue abaixo quadro 2 destacando a escolaridade do público 

no recorte em questão:  
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Quadro 2: Escolaridade dos indivíduos praticantes de Agricultura Urbana nos bairros 
Santa Lúcia, Santos Dumont, Tabuleiro do Martins e conjunto Village Campestre II  

 Fundamental 
Incompleto 

Fundamental 
Completo 

Médio 
Incompleto 

Médio 
Completo 

Superior 
Incompleto 

Superior 
Completo 

Pós-
Graduação 

Santa Lúcia 58,3% - 4,2% 25% 4,2% 4,2% 4,2% 
Santos Dumont 41,7% 4,2% 12,5% 20,8% 4,2% 16,7% - 

Tabuleiro do 
Martins 

38,9% 8,3% 11,1% 27,8% -  13,9% - 

Village 
Campestre II 

51,7% 20,7% 6,9% 13,8% 3,4% 3,4% - 

Fonte: NUAGRÁRIO, 2016-2018 

 
Fica nítido no quadro 2 que todos os bairros apresentam um alto percentual de 

indivíduos com ensino fundamental incompleto, sendo que,na comparação entre os bairros 

ganha destaque Santa Lúcia e Village Campestre II por apresentarem os maiores percentuais. 

Esse quadro possibilita também compreender a configuração da variável ocupação por meio 

dos gráficos 9, 10, 11 e 12 abaixo: 

 

Gráficos: Ocupação principal do público nos bairros 

 
Fonte: NUAGRÁRIO, 2016-2018 

 
Essa variável se refere à realidade econômica do público englobado na pesquisa. 

Partindo do bairro Santa Lúcia, se somada à porcentagem, por exemplo, de indivíduos que não 

possuem renda fixa (trabalhador sem registro, autônomo, dona de casa, estudante, ambulante, 

desempregado), o percentual chega a 42%. Cabe evidenciar ainda que a variável dos indivíduos 

que não possuem renda fixa não é maior em função do número de aposentados, pois apenas 

17% apresentaram estar exercendo atividade no mercado de trabalho formal.  Já no que se refere 

à realidade econômica no bairro Santos Dumont, metade da população entrevistada e praticante 

de Agricultura Urbana não possui renda fixa e o total de entrevistados empregado no mercado 
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de trabalho formal é igual ao público do mercado informal de trabalho. O mesmo se repete no 

bairro Tabuleiro do Martins, o público com emprego registrado é o mesmo total do público 

desempregado.  

É importante salientar que o conjunto Village Campestre II apresenta uma situação 

diferenciada dos demais bairros. Neste, a população sem renda fixa supera os 42% de indivíduos 

que apresenta ter uma renda fixa. Com isso, é possível concluir que os entrevistados nos bairros 

supracitados não apresentam uma situação econômica favorável.  

Buscou-se também identificar o regime de propriedade da terra, construindo dessa 

forma um panorama da realidade dos entrevistados quanto aos espaços em que tem sido 

praticada Agricultura Urbana. Seguem abaixo os gráficos 13, 14, 15 e 16 explicitando essa 

problemática: 

 

Gráficos: Regime de propriedade da terra 

 
Fonte: NUAGRÁRIO, 2016-2018 

 

É possível observar que no bairro Santos Dumont a Agricultura Urbana tem sido 

praticada em terra própria (71%). Em oposição a essa situação, o conjunto Village Campestre 

II apresenta o menor percentual de indivíduos que praticam Agricultura Urbana em terra própria 

(29%).  

 

As práticas de Agricultura Urbana (AU)  

 

As práticas de Agricultura Urbana identificadas durante os trabalhos de campo se 

mostraram bastante diversificadas englobando desde a criação de animais de diferentes portes, 
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como também diversos tipos de cultivos, desde frutíferas, legumes, ervas, hortaliças e vegetais. 

O quaro 3 abaixo explicita de maneira detalhada essas iniciativas: 

 

Quadro 3: Ocorrências de práticas de Agricultura Urbana nos bairros Santa Lúcia, 
Santos Dumont, Tabuleiro do Martins e conjunto Village Campestre II 

CRIAÇÃO/ANIMAIS Cavalos, galinhas, patos, gansos, porcos, carneiro, ovelhas, guinés, perus. 
 
CULTIVO/FRUTÍFERAS 

Acerola, manga, maracujá, caju, abacate, carambola, goiaba, jaca, banana, coco, 
pitanga, pinha, mamão, fruta-pão, graviola, limão, morango, laranja, siriguela 
(siringuela ou ciriguela), jabuticaba, amora, sapoti, umbu, pera, pitomba, uva, 
romã. 

CULTIVO/LEGUMES Macaxeira, feijão, milho, fava, batata, abóbora, chuchu, maxixe,  
CULTIVO/ERVAS/ 
HORTALIÇAS/VEGETAIS 

Hortelã, colônia, boldo, capim santo, cidreira, boldo, erva de Santa Bárbara, 
mastruz, manjericão, alfavaca, cebolinha, coentro, alecrim, salsa, pimentão, 
quiabo, chuchu, alface, couve, couve-flor, repolho, brócolis, quiabo, pimenta,  

Fonte: NUAGRÁRIO, 2016-2018 
 

O quadro 3 além de sintetizar os tipos de cultivo/criação encontrados nos bairros 

supracitadosabre espaço para outros questionamentos e análises. É quase que inevitável, após 

a leitura do referido quadro, não pensar em como isso tudo está sendo produzido. Dessa forma, 

se faz necessário saber como os praticantes de Agricultura Urbana fazem para combater ou 

prevenir doenças e pragas em seus cultivos/criações. Para tanto, abaixo segue gráficos 17, 18, 

19 e 20 apontando para as formas de controle de doenças e pragas: 

 
Gráficos: Formas de controle de doenças e pragas nos cultivos/criações nos 

bairros de estudo 

 
Fonte: NUAGRÁRIO, 2016-2018 

 

Como é possível observar nos gráfico 17, 18, 19 e 20 acima, os bairros que apresentam 

o emprego de método químico para o controle de pragas e doenças foi o Conjunto Village 

Campestre II (45%) seguido do bairro Santa Lúcia (50%). Contudo, é importante ressaltar que 
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esses dados são em função dos mesmos apresentarem expressivo número de criações de animais 

(porcos, aves, ovelhas etc), logo estes precisam ser tratados como vacinação. Essa realidade 

acabou contribuindo para a confirguração dos gráficos acima.  

Quanto aos bairros que apresentaram como resposta expressiva a opção na qual não é 

usado nada como forma de controle de pragas e doenças, Santos Dumont (83%) e Tabuleiro do 

Martins (75%) ganham destaque. Os entrevistados afirmam não utilizar nunhuma de controle 

seja natural ou química, pois não sofrem com ataques de pragas ou doenças. É importate 

explicitar que o método natural presente em quase todos os bairros se refere a utilização de 

soluções por meio de elementos não invasivosou a inserção de animais, como por exemplo a 

galinha, para se alimentarem de insetos que costumam atacar hortas, ou por meio de preparos 

de soluçoes, como por exemplo, o inseticida caseiro composto por uma solução de álcool com 

pimentapara burrifar nas frutíferas ou hortas, para combater moscas e pulgões. 

Quanto ao destino do que tem sio produzido, os gráficos 21, 22, 23 e 24 abordam de 

maneira detalhada o destino dos produtos dessas iniciativas, possibilitando compreender como 

está atividade tem integrado o sistema urbano e o que tem significado para os indivíduos que 

desenvolvem essa prática, seguem gráficos abaixo:  

 
Gráficos: Destino do cultivo/criação presentes nos bairros de estudo 

 
Fonte: NUAGRÁRIO, 2016-2018 

 

Os gráficos indicam que o destino principal do que se produz por meio da Agricultura 

Urbana é o autoconsumo. Pode se relacionar esse fato aos dados anteriores como ocupação, 

regime de propriedade da terra em que mostra uma precarização da vida na cidade. Fazendo 

com que a Agricultura Urbana se torne uma ferramenta importante no enfrentamento da pobreza 

e da falta de renda e, consequentemente, a uma alimentação saudavel.  
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Cosiderações finais 

 

Como foi possível observar, os bairros Santa Lúcia, Santos Dumont, Tabuleiro do 

Martins e o Conjunto Village Campestre II apresentam não só um enorme potêncial para o 

desenvolvimento da Agricultura Urbana como também possui uma diversidade de iniciativas, 

trazendo para o meio urbano mais espaços verdes e diversificando a alimentação por meio de 

produtos naturais. 

Além disso, esta prática tem se apresentado como ferramenta importante no tocante a 

segurança alimentar e nutricional, haja vista que muitos estão fora do mercado de trabalho e 

com isso buscam por meio da Agricultura Urbana complementar a renda familiar através da 

comercialização do que se produz, assim como também buscam inserir na alimentação esses 

produtos. 

Fica como reflexão a necessidade de um olhar mais sensível para as populações dos 

referidos bairros/conjunto por parte do poder público, no sentido de criar mecanismos de 

incentivo, desenvolvimento e promoção da Agricultura Urbana, além de possibilitar o acesso a 

terra, consolidandoassim essas iniciativas. 
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UM ESTUDO SOBRE A BEBIDA INDÍGENA MOCORORÓ: Aceitação por não 
indígenas e cultura alimentar do Povo Kanindé de Aratuba 

 
Rildelene dos Santos Silva1  
Anna Erika Ferreira Lima2 

Ana Cristina da Silva Morais3. 

RESUMO 

Mocororó é uma bebida tradicional dos índios Kanindé e outros povos indígenas utilizada nos rituais sagrados. É 
produzido a partir da fermentação do suco do caju. O objetivo deste trabalho foi verificar a aceitação sensorial do 
mocororó por não indígenas e avaliar se a bebida possui teor alcoólico e a segurança sanitária. Na etapa de análise 
sensorial, amostras de mocororó com 11 (MF11) e 17 meses (MF17) de preparo foram avaliadas por 50 julgadores 
utilizando-se a escala hedônica e de atitude de consumo. Na segunda etapa, duas amostras de mocororó com 3 
(MF3) e 24 meses (MF24) foram avaliadas quanto à acidez total, teor alcoólico e à presença de coliformes totais 
e fecais. O aroma das duas amostras de mocororó (MF11 e MF17) foi um pouco aceito, enquanto o sabor e no 
geral foram rejeitadas com médias próximas a 4 (desgostei ligeiramente). A acidez da amostra com apenas 3 meses 
de início da fermentação (MF3) foi maior do que a de 24 meses (MF24). Foi constatada a existência de álcool nas 
duas formulações avaliadas, demostrando que a fermentação da bebida é do tipo alcoólica. Mesmo o caju não 
sendo higienizado antes da produção da bebida, as duas amostras de mocororó (MF3 e MF24) estavam dentro dos 
padrões microbiológicos da legislação sanitária brasileira. Desta forma, verifica-se que talvez a temperatura usual 
de consumo do mocororó prejudique a aceitação sensorial da bebida. Recomendam-se novos estudos de aceitação 
com a bebida servida gelada e de avaliação do teor alcoólico. 

PALAVRAS-CHAVE: bebida fermentada, cultura indígena, análise sensorial.  

ABSTRAT 

Mocororó is a traditional beverage of the Kanindé Indians and other indigenous peoples used in the sacred rituals. 
It is produced from the fermentation of the cashew juice. The objective of this study was to verify the sensorial 
acceptance of mocororó by non - Indians and to evaluate if the beverage has alcohol content and sanitary safety. 
In the sensorial analysis stage, samples of Mocororó with 11 (MF11) and 17 months (MF17) of preparation were 
evaluated by 50 judges using the hedonic and attitudes of consumption scale. In the second stage, two samples of 
Mocororó with 3 (MF3) and 24 months (MF24) were evaluated for total acidity, alcohol content and the presence 
of total and fecal coliforms. The aroma of the two samples of mocororó (MF11 and MF17) was slightly accepted, 
while the flavor and overall were rejected with averages close to 4 (slightly dislike). The acidity of the sample with 
only 3 months of beginning of fermentation (MF3) was higher than that of 24 months (MF24). It was verified the 
existence of alcohol in the two formulations evaluated, demonstrating that the fermentation of the beverage is 
alcoholic. Even the cashew was not sanitized before the beverage production, the two samples of mocororó (MF3 
and MF24) were within the microbiological standards of Brazilian sanitary legislation. In this way, it is verified 
that perhaps the habitual temperature of consumption of the mocororó damages the sensorial acceptance of the 
drink. Further acceptance studies are recommended with the ice-cold beverage served and the evaluation of the 
alcohol content. 

KEY WORDS: fermented beverage, indigenous culture, sensory analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Ceará possui mais de 14 mil índios. Esses povos lutam pelo reconhecimento de sua 

identidade e de seu patrimônio cultural e, sobretudo a demarcação de terras historicamente a 

eles pertencentes. Os Kanindé tem a história marcada por um longo processo de migrações 

forçadas. A origem da etnia remete ao chefe Kanindé, principal indígena da tribo dos Janduís 

que liderou a resistência de seu povo (FARIAS, 2007). 

Vieram da região do atual município de Mombaça, Quixadá, pelas margens do Rio Curu, 

entre os rios Quixeramobim e Banabuiú, junto aos seus parentes Jenipapo, Chegaram ao Sítio 

Fernandes vindos da serra da Gameleira, conhecida como serra do Pindar, em Canindé, por 

conta de secas, como a de 1877. A chamada Terra da Gia foi durante muito tempo utilizada 

pelos Kanindé para fazerem suas plantações e caçarem, se constituindo como significativo lugar 

de memória para o grupo (ESCOLA KANINDÉ, 2016)  

Os rituais são praticados em datas especiais como encontros, reuniões e apresentações. 

No momento em que é dançado o toré se faz uma parada para que possa ser tomado o mocororó. 

É nesse momento em que há uma consagração, pois é considerada pelos índios uma bebida 

sagrada. Assim, continua o toré e sempre tomando a bebida durante o ritual.  

Os Kanindé não utilizavam bebidas nos seus rituais. No entanto, historiadores citam que, 

desde a época do descobrimento, os indígenas do litoral, como os Tremembés, consumiam o 

pedúnculo do caju e passaram a adotar uma bebida fermentada a base de caju nos rituais 

denominada Mocororó. Os índios Kanindé adotaram o mocororó em seus rituais através dos 

índios Tremembés que os ensinaram o método de preparo (CONTINENTE, 2017).  

A composição varia bastante em função da variedade e da região produtora. Para fazer o 

mocororó precisa ser com o caju azedo e caído da planta. O sumo é extraído espremendo o 

pedúnculo com as mãos. Em seguida, o líquido é coado e envasado em cabaças ou potes de 

barro onde permanecem fermentando por um período de até um ano ou por tempo 

indeterminado pode ser enterrado para que ocorra uma fermentação mais rápida. Durante este 

processo é recomendado tomar após seis meses. Esse é o tempo que não contem mais álcool.  

Este trabalho foi realizado como forma de conservação da cultura da bebida indígena 

mocororó, na qual não vinha sendo repassada aos mais novos o hábito de consumir a bebida. 

Utilizou- se uma revisão bibliográfica abordando a cultura do povo Kanindé de Aratuba e do 

povo Tremembé de Almofala. Foram feitas entrevistas com líderes dos dois povos citados 

acima.  
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O objetivo deste trabalho foi verificar se há aceitação sensorial do mocororó por não 

indígenas, avaliar se a bebida possui teor alcoólico em algum momento da fermentação e se é 

segura para consumo mesmo não havendo higienização do caju durante o preparo.  

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Índios do Ceará 

 

Calcula-se hoje que o Ceará tem 12 povos divididos em 58 comunidades por mais de 18 

municípios. Esses povos lutam pelo reconhecimento de sua identidade, a manutenção do pouco 

que sobrou do patrimônio cultural. A coroa portuguesa iniciou o processo de ocupação 

definitiva das terras cearenses que se intensificou através da ocupação missionária 

pelos Jesuítas, assim, foram tomadas suas línguas de raiz, pela influência católica (FARIAS, 

2007). 

Os jesuítas queriam fazer com que os índios aprendessem a ler e escrever, muitas 
vezes alguns fugiam por não quererem estudar, mas aqueles que ali ficavam 
aprenderam a língua portuguesa, assim perdendo a sua de origem. Os jesuítas 
protegiam os índios e promulgavam sua língua. (FEITOSA, 2012) 

 

2.2 Origem histórica do povo Kanindé de Aratuba 

Localizados nos municípios de Canindé - sertão central e Aratuba - serra de Baturité 

(Figura 1), os Kanindé tem a história marcada por um longo processo de migrações forçadas. 

No entanto, vem mantendo, apesar desta dispersão, laços de parentesco e sociabilidade que 

unem as comunidades do Sítio Fernandes e da serra da Gameleira, que compõem a etnia. 

Figura 1 – Terra indígena dos Kanindé de Aratuba. 
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Fonte: Autora (2009). 

 

A origem histórica do povo Kanindé remete ao chefe Canindé, que liderou a resistência 

de seu povo no século XVII, obrigando o então rei de Portugal a assinar com ele tratado de paz, 

firmado em 1692, mas descumprido por parte dos portugueses. Como ocorria com muitos 

agrupamentos nativos, seus descendentes passaram a ser conhecidos como Kanindé, alusão ao 

chefe e à ancestralidade (ESCOLA KANINDÉ, 2016). 

Cicero Pereira relatou que “Segundo a tradição oral, vindos da região do atual município 

de Mombaça, passando por Quixadá, pelas margens do Rio Curu, entre os rios Quixeramobim 

e Banabuiú, junto aos seus parentes Jenipapo, antes de alcançar os seus locais de morada atuais. 

Chegaram ao Sítio Fernandes vindos da serra da Gameleira, também conhecida como serra do 

Pindar, em Canindé, por conta de secas, como a de 1877, e invasões de suas terras por posseiros 

criadores de gado”. 

Traço cultural herdado dos ancestrais, a cultura da caça se materializa na existência de 

diversas armadilhas, como o quixó de geringonça, utilizado no apresamento de animais como 

mocó, tejo, cassaco, peba, veado, nambu, seriema e juriti, sempre respeitando os períodos de 

gestação dos bichos. A relação de sustentabilidade que mantêm com a natureza é ensinada às 

novas gerações, e busca garantir a permanência da caça para as próximas gerações. A chamada 

Terra da Gia foi durante muito tempo utilizada pelos Kanindé para fazerem suas plantações e 

caçarem, se constituindo como significativo lugar de memória para o grupo. 
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Em 1996, por iniciativa de José Maria Pereira dos Santos, mais conhecido por Cacique 

Sotero, foi aberto à visitação pública o Museu dos Kanindé, que traz em seu acervo artesanato, 

cujo trabalho em madeira merece destaque, instrumentos de caça e dança, entre outros. Mantido 

no sigilo até o ano citado, foi com o acirramento da luta por seus direitos que o museu foi 

exposto ao público, sendo mais uma forma de afirmação étnica do povo Kanindé (ESCOLA 

KANINDÉ, 2016). Na Figura 2, o Cacique e os guardiões da memória no centenário do povo 

Kanindé. 

Figura 2 - Cacique da comunidade indígena Kanindé de Aratuba (penúltimo da esquerda 
para a direita) e guardiões da memória. 

 
Fonte: Alves (2015). 

 

2.3 O caju e o mocororó  

O cajueiro (Anacardium occidentale) é considerado uma planta originaria do Brasil, cujo 

nome derivado do tupi-guarani acâ-yú, quer dizer “pomo amarelo”. Mais da metade das 

espécies conhecidas são nativas da amazônia brasileira. Desde o descobrimento, os indígenas 

que habitavam o litoral consumiam o pedúnculo do caju, in natura ou sob a forma de bebida 

fermentada (VENTURINI FILHO, 2010). 
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Muito antes do descobrimento do Brasil e antes da chegada dos portugueses, o caju já 
era alimento básico das populações autóctones. Por exemplo, os tremembé já 
fermentavam o suco do caju, o mocororó, que era e é bebido na cerimônia do Torém. 
(CABOCLO, 2016). 

 

A bebida fermentada que os índios produziam a partir do caju é o mocororó, uma bebida 

tradicional e religiosa dos índios Kanindé e de outros povos indígenas do Ceará utilizado nos 

seus rituais. Para fazer o mocororó, há uma série de detalhes a serem observados. Precisa ser 

com o caju azedo e caído do cajueiro espontaneamente. O pedúnculo é espremido com as mãos 

para extração do suco. Em seguida, o líquido é coado com um pano e envasado em cabaças ou 

potes de barro onde permanecem fermentando por um período de até um ano ou por tempo 

determinado ou indeterminado. (VENANCIO, 2016). 

A fermentação é realizada por microrganismos. Os que normalmente estão presentes em 

sucos de frutas são aqueles capazes de se desenvolver em meios ácidos, como os fungos e 

algumas bactérias, e tem origem no solo ou na microbiota natural do fruto. Pode ocorrer também 

o crescimento de bactérias não esporogênicas, como as láticas dos gêneros Lactobacillus e 

Leoconostoc. Assim, essa fermentação do suco de caju pode ser alcoólica, lática ou acética 

(VENTURINI FILHO, 2010).  

O suco do caju também pode ser depositado em garrafas para fermentar e estas enterradas 

no chão para que o processo seja mais rápido. Depois de pronto, o mocororó é utilizado em 

noites festivas ou em conquistas do povo Kanindé. A bebida tem o poder de relaxar e fazer 

sentir os corpos mais leves. Os índios costumam passar uma noite inteira tomando mocororó 

em cabaças (Figura 3) e dançando o toré. Toré é um ritual, que pode ser dançado em roda ou 

não, já o torém só pode ser dançado em roda e não pode sair do local onde começou o ritual.  

Figura 3 – Mocororó servido na cabaça. 

 
Fonte: Fládia Carneiro da Costa (2016). 
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O mocororó é uma bebida fermentada (Figura 4) cujo consumo somente é aconselhado 

após 06 meses de fermentação. Do início da fermentação até o período indicado de consumo, o 

líquido passa por três fases: vinho, mocororó e lizã. Pode ser tomado por todas as pessoas e até 

por não indígena, ou seja, por todos aqueles que tem a curiosidade de experimentar. Não é uma 

bebida de consumo no dia a dia entre não indígenas, e ainda é muito desconhecida por este 

público. (CABOCLO, 2016). 

Figura 4 – Garrafas contendo mocororó com diferentes tempos de fermentação na 
comunidade indígena Kanindé de Aratuba. 

 
Fonte: Ana Cristina Morais (2015). 

Ao contrário de outras bebidas indígenas, na preparação do mocororó não ocorre a 

mastigação do pedúnculo do caju.  

Os índios brasileiros de uma forma geral, antes da chegada dos colonizadores, 
produziam bebidas através da mastigação. Frutas e raízes, principalmente a mandioca, 
eram cozidas e mastigadas pelas índias e depositadas em recipientes similares a tonéis 
(CASCUDO, 2011). 

As frutas ou raízes utilizadas para a obtenção de bebidas alcoólicas indígenas podiam ou 

não ser mastigadas. A necessidade da mastigação era decorrente da quantidade de açúcares 

presentes nos ingredientes. O cauim é uma bebida alcoólica indígena resultante da fermentação 

da mandioca na qual a mastigação era realizada. 

No período colonial brasileiro (séculos XVI a XVIII), o termo tupi kaûĩ, que 
designava a tradicional bebida fermentada de mandioca dos indígenas brasileiros, 
passou a designar, por extensão, também o vinho trazido pelos europeus. 
(NAVARRO, 2005). 
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Como a mandioca não possui açúcares na composição, e sim amido, para obtenção do 

cauim4, por exemplo, a raiz era mastigada e cuspida no Ygassaba5. Jovens virgens de 12 a 16 

anos chamadas de Kunhã-Muku se incumbiam da mastigação por alguns minutos e depois 

cuspiam a massa de volta. Este processo era realizado para que a amilase6 da saliva quebrasse 

a molécula de amido em açúcares que seriam consumidos pelos microrganismos durante a 

fermentação. Tais microrganismos não consomem o amido. Daí a necessidade da quebra em 

açúcares.  

 Na composição do caju (Tabela 1) há uma quantidade de açúcares suficiente para 

ocorrer a fermentação. Desta forma, a mastigação é desnecessária. A composição do caju 

apresenta pouca variação em função da variedade e da região produtora. O pedúnculo é ácido, 

sendo que a maior parte da composição é de suco. Entre os componentes sólidos, os açúcares 

são predominantes (FILHO, 2010). 

Tabela 1 - Composição de variedades de caju provenientes do estado do 
Ceará. 

Parâmetros Variedades de caju (CE) 

Amarela Vermelha 

Umidade (%) 87,13 86,24 

pH 4,05 4,50 

Acidez total titulável (% ác.citrico) 0,38 0,46 

Acido ascórbico (mg/100g) 200 178 

Sólidos solúveis (%) 9,8 10,9 

Açúcares redutores (%) 7,28 7,94 

Açúcares totais (%) 7,75 8,16 

Ca + Mg (mg/100 g) 15,34 15,66 

FONTE: VENTURINI FILHO (2010). 

 
4 É uma bebida alcoólica tradicional dos povos indígenas do Brasil desde tempos pré-colombianos. 
5 Pote de barro para água. 
6 Enzima que transforma o amido em maltose. 
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2.4 Introdução do mocororó ao Povo Kanindé 

No ano de 1993 foi realizada uma Assembleia dos povos indígenas do Estado do Ceará 

com representantes dos povos Kanindé, Pitaguary e Tremembé. O povo Tremembé foi um dos 

pioneiros em reafirmar sua identidade étnica e articular o movimento indígena no estado do 

Ceará. A partir deste momento começou uma relação de entrosamento entre estes povos. Na 

Assembleia, os Kanindé e Pitaguary tiveram um primeiro contato com a bebida fermentada de 

caju, o mocororó. 

Em visita a aldeia de Almofala, José Maria Pereira dos Santos, conhecido 
tradicionalmente como cacique Sotero indagou a respeito daquela bebida que 
consumiam, pois em sua aldeia havia o consumo de castanha, mas não do mocororó. 
Os índios Tremembés ensinaram para os Kanindés todo o preparo, desde então os 
habitantes da aldeia Kanindé adotaram o mocororó em seus rituais. (SILVA,1998). 

Em entrevista concedida à autora, Cícero Pereira, 65 anos, 10 de julho de 2016, relata 

“As técnicas de preparação do mocororó aprendi através de outros povos, ao irmos para as 

reuniões, eles tomavam o mocororó, o cacique Sotero aprendeu e nos ensinou”.  

Hoje em dia durante o toré, assim como foi ensinado por seus parentes Tremembés, os 

Kanindé praticam ainda esta cultura de tomar o mocororó e tentam de maneira socioeducativa 

e cultural preservar a bebida, mostrando para os mais novos para que não se perca pelo caminho 

uma cultura rica e de grande importância para o Povo Kanindé.  

João Venâncio concedeu entrevista à autora e especificou que “mocororó serve para a 

consagração para quem está na roda do torém (Figura 5), ritual no qual não pode sair do local 

da dança. A bebida deve estar no centro da roda e uma pessoa faz a oferta, assim todos que 

estão dançando devem tomá-lo”. (VENÂNCIO, 2016).  

Figura 5 – Roda do ritual indígena do toré na escola da comunidade dos Kanindé de 
Aratuba. 

 
Fonte: Alves (2012). 
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3 ASPECTOS METODOLOGICOS 

O trabalho foi realizado em duas partes. A primeira uma pesquisa qualitativa, do tipo 

bibliográfico. A segunda parte foi quantitativa, pois foram utilizados dados exatos para a 

obtenção dos resultados.  

 

3.1 Pesquisa bibliográfica 

O recorte espacial deste trabalho passou-se em Aratuba-Ce, na Aldeia Kanindé de 

Aratuba a seis (6) quilômetros do município. O recorte temporal resultou em dois (2) anos de 

pesquisa. Os dados sobre a bebida de origem indígena mocororó foram obtidos através de 

entrevistas com lideranças e caciques da aldeia Kanindé e Tremembé. Para a pesquisa 

bibliográfica, o trabalho baseou-se em livros e artigos científicos. Quanto aos autores que 

nortearam a pesquisa, São ressaltados aqui: José Aírton de Farias (2007). Historia do Ceará. 

Waldemar Gastoni Venturini Filho (2010). Bebidas não alcoólicas: ciência e tecnologia, 

volume 2. Luis da Câmara Cascudo (2011). A história da alimentação no Brasil e com o artigo 

sobre Cauim: a embriaguez premonitória dos tupinambás. 

3.2 Avaliação do Mocororó 

3.2.1 Análise sensorial  

As duas amostras de mocororó avaliadas na análise sensorial foram adquiridas da 

comunidade indígena Kanindé de Aratuba, tendo sido elaboradas pelo Cacique. A variação era 

na idade da bebida, considerando o dia em que o caju foi espremido e começou a fermentar. A 

amostra designada MF11 tinha 11 meses e a MF17, 17 meses. 

O teste foi realizado no Laboratório de Análise Sensorial do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus de Baturité. A avaliação foi feita por alunos 

e funcionários do campus totalizando 50 julgadores. A bebida foi servida em copos plásticos 

descartáveis brancos em quantidade padronizada (30mL) à temperatura ambiente (27°C). As 

amostras foram entregues aos julgadores uma por vez seguindo delineamento de blocos 

completos balanceados. Água à temperatura ambiente foi fornecida para a limpeza do palato 

(STONE; SIDEL, 2004). 

Foi aplicado teste com escala hedônica de nove pontos, onde 1: desgostei muitíssimo; 5: 

nem gostei, nem desgostei e 9: gostei muitíssimo (STONE; SIDEL, 2004; ABNT, 1998) para 
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avaliar a aceitação global e dos atributos aroma e sabor das amostras de mocororó e com escala 

de atitude, onde 1: consumiria se fosse obrigado(a); 5: não gosto, mas consumiriam em alguma 

ocasião e 9: consumiria sempre que tivesse oportunidade (ABNT, 1998) para verificar se os 

julgadores consumiriam ou não as amostras de mocororó. 

3.2.2 Análise de acidez, teor alcoólico e coliformes 

Nessa etapa foram avaliadas duas amostras de mocororó com diferentes idades. A amostra 

MF3 com 3 meses e a MF24 com 24 meses do início da fermentação. A MF3 foi produzida 

pela autora com o caju sem higienização sendo espremido e o líquido coado com um pano e 

colocado em garrafas. A amostra MF24 foi produzida por uma liderança da aldeia Kanindé de 

Aratuba através do mesmo processo supracitado.  

O mocororó foi avaliado quanto à sua acidez e teor alcoólico para confirmar a informação 

de que apesar de ser uma bebida fermentada, não é alcoólica e verificar se há aumento da acidez 

para tentar deduzir o tipo de fermentação. Tendo em vista que para a obtenção do mocororó o 

caju não é higienizado antes de ser espremido, verificou-se também, através de análises 

microbiológicas, se a bebida é segura para o consumo. 

Figura 6 - Amostras MF3 e MF 24 

 
Fonte: Ana Cristina Morais(2017) 

 

As análises de acidez e teor alcoólico foram realizadas em duplicata de acordo com 

metodologia do Instituto Adolfo Lutz - IAL (2005). As amostras foram analisadas para a 

presença de coliformes totais - a 35ºC e fecais - a 45ºC (NMP/g), seguindo a metodologia das 

normas internacionais da American Public Health Association - APHA (2001). As análises 
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foram realizadas nos laboratórios de Fisico-Química e Microbiologia de Alimentos da 

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará (NUTEC), localizado em Fortaleza-CE.  

 

3.2.3 Análise dos dados 

Os resultados da análise sensorial foram expostos em histogramas de frequência. Foram 

também transformados em médias com os desvios padrão e submetidos ao teste de Tukey 

(P≤0,05). 

A acidez foi expressa em percentual em ácido cítrico e o teor alcoólico em percentual 

volume/volume a 20◦C. 

Os resultados das análises de coliformes foram expressos de acordo com a tabela NMP 

(número mais provável). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Análise sensorial 

A equipe de julgadores que avaliou a aceitação das duas amostras de mocororó (MF11 e 

MF17) foi composta por 62% de mulheres e 38% de homens. Quanto à faixa etária, predominou 

a de 16 a 25 anos (Figura 7). Sondados se gostavam de caju, 92% dos julgadores responderam 

que sim e apenas 8% responderam não. Quanto ao consumo de bebidas fermentadas não 

alcoólicas, 36% responderam que já consumiram e 64% respondeu que não. 

Figura 7 – Distribuição da equipe de julgadores participantes da análise 

sensorial por faixa etária. 
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As amostras (MF11, MF17) apresentaram na sua avaliação de aceitação do aroma 

(Figura 8) maior frequência de respostas 6 (gostei ligeiramente) com 26%, sendo assim 

aceita entre os provadores. 

Figura 8 – Frequência de respostas da avaliação da aceitação do aroma das 

amostras de mocororó (MF11: 11 meses e MF17: 17 meses). 

 
Escala: 9: gostei muitíssimo; 5: nem gostei, nem desgostei e 1: desgostei muitíssimo. 

Na avaliação da aceitação do sabor das amostras, a MF11 obteve maior frequência 

um percentual de 22% de notas 2 (desgostei muito) e a amostra MF17 de 24%, (Figura 

9). Além disso, a maioria das notas foram entre 4 (desgostei ligeiramente) e 1 (desgostei 

muitíssimo). Sendo assim, o sabor das duas amostras foi rejeitado. 

Figura 9 – Frequência de respostas da avaliação da aceitação do sabor das 

amostras de mocororó (MF11: 11 meses e MF17: 17 meses). 

 
Escala: 9: gostei muitíssimo; 5: nem gostei, nem desgostei e 1: desgostei muitíssimo. 
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Pelo fato de ser uma bebida desconhecida por não indígenas pode ter causado 

estranhamento pelos provadores. A temperatura de avaliação pode ter sido um fator 

determinante para a rejeição. Talvez servindo o mocororó gelado houvesse uma aceitação, 

tendo em vista que a acidez aliada à baixa temperatura torna se refrescante.  

Como a fermentação é um processo exotérmico (produção de calor), o controle de 

temperatura é imprescindível. Quando se pretende elaborar um branco leve, frutado, para ser 

consumido jovem (de vida mais curta), a temperatura é mantida entre 8ºC e 10ºC, que ajuda a 

trazer o frescor e o sabor de que esse vinho precisa. (SANTOS, 2004) 

Referente à aceitação geral das amostras (Figura 10) da bebida indígena mocororó (MF11, 

MF17), a nota que as amostras mais receberam foi 5 (nem gostei, nem desgostei). No entanto, 

há um maior acúmulo de notas entre 4 (desgostei ligeiramente) e 1 (desgostei muitíssimo). 

Desta forma, houve rejeição das duas amostras. 

Figura 10 – Frequência de respostas da avaliação da aceitação geral das amostras de 

mocororó (MF11: 11 meses e MF17: 17 meses). 

 
Escala: 9: gostei muitíssimo; 5: nem gostei, nem desgostei e 1: desgostei muitíssimo. 

Avaliando as médias de aceitação (tabela 2) verifica-se a rejeição das amostras quanto à 

aceitação geral e do sabor e a leve aceitação do aroma. Não houve diferença significativa 

(P>0,05) na aceitação ou rejeição pela variação na idade da bebida. 

Tabela 2 – Médias, desvios padrão e resultados do teste de Tukey (P≤0,05) da avaliação da 
aceitação das amostras de mocororó (MF11: 11 meses e MF17: 17 meses).  
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Atributos 
Amostras 

MF11 MF17 

Aroma 5,64a ± 1,76 5,46a ± 1,92 

Sabor 4,02a ± 1,96 3,70a ± 2,09 

Geral 4,26a ± 1,87 4,44a ± 1,96 
a Médias com letras iguais, em mesma linha, não diferem entre si ao nível de 5% de significância. 
Escala: 9: gostei muitíssimo; 5: nem gostei, nem desgostei e 1: desgostei muitíssimo. 

O resultado constatado através da análise dos dados da atitude de consumo (Figura 11) é 

regular, uma vez que a maioria dos julgadores demonstraram que ‘não gosto, mas consumiriam 

em alguma ocasião’ as amostras MF11 e MF17. No entanto, houve maior acúmulo de respostas 

entre 4 (consumiria se estivesse disponível, mas não iria procurar) e 1 (consumiria se fosse 

obrigado(a)) . 

Figura 11 – Frequência de respostas da avaliação da atitude de consumo em 
relação às amostras de mocororó (MF11: 11 meses e MF17: 17 meses). 

 
Escala: 9: consumiria sempre que tivesse oportunidade; 5: não gosto, mas consumiriam em alguma 
ocasião e 1: consumiria se fosse obrigado(a). 

 

4.2 Análise de acidez, teor alcoólico e coliformes 

4.2.1 Análise de acidez e teor alcoólico 
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De acordo com os dados da Tabela 3 é possível verificar que a acidez da bebida mais 

velha foi menor. Provavelmente porque parte dos ácidos fixos (provenientes da fruta) foram 

consumidos durante a fermentação. A acidez total é a soma da fixa com a volátil. A volátil é 

referente à presença de ácido acético que é resultante da ação de bactérias acéticas sobre o 

álcool resultando na formação do ácido acético. Este último é responsável, por exemplo, pelo 

cheiro característico do vinagre. Como o mocororó apresenta esse cheiro avinagrado, acredita-

se que parte do álcool seja convertido à acido acético e que, tendo em vista que o ácido acético 

é volátil, no mocororó com 24 meses já tenha ocorrido essa evaporação. Daí a acidez mais 

baixa.  

Tabela 3 – Acidez total e teor alcoólico de duas amostras de Mocororó com diferentes tempos 
de fermentação (MF3: 3 meses e MF24: 24 meses). 

Parâmetros MF3 MF24 

Acidez total titulável (% ácido cítrico) 0,89 0,51 

Teor alcoólico a 20°C (% v/v) 5,90 5,65 

 

A Fermentação alcoólica resulta na transformação de açúcares em etanol como produto 

principal. Essa transformação da glicose (ou outro monossacarídeo) em duas moléculas de 

álcool e gás carbônico é feita graças às leveduras (GAVA; SILVA; FARIAS, 2008). Foi 

verificada a presença de álcool na bebida mais jovem e na mais velha, indicando que o mocororó 

é uma bebida alcoólica com teor de álcool similar ao de algumas cervejas. Além disso, percebe-

se que não há a total conversão do álcool em ácido acético. Em entrevistas realizadas 

anteriormente com indígenas, estes diziam que a bebida não continha álcool. Portanto, o 

resultado encontrado neste trabalho é desconhecido por parte destes povos. 

Os indígenas associam três fases da bebida mocororó, o vinho que é nos primeiros dias e 

se caracteriza pelo aroma alcoólico. É nesse período que se encontra álcool, e depois 

provavelmente esse álcool se transforma em ácido acético devido ao cheiro avinagrado 

característico do mocororó. Ou seja, ocorre primeiro fermentação alcoólica e depois acética e 

temos a fase mocororó. O mocororó que está fermentando por muitos meses é o lizã. Não é 

bom que se faça o consumo, pois nesta etapa a bebida já esta passada e pode até estar estragada. 

A recomendação de 06 meses é porque depois desse período não se percebe cheiro alcoólico.  
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4.2.2 Análise coliformes  

A análise foi feita para verificar se não haveria microrganismos patogênicos na bebida, 

tendo em vista que o caju não é higienizado para o seu preparo. Como o resultado deu ausência 

de coliformes fecais (Tabela 4), que são microrganismos patogênicos provenientes de fezes, e 

baixa contagem microbiana. Associa-se à acidez elevada do líquido que torna inviável o 

crescimento de bactérias, pois estas preferem alimentos neutros.  

 

Tabela 4 – Determinação de coliformes em duas amostras de Mocororó com diferentes tempos 
de fermentação (MF3: 3 meses e MF24: 24 meses).  

Parâmetros MF3 MF24 

Coliformes a 35°C (NMP/mL) <3,0 <3,0 

Coliformes a 45°C (NMP/mL) <3,0 <3,0 

NMP: número mais provável. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mocororó com 11 e 17 meses de preparo teve o aroma aceito por não indígenas. No 

entanto, não houve aceitação do sabor e da bebida de uma forma geral. Além disso, a maioria 

dos julgadores não consumiria o mocororó. Recomenda-se novos estudos de aceitação com a 

bebida servida gelada e/ou compondo bebidas mistas como coquetéis.  

A bebida inicialmente sofre uma fermentação alcoólica, fase em que os indígenas o 

denominam de vinho. A recomendação feita pelos índios de tomá-lo após 6 meses de 

fermentado provavelmente deve-se a um momento em que a bebida se encontra mais saborosa. 

Confirma-se que o mocororó sofre uma fermentação alcoólica passando por processos de 

fermentação sem adição de álcool necessitando de mais estudos. 

Mesmo o caju não sendo higienizado antes do preparo do mocororó, a bebida é segura 

para consumo humano, pois não foram encontrados microrganismos patogênicos na bebida.  
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AÇÕES DE ABASTECIMENTO, SOBERANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR NA 

REGIÃO CENTRAL DO RIO GRANDE DO SUL: O CASO DO FEIRÃO REGIONAL 

 
Laís Regina Negrini,  

Jaqueline Menezes Dias,  

Gustavo Pinto da Silva 

Resumo: 

 

Introdução: Nos últimos anos eclodiu uma preocupação crescente dos consumidores com a 

origem e a forma como os alimentos por eles adquiridos são processados, visto que, os 

alimentos processados ainda sejam os mais consumidos, houve a uma ressignificação da relação 

da alimentação com o modo de vida atuante (SCHENEIDER; FERRARI, 2015)Desta forma, a 

busca por alimentos saudáveis, orgânicos e menos processados, teve uma crescente demanda 

dentro do mercado de vendas de alimentos, pois o consumidor engloba a alimentação saudável 

a uma prática promotora para a saúde e a qualidade de vida. E dentro desta busca, as redes 

alimentares alternativas suprem essa necessidade com uma nova dinâmica organizacional 

através de cadeias alimentares curtas. Segundo Franzoni e Silva (2016) cadeias alimentares 

curtas são formas de comercialização que asseguram a interação entre os pequenos produtores 

com os consumidores, situação que possibilita uma relação de confiança entre ambas as partes. 

A comunicação direta entre produtores e consumidores que ocorre dentro da dinâmica de 

comercialização de cadeia curta, traz retorno vantajoso para ambos os lados. O produtor temo 

benefício econômico resultante de um lucro maior devido ao valor agregado, além de que esta 

relação de proximidade com o consumidor retorna em satisfação profissional. Já para o 

consumidor, a aquisição do alimento de forma direta com o produtor rural gera conhecimento 

sobre a origem e procedência, o modo de processamento do alimento adquirido, além de 

responsabilidade social devido as novas formas de pensar e agir sobre as questões agrícolas 

e/ou sustentáveis .Desta forma, a busca por alimentos com procedência de origem, gera uma 

nova forma econômica e cultural dentro dos mercados de venda de alimentos. Segundo Santos 

(2005) território vai além da perspectiva de conjunto de sistemas naturais e sistema de coisas 

sobrepostas, pois seu sentido vai além da objetividade da materialidade construída. Territórios 

e dá com a soma da relação chão/terra e identidade, o qual produz espaços únicos, diretamente 
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ligados a forma como a cultura e a economia estão espacializadas no local. Portanto, cadeias 

curtas de comercialização de alimentos, configuram na transformação dos espaços geográficos, 

constituindo novas formas de uso do território, o qual estreitam a relação consumidor e 

produto/alimento, reforçando a proximidade da produção local .Dentro dessa nova 

reestruturação da dinâmica social e espacial, no ano de 2018 foi criado o Feirão Regional, 

através da parceria da Universidade Federal de Santa Maria com a Emater/Ascar-RS, e a 

Secretaria de Desenvolvimento Rural da prefeitura do Município de Santa Maria .Principais 

elementos teóricos e metodologias: O projeto de extensão o qual o Feirão Regional está inserido 

tem por finalidade dar continuidade as ações de re-territorialização alimentar em Santa Maria e 

Região Central do RS além de suporte as demandas que venham a ocorrer de outros municípios 

ligadas ao Sistema Agroalimentar. O objetivo geral é articular ações de fomento à agricultura 

familiar e o desenvolvimento rural visando o abastecimento, a soberania e a segurança alimentar 

nos municípios da Região Central do Rio Grande do Sul. E tem como objetivos específicos:- 

Articular a produção de frutas, hortaliças e alimentos da produção caseira de alimentos como 

abastecimento local;- Auxiliar e promover alternativas para a produção artesanal de alimentos;- 

Fortalecer os mercados de proximidade, visando o abastecimento da Região Central do Rio 

Grande do Sul;- Promover processos de ensino/aprendizagem para os estudantes do Colégio 

Politécnico da UFSM. Espera-se organizar a metodologia com base em ações desenvolvidas 

em três dimensões: organizacional/institucional, tecnológica e de mercados. Espera-se 

promover um maior vínculo dos agricultores com os mercados, garantindo a procedência dos 

alimentos para os consumidores estimulando a economia alimentar local, dando suporte ao 

desenvolvimento de sistemas agroalimentares mais sustentáveis na Região Central do Rio 

Grande do Sul. Ao dar continuidade as atividades com os feirantes do Feirão Regional se espera 

contribuir para o desenvolvimento local, por meio do abastecimento, soberania e segurança 

alimentar da região. Além disso, poder ajudar com as demandas que vem com o decorrer do 

tempo relacionado ao sistema agroalimentar local e junto com as atividades de ensino a 

docência, proporcionar aos estudantes maior inserção na realidade construindo assim uma 

relação de reciprocidade, onde promove-se o desenvolvimento local ao mesmo tempo forma-

se egressos mais preparados para o mundo do trabalho. Também no meio acadêmico, a 

elaboração de pesquisas relacionada a área, tais como o presente artigo que se encontra em 

andamento. Resultados O Feirão Regional inicia suas comercializações no dia 13 de julho de 

2018, tendo como primeiro ponto de vendas o espaço público da Gare da Viação Férrea, com 
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atividade semanalmente todas as quartas feiras. Porém, devido a solicitações tanto de 

produtores rurais quanto de consumidores, houve uma realocação de espaço. Atualmente o 

Feirão ocorre todas as terças e sextas-feiras, na Praça João Pedro Menna Barreto, popularmente 

conhecida como Praça dos Bombeiros.Com o montante de aproximadamente 30 produtores 

rurais, são comercializados no local produtos provenientes da agricultura familiar, como frutas, 

verduras, pães, queijos, embutidos, sucos, mel, rapaduras entre tantos outros produtos. Há 

espaço destinado também para o artesanato, que variam de produção artesanal de pedrarias a 

tricot e crochê. Estima-se de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Rural que o Feirão 

Regional tenha movimentado o montante próximo a 1 milhão de reais em vendas desde sua 

inauguração. Fator que destaca este mercado como agente importante no abastecimento 

alimentar da região central. Considerações finais: As cadeias alimentares curtas nos sistemas 

de comercialização de produtos agrícolas, tem grande impacto social e espacial, pois exercem 

uma aproximação benéfica do consumidor com o produtor rural, construindo uma relação 

mútua de confiança entre ambos agentes. Além de contribuir de forma significativa com o 

desenvolvimento econômico local e espacial da comunidade a qual está inserida. O feirão 

Regional reforça esta teoria, pois em termos de abastecimento local de mercado de produtos 

saudáveis, in natura e minimamente processados, ele tem destaque no montante de 

comercialização regional. Referências: ALVES, Deise de Oliveira; MOURA, Adeildo de 

Quadros; OLIVEIRA, Leticia de; POTENCIAIS QUE INFLUENCIARAM O 

DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS DECADEIAS ALIMENTARES CURTAS: UMA 

REVISÃO DA LITERATURA. DRd –Desenvolvimento Regional em debate v. 9, p. 204-220, 

2019.https://claudemirpereira.com.br/2019/07/campo-feirao-regional-movimentou-r-1-

milhao-noprimeiro-ano-calcula-pasta-de-desenvolvimento-rural/ acesso em 

25/07/2019FRANZONI, Gabriel B. ; DA SILVA, Tania Nunes. Inovação Social e Tecnologia 

Social: o caso da Cadeia Curta de Agricultores Familiares e a Alimentação Escolar em Porto 

Alegre/RS. Desenvolvimento em Questão, v. 14, n. 37, p. 353, 2016.MOREIRA, Ruy. A 

Geografia serve para desvendar máscaras sociais. In: MOREIRA, Ruy. Geografia, Teoria e 

Crítica. Petrópolis: Ed. Vozes, 1982.RAMBO, Anelise Graciele; DENZ, Eduardo Von. 

CIRCUITOS CURTOS DECOMERCIALIZAÇÃO FOMENTANDO NOVOS USOS DO 

TERRITÓRIO:CONSIDERAÇÕES SOBRE O PNAE E AS FEIRAS LIVRES. Seminário 

Internacional sobre Desenvolvimento Regional, 2015.SANTOS, M. O retorno do território. In: 

SANTOS, M. Territorio y movimentossociales. OSAL: Observatorio Social de América Latina, 
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Dilvan Luiz. Cadeias curtas, cooperação e produtos de qualidade na Agricultura Familiar – o 
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& Agroindustriais, v. 17, n. 1, p. 56–71, 2015. 
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AGRONEGÓCIO DA PIMENTA NO AGRESTE SERGIPANO E SAÚDE DO 

TRABALHADOR 

 

Tiago Barreto Lima1 
Josefa de Lisboa Santos2 

 
1. Introdução 

 

Este artigo é parte dos estudos teóricos que embasam a pesquisa de Pibic-UFS/CNPq3, 

na qual analisamos o Agronegócio da pimenta no Agreste Sergipano e saúde do trabalhador, 

sobremodo, no município de Lagarto/SE, tendo em vista os agravos para  a produção camponesa 

e rebatimentos ambientais para os sujeitos que produzem o cultivo. Para esse texto realizamos 

também leituras sobre a área de estudo e expansão da pimenta. Os objetivos do estudo são: 

analisar os rebatimentos socioambientais da expansão do agronegócio da pimenta no Agreste 

Sergipano; avaliar os impactos da monopolização do território pela expansão da produção de 

pimentas em áreas tradicionalmente produtoras de alimentos e identificar os nexos causais entre 

o trabalho na produção de pimenta e o adoecimento do trabalhador.  

Para o seu desenvolvimento parte-se de autores que discutem o agronegócio no Brasil e 

o campesinato, como classe social. 

Segundo MARQUES (2008, p. 2) “Entendemos o campesinato como uma classe social 

e não apenas como um setor da economia, uma forma de organização da produção ou um modo 

de vida”. Desta forma, o camponês não pode ser compreendido como algo inerente ao contexto 

atual, ou seja, mesmo no presente século é necessário analisar o campesinato como uma 

categoria que se adequa no tempo e no espaço podendo e ganhando novas roupagens de acordo 

com o meio onde está inserido, todavia mantendo os seus principais fundamentos que 

 
1 Graduando do Curso de Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe, Campus Prof. Alberto 
Carvalho em Itabaiana/Sergipe. Bolsista no Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC/UFS/CNPq), 
sob orientação da Profa. Dra. Josefa de Lisboa Santos.  
E-mail: thiagobarreto824@gmail.com  
2 Profa. Dra. dos cursos de Graduação e Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Sergipe e líder 
do Grupo de Pesquisa Relação Sociedade-Natureza e Produção do Espaço (PROGEO/UFS/CNPq), e do 
Laboratório de Estudos Territoriais (PPGEO/UFS). 
E-mail: josefalisufs@gmail.com  
3 O projeto de Iniciação Científica (PIBIC/UFS/CNPq) iniciado em 2019 é coordenado pela Profa. Dra. Josefa de 
Lisboa Santos e desenvolvido com minha participação como bolsista do referido Programa. 
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constituem a base de uma classe que resiste as artimanhas do capitalismo, mesmo que em alguns 

casos o campesinato faça perto dessa lógica, ele nunca está totalmente submisso ao capital.  

No Brasil, o conceito de campesinato incorpora uma realidade complexa, partindo do 

pressuposto que o país é categorizado como periférico, fazendo parte da América Latina, e 

como de tradição servindo aos interesses do capitalismo. MARQUES (2008, p. 4), define o 

campesinato no Brasil da seguinte maneira: “O campesinato se refere a uma diversidade de 

formas sociais baseadas na relação de trabalho familiar e formas distintas de acesso à terra como 

o posseiro, o parceiro, o foreiro, o arrendatário, o pequeno proprietário etc”. Desse modo, a 

autora deixa evidente que é preciso entender quais os sujeitos que pertencem ao campesinato, 

num país de dimensões continentais é notório que essa categoria passe a sofrer variações 

linguísticas, ou seja, incorpora novos conceitos mais apropriados a sua localidade/região, não 

podendo apenas por essa questão ser tratado como um agente que não compõe a categoria 

camponês.  

Compreender o camponês como uma classe social é ressaltar as contradições do sistema 

de produção vigente, discutindo que esta classe não foi incorporada pelo capital, e para mascarar 

tal verdade, mesmo de forma não consciente e consciente em outros casos passam a 

disseminarem uma fragmentação, para reduzir a identidade, e o nosso papel como resistência 

frente aos desmontes provocados pelo capitalismo. 

De acordo com (SHANIN, 1979, p. 228, apud MARQUES, 2008, p. 36) 

 
o campesinato é, ao mesmo tempo, uma classe social e um “mundo diferente”, que 
apresenta padrões de relações sociais distintos - ou seja, o que também podemos 
denominar de modo de vida. Para ele, o campesinato é uma classe social de baixa 
“classicidade” que se insere na sociedade capitalista de forma subordinada e se levanta 
em momentos de crise. 

 

Ressalta-se dessa maneira, a notoriedade de tratar o camponês como representante de 

uma classe, sendo que essa classe adquire as suas especificidades de acordo com os interesses 

da época e do lugar, o campesinato enquanto classe parte a defender os seus interesses, mesmo 

que essa classe esteja inserida numa logística de mercado, como de fato ocorre no município de 

Lagarto/SE, onde percebemos uma via de mão dupla, na qual os camponeses fazem parte da 

estrutura do Grupo Maratá, entretanto não quer dizer que os camponeses não possam acabar 

com essa relação assim que se sentirem lesados, ressaltando que enquanto classe o campesinato 

tem força de resistência e luta por seus próprios desejos.  

Para (THOMPSON, 1987, p. 10, apud MARQUES, 2008, p. 3) 
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A classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências comuns 
(herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si, 
e contra outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus. A 
experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas relações de produção 
em que os homens nasceram – ou entraram involuntariamente. A consciência de classe 
é a forma como essas experiências são tratadas em termos culturais: encarnadas em 
tradições, sistemas de valores, idéias e formas institucionais 

 

O materialismo histórico dialético coloca-se como o método que dá respaldo à análise 

do movimento da história que produz o espaço agrário brasileiro e lagartense. Como 

metodologia, partimos da revisão da literatura e de trabalho de campo para reconhecimento da 

área de estudo, realizado no mês de junho de 2019. Nele, foram realizadas quatro entrevistas 

com representante da empresa compradora da pimenta, com produtor de mudas e com dois 

produtores de pimenta, um que produz há mais de 10 anos e outro que produz esporadicamente. 

A intenção é compreender o que faz da pimenta uma opção para esse campesinato e quais as 

principais dificuldades para esse grupo social. 

Considera-se que nos últimos anos o espaço agrário do município de Lagarto, no 

Agreste sergipano, passa por mudanças significativas estruturadas pelo Grupo Maratá, que 

exerce fortes influências nas terras e no modo de vida do campesinato.  

 
2. Agronegócio e monopolização do território 

 

É notório que nas últimas décadas o termo agronegócio se disseminou de forma rápida 

no Brasil. Em geral esse conceito é concebido de forma inadequada pelo senso comum, 

usurpado pelas grandes mídias do país para convencer a população de que se trata de uma 

atividade econômica totalmente benéfica para todos. Por sua vez, tal discurso responde a uma 

lógica posta pela classe dominante, que visa generalizar a ideia de que o agronegócio é ator do 

desenvolvimento no campo, entretanto, essa prática, além de garantir a reprodução capitalistas 

de grupos econômicos ligados ao controle da terra, tem como uma das inúmeras finalidades, 

negar o campesinato e suas formas de reprodução e resistência. 

De acordo com CAMPOS (2011, p. 109) 

 
o agronegócio deve ser compreendido como uma complexa articulação de capitais 
direta e indiretamente vinculados com os processos produtivos agropecuários, que se 
consolida no contexto neoliberal sob a hegemonia de grupos multinacionais e que, em 
aliança com o latifúndio e o Estado, tem transformado o interior do Brasil em um 
locus privilegiado de acumulação capitalista, produzindo, simultaneamente, riqueza 
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para poucos e pobreza para muitos e, por conseguinte, intensificando as múltiplas 
desigualdades socioespaciais. 

 

O campo brasileiro sofreu diversas transformações desde a denominada “Revolução 

Verde”, entre elas podem ser citadas a mecanização compulsória; a precarização do trabalho 

numa logística capitalista; e o aumento da desigualdade socioeconômica desencadeando 

conflitos sangrentos. Tais questões dizem respeito a uma lógica capitalista de produção da 

pobreza, que assegura o poder e o controle da classe dos que detém os meios de produção sobre 

a classe dominada.  

Segundo CAMPOS (2011, p. 101) 

 

Quando se analisa o meio rural brasileiro, constata-se que de fato ocorreram grandes 
transformações nas últimas décadas que podem ser “lidas” na paisagem, na 
configuração territorial, na dinâmica social. E essas transformações foram, em grande 
medida, provocadas pela expansão e intensificação do chamado agronegócio no país. 
 
 

O agronegócio toma tamanhas proporções por diversos quesitos, entre alguns vamos 

presenciar uma fusão por conveniência entre o Estado e os grandes monopolistas. O Estado 

passa a ser uma ferramenta para justificar tal avanço de forma rápida no campo brasileiro, com 

um discurso de progresso e desenvolvimento, os camponeses passam a ser obrigados a aderir 

aos interesses que os empresários do agronegócio têm, a não aceitação desses interesses leva a 

um verdadeiro colapso, tendo em vista que os mesmos passam a monopolizar os preços dos 

produtos produzidos; o que será produzido; e os insumos que serão usados na produção. De 

acordo com CAMPOS (2011, p. 111), “o agronegócio se viabiliza por meio da apropriação de 

espaços no Estado para garantir recursos e condições políticas e jurídicas favoráveis às suas 

atividades”. 

 Os camponeses que ainda resistem ficam à mercê e na visão do senso comum passam 

a ser vistos como povos que não querem o crescimento socioeconômico do país. “Os setores 

sociais que se contrapõem ao agronegócio aparecem como sendo inimigos do desenvolvimento 

socioeconômico do Brasil” (CAMPOS, 2011, p. 108). 

Exemplo do que foi supracitado, pode ser analisado como o caso dos camponeses 

sergipanos, que tradicionalmente produziam alimentos e agora passam a produzir cultivos 

demandados pelo agronegócio. Como afirma SANTOS (2011, p. 37), “na leitura do espaço 

lagartense no tocante a cultivos, também se verifica mudanças conjunturais no sentido da 
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inserção de novos cultivos como acerola e a pimenta que rebateram na substituição de velhos 

cultivos”.  

Como um dos principais grupos monopolistas no estado de Sergipe, no que tange o 

agronegócio, temos o Grupo Maratá que nos dias atuais vai impondo ao campesinato 

determinados cultivos que atendem a lógica do mercado, e de forma “compulsória” os 

camponeses são obrigados a produzir o que é solicitado em cada momento. É de bom grado 

ressaltar que na maioria das vezes, os cultivos produzidos não são para atender as necessidades 

da população local ou nacional, mas, sim, para exportar. “Os processos do agronegócio no país 

seguem determinações e atendem interesses que são alheios aos lugares” (CAMPOS, 2011, p. 

115).  

O município de Lagarto/SE se encontra nesse exemplo, tendo em vista que antes do 

Grupo Maratá atuar no local já mencionado, os camponeses produziam diversos alimentos, 

como o maracujá, fumo, macaxeira. Todavia, com a chegada do grupo Maratá, os mesmos 

passaram a atender o que a empresa queria em dado momento, sendo a produção de pimenta 

uma das que mais se destacou na última década.  

De acordo com OLIVEIRA (2011, p. 15) 

 
O estudo do agronegócio em Sergipe, em particular no município de Lagarto, 
localizado no território do Centro Sul (...), tomou importância nas últimas três décadas 
em função da crescente participação de grupos capitalistas na economia do município, 
inserindo o núcleo como parâmetro de dominação em todas as “linhas” da cadeia. 
 
 

A empresa exerce uma monopolização no território (ver figura 1), mesmo em terras que 

não são suas, para o caso da pimenta, ela consegue aquilo que é solicitado pelo mercado, 

proclamando para os camponeses que aquele é um mercado certo. 

Para OLIVEIRA (2016, p. 233) “a monopolização do território é desenvolvida pelas 

empresas de comercialização e/ou processamento industrial da produção agropecuária, que sem 

produzir no campo, controlam através de mecanismos de subordinação, camponeses e 

capitalistas produtores do campo”. Como exemplo dessa realidade, pode ser citado o grupo 

Maratá, que condiciona os camponeses a cultivarem de acordo com os seus interesses, através 

de contratos impõem em terras camponesas a lógica de produção do sistema capitalista. 

 
Figura 1 – Plantação de pimenta no povoado Várzea dos Cágados e ao fundo, sede da empresa do 

Grupo Maratá no município de Lagarto – SE 
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Fonte: LIMA, Tiago Barreto, 2019 

3. Breve contextualização do município de Lagarto/SE e territorialização do grupo 
Maratá 

  

O município de Lagarto/SE, encontra-se há uma distância de 75 km da capital sergipana. 

Segundo informações do Censo Demográfico de 2010, apresenta uma população estimada em 

94.861 habitantes, tendo uma densidade demográfica em torno de 97,84 hab/km² e uma área 

territorial de 968,921 km². 

Em 2016, PIB per capita do município era de 13.548,27 R$. Em 2010, o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal encontrava-se em 0,625, uma taxa de escolarização de 6 

a 14 anos de idade por volta de 98%. 

Segundo o Censo Agropecuário de 2017, o município de Lagarto/SE, utiliza as suas 

terras de lavouras da seguinte forma: 4.631 hectares como lavouras permanentes, e 8.618 

hectares como lavouras temporárias. Apresentando uma área irrigada em torno de 1.095 

hectares, e 124 estabelecimentos. 1.861 estabelecimentos foram identificados como os que 

utilizam agrotóxicos.  

Apresenta como principais vias de acesso, SE-270; BR -101; BR-235. Tendo como 

principais climas, o Semi Árido e o Sub-Úmido à Seco, e um relevo Superfície Pediplanada 

com Serras Residuais e Tabuleiros Costeiros. Como vegetação tem-se Caatinga arbórea - 

arbustiva e Mata Atlântica, e uma hidrografia composta pelos seguintes rios: Rio Piauí, Rio 

Piauitinga, Rio Jacaré, Rio do Machado, Rio Vaza-Barris e Rio do Urubu. 

Na atualidade o município é composto por mais de cem (100) povoados rurais, entre os 

quais 3 deles estão entre as cinco maiores populações concentradas em povoados rurais do 

estado, são eles: Colônia Treze, Brasília, Jenipapo. 
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Este município fará parte do processo de territorialização do Grupo Maratá que se inicia 

na década de 60, do século passado.  

Segundo OLIVEIRA (2011, p. 97) 

 
De origem sergipana, o grupo Maratá surge na década de 70 no município de Lagarto 
quando se dedicava à comercialização de fumo e agropecuária. Atualmente o grupo 
possui um conglomerado de empresas nas áreas alimentícias e de embalagens. Sendo 
a terceira maior do país na industrialização do café, com a maior torrefadora de capital 
100% nacional. 
 
 

O presente Grupo empresarial existe há mais de 50 anos no mercado, estando em 

diversos ramos, como: alimentos, agronegócios (pecuária, citricultura e diversas culturas 

temporárias), descartáveis, embalagens plásticas, construção civil, e exportação. 

 Dentro desses segmentos estão a produção de achocolatado, adoçante, café, 

cappuccino, catchup, chás, condimento, caldo e tempero, conserva, descartável, especiaria, 

macarrão, mingau, mistura para bolo, milho e derivados, Molho Gota, molho pronto, pimenta, 

refresco, salgadinho, suco e néctar, e vinagre. A empresa exporta os seus produtos para países 

da Europa, os quais ganham destaque, a Holanda, França, Inglaterra, Itália, Alemanha e 

Espanha. Faz também parte desse rol, Israel, Áustria, Colômbia, Ucrânia e Turquia. 

A Maratá começa em 1960 com dois ramos, o fumo – que é o seu carro-chefe naquele 

momento, e a pecuária, o fumo moído em corda despertará o interesse dos pequenos e médios 

camponeses por ter mercado certo, tendo em vista que a empresa ressaltava que iria comprar 

esse produto, posteriormente, no ano de 1980 o fumo torna-se um sucesso de venda, sendo 

exportado para outras regiões do nordeste, passando a ser chamado de Fumo Saci Ltda. “O 

grupo Maratá iniciou suas atividades industriais como o beneficiamento do fumo e saco, 

produto oriundo do fumo de corda, depois diversificou para café, suco, produção de vinagre, 

temperos, bebidas, embalagens plásticas e filmes flexíveis” (OLIVEIRA, 2011, p. 97). 

Em 1984, o grupo Maratá faz a aquisição de torrefações e moagem do café denominado 

de Maratá, já no ano de 1986, um novo setor passa a fazer parte do grupo, o segmento de 

embalagem plástica, colocando esses produtos em supermercados, panificações, e nas próprias 

embalagens para o fumo. 

Em 1991, é criada a Empresa Agropecuária Maratá, esse novo ramo ficará responsável 

pela pecuária, e consequentemente o próprio corte bovino e nesse momento também abre o 

Comercial Maratá dedicado a material de construção em geral. Já no ano de 1998, é fundado 

um segmento do Grupo que ganha espaço no mercado, a Empresa Maratá Indústria de copos, 
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fazendo parte desse rol de novos produtos potes, copos, pratos e tampas, e também nessa mesma 

época cria-se o setor de bebidas responsáveis pela produção de aguardentes, vinhos e uísque4. 

O sucesso vem no ano 2000, quando a empresa passa a ter um maior acesso ao mercado 

internacional, com a Empresa Maratá Sucos do Nordeste Ltda, é também nesse momento que 

é criada a Indústria Alimentícia Maratá, e a Citricultura Maratá Ltda, essa fundada no município 

de Rio Real, no estado da Bahia. Em 2006, o Grupo abre uma filial da Empresa Maratá Sucos 

do Nordeste, na cidade de Lagarto/SE, e um Armazém Geral Maratá em Vitória da Conquista, 

também na Bahia. No ano de 2007, o Grupo decide substituir a produção de aguardente por 

uma linha de molhos, tais como: o molho de pimenta, e vinagres. Em 2011, ocorre a construção 

do Complexo Industrial JAV, o qual vai se dedicar a produção de derivados de milho, como: 

flocão, floquinho, mingau, salgadinhos, temperos e farinha láctea, isso no município de 

Lagarto/SE5. 

Na atualidade, o Grupo Maratá é composto por seis (6) unidades industriais, sendo elas: 

Indústrias Alimentícias Maratá, localizada no município de Itaporanga D´Ajuda, sendo 

responsável pela produção e envasamento de produtos como Refresco Maratá, Chás, e Café 

Tradicional Maratá; a Maratá Indústria de embalagens, localizada no Bairro Cidade Nova em 

Lagarto/SE; a Maratá Sucos do Nordeste, fica no Bairro Alagoas, em Estância/SE, sua filial 

reside no Bairro Distrito Industrial, em Lagarto/SE, é considerada uma das maiores empresas 

responsáveis pela exportação de sucos concentrados da região nordeste; a Maratá Indústrias de 

Copos, localizada no Bairro Cidade Nova, Lagarto/SE, ficando responsável pela produção de 

produtos descartáveis; a I.V.L. – Indústrias Vieira, localizada no Bairro Industrial, em 

Lagarto/SE, sendo da sua função a produção e envasamento do ramo de molhos, vinagres, 

fermentados e acéticos; a JAV – Indústrias de Alimentos, localizada em Estrada Campo da 

Fazenda, em Lagarto/SE, ficando responsável pela produção de canjica amarela, canjica branca, 

mingau, farinha láctea, adoçante, achocolatado, cappuccino, café com leite, caldo, colorífico, 

condimento, especiarias, conservas, temperos, mistura de bolo, salgadinhos, macarrão 

instantâneo, Flocão, fubá fino e grosso6. 

 
4. Produção da pimenta em Sergipe e rebatimentos para o campesinato 

 
4 Disponível em: http://www.marata.com.br/. Acesso em: 27 de out. de 2019. 
5 Disponível em: http://www.marata.com.br/. Acesso em: 27 de out. de 2019. 
6 Disponível em: http://www.marata.com.br/. Acesso em: 27 de out. de 2019. 
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Percebe-se que a cultura de pimenta é uma prática que ganha dimensão no Agreste 

Sergipano, com mudanças no espaço agrário, os camponeses adentram na lógica do mercado e 

passam a produzir para determinados grupos empresariais. 

 No estado, o Grupo Maratá fomentou a produção em grande escala dessa prática, como 

destaque temos os seguintes povoados do município de Lagarto: Fazenda Grande, Várzea dos 

Cágados, Brejo, Gameleira, Taperinha, Rio Fundo, Bomfim, Santo Antônio, Olhos D’água, 

Colônia Treze, Luís Freire, Rio das Vacas, Jenipapo, Estancinha, e Brasília. 

OLIVEIRA (2011, p. 75), afirma:  

 
Apesar do IBGE não possuir dados oficiais sobre a produção da pimenta e da acerola, 
nesses últimos anos no município de Lagarto, vem crescendo o número de pequenos 
agricultores que se dedicam a esses cultivos em substituição a outros, principalmente, 
ao fumo.  
 

 

Para a autora, foi a partir de 2007 e 2008, que o Grupo Maratá propôs aos camponeses 

que produzissem a pimenta em suas terras, salientando que aquele produto já possui um 

mercado certo, ou seja, toda a safra seria requisitada pelo Grupo empresarial da Maratá. O 

Grupo Maratá, em acordo com o governo do Estado de Sergipe e COHIDRO, vem desde o ano 

2000 incentivando para que os camponeses produzam pimentas do tipo Jalapena e malagueta, 

por representar contrato certo com o grupo empresarial (OLIVEIRA, 2011). Para tanto, 

confirmou-se que em 2019, o perímetro irrigado do Rio Piauí não é o núcleo mais importante 

para a produção de pimenta, e sim o povoado Lagoa Seca devido ao uso de poços artesianos.   

Para proporcionar uma maior segurança, o referido Grupo num primeiro momento 

elaborou contratos, estabelecendo os preços para os variados tipos de pimenta e algumas 

cláusulas que os camponeses tem que cumprir. Desse modo, é notório a forma de como o 

agronegócio adentra em terras camponesas, terras com poucos hectares. Tal quadro revela que 

o agronegócio se reproduz de diferentes modos, ora por meio da territorialização do capital, ora 

por meio da monopolização do território. Ou seja, nem sempre ele se encontra nas grandes 

propriedades de terras, esquecendo que a depender da necessidade do sistema capitalista, ele 

também controla as pequenas propriedades.  

Com um discurso de progresso e desenvolvimento para a região, o Maratá convence que 

é através desses cultivos que os camponeses terão uma melhor renda e até uma ascensão 

econômica. Verificou-se também, que a Maratá, no início do projeto chegou a fornecer recursos 

para os camponeses investirem nas terras, como também adubos e fertilizantes, para serem 
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usados durante a produção, em alguns casos já foi disponibilizado aos camponeses sementes e 

algumas variedades de mudas (ver figura 2).  

 
 

Figura 2 – Plantação de pimenta malagueta no povoado Vaza dos Cágados no município de 
Lagarto – SE 

 

 
Fonte: LIMA, Tiago Barreto, 2019 

 
Num primeiro momento é fato que essas características possam acontecer, os 

camponeses passam a ter uma renda fixa, o que seria o dinheiro para a feira da semana, 

entretanto, quando o referido produto não for mais uma necessidade do mercado, os mesmos 

ficam desamparados, com suas terras já possuindo solos pobres, devido a intensa produção e 

uso de agrotóxicos.  

A pratica de mudar de um produto para outro não ocorre de forma aleatória, os próprios 

camponeses sentem receio da real intenção das empresas, mas, com receio de não encontrarem 

mercado, ou com as dificuldades concernentes a produção agrícola em geral, acabam por 

aceitarem a lógica de controle da produção pelo grupo.  

Além disso, de acordo com entrevista realizada com representante da empresa durante 

o trabalho de campo realizado no dia 24 de outubro de 2019: 

 

em alguns povoados do município de Lagarto, evidenciou-se que de início houve um 
formador de opinião”, ou seja, um camponês que mantinha uma boa relação com os 
demais camponeses da região e que garantiu que os seus companheiros poderiam 
produzir a pimenta, passando assim um laço de segurança entre o Grupo Maratá e os 
camponeses. É notório de como o camponês ainda é uma classe que se vale da palavra 
do homem, do ato de confiar em um dos seus. Esse formador de opinião produz uma 
extraordinária quantidade de pimentas, segundo informações do próprio Grupo, esse 
camponês plantou 120 mil plantas, numa área de 10 a 12 hectares, foi a maior 
plantação até o presente momento. Posteriormente os demais passaram a fazer o 
mesmo. 
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Identifica-se que no ano de 2019 o Grupo Maratá está comprando os seguintes tipos de 

pimenta: a Malagueta – R$ 4,00; a Malaguetinha – R$ 5,00; a Jalapeño – R$ 1,00; a Jalapeña 

com contrato – R$ 1,50; A Biquinho  com contrato – R$ 5,00; a Habanero – R$ 1,00; a Maratá 

R$ 3,00, segundo representante da empresa supracitada.   Constata-se que em menos de uma 

década da implementação do projeto para incentivar a cultura da pimenta, os preços pelo quilo 

sofreram alterações significativas. 

Durante o trabalho de campo observou-se como consequências do agronegócio da 

pimenta no município de Lagarto/SE, as seguintes características: predominância do trabalho 

feminino durante o período da colheita; o emprego de funcionários pelos camponeses; os 

camponeses como arrendatários de terras; e os problemas de saúde decorrentes do manejo com 

a cultura da pimenta. 

Avaliam-se que durante o período da colheita da pimenta, que tem uma duração média 

entre 4 a 5 meses, existe a predominância do trabalho feminino nas terras do campesinato. 

Segundo informações dos camponeses. As mulheres conseguem colher em torno de uns 40 a 

50 kg, a depender do tipo e do tamanho da pimenta, isso resulta numa renda diária de mais ou 

menos 70 a 80 reais. “No tocante a contratação da mão de obra temporária verifica-se que a 

maior parte dos trabalhadores corresponde ao sexo feminino” (OLIVEIRA, 2011, p. 95).   

Mostrou-se também, que os camponeses conseguem empregar alguns funcionários para 

auxiliar durante o período de plantação e colheita do referido produto. Um médio produtor 

ressaltou que emprega em suas terras uma média de 70 funcionários, outros camponeses 

salientaram que é comum contratar mão de obra durante alguns períodos. Gilberto, um dos 

produtores que ainda tem contrato com a empresa, explanou que já teve época de contratar umas 

40 mulheres para trabalharem na colheita da pimenta.  

Segundo OLIVEIRA (2011, p. 95) 

 
O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural de Lagarto 
recebeu denúncias que partiram do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nas quais as 
lavouras de pimenta no município chegam a empregar de 40 a 60 pessoas por hectare 
nos períodos da colheita 
 

 

Outro fato notório, é a questão do arredamento de terras pelos camponeses, tanto o Luís, 

quanto o Daniel, e Gilberto, são exemplos dessa realidade. Esses três (3) camponeses 

salientaram que são arrendatários de terras. Seu Luís arrenda dois (2) hectares de terras para um 

período de dois (2) anos, num valor de 5.000,00 mil reais cada hectare. No caso de Daniel, o 
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mesmo arrendou quatro (4) tarefas de terra, num valor de 5.000,00 mil reais, com uma duração 

de três anos e meio, nesse caso ele exemplificou que o terreno precisou passar por um trato para 

ficar apropriado para a produção da pimenta. Gilberto não passou a informação sobre as terras 

arrendadas.  

Encontra-se no município de Lagarto/SE, problemas de saúde do trabalhador 

relacionados com o contato com a produção de pimentas. Já foram levantadas questões como 

vermelhidão nas mãos, forte alergia nos braços, e dores na lombar – devido a posição que os 

trabalhadores ficam durante a colheita (ver figura 3). 

 
Figura 3 – Embalagem de agrotóxico utilizado em plantação da pimenta: impactos para a saúde 

do camponês no município de Lagarto – SE 
 

 
Fonte: LIMA, Tiago Barreto, 2019 

 
 
 

O debate acima corrobora para fundamentar a teoria de que o agronegócio vem mudando 

o espaço agrário no Agreste Sergipano, e sobremodo no município de Lagarto/SE, além disso, 

percebe-se o surgimento de problemas de saúde em decorrência dessa pratica do plantio da 

pimenta. 

 

5. Considerações finais 

A pesquisa ainda está em fase de revisão bibliográfica para garantir o aprofundamento 

de conceitos como agronegócio, campesinato, saúde do trabalhador, monopolização do 

território e territorialização do capital no campo.  
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Espera-se com tais estudos comprovar os rebatimentos socioambientais da expansão do 

agronegócio da pimenta no Agreste Sergipano, analisar os impactos da monopolização do 

território pela expansão da produção de pimentas em áreas tradicionalmente produtoras de 

alimentos e identificar os nexos causais entre o trabalho na produção de pimenta e o 

adoecimento do trabalhador. 

No trabalho de campo, realizado no dia (24/10/2019), no município de Lagarto/SE, 

notou-se como o agronegócio da pimenta modifica a paisagem e o modo de vida camponês. 

Locais onde antes eram produzidos alimentos, tais como: macaxeira, tomate, repolho, dão lugar 

para a produção de um único tipo de produto, a pimenta.  
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OS ESPAÇOS DA “MODERNIDADE” DO AGRONEGÓCIO E O EXACERBAR DO 
FENÔMENO DA FOME 

De Josué de Castro à atualidade 
 

Thaís Chaves Freires1 
Suzane Tosta Souza2 

Introdução 

Este artigo tem como objetivo central destacar que há um processo de apropriação da 

terra (e dos recursos) para a produção de commodities, via agronegócio. Com isso, tem-se uma 

diminuição da produção de alimentos direcionados para abastecer o mercado interno. A fome, 

nesse contexto, vai sendo produzida, uma vez que os sujeitos vão sendo expropriados e até 

mesmo convertidos em força de trabalho, produtores de mercadoria. 

Assim, é preciso situar melhor essa questão, evidenciar tais sujeitos, que também se 

reproduzem enquanto classe social. Quem são, portanto, os que passam fome? São os 

camponeses pobres e excluídos de uma produção efetiva, os já expropriados da terra – que se 

reproduzem através da venda de sua força de trabalho, sejam em atividades precárias no campo 

ou nas cidades. No caso dos expropriados urbanos, ressalta-se os espaços da periferia, como 

novo lócus no qual esses se reproduzem. Portanto, a fome é classista, são as classes 

expropriadas dos meios de produção que estão acometidos a esse processo. 

Segundo a FAO, um dos grupos humanos que mais sofrem com a fome, são os pobres 

rurais, além dos pobres urbanos e as vítimas de catástrofes naturais (ZIEGLER, 2013, p.39).  

Tal situação se reflete nas condições de vida e de trabalho desses, que por falta de acesso à terra, 

e/ou ausência de instrumentos de trabalho e insumos que pudessem facilitar e aumentar a 

produção agrícola voltada para sua subsistência, são subordinados a reproduzir-se de modo que 

a fome, a pobreza e a miséria estejam embutidas nesse processo de expropriação/exploração 

evidenciadas na contradição capital/trabalho. Desse modo, a fome é vista como uma 

necessidade para a reprodução ampliada do capital.  

 
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
thaischavesfreires@hotmail.com   
2 Professora Doutora do Departamento de Geografia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
suzanetosta@gmail.com 
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Mas, a fome também tem sua expressão espacial, reafirmando o já posto por Josué de 

Castro. Esses compõem os espaços da reprodução camponesa – daqueles que por resistência ou 

teimosia se negam a expropriação, nos distritos e povoados rurais – compondo aqueles que 

marcham, incessantemente, em busca de trabalho, nos bolsões de miséria que se constituem as 

periferias urbanas – por meio de sujeitos que alternam a vida entre o desemprego e o trabalho 

precarizado. Mas, engloba, também aqueles que não possuem mais nada, sequer a esperança, e 

vivem da mendicância, da indigência.  

O espaço geográfico, seja urbano ou rural, é a evidência concreta dessa contradição 

capital versus trabalho, realidade através da qual a fome se expressa e pode ser, evidentemente, 

explicada. Não há, em absoluto, nenhum mistério ou fantasia para se explicar a fome. Ela é a 

própria expressão de uma sociedade desigual, como a que vivemos, pautada na produção e 

reprodução ampliada do capital. Um mundo das coisas, da mercadoria, não dos seres humanos, 

tal qual apontado por Marx (2004) nos manuscritos econômicos filosóficos, pois a condição de 

humanidade já foi, há muito, negada a esses sujeitos. Nessa compreensão, superar a fome (e 

qualquer outra mazela) imposta por esse modo de produção, requer evidenciar tais contradições, 

e lutar pela sua superação.  

 

O debate de Josué de Castro e a expansão da terra de negócio 

 

Entende-se que não há como analisar a fome, sobretudo no Nordeste Brasileiro, sem 

mencionar o médico e geógrafo Josué de Castro, pioneiro nesse debate e que denunciou 

diversos e graves problemas sociais. Sua obra Geografia da Fome, publicada pela primeira vez 

no ano de 1946, foi crucial para escancarar o tabu da fome. Certamente, é uma das poucas obras, 

à época, que se preocupou com as condições concretas dos trabalhadores brasileiros. 

Dentre os seus muitos méritos, destaca-se o fato do referido autor desmistificar o discurso 

que buscava colocar o fenômeno da seca como uma condição natural, portanto insuperável, ao 

vincular a seca as condições econômicas, sociais e políticas existentes no campo e nas cidades 

brasileiras, remetendo a leitura das desigualdades sociais, e sua condição de classe. Para a 

Geografia, entende-se que tal obra deve ser lida e referenciada, ao apontar o entendimento de 

que as desigualdades sociais se materializam, dando indicativos de que o espaço geográfico 

pode ser lido como a própria expressão das contradições sociais, econômicas e políticas. 
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Josué de Castro considerava dois elementos centrais que possibilitariam a extinção da 

fome no mundo, sendo eles: a necessidade da reforma agrária e o combate ao latifúndio, que 

em nosso entendimento jamais podem ser lidos como polos opostos, mas parte de um mesmo 

processo. A esses, entretanto, acrescentam-se outras questões fundamentais e estruturais desse 

modo de produção. Atualmente, a permanência da estrutura fundiária concentrada e a não 

realização da reforma agrária reflete as alianças históricas entre capitalistas, estado e 

proprietários fundiários. Como demonstra Ariovaldo Umbelino de Oliveira (2015):  

 

Demorou um pouco, mas a crise atingiu a economia nacional. O preço das 
commodities (mercadorias) despencou nas maiores bolsas de mercadorias do mundo: 
Chicago, Nova York, Londres, etc. O preço da saca de soja, no final de fevereiro de 
2016, foi de US$ 18,98 contra US$ 22,11 a um ano atrás. Porém, os capitalistas do 
agronegócio, graças à desvalorização do real em relação ao dólar, ainda estão 
ganhando mais em real por saca: R$ 75,92 contra R$ 61,91 no início de 2015. O 
problema é que como a crise é mundial estão exportando menos. (OLIVEIRA, 2015, 
p.28).  

  
E para minimizar esse problema, os grandes proprietários de terra vem se apropriando, 

paulatinamente, das terras que eram destinadas à produção do consumo interno e intensificando 

a exploração da força de trabalho, a fim de aumentar a exportação. A inserção do Brasil no 

processo de produção mundial está voltada principalmente para a produção de produtos 

primários, em que o seu objetivo não é matar a fome das pessoas, mas manter o equilíbrio da 

balança comercial, que é controlada por um mercado internacional. Dessa forma, tem-se um 

modelo de produção completamente voltado para o agronegócio. “(...) o Brasil se coloca como 

um grande celeiro no mercado mundial de matérias primas agroalimentares e, internamente, a 

economia gerada pelo setor agropecuário possui o status de assegurar o superávit na balança 

comercial” (JUNIOR; BARBOSA; SÁ, 2017, p.7). 

 
Essa política da terra, monocultura para exportação, adotada nas últimas décadas no 
Brasil, apesar de servir para regular a balança comercial, determinou que a terra 
mudasse de mãos, deixando de ser o pequeno produtor responsável pela produção de 
alimentos de consumo interno. Disso decorreu o aumento da migração, os conflitos 
de terra e, portanto, a fome, uma vez que os expropriados não tiveram garantido seu 
poder de compra. (HELENE; MARCONDES; NUNES, 1994, p.52).  

  
Nesse processo, o fato de parte dos camponeses serem obrigados a deixar sua terra – que 

anteriormente eram utilizadas para produzir alimentos para sua subsistência e a comercialização 

do excedente, – acaba por intensificar o fenômeno da fome, porque não há o acesso ao alimento, 
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ao menos que essas pessoas possam adquiri-lo por meio da compra, em que o mesmo é colocado 

como qualquer outra mercadoria. Além disso, diminui-se a quantidade de produtos a serem 

consumidos pelo mercado interno, fato que pode inferir no aumento dos preços dos mesmos.  

Portanto, não há o interesse do Estado em produzir para alimentar a população. No Brasil, 

não há sequer subsídio para os pequenos produtores, nem reserva de alimentos básicos da mesa 

dos brasileiros. Em contrapartida, “em termos globais, o Brasil participa com cerca de 27,1% e 

39,0%, respectivamente, da produção e das exportações mundiais de soja em grão” (USDA, 

2009, apud AGNOL, A. D.; LAZAROTTO, J. J.; HIRAKURI, M. H, 2010, p.01). O Brasil se 

destaca na produção de alimentos no intuito de alimentar o agronegócio, que avançou sua 

produtividade no campo, para atender a demanda do capital internacional.  

Recentemente, o Censo Agropecuário do IBGE (2006) fez uma análise de cada região 

brasileira, indicando suas principais características, comprovando assim o real interesse dos 

capitalistas pela terra e a produção dela.  

Segundo estes dados: a Amazônia está marcada por um processo de avanço da 
produção de commodities agrícolas e da pecuária; o Centro-Oeste pela produção em 
grande escala de commodities do binômio soja-milho (e algodão num terceiro plano); 
o Nordeste dividido em espaços de pobreza e espaços de avanço da moderna produção 
de commodities; o Sudeste dominado pela produção de cana-de-açúcar; e o Sul pela 
influência de uma agropecuária organizada pelos imigrantes europeus. (JUNIOR; 
BARBOSA; SÁ, 2017, p.13). 

 

É perceptível como o processo de commoditização vivenciado atualmente e que está 

inserido dentro da lógica de avanço e reprodução ampliada do capital traz em seu bojo diversas 

contradições, visto que a avanço na produção, por meio do desenvolvimento de técnicas, 

aquisição de máquinas e insumos, não fez com que a fome, a miséria e a pobreza deixassem de 

existir, pois esses benefícios não foram revertidos para atender os que mais necessitam, no caso, 

os trabalhadores mais pobres. Vale destacar como o Nordeste foi visto pelo Censo 

Agropecuário, ou seja, como espaço de pobreza.  

A fim de elucidar ainda mais o problema agrário, faz-se importante refletir sobre as 

seguintes informações a respeito da desigual produção de alimentos. Os dados disponibilizados 

pelo IBGE/SIDRA, apontados pelo quadro 01, evidenciam o rápido crescimento – em área 

colhida -, dos monocultivos voltados à exportação, como: a soja e a cana de açúcar, que se 

constituem carros chefes do agronegócio, em detrimento dos cultivos voltados a alimentação 

básica dos brasileiros, como o feijão e o arroz. Esses diminuem não apenas a área colhida, mas 
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também a quantidade da produção, conforme se pode observar no quadro 02, cujos dados 

apontados permitem aferir o significativo crescimento da produção agrícola dos monocultivos 

da soja e da cana de açúcar – que são dois dos principais produtos exportados pelo agronegócio 

brasileiro, mantendo-se estável, ao longo de 30 anos, a produção de alimentos fundamentais ao 

abastecimento do mercado interno como: o feijão e o arroz.   

 

Quadro 01: Área colhida – Brasil, 1988/2018 

Produto das lavouras 
temporárias (hectares) 

1988 2018 

Cana de açúcar 4.117.375 10.042.199 
Soja 10.519.972 34.771.690 

Arroz 5.959.100 1.861.313 
Feijão 5.781.248 2.837.697 

Fonte: IBGE/SIDRA, 2019.  

 

Quadro 02: Quantidade produzida – Brasil, 1988/2018  

Produto das lavouras temporárias 
(toneladas) 

1988 2018 

Cana de açúcar 258.412.865 746.828.157 

Soja 18.016.170 117.887.672 

Arroz 11.809.467 11.749.192 

Feijão 2.808.639 2.915.030 

Fonte: IBGE/SIDRA, 2019.  

 

Percebe-se como a lógica da produção agrícola está totalmente voltada para a exportação. 

Há um crescimento populacional, que em princípio demandaria um aumento da produção de 

alimentos, mas, na verdade, tem-se uma estabilidade da produção daqueles produtos que são 

básicos para alimentar a população. Também é possível que, por fatores climáticos, todo o 

processo de fornecimento para a alimentação do brasileiro seja afetado. “O feijão e a carne, por 

exemplo, nos últimos 12 meses encareceram mais de 50%.  Fatores climáticos realmente podem 

explicar essa disparada de preço” (ROQUE, 2011). Ressalva-se, no entanto, a necessidade de 

se compreender a estrutura classista da sociedade brasileira, através da qual se torna possível 

compreender a desigualdade no consumo dos alimentos (e de outros bens) que afetam os 
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trabalhadores mais pobres, não sendo um problema para a classe proprietária, ou mesmo para 

a endividada classe média brasileira. 

Atualmente, o Brasil vem se destacando de forma expressiva na produção para o 

agronegócio, estando em primeiro lugar na produção e exportação de açúcar, café e suco de 

laranja, confirmando a opção do estado brasileiro no efetivo favorecimento da produção de 

alimentos para a exportação, vinculados às demandas do agronegócio mundial e da inserção 

subordinada do país na divisão social e territorial do trabalho, demonstrando o seu efetivo 

interesse externo e insignificância com a segurança alimentar da população. “Soja e carnes são 

os maiores protagonistas das exportações agrícolas brasileiras, totalizando quase 50% do 

exportado pelo agronegócio” (AGNOL, A. D.; LAZAROTTO, J. J.; HIRAKURI, M. H, 2010, 

p.2). A evidência do papel do estado brasileiro no incentivo ao agronegócio, em detrimento da 

produção interna, é apontada no discurso positivo divulgado pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária quanto à produção para exportação.   

  

O Brasil, que há algumas décadas figurava como um importador de alimentos, 
atualmente é o segundo maior exportador desses produtos, atrás, apenas, dos Estados 
Unidos. O setor agroindustrial brasileiro respondeu, em 2009, por cerca de 30% do 
Produto Interno Bruto, pela geração de 37% dos empregos e por 42% das exportações 

totais do país. (Id. Ibid).   
  
  

Ao se apontar a exportação de produtos do agronegócio como algo que favorece a todo o 

país, mascara-se o conteúdo de classe implícito em tal afirmativa, quando os reais beneficiados 

são, exatamente, os grandes proprietários fundiários e empresas capitalistas que atuam no 

campo. Esses sim são favorecidos por uma política de subsídio por parte do Estado, além da 

disponibilidade de significativos créditos financeiros para investir nesse tipo de produção, 

realidade que não se estende para aqueles pequenos agricultores que abastecem o mercado 

interno. Consolida-se, portanto, a contradição entre a produção dos espaços da riqueza e da 

miséria, ampliando a fome para centenas e milhares de brasileiros, uma vez que a produção de 

alimentos se estabelece como mercadoria e não possui como finalidade saciar os sujeitos 

sociais.  

 

A fome como uma questão agrária: concentração fundiária e massificação da pobreza 
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Entende-se que tal contexto de expansão do agronegócio voltado à exportação de produtos 

primários para os países centrais do capitalismo é duplamente danoso. Primeiro porque 

intensifica os conflitos em torno da questão agrária e segundo porque se reflete na carência ou 

encarecimento dos produtos alimentícios voltados a suprir a nutrição de parte significativa da 

população brasileira. A fome, portanto, tende a se agravar na problemática da questão agrária. 

“Junto com a crise, a justificativa para não realização da reforma agrária passou a ser a falta de 

recursos financeiros. Mas, a verdade é que ela já não é prioridade de governo faz muito tempo” 

(OLIVEIRA, 2015, p.28).   

  
É necessário lembrar que a realização da reforma agrária pelo Estado é preceito 
constitucional, portanto, obrigação do governo fazê-la, e, direito dos cidadãos em tê-
la. Ou seja, não é uma decisão dos partidos que governam fazê-la ou não, muito 
menos, partidos, organizações ou intelectuais querê-la ou não. Reiterando, é obrigação 
do Estado e direito dos cidadãos. (Id. Ibid., p.29).  

  
 

Dessa forma, os conflitos e a violência no campo aumentam. “É a continuidade da 

barbárie assolando as terras do país. Camponeses, remanescentes de quilombolas e povos 

indígenas lutam para entrar na terra ou para dela não sair, e, pelos territórios, a que têm direito, 

não demarcados” (Id. Ibid., p.30). É a busca incessante pela terra, pela vida e pelo trabalho.  

No caderno Conflitos no campo, publicado pela CPT, no ano de 2015, Ariovaldo 

Umbelino de Oliveira vai mostrando, de acordo com os dados extraídos das Estatísticas 

Cadastrais do INCRA, como se deu a incorporação de terras brasileiras pelas empresas 

capitalistas. Em diferentes momentos históricos, foi se estabelecendo o processo de 

concentração fundiária, com destaque ao período da ditadura militar, a partir da forma desigual 

e combinada em que tal processo se estabelece, favorecendo as classes proprietárias – 

latifundiários e empresas capitalistas, em detrimento da produção camponesa, inserindo o Brasil 

nessa configuração de exploração estabelecida mundialmente (Quadro 03).  

  

Quadro 03: Estrutura fundiária brasileira - 1967 – 1978 

Ano 1967 1972 1978 

Imóveis rurais 3,6 milhões 3,3 milhões 3,0 milhões 

Área total (hectares) 260,1 milhões 370,2 milhões 419,9 milhões 

Grandes Propriedades 51 mil (1,4%) 50,5 mil (1,5%) 56,5 mil (1,8%) 
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Área  apropriada 

(hectares) 

176 milhões 

(48,9%) 

193,7 milhões 

(51,4%) 

246,0 milhões 

(57%) 

Fonte: OLIVEIRA, A. U, com base nos dados da CPT (2015).  

  
Aponta o autor que, “no período de 1967/1972 a área ocupada pelas grandes propriedades 

cresceu 17,6 milhões de hectares, e, entre 1972/1978, elas cresceram 52,2 milhões de hectares, 

ou seja, entre 1967/1978, os latifúndios no Brasil ampliaram sua área em 69,9 milhões de 

hectares” (Id. Ibid). O aumento dos latifúndios é decorrente do processo de avanço e incremento 

da tecnologia no campo brasileiro (Quadro 04).  

Quadro 04: Estrutura fundiária brasileira 1992 – 2010 
Ano 1992 1998 2003 2010 

Imóveis rurais 3,1 milhões 3,5 milhões 4,2 milhões 5,1 milhões 

Área total (hectares) 331,3 milhões 415,5 
milhões 

420,3 
milhões 

568,2 
milhões 

Grandes 

Propriedades 

43,9 mil 
(2,4%) 

57,8 mil 
(1,6%) 

69,1 mil 
(1,6%) 

- 

Área  apropriada 

(hectares) 

165,7 
milhões 
(50%) 

216,8 
milhões 
(52,9%) 

183,4 
milhões 
(43,7%) 

238,9 
milhões 

Fonte: OLIVEIRA, A. U, com base nos dados da CPT (2015)  

   
E ainda, comparando os dados de 1978 e 1992, percebe-se “uma redução de pouco mais 

de 80 milhões de hectares na superfície controlada pela grande propriedade latifundiária” (Id. 

Ibid). No entanto, um grande engano é evidente, pois os dados revelam que houve fraude e 

cadastro de imóveis que jamais existiram. Posteriormente, esses cadastros foram analisados e 

cancelados. “Assim, entre 2000/2003 a área total dos latifúndios voltou a crescer 60,2 milhões 

de hectares” (Id. Ibid., p.31). Na área apropriada de 2013 (183,4 milhões de hectares), 36,6 

milhões de hectares dessa era terra pública. Revelando que, “justamente, no governo do Partido 

dos Trabalhadores, a área dos latifundiários cresceu nos dois mandatos de Lula, o absurdo de 

62,8%, quase o dobro do seu crescimento durante a ditadura militar, e, cinco vezes mais do que 

o governo FHC” (Id. Ibid., p.32).  
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Sendo assim, é a maior concentração fundiária dos últimos tempos, que nega a terra como 

condição de trabalho, fazendo com que, muitos dos agricultores não consigam permanecer e/ou 

produzir na terra. Isso significa uma dificuldade concreta no processo da alimentação, 

estabelecendo mais fome no campo, podendo também gerar problemas no abastecimento dos 

centros urbanos.  

Como aponta Castro (1984), o problema agrário constitui-se em um grave problema 

histórico no Brasil, com concentração da propriedade privada da terra nas mãos de poucos ou 

de uma determinada classe social e uma grande maioria à mercê da pobreza, pois possui pouca 

ou nenhuma terra para o cultivo de alimentos.  

  “Na década de 1940, a taxa de urbanização no Brasil era de 26,35%” (MONDARDO, 

2007, p.1). Devido os processos de modernização e industrialização, houve a consequente saída 

do camponês, uma migração até mesmo forçada para a cidade, no intuito de ‘melhorar’ as 

condições de vida e de trabalho, na qual se depara, contraditoriamente, com diversos problemas 

sociais. Desse modo, ocorre uma concentração da população pobre no meio urbano, 

intensificando a desigualdade social, estabelecendo, inclusive, uma nova divisão do trabalho, 

baseada na mecanização. Acrescenta-se a essa realidade a exacerbação das contradições 

inerentes ao contexto de crise estrutural do capital e seu avanço no campo brasileiro, 

promovendo, ao mesmo tempo em que se consolida a luta pela terra, uma concentração sem 

precedentes na história agrária do país, evidenciando que o problema da fome, longe de ser 

resolvido, se acresce.                     

   Fica evidente então, a questão-chave do problema: a fome como parte da questão 

agrária, já que em princípio, temos pessoas e terras suficientes para produzir alimentos para 

todos, e o avanço da Ciência e da Técnica poderia proporcionar esse progresso. Entretanto, 

alinhado ao projeto de uma agricultura moderna está o problema econômico, o caráter classista 

da sociedade capitalista, a apropriação privada das terras e as contradições inerentes à produção 

social proporcionando a exacerbação das contradições capital versus trabalho. Na sociedade 

capitalista, a política agrícola é fundamentada em interesses externos, cujo modelo de 

desenvolvimento prioriza os grandes monocultivos para exportação, hoje baseada na produção 

de commodities. Tal realidade, praticamente exclui o camponês, que ou abandona sua terra, ou 

passa a viver nela com maiores dificuldades. Ora, se o camponês é considerado um produtor de 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 17 – Geopolítica dos Alimentos e Soberania Alimentar 
ISBN: 978-85-415-1148-3  

8556 
 

alimentos, sua saída ou diminuição no campo tanto implicaria diretamente no aumento da fome 

como pode gerar sérios problemas para a segurança alimentar da população em geral.  

O grande problema é que essas terras estão concentradas nas mãos dos proprietários 

fundiários, que anteriormente eram capitalistas industriais. Como enfatiza Oliveira (2001, 

p186), “os capitalistas urbanos tornaram-se os maiores proprietários de terra no Brasil, 

possuindo áreas com dimensões nunca registradas na história da humanidade”. Alerta ainda que 

tal processo se fez, em grande parte, por meio da grilagem de terras, com total aval do Estado. 

Com isso, fortaleceu-se ainda mais a propriedade privada da terra, que é uma reserva de valor.  

  O desenvolvimento contraditório e desigual do capitalismo, ao mesmo tempo em que 

concentra a terra, produz uma massa de pobres e miseráveis, que procura abrigar-se nas áreas 

urbanas, fugindo do campo. A terra é capital, renda territorial capitalizada, que necessita do 

trabalho gerado pelo trabalhador para produzir riqueza. A Lei de Terras, por exemplo, que 

impede o acesso à terra de outra forma que não seja por meio da compra, possibilitou a venda 

dessa força de trabalho, já que esse mesmo trabalhador não possuía o poder de compra. De 

acordo com os interesses do capitalismo no campo, a terra torna-se mercadoria apropriada pelo 

capital, com o fim de extrair dela o trabalho excedente, a mais-valia, obtendo para si o lucro e 

a renda da terra.  

 

Fome versus degradação das condições de vida e de trabalho 
 
 

A fome se expressa espacialmente em uma escala global, apesar de haver uma produção 

mundial de alimentos abundante, capaz de alimentar todo os sujeitos. A questão é, como 

enfatiza Esteve (2017, p.23): “Comida, sim, temos! Então, por que é que uma em cada oito 

pessoas no mundo passa fome? ”. O sistema do capital transformou o alimento em mercadoria 

e alimentar os sujeitos não é sua prioridade. Estabelece, portanto, um valor de troca ao alimento 

e não um valor de uso, como deveria acontecer. 

 

O preço dos alimentos é determinado nas bolsas de valores – como a Bolsa de 
Chicago, a mais importante do mundo. No entanto, a maior parte da compra e venda 
desses bens, feitas através dos “mercados futuros”, não corresponde aos intercâmbios 
comerciais reais. Matérias-primas são compradas e vendidas para especular e fazer 
negócios, gerando aumento de preços dos alimentos ao consumidor. Os mesmos 
bancos, fundos de alto risco (hedge) e companhias de seguros que causaram a crise 
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das hipotecas subprime especulam com alimentos, aproveitando-se de mercados 
globais desregulamentados e altamente rentáveis. (Id. Ibid., p.26) 
 
 

Ora, os preços dos alimentos não são mais definidos pelo tempo da produção e do 

trabalho. A produção de alimentos é controlada pelo capital para sua própria reprodução 

ampliada. Atualmente, a agricultura é dominada pelas empresas transnacionais. Acontece que, 

há uma subordinação do capital agrícola e industrial ao capital financeiro. “A cadeia de 

produção, distribuição e consumo de alimentos está nas mãos de algumas transnacionais que 

colocam os seus interesses acima das necessidades coletivas” (Id. Ibid.). Revela-se então, o 

agronegócio.  

Reflete-se que a fome é a própria essência contraditória necessária ao processo de 

reprodução ampliada do capital. Assim sendo, há um entendimento de que a questão é estrutural 

e não será superada enquanto prevalecer às condições desumanas e destrutíveis desse modo de 

produção. Muitos sujeitos, portanto, se submetem ao trabalho precarizado, pois é sua única 

saída de sobrevivência, uma vez que lhe resta somente sua força de trabalho. Diante disso, o 

ser humano torna-se também uma mercadoria. 

 

Através da redução e degradação dos seres humanos ao status de meros “custos de 
produção” como “força de trabalho necessária”, o capital pode tratar o trabalho vivo 
homogêneo como nada mais do que uma “mercadoria comercializável”, da mesma 
forma que qualquer outra, sujeitando-a às determinações desumanizadoras da 
compulsão econômica. (MÉSZÁROS, 2009, p.8)  

  

   O trabalhador é sujeitado a diversas formas de trabalho precarizado, em condições 

degradantes de existência como: a informalidade, a terceirização e o trabalho escravo. A 

exploração da classe trabalhadora é essencial para a valorização do capital que em momento 

algum demonstra preocupação com o trabalhador, se está bem alimentado ou não, o que 

interessa é a fluidez da produção.  Através de dados disponibilizados pelo IBGE, pode-se 

comprovar esse acirramento da contradição capital versus trabalho, por exemplo, com o pleno 

crescimento do mercado informal de trabalho e o aumento do desemprego estrutural no Brasil. 

 

Na comparação com o mesmo trimestre de 2018, houve aumento de 1,5 milhão de pessoas na 
população ocupada, que atingiu o recorde de 93,8 milhões – mas essa alta segue sendo puxada 
pela informalidade, que ficou em 41,4% em setembro (mesma taxa dos três meses encerrados 
em agosto), e vem crescendo nos últimos anos. (SILVEIRA, Daniel; NAIME, Laura. G1, 
2019) 
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Entende-se também que o próprio sistema do capital produz uma massa de trabalhadores 

que compõe o exército de reserva. Desse modo, a partir do momento em que o trabalhador deixa 

de ser empregado, há outra força de trabalho disponível para substituí-lo. Portanto, são sujeitos 

supérfluos, que podem padecer ou morrer de fome, uma vez que são postos nessa condição de 

inúteis. 

A degradação do homem é uma consequência do trabalho precarizado, que historicamente 

é posto num contexto de mundialização do capital, em que as flexibilizações do trabalho são 

evidenciadas, causando insegurança para os trabalhadores. Trata-se de uma nova dinâmica para 

o desenvolvimento do modo de produção capitalista, em que o trabalhador é sujeitado ao 

trabalho precário, pois do contrário, o desemprego seria viabilizado. E então, há uma aceitação 

da exploração, dadas essas condições perversas. Assim sendo, na medida em que há um salário 

miserável, existe uma péssima alimentação e, portanto, mais fome.  

O capital, “este sistema de controle do metabolismo social, teve que poder impor sobre a 

sociedade sua lógica expansionista cruel e fundamentalmente irracional, independentemente do 

caráter devastador de suas consequências” (MÉSZÁROS, 2009, p.9). A fome é uma dessas 

consequências do sistema incontrolável do capital, no qual é fundamentado na extração e 

apropriação de mais-valia.  
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METODOLOGÍA PARA TRABAJAR VIOLENCIAS Y TERRITORIO 

Territorio cuerpo en el feminismo campesino y popular  

Estibaliz Redondo Tirado1 

 

Introducción 

Esto que tienen entre manos es una propuesta para utilizar categorías de geografía combinadas 

con metodologías de educación popular para un análisis feminista de nuestros territorios 

comunitarios y nuestros cuerpos-territorios. Desde una visión multidimensional ponemos en 

diálogo varias territorialidades y traemos categorías de análisis feminista como relaciones de 

poder, violencias sistémicas, cuidados y toma de decisiones para analizarlas dentro de 

categorías geográficas como disputa de territorio, soberanía y autonomía. Conseguimos así 

hacer un análisis situado de la cotidianidad en los territorios comunales y personales de las 

mujeres que los habitan.  

Lo que van y no van a encontrar en estas páginas: No van a encontrar las conclusiones de cada 

taller, puesto que esas informaciones pertenecen a los movimientos y son ellos los dueños de la 

información para hacerla pública cuando así lo consideren. Tampoco vamos a hablar de las 

vidas de las mujeres que participaron de los talleres hasta ahora, porque pertenecen a las propias 

mujeres y su intimidad. Lo que van a encontrar es la descripción de la metodología acompañada 

de los temas que más se repiten y algunas recomendaciones para quien quiera replicar los 

talleres en otros espacios.  

Y también una propuesta, o un desafío, la de repetir la metodología en el territorio académico, 

en un encuentro o congreso de geografía por ejemplo, para ver hasta qué punto se repiten las 

mismas violencias y los mismos patrones patriarcales. 

Algunas definiciones 

 
1 Militante del MPA (Movimento dos Pequenos Agricultores) y estudiante del programa de Pos-graduación en 

Desarrollo Territorial de América Latina y Caribe de la UNESP. 
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David Harvey habla en sus obras sobre la acumulación por desposesión, la capitalización de 

manera gratuita de bienes y trabajo para el mantenimiento del sistema capitalista. Los cuerpos 

de las mujeres y los territorios comunitarios sufren esta desposesión en lo cotidiano, muchas 

veces sin poder identificarla por estar enmascarada en una naturalidad inexistente. Harvey 

define también los términos de universalidad y la singularidad (él utiliza el concepto 

particularidad) para justificar la necesidad y la utilidad de los planteamientos multiescalares 

(HARVEY, 2004, p28-30), conceptos que el feminismo también utiliza para hablar de la 

universalidad de los derechos y la singularidad como combate a planteamientos y pensamientos 

hegemónicos que no llevan en cuenta las particularidades y diversidades de sujetos. Aquí vamos 

a hacer un ejercicio práctico de como trabajar en dos escalas conectando y comparando los 

territorios cuerpo con territorios más globales (en este caso comunitarios).  

Es difícil saber estas ideas surgieron primero en el campo popular o en la academia, pero 

rescatamos a Lorena Cabnal en Guatemala y Julieta Paredes en nombre de la Asamblea de 

Mujeres de Bolivia, que llevan años teorizando, y sobretodo practicando el feminismo 

comunitario, un feminismo que llega desde los pueblos originarios de Abya Yala (CABNAL 

2013, PAREDES 2013). Ellas nos enseñan que no podemos liberar un espacio comunitario si 

dentro tenemos cuerpos sometidos que sufren violencia; como tampoco podemos defender la 

autonomía de los cuerpos en territorios en disputa u ocupados por fuerzas opresoras. El 

concepto de cuerpo territorio nos ayuda a entender el sistema de opresiones múltiples por traer 

concepciones capitalistas pero también antropocéntricas, patriarcales, adultistas, racistas e 

colonialistas (REDONDO, 2019). 

El otro concepto clave en este estudio es entonces el de violencia, violencias individuales y 

colectivas en sujetos y objetos, violencia como forma de opresión que impide la libertad, la 

soberanía y la toma de decisiones de grupos y personas autónomas. 

Partimos de la definición que Bernardo Mançano hace de territorio, entendiendo que lo que 

transforma un espacio en territorio son las relaciones de poder, y que está basado en su soberanía 

y autonomía (FERNANDES, 2008); y a todos estos referentes teóricos y prácticos, de la 

academia y del feminismo, les incorporamos los saberes populares de las mujeres que viven en 

territorios comunitarios con liderazgo de movimientos sociales y que detentan cierta autonomía 
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y soberanía, y experimentamos en los talleres hasta donde nos lleva la construcción colectiva 

de conocimiento. 

Apuntes sobre la metodología 

Esta metodología tiene como objetivo principal impulsar la organización y lucha de las mujeres 

en los territorios locales organizados por los movimientos socioterritoriales de lucha por la 

tierra. Ha sido ya utilizada en comunidades campesinas, asentamientos, campamentos y 

comunidades quilombolas. Este impulso se da a través de otro objetivo más específico que es 

el de llevar el debate sobre feminismo campesino y popular a las comunidades y trabajarlo de 

manera vivencial. Se trata también de explorar otros lenguajes y equilibrar los saberes y 

sabidurías abriendo espacios para una participación de todas.  

Es una metodología hasta ahora realizada en grupos de mujeres, todas ellas participantes de 

movimientos sociales, a veces organizadas también como grupo de mujeres y/o feministas, a 

veces no. Está abierta a su realización en grupos mixtos pero creemos que para ello necesitaría 

varios cambios y que las personas que lo realicen tienen que estar altamente preparadas. A pesar 

de ser entre mujeres, muchas veces es la primera vez que hablarán de feminismo, por lo que es 

importante crear un ambiente de confianza y relajado, ya que los prejuicios contra el feminismo 

estarán presentes.  

Muchas mujeres en los territorios no consiguen leer y escribir, esta metodología es también 

para ellas. Las más mayores a veces nunca usaron un bolígrafo o rotulador, es entonces 

importante acompañarlas, ofrecer alternativas, sobretodo en la segunda parte del taller, como 

por ejemplo trabajar en parejas o ayudarse mutuamente. 

Utilizamos expresiones artísticas y sobretodo el dibujo, personal y colectivo, porque usando 

lenguajes no verbales trabajamos otra parte de nuestros cerebros que no están tan alienadas ni 

aprendieron a ser tan políticamente correctos, nos salimos de los estrictamente racional. 

Trabajamos entonces con emociones, sentimientos y memoria que ayudan a completar nuestros 

análisis racionales. Entendemos el territorio de una manera mucho más holística y 

multidimensional.  
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Esto nos ayuda a salirnos de planteamientos dicotómicos, de las definiciones cerradas sobre lo 

malo y lo bueno, y a entender la complejidad de los procesos y de las diferentes relaciones de 

poder que se dan en nuestros espacios. Las descripciones y conclusiones no serán nuevas para 

muchas de las que lean estas líneas, las violencias se repiten en todos los espacios (en todos los 

territorios marcados por el poder, que son todos), la novedad es que serán construidas 

colectivamente y que llevarán a otras mujeres a identificarlas e identificarse.  

Vamos a hablar de violencias desde las vivencias personales, es una metodología muy delicada 

y que precisa preparación anterior de quienes dinamizamos los espacios. Tenemos que tener 

presente que aparecerán historias muy feas y duras en las respuestas de las mujeres. Aunque 

sea la primera vez que el grupo se reúne, si la dinámica va bien, el nivel de confianza va a 

aumentar. Que cuenten las violencias que han sufrido o sufren, es un buen síntoma del taller, 

pero hay que saber contener la situación. Por una parte contener a las mujeres que puedan 

pasarlo mal, y por otra, no dejar que se convierta en una terapia de grupo, nuestro objetivo es 

politizar esas violencias. El límite es muy complicado y depende del grupo y de las 

dinamizadoras. 

Por eso recomendamos esta metodología para personas que ya hayan trabajado el tema de las 

violencias de otras maneras y tengan experiencia con grupos de mujeres. Si no lo hacemos bien, 

podemos tener consecuencias negativas en vez de animarlas a la organización y la lucha. Mucho 

cuidado entonces.  

Desarrollo de los talleres 

Presentamos aquí la ruta metodológica que seguimos en los talleres y las principales 

aportaciones de las mujeres en cada uno de los ejercicios. 

1. Ronda presentación. Comenzamos con una ronda donde cada mujer nos dice su nombre y 

como llegó al taller (apurada, contenta, nerviosa, triste entre otraas). Tiene como objetivo el 

conocernos y también escuchar la voz de todas las presentes. 

2. Cinco sentidos. Cerramos todas los ojos y permanecemos con los ojos cerrados todo el 

ejercicio. Una de las dinamizadoras guía el ejercicio con su voz, el resto permanece en silencio; 

el silencio es importante, no colocaremos música para no interferir. Frotamos una mano contra 
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la otra para calentarlas, las colocamos sobre los ojos cerrados y pensamos en una imagen que 

nos guste mucho, puede ser la de un paisaje o una persona o cualquier otro espacio. 

Permanecemos así un minuto. Volvemos a frotar las manos y las llevamos a nuestras orejas, 

pensamos entonces en un sonido que nos traiga un recuerdo positivo como puede ser una 

música, una voz o un elemento natural. Repetimos el ejercicio colocando las manos en la nariz 

y pensando en un olor, en las mejillas y pensando en un contacto que puede ser un abrazo o una 

textura. Y en la boca pensando en un sabor que puede ser un alimento o un beso. Abrimos los 

ojos. 

Es un ejercicio para demostrarnos que nuestros cuerpos tienen memoria, que vamos grabando 

recuerdos en nuestros sentidos y que nuestra cajita de recuerdos positivos es importante. Este 

ejercicio sirve también para soltarnos, relajarnos, es un regalo.  

3. Dibujando el territorio comunidad.  

Para este ejercicio vamos a necesitar papeles grandes, papelógrafo o papel madera y rotuladores 

de colores. Podemos dividir el grupo, dependiendo de la cantidad de mujeres participantes, o 

trabajar con el grupo entero. Vamos a pedir a las mujeres que dibujen entre todas el territorio 

que habitan y conforman. Puede ser el campamento, la comunidad, el asentamiento, lo que ellas 

consideren su territorio comunitario, del que son parte2. Si van a realizar este taller en otros 

espacios, como el universitario, el territorio que pintamos puede ser la universidad (con salas 

de aula, pasillos, cafetería, baños y todos los espacios que consigamos recordar); o puede ser el 

barrio, o puede ser la ciudad, o lo que nos una. 

Ellas van pintando y al mismo tiempo vamos hablando de las diferentes dimensiones del 

territorio. Normalmente comienzan pintando sus propias casas, vamos incorporando otros 

elementos: construcciones comunitarias, naturaleza, caminos, plantaciones, animales, personas 

que conforman el territorio, relaciones entre las personas, símbolos de lucha, elementos que no 

podemos dibujar pero están ahí: lucha, resistencia, compañerismo, cotilleo, poderes... 

 
2 Si tenemos mujeres de diferentes territorios, es buenos separarlas y que trabajen el suyo propio, si son de muchos 
lugares pero de la misma organización, pueden intentar dibujar la organización; pero preferiblemente serán de un 
lugar concreto, compartirán un espacio material que puedan dibujar con facilidad. 
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Cuando ya pintaron, presentan su territorio y elementos que lo componen, y entonces comienza 

el debate en torno a cuatro preguntas. La parte de la presentación es normalmente bastante 

expositiva y lo hacen de manera divertida, graciosa. Estos momentos de distensión son muy 

importantes para el debate y la apertura de las mujeres. 

4. Preguntas territoriales. Dependiendo del tiempo del que disponemos para el taller podemos 

debatirlas primero en grupos pequeños, o pasar directamente al grupo grande3.  

 Qué violencias sufre nuestro territorio 

 Cómo lo defendemos 

 Quién cuida del territorio  

 Quién toma las decisiones sobre el territorio. 

Recogemos a continuación las respuestas y debates más frecuentes que escuchamos en estos 

talleres: 

Qué violencias sufre nuestro territorio. Aparecen casos de violencias externas a la 

comunidad como ataques a la soberanía alimentaria, expropiación de tierra y otros bienes, 

problemas con el agua, contaminaciones, cierre de escuelas. Violencias externas que llegan de 

los latifundistas, el estado, las mineras, las transnacionales o incluso de comunidades vecinas. 

Hablamos entonces de quién está detrás de esas violencias, esos enemigos capitalistas. 

También aparecen violencias internas, personas que ponen la comunidad en peligro, 

colaboradores con el capital, problemas graves de abuso de poder, robos, estigmatizadores, 

cotilleo, la no participación, la falta de democracia, las faltas de respeto por los acuerdos 

colectivos y otras. 

Cómo lo defendemos. En un primer momento aparecen las cosas más públicas y visibles 

como marchas, luchas, reuniones con entidades públicas, colectivos de seguridad... luego 

vemos otras formas de defensa más cotidianas y bien importantes. Esas formas que tienen 

mucho que ver con las vidas de las mujeres en el día a día: producción de alimentos, defensa 

 
3 Es conveniente debatir primero en grupos pequeños porque eso cualifica las respuestas que tienden a ser más 
diversas y mejor pensadas. 
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de la escuela, actividades colectivas para niñas y niños, mantener la comunidad unida, 

desarrollar maneras propias de organización, organizar eventos para auto-gestión o el trabajo 

colectivo. 

Como punto importante también las alianzas que se crean a nivel local, nacional e internacional; 

con otras comunidades, movimientos o La Vía Campesina internacional. Es importante resaltar 

el carácter colectivo de la lucha y la defensa del territorio. 

Quién cuida del territorio. En un primer momento se confunde defensa y cuidado, y 

vuelven a aparecer elementos muy públicos: quien negocia con las instituciones, en caso de 

conflicto el equipo de seguridad o quien habla con la policía. Hablamos entonces un poco más 

sobre el término cuidado y lo que significa4 y aparecen otras formas de cuidado: limpieza del 

territorio y de los lugares comunitarios, cuidado de las personas enfermas, cuidado y educación 

de las generaciones que llegan, salud natural o llevar agua a las casas. Se valoriza y visibiliza 

el trabajo de las mujeres y su importancia, se ve ese trabajo como imprescindible dentro de 

nuestros territorios. Se habla del porqué de esa infravalorización, invisibilización, 

ningüenamento...  

Quién toma las decisiones sobre el territorio. Empezamos normalmente hablando de las 

decisiones que la propia comunidad toma y ahí problematizamos las metodologías de las 

reuniones, los horarios, los tiempos y los criterios (por ejemplo si los horarios permiten la 

participación de quien tiene que realizar las tareas de cuidados o no, o si las metodologías 

favorecen la participación de todas las personas o no); vemos si todo el mundo habla y participa, 

qué hacemos o podemos hacer para mejorar esa participación, qué mecanismos usamos para 

que todo el mundo pueda opinar, quién habla más, con qué tono se habla, si hay poderes muy 

visibles o invisibles, si escuchamos igual a todo el mundo, si tenemos información suficiente 

para poder decidir, si las decisiones se toman en las reuniones o ya vienen decididas y otros 

aspectos sobre la toma de decisiones. Así vamos analizando las relaciones de poder que pueda 

haber dentro del territorio y si nos gustan, si nos parecen imprescindibles, si creemos que 

podemos o debemos cambiarlas. 

 
4 El triángulo o triple dimensión de los cuidados: cuidado personal y auto-cuidado, cuidado del grupo o de la 

comunidad y cuidado del proyecto político que defendemos y el equilibrio necesario. (ZUMALABE, 2017) 
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Vemos también que hay decisiones que no tienen que ver con nosotras y llegan de fuera: de 

decisiones internacionales, estatales, municipales. Todas esas podemos presionar pero no están 

mucho en nuestras manos.  

5. Dibujando nuestro territorio cuerpo. 

Para esta dinámica necesitamos papeles y rotuladores de colores. Es un momento de risas, 

divertido, de distensión. Si todas saben pintar, es importante que cada una haga el suyo, luego 

solo lo van a mostrar si quieren, es un ejercicio personal para pensarse a sí misma, no lo tienen 

que compartir si no quieren (aunque después del primer momento de vergüenza casi todas van 

a querer mostrarlo y reírse). Si alguna no sabe pintar, pueden ayudarse unas a otras.  

Al ir dibujando el cuerpo, como hicimos con el territorio comunitario, vamos incorporando 

elementos: si solo dibujaron la cabeza les animamos a dibujar el resto del cuerpo, muy pocas 

se dibujan desnudas y hablamos de la importancia de reconocer nuestros cuerpos enteros. Luego 

vemos que las ropas también son parte de nuestros territorios y nuestras identidades. Les 

pedimos que incorporen otros accesorios que nos pueden representar como herramientas, cosas 

que nos gustan, que nos acompañan, que nos definen. Y también aquellos conceptos que no 

podemos dibujar, pero nos tomamos un momento para pensarlos: sueños, miedos, gustos, 

pensamientos, relaciones, placeres, amores. Y actividades que creamos que nos definen: 

trabajo, estudio, cuidados. Emociones y sentimientos. Lo que hacemos y sentimos. Todo eso es 

parte de nuestro territorio que debemos defender. 

Si tenemos tiempo y queremos profundizar un poco en esta parte, podemos pedir a las mujeres 

que señalen en sus cuerpos los lugares que creen que liberaron o que les ayudan en la liberación, 

y también aquellos en los que están las marcas de la opresión o que todavía están oprimidos. 

Recogemos ahora las respuestas más frecuentes, no tanto los debates, porque estamos hablando 

de experiencias y percepciones personales, por lo que no hay mucho espacio para la discusión. 

Sin embargo, debemos admitir que los testimonios se sobreponen y que la construcción de los 

relatos es muchas veces colectiva, algunas compañeras continúan las historias de las que ya 

hablaron, completan e incorporan nuevos detalles. 
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Repetimos las mismas preguntas que en el ejercicio anterior, esta vez directamente en el grupo 

grande. A partir de aquí comienzan las respuestas incómodas. Es la parte más delicada y dura 

del taller, por lo tanto, cuidado y mucho mimo al contestar y dinamizar esta parte. Por otro lado, 

tomemos en cuenta las respuestas y observaciones que se repiten en los dos ejercicios para 

luego poder llegar a las conclusiones. 

Qué violencias sufre nuestro territorio. Aparecen violencias físicas, corporales. 

Primeramente mujeres que se visten diferente y las tachan de “putas” o de “marimacho”. Una 

serie de estigmatizaciones que viven las que deciden ser diferentes. Las que no cumplen las 

normas de belleza estética impuestas por la sociedad se quejan de otros maltratos también 

basados en los prejuicios de la comunidad; las tachan de gordas, flacas, pequeñas, grandes... y 

siguiendo con los cuerpos estigmatizados, aparecen casos de racismo, dentro y fuera de las 

comunidades, la jerarquización de los cuerpos y los modelos de belleza también basándose en 

el color de la piel. 

En todos los casos, se crea un sentimiento colectivo de sentirse mal con sus cuerpos Quienes 

llegaron en el punto dereivindicar su cuerpo es porque pasaron por un proceso de lucha que las 

ha llevado hasta ahí (por ejemplo sentirse orgullosa del ser negra). El cotilleo y los prejuicios 

se entienden como casos de violencia y maltrato. 

La violencia doméstica está normalizada o por lo menos muy extendida. Se presenta de varias 

maneras. Violencias psicológicas y que impiden la participación política de las mujeres por no 

dejarles acudir a reuniones o por despreciar tanto sus opiniones que nunca más se atrevieron a 

hablar. Físicas, un numero importante de las mujeres sufren golpes por parte de sus maridos. 

Sexuales, hasta ahora una de las que más aparecen, todavía las relaciones sexuales se consideran 

parte de los mandatos del matrimonio y es difícil identificarlas como violencia, pero cuando 

una empieza a hablar muchas se sienten identificadas con la situación y comprenden que ahí 

también están usurpando su territorio. Parece ser una característica muy cultural (del 

patriarcado), y por lo tanto no es natural, es importante desnaturalizar las violaciones dentro del 

matrimonio.  
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Como violencia sexual por fuera de lo doméstico aparecen los ataques lesbófobos, aunque no 

con ese nombre. En determinados momentos aparecen también violencias contra la libertad y 

la falta de seguridad.  

Son momentos duros del taller, hay que tomárselo con calma y no perder el control ni los 

objetivos que tenemos. Momentos de catarsis colectiva, una mujer habla y las otras se 

identifican y se contagia la rabia; a veces se auto justifican con la religión, con la cultura... A 

veces se sienten culpables.  

Igual que en el primer ejercicio, hablamos de las violencias internas, aquellas que nos auto-

infringimos: no permitirnos el descanso, el auto-cuidado, no reconocernos, pensar hacia afuera, 

priorizar los cuerpos de “los otros” y sobretodo la culpabilidad. 

Y de otras más externas, que dependen de decisiones más lejanas: negación del derecho a la 

alimentación, a la salud, a la educación, a la sexualidad y al placer; que también son ataques a 

nuestros cuerpos.  

Cómo lo defendemos. Pensamos en un primer momento en acciones individuales de 

respuesta ante las situaciones, lo cual nos lleva a descubrir, que a pesar de reconocer la 

necesidad de esas respuestas, no son suficientes para un cambio verdadero. La defensa tiene 

que ser también colectiva, desde los grupos de mujeres y desde la comunidad como un todo. Y 

tenemos que defender nuestros territorios en colectivo porque los ataques tampoco son 

individuales, porque cuando muchas estamos sufriendo el mismo ataque, es porque está 

coordinado y responde a una lógica de dominación. Y se llama patriarcado. 

El trabajo individual pasa por la toma de decisión de querer liberarse, a partir de ahí, es 

colectivo y se basa en la lucha y la organización. Las mujeres lanzan ideas de acuerdos en la 

comunidad de no discriminación, no cotilleo, confianza y credibilidad en las mujeres que narran 

episodios de violencia (yo sí te creo); así como la importancia de hablarlo para hacerlo colectivo 

y reconocerse en la historia de las otras.  

Quién cuida del territorio. En general aparece un malestar porque estamos descuidando 

nuestro territorio cuerpo, no tenemos tiempo para nosotras, alimentamos antes a las otras 

personas que a nosotras mismas, priorizamos las necesidades y vidas de los otros. Hablamos de 
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cómo esto se conecta con las relaciones de opresión que vivimos, la de clase, edad, género, 

etnia, lugar de nacimiento, sexualidades y religiones. Nos detenemos a examinar el sentimiento 

de culpa como una de las bases de la opresión de género; la culpabilidad de la madre, de la 

esposa, de la hija... siempre cuidadoras, y cuando no, criticadas. 

De ahí, las mujeres empiezan a reivindicar el derecho al auto-cuidado, la posibilidad de no estar 

siempre cuidando de los otros, el derecho a que nos cuiden. Y la valorización y visibilización 

de los cuidados y trabajos que realizamos. Hablamos también de experiencias de cuidado 

colectivo, la solidaridad y la posibilidad de construir grupos de mujeres en las comunidades 

como estrategia de empoderamiento colectivo. 

Quién toma las decisiones sobre el territorio. Visibilizamos cuándo decidimos y cuando 

no, cuántas veces las decisiones no las tomamos nosotras sino que vienen dadas. Reflexionamos 

cómo hemos naturalizado muchos pasos y momentos de nuestra vida, sin darnos cuenta de que 

podríamos haber tomado otras decisiones, que podríamos haber decidido. Nos damos cuenta de 

que por identificarlo no va a cambiar inmediatamente, pero es un primer paso, importante para 

no culpabilizarnos por lo que no hemos decidido nosotras, ni sentirnos responsables, saber 

identificar dónde están las culpas y las responsabilidades. E intentar empezar un camino en el 

que somos cada vez más dueñas de nosotras mismas, en el que ganamos autonomía y soberanía 

sobre nuestros cuerpos.  

6. Conclusiones. Cerramos la metodología con algunas de las conclusiones que presentamos 

aquí como conclusiones del artículo, dependiendo del debate dado y las necesidades del grupo. 

7. Valoración. Intentamos en este punto llegar a unos acuerdos mínimos como propuesta de 

seguir trabajando. A veces surge ya un grupo de mujeres, a veces el grupo ya está y deciden 

trabajar más el tema. O no quieren grupo pero llaman a otra reunión para seguir profundizando. 

También tomamos algunos acuerdos sobre detalles que mejoran nuestras vidas: no más 

discriminaciones ni valorizaciones de las vidas de las otras, el acuerdo de creer lo que nuestras 

compañeras nos cuentan y de confiar las unas en las otras.  

Es importante saber cómo las mujeres que nos contaban cómo llegaron se marchan, preguntar 

en una ronda sobre lo que les ha supuesto el taller, cómo se sienten, qué se llevan, qué rescatan. 
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Conclusiones 

Las coincidencias en métodos de violencia y capacidad de respuesta nos lleva a sospechar que 

vienen del mismo lugar, que son violencias coordinadas y siguen una lógica, no son situaciones 

aisladas. La Red Mesoamericana de Mujeres habla de utilizar el “sospechómetro” para estar 

alertas, para identificar el sistema capitalista patriarcal en cada práctica, pero a su vez, entender 

las especificidades de cada territorio, de cada mujer, y no perdernos en la abstracción. Entender 

las diferentes escalas de los territorios puede contribuir en la lucha contra todas ellas, dando a 

la escala del cuerpo la importancia que tiene. Incorporar categorías feministas enriquece las 

percepciones y dimensiones con las que estudiar los territorios, y las categorías geográficas nos 

ayudan en los debates más complicados del feminismo. 

Esta metodología nos lleva a concluir que la defensa de nuestros territorios es indispensable, 

tanto el comunitario como el cuerpo. Si solo defendemos uno de ellos nunca vamos a ser 

completamente libres y soberanas. Un territorio comunitario que quiera llamarse autónomo y 

soberano no puede hacerlo mientras los cuerpos que lo conforman son explotados, espoliados 

y violentados. Sin cubrir las necesidades de esos cuerpos, sin ver las consecuencias que la lucha 

comunitaria tiene sobre los cuerpos de quienes la realizan, no podemos construir soberanía, 

porque siempre será una soberanía basada en la desposesión de algunas personas.  

Cuando una comunidad permite que alguien de dentro la violente, estamos hablando de 

violencia auto-infringida. Un territorio no puede ser soberano si los cuerpos que lo conforman 

no lo son, si se dan opresiones dentro del territorio. Si hay personas que toman decisiones sobre 

los cuerpos de otras no podemos hablar de soberanía ni de autonomía.  

Del mismo modo, nuestros cuerpos tampoco pueden ser soberanos en un territorio comunitario 

ocupado, controlado, espoliado, explotado, sobre el que no tenemos control ni capacidad de 

decisión. En territorios dominados por la alianza criminal que supone el capitalismo patriarcal 

se nos niegan derechos como una buena alimentación, acceso al agua, acceso a los bienes 

comunes, a la educación, a la salud; todo lo que nuestros cuerpos necesitan y deberían definir. 

Las dos luchas están entonces unidas y tienen que ir juntas, no se trata de priorizar, hablamos 

de autonomía y soberanía, teniendo en cuenta la escala comunitaria y la escala territorio cuerpo. 

Ninguna de las luchas es individual, las dos son colectivas en formas y en objetivos, un territorio 
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comunitario o un territorio cuerpo no va a ser soberano individualmente, tiene que ser 

acompañado y dentro de una lucha general, global.  
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"LGBT SEM TERRA" E A DIVERSIDADE SEXUAL 

 

Antônio Ananias Nogueira Netto 

Resumo: 

 

"LGBT Sem Terra" e a Diversidade Sexual Antônio Ananias Nogueira Netto Discente da 

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) antonioananiasnog@gmail.com Introdução  

As desigualdades de gênero e sexualidade são estruturais e estão enraizadas no modo de 

produção capitalista, neoliberal e patriarcal em que nossa sociedade é organizada. Essa 

desigualdade é refletida tanto no espaço urbano quanto no agrário e em todas as suas dimensões, 

seja ela política, econômica ou social. O debate acerca da sexualidade e gênero no espaço 

agrário vem com o intuito de demonstrar as desigualdades e os desafios impostos à população 

LGBTQI+, sendo que essas são refletidas na divisão sexual do trabalho no campo. O objetivo 

do trabalho é analisar a frente do MST (Movimento dos trabalhadores (as) rurais sem-terra) 

intitulada LGBT Sem Terra. Partiu-se do pressuposto que existe dificuldades e desafios para a 

população LGBT sem terra. A divisão sexual do trabalho reflete diariamente e diretamente na 

população LGBT no campo, apontando caminhos e estratégias que o movimento LGBT Sem 

Terra terá de traçar nos próximos anos com intuito de diminuir as desigualdades no espaço 

agrário. Esse artigo traz reflexões do Trabalho de Conclusão de Curso na qual é analisada a 

dinâmica socioespacial do movimento social Levante Popular da Juventude (LPJ). O LPJ 

nasceu da juventude do campo através da Via Campesina e do MST e hoje, com a juventude 

urbana, luta pelas melhorias sociais, se baseando, dentre outros, nas diretrizes do MST, o qual 

é objeto da pesquisa. Referencial Teórico Estamos inseridos em um sistema político-social que 

se organiza estruturalmente e de modo complexo, moldando as características do modo 

societário em que vivemos. A questão de gênero e da sexualidade são assuntos que vêm 

tomando grandes ênfases na contemporaneidade. Baseando-nos nos pressupostos de Margarida 

(1990), consideramos que a Geografia adere seus estudos sobre gênero e sexualidade a partir 

dos anos 1980, com o apoio da Geografia Crítica. “As discussões sobre gênero, sexualidade e 

espacialidade podem ser um interessante caminho para que levantemos nossos olhos de nosso 

pequeno mundo, para este grande, rico e complexo mundo” (ORNAT, p.2, 2008). O debate 
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político e acadêmico sobre sexualidade e gênero está ganhando cada vez mais espaços nas 

ciências. O gênero e a sexualidade conseguem também explicar o modo em que nossa sociedade 

se organiza. “Embora a Geografia incorpore com atraso as abordagens de gênero e sexualidade, 

sua expansão e aceitação tem sido rápida, porque o conceito de gênero permite compreender as 

relações sociais, especificamente, como os sexos contribuem para reprodução social “ (LOPES, 

p.13, 2015). Para entender as questões referentes a gênero e sexualidade é necessário 

compreender suas complexidades e suas características. “A utilização do conceito de gênero na 

geografia deve levar em consideração que ele é dinâmico e que constrói e é construído pelas 

experiências e vivencias cotidianas espaciais a partir de representações. Tais representações são 

fundadas em uma ordem sócio espacial específica e, portanto, envolvendo tempo, espaço e 

escala” (SILVA, p. 43, 2003).A problemática que as ciências sociais no geral enfrentam ao 

trabalhar o conceito de gênero e sexualidade é que vivemos em uma sociedade desigual, na qual 

existe uma hierarquia imposta por um sistema baseado no patriarcado onde as relações de 

gênero e sexualidade são aceitas. “Uma leitura possível é, então, a de que a hierarquia entre os 

gêneros constitui de tal forma o modelo de existência da agricultura familiar que seu 

questionamento, por parte das mulheres, comprometeria a sua própria reprodução enquanto 

agricultoras” (NOBRE, 1998). Quando a leitura parte para a abordagem da sexualidade se torna 

um pouco mais complexa, pois são inúmeros indivíduos que independente do gênero sofrem 

com as desigualdades que ocorrem no meio urbano como também no espaço agrário. A 

resistência dos povos no espaço agrário e urbano possui caráter heterogêneo, de modo que seus 

corpos também são espaços de resistência. “Determinados corpos são marcados 

identitariamente como sendo diferentes ou marginais e estando associados a espaços 

particulares, enquanto outros são considerados normais e muitas vezes colocando-se como 

neutros no discurso dominante. Isto tem se mostrado a partir da justaposição entre sexualidade, 

gênero e espaço, na simultânea associação entre sexualidade/corpo e seu monitoramento. ” 

(ORNAT, p.319, 2018) Os espaços, os territórios, possuem características indenitárias. 

Contendo assim desigualdades que são estruturais devido à um sistema que contempla apenas 

um modelo hegemônico no qual a população LGBTQ+ vive marginalizada em todo processo. 

Metodologia Para a realização do artigo foi necessário seguir quatro etapas principais para a 

obtenção dos resultados. A primeira se constituiu de um levantamento teórico onde foi-se 

discutida a questão de gênero, sexualidade e suas dificuldades e desafios refletidos no espaço 

agrário. No segundo momento também foram utilizadas imagens oficiais e vídeos do 
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movimento “LGBT Sem Terra”, onde conseguimos entender seu processo de organização e 

suas principais reivindicações. No terceiro, utilizou-se como apoio para o desenvolvimento da 

pesquisa a 1ª cartilha usada dentro do MST para formação de militantes com o tema da 

diversidade sexual, intitulada “Diversidade Sexual no MST, elementos para debates” de 2017. 

O quarto contemplou a análise da entrevista – a qual está em processo de desenvolvimento – 

essa sendo semiestruturada e qualitativa, contendo 4 perguntas. As perguntas foram 

questionadas à uma das lideranças do coletivo LGBT sem terra do MST, filho de assentada e 

assentado da reforma agraria do Assentamento Oziel Pereira, no município de Regímio que fica 

na região do Curimataú da Paraíba, atuando no coletivo de Juventude Sem Terra e do coletivo 

LGBT Sem Terra. Com elas foi possível analisar as dificuldades e os desafios dessa população 

no espaço agrário. Resultado Foram constatadas algumas indagações a respeito da sexualidade, 

principalmente os desafios e objetivos da população LGBTQ+ que compõe o MST. De acordo 

com a 1ª Cartilha de formação de militantes com o tema da diversidade sexual, um dos grandes 

desafios para o MST é a construção de uma Reforma Agrária Popular. Para construir um 

movimento popular é preciso entender quem são as pessoas que compõe. Assim, os passos rumo 

à sociedade igualitária só podem avançar se dados por sujeitos que se desafiem a quebrar 

modelos, padrões de comportamento, papéis sociais, tabus, preconceitos, e classificações 

estabelecidas pela sociedade capitalista (MST, p.6, 2017).Baseado na 1ª cartilha sobre 

diversidade sexual no MST, a participação do público LGBT dentro do movimento é antes dos 

espaços de auto-organização. Ou seja, muito antes do coletivo “LGBT sem terra”, essa 

população já estava inserida no movimento e por isso a necessidade de entender e formar os 

militantes. O tema da sexualidade ganha espaço dentro do movimento a partir do seminário que 

aconteceu na ENFF (Escola Nacional Florestan Fernandes), contou com a participação de 35 

LGBT de 13 estados, e assim a pauta LGBT entra fortemente dentro do movimento. 

“Importante por seu caráter organizativo e de construção orgânica, o seminário deu visibilidade 

aos sujeitos LGBT no MST como sujeitos de luta, que tem sua sexualidade e que existem como 

militantes da organização” (MST, p.7, 2017) Ainda baseado na cartilha, os sujeitos LGBT do 

MST estão nos assentamentos, acampamentos, nas trincheiras lutando pela Reforma Agrária 

Popular. A entrevista feita com a liderança LGBT e membro do MST nos mostra um pouco dos 

desafios e as dificuldades para a população. De acordo com o entrevistado, uma das principais 

dificuldades para um LGBT no campo é se assumir “Uma das principais dificuldades para um 

LGBT no campo é a de se assumir como LGBT, por causa do patriarcado estar bem instalado 
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no campo por influência de igrejas, e do campo ainda ser bem religioso e conservador ” (A. 

Liderança do Setor LGBT do MST, K., julho 2019). Porém, as discussões acerca da sexualidade 

no campo vêm ganhando espaço, como as cartilhas de formação de militantes para entenderem 

como é a diversidade sexual. A liderança entrevistada diz que “O MST vem crescendo muito 

na discussão do LGBT dentro da organização. E com o coletivo LGBT sem-terra discutimos 

propostas na resistência dos LGBT’s e formações ” (K., julho 2019). A ação do coletivo LGBT 

sem terra, de acordo com A. é pautada na formação de militantes LGBT, “A maior atuação do 

coletivo LGBT é na formação de militantes LGBT’s e na visibilidade do protagonismo dos 

mesmos nos acampamentos e assentamentos, principalmente na produção de alimentos” (K., 

julho 2019). Ou seja, os LGBT’s no MST estão inseridos desde a produção rural até na 

formação dos militantes. De acordo com o entrevistado, o MST também age bastante em 

conjunto com o Levante Popular da Juventude (LPJ), “O MST como todo tem grande 

aproximação com o LPJ, como também na construção do Levante nos Estados. E vem 

construindo atividades em conjunto principalmente nessa atual conjuntura. E eu em particular 

já participei de várias atividades do Levante aqui na Paraíba. ” (K., julho 2019) Construindo o 

que o MST chama de Reforma Agrária Popular. Considerações Finais As desigualdades 

sofridas no campo, assim como no espaço urbano são estruturais devido à um sistema 

neoliberal, capitalista e patriarcal que não atende as diversificadas minorias. O debate acerca 

da sexualidade visa contribuir para a diminuição de tais desigualdades que são projetadas no 

modo de vida das pessoas e consequentemente no espaço agrário. Referências Bibliográficas 

Cartilha MST Diversidade Sexual no MST: Elementos para o debate, SP, 2017LOPES, Maíra 

Estudos de gênero na geografia: uma análise feminista da produção do espaço, Rio de Janeiro, 

dez 2015.MARGARIDA, Isabel O gênero em Geografia: introdução ao novo tema vol. 25 n.º 

50, Lisboa, 1990NOBRE, Miriam Relações de Gênero e agricultura familiarORNAT, Marcio 

Sobre espaço, gênero, sexualidade e geografia feminista Ponta Grossa, jul./dez 2008SILVA, 

Joseli Um ensaio sobre as potencialidades do uso do conceito de gênero na análise geográfica, 

2013 
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TERRITORIALIDADE FEMININA DAS CAMPONESAS-QUEBRADEIRAS DE 

COCO FRENTE AOS MONOCULTIVOS 

 

Laura Miranda Nonato 

Resumo: 

 

Laura Miranda Nonato¹ Introdução Este trabalho tem como propósito compreender as 

estratégias de resistência ao modo de vida da camponesa quebradeira de coco babaçu. Para isso, 

adotou-se o recorte espacial do município de Miguel Alves (PI), do qual historicamente as 

mulheres se mobilizam conjuntamente em defesa de seus territórios, babaçuais e reprodução 

social. As quebradeiras de coco babaçu pertencem ao conjunto de comunidades tradicionais 

reconhecidas pelo Estado (IBGE, 2019). Atualmente, somam-se 300 mil mulheres que 

aproveitam as palmeiras do babaçu, os frutos, as raízes e as folhas. A partir do fruto são 

preparados remédios, alimentos, matéria-prima para construção de suas casas e artesanato 

(SILVA, NAPOLITANO & BASTOS, 2016).A vegetação dos babaçuais está distribuída em 

18 milhões de hectares de sete estados brasileiros: Maranhão, Tocantins, Piauí, Goiás, Minas 

Gerais, Goiás e Espírito Santo. Especialmente no Maranhão e Piauí ocorre em vales de rios e 

terras arenosas e baixas. (VIEIRA, 2017). As terras deste domínio físico são historicamente 

apropriadas por comunidades locais de maneira coletiva (ANDRADE, 1990) denominadas de 

terras de uso comum (ALVES, 2006). A territorialização do capital sobre as terras de uso 

comum é perpetrada pela agricultura capitalista, da qual utiliza-se da força de trabalho 

assalariada como pressuposto básico e, caracteriza-se pela mecanização, pela monocultura, pela 

privatização da terra e pela supressão da cobertura vegetal originária. Tal transformação tem se 

realizado no espaço agrário conflitando com distintos povoados nele estabelecidos, como 

comunidades quilombolas, indígenas e extrativistas (ALVES, 2006). O processo em curso 

materializado na privação do babaçu e imobilização do trabalho extrativo (AMARAL, 2017), 

(MARTINS, 2000) coloca impasses a reprodução social das camponesas quebradeiras Na 

escala municipal de Miguel Alves (PI), o avanço da monocultura implica no cercamento e 

desmatamento dos babaçuais para a produção de arroz, cana de açúcar e contaminação no 

âmbito da saúde e produção camponesa por meio de agrotóxicos. (LIMA, GAIOSO & JÚNIOR, 
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2017).A dimensão da qual é construída a territorialidade da camponesa quebradeira comporta 

uma feminilidade, uma vez que o manejo do fruto é feito a partir de um conhecimento 

geracional repassado pela figura materna, representado nas mães e avós da unidade familiar 

(OLIVEIRA, 2017). Os relatos sobre o estigma negativo do qual a quebradeira de coco babaçu 

possui frente a sociedade, mesmo local, e a memória da negligência de suas pautas nos espaços 

políticos como sindicatos rurais (OLIVEIRA, 2017) revelam a pertinência da questão de gênero 

para compreender o campesinato. Nesse sentido, a busca por espaços autônomos afim de 

mobilizar estratégias de defesa ao modo de vida e consequentemente ao território partem da 

necessidade imanente de um processo em curso, sofrido no corpo das camponesas quebradeiras, 

analisando este enquanto primeira escala de opressão do patriarcado, conforme apontam as 

feministas decoloniais (CABNAL, 2010) – como o coletivo mujeres creando formado a partir 

da mobilização das indígenas Aymaras na Bolívia contra a privatização da água e defesa dos 

territórios (PAREDES, 2010). Assim, as resistências tomadas pelas camponesas quebradeiras 

é reforçada na afirmação da identidade comum e fundamentada na territorialidade constituída 

“a territorialidade ganharia proeminência enquanto fator de identificação, defesa e força [...] e 

a noção de terra comum seria central no sistema de representações sobre a terra.” (ALMEIDA, 

1989, p.5). Estas são construídas desde os encontros com as Comunidades Eclesiais de Base 

(CEB’s) no caso do Pará (OLIVEIRA, 2016), Clube de Mães, ações conjuntas com a Comissão 

Pastoral da Terra - CPT (AMARAL, 2017) e a fundação do Movimento Interestadual das 

Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB) em 1990, conforme relatado “nós trabalhamos muito 

a conscientização das mulheres: com música, com encontro, com passeata, com protesto.” 

(OLIVEIRA, 2016). Elementos teóricos e metodológicos O conceito de territorialidade 

mobilizado neste trabalhado é entendido como "a questão das relações que homens e mulheres 

socialmente estabelecem entre si e com a natureza num espaço-tempo determinado que, cada 

vez mais, implica a diversificação de diversas escalas” (PORTO-GONÇALVES, 2006 p. 279). 

Este permite a propriedade teórica em discutir a tensão estabelecida na sobreposição da 

racionalidade capitalista à reprodução social da população local, como recorte das quebradeiras 

de coco babaçu. O autor referido parte do pressuposto da relação existente entre a consolidação 

dos estados brasileiros e a privação de formas comunitárias de apropriação da terra e recursos 

nela contidos, uma vez que são fundamentados no direito romano e, portanto sob a lógica da 

propriedade privada. Contrastante as formas de apropriação da terra de modo comunitário, da 

qual se consolidam por meio da fala, consenso entre corpos presentes e sem pretensões 
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universais a partir de um conhecimento local. No aprofundamento sobre a situação de conflito 

aberto entre diferentes territorialidades sobrepostas, o conceito de Fronteira (MARTINS, 1997) 

mostra-se fundamental. Ao definir as características presentes em situações de limite, o autor 

problematiza a inserção da modernidade, como a agricultura capitalista, sobre diferentes visões 

de mundo, culturas e etnias presentes no campo. O encontro das divergências caracteriza a 

situação de fronteira. A modernidade capitalista, na forma da agricultura, em seu limite revela 

a recriação de formas arcaicas de exploração para fins de acumulação “[...] o aparentemente 

novo da fronteira é na verdade expressão de uma complicada combinação de tempo histórica 

em processos sociais que recriam formas arcaicas de dominação e escravidão, bases da 

violência que a caracteriza.” (MARTINS, 1997 p.15)A especificidade da situação de fronteira 

faz necessário compreender em escala global o movimento da agricultura capitalista. O conceito 

de mundialização da agricultura (OLIVEIRA, 2015) é resultado da interpretação sobre a 

transição da fase monopolista para a mundializada do capitalismo. Nesta compreensão, o autor 

atribui à aliança entre setores da burguesia brasileira com a mundial a formação de empresas 

monopolistas mundiais do setor de grãos, sucroalcooleiro e imobiliário. Considerações A 

territorialidade construída na relação da camponesa quebradeira de coco com o espaço 

configura o feminino, na transmissão do conhecimento ancestral, e a apropriação social da 

natureza, na forma dos babaçuais. A defesa de seu respectivo modo de vida é histórica e passa 

pela ressignificação da identidade comum, além de consequentemente a preservação de seus 

territórios. A realização do trabalho de campo, em contradição a análise bibliográfica sobre as 

camponesas, potencializará a compreensão das formas que encontram para dar continuidade a 

reprodução social, uma vez as experiências relatadas revelam a materialidade da condição 

social, étnica e de gênero no campo.¹ Graduanda em Geografia na Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP).Referências 
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ASSOCIAÇÃO DAS TRABALHADORAS RURAIS DE PARAÍSO DO SUL/RS: 

RESISTÊNCIA E VALORIZAÇÃO DA MULHER AGRICULTORA FAMILIAR  

 

Denise Lenise Machado1 
Carmen Rejane Flores2 

 

Resumo: A Associação de Trabalhadoras Rurais de Paraíso do Sul/RS nasce no desejo de uma maior 
representatividade por parte das trabalhadoras rurais, sendo fundada em trinta de julho de 1996. Torna-se um 
instrumento de integração entre os Grupos de Trabalhadoras Rurais, que se formaram ao longo da década de 1990, 
visando o reconhecimento e valorização da mulher do campo como trabalhadora e ser social. Desta forma, o 
presente trabalho tem como objetivo conhecer e reconhecer o trabalho exercido pelas mulheres agricultoras do 
município de Paraíso do Sul/RS, integrantes da Associação das Trabalhadoras Rurais, e sua importância para 
comunidade local. Busca entender como se articulam e se organizam no território, transformando-o a partir do 
trabalho realizado na agricultura familiar do município. Para elaboração do trabalho foram realizados alguns 
procedimentos metodológicos para alcançar os objetivos propostos. Sendo que A pesquisa se caracteriza como 
qualitativa, buscando a compreensão dos fatos sociais, de forma a analisar a realidade vivenciada.  
 
Palavras-chave: Agricultoras; Associação; Resistência; Valorização.  

 

Introdução 

 

Desde os períodos mais remotos da civilização humana as mulheres detinham papel 

fundamental na organização e entendimento do espaço geográfico. A elas é vinculado o 

surgimento da agricultura, quando as mesmas passaram a observar a germinação de sementes 

e perceber a natureza a partir de seus ciclos e estações. Exerciam diversas funções, indo muito 

além da figura maternal e frágil imposta pela sociedade contemporânea capitalista.  

Surge, nesse sentido, ao longo dos séculos, diversas lutas travadas pelas mulheres em 

prol de igualdade de direitos, buscando na equidade entre os gêneros o acesso as mesmas 

oportunidades. É na resistência e na luta contra o patriarcado que as mulheres se articularam 

em um movimento que tomou proporções mundiais. Colaborando para o surgimento de 

organizações e sindicatos, se articulavam para reivindicar os direitos, a elas por muitos anos 

negados, nas esferas econômica, política e social.  

 
1Acadêmica do curso de Geografia; Universidade Federal de Santa Maria-UFSM; e-mail de contato: 
denisegeomachado@gmail.com 
2 Professora doutora, do departamento de Geociências; Universidade Federal de Santa Maria –UFSM; E-mail de 
contato: carmenrejanefw@gmail.com 
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A partir do século XX, surge o movimento feminista, na busca da emancipação da 

mulher, do reconhecimento de seu papel relevante para a sociedade, na busca de igualdade de 

direitos entre os gêneros, o respeito ao corpo, a mente, a liberdade e principalmente o direito à 

vida.  

No Brasil, mesmo que historicamente as mulheres se faziam inseridas nas lutas e 

movimentos sociais no campo, a construção de movimentos de mulheres trabalhadoras rurais é 

relativamente recente. As primeiras organizações específicas de mulheres rurais datam do início 

dos anos de 1980, estimuladas principalmente pela igreja católica, movimento sindical e 

partidos políticos, ganhando maior força e visibilidade nas regiões Sul e Nordeste do país.  É 

no decorrer da década de 1980, mais especificamente nos anos finais, que as mulheres 

trabalhadoras rurais intensificaram suas lutas pela afirmação de ser reconhecida como 

agricultora.  

Logo, a Associação de Trabalhadoras Rurais de Paraíso do Sul/RS nasce no desejo de 

uma maior representatividade por parte das trabalhadoras rurais do município. Fundada em 

trinta de julho de 1996, torna-se um instrumento de integração entre os Grupos de 

Trabalhadoras Rurais, que se formaram ao longo da década de 1990, visando o reconhecimento 

e valorização da mulher do campo como trabalhadora e ser social. É uma entidade educacional 

e filantrópica, sem fins lucrativos e tem como finalidade coordenar e apoiar os Grupos de 

Trabalhadoras Rurais do município.  

Desta forma, na busca da valorização e autonomia das mulheres, em uma sociedade 

patriarcal que muito tem a evoluir, o presente trabalho busca junto a Associação das 

Trabalhadoras Rurais de Paraíso do Sul/RS, conhecer e reconhecer o trabalho exercido pelas 

mulheres do campo e sua importância para comunidade local. Para elaboração do trabalho 

foram realizados alguns procedimentos metodológicos para alcançar os objetivos propostos. A 

partir da revisão bibliográfica tem-se a base para a discussão dos principais conceitos 

norteadores da pesquisa. Além do trabalho e observação a campo, foram realizadas conversas 

informais com as agricultoras, integrantes da Associação de Trabalhadoras Rurais de Paraíso 

do Sul/RS, a fim verificar a realidade vivenciadas pelas mesmas, bem como de enriquecer e dar 

veracidade ao trabalho.  A pesquisa se caracteriza como qualitativa, buscando a compreensão 

dos fatos sociais, de forma a analisar a realidade vivenciada.  
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A respeito da área territorial foco de estudo desta pesquisa, Paraíso do Sul/RS, pode ser 

caracterizado como um município jovem. Com a legitimidade de sua emancipação, em 12 de 

maio 1988, pela Lei Estadual n.º 8.622 (IBGE, 2011) desmembra-se de Cachoeira do Sul, 

deixando de ser distrito para elevar-se a categoria de município (Figura 1).  

Era parte integrante da chamada Colônia Santo Ângelo3, atual município de Agudo, ao 

qual também fazia parte Dona Francisca e Cachoeira do Sul. É um município tipicamente rural 

de colonização formada quase que exclusivamente por descendentes germânicos e desde sua 

ocupação a agricultura familiar esteve presente, bem como o cultivo do tabaco4. 

 

Figura 1: Mapa de localização do município de Paraíso do Sul/RS 

 
                                                             Fonte: Malha Municipal IBGE 2014. 

                                                               Elaboração: MACHADO, 2018. 
 

 
3Werlang, William. História da Colônia Santo Ângelo, 1995.  
4Conforme Santos (2001) o fumo sempre foi uma das atividades da agricultura familiar desde o início da 
colonização alemã na região, sendo que a partir das décadas de 1970 e 1980 a cultura do tabaco passa a ter sua 
secagem em fornos de estufas, como um novo padrão tecnológico. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 18 – Questões de Gênero, Geração e Sexualidade no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

8584 
 

Paraíso do Sul/RS integra o COREDE (Conselho Regional de Desenvolvimento) Jacuí 

Centro, criado no ano de 2004, juntamente com mais seis municípios da região: Novo Cabrais, 

Cerro Branco, Vila Nova do Sul, Restinga Seca, São Sepé e Cachoeira do Sul5. Tem sua base 

econômica voltada para a agropecuária, destacando-se o cultivo do arroz e a criação de bovinos 

de corte e de leite nas áreas onde predominam as grandes unidades de produção. O cultivo do 

tabaco também está presente, mais ao norte do COREDE, onde está localizado o município de 

Paraíso do Sul, que predomina as áreas de pequenas unidades de produção, caracterizada pela 

mão de obra familiar.  

A Associação de Trabalhadoras Rurais de Paraíso do Sul/RS tem por proposito 

coordenar as ações desenvolvidas pelos Grupos de Trabalhadoras Rurais membros da 

Associação, incentivando a fundação de novos grupos, a permanência e a busca de novas 

integrantes, para que não se perca os saberes tradicionais e a cultura do meio rural, buscando a 

sucessão e a continuidade dos mesmos.  Também compete a Associação interpretar e 

estabelecer as normas e diretrizes do trabalho, promoções e atividades em geral dos grupos 

membros e da própria Associação em consonância com seus objetivos fundamentais. Busca 

pleitear e receber recursos para desenvolver seus projetos, bem como, a elaboração do programa 

anual de atividades, de acordo com as necessidades dos grupos e consoante aos interesses locais.  

Portanto, pode-se destacar que a Associação além de promover novas alternativas de 

lazer e cultura, buscam valorizar o trabalho feminino realizado na unidade de produção familiar, 

a autonomia das mulheres trabalhadoras rurais, bem como a representatividade dentro da 

Associação, dos Grupos de Trabalhadoras Rurais se ampliando para comunidade local. 

 A busca pela autonomia da agricultora rural é de suma importância para o 

desenvolvimento do meio rural e da sociedade como um todo. Na organização dessas mulheres 

é possível, nas trocas de vivências e saberes, promover a participação política e o 

reconhecimento de seus direitos quanto sujeitos sociais.  

Ao se organizarem em associações e sindicatos, que visem dar visibilidade a 

trabalhadora rural, tende a fortalecer toda a luta e resistência dos movimentos feministas que 

 
5O COREDE Jacuí Centro integra a Região Funcional 8. As Regiões Funcionais de Planejamento foram propostas 
pelo Estudo de Desenvolvimento Regional e Logística do RS – Rumos 2015, contratado em 2003 pela então 
Secretaria da Coordenação e Planejamento, a partir do agrupamento de COREDEs, como uma escala mais 
agregada que possibilita o tratamento de temas de interesse regional. A regionalização, juntamente com a dos 
COREDEs, passou a ser utilizada para o planejamento das ações governamentais, no Orçamento do Estado e no 
Plano Plurianual (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2015). 
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emergiram no século XX. Visto que, proporciona a inserção das mulheres em todos os âmbitos 

sociais e políticos, tanto no meio rural como no urbano, o que gera o reconhecimento e a 

valorização de todas as formas de trabalho desempenhadas pelas mulheres.  

 

Associação de Trabalhadoras Rurais de Paraíso do Sul /RS: reconhecimento e valorização 
das trabalhadoras rurais 

 

Vinculadas diretamente a natureza, pelo seu poder primordial de gerar vidas, as 

mulheres têm seu papel limitado aos cuidados da família e do lar. Passam a se restringir na 

esfera reprodutiva, destinadas a aceitar sua condição de esposa e mãe. Consideradas inferiores 

aos homens, se submetiam as mais diversas formas de dominação: sexual, social, econômica, 

cultural, intelectual, moral, etc., o que corroborava com a associação do feminino com a 

fragilidade, desse modo, dependendo dos cuidados da figura masculina e dominada pela 

violência estruturalmente construída na sociedade.  

O que acaba por atrelar a naturalização da condição feminina a dominação masculina. 

Primeiramente na esfera reprodutiva, no âmbito familiar, por pais, companheiros e filhos, 

restringindo-as desde a infância, aos afazeres domésticos. Posteriormente na esfera produtiva, 

onde ainda as mulheres recebem salários inferiores aos dos homens, ainda que executem as 

mesmas funções e tenham os mesmos cargos.  

Cabe ressaltar, que ao longo dos séculos as mulheres travaram diversas lutas em prol de 

igualdade de direitos, buscando na equidade entre os gêneros ter acesso as mesmas 

oportunidades. É na resistência e na luta contra o patriarcado que as mulheres se articularam 

em um movimento que tomou proporções mundiais.  A partir do século XX, surge o movimento 

feminista, na busca da emancipação da mulher, do reconhecimento de seu papel relevante para 

a sociedade, na busca de igualdade de direitos entre os gêneros, o respeito ao corpo, a mente, a 

liberdade e principalmente o direito à vida.  

No Brasil, os movimentos feministas têm se organizado e apresentado suas 

reivindicações ao Estado pelo menos a três décadas, a partir de meados dos anos 1970. Através 

das lutas que visam a emancipação, sendo esta a igualdade em direitos políticos, jurídicos e 

econômicos em relação aos homens, que se pode chegar a libertação das mulheres, onde possam 

ser vistas como indivíduos autônomos e independentes.  
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Importante se faz abordar sobre os movimentos das trabalhadoras do campo. Ao longo 

dos anos as mulheres agricultoras intensificaram as lutas por políticas públicas voltadas para a 

busca da valorização do trabalho desenvolvido pelas mulheres agricultoras e pelo fim das 

desigualdades de gênero e sociais que ainda prevalecem no meio agrário brasileiro.   

Ora, se por muito tempo as mulheres trabalhadoras rurais eram invisíveis e seu trabalho 

não reconhecido, logo as lutas atreladas a sua condição, vieram a fortalecer o papel 

desempenhado na unidade de produção agrícola. Sendo que os movimentos sociais vinculados 

a agricultura familiar, os quais as mulheres lutavam juntamente com seus companheiros, 

contribuíram de forma significativa para os avanços em equidade de direitos entre os gêneros.  

No entanto, conforme Heredia; Cintrão (2006) as mulheres, embora historicamente 

participem das lutas e movimentos sociais no campo, a história de movimentos de mulheres 

trabalhadoras rurais no Brasil é relativamente recente. Segundo as autoras as primeiras 

organizações específicas de mulheres rurais datam do início dos anos de 1980, estimuladas 

principalmente pela igreja católica, movimento sindical e partidos políticos, ganhando maior 

força e visibilidade nas regiões Sul e Nordeste do país.  

Wanderley (1994) salienta que as mulheres, em um primeiro momento, não 

reivindicavam pelo reconhecimento de seus direitos, sendo a luta travada por agricultores e 

agricultoras direcionadas a classe e não a condição destinada as mulheres. De acordo com a 

autora 

 

A participação no movimento dos trabalhadores não era motivada por reivindicações 
específicas de sua condição de mulher, mas integrava o conjunto de lutas de sua 
categoria social contra a exploração ou contra a expropriação. Nesse momento, as 
distinções de gênero não importavam. O que mobilizava era o reconhecimento de 
pertencer a determinada categoria social e política, que atribuía indistintamente a 
homens e mulheres uma única identidade coletiva (WANDERLEY, 1994, p. 12). 

 

É no decorrer da década de 1980, mais especificamente nos anos finais, que as mulheres 

trabalhadoras rurais intensificaram suas lutas pela afirmação de ser reconhecida como 

agricultora. Colaborando para o surgimento de organizações e sindicatos, se articulavam para 

reivindicar os direitos, a elas por muitos anos negados, nas esferas econômicas, políticas e 

sociais. Conforme Rui (2017, p.01-12) 

 

As reivindicações eram pautadas no reconhecimento da profissão de agricultora, nos 
direitos igualitários à terra na reforma agrária, previdência social, reconhecimento 
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como agricultoras e direito de se sindicalizar, bem como nas questões ligadas à saúde 
da mulher. Recentemente, passaram a reivindicar ações mais especificas como o 
acesso ao crédito, às políticas de comercialização e assistência técnica, além da 
contribuição na melhoria da segurança alimentar e nutricional (RUI, 2017, p.01-12).  
 

Somente nas décadas finais do século XX, que as mulheres passam a ter uma maior 

participação no contexto da vida pública. Pois embora tenham conquistado o direito ao voto em 

1932, através de incessantes lutas dos movimentos feministas sufragistas, “movimento de luta 

pelo voto das mulheres, que se tornou uma expressão política organizada” (RABAY e 

CARVALHO, 2011, p. 82), ainda eram representadas pelos interesses masculinos.  

Cabe ressaltar, que não era apenas pala legitimação do voto que as mulheres lutaram ao 

longo dos anos. Este era um propulsor para o reconhecimento ao direito a própria cidadania, 

pois eram excluídas do exercício dos direitos políticos. Conforme Costa (2005, p. 12) é em 

meados do século XX que “a luta sufragista se amplia, em muitos países latino-americanos, sob 

a condução das mulheres de classe alta e média, que através de uma ação direta junto aos 

aparelhos legislativos, logo conquistam o direito ao voto”. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 no Brasil, após encerrado o 

período da Ditadura Militar que se estendeu por longos vinte e um anos, se inicia a reconstrução 

da democracia, sendo retomada a luta pela igualdade de gênero, pelo reconhecimento da 

condição das mulheres como cidadãs, como sujeitos capazes de decidir sobre suas próprias 

vidas.  

De acordo com Aguiar (2016, p. 268) 

 

Quanto aos direitos sociais, mais particularmente, direito à aposentadoria e ao salário-
maternidade, que marcaram profundamente a trajetória política das mulheres 
trabalhadoras rurais, esses foram conquistados com a expressiva participação das 
mulheres trabalhadoras rurais no processo de construção da Constituição de 1988 
(AGUIAR, 2016, p.268).   
 

É neste contexto, que os movimentos sociais de mulheres, emergiram com maior 

expressão no Brasil a partir da segunda metade do século XX, por influência principalmente 

das organizações feministas, marcadas pela manifestação intelectual e política que visava 

combater estruturas patriarcais de opressão da sociedade, baseadas na diferenciação de gênero 

(PIRES, 2016).  

Visto que, até mesmo dentro dos Sindicatos Rurais, em um período não muito distante, 

observava-se uma forte divisão sexual dos papeis. Aos homens destinava-se os maiores cargos, 
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ocupando as diretorias, sendo eles os responsáveis pela gestão das ações e decisões, enquanto 

as mulheres exerciam as funções de auxiliares, sem o direito de se associar, o que culminava na 

dependência aos pais ou maridos (SILVA, 2017).  

Conforme Wanderley (1994, p. 13) 

 
Apesar de não haver impeditivo legal para a filiação feminina aos sindicatos rurais, 
diversas diretorias se colocavam contra e impediam, de muitas maneiras, a associação 
de mulheres. Uma consequência dessa luta foi a aprovação pelo IV Congresso da 
CONTAG6 de um documento qualificando a mulher como trabalhadora rural e 
estabelecendo formas de pagamento de mensalidade que não prejudicassem a renda 
familiar - um dos argumentos utilizados por aqueles que se colocavam contra a 
filiação feminina (WANDERLEY, 1994, p. 13). 
  

Desta forma, a Associação de Trabalhadoras Rurais de Paraíso do Sul/RS surge como 

uma entidade que almeja representar as mulheres rurais na conquista por igualdades de direitos 

de oportunidades. Tornando-se um instrumento de integração entre os grupos, visando a 

valorização e representatividade da mulher do campo. É uma entidade educacional e 

filantrópica, sem fins lucrativos e tem como finalidade coordenar e apoiar os Grupos de 

Trabalhadoras Rurais do município. Sua fundação ocorre no ano de 1996, em trinta de julho. 

Neste período, década de 1990, quando se tem a criação da Associação das 

Trabalhadoras Rurais em Paraíso do Sul/RS, tem-se o marco das lutas das mulheres que 

reivindicavam por maior participação e representatividade dentro dos movimentos sociais e 

sindicatos rurais. Conforme destaca Aguiar (2016, p.261-295) 

 

A década de 1990 marcou, assim, a constituição de formas organizativas próprias das 
mulheres, que passaram a reivindicar participação nos cargos de direção, 
pressionando o surgimento, dentro das estruturas sindicais e de outros movimentos 
mistos, de coletivos, comissões e coordenações direcionadas especificamente às 
mulheres, nos âmbitos nacional, estaduais e municipais. Ou seja, foi uma década que 
se caracterizou pela luta das mulheres para ocupar os espaços de participação, 
enfrentando uma disputa constante para a conquista desses espaços e para a inserção 
e reconhecimento efetivo da questão de gênero no interior das organizações de 
trabalhadores rurais. Foi um momento em que as mulheres rurais ampliaram suas 
estratégias e formas organizativas, tanto no âmbito dos chamados movimentos mistos 
como nos movimentos autônomos (AGUIAR, 2016, p. 261-295). 

 

 
6Referência no país na luta pela construção de uma sociedade mais justa, democrática e igualitária e na defesa 
permanente dos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras rurais a Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura (CONTAG) compõe o Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR), que 
luta pelos direitos de mais de 15,7 milhões (PNAD/IBGE, 2009) de homens e mulheres do campo e da floresta, 
que são agricultores(as) familiares, acampados(as) e assentados(as) da reforma agrária, assalariados(as) rurais, 
meeiros, comodatários, extrativistas, quilombolas, pescadores artesanais e ribeirinhos. Fonte: www.contag.org.br 
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Sobre a formação de associações, importante se faz ressaltar que estas não visam fins 

lucrativos, buscam na prestação de serviços de interesses econômico, técnico, legal, cultural e 

político de seus/suas associados/associadas promover a cooperação e o desenvolvimento de 

atividades em prol do beneficiamento de todos e todas integrantes. (OLIVEIRA, 2010). 

A Associação de Trabalhadoras Rurais de Paraíso do Sul/RS tem por proposito 

coordenar as ações desenvolvidas pelos Grupos de Trabalhadoras Rurais filiados, incentivando 

a fundação de novos grupos, a permanência e a busca de novas integrantes, para que não se 

perca os saberes tradicionais e a cultura do meio rural, buscando a sucessão e a continuidade 

dos mesmos.   

Também compete a Associação interpretar e estabelecer as normas e diretrizes do 

trabalho, promoções e atividades em geral dos grupos membros e da própria Associação em 

consonância com seus objetivos fundamentais. Busca pleitear e receber recursos para 

desenvolver seus projetos, bem como, a elaboração do programa anual de atividades, de acordo 

com as necessidades dos grupos e consoante aos interesses locais.  

Conforme o Estatuto da Associação de Trabalhadoras Rurais criado no ano de 1996, a 

mesma tem como objetivos: I- promover a organização da trabalhadora rural; II- a participação 

ativa e organizada da trabalhadora rural na sociedade; III- o desenvolvimento progressivo do 

ser humano nos aspectos, cultural, espiritual, psicológico, social e econômico; e IV- a 

integração harmoniosa indivíduo-família-comunidade.  

Tem por órgãos diretivos a Assembleia Geral, o Conselho Integrado, a Diretoria e o 

Conselho Fiscal. As Assembleias Gerais ocorrem todos os anos no mês de julho e podem ser 

ordinárias e extraordinárias, estas por sua vez acontecem sempre que convocada na forma do 

Estatuto da Associação. Ao Conselho Integrado compete opinar em caráter consultivo ou 

deliberar sobre as questões que lhe forem apresentadas pela Diretoria. A esta compete todos os 

afazeres referentes a manutenção e permanência dos grupos. Questões burocráticas, 

desenvolvimento de atividades de lazer e cultura. Ao conselho fiscal pertence o trabalho de 

fiscalização sobre os negócios e as finanças da Associação.  

Sobre a diretoria, ainda cabe salientar que esta é composta pela presidente, vice-

presidente, primeira e segunda secretárias e primeira e segunda tesoureiras. As quais 

desempenham funções conjuntas que visem a organização e a perpetuação da entidade. Vale 
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ressaltar que os cargos exercidos não são remunerados, com período de duração de dois anos, 

sendo permitida uma reeleição.  

Cabe salientar que as atividades desenvolvidas pela Associação além de promover novas 

alternativas de lazer e cultura, buscam valorizar o trabalho exercido pelas mulheres na unidade 

de produção familiar, a reconhece-las como trabalhadoras rurais, bem como vir a somar para 

representatividade dentro da Associação, dos Grupos de Trabalhadoras Rurais se ampliando 

para comunidade local, dando voz e visibilidade a essas mulheres, na incessante busca do 

reconhecimento da importância de seu trabalho para o desenvolvimento da agricultura familiar.  

Algumas das atividades executadas ocorrem em conjunto com a EMATER (Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural), com o apoio da Prefeitura municipal, sendo 

determinante para a valorização do trabalho feminino e para que a própria mulher compreenda 

a importância de seu trabalho para as atividades agrícolas e para comunidade local.  A partir do 

reconhecimento de seu trabalho a mulher passa a ter mais autonomia sobre suas escolhas 

perante a propriedade e a sociedade.  

São oficinas, palestras, cursos que buscam a formação, informação e construção de 

novos conhecimentos, ao bem-estar, ao lazer e auto estima das trabalhadoras rurais. Nas quais 

elas possam compartilhar seus saberes, a partir das trocas estabelecidas, na interação e 

integração com as demais integrantes dos grupos membros da Associação. Buscam ainda, 

alternativas que visibilizem o trabalho produtivo das trabalhadoras rurais de forma a não se 

restringir somente a propriedade rural, mas que possibilite a construção da autonomia destas 

mulheres dentro e fora do âmbito familiar. Contribuindo para a formação quanto indivíduos 

sociais, quanto mulheres e trabalhadoras.  

Nas figuras 2 e 3 é possível observar algumas atividades e oficinas realizadas pelos 

Grupos de Trabalhadoras Rurais, sendo algumas delas em parceria com a EMATER do 

município.  

 

Figura 2: Atividades realizadas pela Associação de Trabalhadoras Rurais 
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Fonte: Acervo Associação de Trabalhadoras Rurais de Paraíso do Sul/RS. 

 

Figura 3: Oficinas desenvolvidas em conjunto aos Grupos de Trabalhadoras Rurais 

 
Fonte: Acervo Associação de Trabalhadoras Rurais de Paraíso do Sul/RS. 

Os Grupos de Trabalhadoras Rurais são entidades que congregam, de forma organizada 

e autônoma as mulheres do meio rural e são formados nas mais diversas localidades do 

município e sua filiação está condicionada ao cumprimento dos preceitos do Estatuto da 

Associação das Trabalhadoras Rurais, como possuir ata de fundação com pelo menos dez 
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trabalhadoras rurais filiadas ao grupo, possuir estatuto homologado pela Associação e 

comprovar existência há pelo menos seis meses.  

Atualmente a Associação de Trabalhadoras Rurais de Paraíso do Sul/RS conta com 

cento e oitenta e quatro integrantes e nove grupos filiados conforme o quadro a seguir: 

Freündschaft, Cultura e Lazer, Em Busca de Um Novo Viver, Lutar e Vencer, União e 

Progresso, Unidas Venceremos, Sempre em Frente, União e Esperança e Em Busca de Um 

Novo Ideal. 

 
Quadro 1: Grupos de Trabalhadoras Rurais integrantes da Associação de Trabalhadoras 

Rurais de Paraíso do Sul/RS 
 

Grupo Localidade Número de Integrantes 

Cultura e Lazer Linha Contenda 36 

Em Busca de um Novo Ideal Linha Brasileira 27 

Freüdschaft Contenda 21 

Lutar e Vencer Linha Patrimônio 11 

Sempre em Frente Linha Progresso  21 

União e Esperança  Linha Campestre 20 

União e Progresso  Linha Sinimbu 13 

Unidas Venceremos Boa Vista 26 

Em Busca de um Novo Viver Linha da Fonte 09 

Fonte: Associação de Trabalhadoras Rurais Paraíso do Sul/RS. 
Org.: MACHADO, 2019. 

 

Conforme Carneiro (1994) para que se possa compreender o movimento das 

trabalhadoras rurais é necessário levar em consideração não apenas as lutas pelas condições 

materiais de vida, mas também valores ideológicos construídos historicamente, estruturais na 

sociedade, sobre as relações entre os sexos e a construção de identidades sociais dos gêneros.  

Dessa forma, quando as mulheres se articulam em grupos, associações, sindicatos que 

buscam a inserção das agricultoras nas tomadas de decisões sobre a produção e a propriedade, 

tornando-as cientes de seu papel, indo além de mãe e esposa, proporciona a participação em 

programas de melhoramento e incentivo à agricultura familiar. Dando visibilidade a 
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trabalhadora sem que haja a necessidade de depender da figura masculina para ter acesso as 

políticas públicas desenvolvidas para o meio rural.  

A busca pela autonomia da agricultora é de suma importância para o desenvolvimento 

do meio rural e da sociedade como um todo. Na organização dessas mulheres é possível, nas 

trocas de vivências e saberes, promover a participação política e o reconhecimento de seus 

direitos quanto sujeitos sociais.  

Nesse sentido, ao se organizarem em grupos, que visem a promoção do bem-estar social 

das trabalhadoras rurais, bem como atividades que visem a valorização dessas mulheres, 

proporciona o acesso a informações e conhecimentos sobre a importância de seu papel 

econômico e social.  

O que anteriormente era reservado somente aos homens, hoje vem a ser um importante 

meio para as mulheres se inserirem de forma igualitária na esfera pública quanto aos direitos 

trabalhistas, acesso à terra e programas políticos, bem como sua participação efetiva em todos 

os espaços de tomadas de decisões. Garcia e Duarte (2015, p.18) salientam que “A experiência 

da privação e opressão de gênero coloca para a mulher trabalhadora rural a necessidade de, por 

meio dos movimentos específicos, romper com o status quo da sua condição feminina, 

subalterna e invisibilizada”.  

Conforme as autoras supracitadas 

 

A própria mobilização feminina emerge do processo de privação de direitos e opressão 
social que as mulheres sofrem no sistema de gênero predominante, em uma sociedade 
que continua organizada em classes capitalistas neste início de século. Ainda que 
muitos querem omitir esse fato, por não ser tão novo (Garcia e Duarte, 2015, p.181).  

 

Sobre o trabalho realizado pelas trabalhadoras rurais, realizam atividades que vão muito 

além da esfera reprodutiva, elas trabalham incessantemente ao lado de seus companheiros e 

filhos (as) nas atividades agrícolas. Realiza dupla/tripla jornada de trabalho, pois, não se dedica 

somente a labuta no cultivo da roça, mas também, aos afazeres domésticos, aos filhos e, muitas 

vezes, a educação formal dos mesmos. 

Também pode-se citar outras tarefas como: o cuidado com o quintal, cultivo da horta, a 

criação de animais, atividades que ajudam na complementação da renda como a confecção de 

produtos artesanais e alimentícios. O que evidencia a capacidade feminina de realizar diversas 
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tarefas essenciais para o desenvolvimento da agricultura familiar, não sendo vista somente 

como simplesmente uma ajudante, mas como protagonista desta história.  

Outra participação importante da mulher é a sua inserção nos movimentos de lutas no 

campo pelos direitos dos/das agricultores/as como: acesso e uso da terra; inserção nos 

programas de políticas públicas voltadas a agricultura familiar; acesso à educação das novas 

gerações do campo; equidade de gênero, dentre outros. Movimentos que historicamente eram 

destinados aos homens, as mulheres foram buscando espaço e fortemente permanecendo nele, 

em um mundo culturalmente dominado pelo homem, pouco a pouco vão se inserindo visando 

sua liberdade e emancipação.  

  

Considerações Finais 

 

Ao se organizarem em associações e sindicatos, que visem dar visibilidade a 

trabalhadora rural, tende a fortalecer toda a luta e resistência dos movimentos feministas que 

emergiram no século XX. Visto que, proporciona a inserção das mulheres em todos os âmbitos 

sociais e políticos, tanto no meio rural como no urbano, o que gera o reconhecimento e a 

valorização de todas as formas de trabalho desempenhadas pelas mulheres.  

Mesmo que, muito já tenha avançado quanto aos direitos das mulheres rurais, ainda há 

muito o que conquistar. E essas conquistas são mais facilmente concretizadas quando ocorrem 

em coletivo, em grupos que se articulem para reivindicar seus direitos. Pois é na luta coletiva 

que há o fortalecimento das trabalhadoras rurais para se reconhecerem quanto mulheres e 

trabalhadoras. 

Desta forma, a Associação surge como ferramenta de resistência e reconhecimento ao 

trabalho desempenhado pelas trabalhadoras rurais, dando visibilidade e voz a essas mulheres. 

Pois ao se articularem em grupos, localizados nas mais diversas localidades do município, 

permitem ir muito além do âmbito familiar e discutir pautas que sejam do interesse comum a 

elas, que viabilizem a autonomia e o entendimento de sua importância para do desenvolvimento 

da agricultura.   
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ICAPUÍ LITORAL CEARENSE 
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Introdução 

O trabalho se dedica a descrever as experiências de campo em comunidades rurais como 

processo de entendimento do espaço agrário brasileiro, disputas territoriais e diversidades de 

ordenamentos territoriais, não só dos agentes hegemônicos, mas do poder das ancestralidades 

da região Nordeste e das mulheres na posse de poder. A partir dessas experiências vividas em 

campo descrevemos duas comunidades, ambas localizadas no litoral nordestino, mas em 

estados diferentes.  

Uma situa-se na foz do rio São Francisco e integra juntamente com outras comunidades 

limítrofes o Complexo Quilombola de Brejão dos Negros, na zona rural do município de Brejo 

Grande-SE, chamada comunidade pescadora de Resina. A comunidade tem disputa pela terra 

e, principalmente, pela água como suas maiores lutas. Além do crescimento constante do 

incômodo vindo da especulação imobiliária e turística na foz do rio São Francisco e da expansão 

 
1 Licencianda em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; monitora voluntária na disciplina 
de CG644 - Geomorfologia Costeira, do Departamento de Ciências Geográficas - DCG, do Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas - CFCH, oferecida ao Curso de Graduação em Geografia Licenciatura / Ciências Biológicas - 
Ênfase c. Ambientais, 2019.2, sob orientação do docente Ruy Batista Pordeus; e-mail: 
b.simone.nascimento@gmail.com. 
2 Bacharelando em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; Membro do Grupo de Estudos 
em Geografia e Teoria da Complexidade, do Departamento de Ciências Geográficas- DCG, do Centro de Filosofia 
e Ciências Humanas - CFCH; e-mail: leonardoalves7777@gmail.com.  
3 Bacharelando em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; monitor voluntário na disciplina 
de CG665 - Recursos Hídricos e Gestão de Bacias Hidrográficas, do Departamento de Ciências Geográficas - 
DCG, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas - CFCH, oferecida ao Curso de Graduação em Geografia 
Licenciatura / Geografia Bacharelado / Biomedicina / Arquitetura e Urbanismo, 2019.2, sob orientação da docente 
Josicleda Domiciano Galvincio; e-mail: fabioramon905@gmail.com. 
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ilegal das propriedades fundiárias com o agronegócio da carcinicultura, que tem balanço de 

comércio e distribuição no nível da região nordeste.  

Partindo agora para o caso da outra comunidade, a do Córrego do Sal, que também se 

encontra num contexto de município litorâneo, no entanto, localizada no último município a 

leste no Ceará, litoral setentrional nordestino. Nesta comunidade observamos a modificação de 

posicionamento e lideranças da comunidade em relação à luta contra os descasos e faltas por 

parte do poder público. Este em não produzir o ordenamento territorial público às necessidades 

básicas de atendimento coletivo da comunidade e a própria mediação do território entre as 

empresas multinacionais produtoras de energia eólica, produtores rurais do agronegócio da 

carcinicultura e as comunidades de entorno, sendo uma delas afetadas a do Córrego do Sal.  

Ambos os contextos territoriais de disputa e localização geográfica das comunidades as 

assimila como também têm suas distinções. No entanto, o fato pertinente observado em comum 

na luta de (re)existência dessas comunidades é que são coordenadas a partir do engajamento 

por mobilização social a fim de reter os seus direitos, em primeiro lugar, por mulheres. 

Trazendo-as como a principal força atuante na reivindicação da terra e dos direitos que, 

independentemente de sua faixa de idade e ocupações, em ambas as comunidades, ao se 

depararem com a ameaça a seus companheiros de comunidade e territórios, formaram 

lideranças e estratégias de apoio coletivo; e de cooperação produtiva formando meios de 

empreender nas suas comunidades de forma alternativa e ecologicamente sustentável com base 

em suas tradições locais.  

Palavras-chave: lideranças femininas; (re) ordenamento territorial; espaço agrário. 

 

Figura 1: Mapa de localização de Icapuí/CE e da comunidade rural de Córrego do Sal, 
elaborado pelos autores, 2019.   
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Figura 2: Mapa de localização de Brejo Grande/SE, comunidade quilombola Resina e demais 
comunidades do complexo, elaboração/fonte: Bruna M. S. Rapozo, 2018. 

Elaboração/Fonte: Bruna M. S. Rapozo, 2018. 
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Reflexões sobre questão agrária, ordenamento territorial e mulheres enquanto agentes 
cruciais na luta no campo 

O (re)ordenamento territorial abordado neste trabalho se desenvolve, em ambos os 

casos, na configuração do espaço agrário nordestino brasileiro com suas questões intrínsecas 

de disputas territoriais, econômicas, sociais e culturais. Outra similaridade territorial observada, 

também em ambos os casos, é a tomada de liderança das mulheres na proteção, afirmação, 

gerenciamento e desenvolvimento econômico-social-cultural dos territórios.  

Especificando que apesar de ambos os casos terem em semelhança o fator da 

configuração socioespacial agrária e com liderança feminina majoritária, os contextos 

socioespaciais e territorialidades são diferentes. Salientando que elas vêm ganhando seu 

território na produção agrária familiar, mas ainda há fatores externos e internos que acabam por 

dificultar a ascensão dessas mulheres no espaço rural. 

Portanto, o conflito e a tensão espacial dos dois territórios tem suas especificidades sub-

espaciais, consequentemente, tem suas subjetividades inerentes ao campo de disputa pela 

regulação do território. Em outras palavras, apresentam (re)ordenamentos territoriais de ordem 

local (das comunidades) contra as hegemonias (externas e velhas oligarquias locais/regionais) 

da ordem globalizadora do capitalismo moderno no espaço agrário. Sendo este modelo do 

capital globalizado, imposto para o rural, para alienar as comunidades (saberes) tradicionais 

e/ou, principalmente, destruindo-as; o sistema do agronegócio. Sistema que especula a terra, 

espolia a natureza e os saberes socioculturais tradicionais da relação com mesma, degrada e 

erode sistemas vivos em todos os ecossistemas do planeta, na pretensão de mercantilizar, 

industrializar, lucrar o máximo sobre as custas da insustentável exploração/redução da natureza 

e do saber inter-relacional recíproco da(s) “Sociedade(s) & Natureza(s)” (PEREIRA, 2005; 

SHIVA, 2003).  

Esse problema estrutural do espaço agrária é em escala global, apresenta-se como 

contradição conflituosa pela posse dos territórios (terra e água) e do domínio das relações 

sociais contidas nesses múltiplos tecidos do espaço que identificam, (re)produzem as 

territorialidades do agrário. Como elenca Fernandes (2004, p. 6): 

A conflitualidade é inerente ao processo de formação do capitalismo e do 
campesinato. Ela acontece por causa da contradição criada pela destruição, criação e 
recriação simultâneas dessas relações sociais. A conflitualidade é inerente ao processo 
de formação do capitalismo e do campesinato por causa do paradoxo gerado pela 
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contradição estrutural. A conflitualidade e o desenvolvimento acontecem simultâneos 
e consequentemente, promovendo a transformação de territórios, modificando 
paisagens, criando comunidades, empresas, municípios, mudando sistemas agrários e 
bases técnicas, complementando mercados, refazendo costumes e culturas, 
reinventando modos de vida, reeditando permanentemente o mapa da geografia 
agrária, reelaborado por diferentes modelos de desenvolvimento.  

Entendemos a contradição estrutural descrita por Fernandes (2004) sendo inerente ao 

processo, pelo fator da divergência entre os modelos planejados.  O do capital hegemônico 

globalizador do seu modelo unidimensional produtivo, findando no lucro a partir espoliação da 

biodiversidade e do trabalho, com base num único modelo de sociedade e natureza, aparato na 

ciência e técnica da Revolução Verde (PEREIRA, 2012). Modelo de sistemas produtivos como 

observados e descritos por Pereira (2012, p. 686) em monoculturas dependentes de “insumos 

industriais (adubos químicos, agrotóxicos, motores à combustão interna, variedades de plantas 

e animais de laboratório considerados de alto potencial produtivo), conhecimento técnico-

científico, grandes extensões de terra (latifúndios), irrigação.”  E que gerou em graves 

consequências “êxodo rural, dependência da agricultura da indústria e das corporações, 

dependência do agricultor da ciência e da indústria, desterritorialização dos camponeses, 

invasão cultural, contaminação do ser humano e do ambiente como um todo (PEREIRA, 2012, 

p. 686)”. 

Por outro ponto, existe o “contra modelo” a esse planejado e imposto pelo capital 

moderno na face do agronegócio da Revolução Verde, o modelo das comunidades tradicionais, 

o vivido em constante, ou mínima tentativa, de equilíbrio com os ecossistemas que configuram 

seus territórios (SHIVA, 2003). Desenvolvendo, em primeiro lugar, o reforço da cultura e dos 

laços sociais, melhor dizendo, dos laços socioterritoriais e culturais. Neste “contra modelo” de 

forma de sociedade e território do campo (agrário/rural) ou na conceituação de Ruy Moreira 

(2007), este “contra-espaço” é a diversidade que prevalece a ordem do(s) território(s) tanto das 

relações e produções humanas (sociais-culturais-econômicas) como das trocas (exploração 

consciente) da biodiversidade do lugar; respeitando, aprendendo e desenvolvendo mutuamente 

com a complexidade da natureza por essência. Uma configuração (interna) de territórios com 

alteridade social em luta por manter-se preservada do ordenamento social centralista de classes 

(MOREIRA, 2007). 

A multidimensionalidade produtiva é a ordem:  
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A extinção dos meios de subsistência das pessoas está intimamente ligada à erosão da 
biodiversidade.  A proteção à biodiversidade só pode ser assegurada pela regeneração 
da diversidade como base da produção na agricultura, na silvicultura e na criação de 
animais. A prática da diversidade é a chave de sua preservação (SHIVA, 2003, p. 174-
175). 

O que evidenciamos é então a conflituosa disputa do/no espaço agrário por dois modelos 

de ordenamento territorial. O do capital moderno (agronegócio) globalizado em oposição ao do 

complexo socioespacial dos locais/lugares ou dos “lugares-territórios” que, em meio a 

hegemônica globalização, são eles: os arranjos tradicionais camponeses, quilombolas, 

ribeirinhos, florestais, indígenas etc. Esse movimento contraditório é em si a própria dinâmica 

dialética do espaço agrário na modernidade/contemporaneidade (HAESBAERT, 2007; 

MACHADO; MACHADO FILHO, 2014). 

No contexto de relações de poder no espaço, ou seja, o território, elenca-se 

conceitualmente aquilo que temos por regulação e norma deste, nas palavras de Moreira (2007, 

p. 75) “o ordenamento territorial é uma decorrência dessa estrutura em si mesma contraditória. 

Seu propósito é controle dos termos da coabitação.”   

É com esse embasamento teórico e com procedimentos metodológicos em entrevistas, 

observação em campo e vivência em ambas as comunidades, que partiremos para descrevermos 

o processo de (re)ordenamento territorial subjetivo a cada uma delas. Porém, com uma 

similaridade já mencionada de conflitos nos dois recortes de território pela contraposição (local) 

ao capital das multinacionais produtoras de exploração energética e do agronegócio da 

carcinicultura; coercivo/agressivo em seu modelo de ordenamento territorial, situados no limite 

territorial de ambas as comunidades, uns até ilegalmente dentro do território.  

Temos nas áreas rurais um extenso histórico de lutas pela terra, entre famílias que 

sempre a usaram como meio de sustento, seja através do consumo do que é produzido, quanto 

a venda de seus excedentes de produção, e grandes latifundiários, que em cada época se 

classificaram de acordo com o ciclo agrário e até mesmo grandes nomes do ordenamento 

espacial, ligados ou não a agricultura. Mas o ponto a se evidenciar é o local ocupado pelas 

mulheres no âmbito agrário/rural, que acaba sendo excluído das análises. Remontando essa 

organização da agricultura familiar, observa-se uma desvalorização do papel da mulher no 

campo, mesmo que num sentido geral elas desempenhem um trabalho que envolva não apenas 

cuidar do próprio espaço agrário, como também ser o agente principal quando se fala em cuidar 
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dos membros da família, todo seu trabalho é tido como um complemento do papel de mãe e 

dona de casa, enquanto para o homem, se reserva o papel de provedor (MELO; DI SABBATO, 

2005, apud CONTE, 2011, p.38). 

Aos poucos elas vêm se destacando e ganhando seu lugar nos holofotes da produção 

agrária familiar, mas ainda há fatores externos e internos que acabam por dificultar a ascensão 

dessas mulheres no espaço rural. A dificuldade de conseguir crédito, insumos e até mesmo de 

conseguir uso e posse da terra se apresenta como um fator externo, intrínseco ao setor rural 

familiar, quanto na questão interna podemos trazer a discriminação quanto ao gênero e a ideia 

de mulheres não podem executar o mesmo trabalho que um homem na roça por conta da 

diferença na força física, usando isto como argumento para a consagração do espaço rural como 

um domínio masculino.  

Trazendo um pouco quanto a luta das mulheres rurais no Brasil, datam seu início no 

final dos anos 80, quando houve uma mobilização e organização das mulheres trabalhadoras 

rurais sob a bandeira do Reconhecimento e Valorização das Trabalhadoras Rurais, onde 

puderam se organizar quanto a várias lutas em todo o território brasileiro. Em 1995 o 

engajamento levou-as a criarem a Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais, que 

consistia na reunião das mulheres rurais de vários movimentos, dentre eles: Comissão Pastoral 

da Terra e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Levando em conta toda essa 

organização, entramos no objeto do trabalho em questão quanto a mulher rural. 

Nos casos que serão apresentados trazemos a força feminina no espaço rural como 

principal responsável pela manutenção dos territórios e economia que formam as comunidades 

apresentadas, utilizando do estudo de caso para mostrar as semelhanças quanto a mobilização 

feminina e como cada comunidade tem se organizado a partir dessa liderança feminina para sua 

existência. 

Primeiramente, em Resina comunidade de pescadores/quilombolas no Complexo 

Brejão dos Negros na cidade de Brejo Grande no Sergipe e, posteriormente, no município de 

Icapuí no Litoral leste cearense na visita a comunidade tradicional camponesa Córrego do Sal. 

A coalizão política destacando-se mais na alternativa de resistência socioterritorial dos 

quilombolas/pescadores na conflitualidade, de poder, pelo (re)ordenamento territorial do 
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território ancestral negro de Resina, na foz sergipana do rio São Francisco. Já a expertise 

empreendedora sendo, o poder socioeconômico, da inovação social produtiva das mulheres do 

Córrego do Sal que fomentou um poderio local de por si mesmas, (re)ordenarem a malha 

espacial e econômica da comunidade.  

Lideranças femininas da comunidade de Resina, Brejo Grande-SE 

Resina pertence a um complexo quilombola e povoados no município de Brejo Grande, 

em Sergipe. Focando especificamente em Resina, já que foi a comunidade na qual onde tivemos 

uma maior vivência, temos na história desse quilombo uma história conturbada e marcada por 

conflitos. 

No início, a área que compreende a alguns dos povoados atualmente pertencia a fazenda 

Batateiras, com cerca de 469 hectares e foi apenas em 2004 com a chegada do Padre Izaías, que 

houve uma conscientização quanto ao direito da terra que as pessoas de Resina tinham, além 

de se mostrar como o maior incentivador para a formação da Associação Santa Cruz. Com isso, 

entre 2004 e 2005 houve a formação de um acampamento que prezava a luta pela terra, 

acampamento este onde já podemos destacar a forte participação e engajamento das mulheres, 

já que elas levantaram e permaneceram nesse acampamento por meses a fio. Além de 

começarem a requerer sua certificação como quilombolas (OLIVEIRA, 2012). 

Apenas em 2006 eles obtiveram o certificado quanto uma comunidade que é 

remanescente de quilombolas, e ainda assim no meio de muita tensão, por conta da herdeira da 

fazenda e alguns dos moradores do complexo Brejão dos Negros, que eram contra a 

denominação quanto remanescentes de quilombolas.  Em 2012 eles ganharam o direito de uso 

e ocupação da terra, terra essa que teve sua demarcação realizada pelo INCRA em conjunto 

com o Ministério Público Federal e a Secretaria de Patrimônio da União. Mas no ano de 2014 

esse direito deles foi revogado pela herdeira da fazenda, mas ainda assim os quilombolas 

prosseguiram com o acampamento e não pararam sua produção. Mais recentemente eles 

conseguiram recuperar, junto com o INCRA, o direito de uso da terra (DE JESUS BOMFIM, 

2016). 
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Ao nos reunirmos com a comunidade na Associação Santa cruz4, eles nos relataram boa 

parte da história de luta deles, não só pela terra, mas também quanto a outro problema crescente 

em relação a carcinicultura. Onde boa parte dos manguezais da região estão sendo devastados 

para a criação de camarões exóticos principalmente o mais procurado para criação em viveiros 

o Camarão da Malásia, espécie Macrobrachium rosenbergii. Levando em conta que a renda 

das famílias vem principalmente da pesca, de caranguejos e agricultura de autoconsumo, 

podemos destacar que a carcinicultura afeta ativamente não só a renda das famílias, como 

compromete a água utilizada na plantação de mandioca, batata doce, inhame, entre outras 

plantas que baseiam sua agricultura, e dos poços artesianos. Além de causar o avanço do mar, 

invadindo partes de povoados e ilhas, obrigando as famílias a se mudarem. 

Em meio aos conflitos agrários e ambientais relatados na reunião pudemos perceber que 

as mulheres eram maioria na Associação e se fizeram mais presentes em todas as etapas desta 

luta, que ainda está longe do fim. Algumas delas acabaram por ter mais destaques quanto sua 

posição dentro da comunidade, como Clarisse, a atual conselheira da comunidade de Brejão 

dos Negros, e Angela, que é professora da comunidade, agricultora e artesã. 

Tivemos uma conversa com Nega, a responsável por iniciar o movimento para o 

erguimento do terreiro de candomblé Sanzala Zefa Conga. Além dela, conhecemos Izaltina, 

que foi a presidente da associação durante 10 anos e foi uma das precursoras da luta quilombola, 

mesmo sofrendo represálias. Ela nos contou toda sua trajetória de luta, relatando que mesmo 

não sendo mais a presidente da associação, ainda participa ativamente como membro (e uma 

das lideranças) atuante da comunidade. Conhecemos Iara, a única jovem engajada na causa 

quilombola, que nos relatou toda a dificuldade de ser um jovem em Brejão dos Negros, já que 

não há oportunidades de emprego. Ela nos contou que apesar de ter formação como bombeira 

civil nunca conseguiu trabalhar na sua região já que não há oportunidades, além de relatar a 

falta de perspectiva dos jovens no geral que, quando não vão embora, acabam entrando para 

práticas ilegais de renda a partir do tráfico de drogas ou vivendo de “bicos” (trabalhos informais 

diversos e de duração incerta) entres a cidade de Brejo Grande e as cidades vizinhas. 

 
4 Associação central dos moradores/pescadores a todas as comunidades do complexo de Brejão dos Negros, 
incluindo Resina. 
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Conhecemos também Juciana, ou, Ciana como é conhecida, a atual vereadora eleita com 

os votos da mobilização cívica da comunidade que mora na Comunidade de Saramem 

juntamente com as demais comunidades do complexo que Resina se integra.  Ciana nos relatou 

que sempre teve vontade ajudar o seu povo e tem orgulho de ser Quilombola, então decidiu 

concorrer a vereadora e conseguiu os votos.   

Fazendo menção agora a Dona Cida, uma das lideranças mais antigas de Resina, ela e 

seu marido, Seu Francisco, ou como é conhecido “Chicão”, nos acolheram durante nossa 

estadia em Resina e fizeram questão de conhecer cada um de nós e conversar sobre as lutas e 

conquistas através desses anos. Além das problemáticas já destacadas aqui eles nos 

apresentaram uma nova, a da especulação imobiliária. 

  Seu Chicão nos relatou que há certo tempo uma empresa multinacional de construção 

de hotéis e resorts com sede na Europa, vem tentando dar uma oferta quanto a área que 

compreende a comunidade de Resina, para a construção de um resort de luxo. Salientando 

geograficamente que a comunidade fica as margens da foz do Rio São Francisco, no Baixo São 

Francisco, e na outra margem se encontra o município Alagoano de Piaçabuçu, que tem o 

turismo como uma de suas principais atividades econômicas.  Contrastando assim que nas 

margens do lado alagoano encontramos casas com um valor visivelmente mais alto bem como 

um arranjo espacial já bastante organizado pela especulação do capital turístico e imobiliário 

de hotéis, veraneios etc.  O dono da empresa ainda chegou a oferecer um alto valor para que as 

famílias se mudassem e algumas aceitaram, recebendo uma casa mal estruturada como 

pagamento. 

Quanto as conquistas conseguidas pelas mulheres do complexo quilombola, dado todos 

os anos de luta, podemos citar, primeiramente, o primeiro certificado de uso e ocupação do 

solo, mesmo que tenha sido revogado, já foi um passo à frente quanto a sua luta junto com o 

INCRA. Além disso, temos a construção da Associação Santa Cruz, proveniente da política de 

compensação da Petrobrás pela exploração de petróleo no território do complexo, em Resina 

essa compensação se deu em forma de um trator para a comunidade. Além disso, estão lutando 
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pela construção de uma escola na comunidade. A única atualmente é a da Carapitanga5 que 

atende ao ensino fundamental I. Também há a construção de uma estrada que possa melhorar 

o acesso a comunidade, estrada essa que contou com 13 anos de luta para sua construção e tinha 

como data de finalização setembro de 2018. Nessa frente pela construção da estrada foi de 

crucial importância a eleição da Ciana, que com o poder e presença representativa dos interesses 

socioespaciais das comunidade pode empenhar a luta por direitos de dentro da câmara de 

vereadores de Brejo Grande. 

Imagem 1: Reunião com moradores e associados da cooperativa de pescadores/agricultores de 
Resina e Carapitanga, escola da comunidade de Carapitanga. 

 

Fonte: Leonardo Santos, 2018. 

Uma de suas maiores conquistas e orgulho após conseguirem novamente o direito de 

uso da terra foi a construção da fábrica de óleo de côco da comunidade quilombola de Resina, 

que conta em sua produção com a força de trabalho feminina local. Também há a conquista 

quanto a energia elétrica, que chegou à comunidade apenas em 2008, já que o 

fazendeiro/latifundiário não deixava a empresa de energia entrar no território. Mais o ganho da 

caixa d’água existente lá conseguida com a ajuda da Cáritas e do equipamento da casa de farinha 

da comunidade, com a ajuda do padre Isaías e da deputada Ana Lúcia, que luta ativamente em 

prol do complexo quilombola de Brejão dos Negros.    

Numa conversa com Ciana, Dona Cida e Iara, perguntamos como se dá em relação 

questão de gênero, já que é algo perceptível que as mulheres são a grande força que constitui a 

 
5 Comunidade vizinha à Resina, porém, a distância do trajeto entre as mesmas é considerável distante. Visto que 
a maioria dos moradores de Resina não tem meios de locomoção automotor e não a prestação de um serviço 
eficiente, por direito, do transporte público pelo município. 
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luta das comunidades do Quilombo. Iara e Ciana relataram que têm pessoas que ainda tentam 

usar de rumores e comentário ofensivos para tirar o mérito existente em sua luta, mas que elas 

não deixam de lutar mesmo com esses preconceitos/ opressões, muitas de fruto racista e 

machista. Pelo contrário, passam por cimas dos comentários maldosos e buscam cada vez mais 

força, já que sabem que a luta ainda está muito longe do fim e sem o engajamento delas as 

conquistas até então almejadas não teriam sido possíveis. 

Imagem 2: Mulheres da comunidade de Resina fazendo apresentação de dança de Coco ao 
ritmo/música cultural ancestral dos pescadores. 

 

Fonte: Beatriz Nascimento, 2018. 

 

Lideranças femininas da comunidade de Córrego do Sal, Icapuí-CE  

A comunidade do Córrego do Sal localiza-se aproximadamente a 20 km do centro 

municipal de Icapuí no extremo leste do litoral Cearense sendo o último município do estado 

fazendo fronteira com Rio Grande do Norte pela borda litorânea.  Tal denominação se dá pelo 

simples fato da mesma possuir na extensão do seu território diversas salinas, onde no qual até 

o final da década de 1950, o sal era a principal fonte de renda nesta região.  Os primeiros 

moradores do local foram a família “Calixto”, em termos de datas não se sabe ao certo quando 

se deu esta ocupação do território, todavia, a parti de 1927 chegaram as famílias Batista e 

Figueiredo advindas da cidade de Cajazeiras - PB. Contudo atualmente encontra-se morando 

na comunidade cerca de 18 famílias, tendo a associação de moradores do córrego do sal 

realizado recentemente 20 anos de existência e contando aproximadamente em torno de 22 

membros dentre as quais as mulheres são a maioria na associação e tomam para si a liderança 
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e consequentemente tendo um maior engajamento em prol do benefício de toda a comunidade 

(SÍTIO CÓRREGO DO SAL, 2013).  

Deste modo, a partir do âmbito da antropologia somada ao olhar geográfico a respeito 

da identidade social e a origem a definição de identidade mediante a um recorte espacial, 

enfocando a identidade dos indivíduos e grupos sociais e a como se dá a sua relação com uma 

respectiva parcela do espaço, assim caracterizando “identidade territorial” (HAESBAERT, 

1999, p. 172). 

Portanto, bebendo da fonte de Haesbaert (1999) podemos assim dizer que os moradores 

do córrego do sal, ainda mais as mulheres, têm em si uma identidade territorial. A respeito da 

sua comunidade ao possuírem a apropriação do espaço e utilizarem do mesmo cooperando entre 

si, de forma produtiva formando meios de empreender na sua comunidade de maneira 

alternativa e ecologicamente sustentável, com base em suas tradições locais. Lutando contra a 

falta de amparo do poder público, este no qual falhar em não produzir ordenamento territorial 

e execução de planejamentos públicos acerca das necessidades básicas de atendimento coletivo 

da comunidade. Atendimentos estes como luz, água, infraestrutura da estrada no qual estas 

esferas básicas só foram respectivamente atendidas pelo engajamento das mulheres.  

Branca moradora e membra da associação nos informou que foram elas as mulheres que 

conseguiram depois de muita luta, a luz e água para a comunidade, conseguiram depois de 

muita persistência de idas a prefeitura e reinvindicar o básico. Atitude que deu certo e a 

persistência continuou, se difundiu entre as mulheres da comunidade dando início as ações 

empreendedoras das mulheres, para arrecadar uma melhor renda para a comunidade e promover 

mais melhorias na infraestrutura do território da comunidade. Por meio de festas culturais e 

religiosas, visitas de turistas e do empreendedorismo na produção de artesanatos e dos serviços 

culinários tradicionais, conseguiram custear a construção da estrada que dá acesso a 

comunidade e da igreja que era sonho bastante almejado por elas. Importante ressaltar que a 

maior parte da mão de obra nessas construções foram das próprias mulheres, da liderança social 

à “mão na massa” junto com seus companheiros. 

Em contrapartida as duas maiores problemáticas atualmente se dão primeiro a respeito 

das empresas multinacionais produtoras de energia eólica, no qual a comunidade foi 

constantemente assediada por estas empresas que tinham o intuito de construir na região um 
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parque eólico. Como nos foi relatado por Dona Francineide, líder e presidente da comunidade 

de Córrego do Sal em Icapuí-CE, as torres produzem uma alteração no processo de transporte 

das dunas gerando erosão aprofundada e a poluição sonora degradante para as comunidades 

que tiveram essas torres instaladas próximos a elas. Entre outros problemas como o desgaste 

das estradas das comunidades pelo uso corriqueiro dos carros das empresas na manutenção das 

torres, os mesmos não realizando nenhuma contribuição, pelo menos de reparo, para as 

comunidades afetadas. A comunidade de Córrego do Sal por meio da associação de moradores 

da comunidade liderada pelas mulheres resistiu às investidas das empresas e mantiveram o 

território, algo extremamente diferente aconteceu com as comunidades próximas a do Córrego 

do Sal que acabaram perdendo seus territórios para “as Eólicas” como é chamado por elas. Os 

produtores rurais do agronegócio da carcinicultura também tem conflitos com a comunidade de 

Córrego do Sal, pelo fato de que a mesma é afetada pelos dejetos que são jogados a montante 

no córrego que passa na comunidade acabando no decorrer do seu percurso sendo poluído. 

A rede internacional TUCUM de turismo sustentável comunitário, modelo inovador de 

fazer o empreendimento do turismo utilizando e reforçando as potencialidades naturais, sociais 

e culturais de cada comunidade.  A ligação com a rede TUCUM, começou através de uma 

parceria com a Rede D’ Água e no ano de 2017 a comunidade de Córrego do Sal. Recebeu um 

projeto com pessoas da Itália, atualmente a comunidade tem ligação com alguns parceiros 

chaves sendo eles o Banco Santander, Tremembé Itália e a Associação Caiçara. Em suma, sua 

maneira de subsistência se baseia na agricultura agroecológica, a previdência e o restaurante da 

comunidade que conta com uma rica gastronomia que atende todos os mais variados paladares, 

tivemos a oportunidade de experimentar os pratos típicos realizados pelo Dona Franciede como: 

a Vaca atolada, ensopado de mariscos, bobó de camarão, pão árabe e muitos outros pratos. A 

sobremesa ficou por conta da Dona Lurdes que nos proporcionou degustar da sua deliciosa 

cocada que por sinal é bastante conhecida na região é dita como a melhor cocada do Ceará. 

Além de tudo, a comunidade conta com um grupo de jovens que comercializa o mel de abelha 

da espécie nativa Jandaíra e verduras da horta orgânica comunitária, onde a comercialização do 

excedente da produção é vendida e assim possibilitando um importante fator que reforçar no 

orçamento das famílias. No qual a sua produção se deve através do projeto Produção 

Agroecológica Integrada Sustentável - PAIS, com o grupo de Mulheres Alimentando Vidas 
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com apoio e financiamento da Petrobras através do Projeto “De olho na Água”, gerenciado pela 

Fundação Brasil Cidadão.  

No geral, o PAIS se trata intrinsecamente de uma tecnologia social que aos poucos está 

sendo semeada e ensinada nas mais variadas regiões do Ceará, tendo baixo custo e como 

princípio o manejo orgânico da produção. Desta maneira sendo uma singularidade em meio aos 

padrões da produção convencional do agronegócio e incentivando desta formas os agricultores 

a empregarem em suas terras uma policultura. Dentro desta perspectiva foi adotada a 

metodologia de horta em mandala, no qual dentro de uma estrutura circular, temos um espaço 

diversificado para a criação de animais, como galinhas caipiras. 

Imagem 3: as lideranças femininas do Córrego do Sal reunidas dentro do espaçamento da horta 
em mandala, Icapuí-CE. 

 

Fonte: Fundação Brasil Cidadão, 2019. 

 

  O PAIS se adequada e analisa o potencialidade a produtiva de cada comunidade onde 

vai ser implementada e indo de acordo com a produção das particularidades de cada região. É 

com iniciativas neste âmbito que podemos verificar por meio da participação da PAIS que com 

apenas técnicas simples de manejo e com o estímulo e engajamento dos agricultores/ras no 

trabalho do solo, o mesmo terá neste pequeno espaço uma terra de alta produtividade. Desta 

maneira, são ministradas oficinas com o intuito de demonstrar tecnologias de produção, em 

fortalecimento da cooperação, na formação de redes associativas e contando com a organização 

de grupos familiares produtores, não esquecendo do empreendedorismo, planejamento, 

controle. Além do mais, ações que objetivam impulsionar o comércio dos produtos de maneira 

a contribuir com as/os produtoras/es para o ingresso aos mercados. 
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Imagem 4: foto dos alunos de geografia da UFPE na igreja construída pelo engajamento das 
mulheres líderes da comunidade (Branca, Francineide, Lurdinha e Terezinha estão presente na 
foto). 

 

Fonte: Lucas Botelho, 2018. 

 

Considerações finais 

Em Resina se traz toda a problemática do reconhecimento como quilombolas, que foi o 

ponto fundamental para que houvesse um engajamento das mulheres quanto à luta pela terra 

que lhes é de direito, onde atualmente o complexo quilombola detém o direito de uso da terra. 

Mas também há a observação quanto ao problema crescente que a carcinicultura traz para a 

comunidade, em âmbito ambiental e econômico, já que a parte mais forte da economia da 

comunidade se dá pelo meio da pesca. Já no Córrego do sal, vemos a cooperação entre as 

mulheres, que nutrem a identidade territorial no que se refere ao seu território, através de sua 

forma sustentável e alternativa de empreender, em oposição às empresas multinacionais que 

produzem energia eólica sem nenhuma contrapartida social nos territórios locais impactados 

pelo ruído, utilização e desgaste das estradas da comunidade. 

Como trazido, referente ao (re) ordenamento territorial presente no trabalho  a disputa 

pelo território agrário no nordeste, onde suas questões de ordem econômica, social e cultural 

estão presentes com uma grande intensidade, o que se refere aos casos apresentados, podemos 

perceber a posição de ambas as comunidades quanto o (re)ordenamento territorial que vem 

tentando se impor dentro  de ambos os territórios, que apesar de terem localizações diferentes 
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e se configurarem seguindo a lógica organizacional de cada comunidade, ainda trazem 

semelhanças acentuadas. 

Semelhanças essas que são notadas principalmente na questão das lideranças, composta 

por mulheres. Essas mulheres que travaram e ainda travam as maiores lutas e mobilizações pela 

defesa e manutenção de seu território, pelos serviços básicos dentro das comunidades, além de 

estarem ganhando espaço na produção da agrária familiar, mesmo com todo preconceito ainda 

existente nas áreas rurais. Mas vai além disso, envolve toda as conquistas trazidas paras as 

comunidades através desse engajamento, vemos uma articulação entre as mulheres para buscar 

meios de empreender de uma maneira alternativa e sustentável que conta novamente com a 

força dessas mulheres em todas as etapas de sua realização. 
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A QUESTÃO DA MULHER NA SOCIEDADE: LUTAS E RESISTÊNCIAS 

 

Carolina da Silva Santos 

Resumo: 

 

Este trabalho tem o interesse de organizar, uma parte conceitual, no intuito de alinhar e unir 

alguns dos elementos que acabam ficando dispersos em uma pesquisa, abordando uma breve 

revisão sobre alguns trabalhos produzidos pela geografia brasileira sobre movimento feminista 

e gênero. Tendo como objetivo analisar a perspectiva do corpo feminino, que vivencia ou sofreu 

com a violência, de dentro do espaço da casa que se torna, desta forma, um marcador de/em 

espaço de luta. A metodologia envolve a análise de dados do Instituto de Segurança Pública do 

Rio de Janeiro – ISP articulados com uma reflexão do que é apresentado, questionando o acesso 

a rede de proteção social por diferentes grupos de mulheres postos em diálogo com 

levantamento bibliográfico. Como resultado dessa pesquisa, identificou-se, que é no ambiente 

doméstico que ocorrem o maior número de casos de violência contra mulher, em que o maior 

número de agressores são seus companheiros ou ex-companheiros. A geografia brasileira 

começa a caminhar, de forma mais ampla, saindo cada vez mais de um olhar linear que 

desconsiderava diversos fatores em suas análises ― como a mulher, o gênero, a sexualidade, 

entre muitos outros ― para observar que existem várias questões que assumem aspectos 

praticamente invisíveis. Arrisca-se, portanto, trazer uma breve análise do espaço geográfico que 

enxergue o gênero como categoria analítica, pois o tema vem se expandindo e ganhando força, 

dando mais importância ao debate. É importante perceber que a geografia caminhou por muito 

tempo com uma visão classista, com posicionamento direcionado, masculino, ortodoxo, 

heteronormativo, branco, eurocêntrico e cristão que acaba por limitar suas análises e deixando 

diversos grupos de fora — assim como em outras ciências. As lutas das feministas no Brasil e 

no mundo se seguem por muitos anos, resultado de resistência e militância. O artigo de Cyntia 

Sarti (2004) intitulado “O feminismo brasileiro desde os anos 1970: revisitando uma trajetória”, 

trabalha a história do feminismo no Brasil e consegue fazer um importante levantamento sobre 

os caminhos conflituosos trilhados pelos movimentos de mulheres neste período. Evidencia, 

também, no que se refere ao contexto brasileiro, o ativismo da luta das mulheres por direitos. 
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Os movimentos são constituídos por pessoas plurais que trazem consigo experiências diversas 

e que estão em constante transformação, processos que as modificam e as organizam enquanto 

coletivos ao redor de objetivos particulares ou públicos - mas também as afastam. Essas 

articulações, com seus espaços específicos, estimulam a configuração de novos sujeitos 

políticos que, por sua vez, também enfrentam situações cujas origens externas aos grupos 

acabam por influenciar as rotinas dos movimentos que se diferenciam por demandas e espaços 

que são articulados assim, como mulheres na luta no campo e também no meio urbano. É 

importante olhar o movimento social como uma ação coletiva, na qual diferentes pessoas (sejam 

elas com distinções de raça, gênero, sexualidade, classe social, entre outras) se unem em 

diferentes grupos e formas. Essa união se dá de acordo com um objetivo comum, algo que os 

une como coletivo, estabelecendo um sistema de relações. É perceptível que, ao longo de nossa 

história, diversas transformações ocorreram no âmbito do movimento feminista, frutos de 

mobilizações que geraram novos rumos políticos e ideológicos. Esses caminhos são embasados 

e resultam em críticas e reivindicações de direitos igualitários entre homens e mulheres. A 

violência contra a mulher está bastante relacionada às ideias culturais e sociais que delimitam 

o que é papel ou dever do homem e da mulher na sociedade, lembrando que não é de hoje que 

a mesma fere diretamente a saúde física, mental e psicológica das mulheres. Sendo um processo 

que teria duas fases: a de exploração e a de dominação - que caminham juntas de forma única 

(SAFIIOTI, 2004).Portanto, refletir sobre um olhar da geografia para a história das mulheres, 

pensando principalmente as resistências e as lutas por direitos e acesso a proteção. Nesse 

sentido, seja a mulher no meio urbano ou no rural, a mesma está inserida em uma ordem social 

de estrutura familiar em que se definem seus papéis e sua organização espacial. O que acaba 

por definir nas lutas e na vida cotidiana, os espaços pré-definidos a este grupo. Com isso, 

mesmo em situações não relacionais até nas de tomadas de decisões as mulheres acabam 

passando por diversas violências tendo que na maioria das vezes, mostrar e defender muito mais 

sua posição e permanência nesses espaços. Com isso, historicamente vemos no campo e na 

cidade conquista da liberdade e da participação. No Rio de Janeiro anualmente é produzido o 

Dossiê da mulher que conta com os registros feitos na Delegacia Especializada em Atendimento 

à Mulher de todo Estado, do ano anterior de sua publicação. Este Dossiê é elaborado pelo 

Instituto de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro – ISP. Instituição criada pela Lei no 

3.329 em 1999, sendo uma autarquia ligada Secretaria de Estado de Segurança Pública 

(SESEG). Seu objetivo é elaborar pesquisas que possam influenciar a implementação de 
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políticas públicas de segurança. O Dossiê Mulher conta no total com 13 edições com diversas 

informações e dados sobre a violência contra a mulher no estado do Rio de Janeiro. Os dados 

analisados nele são desde 2004, sendo fruto de uma série de estudos com o objetivo de traçar 

um diagnóstico dos principais crimes relacionados à violência contra a mulher ― com destaque 

à violência doméstica e familiar. A questão é o que passa invisível nesse levantamento, se no 

meio urbano é visível a dificuldade de acesso e denuncia o mesmo é, e de forma intensa está 

para mulheres do campo. A dificuldade de acesso à rede de proteção da mulher torna-se, muito 

maior, tendo em vista a sua distribuição geográfica. As mulheres urbanas vivem outra dinâmica 

espacial de acesso a diversos meios como a de proteção à saúde, contra violência, educacionais 

entre outros. Tendo em vista que as DEAM’s são localizadas nos centros e em sua maioria não 

estão em todos eles. A dificuldade para uma mulher localizada na área urbana em registrar a 

violência é menor comparado à mulher localizada em área rural, uma vez que a mesma acaba 

por ter menos acesso e maior dificuldade a esses espaços.Com isso os dados do ISP, assim, 

como todos os dados oficiais devem ser sempre relativizadas, pois a reconhecida subnotificação 

dos casos de violência contra a mulher (violências domésticas inclusas) torna esses números 

sempre bastantes conservadores em face da realidade de casos que ocorrem cotidianamente, 

como casos de violência mais “invisíveis” e casos em que a mulher decide por não fazer a 

notificação ou nem se quer consegue ter acesso a esse sistema de denúncias seja por qualquer 

situação adversa. O que acaba por nos alertar ainda mais da complexidade dessa temática. No 

contexto brasileiro, uma das referências no reconhecimento legal e na criminalização desses 

tipos de violência foi a instauração da Lei Maria da Penha (lei no 11.340/2006). Aprovada em 

2006, foi um marco importante proveniente de muitos ganhos anteriores e lutas incessantes para 

um caminhar de vidas livres de violência. Mais recentemente foi reconhecido o crime de 

feminicídio, em nove de março de 2015 que é quando uma mulher morre por ser mulher, sendo 

este termo utilizado no registro de homicídio de mulheres. Junto aos dados e as reflexões das 

problemáticas brevemente expostas cabem alguns questionamentos advindos da aplicação da 

Lei Maria da Penha. Um deles, por exemplo, seria: mulheres negras, rurais, quilombolas, 

indígenas, pobres, lésbicas, transexuais entre outras que fujam do que é padronizado por nossa 

sociedade atual, sofrem violência da mesma forma? Então, não se torna necessário discutir qual 

conceito de mulher é usado por esta lei e até onde está a facilidade ao acesso a esses espaços de 

proteção? Esse questionamento é importante para nossa reflexão, pois, existem perfis de corpos 

que passam por diversas e distintas situações de violência por serem mulheres em padrões fora 
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do que a sociedade delimita. Porém, é tempo de continuar lutando e resistindo, para existir. 

Vemos um processo de retrocesso gigantesco, que limita e desconsidera nossos avanços com 

enfrentamento direto das mulheres. Esse diálogo se propõe com a tentativa de uma reflexão ao 

papel social que geógrafos e geógrafas tem na busca de novos modelos de pesquisa com 

objetivo de debater e dialogar nesse espaço, sobre as formas de violência de gênero com a 

intenção de diminuir e extinguir os casos de violência contra mulher no campo e na cidade. 

Sabendo-se, que não se consegue em uma pesquisa alinhar e unir todos os elementos, mas 

espera-se que essa proposta possa aguçar novos espaços para diálogos que caminhem nessa 

perspectiva. REFERÊNCIAS BOURDIEU, P. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil S.A, 1989.BRASIL. Presidência da República. Lei Maria da Penha. Lei N.°11.340, de 7 

de agosto de 2006.BRASIL. Presidência da República. Lei do feminicídio. LEI Nº 13.104, DE 

9 DE MARÇO DE 2015.INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA. (ISP – RJ) Disponível 

em: <http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=48> Acesso: 02/jun/2019SAFFIOTI, 

Heleieth. Gênero, patriarcado e violência. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 

2004.SARTI, Cynthia Andersen. O feminismo brasileiro desde os anos 1970: revisitando uma 

trajetória. Revista de Estudos Feministas, Santa Catarina, v. 12, n. 2, p. 35-50, 

2004.SEPULVEDA, Denize. Emancipação social e exclusão no cotidiano escolar: a homofobia 

e sua influência nas tessituras identitárias. Tese (Doutorado em Educação). RJ, Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro, 2012. 
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DIÁLOGOS SOBRE GÊNERO, RAÇA E CLASSE NA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA DE CRUZ DA MENINA, DONA INÊS – PB 
 

Maria José da Silva1,  
Katarine da Silva Santana2 e  

Amanda Christinne Nascimento Marques3 
 
INTRODUÇÃO 

 
  Ao realizar pesquisa por meio projeto de Iniciação Científica/PIBIC/CNPq4, e 

analisando o processo de organização e as vivências das mulheres quilombolas de Cruz da 

Menina na luta pelo território, é que surge a proposta trabalhar com as mulheres através do 

projeto de extensão da UFPB intitulado: MULHERES QUILOMBOLAS: Interseccionalidade 

e cultura no território tradicional Cruz da Menina, Dona Inês – PB  que teve como objetivo 

geral desenvolver atividades de extensão universitária sobre as temáticas de gênero, raça e 

classe com as mulheres da comunidade quilombola Cruz da Menina.  

É uma comunidade que é liderada por mulheres quilombolas que atuam na organização 

representativa da Associação Comunitária, como em outros espaços de representação política. 

Foi reconhecida, enquanto comunidade remanescentes de quilombo e certificada pela Fundação 

Cultural Palmares – FCP em de 12 de março de 2008. A comunidade está situada na zona rural 

do município de Dona Inês – PB, cidade localizada na região do agreste paraibano, encontra-se 

com 100 famílias. 

O trabalho apresenta cunho qualitativo a metodologia utilizada para produção deste 

artigo se dá a partir da oficina teve como objetivo discutir as relações de gênero, raça e classe 

e os papéis de gênero desempenhados pelas mulheres do quilombo em Cruz da Menina 

estabelecendo ligações a partir das suas construções sociais enquanto mulher negra. A mesma 

aconteceu na escola municipal educador Paulo Freire que fica localizada na comunidade. 

Utilizamos como aporte teórico autoras que versam sobre as temáticas apresentada na 

oficina, dentre as quais destacamos: Davis (2016, 2017), Carneiro (2011), Barth (2018) e 

 
1 Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Campus III – Bananeiras/PB, E-mail: mariasilvat.a@gmail.com 
2 Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Campus III – Bananeiras/PB, E-mail: katbisse@gmail.com 
3 Profª. Drª. da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Campus III e do Programa de Pós Graduação em Direitos 
Humanos – PPGDH/UFPB E-mail: amandamarques.geografia@gmail.com 
4 Projetos de pesquisa: Territórios de Luta: Processos de Reivindicação Étnica das Comunidades Quilombolas na 
Paraíba e no ano seguinte com o projeto intitulado: Território e territorialidades étnicas em comunidades 
quilombolas na Paraíba, durante a vigência 2016/2017 e 2017/2018. 
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Ribeiro (2018) para discutir sobre abordagem da interseccionalidade entre o feminismo, 

racismo e a luta de classe na compreensão da sociedade moderna e o papel da mulher negra na 

luta contra o racismo, sexismo com objetivo de estabelecer diálogos sobre o feminismo negro, 

território, trabalho e violência na perspectiva de que essas mulheres possam garantir seus 

direitos civis, participar do ativismo político do feminismo negro, seja na organização 

comunitária, em casa e fora desse núcleo, a fim de denunciar as opressões e renunciar o lugar 

imposto pela sociedade, Woortmann (1990) quando trata da ética e moral camponesa nos 

aspectos reminiscente da terra, trabalho e família, Freire (1983, p.46) ao discutir sobre extensão 

e ou comunicação com o propósito de refletir sobre o equívoco gnosiológico do termo extensão 

e comunicação como proposta dialógica,  essa se dá através de “signos linguísticos”, em que a 

“educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, mas um 

encontro de sujeitos interlocutores”. 

Pensando em dialogar sobre o abismo de acesso à educação, fomentar a organização 

dessas mulheres, e em consequência disso, levá-las a exigir por parte do Estado as políticas 

direcionadas para mulher negra Butler (2018, p.21) destaca que: 

Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é; o 
termo não logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de gênero da 
“pessoa” transcendam a parafernália específica de seu gênero, mas por que 
gênero nem sempre se constitui de maneira coerente ou consistente nos 
diferentes contextos históricos, e por que o gênero estabelece interseções com 
modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades 
discursivamente constituídas. Resulta que se tornou impossível separar a noção 
de “gênero” das interseções políticas e culturais em que invariavelmente ela é 
produzida e mantida. 

   

Ao dialogar com a autora podemos confirmar que as questões de gênero são definidas, 

ou seja, as atribuições de comportamento, sentimento e atividades que culturalmente foi 

normatizada como sendo natural do sexo feminino, assim como do masculino.  

 

Formação política e representativa das mulheres negras 

Sabemos que negar o acesso a informação, dificultar os caminhos para o reconhecimento 

a sua cultura e traçar caminhos hóstis para a permanência da população negra no ensino 

superior, e deslegitimar as organizações e espaços protagonizados por mulheres negras, são os 

principais mecanismos de controle do sistema racista, contribuindo assim para que essa 

população seja sempre vista como marginalizada e com isso desconsiderar o conhecimento 
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produzido a partir de suas lentes. Visando quebrar esse paradigma instituído e há muitos anos 

repassados nas escolas e demais instituições de ensino, esse projeto vem como um novo olhar 

sobre o processo de formação das mulheres fazendo com que elas reflitam a partir de si e do 

seu cotidiano questões fundamentais para seu desenvolvimento como o lugar na família e a 

importância de seu papel enquanto membro da comunidade. 

As organizações de mulheres negras vêm crescendo nos últimos tempos na busca por 

direitos e equidade que são questões emergentes, principalmente diante do cenário atual, onde 

a representação política feminina tem se mostrado ineficaz e passiva aos interesses do 

patriarcado, em que as mulheres ocupam apenas o lugar figurativo, sem voz e com ideias e 

pensamentos que não representam nem de longe as reais necessidades da classe. Para (Butler, 

2018, p.18) política e representação são termos que apresentam questões polêmicas. 

Por um lado, a representação serve como termo operacional no seio de um 
processo político que busca estender visibilidade e legitimidade às mulheres 
como sujeitos políticos; por outro lado, a representação é a função normativa 
de uma linguagem que revelaria ou distorceria o que é tido como verdadeiro 
sobre a categoria das mulheres. Para a teoria feminista, o desenvolvimento de 
uma linguagem capaz de representá-las completa ou adequadamente pareceu 
necessário, a fim de promover a visibilidade política das mulheres. Isso parecia 
obviamente importante, considerando a condição cultural difusa na qual a vida 
das mulheres era mal representada ou simplesmente não representada. 

 

Partindo da análise da estrutura patriarcal, observa-se no diálogo da autora no que tange 

aspectos da política, as mulheres estavam longe de serem representadas por quem ocupava 

espaços de poder. Quando falamos de mulheres negras esse abismo político e de representação 

é muito mais frágil. Ainda hoje, as mulheres negras lutam por direitos básicos como o de existir. 

Lutam para que suas pautas sejam levadas atendidas e para serem simplesmente ouvidas, quanto 

às particularidades de suas vivências. Se exercer o direito a fala já é uma tarefa difícil para a 

mulher que tem o estereótipo dentro dos padrões exigidos socialmente, para as mulheres negras 

se torna duas vezes mais difícil pois, além desse fator, ainda contam com a invisibilidade e com 

a incapacidade que lhe foi e é atribuída, ou seja, essas mulheres durante todo processo histórico 

tem ocupado espaços inferiores, isso no que se refere à profissão, além de seus serviços ser 

considerado não como trabalho, mas como ajuda,  tanto as mulheres dona de casa da cidade, 

como as que estão no campo.  

Quando se parte do ponto de vista histórico as mulheres alcançaram os espaços públicos 

há pouco tempo se comparado aos homens. A estas, estava reservado apenas o espaço do lar, 
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os cuidados do marido e dos filhos. A educação, que hoje é um direito de todos, antigamente 

só se dava aos homens com a intenção de formar uma sociedade onde apenas homens brancos 

teriam acesso ao conhecimento como afirma (Stamatto, 2002, p.2): 

Desde a primeira escola de ler e escrever, erguida incipientemente lá pelos anos 
de 1549, pelos primeiros jesuítas aqui aportados, a intenção da formação 
cultural da elite branca e masculina foi nítida na obra jesuítica. As mulheres 
logo ficaram exclusas do sistema escolar estabelecido na colônia. Podiam, 
quando muito, educar-se na catequese. Estavam destinadas ao lar: casamento 
e trabalhos domésticos, cantos e orações, controle de pais e maridos. 

  
Anos mais tarde, as mulheres conseguiram direito à escolarização, não em paridade, 

pois, enquanto aos homens eram ensinadas matérias como matemática e geometria, às mulheres 

cabiam os ensinos do lar como corte e costura, cozinha, algumas vezes português e música. 

 Quando falamos do acesso à educação da população negra, esse abismo cronológico de 

acesso a formação, do espaço público direcionado ao poder se torna ainda maior, atualmente 

temos uma acanhada discussão, ao que se refere ao acesso da população negra nas universidades 

públicas, seja enquanto estudantes ou docentes, quanto a legitimação dos espaços 

protagonizados por mulheres negras e suas formas de organização. No que diz respeito do 

acesso ao ensino superior (Oramisio, et al., 2013) ressalta que em alguns discursos acadêmicos 

é visível através de teorias que pregam, por exemplo, a inferioridade intelectual do negro.  

O processo de escolarização brasileiro desconsiderou a cultura afro, assim como a 

cultura indígena, partindo da afirmação de (Ruth Benedict, O Crisântemo e a Espada, 1972) de 

que: a cultura é como uma lente, através da qual o homem enxerga o mundo, podemos dizer 

que o que temos hoje no Brasil, é uma educação pautada no modelo europeu-português 

americanizado onde apenas a cultura desses povos é passada e a história e cultura afro são vistas 

também a partir desse ponto de vista, isso nos leva a um modelo de educação racista, excludente 

e misógino.  

Ainda assim, o povo negro vem resistindo e ressignificando sua história e cultura ao 

longo do tempo, inclusive ocupando cada vez mais os espaços que lhes foram negados durante 

séculos. Essa ressignificação da cultura afrodescendente nos permite também um novo olhar 

sobre a educação brasileira e sobre as organizações comunitárias protagonizadas por mulheres.   

O racismo e o machismo são regimes que entravam mudanças significativas na nossa 

sociedade. Se de um lado conquistamos alguns direitos como o de nos organizarmos livremente 

para levantar pautas enquanto mulheres negras, por outro, essas organizações têm profundas 
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dificuldades de serem reconhecidas, porém, nem por isso elas deixam de crescer e fortalecer 

suas bases cotidianamente e em coletivo, como é o trabalho comunitário. Para Jones (1949) um 

fato sintomático dessa nova militância é que mulheres negras têm se tornado símbolo de muitas 

lutas contemporâneas do povo negro. 

Podemos vislumbrar a capacidade organizativa das mulheres a partir de uma análise do 

processo de escravidão, onde muitas vezes o homem era levado a outros locais para trabalhar e 

o interior da família ficava sob tutela das mulheres (Davis, 2016.p. 25) aborda que:   

A maioria das análises históricas e sociológicas feitas sobre a família negra 
durante a escravidão presume simplesmente que a recusa do senhor de 
reconhecer a paternidade entre seus escravos, se converteu de forma direta em 
um arranjo familiar matriarcal criado pela própria população escravizada. 

 
A partir disso, percebemos que, seja no interior da família, ou estando a frente de grupos 

de fugas, as mulheres negras sempre buscaram meios de se organizar para resistir e combater 

as opressões.  

Partindo no processo de construção para o pensamentos e práxis de mudanças sociais 

efetivas no nosso país, e de como essa mudança deveria chegar às mulheres de Cruz da Menina, 

este projeto e por sua vez o artigo em tela, abre a discussão para construção emancipatória do 

pensamento crítico, para tal está proposto realização de oficinas. No que se refere a 

metodologia, no primeiro momento iniciamos com mística de apresentações onde formou-se 

círculo em que cada uma das participantes deram as mãos uma a outra com intuito de 

conhecermos, cada uma fez uma breve apresentação falando seu nome e a qual parte da 

comunidade reside.  

Logo em seguida foi exibido o curta metragem “Vida Maria”, uma animação de 2006 

produzida, escrita e dirigida pelo gráfico Márcio Ramos que aborda a vida de 3 gerações de 

mulheres que tiveram, tanto por necessidade como por cultura passada de mãe para filha, que 

dar prioridade a lida na roça aos afazeres domésticos, e dedicação aos filhos, do que aos estudos. 

A partir da apreciação do curta e partindo do processo histórico dessas mulheres dialogamos 

com Conceição Evaristo (2008, p. 20) em seu poema: Vozes-mulheres:  

 
A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de 
uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos – 
donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das 
cozinhas alheias debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos pelo 
caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos 
com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todos as nossas 
vozes recolhe em si as vozes mudas caladas engasgadas nas gargantas. A voz 
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de minha filha em si a fala e o ato. O ontem – o hoje – o agora. Na voz de 
minha filha se fará ouvir a ressonância o eco da vida – liberdade.  

 
O poema marcado por distintas histórias de vida, vozes-mulheres, a autora demarca 

espaço-tempo de diferença da condição da mulher negra na sociedade de classes. A narrativa, 

ao remeter o traço de parentesco de mulheres (bisavó, avó, mãe e filha), demonstra não apenas 

um ciclo de violência, mas também a resistência sob a perspectiva de um futuro geracional, 

anseio por melhores condições de vida e realização de sonhos. A voz para Evaristo significa 

galgar melhores oportunidades de vida.  

Após a discussão partindo da realidade das participantes. Pedimos as participantes para 

dividir em grupos formou-se no total de 5 (cinco), cada um com número de participantes 

diferentes, entregamos folhas de papel madeira e lápis hidrocor. Para cada grupo solicitamos 

que discutissem as atividades realizadas por elas enquanto mulheres e quais desenvolvidas pelos 

homens que integram a casa, sejam eles esposos, filhos entre outros homens que integram o 

grupo familiar. As discussões aconteceram no tempo aproximadamente de 20 minutos, durante 

esse tempo, realizamos visitas aos grupos para sanar alguma possível dúvida. Após a atividade, 

duas integrantes de cada grupo realizaram a socialização (conforme as imagens a seguir).   

 

Fonte: Acervo do projeto, 2019. 

Cada grupo pontuou as atividades que estão elencadas no quadro a seguir e destacaram 

as atribuições tanto para homens e mulheres da comunidade. A maioria dos serviços 

domésticos, criação e educação das crianças são papéis desempenhados pelas mulheres assim 

como as atividades agrícolas aos arredores das casas. Aos homens compete os trabalhos de 

pedreiro, servente de pedreiro, alguns grupos colocaram professor, músico e caminhoneiro, 

como atividades masculinas.  
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Entre as atividades realizada pelos dois sexos apresentada por elas destacamos: 

Mulheres Homens 

Dona de casa, agricultora, cabeleireira, 

costureira, manicure, pedicure, pedreira, 

engenheira, técnica em enfermagem, agente 

de saúde, comerciante, artesã, cozinheira, 

auxiliar de serviços gerais, professora, 

doméstica, diarista, motorista, professora de 

dança, vendedora, estudante, merendeira, 

depiladora, mãe, design de sobrancelhas, 

boleira, tricoteira, bordadeira. 

Pedreiro, servente, pintor, carpinteiro, 

agricultor, marceneiro, soldador, 

encarregado, ferreiro, artesão, mestre de 

obra, armador, betoneiro, motorista, 

apontador, acunhador, comerciante, 

vigilante, padeiro, vaqueiro, moto táxi. 

 

 A partir das apresentações pautamos uma discussão no que se refere às atividades 

realizadas por elas. Entre as atividades que não gostam de realizar estão justamente as ligadas 

ao serviço doméstico. Outro aspecto interessante observado durante esse momento diz respeito 

às atividades do roçado, essa foi pontuada com interesse das participantes em realizar, 

sobremaneira as mais velhas, que possuem em média 60 anos de idade. 

Observamos a partir do quadro uma diferença no que se refere às atividades 

desenvolvidas por ambos os sexos. Pudemos perceber o porquê dessa diferença. Uma das 

questões que pontuamos está relacionada ao fato dos homens trabalharem fora da comunidade, 

ou seja, suas atividades são realizadas na construção civil da capital em João Pessoa o quadro 

deixa bastante evidente. Tal averiguação corrobora com a discussão de Davis (2017, p.152) quando 

aponta que: 

As estatísticas oficiais de crescente desemprego entre a população negra nem 
sequer refletem o número enorme de pessoas negras que procuraram trabalho 
sem sucesso por tanto tempo que, como resultado de desespero, desistiram da 
busca. 

 A realidade para permanência das famílias quilombolas não é diferente do que é 

discutido pela autora de acordo com a realidade dos negros estadunidenses, sobremaneira no 

que se refere o número de pessoas desempregadas ou ocupantes de serviços braçais. Os homens, 
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por não encontrarem serviços na comunidade, procuram meios para garantir sustento das 

famílias fora dela. 

Na discussão sobre a atribuição de funções, nota-se que existe uma cultura de que o 

homem que trabalha fora não precisa, ou não pode, ou se sente muito cansado em auxiliar nas 

atividades domésticas. Em contrapartida as mulheres que trabalham fora alegam ainda 

desempenhar outras funções indicando assim a dupla jornada de trabalho em relação a seus 

companheiros. Nesta perspectiva (Venturi e Recamàn, 2004), citam como componentes 

negativos que definem a situação atual da mulher, a dificuldade e o excesso de 

responsabilidades atribuídas principalmente a dupla jornada de trabalho: o doméstico e o 

remunerado. Essa má divisão do trabalho doméstico também implica na falta de tempo que as 

mulheres têm de se organizarem para refletir sobre seu lugar de fala e seu papel enquanto seres 

sociais.  

O mundo privado é também o espaço onde as brasileiras identificam as piores coisas da 

condição feminina, destacamos que em muitas das situações que as fazem permanecerem nessa 

condição, está relacionada a cultura imposta pelo modelo patriarcal.  

Em um segundo momento da oficina, apresentamos tarjetas com algumas profissões no 

quadro (conforme imagem a seguir) e pedimos para que elas colocassem as profissões de maior 

representatividade masculina e feminina.  

 
Fonte: Acervo do projeto, 2019. 
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É perceptível que embora estejam no campo, as mulheres buscam se qualificar. Entre as 

profissões elencada por elas, e que apresenta uma remuneração um pouco maior, estão as áreas 

de saúde e educação. É possível encontrar casos isolados de mulheres com formação em 

engenharia, enquanto que nos homens não foram identificadas nenhuma atividade com 

qualificação profissional superior. 

Destacamos ainda que a cultura do patriarcado é bastante evidente na comunidade 

quando se trata da ação do trabalho reprodutivo relacionado ao cuidado dos filhos e no que se 

refere aos serviços domésticos. Além da atividade agrícola realizadas pelos dois sexos é 

considerada tanto por elas como por seus companheiros como ajuda. Para Woortmann (1990, 

p.44) 

Ajuda é um termo que tem distintos significados, a depender do contexto em 
que é empregado; aqui, implica hierarquia e subordinação. Tal subordinação, 
longe de se limitar ao processo de trabalho, atinge, também, a autoridade do 
pai sobre a família, inclusive as mulheres. 

Há na atualidade uma sustentação em desconsiderar o trabalho produtivo da mulher 

como agricultora. Ao dialogamos com Davis (2016, p.30) percebemos que nem sempre foi 

assim durante a escravidão 

Enquanto as mulheres cozinhavam e costuravam, por exemplo, os homens 
caçavam e cuidavam da horta. (Inhame, milho e outros vegetais, bem como 
animais selvagens como coelhos e gambás, eram sempre deliciosos acréscimos 
às monótonas refeições diárias.) Essa divisão sexual do trabalho doméstico não 
parece ter sido hierárquica: as tarefas dos homens certamente não eram nem 
superiores nem inferiores ao trabalho realizado pelas mulheres. Ambos eram 
igualmente necessários. Além disso tudo indica, a divisão sexual do trabalho 
entre os sexos nem sempre era rigorosa; às vezes, os homens trabalhavam na 
cabana e as mulheres podiam cultivar a horta ou mesmo participar da caça. 

 

Durante o período escravocrata, o trabalho realizado no limite da vida familiar e 

comunitária nada interferia para os seus senhores pelo contrário os negros transformavam o 

trabalho escravo negativo em uma qualidade positiva de igualdade nas suas relações sociais.  

Ao final das apresentações retornamos à discussão do sobre o curta metragem a 

reprodução da vivência das atividades desenvolvidas pelas mulheres no campo, assim como o 

acúmulo das atividades desenvolvidas por elas sua dupla, tripla jornada e não participação dos 

homens nos serviços domésticos tais como: cuidado dos filhos, nos afazeres domésticos, além 

na contribuição financeira das mulheres quando se realiza artesanatos, com o recurso do bolsa 

família entre outras atividades desenvolvidas pelas mulheres para se obter remuneração. 
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Dialogamos também na perspectiva de desconstrução da ideologia de gênero quando se trata 

das profissões, assim como a relação produtiva e reprodutiva atribuída culturalmente a mulher. 

 
Considerações finais 

 
Consideramos que a oficina superou as nossas expectativas no que se refere ao número 

de participantes presentes, visto que estava previsto no projeto a participação em média de 35 

mulheres. Fomos surpreendidas com 65 mulheres, o que demonstra um interesse no diálogo 

sobre gênero entre as mulheres quilombolas de Cruz da Menina. 

A análise que fazemos é que o projeto para elas tem sido uma práxis bastante importante 

no sentido de adquirir conhecimento que visam sua emancipação, além de desconstrução de 

práticas estabelecida pelo patriarcado. Daí a importância de promover mais espaços de 

discussão onde as mulheres possam expor seus desafios no cotidiano, se fortalecer a partir da 

troca de experiências, se reconhecer enquanto sujeitos transformadores da sua própria realidade 

entendendo suas necessidades e valorizar suas conquistas a partir das discussões levantadas na 

oficina. 

A ação de extensão possibilita o desenvolvimento da ação prática aprendida durante as 

aulas, ou seja, os projetos de extensão permitem ao licenciado em ciências agrárias 

experimentar a vivência de comunicação de acordo com o que é abordado Freire (1983) quando 

afirma que um homem consciente se liberta, e por isso não aceita mais isolamento do mundo, 

criando este uma consciência. Esperamos por meio das demais oficinas previstas contribuir para 

desenvolvimento crítico dessas mulheres. 

 

Referências 

 
BERTH, Joice. O que é: empoderamento? Belo Horizonte – MG: Letramento: Justificando, 

2018. 162p. 

BUTLER, Judith, Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade/ Judith 

Butler; Tradução de Renato Aguiar. - 16ª ed.- Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018. 

CARNEIRO, Sueli. Racismo, Sexismo e desigualdade no Brasil. São Paulo: Selo Negro, 

2011. 

DAVIS, Angela. Mulheres, Raça e Classe: tradução Heci Regina Candiani. – 1ª. Ed. São 

Paulo: Boitempo, 2016. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 18 – Questões de Gênero, Geração e Sexualidade no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

8628 
 

 ___________ Mulheres, Cultura e Política; tradução Heci Regina Candiani. – 1ª. Ed. São 

Paulo: Boitempo, 2017. 

FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? tradução de Rosisca Darcy de Oliveira ¿ prefácio 

de Jacques Chonchol 7ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1983 93 p. (O Mundo, hoje, v. 24). 

EVARISTO, C. Poemas da recordação e outros movimentos. Belo Horizonte: Nandyala, 

2008. 

JONES, Claudia. UM FIM À NEGLIGÊNCIA EM RELAÇÃO AOS PROBLEMAS DA 

MULHER NEGRA!: An End to the Neglect of the Problems of the Negro 

Woman!. Florianópolis: Revista Estudos Feministas, v. 25, n. 3, dez. 2017. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/1806-9584.2017v25n3p1001>. Acesso em: 29 out. 2019. 

RIBEIRO, Djamila. Quem tem medo do feminismo negro. 1ª ed – São Paulo: Companhia das 

Letras, 2018. 

VENTURI, Gustavo. RECAMÁN, Marisol e OLIVEIRA de Sueli. A mulher Brasileira nos 

espaços públicos e privado. 1. ed. - São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2004. 

WOORTMANN, K., “Com parente Não se Neguceia” O Campesinato Como Ordem 

Moral. Anuário Antropológico/87. Editora Universidade de Brasília/Tempo Brasileiro, 1990, 

73 p. 

STAMATTO, Sucupira Inês de Maria. UM OLHAR NA HISTÓRIA: A MULHER NA 

ESCOLA (BRASIL: 1549 – 1910). 

SANTOS, Anderson Oramisio, OLIVEIRA, Camila Rezende, OLIVEIRA, Guilherme 

Saramago de,GIMENES, Olíria Mendes. A história da educação de negros no Brasil e o 

pensamento educacional de professores negros no Século XIX. Educere, 2013.  

 
 
 
 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 18 – Questões de Gênero, Geração e Sexualidade no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

8629 
 

 

A FEIRA AGROECOLÓGICA COMO ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DE EQUIDADE 

DE GÊNERO E DE SOBERANIA ALIMENTAR NO NORDESTE DO BRASIL 

 

Maria Aline da Silva Batista1 
Alexandra Maria de Oliveira2 

RESUMO 
O artigo analisa a feira agroecológica enquanto lócus privilegiado de construção de Equidade de Gênero e de 
Soberania Alimentar. O foco da análise é o Nordeste do Brasil, região que concentra o maior número de 
estabelecimentos de agricultura camponesa de base agroecológica. O estudo é de cunho exploratório, com base 
em dados secundários, oriundos da revisão da literatura e de documentos oficiais. A pesquisa bibliográfica sobre 
os conceitos que sustentam o tema revelou que equidade de gênero e Soberania Alimentar são, na prática, fatores 
mutuamente determinantes. Dessa forma, concluiu-se que a feira agroecológica tem potencial de alavancar ambos 
os processos, tendo em consideração a ampla participação da mulheres na produção, comercialização e consumo 
de produtos agroecológicos. 
 
Palavras-chave: Soberania Alimentar. Campesinato. Gênero. Feira Agroecológica. 
 
ABSTRACT 
The article analyzes the agroecological fair as a privileged locus for the construction of gender equity and Food 
Sovereignty. As a spatial cut, the Northeastern region of Brazil is concentrated in the region, with the largest 
number of agro-ecological peasant farms. The study is exploratory, based on secondary data, from the review of 
the literature and official documents. The bibliographical research on the concepts that underpin the theme revealed 
that gender equity and Food Sovereignty are, in practice, mutually determinant factors. Thus, it was concluded 
that the agroecological fair has the potential to leverage both processes, taking into account the wide participation 
of women in the production, commercialization and consumption of agroecological products. 
 
Keywords: Food Sovereignty. Peasantry Genre. Agroecological Fair. 
 
 
INTRODUÇÃO 

O campesinato mudou. Mudaram as pautas. Sua reivindição não é apenas por terra. É 

pelo seu lugar no mundo. É pelo reconhecimento do trabalho de guardião da 

agrobiodiversidade, de protetor do meio ambiente e produtor de alimentos saudáveis. A luta 

diversificou-se, o discurso sofisticou-se e novas vozes soaram. Agora, tons mais agudos 

tornaram-se audíveis. Elas mostraram a sua face, a sua voz, a sua importância. As mulheres 

organizaram-se em grupos e criaram seus movimentos e lutarem pelo direito de serem iguais.  

A história tem mostrado que sociedade nenhuma pode pretender-se justa, apoiando-se 

apenas em um gênero. A subordinação das mulheres tem custo elevado para todos, 
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especialmente para as crianças (SEN, 2010). As sociedades patriarcais andam sobre apenas um 

pé, ficando em clara desvantagem na corrida pelo desenvolvimento social e econômico.  

No campesinato, o qual é fortemente marcado pelo patriarcado, as mulheres são ainda 

mais invisibilizadas do que em outros grupos sociais. O que na prática, significa viver a 

exclusão da exclusão. Elas ocupam uma situação subordinada dentro de uma classe subalterna 

no capitalismo. 

A geografia agrária, em geral, não tem problematizado o papel da mulher dentro da 

unidade familiar. A maioria dos estudos pouco dedicam às questões de gênero, muitas vezes, 

tomando o modo de vida camponês, como um sistema social que funciona internamente sem 

conflitos, o que não corresponde à realidade, sobretudo, dos tempos atuais.  

O presente trabalho versa sobre o papel da feira agroecológica enquanto uma das 

estratégias para a construção de equidade de gênero e de Soberania Alimentar na região 

nordeste do Brasil, região fortemente marcada pela presença camponesa. O estudo é de cunho 

exploratório, tomando por base dados divulgados em relatórios de órgãos oficiais e de 

instituições não governamentais, artigos de periódicos científicos, dissertações e teses.  

Analisamos a literatura sobre Feiras Agroecológicas, Campesinato, Gênero e Soberania 

Alimentar, objetivando identificar as intercorrelações desses conceitos na perspectiva da 

Geografia Agrária.  

A pesquisa forneceu-nos elementos para pensar a Equidade de Gênero e a Soberania 

Alimentar como fatores que se reforçam mutuamente, sendo a feira agroecológica, devido a seu 

caráter social, econômico e pedagógico, um importante elo desses dois processos. 

 

Soberania Alimentar: uma disputa de poder 

A Soberania Alimentar (S.A.) é um projeto político de sociedade proposto pelos 

movimentos camponeses, mais especificamente pela Via Campesina. Como bandeira de luta do 

campesinato, o conceito de S.A. vem sendo amplamente discutido no meio acadêmico e 

político, especialmente, como contraponto ao conceito de Segurança Alimentar.  

O debate versa sobre a ideologia de classe subjacente aos discursos. A Segurança 

Alimentar, sem dúvidas, deve ser meta de todos os países, porém é importante ressaltar que a 

sua definição empobrece a noção de alimentação, reduzindo-a à nutrição e reforçando o caráter 

mercadológico dos alimentos. A mercantilização da agricultura é responsável pela 
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financeirização do setor e, consequentemente, pelo aumento da vulnerabilidade das populações 

pobres às oscilações de preços do mercado internacional. Esse termo coloca o povo em uma 

situação de receptores passivos, enquanto o conceito de Soberania traz a ideia de participação 

ativa no processo. (STÉDILE; CARVALHO, 2012) 

A Segurança Alimentar é um conceito que foi cooptado pelas corporações do ramo 

alimentício. Esse termo coloca o povo em uma situação de receptores passivos, enquanto o 

conceito de S.A. traz a ideia de participação ativa no processo.  

A S. A. enseja uma mudança estrutural na produção, comércio e consumo dos alimentos. 

Para os movimentos sociais do campo, essa é a única forma de assegurar a Segurança Alimentar 

dos povos a longo prazo (VIA CAMPESINA, 1996).  

Na década de 50 do século XX, Josué de Castro chamou atenção para o fato de a fome 

ser endêmica na Zona da Mata, região do Nordeste brasileiro, de solos férteis e chuvas 

abundantes, enquanto no Sertão, com solos rasos e clima semiárido, a fome era epidêmica. Essa 

constatação derrubou a tese da fome como consequência inevitável das catástrofes naturais, 

levantando à discussão sobre a relação entre latifúndio e exclusão social (CASTRO, 2003).  

É imoral que atualmente a fome persista em um mundo com condições materiais para 

prover mais que a totalidade da população mundial e, manifeste-se tanto pela escassez de 

alimentos quanto pela baixa qualidade deles, tornando a obesidade uma questão de saúde 

pública tão preocupante quanto a desnutrição infantil.  

O controle sobre a produção de alimentos constitui um trunfo geopolítico. Colocar a 

produção de alimentos nas mãos de empresas é colocar a autonomia da nação nas mãos do 

mercado. Assim, a alimentação deixa de ser direito e passa a ser mercadoria.  

A monopolização do setor agrícola tem sua origem no período pós-segunda guerra. Em 

resposta às pressões dos movimentos sociais, as grandes empresas do agronegócio, sobretudo, 

norte-americanas “criaram a solução” para os problemas da fome no mundo: o pacote 

tecnológico da Revolução Verde.  

O discurso era de que o problema advinha da baixa produtividade das lavouras e que só 

uma produção agrícola moderna e mecanizada poderia suprir as necessidades da população 

mundial. Com o aumento da produtividade, a segurança alimentar seria a resposta imediata, 

tendo em vista o baixo custo de acesso aos alimentos (PEREIRA, 2012). 
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É fato que houve o aumento da produtividade de grãos a partir desse período, porém não 

se pode dizer que tenha aumentado a produção de alimentos para consumo humano já que nessa 

conta entra os biocombustíveis e a ração animal. Prova disso, é que houve o crescimento do 

número de famintos, em consequência da concentração fundiária relacionada a esse tipo de 

agricultura. Além disso, em favor das monoculturas, desconsidera-se a riqueza cultural e os 

saberes locais construídos ao longo dos séculos e adaptados às condições naturais de cada lugar 

(PORTO-GONÇALVES, 2004).  

Nessa linha de pensamento, defende-se que o caminho para a erradicação da fome, não 

está no acesso, como advogam as grandes coorporações do agronegócio, mas no modo de 

produção. A agricultura empresarial destrói a diversidade de cultivares e coloca em risco a 

saúde humana, impondo uma dieta extremamente simplificada e homogênea.  

A alimentação adequada, em quantidade e qualidade suficientes à nutrição humana é um 

direito assegurado na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, em seu artigo 25. 

Essa definição foi ampliada em outros dispositivos do Direito Internacional, como o artigo 11 

do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Comentário Geral nº 12 da ONU. No 

Brasil, foi aprovada a Emenda Constitucional nº 64, em 2010, que inclui a alimentação no artigo 

6º da Constituição Federal, resultante de amplo processo de mobilização social (RODRIGUES; 

MUNIZ, 2017). 

Os números sobre a fome no mundo são alarmantes, porém acredita-se que podem estar 

subestimados. Conforme coloca Castro (2003, p. 47), “a fome, que dizimava as populações do 

terceiro mundo, era escamoteada, era abafada, era escondida. Não se falava do assunto que era 

vergonhoso: a fome era tabu”.  

A fome é socialmente atribuída ao fracasso pessoal, à ausência de capacidade de exercer 

um trabalho que assegure condições mínimas de existência. As pessoas escondem que passam 

fome, porque é uma privação que fere a dignidade humana, daí a dificuldade de mensurar com 

precisão e, por outro lado, um obstáculo para as pessoas reivindicarem a alimentação como um 

direito do cidadão e dever do Estado. 

A garantia desse direito fundamental passa inevitavelmente pela democratização do 

acesso à terra, pois são os camponeses que compõem a maior parcela de famintos no mundo e, 

contraditoriamente, são os responsáveis pela produção de alimentos variados, adaptados às 

condições naturais e à cultura local (PORTO-GONÇALVES, 2004).  
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O tipo de agricultura incentivada pelo Estado revela o projeto político de país que está 

em curso, por isso é necessário estarmos atentos a quem os governos estão atendendo e 

financiando com os recursos públicos. Martins (1999), nos lembra que crescimento econômico 

não é sinônimo de desenvolvimento social e para além disso, é preciso ter clareza de que o tipo 

de crescimento econômico pode constituir-se em bloqueio para a ampliação dos direitos sociais. 

Chayanov (1974), estudando os camponeses da Rússia, no início do século XX, aponta a 

curiosa relação entre a queda do preço de gêneros alimentícios e o aumento da produção. Tal 

fato, pela lógica capitalista constitui-se em um absurdo. No entanto, o autor chega a conclusão 

de que o campesinato toma suas decisões de produção com o intuito de satisfazer as 

necessidades da família e não de obter lucro. Nesse sentido, o camponês tende a resolver os 

problemas de crise econômica aumentando a exploração da sua própria força de trabalho, ou 

seja, se os preços caírem é necessário produzir mais para atingir a renda desejada. Já na 

racionalidade capitalista, a atitude a ser tomada certamente envolveria a redução da produção 

para forçar o aumento dos preços no mercado.  

É essa característica de plasticidade que concede ao campesinato a capacidade de superar 

as crises, ora desempenhando novos papéis, ora reforçando práticas tradicionais. Nesse sentido, 

destaca-se o trabalho das mulheres. São elas as principais responsáveis pelo cultivos de 

alimentos para o autoconsumo, sem o qual a família camponesa não teria a mesma resiliência. 

 

Campesinato e Gênero: uma crítica necessária 

A agricultura camponesa tem se mostrado capaz de conciliar produção de alimentos 

saudáveis, justiça social e proteção do meio ambiente (PORTO-GONÇALVES, 2006). No 

entanto, são muitos os embates travados nos territórios concretos, seja contra o modelo 

dominante, seja internamente à unidade familar.  

Em uma leitura crítica da realidade não cabe ideologias que camuflem injustiças, 

alegando aspectos culturais. Por isso, é preciso estudar o campesinato, considerando também 

as suas contradições. A esse respeito, Vergés (2011, p. 60) pondera que: 

[...] o novo projeto de reforma agrária tem a explícita premissa da democracia social e cidadã. Esse 
novo projeto também não pretende seguir o modelo patriarcal que outorga todos os direitos ao “chefe 
de família”; pelo contrário, a refundação agrária do novo milênio deve ter um rosto feminino. 

A inferiorização das mulheres reveste-se na falta de reconhecimento da importância do 

seu trabalho produtivo e reprodutivo, traduzindo-se nas menores rendas. O resultado preliminar 
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do Censo Agropecuário de 2017, revela que as mulhers camponesas são mais suscetíveis à 

pobreza. Os dados referente à direção dos estabelecimentos mostram que somente 18,6% dos 

estabelecimentos são dirigidos por mulheres. Em 20,3% dos casos, o gerenciamento da 

propriedade é compartilhado igualmente. Porém, nos outros 61,1% o poder de decisão está 

concentrando nas mãos dos homens, conforme pode ser contatado na Figura 01. 

FIGURA 01 – Pencentual de mulheres no gerenciamento das propriedades rurais 

 

Fonte: IBGE, 2017. 

Outro dado relevante do Censo de 2017, é que o percentual de mulheres proprietárias é 

maior nas pequenas propriedades, sobretudo, nos minifúndios. Dado que revela a situação de 

pobreza em que esse grupo está inserido, conforme pode-se observar na figura 02. 

 FIGURA 01 – Pencentual de mulheres no gerenciamento das propriedades rurais 

 
Fonte: IBGE, 2017. 
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A análise dos dados revela a necessidade de políticas públicas de Equidade de Gênero 

para o meio rural. A ação mais efetiva do Governo Federal, nessa direção, foi a implementação 

do Pronaf – Mulher. Essa linha de crédito específica para mulheres atendeu desde 2003, 42 mil 

camponesas, com um investimento de aproximadamente 360 milhões de reais (ONU, 2016). 

Apesar do avanço das políticas, as mulheres têm o desafio de quebrar paradigmas 

ideológicos cotidianamente. É senso comum atribuir as habilidades em cuidar da família e de 

todos os elementos ligados à casa, como hortas e quintais, à natureza feminina. No entanto, isso 

é uma construção cultural. Esse papel foi dado e reforçado às mulheres pela sociedade 

patriarcal, a qual o tem como mais leve e menos importante, hierarquizando assim os membros 

da família. 

Amartya Sen (2010, p. 247) defende que para que haja uma mudança social a mulher 

deve exercer livremente sua condição de agente, além da conquista do bem-estar. Para o autor, 

“o aspecto bem-eestar e o aspecto de condição de agente dos movimentos feministas 

inevitavelmente apresentam uma intersecção substancial.” 

As mulheres tomaram consciência de que podem fazer muito mais por si próprias e por 

suas famílias, no entanto, a saída de casa para realizar outros papéis não as desoneram da 

obrigação de cumprir o trabalho reprodutivo, duplicando sua jornada de trabalho. 

A luta organizada das mulheres rurais no Brasil não é recente, remonta à década de 80 do 

século XX, revelando que elas não têm sido passivas diante desse cenário. As reivindições 

partem do direito à sindicalização, passando pela garantia dos direitos sociais, como 

previdência, até à participação política (PALUDO; DARON, 2012). 

O campesinato não pode prescindir da força de trabalho feminina. O trabalho das 

mulheres tem se revelado em muitas pesquisas como primordial para o abastecimento da família 

camponesa. No entanto, por não poderem dedicar-se integralmente ao trabalho produtivo, 

devido à alta carga de trabalho reprodutivo, sua participação na composição da renda familiar 

é tida como ajuda. Por isso, as mulheres tem lutado por reconhecimento dentro e fora de casa 

(MELO; SABBATO, 2009).  

A respeito da luta das camponesas por reconhecimento e por direitos, Sales (2007, p. 44), 

coloca que: 

 

Embora as mulheres estivessem presentes, ou mesmo liderado lutas pela conquista da terra, elas não 
eram beneficiadas pelos Planos e Projetos de Reforma Agrária. Em 2003, através da Portaria 
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981/2003, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), torna-se obrigatória 
a titulação da terra em nome do homem e da mulher, em situações de casamento ou união estável. 
Para reparar as desigualdades de gênero, no que diz respeito aos direitos das trabalhadoras rurais, 
foram criados alguns projetos que contemplam demandas dessas mulheres. 
 

A participação política das mulheres é essencial para a organização e associação com 

objetivo de realizar atividades produtivas. Sen (2010, p. 249) defende que “[...] trabalhar fora 

de casa e auferir uma renda independente tende a produzir um impacto claro sobre  a melhora 

da posição social da mulher em sua casa e na sociedade (p. 249)”. Além disso, para o referido 

autor “o emprego fora de casa tem efeitos “educativos”, expondo a mulher ao mundo fora de 

sua casa, aumentando a eficácia de sua condição de agente (p. 249). 

As afirmações do autor dão suporte à nossa tese de que a inserção das mulheres camponesas 

no mercado pode alterar os papéis na família.  

Produção e comercialização agroecológicas: o protagonismo das mulheres  

 

No Brasil apenas 1,8% dos estabelecimentos agrícolas cultivam alimentos orgânicos ou 

agroecológicos, de acordo com o Censo Agropecuário de 2006, realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. Entretanto, a demanda por produtos sem agrotóxicos é 

crescente, sendo um mercado promissor.  

Dentre as regiões do Brasil, o nordeste se destaca pelo número de estabelecimentos que 

produzem alimentos orgânicos ou agroecológicos. Tal fato se deve à afinidade que a agricultura 

camponesa, mais significativa nessa região, mantém com as práticas agroecológicas. 

Gráfico 1 – Distribuição geográfica de estabelecimentos que produzem alimentos 
orgânicos ou agroecológicos no Brasil 

 
Fonte: IBGE, 2006. Organização: Maria Aline da Silva Batista, 2019. 
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A maior propensão à produção agroecológica, indica o potencial que o nordeste do Brasil 

possui de contribuição para a Soberania Alimentar, que num sentido mais amplo, pode ser 

entendida como justiça social, já que enseja estratégias de promoção da equidade de gênero. 

Entretanto, para que essa potencialidade se torne realidade são essenciais as políticas de 

valorização da produção feminina, capacitação para o trabalho e também, acesso aos mercados.  

A abertura de mercados locais, a ampliação dos mercados institucionais (Programa de 

Aquisição de Alimentos e Programa de Aquisição de Alimentação Escolar) e o fomento aos 

circuitos curtos de comercialização, como as feiras, comércio em beira de estrada, porta a porta, 

vendas na comunidade, a grupos de consumidores conscientes e outros são iniciativas que se 

mostram promissoras, porque fortalecem a produção, ao criar alternativas de renda para os 

camponeses (WITTMAN et al, 2012).  

Nesse sentido, os mercados locais são considerados mais eficientes, do ponto de vista 

ambiental, social e econômico, pois diminuem a energia gasta em transporte, demandam menos 

embalagens e consequentemente, têm custos menores. Por outro lado, representam geração de 

emprego e aumento da renda para os camponeses, pois suprimem a figura do atravessador. 

A comercialização por circuitos curtos tem vantagens também para o consumidor, pois o 

tempo “de prateleira” é reduzido, se comparado aos circuitos longos, o que minimiza os os 

riscos de contaminação, evita o desperdício e dispensa o uso de conservantes (DAROLT, 2013).  

No Ceará, as feiras agroecológicas compõem cada vez mais a paisagem de cidades do 

interior e da capital, totalizando 17 feiras catalogadas pelo IDEC em 2019, em todo o território 

do estado. Batista (2014), em pesquisa sobre o papel das feiras agroecológicas no 

fortalecimento do campesinato no Ceará, constatou que os produtos cultivados ou beneficiados 

pelas mulheres representavam a maior parcela de receita das feiras estudadas, indicando a 

capacidade das camponesas gerarem renda a partir do seu trabalho. 

No estado de Pernambuco, que conta com 60 feiras agroecológicas, de acordo com o 

IDEC, as mulheres têm encontrado nesse tipo de comercialização um espaço de diálogo 

política, fortalecimento de classe e independência financeira (SILVA, et al, 2018). 

Em estudo sobre as feiras agroecológicas da Paraíba, estado com 53 feiras agroecológicas, 

Lima (2017) identifica que nesse estado as mulheres têm protagonizado as iniciativas, chegando 

a haver feiras “integralmente composta mulheres, como nos munícipios de Queimadas, 

Remígio, Cubati e Monteiro” (LIMA, 2017, p. 381). A autora relata, ainda, que a articulação 
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sindical foi condição prévia para que as mulheres pudessem tomar conhecimento de práticas 

agroecológicas. Para ela, as feiras têm se constituído em espaços de troca e de sociabilidades 

para essas mulheres, que relataram não ser fácil superar o machismo dos maridos, chegando em 

algumas situações a enfrentarem violência. A autora chega a um dado interessante: a presença 

dos homens aumentam nas feiras na medida em que aumentam os rendimentos, revelando que 

na divisão familiar do trabalho, as mulheres continuam a exercer as tarefas de menor 

rendimento.  

Os estudos apontam para o avanço da participação das mulheres na vida social, 

econômica e política das comunidades rurais, o que nos leva a crer que essa mudança implica 

em alteração dos papéis dos membros da família, ensejando maior equidade de gênero. 

 

Considerações finais 

 

A pesquisa proposta neste artigo revelou que a Feira Agroecológica apresenta-se como 

um importante catalisador do processo de construção da Soberania Alimentar e da Equidade de 

Gênero, uma vez que contribui para os fortalecimento do empreendedorismo feminino, sem 

tirar as mulheres de suas responsabilidades domésticas, colaborando para que o processo 

educativo ocorra gradualmente, de forma a minimizar conflitos.  

A Agroecologia significa para as camponesas esperança de tirar da terra o sustento 

necessário para sua família, possibilitando a sua independência como sujeito ativo na sociedade. 

Somado a isso, a prática da agricultura agroecológica e a comercialização nas feiras 

proporcionam maior a valorização dos saberes e das sociabilidades.  
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TERAPIAS COLETIVAS: 

Relatos de experiência dos caminhos de autoconhecimento das mulheres do 

Assentamento Dom José Gomes - Chapecó (SC). 

 

 
Janaína Gaby Trevisan1 

 

Introdução 

 A presente reflexão que trago aqui, faz parte do universo da pesquisa que tem sido 

desenvolvida no Mestrado do Programa de Pós Graduação em Geografia, da Universidade 

Federal do Paraná e representa o embrião de múltiplos caminhos que têm sido descobertos e 

irradiados ao longo do projeto e que, ao mesmo tempo, tem surtido constantemente, em 

inquietações diante daquilo que se conflagra nas questões da Geografia Agrária, indagando 

quais são os sujeitos que constroem essas narrativas agrárias e quais as possibilidades de 

enredos outros poder ser vividos.  

Quero dizer: eu, mulher, pesquisadora, com quem e para quem quero construir aportes 

teóricos? Que protagonismo do campo quero evidenciar ao longo dessa trajetória que é 

acadêmica, mas também política, social e posicionada? É partindo desse lugar de fala que tento 

costurar os diálogos e as leituras possíveis de compreensão das tensões agrárias, mas também 

de suas ressignificações, de suas várias dimensões e de seus vários sujeitos, ou melhor, de suas 

várias sujeitas, as mulheres, as lentes femininas de enxergar e sentir o campo em suas diversas 

escalas e densidades de vida. Penso as mulheres como uma das principais engrenagens vivas, 

orgânicas, que podem propor aquilo que Segato (2011) discute como as chaves para uma leitura 

estratégica e decolonial, enfrentando as opressões de gênero que são vivenciadas tanto no 

campo quanto na cidade.  

 Portanto, o presente artigo propõe neste momento, sínteses de análises e reflexões sobre 

um conjunto de práticas coletivas que estão sendo construídas pelas mulheres do Assentamento 

 
1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Integrante 
do Coletivo de Estudos sobre Conflitos pelo Território e pela Terra (ENCONTTRA). Contato: 
janainaggt@gmail.com 
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Dom José Gomes2, localizado no município de Chapecó (região Oeste de Santa Catarina). O 

desdobramento desse trabalho, parte da premissa de um movimento que tem sua gênese dentro 

do próprio Assentamento, isto é, as próprias mulheres assentadas têm organizado espaços 

coletivos de discussões e atividades práticas, de fortalecimento no coletivo, no que tange a 

questão do corpo, sexualidade, terra, luta e trabalho, em encontros coletivos que passaram a ser 

denominados terapias coletivas. 

 Dessa forma, o texto está estruturado em duas seções: a primeira delas conversa sobre 

as experiências das mulheres, a partir dos relatos delas mesmas, evidenciando como o cuidado 

com a vida - através das terapias/práticas coletivas - possibilita o processo de novas afirmações 

e territorialidades das mulheres no Assentamento Dom José Gomes, bem como sobre como isso 

reflete em seus cotidianos nas diversas escalas (corpo, casa, comunidade) de reprodução da 

vida.  

 Já na segunda seção, me desafio a propor reflexões para pensar o território do 

Assentamento a partir do protagonismo das mulheres, a partir das suas sensibilidades 

combativas para com o mundo, com a vida, e às suas próprias geografias, demonstrando como 

as narrativas femininas, na construção do espaço agrário chapecoense, ganhou coro e ecoa em 

resistências e enfrentamentos das mulheres no campo ao longo dos anos, narrativas essas que 

são propositalmente invisibilizadas pela colonização coronelista a qual foi submetida à região 

Oeste de Santa Catarina. 

 Por fim, a partir do cotidiano e dessas experiências concretas, sintetizo as perspectivas 

que estão sendo pensadas juntamente com as mulheres assentadas, na tentativa de tecer 

potencialidades outras através da produção do espaço pensado a partir da ótica feminina. 

Destaco ainda a questão da mulher camponesa para essa pesquisa, dado o repressivo processo 

de colonização na região Oeste de Santa Catarina, uma vez que a noção de apropriação de 

território perpassa também a questão de apropriação de diversas escalas: dos lugares, da terra e 

do próprio corpo, sendo que “[...] a questão do campesinato expressa-se nas noções de habitus 

 
2 Em síntese, a história do Assentamento Dom José Gomes teve origem na ocupação da antiga área da conhecida 
Fazenda Seringa (ou Fazenda Paraíso), na linha Água Amarela (Chapecó/SC), ocorrida na madrugada de 23 de 
abril de 2002. A conflituosa área ocupada fora desapropriada em 09 de setembro de 2008, com imissão da posse 
em 21 de novembro de 2008, segundo consta no Plano de Desenvolvimento do Assentamento - PDA (2009). Pode-
se dizer que a conquista do Assentamento em Chapecó representa no município, o primeiro movimento de luta 
pela terra fruto da Reforma Agrária. 
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e na hexis corporal, ou seja, na dimensão da história internalizada, na história feito corpo dos 

indivíduos [...]” (RENK, 2004, p.93).   

O sagrado feminino tem marcas de luta, terra e trabalho. 

 A configuração do espaço chapecoense pode ser compreendida através de uma 

conformação de território em litígio, isto é, um espaço de constantes disputas, sejam elas 

sociais, políticas ou econômicas. Os marcos temporais que narram a espacialização de Chapecó 

no Oeste de Santa Catarina tendem a contar a história desse território através da perspectiva dos 

colonizadores-desbravadores, chegada que evidencia a ruptura e a construção de outra Chapecó, 

não aquela Xapecó3 vivida por caboclos e indígenas que precedem o ano de 1917. 

Os sujeitos e as sujeitas que habitavam Chapecó foram massivamente invisibilizados 

por aquilo que se denominou como a Ideologia do Desbravador 4 e seus determinados marcos 

civilizatórios, pautados em um discurso de desenvolvimento que até hoje subalterniza e 

invisibiliza indígenas, caboclos, Sem Terra e demais comunidades tradicionais presentes no 

território: é aquilo que se observa em Chapecó no discurso moderno-colonial-eurocentrado-

capitalista-patriarcal, que constitui pano de fundo para o desenvolvimento hegemônico de 

agroindústrias que inviabilizam o protagonismo e valores da produção tradicional dos Sem 

Terra, ou então, o seu modo próprio de produzir, ancorado nas pautas e discussões do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) como um todo. 

Entretanto, compreende-se a existência de outra história de Xapecó, e é nessa miríade 

de produção e (re)significação do espaço que o texto caminha, a partir de um recorte, que se 

propõe compreender a formação territorial agrária de Chapecó desde aquilo que Renk (2004) 

denominou como narrativas da diferença, através de marcos histórico-geográficos e de 

caminhos metodológicos que façam sobressair voz e visibilidade às mulheres do Assentamento 

Dom José Gomes, que estão costurando outro tecido social através de suas práticas e ações de 

empoderamento territorial e do próprio corpo.   

 
3 De acordo com informações do Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina (CEOM, 2016) encontradas no 
site da Universidade Comunitária Regional de Chapecó (UNOCHAPECÓ), até o dia 23 de julho de 1947 o nome 
do município se escrevia com “X” (Xapecó). “Xapecó” procede da língua indígena e a justificativa da mudança se 
deu porque a língua portuguesa é derivada do latim e são  poucas palavras que iniciam com a letra X. As palavras 
que procedem da língua indígena são escritas, em sua maioria, com X. No entanto, os índios que aqui viviam, não 
possuíam linguagem escrita. 
4 Conceito trabalhado no texto “Nos meandros da colonização chapecoense: a resistência camponesa 
territorializada no Assentamento Dom José Gomes” (TREVISAN, J.G., 2018). 
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A pluralidade de sujeitas que desenham suas geo-grafias5 no Assentamento Dom José 

Gomes, faz emergir uma existência múltipla de corpos e ações que sentem e reagem de maneiras 

diferentes às dinâmicas do campo. São mulheres de várias gerações, com as mais variadas 

densidades de vida, resistências e cotidianos. Corpos que estiveram constantemente em luta, no 

confronto com as imposições e com os avanços dos sistemas de desenvolvimento capitalista 

nos espaços agrários. 

Histórias que hoje, depois de onze anos de consolidação do Assentamento Dom José 

Gomes, reúnem esforços para romper com os silêncios que ensurdecem, com os paradigmas 

que o mundo patriarcal (consequentemente ou inconsequentemente) as impõe. Corpos que tem 

se permitido sentir o mundo a partir do seu universo de ser mulher (em todas as suas mais 

variadas formas) e que a partir do cuidado consigo mesmas tem ressignificado e reafirmado 

suas territorialidades no campo, cotidianamente rompendo, despertando, “[...] transmutando a 

estrutura em processo [...]”, como coloca RENK (2004, p.103). 

O que as mulheres do Assentamento Dom José Gomes trabalham desde o início do ano 

de 2019, a partir do que se denominaram terapias coletivas, são diversas práticas (massoterapia, 

alinhamento de chakras, energização, fitoterapia, auriculoterapia e cuidados com o corpo, 

mente, emocional, dentre outras) de autoconhecimento e fortalecimento consigo mesmas e entre 

si. Essas práticas têm se desdobrado em atividades relacionadas à questão do cuidado no e para 

o comunitário, que estão presentes nos cotidianos e que incidem sobre as rotinas de trabalho, 

na família, na comunidade e na reprodução social e da vida a partir de outra perspectiva. 

Tais encontros, iniciados por uma das mulheres assentadas do Assentamento tem como 

pano de fundo as lutas no cotidiano de mulheres que possibilitam outra leitura do que se está 

ressignificando na questão agrária e dentro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 

a partir das resistências cotidianas que são germinadas pela lente feminina e pelo contato com 

suas várias escalas de reprodução, desde o corpo (primeiro território), do trabalho (tendo como 

princípio a agroecologia) e da comunidade (na importância do recorte de gênero através dos 

trabalhos coletivos de e para mulheres).  

Os reflexos dessas vivências têm sido percebidos durante os trabalhos de campo, que, 

assumindo postura participante, me coloca a vivenciar com as mulheres as terapias e demais 

 
5 Porto-Gonçalves (2002) a partir desse conceito, propõe considerar a geografia como verbo ato/ação de marcar a 
terra, entendendo movimentos que permitam novos signo de grafar a terra, os espaços, reinventando a sociedade. 
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atividades coletivas. A assentada G.A., que está finalizando seus estudos em Naturopatia, 

recebe as companheiras para atendimento e atividades em um espaço recentemente inaugurado, 

denomina-se “Quiosque Pachamama6” (Figuras 01, 02 e 03) o qual ela atribui significado das 

relações orgânicas com a Mãe Terra, entre as pessoas (coletivo), para a busca das curas pessoais 

e coletivas e com o trabalho pela agroecologia. É também nesse espaço que as terapias 

acontecem, onde inclusive tive a primeira percepção da profundidade relacional entre geografia, 

territórios e feminismos, os quais explicito no decorrer do texto. 

Figura 01 – Entrada do espaço - Quiosque Pachamama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Acervo pessoal de Janaína Gaby Trevisan (2019). 
 
 

Figura 02 – Dependências externas do Quiosque Pachamama, onde fora realizado o evento de inauguração e 
desenvolvidas algumas oficinas entre as mulheres. 

 
6 Para a construção desse espaço, que inclui estrutura de quiosque (área aberta) e um espaço fechado para realização 
das terapias, a assentada G.A., juntamente com sua família, reestruturam a própria casa, fazendo mudanças dentro 
do lote com as bases das plantas que já existiam. Assim, hoje o espaço destinado às terapias corresponde à antiga 
casa da família, e a nova casa da família foi construída em uma estrutura que já havia sido iniciada no lote, que 
também contemplava espaço de moradia e uso por outras pessoas da família. Cabe ressaltar que antes da 
inauguração do espaço, que ocorreu em 19 de outubro de 2019, a assentada já prestava atendimento as 
companheiras com seus diversos saberes da Naturopatia (remédio fitoterápicos, massagens, terapias alternativas, 
dentre outros). 
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Fonte: Acervo pessoal de Janaína Gaby Trevisan (2019). 
 
 

Figura 03 – Faixada externa da casa do Quiosque, onde internamente são realizadas as terapias coletivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo pessoal de Janaína Gaby Trevisan (2019). 
 

Acompanhei uma terapia denominada “terapia de relaxamento”, no dia 25 de julho de 

2019, sobre a qual trago recortes de relatos importantes para elucidar nesse texto. A sessão 

consistia em receber um escalda mãos na entrada, e na sequência, deitar em tapetes estendidos 

pela sala, onde receberíamos um alinhamento energético de alguns chakras, através da 
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energização do pêndulo e em seguida, a assentada G.A. conduziria a terapia através de músicas 

calmas e meditação guiada, trazendo palavras como “sentimentos, emoções, perdão, amor, 

permissão, paz e luz” para que pudéssemos senti-las em nossos corpos, coração e mente. A 

sessão durou aproximadamente uma hora e contou com a presença de quatro mulheres 

assentadas, com idade aproximada entre 11 e 65 anos. 

A partir dessa prática vivida e acompanhada, ficou perceptível como cada mulher, em 

sua geração, sente de diferentes maneiras as práticas coletivas, refletindo nos diálogos que 

discutem desde o enfrentamento e a reafirmação da mulher em um mundo machista, até a 

libertação de suas próprias sensibilidades e intimidades femininas, que por muito tempo ficam 

subjugadas, também por estarem inseridas em um mundo machista. Explico transcrevendo aqui 

algumas falas e relatos7 das mulheres que participaram da terapia em questão: “já falei pro meu 

marido, a terapia é o meu momento, e eu não vou faltar por outros compromissos em casa, 

aqui é o meu momento, não deixo de vir por nada”, comenta a assentada A.G., de 36 anos, que 

levou consigo a filha de 11 anos para participar da terapia.  

A busca por modelos alternativos de cura também evidencia as relações outras que essas 

mulheres estão buscando, com o próprio corpo e com a terra, como demonstra Dona T.M., de 

63 anos, falando que: “depois que eu comecei a usar o que a G.A. me passou, eu comecei a 

melhorar de verdade”, referindo-se aos remédios fitoterápicos que fazem parte dessas novas 

formas de cura proporcionadas às mulheres no Assentamento. 

Nesse sentido, outros relatos também evidenciam as diversas escalas nas quais as 

terapias e os encontros coletivos têm refletido nas mulheres, demonstrando como a autonomia 

de se tocar, se sentir e conhecer o próprio corpo tem as libertado de relações conflituosas 

internas e externas, como descreveu a assentada L.P.S.: “minha menstruação tá toda errada e 

bem ali onde a G.A sem saber, disse que não estava certo, que foi onde o pêndulo balançou”, 

referindo-se a um desequilíbrio do sistema hormonal que vêm sentindo a algum tempo, e que 

tem se cuidado mais após as terapias. Dona L.P.S, 53 anos, que participou da noite da ocupação 

do Acampamento, é separada do marido que já foi beneficiário do mesmo lote em que ela reside 

e na época da terapia em questão, estava enfrentando problemas familiares e pessoais. Ainda 

nas questões relacionadas ao corpo, Dona T.M., ao final da terapia, se entregou às lágrimas e a 

emoção do momento, descrevendo o que sentiu: “eu estava bloqueada, aí a G.A. sem saber viu 

 
7 As identidades das Assentadas serão preservadas por respeito às falas e exposição das mulheres. 
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que minha garganta estava desequilibrada… eu chorei e deixei passar, quando acordei aquela 

dor não estava mais ali”. 

Além da terapia, acompanhei outra atividade com as mulheres, mediada pela 

Extensionista Social da EPAGRI (Empresa de Pesquisa e Agropecuária e Extensão Rural de 

Santa Catarina). A atividade chamada “Oficina de Alimentação” (Figuras 04 e 05) promovida 

dia 10 de setembro de 2019, foi realizada nas imediações do Quiosque Pachamama, para e entre 

as mulheres assentadas, que em conjunto, cozinharam receitas que tinham por base a mandioca.  

Essa oficina foi introduzida com o mesmo teor político das ações das mulheres, que 

antes de ir para o preparo dos alimentos, em círculo, dialogaram sobre o cuidado com a vida 

pela alimentação, isto é, como o ato de comer representa um ato político, uma vez que preparar, 

plantar e colher o próprio alimento é criar resistência frente ao modelo alimentício que se 

verticalizou em Chapecó após a chegada das agroindústrias, desde a década de 1970. Neste dia, 

falas como, por exemplo, “se estou cuidando do meu próprio corpo, porque vou consumir 

alimentos com veneno?” e “cuidar da nossa Mãe Terra, do que e como plantamos, é também 

cuidar da gente, da nossa família, da nossa comunidade” foram surgindo, tornando perceptível 

a interlocução entre todas as atividades que as assentadas estão realizando em coletivo, desde 

dentro. 

Figura 04 – Mulheres organizadas em diversas atividades para o preparo das receitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal de Janaína Gaby Trevisan (2019) 
 

Figura 05 – Roda de diálogo após almoço para socialização de avaliação da oficina. 
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Fonte: Acervo pessoal de Janaína Gaby Trevisan (2019). 

 Esses relatos indicam que as terapias coletivas têm surtido efeitos nos cotidianos das 

mulheres em algumas escalas principais de suas territorialidades, como por exemplo, o corpo 

(micro escala) e a terra (macro escala), onde essas estão territorializadas e costuram a luta do 

dia a dia, entendendo que cada ruptura interna reflete de alguma forma em suas condições 

externas de luta e resistência. Assim, compreende-se que essas mulheres sentem o mundo desde 

dentro, a partir de seus próprios lugares e de seus próprios cotidianos, que são outros, que são 

agrários, que são da luta social Sem Terra, camponesa e ininterrupta.  

E é a partir dessa sensibilidade escalar e dessas práticas coletivas que proponho pensar 

o “sagrado feminino” não a partir do que está pautado no feminismo branco, liberal, 

romantizado e estereotipado na ideia da libertação de mulheres que já possuem privilégios, mas 

sim, em um sagrado feminino que consiga ler as marcas da luta, da terra e do trabalho; um 

sagrado feminino que possa criar condições de enfrentamento ao silenciamento de mulheres 

camponesas e nas entranhas machistas que a colonização patriarcal grifou no campo; um 

sagrado feminino que entenda as necessidades de regeneração das mãos calejadas, da luta de 

classes e de acesso a terra, a saúde, a educação, de gênero, da agroecologia, um sagrado 

feminino que caminhe junto a uma reforma agrária popular. 

É pensar os múltiplos femininos que essas mulheres têm proposto no Assentamento 

desde seus cotidianos, promovendo – ainda que discretamente – a produção de um espaço na 

lógica comunitária, da troca, do cotidiano mútuo. São práticas plurais de atividades de 

fortalecimento que caminham lado a lado com as resistências cotidianas dessas mulheres, os 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 18 – Questões de Gênero, Geração e Sexualidade no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

8650 
 

multiversos de práticas femininas que precisam lidar, ao mesmo tempo, com todo esse processo 

de ruptura, de uma tradição na vida no campo que por muitas vezes ficou subjugada, sufocada, 

sem possibilidade das mulheres de compartilhar essa luta no cotidiano com as companheiras e 

assim fazer sentir menor o peso da vida. 

 Tais ações entre as mulheres representam “[...] práticas que possuem uma outra lógica 

de estar e ser no mundo, relacionados à solidariedade, ao cuidado, à comunidade e que 

permanecem vivas nas comunidades rurais [...]” (ANDRADE, 2019, p.100)  Um cuidado, que 

é sentido no primeiro território da mulher (seu próprio corpo), é transmitido na maneira dela se 

apropriar e ocupar outros territórios - sua casa, sua comunidade, etc., podendo vir a ressignificar 

seu trabalho e seu modo de reprodução da vida, uma vez que  

[...] é no capitalismo que a dominação violenta se transforma em exploração e 
apropriação da vida e do corpo das mulheres de forma mais ampla. Pois o capitalismo 
[...] precisava que parte do seu exército industrial de reserva, ficasse com o dever de 
realizar o trabalho considerado reprodutivo (cozinhar, lavar roupa, cuidar das crianças 
e idosos, etc), como um “dever natural” e “por amor”. (ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DE MULHERES CAMPONESAS, 2018, p. 19). 

 

Busca-se, portanto, ressignificar e repensar a relação da mulher com o território, com o 

trabalho e com a reprodução social da vida e situá-la enquanto a sinergia das principais formas 

de vida capazes de se manter e resistir no campo, como a linha que tece toda (ou a maior parte) 

da costura agrária atual. Isso quer dizer discutir e possibilitar ideias de desenvolvimento 

pensando na centralidade da mulher nos processos, uma vez que é ela quem desdobra a rotina 

de cuidados e de trabalhos reprodutivos nas resistências cotidianas e nas lutas do cotidiano. 

Pérez Orozco (2012) contribuir para pensar a categoria do cuidado, questionando o 

sistema a partir do cuidado da vida, como uma alternativa de descentralização da acumulação 

capital e da exploração mercantil/força de trabalho, compreendendo que esta última, de acordo 

com Buján, Chauca e Solís (2018) se apresenta com uma injusta divisão sexual, condicionando, 

normalmente, as mulheres ao trabalho não assalariado (doméstico, reprodutivo, “da família”) e 

aos homens o trabalho assalariado (a produção em larga escala, ou aquela a qual é conferida 

maior área do lote para ser produzida). 

Assim, sob a mesma perspectiva do cuidado com a própria vida, as mulheres do 

Assentamento Dom José Gomes estão hoje, com a tentativa de articulação de um projeto de 

agroecologia, numa proposta de corrente coletiva de produção de/para o cuidado com a terra, 
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de enfrentamento ao modelo de produção e consumo que tem se massificado pelo sistema 

agrário capitalista (produção de monocultura e com o uso de agrotóxicos).  

Atento aqui, que esses primeiros movimentos dessas mulheres (desde às terapias até o 

projeto de agroecologia) têm começado a dar sinais de preenchimentos dos desvãos que ainda 

se apresentam na conformação do território em questão, quero dizer, são essas resistências e 

esses ressignificados cotidianos das escalas da vida que tem dado combustão a simbiose que 

relacionam Buján, Chauca e Solís (2018): o território (e a terra) garante a vida dos corpos, 

enquanto os corpos, numa relação interdependente, protegem a terra, é uma sinergia de abrigo, 

regenerativa, que só pode de fato estar em sintonia quando atividades orgânicas, coletivas, como 

as que aqui foram relatadas, são territorializadas nos espaços. 

 

As tessituras femininas para releitura do Assentamento Dom José Gomes. 

Em 2017, Chapecó foi considerado o terceiro município catarinense mais violento para as 

mulheres8. Essa, dentre tantas outras violências que são acometidas contra a mulher, 

representam os vestígios herdados de uma colonização que teve por base a cultura machista-

patriarcal-coronelista praticada na região a partir da década de 1920. Portanto, trazer a mulher 

como interlocutora das reflexões e dos relatos aqui discorridos, ao mesmo tempo em que 

representa um enfrentamento corajoso ao cenário político contemporâneo, demonstra também 

que é a partir do saber feminino, da força da mulher, que poderão surgir novos potenciais de 

vida e de produção de um espaço comunitário. 

 Abordando a questão do campo, de dentro do Assentamento Dom José Gomes, ressalta-

se ainda mais as vísceras da resistência, uma vez que as reproduções de relações patriarcais e 

machistas nas comunidades agrárias, já por muito tempo, invisibilizam, silenciam e 

inferiorizam o trabalho e a existência da mulher, além de sobrecarregá-las com os trabalhos 

domésticos e de manifestar diversas formas de violências - laborais, emocionais, físicas, 

psicológicas, e etc. (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MULHERES CAMPONESAS, 2018). 

Aproprio-me novamente de Renk (2004) para sucintamente demonstrar como e no que as 

mulheres do campo em Chapecó romperam com estruturas e que possibilitam hoje, condições 

 
8 Informações apresentadas na Assembleia Legislativa, no dia 26 de outubro de 2017 pela presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher de Chapecó. 
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de novas formas de enfrentamento das mulheres no campo, tais quais as fazem as mulheres do 

Assentamento. 

 Sabe-se que a história do campesinato, após o esgotamento da maioria das formas 

tradicionais e originárias de vida, passou a ter uma identidade amplamente androcêntrica, e em 

Chapecó não fora diferente. De acordo com Renk (2004), a década de 70 tinha como condição 

camponesa o trabalho familiar sob organização e administração masculina, onde as mulheres 

estavam sempre subordinadas ou ao mando do pai, ou posteriormente, ao mando do marido. 

Eram socializadas num código de restrições, silêncios e controles, desde situações escolares, 

trabalhistas, até relações familiares, devendo prezar sempre pelo recato e pudor, tratando-lhes 

o próprio corpo como um tabu, como uma imagem feia, suja, que deveria estar dentro das 

condições das virtudes femininas, da mulher decente (RENK, 2004). 

 Foi com o surgimento dos movimentos sociais e com a força do papel da Igreja, com 

respaldo e formações para a conquista de direitos civis, políticos e sociais (RENK, 2004) que a 

partir dos anos 80 as mulheres começaram a ter os primeiros indícios de libertação e 

rompimento com as estruturas nas quais estavam inseridas até então. Pouco a pouco foram 

conquistando seus reconhecimentos, passaram a se sindicalizar e despontar lideranças da área 

rural, de acordo com Renk (2004).  

 Essas rupturas, somadas a chegada dos movimentos sociais e atuação da Igreja na região 

do Oeste Catarinense, após muita luta e formação de base/política, refletem em conquistas 

diversas, como por exemplo 

Nos direitos políticos encontramos o de profissionalização, na qualidade de 
agricultoras, o título eleitoral, uma carteira de identidade, a associação e 
sindicalização independente do marido e, obviamente, candidatar-se, votar e serem 
votadas. Nos direitos sociais, inserem-se a aposentadoria, o salário maternidade, o 
acesso à saúde e congêneres. Nos direitos culturais, o direito à diferença. Paridade no 
âmbito dos direitos civis, políticos e sociais, mas reconhecer-se como diferente. 
Diferença e não desigualdade, como poderia ser interpretado equivocadamente. Passa 
a decidir sobre o corpo e o toma como espaço de desejo. Pode vestir roupas que 
acentuam as curvas, usar adereços, cuidar dos cabelos. Se na geração das mães era 
motivo de estigma, agora corpo é um emblema. Quando explicitam a condição 
feminina recorrem ao matriarcado, que lhes foi socializado nas reuniões das quais 
participaram. (RENK, 2004, p.107-108). 

          

 Não ausente de repressões e enfrentamentos, essas conquistas de gênero ajudaram a 

construir o que hoje se perpetua no Assentamento, sem deixar de considerar que na discussão 

da condição feminina da mulher camponesa, é indispensável fazer associação aos tempos e 
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espaços em que se situam, nas gerações que atravessam e naquilo que Renk (2004) discute 

como as narrativas das mudanças geracionais, sem esquecer também, das condições 

androcêntricas contemporâneas com as quais estamos lidando. 

Assim, ecoar as vozes femininas do Assentamento Dom José Gomes, permite ler e sentir 

o território a partir de seus cotidianos, suas práticas, seus cuidados e suas experiências na 

tentativa de que, ao emancipar as práticas coletivas entre as mulheres, se emancipe também um 

território de luta, emergindo novos potenciais de vida, entendendo possíveis construções de 

novas epistemologias e ontologias, de transformação e autoafirmação das sujeitas a partir de 

suas territorialidades, nas diversas escalas, costurando possibilidades de construções de 

práticas, teorias e ações políticas que aspirem à transformação do comunitário a partir do 

cotidiano feminino. 

Desse modo, a apreensão da realidade das mulheres assentadas possibilita discutir como 

as práticas coletivas podem fortalecer seus cotidianos individuais e também perpetuar na 

comunidade, na relação entre e com os demais sujeitos, desencadeando novas perspectivas de 

se pensar a forma de vida, o trabalho e outras potencialidades no território.  

 

Concluindo, mas ainda florescendo... 

O que se apresentou nessa primeira síntese, como já dito inicialmente, faz parte do 

universo da pesquisa que se encontra em construção. Entretanto, esses relatos iniciais são os 

indícios de múltiplas densidades de vida presentes no território, no que concerne à luta da 

mulher e às práticas que as permitem enfrentar o dia a dia cada vez mais conectadas consigo 

mesmas e com seus espaços. Essas relações apontam para possibilidades de reafirmação e 

viabilidade da emancipação feminina no campo, a partir de práticas que possam despontar em 

cartografias, registros e materiais e reverberar a importância do autoconhecimento e da 

sensibilidade intrépida dos lugares que as mulheres ocupam.  

A partir de categorias, de conceitos e reflexões das práticas coletivas, que se desdobram 

no cuidado, no comunitário, nas resistências cotidianas e no próprio cotidiano, caminho junto 

com a demanda das mulheres do Assentamento Dom José Gomes, na proposta  de contribuir, 

mapear e luzir sobre como as mulheres podem reafirmar a vida - em todas as suas escalas - 

como a centralidade de suas resistências, desde o seu corpo como um território político.  
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Concomitante a essa construção, a pretensão é cada vez mais, somar práticas e terapias 

coletivas para as reflexões do conhecimento geográfico, a partir, de e com mulheres, no intuito 

de ampliar o leque da ciência para o protagonismo feminino, de forma a ver florescer, junto 

com as sujeitas, concretudes de vida e para a vida, materializando essas experiências em 

construções que serão dessas mulheres, evidenciando e colocando essas geografias de vida 

como sementes de uma geografia feminista, de empoderamento e de registro do movimento que 

está caminhando, entendendo a importância do corpo feminino em espaços não capitalistas de 

produção. 
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Resumo: 

 

INTRODUÇÃO O contexto da busca por uma nova configuração do espaço rural sugere 

questões sobre a reprodução da agricultura familiar, ou sua transformação em outras formas de 

exploração, sustentada não mais exclusivamente na atividade agropecuária, mas na combinação 

com outros tipos de atividades econômicas, que podem ser realizadas dentro da unidade 

familiar. É diante deste cenário que a pluriatividade surge como uma estratégia para o 

desenvolvimento no meio rural, pois a combinação das atividades agrícola com as não-agrícolas 

tem sido visto como uma alternativa de renda aos agricultores familiares. Este trabalho foi 

realizado no Assentamento Lagoa Grande que está localizado às margens da rodovia Dourados-

Itahum, no Município de Dourados, à aproximadamente 70 quilômetros do centro. O 

assentamento possui 151 lotes, distribuídos em uma área de 4.071 hectares e foi criado por meio 

de um projeto de assentamento federal, designado pela Portaria INCRA n º 52 de 06 de 

novembro de 1997 (SANGALLI, 2013).Esta pesquisa tem como objetivo analisar a inserção 

das mulheres do Assentamento Lagoa Grande no desenvolvimento de atividade pluriativas que 

utilizem recursos do agroecossistema local como fonte de renda à família. Este estudo se 

constitui de caráter qualitativo e foram utilizados como procedimentos metodológicos a 

pesquisa bibliográfica e o trabalho de campo, caracterizado por conversas informais, 

direcionadas por meio de um roteiro previamente estruturado, com quatro mulheres que têm o 

papel de liderança e, portanto, são proeminentes no cenário local. PARA ALÉM DO PLANTIO 

E DA COLHEITA: A PLURIATIVIDADE EM QUESTÃOO trabalho reprodutivo 

desempenhado por mulheres é socialmente desvalorizado, frente às atividades tidas como 

produtivas, visto que o “ser dona de casa”, além de não gerar prestígio social, também não gera 

recursos monetários. O modo de produção capitalista traz como implicação direta a acumulação 

de capital e, deste modo, a força de trabalho que não produz mais-valia, torna-se desprestigiada. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 18 – Questões de Gênero, Geração e Sexualidade no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
8657 

 

A partir desta visão, o trabalho doméstico é considerado como inatividade econômica. A lida 

do campo identificada como trabalho produtivo, devido à geração de valor monetário, é 

considerada uma atividade de exclusiva gerência do homem, sendo, portanto, um ambiente 

masculino, legitimando seu controle sobre essa área. É neste contexto de grande desigualdade 

de gênero no campo que surge o desenvolvimento de atividades pluriativas que têm como umas 

das principais funções o complemento da renda familiar advinda do desenvolvimento das 

atividades tradicionais realizadas dentro da propriedade. A pluriatividade, ou as atividades não-

agrícolas no meio rural, são um fenômeno em que famílias de agricultores tradicionalmente 

ocupadas com atividades estritamente agrícolas passam a desenvolver outras atividades como 

estratégia de complementação de renda (MARAFON, 2006, p. 67). Essa complementação pode 

vir através da venda da força de trabalho familiar, da prestação de serviços, ou de iniciativas 

internas da propriedade como a diversificação na produção e pequenos beneficiamentos de seus 

produtos. O fenômeno da pluriatividade, busca complementar a renda das famílias agricultoras, 

de forma a promover concomitantemente a melhora na qualidade de vida e a fixação dessas no 

campo. Portanto, nota-se a importância do desenvolvimento de atividades pluriativas para a 

reafirmação do relevante papel da mulher agricultora. Estas atividades tem como resultado final 

a geração de renda monetária, de forma a auxiliar no complemento da renda familiar, 

melhorando a qualidade de vida da família e, empoderando as mulheres, visto que perante a 

sociedade elas passam a ser mais valorizadas. COMPARTILHANDO OS RESULTADOS As 

mulheres do Assentamento Lagoa Grande enfrentam uma série de problemas que envolvem a 

distância do núcleo urbano que acarreta dificuldades no escoamento da produção, a falta de 

infraestrutura do Assentamento, a dificuldade em acessar políticas públicas que deem subsídio 

ao desenvolvimento de atividades produtivas, dentre outros motivos. No entanto, mesmo diante 

destas questões apontadas as mulheres que tivemos contato afirmam que desejam permanecer 

no assentamento e lá criar seus/suas filhos(as), pois a localidade oferece segurança e 

tranquilidade para viver, além da oportunidade de produção agrícola e principalmente pecuária, 

uma vez que o solo é arenoso, fator que diminui a produtividade. De acordo com as assentadas, 

quando as famílias chegaram ao assentamento tinham o sonho de produzir soja e o milho para 

comercialização a nível regional, de forma que começaram a desmatar as parcelas para 

transformá-las em lavoura. Entretanto, se depararam com a baixa fertilidade do solo, 

acarretando, deste modo, maior necessidade de assistência técnica, bem como de aquisição de 

insumos agrícolas, questões estas que dificultaram e, em alguns casos, inviabilizaram a 
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produção, pois muitos(as) produtores(as) não possuíam recursos financeiros para a adquirir os 

insumos e o assentamento não eram assistido pelo governo estadual quanto à assistência técnica. 

Diante dessa realidade um grupo de agricultores(as) começou a se articular com instituições, 

dentre elas órgãos governamentais e universidades, para buscar subsídios técnicos de apoio à 

produção agrícola e pecuária. Entre os órgãos e universidades que deram suporte aos(as) 

assentados, cita-se: o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR –; a Empresa 

Brasileira de Pesquisa e Agropecuária – EMBRAPA –; a Agência de Desenvolvimento Agrário 

e Extensão Rural – AGRAER –; Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD – e a 

ANHANGUERA. Essas instituições desenvolveram e ainda desenvolvem trabalho no 

assentamento, fornecendo cursos de capacitação, oficinas e trazendo conhecimentos voltados à 

agroecologia e à economia solidária. Nestas oportunidades os(as) agricultores foram 

sensibilizados para o fato de que sobreviver da produção de soja e milho não era a única 

alternativa, uma vez que os frutos do cerrado que ali já existiam eram/são uma potencialidade, 

pois os(as) mesmos(as) poderiam beneficiá-los e vender, com valor agregado, em feiras na 

cidade de Dourados. Foi em um dos encontros com pesquisadores(as) e discentes da UFGD que 

as assentadas manifestaram a intenção, que já existia entre elas desde o ano de 2005, de formar 

uma associação para comercializar produtos que estas produziam – pães, doces em compota, 

queijo, poupa de frutas, manteiga, conserva de pimenta, licores – com o objetivo de facilitar a 

comercialização e concomitante complementar a renda familiar. Segundo Sangalli (2013), em 

fevereiro de 2012 a associação denominada “Associação Sabores do Cerrado” foi formalizada, 

sendo formada por cinco famílias, todavia, segundo as assentadas hoje é composta por trinta 

famílias. Tanto mulheres como homens participam da associação, mas as mulheres, em sua 

maioria, são as responsáveis pelo beneficiamento dos produtos, e junto aos esposos também se 

ocupam na coleta dos frutos utilizados na produção. Salienta-se que a produção é oriunda de 

produtos coletados em plantas nativas de áreas protegidas dos lotes. Atualmente os produtos 

são comercializados semanalmente em uma feira no município de Dourados e há oito anos, por 

meio de um projeto de extensão do curso de Ciências Biológicas da UFGD, também são 

comercializados na lanchonete da biblioteca da UFGD e da Universidade Estadual de Mato 

Grosso do Sul – UEMS –, unidade do município de Dourados. Quando questionadas sobre as 

mudanças que ocorreram em suas vidas após a institucionalização da associação, elas 

responderam que ficaram mais independentes e inclusive utilizaram o termo “empoderadas”. 

Duas delas manifestaram-se dizendo que se não fosse a renda obtida com a comercialização 
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dos produtos os(as) filhos(as) não teriam cursado uma faculdade – uma foi para uma 

universidade privada e o outro para uma pública. Segundo as assentadas o fato de obter a renda 

monetária, que em média é de um salário e meio, com a produção elevou a auto estima das 

mulheres, pois estas deixaram de depender financeiramente dos esposos e hoje conseguem 

suprir outras necessidades que até então eram consideradas de cunho secundário. Desta forma, 

segundo Sousa (2013), quando as mulheres se envolvem como o desenvolvimento da 

pluriatividade rompe-se com os padrões das relações de poder exercidos pelo homem, gerando 

autonomia e evitando a migração da mulher para o meio urbano. Deste modo, as mulheres 

associadas à Associação Sabores do Cerrado, que, portanto, estão envolvidas com as atividades 

pluriativas continuam desenvolvendo seus afazeres domésticos, porém encontram na 

pluriatividade uma estratégia de diversificação de renda, fato que as possibilita adquirir certa 

autonomia financeira, passando estas a não somente se dedicarem às atividades reprodutivas, 

mas também aquelas produtivas, que as colocam em contato direto com os rendimentos 

monetários. CONSIDERAÇÕES FINAIS Deste modo, diante da visita ao Assentamento Lagoa 

Grande e da conversa realizada com as mulheres que são membro da Associação Sabores do 

Cerrado foi possível observar que por meio da dedicação a cursos que foram oferecidos no 

assentamento, voltados ao beneficiamento de frutos do cerrado, à boas práticas de higiene, à 

pasteurização de doces em compota, à cálculo de preço de venda dos produtos, dentre outros, 

as mulheres estão dedicando-se às atividade pluriativas, utilizando recursos do agroecossistema 

local como fonte de renda à família. O envolvimento com as atividades pluriativas trouxe 

mudança para a vida dessas mulheres, tornando-as mais independentes e empoderadas, pois não 

dependem dos esposos para custear determinados gastos que até então eram considerados 

secundários. Contudo, as mulheres envolvidas com as atividades pluriativas continuam a sendo 

as responsáveis pelas atividades domésticas, no entanto, encontraram na pluriatividade uma 

estratégia para diversificar a renda, passando a não somente se dedicarem às atividades 

reprodutivas, mas também aquelas produtivas, que gerem recursos financeiros. 
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DIVISÃO DO TRABALHO NO CAMPO: Uma análise geracional das mulheres da 

cafeicultura orgânica e convencional no Sul de Minas Gerais 
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Introdução 

  

 Quando se fala do papel social das mulheres no campo, apesar de algumas realidades 

estarem se alterando, ainda se nota que são delegadas a elas funções secundárias no grupo 

familiar, como serviços domésticos, cuidados com horta e criação dos filhos. Poucas são as 

atribuições ao controle financeiro da família, mesmo que na grande parte dos casos, as 

mulheres estejam envolvidas e trabalhando em todas as funções da casa e do campo, sendo seu 

trabalho concebido, geralmente, como “ajuda”. 

 Na mesorregião Sul/Sudoeste de Minas Gerais, no Brasil, onde a cafeicultura é a 

principal atividade econômica, a comercialização da produção ocorre, quase que totalmente 

por meio das cooperativas. Nesta pesquisa foram estudadas famílias dos municípios de 

Muzambinho e Alfenas (mapa 1) cooperadas da COOXUPÉ (Cooperativa Regional de 

Cafeicultores em Guaxupé) que operam em mercados internacionais de commodities, baseada 

em um modelo de produção convencional, e famílias de Poço Fundo, que adotam práticas 

sustentáveis na produção cafeeira e são certificadas como orgânicas pela COOPFAM 

(Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região).  

 Nessa cooperativa, por conta de uma das exigências da certificação fair trade (comércio 

justo), que é a equidade de gênero, foi criado o grupo MOBI (Mulheres Organizadas Buscando 

Independência) e a marca de café ‘Familiar da Terra – Orgânico feminino’, produzido por 
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mulheres cooperadas, independentes dos maridos e pais. Com isso, passaram a ter mais 

participação nas decisões da cooperativa e conquistando mais espaço e valorização na própria 

família. 

 
Mapa 1- Localização geográfica dos municípios de Alfenas, Muzambinho e Poço Fundo no Estado de 

Minas Gerais. 
 

Com as mulheres do café convencional, essa valorização ainda está mais distante por 

parte da cooperativa, que claramente pretende atender aos interesses econômicos do mercado, 

e que não tem essa abertura para a participação ativa das mulheres dos cooperados, 

especialmente em decisões financeiras. 

 Mas essa desvalorização ocorre dentro do próprio ambiente familiar. Em ambos os 

modos de produção, a forma como toda a família se organiza na divisão do trabalho ainda 

sobrecarrega e/ou desvaloriza a mulher mesmo que de forma velada, embora aquelas que fazem 

parte de uma produção mais participativa que é a do café orgânico, passaram a ter mais 

visibilidade dos espaços que podem ocupar, e das desigualdades existentes. 

 Essa divisão desigual do trabalho não é algo recente no cotidiano dessas mulheres. 

Muitas já vivenciaram ou acompanharam histórias de mães e avós, onde já relatavam que essas 

desigualdades existiam e muitas, vezes de forma ainda mais incisiva e injusta. Isso faz com que 

algumas mulheres que vivem no campo passem a analisar e refletir mais sobre o futuro das 

filhas mulheres, para que encontrem oportunidades diferentes das que tiveram, e muitas vezes 
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acreditam que a possibilidade vem apenas com a mudança da filha para cidade com motivos 

de estudo ou trabalho em outras áreas.   

Desse modo, o objetivo desse trabalho é analisar como a divisão desigual do trabalho 

no campo tem afetado as mulheres em diferentes gerações, usando como estudo de caso as 

mulheres das famílias associadas da COOXUPÉ e da COOPFAM. 

 Esse trabalho é parte da pesquisa intitulada “Agricultura familiar e questão de gênero 

no sul de Minas: uma comparação entre cafeicultura convencional e orgânica”, realizada entre 

2017 e 2018, por meio de financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais 

(FAPEMIG). 

 

Apontamentos teóricos 

 

 Desde a década de oitenta, quando a questão de gênero enquanto temática começou a 

ser então avaliada e difundida no meio científico e acadêmico, o papel social da mulher passou 

por alterações, porém, em muitas situações, esse papel ainda continua sendo considerado como 

secundário, principalmente quando se fala em questão de trabalho.  

 Mesmo dentro da perspectiva da agricultura familiar, o trabalho feminino no cultivo da 

terra é considerado geralmente apenas como ajuda, e muitas das mulheres agricultoras ainda 

enfrentam preconceitos e diminuições em relação aos seus direitos pelo fato de serem mulheres. 

 Isso é perceptivo quando se remota aos conceitos que vinculam os homens à esfera 

produtiva, enquanto às mulheres somente são associadas à esfera reprodutiva (Faria, 2009), 

além da constatação de que o trabalho do homem é mais valorizado e acabam exercendo 

atividades de maior valor agregado, e dessa forma, as atividades produtivas realizadas pelas 

mulheres acabam sendo consideradas apenas uma extensão do trabalho doméstico. 

  No campo o trabalho do homem é mais considerado  por conta do esforço físico de 

algumas atividades, mas quando se observa a realidade é mais comum ver mulher em serviços 

braçais, porque ainda não se permite que assumam maquinários, como traz Nobre (2004, p. 4), 

“ mulheres já fizeram estoca, araram a terra, puxando o burro ou no muque, carregam sacos de 

60 kg na cabeça, mas toda vez que essas tarefas são mecanizadas e portanto exigem menor 

força física, são excluídas”, revelando uma contrariedade, sendo mais comum ver essa mulher 

realizando um trabalho agrícola com uma enxada, do que com um trator. 
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 Quando se considera o trabalho da mulher como ajuda apenas, outras reflexões surgem, 

porque quando o homem não pode fazer alguma atividade no campo, é a esposa que o substituí 

na mesma atividade, que é considerada um trabalho somente pelo fato de ser executada por um 

homem, e não pela atividade em si, evidenciando essa desvalorização do trabalho pelo fato de 

ser mulher. 

 Essa situação é vivenciada por mulheres ainda quando crianças, sendo responsáveis por 

mais tarefas que os meninos, que geralmente acompanham o pai e não ficam responsáveis por 

afazeres domésticos como elas, fazendo com que desde novas aprendam a trabalhar em 

diversas funções, já que não ficam de fora do trabalho na lavoura, no terreiro, e na maioria dos 

casos, sem a opção de escolha e sem o reconhecimento de suas capacidades. 

 Essa desigualdade é geracional: mães e avós dessas mulheres que vivem no campo hoje, 

passaram pelas mesmas situações e até por mais graves submissões e violências. São sombras 

do patriarcado que ainda se refletem em alguns casos, e muitas vezes se revelam por completo 

em outros, e de acordo com Gouveia (2003, p.44), a agricultura familiar deve se atentar a sua 

real organização, porque “se o patriarcado é o sistema que cria, justifica e legitima a opressão 

e exploração das mulheres, a agricultura familiar, ao se organizar a partir desse sistema, 

reproduz e perpetua tal exploração e opressão. ”  

 Enquanto casadas, as mulheres também sofrem pressões por conta de terem muitos 

papeis para assumir, e para Nobre (2004, p.5), muitas dessas pressões estão no fato dos 

“homens resistirem aos novos aprendizados das mulheres”, como se por exemplo, se 

começassem a dirigir, poderiam não ficam mais em casa cuidando dos afazeres domésticos e 

da educação das crianças.  

 Dentro dessa questão, Dias (1981, p. 37) exemplifica que para mulher não basta a 

vontade de trabalhar fora, porque ela depende do “ciclo de vida familiar” enquanto figural 

única na criação dos filhos, uma vez que se considera que é importante apenas a regularidade 

e constância do trabalho masculino. 

 Essa responsabilidade sobre tudo que envolve o ambiente doméstico recaí de maneira 

tão incisiva sobre a mulher, que tendo os gastos da casa compartilhados ou não, a mulher que 

tem o acesso ao dinheiro, se vê na obrigação de comprar eletrodomésticos, móveis ou qualquer 

objeto para o uso de todos, ao invés de adquirir algo em seu próprio benefício. É a mulher que 

tem que saber o medicamento, o alimento preferido, a roupa que precisava ser lavada, o 
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compromisso que estava marcado de cada membro da família, e é inevitável então, que se 

acarrete em uma carga mental enorme, que se soma a todo trabalho que já tem no campo. 

 Portanto, o fato da mulher enquanto agricultura familiar estar mais envolvida com os 

processos de produção da unidade familiar e ser também a gestora da propriedade, muitas vezes 

não garante que ela tenha o reconhecimento por realizar as funções domésticas e do roçado, 

nem que ela receba um salário por suas funções, e menos ainda, que tenha uma diminuição da 

carga de trabalho que seria esperada, em função de outros membros residirem na mesma casa, 

e, portanto, terem as mesmas necessidades e responsabilidades. 

 Existem famílias onde o marido, e o filho homem, são responsáveis pelas tarefas 

domésticas, mas mesmo no cenário da agricultura familiar, ainda são uma exceção. A 

consideração do trabalho doméstico para mulher no campo, ser entendida como extensão do 

roçado, se dá por conta de uma visão capitalista: 

No campo essa divisão sexual do trabalho também se estrutura entre o que é realizado 
no âmbito da casa e no roçado. Dessa forma, historicamente muitas das atividades 
produtivas realizadas pelas mulheres são consideradas uma extensão do trabalho 
doméstico. É importante ressaltar que essa modalidade da divisão sexual do trabalho 
no campo está vinculada à introdução da noção capitalista de trabalho, que justamente 
reduz trabalho ao que pode ser trocado no mercado. (FARIA, N. p.19, 2009). 

 

 Ao se considerar como trabalho apenas aquilo que tem valor de troca, que pode ser 

comercializado no mercado, pode-se entender porque os serviços domésticos não são 

considerados como atividade produtiva, que no campo, acabam incluindo todas as atividades 

que a mulher executa na horta, na lavoura, no terreiro, no cafezal, nas criações, como apenas 

uma tarefa de extensão doméstica, e não um trabalho que deve ser recompensado.  

 É o que Paulilo (2004, p. 235) vai trazer como “trabalho invisível”, essa desvalorização 

das múltiplas tarefas femininas, que é como um reflexo da desvalorização que ocorre por toda 

sociedade e suas instituições, incluso na própria família que acaba naturalizando a situação.   

 Para Nobre (1998), é essa “naturalização da divisão sexual do trabalho”, que impede 

que ela se torne um problema a ser enfrentado pela sociedade. Em situações onde os 

agricultores familiares estão envolvidos com cooperativas, seja para estocagem, troca 

comercial, compra de insumos e venda de seus produtos- na mesorregião Sul/Sudoeste de 

Minas Gerais esse produto em especial, é o café- a questão de gênero pode ser ainda mais 

evidenciada no tocante ao papel secundário atribuído à mulher, ou justamente a busca pela 

igualdade, que algumas cooperativas, estão buscando promover. 
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 A condição da mulher no campo, que vive da agricultura familiar, e que tem relações 

com cooperativas que são grandes empresas voltadas ao agronegócio é dificultada e injusta, 

porque as relações de produção, de quantidade, de lucros sempre se sobressaem às relações 

interpessoais, ao tempo cadenciado, ao ouvir o outro, a se estabelecer condições iguais de 

participação. 

  As mulheres envolvidas na cafeicultura convencional trabalham em todas as etapas de 

produção, de administração, têm conhecimento do que se passa em toda propriedade, mas 

nessas cooperativas costumam ser consideradas apenas como esposas, mães de família, que 

devem se dedicar à educação dos filhos e apoiar os maridos. 

 A questão principal é que muitas mulheres querem  e devem ter o direito de obter o 

mesmo apoio e respaldo que os homens possuem, querem participar efetivamente das reuniões, 

querem ser ouvidas, contribuir com conhecimentos, e sobretudo, ter o seu direito à terra, ter o 

seu papel assumido como trabalho e valorizado financeiramente como tal, uma condição que 

muitas mulheres que participam da cafeicultura orgânica vem conseguindo conquistar e 

aumentar a sua presença nesse ambiente que os homens fizeram com que se tornasse masculino 

por uma desigualdade histórica e social, mas que  na realidade só acontece todo processo 

porque as mulheres estão atuando em todas as frentes. 

  Essas cooperativas que direta ou indiretamente contribuem para o crescimento da 

participação da mulher, possuem outra filosofia em relação ao modo de produção, e 

principalmente em relação ao papel de igualdade e importância que se é dado a cada membro 

da família, pensando mais na coletividade, no meio ambiente, do que propriamente ou somente, 

nas quantidades de produto exportadas.  

 Muitas vezes a mulher que vive no campo não se expõe, não impõe suas vontades, 

porque acredita e foi criada em ambientes em que a mulher deve ser submissa, e aquelas que 

percebem isso, estão tentando educar as filhas de maneira diferente: para serem independentes, 

e essa condição é tão difícil no campo, que para atingi-la, elas acabam se afastando da 

propriedade e dos negócios da família, deixando essa função para os irmãos homens, mesmo 

que tenham trabalhado nessas terras e tenham direito à elas. 

 Essa questão ao direito à terra por parte das mulheres aqui no Brasil, de acordo com as 

considerações de Paulino (2004, p.233), segue as restrições do direito à propriedade nos países 

onde não há um direito agrário separado do civil, implicando ainda na partilha desigual de 
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propriedades para filhos e filhas, principalmente para as que saem para trabalhar ou estudar, 

ou na transferência da gestão para o marido daquelas que se casam.  

 Mesmo hoje, a mulher só tem o título de agricultora pelo casamento (BRUMER; 

ANJOS, 2008, p.10). As instituições públicas, cartórios, bancos, e a sociedade em geral 

descredita a mulher solteira que tem terras, como se não fosse capaz ou não tivesse direito de 

administrá-las. Nesse cenário que o conhecimento e as políticas públicas se fazem necessárias 

para que injustiças não ocorram. E até para aquelas que se casam, é comum perceber que 

mesmo que sejam as herdeiras da terra, acabam sendo excluídas das decisões que sempre são 

tomadas pelos maridos. 

  É tanta desigualdade, que até no contexto da agricultura familiar, onde se espera que 

essas decisões sejam tomadas coletivamente, uma realidade encontrada é a mulher ser a dona 

das terras e viver sob as decisões do marido sem contestações, sendo que algumas têm 

consciência disso, e outras tantas ainda não. Porém, o que todas sabem, é que são fundamentais 

dentro das propriedades, porque são multifuncionais para a agricultura familiar. (GOUVEIA, 

2003, p.46). 

 As mulheres são mães, esposas, filhas, estudantes, agricultoras e possuem mais uma 

série de atribuições que devem ser administradas ao mesmo tempo. E quando se analisa a 

questão de gênero na agricultura familiar, também se identifica a importância do papel da 

mulher para a garantia da soberania alimentar, uma vez que dada à mulher a responsabilidade 

pela horta, pelo quintal, pela produção de alimentos, pela preocupação com o meio ambiente e 

com a biodiversidade, contribuindo também para a resistência à imposição de uma agricultura 

de mercado, e a produção de uma única cultura. 

 No campo, a mulher é a figura que ocupa os espaços mais básicos e fundamentais que 

os homens ainda relutam por assumir, desse modo, não é correto considerá-la fragilmente, 

porque ela é justamente o oposto; ela é força, e entender todas essas dinâmicas que se passam 

é fundamental para que haja a superação de uma desigualdade que atravessa gerações, 

construindo novas possibilidades e resinificando velhos pensamentos. 

 

Metodologia 
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Para a construção deste trabalho, além da leitura para o referencial teórico sobre a 

questão de gênero na Geografia, as mulheres no campo, agricultura familiar e cafeicultura no 

Sul de Minas, foram realizadas entrevistas com agricultoras familiares do sistema orgânico de 

produção em Poço Fundo-MG, e com mulheres do sistema convencional da produção de café 

em Muzambinho- MG e Alfenas-MG, a fim de verificar seu papel no trabalho das propriedades 

rurais. 

Como esse trabalho faz parte de uma pesquisa maior, as entrevistas foram realizadas nas 

propriedades rurais desses municípios em diferentes dias para que se tivesse todo tempo 

necessário para escuta da fala das mulheres entrevistadas, que foi gravada e depois transcrita, e 

para os dados coletados com a famílias sobre a propriedade e os sistemas de produção do café 

através de questionários, que posteriormente foram tabulados e agregaram nas reflexões da 

pesquisa. 

 

Resultados Finais 

 

 O trabalho realizado através de entrevistas com as mulheres dos sistemas de produção 

orgânico e convencional, permitiu que se estabelecesse uma análise de como é visto o trabalho 

da mulher que vive no campo, através de suas próprias perspectivas e de como a questão da 

desigualdade na divisão sexual do trabalho, que era algo presente nas gerações passadas entre 

as mulheres de suas famílias ainda persiste, fazendo com que muitas delas pensem outras 

possibilidades para as filhas. 

 É importante destacar de início, as atividades que as mulheres entrevistadas 

desenvolvem nessas propriedades. Quando questionadas se trabalham nelas, as mulheres 

demonstraram estar envolvidas desde o terreiro até à administração, passando pelo manejo da 

horta, criação dos animais, plantio e colheita do café. Embora algumas entrevistadas tenham 

utilizado a palavra trabalho, muitas identificaram seus serviços como ajuda, ou como atividade 

de menos impacto ou valor, situação notadas em várias falas como essas de entrevistadas da 

cafeicultura orgânica: 

 

“Não, eu fico assim: Ele faz a parte de jogar adubo essas coisas assim, e eu fico mais 
no terreiro, né. Ajudando na secagem do café, quando é preciso na apanha de café eu 
também vou ajudar. ” (A. A. C. 43 anos) 
 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 18 – Questões de Gênero, Geração e Sexualidade no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

8669 
 

“Eu ajudo de tudo um pouco, em todas as áreas eu tento está presente, só não estou 
presente agora na parte da colheita, pelo bebê, mas eu ajudo na parte da colheita 
também, ajudo no terreiro de café, em secagem no secador, agora na parte de feira de 
verduras eu ajudo em tudo em colheita, preparar a carga pra sair, na área de vendas, 
eu tô na área de vendas, em todo o processo. ” (F. M. P. S. G. 35 anos) 
 

 Nas falas das entrevistadas da cafeicultura convencional, não foi diferente, de forma 

geral, que as mulheres considerassem seu trabalho como ajuda, e também, ficaram mais 

evidentes as considerações de que muitas vezes as próprias mulheres não reconhecem os 

serviços domésticos, as atividades que envolvem o funcionamento da casa como um trabalho, 

como algo que envolve tempo, esforço e é fundamental para que as outras atividades realizadas 

na propriedade sejam possíveis de serem realizadas. O patriarcado naturalizou nas mulheres 

que seu trabalho é ajuda e que os serviços domésticos são sua obrigação: 

 

Eu ajudo meu marido na lavoura, em casa, no terreiro, tudo. (M.V.L. 45 anos) 
 
Eu mais tomo conta da casa, e agora nessa época do café eu ajudo no terreiro só. 
Ajudo a mexer café, quando o meu marido saí e o secador está ligado, eu olho o 
secador para ele. (L.A.L.R. 42 anos) 
 

 Essa questão de não identificarem suas atividades como trabalho, pode estar relacionada 

a não valorização por parte da sociedade e dos membros de seu convívio. Quando questionadas 

se o trabalho que realizam é valorizado pelos maridos, pelos familiares, até pela própria 

cooperativa, as mulheres entrevistadas da cafeicultura orgânica, em sua maioria consideraram 

que sim, principalmente aquelas que passaram a produzir o café feminino, que ganharam 

autonomia e mais reconhecimento, o trabalho com a lavoura de café ou até mesmo no terreiro, 

no cultivo de alimentos também de acordo com a maioria é reconhecido, embora a maioria das 

mulheres também o retrataram como ajuda, e essas informações foram comuns em falas como 

essas: 

 

Hoje com a COOPFAM, considero ser valorizado sim. Antes eu não via muito não, 
meu trabalho como mulher, eu não. Aqui no município tem muitas mulheres que 
trabalham, só que você vende, e o café é vendido no nome do esposo, não é visto 
como dois trabalhos, como ocorre na cidade, a COOPFAM, mostrou que são duas 
rendas, a mulher trabalha. (D. A. 29 anos) 
 
Sim! Agora a gente é valorizada! A diretoria mesmo é composta pelos membros 
femininos também, tem o grupo de café feminino, então eu acho que tem todo um 
suporte, o grupo MOBI, que é o grupo das mulheres, é muito bem engajado muito 
bem tratado dentro da cooperativa. (F.M.P.S.G. 35 anos) 
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Agora eu acho que sim, acho que eles estão reconhecendo a mulher principalmente 
no rural. Porque antes a mulher era tratada bem em casa. Porque antigamente só os 
homens que tinham direito. (A. A. C. 43 anos) 

 

As mulheres entrevistadas da cafeicultura convencional, diferentemente das mulheres 

da cafeicultura orgânica, na sua grande maioria não possuem seu próprio café, nem participam 

ativamente da cooperativa e nem de associações de mulheres, e acreditam que a valorização 

pelos familiares vem da importância que possuem para os serviços domésticos, mesmo que não 

ocorra nenhuma mudança ou divisão desse trabalho que continua no encargo apenas das 

mulheres: 

Meu marido e meus filhos sempre ficavam admirados de como eu era ativa, ficava no 
meio dos cafés e ainda arrumava a casa, cuidava das crianças, então era natural para 
mim fazer esses serviços, porque eu sempre gostei. (I.J.B. 54 anos) 
 
Eu sinto que sou importante para casa, eu que cozinho, lavo roupa, limpo, ajudo a 
cuidar do café, decido as coisas que precisam ser compradas, então acho que eles 
sentiriam falta se eu não ajudasse. E assim, eu vejo que eles sabem da minha 
importância, mas isso não é falado, é natural, como um costume (M.C.O. S. 43 anos) 
 
Pelos meus filhos e marido é valorizado, sem eu não sei o que iriam fazer! E eu acho 
que poderia ser diferente, eles poderiam me ajudar! Tem dias que eu falo para eles, 
me ajudem a lavar a área pelo menos, porque é muito grande, aí não acho um para 
ajudar! (S.M.L.D. 42 anos) 

 

 A cooperativa onde os cafeicultores convencionais são cooperados atua em um modo 

de produção que é desenvolvido para o mercado, não possui a preocupação de uma cooperativa 

que atua no modelo do comércio justo, que busca a participação de toda família e uma produção 

mais sustentável, então, quando foi perguntado para as mulheres da cafeicultura convencional, 

se sentiam valorizadas pela COOXUPÉ, as respostas se assemelharam a essa:  

Sim. Tem programação só para as mulheres, todo ano quando vai começar a safra eles 
fazem um almoço, só para os cooperados e suas famílias, e chegando lá tem a 
programação especial só para as mulheres. (L.A.L.R. 42) 

 

 Durante as entrevistas com essas mulheres, foi possível saber que essas programações 

especiais promovidas pela cooperativa direcionada às mulheres não são no sentido de buscar 

seu crescimento e envolvimento na cafeicultura, nem e tornar uma cooperada, mas apenas 

palestras sobre saúde da mulher e da família, o que acaba demonstrando que tornar o ambiente 

da cooperativa em um espaço também para mulheres ainda tem muitos passos a avançar.  

 Diante das variadas funções que são desempenhadas pelas mulheres do campo, as 
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entrevistadas foram questionadas sobre a divisão das tarefas domésticas entre os membros da 

família, e as respostas obtidas permitiram contatar que as mulheres recebem pouca ajuda dos 

parceiros, e que não exista uma divisão igual do trabalho doméstico, tanto por parte das 

entrevistadas da cafeicultura convencional, quanto da orgânica, embora em alguns casos foi 

relatado que a divisão ocorre por conta do tipo de produção coletiva, que muda a visão de todos 

da família também, mas a maioria das mulheres ainda relatou que recebe ajuda quando precisa, 

quando está ausente da propriedade, ou que realmente realiza sozinha todas atividades de casa, 

como nas falas: 

 

O serviço da casa? Ah, é só eu (risos).  Ele não gosta. Isso daí, não. Ele não valoriza 
muito nada. (M. A. P. B. 64 anos) 
 
Não, sou só eu mesmo que faço. Se precisar faz, porque eu saio bastante, e quando 
eu saio eles fazem, e eu preciso mudar isso. (V. C. 46 anos) 
 
Não são infelizmente. Acho que é por conta da criação. Mas aqui a culpada foi eu 
mesma pelo jeito que eu fui criada, porque lá em casa eram três meninas e quatro 
homens, os homens e as meninas ajudavam o pai porque já não dava conta do serviço, 
aí até para ajudar nossas mães era difícil! Ou a gente tinha que passar roupa a noite 
para ela, fazer alguma refeição. Agora meus filhos no caso, quando eles ficavam 
beirando o fogão, eu falava: não fica aqui, isso não é lugar de homem, porque eu fui 
criada desse jeito. Eu via a mãe fazer tudo sozinha e peguei isso, e não tenho paciência 
de esperar alguém fazer, eu vou lá e já faço. Eu não me sinto bem em deixar os outros 
fazerem o meu serviço. E agora eu vejo como faz falta: e se minhas noras ficarem 
doentes? Eles têm que saber fazer alguma coisa. Mas algumas coisinhas eles sabem, 
meu marido que não faz nada, porque a criação dele veio mais detrás ainda! (S.M.L.D. 
52 anos) 
 
As meninas quando estão aqui em casa me ajudam, mas meu marido e meu filho ficam 
mais na roça, em casa ele não ajuda não, ele não sabe nada não!  (M.V.L. 45 anos) 

 

 A desvalorização do trabalho da mulher e a divisão do trabalho desigual entre homens 

e mulheres é uma questão que perpassa por gerações, e embora mudanças tenham ocorrido em 

relação das mulheres entrevistadas com o modo de vida de suas mães, o cenário em todas as 

esferas e principalmente no trabalho ainda é muito desigual, o que faz com que as mulheres do 

campo, que muitas vezes são responsáveis por um acúmulo de funções, sem receber salários, 

sem ter acesso e direito à terra, queiram que suas filhas mulheres deixem o campo para se 

dedicarem ao estudo em outras áreas. Para as famílias que vivem e trabalham de maneira 

coletiva, que possuem uma relação além de produtividade com a terra, essa situação permite 

que as mulheres enxerguem formas de crescimento e valorização, e encontrem condições de 

permanecer no campo. 
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 Para as entrevistadas de maneira geral, tanto da cafeicultura orgânica hoje, quanto da 

convencional, a situação era ainda mais difícil na época das mães, o trabalho era pouco 

valorizado no campo e dentro de casa, não havia divisões de tarefas, independência, divisão ou 

controle financeiro, além das várias funções: as mulheres faziam serviços pesados no roçado e 

ainda tinham que lidar com toda carga mental, criação dos filhos e atividades domésticas. 

Situações relatada pelas entrevistas, em falas como: 

 

Minha mãe sempre foi dependente do marido, trabalhava muito, e no fim o dinheiro 
ia todo para ele (pai), e quando ela precisava ela tinha que pedir dinheiro a ele. Minha 
mãe ia para o roçado, também tinha as tarefas em casa, eu e minhas irmãs ajudavam, 
quando ela ia para roça a filha mais velha ajudava cuidando dos irmãos mais novos. 
Mas isso é até hoje se ela precisar do meu pai para lavar um prato, ele não lava, o que 
já é diferente aqui em casa que meu marido me ajuda. (M.R.M.N. 46 anos) 

A não, era bem diferente. A mãe trabalhava muito mesmo, e sem as comodidades que 
a gente ainda pode ter hoje. Ela não aparava um minuto, fazia serviço pesado que tem 
homem hoje que às vezes nem dá conta! Mas acho que porque ela foi criada assim, 
todos os filhos iam para a lida independente de ser menino ou menina, e as meninas 
ainda tinham que dar conta dos serviços de casa, e era isso que ela fazia, ajudava o pai 
em tudo, e ainda deixava a casa impecável, fazia doces, comidas maravilhosas. 
(C.I.C.B. 52 anos) 

 
Ah, era diferente, bem mais difícil. Minha mãe teve cinco filhos, tinha que cuidar de 
uma casa grande, que não tinha piso, tinha que lavar roupa no rio, tinha que fazer 
comida que não acabava mais, e trabalhava junto com o meu pai com os cafés também, 
carregando tudo no braço, panhando com mão, ficava debaixo daquele sol o dia 
inteiro, tinha que arruma tudo em casa, porque a gente fazia serviços de roça também, 
então pouco ajudava a mãe em casa, eu e minha irmã que éramos meninas, ainda 
ajudava mais, costurava roupa a mão, até hoje paro e penso, não sei como ela dava 
conta! (I.J.B. 54 anos) 

 
Não. Na época da minha mãe ela trabalhou muito! Porque quando ela e meu pai 
casaram eles não tinham nada. Na época da panha de café mesmo, eu era bem 
pequena- nós somos em 7 irmãos- então os irmãos ficam todos trabalhando panhando 
café e ela e meu pai ficavam no terreiro trabalhando, então ela tinha que fazer o 
serviço todo da casa, cuidar dos sete filhos e mais aquele monte de tarefas para fazer, 
comida na hora certa, e ainda ajudava meu pai no terreiro. Então chegava a noite, 
uma cena assim que eu não esqueço: ela estava na cozinha, sentada na beirada do 
fogão de lenha, ela não tinha coragem de levantar para tomar banho para ir dormir, 
de tão cansada que ela ficava. (L.A.L.R. 42 anos) 
 

 Algumas entrevistadas também relataram que as mães recebiam ajuda das filhas e 

outras dos maridos também. O que se percebeu em muitas entrevistas é que as mulheres 

reconhecem o trabalho árduo de suas mães, mas não o seu. Muitas não percebem que vivem 

ou passas pelas mesmas situações, principalmente aquelas que vivem com a renda administrada 

apenas pelo marido, e que não possuem a autonomia e a consciência do valor dos eu trabalho 

que as mulheres cooperadas e que possuem seu próprio café, por exemplo, possuem. 
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  A maioria das entrevistadas da cafeicultura orgânica acredita que hoje seu papel já é 

um pouco mais valorizado, os maridos já fazem mais atividades domésticas, e acreditam que 

as filhas vão passar por experiências melhores, com condições de ficar no campo, embora 

algumas tenham considerado que as filhas vão sair do campo para estudar. As entrevistas 

deixam claro que é uma decisão das filhas e que elas têm conhecimento e apoio para continuar 

no campo, e que, contudo, acreditam que é mais provável que os filhos permaneçam. Aquelas 

que as filhas já são casadas e vivem no campo, perceberam uma relação diferente, de mais 

apoio dos maridos. Então, na fala dessas mulheres, foi possível encontrar mais incentivo para 

que os jovens permaneçam, para que as meninas permaneçam: 

 

Olha eu espero que ela continue no campo sim, está caminhando para que seja, para 
que seja valorizada e que as tarefas também. Hoje todo mundo faz tudo, então vejo 
que os jovens de hoje já têm uma consciência diferente, então eu espero que sim. (D. 
A. 29 anos) 

 

 As mulheres da cafeicultura convencional, em sua maioria, disseram nas entrevistas, 

que apesar da escolha ser dos filhos, pretendem que as meninas estudem e morem na cidade, 

por acreditarem haver mais oportunidades: 

Eu acredito que minha filha não fique no campo. Iria incentivá-la a estudar. Mesmo 
os meus filhos que trabalham muito aqui na roça também, eu priorizei que estudassem, 
todos completaram os estudos, mas eles que escolheram continuar mexendo com café. 
(C.I.C.B. 52 anos) 
 
Eu não sei! Ela é assim uma menina que gosta muito de roça! Eu falo para ela 
brincando: ‘vamos mudar para cidade? ’, ela fala: ‘não! Aqui vocês não vão vender! ’. 
Agora se ela vai ter esse interesse em continuar aqui não sei, eu com certeza vou fazer 
de tudo para ela estudar, ir para cidade. (L.A.L.R. 42) 

 

 Quanto à diferença então na função de filhos homens e mulheres nas propriedades, as 

entrevistadas responderam que não fizeram distinção na criação das filhas e filhos, mas 

discorreram que os filhos homens são os que acabam permanecendo no campo e seguindo com 

a produção da família enquanto as filhas mulheres saem para estudar, ou se casam em vão 

morar na cidade.  

 As entrevistadas mães de crianças também disseram não haver distinção, porém notam 

que os meninos acompanham mais os pais nas tarefas da lavoura, do roçado, enquanto as 

meninas ficam em casa com a mãe e demonstram mais interesses por estudos, embora nas 

famílias entrevistadas da cafeicultura orgânica também tenham filhas que trabalham no cultivo, 
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preparo e venda de produtos orgânicos, recebem seu próprio dinheiro e acompanham os pais 

nos trabalhos do campo. 

 Esses relatos mostram que existe um caminho possível para a valorização e 

permanência da mulher no campo quando se reconhece o seu trabalho, ele é remunerado, e lhe 

são dadas as mesmas condições, sem sobrecargas, na organização da vida familiar. As mulheres 

foram e ainda são condenadas à submissão, a um valor que não é produtivo, a um 

reconhecimento que não é importante para o mercado e assim o deixa de ser pela sociedade, 

que acaba se refletindo na menina que tem que contribuir com a mãe no acúmulo de funções 

naturalizadas e não valorizadas, não encontrando por vezes forma de se ver independente no 

campo. 

 É preciso uma desconstrução diária, uma luta contra o machismo e contra um 

patriarcado que deixas marcas que só terão fim com muita luta e conhecimento, para levar à 

transformação dessa realidade, porque as mulheres do campo, em todos os seus papeis, tudo 

podem. 

 

Considerações finais 

O que se percebe então, é que mesmo com o passar do tempo muitas relações familiares, 

sociais, de relação, tenham se modificado, com os homens passando a dividir tarefas domésticas 

com as mulheres, criando os filhos, estimulando a independência de financeira de suas 

mulheres, ainda está longe se ser uma realidade completa para muitas famílias, até mesmo essas 

que vivem dentro de um modo de produção participativo. As mulheres ainda não são tratadas 

com total equidade, e acabam de um modo ou outra, com um acúmulo de funções, porque 

trabalham nos afazeres doméstico e nas atividades agrícolas. 

Ter a possibilidade de ouvir as mulheres que vivem e trabalham no campo, que fazem 

da terra seu sustento, que estão envolvidas em todas as atividades da propriedade, foi importante 

para entender e visualizar como essas mulheres cumpre papeis essenciais no meio que estão 

inseridas, como agricultoras, como esposas, como mães, como administradoras, como 

verdadeiramente conhecedoras da realidade que vivem.  

Essas mulheres de forma geral possuem uma percepção da forma desigual da divisão do 

trabalho, e muitas vezes elas próprias não acreditam que isso pode mudar porque não foram 

dadas oportunidades para que se expressem. Dentro da cooperativa de produção orgânica de 
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café, essa situação já está avançando, as mulheres dessa forma de produção, demostraram tem 

mais clareza sobre a realidade desigual que cerca as mulheres, e o reconhecimento de seu 

trabalho se mostrou mais presente por conta de uma produção que é participativa, que entende 

a importância da coletividade, e que hoje olha através do café feminino, todo potencial que as 

mulheres podem atingir, reflexionando até na maneira de criação dos jovens, possibilitando que 

as filhas enxerguem oportunidades para continuar no campo como seus irmãos.  

Não é uma realidade total, e o trabalho doméstico ainda é muito desigual, mas é o início 

de uma mudança que não se pode deixar de lutar para que aconteça. Onde é preciso cada vez 

mais engajamento, escuta e ação, para que se chegue a uma situação de valorização, e essa 

pesquisa busca refletir e contribuir um pouco mais para tal reflexão sobre as possíveis 

valorizações da mulher agricultora. 
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O PAPEL FEMININO NA PRODUÇÃO DE ORGÂNICOS NOS 

ASSENTAMENTOS RURAIS DA  
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE 
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 Michele Lindner2  
 

INTRODUÇÃO  

 

Na contemporaneidade, a produção de alimentos tem crescido gradativamente e 

apresenta tendência de aumento em consonância com o crescimento populacional global. Dessa 

forma, o estudo da produção de alimentos representa uma temática de fundamental importância 

e crescem as discussões sobre a necessidade do consumo de alimentos saudáveis em 

contraposição ao uso intensivo de agrotóxicos.  

No Brasil neste mesmo ano o governo liberou o uso de diversos agrotóxicos, os quais 

estão sendo utilizados desde as grandes lavouras até na agricultura familiar. A partir disso, é 

preciso repensar o modelo de produção de alimentos, uma vez que o uso de tais substâncias é 

extremamente danoso ao ambiente, afeta a saúde humana e fortalece um sistema desigualitário 

de sociedade. 

Sob esse ângulo, a Agroecologia se fortalece como um novo paradigma da ciência em 

decorrência da crise do paradigma vigente, expresso na agricultura pelo modelo de produção 

capitalista e baseado nos preceitos da Revolução Verde. Nesse contexto, ela decorre de 

discussões que surgiram na Europa, em meados da década de setenta, acerca do 

desenvolvimento sustentável, a partir da realização de estudos que apontaram para a finitude 

dos recursos naturais. 

Dessa forma, a Agroecologia, pode ser entendida enquanto uma nova ciência em 

construção, que entende a agricultura como um sistema vivo e complexo, inserida na natureza 

rica em diversidade, vários tipos de plantas, animais, micro-organismos, minerais e infinitas 

 
1 Estudante de Graduação em Geografia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
vanessachrist.fz@gmail.com 
2  Professora do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
michele.lindner@ufrgs.br 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 18 – Questões de Gênero, Geração e Sexualidade no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

8677 
 

formas de relação entre estes e outros habitantes do planeta Terra. Assim, é a base científico-

tecnológica para uma agricultura sustentável e concepção de uma sociedade equitativa.   

A Agroecologia é também uma manifestação política e, sobretudo, de gênero, uma vez 

que o desenvolvimento do capitalismo dentro do meio rural vem corroborando para um modelo 

agrícola socialmente excludente e predatório ao ambiente. Outrossim, as relações de poder 

determinam os espaços destinados a homens e mulheres dentro das esferas sociais e decisórias, 

sendo, também, determinante para a construção de um desenvolvimento rural sustentável 

(SILIPRANDI, 2009).  

Percebe-se que o desenvolvimento do capitalismo dentro do meio rural vem 

corroborando para um modelo agrícola socialmente excludente e predatório ao ambiente. Nesse 

sentido é que se vê a aproximação entre as discussões oriundas do feminismo e da crise 

ambiental planetária, iniciadas na década de sessenta do século passado.  Isso se deu pelo fato 

de ambas as pautas visarem críticas ao modelo de produção: agroexportador, mecanizado e 

patriarcal, o qual se fortificava com o avanço da industrialização e da urbanização, promovendo 

em larga escala a utilização de agrotóxicos, adubos, sementes transgênicas propícios às 

monoculturas. Portanto, crescem segmentos da sociedade que entendem que o atual modelo de 

desenvolvimento rural e de agricultura convencional é insustentável no tempo, dada sua grande 

dependência de recursos não renováveis e limitados, além de ser responsável por crescentes 

danos ambientais e pelo aumento das diferenças socioeconômicas e de gênero no meio rural. 

Na esteira dessas ideias é que os assentamentos rurais da Região Metropolitana de Porto 

Alegre (RMPA) tem se direcionado a produção de alimentos orgânicos, gerado transformações 

socioterritoriais e ambientais para as famílias produtoras. Assim sendo, parte-se do 

entendimento de que os assentamentos possuem um grande potencial para a análise da 

participação feminina, uma vez que as mulheres possuem um protagonismo na produção 

orgânica e atuação nas demais etapas relativas a cadeia produtiva de alimentos orgânicos, como 

o planejamento, organização da produção, beneficiamento e comercialização. Dessa maneira, 

o presente trabalho objetiva analisar a inserção das mulheres na cadeia de produção de 

alimentos orgânicos em assentamentos rurais da RMPA, discutir o papel desempenhado pelas 

mesmas e entender seus desafios enquanto mulheres agricultoras.  

Nesse contexto, buscou-se analisar a proporção de mulheres com a titularidade dos lotes 

nos assentamentos da RMPA, identificar os principais cultivos desenvolvidos por mulheres, 
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suas principais funções na produção e na organização dos assentamentos e grupos de 

produtores, assim como a atuação no Movimentos, a fim de verificar os desafios e avanços 

destas.   

Para tal, a pesquisa que encontra-se em andamento, seguiu as seguintes etapas 

metodológicas: primeiramente se buscou em bibliografias específicas e pesquisas já realizadas 

sobre a temática e áreas analisadas, o entendimento dos conceitos fundamentais relativos a esta 

pesquisa, como agroecologia e produção orgânica, assentamentos rurais, o histórico da luta pela 

terra no Rio Grande do Sul e a inserção de produções ecológicas; em um segundo momento, 

selecionou-se os sujeitos (assentadas e lideranças femininas) e os locais (assentamentos e feiras 

de produtos orgânicos) para compor os dados primários da pesquisa; em um terceiro momento, 

coletou-se informações sobre o protagonismo das mulheres na produção orgânica das famílias 

assentadas por meio de pesquisas de campo nos assentamentos da RMPA e feiras orgânicas na 

cidade de Porto Alegre e também através de dados secundários obtidos no Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e na  Cooperativa Central dos Assentamentos do 

Rio Grande do Sul (COCEARGS); por último, a partir da obtenção desses dados gerou-se 

gráficos, mapas, tabelas, transcrições e imagens que possibilitaram realizar análises 

demonstrando a importância das mulheres nesse tipo de produção. 

Partindo-se desta contextualização, o artigo apresenta uma discussão teórica acerca dos 

elementos históricos que norteiam essa pesquisa e em seguida, analisam-se os resultados 

preliminares obtidos a partir de dados catalogados juntos ao INCRA e a COCEARGS em 

consonância com dados qualitativos de entrevistas realizadas com assentadas e lideranças 

femininas dos assentamentos. A partir disso, é possível tecer considerações iniciais que 

apontam para o protagonismo feminino e indicam a relevância das mulheres na produção de 

um espaço mais equitativo através de suas lutas e capacidade de organização e, enquanto, 

mantenedoras do núcleo familiar.  

 
Os assentamentos rurais no Rio Grande do Sul e a produção de alimentos orgânicos  
 

O entendimento da formação de assentamentos rurais no Rio Grande do Sul perpassa o 

processo de formação e ocupação de seu território desde meados do século XV até o presente. 

Ao longo de muitos séculos as terras do atual estado permaneceram sobre disputa entre 

espanhóis e portugueses em detrimentos dos povos nativos que aqui habitavam. Posterior aos 
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Tratados de Tordesilhas e Madri, que foram os responsáveis por inicialmente tornar a porção 

sul ocupada e desenvolvida economicamente, mais especificamente no ano de 1850, com a 

promulgação da Lei de Terras e políticas de estímulo à vinda imigrantes europeus é que a 

configuração fundiária vem a sofrer amplas mudanças.  

A dinâmica agrária e territorial inicial estava vinculada às áreas de campo para o 

desenvolvimento da pecuária, essa atividade foi fundamental para o desenvolvimento 

econômico durante os séculos XVIII e XIX. Em seguida, a chegada de imigrantes, 

predominantemente alemães e italianos, ocasionou transformações quanto a estrutura fundiária, 

já que passaram a ocupar a parte norte do Estado. Surgiram, então, pequenos lotes de agricultura 

de subsistência. Tais aspectos são basilares na compreensão do espaço atual.   

Ao abordar aspectos referentes às origens da luta pela terra no Rio Grande do Sul, 

Medeiros (2004) explica que a abertura em direção à reforma agrária, teve suas origens na 

região do Alto Uruguai. De acordo com a autora, os colonos que lá chegaram ao final do século 

XIX e início do século XX construíram cidades, desenvolveram regiões e não desistiram 

quando a modernização da agricultura chegou ao planalto gaúcho. Muitos deles procuraram 

novas alternativas de sobrevivência partindo para áreas distantes ou sendo atraídos para as 

cidades, porém os que permaneceram e lutaram pelo direito de ter acesso a terra se organizaram 

através do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

Nessa perspectiva, existem diferentes versões sobre a gênese do MST, uma vez que no 

final da década de 70 eclodiram diversas manifestações em todo o território brasileiro 

reivindicando a reforma agrária. Conforme narra Fernandes (2000), esse Movimento nascido 

de um processo de desterritorialização e luta pela sua reterritorialização teve como marco 

histórico o mês de maio de 1978. Na época, índios kaingang expulsaram mais de mil e 

quinhentas famílias de colonos que estavam a ocupar terras de uma reserva e dado o contexto 

histórico restaria como opção participar dos projetos de colonização no Amazonas, tornar-se 

trabalhador assalariado nas indústrias ou se organizar para lutar pela reivindicação dos seus 

direitos.  

Assim deu-se o início da gestação do Movimento, quando os trabalhadores rurais  se 

mobilizam e ocupam áreas improdutivas impondo ao governo o cumprimento do Estatuto da 

Terra. Ademais, a partir dessa experiência houve outras ocupações, como na Gleba Brilhante, 

e ao mesmo tempo em que a luta pela terra conquistava mais apoio da sociedade, a repressão 
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policial tornava-se mais intensa, como em outubro de 1980, na ocupação da Fazenda Annoni, 

com intervenção da Polícia Federal fazendo o despejo das famílias e prendendo doze 

trabalhadores. Já no caso do acampamento de Encruzilhada Natalino, a luta pela terra 

representou o conflito entre a política implantada pelos militares e a política de 

desenvolvimento para a agropecuária que os camponeses vinham construindo por meio de suas 

lutas (FERNANDES, 2000). 

Dessa forma, após anos marcados entre ocupações e manifestações, se constituíram os 

primeiros assentamentos frutos de luta coletiva, os quais tem seu marco na ocupação das terras 

da Fazenda Annoni. E a luta pela terra perdurou, uma vez que aumentaram o número de 

assentamentos distribuídos pelo território brasileiro e também no Rio Grande do Sul, com 

destaque na produção e comercialização de alimentos, sobretudo de orgânicos.  

É sob esse aspecto que o MST enquanto movimento organizado e estruturado procura 

empenhar-se, inserindo inicialmente as famílias assentadas em cadeias de produção orgânica 

com o ideal da Agroecologia, por que:   

Quando o MST surge e elabora suas primeiras definições, resgata esse objetivo da 
reforma agrária e o atualiza, reconhecendo o campesinato como guardião das 
florestas, das sementes, das nascentes, dos rios e da fauna. Podemos, então, dizer que 
desde o início o MST entende que o território conquistado tem uma função com a 
sociedade e com o planeta de produzir alimento, mas também cuidar da natureza. 
(MST, 2018, p. s/nº).  

 

Nesse sentido, encaixa-se nesse momento em que se encontram os ideais políticos e 

sociais do MST o posto por Machado Filho et al. (2010, p. 01): 

A transição para a Agroecologia é um processo essencialmente mental dos atores 
envolvidos, que implica em mudanças de paradigmas que envolvem todas as 
dimensões da Agroecologia (ambiental, energética, econômica, social, política, 
técnica, administrativa, cultural e ética). Sem convicção, advinda do conhecimento 
teórico-científico e fortalecida pela prática, não é possível qualquer mudança 
duradoura e bem sucedida.  

 

Nessa perspectiva, afirmam Caporal, Costabeber e Paulus (2011, p. 46) “que a 

Agroecologia se constitui num paradigma capaz de contribuir para o enfrentamento da crise 

socioambiental da nossa época”. Desse modo, para Caporal e Costabeber (2004, p. 111) “a 

construção do desenvolvimento rural sustentável, a partir da aplicação dos princípios da 

Agroecologia, deve assentar-se na busca de contextos de sustentabilidade crescente, alicerçados 

em algumas dimensões básicas”. Essas dimensões incluem o âmbito ecológico ou ambiental; a 

escala de produção e consumo; social; econômico e político.  
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Entretanto, é necessário considerar que a Agroecologia se diferencia da produção 

orgânica, de modo que toda produção agroecológica é orgânica, mas nem toda produção 

orgânica envolve princípios da Agroecologia. Assim, a primeira se constitui essencialmente 

como uma nova ciência em construção, ao passo que:  

O objetivo principal da agricultura orgânica é produzir alimentos de uma maneira 
ecologicamente correta, por meio do abandono do uso de insumos químicos 
substituindo-os por insumo naturais e tecnologias mais adaptadas aos 
agroecossistemas, porém nem sempre com preocupação acerca de concentração de 
riquezas ou questões sociais e culturais. (IRINEU, 2018. p. 24) 

 

Ademais, Siliprandi (2009) coloca esse novo paradigma como também favorável às 

questões de gênero, uma vez que o desenvolvimento do capitalismo dentro do meio rural vem 

corroborando para um modelo agrícola socialmente excludente e predatório ao ambiente. No 

meio rural, acabam-se reproduzindo relações desiguais de poder entre homens e mulheres, fruto 

de uma sociedade capitalista e patriarcal na qual se naturalizou uma divisão sexual do trabalho, 

ou seja, trabalho de homem e trabalho de mulher.  

Ainda nessa perspectiva, as mulheres realizam mais tarefas que os homens, pois são 

atividades consideradas extensão do seu papel de esposa e mãe. Nessas atividades são comuns 

hortas, pomares e cuidados com os animais. Dessa forma, as mulheres quase que de forma 

natural sempre estiveram vinculadas à produção orgânica, ou seja, aquela sem uso de 

agrotóxicos, pesticidas e adubos químicos, uma vez que elas eram responsáveis pelo preparo 

dos alimentos para os filhos e o marido. Além disso, tais atividades são importantes para a 

segurança alimentar da família e por muito tempo foram consideradas complemento da renda 

da família através da venda do excedente produzido.  

De acordo com Pacheco (2002, p. 20): 

As mulheres adquiriram historicamente um vasto saber dos sistemas agroecológicos. 
Desempenham importante papel como administradoras dos fluxos de biomassa; 
conservação da biodiversidade e domesticação das plantas, demonstrando em muitas 
regiões do mundo um significativo conhecimento sobre os recursos genéticos e 
assegurando por meio de sua atividade produtiva as bases para a segurança alimentar. 
[...] Esse papel é tão mais importante quando consideramos que a conservação e o uso 
da biodiversidade constituem-se como ponto-chave para a defesa da agricultura e do 
agroextrativismo familiar, bem como, simultaneamente, que a biodiversidade é 
protegida pela diversidade cultural.  

 

De igual forma, Siliprandi (2009) entende que “de maneira geral, participar de 

experiências agroecológicas proporciona a ampliação do espaço de atuação dessas mulheres, 
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para além de suas redes de sociabilidade habituais”. Isso ocorre porque a produção 

agroecológica parte de “atividades tradicionalmente desenvolvidas pelas mulheres (hortas, 

pomares e criação de pequenos animais, transformação caseira de produtos), envolvendo-as 

necessariamente em várias etapas do processo produtivo na unidade familiar. (SILIPRANDI, 

2009, p. 147) 

Na esteira dessas ideias, a produção de alimentos orgânicos em assentamentos rurais no 

estado do Rio Grande do Sul tem gerado transformações socioterritoriais e ambientais para as 

famílias produtoras. Assim, destaca-se nos últimos anos o crescente aumento da produção de 

alimentos orgânicos em assentamentos rurais, especialmente na (RMPA). Nessa perspectiva, 

parte-se do entendimento de que os assentamentos possuem um grande potencial para a análise 

da participação feminina, uma vez que dentro do meio rural a mulher se faz presente em todas 

as esferas de participação, desde o preparo do solo, plantio, colheita, ou seja, a produção e até 

na comercialização em feiras. 

  

O papel feminino na produção de orgânicos nos assentamentos rurais da Região 
Metropolitana de Porto Alegre  
 

A Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) comporta 34 municípios e soma, 

segundo o IBGE, mais de 4,3 milhões de habitantes. Dessa maneira, por ser a maior Região 

Metropolitana da região sul do Brasil, concentra grandes fluxos de pessoas, capitais e serviços. 

Por ser a área mais densamente povoada do Estado, requer um grande abastecimento de 

alimentos diariamente. Nesse sentido,  os assentamentos rurais da RMPA, presentes em 08 

municípios, conforme o mapa abaixo (Mapa 1) e somando 17, individualizados no quadro a 

seguir (Quadro 1), mostram-se como alternativas importantes de ofertas de alimentos e nichos 

de mercado para os assentados.  

 

Mapa 1: Localização da RMPA e dos assentamentos.  
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Fonte: Elaboração do autor, 2019.  

Quadro 1: Assentamentos rurais da RMPA.  

Município Assentamento Nº de famílias 

Capela de Santana São José II 13 

Charqueadas Trinta de Maio 48 

Eldorado do Sul Apolônio de Carvalho 90 

Eldorado do Sul Fazenda São Pedro 135 

Eldorado do Sul Belo Monte 73 

Eldorado do Sul Colônia Nonoaiense 14 

Eldorado do Sul Integração Gaúcha 77 

Eldorado do Sul Lanceiros Negros 7 

Eldorado do Sul Padre Josimo 31 

Guaíba Dezenove de Setembro 41 

Montenegro Vinte e Dois de Novembro 21 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 18 – Questões de Gênero, Geração e Sexualidade no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

8684 
 

Nova Santa Rita Capela 115 

Nova Santa Rita Itapuí 95 

Nova Santa Rita  Santa Rita de Cássia II 128 

Nova Santa Rita Sino 17 

São Jerônimo Janio Guedes Silveira 69 

Viamão Viamão 507 

Fonte: INCRA, 2019. Organização do autor. 

 

De acordo com a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio de Porto Alegre (SMIC, 

2019), o município conta com cinco feiras ecológicas que oferecem à população produtos 

orgânicos dos produtores da área rural de Porto Alegre e também do interior do Estado. No 

entanto, para participar dessas feiras é preciso que o produtor apresente a certificação orgânica 

e para tal muitas das famílias contam com a certificação através do Organismo de Controle 

Social (OCS). Esse mecanismo atua como uma segurança de procedência para o consumidor, 

uma vez que a venda direta nas feiras implica em credibilidade e confiança.   

No gráfico abaixo (Gráfico 1), estão colocadas as principais culturas presentes nos 

assentamentos da RMPA. Percebe-se que os grãos destacam-se como maior cultivo em 

quantidade produzida e isso se deve pela produção em grande escala do arroz ecológico, que 

tem no Rio Grande do Sul a maior produção da América Latina. Em seguida, aparecem os 

policultivos, raízes e tubérculos, hortas e pomares.  

 
Gráfico 1: Principais cultivos nos assentamentos da RMPA.  

 

Fonte: SIGRA, 2016. Organização do autor.  
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 Diante da produção de arroz uma das entrevistadas, que é assentada e liderança feminina 

dentro do Movimento, expõe que: 

“Como eles acessam os financiamentos deu o salto de qualidade dentro daquelas 

cadeias produtivas que necessitam de dinheiro, de um financiamento para criar 

aquela estrutura, que nem o arroz orgânico que precisa daquele monte de máquina, 

que precisa de silo, que precisa daquele monte de indústria. Foi uma articulação 

masculina que conseguiu garantir aqueles recursos através das negociações com os 

governos estaduais e federais, mas a ideia do MST enquanto produção orgânica, 

organização de famílias, tudo isso quem garante essa firmeza ideológica dentro do 

movimento é as mulheres.”  Entrevistada X, 40 anos.  

 

A partir da entrevista com outra assentada, extraíram-se os seguintes trechos que trazem 

a tona uma série de relações entre essas mulheres e o meio na qual estão inseridas, expondo seu 

protagonismo na produção dos assentamentos.  

“(...) muito que dá pra perceber, muitos casais, o homem fica com a parte talvez 
teórica, conta, administração, isso e aquilo, e a mulher fica com a parte prática do 
serviço, de ir para a terra. ” 

“(...) levar meus filhos para o bom caminho também da alimentação (...)” 

“Eles, claro, tem uma assembleia homem participa, mas só homens pra em função, 
principalmente, dessas questão de luta eles não tem. É mais a mulher mesmo que ta, 
nós mulheres que tamo nos organizando. ” 

“(...) mas limpar, plantar, colher era tudo eu. Claro, ele me ajudava também final de 
semana que ele tava em casa, mas dia de semana era eu. Sempre foi. Mas é um 
trabalho bom, faz por amor, porque gosta.” Entrevistada Y, 29 anos.  

 

Torna-se evidente o protagonismo feminino na produção orgânica e até mesmo com as 

feiras, de que no início era uma atividade complementar a renda da família e hoje em dia é a 

principal fonte de renda das famílias. E percebe-se que quando a produção passa a integrar a 

vida pública, os homens passam a estar presentes, como mostra a segunda fala. Ou seja, quando 

passa a fazer parte de um mercado mais estruturado e gerar mais renda para as famílias. Ou até 

mesmo como ressaltado pelas entrevistadas que a função teórica, de liderança e até mesmo o 

cargo de direção nas cooperativas compete aos homens e quanto a equipe executiva tem-se 

muitas mulheres. Entretanto, por mais que as mulheres sejam protagonistas na produção a 

titularidade do lote não lhes é conferido, na grande maioria.  

Conforme elucida o mapa abaixo (Mapa 2), em todos os municípios o percentual de 

homens com a titularidade do lote é expressivamente maior que o de mulheres. Assim, a figura 
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masculina sempre se sobressaiu a feminina, e a cada financiamento ou retirada de crédito é o 

nome do homem que se reforça na esfera institucional.   

 

Mapa 2: Titularidade dos lotes nos assentamentos.  

 

Fonte: INCRA, 2019. Elaboração do autor.  

 

Cabe ressaltar que este mapa foi elaborado com base em dados do INCRA sobre os 

assentados e quando perguntada sobre essa situação a entrevistada colocou que:  

“Isso porque também foi mexido nessas tabelas, porque a mulher as mulheres não 
eram titular de lote até 2013. Então quando era feito o cadastro da família era feito 
cadastro no nome do homem e aí tem uma lista depois que vinha que era dizendo 
assim que era expresso como dependentes dois pontos aí era o nome da mulher e dos 
filhos. Tudo como uma categoria. O titular e os dependentes. E o que acontecia “se 
havia uma separação no assentamento a mulher pegava as crianças botava embaixo 
do braço e saía sem nada porque ele era o titular, ele era o dono de tudo”. 
Entrevistada X, 40 anos.  

 
Ela ainda ressalta que:  

“Ainda tem muita questão do acesso às políticas públicas, ao reconhecimento que 
não ta construído, foram tomadas algumas decisões dentro da constituição política, 
mas aí na hora de operar isso não existe. E principalmente com relação ao fomento 
da produção. As mulheres não conseguem tirar crédito.” Entrevistada X, 40 anos.  

 

Isso reforça o caráter de invisibilização feminina fruto de um processo histórico. E nele, 

o Estado tem papel central, já que passa a reconhecer as mulheres como trabalhadoras depois 

da Constituição de 88 e, a partir disso, concedendo acesso aos benefícios da previdência social. 
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Isso se deve pelas mobilizações, lutas e reivindicações das mulheres e da sociedade na obtenção 

de direitos básicos e pela redemocratização. Nos dias atuais, ainda a muito por pleitear, pois 

ainda são permanentes as diferenças entre homens e mulheres, principalmente, no espaço rural.    

Por fim, é visível a indissociabilidade entre a luta do reconhecimento do trabalho 

feminino e da busca por um novo modelo de sociedade. Ambos fazem parte da construção de 

um mesmo projeto de transformação da matriz atual, que visa a garantia a soberania dos povos 

sobre seus territórios e viabiliza a produção e o consumo de alimentos saudáveis, a partir do 

uso e manejo sustentável dos agroecossistemas, ao mesmo tempo que reconhece o 

conhecimento, o trabalho e a contribuição econômica das mulheres para a sustentabilidade da 

vida, promovendo autonomia, igualdade e liberdade. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
O trabalho das mulheres rurais foi ao longo do tempo constantemente invisibilizado e 

no presente começam a suscitar mudanças, que ainda pequenas, mas importantes para o 

coletivo. Tais transformações se deram, principalmente, pela organização das mulheres de 

forma ativa a partir da construção de grupos de mulheres, nos quais elas passam a se empoderar 

e também compartilhar vivências. Além disso, a recente valorização das feiras de produtos 

orgânicos trouxe notoriedade para o trabalho desenvolvido pela mulher e anteriormente 

considerado secundário no seio da família, de modo a dar uma nova perspectiva para elas e se 

mostrando como espaços de socialização.  

A partir dessa dinâmica de inserção no meio social, a mulher restrita ao lar passa a 

compor a esfera pública e assim se altera sua relação de poder com o espaço e os outros. É 

importante ressaltar que a luta pela ampliação de direitos, orientada por um desejo de equidade 

social, fez com que as mulheres descobrissem que era preciso refletir sobre sua própria condição 

e organizar-se em espaços próprios. Dessa forma, por meio da organização de coletivos de 

mulheres é que elas têm lutado pela ampliação dos seus direitos e sinalizado presença em 

espaços de decisão.  

Portanto, dado que a pesquisa base para este artigo ainda não está finalizado, as 

perspectivas futuras constituem a coleta de dados quantitativos sobre a produção orgânica, com 

o intuito de relacioná-las ao trabalho feminino e possíveis práticas agroecológicas e a 

continuidade das entrevistas nos assentamentos, de modo a consolidar o conteúdo de análise, 
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verificando a materialização do trabalho feminino no espaço e explorando a natureza de suas 

relações.   
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“MARIA E JOSÉ A LUTA SEGUE DE PÉ”: os impactos de conflitos agrários na vida 

de mulheres no assentamento Praialta Piranheira, Nova Ipixuna, sudeste do Pará 

 

Ingridy Cristina de Jesus Ferreira 

Resumo: 

Este trabalho surgiu do interesse dessa pesquisadora a partir da análise dos dados no Caderno 

de Conflitos no campo Brasil 2018 e os impactos de conflitos agrários na vida das mulheres, 

além disso, após a participação na IV Romaria dos Mártires da Floresta tive contato com a 

família do casal de agroextrativista Maria do Espirito Santo e José Claudio assassinados em 

maio de 2011 no município de Nova Ipixuna, sudeste do Pará, por defenderem a floresta e 

denunciarem o desmatamento ilegal e a grilagem de terras. De acordo com os dados da CPT os 

conflitos no campo aumentaram 4% em relação a 2017 um total de 1. 489. Só na região norte 

51, 6% de pessoas estiveram envolvidas em conflitos agrários, consequentemente dos 28 

assassinados contabilizados três foram registrados no estado do Pará (CPT, 2019) e demonstra 

a face cruel da falta de política fundiária e dos impactos da concentração, grilagem e disputas 

por terras, floresta e água neste estado.  Por isso, a intenção é analisar os impactos, emocionais 

e sociais, de conflitos em torna da terra e da floresta na vida de mulheres próximas aos 

agricultores assassinados e como essas mulheres também, se constroem como ativista dando 

continuidade à luta. Nos debruçaremos sobre a história de Claudelice Santos irmã de José 

Claudio e o processo da construção dessa mulher como ativista e defensora da floresta dando 

continuidade a luta do casal, sentida e lembrada na Romaria dos Mártires da Floresta. Os 

principais elementos teóricos tidos como base dessa pesquisa sãos os conceitos de conflitos 

(SIMMEL, 1993) e ambientalização das lutas sociais (ACSERALD, 2010). Para Simmel (1993) 

o conflito, está destinado a resolver dualismos divergentes; é um modo de conseguir algum tipo 

de unidade, ainda que através da aniquilação de uma das partes conflitantes. No caso, o conflito 

envolvendo casal de agroextrativistas e fazendeiros e carvoeiros levou ao assassinato brutal dos 

primeiros esse mesmo conflito recaiu sobre a família.Com a perda os familiares tiveram 

impactos emocionais e sociais que reverberam até hoje. Claudelice, as irmãs e os pais sofreram 

ameaças e mudaram-se do assentamento, a dor sentida pela morte levou a luta por justiça que 

demorou até o ano de 2016 quando os assassinos e mandantes foram condenados, no entanto, a 
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justiça é incompleta pois o fazendeiro ainda continua foragido, o que ainda mantém o caráter 

de injustiça. O conflito como fator social é dotado de diferentes temporalidades, espacialidade 

e escalas, sendo que podem se estender por vários anos, meses, dias ou horas, podendo-se tornar 

latente por um longo período, isso acontece em relação a suas especificidades aos interesses e 

objetivos envolvidos (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2016).O conflito que perpassa a vida de 

Claudelice e de certa maneira sua família tem um caráter ambiental e envolve o debate da 

questão agrária ligada a ambiental, o assentamento é modelo de reforma agrária denominado 

de PAE (Projeto de assentamento Agroextrativista) criado em 1997 com beneficiários oriundo 

de comunidade extrativistas e a titulação tida como concessão de uso, ou seja, uso comum e 

assume o caráter ambientalmente diferenciado. Nesse sentido, a apropriação do discurso de 

proteção da floresta, respeitando-a e mantendo uma relação harmoniosa a partir do que concede 

contrapõem-se ao modelo agroexportador de commodities do país desde o período colonial que 

leva a apropriação da natureza, vista como mercadoria. Então esses sujeitos envolvidos 

apropriam-se do discurso de ambientalização e constroem suas lutas na defesa dos seus 

territórios, como ocorreu com o casal de agroextrativista. Assim para Acserald (2010) a 

ambientalização das lutas sociais constitui-se como a forma que grupos sociais se apropriam do 

debate ambiental e transformam suas lutas e constroem pautas e cobram junto ao estado. E é 

nesse contexto de conflitos e a ambientalização da luta e dos discursos que Claudleice tem 

continuado a luta de seu irmão e sua cunhada, tornando-se ativista e denunciando a forma 

devastadora de apropriação e uso da natureza que leva a degradação da floresta e da vida 

humana, num estado em que defensores de direitos humanos e ativistas são covardemente 

assassinados e o poder público fingi não conhecer essa realidade e onde, infelizmente, a 

impunidade impera e onde o dinheiro e a bala ditam as regras da lei. Estado em que, há uma 

lista dos que ainda são marcados para morrer. Como aporte metodológico foram realizados 

levantamentos bibliográficos e documentais, pesquisa em fontes de jornais, além, o acesso de 

mídias como vídeos e entrevista com Claudelice Santos. Foi realizado trabalho de campo em 

junho de 2019 no assentamento onde vivenciamos a realidade empírica dos envolvidos nos 

conflitos e as diferentes formas de resistência adotada, analisando quais os meios utilizados por 

Claudelice na continuidade da luta de seu irmão e cunhada, e a memória viva para assim fazer 

justiça e como ainda sentem os impactos do assassinato em suas vidas. A importância desse 

trabalho se faz em debater as mulheres imersas em conflitos e como reagem a esse cenário e se 
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constroem e tomam a frente suas lutas rompendo com relações de poder historicamente 

construídas. 
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O “CAFÉ FEMININO” NO CONTEXTO DA CERTIFICAÇÃO FAIR TRADE: uma 

análise sobre o papel das mulheres na COOPFAM 

 

Thais de Cássia Silva Lemos1 
Ana Rute do Vale2 

 
Introdução 
 

O café constitui-se com uma das principais commodities brasileiras, ocupa o 5° lugar 

na pauta das exportações, sendo que mais de 50% dessa produção está nos estados de Minas 

Gerais, principalmente na mesorregião Sul/Sudoeste de Minas, onde se localiza o município de 

Poço Fundo, pertencente à microrregião de Alfenas (Figura 1). Nos últimos anos esse município 

vem se destaca nacionalmente na cafeicultura baseada no sistema orgânica desse produto, 

cultivada pela agricultura familiar e comercializada pela COOPFAM (Cooperativa dos 

Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região).  

 

Figura 1: Mapa de localização do município de Poço Fundo-MG. 

 
1 Graduada em Geografia Licenciatura na Universidade Federal de Alfenas-MG -
thaisdecassiasilvalemos19@gmail.com 
2 Docente da Graduação e Pós-Graduação em Geografia na Universidade Federal de Alfenas-MG - 
ana.vale@unifal-mg.edu.br 
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A comercialização de café orgânico pela cooperativa ocorre na forma de grãos para o 

mercado externo e beneficiado para o interno, sob a marca Café Família da Terra, sendo que 

um de seus segmentos é o chamado “café feminino”. Como próprio nome diz, trata-se de uma 

produção desenvolvida por mulheres, que são cooperadas individualmente, a partir de um talhão 

próprio de café, dentro da propriedade familiar, recebendo separadamente pela produção 

vendida. 

Tal iniciativa da COOPFAM está relacionada a um dos princípios para o recebimento 

da certificação fair trade (comércio justo), que é a equidade de gênero, no contexto da 

agricultura familiar. A partir daí, teve início a criação do projeto MOBI (Mulheres Organizadas 

Buscando Independência), em 2005, no qual um grupo de mulheres trabalha diretamente na 

produção de café, rosas e artesanato. As participantes visam, continuamente, o aprendizado de 

novas técnicas de produção e realizam vários cursos e seminários, além de participarem de 

eventos divulgando o “café feminino”. 

É notório, portanto, o empoderamento dessas mulheres, a partir dessa nova mudança na 

cooperativa. Por outro lado, o “café feminino” é também uma forma de estratégia de marketing 

da COOPFAM, ou seja, a um ganho maior por um produto diferenciado. No entanto, resta saber 

se o repasse para essas cooperadas está sendo justo, com recomenda esse tipo de comércio. 

Nesse sentido, esse trabalho pretende analisar o papel da mulher na produção do “café 

feminino” no contexto da adoção da certificação fair trade na COOPFAM, no município de 

Poço Fundo-MG. Para sua realização, além da pesquisa e revisão bibliográfica, foram 

realizadas entrevistas com o então presidente da cooperativa e com 15 mulheres pertencentes 

às unidades de produção familiar pesquisadas, produtoras de café orgânico e indicadas pela 

cooperativa. 

Destaca-se que esse trabalho é parte dos resultados do relatório final da pesquisa 

“Agricultura familiar e questão de gênero no sul de Minas: uma comparação entre cafeicultura 

convencional e orgânica” financiada pela FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Minas Gerais), por meio do edital Demanda Universal (01/2016). 

O trabalho, inicialmente discute as relações de gênero e a agricultura familiar, para depois 

mostra como se configuram as mulheres na cafeicultura orgânica, como é obtida a certificação 

fair trade e o significado do café feminino na COOPFAM. 

 

Relações de gênero e agricultura familiar  
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O papel das mulheres na agricultura familiar vem se alterando, embora suas funções 

ainda sejam consideradas secundárias, cabendo a elas as tarefas consideradas “mais leves”, 

como as atividades domésticas, o cuidar dos filhos, idosos, hortas e animais de pequeno porte. 

Por outro lado, seu trabalho no cultivo da terra é considerado como “ajuda”, colocando como 

se as atividades do roçado fossem apenas atividades dos homens, ou seja, continuam sendo 

desvalorizadas.  

O conceito de agricultura familiar empregada nesse trabalho caracteriza-se pelo trabalho 

da família em atividades agrícolas em uma área, geralmente pequena, e nem sempre de 

propriedade legalmente dela. “Este regime de trabalho em economia familiar gera uma 

produção agroalimentar que é utilizada para o auto abastecimento (autoconsumo) mas também 

(e cada vez mais) para a comercialização” (SCHNEIDER e CASSOL, 2017, p. 91). 

Ainda são poucos os estudos sobre o espeço rural que consideram a família e, quando o 

fazem se referem apenas ao chefe da família, dando a entender que os interesses do pai inclui 

as mulheres, filhas e filhos, cujo trabalho e visão são negligenciados (NOBRE, 1998). Ademais, 

a agricultura familiar é considerada no Brasil como um tipo de empreendimento econômico, 

mesmo que o ‘trabalhador familiar’ não seja considerada uma categoria profissional. O homem, 

nos dados estatísticos, é representado como responsável pela exploração agrícola, enquanto que 

a esposa e os filhos são ‘membros não remunerados da família’, embora ninguém da família 

seja remunerado (PAULILO, 2004). 

Nesse sentido, a divisão sexual (e por idade) do trabalho na agricultura familiar é 

naturalizada, uma vez que essa é a forma pela qual esses agricultores, que trabalham a terra por 

conta própria, permitindo que possam combinar disponibilidade de trabalho da família e as 

exigências das diferentes etapas do ciclo de produção agrícola. De acordo com essa divisão,  

 

[...] os homens são responsáveis pelo trabalho produtivo (a agricultura, a pecuária, 
enfim tudo o que se associa ao mercado) e as mulheres, pelo trabalho reprodutivo (o 
trabalho doméstico, o cuidado da horta e dos pequenos animais, tudo o que é feito 
para uso e consumo próprio, sem contar a reprodução da própria família pelo 
nascimento e cuidado dos herdeiros). Nos estudos brasileiros sobre campesinato essa 
divisão se expressou na oposição entre casa e roçado (NOBRE, 1998, p. 2). 

 

A divisão sexual do trabalho também relaciona-se com as representações sociais 

vinculadas a mulheres e homens, ou seja, trabalho ‘pesado’ é executado pelos homens e o ‘leve’ 

pelas mulheres, embora nada tenha a ver com a qualidade do esforço despendido pelo seu 

executor e sim com o sexo que o executava. É por conta disso que qualquer trabalho realizado 
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pelo sexo feminino é 'leve', independente de ser “exaustivo, desgastante ou prejudicial à saúde” 

(PAULILO, 2004, p. 245). Na verdade, o trabalho do homem é mais valorizado e por isso 

acabam exercendo atividades de maior valor agregado, e dessa forma, as atividades produtivas 

realizadas pelas mulheres acabam sendo consideradas apenas uma extensão do trabalho 

doméstico (FARIA, 2009). Além disso, ao contrário do homem, a mulher dificilmente utiliza a 

mecanização nas atividades agrícolas, ou seja, é mais comum vê-la realizando um trabalho com 

uma enxada, do que com um trator (NOBRE, 1998). 

A desigualdade de gênero na agricultura familiar tem origem na criação dos filhos, na 

forma como meninos e meninas são direcionados nas funções dentro da propriedade rural. 

Ocorre que, geralmente, os dois gêneros são criados praticamente iguais até os 5 anos de idade, 

quando as meninas passam a seguir as mães, aprendendo afazeres domésticos, enquanto que os 

meninos seguem os pais, aprendendo as lidas da roça e as brincadeiras entre meninos, durante 

as horas de lazer, que são bem mais longas que as das meninas. Aos meninos é dada a 

possibilidade de saírem mais de casa do que as meninas, que ficam a maior parte do tempo com 

a família, não apenas pelo trabalho, mas também para preservarem sua reputação. Embora possa 

ocorrer, às vezes, aprendizagens de homens e mulheres em “campos opostos”, o objetivo é de 

apenas um complementar o serviço do outro ou, então, para cobrir uma ausência, dificilmente 

será uma forma de redivisão das tarefas permanentemente, tão pouco o poder e o 

reconhecimento social com os homens (NOBRE, 1998). 

Enquanto casadas, as mulheres também sofrem pressões por conta de terem muitos 

papéis para assumir, mas sendo todos aqueles que envolvem o ambiente doméstico e, tendo os 

gastos da casa compartilhados ou não, são elas que têm o acesso ao dinheiro, mas para a compra 

de produtos para o uso de todos (eletrodomésticos, móveis, etc.), dificilmente algo em seu 

próprio benefício. Também é a mulher que tem que saber o medicamento, o alimento preferido, 

a roupa que precisava ser lavada, o compromisso que estava marcado de cada membro da 

família, e é inevitável então, que se acarrete em uma carga mental enorme, que se soma a todo 

trabalho que já tem no campo (DIAS, 1981). 

Acrescenta-se a tudo isso, o fato de que na agricultura familiar brasileira o direito à terra 

da família, por parte das mulheres, que segue as restrições do direito à propriedade nos países 

onde não há um direito agrário separado do civil, implicando na partilha desigual de 

propriedades para filhos e filhas, principalmente para as que saem para trabalhar ou estudar, ou 

na transferência da gestão para o marido daquelas que se casam (PAULILO, 2004). Inclusive, 
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mesmo que sejam as herdeiras da terra, é comum serem excluídas das decisões, que sempre são 

tomadas pelos maridos, sem contestações, sendo que algumas mulheres têm consciência disso, 

e outras tantas ainda não (BRUMER e ANJOS, 2008; GOUVEIA, 2003). 

No caso da cafeicultura no Sul de Minas, a situação feminina não difere muito da teoria aqui 

representada, uma vez sua base técnica e social é constituída a partir de  

[...] numerosas e pequenas explorações familiares, fomentando uma economia local 
ativa, marcada pela multiplicação de agentes econômicos interligados (comerciantes, 
cooperativas, empresas de insumos) e a existência de um mercado de trabalho 
particularmente dinâmico (SILVEIRA e MARQUES, 2009, p. 232-233). 

 

Nesses grupos familiares, é bastante comum ainda a mulher manter um papel secundário 

na produção cafeeira, sobretudo no que se refere ao processo de venda da produção. No entanto, 

a pesquisa realizada por Vale et al (2019) mostrou que essa situação predomina mais na 

cafeicultura do sistema convencional, do que a orgânica, na qual vem ocorrendo uma 

valorização maior da mulheres, promovida pela COOPFAM, a partir da criação do MOBI e do 

café feminino. Como consequência, ao se sentirem mais empoderadas, muitas delas têm 

buscado a equidade de gênero dentro da unidade de produção familiar. Todavia resta saber se 

essa mudança de comportamento da cooperativa está ligada apenas às exigências certificação 

fair trade, que será explicada na sequência. 

 

Mulheres na cafeicultura orgânica: certificação fair trade e café feminino 
 

A produção e a demanda por alimentos orgânicos têm aumentado no Brasil, nos últimos, 

uma vez que, além de garantir produtos mais saudáveis, tem aberto uma nova forma de 

mercado, sobretudo para a agricultura familiar e, consequentemente, contribuir para sua 

permanência no espaço rural.  

O café orgânico é produzido sem utilização de agrotóxicos e adubos de alta 
solubilidade, substituídos por subprodutos da reciclagem da matéria-orgânica vegetal 
e animal, dejetos de animais, biofertilizantes, polpa e casca de café, compostos, húmus 
de minhoca, etc. A agricultura orgânica não apresenta fórmulas, mas o aproveitamento 
de resíduos vegetais e animais do organismo agrícola. Para ser considerado café 
orgânico, a lavoura deve estar sem uso de defensivos e adubos químicos durante pelo 
menos três anos. No Brasil existem organismos que orientam os produtores, avaliam 
e certificam o café orgânico, o que é um elemento fundamental para diferenciação do 
produto (OLIVEIRA et al, 2006). 

 

Pedini (2000) lembra, no entanto, que o agricultor orgânico não se torna orgânico apenas 

por utilizar insumos orgânicos, mas que também porque segue uma forma de produção que 

respeita o ritmo e limites naturais da terra, assim contribuindo com o meio ambiente. É 
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exatamente dessa forma que se observa na cafeicultura orgânica no Sul de Minas, embora a 

produção de café convencional também esteja sofrendo pressões da sociedade para que os seus 

produtos sejam mais sustentáveis preocupando com os aspectos sociais e ambientais.  

E tanto no sistema orgânico quanto no convencional existem diferentes padrões 

internacionais de certificação, sendo que no segundo caso, são cobradas boas práticas agrícolas, 

no sentido de diminuir o uso de agrotóxicos, de conservação à biodiversidade e, principalmente, 

respeito aos trabalhadores (MOREIRA, 2009).  

No café orgânico, a certificação é o que legitima a produção e ocorre pela Associação 

de Agricultura Orgânica (AAO) e é importante para a padronizar o produto levando um ganho 

na escala, melhora o funcionamento do mercado de produtos orgânicos para a comercialização 

e assim melhorando a capacidade do sistema orgânico (NICOLELI; MOLLER, 2006). No caso 

da COOPFAM, a certificação do café orgânico foi obtida, em 1997, e a fair trade (comércio 

justo), em 1998. Trata-se de uma certificação definida pela International Federation of 

Alternative Trade (Federação Internacional de Comércio Alternativo),  

[...] como uma parceria comercial, baseada em diálogo, transparência e respeito, que 
busca maior equidade no comércio internacional, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável por meio de melhores condições de troca e garantia dos 
direitos para produtores e trabalhadores à margem do mercado, principalmente no 
Hemisfério Sul (SEBRAE, 2016). 

 

O fair trade teve início na década de 1960, na Europa, com a necessidade de incluir 

pequenos produtores que eram isolados da produção, enquanto que no Brasil a discussão passou 

a ter visibilidade em 2001. Isso se deu pela motivação de mobilização para garantir 

sustentabilidade financeira e proporcionar melhorias na capacidade de pequenos produtores 

(BASSO, et. al, 2016). Em 2017, já estava presente em 94 países produtores e consumidores 

de café, na qual se mantêm na forma de sociedade comercial e não possuindo fins lucrativos, 

garantindo comércio internacional, criando um sistema de preços alternativos que se baseiam 

na justiça social e tanto econômica (OLIVEIRA et. al, 2017).  

Para Cavino (2012, p.21), o comércio justo trabalha para garantir uma produção 

sustentável e um futuro melhor para seus produtores, tendo em vista que  

[...] contribui para desenvolver sustentabilidade e garantir vida digna e perspectivas 
de futuro aos pequenos produtores. As organizações de Comércio Justo estão 
ativamente comprometidas em apoiar os produtores, com finalidade de conscientizar 
e fazer campanhas a favor de mudanças nas regras e práticas de comércio 
internacional convencional. 
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Essas certificações são realizadas pela FLO (Fair Trade Label Organization), que é uma 

organização criada para construir “um sistema internacional unificado, reagrupando as 

diferentes organizações nacionais, chamadas de “iniciativas nacionais”, que geram selo 

certificador do comércio justo”. Tem como propósito unificar e facilitar os selos de certificação, 

possuindo três importantes papéis: 1) É definir os critérios sobre o que é comércio justo, na qual 

se busca um constante equilíbrio entre os objetivos e a realidade do mercado; 2) Organizar o 

sistema de inspeção e certificação, o comprador precisa ter a clareza que seu produto vem de 

uma cooperativa de produtores e que o dinheiro será utilizado no desenvolvimento da produção 

e o 3) O apoio técnico comercial nas cooperativas (FERREIRA, 2003, p. 82). Ressalta-se que 

a COOPFAM possui a certificação FLO e outras certificações orgânicas (NOP, JAS, CEE, BR) 

Cavino (2012, p. 28), destaca alguns exemplos de benefícios do fair trade para melhores 

condições de vida dos produtores rurais: 

 Maior e mais fácil acesso a empréstimos sem juros ou com juros baixos;  
 Assistência técnica na construção de infraestrutura que melhorem a produção; 
 Sistemas de comunicação, transporte e maquinaria de processamento de uso comunitário; 
 Melhor educação e sistema de higienização; 
 Formação técnica e diversificação de técnicas para membros das organizações de produtores e suas 

famílias. 
 

A World Fair Trade Organization (2014), que é uma rede global de organizações que 

representam a cadeia de suprimentos do Comércio Justo e opera em mais de 70 países, na 

África, Ásia, Europa, América Latina e América do Norte e margem do Pacífico - estabeleceu 

10 princípios para que essa relação comercial seja realmente justa: 

1. Criação de oportunidades para produtores economicamente desfavorecidos; 
2. Transparência e responsabilidade na troca de informação e na tomada de decisões; 
3. Práticas comerciais justas, estáveis, duradouras, com respeito pelo bem estar social, 
ambiental e económico dos pequenos produtores; 
4. Pagamento de um preço justo pelo trabalho dos produtores, sem desigualdades entre 
gêneros; 
5. Renúncia total ao trabalho infantil ou forçado; 
6. Compromisso de não discriminação, igualdade de gêneros e liberdade de 
associação; 
7. Assegurar boas condições de trabalho, saudáveis e seguras; 
8. Incentivo à capacitação dos produtores e desenvolvimento das suas competências;  
9. Promoção dos princípios do Comércio Justo juntos dos consumidores; 
10. Respeito pelo ambiente: Recurso a matérias-primas provenientes de fontes 
exploradas de forma sustentável; Redução do consumo energético e uso de 
tecnologias com baixas emissões de GEE; Redução do impacto dos resíduos 
produzidos no ambiente; Primazia a métodos de produção biológica e a produtos 
reciclados ou biodegradáveis (grifo nosso)  

 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 18 – Questões de Gênero, Geração e Sexualidade no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
8700 

 

Nesse sentido, essa certificação na cafeicultura pode criar alternativas para a valorização 

da mulher no campo.  

No âmbito da Coopfam, tal debate ocorre no grupo de mulheres da cooperativa, que 
apontou o desenvolvimento do turismo rural como atividade com potencial de 
promover uma maior participação feminina. Outra perspectiva em debate pelas 
mulheres se refere à ideia do “café feminino”. Trata-se de um produto com apelo à 
sensibilidade pela causa feminina ao tornar visível a mão-de-obra da mulher em todas 
as etapas produtivas, particularmente com a confecção de embalagens artesanais para 
o café, com material obtido na localidade (SILVEIRA e MARQUES, 2009, p. 246). 

 

Essa nova relação com as mulheres tem contribuído para uma maior visibilidade delas 

na cafeicultura e na cooperativa. Isso tudo graças ao grupo MOBI, um projeto criado para 

atender aos ditames de Fair Trade e “empoderar” essas mulheres, abrindo possibilidades de 

participação delas na cooperativa e na sociedade, de um modo geral. O grupo foi criado, em 

2005, a partir de uma parceria entre a cooperativa e o IFSULDEMINAS – Campus de Machado, 

no qual 35 mulheres trabalham diretamente na produção de café, rosas e artesanato. Elas fazem 

cursos e seminários oferecidos pelo referido instituto, além de outros parceiros (SENAR, 

SEBRAE, etc.). Por meio do MOBI, deram origem ao chamado “café feminino”, que é hoje um 

dos carros chefes da produção da cooperativa. Entretanto, vale ressaltar que 

A ideia do café feminino não é original da COOPFAM, nem do Brasil. Ela é resultado 
de uma parceria comercial com a Organic Products Trading Company (OPTCO), dos 
Estados Unidos, que também está presente na criação e apoio aos cafés femininos de 
outros países da América Latina (Bolívia, Colômbia, Guatemala, México, Nicarágua 
e Peru) e na África (Ruanda e Sumatra). Trata-se, segundo o site da empresa, de “um 
programa focado no gênero para apoiar a justiça social e o empoderamento das 
mulheres produtoras de café em todo o mundo” 3VALE et al., 2019, p.345).  

 

Além do aprendizado de novas técnicas de produção e demais atividades mencionadas, 

essas mulheres contam também com uma representante no quadro da diretoria da COOPFAM. 

Por conta disso, elas têm participado cada vez mais de debates e discussões sobre a cafeicultura 

orgânica, criando novos olhares e ocupando espaços que até então somente homens ocupavam, 

entre eles no quadro da diretoria da cooperativa. Sobre o “café feminino”, o presidente da 

cooperativa explicou como funciona, na prática.  

Ela (mulher cooperada) tem um talhão dentro da propriedade que é dela, tem que tá 
no nome dela, tem que estar todo legalizado. Um exemplo meu mesmo (sua 
propriedade rural), a gente tem a escritura no nome meu e dela (esposa), está no nome 
de nós dois. Dentro da cooperativa, a escritura significa posse. Então, eu tenho posse 
e ela também. Na questão do café feminino, o Washington, (funcionário da 

 

3 https://www.cafefemenino.com/ 
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cooperativa) que faz o mapeamento, ele vai lá é faz um mapeamento daquele talhão. 
Então, tem o meu talhão e o talhão da minha esposa. Se você vir no meu cadastro e 
pegar a minha pasta aqui na cooperativa, está a escritura e comprova a posse, mas no 
mapeamento só tem aquele talhão. E nela tem a mesma escritura que comprova pose, 
mas tem o mapeamento de outro talhão (PEREIRA, 2017).  

 

Segundo ele, a própria ideologia da cooperativa faz com que os homens aceitem e 

ajudem as mulheres a conquistar seu espaço.  

A gente nunca sentou e disse a vamos desenvolver um projeto para valorizar as 
mulheres, como se ela não tivesse sendo valorizada. Foi um processo natural que foi 
acontecendo. O que a gente senta para discutir hoje são projetos para valorizar o 
MOBI, o trabalho do MOBI. [...] pois a mulher não é apenas a mulher da família, ela 
é uma mulher que está em grupo. Pois o MOBI é um complemento de renda” 
(PEREIRA, 2017).  

 

Na verdade, esse processo não foi tão “natural” assim, mas decorrente das exigências 

do comércio justo, com já foi mencionado. Ademais, as conquistas das mulheres dentro da 

cooperativa não foi algo aceito pelos demais cooperados de imediato, isso foi relatado por uma 

das entrevistadas. Ela explicou,  

que lutaram para conseguir espaço na cooperativa, uma vez que apenas seus maridos 
e filhos participavam das reuniões no núcleos, enquanto ela ficavam do lado de fora, 
mas foi a partir dessas mulheres excluídas, que começaram as conversas sobre a ideia 
de criar um grupo feminino organizado na cooperativa que, aos poucos elas foram 
conhecendo os seus direitos e sendo valorizado pela COOPFAM, passando, inclusive 
a ocupar cargos de liderança (VALE et al, 2019, p. 364). 

 

Esses relatos da cooperadas, também reforçam essa ideia: 

Antes do MOBI, as mulheres não podiam votar, não tinha nenhum cargo em liderança, 
o que aconteceu foi uma conquista do grupo de mulheres. Então, não foi uma iniciativa 
da cooperativa. E isso mudou hoje, porque a partir do momento, e já tá fazendo uns 8 
anos mais ou menos, com a nova diretoria que começou a valorizar mais o MOBI, os 
trabalhos do MOBI, o café feminino, e hoje as mulheres cooperadas (V. S.).  
Sou cooperada, sou coordenadora do MOBI e coordenadora dos núcleos da 
COOPFAM. Acho que existe a valorização sim, se não, não teria o interesse da 
cooperativa em realizar um trabalho com as mulheres. Até, então, tem uma mulher na 
vice-presidência, tem duas mulheres que são diretoras. Não, antes era só os homens 
que participavam, tinha umas mulheres que ia com os maridos nas assembleias, mas 
elas iam só para escutar, não poderia opinar em nada. Sim, as mulheres começaram a 
se tornarem cooperadas, participar das assembleias, das decisões (M. M.). 

 

A participação de uma mulher no cargo na diretoria reflete que de alguma forma a 

cooperativa tem contribuído para a entrada dessas mulheres na cooperativa, seja por meio do 

MOBI ou dos núcleos da COOPFAM, na qual boa parte elas estão como liderança. Após a 

inserção das mulheres no MOBI, elas começaram a compreender a importância delas na 

cooperativa, entendendo assim o papel que desempenham. No entanto, os dados de 2018 
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mostraram que a COOPFAM possuía 460 associados ativos, sendo que as mulheres 

representavam apenas 21%. O número ainda é pequeno, mas, de acordo com seu ex-presidente, 

isso mostra um avanço, porque no início elas eram apenas 5% e que elas tem grande potencial 

para conseguir cargos importantes na cooperativa. 

Na gestão passada foi a primeira vez que teve uma mulher na diretoria, e agora tem 
duas mulheres, sendo que uma é a vice-presidente. Então, eu enxergo isso mais 
mulheres líderes, e o grupo MOBI contribuindo muito para isso, inclusive 
reivindicando cada vez mais seus direitos, por se sentirem parte desse processo de 
construção da cooperativa (PEREIRA, 2017).  

 

Essa participação das mulheres na cooperativa acabou por refletir também na forma 

como elas passam a atuara propriedade familiar, na qual tem buscado mais a equidade de 

gênero, inclusive na educação dos filhos e na relação com o marido, passando a se sentir mais 

valorizada pela família. 

Ah acho! Eu acho que é cada um ali com as suas funções, eu acho que… é nos dias 
de hoje eu acho que a cabeça do homem mudou um pouco né! Há um tempo atrás não, 
mulher não era muito valorizada, ela era, mas eu acho que a partir de um tempo pra 
cá, eles foi tendo uma outra mentalidade. Ajuda muito, a COOPFAM, ela nos 
proporciona muito ali, a parte, eu acho de recursos humanos. As pessoas aprendem 
muito a trabalhar a lidar com pessoas né! E acho, que a partir do momento que você 
passa a fazer parte, trabalhar, atuar ali, a pessoa tem a visão mais ampla de tudo, passa 
a visualizar as coisas de maneira diferente (J. A.) 

 

Mesmo que em passos curtos, a configuração patriarcal vai se modificando, e levando 

assim uma valorização das mulheres não somente dentro da cooperativa, mais também dentro 

de casa. Dessa forma, a participação delas na cooperativa é de total importância, para assim 

gerar mais visibilidade e reconhecimento por uma sociedade machista, que na qual possui 

culturalmente que lugar de mulher e nas atividades domésticas, não nas tomadas de decisões e 

responsável pela renda. 

 
Considerações finais 
 

O comércio justo tem como princípios a igualdade de gênero preocupando com 

fortalecimento das mulheres no campo. Mesmo com a criação do café feminino para atender os 

interesses de mercado, não podemos descartar a importância da iniciativa para a valorização 

das mulheres no campo. Na verdade, essas mulheres de Poço Fundo, viram na criação do 

MOBI, uma oportunidade para participarem da cooperativa, nas discussões e decisões e de 

ampliar seus horizontes para além da casa e do roçado. Cursos, oficinas, viagens, prêmios, tudo 
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as estimula a seguirem na luta pelo reconhecimento de seus trabalhos (que também é produtivo), 

mas no grupo familiar, sem rivalidade com os homens. 

As entrevistas mostraram que há uma mudança em curso, embora essas cafeicultoras 

ainda tenham muito espaço a conquistar na sociedade. Mas, só o fato de terem um café feminino 

para se orgulhar, já cria novas expectativas, inclusive para suas filhas, caso queiram permanecer 

no campo. Aliás, elas acreditam na sucessão geracional, a partir das novas possibilidades 

criadas pela COOPFAM.  

Todavia, é importante destacar que o café feminino vem se tornando o carro chefe das 

vendas do COOPFAM porque, embora não tenha nenhuma diferença em termos de composição 

química do café orgânico masculino, acaba sendo produto diferenciado, o qual essas mulheres 

deveriam receber a mais pela sua produção. Só assim acreditaremos na real equidade de gênero 

exigido pelo fair trade.  
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CAFEICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR: 

Sob a ótica das mulheres no Sul de Minas Gerais. 

 
Tamyris Maria Moreira da Costa1 

Letícia Almeida Araújo2 
 

                                                       

Introdução  

Sabemos que a agricultura familiar possui características específicas e uma dinâmica 

singular, tais como, a gestão da propriedade que é compartilhada pela família, a atividade 

produtiva como principal fonte de renda, além do vínculo particular com a terra, seu local de 

trabalho e moradia. Tais características, marcam o objeto desta pesquisa, que pertence a 

mesorregião Sul/Sudoeste de Minas Gerais, na qual, possui um forte caráter rural onde se 

apresenta também em dados materializados a produção e economia baseados no campo, mesmo 

com o crescimento dos setores informais, de comércio e indústria nos últimos anos.                    

 A cafeicultura se destaca nesse cenário com elevados números de produção, colocando 

a região entre os maiores produtores do país. Essa alta produtividade, fez do manejo 

convencional do café, um forte aliado em termos de produção em grande escala e voltada ao 

mercado, o que não impediu que agricultores familiares e produtores orgânicos de café também 

se despontassem e se tornassem competitivos com seu modo de produção.  

 No espaço rural, assim como no padrão imposto pela sociedade, as relações de gênero 

ainda são marcadas pelo tradicionalismo, como exemplo: as decisões tomadas nas famílias são 

dirigidas pelo esposo/pai/chefe da família, pois este, é quem detém o poder, o papel da mulher 

é secundário, dentro da sua própria residência. Partindo desta questão, a presença das mulheres 

na relação de trabalho agrícola, sempre existiu, embora não valorizado, por representar um 

“auxílio” ao trabalho masculino. Porém, é notório que o papel da mulher na unidade de 

produção familiar, vem modificando com o passar do tempo, além de cuidar dos afazeres 

domésticos, da família, dos animais, da horta e da alimentação familiar, esta tripla jornada se 
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CAPES). E-mail: araujo.leticia.almeida@gmail.com 
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estende nos períodos de safra do café. Apesar dos avanços, a equidade de gênero não prevalece, 

pois ainda, ocorrem diversas barreiras que impedem a ascensão feminina.   

 Diante de dois temas relevantes, gênero e cafeicultura, esta pesquisa, objetiva uma 

análise sobre a inserção e visão das mulheres sobre a agricultura familiar no contexto da 

cafeicultura convencional e orgânica no Sul de Minas Gerais.    

 Para alcançar o propósito da pesquisa, foi realizada uma fundamentação teórica sobre 

os temas abordados anteriormente e entrevistas com as mulheres cooperadas na (Coopfam) de 

Poço Fundo-MG e as mulheres cooperadas na (Cooxupé) de Alfenas-MG e Muzambinho-MG, 

cuja finalidade é compreender a visão destas mulheres sobre a situação da agricultura familiar 

brasileira, da cafeicultura e as melhorias que estas almejam.   

 

Mapa 1- Localização geográfica dos municípios de Alfenas, Muzambinho e Poço Fundo no Estado de Minas 
Gerais. 

 

Esse trabalho é parte da pesquisa intitulada “Agricultura familiar e questão de gênero 

no sul de Minas: uma comparação entre cafeicultura convencional e orgânica”, realizada entre 
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2017 e 2018, por meio de financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais 

(FAPEMIG).  

Referencial teórico  

 Considerando a importância da cafeicultura para o Brasil, principalmente na geração de 

emprego e renda familiar. Se faz necessário, dedicar visibilidade sobre a percepção das 

mulheres em relação à agricultura, a cafeicultura e as melhoras que estas almejam, pois estas 

são integrantes fundamentais neste meio de produção.       

 Na mesorregião Sul/Sudoeste de Minas Gerais a cafeicultura ganha destaque na alta 

produtividade, principalmente, na produção em grande escala, voltada para o mercado. Mas, 

antes deste progresso, a cafeicultura iniciou-se a partir dos agricultores familiares da região, 

que investiram nesta cultura, de forma arriscada, pois o manejo do café era algo novo para os 

produtores rurais, com o passar dos anos a prática assegurou a renda familiar e condicionou a 

permanência desta cultura na região.  

À vista disso, as famílias cafeicultoras analisadas nesse trabalho, se enquadram nas seis 

características básicas da agricultura familiar elaborada por Gasson; Errington (1993, p. 20):  

 
1) A gestão é feita pelos proprietários; 2) Os responsáveis pelo empreendimento estão 
ligados entre si por laços de parentesco; 3) O trabalho é fundamentalmente familiar; 
4) O capital pertence à família; 5) O patrimônio e os ativos são objetos de transferência 
intergeracional no interior da família e; 6) Os membros da família vivem na unidade 
produtiva (ABRAMOVAY, 1997, p. 74). 

 
 
Dentro da perspectiva agricultura familiar, o trabalho feminino no cultivo da terra é 

considerado apenas como ajuda, e muitas destas mulheres agricultoras ainda enfrentam 

preconceitos e discriminações.        

 Esta conduta, traduz o desprestígio do trabalho feminino no campo, pois, desde a 

infância a delegação de tarefas correspondem ao gênero.  As meninas são responsáveis pelas 

tarefas domésticas, o cuidado com os irmãos, a horta, os animais e em época de safra cuidam 

dos terreiros de café. Já os meninos, em grande parte acompanham o pai no trabalho com a 

lavoura.       

Ao serem delegas funções para cada jovem de acordo com seu gênero e não por sua 

capacidade, somente reforça o trabalho feminino como um “auxílio” para as demais atividades 
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rurais. Ainda na juventude, as filhas assumem o papel da mãe no manejo do café, para contribuir 

com as tarefas junto ao pai e os irmãos.  

 

Num primeiro momento o crescimento das crianças liberava a mulher de parte do 
serviço doméstico. Mas, o importante é que na medida em que cresciam substituíam 
gradualmente a mãe na lavoura. [...] Contudo, mesmo assim, era muito raro a mulher 
poder se dedicar exclusivamente à sua casa e aos filhos pequenos, pois que 
ocasionalmente participava do trabalho produtivo, especialmente quando fosse maior 
a demanda de mão-de-obra, o que poderia ocorrer na lavoura de subsistência, mas 
sobretudo durante a colheita (DIAS, 1981, p.6).  

 

Nos períodos de safra, etapas em que o pico na produção aumenta consideravelmente, 

o trabalho da mulher é visto como uma reserva, que pode ser contada. Com a flexibilidade nos 

horários de trabalho da mulher, esta realiza em muitos casos, uma tripla jornada de trabalho 

para atender todas demandas. Uma vez que cuida dos afazeres da casa, prepara o almoço e o 

lanche, espera os filhos menores chegarem da escola e assim, esta mulher pode ir trabalhar na 

roça com o esposo e os filhos mais velhos. A remuneração por todo trabalho desempenhado 

pela mulher, é oferecido em forma de compras alimentícias para a casa, móveis, 

eletrodomésticos e outras necessidades da família.   A desvalorização do trabalho 

feminino infelizmente perdura em nossa sociedade, pois é visto como uma obrigação, pois, a 

esposa deve cuidar da casa, cozinhar para o esposo e filhos, e em horas vagas ser mão-de-obra 

para as tarefas da lavoura.  

Para romper com este padrão de submissão, é necessário compreender o motivo deste 

ciclo vicioso permanecer na sociedade. 

As autoras Brumer e Anjos (2008), ressaltam como acontece a reprodução social das 

famílias agricultoras, que possuem traços do patriarcado e a sucessão geracional das mulheres 

e jovens no meio rural.          

 Uma vez que o papel do pai, chefe da propriedade e agricultor estão inter-relacionadas, 

este homem não possui a mesma função que um empresário capitalista, pois este produtor rural 

não pode dispor da força de trabalho de sua família. Este caráter específico da agricultura 

familiar engendra uma série de práticas sociais relativas, aos futuros particulares de cada 

membro da família, da família como um todo e de seu patrimônio.             

 Portanto, se esta reprodução está ligada à organização do ambiente familiar e das tarefas 

sociais e domésticas que cada membro desenvolve em sua unidade. Logo, as famílias que são 
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marcadas pela reprodução tradicional, irão atribuir papéis diferentes para as filhas e filhos. Uma 

vez que, as tarefas pesadas são consideradas dos homens e as tarefas de origem “leves” são 

desempenhadas pelas mulheres. 

Assim, o trabalho feminino não entra nas estatísticas oficiais, logo, não é reconhecido 

pela sociedade e muito menos pelos próprios familiares. Como a autora (Paulilo, 2004, p.235), 

coloca: “A desvalorização das múltiplas tarefas femininas nas estatísticas oficiais – daí a 

expressão ‘trabalho invisível’ – é um reflexo da desvalorização que perpassa toda a sociedade 

e suas principais instituições, incluindo a família.”      

 A partir do momento que somente o homem responde pela unidade familiar, a mulher 

ocupa um papel secundário dentro do seu próprio espaço de vivência. Papel este, invisível para 

a sociedade e para os próprios familiares, pois, esta mulher, proprietária rural, esposa e mãe 

ocupa funções determinantes para o funcionamento da unidade familiar, da produção e 

sobrevivência de todos membros da família.        

O fato, é que ainda há uma forte desigualdade de gênero, um machismo evidenciado em 

situações sutis que parecem fazer com que a mulher esteja sempre exagerada em suas 

colocações, e que não mereça ser ouvida, respeitada, estar em ambientes de negócios, ou ter 

seus direitos assegurados. As mulheres muitas vezes estão cercadas de medos, receios, 

julgamentos, por isso não se posicionam. Além de acreditarem que foram criadas em ambientes 

em que a mulher deve ser submissa.         

 As mulheres que romperam com uma fração deste machismo, buscam orientar seus 

filhos e filhas em relação ao respeito e posicionamento da mulher frente a sociedade, seus 

espaços de luta e vivências. Pois assim, com a independência no encalço destas mulheres a 

equidade de gênero desponta.         

Ao trabalhar na investigação das mulheres envolvidas na cafeicultura convencional e 

orgânica, pode-se concluir que estas mulheres estão engajadas em todos os setores da 

propriedade, como mães, esposas, administradoras, chefes de família, estudantes, cooperadas e 

como conhecedoras da realidade em que vivem.       

 No decorrer deste trabalho apontaremos as percepções das mulheres entrevistadas, 

destacando a compreensão, visibilidade e força de trabalho destas mulheres, em nuance, com a 

capacidade de administração, habilidades para diversas funções no manejo do café e 

posicionamento sobre o progresso da cafeicultura e da agricultura familiar no país. 
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Metodologia  

O presente trabalho possui um viés descritivo, com abordagem qualitativa. O escopo 

desta pesquisa abrangeu a região do Sul de Minas Gerais, em específico os municípios de 

Alfenas, Muzambinho e Poço Fundo.       

 Para alcançar o objetivo proposto, assim ficou estruturado este trabalho: fundamentação 

teórica baseada na visão de autores sobre agricultura familiar, cafeicultura e gênero. Como 

instrumento de coleta de dados foi utilizado o roteiro de entrevista semiestruturada, com o 

objetivo de analisar a atuação das mulheres na cafeicultura convencional e orgânica na região 

do Sul de Minas Gerais.          

 Estas entrevistas foram realizadas de forma exclusiva com as mulheres, para que a fala 

destas não fossem contaminadas ou reinterpretadas por terceiros. Assim, estas entrevistas foram 

gravadas, transcritas e submetidas à análise de conteúdo, de acordo com as fontes dos dados. E 

por fim, foi apresentado os resultados e as considerações finais. 

Resultados  

 Sob a análise das mulheres sobre a agricultura familiar no contexto da cafeicultura 

convencional e orgânica no Sul de Minas Gerais, observem os resultados obtidos: 

 Em relação as mulheres da cafeicultura convencional (Cooxupé) a maioria alega que a 

situação da agricultura familiar brasileira necessita de amparo, reconhecimento e valorização, 

principalmente no âmbito das políticas públicas para a agricultura. Como pode ser observado 

em suas falas:          

“Governo poderia melhorar para agricultor, colocar preços mais baixos ou com menos 
impostos nos produtos, porque a agricultura move o país” disse a entrevistada (F.2018).  
“Eu acho que o governo tinha que valorizar mais a agricultura, porque o nosso produto 
ele não tem o valor devido, e a gente vê que o que está segurando o Brasil é a 
agricultura” (L.2018).  

  

 Como pode ser notado no relato desta produtora de café convencional, sobre a 

importância da agricultura local, para suas respectivas cidades: 

 

Eu acho que se os agricultores pararem é pior que a greve dos caminhoneiros. Paralisa 
tudo porque tudo que vai pra cidade, a matéria-prima sai da roça. Então, acho que 
tinha que ser mais valorizada. Viu lá, os caminhoneiros pararam, foi mais problema 
porque eles carregam o Brasil nas costas e se os agricultores parassem também... Não 
que a gente não precise da cidade porque depois que está lá (produtos agrícolas), eles 
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também tem um papel importante, mas primeiro é o que sai daqui. A cidade não tem 
como aperfeiçoar se não tiver a matéria prima que sai daqui (D. 2018) 

 

 No quesito reconhecimento do trabalho, algumas mulheres da cafeicultura convencional 

registram em suas falas o quão difícil e desgastante é o trabalho na zona rural.  

 

“A gente sabe que viver no campo não é fácil. Parece que é para quem já mora há muito tempo, 

aí outra pessoa vê e acha que é fácil, mas não é. Só a gente sabe das nossas lutas no dia-a-dia” 

(M.L.2018).                                                          

“Eu penso que, quem é agricultor vive uma vida bonita e sofrida ao mesmo tempo: todos 

gostam, amam de verdade viver no campo, fazer o que fazem, mas não é fácil, de jeito nenhum” 

(M.S.2018).  

  

 Sobre a situação da cafeicultura convencional atualmente, as mulheres acreditam que a 

qualidade de vida das famílias aumentaram, porém o custo do manejo continua alto, além do 

preço final do café beneficiado ser injusto, devido ao investimento exigido pelo mercado. 

 

“No nosso caso, graças a Deus, conseguimos viver confortavelmente hoje, a gente consegue 

vender bastante café, mas foi fruto de muito trabalho” (C.2018).       

                                   

“No café eu acho que poderiam regular melhor os preços para os produtores não sofrerem tanto” 

(I.2018).  

               

“Hoje a gente está estável graças a Deus, mas já passamos por situações difíceis, é fácil se 

endividar com bancos, difícil arrumar créditos e incentivos” (M.S.2018).  

 

Antes via o povo trabalhar o dobro e parece que não tinham tantas coisas como a gente 
consegue ter hoje. Aqui a gente já tem equipamentos que ajudam demais na hora de 
colher e plantar o café que antigamente era muito raro ver, antes não tinha nada de 
eletrodoméstico dentro de casa hoje já tem, só que assim, o trabalho continua sendo 
difícil porque depende de muitas condições (F. 2018). 

 

De acordo com as falas das mulheres do café convencional, a desvalorização na venda 

das sacas de café, implica na renda e na situação familiar, nota-se:  



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 18 – Questões de Gênero, Geração e Sexualidade no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

8713 
 

[...] não podemos fazer muita dívida, e quem está na roça não pode principalmente se 
tiver PRONAF aí depois fica devendo e fica na mão do governo. Então temos que 
saber administrar essa situação. Vender café mesmo é pior do que colher, porque por 
exemplo, o café está subindo, aí você fala não vou vender agora não porque ele pode 
subir mais um pouco, quando vê no outro dia ele caiu!  Aí se você precisando você 
vai vender na baixa mesmo, seja o preço que estiver. Então eu acho que tinha que ser 
mais valorizado o agricultor, porque tem toda essas situações (S. 2018). 

[...] a gente depende do clima, do trabalho de outras pessoas, da disposição e cuidado 
em saber lidar com a terra, e dentro da cafeicultura os preços nem sempre estão a 
nosso favor, tem anos que não são de colheita boa, então a gente tem que ter uma boa 
cabeça pra administrar tudo, fora todo trabalho e cansaço físico (M.S. 2018).  

 

 Pensando nos desafios de ser agricultor familiar no Brasil e nos altos investimentos na 

cultura do café convencional, no relato das mulheres observa-se as perspectivas para esta 

situação, e como pode-se obter melhoras: 

Eu sempre acho que tudo pode melhorar, então assim, hoje é mais fácil plantar e colher 
café do que antigamente, hoje tem produtores que têm quase tudo modernizado, 
automático, coisa que a gente nem pensava antes, só que para o agricultor pequeno 
poderiam cobrar menos juros para fazer financiamentos, o governo poderia ter uma 
parte maior destinada para o crescimento desse produtor igual a gente é, igual tem na 
região, porque dá muito lucro para o país e não recebe tudo o quanto trabalha, porque 
trabalha muito! (I. 2018). 
Se o governo subsidiasse um pouco o preço dos defensivos agrícolas já ajudava um 
pouco, até para você comprar adubo hoje é um absurdo. E outra coisa que eu acho 
também: a gente vende nosso café barato, ele vai para outros países, uma xícara que 
eles consomem é muito cara, então por que o governo não incentiva para gente mandar 
o café pronto para lá? Não, vai ser vendido o café em grão cru, chega lá eles 
beneficiam o café e vendem muito caro, então quem fica com o lucro? O produtor que 
não é. E a gente vê realmente que o governo não faz nada, não se importa com o 
produtor, principalmente o pequeno, que sofre mais, porque seus custos são maiores, 
ele não tem condições de otimizar toda sua produção (L. 2018). 
 
 

 
   Seguindo a mesma linha de pensamento, as mulheres da cafeicultura orgânica 

(Coopfam), entendem também que a situação da agricultura familiar brasileira necessita de 

apoio e principalmente valorização do trabalho familiar, como pode-se notar em suas falas: 

“A agricultura familiar no Brasil é o produtor que mantem, vários lugares com pequenas 

propriedades que sustenta o país, então acho que políticas voltadas ao pequeno produtor, eu 

acho que é primordial” (D.2018).            

“Acho que muita coisa deveria ser feita, porquê principalmente em questão aos políticos, pois 

ultimamente as políticas e leis são criadas só para piorar o produtor, eles pensam muito nas 

grandes empresas” (M. R.2018).                 
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 No relato das mulheres produtoras de café orgânico, a agricultura familiar, carece de 

espaço e apoio, além de projetos que auxiliem as famílias no planejamento de suas rendas, 

despesas e investimentos: 

É uma tendência acho que cada vez de ser maior no brasil a agricultura familiar né, e 
a valorização do, o comércio em geral tá valorizando muito mais a produção familiar, 
e tem que ser valorizado mesmo porque é uma, uma unidade muito importante, porque 
a família é a base de tudo. E a produção que consta a família toda no processo é muito 
importante. É importante em meio ético, no meio profissional, em todos os aspectos 
é importante, mas precisa ser mais valorizado (F. 2018).  
 

 
Tem que melhorar, acho que tinha que ter um foco maior, porque é uma das coisas 
muito importante que uma boa parte é a zona rural que sustenta, então acho que tinha 
que ter uma visão melhor, uns projetos para valorizar mais a zona rural. E melhorando 
para a gente acaba melhorando para um todo. [...] acho que deveria vim mais lá de 
cima, do governo e ter uma visão mais focada para a zona rural ... E não temos renda 
mensal, o produtor rural tem renda anual, então você tem que sentar e fazer um 
projeto, pois aquele dinheiro que você vai gastar é o dinheiro do ano, ali você vai 
colocar o custo pessoal, da casa e mais da metade retorna para a lavoura, e a outra 
metade tem que passar o ano (S. 2018). 

 
 
 
 Em relação a atual situação da cafeicultura orgânica, as mulheres acreditam que o 

incentivo é fundamental para este novo modo de produção, além disso, como o trabalho é 

exclusivamente familiar, no processo de venda do café, este quesito deveria pesar e ser melhor 

avaliado. Como pode ser observado nas falas: 

“Fácil não tá porque pra você produzir café, até chegar no ponto de vender ele dá muita mão de 

obra. Daí se for pra família colher sozinha tudo bem, mas se for pra ajustar gente, aí o custo não 

cobre a mão de obra” (F.2018).                                          

 “A cafeicultura é uma coisa que precisa de incentivo, bons preços, então acho que sempre pode 

melhorar” (D.2018).                                                                                  

“Eu acho que tinha que ser melhor o preço. Porque fica muito caro” (M. A.).  

Nossa não tem nem comparação! A gente faz, faz, chega no final, muito pouco o valor 
do café. Agora mesmo meu fio tá ajudando, tá querendo fazer o especial, mas mesmo 
assim tá, fica caro pra você fazer, e barato o valor do café (R. 2018). 

 Visto a desvalorização no preço final do café, no partir de alguns depoimentos das 

mulheres da cafeicultura orgânica, podemos perceber como este fator implica na renda familiar, 

além da permanecia destas famílias na zona rural. 
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Bem, eu acho que parte tá muito fraco, muito ruim, no caso mesmo, vamos supor, a 
gente aguenta, vamos supor, mexer com café, em dois mil e onze a gente vendeu café 
a quinhentos e vinte, hoje, sete anos depois, o café continua o mesmo preço, às vezes 
até mais baixo, então vamos supor é uma coisa assim que a gente já tem aquele 
costume de lutar pra conseguir sobreviver, sobrar um pouquinho, né, já é uma coisa 
que já é de muitos anos, né, mas que tem anos que é melhor né! De uns anos pra cá tá 
bem mais ruim (V. C. 2018). 
 

 
Ah, eu acho que o governo tinha que ajudar mais o pessoal. Para você ver o Pronaf 
antigamente era um a beleza, mas hoje não. Você vai fazer um investimento de Pronaf 
aí e se você não correr você perde até as terras no banco. Porque os juros que é juros 
em cima de juros, uai. Não tem. Então eu acho que tinha que ser menor os juros e 
valorizar mais o pessoal da roça. Fazer o cálculo para ver o quanto porque o pessoal, 
ninguém quer ficar na roça, o pessoal quer ficar na cidade. Então vai faltar o pessoal 
na roça. Aí o pessoal vai querer voltar para roça e para você ver, tem pessoa aí 
estudada e está trabalhando na roça apanhando café. Porque não tem serviço na cidade 
já. Aí o pessoal sai da roça também, aí como é que vai fazer? (A. 2018). 

 
 

Refletindo sobre a permanência e luta do agricultor familiar na terra, através deste novo 

modo de produção orgânico para a cafeicultura, podemos ver em alguns depoimentos das 

mulheres, o ponto de vista destas, como a situação poderia melhorar e como a Coopfam 

incentiva e ampara a produção de café orgânico. 

 
A gente faz conta de tudo, temos o controle de tudo que a gente produz, o que facilita 
a gente. Eu não sei, a gente tem PRONAF se precisar, de verdade eu não sei te falar. 
A COOPFAM faz muito como um governo para a gente, certificado fair trade que 
gera prêmios para nos cooperados, então a gente precisou fazer mais um terreno e 
conseguimos empréstimo com a cooperativa com juros baixos, para melhorar a 
qualidade, então com as ações do governo hoje eu não tenho contato como tá 
funcionando, pois temos uma cooperativa que olha por nós. E pelo que escuto, acho 
que pode melhorar e dá para melhorar, tem gente que precisa de financiamento, e é 
complicado (D. 2018) 

 
 

A gente estava conversando: hoje ou você faz qualidade ou você faz quantidade, 
porque se você ficar no meio. Nós fizemos um terreiro suspenso, para fazer um café 
diferenciado para o concurso. Aí nós já secamos e deu um saco e meio em coco. Aí 
você tem que colher três e agora ali tem mais e tem que ter três sacos em coco para 
poder dar um limpo, né? E para poder entrar no concurso. Então você tem que fazer 
um café diferenciado hoje para você pode poder tirar o dinheiro (A. 2018). 

 
 
 No caso desta produtora de café orgânico, vejamos como ela reconhece o potencial 

produtivo da região de Minas Gerais, do seu município (Poço Fundo), e quais os apontamentos 

sobre os benefícios de ser agricultora familiar, o que não acontece em outros municípios, devido 

os latifúndios. 
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Eu estou numa região muito agraciada, né? Eu não posso olhar só no contexto da 
minha região. Na minha região, ela está boa. Principalmente aqui em Poço Fundo que 
é mais equilibrado aqui não tem fazenda. Não tem fazendeiro. Aqui é um modelo de 
agricultura familiar. Machado já não é. Do lado ali, né, cê já vê fazenda e um monte 
de casinhas que o pessoal mora para trabalhar. A condição da agricultura familiar se 
ela fosse tudo igual à que está em Poço Fundo ela estaria com uma nota bem boa. 
Precisando melhorar um pouco. Mas aqui é bem boa (R. 2018). 

 
Logo, pode-se perceber como estas mulheres estão envolvidas nas etapas que envolvem 

a cafeicultura. Os dilemas levantados neste trabalho pelas entrevistadas, afirmam o quão 

engajadas estas mulheres estão no processo de administração do seu meio de produção, e como 

este trabalho feminino abrange várias funções, além do forte posicionamento sobre tópicos, 

afirmando que estes temas são discutíveis sim, por mulheres. 

Considerações finais 

Por meio dos depoimentos das entrevistadas, ficou evidente que a mulher desempenha 

papéis extremamente importantes no seu domicílio, na família, no trabalho e na administração 

do seu meio de produção.         

 Pode-se notar neste trabalho que a influência da cafeicultura para a renda familiar destas 

agricultoras é fundamental, portanto ficou perceptível nas falas das produtoras de café 

convencional, quanto das produtoras de café orgânico, como estas mulheres ressaltam os pontos 

críticos que afetam suas famílias como: falta de apoio governamental, desvalorização na 

comercialização do café, falta reconhecimento do trabalho árduo destes agricultores e o apoio 

das suas respectivas cooperativas. Logo, o empoderamento presente nas mulheres que 

participaram desta pesquisa, evidenciou o quanto é enriquecedor ter e oferecer liberdade de 

expressão. O cuidado ao realizar estas entrevistas, o modo de abordar temas importantes para o 

futuro das famílias destas mulheres, o respeito e compreensão nas falas de cada entrevistada e 

o espaço delimitado para que a voz das mulheres não fossem interferidas, marcaram os 

resultados obtidos neste trabalho.       

Por isso, diante da conjuntura imposta pela sociedade, as transformações nas relações 

de produção e no trabalho feminino, o posicionamento e o comprometimento com o trabalho 

em que estas mulheres agricultoras veem realizando diariamente, reforça a luta e a ruptura do 

ciclo vicioso que é imposto a partir do gênero.        

 Visando a questão de gênero e a sociedade patriarcal na qual vivemos, o papel 

secundário atribuído à mulher, não faz jus, no quanto estas podem desempenhar papéis e opinar 
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de forma assertiva em muitas questões. Logo o presente trabalho prioriza a visibilidade e a voz 

ativa da mulher do campo.         

 Como conseguinte, não podemos anular o espaço de fala, o progresso nos mais variados 

espaços e no mercado de trabalho que obtivemos no decorrer do tempo. Ainda há muito o que 

se fazer para alcançarmos uma sociedade que prevaleça a igualdade de gênero, em todos os 

quesitos, principalmente, na agricultura familiar e na cafeicultura.  
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LA JUVENTUD RURAL EN MOVIMIENTO POR LA REFORMA AGRARIA EN EL 

CAMPO PARAGUAYO. 

 

Carmen Alice Cohene Mercado 

Resumo: 

 

IntroducciónLas discusiones presentadas en este trabajo abordan las reflexiones de la juventud 

rural organizada en el Paraguay. Son resultantes de los discursos y prácticas que encontramos 

en la especificidad del territorio paraguayo y de las reflexiones geográficas en perspectiva 

decolonial que realizamos con los movimientos campesinos paraguayos, en especial la 

Federación Nacional Campesina (FNC) y su lucha por la tierra y por la reforma agraria, durante 

los años 2014 a 2018. Tiene como objetivo observar la complejidad de los conflictos a los que 

se enfrentan en el campo y ampliar la mirada de las resistencias juveniles en la actualidad. En 

el escenario del espacio-tiempo-lucha-resistencia de los movimientos campesinos que proponen 

la Reforma Agraria en el Paraguay, nuevas voces emergen en la actualidad, como las mujeres 

y la juventud; principalmente al interior de la FNC, para colocar al centro del debate nacional 

la problemática y desafíos para la juventud rural en el país. Las diversas actividades de los 

jóvenes, charlas, debates, seminarios, asambleas, acampamentos, manifestaciones, festivales de 

danza, música, teatro, torneos deportivos y recreativos para recaudar sus propios fondos les ha 

permitido construir una identidad colectiva, colocándose en primer lugar como “sin tierras” y 

herederos de las luchas y conquistas de sus padres, familiares, amigos, campesinos y 

campesinas quienes también forman parte de la FNC. Durante el Debate sobre la Juventud en 

Paraguay (2018) en el marco del “XXV Marcha del Campesinado Pobre” en Asunción 

participaron jóvenes del campo y la ciudad, quienes colocaron temas como: la violencia contra 

los jóvenes, principalmente contra las mujeres jóvenes, los abusos sexuales que muchas veces 

origina embarazos adolescentes no deseados, exclusión educativa secundaria y universitaria, 

escasa participación social y política organizativa y electoral, expulsión del campo para la 

ciudad o la migración internacional, escasa oportunidad de trabajo para el sector rural, 

discriminación laboral sin garantías salariales, sociales, de salud, capacitación y jubilatorios en 

el mercado laboral, pocas alternativas de ocio, exclusión de calidad de información, 
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comunicación y tecnologías.Marco Teórico y MetodológicoLa Reforma Agraria en Paraguay 

ha estado ligada históricamente a las discusiones relacionadas a la redistribución de la tierra. 

Sin embargo, a principios del siglo XXI se incluye también los debates sobre el reconocimiento 

de los sujetos que luchan por la tierra. La redistribución (dimensión económica) y el 

reconocimiento (dimensión cultural) de la justicia social fueron protagonistas de varios debates 

teóricos y políticos, inicialmente fomentado en el contexto norteamericano y europeo que 

produjo diferentes tipos de reflexiones producidas a partir de contextos geo-históricos y 

culturales distintos y formulados a partir de lugares de enunciación diversos (Fraser, 2007). 

Tienen en común el hecho de intentar una alternativa del pensamiento, el sentido y el horizonte 

de las luchas por tierra y territorio en Nuestra América en general y en particular para este 

estudio en Paraguay. En este sentido, nos dice Valter do Carmo Cruz (2013) que es posible 

aproximarnos desde el punto de vista teórico- interpretativo de los movimientos sociales 

contemporáneos y sobre la territorialización de las luchas en el campo. Una tercera dimensión 

en los debates sobre la justicia social es la representación. Esta propuesta teórica-metodológica 

de Fraser, (2009) incluye una importante lectura de la justicia e injusticia social estudiada en la 

academia y sostenida como banderas de luchas de los sujetos de los movimientos sociales 

contemporáneos, abordada desde i) la dimensión económica de la “redistribución”, ii) la 

dimensión cultural del “reconocimiento” y iii) la dimensión política de la “representación” por 

lo que podríamos decir que esta autora nos propone una “concepción tridimensional de justicia” 

que puede darnos luces dentro del pensamiento crítico latinoamericano y las luchas sociales en 

la actualidad y se constituye en una importante herramienta analítica en el debate teórico y 

político de las luchas por los derechos territoriales, sin embargo al reconocer la diversidad de 

sujetos en la construcción del conocimiento y sus interpretaciones en el tiempo y el espacio, 

que este proceso colectivo no es abstracto, sino que contextualmente ubicado, incorporado, 

sentido y vivido. Este conocimiento, está situado en historias locales y arraigado en culturas y 

cosmovisiones particulares y trae las huellas de los diversos sujetos-autores que la producen, 

sujetos constituidos a partir de sus experiencias e intersubjetividades configuradas desde sus 

propios territorios y expresados en el debate teórico y político del pensamiento decolonial de 

Nuestra América a partir de los trabajos de Mignolo (1998); Quijano (2000); Porto Gonçalves 

(2002); Escobar (2003); Castro-Gómez (2005); Grosfoguel (2006); Cruz (2013) y otros, 

podríamos hablar entonces de la importancia de dialogar sobre las luchas de los pueblos, 

comunidades, organizaciones, movimientos campesinos, con una “concepción 
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pluridimensional de justicia”. En este trabajo nos proponemos acercarnos a la realidad del 

campo desde las experiencias concretas de los jóvenes de los movimientos campesinos 

paraguayos, que dan cuenta de la disputa teórico-metodológica y de la complejidad de la 

reforma agraria en la actualidad.La propuesta metodológica toma los beneficios de la 

transdisciplinariedad como un método. Incluye a la Ecología Humana, las Ciencias Sociales y 

la Geografía Agraria e incorpora trayectorias intelectuales que surgen del campo del 

pensamiento decolonial de Nuestra América. Durante el trabajo de campo (2014-2018) fueron 

realizados cuestionarios, entrevistas a dirigentes campesinos y campesinas, miembros de 

organizaciones campesinas, de jóvenes y mujeres, visitas familiares, viajes a asentamientos de 

la FNC, reuniones comunitarias, talleres, observaciones, diálogos, grupos de debates, 

conversaciones con otros investigadores, servidores públicos. Observaciones documentales, 

registros, mapas, fotografías, periódicos paraguayos y brasileños, estadísticas de fuentes 

secundarias. Principales resultados y discusiones• La lucha por la tierra actual se da en alianzas 

urbanas-rurales: Los movimientos campesinos paraguayos de lucha por la tierra, han logrado 

articular instancias de coordinación con diversas banderas de lucha por la redistribución, el 

reconocimiento y la representación, algunos de ellos aparecen en i) alianzas coyunturales y 

otras en ii) alianzas programáticas. • La amplitud de las reivindicaciones relacionadas a la 

reforma agraria: La propuesta de la reforma agraria en Paraguay se ha ampliado, incluye el 

acceso a la tierra, los programas sociales como salud, educación, trabajo, infraestructura de 

comunicación, producción e industrialización agropecuaria., contra la violencia y 

criminalización de la lucha campesina, por la democratización en el acceso a la tierra para las 

mujeres y jóvenes, por la autonomía territorial, por la soberanía alimentaria, por la preservación 

de la naturaleza y por la vida. • La resistencia campesina es pluriescalar y multisocial: Las 

principales organizaciones campesinas del país: cuyos propósitos son diversos económicos, 

sociales, políticos, culturales, étnicos, de género a escalas locales, regionales, nacionales e 

internacionales, se encuentran nucleados en la VÍA CAMPESINA y en convergencia 

coyuntural con otros sectores urbanos, ambientales, sociales, feministas, políticos, sindicales, 

cooperativistas, estudiantiles secundarios, universitarios, además en espacios de alianza más 

programáticas con otros movimientos sociales y políticos.• La diversidad de manifestaciones 

populares relacionadas a la reforma agraria. La principal resistencia del campesinado paraguayo 

es su idioma. Las manifestaciones populares son muchas: huelgas, marchas, cierres de rutas y 

calles, ocupaciones de tierras, ocupaciones de instituciones públicas, escraches públicos, 
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volenteadas, recaudación de firmas, pronunciamientos, denuncias, ferias agropecuarias y de 

alimentación, charlas, diálogos, congresos, seminarios, visitas a asentamientos, debates 

populares en espacios públicos, universidades y medios de comunicación de masas o 

alternativos, redes sociales, radios comunitarias, entrevistas y murales históricos, festivales 

artísticos en parques y plazas, cancioneros, poesías, teatros, comedias, pinturas, graffitis, 

memes para redes sociales y muchas otras formas de exposición y expresión de los conflictos. 

Consideraciones FinalesLa propuesta de la Reforma Agraria en Paraguay es pluridimensional 

porque se posiciona en contra de la concentración de la tierra y propone la redistribución en una 

dimensión económica de los recursos socioeconómicos del país, donde la juventud de los 

movimientos campesinos se reconoce como parte de una clase política en lucha y resistencia; 

además, incorpora el reconocimiento en una dimensión cultural de identidades (jóvenes, 

mujeres, otros) donde se re-construye y valoriza la diversidad y las prácticas colectivas. Así 

también, la escalaridad en la representación o dimensión política organizacional (nacional, 

departamental, distrital y comunitario) establece las “reglas decisorias” de los procedimientos 

que estructuran, las estrategias de los procesos públicos donde expresan y deciden sus disputas 

y resistencias. 
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DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E A DISCUSSÃO DE GÊNERO NO 
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE SUDOESTE BAIANO - TSB 

 
Lucas Aguiar Tomaz Ferreira1 

Mateus Costa Santos2 
Fernanda Viana de Alcantara3 

Introdução 

O texto tem a de finalidade discutir as políticas públicas de Gênero no contexto da 

abordagem de desenvolvimento territorial no Território de Identidade Sudoeste Baiano - TSB. 

O território expressivo em sua dimensão territorial é composto por 24 municípios: (Ver figura 

1). O referido Território possui uma área de 26.809,99 km² com a população de 698.719 

habitantes sendo 345.444 a população masculina e 353.275 a população feminina, segundo a 

Superintendência de Estudos Sociais e Econômicos da Bahia - SEI, 2018. 

Figura 01 - Mapa de Localização do Território de Identidade Sudoeste Baiano, 2018. 
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Fonte: Ferreira e Oliveira, 2018. 

Ao analisar o contexto histórico, verifica-se que as mulheres brasileiras ainda não 

desfrutam em plenitude dos seus direitos, o que resulta em uma desigualdade de gênero. Nota-

se que há muitas estratégias, por meio de políticas públicas para reparar essa disparidade, no 

que diz respeito às mulheres, bem como a comunidade Lésbica, Gays, Bissexuais, Transexuais, 

Travestis, Transgênero, Intersexuais e Queer – LGBTIQ+. 

Durante o percurso do trabalho, para alcançar os objetivos propostos na pesquisa, 

adotou-se os seguintes procedimentos metodológicos: No primeiro momento foi realizado um 

levantamento bibliográfico para entender e refletir sobre a questão de Gênero entrelaçada a 

Ciência geográfica e o desenvolvimento territorial. Em seguida foi utilizado o recurso da 

observação, estabelecida por meio da participação em reuniões da câmara temática de mulheres, 

plenárias, seminários e outros eventos voltados sobre o temário no TSB para identificar a 

participação das mulheres e LGBTIQ+ dentro deste espaço de discussão. 

 

Breve abordagem da geografia e o território 

 

A Ciência Geográfica é a área do saber responsável pela análise do espaço geográfico 

e sua dinâmica de transformação. E para a compreensão dessa dinâmica a geografia utiliza-se, 

em especial, cinco principais categorias de análise para fazer a leitura destes acontecimentos e 

fenômenos, que são estes: o próprio Espaço, o Território, a Região, a Paisagem e o Lugar. O 

quenão anula a existência de outras categorias de análise para estudar os fenômenos no espaço 

geográfico,a exemplo da obra “Os Conceitos Fundamentais da Pesquisa Sócio-espacial” de 

SOUZA (2013), em que o autor várias possibilidades de categorias que auxiliam no debate e 

análises da ciência geográfica. 

Para desenvolvimento desta pesquisa analisou-se a produção do espaço por meio da 

categoria território. Essa produção do espaço através da categoria território está vinculada a 

várias vertentes de relações, pode-se destacar a relação econômica, cultural e, sobretudo, o 

poder assim como expressa Heasbeart (2004). Também no sentido das relações humanas, 

destaca-se a contribuição de Spósito (2004) que o território é o resultado da produção do espaço 

por meio das relações estabelecida pela sociedade, por diversos meio, tais como: industrial, 

agricultura, cultura e dentro outros aspectos sócioespaciais. 
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Para além dessas contribuições conceituais sobre o território como categoria de análise 

da Ciência Geográfica, alguns países inclusive o Brasil a partir da década de 1990 adotam o 

território como unidade de planejamento para execução de políticas públicas essa utilização.  

Assim, a partir dessa nova utilização do território PERICO (2009) define território 

como: 

[...] como a dimensão política do espaço – reconhecido e identificado – como uma 
unidade da gestão política que distinguir e a ele atribui existência, de certa forma, 
institucionalizada. Nem sempre o território se constitui em uma entidade territorial, 
como  município, província, departamento ou estado. É suficiente  ser reconhecido 
como unidade que pode controlar ou interagir [...]. Logo pode ser a bacia de um rio, a 
união de organizações [...], um espaço com nítidas características étnicas ou um 
espaço definido por redes econômicas bem caracterizadas. (PERICO, 2009, p. 26) 
 

Desta forma o território não se limita apenas à Geografia, outros campos do saber se 

apropriaram da categoria de análise geográfica. Pode-se de descartar a gestão pública, que 

define território a partir da MDA/SDT (2003) que caracteriza o território como espaço definido 

por suas características multidimensionais. Assim, o Território é mecanismo de planejar e 

implementar políticas públicas com expressa Alcantara: 

Pontua-se que as categorias de estudo da geografia vem sendo utilizadas e 
direcionadas para o ato de planejar[...], e merece destaque o território. Atos 
diretamente vinculados à[...] reprodução do homem no espaço, e logo construído 
temas de investigação recai sobre a perspectiva da análise geográfica. 
(ALCANTARA, 2013 p. 84/85). 
 

Neste novo cerne de se planejar, destacam-se as políticas de desenvolvimento 

territorial, onde se organizou o Brasil em Territórios Rurais e Territórios das Cidadanias, 

programas esses, do Governo Federal, porém essa nova forma de se executar políticas públicas 

não se restringe apenas a União, os Estados também aderiram essa nova regionalização. O 

exemplo da Bahia, que se dividiu em 27 territórios de identidade, e dentro deste rol, merece 

destaque o Território de Identidade Sudoeste Baiano – TSB. 

 

O Debate sobre Gênero no Território de Identidade Sudoeste Baiano 

 

O TSB vem se preocupando com a participação da mulher em diversas esferas da 

sociedade, tanto no espaço rural quanto no espaço urbano. Essa movimentação ocorreu por 

meio do movimento das mulheres residentes nas áreas rurais e também pelo quantitativo da 

presença feminina na composição do território. O Colegiado realiza várias ações para a 

dinâmica de funcionamento, têm o Núcleo diretivo, as prefeituras dos 24 municípios, as 
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associações existentes no território, enfim, é um espaço de participação que pode-se dizer que 

é completo, com diversos segmentos da sociedade. 

Então através das diversidades existentes no território que se traçam os planejamentos 

para execução de políticas públicas de forma que consiga impactar todos os municípios que 

compõem o TSB. Assim expressa à coordenadora quando diz: “A política de desenvolvimento 

territorial é um grupo de pessoas que tem o objetivo de buscar o desenvolvimento [...]. Hoje 

nós temos 24 municípios que nesse território, [...]. A preocupação é gerar oportunidades para 

todos, para que possa dessa forma ser realmente territorial.”Ao se falar no processo de 

participação, foi questionado sobre a participação e discussão de gênero no território, a 

coordenadora expõe que essa é uma preocupação do Colegiado de Desenvolvimento Territorial 

- CODETER.  

E a mesma em entrevista apresenta seu entendimento a respeito da concepção de 

gênero e da abordagem da temática na perspectiva territorial: “Gênero é todas as diferenças. 

Hoje a gente vive em uma sociedade diferente, onde precisa haver um respeito nessa questão 

de gênero, do ser diferente, uma tolerância e eu acho que é um tema que precisa ser mais 

discutido dentro do próprio território, na própria sociedade.” 

Frente aos desafios colocados pela coordenadora, o trabalho do CODETER no TSB, 

tem como foco, proporcionar voz/participação social para esses sujeitos do colegiado e das 

câmaras temáticas. Quando se faz a indagação de que forma o TSB trabalha com a temática de 

gênero, ela diz: “Hoje precisa se ampliar essa discussão dentro do próprio território, hoje temos 

câmara temática de juventude que busca viabilizar essa questão, mas a câmara de mulheres vem 

provocando um pouco mais intensa essa discussão.”E continua a falar dos espaços de 

participação para se discutir gênero, e afirma que os mesmos estão sendo ampliandos, por meio 

da formação dos comitês de mulheres no TSB: “Nas câmaras, nos comitês que a partir desses 

comitês serão formados os conselhos e no momento são esses, porém pretende-se ampliar essa 

organização por meio de conferências”. 

Os fatos revelam que existe um trabalho de discussão da pauta sobre gênero, embora 

ainda seja freqüente o questionamento: Quais são efetivamente as políticas públicas de gênero 

existente no TSB: Ela diz que têm inúmeras, mas destaca a importância da Delegacia da mulher, 

as coordenações de Mulheres e LGBT ambas do município de Vitória da Conquista/BA e em 

todo território o PRONAF Mulher. Registra-se algumas ações, ao mesmo tempo em que se 

verifica a necessita de maior inserção das políticas públicas de gênero, e também aquelas 
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voltadas para as comunidades LGBTIQ+. Neste sentido, vale salientar a realização do I 

Encontro Territorial de Mulheres do TSB. Ao passo que e Encontro de Mulheres em Cordeiro, 

foi promovido pelo Comitê Municipal. 

A respeito do conhecimento da legislação voltada para Gênero, verificou-se 

que:“Tema lei, mas assim, o território, a câmara, os comitês ainda não buscou essa discussão, 

eu acho que algo para se está refletindo, está buscando a partir de uma estrutura dessas 

câmaras.”Assim, Observa-se a ausência de um aprofundamento a respeito das leis. Verificou-

se a preocupação e a necessidade de proposições que avancem a discussão e implementação de 

ações direcionadas as questões de Gênero no TSB, quanto planejamento nesta direção a 

Coordenadora do TSB responde: “Hoje o Plano Territorial De Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Solidário – PTDRSS do nosso território tem essa discussão de empoderamento 

através de conferências, como oficinas como formação dos próprios conselhos então tem dentro 

do plano.” 

Registra-se a existência de um plano norteador de desenvolvimento do território que é 

o Plano de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável e Solidário, como define no eixo de 

Limites e Potencialidades na Dimensão Socioeconômica (PTDRSS 2016, p. 20): “Falta de 

planejamento, integração e gestão do desenvolvimento sustentável, considerando os segmentos 

de gênero, etnia, geração, povos tradicionais e de terreiros.”. Também as formas de implementar 

essas políticas públicas com objetivos, estratégias, metas e prazos como o Objetivo II e V do 

PTDRSS. Há registro de planejamento para o desenvolvimento de ações, e que no Plano maior 

o Plano Plurianual Participativo - PPA-P, há metas e temas estratégicos do PPA-P Estadual: XI. 

Mulheres, gênero e diversidade. As ações do PDTRSS estão acontecendo, ainda que as 

dificuldades e políticas que englobam a temática estejam frágeis, todas as indicações são 

necessárias para trazer a temática como demanda da Plenária do Colegiado Territorial. 

Para melhor funcionamento do Colegiado Territorial do Sudoeste Baiano foi criado 

espaços para discussões, articulação e planejamentos das políticas públicas no TSB. Então esse 

respectivo território conta com quatro câmaras temáticas: 1) Inclusão Produtiva - que trata de 

assuntos ligados à produção, sobretudo, a produção agrícola. -; 2) Cultura - que vai abarcar as 

questões culturais existente, pois, o TSB é um celeiro de artistas. -; 3) Juventude - o Território 

um índice de população de jovem expressiva e eles carecem de políticas públicas que possam 

atender suas necessidades tanto no rural quanto no urbano. - e 4) Mulheres -  o espaço 

relacionado a discutir gênero no território, visto que o TSB possui mais de 50% da sua 
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população é feminina isso dados do último censo do IBGE (2010) e último levantamento feito 

pela SEI (2015) para traçar os perfis do Território de Identidade da Bahia. 

Mediante entrevista com a Coordenadora da Câmara de Mulheres do Território de 

Identidade Sudoeste Baiano - CCMTSB, também se perguntou a existência do grupo, de como 

está organizado e qual o intuito do mesmo. Ela diz:  

Eu me chamo [....] ocupo o cargo de Coordenadora da Câmara temática de Mulheres 
do Território Sudoeste Baiano e estou neste há menos de 6 meses, o cargo é indicação 
através da FETAG Fundação de Trabalhadores da Agricultura do estado da Bahia, 
que ocupamos esse espaço, instituição componente do território, o grupo existe desde 
2015 (Câmara), quando nós nos reunimos com todo o território de identidade, os 24 
municípios, tendo em vista que neste grupo de municípios a câmara atua em 24 
municípios. A Organização deste grupo se dá pelas as mulheres quem vem pela 
representatividade da sociedade civil e poder público, alguns dirigentes sindicais, 
alguns de espaços institucionais e algumas também como representantes políticas. O 
Objetivo é trazer, planejar e fortalecer as políticas pública voltadas as mulheres de 
todos os segmentos, como acabei de falar a pouco instante, tanto as mulheres urbanas 
quanto as mulheres rurais. As mulheres que fortalece a agricultura familiar, o 
desenvolvimento rural, as mulheres ligadas à economia solidária. (CCMTSB, 2018) 
 

Trata-se de um grupo que tenta atender a diversidade do território, são 24 municípios 

para desenvolver ações. Ao se pensar neste coletivo de mulheres, logo vem a indagação: este 

grupo é ligado ao poder público ou é uma organização filantrópica? Então a CCMTSB diz “A 

legalização do Grupo se a representatividade que ele tem dá através da participação social do 

território, ele é vinculado ao governo do estado.”  

Esse coletivo é mais uma das estratégias do estado para implementar as políticas 

públicas por meio da participação social sujeitos sociais. Segundo a Coordenadora ela não tem 

conhecimento do regimento interno do grupo, pois assumiu há pouco tempo o cargo: “O 

regimento deste grupo eu ainda estou verificando, acompanhando se tem o regimento interno 

específico para as atividades deste grupo. Assumi tem apenas seis meses a coordenação.” 

A câmara hoje possui 30 mulheres de quase todos os municípios que compõe o TSB, 

é um número relativamente expressivo. Pois sabe-se que poucas pessoas conseguem dedicar 

seu tempo às atividades que não terão retorno financeiro. 

Também se pergunta como é feita a seleção destas pessoas ela diz: “Para participar da 

câmara temática de mulheres tem que fazer parte do colegiado territorial, a instituição ou 

entidade faz um encaminhamento com ofício indicando o titular e o suplente.” Também pode 

observar a importância destes eventos para o processo de empoderamento destas mulheres. 

Como pode observar no comentário a respeito do Encontro e da Câmara é a criação de comitê 

de mulheres: 
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Nós já tivemos o primeiro encontro territorial de mulheres, em alguns municípios 
foram criados os comitês de mulheres nos municípios, tivemos esse ano salve engano, 
o mês de agosto, o encontro de mulheres também em cordeiros onde se teve mais de 
200 mulheres que participaram desse encontro. Nele foi discutido várias temáticas 
sobre a vida social das mulheres e a partir deles o empoderamento para criação dos 
comitês e futuramente o conselho municipal (CCMTSB, 2018) 
 

 Existem planejamentos da Câmara para promoção de mais eventos criação dos 

Comitês e Conselhos Municipais de Mulheres na como pode observar narrativa da 

coordenadora: 

Temos um número bom, mas precisamos ampliar mais a participação dos números de 
mulheres. A intenção agora em 2019 é constitui comitês de mulheres em todos os 
municípios do território do sudoeste. Comitê de mulheres para poder construir o 
conselho municipal da mulher. Vamos está dialogando com as prefeituras, com os 
representantes do pode executivo e legislativo para ta ampliando essas políticas que 
dizem respeitos para a vida social das mulheres.(CCMTSB, 2018) 
 

O TSB é um território diverso, sabe-se que cidades que e uma das cidades que compõe 

é, Vitória da Conquista, é uma das cidades que mais mata LGBTIQ+ na Bahia, esses dados 

foram coletados pela Coordenação de Proteção e Amparo aos Direitos do LGBTIQ+ de Vitória 

da Conquista/BA, então para êxito desta pesquisa foi questionado o entendimento de gênero da 

coordenadora da câmara ela expõe.  

Gênero é o que diferencia homem e mulheres, diferencia masculino do feminino. E 
hoje é um tema muito discutido  em nossa sociedade, essa questão do gênero. Há 
pessoas que pensam diferentes, há pessoas que tenta criar polêmica com a questão de 
gênero. (CCMTSB, 2018) 
 

E continuar a falar do seu entendimento sobre Gênero: 

Ah!! Definir gênero…. Isso vai muito além, muito além mesmo. Definir gênero e 
sexualidade. É uma questão ampla que tem que se faz necessário a ser discutido em 
todos os espaços do território e fora dele. (CCMTSB, 2018) 
 

Logo após essa definição foi feito um levantamento dos desafios que apresentados no 

desenvolvimento de ações da Câmara, observa-se que são vários, mas o maior desafio ainda 

está vinculado ao formato da sociedade brasileira ser construída nos moldes do patriarcado, do 

machismo:  

Nós vivemos em um mundo muito machista, misógino, homofóbico e patriarcal, e nós 
mulheres, estamos aqui para ocupar todos os espaços. E muitas vezes quando nós 
discutimos as políticas para as mulheres, políticas sobre gêneros, encontramos 
algumas barreiras, principalmente no que diz espaço de poder, então nós temos lutado 
de para combater o machismo diariamente. E assim, nosso papel enquanto câmara 
temática de mulheres é tentar ocupar todos os espaços fazer com que as mulheres 
entendam sua posição na sociedade e que as pessoas respeitem Esso posição na 
sociedade, e que, respeitem as mulheres no lugar onde elas estiverem. A sua opção de 
ser mulher hetero, a sua opção de ser mulher lesbica, mulher trans, enfim.... Tudo isso 
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é tido como de referência para o grupo, seja no espaço de poder quando ta vida 
profissional e pessoal. Tentar desmistificar essa questão de gênero. O avanço maior é 
ter levado o conhecimento, o empoderamento, de está dialogando. A maior parte de 
nosso trabalho enquanto território, sobretudo, câmara temática é feito, posso dizer 
com 70 por cento de mulheres ligada a zona rural ao campo. E assim as mulheres do 
campo, muitas vezes, não têm oportunidades de está nos espaços de discussão, 
seminários, conferências, de ter esse nível de conhecimento. Então você levar esse 
conhecimento para ela, você empoderar essas mulheres, qualificar essas mulheres 
para que elas se sintam a vontade de ocupar todos os espaços, que elas se sintam bem 
para discutir para falar onde chegar e principalmente que lute para garantir os seus 
direitos isso para a gente é prioridade. (CCMTSB, 2018) 
 

 Ela também relata sobre o acesso às políticas públicas, que precisa da colaboração e 

união das mulheres e usa um verso do movimento feminista sobre a força da união das 

mulheres: 

Hoje, assim, diante do que nós queremos da câmara temática a visibilidade ainda é 
pouca, mas agora que assumimos essa questão da coordenação, nós queremos ampliar 
não só como coordenação, mas todas que fazem parte desse conjunto, desse coletivo 
de mulheres. Precisa ampliar para que chegue nos municípios também para que 
fortaleça porque tem aquela música: “companheira me ajude  eu não consigo andar 
só. Sozinhaeu ando bem, mas com você ando melhor.”. Se todas mulheres, digo todas: 
cis, trans, lésbicas enfim, nossa luta terá mais visibilidade (CCMTSB, 2018) 
 

Com a apresentação do verso da música do movimento feminista houve uma 

indagação4 o porquê a câmara de gênero é denominada como câmara de mulheres e não se faz 

a discussão de políticas públicas da comunidade LGBTIQ+, ela responde: 

A realidade é que as pessoas que coordenaram o TSB infelizmente não tinha 
essa visão. Infelizmente é uma realidade. Eu enquanto Mulher, Mulher negra, 
periférica ligada aos movimentos sociais e também ligada ao movimento LGBT acho 
surpreendente, interessante  e necessário  e por sinal neste encontro do dia 31 de 
outubro vai ser uma das pautas de nossa fala a criação desta câmara ou até incorporar 
a discussão na nossa. Que agregue essa discussão, sereia essa câmara coletiva com 
mulheres ou uma câmara específica. Não podemos definir isso só, mas com o encontro 
com o território no todo  é importante indagar essa discussão. E meu voto é que tenha 
uma câmara para o movimento LGBT, melhor LGBTIQ+. (CCMTSB, 2018) 
 

Ela continua a falar sobre a importância de incluir as minorias na discussão do 

desenvolvimento territorial e a existências de entidades específicas no poder público de Vitória 

da Conquista tem firmado compromisso de levar recorrentemente a discussão para plenária do 

Colegiado Territorial do TSB: 

[...] é importante essa entidades compor o território: a coordenação LGBTIQ+, a 
Coordenação de igualdade racial a Coordenação de proteção à Mulher. Mediantes 
os dados expostos. Nosso país  é o 5 país que mais mata mulheres,  a Bahia tem o 
índice enorme não só mulheres mas LGBTS também. Agora quero firmar meu 

 
4 O Movimento LBGITQ+ é movimento que nasceu dos movimentos das feministas e até os dias de hoje há uma 
ligação desde dos dois grupos. 
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compromisso para esta levando essa questão para a discussão no colegiado dia 31 
de outubro. (CCMTSB, 2018) 
 

A preocupação para incorporar o debate de outros gêneros dentro da realidade do TSB, 

visto que os LGBTIQ+ sempre estiveram em latência, realidade não exclusiva deste território, 

mas de outros do Brasil, foi se perguntou sobre a perspectiva para o futuro, assim como a 

Coordenação do Colegiado Territorial, ela temer ela realização, discussão e de políticas 

públicas para minorias. 

Tentar construir uma participação ampla e massifica de mulheres, eu acho que, quanto 
maior o número de mulheres neste coletivo territorial a gente pode ampliar essas 
discussões de políticas públicas, em geral, onde entra a questão e de gênero, saúde, 
educação. Ter mais espaço qualificação profissional empoderamento, mas poder para 
as mulheres.  Então assim, ampliar essa participação, tratar uma agenda semestral  que 
não fique só em um município, mas que podemos percorrer em outras cidades levando 
esse grupo e conhecer outras realidades dessas mulheres, tanto na questão econômica 
local nos municípios  quanto a participação delas na política local, tudo isso. Sei que 
será um ano difícil, se vir o que tememos, mas continuemos a lutar, 
resistir!(CCMTSB, 2018) 

 

Nesse quadro de incertezas, conseguiram-se avanços para incluir a mulher na 

sociedade com igualdade de gênero, na luta para o LGBTIQ+ ainda não se conquistou muitas 

coisas, pois está em processo de construção dentro da abordagem territorial, mas não pode parar 

tem que continuar, resistir e lutar. 

Conclusões 

Ao analisar a política de desenvolvimento territorial entende-se que apesar de toda 

movimentação dos sujeitos sociais ainda é difícil a articulação. Assim como LEITTE (2008) e 

ALCANTARA (2013) expressam o Colegiado territorial é um espaço de conflitos de interesses, 

e que há também uma rotatividade de instituição de composição colegiado, há uma alternância 

de poder, no sentido da coordenação, para que todos os segmentos que compõe esse órgão sejam 

contemplados. 

Ao se tratar das políticas públicas relacionada às mulheres do TSB, verifica-se que 

dentro do colegiado territorial e da câmara de mulheres há uma movimentação e ações já 

implementadas, considerado um significativo avanço, mas ainda é pouco, e faz-se necessário 

que atuação seja mais abrangente.  

Já sobre as políticas públicas voltada aos LGBTIQ+, observa-se que é inexistente 

dentro da abordagem territorial, não há discussões dentro das reuniões do CODETER e nem 
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das reuniões da câmara de mulheres mostra-se que há certo descuido desta população, pois, há 

índice altos de LGBITQfobia e LGBITQcídios em municípios que compõe o TSB.  

Vitória da Conquista é uma das cidades matam LGBTIQ+ no estado da Bahia, 

Segundo a Coordenação de LGBT de Vitória da Conquista, 2018. E isso se faz necessário abrir 

espaços de discussões e planejamento de ações dentro do CODETER e quiçá criação de uma 

câmara temática para tratar destes assuntos específicos, pois a LGBTIQfobia e LGBITQcídios 

é presente em diversos outros municípios do TSB como exemplo: Poções, Condeúba e Anagé. 

Deste modo, há um grande desafio para serem superados, há muita coisa pra ser 

conquistada, muitos direitos, mas para que isso se torne realidade é necessário que o movimento 

de mulheres e LGBTIQ+ se agreguem ao Colegiado, participem das discussões e ocupem os 

espaços de participação, pois, ainda é escassa a presença desse público, principalmente a de 

LGBTIQ+. Para que a lutas para a conquista de direitos e proteção sejam realmente o 

mecanismo êxito para essas conquistas.  

Dessa forma, fazer considerações desta estudo não é algo tão simples dentro da ciência 

Geográfica, por se tratar de uma pesquisa ampla que aborda três eixos delicados: Política de 

Desenvolvimento territorial, Mulheres e LGBTIQ+. Viabilizando estes sujeitos sociais e  

produtores do espaço geográficos que são poucos estudos pela  própria Ciência Geográfica. 
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RESISTÊNCIA E LUTA: O PROTAGONISMO DAS MULHERES CAMPONESAS E 

SEU PAPEL NA MILITÂNCIA POLÍTICA E NA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

Tamires Aparecida Batista de Oliveira 

Resumo: 

 

As questões sobre o direito das mulheres e a conquista do espaço feminino na sociedade vêm 

ganhando cada vez mais ênfase, dada a necessidade e urgência em se conferir às mulheres uma 

justa distribuição de direitos e garantias, algo que, na prática, não acontece. A história 

testemunhou ao longo dos séculos um sistema machista de opressão que vitimou muitas 

mulheres: a elas, era permitido apenas ficar em casa e servir ao marido. Qualquer atitude que 

fugisse a regras padronizadas de comportamento feminino era tida como rebeldia. Nesse 

cenário, algumas mulheres acabavam se resignando, já que foram ensinadas e não manifestarem 

seus desejos e opiniões; outras, ao contrário, não se sujeitavam a tal tratamento, e deram origem 

a um contexto de lutas e manifestações em prol de igualdade de direitos. Os chamados 

movimentos feministas, grupos que se reúnem para protestar contra o machismo e o patriarcado, 

nasceram no Brasil à época da ditadura militar de 1964, em consonância com as lutas 

democráticas de combate ao regime ditatorial. Por volta dos anos 1970, os primeiros 

movimentos reivindicavam a inclusão das mulheres nas oportunidades de trabalho, que se 

concentravam, naquela época, na educação e na expansão do mercado de trabalho (SARTI, 

2001).As lutas foram travadas buscando a conquista do espaço da mulher em todas as áreas 

sociais. No âmbito da agricultura, foco deste trabalho, tem-se uma relação histórica de 

patriarcado que considera o pai de família como indivíduo que possui todas as condições 

necessárias para participar do processo laboral. Na ausência desse pai, quem assume seu papel 

é o filho homem mais velho (WOORTMANN, 1995). Assim, o papel da mulher e seu trabalho 

são vistos apenas como ajuda. O não-reconhecimento da importância do trabalho feminino traz 

como consequência da também desvalorização desse trabalho pela economia e pela sociedade, 

o que evidencia uma forte divisão sexual do trabalho no setor agrícola e dificulta a participação 

da mulher nas atividades remuneradas, que acabam sendo totalmente destinadas aos homens. 

Esse papel coadjuvante que é conferido às mulheres simplesmente por serem do sexo feminino 
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influencia nas atividades que elas exercem nas comunidades agrícolas que adotam esse sistema 

patriarcal: afazeres domésticos e cuidados com os filhos, ou, no máximo, atividades que os 

homens consideram “leves” (PAULILO, 1987). Entretanto, em face dessa situação, 

movimentos compostos por mulheres rurais vêm quebrando esse cenário de submissão e 

patriarcado, participando de movimentos mistos (em prol da reforma agrária e de políticas 

agrícolas voltadas prioritariamente para a agricultura familiar) e exigindo suas demandas 

específicas (direitos previdenciários femininos, titulação conjunta de lotes, crédito para as 

mulheres, etc). Isso vem acontecendo tanto através da organização de movimentos mistos 

quanto de movimentos autônomos, como as organizações de trabalhadoras rurais e as 

associações de mulheres (SILIPRANDI, 2007).Os grupos que reivindicam melhores condições 

para os trabalhadores agrícolas envolvem também as lutas pela emancipação das mulheres e 

por mudanças nas relações de gênero, ao passo que também assumem como lutas femininas 

batalhas em prol da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável. O crescimento 

dos estudos feministas e das lutas pela igualdade de gênero é responsável por avanços (ainda 

que incipientes, se comparado ao que ainda tem que ser conquistado) em setores como a 

política, a educação e o ambiente rural. O ecofeminismo é uma proposta que ganhou valor 

dentro dos movimentos de mulheres e dos movimentos ecológicos, pondo em igualdade a forma 

como o ser humano foi dominando a natureza e o homem, dominando a mulher, num processo 

de escravidão mascarada. Leff (2004, p. 56) alega que: o enigma a decifrar e a política a 

construir reclamam a compreensão da forma particular de ser mulher e da perspectiva política 

que abre uma ‘visão’ feminista e de gênero na questão do poder, da cultura, da organização 

social, da natureza e do desenvolvimento sustentável, e que vai mais além do lugar da mulher 

em uma estrutura social dada e dadas as reivindicações de igualdade com os lugares 

privilegiados dos homens em uma ordem estabelecida Dessa forma, o autor procura valorizar 

as contribuições que o ecofeminismo trouxe à sociedade agrícola e, de forma particular, às lutas 

ambientais. Passou-se de uma visão que considerava apenas a conquista do espaço feminino a 

uma abordagem que defende a importância da presença das mulheres na agricultura e nos 

movimentos sociais. Especificando um pouco mais nossa análise, procuraremos, aqui, estudar 

o papel da mulher na agricultura familiar não como “ajudante” do homem, mas como provedora 

da força de trabalho e do sustento de sua família, alimentando um debate que surgiu como 

consequência da já citada invisibilidade conferida ao trabalho feminino no universo agrícola. 

As mulheres têm se inserido cada vez mais nas perspectivas de geração de renda no meio rural; 
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mesmo assim, algumas questões ainda devem ser observadas. Reforçamos que pouco foi 

conquistado e ainda há muito a conquistar para se chegar a um tratamento igual para homens e 

mulheres, já que, conforme salienta Gouveia (2003), mesmo a forte democracia da agricultura 

familiar ainda não foi capaz de sanar por completo o problema da desigualdade de gênero. 

Gouveia (2003) considera que essa situação acontece porque tanto o Estado quanto os 

movimentos consideram a visão tradicional de “família”, que engloba laços afetivos 

complementares que se submetem às ordens e opiniões da figura central: o marido/ pai. Saffiotti 

(2004) complementa essa visão de Gouveia ao defender que o problema da opressão feminina 

se concentra fundamentalmente na existência da chamada “ordem patriarcal de gênero” 

(SILIPRANDI, 2007, p. 848).As desumanas condições de vida e de saúde nas regiões mais 

carentes do Brasil dão força às desigualdades específicas de gênero. No caso da zona rural 

brasileira, as dessemelhanças se assemelham a outras diferenças no que tange ao cotidiano das 

mulheres. Em relação à carência de infraestrutura, por exemplo, Heredia e Cintrão (2006) 

consideram que as mulheres são muito mais afetadas, já que seus trabalhos estão concentrados, 

em grande parte, dentro da casa. Nesta pesquisa, procuraremos abordar o papel das mulheres 

enquanto provedoras de seus lares e responsáveis pela força de trabalho na agricultura, 

evidenciando os movimentos que lutam pela emancipação feminina e pela conquista de espaços 

igualitários, partindo da concepção de que a mulher é figura central e indispensável na 

promoção de melhores condições de trabalho no ambiente rural, bem como na garantia dos mais 

diversos direitos dos trabalhadores agrícolas. Também consideramos importante trabalhar sobre 

a atuação das camponesas nas questões políticas do país. Para tanto, é preciso tratar do contexto 

em que a militância política feminina surgiu, ou seja, o período ditatorial e a transição do regime 

militar para a democracia. Tem-se, nesse cenário histórico, uma efervescência de manifestações 

políticas e de participação popular na busca pela liberdade política e por novos direitos sociais. 

Esse foi um período de forte resistência campesina; grupos começaram a se organizar e se 

mobilizar para conquistar direitos de moradia e condições dignas de vida; as mulheres foram 

participando cada vez mais ativamente desses processos e a reivindicar seus direitos de 

igualdade em relação aos homens. Conforme afirma Tavares (1992), no mundo rural, as 

agricultoras se esforçam e realmente vão à luta, não se submetendo à tentativa de dominação 

masculina. Elas fazem parte de sindicatos e criam movimentos sociais autônomos, tais como o 

Movimento de Mulheres Agricultoras- MMA. A história do MMA traz consigo características 

peculiares que denotam a importância desse movimento: as militantes possuem forte 
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capacitação crítica e política; existem mobilizações e manifestações em datas que são 

significativas para as mulheres e para a população rural como um todo; a valorização de sua 

profissão; a denúncia da exclusão ocorrida na realidade rural; e a reivindicação de garantias 

(LUSA, 2010).As características acima mencionadas conferem ao movimento um caráter 

coletivo e particular, visto que, quando da origem do movimento, “[...] as estratégias de luta, de 

mobilização e as conquistas daquela década passam a lhes conferir repercussão social- inclusive 

nos meios de comunicação social-enquanto movimento social feminista e camponês” (LUSA, 

2009, p. 236).O MMA atua, portanto, no engajamento das militantes políticas em prol de 

igualdade entre homens e mulheres. Tal movimento é um dentre os tantos exemplos de atuação 

militante das mulheres camponesas. 
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MULHERES, ÁGUA E ENERGIA EM COMUNIDADES RURAIS NO VALE DO 
JEQUITINHONHA (MINAS GERAIS) 

 

Lauanda Lopes Souza1 

Aline Weber Sulzbacher2 

 

Introdução 

Este artigo tem o intuito de discutir a relação entre o acesso a água e energia, e a vida 

das mulheres de comunidades rurais do vale do rio Jequitinhonha em Minas Gerais. Partiremos 

da contextualização da realidade das comunidades em perspectiva histórico-geográfica, em 

especial, do médio vale, e, na sequência, analisar o acesso à água e à energia – perfil 

socioeconômico – e relações com qualidade de vida das mulheres. 

Os procedimentos metodológicos têm por base a execução de projeto de pesquisa de 

iniciação científica em andamento intitulado “A participação das mulheres na discussão 

energética: estudo de caso em Araçuaí – MG” que será referência para as questões e discussões 

aqui apresentadas. Em termos metodológicos, a pesquisa usa abordagem qualitativa, com a 

realização de estudo exploratório (fevereiro 2019), como primeira etapa de investigação para 

entender e conhecer a realidade local. De acordo com Gil (2008, p. 27) as “Pesquisas 

exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato” e, portanto, a partir desse, conforme o autor, o 

resultado final deste processo será o problema mais esclarecido. 

 Por meio da pesquisa exploratória nessas comunidades rurais, percebe-se que a questão 

hídrica e energética está associada de diversas formas à vida das mulheres. Nesse sentido, a 

pesquisa sobre água no médio Jequitinhonha procurou perceber como a população rural de uma 

região acometida por escassez periódica lida com esse fenômeno, em especial as mulheres, 

 
1 Discente no Curso de Bacharelado em Humanidades, Faculdade Interdisciplinar em Humanidades (FIH), 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) – Campus Juscelino Kubitschek 
(Diamantina – MG). Membro do grupo de pesquisa Observatório dos Vales e do Semiárido Mineiro.  E-mail: 
lau185souza@gmail.com  
2 Docente no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Rurais (PPGER) e no Curso de Graduação 
em Geografia – Licenciatura (FIH/UFVJM – Campus Juscelino Kubitschek, Diamantina-MG). Membro do grupo 
de pesquisa Observatório dos Vales e do Semiárido Mineiro. E-mail: aline.weber@ufvjm.edu.br 
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compreendendo assim quais as consequências sociais isto origina.  Com a falta e má qualidade 

da água, como pode se analisar nas comunidades dos municípios de Araçuaí, Jenipapo, Berilo, 

Coronel Murta e Virgem da Lapa e após as concepções descritas por Freire (2001), percebe-se 

que as rotinas das famílias e comunidades são alteradas. A título de exemplo, quando nascentes 

secam, as famílias precisam buscar água a uma distância cada vez maior, aumentando a jornada 

diária de trabalho, principalmente a feminina. A falta de energia elétrica, em comunidades 

rurais, também persiste como um problema que afeta diretamente as mulheres, a partir de alguns 

relatos pode-se perceber que a violência doméstica, a independência financeira e o acesso à 

educação escolar são problemáticos que podem se associar a esse fator elétrico. 

A pesquisa também tem relação com a execução de projeto de desenvolvimento 

tecnológico intitulado “Veredas Sol e Lares: uma alternativa para o múltiplo aproveitamento 

energético em reservatórios de usinas hidrelétricas na região do Semiárido Mineiro” (2018-

2022), executado pela Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social (AEDAS)3, conta 

com apoio do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e do Observatório dos Vales e 

do Semiárido Mineiro4. Nesse sentido, o projeto Veredas Sol e Lares, por meio da pesquisa 

social e diagnóstico regional, pretende contribuir para compreender a realidade das 

comunidades, indicando possibilidades de projetos e ações que possam apoiar iniciativas de 

convivência com o semiárido e ou de superação dessa realidade. Além disso, está contribuindo 

para estimular a participação social feminina, na discussão sobre água, energia e 

desenvolvimento regional, e as possibilidades para o empoderamento e transformações sociais 

no meio rural. 

As discussões pretendidas neste artigo estão divididas em duas sessões: 1) as 

comunidades do médio Jequitinhonha, onde será apresentado os aspectos da região pesquisada, 

compreendendo a concepção histórica de sua formação a partir da bacia hidrográfica do rio 

Jequitinhonha, deste modo identificando as problemáticas em nível regional ao micro; 2) Água, 

energia e mulheres, em que abordaremos como se configura o acesso à água entendo as 

problemáticas da falta desse recurso hídrico tanto pelos fatores naturais da seca, quanto pela 

 
3 Colaboração de empresas como a AXXIOM, a Efficientia e também da PUC-Minas. Aprovado no Programa de 
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (P&D), o projeto é financiado com recursos da Companhia Energética 
de Minas Gerais (CEMIG) e inclui bolsas de iniciação científica. 
4 Grupo interdisciplinar de ensino, pesquisa e extensão vinculado à Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM, Campus Diamantina) e registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq: 
dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6690508911150481 Contato: observatorio@ufvjm.edu.br  
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interferência externa, analisando as consequências para a população rural.  Do mesmo modo, 

será investigado os paradigmas existentes no Vale do Jequitinhonha sobre o acesso à energia 

elétrica, compreendendo de que forma há impactos na vida das mulheres do campo nessas 

questões. E por fim, será elencado um debate acerca da participação social, como mecanismos 

de emancipação e empoderamento.  

 

1. As comunidades do médio Vale do Jequitinhonha 

O conceito Vale do Jequitinhonha enquanto uma região geográfica a partir das 

concepções de Servilha (2015), emerge em meados da década de 60 através de intervenções de 

um órgão estatal, a Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha (CODEVALE) 

criada em 1964 com o objetivo principal de elaborar e executar pelo prazo de vinte anos o plano 

de desenvolvimento socioeconômico para a região. Nesse sentido, é importante trazer alguns 

paradigmas sobre o “surgimento” dessa região, visto que embora haja esse “mito de 

isolamento”, criado após os diagnósticos produzidos pela Codevale, é evidente que já existia 

uma região geográfica, antes mesmo da criação desse órgão. Em suma entende-se que 

historicamente a bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha foi durante séculos ocupadas por 

diversas etnias indígenas, podendo-se afirmar, que essa região era dividida em diferentes 

territórios em que se construiu teias de relações sociais e culturais. Todavia, com a chegada dos 

colonizadores nessa região, resultou na fragmentação desta área. 

Os primeiros territórios invadidos pelos portugueses no século XVI através do rio 

Jequitinhonha, foram em busca de riquezas minerais. Neste período, estabeleceu-se uma 

importante área de extração mineral de ouro e diamante, principalmente na região hoje 

denominada de Alto Jequitinhonha. No entanto, até o final do século XIX há um declínio da 

extração mineral. Por consequência, inicia-se uma economia voltada para a agricultura e 

pecuária, em que a massa da população trabalhadora, de homens livres, escravos libertos ou 

refugiados migraram seguindo o curso do rio em direção ao médio e baixo Jequitinhonha, 

ocupando áreas em busca de outras lavras e terras férteis para lavouras, dando origem ao 

campesinato que, contemporaneamente, se estabelece nesta área (GRAZIANO E GRAZIANO 

NETO, 1983; RIBEIRO, 2013). 
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Conforme Ribeiro (2013) analisando a expansão das fronteiras agrícolas no território 

das bacias dos rios Jequitinhonha e Mucuri, retrata a diversidade de interesses na região. Além 

do interesse na mineração, havia também o interesse na agropecuária e na expansão agrária em 

terras antes ocupadas por indígenas e quilombolas. De acordo com Servilha (2015) uma bacia 

isolada e homogênea, ao olhar dos centros econômicos, era na verdade uma região fragmentada 

por diversas áreas em que se mantinha relações comerciais com diferentes regiões. 

A bacia do rio Jequitinhonha a partir de 1960 se constitui como uma região de estratégias 

políticas vinculadas ao interesse do Estado de Minas Gerais e os diagnósticos produzidos pela 

CODEVALE no período de 1960 a 1980 delimitou um território composto por cerca de 52 

municípios, dando ênfase sobretudo a extrema pobreza da região (SERVILHA, 2015). Com 

construção desse imaginário que perpetua até hoje, a forma encontrada pelo Estado para superar 

esse “atraso” que vinham sendo apontados nos diagnósticos, foram os projetos 

desenvolvimentistas, que conforme Ribeiro (1993) influenciou na criação dicotômica de Vale 

da Miséria a Vale da Esperança. 

Conforme Moura (1988) esses projetos desenvolvimentistas no Vale, tiveram o intuito 

e continuam tendo de transformar terras “devolutas”, que já estavam ocupadas em sua maioria 

pela população campesina, por grandes áreas de reflorestamentos, implementando a 

monocultura do eucalipto, juntamente com a produção de carvão para abastecer siderúrgicas 

em outras regiões, além de outros tipos de projetos que também estão atuando na localidade. 

Esse processo gerou diversos conflitos que persistem até hoje para a população do campo, como 

a expulsão dos trabalhadores agregados, na expropriação e violência sobre posseiros e pequenos 

proprietários de terra. 

Em outrora à chegada da modernização, Graziano e Neto Graziano (1983), abordam que 

a ocupação de terra pelos camponeses se dava de duas maneiras distintas, sendo que a primeira 

consiste em uma apropriação dos locais mais úmidos das grotas onde estabelecem suas 

respectivas moradias, e a segunda uma apropriação coletiva em decorrência de uma prática 

cultural, colocando que os direitos sob a terra são os mesmos, tudo o que a terra produz é de 

todos. Diante desse contexto, percebe-se que o processo de modernização no vale do 

Jequitinhonha que ainda persiste contemporaneamente, está destruindo matas naturais e 

sobretudo, através da implementação de culturas de exportação e florestas homogêneas como a 

plantação de eucalipto, está alterando radicalmente as estruturas e formas de organização sócio 
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econômicas existentes, visto que existe nesse processo uma violência simbólica, disfarçada de 

bem-estar social. (GRAZIANO E NETO GRAZIANO, 1983; SILVA, 1998). 

Para tanto, convém destacar que conforme colocado por Martins (1980) essa dinâmica 

do desenvolvimento para o Vale Jequitinhonha, resultou no avanço da monopolização de terras, 

através de um processo constituído sobre a violenta expulsão dos trabalhadores rurais de suas 

terras. É indubitável que essa violência continua, conforme Almeida (2018) por exemplo, 

aborda algumas das problemática enfrentadas pelas comunidades rurais do alto Jequitinhonha 

atualmente, após esse processo de modernização, em especial no que tange falta de água como 

um fruto desse segmento. 

Atualmente, as mesorregiões do Vale do Jequitinhonha, como denomina o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), possuem características totalmente diferentes 

umas das outras, principalmente devido ao processo de ocupação que se deu de forma diferente 

em cada território, e também pela diversidade de biomas, que influenciam diretamente nas 

questões econômicas que estão ligadas às formas de exploração dos bens naturais. É relevante 

salientar que o Vale do Jequitinhonha é composto por 59 municípios, divididos entre o Alto, 

Baixo e médio Jequitinhonha, de acordo com a análise produzida pela Fundação João Pinheiro 

(2017). 

O Vale do Jequitinhonha como um todo, segundo Fávero e Monteiro (2014) tem uma 

vasta diversidade étnica, cultural e de organização camponesa, que foi fruto do seu processo de 

ocupação. De acordo com os autores 50% da população do Vale, reside ou realiza atividades 

no meio rural, sendo assim percebe-se que essa população é formada pela presença de 

comunidades indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais camponesas, que corroboram 

na construção de uma rica cultura; nas formas de ocupação do território; no uso da natureza e 

nas noções de produção e reprodução social.   

 Sendo assim, é indispensável destacar que parte da região do Vale do Jequitinhonha é 

considerada como território do semiárido brasileiro, conforme a delimitação feita pelo 

Ministério da Integração Nacional. Essa região do Semiárido atualmente, corresponde a cerca 

de 1.135 municípios, sendo 31 destes no Vale do Jequitinhonha (SILVA, 2006).  As regiões do 

semiárido são definidas especialmente, pela aridez do clima, pela deficiência hídrica marcada 
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principalmente pela escassez de chuvas e caracterizada pelo clima quente e seco, com índices 

de precipitação entre 400 e 800 mm anuais (ASA BRASIL, 2017). 

O Médio Jequitinhonha, onde predomina o cerrado e que se concentra grande número 

de municípios que fazem parte do semiárido mineiro, pode-se observar que há grandes 

problemáticas retratadas pelos trabalhadores rurais com relação ao acesso a água. Essa falta, 

vem sendo analisada pelos indivíduos na região desde as últimas três décadas. Embora há uma 

relação com os fenômenos naturais, típicos dos grandes períodos de estiagem, pode-se também 

relacionar essas questões com os empreendimentos desenvolvimentistas presentes na região, 

desde o garimpo com trabalho bastante rudimentares sem uso de máquinas ou tecnologias mais 

avançadas para a extração do minério, há extração mineral em grande escala como da grafita e 

granito, vinculados à produção de commodities, com a utilização de tecnologia de ponta. Além 

disso, este tipo de produção é praticamente dominado pelo capital estrangeiro, cabe destacar 

que há no médio Jequitinhonha um crescimento da extração do lítio que assim como é dominado 

especialmente pelo capital internacional. 

 

2. Mulheres, água e energia 

Os longos períodos de estiagem é um problema histórico no Vale do Jequitinhonha, 

alguns autores como Galizoni et. al. (2004) apresentam que já existia uma associação do Vale 

com seca desde o final do século XIX, segundo eles a primeira registrada na literatura. Saint-

Hilaire (1975) viajando pelo semiárido mineiro nos interiores do Brasil, também relata a 

angústia de indivíduos de pequenas comunidades rurais com a falta de água. É indubitável que 

a maioria dessas pesquisas liga os períodos de estiagem a um fenômeno natural. Embora, alguns 

moradores dessa região assim como outros autores nas últimas décadas, relatam e associam a 

falta do recurso hídrico com empreendimentos desenvolvimentistas que começaram a surgir, 

como por exemplo, a monocultura, em especial a do eucalipto e diversas formas de mineração 

que estão presentes nos últimos anos. 

Contudo, essa escassez de água afeta sobretudo as mulheres, pois impacta na rotina de 

trabalho em que nos grandes períodos de estiagem é alterada, e por serem responsáveis pelo 

trabalho doméstico e também pela agricultura costumam buscar água em córregos ou até 

mesmo comunidades vizinhas, aumentando ainda mais sua jornada de trabalho. Assim sendo, 
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fica evidente que essa relação com água, faz parte da vida da mulher e quando falamos que ela 

se torna a protagonista para o seu acesso é exatamente por essa maior proximidade, como por 

exemplo o fato delas serem as responsáveis por procurem viabilizar esse acesso.  

A população feminina no Vale do Jequitinhonha, durante décadas foram caracterizadas 

e conhecidas como “Viúvas de Marido vivo” ou Viúvas da seca”. Essas classificações para as 

mulheres que resistiam e resistem em continuar na região, eram em sua maioria retratadas em 

reportagens jornalísticas, documentários, revistas e artigos. A título de exemplo um dos artigos 

publicados na revista Sesc São Paulo, retrata exatamente essa realidade: 

Aos 72 anos, Maria José é uma mulher de sorte. Afinal de contas, apesar de caminhar 
mais de dez quilômetros em busca de água, sabe que não está sozinha. Maria José 
possui um companheiro que estará lá quando ela voltar, brigando com a terra na luta 
pelo sustento. Infelizmente, ela é a exceção, não a regra. O chão, há vários meses, não 
vê chuva que dê para o cultivo. A seca que atinge todo o nordeste expulsou maridos, 
pais e filhos do vale do Jequitinhonha, uma das regiões mais pobres do país, em Minas 
Gerais. Para sobreviver foram obrigados a migrar, principalmente para o interior do 
estado de São Paulo, servindo como mão-de-obra barata às usinas no corte da cana-
de-açúcar. Como os homens passam a maior parte do tempo trabalhando fora, as 
"viúvas de marido vivo" – como são chamadas a contragosto suas esposas – acabam 
se tornando a duras penas chefes de família. Esse fenômeno ocorre com mais 
frequência na região do médio Jequitinhonha – incluindo cidades como Araçuaí, 
Itinga, Coronel Murta, Chapada do Norte e Virgem da Lapa, além de vilarejos sertão 
adentro. (SAKAMOTO, 1999) 

 

No entanto, este cenário foi se modificando, as mulheres antes conhecidas apenas como 

“Viúvas de Marido vivo”, começaram a desenvolver devido às necessidades e como estratégias 

para a sobrevivências suas próprias atividades econômicas, principalmente ligadas ao 

artesanato e a agricultura (DALGLISH, 2006). Nesse sentido, há uma necessidade de 

compreender como é a vida dessas mulheres, trabalhadoras rurais, onde a subsistência familiar 

depende da produção agrícola produzidas por elas, já sabido essas localidades do Vale do 

Jequitinhonha passa por um período tão escasso de água.  

Pode-se analisar a partir do exposto, que o acesso à água e a vida das mulheres é algo 

que está extremamente conectado, devido especialmente a esses fatores sociais, o fato delas 

serem protagonistas pode estar relacionado especialmente pela necessidade de sobrevivência. 

Diante disso, uma questão relevante observada está associada a implementação de políticas 

públicas de convívio com a seca, como o programa Um Milhão de cisternas (P1MC) que através 
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de uma tecnologia social atende à necessidade primordial dessas populações rurais, que é água 

para beber.  

Com isso percebe-se que as trabalhadoras rurais são protagonistas em todo o processo 

e implantação dessa política pública, principalmente devido a população masculina estarem nas 

migrações sazonais em busca de trabalho, consequentemente as mulheres tomam frente de todo 

o processo, desde a elaboração da massa, fabricação das placas e na construção das cisternas5. 

É importante enfatizar que todo este trabalho é viabilizado pela Articulação do Semiárido 

Brasileiro (ASA) que é uma rede que além de defender coloca em prática principalmente a 

partir de políticas públicas o projeto político de convivência com a seca. As entidades em níveis 

regionais que fazem parte dessa rede são responsáveis por todo o processo de implementação, 

e assim como pela formação e mobilização social, entre elas encontra-se o Centro de 

Agricultura Alternativa Vicente Nica (CAV), Cáritas entre outras intuições que promovem essa 

participação social por meio dessa política pública. 

Quando se trata desses espaços de participação social na gestão hídrica, primeiro precisa 

se compreender que a participação citadina se configura nas práticas dos movimentos 

organizados, ou seja, as entidades civis, movimentos sociais ou apenas de cidadãos organizados 

e mobilizados através de fóruns e espaços públicos  diversos,  nos quais direitos e demandas 

coletivas são apresentados como questões a serem incluídas na agenda pública, visto que essas 

demandas sua maioria estão relacionadas com a distribuição de bens públicos e na formulação 

de políticas públicas. (JACOBI, 2000). 

Com a atual conjuntura brasileira de degradação ambiental e diminuição dos recursos 

hídricos, Jacobi e Barbi (2007) analisam que a gestão de bacias hidrográficas assume crescente 

importância no Brasil. Desse modo, no ano de 2000 é criada a Agência Nacional de Águas 

(ANA), que vem promovendo vários espaços de participação cidadã. Além disso, a bacia 

hidrográfica conforme o autor é adotado como uma unidade regional de planejamento e 

gerenciamos das águas, que culminou na delimitação de Unidades de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, em que os órgãos consultivos e deliberativos de gerenciamento são 

denominados Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs). Esses comitês são fundamentados no 

 
5  Situação relatada pelas mulheres durante diagnóstico social que está em construção pelo projeto Veredas Sol e 
Lares   
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tripé de descentralização, participação e integração, e a ênfase é quanto aos aspectos qualidade 

e quantidade das águas por meio de ações que possibilitam os usos múltiplos dos recursos 

hídricos. Em nível municipal, esse comitê, no caso da bacia do Vale do Jequitinhonha, está 

promovendo diversos espaços como fóruns, audiências entre outros que agregam grande massa 

da população rural, no que tange às discussões sobre o acesso e qualidade da água e debates 

sobre como preservar as nascentes e manter a perenidade dos rios. 

Nessa perspectiva a questão energética no Vale do Jequitinhonha divergentemente da 

temática hídrica, possui poucos espaços de participação civil e não se tem essa mesma variedade 

de políticas públicas que promovem a participação social e consequentemente estimula a 

presença feminina nesses espaços políticos. Além disso, cabe salientar que a energia que nos 

referimos neste artigo, trata-se da energia elétrica, analisando especialmente o seu acesso em 

comunidades rurais do Vale do Jequitinhonha.  

A falta e a qualidade da energia elétrica no meio rural são problema histórico, e em 

pleno século XXI existem centenas de famílias pelo Vale do Jequitinhonha que nunca tiveram 

acesso a eletricidade, e que assim como, persiste como um problema que afeta diretamente a 

vida das mulheres. Indubitavelmente a qualidade e o acesso à energia elétrica continua sendo 

um problema e um descaso do poder público. Conforme analisado por Machado (2015), 

aproximadamente 95% do Estado de Minas Gerais possui cobertura de energia elétrica, e, 

portanto, há mais de 55 mil residências sem acesso a essa energia, visto que a maioria dessas 

moradias se encontram no norte de Minas Gerais e principalmente no Vale do Jequitinhonha. 

Considerando essa realidade, Projeto Veredas Sol e Lares6 atua em 21 municípios 

situados no vale rio Jequitinhonha e do rio Pardo (Figura 1) e envolve análise da realidade de 

 
6 Retomamos descrição realizada por Sulzbacher e Steffens (2019): O projeto Veredas Sol e Lares atua 
principalmente em quatro frentes: 1) Desenvolvimento e instalação de sistema fotovoltaico flutuante com potência 
nominal de 1,179 Mwp, sob lago de represa da hidrelétrica Santa Marta, localizada no município de Grão Mogol; 
2) Sistema de supervisão e controle, incluindo pesquisas sobre degradação de módulos fotovoltaicos; 3) Pesquisa 
social envolvendo elaboração de Metodologia de Mobilização, Capacitação e Participação Popular para P&D, de 
Diagnóstico Social, e de Planos de Desenvolvimento Regional; 4) Diagnóstico sobre o marco regulatório da Tarifa 
Social de Energia Elétrica (TSEE) e geração distribuída através da minigeração compartilhada de energia, 
incluindo participação social para elaboração de modelo de geração distribuída que atenda interesses da população. 
A partir destas frentes, o projeto perpassa pela mobilização e participação popular no debate sobre a questão 
energética e, principalmente, sobre o acesso à energia como condição para projetos que possam estimular 
desenvolvimento regional a partir das comunidades. O jornal Brasil de Fato, em julho de 2018, realizou 
publicações com detalhes sobre o Projeto Veredas Sol e Lares, inclusive com tiragem especial. Acesso: 
https://www.brasildefato.com.br/2018/07/16/especial-or-norte-de-mg-recebe-primeira-usina-hibrida-de-energia-
do-brasil/ 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 18 – Questões de Gênero, Geração e Sexualidade no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
8746 

 

comunidades rurais e urbanas incluindo situação de acesso à energia, a agua, a terra e as 

políticas públicas, dentre outros. Com base em metodologias participativas, esse processo visa 

fomentar discussão e análises a partir e pelas comunidades – por baixo e por dentro – com 

formulação de demandas e indicativo de projetos que possam contribuir na dinâmica econômica 

e social das comunidades e municípios (SULZBACHER e STEFFENS, 2019). 

 

 

Figura 01 – Municípios que fazem parte do Projeto Veredas Sol e Lares, sendo cerca de 80 
comunidades que participam atualmente da pesquisa social. 

 

São cerca de 80 comunidades envolvidas no projeto e em específico no Alto e médio 

Jequitinhonha, grande parte das localidades que não possuem energia elétrica são comunidade 

tradicionais, especialmente quilombolas, como é caso da comunidade Tamanduá localizada no 

município de Jenipapo.  

Para tanto, é importante entender que a falta da energia elétrica corrobora para que a 

violência contra as mulheres no campo continue às margens da sociedade, pois as informações 
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oriundas da internet ou telefonia, que são os principais mecanismos para denúncias e 

esclarecimentos sobre determinados direitos, às trabalhadoras rurais não conseguem ter acesso. 

Além disso a ausência de eletricidade, como observado em comunidades do Médio 

Jequitinhonha também impacta na independência econômica assim como no processo de 

educação escolar, onde as mulheres trabalham durante todo período diurno e necessitam do 

noturno para estudar, influenciando assim diretamente nos índices altíssimos de analfabetismo 

das mulheres que existem na região. 

Neste cenário é importante trazer um paradigma existente, no qual se tem usinas 

hidrelétricas na bacia do Vale do Jequitinhonha como a usina de Irapé, instalada pela CEMIG 

(Companhia Energética de Minas Gerais) em 2006, a qual possui a mais alta barragem do Brasil 

com 208 metros, conforme o acompanhamento do Observatório Sismológico da Universidade 

de Brasília. No entanto, ainda há famílias pelo Vale do Jequitinhonha sem energia elétrica e 

com problemas no acesso e qualidade da água. Existem benefícios trazidos por esses 

empreendimentos? Existem contrapontos, pois a construção teve como consequências diversos 

danos ambientais e sociais.  

Conforme abordado por Costa (2018) a área alagada pela represa da usina, atingiu sete 

municípios do Vale do Jequitinhonha, levando ao reassentamento de cerca de cinco mil pessoas, 

além de atingir diversas populações que viviam às margens do rio. É importante relatar, que 

não se pode assegurar que todas as famílias atingidas tenham recebido seus respectivos direitos 

no processo de remanejamento. Costa aborda que esse processo gerou diversas perdas 

socioeconômicas, culturais e políticas decorrentes no violento transcurso de implantação da 

barragem. Além disso, a partir da pesquisa exploratória permitiu observar que alguns moradores 

reassentados na denominada Agrovila II relatam a perda da paisagem, da fauna e da flora no 

momento em que as águas do reservatório ocuparam o território e com isso se perdeu os 

recursos da natureza e tradições que estavam totalmente ligados ao modo de viver daquelas 

comunidades no local, que atualmente é ocupado pela usina. É significativo relatar que a 

justificativa da empresa com relação a esses impactos, foi legitimar o discurso do 

“desenvolvimento” regional que esse empreendimento iria trazer. Todavia, não foi isso que 

ocorreu, após relatos dos atingidos, pesquisas acadêmicas e relatórios publicados pela própria 

CEMIG, percebe-se que houve mais perdas do que ganhos, principalmente para a região do 

Vale do Jequitinhonha conforme analisado por Costa (2018). 
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No reassentamento Agrovila II localizada na região de Chapada do Norte, há problemas 

gravíssimos com o abastecimento de água para as famílias. Conforme Sulzbacher e Steffens 

(2019, p. 2019): 

O barramento no rio Setúbal inundou 980 hectares, atingindo diretamente 170 famílias 
que foram reassentadas em dois locais, denominados Agrovila I e Agrovila II, os quais 
protagonizam lutas históricas contra a forma com que foram realizados e como se 
encontram os assentamentos atualmente. O reassentamento Agrovila II, com 84 
famílias, enfrenta vários problemas, dentre eles: falta de água para consumo humano 
e animal, não entrega dos títulos de terra por parte da empresa, casas construídas pela 
empresa em péssimas condições, pontes quebradas, não funcionamento da escola 
(devido à falta de abastecimento de água), dentre outros. 

De acordo com relatos de algumas mulheres da comunidade, a Estação de Tratamento 

de Água (ETA) não realiza o tratamento, apenas está filtrando e decantando a água, sendo que 

apenas com esses processos a água é imprópria para consumo humano. A presidente da 

associação da comunidade relatou que após o desmonte da RuralMinas, as condições de 

sobrevivência pioraram e se tivesse água para a agricultura as condições de vida seriam 

melhores. Além da falta, há situação grave de má qualidade da água que trouxe vários 

problemas de saúde para os moradores com recorrentes sintomas relacionados à alguns tipos de 

viroses, diarreias, dor de cabeça e febre. Atualmente a saída encontrada para deixar a água 

potável é a utilização do “P&G” Água Pura Para Crianças, que é um programa que ajuda a 

fornecer água potável usando os sachês de purificação, convém enfatizar que essa região de 

Chapada Norte é a que mais utiliza sachê de purificação da água, conforme os agentes 

comunitários que fazem a entrega. 

As mulheres também relatam as problemáticas com o poder municipal responsável pela 

comunidade, em que para a energia elétrica ser instalada no local houve diversos conflitos entre 

a comunidade e a prefeitura. É recorrente a fala: “Se não for com muita briga, não saí, o prefeito 

parece que tem raiva de nós, mas depois que mobilizamos conseguimos pelo menos a energia, 

mas falta é muita coisa ainda”7. Além disso, há outros casos caóticos, em que nem a água para 

beber chega em sua moradia, sendo assim, além de não conseguir manter as plantações, ela é 

obrigada a buscar água em comunidades vizinhas, pois o caminhão pipa que deveria abastecer 

essas residências, demora meses para chegar ao local.  

Diante disso, um dos intuitos do artigo foi analisar como se dá a participação social 

dessas mulheres e incentivá-las quando se trata dessas questões, entendendo que conforme Toro 

 
7 Registros em caderno de campo da pesquisa exploratória. Fevereiro 2019. 
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(2004) a participação é um processo para a mobilização social, considerando-a como um valor 

democrático, dessa forma: 

Considerar a participação de todos como uma necessidade para o desenvolvimento 
social: A participação é uma aprendizagem. Se conseguimos hoje nos entender, decidir 
e agir para alcançar alguma coisa (como a melhoria da escola e do bairro), depois 
seremos capazes de construir e viabilizar soluções para outros problemas (para 
preservação de uma área verde ou a melhoria do trânsito). Podemos ainda nos articular 
com outros grupos para desafios maiores, como o fim da violência, o combate ao 
desemprego, etc. Aprendemos a conversar com a decidir e agir coletivamente, 
ganhamos confiança na nossa capacidade de gerar e viabilizar soluções para nossos 
problemas, fundamentos para a construção com sociedade com identidade e 
autonomia. (TORO e WERNECK, 2004, p. 30) 

Em conformidade com Gohn (2004) essas mudanças são provocadas no plano local, ou 

seja, em um determinado território onde se concentra as energias e forças sociais da 

comunidade, que ajuda a construir a autoconfiança nos indivíduos para que supere seus 

problemas, com isso “Gera junto com a solidariedade, coesão social, forças emancipatórias, 

fontes para mudanças e transformações sociais” (GOHN, 2004, p. 24). Sabendo que a 

participação social promove essas mudanças, entende-se que ela também colabora para o 

empoderamento e emancipação feminina.  

  A participação social do ponto de vista sociológico, é um conceito relacional e 

polissêmico, que aponta tanto para a coesão social quanto à mudança social. No sentido em que 

a ação mobiliza o indivíduo do ponto de vista emocional, intuitivo e racional, para tanto a 

participação pode ser compreendida como um princípio norteador do conhecimento. (STOR e 

RIOS, 1987) A partir dos estudos de Finley (1988), pode-se atribuir um outro sentido para a 

participação social mais específica e de caráter político, a participação, portanto expressa 

democratização relacionada a ampla participação dos cidadãos nos processos decisórios em uma 

sociedade. Representa desse modo, a solidificação do pensamento social de um processo 

histórico.  

 O caráter da participação que  nos referimos aqui é a participação popular que embora 

está entrelaçada com a participação social, ela emerge no final da década de 80 distinta das 

anteriores por não estar mais vinculada ao processo de desenvolvimento capitalista e sim 

relacionada a formulação e implementação de políticas públicas que interessa  às classes 

trabalhadoras, diante disso compreende-se que a participação popular , pode gerar a identidade 

coletiva de um grupo, em que essa interação promovida nos espaços de participação, como por 

exemplo debates dentro de uma comunidade sobre a realidade que cerca esses indivíduos, 
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produz solidariedade e identidades comuns, agregando grupos sociais que passam a agir como 

sujeitos políticos, que organizam demanda do seu território para reivindicar seus respectivos 

direitos. (Valla e Stotz, 1989; Valla, 1993) 

 

Considerações finais 

Portanto, a pesquisa permitiu observar e analisar questões como o descaso do setor 

público com a situação hídrica e energética de comunidades rurais, em especial as mais distantes 

das sedes municipais. A título de exemplo, está o tratamento e distribuição da água, em que 

centenas de famílias vivenciam a mesma problemática, onde as prefeituras dos municípios não 

abastecem as localidades da forma que deveriam. Vale salientar, que até mesmo as comunidades 

em estado de emergia e que deveria ter um amparo maior são as que mais sofrem com esse 

descaso, pois a distribuição de água pelos caminhões pipas, só é viabilizado pelo poder 

municipal uma vez por semana ou a cada quinze dias, impactando diretamente nas condições 

mínimas de sobrevivência do trabalhador e trabalhadora rural.  

Nesse sentido, convém destacar que o acesso à água e a energia é um dever do Estado, 

faz parte da infraestrutura garantir esses direitos. Concomitante a isso, entende-se que o acesso 

à água tratada, assim como a obrigatoriedade da manutenção do seu abastecimento, se configura 

um direito fundamental, e consequentemente um dever essencial para o Estado perante a ordem 

Jurídica brasileira.  Diante disso, a existência de princípios que norteiam a Constituição Federal, 

como o princípio da dignidade da pessoa humana e da cláusula aberta dos direitos fundamentais, 

são as bases para considerarmos o acesso à água tratada um direito primordial no ordenamento 

jurídico brasileiro. Os direitos fundamentais da cláusula aberta, se tratando da atual Constituição 

brasileira, visa considerar como direitos fundamentais determinadas circunstâncias jurídicas não 

previstas na constituição, ou seja, os denominados direitos fundamentais não enumerados. Para 

tanto, por meio dessa cláusula, podemos justificar o acesso e a distribuição de água potável e o 

acesso à energia elétrica como um direito, que deve ser assegurado não apenas pelos cidadãos, 

mas também pelo próprio Estado brasileiro. (PES, 2010) 

 Nesse cenário, acesso à energia elétrica foi motivo de pauta dentro do Senado brasileiro 

no ano de 2017, podendo ser considerada como um direito social dentro da constituição.  A 

proposta de Emenda à Constituição (PEC) 44/2017 apresentada pelo senador Telmário Mota 
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(PTB-RR), tinha como intuito elevar o status da necessidade de energia elétrica para garantir o 

seu fornecimento para todo o território brasileiro. Segundo o senador, o acesso à energia elétrica 

é de crucial importância para garantir a dignidade humana, devido ao fato de possibilitar o uso 

e acesso de diversos bens e serviços que dependem da eletricidade. Sendo assim, 

compreendendo esses fenômenos como um direito, que deve ser assegurado pelo Estado, 

também podemos chegar à conclusão de que assim como é um dever deste, proteger essas 

famílias do campo, visto que especialmente a falta de água em determinadas regiões são os 

danos colaterais dos próprios projetos desenvolvimentistas promovidos pelo Estado, como é o 

caso do Vale do Jequitinhonha após a criação da Codevale. 

Diante disso, a partir desse processo de modernização e os projetos de desenvolvimento 

no Vale, que trouxeram alguns empreendimentos para a região, como os projetos de 

reflorestamento implementando a monocultura do eucalipto, alguns autores como Almeida 

(2018) analisa os impactos socioambientais para os sujeitos do campo, principalmente quando 

relacionado a falta de água, desse modo ele aborda que: 

Em se tratando da atuação das empresas monocultoras de eucalipto na região das 
chapadas do alto Jequitinhonha, são diversas as atividades desenvolvidas que não se 
conformam às exigências da legislação ambiental. Atualmente essa árvore exótica 
ocupa praticamente todas as áreas planas, as chapadas consideradas caixas d’água 
naturais, desencadeando sérios impactos ecológicos, sociais, culturais e econômicos. 
Do ponto de vista ecológico, implicou na violenta e drástica mudança no ecossistema, 
uma erosão genética cujas consequências ainda precisam ser melhor estudadas. Além 
disso, pode-se destacar os processos de erosão do solo, de contaminação do ar, da 
supressão das áreas de preservação permanente e o secamento de centenas de 
nascentes e córregos nos últimos 40 anos. (ALMEIDA, 2018, p. 88) 

 

 Em suma, entende-se que o acesso a água e a energia, diante de todas as atrocidades e 

violações dos direitos da pessoa humana, que é resultado desses projetos desenvolvimentistas, 

voltamos a ideia inicial que é dever do Estado garantir esses direitos fundamentais e proteger 

esses indivíduos do campo. 

Quando se trata da participação social nesses debates sobre questões hídricas e 

energéticas, percebe-se o protagonismo e significativa participação feminina.  A partir de 

reuniões em comunidades, com uso de metodologias participativas para realização do 

diagnóstico social do Projeto Veredas Sol e Lares, registramos e analisamos a presença de 

mulheres.  Essa participação em sua maioria deve-se ao fato das mulheres estarem imersas 

devido ao próprio cotidiano no que tange o acesso a água e a energia.  
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O crescimento da participação das mulheres nesses espaços, corrobora para o 

nascimento de coletivos femininos. Nesses espaços elas conseguem trazer debates políticos que 

contribuem para maior envolvimento delas na conquista dos direitos à água e energia, como é 

caso da Comunidade rural agrovila II, ou seja, essas mudanças são possíveis a partir da 

Participação Social que colabora para o empoderamento e emancipação feminina que modifica 

não só a condição de vida no individual, mas também no coletivo.  
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UMA GEOGRAFIA POLÍTICA DA RELAÇÃO GÊNERO E EDUCAÇÃO DO 
CAMPO 

 

Myrna Lorena Lima Ramos1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Este artigo propõe discutir a relação entre a Educação do Campo e a questão de gênero 

na sociedade brasileira. Seja na cidade ou no campo, as mulheres, principalmente negras e 

trabalhadoras estão submetidas a diversos mecanismos de opressão de gênero, que vão das sutis 

e naturalizadas práticas cotidianas aos mais variados crimes de violência previstos em Lei.  

De acordo com Paludo e Daron (2012), na seção do Dicionário da Educação do Campo 

correspondente ao Movimento das Mulheres Camponesas, o núcleo ideológico que naturaliza 

as diversas formas de desigualdade existentes, é o mesmo que legitima o modelo capitalista de 

desenvolvimento. Engels (1995) faz uma discussão primordial nesse sentido, ao discutir 

densamente a organização das famílias, o que fornece um referencial basilar para o 

entendimento de patriarcado e de família monogâmica. De acordo com o autor, o direito 

materno, ou seja, a descendência com base na linhagem materna, feminina, condicionada 

justamente por conta da pouquíssima expressividade da monogamia, altera-se gradativamente 

no sentido de sua derrocada.  

O aumento da produção de riquezas e a conversão desta em propriedade privada das 

famílias estimulou a substituição gradual, por parte dos homens, do direito e filiação maternos 

pelo direito e filiação paternos. De acordo com Engels, o desmoronamento do direito materno 

representou “a grande derrota histórica do sexo feminino em todo o mundo” (1995, p. 59) e a 

gradual apropriação por parte do homem do controle das mais diversas esferas da vida da 

mulher. O patriarcado é, então, de acordo com Saffioti (2004, p. 57-58), “um tipo hierárquico 

de relação, que invade todos os espaços da sociedade”, “representa uma estrutura de poder 

baseada tanto na ideologia quanto na violência” e pode ser compreendido como “iniciativas do 

próprio Estado que submetem e violentam as mulheres” (CUNHA, 2016, p. 15), além de ter 

base material.  

 
1 Mestranda em Geografia, Universidade Federal do Ceará. E-mail: myrnalory@gmail.com 
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Uma atenção especial deve ser dada ao que Cunha (2016) pontua acerca do patriarcado 

e sua relação com o Estado, pois sendo este uma superestrutura componente da sociedade, 

também fora constituído sob matrizes patriarcais que reproduzem o poder e a hegemonia 

masculina no interior das instituições. Assim, a desigualdade e a violência intrínsecos ao 

patriarcado se expressam institucionalmente via Estado.  

Campos (2011, p. 30) afirma que “o conceito de gênero têm contribuído para evidenciar 

que a desigualdade entre homens e mulheres é socialmente construída, através da atribuição a 

estes de papéis diferenciados e hierarquizados” e possibilitou tanto um avanço teórico quanto 

prático no sentido da luta feminina. O patriarcado então, enquanto estrutura, é mantido e 

fortalecido pela atribuição de papéis de gênero, gerados a partir da própria ideologia patriarcal, 

dada a homens e mulheres que se materializa na divisão sexual do trabalho. Ou seja, há uma 

desigualdade sexual retroalimentada por papéis, também desiguais, de gênero, que culmina na 

naturalização destes papéis.  

No entanto, tal naturalização não atinge igualmente a todas as mulheres. 

Historicamente, as mulheres pobres e especialmente as negras foram utilizadas como mão-de-

obra pelo capitalismo, mesmo em uma sociedade na qual às mulheres foi relegado o espaço 

privado do lar. Saffioti (1976) é precisa ao afirmar que, no contexto da consolidação do 

capitalismo:   

A sociedade não prescinde (...) do trabalho das mulheres das camadas inferiores. 
Muito pelo contrário, a inferiorização social de que tinha sido alvo a mulher desde 
séculos vai oferecer o aproveitamento de imensas massas femininas no trabalho 
industrial. As desvantagens sociais de que gozavam os elementos do sexo feminino 
permitiam à sociedade capitalista em formação arrancar das mulheres o máximo de 
mais-valia absoluta através, simultaneamente, da intensificação do trabalho, da 
extensão da jornada de trabalho e de salários mais baixos que os masculinos. (p. 21) 

  

 Diante do exposto, a responsabilização das mulheres pelas atividades reprodutivas, 

mesmo quando estas se dedicavam a atividades produtivas, permanecia. A mulher da classe 

trabalhadora se vê então encarregada por uma jornada dupla: a referente ao trabalho fora de 

casa e a que diz respeito ao cuidado com a casa e a com a família.  

 Na realidade brasileira, de acordo com dados de 2016 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, mulheres e homens ocupam-se, somando as horas de trabalho 

pago e de trabalho doméstico não pago, por, respectivamente 54,4 e 51,5 horas semanais, o que 

revela uma carga horária de trabalho semelhante entre os sexos. Porém, desmistificando este 

dado com números de 2013 do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA, apesar de 
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os homens dedicarem mais tempo ao trabalho pago que as mulheres (aproximadamente 33 para 

homens, e 19 horas para mulheres), as mulheres exerciam 22 horas de trabalho doméstico não 

pago, enquanto os homens apenas 5 horas. A situação se agrava quando comparados também 

os rendimentos médios do trabalho pago mensal por sexo, que de acordo com dados do IBGE 

(2016) é de 2 306 reais para os homens e de 1 764 reais para as mulheres.     

No espaço agrário a opressão contra a mulher manifesta-se de uma maneira singular. 

Silva (2014) pontua alguns elementos que participam do cotidiano de exploração e opressão 

das mulheres trabalhadoras, em especial as do campo: 

As dificuldades de participação política e de atuação em toda a cadeia do processo 
produtivo familiar, a burocratização dos programas voltados para as mulheres, bem 
como as questões ligadas ao acesso à educação e à documentação representam alguns 
dos desafios permanentes que promovem a opressão das mulheres trabalhadoras, o 
que é permanentemente reforçado por práticas e costumes sexistas.  Essas 
dificuldades tendem a se agravar com as transformações sociais, ambientais e de 
trabalho que o campesinato vem sofrendo (p. 74) 

  

 A partir destes elementos, é coerente e necessário afirmar que a discussão sobre gênero 

e educação é uma discussão também geográfica. De acordo com Fernandes (2006, p. 9) “as 

pesquisas em Educação do Campo são processos de construção de conhecimentos (territórios 

imateriais) que procuram contribuir com o desenvolvimento dos territórios materiais – campo 

como espaço de vida”, território este que, assim como o espaço em suas várias dimensões são 

produzidos por relações sociais que incluem as relações de gênero. Nesse sentido, busca-se aqui 

entender como a Geografia pode contribuir com a discussão sobre gênero e Educação do 

Campo. 

 A construção deste artigo foi desafiadora em vários aspectos, sendo um deles a busca 

pela produção científica já existente. Soares (2011) faz uma importante releitura do espaço 

agrário brasileiro ao propor uma “lente de gênero” para a análise da realidade, com ênfase no 

caso de Cruz Alta, território do agronegócio localizado no estado do Rio Grande do Sul, 

evidenciando como a pobreza se manifesta de formas distintas na vida de homens e mulheres 

do campo, levando em consideração a divisão sexual do trabalho e a invisibilização do trabalho 

exercido pelas mulheres. Schwendler (2015), em seu artigo intitulado O processo pedagógico 

da luta de gênero na luta pela terra: o desafio de transformar práticas e relações sociais, faz 

uma discussão interessante sobre a participação da mulher na luta social. De acordo com Deere 

e León (2001), citados pela autora, o processo de emancipação das mulheres do campo deve 

ser “induzido através de um processo de conscientização da discriminação de gênero; implica 
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em modificar a baixa autoestima e a crença das mulheres em relação às suas capacidades e 

direitos.” (p. 100). Ainda nesse viés, Maria Alice McCabe, no livro História na Mão: algumas 

camponesas contam como se conscientizaram compila histórias contadas por mulheres 

agricultoras e participantes do Movimento de Comunidade de Base no estado do Ceará em 

comunidades localizadas nos municípios de Itarema e Itapipoca, ressaltando a importância da 

luta social no desenvolvimento da autoestima feminina, na autonomia e na independência 

financeira, esta última sendo essencial para a emancipação das mulheres, inclusive para que 

consigam sair de ciclos de violência familiar.  

 Nesse contexto este artigo, que tem como metodologia as pesquisas bibliográfica e 

documental e entrevistas estruturadas com integrantes da Federação dos Trabalhadores Rurais 

Agricultores e Agricultoras do Estado do Ceará – FETRAECE, visa contribuir com a elaboração 

de um conhecimento em que as relações de gênero, não sejam tidas como problemas meramente 

pessoais, mas sim como componentes de uma estrutura política, ideológica e econômica, que 

assim como as relações de classe, tem bases históricas que as constituíram.  

 

2. A ESPECIFICIDADE DA MULHER NO ESPAÇO AGRÁRIO 

 O campo, no Brasil, é um espaço tomado por contradições. A associação da população 

do campo ao atraso, a desvalorização da agricultura familiar camponesa e a ideia que o espaço 

agrário como espaço de vida tende a desaparecer com o êxodo rural e com o avanço do capital 

agrário são alguns dos fatores que expressam a omissão e o posicionamento de um Estado 

capitalista em relação às pessoas que vivem nesse espaço, bem como às atividades econômicas 

exercidas por elas, como a agricultura familiar camponesa em um país onde a política agrária 

privilegia o agronegócio para fins de exportação. 

As desigualdades de sexo e gênero no espaço agrário ocorrem, apesar de ligadas às 

estruturas gerais, com algumas particularidades para as mulheres que lá vivem e trabalham. De 

acordo com Silva (2014, p. 76-77), no campo:  

(...) há uma dupla situação a ser superada pelas mulheres em seu reconhecimento 
como sujeito político: a conquista de direitos em relação à terra, ao trabalho e sua 
autonomia econômica por um lado, e por outro o reconhecimento  público de sua 
afirmação enquanto trabalhadoras rurais e de sua participação nos espaços de tomada 
de decisão (...)   

  

 A primeira etapa do caminho para a libertação feminina no campo, elencada por Silva 

(2014) se relaciona com o combate à invisibilização da mulher na esfera produtiva. O trabalho 
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da mulher na agricultura ainda é visto como ajuda ao marido, o que contribui para a dificuldade 

de reconhecimento da mulher enquanto agricultora. Essa dificuldade pode ser expressa pelos 

números do IBGE (2016), em que, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

- PNAD Contínua, 41,9% das mulheres declararam-se ocupadas na agropecuária em ajuda a 

membro da unidade familiar, declaração feita por apenas 6,8% dos homens. Este problema se 

reflete no âmbito institucional de acesso à terra, pois somente com o advento da  Constituição 

de 1988 a mulher conquistou o direito à terra, e apenas em 2003, a partir da portaria 981/2003, 

o INCRA passou a obrigatoriamente fornecer o título da terra no nome dos dois cônjuges.  

O reconhecimento da mulher enquanto agricultora é fundamental para a sua 

independência financeira por permitir avanços econômico e previdenciários, por estimular a 

sua autonomia, sua autoestima e também por possibilitar a sua saída de ciclos de violência 

doméstica. O trabalho de Maria Alice McCabe, ao compilar a fala de mulheres do campo sobre 

diversos aspectos de suas vidas é muito significativo nesse sentido. Sobre a questão da 

independência financeira, Nazaré, uma das camponesas entrevistadas por McCabe (1994) e 

uma entre as líderes de lutas da Comunidade de Maceió, no município de Itapipoca - Ceará, 

expressou sua opinião: 

Outra coisa, Maria Alice, que prende muito, na questão da mulher, é a questão da 
independência financeira. (...) Eu conheço mulher que se submete a tudo porque não 
tem como ganhar um centavo. Mesmo a mulher morrendo de trabalhar de ajudar o 
marido, mais quem controla o dinheiro é o homem. Aí, pra comprar uma coisa vai ter 
que pedir ao marido. (...) é como se não fosse o dinheiro dela e como se ela não tivesse 
parte de nada. (...) (p. 173-174) 

 

A fala de Nazaré é corroborada pelo que está registrado na Cartilha referente à Marcha 

das Margaridas do ano de 2015, produzida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras da Agricultura - CONTAG. De acordo com a Cartilha, a autonomia econômica 

significa para as mulheres do campo, das águas e da floresta “a capacidade de sustentar a si 

mesmas e às pessoas que delas dependem; ter acesso a políticas públicas e aos recursos 

necessários para produzir; ter controle sobre o seu tempo, mas também, ter o controle sobre a 

própria vida” (p.41). 

Com as modificações pelas quais passa o espaço agrário brasileiro, desde a Revolução 

Verde nos anos 1970 até a atualidade, e com a expressividade cada vez maior do capitalismo 

no campo, a autonomia feminina vem sendo ressignificada para se opor a essa concepção de 

sociedade. Experiências como a economia feminista solidária exercida por grupos produtivos 

de mulheres rurais que caminha no sentido da solidariedade, do compartilhamento da produção 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 18 – Questões de Gênero, Geração e Sexualidade no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
8759 

 

para a venda e do trabalho conjunto, assim como as diversas produções agroecológicas feitas 

por mulheres e divulgadas pelo estudo vinculado à CONTAG, intitulado As mulheres na 

agroecologia e a agroecologia na vida das mulheres, que mapeou 62 experiências 

agroecológicas efetuadas por mulheres em 14 estados brasileiros e no Distrito Federal são 

marcas da resistência ao machismo e à exploração, promovida pelo capitalismo, da natureza, 

compreendendo aqui o ser humano enquanto componente desta natureza.  

A segunda etapa do processo de libertação das mulheres camponesas exposta por Silva 

(2014) é a sua luta por reconhecimento político. Apesar da participação feminina ser uma marca 

nos movimentos do campo, o espaço político de tomada de decisões, dado seu caráter 

componente da vida pública, não era tido como natural ao sexo feminino, o que acarretava na 

extensão da opressão sofrida pela mulher para o interior dos próprios movimentos. Conforme 

dito pela camponesa Nazaré, entrevistada por McCabe (1994, p. 119-120): 

As mulheres fizeram muita coisa… Para defender os próprios homens, para defender 
as propriedades, elas começaram a se reunir (...) Elas fizeram muito isso, né? Iam lá 
pras estradas. Muitas vezes quando era assim pra evitar que acontecesse um conflito 
entre os homens, elas ficavam na frente: primeiro iam falar com os caras lá pra eles 
correrem. (...) Além disso também, elas apoiaram muito os homens… por exemplo, 
enfrentando várias vezes a polícia, ficaram na frente… Nunca elas negaram em 
nenhum momento nunca se negaram a participar. 

  

 A fala de Nazaré evidencia a participação estratégica das mulheres nas lutas e a 

determinação em defender os anseios das comunidades das quais fazem parte. Não se pode 

então dizer que a participação da mulher nos processos de reivindicação se iniciou com as 

políticas afirmativas de igualdade de gênero nos movimentos sociais e sindicais, até porque 

estas políticas afirmativas são resultados das lutas históricas das mulheres. O que ocorreu foi 

que tais políticas intensificaram, fortaleceram e permitiram a participação de mais mulheres 

nesses processos. 

A partir dos anos 1980, o fortalecimento dos movimentos feministas no Brasil, bem 

como o processo de redemocratização intensificaram da luta da mulher do campo por 

sindicalização, previdência social, direito à terra e participação nos espaços de decisão política 

no interior das organizações sociais. Na década de 1990, com a criação da Comissão Nacional 

de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG e suas comissões em escala estadual 

(federações) e municipal (sindicatos), foi instituída a política de cotas de 30% de mulheres em 

cargos de direção (CONTAG, 2018), tendo o Movimento Sindical do Ceará instituído a política 

em 1998. Quinze anos mais tarde, salientando o caso do estado do Ceará, a FETRAECE em 
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seu 6º Congresso Estadual dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares - 

CETTR, no ano de 2013 instituiu a paridade de gênero em todos os espaços deliberativos do 

Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais - MSTTR do Ceará 

(FETRAECE, 2017).  

 Na mesma década, mais precisamente em 1996, foi criado o Coletivo Nacional de 

Mulheres do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, que incluiu na agenda de 

lutas do movimento o direito efetivo da mulher à Reforma Agrária. De acordo com Pageú 

(2017) os documentos produzidos pelo movimento contêm três pontos abordados pelo Coletivo: 

a interferência do machismo na participação das mulheres nos espaços de luta, a construção de 

políticas internas de combate ao machismo e os meios pelos quais os organismos de base 

estimulam a participação feminina. Sendo assim, de acordo com Garcia (2004 p.167-168, apud 

Pageú, 2017, p. 64), o modelo organizativo do movimento busca:  

a) Garantir cirandas infantis nos cursos, eventos e reuniões das instâncias nacionais, 
estaduais, regionais e locais; cirandas permanentes nos acampamentos e 
assentamentos para que o filho não seja impedimento da participação das mulheres e 
mães em atividades de formação e no trabalho coletivo. b) Ter 50% de homens e 
mulheres em atividades de formação e capacitação. c) Assegurar que a terra e os 
créditos conquistados pelo MST saiam no nome do casal. d) Assegurar que os projetos 
de investimentos, as definições das linhas de produção, enfim, as decisões econômicas 
sejam tomadas com a participação da família. e) Garantir um coordenador e uma 
coordenadora nos núcleos de base. f) Realizar formação intensiva sobre o tema 
Gênero em todos os setores e instâncias.   

  

 Este modelo auxilia na participação e autonomia feminina tanto ao possibilitar acesso 

das mulheres mães aos espaços do movimento e o acesso político qualitativo a esses espaços, 

proporcionados pela paridade em posições de liderança e nas capacitações, quanto ao 

estabelecer direcionamentos para que as políticas públicas destinadas à dimensão produtiva 

alcancem as mulheres do campo.  

 Uma das mais expressivas ações organizadas por mulheres no Brasil é a Marcha das 

Margaridas, cujo nome homenageia Margarida Maria Alves, líder sindical paraibana 

assassinada aos 40 anos, em 1983. O movimento, que está construindo sua 6º Marcha para o 

ano de 2019, ocorre desde 2000, quando mulheres trabalhadoras rurais, em adesão à Marcha 

Mundial de Mulheres marcharam em denúncia às medidas recessivas do governo de Fernando 

Henrique Cardoso. A Marcha integra o diverso conjunto das trabalhadoras rurais: agricultoras 

familiares, extrativistas, pescadoras, quilombolas, quebradeiras de coco, assalariadas, e outras 

e tem como objetivos principais a luta pelo enfrentamento à violência contra as mulheres, pela 
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soberania alimentar e nutricional, contra discriminações de quaisquer ordens e o combate à 

pobreza (Contag, 2015)  

Esses elementos conectam-se com a busca por um novo projeto de desenvolvimento 

para o campo, que priorize a vida humana e a conservação ambiental, negociando ações e 

políticas públicas. Esse projeto, almejado pelas mulheres que compõem a Marcha das 

Margaridas: 

deve ter como base a garantia da igualdade entre as pessoas, a implementação de 
políticas públicas que assegure, qualidade de vida, proteção social, em especial a 
educação do campo saúde e previdência social, além da garantia do trabalho como 
valor positivo (CONTAG, 2015, p. 11)  

  

 A ênfase dada à Educação do Campo na agenda de lutas da Marcha das Margaridas é 

perceptível. Sendo assim, podemos inferir que a Educação do Campo é decisiva no processo de 

luta das mulheres do campo, apesar de ser uma entre diversas outras políticas públicas 

necessárias para que se construa conjuntamente o caminho da emancipação e humanização das 

mulheres do campo. Seu papel, então, necessita ser discutido.  

 

3. A EDUCAÇÃO DO CAMPO COMO GERADORA DE SOCIABILIDADES DE 
GÊNERO 
 

Uma das diretrizes que orientam a educação formal no Brasil e que fornece a base da 

discussão a ser empreendida neste tópico é a referente ao segundo parágrafo do primeiro artigo 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao assinalar que “A educação escolar deverá 

vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” (BRASIL, 1996). Sendo assim, a escola 

deve assumir sua intencionalidade quanto à uma concepção de sociedade e de ser humano. 

Porém, ainda que não seja assumida, essa intencionalidade continua existindo e operando 

através dos sujeitos escolares que também a constroem, como educandos, educadores, 

coordenadores pedagógicos, diretores, entre outros.  

Enguita (1989) coloca que nesse modo de entender a educação “a escola não era um 

simples veículo para a transmissão e circulação das ideias, mas também e sobretudo o cenário 

de uma série de práticas sociais materiais” (p. 3). Ao entender o trabalho como prática social 

condicionada pela prática educativa, e que este não é só a sua face produtiva, mas também 

reprodutiva, aceita-se  “que uma função primordial da escola é a socialização para o trabalho 

(e) salta aos olhos a necessidade de compreender o mundo do trabalho para poder dar a devida 

conta do mundo da educação” (ENGUITA, 1989, p. 3). E vale deixar evidente que aqui não se 
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busca dizer que esta é a única função da escola, sendo ela uma instituição em que as mais 

diversas instâncias da vida como a cultura, as relações interpessoais, a comunicação, entre 

outras facetas da existência humana são também trabalhadas e se conectam intimamente com o 

processo de entendimento sobre o mundo do trabalho.  

Ao relacionar estas questões com a divisão sexual do trabalho no espaço agrário, é 

possível afirmar que certamente a questão de gênero, bem como a natureza do trabalho exercido 

no contexto onde a escola está inserida não podem ser desgarrados da prática educativa, já que 

esta compõe a prática social. Porém, a escola regular tende a mascarar as raízes destas práticas 

e ao mesmo tempo em que as reproduz, não levando em consideração as particularidades dos 

sujeitos e suas diferentes participações no mundo do trabalho e nas demais práticas sociais. 

Althusser (1978) reforça esse modo de conceber a escola ao dizer que ela é um dos aparelhos 

ideológicos de Estado, que de acordo com o autor representam “um certo número de realidades 

que se apresentam ao observador imediato sob a forma de instituições distintas e 

especializadas” (p. 43) e que operam objetivando a disseminação de ideologias que permitem 

a continuidade do status quo. Nesse sentido, se faz primordial pôr em pauta propostas que 

caminhem na contramão de um paradigma não apenas escolar, mas também econômico, político 

e ideológico.  

A Educação do Campo é uma concepção de educação que está em construção desde a 

década de 1990 com a participação da CONTAG, do MST, da União Nacional das Escolas 

Famílias agrícolas no Brasil – UNEFAB, da Associação Regional das Casas Familiares Rurais 

– ARCAFAR, da Universidade de Brasília – Unb e outras universidades públicas como 

protagonistas do desenvolvimento de projetos de educação em todos os níveis, conjuntamente 

à luta pela Reforma Agrária. Essa concepção de educação se contrapõe ao Paradigma do 

Capitalismo Agrário (Fernandes, 2006), paradigma este que, objetivando expropriar e 

desumanizar cada vez mais a população do campo para criar as condições necessárias à 

reprodução do capitalismo no espaço agrário, coloca a escola urbana como modelo a ser seguido 

e a escola rural enquanto adaptação da escola urbana. É primordial ressaltar então que o 

agronegócio tem seu projeto educacional alinhado ao Paradigma do Capitalismo Agrário como 

expressão deste modelo na educação e na realidade material do espaço.  

A Educação do Campo, então, recusa a ideia de que a educação destinada ao rural é 

fatalmente atrasada e precária, e concebe o campo: 

(...) como espaço de vida e resistência, onde camponeses lutam por acesso e 
permanência na terra e para edificar e garantir um modus vivendi que respeite as 
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diferenças quanto à relação com a natureza, com o trabalho, sua cultura, suas relações 
sociais. Esta neoconcepção educacional não está sendo construída para os 
trabalhadores rurais, mas por eles, com eles. (FERNANDES e MOLINA, 2005, p.9) 

 

Arroyo, Caldart e Molina (2011, p. 13) reforçam estas observações ao afirmar que “(...) 

estamos falando de uma educação e de uma escola vinculadas aos interesses e ao 

desenvolvimento sociocultural dos diferentes grupos sociais que habitam e trabalham no 

campo”, e que tem “o papel de fomentar reflexões sobre um novo projeto de desenvolvimento 

e do papel do campo nesse projeto” (p. 15).  

 Estes princípios teóricos podem ser relacionados com duas das propostas de ação 

lançadas em documento resultante da I Conferência por uma Educação Básica do Campo, 

realizada em 1998, o mesmo ano da implementação do Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária - PRONERA. A primeira proposta, diz respeito à vinculação das práticas de 

Educação do Campo com a construção de um Projeto Popular de desenvolvimento nacional. A 

segunda, é sobre a proposição de novos valores culturais, dentre estes a inclusão das relações 

de etnia e gênero no processo educativo formal. Essa relação nos permite fazer uma reflexão: 

sendo um dos horizonte da Educação do Campo a construção de uma sociedade que possua 

uma concepção diferente do campo, a questão de gênero não pode estar separada desta demanda 

central.  

Portanto, a participação da mulher na luta por e na construção da Educação do Campo, 

em si, já faz parte de seu processo de reconhecimento enquanto sujeito político. Cunha (2016) 

analisa a gênese das escolas nos assentamentos e comunidade rurais na década de 1980, dada a 

posição em segundo plano em que se encontravam as políticas de infraestrutura para a 

população dessas áreas no governo Sarney. De acordo com a autora, as escolas rurais não eram 

institucionalizadas de início, e nem contavam com um prédio escolar. As atividades de 

educação formal ocorriam, por vezes em igrejas, sindicatos, sedes de partidos ou associações 

de moradores e eram mediadas majoritariamente por mulheres voluntárias, que tinham 

conhecimentos básicos de leitura, escrita e matemática, as denominadas “professoras leigas”. 

A predominância da mulher na luta por educação e sua presença nas escolas em áreas 

de assentamentos e comunidades rurais não pode ser romantizada ou atribuída ao acaso. A 

responsabilização das mulheres pelas atividades reprodutivas, como o cuidado com a casa, com 

os filhos e com os demais membros da família, faz brotar a tarefa de educar. Este encargo 

transcende então a informalidade, e a mulher passa então a ver se designada a lutar pela 
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educação formal e a fazê-la existir, juntamente às crianças e à juventude. Assim, a presença 

feminina também nas atividades produtivas no contexto do campo e a existência da escola 

permite às mulheres mães uma disponibilidade maior de tempo para atuação em outras 

atividades, garantindo o direito delas ao trabalho e à cidadania. Nesse sentido, vale enfatizar o 

posicionamento de Caldart (1998 apud ARROYO, CALDART e MOLINA, 2011, p. 157), que 

diz que a luta pela Educação do Campo apesar de não poder se resumir à luta pela Escola do 

Campo, deve tê-la como pauta central da articulação. Essa materialização da Educação do 

Campo em escolas já evidencia parte da sua função social para a mulher trabalhadora rural. 

 A luta pela escola do campo iniciou contraditoriamente no âmago das desigualdades de 

gênero e de classe. É necessário então que a discussão acerca das desigualdades de gênero seja 

evidenciada na prática educativa. O objetivo aqui não é afirmar que a escola sozinha modifica 

todas as relações sociais machistas que são produto, produtoras e mantenedoras da estrutura 

patriarcal e do capitalismo, mas sim enaltecer sua relevância no processo de mudança dessas 

relações e da configuração da sociedade. E para que haja mudança, é necessário que ocorra, 

primeiramente, o processo de reconhecimento de homens e mulheres quanto à sua situação no 

mundo. Então, objetivo a Educação do Campo objetiva uma transformação social, econômica 

e cultural:   

é necessário lançar um olhar sobre como se constroem relações sociais e culturais, 
pois a reprodução material não está situada em um lugar antagônico ou dicotômico da 
cultura, da política, elas estão imbricadas e fortalecem umas às outras, principalmente 
quando gera elementos que permitem a reprodução de determinadas práticas e ideias 
da classe dominante por grupos e indivíduos da classe dominada dentro de sua própria 
classe, permitindo assim que o capital regule o homem e a mulher nas suas relações 
em todas as esferas da sua vida. (CUNHA, 2016, p. 9) 

 

Esse processo de crítica à realidade juntamente aos educandos, ao ser vinculada à 

problematização acerca das relações entre os sujeitos e à construção de um conceito de trabalho 

que rompe com os elementos ideológicos que reproduzem a divisão sexual do trabalho, bem 

como com o território onde se vive, acarreta na criticidade acerca do mundo, a visão de si não 

apenas como um ser que está no mundo, mas que está com o mundo (Freire, 1967). Essa 

criticidade, desenvolvida por cada educando, permite que a naturalidade das coisas, dentre estas 

os papéis de gênero, seja questionada e que justamente por isso nada seja tido como imutável, 

ocorrendo, em acordo com o pensamento de Freire (1967), o desenvolvimento de uma 

consciência crítica, tida por um sujeito que compreende o porquê das coisas ao mesmo tempo 
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em que o considera passível de ser modificado em conjunto com outros sujeitos. A partir disso, 

novas sociabilidades podem ser estabelecidas.  

Todo este debate deve estar ligado a uma discussão teórica e prática sobre o currículo 

da escola do campo, pois é ele que evidencia as práticas pedagógicas da escola, a organização 

dos princípios norteadores do processo de construção de novas sociabilidades relativas ao 

gênero e as suas implicações no mundo do trabalho. Certamente, deve-se levar em consideração 

as dificuldades enfrentadas pelos sujeitos do campo na construção desse currículo, já que a 

escola do campo, apesar de trabalhar com uma proposta diferenciada, ainda está inserida em 

uma sociedade capitalista, e “o currículo é construído num campo de disputa sobre quais 

conhecimentos são necessários à formação dos indivíduos” (AIRES, FERREIRA E COSTA, 

2017, p. 17). 

Taffarel, Escobar e Perin (2010), destacam treze elementos necessários à construção de 

um currículo a partir dos interesses e demandas dos povos do campo. Dentre esses selecionei 

alguns que relacionam-se diretamente com o processo de modificação das relações sociais e da 

concepção de trabalho:  

4) Da presença do currículo oculto e de sua influência nos processos de aprendizagem 
dos estudantes; 5) A necessidade de uma mudança substancial na estrutura da escola 
que permita a inclusão dos excluídos, devido à luta de classes, [...] que é econômica, 
ideológica e política; 6) O currículo como forma de contestação, conflito e resistência 
ao processo de reprodução social;  9) Currículo que considere os processos dos 
sujeitos da vida do campo, que dialogue com a vida real e sua especificidade; 10) 
Embate entre os projetos para o campo: Agronegócio (capital) e Agricultura 
Camponesa (trabalho); 11) O currículo escolar que realiza a tarefa de educar, que 
trabalha as diferentes dimensões do desenvolvimento humano integral, pela mediação 
específica do trabalho em seu sentido ontológico como fundante do ser social; 13) O 
currículo e os grandes fenômenos, que provam de forma evidente a relação de todos 
os fenômenos a serem estudados na escola do campo: a Soberania Alimentar, como 
princípio organizador da agricultura, a Reforma Agrária, a Matriz produtiva, centrada 
na diversificação econômica (combinação de cultivos, criações e extrativismo), a 
matriz tecnológica, com base na Agroecologia, a Cooperação Agrícola e o desafio de 
elevar a produtividade do trabalho e da terra, através da decisão de produtores 
livremente associados, que produzem de acordo com necessidades humanas e não de 
acordo com o lucro do capital (p. 188-191) 

 

Os elementos aqui elencados, apesar de não explicitarem o conceito de gênero, atuam, 

ao utilizar os conceitos de trabalho, exclusão, currículo oculto, contestação, conflito, diálogo 

(com o real), agroecologia, soberania alimentar e o embate entre agricultura camponesa 

(trabalho) e o agronegócio (capital), sugerem caminhos para a superação da opressão de gênero, 

à medida em que essas questões são vinculadas à realidade dos assentamentos ou comunidades 

em que a escola se insere. A “inventariação do meio”, conforme denominado por Pristak (2009) 
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para que a partir das informações levantadas se possa construir o currículo escolar, já é um fato 

em diversas escolas do campo no Brasil e é uma metodologia essencial para que se traga à tona, 

dentre outros aspectos, a condição das relações de gênero no meio onde a escola está inserida.  

A inventariação do meio contempla seis aspectos principais:  

Definição dos conteúdos instrucionais para as disciplinas e educandos em questão; 
Definição dos conteúdos formativos: valores e atitudes; Inventário das lutas sociais e 
contradições; Inventário das formas participativas de organização e gestão (extra e 
intra-escolares); Inventário de fontes educativas no meio: naturais, culturais e sociais 
(inclusive outras agências educativas); Inventário de formas de trabalho socialmente 
úteis: auto-serviço, oficinas, trabalho produtivo. (PRISTAK apud TAFFAREL, 
ESCOBAR e PERIN, 2010, p. 187) 

 

A utilização da inventariação do meio como ponto de partida para a elaboração do 

currículo escolar do campo é essencial no processo de conscientização dos educandos e 

educadores à medida em que estes concebem o papel da mulher na sociedade, na comunidade 

e na escola. Essa construção pedagógica faz-se essencial para que não se reproduza a ideia, 

juntamente à juventude do campo, de que a luta contra o patriarcado e suas implicações para as 

mulheres é uma pauta secundária, posterior à luta contra o capitalismo.  

A percepção da relevância da Escola do Campo no estabelecimento de novas 

sociabilidades traz à tona o dever de repetir aqui uma assertiva que necessita ser 

incessantemente reforçada: O pessoal é político! (FETRAECE, 2017, p. 9). Cunha (2016) 

corrobora essa frase pequena, porém categórica, afirmando que:   

(...) para as mulheres, nesse caso as mulheres camponesas, os germes da possibilidade 
de transformação, são efetivos, de fato, se no bojo da luta se pensar uma nova forma 
de sociabilidade, se os sujeitos envolvidos na luta (...) compreenderem que a luta 
envolve outros elementos que superam não somente o seu lugar no modo de produção, 
mas o modo de ser nessa nova vida. (p. 11-12) 

  

Esse modo diferente de ser, enfatizado pela autora, trata-se justamente de um novo modo de 

agir, de vivenciar as relações, incluindo-se aí as relações interpessoais, encarando-as como 

mantenedoras de uma estrutura que se entrelaça ao modo de produção, nunca esquecendo da 

essencialidade de se problematizar e modificar tais relações em conjunto com os demais 

sujeitos, para que realmente ocorram transformações efetivas. A partir dessas mudanças, os 

desafios a serem enfrentados pelas mulheres do campo serão paulatinamente superados. Essa 

superação não é sinônimo de finalização de lutas, pois dada a naturalização da subordinação 

feminina na sociedade e no campo, as práticas combativas à opressão de gênero precisam ser 

constantes.  
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O processo de desnaturalização do lugar da mulher do campo como sendo o espaço 

privado da residência ou na sombra do homem nos espaços de decisão política, como 

movimentos sociais e sindicatos se torna cada vez mais uma realidade. E a Escola do Campo 

revela o seu papel nessa tarefa, transcendendo os limites da educação formal e caminhando em 

direção ao protagonismo feminino no sindicato, nos movimentos sociais, nas organizações não-

governamentais, na família, no trabalho e em todos os outros espaços onde a educação não-

formal ocorre, engendrando um ciclo virtuoso de consequências positivas e significativas.  

 

4. GEOGRAFIA, GÊNERO E EDUCAÇÃO DO CAMPO: OS LIMITES DO 
MATERIAL E DO IMATERIAL 
 
 O espaço, enquanto categoria de análise da Geografia, revela morfologicamente as 

estruturas e relações sociais de classe que condicionam a sua existência. “O espaço geográfico 

é a própria formação econômico-social, é uma formação espacial”, é este “o nexo que funde 

espaço e sociedade, tornando-os uma mesma totalidade social”. (MOREIRA, 2014, p. 43). 

Ainda de acordo com Moreira (2014), o espaço agrário nas distintas formações sociais no Brasil 

(escravista-mercantil, de transição e capitalista), “tem como denominador comum o monopólio 

da terra” (p. 47), que resulta em conflitos entre uma minoria de poderosos proprietários que 

detêm o monopólio da terra e uma maioria de pequenos proprietários e camponeses sem-terra. 

Porém, se o espaço e a sociedade constituem uma totalidade, e o espaço social é “criado 

originalmente pela natureza e transformado continuamente pelas relações sociais” (Fernandes, 

2006, p. 4) deve-se sempre considerar que as relações sociais que compõem a sociedade são 

majoritariamente manifestações das estruturas patriarcais, racistas e classistas. O espaço então 

não pode ser tido como algo produzido homogeneamente por todos os sujeitos. De acordo com 

Silva (2013, p. 9):   

A geografia possibilita uma boa explicação do mundo, mas esta é mais completa 
quando considera que o espaço geográfico é constituído de seres humanos que têm 
sexo e gênero. E enquanto este dado biológico e cultural marcar as pessoas 
socialmente, economicamente e culturalmente, é fundamental que isto seja levado em 
conta no momento da investigação geográfica. 

 

Se as relações sociais produzem o espaço, então é imprescindível considerar que os 

diferentes papéis de gênero não só contribuem, mas também determinam a construção de uma 

configuração espacial, demonstrando que apesar de seu caráter de classe, a formação do espaço 

agrário brasileiro caracterizado pela concentração fundiária, e atualmente pelos conflitos 
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envolvendo o agronegócio e os diversos povos do campo, tem nas relações sociais de gênero, 

simultaneamente forças contraditórias de reprodução e de resistência, dadas as progressivas 

condições de protagonismo político e produtivo conquistadas pelas mulheres do campo nas 

últimas décadas. Fernandes (2006) especifica ainda mais a relação entre relações sociais e 

produção espacial ao pontuar que: 

As relações são formadoras dos sistemas de ações e de objetos, que de acordo com 
Milton Santos são contraditórios e solidários. As relações sociais são 
predominantemente produtoras de espaços fragmentados, divididos, unos, singulares, 
dicotomizados, fracionados, portanto, também conflitivos. A produção de fragmentos 
ou frações de espaços é resultado de intencionalidades das relações sociais, que 
determinam as leituras e ações propositivas que projetam a totalidade como parte. (p. 
5) 

  

 Essa intencionalidade a partir da qual se geram espaços, condicionados pelo e no modo 

como as relações sociais serão materializadas, possibilitam a formação de um espaço geográfico 

específico: o território. “Da mesma forma que o espaço e o território são fundamentais para a 

realização das relações sociais, estas produzem continuamente espaços e territórios de formas 

contraditórias, solidárias e conflitivas. Esses vínculos são indissociáveis” (FERNANDES, 

2006, p. 6) o que evidencia que as relações sociais, dentre estas as de gênero, devem compor 

uma análise geográfica coerente.  

Desta forma, no território, a totalidade que é o espaço é vista sob a ótica da 

intencionalidade desses sujeitos, intencionalidade esta entendida aqui como “uma visão de 

mundo, ampla, todavia una, sempre uma forma, um modo de ser, de existir. Constitui-se em 

uma identidade”. (FERNANDES, 2006, p. 5) Isso explica parcialmente o fato de que a 

paisagem, entendida aqui como “o conjunto de objetos que nosso corpo alcança e identifica” 

(SANTOS, 1988, p. 84) dos territórios onde vivem os/as trabalhadores/as do campo é 

heterogênea, pois contempla as várias dimensões da vida dos sujeitos, enquanto que a paisagem 

do agronegócio, por se tratar de um território onde se objetiva excepcionalmente o lucro, é 

caracterizado visualmente pela homogeneidade.   

 A Educação do Campo, ao incentivar o fortalecimento da identidade da mulher  

enquanto mulher do campo, ou melhor por ser “um lugar onde especialmente as crianças e 

jovens possam se sentir orgulhosos dessa origem e deste destino; não porque enganados sobre 

os problemas que existem no campo, mas porque dispostos e preparados para enfrentá-los, 

coletivamente” (CALDART, 1998 apud ARROYO, CALDART e MOLINA p. 157), fortalece 

também o território camponês em contraposição ao território do agronegócio e modifica as 
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relações que produzem o espaço e que são produzidas por ele. Essa assertiva se intensifica 

quando consideramos também a inserção das mulheres nos espaços de educação informal. 

Segundo Pageú (2017, p. 62): 

Percebe-se que a inserção da mulher, nos espaços políticos fortalece uma análise 
geográfica a partir do movimento de sujeitos sociais que modificam o ordenamento 
do espaço. Digo, o trânsito das mulheres de casa para o trabalho ou para a assembleia 
de trabalhadores, pensando e fazendo política, quebra a homogeneidade do espaço, 
abrindo a possibilidade de produção de novos lugares com novos rostos e perspectivas 
diferentes da luta. Apreendendo na análise geográfica a relação entre os sujeitos e as 
práticas sociais na produção do espaço geográfico.  

  

 Essa inserção da mulher nos espaços educativos formais e informais contextualizados à 

realidade do campo e com uma proposição de emancipação humana, respeito à 

agrobiodiversidade e reconhecimento do campo como espaço de vida engendra o exercício de 

novas relações sociais, que criam espaços e territórios, inclusive em suas dimensões produtivas, 

fazendo com que cada vez mais o espaço ocupado pela mulher transcenda os limites do privado.   

Um exemplo concreto dessa correlação é a construção social de mercados diferenciados 

que contam com a atuação de mulheres do campo, opondo-se à perspectiva do mercado 

convencional. O estabelecimento de “circuitos agroecológicos curtos de comercialização, como 

feiras, pontos de venda direta, cestas agroecológicas por encomenda e vendas porta a porta” 

(CONTAG 2018, p. 89), além de configurar-se como um processo de produção de fixos (espaço 

da produção) e fluxos (movimentação de pessoas), conforme concebido por Santos (1988) e de 

compor o caminho para a conquista da autonomia econômica por parte dessas mulheres, 

significa o exercício de uma perspectiva agroecológica de comércio, em que:  

importa como o que e como se produz, de forma sustentável, livre de agrotóxicos, de 
modo a conservar a agrobiodiversidade, valorizar as culturas regionais. Importa a 
aproximação entre as produtoras/es e consumidoras/es e relações transparentes e de 
confiança. (CONTAG, 2018, p. 89) 

 Estes circuitos são ou podem ser organizados e apoiados pelo Movimento Sindical de 

Trabalhadoras e Trabalhadoras Rurais, por movimentos sociais, associações cristãs de base, 

entre outros grupos organizativos dos quais essas mulheres são participantes majoritárias. 

“Muitas iniciativas se originam nesse processo participativo e algumas buscam o envolvimento 

das juventudes na perspectiva de construírem projetos profissionais que favoreçam a sua 

permanência no campo” (CONTAG, 2018, p. 49), o que forja possíveis relações com a 

Educação formal do Campo. Tais iniciativas favorecem a valorização de um paradigma 

agroecológico de produção e vida no campo e nos mostram que “no processo participativo” 

(tanto na produção quanto nas relações na produção e no processo de comercialização), “as 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 18 – Questões de Gênero, Geração e Sexualidade no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
8770 

 

mulheres encontram reconhecimento e respeito que buscam conquistar em todos os âmbitos da 

vida”. (CONTAG, 2018, p. 49).  

Entretanto, a atual conjuntura política brasileira que conta com uma agenda neoliberal 

de retrocessos, em especial a expressiva redução de recursos destinados a políticas públicas 

como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, Apoio à 

organização econômica e promoção da cidadania de mulheres rurais, Assistência técnica e 

Extensão rural - ATER, e programas de compras públicas como o Programa de Aquisição de 

Alimentos - PAA e o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, bem como a extinção 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA efetivada no contexto pós-golpe de 2016, 

repete a histórica situação de abandono institucional sofrida pela população do campo que 

atinge especialmente as mulheres. (FILHO et al, 2018, p. 3). 

Justamente por conta desse descaso histórico, a Geografia, não pode se isentar de 

transpor os limites materiais da compreensão de produção espacial e territorial. Ao produzir um 

conhecimento com enfoque nas mulheres trabalhadoras do campo, como é o caso deste 

trabalho, contribui-se com a produção de um território, porém, um território imaterial. 

Conforme se posiciona Fernandes (2006, p. 6) quanto ao território “A sua existência assim 

como a sua destruição serão determinadas pelas relações sociais que dão movimento ao espaço. 

Assim, o território é espaço de liberdade e dominação, de expropriação e resistência”, desta 

forma, as novas sociabilidades que exprimem que o pessoal é político, engendram a produção 

de um conhecimento que caminhe nessa direção, afinal, nunca é demais repetir que nenhuma 

ciência é neutra.  

Longe de propor dicotomizações, ao produzir ciência devemos ter em mente que esta 

servirá a propósitos contraditórios de dominação ou de libertação, tal qual o território. 

Fernandes (2006, p. 6) faz uma elucidativa explicação dessa relação ao dizer que: 

O conhecimento é um importante tipo de território, daí a essencialidade do método. 
Para a construção de leituras da realidade é fundamental criar métodos de análise, que 
são espaços mentais (imateriais) onde os pensamentos são elaborados. Para um uso 
não servil dos territórios dos paradigmas é necessário utilizar-se da propriedade do 
método. 

  

 Utilizar então o conceito de gênero e patriarcado em comunhão com o de Educação do 

Campo configura-se como uma contribuição à compreensão e à reflexão acerca de territórios 

imateriais que disseminem a discussão acerca da subalternização da mulher do campo. O que 

ocorre é a edificação de um território, um conhecimento, dotado de intencionalidade, 
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intencionalidade esta que é a de não mais naturalizar a violência, a invisibilidade e a 

inferioridade que são dirigidos tanto às mulheres quanto ao conjunto dos trabalhadores e 

trabalhadoras rurais, a nível de relações cotidianas e nas esferas institucionais.  Quando incluí-

se no âmago dessa construção de territórios imateriais a questão de gênero, o próprio 

conhecimento nos permite enxergar dimensões da realidade que por vezes são turvas aos 

fragmentadores olhos das ciências.  

 

5. PARA NÃO CONCLUIR 

 A partir dessas discussões, algumas questões centrais podem ser enfatizadas. 

 A primeira questão é a de que as relações sociais de gênero necessitam ser consideradas 

tanto em suas implicações nas relações sociais cotidianas, quanto no seu papel para a 

manutenção do modo de produção no qual a sociedade opera. No espaço agrário brasileiro, a 

histórica situação de descaso e descrédito com os povos que vivem e trabalham na terra, se 

expressa sob a força do patriarcado para as mulheres, que têm o seu trabalho produtivo 

desvalorizado e o trabalho reprodutivo (tido como obrigação feminina) desconsiderado 

enquanto trabalho, mesmo que sua jornada seja prolongada pelo exercício dessas duas formas 

de trabalho. Desta forma, a desigualdade entre homens e mulheres é algo que, por decorrer de 

uma estrutura patriarcal que fornece configurações sociais propícias à manutenção do 

capitalismo, está enraizado na sociedade de maneira a se manifestar tanto entre classes distintas 

quanto no interior de uma mesma classe, o que condiciona situações de machismo no interior 

de movimentos sociais, sindicais e outros espaços de decisão política, mesmo estes sendo 

compostos pelo conjunto da classe trabalhadora. 

 A luta por Educação do Campo já inicia seu papel fundamental na vida das mulheres do 

campo ao possibilitar que, estando seus filhos em escolas e creches, estas possam participar 

também dos espaços de decisão política no interior das comunidades e assentamentos rurais. 

Constituindo-se a partir de uma concepção de educação que se opõe ao capitalismo e é que 

pensada a partir das e para as famílias rurais, a Escola do Campo é local de estabelecimento de 

novas sociabilidades juntamente à juventude, assim como os espaços de educação informal 

como os movimentos sindical e social, o trabalho, entre outros. Essas sociabilidades, que se 

assentam à medida em que o sujeito se conscientiza e compreende a realidade na qual está 

inserido, caminham em direção a pensar e praticar uma sociedade gerada no seio da luta de 

classes e do combate à opressão de gênero. As mulheres então passam a produzir espaços e 
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territórios, bem como, os fortalecem à medida em que se reconhecem enquanto sujeitos de 

direitos políticos, no âmbito do trabalho e também na esfera familiar. Esse processo nos revela 

a importância de se produzir um conhecimento que crie e utilize conceitos que expliquem esses 

aspectos da realidade, pois o conhecimento, enquanto território imaterial, assim como o 

território material, é produzido a partir de uma ideologia.  

Produzir e fortalecer territórios imateriais contra hegemônicos é também produzir e 

fortalecer o uso de novos paradigmas. Um paradigma de Educação e de Geografia que 

intenciona contribuir com a emancipação humana traz à tona a necessidade de permear a ciência 

de posicionamento, principalmente quando esta é produzida no âmbito da educação. Isso é 

primordial para o desenvolvimento de ações coerentes com os objetivos que dizemos querer 

alcançar enquanto futuros docentes e para a apreensão complexa dos sujeitos acerca de suas 

realidades. 

Ressalta-se aqui uma fala de Nazaré, entrevistada por McCabe (1994, p. 243): “A gente 

descobre quando se descobre mesmo, como mulher. Então, a gente começa a se sentir 

responsável pela história, não só nossa história, mas a história da sociedade, a história das outras 

mulheres, a história do mundo, da vida, né?”.  
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POR UMA LUTA DE DIREITOS: OS LGBT'S SEM TERRA E O COMBATE À 

LGBTFOBIA NO CAMPO. 

 
Carlos Wilson de Lima,  

Vinicius da Silva Oliveira 

Resumo: 

 

A atual conjuntura da sociedade brasileira encontra-se cada vez mais polarizada por um governo 

que não promove a unidade de convivência pacífica dentro do seu território, mas sim uma 

política autoritária de constantes ataques contra a democracia. Um país considerado 

democrático, deveria ser suficientemente capaz de conviver, e principalmente, de dialogar com 

o diferente, mas esse diferente está vez está cada vez mais ameaçado no cenário da política 

autoritária através de ataques constantes. Na linha de frente desses ataques estão as minorias, 

como por exemplo, mulheres, pessoas negras, indígenas, dentre tantas outras, e incluem-se aí 

também as Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transgêneros, mais comumente conhecida 

como comunidade LGBT's, que sofre ataques tanto físicos quanto psicológicos. Um dos 

exemplos é o projeto como a "cura gay" e o acirrado ataque contra os currículos escolares, para 

excluírem menções a termos como gênero ou orientação sexual. Muitos LGBT's já enfrentam 

um preconceito na sua própria casa, desde o momento em que assumem sua condição sexual de 

diversidade, que muitas vezes resulta em ações violentas ou de rejeição dos pais, dos parentes, 

dos amigos e em muitos casos até a expulsão da sua própria família. O preconceito e violência 

contra as pessoas LGBT's denominada de homofobia, pode ser compreendido com sentimentos 

como medo, desprezo, desconfiança, ódio, hostilidade e aversão as pessoas homossexuais ou 

identificadas como tal (CARVALHO, ANDRADE e JUNQUEIRA, 2009, p. 24). De acordo 

com Schwarcz (2019, p. 202), a violência contra os LGBT's é produto de um complexo 

emaranhado de práticas e crenças do machismo ainda imperante em nossa sociedade, da 

carência de políticas educacionais e da falta de uma legislação específica, ou seja, não aceitar 

o padrão tido como heteronormativo que condiciona o comportamento heterossexual como 

único válido e aceito socialmente. Para Santos e Luz (2017, p. 181) crescemos com inúmeros 

preconceitos em relação ao sexo e à sexualidade, ao como devemos andar, sentar, nos 

expressarmos diante das outras pessoas ou reagir frente a situações cotidianas. Quando alguém 
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não está condicionado a esses comportamentos impostos para o masculino e o feminino, resulta 

em um estranhamento por parte do outro que inúmeras vezes acarreta em comportamentos 

homofóbicos e ocorre em todos os espaços, tanto na cidade como no campo. A LGBTfobia no 

campo se fortalece pela opressão, construindo uma ideia de que o meio rural é "lugar de mulher 

séria e homem trabalhador" e de que as atividades camponesas são atribuídas ao "macho do 

campo". (MST, 2016, p. 19). Como uma luta contra esse padrão social heteronormativo 

imposto, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que pode ser caracterizado 

como o maior e mais proeminente movimento social da América Latina, reforça suas lutas 

contínuas para combater os padrões históricos da desigualdade social (CARTER, 2010, p. 27), 

como também qualquer forma de discriminação inclusive as relacionadas à orientação sexual 

ou identidade de gênero. O MST também pode ser compreendido como um movimento popular 

que organiza sujeitos expostos a grandes contradições da sociedade capitalista, patriarcal e 

racista e vive constantemente entre a reprodução dessas contradições e a busca por superá-las 

(MARIANO e PAZ, 2018, p. 294). Ainda de acordo com esses autores, os LGBT's passaram a 

se organizar no interior do Movimento, apresentando questões sobre o seu protagonismo 

político e o enfrentamento de preconceitos e discriminações. Conforme levantamento 

bibliográfico realizado no Banco de Teses da Capes e na Scielo há poucos trabalhos que 

debatem questões sobre a identidade LGBT a partir do campo e as formas de violência sofridas. 

Assim sendo, trata-se de uma pesquisa em fase inicial sobre a comunidade LGBT dentro do 

MST, mais conhecida como LGBT's Sem Terra e o seu processo de construção identitária, 

como também sua luta por direitos pela terra, como uma forma de r-existência nos seus espaços 

de pertencimento e enfrentamento à LGBTfobia. Nesse sentido, um dos objetivos desse artigo 

é mostrar alguns elementos que subsidiem e promovam o debate em torno do fortalecimento 

das lutas e visibilidade dos LGBT's Sem Terra para o meio acadêmico através de um 

embasamento teórico sobre o assunto. Além disso, elencar os diferentes tipos de preconceitos 

sofridos pelos LGBT's Sem Terra, como uma forma de contribuir e apoiar essa luta de 

identidade de reconhecimento dentro do MST, através do diálogo com a multiplicidade da vida 

social, para além das pautas já tradicionalmente colocadas dentro do movimento e 

principalmente como uma forma de permanência das pessoas LGBT's no campo. Como 

percurso metodológico optou-se pela realização de entrevistas semi-estruturadas com militantes 

LGBT's dentro do MST em um primeiro momento no Estado do Paraná, para o levantamento 
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do gênero, identidade, e que tipo de violência sofre ou sofreu, que fundamentarão uma análise 

qualitativa, e que de acordo com Souza (2017, p. 2), possibilita compreender as características 

individuais, e que guardam grandes contextos e profundas histórias, que somente acrescentam 

para a construção de um trabalho bem fundamentado. A partir disso, pretende-se compreender 

e trazer para o diálogo questões de vida no dia-a-dia, do camponês/camponesa que se reconhece 

como LGBT e sua luta contra ações homofóbicas e principalmente colaborar na construção do 

diálogo da diversidade sexual no campo, não através de rótulos, mas permeando uma 

conscientização e um enfrentamento ao capital e a luta de classes através da apropriação da 

diversidade no campo. As violências ligadas à diversidade sexual estão atreladas a não aceitação 

dos múltiplos comportamentos que fogem do padrão heteronormativo imposto em nossa 

sociedade. Frente ao exposto, este trabalho objetiva discutir a luta social do direito a permanecer 

no campo enquanto sujeito LGBT através das lutas pela conquista da terra e contra a 

LGBTfobia por integrantes LGBT dentro do MST, visando realizar um diálogo como também 

produzir reflexões críticas como formas possíveis de combate à LGBTfobia no campo, através 

de uma compreensão coletiva da diversidade sexual como forma de empoderamento na luta e 

construção da Reforma Agrária Popular. Convém ressaltar que a partir da compreensão de que 

o combate ao conjunto de discriminações contra os LGBT's Sem Terra está imbuída à superação 

do atual sistema econômico, político e cultural através do coletivo para um projeto de uma nova 

sociedade. Referências Bibliográficas CARTER, M. (Org.). Desigualdade Social, Democracia 

e Reforma Agrária no Brasil. In: Combatendo a Desigualdade Social: o MST e a Reforma 

Agrária no Brasil. São Paulo: UNESP, 2010.CARVALHO, M.E.P. de, ANDRADE, F.C.B. de; 

JUNQUEIRA, R.D. Gênero e diversidade sexual, um glossário. João Pessoa: Editora 

Universitária, UFPB, 2009.MARIANO, A.; PAZ, T.T. Diversidade sexual e de gênero no MST: 

primeiros passos na luta pela liberdade sexual. In: NOGUEIRA, L; HILÁRIO, E.; PAZ, T.T.; 

MARRO, K. (Orgs). Hasteemos a bandeira colorida: diversidade sexual e de gênero e Brasil. 

São Paulo: Expressão Popular, 2018.MST. Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

Caderno de Formação nº 5 - Diversidade Sexual no MST: elementos para o debate. São Paulo, 

2017.SANTOS, R.A.; LUZ, L.C.T. dos. Gênero e Corporeidade. Revista Latino Americana de 

Geografia e Gênero, UEPG, v. 8, n. 1, p. 177-193, 2017.SCHWARCZ, L. M. Raça e Gênero. 

In: Sobre o Autoritarismo Brasileiro, São Paulo: Companhia das Letras, 2019.SOUZA, W. V. 

F. Movimento LGBT ocupando e transformando os espaços. GeoAtos: Revista Geografia em 
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Atos, Unesp, Presidente Prudente, vol 1, n. 4, 2017. Disponível em: 

<http://revista.fct.unesp.br/index.php/geografiaematos/article/view/5445>. 
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FEIRA LIVRE DE AGROTÓXICOS E A EMANCIPAÇÃO ECONÔMICA DA 

MULHER AGRICULTORA 

 Uma ação de extensão universitária no sudoeste do paraná 

 

Fabiane Zanini dos Santos1 
Lizete Dalberto Brasil2 

Roseli Alves dos Santos (orientadora)3 
 

Introdução 

 

As mulheres desenvolveram um papel importantíssimo na história da agricultura, sendo 

elas quem deram início e possibilitaram o surgimento da mesma, com as primeiras plantações 

para sobrevivência da cria. Porém com o passar do tempo e a evolução da humanidade e da 

agricultura, a mulher tornou-se apenas um auxílio para o trabalho masculino. 

 Este trabalho busca analisar as relações de gênero que estão empregadas na agricultura 

familiar e como essas relações influenciam na desigualdade social e econômica de gênero no 

campo, com levantamento de dados estáticos e pesquisas que tratam deste assunto, após a 

contextualização do assunto, será apresentada uma ação de extensão universitária desenvolvida 

em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, mais especificamente na Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná, que busca diminuir essas desigualdades, contribuindo para a emancipação 

econômica feminina no campo: A feira livre de agrotóxicos para mulheres agricultoras. 

 

Relações de gênero no campo 

 

O conceito de gênero, a partir de estudos feministas, aborda questões como os papeis 

sociais designados historicamente para homens e mulheres, papeis esse que sujeitam mulheres 

e homens a desenvolver atividades diferentes em sociedade, tanto quanto a forma de viver, 

 
1 Acadêmica de Geografia Licenciatura na Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
E-mail: fabizanini36@hotmail.com 
2 Acadêmica de Geografia Bacharelado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
E-mail: lizetebrasil@outlook.com 
3 Professora adjunta do curso de Geografia na Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
E-mail: roseliasantos@gmail.com 
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vestir e trabalhar. Para Joan Scott “o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais 

baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primária de dar 

significado às relações de poder” (Scott, 1995, p.86). 

Ao longo da história, por conta das relações culturais patriarcais, as mulheres estiveram 

sempre em posição inferior ao homem, nas relações sociais e econômicas, ficando com 

atividades relacionadas ao cuidado, elas são responsáveis por cuidar do lar e da família e realizar 

o trabalho doméstico, enquanto os homens são responsáveis pelo sustento da casa, se tornando 

assim os “chefes” da família. O trabalho realizado pela mulher, chamado de trabalho 

improdutivo, nesta realidade é uma mão de obra de extrema importância para o capitalismo, 

pois é uma venda de sua força de trabalho que não é paga e é fundamental para que a produção 

exista. 

 

Na década de 1970, por influência do marxismo, houve uma preocupação 
acentuada em se diferenciar “trabalho produtivo” de “trabalho improdutivo”, 
referindo-se o primeiro às atividades que produzissem mais-valia, o que daria ao 
trabalho doméstico a classificação de improdutivo. (Paulilo, 2009, p. 179) 

 

Toda sociedade possui a divisão sexual do trabalho, ou seja, designa trabalhos e ações 

diferentes para homens e mulheres, na agricultura familiar (modelo de agricultura esse 

predominante na região sudoeste do Paraná, aonde esta ação de extensão universitária é 

desenvolvida) não é diferente, pois, na maioria dos casos, bem como veremos no decorrer deste 

trabalho, o homem é quem faz o trabalho de cuidar das plantações e lidar com as máquinas e 

também quem tem acesso a cursos técnicos de capacitação sendo ele quem participa da esfera 

pública, enquanto a mulher fica com o trabalho de plantar e colher hortaliças e produtos para 

consumo da família, cuidar dos animais e dos afazeres domésticos, ficando restrita a 

propriedade sem muita participação na esfera pública da sociedade, este contexto faz com que 

as mulheres agricultoras tornam-se economicamente submissas a seus maridos. Para as autoras 

JALIL; SILVA; EGGER; MORAES e CALVET (2013) a feira é um importante espaço para 

que as mulheres venham a participar da esfera publica: 

 

Para além da feira, nos dias atuais, tanto o nível organizacional com o 
conhecimento político fazem com que essas mulheres acessem outros lugares, 
diferentes do inicial – a feira agroecológica, e passam de simples agricultoras para 
atoras de suas vidas e multiplicadoras de conhecimentos, o que acaba fortalecendo 
outros grupos de mulheres à medida que repassam o que sabem (não só no aspecto 
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produtivo, mas também no aspecto político). (JALIL; SILVA; EGGER; MORAES e 
CALVET. 2013 P. 4) 

 
 

Na dissertação de Schmitz, sobre o trabalho das mulheres na produção leiteira do 

sudoeste do Paraná, a autora trás algumas entrevistas realizadas com mulheres agricultoras da 

região, sobre a rotina do seu dia, nestas entrevistas percebemos que a mulher agricultora na 

maioria dos casos tem uma rotina muito mais desgastante e prejudicial que de seu marido, como 

é o caso desta entrevistada: 

 
Acho que eu trabalho umas 12 horas por dia, porque de meio dia, a hora do 

sol quente que não estou lá fora faço os serviços dentro de casa. Levanto perto das 6 
horas da manhã, vou tirar leite e tratamos todo o “bicharedo”, vou entrar pra dentro 
de casa já é umas 9 horas, tomo um café aí vamos fazer outros serviços, se tem que 
reformar alguma cerca, às vezes estamos construindo, aí quando é 11 horas eu venho 
fazer almoço, descansamos uma hora mais ou menos e aí voltamos para o serviço, às 
vezes deixamos as vacas na sombra aí tem que ir tocar elas, arrumar cerca, aí quando 
é 5 horas começo tirar leite novamente, tiro o leite aí venho arrumar a janta e aí depois 
descansar um pouco.  (ENTREVISTADA 24, Francisco Beltrão, 2014) 

 
 

 Quando olhamos para a divisão sexual do trabalho na agricultura familiar com uma 

perspectiva feminista, percebemos as desigualdades de gênero implicadas a ela, pois a mulher 

agricultora oferece uma força de trabalho dupla se comparada com a do homem, força de 

trabalho essa, que se oferece gratuitamente e lhe é imposta pelo patriarcado, pois além de  

colher, plantar e produzir a mulher também irá realizar tarefas essenciais para que o trabalho 

masculino possa existir (cozinhar, limpar, cuidar), e como afirma Helena Hirata em sua obra 

“Novas configurações da divisão sexual do trabalho”, este trabalho realizado pela mulher é 

oferecido gratuitamente, por ser imposto pelas relações patriarcais: 

 

Torna-se então coletivamente “evidente” que uma enorme massa de trabalho 
é efetuada gratuitamente pelas mulheres, que esse trabalho é invisível, que é realizado 
não para elas mesmas, mas para outros, e sempre em nome da natureza, do amor e do 
dever materno.(HIRATA, H; KERGOAT, D. 2007. P. 597) 

 

Nesta divisão sexual do trabalho, na agricultura familiar, a mulher é a principal 

responsável pela horta e em grande parte dos casos, elas também cuidam de plantas medicinais, 

que são utilizadas no cuidado da família e na alimentação, tornando-se assim as principais 

guardiãs dos saberes tradicionais/populares passados de tradição em tradição. Neste sentido, a 

comercialização destes produtos em feiras torna-se a principal forma da mulher agricultora ter 
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uma renda sua e independente de seu marido, que na maioria dos casos é o proprietário da terra 

e o responsável pela economia da casa, como veremos na análise de dados a seguir. 

Análise de dados do IBGE 

Os gráficos utilizados neste trabalho foram elaborados a partir de dados disponíveis no 

portal online do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)  e nos auxiliarão no 

intuito de contextualizar a realidade da situação da mulher agricultora no sudoeste paranaense, 

em Francisco Beltrão e também no Brasil, para então termos noção da importância deste projeto 

de extensão realizado pela universidade, o qual trata o presente trabalho. 

 No gráfico a seguir percebemos que a população economicamente ativa no espaço rural 

do sudoeste do Paraná , isto é, as pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho e possuem 

fonte de renda, era no ano da pesquisa (2010) predominantemente do sexo masculino, sendo 

mais da metade (57%) homens que ocupavam esta posição. 

Gráfico 1: População economicamente ativa no espaço rural por sexo no sudoeste paranaense 

 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 – Tabela 616 

 

 Podemos analisar também no gráfico a seguir, que no ano de 2008 o sexo predominante 

da pessoa de referência da família do espaço rural no Brasil era o masculino, sendo somente 

19% constituído pelo sexo feminino e 81% do sexo masculino.  

Gráfico 2: Sexo da pessoa de referência da família do espaço rural – Brasil - 2008 

População economicamente ativa no espaço 
rural por sexo no sudoeste paranaense 

Homens

Mulheres
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Fonte: IBGE - Pesquisa de Orçamentos Familiares (2008) 

No gráfico 3, observamos que o sexo da pessoa considerada produtor do 

estabelecimento, na cidade de Francisco Beltrão, é predominantemente masculino, sendo que 

de um total de 2.621 estabelecimentos agropecuários apenas em 289 mulheres são consideradas 

produtoras. Oque nos mostra, portanto, que o trabalho realizado pela mulher no espaço rural 

não é considerado de produção. 

 

Gráfico 3: Sexo do produtor – Francisco Beltrão – 2017 

 
Fonte: IBGE – Censo Agropecuário (2017) – Resultados preliminares  

 

Sexo da pessoa de referência da família no 
espaço rural - Brasil - 2008

Masculino

Feminino
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 No gráfico a seguir, percebemos como o fato da mulher não estar inserida como 

produtora no espaço rural afeta sua vida, pois como são os homens os produtores, são eles quem 

vão receber instruções e conhecimento, no gráfico, analisamos que no estado do Paraná, o 

número de homens que frequentaram o ensino médio e a graduação é muito maior que o de 

mulheres, isso se dá justamente pelo número de mulheres produtoras ser menor que o número 

de homens produtores. Desta forma, o espaço rural não é adequado para mulheres que buscam 

estudar, pois após a tomada de consciência de uma submissão existente, a maioria das mulheres 

do campo, que saem do campo para estudar, não regressam.  

 

Gráfico 4: Escolaridade do produtor rural – Paraná – 2017  

 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário (2017) – Resultados preliminares 

 

 O seguinte gráfico foi retirado da dissertação de Schmitz, e apresenta a divisão dos 

serviços domésticos no espaço rural de Francisco Beltrão e Salto do Lontra com as famílias 

pesquisadas. Nele, observamos que as maiores partes estão para as mulheres, sendo elas mães 

ou filhas, e numa pequena parte a mulher recebe “ajuda” de um filho homem. Ou seja, a mulher 

está condicionada ao papel social de cuidar a casa, limpar e passar, seja ela filha ou mãe. 

   Nas relações sociais de sexo são atribuídas, de forma prioritária às mulheres, 
as tarefas referentes ao trabalho doméstico, e aos homens o trabalho produtivo. Isso 
faz que a alocação de tempo entre trabalho e família seja algo mais conflitante e 
marcante na vida das mulheres. Em geral, isso não acontece com os homens que têm 
como trade-off mais comum a opção entre trabalho e lazer. Essa naturalização dos 
distintos lugares sociais que devem ser assumidos por homens e mulheres faz que a 
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"opção" das mulheres seja de forma comum por mais família e menos trabalho 
remunerado.(Sousa e Guedes. 2016. P. 127) 

 
Gráfico 4: Pessoa responsável pelo trabalho doméstico nas famílias pesquisadas – Francisco Beltrão/PR e Salto 

do Lontra/PR 

 
Fonte: SCHMITZ A. M; O trabalho das mulheres agricultoras familiares na atividade leiteira. 

Podemos assim perceber que a mulher agricultora ocupa um lugar de submissão a seu 

marido, não sendo ela a produtora e nem a pessoa de referência, bem como não participando da 

esfera pública, ficando restrita a propriedade privada, desempenhando além de trabalhos tidos 

como masculino, o trabalho de cuidar e manter a casa saudável e viva. 

 

A feira livre de Agrotóxicos da UNIOESTE 

 Conhecendo esta realidade presente na região sudoeste do Paraná bem como em grande 

parte do estado e do país, o Coletivo Regional de Mulheres do Campo e da Cidade que é um 

projeto de extensão vinculado ao grupo de pesquisa Corpo, Gênero e diversidade e coordenado 

pela professora Drª Roselí Alves dos Santos, que reúne mulheres agricultoras de toda a região 

sudoeste do Paraná, tem buscado formas de autonomia financeira para as agricultoras e neste 

sentido surgiu a ideia de realizar feiras livres, com os produtos que são produzidos por elas em 

suas propriedades. 

Hoje somam quatro feiras que acontecem no Município de Francisco Beltrão em 

parceira com este projeto, uma delas, ocorre dentro da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná, a qual se trata este artigo.  

A feira livre de agrotóxicos, que ocorre toda quarta-feira no campus de Francisco 

Beltrão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, é inicialmente uma ação do Coletivo 

Regional de Mulheres do Campo e da Cidade, como já mencionado, para a geração de renda 

para mulheres, e tem por objetivo a emancipação econômica das mulheres agricultoras que dela 
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participam, bem como a vinda destas mulheres para a esfera pública da sociedade, uma vez que 

precisam sair de suas propriedades para vir até a feira. 

Participando da feira, estas mulheres adquirem a oportunidade de estar inseridas dentro 

da Universidade, bem como de participar de cursos de capacitação sobre cuidados e manejos, 

lembrando que os cursos técnicos, como visto anteriormente, são oferecidos em grande parte 

para os homens que são responsáveis pela produção técnica da propriedade. Portanto participar 

da feira faz com que a mulher esteja inserida em sociedade e recebendo capacitação técnica, 

rompendo de forma mínima com as relações de desigualdade de gênero impostas no espaço 

rural. 

 Nesta feira, são comercializados diversos produtos produzidos e cultivados pelas 

próprias feirantes, produtos como panificados, hortaliças, geleias, frutas e derivados da cana-

de-açucar. Os clientes são a comunidade acadêmica, ou seja, acadêmicos, funcionários e 

professores, e além destes, também os vizinhos da universidade possuem uma grande 

importância para a feira, uma vez que são estes grande parte dos consumidores da feira. 

As feirantes são independentes para colocar os preços e comercializar seus produtos, o 

projeto da assistência nos processos burocráticos e no sentido de divulgar a feira em redes 

sociais, bem como levar para o público a importância de consumir alimentos sem agrotóxicos 

e comprados direto com o produtor, neste caso, com a produtora! Fortalecendo assim a 

agricultura familiar e o trabalho das mulheres agricultoras. 

 Atualmente a feira conta com duas feirantes, que se deslocam de suas propriedades até 

a universidade toda quarta-feira no período da manhã, sendo elas Suelen e Ignês. Cada uma 

possui suas peculiaridades e uma vida totalmente diferente uma da outra, como veremos agora. 

A Suelen é mestranda em agronomia, pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR) e formada em agronomia pela mesma universidade, ela possui em sua propriedade 

uma agro-floresta em construção, a qual está sendo desenvolvida com o apoio de um projeto de 

extensão da Unioeste. Como a feira presa pelos produtos livres de agrotóxicos, esta agricultora 

é responsável pela comercialização dos produtos in-natura comercializados na mesma, ou seja, 

as verduras, saladas, frutas e etc. Suelen também é responsável pela venda de produtos 
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orgânicos que são produzidos na Coopervereda (Associação de Produtores Agroecológicos do 

Sudoeste do Paraná) pois sua produção ainda está em processo de certificação. 

 A Ignês possui uma propriedade na qual existe a monocultura, seu marido é responsável 

pela produção de soja, milho e trigo com o uso de agrotóxicos, e ela produz panificados, cuida 

da horta e das plantas medicinais, ou seja, possui a divisão sexual do trabalho vista nesse artigo. 

Como na sua propriedade existe o uso de agrotóxicos Ignês se torna responsável pela venda dos 

panificados e produtos derivados da cana de açúcar, que são as suas produções.  

 A feira tem se mostrado um importante local de convivência e troca de experiencias, 

bem como uma fonte de renda para as feirantes, sendo que as mesmas ganham oportunidade de 

conhecer clientes e também de participar de outras feiras, como é o caso da Suelen, que além 

de participar da feira na universidade, também participa de outras feiras no município, incluindo 

a feira da UTFPR, e também realiza entregas em domicilio para o público. 

 

Foto 1: Suelen e Ignês, atuais feirantes do projeto na universidade 

 
Fonte: Arquivo pessoal do projeto 

Conclusão final 

 O projeto de extensão que reúne mulheres agricultoras do campo e também da cidade 

de toda a região sudoeste do Paraná, tem se mostrado uma forte forma de resistência e união 
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destas mulheres, construindo espaços de convivência e aprendizado, para autonomia não só 

financeira mas também intelectual, uma vez que estas tomam conhecimento de sua realidade e 

de outras. 

 A participação destas mulheres em espaços de debates e capacitação, é uma das esferas 

mais importantes do projeto, pois em uma realidade onde quem participa do espaço público e 

está inserido na sociedade é o homem, a mulher se inserir neste contexto já é um ato de 

resistência contra a sociedade patriarcal e uma forma mínima de começar a mudar sua realidade. 

Esta iniciativa do projeto, para emancipação econômica de mulheres agricultoras que é 

a feira livre de agrotóxicos da UNIOESTE, tem se mostrado uma boa forma de obtenção de 

renda para as feirantes que dela participam, que mesmo com algumas dificuldades se mantem 

ativas. 

 A feira livre de agrotóxicos neste contexto, tem se mostrado de forte importância 

também, para um consumo de forma consciente por parte da comunidade acadêmica, que como 

relatam, preferem comprar nela por conta da qualidade do produto, que se torna muito mais 

saudável que o do mercado, e por comprar direto com as consumidoras conhecendo quem 

produz seus alimentos. 
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A TERRITORIALIDADE DO PATRIARCADO NO CAMPESINATO NORDESTINO. 

 

Maria Rosineide Pereira1 

 

Introdução 

 

 A compreensão do campesinato da qual partimos para refletir sobre a Territorialidade 

do Patriarcado no Nordeste é uma categoria de análise e uma demarcação política por que passa 

por uma concepção de seres humanos em processo de emancipação. “O campesinato, enquanto 

unidade da diversidade camponesa, se constitui num sujeito social cujo movimento histórico se 

caracteriza por modos de ser e de viver que lhes são próprios, não se caracterizando como 

capitalistas, ainda que inseridos na economia capitalista. (Carvalho, 2005, p.71).  

 Essa perspectiva nos aponta a necessidade de refletir quais os caminhos foram trilhados 

pela agricultura camponesa nessa região e quais as opções foram afirmadas pelas oligarquias 

agrárias em nosso país. Na verdade, o que aqui se pretende é partir dessa compreensão para ir 

forjando, a partir de novas práticas, novos valores por dentro da luta pela Reforma Agrária 

Popular. Esse conceito está relacionado com a criação de comunidades de resistência que se 

pautam nos vários pilares ou dimensões da vida humana e dentre esses pilares trazemos presente 

a urgência de relações iguais de gênero e de raça.   

 Nesse intuito, entendemos como necessário compreender como se reproduzem essas 

relações desiguais de gênero e de raça no campo e como essas relações se perpetuam ou se 

retroalimentam na configuração do Patriarcado enquanto uma territorialidade no campo e como 

essa territorialidade implica na vida das mulheres camponesas negras e, mais especificamente, 

em como seu trabalho é visto pela sua família e sua comunidade, no caso os assentamentos de 

Reforma Agrária.  

 É nesse viés que nos propomos a pensar como se conceitua o patriarcado, como implica 

na invisibilidade do trabalho feminino das mulheres camponesas negras e como se constitui 

enquanto uma territorialidade do Patriarcado. Para tanto, consideramos necessário fazermos 

algumas incursões pela bibliografia referente a esta temática, bibliografia essa que também 

 
1 Militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Email rosanegra1206@gmail.com 
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impôs um ressignificado a práxis militante. Desse modo, se faz necessário ressaltar que 

conceitos como Patriarcado, territorialidade, trabalho produtivo e reprodutivo e 

interseccionalidade de raça, gênero e classe presentes no esforço reflexivo que se segue dão 

outra intencionalidade a questões fundamentais na compreensão do capitalismo enquanto 

sistema que oprime, explora e tenta de todo modo desumanizar as mulheres negras no campo 

nordestino. 

 

Entendendo o conceito de Patriarcado 

 O Patriarcado, enquanto mecanismo do capitalismo especializado em estabelecer os 

dispositivos da opressão feminina têm sido analisado, já algum tempo por uma gama de 

estudiosas feministas, além de ter sido demarcado como componente chave na compreensão 

das relações de gênero por movimentos populares feministas e/ou mistos. Nesses estudos, há 

entendimento de que esse estudo se faz necessário pelo fato de que “o conceito de gênero não 

explicita, necessariamente, desigualdades entre homens e mulheres. Muitas vezes, a hierarquia 

é apenas presumida”. (SAFFIOTI, 2015, p. 47) 

 Neste sentido, para a reflexão que se apresenta trazemos presente a concepção de gênero 

enquanto “uma categoria histórica, cuja investigação tem demandado muito investimento 

intelectual (...) Cada feminista enfatiza determinado aspecto do gênero, havendo um campo, 

ainda que limitado, de consenso: o gênero é a construção social do masculino e do feminino” 

(SAFFIOTI, 2015, p. 47) De tal modo, consideramos basilar compreender o patriarcado 

enquanto “o regime de dominação-exploração das mulheres pelos homens” (Idem, p. 47). E 

assim o fazemos por considerar que, para entender as relações desiguais de gênero é necessário 

denominar a dominação masculina porque deixá-la “na sombra significa operar segundo a 

ideologia patriarcal, que torna natural essa dominação-exploração” (Ibidem, p. 59) 

 Em termos de contextualização histórica do Patriarcado, sabemos que ele é anterior ao 

capitalismo e, nesse aspecto, não é atribuído a ele o início do processo de subordinação social 

e cultural do sexo feminino. Segundo Scott, J. (1995), “o patriarcado é uma forma de 

organização social onde suas relações são regidas por dois princípios basilares: as mulheres são 

hierarquicamente subordinadas aos homens, e os jovens estão subordinados hierarquicamente 

aos homens mais velhos, patriarcas da comunidade. 
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 O patriarcado “em sua essência” é um sistema que permanece desde a história antiga 

mas se fortalece na passagem do feudalismo para o capitalismo (SAFFIOTI, 2013, p. 63). Além 

disso, o patriarcado foi sofrendo mudanças sistemáticas:  

Sociedades nas quais o capitalismo suplantou o precedente modo de produção 
são caracterizadas por uma transformação profunda e radical da família. A 
transformação da família é, acima de tudo, o resultado da expropriação da terra, 
ou acumulação primitiva, que separou grandes porções da população de seus 
meios de produção e subsistência, provocando de um lado a desintegração da 
família camponesa patriarcal, e, de outro, um processo de urbanização 
historicamente sem precedentes. (SAFFIOTI, 2015, p. 45) 

 

 Silvia Federici situa o surgimento o patriarcado do salário no período de transição do 

feudalismo para o sistema capital na Europa.  A terra deixa de ser meio de para se tornar meio 

de acumulação. 

Expressão mais direta dos requisitos da acumulação primitiva e da primeira 
política capitalista que trata explicitamente do problema da reprodução da 
força de trabalho. (…) Porém, mesmo antes do auge da teoria mercantilista, na 
França e na Inglaterra, o Estado adotou um conjunto de medidas pró natalistas, 
que, combinadas com a assistência pública, formaram o embrião de uma 
política reprodutiva capitalista. (2017, p. 155-156) 

 

 A caça às bruxas estudada pela autora se explica pela necessidade de controle do corpo 

feminino para atender aos interesses do capitalismo nascente. A partir disso foi possível quebrar 

o controle da função reprodutiva assim como a instituição de uma intensa vigilância as 

mulheres, “seus úteros se transformaram em território político, controlado pelos homens e pelo 

Estado: a procriação foi colocada diretamente a serviço da acumulação capitalista” (2017, p. 

163) 

Se considerarmos o contexto histórico no qual se produziu a caça às bruxas, o 
gênero e a classe dos acusados, bem como os efeitos da perseguição, podemos 
concluir que a caça às bruxas na Europa foi um ataque à resistência que as 
mulheres representaram contra a difusão das relações capitalistas e ao poder 
que obtiveram em virtude de sua sexualidade, seu controle sobre a reprodução 
e sua capacidade de curar. (2017, p. 309-310) 

 

 E para garantir que os futuros (as) trabalhadores (as) estivessem aptos a dispor de sua 

mão de obra para o mercado de trabalho, a família se adequa aos interesses do sistema nascente 

contribuindo para disciplina desses (as) trabalhadores (as). “A família surgiu no período de 

acumulação primitiva também como instituição mais importante para a apropriação e 

ocultamento do trabalho das mulheres”. (2017, p. 175) 
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 O que ocorre é que independente da classe social a qual a família pertence ao marido foi 

atribuída a função fazia de representante do poder estatal, essa atribuição se justifica pelo fato 

de possuir os meios de produção, no caso da burguesia e no caso da classe trabalhadora em 

função de ser classificado como assalariado. Independente da esposa também vender sua força 

de trabalho, que seria pago ao seu marido. Federici define esta situação da mulher trabalhadora, 

impossibilitada de ter seu próprio dinheiro e assim objetivamente sujeita aos homens, como 

“patriarcado do salário”. (Idem, p.177) 

 Dessa forma, “resultado foi que a família passou a não mais representar a unidade de 

produção com um papel produtivo específico, geralmente organizado nas relações patriarcais 

específicas que prevaleciam na sociedade agrária prévia” (Idem, p. 45). Entretanto, a 

característica essencial que é a opressão de um gênero sobre o outro continuou e se intensificou 

e apenas deixou de ser “um sistema independente que seguia uma lógica autônoma por conta 

desta transformação da família de uma unidade de produção a um lugar privado fora da 

produção de mercadorias e do mercado”. Assim é que é possível afirmar que “a opressão de 

gênero tenha existido bem antes do advento do capitalismo, isso não significa que as formas 

que assumiu tenham sido sempre as mesmas (Ibidem, p. 45). 

O aparecimento do capitalismo se dá, pois, em condições extremamente 
adversas à mulher. No processo de individualização inaugurado pelo modo de 
produção capitalista, ela contaria com uma desvantagem social de dupla 
dimensão: no plano superestrutural, era tradicional uma subvalorização das 
capacidades femininas traduzidas em termos de mitos justificadores da 
supremacia masculina e, portanto, da ordem social que a gerava; no plano 
estrutural, à medida que se desenvolviam as forças produtivas, a mulher vinha 
sendo progressivamente marginalizadas da função produtiva, ou seja, 
perifericamente situada no sistema de produção. (SAFFIOTI, 2013, p.65- 66) 

 

 O desenvolvimento histórico da humanidade possibilitou uma série de mudanças 

socioculturais tais como a mundialização do sistema capitalista a partir do avanço das ciências 

náuticas, o tráfico de seres humanos seguido de escravização, a eclosão de guerras mundiais 

assim como o desenvolvimento tecnológico. Todavia, o patriarcado conserva-se, modificando 

em determinados atributos.  

Atualmente, o conceito de patriarcado é comumente usado para designar as 
relações de opressão e desigualdade de gênero, e estas não são ocorrências 
esporádicas ou excepcionais. Ao contrário, são práticas de caráter sistêmico 
que atravessam toda a sociedade, fundamentalmente, reproduzidas através de 
mecanismos que não podem ser explicados no âmbito individual. Não são raras 
as vezes que nos apropriamos do termo para salientar que a opressão de gênero 
é um fenômeno não reduzível a relações interpessoais, mas antes possuem 
caráter e consistência na sociedade como um todo.  (ARRUZA, 2015, p. 1) 
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 Por conseguinte, uma série de estudos têm se voltado a compreender tais imbricações 

por dentro dessa relação estrutural entre o patriarcado e o capitalismo.  Estas pesquisadoras têm 

se atentado a questionar se existe um “princípio organizativo” capaz de elucidar essa 

vinculação. Nesse sentido Arruza tratou de sintetizar esse estudo classificando-os em três teses:  

Primeira Tese: 

“Teoria dos sistemas duplos ou triplos”. Podemos colocar a versão original 
desta tese nos seguintes termos: gênero e relações sexuais constituem um 
sistema autônomo que se combina ao capitalismo e remodela as relações de 
classe, enquanto é, ao mesmo tempo, modificado pelo capitalismo em um 
processo de interação recíproca. A versão mais atualizada desta teoria inclui as 
relações raciais, também consideradas como um sistema de relações sociais 
autônomas interconectadas com as relações de gênero e classe. (ARRUZA, 
2015, p. 37)  

 

 Segundo a autora, as teses que se vinculam a essa primeira classificação “no geral, têm 

uma compreensão das relações de classe como definidas unicamente em termos econômicos. É 

apenas via a interação com o patriarcado e com o sistema de dominação racial que elas adquirem 

um caráter extra econômico” (ARRUZA, 2015, p.37). Com relação à segunda tese, há uma 

ideia de que o “capitalismo é indiferente”: 

Opressão de gênero e desigualdade são reminiscentes de formações sociais e 
modos de produção prévios, quando o patriarcado diretamente organizava e 
determinava uma estrita divisão sexual do trabalho. O capitalismo é em si 
indiferente às relações de gênero e pode superá-las de tal forma que o 
patriarcado como sistema seja dissolvido em países capitalistas avançados, na 
medida em que as relações familiares sejam reestruturadas de formas bastante 
radicais. Em suma, o capitalismo tem uma relação essencialmente oportunista 
com a desigualdade de gênero: usa o que acha benéfico das relações de gênero 
existentes, e destrói o que se torna um obstáculo. (ARRUZA, 2015, p.37) 

 

 Enquanto à terceira tese, denominada pela autora de “Tese Unitária,” traz uma 

construção baseada na constatação de que nas sociedades que adoram o sistema capitalista não 

tem possibilidade de haver um “sistema patriarcal que seja autônomo do capitalismo”. Pois as 

“relações patriarcais continuam a existir, mas não são parte de um sistema separado (...) Em 

outras palavras, esta tese não reduz cada aspecto da opressão para simplificá-la a uma 

consequência mecânica ou direta do capitalismo, nem busca oferecer uma explicação baseada 

somente em termos econômicos” (ARRUZA, 2015, p.37). 

Em resumo, a teoria unitária não é reducionista ou economicista, e não 
subestima a centralidade da opressão de gênero. Proponentes da “teoria 
unitária” discordam da ideia de que o patriarcado seria hoje um sistema de 
regras e mecanismos que autonomamente se reproduzem. Ao mesmo tempo, 
insistem na necessidade de considerar o capitalismo não como um conjunto de 
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leis puramente econômicas, mas antes como uma complexa e articulada ordem 
social, uma ordem que tem seu núcleo constituído de relações de exploração, 
dominação e alienação. (ARRUZA, 2015, p. 38) 

 

 Deste ponto de vista, nos colocamos aqui em concordância com essa terceira explicação 

por que a nosso ver, o patriarcado, ao se constituir a partir da divisão sexual do trabalho, cria 

as condições para a opressão e exploração de um sexo sobre o outro. E, a partir daí,o que vão 

ocorrer são mudanças e permanências. As mudanças acontecem na forma de subordinar e a 

permanência adotando sutilezas para dar continuidade a opressão e à exploração.  Neste 

aspecto, “o desafio é entender como a dinâmica de acumulação de capital continua a produzir, 

reproduzir, transformar e renovar relações hierárquicas e opressivas, sem expressar estes 

mecanismos em termos estritamente econômicos ou automáticos” (ARRUZA, 2015, p. 38). 

 Uma vertente possível de análise desses mecanismos está no que se refere à 

invisibilidade do trabalho das mulheres e aqui estamos tratando especificamente das mulheres 

negras, realizada no intuito de perceber a partir dessa exploração econômica, que se dá de forma 

sutil, mas que revela mais uma maneira de ganho de mais valia no processo de exploração desse 

sistema. Vale ainda ressaltar que essa forma de exploração se acentua se pensarmos no 

condicionante de raça. 

 

O trabalho Reprodutivo X Produtivo  

 Nesse processo de compreensão de questões teóricas tão imbricadas e tão 

incompreensível ao primeiro olhar, vamos assimilando o que às vezes parece óbvio a partir de 

uma vivência prática, sim, porque na prática tais questões teóricas se configuram enquanto um 

mecanismo poderoso de opressão e exploração da mulher negra e demarcam na epiderme essa 

realidade. Assim, não nos resta dúvidas de que o patriarcado quando estabelece relação de 

complementariedade ao capitalismo se torna junto ao racismo um sistema único que se 

retroalimenta gerando na correlação de força uma complexa influência que perpassa todas as 

dimensões humanas. 

 Com relação à dimensão da opressão econômica, que é o foco dessa reflexão, mas sem 

desconsiderar as demais dimensões como estritamente necessárias para a compreensão desse 

sistema, sabemos que, nas sociedades pré-capitalistas, antes da revolução agrícola e industrial 

a mulher das camadas trabalhadoras era ativa, “enquanto a família existiu como unidade de 
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produção, as mulheres e as crianças desempenhavam um papel econômico fundamental” 

(SAFFIOTI, 2013, p. 62).  

 Ainda vale ressaltar que o sistema capitalista continua desenvolvendo essa forma de 

exploração, porém a mantém invisibilizada, e que esse trabalho pode se dividir em produtivo e 

reprodutivo, mas que se imbricam na maioria das situações se configurando na dupla jornada 

de trabalho. 

 A divisão sexual e racial do trabalho operada no sistema econômico que tem por única 

finalidade o acúmulo incessante de mais valia opera no sentido de concentrar o máximo da 

capacidade de trabalho das mulheres negras, consideradas a base da pirâmide social no Brasil. 

No caso do campo nordestino, como vimos no primeiro capítulo, essa realidade se viabiliza a 

partir de todo um processo histórico de consolidação de um modo de organizar a produção 

agrícola no país, sempre a partir da produção de produtos agrícolas voltados para a exportação 

a partir da propriedade privada da terra e da utilização de mão de obra escravizada ou “livre”, 

mas com “trabalho análogo a escravidão”. 

 A superexploração das mulheres negras no campo, na atualidade, remonta ao período 

escravista colonial, em que estas, além de estarem na composição estrutural de exploração do 

trabalho escravo, eram vulneráveis a todas as formas de violência, principalmente a violência 

sexual.  Além disso, as mulheres negras ao longo desse processo histórico precisaram se 

submeter às piores condições de vida e não ficaram ausentes de tais processos produtivos, 

embora que esse trabalho não tenha sido considerado trabalho ou muitas vezes a própria 

condição de sua existência tenha proporcionado esse processo de invisibilidade.   

Para compreender esse contexto se fez necessário entender que, no Brasil, a 
terra se configura como um fator estruturante. Isto porque estamos falando da 
transformação da terra em mercadoria como parte de um processo mundial de 
desarticulação do sistema escravista e de desenvolvimento de um mercado 
consumidor na periferia do capital, quem tem o controle da terra e possui 
também a concentração do poder político e econômico. (PACHECO, 
PEREIRA, 2017, p.1) 

 

 Desse modo, é forçoso compreender que não foram as diferenças entre os traços 

biológicos e culturais que tomaram proporções que interferiram diretamente no processo 

histórico e sim as formas de integração subalterna dos nossos territórios que se utilizaram de 

diferenças “raciais” e culturais. Nesse contexto, Florestan (1989) nos ajuda a refletir sobre como 

as desigualdades raciais que foram incorporadas ao regime de classes e colocaram uma massa 
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de trabalhadores (as) até então escravizados (as), agora em um contexto de “trabalho livre”, 

porém, com um fator determinante das relações e ajustamento social, que é a “raça” e a falta de 

acesso à terra.  

 “O escravismo colonial resultou no racismo e na manutenção do latifúndio com feridas 

ainda abertas que transformaram a questão agrária e a questão racial em eixos estruturantes para 

a compreensão das desigualdades sociais no Brasil. Na tentativa de omitir essa violência foram 

construídas teorias racialistas”. (PACHECO, PEREIRA, 2017, p. 2) Essa narrativa vem no bojo 

dos anseios da construção de um ideal de embranquecimento compreendido como um projeto 

nacional, que se funda na concepção de miscigenação seletiva e pacífica, que oculta o fato de 

as disputas pelos territórios estarem, historicamente, relacionadas às disputas e violências sobre 

os corpos das mulheres, e terem se tornado, portanto, comuns estupros e violações de mulheres 

indígenas e negras. 

 Essas situações nos atentam para o fato de que nessa estruturação social, as mulheres 

negras camponesas alijadas pelo sistema, foram relegadas a pobreza e a marginalidade, 

submetidas a distintas explorações no que se conforma hoje como campo brasileiro, 

aprofundadas pelo patriarcado e o racismo. O patriarcado, aliado com o racismo e o sistema 

capitalista, tem buscado submeter as mulheres a situações de desigualdade, opressão e violência 

que invadem não só a esfera privada, mas também a esfera pública, estando presentes em todos 

os ambientes sociais. 

 No capitalismo, as relações econômicas fundamentais se constroem a partir da 

exploração da força de trabalho justificada pelas diferenças de atribuições de papéis de sexo e 

de raça, desde o momento da colonização. Essa relação econômica possibilita a acumulação de 

capital, estrutura as relações sociais entre as classes, mas não as explica em um todo. Nenhuma 

sociedade é capaz de prescindir do trabalho feminino e ao longo do tempo as sociedades 

pautaram as relações de trabalho com base nas diferenciações de sexo, raça e classe.  

 A relação da agricultura com a economia de mercado está na oferta de trabalho. A esfera 

doméstica fornece ao capitalista trabalho e comida, mas ele não investe nada no grupo 

doméstico, porque as relações de produção não são reproduzidas nessa esfera. São dois modos 

opostos de produção: o capitalista é heterogêneo e o grupo doméstico é homogêneo no que diz 

respeito às relações sociais. Tanto o feudalismo quanto o capitalismo dependem da esfera 
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doméstica para sua reprodução. O imperialismo perpetua a acumulação primitiva preservando 

o setor doméstico. O modo de reprodução em casa é simultaneamente preservado e destruído.  

 “O impacto da ação do centro hegemônico do capitalismo internacional, quer no sentido 

de confinar a mulher nos padrões domésticos de existência, quer dando-lhe consciência, através 

do feminismo, da necessidade de emancipar-se economicamente” (SAFFIOTI, 2013, p.42). 

Neste aspecto, é necessário salientar que “não se pode generalizar, para todas as mulheres, a 

mesma forma de opressão a que estão submetidas. É inegável que todas as mulheres sofrem 

discriminação e opressão de gênero. Essas opressões, no entanto, são vivenciadas de forma 

diferenciada de acordo com as condições materiais de cada um (SAFFIOTI, 1992, 191). 

A responsabilização desigual de mulheres e homens por um trabalho que 
nessas abordagens é definido como produtivo e não remunerado seria a base 
do sistema patriarcal no capitalismo. O patriarcado, como sistema político, 
consistiria numa estrutura de exploração do trabalho das mulheres pelos 
homens. No centro da análise, portanto, está a divisão sexual do trabalho e o 
fato de que tenha impacto muito distinto nos dois grupos (ou classes). 
(BIROLI, 2016, p.25-26) 

 

 Neste aspecto, no sistema do capital, a força de trabalho feminina vai ser explorada de 

forma constante, só mudam as condições dessa exploração acontecer. Por essa razão, ao nos 

referenciarmos nas mulheres negras camponesas, essa condição se agrava pois a condições de 

trabalho são extenuantes e na maioria dos casos estão sujeitas a uma dupla jornada de trabalho. 

E tanto no trabalho produtivo, quanto no trabalho reprodutivo esse trabalho é invisibilizado e 

“sem reconhecimento social. Dado o papel do gênero na divisão do trabalho, as mulheres não 

eram definidas como trabalhadoras, apesar da natureza indispensável de sua atividade na 

sobrevivência na família (Heredia,1979, p.62).  

 Nesse intuito é importante notar que na análise do trabalho das mulheres negras no 

campo nordestino é preciso considerar que as desigualdades existentes além de acontecerem na 

dimensão sociocultural se efetivam na dimensão política e econômica. Partir desse pressuposto 

é estritamente necessário para compreender as relações de raça e de gênero que se estabelecem 

no campesinato nordestino. Esse recorte pode trazer subsídios para pensar as possíveis 

diferenciações no rumo das análises que engendraram a compreensão dessa formação social. 

Nesse aspecto consideramos relevante refletir até que ponto o trabalho produtivo e reprodutivo 

no campo nordestino têm sido invisibilizado e espoliado.  
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Elementos para refletir o processo de invisibilização do trabalho das mulheres negras no 

campo nordestino 

 Em um país latifundiário, de acesso à terra e ocupação dos territórios urbanos e rurais, 

as mulheres negras camponesas foram relegadas à pobreza e à marginalidade, submetidas a 

distintas explorações no que se conforma hoje como campo brasileiro, aprofundadas pelo 

patriarcado e o racismo. O patriarcado, aliado com o racismo e o sistema capitalista tem 

submetido as mulheres a situações de desigualdade, opressão e violência que invadem não só a 

esfera privada, mas também a esfera pública, estando presentes em todos os ambientes sociais. 

 “Essa discriminação contra as mulheres na sociedade capitalista não é legado de um 

mundo pré-moderno, mas sim uma formação do capitalismo, construída sobre diferenças 

sociais existentes e reconstruídas para cumprir novas funções sociais” (FEDERECI 2017, p. 

11).  O êxodo rural e a separação entre trabalho e moradia trazidos pela industrialização são 

vetores indissociáveis das dicotomias de gênero, nos quais foi estruturada a relação entre 

público e privado, cidade e campo, e as separações e hierarquias entre trabalho doméstico e 

trabalho produtivo a partir da divisão sexual (FEDERECI, 2017, p.12). “Dessa forma, a 

separação efetuada entre produção de mercadorias e reprodução da força de trabalho também 

tornou possível o desenvolvimento de um uso especificamente capitalista do salário e dos 

mercados como meios para acumulação de trabalho não remunerado” (FEDERECI, 2017, p. 

133) 

 A assim chamada acumulação primitiva é desenvolvida por Karl Marx a partir da análise 

de um comentário de Adam Smith sobre a necessidade de uma acumulação originária como 

ponto de partida para o desenvolvimento do modo de produção capitalista. O resultado final da 

acumulação primitiva consiste na separação entre os trabalhadores e a propriedade das 

condições de seu trabalho. Este processo “transforma por um lado, os meios sociais de 

subsistência e de produção em capital, por outro, os produtores diretos em trabalhadores 

assalariados” (MARX, apud FEDERICI, 2017, p. 262).  

 Além de evidenciar a contradição entre capital e trabalho, este processo também resultou 

na formação de um mercado interno necessário ao processo de realização do valor da 

mercadoria. Neste sentido, a expulsão das populações rurais para as grandes cidades não apenas 

concentra a força de trabalho para os proprietários dos meios de produção, como também realiza 
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a separação dos trabalhadores de seu meio de subsistência, tornando-os dependentes da 

aquisição de mercadorias.  

 Um último momento fundamental para a acumulação primitiva, refere-se à formação de 

um mercado mundial em escala crescente. De acordo com Marx:  

Os diferentes momentos da acumulação primitiva repartem-se então, mais ou 
menos em ordem cronológica, a saber pela Espanha, Portugal, Holanda, França 
e Inglaterra. Na Inglaterra, em fins do século XVII, são resumidos 
sistematicamente no sistema colonial, no sistema da dívida pública, no 
moderno sistema tributário e no sistema protecionista (...). Todos porém, 
utilizaram o poder do Estado, a violência concentrada e organizada da 
sociedade, para ativar artificialmente o processo de transformação do modo 
feudal de produção em capitalista e para abreviar a transição. (MARX, apud 
FEDERICI, 2017, p. 2858-286) 

 

  “A transformação do corpo em uma máquina de trabalho e a sujeição das mulheres para 

reprodução da força de trabalho exigiu a destruição do poder das mulheres” (FEDERECI, 2017, 

p.119). Pois um aspecto importante do projeto capitalista foi a desarticulação do corpo social, 

tendo as pessoas sido obrigadas a diferentes regimes disciplinares, que produziram uma 

acumulação de 'diferenças' e hierarquias.  

 A violência foi a principal alavanca, o principal poder econômico no processo de 

acumulação primitiva, porque o desenvolvimento capitalista exigiu um imenso salto na riqueza 

apropriada pela classe dominante europeia e o número de trabalhadores colocados sob seu 

comando. Em outras palavras, a acumulação primitiva consistiu em uma imensa acumulação 

de força de trabalho (FEDERECI, 2017, p.121). “As mudanças que a chegada do capitalismo 

introduziu na posição social das mulheres (proletárias) foram impostas basicamente com a 

finalidade de buscar novas formas de arregimentar e dividir a força de trabalho” (FEDERECI, 

2017, p.126). 

 A divisão sexual do trabalho implantou um processo que ao longo do tempo e nas várias 

sociedades caracterizou a valorização de um sexo em detrimento da desvalorização de outro. 

 Ou seja, 

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente 
das relações sociais de sexo; essa forma é adaptada historicamente e a cada 
sociedade. Ela tem por características a destinação prioritária dos homens à 
esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a 
apreensão pelos homens das funções de forte valor social agregado 
(KERGOAT, 2003, p. 55) 
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 Segundo Hirata e Kergoat, a divisão social do trabalho pode ser apresentada a partir de 

duas características fundamentais que elas caracterizam como “princípios norteadores (...) o 

princípio de separação e o princípio hierárquico”. Segundo as autoras, esses princípios são 

válidos para todas as sociedades conhecidas, no tempo e no espaço. (HIRATA E KERGOAT, 

2007, p. 599). Ainda, segundo elas, é preciso considerar que mesmo com todo avanço da 

tecnologia e do processo de debate na sociedade como um todo acerca de tal divisão, há um 

processo de continuidade pois: 

A socialização familiar, a educação escolar, a formação na empresa, esse 
conjunto de modalidades diferenciadas de socialização se combinam para a 
reprodução sempre renovada das relações sociais. As razões dessa 
permanência da atribuição do trabalho doméstico às mulheres, mesmo no 
contexto da reconfiguração das relações sociais de sexo a que se assiste hoje, 
continua sendo um dos problemas mais importantes na análise das relações 
sociais de sexo/ gênero (HIRATA, KERGOAT, 2007, p. 606). 

  

 Pensando na realidade específica do Brasil, é possível afirmar que houveram uma série 

de estudos que buscam entender as relações desiguais de gênero na perspectiva do trabalho. No 

contexto brasileiro, o campo de pesquisa acerca do trabalho feminino é marcado pelo 

pioneirismo do estudo de Heleieth Saffioti, intitulado “A mulher na sociedade de classes - mito 

e realidade”(1969). Cabe fazer referência também ao livro de Elisabeth Souza-Lobo (1991), “A 

classe operária tem dois sexos – trabalho, dominação e resistência (SALVARO, ESTEVAM e 

FELIPE, 2012, p.1) 

 Nesse aspecto, o que se compreende é que esse processo de invisibilização e espoliação  

do trabalho produtivo e reprodutivo feminino foi se consolidando a partir de um largo processo 

histórico que possibilitou a naturalização do trabalho doméstico como algo inerente à mulher e 

no caso o trabalho na agricultura,  de forma contraditória, que é afirmado na luta pelo seu 

reconhecimento profissional, ainda é concebido como “ajuda” no interior das relações 

familiares, como forma de manutenção de uma ordem moral e a hierarquia de gênero 

(ESMERALDO, 2013)  

 Esta desvalorização e a invisibilização do trabalho feminino refletem uma concepção 

que não considera como trabalho o que está fora do âmbito das relações mercantis 

(SCHWENDLER, 2015).  No que tange a realidade do campo, tema que nos propomos a 

refletir, está entendido que essa acumulação da força de trabalho das mulheres acontece com 

base no ocultamento ou falta de valorização dessa força de trabalho.  
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 Nesse sentido, também é preciso nos reportar aos estudos que buscaram aprender essa 

realidade. Como é o caso de Paulilo que faz uma distinção entre as atribuições destinadas 

conforme o sexo e idade como “leves” ou “pesadas”: 

Paulilo (1986) observa que atividades agrícolas são classificadas como leves e 
pesadas a partir de quem as realiza: mulheres e crianças realizam atividades 
consideradas “leves”; homens adultos realizam atividades consideradas 
“pesadas”. Segundo a autora citada, não se trata da atividade desenvolvida, 
mas de certa divisão sexual do trabalho produzida por significados histórica e 
culturalmente atribuídos ao trabalhador e/ou à trabalhadora. (SALVARO, 
ESTEVAM e FELIPE, 2012, p.2) 

 

 No entanto, Ferrante e Durval afirmem que essa divisão não seja tão rigorosa assim por 

que na prática, a depender de cada contexto, as mulheres assumem o trabalho “pesado” ou 

“secundário”, ou seja, o trabalho produtivo: “O papel das mulheres na agricultura camponesa é 

voltado às necessidades de reprodução social das famílias (...) coube às mulheres os cuidados 

com a reprodução da família, bem como a participação das atividades agrícolas nem sempre 

apenas de pequeno porte ou associadas ao abastecimento alimentar. (FERRANTE e DURVAL, 

apud BAMBIRRA, p. 73) 

Portela, Silva e Ferreira (2004), chamam atenção para o problema da 
desvalorização e invisibilidade do trabalho das mulheres na agricultura 
familiar afirmando que o fato é resultado de processos sociais os quais atuam 
sujeitos em dois sentidos - o sentido que objetiva criar ações para invisibilizar 
o trabalho das mulheres e destacar o dos homens através de estudos e pesquisa 
que ocultam a jornada de trabalho das mulheres na agricultura familiar e 
destacam a dos homens e, o sentido de que visa conservar as ações de 
invisibilidade do trabalho feminino. (FERNANDES, 2009, p. 6) 

 

 Por isso, a importância de estudos que nos possibilitam observar essa invisibilização 

como também as razões para que isso aconteça e que está totalmente imbricado com o estudo 

que nos propomos desde o começo desse trabalho. A partir destes estudos é possível afirmar 

que sim, existem mecanismos que mascaram, desvalorizam e se apropriam do trabalho das 

mulheres negras no campo nordestino. 

 Por isso, afirmamos que o patriarcado e o racismo como estruturante ao sistema 

capitalista incidem diretamente nesse processo de desvalorização que na prática se traduz na 

desvalorização e na falta deste reconhecimento pelos próprios companheiros, como é o caso do 

estudo feito por Fernandes 

A invisibilidade do trabalho feminino foi constatada no estudo. Os homens 
quando perguntados sobre a participação das mulheres nessa luta, respondem 
que elas apenas contribuíram com a alimentação dos acampados e nos cuidados 
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com as crianças e com a higiene do grupo. Não sendo relatado por eles, a 
participação nos processos produtivos, a presença delas durante os conflitos, 
bem como sua permanente contribuição nas tarefas realizadas no espaço 
doméstico. (2009, p. 6) 

 

 Neste sentido, reafirmamos a necessidade de compreender dentro dos estudos de gênero 

e relações de trabalho a importância dessa temática por que “a luta pela reforma agrária no 

Brasil já mobilizou milhões de trabalhadoras rurais, que sempre estiveram presentes, mesmo 

sem ter a visibilidade dos seus esforços reconhecidos publicamente. (BUTTO, 2005 Apud, 

FERNANDES, 2009, p. 2).  No entanto, não é apenas essa evidência que coloca a opressão às 

mulheres negras em uma dimensão histórica, especialmente se observarmos que não há 

mudanças estruturais nos locais designados ao trabalho para as mulheres negras, que, desde o 

período colonial com a figura tem na exploração de uma força de trabalho que serve às 

dinâmicas de produção e de reprodução da vida com violências físicas, sexuais e simbólicas. 

“A transformação do corpo em uma máquina de trabalho e a sujeição das mulheres para 

reprodução da força de trabalho exigiu a destruição do poder das mulheres” (FEDERICI 2017, 

p.119).  

 Quando pensamos essa acumulação com base no recorte de raça nos deparamos com 

um nível baixo de auto estima fruto de experiências traumáticas e que não é novidade, segundo 

Ângela Davis (2017), historicamente se basearam em seu papel enquanto trabalhadoras 

intermitentes, que labutaram sob o chicote de seus senhores, sendo estupradas, criando filhos 

que não eram seus e vendo os seus próprios serem vendidos como mercadorias.  

 

 A territorialidade do Patriarcado no campesinato nordestino 

 O atual desenvolvimento da agricultura e suas bases materiais e ideológicas impõe 

alterações que tentam traçar uma ideia de modernidade que conserva, em sua composição, 

características que constituem complexos meca¬nismos de continuidade de apropriação 

territorial. Na verdade, essa “conservação” é constitutiva da própria modernidade capitalista 

brasileira, em que aquilo que permanece não necessariamente significa resquício, mas aquilo 

que continua, continua justamente porque é constitutivo das atuais opressões. 

 Nesse sentido, pensando na reestruturação produtiva que se embasa no avanço do 

capital, no campo nordestino, pretendemos partir da compreensão do patriarcado enquanto uma 

territorialidade por que isso implica entender as dinâmicas espaciais e a possibilidade de 
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construção de saídas de sobrevivência das camponeses negras nordestinas frente aos desafios 

desse novo tempo. Este avanço do capital no campo está delineado na continuidade de grandes 

projetos tido como responsáveis pelo desenvolvimento, o que possibilita a continuidade da 

concentração de capital nos vários espaços da produção.  

 A conservação do predomínio desse modo de pensar o campo é algo que ainda se vincula 

à continuidade dos poderes de uma tradicional elite agrária que se renova no intuito de amoldar 

um novo mecanismo de dominação do espaço, esse mecanismo está pautado na territorialização 

do agronegócio e numa  constante expropriação da terra, exploração da força de trabalho de 

camponeses e camponesas. 

Nas “abordagens territoriais” predominam análises da dimensão econômica e 
da dimensão social numa acepção de território como uma unidade geográfica 
determinada, quase sempre como espaço de governança. A definição de 
“território” por órgãos governamentais e agências multilaterais não 
consideram as conflitualidades dos diferentes tipos de territórios contidos 
“território” de um determinado projeto de desenvolvimento territorial. (...). O 
conceito de território passa a ser instrumentalizado para atender aos interesses 
de instituições e expressa então sua mais cara propriedade: as relações de poder 
(...) em suas diferentes acepções, o território sempre foi estudado a partir das 
relações de poder, desde o Estado ao capital, desde diferentes sujeitos, 
instituições e relações. (FERNANDES, 2008, p. 4-5) 

 

 O esquema teórico-conceitual que apresentamos parte da perspectiva de entender o 

território como um produto social das relações de poder estabelecidas entre os sujeitos no 

processo de apropriação do espaço (RAFFESTIN, 1993). Por isso, torna-se fundamental 

retomar a noção de territorialidade, na qual compreendemos o agir social exercido a partir da 

mediação simbólica, cognitiva e prática. É uma intenção mediadora de organização territorial. 

Ou seja, é um conjunto de relações, comportamentos e ações de sujeitos em frações da realidade 

(RAFFESTIN, 1993).  

 A territorialidade é a relação tridimensional entre sociedade, espaço e tempo. Não é um 

vínculo simples entre o sujeito e o espaço, antes, é uma relação conjunta da realidade espacial 

e os vários atores agindo em conflito e interação. Isso a torna um fenômeno social, não sendo 

um objeto, mas uma relação de troca de energia e informação. Também, não é um dado físico 

e material. Daí por que as territorialidades constituem as práticas que usam e delimitam o 

espaço, a partir de recortes do espaço. Tais recortes possibilitam a formação de nós e a 

construção de redes: “Toda prática espacial, mesmo embrionária, induzida por um sistema de 
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ações ou de comportamentos se traduz por uma produção territorial que faz intervir tessitura, 

nó e rede” (RAFFESTIN, 1993, p. 150). 

 Assim, o autor aponta a territorialidade como multidimensional e inerente à vida social. 

Dando-se a partir das relações de mediação dos indivíduos em seus territórios, portanto:  

territorialidade adquire um valor bem particular, pois reflete a 
multidimensionalidade do ‘vivido’ territorial pelos membros de uma 
coletividade, pelas sociedades em geral. Os homens ‘vivem’, ao mesmo tempo, 
o processo territorial e o produto territorial por intermédio de um sistema de 
relações existenciais e/ou produtivistas. (RAFFESTIN, 1993, p. 158) 

 

 É importante que fique claro que a territorialidade não é uma relação simples com o 

espaço, mas entre sujeitos na sua realidade. Num cotidiano e na interação local dos outros 

atores. A territorialidade se inscreve no quadro da produção, da troca e do consumo das coisas. 

Conceber a territorialidade como uma simples ligação com o espaço seria fazer renascer um 

determinismo sem interesse. É sempre uma relação, mesmo que diferenciada, com os outros 

atores (RAFFESTIN, 1993, p. 161). 

A territorialidade é um comportamento humano espacial. Uma expressão de 
poder que não é nem instintiva e nem agressiva, apenas se constitui em uma 
estratégia humana para afetar, influenciar e controlar o uso social do espaço, 
abarcando escalas que vão do nível individual ao quadro internacional. Ou seja, 
"a tentativa de um indivíduo ou grupo para afetar, influenciar ou controlar 
pessoas, fenômenos e relações, e para delimitar e impor controle sobre uma 
área geográfica. Essa área será chamada de território". (SACK, 1986, p. 19)
        

 Dessa forma, entender a organização da sociedade no espaço é entender as diversas 

formas de territorialidades, que se estabelecem de forma material e imaterial e entre homens e 

seus contextos históricos e geográficos: “Eis por que relações reais realocadas no seu contexto 

sócio histórico e espaço-temporal” (RAFFESTIN, 1993, p. 162). Neste viés, na luta pela terra, 

despontam a contraposição de ideologias na formação de territorialidades, corroboradas na 

divergência de ações que se desencadeiam entre o capital e a busca pela conquista de direitos 

pelos (as) camponeses (as).  

As contradições produzidas pelas relações sociais criam espaços e territórios 
heterogêneos, gerando conflitualidades. As classes sociais, suas instituições e 
o Estado produzem trajetórias divergentes e diferentes estratégias de 
reprodução socioterritorial. [...] âmago da conflitualidade é a disputa pelos 
modelos de desenvolvimento em que os territórios são marcados pela exclusão 
das políticas neoliberais, produtora de desigualdades, ameaçando a 
consolidação da democracia. (FERNANDES, 2009, p. 7) 
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 O patriarcado é a dominação-exploração das mulheres pelos homens, que se dá para 

muito além da família e se torna uma “máquina do patriarcado” (SAFFIOTI, 2015, p.106), 

visibilizando um mecanismo de dominação-exploração de tal maneira arraigado nas 

instituições, de tal forma naturalizado por séculos de reprodução, que abstrai da figura do 

patriarca.  

 Nesse sentido, o patriarcado pode ser entendido como: 

(...) um sistema patriarcal, entendido como um sistema de relações, tanto 
materiais como culturais, de dominação e exploração de mulheres por homens. 
Este é um sistema com sua própria lógica, que é ao mesmo tempo maleável a 
mudanças históricas, em uma relação de continuidade com o capitalismo. 
(ARRUZA, 2015, p. 7) 

 

 A condição de vida das mulheres neste processo sofreu “o impacto da ação do centro 

hegemônico do capitalismo internacional, quer no sentido de confinar a mulher nos padrões 

domésticos de existência, quer dando-lhe consciência, através do feminismo, da necessidade de 

emancipar-se economicamente” (SAFFIOTI, 1969, p. 17).  Porém, nenhuma sociedade é capaz 

de prescindir do trabalho feminino, na maioria dos casos este trabalho se dá sob as condições 

mais perversas.  

 Embora o trabalho escravizado tenha acabado formalmente, a permanência da 

colonialidade presente no capitalismo dependente é responsável pela manutenção da opressão 

e não é possível acabar com a opressão de gênero sem dar conta destas questões. Neste caso, 

fundem-se a marginalização da classe, de raça e de gênero, o preconceito se intensifica e a 

interiorização da condição de inferioridade, em muitos casos, inibe a reação e a luta contra a 

discriminação sofrida. 

 A gravidade da violência com que o sistema do capital se volta contra a resistência que 

busca demarcar limites a cargas extenuantes de trabalhos. A escravidão moderna e as 

configurações atuais de acumulação por espoliação evidenciam a necessidade capitalista 

destruir a identidade e a força daquelas (eles) a quem a exploração se dá com maior intensidade, 

como as mulheres negras, no intuito de mascarar o que suas contradições, explícita nas suas 

promessas de liberdade e opressão a que submete povos inteiros. 

 Em “A mulher na sociedade de classes”, publicado pela primeira vez em 1969, Saffioti 

apontava a questão da contradição de raça/ etnia, avaliando o lugar das mulheres escravizadas 

na sociedade colonial brasileira. 
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Com efeito, cabia à escrava, além de uma função no sistema produtivo de bens 
e serviços, um papel sexual, via de uma maior reificação e, simultaneamente, 
linha condutora do desvendamento do verdadeiro fundamento da sociedade de 
castas. Se, por um lado, a função da negra escrava, enquanto mero instrumento 
de prazer sexual de seu senhor, não indica que nesta relação as partes 
envolvidas tenham superado o ‘nível primário e puramente animal do contrato 
sexual’, por outro, o produto dessa relação assume, na pessoa do mulato, a 
forma de um foco dinâmico de tensões sociais e culturais (SAFFIOTI, 2015, 
p.236).  

 

 Desde então, esta especificidade da escravidão da mulher negra, “utilizada como 

trabalhadora, como mulher e como reprodutora de força de trabalho” (SAFFIOTI, 2015, p. 237) 

já havia sido abordada pela autora, que também analisou alguns dos resquícios desta formação 

social escravista na conformação da condição da mulher na sociedade de classes. Considera-se 

possível afirmar, assim, que Saffioti tinha a relação social racial como categoria analítica 

presente e fundamental para compreender também as relações de classe e gênero. 

 Na intenção de compreender a forma como se relacionam classe, gênero e raça/etnia, 

Saffioti (2011) trabalha com a teoria do “nó”. Segundo ela, quando enoveladas, as relações 

gênero-classe-raça são regidas por uma lógica diferente das que orientam cada uma das 

contradições separadamente. Cada uma apresenta uma dinâmica especial quando estão no nó, 

pois se condicionam a esta nova realidade. As circunstâncias históricas em que o nó se encontra 

dotam as contradições de formações distintas. Segundo essa proposição, entender as relações 

como um nó significa não somá-las simplesmente, mas perceber a realidade compósita e nova 

que resulta desta fusão.  

 Apesar da complexidade da territorialidade do patriarcado apontada nessa reflexão é 

possível observar que no interior dessas relações existem fissuras possíveis de ser identificadas 

enquanto mudanças que ocorrem irremediavelmente em função da possibilidade de 

identificação dessa opressão. A participação política das mulheres em mobilizações por direitos 

e o acesso a informação e formação vão consolidando um processo de lutas que desemboca 

numa contestação a a ordem estabelecida.  

 Para tanto, a luta pelo fim da propriedade privada e da divisão sexual do trabalho estão 

na ordem do dia porque entendemos que “lutar pela extinção das desigualdades, opressão e 

exploração, enfim, lutar por emancipação plena, liberdade, exige a defesa de valores libertários” 

(CISNE, 2005, p. 03).  
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Liberação das mulheres – à guisa de permanente lembrete de promessas não 
cumpridas e não cumpríveis do sistema do capital – e transformam a grandiosa 
causa de sua emancipação numa dificuldade não integrável ao domínio do 
capital. Não pode haver nenhum modo de satisfazer a exigência da 
emancipação feminina – que veio à tona há muito tempo, mas adquiriu 
urgência num período da história que coincidiu com a crise estrutural do capital 
– sem uma mudança substantiva nas relações de desigualdade social 
estabelecida. (MÉSZÁROS, 2011, p.223) 

 

 Em vista disso, estão presentes nestas mobilizações populares bandeiras que buscam a 

concretização dos direitos humanos fundamentais, como a igualdade social, sexual e racial, a 

acessibilidade a moradia, educação e aos meios de produção. Superar as barreiras opressoras 

impostas pelo capitalismo patriarcal fará emergir uma nova cultura na construção de novas 

relações sociais e de gênero em que o trabalho emancipado na produção de alimentos saudáveis 

e de reprodução da vida seja visto como algo fundamental para a produção social camponesa 

como um todo. 

 As mulheres negras camponesas ao refletir essa territorialidade do patriarcado a partir 

da luta pela reforma agrária no campo nordestino a percebem como construída e não natural, 

afirmam que a mesma pode ser desconstruída. Então, passam a questionar os papéis designados 

a homens e mulheres, bem como construindo formas de sair da situação em contestação a essa 

territorialidade do capital.    
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LA VISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES EN LA CIENCIA: PROGRAMA KUÑA 

TECHAPYRÃ DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA. 

 

Raquel Rojas 

Resumo: 

 

Introducción La relación entre la ciencia y las mujeres ha sido uno de los temas emergentes al 

interior de las instituciones públicas, principalmente porque cuestiona las relaciones 

patriarcales, el machismo, el racismo y la discriminación que forman parte integral de la 

mayoría de la sociedad contemporánea. Estas reflexiones se han desarrollado en una resistencia 

tenaz y cotidiana con grandes avances en los países. Se han reconocido que las mujeres tienen 

un papel vital en la familia, la sociedad, las organizaciones, las instituciones y para el desarrollo 

de la economía, la alimentación, la salud y otros en ámbitos públicos y privados. Las mujeres 

cumplen valiosas funciones de producción y reproducción de la vida, porque son las mujeres 

quienes mayoritariamente producen los alimentos, transmiten los conocimientos sobre las 

semillas, la agricultura, el idioma y el hogar (VÍA CAMPESINA, 2017, p. 31). Sin embargo 

existe una brecha de género en la ciencia, que es fundamentalmente cultural, por tal motivo es 

necesario e importante promover la incorporación de la perspectiva de género en la elaboración, 

coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas a través de 

instrumentos normativos eficientes y acciones dirigidas a eliminar todas las formas de 

discriminación de género, así como la igualdad de oportunidades y resultados. En este camino 

el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria como institución tecnológica encargada de la 

generación de conocimientos e innovaciones tecnológicas, procesos y formas de producción, 

sostenibles y competitivas para el sector agrario del país, con inclusión social y gestión del 

talento humano, promovió a través del Programa Kuña Techapyrã la visibilización a 12 mujeres 

científicas dedicadas a la investigación e innovación agraria en los últimos 30 años, logrando 

así el protagonismo y reconocimiento correspondiente a nivel nacional. Marco Teórico y 

MetodológicoPara Almudena Hernando (2015) en su trabajo “Mujeres, Hombres, Poder. 

Subjetividades en Conflicto” este campo complejo de relaciones de poder lleva siglos 

enmascarado y naturalizado en la sociedad patriarcal por lo cual es imprescindible una reflexión 
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continua y colectiva que permita detectar esos modos de reproducción, los dispositivos a través 

de los cuales el orden patriarcal se sigue reproduciendo en la actualidad y en la cotidianeidad ( 

op. cit. 20).Esta situación de inequidad de género no fue siempre así a lo largo de nuestra 

historia, demostrado en el trabajo de Patel (2012) quien afirma que las mujeres pre-colombinas 

gozaban de un status respetable, en el que la desigualdad estaría marcada fundamentalmente 

por la clase más que por el género, aunque las mujeres mayas del período Clásico se equiparan 

en los discursos religiosos con la naturaleza en términos de su capacidad de reproducción, eran 

también agentes sociales activos que no podían ser excluidas de las posiciones políticas o 

religiosas de poder y fueron capaces de utilizar este tipo de asociación con la naturaleza, el agua 

y la tierra a su favor para asegurar que sus descendientes femeninas del Postclásico controlaran 

el discurso político, el conocimiento médico y las condiciones materiales que intervienen en la 

toma de decisiones personales con respecto a la fecundidad y la planificación familiar (PATEL, 

2012, p. 305). En el Paraguay las mujeres tuvieron un rol fundamental en la formación de la 

sociedad paraguaya principalmente por las dos grandes guerras el de la Triple Alianza contra 

Argentina, Brasil y Uruguay (1865-1870) y la Guerra del Chaco contra Bolivia (1932-1935), 

quedando a cargo de las mujeres la reconstrucción de la patria. En este sentido la 

conmemoración del Día de la Mujer Paraguaya, elogiado cada 24 de febrero, recordando la 

primera Asamblea de Mujeres Americanas realizada en Asunción el 24 de febrero de 1867 

donde las mujeres decidieron colaborar con la defensa de la patria entregando sus valiosas 

joyas, pertenencias y alistarse al ejército para la causa nacional, ya que estaba en pleno 

desarrollo la Guerra contra la Triple Alianza y el Día Internacional de la Mujer, recordado el 8 

de marzo de cada año Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por 

fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se 

unen para celebrar su día, son espacios destinados a plantear logros y desafíos en la temática de 

género en el país. En este sentido el Programa “Kuña Techapyrã” en idioma guaraní que 

significa Mujeres Ejemplares fue creado justamente para el Reconocimiento a emblemáticas 

mujeres del Sistema de Innovación Agraria del Paraguay, donde se destacaron a 12 reconocidas 

investigadoras y lideresas del país en conmemoración de sus valiosos aportes a la Ciencia y a 

la sociedad paraguaya en general. Este programa propone valorar la función y el liderazgo de 

mujeres paraguayas en la Ciencia, muchas veces subvalorado y propiciar espacios de diálogo y 

encuentro para: 1) Inspirar a una nueva generación de investigadoras, 2) Inspirar en lograr una 
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colectividad o sociedad de mujeres de ciencia en Paraguay y así posicionar a la mujer para 

combatir los desafíos locales y globales, 3) Ser científico/a hoy día significa tener la capacidad 

de salir del laboratorio y difundir saberes. Para la implementación del “Programa Kuña 

Techapyrã” se realizaron trabajos de observación documental, entrevistas a informantes 

calificados, revisión de literatura y aportes al sistema de ciencia y tecnología del país, 

participación en seminarios y eventos científicos, reuniones de trabajo y discusión, viajes de 

campo, visitas, fotografías, filmaciones, publicaciones en periódicos nacionales, 

conversaciones, entrevistas y diálogos con las protagonistas.Principales ResultadosEl 

“Programa Kuña Techapyrã”, es implementado por el Instituto Paraguayo de Tecnología 

Agraria – IPTA al reconocer a las mujeres ejemplares del Sistema de Innovación Agraria del 

Paraguay como artífices de la investigación, la docencia, la extensión, de la sociedad civil 

organizada, del sector público y privado del Paraguay que con su labor han contribuido a 

mejorar la investigación e innovación tecnológica de la producción agraria sostenible y el 

bienestar de la población paraguaya. Actualmente la BBC (2019) realizó un relato de mujeres 

de diferentes partes del mundo de la ciencia. La brecha de género en la ciencia es cultural, no 

tiene que ver con el cerebro de las mujeres, las mujeres van ocupando roles de liderazgo, la 

lucha contra estereotipos y ser una especie de vanguardista de este nuevo siglo XXI que nos 

toca liderar. Las 12 mujeres reconocidas son protagonistas una cada mes para motivar diferentes 

actividades de promoción, sensibilización y visibilización de las mujeres en la ciencia y en la 

sociedad. 1. ENERO 2019. Dra. Fátima Mereles. Docente Investigadora en Biología FACEN - 

UNA. Categorizada PRONII III del CONACYT. 2. FEBRERO 2019. Ing. Agr. Dra. Rosa 

Oviedo de Cristaldo. Docente Investigadora, Coordinadora de la Maestría en Biotecnología del 

CEMIT - UNA. Categorizada PRONII II del CONACYT. 3. MARZO 2019. Ing. Agr. MSc. 

Lidia Pérez de Molas. Docente Investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias - UNA. 

Categorizada PRONII II del CONACYT. 4. ABRIL 2019. Ing. Agr. Msc. Lidia Quintana de 

Viedma. Docente investigadora. Categorizada PRONII II del CONACYT. 5. MAYO 2019. Ing. 

Agr. MSc. Ruth Scholz. Investigadora, Directora del Centro de Investigación de Capitán 

Miranda - CICM – IPTA. Categorizada PRONII I del CONACYT. 6. JUNIO 2019. Ing. Agr. 

MSc. Graciela Gómez. Investigadora, Especialista del Área Agrícola IICA - Paraguay. 7. 

JULIO 2019. Ing. Agr. MSc. Mercedes Álvarez. Investigadora del IPTA. Especialista en 

Mejoramiento Genético de Plantas. 8.AGOSTO 2019. Ing. Agr. MSc. Alodia Concepción 
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González. Docente Investigadora, Especialista en el Área de Suelo, Jefa del Programa de 

Investigación de Soja. Centro de Investigación de Capitán Miranda - CICM -IPTA. 

Categorizada PRONII(c) en el CONACYT. 9. SETIEMBRE 2019. Ing. Agr. MSc. Vilma 

Giménez. Investigadora del IPTA. Investigadora, Jefa del Dpto. de Fitopatología. Hernando 

Bertoni - Centro de Investigación Hernando Bertoni - CIHB- IPTA. 10. OCTUBRE 2019. Ing. 

Agr. MSc. Rosa Cardozo. Investigadora, Jefa del Dpto. de Entomología - Centro de 

Investigación Hernando Bertoni - CIHB - IPTA. 11. NOVIEMBRE 2019. Ing. Agr. MSc. Estela 

Ojeda Gamarra. Especialista en Propiedad Intelectual. Gerente de INBIO. 12. DICIEMBRE. 

Sra. Teodolina Villalba. Primera mujer en ocupar la Secretaria Ejecutiva de la Federación 

Nacional Campesina - FNC. Consideraciones FinalesA través de este “Programa Kuña 

Techapyrã”, se logró visibilizar a estas investigadoras y sus aportes para las ciencias y la 

sociedad de nuestro país. Este programa motiva la creación de un ambiente para el dialogo de 

saberes, compartiendo sus experiencias y sus expectativas para futuras generaciones, también 

sobre sus proyecciones profesionales y cómo articular entre ellas dichos proyectos. Con este 

reconocimiento manifestaron sentirse motivadas, valorizadas y renovadas en sus distintos 

trabajos y aportes al país. El empoderamiento científico de las mujeres contribuye directamente 

a cerrar la brecha de la desigualdad de género, la erradicación de la pobreza y el crecimiento 

social económico inclusivo. Que las mujeres contribuyan de manera significativa a las 

prioridades de sus países, redunda directamente en el desarrollo humano de las sociedades y las 

comunidades donde viven. 
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AS EXPERIÊNCIAS DE ENVELHECIMENTO NO CAMPO: UMA ANÁLISE A 

PARTIR DOS SUJEITOS E DO ESPAÇO E TERRITÓRIO EM ASSENTAMENTOS 

RURAIS DO PONTAL DO PARANAPANEMA - SP 

 
Fernando Henrique Ferreira de Oliveira,  

Carlos Alberto Feliciano 

Resumo: 

 

Essa proposta de trabalho foi construída com objetivo de contextualizar algumas reflexões em 

relação ao tema da idade e do envelhecimento numa perspectiva geográfica. Nela apresentamos 

como o envelhecimento foi pensado na geografia e a sua relação com as dimensões do espaço 

e do território. Partindo do referencial teórico da Geografia do Envelhecimento nos propomos 

a compreender como os conceitos de espaço e território podem se operacionalizar nas análises 

sobre idade e geração, além de evidenciar uma geografia relacional, preocupada com os 

múltiplos sujeitos sociais, para além do mundo dos adultos. Assumimos no texto a relação entre 

espaço, território e envelhecimento, partindo da ideia de que o envelhecimento é uma 

experiência espacial heterogênea, que varia de acordo com as posições identitárias (espaço, 

gênero, sexualidade, raça). Portanto, o presente texto discute a relação entre envelhecimento, 

espaço e território na trajetória de sujeitos idosos assentados no Pontal do Paranapanema – São 

Paulo. Desse modo, definimos como objetivo debater o tema do envelhecimento a partir de uma 

perspectiva geográfica, considerando a questão do espaço, do território e dos sujeitos, para 

entender os elementos relacionados ao fenômeno da velhice, além dos seus impactos no sujeito 

e no espaço e território. Ao escrever essa proposta verificamos que o envelhecimento não é um 

tema central no campo de estudos da geografia brasileira, por isso, buscamos nesse texto, 

ampliar a discussão em torno desses conceitos para pensar a relação entre o sujeito com o 

espaço, o território e a velhice. Nesse trabalho realizamos um esforço teórico para 

contextualizar e aproximar os conceitos de espaço, território, idade, corpo e envelhecimento no 

âmbito da geografia. Do ponto de vista teórico optamos por selecionar algumas bibliografias 

que discutissem sobre as representações sociais da velhice, além de aprofundar no referencial 

teórico da Geografia do Envelhecimento, campo de estudo amplamente difundido no universo 

anglo-saxão. O envelhecimento é um campo de estudos amplo, complexo e heterogêneo 
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(JAHN, 2018). De acordo com Nóbrega (2015; 2017) dentro da ciência geográfica o processo 

de envelhecimento é analisado a partir de duas perspectivas: pelo viés demográfico e pela 

Geografia do Envelhecimento. Do ponto de vista demográfico o envelhecimento é entendido a 

partir de elementos voltados à compreensão da dinâmica da população e à caracterização da 

velhice como uma etapa da vida cristalizada na forma de pirâmides etárias. Já a abordagem da 

Geografia do Envelhecimento, estabelecida pelo diálogo entre a Geografia e a Gerontologia 

Social, busca entender as necessidades reais dos velhos em função do processo de produção e 

reprodução do espaço (NÓBREGA, 2017). Klima et al. (2014) mostram como a questão do 

envelhecimento e da qualidade de vida podem se operacionalizar na geografia a partir da 

dimensão do espaço. Para os autores a questão dos idosos, a qualidade de suas vidas e seu 

impacto no uso do espaço, se encaixa perfeitamente no domínio geográfico. Desse modo, 

entendemos que a natureza do envelhecimento e a relação das(os) idosas(os) também podem 

ser discutidos a partir de uma perspectiva geográfica. A principal questão que norteia esse 

trabalho é entender se o espaço (rural) interfere na forma como as(os) idosas(os) vivenciam o 

processo de envelhecimento. Para responder tal questão, buscamos entender como as(os) 

idosas(os) camponesas(es), residentes em assentamentos rurais do Pontal do Paranapanema, 

compreendem a velhice e vivenciam a experiência de envelhecer. Ou seja, investigar como esse 

sujeito idoso, camponês e assentado percebe o seu próprio processo de envelhecimento vivendo 

no campo. Em nossa pesquisa de doutorado, debatemos como o espaço e o território em suas 

dimensões podem compor a vivência e a trajetória de homens e mulheres idosas em 

assentamentos rurais do Pontal do Paranapanema – SP, entre situações de envelhecimento. 

Nesse sentido, buscamos discutir a relação entre espaço, envelhecimento e classe 

(campesinato), com o objetivo de compreender as experiências espaciais de pessoas idosas que 

lutaram pela terra e que atualmente moram no campo. Nesse texto, buscamos ampliar o debate 

em relação ao tema do envelhecimento partindo das contribuições da geografia e de seus 

conceitos e categorias balizadoras. Portanto, a partir de uma perspectiva multidimensional do 

espaço e do território (FERNANDES, 2009) mostramos como o envelhecimento pode se tornar 

uma categoria de análise geográfica importante para entender as relações e as transformações 

no/do espaço e na vida de pessoas idosas, em que a dimensão do corpo tem um papel 

fundamental do ponto de vista da mobilidade e da circulação pelo espaço geográfico. 

Acreditamos que o espaço e o território são categorias potentes para a compreensão das 

experiências de idade, sobretudo o envelhecimento, principalmente quando pensamos nas 
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relações sociais, pois, ele não é um produto dado, mas está em permanente construção, 

conforme argumenta Massey (2008). No texto apresentamos as possibilidades de estudo da 

idade pela geografia procurando ampliar e aprofundar o entendimento do envelhecimento a 

partir da dimensão do espaço/território, entendidos aqui por meio dos princípios da 

indissociabilidade e da multidimensionalidade. Compreendemos o espaço/território como um 

todo multidimensional que compõe a realidade. Suas múltiplas dimensões são produzidas por 

meio das relações sociais, econômicas, políticas, ambientais e culturais (FERNANDES, 2008; 

2009). De modo geral, produzimos esse texto com a finalidade de compreender como a questão 

do espaço, do território, do corpo e do envelhecimento podem ser trabalhados e aprofundados 

de forma relacional dentro do campo de possibilidades da geografia. 
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O PROGRESSO DA VALORIZAÇÃO DO TRABALHO FEMININO NO CAMPO, 

DIANTE DE UM CONTEXTO HISTÓRICO 

 
Andressa Gomes de Carvalho,  

Renata dos Santos Oliveira,  

João Carlos Gomes Neto 

Resumo: 

 

O objetivo desse texto é mostrar a dificuldade e as designações atribuídas para as mulheres no 

ambiente agrário, mostrando de forma explícita as suas causas, consequências e medidas 

tomadas para desconstruir esse tipo de comportamento na sociedade contemporânea. Quando 

se analisava os papéis do homem e da mulher na realidade agrícola em décadas passadas, era 

nítido uma espécie de hierarquia no poder de influência e decisão em medidas que estavam 

relacionadas ao casal ou ao local onde viviam, o homem praticamente decidia tudo, a mulher 

de certa forma deveria aceitar, devido a função atribuída ao gênero feminino de sempre realizar 

trabalhos domésticos e ajudar o marido nos trabalhos do campo. Estudos realizados em 

realidades nacionais e internacionais procuraram investigar fatores que contribuíam para a 

existência dessa prática, classificada atualmente como machista, partindo de uma perspectiva 

sociológica de análise, para ter como compreender o que teria sido colocado como uma espécie 

de paradigma social. O movimento de empoderamento feminino, denominado feminismo, vem 

tendo um papel fundamental nesse processo, sempre com o objetivo de desmanchar esse 

comportamento já enraizado, fazendo a mulher ter a possibilidade de ocupar papéis de 

representatividade no contexto familiar, econômico e político. Dentro dessa linha de pesquisa, 

serão exibidas várias situações, que abrangem os exemplos citados . Segundo Paulillo (2003), 

um outro fator que influenciou e/ou influencia na maior valorização, por parte das mulheres, 

nas atividades rurais e agrícolas foi a diminuição do número de filhos, fato que ocorreu em 

escala mundial. O censo agropecuário de 2017, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) revelou através dos dados obtidos nas pesquisas que mais de 15 milhões 

pessoas que trabalham no campo, 19% são mulheres. Esses dados nos revelam que cada vez 

mais as mulheres têm conquistados espaços dentro do mercado de trabalho e no meio rural. 

Este trabalho mostra ainda uma abordagem das lutas sociais e dos movimentos em prol da 
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valorização das mulheres em diversas áreas. Hoje o cenário rural e urbano tornou-se 

diversificado, aonde não somente homens trabalham, mas também as mulheres, com as mesmas 

oportunidades e chances dentro das áreas de atuação do trabalho. Apesar de muitos avanços 

conquistados com muita luta pelas mulheres ainda se faz necessário que o mercado de trabalho 

e as políticas governamentais deem incentivos e assistência a essas mulheres, principalmente 

nas zonas rurais. O estudo explora ainda a valorização da mulher e de seu trabalho, um 

movimento que influenciou e intensificou esse processo foi o movimento feminista, iniciado 

durante o século XIX, o movimento feminista atingiu as mais diversas áreas sociais, culturais 

e até mesmo econômicas dentro do cenário Mundial, a partir das mudanças ocorridas devido a 

Revolução Francesa as mulheres começaram a tomar consciência das desigualdades nas quais 

eram submetidas e assim começaram a questionar-se dos modelos existentes na sociedade da 

época, o movimento ganhou grandes proporções espalhando-se ao redor do mundo 

influenciando o pensamento contemporâneo das mulheres. As mulheres tornaram-se autônomas 

e independentes no mercado de trabalho, esse foi um dos fatores que mais colaboraram para a 

valorização da força feminina dentro dos campos rurais. A ONU para ressaltar e enfatizar a 

importância das mulheres e de sua força de trabalho dentro do setor rural estabeleceu, no ano 

de 1995, o dia 15 de outubro como Dia Internacional das Mulheres Rurais. As mulheres têm 

um papel de suma importância na produção e manutenção dessas áreas rurais, muitas vezes, 

cultivadas por seus próprios familiares com fins diferentes, seja para subsistência ou para 

geração de renda. Não é possível imaginar no cenário atual agricultura familiar e movimento 

sustentável sem a participação das trabalhadoras rurais. Observou-se então, que quando se trata 

do campo, especificamente em relação a interferência feminina pode-se notar que ao longo dos 

anos a busca das mulheres por direitos iguais tem provocado efeitos transformadores, 

modificando assim as praticas sociais na sociedade, foi notado ainda que os anos de 1980 foram 

marcados por grandes manifestações e participações das mulheres associadas a sindicatos, 

fortalecendo assim ainda mais a notoriedade e uma maior participação na sociedade.Em um 

segundo plano, analisamos as péssimas condições das quais algumas mulheres são sujeitas a 

passarem ainda no contexto atual, como por exemplo, é muito comum encontrar principalmente 

na zona rural, a dupla jornada de trabalho e responsabilidade que enfrentam cotidianamente, 

além de realizarem as tarefas de casa, por vezes aceitam categorias de trabalhos, seja ele 

remunerado ou não. O resultado principal em relação aos movimentos das mulheres 

agricultoras, foi evidenciar os efeitos transformadores que a presença das mulheres tem 
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proporcionado ao longo da história, perceber as mudanças dos papeis na realidade rural. As 

mulheres tornaram-se autônomas independentes no mercado de trabalho, esse foi um dos 

fatores que mais colaboraram para a valorização da força feminina dentro dos campos rurais. A 

realização deste estudo leva a considerar que a valorização e a participação das mulheres em 

zonas rurais, tem sido invertida de forma significativa ao longo das décadas, isso foi 

possibilitado pela forte influência de movimentos feministas, atingindo diversas áreas sociais. 

As consequências positivas de uma maior interação da mulher com o mercado de trabalho têm 

se tornado ainda mais presente, com as mesmas oportunidades e chances em áreas de trabalho. 

Partindo desse ponto de análise, que a corrente que luta em defesa e na causa de ascensão do 

gênero feminino na sociedade contemporânea, possui um caráter fundamental na desconstrução 

de uma imagem de submissão das mulheres, se compreendendo que essa linha de pensamento 

já tem influenciado e modificado diversas realidades em locais considerados rurais, situação 

que era inimaginável em décadas anteriores. Palavra- Chaves: Valorização do trabalho, 

feminismo, campo. Referências. FERNANDES, Bernado Mançano; MEDEIROS, Leonildo 

Servi-lo de; PAULILO, Maria Ignez (orgs.)- Lutas camponesas contemporâneas: condições, 

dilemas e conquistas- Volume II. Editora UNESP 2009, São Paulo. 368 p. CARNEIRO, Maria 

José- Mulheres no campo: notas sobre sua participação política e a condição social do gênero. 

1987, São Paulo. <https://www.fetape.org.br/artigos-detalhe/15-de-outubro-dia-mundial-da-

mulher- rural/54#.XTjTOURv80M> acesso em 

22/07/19.<https://www.google.com/amp/s/veja.abril.com.br/economia/mulheres-no-campo-

brasileiras-ganham-50-menos-que-homens/amp/> acesso em 

23/07/19.<https://opresenterural.com.br/mulheres-representam-19-da-forca-de-trabalho-no-

campo/> acesso em 23/07/19.<http://www.mst.org.br/2017/08/12/um-feminismo-que-brota-

da-terra.html> acesso em 

24/07/19.<https://www.google.com/amp/s/www.todapolitica.com/movimento-

feminista/amp/> acesso em 24/06/219. 
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DIÁLOGOS ENTRE O FEMINISMO DECOLONIAL E AS PRÁTICAS 

EMANCIPATÓRIAS DE MULHERES CAMPONESAS DO PARANÁ 

 

Luíza Maria Junkes Serenato 

Resumo: 

Começar a estudar o feminismo é um processo difícil, para não dizer doloroso. Como mulher 

latino-americana, meu nascimento já traz consigo uma bagagem de lutas ancestrais contra o 

patriarcado, o capital e a colonização. Nós, mulheres, somos quem, desde o princípio, cuidamos, 

produzimos e preservamos estes territórios. Nós somos ligadas a terra e, a terra, por sua vez, é 

uma extensão de nossos corpos. E é por esse motivo que, quando o patriarcado chega destruindo 

os frutos de nosso trabalho (não no sentido capitalista), ele se apropria diretamente de nossos 

corpos. Diariamente, todas as mulheres latino-americanas sofrem com as imposições que 

vieram junto ao colonialismo para nos controlar, para nos violentar, para nos usar como 

mercadorias. E é por isso que afirmo que estudar feminismo é doloroso, porque não é fácil 

tomar conhecimento sobre as muitas formas utilizadas por esse sistema econômico para destruir 

as mulheres e seu poder contestatório ao sistema imposto. Por outro lado, ver como outras 

companheiras tem se articulado e como estamos rompendo com as relações que tem como base 

a ética da ordem patriarcal, para estabelecer uma nova relação entre as mulheres e os homens, 

como iguais, como irmãs e irmãos de luta, dá folego e esperança necessárias para continuar na 

luta. Por conseguinte, esta pesquisa busca analisar as violências históricas sofridas pelas 

mulheres ao longo da era moderna, com o advento do capitalismo, sobre tudo em território 

latino-americano. Há uma ilusão de que os processos transformação dentro do capitalismo se 

dão de forma natural, sem resistência: a globalização, o neoliberalismo e até mesmo a transição 

do modo de produção anterior, o feudalismo, para capitalismo (FEDERICI,2017). Sendo assim, 

se naturaliza a ausência de registros na história da atuação feminina ao longo da humanidade, 

principalmente em contextos da modernidade, onde é seguida a ordem do patriarcado. Nem 

mesmo Marx, em sua passagem pelos estudos da gênese do sistema capitalista, pensou o 

processo de um ponto de vista feminista, separando, pois, as mulheres do setor masculino da 

classe trabalhadora. O que se percebe, entretanto, é que a dominação dos corpos femininos é 

fundamental para que a acumulação primitiva se perpetue, posto que as mulheres passam a ser 
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as reprodutoras de mão de obra. O capitalismo se perpetua completamente com a colonização 

dos povos americanos, adotando um modelo de interseccionalidade entre raça, gênero e 

sexualidade, resultando na transgressão da violência sobre as mulheres. Com o surgimento de 

um movimento feminista na Europa na segunda metade do século 20, logo é evidenciado que 

as pautas e lutas não englobavam as questões das mulheres colonizadas e, muitas vezes, 

contribuíam para reforçar as relações eurocêntricas de dominação (FRASER, 2009). Em 

consequência, nasce um pensamento feminista latino-americano decolonial, que procura resistir 

e superar o ocidentalismo imposto aos nossos corpos, recuperando nossa identidade comum e 

outras formas de reprodução da vida, alternativas ao modo de produção em vigor. No Brasil, 

em meio às políticas neoliberais e a onda conservadora que “delineia uma reação patriarcal 

contra o corpo e a vida das mulheres, reforçando o ataque à soberania dos povos” (FARIA e 

MORENO, 2017), o colonialismo e o heteropratriarcado se manifestam através da apropriação 

dos recursos naturais, dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e dos corpos das mulheres 

que o capitalismo, em crise, se alimenta do patriarcado e se mantém vivo. Este processo, 

denominado “acumulação por despossessão” ou por “espoliação” é o fator determinante para a 

América Latina permanecer colônia, subalterna. É de grande valor social que sejam cada dia 

mais exploradas e pensadas estas questões relativas às formas de dominação patriarcal. 

Explanar estas questões também é um movimento rumo à emancipação feminina. Além disso, 

é notável que há uma exclusão de estudos sobre/por mulheres dentro do âmbito das ciências, 

em geral, bem como da geográfica em particular, uma vez que a ciência moderna foi toda 

construída sobre a razão de homens ocidentais brancos. Por ser a geografia a área que se debruça 

sobre os processos que se dão no espaço e no território, o poder sobre ele exercido e as formas 

de resistência que contribuem para a produção do espaço, é fundamental que se reconheça a 

importância de uma epistemologia geográfica feminista (SILVA, 2010). Para elucidar os 

conhecimentos teóricos adquiridos, é primordial a interlocução com a realidade das mulheres 

campesinas do estado do Paraná. Trazemos como recorte algumas experiências com integrantes 

do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e das Faxinalenses, comunidade 

tradicional da região. O que se propõe é entender de que forma se dá a luta e a resistência das 

mulheres em seu cotidiano. Observa-se então que, as mobilizações dos diversos grupos de 

mulheres no espaço agrário apontam para uma mudança estrutural. É conhecido que no arranjo 

da divisão sexual do trabalho, o papel da mulher está ligado às três esferas: a produtiva, a 

reprodutiva e a militante. Ser mulher e camponesa aproxima as lutas no campo do feminismo, 
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mas em suas particularidades, referentes aos modos de vida específicos dessas sujeitas, elas 

caminham em uma direção a emancipação do patriarcado e das estruturas de poder que 

condicionam o seu modo de produção da existência. Sendo assim, foi possível dialogar entre o 

teórico e o prático e compreender que, mais do que romper com o patriarcado e a colonialidade, 

um pensamento latino-americano feminista decolonial tem a árdua tarefa de reunir todas as 

diversidades presentes em nosso território, sem homogeneizá-las. REFERÊNCIASFARIA, N.; 

MORENO, R. (org.). Desafios feministas para enfrentar o conflito do capital contra a vida – 

nós mulheres seguimos em luta! São Paulo: Publicação da SOF Sempreviva Organização 

Feminista e da Marcha Mundial das Mulheres, 2017.FEDERICI, S. Calibã e a bruxa: mulheres, 

corpo e acumulação primitiva. São Paulo: Elefante, 1ª ed, 2017.FRASER, N. O feminismo, o 

capitalismo e a astúcia da história. Londrina: Revista Mediações, v. 14, n.2, p. 11-33, 

Jul/Dez.2009.SILVA, J. M. Conhecimento geográfico e complexidade: a perspectiva feminista 

da ciência. Campo dos Goytacazes: Anais do III Encontro de Geografia e VI Semana de 

Ciências Humanas, 2010. 
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REFLEXÕES SOBRE GÊNERO E TERRITORIALIDADES FEMININAS NO 

TERRITÓRIO INDÍGENA JENIPAPO-KANINDÉ NO ESTADO DO CEARÁ1 

  

Letícia Morais dos Santos2 
Tereza Sandra Loiola Vasconcelos3 

Gabriel Augusto Coelho de Santana4 
Resumo 
 

Esta pesquisa tem como intuito tecer reflexões iniciais acerca das questões de gênero no território 
indígena Jenipapo-Kanindé, localizado no distrito de Jacauna, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza, no 
Estado do Ceará, para isso foi necessário fazer uma breve contextualização sobre a formação socioespacial do 
território cearense tendo como objetivo mostrar a participação dos povos originários em sua formação até os dias 
de hoje e como as mulheres contribuíram e contribuem nessa formação do território. Como metodologia para o 
trabalho nós fizemos trabalho de campo, registros fotográficos, entrevistas e levantamento bibliográficos apoiados 
nos conceitos de território, poder e gênero. Para compreender o que foi a formação socioespacial do Ceará, além 
da formação do território indígena Jenipapo-Kanindé utilizamos de Raffestin (1993), Vasconcelos (2015), Tauanay 
(2010) entre outros, para compreender a questão de gênero e as territorialidades femininas do território nos 
apoiamos em Saquet (2015), Silva (2011), Louro (1997) e outros que aparecem durante a pesquisa. Pois, esta 
pesquisa é importante para salientar como se deu e como está atualmente a articulação feminina dentro e fora do 
território Jenipapo-Kanindé.  

 
Palavras-Chave: gênero, territorialidades femininas, Jenipapo-Kanindé. 
 
 
Introdução 

 
O território se constrói com ações por ações conduzidas por sujeitos em qualquer nível 

de classe social, raça ou gênero. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente, esses 

sujeitos territorializam o espaço. Assim, podemos perceber que, conforme Rafesttin (1993), o 

território se constitui a partir da produção do espaço, que se desenvolve através das relações 

sociais marcadas por poder.  

 
1 Resumo expandido encaminhado ao Grupo de Trabalho (GT) 18: Questões de gênero, geração e sexualidade no 
campo do IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária (SINGA).  
2 Graduanda do Curso de Bacharelado em Geografia da Universidade Estadual do Ceará (UECE), bolsista 
de Extensão e integrante do Grupo de Estudos e Articulação “Ensino de Geografia e Territórios” (GEEGT). 
Email: leticia.morais@aluno.uece.br 
3 Doutora pelo programa de Pós-Graduação em Geografia da UECE (PROPGEO/UECE), professora dos Cursos 
de Geografia da Universidade Estadual do Ceará (UECE), coordenadora do Grupo de Estudos e Articulação 
“Ensino de Geografia e Territórios” (GEEGT) e integrante do Grupo de Pesquisa “Sistemas técnicos e 
espaço”. Email: tereza.vasconcelos@uece.br 
4 Doutorando em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco (PPGEO/UFPE), professor dos Cursos de 
Geografia da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e integrante do Grupo de Estudos e Articulação “Ensino 
de Geografia e Territórios” (GEEGT). Email: gabriel.coelho@uece.br 
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A formação socioespacial do Ceará é constituída por essas relações de poder, que se 

deram, dentre outros elementos, através de políticas de “higienização da terra”, muitas vezes 

baseadas pelo discurso de que no Ceará não haviam negros e povos originários, à exemplo do 

Relatório Provincial de 1863, o que, conforme Vasconcelos (2015) possui direta relação com a 

Lei de Terras.  

O massacre contra os povos originário perdurou por, pelo menos, 50 (cinquenta) anos, 

entre 1683 a 1733 nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte, 

denominada por “Guerra dos Bárbaros5”. Segundo Tauanay (2010, p. 33), “a maior pugna 

talvez, havido no Brasil, sem soluções de continuidade, entre brancos e índios”. De acordo com 

Puntoni (2002), essa Guerra constitui-se em uma série de ataques dos pecuaristas, colonizadores 

e fundações religiosas contra os povos originários, sendo o domínio das terras um dos pontos 

centrais. Nesse confronto, muitas etnias foram quase que totalmente aniquiladas. 

Para o presente artigo, foi feito o levantamento bibliográfico onde iremos compreender 

os conceitos de território, com Rafesttin (1993) e Saquet (2015); nos conceitos de formação 

socioespacial temos, Vasconcelos (2015), Pinheiro (2008); os conceitos de gênero e feminismo 

compreendemos a partir da visão de Louro (2003), Saffiot (2013), Davis (2016), Silva (2011), 

Ornart (2008). Além de outros autores que abordam a questão que iram aparecendo no decorrer 

da pesquisa. Também utilizaremos de registros fotográficos, campos e entrevistas. 

Compreender a “Guerra dos Bárbaros” nos ajuda a entender como se deu a constituição 

do povo Jenipapo-Kanindé no Ceará, que vem da migração dos Tapuia-Paiaku para o território 

cearense. Essa foi uma das etnias que sobreviveu ao massacre da “Guerra dos Bárbaros”, apesar 

do etnocídio e genocídio que marcam a história da própria formação do Nordeste brasileiro e 

que se repercute até a atualidade. 

Hoje os Jenipapo-Kanindé estão situados distrito de Jacauna, em Aquiraz, Região 

Metropolitana de Fortaleza, no Estado do Ceará. Onde se passa toda a discussão sobre gênero 

do trabalho e onde iremos falar sobre algumas territorialidades femininas importantes para o 

território.  

Se discutir gênero é extremamente importante para as mulheres atualmente e para as 

mulheres indígenas além de ser importante é necessário se trazer essa discussão para além de 

 
5 Os povos originários nessa época eram conhecidos como povos não civilizados, por isso vem o termo bárbaro. 
A guerra dos bárbaros foi o conflito que ouve entre os colonizadores/pecuaristas contra os índios.  
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seus territórios e espaços de convivência pois, cada vez que suas pautas e suas vivencias são 

levadas para outras pessoas e estudiosos(as) da área elas vão ganhando mais força e visibilidade. 

 
Do canto da jandaia a terra da luz  

 
Quando se fala da formação socioespacial do Ceará, a partir dos povos originários6, 

devemos compreende-la com base nas tensões e tensionalidades que existem no estado do 

Ceará, desde a época das invasões do território pelos colonizadores até os conflitos que ainda 

perduram na atualidade, como nos mostra Vasconcelos (2015), mas, além disso, é entender que 

o território é composto por relações de poder ou poderes, como explicado em Raffestin (1993). 

Assim conseguimos compreender melhor as relações sociais existentes no território 

que pode ser construída através da economia, política, cultura etc. Raffestin (1993, p. 143) 

quando fala sobre território conceitua primeiramente o espaço geográfico: 

É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao o território. O território se 
forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator 
sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de 
um espaço, concreta ou abstratamente [...] o ator “territorializa” o espaço. 

 

Quando se fala em relações sociais e de poder lembramos dos povos originários 

marcados pelas relações de poder e resistência, desde as primeiras tentativas de colonização do 

Ceará. 

A “Guerra dos Bárbaros” teve seu início no ano de 1683, com seus primeiros conflitos 

no estado do Rio Grande do Norte. Os indígenas foram atraídos para as margens do Rio Apodi, 

onde fica a chapada do Apodi que divide os estados do Rio Grande do Norte e Ceará sem saber 

que era para o seu massacre, que, e acordo com Faria (2015, p. 71), foi realizado por Manoel 

Alves Morais Navarro: 

Em 1699 praticou atrocidades contra os nativos: reuniu os baiacus aldeados [...] 
prometendo ricos presentes e, enquanto estavam desarmados, dançando, pintando, 
festejando, ordenou o paulista, um repentino ataque de arma de fogo. Foi um 
massacre. Abateram os índios à traição, sem piedade. Navarro e seus homens mataram 
quase 500 homens e levaram 200 como escravos para o Rio Grande do Norte. 

 
6 Salientamos a importante observação do geógrafo Carlos Walter Porto-Gonçalves (2012, p. 25), quando este nos 
esclarece: “Não confundir sociedades originárias com sociedades tradicionais. A expressão tradicional conclama 
ao seu par moderno e, assim, se inscreve numa hierarquização pelo eurocentrismo do tradicional ao moderno. Já a 
expressão originária recusa esse par e requer que seja vista por si e pelos seus próprios valores”. 
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Com isso, os indígenas sobreviventes dos Tapuia-Paiacu se espalharam pelo território 

cearense, alguns indo para o munícipio Canindé, que em 1683 tinha o nome de Gameleira e daí 

vem o nome da etnia Kanindé da Gameleira outros para Aratuba, onde se encontram os Kanindé 

de Aratuba, no sítio Fernandes. Alguns Tapuia-Paiacu também foram para margens da Lagoa 

da Encantada onde se encontram, hoje, os Jenipapo-Kanindé, denominação em razão do cacique 

Jenipapossú assassinado no massacre. 

Assim, a formação socioespacial do Ceará é entendida, através das tensões e 

tensionalidades e através das relações de poder onde muitas vezes quem realmente detém o 

poder são os colonizadores e pecuaristas da época que é uma realidade que não está muito 

distante da atualidade.  

 

Relações de gênero na trajetória do território Jenipapo-Kanindé 

O cacicado era passado de pai para filho e, assim, sucessivamente. Desse modo, a 

participação e mobilidade espacial das mulheres era restringida nos aldeamentos, enquanto os 

homens resolviam os problemas fora do território. Isso se torna um exemplo de mobilidade 

espacial das mulheres como é visto em Ornat (2008). Assim, os homens tiveram uma presença 

mais denotada do que as mulheres, perante a história, muitas vezes, tidos como “índios bravos 

e guerreiros”. Como por exemplo é escrito em alguns livros de literatura brasileira.  

Com o passar do tempo, os debates acerca dos direitos das mulheres foram se 

intensificando e a pretensa supremacia masculina passou a ser mais fortemente contestada. 

Assim, as mulheres começaram a reconhecer seus espaços e seus direitos, tal como apontam 

Louro (2003), Silva (2011), Saffioti (2013), Davis (2016) e Luxemburgo (2018), que falam 

sobre as lutas e conquistas das mulheres em relação ao direito de voto, trabalho e estudos. 

Esses diálogos repercutem nos territórios indígenas. Assim, as mulheres ganham 

protagonismo nas lutas por seus direitos e pelos direitos do seu território, pois ainda que 

estivessem sempre presentes, suas participações eram restritas aos cuidados da família. 

No povo Jenipapo-Kanindé a Maria de Lurdes da Conceição Alves – nome de batismo 

– Cacique Pequena (na identidade da vida) é uma dessas expressões nas lutas pelo direito à 

terra, à natureza e ao território de seu povo. Ao tornar-se cacique em 1995 por indicação do seu 

povo, pôs em discussão o patriarcado no cacicado passado de pai para filho, a formação e 

protagonismo de lideranças mulheres, o que contribuiu para o surgimento da Associação das 
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Mulheres Indígenas Jenipapo-Kanindé (AMIJK), que deu origem depois a Associação das 

Mulheres Indígenas do Ceará (AMICE) e atualmente integra a mesma. 

Com o passar dos anos, após se tornar cacique, Pequena sentia a necessidade de seu 

povo ter uma articulação mais forte das mulheres, onde estas se engajassem pela luta não apenas 

do seu território, como também na luta pelos seus direitos enquanto mulheres onde muitas vezes 

ficava em segundo plano e não era uma pauta que andava lado a lado com o território. Após os 

anos 2000, Pequena e um grupo de mulheres lutaram pela criação da Associação das Mulheres 

Indígenas Jenipapo-Kanindé (AMIJK) que fica na própria aldeia Jenipapo-Kanidé que quando 

finalmente criada quem era presidenta da associação era a Cacique Pequena e atualmente é uma 

de suas netas chamada Eliane Alves que vem, tentando seguir os passos da avó pelos direitos 

das mulheres e da aldeia. Assim, podemos observar uma das territorialidades femininas que 

existem dentro do território. Pois, “A territorialidade é mediação, relação social, prática e 

cognitiva[...] considerando, também, na geração dessas relações, a qualidade ambiental e de 

vida. (SAQUET, 2015, p.116). 

Em 2007, as mesmas mulheres que se articulavam no território Jenipapo-Kanindé 

perceberam que em outras aldeias muitas mulheres se articulavam nos seus territórios por já 

existirem outras caciques mulheres e a mulher já ganhar espaço de liderança através da 

juventude e de articulações e associações, com isso pensaram em expandir suas relações com 

as outras parentes7 e organizar a luta das mulheres indígenas de todo o Ceará, como também 

para refletir sobre seu papel dentro do movimento indígena criando, assim, a Articulação de 

Mulheres Indígenas no Ceará (AMICE) coordenada atualmente pela Marciane Tapepa que tem 

como vice coordenadora a Juliana Alves8. 

De acordo com entrevistas feitas durante os campos, as mulheres Jenipapo-Kanindé, 

assim como os homens e todo o seu povo, têm vencido diversas batalhas por seus direitos ao 

longo dos anos, desde quando começaram a reivindicar seus direitos por terra na década de 

1980, quando ainda eram conhecidos na região como “Cabeludos da Encantada”.  

Além das conquistas das mulheres que vêm progredindo desde 1995, quando a 

Pequena se tornou cacique e após os anos 2000 quando se criou a AMIJK como vimos 

anteriormente, em 2009 o território ganhou uma das maiores conquistas até hoje, que foi a 

 
7 Nome dado as mulheres e homens de outra etnia. Como se todos fizessem parte de uma grande família. 
8 Cacique Irê dos Jenipapo-Kanindé sucessora da cacique Pequena. 
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construção da Escola Diferenciada de Ensino Fundamental e Médio Jenipapo-Kanindé (EDJK) 

como mostrada na figura1e 2: 

Figura 1 - Placa de Identificação da Escola     Figura 2 -  Imagem Interna da Escola 

  

Fonte: Autora, 2019                                                             Fonte: Autora, 2019    

 

Importante para educar os curumins9, a escola é também para se criar política, pois, 

toda e qualquer atividade que tenha no território se faz na escola, seja ela a reunião do Conselho 

Indígena Jenipapo-Kanindé que articulam todos os atos a serem feitos na comunidade e pela 

comunidade, coordenado hoje é o Erasmo Alves10, reunião da AMIJK, seja de outro evento 

político. Além disso a escola também é uma territorialidade comandada por mulheres nos 

cargos de gestão onde temos a Cacique Irê como diretora e a Carline Alves como secretárias 

que são duas das lideranças que existem na comunidade, segurança existem mulheres do 

território que são terceirizadas para trabalhar na segurança da escola e alimentício as 

merendeiras assim como as outras mulheres citadas acima são também da comunidade. A escola 

é outra territorialidade feminina encontrada na comunidade assim como a AMIJK. 

A luta das mulheres Jenipapo-Kanindé no movimento feminino nunca foi tão fácil, o 

machismo presente dentro das comunidades originárias sempre foi muito forte. Ao entrevistar 

algumas mulheres de outros territórios indígenas do Ceará e ouvir os relatos da última 

Assembleia de Mulheres Indígenas do Ceará 11é nítido que ainda se precisa de bastante 

 
9 Nome dado as crianças segundo os moradores da aldeia e a cacique. 
10 Filho da Cacique Pequena e professor de Geografia na Escola Indígena da aldeia. 
11 VI edição da assembleia da AMICE que ocorreu no dia 04/10. 
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desconstrução a respeito do machismo presente nas comunidades, quando a coordenadora da 

AMICE Marciane Tapeba relembrou o caso de feminicídio ocorreu na aldeia Pitaguary em 

2017, foi pauta importante para elas durante a assembleia já que não é era muito debatido nas 

comunidades e na mídia e sobre uma readaptação da lei maria da penha12 que apesar de ser uma 

lei para as mulheres que sofrem com os maridos agressivos não adequa ainda a realidade das 

mulheres indígenas. 

Apesar dessas dinâmicas, e conquistas das mulheres citadas acima, a batalha das 

mulheres indígenas não tem sido fácil, pois apesar disso a violência física e psicológica, o 

machismo e preconceito ainda se fazem presentes entre os Jenipapo-Kanindé e em muitas 

aldeias. Assim como as relações ligadas ao território são baseadas no poder, as relações entre 

gêneros também o são: “[...] os gêneros se produzem na e pelas relações de poder. Portanto, se 

não são as mulheres desprovidas de poder e se o exercício do poder dá-se entre os sujeitos 

capazes de resistir, também é a ele inerente a liberdade” (LOURO, 2003, p. 5).  

 Diante disso, é perceptivo que as problemáticas existentes nas comunidades até hoje 

vêm por conta de costumes patriarcais e históricos, como nos mostra Engels (2007) quando nos 

fala sobre “A Origem da Família, da Sociedade Privada e do Estado”. E que se não 

descontruídas através de espaços onde essas mulheres possam refletir sobre seus direitos, sobre 

questões de gêneros e sobre outras questões pertinentes para elas, essas questões patriarcais 

dificilmente iram mudar e continuaram num mesmo ciclo com o passar do tempo. 

 

Considerações Finais 
 
 O território em sua formação social se mostra em diversas representações de poder e 

poderes, tornando-se, assim, dinâmico em constantes transformações. A contribuição dos 

Jenipapo-Kanindé para a questão de gênero nos territórios indígenas dentro do Ceará foi muito 

importante, pois contribuiu para que outras aldeias refletissem acerca da estrutura patriarcal e 

pela necessidade dos direitos das mulheres dentro e fora de seus territórios.  

 A Geografia tem seu papel fundamental na elaboração de tais questões, podendo 

contribuir para se entender e que contribuem para entender a situação atual das problemáticas 

que envolvem os povos indígenas, como território, gênero e cultura. 

 
12 É a lei federal brasileira nº 11.340, cujo objetivo principal é estipular punição adequada e coibir atos de 
violência doméstica contra a mulher. 
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 Portanto, discutir a temática de gênero é tão importante para essas mulheres, pois ajuda 

na afirmação dos seus direitos. Estudar gênero dentro de território indígena vai muito além do 

que estudar os seus direitos. É compreender o território interligado às espiritualidades. é 

compreender que as questões do território estão ligadas a questão de gênero. 
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CORPO-TERRITÓRIO: O Papel da Mulher na Luta Territorial 

 

Silmara Moraes dos Santos1 
Cássia Carina Lopes de Jesus2 

Chirlene Pessoa Sousa3 
 

RESUMO 

O artigo versa sobre o papel das mulheres do Quilombo Aldeia Velha em Pirapemas-Maranhão. Desta forma, 
analisar as subjetividades assumidas pela interação entre corpo e território a partir do olhar/prática das mulheres, 
ressaltando a forma de organização e como esses elementos são acionados para resinificar e inseri-las na luta por 
direitos. Diante disso, nos propomos a refletir a partir dos argumentos referidos a corpo-território já iniciados por 
algumas feministas da América Latina e Caribe, compreender o papel que ocupam essas mulheres na luta territorial 
a partir da reivindicação da importância dos seus corpos em defesa do território e perpetuação da vida. O objeto 
da pesquisa são as mulheres já mencionadas, mas especificamente das comunidades Pontes e Bica. Trata-se de 
mulheres quilombolas que desenvolvem atividades econômicas; (quebra e venda do coco babaçu e 
comercialização de artesanato), sociocultural; (lutam pela preservação dos seus saberes e das práticas ancestrais) 
e político; (embora pouco reconhecidas como atores políticos nos processos de resistência contra a ação de 
latifundiários) em um contexto marcado pela pobreza e pela violência cometida por esses fazendeiros.   

 

1-INTRODUÇÃO 

1.2- Aldeia Velha em meio aos conflitos da América Latina  

 
Em toda a América Latina, as populações tradicionais têm insurgido, de todas as formas, 

contra a herança das práticas coloniais e ao avanço das estruturas capitalistas, que vem de 

encontro aos seus territórios e modos de vida.  

No Brasil, as políticas desenvolvimentistas adotadas desde o governo de Juscelino 

Kubistchek (1956- 1961), considera “espaços vazios” naturalmente vocacionados a 

industrialização, as quais privilegia os interesses de grupos dominantes. Segundo Porto-

Gonçalvez (2015, p.33) “ Diversos territórios brasileiros tiveram suas feições modificadas, 

especialmente a Amazônia, para qual uma ideia de vazio demográfica frequentemente reiterada 

passou a justificar a necessidade de ocupá-la, para garantir a integridade nacional, em 

 
1 Silmara Moraes dos Santos é graduanda do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão- 
UFMA e agente da Comissão Pastoral da Terra- CPT Maranhão. E-mail: sylmaramoraess@gmail.com 
2 Cássia Carina Lopes de Jesus é graduanda do curso de Bacharel em Ciências Sociais da Universidade Federal 
do Maranhão- UFMA. E-mail: cassiacarinajesus@gmail.com 
3 Chirlene Pessoa Sousa é graduanda do curso de licenciatura em Geografia da Universidade Estadual do 
Maranhão – UEMA. E-mail: pchirlene@gmail.com 
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detrimento de vários povos e comunidades que secularmente habitam a região. Sant’Ana Junior 

salienta que: 

Essa concepção de desenvolvimento em curso desde anos de 1970 e reorganizado nos 
anos 90 desconsidera populações locais e as regiões visadas pela sua expansão são 
consideradas com vazios demográficos/existenciais. A invisibilidade de populações 
locais (povos indígenas, quebradeiras de coco, seringueiros, ribeirinhos, quilombolas 
e pescadores) não impede que as mesmas reajam e se instalem conflitos sociais pelo 
controle de território de seus recursos e bens simbólicos. O conflito entre agente da 
expansão capitalista estatais e privados, e povos e grupos sociais locais, tem sido uma 
marca permanente da implantação do projeto de desenvolvimento em toda América 
Latina.  

 

No Maranhão, o modelo “desenvolvimentista” implementado pelo Estado que privilegia 

os sistemas produtivos e econômicos pautados pelos grandes projetos, sobretudo o agro-hidro-

minério negócios, são lançados para garantir o progresso e reduzir a pobreza. No entanto, os 

benefícios sociais, econômico e ambientais sobre as populações, sobretudo os territórios 

tradicionais onde se instalam esses projetos não são assim percebidos, pelo contrário, a 

realidade é de destruição, morte e vulnerabilidade social. 

 Neste contexto, historicamente as mulheres são as mais afetadas pelos conflitos 

ocorridos nos Territórios em disputa, com efeito sobre as suas atividades econômicas, vidas e 

corpos, além da pouca participação nas tomadas de decisão.  A conexão e a interdependência 

os espaços em que se vive, torna-se o principal elemento para o enfrentamento e defesa do 

território, pois, acredita-se que sem o espaço físico e espiritual, é impossível haver a reprodução 

da vida 

De acordo com Orozco (2018), as mulheres são especialmente prejudicadas, com efeito 

sobre suas atividades econômicas, sua saúde, sua participação na tomada de decisão e sobre as 

formas de violência de gênero que vivenciam. 

A exemplo de tantos outros territórios afetados pelo modelo desenvolvimentista na 

América Latina, está o Quilombo Aldeia Velha, em Pirapemas Maranhão, o município possui 

uma população estimada 18.625 de acordo com o (IBGE 2019). Localiza-se na mesorregião 

Norte Maranhense, sobre as coordenadas geográfica de 03º43’37”S 44º13’22”W com uma 

distância de 180 km da capital do Estado São Luís. O salário médio mensal da população com 

trabalho formal ficou entorno de 1,9 salários mínimos, sendo que somente 3,4% da população 

estava ocupada com trabalho formal.  

O Quilombo Aldeia Velha possui um total de 11 comunidades somando 240 famílias, e 

que ao longo do tempo vem sofrendo pela degradação dos seus recursos naturais ocasionado 
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pela ação criminosa dos grandes fazendeiros. Os conflitos envolvendo esse território iniciou em 

2011, mesmo ano que o processo de titulação da terra pelo INCRA (Instituto de Colonização e 

Reforma Agrária) foi homologado. 

Figura 1 – Localização Geográfica do Município de Pirapemas - MA 

Fonte: IBGE, 2018. Elaborado: SOUSA, 2019 

 

As ameaças ao território físico envolvem situações de desmatamento, queimadas, 

matança de animais, cercamento, envenenamento das águas além de ameaças de morte. Não 

obstante, essas agressões se desdobraram em efeito mais impactante sobre as atividades 

cotidiana das mulheres, tais como: proibição ao acesso das áreas para plantio de alimentos, aos 

locais onde estão as plantas e raízes medicinais e o impedimento de acessarem as áreas onde 

colhem e quebram o coco babaçu. Sobre esse impedimento, Barbosa (2013.p,14) acrescenta 

que essas práticas, desencadeou no Maranhão um processo de organização e luta política pela 

continuidade dessa atividade.   

 Na segunda metade do século XX, mulheres que praticavam o extrativismo do babaçu 
e a agricultura no Maranhão estiveram diretamente envolvidas em conflitos pela posse 
de terras, e principalmente, pelo acesso e preservação de palmeiras de babaçu. 
Deslocam-se assim para o campo político mais amplo e lutam. Em algumas 
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localidades, a reivindicação dos camponeses pela prática do trabalho extrativista foi o 
que motivou a luta pela terra. A participação de mulheres contra a investida de 
fazendeiros e/ou grileiros contribuiu para que obtivessem maior atuação política-
organizativa em seus povoados e para que algumas delas se organizassem 
extralocalmente.  

 

Neste aspecto, já no final dos anos 80 a ecofeminista e ativista indiana Vandana Shiva, 

já alertava para uma reflexão mais profunda envolvendo o modelo desenvolvimentista e seus 

efeitos sobre a vidas das mulheres.  

Segundo a autora “Com a destruição das florestas, das águas e da terra, estamos 

perdendo os sistemas em que a vida se apoia. Esta destruição está se dando em nome do 

desenvolvimento e do progresso. A violência contra a natureza, que parece inerente ao modelo 

de desenvolvimento dominante, também está associado à violência contra as mulheres que 

dependem da natureza para obter sustento para si, seus familiares e sua comunidade. Essa 

violência contra a natureza e as mulheres faz parte do modo como ambas estão envolvidas e 

constitui a base do atual paradigma do desenvolvimento”. (SHIVA, 1995) 

Ao relembrar o nosso primeiro contato com essas mulheres, que ocorreu através do 

projeto Intercâmbio das Sementes da Paixão financiado pela Coordenadoria Ecumênica de 

Serviço (CESE) percebemos a importância das troca de saberes, resgate das origens, que levam 

as mulheres a  fazer uma reflexão sobre a importância das sementes pra vida e a vida da 

comunidade, sobre a organização em rede, assim como, o papel que as mesmas têm em defesa 

do território e a compreensão da sua importância nesse processo. Entretanto, também neste 

encontro, as mulheres relataram os impactos que sofrem mediante a situação conflitiva pelo 

qual passa este território e a tentativa de distanciamento delas da luta. 

Sobre a situação conflitiva no território e os impactos que o mesmo tem em suas vidas, 

as mulheres relataram que em várias ocasiões, foram ameaçadas e tiveram o seu acesso aos 

babaçuais negado pelos “ditos proprietários da terra”, esse impedimento, também as 

impossibilitou de colocarem roça e de terem acesso as áreas do território onde também se dão 

o tecimentos das relações a exemplo, o rio que utilizam para lavar roupas.  

Em mais uma visita ao território, mas especificamente a comunidade Pontes, onde 

aconteceu uma roda de conversa liderada pelas mulheres da comunidade, nos chamou atenção 

a comparação que as mesmas faziam entre seus corpos e o território, descrevendo que o corpo 

também é um território, “ o nosso corpo é um território sagrado, é de lá que todos viemos”, 

“nosso corpo é o nosso território”. 
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Diante disso, percebemos que as mulheres de Aldeia Velha reivindicavam o seu 

papel na luta a partir da compreensão de que a defesa do seu corpo, também é uma forma de 

luta e de resistência em defesa do território. Dessa forma nos objetivamos em compreender 

quais são os principais impactos trazidos pelo conflito socioambiental e quais as subjetividades 

assumidas pela interação entre corpo e território a partir do olhar/prática das mulheres do 

Quilombo Aldeia Velha, evidenciando as violações cometidas a esse território e seus 

desdobramentos na vida e nos corpos das mulheres. A pesquisa foi realizada sob uma 

abordagem qualitativa visando uma maior aproximação em relação a vida e as  experiências 

dessas mulheres. De acordo com Medrado (2013,p.52) Os métodos qualitativos, por serem mais 

flexíveis e sensíveis ao contexto e aos significados, mostravam-se mais adequados para 

apreender essas experiências.  

Como instrumento de coleta de informações utilizou-se a entrevista com roteiro pré 

definido, mas que se desdobravam em outras perguntas dada a necessidade do aprofundamento. 

As entrevistas foram realizadas inicialmente nas residências dessas mulheres, o que foi proposto 

inicialmente por elas, e também nos encontros das “Guardiãs de Sementes”4 realizados no Sítio 

Raízes, zona Rural de Pirapemas, grupo que algumas delas fazem parte. Esses procedimentos 

ao nosso ver, contribuiu para uma melhor análise do contexto que vivem essas mulheres, pois 

ao passo que aguardávamos para a entrevista, podemos também observar pequenas  práticas do 

seu dia-dia. Ademais, fizemos um forte uso das conversas do cotidiano como recuro 

metodológico, esse recurso de acordo com Medrado (2013) apud Kottler & Swartz (1996),  

afirma que essa forma de análise não é nova em metodologias de pesquisa, tendo suas raízes 

nos trabalhos da etnometodologia – abordagem desenvolvida a partir dos trabalhos do sociólogo 

Harold Garfinkel (1967), cujos estudos passaram a valorizar o conhecimento no senso comum 

e as relações estabelecidas no cotidiano das pessoas. Sobre o uso deste método, Medrado (2013) 

acrescenta que de maneira geral, as conversas são coletadas sem a interferência do pesquisador 

(ele não é um dos participantes da conversa), o foco de análises está na interação dos integrantes 

da conversa, considerando-se apenas as vozes dos participantes presentes na situação analisada. 

Esse método foi também utilizado em ocasião em que as mulheres do território de Aldeia Velha 

 
4 O Coletivo Guardiãs de Semente que aglutina mulheres quilombolas do Território Aldeia Velha, iniciou 2017 
após a finalização do Projeto “Fortalecendo a identidade quilombola e o compromisso com a defesa do território 
tradicional” apoiado pela Coordenadoria Ecumênica de Serviços, tem como objetivo a troca de saberes ancestrais, 
resgates das sementes crioulas, e o desenvolvimento de práticas agroecológicas para fins coletivos.  
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participaram de um encontro que reunia mulheres de outras comunidades quilombolas do 

Maranhão. Esse encontro, promovido pela Comissão Pastoral da Terra (CPT- Maranhão) em 

março de 2019, cujo o tema foi “Mulheres Guerreiras: Corpos em luta e resistência em defesa 

do Território livre para o Bem –Viver” podemos observar que uma das mulheres de Aldeia 

Velha presente no encontro disse que “ o cuidado do território, parte do cuidado com o seu 

corpo e com o corpo da outra”, ainda neste encontro elas puderam partilhar um pouco do 

trabalho que realizam além do Banco de sementes que é a confecção de bonecas Abayomi, 

prática de feitura de bonecas que reproduz uma herança ancestral vinda da África. Segundo 

elas, este trabalho tem possibilitado empoderamento, geração de renda e garantido a 

participação delas em outros espaços de formação política. 

 

2. REFERENCIAL TEORICO 

2.1 Abordagens sobre Corpo-Território 

O referencial teórico e analítico desta pesquisa foi pautado através dos estudos já 

desenvolvidos por algumas ecofeministas e feministas da América Latina, porém, utilizamos o 

aporte teórico de Milton Santos para subsidiar o conceito de território com obra Metamorfose 

do Espaço Habitado (1988) que nos ajuda a compreender o território que essas mulheres 

habitam, visto que as próprias mulheres reconhecem esse espaço numa dimensão muito 

profunda, transpassado por todos os elementos que ele possui, nestes termos Santos (1988) 

afirma que “o espaço seria um conjunto de objetos e de relações que se realizam sobre estes 

objetos; não entre estes especificamente, mas para as quais eles servem de intermediários”. 

Então, Santos conclui seu pensamento afirmando que “O espaço é resultado da ação dos homens 

sobre o próprio espaço, intermediados pelos objetos, naturais e artificiais, pensamento que 

coaduna com o da autora (OROZCO, 2016 38 – 39), acrescentando que: “é o lugar onde se dão 

as relações humanas, a relação com o meio ambiente (animais, plantas). É também a história, 

memória, cultura, raízes e espiritualidade que formam a visão de mundo de cada povo”. 

Sobre a compreensão de corpo atrelado a território Orozco (2016. p.41) versa que “o 

corpo se torna a primeira fronteira, o lugar a partir do qual inicialmente de forma individual e 

depois, coletiva – defende-se o mais sagrado, a vida própria e a comunidade, os saberes, a 

identidade, a memória”.  
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Em um intercâmbio com a ASA- Brasil5 organizado pelo coletivo “Guardiãs de 

Sementes”, ocorrido no Sítio Raízes (Pirapemas) em fevereiro de 2017, uma quilombola da 

comunidade Pontes, relatou que no início de 2015, um grupo de homens a mando de um dos 

Fazendeiros que ocupam ilegalmente o território, tentaram invadir uma parte da área para fazer 

retirada ilegal de madeira, nisso, um grupo de mulheres foram até o local, fizeram uma barreira 

e impediram que este grupo tivesse acesso à área.  

O corpo, utilizado como fronteira de luta e as  consideração  atribuidas ao território 

(espaço físico) nos ajudam a entender os argumentos em que se baseiam as pesquisas 

desenvolvidas pelas feministas da América Latina que concideram que  “ o primeiro território 

a  ser defendido são os corpos das mulheres”. 

 Embora se reconheça como vitoriosa a estratégia usada pelas mulheres que não se 

intimidaram e expulsaram os invasores do território, nota-se que o número de mulheres que são 

vítimas de violência, tentativa de assassinato e que morreram em consequência de conflitos 

fundiários vem aumentando a cada ano segundo apontam os dados colhidos pela Comissão 

Pastoral da Terra no relatório 2018.6 O levantamento de dados da CPT, em 2018, demonstrou 

que 482 mulheres sofreram algum tipo de violência (tortura, agressão, tentativa de assassinato, 

aborto, intimidação etc.) em conflito no campo, que desse total, duas mulheres sem-terra 

morreram em decorrência de conflitos nos acampamentos em que moravam, outras seis 

sofreram tentativas de assassinato, 37 sofreram ameaças de morte e 16 foram presas 

injustamente. (Conflito no Campo Brasil 2018) 

  Entende-se que as ameaças ao território advindas da exploração e dominação dos seus 

recursos que se desdobra nas diversas formas de violência aos corpos das mulheres e na 

mudança de seus modos de vida, também são provenientes da 

subjugação/exploração/dominação das mesmas e que têm consequências muito mais profundas 

que são frutos do sistema patriarcal.  De acordo com Orozco (2016) a dominação sobre as 

mulheres é a mesma que explora a natureza, sendo uma relação de desigualdade que também 

se identifica com as opressões de certos povos: racismo, machismo, colonialismo, nesta 

 
5ASA- Brasil- Articulação do Semiárido brasileiro é uma rede que defende, propaga e põe em prática, políticas 
públicas e projeto político da convivência com o Semiárido. É uma rede formada por mais de três mil organizações 
da sociedade civil de distintas naturezas – sindicatos rurais, associações de agricultores e agricultoras, 
cooperativas, ONG´s, Oscip, etc. A rede conecta pessoas organizadas em entidades que atuam em todo o Semiárido 
defendendo os direitos dos povos e comunidades da região.  
6 Ver mais em Cadernos de Conflito da Comissão Pastoral da Terra – CPT, 2018 p.81-82. 
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perspectiva, tanto a terra como os corpos das mulheres, são concebidos como territórios 

sacrificáveis e a conquistar. 

Esses processos sociais e econômicos ocorridos na América Latina após a colonização, 

produzindo territórios vulneráveis, principalmente para as mulheres das comunidades 

tradicionais é descrito pela feminista e doutora em Antropologia Social Delmy Tania Cruz 

Hernandez como lugares que ressoam um grito de mulheres que reivindicam “ meu corpo é o 

meu território” e “ nem as mulheres e nem a terra são territórios de conquistas”.  

Expandindo suas análises sobre corpo e território, Cruz Hernandes (2016, p. 39), traça 

uma abordagem apresentando as ideias a respeito desse tema por parte de algumas disciplinas:  

Sobre território e corpo feminino como categoria separadas se tem trabalhado muito 
sobre o pensamento feminista que tem abordado o tema dos corpos femininos como 
construções sociais. Nas disciplinas da geografia, história e antropologia, tem se 
abordado o território como “ lugar estrutural que é estruturado” e como “espaço donde 
se dão relações de poder e de apropriação por parte de grupos humanos”.  

 

Visto desta forma, percebe-se que há horizontes para se compreender e pensar as 

subjetividades entre corpo e território.  

Em visita ocorrida na comunidade Pontes, onde se deu uma das entrevistas7, fizemos os 

seguintes questionamentos a uma mulher “ porque o corpo deve ser considerado um território? 

” A nossa entrevistada respondeu que “ o corpo é o lugar onde eu habito, e somente eu posso 

decidir por ele”, porque se defende o corpo nessa luta? Para ser respeitada a sua dignidade e 

ser tratada de forma decente com acesso aos direitos. A vida, segurança, respeito e 

participação na sociedade em que vivemos. Outra entrevistada nos relatou. Sem as mulheres 

não existe luta, pois somos nós que geramos a vida, para que, caso a gente não consiga a nossa 

terra, as futuras gerações conseguem. Ao perguntarmos para uma outra liderança da 

comunidade Pontes, o porque é importante defender o corpo das mulheres na luta territorial, ela 

nos respondeu: O corpo da mulher é um território, e esse território precisa ter saúde, físico e 

metal, se a mulher fica doente, o território todo adoece, pois ela que ajuda a cuidar dele. Por 

isso temos que ter o nosso território vivo para poder plantar o nosso alimento sem veneno, com 

o uso do veneno, nós e o território morremos.  

Essa segunda resposta, nos fez refletir sobre um outro aspecto importante em relação ao 

papel dessas mulheres de Aldeia Velha na luta territorial, o que tange a questão do uso de 

 
7 Entrevista concedida em julho de 2019. 
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processos agroecológicos nas atividades da agricultura familiar para perpetuação da vida 

(alimentação saudável) e dos recursos naturais do território.  

As práticas que envolvem as técnicas agroecológicas, já existiam antes do próprio 

termos começar a ser difundido. Teoricamente, Siliprandi (2013, p. 330) conceitua agroecologia 

“como um conjunto de disciplinas científicas por meio dos quais é possível analisar e atuar 

sobre os agroecossistemas, de forma a permitir a implantação de estilos de agricultura a permitir 

a implantação com maior nível de sustentabilidade. Vale pontuar também, segundo Villota 

(2014, p.75) a criação de ecossistemas por meio de atividades agrícolas relacionadas com as 

condições de estilos e particularidades do ecossistema original, na qual se tem em conta as 

relações entre fenômenos ecológicos com os seres humanos e as culturas locais, onde estes 

conjuntos de práticas ajudam a reforçar e resgatar saberes ancestrais. 

Sobre as práticas agroecológicas desenvolvidas pelas mulheres dos territórios fizemos 

os seguintes questionamentos: Como se dá o trabalho agroecológico desenvolvido pelas o 

“Coletivo Guardiãs de Sementes”? “Nosso trabalho se dá de maneira coletiva, após fazermos 

as trocas de sementes, combinamos o dia em que iremos fazer o mutirão na comunidade, onde 

trabalhamos o sistema de quintais agroecológicos e roças comunitárias, fazemos a preparação 

do adubo orgânico e as composteiras.  Os alimentos podem ser pego conforme a necessidade 

de cada um” De que forma esse trabalho é uma forma de resistência? “Além dos quintais 

produtivos, fazemos roças em vários lugares dentro do nosso território, mesmo sabendo que o 

fazendeiro pode vim a queimar, o fato de deixarmos de ir até a sede comprar cheiro verde, a 

cebola ou tomate já é uma forma de resistência pra nós, plantando aqui, a gente sabe como ele 

foi feito, sem o uso do veneno e com as sementes que foi passado pelo nosso povo”. 

 Cabe ressaltar, que as ações de resistência a partir das práticas de produção orgânica, 

os encontros de trocas de sementes crioulas, da coleta e comercialização dos produtos do coco 

babaçu, possibilitou a organização dessas mulheres e financiando as suas viagens para 

encontros de formações e outros espaços de atuação política.  

Segundo Cruz Hernadéz (2016) para se entender a defesa dos territórios que as mulheres 

fazem, o processo histórico do patriarcado deve ser primeiro entendido. O conceito corpo-

território está subjacente a uma demanda política que emana de uma reflexão coletiva das 

mulheres das comunidades tradicionais, a fim de mostrar suas visões na defesa do território.   

Esses processos políticos, dos quais estas mulheres começaram a se incerrir, permitiaram 

também a elas terem uma compreensão maior sobre as opressões que vinham sofredo tanto no 
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seu espaço privado, como nas decisões políticas da comunidades, essas formações, uniu-se 

como toda uma gama de conhecimentos que elas já possuiam e fez com conseguissem alcançar 

um pouco mais de visibilidade da luta que fazem.  

Destarte, consideramos que as ações corpóreas assumidas pelas mulheres de Aldeia Velha, 

configuram uma análise pertinente dentro das teorias feministas já realizadas, nota-se também 

um campo interessante de debate e aprofundamento, para se pensar canais de construção de 

diálogos e olhares críticos sobre as quais se originam as estruturas e sistemas de opressão, mas 

que acima de tudo despertar para outras formas de conhecimentos, principalmente as 

epistemologias que partem dos etnosaberes. 
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Resumo: 

 

AGRICULTURA FAMILIAR E A PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO POVOADO DO 

BEZERRO POÇÕES – BA Daniela Seles de Andrade Allisianne Krystina Saraiva de 

Figueiredo Janaina Alves de Oliveira Serejo INTRODUÇÃOO texto em questão é resultado de 

trabalho de pesquisa que teve por finalidade discutir a prática da agricultura familiar, com 

especial atenção para a participação da mulher nesta atividade, na comunidade do Bezerro, 

Poções-Ba. Foram analisadas as experiências e mudanças políticas, socioeconômicas e culturais 

promovidas pelas mulheres do lugar. A comunidade do Bezerro está localizada no nordeste do 

município de Poções, situado no estado da Bahia. O município conta com população estimada 

em 48.861 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

2018, e é considerado o terceiro maior município do Território de Identidade Sudoeste Baiano 

(TSB).A pesquisa destaca o protagonismo da figura feminina como agente de transformação 

no crescimento da comunidade ao longo do tempo, além de discutir e investigar sua importância 

sob a perspectiva da análise da ciência geográfica. Buscou-se verificar a participação e a prática 

da figura feminina na atividade agrícola no povoado do Bezerro, tendo como linha condutora a 

política de desenvolvimento territorial. Por esta linha de análise, foi possível investigar o 

processo de implementação de políticas públicas que tratem e fortaleça a igualdade de gênero, 

de modo especial no meio rural. METODOLOGIA Para alcançar os objetivos propostos na 

pesquisa, adotou-se como procedimentos metodológicos, inicialmente, o levantamento 

bibliográfico para entender e refletir sobre a participação da mulher no contexto da agricultura 

familiar. Em seguida foi utilizado o recurso da observação, estabelecida por meio da 

participação em reuniões da Câmara Temática de Mulheres, plenárias, seminários e outros 

eventos voltados para a temática de Mulheres no Território Sudoeste Baiano – TSB, e em 

particular no município de Poções-BA. Posteriormente foram elaborados e aplicados 
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questionários na comunidade do Bezerro, que possibilitaram uma compreensão mais ampla, 

quanto à atuação e vivência das mulheres no campo, com ênfase no processo da agricultura 

familiar local. Na oportunidade foram colhidas fotografias e depoimentos, que fortaleceram a 

dinâmica das atividades. No percurso de desenvolvimento da pesquisa foi possível analisar a 

inserção e o papel social da mulher na agricultura familiar na comunidade do Bezerro, Poções-

Ba, os dados e informações coletadas em campo revelam, como a mesma desempenha a função 

de protagonista no campo e na prática da agricultura familiar. Também verificou-se as 

implicações e atuação da figura feminina no processo da pequena produção agrícola, 

principalmente nas relações familiares e de grupos que estimulem ações e políticas específicas 

para o fortalecimento da mulher na comunidade do Bezerro, Poções-Ba. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO A Ciência Geográfica originada no século XIX pode ser considerada como uma 

ciência constituída de estratégias dinâmicas capazes de analisar o espaço, essencialmente 

marcado pela presença humana, onde o homem estabelece um sistema estreitamente alçado ao 

poder; utilizando as categorias espaço, lugar, paisagem, região e território. Neste trabalho, a 

categoria território contribuiu no entendimento da temática visto que o uso da mesma embarga 

as relações de poder entre os agentes sociais, políticos, culturais, econômicos e de produção. 

Segundo Souza (pg. 83, 2012) “o território, [...] é fundamental um espaço definido e delimitado 

por e a partir de relação de poder”. É de extrema relevância dizer que o território é tão 

importante quanto o espaço, uma vez que eles não se desassociam e não se pode falar da 

existência de um país, disputas, políticas públicas e afins, sem conceber o uso do território em 

seus vários contextos e conceitos. Esta discussão foi salutar para a presente temática, pois a 

mesma ancora ao uso diferenciado e especifico do rural, através de sua organização, inserção e 

reprodução social. Nessa perspectiva compreendeu-se que a interação entre sociedade e espaço 

rural é baseada nas relações de trabalho, produção e consumo agrícola, pois o rural é entendido 

como ponte que aglomera a maioria dos elementos e recursos fundamentais para sobrevivência 

do homem. Essa junção atua como exercício de reprodução social, assim, o rural deixa ser visto 

apenas como meio de produção agrícola limitada e assume um caráter fomentador para relações 

de gênero e inclusão social. Neste contexto o papel da agricultura familiar é inquestionável, 

pois é uma das atividades mais importantes desenvolvidas pelo homem ao longo da história. 

Seu reconhecimento possibilitou e possibilita avanços sociais, tecnológicos, econômicos, 

ampliação de políticas públicas, inserção social, recuperação de emprego, soberania alimentar 

e outras. Ao longo do tempo o processo da pequena produção agrícola vivenciou muitas 
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mudanças. Dentre elas, e uma das mais importantes, diz respeito a figura feminina que por meio 

da agricultura familiar passa a adquirir mais autonomia, constrói uma nova territorialidade, 

fortalece a luta sobre as desigualdades de gênero e inclusão social. Este estudo reafirma que, 

mesmo frente a uma soberania masculina, a mulher assume papéis precursores neste meio, onde 

era vista apenas como “dona de casa” e sua colaboração na lavoura, independente do grau de 

relevância, não possuía visibilidade, era considerada como “mais um trabalho”. Verificou-se 

que esse processo não se difere na comunidade do Bezerro, Poções-Ba, onde a agricultura 

familiar sempre liderou o seu desenvolvimento, em seus vários setores. Este desenvolvimento 

contou e conta com a forte participação da mulher na prática das atividades, o que implica de 

maneira positiva na busca por autonomia socioeconômica e contribui para a valorização das 

mesmas nos diversos âmbitos. Analisou-se que o número de pessoas que trabalham nas 

pequenas produções agrícolas do Bezerro varia de 03 (três) a 05 (cinco). Deste total de pessoas, 

de 01 (uma) a 03 (três) são mulheres componentes da família, e estas se dedicam às atividades 

agrícolas por necessidade financeira ou para complementar renda individual. Outras viam a 

prática agrícola apenas como fonte de ajuda para família, porém com o passar do tempo 

perceberam a importância e necessidade de custear os gastos individuais, e saíram da relação 

de dependência dos maridos e adquiriram autonomia. Em relatos muitas delas declaram que, 

através da agricultura familiar conquistaram vários bens e notaram que a figura feminina não 

estava ali apenas como ajudante e dona de casa, na qual servia apenas para separar sementes e 

cozinhar. Assim, passaram a dividir as tarefas e destinar o tempo livre para lazer, cuidados 

estéticos e outros privilégios. No que diz repeito a quantidade de homens que lideram as ações 

tanto da agricultura, quanto em casa ainda é significativo e alguns não gostam da ideia de ter 

uma mulher como chefe da família, ou até mesmo auxiliando nas finanças ou exercendo outras 

atividades com finalidades individuais. Reverter esse quadro não é tarefa fácil, contudo as 

mulheres envolvidas na agricultura familiar sabem de sua importância para crescimento da 

comunidade além da esfera socioeconômica. A percepção dessas manifestações é de grande 

valia para o avanço das mulheres, que desenvolvem as práticas agrícolas. Estas, por sua vez, 

revelam o quanto é prazeroso acordar cedo para regar hortas, colher frutas, hortaliças e sair para 

vendê-las, dizem sentir-se “úteis e vivas”. Os resultados da pesquisa servem de motivação não 

só para as agricultoras da comunidade, mas para todos os envolvidos, principalmente no que se 

refere as políticas públicas que tem por finalidade incorporar as conquistas das trabalhadoras. 

Compreendendo o contexto das lutas sociais e sua dinâmica de ação que visa, por meio de 
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estratégias e organização acolher as necessidades sociais cujo objetivos excedem decisões 

privadas. Todavia requer atividades coletivas, que beneficiam a sociedade como um todo, uma 

vez que seu intuito é diminuir as desigualdades sociais e ampliar direitos. CONCLUSÕES 

Frente a uma sociedade marcada por conflitos socioeconômicos, culturais, políticos e tantos 

outros, perceber e dar visibilidade às questões de gênero, tornou-se um marco, no qual a Ciência 

Geográfica garante importante contribuição. Na temática em questão, a categoria território é 

percebida por intermédio das várias dimensões, o que possibilita o reconhecimento da igualdade 

de gênero, que envolve o valor, inserção social e pertencimento da mulher com a terra, em 

especial no processo da agricultura familiar. Processo este que vem se modificando, ao passo 

que supera as práticas enraizadas no contexto histórico, onde a mulher não ocupava cargos 

importantes, era vista apenas como sexo frágil, destinada às tarefas domésticas que não 

demandassem de força física. Hoje, guerreiras rurais fazem da terra sua melhor aliada, leque de 

encorajamento, determinação e fonte de vida. São movidas por estratégias, impulsionadas pelas 

atividades que estão muito além das praticadas no campo da agricultura familiar, adquiriram e 

adquirem espaços que antes só abrigavam homens e davam a eles títulos consagrados, 

atualmente as mulheres estão reconfigurando a rota de toda uma sociedade, ao passo que 

transformam vários cenários de luto em gloriosas lutas. PALAVRAS-CHAVE: Território, 

Agricultura Familiar, Mulher, Políticas Públicas e inserção social. REFERÊNCIAS 

ALCANTARA, Fernanda Viana de. Possibilidades e limites da gestão social nos territórios 

rurais do nordeste: Retrato do Agreste de Alagoas. Tese de Doutorado do Núcleo de Pós 

Graduação em Geografia da Universidade Federal de Sergipe - UFS. São Cristóvão/SE, 

2013.BAHIA. Núcleo de Extensão e Desenvolvimento Territorial – NEDET/UESB. Plano de 

Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável e Solidário do Território Sudoeste Baiano. 

Vitória da Conquista - BA, 2016.BRUMER,A. Gênero e Agricultura: A situação da mulher na 

agricultura do Rio Grande do Sul. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, p. 205-227, 

2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ref/v12n1/21699.pdf >. Acesso em 09 de 

junho de 2017.SOUZA, Marcelo J. L. de. O Território: Sobre Espaço e Poder, Autonomia e 

Desenvolvimento. In: CASTRO, Iná E. de; GOMES, Paulo C. da C.; e, CORRÊA, Roberto L. 

Geografia: Conceitos e Temas. 15ª Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012. 
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EXPERIÊNCIAS DE LUTA DAS MULHERES CAMPONESAS DO 

ASSENTAMENTO PADRE NILO SCUR, NO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS, 

EM GOIÁS 

 

Anna Lígia Alves Coelho 

Resumo: 

 

No contexto interno da luta pela terra e reforma agrária, encontra-se o homem, a mulher, a 

criança, o idoso, ambos caminhando em busca dos mesmos ideais e objetivos. A figura da 

mulher constantemente é ligada aos serviços domésticos, como esposa e mãe, sendo que é capaz 

de desenvolver inúmeras funções e posicionamentos perante a sociedade e política. A discussão 

permite pensar sobre papéis específicos gerados a partir do gênero, homem e mulher. As 

relações de poder, preconceito com a mulher, conservadorismo e a “cultura do machismo” são 

oriundos da imposição destes papéis. Por conta disso, no campo, onde observa-se uma 

organização familiar baseada no patriarcalismo, existe uma resistência para abordagem do 

tema. Consequentemente, para muitos, discutir relações de gênero se torna algo superficial. A 

reforma agrária, refletida na luta pela terra e território, é um processo político, social e 

econômico, porém, lento e esquecido no Brasil. A trajetória da luta pela terra, por reforma 

agrária e por territórios no Brasil conta com a participação ativa e corajosa das mulheres 

trabalhadoras do campo, sem-terra, militantes, acampadas e assentadas pelas políticas de 

reforma agrária. A luta incessante e a resistência na terra em território nacional revelam o 

descaso e a violência contra camponesas e camponeses, indígenas, quilombolas e ribeirinhos. 

Para Schwendler (2015), quando trata-se do papel da mulher, não refere-se apenas ao 

demasiado feminismo que se encontra cada vez mais em ação, e sim à discussão de gênero 

dentro da luta social pela terra, já que o papel da mulher tem se tornado fundamental dentro do 

espaço de reforma agrária seja em assentamentos ou acampamentos. Elas têm ganhado voz, e 

debatido sua posição social e política. Neste sentido, o objetivo principal da pesquisa é conhecer 

e compartilhar as histórias de luta, vivência, desafios, posicionamentos das mulheres assentadas 

no Assentamento Padre Nilo Scur, localizado no município de Amorinópolis/GO. A 

metodologia baseia-se na revisão bibliográfica e leitura de referências que tratam de pesquisa 
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qualitativa, pesquisa de campo, entrevista (Brandão, 2006, 2007; Chizzotti, 2009),questões 

feministas e a figura da mulher contemporânea (Tiburi 2018;Federici 2017; Pinto 2010; Duarte 

2003), questão agrária, mulheres camponesas, luta pela terra e reforma agrária (Caume, 2006; 

Fernandes, 2001; Martins, 1981; Fabrini, 2001; Oliveira, 1991, 2007; Mendonça, 2010; García, 

2004; Valenciano e Thomaz Junior, 2002; Delboni, 2008; Mesquita e Nascimento, 2015). 

Conforme Thomaz Júnior (2005) a pesquisa de campo se apresenta como uma alternativa 

concreta de executar/praticar a leitura do real, sendo assim um momento impar do exercício da 

práxis teórica. Criado em 2006, o Assentamento Padre Nilo Scur está localizado no município 

de Amorinópolis, em Goiás, numa área de 1463,6 hectares e conta com 34 famílias assentadas. 

Encaminharam-se visitas com o apoio da CPT (Comissão Pastoral da Terra), onde foi possível 

estabelecer uma relação harmoniosa com as camponesas. Elas puderam descrever seu dia-a-

dia, como produzem em seus quintais agroecólogicos, como foram suas trajetórias enquanto 

acampadas e agora como assentadas, como elas enxergam a luta pela terra e o papel da mulher 

nesta mesma. A partir da troca de saberes e experiências com as assentadas do Padre Nilo Scur, 

fica claro o quanto o papel da mulher tem tomado novas formas e direções, não estão restritas 

apenas aos serviços domésticos. Em diversas reuniões nos acampamentos e assentamentos da 

região do Oeste Goiano, em Goiás, é perceptível a participação das mulheres tanto na 

organização quanto na direção dos espaços e movimentos. As mulheres camponesas são 

caminhantes que aspiram uma vida de luta, de resistência e de reconhecimento do seu modo de 

vida, que reflete trajetórias marcadas por idas e vindas, cuja terra se coloca como um horizonte 

possível. A luta pela conquista da terra é gerada em torno da existência de uma identidade 

social, uma situação de vida que é comuns a todos esses trabalhadores, seja mulher, seja 

homem. E é essa condição de igualdade que os faz se reconhecerem como atores participantes 

de uma mesma realidade. São homens e mulheres vindos de muitos lugares, se reconheceram 

como integrantes de uma luta, e fortalecidos na busca por um futuro mais digno, tornaram-se 

sujeitos sociais coletivos, modificando a sua história e da sociedade. Por fim, percebe-se que, 

sem dúvidas, as mulheres conquistaram o direito de ser mulher rompendo com as amarras que 

as dominaram durante muitos séculos, e merecem devido reconhecimento. Com esse processo 

de evolução do protagonismo feminino, desconstruiu-se o conceito socialmente imposto sobre 

o papel da mulher na sociedade, que por muito tempo, se resumia apenas ao papel referido à 

maternidade e afazeres domésticos. A atuação de luta destas mulheres representa uma ruptura 

com a visão patriarcal imposta durante muito tempo, passando de uma consciência ingênua para 
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uma consciência crítica. É importante destacar que além da importância histórica da mulher o 

papel dela hoje não só é importante como é fundamental, estendendo essa análise ao campo, 

nota-se milhares de camponesas atuando além de muitos hectares de terra para semear, adubar 

e colher, muitas delas assumem o compromisso do orçamento da casa. 
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A LUTA DE ELIZABETH TEIXEIRA POR TERRA E IGUALDADE: DESAFIOS EM 
UM MUNDO PATRIARCAL 

 

Jordana Louise do Nascimento1 

 

Introdução 

 O presente trabalho busca levantar a história de luta da líder das ligas camponesas de 

Sapé-PB, Elizabeth Teixeira, fazendo um breve recorte da conjuntura política do período, junto 

com o modo de submissão da figura do sexo feminino diante do sexo masculino. Para isso será 

feito uma análise da vida de Elizabeth Teixeira, com o objetivo de compreender processo da 

sua emancipação política, do rompimento com a família, no caso a figura do pai, e a fuga para 

casar com um homem negro, João Pedro Teixeira. Construindo uma ponte com a formação de 

território. 

 A luta da mulher para se inserir no contexto político ocorre desde o período em que a 

mesma, foi considerada inferior e como um objeto a ser manipulada por um sistema que tem 

como pilar o patriarcalismo. Considerando que a sociedade patriarcal visa apenas o homem 

como centro da formação social, logo o centro da política. Foi estagnado que apenas a figura 

masculina tem o direito de opinar politicamente. Por consequência a mulher se vê enclausurada 

em um território doméstico, criado culturalmente pela figura do homem e amparada pela força 

do Estado. 

 Contudo, esses fatos de dominação não submeteram as mulheres ao espaço domiciliar. 

Mesmo com dificuldades para se inserir no contexto político, elas lutaram e escreveram as suas 

histórias. O principal desafio encontrado pela mulher no contexto agrário é lutar para conseguir 

sair das barreiras da cultura machista e se identificar como pessoa política, capaz de opinar e 

passar a pensar por si só, saindo assim do território imposto e condicionado a elas. Nesse 

contexto são levantados os seguintes questionamentos: qual é a importância da mulher se 

 
1 Graduada em geografia, pela Universidade Estadual da Paraíba. Aluna de pós-graduação na Especialização 

em Geografia Território e Planejamento, pela Universidade Estadual da Paraíba. Membra dos grupos de 
pesquisa CEAT: Centro de Estudos Agrários e do Trabalho CH/UEPB e o TERRA: Grupo de Pesquisa Urbano, 
Rural e Ambiental CH/UEPB. Orientanda do prof. Dr. Edvaldo Carlos de Lima. E-mail: Jordana-
g3@hotmail.com 
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identificar enquanto sujeito ativo? O estudo sobre fatos históricos e geográficos sobre a luta das 

mulheres e entre classes sociais são importantes para o meio social que se vivencia atualmente? 

 Compreender como as relações entre os gêneros formam e modificam o espaço social, 

levando em consideração que este se insere dentro do espaço geográfico, onde ocorrem 

modificações constantes por consequência das transformações sociais, e entender o feminismo 

através da geografia é reconhecer que a natureza do gênero está diretamente inserida nas 

estruturas e nos padrões territoriais. Nessa perspectiva será feita uma análise Socioterritorial, 

onde as relações sociais entre os indivíduos configuram territórios. Fazendo uma ligação de sua 

construção através das relações de poder. O esboço é compreender a dinâmica sócio-espacial, 

para isso será levantado fotos históricos da luta das mulheres em busca da emancipação. 

 Esses pontos são importantes para compreender a importância da emancipação política 

da mulher, enquanto sujeito ativa para conquistar espaço na luta por terra e por melhoria na 

qualidade de vida, Elizabeth (2016) afirma em seu livro que a reforma agrária não é só terra 

para plantar, é semente, escola acessível, trabalho com dignidade, é hospitais para as pessoas 

do campo. Esse foi um dos fatos que levou Elizabeth Teixeira a se tonar líder das Ligas 

Camponesas de Sapé-PB, a busca por uma vida onde as pessoas façam parte de um território 

sem contradições e conflitos, onde a força do trabalho não seja super-explorada. 

 Com a entrada da mulher no cenário econômico e social, ocorre uma transformação nos 

territórios, pois as mesmas passam a ter voz ativa e decisões dentro da comunidade, assim 

construindo um espaço igualitário. É preciso conhecer a história das mulheres que lutaram por 

uma melhor distribuição de terras e que morreram lutando, como foi o caso da sindicalista 

Margarida Alvez que foi assassinada na frente do marido e dos filhos no dia 12 de agosto de 

1983 em A Lagoa Grande-PB, por lutar pela classe trabalhadora. É necessário que se escreva 

sobre as mulheres não ligando-as em paralelo com as histórias dos homens, mas retratar apenas 

a história de lutas delas. 

 
Análise da conjuntura política no campo e da repressão as Ligas Camponesas  

 Para entender como ocorreu a entrada de Elizabeth Teixeira nas ligas camponesas, será 

levantado um pequeno recorte histórico sobre As ligas Camponesas e de como esse movimento 

foi sufocado pela força de repressão do Estado. Antes disso resumir-se-á a formação do 

movimento das Ligas Camponesas. O movimento visava uma melhor distribuição de terras e 

igualdades sócias, segundo Elizabeth (2016) o movimento tinha como base a formação dos e 
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das trabalhadoras, objetivando que essas pessoas tivessem acesso as informações, para que eles 

pudessem compreender a importância da reforma agrária almejando o fim da escravidão, 

exploração, fome e o analfabetismo no campo.  

 Sua consolidação se deu entre o período de 1955 a 1965. Segundo Stedile (2002 p. 60) 

“Não se pode negar o importante papel que desempenhou entre 1955 e 1964, na criação de uma 

consciência nacional em favor da reforma agraria”, houve um despertar dos camponeses e uma 

sede por busca de terras e uma melhor qualidade de vida. Foi nesse contexto que ocorreu a 

insurreição armada (o armamento foi por facões e foices, instrumentos de trabalho) camponesa, 

objetivando os postulados para a guerrilha. O armamento dos camponeses se deu pelo fato de 

haver um temor dos camponeses diante dos grandes latifundiários, pois os camponeses não 

podiam contar com a proteção jurídica para a sua proteção. 

 Como a força do Estado está diretamente ligada ao modo econômico capitalista, esse 

passa a defender os latifundiários e marginalizar o camponês, gerando assim territórios 

conflituosos. O autor Mançano (2006, p.26) afirma que, “O território é, ao mesmo tempo, uma 

convenção e uma confrontação. Exatamente porque o território possui limites, possui fronteiras, 

é um espaço de conflitualidades”. Essas fronteiras são determinadas por um sistema excludente, 

que busca a submissão de uns para manter as estruturas hierárquicas, onde uma classe domina 

a outra e assim se apropriando da força de trabalho. 

 Quando o sistema/Estado capitalista se sente ameaçado, ele reage violentamente, 

passando a sufocar e reprimir a luta no campo, como foi o caso das Ligas Camponesas, que 

tiveram as suas principais lideranças perseguidas, durante o golpe da ditadura militar, um 

exemplo a ser citado é a Lúcia Emília de Carvalho Araújo, que atuava como professora na 

região metropolitana de Recife-PE, junto com as Ligas Camponesas, ela ensinava as crianças 

camponesas e os moradores da periferia. Devido as suas atuações de esclarecer a população, o 

Estado ditatorial se sentiu ameaçado, e por consequência Lúcia foi presa entre o período de 

1964 e 1969, tendo como acusação o fato de “Exercer atividades subversivas”2, em 1969, na 

sua última prisão na sede do Doi-Codi, localizado em Recife-PB, desapareceu e até hoje o seu 

corpo não foi encontrado. Lúcia foi torturada junto com a sua filha de 11 anos, pela força de 

repressão do Estado. 

 
2 Informações recolhidas da página de notícias do g1.globo.com. 
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 As ligas camponesas abrangeram vários estados sendo esses; Pernambuco, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Bahia, Rio de Janeiro, Guanabara (hoje extinto), Minas Gerais, São Paulo, 

Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul, Acre e em Brasília (distrito federal) 

segundo Stedile (2012). Esses estados participaram ativamente na luta pela reforma agrária. A 

expansão das Ligas Camponesas se deu com a ampliação da liberdade democrática, onde o 

camponês passou a ter espaço político e voz ativa. Com a entrada de Juscelino Kubitschek e 

João Goulart à presidência e vice-presidência da república, houve uma nova dinâmica no 

cenário camponês brasileiro. Nesse momento ocorreu a necessidade de um movimento que 

representasse de forma ativa a classe menos favorecida, a fome e a reforma agrária iam 

deixando de ser considerados tabus e passaram a ser assuntos recorrentes em jornais da época 

e outros meios de comunicação. 

 Foi na Paraíba que as Ligas Camponesas tiveram um maior destaque, mais precisamente 

em Sapé-PB, com 12 mil associados. O principal líder da liga na Paraíba foi João Pedro Teixeira 

(marido de Elizabeth Teixeira), após o seu assassinato em 2 de abril de 1962, Elizabeth Teixeira 

entra como liderança na luta camponesa. O período em que a Liga teve mais associados foi 

quando a Elizabeth se tornou líder. Antes de ser eleita como líder, pelas companheiras e 

companheiros em um ato público em Sapé-PB, a mesma já atuava de forma ativa na luta, como 

por exemplo, alfabetizando e lendo os jornais para os camponeses, buscando conscientizar as 

pessoas sobre a importância da luta pela terra. 

 Diante do avanço das Ligas Camponesas no cenário brasileiro, o Estado se sentiu 

ameaçado e como reação ao avanço do povo no campo, foi decretado o golpe militar, em 1964. 

A consequência desse fato foi a forte repressão ao movimento, mas precisamente no dia 1° de 

abril de 1964, os militares reprimem violentamente as ligas, segundo Stedile (2002, p. 128) “Os 

militares esmagaram completamente o movimento em favor de mudanças radicais no 

Nordeste”. Mudanças que atingiriam e marginalizavam ainda mais o camponês.  

 Nesse momento Elizabeth Teixeira se encontra lutando tanto contra as forças do Estado, 

como contra os latifundiários da região em que a mesma atuava. Pois com o golpe os grandes 

donos de terra passaram a ter mais amparo do Estado, e por consequência mais autonomia para 

atuarem com mais violência na repressão. Os latifundiários passaram a ter um maior apoio da 

polícia local e do exército, Elizabeth chega a citar em seu livro um ato de extrema violência 

contra os camponeses, por parte da polícia a mando dos latifundiários. 
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Os camponeses, há dias, estavam preparando a terra, com a autorização do 
proprietário, o Sr. Nezinho de Paula, para plantar milho e feijão. Essa propriedade 
ficava na beira da estrada de Mari a Guarabira. Logo pela manhã os camponeses que 
se encontravam trabalhando, foram surpreendidos por um jipe da Fazenda São João, 
pertence ao Ribeirinho Coutinho. O jipe estava cheio: policiais, três capangas 
empunhando metralhadoras, dois funcionários de Ribeirinho Coutinho, e o gerente da 
Usina, o Fernando Gouveia. Logo que o jipe parou, um dos capangas perguntou aos 
camponeses quem era o líder e foi dizendo que tinha “contas a acertar” com essa caba 
safado[…] não houve um gesto de Galdino e nem dos outros companheiros que 
justificasse, de repente, uma rajada de metralhadora.” (TEIXEIRA 2012. p,165) 
 

 Esse relato mostra a barbaridade contra os camponeses, e o amparo que o Estado dava 

para os latifundiários. Muitos foram forçados a tombarem na luta, os atos de violência passaram 

a ser mais constantes no campo, marginalizados o povo não tinham para quem pedir ajuda, uma 

vez que a barbárie vinha de quem deveria assegurar a sua segurança. O campo se encontrou 

novamente em território oriundo das relações do poder. Poucos foram as lideranças que 

escaparam da repressão, assim como Margarida Maria Alvez que foi brutalmente assassinada, 

a sua sucessora na liderança do Sindicato Maria da Penha do Nascimento, uma grande liderança, 

morreu em um acidente de carro considerado suspeito na época (Teixeira 2016). Todas essas 

mortes citadas foram a mando de latifundiários e amparados pelo Estado. Para Collin (2010), 

O capital nasce dessas duas fontes, colonialismo e expropriação dos camponeses, quer 
dizer, ele pressupõe duas séries de desenvolvimento que nada tem de diretamente 
econômico mas procedem, tanto um com o outro, da ação violenta das classes 
dominantes e, especialmente, das forças armadas do Estado, o que não deixa de ter 
consequência para a concepção marxiana do Estado. (COLLIN 2010. p, 136) 
 

 Esse fato ajuda a esclarecer o modo como a violência é, em partes, condicionada pelo 

Estado, pois o mesmo faz uso quando se sente ameaçado, como foi o caso da ditadura militar 

em 1964, os golpes são dados objetivando a manutenção dos antagonismos de classes. Para que 

o sistema do capitalismo possa existir, o Estado necessita manter uma ordem hierárquica 

exploratória, onde uma classe domine a outra, com essa ordem o mesmo lucra e détem o poder 

nas mãos de poucos. Quando ocorre uma pequena ruptura nessa ordem, o próprio Estado busca 

meios para sufocar e reprimir violentamente. 

 Com o avanço das Ligas Camponesas, houve uma pequena modificação no campo, os 

latifundiários passaram a ser obrigados a fornecer os direitos dos trabalhadores, o medo de 

perder o controle que exerciam sobre os camponeses e da reforma agrária. Levou o campo a 

sofrer fortes repressões, Elizabeth relatou em seu livro o quanto violento foi a repressão, em 

um trecho ela cita que um proprietário de terra chegou a enterrar, deixando só a cabeça para 
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fora, três lideranças e depois mandou que passassem o trator em cima, o objetivo desse ato foi 

o de intimidar e ameaçar os camponeses, e assim forçando-os a saírem da luta.                                                           

 A própria Elizabeth Teixeira sofreu duras violências no campo, quando seu marido foi 

assassinado, uma das filhas Marluce se suicidou, por não suportar a morte do pai e a violência 

no campo, o seu filho levou um tiro na cabeça dado por um jagunço3, a mando de um 

latifundiário, foi obrigada a se exilar, fugindo para o interior do Rio Grande do Norte, deixando 

para trás os filhos, levando consigo apenas o filho mais novo, pois ela não tinha como levar 

todos consigo. Elizabeth teve a sua família usurpada pela força de repressão do Estado. 

 As Ligas Camponesas foram sufocadas em 1964, as suas lideranças foram perseguidas, 

torturadas e assassinadas, poucos escaparam, como a Elizabeth. O campo passou por um longo 

período silenciado, os camponeses se encontraram sozinhos e com as lideranças sendo 

executadas para criar uma atmosfera de medo, o movimento foi fragmentado e perdeu forças. 

Contudo, a repressão do Estado ditatorial não conseguiu silenciar de forma definitiva, as 

sementes da luta pela reforma agrária foram plantadas. Hoje a luta pela terra possui uma nova 

representatividade, o MST (Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terras). 

 

Elizabeth Teixeira frente a repressão do Estado e a sua luta contra o patriarcalismo 

 Elizabeth Teixeira foi líder das Ligas Camponesas de Sapé-PB durante o período de 

1962 a 1964, atuando diretamente na defesa das e dos camponeses. Para uma melhor 

compreensão sobre a sua trajetória de vida e luta, será levantada uma análise sobre o processo 

em que a mesma rompe com os padrões patriarcais, ao escolher com quem iria se casar e quebrar 

o elo imposto pelos conceitos da estrutura hierárquica da família, onde ocorre a centralização 

do poder na figura do homem. Segundo Butler (2015), a mulher era malvista, considerando uma 

condição cultural difusa, onde a mesma não era representada. Partindo desse pressuposto, a 

mesma não era considerada capaz de pensar por si própria, com base nessas indagações ela 

passa a ser um sujeito a margem das decisões políticas. 

 Quando ocorre uma modificação nessa estrutura e o elo é rompido, a uma forte 

repressão, como foi o caso de Elizabeth Teixeira, ao se recusar a casar com uma pessoa 

escolhida pelo seu pai e a sua fuga de casa para casar com uma pessoa escolhida por ela. Antes 

 
3-Criminoso contratado como segurança, guarda-costas, de uma pessoa influente, poderosa; capanga. 
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da fuga a mesma tentou um diálogo com o pai, contudo esse fato resultou em ameaças contra a 

sua vida e a de João Pedro Teixeira. Elizabeth descreve sobre o perigo que correu. 

Quando a buzina tocou para me avisar, papai acordou. Assustado, vestiu rapidamente 
a roupa e foi chamar o vigia, para ver o que estava acontecendo. Correram e 
enxergaram o carro, que estava se afastando. Chegaram a atirar, mas não acertaram. 
Fiquei assustada ao tomar conhecimento desse fato e mais ainda, com as palavras de 
meu pai: Se eu tivesse chegado um pouquinho antes, daquele carro, não teria saído 
ninguém vivo! (TEIXEIRA 2016. p, 43) 

 

 O rompimento com a estrutura da família patriarcal mostrou a violência, como dito por 

Elizabeth se o seu pai tivesse chegado um pouco antes, ela teria se tornado vítima do ato 

extremo da violência, no caso o seu assassinato pela figura que, diante do sistema, se encontra 

no topo da pirâmide hierárquica. Segundo Agacinski (2009 p.69), a mulher é fabricada pela 

história, enclausurada em um papel convencionado, obrigada a se submeter à condição de 

objeto e à passividade que a sociedade lhes impõe. Isso que dizer que culturalmente há um 

processo de submissão da mulher, onde cabe a elas viveram sob a ordem de um sistema que 

amparado pelo Estado configuram territórios de poder. A autora Saffioti traz que,  

A sociedade assemelha-se a um galinheiro, sendo, contudo, o galinheiro humano 
muito mais cruel do que o galináceo. Quando se abre uma fresta na tela do galinheiro 
e uma galinha escapa, o galo continua dominando as galinhas que restaram em seu 
território geográfico. Como todo território humano não é meramente físico, mas 
também simbólico, o homem, considerado todo-poderoso, não se conforma em ter 
sido preterido por outro por sua mulher, nem se conforma quando sua mulher o 
abandona por não mais suportar seus maus tratos. (SAFFIOTI, 2015 p.65) 

 Ou seja, o homem prefere fazer o uso da violência ao deixar uma mulher livre. Esse 

processo configura territórios conflituosos, onde a figura feminina deve se desenvolver a 

margem das decisões politicas. Fazendo com que as mulheres percam o território que existe em 

si, é como se a mulher nascesse em um território duplamente ocupado, por um lado no 

microcosmo, no caso as relações que habitam dentro do território domiciliar que é imposto pelo 

homem, por outro no macrocosmo que são os territórios gerados pela figura do Estado. Esses 

dois processos limitam, marginalizam e empurram as mulheres para fora das decisões politicas. 

 Ressaltando que os territórios não são apenas material, mas também imaterial, a sua 

configuração também se dá através das relações de poder, o autor Foucault (2015), afirma que 

o poder é uma relação e não uma posse, ele o chama de uma microfísica do poder, porque está 

em todas as camadas e relações políticas. A partir desse apontamento compreende-se que o 

Estado necessita manter uma ordem desigual para que o sistema capitalista continue se 

sobressaindo. Sendo assim, ocorre um amparo do mesmo para que as relações entre os gêneros 
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continuem em conflitos, e as mulheres continuarem sobre a submissão do microcosmo e do 

macrocosmo. 

 As relações de poder que existem dentro das sociedades interferem muito na formação 

dos territórios e como os indivíduos se relacionam entre si. Bernardo Mançano (2006 p.25), 

afirma que, “o território é o espaço apropriado por uma determinada relação social que produz 

e o mantem a partir de uma forma de poder”. A partir desse pensamento compreende-se que, 

os territórios podem ser estabelecidos em grandes dimensões, como por exemplo, regiões ou 

em menores proporções, como pequenas propriedades, e, até mesmo em corpos, 

comportamentos e pensamentos. Para as mulheres esses processos se encontram mais 

acentuados. 

 Elizabeth se encontrou diante dessas configurações, e buscou o rompimento do 

microcosmo, no caso quando toma a decisão de sair do território configurado e imposto pelo 

seu pai, e o macrocosmo, no caso a figura do Estado. Assim como a microfísica trabalhada por  

Foucault é formada através das relações sociais, a formação dos territórios também tem 

vinculação direta com as relações sociais, pois no espaço as relações sociais se materializam e 

se reproduzem, gerando mais espaços e territórios, sendo esses desiguais, contraditórios e 

conflituosos (MANÇANO 2006). Foucault fala também de uma relação entre o poder e o saber, 

pois o saber se configura através de procedimentos de exclusão e de interdição daquilo que 

pode ou não ser dito (FOUCAULT, 2011). 

 Partindo desses apontamentos compreende-se que almejando manter o poder nas mãos, 

o Estado toma decisões de interferir nas relações socios-espaciais, logo nas configurações 

socioterritoriais. A repressão sofrida por Elizabeth vinda do macrocosmo foi a mais violenta, 

pois essa chegou a fragmentar e a violentar não só a sua figura, mas também abalou a estrutura 

da sua família. Quando retirou a vida do seu esposo (João Pedro Teixeira) com o objetivo de 

silenciar o campo. O descaso encontrado diante da omissão do Estado, para encontrar e 

condenar os assassinos, no caso quem deu a ordem e quem efetivou o tiro. Foi o gatilho para 

que a mesma passe a atuar diretamente como liderança das Ligas Camponesas, em 1962. 

 O Estado visando sufocar o movimento no campo, aplica o golpe militar em 1964, 

passando a interferir com extrema repressão. A partir desse momento a vida de Elizabeth toma 

um outro caminho, ela passa a enfrentar diretamente as estruturas do macrocosmo, rompendo 

com os antagonismos das relações de classes, a mesma passa a enfrentar duras violências 
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oriundas do braço repressor do Estado, no caso os militares e a polícia. Elizabeth relata que 

enquanto ela viajava para as gravações do filme “Cabra Marcado Para Morrer”4, a sua casa foi 

invadida, incendiada pela força da polícia, chegando a ocorrer um dialogo entre os policiais 

para saber se queimavam as crianças juntas com a casa ou não, uma única pessoa interviu contra 

essa crueldade e as crianças foram poupadas. Mas Elizabeth teve um filho preso e brutalmente 

torturado pelo exército, no fragmento retirado do seu livro ela descreve como ficou sabendo, 

Com o perdão da palavra, foi mais uma safadeza e covardia! E esses animais tiveram 
a coragem de dizer que estavam defendendo a ordem e a família! Que defesa é esta da 
ordem da família, que tortura um menino de dezesseis anos, para ele delatar a sua 
mãe? E, por pouco não queimam vivas, oito crianças de dois anos a quatorze anos? O 
Abraão foi torturado sem ter cometido um crime. E, foi de tal maneira judiado, que 
comoveu a esposa do major Aquino, que, diante de tanta perversidade, rompeu todos 
os obstáculos e veio me visitar no quartel. Veio para me mostrar solidariedade. Ela 
contou os detalhes da tortura e medisse que nunca havia tido notícia de uma criança 
ter sofrido tanto. E deu os detalhes: - Até um pedaço da nádega dessa criança foi 
arrancado com alicate! (TEIXEIRA 2016. p,117) 

  

 A ordem da família defendida pelo Estado é aquela que segue uma heteronormatividade, 

sendo essa a que defenda, em conjunto com o sistema de dominação, a manutenção da estrutura 

capitalista, para Mészáros (2011 p, 271) “A família está entrelaçada às outras instituições a 

serviço da reprodução do sistema dominante de valores, ocupando uma posição essencial em 

relação a elas, entre as quais estão as igrejas e as instituições de educação formal da sociedade”. 

Quando há uma modificação na estrutura normativa da família, e os padrões impostos sofrem 

alterações, o próprio Estado passa a perseguir politicamente, utilizando de toda a sua força. 

Como foi o caso da família de Elizabeth, a qual rompia com esses antagonismos, pois a mesma 

não compartilhava desses pressupostos. 

 O relato de Elizabeth demonstra até que ponto pode chegar a violência do sistema 

dominante, para manter uma ordem excludente ele precisa marginalizar e punir severamente 

para que sirva de exemplo a figura de quem luta contra esse sistema. A perseguição exercida 

sobre a família Teixeira foi tão forte que chegou a conseguir silenciar o campo, mais 

precisamente na Paraíba, Elizabeth chegou a ser dada como morta para a família e aos 

companheiros de luta. Esse fato amedrontou mais ainda os camponeses. Esse é o papel do 

Estado reprimir e punir, o fato da esposa do Major Aquino ir visitar Elizabeth em solidariedade, 

 
4 A viajem para as gravações em Recife-PE, foi por consequência da proibição judicial do filme ser gravado em 
Sapé e em todo o estado da Paraíba. 
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mostra bem o quanto pode ser cruel a defesa do sistema dominante, pois até mesmo as famílias 

que seguem a heteronormatividade, sentem a aversão, aos métodos tomados pelo sistema. 

 Antes do golpe militar, Elizabeth já sofria com a repressão da força do Estado, no caso 

a polícia, a mando do latifundiário, esse fato mostra como acontece a dinâmica no campo. O 

latifundiário se sente ameaçado, com a pouca modificação na estrutura do sistema, e reivindica 

uma ação do próprio sistema, esse atende as reivindicações e convoca o Estado para que tome 

um posicionamento, o Estado visando defender o sistema, usa de sua força, no caso a polícia, 

para sufocar rapidamente essa pequena ruptura. A luta de Elizabeth modificou o cenário do 

campo, ela passou a organizar os camponeses na liga e posteriormente no sindicato, no caso de 

Sapé-PB. O latifúndio não a provou essa ação e agiu. 

Os latifundiários sempre nos perseguindo, entretanto, luta continuo e sempre mais 
forte. Fomo acumulando vitórias. E, por causa delas, a repressão cresceu ainda  mais. 
A polícia vivia na minha casa, algumas vezes só para fazer, ameaças e, em outras, me 
levava mesmo! Os policiais tentavam me assustar, atirando nos meus pés. Não 
acertavam, mas as balas passavam bem perto, Às vezes, eles me obrigavam a passar 
entre duas filas de policias: de um lado a outro e eu tenho que passar no meio deles 
que gritavam, quase dentro do meu ouvido, as mesmas ameaças e ofensas. Faziam 
gestos como se fossem me bater, mas não chegaram a tanto. Pegavam os revólveres e 
faziam a mira, como se fossem atirar. (TEIXEIRA 2016. p,150) 
 

 A violência vivenciada por Elizabeth, demonstra como age o sistema na prática. O 

capital exige que ocorra a manutenção do sistema sem que haja rupturas. E para isso é 

necessário que a sociedade, os agentes sociais, se organizem como o capital de termina. Para 

Marx e Engels (2008 p, 32) “O capital é um produto social só pode ser posto em movimento 

pela ação comum de muitos membros, e mesmo, em última instância, de todos os membros da 

sociedade. O capital não é, portanto, uma força pessoal; é uma força social”. Ou seja, para que 

o sistema consiga sobreviver é determinado a sociedade como ela deve interagir, existe um 

processo de alienação, em que os agentes passam a acreditar que essa é a única maneira de 

sobrevivência. 

 As mulheres sentem com mais intensidade a opressão que o sistema impõe, como já foi 

dito, ela sente duplamente o peso do capital, na exploração da sua força de trabalho. A autora 

Saffioti (2015 p.37) afirma que as mulheres são “amputadas”, sobretudo no desenvolvimento e 

o uso da razão e no exercício do poder. Assim como o Estado visa os interesses da classe 

capitalista, ele acaba por se corromper e projetar o processo da alienação do indivíduo, onde as 

próprias mulheres passam a acreditar que não são capazes de exercerem alguma função, até 
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mesmo de se tornar um agente político. Ocasionando o seu crescimento a margem das decisões 

politicas. 

Esses fatos se dão por ocorrerem divisões sexuais na sociedade, onde o homem é criado 

para prover a família financeiramente e a mulher é vista como incapaz de exercer essa função, 

logo ela fica responsável por realizar o serviço da manutenção da casa e da criação das crianças, 

um trabalho doméstico e educacional sem remuneração. O que acaba favorecendo o sistema, 

pois com o trabalho doméstico não remunerado, o Estado, não precisa arcar com creches, 

escolas e outras demandas, da classe trabalhadora. Quando a mulher busca uma renda extra para 

família, geralmente é em serviços com baixa renumeração e com jornadas de trabalho 

exaustivas. Segundo Danièle Kergoat,(2009 p.67) 

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente das 
relações sociais de sexo; essa forma é historicamente adaptada a cada sociedade. Tem 
por características a destinação prioritária dos homens à esfera produtiva e das 
mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a ocupação pelos homens das 
funções de forte valor social agregado (política, religiosas, militares etc.). 
(KERGOAT 2009 p.67) 
 

 É notável a existência de barreiras onde as mulheres não são consideradas agentes 

sociais pensantes, por isso é dado a elas trabalhos de “baixo prestígio” com pouca remuneração, 

e, quando exercem as mesmas funções que os homens, recebem menos pelo fato de não serem 

consideradas capazes de terem o mesmo raciocínio. Logo é doutrinado para o sexo feminino a 

incapacidade de agirem como seres pensantes e são usurpadas da emancipação política dentro 

da sociedade. Para que aconteça uma relação igualitária entre os indivíduos sociais, é necessário 

o rompimento com a estrutura do capital, Mészáros (2011,p.273) “A emancipação das mulheres 

exige uma ordem social qualitativa diferente”, ou seja, uma ordem de equidade-paridade, onde 

não haja a divisão entre os gêneros e as de classes. Sem a modificação nessas estruturas a mulher 

continuara sendo duplamente explorada. A autora González afirma que, 

De acordo com as reflexões que Marx e Engels realizaram sobre a situação da mulher 
na sociedade e no sistema de produção capitalista, devemos concluir que segundo a 
doutrina marxista, a mulher estava submetida a uma dupla opressão. De um lado, 
estava subordinada À autoridade de seu marido dentro de casa e, de outro lado, sofria, 
da mesma forma que os homens, a opressão exercida sobre todo o proletariado pelos 
empresários capitalistas, embora em um grau maior que os homens, já que elas 
chegavam a receber, pelo mesmo trabalho, até a metade do salário que recebia um 
operário. (GONZÁLEZ 2010. p, 51-52) 
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 A mulher camponesa se depara com esses processos mais acentuados, pois a cultura do 

machismo e do patriarcado mostram-se mais intensas. Todos os avanços no campo tiveram 

como consequência a luta da mulher, elas estão presentes em todos os enfrentamentos com o 

sistema. Contudo, quando ocorre um avanço, a figura feminina é colocada de lado e a figura 

masculina se sobressai. Nesse momento a mulher se ver obrigada a lutar novamente, para que 

possa usufruir da conquista junto com o homem. Além de terem a exploração de suas atividades 

mais acentuadas, pois, por muitas vezes, devido a cultura patriarcal, as mulheres são impedidas 

de se organizarem entre si, elas só podem sair do território domiciliar se o homem permitir. 

 Esse fato ocorre devido as estruturas tradicionais familiares que impõem uma relação 

de dependência das mulheres, ou seja, as relações de poder, sendo essas criadas em uma 

sociedade de classes desigual que tem como característica a exploração e a transformação da 

mulher em objeto. Segundo Mirla Cisne, (2015 p.119). “analisar a exploração do capital sobre 

a força de trabalho exige perceber a particularidade da exploração do trabalho da mulher. Essa 

exploração não se dá de forma diferente e, sim, acentuada com relação à exploração do 

homem”. O modo de exploração e de repressão às mulheres tem como consequência o 

impedimento da sua participação dentro da formação dos assentamentos e outros espaços 

políticos. 

 Rompendo com os padrões impostos e com o macrocosmo, Elizabeteh é presa pelo 

sistema, várias vezes, durante e antes do golpe militar. Quando assumiu a luta como liderança 

das ligas, foi arrancada, algumas vezes, de casa e levada a delegacia para depor, o conteúdo das 

perguntas eram sempre os mesmo e a acusação também. Perguntavam se ela era comunista e 

onde escondeu as armas da guerrilha com os companheiros. Elizabeth afirma que nunca houve 

armas por parte dos camponeses de Sapé-PB para a guerrilha. Tentaram forçá-la a assinar 

documentos para criminalizar mais ainda as Ligas Camponesas, como por exemplo, duas 

declarações, uma reconhecendo que ela e outros camponeses estavam invadindo as fazendas, a 

outra reconhecendo que a Liga era para fazer guerrilha. A mesma chega a relatar uma parte do 

dialogo com um coronel, quando foi presa, na sua biografia. 

-Mulher-safada, mulher sem-vergonha, tenha vergonha, deixe de andar acompanhada 
de um monte de machos. O seu lugar é dentro de casa, cuidando dos filhos e da casa. 
Não é fazendo agitação e subversão. Eu respondi bem alto: sem vergonha não, ouviu?! 
Cuidado com palavrões que está falando. Se eu sou mulher safada, foram vocês que 
me colocaram nessa vida, quando mataram covardemente meu marido João Pedro 
Teixeira, pai de onze filhos. Quem mandou matar foi o latifundiário e quem matou, 
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por acaso não foi um cabo e um soldado disfarçado de vaqueiro?! Foram vocês que 
me deram esse lugar! (TEIXEIRA 2016. p, 152)  
 

 Elizabeth travou um conflito com as estruturas do sistema. Ela precisou lutar contra um 

sistema capitalista e o patriarcalismo, ambos estruturados na sociedade e amparados pelo 

Estado. A luta da mulher para se inserir no contexto político ocorre desde o período em que a 

mesma foi considerada inferior e vista apenas como um objeto a ser manipulado pelo homem, 

levando em consideração a formação política que cada gênero é doutrinado a seguir. Contudo, 

é ensinado/imposto que a sociedade patriarcal, (compreendida aqui como a sociedade baseada 

nas divisões de classes) favoreça apenas o homem como centro da formação social, logo o 

centro da política. Foi estagnado que apenas o sexo masculino tem o direito de opinar 

politicamente. Diante desse fato a autora Agacinski, 

As sociedades cultivam a diferença entre os sexos como se cultivam plantas e flores. 
Com arte, fazendo variar a maneira e o estilo. Cultivar significa sempre fazer crescer 
e magnificar, exagerar, ornar por artificio o traço natural, como se maquia um rosto 
ou como se orna um corpo com vestimentas. (AGACINSKI. 2009 P. 30) 
 

 Contudo, a imposição colocada pela sociedade patriarcal, onde o homem é o agente 

ativo, não afundou as mulheres em uma profunda ignorância, mesmo com dificuldades para se 

inserir no contexto político, elas lutaram e escreveram as suas histórias, buscaram forças para 

se emanciparem politicamente e assim se tornarem seres ativos, pensantes e agentes 

modificadores do meio social em que vivem. Como é o caso de Elizabeth, o diálogo gerado 

com o general, quando foi presa, mostra na prática o quanto o sistema é machista e patriarcal. 

 O fato dela ter sido chamada de “Mulher-safada, mulher sem-vergonha”, ter tido a sua 

imagem inferiorizada por um oficial do Estado (ressaltando que as palavras do general foram 

proferidas com o objetivo desqualificar a sua imagem). O general ainda tenta deslegitimar a sua 

luta, quando fala “O seu lugar é dentro de casa, cuidando dos filhos e da casa”. Diante dessas 

indagações, percebesse o quanto é enraizado a cultura machista e patriarcal, o oficial mostra 

como o Estado é conivente para que as mulheres continuem em uma passividade forçada.  

 Para Saffioti (2013 p. 66), “A mulher faz, portanto, a figura do elemento obstrutor do 

desenvolvimento social, quando, na verdade, é a sociedade que coloca obstáculos à realização 

plena da mulher”. Para que a mulher consiga atingir a sua liberdade/emancipação é necessário 

o rompimento com o modo de vida exploratório capitalista, pois se o mesmo existir o Estado 

sempre favorecerá apenas o que gerar mais lucro. E assim continuando oprimindo e explorando-
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as. A resposta que Elizabeth deu ao general, mostra o quanto ela rompeu com o sistema 

dominante, quando ela afirma “Se eu sou mulher safada, foram vocês que me colocaram nessa 

vida”, jogando a responsabilidade de sua luta em cima do Estado. Pois se o sistema fosse 

igualitário Elizabeth não teria entrado na luta para romper com os antagonismos do sistema.  

 Com a ruptura de todos os padrões impostos, Elizabeth passa a ocupar o território que 

existe em si, pois a mesma passa a tomar decisões sem ter uma figura masculina limitando-a. 

Apesar da sua entrada como liderança na Liga Camponesa ter sido por consequência do 

assassinado do seu marido, posteriormente houve um despertar dentro de si, para que ela 

continuasse a luta por um ideal dela. Em 1964 quando foi presa pela última vez, Elizabeth é 

interrogada pelo Major Aquino, que questiona a sua luta, 

-Quer dizer que toda a sua luta no campo foi em protesto ao assassinado do seu esposo, 
o João Pedro Teixeira? 
Expliquei que eu havia feito um juramento quando mataram João Pedro e que, antes 
de morrer, ele tinha me pedido, muitas vezes, para assumir a luta no seu lugar. Mas, 
que hoje o meu protesto não era só pelo assassinato do meu marido, mas de outros 
camponeses que também tinham sido assassinados. O Major me disse: 
-Eu admiro! (TEIXEIRA 2016. p,180) 
 

 Nesse momento, Elizabeth mostra que a sua luta segue o seu próprio ideal, ver os 

camponeses serem assassinados tanto pela força do Estado e pelos latifundiários, deu vida a 

luta que existia dentro de si. Ver o campo na miséria e os trabalhadores sendo superexplorados, 

a fez continuar a luta sem fraquejar. Esses fatos mostram a que mesma conseguiu se emancipar 

politicamente, pois ela deixou de se desenvolver a margem da sociedade, a sombra de um 

homem e passou a traçar a sua própria caminhada. Esse processo foi lento e muito violento. 

 Em sua última prisão sofreu duras torturas psicológicas, em um dos relatos de tortura, 

foi obrigada a passar uma noite e um dia inteiro na sala de interrogatório sem poder dormir, a 

base gritos e ameaças. Ela chega a dizer que foi Deus que iluminou os seus passos levando-a 

para o Agrupamento de Engenharia, pois se ela tivesse ido ao Quartel do 15 RI5, a sua situação 

teria sido outra. Chegou a passar dois meses e vinte quatro dias presa, foi solta, pelo Major de 

Aquino, pois ele não conseguiu enquadrá-la em nenhum artigo da Lei de Segurança Nacional. 

Contudo, quando o Major foi informar que Elizabeth seria solta avisou; 

Quando o major Aquino foi me dar a notícia de que eu iria ser libertada, ele me avisou 
que não “saísse de pés” pelas ruas de João Pessoa, que eu não tomasse um Ônibus e 

 
5 Segundo Elizabeth Teixeira esse Quartel era conhecido por torturar brutalmente e “sumir” com as pessoas, ela 

chega a afirmar que os seus companheiros, duas grandes lideranças do movimento camponês, Nego Fuba e 
Pedro Fazendeiro, desapareceram de pois que foram transferidos para o Quartel 15 RI 
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que fosse diretamente para minha casa. Explicou que ele estava me soltando, mas que 
o Major Cordeiro do 15 RI poderia me prender. Desesperada, eu disse para o major 
que eu não tinha nenhum dinheiro. Como iria sair e pegar um carro? Por que não podia 
pegar o Ônibus? Aí, ele me disse que a única coisa que poderia fazer era me colocar 
dentro de uma ambulância e me deixar no ponto de táxi mais próximo. Ele combinou 
tudo comigo. (TEIXEIRA 2016. p, 180) 
 

 Elizabeth conseguiu sair com vida da prisão política, porque conseguiu explicar o 

motivo pelo qual lutava, a alguém que ouviu e compreendeu a sua luta, infelizmente não foram 

todas e todos os companheiros que tiveram essa sorte. Ellizabeth pegou a ambulância e o táxi, 

foi para a casa dos pais, pois não tinha mais para onde ir, quando chegou descobriu que os seus 

filhos foram distribuídos entre os seus parentes. Mas a sua segurança não estava garantida, 

assim que chegou em casa um grupo de proprietários de terras, entraram na casa armados, com 

a intenção de dar fim a sua vida. Entretanto, foram expulsos pela mãe de Elizabeth, furiosos 

foram solicitar a força do Estado, no caso a polícia, para que a expulsassem. 

 Para que não fosse presa Elizabeth implorou para que o pai conversasse com os 

proprietários, a polícia e um Coronel, pedindo para que ela se entregasse apenas no dia seguinte. 

O seu pai chegou a assinar uma declaração afirmando que a sua filha iria se entregar ao Quartel 

do 15 RI. Contudo, temendo a tortura e a morte, Elizabeth fugiu com um dos filhos para o Rio 

Grande do Norte, mais precisamente em um município chamado São Rafael, mudou o seu nome 

para Maria Marta e viveu escondida até o fim da ditadura e a chegada da anistia, voltou para a 

Paraíba e reencontrou com os seus filhos. 

 

Conclusão 

 A análise realizada sobre a vida de Elizabeth Teixeira, permitir compreender como age 

o sistema na prática, como ele reprime e fragmenta famílias, em busca de manter a sua 

manutenção. Como o Estado busca manter as relações de classes e os territórios conflituosos, 

almejando a defesa do capitalismo. Com isso, mantendo o poder nas mãos de poucos, no caso 

do estudo, os latifundiários. A discussão baseada na literatura feminina foi de grande 

importância para a construção de um pensamento crítico, sobre a formação da sociedade em 

cima de pilares patriarcais e machistas, onde o próprio Estado defende essa cultura objetivando 

apenas o lucro na exploração do trabalho das mulheres. 

 A leitura da literatura Marxista, com autoras e autores que levantam uma análise sobre 

o processo do capitalismo, trouxe o entendimento de que a mulher só encontrara uma verdadeira 
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emancipação, tanto do microcosmo como o do macrocosmo, quando houver o rompimento com 

o sistema capitalista. O raciocínio marxista possibilita romper as barreiras com 

conservadorismos e a heteronormatividade da família, ao ser analisado criticamente a 

subordinação das mulheres. Pois se vamos tratar de rompimento com o sistema cultural 

patriarcal e sobre a emancipação das mulheres, temos que levar em consideração o rompimento 

com o modo econômico capitalista.  

 A luta de Elizabeth permite compreender como é difícil para as mulheres romperem 

com o papel que é convencionado a elas, no caso o território domiciliar cuidando do marido, da 

casa e das crianças. Elizabeth mostrou que esse papel não a representava e que o seu lugar, era 

no campo lutando pelos direitos dos camponeses, organizando-os e enfrentando os 

latifundiários e as forças do Estado, em busca de uma melhor qualidade de vida. Lutava porque 

era o único jeito de diminuir a violência contra os camponeses, lutava pela reforma agrária e 

contra as injustiças.                                                                                                                                                                                                                                       
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“A GENTE GUARDA A VIDA”: o protagonismo do trabalho feminino na conservação 

das sementes crioulas no Alto Sertão de Sergipe  

Thaís Moura dos Santos1  

 

Introdução 

As sementes crioulas são conceituadas como as variedades que passaram por processos 

de melhoramento tradicional, sendo manejadas por camponeses e povos tradicionais por meio 

de uma seleção dirigida e adaptada às condições ambientais locais, ou ainda, como aquelas 

sementes herdadas dos antepassados que as mantiveram com formas tradicionais de manejo e 

uso (PANDOLFO et al, 2014).  

De acordo com a legislação brasileira as sementes crioulas são variedades locais ou 

tradicional, conservadas e manejadas por agricultores familiares, quilombolas, indígenas e 

outros povos tradicionais e que, ao longo de milênios, vêm sendo permanentemente adaptadas 

às formas de manejo dessas populações e aos seus locais de cultivo (BRASIL, 2003). Estas 

sementes foram conservadas até nossos dias por camponesas e populações indígenas em todo 

mundo, cujas práticas foram e são passadas de geração em geração. 

Nas palavras de Houtart (2011), as sementes constituem Bem Comum da Humanidade, 

e por isso, são essenciais ao processo de continuidade da vida em nosso planeta. Essa assertiva 

denota que as sementes, não deveriam ter donos, ser acessíveis a todos os sujeitos. No entanto, 

presenciamos nas últimas décadas um intenso processo de privatização das sementes pelas 

multinacionais do agronegócio. Esse processo rebate diretamente no patenteamento de 

sementes, monopolização do mercado de alimentos e padronização da cultura alimentar que 

descaracteriza os costumes locais de alimentação e agricultura relacionados à identidade dos 

povos.  

 
1 Licenciada em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe (DGE/UFS). Mestranda do Programa de Pós 
Graduação em Geografia da Universidade Federal de Sergipe (PPGEO/UFS). Integrante do Núcleo de Pesquisa 
do Programa de Educação Ambiental com Comunidades Costeiras (PEAC). Integrante do Laboratório de Estudos 
Rurais e Urbanos (LABERUR). Pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Geografia, Educação e 
Filosofia (NEPGEF). Militante do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA). 
E-mail: thaissou14@hotmail.com 
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Enquanto, historicamente, a semente foi para o sujeito que cultiva a terra, parte guardada 

da última colheita para os plantios posteriores, atualmente ela foi transformada em um insumo 

que precisa ser comprado. Essa lógica fortalece o mercado de sementes transgênicas. Sob essa 

ótica, as possibilidades oferecidas pelos transgênicos aprofundam a mercantilização das 

sementes, alterando, assim, o seu valor de uso, de tal maneira acabam por gerar relações cada 

vez mais dependentes dos mercados. 

Primavesi (1992) esclarece que as sementes transgênicas, torna o camponês refém do 

mercado e consequentemente faz com que esse sujeito comprometa sua autonomia no ato de 

plantar e colher, inviabilizando o cultivo e permanência da terra. Os usos de plantas transgênicas 

conduzem a uma maior inserção das relações capitalistas na agricultura familiar e, 

consequentemente, uma exclusão ainda maior dos agricultores.  

Nesse contexto, buscando atuar na contra hegemonia do movimento crescente de 

patenteamento e controle das sementes pelas oligarquias internacionais, emergem as casas 

comunitárias de sementes na década de 1970 se constituindo enquanto uma estratégia de 

resistência camponesa a perda da diversidade e no resgate das sementes crioulas (MACHADO 

e FILHO, 2014).  

Dessa forma, as pessoas responsáveis por “cuidar” das sementes recebe o nome de 

Guardião ou Guardiã de sementes. Olanda (2015) descreve que essa terminologia, surge da 

necessidade de orientar a população em geral sobre a erosão, contaminação, perda e apropriação 

indevida das sementes, da cultura e do conhecimento contidos nas mesmas. Esses sujeitos, 

possuem conhecimentos práticos dos ciclos naturais, técnicas de plantio, cuidados, colheita e 

conservação das sementes (o saber-fazer camponês aprendido com os mais velhos).  

No nosso recorte de estudo, as mulheres são maioria na prática de guardar sementes. 

Isso corrobora com Grisa e Schneider (2008), quando afirmam que são as mulheres das 

comunidades rurais que desempenharem papel fundamental no resgate de sementes e na 

produção agroecológica. Geralmente os homens se responsabilizam por poucas culturas, 

consideradas de maior importância como o milho, e as mulheres ficam responsáveis pela 

diversidade, que reúnem as hortaliças em geral e outras espécies destinadas principalmente para 

a alimentação familiar.  
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Nesse contexto, o presente artigo objetiva compreender a importância do trabalho 

feminino na conservação das sementes crioulas em comunidades do território do Alto Sertão 

Sergipano, bem como, discutir os desafios dessas mulheres no processo de guardar sementes. 

Nosso artigo esta estruturado, para além, dessa introdução em um primeiro tópico que 

discute as características da agricultura capitalista e seus rebatimentos no processo de erosão 

genética. Em seguida refletimos a importância do trabalho feminino na conservação e 

multiplicação das sementes crioulas. No último tópico versamos sobre a dinâmica e desafios da 

guarda das Sementes no Alto Sertão de Sergipe e concluímos com algumas de nossas 

considerações.  

Agricultura Capitalista  

O advento da Revolução Verde, conhecida como modernização da agricultura trouxe 

consigo a difusão de um pacote tecnológico – insumos químicos, sementes de laboratório, 

irrigação, mecanização, grandes extensões de terra – conjugado a uma base ideológica de 

valorização do progresso. Para Amorim (2013) o paradigma da agricultura moderna promoveu 

a concepção de que tanto o melhoramento genético quanto a produção das sementes eram 

competência apenas de profissionais das ciências agrárias. Dessa forma, as populações 

tradicionais passaram a ser tratados como detentora de técnicas atrasadas e meros consumidores 

de sementes e de insumos agrícolas industrialmente produzidos.  

Esse modelo tecnológico-cientifico-químico de fazer agricultura ignora totalmente à 

importância histórica de camponeses, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, etc., como 

inovadores e detentores de saberes e práticas de manejo dos agroecossistemas. Grisa e 

Schneider (2008) apontam que na agricultura capitalista as sementes se tornaram mercadoria, 

deixando os agricultores refém das indústrias de sementes que controlam o circuito de 

produção, não só pela oferta do material genético, mas também pela monopolização de diversos 

outros meios técnicos. 

No modelo químico de agricultura, o alimento perde seu valor e emerge sobre a forma 

mercadológica de commodities2. O tempo da natureza não é mais respeitado, tudo precisa 

 
2 Segundo BRANCO (2008), commodities é o termo utilizado para se referir aos produtos de origem primária que 
são transacionados nas bolsas de mercadorias. São normalmente produtos em estado bruto ou com pequeno grau 
de industrialização, com qualidade quase uniforme e são produzidos e comercializados em grandes quantidades 
do ponto de vista global e podem ser produtos agropecuários, minerais ou até mesmo financeiros.  
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acontecer ao tempo da capital, nessa perspectiva, a semente transgênica é apontada como o 

grande “milagre”, a forma mais eficaz de aumento de lucros.  

A tecnologia de transgenia na agricultura exerce impactos sociais, econômicos e 

culturais, nesse tipo de tecnologia são inseridos genes que dependem de um produto químico 

para voltar a ter funcionalidade. Nessa situação, os produtores serão obrigados a pagar royalties 

a cada compra de semente, deverão também, adquirir agrotóxicos e adubos químicos o que 

aumenta consideravelmente os custos da produção e a subordinação ao mercado. Além disso, 

correm o risco de disseminação de sementes geneticamente modificadas para outras plantações, 

devido a polinização natural, o que pode gerar contaminações genéticas (NODARI; GUERRA, 

2001).  

O mapa a seguir demostra os cinco principais produtores de transgênicos do mundo e 

quais culturas são cultivadas. É interessante perceber que o Brasil é o segundo pais que mais 

planta sementes transgênicos, com uma área cultivada de mais de 51 milhões de hectares.  

 

Essa agricultura implica diretamente na escolha do modo de cultivo que determinadas 

comunidades tradicionais faziam há várias gerações, no tocante, a forma que mantinham, 

reproduziam e selecionavam as sementes “boas” para o plantio. Nos dizeres de Shiva (2007, p. 

52), as sementes “en lugar de ser propiedad común de comunidades agrícolas, se convierten 
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en propiedad privada patentada de las corporaciones de semillas”, nesse sentido, veem uma 

agricultura da dependência. 

Fuchs (2008, p.37), ressalta que “os argumentos da venda de sementes transgênicas, 

inicialmente, era atraente: menos trabalho, custos reduzidos, produtividade maior”, assim, 

evidenciando os artifícios por detrás da grande visibilidade e aceitação pelos camponeses da 

transgenia. De acordo com Primavesi (1992) depois de plantadas e colhidas, as sementes 

comerciais não mais servem para efetuar novos plantios, desta feita, o camponês necessita 

comprar outros exemplares de sementes. No decorrer do tempo os transgênicos mostraram-se 

um péssimo negócio para os camponeses, visto que, esses tornam-se refém do mercado e 

consequentemente perdem sua autonomia.   

Nesse contexto, buscando atuar na contra hegemonia do movimento crescente de 

patenteamento, transgenia e controle das sementes, emergem as casas comunitárias de sementes 

na década de 70 se constituindo enquanto uma estratégia de resistência camponesa a perda da 

diversidade e no resgate das sementes crioulas (MACHADO e FILHO, 2014). Sementes essas 

que são as variedades produzidas pelo campesinato, quilombolas e indígenas passadas de 

geração em geração, adaptadas aos tipos climáticos onde são cultivadas, e trazem consigo uma 

carga cultural, sendo verdadeiro patrimônio de diversos povos. 

Trabalho Feminino e Conservação da Agrobiodiversidade 

Diante do cenário de investida do capital na agricultura, mais precisamente buscando o 

domínio das sementes, a disputa para manter esses recursos genéticos sob o poder dos sujeitos 

que trabalham a terra tem sido conduzida em todo mundo, sobretudo pelas mulheres. Nerling 

(et al., 2016) aponta que as mulheres das comunidades rurais têm um papel fundamental no 

resgate de sementes e na produção agroecológica. Elas carregam consigo muitas informações 

empíricas, ligadas a melhor época de plantio, de colheita e de armazenamento das sementes. 

Nas famílias rurais, geralmente os homens se responsabilizam por poucas culturas, 

consideradas de maior importância como o milho, e as mulheres ficam responsáveis pelas 

miudezas, que reúnem as hortaliças em geral e outras espécies destinadas principalmente para 

a alimentação familiar. Jalil (2009, p.23) chama atenção para o fato de que “A luta pela 

manutenção da diversidade, o cuidado com as sementes e a agricultura de subsistência [...] 

ficam sob responsabilidade das mulheres, já que tudo que é produzido fica no entorno familiar”.  
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São na maioria das vezes, as mulheres também que organizam e cuidam dos casas de 

sementes familiares, um tarefa muito importante pois viabiliza que a semente não se perca de 

uma safra para outra.  

Nesse sentido, as mulheres são as principais protagonistas da reprodução e manutenção 

das sementes crioulas, sendo responsáveis por plantarem nos quintais e/aos arredores de casa 

para o consumo familiar e comercialização quando possível. Além de estar à frente das 

atividades das hortas, estão em parceira com os homens nas atividades relacionadas às roças; e 

executam, de diversas formas, atividades relacionadas ao manejo dos recursos naturais e 

aconservação da biodiversidade, como a produção e troca de sementes e mudas com suas 

vizinhas (DORCE, 2018). 

A prática das mulheres, rebatem diretamente no cuidado e na preocupação com a 

reprodução e com a manutenção da vida e da diversidade. Para Madeley (2003), as mulheres 

não só cultivam alimentos, elas são sempre responsáveis por satisfazer as necessidades 

alimentícias de suas famílias.  

De acordo com Costa (2009), defender que as mulheres contribuem para a conservação 

e manejo da biodiversidade e reconhecer esse papel desempenhado, é essencial para valorizar 

suas práticas, reconhecendo a importância de seu trabalho. Assim, não se trata de romantizar o 

trabalho que as mulheres realizam com as sementes, nem atribuir-lhes a tarefa de enfrentarem 

sozinhas as investidas do agronegócio, mas de valorizar e visibilizar a enorme contribuição na 

produção agroecológica, no resgate e multiplicação das sementes crioulas e consequente na 

construção da autonomia camponesa.  

Guardiãs de Sementes do Alto Sertão Sergipano: Conservando e Multiplicando a Vida 

O Território do Alto Sertão Sergipano está localizado no noroeste do Estado, e detém 

uma área de 4.908 km2, tendo uma participação de 22,4% na área estadual. Esse território 

surge, em 2003, como uma estratégia de intervenção estatal, de política de desenvolvimento 

territorial, de caráter multidimensional, de participação social com apoio financeiro e 

orientação técnica do Ministério da Agricultura.  

Esse território é formado por sete municípios, sendo eles: Canindé de São Francisco; 

Gararu; Monte Alegre de Sergipe; Nossa Senhora da Glória; Nossa Senhora de Lourdes; Poço 

Redondo e Porto da Folha. 
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 Por estar numa faixa que compreende o semiárido o Ato Sertão sergipano compartilha 

as características geofísicas desse bioma, sendo característica marcante os longos períodos de 

estiagem, fenômeno climático politicamente utilizado para justificar a situação de pobreza, 

sendo objeto de ações emergenciais e assistencialistas das políticas públicas governamentais 

(AMORIM, 2016). 

Historicamente o território é palco da forte presença dos movimentos sociais, 

responsáveis pelo processo de espacialização e territorialização da luta pela terra e de 

enfretamento ao capital (SANTOS; COSTA, 2006). O Alto Sertão de Sergipe, assim, como os 

demais territórios, não é descolado do mundo, portanto, a todo instante o território é alvo das 

investidas do capital, materializado nos insumos (agrotóxicos, sementes transgênicas) das 

multinacionais do agronegócio e na ideologia do desenvolvimento versus atraso. Existe uma 

verdadeira disputa territorial entre modelos de produção.  

Em cada região, em função das dinâmicas sociais, culturais e políticas que alimentam 

seu uso e sua conservação, as sementes costumam ganhar um nome - e um significado simbólico 

- que guarda forte relação com a própria identidade das comunidades rurais. Em Sergipe, no 

ano de 2015 no I Seminário Estadual Sobre Legislação de Sementes Crioulas e no II Encontro 

Sergipano de Agroecologia, a semente crioula sergipana foi batizada como “Sementes da 

Liberdade”, justamente para enfatizar a potencialidade destas em libertar os camponeses dos 

abusos das multinacionais que vendem as sementes envoltas de um pacote tecnológico.  

As sementes da Liberdade estão presentes no cotidiano do campesinato do Alto Sertão, 

guardar sementes é uma prática milenar e que aporta consigo uma gama de significados, que 
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vai desde a necessidade de ter material genético para o próximo plantio, perpassando pela 

tradição familiar e mais recentemente como forma de autonomia frente ao processo de 

mercantilização dessas.  

Não diferentes de outras realidades cultivar, escolher, peneirar, separar, engarrafar e 

armazenar semente é tarefa das mulheres. Esse fenômeno pode ser explicado por alguns vieses. 

O primeiro tem ligação com a história da agricultura, onde as mulheres foram as descobridoras 

e posteriormente foram armazenando conhecimentos e práticas acerca dos segredos e do tempo 

da natureza. O segundo está estritamente ligado a divisão sexual do trabalho, por essa lógica as 

tarefas que requer atributos como cuidado, carinho é “coisa de mulher”.  

Ao serem questionadas sobre o sentido de ser guardiã, as entrevistadas trazem as 

nuances dessa tarefa feminina. 

Então, é ter cuidado com as sementes, é saber quando plantar, quando 
colher, é ter carinho com cada uma [...] Os homens não tem o jeito pra 
isso não, eles são mais brutos (Guardiã de Semente A., 53 anos). 

Durante as entrevistas as guardiãs revelaram a ampla variedade de cultivos que realizam 

no âmbito dos arredores de suas casas, que inclui o quintal, espaço mais feminino e místico.  

Quadro 1 - Variedade de espécies cultivadas pelas Guardiãs de Sementes do Alto Sertão de Sergipe. 

Espécies cultivadas pelas Guardiãs de Sementes 

Verduras e 

Hortaliças 

Coentro, Cebolinha, Cenoura, Pimenta (Vários tipos), 

Tomate, Tomate Cereja, Pimentão, Alface, Rúcula, Couve, 

Maxixe, Quiabo, Salsa, Açafrão, Pepino, Cebola Ciganinha, 

Abobora, Caxixe.  

Frutíferas 

Abacaxi, Mamão, Manga, Acerola, Limão, Laranja, Coco, 

Maracujá, Pinha/Fruta do Conde, Goiaba, Ciriguela, Abacate, 

Pitanga, Carambola, Melão, Melão Coalhada, Pitomba, 

Melancia.  

Grãos 

Favas (Vários Tipos), Feijão (Vários Tipos), Feijão de Corda 

(Vários Tipos), Milho (Vários Tipos), Gergelim, Girassol, 

Sorgo. 

 Fonte: Trabalho de Campo, 2019. 
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O quadro 1 representa bem a variedade de cultivos que as guardiãs de sementes 

realizam. Para além de grãos, frutíferas e hortaliças/verduras as mulheres também são 

responsáveis pela saúde de suas famílias, e nesse sentido seus territórios de produção e 

reprodução da vida abrigam, também, uma quantidade gigante de ervas medicinal. Outra 

característica das guardiãs investigadas é o trabalho de cuidar dos animais de pequeno porte 

(patos, galinhas, porcos, ovelhas, perus e outros).  

No entanto, é importante que se diga que durante as entrevistas as mulheres citavam 

apenas as espécies que vieram à mente no momento do diálogo, ou seja, a diversidade de 

cultivos que, no nosso quadro, se apresenta enorme é certamente ainda maior.  

Figura 1 - Quintal de uma Guardiã de Sementes do Alto Sertão Sergipano. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

No que tange a diversidade de sementes guardadas pelas mulheres tanto em suas casas, 

quanto nos bancos de sementes comunitárias as entrevistas revelaram que essa diversidade é 

mantida por alguns fatores. 

 O primeiro fator apontado é a “Semente de família”, as entrevistadas revelaram que 

muitas das sementes que possuem é herança de família, que elas ao longo dos anos cuidaram 
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para que essas sempre se reproduzissem. Nessa situação a semente é revestida de afetividade, 

e trás consigo conhecimentos repassados entre gerações.  

O feijão sempre verde e a fava branca eu tenha há muito tempo, era da 
época dos meus pais, a gente sempre teve e eu nunca perdi essa semente 
(Guardiã de Sementes, C. 63 anos).   

 Outro fator atrelado à diversidade de sementes tem haver com o que Grisa e Schneider 

(2008) e outros autores que estudam as relações do campesinato denominam de solidariedade 

camponesa. Nessa direção é comum que as mulheres troquem com suas vizinhas, com 

familiares e com as pessoas de sua comunidade sementes, mudas, receitas e conhecimento.  

O terceiro fator são os intercâmbios. Para além de serem grandes eventos com caráter 

festivo e de celebração, as feiras e festas de sementes são espaços de intercâmbios de recursos 

genéticos e de seus conhecimentos associados. Essas trocas são, antes de tudo, uma forma de 

conservação desses materiais (conservação in situ ou on farm) (FERNANDES, 2017).  

As guardiãs de sementes do Alto Sertão revelaram durante as entrevistas que sempre 

guardaram sementes, porém, a conservação das sementes, como ato politico-ideológico e de 

enfretamento ao modelo hegemônico de agricultura tem ligação direta com a atuação dos 

movimentos socioterritoriais do campo, e nesse território específico, destaca-se a atuação do 

Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) e é responsável pela mobilização e 

sensibilização no tocante as sementes enquanto Bem Comum da Humanidade.  

É no âmbito do MPA, da Rede Sergipana de Agroecologia (RESEA) e Articulação do 

Semiárido Brasileiro (ASA) que as guardiãs se fortalecem e participam de formações políticas 

e intercâmbios. Nesses espaços, é comum a realização da troca de sementes. Os intercâmbios 

permitem que as guardiãs tenham acesso a novas sementes e mudas, bem como, contribuem 

para que as sementes não sejam perdidas. 

Com as estiagens que acometem esse território, em determinados anos as safras não 

vingam e as sementes plantadas são perdidas. Daí se a guardiã trocou suas sementes com 

pessoas de outros territórios, e essa pessoa consegui multiplicar, essa semente pode ser 

recuperada pela guardiã.   

Figura 2 – Diversidade de Sementes. A) Milho vermelho, B) Milho catingueiro, C) Fava preta, D) Feijão gandú, 
E) Girassol, F) Milho de pipoca/alho, H) Abobora jerimum, I) Diversos tipos de feijão de corda. 
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Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

 A figura 1, trás algumas das sementes armazenadas pelas guardiãs de sementes. Nota-

se a heterogeneidade de cores e formas, uma característica marcante dessa atividade. Essas 

sementes são o resultado dos fatores apresentados, bem como, do esforço individual dos sujeitos 

que os cultivam, nesse caso das mulheres.  

Imagem 2 – Momentos de troca de sementes e formação entre guardiões de sementes do estado de Sergipe, com 
a presença ampla de mulheres. A) Encontro Estadual de Guardiãs e Guardiões das Sementes da Liberdade, B) 
Grupo de Trabalho que discutiu as práticas relacionadas as sementes crioulas no encontro, C) Troca de sementes 
entre guardiãs numa oficina realizada numa comunidade.  
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Fonte: Trabalho de Campo, 2018. 

Buscamos compreender quais eram os desafios presentes na prática de guardar sementes 

e quais estratégias eram adotadas pelas Guardiãs. A seca foi o principal empecilho apontado, 

visto que, ela dificulta a reprodução das sementes, podendo ser responsável pela perda das 

sementes.  

Algumas estratégias foram apontadas pelas nossas entrevistadas, segundo elas essas são 

essenciais para conviver com a seca e conseguir reproduzir as sementes. A primeira estratégia 

elencada é o uso de sementes e animais (pé-duro) adaptados ao clima, esses são mais resistentes 

e sobrevivem por mais tempo.  

Foram apontadas as tecnologias sociais como cisternas tanto de primeira água, quanto a 

de segunda água (cisterna calçadão) que são responsáveis pelo armazenamento de água que é 

utilizado para os diversos fins e os canteiros econômicos (construídos com tijolos e lona) que 

permitem a redução de uso de água para aguar. Os intercâmbios de sementes, também, foram 

citados pelos motivos que já dialogamos anteriormente.  

O trabalho das mulheres com as sementes crioulas, também, reverbera em um processo 

de emancipação e reconhecimento da importância do trabalho feminino. Isso se dá mediante a 

aproximação, citada anteriormente, entre as guardiãs e os movimentos sociais e organizações 

que pautam a agroecologia, essa parceria que permite a participação de espaços de formação 

política e de gênero, onde questões como machismo e patriarcado são constantemente 

problematizadas. Esses momentos são muito ricos em trocas e na construção do protagonismo 

feminino, as mulheres conseguem compartilhar suas práticas, desafios e mutuamente se 

fortalecem. 

Considerações Finais 

B C 
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Concluímos que as práticas produtivas das Guardiãs de sementes do Alto Sertão de 

Sergipe se dão no primeiro momento para a manutenção familiar, onde, a produção de 

alimentos serve para o consumo interno e essa é uma prática comum entre as mulheres, que 

na divisão sexual do trabalho são impelidas a assumir a posição do cuidado.  

No processo de aproximação com movimentos socioterritoriais e instituições que 

pautam a produção de alimentos com base agroecológicas, se dá um nível político na tarefa de 

guardar sementes, essa prática feminina torna-se uma estratégia de enfretamento aos 

pressupostos do agronegócio, seu pacote tecnológico e o patenteamento da vida.  

Em ambas vertentes, é possível visualizar o protagonismo feminino nos cuidados dos 

bens comuns da humanidade, na construção de estratégias para enfrentar a seca tão recorrente 

no território, e na produção e reprodução digna do campesinato.   
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O PROTAGONISMO FEMININO NO CAMPESINATO 

Associação de Mulheres Resgatando Sua História- Comunidade de Lagoa da 
Volta (Porto da Folha- SE) 

  

Rebeka Viana Santos1;  

Rafaela Melissa Andrade Ferreira2;  

Sara Gomes da Costa3  

 
RESUMO 

Neste trabalho, primordialmente, é proposto uma discussão acerca das relações de gênero no campo, assim, a breve 
pesquisa apropria-se de contextos históricos (e sociais) circundantes e colaborativos ao processo de manutenção 
da estrutura patriarcalista em territórios rurais. Em contrapartida, responsável, sobretudo, pela ‘’estagnação’’ do 
ideário de protagonismo feminino, o qual tem ascendido nas pautas modernas. Para tal, em oposição à realidade 
dominante, a Associação de Mulheres Resgatando sua História na Comunidade de Lagoa da Volta em Porto da 
Folha -  SE vem desempenhando um papel fundamental na ‘’libertação das amarras’’ deterministas que restringem 
à atuação da mulher campesina ao que denominamos de ‘’intra-lar’’. Permeando interfaces que priorizam a 
construção de uma geografia interdisciplinar e simbólica, o estudo é fruto de vivências realizadas por graduandas 
de Geografia da Universidade Federal de Pernambuco durante a disciplina de Geografia Agrária 2019.1.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Protagonismo Feminino. Campo. Gênero. 
 

 

ABSTRACT: 

In this work, primarily, a discussion about gender relations in the field is proposed, so the brief research 
appropriates surrounding (and social) historical contexts and collaborative to the process of maintaining the 
patriarchal structure in rural territories. On the other hand, it is responsible, above all, for the stagnation of the idea 
of female protagonism, which has risen in the modern agenda. To this end, in opposition to the prevailing reality, 
the Association of Women Rescuing their History in the Lagoa da Volta Community in Porto da Folha - SE has 
been playing a fundamental role in the '' liberation of the shackles '' that restrict the role of peasant women to which 
we call '' intra-home ''.Permeating interfaces that prioritize the construction of an interdisciplinary and symbolic 
geography, the study is the result of experiences conducted by undergraduate students of Geography at the Federal 
University of Pernambuco during the discipline of Agrarian Geography 2019.1. 
 
KEY-WORDS: Female Protagonism. Countryside. Gender. 

 

Introdução 

O termo gênero refere-se às qualidades e características que a sociedade atribui a cada 

sexo (FAO, 2009), logo as abordagens e aspectos cotidianos que se dão de acordo com os 

variados âmbitos são diferentes e mutáveis ao longo do tempo e cultura. Portanto, sabe-se que 
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as múltiplas situações quanto à vivência espacial entre os gêneros são bastantes distintas, 

consequente e infelizmente, no campo, não se ocorre de modo diferente, haja em vista que o 

gênero feminino sofre, de igual modo, com as marcas do patriarcalismo conferindo uma 

condição inferior à mulher e, embora o papel campesino desta seja de suma importância para o 

desenvolvimento do trabalho, não há o devido reconhecimento e valorização; entretanto, ao 

longo das décadas, nota-se uma mudança em relação a este cenário, emergindo uma gradativa, 

porém forte representatividade feminina no campo. 

Para fundamentar a pesquisa, o trabalho de Peralta (2008) fornece subsídios no que se 

refere ao papel da mulher no campo e seus efeitos nas relações de gênero que, nas últimas 

décadas, são pautadas com maior intensidade. Surgindo, com isso, o protagonismo feminino 

nas áreas rurais. É válido pontuar que, ainda no trabalho das autoras, parafraseando o estudo de 

Alencar (1991 e 1993), o trabalho feminino, nesse estigma, ainda é considerado de importância 

secundária, o que reforça a existência de um modelo marcado pela polarização e assimetria 

entre os gêneros. No mais, embasam o estudo de caso os trabalhos realizados por Maués, 1977; 

Garda, 1983 e Woortman, 1991.    

Stropasolas (2006) discorre também acerca da temática de uma maneira mais relativista 

ao relacionar as atividades desenvolvidas pelas mulheres em profissionais ou familiares. Desse 

modo,  ser agricultora não se resume a exercer uma profissão na agricultura, mas exige que se 

leve em conta outros parâmetros que interferem sobre a representação que as agricultoras 

constroem delas mesmas, pois ser agricultora é também ser esposa, mãe, mulher e rural. 

(STROPASOLAS, 2006, p.152). 

 Röhnelt. (2010) reitera, no estudo intitulado de ‘’O Papel da mulher nas transformações 

da agricultura familiar: a pluralidade como estratégia de reprodução social’’, ponderações no 

tocante a, comumente, o trabalho da mulher ser reconhecido por, via de regra, uma espécie de 

complemento ao trabalho masculino, tido, historicamente, como primordial. A tal ponto de 

vista, o objetivo desta pesquisa também engloba o questionamento acerca dos limites já 

ultrapassados pela classe feminina hodiernamente e quais ainda urgem por movimentações 

expressivas na luta pela liberdade das amarras que sobrepõem a mulher como figurante nas 

atividades rurais.  

 
1. 1 Da antiguidade à atualidade: reflexões acerca da figura feminina em ‘’campos’’ de 
desigualdade  
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Como explana Freyre (1936) e, posteriormente, ponderações feitas por Guedes - Pinto 

(2004),  a  sociabilidade das mulheres eram limitadas à criação dos filhos, às amas, à parentela, 

às velhas e aos escravos, e, vez por outra, ao contato com o confessor. Nesse modelo, é 

perceptível que as relações eram totalmente reduzidas à ‘’domesticidade’’ dos seus e dela 

própria no âmbito da submissão ao homem postulado como indivíduo responsável pela 

atividade da ‘’caça’’. O que  ajuda a contribuir com a cultura patriarcal no campo é que este, 

historicamente, é concebido como localidade produtora e reprodutora de atrasos, obviamente, 

de maneira errônea onde a liberdade feminina parece não dialogar com a estrutura formada em 

torno do meio rural. Sinteticamente, conforme Faria (2011): ‘’a percepção e a presença das 

mulheres no campo são marcadas pela divisão sexual do trabalho e pelas relações patriarcais.’’ 

             Pimenta (2013) demonstra que: 

Em pouco mais de duas décadas, as mulheres trabalhadoras rurais organizadas no 
movimento sindical conquistaram espaço e visibilidade política e, por meio de 
estratégias de mobilização e participação demonstraram sua capacidade articulatória 
e de parceria, qualificaram sua plataforma e agenda política e desencadearam 
processos de interlocução e negociação com o Estado, a exemplo da realização da 
Marcha das Margaridas. (PIMENTA, 2013, p.1) 

 

 Reiterando,  Danièle Kergoat comenta:  

.... a divisão sexual do trabalho se organiza a partir de dois princípios: da separação 
(trabalho de homem e trabalho de mulher) e hierarquização (o trabalho dos homens é 
mais valorizado). Disso, decorrem práticas sociais distintas, que atravessam todo o 
campo social. Ou seja, uma sociedade sexuada, estruturada transversalmente pelas 
relações de gênero. (KERGOAT, 1996, p.7) 

 

Ao analisar brevemente e sob um plano generalista, é inegável admitir que as grandes 

movimentações ocorrentes no campo nas última décadas lideradas por trabalhadoras e 

trabalhadores além de dar-lhes a completa significação de povos de resistência também adquiriu 

o caráter de luta contra a massiva intensificação da exploração (e expropriação) dessas parcelas 

da sociedade. No mais, as reflexões aqui sugeridas vão de encontro às relações de poder e 

poderes exercidos, então, não apartadas de ideologias. Aliás, acreditamos que não podemos 

‘’pensar’’ o campo sem recordarmos da atuação do Estado sob a égide de uma instituição 

detentora de ações e padrões as quais são implantadas (e por tanta vezes impostas!) no seio 

social. Portanto, estruturas de poder moldam e conservam valores que lhes são cabíveis.  

Conforme Saffioti (2004), “Gênero não explicita, necessariamente, desigualdades entre 

homens e mulheres. Muitas vezes, a hierarquia é apenas presumida”. Seria, neste âmbito, uma 

forma de poder.  
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           Poder este que na perspectiva de Bourdieu  é simbólico: 

É necessário saber descobri-lo onde ele se deixa ver menos, onde ele é mais 
completamente ignorado, portanto, reconhecido: o poder simbólico é, com efeito, esse 
poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não 
querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem. (...) O poder simbólico 
é um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem 
gnoseológica: o sentido imediato do mundo (e, em particular, do mundo social) 
(BOURDIEU, 1998, p.7) 
 

Paulilo (1990) dá a sua contribuição para a temática ao afirmar que considerar como 

labuta as mais variadas atividades realizadas pela mulher tanto no lar quanto nas pequenas 

propriedades agrícolas foi uma maneira de torná-las aparentes, logo, valorizadas.   

 

1. 2 Associação de Mulheres Resgatando Sua História: o protagonismo feminino 
campesino que rompe com a coadjuvância do gênero no Alto Sertão Sergipano 
 

 Segundo Amorim  et al. (2015), a expansão dos estudos sobre a mulher está relacionada 

à luta pela inserção no mercado de trabalho, aos movimentos feministas e também a novos 

paradigmas associados às dinâmicas das relações entre os sexos. Partindo dos teóricos 

explicitados anteriormente, vê-se o quão complexo é dialogar e trabalhar-se com o gênero 

feminino no campo, uma vez que sua existência e atuação é inferiorizada e desvalorizada sendo 

categorizada como não tanto preponderante para a dinâmica camponesa- é válido que tal 

cenário apenas se modifica ao passar dos anos com a mudança nas relações de trabalho e 

mercado no campo.  Derivando desta colocação, a partir do momento que se há uma reflexão 

acerca do papel feminino e sua atuação na sociedade rural, como bem pontua Maria José 

Carneiro Carneiro (1994): “… a luta pela cidadania da mulher do campo começa pela luta, pelo 

reconhecimento de seu estatuto profissional, mas esbarra nos valores culturais que definem o 

gênero feminino”. Com isso, inicia-se uma construção sobre a participação e posição da mulher, 

enquanto sujeito de grande importância para execução dos trabalhos necessários a se fazer e 

merecedor de respeito e cidadania, isto é, reivindicar seus direitos sociais entre as classes e os 

sexos.  

Outrossim, a Associação de Mulheres Resgatando Sua História, nestas idas e vindas do 

tempo, r-existiram como uma organização coletiva de agricultoras familiares caracterizando-se 

como um empreendimento solidário.  Tal associação tem sua fundação em 09 de maio de 2003 

a partir de estudos católicos ministrados por três freiras as quais ensinavam as mulheres 

virtuosas da Bíblia (Sara, Marta, Maria, Ester, entre outras). Este grupo de mulheres fez com 
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que o pensamento, quando se pensado algo relacionado à igreja, patriarcalista e machista muito 

forte, fosse modificado, haja em vista que,  neste caso, a Igreja serve como base para um 

protagonismo feminino muito essencial para o desenvolvimento da comunidade.  

A Associação tem por objetivo formar uma convivência amiga, partilhando experiências 

e conhecimentos, alegrias e dificuldades a fim de criar um senso crítico diante da realidade em 

que vivem, para que possam crescer numa cidadania consciente, atuante e responsável; além 

disso, toda produção tem como base os princípios agroecológicos e o respeito ao meio ambiente. 

Tais princípios se assemelham ao viés defendido por Ploeg (2008), pois, para o autor, o 

campesinato deve ofertar uma possibilidade de autonomia para as famílias que vivem e 

sobrevivem deste sistema. Logo, assente o que se foi demonstrado e experienciado com as 

integrantes da associação, percebe-se que a essência e a atuação destas busca demonstrar e 

promover o empoderamento feminino no Alto Sertão Sergipano. Inclusive, é válido salientar 

que estas mulheres servem de exemplo nacional e internacional, sendo convidadas a ministrar 

cursos em suas áreas de produção (Construção civil, comercialização do mel e doces artesanais, 

agricultura, dentre outros). 

As atividades desenvolvidas na Associação Mulheres Resgatando Sua História faz com 

que, a partir deste empoderamento feminino no campesinato, a mulher se torne significado de 

resistência, diferença, luta pelo direito à terra, sendo ativa e escritora de sua própria história. O 

cooperativismo desenvolvido na associação é alonga-se para bem mais do que apenas a 

promoção de práticas sustentáveis e agroecológicas implantadas para melhorar a qualidade de 

vida na comunidade, é sobre irmandade, refúgio e, sobretudo, resistência de mulheres que 

compreenderam que seu lugar, seu papel é onde elas quiserem.  

Figura 1: Imagem captada na Unidade de Produção Camponesa - UPC em Canindé do São Francisco, 

Sergipe.  
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Fonte: Autoras, 2019. 

 

1. 3 Da economia à agroecologia: o potencial cooperativista da mulher rural sergipana  

Durante uma atividade de campo da disciplina de Geografia Agrária 2019.1, do curso 

de Geografia Bacharelado/Licenciatura da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 

ocorreu-se uma visita à associação localizada na comunidade de Lagoa da Volta, Poço 

Redondo- SE. A partir de diálogos com representantes locais, material bibliográfico fornecido 

pelas integrantes que contribuíram para criação da associação, impressões das autoras sobre tal 

contexto e análise de referencial teórico, foi possível realizar esta pesquisa. 

Figura 2: Localização da área de estudo.  
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Fonte: Org. das autoras, 2019. 

 
 
Como resultado de tal visita, pôde-se compreender e aprender sobre as diversas técnicas 

de cultivo sustentável que as mulheres ali produzem, técnicas essas que auxiliam diretamente 

no cotidiano comunitário. A cooperativa gera alimentos derivados de um trabalho orgânico 

embasado em conceitos agroecológicos e comercializa-os como modo de manter as atividades 

operantes. Portanto, além de trazer um discurso de empoderamento feminino e auxiliar 

mulheres em situação de risco, vítimas de violência doméstica, a associação também trabalha 

para manutenção da soberania alimentar e estimulação da agricultura familiar na região.  

A Associação de Mulheres Resgatando Sua História possui seu esforço reconhecido 

nacional e internacionalmente, já recebeu apoio financeiro de instituições filantrópicas de 

países exteriores e prêmios nacionais de desenvolvimento rural. Atualmente é referência no 

Alto sertão Sergipano, tendo princípios de respeito ao meio ambiente e a produção 

agroecológica. Bem, como é referência no Brasil devido ao ganho do merecido Prêmio 

Mulheres que Produzem o Brasil Sustentável organizado pela Secretaria de Políticas Para as 

Mulheres da Presidência da República, onde ficaram entre as trinta melhores organizações de 

mulheres camponesas do Brasil no ano de 2013, em meio a 500 grupos inscritos. Tal premiação 
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propõe dar visibilidade ao trabalho feminino do campo e da floresta, por meio de suas 

organizações produtivas, no fortalecimento da sustentabilidade econômica, social e ambiental, 

e geração da segurança e soberania alimentar no País. Tem como determinante a produção e o 

compartilhamento de materiais que viabilizem a ascensão da Política Nacional para as Mulheres 

com participação e controle social. 

Durante os anos de associação, em estudo e trabalho para  buscar  tecnologias 

sustentáveis que venham a ser úteis para a comunidade, tem-se como exemplo as cisternas, o 

biodigestor, o  ecofogão e a casa de sementes. O biodigestor foi um projeto patrocinado pela 

Petrobras e Governo Federal, com apoio da ASA (Articulação Semiárido Brasileiro) e 

realização do CDJBC (Centro Dom José Brandão de Castro), é  utilizado para produção de 

biocombustível, que é destinado para fogões na preparação da alimentação familiar. Em seu 

uso faz-se necessário abastecê-lo a partir de esterco animal, e o mesmo  substitui o gás de 

cozinha convencional por biogás, além de produzir adubo orgânico e biofertilizante.  

Já o ecofogão é visado para um manejo sustentável da caatinga, pois, em seu 

funcionamento, é necessário uma menor quantidade de lenha, e esta pode ser substituída por 

sabugos de milho, gravetos, casca de coco, palha, capim seco entre outros. Por consequência 

uma redução no desmatamento do bioma. Ele foi desenvolvido para fornecer um rápido 

cozimento dos alimentos, uma maior facilidade na aquisição de matéria para queima e elimina 

a emissão de fuligem e fumaça, tais benefícios são pensados na diminuição de doenças 

respiratórias e na preservação da caatinga. A iniciativa do ecofogão foi patenteada a uma 

indústria do Estado de Minas gerais e é uma energia alternativa utilizada na casa de algumas 

associadas.  

 
Figuras 3 e 4: Biodigestor no Sítio de Dona Cida 

 
Fonte: Autoras, 2019. 
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Dentre os produtos agroecológicos que a associação cultiva estão as olerícolas, frutas, 

grãos, plantas medicinais, sementes, flores e produtos de origem animal. O excedente da 

produção tem um destino diferente dependendo do produto: grãos, sementes e plantas 

medicinais são distribuídos entre as associadas, também podendo ficar armazenados no banco 

de sementes e plantação. As hortaliças, raízes e produtos de origem animal são comercializados 

na associação e por encomenda, tal como os artesanatos, doces caseiros, bolos, geleias e outros, 

que são fabricados pelas associadas. Atualmente, uma das dificuldades relatada pelas 

integrantes - seguinte a principal problemática enfrentada, o acesso a água - é a obtenção dos 

selos SIM (Selo de Inspeção Municipal), SIE (Selo de Inspeção Estadual) e SIF (Selo de 

Inspeção Federal) para que seja viabilizada a comercialização de seus produtos nos mercados.  

 

Figura 5: Doces, geleias, compotas e mel produzidos pelas associadas disponíveis para venda na sede 
da associação. 

 
Fonte: autoras, 2019. 

 

Como considera Tatiana Brandão, o expressivo êxito econômico que as integrantes da 

associação experienciam dá-se a partir de sua dinâmica e organização, tanto na realização 

quanto no aperfeiçoamento das atividades que são a base suas rendas.  

Brandão descreve que:  

… apesar  das  limitações  apresentadas  pelas associadas  (pequenas  
propriedades,  condições  edafoclimáticas  e  ecológicas desfavoráveis,  dificuldades  
no  acesso  à  água  entre  outras)  estas  organizaram  lógicas reprodutivas  
socioeconômicas  que  lhes  geram  níveis  satisfatórios  de  qualidade  de  vida. Estas  
lógicas,  possuem  como  elemento  estruturador  a  prática  das  atividades  agrícolas, 
contudo, sendo complementadas pelo desenvolvimento de  atividades não-agrícolas. 
Isto  possibilitou  formas  diferenciadas  e  importantes  para  a  obtenção  de  renda,  
a partir  de  fluxos  contínuos  de  obtenção  de  rendas  monetárias  (por  meio  da  
venda  de produtos  e  serviços)  e  não-monetárias  (principalmente  por  meio  do  
autoconsumo  dos produtos  e  serviços).  Finalmente,  se  destacam  como  elementos-
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chaves,  para  a organização  das  lógicas  reprodutivas  socioeconômicas,  a  
organização  social  das  mulheres em  torno  da  questão  de  gênero  e  o  
desenvolvimento  de  sistemas  de  produção  agropecuário e  agroindustrial 
alicerçados  nos princípios da  agroecologia. (BRANDÃO,  

 

É perceptível desta maneira, como a utilização de princípios agroecológicos funciona 

na manutenção da agricultura familiar neste exemplo, a soberania alimentar mantém-se dentre 

as associadas e a comunidade que pode vir a consumir seu produtos, de forma que é possível 

resguardar o sustento da família e conceber qualidade de vida para seus membros.  

 

Considerações Finais 

           Tendo levantado os principais pressupostos para a exposição desta breve pesquisa, é 

plenamente possível observar a pertinência da discussão no que concerne à contínua busca por 

romper com a tradição rural masculina. Neste modelo, a Associação aqui destacada é apenas 

um grande exemplo do processo de ‘’despatriarcalização’’ campesina. Seguidamente, 

acreditamos que tratar da temática a qual considera o percurso feminino enquanto trabalhadoras 

rurais é, sobretudo, considerá-las enquanto, também, sujeitos protagonistas de suas próprias 

histórias.  

              Esse estudo, no qual a questão central é, justamente, o ‘’ empoderamento’’ da mulher 

perante  condições sociais estruturalistas conservadoras, enfocou a relevância da figura 

feminina em outros elementos do campo que não sejam restritas apenas aos cuidados com o lar, 

muito embora seu papel neste aspecto seja profundamente inegável. Afinal, o acesso da mulher 

aos novos postos de trabalho e possibilidades de idealizações são capazes de torná-las 

independentes.  
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MULHERES RUNA E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NA AMAZÔNIA 
EQUATORIANA 

 

Mariana Guanabara Mesquita1 

 

Introdução 

 

O presente trabalho é parte de uma pesquisa doutoral em andamento e trata das formas 

de participação política das mulheres Runa (Kichwa) das baixas terras equatorianas2, sobretudo 

na província de Pastaza, situada no leste do país. Como pode ser observado ao longo das duas 

últimas décadas, o engajamento político das mulheres indígenas tem se intensificado e se 

visibilizado de maneira significativa no contexto latinoamericano. Este cenário vem 

fomentando uma intensa discussão acerca da emergência de feminismos indígenas e 

campesinos. Isto, junto às epistemologias feministas contemporâneas, possibilita analisar as 

formas de luta e resistência política dos povos indígenas a partir de uma perspectiva de gênero 

e suas intersecções. No caso equatoriano, tal como em outros países da América Latina, a 

presença das mulheres indígenas em diferentes esferas de mobilização social é observada tanto 

a nível comunitário, (i.e., em suas comunidades de base de origem), quanto nas organizações 

de diversos níveis às quais pertencem (i.e., nas esferas locais, regionais, nacionais e 

transnacionais). As lutas sociais das mulheres indígenas, além de estarem inseridas num 

contexto de mobilização por direitos coletivos, relacionam-se diretamente a questões territoriais 

e a disputas ontológicas resultantes do neoextrativismo predatório, assim como às 

desigualdades de gênero e suas intersecções. 

Este trabalho baseia-se na análise de dados etnográficos obtidos ao longo de treze meses 

de pesquisas de campo multissituadas, realizadas em diferentes regiões do Equador entre 2016 

 
1 Doutoranda em Antropologia Social e Etnologia na École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS-
Paris). Integra o Centre d’Études en Sciences Sociales du Religieux-CéSor. Contato: mariguanabara@gmail.com  
2 Ainda que a maior parte das pesquisas de campo às quais se referem este trabalho tenham sido realizadas entre 
organizações e comunidades Kichwa, algumas das minhas interlocutoras pertencem a outras nacionalidades 
(sobretudo Shuar, Achuar e Sapara), visto que a maior parte das organizações e comunidades mencionadas são 
interculturais. A maior parte delas, no entanto, tem pai ou mãe Kichwa, de modo que a quase totalidade das 
interlocutoras e interlocutores desta pesquisa se identificam em algum momento ou reproduzem o modo de vida 
Runa.  
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e 2019. O trabalho de campo foi realizado junto a diversas comunidades de base na província 

de Pastaza, além de organizações, associações e redes pertencentes ao movimento indígena 

equatoriano nas quais as mulheres participam diretamente. Tal pesquisa contou com 

metodologias clássicas do trabalho etnográfico, utilizando sobretudo a observação participante 

e a realização de entrevistas dirigidas e semidirigidas. Os dados etnográficos aqui apresentados 

foram analisados a partir da literatura especializada, especialmente no que toca a etnologia 

indígena, as epistemologias feministas, disputas ontológicas e territorialidades e as formas de 

resistência contra o extrativismo. 

A discussão será organizada em dois eixos principais. Na primeira parte do trabalho, 

discutirei as relações entre gênero e a organização social dos Runa de Pastaza, sobretudo no 

que se refere à divisão social do trabalho. Neste ponto, apresento a categoria nativa de sinchi 

warmi que, em idioma Kichwa, pode ser traduzida como “mulheres fortes, corajosas, valentes”. 

O termo, utilizado frequentemente em contextos políticos pelas interlocutoras da presente 

pesquisa, concentra uma série de possibilidades interpretativas acerca da participação política 

feminina na Amazônia. Na segunda parte, discuto a participação política das mulheres Runa na 

região, analisando a estruturação de novos cenários de engajamento político que têm sido 

engendrados por e para mulheres a partir da perspectiva de interseccionalidade entre etnia e 

gênero. É o caso da formação de cursos e escolas de formação política para mulheres indígenas, 

assim como da conformação de organizações, associações e redes mistas e não-mistas. Tais 

espaços vêm sendo visibilizados nos últimos anos e permitem a afirmação das mulheres 

indígenas como atores políticos reconhecidos. A partir desses locais, veremos de que maneiras 

as demandas de tais sujeitos políticos se aprofundam, não apenas no caso das mulheres Runa 

mas também no contexto geral latinoamericano, em torno à defesa territorial e ambiental, à 

resistência antiextrativista, à luta contra a violência de gênero e às demandas gerais relacionadas 

a saúde, educação e economia. 

Os dois eixos de análise aqui expostos permitem aprofundar a discussão sobre a 

emergência das diferentes correntes de feminismos indígenas e campesinos que têm se 

popularizado na América Latina nas últimas duas décadas. Partindo do que propõem as diversas 

vertentes de epistemologias feministas concebidas por intelectuais indígenas, tais como o 

feminismo comunitário (Cabnal, 2010; Paredes, 2010), os feminismos territoriais (Ulloa, 2016), 

os feminismos autônomos (Falquet, 2014) e o feminismo paritário indígena andino (Paiva, 
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2014), discutiremos aqui de que formas as perspectivas de gênero e etnia se interseccionam na 

construção dos saberes e nas formas de mobilização social e política das mulheres indígenas. A 

partir do conceito de “feminismos da prática cotidiana” proposto pela antropóloga e geógrafa 

colombiana Astrid Ulloa (2018), veremos de que modo as distintas formas de participação 

política nas quais se engajam as mulheres Runa podem ser vistas desde a perspectiva das 

epistemologias feministas indígenas. 

Os resultados de discussão preliminares desta pesquisa apontam para a relevância da 

multiplicidade das vozes e trajetórias das mulheres indígenas das terras baixas equatorianas, 

assim como da intersecção entre gênero e etnia para a compreensão das formas contemporâneas 

de mobilização política dos povos indígenas, sugerindo uma estratégia central de luta desde 

ambas categorias (ser mulher e indígena) na construção de seu repertório político. Assim, 

proponho que a afirmação das identidades étnicas das mulheres Runa é parte indispensável da 

construção de tal repertório político na defesa ambiental e territorial praticada pelos povos 

indígenas nas terras baixas equatorianas. 

1. Gênero e organização social Runa 

Os Runa de Pastaza, também conhecidos como Puyo Runa ou Canelos Kichwa são um 

povo de fala Kichwa que habitam o leste do Equador e experimentaram um processo de 

etnogênese e de transculturação ao longo do período colonial (Uzendoski & Whitten, 2014). 

Seu modo de vida apresenta algumas semelhanças com o dos Napo Runa (Kichwas amazônicos 

da província de Napo e, ao contrário do que comumente se crê, ambos os povos não são 

originários de Kichwas andinos migrantes, mas povos amazônicos que adotaram o idioma 

Kichwa vindo das terras baixas peruanas (Uzendoski & Whitten, 2014; N. Whitten, 2008, 

2011)3. Os povos Runa da Amazônia equatoriana são parte da nacionalidade4 Kichwa, que 

corresponde a uma das sete nacionalidades indígenas que habitam a região de Pastaza5, 

 
3 Sobre isso, ver Uzendoski & Whitten (2014) e N. Whitten (2008, 2011). 
4 O movimento indígena equatoriano reivindica, desde os anos 1990, o termo “nacionalidade” (nacionalidad) para 
definir “os povos indígenas que temos uma mesma origem, uma história comum, idiomas próprios; e que somos 
governados por nossas próprias leis, costumes, crenças e formas de organização social, econômica e política em 
nossos territórios” (CONAIE, 1994). Tal reivindicação foi central na demanda de reconhecimento do Estado 
plurinacional desenvolvido pela CONAIE - Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Guanabara, 
2015), organização nacional que representa as 14 nacionalidades e 18 povos indígenas do Equador. O Estado 
plurinacional foi declarado constitucionalmente em 2008, durante o governo do então presidente da república 
equatoriana Rafael Correia. 
5 Kichwa, Shuar, Achuar, Sapara, Waorani, Shiwiar e Andoa. 
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representadas pela CONFENIAE6, organização regional que representa a totalidade dos povos 

e nacionalidades amazônicos do Equador.  

A palavra “runa” significa, em idioma Kichwa, “pessoa” e é utilizada em oposição aos 

“awallacta” (brancos e mestiços) e aos “aucas” (povos indígenas considerados inimigos pelos 

Kichwa). Discutiremos aqui de que maneira a organização social Runa se apresenta em relação 

ao gênero e de que forma este se relaciona à divisão do trabalho e ao fazer político.  

Seguindo o que sustenta o antropólogo Alan Passes em seu artigo “The Place of Politics: 

Powerful Speech and Women Speakers in Everyday Pa’ikwené (Palikur) Life”, considero aqui 

que as esferas cotidianas da vida social são permeadas por distintas dimensões relativas ao 

poder e ao político, nas quais ações vistas como ordinárias se entrelaçam com o poder, já que o 

fazer político dos povos amazônicos ultrapassa à separação entre doméstico/público (Passes, 

2004). Assim, falar de gênero e de divisão do trabalho é também falar de diferentes esferas do 

político, já que este, na Amazônia, costuma ser indissociável de outras dimensões da vida social, 

sejam estas religiosas ou econômicas. 

No que se refere ao gênero entre os povos Kichwa, as mulheres pertencentes à maior 

parte das comunidades onde esta pesquisa foi realizada usufruem de uma autonomia similar 

àquela dos homens - ainda que existam algumas limitações, que serão descritas a seguir, a tal 

autonomia. As regras de casamento não são rígidas, de modo que as mulheres em geral têm o 

direito a escolher seus parceiros e a divorciar-se deles se o desejam7. 

Em relação à divisão do trabalho, as mulheres são responsáveis por tudo aquilo que diz 

respeito à mandioca, desde o seu cultivo e a elaboração da asua (cerveja de mandioca) à 

produção das peças em cerâmicas utilizadas para armazená-la e servi-la8. São também as 

mulheres que se ocupam da cozinha, do cuidado das crianças e de grande parte das atividades 

ligadas à agricultura (na qual os homens também têm um papel significativo). Ainda que as 

 
6 A CONFENIAE - Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana representa as dez 
nacionalidades indígenas presentes na região amazônica da República do Equador: Kichwa, Shuar, Achuar, 
Waorani, Sapara, Andoa, Shiwiar, Siona, Siekopai y Quijos. 
7 Refiro-me aqui à visão heteronormativa do casamento, já que a escolha de parceiros do mesmo gênero não é, de 
modo geral, aceita pela maior parte dos povos Runa. As orientações sexuais diversas são vistas, quase sempre, 
como uma expressão de ocidentalização, como uma reprodução dos modos de vida e costumes dos povos brancos 
e mestiços. Em várias ocasiões, minhas interlocutoras afirmaram que “esto [i.e., a homossexualidade] no existe 
entre nosotros”. 
8 Para uma discussão mais ampla acerca do papel da mulher na divisão social do trabalho Runa, cf. Guzmán (1997). 
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mulheres tomem comumente parte das atividades de pesca, aquelas relativas à caça são, com 

poucas exceções, reservadas exclusivamente aos homens9. 

As atividades relacionadas à cura e à política não são, por outro lado, exclusivamente 

masculinas: é cada vez mais comum encontrar mulheres indígenas ocupando cargos de 

lideranças e, quanto ao xamanismo, se é verdade que é mais raro encontrar mulheres como 

xamãs, também é certo que estas são consideradas mais poderosas que os homens que ocupam 

a mesma posição. 

A distribuição dos produtos domésticos é, em sua maioria, controlada pelas mulheres. 

Assim, os produtos da agricultura, da pesca e da caça - isto é, mesmo aqueles resultantes das 

atividades econômicas masculinas - são distribuídos de acordo com o que as mulheres da casa 

decidem. No entanto, o dinheiro obtido através de atividades relativas à economia de mercado 

é costumeiramente uma causa de conflito, visto que as mulheres consideram os homens 

incapazes de administrar de forma eficiente o dinheiro ganho: para elas, os homens gastam 

demasiado em álcool e outras distrações, não sendo capazes de cuidar efetivamente das 

necessidades familiares. Ao mesmo tempo, as mulheres usufruem de cada vez mais poder 

econômico financeiro graças à sua própria inserção na economia de mercado através da venda 

de artesanato (sobretudo de bijuteria e de cerâmica), de produtos agrícolas e da gastronomia 

indígena. Este contexto resultou na conformação de diversas redes e associações de produtoras 

centradas neste tipo de iniciativa econômica. 

Em suma, pode-se falar da existência de alguma simetria nas relações de gênero, que é 

percebido e organizado em torno da noção de complementaridade, ainda que existam traços 

bastante evidentes de dominação masculina. É o caso dos altos índices de violência 

intrafamiliar, que ocorre de maneira frequente e quase sempre ligada ao consumo do álcool, e 

ao fato de que os homens têm acesso mais amplo às esferas políticas ditas públicas. Sobre a 

simetria nas relações de gênero, retomo o que diz Passes sobre os Pa’ikewné da Guiana 

 
9 A literatura descreve a caça como uma atividade unicamente masculina, mas me parece relevante registrar aqui 
o fato de que algumas das interlocutoras desta pesquisa relataram participar das atividades de caça. Dentre estas, 
a maioria caça com seus pais ou maridos, e apenas uma relata caçar sozinha. Esta última, uma liderança Kichwa 
de Pastaza cujo nome preservo aqui, é uma das poucas mulheres com quem trabalhei durante a pesquisa de campo 
que se identifica abertamente como feminista e lésbica. Isto gera uma série de conflitos em sua comunidade e nas 
organizações às quais pertence e seu poder é, com frequência, questionado por conta de sua identificação com o 
feminismo e de sua orientação sexual. O caso dessa líder de Pastaza demonstra, como discutiremos ao longo deste 
artigo, de que maneira as mulheres que vivem para além dos papéis de gênero tradicionalmente previstos são, em 
muitos momentos, discriminadas no contexto comunitário e organizativo.  
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Francesa: entre eles - assim como, sustento aqui, entre os Runa - “as mulheres não estão 

totalmente confinadas à esfera doméstica e os homens não são totalmente inativos na mesma” 

(Passes, 2004: 4; tradução livre)10. Encontrei entre os Kichwa amazônicos o mesmo tipo de 

simetria das relações de gênero que Passes entre os Pa’ikwené. Os parâmetros levados em conta, 

é claro, variam bastante de comunidade para comunidade de acordo com os graus de 

urbanização, de participação no movimento indígena, de escolarização, etc. 

Durante o tempo em que realizei a pesquisa de campo aos quais os dados aqui 

apresentados se referem, a categoria Kichwa de sinchi warmi - que poderia ser traduzida 

literalmente como “mulher forte, corajosas, valentes” - emergiu frequentemente no discurso de 

minhas interlocutoras: ser uma mulher forte era, não apenas um ideal a ser alcançado, mas uma 

realidade no contexto amazônico onde a vida é permeada por obstáculos e exige uma força 

física e espiritual notável. Essa noção denota atributos de força e resistência que podem ser 

tanto adquiridas quanto avaliadas ao longo da vida através de uma série de atividades rituais. 

Uma sinchi warmi é aquela que trabalha duro e que não é preguiçosa, já que a preguiça, 

como afirma Mezzenzana (2014) confirmando meus próprios dados de campo, é considerada 

um dos piores, se não o pior, defeitos de uma mulher Kichwa, A mulher forte e valente é, 

também, aquela que ultrapassa as dificuldades e os obstáculos impostos pela vida, que tem um 

jardim produtivo, que produz cerveja de mandioca abundante e de boa qualidade, que possui 

diferentes pajus (poderes adquiridos ritualmente junto a outras pessoas mediante pagamento) e 

que, além disso, sabem sonhar bem11. 

A aquisição da força, tanto da mulher quanto do homem, ocorre durante toda a vida, 

desde a infância, e relaciona-se a diversas práticas rituais. Sua obtenção se dá notadamente 

através da aquisição de características junto a diferentes seres não-humanos e extra-humanos, 

seja através de sonhos - aqueles feitos durante o sono e os resultantes da toma de plantas 

alucinógenas12 -, ou através da ingestão de outras plantas medicinais, sobretudo a guayusa (Ilex 

guayusa) e o tabaco. 

Em Yaku Runa, comunidade na qual realizei boa parte do trabalho de campo, considera-

se que a toma diária de guayusa e de tabaco é responsável pelo fortalecimento identitário e 

 
10 “Pa’ikwené women, then, are not confined to the domestic sphere, nor are men inactive in it” (Passes, 2004: 4) 
11 Sobre a relação entre sonhar e ser forte, cf. Galli (2012). 
12 Em Kichwa, a palavra muskuy, “sonhar”, corresponde a ambos os contextos semânticos.  
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político da comunidade, além de reforçar os laços de coletividade na mesma. A guayusa, planta 

utilizada para fazer um chá bastante energético, costuma ser consumida coletivamente antes do 

amanhecer, por volta das três da manhã. Durante duas ou três horas, os presentes contam mitos 

e sonhos realizados durante a noite a fim de planejar bem as atividades do dia, dão conselhos 

às crianças e aos jovens presentes, e discutem-se temas de importância particular para o futuro 

da comunidade. Ao contrário da maior parte das comunidades Kichwa que visitei, assim como 

o que se encontra na literatura antropológica, em Yaku Runa a guayusa é consumida 

diariamente e sua toma é realizada na casa comunal contando com presença massiva dos 

membros da comunidade. A fala dos presentes na ocasião, incluindo das mulheres, é sempre 

encorajada, algo que não vi em nenhuma das outras comunidades que visitei ou nas quais residi. 

Em muitas ocasiões, a ampliação do engajamento político das mulheres de Yaku Runa foi 

mencionada como um resultado desta prática. 

Para as mulheres dessa comunidade, assim como para muitas outras mulheres lideranças 

que foram minhas interlocutoras durante o campo, ser forte significa também ser politicamente 

ativa. Citando uma fala de Teresa Rodas, de Yaku Runa, em entrevista realizada durante o 

trabalho de campo, “ser uma sinchi warmi é lutar por sua comunidade e por seu território, 

defender seus direitos e ser politicamente ativas.  

Esta interpretação da categoria sinchi warmi parece ser bastante recente, ao considerar 

a literatura antropológica em torno dos Kichwa amazônicos13. O que sugiro neste trabalho é, 

portanto, que essa reinterpretação da categoria de mulheres fortes no contexto político se 

relaciona com uma série de transformações sócio-políticas que ocorreram nas últimas duas 

décadas, durante as quais o reconhecimento das mulheres indígenas como sujeito político e o 

aumento de sua presença em diferentes espaços da vida política pública se fizeram evidentes, 

como discutiremos em seguida. 

2. A participação política das mulheres Kichwa das baixas terras equatorianas 

As mulheres foram fundamentais na constituição das primeiras organizações indígenas 

equatorianas, a exemplo de líderes como Dolores Cacuango e Tránsito Amaguaña, responsáveis 

visibilizar o movimento indígena e suas demandas em seu estabelecimento como um ator 

 
13 Das produções acadêmicas que mencionam a categoria “sinchi warmi”, apenas Sawyer (2004) a relaciona com 
a participação política. 
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político influente no Equador. No entanto, parte significativa da literatura que trata do 

movimento indígena equatoriano parece não levar em conta a questão de gênero dentro das 

organizações e das formas de participação política até muito recentemente14, e essa ausência na 

literatura, como observa Ulloa (2018), se dá no contexto latinoamericano em geral. Esse é 

também o caso das mulheres Runa, que participaram por exemplo nos grandes levantamentos 

da década de 1990, dentre os quais a marcha de 1992 organizada pelas organizações de Pastaza 

com o objetivo de reivindicar o reconhecimento dos territórios indígenas, mas foram muitas 

vezes excluídas dos processos de negociação e das produções acadêmicas sobre o tema. 

Ao longo das duas últimas décadas, no entanto, tornou-se impossível ignorar a presença 

das mulheres indígenas no contexto de suas comunidades e organizações, dada sua intensa 

visibilização na esfera pública. Pela primeira vez, vemos mulheres ocupando os postos de 

presidência e de vice-presidência de diversas comunidades de base e de organizações de seus 

povos e nacionalidades. É o caso de Lourdes Jipa, vice-presidente da CONFENIAE, de Isabel 

Wisum, vice-presidente da NAE, de Miriam Cisneros, presidente do povo Sarayaku, dentre 

muitas outras. Além disso, a produção acadêmica de intelectuais indígenas mulheres, tais como 

Julieta Paredes (2010), Lorena Cabnal (2010) e Rosalía Paiva (2014), trouxe o gênero para o 

centro da discussão acerca dos povos indígenas na América Latina. 

Para além do apagamento da presença feminina nas organizações e movimentos 

indígenas latinoamericanos, minhas interlocutoras ressaltam ainda no contexto equatoriano o 

fato de sua participação ter sido, em grande parte, reduzida ao apoio logístico (por exemplo, 

preparando alimentos durantes os eventos ou servindo chicha) nas mobilizações e na 

organização administrativa do movimento indígena. Assim, em diversas ocasiões, as mulheres 

foram excluídas dos processos de negociação e de tomada de decisões, questão que levantou 

uma série de críticas por parte das militantes e líderes com quem trabalhei durante a realização 

desta pesquisa. 

Essas críticas foram fundamentais para a estruturação de novos espaços criados desde 

as políticas de gênero, nas quais as mulheres encontraram novos espaços de negociação para a 

sua participação. Isso resultou na demanda e na criação de escolas e cursos de formação política, 

assim como de associações, organizações e redes de mulheres indígenas, o que lhes conferiu 

 
14 Ver, por exemplo, Andrea Pequeño (2009). 
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um status de ator social e político reconhecido através de suas diferentes lutas políticas. Suas 

principais reivindicações concernem a defesa territorial e ambiental, sobretudo no que trata da 

luta contra o neoextrativismo predatório, a violência de gênero, além de demandas relativas a 

saúde, educação, soberania alimentar e economia. No contexto amazônico, as mulheres 

enquanto atores políticos tornam-se cada vez mais visíveis, não apenas no contexto do 

movimento indígena, mas também na política institucional, nas políticas públicas e na agenda 

da cooperação internacional. 

A ampliação da participação política das mulheres indígenas foi influenciada, segundo 

observa Astrid Ulloa (2018), por oito processos: 

(1) a consolidação das organizações indígenas de base; (2) a implementação de 

políticas, programas e áreas de participação para mulheres indígenas; (3) a formação 

política e acadêmica das mulheres indígenas; (4) a formação de organizações de base 

centradas nas mulheres; (5) a presença ativa de ONGs não-indígenas com foco em 

gênero; (6) as transformações das políticas governamentais relativas à equidade do 

gênero; (7) o questionamento do papel das mulheres indígenas desde dentro da 

academia; (8) a relação entre mulheres e natureza enquanto parte dos contextos 

ambientais como um processo de reconhecimento de diferenças (Ulloa, 2018: 268; 

tradução livre15). 

Os oito pontos citados acima ressoam igualmente com os meus próprios dados 

etnográficos, e ressalto ainda que muitos destes fatores estão interligados, de modo que alguns 

dos processos engendram outros. 

É, portanto, nesse contexto que as mulheres criam cada vez mais espaços próprios de 

participação, visibilizando também seus papéis centrais nos espaços já existentes. O 

fortalecimento do papel das mulheres indígenas como atores políticos relaciona-se à criação e 

à ampliação de espaços próprios, isto é, diversos espaços de participação promovidos por e para 

as mulheres, assim como às dinâmicas dos espaços mistos tais como as comunidades e 

organizações indígenas. No que diz respeito aos espaços próprios, trata-se de ateliês, 

 
15 “The political participation of indigenous women grew because of the following processes: (1) the consolidation 
of indigenous grassroots organizations; (2) the implementation of policies, programs, and areas of participation 
for indigenous women; (3) the political and academic training of indigenous women; (4) the formation of 
grassroots organizations with a focus on gender; (5) the active presence of non-indigenous, non-governmental 
organizations with a focus on gender; (6) changes in governmental policies related to gender equity; (7) the 
rethinking of the role of indigenous women from within the academy; and (8) the relationship between women 
and nature as part of environmental contexts as new process of recognition of differences” (Ulloa, 268). 
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assembleias, marchas, associações, organizações, coletivos e redes nas quais as mulheres 

participam ativamente. 

De acordo com Patricia Gualinga, uma liderança do povo Kichwa de Sarayaku, em 

entrevista concedida durante a pesquisa de campo, as organizações indígenas têm uma 

“estrutura patriarcal”16 e são dominadas pelos homens. Na mesma entrevista na qual discutiu 

esta ideia, Gualinga se refere à existência de um “machismo de Estado”, indicando ao fato de 

as mulheres indígenas se verem confrontadas a uma dupla luta antipatriarcal: aquela frente ao 

Estado e aquela frente a suas próprias comunidades e organizações. 

Um episódio em particular ocorrido durante a pesquisa de campo ilustra bem esta luta 

dentro do movimento indígena. Em agosto de 2017, acompanhei uma comissão de mulheres 

amazônicas ao VI Congresso da CONAIE - a organização nacional que representa o movimento 

indígena no Equador -, durante a qual se elegeu o novo conselho de governo da organização. 

Durante o congresso, os presentes se organizaram em grupos de trabalho, dentre os quais um 

tratava de mulheres na CONAIE. Neste grupo, no qual apenas mulheres participaram, a 

facilitadora do grupo de trabalho tentou articular um debate sobre violência de gênero, partindo 

de um documento tratando do tema que havia sido entregue durante as inscrições do evento. 

No entanto, as participantes trouxeram em uníssono uma discussão sobre a participação das 

mulheres nos processos de tomada de decisão, a necessidade de organizar-se “como mulheres” 

e a possibilidade de eleger mais mulheres no quadro governante da organização durante as 

eleições que ocorreriam no dia seguinte. Assim, após horas de debate, as participantes do grupo 

de trabalho decidiram sugerir uma mulher para a vice-presidência da CONAIE no objetivo de 

ocupar cargos mais elevados dentro da organização. 

Quando a proposta foi levada para a discussão geral, iniciou-se um debate bastante 

conflitivo entre o grupo de mulheres e os outros grupos presentes no congresso. Apesar de 

saudar a entrada das mulheres no início de suas falas com gritos de “viva las mujeres”, os 

homens rapidamente se mostraram em desacordo com a proposta, afirmando que as mulheres 

estavam tentando “mudar a dinâmica da organização”. Um dos líderes presentes evocou o 

discurso da complementaridade de gênero, afirmando que o feminismo era uma “imposição da 

 
16 As passagens marcadas entre aspas referem-se a trechos de entrevistas e a notas do diário de campo, traduzidas 
do espanhol ou do kichwa. 
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cooperação internacional”, e que adotar este tipo de ideias era uma “forma de ocidentalização”. 

É interessante ressaltar que nenhuma das participantes do GT de Mulheres havia sequer 

mencionado o termo “feminismo” durante suas falas. 

A situação descrita deixa claro que há uma disputa dentro da organização em torno da 

participação das mulheres no movimento indígena, algo que também ficou claro em diversas 

ocasiões durante o trabalho de campo. Tal fato fica bastante evidente ao considerar a fala de 

uma das presentes que, no palco central, disse que os homens só esperavam a presença das 

mulheres nos congressos “para servir chicha e comida”, e que eles as utilizavam para evitar 

conflitos com a polícia. 

O fato de conceber as organizações como “espaços patriarcais”, como sugeriu Patricia 

Gualinga na entrevista mencionada acima, nas quais suas vozes não são, em geral, ouvidas 

pelos homens, influi em seus esforços em criar espaços de participação próprios. Um exemplo 

disso é o grupo conhecido como Mujeres Amazónicas, um coletivo independente que se engaja 

na luta contra o extrativismo. O grupo, conformado por mulheres de diversas nacionalidades 

indígenas das terras baixas equatorianas, é de maioria Kichwa, contando também com mulheres 

Shuar, Achuar e Sapara. 

Durante a realização do trabalho de campo, tive a oportunidade de entrevistar várias 

mulheres que integram o coletivo, havendo convivido com muitas delas por longos períodos. 

Foi possível perceber a partir disso que, ainda que muitas de suas afirmações se aproximem do 

discurso dos feminismos indígenas, quase nenhuma das mulheres se identifica como tal. Para 

algumas delas, o conceito de feminismo soa inteiramente desconhecido e outras consideram 

que este é demasiado “distante de suas realidades”. Em todas as entrevistas realizadas com as 

mulheres que compõem o grupo Mujeres Amazónicas, as interlocutoras afirmaram que lutam 

contra o machismo, denunciando a “masculinização dos espaços”, a necessidade de se fazerem 

ouvidas dentro das organizações e de “lutar pelas mulheres” e “defender as mulheres”. É, 

portanto, perceptível em suas falas que há uma apropriação de um léxico feminista, indicando 

que há uma circulação de saberes e conceitos advindo das epistemologias feministas, ainda que 

não haja uma associação direta com este movimento. 

As Mujeres Amazónicas, assim como tantas outras militantes e lideranças femininas que 

foram minhas interlocutoras durante o campo, organizam e participam com frequência de uma 
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série de atividades voltadas para as mulheres de suas próprias comunidades, assim como no 

seio de outras nacionalidades indígenas ou de coletivos feministas. A maior parte dessas 

atividades consistem em ateliês de capacitação política em liderança e autonomia econômica, 

nas quais criam-se espaços para a troca de experiências e de saberes.  

Um outro exemplo são os ateliês promovidos por Elvia Dagua, dirigente de mulheres 

da CONFENIAE, que foi uma de minhas principais interlocutoras durante o campo. Elvia 

organizava com frequência ateliês de bijuteria e cerâmica para capacitar mulheres de diversas 

etnias na fabricação de artesanato para a venda. Nestas ocasiões, Elvia sempre aproveitava para 

discutir e avaliar a situação de vida das mulheres nas comunidades visitadas, debatendo as 

consequências do extrativismo em territórios indígenas e as violências de gênero vividas. Em 

2018, acompanhei Elvia à Tsuntsuimi, comunidade Shuar situada na província de Morona 

Santiago que havia sido expropriada por uma mineradora chinesa no fim de 2017. A 

expropriação havia sido violenta e apoiada pelo Estado equatoriano, levando os membros da 

comunidade a esconderem-se na selva durantes muitos meses. Assim, o objetivo da viagem era, 

por um lado, levar alimentos arrecadados junto a uma ONG e, por outro, promover uma oficina 

de bijuteria. Segundo Elvia, a oficina serviria para “distrair as mulheres que ainda estavam 

muito traumatizadas [por conta do conflito com a mineradora]”, além de oferecer um espaço só 

para mulheres, no qual estas pudessem falar e ser ouvidas. Durante a oficina, Elvia utilizou o 

espaço para discutir as consequências do extrativismo com as presentes. Falou-se não apenas 

dos problemas causados para a comunidade em geral, mas sobretudo a partir de um recorte de 

gênero, considerando os problemas de saúde gerados às mulheres, os casos de prostituição e de 

violência sexual e as dificuldades em conseguir água limpa e comida, dentre outros pontos, 

relacionando-os sempre a outras experiências vividas por mulheres indígenas em outras regiões 

equatorianas e em outros países latinoamericanos. Assim, Elvia trazia para o debate casos que 

ela teve a ocasião de conhecer de perto e aqueles que conheceu através de sua circulação em 

redes de mulheres que lutam contra o extrativismo, facilitando a discussão e relacionando a 

experiência das mulheres Shuar de Tsuntsuimi com aquelas de outras localidades. 

Relato ainda um terceiro exemplo da criação de espaços próprios que demonstram a 

relevância destes para o fortalecimento das mulheres indígenas como atores políticos. O período 

durante o qual residi na comunidade Yaku Runa coincidiu com a participação de muitos 

membros da comunidade em uma capacitação política e econômica promovida pela AMJUPRE 
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- Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales. Essa formação consistiu em uma série 

de ateliês centrados na capacitação de lideranças, enfocando-se na temática da autonomia 

econômica. Ao longo dos encontros, as participantes discutiram a importância de seguir este 

tipo de iniciativa, capacitando-se e organizando-se politicamente e aprendendo sobre formas de 

empoderamento econômico. 

O tema do “empoderamento” foi discutido com frequência durante a capacitação e, 

ainda que reduzir o empoderamento político à questão econômica seja problemático e mereça 

ser mais bem explorado em outro espaço, é importante considerar de que modo as iniciativas 

econômicas de mulheres indígenas permite que estas se situem na economia de mercado.  

O surgimento de novas necessidades econômicas levou as mulheres indígenas a 

inscreverem-se de maneira cada vez mais intensa na economia monetarizada: a produção de 

artigos artesanais, o turismo comunitário e outras tantas iniciativas estabelecidas por tais 

mulheres as permite relacionar-se com outras mulheres indígenas através da criação de 

associações e de cooperativas. Isso ressoa com o que aponta Paiva (2009) sobre o contexto 

andino, no qual as mulheres puderam, a partir da monetarização da economia indígena, 

transformar a posição ocupada na família e na comunidade e: 

entrar em contato com outras mulheres indígenas e iniciar processos organizativos 
através de [...] cooperativas e organizações de luta para a sobrevivência familiar, que 
com o tempo se converteram em espaços de reflexão coletiva. (Paiva, 2009: 300)17 

Tais espaços, nos quais a reflexão coletiva parte das experiências comuns entre mulheres 

indígenas, mostram-se fundamentais para a formação política das mulheres. As mulheres de 

Yaku Runa que participaram da capacitação promovida pela AMJUPRE começaram a se reunir 

entre si para discutir estratégias de organização econômica e política, logo após a criação do 

posto de “líder de mulheres”.  

Observa-se, portanto, que essa capacitação, assim como nos outros exemplos relatados 

neste trabalho, oferecem a possibilidade de trocar experiências e conhecimentos, conformando 

um espaço privilegiado de circulação de saberes. As trocas com outras líderes e militantes 

 
17 “Estos procesos de monetarización de la economía indígena [...] se trató de un proceso contradictorio, pues a la 
vez que se reestructuró su posición al interior de la unidad doméstica, al incorporarse al comercio informal, 
entraron en contacto con otras [...] indígenas y se iniciaron procesos organizativos a través de [...], cooperativas, 
organizaciones de lucha para la sobrevivencia familiar, que con el tiempo se convirtieron en espacios de reflexión 
colectiva.” (Paiva, 2009: 300). 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 18 – Questões de Gênero, Geração e Sexualidade no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
8908 

 

(indígenas ou não) intensifica a criação de redes de mulheres e considero que as trocas ocorridas 

nesses espaços são chave para o fortalecimento das mesmas enquanto sujeitos políticos. 

Silvia, mulher Shuar de Yaku Runa, por exemplo, falava da importância de sua 

participação neste tipo de formação, já que “as mulheres indígenas estão perdendo sua 

autoestima, indo viver na cidade e esquecendo de sua identidade”. Após haver participado 

Silvia diz ainda que sua presença em uma determinada formação de liderança a interessou tanto 

que ela gostaria de reproduzi-la em território Sapara, na comunidade de seu marido, onde, 

segundo ela, “as mulheres são muito reprimidas e não têm voz”. Maricela, enteada de Silvia, 

que também tomou parte na capacitação, relatou que a participação nos ateliês a havia ensinado 

que “as mulheres não devem aceitar ser maltratadas” e que “as mulheres não devem ter medo 

de falar”. 

O “medo de falar” ao qual se refere Maricela apareceu em diversas ocasiões nas falas 

das mulheres com quem trabalhei durante a pesquisa. A maior parte de minhas interlocutoras 

afirmaram em algum momento que o medo de falar publicamente, isto é, fora dos espaços 

domésticos, marcaram o início de suas trajetórias. Ena Santi, mulher Kichwa de Sarayaku, 

relatou em diversas ocasiões o quanto o início de sua trajetória política foi difícil devido ao fato 

de não “saber falar em público”, chegando a chorar quando necessitava fazê-lo. Ena, como 

outras interlocutoras, conta que começar a falar em espaços políticos públicos foi algo novo 

para ela, tendo aí “encontrado sua voz”, podendo enfim “dizer o que pensava e sentia”. Ena 

relata que, até o falecimento de seu marido, a fala pública lhe parecia pertencer unicamente aos 

homens (“era cosa de hombre”). 

Outras mulheres dizem que ver mulheres indígenas falando publicamente as inspira a 

fazer o mesmo. É o caso de Patricia Gualinga, que, por haver crescido junto a mulheres líderes, 

sempre se sentiu inspirada a falar por si e a engajar-se politicamente, seguindo o exemplo de 

sua tia e sua avó, que participaram ativamente das mobilizações políticas nas quais o povo 

Sarayaku se envolveu. 

No caso de Patricia, sua família a motivou desde sua adolescência a seguir um caminho 

ligado à participação política. Já para Ena, foi apenas após ficar viúva que o pode fazer. De 

fato, ainda que muitas mulheres tenham o apoio de seus companheiros em suas trajetórias 

políticas, estas são minorias entre minhas interlocutoras: a maior parte destas contam que seu 
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engajamento político as levou ao divórcio, pois seus maridos não aceitavam sua “ausência da 

casa” e o fato de que elas assumissem papéis públicos, viajando com frequência e não mais 

ocupando-se do cuidado da casa e dos filhos. 

É então possível perceber que a emergência das mulheres como atores políticos não é 

um processo isento de conflitos no interior de suas famílias, comunidades e organizações. Há 

uma resistência forte tanto da parte dos homens como de outras mulheres. No entanto, casos 

como o de Ena Santi demonstram que muitas militantes veem a importância da feminização da 

liderança, e o caso de Patricia, cujo companheiro apoia inteiramente sua participação na 

militância e liderança de seu povo, mostra que muitos homens acompanham essa tendência. 

Esse contexto relaciona-se também à difusão cada vez mais intensa dos diferentes 

feminismos indígenas, os quais são recebidos e apropriados de diferentes maneiras pelas 

mulheres com as quais trabalhei durante a realização desta pesquisa. 

3. Os “feminismos da prática cotidiana” entre as mulheres Runa de Pastaza 

De maneira geral, os feminismos hegemônicos são, em grande parte, contestados pelas 

mulheres indígenas, ainda que algumas de minhas interlocutoras tenham se identificado em 

diversos momentos como feministas. Essas mulheres são, no entanto, uma minoria dentre 

aquelas com quem trabalhei. Ainda assim, fica claro que diversas noções, práticas e léxicos 

ligados às diferentes correntes feministas são apropriadas pelas mulheres indígenas, sobretudo 

no que toca os feminismos indígenas, os feminismos descoloniais, os feminismos territoriais, 

etc.  

No artigo “Feminism, Genders, and Indigenous Women in Latin America”, a 

antropóloga colombiana Astrid Ulloa (2018) cunhou o termo “feminismos na prática 

cotidiana”, que se caracteriza pela ampliação da participação de mulheres indígenas nos 

contextos profissionais, acadêmicos, organizativos e institucionais, nos quais reivindicam 

direitos ao mesmo tempo em que utilizam estratégias políticas de afirmação étnica estabelecidas 

por suas comunidades e organizações de origem. 

Assim, considero que as experiências de mulheres Kichwa de Pastaza podem ser vistas 

como um exercício claro de tais feminismos na prática cotidiana. A discussão em torno de seus 

direitos enquanto mulheres indígenas, as críticas ao machismo e a intensificação da demanda 

de participação no processo de tomada de decisão são centrais nos contextos aqui discutidos.  
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Entre as mulheres Runa, podemos encontrar uma grande diversidade de vozes e opiniões 

relativas às categorias de gênero e feminismos, dentre as quais destaco quatro posicionamentos 

centrais: (i) para algumas mulheres, o feminismo é uma questão totalmente desconhecida e o 

termo não acarreta nenhum tipo de discussão; (ii) para outras, o feminismo é um conceito 

ocidental que não se adapta às suas realidades devido ao fato de partir de uma perspectiva 

colonial e etnocêntrica; (iii) outras ainda dizem que os feminismos oferecem questionamentos 

importantes para discutir suas realidades, devendo no entanto ser considerados apenas de 

maneira parcial, já que a preocupação central é a questão étnica, e não a de gênero; (iv) 

finalmente, há uma minoria que se identifica como feminista, considerando que sua luta 

enquanto indígenas não exclui suas reivindicações como mulheres.  

Conclusões  

As mulheres indígenas têm, como vimos, uma trajetória ambígua dentro do movimento 

indígena: ao mesmo tempo em que tiveram um papel fundamental em sua consolidação, sendo 

responsáveis por aspectos logísticos das organizações e de suas diversas formas de mobilização, 

foram também excluídas de grande parte dos processos de tomada de decisão e de muitos 

espaços de participação. 

 Apesar disso, nas últimas décadas tem-se visto uma intensificação significativa da 

presença feminina não apenas no que se refere à sua participação dentro do movimento 

indígena, mas também em relação aos espaços próprios criados por elas. A criação destes 

espaços põe em evidência de que maneira as mulheres estão construindo suas próprias formas 

e dinâmicas de participação política, pensando sua inserção política simultaneamente desde o 

gênero e desde suas identidades étnicas.  

Ainda que haja uma grande diversidade nas maneiras de pensar e praticar a participação 

política, é possível observar uma tendência geral a buscar sua inserção em processos de tomada 

de decisão das comunidades e das organizações às quais pertencem. No contexto 

latinoamericano, isso indica a possibilidade do surgimento de novas formas de feminismos 

indígenas, em consonância com outros processos de construção epistemológicas vivenciados 

em países como Chile, Bolívia, Colômbia, etc.  

De fato, as maneiras específicas de participar politicamente adotadas por mulheres 

indígenas sugerem uma estratégia central de lutar desde o gênero e a etnia de maneira 
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coordenada. Isso significa não apenas um rechaço ao feminismo hegemônico, mas também um 

esforço de construir novas formas de participação política desde suas próprias realidades. 

Ainda que a emergência de discursos feministas seja vista por muitos como uma forma 

de ocidentalização ou como o resultado de uma imposição externa (desde a cooperação 

internacional, por exemplo), as mulheres Runa de Pastaza sugerem que a afirmação de suas 

identidades étnicas é indispensável para repensar seus papéis enquanto mulheres. 
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MOVIMENTO APRENDIZES DE SABEDORIA- TRAÇANDO TERRITORIOS DE 

VIDA- “DESDE BAIXO” COM AS MULHERES. 

 

Adriane de Andrade 

Resumo: 

 

Os povos e comunidades tradicionais protagonizam, no Brasil, um conjunto de movimento 

sociais que vem politizando a cultura e colocam no primeiro plano de suas ações e discursos, a 

questão da diferença, através do direito ao território e ao reconhecimento de suas 

territorialidades. São movimentos que tomados em seu conjunto, reivindicam o reconhecimento 

jurídico-formal de suas formas tradicionais de ocupação, do ser e fazer e do uso dos recursos 

naturais. Diferenciam-se pelas estratégias discursivas, identitárias e territoriais( ALMEIDA, 

2010).Nesse trabalho o objetivo é entender as estratégias de territorialidades das benzedeiras 

que fazem parte do Movimento Aprendizes de Sabedoria (MASA), que pertence a categoria de 

Povos e Comunidades Tradicionais do Paraná, e as disputas relacionadas ao território do saber 

em que estão inseridas. Para isso analisamos as disputas com a medicina-moderna-colonial-

medicalizada na luta do movimento pelo reconhecimento do ofício, e ainda, e os mecanismos 

de r-existência construídos frente a mercantilização dos saberes, da saúde que resultam nas 

diferentes formas de se fazer comunidade através de relações de solidariedade. O Movimento 

Aprendizes de Sabedoria do Estado do Paraná (MASA) é formado por Benzedeiras e 

Benzedores, Curandeiras e Curadores, Costureiras e Costureiros de rendidura e/ou 

machucadura, Rezadeiras e Rezadores, Remedieiras e Remedieiros, Massagistas Tradicionais, 

Parteiras e Aprendizes de benzedura representados como detentores de ofício tradicional de 

cura e de saúde popular, associados a saberes, conhecimentos e práticas tradicionais, implicados 

num cenário de conflitos por reconhecimento. Estão longe de serem consideradas apenas uma 

sobrevivência folclórica de uma época remota. Elas coexistem com outras práticas terapêuticas 

legitimadas pelo saber científico por meio de mecanismos de r-existência e se mantém em 

constante processo de ressignificação, integrando o leque de práticas culturais humanas de 

cuidado individual e coletivo. As Benzedeiras que protagonizam esse trabalho são aquelas que 

têm um enraizamento com a terra e, a partir disso, configuram territórios e identidades 
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associados aos territórios de vida, que configuram em lugares de troca, respeito, solidariedade, 

preservação do meio em que vivem e da valorização de seus saberes, são essas relações sociais 

que aqui denominamos de “comuns”. Em sua maioria, são mulheres portadoras de um modo 

popular de cura que aprenderam com seus familiares (pai, mãe, avós) e conhecidos de forma 

oral, e que vem sendo repassado, adaptado e reformulado de geração em geração. São médicas 

populares e falam em nome de alguma religião, portanto, não podem ser entendidas 

desvinculadas dela. Encontram-se espalhadas pelas cidades e campos. Atendem em suas 

residências de forma solidária não cobram pelo serviço prestado. São personalidades 

reconhecidas nas suas comunidades, ocupam uma posição especial e estabelecem relações de 

reciprocidade pelos seus saberes e poderes (OLIVEIRA,1985; GORZONI, 2005).Segundo 

Borges (2007) e Brusquetta (2015) é majoritariamente a figura feminina responsável pelo ato 

da benzeção. Todos os cuidados prestados pelas Benzedeiras e sua relação com a natureza e o 

sagrado mostram a presença de uma “especialidade feminina” envolta de cuidado, atenção e 

presença. Observa-se nas Benzedeiras esse fazer feminino da doação e da solidariedade, 

descritas como essenciais na arte de curar, e que são possíveis visualizar nas relações que elas 

estabelecem com a comunidade. Mesmo ocorrendo a expulsão de muitas Benzedeiras do campo 

para a cidade, nota-se que elas se ressignificam, recriam, reinventam, como poderemos observar 

através desse trabalho, nesse artigo a ideia e trabalhar a benzedeira não apenas como um ato de 

cura e doação mais de r-existência política e cultural uma vez que esta entra em disputa direta 

com a medicina oficial. Nesse artigo pretendemos fazer uma análise crítica relacionada à 

expropriação dada pela medicina, do saber tradicional das mulheres Benzedeiras o ocultamento 

do seu saber-fazer, principalmente relacionado à utilização das plantas medicinais. Buscamos 

analisar ainda se os processos de territorialização das Benzedeiras do MASA, como a 

institucionalização de leis municipais e a comissão de saúde popular são realmente eficazes e 

quais são as disputas que o movimento ainda percorre no sentido de legitimar suas práticas. 

Aqui citamos a antropóloga Elda Rizzo Oliveira (1985) quando afirma ser a “benzeção”, que é 

o saber-fazer da Benzedeira, como a conquista, a preservação de um espaço e resistência entre 

classes sociais, que fazem parte de uma história, de uma cultura e, ao mesmo tempo, de um 

processo de produção de vida. As práticas das Benzedeiras criam relacionamentos, troca de 

experiências, valorização do meio ambiente e idealizam outras formas de viver e de ser 

socialmente, retomam o sentimento de união, de solidariedade e do mútuo reconhecimento, 

criam esperanças e forjam reciprocidades tecendo outros territórios que aqui denominamos de 
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territórios de vida. Quando uma Benzedeira faz uma troca de muda de planta e ensina a outra 

qual a melhor a ser usada para determinada doença, são outras relações que são estabelecidas, 

não são comerciais, não são mercantilizadas. São relações de cuidado, de afeto, de respeito e 

solidariedade que ainda não passaram pelo processo de desumanização que acompanha o 

enriquecimento de bens materiais numa sociedade hostil como a nossa. São relações que 

corroboram em territórios de vida e que estão sendo construídos através das relações que o 

MASA constrói no caminhar e em movimento (OLIVEIRA, 1985).O MASA segue um modo 

especifico e que, a partir de questões como tradicionalidade, cultura, relação social estreita com 

a natureza, buscam através de políticas públicas o reconhecimento de suas práticas, seu ofício 

e seu território, interpelando a visão binária de cultura e natureza que é fundante do pensamento 

moderno ocidental dominante, mas não para as Benzedeiras onde predomina a dimensão da 

vida (ALVAREZ, et al 2000).O foco nesse trabalho são as disputas de saberes, sem entrarmos 

numa discussão dicotômica entre medicina popular x medicina científica, a análise é focada 

pela ótica das ausências de Boaventura de Souza Santos (2010). Parafraseando Paulo Freire, 

acreditamos que não existe um saber maior que o outro e sim saberes diferentes, portanto 

acreditamos ser importante mergulhar nos espaços produzidos, nas diferentes geo-grafias para 

entendermos os entraves, obstáculos resultantes da disputa de saberes que implicam no 

repertório de lutas construído pelo movimento MASA. Nesse trabalho, não negamos a 

legitimidade da medicina e de todos os avanços e benefícios em relação à saúde proporcionados 

por ela, mas entendemos que a mesma deve ser analisada no contexto da sociedade em que 

estamos inseridos, ou seja, uma sociedade capitalista, mercantilizada, desigual e medicalizada 

e patriarcal. REFERÊNCIAS ALMEIDA, Alfredo Wagner B. Agroestratégia e 

desterritorialização: direitos territoriais e étnicos na mira dos estrategistas dos agronegócios. In: 

ALMEIDA, Alfredo Wagner Breno de (et. al.) Capitalismo globalizado e recursos territoriais. 

Rio de Janeiro: Lamparina, 2010, p.101-144.ALVAREZ, Sonia.e; DAGNINO, Evelina; 

ESCOBAR, Arturo. O Cultural e o Político nos movimentos sociais latino-americano.Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2000.BORGES, Rosana Ribeiro. Uma análise no feminino artes e 

ofícios de cura: benzedeiras e parteiras de Ituiutaba – 1950/2006.175 p. Dissertação (Mestrado 

em História) Programa de Pós-graduação em História. Universidade Federal de Uberlândia, 

Uberlândia MG, 2007.BRUSCHETTA, Caian Alberto. Mello. Cura e devoção: A vida e a 

sabedoria das Benzedeiras de Rebouças.182p. Monografia (Departamento de Ciência Sociais). 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2015.EHRENREICH,Barbara; ENGLISH, Deirdre. 
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VOZES DE MULHERES EM: comunidades tradicionais no território da cidadania da 
baixada cuiabana do Estado de Mato Grosso 

 

Lisanil da Conceição Patrocínio Pereira1 
Aline Fernanda Ventura Sávio Leite2 

Waldineia Antunes Alcantara Ferreira3 
 

Resumo 

Esta pesquisa vem sendo desenvolvido pelos grupos de pesquisa LEAL (Laboratório de Estudos e Pesquisas da 
Diversidade da Amazônia Legal), COEDUC (Corpo, Educação e Cultura) da Unemat (Universidade Estadual do 
Estado de Mato Grosso) e UFMT (Universidade Federal do Estado de Mato Grosso) vinculados ao CNPQ 
(Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) e ao Centro de Estudos Sociais da Universidade 
de Coimbra. Ocorrem via pesquisa com interface e extensão, por meio de trabalhos com mulheres em comunidades 
tradicionais e quilombolas, tais como o: “SEMINÁRIO DE AGROECOLOGIA PRODUÇÃO ORGÂNICA E 
ECONOMIA SOLIDÁRIA”, realizado na Comunidade Tradicional de Santana do Taquaral no Município de Santo 
Antônio de Leverger-MT na Escola Estadual do Campo Santana do Taquaral. Os eixos de trabalho tem sido 
principalmente: Mulheres, Territórios, Culturas e Identidades. Assim, esse trabalho tem como objetivo de relatar 
as experiências vividas no evento com a participação de mulheres, professoras, donas de casa e trabalhadoras 
rurais, bem como falar sobre a cultura e os saberes que permeia essa comunidade. Para responder as questões 
propostas utilizou-se como metodologia a Pesquisa Participante. Todos os trabalhos realizados são 
institucionalizados na forma de eventos, no ano de 2018 e 2019 e foram organizados uma Coletânea com o nome: 
Mulheres, Territórios e Identidades, parceria trançadas por mãos femininas reforçadas a partir do Encontro 
Mundial Líderes em Educação que ocorreu no Rio de Janeiro em 2017. Ao todo já ocorreram a publicação de três 
livros. Cabe destacar que mesmo o evento tendo sido realizado na semana da greve dos caminhoneiros teve 
participação significativa sobretudo da comunidade local o que reforça que este Núcleo de Extensão está no 
caminho certo no sentido de estar junto as comunidades tradicionais que conosco suleiam a luta por um mundo 
melhor, em busca do bem viver.  

Palavras-chave: Economia Solidária, Comunidades Tradicionais, PAA, PNAE . 

 

Introdução 

O presente artigo vem relatar a sensibilização realizada pelos grupos de Pesquisa por 

meio dos eventos realizados nos anos de 2018 e 2019 I e II Semana Nacional de Orgânicos no 

município de Santana do Taquaral/ Santo Antônio do Leverger -MT em que permitiram ouvir 
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as vozes de mulheres de comunidades Tradicionais e Povos Quilombolas, suas experiências de 

vida, a cultura e como ocorrem os saberes que permeiam a comunidade. 

 As realidades locais revelam vulnerabilidade de mulheres que ainda dependem de seus 

companheiros. O grupo de trabalho tem como foco sensibilizar essas mulheres  no sentido de 

buscarem autonomia para se reproduzirem nesse sentido protagonizar ações de superação 

através de suas atuações: socioambiental-educacional, na proposição de novas políticas 

públicas mais eficazes no atendimento das necessidades das cooperativas e associações que 

acolhem a participação de mulheres que mais do que companheiras contribuem com a 

manutenção do lote rural e tem contribuído com a inserção da cooperativa em programas como 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e que tem atendido demandas por 

alimentação local no Estado de Mato Grosso.  

Assim, busca-se temos apoiado os trabalhos da COOPANSAL (Cooperativa 

Agropecuária Mista de Santo Antônio de Leverger) que está inserida em uma comunidade 

Tradicional, com especial atenção as mulheres e jovens imersos nesse trabalho por meio da 

articulação institucional e operacional realizado pelo Nedet da Baixada Cuiabana. Bem como 

estabelecer mecanismos e metodologias de acompanhamento e avaliação da implementação de 

projetos de inclusão produtiva, com ênfase nos apoiados por ATER, Programas de Aquisição 

de Alimentos (PAA) e PNAE, de forma a fortalecer a Economia Solidária e a sua inserção 

mercado institucional de compras. 

O trabalho é calçado na Educação Popular de matriz freireana (2016), que embasa a 

Economia Solidária no que tange ás questões de relações entre opressores e oprimidos, pois, 

observa-se na comunidade de forma muito sutil relações de empoderamento do lugar.  

Bem como, na Economia Solidária que tem como percussor teórico o economista Paul 

Singer (1999). A Economia Solidária com base na educação popular freiriano tem como 

pressuposto teórico que estamos assinalando a partir dos ensinamentos de Paulo Freire (2016).  

Desta forma ocorre o ser mais, concepção chave da humanização Freireana. Essa 

pedagogia parte da compreensão de que agricultores familiares vivem à margem das políticas 

públicas do governo federal, que historicamente estiveram voltadas para os grandes produtores 

inclusive pela sua capacidade de organização como mostrou recentemente a greve dos 
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caminhoneiros no Brasil, sendo capitaneados por grandes latifundiários exportadores de 

commodities no País.   

           A concepção Freireana (2016) aqui circunscrita de pedagogia de rua é de uma 

universidade como prática de liberdade e parte da ideia da leitura de mundo, parte da reflexão 

das ações no âmbito do território da Baixada Cuiabana e da dialogicidade entre os 

empreendimentos solidários do território.  

          É esta vertente da economia solidária que embasa o entrelaçamento de ações dos atores 

sociais tanto da sociedade civil como governamental e como estas vozes se manifestam no 

interior desta cooperativa que constituem objetivo de pesquisa e extensão do Nedet (Núcleo de 

Desenvolvimento Territorial) e do Leal (Laboratório de Estudos e Pesquisas da Amazônia 

Legal). Por isso, o grupo visa articular conceitos mais amplos que possam fomentar novos 

projetos e produzir metodologias mais adequadas ao propósito de implementar e dar 

visibilidade à Economia Solidária, a educação do/no campo e Segurança Nutricional e 

Alimentar, procurando valorizar a cultura, a religiosidade dos povos do Território da Cidadania 

da Baixada Cuiabana. 

De um modo geral os agricultores e agricultoras familiares, sofrem para produzir ainda 

que seja em uma escala mínima, devido às limitações na capacidade de investimentos, falta de 

assessoria técnica e acesso às novas tecnologias de modo a ampliar a produtividade. 

Reforçamos aqui neste texto a fragilidade na assistência técnica da EMPAER (Empresa de 

Assistência e Extensão Rural) apresenta muita fragilidade até porque está sucateada visto que 

os sucessivos governos do Estado de Mato Grosso vem dos setores do latifúndio e portanto não 

tem interesse nenhum em elaborar ou fortalecer políticas públicas voltados para a agricultura 

familiar. 

A comercialização é outro gargalo muito antigo o que os coloca às vezes em situação 

de dependência da figura do atravessador que lhes tira parte do rendimento e isso precisa ser 

superado via políticas públicas, bem como o fortalecimento das instituições de apoio à pequena 

agricultura que vinham sendo criadas e estimuladas nos últimos anos no falecido Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA).  

Entre essas políticas públicas criadas estão PASS e o PNAE tem permitido a inserção 

de agricultores nos mercados institucionais, mas de acordo com a COOPANSAL que vendeu 
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através do PNAE para prefeitura de Santo Antônio do Leverger levaram mais de um ano para 

receber o valor referente ao pagamento. Assim, os agricultores tem feito venda direta aos 

mercados além de participar de Feiras Itinerantes da Agricultura Familiar no Território da 

Cidadania da Baixada Cuiabana.  

As universidades tem sido parceiras de cooperativas e associações, através de grupos de 

pesquisas e do Nedet (Núcleo de Desenvolvimento Territorial) da Baixada Cuiabana, que foi 

criação também do antigo MDA. As ações do Nedet tem contribuído com busca de informações 

e realização de seminários para formações através de palestras e oficinas, no entendimento das 

políticas territoriais. Pois os agricultores familiares têm contribuído com os moradores da 

própria Baixada Cuiabana ao trazer para a Central de Comercialização produtos que têm 

garantido uma alimentação saudável. Mas com a falta de apoio das prefeituras para o transporte 

adequado de produtos, os agricultores familiares do Território da Baixada Cuiabana não 

conseguem comercializar em Cuiabá e Várzea Grande que são as duas maiores cidades de Mato 

Grosso e que apresentam demandas de consumo de frutas e verduras. 

1. O papel da COOPANSAL na organização de mulheres 

A Coopansal presente no Município de Santo Antônio do Leverger, tem foco nas 

organizações de mulheres, jovens e na sua própria comunidades que é uma comunidade 

tradicional, destacamos que na área rural de Santo Antonio do Leverger tem também 

comunidades quilombolas, inclusive uma delas não se reconhece como quilombolas pois tem 

vergonha de serem quilombolas. A Coopansal trança suas ações alicerçadas em atividades de 

economia solidária que tem sido uma forma de se contrapor a política neoliberal.  

Assim, esta cooperativa tem consolidado a geração de renda para as famílias envolvidas, 

além de cooperados e associados, tem foco na organização da prática coletiva, de produção, 

comercialização e de distribuição de renda que são práticas da economia solidária. Uma das 

famílias que inseridas a Coopansal eram tão carentes que não tinham banheiro na residência. 

Essa família foi beneficiada pela atividade de prática agroflorestal desenvolvido pelo curso de 

Agronomia da UFMT na propriedade que propiciou a construção do banheiro. A dona Maria 

(nome fictício) fala com muito orgulho tudo o que faz na propriedade e que ajuda na 

manutenção das despesas. 
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Percebe se o alto grau de dependência das mulheres nas decisões de ir ou não em um 

lugar, muito pior quando ouvimos os relatos de agressão física que algumas delas sofrem, mas 

pedem que não denunciem seus companheiros. A agressão as mulheres em área rural é mais 

complexo do que na cidade, pois vejamos, se na cidade não existe uma rede de proteção, na 

área rural isso inexiste. Em 2015 uma agricultura rural do Município de Acorizal teve a coragem 

de denunciar o seu companheiro e assim conseguiu uma medida protetiva, ocorre que quando 

ela retornou ao lote rural o companheiro a matou. 

2.  Caminhos metodológicos e análise 

Para responder as questões indagadas pelos grupos de pesquisa utilizou-se como 

metodologia a pesquisa de abordagem qualitativa “Pesquisa Participante”.  Para Schimidt 

(2005, p. 14) essa pesquisa vem romper com o paradigma positivista promovendo uma relação 

com o outro, ainda em suas palavras:  

O termo participante sugere a controversa inserção de um pesquisador 
num campo de investigação formado pela vida social e cultural de um 
outro, próximo ou distante, que, por sua vez, é convocado a participar 
da investigação na qualidade de informante, colaborador ou 
interlocutor. Desde as primeiras experiências etnográficas, pesquisador 
e pesquisado foram, para todos os efeitos, sujeitos e objetos do 
conhecimento e a natureza destas complexas relações estiveram, e 
estão, no centro das reflexões que modelam e matizam as diferenças 
teórico-metodológicas próxima à ideia de comunidades interpretativas. 

 
Nesta perspectiva a universidade em processo de pesquisa participante conforme ensina 

Brandão (1981), pode possibilitar espaços de liberdade e de superação da opressão, 

principalmente, do próprio meio acadêmico. 

Já a análise dos dados coletados serão inspirados na proposta de Bardim (2009) em que 

consiste em uma análise minuciosa dos materiais coletados organizando-os em categorias ou 

temas. 

Analisar os dados obtidos “qualitativos” significa “trabalhar” todo material obtido 
durante a pesquisa, ou seja, os relatos de observação, as transcrições de entrevistas, as 
análises de documento, e as demais informações disponíveis. A tarefa da análise 
implica, num primeiro momento, a organização de todo material, dividindo-o em 
partes, relacionando essas partes e procurando identificar nele tendências e padrões 
relevantes. Num segundo momento essas tendências e padrões são reavaliados, 
buscando-se relações e inferências num nível de abstração mais elevado (LUDKE; 
ANDRÉ, 1986, p. 45). 
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Diante do exposto opta-se por classificar os dados coletados nessa pesquisa em 

categorias sendo elas descritas a seguir. As informações estão sistematizadas no Sistema de 

Inscrição para Eventos da Universidade Estadual de Mato Grosso. 

A seguir apresentamos a metodologia apenas do primeiro evento visto que o segundo 

seguiu a mesma dinâmica, alterando se apenas a programação. 

 

CATEGORIA 1. Os eventos realizados pelo grupo de Pesquisa 

1.1 Identificação 

Nome do Evento Data Local 

I Semana Nacional de Orgânicos 31 de 

maio a 02 

de junho 

de 2018 

Santana do Taquaral/ Santo Antonio do 

Leverger -MT 

II Semana Nacional de Produtos 
Orgânicos   "Produto Orgânico- 
Melhor para a Vida!" Qualidade e 
saúde do plantio ao prato". 

 06 a 08 

de junho 

de 2019. 

Santana do Taquaral/ Santo Antônio do 

Leverger -MT 

 

1.2. Das Peculiaridades dos eventos:  

a) I Semana Nacional de Orgânicos: Produção Orgânica e Economia Solidária - 

"Alimentos Orgânicos melhor para vida! 

1. Quando e onde DATA DE REALIZAÇÃO 
a) 31 de maio a 02 de junho de 2018 

2. Local a) Santana do Taquaral/ Santo Antônio do Leverger -MT 

Datas importantes a) Período de inscrições de trabalhos: 10/04 a 10/05 (apenas 
pelo sistema SIEC); 
b) Notificação de aceitação do trabalho: 11/05 (com 
divulgação por email); 
c) Envio da versão final: 15/06 (com divulgação por email); 
d) Gradeamento das apresentações: 29/05 (com divulgação 
pelo sistema SIEC); 
e) Período de inscrições de participação: 10/04 a 01/06; 

2. Quem pode participar a) O evento é aberto ao público em geral, na condição de 
participantes (inscrições de participação). No entanto, o local 
é de difícil acesso e cada um deverá ser responsável por seu 
transporte. No local haverá alojamento, cada um deve levar 
seu colchonete e roupa de cama e de higiene pessoal, também 
haverá alimentação (café da manhã, almoço e janta). Os 
participantes não integrantes de comunidades rurais 
integrantes do projeto deverão pagar 50 reais no local do 
evento para contribuir com o custo da alimentação. 
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AUTOR (Responsável pela 

submissão do trabalho) 

a) Cada trabalho inscrito poderá ter apenas 1 (um) autor. 
b) O autor fará a apresentação do trabalho. 
c) O autor receberá certificado de publicação, apresentação e 
participação, e será citado nos anais do evento. 
d) O autor deverá identificar os orientadores, os coautores e 
colaboradores no momento da inscrição com envio de 
trabalho. 

COAUTOR (Corresponsável 

Pelo Trabalho) 

a) Cada trabalho poderá ter, no máximo, 2 (dois) coautores. 
b) A inscrição de participação do coautor é obrigatória. 
b) Um coautor poderá fazer a apresentação do trabalho, 
apenas se o autor estiver impossibilitado de participar. 
c) Os coautores receberão certificados de publicação, 
apresentação (quando houver) e participação, e serão citados 
nos anais do evento. 

Orientador a) O trabalho inscrito poderá ter orientador, co-autores e 
colaboradores. 

3. Procedimentos de inscrição a) A inscrição deverá ser feita exclusivamente via sistema 
SIEC. 
b) Qualquer irregularidade nos dados ou documentos 
fornecidos, quanto a conteúdo, prazos, validade etc., conduz 
ao cancelamento ou à desclassificação sumária do trabalho, 
sem direito à devolução de taxas pagas. 
c) A inscrição do participante é pessoal e intransferível. 

Instruções para inscrição a) A inscrição, efetivada a partir do envio online do formulário 
de inscrição, implica na aceitação integral das normas e 
condições estabelecidas neste regulamento, sobre as quais os 
inscritos não poderão alegar desconhecimento. 
b) A inscrição de todos os participantes: autor, coautor, 
orientador e colaborador estão vinculados à inscrição do 
trabalho. O autor deve preencher os dados de todos os 
participantes para realizar a inscrição, e os coautores e 
orientadores deverão fazer a inscrição de participação, 
separadamente, para validar a inscrição do trabalho. 
c) As informações fornecidas no preenchimento do formulário 
serão adotadas e mantidas em todas as etapas do evento para 
efeito de registro, publicação e certificação. 
d) Nos Anais evento só será dado crédito aos nomes 
constantes nos campos de autor, coautor(es), colaborador(es) 
e orientador(es). 
e) Não serão efetuadas quaisquer alterações após a inscrição 
ser efetuada. 

Dados e documentos a) Durante o preenchimento do formulário de inscrição 
online serão necessários os seguintes dados. 
b) Autor: CPF, nome completo, data de nascimento, sexo, 
endereço, (rua, número, complemento, bairro), cidade, 
estado, CEP, telefone residencial, telefone celular, e-mail. 
c) Coautor: CPF, nome completo e email. 
d) Orientador: CPF, titulação, nome completo e e-mail. 
e) Colaborador: nome completo. 

4. Normas e procedimentos de 

envio de trabalho 

O TRABALHO NÃO SERÁ ACEITO SE NÃO FOREM 
ATENDIDAS AS CONDIÇÕES ABAIXO. 
a) O trabalho somente será enviado eletronicamente, no ato 
da inscrição, inserido em campo próprio no formulário de 
inscrição. Não será recebido por e-mail em nenhuma 
hipótese. 
b) Os trabalhos enviados não poderão conter nenhum tipo de 
identificação, em texto ou imagens, dos nomes do autor, 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 18 – Questões de Gênero, Geração e Sexualidade no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
8924 

 

coautor(es), orientador(es), colaborar(es), eventual marca 
d’água de fundo com nome ou logotipo da Instituição de 
Ensino Superior. 
c) O RESUMO do trabalho deverá ser preenchido nos 
campos correspondentes do formulário de inscrição online 
do sistema. 
d) O resumo deve conter introdução, indicar claramente o 
objetivo, incluir informações básicas sobre métodos, mostrar 
os resultados mais importantes e finalizar com uma 
conclusão. 
e) O ARQUIVO do TRABALHO deverá ser anexado em 
campo próprio do formulário de inscrição do sistema. 
f) Não enviar o RESUMO dentro do ARQUIVO do 
TRABALHO. 
g) Não colocar o título no ARQUIVO do TRABALHO. O 
arquivo deverá começar diretamente com a Introdução. 
h) Cópias parciais ou integrais de trabalhos de outrem 
(plágio) eliminarão o trabalho do evento e de futuros 
eventos, independente das responsabilidades civil e criminal 
advindas. 

5. Procedimentos da 

apresentação de trabalhos 

a) As apresentações serão gradeadas e serão divulgados via 
sistema SIEC e informará o horário e o local de apresentação 
dos trabalhos. 

6. Critérios de avaliação de 

trabalhos 

a) A avaliação dos trabalhos será feita por corpo docente 
especialmente designado. 
b) Os trabalhos que não constarem da lista de aceitação não 
poderão ser apresentados durante o evento.  
Primeira Etapa - Esta etapa é eliminatória e considera os 
seguintes critérios: 
1. Introdução mínima fundamentada; 
2. Clareza dos objetivos; 
3. Adequação da metodologia ou materiais e métodos; 
4. Lógica e a articulação do desenvolvimento; 
5. Consistência dos resultados e da conclusão; 
6. Uso correto da linguagem científica; 
7. Pertinência e a atualização das referências bibliográficas; 
8. Relevância do trabalho e aplicabilidade dos resultados; 
9. Coerência dos textos em relação a cada um dos itens 
individualmente considerados para a categoria do trabalho, 
sendo: Resumo, Introdução, Objetivos, Metodologia, 
Resultados ou Resultados Preliminares, Desenvolvimento, 
Considerações Finais e Fontes Consultadas; 
10. Atendimento as normas previstas no regulamento do 
evento. 
Segunda Etapa - A etapa de apresentações é classificatória e 
comporá, com a nota da primeira etapa a nota final dos 
trabalhos. Serão considerados os seguintes critérios na 
avaliação dos trabalhos: 
1. Domínio do conteúdo; 
2. Relação do trabalho escrito com a apresentação oral; 
3. Clareza na apresentação; 
4. Objetividade nas respostas às questões formuladas pelo 
avaliador. 

7. Publicação dos anais 

 

a) Os trabalhos serão publicados nos Anais do evento, em 
mídia eletrônica (On-line), com todos os trabalhos pré-
selecionados e seus conteúdos, em conformidade com os 
dados do formulário de inscrição. 
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b) Será disponibilizada uma cópia eletrônica dos Anais do 
evento via sistema SIEC. 

08. Certificados a) Será conferida, aos palestrantes, equipe técnica e a todos os 
participantes do evento, um Certificado contendo em seu 
verso, toda a programação do evento e a quantidade de horas 
de atividades complementares correspondentes. 
b) Os certificados serão disponibilizados de forma eletrônica 
(online) via sistema SIEC. 
c) Não serão entregues certificados ou declarações para 
trabalhos não aprovados. 
d) Não serão entregues certificados de participação para 
espectadores/ouvintes do evento que não fizerem a inscrição. 

10. Disposições finais a) A Comissão Organizadora reserva-se o direito de resolver 
os casos omissos e as situações não previstas no presente 
regulamento. 
b) Autor e coautor(es) autorizam a Comissão Organizadora a 
divulgar seus nomes e publicar seus trabalhos, por quaisquer 
mídias, e nos Anais do Evento. Os trabalhos publicados no 
Anais não poderão ser utilizados nem mesmo pelos autores 
sem a autorização do LEAL-Unemat.   

 

b) Mapa para o evento 

 

1.3. CATEGORIA 2: Vozes das mulheres em comunidades rurais. 

Mas o que é ser mulher? Por que mulheres são invisibilizadas? Uma das precurssoras 

do estudo sobre mulheres Simone de Beauvoir (1980, 07), ela informa que já naquela época 

para alguns “Tota mulier in útero: é uma matriz”. Mas mesmo tendo útero algumas não se veem 

como mulheres e se reconhecem como homens ou fazem a opção para viver a sobra de seus 
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companheiros, ainda que subjugadas, trabalhando arduamente como empregada ou escrava e 

mesmo sendo agredidas fisicamente, a noite ainda se deitam com seus agressores. Entre as 

vozes mais triste de se ouvir, são as vozes das filhas que em algumas situações são violentadas 

sexualmente dentro de casa e quase sempre suas mães fazem vistas grossas. Claro que temos 

consciência que é um tema complexo e que está pauta carece de pesquisa específica. Mas 

seguindo a linha de raciocínio de Beauvoir (1980, p. 07), 

 (...) dizem-nos que a feminilidade “corre perigo”; e exortam-nos: “Sejam mulheres, 
permaneçam mulheres, tornem-se mulheres”. Todo ser humano do sexo feminino não 
é portanto, necessariamente mulher; cumpre-lhe participar dessa realidade misteriosa 
e ameaçada que é a feminilidade.  
 
 

          É fácil compreender por que mulheres aos nascerem mulheres em não se 

reconhecerem como mulheres, pois nascemos em uma sociedade patriarcal e somos 

educadas em nossas famílias para servir os humanos do sexo masculino é como se as 

mulheres não fossem humanas, aos nascerem com o sexo feminino tem a sua negação 

enquanto humano, a elas o destino está selado a serem do Lar para servir o marido e os filhos.  

É esse patriarcado que temos feito o esforço sobre humano nos levantando contra o 

patriarcado, mulheres são humanas, mulheres trabalham, mulheres tem sentimentos e tem o 

direito a participar as decisões em seus lotes rurais, mulheres tem o direito ao respeito e ao 

prazer. Beauvoir (1980, p. 08), já questiona em tempos passados que “Se hoje não há mais 

feminilidade, é porque nunca houve. Significará isso que a palavra “mulher” não tenha 

nenhum conteúdo?” As vezes temos a impressão que lutar pelo lugar da mulher e ser mulher 

na atual sociedade é uma luta inglória sem chances de êxito pois falta a grande maioria das 

mulheres o esclarecimento sobre o que é ser mulher. Ainda hoje muitas mulheres se 

comportam como homens e protegem os homens, talvez isso explique as mulheres que não 

se levantem para defender as mulheres que são cotidianamente agredidas dentro de casa. 

Beauvoir (1980, p. 08), “As mulheres que afirmam que são homens não dispensam, contudo, 

as delicadezas e as homenagens masculinas”. Mesmo as mulheres chefes de famílias em 

lotes rurais e que tem orgulho de dizer que “sou o homem da casa”, “sou o macho da casa” 

expressões como essas precisam ser descontruídas a cada vez que é dito por uma mulher que 

tem árdua tarefa de trabalhar dia e noite, mulheres dupla jornada de trabalho. Mulheres de 

área rural trabalham no lote rural, trabalham dentro de casa, lavam, cozinham e ainda cuidam 

dos filhxs, é das mulheres a tarefa de cuidar de seus filhos. 
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Mas o exercício de se dar conta de ser mulher também tem muito a ver com o exercício 

da liberdade e com a pedagogia freireana. Freire (2014, p. 37) argumenta  

A mim me dá pena e preocupação quando convivo com famílias que experimentam a 
“tirania da liberdade”, em que as crianças podem tudo: gritam, riscam as paredes, 
ameaçam as visitas em face da autoridade complacente dos pais que se pensam, ainda, 
campeões da liberdade. Submetidas ao rigor sem limites da autoridade arbitrária as 
crianças experimentam fortes obstáculos ao aprendizado da decisão, da escolha, da 
ruptura.  Como aprender a decidir, proibidas de dizer a palavra, de indagar, de 
comparar. Como aprender democracia na licenciosidade em que, sem nenhum limite, 
a liberdade faz o que quer ou no autoritarismo em que, sem nenhum espaço, a 
liberdade jamais se exerce? . 

 

Essas palavras de Freire carrega fortes ensinamentos pois temos observado que mães 

que aceitam a agressão física de seus companheiros acabam sendo agredidas por seus filhxs e 

netos (como foi possível observar na comunidade tradicional Santana do Taquaral), e no caso 

da Dona Maria, sua filha não apresenta nenhum respeito ou apreço pela mãe. Tem vergonha da 

mãe e não vê a hora de sair de casa (e ela tem apenas 14 anos). Assim, sobretudo as meninas 

acabam saindo de casa muito cedo através do casamento e nas relações que constroem repetem 

tudo o que viveram na casa dos pais. Apanham de seus companheiros e mesmo quando tem 

seus filhxs tudo se repete inclusive quando seus filhxs são agredidos fisicamente ou 

sexualmente. Talvez nossa árdua tarefa com os trabalhos de interface de pesquisa e extensão é 

alertar as mães para que não repitam com os filhos o que viveram em seus lares. 

Nesse sentido apresenta-se as atividades realizadas e que proporcionaram os impactos 

acima citado. 

Considerações Finais          

De um modo geral os agricultores familiares desta cooperativa, sofrem para produzir 

ainda que seja em uma escala mínima, devido às limitações na capacidade de investimentos, 

falta de assessoria técnica e acesso às novas tecnologias de modo a ampliar a produtividade. 

Mesmo com todas as dificuldades os agricultores familiares tem resistido a essa série de 

dificuldades sendo a maior delas a logística de transporte e comercialização, junto com essas 

dificuldades está a falta de orientação técnica para produzir e orientação contábil e jurídica. A 

comercialização é um gargalo muito antigo o que os coloca às vezes em situação de 

dependência da figura do atravessador que lhes tira parte do rendimento e isso precisa ser 

superado via políticas públicas, bem como o fortalecimento das instituições de apoio à pequena 

agricultura.  



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 18 – Questões de Gênero, Geração e Sexualidade no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
8928 

 

A agricultura familiar tem grande importância para o desenvolvimento rural brasileiro, 

e o PNAE enquanto política pública acabou beneficiando os agricultores, principalmente após 

a promulgação da lei 11.947, no entanto acredita-se que a articulação da compra da produção 

dos agricultores familiar para a alimentação escolar deve ser uma demanda assumida com 

articulação na comunidade. 

Os editais de chamada pública deveriam a ser discutido, assim resultaria em um processo 

no qual o agricultor e as organizações de qualquer localidade do município possam contribuir 

com o fornecimento de gêneros alimentícios de qualidade e com diversidade que foram 

produzidos, para assegurar que a oportunidade dos 30% seja garantida aos agricultores e a 

execução da lei seja alcançada pela prefeitura.  

Acreditamos que com uma maior participação da sociedade poderia contribuir para a 

desmistificação do objeto norteador do programa, que se distância do assistencialismo.  Além 

disso, oportunizaria trabalho a juventude e mulheres, a comercialização direta dos produtos 

(evitando atravessadores) minimizando a colaboração na indução do desenvolvimento rural 

sustentável em nível local, a elevação da pobreza e o êxodo rural. 

A COOPANSAL tem potencialidades e aspectos positivos constatados na execução do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar, transcritos a partir da opinião da Cooperativa e 

produtores, pois, aquece a economia local, quando o agricultor familiar recebe o recurso da 

alimentação escolar, geralmente gasta no comércio local. 

Proporciona aos alunos consumo de uma merenda mais nutritiva e variada, além da 

aceitação dos produtos são comumente bem aceitos pelos alunos e professores. Com 

possibilidade de compra da agricultura familiar permite ao poder público municipal reconhecer 

e valorizar os alimentos regionais, bem como a cultura e os hábitos alimentares dos alunos. 

Apoio na promoção da agroecologia e na diversificação das fontes de renda, assim como a 

minimização a dependência de outros cultivos, por vezes menos sustentáveis 
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A NATUREZA POLÍTICA DA DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO NO ESPAÇO 
AGRÁRIO E NA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPONESA BRASILEIRA 

 
Bruna Maria da Silva Rapozo1 

 
INTRODUÇÃO  
 

Este artigo busca discutir as facetas da questão de gênero, a forma que ela se apresenta 

no espaço agrário, e os impactos daquela no cotidiano e na vida das mulheres camponesas. Faz-

se necessário dizer que as desigualdades, opressões e processos de invisibilização dos saberes, 

práticas e trabalho produtivo das mulheres é, antes de tudo, um problema de classe e, por 

consequência, uma questão política e de gênero aprofundada pela ideologia patriarcal colonial 

racista.  Assim, as relações desiguais de gênero, contradições e divisão sexual do trabalho são 

construções históricas, sociais e fruto do modo de produção capitalista que afetam de forma 

direta e majoritariamente as mulheres.  

O trabalho da mulher esteve presente em todas as épocas e lugares, na verdade elas 

sempre trabalharam, embora elas nem sempre exercessem “profissões” (PERROT, 2005), 

observa-se que quando relatado a história e trabalho de algumas mulheres, ao longo da 

organização da sociedade capitalista, elas estão no domínio privado, na reclusão doméstica, na 

casa e família, consideradas obrigações e lugares da mulher. Na compreensão de Perrot (2005) 

há um projeto social, político e cultural de silenciar a história das mulheres, um recurso para 

esconder e invisibilizar suas ações, suas falas, ocultando e/ou excluindo do texto histórico esses 

sujeitos. No entanto, vale salientar que mesmo estando inseridas no contexto doméstico, 

familiar e privado as mulheres possuem uma rotina de atividades que muitas vezes ultrapassam 

uma jornada de trabalho do mercado de trabalho convencional.  

 Esse estereótipo de mulher frágil, dócil, cuidadora da casa e dos filhos que precisava 

da proteção e amparo masculino visava garantir os interesses sociais e políticos, inicialmente 

da Igreja e do Estado, e em seguida das classes dominantes e do capital, à medida que usufrui 

da força de trabalho feminina para sua expansão, exploração e acumulação de riqueza. “As 

 
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Pernambuco. Participante 
do Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre o Espaço Agrário e Campesinato (LEPEC) E-mail: 
brunnarapozo@gmail.com  
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regras sociais a respeito do que é trabalho, quem faz o que e para quem, como é recompensado 

e qual é o processo social pelo que as pessoas se apropriam dos seus resultados, operam para 

determinadas relações de poder e desigualdade”, (GARCÍA, 2002.p.3). 

Segundo Godinho (2003): 

 
A opressão das mulheres foi assimilada pelo capitalismo como forma de diminuir os 
custos com a reprodução da força de trabalho, aumentar a exploração da classe 
trabalhadora; manter uma divisão e competição de interesses e privilégio dentro da 
classe trabalhadora; assegurar mecanismos de assimilação da ideologia burguesa e 
patriarcal no seio dos oprimidos (GODINHO, 2003, p.34).  

Nesse contexto, a forma social, política e cultural que se encontra estruturada a 

sociedade contemporânea visa garantir as hierarquias de acesso, controle do poder e dos espaços 

de decisões a partir do aspecto de classe e sexo, para assim, garantirem a máxima exploração 

da forma de trabalho feminino, seja no âmbito da vida privada ou pública, para a acumulação 

de capital, ou controle dos corpos, territórios e formas de ser, enxergar e estar no mundo. “Como 

consequência, as atividades masculinas têm maior valor que as femininas; a sexualidade, o 

corpo e a autonomia feminina estão legitimamente controlados pelos homens” (SCOTT, 1995), 

o que diminui não apenas a autonomia das mulheres como também a autoestima e participação 

política. Mas, assim como as relações de gênero são construídas histórica e socialmente, elas 

também podem ser desconstruídas. Saffioti (2013) salienta que quando transcorrer efetivamente 

a interpretação das relações de gênero, a supremacia masculina estará ameaçada e com ela 

também o duplo padrão moral que alimenta a família burguesa, a própria família e o domínio 

dos poderosos.  

Há varias questões políticas imbuídas nas desigualdades de gênero que provocam o 

ocultamento da participação e importância das mulheres nas lutas sociais contra a exploração e 

opressão de classe e gênero, como também, no embate por direitos políticos, acesso a bens 

matérias e imateriais, terra, território e direitos trabalhistas.  Esse ocultamento social, politico, 

econômico e cultural, na compreendido de Carrasco (2003) se dá por duas razões bem definidas:  

Uma mais antiga, de caráter ideológico patriarcal, e outra, possivelmente mais recente, 
de caráter econômico. A primeira está relacionada com as razões do patriarcado. Sabe-
se que, em qualquer sociedade, o grupo dominante (definido por raça, sexo, etnia, etc.) 
determina e impõe seus valores e sua concepção de mundo, constrói estruturas sociais, 
estabelece as relações sociais de poder; elabora o conhecimento, desenha os símbolos 
e a utilização da linguagem. Mas, além disso, tais valores tendem a assumir a categoria 
de universais, como que se invisibilizasse o resto da sociedade (CARRASCO, 2003. 
P. 18). 
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As questões colocadas por Carrasco são facilmente percebidas nas relações sociais 

existentes nas sociedades rurais que ainda são organizadas de forma tradicional ou patriarcais. 

No entanto, ao longo das três últimas décadas as mulheres camponesas da América Latina tem 

mostrado sua força política no processo de reinvindicação e denúncia da opressão, 

discriminação e violência sofridas por elas no campo. Sem dúvida a mulher camponesa é sujeito 

importante para compreensão das transformações e dinâmicas socioterritorias do espaço agrário 

latino-americano e brasileiro. Rapozo (2019) ressalta que as camponesas têm exercido papel 

decisivo na disputa por políticas públicas, ao mesmo tempo em que vêm se fortalecendo como 

sujeitos políticos que de forma organizada se mobilizam, reivindicam e ocupam espaços de 

decisões, seja nos sindicados, movimentos sociais, partidos políticos ou núcleo familiar. 

As mulheres têm papel fundamental nas lutas sociais e políticas contra a expansão e 

territorialização do sistema capitalista, do capital, agronegócio e grupos econômicos que tentam 

expropriar os territórios, os modos de vida ancestrais dos povos do campo, das águas e das 

florestas. De acordo com Oliveira (2001), “o capital só se territorializa, desterritorializando a 

agricultura não capitalista”, ou seja, a camponesa, indígena, quilombolas entre outras formas 

de cultivos e R-existências não hegemônicas.   

No espaço rural e cotidiano do agrossistema familiar camponês a força de trabalho 

feminina, isso é, o dispêndio de energia física ou intelectual, está presente em todos os processos 

e estâncias da vida familiar, social, econômica e comunitária, e tem possibilitado a produção de 

alimentos, renda e melhores condições de vida e a reprodução social da agricultura. De acordo 

com SILIPRANDI & CINTRÃO (2015) a mobilização política das mulheres rurais tem 

surpreendido a sociedade, o Estado e mesmo os próprios movimentos sociais rurais, em função 

de extrapolarem o que seria socialmente esperado em relação as suas atribuições de gênero. 

Ainda de acordo com as autoras: 

 
Os movimentos de mulheres rurais não tem se restringido as reivindicações históricas 
de inclusão das mulheres em políticas públicas, mas avançam na proposição de um 
modelo de desenvolvimento para o campo que combina questões estratégicas 
presentes nos movimentos ecologistas/ambientalistas com elementos trazidos 
historicamente pelo feminismo (SILIPRANDI; CINTRÃO, 2015, p. 582). 
 

Atualmente as mulheres camponesas estão presentes em espaços de poder e decisões 

importantes como os grupos de mulheres, sindicatos rurais, Marcha das Margaridas, 

movimentos sociais, entre outros espaços. Elas constituem sujeitos importantes na luta política 
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e social contra a irracionalidade do capital que transforma tudo em mercadoria, negando o 

direito dos povos a terra e território que são meios para produção da existência, idade e cultura 

dos povos.  

 
AS MULHERES NA AGRICULTURA E NAS LUTAS CONTRA-HEGEMÔNICAS 

O espaço produzido dentro da sociedade capitalista encontra-se intensamente 

hierarquizado, conforme a divisão em classes, raças, etnicidade, gênero, o que configura a sua 

diferenciação política dinâmica e multifacetada (SMITH, 2002), como é o caso do espaço 

agrário brasileiro, que foi constituído por relações patriarcais, econômicas e políticas 

complexas, desiguais e contraditórias que envolvem arranjos e alianças políticas entre o Estado 

e grupos econômicos, latifundiários, agronegociantes, entre outros atores com grande poder de 

barganha. Nesse sentido, sob a égide do agronegócio, o capital financeiro assume o controle do 

desenvolvimento do campo brasileiro, perseguindo assim o lucro e a renda da terra mediante 

políticas de Estado (DELGADO 2005). 

 A estratégia dos capitalistas foi retirar dos camponeses e das camponesas os meios de 

produções essências para reprodução do modo de vida, para em seguida transformá-los em força 

de trabalho assalariada barata. Nesse contexto, “é obvio, portanto, que a mulher sofre mais 

diretamente do que o homem os efeitos da apropriação privada dos frutos do trabalho social” 

(SAFFIOTI, 2013, p. 41), elas são ainda submetidas aos processos de opressão advindas da 

divisão social do trabalho. 

No entendimento de Hora e Aguiar (2018): 
 

Os paradigmas teóricos da questão agrária e do desenvolvimento do capitalismo no 
campo não produziram análises capazes de olhar para as especificidades das mulheres 
rurais como sujeito social; contribuindo para homogeneizar sua condição sob o prisma 
da exclusão social e dos processos que levaram à desterritorialização camponesa 
(HORA E AGUIAR, 2018 p. 1). 
 

Com o processo de instalação e desenvolvimento do capitalismo intensificaram-se 

também a divisão sexual do trabalho, com relações de poder desiguais, hierarquizadas e 

assimétricas entre as classes sociais, mulheres e homens. Nesse sentido, as relações de trabalho 

pautadas nos moldes capitalistas de produção incorporaram as variáveis de sexo, raça e de 

classe para impor o poder das classes dominantes aos grupos sociais mais vulneraveis ou 

marginalizados socialmente, como as mulheres, por exemplo.  Para Hirata (2002) a “divisão 

social e técnica do trabalho é acompanhada de uma hierarquia clara do ponto de vista das 
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relações sexuadas de poder”, essa divisão do trabalho “baseia-se em dois pressupostos 

organizadores, o da ‘separação’, que distingue trabalhos de homens e trabalhos de mulheres, e 

o da ‘hierarquização’, que indica ser maior o valor do trabalho de homens” (KERGOAT, 2009, 

p. 67). 

As desigualdades de gênero e a divisão sexual do trabalho foram orquestradas sócio-

historicamente, e incorporaram elementos econômicos, epistêmicos e culturais de cada tempo 

e sociedade, assumindo assim, as características impostas pela ideologia e políticas do sistema 

capitalista de produção, classe e Estado burguês moderno.  Nesse sentido, as disparidades 

socioeconômicas e de sexo são construídas pela cultura machista e patriarcal e reproduzidas via 

divisão sexual do trabalho à medida que determina os papeis que serão socialmente 

desempenhados por mulheres e homens no mercado de trabalho.  No caso das atividades 

laborais desenvolvidas no âmbito da família camponesa, Woortmann e Woortmann (1997) 

esclarecem que “na agricultura camponesa o processo de trabalho possui dimensões simbólicas 

que o fazem construir não apenas espaços agrícolas, mas também espaços sociais de gênero”.  

A unidade domestica é ao mesmo tempo o espaço de produção de bens e mercadorias 

para comercialização e para autoconsumo da família. A não separação entre os tempos e 

espaços do trabalho de produção e vida privada, ou seja, a não dissociação do trabalho produtivo 

do reprodutivo oculta e invisibiliza a exploração e discriminação da força de trabalho por sexo. 

A peculiaridade da unidade de produção familiar camponesa torna-se um dos elementos que 

dificulta a valorização e visibilidade do importante trabalho desenvolvido pelas mulheres 

camponesas no cotidiano familiar e comunitário. 

A família camponesa concentra as funções econômico-sociais, e o trabalho é 

constituído e organizado pela família que busca satisfazer as necessidades de reprodução do 

grupo doméstico. Embora a força de trabalho feminina muitas vezes não seja posta em primeiro 

plano nas analises econômicas, políticas e sociais, na lógica camponesa as atividades realizadas 

nos roçados, quintal e dentro de casa pelas mulheres, esposas e/ou filhas são componentes 

importantes na composição da economia familiar. No núcleo familiar doméstico e demandas 

laborais diárias necessários para produção da existência, quase sempre os sujeitos seguem uma 

hierarquia de poder na qual, muitas vezes, o marido e/ou pai é tido como o chefe de família, 

como chama atenção Woortmann e Woortmann (1997): 
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A transmissão do saber para o trabalho faz-se no próprio trabalho - pois o saber é um 
saber-fazer, parte da hierarquia familiar - subordinada ao chefe da família, via de regra 
o pai. Se este é quem governa o trabalho, é ele também quem governa o fazer aprender. 
A transmissão de técnicas; ela envolve valores, construções de papéis e etc. 
(WOORTMANN; WOORTMANN, 1997, p.11). 

Como salienta Brandão (1993) as famílias agricultoras são administradas em grande 

parte pelo chefe da família, o qual cria um sistema de relações de trabalho na unidade de 

produção apoiada na coordenação e responsabilidade por parte do pai e obrigação de certos 

trabalhos por parte da esposa e dos filhos solteiros. No mundo rural a divisão de papeis fica 

muito clara na relação entre trabalho na roça, trabalho em casa ou ao “redor da casa”, nos 

quintais. Heredia (1979) explica que essa oposição delimita o espaço do trabalho e do não 

trabalho, em que a mulher é a organizadora das atividades relacionadas à casa, que, estando 

ligada ao consumo, não se considera espaço de trabalho, enquanto o homem possui papel de 

provedor, sendo responsável pelo trabalho ligado à terra, que envolve produção, 

comercialização dos produtos e compra de bens necessários para o consumo da família. 

 
Cada um dos membros do grupo ocupa um lugar – reconhecido por todos – 
relacionado à provisão dos bens considerados necessários para a subsistência do grupo 
doméstico no seu conjunto. A oposição casa-roçado atualiza e reforça, ao mesmo 
tempo, as esferas masculinas e femininas (HEREDIA, 1979, p. 154). 

Na sociedade e lógica capitalista produtivista os mecanismo e atividades laborais 

utilizados para reprodução da existência humana não é considerado trabalho produtivo, mesmo 

sendo estas essenciais para restaurar o dispêndio de foças físicas e mentais utilizadas para 

reprodução social e identitária de um grupo. Só é considerado trabalho produtivo a atividade 

que gera algum tipo de renda ou que contribui diretamente para a sua acumulação de capital. 

 Nesse contexto, a mulher é muitas vezes considerada ajudante da família, trabalha de 

forma gratuita, sem ter o reconhecimento do seu trabalho pela família e, até por ela, e do mesmo 

modo que pela esfera pública (MELO, 2002). No entanto, vale lembrar que a agricultura 

camponesa é constituída pela mão-de-obra familiar, sendo a força de trabalho feminina utilizada 

tanto no trabalho reprodutivo como no trabalho produtivo, seja no espaço público ou privado.  

Como bem lembra Rapozo (2019), embora a realidade das mulheres no campo ainda seja de 

pouca autonomia, muito trabalho e pouco reconhecimento, houveram avanços importantes na 

pauta de luta por direitos sociais e políticos que garantiram, minimante, melhorias na condição 

de vida da mulher camponesa.   
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

Salsa 
Cebola 
Cebolinha 
O meu tempo 
O meu tempero 
O meu trato 
A minha cozinha 
O seu prato? 
Meu trabalho! 
Não é qualquer favor 
Não é só por amor 
Nem obrigação! 
Tão trabalho quanto todo tocador de violão 
E como o de quem passou 4 anos da universidade! 
Meu esforço. 
Minha habilidade. 
É claro que tem valor! 
Tão trabalho quanto o seu, doutor! 
Afinal, quem te alimenta? 
O meu corpo 
O meu tempero 
O meu trato 
A minha cozinha 
O seu prato? 
Meu trabalho! 
(Camila Paula, 2017. p. 78). 
 

No espaço agrário as lutas e resistências cotidianas das mulheres camponesas negam 

e denunciam as desigualdades de gênero, exploração, violências e normativas discriminatórias 

da sociedade capitalista patriarcal colonial que construiu mecanismos de controle social para 

homens e mulheres, destinado ao espaço público, Estado, força, razão e poder de decisão aos 

homens e o espaço privado da casa e doméstico para as mulheres. A opressão e dominação de 

gênero estão fortemente contidas e é reproduzida pela divisão sexual do trabalho, 

historicamente construída e socialmente aceita como regra. 

Diante disso, a mulher camponesa é um dos sujeitos cruciais no processo de trabalho, 

organização do grupo familiar e do território. No núcleo familiar a mulher atua em diferentes 

esferas da vida social, e o trabalho desenvolvido por ela na roça, no quintal, na casa e em outros 

espaços políticos contribui de maneira significativa para produção de alimentos para o 

autoconsumo e geração de renda, além de ser elemento central no processo de reprodução do 

modo de vida e identidade camponesa.   
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Embora a divisão sexual do trabalho imponha dificuldades, discriminações e 

exploração da sua força de trabalho, as camponesas estão construindo formas de resistências, 

seja atuando politicamente, gerando renda com a comercialização de parte da produção ou nos 

movimentos sociais e sindicatos rurais enfrentando o modelo de produção capitalista e lutando 

por seu modo de vida, territórios e direitos políticos.   
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AS TRANSFORMAÇÕES “AONDE?” E “PARA QUEM?”: UMA REFLEXÃO DO 

PAPEL DAS MULHERES NO ALTA E BAIXO IGARAPEZINHO-BUJARU/PA. 

 
Carolina Furtado Oliveira,  

Ingridy Cristina de Jesus ferreira,  

Cátia Oliveira Macedo 

Resumo: 

 

A resistência camponesa, no século XXI, reúne em si desde os elementos que compõem o modo 

de vida, as estratégias que garantem a reprodução social, bem sua inserção na luta pela terra e 

pelo território. A partir dessas perspectivas busca-se neste artigo dialogar acerca das estratégias 

de resistência empreendidas pelo campesinato do nordeste paraense em particular dos 

moradores das comunidades de Alto e Baixo Igarapezinho como enfoque no papel das 

mulheres. Localizadas no município de Bujaru, mesorregião do nordeste paraense, essas 

comunidades tem suas formações datadas nas primeiras décadas do século XX. As famílias que 

compõem essas comunidades são oriundas de localidades vizinhas, mas que devido a escassez 

de terra migraram em busca de uma vida melhor. Até as transformações (ampliação da malha 

viária e fluvial) da década de 1990 ocorridas nessa região, o contato externo com as 

comunidades se dava, principalmente, por duas vias: a Rodovia PA 140 e o Rio Guamá. 

Somente com a inauguração da Alça viária em 2002, integrando a região do Baixo Tocantins a 

Região Metropolitana de Belém, que as comunidades em destaque sentirão impactos, 

materializadas em situações de conflitos e incertezas. Constatou-se por exemplo, que nesse 

contexto de integração, estabelece-se uma relação intensa dessas comunidades com a região 

metropolitana de Belém, em particular Marituba e Ananindeua. Assim, tornou-se comum 

moradores da comunidade morarem na roça e trabalharem e ou estudarem nas sedes dos 

municípios vizinhos. Da mesma forma como essa população rural estreitou seus laços com a 

cidade, moradores e trabalhadores da cidade passaram a frequentar as comunidades, seja nos 

finais de semana nas atividades dos balneários, seja adentrando esses territórios para a venda 

(produtos industrializados) e compra de produtos locais (pimenta, farinha, frutas e outros). 

Além disso, percebeu-se a expansão dos neopentecostais e de certa forma, um campo de tensão 

que se estabelece devido a predominância dos católicos e suas práticas de cultos. Através da 
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observação participante e realização de entrevista não diretiva, foi possível deslindar aspectos 

da resistência camponesa que vem se constituindo nesse contexto de transformações dessa 

região. Destaca-se como aspecto significativo, o papel assumido pelas mulheres no interior da 

família camponesa, a construção das relações de vizinhanças e parentesco no trabalho e 

comercialização dos produtos agrícolas, nos espaços de organização coletiva como STTRs, a 

Associação de produtores, a formação politica através dos encontros das Cebs e os elementos 

constitutivos desse modo de vida, com destaque para as singularidades da produção material e 

social. A roça das mulheres utilizadas pelas famílias, mas construídas de forma coletiva, com o 

objetivo de comprar coisas fora das compras habituais, um presente, um perfume e mesmo uma 

precisão (uma emergência). No Baixo, as mulheres possuem a horta produção coletivo de 

verduras, para garantir comida diferenciada e local e para a merenda escolar, dessa forma a 

organização do local de trabalho, a roça, constituída em dois espaços a roça da unidade familiar 

e a roça pertencente a mulher, entendida como espaço de garantia do dinheiro para compra de 

bens necessários específicos dessa mulher camponesa. Verificamos que essas atividades, 

solidificam nesses sujeitos a relação de pertencimento a esse território, se constituindo, portanto 

como marcas da resistência. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICOBEM, A.; ALMEIDA, R. A. 

A reprodução camponesa na contramão da formalidade do capital. CAMPO – TERRITÓRIO: 
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10, n. 10, 2014, pp. 1-16.CASTRO, E. Terras de Pretos entre Igarapés e Rios. . Quilombolas de 

Bujaru. Memoria da Escravidão, territorialidadee Titulação da Terra. Belém, UFPA – 

NAEA/UNAMAZ,2003.CORREIA, Maria da Conceição Batista. A observação participante 

enquanto técnica de investigação. Pensar Enfermagem Vol. 13 N.º 2 2º Semestre de 2009. 

Disponível em: <http://pensarenfermagem.esel.pt/files/2009_13_2_30-36.pdf> Acesso em: 16 
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ESPAÇO AGRARIO E VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES NO BRASIL 

 

María Franco García 

Resumo: 

 

O espaço agrário brasileiro apresenta hoje uma configuração territorial onde a vida, a esperança 

e a resistência camponesa, familiar e indígena (MARTINS, J.S, 1982; MOREIRA, E.R.F, 2012; 

OLIVEIRA, M.B, 2010; MONTENEGRO GÓMEZ, J, 2006) disputam terra, agua, subsolo e 

trabalho humano com o mercado, a apropriação privada e a acumulação de capital (OLIVEIRA, 

A.U, 1991; THOMAZ, Jr., 2009, 2010; MENDONÇA, M.R, 2007; FILHO, E.S.R, 2006 ). Essa 

luta como quase todas, tem nuances de extrema hostilidade. A violência é uma das presenças 

históricas do processo de formação do espaço agrario brasileiro, (MANÇANO, B.F, 1997; 

OLIVEIRA, A.U, 2017; CPT, 2018; BOMBARDI, L.M, 2013, 2017; MITIDIERO, Jr e 

FELICIANO, C. 2018). Segundo Boff (2017) são quatro as “sombras históricas” que 

originaram a violência no país e que permanecem agindo: o passado colonial, que gerou o 

sentimento de dependência e exagerado valor ao que vem de fora; o genocídio indígena, que 

teve como consequência direta a falta de respeito e a discriminação presentes na sociedade; a 

escravidão , que criou a instituição da Casa Grande e Senzala e gerou a falta de respeito aos 

direitos e a discriminação da cultura e religiões afro e; a quarta das sombras, que explica grande 

parte da violência no campo que é a Lei de Terras do Brasil, de nº 601 de 18 de setembro de 

1850. A violência no espaço agrário não é, por tanto, pontual, ela é uma das dimensão que lhe 

dão forma e conteúdo a esse espaço, a partir da composição social e estatal marcada pela 

violência sistémica contra os pobres, os afrodescendentes, os camponesas e as mulheres. 

Segundo os dados mais recentes apresentados no relatório anual da CPT (2018, 2019) e as 

análises de OLIVEIRA, A.U. (2017) a ocorrência de violência do campo só aumenta. Essa 

tendencia ascendente está relacionada diretamente com o avanço, cada vez maior, do 

agronegócio sobre terra indígenas, camponesas, ribeirinhas, terras de posseiros/as e sitiantes e 

terras devolutas. Para a realização deste estudo partimos da compreensão de que o espaço 

agrário é um produto do trabalho e como tal reproduz a lógica do modo de produção que lhe 

origina (MOREIRA, 1981, MOREIRA, 2011). Pressupomos, portanto, que nas sociedades 
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estruturadas com base no modo de produção capitalista como no caso brasileiro, o espaço 

agrário irá refletir a dinâmica deste modo de produção. Isto quer dizer que se o processo de 

produção capitalista acha-se subordinado às necessidades de obtenção de lucro, o modo como 

se organiza e se transforma o espaço dependerá, em última instância, da lei do lucro. 

Concordamos com Oliveira (2001) quando afirma que, no caso brasileiro, o desenvolvimento 

do capitalismo - e a sua conseqüente expansão no campo - se fez de forma heterogênea, 

complexa e, portanto, plural; e que esse desenvolvimento é contraditório e desigual na medida 

em que atua desenvolvendo simultaneamente, na direção da implantação do trabalho 

assalariado no campo em várias culturas e diferentes áreas do país. Por outro lado, este mesmo 

capital desenvolve de forma articulada e contraditória a produção camponesa (OLIVEIRA, 

2001).No âmbito da discussão teórico conceitual destacamos também os debates sobre 

violência e especificamente sobre violência contra as mulheres. Para isso, partimos da 

compreensão ampliada da opressão defendida por Young, I (2000), para quem as condições 

sociais da opressão incluem a privação de bens materiais e/ou sua incorreta distribuição porém, 

também levam em consideração questões que estão além da distribuição. Assim, a exploração, 

a marginalizado, a carência de poder, o imperialismo cultural/colonialidade e a violência física 

e psicológica são formas de opressão que atuam cotidianamente sobre o vida das mulheres 

rurais, mas que se originam de estruturas e relações sociais para além da distribuição. A 

opressão refere-se, por tanto, a fenômenos estruturais que negam ou discriminam ás mulheres. 

Isto significa dizer que a opressão é sistematicamente reproduzida nas mais importantes 

instituições económicas, politicas e culturais; A violência contra as mulheres rurais, nas suas 

formas mais diversas, não está desvinculada da violência estrutural denunciada no inicio deste 

texto por Boff (2017). A formação social patriarcal do espaço agrário é funcional ao 

desenvolvimento do “capitalismo contra as mulheres” (CAMPOS, C.S.S, 2011; FREDERICI, 

S, 2011, 2013; FRASSER, N, 2015; FRANCO GARCÍA, M, 2016; MIES, M, 2018), 

aprofundando a opressão que grande parte das camponesas e trabalhadoras rurais 

cotidianamente enfrentam. Todavia o seu registro e análise na historia territorial do Brasil, por 

enquanto não existe. O objetivo principal deste trabalho é articular os aportes da geografia 

agraria brasileira no estudo da violencia e os conflitos territoriais no campo com as abordagens 

da geografia feminista e geografia de gênero sobre a opressão patriarcal e os desdobramentos 

da sua violencia sobre os territórios. Esse esforço inicial, tem-nos permitido construir uma base 

teórico-metodológica de reflexão e diagnóstico espacial das formas de violência que ocorrem 
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contra a mulher hoje no campo no Brasil, por medio da análise de dados secundários em: Base 

DataLuta 2019; Base CPT-2019; Secretarias de Segurança Pública estaduais (SSPs); 

FAO/Brasil; Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário; 

Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) e; Sistema de Informação de 

Mortalidade (SIM). Utilizamos também informações e dados socio-demográficos fornecidos 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2019) como: Produto Interno Bruto 

(PIB); Incidência da Pobreza (IP); Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e; 

Índice de Gini (IG). Finalmente, produzimos síntese cartográfica inicial sobre a ocorrência, 

intensidade, tipologia e distribuição espacial da violência contra as mulheres rurais no Brasil. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem por finalidade levantar a problemática das mulheres do campo no Brasil e na China. As 
mulheres são consideradas a maior parcela dos trabalhadores rurais, enfrentando diversas dificuldades tanto por 
parte das adversidades inerentes ao trabalho rural, como à ausência de infraestrutura e políticas de apoio, quanto 
pela violência de gênero, levando a uma série de opressões. Tendo isso em vista, esta pesquisa explora por meio 
de um estudo de caso os precedentes dessa questão, identificando o protagonismo feminino nos movimentos 
sociais rurais de ambos os Estados como saída para tal problemática. 

  

1 INTRODUÇÃO 

Tanto o Brasil quanto a China possuem uma grande extensão territorial, e parte dessa 

região compreende o meio rural. Para além dessas similaridades, questões políticas e sociais 

são colocadas lado a lado nesta pesquisa a fim de evidenciar a situação das mulheres rurais, 

partindo da variável de gênero. 

Dado a grande quantidade de violência vivenciada pelas mulheres cotidianamente, em 

especial as mulheres do campo e, em contrapartida, o surgimento de movimentos sociais 

reivindicando melhores condições de vida, este estudo tem como objetivo central explorar a 

problemática das mulheres rurais na China e no Brasil a fim de analisar como cada país lida 

com essa população específica, além de evidenciar, dentre outros fatores, os processos 

históricos e os avanços do protagonismo feminino em movimentos sociais rurais na busca pela 

redução da violência de gênero no campo. 

Para isso, é importante estudar as diferenças históricas da participação feminina no 

movimento rural dos dois países. Brasil e China são Estados com dimensões continentais, 

grandes populações e índices consideráveis de pobreza principalmente no meio rural. Apesar 

de todas as semelhanças que se pode elencar sobre os dois países, os desdobramentos e 

contextos históricos são bastante distintos. O movimento campesino chinês ganha fôlego com 

uma retórica socialista, enquanto no Brasil, o movimento das mulheres rurais começou a ganhar 
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força após um regime ditatorial que durou mais de 20 anos. Apesar dessas idiossincrasias e 

particularidades históricas, este trabalho busca, então, fazer um paralelo entre os movimentos 

nos dois Estados para pôr em evidência a situação enfrentada no dia a dia das mulheres do 

campo e o que tem sido feito na prática. 

Destaca-se, também, o papel dos movimentos das mulheres rurais nos dois países na 

medida em que tentam superar problemas estruturais no meio rural, sendo este normalmente 

mais silenciado por receber menos acesso à infraestrutura, investimentos e oportunidades. Além 

de problemas relacionados ao acesso à saúde, educação, lazer, outro problema é falta de 

acessibilidade, onde as políticas públicas muitas vezes não chegam ou são insuficientes e, 

portanto, ineficazes. Outrossim, a questão de distribuição de renda e a diferença de renda entre 

aqueles que pertencem aos centros urbanos e as pessoas do meio rural. 

Este artigo apresenta inicialmente uma contextualização sobre a chegada da pauta de 

gênero no campo, seguido da problematização das mulheres rurais no Brasil e na China, 

evidenciando o surgimento dos movimentos insurgentes deste grupo social, além de mostrar 

como eles têm se organizado para promover maiores direitos civis. Por fim, realiza-se uma 

análise geral, apresentando considerações sobre o tema.  Dito isto, o recorte temporal deste 

trabalho abrange desde o início da década de 1950, quando surgem os movimentos rurais mais 

importantes da China (a revolução rural maoísta) e do Brasil (com as Ligas Camponesas), até 

a atualidade. 

2 A PROBLEMÁTICA DAS MULHERES CAMPONESAS  

A agricultura é considerada o berço da sociedade humana, em especial no que tange 

a economia. As contribuições do setor em uma economia atual gira em torno de pelo menos 20 

por cento do PIB (WARING, 1995). Nesse sentido, as mulheres são fundamentais para o 

desenvolvimento agrícola em qualquer lugar. No entanto, muitos continuam negando o papel 

das mulheres ou o efeito que a economia faz na vida delas. 

Historicamente a luta das mulheres e o seu engajamento em movimentos são 

silenciados por serem pouco documentados em fontes oficiais. Tal fato não implica que as 

mulheres estiveram agindo de modo mais passivo diante dos conflitos. Ao contrário, o sistema 

patriarcal, no qual se delimita o âmbito privado como lugar de ocupação das mulheres, é 

herança de uma tradição antiga que se baseava na divisão sexual do trabalho, relegando às 
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mulheres preferencialmente o papel da procriação, restringindo sua autonomia (GARCÍA & 

OLIVEIRA, 2007). Tal modus operandi resultou numa preferência pelos homens no espaço 

público, e por conseguinte, maior valorização do homem na sociedade.  

Trazer as mulheres rurais como objeto de estudo é importante no sentido de abrir 

espaço à um determinado grupo de indivíduos que vive em diferentes situações de 

vulnerabilidade considerável frente à um sistema opressor. Ao levantar a categoria gênero, 

questiona-se o mainstream da sociedade tradicional, que muitas vezes ignora a violência e a 

desigualdade de poder, bem como a divisão sexual do trabalho. 

Cada indivíduo se encontra em uma determinada situação, exigindo uma abordagem 

mais específica ao considerar suas peculiaridades. Sendo assim, uma abordagem de classe 

favorece a compreensão da situação das mulheres rurais. Portanto, o feminismo marxista, à luz 

dos ideais de Karl Marx e Rosa Luxemburgo dialoga com as práticas dos movimentos sociais 

na medida em que demanda uma mudança estrutural e radical (CASTRO, 2000). Isto é, a 

estrutura de poder depende das relações sociais que se estabelece entre as classes, tendo em 

vista o trabalho no campo, o tempo, e a cultura em que se está inserido. 

As mulheres rurais compreendem um quarto da população do mundo (LEUR, 2018). 

De acordo com alguns estudos recentes, as mulheres rurais chinesas têm a maior taxa de suicídio 

comparado com outros países, revelando ser uma questão delicada e importante para discussão 

(LEE, 2014). Durante a Revolução Comunista chinesa em 1949, na transição da economia 

planificada e centralizada, as terras eram coletivizadas. Apesar de tentativas de reformas na 

década de 1950, só em 1978 o país decidiu mudar a sua estrutura haja vista a declínio da 

produtividade no campo. 

Sob o comando do Deng Xiaoping, a reforma econômica introduziu um novo 

mecanismo de mercado, dissolvendo alguns dos coletivos rurais, garantindo seu crescimento 

(CHEUNG; LIU; HENONEN, 2001, p. 234). Ao longo desse processo, as mulheres tiveram 

um papel fundamental por meio de sua forte presença na mão de obra. No entanto, muito se 

argumenta sobre os benefícios que esta camada da sociedade recebe em todo esse processo. O 

que se vê atualmente é um profundo silenciamento das mulheres com obrigações domésticas, 

menor acesso às terras, necessidade de obediência aos homens como parte dos valores culturais 

chineses, dentre outras imposições, revelando um grande hiato no que diz respeito à igualdade 

de gênero. 
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Em contraste com o contexto chinês, o movimento das mulheres rurais brasileiras dos 

anos 80 começava a ganhar uma nova configuração, momento no qual aconteceram os 

primeiros protestos pelo direito à sindicalização sem precisarem estar associadas a alguma 

figura masculina, como pais, irmãos ou maridos. Isso começou a ocorrer concomitantemente 

ao retorno dos movimentos sociais após o regime ditatorial (SILIPRANDI, 2013). Assim, as 

primeiras batalhas enfrentadas pelas mulheres camponesas foram para ter a sua profissão 

reconhecida enquanto agricultoras, e não apenas “donas de casa”, por exemplo; e a partir disso 

ter os seus direitos de agricultoras igualmente reconhecidos. Elas também lutaram pelo seu 

direito de acesso à terra, além dos direitos sociais, previdenciários e sindicais (SILIPRANDI, 

2013). 

  

2.1 CONTEXTO DAS MULHERES CAMPONESAS NO BRASIL 

A organização das mulheres trabalhadoras rurais surge dos movimentos durante o 

processo de abertura democrática nos anos 1980. Atualmente a Marcha das Margaridas é a 

maior referência de organização de mulheres no meio rural (AGUIAR, 2016). Segundo Boni 

(2013), na década de 1990 havia espalhado pelo Brasil movimentos diferentes que começaram 

a se articular até culminar na Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais 

(ANMTR). A partir de 2004, foi possível notar uma unificação dos movimentos rurais 

autônomos de mulheres devido às mudanças políticas ocorridas neste período, resultando em 

um movimento nacional (SALVARO; LAGO; WOLFF, 2013). 

O que era conhecido como ANMTR tornou-se o Movimento de Mulheres Camponesas 

(MMC), criado em 2004, abarcando agricultoras, pescadoras ou extrativistas (BONI, 2013). 

Apesar de ter surgido nesta data, o movimento possui uma atuação de mais de 30 anos. Ao 

longo destes anos, muitas conquistas foram percebidas em termos de direitos trabalhistas, 

atendendo às demandas feministas na área rural. Exemplo disso é a garantia da aposentadoria 

para as mulheres do campo.  

Por perceberam que suas demandas não estavam sendo ouvidas propriamente dentro 

de movimentos mais plurais, como os sindicais, as lideranças femininas decidiram fundar 

movimentos à parte. Dentre ele estão os Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais, que 

acabou se ramificando e se desdobrando na formação do Movimento das Mulheres 

Camponesas, que por sua vez, adentrou a Via Campesina. 
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As mulheres rurais também foram figuras de suma importância na construção de 

associações de produtores, cooperativas, na produção e comercialização de produtos agrícolas, 

extrativistas, da pesca e artesanais, possibilitando assim a criação de sistemas de economia 

solidária e de produção agroecológica (SILIPRANDI, 2013). O movimento em si é 

normalmente associado não só ao campo, mas também ao feminismo, unindo os dois num 

espaço de resistência (BONI, 2013). As mulheres do campo brasileiro, para além das 

abordagens feministas, também pautam a questão da soberania alimentar, além de outras 

problemáticas como a alimentação saudável, e a construção de um modelo de desenvolvimento 

rural que seja sustentável. 

Segundo estudos analisados pela Oliveira (2007), as mulheres mesmo em posição de 

militantes ativas nos movimentos sociais ainda são invisibilizadas socialmente. Isso implica na 

necessária mudança das relações de gênero no geral, para além das questões internas dos 

movimentos. Diante disso, o que tem mudado ao longo dos anos após o aumento da força dos 

movimentos das mulheres rurais? 

Ao longo do processo, as abordagens feministas chegam no final do século XXI com 

a premissa de dar espaço para as mulheres e questionar sua posição de subalternidade nas 

relações sociais, culturais. Com isso, este pensamento chegou posteriormente ao espaço 

campesino, em especial no Brasil, não havendo um consenso sobre as suas pautas, mas 

permitindo trazer à tona a necessidade de se tratar dos problemas envolvendo os diferentes 

contextos específicos das mulheres como objeto de estudo, visto que a análise se dá a partir do 

gênero, onde torna-se possível identificar as nuances das relações de poder entre homens e 

mulheres na sociedade. 

A luta das mulheres camponesas está associada às demandas gerais do campo, para 

além da visibilidade do trabalho das mulheres e sua situação no ambiente familiar. A pauta da 

reforma agrária e políticas públicas para a agricultura e produção de alimentos dentre outras 

também fazem parte do movimento. Como fator de interesse, os movimentos conseguiram 

impor demandas que foram aos poucos sendo consideradas de direito, principalmente após a 

promulgação da Constituição de 1988, oficializando algumas dessas demandas. 

No que diz respeito ao reconhecimento profissional das mulheres e aos direitos 
trabalhista previdenciários, produzidos a partir de tal reconhecimento, a campanha da 
documentação pessoal e profissional, subsidiada pela circulação da cartilha de 
formação intitulada “Nenhuma trabalhadora rural sem documentos”, publicada em 
agosto de 1994 e distribuída pela Articulação de Instâncias de Mulheres Trabalhadoras 
Rurais – Sul (AIMTR/SUL, 1994)2, foi considerada central na trajetória do MMA/SC 
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e de outros movimentos de mulheres rurais, pois a documentação pode garantir para 
as agricultoras o status de cidadãs (SALVARO; LAGO; WOLFF, 2013, p. 81). 

  

Essas novas conquistas acabaram facilitando outras, visto que sua posição passou a ser 

reconhecida oficialmente como trabalhadoras do campo. Dentre outras conquistas, a 

aposentadoria aos 55 anos, os benefícios por acidente de trabalho em 1994, e por fim, o salário-

maternidade foram adquiridos, garantindo a efetividade dos movimentos e dos seus direitos 

civis (AIMTR/Sul, 1994, p.5 apud SALVARO; LAGO; WOLFF, 2013). 

Seguindo a lógica da luta de classes pela ótica marxista, a emancipação política, social 

e econômica faz parte do contexto da classe oprimida, e não das classes dominantes. Neste 

sentido, questionar a ordem vigente, além dos sistemas institucionais, das relações de trabalho 

dentre outros é uma demanda constante para os movimentos de mulheres, em especial das 

mulheres do campo. Por meio da Marcha das Margaridas, um exemplo de organização que 

nasce dentro do movimento das mulheres rurais, a estrutura organizacional é transformada, 

permitindo maior dinamicidade e visibilidade às mulheres rurais ao passo que gera impacto no 

setor público, denotando capacidade de dialogar com o governo, influenciar na sua agenda nas 

políticas públicas (AGUIAR, 2016).  

Por não ser expresso em valores monetários, o trabalho reprodutivo é considerado 
improdutivo e, consequentemente, o tempo e a energia que as mulheres do meio rural 
empregam para sua realização se tornam invisíveis, esquecidos e desvalorizados pela 
sociedade. Embora as mulheres participem ativamente do trabalho na agricultura 
propriamente dito, ele é um trabalho atribuído aos homens e, por ser expresso em 
valores monetários, é considerado produtivo (AGUIAR, 2016, p.267). 

  

2.2 CONTEXTO DAS MULHERES CAMPONESAS NA CHINA 

O passado chinês, assim como na história dos países ocidentais, reservava à mulher 

um local de subalternidade. O casamento de uma mulher era aludido como “encontrar a casa da 

sogra” (zhao puo jia) e um marido chamava sua esposa de “a pessoa dentro da minha casa” (wo 

jiali de) (ENTWISLE et al, 1995).  São expressões que personificavam o âmago do casamento 

na China e simbolizavam que, tradicionalmente, o local da mulher trabalhar era dentro da casa 

nas funções domésticas (ENTWISLE et al, 1995).   

Com o advento da Revolução Comunista, em 1949, e as transformações 

socioeconômicas que ela acarretou, despertou-se na sociedade chinesa uma mudança nas 

posições de gênero. O novo governo da República Popular da China estabeleceu um firme 
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compromisso de garantir equidade entre homens e mulheres no solo chinês (LI, 2000).  Nas 

áreas urbanas, tanto os homens quanto as mulheres começaram a trabalhar nas organizações 

estatais, ao ponto que trabalhar apenas nas funções domésticas da casa se configurou como algo 

atípico (WHYTE & PARISH, 1984).   

No que tange às regiões rurais, o processo de coletivização das terras durante os anos 

1950 tirou das famílias muitos dos poderes de decisão quanto a trabalho e produção (como, 

onde e o que produzir). Por sua vez, isso acabou impulsionando a participação das mulheres em 

muitas funções do trabalho rural (ENTWISLE et al, 1995). As deliberações de quem realizaria 

as funções e atribuição dos “pontos de trabalho”, que se tornaram o pagamento/salário, 

passaram para a seara coletiva, ou seja, deixaram de ser tomadas pelos líderes das famílias. As 

mulheres chinesas foram conscritas como participantes e nomeadas categoricamente como 

beneficiárias da redistribuição e consecutiva socialização das terras rurais e empreendimentos 

urbanos (SAGERSON, 2012).   

O governo revolucionário também garantiu às mulheres direitos iguais à herança, seja 

individual, conjugal, bens coletivos e/ou públicos; por meio de legislações e políticas, 

amplamente divulgadas pelos meios de comunicação (SAGERSON, 2012). O aumento do 

investimento em educação potencializou exponencialmente a igualdade de gênero em termos 

de escolaridade (SAGERSON, 2012).  

A revolução chinesa trouxe mudanças que desafiavam as concepções tradicionais de 

gênero no país, colocando em xeque a divisão do trabalho entre homens e mulheres. Rompendo 

as tradições, as mulheres passaram a contribuir mais em termos econômicos tanto para as 

famílias quanto em um aspecto maior – para as vilas/comunas, mesmo que algumas formas de 

discriminação socioeconômica de gênero tenham perdurado após a revolução de 1949 (WOLF, 

1985 apud ARNOLD; FRED; ZHAOXIANG, 1992). À exemplo, as mulheres amiúde recebiam 

menos que homens pelo desempenho da mesma função, eram designadas para funções com 

menor valor agregado e/ou seus salários eram pagos ao homem que liderava a família (WOLF, 

1985 apud ARNOLD; FRED; ZHAOXIANG, 1992).   

Após a coletivização da agricultura e da campanha Grande Salto Adiante (de 1958 a 

1960), o governo lançou outro grande programa para intensificar o crescimento da economia, 

especialmente, nos setores industriais e de tecnologia. Então, mais uma vez, as mulheres foram 

induzidas a unir-se a força de trabalho, em particular, nas vagas no campo desocupadas pelos 
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homens que tinham sido realocados para ocupações industriais destinadas para o sexo 

masculino (LI, 2000).   

Apesar do movimento do Grande Salto Adiante ter alcançado os resultados contrários 

ao que se era esperado – o crescimento da economia chinesa; como mostra Yang (2008), o 

movimento acabou como uma catástrofe em que a diminuição na disponibilidade de grãos 

ocasionou uma fome generalizada que ceifou a vida de milhões de pessoas. O movimento 

elevou a participação das mulheres na força de trabalho a níveis ainda não vistos no território 

chinês e esse padrão continuou com a adoção da Revolução Cultural (1966-1976) (LI, 2000).   

A campanha político-ideológica também trouxe significantes mudanças para a 

sociedade chinesa, e um impacto inconstante e volúvel no status e no movimento das mulheres 

chinesas, tanto nas áreas urbanas quanto rurais (LI, 2000). As mulheres chinesas 

experienciaram uma acelerada melhora no que tange à equidade de gênero durante a Revolução 

Cultural, todavia, mesmo com alguns avanços, as mulheres ainda continuaram a sofrer com 

baixo status na cultura chinesa (LI, 2000).   

Apesar das reformas socioeconômicas na China no fim da década de 1970 que geraram 

sucesso econômico para o país, a influência de tais reformas no status das mulheres chinesas 

não foi tão positiva: oportunidades desiguais de emprego e distribuição de renda também 

desigual entre homens e mulheres (LI, 2000).  E se tratando de mulheres rurais esse caso é ainda 

pior (SAGERSON, 2012). Na primeira década do século XXI, mesmo nas áreas urbanas, as 

mulheres chinesas possuíam menos moradia, negócios, recursos financeiros e bens duráveis. 

Nesse período, a desigualdade de gênero aumentou: à medida que a economia chinesa cresceu, 

a lacuna entre os gêneros seguiu a mesma tendência (SAGERSON, 2012).  

Focando nas disparidades de gênero no meio rural Chinês, Xiauyun et al (2008) 

entrevistou 281 aldeões em Sichuan, Shaanxi, Gansu, Ningxia e Jiangxi, nos contratos de uso 

da terra dessas pessoas e de suas famílias, nenhum incluía nomes femininos. Xiauyun et al 

(2008) ainda ressalta que, a partir dos seus dados, a maioria da população pensa que a terra é 

uma propriedade conjunta do homem e da mulher, algumas mulheres pensam que a terra 

pertence apenas ao homem, e ninguém acredita que a terra é propriedade apenas da mulher. 

Mesmo que muitas pessoas acreditam que a terra é um bem de posse conjunta, os contratos de 

terra das famílias pesquisadas por Xiauyun et al (2007) são todos assinados por homens. Deste 
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modo, em termos legais, isso garante apenas aos homens da casa o direito sobre a terra, assim, 

caso a mulher se divorcie do marido, ela não terá direito às terras (XIAUYUN et al, 2007).   

 Em sintonia com Xiauyun et al (2007), Sagerson (2012) explicita que, apesar dos 

nomes de todos os adultos da família estarem listados nos contratos de terra e as mulheres 

realizarem uma grande porcentagem do trabalho agrícola, a maioria dos contratos de terra inclui 

apenas nomes masculinos. A partir de uma amostra de 414 de contratos de terras em Zhejiang, 

Fujian, Hunan e Yunnan, a pesquisadora aponta que menos de 20 por cento desses contratos 

incluíam nomes femininos; nos que haviam nomes femininos, eles foram listados juntamente 

com outros membros da família ou não havia homens adultos saudáveis na família 

(SAGERSON, 2012).  

Em 2004, as mulheres representavam 70 por cento dos camponeses sem-terra, em 

2010, dentre todos os camponeses sem-terra, 27.7 por cento das mulheres perderam seu direito 

de uso da terra em consequência do casamento, divórcio, casar novamente ou viuvez, no 

entanto, apenas 3.7 por cento dos homens se tornaram sem-terra pelas mesmas razões 

(SAGERSON, 2012).   

A questão no suicídio na China também é preocupante visto que, desde a primeira 

pesquisa nacional sobre taxa de suicídio no país, números altos foram revelados tanto por parte 

dos homens quanto das mulheres. No entanto, no ano de 2003, um pico de suicídio foi registrado 

entre as mulheres rurais, obtendo a maior taxa, tornando-se o país onde mais mulheres se 

suicidam no mundo no mesmo ano (BBC BRASIL, 2002). A pesquisa nacional de 2002 

constatou que, entre as jovens mulheres rurais, dois terços que tentaram o suicídio mencionaram 

casamentos infelizes, enquanto dois quintos disseram que foram agredidas por seus parceiros, 

e um terço se queixou de conflitos (BHAYA, 2019). 

Outro fator agravante para as mulheres rurais é que no campo torna-se muito mais 

difícil fugir de um ato violento ou até mesmo pedir ajuda do que no meio urbano. Além disso, 

a China costuma valorizar a instituição familiar ainda mais que no Ocidente, o que acarreta uma 

pressão maior para se formar uma família e cuidar dos filhos. Tal cultura centrada na família 

gera uma pressão nas mulheres que se veem levadas a focar nesse aspecto e deixar a ideia do 

trabalho remunerado de lado. Outro ponto importante é que as mulheres do campo têm menos 

acesso à informação, dificultando a sua emancipação ou busca por melhorias, visto que acabam 

aceitando a sua atual condição por entender que faz parte da cultura (BHAYA,2019). 
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Ao longo dos anos, este cenário mudou. O suicídio entre as mulheres caiu 

consideravelmente, mas continua preocupante segundo a China’s Health Statistics Yearbook 

(BHAYA,2019). Mas o que tem mudado este cenário? Segundo estudos realizados, as 

mudanças sociais como maior liberdade para as mulheres, melhores índices de 

desenvolvimento e menor acesso a pesticidas tóxicos (produto mais usado para suicídio entre 

as mulheres principalmente no meio rural), são as principais razões por trás da queda da taxa 

de suicídio feminino na China, não relacionando diretamente a formação de movimentos de 

mulheres rurais no país. 

Apesar disso, alguns esforços regados às contribuições financeiras e apoio 

internacional foram feitos para consolidar um espaço com o objetivo de direcionar a 

problemática das mulheres no geral. Em 1949 uma Organização Não-Governamental (ONG), 

foi criada como liderança oficial para os movimentos das mulheres na China, a All-China 

Women’s Federation (ACWF). Este órgão é responsável por promover políticas 

governamentais sobre as mulheres e proteger os direitos das mulheres dentro do governo. A 

partir dele, surgiu o coletivo Mulheres Rurais, outra ONG que atua divulgando informações 

diversas por meio de jornais, dentre a criação de projetos por todo o país (JACKA, 2014). 

No início dos anos 80, a ACWF concentrou sua energia na melhoria da vida familiar, 

na promoção da educação jurídica entre as mulheres rurais e no combate à violência contra as 

mulheres. Desde meados da década de 1980, no entanto, o foco predominante do trabalho da 

ACWF nas áreas rurais tem sido o alívio da pobreza e o fortalecimento da capacidade das 

mulheres de competir no mercado. Assim, líderes da ACWF explicaram que o foco na 

agricultura é um reflexo da importância fundamental da agricultura para a economia nacional e 

do fato de que as mulheres se tornaram cada vez mais a principal força na agricultura, enquanto 

cada vez mais homens abandonam a produção agrícola (JACKA, 2014). 

3 ANÁLISE COMPARADA DAS MULHERES NO CAMPO CHINA-BRASIL 

A relação das mulheres do campo nos movimentos de luta em ambos os países é 

frutífera, cada um com características próprias. As camponesas da China possuem maior apoio 

institucional, visto que a taxa de suicídio no ano de 2002 foi considerada preocupante pelo país, 

levando maior atenção para essa camada da sociedade. Dado o próprio processo de 

desenvolvimento do país, as chinesas tiveram maiores oportunidades de trabalho, mas ainda 
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impera a tradição do cuidado do lar e da submissão à figura masculina. Além deste cenário, por 

muito tempo a política do Filho Único foi um fator agravante, já que submetia as mulheres a 

uma pressão extra para ter filhos homens, a fim de que eles ajudem mais nos trabalhos pesados 

do campo. No entanto, além da extinção de tal política, com o acesso a instrumentos mais 

tecnológicos para a produção agrícola, a força física não é mais um requisito, possibilitando as 

mulheres realizar as mesmas atividades. E o mesmo pode-se alegar quanto as mulheres rurais 

no Brasil. 

Sobre os movimentos sociais em si, em especial o MMC no Brasil, estes fizeram com 

que o trabalho feminino no campo fosse reconhecido e valorizado como profissionais da 

agricultura, e não mais como ajudantes ou “mulher de agricultor”. Outro ponto foi destacar o 

trabalho formal na agricultura com o objetivo de renda primária, e não mais como um fardo 

para fazer renda extra (PAULILO, 2009). Além disso, a diminuição na quantidade de filhos fez 

com que as mulheres pudessem ter mais tempo para se dedicar a outros afazeres. Outra 

diferença entre os países é o papel da Igreja Católica no Brasil. Inicialmente, a Igreja teve uma 

participação fundamental no surgimento desses movimentos feministas no meio rural, pois 

tratava-se de lugares públicos onde as mulheres podiam discutir algumas questões 

progressistas. Com o tempo, as mulheres foram percebendo uma diminuição na afinidade dos 

temas trabalhados com o que a Igreja Católica defendia, como a estrutura patriarcal e a 

contracepção (PAULILO, 2009). 

A Constituição de 1988 abriu possibilidades para a reivindicação desses direitos que, 
aos poucos, foram sendo regulamentados. As questões trabalhistas eram mais 
importantes que as de gênero. Porém, nos anos 90, começaram a despontar entre as 
militantes questões propriamente feministas, e as mulheres passaram a insistir na 
autonomia do movimento frente à Igreja, ao Estado e aos partidos políticos 
(CASAGRANDE; 1991, DABOIT; 1996 apud PAULILO, 2009, p.182). 
  

O sistema político muitas vezes exerce influência sobre o comportamento dos 

cidadãos. A China, por se tratar de um país com um regime mais autoritário, acaba dificultando 

o surgimento espontâneo de movimentos de mulheres rurais. No entanto, tal fator não impede 

o cuidado com essa classe de trabalhadoras, tendo outros meios como forma de direcionar 

atenção para a problemática envolvendo as moradoras do meio rural e a sua produção. 

Cooperativas são incentivadas bem como as ONG’s, que atuam potencializando a pauta das 

mulheres rurais com apoio de recursos externos, melhorando a qualidade de vida dessas 

mulheres. 
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A produção agrícola é fundamental para a segurança alimentar de um país. A produção 

agrícola, principalmente a familiar, ainda passa por grandes lacunas de fiscalização, 

principalmente pela falta de acesso à lugares distantes e/ou remotos. Para as mulheres, isso pode 

ser um fator agravante, visto que se torna ainda mais difícil sair desta zona rural, tanto pela falta 

de informação sobre como proceder, como também por fatores patriarcais como a obediência 

aos maridos, que muitas vezes impedem as esposas/filhas de deixar o lar, tratando-as como 

propriedade. 

A pauta de gênero vem à tona como um meio de informar e levar acesso as mulheres 

que passam por determinadas violências, tendo muitas vezes a sua liberdade cerceada. A posse 

da terra também é um imperativo e funciona de maneiras diferentes em ambos os países. No 

Brasil, a terra muitas vezes torna-se herança para os filhos homens, ou torna-se responsabilidade 

do marido caso a mulher seja a herdeira na ausência de irmãos como visto em estudos feitos no 

sul do país (PAULILO, 2009). 

Na China percebe-se que as negociações com o governo, dentre outros assuntos 

relacionados à demarcação e ao trabalho rural são tratados majoritariamente por homens. E 

segundo estudos realizados pela Chen (2014), as mulheres rurais cuidam de terras contratadas 

para a família, focando no cultivo para consumo familiar, enquanto os homens trabalham 

principalmente na comercialização dos produtos agrícolas ou no emprego em centros urbanos.  

Outro ponto é que os homens têm encontrado oportunidades por meio das 

transferências de terras pelo governo, criando fazendas agrícolas, enquanto as mulheres são 

trabalhadoras assalariadas. Isso reforça a dominância dos homens nas regiões rurais, aumento 

a disparidade de gênero (CHEN, 2014). Nesse sentido as cooperativas surgem como 

possibilidade de maior participação das mulheres, enfrentando políticas patriarcais tanto no 

ambiente doméstico quanto público, impactando também na segurança alimentar da região, e 

do país como um todo. 

Por meio de políticas próprias, que visem amenizar essas diferenças de poder entre 

homens e mulheres, torna-se possível minimizar esses problemas ao passo que acelera o 

desenvolvimento econômico de modo mais justo e em conformidade com os valores da 

igualdade. Segundo Stephens (1995), a análise de políticas exige necessariamente a análise de 

gênero como uma ajuda indispensável para a identificação de todos os problemas e de todos os 

grupos populacionais a serem tratados por políticas. 
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Um exemplo do contexto chinês sobre instrumentos políticos é o triunfo no 

alistamento de mulheres para compor a força de trabalho sob a justificativa de equidade, com a 

frase “women hold up half the sky”, ou “as mulheres sustentam metade do céu”. De modo 

pragmático, a China, ao mesmo tempo em que permitia às mulheres saírem da esfera privada, 

também listava mais mão de obra trabalhista. No setor rural, algumas transformações 

consideráveis foram observadas. De 50% a 70% das mulheres rurais em meados da década de 

1950 foram incentivadas a fazer trabalhos no setor da agricultura. Em 1964 este número já 

correspondia a 95%.  

O que antes só era permitido aos homens, passou a ser um espaço composto 

majoritariamente por mulheres. Em contrapartida, os homens buscavam melhores 

oportunidades de emprego ao sair da zona rural, deixando a sua família para trabalhar em 

regiões urbanas. No entanto, entrar no trabalho rural não implicou em mudanças de parâmetros 

no trabalho doméstico para as mulheres, pois elas continuavam exercendo jornadas duplas, 

afetando diretamente a qualidade de vida (HUANG, 1993 apud STEPHENS, 1995). 

Por fim, em ambos os casos, as mulheres enfrentam dificuldades semelhantes apesar 

dos países possuírem modelos de governo diferentes. Uma das principais diferenças é que na 

China, devido ao caráter autoritário do governo, movimentos organizados de mulheres, como 

o das MMC no Brasil, não foram encontrados.  

No geral, Políticas Públicas são vistas como uma saída para a melhoria na qualidade 

de vida das mulheres do campo, como tem se mostrado na China, bem como inserir as 

abordagens feministas ao movimento vem trazendo a ideia de empoderamento para que essas 

mulheres, responsáveis pelos trabalhos rurais, além de reivindicar maior visibilidade e direitos 

civis, assim como têm sido feito no Brasil (VILLWOCK, GERMANI, RONCATO, 2016). 

Revela-se, portanto, a importância desses movimentos sociais, além de citar o trabalho 

realizado pelas mulheres no campo e o que tem sido feito, agregando valor. A China, país que 

passou por uma reforma agrária e que seus problemas outros vão além desta pauta, mostra como 

o patriarcado se revela de formas semelhantes, promovendo a violência contra as mulheres no 

cotidiano, ainda que os problemas rurais brasileiros e chineses sejam distintos. Apesar dos 

resultados encontrados, essa pauta precisa ser melhor pesquisada, ampliando o grau de 

conhecimento sobre as mulheres no campo.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Por fim, os estudos com recorte de gênero na esfera rural trazem visibilidade a um 

grupo que muitas vezes não estão munidos de ferramentas políticas eficazes, sendo vítimas 

constantes de diversas opressões. As contribuições dos estudos feministas, em especial do 

feminismo marxista, esclarecem a configuração das relações sociais, explicando como se dá a 

subordinação das mulheres em diferentes esferas. Como forma de dar espaço e voz a essas 

trabalhadoras rurais, movimentos de apoio às mulheres são uma esperança para garantir 

proteções e melhores condições contra as vulnerabilidades provenientes desta problemática. 

O acesso à posse das terras continua sendo um dos maiores problemas enfrentados 

pelas mulheres rurais no Brasil, mas o histórico de participação delas em movimentos sociais 

tem mudado consideravelmente o seu status como produtora rural ao longo dos últimos anos. 

Já as mulheres rurais chinesas possuem contextos distintos, mas que tem se beneficiado 

igualmente das cooperativas locais, facilitando a comunicação e o questionamento da sua 

subordinação a ordem familiar patriarcal. 

Assim, movimentos sociais e formação de cooperativas são catalizadores da união 

feminina, além de facilitar o acesso à informação sobre os problemas concernente ao cotidiano 

no meio rural. Ademais, organiza as demandas dessa luta, o que tem se mostrado efetivo em 

ambos os países. As mulheres rurais devem ser enaltecidas, uma vez que são peças-chave para 

o desenvolvimento do campo e da segurança alimentar. Afinal, elas já provaram ter voz, é 

preciso apenas se fazer escutar. 
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(DES)CONSTRUINDO QUESTÕES DE GÊNERO: um recorte necessário ao ensino de 

geografia agrária 

Tâmara Carla Gonçalves Bezerra1 
 

INTRODUÇÃO 
 
 Dentre as mais variadas atribuições da educação geográfica, uma delas, diga-se, o 

fomento à construção do pensamento crítico, se vê cada dia mais deturpada sob a égide do 

sistema capitalista. Isto porque o regime de acumulação de capital se constitui a luz da 

estruturação das desigualdades sociais, ancoradas ao maniqueísmo multifacetado da alienação 

e repressão, que distancia uma parcela da população, cada vez mais, ao acesso a necessidades 

básicas (MÉSZÁRS, 2005). Desta forma, a abordagem de temáticas sociais dentro do ensino 

de Geografia se vê podada pelas vias reprodutivistas do sistema capitalista.  

Dentre as múltiplas temáticas a que o ensino de geografia se detém, com 

(ir)responsabilidade social, as discussões sobre as questões agrárias se fazem um tanto quanto 

pertinentes, se considerarmos todo histórico de formação do território nacional. Uma pesquisa 

realizada por Tavares (2016), evidencia que os conteúdos de geografia agrária dispostos nos 

currículos oficiais, exercem influência direta sobre a prática pedagógica dos professores.  Para 

o autor, o livro didático de geografia “coloca em primeiro lugar conteúdos descolados da 

realidade e que ocupam apenas o interesse da classe dominante e da grande mídia em detrimento 

de outros assuntos (...)” (TAVARES, 2016, p. 8). 

Neste contexto, o papel político da educação geográfica assumira a face e os interesses 

de quem, à luz da história, sempre protagonizara as mais eloquentes configurações 

socioespaciais brasileiras - e mundiais: a elite. Isto se deve, sobretudo, a gama de desigualdades 

consolidadas dia a dia por este sistema que daí se nutre para o mantimento do status quo. 

Gênero, etnia, classe social, geração e sexualidade são, enfaticamente, pressupostos à opressão 

adotados pelo projeto de amência elitista. 

 Na conjectura em que o capital é supervalorizado em detrimento das subjetividades 

humanas, de acordo com Gentili (2002), a educação na ideologia capitalista produz um 

 
1 Graduanda em Licenciatura em Geografia, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); 
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“cidadão mínimo”, mórbido no que se trata de criticidade cívica. Por isto, a educação escolar 

tornou-se um projeto de alienação, uma vez considerando que “O capitalismo produz a 

alienação do homem afastando-se de si mesmo e dos outros homens na medida em que seu 

corpo, seu espírito, e seus amigos lhe são afastados.” (SILVA, 2005, p. 103). 

Primando resistir à condecoração exígua que o capitalismo destina à ciência e educação 

geográfica, recentes análises socioespaciais destas áreas têm adotado, sistematicamente, 

debates interseccionais acerca das perspectivas não mais convencionais sobre o espaço 

geográfico. De acordo com André (1990), a partir da década de 80, geógrafas e geógrafos 

advertiram à necessidade de incorporar aos debates da geografia, as emergentes questões de 

gênero. Fora um marco transgressor à ciência geográfica, uma vez que esta fugiu à concepção 

de que questões de gênero são compreendidas “nas vertentes da privacidade, da intimidade ou 

da afectividade” (idem, 1990, p. 334). 

Ora, como anteriormente dito, até a década de 80, a geografia fora convencional em suas 

análises sobre o espaço geográfico, uma vez desconsiderados recortes interseccionais de 

gênero, etnia, sexualidade, entre outros. Uma aproximação à rede de significados que a língua 

portuguesa agrega às palavras, percebe-se que aquilo que é convencional, é conivente a algo 

e/ou a alguém, desta forma, aqui propomos enveredar o ensino de geografia, com enfoque na 

temática agrária, a fim de discutir como a variável gênero pode e deve ser abordada, além de 

na ciência, no ensino de geografia. 

Destarte, com o intuito de contrapor-se à lógica vigente, a seguinte pesquisa adota como 

objetivo refletir acerca da necessidade de recortes de gênero para o ensino de geografia agrária. 

Vislumbrando uma perspectiva interdisciplinar, explanar-se-á a adaptação (em HQ) do romance 

indianista O Guarani, de José de Alencar (2009), a fim de reconsiderar o itinerário exíguo 

predisposto à educação (reprodutivista) geográfica. Em virtude do que fora apresentado, esta 

articulação se desenhará mediante a proposição de uma sequência didática (ZABALA, 1998). 

 Ao buscar elucidar a importância do ensino de geografia agrária contraposta a uma 

racionalidade machista, sexista e misógina, justifica-se a necessidade de (re)pensar o ensino 

acerca de temáticas como a concentração fundiária, aristocracia rural e patriarcado, uma vez 

que se intercruzam no espaço e no tempo. Por entrelinhas, estas mesmas temáticas se fazem 

presentes em O Guarani e explicitam algumas incógnitas referentes ao desdobramento da 

questão agrária no Brasil atual.  
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Gênero e ensino de geografia agrária: distanciamentos e aproximações, entre 

incumbências e exiguidades 

O ensino de geografia na educação básica se vê limitado, muitas vezes, ao pragmatismo 

que assola toda prática pedagógica. Tomada enquanto uma disciplina descritiva e rasa, a 

geografia como um todo tem paradigmas a romper e diversas práticas a ressignificar. Engessada 

devido ao valor simbólico atribuído a práticas tradicionalistas, carrega consigo o potencial de 

(re)produzir discursos tidos enquanto verdadeiros, sobretudo na atualidade, tempos incertos em 

que a educação sofre com desmontes.  

Precisamente, a acepção de um discurso enquanto verdade absoluta, carrega consigo 

regulamentações da linguagem, ‘loco’ a partir de onde a sociedade se constitui (VYGOTSKY, 

1998). Nenhum discurso é neutro ou longínquo à realidade, enquanto ponte de comunicação 

humana, desempenha, na verdade, o papel estruturante de (re)produzir uma ideologia 

(FOUCAULT, 1979). Esta reprodução, consequentemente, oportuniza a edificação de 

verdades. 

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade, isto é, os 
tipos de discurso que aceita e faz funcionar como verdadeiros..., os meios pelo qual 
cada um deles é sancionado, as técnicas e procedimentos valorizados na aquisição da 
verdade; o status daqueles que estão encarregados de dizer o que conta como 
verdadeiro. (FOUCAULT, 1979, p. 12) 
 

Segundo uma pesquisa realizada por Tavares (2016), fora possível constatar que o 

professor de geografia é levado a abordar os conteúdos de geografia agrária sem ponderar “as 

formas de dominação, a expropriação e a resistência cultural e social que acompanham os 

camponeses” (TAVARES, 2016, p. 9). O autor problematiza também a insurgência das 

temáticas agrárias nos livros didáticos; ainda, um dos principais recursos utilizados pelo 

professor em sala de aula. Isto, decerto, corrobora ao engessamento das ramificações do ensino 

de geografia, não apenas pela abordagem que as temáticas geográficas possuem neste recurso, 

mas por ser um produto discursivo de vias hegemônicas, um artefato cultural mercadológico. 

Envolto no emaranhado de relações de poder que subjazem a escola a um campo de 

saber reprodutor de desigualdades sociais, o livro didático faz-se potencial e igualmente 

reprodutor da homogeneização de pluralidades identitárias. Ou seja, a utilização dos livros 

didáticos com representações (figurativas e/ou discursivas) de gêneros e etnias 

essencializados(as) reforçam a constituição de práticas binárias e racistas por quem usufrui: 

agentes do espaço-escola, outrossim.  
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Na sociedade capitalista moderna, Foucault (2013) analisa que o poder não apenas 

oprime, como se caracteriza enquanto coercitivo, elevando-se ao patamar dissimulado da 

violência. Neste sentido, a configuração dos livros didáticos – envolto a práticas tradicionais, 

que assumem uma ilustre importância para o desenvolvimento da educação básica, se liga ao 

adestramento e disciplinarização dos corpos viabilizado por este mesmo sistema. Nesta direção, 

a quebra de paradigmas se insere também no rompimento do constructo tradicionalista.  

 Assim, a criticidade do ensino de geografia mediante a temática das questões agrárias 

se vê imbuída na lógica do mito da “escola libertadora”, em que Bourdieu (1998, p.14) concebe 

esta instituição como sendo uma usual “fonte” aberta à dominação e à consequente legitimação 

desta. O primeiro passo para contribuir com os meandros da geografia escolar na atualidade, é 

não romantiza-la - é necessário práxis, reflexão teórica associada a prática. Em razão disto, é 

basilar enxergar que a questão agrária no brasil perpassa por problemas tangentes às questões 

de gênero, afastadas há e por muito tempo da realidade escolar, pela força com que o capital 

domina espaços e tempos. 

É necessário especificar que aqui, por “questões de gênero”, compreende-se o processo 

de binarização que resultou na construção de identidades masculinas e femininas, 

distintas/distinguidas mediante dominação; as opressões decorrentes desse processo; bem como 

as estruturas (inicialmente rurais) que facultaram o amparo à essencialização de corpos e 

identidades. A abordagem das ramificações do conceito de gênero na educação geográfica abre 

margem à ressignificação de práticas estruturantes, em termos de desigualdades sociais. 

Incorporar este conceito na Geografia significa pensar as relações de gênero como 
variáveis dos processos de transformações do espaço, pois as relações sociais são 
elementos constitutivos na estruturação do espaço, estando intimamente associadas 
com as de gênero e classe (VALENCIANO; THOMAZ JÚNIOR, 2002, apud. REIS, 
2015, p. 24). 
 

A respeito do conceito de gênero, Judith Butler (2010), filósofa pós estruturalista, afirma 

que a distinção entre sexo enquanto determinação biológica, e gênero como construção social, 

é um tanto quanto arbitrária, não faz nada mais do que dispor o gênero ao determinismo cultural, 

como o sexo ao determinismo biológico, recaindo, novamente, à óptica binária. “Se o caráter 

imutável do sexo é contestável, talvez o próprio construto chamado 'sexo' seja tão culturalmente 

construído quanto o gênero; a rigor, talvez o sexo sempre tenha sido o gênero” (BUTLER, 2010, 

p. 2). 
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Para Joan Scott (1995), historiadora, gênero é um conjunto de símbolos e significações 

atribuídos a uma construção sociocultural referente às distinções sexuais. Aqui, a autora se 

preocupa em historicizar o corpo sexuado, a fim de (re)pensar a essencialização atribuída às 

identidades femininas e masculinas. De maneira aproximada, ambas as autoras entendem que 

dentro das relações de poder, gênero é um viés de análise perspicaz. “O gênero não deve ser 

meramente concebido como a inscrição cultural de significado num sexo previamente dado (...) 

tem de designar também o aparato mesmo de produção mediante o qual os próprios sexos são 

estabelecidos.”, aponta Judith Butler (2010, p. 25). 

As perspectivas adotadas por Butler (2010) se afastam do enfoque dado à mulher 

enquanto sujeito único do feminismo, desta maneira, as aproximações que aqui se seguem 

abordam sujeitos, femininos e masculinos (pelas vias da binarização), trans e não-binários 

enquanto corpos em construção contínua, sob o prisma reprodutivista, induzido pelo 

capitalismo e sua consequente sociedade de consumo, que fomenta indivíduos a nutrir 

industrias que lucram com a produção de necessidades. Partindo deste pressuposto, se faz 

necessário pontuar que anos de subjugo condicionaram as mulheres (cis e transgênero), por 

história (no tempo) e por geografia (no espaço) à servidão, à impossibilidade de escolha devido 

a predisposições históricas.  

“O binarismo não é uma característica inocente da ciência geográfica, mas forte 

instrumento de dominação e de manutenção de sujeitos hegemônicos” (SILVA; DE OLIVEIRA 

CESAR; PINTO, 2015, p. 190). Pensar o ensino de geografia agrária por este prisma nos faz 

reconsiderar as problemáticas que a sociedade capitalista traz à tona; a hegemonia, é estruturada 

em virtude da hierarquização, esta traz consigo o menosprezo de classes, gêneros, etnias, 

sexualidades, entre outros recortes que não sejam benevolentes ao capital. Para Smith (2012, 

apud. Reis, 2015), a hierarquização produzida pela sociedade capitalista configura sua dinâmica 

política e plurifacetada.  

A contribuição transgressora de Butler (2010), diferentemente de algumas 

interpretações tidas afora, não afasta a constituição de identidades do debate de gênero, mas da 

essencialização destas. Recortando à agrária, é notório que para que se entenda a dinâmica das 

trabalhadoras rurais é preciso considerar não apenas a objetividade da vida que vivem, diga-se, 

a materialidade, mas também as relações sociais que estruturam suas identidades (CARNEIRO, 

1994, apud. ROCHA, 2012). Esta proposição elucida que a dominação masculina, uma vez 
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promulgada pela binarização sexual capitalista, inferioriza as camponesas, reforçando a 

construção de uma (na verdade, várias) identidade(s) dispostas à servidão (não-voluntária!, 

induzida), mas há ressalvas. 

Um jogo de escala possibilita enxergar esta problemática circunscrita no espaço-tempo 

da colonização brasileira até então. Com a invasão portuguesa em terras hoje ditas brasileiras, 

viu-se um modelo de sociedade europeizado instaurar-se à etnicidade nativa, assim, 

configurações socioespaciais como os característicos latifúndios se fizeram presentes no século 

XVI, e não coincidentemente, perduram até hoje – pelas vias de mecanismos discursivos. O 

poder estrutura um discurso, tido como verdade, que só é contestado mediante o exercício do 

direito, isto quando o discurso não o corrompe ou a ele se alia (FOUCAULT, 1979). Assim, 

tornando-os indissociáveis. 

Para Vianna (1974), o latifúndio sujeita uma estruturação familiar eloquente, “a vida da 

família se reforça progressivamente e absorve toda a vida social em derredor” (VIANNA, 1974, 

p. 53), possibilitando a criação de uma espécie de microcosmos ideal, como julga o autor, que 

hierarquiza etnias e gêneros; é válido ponderar que para a época, a sexualidade era premeditada 

pela heteronormatividade compulsória. Esta, não obstante, suscitou a construção de 

feminilidades e masculinidades mediante padrões comportamentais prestigiados. Este molde 

familiar, legitimado pela aristocracia rural colonial, nivela-se ao que Weber (1991) admitiu 

como família patriarcal; enfaticamente, o homem rege sua família de acordo com seus 

costumes.  

Neste prumo, desde a colonização brasileira, a subordinação de gênero, etnia, geração, 

sexualidade, entre outros recortes, se desenha à luz da servidão: escravocrata, racista e sexista. 

A perspicácia da dominação fora estruturada, inicialmente, às condições de organizações 

espaciais rurais, uma vez que o processo de urbanização no Brasil teve início, 

aproximadamente, quatro séculos depois. Para Barbosa et. al (2011, p. 2), o processo de 

colonização brasileira “pode ser caracterizado por unidades familiares orientadas pelo 

latifúndio, escravagismo e patriarcado”. Assim, tem-se que falar de gênero na agrária nos 

remete a estruturas de poder coloniais, que desde o princípio, engendraram as identidades tidas 

enquanto femininas e masculinas. 

Para além de características físicas e comportamentais, estas identidades (feminilidades 

e masculinidades) representam, neste recorte, metáforas ao poderio disposto aos sexos. Desta 
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forma, não coincidentemente as organizações socioespaciais detinham como chefia, um homem 

branco, e enquanto execrado todos aqueles que não circundavam este círculo. Acerca das 

mulheres brancas é válido pontuar que considerando a gama de opressões vividas 

simbolicamente, a posição em que se encontravam na hierarquização étnico-racial colonial 

reforçava a (re)produção de um sistema inerentemente opressor. 

Assim, a posição da mulher na família e na sociedade, em geral, demonstra que a 
família patriarcal foi um elemento determinante em nossa organização social. Até as 
primeiras décadas do século XX, as mulheres brasileiras não tinham garantido ainda 
os direitos civis dos quais gozavam os homens. Obviamente que a sociedade brasileira 
vem passando por significativas transformações econômicas, sociais e demográficas 
nas últimas duas décadas; dentre elas o aumento acentuado da participação feminina 
no mercado de trabalho. Mas conforme Chauí (1989), apesar da desintegração do 
patriarcado rural, a mentalidade patriarcal permaneceu na vida e na política brasileira, 
pelas vias do coronelismo, do clientelismo e do protecionismo. (BARBOSA, et. al, 
2011, p. 2) 

 

Há pouco tempo, as pesquisas geográficas acerca das áreas rurais marginalizavam 

experiências das mulheres e de seus papeis na organização e funcionamento da vida rural, a que 

Francisco (2011) se refere como “perspectivas de gênero”. Lidar com esta temática para o 

ensino de geografia agrária é sinalizar à educação uma possibilidade de prumo a seguir. Pois, 

se “A mulher é muitas vezes menos valorizada ou excluída como força de trabalho onde o 

desempenho é previamente estimado a partir do sexo do candidato” (BRASIL, 1998, p. 45), 

cabe-nos questionar, juntamente aos estudantes, a produção do espaço agrário, desde sua 

apropriação às relações sociais que o mantém até então estruturado e estruturante. 

 O desprezo quanto ao tratamento dado a conteúdos basilares à formação cidadã, como 

as questões de gênero, faz com que a Geografia não fuja ao condicionamento de disciplina 

reprodutivista. Alternativa a esta problemática, a interdisciplinaridade corresponde ao 

movimento (inter) entre as disciplinas, sem a qual a disciplinaridade se torna vazia; é 
um ato de reciprocidade e troca, integração e voo, movimento que acontece entre o 
espaço e a matéria, a realidade e o sonho, o real e o ideal, a conquista e o fracasso, a 
verdade e o erro, na busca da totalidade que transcende a pessoa humana. 
(GUIMARÃES, 2008, p. 126) 
 

Isto posto, se faz necessário repensar o ensino de geografia agrária mediante proposições 

de atividades que viabilizem os aprendizados prévios dos estudantes, com o intuito de significa-

los à construção de uma cidadania plena. Segundo Bezerra (2019, p. 67), “A importância de se 

discutir gênero na educação geográfica é uma forma de propor um ensino não-violento”.  
À continência retroativa da dominação de classe, gênero e etnia, pondero ainda que 
herdamos epistemologicamente, uma ciência à serviço de um objetivismo que 
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neutralizara durante muito tempo os estudos geográficos. Advindo dessa articulação, 
o ensino seguira no mesmo prumo, contando ainda com amarras enraizadas no 
passado de uma sociedade colonizada e que até hoje, é refém do patriarcalismo em 
seu semblante mais eufemístico. (BEZERRA, 2019, p. 60) 

 

Literatura romântica, gênero e questões agrárias: (des)construindo o ensino! 

O papel atribuído às professoras e professores em salas de aula, como sendo o de 

mediador na construção de saberes, implica (re)pensar constantemente suas práticas 

pedagógicas. Fundamentalmente, estas contribuem à formação dos indivíduos na medida em 

que os conduz à conscientização histórica de apreensão do mundo. Traçando tessituras por entre 

estas considerações, ao ensino de geografia se faz basilar “compreender o espaço produzido 

pela sociedade em que vivemos hoje” (OLIVEIRA, 1994, p. 142). Uma vez correlacionando 

esta atualidade ao espectro do espaço-tempo, desvelar desigualdades se faz sinonímia à leitura 

e interpretação críticas do espaço agrário. 

Para Freire (1997), o professor de geografia que limita a aprendizagem a memorização, 

“castra” a curiosidade do estudante, consequentemente, restringindo-lhe a liberdade de pensar 

e agir criticamente, em suas palavras, tolhe “sua capacidade de aventurar-se” (idem, p. 63). A 

fim de uma ressignificação, o ensino de geografia, muitas vezes resumido à descrição de 

paisagens, memorização de conceitos e distanciamento da realidade estudantil, dentre todas as 

problemáticas, pode ser interpretado enquanto igualmente potencial espaço conscientizador. 

Como o recorte a que nos atemos se circunscreve mediante as problemáticas das questões 

agrárias atreladas às questões de gênero, pondera-se que 

A Geografia agrária não deve restringir-se a uma simples classificação dos sistemas 
agrícolas. Deve ir além, e tratar de todos os elementos culturais que repercutem na 
paisagem agrícola. A Geografia agrária é, em última análise, a interpretação dos 
vestígios que o homem do campo deixa na paisagem, na sua luta pela vida, quotidiana 
e silenciosa. Ela permanece, desse modo, no seu substrato, como um estudo 
essencialmente econômico (VALVERDE, 1964, p. 15). 
 

As considerações de Valverde (1964) se fazem essenciais ao desenvolvimento da 

proposição que aqui se segue, sobretudo atreladas ao ensino de geografia agrária. Desta 

maneira, diante de todas problemáticas brevemente expostas, a utilização de metodologias 

alternativas ao ensino traz consigo o objetivo de ressignificá-lo, tanto quanto potencializá-lo, 

visando reestruturar mecanismos predispostos e que, por entrelinhas, reproduzem 

desigualdades (étnicas, de gênero, sexualidade, entre outros). A literatura, as artes, as mídias 

digitais e os jogos didáticos atribuem significados vívidos à abordagem dada ao conteudismo 
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engessado que assola a educação brasileira e consequentemente, a criticidade do ensino de 

geografia agrária, justaposto a abordagem de temáticas transversais.   

Assim, abaixo segue uma proposição de sequência didática que visa, 

interdisciplinarmente, conceber a literatura de O Guarani, na sua versão adaptada em HQ, como 

essencial à compreensão das espacialidades agrárias e de gênero brasileiras, desenvolvidas 

mediante as concepções, primeiro, da época em que fora escrito o romance (século XIX), e 

segundo, por quem fora escrito (um homem branco da elite). O Guarani fora a obra que levou 

José de Alencar a aclamação nacional. Publicado, inicialmente, em formato folhetim, justifica 

a separação de seus 4 capítulos: Os aventureiros; Peri; Os Aimorés; A catástrofe; cada qual 

retratando uma perspectiva adversa do Brasil colônia. 

A narrativa se espacializa no Brasil, datado no século XVII, em que a realidade descrita 

dualiza a grandiosidade dos colonizadores e a selvageria nos nativos. No intercruzamento destas 

geografias, Peri (o indígena) e Ceci (mulher branca, filha de um aristocrata português) se 

apaixonam, esboçando o enredo pelo qual Alencar (2009) se debruçara, e que Ivan Jaff e Luiz 

Gê, a posteriori, adaptariam. Para Rua (xxxx), a Geografia sempre trabalhou a questão agrária, 

a grande problemática evidenciada pelo autor é justamente a abordagem dicotômica da ciência, 

isolando o rural do urbano, e vice-versa.  

Desta maneira, “é importante que estimule o educando a indagar-se o porquê das coisas 

para o mesmo não se conformar com a simples situação dos fatos, mas partir uma análise 

criteriosa com uma visão crítica” (TOMITA, 1999, p. 13). Ora, pois, por que motivo Peri e Ceci 

se apaixonam? Esta é uma trama meramente a-ideológica? Quais desdobramentos as 

personagens nos permitem enxergar? Eis a justificativa da escolha de O Guarani. Comumente, 

o romance é idealizado nas escolas como o grande clássico que, de fato, é. Conquanto, a 

idealização de identidade nacional que influenciara Alencar a escrever O Guarani deturpou 

muitas das (as)simetrias espaciais com que a geografia agrária se preocupa, dentre elas estão: 

identidade cultural indígena, aristocracia rural, patriarcalismo, concentração fundiária, ademais.  

A escolha da adaptação frente a obra clássica se desdobra mediante o potencial 

imagético que esta apresenta; a linguagem dos quadrinhos não é recente, tampouco a adaptação 

escolhida para o referente trabalho, conquanto, com o passar dos tempos, tem sido cada vez 

mais adaptada aos contextos escolares, ressignificando o próprio conceito de entretenimento, a 

que costumam servir. Sua funcionalidade, representada por seus elementos narrativos, dotados 
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de signos, códigos e significações próprias, torna sua utilização na educação cada vez mais 

potencialmente transformadora. Como exemplo, a capa da HQ de O Guarani (imagem 1) 

demonstra e valida, primeiro, as afirmações supracitadas e sobretudo, a figuração da obra de 

Alencar. 

Imagem 1: Capa da HQ de O Guarani. 

 

Fonte: Luiz Gê e Ivan Jaff (2016). 

Como uma metáfora à história que se segue a partir da capa, se torna evidente que as 

personagens se configuram enquanto essenciais à construção de uma narrativa, “Assim, a 

personagem de um romance é sempre uma configuração esquemática, tanto no sentido físico 

como psíquico, embora seja projetada como um indivíduo ‘real’, totalmente determinado”. 

(CANDIDO, 1970, p. 33). Em O Guarani, a partir da configuração das personagens, das 

características físicas aos locais onde estas frequentam, Alencar abre margem a diversas 

tessituras geográficas que podem ser abordadas dentro da sala de aula para o ensino de geografia 

agrária. 

A personagem é um ser fictício – expressão que soa como paradoxo. De fato, como 

pode uma ficção ser? Como pode existir o que não existe? No entanto, a criação 

literária repousa sobre esse paradoxo, e o problema da verossimilhança no romance 

depende desta possibilidade de um ser fictício, isto é, algo que, sendo uma criação da 

fantasia, comunicar a impressão da mais lídima verdade existencial. (...) O romance 

se baseia, antes de mais nada, num certo tipo de relação entre o ser vivo e o ser fictício, 

manifestada através da personagem, que é a concretização deste. (CANDIDO, 1970, 

p. 55) 

 Assim, a fim de orientar a sequência didática abaixo, construída e problematizada a 

partir das personagens, a tabela a seguir reúne os principais elementos constitutivos das 

personagens da trama, que associados que se fazem, per si, temáticas agrárias: a problemática 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 18 – Questões de Gênero, Geração e Sexualidade no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

8971 
 

do romance inter-étnico-racial, a dominação, o patriarcado, a aristocracia rural, a colonização 

brasileira e sua consequente concentração fundiária, entre outras abordagens. 

Tabela 1: Caracterização das personagens de O Guarani. 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DAS PERSONAGENS PRINCIPAIS DE O 
GUARANI 

Nome Características 
Peri Homem indígena; Etnia Goitacás; Representado como cavalheiro 

medieval; Escolhe servir à branquitude colonial por amor a Ceci. 
Ceci Mulher branca; filha de D. Antônio de Mariz e D. Lauriana; Sempre salva 

por Peri; Age dócil e delicadamente em grande parte da trama. 
Dom Antônio 
de Mariz 

Homem branco; Aristocrata português; Um dos fundadores da cidade do 
Rio de Janeiro; Patriarca. 

Dona Lauriana Mulher branca; Figura materna; Espacializada sempre dentro da casa onde 
residem; Nutre maus sentimentos por Peri e Isabel. 

Dom Diogo Homem branco; filho de D. Lauriana e D. Antônio Mariz; afigurado 
enquanto corajoso, valente. 

Isabel Mulher negra referida enquanto “mestiça” na obra; Filha de D. Antônio de 
Mariz com mãe não mencionada; Nutre mortal amor por Alvaro, 
literalmente. 

Álvaro de Sá Homem branco; Grande amigo da família Mariz; É apaixonado por Cecília. 
Loredano Homem branco; Grande vilão da trama; Deseja tomar o patrimônio da 

família Mariz e seuestrar Cecília. 
Fonte: Autoral. 

Zabala (1998) propõe um ordenamento de atividades articuladas de tal maneira que 

objetivos educacionais possam ser cumpridos, tendo uma estruturação clara que faça com que 

todos os agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, diga-se, os professores e os 

estudantes, possam ter conhecimento dos princípios utilizados; esta metodologia o autor 

intitulara de “sequência didática” (SD). É necessário que toda prática pedagógica tenha uma 

função social, que transcenda os muros da escola e que possibilite uma série de questionamentos 

críticos por parte dos estudantes e de com quem estes tiverem contato.  

Eis que Oliveira (2013), para além de conceber a sequência didática enquanto a 

introdução de atividades sequenciadas em sala de aula, a compreende enquanto 

uma proposta didático-metodológica que desenvolve uma série de atividades, tendo 

como ponto de partida a aplicação do círculo hermenêutico-dialético para 

identificação de conceitos/definições, que subsidiam os componentes curriculares 

(temas), e, que são associados de forma interativa com teoria (s) de aprendizagem e/ou 

propostas pedagógicas e metodologias, visando à construção de novos conhecimentos 

e saberes. (OLIVEIRA, 2013, p. 43) 
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 A proposta de sequência didática interativa (OLIVEIRA, 2013) se desenha mediante 

temáticas potencialmente subversivas, bem como o patriarcalismo, a aristocracia rural e a 

concentração fundiária. Aqui, o recurso didático protagonista da SD será a adaptação em HQ 

de O Guarani, de onde sairá o estímulo imagético e interdisciplinar ao ensino. Dividida em 

etapas, pode se desdobrar, inicialmente (1ª etapa), através da apresentação da HQ e do 

questionamento do que há por detrás das relações sociais das personagens presentes em sua 

capa.  

Após este importante diálogo conector com os estudantes, propõe-se espalhar pela sala 

(ou algum outro espaço adequado à movimentação) manchetes de jornais e mídias digitais que 

retratem os ataques ao campesinato, a subjugação das mulheres indígenas e do campo e a 

colonização brasileira – de maneira com que o professor possa alinhar as manchetes à 

abordagem das questões agrárias desenhadas na obra. 

A 2ª etapa se propõe a partir da exibição do curta-metragem “Semeando Autonomia”, 

produzido por Christian Aid em parceria com a Sempreviva Organização Feminista (SOF), 

Comissão Pró Índio de São Paulo, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e 

Movimento dos Atingidos por Barragens. O vídeo traz a história de descoberta que a 

personagem Maria faz em relação à produção e comercialização de alimentos no seu quintal. 

As relações de gênero e papéis sociais pré-determinados presentes no curta mediarão a 

retomada do questionamento das imagens da capa do HQ Guarani, em que Ceci, aparece salva 

nos braços de Peri, o herói da história. 

Na 3ªa etapa, o professor deve dar uma breve introdução sobre a obra aos estudantes e, 

posteriormente, dividir a turma em 4 grupos, para que cada qual fique responsável pela leitura 

de cada parte da HQ (respectivamente: os aventureiros, Peri, Os Aimorés e A Catástrofe). A 

potencialidade dos traços da HQ levam os estudantes a retratarem de maneira sensível a história, 

uma vez que mesmo as expressões faciais se fazem presentes. 

A penúltima etapa (4ª) que aqui se propõe é a construção coletiva de um mapa dos 

desejos, em que cada estudante expressará, de maneira livre (por via de desenhos, poesias, 

textos, colagens, etc) o seu desejo em reverter a situação me que as questões agrária e de gênero, 

interseccionalmente, se encontram. Por fim, (5ª etapa), o professor pode preparar uma 

exposição aberta à comunidade escolar, a fim de que os saberes se intercruzem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 18 – Questões de Gênero, Geração e Sexualidade no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

8973 
 

Tratar de educar geograficamente sujeitos, seja, como neste caso, por intermédio da 

literatura, é retomar à questão de formação. Neste contexto, a formação cidadã – responsável 

por ciclos de gerações que agirão conforme valores pré e dinamicamente determinados. A 

educação age de acordo com a complexidade humana, bem como esta é capaz de nos fazer 

pensar no nosso papel cotidiano. 

Um olhar crítico sobre O Guarani, com as perspectivas de abordagem da geografia 

agrária, nos faz (re)pensar a constituição social do quinhentismo (época em que se passa a 

narrativa), do oitocentismo (época em que a obra fora escrita) e de como o espaço e o tempo 

dialogam com as palavras construindo e reafirmando desigualdades. A literatura é uma 

expressão da vida, e a geografia é a própria vida em movimento(s), e por meio deste, 

reafirmando a importância de se discutir questões de gênero no ensino, é que a formação se faz 

cidadã. 
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A LUTA NO CAMPO TAMBÉM É FEMININA: enfrentamentos e conquistas de 

mulheres no movimento dos trabalhadores rurais sem Terra no Maranhão 

 
Ana Carolina da luz Nunes,  

Djamilla Dandara Santos Macedo 

Resumo: 

 

A propriedade de terras no Brasil é uma problemática que pode ser percebida desde a invasão 

europeia em terras brasileiras. Após o movimento de abolição do trabalho escravo, a coroa 

portuguesa lançou um decreto de lei que proibiria o acesso de ex-escravizados, imigrantes, 

pobres e outras minorias sociais as terras. Um contingente da população latifundiária adquiriu 

livre acesso para a compra e venda de terras, garantindo a construção de uma estrutura agrária 

desigual no país que se perpetua até os dias de hoje. A lei de terras de 1850 demarcou 

movimentos, como a Guerra de Canudos no primeiro momento e mais tarde a ocupação de 

terras que consistia no apostamento de terras que julgavam ser do Estado ou que não havia 

donos, tudo isso através dos esquemas de grilagem que ocorria em larga escala. O Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra surge a partir do fim dos anos 70 e se oficializa nos anos 

80 após o I Encontro Nacional Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST com 

objetivos referentes ao trabalhador do campo, reforma agrária e a desapropriação dos 

latifundiários de terras improdutivas garantindo que as comunidades tivessem livre acesso a 

essa terra. Na medida que o MST se constituiu foram surgindo demandas estruturais e 

organizativas que desembocaram na construção de setores. Esse trabalho tem por finalidade 

analisar o surgimento do setor de gênero e compreender os enfrentamentos e conquistas de 

mulheres sem terra através das articulações das mesmas no movimento enquanto mulheres. O 

gênero é um conceito construído historicamente e socialmente e que ultrapassa noções binárias 

entre o masculino e o feminino mas não excluí as diferenciações que desembocam na 

constituição do machismo e na subjugação de mulheres em diversas esferas sociais. Nesse 

contexto, o reconhecimento do feminino no seio do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra, foi um processo complexo que exigiu debates e reflexões na estrutura organizativa. A 

partir dos anos 90, é possível verificar a reivindicação de mulheres sem terra pautadas na 

participação feminina nas decisões políticas, construção de políticas que abrangesse todo o 
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movimento no qual se refere a mulher no campo, que as lideranças dos assentamentos pudessem 

apoiar a Comissão Nacional de Mulheres do MST e por fim, que a primeira edição das Normas 

gerais do MST fosse incorporado um capítulo referente a articulação de mulheres no campo. 

Um movimento amplo que não havia um setor no qual representasse essas mulheres e suas 

vivências e a necessidade de incluí-las, gerou discussões acerca do papel enquanto mulher do 

campo e como se formariam políticas para construção de uma igualdade de gênero no MST, 

combatendo a discriminação e o machismo. Os encontros estaduais e regionais tiveram o papel 

de reestruturação do MST, um espaço para debates que atendesse as reivindicações vindas da 

base. As mulheres construíram organizações de base em conjunto pautadas no conceito de 

gênero e a partindo encontro ocorrido nos anos 2000 foi criado o setor de gênero com objetivo 

de organizar os coletivos de gênero e mobilizar politicamente as mulheres nos assentamentos. 

“Com o objetivo de conscientizar a mulher em relação ao seu processo de vivência, a 

necessidade de organização e luta por seus direitos.” Nesse sentido, o objetivo do trabalho é 

compreender a formação do Movimento de Trabalhadores Sem Terra (MST) e suas 

funcionalidades no Maranhão, analisar a inserção de mulheres no contexto das lutas agrárias e 

por fim a formação do setor de gênero como forma de legitimar a luta de mulheres sem Terra 

que pode ser verificada tanto pela diferenciação de gênero fruto de uma sociedade 

historicamente machista como também a luta no processo de ocupação de terras e 

estabelecimento de assentamentos do MST. O recorte utilizado para o trabalho se verifica desde 

a formação da Comissão de Mulheres sem Terra na década de 80 e criação do setor de gênero 

nos anos 2000. Analisando sua formação a partir da comissão de mulheres que originou-se a 

partir de 1980 e a consolidação do setor de gênero nos anos 2000. Os procedimentos 

metodológicos do presente trabalho consiste em análises qualitativas para compreensão de 

particularidades antes não percebidas referente a construção do setor de gênero do movimento 

dos trabalhadores rurais sem terra. Para tanto, tomou-se como procedimento inicial o 

levantamento bibliográfico a respeito do tema problema, a partir disso, foi possível a construção 

deste resumo expandido. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BUTLER, Judith. Problemas 

de gênero. Feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 

2003.Coletti, Claudinei A trajetória política do MST : da crise da ditadura ao período neoliberal 

/ Claudinei Coletti. - - Campinas, SP : [s. n.], 2005.GONÇALVES, Renata. Repolitizando o 

conceito de gênero: a participação política das mulheres no MST. 2009. DEERE, Carmen 

Diana. Os direitos da mulher à terra e os movimentos sociais rurais na reforma agrária brasileira. 
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Rev. Estud. Fem. 2004, vol.12, n.1, pp.175-204REFERÊNCIAS DIGITAIS:http://base.d-p-

h.info/pt/fiches/dph/fiche-dph-8247.htmlhttp://www.mst.org.br/2015/11/25/procuramos-

construir-novas-relacoes-de-genero-em-que-todas-e-todos-sejamos-respeitosos-um-com-o-

outro-afirma-dirigente.htmlhttp://www.mst.org.br/*graduanda de História na Universidade 

Federal do Maranhão - UFMA. 
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DICOTOMIAS DO JOVEM DO CAMPO NA CIDADE DE MUTUÍPE BAHIA: 

Conhecer a realidade para transformá-la. 

 

Henrique Xavier dos Santos 

Resumo: 

Sabe-se que a agricultura em sua gênese representa a perda de uma parte da vegetação nativa 

para o cultivo agrícola, entretanto existem diferentes formas de se relacionar com o solo 

evitando danos extremos e irreversíveis. Este trabalho busca analisar as formas de produção 

agrícola no Vale do Jequiriçá na Bahia tendo como referência o município de Mutuípe e como 

isso interfere na vida de jovens pertencentes ao campo. Este trabalho foi desenvolvido com 

estudantes das turmas de 2º ano matutino e vespertino do Ensino Médio do Colégio Estadual 

Aloisio Dias – CEJAD pertencente ao Subprojeto de Geografia do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID do IF baiano Campus Santa Inês, sob a supervisão da 

professora de Geografia Carmem Lucia. A escola está localiza em barril de difícil acesso e de 

uma comunidade de classe social baixa no município de Mutuípe Bahia no território de 

identidade Vale do Jiquiriçá e atende estudantes variados com idades que variam de 14 a 50 

anos, funciona nos três turnos ofertando o ensino comum de 1º ao 3º ao e a EJA no noturno. 

Durante o planejamento das aulas de Geografia percebemos a necessidade de se trabalhar os 

conteúdos ligados a questão agraria a partir da vivência destes estudantes, uma vez que, apesar 

da escola está inserida no espaço urbano, tem a maioria de suas matrículas destinadas ao público 

do campo e as relações socioeconômicas existentes entre estes dois espaços, visíveis no dia-a-

dia, tanto no campo, como na cidade. Faz-se necessário que estes jovens, a partir da análise do 

local, se re/aproxime da sua realidade com um olhar crítico, capaz de não apenas compreende-

la, mas de repensa-la e modifica-la. As construções das atividades ocorreram a partir das 

experiências próprias dos estudantes por meio de pesquisas de abordagem qualitativa e 

quantitativa como aplicação de questionários e entrevistas feitas com diversos setores ligados 

(diretamente e indiretamente), a produção e comercialização dos produtos agrícolas do 

município. Os estudantes estiveram envolvidos em todo o processo, desde a formulação, 

aplicação, tabulação, análise e interpretação dos dados obtidos da pesquisa. Para Martins (2001) 

trabalhar com pesquisa na escola é colocar em pratica a metodologia do “fazer diferente”, 
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adotando como critérios, os conceitos fundamentais do aprender a conhecer, do aprender a fazer 

e do aprender a ser pelo conviver. No que desrespeito a relação do jovem com o meio rural, 

existem duas características que se destacam, uma delas é a tendência imigratória dos jovens, 

em grande parte justificada por uma visão relativamente negativa da atividade agrícola e dos 

benefícios que ela propicia e outra refere-se às características ou problemas existentes na 

transferência dos estabelecimentos agrícolas familiares à nova geração (BRUMER, 2006). Foi 

possível diagnosticar a insatisfação ou pelo menos a falta de entusiasmo no manejo das 

atividades agrícolas de suas famílias, justificadas pela precarização tecnológica e a falta de 

atividades de lazer, ora encontradas no espaço urbano. A não identificação com o campo é 

construída por meio de um processo de expectativas e frustações. O jovem, pertencentes de 

famílias com pequenas propriedades sai do campo quando percebe que a sua realidade não lhe 

permite tantas expectativas e por medo das frustações preferem migrar para outros espaços a 

fim de realização profissional e pessoal. Para mudar essa realidade é preciso investigar como a 

sociedade tem contribuído para a fomentação e requalificação da agricultura familiar, e para 

este fim, buscamos aproximar estes estudantes para o campo teórico e prático, através das 

associações e cooperativas como movimento de organização, o imprescindível apoio de órgãos 

técnicos como a FASE, Sindicato e CEPLAC para o aprimoramento das técnicas de produção 

e comercialização. Em um dos momentos da pesquisa, acompanhou-se um seminário realizado 

pela FASE em parceria com cooperativas e associações. A programação, que tinha como 

objetivo central abordar questões referente a comercialização dos produtos da agricultura 

familiar, permitiu visualizar os avanços alcançados e caminhos que possam solucionar as 

dificuldades da vivência e produção do campo. Por fim, este trabalho vem relatar parte de 

sucessivas ações dentro e fora do espaço escolar envolvendo diferentes seguimentos da 

sociedade com o propósito de uma maior compreensão dos conteúdos programáticos a partir da 

experiência vivida tanto pelos estudantes residentes no espaço rural quanto os do espaço urbano. 

O recorte que nos cabe referir neste artigo trata-se da relação do jovem e a agricultura familiar 

no município de Mutuípe, sobre tudo os conceitos compreendidos sobre campo/cidade 

desenvolverem entre si uma relação de interdependência e não de hierarquia. Os resultados 

desta pesquisa não servirão apenas para a sistematização do conteúdo, mas de buscar e 

apresentar proposta de intervenção que corrija e motive o jovem a residir, e adquirir mais 

conhecimento capazes de tornar a vida no campo mais satisfatória e rentável, através do 
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emprego de novas técnicas que aumente a produção sem agredir tanto a natureza e reconhecer-

se como coparticipante na construção de uma sociedade mais justa. 
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O PROCESSO DE EMPODERAMENTO E AS MODIFICAÇÕES NO COTIDIANO 
DAS MULHERES: O PAPEL DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL E A 

IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO POLÍTICA PARA O EMPODERAMENTO E A 
INCIDÊNCIA POLÍTICA DAS MULHERES EM SEUS TERRITÓRIOS 

Anamaria Melo Medeiros 

 
Introdução 

 

 O presente artigo tem por objetivo refletir sobre o processo de empoderamento e a 

incidência política de mulheres no monitoramento de políticas públicas e na busca de direitos 

e equidade de gênero nos munícipios de Caruaru e Bonito, mesorregião do Agreste 

pernambucano. Também intenta compreender qual o papel das organizações da sociedade civil 

na construção do processo de empoderamento destas mulheres e na formação política voltada 

às questões de gênero. 

 Nossa análise está pautada a partir das experiências obtidas com o grupo de monitoras 

locais através do projeto Utilizando a Agenda 2030 para Fortalecer o Direito das Mulheres à 

terra, implementado pela entidade Espaço Feminista do Nordeste para Democracia e Direitos 

Humanos (EF) no período de 2017 – 2019, tendo como foco a ampliação do número de 

mulheres que possam monitorar os avanços em relação aos objetivos de desenvolvimento 

sustentável (ODS), enquanto artifício para garantir e/ou melhorar a implementação de políticas 

públicas e garantia de direitos, reduzindo as disparidades de gênero em seus territórios. 

 

1. Construíndo arcabouços para pensar o empoderamento feminino 

 

 Pensando a sociedade enquanto patriarcal e considerando as relações de gênero, as 

mulheres apresentam-se enquanto grupo sem poder se comparado aos homens. São elas que na 

maioria dos casos têm tolhido seu direito de escolha, ficando em posição subalterna na 

organização social. Como as relações de poder se ligam fortemente às relações de gênero, temos 

como consequência a participação reduzida das mulheres nos espaços de produção e tomada de 

decisão e todas as consequências desta limitação, o que mostra-nos como urgente o acesso por 

parte das mulheres tanto a estes espaços, como aos bens econômicos e aos espaços de poder 
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ocupados até então pelos homens. Estas diferenças aparecem como fruto do sistema patriarcal 

e capitalista que se mantém pela sustentação da desigualdade, colocando as mulheres em um 

lugar subalternizado, dependentes das escolhas e decisões tomadas pelos homens, 

invisibilizando a sujeita mulher, seus anseios, suas escolhas e seu potencial de 

desenvolvimento. 

 Assim, acreditamos que não há possibilidade de pensar o empoderamento das mulheres, 

sem questionar o sistema a qual estamos submetidas. Não há como debater desigualdade e suas 

consequências sem colocar homens e mulheres em patamares diferentes, visto que o poder 

instituído aos homens só é possível por que as relações engendradas são afirmadas como justas 

e naturais as custas dos direitos negados às mulheres.  

 Desta forma a participação das mulheres nos processos formativos, facilitados pelo 

Espaço Feminista, bem como a incidência política estimulada a partir da etapa de 

monitoramento das políticas públicas, aparecem enquanto ferramentas importantes para o 

empoderamento destas sujeitas e como estímulo à sua atuação a partir dos seus territórios, sendo 

este espaço de ação ampliado a partir das redes de articulação com outras mulheres que vão se 

concretizando ao longo dos processos formativos e da troca de experiências entre as mesmas. 

 Em nossa metodologia, atuamos com foco na construção de um olhar crítico sobre os 

direitos historicamente negados, com fim de torná-las sujeitas da ação, criando estratégias para 

o enfrentamento das dificuldades e disparidades a fim de possibilitar relações mais equitativas 

e justas, compreendendo que o processo de empoderamento demanda mudanças estruturais, 

visto ser ele mecanismo para a quebra dos privilégios masculinos engendrados na sociedade 

patriarcal. 

 Dessarte pensamos o empoderamento em consonância com a perspectiva feminista 

refletindo-o enquanto processo de conquista de um modelo de vida mais autônomo, subsidiando 

uma quebra nas posições e situações experiencidas pelas mulheres, que surge a partir do 

estímulo à reflexão dos lugares que ocupam, das atividades que exercem e das relações sociais 

e domésticas estabelecidas. Consideramos também que tal processo não se desenrola apenas na 

esfera individual mas também no coletivo (em conjunto com a comunidade) e, por isso, os 

processos formativos implementados aparecem como fundamentais para a modificação da 

estrutura de opressão existente.  

 Sobre o papel das organizações enquanto agentes de empoderamento KABBEER (2003) 

afirma que suas ações possibilitam a transformação das estruturas e requerem movimento em 
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várias frentes: de ações individuais a coletivas, de negociações no âmbito privado à públicas, 

da esfera informal para os espaços formais, etc. 

 Salienta-se aqui a ciência de que o Espaço Feminista não empodera as mulheres, mas 

atua como um agente de empoderamento, visto seu intento de facilitar o desencadear da reflexão 

sobre os lugares que ocupam, os direitos que possuem e suas experiências enquanto mulheres 

numa sociedade patriarcal, organizando estas mulheres para agir em busca da equidade de 

direitos e das resoluções de suas demandas, seja na esfera pessoal ou coletiva (comunitária). 

Concordamos com Costa quando ela destaca que o empoderamento é o mecanismo pelo qual 

as pessoas, as organizações, as comunidades tomam controle de seus próprios assuntos, de sua 

própria vida, de seu destino, tomam consciência da sua habilidade e competência para produzir, 

criar e gerir. (COSTA, 2004, p. 7). 

 De tal modo, concebe-se que o empoderamento ocorre quando alguém tem “poder para” 

realizar algo, para decidir sobre sua vida em espaços públicos e privados e/ou participar de 

outros espaços (inclusive políticos) que as impactam direta e/ou indiretamente e que a 

experiência prática de aumentar o bem-estar feminino a partir de relações equitativas de gênero, 

deve considerar a condição de agente das próprias mulheres para realizar estas alterações.  

 Conforme coloca Leon (2000), para compreender o empoderamento é preciso verificar 

que este não é um processo linear, com início e fim definidos, que ocorre de maneira igual para 

as diferentes mulheres. Ele difere para cada indivíduo, ou para cada grupo de indivíduos, 

conforme sua história de vida, seu contexto, sua subordinação e sua localização. Ainda segundo 

a autora, o empoderamento deve estar atrelado ao processo de reconhecimento, por parte das 

mulheres, das estruturas de poder que estão presentes nas suas vidas e nos grupos a que 

pertencem, sendo este reconhecimento o que mobiliza para a modificação da realidade posta. 

 Ainda sobre o processo de empoderamento, pensamos ser ele espiral pois afeta todos os 

envolvidos: o indivíduo, os facilitadores, o coletivo, a comunidade, etc. Conscientizando, 

identificando áreas para atuação, planejando estratégias, atuando para mudanças e analisando a 

ação e os seus resultados. No levantamento bibliográfico realizado, observamos a 

disponibilidade de diversos métodos de análise para o processo de empoderamento, com 

escalas, concepções e mecanismos diversos. Consideramos por hora o mecanismo proposto por 

Horochovski (2006), que busca identificar elementos em três esferas, experienciadas em 

contextos e graus de desenvolvimento diversos, sendo eles: indivíduos, grupos ou organizações 

e comunidade. Decidimos usar esta metodologia por contemplar os elementos de análise que 
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temos disponíveis até aqui sobre a atuação e o envolvimento das mulheres nos processos por 

nós facilitados, bem como a construção da incidência política das mesmas em seus territórios. 

 Na esfera individual considera-se a percepção do sujeito/sujeita de seu potencial 

pessoal, sendo esta consciência motor para o desenvolvimento da sua autoconfiança, ocorrendo 

diante da participação da mesma em espaços de sociabilidade diferentes: processos formativos, 

confecção de artesanatos, quintais produtivos, participação em organizações ou atividades 

comunitárias, etc. O empoderamento organizacional ou grupal é constituído a partir de 

mecanismos onde o poder de decisão é compartilhado, tornando-se menos hierárquico e mais 

coletivo e horizontal. Trata-se do fortalecimento das organizações sociais comunitárias com 

fins comuns, tais como grupos de mães, produção nos quintais produtivos, associação, etc; de 

tal forma que a esfera individual acaba favorecendo o empoderamento em grupo, mutuamente. 

 Já o empoderamento comunitário/coletivo ocorre quando indivíduos e grupos de uma 

comunidade formulam coletivamente estratégias e mecanismos para garantia de suas demandas 

comuns. 

 Apesar da separação em níveis de análise, os consideramos como interdependentes, 

sendo também construídos em processo, não existindo um nível máximo, sendo este o nosso 

maior desafio neste documento: refletir sobre as diversas perspectivas do empoderamento das 

mulheres e seus impactos nas ações sociais, políticas e econômicas, considerando suas atuações 

nos âmbitos doméstico, comunitário e até produtivo. 

 

2. Da construção dos processos formativos à incidência política 

 

 Para nós, empoderar é criar mecanismos que possibilitem às mulheres a autonomia e a 

liberdade de escolha, de decisões e de atuação enquanto responsáveis por suas demandas. O 

empoderamento feminino torna-se necessário enquanto estratégia de equidade de gênero pois 

fomenta o desenvolvimento das mulheres enquanto sujeitas sociais e políticas, conscientes do 

contexto em que estão historicamente inseridas, fortalecendo sua atuação enquanto agentes na 

busca de seus espaços e direitos.  

 À vista disso, a elaboração das formações propostas pela equipe consideram a forma de 

atuação dos movimentos sociais em relação ao seu trabalho de base e às propostas 

metodológicas usadas na educação do campo, por serem frentes de atuação que se conectam 

por terem finalidades semelhantes. Nesse sentido o trabalho de base e as formações servem 
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como suporte e estímulo a atuação da comunidade enquanto sujeitos coletivos, autônomos e 

protagonistas, no sentido de não serem orientados e/ou dependentes de agentes externos ao seu 

território. A atuação dos movimentos sociais neste sentido busca pensar os processos 

formativos a partir do lugar onde vivem e trabalham estas pessoas, pensando ações que, segundo 

Caldart (2002, p. 97), “possibilitem autonomia sociopolítica rompendo com as políticas de 

dominação”. 

 Compreendendo que a formação política se dá como processo, inclusive de formação 

de consciência coletiva e crítica, buscando a transformação social através da luta e exigência 

de garantia de direitos historicamente negados a essas mulheres, pensamos, enquanto 

perspectiva de abordagem, o fomento ao diálogo e o debate sobre o sujeito coletivo (posto que 

as frentes de monitoramento já foram delimitadas enquanto demanda das próprias entrevistadas 

em outra etapa do projeto), procurando estimular a tomada coletiva de decisões e a criação de 

estratégias para maior visibilidade e atuação mais efetiva em suas comunidades.  

 Tais formações se desenham com foco nos temas tratados como frente de 

monitoramento através de oficinas temáticas. Para maior aproximação com tais temas, 

sugerimos um exercício coletivo para compreender o que está em deficiência nas comunidades 

no tocante a estes aspectos e posteriori um plano de ações para que seja assegurado o 

cumprimento de políticas públicas ou medidas para garantia dos direitos, sendo isto repassado 

para a comunidade como forma de ação conjunta. 

 Para não tornar a leitura do presente artigo dispendiosa, optamos por expor os pontos 

mais relevantes dos momentos formativos, relatando apenas os tópicos que se relacionam 

diretamente com a análise proposta, estando os relatórios sobre tais atividades disponíveis para 

consulta no banco de dados do EF. Assim, apresentaremos os contextos em que as comunidades 

se inserem, bem como suas demandas e o que conseguimos analisar a partir das ações pleiteadas 

no plano de ação. 

 

3. Das atividades formativas destacadas e os desdobramentos no território 

 

 Nesta etapa do presente documento destacaremos as atividades formativas que 

consideramos mais importantes pois nos dão uma maior possibilidade de análise do processo 

inciado a partir da aplicação da metodologia usada pela instituição dentro dos processos de 
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formação política e social e da abordagem de análise do processo de empoderamento escolhida 

neste estudo. 

 Para tanto, optamos por resumir as atividades em um tabela e no decorrer do texto 

apresentar nossa percepção em relação ao desenvolvimento das ações. Destacamos também que 

a escolha dos temas que nortearam os processos formativos surgiram a partir das demandas das 

próprias monitoras, por meio das vivências e diálogos estabelecidos nas comunidades 

envolvidas no processo, seja por que as mesmas faziam parte destas comunidades, seja por uma 

demanda das mulheres residentes nas comunidades por elas visitadas, a saber:  

 

Comunidade Temática Realização Nº de pessoas 

1. Cacimba Cercada, Caruaru Gênero e água 28/11/2018 
 

2. Colônia, Bonito Gênero e água 29/11/2018 
 

3. Loteamento Novo Mundo Gênero fora da caixa 23/01/2019 
 

4. Rodeadouro  Refletindo algumas questões de 

gênero 

19/03/2019 
 

 

 Nas comunidades 1 e 2 a maior demanda coletiva era o acesso/distribuição de água para 

os moradores, por isto, estruturamos além das reflexões iniciais sobre o lugar da mulher na 

sociedade um material a partir dos resultados da pesquisa qualitativa realizada na primeira parte 

do projeto.  

 Na primeira comunidade, localizada em Caruaru, além dos problemas políticos 

compreendidos a partir das falas dos e das participantes, também havia a seca na região tendo 

como consequência o abastecimento de água deficiente, sendo o acesso da comunidade a água 

feito por algumas cisternas distribuídas na comunidade pela Articulação do Semiárido (ASA) 

através do Programa Um Milhão de Cisternas. Como a comunidade não possui nenhuma 

articulação política própria, as decisões relacionadas a comunidade ficam a cargo do sindicato 

rural, personificado em uma figura masculina que acaba deliberando o que acontece de acordo 

com suas alianças políticas, o que por vezes foi colocado como um fator dificultante para os 

rearranjos necessários. 
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 Em Colônia, localizada em Bonito, a demanda era para melhorar a qualidade da 

distribuição da água para as famílias e, a partir dos relatos das participantes, conseguimos ter 

acesso a dinâmica da comunidade que contava com duas caixas d’água mal abastecidas para 

boa parte das famílias. Além desta questão ainda havia na comunidade outros dois problemas 

urgentes: a iluminação pública que existia em pontos distantes e não contemplava todos os 

moradores e o desperdício de água em algumas casas em que o abastecimento via caixa d’água 

funcionava. 

 Em Cacimba Cercada, a partir dos dados obtidos na pesquisa e dos relatos saídos dos 

diálogos nas formações, conseguimos estruturar um plano de ações para as primeiras demandas:  

1. Procurar a Secretaria de Desenvolvimento Rural para buscar conhecer quais os entraves na 

distribuição de água e atuar nas modificações necessárias a fim de garantir o acesso à água por 

toda a comunidade; Necessidade de estruturar reuniões com a Prefeitura e Secretaria da Mulher 

a fim de garantir capacitação profissional para que as mulheres da comunidade comecem a 

desenvolver atividades remuneradas e garantam sua autonomia financeira. 

 Em Colônia, como o problema era estrutural, foi elaborado um croqui pelas 

participantes da atividade, a fim de compreender como a solução poderia ser construída junto 

aos órgãos competentes e ficou agendada a mobilização das mulheres para buscar assegurar a 

realização dessa demanda. Assim como também ficou estruturada uma conversa para tratar da 

efetivação, a partir da distribuição da água, de quintais produtivos conduzidos pelas mulheres 

da comunidade.  

 A formação de número 3 aconteceu apenas com o grupo de monitoras, tendo surgido 

como demanda em relação a atuação delas em comunidade onde as relações machistas são 

reproduzidas, naturalizadas e aparecem com frequência. Como as atribuições das monitoras 

nesta etapa do projeto são o monitoramento/efetivação das políticas públicas, interlocução junto 

às gestões e de formação de (novas) lideranças nas áreas monitoradas, compreendemos ser 

importante para o empoderamento e autonomia das envolvidas neste processo a realização de 

formações temáticas, a partir de uma perspectiva feminista. 

 Acreditamos que para empoderar outras mulheres e atuar com maior força política, elas 

precisam estar experienciando (ou ter experienciado) também processos de quebra de 

paradigmas em suas escalas mais pessoais. É importante estarem politicamente conscientes de 

sua atuação enquanto agentes de empoderamento e na relação com os órgãos públicos e 

entidades competentes.  
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 Esta formação em especial teve desdobramentos muito mais visíveis à equipe 

facilitadora, visto o núcleo de participantes ser menor e a temática não demandar 

essencialmente um plano de ações. As reflexões suscitadas foram de extrema importância e a 

autonomia delas em ajudar alguma companheira a compreender os tópicos propostos nos deu a 

confirmação da eficácia da experiência proposta por nós em relação a autonomia, sororidade, 

empatia e consciência social e política pensando a equidade de gênero e suas relações.  

 A proposta formativa de número 4 A proposta formativa tinha como objetivo trabalhar 

as questões pertinentes a temática de gênero, contribuindo para construção de um processo de 

percepção e reflexão de algumas questões experienciadas (e naturalizadas) por elas, bem como 

construir junto às participantes um plano de ação para ser executado e monitorado pelas mesmas 

nesta etapa do projeto possibilitando e garantindo a incidência política em seus territórios.  

 Em linhas gerais, a formação cumpriu o seu objetivo inicial que seria estimular a 

reflexão das mulheres envolvidas sobre seu contexto social e familiar, instigando uma análise 

em escala gradativa: a partir dos seus núcleos familiares (do interior de suas casas) para a 

comunidade e a posteriori para as relações sociais historicamente estabelecidas e não percebidas 

ou refletidas pela naturalização da cultura machista no contexto em que vivem. 

 Como plano de ação ficaram listadas ações em relação aos problemas estruturais da 

escola da comunidade junto a Secretaria de Obras e a Secretaria de Educação; reunião junto a 

outros moradores e articulação para ida à prefeitura tratar dos assuntos pertinentes a uma melhor 

distribuição de água e organização para a comercialização dos artesanatos produzidos por 

algumas mulheres da comunidade a partir de palha de bananeira, bem como o contato com os 

órgãos responsáveis na facilitação da inserção desta produção nos projetos de economia 

solidária do município.  

 

4 . Desenrolar dos encaminhamentos e o empoderamento na práxis 

 

 A partir das demandas colocadas nos planos de ação construídos coletivamente, as 

monitoras buscam estruturar junto as comunidades a efetivação das ações sugeridas, de tal 

modo que em Caruaru houve a atuação das monitoras em reuniões junto ao poder público local 

a fim de sanar as demandas das comunidades assistidas, aproximação com a Secretaria da 

Mulher para construir mecanismos de atuação facilitadoras da autonomia financeira das 

mulheres e o acompanhamento do processo de REURB-S na Comunidade Jacaré. 
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 Em Colônia foi realizada com a Secretaria de Meio Ambiente para implementação da 

iluminação pública, acesso à água e quintais, sendo a iluminação colocada em toda a 

comunidade e tendo como encaminhamento a instalação de outra caixa d’água na comunidade. 

As monitoras também estão em contato com Secretaria para estruturação dos quintais 

produtivos, iniciando com um banco de sementes. Ainda em Bonito houve também o processo 

de REURB-S do Loteamento Novo Mundo assegurado junto à prefeitura e em Rodeadouro a 

articulação das mulheres para comercialização do artesanato produzido já deu alguns passos 

com a participação das mesmas em uma feira de comercialização em parceria com as mulheres 

do MST/Bonito. 

 Vale ressaltar aqui que estes processos não acontecem de maneira desconectada e que, 

as demandas, problemas e atuações são conhecidas e correlacionadas entre as monitoras dos 

dois municípios. Esta forma de ação acaba fortalecendo a incidência política destas mulheres 

pois as experiências construídas por elas no exercício da monitoria são compartilhadas e 

acabam fomentando e servindo de base também para atuação em outros espaços. 

 Pensando a análise do processo de empoderamento e considerando os níveis já descritos 

anteriormente nota-se que de maneira ora mais intensa, ora menos intensa, o alcance 

desenhando por Horochovski é percebido nas ações dentro do projeto. Conforme expõe Léon 

(2001) afirma que a mudança individual nos leva à ação coletiva, o que nos faz crer que o 

processo pedagógico de empoderamento trabalha as duas dimensões – individual e coletiva.  

 No tocante a escala individual do empoderamento, antes de tudo reconhecemos que 

o processo que será narrado a seguir não é simples e não se constrói de forma imediata, requer 

tempo e coragem e as vezes é iniciado sem a consciência dos cenários.  

 A necessidade da quebra de paradigmas se apresenta de forma contundente já nos 

primeiros momentos do projeto onde durante as entrevistas, na etapa da pesquisa qualitativa 

realizada pelo Espaço Feminista, foram relatadas algumas situações em que durante a aplicação 

dos questionários direcionados às mulheres, seus companheiros presentes interrompiam a 

entrevista para exporem sua opinião, interferindo na resposta da entrevistada. Em outros 

momentos a presença masculina aparece como obstáculo para uma aproximação, visto que por 

temer as consequências, muitas das respostas não seriam dadas da mesma forma caso 

estivessem sozinhas. Refletindo ainda neste sentido, podemos colocar enquanto experiência de 

muitas mulheres durante os processos formativos o enfrentamento às situações engendradas em 

suas casas, pois para participar das atividades promovidas pelo EF, as mulheres, em muitos 
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casos, tiveram de superar situações de submissão, dominação e violência em seus núcleos 

familiares, principalmente por parte dos seus cônjuges e pais. 

 Quando saem da rotina em que estão inseridas, muitas no primeiro momento deixam 

sua participação restrita, envolvendo muito mais a observação que a exposição e/ou ação. A 

partir dos encontros as mulheres tendem a estabelecer vínculos com outras mulheres e as trocas 

são efetivadas. Muitas nestes primeiros momentos passam a ir aos encontros, reuniões e se 

envolvem nas atividades por entenderem aqueles espaços como de convivência, aparecendo 

como o momento em que desopilam, que descansam. Ao longo do processo vão refletindo sobre 

as paridades em suas vivências enquanto mulheres dentro do núcleo familiar e vão estendendo 

esse olhar para outras áreas. 

 É recorrente a fala das mulheres no tocante a modificação de suas percepções a cerca da 

realidade vivida em que a maioria não considerava relevante sua opinião ou o trabalho por elas 

executado (o cuidado com a família, com a casa e, em alguns casos, a manutenção do roçado 

junto com seus companheiros). A partir da compreensão que mesmo não gerando renda direta, 

o trabalho que executam torna-se fundamental para a manutenção do seu companheiro no 

trabalho executado por ele, por exemplo, passam a valorizar seus trabalhos, analisam o contexto 

em que estão inseridas (dominação, submissão, etc) e passam a questionar tais situações; 

percebendo que as condições sociais e possibilidades de desenvolvimento são diferentes entre 

homens e mulheres e lhes falta meios para acessar os mesmos lugares sociais (nível econômico, 

social, cultural, político…) ocupados pelos homens. 

 Conforme explica Martins (2003) neste momento ela torna-se agente ativo, ocupando o 

centro desse processo como um projeto individual de ganho de poder e autonomia que ela inicia 

quando desafia os limites que encontra para a realização de seus desejos, de sua autonomia. Sen 

(2000) complementa o acima exposto enunciando que este indivíduo agente que atua 

promovendo pequenas mudanças em favor pessoal pode tornar-se agente de transformações em 

relação a gênero em escalas mais ampliadas de atuação.  

 Incluo ainda nesta primeira etapa de análise que o empoderamento individual passa 

também pelo despertar da sororidade nestas mulheres. Ao passo que compreendem o cenário 

em que estão inseridas e que percebem sua replicação na maior parte dos núcleos familiares, a 

troca de experiências e o sentimento transferido para a experiência da outra, estimulado pelo 

incômodo vivenciado, faz surgir uma relação de companheirismo e reforça a indignação e o 

questionamento já comentado acima. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 18 – Questões de Gênero, Geração e Sexualidade no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
8992 

 

 Refletindo sobre o nível organizacional que faz referência aos arranjos sociais de grupos 

que tem interesses comuns (grupo de mães, associação, cooperativa, etc), entendemos que a 

metodologia proposta pelo Espaço Feminista, ao passo que pensa suas ações com enfoque nas 

relações de gênero, estimulando a participação das mulheres nas tomadas de decisão em suas 

comunidades e atuação política voltada para a busca de direitos, primeiro em escala comunitária 

e posteriormente em escala local. 

 Uma das consequências deste nível implica no desenvolvimento de redes de atuação, 

sem a escala de poder e submissão a qual estavam inseridas e a capacidade mobilizadora destas 

sujeitas a partir de um interesse comum. Isto também é estimulado pelo EF quando, ao desenhar 

coletivamente o plano de ação, elas percebem a capacidade de mobilização para interesses 

comuns, e, ao atuarem politicamente reivindicando suas demandas enquanto grupo fortalecem 

esta conexão. 

 A resolução de questões como a iluminação pública em Colônia, o estabelecimento de 

um canal aberto com o poder público alcançado pelas monitoras em Bonito, a titularidade 

conseguida através do REURB-S junto à Prefeitura de Bonito, etc. Todas estas conquistas se 

deram a partir de um interesse em comum de um grupo de agentes e, conforme vão conseguindo 

resolver as questões por elas percebidas e buscadas percebem a eficácia da organização em 

grupo e tendem a replicar essa prática para todos os interesses comuns, difundindo-a também 

como estratégia de ação para a comunidade.  

 Já o empoderamento coletivo surge a partir da capacidade de organização política destes 

grupos em escala maior, onde são desenvolvidas competências para a atuação, a capacidade de 

analisar criticamente e os mecanismos para ação in locus. No empoderamento 

comunitário/coletivo há o compartilhamento de experiências e conhecimentos, a ampliação da 

consciência crítica das envolvidas e, consequentemente, o exercício da cidadania na busca por 

direitos. Horochovisk (2006) apud Pekins e Zimmerman (1995) expõe que o empoderamento 

coletivo ocorre quando os grupos formulam, no coletivo, estratégias e ações para influenciar e 

obter resultados que são de seu interesse, além de reforçar as mediações entre a comunidade e 

as esferas políticas, econômicas, sociais, etc. 

 Pleitear a execução dos quintais produtivos enquanto estímulo a autonomia financeira 

das mulheres; a articulação junto ao poder público para a garantia de espaços de 

comercialização dos trabalhos manuais realizados pelos grupos ou a produção de uma lista com 

o material necessário para a colocação da encanação da comunidade entregue à prefeitura, 
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aparecem como aspectos enquadrados no empoderamento comunitário, estando claramente 

associado a capacidade de atuação coletiva desenvolvida no processo de empoderamento 

organizacional anteriormente descrito.  

 Consideramos que o empoderamento coletivo ocorre quando indivíduos e grupos de 

uma comunidade formulam coletivamente estratégias e mecanismos para garantia de suas 

demandas comuns. O EF atua enquanto agente do processo de empoderamento atuando para 

facilitação deste, a partir dos processos formativos e da atuação nos territórios, visto que nossas 

ações possibilitam a transformação do status quo, sendo compreendido por nós enquanto 

processo não linear pois demanda tempo e reflexões nas mais variadas esferas de atuação: 

individual/coletiva, privada/pública, doméstica/comunitária, etc. 

 Como já exposto nos artigos anteriores, a necessidade de empoderar (dar poder para) 

surge das discrepâncias existentes nos âmbitos sociais, políticos, econômicos e culturais. 

Fazendo o recorte de gênero percebe-se que na escala dos desempoderados, as mulheres 

figuram em posição de submissão em relação aos homens, bem como ocupam um lugar 

subalterno na organização social. Considerando este cenário a atuação do EF tem como objetivo 

estimular a percepção e reflexão das mulheres, pensando os contextos em que vivem e quais 

ações são necessárias para um desenvolvimento justo, baseado em relações de gênero mais 

equitativas. 

 De tal modo, o processo de empoderamento segundo Sen (2000) implica o 

desenvolvimento das capacidades para superar as fontes das desigualdades, construindo novas 

possibilidades e sabendo quais melhores caminhos a serem adotados, bem como buscando 

implementar novas escolhas e beneficiar-se delas. 

 Considerando isto e em consonância com diversos estudiosos das questões de gênero e 

dos processos que envolvem o empoderamento, há de se levar em conta a capacidade de atuação 

das mulheres em que qualquer experiência prática de melhoria na condição de vida delas deve 

considerar a condição de agentes ativas das mesmas, posto estarem exercitando sua cidadania, 

tornando-se sujeitas políticas, conscientes do que necessitam e do que podem requerer. 

 Aqui cabe destacar um aspecto interessante do processo de empoderamento 

experienciado no projeto, em que muitas mulheres compartilham que a atuação para 

modificação dos contextos em que estão inseridas, na esfera pública/comunitária como muito 

mais fácil e executável que na esfera privada/doméstica. Sobre isto refletimos que o trabalho 

coletivo ajuda no estímulo à ação e é fundamental para fortalecer a atuação, visto muitas 
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mulheres compreenderem o espaço de decisões coletivas também como espaço de 

fortalecimento, partilha e sororidade, o que faz com que nossa análise compreenda os 

empoderamentos individual e coletivo como inter-relacionados e complementares.  

 Romano (2000) coloca que dentro deste processo, as estratégias de combate as 

desigualdades a partir do envolvimento de atores com poder de atuação em diferentes esferas. 

Assim sendo, as ONGs além de funcionarem como agentes de empoderamento, conforme 

supracitado neste artigo, também dão suporte à construção de redes e espaços de diálogo com 

movimentos sociais diversos, experiências de outras mulheres/comunidades e, quando 

necessário, abertura de espaços de comunicação com o poder político local. 

 Sobre isto, é relevante explicitar que é compromisso do Espaço Feminista o 

estabelecimento de redes nas escalas locais, regionais e nacionais. No caso do projeto em 

questão, como comporta dois municípios, em todos as etapas do projeto, bem como nos 

processos de formação, as mulheres envolvidas estavam juntas, participando das reflexões 

coletivas e partilhando dos mesmos espaços. Em outros momentos do projeto estiveram em 

contato com mulheres de diferentes lugares (Recife, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Pará, Bahia, 

etc) com experiências diversas e atuação como sociedade civil, associação, sindicatos e 

movimentos sociais das mais variadas instâncias.  

 Em específico a atuação das mulheres dentro do projeto se desenha em rede em vários 

momentos, sobretudo quando compartilham experiências e formulam planos de ação para os 

municípios, onde partilhando tais experiências a partir de sua atuação enquanto monitoras, 

dentro dos movimentos e das comunidades, colocam seus anseios e pensam ações para os seus 

territórios. Para além disso, fortalecem a ideia de rede quando participam dos processos 

formativos onde são apresentadas experiências exitosas com mulheres de outros locais, 

podendo trocar com estas de maneira próxima, adaptando as experiências narradas para seus 

territórios. 

 Após a fundamentação teórica necessária para compreensão do nosso objetivo, expomos 

que dentro da análise do processo de empoderamento coletivo, destacamos as ações que são 

desdobramentos das demandas pautadas pelas comunidades (em específico as mulheres) a partir 

dos planos de ação elaborados coletivamente, como também a partir dos aspectos observados 

pela equipe de monitoramento a partir da incidência nos territórios atendidos pelo projeto. 

Optou-se por embasar nossa análise nas principais ações desenvolvidas e especificidades nos 

dois municípios, a saber:  
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- Em Caruaru, como trata-se de uma cidade média, a relação com a gestão local é mais 

dispendiosa posto o acesso aos gestores locais ser mais complexo e dificultoso. Mesmo 

assim a equipe de monitoramento local conseguiu alguns espaços de diálogo junto as 

secretárias, colocando suas demandas e construindo ações efetivas para a melhoria de 

vida das mulheres e comunidades. Sendo tais desdobramentos: 

- Processo de REURB-S na Comunidade de Jacaré; 

- Formação oferecida para o poder público na URB sobre o processo de regularização 

fundiária em Caruaru; 

- Diálogo junto a Secretaria de Desenvolvimento Rural para o cumprimento das 

demandas hídricas em Cacimba Cercada; 

- Organização de uma agenda de formações e ações junto à Secretaria da Mulher e ações 

em relação ao empoderamento e autonomia econômica das mulheres; 

- Além das propostas de formação sobre gênero e meio ambiente facilitadas pelas 

próprias agentes de monitoramento. 

 

- Em Bonito, o porte menor do município auxilia nas relações com o poder público local 

e além disto, já existe um vínculo estabelecido de outros contatos da equipe de 

monitoramento a partir da atuação de algumas agentes em movimentos sociais como o 

MST. Soma-se também o apoio fundamental da Secretaria de Meio Ambiente na pessoa 

de Daniel Falcão que sempre se coloca a disposição do grupo e envolve as comunidades 

nos projetos do município. As ações destacadas em Bonito são: 

- Processo de REURB-S nas comunidades de Frei Damião e Novo Mundo; 

- Diálogo com a Secretaria de Meio Ambiente para comercialização de produtos no 

Mercado da Vida; 

- Implementação dos quintais produtivos para as mulheres em Colônia; 

- Organização e melhoramento na iluminação pública e das demandas em relação ao 

abastecimento e distribuição hídrica em Colônia; 

- Processo de melhoria na estrutura da escola junto a Secretária de Infraestrutura, bem 

como diálogo junto a Secretária de Educação para ampliação das modalidades escolares 

que atendem à comunidade em Rodeador; 

A seguir, descreveremos de maneira resumida o processo de atuação da equipe de 

monitoramento e das mulheres das comunidades para efetivação destas demandas. 
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- Processos de REURB-S: 

Surgiram a partir da observação da equipe de monitoramento das cidades compostas por 

quatro mulheres, sendo o primeiro compreendido a partir das visitas para familiarização 

com a comunidade feita em Caruaru, a partir da percepção de um processo de disputa 

territorial e ameaça de expulsão sofrido pela comunidade. E o segundo experienciado a 

partir das monitoras que também residem na localidade, em que terrenos foram doados 

pela prefeitura e não foram emitidas as titulações para os moradores, colocando-os em 

situação de vulnerabilidade e insegurança.  

As situações foram narradas para a equipe do EF que compreendeu ser importante o 

processo de regularização fundiária e, a partir disso, criou um plano de ação junto a 

equipe de monitoramento, que foi quem protagonizou junto com algumas moradoras 

das comunidades, os processos junto ao poder público loca para execução dos processos, 

já encaminhados. 

 

- Diálogos com as Secretarias: 

O estabelecimento das relações com as gestões a partir das Secretarias, desenrolou-se a 

partir dos planos de ação estabelecidos durante os processos formativos nas 

comunidades e das demandas colocadas pelas mesmas. Em alguns casos os planos de 

ação tinham como estratégia a ação conjunta das comunidades e da equipe de 

monitoramento até o estabelecimento de diálogo com o poder público, visto serem as 

moradoras as mais impactadas com os problemas, geralmente estruturais, de suas 

comunidades tais como: saneamento básico, iluminação pública, problemas hídricos e 

de infraestrutura.  

Como pode-se analisar a maior parte das demandas colocadas foram ou estão em 

processo de serem atendidas. É mais um importante resultado da metodologia e da 

eficácia do empoderamento e ação coletiva para pautar as modificações e melhorias nos 

contextos encontrados pelo projeto. Reforça-se também a importância da atuação da 

equipe de monitoramento que assume papel primordial na reivindicação e 

acompanhamento do desenrolar das demandas pautadas. 

 

- Foco nos processos de formação para autonomia e empoderamento das mulheres: 
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Outro aspecto fundamental para a modificação do status quo é dar às mulheres 

possibilidades de seu pleno desenvolvimento e isso passa pelo processo de compreender 

o contexto em que historicamente estão inseridas nas esferas domésticas e na esfera 

pública para que sejam pleiteadas melhorias nestes contextos a partir do olhar das 

mulheres que estão em posição de submissão em relação aos homens, sobretudo no 

contexto rural em que tal lugar é reforçado pela naturalização dos papéis atribuídos aos 

gêneros e da dependência financeira em relação ao companheiro.  

É recorrente a demanda por processos formativos que viabilizem a geração de renda e 

impulsionem a autonomia financeira das mulheres. Dentro do processo de 

empoderamento muitas vezes este fator é um dos que mais entrava a modificação das 

relações e situações historicamente estabelecidas, visto que por dependerem 

financeiramente dos maridos, acabam necessitando continuar em processos opressivos, 

não questionando as situações por elas enfrentadas.  

 

- Continuidade dos processos formativos com enfoque nas questões de gênero: 

Em todas as formações experienciadas pela equipe do EF foi colocada a necessidade e 

importância da continuidade dos processos formativos para que o empoderamento seja 

cada vez mais efetivado. Como é visto como um processo não linear e contínuo, 

acontecendo a partir do estranhamento/questionamento das posições e situação 

vivenciadas até então na estrutura social, as temáticas acabam sendo pertinentes e 

fundamentais para a reflexão destes lugares ocupados e de como isto pode ser 

modificado, bem como elucidam às mulheres como podem buscar seus direitos de forma 

mais contundente.  

_____ 

Estabelecendo estas pautas e dando alguns passos importantes para melhoria das suas 

condições de vida a partir de demandas observadas por elas, as mulheres começam a 

compreender que não é natural o lugar que a sociedade patriarcal preestabeleceu e que 

não são naturais os processos de opressão a qual estão desde a mais tenra idade 

submetidas. 

Nas vivências e na atuação coletiva tem se fortalecido, aprendido, trocado experiências 

e pensando estratégias para ter condições plenas de desenvolvimento, seja na esfera 

individual, como não esfera coletiva. A atuação do EF neste sentido é primordial pois a 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 18 – Questões de Gênero, Geração e Sexualidade no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
8998 

 

partir das muitas experiências em parceria com as comunidades e do desenvolvimento 

de atividades de formação que contemplavam os mais variados temas, puderam abrir 

possibilidades não só para reflexão e questionamentos, mas para ação destas mulheres 

enquanto sujeitas políticas. 

 

Algumas considerações 

 Em tese compreende-se que ocorre o empoderamento quando agentes/atores assumem 

a capacidade decisória sobre o que afeta-lhes, quando conquistam autonomia decisória para 

atuação e decisão sobre os seus destinos. Ele depende dos sujeitos e das sujeitas e não é aplicada 

através de fórmulas fechadas, ele é moldável às circunstâncias, de forma não hierárquica, sendo 

os agentes de empoderamento, envolvidos neste processo como mediadores. 

 Louvável evidenciar que em nenhum dos níveis descritos, desenha-se um aspecto 

dicotômico no sentido de estar ou não empoderadas, sendo os graus variáveis de acordo com as 

pessoas envolvidas no processo, suas vivências e possibilidades, sendo o processo de 

empoderamento descrito a partir de estratégias e resultados pontuais – pretendidos e efetivados 

-, nosso intento aqui é demonstrar as possibilidades desenvolvidas mediante aplicação da 

metodologia com enfoque feminista por nós proposta. 

 Louvável evidenciar que em nenhum dos níveis descritos, desenha-se um aspecto 

dicotômico no sentido de estar ou não empoderadas, sendo os graus variáveis de acordo com as 

pessoas envolvidas no processo, suas vivências e possibilidades, sendo o processo de 

empoderamento descrito a partir de estratégias e resultados pontuais – pretendidos e efetivados 

-, nosso intento aqui é demonstrar as possibilidades desenvolvidas mediante aplicação da 

metodologia com enforme feminista por nós proposta.  

 Também evidencia-se a dificuldade em pensar níveis de empoderamento nas 

comunidades, visto apesar de contínua (a partir das monitoras) a participação do EF demanda 

formações políticas e um acompanhamento maior. É primordial a continuação dos processos 

formativos estimulados até que a organização política destas mulheres seja mais concreta e que 

sua atuação política a nível local não precise ser estimulada por agentes externos à comunidade.  

Ao passo que não há dicotomia na análise, também este processo não se desenha de maneira 

harmoniosa, visto ser resultado de conflitos de interesses, em um primeiro momento pessoal, e, 

depois coletivo, mediante a formação de grupos e das experiências e questionamentos que 

surgem na esfera comunitária precisando a análise desse caminhar ser construída de maneira 
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dialética, havendo uma retroalimentação dos processos analisados ao passo em que as 

experiências são vivenciadas  
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O COTIDIANO DE LUTA DAS CAMPONESAS AGROECOLÓGICAS DO MST DO 

PARANÁ 

 

Priscila Facina Monnerat 

Resumo: 

 

Neste trabalho vamos olhar para o cotidiano das mulheres, que desde cedo se ocupam com o 

cuidado da família, com a casa, com o pedaço de terra que lhes provêm a vida e também com 

as diversas tarefas relacionadas à comunidade. Esse cotidiano feminino, camponês e 

agroecológico, nos mostra a importância de refletir sobre uma nova ontologia, diferente da 

capitalista, uma ontologia relacional (ESCOBAR, 2016), necessária para relações mais justas e 

onde a vida e os cuidados estão no centro. As mulheres que trabalham com agroecologia têm 

muito a nos ensinar. Agroecologia e novas relações de gênero são questões centrais em um 

novo projeto para o campo, e foram sendo incorporadas à luta pela terra e pela reforma agrária, 

mas suas concepções e realizações ainda estão em disputa. Este trabalho se propõem a refletir 

sobre os territórios da luta no cotidiano, nas escalas do corpo, da casa, do lote e da comunidade, 

com intuito de mostrar a importância deste tipo de re-existência, que dá lastro para outras 

formas de luta na emergência da transformação, em um mundo em crise. No salto de escalas 

realizado pelas camponesas do MST, novas relações, articulações e conflitos na construção 

desta nova ontologia. Escrevo a partir de dentro, como mulher que também está sentindo, 

pensando, vivendo tudo isto a partir do fazer cotidiano das lutas pela terra, pela reforma agrária, 

pelo feminismo, pela agroecologia e pela transformação da sociedade. Assim como minhas 

companheiras, transformando e sendo transformada pela luta em sujeitos políticos do 

Feminismo Popular Camponês. À nossa volta um mundo em crise, que se aprofunda a cada dia, 

e nos mostra uma realidade dura e cruel, onde a desigualdade social, a exploração, a miséria, a 

destruição da vida e a violência só aumentam. Tudo vira mercadoria e a vida perde seu valor. 

A conjuntura, amplia o sentido das lutas que fazemos a cada dia, mas também nos exige 

respostas rápidas, nos exige mudanças de rotas, nos exige entender o que está acontecendo para 

rever nossa ação a cada dia. Neste sentido, além de mostrar o cotidiano da luta das mulheres do 

MST-PR nos momentos mais acirrados e de maior destaque, procuro evidenciar a luta no 
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cotidiano, onde cada mulher constrói a resistência a partir do seu corpo, casa, lote e 

comunidade, convidando quem lê a conhecer um pouco deste pluriverso. Mas escrevo também 

a partir de um giro epistêmico, no diálogo com autoras e autores desde uma perspectiva crítica 

da pesquisa social, geográfica e feminista. Diálogo que o mestrado em geografia me 

proporcionou e que contribuiu na elaboração sobre estes sujeitos políticos, sobre o território 

onde estes sujeitos se constroem e sobre a luta pela transformação de um mundo em crise. Uma 

referência fundamental para dialogar com as mobilizações sociais que constroem outras formas 

de lutar e viver é Escobar(2014), que define o pensamento crítico latino-americano como uma 

urdidura de três vertentes: o pensamento de esquerda, o pensamento autonômico e o 

pensamento da terra e afirma que não estão separados, se alimentam mutuamente, mas também 

muitas vezes estão em conflito. É importante manter este diálogo e esta tensão entre os 

diferentes pensares e fazeres críticos para a fugir da armadilha de um pensamento 

universalizante. Para completar esse exercício de situar-se que Escobar propõe, ampliarmos 

esse pensar e fazer situado, refletindo sobre os feminismos, partindo das próprias mulheres que 

estão em luta. E a partir de um giro escalar, no diálogo com autoras e autores que vem refletindo 

e escrevendo sobre o sistema capitalista, suas contradições, sobre a crise civilizatória, outras 

epistemologias, sobre a emergência da transformação e outros modos de vida que apontam 

outros caminhos para transformar a sociedade. As lutas realizadas a partir de grandes 

mobilizações são alimentadas por um processo não menos extraordinário: a luta no cotidiano 

das mulheres Sem Terra. Neste cotidiano que acontece a resistência silenciosa como diria 

Scott(2002), ou a re-existência como diria Porto-Gonçalves(2006). Na ação do comer, do curar, 

do aprender e conviver, que se consolidam como prática político-formativa, e que fazem dos 

acampamentos e assentamentos de reforma agrária espaços de re-existência. O trabalho também 

traz reflexões sobre produção e reprodução e sobre o cuidado, na construção desta nova 

ontologia, nas diversas escalas e sobre insurgências e possibilidades de mudanças desde o 

feminismo e a agroecologia, no seu fazer cotidiano. Na ação para resistência e re-existência, 

surge o novo, que aos poucos transforma o jeito de viver, de pensar, de sentir, em uma ontologia 

camponesa renovada, onde o cuidado se resignifica e a vida está no centro. Há uma riqueza de 

experiências em curso, mas não conseguimos reconhecê-las, quando rotulamos, conceituamos, 

de forma a desvalorizar e desperdiçar o potencial ético, político e epistêmico destas que 

inauguram espaços de esperança, mesmo que de forma incipiente. Ou quando hierarquizamos 

as formas de exploração e opressão, dando prioridade às questões de classe. É preciso afirmar 
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e visibilizar as estratégias protagonizadas pelas mulheres: como vão tecendo as resistências e 

re-existências, e afirmam o direito de viver, constroem processos de mobilização e atuam nas 

disputas e conflitos territoriais com poderosos grupos econômicos e políticos, mesmo quando 

não são reconhecidas em seu campo de luta. Compreender o processo de luta de forma 

ampliada, considerando as dimensões da vida cotidiana, da produção e reprodução e do cuidado. 

Reafirmando os saberes populares, tradicionais, originários e a mescla destes na produção 

coletiva de conhecimento, em uma nova ontologia. trabalham com agroecologia têm muito a 

ensinar. Agroecologia e novas relações de gênero são questões centrais em um novo projeto 

para o campo, e foram sendo incorporadas à luta pela terra e pela reforma agrária, mas suas 

concepções e realizações ainda estão em disputa. Este trabalho traz uma modesta sistematização 

sobre os territórios da luta no cotidiano, nas escalas do corpo, da casa, do lote e da comunidade, 

com intuito de mostrar a importância deste tipo de re-existência, que dá lastro para outras 

formas de luta na emergência da transformação, em um mundo em crise. No salto de escalas 

realizado pelas camponesas do MST, novas relações, articulações e conflitos na construção 

desta nova ontologia. É a partir da inserção nestes espaços e neste cotidiano, como mulher 

camponesa e agroecológica e militante, que traço a metodologia para a construção deste 

trabalho, trazendo o ponto de vista de quem está dentro. A partir da descrição da realidade, 

realizo a leitura a partir de um giro epistêmico, no diálogo com autores desde uma perspectiva 

crítica, da pesquisa social, geográfica e feminista (CRUZ, 2013; GARCIA, 2002, FRASER, 

2007; ESCOBAR, 2018; OROZCO,2014; ORNELAS, 2014). As mulheres têm demonstrado 

uma capacidade extraordinária para a luta cotidiana, na ação do comer, do curar, do aprender e 

conviver, que se consolidam como prática político-formativa, e que fazem dos acampamentos 

e assentamentos de reforma agrária espaços de re-existência. Trata-se de uma ontologia 

relacional, onde diferente da ontologia capitalista, tudo está em relação e tem a reprodução da 

vida como princípio. 
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O PROTAGONISMO FEMININO NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE 

BARRA DO TURVO 

 

Helga Kress Meirelles1 

 

Introdução  

No geral, no debate sobre o campesinato destaca-se o papel da família, não sendo 

problematizado as relações de poder ali presentes e os papéis desenvolvidos pelos membros. 

Sendo assim, ao pensarmos na articulação do trabalho camponês é necessário considerar 

também as relações de poder e os papéis que cada membro desenvolve no interior da produção 

familiar. Portanto, este trabalho se insere na perspectiva dos Estudos Feministas, com a 

proposta de contribuir para desvendar situações que são ocultadas nos estudos tradicionais que, 

como apontado por Siliprandi (2009), “apresentam, com raras exceções, uma visão 

androcêntrica do mundo rural, como se a problemática apresentada (considerada “universal”) 

representasse o todo” (p. 20).  

Dessa forma, ao considerarmos as transformações decorrentes da expansão do capital 

no recorte de pesquisa proposto, as comunidades quilombolas do município de Barra do 

Turvo, é fundamental apreender que a mesma atinge de diferentes formas homens e mulheres. 

Siliprandi (2009) aponta para a necessidade defendida por Shiva (2006) de considerar não 

somente a situação dos camponeses em geral, mas as consequências que as transformações 

globais trouxeram para a vida das mulheres. Tal necessidade implica em buscar compreender 

o que especificamente ocorre com as mulheres, as mudanças nos seus modos de vida, as 

dificuldades que encontram, os processos de resistência assim como sua organização política. 

O Vale do Ribeira é uma região de intensos conflitos por disputas de distintos interesses. 

As comunidades quilombolas ali presentes têm enfrentado diferentes formas de ameaças que 

dificultam sua permanência nos territórios historicamente ocupados pelos seus antepassados, 

seja pelo desamparo estatal, pelas políticas conservacionistas, quanto pela especulação 

imobiliária. Apesar do avanço obtido por meio da luta pela recategorização do Parque Estadual 

 
1 Mestranda em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana (PPGH- FFLCH/USP). Email: 
helga.meirelles@usp.br 
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do Jacupiranga (PEJ) para Mosaico do Jacupiranga (MOJAC), as populações ainda sofrem as 

restrições que são impostas segundo uma lógica que abarca uma concepção de natureza que 

fortalece uma minoria dominante. Como forma de resistir às ameaças e se fortalecerem em seus 

territórios reproduzindo seus modos de vida, a agroecologia vem sendo uma das principais 

estratégias de luta e resistência. Nesse processo de disputa, as mulheres camponesas e 

quilombolas de Barra do Turvo têm exercido um papel fundamental na manutenção e 

reprodução de suas famílias e comunidades. 

Frente às transformações ocorridas na região do Vale do Ribeira a partir da década de 

1970, com foco nos impactos da implantação de uma política ambientalista do Estado sobre os 

territórios das comunidades quilombolas do município de Barra do Turvo, buscaremos apontar 

as diferentes estratégias que vem sendo organizadas e colocadas em práticas pelas mulheres 

quilombolas em resposta a esse processo, que vem permitindo não somente a manutenção das 

comunidades nesses territórios, mas também o seu próprio fortalecimento como grupo social.  

Para acompanhar e compreender a realidade das mulheres quilombolas de Barra do 

Turvo, estão sendo realizado diversas visitas de campo no município, pelas quais têm sido 

possível aproximarmos da visão que as comunidades possuem acerca das consequências das 

transformações em seus territórios. A pesquisa, que ainda se encontra em andamento, vem 

sendo realizada por meio da observação participante, acompanhando o cotidiano das 

comunidades e principalmente as mulheres nos diferentes âmbitos da vida. A intenção de 

vivenciar o seu dia a dia se dá em virtude do interesse em abranger e compreender as diversas 

dimensões presentes no seu cotidiano, para que consigamos apreender os aspectos da vida 

tanto em comunidade quanto em família. As diversidades e multiplicidades de identidades 

sociais que as mulheres assumem e as diferentes formas como interpretam sua condição de 

mulher, de agricultora e de quilombola, estão sendo apreciadas pela ótica dos Estudos 

Feministas que questiona a “forma dominante de pensar a economia, que considera relevante 

apenas uma pequena parte do conjunto das atividades necessárias para produzir a vida e mover 

a sociedade” (SOF, 2018, p. 17) 

 

(Re)existências 

 A política ambiental no Brasil foi moldada junto às políticas desenvolvimentistas que 

visavam uma integração nacional ao processo de globalização. Nesse conjunto de 
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transformações, teve-se também um processo de ressignificação das áreas por meio da 

funcionalização dos lugares segundo interesses do grande capital. As comunidades camponesas 

que já viviam um intenso processo de expropriação nesse contexto desenvolvimentista de 

expansão viária, de projetos hidrelétricos, de mineração, de especulação imobiliária e de 

apropriação privada de terras públicas, passaram a ser ameaçadas e expropriadas também pela 

criação de áreas protegidas.  

É sob esse contexto de expansão do capital que se insere as transformações ocorridas ao 

longo do tempo na região do Vale do Ribeira, de forma que a questão ambiental na região, para 

além de uma sobreposição ao território quilombola, compreende também uma lógica de 

restringir a própria da (re)produção das comunidades por meio da criminalização das práticas 

agrícolas tradicionais. A relação com o território nas comunidades quilombolas diverge com o 

da lógica capitalista na medida em que as famílias se relacionam com a terra de forma a garantir 

a continuidade da produção e reprodução da vida. Nessa perspectiva, os territórios das 

comunidades quilombolas não são somente espaços de reprodução, mas também espaços de 

resistência frente aos contínuos processos de expropriação que o capital realiza na sua expansão 

e consolidação no setor agropecuário no país.  

A luta pelo reconhecimento do território quilombola, assim como a apropriação política 

da agricultura tradicional – roça de coivara – têm sido caminhos para as comunidades 

quilombolas de Barra do Turvo defenderem seu território, sua cultura e suas vidas. A luta pela 

agricultura tradicional é também uma luta pelo seu modo de vida e sua permanência no 

território. A relação desmercantilizada com o meio – de plantando “no tempo certo”, os 

produtos cultivados crescem “com a ajuda da natureza” – tem como base a lógica da reprodução 

da vida. As colheitas nas comunidades são geralmente realizadas em mutirões, com a partilha 

dos produtos colhidos e com diversas celebrações religiosas. Esse patrimônio imaterial faz parte 

da cultura quilombola das comunidades de Barra do Turvo e vem sendo ameaçado por uma 

racionalidade que fortalece uma minoria dominante.   

A luta das comunidades é, portanto, uma luta que compreende uma relação harmônica 

com a natureza e uma forma diferente de vida social, para além de uma outra concepção de 

desenvolvimento, é uma luta pela reprodução da vida. As comunidades quilombolas de Barra 

do Turvo, com um forte protagonismo das mulheres, tem lutado pelos recursos naturais, pelo 

seu modo de vida, pelos seus direitos, sua autonomia e sua soberania alimentar.  
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Nesse processo de disputa pelo território, as mulheres têm sofrido intensas 

transformações em seu cotidiano – se por um lado, como as principais responsáveis pelo 

cuidado da família e comunidade, são também quem mais sofrem com as consequências diretas 

tanto da degradação ambiental quanto das restrições de uso de seus territórios, por outro, num 

processo de emancipação política e financeira por meio da conscientização e reconhecimento 

desse papel que ocupam, tem se tornado cada vez mais protagonistas na produção e resgate dos 

saberes agroecológicos e das práticas tradicionais.  

 

A Questão Ambiental e as Comunidades Quilombolas de Barra do Turvo 

Alheia à economia do estado de São Paulo, o papel da região foi prioritariamente de 

fornecedor de alimentos a baixo custo e de reservas de terras e mão de obra (BIM, 2012). 

Todavia, a partir dos projetos de incorporação da região aos fluxos urbano-industriais que 

cresciam no Estado nacional na década de 1970, o Vale foi se tornando cada vez mais atrativo 

do ponto de vista econômico. Tais projetos estavam intimamente relacionados com o processo 

mais amplo de desenvolvimento do país, baseado na maximização do lucro por meio da 

aceleração da industrialização, do investimento de infraestrutura e de agropecuária para 

exportação (BERNINI, 2015). Segundo Bim (2012), esse processo de integração do Vale do 

Ribeira à economia nacional levou à intensificação da mercantilização da agricultura, criando 

ainda demandas para insumos e implementos agrícolas com a transformação de técnicas de 

produção locais.  

Sendo composta por importantes remanescentes de Mata Atlântica, a região torna-se 

alvo também do ambientalismo conservacionista com a implementação de políticas de proteção 

ambiental que passam a restringir as comunidades locais ao uso da terra e dos recursos. De 

forma autoritária, em 1969, foi criado o Parque Estadual do Jacupiranga (PEJ), uma unidade de 

conservação integral que abrigava em sua área comunidades tradicionais. O parque foi criado 

no contexto das políticas desenvolvimentistas do governo militar, que buscava garantir áreas 

como reservas naturais de recursos – seja com o objetivo de proteger áreas bem preservadas ou 

como criação de capital natural (BIM, 2012).  

A implantação do PEJ fez parte de um conjunto de políticas ambientais de criação de 

Unidades de Conservação que desconsiderava a presença das populações que estivessem no 

interior das áreas destinadas à preservação, que, ignorando a presença histórica das 
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comunidades quilombolas ali presentes, passa a restringir o uso do território e suas práticas 

tradicionais. Dentre as consequências da imposição do parque, teve-se um processo de 

criminalização do Sistema Agrícola Tradicional (SAT) – a roça de coivara – uma prática com 

raízes socioeconômicas e culturais ancestrais. As atividades ligadas à roça, para além de 

garantir a segurança alimentar e nutricional das comunidades, têm uma importância 

fundamental na conservação e transmissão de saberes. A restrição no uso do território tem, 

portanto, um forte impacto também na própria cultura quilombola, colocando em risco tanto o 

saber das comunidades, quanto sua própria segurança alimentar, ameaçando ainda de extinção 

as variedades de espécies agrícolas ali presentes. 

O Estado então por via da repressão passa então a impedir o acesso à terra e à natureza, 

transformando em criminosos aqueles que, justamente pela relação mais harmônica e respeitosa 

com o seu meio, promoveram a conservação do ambiente. Foi por meio de muita luta e 

mobilização das comunidades que ocorreu o processo de recategorização do Parque Estadual 

do Jacupiranga – unidade de conservação integral – em Mosaico do Jacupiranga (MOJAC), 

como uma readequação dos objetivos de gestão e conservação do território. A criação de novas 

UCs surge como proposta para resolução do conflito existente entre os objetivos de conservação 

e os usos tradicionais nos territórios que abrangiam o PEJ. A transformação da área que 

sobrepunha os territórios quilombolas em Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) foi 

uma forma de garantir os direitos territoriais das comunidades remanescentes de quilombos 

que, ao menos em lei, deveriam assegurar condições adequadas para reprodução do seu modo 

de vida. Todavia, o que se materializa na região é um conflito acerca da gestão do uso do 

território, por um lado direito quilombola, por outro direito do Estado.  

Atualmente, no município de Barra do Turvo, as RDS do MOJAC sobrepõem quatro 

bairros de origem quilombola: Cedro, Terra Seca, Ribeirão Grande e Pedra Preta/Paraíso. As 

comunidades reconhecem o avanço da atual condição de estarem inseridas dentro da RDS frente 

à antiga condição de estarem dentro do Parque, contudo, reconhecem também as limitações que 

tal condição implicam. Por meio da Associações Remanescentes dos Quilombos dos Bairros 

Cedro, Ribeirão Grande-Terra Seca e Pedra Preta/Paraíso, as comunidades têm se organizado 

para obter o reconhecimento de seu território. O reconhecimento da territorialidade quilombola 

pelo Estado é fundamental no caminho para garantia de sua autonomia. Todavia, ao se colocar 

o Estado como gestor da área – com a transformação de seus territórios em Unidades de 
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Conservação – se está ferindo a autonomia das comunidades sobre o seu território, uma vez 

que, como aqui já exposto, o enquadramento às normas de regulamentação ambiental provocou 

sérias consequências no modo de produção e reprodução das comunidades, que até então foram 

justamente os responsáveis pela conservação dos ecossistemas.  

Todo esse processo faz parte de uma racionalidade que compreende as formas de 

apropriação das comunidades, assim como as práticas tradicionais ali presentes, como resíduos 

a serem superados pela modernidade. Apesar do avanço obtido por meio da recategorização do 

PEJ para o MOJAC, as comunidades ainda sofrem com restrições que são impostas segundo 

uma lógica que abarca uma concepção de natureza que fortalece somente uma minoria 

dominante.  

Sobre essa perspectiva, Porto Gonçalves (2012) argumenta que está embutida em nossa 

sociedade uma construção ideológica de que ser desenvolvido é ser tudo aquilo que nos afasta 

da natureza, retratando uma concepção de natureza que foi institucionalizada como objeto a ser 

possuído e dominado. Diferente, entretanto, é a relação que as comunidades quilombolas 

estabelecem com o seu território. Segundo De Biase (2016), imbuída de significados simbólicos 

que constroem e são construídos por uma forma particular de apropriação da mesma, a relação 

perpassa pelos princípios da reciprocidade e solidariedade do campesinato mas, ao mesmo 

tempo, está permeada com elementos de identificação que extrapolam a generalização de 

agricultura camponesa. A condição de posse comunal e indivisa é o ponto central para a 

compreensão dos territórios quilombolas e como bem caracteriza Gusmão (1990) “investida 

pela história própria, torna-se um território, e sobre ele, os grupos negros constroem sua 

territorialidade. A territorialidade supõe identificação e defesa por parte do grupo (...) relações 

que historicamente estabeleceram com a terra; com a forma de produzir a vida material e 

simbólica” (p. 32). 

Foi por meio da auto identificação política, como grupos que lutam não somente por 

“um pedaço de terra”, mas pela defesa de seu modo de vida e organização social que a 

população quilombola de Barra do Turvo tem se organizado em torno das Associações 

Remanescentes dos Quilombos dos Bairros Cedro, Ribeirão Grande/Terra Seca e Pedra Preta-

Paraíso, por meio da qual conseguiram obter o reconhecimento de seu território. 

Nesse processo de disputa, a relação das mulheres com a construção e manutenção do 

território é fundamental. A participação da mulher tanto na conservação da biodiversidade, 
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quanto na transmissão de saberes tradicionais se articula diretamente com a manutenção do 

território. A posição e condição social na qual as mulheres se reconhecem e são reconhecidas, 

propicia que acumulem conhecimentos a partir de uma perspectiva de reprodução e 

valorização da vida (SCHULTZ et. al, 2015). Dessa forma, as mulheres ocupam um 

importante papel na conservação da biodiversidade numa perspectiva de garantir a sustentação 

e a reprodução social de sua família e comunidade e, pelas mesmas razões, a do meio que a 

cerca. Ainda, consideradas guardiãs de um acervo de saberes e práticas enraizados no seu 

cotidiano, são elas as principais responsáveis pela transmissão de geração em geração.  

Portanto, buscamos com este trabalho apontar para o papel central que as mulheres 

ocupam na família e nas comunidades, assim como na própria produção, mas, que muitas vezes, 

é invisibilizado. São elas as principais responsáveis pelo cuidado de sua família e são também 

quem mais sofrem com as consequências diretas tanto da degradação ambiental quanto das 

restrições de uso de seus territórios com a implantação das leis sob a ótica do Estado do 

conservacionismo ambiental. 

 

É trabalho, não é ajuda: A Economia Feminista que visibiliza o trabalho  

Enquanto na economia capitalista a produção é desvinculada das reais necessidades de 

consumo, na economia camponesa as esferas de produção e consumo – reprodução da vida – 

estão intimamente vinculadas conferindo a auto-organização e autonomia do campesinato. 

Como apontado por Shanin (1976), as relações de produção no campesinato estão relacionadas 

às necessidades socialmente construídas pela família. De acordo com o autor, o modo de 

produção camponês tem como base de organização as diferenças hierárquicas e de gênero no 

interior da família, seguindo a lógica de satisfação das necessidades socialmente construídas 

pelo grupo familiar. Dessa forma, os membros da família assumem diferentes funções dirigidas 

à manutenção da unidade camponesa, formando uma unidade indissociável a partir da 

complementariedade dos espaços construídos socialmente como femininos e masculinos2.  

Todavia, ao pensarmos na articulação do trabalho camponês é necessário, como já 

apontado, considerar também as relações de poder e os papéis que cada membro desenvolve no 

 
2Na unidade de produção camponesa, o espaço masculino é aquele caracterizado pela produção para o mercado – 
o mato, o roçado, a lavoura – enquanto a produção para consumo está sob o domínio dos espaços concebidos como 
feminino – pequenas criações, pomar e horta.  
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interior da produção familiar. Na divisão – e hierarquização sexual do trabalho – os homens são 

relacionados a esfera produtiva – produção de bens com finalidade comercial e econômica – 

enquanto as mulheres são responsabilizadas pela esfera reprodutiva – produção doméstica de 

bens e serviços e o cuidado.  Enquanto o primeiro é detentor de valor de troca e reconhecimento 

social, o trabalho reprodutivo em sua maioria é considerado como “ajuda” (SCHOTTZ et al.) 

e/ou concebido como obrigação. Não ocorre uma divisão igualitária dos afazeres domésticos e 

de cuidados, ficando a cargo da mulher cuidar da casa, dos filhos, da saúde e da alimentação. E 

ainda, em detrimento do discurso histórico dos homens serem os verdadeiros produtores rurais, 

muitas das mulheres não definem suas atividades como trabalho ou não se consideram 

produtoras – apesar de algumas serem as principais responsáveis pelo trabalho na roça – 

refletindo a invisibilização acerca do trabalho que a mulher realiza – seja este considerado 

feminino ou não.  

Dentro do atual pensamento econômico dominante, só possui valor aquilo que pode ser 

trocado no mercado, portanto, não somente desconsidera parte do trabalho fundamental para 

reprodução da vida, como também invisibiliza quem realiza este trabalho. A centralização da 

produção mercantil muitas vezes oculta a relação existente entre as esferas de produção e 

reprodução da unidade familiar camponesa. A falsa aparência de autonomia da primeira em 

relação à segunda, mascara a dependência que a esfera mercantil e salarial – esfera da produção 

– possui do trabalho doméstico e dos bens e serviços que são produzidos na esfera da 

reprodução, ou seja, do trabalho não remunerado que é realizado nos lares pelas mulheres 

(ANA, 2017), excluindo um “conjunto de atividades, trabalhos e relações que não são 

monetizados, não circulam em troca de dinheiro, mas que sem eles a economia não pode se 

mover e nem a vida pode se reproduzir a cada dia” (SOF, 2018, p.17). 

Existe, nesse pensamento econômico hegemônico, um certo silêncio conceitual sobre o 

sentido e o valor econômico desse trabalho e sua articulação com os processos de geração da 

riqueza (ANA, 2017), tanto na escala familiar quanto no conjunto da sociedade, que colaboram 

com a compreensão do trabalho doméstico e de cuidados como alheios à esfera econômica. 

Nesse sentido, a Economia Feminista vem para questionar essa “forma dominante de pensar a 

economia, que considera relevante apenas uma pequena parte do conjunto das atividades 

necessárias para produzir a vida e mover a sociedade” (SOF, 2018, p. 17).  
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Portanto, apesar de invisibilizada, a economia doméstica e de cuidados precisa ser 

considerada ao pensar a organização e produção familiar, pois é fundamental para a reprodução 

da mesma. É no espaço doméstico onde muitos produtos são beneficiados, onde são também 

realizados serviços indispensáveis ao bem-estar da família e da comunidade e onde muitas horas 

são dedicadas, tendo como resultado uma economia de recursos que nem sempre é reconhecida. 

Os espaços femininos – os quintais, os pomares, as pequenas criações e hortas aos arredores 

das casas – são fundamentais para a reprodução e manutenção das famílias. As atividades que 

tradicionalmente são exercidas pelas mulheres são importantíssimas para a segurança alimentar, 

para geração de renda e economia de recursos, já que produzindo não ficam pendentes de 

comprar de terceiros, e também para a conservação da biodiversidade.  

Segundo Pacheco (2002), historicamente as mulheres adquiriram um vasto saber dos 

sistemas agroecológicos, assegurando por meio de sua atividade produtiva as bases para a 

segurança alimentar. Sendo assim, para a autora, o tema da alimentação, sob as diferentes 

denominações como a segurança alimentar, alimentação saudável e diversificação da produção, 

“figura nas distintas estratégias das mulheres e se relaciona à saúde humana e do meio 

ambiente” (p.20).  

A mulher ao cuidar da horta, dos animais, do pomar, da casa, da alimentação, da família, 

tem uma relação cotidiana muito mais estreita com a natureza. Ela tem a consciência da 

necessidade daquele meio, daquele espaço continuar proporcionando a ela a reprodução de sua 

família e da comunidade. Nesse sentido, é importante ressaltar que tais preocupações são fruto 

também de uma construção social para que não nos limitemos à uma perspectiva essencialista, 

uma vez que as mulheres se tornam mulheres através de um processo de construção social. 

Portanto, a consciência da mulher sobre o meio e a necessidade de cuidar e preservar está mais 

relacionada com as suas condições de sobrevivência do que a suposta ligação essencialista da 

feminilidade da mulher com a natureza.  

E é justamente essa desvalorização histórica das mulheres na agricultura voltada para a 

alimentação da família – consideradas muitas vezes menos importante em detrimento das 

lavouras comerciais – que vem se transformando e ganhando estatuto político. Por meio da rede 

do grupo de mulheres de Barra do Turvo – importante ferramenta de transformação política e 

social não somente para as mulheres, mas para as comunidades como um todo – as mulheres 
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têm reivindicado o estatuto político do papel que ocupam enquanto mulheres nas famílias e nas 

comunidades.   

 

Rede de Grupo de Mulheres: Autonomia e Emancipação Feminina 

A organização do grupo de mulheres de Barra do Turvo surgiu como fruto da 

intervenção da Organização Feminista Sempreviva (SOF) por meio do projeto ATER para 

mulheres que colaborou com a afirmação das mulheres como agricultoras em seu próprio nome 

(HILLENKAMP e NOBRE, 2018), em um contexto do campo – que não é exceção – de 

dominância masculina. Justamente pelo reconhecimento das mulheres como agricultoras, o 

projeto abriu possibilidades de mudanças nas relações de gênero, encorajando as mulheres “a 

formar grupos em seus bairros, considerados espaços de auto-organização, e a formular 

demandas e propostas específicas que refletissem sua situação local”3.  

A atuação da SOF na criação de oportunidades de encontros regulares, no 

encorajamento das mulheres a se reunirem, na identificação de questões comuns em conjunto 

com respostas coletivas junto à criação de uma rede de consumo foi de extrema importância 

para a construção da rede dos grupos de mulheres, que hoje reflete em um espaço importante 

de pertencimento e de ação coletiva que fortalece os laços entre as participantes. 

A auto-organização em Barra do Turvo foi um importante instrumento na construção da 

emancipação política e financeira das mulheres. Em espaços como esse, de presença exclusiva 

feminina, se torna ainda mais evidente as diferenças de como as mesmas experiências são 

sentidas de formas diferentes por homens e mulheres.  

Nesses espaços são abordadas questões imediatas do cotidiano que, em outros espaços, 

muitas vezes são compreendidas como sem importância ou de segundo plano. Em detrimento 

de ser um espaço exclusivo de presença feminina, as mulheres se sentem mais seguras – e mais 

à vontade – para compartilhar suas inquietações, seus desejos, suas demandas, suas opiniões, 

seus pontos de vista e perspectivas. Fica evidenciado a partir das diferenças entre as dinâmicas 

e as falas presentes entre os distintos espaços – mistos e com presença exclusiva de mulheres – 

a opressão e o silenciamento em que tantas vezes são colocadas as vozes dessas mulheres. O 

que é percebido como neutro em alguns espaços, torna-se evidente quando o encontro é 

exclusivo de mulheres.  

 
3 Ibidem, p.182. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 18 – Questões de Gênero, Geração e Sexualidade no Campo 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

9013 
 

Seja em espaços de encontro, de reunião, de debate ou formação, o fato de compartilhar 

as diversas questões que vivenciam enquanto mulheres, possibilita um reconhecimento das 

mulheres enquanto mulheres e sujeito político. Pode parecer um pouco simples ou óbvio 

demais, todavia, é um aspecto fundamental no caminho da autonomia das mulheres transformar 

em “questões políticas fatos que muitas vivem de forma parecida, mas isolada” (SOF, 2018, p. 

14). 

Ao compartilhar as experiências, impressões e questões que afligem, rompe-se com uma 

questão central que é a individualização dos “problemas” que as mulheres vivenciam. Somente 

as mulheres conseguem expressar o que sentem enquanto mulher, o que desejam, o que as 

oprimem, como veem e vivem o mundo, do que realmente pode ser agenda ou não. Dessa forma, 

esses “espaços de mulheres” são fundamentais na construção de uma identidade coletiva que, 

como no caso das mulheres de Barra do Turvo, tem se apropriado politicamente dessas 

“questões de mulheres”. Sob esse aspecto, os espaços de auto-organização tornam-se também 

momentos de formação política, promovendo “a construção coletiva das mulheres como um 

sujeito político, da definição de prioridades de reivindicações e demandas e dos caminhos para 

alcançá-las” (SOF, 2018, p. 15).  

A princípio, os grupos de mulheres foram se organizando com o acompanhamento da 

Organização Feminista com o propósito de implementar e também compartilhar práticas 

agroecológicas e ainda construir canais de venda direta de seus produtos. Esses grupos, para 

além do viés econômico, foram se tornaram também espaços de acolhimento e fortalecimento 

das mulheres. Os espaços de reflexão dos grupos têm sido fundamentais na construção do 

processo de conscientização acerca das atividades e experiências realizadas por elas, auxiliando 

no reconhecimento de que sua contribuição não é só uma ajuda. Uma das ferramentas que foi 

utilizada para dar visibilidade ao trabalho realizado nas roças e quintais foi a Caderneta 

Agroecológica, que auxiliou por meio da contabilidade na verificação acerca do potencial da 

sua produção sobre a renda que geram, apontando para a economia de recursos assim como 

uma maior autonomia para essas mulheres.  

A participação em atividades organizadas pela SOF, a comercialização de sua produção 

em uma escala maior junto à organização dos grupos e reuniões de mulheres, proporcionou a 

elas uma maior confiança em si mesmas e em seu trabalho. As mulheres identificaram uma 

mudança de comportamento consigo mesmas, com seus companheiros e familiares e também 
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com a sociedade no geral. Se sentem mais confiantes, reconhecem o valor das atividades que 

realizam, dos seus produtos e de seu trabalho, ou seja, vêm se fortalecendo enquanto mulheres, 

agricultoras e quilombolas.   

Uma das questões que é bastante debatida por elas nos encontros é a invisibilização do 

trabalho reprodutivo que realizam, sendo levantado que tem mais consequências que a não 

geração de renda. As mulheres apontam para a sobrecarga que é vivenciada por muitas delas, 

pela ausência de uma divisão do trabalho doméstico e de cuidados, que compromete sua 

participação nos espaços públicos, nas associações, nas possibilidades de viagens, coletivos, 

movimentos sociais e outras formas de organização. Elas também apontaram que dispõem de 

menos tempo para o autocuidado, para olhar para a própria saúde e alimentação, para o lazer, 

para seus estudos e aperfeiçoamentos, ou seja, têm menos oportunidades de se aprimorar, 

conhecer pessoas e trocar conhecimentos e experiências. 

São questões presentes no seu cotidiano que vem sendo transformadas em questões 

políticas por meio da organização e fortalecimento dessas mulheres. A proposta agroecológica 

que vem sendo cada vez mais fortalecida pelas mulheres, vem sendo também uma importante 

ferramenta de transformação social e política no município. Para Siliprandi (2009) mais que 

uma proposta de mudança tecnológica, a agroecologia define também um paradigma de 

desenvolvimento, no qual é necessário garantir a sobrevivência das pessoas assim como do 

planeta. É uma proposta que vai além da agricultura em si, incluindo a construção de outras 

maneiras de (co)existir. Busca-se no movimento agroecológico uma transformação social, com 

base na justiça e equidade social. Para tanto, ganha centralidade também o relacionamento entre 

as pessoas, como destaca a autora, e não somente dos seres humanos com o meio natural. É 

nessa construção que se abre espaço para o questionamento das desigualdades de poder 

existentes, que vem ganhando cada vez mais centralidade na luta políticas das mulheres 

camponesas e quilombolas de Barra do Turvo.  

Existe no território quilombola uma grande preocupação, principalmente por parte das 

mulheres, com a qualidade da alimentação, tanto delas mesmas, quanto de suas famílias e das 

pessoas com quem convivem. Nesse sentido, a produção que realizam tem como prioridade o 

bem-estar de sua família, de seus vizinhos e de pessoas próximas. Com uma grande diversidade 

de produção, as famílias se alimentam majoritariamente a partir do que produzem. É com muita 

satisfação que ao apresentar sua produção nas visitas às propriedades ressaltam para dois 
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aspectos centrais de suas vidas: o de poder voltarem a trabalhar para elas mesmas por meio da 

produção agroecológica e que quase tudo que consomem vêm do que produzem. 

Portanto, a intenção da produção agroecológica vai para muito além da comercialização, 

tem como objetivo principal garantir a segurança alimentar e nutricional com alimentos cheios 

de vida e saúde. É claro que o fato de poder comercializar o excedente não pode ser ignorado, 

uma vez que proporciona às mulheres uma maior autonomia financeira. Mas, o principal é de 

não terem que estar subordinadas à exploração do trabalho por terceiros, de ter uma autonomia 

do seu tempo e garantirem o sustento – com qualidade – para suas famílias. Para as mulheres, 

cuidar da família e da produção é muito satisfatório, porém, em uma sociedade capitalista e 

patriarcal em que a exploração e expropriação está acima do valor da vida, é fundamental que 

se reafirme que tais atividade são também trabalho, sendo ainda o pilar para a reprodução desse 

mesmo sistema. 

 

Considerações Finais   

As relações de parentesco, compadrio e vizinhança, assim como os laços de 

solidariedade e reciprocidade, estão fortemente presentes no cotidiano das mulheres 

quilombolas. Existe nas comunidades de Barra do Turvo uma lógica do cuidado que transcende 

o núcleo familiar, de modo que todos os indivíduos consigam ter suas necessidades supridas. A 

posse comunal, o usufruto coletivo, assim como as práticas de ajuda mútua, como os mutirões, 

fazem parte de uma racionalidade que se contrapõe a lógica moderna individualista.  

Da mesma forma, o dia a dia das comunidades está permeado pela ancestralidade e, 

portanto, o território só poderia ser compreendido para além de uma base material para a 

reprodução das comunidades e suas práticas. Essas práticas tradicionais, assim como as relações 

de reciprocidade, de parentesco e compadrio, a presença de lugares sagrados e a presença dos 

rituais afrodescendentes, fazem parte da realidade local e são formas de reprodução da vida que 

contribuem com o fortalecimento identitário do grupo. São muitas as práticas que simbolizam 

a dimensão espiritual do vínculo das comunidades com a terra de morada e de cultivo, 

compreendido por De Biase (2016), como estratégias de luta e manutenção da reprodução da 

vida quilombola tal como se fez até agora. Portanto, de toda essa conjuntura até aqui 

apresentada, é possível afirmar que as mulheres têm sido as protagonistas na disputa por outras 

lógicas de (re)produção.  
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A organização das mulheres camponesas e quilombolas em Barra do Turvo tem 

contribuído para o reconhecimento das atividades que realizam no seu cotidiano como o cuidar 

da horta, dos pequenos animais, os afazeres domésticos, o cuidado com terceiros, como trabalho 

fundamental para a reprodução da vida. Tem-se ainda um longo caminho a ser percorrido para 

que consigamos atingir uma distribuição mais justa do trabalho doméstico e de cuidados, não 

somente no interior da família, mas também por meio de políticas públicas do Estado. 

A proposta agroecológica junto com os questionamentos da Economia Feminista vêm 

colaborando com uma maior autonomia financeira e política dessas mulheres que cada vez mais 

vem se fortalecendo e tornando protagonistas de suas próprias vidas. Ao colocar em questão 

diferentes pautas como a alimentação saudável, diversificação da produção, o não uso do 

veneno, a economia doméstica, tem-se aberto espaço para outras mudanças de paradigmas e 

padrões, como a questão de gênero. 
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MARCHA DAS MARGARIDAS: um processo político espacializado 

Catharina Pena Gomes1  
Laiany Rose Souza Santos2 

 
 

Introdução  

Este trabalho tem por objetivo discutir a importância da organização das mulheres e 

da espacialização da luta através da experiência da Marcha das Margaridas, frente a essa onda 

ultra conservadora política que tem se instaurado no Estado brasileiro. Orientada pela 

abordagem Geográfica histórica que, segundo Carneiro (2018, p 26), “deve-se preocupar com 

os estudos das mudanças no espaço e no tempo, além de investigar como e por que algumas das 

expressões pretéritas persistem no presente”, na especificidade desse estudo realizando o 

resgate histórico das manifestações da Marcha das Margaridas para discutir as espacialidades 

diante de uma sociedade constituída pelo modo de produção capitalista que é desigual e 

combinado (SMITH, 1988), insustentável em sua própria essência.  

Os rebatimentos espaciais no campo, tão fortemente engendrado por relações de 

dominação e controle, procuramos desconstruir a condição social da mulher como sujeito de 

segunda categoria. Sempre colocada abaixo da figura masculina, seja pai, irmão, marido, tio, 

etc, a construção pela sociedade patriarcal por vezes se reflete também nas próprias mulheres, 

como causa e produto mesmo da alienação. Por tanto destaca-se a luta das mulheres camponesas 

visto que a sua condição impõe limites e possibilidades, a partir de seu lugar de dominada, 

colocando-as em uma posição de enfretamento frente as relações de poder manifestadas pelo 

capitalismo-racismo-patriarcado como uma simbiose (SAFFIOTI, 1987), levando-as a um 

enfrentamento por direitos, território e liberdade. 

Para a estruturação do trabalho foi necessário realizar diferentes etapas, a princípio 

foram escolhidos leituras pertinentes ao tema, pesquisa a campo com conversas através da 

participação da Marcha das Margaridas organizada pela Confederação Nacional dos 

 
1  Feminista, Militante do coletivo Afronte, Graduanda em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe/ UFS. 
Integrante do PET Geografia – Programa de Educação Tutorial. E-mail: pena.catha@gmail.com  
2 Feminista, Militante em Movimento de Mulheres Camponesas - MMC, Doutora em Geografia pela Universidade 
Federal de Sergipe, Professora substituta do Departamento de Geografia de Itabaiana - UFS, Pesquisadora em 
Laboratório de Estudos Rurais e Urbanos - LABERUR/UFS, Pesquisadora em GT Feminismos Resistencias y 
Procesos Emancipatorios en América Latina y Caribe, da rede CLACSO. E-mail: laiany.santos@gmail.com  
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Trabalhadores na Agricultura – CONTAG, o qual ocorreu entre os dias 13 e 14 de agosto de 

2019 em Brasília/DF. Este artigo está ordenado além da introdução e considerações finais, em 

quatro itens: o primeiro discuti a estrutura fundiária, no segundo quem foi Margarida Alves, no 

terceiro item o processo de formação coletiva das mulheres para o surgimento da Marcha das 

Margaridas e o quarto item mostrando a marcha como instrumento de formação política.  

 

ESTRUTURA FUNDIÁRIA: explicando o espaço para entender a luta da Marcha das 
Margaridas 

O Brasil é um país continental que apresenta uma grande desigualdade. No livro 

os usos da terra no Brasil de Fernandes, Clifford e Gonçalves (2014), aborda-se os 

paradoxos da questão agrária, reconhecendo que a desigualdade é mantida pela 

concentração da estrutura fundiária, na qual se constituiu a formação territorial, política e 

econômica do País, onde a maior parte da terra está na mão de grandes corporações 

nacionais ou multinacionais que controlam o desenvolvimento da agricultura, 

monopolizando o mercado em todas as escalas. 

O Brasil agrário é paradoxal porque 74% dos agricultores recebem somente 15% do 
crédito agrícola, possuem apenas 24% da área agricultável, mas produzem 38% do 
valor bruto. É pouca terra e muita gente que recebe pouco crédito e divide o resto da 
riqueza produzida, ou seja, a parte que o capital permitiu que ficasse com o 
campesinato. Do outro lado, o agronegócio fica com 85% do crédito agrícola, controla 
76% da área agricultável, produz 62% do valor bruto e emprega cerca de 26% das 
pessoas. É muita terra e pouca gente fica que fica com a maior parte dos recursos 
empregados na agropecuária. O agronegócio fica com a maior parte da riqueza 
produzida, inclusive a parte da riqueza produzida pelo campesinato, através da renda 
capitalizada da terra, pois o agronegócio que comercializa a maior parte da produção 
camponesa [...]. (FERNADES, WELCH E GONÇALVES, 2014, p 21.) 

 

Ao se desenvolver no campo o capitalismo envolve vários sujeitos num processo 

desigual e combinado que se sustenta em uma crise social na desapropriação de terras, no 

aumento de agricultores sem-terra, dando margem aos conflitos territoriais. Esses conflitos 

mostram um quadro de desapropriação do campesinato em favor dos latifúndios. Para retratar 

a trajetória das mulheres camponesas em torno da Marcha das Margaridas, precisamos 

compreender no primeiro momento qual espaço agrário estamos tratando. Na sociedade 

brasileira predomina uma visão dicotómica sobre o espaço agrário no qual está associado ao 

“atraso”, um lugar onde não se chegou a modernização da agricultura, uma expressão do não 

desenvolvimento. Do outro lado, tem-se a expressão da modernização na perspectiva do 

agronegócio, com o uso intensivo da tecnologia e mecanização visando maior produção para 

acumulação de riquezas.  
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Nesta visão sobre o espaço agrário que entendemos os conflitos e os interesses em 

torno de dois paradigmas: O paradigma da questão agrária defendendo o modelo de 

desenvolvimento e autonomia dos camponeses, na qual entende-se que as disputas territoriais 

e as conflitualidades são fruto da luta de classes, percebendo os problemas agrários como 

estrutura do capitalismo (FERNANDES, 2008).  

Já no capitalismo agrário entende que os problemas são conjunturais, o qual pode ser 

superado com a “integração” do campesinato ao mercado capitalista, em uma lógica de 

modernização/mecanização. Nessa lógica, campesinato e capital compõem um mesmo espaço 

político, fazendo parte de uma totalidade (sociedade capitalista) que não nos diferencia, porque 

a luta de classe não é elemento desse paradigma (ABRAMOVAY, 1992). 

Esse processo além de modificar a economia e a sociedade, exclui o campesinato que 

entende o uso da terra como valor de uso, tendo um sentimento de pertencimento. Assim, na 

conjuntura desigual de expropriação e exclusão que o campesinato se organiza em defesa de 

seus direitos e daquilo que deles foi tirado: a terra.  

Assim, é com a paradigma da questão agrária que o rural ultrapassa a visão de um 

lugar onde se produz apenas alimentos ou geração de renda, mas havendo várias dinâmicas de 

sujeitos que compartilham saberes, poderes e diferenças. É nesse espaço que se dá as relações 

de poder, as construções coletivas e as relações socais. E é no paradigma da questão agrária que 

a Marcha das Margaridas é construída.  

A Marcha das Margaridas constituem um espaço de exposição das pautas e demandas 
para a sociedade e para o Estado. Sua importância não está somente na ação principal 
de contestação, mas percebe-se que todos os espaços são de formação/transformação 
individual/coletiva. (SANTOS, 2019, p. 185). 

 

Diante disso, a Marcha representa um instrumento de luta feminista e camponesa para 

demarcação das pautas políticas, entendendo a política para liberdade na construção coletiva de 

um projeto de sociedade que propõem um Brasil sem violência, em que a democracia e a 

soberania popular sejam respeitadas, a partir das relações justas e igualitárias. Acreditando que 

é possível construir novas relações sociais pautadas nos valores da solidariedade, ética, 

reciprocidade, justiça e respeito a natureza (CONTAG, 2019, p.3). E é com esse resgate 

histórico sobre a formação do espaço agrário que falaremos posteriormente sobre Margarida 

Alves. 

É MELHOR MORRER LUTANDO DO QUE MORRER DE FOME: Margarida Alves 
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Canção pra Margarida3 
 
Não faz muito tempo, seu moço 
Nas terras da Paraíba 
Viveu uma mulher de fibra 
Margarida se chamou 
E um patrão com uma bala 
Tentou calar sua fala 
E o sonho dela se espalhou 
Já faz muito tempo, seu moço 
Que enriba deste chão 
E em toda nossa Nação 
O pobre é pra lá e pra cá 
Lavrador faz mas não come 
E a miséria é sobrenome 
Do povo deste lugar 
E quando na carne da gente ordia a opressão 
Margarida erguia a mão 
E seu grito era o nosso clamor [...] 

 
Margarida Alves sofreu desde criança, nasceu em Alagoa Grande, na Paraíba, em 

agosto de 1943. Era filha mais nova de 9 irmãos, viu seus pais sendo expulsos da terra no sítio 

Jacu sem direto algum. Desde muito cedo, por necessidade de sobrevivência estava presente 

nos trabalhos do campo, e já sentia a necessidade de buscar melhorias para os camponeses, e 

foi através da ajuda e influência do padre Geraldo que Margarida começou a se inserir no 

Sindicato Rural no ano de 1973, do qual foi tesoureira e depois presidente em 1982. Margarida 

fundou o CENTRU - Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural, virou sinônimo de 

resistência.  

Margarida se revelou uma grande defensora dos direitos dos trabalhadores e travou 

muitas lutas em defesa dos direitos trabalhistas como o décimo terceiro, férias obrigatórias, 

trabalho com carteira assinada, no período em que esteve à frente do sindicato, mais de 600 

ações foram movidas contra usineiros e donos de engenho na região da Paraíba, sendo a usina 

tanque seu palco de luta.  

Com isso Margarida sofreu várias ameaças de morte e atentados contra sua integridade 

física e contra a sua vida. Foi assassinada em agosto de 1983 na frente do seu marido e filho na 

porta de casa. Desde então Margarida Alves tornou-se símbolo de luta para todos os 

movimentos sociais e das mulheres camponesas. José de Arimatéia filho de Margarida em um 

 
3 Feito por Zé Vicente e Babi Fonteles, lançado em 2015 com o gênero cristã/gospel. 
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documentário feito pela CONTAG4 disse que sua mãe não mediu esforços pelo que acreditava 

e que sempre dizia: da luta eu não fujo 

Em relação a Marcha das Margaridas, umas da organizadoras no ano de 2000, afirmou 

que a escolha do nome de Margarida Alves foi escolhido como uma forma de homenagear e 

denunciar que após 17 anos de sua morte, o mandante continuava impune. Portanto a primeira 

iniciativa das trabalhadoras foi conhecer a história de Margarida e evidencia-la  

A gente foi conhecer a história de Margarida Alves, pras mais novas que ainda não 
sabiam quem era Margarida Alves e tudo, e de imediato foi unânime a proposta do 
nome da Marcha e também tava acontecendo nesse mesmo período a organização, a 
articulação e a mobilização da Marcha Mundial das Mulheres e a gente nós da 
comissão nacional das mulheres da CONTAG faziam parte também de apoiar a 
Marcha mundial (...). Isso sempre a gente teve muita firmeza e como foi a primeira, 
foi muito assim pra gente, por exemplo, mística, trabalhar essa questão do nome de 
Margarida (Graça, 2007)5 

Assim origina-se a Marcha das Margaridas, organizada pela Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG, que é fruto da história de luta de Margarida 

Maria Alves, líder sindical e defensora dos direitos humanos, assassinada nos anos 80 a mando 

de um latifundiário. Margarida era trabalhadora rural, rendeira, presidente do Sindicato de 

Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, Paraíba. A referência de Margarida deu nome a uma 

das maiores manifestações de mulheres do Brasil. 

Figura 1 – Margarida representada na faixa da Marcha das Margaridas no ano de 2019 

 
Fotografia: Agatha Cristie, 2019 

 
4 O vídeo-documentário "Nos Caminhos de Margarida" mostra a trajetória de vida e militância de Margarida Maria 
Alves. São depoimentos e imagens que revelam um pouco da história da heroína das terras paraibanas. Daquela 
que simboliza a maior marcha de mulheres do mundo, a "Marcha das Margaridas". Realização: CONTAG, Fetag´s 
e Sindicatos. Link para acesso: https://www.youtube.com/watch?v=sjxruyZt-eM&t=435s 
5 Entrevista realizada com Graça, 33 anos, coordenadora da comissão estadual de mulheres da FETRAECE 
(Federação Estadual de trabalhadoras rurais na agricultura do Ceará), em 24 de julho de 2007, na Sede da 
CONTAG, em Brasília – DF.  
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A Marcha das Margaridas 

O canto das Margaridas6 
 
Olha Brasília está florida 
Estão chegando as decididas 
Olha Brasília está florida 
É o querer, é o querer das Margaridas 

 
Somos de todos os novelos 
De todo tipo de cabelo 
Grandes, miúdas, bem erguidas 
Somos nós as Margaridas 
 
Nós que vem sempre suando 
Este país alimentando 
Tamos aquí para relembrar 
Este país tem que mudar! 
Olha Brasília está florida [...] 

 

Margarida Alves traduz a luta das mulheres e traz o reconhecimento ao significado de 

sua trajetória para o fortalecimento das/os trabalhadoras/os rurais. Assim como ela existem 

várias trabalhadoras rurais, espalhadas por esse país que resiste a diversas formas de opressão 

e de violência. Segundo Berenice para entender a Marcha das Margaridas devemos considerar 

elementos históricos anteriores já que não se trata de um fenômeno “natural” ou resultado dos 

fatores conjunturais. Assim como a Marcha Mundial das Mulheres, a Marcha das Margaridas 

teve inspiração na Marcha Pão e Rosa no Quebec (Canadá) na qual houve a participação de 

mulher de vários movimentos e países diversos.  

O nome Marcha das Margaridas foi uma forma de evidenciar as desigualdades nas 

quais vivem as trabalhadoras rurais, mostrando as diversas formas de violência enfrentadas nas 

situações de fome e pobreza. A Marcha é uma das maiores manifestações populares que 

ocorrem no País. Em entrevista feita no ano de 2008 em Brasília, Raimundinha fala que o nome 

Margarida tinha a ver com o lema da Marcha Mundial das Mulheres, na qual trazia a história 

da fome, pobreza e violência, Margarida trazia em seu peito as violências sofridas na vida e por 

enfrentar o sistema foi assassinada brutalmente.  

 
6 O canto das Margaridas, música e letra: Loucas de pedra lilás (2003), arranjos: Virgínia Cavalcanti (2007), 
percussão e vozes: Ana Bosch, Cléa Santos, Cristina Nascimento (tambor), Gigi Bandler, Joana Alves, Nadege 
Nascimento, Paz Brandão (caixa).  
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A Marcha é entendida como ação estratégica das mulheres do campo, da floresta e das 

águas, realizada desde o ano de 2000, sob o lema ―2000 Razões para marchar: contra fome, a 

pobreza e a violência sexista construída em concordância à Marcha Mundial de Mulheres7, no 

governo de Fernando Henrique Cardoso. Para a CONTAG, é fundamental reconhecer e 

potencializar a luta das mulheres pelo direito a terra por meio da Reforma Agrária e da garantia 

dos direitos territoriais dos povos indígenas e das populações quilombolas, na defesa dos 

territórios das comunidades tradicionais, como algo estratégico na construção da agroecologia 

(2015, p. 23), como sendo uma ferramenta popular, oriunda de debates coletivos, que visam o 

respeito a natureza. 

De acordo com uma militante pelo MST-BA em um debate feito pelos 30 anos de MST 

(2017)8, a agroecologia não é uma agricultura alternativa ela é construída por um campesinato, 

por um povo camponês, indígena e quilombola que lutam e resistem ao longo da história. “É 

um legado e a gente precisa retomar esse processo, que contribui de forma essencial para luta”. 

 E é nesse caráter organizativo de construção e mobilização com encontros estaduais, 

locais, rodas de conversa, seminários, cursos de formação que fortalece a percepção da Marcha 

como instrumento político, que tem o objetivo de chegar ao cerne das questões que atravessam 

a vida das mulheres camponesas e apresentar alternativas para modificá-las. 

A Marcha é também espacialização da luta camponesa, que demarca a luta feminista 
e camponesa, com o intuito de transgredir a barreira da invisibilidade construída pelo 
sistema capitalista. A mobilização pela Marcha permite aos sujeitos que lutam 
transitarem num determinado espaço-tempo para demarcarem suas pautas políticas, 
entendendo a política para liberdade. (SANTOS,2019, p 185.)  

A Marcha das Margaridas possui ações de mobilização, formação e denuncia em que 

se caracterizam em uma estratégia ou ação política. A organização se dá por reuniões anteriores 

a marcha com pautas locais e nacionais, discutisse pautas que são subsidiadas pela Carta da 

Marcha no qual contém os eixos temáticas. No ano de 2019 a Carta trouxe como lema “Por um 

Brasil com soberania popular, democracia, justiça e livre de violência”  

Nós, Margaridas do campo, da floresta e das águas, estamos na luta por um Brasil 
com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência [...]. 
Lutamos pela construção de justiça e igualdade social, num país historicamente 

 
7 A Marcha Mundial das Mulheres nasceu no ano 2000 como uma grande mobilização que reuniu mulheres do 
mundo todo em uma campanha contra a pobreza e a violência. As ações começaram em 8 de março, Dia 
Internacional da Mulher, e terminaram em 17 de outubro, organizadas a partir do chamado “2000 razões para 
marchar contra a pobreza e a violência sexista”. (BLOG DA MARCHA MUNDIAL DAS MULHERES) 
8 Agroecologia: uma construção coletiva da classe trabalhadora, essas questões estiveram presentes na plenária 
dos 30 anos do MST na Bahia, do dia 8 de setembro de 2017 
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marcado pela concentração de terra, riquezas e poder. (MAZÉ MORAES, 2019, Carta 
da Marcha, p. 01)   

 

Assim a Marcha tem sido uma construção coletiva de um projeto de sociedade que 

propõe um Brasil sem violência, onde a democracia e a soberania popular sejam respeitadas, a 

partir das relações justas e igualitárias (Carta da Marcha,2019). Acreditando que é possível 

construir com novas relações pautadas da solidariedade, ética, justiça e respeito com a natureza. 

E a partir dos estudos de campo com saída de Aracaju para Brasília, podemos entender 

com relatos das mulheres camponesas sergipanas que a Marcha das Margaridas é um processo 

de construção que vai além do ato em si. No dia 11 de agosto de 2019 mais de 10 ônibus saíram 

do Estado de Sergipe. Em conversa, segundo Dona Fátima, mulher de luta, rezadeira e umas 

das mais antigas do movimento do Estado “estamos indo lutar pelos nossos direitos, direito ao 

corpo, pela terra, por agroecologia e quando perguntam do cansaço eu respondo, só vou parar 

quando morrer 

No decorrer da viagem pode-se ver uma coletividade quando cada alimento é dividido, 

as companheiras que não puderam ir ajudaram doando frutas e assim a fome era saciada 

coletivamente. Nas paradas haviam margaridas de outros estados, como: Maranhã, 

Pernambuco, Alagoas. Foram duas noites e um dia de viagem, até que em 13 de agosto de 2019 

margaridas de todo o Brasil estavam concentradas em Brasília. Vale ressaltar que nesse mesmo 

dia estava acontecendo a Marcha das Mulheres Indígenas e nesse ano foi o primeiro ano que 

aconteceu o encontro das mulheres camponesas com as mulheres indígenas, ambas lutando pelo 

direito a terra, pelo corpo, contra a violência. 

Figura 2 – Mulheres indígenas em marcha junto com as margaridas em defesa do território 

 
Fotografia: Agatha Cristie, 2019  
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No dia da chegada após se alojarem as margaridas foram para a caminhada das 

mulheres indígenas e outras continuaram nos espaços de formação, tudo era divido em tarefas, 

haviam oficinas para discutir a conjuntura, a reforma da previdência, auto cuidado, 

agroecologia, elaboração dos cartazes, de batucada e gritos de guerra. Nesses dois dias os 

espaços de discursão sempre estavam acalorados, foram mais de cem mil mulheres reunidas em 

defesa e a favor da democratização do acesso à terra, contra toda a violência, por uma sociedade 

mais justa.  

E é nesse processo de formação que as atividades são construídas cotidianamente com 

as demandas organizativas pensando a manifestação com estudos, debates, encontros, 

seminários de formação, comercialização dos produtos da comunidade, expondo que a 

espacialização da luta política por transformação social e territorial vai além do espaço da 

manifestação da Marcha, embora faça parte dela, como instrumentos políticos formativos.  

As vivências que são compartilhadas na Marcha fazem com que a realidade a partir da 

formação política nos espaços que são construídos para receber as Margaridas sejam 

questionados. Vale ressaltar que a importância central não é ação da caminhada até a esplanada 

dos ministérios, nas conversas percebe-se que todo o espaço serve de transformação seja ela 

individual ou coletiva e dentro desses espaços pauta-se demandas para a sociedade e o Estado.  

 

Figura 3- Margaridas em marcha usando blusa com um dos lemas de Margarida Alves “é melhor morrer lutando 

do que morrer de fome”

 

Fotografia: Agatha Cristie, 2019 
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Margaridas em marcha contra o ultra conservadorismo  

Após vivenciarmos um período importante dos governos de esquerda latino-

americanos, percebe-se que houve uma ascensão da direita em países como Colômbia, Peru, 

Argentina, Chile e no Brasil. Essa onda conservadora e autoritária vem sendo fortalecida no 

Brasil desde o golpe de 2016, no qual resultou no impeachment da presidenta Dilma Rousseff, 

na prisão de Lula e no impedimento de sua participação no processo eleitoral em que contribuiu 

para a eleição de Jair Bolsonaro, que está alinhado diretamente com  os EUA, que tem como 

projeto de sociedade a privatização das estatais, promovendo constantes ameaças aos direitos 

já conquistados dos trabalhadores, que afetam de forma mais direta as mulheres. 

Com o fortalecimento no campo ideológico da direita, a construção de um projeto ultra 

conservador vem avançando em vários países e esse processo tem promovido no Brasil um 

estimulo para a implementação de uma agenda ultra neoliberal que está causando a 

superexploração do trabalho, altos índices de desemprego, o aumento da informalidade, 

aumento da vulnerabilidade social e econômica, aumento da violência, desvalorização do 

salário mínimo, cortes nas políticas sociais.  

Isso representa a forma de controle que o capital se apresenta nas nossas vidas, na 

medida que retira os nossos diretos e impõe o retrocesso, tentam destruir o que temos de 

importante: a esperança e a força de lutar conta todo e qualquer tipo de exploração, para um 

mundo melhor. 

Nesses últimos três anos com a tomada de posse de Michel Temer vem se 

intensificando o processo de desestruturação das instituições e a criminalização das 

organizações que representam os movimentos sociais e suas lideranças. As investidas racistas 

e a violência estão crescendo entre os candidatos da ultradireita que ocupam os espaços políticos 

de decisões. Estamos vivenciando o agravamento do genocídio da população negra, o 

encarceramento em massa e o assassinato dos ativistas que defendem a terra.  

O aumento do conservadorismo e das diferentes expressões do machismo no Brasil 

tem aumentado na sociedade a intolerância a diversidade. E percebe-se que no contexto atual 

as práticas de assédio, violência e de desqualificação das mulheres na atuação dos espaços 

políticos e nas diferentes instancias de tomada de decisões está aumentando, pois o controle dos 

nossos corpos e das nossas vidas vem se intensificando causando o aumento das diversas formas 

de violência.  
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Com isso na Marcha coloca-se a lutar por um Brasil com soberania popular, 

democrático, justo, com respeito a diversidade e livre de violência, para que tenhamos o direito 

de viver livremente, com dignidade e que seja assegurado em todas as fases das nossas vidas. 

É fundamental romper com as estruturas do capitalismo para que o mundo possa ser mudado e 

consequentemente a vida das mulheres, pois é apenas com transformações estruturais que será 

possível alcançar uma sociedade justa e igualitária para todos. 

 

Figura 4 – Margaridas em marcha contra todo retrocesso, nenhum direito a menos 

 
Fotografia: Agatha Cristie, 2019  

Considerações Finais  

Frente ao que foi exposto, vimos que a Marcha das Margaridas é a expressão da 

espacialização segundo Fernandes com fluxos, refluxos e com multi direcionamentos. Que o 

resultado final sendo a Marcha um processo com várias etapas, que são: encontros, reuniões, 

seminários de formação. E que esse grande encontro das Margaridas é o resultado de muita luta 

e resistência, porque para deixar os afazeres de casa, onde se torna viagens mais complicadas, 

requer afrontamento com toda a estrutura dessa sociedade que entendo que o lugar da mulher 

não é nos espaços públicos, mas sim dentro de casa sem reivindicar direitos. 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 18 – Questões de Gênero, Geração e Sexualidade no Campo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
9029 

 

Compreender que lutar pela soberania popular, justiça, democracia, agroecologia, a 

não mercantilização da água, a democratização do acesso à terra, requer o rompimento das 

estruturas, pois sabemos que o capitalismo é um sistema desigual e combinado, no qual se 

sustenta nas crises sociais e que para seu funcionamento pleno a desestruturação popular é 

necessária. Pois não há mudança sem rompimento com as estruturas e que no Brasil são 

sustentadas por uma visão colonialista. 

Diante disso as Margaridas querem construir uma sociedade que seja sem violência, 

governada pelos valores de justiça social, solidariedade e paz. Uma sociedade que garanta a 

soberania popular e que garanta o uso de suas terras e territórios, promovendo o uso e o 

consumo de forma consciente, com o consumo de alimentos saudáveis a partir do manejo 

sustentável da agroecologia um dos pilares do movimento, que reconheça o trabalho e a 

contribuição das mulheres na economia, promovendo assim autonomia, igualdade e liberdade. 
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CONSTRUINDO CONHECIMENTO AGROECOLÓGICO A PARTIR DAS 
HISTÓRIAS DE VIDA DAS MULHERES CAMPONESAS 
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Elisa Cordeiro Brito3 

Introdução 

O presente trabalho integra o projeto de pesquisa Educação, gênero, trabalho e cultura: 

um estudo de caso em assentamento de reforma agrária no Paraná, com apoio CNPq 

(Chamada MCTI/CNPQ/MEC/CAPES Nº 22/2014 - Ciências Humanas, Sociais e Sociais 

Aplicadas) e se articula a segunda fase do projeto de extensão Formação em gênero, trabalho 

e sexualidade, por meio de uma parceria entre a Universidade Federal do Paraná e o Coletivo 

de Mulheres do Assentamento Contestado, no município da Lapa/PR. 

Com o objetivo de dar visibilidade à experiência e agência das mulheres na 

agroecologia, e refletir sobre esta situação-problema que também se coloca no território do 

Assentamento Contestado, este trabalho reflete sobre o processo metodológico do registro e da 

documentação das narrativas das mulheres camponesas a partir de suas histórias de vida. O 

artigo socializa a experiência de construção coletiva de uma coletânea de documentários, 

trazendo as narrativas, as experiências, o conhecimento, bem como a reflexão das mulheres 

sobre suas práticas produtivas e políticas de agroecologia e feminismo no campo. A construção 

do projeto possibilitou um processo teórico-prático de reflexão sobre as dinâmicas da vida 

social da comunidade e de seus atores sociais, que são retratados no material audiovisual. 

Situando o território do Assentamento Contestado 

O Assentamento Contestado, território de resistência, conquistado por meio da luta pela 

terra protagonizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), está localizado no 

município da Lapa, no estado do Paraná. É espaço de vida e trabalho de aproximadamente 500 
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pessoas, 150 famílias, das quais 108 foram assentadas. Desde o processo de ocupação, em 1999, 

já havia uma decisão política de que o Contestado seria um território de resistência ao modelo 

hegemônico do agronegócio, de construção da agricultura camponesa, com base na produção 

agroecológica. A concepção de agroecologia que vem sendo construída pelas/os camponesas/es 

é ampla, conforme aponta a assentada do Contestado: 

Para mim agroecologia não é só produzir sem veneno, você tem que mudar a visão de 
tudo. Porque agroecologia não é só olhar para o pé de milho, é o pé de milho, é a terra, 
é a relação dele com o ambiente, é a relação dele com o ser humano... É um monte de 
relações. Então assim, na agroecologia possibilita essas outras dimensões de olhar para 
o belo, da questão da arte, da beleza, do cuidado, da relação com a natureza, na relação 
com o ser humano (SANDRA, entrevista, 12/12/2017). 

Neste Assentamento, mais de 50% das famílias assentadas aderiram à produção 

agroecológica. Destaca-se que a conversão da agricultura convencional, do modelo do 

agronegócio para o modelo agroecológico é um processo extremamente complexo, pois implica 

não apenas a adoção de novas técnicas de produção, mas também o estabelecimento de uma 

nova relação com o conhecimento, a partir de um projeto de transformação social (REZENDE, 

2018); implica uma mudança de concepção de mundo, de conhecimento, de agricultura e de 

relações sociais entre os sujeitos e destes com a natureza (SCHWENDLER, 2018). 

A agroecologia entra na agenda de luta do MST em 2000, no IV Congresso Nacional, 

como forma de resistência contra hegemônica ao modelo de desenvolvimento da agricultura 

capitalista e de afirmação de uma agricultura camponesa, ecológica, vinculado ao projeto de 

soberania alimentar e de reforma agrária popular. 

Eles podem tirar o conceito nosso, [...]. Mas eles não vão tirar tudo que está por trás 
disso, que são as dimensões, que é o que a gente discute. Eles vão pegar como foco de 
produção, o capitalismo que eu digo. Vão pegar como foco de produção sem veneno, 
mas não vão pegar a dimensão da vida, do cuidado, da relação com a natureza, de tudo 
isso. Porque isso é a gente que constrói. [...] Tudo o capital de apropria [...], mas depois 
que ele vê que o orgânico é legal ou que tem gente querendo consumir, eles se 
apropriam do termo e da produção, mas eles se apropriam do termo e da produção 
comercial, mas não se apropriam do processo, do conhecimento, do empírico. É uma 
ciência que a gente está construindo no processo que a gente vai fazendo.  (SANDRA, 
entrevista, 12/12/2017). 

A agroecologia é construída a partir de saberes interdisciplinares, ancestrais, 

campesinos no diálogo com os saberes produzidos pelos avanços tecnológicos e da ciência. Este 

processo evidencia que uma das principais novidades trazidas pela agroecologia, “foi a 
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afirmação dos protagonistas – agricultores/camponeses/indígenas – como elementos centrais 

na construção de um novo desenvolvimento rural” (SILIPRANDI, 2013, p. 331). 

Uma das linhas filosóficas e de luta nesta relação é a perspectiva do feminismo que 

permitiu visibilizar o aporte que as práticas produtivas das mulheres fazem aos 

agroecossistemas sustentáveis. A partir das entrevistas realizadas no presente trabalho pode-se 

notar que, mesmo com a revolução verde e o agronegócio, as mulheres não deixaram de plantar 

sem veneno, mantendo sua horta para sustentar e dar um alimento saudável para sua família. 

Deste modo pode se destacar o papel histórico das mulheres na produção de alimento 

agroecológicos e na contribuição para a defesa da soberania alimentar. (SCHWENDLER, 

2015). 

O assentamento contestado também se destaca pela presença, desde a ocupação, do 

Coletivo de Mulheres, completando 20 anos de existência.  Esse Coletivo é espaço conquistado 

pelas mulheres, voltado para discussão, emancipação e libertação. Busca a reflexão sobre as 

relações sociais, questões de gênero, divisão sexual do trabalho, prática militante, o lugar da 

mulher na luta pela terra, dentre outros. Morais (2018) argumenta que a questão histórica que 

circunda o Coletivo de Mulheres do Contestado, remete “há mais de cem anos atrás, quando as 

heroínas caboclas que lutaram na Guerra Sertaneja do Contestado subverteram a ordem 

patriarcal vigente e se tornaram líderes militares, administrativas, espirituais e políticas [...]” 

(p.122).  

O processo metodológico da produção do documentário 

Nas diversas reuniões com o Coletivo de Mulheres para a construção do roteiro do 

documentário, definiu-se que o vídeo buscaria a articulação entre agroecologia e gênero, 

focando na autonomia feminina, de modo a evidenciar os avanços nessa área, as dificuldades e 

as contradições. O documentário deveria viabilizar as práticas agroecológicas do assentamento, 

com ênfase no trabalho e na participação das mulheres no movimento social de luta pela terra, 

dentro do projeto de reforma agrária popular. As assimetrias e a violência de gênero em seus 

diversos níveis, assim como as formas de resistência, também deveriam aparecer 

transversalmente no documentário. A educação agroecológica, sua relação com a saúde e o 

bem-estar das pessoas foram pontos cruciais no diálogo. 
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Este trabalho assume uma relevância social porque contribui para o fortalecimento da 

soberania alimentar, da produção do alimento saudável, da promoção da biodiversidade a partir 

da valorização e do registro das práticas agroecológicas construídas nos assentamentos de 

reforma agrária, principalmente pelas mulheres. Emma Siliprandi (2013) argumenta que, de 

modo geral, os processos de transformação das propriedades rurais em sistemas sustentáveis e 

agroecológicos são iniciados pelas mulheres. Os homens, na maioria dos casos, têm aderido à 

produção agroecológica, após verificarem a sua rentabilidade econômica. Este protagonismo 

das mulheres, no entanto, tem sido frequentemente invisibilizado. 

O projeto desenvolvido com o Coletivo de Mulheres se insere no contexto da pesquisa-

ação, onde os sujeitos envolvidos constituem-se também como protagonistas, na medida em 

que participam em um "projeto comum de investigação e ao mesmo tempo, um processo 

educativo, produzido dentro da ação" (HAGUETTE, 1992, p.163). Todo o processo 

metodológico foi baseado em um enfoque participativo, que envolveu a participação das 

interlocutoras em todas as fases do projeto, que inclui a seleção dos conteúdos, a construção do 

roteiro, a definição dos espaços e pessoas a serem entrevistadas, assim como os espaços 

formativos, a avaliação e reedição do vídeo. 

As pessoas selecionadas para as entrevistadas documentadas em vídeo foram definidas 

a partir de critérios de diversificação da amostra (MARRE, 1999). Foram levados em conta, a 

questão geracional, o trabalho com agroecologia e agricultura convencional, além de questões 

étnico-raciais. Foram convidados tanto homens quanto mulheres, com o intuito de construir um 

caráter relacional. Foram escolhidos sujeitos que atuam em áreas distintas dentro do movimento 

de luta pela terra (na produção, na cooperativa, na educação, na saúde, no setor de gênero). 

Tendo como fundamento a história oral/história de vida (THOMPSON, 1988; MARRE, 

1991) as entrevistas se realizaram de forma dialógica, de modo que as/os entrevistadas/os se 

sentissem livres para contar suas histórias. No documentário foram usadas entrevistas 

narrativas, que permitem recuperar trajetórias de vida, na medida em que ocorre um processo 

de ressignificação. Ao todo foram entrevistadas/dos 31 pessoas. Destes, 6 homens e 25 

mulheres. Todas as entrevistas foram filmadas e gravadas a partir do consentimento prévio dos 

entrevistados, para o uso de imagem e som. 
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Os processos de captação da imagem e do som para a elaboração do documentário 

envolveram questões próprias da produção cinematográfica, tendo o momento da pré-produção, 

produção e pós-produção. A construção da concepção do documentário, da elaboração do 

argumento, das primeiras versões de roteiro, do processo de apontamento dos agentes sociais a 

serem entrevistados caracterizam as ações do processo de pré-produção, o que envolve também 

a escolha dos materiais e equipamentos para a captação, planejamento das ações e diárias de 

gravação. No que tangencia a questão de dados específicos sobre os materiais captados, foram 

4.732 arquivos registrados em vídeo, 780 GB (841.810.300.957 bytes), totalizando mais de 24 

horas de gravação, desconsiderando o material fotográfico produzido. Foram aproximadamente 

16 diárias de gravação no período de 2017-2019.  Cada entrevista teve a duração de 1 a 2 horas. 

Para a pós-produção, foi necessário refletir sobre as narrativas, que foram transcritos, e 

os assuntos que compunham o escopo teórico do documentário. As principais categorias que se 

evidenciaram a partir das entrevistas, e que serviriam como blocos para a construção das 

narrativas por temáticas específicas, foram: (1) agroecologia e o protagonismo das mulheres na 

agroecologia; (2) agroecologia e a relação com as trajetórias de vida; (3) história do 

Assentamento, relação com a luta pela terra e reforma agrária; (4) práticas agroecológicas, 

trabalho das mulheres, renda e autonomia financeira, feiras, cooperação/certificação, políticas 

públicas; (5) questões de gênero e a divisão sexual do trabalho, invisibilização do trabalho das 

mulheres; (6) feminismo popular e camponês e a organização das mulheres; (7) feminismo e 

agroecologia. 

Narrativas das mulheres sobre suas práticas produtivas e políticas de agroecologia e 

feminismo no campo. 

A partir das entrevistas geradas pela coletânea de documentários, é importante destacar 

a postura crítica presente na fala das mulheres, afastando-se do que Freire (1984) chamou de 

anonimato nivelador da massificação, no qual o indivíduo apenas recebe uma prescrição de 

conduta imposta pelas elites, tornando-se domesticado e acomodado: já não é sujeito (FREIRE, 

1984, p. 43).  

Assim, hoje eu me questiono o tempo todo, acho que isso está em todo mundo, quando 
a gente vai conhecendo mais, a gente vai se questionando o tempo inteiro: o que eu 
estou fazendo? Eu sou sujeito dessa sociedade, desse lugar, disso que eu faço. Então eu 
me tornei sujeito. A partir do momento que eu vim para o movimento Sem Terra eu me 
tornei sujeito daquilo que eu faço. Então eu não faço mais só por fazer, eu faço sabendo 
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por que eu estou fazendo e às vezes sendo explorada, mesmo sabendo que eu sou sujeito 
desse processo, mas eu tenho consciência disso, de que eu sou parte, de que eu sou 
sujeito da história (SANDRA, entrevista, 12/2017). 

A partir desta fala, fica explícito a postura reflexiva e crítica adotada, na qual o ato de 

assumir-se sujeito é relacionado à consciência originada por meio da inserção no Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Amaral (2019) afirma que “o vínculo com os movimentos 

sociais constitui uma diferenciação das mulheres que lutam pela terra e por equidade de gênero, 

pois a luta se intersecciona com dimensões sociais amplas” (p. 49).  Esta luta - com foco nas 

mulheres camponesas - busca acabar com a invisibilização da participação das mulheres na 

economia e perpetuar seus direitos enquanto trabalhadoras rurais. Isto fica claro nas palavras 

de Ferreira (2009, p.2116), ao afirmar que os processos agroecológicos têm perspectiva 

emancipadora para as mulheres, sendo necessário esforço permanente para retirá-las da 

invisibilidade e abrir espaço para que atuem como sujeito.  E esse espaço vem sendo construído 

pelas próprias mulheres, a partir de uma consciência política, agroecológica e de gênero.    

Ela é muito importante pra economia da família. Por isso quando a gente pensa 
em agroecologia, a gente já pensa logo em mulheres, porque as mulheres vêm 
com tudo e vem puxando e dizendo que essa é a nova forma de produzir e que 
a agroecologia, ela é, não é só, a forma como a gente produz nosso alimento, 
ela é muito mais do que isso, ela é, ela é o todo. Ela é como que a gente constrói 
a nossa vida e a nossa relação, desde internamente com o companheiro e os 
filhos, com os vizinhos, com a comunidade interna, com a comunidade externa, 
então a agroecologia ela é muito mais ampla do que a forma como a gente 
produz o nosso alimento. (...) Então quando a gente vê hoje, os homens, indo 
pra horta, ajudando ali na produção do alimento já é um grande avanço. Porque 
historicamente nem isso... Então eles produziam a lavoura que praticamente 
era vendida e eles pegavam aquele dinheiro e compravam o que precisava ali 
pra manter. Então, essa coisa de você produzir o que a gente come também 
sempre foi tarefa da mulher. Planta uma abóbora, um pepino, uma coisa. Eu 
vejo porque eu cresci assim sempre via a minha mãe, então, tudo que do lote 
vinha pra mesa era a mãe que plantava, o que o pai plantava era sempre 
vendido. Retornava para casa de uma outra forma, não em forma de alimento 
direto (ANA CLAUDIA, entrevista, 23/08/2018). 

E a agroecologia, nessas dinâmicas, possibilita novos olhares e relações. O assumir-se 

mulher, sujeito de direito, ganha um novo enfoque quando se tem um projeto agroecológico. A 

agroecologia coloca o processo social de transformação da humanidade e do ser militante social, 

focaliza a vida e as relações do ser humano entre si e com o ambiente. Para Simone (2018), “só 

é possível pensar num projeto de classe, quando você pensa a agroecologia não só como 

produção, mas como relação e como aprendizado”. Esse aprendizado tem-se efetivado por meio 

das práticas agroecológicas e da reflexão sobre a divisão sexual do trabalho, o direito das 
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mulheres camponesas, o feminismo, dentre outros, a partir da organização das mulheres, e a 

participação no MST. 

[...] foi um debate longo do movimento, para os homens entenderem e as 
mulheres entenderem, que as mulheres têm os mesmos direitos quanto o 
homem [...]. Vários encontros, cursos, participação da mulher e do homem 
junto. O movimento ajudou muito nós, porque a gente vai em muitas 
comunidades que não tem o movimento, sitiante, né? Onde tem sítio, no 
interior onde moram os parente e existe muito machismo. Não existe trabalho 
de formação, de discussão, né?  Que tem que mudar, transformar esses 
costumes nossos (ANTÔNIA, entrevista, 2018). 

Schwendler (2015, p.165), destaca essa relação do saber social na luta como elemento 

fundante da organização política das mulheres, inaugurando uma luta de gênero dentro da luta 

de classes. Partindo propriamente para a relação entre agroecologia e feminismo, as mulheres 

quando questionadas a respeito, durante as entrevistas, ressaltam que são lutas interligadas, por 

pensar-se e assumir-se que não há agroecologia sem feminismo, já que: 

[...] o feminismo busca isso e a agroecologia busca isso, construir relações 
diferentes, relações entre os seres humanos e natureza, e relações entre os seres 
humanos. Então eu acho que tudo a ver. Essa questão do feminismo e da 
agroecologia, da gente unir esse debate, porque os dois são luta para construir 
algo de relações diferentes. relações com a natureza, relações entre os seres 
humanos (SANDRA, entrevista, 12/12/2017).  

O feminismo no sentido de fêmea, de ser mulher, tem tudo com a agroecologia. 
Porque a agroecologia pra mim é uma semente que germinou e que ta aí 
desabrochando cada vez mais, de cuidados, defesa do projeto, da vida, do geral 
do ser humano, e não só do ser humano, do ambiente inteiro, mas ainda precisa 
muito estudo, muita formação, muita clareza, precisa. (MARIA, entrevista, 
10/10/2017) 

Amaral (2019) sugere alguns apontamentos para compreender esse feminismo adotado 

pelas mulheres camponesas, a partir do processo de luta pela terra, do diálogo e das trocas com 

outros movimentos autônomos de mulheres, contribuindo para fomentar “condições que 

também contribuíram para o empoderamento e o fortalecimento delas enquanto sujeitos de 

direito” (p.54). Refletindo sobre os debates feministas no movimento social e também para 

outras organizações, uma das mulheres destaca a necessidade de não se iludir no debate:  

Para os movimentos camponeses debater feminismo, nessa amplitude que está 
agora e dizer que nós também somos feministas é algo recente. Se a gente for 
pensar em tempo histórico... Inclusive é algo recente e, cheio de debates, a 
todo momento. Isso não é algo tranquilo né? Dentro das organizações... Isso 
não foi absorvido por todas as organizações [...] nós estamos vivendo um 
momento no mundo que é feio para muitas organizações sociais dizer que não 
apoia o gênero, não porque aceitou. [...] Nós como mulheres precisamos saber, 
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porque se não a gente se ilude também no nível do debate (SIMONE, 
entrevista, 01/06/2018).  

O feminismo no campo está em construção. Ele se constitui a partir da agência das 

mulheres camponesas no enfrentamento às hierarquias de poder que se sustentam na cultura 

patriarcal. De forma coletiva, elas assumem uma prática feminista e classista, onde 

ressignificam a concepção feminista presente nas organizações sociais (SCHWENDLER, 

2015). Elas defendem um feminismo que: 

(1) se apoie no modo camponês de ser, de viver e de produzir, portanto, em 
seus saberes e em sua cultura; (2) reconheça e fortaleça o papel da mulher no 
processo produtivo, na esfera pública e privada; (3) busque relações sociais 
igualitárias e problematize o conceito de família e os regimes patriarcais de 
gênero que se reproduzem no campo, em diferentes espaços e escalas 
geográficas; (4) fortaleça as experiências das mulheres camponesas; (5) se 
utilize da categoria de gênero, de modo interseccional, como instrumento de 
análise da história de subordinação e resistência da mulher, mas também de 
luta pela transformação das relações sociais e produtivas no espaço da família, 
da comunidade, do movimento social e da sociedade; (6) articule a luta pelo 
socialismo e pela justiça de gênero; (7) contribua para a transformação social 
e a construção de um modelo de agricultura familiar, a partir dos princípios da 
agroecologia e da soberania alimentar com justiça de gênero 
(SCHWENDLER, 2017, p.167-168).   

É um feminismo que vem do campo, das suas demandas e contradições, a partir da luta 

da classe trabalhadora, campesina. É um feminismo com identidade camponesa, construído 

coletivamente, a partir da luta social, o que o torna de caráter popular. Este feminismo, 

denominado de “feminismo camponês e popular” tem sido desenvolvido a partir do 

protagonismo das mulheres da América Latina, nos espaços organizativos da Via Campesina, 

do MST. Este protagonismo das mulheres camponesas tem contribuído para a “proposição de 

um modelo de desenvolvimento do campo que combina as questões ecológicas com a bandeira 

histórica da igualdade de gênero, inaugurada pelo movimento feminista” (SCHWENDLER, 

2015, p.163). 

Este conceito está sendo formulado nos encontros da Via Campesina, do 
Movimento Sem Terra.  Mas nem todas as companheiras, principalmente da 
base, se apropriaram deste debate mais teórico. Aos poucos nos espaços de 
formação nós estamos levando este conteúdo do feminismo, das relações de 
gênero... Nós camponesas nos reconhecemos num feminismo camponês e 
popular... que não se vê apartado das questões de classe, mas que olha também 
para as especificidades da mulher do campo. É da classe trabalhadora do 
campo. Ai que a gente se liga à agroecologia (Priscila, entrevista, 11/07/2018).  
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Nas falas das mulheres foi possível observar a presença da consciência coletiva, da 

necessidade de emancipação conjunta, do entendimento de que “as mulheres se libertam juntas” 

(SIMONE, 2018), partindo dos encontros de formação e da reflexão sobre si e sobre o grupo. 

Isso pode ser compreendido a partir da fala a seguir, na qual aparecem elementos sobre o 

fortalecimento e o empoderamento das mulheres por meio do conhecimento e da força coletiva.  

Para mim, é para ajudar mesmo as mulheres camponesas. Eu agricultora que 
fui a vida toda, a gente não tinha a terra da gente, mas trabalhávamos para os 
outros sempre na roça… Eu foco mais em querer ajudar as outras 
companheiras. Eu levo aquilo que para mim vai ajudar e para ajudar a levar as 
outras companheiras a ter força. Aquelas que não têm força, porque às vezes 
não tem o entendimento. [...]. Então quando eu tenho esse entendimento, eu 
me fortaleço, dentro de mim, eu me fortaleço para poder fortalecer as outras 
(JUCÉLIA, entrevista, 01/06/2018). 

Destaca-se que ao longo das entrevistas aparecem tensões nas relações de gênero. Ficou 

evidenciado também como elas resistem não só ao agronegócio, mas também às relações 

patriarcais que ocorrem no interior do assentamento (SCHWENDLER, 2018). Nas entrevistas 

também foi possível perceber como as mulheres, por meio de suas práticas agroecológicas, 

estão construindo outra ontologia, outros modos de ser e estar no mundo, de romper as 

hierarquias que a modernidade estabeleceu entre a sociedade e a natureza, estabelecendo 

relações de respeito e responsabilidade para com o meio ambiente, de cuidado com a natureza 

humana e não humana. 

Os dados da pesquisa de campo revelam que há por parte das/dos estrevistadas/dos um 

reconhecimento do impacto da divisão sexual do trabalho sobre a vida das mulheres assentadas, 

em especial no espaço familiar. Isto também foi constatado em pesquisa anterior 

(SCHWENDLER, 2013), onde foi possível perceber que as relações de gênero mais 

colaborativas são mais facilmente implementadas no espaço da luta e organização coletiva. As 

mulheres também percebem o Coletivo de Gênero como um espaço de empoderamento, e que 

contribui para o reconhecimento de seu papel na economia familiar, na produção do alimento 

saudável, na questionamento das relações tradicionais de gênero. A entrevistada Gilcélia conta 

como foi a sua entrada no coletivo, bem como as formações que o grupo lhe proporcionou. 

“(...) quando eu comecei a fazer as formação da mulher, eu comecei a pensar 
'meu Deus, como a gente vivia e aceitava isso?' Porque não era certo, não era 
certo a gente achar que é normal isso, pensar (...) Eu queria participar, eu queria 
vir para o grupo de mulheres, eu queria participar de jornadas, eu queria sair e 
ali eles vinham com esse pensamento: 'não, mulher tem que cuidar dos filhos, 
mulher tem que cuidar da casa, lugar... mulher tem que cuidar da horta e tal'. 
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Eu tenho, eu sei que eu tenho. Eu tenho muitas obrigações, mas eu tenho direito 
também de sair. É um direito meu. 'Não, mas na nossa família sempre foi 
assim'. Sempre foi assim, porque vocês nunca aprenderam a ser diferente! Na 
hora que você aprende a ser diferente daí modifica né. Eu falei 'eu também fui 
criada para ser sempre assim'. Mas é... na minha família modificou muito. Tudo 
o que eu aprendi aqui no Movimento Sem Terra eu fui levando para minha 
família e eu hoje... minha família tem melhorado muito. (GILCÉLIA, 
entrevista, 2018). 

Em síntese, a construção coletiva do documentário foi um espaço de reflexão, de 

aprendizado e de reconhecimento das experiências e dos saberes agroecológicos das mulheres 

camponesas. Trouxe também as contradições de gênero para o debate, contribuindo para que 

as mulheres reflitam sobre a importância de suas práticas feministas no campo. A visibilidade 

da experiência e agência das mulheres na agroecologia é crucial para que seu protagonismo seja 

assumido no movimento agroecológico e de luta pela terra.  
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Resumo: 

 

AS EVIDÊNCIAS DO PATRIARCADO NO SERTÃO NORDESTINO: estudo sobre as 

mulheres de Tabuleiro do Norte- CE Maria Clara de Lima Santos Gabriel Omena Ribeiro 

Introdução As raízes do patriarcado arraigado na formação cultural do Brasil, se tornam mais 

firmes a medida que se interioriza. No nordeste, os registros coloniais do patriarcado, marcados 

fortemente pela figura do senhor de engenho, da sociedade escravista e do coronel ilustram o 

poderio masculino, que enquanto pai, tinha posse da filha e após o casamento transfere esse 

poder ao marido. Portanto, a mulher nordestina esteve por muito tempo em uma posição de 

submissão, que aos poucos, busca desvencilhar-se. No sertão nordestino, temáticas como 

questões de gênero timidamente são introduzidas no cotidiano da população, que ainda 

reproduz discursos e atitudes pautadas no machismo advindo do patriarcado. A partir do estudo 

de caso das mulheres de Tabuleiro do Norte, procuramos demonstrar o quanto o patriarcalismo 

se multiplica de forma intransigente neste sertão nordestino, tornando-se parte das relações 

sociais. A mulher na sociedade patriarcal sofre diversas violências, seja física, psicológica, 

agressão etc, ao longo de sua vivência social devido à toda uma construção histórica reforçando 

que a mulher deve realizar atividades domésticas e obedecer a figura patriarcal, pai ou marido. 

Segundo Araújo (2000, apud Ferrari, 2013), a sexualidade feminina é repreendida por ser uma 

ameaça ao equilíbrio doméstico, à segurança social da comunidade e a ordem de instituições 

civis e eclesiásticos. Metodologia Os principais elementos teóricos e metodológico utilizados 

neste trabalho, foi a observação e relatos das mulheres de Tabuleiro do Norte, feitas em campo. 

Ademais, foram consultados artigos que abordavam o patriarcado, as mulheres nordestinas, o 

coronelismo e as questões de gênero. Buscamos fazer uma revisão destas obras a fim de 

compreender a história do patriarcado, bem como os elementos que garantiram a sua 

perpetuação, resultando na desigualdade de gênero vista até os dias atuais. A relação do 

patriarcado com as mulheres de Tabuleiro do Norte O patriarcalismo explica as condições de 
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dominação do homem e a posição social da mulher (MORGANTE E NADER, 2014). O 

patriarcado dentro do sertão cearense esteve explícito por décadas, pelo coronelismo. A figura 

do coronel como o grande latifundiário, cercado pela parentela, isolado em seus domínios, 

senhor absoluto de coisas e gentes (CARVALHO). Nesse cenário, a esposa, filhas, criadas e 

demais personagens do sexo feminino foram cotidianamente postas na submissão de 

coadjuvantes sociais. O cenário sertanejo no Brasil, nos mostra que as mulheres, em grande 

maioria, são responsáveis pelas atividades domésticas ou dos arredores próximos de casa, como 

o quintal. Em Tabuleiro do Norte, no nosso caso estudado, Dona Vanusa, afirmava se preocupar 

com os cuidados do lar e de sua horta orgânica, enquanto seu marido, o provedor da casa, 

trabalha no terreno cuidando do gado. Quando questionada sobre o lucro advindo da sua horta, 

ela inferiu que não possuía lucros, pois todos os alimentos orgânicos produzidos por ela, eram 

utilizados para subsistência ou doados, apesar da existência de diversas feiras comerciais 

próximas da sua residência. Ademais, nos torna perceptível o quão o trabalho realizado por ela, 

mulher, não é valorizado, mesmo com o potencial para gerar lucros que beneficiariam toda a 

família. Portanto, o sustento da família dela e de outras inúmeras, dependem exclusivamente da 

produção masculina, reiterando uma posição de submissão da mulher perante o homem, além 

da perpetuação da dependência econômica. O empoderamento das mulheres nesta sociedade 

patriarcal, no sertão do Ceará, é tido como principal ferramenta para que haja um embate de 

gênero e poder, assim buscando sua liberdade de expressão e igualdade de gênero em todo 

âmbito da hegemonia patriarcal. Como afirma FERRARI (2016), a mulher própria se submete 

a tradição que seu gênero trás consigo, então é importante para o empoderamento da mulher 

haver uma transformação no conceito que ela possui dela mesma, então na sua autoestima. 

Durante rodas de conversas na Escola Família Agrícola Jaguaribana Zé Maria do Tomé com o 

Instituto Brotar, as mulheres presentes, uma agrônoma e uma cozinheira eram constantemente 

silenciadas ou vítimas de manterrupting pelo diretor, reafirmando o poder e autoritarismo que 

a figura do homem exerce sobre as mulheres, que demonstravam constrangimento diante dessa 

atitude. Logo, as mulheres enfrentam o desafio de necessitar provar a competência, de lutar 

pelo seu local de fala, de não ser reduzida à esteriótipos. Em Tabuleiro do Norte, muito embora 

algumas mulheres possuam maior escolaridade, trabalhos externos ao lar e independência 

financeira, não reflete a maior parte da população. Neste contexto, Giulane (1997, apud SILVA, 

2011), afirma que no campo a autoridade patriarcal extrapola o espaço doméstico, impedindo a 

participação da mulher em decisões da comunidade, de cooperativas, associações de produtores 
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e sindicatos, assim, mesmo que ainda exista certa liberdade cedida, as mulheres ainda são 

limitadas pela figura do homem. Considerações finais As amarras e raízes do patriarcalismo 

estão fortemente presentes na sociedade sertaneja brasileira, há muito tempo, estão a dominar 

e exercer poder sobre as mulheres tratando-as como propriedade. A partir desse estudo pudemos 

evidenciar como essa hegemonia patriarcal vem a criar barreiras impossibilitando a liberdade 

de expressão, igualdade de gênero e social. No sertão nordestino isso se torna muito mais 

evidente e as experiências vividas com as mulheres de Tabuleiro do Norte nos mostram que, 

em grande maioria, ainda são dependentes financeiramente, silenciadas, vítimas de violência 

de gênero e desvalorizadas. Portanto, o empoderamento feminino e a conscientização sobre as 

questões de gênero são essenciais na construção de uma sociedade mais igualitária, buscando 

afastar-se das mazelas advindas do patriarcalismo. Referências bibliográficas FERRARI, R. O 

empoderamento da mulher. 2013, Disponível em: http://www.intercef.com.br/artigos.php. 

Acesso em: 10/08/2019.LIRA, K. F. S.; BARROS, A. M.. Violência contra as mulheres e o 

patriarcado: um estudo sobre o sertão de pernambuco. 2005, Revista Ágora, Vitória, n. 22, p. 

275-297. MORGANTE, M. M.; NADER, M. B.. O patriarcado nos estudos feministas: um 

debate teórico. 2014, Anais do XVI Encontro Regional de História da Anpuh-Rio: Saberes e 

práticas científicas. SILVA, U. M. Q. VIúvas da seca: as relações de gênero no sertão. 2011, X 

Encontro Estadual ANPUH-PE. Disponível em: 

<http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/35/1401422518_ARQUIVO_VIUVASDAS

ECA-ASRELACOESDEGENERONOSERTAO.pdf>. Data de acesso: 

09/08/2019.OLIVEIRA, J. F. Origens, desenvolvimento e aspectos do coronelismo. 2017, Rev. 

Sem Aspas, Araraquara, v.6, n.1, p. 74-84, jan-jun 2017. 
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A INVISIBILIDADE DO TRABALHO DAS CAMPONESAS:  

perspectivas do movimento de mulheres camponesas para sua superação 

  

Anna Paula Brito Dutra1 
 

Resumo 

Este trabalho analisa a situação do trabalho da mulher no campo que, a partir da naturalização da divisão sexual 
do trabalho, que reconhece apenas o homem como provedor da família, acaba sendo invisibilizado na zona rural. 
A hierarquização das famílias no meio rural é socialmente condicionada, com isso é entendido que a função da 
mulher se restringe aos cuidados com a casa e a família. A partir dessa compreensão, o trabalho realizado pela 
mulher, seja para a subsistência da família, na produção agrícola ou na pecuária, é visto apenas como um trabalho 
em ajuda para a família ou cônjuge. Nesse sentido, o trabalho explana as questões culturais e legislativas que foram 
e são fundamentais para a manutenção do não reconhecimento do trabalho das mulheres do campo. O movimento 
de mulheres camponesas (MMC) se apresenta enquanto um forte espaço de luta e formação de trabalhadoras rurais 
e, por isso, o presente trabalho aponta quais são as análises deste movimento na busca da superação da 
invisibilidade do trabalho das camponesas, demonstrando também sua forte trajetória de luta em busca da garantia 
de direitos para as mulheres do campo. 
 
Palavras-chave: Camponesas; Trabalhadoras rurais; Invisibilidade. 

 

Introdução 

Este trabalho consiste em uma pesquisa realizada a partir da análise de documentos e da 

revisão bibliográfica de obras, trabalhos acadêmicos e pesquisas que discutiam o tema, 

principalmente, obras das autoras Heleieth Saffioti, Maria Ignez Paulilo, Emma Siliprandi, 

Terezinha Martins dos Santos Souza e Silvia Frederici. 

Foram utilizadas também cartilhas do movimento de mulheres camponesas (MMC), 

trabalhos acadêmicos escritos por mulheres integrantes do movimento e legislações que 

possuem como temática as trabalhadoras e trabalhadores rurais e políticas públicas direcionadas 

a eles. 

A partir das análises buscou-se explanar sobre como as relações de gênero e a divisão 

sexual do trabalho sedimentaram a invisibilidade do trabalho das mulheres do campo e, além 

disso, relegou às mesmas uma múltipla jornada de trabalho que engloba as produções e 
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cuidados de animais para a subsistência das famílias, o cuidado com os filhos e demais parentes 

e, ainda, a responsabilidade com as tarefas domésticas. 

Para compreender e demonstrar como o Estado foi fundamental na manutenção de uma 

situação de inferioridade das mulheres camponesas, o trabalho ainda perpassou pela luta por 

conquistas de direitos trabalhistas e previdenciários protagonizado pelos movimentos e 

organizações femininas do campo apontando como, por muito tempo, o próprio direito garantiu 

a invisibilização do trabalho das camponesas a partir do seu não reconhecimento e da negação 

de direitos. 

O Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), se mostra enquanto organização 

fundamental na luta por direitos e contra os retrocessos dos mesmos, assim sendo, o trabalho 

aborda quais os caminhos que o movimento aponta para a superação da invisibilidade que até 

hoje permeia a rotina e vida de milhares de camponesas em nosso país. 

A partir dessa análise se demonstrou, brevemente, como a invisibilidade do trabalho 

exercido pelas mulheres camponesas influencia na falta de autonomia e independência das 

mesmas, funcionando como uma forma de manutenção do patriarcado a partir de uma lógica 

capitalista e, assim, refletindo em aspectos sociais e jurídicos na vida dessas mulheres 

evidenciando a importância do reconhecimento do seu trabalho para a independência das 

agricultoras. 

 

A invisibilidade das camponesas na sociedade capitalista 

As relações de gênero como construções sociais e culturais, como aponta BEAUVOIR 

(1967, p.9), impõem uma condição que não é próprio da biologia, mas sim, comportamental. 

Como aborda também MIES (2016, p. 846), as construções da binariedade de sexo e gênero, 

colocaram um obstáculo para as mulheres conseguirem sua emancipação a partir da imposição 

de que as atividades reprodutivas seriam puramente biológicas.  

A visão capitalista de trabalho acaba por se incompatível com o estilo de vida do 

campesinato, afinal, Paulilo (2016, p. 207) aponta que com o advento do capitalismo no campo 

“o único esforço físico ou mental que passou a merecer o nome de trabalho produtivo e a ser 

remunerado foi o despendido das nas atividades consideradas econômicas”, considerando, 

então, as atividades reprodutivas como uma obrigação inerente às mulheres. 
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A compreensão de que o patriarcado e o capitalismo contribuem de forma mútua para a 

manutenção destas duas estruturas é clara para Souza, a autora aborda que as opressões de 

gênero são “relações que constituem e solidificam estratégias de classe que mantêm e sustentam 

as relações de exploração da força de trabalho”, portanto, andam de forma conjunta. Esse 

entendimento alcança as estruturas que perduram nas zonas rurais e impõem às mulheres 

camponesas espaços invisibilizado dentro de seus próprios domicílios. 

Mesmo fazendo parte de todas as atividades necessárias a produção e para a manutenção 

das famílias por fim não são reconhecidas como agricultoras ou trabalhadoras rurais, Emma 

Siliprandi explana que 

Embora a mulher trabalhe efetivamente no conjunto de atividades da agricultura 
familiar – preparo do solo, plantio, colheita, criação de animais, entre outras 
atividades (incluindo a transformação de produtos e o artesanato) -, somente são 
reconhecidas, ainda assim com status inferior, aquelas atividades consideradas 
extensão do seu papel de esposa e mãe (preparo dos alimentos, cuidados com os filhos, 
etc.) (Siliprandi, 2015, p.101). 

Para além do trabalho realizado dentro da própria propriedade a invisibilidade alcança 

as mulheres que trabalham no campo de modo geral, Paulilo (2016, p. 115) aborda essa questão 

na discussão a respeito de trabalho leve e pesado “pode ser estafante, moroso ou mesmo nocivo 

à saúde – mas é “leve” se pode ser realizado por mulheres e crianças”, a autora conclui que 

“essa situação decorre da valorização social do homem como “chefe de família”, responsável 

pela reprodução de seus “dependentes”. 

Neste mesmo sentido, Herrera aponta parte dos reflexos sociais da invisibilização do 

trabalho das mulheres: 

O que pude verificar é que só é compartilhado entre homens e mulheres, ainda que de 
forma desigual, quando se trata de atividades em torno do trabalho. Quando o assunto 
recai sobre fatores relacionados à decisão, tais como a escolha da atividade produtiva 
principal do estabelecimento, das estratégias de comercialização ou, ainda, sobre as 
decisões de investimentos, o espaço compartilhado com a família torna-se um lugar 
de ação exclusivamente masculino (HERRERA, 2016, p.222). 

Assim sendo, o que existe não é a não realização do trabalho pelas mulheres, mas sim, 

o seu não reconhecimento e, ainda, o afastamento das mesmas da renda obtida com as 

atividades, dos espaços decisórios e públicos que dizem respeito a produção agrícola. 

Dessa maneira, acaba existindo uma dependência financeira das mulheres que acaba por 

refletir nos aspectos sociais, emocionais e físicos das camponesas: 
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(...) grande parte das mulheres assentadas vive sob repressão machista, seja externa 
pela relação com o sexo oposto seja interna pela repressão psíquica a que elas mesmas 
se submetem devido internalização de crenças no momento do desenvolvimento da 
identidade social, visto que vivemos em uma sociedade machista. Estas crenças as 
colocam em condição de comportamentos que vão de submissão à subalternidade, 
apresentando assim alto grau de dificuldade no momento de tomada de decisão e 
desenvolvimento da autonomia. (ISKANDAR, 2014, p. 88) 

Dessa forma, a falta de autonomia financeira e de participação nas decisões das 

atividades é parte da estrutura que oprime as mulheres do campo, a internalização do sentimento 

de inferioridade em relação aos homens as fazem por conta própria descaracterizar e 

desvalorizar as atividades laborais realizadas por elas, nesse sentido, Iskandar (2014, p. 73) 

demonstrou que, cerca de 51% das mulheres de assentamentos em Goiás-GO, consideravam o 

trabalho realizado por elas como uma “obrigação, ajuda, sem valor”. 

Portanto, a invisibilização do trabalho realizado pelas camponesas nas próprias 

propriedades é minimizado por muitas delas que, mesmo percebendo o peso das atividades 

diárias, compreendem como uma obrigação, uma extensão da maternidade e da 

responsabilidade assumida pelas mesmas enquanto mães e esposas. 

A partir desse entendimento da própria condição muitas acabam vivendo situações de 

violências das quais não conseguem se dissociar por se sentirem presas a essa realidade. DE 

JESUS (2015, p. 20-21) em uma pesquisa realizada em assentamentos de Goiás-GO, retrata que 

também, uma das maiores dificuldades reconhecida pelas mulheres para a superação dessas 

situações é a distância dos recursos e serviços do local onde residem. 

Sendo assim, percebemos que os meios para a possibilidade da superação da condição 

de violência e dependência também residem na distância dos aparatos judiciais e dos serviços 

do campo, sendo necessário se repensar a forma como são construídas as políticas a partir da 

perspectiva das próprias mulheres do campo. 

Nesse mesmo sentido, a importância da discussão sobre a invisibilidade é relatada pelas 

camponesas como uma necessidade de libertação de amarras, muitas reconhecem a sobrecarga 

de trabalho que são colocadas para elas e o modo como isso se reflete em uma hierarquia dentro 

das famílias, Siliprandi aponta que: 

Elas usam o termo “libertação” com relação ao trabalho doméstico, às amarras da 
casa; usam a expressão “sair da cozinha”, quando passam a ter acesso ao “mundo lá 
fora”. É uma questão fundamental e que está presente todo o tempo, porque está 
vinculada ao papel das mulheres na divisão sexual do trabalho, e às hierarquias – e, 
portanto, ao poder – dentro da família. (2015, p. 238) 
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O Estado moderno foi fundamental para a manutenção da hierarquia patriarcal nas 

famílias, a Constituição por muito tempo não reconheceu a mulher como digna de direitos e 

capaz para a realização de atividades do direito civil e comercial, sendo assim, suas decisões só 

eram reconhecidas pelo direito quando convalidadas pelos maridos ou pais.  

O Estado e o direito, portanto, foram instituições legitimadoras das desigualdades de 

gênero, classe e raça, e, para isso, tem a seu dispor o poder de polícia para reprimir e 

autolegitimar a violência que reproduz. O capitalismo, portanto, se apropria das formas de 

opressão que vinham sendo construídas há séculos e, como aborda Frederici (2017, p. 37), 

tornaram a “feminização da pobreza” fenômeno habitual. 

Nesse sentido, os movimentos buscaram nas alterações da legislação formas de garantia 

de direitos para as mulheres do campo como medida para superar as invisibilidades legitimadas 

pelo Estado. 

 
A luta pelo reconhecimento dos direitos das camponesas 

A conquista de direitos trabalhistas e previdenciários só se deram a partir da luta dos 

movimentos do campo, e é fundamental o entendimento de que devemos questionar o que a 

história nos conta quando aborda uma perspectiva onde direitos são dados pela elite burguesa 

que detêm o poder, tais garantias só se deram com as movimentações e a força de cada 

camponesa. 

A trajetória dos movimentos sociais e da própria legislação é extensa, sendo assim, aqui 

se apresentam os principais aspectos e momentos para a compreensão de como o direito 

brasileiro impactou na vida das mulheres do campo. 

A legislação nacional, como abordado previamente, por muito tempo considerou que as 

mulheres eram propriedade dos patriarcas de suas famílias ou dos donos de terras, inicialmente 

quem detinha os direitos das mesmas eram os pais e, após o casamento, os maridos passavam 

a ter o direito de decidir sobre todos os aspectos da vida pública e privada de suas esposas e o 

próprio Código Civil assim reconhecia. 

Sendo assim, o código de 1916 que esteve vigente até 2002, em seu texto original, 

garantia em seu artigo 242 que “a mulher não pode, sem autorização do marido, exercer 

profissão”. No campo, segundo Cordeiro, essa realidade era diferente já que a produção e 

economia familiar eram fruto do trabalho de homens e mulheres, sendo assim, elas exerciam 
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atividades, mas não eram reconhecidas pelo direito como trabalhadoras sem a anuência de seus 

maridos. 

Para os trabalhadores rurais o reconhecimento dos direitos foi objeto de grandes 

discussões, a Consolidação das Leis Trabalhistas, em 1943, estabeleceu que a regulamentação 

se daria por norma específica, mas garantiu o direito ao salário mínimo e às férias, entretanto, 

a execução prática era mínima já que não previa a obrigatoriedade da assinatura da Carteira de 

Trabalho.  

Nas décadas de 50 e 60 houveram levantes populares e os movimentos camponeses 

foram impulsionados pela luta pela reforma agrária no Brasil, a pauta tornou-se cerne para o 

nascimento de importantes movimentos organizados de trabalhadores e trabalhadoras do campo 

que já se articulavam.  

A pauta da reforma agrária, no entanto, sempre acabou sendo refreada em todas as 

tentativas de avanço pelos setores conservadoristas e latifundiários que, além do poder 

econômico, acabavam por deter o poder político, afinal, o Congresso Nacional historicamente 

é composto por uma grande base aliada aos grandes ruralistas. 

Apenas em 1963 é sancionado o Estatuto do Trabalhador Rural, que representa um 

grande avanço já que prevê direitos semelhantes aos dos trabalhadores urbanos. Para as 

mulheres, pela primeira vez, um capítulo dispõe especificamente sobre o trabalho da mulher, 

onde, em três artigos, estabelecia direitos como de que a gravidez ou o casamento não seriam 

motivo para justo motivo de rescisão contratual, direitos às grávidas e benefícios como repouso 

remunerado em caso de aborto. 

No entanto, apesar de representar significativo avanço para as camponesas a lei não 

conseguiu ter eficácia, no ano seguinte, em 1964, o início do período ditatorial marcou um 

momento de retrocessos de direitos e das organizações que passam a ser proibidas e a lei só é 

regulamentada na década de 70. 

Outro importante avanço foi o reconhecimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais 

enquanto beneficiários do sistema de Previdência rural, como aborda Cordeiro (2018, p. 180), 

o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (PRORURAL) foi instituído em 1971 e a lei 

previa sua execução através do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL).  
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Entretanto, a lei estabelece a assistência enquanto forma de benefício e “não como um 

direito a proteção social garantida pelo Estado” (CORDEIRO, 2018, p. 180), que só passa a ser 

reconhecido como direito a partir da Constituição Federal de 1988. 

Outra questão relevante é que a lei apenas beneficiava o homem e, no campo, com um 

valor que na época equivalia a meio salário mínimo, não reconhecendo a mulher enquanto 

trabalhadora, a mesma apenas recebia o benefício quando se tornava viúva, dessa forma, 

impondo a mulher camponesa uma dependência que na prática da vida no campo não existia. 

Os direitos trabalhistas, previdenciários e à terra das mulheres só passam a entrar nas 

discussões com a forte movimentação dos movimentos de camponesas na década de 80: 

As mulheres camponesas sempre estiveram presentes nos processos de luta, que 
ocorreram em todos os momentos da história do Brasil. Inicialmente, as mulheres 
camponesas participaram autonomamente da luta por dignidade de vida, e a partir da 
década de 1980 passaram a participar ativamente de espaços de atuação política, 
através de diferentes formas organizativas de movimentos de mulheres trabalhadoras 
rurais e de agricultoras, sejam eles ligados aos sindicatos de trabalhadores rurais, ao 
Movimento Sem Terra, à Comissão Pastoral da Terra, ou a grupos autônomos de 
mulheres. Sua agenda era ampla e englobava a luta pelos direitos previdenciários. 
(CORDEIRO, 2018, p. 183) 

Em 1984 é fundado o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o 

movimento foi fundamental no avanço das pautas da reforma agrária no país, no entanto, as 

pautas de gênero eram muito pouco abordadas, Siliprandi aponta que apenas em 1995, com o 

documento Programa Agrário, lançado pelo movimento “que se reconhecia a dureza da vida 

das mulheres rurais por conta da dupla jornada, do preconceito, do machismo e das 

discriminações”. 

No entanto, ainda em 1984 foi fundado o MMTR – Movimento de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais no Paraná, o movimento, autônomo de mulheres agricultoras, é 

fundamental para o avanço das pautas para as camponesas, uma das primeiras conquistas é a 

garantia da sindicalização das mulheres e o seu reconhecimento enquanto trabalhadoras rurais. 

O movimento é fundado também no Rio Grande do Sul e, em 1987, no Nordeste (SILIPRANDI, 

2015, p. 116-117). 

Durante os primeiros anos da redemocratização do país os movimentos de mulheres do 

campo são fundamentais na luta pela garantia dos direitos previdenciários, trabalhistas e à terra 

para as camponesas. Na época da Assembleia Constituinte, em 1987, os movimentos 

organizaram caravanas à Brasília para entregar emendas e abaixo assinados. 
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E, de fato, a Constituição Federal de 1988 representou um grande avanço no 

reconhecimento dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, no entanto, nos anos que 

se seguiram a luta continuou para garantir a regulamentação do que havia sido reconhecido no 

texto da Carta Magna. Dessa forma, apenas em 1992, após uma série de mobilizações é que se 

é regulamentada a condição de segurado especial aos camponeses e camponesas: 

Art. 12. VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário 
rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam essas atividades 
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual 
de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores 
de quatorze anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com 
o grupo familiar respectivo. (BRASIL, 1992) 

Em 1995, Siliprandi (2015, p. 124-125) aponta que várias reivindicações a respeito das 

condições de produção para os pequenos produtores do campo tomaram as ruas, a partir daí é 

instituído pelo governo federal o Programa de Valorização da Pequena Produção Rural - 

PROVAP, que, posteriormente, se torna o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar - PRONAF. 

O Pronaf é um financiamento com objetivo de “implantação, ampliação ou 

modernização da estrutura de produção, beneficiamento, industrialização e de serviços no 

estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas, visando à geração de renda e 

à melhora do uso da mão de obra familiar”. A partir da portaria 121, de 2001, é estabelecido 

que, no mínimo, 30% dos créditos do Pronaf deveriam ser destinados às mulheres, no entanto, 

a falta de estratégias para a efetivação da portaria fez com que não surtissem efeitos. 

Em 2003, com o Plano Safra, o Pronaf passa a ter um subprograma, o Pronaf Mulher, 

que tem como objetivo atingir mulheres assentadas independentemente do estado civil das 

mesmas, reconhecer e estimular as atividades produtivas desenvolvidas por elas, na época foi 

instituído um sobre teto do montante dos recursos para garantir a efetividade do acesso das 

camponesas, o que representa um grande avanço para a produção autônoma das camponesas. 

Em 2004, várias participantes dos movimentos autônomos de mulheres do campo, 

formam o Movimento de Mulheres Camponesas – MMC, o movimento passa a se articular em 

torno de uma agenda de lutas anticapitalista, antirracista, antipatriarcal, atuando a partir das 

lutas de massas. 

O movimento participa da luta e efetivação do Programa Nacional de Documentação da 

Trabalhadora Rural – PNDTR que foi responsável por garantir o acesso a documentação às 
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camponesas, a grande maioria não conseguia se aposentar, nem mesmo se filiar aos sindicatos 

por falta de documentos pessoais e profissionais. 

Em dez anos de existência, o PNDTR, conseguiu alcançar cerca de um milhão e meio 

de mulheres do campo através dos mutirões e campanhas que, além de emitir os documentos, 

buscavam conscientizar sobre a importância dos mesmos e orientar sobre o acesso a políticas 

públicas para as mulheres. 

Nos anos que se seguem, outras importantes alterações legislativas ocorreram, no 

entanto, com o avanço do neoliberalismo pela América Latina principalmente, temos assistido, 

desde 2015 principalmente no Brasil, o retrocesso nos direitos trabalhistas e previdenciários, 

dessa forma, as articulações dos movimentos campesinos permanece sendo fundamental e nos 

aponta que as conquistas legislativas podem ser frágeis frente aos avanços políticos de grupos 

fomentados por ruralistas. 

 

Para além do direito e das políticas públicas 

A partir dos estudos realizados para este trabalho foi possível perceber o quão relevante 

são as atividades cotidianas realizadas pelas camponesas, tais atividades que são tidas como 

fáceis a partir de um constructo social de gênero não demonstram a importância e o peso da lida 

diária das mulheres agricultoras familiares do país. 

Além disso, percebemos que as atividades realizadas pelas camponesas não trazem 

resultados diretos a elas, afinal, o dinheiro acaba sendo controlado pelo homem, que é visto 

como chefe da família ou são atividades intrinsicamente ligadas à subsistência das suas famílias. 

Apesar das conquistas no acesso a titularidade da terra, benefícios sociais e crédito há 

avanços necessários, na questão previdenciária, no aumento do acesso aos meios de produção 

e as políticas públicas. Culturalmente muitos avanços ainda são indispensáveis para que as 

agricultoras ocupem os espaços de decisão dentro de suas famílias e nos espaços públicos tendo, 

dessa forma, garantia de uma independência que não é só financeira, mas, também, emocional. 

Além disso, as recentes propostas de alteração da legislação como as já aprovadas Lei 

13.467/2017, conhecida como Reforma Trabalhista, e a PEC 6/2019, Reforma da Previdência, 

e, a PEC paralela, ainda não votada, que dispõe também sobre o regime da previdência têm 

mostrado que uma luta por conciliações na lei pode não significar a garantia real dos direitos. 
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Sendo assim, apesar de, segundo o MMC, “as políticas públicas são mecanismos para 

fortalecer e qualificar a vida, a dignidade e a cidadania das pessoas” (MMC, 2013, p. 42), a luta 

se dá por uma alternativa de sociedade onde os interesses financeiros de pequenos grupos não 

sejam determinantes nos direitos e decisões políticas. 

O movimento de mulheres camponesas aponta que a agroecologia se mostra enquanto 

essa alternativa para a superação dos espaços invisíveis em que foram colocadas, sendo para 

além de um movimento que rediscute a relação do ser humano com a natureza, propõe 

mudanças nos relacionamentos entre as pessoas segundo Siliprandi. O MMC, descreve que 

Nós camponesas desenvolvemos atividades agrícolas desde a produção de sementes 
crioulas até grãos para comercializar, juntamente com a família, trabalhamos com a 
venda direta aos trabalhadores (as) da cidade em feiras ou através de programas 
institucionais de compra de alimentos. É nessas experiências ligadas a produção, em 
que muitas vezes precisamos ‘disputar’ espaço com o marido e os filhos para a 
ampliação da produção agroecológica para toda a Unidade de Produção. Mesmo 
quando filhos e marido não aceitam a agroecologia, as mulheres constroem barreiras 
vegetais e aos poucos vão construindo um espaço maior de autonomia na produção. 
(MMC, 2018, p.25) 

Sendo assim, o MMC apresenta a agroecologia enquanto projeto de superação da 

invisibilidade do trabalho das camponesas e pauta sua luta e trajetória tendo como foco o projeto 

agroecológico que também tem como objetivo a construção de um novo modelo de sociedade. 

Não é apenas uma forma alternativa, é “uma ferramenta estratégica de resistência das 

camponesas e camponeses de proposição para um projeto de agricultura camponesa 

agroecológica” (CINELLI; SANTOS, 2015, p. 67). 

Para além da preservação da biodiversidade, do solo e água, a agroecologia busca 

ressignificar a relação dos homens e mulheres com seu trabalho, sendo assim, o trabalho não 

mais seria forma de exploração, mas sim, meio de realização. Desta maneira, a garantia do 

reconhecimento e da valoração do trabalho das camponesas é parte fundamental deste projeto 

de resistência, no entanto, não é apenas o reconhecimento pelo direito ou a garantia de 

remuneração justa, é a reconhecença social, cultural e política das camponesas e suas 

produções. 

O desafio, portanto, vai além das garantias legislativas que as camponesas vêm 

garantindo nas últimas décadas a partir de suas lutas: 

O que propomos é uma coisa que ainda não existe, por isso é utopia (...). Propomos 
uma reapropriação do nosso poder, de nosso poder roubado. Não se rouba só casa. 
Não se rouba só terra, se rouba poder. Rouba-se poder quando se convence outros que 
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eles não têm o mesmo poder. Isto é roubo, diminuição. Nós, mulheres, não queremos 
entrar na estrutura da diminuição (...) queremos, reapropriar-nos de um poder que nos 
constitui (MMC, 2013, p. 23 apud Gebara, 2001, p. 67) 

O que o Movimento de Mulheres Camponesas propõe, portanto, vai além das estruturas 

capitalistas em que vivemos, afeta as correlações de forças na sociedade, indo do campo 

simbólico ao material (MMC, 2013, p. 23), afinal, só assim, teríamos não só o fim da 

invisibilidade das camponesas, mas a mudança das relações dos trabalhadores com o trabalho. 

Atualmente, o movimento atua promovendo espaços de trabalho solidário nos lares e 

nas produções, Rodrigues demonstra em várias das entrevistas recolhidas que as camponesas 

reconhecem a importância do MMC na revalorização no modo de vida camponês, nas questões 

de gênero e no enfrentamento do capitalismo tendo como cerne o projeto agroecológico 

(Rodrigues, 2018, p. 48). 

Sendo assim, o movimento, para além da atuação política para garantir os meios para 

que as camponesas trabalhem no campo e sejam reconhecidas, consegue contribuir com as 

mulheres na recuperação de suas identidades, na modificação das suas relações familiares, o 

que assegura, para muitas, o fim da vivência de situações de violências.  

Portanto, o MMC constrói teoricamente o meio para o fim do patriarcado e do 

capitalismo, mas, para além disso, semeia um modelo de feminismo camponês e popular, 

incentiva a esperança das camponesas e enfrenta em todos os âmbitos, enquanto sujeitas de 

direitos, os desafios dessa estrutura capitalista que se impõe mais ainda frente às trabalhadoras 

com os avanços do neoliberalismo pela América Latina. 
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(RE)CONHECENDO A SOCIOBIODIVERSIDADE DO CERRADO: o trabalho de campo na 

formação docente em Geografia Ana Carolina de Oliveira Marques Docente na Universidade 

Estadual de Goiás. 1ª Secretária da Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB/Seção 

Goiânia). E-mail: carol.geografia@hotmail.comIntrodução As fragilidades do trabalho de 

campo na educação geográfica remetem não só às condições precárias do trabalho docente no 

ensino básico, mas a lacunas nos cursos de formação de professores e professoras. Yves 

Lacoste, em 1977, alertou para a tendência da “Geografia dos Professores” em reproduzir o 

conhecimento sistematizado em detrimento da produção de novos conhecimentos por parte 

d@s estudantes. Compreendido desta forma, o trabalho de campo é tido como prática 

dispensável para alguns geógrafos e geógrafas, desde a universidade à escola. A dispensa do 

campo por parte dos professores e professoras de Geografia fragiliza o elo entre teoria e prática 

e compromete o reconhecimento da realidade local pel@s educand@s a partir dos conceitos 

geográficos. A Geografia Escolar ao enclausurar-se na sala de aula distancia-se não só física, 

mas político e epistemologicamente dos problemas da sociedade concreta, origem e finalidade 

primordial do saber geográfico. Propõe-se, neste texto, compartilhar a experiência educativa 

realizada com acadêmic@s do curso de licenciatura em Geografia da Universidade Estadual de 

Goiás no Pré-Assentamento Paulo Gomes (Itapuranga - Goiás). Por meio de trabalho de campo, 

@s acadêmic@s interagiram com assentad@s e lideranças de movimento social, adentraram às 

áreas de remanescentes do Cerrado, fotografaram, fizeram anotações e desenhos ilustrando, por 

exemplo, a colheita de arroz na lavoura comunitária do assentamento. Referencial teórico A 

revisão de literatura sobre trabalho de campo nos remeteu a um texto da geógrafa Dirce 

Suertegaray, publicado em 2002, intitulado “Pesquisa de Campo em Geografia”. A publicação 

versa sobre os principais métodos adotados por geógrafos e suas implicações na pesquisa de 

campo, lembrando que o campo não é exclusividade da Geografia. Antes de transpor algumas 
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reflexões da autora, cabe aproximar as noções de “trabalho de campo” de “pesquisa de campo”. 

Segundo Lacoste (1977), o fundamento do trabalho de campo – no âmbito do ensino de 

Geografia – é a pesquisa. Para o geógrafo crítico, a função do campo não seria a mera 

comprovação do conteúdo trabalhado em sala de aula, mas a produção de novos conhecimentos 

em conformidade aos sujeitos e lugares situados espaço e temporalmente. Trabalho e pesquisa 

de campo se fundem, portanto, na visão de Yves Lacoste. Retornando a Suertegaray (2002), as 

práticas de pesquisa de campo na Geografia podem ser agrupadas segundo três orientações 

metodológicas: positivista, dialética e hermenêutica-fenomenológica. Em cada uma delas, a 

relação sujeito-objeto ganha contornos próprios, desdobrando em diferentes concepções e 

práticas de campo. A perspectiva positivista remete à filosofia grega, em especial ao conceito 

aristotélico de verdade, resgatado por Comte. A verdade, no positivismo, localiza-se no objeto, 

sendo este externo e independente do sujeito. Cabe ao pesquisador, por meio da observação e 

descrição objetiva, captar a verdade, ou seja, as leis naturais e imutáveis de funcionamento do 

objeto. As técnicas e a caracterização (matemática) dos fenômenos ganham centralidade nesta 

concepção, fundada sobre o princípio da neutralidade científica. Nas correntes neopositivistas, 

o campo pode ser inclusive substituído por operações via softwares de processamento e 

representação cartográfica de dados. Em oposição ao positivismo, na dialética sujeito e objeto 

se relacionam. O objeto é a extensão do sujeito. Conhecer o objeto é conhecer e transformar a 

si mesmo. Pensar e transformar se fundem numa mesma operação: surge a “práxis”. O 

engajamento do sujeito no objeto é a condição para uma nova consciência de mundo. O 

compromisso social é, dessa forma, pressuposto político do trabalho de campo. Na perspectiva 

hermenêutica-fenomenológica, dilui-se ainda mais a fronteira entre sujeito e objeto. O sujeito 

se constitui pelo objeto. O campo é texto, documento de espaços de vida, do movimento do 

sujeito no mundo. Experiência, ação, vivência, corpo, geograficidade, prática espacial, desejo, 

emoção, afeto, sensibilidade compõem o geográfico. Este é o terreno do que Marandola Jr 

(2018) denomina de “Geografia Encarnada”. A Geografia Encarnada se assenta numa 

abordagem multiescalar: da geopolítica ao corpo, aos desejos e afetos humanos. Filiada à 

Geografia Humanista, a proposta evoca os atravessamentos – cor, raça, sexualidade, 

religiosidade, classe, gênero etc. – que incidem sobre os sujeitos de carne e osso. Marandola Jr 

(2018) situa a Geografia Encarnada entre a fenomenologia e a decolonialidade. Contrapõe-se a 

uma abordagem numérica/abstrata de população, reclamando as experiências corpóreas 

integrais dos sujeitos, não só os sentidos distais (audição e visão) privilegiados inclusive no 
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movimento de renovação da Geografia. Na mesma linha, Berdoulay e Entrikin (2012) reclamam 

a “consciência de si” como componente da produção do conhecimento geográfico, à medida 

que o sujeito se constitui no e pelo lugar. A Geografia Encarnada sugere uma outra formação 

ao professor de Geografia, atenta à dimensão humana dos lugares e do próprio trabalho de 

campo enquanto prática de consciência de si e do mundo. O que não significa uma recusa à 

técnica, e sim à racionalidade técnica como fonte única de conhecimento. Há, porém, cuidados 

a serem tomados, como o superdimensionamento do campo em detrimento da teoria. Lacoste 

(1977) é contundente ao dizer que o campo é “prática indispensável, mas insuficiente”. Essa 

clareza é importante diante do risco de empirismo. Por isso a articulação entre teoria e prática 

precisa ser preocupação constante do professor-pesquisador. Prática de um olhar encarnado O 

trabalho de campo ocorreu no dia 19 de março de 2018, acadêmic@s da disciplina “Didática e 

Prática Docente em Geografia”. Fomos recebid@ com uma mística que envolvia canções da 

luta pela terra, instalações de artesanatos, produtos do Cerrado, alimentos in natura e 

processados no interior do pré-assentamento. Em seguida percorremos as áreas remanescentes 

de Cerrado até a lavoura comunitária de arroz. Houve então uma roda de conversa, na qual @s 

assentad@s foram questionados sobre todo o ritual dos mutirões. Enquanto isso, a imaginação 

de um dos estudantes remontava à memória de suas próprias experiências. Posteriormente, 

Genildo faria seu trabalho de conclusão de curso sobre a prática do mutirão no Pré-

Assentamento, produzindo desenhos que chegarão às salas de aula no ensino da relação cidade-

campo, da questão agrária, das práticas agrícolas, da agroecologia, da relação entre reforma 

agrária e gênero etc. Este é apenas um exemplo da troca de saberes, experiências, valores que 

se deu no trabalho de campo. Considerações finais A Universidade Estadual de Goiás deriva de 

um projeto de interiorização do ensino superior e atende, sobretudo os cursos de licenciatura, a 

um público de alunas e alunos trabalhadores. No caso do Campus Itapuranga, tratam-se de 

sujeitos de origem rural, muitos ainda trabalhador@s do campo. Por isso, a experiência 

educativa no assentamento assumiu um caráter de troca de saberes, tendo em vista as afinidades 

de linguagem, valores, habitus entre estudantes e assentad@s. O trabalho de campo se 

transfigurou, portanto, em prática de conhecimento e reconhecimento dos saberes da 

sociobiodiversidade pelas futuras professoras e professores. O trabalho de campo mobilizou 

“consciências de si” (BERDOULAY e ENTRIKIN, 2012), produziu novos conhecimentos a 

partir da fusão de saberes e despertou @s acadêmic@s para a importância, tratando-se da 

docência em Geografia, do exercício de um olhar “encarnado” e sensível à dimensão humana 
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dos lugares. Referências BERDOULAY, Vincent; ENTRIKIN, Nicholas. Lugar e sujeito: 

perspectivas teóricas. Qual o espaço do lugar, p. 93-116, 2012.COSTA, Genildo. O Mutirão no 

Pré-Assentamento Paulo Gomes (Itapuranga-GO): o desenho na representação de práticas 

espaciais (trabalho de conclusão de curso). Universidade Estadual de Goiás. Itapuranga, 

2018.MARANDOLA JR., Eduardo. Olhar encarnado, geografias em formas-de-vida. 

GeoTextos, vol. 14, n. 2, dezembro 2018. E. Marandola Jr. 237-254. Disponível em: 

https://portalseer.ufba.br/index.php/geotextos/article/view/28599/0. Acesso em jul. 

2019.SUERTEGARAY, Dirce Maria Antunes. Pesquisa de campo em geografia. GEOgraphia, 

v. 4, n. 7, p. 64-68, 2002. Disponível em: 

http://periodicos.uff.br/geographia/article/view/13423. Acesso em jul. 2019. 
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AUTONOMIA TERRITORIAL PARA EXISTIR: VIDA E TERRITORIALIDADE NO 

MARCO DA DECOLONIALIDADE 

 

Isis Caroline Santana dos Santos 

Resumo: 

 

RESUMO A partir da análise bibliográfica da teoria decolonial, busca-se apresentar a 

construção da territorialidade e conflitos socioambientais relacionados a 

modernidade/colonialidade (M/C). O objetivo é analisar de que modo podemos construir outras 

alternativas de proteção e respeito às minorias identitárias e à natureza, indo na contramão da 

concepção de território hegemônica e eurocentrada. Para isso, apresenta-se as teorias da (M/C) 

segundo a concepção objetificante do meio ambiente e o território como resultado da imposição 

colonializante da ideia do poder, do ser, do saber e da natureza. Ademais, corrobora-se para 

isso a análise do estudo etnográfico em duas distintas experiências: da população indígena Nasa 

ocorrida no território colombiano e o Encontro Urubá Terra do povo Xukuru situado no 

nordeste brasileiro. INTRODUÇÃO Para autores como Quijano (1997) o conceito de 

colonialidade está além do que se apresenta com o colonialismo histórico ou colonização, e não 

deixa de existir com a independência das colônias, e se reforça na modernidade, na qual as 

contínuas práticas coloniais de dominação seguem presentes mesmo após as independências, e 

se estruturaram por meio da dominação dos sujeitos colonizados para construção da ideia de 

mundo e da vida fundamentadas por realidades hegemônicas e eurocêntricas.Seguindo esse 

raciocínio, esta pesquisa busca investigar de que forma a colonialidade se mostra presente nas 

dinâmicas territoriais que constituem o continente latino-americano. As teorias da ecologia 

política e da decolonialidade apresentadas a partir de autores como Quijano, Escobar e 

Alimonda, possibilitam o aprofundamento na análise político econômica, e de como estas se 

apresentam a partir da integração das dinâmicas locais às dinâmicas globais e coloniais. Nesse 

sentido, as intervenções estruturadas segundo um modelo histórico colonializante restringem 

uma relação com o território de local a ser conquistado e dominado, que afeta negativamente a 

natureza e que além de aumentar as desigualdades socioambientais, exclui outras dinâmicas 

territoriais que estão relacionadas com o tradicional ou ancestral. A finalidade aqui é elucidar 
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como as dinâmicas territoriais, políticas e econômicas funcionam segundo padrões coloniais 

contínuos, de modo a possibilitar a exploração da natureza a partir da inferiorização das 

populações tradicionais. Para nosso real desenvolvimento como continente precisamos pensar 

desde a nossa real constituição. Por exemplo, foi a teoria hegeliana de Estado acerca da 

territorialidade e das formações societárias que possibilitou a compreensão dos colonizadores 

europeus como sujeitos históricos, e que garantiu a constituição dos povos colonizados segundo 

a padronização eurocentrada. (ESCOBAR, 1991, p. 26). Nessa toada, é essencial integrar esses 

pensadores a crítica decolonial à medida que é necessário entender como nasce a noção 

desenvolvimentista do capitalismo para criticá-lo, e proporcionar uma narrativa social que diga 

respeito às epistemologias que estão para além na visão hegemônica capitalista globalizante, 

abordando de que modo este estabelece uma modernidade sustentada pela exploração do 

trabalho e da natureza na América Latina, essenciais também para a consolidação do 

capitalismo na Europa. É essa exploração que mercantiliza e categoriza o ser e a terra como 

objetos monetários e estrutura uma visão social linear e eurocêntrica, baseada na relação de 

dominação. A ECOLOGIA POLÍTICA E TERRITORIALIDADE Segundo Germán Palácio, a 

ecologia política diz respeito a forma como a sociedade se constitui a partir da relação com a 

natureza (PALACIO, 2006, p.11) Compreender os conflitos concernentes a isso é parte 

essencial para identificação da ecologia política como categoria de análise das relações entre 

sociedades e meio ambiente. Há populações que convivem mais diretamente com os impactos 

desse modelo de exploração por estarem mais próximos de zonas ricas em biodiversidade, mas 

que, por serem mais vulneráveis socialmente, estão mais suscetíveis a imposições do grande 

mercado. Essas populações são, em razão disso, vítimas não apenas de um modelo de 

exploração da natureza que segue os mesmos padrões coloniais presentes há 500 anos atrás, 

mas também das contaminações resultante do uso de técnicas que colocam vidas em risco por 

meio da subjugação de seus territórios – colonizados - para a exploração econômica. Essa lógica 

começa com a perda da tradição e da identidade relacionadas ao território como forma de 

exercer o domínio e garantir e exploração para acumulação do capital. A lógica neoliberal se 

baseia na flexibilização econômica, os governos e instituições financeiras ganham a 

centralidade na dinâmica social, buscando assim uma produção internacionalizada, e não uma 

autonomia e soberania dos Estados ou a integração da natureza e sociedade. No caso latino-

americano, a formação agrária está concentrada pela riqueza e poder marcados pelo conflito, 

violência e exploração. Populações e comunidades tradicionais são parte de um determinismo 
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histórico fruto da mercantilização e apropriação da terra legitimada pelo Estado. Para melhor 

tratar do que diz respeito ao campo simbólico da ecologia política, Enrique Leff discute 

epistemologicamente que o discurso dominante atua como modo a manter os saberes e 

conhecimentos tradicionais apartado daquilo que compreendemos por construção social, esse 

tipo de fenômeno faz com que não se construa um pertencimento efetivo daquilo que 

entendemos como sociedade, e buscamos assim sempre atender e estar inseridos no padrão 

eurocêntrico apresentado como ideal. É importante trazer a perspectiva de Leff, pois esta 

apresenta a ecologia política como parte de uma construção de nova alternativa epistemológica, 

que diz respeito não apenas a demandas do mundo moderno e a defesa ambiental como parte 

disso, mas sim como estabelecer o respeito com as outras dinâmicas societárias ao passo que se 

constrói uma relação de respeito com a diversidade e com a natureza. No mesmo certame, 

Arturo Escobar apresenta a antropologia política como parte essencial para o estudo dos 

conflitos culturais ecológicos distributivos, uma vez que estes estão intimamente relacionados 

com o modo que as comunidades interpretam sua realidade segundo seus processos culturais e 

sociais específicos, e de que modo estes se estabelecem ecologicamente (ESCOBAR, 2005). A 

imposição conflitiva de normas e valores sobre a natureza reforça uma determinação de práticas 

culturais e dinâmicas territoriais que de forma violenta deliberam a vida social. Segundo 

Germán Palácio, “A ecologia política se centra na reflexão e discussão das relações de poder 

em torno da natureza nos termos de apropriação e controle tanto no âmbito material, quanto na 

sua construção imaginária e simbólica. ” (PALÁCIO, 2005, p. 13) É segundo a definição 

supracitada que se resume a apresentação do trabalho. Partindo de uma da perspectiva e 

construção analítica que insira o ambiental ao social, é possível uma concepção complementar 

das percepções sociais acerca da natureza e de que modo se pode estabelecer, a partir da 

perspectiva decolonial, alternativas para os conflitos socioambientais, que também são 

territoriais. O pensamento decolonial permite compreender as bases da desigualdade e da 

centralidade presentes na configuração das sociedades, especialmente a noção de natureza como 

objeto de dominação e da raça como padrão hierárquico nas populações culturais subalternas. 

Concatenar essas teorias permite pensar práticas decoloniais nas quais população e natureza 

convivam de modo verdadeiramente complementar e inter-relacionando, de forma que a relação 

de violência fática e simbólica ali estabelecida historicamente seja dirimida. 

COLONIALIDADE E RAÇA: RACISMO AMBIENTAL E OS CONFLITOS 

SOCIOAMBIENTAIS Segundo Martinez Alier, o conceito de racismo ambiental nasce nos 
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EUA nos anos 70`, no mesmo contexto que a ecologia política, numa luta que evidenciava o 

fato de atividades de exploração territorial altamente contaminantes estarem localizadas 

justamente em áreas povoadas por comunidades afrodescendentes, de origem latina, ou povos 

tradicionais norte-americanos. E mesmo sendo este um fato recorrente, são muitos os trabalhos 

que tratam de questões territoriais e ambientais, mas são poucos que tratam do racismo 

ambiental como causa e efeito dos conflitos vividos na América latina e em várias outras partes 

do sul global, sendo, portanto, interessante abordá-lo como uma temática central do estudo 

decolonial e da ecologia política.Desse modo, a construção das identidades dos negros e 

indígenas no contexto hegemônico, os determina à condição subalterna de seres inferiores e 

alheios aos processos de construção histórica que consolidou uma divisão territorial restrita a 

uma elite que busca o fortalecimento do modelo desenvolvimentista e industrializado de 

conceber o território.Para Quijano a raça funciona como égide da colonização e o racismo como 

produto da colonialidade. (Quijano, 2000). A relação do decolonialismo e do racismo ambiental 

se evidencia quando forças políticas estão atreladas às econômicas para propiciar uma 

invisibilização e atribuição desigual de capital social. Isto é, o sistema moderno submete raças 

historicamente invisibilizadas à uma constante vulnerabilização e menor poder de tomada de 

decisão sobre seu território, favorecendo assim a implantação de atividades sócio e 

ambientalmente impactantes. Essas atividades prejudicam a natureza e lançam toda uma carga 

de contaminantes que são um risco a saúde e vida das populações locais. É dizer, os danos 

socioambientais trazem consigo a exclusão das populações tradicionais para dar lugar a grandes 

projetos desenvolvimentistas que são instaurados pelo capital multinacional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS As teorias apresentadas permitem compreender de que modo a 

configuração epistêmica e social do continente latino-americano está edificada segundo padrões 

e estruturas coloniais, que interpretam o ser, a natureza e a territorialidade a partir da perspectiva 

mercantilizada, instaurada pela subalternização e invisibilização do outro colonizado. Tal 

análise nos permite compreender a urgência de se pensar as categorias da decolonialidade, da 

ecologia política e do racismo ambiental para a instauração de ferramentas mais sustentáveis 

de reprodução da vida, que funcionem a partir de práticas epistemológicas, sociais e políticas 

de enfrentamento dos mecanismos de subalternização e inferiorização do outro a partir das 

categorias coloniais de pensar o território. Nesse sentido, busca-se apresentar uma breve análise 

acerca da instauração de territorialidade mercantilizada no continente, suas causas e 

consequências, tudo isso com o fito de abordar a urgência de se pensar alternativas efetivas de 
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interpretação da territorialidade, as quais devem estar relacionadas com o respeito e exercício 

de práticas de produção e sustento pautadas na valorização da natureza e do ser. 
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QUANDO A COMIDA COME O SUJEITO: atravessamentos nas práticas alimentares 
dos povos Karajá- Aruanã-Go 

 
Eguimar Felício Chaveiro 

Thiago Sebastiano de Melo 
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INTRODUÇÃO 

Um índio preservado em pleno corpo físico 
Em todo sólido, todo gás e todo líquido 
Em átomos, palavras, alma, cor 
Em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico 
Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico 
Do objeto-sim resplandecente descerá o índio 
E as coisas que eu sei que ele dirá, fará 
Não sei dizer assim de um modo explícito 

[...] 
E aquilo que nesse momento se revelará aos povos 
Surpreenderá a todos não por ser exótico 
Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto 
Quando terá sido o óbvio 

 

 As (r)existências indígenas representam ao mesmo tempo o meio e o fim da conservação 

da sociobiodiversidade. Seus territórios e suas territorialidades efetivam uma cosmovisão que 

objetivamente constroem práticas muito mais condizentes com esta sociobiodiversidade do que 

a modernização dos territórios, mesmo em suas feições mais “sustentáveis”. 

 Como disse Caetano Veloso, suas palavras, suas cores, seus gestos, seu cheiro e sua 

alma são porta-vozes de uma visão de mundo que, talvez, ainda não saibamos dizer de modo 

explícito em nossa língua e com nossa racionalidade. Mas de tão óbvia a necessidade de 

garantirmos as condições de sua reprodução, o extermínio destas culturas, que passa a ser 

chamado de etnocídio, tem sido reconhecido como crime contra a humanidade (VASSALO, 

2019). 

 O problema se agrava à medida que o etnocídio vem consorciado com a degradação 

ambiental. A soma destas duas faces da barbárie atual aprofunda a crise ecológica imposta pelo 

capitalismo contemporâneo (MESZAROS, 2011). 
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 Em seu contínuo movimento de reestruturação, o capitalismo passa atualmente do ciclo 

industrial para o ciclo de serviços. Como diz Zizek (2012), estas são as cores da reestruturação, 

não seu projeto acabado. Motivo pelo qual no espraiamento para novos territórios, condição 

para o reinvestimento de capital e controle de crises, a lógica industrial e suas narrativas seguem 

cumprindo papel preponderante. Não obstante, convivem cada vez mais intensamente com 

narrativas emergentes do mundo dos serviços, que passam a reproduzir estruturalmente o pior 

da precarização da existência em suas diversas dimensões (ANTUNES, 2018). E isso atinge 

também os territórios indígenas. 

 O turismo capitaneia essas novas narrativas. Há algumas décadas que tem sido apontado 

como vetor de desenvolvimento local sustentável. Mais recentemente, indicado como meio para 

a modernização de territórios (BRASIL, 2018). Por seus princípios, estaria, em tese, na 

contramão de outras narrativas de modernização do território, como a mineração e o 

agronegócio. Ocorre que não tem sido assim, tanto agronegócio (MELO, 2018, CHAVEIRO, 

CALAÇA, 2012) quanto mineração (MARQUES, 2018) se articulam com o turismo na 

aproximação de lógicas há muito conhecidas nos territórios, notadamente naqueles mais 

vulneráveis. Contraditoriamente, o turismo coloca com força no debate público a necessidade 

da conservação da sociobiodiversidade e da diversidade existencial, deixando em xeque as 

dinâmicas de expropriação territorial, negação da diversidade existencial e etnocídio vinculadas 

aos grandes projetos de capital transnacional, com ênfase para a mineração e o agronegócio. 

 Associadas, estas narrativas de dois tempos históricos distintos, mas não distantes, se 

amalgamam e atualizam o leque de contradições nas quais estão inseridos os territórios 

indígenas, bem como as possibilidades de conservação da sociobiodiversidade (CHAVEIRO, 

2010; CHAVEIRO, CALAÇA, 2012; CHAVEIRO, 2014; CHAVEIRO, 2018). 

 A plasticidade da fusão que se apresenta sugere análises que sejam capazes de revelar 

as peculiaridades do rebatimento em determinado território, neste caso os territórios Karajá do 

município de Aruanã – GO, concomitantemente ao desvelamento de seus traços gerais, afeitos 

ao modo como se estrutura hegemonicamente esta práxis turística combinada com velhas 

narrativas de modernização do território. 

 Em 2008 tanto o agronegócio quanto o turismo já cumpriam papel importante em 

Aruanã. O turismo se consolidou nestes dez anos desde a execução do subprojeto referido como 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 19 – Sociobiodiversidade, Alimentos e Patologização da Vida 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
9068 

 

importante componente da territorialização indígena no município. Sendo inclusive um dos 

principais pontos de discordância entre as lideranças das duas aldeias. 

 Ao mesmo tempo em que o turismo dinamiza as economias destes dois territórios, 

também causa outros impactos e disputa importância (?) com o agronegócio na gestão de 

políticas públicas e do chamado ordenamento territorial, tanto no município quanto no estado, 

num cenário de baixa participação popular nas esferas de decisão. 

 Uma questão emerge com força articuladora: como fica a gestão da sociobiodiversidade 

e seu vínculo com o turismo no âmbito de um governo de extrema-direita, pautado 

essencialmente pela bancada evangélica, com suas implicações para a negação da diversidade 

existencial (MELO, 2018), e pela bancada ruralista, com sua agenda regressiva para a questão 

ambiental e fundiária? Como fica o alimentar-se indígena, em muito diverso do comer não-

indígena? 

 Internacionalmente o Brasil é conhecido por ter como seu principal “atrativo turístico” 

a soma de seus “recursos ambientais” e sua diversidade cultural. Assim, pensar o turismo é 

falar, obrigatoriamente, de sociobiodiversidade e cultura. Todavia, o atual governo federal foi 

eleito com uma plataforma de desmonte de políticas culturais e ambientais e tem sido 

reconhecido por sua implementação. 

 Duas questões derivadas da indagação central surgem e repõem os termos da pesquisa: 

Como estão a questão indígena e a questão ambiental no Congresso? Como está o 

(re)conhecimento delas e a organização indígena nestes dois territórios? 

 Estas questões mais específicas juntam à sociobiodiversidade e ao turismo um terceiro 

conceito que alinhava este trabalho: os direitos humanos! Tanto na escala planetária, quanto na 

escala de um território determinado, os direitos humanos formulam uma série de pressupostos 

(direitos) que visam garantir dignidade. Dentre eles, a questão ambiental, territorial e alimentar 

são estruturantes. Deveriam, portanto, compor a centralidade dos esforços de governos e Estado 

para assegurar dignidade aos sujeitos. 

 Ocorre que no Brasil os mesmos que governam e legislam são os interessados na 

expropriação e exploração de quem reside no campo (CASTILHO, 2012) 
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ESTÃO ENGOLINDO OS KARAJÁ! 

Os povos Karajá-Aruanã-Go, situados a noroeste de Goiás, têm sido alvos de sequentes 

- e consequentes - ataques históricos. Especialmente depois de 1970, a transformação da 

planície fluvial do Araguaia em território de grandes fazendas de gado e a implementação do 

turismo nas praias do rio, juntando-se à fragmentação de seus lugares de vida, geraram uma 

forte pressão nas suas terras, na sua cultura, no seu modo de vida e em seu corpo. 

Essa pressão tem se efetivado a partir do desmatamento destinando a terra às pastagens; 

pela construção de clubes, condomínios e pousadas às margens do rio nos limítrofes urbanos; 

pelo uso intenso e predatório das praias; pelos efeitos catastróficos implementados pelo turismo 

de sol e praia na fauna do rio e, especialmente, pela redução da biodiversidade.  

Figura 01 – Uso do solo nos territórios Karajá de Aruanã – GO. 

 

Fonte:  

Como se vê no mapa de Uso do Solo ou da Terra, a fragmentação das terras Karajá em 

três - (terra indígena I - aldeia Buridina, terra indígena II e terra indígena III – aldeia Aricá), foi 

acompanhada também pela separação entre os povos. Poder-se-ia dizer: a fragmentação da terra 

cunhou a atomização da cultura. 
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As pesquisas realizadas pelo subprojeto supra referido BIOTEK (Biodiversidade e 

biotecnologia do Cerrado goiano) e desenvolvida em torno do projeto “Desenvolvimento 

territorial  e Sociobiodiversidade: perspectiva para o mundo do Cerrado”  - CAPES -  

demonstram os efeitos na sociobiodiversidade da seguinte maneira: de um lado há um contínuo 

processo de erosão genética; de outro, a invasão da cidade nas aldeias modifica a língua, os 

costumes e gostos da juventude; o regime de crença; a ligação com a ancestralidade e o a 

alimentação dos povos Karajá. 

Figura 02 – Sociobiodiversidade nos territórios Karajá de Aruanã – GO. 

 
Fonte: 

A diminuição dos peixes dos rios, de tracajás nos lagos, a oferta de refrigerantes, a 

dependência da compra de cereais em supermercados, além de alterarem a comida Karajá 

recoloca o significado do alimento. As atividades de suportes da alimentação, isto é, a caça, a 

pesca e a coleta – próprias da cultura Karajá - ao serem substituídas pela dependência dos 

supermercados, forçam a proletarização dos povos Karajá. Isso faz com que a comida coma os 

povos no que é mais original: nas suas raízes, nos seus costumes e nas suas relações afetivas. 
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Quando a comida come o povo instala-se mais uma forma de violência. Lima (2019, p. 

69), ao fazer referência aos problemas que aturdem os povos indígenas, revela que a violência 

é um signo permanente da relação dos grupos dominantes da sociedade brasileira com os povos 

indígenas. A geógrafa diz que 

Se a violência corporal ainda incide sobre os povos indígenas que, agora, passam a 
ser vítimas da violência urbana, antigos problemas, tais como a demarcação de terras, 
ainda persistem. O pressuposto de que sem terra os povos indígenas não existem e que 
a luta pela terra é o centro da dignidade indígena, de sua cultura e de sua língua, desafia 
a sociedade brasileira. 

 Os trabalhos recentes nas aldeias Buridina e Ariká mostram que problemas como 

alcoolismo, violência urbana, migração, proletarização, prostituição, adoecimento, suicídio e, 

inclusive, subnutrição flagelam os povos indígenas Karajá.  A mudança do regime alimentar, a 

substituição do rio Araguaia pelo supermercado como fontes de abastecimento da dieta; a 

introdução demasiada do açúcar e de refrigerantes nas dietas diárias são demonstrações que, ao 

invés de gerar saúde, o alimento intoxica, vicia, adoece. 

Essa patologização da vida, que se expressa não só na dimensão alimentar, não tem 

encontrado no turismo um importante foco de resistência, nem como campo do saber, nem 

como atividade econômica que tem estreita relação com a conservação da sociobiodiversidade 

para manter a atratividade das localidades. No afã de sustentar uma sociedade na qual o 

adoecimento crônico cresce proporcionalmente com a busca incessante pela felicidade, o 

turismo se distancia da politização da vida. Despolitizando a vida, aliena a existência. É um 

produto bem acabado da articulação entre mais-valor e mais gozar (KEHL, 2015). 

ALIMENTAÇÃO – COMER É UM ATO POLÍTICO! 

Nos textos oficiais, a alimentação aparece em articulação com as diretrizes da 

atividade turística: 

Os empreendimentos e profissionais do turismo, apoiados pelos órgãos públicos, 
devem zelar por segurança, prevenção de acidentes, condições sanitárias e higiene dos 
alimentos daqueles que recorram a seus serviços. Deverão, ainda, se preocupar com a 
existência de sistemas de seguros e de assistência adequados (BRASIL, 2018, p. 72). 

O “zelo” pela alimentação dos turistas reverbera-se, na prática, no monopólio da 

comercialização de produtos alimentícios pelas redes de supermercado. De acordo com o estudo 

de uma ONG britânica, Oxfam, “os supermercados ficam com uma quantidade cada vez maior 

do dinheiro que seus consumidores gastam em suas lojas - em alguns casos, esse valor chega a 
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50%, enquanto a parcela que fica com trabalhadores e produtores rurais pode ser menos de 5%” 

(UOL, 2018). O estudo revela o aumento significativo (mais de 50%) dos preços dos produtos 

brasileiros nos mercados europeus e americanos desde 1990, sem que isso atinja positivamente 

o pequeno produtor, que responde pela produção majoritária de alimentos. Esses dados 

costuram a relação entre o turismo, a alimentação e a exploração do trabalho. 

Ocorre via alimentação a ameaça à segurança e soberania alimentar dos povos, seja 

pela imposição dos transgênicos, o envenenamento em massa da população, a diminuição da 

diversidade produtiva. As opções de consumo da parcela mais pobre da população expressam 

essa redução da diversidade produtiva. Aqui também as identidades locais se apresentam 

ameaçadas, haja vista que a alimentação é notadamente um ato cultural, elo de afirmação e 

transmissão de saberes geracionais.  

Outro processo que reitera a alimentação como um componente-chave na leitura das 

determinações territoriais diz respeito à crescente fusão agricultura-indústria farmacoquímica, 

cujos resultados apontam para uma vida medicalizada e sob domínio da geopolítica 

internacional (AMAZONIA, 2018). 

É diante desse cenário, e a partir de leituras que compartilham dessa perspectiva crítica 

da relação entre turismo e alimentação, que experiências sociais concretas vêm sendo gestadas 

por sujeitos e movimentos sociais que disputam esses territórios, seus saberes e sabores, a 

exemplo dos produtores de Chocolate Premium, no assentamento Terra Vista, no sul da Bahia 

(MENEGAZZI, 2019) ou da indústria indígena colombiana, duas faces da afirmação da 

autodeterminação territorial vinculadas à alimentação e fortalecidas por um entendimento de 

que o turismo é uma mediação social em disputa, e não um apriori que deve impor uma 

racionalidade estranha às relações locais. 

Figura 1 – Foto da divulgação da Indústria Indígena Colombiana 

 

Fonte: MELO, T.S.; Trabalho de Campo em Março de 2019 em Bogotá. 
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A geopolítica dos alimentos e do turismo se encontra no campo. E o lugar do campo 

numa sociedade moderna, que insiste em pejorativar o rural e enobrecer o urbano, não poderia 

ser outro: o do descaso. Sem uma mídia independente que noticie o avanço dos interesses do 

capital transnacional em territórios ocupados por camponeses e populações tradicionais, a 

população fica refém dessa separação/alienação entre consumo e processo produtivo. Enquanto 

os defensores do agronegócio se organizam para ter acesso à comida saudável (CASTILHO, 

2018), a população fica à mercê de uma alimentação restrita, cada dia mais envenenada e 

transgênica (FLECK, 2018), inclusive em hábitos já considerados culturais, como a cerveja 

(MORITI NETO, 2018). E como não querem perder vendas, as empresas optam por 

esconderem as informações de seus produtos (SWI, 2016), pois sabem que um traço crescente 

nesse capitalismo cognitivo, apesar do esforço empresarial no sentido oposto, é o consumo de 

produtos e serviços balizados pelos posicionamentos das empresas (MELO, 2018). E não é raro 

que empresas que se gabem de seu comprometimento social, como a Starbucks, sejam flagradas 

ligadas à cadeias produtivas que cometem crimes de diversas ordens (PENHA, 2018). 

Contra o crescimento das feiras gastronômicas, populares ou de luxo, que são o 

principal atrativo turístico em determinadas localidades, e que completam o acervo de atrações 

de eventos e equipamentos em outras, crescem as notícias do domínio das grandes cadeias de 

alimentos e de supermercados sobre a autodeterminação produtiva dos camponeses no mundo 

todo. Esse controle está diretamente ligado aos dois lados de uma única moeda: o crescimento 

mundial da obesidade e da desnutrição (JACOBS, RICHTEL, 2017). 

O exército de vendas diretas da Nestlé faz parte de uma mudança mais ampla na 
estratégia das indústrias alimentícias, que inclui a entrega de junk food e bebidas 
açucaradas consumidas no Ocidente até os rincões mais isolados da América Latina, 
África e Ásia. Enquanto suas vendas caem nos países mais ricos, as multinacionais do 
gênero alimentício, como Nestlé, PepsiCo e General Mills, aumentam sua presença 
de forma acintosa nos países em desenvolvimento, comercializando seus produtos tão 
ostensivamente que chegam a transtornar os hábitos alimentares tradicionais do 
Brasil, Gana e Índia. 
O New York Times analisou os registros de empresas, estudos epidemiológicos e 
relatórios governamentais, assim como realizou entrevistas com vários nutricionistas 
e especialistas em saúde do mundo todo que revelam uma mudança radical na maneira 
como os alimentos são produzidos, distribuídos e anunciados em grande parte do 
mundo. Isso, segundo especialistas em saúde pública, está contribuindo para uma 
nova epidemia de diabetes e problemas cardíacos; doenças crônicas associadas às 
elevadas taxas de obesidade de regiões que há apenas uma década lutavam para 
combater a fome e a desnutrição. 
A nova realidade pode ser compreendida com um único e incontestável fato: no 
mundo todo, o número de obesos superou o de indivíduos com baixo peso. 
Simultaneamente, a disponibilidade crescente de alimentos altamente calóricos e 
pobres em nutrientes está gerando um novo tipo de desnutrição, caracterizada por 
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um número cada vez maior de pessoas com sobrepeso que, ao mesmo tempo, tem uma 
nutrição precária. 
“A história vigente é que este é o melhor dos mundos possíveis: alimentos baratos e 
amplamente disponíveis. Se você não analisa a questão a fundo, faz sentido”, afirmou 
Anthony Winson, que estuda política econômica de nutrição na Universidade de 
Guelph, em Ontário. Um olhar mais cuidadoso, entretanto, revela uma história muito 
diferente, conclui. “Para deixar claro: a forma como estamos nos alimentando está 
nos matando”. 
O problema se refere tanto à economia quanto à nutrição. À medida que as 
multinacionais avançam nos países em desenvolvimento, elas alteram a agricultura 
local, estimulando agricultores a trocar as culturas de subsistência por commodities 
mais rentáveis, como cana-de-açúcar, milho e soja: a base de muitos produtos 
alimentícios industrializados. 
É um ecossistema econômico que atrai lojas familiares, grandes varejistas, fabricantes 
e distribuidores de alimentos e pequenos vendedores como da Silva. 
Em lugares tão distantes como a China, África do Sul e Colômbia, o crescente poder 
das grandes empresas de alimentos também se traduz em influência política, o que 
impede que autoridades em saúde pública consigam taxar refrigerantes ou criar leis 
destinadas a restringir os impactos dos alimentos processados na saúde. 
“Em uma época em que o crescimento ocorre de forma mais moderada nas economias 
estabelecidas, acredito que a postura mais enérgica no mercado emergente irá 
prevalecer”, afirmou recentemente o diretor-executivo da Nestlé a investidores. Os 
mercados em desenvolvimento hoje são responsáveis por 42% das vendas da empresa. 
Para algumas empresas do ramo, isso significa mirar especificamente no público 
jovem, como Ahmet Bozer, presidente da Coca-Cola, descreveu a investidores em 
2014. “Metade da população mundial não tomou uma Coca nos últimos 30 dias”, 
disse. “Há 600 milhões de adolescentes que não tomaram uma Coca na última semana. 
Então temos uma enorme oportunidade” (JACOBS, RICHTEL, 2017, s/p., grifo 
nosso). 

 

A força política aliada à força econômica faz destas empresas agentes de rupturas 

culturais amplas, que começam pela alimentação e terminam em monopólios. Desde a compra 

de empresas concorrentes, passando pelo reordenamento de dietas de uma localidade inteira, 

tais empresas têm condições de traçarem suas táticas de mercado em médio prazo. Isso faz, por 

exemplo, com que grande parte dos estabelecimentos em Moçambique tenha opções de 

refrigerantes da Coca-Cola mais baratos que água. Se juntar a isso o discurso/realidade 

sanitarista que incide sobre grande parte dos países de Nuestra América, África e Ásia estarão 

dadas as condições para uma reconfiguração da cadeia produtiva agrícola. 

Registro, por exemplo, que em Inhambane, em 2016, a produção da associação 

agrícola campesina mais produtiva era toda orientada em função do consumo de um resort. É 

dizer, enquanto os hóspedes destes estabelecimentos têm acesso à sucos de frutas naturais, 

verduras e legumes, à diversidade de produtos alimentares nos estabelecimentos que atendem 

a população local e turistas com menor poder aquisitivo diminui. Nessa altura era difícil 

encontrar suco natural de frutas nos estabelecimentos do núcleo urbano de Inhambane. Ao passo 
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que o consumo de refrigerantes e produtos industrializados cresce a olhos nus, como nos 

territórios Karajá. Coincidência? 

PARA NÃO PERDER A FOME (DE EMANCIPAÇÃO POPULAR) 

 A questão não é (só) o quê e o porquê os Karajá estão comendo. O olhar refinado da 

sociologia de Florestan Fernandes e tantas outras ilustres teorias aportam as condições para 

estabelecer nexos causais entre as materialidades das ações e suas sustentações como narrativas. 

Engole-se o ethos indígena com gosto de sangue de quem trabalha no lustroso agronegócio e 

com cheiro das matas que ardem. 

 A ruptura com a integração metabólica ser humano-natureza alcança sujeitos que se quer 

optaram por esse projeto de sociedade. São engolidos, comidos, expulsos por quem, igualmente, 

não já não pode se alimentar descentemente. Aparecem bolhas de soluções. Plantações de um 

ou outro gênero alimentício cultivado organicamente. Isso não repõe o entendimento indígena 

indissociável entre alimentar-se e existir. Por isso na gramática dos movimentos sociais propõe-

se a agroecologia como um novo momento da interação metabólica citada, e não o simples 

produzir orgânico. Ainda sim as existências indígenas pulsam outras experiências, que não as 

determinadas pelas relações não indígenas. Cabe o Estado, para cumprir a Constituição, garantir 

o direito à autodeterminação territorial destas populações. Que possam ser autônomos na 

medida e na velocidade com que querem algum tipo de transformações de suas relações com a 

Terra. 

 Excesso de açúcar, de sal, de álcool, temperados com a degradação da 

sociobiodiversidade e da negação de direitos humanos fundamentais, são a mistura com a qual 

estamos servindo aos ocupantes originários do “território brasileiro” (cujos imperativos são 

antes estranhos à boa parte das pessoas que aqui vivem) sua refeição mais amarga, porque 

servida na mesa de uma suposta civilidade. É preciso dizer: estamos engolindo os indígenas e 

os forçando a ingerir o mais azedo da barbárie enquanto esperamos entre campeonatos de 

futebol e novelas que este seja o ônus inevitável de um progresso que um dia a de chegar... a 

despeito de todas as provas históricas em contrário a respeito de concentração de renda nas 

sociedades cegadas por esse apetite desumano por acumulação de capital.    
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ONTOLOGIA DAS SEMENTES CRIOULAS REFLEXÕES SOBRE A REDE DE 

INTERCÂMBIO DE SEMENTES DA REGIÃO NORTE DO CEARÁ 

 

Helena Rodrigues Lopes 

Resumo: 

 

Sementes são coisas pequenas nas quais cabem mundos. Essa afirmação, talvez, um tanto 

apressada, traz para o debate que seguir as sementes envolve implicações epistêmicas e 

metodológicas, pois não se trata de objetos definidos a priori, mas da investigação atenta à 

emergência de mundos ou de múltiplas ontologias que se apresentam "como um resultado 

possível, ao invés de um ponto de partida" (BLASER, 2018, p.18).A Rede de Intercâmbio de 

Sementes (RIS) da região Norte do Ceará envolve 11 municípios, os atores que mobilizam essa 

Rede são agricultores/as familiares, camponeses/as, assentados/as da Reforma Agrária e 

quilombolas. Participam da Rede os Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 

(STTRs), a Cáritas Diocesana de Sobral e a Federação dos Trabalhadores/as da Agricultura do 

Estado do Ceará (FETRAECE). A unidade básica dessa Rede são as Casas de Sementes, locais 

que são ponto de encontro dos/as envolvidos/as na Rede e onde são armazenadas uma série de 

variedades de sementes que estão disponíveis para o cultivo. Durante o trabalho de campo 

realizado na região, balizado pela etnografia, em uma das conversas perguntei a um agricultor 

sobre a importância da prática do armazenamento e a resposta veio de prontidão: “a gente 

guarda a semente para plantar na próxima safra, mas se a fome apertar, a gente usa a semente 

para comer". Assim, as sementes que aqui se apresentam estão ligadas a uma condição básica 

– alimentar-se.  O termo crioulas é traduzido de diferentes formas entre os/as envolvidos/as na 

Rede, são sementes “da gente”, “do povo”, “naturais”, “nativas”, “da vida”, são algumas das 

designações utilizadas. Apesar dos muitos nomes, as sementes crioulas são compreendidas 

pelos atores da Rede como àquelas adaptadas às condições locais, especialmente ao que se 

refere à resistência à seca, já que grande parte dos municípios encontra-se na região do 

Semiárido. Nesse sentido, a convivência com a seca faz parte da constituição das pessoas 

residentes nessa região, assim como das próprias sementes. Conhecer e identificar a hora 

precisa de plantar, quando o céu anuncia em nuvens a chegada das chuvas, é uma das ações 
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fundamentais da agricultura no Semiárido e assim da garantia de produção de alimentos das 

famílias.De acordo com a genealogia elaborada por Zeven (1998) sobre as variedades 

autóctones ou locais (em inglês, landraces), aqui tratadas como sementes crioulas, a trajetória 

científica de definição e classificação dessas sementes remete ao final do século XIX. O autor 

apresenta um congresso de agricultura e silvicultura realizado em Viena em 1890 como o 

primeiro espaço em que as variedades locais foram mencionadas no meio científico como 

recursos a serem preservados pela humanidade. No século XX Zeven (1998) destaca o encontro 

organizado pelo Instituto Internacional de Agricultura em 1927, no qual se debateu longamente 

estratégias de preservação dessas sementes e recomendou-se aos congressistas que 

desenvolvessem em seus países ações de conservação, tanto nas unidades produtivas 

(conservação in situ), quanto nas escolas especializadas.  Se de um lado identificam-se esforços 

de preservação das variedades locais, de outro, é possível perceber a emergência de uma “nova 

ordem das sementes", um arranjo no qual as sementes tornam-se um problema a ser 

equacionado por diferentes atores tais como o Estado, os cientistas e as empresas do setor 

agroalimentar. Autores como Patel (2012), Bonneuil (2012), Goodman et al. (2008) e 

Wilkinson e Castelli (2000) têm abordado de forma detalhada esse tema. As primeiras décadas 

do século XX caracterizam-se como um momento de internacionalização de uma forma 

específica de fazer e conhecer a agricultura, que no setor das sementes se expressa 

principalmente pela progressiva institucionalização da pesquisa e desenvolvimento agrícola; 

pelos avanços ocorridos no campo da genética, especialmente pela invenção das variedades 

híbridas ; e pela regulação do poder público no que se refere aos processos jurídicos de produção 

e comercialização de sementes e a estruturação de uma indústria sementeira.  Essa "nova ordem 

das sementes", todavia foi marcada por conflitos e resistências. No plano internacional é a partir 

da década de 1970 que se identifica um movimento de crítica à erosão genética da 

biodiversidade, aos direitos dos/as agricultores/as cerceados pelas patentes e pelas normas 

jurídicas associadas. No Brasil a expressão de reivindicação, já nos anos 1970, pode ser 

identificada pela ação do movimento de agricultura alternativa, dos grupos pastorais ligados à 

Igreja Católica como as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e pela implantação em 

diferentes regiões do país dos centros de tecnologias alternativas (LUZZI, 2008; 

BRANDENBURG, 2002). Os trabalhos realizados nos anos 1980 pela Organização Não 

Governamental (ONG) Centro de Pesquisa e Assessoria Esplar se associam às dinâmicas 

iniciadas nos anos 1970. Dentre as ações, a ONG identificou em conjunto com agricultores/as 
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familiares cearenses que a maior dificuldade enfrentada por eles/as se referia ao acesso às 

sementes, como milho, feijão e jerimum, para cultivarem seus roçados. A busca por práticas 

que garantissem a soberania na hora de plantar conduziu agricultores/as e a ONG aos sertões 

do Crateús e Inhamuns onde o Bispo Dom Fragoso realizava com os agricultores/as da região 

ações de armazenamento de sementes, conhecidas como Bancos de Sementes Comunitários 

(BCS) . O trabalho nesses sertões iniciou-se como estratégia de garantir certa “autonomia dos 

patrões”, já que quase todos os agricultores/as viviam na condição de arrendatários: Naquele 

tempo [1970/1980], não tinha semente nenhuma para plantar. O agricultor tinha que correr para 

qualquer lado para conseguir, na hora da chuva, plantar sua roça e daí vinha a exploração. Quem 

não tinha semente era obrigado a pagar [com dinheiro ou trabalho], ou não plantava. (Relatório 

do I Encontro da RIS Estadual) A relação entre seca, patronato, acesso à terra e às sementes 

demonstra como os desafios enfrentados historicamente pela população do Semiárido não se 

reduzem a um “imperativo climático”, mas abarcam toda uma configuração simbólica e 

material marcada por profundas assimetrias de poder (SILVA, 2007). Os BSC são reconhecidos 

nesse contexto pelos atores da RIS como forma de luta por garantia de direitos, como 

apresentado no Relatório do I Encontro da RIS Estadual: “com o Banco de Sementes, começou 

a se conquistar espaço para se reunir, conversar, debater problemas e se organizar. Houve 

aumento da consciência, nunca se falou só em sementes, se falava na terra, na renda, em quem 

manda no município, na política, no sindicato”. O Esplar, por meio do financiamento de 

organismos internacionais como a Oxfam e a Novib construiu em parceria com os/as 

agricultores/as uma série de Bancos de Sementes, inclusive, os da região Norte do Ceará. O 

fortalecimento entre os Bancos dessa região levaram a oficialização da Rede de Intercâmbio de 

Sementes da região Norte do Ceará em 2003. Essa Rede foi beneficiada também pelo Projeto 

Sementes do Semiárido da Articulação do Semiárido (ASA), voltado para "a estruturação, a 

aquisição de equipamentos e, quando necessário, a construção ou reforma de casas e bancos 

comunitários de sementes em toda a região do Semiárido" (FERNANDES, 2017, p. 343) e pelo 

Projeto Ecoforte da Fundação Banco do Brasil e do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES). Atualmente a Rede da região Norte conta com 83 Casas de 

Sementes que congregam mais de 2.000 participantes.  Essa breve abordagem, mais do que 

resgatar a complexidade histórica, possui como esforço destacar como a constituição das 

sementes crioulas associa-se a múltiplas formas de ser e estar no mundo (INGOLD, 2012), um 

arranjo que envolve lutas, produção de alimentos, armazenamento, autonomia, cooperação 
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internacional e projetos, conflitos e racionalidades. A ontologia das sementes crioulas carrega 

nesse sentido muitos mundos que como apresenta Blaser (2018) "às vezes, diferentes formas 

de fazer mundos podem coexistir – possibilitando-se mutuamente, ou sem se darem conta uns 

dos outros –, mas, em outras ocasiões, elas se interrompem mutuamente" (p.36). A colocação 

de Blaser traz para o debate que a existência de determinados mundos fere a possibilidade de 

outros, pois como explica o autor não se trata de perspectivas culturais diferentes sobre 

determinado ponto, mas de conflitos ontológicos. Nos termos do autor, quando um coletivo 

mobiliza uma semente, vendo nela a possibilidade de patenteamento enquanto outro vê a chance 

de saciar sua fome, não se trata de "diferentes perspectivas acerca de uma mesma “coisa”, mas 

de coisas completamente diferentes (ainda que relacionadas)" (BLASER, 2018, 

p.17).Referências bibliográficas  BLASER, Mario. Uma outra cosmopolítica é possível? 

Revista de Antropologia da UFSCAR, 10 (2), jul./dez. 2018: 14-42.BONNEUIL, Cristophe et 

al. Outra forma de inovar? A pesquisa ante o surgimento e um novo regime de produção e 

regulamentação do conhecimento em genética vegetal. In: ZANONI, M.; FERMENT, G. 

Transgênicos para quem? Agricultura, ciência, sociedade. Brasília: MDA, 2011, p.172-

224.FERNANDES, Gabriel. Sementes crioulas, varietais e orgânicas para a agricultura 
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RESUMO 

Esse trabalho tem como foco a reflexão acerca do desenvolvimento territorial e das suas implicações no contexto 
do que este se propõe a territorializar, colocando em evidência um território, entendido este como uma categoria 
clássica de relações sociais dinâmicas, onde os conflitos e as contradições são inerentes. Intenciona-se, pois, 
localizar novas perspectivas de se pensar o espaço em suas múltiplas dimensões, além de suas características 
inerentes. Para tanto, esse trabalho realiza uma análise da política pública Programa Territórios da Cidadania, 
buscando, com base no método histórico e dialético, compreender a sua contribuição para o avanço da Reforma 
Agrária no Brasil. Assim, elegeu-se os seguintes territórios para as propostas que aqui apresentamos: A) Território 
Rural na Região Norte: 1. Nordeste do Tocantins;  B) Territórios da Cidadania nas Regiões Centro-oeste e Norte: 
2. Chapada dos Veadeiros-GO, 3. Vale do Paranã-GO, 4. Sudeste do Tocantins e 5. Jalapão-TO. 

Palavras-Chave: Políticas Territoriais; Desenvolvimento Rural; Programa Territórios da Cidadania; Goiás e 
Tocantins. 

 

Introdução 

O Brasil é um país bastante desigual. De norte a sul, temos regiões de muita riqueza e 

outras de extrema pobreza. Nesse sentido, o desenvolvimento territorial está ligado à forma 

como o Estado atua no espaço nacional, ou seja, como se articulam as decisões públicas em 

todas as escalas da organização administrativa. Por forma de atuação do Estado, entende-se o 

conjunto das práticas públicas, visando ao equipamento do espaço nacional e à organização 

espacial dos serviços públicos, assim como às formas de articulação do Estado com os atores 

sociais (DELGADO et AL, 2007).  

Seguindo essas definições e características, pode-se entender o desenvolvimento 

territorial e os seus processos de territorialização das políticas como um diagnóstico de ações e 

tratamento das dimensões administrativas (desconcentração) e políticas (descentralização). Não 
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obstante, tem-se por objetivo a articulação desses instrumentos e políticas a partir de recortes 

espaciais horizontais (articulação de políticas setoriais incidentes sobre uma mesma região) e 

verticais (articulação de esferas diferenciadas de poder – nacional, regional, estadual, 

departamental, territorial, local, etc. – tendo por base uma determinada política). 

Ainda de acordo Delgado et. al (2007, p. 6), vale ressaltar que as políticas territoriais 

foram e são estruturadas com o propósito de oferecer soluções inovadoras, com respeito às 

políticas setoriais, frente aos novos ou antigos desafios da sociedade e da economia nacional, 

tais como a pobreza, a desigualdade regional ou, ainda, a emergência do desenvolvimento 

sustentável e a sua compatibilidade com o desenvolvimento econômico e social de um território. 

Este é entendido como um espaço físico que compreende as cidades e o campo, 

geograficamente definido, socialmente construído, caracterizado por critérios de ambiente, 

economia, sociedade, cultura, política, instituições e população, definida por grupos sociais 

relativamente distintos que se relacionam interna e externamente, e onde se pode distinguir um 

ou mais elementos que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial (MDA, 2013). 

Nessa perspectiva, vale ressaltar as diferentes dinâmicas dos territórios, não só pela sua 

dimensão física, mas, sobretudo, social. Uma das nuances mais evidente dessas dinâmicas 

refere-se às relações do campo/rural brasileiro, espaço de contradições frente à dinâmica urbana 

e frente às suas várias formas de incidência e configuração no espaço nacional. Nessa dinâmica, 

a Reforma Agrária é a grande questão do campo brasileiro e, a partir dela, o governo busca 

inserir e/ou promover ciclos de debates que possam dimensionar os conflitos instalados nesse 

espaço. 

O campo/rural brasileiro apresenta algumas categorias em ascensão, dentre essas se tem, 

por exemplo, a Agricultura Familiar e o Agronegócio, bem como o reconhecimento de antigas 

identidades como os povos e populações tradicionais, quilombolas, dentre outros. Essas 

categorias e identidades não mais podem ser vistas como dicotômicas ou apenas divergentes. 

Surge, portanto, a necessidade de uma abordagem territorial que desenvolva o 

campo/rural a partir de uma visão integradora de espaços, atores sociais, agentes e políticas 

públicas. Tal abordagem deve considerar como prioridade a redução das desigualdades, o 

respeito à diversidade, a solidariedade e a justiça social como objetivos primordiais. Tal 

proposta pode ser entendida como uma abordagem territorial do desenvolvimento rural 

sustentável, já que visa, também, a sustentabilidade desses territórios. 
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O Programa Territórios da Cidadania 

Nos moldes apresentados acima, o Ministério de Desenvolvimento Agrário4 (MDA) 

propôs algumas alternativas interessantes de intervenção territorial, dentre elas, as políticas 

efetivas voltadas para os Territórios da Cidadania e o conjunto de políticas, programas e 

projetos voltados para os territórios rurais, estruturando uma nova realidade agrária no campo 

brasileiro. O MDA trabalhou estruturando o desenvolvimento sustentável dos territórios rurais 

a partir da estratégia implementada pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial – 

SDT/MDA e com base em três elementos fundamentais: o território (espaço e sociedade), a 

institucionalidade territorial (participação e representatividade) e a visão de futuro (um plano 

territorial de desenvolvimento). Dessa maneira, desenvolvem-se ações na construção social 

representada pelo território, caracterizado por sua história, sua identidade e uma população com 

grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio de 

processos específicos (SDT / MDA, 2013). 

O Programa Territórios da Cidadania, lançado em 2008 pelo Governo Federal, tem 

como objetivos promover o desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de 

cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. Ações 

relacionadas ao desenvolvimento social, à organização sustentável da produção, à saúde, ao 

saneamento e ao acesso à água, à educação, à cultura, à infraestrutura e ações fundiárias estão 

sendo articuladas nesses Territórios com a participação social e a integração entre os Governos 

Federal, Estaduais e Municipais (MDS, 2013).  

Ainda de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS, 2013), por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SESAN), visa-se apoiar, cada vez mais, a implantação de Unidades de Apoio à Distribuição 

de Alimentos da Agricultura Familiar em municípios pertencentes aos Territórios da Cidadania, 

por meio de editais de seleção pública que viabilizam projetos de construção de instalações 

prediais, além de aquisição de materiais permanentes e de consumo.  

As Unidades de Apoio à Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar são espaços 

físicos estruturados e equipados com a finalidade de auxiliar a distribuição, no município e na 

região, dos gêneros alimentícios, oriundos da agricultura familiar, em especial os adquiridos 

 
4 Extinto em 16 de maio de 2016, através da Medida Provisória 726 da Presidência da República Federativa 
Brasileira. 
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por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), além de atuar no apoio à 

comercialização direta da produção de alimentos da agricultura familiar nos mercados locais e 

regionais, visando ao desenvolvimento de projetos de inclusão social e produtiva e ao 

fortalecimento de sistemas agroalimentares de base agroecológica e solidária (MSD, 2013). 

O Programa Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (Pronat) foi 

implementado pela SDT desde 2003 e conta com a parceria de diversas instituições da 

sociedade civil, além da cooperação dos governos federal, estaduais e municipais. Começou a 

operar em 2004 em 65 territórios. Em 2006, abrangia 118 e, atualmente, conta com 164 

territórios rurais compostos por 2,5 mil municípios. Deste total, 120 foram incorporados ao 

Programa Territórios da Cidadania. Quem atua diretamente nesses territórios é a SDT, apoiando 

a organização e o fortalecimento institucional dos atores sociais locais na gestão participativa. 

O Pronat conta com colegiados de âmbito territorial, fóruns constituídos em cada 

território por instituições da sociedade civil e do poder público, responsáveis pelo planejamento 

territorial, pela articulação institucional, elaboração de propostas e projetos técnicos, 

acompanhamento e controle social das ações do Programa e de outras políticas públicas que 

concorrem para o desenvolvimento sustentável dos territórios (MDA, 2013). 

Nos Estados de Goiás e Tocantins, áreas a que se destinam as propostas e metas desse 

projeto, existem territorializações de ambos os programas. 

Com relação específica à questão de gênero, entende-se a necessidade premente de 

substancializar a condição da mulher e de potencializar o protagonismo de sua participação 

sociopolítica. Nesse sentido, o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres é referencial para 

a elaboração dessa proposta. Esse documento enfatiza a demanda por maior facilidade de acesso 

a formas de financiamento que atendam às mulheres em situação de vulnerabilidade social, o 

que supõe a expansão dos programas habitacionais nos meios rural e urbano. A moradia digna, 

condição básica para a realização da inserção social e para a proteção ambiental, constitui-se 

numa pré-condição para a efetivação do desenvolvimento sustentável. 

O que se defende como desenvolvimento sustentável supõe mudanças fundamentais nos 

padrões de desenvolvimento ainda vigentes no país, estabelecendo como um de seus princípios 

norteadores a promoção da igualdade nas suas diferentes dimensões. A igualdade de gênero, 

portanto, constitui uma exigência básica para a promoção do desenvolvimento sustentável e 

solidário. Por essa razão, ganham mais relevância as ações orientadas para a valorização do 
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trabalho reprodutivo, historicamente a cargo das mulheres, a partir da divisão sexual do 

trabalho, que lhes impôs o cuidado da família e a garantia das suas condições de bem-estar e 

sobrevivência. Este constitui um ponto central para a compreensão das relações entre gênero e 

mundo do trabalho, uma vez que a inserção produtiva das mulheres está condicionada pela 

permanente tensão entre as suas responsabilidades familiares e as profissionais. Assim, a 

valorização do trabalho reprodutivo requer, em primeiro lugar, a percepção da sua importância 

social e econômica, por toda a sociedade.  

As mulheres, mais de 52% da população brasileira, são sujeitos e protagonistas tanto de 

suas próprias vidas como da construção de um Brasil Sem Miséria e Sem Pobreza, seja no 

âmbito econômico, social, político, cultural, como no banimento de todos os preconceitos de 

gênero, racial, étnico, homofóbicos, lesbofóbicos, geracionais, de classe, e contra as pessoas 

com deficiência. 

O Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM) está às vésperas de completar 

sua primeira década de existência e continua sendo um marco no processo de consolidação e 

amadurecimento das políticas para as mulheres. Fruto de diálogo permanente entre governo e 

sociedade civil, esse instrumento reforça o princípio de que em um Estado plenamente 

democrático a condição da participação social, sobretudo das mulheres, é constitutiva de todas 

as fases do ciclo das políticas públicas. 

Desde a criação da SPM, em março de 2003, as políticas para as mulheres têm avançado 

sempre na perspectiva do diálogo e da construção coletiva com os movimentos de mulheres, 

feministas e demais movimentos sociais, revertendo lógicas desiguais presentes há séculos em 

nossa sociedade. 

Portanto, a proposição de políticas específicas de gênero propostas pelo PNPM busca 

dialogar com todas as esferas governamentais/institucionais, assim como com a sociedade civil. 

O PNPM é a configuração do resultado de lutas dos movimentos de mulheres que vêm se 

mobilizando desde o início do século XIX, contra todas as situações de opressão e de 

discriminação, exigindo a ampliação de seus direitos civis e políticos, seja por iniciativa 

individual, seja pelo coletivo de mulheres. 

Nas últimas décadas, o movimento das mulheres brasileiras ganhou novas 

características e se afirmou como sujeito político ativo no processo brasileiro de democratização 
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e de participação política, cuja extensão inseriu a luta das mulheres negras contra a opressão de 

gênero e de raça. 

Entretanto, ainda existem muitas brasileiras que sofrem com as mais diversas formas de 

violência, discriminação e salários desiguais. Uma boa parte da população feminina ainda não 

tem acesso a bens e serviços fundamentais, o que acentua a persistência de relações desiguais 

de poder entre mulheres e homens na sociedade. 

Assim, visando ao apoio e à implantação e manutenção de Núcleos de Extensão em 

Desenvolvimento Territorial, elegeram-se os seguintes territórios para as propostas que aqui 

apresentamos: A) Território Rural na Região Norte: 1. Nordeste do Tocantins;  B) Territórios 

da Cidadania nas Regiões Centro-oeste e Norte: 2. Chapada dos Veadeiros-GO, 3. Vale do 

Paranã-GO, 4. Sudeste do Tocantins e 5. Jalapão-TO. 

Caracterização dos territórios objeto da intervenção 

Os territórios constituintes dessa proposta formam uma linha contínua que se estende 

desde o Nordeste do Estado de Goiás até o Nordeste do Estado do Tocantins. Essa região foi 

ocupada socioeconomicamente aos moldes das relações capitalistas desde o período imperial, 

sendo que a sua participação na divisão regional do trabalho se relacionava à produção/extração 

aurífera. Uma vez que essa atividade contava também com a importante participação da mão-

de-obra escrava, muitos remanescentes dessa condição laboral, organizados em comunidades 

quilombolas, permaneceram na região. A esse povoamento, soma-se a existência de grupos 

indígenas, constituindo um palco de comunidades tradicionais. Não obstante, muitas cidades 

existentes na região são seculares e, portanto, históricas. 

A região é notadamente um planalto, com destaque para as chapadas e as serras que a 

constituem, das quais se destacam a Chapada dos Veadeiros, a Serra Geral do Tocantins e a 

Chapada dos Negros. A altitude média na região alcança os 1.300 metros acima do nível do 

mar. Pelas características ambientais relacionadas à reprodução do Cerrado Brasileiro, a região 

possui várias Unidades de Conservação (de uso restrito) e oferece vários atrativos naturais, 

como grutas, cachoeiras e mirantes. O clima predominante é seco, com temperatura amena.   

As características históricas e culturais da população dessa região, frente às suas 

condições ambientais, levaram a que os governos estaduais tradicionalmente tratassem as 

políticas públicas territoriais como “não-política” (AZEVEDO, 2003), escasseando as 
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possibilidades de integração socioeconômica de sua população ao consumo, tornando-a refém 

de esquemas de dominação local e regional afeitos à lógica do coronelismo e reforçando o 

estereótipo regional de “corredor da miséria”. 

 

 

Os Territórios da Cidadania da Chapada dos Veadeiros e Vale do Paranã estão 

localizados na Mesorregião Administrativa Nordeste Goiano, confrontando com os Estados da 

Bahia, Tocantins e Minas Gerais. São formados por 20 municípios que apresentam 

similaridades, precisamente por estarem influenciados fortemente pela presença de 

Assentamentos de Reforma Agrária, Comunidades Quilombolas e Terra Indígena, totalizando 

54 Assentamentos, 07 Comunidades Quilombolas e 01 Terra Indígena, perfazendo 

aproximadamente 30 mil habitantes apenas nessas áreas. Os dois territórios contam com um 
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total de 9.137 agricultores familiares em condições de participarem das politicas de 

desenvolvimento rural apoiadas pelo Governo Federal via Ministério do Desenvolvimento 

Agrária. 

As principais fontes de renda nos vinte municípios que compõem os dois territórios 

estão baseadas na agricultora familiar, nos Programas de Transferência de Renda dos Governos 

Estadual e Federal e na pecuária com a criação de gado bovino. Dados da Agencia Goiana de 

Defesa Agropecuária (2014) apontam a existência nos referidos territórios de 1.279.121 cabeças 

de gado bovino, destacando os animais zebuínos destinados a produção de carne. 

O meio geográfico é muito peculiar do ponto de vista das condições orográficas 

(declividades elevadas, presença de vales com talvegue profundos e encachoeirados) e 

edafoclimáticas (sazonalidade climática e vegetação diversa). As chuvas concentram nos meses 

de verão, com média de 1200 mm anuais. Em função dessas características apresenta boa parte 

dos territórios são preservados através de Parques e Unidades de Conservação, como o Parque 

Nacional da Chapada dos Veadeiros e o Parque Estadual de Terra Ronca. Atualmente está em 

fase de planejamento a criação de mais três unidades de conservação, que ligará o Território 

Quilombola Kalunga (área ainda preservada) ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. 

O objetivo é aumentar significativamente as áreas preservadas nos dois territórios.  

Além das características ambientais semelhantes, os dois territórios se aproximam 

também nos indicadores socioeconômicos. Dentre os vinte municípios que compõem os 

territórios da cidadania em questão todos possuem IDH considerado médio, sendo que das dez 

cidades com os piores índices do Estado seis estão na região representada pelos dois territórios. 

Cavalcante situado no Território da Cidadania da Chapada dos Veadeiros possui o mais baixo 

IDH de Goiás (vide tabela)  

No que toca às políticas públicas de desenvolvimento rural sustentável apoiadas pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, os territórios em questão são beneficiários das 

políticas relacionadas abaixo, em maior ou menor nível de execução. A ver: 

PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar: Está 

presente em todos os municípios dos territórios, sendo a politica de desenvolvimento rural mais 

ativa entre os agricultores familiares, principalmente pela presença da EMATER-GO, em todos 

os municípios que compõem os dois territórios. 
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ATER- Assistência Técnica e Extensão Rural: A extensão rural pública está presente 

através da EMATER-GO, em todos os municípios dos dois territórios da cidadania, atuando 

principalmente no Programa Brasil sem Miséria. A ATER privada atua prioritariamente nos 

Assentamentos de Reforma Agrária e Comunidades Quilombolas. 

PAA – Programa de Aquisição de Alimentos: Coordenado pela Companhia Nacional de 

Abastecimento o referido programa possui pouca expressividade nos municípios do dois 

territórios. Atualmente apenas uma Cooperativa sediada em Alto Paraiso de Goiás 

operacionaliza o programa. 

PNAE – As aquisições oriundas da agricultura familiar nos municípios que compõem 

os territórios em questão estão abaixo do percentual determinado pela legislação. 

PROINF: Destinado a formação de infraestrutura de apoio a agricultura familiar e 

inclusão da mulher rural. Os dois territórios contam em 2014 com orçamento de R$: 

850.000,00, para investimentos nas áreas especificadas.   

Esse resumo mostra que as principais políticas públicas de desenvolvimento rural 

apoiadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário nos dois territórios da cidadania 

necessitam de mecanismos que proporcionem a consolidação das mesmas, haja vista a 

importância que elas representam ao empoderamento dos agricultores familiares em número 

significativo na região. 

Com relação aos territórios tocantinenses, dois se caracterizam como Territórios de 

Cidadania e um se caracteriza como Território Rural. Com 43 municípios, a população total 

dos três territórios – 232.491 habitantes – corresponde a 16,8% da população total do Estado, 

conforme apresenta a tabela 1, a seguir. 

Tabela 1: TAMANHO FÍSICO E DEMOGRÁFICO DOS TERRITÓRIOS 

Território 
Qtde. 

Municípios 
Área (Km²) 

População 

2010 

População 

2013 

Incr. Pop. 

2010-2013 

Densidade 

(hab/km²) 

Sudeste TO 21 45.698 107.501 122.575 15.074 2,35 

Jalapão 8 34.186,00 30.629 32.454 1.825 0,08 

Nordeste TO 14 2.242.948 94.361 126.127 31.766 3,3 

TOTAIS 43 2.322.832 232.491 281.156 48.665 5,73 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010; Cidades@. 
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Dos três territórios, o menor é o Jalapão, com apenas 8 municípios, o que se explica 

pelas características ambientais da região, dominada por unidades de conservação Parque 

Estadual do Jalapão, a Estação Ecológica Serra Geral e o Parque Nacional das Nascentes do 

Rio Parnaíba. Assim, da rara densidade demográfica dos três territórios, a mais infimamente 

significativa é a do Jalapão.  

Já com relação às condições de vida nesses territórios, os números do IDH-M revelam 

a situação de fragilidade e vulnerabilidade social da região. Em que pese a sensível melhoria 

nos indicadores relativos ao Tocantins, nessa região a melhoria ainda caminha lenta, 

especialmente com relação à Educação, como demonstra a tabela 2. 

 

Tabela 2: ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL, 2010 

Territórios IDHM 
IDHM 

Educação 

IDHM 

Renda 

IDHM 

Longevidade 

Índice de 

Gini 

Sudeste TO 0,66 0,77 0,55 0,65 0,62 

Jalapão 0,63 0,49 0,76 0,64 0,68 

Nordeste TO 0,60 0,49 0,58 0,77 0,41 

TOTAIS 0,63 0,58 0,63 0,68 0,57 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

 

A tabela 2 indica que para além dos indicadores de desenvolvimento humano, o grau de 

concentração/desigualdade de renda é muito elevado na região, especialmente nos Território de 

Cidadania Sudeste do Tocantins e Jalapão, nos quais o Índice de Gini supera a casa de 60%. 

Outros dois importantes destaques dizem respeito à composição de gênero e de 

domicílio. Percebe-se nessa região um percentual relativamente baixo do gênero feminino em 

relação ao masculino, numa região que ainda é significativamente rural. De acordo com a tabela 

3, logo abaixo, apenas 47% da população é feminina, sendo que 37% dessa mesma população 

vivem ainda na zona rural. 

Tabela 3: POPULAÇÃO TERRITORIAL POR GÊNERO E DOMICÍLIO, 2010 

Território Pop. Fem. % Pop. Masc. % Pop. Urb. % Pop. Rur. % 

Sudeste TO 51.780 48,1 55.721 51,9 73.069 67,9 34.432 32,1 
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Jalapão 14.317 46,7 16.312 53,3 19.102 62,3 11.527 37,7 

Nordeste TO 44.439 47,0 49.156 53,0 54.463 57,7 39.898 42,3 

TOTAIS 110.536 47,3 121.189 52,7 146.634 62,6 94.103 37,4 

Fonte: IBGE/Censo Demográfico, 2010. 

 

Nesses territórios o número de comunidades tradicionais é bastante expressivo, sendo 

que o número de agricultores familiares excede à casa de 10 mil, as comunidades quilombolas 

chegam a 20 e há mais de 1 mil famílias assentadas na região, apesar da quantidade de espaços 

com restrição de uso. A tabela 4 é ilustrativa da realidade de composição dessas comunidades. 

 

Tabela 4: POPULAÇÕES TRADICIONAIS NO TOCANTINS 

Território 
Agricultores 

Familiares 

Famílias 

Assentadas 
Pescadores 

Comunidades 

Quilombolas 

Sudeste TO 6.381 852 153 11 

Jalapão 2.064 184 1 4 

Nordeste TO Sem inform. Sem inform. Sem inform. Sem inform. 

Fonte: SIT-SDT-MDA, 2010. 

 

Portanto, tem se como uma das justificativas dessa proposta analisar as diferentes 

formas de integração de políticas públicas, mobilização e articulação social, a participação 

social nos territórios e as relações mutuas de apoio continuo às instancias colegiadas. 

O colegiado territorial é um fórum de abrangência territorial, constituído por instituições 

da sociedade civil e das três esferas do poder público e que tem como função planejar ações e 

articular políticas públicas em prol do desenvolvimento rural sustentável do território e exercer 

o controle social sobre políticas e programas públicos. Os colegiados são responsáveis por 

identificar as demandas locais, promover a interação entre gestores públicos e a sociedade civil 

e conselhos setoriais, contribuir com sugestões para a integração e qualificação de ações, além 

de divulgação das ações do Pronat e do Programa Territórios da Cidadania (MDA, 2013).  

As informações levantadas levaram-nos a um quadro das principais políticas e 

respectivos programas: 1 Geração de Renda e Agregação de Valor (Assistência Técnica e 

Extensão Rural – ATER, Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, Programa Nacional de 
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Alimentação Escolar - PNAE); 2 Financiamento e Proteção da Produção  (Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, Garantia Safra – GS, Programa Mais 

Alimentos , Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar – PGPAF); 3 

Reordenamento Agrário e Desenvolvimento Territorial (Programa Nacional de Crédito 

Fundiário – PNCF, Cadastros De Terras e Regularização Fundiária, Apoio a Projetos De 

Infraestrutura e Serviços nos Territórios Rurais – PROINF). O funcionamento de tais programas 

varia entre os territórios, que em geral apresentam deficiência quanto a políticas específicas, 

como ações voltadas para mulheres e comunidades quilombolas.  

Considerações finais 

Nesse estudo, se pode ver que o Estado, por intermédio da política pública Programa 

Territórios da Cidadania, retoma seu papel de planejador do uso do território brasileiro - mesmo 

que, sem total autonomia em relação aos ditames do capitalismo mundial, que define o uso do 

território com a intensidade e a temporalidade que lhe convém, regido pela necessidade de 

competitividade à escala do planeta - assumindo compromissos de proporcionar o uso mais 

igual do território aos segmentos sociais historicamente excluídos desse direito constitucional, 

neste caso especialmente, àquelas populações localizadas nos espaços rurais. O critério “possuir 

maior concentração de agricultores familiares e assentados da reforma agrária” para que o 

município integrasse um TC é um indicativo de que o governo re(sub)verte a lógica, 

sedimentada no país de políticas de criação de arranjos territoriais voltadas primordialmente 

para atender ao interesse do capital e das elites agrárias. 

A análise socioeconômica que nos foi permitida fazer por meio dos indicadores de 

desenvolvimento humano (IDHM), que considera dados da educação, saúde e renda; do índice 

de Gini, que mede a desigualdade de renda entre as pessoas e; dos percentuais da população em 

situação de extrema pobreza (aquela que tem uma renda de até ¼ do salário mínimo) e em 

situação de vulnerabilidade à pobreza dos municípios que compõem os territórios da cidadania 

instituídos pela política no estado do Tocantins, leva-nos a concluir que, por uma construção 

histórica, naquelas regiões as pessoas não têm gozado de cidadania: não há justiça social nessas 

regiões. 

A estratégia do governo federal de intervir nesses espaços de concentração de pobreza 

(para além da renda, constituída de múltiplas carências de serviços públicos e de ordem 

estrutural) imprime um novo exercício de cidadania ao país. Isso tem acontecido através da 
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articulação de várias políticas, inclusive chamando à responsabilidade vários ministérios que, 

historicamente, voltaram-se para atender restritamente aos grupos hegemônicos – tais como o 

Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério das Cidades e o Ministério da Justiça. Mas 

acontece também pelo compartilhamento da gestão com outros entes federativos e com a 

sociedade civil organizada, de acordo com suas peculiaridades históricas de luta e formação 

territorial. 

A variação das ações e do arcabouço institucional disponibilizado a cada um dos 

territórios no estado do Tocantins demonstraram que a participação da sociedade civil na gestão 

proporciona traçar o seu próprio modelo de desenvolvimento. A base para isso é o respeito à 

sua concepção e ao seu uso do território, considerando suas particularidades e seus anseios de 

coletividade.  

A articulação entre ações de transferência de renda (que têm um impacto direto e de 

curto prazo sobre as condições materiais da pobreza) com outros programas, tais como a 

Educação do Campo, o Pronatec, a capacitação para a organização produtiva, as ações 

fundiárias, o programa de documentação da trabalhadora rural, o acesso à tecnologia de 

informação – a telemática - criam as condições reais de mobilidade social e geográfica para 

essa parcela da população brasileira. 

O PTC modifica o espaço geográfico do estado do Tocantins inserindo um novo sistema 

de objetos e adequando os já existentes para assumirem novas funções no território 

tocantinense, que incluem infraestrutura de escolas, residências, eletrificação, plantios, 

maquinários, estradas, armazéns, torres de comunicação, entre outros. Ações também são 

implementadas, como capacitações, assistência técnica, educação, serviços de saúde, 

participação nas decisões da administração pública, etc. mesmo que a maioria das ações 

corresponda a intervenções rotineiras dos diferentes ministérios, o PTC propiciou uma maior 

concentração de recursos para os municípios que integram os territórios da cidadania, seja 

aumentando o orçamento das mesmas, seja proporcionando novas ações. Tendo em vista esses 

fatores, percebe-se que uma dinâmica de ampliação do acesso a bens e serviços de cidadania 

nesse espaço foi alcançada. 

Assim, o PTC no estado do Tocantins se faz consoante ao que se verifica no seu conjunto 

em todo o território nacional. Segundo o balanço feito pelo governo federal, entre os anos de 

2008-2014 foram instituídos 120 Territórios da Cidadania nas cinco regiões do País, com maior 
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concentração no Nordeste e Norte, abrangendo 1.851 municípios, uma população de 44,6 

milhões de habitantes, da qual 45,9% são rural (20,5 milhões de habitantes), 2,04 milhões de 

estabelecimentos da agricultura familiar, que correspondem a 46,9% do total e 6,03 milhões de 

agricultores familiares. Dentre o público atendido destacam-se também 637 mil famílias dos 

assentados da reforma agrária (DEA/INCRA), 1.614 comunidades quilombolas (Fundação 

Cultural Palmares) e 508 mil famílias de pescadores (SINPESQ/Ministério da Pesca) (BRASIL, 

2015). 

Esses números revelam, por sua abrangência, que o PTC foi eficaz não apenas por ter 

alcançado de forma muito significativa o público para o qual o programa se destinou, como 

também pela redução das desigualdades sócio-territoriais, verificadas a partir da melhoria dos 

indicadores relativos ao público alvo. No entanto, é preciso uma pesquisa mais acurada que nos 

revele se o programa gozou de efetividade, tendo de fato contemplado aos interesses gerais do 

público ao qual se destinou. 
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A SOCIOBIODIVERSIDADE NO SERTÃO 

 

Josy Dayanny Alves Souza 

Resumo: 

 

Introdução O Mosaico de Sertão Veredas ao Peruaçu, dividido em três núcleos territoriais 

denominados: Sertão Veredas, Pandeiros e Peruaçu, está situado geograficamente nas regiões 

norte e noroeste de Minas Gerais e sudoeste baiano. A configuração do Mosaico abrange a 

sociobiodiversidade do sertão de Minas Gerais da seguinte maneira: • Núcleo Sertão Veredas: 

Parque Estadual Serra das Araras, Parque Nacional Grande Sertão Veredas, Estação Ecológica 

Estadual de Sagarana, Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Veredas do Acari, 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Arara Vermelha e RPPN Veredas do Pacari, 

Associação de Bordadeiras de Rurais da Serra das Arraras, Ponto de Cultura Seu Duchim, 

Cooperativa Sertão Veredas, Cresertão, Copabase, Central Veredas Artesanato, Fiandeiras do 

Urucuia, Associação de Artesãos do Urucuia, Comunidade Quilombola Barro Vermelho; • 

núcleo Pandeiro: Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, Área de Proteção Ambiental (APA) 

do Rio Pandeiros, Área de Proteção Ambiental Estadual dos Rios Cochá e Gibão e Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Porto Cajueiro, Quebradeiras de Coco, Cooperativa 

de Pequenos Agricultores Agroextrativistas de Pandeiros (Coopae), Comunidade Gaim, 

Comunidade Olaria, Cooperuaçu, Ponto de Cultura Centro de Artesanato da Região de Januária, 

e; • núcleo Peruaçu: Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, Parque Estadual Veredas do 

Peruaçu, Parque Estadual da Mata Seca e Área de Preservação Ambiental (APA) Cavernas do 

Peruaçu, Aldeia Sumaré I, Aldeia Barreiro, Aldeia Caatinguinha. Propomos neste texto uma 

análise dialógica em que a diversidade biológica e a diversidade cultural atuam como agentes 

no processo de compreensão do conceito sociobiodiversidade. Para isso delimitamos o núcleo 

territorial Sertão Veredas como lócus de abordagem, essa escolha se justifica na ação de pensar 

a sociobiodiversidade através das relações estabelecidas povos tradicionais e a natureza. Diante 

da compreensão popular do Mosaico de Sertão Veredas ao Peruaçu como núcleo territorial, 

apresentamos uma proposta de análise interdisciplinar, que fundamenta-se na perspectiva de 

Marcelo Lopes de Souza (2013), sobre a escolha um conceito fundamental para a pesquisa 
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sócio-espacial e no diálogo com o ponto de vista do Pensamento Feminista Negro, a partir do 

conceito de quilombo, apresentado por Beatriz Nascimento (1989). Portanto, a discussão busca 

refletir como os saberes/fazeres populares dos povos tradicionais do sertão podem contribuir 

no processo de compreensão da sociobiodiversidade. A proposta metodológica deste trabalho 

centra sua prática na revisão de literatura sobre os conceitos: sertão, território e quilombo e na 

tentativa de entrecruzamento destes conceitos com os saberes e fazeres populares para 

compreensão do conceito de sociobiodiversidade. Discussão A busca por narrativas 

relacionadas ao sertão passa pelo que Melo (2011) nos apresenta, é “bastante difundida nas 

imagens do senso comum, dos saberes populares, das ciências, das artes verbais, da literatura, 

do cinema, das artes plásticas, da música, dentre muitos outros saberes (p. 4). A literatura de 

João Guimarães aciona o dispositivo do imaginário que elabora ideias do devir sertão -o vir a 

ser-, a poética da narrativa projeta paisagens, identidades, modos de vida, imagens que ficam 

marcadas as relações de conflitos e encantamentos do sertão.  Brandão (2009), ao narrar a visita 

de um antropólogo à geografia, propõe “viver um tempo, habitar um espaço”, para isso, 

textualiza sua experiência à beira do Rio São Francisco, em Pirapora-MG. Ao apresentar uma 

concepção de leitura sobre o sertão, o faz inicialmente com a exposição da cantiga de roda: 

Morena tem dó de mim, e ao fazê-lo coloca a cantiga como uma marca simples de representação 

e que as citações mais acadêmicas e complexas atuam como enredo principal na trama que 

envolve os modos de vida. De fato, Brandão, alarga as ideias ao projetar um diálogo da cultura 

com a geografia e um diálogo do espaço com a antropologia, e traz para a conversa o 

personagem Rioboldo, voz narrativa na obra Grande Sertão: Veredas, lê-se no texto a 

interlocução entre literatura, ciência e saberes populares, o que me parece oportuno trazer para 

a discussão com o autor é a referência do saber popular apresentado na cantiga como uma 

narrativa simples, posto que, na citação apresentada por João Guimarães Rosa, ainda que com 

uma linguagem de saberes populares, esteja inserida no contexto de referências mais 

complexas, ainda que não acadêmicas. A complexidade do sertão está geo-grafada em seu 

estado de literatura, de saberes populares, de ciência e em todas as formas de leituras possíveis, 

porque a complexidade é referência intrínseca ao sertão, o que se altera são as lentes de leituras 

e análises sobre esse espaço. Diante da complexidade do sertão, o diálogo com Diegues (2002, 

2005), entrelaçado aos saberes e fazeres dos povos tradicionais viventes no sertão, aciona o fio 

condutor para reflexão do conceito sociobiodiversidade. A biodiversidade reconhece o meio 

natural como campo de preservação e manutenção das espécies, no entanto, o que é menos 
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conhecido é que o Brasil é também um país de megadiversidade sócio-cultural, representada 

por 215 povos indígenas diferentes, com mais de 170 línguas diversas, além de uma dezena de 

populações tradicionais, fruto da miscigenação entre índios, colonizadores e negros, com 

línguas e quase dialéticos distintos (caipira, caiçara, sertanejo, caboclo ribeirinhos, entre 

outros). Essas populações distribuídas em todo território nacional tem um conhecimento 

aprofundado do mundo natural, conhecendo e manejando um grande número de espécies da 

flora e fauna. Sem esse conhecimento seria impossível sobreviver em ambientes complexos e 

distintos como a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, rios e mares (p. 306-

307).Neste sentido, o conceito de sociobiodiversidade se propõe a ampliar o diálogo quando 

considera que os saberes populares construídos nas relações estabelecidas entre os povos 

tradicionais e as técnicas de domesticação e usos da/na natureza atuam como ferramentas de 

realização de modos de vida e não como o “mito moderno da natureza intocada” (DIEGUES, 

2002). A de se considerar que a manutenção de modos de vida não significa necessariamente 

que os povos tradicionais devam ser mantidos isolados do acesso ao desenvolvimento, em que 

o discurso de uma natureza/cultura estética se sobreponha aos saberes e fazeres populares como 

instrumentos de conhecimentos no manejo da sociobiodiversidade. Souza (2013), ao cunhar a 

questão “Por que razões se deseja territorializar um espaço e manter o controle sobre ele?” (p. 

88), argumenta que existe significados culturais, de cobiça por recursos naturais, de valor 

estratégico-militar, de ligações afetivas e de identidade que são atribuídos ao controle de um 

espaço, o território é forjado na concepção política, de poder, no entanto, não exclui a dimensão 

cultural, simbólica, tecida ao longo de sua constituição. Santos (2013), entrecruza essas 

dimensões ao argumentar que, O território não é apenas o resultado da superposição de um 

conjunto de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. O 

território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer 

àquilo que nos pertence. O território é a base de trabalho, da residência, das trocas materiais e 

espirituais da vida, sobre os quais ele influi (p. 96).Ao considerar o território como espaço de 

poder e de identidade e as trocas materiais e imateriais entre os povos tradicionais do sertão o 

que se evidencia são as vozes narrativas da experiência, do movimento que é próprio de quem 

vivência o cotidiano. Pensar a sociobiodiversidade significa considerar a existência de outras 

linguagens, para além do texto escrito, canonizado na universidade, a memória e a oralidade 

atuam como fios condutores no sentido de consolidação de fazeres em saberes e deste em um 

conjunto de pensamentos que seja reconhecido como produção de conhecimento. O quilombo 
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é a memória. Ôrí (1989), que significa cabeça, na língua iorubá, é o nome do documentário que 

teve seu texto escrito e narrado por Maria Beatriz Nascimento e produzido por Raquel Gerber, 

nele, o significados e ressignificações do quilombo se mostra na ação dos homens que não se 

reconhecem como propriedade do outro, e que a partir desse reconhecimento atua no 

movimento de lutas contra a escravidão histórica e como resistências na manutenção da 

autonomia contemporânea que não se curvaram às ordens da violência escravagista e se 

(re)constroem em suas territorialidades e identidades. Últimas considerações  A própria 

configuração do Mosaico de Sertão Veredas ao Peruaçu, como organização territorial, geo-

grafada por uma diversidade de áreas ambientais protegidas, assim com uma diversidade de 

povos tradicionais e saberes populares, apresenta elementos de discussão e análise sobre a 

formação de territórios, territorialidades e identidades, que ao longo do tempo foram 

ressignificadas, mas, que circula práticas modos de vida estreitados com a natureza, antes e 

após a demarcação legal das áreas protegidas ambientalmente pela legislação. Os conflitos entre 

povos tradicionais e as regras sancionadas por demarcações legais, produzem outros territórios 

e outras relações materiais e imateriais, e este movimento torna-se fonte substancial para 

compreender como, ao longo do tempo, atravessando os conflitos pela terra, os saberes e fazeres 

resistem nos territórios-quilombo. Referências bibliográficas BRANDÃO, Carlos Rodrigues. 

Viver um tempo, habitar um espaço - a visita de um antropólogo à Geografia. In: “No rancho 

fundo”. Espaços e tempos no mundo rural. Uberlândia: EDUFU, 2009, p. 15-31. DIEGUES, 

Antonio Carlos Santana. O mito da natureza intocada. 4ª ed. – São Paulo: Annablume: Hucitec: 

Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras, USP, 

2002. DIEGUES, Antonio Carlos San’Ana. Sociobiodiversidade. In: Encontros e caminhos: 

formação de educadoras (es) e coletivos educadores/ Luiz Antonio Feraro Júnior (Org.). 

Brasília: MMA, Diretoria de Educação Ambiental, 2005, p. 305-311.GERBER, Raquel. Ôrí. 

1989. 1 Documentário. Disponível em: https://negrasoulblog.wordpress.com/2016/08/25/309/. 

Acesso em: 19 mar. 2019. MELO, Adriana Ferreira de. Uma cosmologia do sertão – volume 2. 

Tese (Doutorado em Geografia) – Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade 

Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, 2011.SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: 

do pensamento único à consciência universal. 23ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2013. 
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PRODUÇÃO E GEOPOLÍTICA DE ALIMENTOS FRENTE À FINANCEIRIZAÇÃO 
DA ECONOMIA DENTRO DO MATOPIBA E OS ENFRENTAMENTOS ÀS 

MULTINACIONAIS. 

Leila Santana da Silva1 

 

Resumo: A intencionalidade desta reflexão é trazer dois momentos de análise: um primeiro de breve análise sobre 
o processo de mundialização da agricultura ao lado do processo de financeirização da economia frente à conjuntura 
e, num segundo momento, olhar para a territorialização do capital estrangeiro a partir da apropriação das terras 
camponesas pelas trans/multinacionais e as diversas frentes de capital por elas articulados, caracterizado, por 
exemplo, na territorialização do agronegócio no Matopiba e do avanço da multinacional Monsanto. Ao lado disto 
observar o retorno da fome e o papel do campesinato na produção de alimentos. O Método adotado será o 
materialismo histórico dialético que permitirá o esclarecimento e não o ofuscamento da relação fenômeno e 
essência, sem perder de vista a totalidade do ser social. Como procedimentos metodológicos foi realizado 
levantamento de dados a partir do Dataluta/UNESP, do Geografar/UFBA, dos acúmulos e elaborações do 
Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) sobre o tema alimento, além de outros suportes teóricos. O 
resultado aqui proposto é o levantamento teórico inicial referente ao tema proposto e um mapeamento geral dos 
impactos da Mundialização da agricultura, financeirização da economia, o papel da produção de alimentos e o 
recuo de políticas públicas de superação da desigualdade e pobreza nesta conjuntura.  

Palavras - chave: Geopolítica de alimentos; Mundialização da agricultura e Financeirização da Economia; 
Matopiba. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Vivemos um momento de avanço da corrida mundial por terras e águas, com o discurso 

da produção de alimentos para a segurança alimentar, mas sabe-se pelo modelo adotado que 

nem todos os países envolvidos visam produção de alimentos, mas sim produção de 

commoditties para agrocombustíveis, comida transgênica e provocar o avanço do capital sobre 

os territórios para efeito de dominação e expropriação dos/as camponeses/as e de suas terras e 

da natureza. A Estrangeirização de terras no Matopiba é um dos exemplos de exploração e 

avanço da territorialização do capital sobre os territórios camponeses, já que esta se apresenta, 

atualmente, como uma estratégia que reorganiza/redesenha os espaços, evidenciando as 

 
1 Compõe o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) a partir da Direção Estadual da Bahia e Nacional. 
Doutoranda em Geografia pela UFBA e Mestre em Geografia na turma Manuela Sáenz pelo Pronera/Via 
Campesina/ENFF na UNESP/Territorial. Pesquisadora no Grupo de Pesquisa Geografar/UFBA e Pesquisadora 
voluntária do Núcleo de Estudos Territoriais e Agrários (NATERRA), da Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro (UFTM). E-mail: leilasantanas@gmail.com. 
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disputas de interesses, especialmente, no campo, atualizando os olhares sobre a questão agrária 

atual.  

Neste contexto, com o avanço da tecnologia e a construção de um mundo globalizado, 

a chegada da modernização da agricultura reconfigurou a presença estrangeira (seja pelas 

multi/transnacionais e outras frentes do capital) e fez a mesma adquirir outras dimensões e que, 

hoje, tem imposto uma lógica hegemônica sobre os territórios como efeito da globalização 

perversa do capital no campo, tornando assim mais complexa às dimensões do enfrentamento, 

já que estamos diante de uma estrangeirização bem articulada, inclusive, com forças políticas 

internacionais bem engendradas pela dominação dos territórios e de seus recursos naturais na 

busca da mais valia desejada e uniformização das práticas econômicas, culturais e sociais. 

Estamos falando, por exemplo, da financeirização e da mundialização2 da economia e da 

agricultura envolvidos, onde a Monsanto é um outro exemplo evidente de perversidade do 

capital! 

O Matopiba, neste contexto, se tornou mais um lugar criado pelo capital para 

internacionalização de seus investimentos e exploração capitalista para diverssas frentes do 

capital mundial, que vão desde às transnacionais dos commodities aos fundos de pensão que ali 

se estabelecem gerando diversas conflitualidades. Enquanto que a Monsanto, fundada em 1901, 

é a maior produtora de veneno do mundo e circula no ranking das 100 (cem) empresas mais 

lucrativas dos EUA, com o apoio dos Estados nacionais segue dominando este mercado e, 

 
2 Como traz Ariovaldo Umbelino, “(…) a economia capitalista monopolista finalmente, engendrou sua própria 
mundialização. Essa mundialização é muito mais do que a pura e simples internacionalização ou 
multinacionalização da economia. A internacionalização decorreu dos processos de evolução dos diferentes setores 
industriais a partir de uma crescente integração dos fluxos de conhecimentos técnicos, matérias-primas, bens 
intermediários, produtos e serviços finais através de diversos países do mundo. A multinacionalização por sua vez, 
originou-se do processo de transformação das empresas nacionais em empresas internacionais e multinacionais 
através da expansão por diferentes países via abertura de filiais, aquisições, fusões, associações etc. 
Internacionalização, multinacionalização e mundialização são portanto, fenômenos integralmente interconectados. 
São expressões do processo de transformação do capitalismo industrial e financeiro, centrado principalmente nas 
economias nacionais, para um capitalismo centrado na economia mundial. Esse processo criou novas bases para 
as relações Estado e empresa, que entram em uma nova dinâmica de alianças. A partir desse processo, os Estados 
nacionais permitiram que as empresas passassem a ser as novas organizações de controle da economia mundial. A 
lógica das novas alianças deriva de vários fatores: a crescente necessidade de integração entre as diversas 
tecnologias e os diferentes setores da economia; a presença de custos crescentes em pesquisa e desenvolvimento; 
o encurtamento do ciclo de vida útil dos produtos; e a escassez relativa de pessoal altamente qualificado nos países 
industrializados. Em resumo, a base da natureza das novas alianças entre as empresas multinacionais e os Estados 
nacionais está no fato de que essas empresas precisam do Estado nacional para poder enfrentar a mundialização, 
porém, para se mundializar, o Estado nacional precisa das empresas mundializadas para garantir sua legitimidade” 
(OLIVEIRA, 2012, p. 5-6). 
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também, o do transgênico a partir do domínio da biotecnologia, fruto da 

internacionalização/mundialização construída de forma perversa pelo capital. Assim, nesta 

perspectiva, nos traz OLIVEIRA que a: 

“internacionalização, multinacionalização e mundialização são portanto, fenômenos 
integralmente interconectados. São expressões do processo de transformação do 
capitalismo industrial e financeiro, centrado principalmente nas economias nacionais, 
para um capitalismo centrado na economia mundial. Esse processo criou novas bases 
para as relações Estado e empresa, que entram em uma nova dinâmica de alianças. A 
partir desse processo, os Estados nacionais permitiram que as empresas passassem a 
ser as novas organizações de controle da economia mundial” (OLIVEIRA, 2012, p. 
5-6). 

Este contexto, traz como reação prática, o agravamento do empobrecimento da 

população, como consequência do avanço do enriquecimento das empresas que representam as 

frentes do capital, por um lado. Este empobrecimento no mundo, aliado ao atuais governos 

governos conservadores, tem agravado o cenário da fome e da perda das soberanias, inclusive, 

a alimentar. Esta movimentação e estes dados são confrontados com o discurso da indústria de 

que produz comida para o mundo, mas os dados nos revelam o caráter lucrativo da indústria de 

comida e o monopólio sobre os países e mercados.  

2. MODELO DE DESENVOLVIMENTO E OS SISTEMAS AGROALIMENTARES 

DENTRO DO CAPITAL: UM OLHAR GERAL SOBRE A CONJUNTURA. 

“A fome e a desnutrição não é uma ocorrência natural, mas resultado das 
relações sociais e de produção que os homens estabelecem entre si” (Josué 
de Castro). 

 
O modelo de desenvolvimento do mundo atual nos apresenta contradições quanto à 

exploração da natureza e expropriação dos bens comuns dos povos. Neste sentido, vivemos um 

momento em que há um olhar mais intenso sobre os países ditos subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento, a exemplo dos que estão na América Latina e Caribe e África, especialmente, 

quando nestes lugares há intensa agrobiodiversidade, diversidade étnica, ancestral e cultural, 

terras agricultáveis e águas limpas de uso comum dos povos que nele habitam, como é o caso 

do Brasil. 

Por estes olhares, os povos do campo, da cidade, de terreiro, das águas e das florestas se 

colocam em enfrentamentos diversos pela preservação dos seus territórios, na luta pela terra e 
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pelo direito à cidade, pelos biomas, pela água, modos de vida, espiritualidade e modo de 

produzir e de se relacionar, principalmente, quando a conjuntura política do país apresenta um 

cenário de graves recuos e retrocessos para os/as trabalhadores/as do campo e da cidade. Neste 

lugar, o tema do acesso ao alimento para uns e o direito de produzir para outros, voltam, como 

consequência, do agravamento das desigualdades e pobreza. Nas ruas marginalizam-se os/as 

mais empobrecidos/as e deles/as tiram o direito ao trabalho e o de se alimentar. No campo, 

acirra-se o desafio de continuar a produzir alimentos saudaveis para a segurança e com 

soberania alimentar frente ao poder político, institucional e financeiro dos sistemas 

agroalimentares do agronegócio e suas corporações após 2008 no mundo e no Brasil com os 

Governos Federais de direita, principalmente, Michel Temer e Jair Bolsonaro com o 

congelamento intencional de políticas de combate a pobreza e de viabilidade para a produção 

camponesa de forma mais específica.  

Sabemos que 70% (dos 1,4 bilhão de moradores) da população faminta mora em zonas 

rurais e em condições de pobreza extrema no mundo, especialmente, em países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento, mesmo os Governos tendo clareza que o crescimento 

do setor agrícola elimina ao menos 2 (duas) vezes mais a pobreza do que investir em outro setor 

econômico do atual modelo. Mesmo assim, em tempos de resistência no Brasil a este modelo, 

sabemos que é a agricultura familiar e camponesa quem resiste e produz a maior parte dos 

alimentos de base orgânica e agroecológica que chegam à mesa do povo brasileiro todos os 

dias.  

Os alimentos produzidos pela agricultura camponesa são saudáveis, minimamente 

processados (a partir de ingredientes, usos e costumes populares), preservando as riquezas 

vitamínicas e minerais garantindo saúde dos/as consumidores/as, mas, mesmo assim, até chegar 

à mesa dos/as trabalhadores/as é um caminho árduo diante de tantos entraves engessados nas 

nossas legislações e no poder econômico que não respeita o modo de vida e produção 

camponesa, assim como trata com intolerância a cultura, crenças e diversidades locais dos 

povos.  

Olhando para o contexto do campo brasileiro, o Censo Agropecuário do IBGE de 2006 

nos traz, a partir dos seus dados, evidentes modelos de desenvolvimentos antagônicos e as 

consequências econômicas destes dois modelos. Partindo disto e de dados, análises e reflexões, 

fica evidente que, no geral, os/as camponeses/as acessam 14% dos créditos e possuem 24% das 

terras, mas respondem por 40% do PIB agrícola, 70% da produção de alimentos gerando 74% 
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dos empregos no campo, sendo que de outro lado, o Agronegócio/corporações de commodities 

(com suas grandes propriedades) tem acesso a 86% dos créditos e 76% das terras, respondendo 

por 60% do PIB agrícola e gerando apenas 26% dos empregos no campo. 

Figura 1 – Agricultura camponesa versus Agronegócio 

 

Fonte: Dados do IBGE, 2006. 

 

Mesmo com estes dados a agricultura camponesa, pelo Estado Brasileiro, é colocada à 

margem da prioridade a favor do monopólio e padronização industrial dos alimentos altamente 

processados e as commodities do agronegócio e suas corporações, que ilusoriamente, fantasiam 

de comida suja boa parte das prateleiras dos grandes supermercados brasileiros e outros países, 

agravando as contradições, as desigualdades, a insegurança alimentar e a saúde do/a 

trabalhador/a e, neste lugar, impõe-se a pobreza e o retorno da fome no Brasil.  

A fome, neste lugar, é a expressão biológica de males sociológicos e que tem uma 

ligação direta com as desigualdades econômicas e sociais, ou seja, quanto maior a concentração 

de pobreza mais avança a possibilidade de insegurança alimentar.  

O retorno da fome se dá num contexto de agravamento das perdas de direitos e no 

momento, também, que vivemos um avanço da corrida mundial por terras e águas, com o 

discurso da produção de alimentos para a segurança alimentar pelas grandes corporações do 

agromineronegócio este (e suas corporações e países de origem), mas, sabe-se, pelo modelo de 

desenvolvimento adotado no campo, que nem todos os países envolvidos nesta corrida visam a 

produção de alimentos, mas sim a produção de commoditties para exportação, 

agrocombustíveis, comida transgênica e, mais precisamente, visam a entrada do capitalismo 
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pelas suas empresas sobre os territórios dos povos do campo, de terreiro, das águas e das 

florestas para efeito de dominação, intolerância e expropriação.  

Vivemos num contexto onde as empresas/corporações nacionais e internacionais e seu 

sistema agroalimentar afirma uma “produção de comida”, a partir do pacote do veneno e de um 

modelo baseado no agromineronegócio, na apropriação dos bens comuns (água, minério e etc) 

e dominação das terras. As evidências disso se acumulam: na contaminação de alimentos e 

intoxicação de trabalhadores/as rurais por agrotóxicos assim como os/asconsumidores/as, 

passando pela poluição do ar, dos rios e dos solos pelos resíduos de um sistema dependente dos 

combustíveis fósseis, chegando aos problemas gerados pelos hábitos alimentares nada 

saudáveis fomentados pela indústria alimentícia – com seus produtos processados, ricos em 

gorduras e conservantes e pobres em nutrientes.  

Figura 2 – Onde as corporações atuam: as principais atividades do agronegócio. 

 

Fonte: Atlas do agronegócio, 2018, p.10. 
Estas corporações/transnacionais que controlam o sistema agroalimentário (sementes, 

reprodutores, agrotóxicos, compra e armazenamento de alimentos, processadores de carnes, 

alimentos e bebidas, supermercados e etc.), mesmo em tempos de recessão, nada sofrem com a 

crise atual, pelo contrário, aumentam seus lucros com a especulação e captação pública de 

recursos via créditos, enquanto quem paga a conta são os/as consumidores/as e os Estados 

nacionais (no caso do Brasil, o atual Governo Federal tem aumentado os investimentos no setor 
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agrícola-industrial do agromineronegócio!), que injetam dinheiro na veia destas empresas, 

subsidiando o custo dos alimentos para evitar revoltas em seus países.  

O sistema industrial agroalimentar é de base química, ou seja, funciona com a intensa 

utilização de produtos químicos que se produz, processa e armazena, isso padronizando a 

alimentação e fazendo circular em longos circuitos. Esta base química aumenta o valor final 

dos alimentos e gera inúmeros problemas de saúde em toda a população a exemplo do câncer e 

etc. Um resultado imediato é o grave problema de saúde pública, cujas empresas que fabricam 

os fármacos são as mesmas da base química do sistema industrial agroalimentar, portanto, 

ganham 2 (duas) vezes: pelo alimento industrializado e pelo remédio químico vendido. 

Com o discurso da indústria de que o “agro’ produz comida (“agro é pop”) para o 

mundo, aumentam os famintos no Brasil e os dados nos revelam o caráter lucrativo da indústria 

de comida no país, onde os mesmos garantiram um faturamento onde só em 2017 faturaram 

642 bilhões de acordo com a Associação Brasileira de Indústria da Alimentação (ABIA). Ao 

lado disto, segundo a ABRASCO, o Brasil segue sendo o maior consumidor de agrotóxicos do 

mundo, consumo chega a 7.3 litros de agrotóxicos3 por habitante em 2019.  

Figura 3 – Agrotóxicos – nº. de registros concedidos até 2019. 

 

Fonte: Domínio Público 
Neste caminhar, os estoques públicos, em nível internacional, foram desregulados, 

desmontados, foram entregues às empresas privadas que sob o modelo “Just In Time”, não 

fazem estoques estratégicos. O estoque mundial de milho atualmente não chega a 15% do 

 
3 ABRASCO. Aumenta a quantidade de agrotóxicos consumido por cada brasileiro: 7,3 litros. 2015. 
Disponível em: https://www.abrasco.org.br/site/outras-noticias/movimentos-sociais/aumenta-a-
quantidade-de-agrotoxicos-consumido-por-cada-brasileiro-73-litros/10304/. Acesso em: 25 de setembro de 
2019.  
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consumo mundial de milho em um ano e o que vemos são pouquíssimas empresas e alguns 

multimilionários controlando enorme porcentagens de alimentos.  

Essa concentração permite um poder e uma pesada ingerência sobre as políticas 

nacionais e internacionais, moldando à sua conveniência as regulações e os modelos de 

produção e consumo que se aplicam nos países em desenvolvimento como é o caso do Brasil. 

Soma-se a isto o fortalecimento do poder político, econômico e internacional sobre as terras e 

águas brasileiras. Sobre as terras, acelerando o avanço do alto índice de concentração fundiária 

já existente e gerando uma sobreposição de conflitos pelo interesse de exploração por diversos 

setores. Pela água, mesmo sendo um bem comum e alimento fundamental para a sociedade, 

tem-se produzido um discurso de privatizar o acesso à água no Brasil. 

Figura 4 – Estados campeões na concentração de terra: procentagem de terras 
provadas, áreas protegidas e grandes propriedades no total de terras privadas. 

 

 

Fonte: Atlas do agronegócio, 2018, p.14. 

Junto esta concentração nos Estados acima colocada, no Brasil, 1% dos grandes 

proprietários detém 46% das terras e, hoje, mais de 40 milhões de hectares do Brasil já estão 

em mãos de estrangeiro. Por isto, avalia-se que o sistema agroalimentar construído pelo atual 

modelo de desenvolvimento massacra os povos, seja tanto na produção dos alimentos como, 

também, no consumo (impactando campo e cidade!). Este sistema em si é produtor de doença, 

destruição da agrobiodiversidade, causados de conflitos socioterritoriais (lutas pela terra, água, 

moradia e etc.), desigualdade social, injustiça e racismo socioambiental. Ao lado disto, por 

exemplo, a Bahia tem, aproximadamente, 2 milhões de pessoas já em insegurança 

alimentar/fome.  
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3. MUNDIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA E A GEOPOLÍTICA/PRODUÇÃO 
DE ALIMENTOS: SOBERANIA ALIMENTAR OU AVANÇO NA PRODUÇÃO 
DE COMMODITIES? 

Camacho, Cubas e Gonçalves (2011) coloca que o território é sempre um espaço de 

lutas nas esferas política, econômica, social, cultural e até mesmo ideológica, por isso 

consideramos sua multidimensionalidade. O território é alvo de disputa tanto nos campos 

materiais como nos imateriais e, por isso, os conflitos entre os conceitos do Paradigma da 

Questão Agrária e do Paradigma do Capitalismo Agrário (CAMACHO; CUBAS; 

GONÇALVES, 2011, p. 19). Conceitos esses que refletem no que entendemos sobre a 

“Segurança Alimentar” e a “Soberania Alimentar”, ou seja, se torna necessário explicitarmos 

essas relações para não nos limitarmos à realidade capitalista (CAMACHO; CUBAS; 

GONÇALVES, 2011, p. 19).  

É por esse referencial que se faz necessário discernirmos as diferenças entre segurança 
alimentar e soberania alimentar, antes que possíveis confusões possam ser 
construídas, pois quando apostamos na soberania alimentar não estamos apenas 
demarcando um campo de pesquisa ou mais uma nomenclatura para os próximos 
projetos, tampouco mais um conceito ou palavra chave. Então, para o momento é 
importante definir que enquanto a segurança alimentar tem a ver com a obrigação dos 
Estados nacionais em garantir o acesso aos alimentos em quantidades suficientes, sem 
se por em questão a origem dos mesmos, inclusive podendo contar com ajudas 
internacionais; a ideia e o conceito de Soberania Alimentar está erigido à partir da 
defesa do direito dos povos e dos países de definir suas próprias políticas e estratégias 
de produção de alimentos destinados ao abastecimento de sua população, antes 
mesmo da necessidade mercadológica e de exportação, como imperante e 
crescentemente marcado no cenário global (THOMAZ JR., 2007, p. 9).  

 
Essa diferenciação é fundamental para entendermos a importância de como a Soberania 

Alimentar é construída. Esse conceito é consubstanciado pela lógica do Paradigma da Questão 

Agrária, pois o mesmo propõe uma política de desenvolvimento territorial rural que remete ao 

Plano Camponês e, por consequência, a agricultura camponesa. A produção de alimentos deixa 

de ser algo para ser resolvido de maneira imediata e paliativa, para algo que tem a necessidade 

de transformar a estrutura de todo o modo de produção. Substituindo a lógica mercadológica 

do agronegócio e no lugar desenvolvendo uma lógica social de não só abastecimento de 

alimentos a população, mas também de controle dessa produção de alimentos de modo que 

possibilite o fortalecimento da agricultura camponesa (CAMACHO; CUBAS; GONÇALVES, 

2011, p. 19). 
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Como traz Souza (2015, p. 19) os alimentos são uma questão central do 

desenvolvimento de toda a história humana, pois não existe vida, não existe ser humano sem 

alimentos. Na história das sociedades o desenvolvimento da Agricultura teve uma importância 

fundamental para a continuidade e existência da humanidade. Em todo o processo muitas 

disputas ocorreram em torno dos alimentos, seja pela disputa da terra, da água, dos produtos, 

etc. Muitas sociedades e impérios entraram em crises profundas por falta de alimentos 

adequados, assim como houveram guerras por comida, daí a importância de compreender a 

magnitude dessa questão.  

Sendo assim, discutir os problemas, a “crise” dos alimentos é discutir a continuidade da 

vida humana, pois, se considerarmos que entre 1992 e 2012 a população mundial aumentou 

26%, enquanto que a produção de alimentos aumentou 20 em 45% e que ao mesmo tempo e 

pela primeira vez chegamos na maior cifra de pessoas passando fome, também chegamos a um 

bilhão e meio de pessoas obesas (o que revela que há uma alimentação inadequada, indicando 

que o organismo tem excesso de alguns nutrientes e falta de outros). E ainda, cerca de 1/3 dos 

alimentos são desperdiçados, isso evidente que o problema não está somente na produção, mas 

no sistema de distribuição e consumo (KRAUSER, 2014). 

Neste sentido, a modernização hegemônica vestida de globalização tem nos mostrado, 

como traz Milton Santos (2008, p. 19), que a globalização é uma fábrica de perversidades, com 

processos de exclusão e dominação intensos. Neste sentido, Milton Santos traz: 

A globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do 
mundo capitalista (SANTOS, 2008, p. 23). [...]. As empresas, na busca da mais valia 
desejada, valorizam diferente as localizações. Não é qualquer lugar que interessa a tal 
ou qual firma. A cognoscibilidade do planeta constitui um dado essencial à operação 
das empresas e à produção do sistema histórico atual (SANTOS, 2008, p. 33). 
 

Esta movimentação, traz como reação prática o agravamento do empobrecimento da 

população, como consequência do avanço do enriquecimento das empresas que representam as 

frentes do capital4. Este empobrecimento no mundo, aliado ao atuais governos governos 

conservadores, tem agravado o cenário da fome e da perda das soberanias, inclusive, a 

alimentar. Neste rumo, os dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO) nos revelam que hoje existem 820 milhões de pessoas sem comida no 

 
4 Entende-se aqui por “frentes do capital” a diversidade de empresas do capital que atuam e se territorializam no 
campo, a exemplo, do capital financeiro, bancário, do agronegócio, multi/transnacionais e etc.  
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mundo, ou seja, sem acesso à alimentação necessária à sua sobrevivência. Já no Brasil temos 

hoje 13 milhões de pessoas passando fome, segundo a CÁRITAS (2018, p. 1).  

Esta movimentação e estes dados são confrontados com o discurso da indústria de que 

produz comida (“agro é pop”) para o mundo, mas os dados nos revelam o caráter lucrativo da 

indústria de comida5, onde os mesmos obteram um faturamento onde só em 2017 faturaram 642 

bilhões de acordo com a Associação Brasileira de Indústria da Alimentação (ABIA). É por esta 

perspectiva que evidencia-se a principal face da atual agricultura hegemônica e , neste sentido, 

traz OLIVEIRA que a mesma: 

(…) estrutura-se através da produção de commodities, bolsas de mercadorias e de 
futuro e monopólios mundiais. A mundialização atua na agricultura através dos 
processos de territorialização dos monopólios e monopolização dos territórios. O 
primeiro atua simultaneamente, no controle da propriedade privada da terra, do 
processo produtivo no campo e do processamento industrial da produção 
agropecuária. O segundo é desenvolvido pelas empresas de comercialização e de 
processamento industrial, que sem produzir no campo, podem controlar fazendeiros 
capitalistas e camponeses através de mecanismos de subordinação” (OLIVEIRA, 
2012, p. 1). 
 

Enfrentando o discurso da mídia hegemônica e os altos investimentos do Estado e 

empresas capitalistas sobre o ageonegócio e sua indústria, os/as camponeses/as seguem 

produzindo alimento para consumo no Brasil como ato político mais também como resistência 

ao seu modo de ser, viver e produzir no campo, pois da produção da indústria quase nada vai 

para o consumo dos/as brasileiros/as já que a cara dos commodities e seu modelo são intocáveis 

e inacessíveis para a população.  

(…) quando se consideram alimentos consumidos no país, 70% vêm da agricultura 
familiar, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São 
pequenos agricultores que plantam para abastecer a família e vendem o que sobra da 
colheita – como mandioca, feijão, arroz, milho, leite, batata (PONTES, 2018, p.1). 
 

Entendendo a movimentação de capitais a partir da Mundialização da agricultura, 

OLIVEIRA, nos faz compreender que, neste contexto: 

 
5 Aqui iremos falar comida quando nos referenciarmos a qualquer produção de commodities e/ou produção do 
agronegócio, pela lógica capitalista que a pressupõe e pelo pacote tecnológico violador da vida, da saúde e da terra. 
Aliado a isto entendemos que falar em comida é referenciar uma comida itens que possuem contaminação por 
venenos, pelo modo de produção, relações exploratórias de trabalho, relações expropriatórias de terra e água e/ou 
foram alvo de mutação genética/transgenia, ou seja, não são limpos e/ou saudaveis para consumo livre da 
população. Por outro lado, falaremos em “produção de alimentos” (mais precisamente o termo “alimentos”), 
quando nos referenciarmos na agricultura/ produção camponesa, que tem base agrocológica e base de trabalho 
solidária/comunitária e, se estabelece, a partir de outro paradigma. Por fim, enquanto síntese deste trabalho, o 
agronegócio e sua indústria produz commodities (comida), enquanto a agricultura camponesa produz alimentos 
saudaveis para alimentar a população brasileira.  
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a mundialização assumiu portanto, as características básicas do capitalismo 
monopolista no final do século XX, integrando o capital na escala mundial, criando 
as empresas mundiais. Ou seja, a ordem é produzir em "qualquer lugar do mundo" 
onde as possibilidades de redução de custo e acesso ao patamar tecnológico vigente 
seja possível. Sua hegemonia se deu pelo processo de consolidação dos oligopólios 
internacionais denominados empresas multinacionais, sejam elas cartéis, trustes ou 
monopólios industriais e/ou financeiros. Esse processo histórico teve como sujeitos 
principais, a emergência dos Estados Unidos como praticamente, única potência 
militar e econômica no mundo (OLIVEIRA, 2012, p.3). 
 

Enquanto que PAULINO nos traz que: 

(…) a subserviência da elite à dominação global pode ser situada a partir de duas 
escalas que não se excluem mutuamente: a divisão internacional do trabalho e os 
interesses de classe. No plano interno, seus desdobramentos mais imediatos são a 
monopolização da terra com fins especulativos e, eventualmente, seu usufruto 
produtivo condicionado ao aporte de recursos públicos, o que a torna competitiva nos 
mercados globais. Mas ao preço da depredação ambiental, da intensificação da 
exploração do trabalho e da vulnerabilização da agricultura camponesa, a que tem 
conseguido responder ao desafio de prover o mercado interno de alimentos, guardadas 
as limitações oriundas de seu lugar na partilha dos recursos fundiários e nas políticas 
de fomento à produção (PAULINO, 2007, p. 182). 

 
Os/as camponeses tem garantido para o Brasil tanto a soberania quanto a segurança 

alimentar, algo tão ameaçado neste momento político, em que enfrentamos o riscos da volta da 

fome, riscos à soberania nacional e ao desmantelamento institucional de políticas públicas 

essências voltadas à população pobre. Neste rumo, a financeiração e mundialização da 

economia e da agricultura tem gerado processos de perversidade frente ao avanço sobre os 

territórios e sobre o modelo de agricultura e o modo de viver camponês.  

4. “TERRITORIALIZAÇÃO DO CAPITAL”: ESTRANGEIRIZAÇÃO DAS 
TERRAS, ENFRENTAMENTO ÀS MULTINACIONAIS NO NORDESTE E O 
MATOPIBA. 

Como simbologia do enfrentamento às multi/transnacionais do agronegócio, trazemos 

neste estudo a Monsanto e o Matopiba, como exemplos de domínio multinacional sobre a 

produção camponesa e seus territórios. A Monsanto é a maior produtora mundial de agrotóxicos 

e de sementes transgênicas. Suas sementes recebem uma modificação genética para serem 

resistentes aos agrotóxicos fabricados pela mesma empresa. Hoje, a maior parte da soja, do 

milho e do algodão plantados no Brasil são transgênicos. Com isso, o país se tornou o maior 

consumidor mundial de agrotóxicos. É uma empresa que está em mais de 80 (oitenta) países, 

com domínio de aproximadamente 80% do mercado mundial de sementes transgênicas e de 
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agrotóxicos. Mesmo com o seu avanço, os/as camponeses/as resistem em enfrentamento à esta 

lógica hegemônica: 

Os donos das sementes do mundo são os camponeses e camponesas, que participaram 
do processo de transformação da biodiversidade existente. Não aceitamos que 
nenhuma empresa transnacional se aproprie do nosso patrimônio genético (MK – 
Camponesa, descendente do Povo indígena Jaicós e dirigente do MPA no Piauí).  

Além da fala da camponesa acima, ainda como momento simbólico e de resistência 

dos/as camponeses/as ao modelo de morte pregado por esta empresa, os/as camponeses/as do 

MPA ocuparam no ano de 2013 a 36ª Unidade de Pesquisa da Monsanto no Brasil, estando em 

resistência cerca de 5.000: 

“A ocupação é uma forma de enfrentamento à expansão do agronegócio no nordeste 
e o repúdio às ações da Monsanto, empresa que, historicamente, privatiza os bens da 
natureza e controla o mercado agroalimentar mundial, ameaçando a vida dos 
camponeses e de toda a humanidade” (LS – Camponês assentado e dirigente do MPA 
Bahia)6. 

 

Nestes enfrentamentos, percebe-se as diversas significações do território, seja na 

perspectiva camponesa, como do capital (em especial as empresas estrangeiras produtoras de 

commodities). Como traz Becker (2005), “novas compreensões sobre territórios, fronteiras e os 

processos de desestatização das terras necessitam ser feitas. Becker (2005) afirma que há uma 

retomada no interesse pela Geopolítica e, ao mesmo tempo, há mudanças no modo de pensar a 

Geopolítica, nas quais a demanda por se repensar as relações entre poder e espaço, a crise 

ambiental e a revolução científico – tecnológica são fatores que contribuem para tais 

mudanças”.  

Nesta perspectiva, Sassen (2013) trata a desmontagem territorial, a qual permite um 

novo tipo de Geopolítica, onde um território soberano está cada vez mais sujeito, em períodos 

de globalização, a governança estrangeira. Podemos dizer, a partir destes elementos, que a 

estrangeirização de terras compreende a aquisição de terras por estrangeiros de diversas formas 

(compra, arrendamento ou apropriação ilegal e, em certa medida, em diálogo com o Estado), 

com a intenção de que grandes empresas do capital internacional dominem o território e 

explorem países pobres e/ou emergentes (FERNANDES, 2010). A estrangeirização na 

 
6 MPA ocupa unidade de pesquisa da Monsanto em Petrolina. Disponível em: 
https://www.brasildefato.com.br/node/26292/. Acesso em: 25 de janeiro de 2017.  
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realidade é uma corrida do capital internacional para aquisições de extensas áreas de terra, onde 

cada país adota uma nomenclatura para tal processo - “land grabbing” e “acaparamiento”. A 

estrangeirização compõe um dos elementos que recria a questão agrária, reflexo das mudanças 

postas na sociedade e impostas pelo capital no campo.  

Assim, a perspectiva aqui adotada é de reconhecer que a estrangeirização é antiga, com 

diferentes momentos, fases e diversos investimentos e sujeitos. Já na década de 1980, segundo 

Oliveira (1988), a internacionalização de terras estava em curso no país. Com a globalização, 

novas dinâmicas deram conteúdos e formas distintas à este mesmo processo. A 

estrangeirização, assim como a acumulação por espoliação, dá sequência à práticas antigas, 

regimentada sob a mesma lógica de expansão e reprodução do capital. 

Segundo Borras et al. (2012), a apropriação de terras por estrangeiros também está 

ligada ao que o autor denomina de “culturas flex”- como a cana-de-açúcar, cultivo que possui 

mercados flexíveis que atendem tanto a produção de alimento, ração e biocombustível. Assim, 

mais do que uma resposta do capital às crises alimentar, energética e climática, a 

estrangeirizição serve aos interesses da crise financeira. Como um ativo pouco líquido, bancos, 

fundos de pensão e outros agentes financeiros compreendem a terra como uma fonte 

extremamente rentável e lucrativa de investimento. Como será evidenciado nas próximas 

linhas, capitais de setores sinérgicos, capitais não tradicionais do setor do agronegócio 

(empresas de petroquímica, automobilística, logística e construção), capital imobiliário em 

resposta à valorização das terras, Estados ricos em capital, mas pobres em recursos naturais, 

fundos de investimento, investimentos em serviços ambientais e empresas mineradoras e de 

prospecção de petróleo (BRASIL DE FATO, 2017). Para Cotula (2012), em países como o 

Brasil, a incorporação territorial estrangeira também acontece através da compra de ações de 

empresas que possuem terras, ao invés de se dar por intermédio da aquisição direta. 

A estrangeirização de terras é estratégia que redesenha os espaços, disputa interesses e 

indica um modelo de desenvolvimento baseado no agronegócio. Para Vinha e Pereira: 

 

debater a estrangeirização de terras é pensar nos diferentes modelos de 
desenvolvimento territorial propostos para o campo no Brasil e no mundo [...]. É 
preciso apreender a conflitualidade entre agronegócio/latifúndio e campesinato, 
incorporando essa disputa territorial nos estudos concernentes à Geopolítica (VINHA; 
PEREIRA, 2016, p. 258). 
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É neste contexto que a presença estrangeira se reconfigura, ou seja, pelos interesses do 

projeto do capital e sua burguesia internacional. Assim, a estrangeirização direciona, 

ideologicamente, os projetos das nações e de forma direta e reconfigura territórios, 

principalmente, a partir da apropriação de bens comuns e naturais, em especial, da terra e da 

água, como ocorre no Brasil. Sabe-se que a estrangeirização, no campo, reveste os interesses 

da agricultura capitalista. Sabe-se também que onde o agronegócio se territorializa outros 

setores articulados à sua dinâmica também se fazem presentes, à exemplo do setor de 

infraestrutura. Uma das formas mais recentes, organizadas e articuladas de estrangeirização de 

terras em curso no Nordeste vem sendo promovida pelo Estado Brasileiro, a partir do Matopiba. 

A territorialização do agronegócio expandiu também sua territorialidade, ampliando o 

controle sobre o território e as relações sociais, agudizando as injustiças sociais. O aumento da 

produtividade dilatou a sua contradição central: a desigualdade. A utilização de novas 

tecnologias têm possibilitado, cada vez mais, uma produção maior em áreas menores. Esse 

processo significou concentração de poder – consequentemente – de riqueza e de território. 

Essa expansão tem como ponto central o controle do conhecimento técnico, por meio de uma 

agricultura científica globalizada (FERNANDES, p. 4-5)7. É exatamente nesta perspectiva do 

agronegócio que a estrangeirização de terras dentro do Matopiba avança.  

O Matopiba compõe um processo articulado de estrangeirização de terras que tem como 

foco a apropriação de grandes áreas agricultáveis para a produção de agrocombustíveis, 

agroenergias e a produção em massa de commodities, como a cana-de-açúcar, milho, soja, etc., 

provenientes do capital estrangeiro. Esse processo está assentado, a partir do cenário mundial, 

numa forte corrida por terras que intensificou-se após a crise mundial de 2008, numa forma de 

salvar e/ou alavancar a economia dos países imperialistas no cenário econômico mundial.  

A tomada do Matopiba dentro dos territórios dos Estados fica visível pelos dados, a 

exemplo da Bahia onde será incluído 04 microrregiões, 30 municípios e uma área de 13.214.499 

ha (18% do território baiano), enquanto que no Estado do Piauí estará compondo o Matopiba 

04 microrregiões, 33 municípios e uma área de 8.204.588 ha (11% território do Estado) e, por 

fim, no Estado do Maranhão onde será incluída 15 microrregiões, 135 municípios e uma área 

 
7 FERNANDES, Bernardo Mançano. Educação do Campo e Território. Disponível em: 
http://web2.ufes.br/educacaodocampo/down/cdrom1/ii_05.html. Acesso em: 01 de fevereiro de 2017. 
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de 23.982.346 ha (33% do território maranhense). Dentro da dimensão de área a ser explorada 

pelo agronegócio já previsto nestes Estados do Nordeste, percebe – se que algumas 

microrregiões são regiões de grandes conflitos de terra e expropriação de camponeses/as, que 

neste contexto tende-se a acirrar pela exploração planejada do capital nestas localidades. Dentro 

deste contexto, a Região Nordeste está inclusa, diretamente, no Matopiba a partir dos Estados 

da Bahia, Piauí e Maranhão. Dados de 2013 revelam que a área plantada de soja, nos últimos 

10 anos na região do Matopiba, cresceu em mais de 1,7 milhão de hectares para a 3 milhões, 

ou seja, um pouco a mais de 10% da área dedicada ao grão em todo país na última safra.  

Um outro elemento a ser reafirmado é o perfil desse crescimento, no que diz respeito, 

em específico, ao avanço da produção se dá em um dos estados mais pobres do país, à exemplo 

do Maranhão e Piauí. O Piauí integra a conhecida última fronteira agrícola do país e, neste 

rumo, segue ainda o sul do Maranhão e o oeste da Bahia. Esta entrada do capital de forma 

crescente é impulsionada pelas empresas de capital aberto e que combina a exploração de um 

modelo de produção baseada em altíssima escala, gestão profissional e acesso aos mercados de 

capitais.  

Neste processo, percebe-se que o Matopiba caminha rumo ao avanço das desigualdades, 

agravando a realidade com intensos conflitos, provocando o saqueamento privado da natureza 

e seus bens comuns pelos interesses agroexportadores do capital e sua lógica financeirista, 

provocando assim, o avanço de um processo planejado de apropriação capitalista do espaço. 

 

O desenvolvimento desigual é tanto o produto quanto a premissa geográfica do 
desenvolvimento capitalista. Como produto, o padrão é altamente visível na paisagem 
do capitalismo, tal como a diferença entre espaços desenvolvidos e subdesenvolvidos 
em diferentes escalas: o mundo desenvolvido e o subdesenvolvido, as regiões 
desenvolvidas e as regiões em declínio, os subúrbios e o centro da cidade. Como 
premissa da expansão capitalista, o desenvolvimento desigual pode ser compreendido 
somente por meio de análise teórica da produção capitalista da natureza e do espaço. 
O desenvolvimento desigual é a desigualdade social estampada na paisagem 
geográfica e é simultaneamente a exploração daquela desigualdade geográfica para 
certos fins sociais determinados (SMITH, p. 221, 1988). 

 

Dez companhias com o perfil acima já controlam (por meio de aquisições e 

arrendamentos) uma área agricultável superior a 1 milhão de hectares no "Mapitoba". Entre 

elas, estão as empresas intituladas SLC Agrícola e Vanguarda Agro e Brasilagro, que negociam 

ações na BM & F Bovespa, além de Insolo (empresa controlada pela família Ioschpe), 
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Agrinvest, Ceagro (holding controlada pelo grupo argentino Los Grobo), Tiba Agro, Agrifirma 

e Xingu Agri (subsidiária da trading Multigrain) (RIOS VIVOS, 2013, p. 1). 

Nesta construção intencional, percebe-se que os Estados do Nordeste incorporados no 

Matopiba possuem maior área territorial (a Bahia com 564.733,177 km² em área; o Maranhão 

com 331.937,450 km² e o Piauí com 251.577,738 km²) e uma grande presença em número de 

camponeses/as. Além disso, grandes extensões de terras são ocupadas e os recursos naturais são 

explorados, aliada a grande quantidade de água potável preservada.  

Como traz Dulci (2017), estudos sobre a estrangeirização de terras no Brasil apontam 

na mesma direção. Dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) de 

2008 (anteriores ao período de maior intensificação da corrida por terras) apontam que 

estrangeiros detinham cerca de 34 mil imóveis rurais no país, sendo 34% detidos por pessoas 

jurídicas. Os 34 mil imóveis somavam, à época, 4.037.667 hectares de terras, sendo mais de 

83% classificados como grandes propriedades (acima de 15 módulos fiscais). Os dados são, 

contudo, imprecisos, em função das dificuldades de produção e disponibilização de 

informações territoriais por parte do Incra e da relação destes com os cartórios que registram as 

informações de posse. Soma-se à isso todas as manobras que sempre envolvem laranjas e 

grileiros. 

Vários empreendimentos do capital impõem-se dentro do Nordeste (barragens, energia 

eólica, mineração, agronegócio e etc.), mas nas últimas décadas têm avançado sobremaneira a 

territorialização do capital e, no contexto atual, com faces do capital internacional sobre as 

terras campesinas e seus bens naturais. A análise dos estados da Bahia, Maranhão e Piauí é 

provocada para percebermos que as relações de poder econômico construídas ao redor do 

Matopiba no Nordeste podem ser intensificadas, entendendo que estes estados são marcados 

por históricos conflitos agrários e que, com a lógica da modernização conservadora ali 

colocada, estes territórios têm se transformado em um espaço de intensa territorialização do 

agronegócio de um lado, e resistências camponesas de outro, em especial, pelas comunidades 

camponesas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

De tudo isto, percebe-se que, a partir de uma análise geral sobre os investimentos 

estrangeiros, a estrangeirização de terras recria e acirra a questão agrária, trazendo novos 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 20 – Mundialização e Financeirização da Agricultura 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

9121 
 

sujeitos e novos conflitos, em especial, quando tratamos do Matopiba e Monsanto que são 

simbólicas e provoca graves riscos à soberania nacional quando falamos no direito soberano de 

produzir o próprio alimento a partir dos saberes tradicionais (sementes crioulas, agroecologia e 

etc.) quanto ao necessário direito ao território camponês e seus bens comuns. Neste sentido, 

aprofundar o olhar sobre as conflitualidades construídas pelo capital ao engendrar a apropriação 

de terras frente a grande diversidade camponesa que vive, produz e resiste historicamente na 

terra se faz necessário para enfrentar o desenvolvimento desigual e combinado provocado pelo 

olhar hegemônico e colonizante do capitalismo atual e suas multinacionais/corporações, 

principalmente, às vinculadas ao agronegócio.  
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FORMAS DE INVESTIMENTO ESTRANGEIRO NO AGRONEGÓCIO 

SUCROENERGÉTICO: o caso do grupo francês Guarani-Tereos no estado de São 

Paulo/Brasil 

 
Cássio Arruda Boechat,  

Fábio Teixeira Pitta 

Resumo: 

 

Uma compreensão teórica e empírica sobre o fenômeno de land grabbing e sobre o papel das 

lavouras de destinação flexível, ou flex crops, na atual dinâmica da economia e da geografia 

internacional é o objetivo de fundo que se espera obter com a pesquisa mais ampla que embasa 

esta apresentação. Dada a urgência de se lidar com as referidas temáticas, tendo em vista as 

pressões recentes para a modificação de legislações fundiária, fiscal, tributária e trabalhista, 

com incidência sobre o campo no Brasil, tais esforços e seus possíveis resultados se colocam 

na ordem do dia. Assim, o estudo do caso da indústria sucroenergética é aqui tomado como 

parte do estudo das flex crops. Mais ainda, a maneira como esta expansão recente age sobre 

áreas de produção de outras lavouras de alimentos deve ser tomada em consideração, revelando 

um condicionamento amplo dos mercados financeiro, fundiário e energético sobre o Sistema 

Internacional Agroalimentar. O caso particularmente analisado origina-se da compra das Usinas 

Guarani, na região de Olímpia/SP, pelo grupo francês Tereos, em 2001, criando, ao longo do 

período, a terceira maior produtora do setor, sendo este grupo parceiro da Petrobrás, desde 2010, 

e expandindo as suas plantações de cana para Moçambique, onde instalou uma usina em 2007. 

Este grupo tem aumentado sua produção própria de cana por meio, sobretudo, de arrendamentos 

nas áreas ao redor de suas oito (8) unidades de processamento. Dessa maneira, indicamos a 

existência de distintas inserções de capitais estrangeiros na agricultura, procurando uma análise 

das estratégias adotadas em cada contexto e tomando aqui um caso exemplar como parte das 

possibilidades de arranjos diversos entre capitais nacionais e estrangeiros, dando especial 

atenção para a questão fundiária que os perpassa. Serão apresentados os resultados parciais da 

pesquisa, que visa posteriormente comparar os mesmos com outros três grupos empresariais do 

setor.No que tange à apreensão do fênomeno de land grabbing, tomado de maneira ampla como 

apropriação de terras, compreendemos que o caso do investimento estrangeiro em terras no 
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agronegócio sucroenergético assume a forma de uma estratégia de "fechamento" de um 

território onde se produz a matéria-prima cana-de-açúcar para a agroindústria em questão. No 

entanto, essa estratégia se embasa numa política interna de arrendamentos, junto a sitiantes e 

proprietários fundiários de médio porte, que possibilita um "auto-fornecimento", típico de uma 

integração vertical. Essa estratégia, articulada à compra de usinas dentro de certo perímetro, 

acaba por tornar uma série de produtores relativamente dependentes das usinas do mesmo 

grupo. A partir da verificação desse cenário, pudemos teorizar acerca da constituição de um 

processo de control grabbing, variante particular do land grabbing, no qual se controla os meios 

de produção e a referida produção de matérias-primas, sem a necessidade efetiva da aquisição 

da propriedade fundiária que a embasa. Lidando especificamente com o caso do grupo francês 

Guarani-Tereos, pudemos, a partir de trabalhos de campo, delinear uma série de conflitos nos 

mais distintos elos da cadeia produtiva. A princípio oriundo de uma cooperativa de pequenos 

produtores de beterraba na França, a Tereos se tornou uma gigante na produção de commodities, 

em especial na produção de açúcar e derivados. Desde princípios da década de 2000 comprou 

as unidades do grupo Guarani, antes pertencentes à construtora GAFISA, vindo a ampliar as 

suas unidades produtoras por meio de aquisições e modernização das já existentes. Portanto, a 

chegada dos investidores estrangeiros coincide temporalmente com o período de grande 

expansão das lavouras canavieiras, impulsionadas pelo superciclo das commodities, mas 

também coincide com o processo de modernização, materializado pela mecanização do corte 

de cana, acelerado a partir da proibição de queimadas e, consequentemente, pela inviabilização 

do corte manual. Desse modo, lidamos com um cenário em que passaram a existir prestadores 

de serviço de corte mecanizado interpondo-se a proprietários fornecedores, proprietários 

arrendadores e as próprias usinas. Nesse cenário recentemente modificado, as grandes massas 

de trabalhadores que migravam para o interior paulista para o corte no período de safra foram 

desmobilizadas quase que totalmente. Grosso modo, os trabalhadores que restam se agrupam 

nas chamadas frentes de colheita, compostas por operadores das máquinas, por caminhoneiros 

do frete, e por mecânicos especializados na manutenção dos equipamentos. Pudemos entrevistar 

uma série deles e de membros dos sindicatos locais, observando a ocorrência de turnos de 

trabalho alargados, visando a obtenção de horas extras, ainda que ao arrepio da legislação 

trabalhista. No que se refere aos prestadores de serviço de corte mecanizado terceirizado, 

pudemos observar a dependência que se estabeleceu para com o fluxo industrial das usinas, 

geralmente com os terceirizados sendo alocados nas piores terras e operando seus equipamentos 
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com capacidade ociosa. Quanto aos sitiantes que arrendam suas terras para a usina, as 

entrevistas revelaram uma tendência gradual de queda dos preços dos arrendamentos, na área 

controlada pela Guarani/Tereos. Além disso, o uso avassalador das áreas arrendadas parece 

configurar uma condição de irreversibilidade, na qual há uma descapitalização tal que evita com 

que esses possam voltar a ser produtores diretos em suas propriedades, evidenciando mais uma 

dimensão do control grabbing, ou de uma dependência quase integral para com a usina. 

Daremos certa ênfase, por fim, às estratégias explicitadas em entrevistas pela gerência do grupo 

em questão e para os elos que se estabelecem do setor com o capital financeiro. Desse modo, 

procuraremos, no artigo a ser apresentado, desdobrar uma série de conclusões a que chegamos 

a partir de um estudo que vem sendo feito há quase dois anos, no qual o caso do grupo 

Guarani/Tereos surge como emblemático de uma variante do controle estrangeiro sobre as 

terras e sobre a produção agrícola no Brasil, que aqui particularmente dispensa a grilagem ou 

mesmo a compra direta dos mesmos. 
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OS FUTURES DAS MATÉRIAS PRIMAS AGRÍCOLAS, UM SECTOR 
VULNERAVEL E NÃO REGULAMENTADO NAS MÃOS DOS APOSTADORES DA 

FINANÇA GLOBAL. 

Chiara Madaro1 

 

Alimentos e agricoltura casaram-se com estruturas de poder que geraram excedentes e défice 

alimentares e reestruturaram a agricultura indígena em todo o mundo amarrando-a a um sistema 

internacional de comércio baseado no monocultivo orientado à exportação2.  

Estabeleceu-se, desta forma, um nexo inextricável entre a crise alimentar mundial e a 

especulação financeira nos produtos agrícolas. A amplitude da rapida variação dos preços 

sugere que estos movimentos não são resultantes da normal movimentação de oferta e procura. 

E’ possivel crer que a especulação financeira e as atividades dos investidores nos futures das 

matérias-primas alimentares não regulamentadas, sejam o primeiro factor subjacente ao rápido 

crescimento dos preços para muitas matérias-primas ao longo dos últimos anos3. Para o trigo 

+95%4, só na segunda metade do 20105. 

O que è que aconteceu no sistema produtivo global? Imediatamente depois da crise do 2008, 

esses bancos ‘too big to fail’, em vez de ser objeto de uma revisão e redimensionamento, 

começaram a bypassar qualquer limitação e control que separava o sistêma bancario do 

comercial, acabando por invadir e se apoderar de amplos sectores da economia real 

transormando-se em grandes corporation e multinacionais. Os efectos previstos são 

incalculáveis e disruptivos. 

 
1 IASSP, Instituto Altos Estudos Estratégicos e Políticos; chiaramadaro.76@gmail.com 
2 Colin Todhunter,  https://www.globalresearch.ca/approaching-development-gmo-propaganda-
neoliberalism-localisation-
agroecology/5660332?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles 
3 Jayati Ghosh, “Implicazioni della regolazione dei mercati dei derivati sulle materie prime negli USA e 
nell’Unione Europea”, in: Moneta e Credito, vol. 64 n.256 (2011), 297-318 
4 O trigo já nos 70 estava nas maõs das seis multinacionais norte americanas: Cargill Grain Company, Continental 
Grain Company, Cook Industries Inc., Dreyfus, Bunge Company e Archer-Daniels Midland. 
5 Jayati Ghosh, “Implicazioni della regolazione dei mercati dei derivati sulle materie prime negli USA e 
nell’Unione Europea”, in: Moneta e Credito, vol. 64 n.256 (2011), 297-318 
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No 2011 Goldman Sachs, Morgan Stanley e JP Morgan acabaram na crônica judiciária6 para a 

implicação numa quantidade de atividades de risco no setor das matérias primas nas areas da 

produção, do transporte, do armazenamento, no processmento, no fornecimento e no negócio 

de energia, metais e commodity agrícolas. Os riscos em jogo estão catalogados como 

‘potencialmente catastróficos’ também porque, como afirma a Federal Reserve: 

“Os recentes desastres relativos às matérias primas demostram que os riscos 
associados a estas atividades são unicos no género, no fim e no tamanho. Em particular 
as catástrofes que envolvem as commodities ambientalmente sensiveis podem causar 
prejuízos economicamente fatais que ultrapassariam de muito o valor do mercado das 
commodities ou dos capitais investidos ou das políticas de seguro daqueles que 
participam no mercado”7.  

O mercado das matérias-primas è uma autêntica máquina de dinheiro num contexto de ‘finança 

creativa’. O envolvimento das matérias primas agricolas nestes obscuros mecanismos tem a ver 

com os direitos básicos dos povos. A denuncia da Coca Cola, revelou alguns destes 

mecanismos: depois da crise economica do 2008, a Goldman Sachs comprou os armazéns da 

Metro International Trade Services para um valor de 540 miliões de dolares. A Metro possue 

mais que 100 armazenamentos e 13 diferentes pontos em todo o mundo para a entrega das 

mercadorias. Aqui foram armazenadas mais que um milião de toneladas de alumínio industrial: 

¼ da produção mundial. Apenas o armazenamento, gera miliões de dólares de receitas. Mas a 

Goldman Sachs està tambem no comércio dos metais e decide a quantidade de metal a ser 

introduzido no mercado e os tempos. A disponibilização da matéria prima gota a gota, 

determina de propósito uma carência do produto no mercado determinando um aumento do 

valor: estima-se que no 2010 o custo do metal aumentou dos +20 aos +40$ por tonelada 

chegando a um custo de 2,800$/T, então que, das 364.175 toneladas de alumínio armazenado, 

só 171.350T foram distribuidas no mercado. Os tempos de espera para a entrega8 aos clientes 

superaram de longe o ano determinando um aumento dos preços para os consumidores. 

 
6 https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2011/07/11/goldman-sachs-jp-morgan-glencore-il-
business.html 
7 United States Senate PERMANENT SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS Committee on 
Homeland Security and Governmental Affairs Carl Levin, Chairman John McCain, Ranking Minority 
Member WALL STREET BANK INVOLVEMENT WITH PHYSICAL COMMODITIES MAJORITY 
AND MINORITY STAFF REPORT PERMANENT SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS UNITED 
STATES SENATE RELEASED IN CONJUNCTION WITH THE PERMANENT SUBCOMMITTEE ON 
INVESTIGATIONS NOVEMBER 20 AND 21, 2014 HEARING, pg 4 
8https://www.reuters.com/article/us-lme-warehousing/goldmans-new-money-machine-warehouses-
idUSTRE76R3YZ20110729 
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Uma técnica brutal batizada pela primeira vez mesmo por Cargill uma corporation centrada nas 

matérias primas agricolas, em meados da década dos 30. No setembro do 1937, o milho era 

uma mercadoria limitada na quantidade. A colheita americana do 1936 foi insuficiente e a nova 

colheita não teria sida colhida até o outubro do novo ano. Neste contexto, a Cargill comprou 

toda a futura produção de milho disponivel gerando estreitas no mercado. Por consequência, a 

Chicago Board of Trade ordenou à Cargill de vender alguns dos futures. A Cargill recusou a 

imposição e foi expulsa do CBOT então que o secretariado americano da agricultura acusou a 

corporation da tentativa de destruir o mercado americano do milho9. Em seguida a Cargill 

inseriu-se no mercado dos residuos e das matérias primas metálicas.  

Hoje, depois de várias  décadas, JP Morgan Chase, Morgan Stanley e Goldman Sachs estão 

agora envolvidas em operações internacionais de derivados de matérias-primas incluindo os 

produtos da terra.  

Robin Bhar, um analista financeiro, afirma que no Credit Agricole de Londres o conflito de 

interesses è tão afiado que requere-se mais peso por os reguladores antitruste estadounidenses 

e europeus10.  

Sob acusação as relações perigosas entre bancos e comércio: no passado algumas, fundamentais 

leis federais nos Estados Unidos promoveram a separação entre estas duas atividades. São 

dispositivos do passado, elaborados com o objetivo de reduzir e prevenir o risco de monopólio 

nas atividades finaceiras bancárias. O respeito destas leis tornou possível o desenvolvimento 

do sistéma bancario internacional. Mas na década dos 70, alguns bancos começaram a exercer 

pressões sobre a política com o objetivo de obter a expansão das suas atividades: seguranca, 

seguros e esses complexos sistêmas de apostas dos derivativos tornaram-se novos campos de 

acção. Tem início a erosão das limitações exigidas por o Glass-Steagall Act (1933), a resposta 

à Grande Depressão, causa do conflito mundial. 

No 1999 o Congresso activa o Financial Modernization Act, conhecido como Gramm-Leach-

Bliley Act o qual explicitamente autoriza os bancos comerciais a se afiliar com outros tipos de 

empresas finaceiras utilizando estruturas como as holdings financeiras. Pouco mais tarde, no 

 
9 Richard Freeman, “Control by the Food Cartel Companies: Profiles and Histories”, Executive Intelligence 
Review, 8 dicembre 1995, in https://larouchpub.com/other/1995/2249_cartel_companies.html 
10 https://www.reuters.com/article/us-lme-warehousing/goldmans-new-money-machine-warehouses-
idUSTRE76R3YZ20110729 
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2000 o Congresso activa também o Commodities Futures Modernization Act o qual proíbe 

mesmo qualquer interferência ou atividade reguladora por parte de autoridades federais em 

relação aos chamados ‘swap’, contratos bilaterais onde as duas partes fazem uma aposta no 

valor futuro de um instrumento financeiro específico, uma taxa de juro ou uma taxa de câmbio. 

O desmantelamento de qualquer forma de controle regulador abriu o caminho das actividades  

bancárias até as commodities, ou seja as matérias primas e até atividades extremamente 

arriscadas. 

Só 10 anos depois a adopção destas leis, os bancos mais importantes existentes no mundo 

accionaram a crise financeira que devastou a economia dos EUA e, com efeito dominó, a 

mundial. 

A reconstituição histórica e a intelligence dos datos relativos aos mercados globais è importante 

para relevar as ‘impressões digitais’ deixadas em todo o lado nas cenas das apostas finaceiras.  

Parece urgente a revogação destas leis ultraliberistas e a restauração de mecanismos de 

contenção e controle nas atividades bancárias, antes que os culpados causam danos irreparáveis 

así como temido por uma relação minoritária elaborada por o Congresso dos EUA sobre o papel 

do Wall Street no mercado das matéria primas incluindo as metérias primas agriculas, base da 

alimentação para os povos de todo o mundo11. Por isso que è urgente a ativação de dispositivos 

penais internacionais que sejam de dissuasão para os especuladores globais acusados de 

genocídio financeiros nos mais altos fóruns12 e de economia psicopata e militarizada por parte 

de algumas nações contra outras, escravizadas a fim de não ter concorrentes na acumulação de 

recursos13. 

 
11 United States Senate PERMANENT SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS Committee on 
Homeland Security and Governmental Affairs Carl Levin, Chairman John McCain, Ranking Minority 
Member WALL STREET BANK INVOLVEMENT WITH PHYSICAL COMMODITIES MAJORITY 
AND MINORITY STAFF REPORT PERMANENT SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS UNITED 
STATES SENATE RELEASED IN CONJUNCTION WITH THE PERMANENT SUBCOMMITTEE ON 
INVESTIGATIONS NOVEMBER 20 AND 21, 2014 HEARING 
12 https://www.globalresearch.ca/us-economic-terrorism-genocide-people-
venezuela/5676366?fbclid=IwAR3xMHXqBMnPZMX1Be9uxchURCRVqx10yOYQ1c3fAY1SXAO8TlySvnC
oihM 
13 John Perkins, ‘Confessioni di un sicario dell’economia’, Ed.Minimum Fax 2004. Si veda anche l’articolo su: 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2011/04/10/uneconomia-militarizzata-non-fa-quadrare-i-bilanci/103542/ 
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O que acontece é que os 5 ou 6 maiores bancos estado-unidenses estão acumulando uma 

rentabilidade colossal.  

Num sistema ultrafinanceiro corrupto e desprovido de controles e normas, esta liquidez, em vez 

de ser utilizada para o tecido vidal e produtivo das pequenas e médias empresas, termina na 

ávida especulação financeira. Os riscos sistêmicos são elevados: serviços financeiros ilegais, 

fraudes fiscais, branqueamento de capitais14, falta dos basilares direitos dos cidadãos e dos 

povos. 

“O sistêma capitalistico ultra financeiro, movimentou num curto espaço de tempo o 
asse da economia real até o da financeira reproduzindo-se rapidamente e favorecendo 
a criação de uma auténtica finança-sombra, um vasto mercado paralelo, legalizado, 
que abrange as atividades deregulamentadas e liberalizadas. Colossal e descontrolada 
a quantidade de derivados colocados no mercado. Cada dia nascem novas e sempre 
mais sofisticadas e complexas tipologias de derivados que podem ser trocados over 
the counter, ou seja, fora das Bolsas. Sendo títulos transitórios, não respondem à 
obrigação de registo no balanço do banco e escapam das normas do setor. 
Aproveitando das falências do sistêma, os grandes grupos financeiros (holding) 
criaram uma miríade de sociedades endependentes às quais transferem com sistemas 
extrapatrimoniais consideráveis capitais que, desta forma, tornam-se invisiveis. 
Finança-sombra, justamente”15. 

Os apostadores da finança global não têm limites morais ou éticos. Um perigo sem precedentes 

para o mercado não regulamentado das commodities alimentares onde o insider trading è quase 

completamente legal16. 

Nunca como agora o fundamental direito à alimentação está posto em xeque por questionáveis 

interesses de élite financeiras acusadas, sem rodeios, de maquiavélica ‘psicopatia financeira’ e 

que sem alguma decência humana, através atitudes canibais, profanam qualquer noção de 

direito humano. O Ministro dos Negócios Estrangeiros Venuezelano Jorge Arreaza chegou a 

falar de genocídio financeiro durante uma conferência de imprensa às Nações Unidas à margem 

de uma reunião da Comissão Desarmamento no april 2019 17. 

 
14 Lettieri M., Raimondi P., ‘Il casinò globale della finanza’, pg.38, EditricErmes, Potenza 2015 
15 Ilaria á, Neoliberismo e manipolazione di massa, Ed. Youcanprint Self-Publishing, Tricase (LE) 
16 Andrew Verstein, Wake Forest University School of Law “Insider Trading in Commodity Markets”, Virginia 
Law Review, Vol. 102, 2016; Wake Forest Univ. Legal Studies Paper No. 2568140 
17https://www.globalresearch.ca/us-economic-terrorism-genocide-people-
venezuela/5676366?fbclid=IwAR3xMHXqBMnPZMX1Be9uxchURCRVqx10yOYQ1c3fAY1SXAO8Tl
ySvnCoihM 
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E’ prioritário o dever ético dos governadores do mundo a voltar no coração das políticas 

agricolas e alimentares. Impor lógicas neoliberistas na agricultura significa abandonar os Países 

a dinâmicas que conduzem diretamente ao ecocidio e ao genocídio18. 

Guillaume Long, ex-Ministro dos Exteriores do Ecuador preside o Open ended inter-

governmental working group on transnational corporations and other business enterprises with 

respect to human rights19, um painel intergovenamental com a função de negociar uma 

regulamentação vinculativa para as empresas multinacionais em matéria de direitos humanos, 

e afirma: “Infelizmente hoje no mundo os seres humanos são um meio para um fim: a 

acumulação de capital. Por atrás dos abusos estatais, frequentemente se escondem os interesses 

das empresas corporativas”. 

Nefasto em particular o nexo entre o reembolso da dívida soberana e o ajustamento estrutural 

da agricultura regional imposto por FMI e o BM: para os campesinos se traduz numa espiral 

crescente de custos num contexto de assimetria de informação. Destrói-se desta forma o mesmo 

princípio do autosustentamento alimentar. 

Um sistema acusado por o mesmo Stiglitz enquanto conduz ao fracasso empresas sãs e inteiros 

sectores industriais. 

Neste quadro especulativo a agricultura oferece vulnerabilidades peculiares. Em um contexto 

de sempre mais evidente guerra combatida no campo da finança e da economia globalizada, 

sempre mais frequêntemente os analistas abordam o tema da agricultura com o da guerra de 

contra-insurgência que tende ao ecocídio em relação ao medio-ambiente bem como ao 

genocídio em relação aos povos: è a bio-warfare20. 

 
18 https://www.freedompress.it/attacco-vandana-shiva-european-consumers-solidarieta-la-scienziata-svela-le-
trappole-della-royalty-semi-monsanto/ 
19 https://www.business-humanrights.org/en/binding-treaty/intergovernmental-working-group-sessions 
20 Richard A. Falk, “Environmental Warfare and ecocide facts, appraisal and proposals”, Princeton University, 
First Published March 1, 1973 
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O Max Plank Institut alerta21 sobre os riscos do genome editing em relação às experimentações 

do DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, uma agencia militar e de 

intelligence  dos EUA a qual pensou em um projeto conhecido com o tranquilizador nome de 

‘Insect Allies’ baseado na transmissão de vírus geneticamente modificados através insectos 

vectores com a capacidade de modificar o cromosoma das plantas22. 

 

 

 
21 Max Plank Institute for Evolutionary Biology, “A step towards bioological warfare with insect? A project by 
research agency of the US Department of Defense could easily be misused for developing biological weapons”, 4 
ottobre 2018, in: https://www.mpg.de/1231880/darpa-insect-ally 
22 https://www.darpa.mil/program/insect-allies 
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O analista de bio-warfare Casagrande prevê como um objetivo terrorista poderia ser um target 

agrícola do qual um País tem orgulho particular como as oliveiras na Espanha ou as vinhas 

francesas23. 

Para o Casagrande, Estados hostis podem escolher a agricultura como meio para uma guerra 

assimétrica com o objetivo de paralisar importantes setores produtivos de uma nação rival. Os 

tempos são fundamentais: se uma doença tarda a manifestar os signos da sua capacidade de 

destruição, tardam a chegar também as medidas para a combater. 

A introdução destos organismos è facil, os custos para a erradicação enormes e as 

probabilidades de erradicar a patogenicidade com êxito, escassas. 

As razões vão além da política ou da religião. O utilizo de armas biológicas contra a agricultura 

podem ser utilizadas com o fim de manipular futuros mercados com a vantagem de não 

provocar um pico emocional ou barreiras morais enquanto ninguem é assassinado24. 

Então: as novas tecnologias no campo da engenharia genética e a finança global, novos, 

mutuamente funcionais instrumentos do poder nas maõs de um restrito grupo da élite global. 

As pandemias agrícolas podem de facto causar perdas e prejuízos económicos de grandes 

proporções e em prazos bastante longos para determinar graves crises. Sobretudo se são 

afectadas as plantas perenes. 

O sequênciamento do genoma de bactérias ou outros organismos, fornece informações 

importantes e permite modificar os viventes com base nas necessidades. Entre as bactérias 

Liberibacter spp. e Xylella fastidiosa, ambas patogénios para os citrinos, tem caraterísticas tais 

a satisfazer os critérios propostos para as armas biológicas25. 

 
23 Casagrande, R. 2000. Biological terrorism targeted at agriculture: the threat to U.S. national security. 
Nonproliferation Rev. 73:92-105. 
24  Idem Para o Dr.Hom do Agricultural Research Service, as 
25 Giuseppe Altieri (Docente di Agroecologia, Fitopatologia ed Entomologia, Istituto Agrario Todi) Pietro 
Massimiliano Bianco (Servizio Carta della Natura, ISPRA) Valter Bellucci (Servizio Uso sostenibile delle Risorse 
Naturali, ISPRA) Franesca Floccia (Servizio Tutela della Biodiversità, ISPRA) Carlo Jacomini (Servizio Tutela 
della Biodiversità, ISPRA) Pietro Perrino (già Dirigente di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche) 
Rosalba Tamburro (Dip. di Biologia Ambientale, “Sapienza” Università degli Studi di Roma) Franco Trinca 
(Presidente dell’Associazione NOGM), “Xylella fastidiosa e olivo”, maggio 2016, su 
https://www.researchgate.net/publication/303408704 
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A observação do fenómeno da dessecação das florestas de oliveiras no Salento, no sul da Itàlia, 

ofrece, neste quadro, um cenário esemplar. A causa sería mesmo o ataque da Xylella fastidiosa, 

um fenómeno onde o Ministério Público está investigando. Uma questão que gerou um 

florilégio normativo e legislativo orientado ao corte limpo de milhares de árvores e ao utilizo 

repetido e obrigatório de pesticidas e erbicidas como neonecotinoides e piretroides proibidos 

por a Comunidade Europeia. 

 

A região mais afectada è a Apulia com uma floresta de 60 milhões de oliveiras só na região da 

Apulia, no sul da Itàlia, 14 vezes mais que a mesma população humana. Entre este número, 500 

mil são arvores centenárias. 
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Um comercio fundamental para a Apulia a qual produz historicamente o 37% da producão 

nacional de aceite de oliva e o 12% da producão mundial. Então è um dos mais importantes 

recursos economicos não só da região mas de toda a Itália. 

No 2014 a região sofreu uma redução na produção de 1/3 com respeito ao 2013, ano em que foi 

declarada a infecção da XF. No 2017 a produção teve uma redução adicional do 11%. No ano 

passado a produção registou uma redução do -58% na Puglia e do 38% na Itàlia. O azeite de 

oliva è um dos produtos mais importantes na Itália, atualmente 2° produtor mundial, 1° 

importador, 2° exportador mundial de aceite de oliva.  

O comercio do ‘ouro verde’ representa um dos mai importantes setores no campo agro alimentar 

e da economia italiana com mais que 10mil pessoas ocupadas entre trabalhos diretos e serviços 

comerciais. Valor de negocios: 2,5 bilhoes de euros. 

Entre os aceites de qualidade mais reconhecidos na União Europeia, quase o 40% èstà 

representado por marcas italianas com 46 produtos. Seguem Grecia e Espanha com 29 cada um.  

Ma este ano na Apulia muitos campesinos estão abandonando o campo26. O comparto agricolo 

è o mais importante do sul. Se cai o sector económico primario, cai o sul27.  

A importância das oliveiras è históricamente reconhecida em toda a area do Mediterrâneo. Na 

‘Bota’, são protegidas por a Lei Regional n.14 do 4.6.2007 (BUR Puglia n.83 do 7.6.2007) 

sobre a Tutela e a Preservação da paisagem das Oliveiras centenarias da Puglia e por a Lei n.144 

do 14 fevereiro 1951, uma lei elaborada à fim da segunda guerra mundial, quando a Região ( e 

a Itàlia inteira) tinha uma economia prevalentemente baseada na agricultura. Esta lei proíbe de 

cortar ou danificar as oliveiras para o suporte económico que geram, a produtividade, a 

capacidade de controlar o sistema hidrogeológico e a ecologia dos lugares que estas arvores 

ocupam mas também para caraterizar a história, a cultura e a paisagem da região. 

Depois de anos e anos de Xf, a Itália, primeira produtora de azeite, jà no 2017 cede lugar no 

pódio à Espanha. Se a campanha olearia do 2016 registrava uma produção de 445mil toneladas 

 
26 https://www.giornaledipuglia.com/2018/11/olivicoltura-in-puglia-cia-siamo.html 
27 https://www.borderline24.com/2018/10/07/puglia-drastico-calo-della-produzione-olio-58-un-anno/ 
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de azeite28, a ultima campanha senha mais ou menos so 210 mil toneladas29. Os danos causados 

por a X.f. está a um nível de cerca de 1,2 biliões30, muito mais que os 300mil euros contratados 

com a UE com o objetivo de reforçar a oleicultura da Apulia.  

Um contexto particular onde para o Ceo da Deoleo Pierluigi Tosato, a Itália perdeu o jogo. Um 

jogo onde o azeite è uma mercadoria e onde o mercado impõe aos jogadores de ter muito 

dinheiro para comprar azeite quando o preço desce e ninguem entende vender. Um sistema que 

requere que os preços chegam aos consumidores abaixo dos custos de produção: uma 

verdadeira forma de especulação. 

Para o experto: "This business takes many risks like future selling without guarantees and future 

buying without closing sales contracts. This, which in this sector seems normal, if we analyze 

it is a crazy business; moving so much volume with very big risks means not winning at all”31. 

Os riscos derivam por a quantidade de azeite que a produção garante. Mas a possibilidade de 

especular sobre esta mercadoria, depende por a produção e a produção depende por as 

condições meteorológicas. Nestes anos a Espanha conseguiu obter successo neste modelo 

especulativo de business por causa de uma grave seca que manteve níveis produtivos baixos. 

 

 
28 https://www.teatronaturale.it/tracce/economia/22620-produzione-di-olio-d-oliva-oltre-le-400-mila-tonnellate-
secondo-ismea.htm 
29 https://itrecampanili.com/campagna-olearia-2019-i-dati-dellultima-raccolta-e-le-stime-per-il-nuovo-anno/ 
30 https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1170317/xylella-la-condanna-ue-non-attuate-le-misure-
contro-il-batterio-danni-per-1-2-miliardi.html 
31 https://en.mercacei.com/noticia/1603/news/pierluigi-tosato-deoleo:-olive-oil-is-a-crazy-business-and-a-
suicide-model.html 
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Mas para o Tosato, è suficiente que se verifique uma temporada mais chuvosa para determinar 

perdas financeiras importantes. "It's a suicidal model and I tell the farmers all the time that it 

is not a viable solution to think about withdrawing oil from the market when one day the price 

goes down because the competition will not allow it" acrescenta o manager, para o qual, este 

modelo necessita de ser reconsiderado pensando no azeite de oliva como a um produto benéfico 

para a alimentação dos seres humanos mais que como uma simple mercadoria sem valor 

perguntando-se quanto falta para que as lobbies da California conseguirão nos desbastar até não 

sobrar nada. E são mesmo os EUA que chegam a obter um acordo recorde com a Itália com a 

compra ‘future’ de 10 mln de kg de azeite italiano32. Um acorde que com a sempre mais baixa 

produção interna, levará à compra de azeite norte africano, de baixa qualidade e rastreabilidade 

então que previsivelmente o preço de um recurso de qualidade mas escasso, pouco 

disponibilizado no mercado, va crescer verticalmente em benefício dos novos utilizadores que 

estão assistindo a uma procura internacional crescente do produto33. 

Hoje a produção é -60% e o preço do azeite italiano aumentou: +65% em comparação ao 

Espanhol34. Uma enormidade que pode resultar em enormes, desproporcionados, bilionários 

ganhos para quem especulou em derivados. A maioria destes contratos são ‘over the counter’, 

ou seja fora dos mercados regulamentados, portanto os datos não são publicados. 

Nesta falha legal, judicial, política, os malvados estão a ganhar35, nota o Ceo de uma das 

maiores empresas produtoras de azeite na Chicago Board of Trade, sede mundial para a 

negociação dos futures, durante uma reunião da North American Olive Oil Association36. 

Para o Tosato, o preço do azeite està sendo baixado artificialmente para valores inferiores ao 

preço de produçao. No mesmo tempo tem uma venda sem precedentes de azeite (com preços 

baixos). No junio do 2018 Coldiretti,Unaprol,Federolio e FAI (associações de categoria) 

fécham um negócio histórico no sector da produção oleicola: 10 milhões de kilos para um valor 

 
32 http://www.askanews.it/economia/2018/06/28/olio-doliva-accordo-record-per-10-mln-kg-prodotto-made-
in-italy-pn_20180628_00111/ 
33 https://www.campagnamica.it/2018/11/24/olio-extravergine-america-farmaco/ 
34 https://finanza.economia-italia.com/prezzo-olio-extra-vergine-oliva-italiano.html 
35 https://www.oliveoiltimes.com/it/olive-oil-business/ceo-of-largest-olive-oil-company-calls-the-sectors-
business-model-broken/63661 
36 https://www.oliveoiltimes.com/it/olive-oil-business/ceo-of-largest-olive-oil-company-calls-the-sectors-
business-model-broken/63661 
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de 50 milhões de euros com o objetivo de estabilizar as condições economicas da venda e 

segurar a difusão do azeite 100% italiano37. 

“O século XX vai ser lembrado como o período em que a ideia decisiva não está substanciada 

numa visão onde o target è o individuo ma o ambiente dele”. Para o filósofo Peter Sloterdijk, o 

que hoje estamos esperimentando è o que ele define ‘atmoterrorismo’38. 

Nesta visão, o ser humano utiliza o medio ambiente como arma contra outros seres viventes da 

mesma espécie, em função da observação de que não podemos evitar a respiração. 

Tema investigado por o filósofo Foucault na teorização da Biopolítica. O domínio descendente 

por um Estado ou uma corporação transnacional rende as nações dependentes por tecnologias  

privadas ou maior presença no mercado. E’ tempo para a política começar a escutar quem 

adverte dos perigos para o bem comum indicando alternativas mais que os financeiros 

interessados ao bem dos poucos. 

 

 
37 http://www.askanews.it/economia/2018/06/28/olio-doliva-accordo-record-per-10-mln-kg-prodotto-made-in-
italy-pn_20180628_00111/ 
38 P. Sloterdijk, ‘Airquakes’, Environment and Planning D: Society and Space, 2009 in:  
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1068/dst1 
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BRAÇOS AO LÉU: O NAUFRÁGIO DA PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA EM 

CONCEIÇÃO DA BARRA (ES) 

Erick  Kluck1 

Apresentação 

Nesta comunicação vamos tratar do processo de expansão da produção sucroalcooleira 

no Norte do Espírito Santo e de sua dinâmica atual. Observaremos as transformações recentes 

na forma de produzir (no que se refere ao trabalho e aos investimentos) e a crise que se instaurou 

no setor, com foco nas consequências para o principal distrito de Conceição da Barra (ES), 

chamado Braço do Rio. 

A produção de cana na região ocorre hoje nas áreas antes dominadas por madeireiras, 

e no município, trata-se de uma atividade secundária se comparada ao eucalipto. Todas essas 

atividades, no entanto, sempre recorreram as áreas de uso comum de comunidades quilombolas, 

o que atesta uma relação bastante conflituosa. 

O impulso maior ao setor sucroalcooleiro na região de Conceição da Barra (ES), objeto 

desse estudo, foi dado nos anos 1970 com o Programa Nacional do Álcool (Proálcool), que 

permitiu o acesso a crédito para a produção de álcool estimulando a busca por novas áreas. Foi 

naquele contexto que as duas grandes empresas de produção de cana na região, a Alcon 

(Companhia de Álcool Conceição da Barra) e a DISA (Destilaria Itaúnas S/A) ampliaram suas 

atividades. 

Ambas empresas concentraram a maior parte da população trabalhadora da região em 

seu entorno, tanto no corte manual, quanto na operação de máquinas e caminhões, oriundos 

quase sempre de outras cidades, principalmente de Alagoas.  

Até os anos 2000 a produção da cana era concentrada no trabalhador manual. Esse 

muitas vezes estabeleceu moradia na região para evitar os constantes retornos, algo que fez com 

que as cidades da região crescessem em número de habitantes e mesmo economicamente. Mas, 

a dinâmica produtiva se transformou com as inovações do processo produtivo e um novo caráter 

 
1 Pós doutorando em Geografia Humana do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, bolsista 
Capes, email: erick@usp.br.  
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de investimento (ampliação do capital especulativo na região), que por fim levou a crise, venda 

e ao fechamento da DISA.  

Essa nova dinâmica, suas causas e consequências, apresentada nesta comunicação, 

foram o cerne do estudo e pesquisa baseado no aporte crítico teórico e em trabalhos de campo 

realizados na área em janeiro de 2019.  

Preâmbulos da chegada da cana e a implantação da Destilaria Itaúnas S/A 

A questão da terra em Conceição da Barra, no norte do Espírito Santo, se mostra 

tragicamente diversa e permeada por situações conflituosas e críticas, integrando esferas que 

vão desde grilagens até a especulação com capital internacional, deixando um rastro de 

violência, desilusão e pobreza em vários âmbitos da vida cotidiana. 

As comunidades quilombolas, os assentados e camponeses na região de Conceição da 

Barra (ES) (que inclui o distrito de Braço do Rio), testemunham processos avassaladores de 

supressão de matas, apropriação indevida de terras e degradação, desde ao menos os anos 1940, 

realizados por empreendimentos ligados aos ramos siderúrgico, papeleiro e de cana de açúcar. 

A derrubada de florestas com serras ou correntes, em áreas tidas como devolutas, mas 

que eram de uso dessas comunidades, são apenas alguns dos problemas enfrentados por esses 

grupos, que veem assim suas possibilidades de reprodução da vida cada mais pioradas. Não 

bastasse isso, uma intrigante trama envolvendo a produção de cana colocou mais uma vez uma 

fardo enorme nos ombros dos moradores deste município do  norte capixaba. Trata-se da 

recente falência da destilaria DISA, após ter sido adquirida pelo grupo Infinity Bio-Energy (que 

depois foi incorporado pelo grupo Bertin). Primeiramente, abordaremos os preâmbulos da 

apropriação inicial da terra no município. 

Antes mesmo da cana de açúcar se tornar uma atividade central da dinâmica 

econômica do município as comunidades rurais, incluindo as de remanescentes de quilombos, 

já faziam uso tanto da cana (e seus derivados), quanto da mandioca, em seu cotidiano. No 

entanto, nos anos 1940, como parte de um processo mais abrangente em que o Estado passou a 

se tornar central para o chamado desenvolvimento das regiões, um discurso (que também 

carregou em si uma prática), de que era necessário ocupar os chamados “vazios demográficos” 

do norte do Espírito Santo com alguma atividade lucrativa (e que ao mesmo tempo fomentasse 
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a organização de povoados e vilas) ganhou centralidade e estimulou os primeiros ataques às 

comunidades preexistentes. 

Até o início do século XX, o Norte do Espírito Santo exibia grandes extensões de 
densa floresta tropical. [...] A peroba-do-campo proveniente de Campos, no Rio de 
Janeiro, foi a primeira espécie de madeira nativa a substituir as madeiras importadas: 
era madeira de troncos retos, uma das mais bonitas da Mata Atlântica e servia para 
vários serviços. Esta descoberta estimulou as serrarias do Rio de Janeiro a saírem à 
procura de “reservas” da peroba. Iniciava-se então um novo momento de valorização 
deste território de fronteira ditado pelo capital e novamente guiado pela exploração de 
madeiras nobres da floresta tropical. Na época, o governo do Estado do Espírito Santo 
[...] define as primeiras políticas de exploração madeireira, através da qual concedia 
extensas áreas de floresta para a exploração privada, que em troca deveria traçar um 
plano de ocupação. Medeiros (1999) descreve como se estruturou esta produção na 
região da bacia hidrográfica do rio Itaúnas, através da doação de 10 mil hectares de 
terra do Estado à família Donato. (FERREIRA, 2009, p. 92)

 

Inicialmente as terras devolutas, que o estado assumia como dele, foram doadas as 

empresas, em troca de se realizar a ocupação com atividades madeireiras. Os usos eram 

variados, mas principalmente direcionados para a indústria moveleira, siderurgia e também para 

as locomotivas (FERREIRA, 2006; FERREIRA, 2009): 

A produção do carvão vegetal para siderurgia provocou a ocupação e devastação da 
floresta no médio vale do rio Doce, de forma muito mais intensa do que a exploração 
destinada às serrarias. Este momento econômico produziu reflexos, também, ao norte 
do rio Doce, onde algumas áreas de floresta eram suprimidas pela extração de 
madeiras nobres destinadas à construção e à produção do carvão vegetal, com a 
abertura de estradas e construção de povoados. (FERREIRA, 2009, p. 94) 

Nos anos 1960, no entanto, o foco se voltou a indústria do papel e celulose, tendo, 

além de terras, grandes montas de dinheiro estatal para o desenvolvimento de indústrias, algo 

que aprofundou ainda mais a ocupação de terras devolutas na região de Conceição da Barra-ES 

e São Mateus-ES, principalmente as que eram usadas de forma comum pelas comunidades 

preexistentes. 

[...] a ausência de documentação de propriedade da terra facilitava a especulação 
imobiliária e a grilagem, consolidando o processo de territorialização do capital 
através da expropriação das comunidades, por meio de mecanismos de coerção e 
ameaças que intimidavam os moradores locais, estimulando um intenso processo 
migratório para as cidades locais e outros centros urbanos maiores, como a capital do 
estado. Além da política de incentivos fiscais, o Estado legitima a dominação destas 
terras pelo capital agroindustrial através da transformação dos sítios e terras de uso 
comum em terras privadas ou “devolutas”, com a posterior negociação com as 
empresas de celulose. [...] Uma primeira alteração relatada pelos moradores refere-se 
à implantação da lógica da propriedade privada sobre o antigo uso comum, baseado 
no direito costumeiro. Não reconhecendo a tradicional apropriação comum da terra e 
demais recursos pelas comunidades negras camponesas, o Estado passa a considerá-
la “devoluta”, e como tal, passível de ser apropriada de forma privada e até mesmo 
negociada como mercadoria. (FERREIRA, 2009, p. 98) 
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Neste processo, conforme contam os moradores mais antigos que entrevistamos, 

estiveram envolvidos alguns dos integrantes de famílias que posteriormente implantaram as 

primeiras usinas e destilarias na região (e que inclusive assumem posições de poder, como 

secretarias e prefeituras). As atividades ligadas à cana de açúcar na região de Conceição da 

Barra (ES), assim como as de eucalipto, foram então impulsionadas por esse processo que 

expropriou parte da população e ainda teve como estímulo o próprio Estado, com empréstimos 

do Banestes2. 

Nos anos 1970, uma atividade que ganhou centralidade balizando inclusive uma 

política nacional foi a produção de álcool a partir da cana de açúcar. A política, em verdade, 

um programa, denominado Programa Nacional do Álcool (Proálcool), foi articulado para 

fomentar essa produção, com auxílios creditícios estatais robustos aos empresários do setor. A 

criação do Proálcool estimulou bancos de desenvolvimento estaduais que viram nisso uma 

oportunidade de crescimento de suas regiões: 

[...] o Governo do Estado do Espírito Santo criou uma Comissão Especial, com 
participação das Secretarias de Agricultura, Planejamento e de Indústria e do 
Comércio, para coordenar estes estudos, tendo participado ainda destes estudos o 
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A – BANDES. Esta Comissão 
apresentou como relatório a indicação da região Norte (hoje microrregião Nordeste) 
com excelentes perspectivas para implantação de destilarias. Foram, então, 
implantadas quatro destilarias ALMASA (São Mateus), CRIDASA (Pedro Canário), 
DISA (Conceição da Barra) e LASA (Linhares). (BINDA, 2013, p. 81) 

Com esse programa e com o aporte financeiro do Banco de Desenvolvimento do 

Espírito Santo (BANDES) (e depois com o BANESTES), em 1983 foi implantada a Destilaria 

de Itaúnas (DISA) da família Donatti, e a Companhia de Álcool de Conceição da Barra 

(ALCON) no norte do Espírito Santo,  

a atividade sucroalcooleira é importante para a economia de Conceição da Barra, uma 
vez que se situa como o setor que mais emprega, sob o comando da iniciativa 
agroindustrial. As empresas que dominam esse segmento no município barrense são 
a ALCON – Cia. de Álcool Conceição da Barra, produtora de álcool combustível; e a 
DISA - Destilaria Itaúnas S/A, que fabrica álcool e açúcar [...]. (RODRIGUES, 2010, 
p. 71) 

 
2 A DISA – Destilaria Itaúnas S.A – foi fundada em 05 de março de 1980 e inaugurada em 08 de julho de 1983, 
sob a administração do Grupo Donato. Está localizada às margens da BR 101 Norte, no Km 39,2. A cana-de-
açúcar utilizada para sua produção era fornecida pela empresa agrícola APAL – Agropecuária Aliança S.A e 
também por produtores de Conceição da Barra. Sua implantação foi financiada pelo BNDES e pelo BANDES, 
com recursos do Proálcool (BINDA, 2013, p. 82). 
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Tanto a DISA, quanto a ALCON, ambas empresas do ramo de cana de açúcar (açúcar 

e álcool), ampliaram sua produção e consequentemente a busca por trabalhadores para corte 

manual da cana, que se deslocaram de municípios alagoanos e pernambucanos (em sua maioria) 

para Conceição da Barra (ES) e Pedro Canário (ES). 

Contexto da chegada, funcionamento, crise e falência da Infinity Bio-Energy 

O município de Conceição da Barra no norte do Espírito Santo tinha em 2010 (IBGE) 

uma população total de 28.449 habitantes, e foi estimada em 30.849, em 2018. Apesar dessa ter 

aumentado em números absolutos, a dinâmica de crescimento variou menos que a média 

nacional, apresentando inclusive uma queda entre os anos de 2006 e 2011. 

O principal distrito deste município é Braço do Rio. Conforme relatos extraídos de 

entrevistas em campo com o integrantes da gestão atual da prefeitura, este distrito concentra 

boa parte do poder político e o destino da fixação de empresas. Trata-se de uma localidade onde 

moram a maior parte de pessoas que migraram para os trabalhos no corte manual na cana de 

açúcar, oriundos em sua grande maioria de cidades do estado de Alagoas: Branquinha, Murici 

e União dos Palmares. Sua economia se baseia em atividades agropecuárias e extrativas, sendo 

as principais: cana de açúcar, eucalipto, pesca e produção de farinha de mandioca. As atividades 

comerciais e de serviços são também expressivas, porém, como veremos a seguir, atualmente 

se apresentam em queda. 

A DISA junto com a ALCON eram as principais empresas do ramo sucroalcooleiro na 

região, concentrando a maioria dos trabalhadores do corte manual. Como vimos suas atividades 

se iniciaram concomitantemente ao estabelecimento do Próalcool. No entanto, a partir de 2003, 

após diversas crises no setor, ocorre um aumento do preço do etanol e açúcar mundial, 

ampliando o interesse por terra para produção de cana também nessa região. Ou seja, houve 

uma expansão do setor que se ampliou para diversas regiões antes pouco procuradas. Esse novo 

impulso, tem uma dinâmica movida por capitais financeiros e também contou outra vez com 

aporte financeiro do Estado, estimulado por créditos. Ambas as empresas acompanharam esse 

movimento, ampliando sua área e implantando as suas primeiras máquinas. 

Este quadro de ampliação do setor, num primeiro momento sem mecanização e em 

seguida com mecanização, dinamizou o trabalho e a ocupação na região como veremos durante 
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o texto. Agora, no entanto, nos voltaremos ao caso especial da DISA e sua venda para a Infinity 

Bio-Energy3.  

Os negócios com a produção de açúcar e etanol, dados aos altos preços no mercado 

internacional chamaram a atenção de diversos grupos para a potencialidade de investimentos4. 

Um deles foi o grupo Infinity Bio-Energy (grupo estrangeiro associado ao capital nacional) que 

no auge da expansão do setor em nível nacional buscou novas áreas, investindo na compra de 

usinas menores em diferentes lugares do Brasil. Um desses lugares foi o norte do Espírito Santo, 

no qual compraram a Destilaria Itaúnas S/A (DISA)5. 

Segundo um dos sócios da Infinity (empresa que comprou a DISA): “a intenção é 

transformar a região – Vale do Mucuri, norte do Espírito Santo e sul da Bahia – num novo polo 

sucroalcooleiro. [...] Ele informou que o projeto é “criar uma nova fronteira do açúcar e do 

álcool” (GERAIS, 2007, p. 5). 

Conforme Dutra (2015), no Espírito Santo “os ‘aventureiros do etanol’, foram 

recebidos com tapetes vermelhos na Residência Oficial do Governo do Estado, em julho de 

2007, e saíram de lá com R$ 57 milhões (valor de 2007) entregues pelo Banestes, no bolso, 

para comprar as Usinas de etanol no Estado” (DUTRA, 2015). Ou seja, com apoio do Estado, 

essa empresa conseguiu ampliar os financiamentos para sua implantação. Não foi pequeno o 

montante de investimentos e de possibilidades abertas com essas negociações. A empresa 

Infinity Bio-Energy, fundada em 2006, 

é dona do fundo de investimentos Evergreen e lançou ações na Bolsa de Londres no 
ano passado, captando US$ 526 milhões para aplicar no setor de açúcar e álcool no 
Brasil. [...] Formada por mais de 50 investidores, o grupo já aplicou US$ 300 milhões 

 
3 “[...] a Infinity Bio-energy, composta pelos fundos estadunidenses Kidd & Company, Stark e Och Zitt 
Management, além do banco Merrill Lynch. Em 2006 e 2007, a empresa efetivou a compra de oito usinas, além 
do anúncio da construção de outras cinco. As aquisições totalizam custos da ordem de R$1 bilhão. Tais 
empreendimentos apresentam conexão com a captação de 1,5 bilhão de dólares junto à bolsa de recursos para 
empresas em formação (AIM), situada em Londres” (PITTA, MENDONÇA, XAVIER, 2012, p. 9). 
4 Segundo Matos (2007): “Hoje, existem no Brasil 189 consultas para construção e ampliação de usinas de etanol, 
informou a Dedini Indústrias de Base, que detém 50% das vendas de equipamentos para esse setor no país. Pelas 
contas da empresa, 40% das consultas são de grupos estrangeiros, como fundos de investimentos, investidores 
isolados e multinacionais. De acordo com a Unica, associação de usinas, 89 novas plantas serão construídas no 
Brasil até 2012, com desembolsos de US$ 15 bilhões” (MATTOS, 2007). 

5 Segundo a Prefeitura de Conceição da Barra: “A Disa foi negociada ao Grupo Infinity, em Fevereiro de 2008. 
Na última safra sob o controle da Família Donato, a Disa atingiu a marca de 1,3 milhão de toneladas de cana-de-
açúcar processadas. Atualmente, a estrutura agrícola (Infisa) e a industrial (Disa) mantinham cerca de mil e 
duzentos funcionários na sua folha de pagamento e a produção na última safra sequer alcançou a metade da safra 
2007-2008” (PMCBARRA, 2015, p.1). 
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em quatro usinas adquiridas nos últimos 12 meses - Usinavi (MS), Alcana (MG), 
Cridasa (ES) e Disa (ES) - e trabalha na construção de cinco novas unidades, três em 
Mato Grosso do Sul e duas no Espírito Santo. “Além dos US$ 300 milhões aplicados, 
ainda serão desembolsados mais US$ 500 milhões nessas cinco novas usinas em 
desenvolvimento, e estamos prospectando a compra de novas unidades ainda em 
2007”. A companhia também estuda a possibilidade de partir para abertura de capital 
até o fim deste ano, para ampliar o volume de recursos disponíveis para novas 
aplicações. (MATTOS, 2007) 

O desenrolar das atividades iniciais da Infinity ocorreram da forma esperada pelos 

investidores. Acompanhando uma alta dos preços ainda em andamento, essa empresa lucrou 

bastante nos dois primeiros anos de atuação. 

Esse contexto, no qual uma empresa com aporte de capital financeiro entra na esfera 

da produção se relaciona ao processo geral da acumulação capitalista no setor que nos mesmos 

anos expandiram suas áreas inclusive para às ditas terras de piores rendas em diferentes lugares 

no Brasil. Segundo Pitta; Mendonça; Xavier (2012), 

A crescente participação de empresas multinacionais no setor gera maior 
concentração de capitais e, aparentemente, está relacionada com a busca por 
investimentos tidos como “saudáveis”, considerando-se uma suposta estabilidade no 
mercado de terras no Brasil. [...] Nesse sentido, a territorialização da agroindústria 
sucroenergética passa a se efetivar com a participação de volumosas somas dessa 
forma de capital, seja para incorporação, implantação e/ou modernização de unidades 
processadoras, seja para o desenvolvimento das lavouras, ou para obter domínio de 
terras através da compra ou de contratos de parceria e arrendamentos. A participação 
de agentes do mercado financeiro revela a busca pela valorização dos investimentos 
realizados. (PITTA; MENDONÇA; XAVIER, 2012, p. 9) 

Esses novos investidores foram também reconhecidos por Neto (2008), 

Os novos investidores na expansão do etanol não se assemelham aos usineiros 
tradicionais, que enriqueceram nas décadas passadas. Estão acostumados ao 
especulativo mercado financeiro, dispostos a grandes riscos, com grandes lucros. Nos 
últimos anos fizeram grandes investimentos no mercado sucroalcooleiro, ao se 
conscientizarem que o etanol de cana é o mais barato. O álcool de cana alcança uma 
produtividade de 7 200 litros por hectare, ao passo que o álcool de milho apenas 3 000 
litros/ha e o de beterraba, 4 500 litros/ha. O conjunto dos grandes investidores é 
formado pelas seguintes empresas: Brenco, Adeco, Comanche, Infinity Bio-Energy e 
Clean Energy (NETO, 2008, p. 105) 

A cana expande a produção com capital especulativo, incorporando novas áreas 

(inclusive de menor renda diferencial) e maquinários num processo concorrencial de 

desenvolvimento das forças produtivas (PITTA; CERDAS; MENDONÇA, 2017). Tal 

incorporação de terra e de trabalho compondo um processo de acumulação Harvey (2004)6.  

 
6 Neste processo, no entanto, mesmo quando denota de fato uma expropriação, o que não se tem visto é a realocação 
desse contingente de pessoas sem terra em postos de trabalho, e sim o contrário, como veremos em Braço do Rio, 
uma ampliação do desemprego. Isso porque, junto ao processo de incorporação de novas áreas, ocorre também a 
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Há ainda um outro movimento, no qual o capital busca diferentes meios para sua 

valorização: diversificar os setores de investimento, criando um portfólio amplo, as chamadas 

flex crops, e que revela também certa concentração de capitais. Por exemplo, a própria Infinity 

Bio-Energy que atua na produção de álcool e açúcar, prevê ganhos com produção de energia 

oriunda da queima de bagaço de cana. 

Infity Bio-Energy Ltd tem o prazer de anunciar a celebração e conclusão de operação 
de joint venture com a Disa Overseas, LLC (“Disa Overseas” e a operação, a 
“Operação Disa”). Como resultado da Operação Disa, a Infinity, por meio de suas 
subsidiárias Infinity Bio-Energy Brasil Participações S.A. e Infinity Disa 
Participações Ltda., adquiriu participações em: (i) plantas de etanol de cana-de-açúcar 
que, de forma agregada, adicionarão 2 usinas e aproximadamente 3,3 milhões de 
toneladas por ano na capacidade de moagem, uma vez que a ampliação seja concluída; 
(ii) uma sociedade que irá desenvolver uma planta de co-geração de energia de 
biomassa de 30 MW e deterá alguns ativos agrícolas; e (iii) uma sociedade detentora 
de equipamentos agrícolas e infra-estrutura de plantio, manutenção e colheita de cana-
de-açúcar [...]. (Aguiar, 2008) 

Portanto, além de expandir a produção de cana para uma região que congrega o sul da 

Bahia, nordeste de MG e Norte do Espírito Santo, um dos interesses era flexibilizar o uso da 

terra com a cogeração de energia oriunda do bagaço da cana acompanhando um processo de 

produção de energia renovável em alta. 

Em 2007, a Infinity entrou em atividade na região (incluindo outros municípios no 

norte do Espírito Santo) propondo um crescimento na safra estimado em 600 milhões de litros 

de álcool dobrando a área de atuação de 60.000 para 120.000 hectares para os anos posteriores. 

Acompanhando uma alta dos preços do açúcar e do álcool, essa empresa lucrou bastante nos 

dois anos iniciais. Porém, nas safras seguintes reconheceu que a expectativa fora superestimada 

e atrelado a isso os preços do açúcar e do álcool já estavam baixando no exterior impactando 

diretamente a estimativa de lucros. Vejamos um pouco desse processo, num plano relacionado 

ao ponto de vista do capital individual, ou seja, ao plano da empresa.  

Conforme um funcionário da DISA/Infinity, no funcionamento rotineiro da empresa 

pouco antes da negociação, a usina era responsável por montar todas as turmas de trabalhadores 

da safra, recorrendo aqueles de fora da região (principalmente de Alagoas) e utilizando 

alojamentos: “faziam levantamento de quanto iriam colher, calculavam tonelada/dia. Aí 60% 

era mecanizado e 40% manual (recrutava e fichava), e o trabalhador ganhava por tonelada. Cada 

 
mecanização das mesmas, expulsando trabalho do processo produtivo. Isso sem falar, como veremos também em 
seguida, que essa mesma empresa entrou em recuperação judicial e falência, agravando ainda mais a situação. 
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fiscal coordenava 40 trabalhadores. A empresa leva a frente mecanizada aos fomentados só 

quando compensa, ou seja, quando se estima mais de mil toneladas... se fosse menos, era no 

facão” (funcionário da DISA/Infinity). 

Estabeleciam diferentes formas de diminuir os custos da produção, como a diminuição 

dos aparatos de segurança e precarização dos alojamentos. Segundo o funcionário da 

DISA/Infinity, a empresa “teve problemas com o alojado, ministério do trabalho, 

principalmente por causa do IPI (equipamento de segurança) e trabalho escravo (alojamento 

não adequado). Assinaram o TAC (Termo de Ajuste de Conduta) (funcionário da 

DISA/Infinity). 

Para ele ainda, a situação foi contornada com a mecanização que segundo ele, 

“economizou cerca de três ônibus de trabalhadores e custos com equipamentos”, além de 

aumentar a produtividade. Ou seja, com a mecanização, eliminariam esses dois “gastos” porém, 

a dívida com os bancos seria muito maior e flutuaria conforme os índices econômicos mais 

gerais7.  

Portanto, após a compra da DISA pela Infinity, algumas contradições aparentemente 

internas, relativas as formas de gestão, foram percebidas pelos entrevistados, no tocante a 

atuação da Infinity em relação a DISA. Por exemplo, como relatam ex-funcionários, a gerência 

de turmas era feita por um número grande trabalhadores desnecessários. Segundo eles, “tinha 

muito encarregado para pouco trabalhadores, cinco encarregados para trinta peões”. Um outro 

afirma que, logo que a Infinity assumiu a produção aumentou o salário de todos, e depois, 

quando se inicia a crise, ainda assim pagam os salários mesmo daqueles que ficavam em casa. 

Mais adiante, com o pedido de recuperação judicial, os salários começaram a atrasar. Além 

disso, a terra foi arrendada de antigos fornecedores e do antigo dono da DISA (que só vendeu 

a usina). 

Segundo Dutra (2015), ao falar da forma de ação da Infinity, comentou que “os 

‘aventureiros do etanol’ compraram todas [usinas] ‘fiado’, não pagaram ninguém e sumiram 

com os R$ 57 milhões e anunciaram a ‘falência’ do Grupo” (DUTRA, 2015). Ou seja, nada foi 

 
7 O índice denominado ATR (açúcar total recuperável) é utilizado na conformação do preço do álcool, ou mais 
precisamente, definindo através da quantidade de açúcar presente na cana, o quanto a safra de determinada área 
irá render. Ele se relaciona ao preço final do produto no ano anterior e ao cálculo do açúcar presente na cana antes 
de ser industrializado para a fabricação de açúcar ou álcool. 
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pago pela Infinity, nem o arrendamento das terras, nem os empréstimos para a compra da 

empresa e menos ainda, o aluguel das máquinas para produção, levando ao prejuízo diversos 

setores e empresários da região e mesmo de fora do estado. 

Todo o processo, no entanto, começa a se inverter, pois, junto com essas promessas de 

pagamento, o momento era o de uma baixa geral nos preços internacionais das commodities. 

Isso deixou a mostra o que desde o início talvez estivesse posto: a especulação financeira. 

Assim, após três anos de funcionamento, a empresa entrou em recuperação judicial 

acumulando dívidas de mais de R$ 700 milhões de reais, que foram assumidas pelo grupo 

Bertin, que passou a deter o controle acionário da Infinity em março de 2010. 

Os trabalhadores da empresa ficaram numa situação bastante complicada, dada a 

paralisação das atividades e o não pagamento de salários. 

Abandonados desde 2010. Essa é a situação em que se encontram 1.867 empregados 
das empresas Cridasa- Cristal Destilaria Autonoma de Alcool e Disa- Destilaria 
Itaúnas S.A. no Espírito Santo; Ibirálcool na Bahia e Alcana em Minas Gerais, 
classificou o MPT-ES na inicial da Ação Civil Pública -ACP ajuizada em face dos 
grupos econômicos Bertin e Infinity, detentores das 25 empresas que figuram no pólo 
passivo da ação. Uma liminar já deferida na ação determina a rescisão indireta dos 
contratos e o bloqueio de R$ 5 milhões para resguardar o pagamento de direitos 
trabalhistas. (DUTRA, 2017). 

Além dos trabalhadores, também os empresários que realizaram a venda e o próprio 

banco que financiou empréstimos. 

O Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes – considera hoje, quinta-feira, uma 
Sexta-Feira 13. A primeira notícia de nacional que apareceu dentro do banco, cujas 
Xerox e watzap foram distribuídos para o governador Paulo Hartung (PMDB) e toda 
a diretoria do Banestes. Essa notícia foi veiculada na internet do jornal Valor, às 5 
horas da manhã, da seguinte forma: “[…] Em recuperação judicial desde 2009, o 
grupo sucroalcoleiro Infinty Bio-Energy – do empresário Natalino Bertin – teve a 
falência decretada pela Justiça. Essa informação caiu como uma bomba atômica sobre 
o Palácio Anchieta e a sede do Banestes. [...] Com a falência do Grupo Infinity Bio-
Energy, o banco agora não vai conseguir nunca mais receber os R$ 57 milhões 
(valores de 2007), que emprestou aos proprietários da empresa, mais conhecidos como 
“Aventureiros do Etanol”. (DUTRA, 2017) 

Após a falência, os ex-funcionários fizeram vários protestos e tentaram ficar com os 

bens da usina para tentar reverter parte de seus prejuízos. 

Portanto, esse processo como um todo, que impulsionou a partir de 2006 a ampliação 

da produção para novas áreas antes secundárias do ponto de vista nacional, como as de 

Conceição da Barra no norte do Espírito Santo, prometendo a geração de emprego e a 

transformação dos processos produtivos regionais, rapidamente se mostrou crítico, revelando 
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sua forte dependência de esquemas financeiros e de empréstimos com base no Estado através 

de bancos estatais. Vejamos então como isso reverberou praticamente no cotidiano de um dos 

distritos sede dessa empresa: Braço do Rio. 

Dinâmica socioeconômica do distrito Braço do Rio com a Infinity Bio-Energy 

O distrito de Braço do Rio, pertencente a Conceição da Barra (ES), foi o principal 

destino da maioria dos trabalhadores do setor da cana. Praticamente todos vieram das cidades 

de Branquinha, Murici e União dos Palmares do estado de Alagoas para trabalhar sobretudo no 

corte manual da cana. Segundo um dos entrevistados, a preferência em sua contratação situa-se 

no fato desses alagoanos terem mais experiência com o trabalho de corte manual. Para 

Rodrigues (2010), no entanto, a remuneração menor é um fator decisivo na escolha dessa mão 

de obra, e além disso, ele considera o fato da safra nordestina ser efetivada entre setembro e 

abril, diferente da região de Conceição da Barra (ES) que é entre maio e outubro. Conforme 

Silva; Silva (2016), um dos seus interlocutores que trabalha como arregimentador (ou 

empreiteiro) de trabalhadores no corte de cana, “[...] levava em torno de 500 a 600 trabalhadores 

por safra para cada usina. Nessa época a profissão era caracterizada pelo trabalho clandestino, 

isto é, o trabalhador não tinha garantia aos direitos trabalhistas conforme a Constituição 

Federal” (SILVA; SILVA, 2016, p. 158-159). De fato, a situação nos alojamentos era bastante 

precária, tanto que em 2011 houve denúncia ao Ministério Público relativo às suas condições e 

a exposição de trabalhadores à jornadas exaustivas de trabalho recebendo, em termos de 

pagamento, menos que um salário mínimo (LIVRE, 2014). Isso 

foi descoberto em maio de 2009, durante inspeções realizadas pelo Ministério Público 
do Trabalho (MPT) nas empresas que compõem o Grupo Infinity Bio-Energy: Cristal 
Destilaria Autônoma de Álcool S/A (Cridasa) e Infinity Agrícola S/A (Iasa), de Pedro 
Canário; Destilarias Itaúnas S/A (Disa) e Infinity Itaúnas Agrícola S/A (Infisa), de 
Conceição da Barra. [...] Em todas as empresas havia trabalhadores no corte de cana-
de-açúcar em situação degradante e cumprindo jornada exaustiva, recebendo menos 
de um salário mínimo. O valor da diária mínima paga era de R$ 15,90, totalizando R$ 
477 no mês. Não havia equipamentos de proteção individual (EPI) suficientes, nem 
atenção com os instrumentos de primeiros socorros e de trabalho; as refeições eram 
insuficientes, servidas em locais inadequados e, muitas vezes, já estragadas por falta 
de conservação; nas frentes de trabalho não havia reposição de água, nem instalações 
sanitárias. (LIVRE, 2014, p. 1-2) 

Conforme um dos entrevistados, ex-funcionário da DISA, quando não havia “pressão” 

da fiscalização trabalhista, havia mais trabalhadores alojados. João Cândido era responsável, 

recrutava o pessoal, e ele ganhava por tonelada a mais cortada por seus subordinados. 
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Alimentação era fornecida pela empresa, café da manhã, marmita no campo e janta, porém, a 

metade do preço era descontada do trabalhador, e muitos ficavam endividados. 

Após a safra, grande parte dos contratos eram encerrados. Neste período, denominado 

de entressafra, apesar de terem a garantia da empresa de que seriam levados de volta ao seu 

estado de origem, parte significativa desses trabalhadores estabeleciam moradia no Distrito de 

Braço do Rio, trazendo seus familiares. Ali realizavam atividades ligadas ao café ou mesmo 

pequenos serviços nas imediações ou nas próprias empresas de cana, sendo, no entanto, a 

maioria recontratada no ano seguinte para uma nova safra. Conforme José, ex-funcionário da 

DISA morador de Braço do Rio, na entressafra ele trabalha com café (na turma por R$ 40,00 a 

diária ou por empreita, por pé de café, cerca de R$ 0,25), como tratorista, entre outros. Isso dura 

entorno de três meses, enquanto estava desligado da empresa. 

Portanto, muitos trabalhadores também acabavam construindo uma casa própria nessa 

localidade esperando serem recontratados na próxima safra (o que quase sempre ocorria). Essa 

dinâmica, foi responsável por um crescimento populacional desse distrito, principalmente nos 

anos em que os preços dos derivados da cana estavam em alta, assim como haviam também 

mais possibilidades e garantias estatais de crédito para construção e financiamento de atividades 

gerais. Vejamos, em parte, esse desdobramento. 

Os dados disponíveis no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 

nos mostram dinâmica no setor de cana de açúcar, do trabalho, do qual destacamos o reemprego, 

como um dos aspectos da mobilidade do trabalho desses cortadores (tabela 1). 

Tabela 1 – Admissão, reemprego e desligamentos na cana de açúcar, Conceição da Barra 
(ES),  (Caged) (2007-2018). 

Ano Admissões 
1º Emp. 

Adm. 
Reemp. 

Adm. 
Total 

Deslig. 
Pedido 

Demissão 
s/ Justa 
Causa 

Término 
de 

contrato 

Deslig. 

Total 

Saldo 

2007 269 3.543 3.813 304 3.519 131 3.995 -182 

2008 25 615 640 57 684 30 800 -160 

2009 131 1.885 2.016 459 1.080 517 2.115 -99 
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2010 98 2.105 2.203 234 2.345 194 2.830 -627 

2011 38 1.834 1.872 238 979 121 1.376 496 

2012 24 528 552 105 474 61 676 -124 

2013 25 274 299 57 262 35 364 -65 

2014 14 203 217 58 183 33 281 -64 

2015 5 177 182 22 202 17 246 -64 

2016 5 261 267 19 256 61 337 -70 

2017 3 239 242 15 71 48 137 105 

2018 1 228 229 12 107 81 208 21 

Fonte: Caged/MTE, 2019. 

Podemos perceber a partir desses dados que a taxa de reemprego é bastante alta se 

comparada com a de criação de novos empregos, evidenciando um processo que se move entre 

a safra e entressafra. Porém, notamos que a partir de 2012, mesmo o reemprego diminuiu muito. 

Ao observarmos os dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) entre 2004 

e 2017 (tabela 2), as conclusões são bastante semelhantes. 

Tabela 2 – Admissão, reemprego e desligamento de trabalhadores no cultivo de cana, 2004 
a 2017, Conceição da Barra (ES) (Rais). 

Ano Admissão Reemprego Desligamentos Total 

2004 167 138 270 - 103 

2005 100 88 279 - 179 

2006 195 183 378 - 183 

2007 88 77 311 - 223 

2008 1.453 1.376 1.794 - 341 

2009 694 661 1.516 - 822 
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2010 541 514 1.032 - 491 

2011 1.188 1.145 1.795 - 607 

2012 678 650 1.766 - 1.088 

2013 402 356 1.717 - 1.315 

2014 444 428 1.759 - 1.315 

2015 828 278 1.955 - 1.167 

2016 203 121 506 - 303 

2017 462 456 890 - 428 

Total 7.443 6.471 15.968 -8.565 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (Rais), 2019. 

Esses fatos evidenciam um momento de virada para a mecanização, seguida da crise 

no setor. Segundo um ex-funcionário da DISA/Infinity a mecanização na região se iniciou em 

2003, por iniciativa de Jorge Donatti, ex-dono da DISA. Num acordo com a empresa de 

máquinas agrícolas Casey, foram feitos testes de produtividade com uma e depois três máquinas 

naquele ano. Após aprovado seu uso (também porque segundo o interlocutor, se economizaria 

além do gasto com a mão de obra, aquele com ferramentas), se iniciou o processo de 

mecanização, bastante vagaroso dado os vultosos preços das mesmas. Com a facilitação e 

ampliação dos créditos estatais para equipagem agrícola, principalmente durante os anos de 

2007 e depois 2010, tanto a DISA/Infinity, quanto a ALCON, ampliaram seu maquinário, 

chegando em 2013 a ter na DISA cerca de 60% do trabalho mecanizado e em 2018 a ALCON 

com 90%. 

Um aspecto da mecanização é a diminuição do trabalho no processo produtivo. Para 

nos aproximarmos dessa dimensão, observamos o stock de trabalhadores, ou seja, o quanto 

aumentou ou diminuiu absolutamente o número de empregados, conforme a seguinte tabela 

(tabela 3), e também, a partir da análise das entrevistas e observações que fizemos em campo 

no início do ano de 2019. 
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Tabela 3 – Stock de trabalhadores no cultivo de cana e variação em relação ao ano anterior 
(2004 a 2017), Conceição da Barra (ES) (Rais) 

Ano “Stock” total Variação 

2004 1.153 746 

2005 1.822 669 

2006 828 -994 

2007 625 -203 

2008 1.319 694 

2009 1.099 -220 

2010 572 -527 

2011 1.046 474 

2012 907 -139 

2013 808 -99 

2014 284 -524 

2015 331 47 

2016 234 -97 

2017 333 99 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (Rais), 2019. 

No ano de 2008, um ano após a compra da DISA pela Infinity, o stock de trabalho na 

cana de açúcar dobrou no município, se mantendo alto em 2009, apesar de ter diminuído um 

pouco em relação ao ano anterior. No entanto, em 2010 esse número caiu pela metade e só 

dobrou outra vez em 2011, quando o Grupo Bertin comprou as ações da Infinity. Daí em diante 

a crise – como mostramos na tabela acima sobre o aumento no número de desligamentos em 

relação ao de admissões no período – se instaurou de vez e ocorreu uma drástica diminuição no 
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stock de trabalho, tanto com a mecanização quanto com o próprio processo de recuperação 

judicial e posterior falência da empresa. 

Portanto, para além da diminuição dos empregos justificado por causa dos baixos 

preços do açúcar e do álcool no mercado internacional, um fator chave que contribuiu para essa 

dinâmica na cana foi a mecanização. Esta ocorreu num momento em que ainda se tinha a 

disponibilidade de créditos estatais para o fomento de diversas iniciativas particulares para 

muitos setores, como construção civil e comércio. Desse modo, muitos desses trabalhadores 

que foram sendo afastados da cana passaram a exercer outras atividades, entre elas, os pequenos 

negócios ou mesmo trabalhando no comércio de implementos. Permaneceram assim no próprio 

distrito, esperando que o setor da cana pudesse em algum momento requerer novos 

trabalhadores.  

Porém logo, o desemprego no setor da cana gerou uma espécie de efeito dominó, que 

atingiu outros setores, transformando inclusive a dinâmica urbana do principal distrito do 

município, Braço do Rio. Segundo o Caged, considerando o somatório dos anos entre 2007 e 

2018, ou seja, após a aquisição da DISA pela Infinity, setores como agropecuária, comércio, 

construção civil, administração pública, em Conceição da Barra (ES) apresentaram índices 

negativos relativos a variação entre admissões e desligamentos (tabela 4). 

Tabela 4 – Pessoal ocupado na agropecuária entre 2007-2018, Conceição da Barra (ES) 

Movimentação 
agregada 

Agropecuária Comércio Administração 
pública 

Construção Civil  

 

Total % Total % Total % Total % 

1) Admissões 18.338 19,46 2.064 6,56 96 39,51 663 5,95   

2) 
Desligamentos 

19.522 20,26 2.128 6,85 904 84,49 766 6,00 
  

Variação 
Absoluta 

-1.184 – -64 – -808 – -103 – 
  

Fonte: Caged/MTE, 2019. 
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Foi possível verificar em campo que no momento atual esses índices de ocupação estão 

diminuindo ainda mais, principalmente se observados os locais de moradia e situação do 

comércio em Braço do Rio, destino de grande parte dessa população de trabalhadores. Isso se 

deve, quase sempre, a forte crise na produção de cana. 

Segundo o depoimento de uma de nossas entrevistadas, moradora de Braço do Rio, 

esposa de um ex-trabalhador da DISA, sobre a situação atual do distrito: 

Ficou devastado, pessoas vendendo a troco de nada. Geração de emprego acabou. 
Aumentou a concorrência para trabalhar na Alcon. Afetou todo mundo. Muitas 
pessoas desempregadas. Muitas pessoas que moravam a trinta anos foram embora. 
Maridos deixaram as mulheres e foram trabalhar fora8. 

Conforme ela afirma e vimos em campo, a maioria dos trabalhadores são oriundos de 

Alagoas e trabalharam no corte manual. Hoje somente a empresa ALCON ainda contrata, mas 

esse trabalho em grande parte é apenas em áreas de grota. Até 2007, o trabalho na cana nessa 

região era executado em sua maioria por esses trabalhadores, com formação de turma e 

empreita. Ou seja, os investimentos, num jogo de análise de produtividade relacionado ao solo, 

relevo, clima e trabalho, apoiando-se basicamente no corte manual pouco ou quase nada 

mecanizado. 

No Espírito Santo, o maquinário para colheita de cana chegou por volta do ano 2000 
e atualmente 70% das lavouras capixabas estão mecanizadas, principalmente na 
região norte, pois ainda não existem máquinas adaptadas a colher em regiões 
inclinadas. (ZANOTTI, 2019, p. 68) 

Isso é diferente de outras regiões do Brasil onde o corte manual praticamente havia 

desaparecido com a mecanização, mas, permaneceu nos interstícios da superexploração 

capitalista. No entanto, encontramos em campo trabalhadores, que apesar da mecanização, 

executam esse tipo de trabalho para algumas empresas. Esse fato chama a atenção e não é pouco 

relevante sobre o processo como um todo. 

Esse conjunto, no entanto, tem ainda outro fator importante, que conforma junto a esse 

uma dinâmica que atualmente se revela em crise. Trata-se da atividade do cultivo, colheita e 

transformação da cana. Esta atividade sela uma amarração entre mobilidade do trabalho e 

modernização proposta nesta comunicação, observando seu crescimento, expansão e crise, 

 
8 Entrevista realizada em 18 de janeiro de 2019 em Braço do Rio, distrito de Conceição da Barra (ES). 
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relacionando aspectos locais e conjunturas nacionais e mundiais dada principalmente as 

dinâmicas relativas às commodities dela derivadas. 

Considerações finais 

A expansão da produção sucroalcooleira no norte do Espírito Santo ganhou novos 

rumos, e por que não dizer, mais perversos, com a financeirização em meados de 2008. Desde 

a implantação da cana como alternativa de desenvolvimento da região, apoiada e financiada 

pelo Estado, por meio de doação de terras devolutas (que cabe salientar, como vimos, já eram 

há muito tempo utilizadas por diversas comunidades) e créditos de Bancos de desenvolvimento 

e programas governamentais como o Próalcool, o processo já se mostrava violento e 

concentrado, pois apenas poucas empresas detinham a maior parte das terras para a produção. 

A compra da DISA pela Infinity prometia trazer de novo os tempos áureos da produção 

de cana e do emprego, inclusive com expectativa de aumento desses índices tão esperados pela 

população de Conceição da Barra (ES). No entanto, tratou–se de um processo especulativo, no 

qual o endividamento e a falência ampliou o desemprego e  levou à bancarrota o principal 

distrito da cidade chamado Braço do Rio que sempre dependeram dessa atividade na região. 
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CONTROLE DO TERRITÓRIO: ELEMENTOS PARA COMPREENDER O 

AVANÇO DO CAPITAL CORPORATIVO TRANSNACIONAL NA AMÉRICA 

LATINA 

 

Lorena Izá Pereira 

Resumo: 

 

Partimos de três pressupostos. Primeiro, o land grabbing é um processo de controle do território. 

Entendemos o território como multidimensional e multiescalar, como produto das relações de 

poder (RAFFESTIN, 1993) e, por isso, utilizamos a expressão controle do território. Segundo, 

o controle do território é histórico e no, século XXI, se constitui como parte de um processo 

contínuo de acumulação em escala global. Em terceiro, o controle do território é heterogêneo, 

porque é resultado de processos gerais (globais), particulares (regionais) e singulares (nacionais 

e locais) em interação (CHEPTULIN, 1982). Assim, o controle do território é um processo 

formado no espaço e tempo e que é materializado de forma particular em cada continente/região 

e singular em cada país. Ressaltamos que não compreendemos o controle do território como 

sinônimo de estrangeirização da terra, mas sim como processos complementares. A 

estrangeirização se configura como controle do território pelo capital estrangeiro através do 

neoextrativismo (GUDYNAS, 2010) para promover a acumulação de capital. Cada continente, 

país e localidade apresentam diferentes particularidades, resultado das características históricas, 

geográficas e geopolíticas específicas ao longo do seu processo de formação socioespacial. Na 

Europa, por exemplo, o land grabbing é uma realidade, mas o neoextrativismo não faz parte 

desta (KAY, 2016). Já na África, o avanço do capital ocorre sobre terras estatais e de uso 

comum, o que nos mostra que regimes de propriedade podem ser alterados com a ampliação do 

land grabbing. Em um contexto de corrida mundial por terras, a América Latina se constitui 

como um dos principais alvos do capital corporativo (trans) nacional. Segundo o portal 

LandMatrix (2019), entre 2000 e 2018, 302 transações de terras, totalizando 9.227.468 hectares 

transacionados. Em 2012 a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

(FAO) publicou o relatório “Dinámicas del mercado de la tierra en América Latina y el Caribe: 

concentración y extranjerización”. O mesmo apresenta estudos de casos de 17 países da região 
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e conclui que apenas duas nações – Argentina e Brasil – apresentam de fato a materialização 

do então chamado land grabbing. A FAO chegou nesta conclusão porque compreende o que 

propomos como controle do território a partir de três pilares: 1) transações em grandes escalas 

[acima de 1.000 hectares]; 2) participação de governos estrangeiros, tanto na compra quanto na 

venda de terras e; 3) terras adquiridas devem ser destinadas à produção de alimentos básicos, a 

produção de commodities como cana-de-açúcar para agrocombustíveis não entram na definição 

estabelecida pela FAO. A essência do processo, segundo a instituição, é a preocupação com a 

segurança alimentar e não a especulação ou outras possíveis dinâmicas. A postura da FAO de 

elencar elementos restringe o que é o land grabbing, que neste caso pode ser chamado de 

estrangeirização [visto que a FAO considera apenas governos estrangeiros] e evidencia a sua 

conivência com a apropriação do território pelo capital, pois escamoteia a real dinâmica do 

processo. Como partimos do princípio da heterogeneidade, em que o controle do território é 

resultado de processos globais, regionais, nacionais e locais em interação, é natural que a 

materialização do controle do território na América Latina apresente particularidades, inclusive 

que a materialização do mesmo em cada país apresente singularidades. Neste sentido, o objetivo 

deste artigo é debater sobre os principais elementos que caracterizam o controle do território na 

América Latina, buscando focalizar em alguns países específicos, como Brasil, Argentina e 

Paraguai. Dentre as particularidades da América Latina destacamos o regime de propriedade 

privada vigente na região [considerando que no continente africano as transações de terras 

ocorrem em terras comunais e estatais]. Outra característica corresponde aos avanços do capital 

financeiro em relação as atividades produtivas (FAIRBAIRN, 2014; BOECHAT, PITTA e 

TOLEDO, 2017). Em uma crise financeira, as finanças se tornaram mais significativas, transpôs 

em mercados cada vez maiores que anteriormente não possuíam investimentos através de 

maneiras diversas, complexas e perversas, expandido desigualmente a acumulação de capital 

fictício as custas do capital real, afetando todos os aspectos da acumulação ao longo de toda 

cadeia produtiva (NEWMAN, 2009). Outro elemento refere-se ao fato de que o interesse em 

terras têm impulso na região anteriormente à convergência de crises de 2008. O controle do 

território tem sido foi moldado por processos que ocorreram na América Latina desde as 

décadas de 1980 e 1990, como reestruturação das dívidas estatais dos países do Sul global 

(SASSEN, 2016). O papel do capital regional. Agentes, especialmente empresas, tem investido 

para além das fronteiras nacionais. Este elemento materializa um cenário no qual países alvos 

dos investimentos também possuem agentes se apropriando de terras em outros países. O Brasil 
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é um bom exemplo, pois de 2000 a 2018 o total de 3.400.838 hectares transacionados, ocupando 

o quarto lugar em escala global, enquanto agentes brasileiros se apropriaram de 2.406.329 

hectares em todo o globo no mesmo período (LANDMATRIX, 2019).Para atingir tal objetivo, 

utilizaremos como procedimentos metodológicos revisão bibliográfica sobre o tema, 

levantamento e sistematização de dados acerca do avanço do capital transnacional na América 

Latina e trabalhos de campo em alguns países, como Brasil, Argentina e Paraguai. Referências 

BOECHAT, Cássio Arruda; PITTA, Fábio Teixeira; TOLEDO, Carlos de Almeida. Land 

Grabbing e crise do capital: possíveis intersecções dos debates. GEOgraphia, v. 19, n. 40, p. 

75-91, 2017.CHEPTULIN, Alexandre. A dialética materialista. Categorias e Leis da Dialética. 

São Paulo: Editora Alfa-Omega, 1982.GUDYNAS, Eduardo. Agropecuaria y nuevo 

extractivismo bajo los gobiernos progresistas de América del Sur. Territorios, v. 5, p. 37-54, 

2010.KAY, Sylvia. Land grabbing and land concentration in Europe – a research brief. 

Amsterdam: Transnational Institute, 2016.LANDMATRIX. Online Public Database on Land 

Deals. Disponível em: http://www.landmatrix.org/en/. Acesso em: 30 jun. 2019.NEWMAN, 

Susan. Financialization and changes in the social relations along commodity chains: the case of 

coffee. Review of Radical Political Economics, v. 41, n. 04, p. 539-559, 

2009.ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA AGRICULTURA E 

ALIMENTAÇÃO. Agricultural Investment Funds for Developing Countries. Roma: FAO, 

2010. RAFFESTIN, Claude. Por uma Geografia do Poder. São Paulo: Editora Ática, 

1993.SASSEN, Saskia. Expulsões - Brutalidade e complexidade na economia global. Rio de 

Janeiro/São Paulo: Paz &Terra, 2016. 
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INVESTIMENTOS CHINESES, REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E 

TRANSFORMAÇÕES NO ESPAÇO AGRÁRIO DOS CERRADOS DO CENTRO-

NORTE DO BRASIL (MATOPIBA) 

 

Paloma Cristina Costa Guitarrara Furtado1 

Vicente Eudes Lemos Alves2 

 

Introdução 

Paralelamente ao Brasil, o território chinês passa por profundas transformações na 

segunda metade da década de 1970, principalmente após 1978 com as reformas estruturais 

conduzidas por Deng Xiaoping, que condicionaram a forma como a China se reinseriu na 

conjuntura econômica internacional, de um lado e, de outro, redefiniu a maneira pela qual 

passou a se relacionar com os países do Sul global, notadamente aqueles potenciais 

fornecedores de recursos naturais e matérias-primas3. O Brasil, por sua vez, experienciava um 

processo de reordenamento produtivo do seu território com o movimento de avanço das 

fronteiras agrícolas para o interior do país em continua expansão. Os monocultivos de soja 

tornaram-se o carro-chefe da produção agrícola da fronteira. Desse amplo espaço destinado a 

reprodução do capital, especialmente como atrativo para as grandes empresas nacionais 

internacionais do agronegócio, destaca-se nas últimas três décadas a região produtiva na parcela 

dos Cerrados do centro-norte, mais recentemente denominada como MATOPIBA. 

Com a crescente necessidade pela importação de grãos decorrente tanto das 

transformações na dieta e no modo de vida da população e, sobretudo, pela escassez de novas 

áreas agricultáveis, a China se torna ainda no início dos anos 2000 um dos principais 

 
1 Mestre em Geografia pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Contato: 
paguitarrara@hotmail.com.  
2 Professor do Departamento de Geografia no Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP). Contato: veudes@unicamp.br  
3 O artigo aqui apresentado foi produzido a partir dos principais resultados publicados em Dissertação de Mestrado 
(referenciada como FURTADO, 2019) produzida pela primeira autora sob a orientação do prof. Dr. Vicente Eudes 
Lemos Alves.  
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compradores de soja do Brasil. Mais recentemente a produção do MATOPIBA passa a 

responder também pela demanda chinesa, que representa uma parcela significativa dos envios 

da região para o exterior. Para além disso, a região do MATOPIBA tem sido uma das principais 

áreas visadas para os investimentos chineses em infraestrutura produtiva e de circulação e 

distribuição de mercadorias em uma nova fase de ingresso de capitais oriundos da China no 

Brasil que tem início a partir de 2010 e se intensifica em 2014, tornando o país um dos principais 

agentes transformadores do espaço agrícola da região, introduzindo novos conflitos à área.  

Diante do exposto, busca-se nessa proposta de trabalho entender como a China se 

transformou no país de grande dinamismo econômico e comprador de commodities agrícolas 

brasileiras, situação que vem permitindo o avanço de relações bilaterais entre os dois países. É 

dentro desse contexto de expansão das exportações para China que a região de cerrados do 

centro-norte do Brasil (Matopiba) ganha relevância econômica e reestrutura sua base produtiva, 

sustentada em monocultivos agroflorestais cujo destino de tais mercadorias se volta para o país 

asiático, especialmente de soja e algodão.     

Antecedentes históricos: construção das relações sino-brasileiras e o interesse chinês na 

produção agrícola nacional 

As relações sino-brasileiras podem ser divididas em quatro etapas distintas, tendo as três 

primeiras delas sido identificadas por Becard (2008) e a última, mais recente, pode ser 

depreendida a partir da revisão bibliográfica de produções mais recentes a respeito dessa 

temática (BIATO JR., 2010; ESCHER, 2016; ESCHER et. al., 2018; OLIVEIRA, 2015). A 

primeira fase descrita das relações entre Brasil e China tem início ainda no século XIX. Essa  

etapa pode ser considerada uma das mais longas quando se leva em conta a continuidade do 

contato diplomático entre os países, que foi interrompido no ano de 1964 com a instauração de 

uma ditadura militar no Brasil e a crença de que os sistemas político e ideológico chinês 

representariam uma ameaça à ordem interna brasileira (BIATO JR., 2010, BECARD, 2008). 

Apesar disso, dados levantados junto ao Atlas da Complexidade Econômica (2016) nos indicam 

que a corrente de comércio não cessou nesse ínterim. Malgrado a balança comercial negativa 

para o Brasil em 1964, o saldo comercial sino-brasileiro a partir de 1966 já se mostrava 

favorável ao país latino-americano, registrando US$ 1,28 mi. Em 1973, um ano antes da 
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retomada do diálogo, o saldo da balança comercial entre Brasil e China foi de US$ 64,67 

milhões, valor esse que cai bruscamente no ano seguinte (ATLAS, 2016).  

Diante disso, a próxima fase das relações sino-brasileiras começa no ano de 1974 

com a reabertura dos canais de diálogo entre os países, conforme escreveu Becard (2008). 

Segundo a autora e Biato Jr. (2010), o fim do isolamento perante a China foi influenciado pela 

posição adotada pelos Estados Unidos de retomar seu relacionamento com o país asiático, o 

que pode ser uma das causas pelas quais a balança comercial sino-brasileira registrou apenas 

US$ 18 mi (ATLAS, 2016). A maior parcela dos produtos que partiam do Brasil em direção à 

China consistia em açúcar e derivados, seguidos por algodão, soja in natura, óleo de soja e uma 

pequena parcela de couro. A pauta exportadora composta majoritariamente por produtos 

primários não sofre muitas alterações desde então, a não ser pela predominância de 

determinados produtos como a soja e o minério de ferro na medida em que se avança para o 

final do século XX. A partir de 1978, embora ainda imersos no que consideramos a segunda 

fase das relações sino-brasileiras, as trocas comerciais entre Brasil e China passam a ser 

oficializadas através da assinatura de um acordo comercial, o primeiro após o restabelecimento 

das relações diplomáticas. O marco coincide com o ano que teve início o governo de Deng 

Xiaoping na China e o princípio do processo de abertura gradual da sua economia ao exterior, 

projeto que vinha sendo considerado desde pelo menos 1976 (NAUGHTON, 2008).  

Seis anos após o acordo supracitado, em 1984, Brasil e China assinaram um 

documento complementar ao primeiro, comprometendo-se à promoção da diversificação da 

cesta de produtos trocados. Tem início a fase que Becard (2008) identifica como sendo de 

cooperação econômica entre Brasil e China, uma vez que se ampliaram as áreas de interesse do 

país asiático na economia brasileira e houve troca de experiências técnicas em diversos setores, 

com destaque para o energético e de construção, conforme é apontado por Biato Jr. (2010). 

Atendo-nos aos produtos comercializados, dos mais de cem itens que integravam a lista 

elaborada no documento de 1984, destacava-se a presença massiva de produtos oriundos da 

atividade agropecuária a serem fornecidos pelo Brasil. A soja em grão ainda não aparecia nessa 

relação de mercadorias, constando apenas o óleo dessa leguminosa, naquela época produto 

ainda mais relevante para o contexto agrícola chinês. 
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A década de 1980 traz consigo profundas transformações socioeconômicas para a 

sociedade chinesa. Surgido ainda em conjuntura precedente, o processo de industrialização do 

país continua como uma das prioridades do governo chinês que, agora, passa a considerar o 

setor agrícola como de igual importância para a economia interna. Entretanto, a industrialização 

e, consequentemente, a urbanização que se acelera a partir daquela década reduziu a quantidade 

de terras agricultáveis disponíveis. Em contrapartida, Escher (2016) destaca uma mudança no 

modo de vida da população urbana chinesa, a qual, com um aumento relativo de salário – o que 

também aconteceu na zona rural, embora os salários sejam consideravelmente menores –, 

acabam por adotar novos hábitos alimentares. Destaca-se o maior consumo de proteína animal, 

notadamente de carne de porco. Com rebanhos cada vez maiores, conforme indicam dados do 

USDA (2012), e a maior demanda por ração animal – a qual é produzida a partir da mistura de 

grãos, majoritariamente soja – há pressão no campo para que haja maior fornecimento da 

matéria-prima para a sua produção. O consumo de outros produtos derivados da pecuária e 

ainda o maior consumo de óleo de soja pela população chinesa como um todo igualmente exerce 

pressão sobre a produção graneleira chinesa (ESCHER, 2016; FURTADO, 2019).  

Para além disso, Hoering e Sausmikat (2011) ressaltam o fato de muitos produtores 

independentes, com o fim das exigências governamentais sobre a produção e a flexibilização 

do comércio, terem se voltado à produção de cultivos mais rentáveis à época, como de frutas e 

vegetais, deixando o mercado de grãos – agora sob responsabilidade de grandes produtores e 

empresas. A partir do início dos anos 2000, as grandes empresas do agronegócio mundial 

passam a atuar no território chinês, empresas essas componentes do ABCD4 do agronegócio 

(SCHARMA, 2014). Além delas, havia ainda a já atuante COFCO (China National Cereals, 

Oils and Foodstuffs Corporation), uma das maiores estatais chinesas do setor, e as empresas 

oriundas de territórios vizinhos compondo o grupo denominado NOW: Noble, Olan e Wilmar 

(SCHARMA, 2014 apud FURTADO, 2019). Com o ingresso das tradings no país, a prática de 

comercialização entre empresas que antes era reservada somente à COFCO, de acordo com 

Scharma (2014), se intensifica e amplia a concentração do mercado de grãos no país, bem como 

o influxo dos produtos no território chinês. Em outras palavras, ao invés das aquisições serem 

feitas a partir dos pequenos e médios produtores que ainda resistem no campo, tais companhias 

 
4 O acrônimo ABCD se refere às empresas ADM, Bunge, Cargill e Louis Dreyfus.  
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preferem fazer o translado da mercadoria in natura, concentrando-se majoritariamente na etapa 

de processamento do grão (SCHARMA, 2014; OLVEIRA, 2015). 

Diante desse cenário, a década de 1990 surge como redefinidora das relações sino-

brasileiras, no sentido de priorização do setor primário, do qual destacamos o protagonismo 

crescente das commodities agrícolas. Conforme aponta Biato Jr. (2010), o Brasil obteve relativa 

vantagem frente à China no quesito tecnológico principalmente nas décadas de 1960 e 1970, o 

que justificou o envio de bens de consumo duráveis para o país asiático. Ainda na década de 

1980, Becard (2008) e Biato Jr. (2010) apontam para as trocas no setor da construção civil e 

engenharia, havendo mesmo a troca de experiências entre profissionais de ambos os países. 

Entretanto, com o processo de catching up pelo qual passa a China nos anos 1990, segundo 

Nogueira (2015), movido tanto pela sua necessidade de atualização da base produtiva industrial 

para assegurar a competitividade frente aos novos mercados quanto da garantia de sua 

reinserção nas cadeias produtivas globais (NOGUEIRA, 2015 apud FURTADO, 2019) 

transforma as relações desse país com seus parceiros comerciais, notadamente na América 

Latina.  

Países latino-americanos como o Brasil, Argentina e México se transformaram em 

fornecedores de recursos naturais e matérias-primas para o país asiático, que se tornou 

oficialmente um importador de grãos em meados da década de 1990 (BROWN, 1995; 

NAUGHTON, 2008; SCHARMA, 2014). Entretanto, não seria até 2004 que o protagonismo 

da América Latina surgiria nas relações com a China, ano esse que contou com a visita do então 

presidente chinês à América do Sul e o reforço das alianças previamente delineadas (JENKINS, 

2010). Retomando para a década de 1990, tem-se no Brasil o movimento de liberalização da 

economia a partir da adoção de ideais neoliberais, o que permitiu o maior ingresso de empresas 

estrangeiras no país. Por outro lado, apesar da conjuntura econômica de crise, um reflexo 

principalmente da década de 1980, Magalhães (2002) ressalta o papel essencial que a atividade 

agropecuária desempenhou nas exportações brasileiras durante todo esse período, sendo o único 

setor, de acordo com referido autor, a apresentar um saldo comercial positivo na década 

(MAGALHÃES, 2002 apud FURTADO, 2019). A China estabeleceu, nesse sentido, as bases 

das relações bilaterais futuras com o Brasil, representando assim uma nova fase nas relações 

sino-brasileiras. 
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Não obstante a década em questão ser a principal no que tange ao estabelecimento de 

acordos de cooperação e de comércio entre Brasil e China, a agroindústria e, mais amplamente, 

o agronegócio passam a figurar como um dos setores estratégicos que orientariam as relações 

entre os países. Ainda assim, e malgrado os fluxos crescentes de capitais que partem da China 

em direção ao exterior, a parcela que chega para a agroindústria nacional se dá quase que 

excepcionalmente através da aquisição de mercadorias, ganhando relevância na pauta 

exportadora brasileira a partir da segunda metade dos anos 1990.  Ao final da década, a China 

se consagra como segundo maior parceiro comercial brasileiro, tendo consumido em sua 

maioria óleo de soja, soja em grão – que respondia por 21,8% das exportações para o país 

asiático já em 1998 (FURTADO, 2019) –, açúcar e derivados, café, dentre outros. À época, de 

acordo com o Atlas (2016), o Brasil era o maior exportador de produtos de origem primária 

para a China, intercalando vez e outra com a Argentina (ATLAS, 2016).  

Conforme supracitado, a terceira fase das relações sino-brasileiras adentram os anos 

2000 e atingem um de seus primeiros picos no ano de 2004, quando da ocorrência do fenômeno 

conhecido como boom das commodities. A partir de então, registra-se uma curva ascendente 

na comercialização de produtos agropecuários entre Brasil e China que culminou, entre 2008 e 

2009, no segundo ponto mais alto da fase em questão, marcando a tomada de posição da China 

como o principal parceiro comercial do Brasil e segundo maior importador de commodities 

agrícolas (COMEX STAT, [s.d.]). Nesta última categoria, o país asiático perde apenas para a 

União Europeia (AGROSTAT, [s.d.]). Mais do que isso, estabelece-se aqui – no princípio da 

crise econômica mundial e na reinvenção da inserção chinesa na economia internacional – a 

quarta e mais recente fase das relações sino-brasileiras, também identificada nos trabalhos de 

Escher et. al. (2018)5. 

Enquanto o mundo passava por intensos desequilíbrios no setor econômico, a China 

se coloca como um dos países responsáveis pelo aumento dos preços das commodities em escala 

global em função de sua demanda e na forma como se dava o seu crescimento interno, 

semelhante a outros países subdesenvolvidos do período (PRATES; CUNHA, 2011), 

contribuindo assim para a manutenção de um saldo comercial positivo com o Brasil, 

 
5 Os referidos autores não nomeiam essa fase como a quarta fase das relações sino-brasileiras, mas sim a 
identificam, dentro de sua própria periodização e metodologia de análise, como sendo uma nova etapa nas 
negociações e trocas entre Brasil e China, principalmente em se tratando investimentos no setor agropecuário. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 20 – Mundialização e Financeirização da Agricultura 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

9168 
 

principalmente quando se considera isoladamente a balança comercial de produtos 

agropecuários (AGROSTAT, [s.d.]). No período em questão, a soja já representava um 

destaque na pauta exportadora brasileira para a China: em 2008, mais de 32% de todo o valor 

enviado em mercadorias para o país correspondia à soja. Quatro anos mais tarde, entretanto, 

essa cifra cai para 29,17%, embora o cenário como um todo seja de crescimento (FURTADO, 

2019). Entretanto, é exatamente no intervalo de dois anos entre 2012 e 2014, quando o país 

asiático e o Brasil se tornam oficialmente Parceiros Estratégicos Globais, que se pode definir a 

China como maior parceiro comercial do Brasil, uma vez que ela ultrapassa a União Europeia 

nas importações de produtos agropecuários e se torna o maior comprador nesse setor. A 

diferença se amplia ainda mais em 2015 e, a partir de então, os produtos agropecuários se 

tornam maioria dos produtos enviados ao país e, destes, a soja se torna absoluta. Considerando 

a soja enviada pelo Brasil ao exterior, a China passa a adquirir metade do total, valor esse que 

chega a 75,36%, em 2013, o equivalente a 32 milhões toneladas (COMEX STAT, [s.d.]). 

Atualmente, mais de 80% de todo o montante de soja destinado tem o país asiático como 

destino, o que torna a China um dos principais agentes atuantes no espaço agrícola brasileiro. 

O argumento acima apresentado aplica-se principalmente ao que se chama aqui de 

quarta fase das relações sino-brasileiras, que teve início em 2008. Isso se deve ao fato de, 

conforme mostrado por Escher et. al. (2018), a forma como o país asiático passa a se inserir na 

economia brasileira, mais especificamente no setor agropecuário, deixa de ser apenas através 

da compra direta do produto e se realiza agora através do aumento da presença das empresas 

chinesas. O ingresso de estatais e semi-estatais chinesas no Brasil não pode ser encarado como 

uma novidade que surge apenas a partir da década atual, como nos comprovam os estudos de 

Oliveira (2015) e Oliveira (2016) indicando a presença de empresas do agronegócio chinês no 

Brasil desde pelo menos 2005. De fato, Oliveira (2015) indica a dificuldade de essas empresas 

se estabelecerem no país devido a presença das tradicionais companhias do ramo, como a Bunge 

e a Cargill apenas para citarmos dois exemplos. Apesar disso, as diferentes estratégias adotadas 

pelos investidores dentro de um contexto de crise econômica global, segundo aponta Sassen 

(2016), fazem a compra de terras – em menor escala – e os investimentos realizados diretamente 

no território brasileiro se destacarem a partir de 2010 principalmente.  

Em decorrência de fatores previamente mencionados como a escassez de terras na 

China, a superexploração das terras em utilização (HOERING; SAUSMIKAT, 2011), a 
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demanda crescente por grãos decorrente da maior produção de ração, sobretudo, e a urgente 

necessidade de garantir a sua segurança alimentar – que, de acordo com Nogueira (2018), 

encontra-se no limiar do aceitável –, o país asiático se volta em um primeiro momento para a 

produção e armazenamento de grãos no Brasil, em um curto período que perdura de 2007 a 

2015, e em um segundo momento, que perdura até atualmente, à dinamização das cadeias 

produtivas, focando principalmente na etapa da distribuição. Dentre as principais áreas 

receptoras desses investimentos se encontram os Cerrados do Centro-Norte (MATOPIBA) que, 

em conjunto com o Centro-Oeste, se tornaram estratégicos na inserção chinesa no Brasil e, mais 

do que isso, para a garantia do suprimento de sua demanda por commodities agrícolas e recursos 

naturais de modo geral.  

Inserção da China nos Cerrados do Centro-Norte do Brasil (MATOPIBA): entre o 

mercado de grãos e a instalação de sistemas logísticos 

Com o que Jenkins (2008) chamou de ofensiva chinesa na América Latina a partir de 

2004 e a necessidade cada vez mais pungente de adquirir grãos do exterior, o Brasil se torna 

um dos principais fornecedores da matéria-prima para a China, conforme brevemente discutido 

na sessão anterior. Diante desse cenário, para além das tradicionais regiões produtoras que já 

apareciam anteriormente como exportadores de produtos agropecuários para o país asiático 

(Sul, Sudeste e Centro-Oeste), uma nova porção do território nacional se destaca nas mais 

recentes trocas sino-brasileiras: tratamos aqui dos Cerrados do Centro-Norte ou MATOPIBA, 

terminologia a ser adotada a partir de 2015. Sendo uma das mais recentes áreas de expansão da 

fronteira agrícola brasileira, o MATOPIBA entra no radar da China especialmente a partir do 

boom das commodities, quando municípios dos quatro estados integrantes da região passam a 

enviar matérias-primas para o país asiático. Anteriormente a esse marco temporal, apenas 

municípios baianos (Oeste da Bahia) e maranhenses possuíam maior participação na corrente 

de comércio sino-brasileira, que contava com o envio de sisal e mais tarde algodão, milho e 

soja. Para melhor analisarmos as formas através das quais a China se inseriu no MATOPIBA, 

dividimos os dados em três categorias: compra direta de commodities agrícolas; os 

investimentos diretos, mormente em infraestrutura logística e, por fim, a aquisição de terras. 

Levando em consideração o recorte territorial o espaço dos Cerrados do Centro-

Norte, identifica-se 28 municípios que exportam ou exportaram ao menos uma das commodities 

supracitadas entre os anos de 2000 e 2017, sendo a soja o único produto que foi comercializado 
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por todos os municípios mapeados. Quanto às demais commodities, o algodão baiano é o que 

tem maior participação nos envios que partem do MATOPIBA para a China, seguido do Piauí 

em número de municípios. Apenas os municípios do Tocantins não foram identificados como 

exportadores de algodão para o país asiático. Em contrapartida, o milho é a commodity que teve 

menor participação na pauta exportadora dos municípios do MATOPIBA para a China: dentro 

do período em questão, apenas Balsas (Maranhão), Porto Nacional (Tocantins) e Barreiras 

(Bahia) participaram dos escoamentos de mercadorias primárias para a China e, ainda assim, 

de forma não contínua durante os dezoito anos analisados (COMEX STAT, vários anos). A 

justificativa para a baixa demanda por milho dos produtores do MATOPIBA, repetindo o 

mesmo padrão identificado para o Brasil, se sustenta em dois fatos expostos por Scharma 

(2014): embora presente na mistura de grãos utilizada como ração para o estoque de animal 

vivo, a parcela de milho é menor que a de soja e, ainda, essa cultura agrícola é uma das poucas 

de consumo em grande escala que a China é autossuficiente, ao menos em médio prazo. 

Sendo assim, o maior fluxo de mercadorias que parte do MATOPIBA para a China 

consiste em soja, uma amplificação do que observado em escala nacional. A parcela do grão 

destinada ao país entre 1997 e 2003 parece quase inexistente se comparada àquela dos períodos 

posteriores, sobretudo a partir de 2004. Entretanto, a participação do grão no total das 

exportações já se mostrava predominante: em 2003, mais de 80% do valor exportado em 

mercadorias pela região correspondia a soja. No ano seguinte, o valor foi de US$ 35,81 milhões 

ou 96,23% do total. Apenas em 2010, no contexto de crise econômica mundial, a parcela 

representativa da soja é reduzida, caindo para 78,93% do valor exportado. De 2012 a 2017, os 

municípios do MATOPIBA experimentaram um aumento de 176% no valor comercializado de 

soja com a China, chegando a 2017 com US$ 1,85 bilhões. Essa cifra é correspondente a 9,1% 

das exportações brasileiras do produto para a China naquele mesmo ano (COMEX STAT, 

vários anos apud FURTADO, 2019). 

Em termos de quantidade exportada, o gráfico 1 abaixo mostra como se deu a evolução 

das exportações de soja do MATOPIBA para a China no período que se estende de 2000 a 2018. 

Mesmo com a representatividade expressiva dos envios de soja no ano de 2004, é em 2005 que 

o fluxo entre a região e a China começa a se expandir, tendo sido deslocadas naquele ano 500 

mil toneladas do produto. Em uma nova alta, os valores passam para 753.791 toneladas em 

2008, indicando um crescimento de mais de vinte vezes nas exportações entre 2003 e 2008. 
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Considerando a origem das exportações, temos inconsistências apenas para os municípios 

piauienses, que exportaram apenas nos anos de 2006 e 2008 (COMEX STAT apud FURTADO, 

2019). Apenas a partir de 2012 o Piauí passa a ter registros contínuos de exportações de soja 

para a China.  

Gráfico 1 – Exportações de soja dos municípios dos Cerrados do Centro-Norte para a China 
entre 2000 e 2018 (em toneladas) 

 

Fonte: Comex Stat / MDIC, vários anos. Disponível em: <http://comexstat.mdic.gov.br/pt/home>. Elaboração 
própria. 

Lideradas pela Bahia, as exportações de soja do MATOPIBA para a China registraram 

uma nova alta em 2011 com 1,5 milhões de toneladas, dos quais 50,39% correspondem aos 

municípios baianos. Após uma breve desaceleração das importações chinesas no ano seguinte, 

a partir de 2013 tem-se uma curva ascendente, com uma nova inflexão em 2016 causada pela 

desaceleração do crescimento da economia chinesa que teve início em 2015. Ainda assim, os 

valores nos períodos de arrefecimento do mercado são significativos em escala regional e 

equivalem às maiores levas de investimentos chineses tanto na área de estudo quanto em escala 

nacional. Considerando o intervalo de 2012 a 2014, há um crescimento de 58,93% nos envios, 

ao passo que no biênio 2014-2015 essa taxa sobe para 88,8%. Assim, de 1,99 milhões de 

toneladas exportadas no ano de 2014, os municípios do MATOPIBA enviam 3,77 milhões no 

ano de 2015 (COMEX STAT apud FURTADO, 2019).  

Como indica o gráfico, após a perda de mais de 1 milhão de toneladas em vendas, a 

recuperação entre 2016 e 2017 se dá de forma acelerada, e os municípios dos Cerrados do 

Centro-Norte batem um recorde de comercialização de soja com a China no período em análise, 

enviando ao país asiático 4,9 milhões de toneladas do produto. Nesse mesmo ano, o montante 

do MATOPIBA correspondeu a 9,19% dos envios nacionais, recuando para 6,8% ao final do 

período. Comparando à produção, o cruzamento dos dados do Comex Stat com as informações 

de Produção Agrícola Municipal (PAM), do IBGE, indicam que apenas no ano de 2017, quando 
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a demanda chinesa foi a maior registrada para a região, pouco mais de 50% do total produzido 

foi enviado para a China, tendo superado os 20% desde pelo menos 2011 (FURTADO, 2019). 

Gráfico 2 – Área plantada com soja pelos municípios dos Cerrados do Centro-Norte (em mil 

hectares) 

 

Fonte: Produção Agrícola Municipal (PAM) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: < 
https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/tabelas>. Elaboração própria. 

 
 

Haja vista a importância que a soja adquire, portanto, na pauta exportadora dos Cerrados 

do Centro-Norte do país para a China, e levando em consideração a curva do gráfico 2 acima, 

podemos concluir que desde pelo menos a safra 2004/05 há interferências da demanda chinesa 

pela commodity e a sua área plantada nos municípios da região. A correlação fica ainda mais 

clara quanto mais se caminha para o final do período, notadamente a partir de 2014. Essa 

constatação nos auxilia, dessa forma, na compreensão dos interesses chineses em outro aspecto 

da produção graneleira do MATOPIBA, qual seja: o arranjo logístico e a forma como se dá o 

escoamento dessa produção organizada em volumes cada vez maiores e com um sentido de 

urgência inexistente no princípio do período de análise.  

 

Empresas chinesas no MATOPIBA e as diferentes estratégias de investimentos: aquisição 
de terras e dinamização das cadeias produtivas 
 

A presença de empresas chinesas do agronegócio no Brasil é uma realidade desde a 

segunda metade dos anos 2000, quando as suas primeiras tentativas de se estabelecer no espaço 

agrícola brasileiro têm início, o que acontece através da aquisição de propriedades rurais com 

vistas à produção. Pensando em escala nacional, o processo de compra de terras começa no ano 

de 2007 e se intensifica a partir de 2010, o que se dá em um contexto global de transformação 
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na forma como se ocorreu a aplicação de capitais estrangeiros notadamente após a crise 

econômica global de 2008 (SASSEN, 2016). Na nossa área de estudo, entretanto, a 

identificação detalhada de aquisições de terras realizadas por empresas chinesas se dá 

principalmente no intervalo de tempo de três anos entre 2007 e 2010, sendo possível mapear 

outros casos fora desse espectro temporal, embora com ausência de informações mais 

específicas como o propósito da transação e os principais agentes envolvidos. 

Através do LAND MATRIX foi possível obter tal grau de detalhamento, tendo sido 

encontrado cinco casos de compra de terras por empresas chinesas ou com participação de 

capital chinês no Brasil no ano de 2007, dos quais três se encontram na região do MATOPIBA. 

Desses três, dois são localizados no Oeste da Bahia e um deles no Tocantins, sendo este último 

sem especificação de município. Os primeiros se localizam em Jaborandi e Correntina, e juntos 

somam 19.611 hectares destinados à plantação de algodão e soja e de cana-de-açúcar no caso 

do segundo município. No caso do Tocantins, a China aparece como único país investidor, 

tendo feito a aquisição de mais de 16 mil hectares de terra para o cultivo de soja. As empresas 

envolvidas nesse caso são a Zhejiang Fudi Agriculture Company e Heilongjiang State Farm 

Company, também atuantes no Sul do Brasil (LAND MATRIX, [s.d.]). A aquisição realizada 

no estado do Tocantins é listada por Oliveira (2015) dentre aquelas que não tiveram 

continuidade por motivos que vão desde a burocracia estatal brasileira diferente daquela 

enfrentada em outros países até a inviabilidade estrutural das propriedades. O referido autor 

relata a revenda das terras adquiriras no Tocantins entre 2007 e 2008 para a Chongqing Grain 

Group, tendo as duas empresas que inicialmente eram proprietárias dos lotes voltados para a 

produção de soja no território chinês (OLIVERA, 2015, p. 10). No mesmo período em que a 

transição é realizada, a Chongqing assina um memorando de entendimento com o governador 

baiano à época (2011) para a dinamização da cadeia produtiva da soja e do algodão, sendo o 

processamento e armazenagem o principal foco da empresa (DÉCIMO, 2011). O 

desenvolvimento dos projetos da Chongqing tinha, inicialmente, a previsão de aquisição de 200 

mil hectares de terras no município de Barreiras com o custo de US$ 879 mi (DATALUTA; 

GRAIN). A Reuters, por sua vez, indica um custo total que varia na faixa de US$ 2 bi a 4 bi. 

Apesar das cifras expressivas, o plano da Chongqing não teve prosseguimento, como indica 

reportagem de Stauffer (2014) que aponta um pequeno trecho submetido à terraplanagem, mas 

que já havia sido retomado pela flora local (STAUFFER, 2014).  
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Como citamos anteriormente, conforme apontado por Oliveira (2015), um dos 

principais empecilhos para a continuidade da aquisição de terras por empresas chinesas no 

Brasil estava calcado na burocracia brasileira. No ano de 2012, a Advocacia Geral da União 

(AGU) publica uma portaria que limita a quantidade de terras passíveis de serem de propriedade 

estrangeira, o que serve de catalisador para a mudança na estratégia de atuação das empresas 

chinesas no espaço agrícola nacional, notadamente nas áreas de fronteira agrícola. Uma dessas 

empresas é justamente a Chongqing, que passa a se destacar na comercialização de soja e no 

controle da cadeia produtiva brasileira dessa commodity em conjunto com a COFCO 

(STAUFFER, 2014). Não obstante, as novas regras de aquisição e as alternativas encontradas 

pelas principais empresas chinesas do agronegócio para se manterem atuantes no cenário 

nacional e regional, outros registros de aquisição de terras são encontrados na literatura 

consultada para os períodos que sucedem a portaria de 2012. 

Levando em consideração os estados que comportam os municípios do MATOPIBA, os 

dados disponibilizados pelos relatórios do DATALUTA do Núcleo de Estudos, Pesquisas e 

Projetos de Reforma Agrária (NERA) da Universidade Estadual Paulista (UNESP) indicam a 

presença de três empresas chinesas na Bahia, sendo elas a Bahia Speciality Cellulose S.A, a 

Chongqing e a COFCO. Esta última tem a sua presença ampliada na região em decorrência do 

processo de fusão e aquisição que se processa no ano de 2014 com as empresas Noble e Nidera, 

processo esse que acaba por transferir as propriedades para a estatal chinesa. Com isso, a 

COFCO passa a administrar 30 das 50 propriedades encontradas no nome de empresas chinesas 

e/ou de capital chinês (DATALUTA, 2015;2016). Cabe observar ainda que a aquisição efetuada 

pela Bahia Speciality Cellulose não acontece nos Cerrados do Centro-Norte (MATOPIBA), 

mas sim em Camaçari, tendo como objetivo a monocultura de árvores plantadas (DATALUTA, 

2015; 2016). 

Tomando como referência a aquisição de terras por empresas chinesas no território 

nacional, reportagem de 17 de dezembro de 2018 da Gazeta do Povo indica que até o final do 

ano de 2018 cerca de 10 mil hectares estavam sob a posse de alguma empresa e/ou agente 

chinês, os quais se distribuíam por 664 propriedades. Assim como vimos afirmando, a 

reportagem reforça o argumento de que os chineses estão se voltando cada vez mais ao 

investimento em infraestrutura (circulação e escoamento de mercadorias principalmente) e 
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energia elétrica de um modo geral, o que se torna ainda mais evidente quando se considera a 

forma como se deu a evolução dos investimentos no recorte territorial do MATOPIBA. 

Quando se analisa a distribuição espacial dos principais investimentos6 chineses no 

Brasil, constata-se que pelo menos até 2014 havia concentração no Sul e Sudeste, com casos 

pontuais nas demais regiões do país. Embora esse padrão de concentração ainda permaneça, 

houve um espraiamento dos investimentos chineses para as regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste, notadamente aqueles oriundos de empresas de infraestrutura logística, energia elétrica e 

outras cujas atividades se concentram no setor primário da economia. Voltando para os estados 

com os quais trabalhamos, é a Bahia quem recebe o maior influxo de capitais chineses, sendo 

muito mais recente (datada de 2017 e 2018) o interesse dos investidores provenientes do país 

asiático em municípios dos estados do Tocantins e Piauí. O Maranhão, como veremos, é 

atualmente um dos estados que abriga um dos principais (e com maior quantidade de 

informações disponíveis) projetos de aperfeiçoamento e dinamização das cadeias produtivas 

originárias nas áreas de fronteira agrícola desenvolvidos por empreiteiras chinesas e visando a 

eficácia do abastecimento interno da China, qual seja a construção de um terminal portuário 

privado. Este, em conjunto com a ampliação de estradas de ferro mediante a construção de 

linhas férreas por empresas chinesas na mesma região – conectando-a com o Centro-Oeste –, é 

o  retrato fidedigno da nova fase de investimentos chineses no Brasil e, ainda, do seu principal 

interesse nas regiões de fronteira agrícola do país, sendo atualmente um dos principais agentes 

de transformação espacial nessas porções do território. 

Entre 2007 e 2012, foram identificados apenas quatro investimentos nos estados que 

compõem o MATOPIBA, sendo três deles na Bahia e um no Maranhão. Dos registros para a 

Bahia, o Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC) lista o mesmo investimento da Chongqing 

que trabalhamos anteriormente, sendo o principal listado para o intervalo de tempo 

determinado. Há ainda a instalação da JAC Motors no município de Camaçari, que acabou por 

ser abandonado no ano de 2017, deixando dívidas da ordem de R$ 500 mi ao estado baiano 

(BOCHICCIO, 2017). Ainda nesse ínterim há o estabelecimento de uma parceria entre a 

chinesa Sinopec e a Petrobrás para a compra de dois blocos exploratórios nas águas da Bacia 

 
6 Para a exposição dos investimentos chineses realizados nos estados do MATOPIBA, optamos pela apresentação 
de todos os registros identificados, uma vez que ainda é recente o interesse da China pela dinâmica produtiva e 
espacial daquela região. 
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do Paraná-Maranhão (CEBC, 2013). Em 2013, apenas um investimento é listado para a região 

em estudo, sendo esse o da Foton Motors no valor de US$ 125 milhões na Bahia, em Camaçari, 

para a construção de uma fábrica montadora de veículos (CEBC, 2014). Ainda que não 

diretamente relacionado aos investimentos chineses na região, é interessante notar que, no 

mesmo período, um jornal local do Piauí (TV Clube, 8 agosto 2013) reportou um aumento no 

número de migrantes chineses que gerenciam negócios locais na capital do estado que, em 2011, 

foi apontado como sendo o que abriga a maior população de origem asiática no Brasil, com 

predomínio de chineses (ESTADÃO; CIDADE VERDE, 2011). 

Entre 2014 e 2015, além da ampliação da atuação da COFCO da região a partir do 

processo de fusão e aquisição da Nidera e da Noble, tem-se o ingresso da chinesa State Grid no 

Brasil através de um leilão conduzido pela ANEEL para a ampliação das linhas de transmissão 

de Belo Monte. O estado do Tocantins é parte integrante da área onde a malha da empresa irá 

passar, incluindo ainda os estados do Pará, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro (CEBC, 2016 

apud FURTADO, 2019). Em 2015, a ChemChina adquiriu 26,2% das ações da Pirelli e passa 

a atuar em algumas das fábricas brasileiras, dentre elas, a unidade localizada na Bahia. Ainda 

nesse estado, o Bank of Communications (BoCom) adquire 80% das ações do Banco da Bahia 

(BBM S.A.), tornando-se o Banco BOCOM BBM S.A. Em 2015, também teve início o 

estreitamento dos laços entre os investidores chineses e o Piauí, quando acontece no estado uma 

reunião entre políticos piauienses, dentre eles o governador do estado, o presidente da Câmara 

de Comércio e Indústria Brasil-China, empresários e investidores (VIAGORA, 2015). De 

acordo com reportagem do Portal Costa Norte (2015), o principal interesse à época residiu na 

Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Piauí.  

Para 2016, o CEBC lista dois empreendimentos no Maranhão, sendo um deles a 

construção de uma usina de aço pela CBSteel (China Brazil China Brazil Xinnenghuan 

International Investment). Escher et. al. (2018) identificaram também um investimento que 

repercutirá no Tocantins, sendo este a aquisição parcial da Fiagrill pela Hunan Dakan/Pengxin. 

O mais importante empreendimento, entretanto, retomando a listagem do CEBC, se encontra 

no litoral maranhense, e tem início quando a China Comunications Construction Company 

(CCCC) adquire 80% das ações da Concremat Engenharia em 2016. Quase que 

concomitantemente, é anunciada a participação da empresa na construção de um Terminal de 

Uso Privado (TUP) em São Luís (Maranhão). A obra, sob responsabilidade da empreiteira WPR 
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(Grupo WTorre), teve valor inicial de R$ 400 milhões, tendo sua pedra fundamental sido 

lançada em 2018. De acordo com o site da Concremat (20 mar. 2018), o porto multicargas “vai 

se tornar um dos maiores e mais importantes portos do Brasil”. Em contrapartida, a construção 

e viabilização de tal empreendimento tem alterado profundamente a vida da população local: a 

área do TUP sobrepõe a praia de Parnauaçu, que abriga a comunidade Cajueiro – uma das cinco 

comunidades que vivem no local, somando ao todo 500 famílias, as quais vivem principalmente 

da pesca artesanal, da agricultura familiar e do extrativismo vegetal (DURAN, 2017). Os 

moradores, de acordo com Duran (2017), já vinham relatando métodos truculentos de tentativa 

de remoção e diversas táticas de intimidação, ainda que a comunidade estivesse regularizada 

pelo INCRA (NOGUEIRA, 2018).  

A despeito dos conflitos gerados a partir de empreendimentos efetivados com capital 

chinês, outros encontros entre o governo maranhense e a Câmara Brasil-China aconteceram em 

2017 na tentativa de reforçar parcerias em outras áreas, com destaque para a produção primária. 

O mesmo aconteceu em janeiro de 2018 no Piauí, encontro esse que estabeleceu a geração de 

energia elétrica (fotovoltaica e eólica) e os portos como principal interesse chinês no estado 

(PIAUÍ, 2018), como ocorre com a usina de energia fotovoltaica no município de São Gonçalo 

(ANSA, 2019). Outro importante anúncio de investimento no setor logístico acontece nesse 

mesmo período, sendo este o Porto Sul em Aritaguá, na Bahia, através de um acordo entre 

empreiteiras chinesas e a Bahia Mineração (Bamin). De acordo com o Boletim, o minério a ser 

escoado pelo Porto Sul será transportado através da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), 

outro projeto de extrema importância na nova fase de ingresso de capitais chineses no Brasil. 

A China Railway Construction Company (CRCC), segundo informações do jornal Folha de S. 

Paulo (dez. 2017), demonstrou interesse na construção de trecho que integra a FIOL ao Porto 

Sul, fazendo o trajeto Ilhéus-Caetité de 537 km, tendo a CRCC apresentado um projeto de 

construção em agosto de 2017. A construção do trecho teve início em janeiro de 2018, tendo 

sido marcada uma nova reunião dois meses depois para o acerto dos detalhes do projeto. Nesse 

encontro, a CCCC e a China Railway Engineering Corporation (CREC), de acordo com o 

Jequié Repórter (2018), reforçaram interesse no projeto. Um ano mais tarde, portanto, três 

empresas chinesas se mostravam interessadas na construção do trecho: CCCC, CRCC e CREC. 

O leilão de concessão está previsto para acontecer ainda em 2019, de acordo com o site do PPI.  
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Juntamente com o projeto do TUP no Maranhão, a construção do trecho Ilhéus-

Caetité e do Porto Sul são os empreendimentos de maior vulto não somente para a região do 

MATOPIBA como para o espaço agrícola nacional como um todo, uma vez que serão 

responsáveis pelo escoamento da produção de commodities realizada tanto nos Cerrados do 

Centro-Norte como do Centro-Oeste do país. Outros projetos voltados para a distribuição de 

energia elétrica também estão em curso no Piauí e na Bahia, assim como as potencialidades de 

investimentos no Tocantins estão sendo avaliadas à maneira como descrito anteriormente para 

o Piauí e Maranhão. Ainda no estado do Tocantins, se cogita o investimento, por parte de grupos 

chineses, em frigoríficos para o armazenamento de carnes que terão a China como destino final 

(BOLETIM, 2018).  

 

Considerações finais 
 

Não obstante uma aliança datada das eras imperiais de ambos os países, Brasil e China 

só experimentaram o estreitamento de laços e o (re)desenho do que viria a ser uma relação 

bilateral relativamente sólida a partir da segunda metade do século XX, mais especificamente 

após o ano de 1974, quando houve a retomada do diálogo após um hiato de uma década. Embora 

o interesse pelos produtos primários sempre tivesse existido, foi apenas em 2004 que o boom 

das commodities impulsionou as vendas para o país asiático, que viria quatro anos mais tarde a 

se tornar o principal parceiro comercial do Brasil e, quase uma década depois, o maior 

consumidor de produtos agrícolas nacionais, superando mesmo a União Europeia. Essa 

transição não teria sido possível sem o aumento expressivo da produção brasileira que acontece 

a partir do avanço das fronteiras agrícolas para as regiões Norte e Nordeste do país, o que 

culmina na formação da região que denominamos nesse texto de Cerrados do Centro-Norte ou 

MATOPIBA. Mesmo que esta região não seja a principal fornecedora de grãos para a China, 

ela tem desempenhado papel fundamental na nova fase de ingressos de capitais originários do 

gigante asiáticos no espaço agrícola brasileiro que acontece a partir de 2010 – intensificando-

se em 2014 –, e mais amplamente na forma como se dá a transformação da cadeia produtiva 

dos principais produtos de interesse chinês, com destaque para a soja.  

O padrão de investimentos observados para a escala regional, isto é, no 

MATOPIBA, segue aquele identificado para o território nacional, embora, e conforme o 

esperado, em escalas mais amplas e com consequências de maior peso na dinâmica espacial 
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local. A compra de terras pareceu de extrema importância em um primeiro momento, 

notadamente no oeste baiano, mas esse tipo de transferência de capitais foi permitindo à 

intensificação dos fluxos de commodities agrícolas que partem da região em direção à China e, 

ainda, ao processo de dinamização das cadeias produtivas dessas mercadorias para a garantia 

do abastecimento interno chinês. Dito de outro modo, a China se volta para a compra, transporte 

e escoamento para o exterior de grãos, em primeiro lugar, mas também de algodão e minérios 

de ferro, outros dois importantes produtos que compõem os produtos comercializados entre o 

MATOPIBA e a China – o que também repete o padrão nacional.  

Assim, pode-se dizer que o país asiático se tornou atualmente um dos principais agentes 

transformadores da dinâmica espacial dos Cerrados do Centro-Norte uma vez que, do lado da 

produção, pressiona cada vez mais para a ampliação da produção através de sua demanda 

crescente por grãos, o que acontece devido ao novo modo de vida que se instalou no país 

asiático no presente século e nas alterações da dieta populacional. Por outro lado, a escassez de 

terras e, por conseguinte, a incapacidade de suprimento da demanda interna por alimentos e 

ainda a dependência das importações de grãos, que acontecem sobretudo entre empresas 

estatais, faz com que estas voltem seus interesses para a garantia do abastecimento através de 

investimento em setores estratégicos, como o de infraestrutura logística, atuando através da 

criação de infraestrutura de transporte e armazenamento. Os casos do terminal portuário em 

São Luís (Maranhão) e da construção de trechos da FIOL representam bem a atuação chinesa 

de hoje nas áreas de interesse, agindo de forma a priorizar suas demandas internas em 

detrimento da integridade do tecido espacial local. O Estado, na figura dos governos locais, se 

torna um dos principais viabilizadores e incentivadores desse processo, o que tende a se 

intensificar na região do MATOPIBA tendo em vista o crescente número de reuniões entre 

representantes dos governos locais e de líderes regionais com empresários e investidores 

chineses e cujas consequências poderão ser observadas a médio e longo prazo (FURTADO, 

2019). Sendo assim, projeta-se para essa região nos próximos anos avanços no processo 

produtivo agropecuário, especialmente de monocultivos de grãos e algodão, bem como o 

crescimento de investimentos chineses em setores de infraestrutura de transportes e energia.   
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Resumo 
 
 O atual movimento de demanda global por terras que tem como seu “ponto de partida” a crise de 2008, e cria um 
mercado mundial de terras que compõe dinâmicas sócio-territoriais de expropriação e apropriação de terra, 
territórios e recursos, assumindo formas jurídicas e normativas diversas, legais e ilegais, formando verdadeiros 
territórios corporativos. Para nós, essa demanda vem estimulando matrizes de desenvolvimento neoextrativistas 
significativamente ampliadas, dando ênfase a um modelo de acumulação com grandes implicações no acesso e 
posse da terra. Neste sentido, observamos um conjunto de processos, em várias regiões do mundo, como é o caso 
brasileiro com a região do MATOPIBA, no qual vamos nos debruçar nesse trabalho. Destacamos, que o ponto 
central desta discussão que nos interessa é observar que tal processo é intensificado em meio a um forte contexto 
de tensões territoriais onde apontamos para uma mudança sistemática no controle das terras, dos acessos a água e 
a territórios com recursos naturais e humanos estratégicos. Chamado de land rush, corrida global por terras, land 
grabbing, entre outros nomes, esse processo vem provocando a intensificação de uma dinâmica que no Brasil é 
também chamada de estrangeirização da propriedade fundiária. Desta maneira, a partir deste processo de aquisição, 
pretendemos delinear, neste trabalho, o arranjo de dinâmicas de disponibilização engendradas no Brasil desde a 
crise de 2008. Para tanto, buscaremos investigar e refletir como, a partir da crise 2008, ocorre o aumento de 
investimentos que redinamiza o processo especulativo da terra como ativo financeiro no Brasil e, sobretudo, como 
esse aumento significativo no volume de investimentos e transações com terras aponta para mudanças nas 
condições da propriedade da terra, analisando, para tanto, quais são os mecanismos mais recentes dessa 
apropriação fundiária. Colocando para nós a seguinte inquietação: estamos apontando para alterações nos regimes 
de propriedade da terra no Brasil marcadas pela forte atuação do Estado através de mecanismos de simplificação 
jurídico-normativa podendo, de certa forma, gerar uma mudança ou transformação parcial na função da 
propriedade da terra em suas variadas escalas territoriais?  
 
Palavras chaves: Crise de 2008, estrangeirização da propriedade fundiária, land grabbing, disponibilização de 
terras e território. 
 
 
Introdução 

 

O Brasil deve chegar em 2024 como o maior produtor mundial de alimentos, afirma 

Barbanti, 2017. Segundo o autor esta impactante estimativa da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da FAO, no relatório “Perspectivas Agrícolas: 
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desafios para a agricultura brasileira 2015-2024”, indica a expansão territorial como a principal 

fonte do aumento da produção agrícola. Segundo dados do mesmo relatório citados pelo autor, 

entre 1990 e 2012 foram incorporados 34 milhões de hectares, o que seria uma das maiores 

expansões de uso da terra em escala global já experimentada (Barbanti, 2017). Se formos 

considerar a atualidade, o Brasil já é o segundo produtor mundial de alimentos. Nesse contexto, 

a incorporação de terras brasileiras para produção agropecuária só pode indicar crescimento, 

quer sob o controle do capital nacional ou internacional.  

As afirmações acima apontam para o que queremos tratar neste presente artigo a cerca 

das aquisições de terra no Brasil, sobretudo, a partir dos anos de 2008 quando este volume de 

aquisições assim como de variedades de tipos de transações com terras, aumentam 

consideravelmente e, em sobremaneira, quais as dinâmicas para que as terras estejam 

“disponíveis” para as aquisições.    

Desta maneira, um fenômeno que vem sendo observado e estudado por diversos grupos 

em vários países no mundo, demonstra um processo de demanda global por terras, associando-

o, a um movimento econômico de financeirização da terra, com abruptas implicações territoriais 

em escalas diversas. Relatórios e pareceres de órgãos de Estado, incluindo o brasileiro, agências 

mundiais como o Banco Mundial, Organização das Nações Unidas – FAO, Organização 

Mundial do Comércio, entre outras instituições, como universidades, organizações não 

governamentais e demais entidades da sociedade civil,  têm se preocupado em informar, 

sistematizar, investigar e conceituar este processo de expansão bem como situa-lo no tempo e 

no espaço, buscando aí, marcos temporais para suas entradas de investigação.  

Reflexões de Boechat; Toledo e Pitta em 2017 apontavam que foi a partir de diferentes 

“narrativas de crise” referindo-se a crise de 2008 que surgiram discursos como os presentes, 

por exemplo, no Relatório do Banco Mundial, que informava que a busca na ocupação 

produtiva de terras “marginais, vazias e disponíveis”, era a solução para as crises (Boechat; 

Toledo e Pitta, 2017). Várias são as interpretações enunciadas deste processo da crise, bem 

como suas nominações e desdobramentos. Vista por Oliveira, 2012 como uma nova geopolítica 

de terras com demanda global, a crise, possui, portanto, vários fundamentos. Para o autor, ela é 

parte do ascenso das políticas neoliberais destinadas à agricultura e ao comércio de alimentos 

em proporção global, responsáveis pela crise que se abateu sobre os alimentos tão alardeada 

naquela ocasião e, o resultado da total incapacidade do mercado para construir uma política 
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mundial de segurança ou de soberania alimentar (Oliveira, 2012).  

A esse respeito também podemos chamar a atenção para as elaborações de David 

Harvey, em sua obra “a produção capitalista do espaço”, quando afirma que: “as crises são fases 

de intensa racionalização na transformação e expansão geográfica” (Harvey, 2005, p. 117). Para 

ele, em uma dialética interna, esse movimento iniciado na crise de expansão e de busca global 

por terras é o recurso constante dos movimentos de acumulação que ele vai chamar de “ajuste 

espacial”. Neste sentido, as crises se produzem geograficamente localizadas e precisam, de uma 

forma ou outra, buscar alternativas de saída e garantia dos fluxos constantes de capital, mesmo 

que esses mudem de direção no tempo e no espaço.  

Entendemos que várias são as interpretações para este processo que estamos falando, 

para nós, entretanto, os eventos e dinâmicas engendradas pelas movimentações durante a crise, 

desembocam em um conjunto de processos que chamam a atenção em várias regiões do mundo 

que vão desde a restrições a exportações de alimentos à quebra de safras com forte presença da 

especulação financeira. O fato é que se configurou, um panorama geral de crise em 2008. Onde, 

ao contrário do que se noticiava não estava apenas ligada aos preços e produção dos alimentos. 

Era, portanto, uma crise geral do sistema que já vinha em larga derrocada com perdas históricas 

nas bolsas imobiliárias e outros centros estratégicos para a reprodução do capital. Barbanti, 

2017 aponta que os investimentos de capital em fundos financeiros ligados a commodities 

cresceram de forma rápida neste período atraindo montantes bastante elevados ao mesmo tempo 

em que a crise alimentar elevou ainda que temporariamente os preços dos alimentos e este 

processo associado a algumas tendências mutuamente reforçadoras criaram condições para 

investimentos internacionais em terras (Barbanti, 2017).  

Muitos estudos, inclusive, vão apontar que estas movimentações entre países produtores 

e exportadores podem ter sido a causa e também efeito na dinâmica das demandas e ofertas de 

alimentos e, por sua vez, por terras para produzi-los. O mesmo autor, baseado em estudos de 

(Borras Jr., Franco, Kay e Spoor 2011), indicam quatro categorias que, segundo o autor formam 

as condições que tornaram viável a corrida mundial por terras: a demanda crescente por 

alimentos (ração e combustível) envolvendo grandes áreas para a reprodução de gado bovino, 

soja, cana-de-açucar e óleo de palma; o aumento da demanda por minerais e madeiras pela 

industria extrativa; o crescimento da destinação de áreas para conservação ambiental; a 

necessidade de o capital encontrar financeiro mundializado e rentista encontrar “bases” via 
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aplicação de ativos reais como a terra. 

Destacamos, ainda, que tal processo, é intensificado em meio a um forte contexto de 

tensões territoriais que pode desembocar em uma mudança sistemática no controle das terras, 

isso quer dizer, dos acessos a água, a terra e a territórios com recursos naturais e humanos 

estratégicos. Seja qual for a perspectiva, este fenômeno vem sendo estudado e definido por 

vários autores como um processo global de controle de terras e territórios. 

 

Dinâmicas de disponibilização: aquisições de terras e algumas considerações sobre o 

Brasil 

Seguindo nesta perspectiva, apresentamos importantes dados do Banco Mundial que 

anunciava em 2010, o Brasil entre os países do mundo que combinava, naquela ocasião, em 

mais alto grau, disponibilidade de terras e águas. Esse período, todavia, também marcou o início 

de um processo onde o país virava alvo de investimentos estrangeiros em grandes volumes de 

capital para aquisição e arrendamento de terras com o intuito de produzir grãos, mas, também, 

para fins especulativos, ou, ambos.  

 Estes aspectos apontaram para o que Oliveira, 2012 chamou de um crescente movimento 

de mundialização da agricultura brasileira que se traduziu na expansão do controle das 

transnacionais do agronegócio sobre a agricultura nacional – seja pela determinação do padrão 

tecnológico, seja pela compra/transformação da produção agropecuária, seja pela crescente 

aquisição de terras por fazendeiros, empresas e grupos estrangeiros. Para nós, contudo, o 

significado desse movimento, com suas três características básicas - a produção de 

commodities; as Bolsas de Mercadorias e de Futuro, e; os monopólios mundiais - é traduzido 

no aumento do controle territorial dessas transnacionais, exercendo em escalas regionais e 

locais, o monopólio fundiário do território nacional brasileiro.  

 Observando os poucos estudos de direito agrário e política fundiária do Legislativo do 

país, em setembro de 2011, víamos que o Brasil emergiu como:  “um campo fértil para 

interesses externos, uma vez que possui nada menos que 15% das terras agricultáveis não 

exploradas no mundo, a maior biodiversidade concentrada em um bioma do planeta 

(Amazônia), percentual elevado de terras improdutivas apropriadas por poucos especuladores, 

enorme potencial mineral ainda inexplorado, políticas públicas voltadas ao fortalecimento do 

agronegócio e, até então, ausência de controle público sobre a aquisição de terras por 
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estrangeiros” 2 (Torres e Silva, 2011).  

  A exemplo, podemos citar que até o ano de 2011, estrangeiros (empresas, grupos, 

pessoas físicas) já haviam adquirido 46,6 milhões de hectares de terras em países em 

desenvolvimento. No Brasil, os dados mostrados pelo SNCR (Sistema Nacional do Cadastro 

Rural - INCRA) só permitem identificar um total de 4 milhões de hectares em mãos 

estrangeiras. O dado, contudo, está longe de refletir a situação real da apropriação estrangeira 

de terras brasileiras. Os mesmos dados do SNCR mostram que o número de imóveis sob o 

domínio de empresas nacionais passou de 31 mil em 1998 para 67 mil em 2008. A área 

registrada sob domínio empresarial passou de 80 milhões para 177,2 milhões de hectares em 

dez anos. Em contrapartida, apenas 34.371 imóveis rurais estão registrados em nome de 

estrangeiros em 2010. Aqui, esta o cerne de uma grande dificuldade na identificação desses 

reais compradores que reflete as deficiências fiscalizatórias desses tipos de transação.  

 É também, digno de nota, que as principais empresas mundiais voltadas para a produção 

de alimentos são, exatamente, a ADM, Cargill, Bunge e Louis Dreyfus. No Brasil, cabe destacar 

neste setor, também o Grupo Maggi e a Caramuru. E neste monopólio, ocorre o avanço da 

comoditização dos alimentos comandado por duas vias, ambas monopolistas: de um lado está 

a territorialização dos monopólios que atuam simultaneamente, no controle da propriedade 

privada da terra, do processo produtivo no campo e do processamento industrial da produção 

agropecuária. E, de outro lado, está a monopolização do território desenvolvido pelas empresas 

de comercialização e/ou processamento industrial da produção agropecuária, que sem produzir 

absolutamente nada no campo, controlam através de mecanismos de sujeição, a terra e os 

territórios. 

 Este processo aqui nos referimos acima, de certa forma, teve continuidade nos dias de 

hoje. Em janeiro de 2017, o grupo de jornalistas do site de notícias “de olho nos ruralistas3” 

veiculou que vinte grupos estrangeiros controlam 2,74 milhões de hectares de terra, que 

corresponderia ao território do Haiti. Segundo as notícias são mais de 30 milhões de hectares 

de terra que foram adquiridos no mundo por um total de 490 proprietários. Esses dados, são 

 
2 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-

conle/tema2/2011_9291.pdf  
3 Para mais informações: https://deolhonosruralistas.com.br/2017/01/09/20-grupos-estrangeiros-tem-3-milhoes-

de-ha-de-terras-no-brasil/ (Acessado em 12/11/2017) 
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sistematizados pela Grain4 e se referem ao ano de 2016, o que para os jornalistas é a história 

recente do land grabbing.   

 Se assistimos em larga medida o aumento de investimentos em terras no País, sabemos, 

contudo, que este processo engendra dinâmicas fundamentais para tornar possível os 

investimentos e, por sua vez, para mantê-los. A este processo chamaremos de dinâmica de 

disponibilização espacial. Para compreender estas dinâmicas em escala de território nacional, 

desde a crise de 2008, pensamos que são três os pontos mais pertinentes de observação deste 

processo: (i) o aumento de investimentos que redinamiza o processo especulativo da terra como 

ativo financeiro no Brasil; (ii) esse aumento significativo no volume de investimentos e 

transações com terras no Brasil aponta para mudanças nas condições da propriedade da terra e; 

(iii) quais são os mecanismos mais recentes dessa apropriação fundiária. Neste ensaio, contuso, 

faremos um exercício inicial, de observar o terceiro ponto: quais os mecanismos mais recentes 

das aquisições e apropriações fundiárias.  

 Segundo relatório da Grain5 em 2010, estima-se que 56 milhões de hectares de terras 

foram comprados ou arrendados no mundo. Este dado também se alinha com o relatório do 

Banco Mundial do mesmo ano que coloca que o Brasil é um das países que combina em alto 

grau a disponibilidade de terras agricultáveis e água. No Brasil, o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária anuncia no ano 2009 um aumento de 15% na aquisição por 

estrangeiros de imóveis rurais, sobretudo, na Amazônia Legal. Nessa sequência estudos de 

Oliveira, 2010, afirmam que em 2008, o número de imóveis adquiridos no país atingiu quase 

5,2 milhões.  

 Esse quadro, demonstra, segundo Leite e Sauer, 2014 que a terra, desde 2008, passa a 

ser objeto de um pesado conjunto de investimentos, sobretudo, de capitais internacionais. Desde 

então, vários esforços têm sido feitos em âmbito teórico e metodológico para sistematizar esse 

mercado mundial de terras: grilagem global; novo ciclo mundial, consenso de commodities; 

neogrilagem, acumulação por espoliação; land grabbing; acaparamiento de tierras; 

investimentos corporativos em terra; novos cercamentos; estrangeirização da terra, e outros 

títulos, buscam informar e compreender quais os mecanismos mais recentes e atualização das 

aquisições e controle de terras no mundo.  

 
4 Para mais informações: https://www.grain.org/ (Acessado em 12/11/2016) 
5 Para mais informações: https://www.grain.org/article/entries/4247-relatorio-do-banco-mundial-sobre-a-

neogrilagem-legal-de-terras-uma-decepcao-e-um-fracasso (Acesso em 04/11/2017). 
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 Na literatura mais recente que, de forma alguma, esgotaremos neste ensaio, podemos 

encontrar a cerca deste fenômeno compreensões bastante pertinentes que podem nos ajudar a 

construir um panorama do que estamos chamando de dinâmicas de disponibilização espacial. 

Em acordo com Levien, 2014 o mais comum de caracterização desse fenômeno é colocá-lo 

como “land grabbing” que vai ocorrer em sobremaneira como reflexo de expansão em resposta 

a crise de 2008. Para ele, este processo, incide em usos extra-econômicos para a acumulação de 

capital sobre a terra, provocando novos regimes de organização da terra, sejam econômicos, 

sejam territoriais. Em suas reflexões o ponto mais importante vemos que observar a crise como 

o ponto crítico que vai redefinir o “gerenciamento” das terras no mundo, criando 

especificidades nos usos e formas de propriedade privada da terra em cada território. 

 Ainda nesta mesma perspectiva, em que o ponto de partida da análise é a crise de 2008, 

temos a proposta analítica de Mac Michael, 2015, que em resposta a crise temos novas 

dinâmicas de acumulação geradas a partir de processos de desapropriação ou de exploração, 

onde sinaliza que observar o papel do Estado nas demarcações e regularizações fundiárias é 

fundamental. O autor chama a atenção que esta dinâmica de desapropriações, pode, de certa 

forma, implicar em transformações da função social da propriedade da terra. 

 Em uma abordagem mais voltada à expansão geográfica do capitalismo, podemos 

compor tais leituras acima com as contribuições de David Harvey, 2014, que sinaliza o “ajuste 

espacial” como saídas às crises, gerando o processo chamado de acumulação por espoliação, 

fazendo uma atualização do debate feito por Rosa de Luxemburgo. O autor aborda que as crises 

são fases de internacionalização na transformação e expansão geográfica do capital. 

 Ou seja, se nos colocarmos em referência a crise de 2008 como ponto de partida para as 

aquisições de terras temos uma perspectiva que aponta para novos regimes de organização da 

terra (Levien, 2014), implicando numa redefinição do gerenciamento das terras no mundo que 

leva especificidades nos usos e formas de propriedade da terra, gerando novas dinâmicas de 

acumulação no território (Mac Michael, 2015) onde o Estado tem papel central nas 

regularizações, demarcações fundiárias.  

Neste sentido, pensamos então ser de fundamental importância as contribuições de 

Coutula e Cap, 2015, quando vão observar como estas dinâmica ocorrem nas formas de atuação 

do Estado. Os autores apontam que o Estado nestes casos opera na redefinição, classificação, 

quantificação e identificação das terras, produzindo um cadastramento dessas mesmas terras o 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 20 – Mundialização e Financeirização da Agricultura 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

9191 
 

que as coloca em possibilidades de realocação e transformação em ativos, se tornando 

juridicamente eficiente a etapa normativa da disponibilização espacial. 

Saindo um pouco do referencial da crise de 2008 como ponto de partida, mas apenas 

como contexto, observamos as discussões de Edelman, 2015 que caracteriza esta dinâmica 

como novas ondas de grilagem e monopólio fundiário que corrobora na transformação das 

relações sociais e espaciais. Para o autor, a grilagem de terras sempre envolve um confronto 

com estruturas pré-existentes e com peculiaridades locais e regionais que já possuem um padrão 

espacialmente histórico do uso da terra e da propriedade, levando ao desmonte desses padrões, 

a grilagem leva ao inexorável conflito de várias ordens nos territórios (Edelman, 2015). 

  Ainda nesta mesma proposta observamos também as contribuições de Svampa, 2015, 

que coloca que a definição do tipo de acumulação vem de como é a estrutura da propriedade da 

terra nos países que passam por processo de espoliação, logo o Estado, tem um papel 

fundamental na construção, adequação e redefinição do aparato normativo que apoia e define 

os regimes de direitos de propriedade privada da terra. Desta maneira é que são feitas as 

aquisições em cada país, sendo possível, segundo a autora, organizar-se em diversos 

mecanismos de compra – leasing, arrendamento, compra direta -; como outros mecanismos que 

igualmente incidem nos regimes de propriedade da terra chamados por ela de apropriações 

adversas à exemplo das incorporações de cadeias de valor e todas as demais variáveis de 

negócios com terras.  

Para tanto, refletimos que se a crise de 2008, era uma crise de proporção global, as saídas 

a ela também precisavam ser na mesma escala. No contexto das “saídas” globais a crise é que 

podemos afirmar que países se tornaram latentes alternativas para o aumento e expansão da 

produção de commodities e energia, hoje, áreas prioritárias do agronegócio internacional. Na 

América Latina como um todo, estamos vivendo, o chamado “consenso das commodities”6, 

 
6 El «Consenso de los Commodities» subraya el ingreso de América Latina en un nuevo orden económico y 

político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de 
consumo demandados cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes. Este orden va 
consolidando un estilo de desarrollo neoextractivista que genera ventajas comparativas, visibles en el 
crecimiento económico, al tiempo que produce nuevas asimetrías y conflictos sociales, económicos, 
ambientales y político-culturales. Tal conflictividad marca la apertura de un nuevo ciclo de luchas, centrado en 
la defensa del territorio y del ambiente, así como en la discusión sobre los modelos de desarrollo y las fronteras 
mismas de la democracia. Para mais informações ver Svampa, M. “Consenso de los commodities” y linguagens 
de valorização em América Latina. Revista Nueva Sociedad, n 244, 2013. Disponível em: 
http://nuso.org/articulo/consenso-de-los-commodities-y-lenguajes-de-valoracion-en-america-latina/ 
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quer dizer, uma espécie de consenso político e ideológico de que a única via legítima ou possível 

para o desenvolvimento é através da exploração intensiva e em grande escala de recursos 

naturais para a produção de produtos primários.   

 Entretanto, dar conta desta demanda global anunciada, gera necessidades indiscutíveis: 

a disponibilização de terras e, por sua vez, a liberação e flexibilização dos mecanismos de 

apropriação das mesmas. Maristella Svampa, 2013 deixa claro o significado dessas 

necessidades no sentido da reprodução do capital: “(…) desde el punto de vista de la lógica de 

acumulación, el nuevo «Consenso de los Commodities» conlleva la profundización de la 

dinámica de desposesión o despojo de tierras, recursos y territorios y produce nuevas y 

peligrosas formas de dependencia y dominación” (Svampa, 2013, p. 33-34) 

Para nós, se olharmos em exercício escalar o Brasil, vemos em distintas proporções, 

dinâmicas de reorganização do espaço fundiário, levando a movimentos necessários em suas 

esferas tanto estatais quanto territoriais: o aumento significativo do volume de aquisições7 

fundiárias com transferência da propriedade fundiária para estrangeiros – pessoas físicas e 

jurídicas – e, o aumento elevado do preço da terra e, por sua vez, da especulação com terras no 

país. 

Cabe, ainda destacar, que consideramos a insegurança da propriedade da terra no Brasil 

como um caso que antecede em muito a crise de 2008. Sendo sequer possível datar com precisão 

tais problemas. Inúmeros pesquisadores, juristas, agências entre outros, tratam a questão da 

propriedade, da posse e da regularização fundiária no Brasil como algo que vem de sua própria 

construção e institucionalização como território nacional, tendo em sua gênese um mecanismo 

territorial de ocupação que jamais superou as superposições normativas e locais que remetem a 

um verdadeiro “caos fundiário”. Podemos notar que este caos, têm características próprias e 

uma das principais características, que para nós é a central no entendimento da (des)organização 

fundiária do país, é a propriedade de domínio privado que se deu num processo de domínio do 

patrimônio público8. De acordo com Lima e Nóbrega, 2017, o mercado de terras no Brasil se 

constrói em conjunto a grilagem como mecanismo fundamental na composição do Estado.  

Se mantemos o exercício da escala, podemos observar o “cercamiento” de uma região 

de expansão mais recente da fronteira agrícola no país, e anunciada como área de terras 

 
7 Segundo Levien, 2014 aquisição de terra significa: compra; arrendamento e concessão - “a propriedade 

é importante, mas não menos que os usos e a posse e suas legitimidades”. 
8 Para mais informações: file:///C:/Users/HP/Downloads/46275-208391-3-PB%20(1).pdf Acesso em 04/11/2017. 
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agricultáveis e disponíveis da ordem de 73 milhões de hectares, conhecida como MAPITOBA 

(que abrange o sul do Maranhão e do Piauí, o leste do Tocantins e o noroeste da Bahia). Alguns 

dos fatores que impulsionaram o desenvolvimento agrícola desta região foram os estímulos 

governamentais, como oferta de crédito, pesquisa e assistência técnica e, numa segunda fase, a 

profissionalização do processo produtivo de grãos, com a instalação de empresas nacionais e 

transnacionais.  

 Desta forma, foram acionados os mecanismos que, apesar da menor oferta de 

infraestrutura, têm papel no potencial de ganho com a valorização da terra naquela região, agora 

inserida no processo de acumulação. A diferença dos valores da terra nas diversas regiões é 

dada também pelo preço recebido pelo produtor – dado que refletem a renda obtida pela terra – 

devido à distância aos principais centros consumidores. Entretanto, algumas empresas 

acreditam que a proximidade com a área produtora traz vantagens competitivas de localização, 

o que permite reduzir custos de transporte de cargas entre a planta industrial e a zona de cultivo, 

mesmo havendo problemas no transporte do produto para o resto do País. 

 A inovação tecnológica também foi um fator de elevada importância neste cenário, visto 

que o menor preço da terra também está associado ao contínuo aumento do estoque de terra de 

boa qualidade, por meio da conversão de terras agricultáveis de qualidade inferior e de terras 

ainda não cultivadas pelos grãos. A produtividade agrícola é apontada como fator de extrema 

relevância na valorização das áreas de fronteira, e uma das principais atratividades dessas 

regiões, dado que esses ganhos estão relacionados ao potencial ainda não esgotado de 

modernização agrícola da região, e não apenas à expansão horizontal, que é caracterizada pelo 

aumento da área de cultivo. O aumento da produtividade – que possibilita ganhos de 

rentabilidade – atrai não somente agricultores, como grandes indústrias para a região do 

Cerrado.   

 Neste aspecto, atualmente, o Cerrado brasileiro, enquanto espaço produtivo é a maior 

região brasileira produtora de grãos. Segundo Frederico, 2013 os principais beneficiados dessa 

expansão, são as empresas transnacionais, chamadas tradings, que controlam a logística, a 

comercialização e parte substancial do financiamento, além dos especuladores financeiros que 

investem no mercado de futuro de commodities agrícolas. Ademais, além de terras agricultáveis, 

essa região indica um aporte energético estratégico com águas vertentes para as bacias dos rios 

Paraná, São Francisco, Tocantins e Parnaíba, a qual guarda grande potencial. Vemos portanto, 
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não só o avanço da fronteira agrícola, mas também uma potencial fronteira energética de acordo 

com as ideias de Svampa, 2015. 

 Essa parte do país que, claramente, sofreu, e vem sofrendo o que nas elaborações de 

Harvey, 2005, podemos chamar de um ajuste espacial do grande capital, criando uma nova 

região brasileira, reconhecida pelo Estado em 20159, o MATOPIBA, com direito a plano 

territorial estratégico de desenvolvimento10, comporta a produção em áreas acima de 20 e 30 

mil hectares de áreas contínuas e verdadeiras empresas rurais que foram se formando, como é 

o caso do Condomínio Mila, localizado no município de Ribeiro Gonçalves, estado do Piauí11. 

Empresas, de capital internacional, atuam com a estratégia na aquisição de terras “brutas” e na 

venda dessas propriedades depois de convertidas em áreas agrícolas desenvolvidas. Nesse 

sentido, as empresas investem em um processo de transformação das áreas. A transformação 

das áreas ou “criação de novas”, chamamos do ajuste espacial de escala local promovida pelo 

capital internacional, que demanda um novo meio técnico e informacional com um novo 

sistema de ações para consolidar uma nova base produtiva com fluidez e velocidade capaz de 

dar sentido a reprodução do capital (Harvey, 2005).   

 Para nós, é importante destacar que esse processo se dá em uma espécie de 

sobreposição territorial a outras formas e modos de vida e relação com a natureza e propriedades 

e usos, individual e coletivo, da terra e dos recursos. Sendo, em algum momento, 

completamente escamoteada em nome de um grande projeto de aumento e expansão da 

fronteira agrícola. Considerada pela mídia, e pelo próprio Banco Mundial, como a ultima 

fronteira agrícola do país, um espaço “vazio e disponível”. Para Harvey, 2013, a geografia 

histórica da acumulação do capital, mostra que esse sistema sempre precisa de um fundo de 

ativos fora de si mesmo para enfrentar e contornar pressões de sobreacumulação. E, se esses 

ativos, como a terra nua ou novas fontes de matérias-primas, não estiverem à mão, o capitalismo 

tem de produzi-los de alguma maneira. (Harvey, p. 119, 2013). Para nós, os 73 milhões de 

hectares de terras destinados desde 2007, institucionalizado como MATOPIBA em 2015, para 

 
9 http://www.agricultura.gov.br/politica-agricola/noticias/2015/05/ministra-lanca-plano-matopiba-nesta-quarta-

feira-em-palmas  
10 https://www.embrapa.br/gite/projetos/matopiba/  
11 Para mais informações “os estrangeiro e a proriedade da terra no MAPITOBA” 

http://www.proec.ufg.br/revista_ufg/Revista%20UFG%20-%20Dezembro%202010/.pdf Acessado em 
13/01/2014. 
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região majoritariamente produtora de grãos, não era ou é um espaço vazio: terras “marginais, 

vazias e disponíveis” e “solução para as crises” como afirmou (Boechat; Toledo e Pitta, 2017).   

Algumas considerações: aquisições de terra, crise e espaço geográfico. 

  A produção dessas novas áreas no país, abre a fronteira agrícola do MATOPIBA. Em 

sua forma atual, são verdadeiros territórios corporativos de grande escala que se caracterizam 

pela concentração, centralização e intensidade espaço-temporal de investimentos provocando 

processos de grandes rupturas, mudanças e reestruturação socioespacial e ambiental na escala 

local e até regional. Essa região, têm sido o principal foco de investimentos estrangeiros. No 

Norte e Nordeste as áreas são ainda relativamente “pouco” exploradas em detrimento do 

Centro-Oeste, consequentemente, têm elevado potencial de valorização na medida em que há 

aumento de sua ocupação e desenvolvimento da infraestrutura. Isso, claro, pode gerar lucro aos 

investidores à longo prazo gerando esse grande mercado de terras tão aquecido e diariamente 

acompanhado pelas bolsas e mídia nacional. 

 Aqui, o Estado brasileiro, é grande responsável por instrumentalizar essa lógica 

territorial de acumulação do capital no país, permitindo e assessorando ao processo de 

expropriação e cooptação dos territórios e das terras do país juntamente com seus recursos. 

Dentre as práticas desta lógica territorial estão: a privatização das terras, a expulsão violenta de 

populações camponesas, a conversão das várias formas de direito e acesso a terra em direitos 

exclusivos de propriedade privada, entre outras.  

 Estas práticas do Estado, mas também orquestradas pelos organismos internacionais e 

as empresas privadas criam um grande elenco de ações corporativas nos territórios que 

permitem levar a cabo, inclusive à força, o processo de disponibilização espacial e criando os 

mecanismos de espoliação da terra e dos direitos. Ou como chamaria Harvey, novas formas de 

acumulação via espoliação. Podemos dizer que a pilhagem, a destruição dos recursos 

ambientais globais (terra, ar, água), aponta para o que ele chama de uma nova onda de 

“expropriação de terras comuns” (Harvey, p. 123, 2013). 

 A esse respeito, na aquisição de terras por estrangeiros no Brasil, assistimos sua 

facilitação legislada pelos poderes executivo e legislativo na promoção da regularização 

fundiária desses projetos. Ou seja, legitimação e regularização das terras espoliadas, ou, 

griladas, para usar os termos mais recorrentes na história fundiária brasileira.  
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 Para além de uma nova estrutura técnica, é necessária uma nova estrutura normativa. 

Aqui a importância do Estado. Esta estrutura é criada a permitir a “aquisição” dessas terras e 

sua exploração, após processo de disponibilização concluído. Ou seja, essa nova densidade 

normativa que demanda um ajuste espacial da proporção MATOPIBA, 73 milhões de hectares, 

implica em um novo modo de regulação do território que imprime uma crescente flexibilização 

ou supressão de instrumentos jurídicos como leis, códigos, zoneamentos para “limpar” 

/“disponibilizar” o território. Quer dizer, retirar os obstáculos jurídicos e assim definir o acesso, 

o controle e os usos dos territórios de acordo com os interesses do grande capital. Essas práticas 

regulatórias, ou, desregulatórias, depende do ponto de vista, são amplamente assistidas na 

história brasileira, assim como no Mundo.   

 A constituição desses processos de territorialização de grandes projetos de acumulação 

do capital, tem tido como marca a expropriação através da violência, a desterritorialização 

compulsória e a precarização territorial das populações onde esses grandes vetores de expansão 

se realizam. A territorialização do agronegócio, só é possível a medida em que este avança sobre 

outros territórios, como as terras camponesas e os territórios tradicionalmente ocupados, as 

florestas etc. Pois, são essas as terras consideráveis disponíveis no País e no mundo.  

Em síntese, esse fenômeno recente tem para nós três pontos fundamentais de análise e 

reflexão: a crise de 2008; os vários processos de grilagem e monopólio fundiário e; a 

consequência dos dois pontos anteriores, as alterações nos regimes propriedade marcadas pela 

forte atuação do Estado com seus mecanismos de simplificação jurídico-normativa podendo 

apontar, de certa forma, para uma mudança ou parcial transformação na função da propriedade 

da terra. Para nós este processo gera tendências que modificam as relações de investimentos e 

usos da terra como ativo imobiliário e também financeiro imprimindo as seguintes dinâmicas: 

expansão e diversificação de capitais na incorporação de terras criando “novas regiões de 

expansão e mercados de terras”; engendra dinâmica no Estado que vai operar na construção das 

garantias de segurança e legitimidade das transações comerciais e financeiras; mecanismos de 

aquisição que provocam em nível territorial alterações diretas e indiretas nos usos das terras e 

dos recursos, apontando para novos regimes de usos da propriedade nos territórios e; imprimem 

nos território padrões de conflito exemplificados em sistemáticos despejos, cessão irregular de 

terras, cercamentos de acessos públicos e terras de usos coletivo entre outros conflitos. 
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À TRANSPARÊNCIA NAS GRANDES TRANSAÇÕES DE TERRA NO BRASIL NO 

CONTEXTO DAS DIRETRIZES VOLUNTÁRIAS 

Bárbara Evelyn Baracho Wanderley1 

 

INTRODUÇÃO 

 Land grabbing é o nome internacional dado a ação de adquirir grandes hectares de terras 

estrangeiras. Através da ação do Land grabbing muitos países podem adquirir terras 

estrangeiras para múltiplos usos como produção energética, produção de alimentos e extração 

de minérios, sendo esses alguns dos usos que decorrem das aquisições.  

 Compreender a logística de atuação do land grabbing é vital para proteger a soberania 

nacional de empreendimentos que cada vez mais enfraquecem a ação do estado. Assegurar a 

soberania e segurança alimentar como um direito à alimentação adequada, importante para 

defesa dos territórios tradicionais dos pequenos agricultores, comunidades pesqueiras e 

indígenas no Brasil, segundo as diretrizes voluntárias para governança responsável da terra, dos 

recursos pesqueiros e florestais no contexto da segurança alimentar Nacional (DVGT).  

 Alguns autores ao longo dos anos abordam o tema com o intuito de alertar sobre as 

consequências dessa ação, Sassen (2016) De Schutter (2011) McMichael (2013), e Harvey 

(2013) entre outros. Algumas ONGS também contribuem no esforço do debate e do 

monitoramento dessas aquisições, como a FAO e Grain. O land Matrix também tem sido uma 

ferramenta de monitoramento que tem o intuito de possibilitar a transparência desses 

investimentos, que também será um ponto central do presente estudo. A aquisição de terras em 

si não é uma ação nova, porém entre os anos de 2006 - 2011 ganha novas dimensões e outros 

objetivos. A partir da crise alimentar de 2008, os países viram na ação um modo de garantir a 

segurança alimentar.  

 
1 Graduanda do curso de Bacharelado em Ciências Geográficas na Universidade Federal de Pernambuco/UFPE, 
Bolsista de Iniciação científica do CNPQ e integrante do instituto de estudos da Ásia, E-mail: 
wanderleyel13@gmail.com 
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 Os compradores das terras são os mais diversos, dos Estados Unidos a Suécia, os setores 

são os mais variados possíveis, entre eles se destacam a biotecnologia e as finanças (SASSEN, 

2016). Tem-se por estimativa que mais de 200 milhões em Hectares de terra fizeram parte das 

posses dos governos e empresas nos anos de 2006-2011, a maioria delas localizadas no sul 

global.  

 Dois fatores permearam o processo das aquisições internacionais. O primeiro fator foi a 

produção de cultivo industriais, matéria prima para desenvolver biocombustível e cultivos 

alimentares, demandas que surgiram sobretudo da China e dos Estados Unidos (SASSEN, 

2016). O segundo fator que coloco sobre relevo foi à crise que sobreveio ao setor alimentar, 

com a subida do preço dos alimentos no setor nos anos 2000, a terra se caracteriza como objeto 

especulativo da economia mundial.  

 A maior parte dessas compras no sul global (termo que faz referência a América Latina, 

a países do continente africano e a parte meridional da Ásia) ocorrem devido a fragilidade das 

soberanias nacionais e a situação imposta das políticas de comercio internacional. Dentro dessa 

lógica atores como o Banco mundial, OMC e FMI estabelecem todo o roteiro comercial do sul 

global, que na maioria das vezes, devido a fragilidade dos sistemas políticos, aceitam acordos 

para vendas em grandes escalas de suas terras, muitas delas terras devolutas2. 

 Dentro da perspectiva histórica, anos após as independências da Ásia e da África, o 

estado buscou colocar a agricultura em apoio a substituição das políticas de importação 1960-

1970,3 (De SCHUTTER, 2011) o que teve por resultado mais desigualdade e problemas no 

campo, o objetivo da política era diversificar a economia e unir a periferia ao centro.  

 A política de substituição aplicadas a esses países foi o primeiro passo para fragmentar 

um pouco da soberania desses estados, levando em consideração o incentivo para acelerar a 

industrialização, muitas transnacionais adentraram esses territórios para “investirem” no 

desenvolvimento interno dos estados do Sul ou ainda como era usado o termo “periférico”. A 

maior parte dessas transnacionais encontram tudo que precisavam para o próprio crescimento 

 
2 Terras que pertencem ao Estado 
3 O ISI que tinha como meta acelerar o processo de industrialização  
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como mão de obra barata e o principal, terras ricas em potencial natural para os diversos 

investimentos, bem como a oferta de subsídios e isenções fiscais.  

 Grande parte do cenário que foi estruturado a priori como uma forma de auxílio aos 

países do Sul, acabou sendo transformado em uma necessidade dos estados com maiores 

influências de cooptarem as terras para os próprios interesses comerciais, emergindo ainda mais 

problemas de diversos aspectos.  

Nem os programas do FMI, do Banco mundial e da OMC tiveram sucesso no que 
apresentaram como políticas necessárias para atingir o crescimento econômico. Seu 
conselho, onde foi seguido, não trouxe nem desenvolvimento econômico nem um 
governo democrático forte. O efeito foi contrário na maioria dos países do programa: 
um aumento maciço do endividamento a credores estrangeiros e um acolhimento 
abrupto dos fundos governamentais para educação, saúde e infraestrutura (SASSEN, 
2016, p. 105). 

 As configurações feitas pelos agentes internacionais seguem agravando ao longo do 

processo histórico. Dificilmente um líder que seja uma resistência a essa estrutura concentrada 

dos interesses globais de “desenvolvimento” conseguiu permanecer no governo sem sofrer 

qualquer tipo de boicote. Como as estruturas esboçadas nos países do Sul tiveram as piores 

consequências possíveis que emergiram com as políticas de substituições, prepararam os 

estados para receberem os investidores estrangeiros de forma que facilitaria a transação de 

terras, com o auxílio do estado que seria e é mediador dessas transações. 

GRANDES CORPORAÇÕES E FUNDOS DE PENSÃO  

 Os problemas que foram introduzidos pelos agentes internacionais motivaram os 

investidores de grandes corporações e fundos internacionais que viram grande potencial na 

subida dos preços das commodities agrícolas. Muitos países são riquíssimos em recursos 

financeiros, porém a mesma riqueza não é acompanhada dos recursos naturais, o que incita os 

estados a ampliarem cada vez mais suas fronteiras adquirindo terras estrangeiras, de forma que 

centralizam e verticalizam as cadeiras de valor que constituem o agronegócio. Desse modo 

garantem um maior controle sobre os preços que são ofertados através do mercado 

internacional, caso que foi o dos grandes conglomerados corporativos (rodapé explicar) (D. 

ARAGÃO, T. SANTOS, 2017). As grandes aquisições transnacionais de terra são mediadas 

por grandes atores como os estados, entram também os não estatais, como as grandes 

multinacionais, os fundos de pensão, investimento e uma estrutura grande e forte de 
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especuladores internacionais Windfuhr (2017 apud D. ARAGÃO, T. SANTOS, 2017, p. 204)4. 

O (GRAIN, 2016) estima que dessa estrutura nos anos de 2006-2012 foram registradas mais de 

491 áreas de apropriação transnacionais de terra. 

 A terra no seu caráter material de ativo fixo e seguro, se transformou em objeto para 

movimentar o setor financeiro, operado pelos fundos de pensão e os investimentos, caso do 

TIAA-CREF que será caracterizado posteriormente, o mesmo investimento será autor de 

diversos “jogos” especulativos, além dos jogos vai se espalhar para várias desestabilidades no 

campo causadas pelos seus movimentos financeiros. Dentro dessa ânsia por adquirir terras 

estrangeiras, também exista a produção dos flex crops, que nada mais é do que culturas que 

servem para múltiplos usos, diretamente ligadas a produção dos agro-combustíveis, que partiria 

do argumento para compras e/ou arrendamentos de terras, que possibilitariam a dinâmica 

econômica e o desenvolvimento: 

                                          Flex crops and commodities are those that have multiple and/or flexible uses: food, 
animal feed, fuel, and other commercial-industrial uses. In fact the contemporary 
global land rush is intertwined with the rise of flex crops and commodities: sites of 
large-scale land deals tend to be sites of expansion of production of these crops and 
commodities, e.g. soya, sugarcane, palm oil, corn, cassava, industrial trees 
(TNI,2014, p. 15). 

 Esses flex crops seriam nada mais nada menos do que as grandes extensões dos 

monocultivo de cana-de-açúcar e soja que são bem evidenciados no contexto Brasileiro de 

“desenvolvimento”, assim como o óleo de palma que tem grandes produções, e que tem tido 

grandes impactos, principalmente no que se refere a países da África e Ásia. 

 A maioria das figuras envolvidas em grandes compras de terra usam como argumento 

os territórios “ociosos” dos governos em que se tem por interesse as aquisições. Também é 

usado o argumento de que esses governos faram parte dos negócios que derivam do capital 

transnacional, tudo isso com essa possibilidade tangente de “desenvolvimento” a qualquer 

custo. Os governos que aceitam todos esses argumentos ficaram conhecidos internacionalmente 

como Land Sellers, que colocam suas terras a disposição para aquisições. O argumento usado 

para que sejam eles os que cediam os investimentos são a qualidade das terras, sua suficiência 

em termos de hectares e principalmente sua fertilidade, mas acima de tudo a “ociosidade” das 

mesmas. Os investidores do agronegócio pontuam também o ganho, que seria o avanço do setor 

 
4 Windfuhr., 2017 apud D. ARAGÃO, T. SANTOS, 2017, p. 204. 
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agrário nas novas tecnologias, infraestrutura e o crescimento de empregos, tudo isso constitui 

o grande lobb (ARAGÃO. D. M.; SANTOS, 2017).  

 É certo que essa lógica de pensamento não ganha forma no tecido social, onde ocorrem 

diversas problemáticas referentes a essas aquisições, que passam pelo processo de retirada da 

posse de agricultores locais e mudanças graves nas configurações paisagísticas sociais e 

naturais em diversos locais, discussões que serão melhor analisadas posteriormente. 

TERRA COMO RESERVA DE VALOR E SUA COISIFICAÇÃO  

 A renda fundiária com o processo de capitalização, assim como os juros que deriva do 

capital fictício, constitui o “valor” referente a terra. Esse direito criado sobre possuir a terra se 

transforma em capital fictício. As forças que passam a atuar regulando o preço da terra e tudo 

que a envolve são as taxas de juros e as receitas futuras antecipadas da renda. A movimentação 

dos juros impõe um certo ritmo na dimensão temporal, sendo ele forte a ponto de ir 

movimentando o preço da terra dentro de uma estrutura acumulativa do capital, que é 

entrelaçado com a oferta e a demanda monetária do capital. Segundo (HARVEY, 2013) o que 

antecede o câmbio das rendas futuras estaria ligado, tanto ao fluxo de capital futuro quanto os 

de trabalho futuro, que iriam afetar do mesmo modo o preço da terra em si e da sua propriedade. 

Razão que mesmo a terra estando estática, no que se refere a total ausência de uso, antes sequer 

de vir a se tornar território, ela já teria em si valor.  

 A segurança que realça e também corrobora para compreender o avanço da corrida por 

terras a nível global, tendo esse qualitativo de ativo seguro, que assegura o “possuinte” de 

poucas perdas e de certo retorno no investimento, mesmo que ele adquira um caráter ocioso por 

baixas nos diversos setores. O que fomenta mais força no argumento dos investidores para mais 

avanços nas aquisições, o que os governos dos países onde são efetuadas as compras adquirem 

o discurso e o fortalecem a nível midiático nas instâncias nacionais, caso bem específico no 

Brasil, mas que segue características internacionais. A terra aparece como meio de 

desenvolvimento sem que sejam discutidos os problemas decorrentes das transações.  

 A terra pelo seu caráter material como já foi mencionado, proporciona possibilidades 

diversas aos seus proprietários. investimentos de distintas naturezas, mas principalmente 

garante a capacidade especulativa,  o elemento especulativo é um agente que está presente na 

comercialização da terra, conduzindo diversas ações como previsões com safras, alterações na 
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escala de investimento, negociação de direito sobre rendas futuras e trabalho futuro (HARVEY, 

2013). Com essa liberdade dada aos proprietários de terra, que adquirem aspecto senhorial sobre 

o investimento, eles configuram a produção de modo que bem entendem, antecipando safras, 

aumentando a produtividade, o que em processos produtivos normais jamais aconteceria. 

Mecanismos colaborativos dão o tom dessa autoridade, o que seria o exemplo do proprietário 

da terra e do capitalista, o primeiro capta e melhora as rendas, já o capitalista só toma por 

responsabilidade o lucro, de modo que tudo isso potencializa a fluidez de mercado.  

 A terra como produção e reprodução da vida humana adentra um lugar referente a uma 

“coisificação” que seria o resultado apenas do olhar voltada para produção e reprodução de 

capital. Retirada de todos os seus atributos e características, ela ganha ainda mais fluidez no 

mercado, já que só a compra efetiva garante ao proprietário uma renda anual (HARVEY, 2013). 

Ampliado as diversas formas de investimento que essa mercadoria se transforma, a terra 

desenvolve sobreposições nas camadas financeiras, que variam conforme a natureza dos 

investimentos.  

 O desafio é a compreensão do impacto de todos esses conceitos no que tange o seu 

comportamento quando eles entram em contato com a realidade. A diferença de mover em 

estruturas financeiras, especular trabalhos e safras é antagônico quando se trata de uma terra, 

de caráter fixo, situada em um espaço geográfico que, no entanto, se transforma em fictício com 

o auxílio do mesmo tipo de capital. É de uma complexidade que não se tem como possibilidade 

prever qual o cenário esse capital fictício pode atingir. No meio de todo esse enredo, existe uma 

terra não fictícia, situada no espaço geográfico que possui materialidade e que foi transformada 

devido às relações sociais, históricas e culturais, com vínculos que não entram nessa lógica 

especulativa, que assim como esse espectro do capital também é imaterial, mas no espaço ganha 

dimensão real, no momento que entra em contato com a materialidade da terra e da vida. 

 Esse caráter dual relativo a aquisição de terra, se desenvolve ganhando proporções 

problemáticas globais nos territórios agricultáveis dos países que entraram nessa lógica 

dinâmica de aquisições. O que acontece é que, mesmo as ações mantendo esse caráter 

“inovador” e especulativo no setor financeiro, elas permanecem sobre o mesmo alicerce de 

sempre, a posse da propriedade de caráter privado, na mão de investidores estrangeiros, que 

tem como objetivo o lucro. No entanto o comportamento no espaço que se dá através da 
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paisagem vai ter um recorte atual, não pretérito, como diz (SANTOS, 2002, p. 107) “A 

paisagem é testemunha da sucessão dos meios de trabalho, um resultado histórico acumulado”. 

Essa paisagem testemunha mencionada por Milton Santos, vai ser a precursora para 

compreender o avanço da financeirização no espaço e como a sua manifestação tem sido 

perversa para a população campesina, de modo que tem mudado as relações de trabalho no 

campo, a estrutura social e principalmente a estrutura política dos países em que os governos 

proporcionaram essa abertura.  

AQUISIÇÕES AGRÍCOLAS ATRAVÉS DE HARVARD  

 Retomando a discussão sobre como as ferramentas econômicas, no caso da 

financeirização, de modo mais específico, o mecanismo de especulação se comporta quando 

entra em contato com a realidade. Alguns atores se enquadram nessa perspectiva que viabiliza 

a possibilidade analítica de modo mais claro desses movimentos especulativos com a terra. Um 

deles é o fundo patrimonial de Harvard que segundo o GRAIN e Rede (2018) estimou que mais 

de US$ 1 bilhão foi gasto por Harvard na compra de domínio do que seria estimado 850.000  

hectares em terras agrícolas no mundo5, transformando a universidade um dos maiores 

investidores em terras agrícolas e o mais diversificado geograficamente.  

 A universidade começou a comprar terras agrícolas logo após a crise financeira e seu 

impacto na alta dos preços dos alimentos, como já foi supracitado. Diversos fundos de pensão 

e investidores institucionais foram seguindo o exemplo da universidade, que começou seu 

movimento na direção das especulações como uma reação à crise dos subprimes e os diversos 

abalos decorrentes do mercado imobiliário tanto americano quanto europeu. O fundo 

patrimonial da universidade acumulou uma série de títulos em terras agrícolas, se 

transformando no investidor mais significativo do mundo, em menos de dez anos.  

 A metodologia que segue os investimentos em recursos naturais não é realmente novo 

no aspecto das negociações da universidade, que já entrava em contato com investimentos em 

madeiras em diversas regiões do mundo, com modelos aplicados através de empresas de caráter 

offshore e/ou pelas subsidiárias conhecidas como “laranjas”. As compras da universidade se 

propagaram em países como a África, Brasil e na Nova Zelândia no ano de 2018, os 

mecanismos usados pela universidade tornavam difícil mensurar e dimensionalizar as 

 
5 Negrito estabelecido pelo autor 
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propriedades agrícolas de forma específica adquiridas pelo fundo de pensão, inclusive o próprio 

conselho de administração não tem transparência acerca das terras que possui e que de forma 

consecutiva também é administradora.  

 Tomando por consideração que a natureza do investimento é por si diversa, surgem 

várias ramificações ou como são chamados holdings, que são “braços” em que o fundo utiliza 

outras empresas para gerenciar partes dos investimentos do fundo patrimonial, segundo 

relatório (REDE SOCIAL DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 2018, p. 6) “Harvard 

canalizou dinheiro para investimentos em terras agrícolas por meio dessas empresas para outras 

subsidiárias registradas em paraísos fiscais”.  Dinheiro que seria encaminhado através de outras 

empresas para os locais onde os investimentos seriam por assim dizer, materializados e livres 

de imposto. 

 Diversos Holdings foram e são estabelecidos, formando uma cadeia de diversos 

investimentos, que funcionam como uma rede, de modo semelhante ao próprio funcionamento 

original do termo, até chegar a materialidade em si do investimento, é impossível identificar 

quem fez e/ou faz a primeira conexão, que nesse caso específico é proporcionada pela 

universidade. Por meio dela diversas outras co-conexões são estabelecidas e chegam a 

materialidade que é o investimento em si.   

 As subsidiárias tinham nomes aleatórios com o propósito de tornar difícil, quase 

impossível de atrelar o nome dos investimentos com o nome da universidade (REDE SOCIAL 

DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 2018). Através das empresas que ficavam em 

paraísos fiscais, o dinheiro se direcionava para os outros braços dos investimentos, que tinha 

várias outras empresas, nos países onde eram feitas as aquisições, tornando o esquema aleatório, 

dificultando ao máximo a transparência.  

 Para além de não existir transparência na movimentação dos investimentos, já que se 

fracionam em diversos outros, também não se pode dimensionar os danos às terras adquirias 

pelo mecanismo estabelecido pela universidade. Diversos impactos as mais diversas populações 

tradicionais no mundo, poucas foram se quer georreferenciadas. As estimativas visam 

compreender os impactos de acordo com os relatórios dos pesquisadores, das organizações, dos 

movimentos sociais. Tudo isso deriva de um trabalho árduo para identificar as aquisições, 

questões que serão retomadas com mais detalhes posteriormente.  
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AQUISIÇÕES DE TERRA INTERMEDIADA PELA FUSÃO COSAN – SHELL  

 A Cosan nasce a partir da usina Costa Pinto, uma usina de cana-de-açúcar localizada em 

Piracicaba (SP)6 entre 1986 a 2007 avança no mercado internacional, com iniciativas de capital 

na bovespa (referência bolsa de valor de SP); em 2008 a Radar é lançada, com foco na 

“gerência” de terras agrícolas com alto potencial no cultivo e valorização, causa de grandes 

contradições que serão caracterizadas adiante; em 2011 é criada a Raízen Joint Venture entre a 

Cosan e a Shell, com atuação na produção de açúcar e etanol a partir da cana e da distribuição 

de combustíveis. A fusão parte também do contexto da crise de 2008, que possibilitou a entrada 

de empresas de setores estrangeiros. 

 A crise debilitou o acesso ao crédito nacional da empresa, a fusão veio muito em função 

desse movimento de contração do mercado. No quadro de modernidade relativo ao cultivo da 

cana-de-açúcar, a Cosan produz em torno de 45% do etanol produzido no mundo Rede social 

de justiça e direitos humanos (2011). A empresa é a transação mais significativa do setor 

sucroenergético, que tinha como objetivo final elevar o etanol a condição de importante 

commoditie no mercado internacional. Para além da Shell, outras empresas compõem o 

‘moderno’ e atual setor sucroalcooleiro. Unidas, as empresas possuem para mais de 100 usinas. 

Apenas algumas serão citadas, são elas : Goldman Sachs, Carlyle/Riverstone, Global Foods, 

Mitsubishi (Japão), Mitsui (Japão), Kuok (China)7. Integrantes que compõem e dão o tom no 

setor do agronegócio estão entre elas as empresas petroleiras, mineradora e de infraestrutura; 

como uma fração desse todo, o setor relativo as finanças.  

 A natureza dos investimentos da Cosan tem como base o monopólio de terras agrícolas 

e a expansão dessas terras para aumentar a produção da cana-de-açúcar e de outros cultivos 

como a soja, algodão, milho e eucalipto. A função da Radar é estressar o mercado de terras que 

no momento da sua fundação movimentou em torno de US$ 400 milhões de dólares no referido 

mercado e tem administrado, em média 70 mil hectares em terra, Rede... (2011).  

 O forte declínio na estrutura do setor sucroalcooleiro, que resulta de múltiplas perdas 

nas safras e com a redução cada vez mais pontual dos incentivos a créditos, vem colocando a 

Cosan intermediando com a Radar a sua atuação com mais intensidade nas aquisições e 

 
6 http://www.cosan.com.br/pt-br/cosan/historia 
7 As demais empresas podem ser encontradas https://www.social.org.br/revistacosanshel.pdf 
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expansões das terras, de modo que a Cosan ganhe outra personificação no mercado, agora como 

desenvolvedora do mercado em terras agricultáveis. Diversas aquisições foram efetuadas pela 

Radar, principalmente na região que se denomina como MATOPIBA, que seria um acrônimo 

que faz referência aos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Um olhar que tem sido 

útil para compreender parte dos investimentos em terra no Brasil, tem sido o retrocesso das 

políticas públicas que fazem referência a reforma agrária, mais um agravante das aquisições.  

CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA NO BRASIL – HARVARD E COSAN 

  Alguns aspectos precisam ser discorridos com mais detalhes, a exemplo os impactos nas 

estruturas sociais devido as aquisições efetuadas por Harvard. Os impactos produzidos na 

região do Matopiba pela Cosan-Radar. As aquisições executadas através da Radar, tem 

contribuído e agravado os conflitos gerados por meio das expansões de terra no Brasil. 

Resultado das acumulações de grandes aquisições, os modelos e alguns métodos usados através 

de lógicas especulativas que foram supracitadas, aumentam a valorização do mercado de terras 

no país, fazendo com que as imobiliárias agrícolas transnacionais invistam cada vez mais em 

setores do agronegócio que avança em termos de fronteiras e territórios objetivando o lucro.   

 As estratégias para conseguir o acesso à terra são as mais perversas possíveis, por meio 

de grilagem8, ameaças, conflitos, até chegar no caso de maior brutalidade possível, que é a 

expulsão. Um exemplo disso é o que aconteceu com a comunidade Melancias, que fica às 

margens do rio Uruçuí; a plantação de soja instalada ao redor da comunidade teve um causou 

um forte impacto, tanto físico quanto social. Os rios começaram a secar por causa da 

contaminação de suas fontes, a pulverização de agrotóxicos tem agravado a realidade e 

contribuído também nos danos causados as roças feitas pela comunidade Grain e Rede (2018). 

Além dessa fazenda que tem transformado o território da comunidade de Melancias, Harvard 

adquiriu outras 5 fazendas nessa região.  

 Os casos das aquisições feitas pela Cosan, se equivale em complexidade e impactos 

como os de Harvard, na região Matopiba, localizada no cerrado brasileiro, um bioma em 

avançado estágio de impacto e degradação9. Diversos investimentos foram feitos nas 

localidades com acesso a grande biodiversidade do cerrado, nas área conhecidas como chapadas 

 
8  É a ocupação irregular de terras, a partir de fraude e falsificação de títulos de 
propriedade. http://www.incra.gov.br/oqueegrilagem 
9 http://www.ihu.unisinos.br/185-noticias/noticias-2016/557010-matopiba-mata-o-cerrado-e-seus-povos 
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que caracterizam as grandes cabeceiras dos rios dessa região (REDE SOCIAL DE JUSTIÇA E 

DIREITOS HUMANOS, 2015). As comunidades tradicionais residem nas áreas popularmente 

conhecidas como baixões, mas usam as chapadas de forma comum para as atividades de 

sobrevivência como plantar, colher, caçar, soltar seus rebanhos.  

 Os baixões também fazem parte das áreas de interesse para investimentos, por serem 

locais estratégicos onde os rios nascidos das áreas mais altas que são as chapadas descem. Essas 

áreas passam a sofrer com constante grilagem, o que tem provocado a violência através de 

expulsões das comunidades que residem de forma permanente e por gerações na região. Os 

baixões acabam sendo usados por essas empresas apenas para produção através da mecanização 

e irrigação das commodities, enquanto já existia um uso e ocupação pretérito daquela região 

através das comunidades tradicionais. A região é uma das fronteiras de expansão considerada 

pelas empresas e o agronegócio. As atividades com o mecanismo financeiro da especulação já 

têm avançado, valorizando cada vez mais áreas onde as comunidades tradicionais ocupam a 

anos, o que resulta em mais impactos através das aquisições.  

 A Radar como propriedade da Cosan S/A e TIAA-CREF que já foi mencionada 

anteriormente, tem adquirido terras por meio de um mecanismo conhecido como debêntures, 

da empresa Tellus S/A que também pertence a Cosan e o TIAA- CREF, empresa que se 

equivaleria a uma subsidiária. As fazendas da região do Matopiba são compradas com esse 

mecanismo, que é apenas uma das feições dadas as aquisições. A extrema valorização dos 

preços das terras no Piauí tem sido um forte argumento para os investimentos nos últimos anos, 

caracterizando a região em área privilegiada dos interesses para os negócios e investimentos da 

Radar. A lógica por trás desse aparente interesse é a compra das terras por um preço 

extremamente abaixo do mercado. Quando a compra é efetuada a terra já ganha uma outra 

configuração, não apenas como um ativo fixo, mas se transforma em fazenda. Através dos 

investimentos estatais na infraestrutura, o preço da terra atinge um outro patamar, dessa vez o 

que foi idealizado, da valorização. Uma série de suporte é dado pelo estado no aspecto da 

infraestrutura, desde a estrutura dos portos para escoar as futuras produções, no caso dessas 

terras serem usadas não apenas para especulação, mas para produção através de arrendamento. 

Portos de Suape, Pernambuco, Pecém no Ceará e o porto de Itaqui, no maranhão; são 

fundamentais no escoamento das commodities (REDE SOCIAL DE JUSTIÇA E DIREITOS 

HUMANOS, 2015). Diversos projetos que tiverem por objetivo estender a malha de transporte 
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em vias terrestres, vai ter o apoio financeiro e logístico providenciado pelo estado com o forte 

argumento de caráter desenvolvimentista. 

OBJETIVOS  

Objetivo Geral 

 Tem-se como objetivo geral da pesquisa verificar se o Estado brasileiro permite o acesso 

às informações referentes às grandes transações de terra de acordo com parâmetros 

estabelecidos nas diretrizes voluntárias de governança da terra.  

Objetivos Específicos 

 Esclarecer o panorama nacional dos aspectos referente as transparências nas grandes 

transações de terra, baseado na literatura existente e nos relatórios internacionais e 

nacionais 

 Buscar identificar as grandes transações de terra ocorridas nos anos de 2000-2018 no 

Brasil e no Nordeste, que será possível delimitar um panorama com uso de mapas e 

dados fornecidos tanto pelo Incra como pelo Land Matrix, onde será possível 

dimensionalizar a problemática 

 Caracterizar os impactos das grandes transações de terra no contexto social e como o 

Brasil se posicionou em relação as diretrizes voluntárias da terra 

METODOLOGIA  

O fenômeno do Land Grabbing constitui uma totalidade complexa e em permanente 

mudança ao longo do processo histórico, a presente pesquisa foi realizada com base nas 

múltiplas escalas do fenômeno. Em função dessa complexidade, só será possível compreender 

a intensidade do problema adotando uma série de posturas que dialogue com a 

interdisciplinaridade, sendo ela nos níveis da teoria e da prática, ampliando nossa análise para 

além das superficialidades.  De modo que para efetuar essa metodologia, arquitetou-se como 

procedimentos metodológicos os que se acham abaixo destacados e vinculados: 

1. Busca da pesquisa documental em relatórios de organizações internacionais como a 

FAO e relatórios técnicos de Organizações Não-Governamentais como o GRAIN para 
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que se possa entender melhor a questão da transparência nas transações de terra no 

Brasil 

2. Haverá também a busca efetiva pelos contratos assinados que envolvam a transferência 

de mais de 200 hectares de terra 

3. Haverá a busca de notícias em jornais de grande circulação e também em órgãos oficiais, 

como o INCRA, para buscar registros sobre grandes transações de terra no país. 

4. O uso de mapas para compreender a espacialidade do fenômeno e posteriormente 

caracteriza-lo.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Necessário dizer, em primeiro lugar, a importância do Nordeste no cenário das grandes 

aquisições de terra, dando visibilidade ao fenômeno das transações na escala regional, que será 

denotada de características particulares e com lógicas muito distintas na natureza dessas 

aquisições, que a priori será possível identificar certas homogeneidades ou sendo mais enfática, 

uma concentração evidente em alguns estados que adentraram a lógica do capital internacional, 

atrelado as cadeias globais de produção, sendo o mesmo como já supramencionado, volátil e 

complexo, principalmente no que tange  a financeirização. 

 O fenômeno das transações de terra em grande escala no Nordeste, não vai ter o mesmo 

modus operandi que tem na escala global, vai sofrer certas alterações em detrimento da escala, 

que quando muda, tende a alterar o fenômeno Castro (1995) diante disso, a região vai ser 

cenário de ampla concentração fundiária, que sofreu alterações ao longo do processo histórico, 

mas que mantém algumas características pontuais que serão elencadas mais adiante. Através 

desse panorama será possível ter uma melhor interpretação dos mapas que serão apresentados.  

  O Nordeste enquanto região vem sendo amplamente cotado como fronteira de expansão 

agrícola (REDE SOCIAL DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 2018) no caso do Nordeste 

que abrange o cerrado, não só no que faz referência ao bioma, como locus de desenvolvimento 

agrícola, mas os grandes varejistas de alimentos como o Carrefour também tem investido de 

forma significativa em exportações agrícolas de alto valor, que será definido como “novos 

distritos agrários” no que faz referência ao vale do São Francisco,  já caracterizado pelo sertão  

Marsden10 (2003, apud MCMICHAEL, 2013, p. 10) então tem-se uma diversificação desses 

 
10 Marsden, 2003, pp. 30, 57 apud MCMICHAEL, 2013, p.10. 
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investimentos, que se adaptam principalmente as características climáticas, que por muitas 

vezes podem vir a ser desafiadoras, principalmente com relação ao Sertão no Nordeste.  

 Para compreender como o Nordeste entra nesse panorama das grandes aquisições, é 

necessária uma caracterização do que é o Nordeste enquanto região, e será importante começar 

através do elemento primordial que molda a paisagem, sendo esse elemento o clima, que 

também preocupa o homem, sendo evidenciado pelo regime pluvial e através da vegetação 

natural, segundo Andrade (2005) é a partir daí que se diferencia desde o período colonial a zona 

da mata, de clima quente e úmido, com duas estações pontuais, sendo uma chuvosa e a outra 

seca; já o Sertão, quente, entretanto seco, mas também desde o mesmo período, tem por 

características as secas periódicas que destroem a vegetação, matam os animais e força a 

população ao êxodo, cenários bem explorados na literatura brasileira, e de certo modo bem 

romantizados acerca do Nordeste.  

 Mas além dessas áreas, existem as que transitam entre uma e outra, que Andrade (2005) 

vai chamar de zona de transição, entre elas trechos que tem umidade relativa a zona de mata e 

uns tão secos que tem forte relação com o Sertão, entre essas linhas tênues e oscilações, se tem 

o Agreste. É dessa complexidade com relação ao clima que surge o caráter dual dos nordestinos, 

latente desde o período colonial, “dois sistemas de exploração agrária diversos, que se 

complementam economicamente, mas que política e socialmente se contrapõem: o nordeste da 

cana de açúcar e o Nordeste do gado” (ANDRADE, 2005, p. 37). Na atualidade, a dualidade 

foi reformulada e a região permeia desde a pequena propriedade e a policultura, e a Oeste, no 

que (ANDRADE, 2005, p. 38) vai chamar de meio – norte, ainda se mantém as características 

extrativistas e pecuaristas.  

 Em termo de síntese, ainda segundo Andrade (2005) o Nordeste seria caracterizado 

nessas quatro grandes regiões, sendo tanto naturais quanto geográficas, nomeadas e 

consagradas como: Mata, Agreste, Sertão e Meio – Norte, sendo essa última área delimita a 

partir do Piauí, Maranhão, domínio dos cerrados, chapadas e de interflúvios (ANDRADE, 2005, 

p. 58). A partir desse panorama é possível entender a região, que ganha uma nova releitura ao 

longo do processo histórico, sendo o mesmo permeado pela concentração de terra e pelo 

extrativismo, mas que agora obtém uma nova face pelo neoextravismo e adentra um novo 

momento das transações de terra.  
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 Essa lógica extrativista em sua fase acumulativa, é compreendida no período histórico 

desde a economia açucareira, no que tange o Nordeste, foi um processo que só pode ser 

assimilado no momento em que o capitalismo europeu se estabelece em sua fase de acumulação 

comercial, Wanderley (1978). Mas onde de fato se cristaliza o momento da acumulação é 

quando o capital subordinado se dilui e se metamorfoseia em propriedade privada. “Mantendo 

a propriedade da terra, os senhores de engenho estavam em condições de transferir para 

terceiros, o custo da aquisição da força de trabalho. Capacidade de adaptação às flutuações da 

demanda externa” (WANDERLEY, 1978, p. 13). Então, muito do que se compreende do 

processo de acumulação, que permeia o extrativismo, e na sua fase reformulada, o 

neoextrativismo, que nada mais é que uma reprodução de elementos chaves do extrativismo, 

mantendo suas raízes puramente coloniais Acosta (2016), é evidenciado nesse novo contexto.  

 Desse modo, o panorama da concentração e das transações de terra através da 

propriedade e de sua função, não mudou muito ao longo do processo histórico, é possível ter 

uma evidência disso através dos dados adquiridos em contato com o Incra pelo Esic, que foram 

espacializados, onde é visível os padrões de concentração e principalmente informações 

desencontradas no que se refere a dimensão dos hectares e da função, que em nenhum momento 

é detalhada, na (figura 1) o Nordeste é analisado de acordo com as grandes aquisições entre 

janeiro de 2000 a novembro de 2017 ou seja, imóveis a partir de 15 módulos fiscais11, que é a 

classificação estabelecida pela Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 e tem por consideração  

o módulo fiscal (e não apenas a metragem), sendo essa variável de acordo com os municípios.  

 
11 http://www.incra.gov.br/tamanho-propriedades-rurais 
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Figura 1 Fonte INCRA 

 No primeiro momento, é possível identificar os estados que possuem os maiores 

hectares dessas aquisições, o primeiro destaque é na região do Meio-Norte, referente ao Piauí 

e Maranhão, onde a produção de soja caracteriza o uso da terra, por meio das diversas expansões 

e dos incentivos do Estado, como já foi mencionado anteriormente. Já no segundo momento, 

identifica-se a concentração no Estado da Paraíba, sendo duas das grandes aquisições 

localizadas no município de Custódia; já a segunda maior aquisição, localiza-se no município 

de Campina Grande. O terceiro momento é possível visualizar uma maior concentração dessas 

aquisições no Estado de Alagoas, sendo segundo a comissão pastoral da terra Nordeste, o 5° 

lugar na região com mais conflito registrado em relação à terra12. Por fim, a Bahia também se 

apresenta no contexto das grandes aquisições no Nordeste, porém com terras concentradas ao 

lado leste, a Bahia também é cenário de conflitos por terra, houve na fazenda bom jardim, mas 

não ocorreu violência e foi possível negociar13, entretanto existe o lado Oeste da Bahia, onde a 

fronteira agrícola já é compreendida, com relação ao MATOPIBA então os conflitos e 

principalmente as expulsões são mais intensificados. É importante ressaltar que quando foi feita 

a 

 
12 https://www.cptne2.org.br/index.php/publicacoes/noticias/noticias/605-alagoas-ocupa-5-lugar-da-regiao-em-
conflitos 
13 https://jornaldachapada.com.br/2014/04/01/chapada-mst-ocupa-a-fazenda-bom-jardim-no-municipio-de-ruy-
barbosa/ 
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solicitação dos dados pelo Esic, o recorte temporal escolhido foi de 2000 a 2018 no Nordeste, 

entretanto os dados foram referentes até o ano de 2017, por isso o título é distinto da legenda.  

 Ao analisar os dados, é perceptível que existe diversas rupturas no que tange as 

informações completas sobre a transparência das grandes aquisições de terra no Nordeste, no 

contexto das diretrizes voluntárias da terra no que se trata da transparência das aquisições como 

objetivo, no ponto 12.5 (MDA, 2015, p. 53), coloca-se que os Estados devem implantar normas 

transparentes sobre a escala, o alcance e a natureza das transações permitidas no âmbito dos 

direitos fundiários e devem definir que tais transações devem ser consideradas como de grande 

escala no contexto nacional. O Incra cumpriu apenas dois aspectos dessas normas, identificando 

o imóvel e em quais municípios os mesmos se localizavam e a escala no que dimensiona a 

grande aquisição. Entretanto a natureza das transações não foi atrelada à base de dados, tão 

pouco a função da propriedade, se de fato todas essas terras possuem registro em cartório, 

comprovando o direito da posse, o geocódigo não foi atrelado na planilha, algumas fazendas 

possuem dois tipos de projetos no mesmo imóvel, multiplicando a dimensão do hectare, o que 

de fato vem à tona como ponto se o Brasil cumpre a diretrizes voluntárias sobre governança 

responsável da terra, dos recursos pesqueiros e florestais no contexto da segurança alimentar 

nacional (DVGT). 

 É de fundamental importância colocar em relevo as consequências e os impactos sociais 

causados pela não adesão do  principal compromisso internacional assumido em relação ao 

fenômeno das grandes aquisições de terra no que consiste as Diretrizes Voluntárias da 

Governança Responsável da Terra, dos Recursos Pesqueiros e Florestais no Contexto da 

Segurança Alimentar (DVGT) que foi aprovado, em 2012, por unanimidade, pelos 

representantes dos países no Comitê de Segurança Alimentar Mundial do Conselho Econômico 

e Social das Nações Unidas.  

 Apesar das diretrizes serem voluntárias, a garantia do comprimento do ponto 12.5 

(MDA, 2015, p. 53) como foi citado a pouco, é um forte aliado para dimensionar a concentração 

de terra no Brasil, nesse caso através da ênfase regional dada pelo presente estudo no Nordeste, 

ajudando a identificar padrões nas concentrações e auxiliar as comunidades tradicionais na luta 

pelo direito da propriedade da terra.  
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 Entretanto, o cenário na ausência do comprimento dessas diretrizes tem agravado os 

conflitos por terra, as expulsões, o desmonte dos direitos das populações tradicionais, tudo com 

o objetivo de valorizar a terra como mercadoria, e através disso garantir todo o acesso aos 

incentivos governamentais com a expansão, que cada vez mais delimitam as grandes 

propriedades Marques (2004), o resultado disso é que o espaço dentro dessa lógica de 

acumulação capitalista asfixia o espaço camponês.  

 Todo movimento feito contra isso, é sempre uma ação com a intenção de ruptura, o 

surgimento do movimento sem-terra é uma resposta contra a relação de dependência dos 

trabalhadores rurais e grandes proprietários, e toda ação nessa direção é uma forma de 

resistência do saber tradicional e uma resposta antagônica ao modo degradante de se relacionar 

com a terra.  

CONCLUSÕES 

 Dos achados desta pesquisa pautam o problema das aquisições de grandes propriedades 

de terras estrangeiras, um fenômeno que não é apenas brasileiro, mas mundial.  

 As finanças internacionais obtêm um papel importante para compreender a lógica das 

transações de terra, a partir dessa lógica, o espaço adquiri múltiplos usos e se complexifica a 

nível da imaterialidade.  

 O que essas transações representam em termos de impactos sociais, principalmente para 

as populações tradicionais é o ponto chave para compreender e principalmente, ter uma postura 

extremamente crítica com relação ao fenômeno das aquisições, atrelado também a destruição 

do meio ambiente, tendo em vista que a natureza é a razão de toda a acumulação.  

 A fragilidade dos governos também assume um papel de extrema relevância, sobre a 

falácia de desenvolvimento a qualquer preço, estimulam o processo de desmonte do território 

nacional em detrimento das transnacionais e governos estrangeiros.  

 Por fim, entender o fenômeno através do olhar multiescalar e principalmente 

compreender quem são os maiores prejudicados, e os principais atores que o gerenciam, é usar 

o conhecimento como forte aliado para quem realmente interessa, aqueles que não se 

enquadram na lógica brutal do capitalismo nesse novo momento da financeirização.  
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AS CONTRADIÇÕES DO AGRONEGÓCIO MUNDIALIZADO NA REGIÃO AGRO-
OESTE DA BAHIA 

 

Simony Lopes da Silva Reis1 

Introdução 

Partindo do princípio que as porções do espaço geográfico e suas paisagens são 

modificadas a partir da relação sociedade-natureza, através de relações, sobretudo de trabalho 

(SANTOS, 1988), a ação mais preponderante nos espaços rurais, são as atividades 

agroindustriais, que cada vez mais ampliam seus limites em detrimento dos espaços reservados 

aos remanescentes florestais e outras formas de trabalho e relação com o ambiente.  

A agroindústria de grãos no estado da Bahia ganha forma a partir da década de 1980, 

especialmente na região oeste — Barreiras, Correntina, São Desidério, Luis Eduardo 

Magalhães e Formosa do Rio Preto — aqui denominados como Região Agroexportadora do 

Oeste Baiano (Agro-Oeste), os quais configuram os vetores responsáveis pelo desenvolvimento 

do agronegócio na região (Mapa 1). 

Mapa 1 – Região agroexportadora do oeste baiano 

 

 
1 Doutoranda em Geografia pela Universidade Federal da Bahia – Instituto de Geociências. E-mail: 
simony.geo@gmail.com 
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 A implantação do projeto de modernização da agricultura na Bahia, nos finais da década 

de 1970 e início da década de 1980 do século XX, possibilitou um acelerado processo de 

expansão e de ocupação das terras de parte de um espaço territorial denominado até aquele 

momento de “Além-São Francisco"2. O que antes eram denominadas terras devolutas e que na 

verdade eram terras de uso comum das diversas comunidades que habitavam os cerrados, hoje 

são espaços altamente valorizados e de elevada especialização de produção voltada à 

exportação.  Nesta dinâmica, a vegetação de cerrados no Oeste da Bahia vem sendo reduzida 

brutalmente em favor da implantação de atividades agrícolas modernas, proporcionando sérios 

impactos ao ambiente natural, bem como ao ambiente social que sofre alterações de natureza 

negativa em função do caráter desigual da produção espacial e do modelo produtivo 

hegemônico. 

 Sob a lógica de um desenvolvimento desigual e articulado o espaço geográfico do oeste 

baiano se configura como um mosaico de interesses conflitantes historicamente construídos. Se 

por um lado, as grandes corporações e os diversos governos almejam um crescente aumento 

dos índices econômicos, por outro a sociedade, representada pelos pequenos produtores e 

populações tradicionais clama por medidas de justiça socioambiental. E é neste embate que 

surgem as interrogações acerca do caminho que está sendo escolhido e traçado pelos agentes 

sociais que ditam as regras da construção espacial.  

A realidade do espaço rural vem sofrendo alterações decorrentes das exigências do 

mercado aliado ao modelo de desenvolvimento hegemônico, fazendo com que haja aumento de 

produtividade, cada vez mais especializadas e em curto espaço de tempo, que promovem a 

ampliação das áreas de cultivo. Dentre as novas atividades inseridas no espaço rural, destaca-

se a agroindústria voltada para produção em larga escala de grãos, principalmente, para 

exportação. É uma atividade econômica que articula a agropecuária com a indústria, 

envolvendo tanto a produção propriamente dita quanto a coleta, armazenamento, 

beneficiamento e distribuição dos produtos, bem como os equipamentos e técnicas necessários 

para o seu desenvolvimento.  

 
2 A denominação Além São Francisco corresponde ao certo isolamento da região, então caracterizada como 
Sertão do Rio São Francisco em relação à capital do estado, Salvador e aos demais centros importantes 
economicamente em meados do século XX. 
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O setor agroindustrial instalado no oeste baiano desempenha função como injeção 

econômica para o Estado através do intenso comércio exportador, posto que os produtos são 

comercializados por empresas estrangeiras, especialmente europeias e asiáticas. Apesar dos 

benefícios econômicos citados, a expansão do sistema agroindustrial ocasiona graves alterações 

ambientais, devido ao manejo e gestão incompatíveis com a capacidade de resiliência do 

sistema natural e dos sistemas sociais. 

 Sob a ótica da Revolução Verde nas décadas de 1960 e 1970, o mundo vivenciou o 

mais pragmático momento de subestimação dos elementos naturais em prol de uma tecnologia 

capaz de fabricar suas próprias sementes e criar um novo modo de produzir no campo. O que 

em outras palavras pode ser traduzido como uma revolução nas relações de poder através dos 

sistemas tecnológicos. Neste momento, as relações das sociedades do campo com seu sistema 

produtivo sofreram uma ruptura, uma vez que a concorrência com os grandes latifundiários 

monocultores, detentores de sementes geneticamente modificadas e, por conseguinte, mais 

adaptadas e resistentes, configura-se como um fator de enfraquecimento e fragilidade destes 

pequenos e médios produtores. Diante do exposto, buscar-se neste texto discutir as estratégias 

de expansão do agronegócio nos cerrados baianos e suas relações com o sistema natural e social 

envolvidos. 

 

Procedimentos metodológicos 

O trabalho teve início com a revisão bibliográfica acerca das características gerais da 

área de estudo com finalidade de reconhecimento inicial das suas potencialidades e restrições. 

Grande parte das obras consultadas tinha como objetivo a compreensão da dinâmica econômica, 

política e territorial deste espaço. 

Em paralelo a esta etapa de empoderamento teórico-conceitual, foram selecionados e 

trabalhados dados de origem secundária — dados socioeconômicos — para construir o 

entendimento sobre a dinâmica da produção da Agro-Oeste. Para tanto foram consultados sites 

de instituições oficiais, não-governamentais, sites de associações de agricultores, livros, artigos, 

teses, dissertações com temáticas voltadas para o tema de estudo bem como relatórios de 

projetos de pesquisas desenvolvidas em anos anteriores (2008 - 2011). Os dados 

socioeconômicos tiveram como fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

(Cidades/Pesquisa Agrícola Municipal/Censo demográfico e agropecuário; PIB), 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia -SEI (dados e informações 
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geoambientais), O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA (dados sobre 

outorgas, legislação das Unidades de Conservação e fiscalização ambiental), Comissão Pastoral 

da terra - CPT, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento é o órgão da Organização 

das Nações Unidas - PNUD (Atlas de Desenvolvimento Humano). A sistematização foi 

realizada a partir da lógica dialética tomando como fundamento principalmente os estudos de 

ELIAS (2006; 2007), HAESBAERT (1996; 1997; 2009; 2010), SANTOS (2007; 2012).  

Discussão e Resultados 

A paisagem do território baiano em especial da sua porção oeste é constantemente 

modificada em função dos novos arranjos produtivos voltados à agricultura moderna, tendo 

como aspecto principal a industrialização no espaço rural e a inserção de novas cadeias 

produtivas pautadas na redução do tempo e maximização do lucro. A mais-valia neste caso 

perpassa sua conceituação original e se estabelece como algo natural do processo. Não somente 

o trabalho humano é apropriado e explorado, mas também os elementos naturais. 

Os aspectos sociais e econômicos da Agro-Oeste são bastante diversos e apresentam 

características singulares em relação ao estado da Bahia. A modernização do oeste baiano por 

meio da modificação das bases produtivas do campo teve forte rebatimento espacial, 

principalmente no que se refere ao crescimento urbano das cidades. Porém, este comportamento 

foi desigual os dados revelam o crescimento acentuado somente para Barreiras e Luís Eduardo 

Magalhães, onde a modernização agrícola foi mais incisiva. A amostra foi feita a partir da 

década de 1970 até 2010 e retrata o aumento significativo da população em Barreiras que teve 

um incremento de 116.563 habitantes e Luís Eduardo Magalhães que, emancipado em 2000, 

somou, em apenas 10 anos, mais de 60.000 habitantes (Tabela 01).  

Tabela 01 – Evolução demográfica – Agro-Oeste 1970 – 2010 

Municípios 

Ano 
Área 
(km²) 

Densidade  
demográfica 
(hab./km²) 1970 1980 1991 2000 2010 

Barreiras 20.864 41.454 92.640 131.849 137.427 7.859,225 17,49 

Correntina 30.365 34.783 28.005 30.583 31.249 11.921,68 2,62 

Formosa do Rio Preto 8.979 11.883 15.418 18.288 22.528 16.303,86 1,38 
Luís Eduardo 
Magalhães - - - - 60.105 3.941,07 15,25 

São Desidério 12.790 14.926 18.977 19.006 27.659 15.157,01 1,82 

Bahia 
7.493.

437 
9.455.39

2 
11.867.99

1 
13.085.76

9 
14.016.90

6 
 564.733,1

7 24,8 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 
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Nestes municípios a densidade demográfica também é maior e aponta a rápida expansão 

demográfica de Luís Eduardo Magalhães, que foi emancipado já dispondo de funcionalidade 

agroindustrial, a denominada, cidade do agronegócio (ELIAS e PEQUENO, 2007). 

As cidades do agronegócio, segundo Elias e Pequeno (2007) têm-se desenvolvido 

ajustadas às atividades agrícolas e agroindustriais do contexto espacial em que se encontram, e 

são dependentes dessas atividades, em que grande parte da produção e do consumo ocorre de 

forma mundializada, ou seja, voltadas para o mercado internacional. Uma das principais 

características destas cidades é a urbanização acentuada, porém caótica e acompanhada de 

crescimento demográfico desordenado, gerando uma série de impactos negativos. O 

subemprego, a falta de infra-estrutura básica de saneamento, a favelização derivada da 

concentração fundiária, e crescimento das taxas de violência, são algumas das consequências 

do processo de rápida urbanização devido ao seu caráter funcional de sede de espaços 

agroindustriais, a hegemonia econômica do agronegócio. 

O aprofundamento das desigualdades se faz presente por meio das estratégias de 

desenvolvimento planejadas para os espaços, e como é se se esperar os municípios da Agro-

Oeste deixam claro nos índices sociais, os conflitos gerados pelo modelo de desenvolvimento. 

Entre os próprios municípios inseridos nessa dinâmica há diferenças gritantes e, neste sentido 

destacam-se Barreiras e Luís Eduardo Magalhães que, apesar da posição privilegiada em 

relação aos demais, no que se refere à destinação de verbas e elaboração de políticas públicas, 

apresentam índices desfavoráveis. Nessa assertiva, "a reestruturação produtiva da agropecuária 

brasileira está entre os processos que promovem o aprofundamento da divisão social e territorial 

do trabalho” (ELIAS e PEQUENO, 2007, p. 29). O Atlas de Desenvolvimento Humano 

elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD para o ano de 

2013 revela informações úteis para as análises acerca das estratégias de desenvolvimento 

(Quadro 01).  

Quadro 01 – Índice de Desenvolvimento Humano - Bahia 

Ano 
Ranking 

IDHM/Brasil 
IDHM 

IDHM 
Renda 

IDHM 
Longevidade 

IDHM 
Educação 

2010 22 º 0,660 0,663 0,783 0,555 

2000 23 º 0,512 0,594 0,680 0,332 

1991 22 º 0,386 0,543 0,582 0,182 

Fonte: PNUD, 2013 
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Nesse recorte temporal o saldo apresenta-se positivo, porém é relevante salientar a 

diferença notável entre o índice de renda e o de educação, uma vez que, apesar do índice 

educacional crescer, a diferença em relação ao de renda permanece, revelando que as estratégias 

estão equivocadas, no sentido de não reduzirem as desigualdades existentes nos municípios. 

Demonstram a permanência das desigualdades entre os índices, com exceção somente para 

Correntina, que em 2010 apresentou o índice de educação superior ao de renda.  Das avaliações 

feitas a partir das análises dos dados socioeconômicos pode-se constatar que: 

• O IDHM – educação não acompanha o ritmo de crescimento do IDHM – econômico 

• O PIB é o elemento que mais avançou nos últimos anos 

• O desenvolvimento da Agro-Oeste é desigual entre seus municípios 

• Formosa do Rio Preto apesar de ter tido considerável alteração na paisagem em função 

da expansão agrícola, é o município que apresentou a maior queda no Índice de GINI entre os 

anos analisados (2000 - 2010). 

• O município de Luis Eduardo Magalhães, mesmo tendo se emancipado a pouco tempo, 

é o que possui os maiores valores de crescimento econômico e também dos índices sociais, 

evidenciando ainda mais o desenvolvimento desigual da Agro-Oeste. 

O desenvolvimento desigual, tal qual identificado para a Agro-Oeste, é apontado como 

um fator intrínseco ao próprio modo de produção e, suas respostas ao ambiente, são severas. 

Na tabela 02 estão dispostas três das diversas variáveis para o cálculo do Desenvolvimento 

Humano elaborado pela ONU. A escolha das variáveis mortalidade infantil, porcentagem da 

população mais rica sobre as demais e infraestrutura se justifica no sentido destas serem fatores 

básicos à vida, com o mínimo de dignidade social, assim como reflete as características mais 

marcantes no que tange às relações em sociedade. 

Tabela 02 – Algumas variáveis do Índice de Desenvolvimento Humano 

IDHM Mortalidade infantil 
Razão 10% mais ricos / 40% 

mais pobres 
% de pessoas em domicílios 

sem energia elétrica 

2010 

Brasil 16,70 22,78 1,42 

Bahia 21,73 25,98 3,55 

Barreiras (BA) 18,10 18.07 0,64 

Correntina (BA) 20,40 27.65 5,08 
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Formosa do Rio Preto (BA) 25,00 28.37 9,88 

Luís Eduardo Magalhães 
(BA) 

15,50 23.54 0,59 

São Desidério (BA) 28,90 23.27 8,40 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano Municipal, 2013. 

 

Pode-se observar que em comparação à média brasileira (16.70), a maioria dos índices 

de mortalidade infantil na região agroexportadora (média de 21.00) é superior, somente em Luis 

Eduardo Magalhães que o índice é inferior à média nacional (15.50). A distribuição de renda 

(razão entre ricos e pobres) é uma das mais interessantes e importantes para a reflexão tecida. 

Os dados mostram a concentração de renda em todos os municípios, com exceção de Luis 

Eduardo Magalhães, com médias superiores as do Brasil. O município que apontou a maior 

concentração de renda, para os 10% mais ricos em relação aos 40% mais pobres (tabela 02), foi 

Formosa do Rio Preto (28.37), seguido por Correntina (27.65), espaços severamente alterados 

em função do agronegócio. 

 Quanto à população que não possui energia elétrica em seus domicílios, tem-se que 

9,88% da população de Formosa do Rio Preto não possui energia elétrica, o que contradiz os 

dados de crescimento econômico —há crescimento significativo em termos financeiros, porém 

tímido no que se refere à melhoria nas condições de vida da população local/regional. 

Cabe, portanto, questionar as estratégias de desenvolvimento adotadas pelo Estado e 

pelos agentes sociais hegemônicos da Agro-Oeste — qual o projeto que se tem para este 

espaço? Um projeto puramente econômico dissociado do desenvolvimento social? O que dizer 

da esfera ambiental, base da sustentabilidade econômica regional? 

 

Considerações finais 

O desenvolvimento desigual, tal qual identificado para a Agro-Oeste, é apontado como 

um fator intrínseco ao próprio modo de produção e, suas respostas ao ambiente, são severas. O 

modelo de progresso é desigual na medida certa, os "proveitos e rejeitos" desse processo são 

estrategicamente repartidos pela sociedade, de forma tal, que o sistema seja reproduzido e 

jamais reestruturado em virtude da maioria, ou seja, sempre reproduzindo o modelo desigual 

onde as minorias são as beneficiadas. 

Houve intensa modificação das paisagens dos diversos municípios constituintes da 

Agro-Oeste, principalmente Luís Eduardo Magalhaes, Barreiras, São Desidério e Formosa do 
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Rio Preto que tiverem grande parte de suas áreas de cerrados suprimidas em função da expansão 

das áreas agrícolas. 

Refletindo acerca da dinâmica socioespacial da Agro-Oeste  considera-se que este 

espaço é regido por um complexo arranjo racional que se afasta da lógica das relações sociais 

em sua plenitude e se aproxima cada vez mais de um modelo de crescimento econômico que 

tem produzido divisão de classes, usurpação de conhecimentos e destruição de valores.                                        

Em função das intencionalidades impressas no espaço rural, há de destacar que o cenário 

de dano e degradação ambiental já se revela em ampla escala, atingindo os recursos vegetais, 

hídricos e edáficos, bem como as comunidades endógenas que sofrem pressões de todo tipo, 

principalmente no que se refere à disputas por terra e baixas condições de trabalho. As 

repercussões ambientais oriundas do modo desigual de produção promovem a ruptura da 

relação do homem do campo com suas formas tradicionais de produzir, constituindo-se num 

dos mais sérios impactos derivados da monocultura agroexportadora. 

Os municípios analisados no oeste da Bahia e as desigualdade acentuadas em função da 

lógica monocultora de exportação, são exemplos das atuações do capital mundializado que a 

cada dia aprofunda suas articulações em países produtores de matérias-primas ditando as regras 

tanto no setor econômico, quanto político nacional. 
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COMMODITIES DE GRÃOS: A monopolização dos territórios das savanas e dos seus 

recursos naturais no Amapá. 

 
Manoel Osvanil Bezerra Bacelar,  

Eduardo Queiroz de Lima 

Resumo: 

 

1 INTRODUÇÃO No Amapá de modo geral os biomas de florestas tropicais, de florestas de 

várzeas e das savanas tem sido objetos de monopolização e de exploração desses recursos, isso 

porque segue as determinações de uso nos ambientes idênticos encontrado nos estados do Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e no Tocantins, ocupando, aproximadamente um quarto do 

território brasileiro, ou seja, próximo de 200 milhões de hectares, sendo que deste total cerca 

de 40% dos territórios geopolíticos foi convertido em áreas de pastagens e na produção agrícola 

nas últimas três décadas (SANO et al., 2008). Em função desse impacto, o objetivo do artigo é 

compreender as formas de monopolização dos territórios das savanas e dos seus recursos 

naturais, a parir da territorialização e expansão das atividades do agronegócio de grãos no 

estado do Amapá. Isso demonstra a importância dada pelos agentes do agronegócio a esse 

bioma, o qual mesmo abrigando um rico patrimônio de recursos naturais pouco renováveis 

adaptados às duras condições climáticas, edáficas e hídricas não tem sido resguardado pelo seu 

potencial bio-diversas às futuras gerações, mas assim mesmo, por si só em meio a muitos 

fenômenos naturais têm dado conta de autodeterminar-se a sua própria existência 

(MAROUELLI, 2003). Para essa empreitada, os instrumentos de coleta de dados foram 

referenciais bibliográficos, dados secundários, dados primários, observação participante. 

Alertam-se que na conjuntura atual, as savanas têm apresentado uma rápida expansão de uso, 

em função de que, esse processo tem se efetivado por meio de fundamentação da ciência, da 

tecnologia e da informação, reestruturando o espaço agrário nas diversas regiões brasileiras 

(MATOS E PESSÔA, 2011).2. NOÇÕES SOBRE MONOPOLIZAÇÃO DOS TERRITÓRIOS 

Ideologicamente o que pode ser percebível no quadro aproximativo investigado, é que a 

monopolização do território agrário no Amapá, assim como em outros espaços brasileiros se 

constituem e se desenvolvem com base nas teorias e nas práticas utilizadas pelas percepções e 

pelas atividades do agronegócio como mecanismos que correspondem de fato, as reais 
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perspectivas do capital mundializado, o que faz reduzir as possibilidades em atender as 

necessidades básicas de grande parte das populações/comunidades campesinas que ocupam os 

territórios de vida nos seus diversos ecossistemas. Nesse sentido, o caráter conceitual dessa 

nova lógica capitalista pode ser denominado de monopolização dos territórios pelas atividades 

do agronegócio (Oliveira, 2016). Assim, é possível dizer que o processo de monopolização dos 

territórios se constitui a partir de uma espécie de estrutura composta por um conjunto de ideias, 

de tecnologias modernas, de políticas e de economias fundadas na autonomia dos 

empreendimentos e aparentemente na não participação do Estado na economia e, mas, na 

liberalização total do comércio em nível mundial, ou seja, busca fundamentalmente e defende 

a livre circulação de capitais internacionais, a abertura das economias nacionais para a entrada 

de multinacionais, implantando ações que impedem o protecionismo econômico, a adoção de 

política de privatização de empresas estatais, dentre outras iniciativas. Por conta dessas decisões 

são visíveis as transformações sociais, econômicas e territoriais que diferenciam o mundo atual 

de outros momentos históricos, traçadas nas últimas décadas do Século XX, quando alicerçaram 

os objetivos do capital para lançar-se a nova ordem mundial. Conforme Oliveira (2016, p. 10), 

“a ideologia burguesa capitalista travestida de vencedora da grande corrida do final do século 

passado, tratou-se de reproduzir-se triunfante e ufanista nesse contexto, as suas metas 

preferidas. Mudavam-se os rumos das relações entre a economia e a universidade”. No Amapá 

os efeitos dessas transformações são grafados pela instituição e produção das commodities de 

grãos, a partir de um novo ordenamento do capital, agora sob a ótica da monopolização dos 

territórios do agronegócio nos territórios agrários das savanas do estado.3. O TERRITÓRIO 

DAS COMMODITIES NAS SAVANAS DO AMAPÁA compreensão do processo de 

expansão das commodities de grãos no Amapá, por ser um estado que teoricamente se 

apresentam ao país no contexto da Amazônia como o mais preservado, requer uma reflexão 

mais acurada sobre alguns pontos, no sentido de discernir o porquê, das intenções dos 

produtores de grãos a instalar-se em áreas preferencialmente das savanas, de florestas ou 

dependendo das circunstâncias em terras de qualquer outro bioma, porque dependendo dos 

resultados da monopolização das atividades dos territórios do agronegócio em determinados 

dos biomas, há possibilidades de que tais ambientes não correspondam as suas aptidões, 

consequentemente os efeitos dessas ações irão diferenciar-se ao considerar-lhe a intensidade 

das transformações de uma e de outra área sofrida pelo processo (OLIVEIRA, 2006). Nessa 

condição no Amapá, as preocupações com as transformações geradas pelas práticas do 
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agronegócio dizem respeito a expansão dessa produção nos diversos biomas sejam nas áreas de 

floresta, nas savanas, nas várzeas de maiores elevações ao ter-se em conta, as transformações e 

os danos que essa atividade provoca à sociedade e ao meio ambiente de modo geral. Práticas 

que no dizer de Porto Gonçalves (2007, p. 375), “demonstra um tempo de inflexão, de 

bifurcação, de um período de mudança na ordem de significações; vive-lo é viver uma 

circunstância de incerteza e ao mesmo tempo de oportunidades”. Isso significa que, se vivemos 

momentos profundos de incertezas, todavia, as oportunidades são mais preciosas em função de 

que elas podem nos permitir mostrar que ainda há tempo para se rever e elucidar certos valores 

tradicionais do passado, como mecanismos de reação as ações ao capital agrícola 

mundializado.4. AS COMMODITIES AGRÍCOLAS E AS SUAS FRONTEIRAS Para 

compreender a dupla face sobre o sentido de fronteiras que se manifesta como parâmetros para 

se entender a monopolização das commodities no território camponês, o Amapá se apresenta 

em particular apropriado e fértil nessas perspectivas. Pois essa apropriação ainda se deve em 

função de que o estado por sua natureza amazônica, o tempo lento persiste em comandar o 

cotidiano dos ocupantes das savanas, os quais em contraste com a utilização das “novas” 

tecnologias, permite que o pesquisador se utilize da sua liberdade para se manifestar/posicionar-

se por meio das grafias físicas e simbólicas produzidas por populações/comunidades o que de 

fato as categorias frente de expansão e frentes pioneiras são capazes de proporcionar como 

forma de implicações aos campesinos nas suas diversidades. CONSIDERAÇÕES Discutiu-se 

e demonstrou-se nesse resumo, que a monopolização das commodities de grãos no Amapá, tem 

sido até certo ponto propagada como uma das formas “moderna para se alcançar o 

desenvolvimento entre os campesinos”. Isso porque não se recordam que nas savanas brasileiras 

e em particular no estado, a pesar da prepotência hegemônica do capital agrícola com toda a 

sua logística técnica para a produção unificada, todavia, a permanência de diferentes modos de 

vida e de produção são constadas, mesmo, a partir de um simples gesto de insatisfação e 

impotência diante da hegemonia do capital, isso significa forma de resistência, no sentido de 

firmar-se enquanto mentores das estratégias de sobrevivência das populações/comunidades 

locais. Referencias MAROUELLI, R. P. O Desenvolvimento Sustentável da Agricultura no 

Cerrado Brasileiro. Monografia (Pós-Graduação em Gestão Sustentável da Agricultura 

Irrigada, concentração em Planejamento Estratégico) Brasília, ISEA-FGV/ ECOBUSINESS 

SCHOOL, 2003.MATOS, P. F.; PESSÔA, V. L. S. A modernização da agricultura no Brasil e 

os novos usos do território. Rio de Janeiro, GEO UERJ v. 2, n. 22, p. 290-322, 
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NOTAS SOBRE O PROCESSO DE FINANCEIRIZAÇÃO DA AGRICULTURA 

Marco Antonio Mitidiero Junior1 

 

Introdução 

A análise do processo de financeirização da agricultura entra no farol dos pesquisadores 

muito recentemente, sobretudo a partir da crise financeira global em 2008. Porém, como dado 

da realidade concreta, o ano de 2002 serve como referência a um movimento de interesse do 

capital que transita na orbita financeira para investimentos em agricultura (terra e produção 

agropecuária) e minérios. Esse movimento parece ser sempre impulsionado por situações de 

crise financeira, já que em 2002 o mercado financeiro ficou abalado pela crise da Nasdaq, bolsa 

de valores que concentra as ações das empresas de tecnologia, mais conhecidas como empresas 

ponto com. Portanto, a crise setorial de 2002 e a crise global de 2008 aparecem como um dos 

fatores propulsores do que alguns pesquisadores vem denominando de “financeirização da 

agricultura”.  

O objetivo desse texto é delinear as características fundantes desse processo de 

financeirização para depois refletir sobre seu desenvolvimento e consequências. Com isso, 

parto da construção intelectual feita por Mészáros (2002) de que o capital em crise produz 

“fugas para frente” em busca de retomar sua reprodução ampliada, na qual a privatização da 

natureza aparece como uma possibilidade. Na mesma ótica, Kurtz (2002) refere-se a um ímpeto 

devorador do capital em direção a natureza e aos bens públicos. Nessa compreensão, seria mais 

apropriado chamarmos esse processo de financeirização da natureza, entretanto, como daremos 

foco no movimento do capital financeiro em se apropriar de terra, de produção agrícola e 

pecuária (principalmente das commodities), e de imprimir uma lógica de rentabilidade 

financeira ao mercado de terras e produção alimentar, assume-se a expressão “financeirização 

da agricultura”, que vem aparecendo na ainda pequena produção de conhecimento acadêmico 

sobre o tema.  

 
1 Professor Doutor do Departamento de Geociências da Universidade Federal da Paraíba e professor dos Programas 
de Pós-Graduação em Geografia das Universidades Federais da Paraíba e de Sergipe. 
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 Metodologia da pesquisa 

A literatura sobre o tema específico dessa pesquisa não é abundante, mas tem apresentado 

relativo crescimento nos últimos anos. A consulta e o estudo bibliográfico realizados ancoram-

se em livros, artigos, teses de doutorado e dissertações de mestrado. Alguns autores servem 

como referência importante nas reflexões a serem desenvolvidas, são eles Delgado (2012), Pitta 

(2016), Frederico (2016), Oliveira (2016), Rubio (2015) e Sosa (2017). 

A mídia especializada em mercado financeiro, como, por exemplo, o jornal Valor 

Econômico, serve como fonte de muitas informações sobre o tema. Além desse jornal, há uma 

infinidade de sites, agências e informes, ora próprias do mercado financeiro, ora de analistas 

(críticos ou não) de fácil acesso na internet. 

Outra fonte metodológica para a pesquisa a ser apresentada são os trabalhos de campo. 

Há duas teses de doutorado em andamento sob minha orientação que trazem informações 

empíricas sobre o domínio do capital financeiro na agricultura. Um dos estudos levantam 

informações sobre a commodity café; o outro estudo, sobre os investimentos de 

megacorporações internacionais na região denominada de MATOPIBA. Também foi realizado 

um trabalho de campo no Uruguai, no estado de Rio Negro, dominado pelo agronegócio 

internacionalizado. Por fim, travamos uma interlocução muito profícua com outros 

pesquisadores do tema, trocando informações e reflexões sobre o processo de financeirização 

da agricultura.  

Notas centrais da análise do processo de financeirização da agricultura 

1 - Na história do capitalismo o processo de transformação da natureza em mercadoria 

participou da gênese do capital e possibilitou a acumulação e a reprodução ampliada desse 

capital na apropriação privada, juridicamente construída, de bens do uso comum da natureza. 

Essa seria a raiz da apropriação capitalista da terra e, consequentemente, da produção de 

alimentos. Já o elemento fundante da financeirização da agricultura, muito mais recente, é o 

movimento ou deslocamento de capital financeiro para investimentos em terras e produção 

agropecuária, e, seu reverso, a transformação desses bens da natureza em ativos financeiros. 

Em outras palavras, um capital que é de origem distinta do capital produtivo agrícola e pecuário, 

capital esse especializado na jogatina de preços/cotações de ações e títulos das bolsas de 
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valores, desloca-se para investimentos que envolvem a produção agropecuária e passa a 

dominá-la a partir de sua lógica de funcionamento.   

O que as pesquisas vêm desvendando é que esse processo é intensificado em momentos 

de crise do capital. Isto quer dizer que uma certa massificação desse tipo de investimento não é 

resultado fiel do desenvolvimento e expansão do capitalismo na agricultura, uma espécie de 

curso normal do sistema, mas, sim, impulsionado pela crise do capital, ao passo que 

financeirização da natureza/agricultura significa, nessa compreensão, crise do capital. Seria, 

deste modo, resultado/resultante dos limites da forma de existência do capital financeiro que, 

conforme Belluzzo (2012, p. 109), “nas crises fica demonstrado que não é possível preservar o 

capital em função das escaladas de valorização da riqueza capitalista na esfera financeira”; e, 

para Carcanholo e Nakatami (2015c, p.99), “é obvio que as crises financeiras têm como 

consequência a redução do lucro fictício, a diminuição do volume do capital especulativo 

parasitário...”   

  Nessa conjuntura de crise, proponho a análise do tema sob o prisma de dois processos 

distintos, articulados e simultâneos, que são: a) o movimento de transformar o capital 

financeiro e fictício em patrimônio material; b) o movimento de transformar a natureza 

em ativo financeiro. 

O primeiro movimento, que começa a ser visível depois da quebra da bolsa Nasdaq em 

2002 e passa ter clara visibilidade com a crise financeira global em 2008, significou que 

investidores tradicionais das bolsas de valores, especuladores, empresas de capital aberto sem 

ligação direta com a exploração de matérias primas, passaram a investir na compra ou 

exploração da natureza, com destaque em investimentos em terras e na produção e 

comercialização de commodities. 

O segundo movimento visa analisar como o mundo das finanças (bancos, corporações e 

mercado financeiro, etc.) transformam recursos naturais (terra e alimentos) em ativos 

financeiros passíveis de comercialização nas bolsas de valores ou em mercadorias com 

existência fortemente influência pela forma de existência do capital financeiro, portanto o 

caminho oposto - e não contraditório - do primeiro movimento. Terra e commodities são 

exemplos elucidativos desse movimento, sendo os mecanismos de mercado de futuros, o 
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comércio de derivativos e as dívidas securitizadas formas de acontecer da transformação, da 

metamorfose, de produtos agropecuários e da propriedade privada da terra em ativo financeiro.      

Compreender esses movimentos processuais e recentes na história do capitalismo, e 

analisar criticamente suas consequências, é o que lastreia essa proposta de texto. Para além 

disso, pretende-se indicar uma possibilidade de análise a partir da Geografia, principalmente no 

questionamento das características e impactos territoriais da financeirização da agricultura.      

2 – O primeiro movimento caracterizado pelo deslocamento de capital do mercado 

financeiro ou de instituições e empresas próprias desse mercado para o setor primário da 

economia, sobretudo para o controle de terras, produção agrícola e extração mineral, é 

considerado pelos financistas como “mercado alternativo”. A busca por essa alternativa pode 

ser interpretada por duas dimensões não excludentes: uma corrida desesperada do capital 

financeiro em crise por um “porto seguro” após perdas que pulverizaram trilhões de dólares e 

afundaram bancos, corretoras, empresas de seguros, investidores individuais e etc.; e/ou uma 

corrida pela possibilidade de alta rentabilidade ao capital investido em 

terra/agricultura/natureza.  

Comprar terras e aportar investimentos na produção de commodities, por exemplo, passou 

a fazer parte da estratégia de parte do capital financeiro. Frederico (2016) mostra que o século 

XXI testemunha a chegada de um novo tipo de capitalista na agricultura mundial, o capital 

financeiro internacional, representado por diversos tipos de fundos (pensão, soberanos, hedge, 

endowments, private equity), corporações (bancos, seguradoras e empresas) e indivíduos de 

alta renda. Com isso, testemunhamos uma integração sem precedentes entre o capital financeiro 

e a propriedade da terra (Gunnoe, 2014, apud Frederico, 2016, p. 8). Já Pitta e Mendonça 

(2015), em um estudo de caso sobre a imobiliária agrícola Radar S/A, desvenda a dinâmica de 

entrada do capital financeiro em um setor avesso ao seu tipo de investimento, à sua forma de 

existência. Os autores descobrem um fundo de pensão privado de professores universitários 

norte-americanos que estavam comprando terras no Brasil. A TIAA-CREF, por meio da 

estratégia de formação de outras empresas e subsidiárias no Brasil, associa-se a COSAN S/A, 

um império do setor sucroalcooleiro brasileiro, na fundação da imobiliária Radar S/A, para 

depois comprar boa parte da imobiliária, controlando 97% dos seus ativos. Embora os dados 

sejam imprecisos, esse fundo já controla aproximadamente 300 mil hectares de terras no Brasil.  
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Ou seja, a TIAA-CREF, gestora de um fundo de pensão de especulação com foco 

principal no mercado financeiro, passa a buscar lucro na compra, venda e arrendamento de 

terra. Segundo Pitta e Mendonça (2015, p. 7) “esse tipo de negócio se torna comum na 

atualidade e expressa a tentativa de remuneração de diversos tipos de capitais financeiros 

ociosos...” Sendo que, em uma conjuntura de crise econômica mundial, “a especulação com o 

mercado de terras exerce o papel de facilitar a circulação de capital financeiro em um contexto 

de estabilidade” (p. 4). Conforme Frederico (2016, p. 50), “além da lucratividade, os 

investimentos em terra também aparecem frequentemente nos discursos dos gestores dos 

fundos como uma forma de atenuação dos riscos financeiros”2. 

Essa estratégia das empresas ancoradas no capital financeiro aponta para uma “fuga para 

frente” nessa conjuntura crítica de queda da taxa de lucro somado a perdas trilionárias de capital 

financeiro na bancarrota de 20083. Advogo que se trata de uma fuga desesperada e não 

simplesmente uma diversificação de investimentos4, como figura nos discursos dos gestores, 

uma vez que a imobilização de capital é uma aversão a existência do capital financeiro 

especulativo, veloz e fluído. O capital financeiro que circula segundo a segundo nas Bolsas de 

Valores e Mercado de Futuros passa a ser, contraditoriamente, imobilizado em terras e cultivos, 

preso a um tempo específico do mercado imobiliário (regulação e burocracia na compra e venda 

de terras) e ao tempo da produção agrícola, que, mesmo com os modernos pacotes tecnológicos, 

é tributário dos ciclos da natureza e de seu tempo. Trata-se de uma materialização e 

patrimonialização do capital circulante financeiro. Essa contradição fica bem evidente na 

compreensão de Paulani (2016. p. 533): “as finanças são mais livres que o capital produtivo, 

 
2 Segundo Fairbairn (2014, apud SOSA, p. 14, 2017), “a expansão financeira na agricultura, em especial quando 
se trata em investimentos em terras e atividades produtivas, parece responder ao esgotamento dos canais 
puramente financeiros de acumulação em um contesto pós-crise e a um desejo (...) de retornar a economia real 
por parte do investidor”. Nessa interpretação, apenas o primeiro movimento é elucidado: a migração do capital 
financeiro para a economia real. 
3 “Segundo Jason Moore, no passado, os regimes de acumulação capitalista sempre resolveram suas crises através 
de revoluções ecológicas mundiais que criaram oportunidades para fazer cair dinheiro do céu” [tradução do autor] 
(SOSSA, 2017. p. 268). 
4 Além do discurso de “diversificação dos investimentos”, os argumentos de “redução de riscos” também estão 
presentes no direcionamento do capital financeiro à agricultura. Penso ser uma contradição nos próprios termos 
assumir o investimento agrícola como redução de riscos, uma vez que o risco é uma característica inerente à prática 
agrícola, é parte constitutiva de sua história. Agricultura (e pecuária) é risco. Mesmo com os pacotes tecnológicos 
que asseguram a produção e produtividade, a agropecuária não está livre de uma série de influências e eventos que 
determinam o seu acontecer. Desde intempéries climáticas a doenças, desde a quantidade produzida em um ano 
(superprodução, por exemplo) e a formação do preço no mercado podem influenciar na lucratividade do setor. No 
que se refere a compra de terras, essa sim pode ser uma proteção de riscos na medida que terra raramente se 
desvaloriza.  



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 20 – Mundialização e Financeirização da Agricultura 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

9240 
 

dos entraves e estorvos representados pela necessidade de fixar capital material e de extrair o 

valor excedente de uma força que é viva, tem autonomia, tem direitos e se rebela”. Na realização 

da patrimonialização, o capital financeiro parece entravar-se em portos seguros em uma 

conjuntura crítica.     

Porém, pode se tratar de uma patrimonialização extremamente rentável. Como apontou 

Stédile (2019) “o lucro ao se montar uma fábrica de carro é de 13% ao ano. Já se apropriar de 

um bem da natureza e transformá-lo em produto, como água, por exemplo, dá um lucro de 

700%. É nisso que eles [os capitalistas] estão de olho”. Em reportagem da revista Dinheiro 

Rural5, fundamentada em um estudo realizado pela Assessoria de Gestão Estratégica do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (AGE/Mapa), em conjunto com 

pesquisador da Universidade de Brasília, aponta uma valorização média no preço das terras de 

308% entre 2002 e 2013, podendo alcançar a valorização de 700% no estado de Tocantins. 

Entre 2010 e 2013 ocorreu uma alta de 116% por hectare nos chapadões do Piauí e no Maranhão 

o preço do hectare valorizou 135%6. 

A elevação dos preços dos frutos da terra também foram significativos e atraíram o 

capital financeiro. O que foi sedimentado na literatura empresarial acadêmica como supercílio 

das commodities impulsionou o deslocamento de investimentos financeiros para a produção 

agrícola e mineral.  Na conclusão do estudo realizado por Bredow et al, 2016, p. 716) 

A análise das mudanças de regimes nos preços das commodities indicou o período de 
crescimento destes preços a partir do ano 2002. Os resultados obtidos permitem notar 
que durante o ciclo de alta, a duração e a persistência dos regimes da série dos preços 
das commodities foi maior do que a observada no período anterior ao ano de 2002.    

 

O preço da saca de soja de 60 Kg saltou de R$ 33,9 em 2007 para R$ 82,7 em 2016, 

permanecendo esse valor, aproximadamente, em 2019. No levantamento feito por Frederico 

(2016, p. 83), o preço da saca dobrou entre 2004 e 2013, na ordem de 125% para o trigo, 110% 

para a soja e 98% para o milho. Esses valores e percentuais indicam alta rentabilidade se 

 
5 Disponível em: https://www.dinheirorural.com.br/noticia/agronegocios/preco-medio-das-terras-no-brasil-teve-
valorizacao-acima-de-300-nos-ultimos-anos. Acesso em 18/10/2019. 
6 Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/expedicoes/expedicao-safra/2013-2014/hectare-
no-brasil-varia-de-r-4-mil-a-r-40-mil-bkpd75bki1aav4g39i8mmisl2/. Acesso em 18/10/2019. 
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comparados a investimentos em outros setores da economia que muito raramente alcançam dois 

dígitos de valorização em um ano.  

3 – O segundo movimento destacado nesse texto é o de transformação da natureza em 

ativo financeiro. Além das tradicionais commodities agrícolas e minerais, transacionadas em 

Bolsa de Mercadorias e Futuros, o ar (créditos de carbono), a energia e as terras estão sendo 

financeirizados. Não só os frutos da natureza estão financeirizados, mas as empresas que as 

controlam. Cada vez mais empresas do agronegócio, por exemplo, possuem capital aberto nas 

Bolsa de Valores. Isso quer dizer que vendem ações da empresa para captarem dinheiro no 

mercado financeiro, tornando-se uma espécie de criatura e criador da financeirização nesse 

ramo da economia.  

No caso da produção e comercialização de commodities agrícolas, o seu preço de mercado 

é determinado pelas cotações das bolsas de futuros, o que reflete na jogatina de negociação de 

contratos de derivativos dessas commodities, direcionando massas de capital financeiro 

investido em especulação apenas com valores, não envolvendo a produção em si e sua entrega 

física, porém formando seu preço. A determinação produzida pelo que se convencionou chamar 

de financeirização realiza-se quando nessa jogatina, levada a cabo por especuladores de valores 

baseados em contratos futuros de commodities, cria-se uma demanda fictícia pela commodity 

inflando os preços7. A novidade aqui é que o preço não é formado por mecanismos tradicionais 

de formação de preço, isto é, pelos custos de produção, pela exigência da taxa média de lucro, 

pela relação entre oferta e demanda de determinada mercadoria.  

Os especuladores financeiros estão preocupados com os valores da coisa e não como a 

coisa em si, e mais preocupados ainda com que essa coisa suba de preço. “Coisa”, no tema 

estudado nesse artigo significa comida/alimentação, que vem sendo transformada em objeto de 

pura especulação, moldando um regime alimentar financeirizado com impactos nada positivos 

à reprodução societária, ou seja, a alimentação da humanidade fica cada vez mais refém da 

especulação financeira que se faz com a produção agrícola8.  

 
7 A especulação financeira com commodities também pode acarretar a queda dos preços, esse momento ocorre 
quando há venda em massa de papeis representativos desse produto, empurrando os preços para baixo. 
8 A especulação financeira determina preços na economia real e hodierna, ou como Pitta (2016, p. 36) pensou: 
“pode-se dizer, de forma contraditória, que os preços à vista derivam dos preços futuros”, para o caso dos 
derivativos de commodities. 
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A financeirização ampliou a exigência de extração de ganhos de todas as atividades 

econômicas. Na agricultura significa uma pressão maior por lucros, ou seja, não basta 

remunerar o capital agrícola produtivo e o capital comercial que distribuem e comercializam 

matérias primas alimentares, mas, também, o capital especulativo financeiro envolvido direta 

ou indiretamente na produção agropecuária e na apropriação de terras.        

No caso da propriedade privada da terra, transformada ou sendo transformada em ativo 

financeiro, aparece como grande novidade dessa quadra histórica. A terra rural/agrícola não é 

considerada uma commodity, muito menos é comprada e vendida nas instituições do mercado 

financeiro, porém sua aquisição e concentração passou a ser bem vista aos olhos do mercado 

financeiro. A terra como ativo financeiro passou a ser assumida em algumas análises 

acadêmicas, e na linguagem e discurso do mercado convencionou a afirmar que a propriedade 

privada da terra (geralmente em grandes extensões) passou a compor o portfólio das empresas 

e corporações financeiras. Assim, as declarações de aquisição e concentração de terras rurais 

no patrimônio da empresa podem servir como lastro e marketing de uma empresa de capital 

aberto com o objetivo de dar confiança ao investidor, podendo valorizar suas ações e ampliar a 

possibilidade de captação de crédito/dívida, expandindo a capacidade de financeirização da 

atividade.  

O atrativo diferencial da terra seria que raramente esse patrimônio perde preço ao passo 

que ela sempre valoriza em uma conjuntura de forte demanda por produtos agrícolas e energia, 

e sob o discurso de escassez e raridade. Dessa forma, fundos de investimento, bancos, 

seguradoras, etc., esses novos capitalistas do campo, miram rentabilidade fora das suas 

tradicionais plataformas de investimento. Na minha concepção, essa novidade é caracterizada 

mais pela crise do capitalismo, que se entende estrutural, do que pela sagaz ideia de 

diversificação dos investimentos.        

Nessa nota, vale expor uma tensão teórica a respeito da interpretação da terra como ativo 

financeiro. A teoria da renda da terra serviu para explicar a dimensão lucrativa (possibilidade 

de cobrar renda) da propriedade privada da terra patrimonializada em nome de um proprietário 

ou empresa, sendo que nesse patrimônio a possibilidade de produção de alimentos é quem 

lastreia a renda, ou como a interpretação marxiana nos ensinou: a propriedade privada da terra 

permite que seu dono cobre uma renda para utilizá-la. A terra como ativo financeiro, essa 
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novidade, pode sugerir um duplo rentismo, a renda cobrada pela utilização da terra e uma renda 

proporcionado pela lógica de financeirização da terra (abertura de capital, commoditização da 

produção agrícola, preço das ações, terras no portfólio das empresas financeiras, etc.), 

assegurada pela valorização constante de seu preço, ou, ao menos, o raríssimo histórico de 

desvalorização.  

Para Harvey (2013, apud GRAS; NASCIMENTO, 2017, p. 119) a “terra funciona de 

modo crescente como ativo financeiro puro, quer dizer, como uma ‘forma fictícia de capital’, 

que é vendida e comprada no mercado em função da renda que gera”. Transformada em ativo 

financeiro, a terra subverteria a interpretação marxista clássica de que a propriedade da terra é 

um obstáculo ao desenvolvimento do capital, “pelo contrário, o status de ativo financeiro da 

terra é eficiente para o capital ao facilitar a coordenação entre a produção de excedente e a 

atribuição da terra para usos que permitam a acumulação”9.  

Em outra vertente teórica defende-se que a terra não pode ser vista como ativo financeiro 

“puro”. Segundo Gras e Nascimento (2017, p. 120), Fairbairn (2014) sustenta que: 

“...os recentes investimentos em terras por parte dos atores financeiros não só estão 
impulsionando a perspectiva de valorização, como também os benefícios resultantes 
do uso produtivo. De tal modo, não seria possível falar de um interesse meramente 
especulativo, ou de um novo rentismo na compra de terras, já que a distinção entre 
fontes produtivas e financeiras de lucro é difícil de estabelecer. A autora analisa, 
portanto, as formas como esses investimentos são realizados; destaca que muitas delas 
não se limitam à aquisição de terras, mas também envolvem investimentos na 
produção agrícola. Esse seria o caso das organizações financeiras que se encarregam 
do manejo produtivo das terras, seja por meio de um operador agrícola, ou integrando 
profissionais especializados em sua estrutura.  

 

Portanto, na interpretação de Fairbairn a terra assume duplo caráter: ativo produtivo e 

ativo financeiro, ou melhor, mesmo que a terra atue como ativo financeiro, ela não perde a 

condição de fator de produção (GRAS; NASCIMENTO, 2017, p. 120). Segundo Fairbairn 

(2014, p. 3, apud SOSA, 2017,) “em otras palavras, se trata de um activo productivo que hace 

las vezes de activo finaciero”. Deste modo, não é qualquer terra que se torna foco do capital 

financeiro, não é qualquer terra que adquire potencial de valorização, mas, sim, terras que 

permitam produzir determinados tipos de matérias primas (commodities) e em determinadas 

 
9 Gras e Nascimento apontam, em nota de rodapé na mesma página, que Harvey deixa esse problema [a terra como 
ativo financeiro] sem solução, “no entanto analisa o papel do capital financeiro de modo abstrato”. 
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condições geográficas para a aplicação dos pacotes tecnológicos modernos (terras planas, por 

exemplo), movimentando toda cadeia produtiva do agronegócio nacional e internacionalmente.  

4 – Na quarta nota dedico a comentar a estratégia prática de entrada do capital financeiro 

na agricultura/natureza, destacando o papel dos fundos de investimento nesse movimento de 

mão dupla: capital financeiro materializando-se em patrimônios, fazendo parte da economia 

real, por exemplo, no investimento em terras e/ou produção de grãos; e bens naturais 

financeirizados, transformados em ativos financeiros, metamorfoseados em contratos de papel 

para jogatina com o mercado de futuros de commodities e o mercado de derivativos de 

commodities.   

Um fundo de investimento tem a função de reunir e administrar capitais de origens 

distintas, individuais ou de empresas, formando uma carteira de ativos financeiros com o único 

objetivo: fazer esse capital crescer. Como as pesquisas sobre financeirização vem constatando, 

há um movimento, inédito por sua intensidade, de migração de partes desses fundos para o 

investimento em terras e produção de commodities. Há também a criação de fundos específicos 

para investimentos na produção agrícola e controle de terras (fundos do e para o agronegócio).   

Frederico, (2016, p. 59-60) lista 5 formas de atuação dos fundos: 1) fundos dedicados a 

aquisição de empresas do agronegócio com capital aberto nas bolsas de valores; 2) fundos 

interessados nos controles direto de terras; 3) fundos de private equity, dedicados total ou 

parcialmente a empresas de capital fechado com o objetivo de revende-las após aumentar seu 

preço; 4) fundos atuantes no mercado de futuros de commodities; 5) fundos dedicados a fornecer 

créditos para agroindústrias e tradings agrícolas. O referido autor mostra, com dados da Valoral 

Advisor, que “entre 2005 e 2014 o número de fundos dedicados exclusivamente ao agronegócio 

cresceu significativamente de 35 para 242 em todo o mundo”. Para o ano de 2014, segundo 

esses dados, os fundos de private equity, fundos de compra e controle de terras e fundos que 

especulam com ações do agronegócio, concentram, quantitativamente, maioria desses fundos.  

A natureza e a característica interna desses fundos de investimento são variadas. É 

importante destacar dois tipos de fundo, não apenas por seu poder de investimento, mas, 

sobretudo, por sua natureza, forma de ser e consequências. Os fundos de pensão e os fundos de 

private equity constituem uma espécie de imbricação diabólica que faz aumentar e intensificar 

a exploração da natureza e do trabalhador no campo.  
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Conforme a organização internacional Grain (2011)10, os fundos de pensão são os 

maiores investidores institucionais em commodities e terras agriculturáveis. Um fundo de 

pensão é uma empresa que organiza e gerencia depósitos correspondentes à previdência dos 

trabalhadores com o objetivo primaz de reunir coletivamente o dinheiro guardado para 

aposentadoria e torná-lo rentável. Por isso, o trabalho desses gestores são buscar possibilidades 

de investimento para esse dinheiro, que, em tese, é de natureza inercial, não especulativa, ou 

seja, uma poupança guardada para o momento da aposentadoria. Os fundos, portanto, devem 

garantir a fluidez dessa massa de dinheiro acumulada, com o objetivo de reproduzi-lo de forma 

ampliada, uma ampliação que deve garantir rendimentos aos participantes do fundo, mas, 

também, à empresa administradora e seus gestores, com toda carga de exigências de 

remuneração do capital financeiro, sob a lógica financeira. Com isso, o mercado de ações, a 

jogatina especulativa, dentre outras formas de investimento, sempre foram privilegiadas na ação 

desses fundos. O dado novo é que esses fundos passam a investir na compra de terras e produção 

de commodities.  

É bom lembrar que um fundo de pensão reúne, na verdade, o trabalho acumulado em 

forma de poupança para resguardar a continuidade do salário dos trabalhadores pós 

aposentadoria. Nesses fundos, a parte do salário do trabalhador guardada para sua aposentadoria 

é uma poupança, mas nas mãos dos gestores vira capital de investimento. Para Chesnais (2005, 

apud FREDERICO, 2016, p. 74), a mutação de poupança para capital cria uma contradição ao 

fazer com que os assalariados deixem de ser meros poupadores para se tornarem peça chave do 

rentismo mundializado.  

Os chamados fundos de private equity possuem característica específica e podem receber 

aportes de capital de outros fundos, como investimentos dos fundos de pensão. Duas 

características, a princípio contraditórias, definem e diferencia o fundo de private equity de 

outros fundos. Primeiro, diferente de fundos que aplicam em ações, títulos e renda fixa, 

apresentando-se apenas como especulador das ações, a entrada de um fundo de private equity 

em um investimento significa participação na administração do negócio ou da empresa onde 

 
10 Apud FREDERICO, 2016, p. 75. 
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foi alocado recursos11. Segundo, o fundo tem data para sair (exit), ele não entra em uma empresa 

para ficar, mas, sim, para sair. 

Esse fundo não investe dinheiro para ser proprietário, embora torne-se dono de parte do 

patrimônio, o objetivo é alavancar a empresa, “bombar” seu preço de mercado em um tempo 

veloz se considerado o tempo de investimento em capital produtivo (a formação de uma 

indústria, por exemplo), em geral entre 5 e 8 anos, e depois vendê-la para outro investidor ou 

abrir capital na bolsa12. Grande parte do dinheiro desses fundos ou vem de empréstimos 

bancários ou de fundos de pensão, o que evidencia um processo de financeirização a galope. 

São redes de financeirização onde um deve rentabilizar o outro. No exemplo do deslocamento 

de investimentos do mercado das finanças para a agricultura, essa rede deve ter uma fonte real 

de extração de lucro e renda, ou seja, nesse tipo de investimento a apropriação privada de terra 

e a produção agrícola devem garantir a rentabilidade esperada e não apenas a especulação 

financeira no mercado de títulos e ações.  

As consequências do chamado processo de financeirização da agricultura pode ser 

resumida na caracterização desses dois fundos: trabalhador que, de poupador visando sua 

aposentadoria, é transformado em investidor ávido por rendimento; e a velocidade com que o 

private equity visa proporcionar rentabilidade em um setor da economia dotado de um tempo 

especifico, que envolve atributos naturais (mesmo que os pacotes tecnológicos acelerem os 

processos). Esses fundos direcionados à agricultura passam a exercer enorme pressão por 

rentabilidade, isso significa, sem rodeios, enorme pressão aos trabalhadores do setor e à 

natureza (fertilidade e capacidade do solo, recursos hídricos, transgenia e agrotóxicos, 

desmatamentos, etc.).  

 
11 “Dos 283 negócios realizados pelos PE [private equity] em agricultura nos países subdesenvolvidos, 76% foram 
direcionados para a aquisição do controle de empresas dedicadas à produção agrícola propriamente dita (incluindo 
terras), 15% para empresas de insumos químicos, 6% para empresas de florestas plantadas e da indústria de papel 
e celulose, 2% para tradings agrícolas e o restante 1% em agroindústrias em geral (EMPEA, 2015)” (FREDERICO, 
2016, p. 69). 
12 A abertura de capital em bolsas de valores é uma forma de captar dinheiro para expandir os negócios da empresa, 
é uma alternativa ao crédito bancário. Pitta (2016, p. 123) trabalha bem o papel da financeirização na abertura de 
capital de uma empresa. O autor explica que a abertura de capital em bolsas de valores faz a empresa aumentar o 
número de seus sócios e com o capital por estes aportado podem expandir a empresa. Ao mesmo tempo essas ações 
ofertadas passam a ser negociadas e representam uma promessa de rendimento futuro para o investidor. Essas 
ações podem circular entre um sem número de investidores, e “nesse mercado, chamado secundário, os preços das 
ações (como títulos de propriedade) passam a ser negociados autonomizadamente em relação ao próprio 
empreendimento da empresa, em um mercado a parte”. 
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Como definiu Fontes (2010), pensando o capital financeiro em geral, a financeirização 

exerce a mais exacerbada pressão sobre o trabalho13, embora aparentemente totalmente 

apartado dele. Para essa pensadora, essa forma de capital “não apenas aprofunda as 

expropriações e intensifica as maneiras de subalternização dos trabalhadores como também 

impele a comprometer o futuro da integralidade da vida social, transformando-a em mera 

condição para reprodução do capital” (p. 39)14. 

Isso significa que o capital financeiro especulativo fictício estabelece, de alguma forma, 

relações com a economia real e a reprodução social. Direcionado a exploração da natureza, o 

capital financeiro intensifica essa exploração em uma escala assustadora. Recordes de 

produtividade são comemorados e concentração de terras são incentivadas e cultuadas, ficando, 

no chão da história, um rastro de exploração do trabalhador do campo, expulsões e 

expropriações de camponesas e populações tradicionais, e o sepultamento da possibilidade de 

realização de reforma agrária (no caso brasileiro). A moderna financeirização faz com que 

arcaicos processos de acumulação primitiva de capital sejam retomados a todo vapor. 

No que se refere a jogatina com os papeis (ações, títulos) representativos dos frutos da 

terra, a complexidade das estratégias e possibilidades de busca de rentabilidade faz do mercado 

de capitais uma roda diabólica com especulação de matérias primas (alimento, entre elas). A 

compra e venda desses papéis, sua precificação, a possibilidade de sua duplicação baseada 

apenas no valor e juros (os derivativos), a liberdade de especulação e sua relação de mútua 

dependência com as gigantes multinacionais do setor agroalimentar fazem aumentar 

assustadoramente a pressão sobre o trabalho na terra e o controle da terra.   

Pitta (2016, p. 168/169) mostra uma dinâmica crítica de dependência das finanças para o 

setor sucroalcooleiro, dinâmica essa que fomenta financeirização por meio de dívidas: 

O aumento da produtividade e da produção de mercadoria, teria passado, assim, a ser 
determinado e impelido pela possibilidade que os títulos de promessas de rendimentos futuros 
criam, elevando os preços de suas duplicatas como títulos de propriedade nos novos mercados 

 
13 “O capital monetário subordina o conjunto do processo de extração do mais-valor ao mesmo tempo 
impulsionando e exigindo não apenas a extração de mais-valor, mas que seja realizada mais intensa e mais 
rapidamente e, simultaneamente, distanciando-se aparentemente do processo efetivo de produção do valor”. 
(FONTES, 2010, p. 36) 
14 Fontes (2010, p. 39) vai adiante: “impõe um aprofundamento alucinado das exigências tirânicas da extração do 
sobretrabalho, a toda velocidade e sob quaisquer meios, sem pejo de comprometer para tanto não apenas a vida (e 
a morte) de milhares de trabalhadores, mas o conjunto de gerações futuras”.  
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secundários, o que permite acesso a novos endividamentos e retroalimentando os processos de 
desenvolvimento das forças produtivas e produção de mercadorias, sem valorizar valor.   

 

Mais adiante (p. 182) o autor sintetiza uma complexa engrenagem para o mercado 

sucroalcooleiro, atolado em financeirização, a necessidade de promessa de produção da 

mercadoria futura como forma de adquirir títulos de promessas de rendimento futuro para pagar 

títulos anteriores de promessas de rendimento, fomentando a comercialização dos preços desses 

títulos nos mercados secundários15.  

O resultado dessas estratégias e dinâmicas já estão devidamente denunciadas por uma 

parte da literatura sobre o tema e pela ação política dos movimentos sociais. Para fomentar o 

processo de financeirização, a empresa, o fazendeiro e o investidor têm que ocupar mais áreas, 

ampliar o controle sobre terras e “bombar” a produtividade (sempre aliada aos pacotes 

tecnológicos e às empresas detentoras dessas tecnologias, mostrando outro flanco para o 

processo de financeirização). 

5 – A relação entre finanças e a economia real é uma questão que move pesquisadores em 

duas direções: a de um capital financeiro que tende à uma existência autônoma ou de um capital 

financeiro que obrigatoriamente relaciona-se com a economia real, com o chamado capital 

produtivo. 

A princípio, o capital financeiro significa uma desconexão em relação ao capital 

produtivo. Essa forma de capital significaria um tipo de capital que se autovaloriza e que se 

auto reproduz, estabelecendo uma relação consigo mesmo, um circuito autônomo de 

acumulação que não precisa da extração do mais-valor para obter ganhos. Nessa forma de 

ganho, a centralidade estaria nos juros ou renda e não mais no lucro resultante do processo de 

produção que relaciona o não pagamento de parte do valor produzido pelo trabalhador. Porém, 

como vimos na nota acima, no caso da agricultura, essa forma específica (e hoje dominante) de 

capital exerce determinações sobre a exploração do trabalho e da natureza. Com isso, posso 

 
15 Nessa loucura de especulação e dependência era de se esperar que várias usinas do setor sucroalcooleiro não 
sobreviveriam e assim foi: “o processo de desindustrialização da agroindústria canavieira está estritamente 
relacionado à forma atual de reprodução fictícia do capital, a saber o capitalismo de cassino da inflação e deflação 
dos títulos de propriedade e duplicatas de mercadorias (PITTA, 2016, 392). 
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afirmar que há uma relativa desconexão entre capital financeiro e economia real (capital 

produtivo). 

Pode-se encontrar interpretações distintas (mas não opostas) na literatura recente a 

respeito da relação entre o capital financeiro e a economia real. Na verdade, há autores que dão 

mais peso ou menos peso a autonomização do capital financeiro. Para Belluzzo (2012, p. 9) 

financeirização significa a acumulação de dinheiro mediante o uso do dinheiro para capturar 

mais valor sob a forma monetária, assim o dinheiro-capital realiza seu conceito de valor que se 

valoriza e ensaia acrescentar mais valor sem a mediação da mercadoria força de trabalho (D – 

M – D’ converte-se em D – D’). Nesse passo, a financeirização seria a acumulação de riqueza 

abstrata, porque em seu desenvolvimento “engendra a criação de formas de negócios e 

enriquecimento que pretendem se tornar independentes das leis de produção de mais valia e das 

normas de reprodução e acumulação de capital produtivo” (BELLUZZO, 2012, p. 108)16.  

Para Pitta e Mendonça (2015, p. 17) “o capital financeiro estabelece o próprio dinheiro 

como mercadoria. A utilidade da mercadoria dinheiro está em sua capacidade de se tornar mais 

dinheiro, sem necessariamente passar pelo processo produtivo...”. Em Pitta (2016), encontra-se 

uma concreção teórica ao pensar a atual conjuntura de crise com a centralidade da reprodução 

crítica do capital em seu momento fictício, no qual a ficcionalização do valor, lastreada por 

dívidas, é o que denomina a financeirização.  

Esse capital que tem capacidade de se autovalorizar é chamado de capital especulativo 

parasitário por Carcanholo e Nakatami (2015a, p. 33). “O capital especulativo parasitário 

resultaria da conversão da forma autonomizada do capital a juros ou capital portador de juros, 

ou mais precisamente do capital fictício, quando este ultrapassa os limites do que é necessário 

para o funcionamento normal do capital industrial”17. Ainda para esses autores: 

 
O capital é um valor que circula e, através de determinadas metamorfoses, chega a 
autovalorizar-se. O agente, o sujeito dessa circulação, é o valor e, com isso, ele deixa 
de ser mera característica das mercadorias e ganha status de coisa com vida própria. 
Podemos constatar assim, que a transformação do valor em capital implica um enorme 

 
16 Pitta (2016 p. 83) destaca essa posição de Belluzzo ao diferenciá-lo da concepção de Harvey. Para Belluzzo, a 
reprodução ampliada não mais depende do valor produzido pelo trabalho; para Harvey, o valor produzido pelo 
trabalho e a criação de novas formas de criação de dinheiro associam-se, somando aí o papel do espaço (espaço 
mercadoria que exige investimentos). 
17 Para Carcanholo (2015b) a atividade especulativa é sempre parasitária no sentido rigoroso de que os lucros de 
qualquer especulação necessariamente resultam de excedente/valor produzido por outros.   
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salto no seu desenvolvimento. Inicia-se, na sociedade, a era do domínio do valor, da 
lógica de valorização. O valor converte-se, no capital, em realidade social substantiva, 
em coisa social com vida e movimento próprios. De mera característica social das 
mercadorias, aspecto delas, transforma-se na realidade independente. De simples 
conteúdo passivo e subordinado à suas “formas” substantivas (a mercadoria e o 
dinheiro), o valor converte-se em agente social autônomo e com vida própria, 
perceptível através do seu movimento (circulação) e em relação ao qual, a mercadoria 
e o dinheiro chegam a ser simples manifestações subordinadas (p. 37-38). 

Dowbor (2017) se aproxima dessa ideia ao defender que vivemos a “era do capital 

improdutivo”, onde, por meio de aplicações no mundo das finanças, acumula-se capital sem 

passagem pelo processo produtivo (ou extraindo dele)18. Porém, esse autor enfatiza a natureza 

da aproximação entre capital financeiro e economia real, que é a drenagem do excedente de um 

para outro, a transferência da riqueza produzida pela economia real para o capital financeiro 

especulativo.  

Já em Fontes (2010, p. 36), o capital financeiro aparece como uma forma extremamente 

complexa, necessitando de algumas ponderações  

 
1. a existência de capital fictício integra a normalidade aberrante da reprodução 
capitalista; 2. o fato de se denominar fictício, e de constituir de fato um capital fictício 
(especulativo, promotor de “bolhas”), não significa que não tenha implicações reais e 
dramáticas na vida social; 3. ambos, capital portador de juros e capital fictício, se 
apresentam como se derivassem unicamente da fórmula D-D’; ambos partem e 
resultam de enorme concentração da propriedade sob forma monetária; e, finalmente; 
4. embora analiticamente cumpram papéis diferenciados, o capital sob a forma 
dinheiro que precisa valorizar-se (dinheiro a converter-se em capital, extraindo mais-
valor direta ou indiretamente, ou assegurando ganhos através de formas fraudulentas) 
é o mesmo nas mãos concentradas de alguns poucos proprietários podendo, portanto, 
deslocar-se de uma situação para outra. 

 
Com isso, Fontes (2010, p. 24) destrincha a fórmula básica do capital financeiro (D – D’), 

atentando para a dinâmica e processos reais que caracterizam a trajetória do dinheiro que se 

torna em mais dinheiro em um investimento. Para tanto, evoca a noção de capitalista 

funcionante de Marx19: 

 
O valor de uso do capital portador de juros (ou capital que imagina se manter 
permanentemente sob forma monetária) é o de ser utilizado como capital, 
impulsionando a produção de valor através do capitalista funcionante, termo 
empregado por Marx para designar a personificação do capital que produz o mais-

 
18 Dowbor (2017, p. 54) cita Stiglitz que pontua que “enquanto antes as finanças constituíam um mecanismo para 
colocar dinheiro nas empresas, agora funcionam para delas extraí-lo”. Para Dowbor, o sistema financeiro deveria 
servir a economia, e não o contrário.  
19 Em Pitta (2016, p. 110) encontra-se: “a passagem do dinheiro que se metamorfoseia em mais-dinheiro pode 
ocorrer por meio da exploração do trabalho ou não. Se a exploração ocorre, há a valorização do valor, se não, há 
apenas a simulação, ou melhor, sua ficcionalização”.  
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valor, ao realizar o percurso d-m-d’: fungierenden Kapitalisten. O proprietário de 
capital monetário exige do capitalista funcionante crescente eficácia nessa extração, 
de maneira a remunerar tanto o próprio capital funcionante como o capital monetário, 
ou, ainda, o capital tornado mercadoria. 
 
 

Ou seja, do ponto de visto do portador do capital financeiro, o movimento fica limitado 

em D – D’. Contudo, existe todo um processo de exploração para garantir a remuneração do 

dinheiro empregado incialmente.  

 
O predomínio atual do capital monetário em escala internacional se acompanha, pois, 
da generalização de dois mitos, ambos resultantes de sua percepção unilateral: o de 
que é na atividade da gestão intelectual (sobretudo na complexa gerência de riscos e 
de taxas, na gestão internacionalizada de capital monetário) que se produz o lucro e o 
segundo mito, seu complemento, o de que o trabalho vivo não mais teria qualquer 
função na vida social. (FONTES, 2010, p. 26) 
 

 
Sosa (2017, p. 10) discorda do conceito de capital especulativo parasitário no que diz 

respeito à sua autonomização e desconexão com a economia real, já que a relação do capital 

financeiro para a agricultura põe em marcha processos de produção, ou seja, “os atores 

financeiros sempre tiveram vinculados ao setor agropecuário capitalista” [tradução do autor]20. 

Conforme essa pesquisadora (SOSA, 2017, p. 17/18), há duas formas de financeirização da 

agricultura: uma financeirização direta que significa o ingresso de agentes financeiros no setor; 

e a financeirização inversa, que constitui a adoção de comportamentos próprios do capital 

financeiro (o que aprofundaria a concentração de recursos vinculados à financeirização direta). 

A financeirização inversa pressupõem a utilização de novos instrumentos financeiros e a 

consequente abstração dos produtos vendidos nos mercados financeiros com respeito à 

mercadoria física sobre qual baseiam seu preço. A autora também pondera: 

 
“O deslocamento de capital dos circuitos puramente financeiros para circuitos 
híbridos (produtivo – financeiro) poderia ser considerado como um sinal do fim da 
expansão financeira propriamente dita e o começo de estabilização em certas formas 
de levar adiante a acumulação (...) Porém, só a história dirá que tipo de regime de 

 
20 “… no concuerdo con la idea de que el capital especulativo parasitario es el unico cuya “logica especulativa 
propia llega a contaminar incluso a las empresas o corporaciones dedicadas especialmente a funciones productivas 
y, asi,́ lo que constituia capital industrial se convierte en capital especulativo” (Carcanholo y Nakatani, 2001, p. 
2). Muy por el contrario, como se vera en este estudio, aun el capital especulativo que podría considerarse no 
parasitario, sino mas bien necesario para poner en marcha el proceso de produccion (como los pools de siembra a 
los que se hara referencia mas adelante), tambien transforman el proceso de producción concreto” (Sosa, 2017, p. 
10). 
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acumulação está em processo de constituição...” [tradução do autor] (SOSA, 2017, p. 
335) 

 
Nenhum dos autores aqui advogam por uma autonomia completa, quase que 

fantasmagórica, do capital financeiro, porém, há, até certo sentido, níveis de conceber o papel 

do capital financeiro na sua relação consigo mesmo e com o lado de fora da sua orbita de 

existência, a economia real, ora mais distantes, ora mais próximos21.  No estudo da 

financeirização da agricultura acredito ser visível esses níveis, pois podemos transitar dos 

derivativos de commodities e securitização de dívidas rurais, ficcionalizando a economia 

agrícola, aos fundos de pensão e de private equity, comprando terras e explorando a agricultura.  

Por fim, penso que esses diferentes níveis são características dos dois processos propostos para 

debate do tema da financeirização da agricultura/natureza: o movimento de migração dos 

capitais financeiros em direção dos bem naturais; e o movimento de transformação dos bens 

naturais em ativos financeiros22.    

6 – Nessa nota gostaria de apenas pontuar a variedade de instrumentos financeiros 

inventados ou assumidos pela financeirização da agricultura. Antes é necessário informar que 

esses instrumentos são frutos de uma desregulamentação desmedida e perniciosa do mercado 

financeiro que não teve freios nem depois da hecatombe financeira de 2008. São esses 

instrumentos que abriram as portas para os investidores financeiros de qualquer tipo, 

especuladores sem nenhuma relação com a coisa em si (produção de alimentos), mas com a 

cotação dos preços dessa coisa. Por esses instrumentos, um saco de soja ou café que vai ser 

produzido em 2022 pode passar em várias mãos em formas de papéis negociados nos mercados 

 
21 Não tenho espaço nesse texto para expor as diferenças entre capital a crédito e capital fictício, entretanto 
notificamos a importância da análise das duas formas assumidas pelo capital financeiro. 
22 Também não tenho espaço aqui para propor e analisar uma tipificação dos sujeitos sociais envolvidos nesse 
processo, muito menos para discutir quais são seus níveis de interação e lógicas de ação? Limito-me a pontuar, 
que na lógica do produtor agrícola, individual ou empresarial, é realizar a reprodução expandida através do lucro 
(D – M – D’), já a lógica dos financistas é ganhar em juros e obter renda como forma de ampliação do capital 
investido (D – D’). Nessa última estratégia, há uma variedade de possibilidades as quais aproximam ou distanciam 
o investidor da economia real. Frederico (2016, p. 108) pensou a partir da ideia de relação direta e indireta no caso 
do capital financeiro e a terra: “A grande maioria dos investidores institucionais possui uma participação indireta, 
somente alocam capital nos fundos ou adquirem participação acionária minoritária nas empresas e aguardam o 
recebimento de dividendos e participações nos lucros”.  
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futuros, e pior, papéis que derivam desses papéis podem brotar na rapidez e vigor que um feijão 

brota em um solo fértil e com água.  

Apenas a título de ilustração, apontamos uma variedade de instrumentos financeiros, são 

eles: papéis de commodities, papéis que envolvem entrega física e papéis que não envolvem a 

entrega física, derivativos de commodities, contrato de opções em commodities, títulos da 

dívida agrária, crédito bancário, cédula do produtor rural com entrega física, cédula do produtor 

rural com liquidação financeira, letra de crédito do agronegócio, warrant agropecuário, 

certificado de depósito agropecuário, certificado de recebíveis do agronegócio, certificado de 

direitos creditórios do agronegócio, securitização de dívidas rurais, créditos de carbono, títulos 

verdes (green bonds), seguros e etc. Trata-se, como afirmou Fontes (2010), para o mercado 

financeiro em geral, da utilização de instrumentos financeiros cada vez mais complexos e 

ingovernáveis23.  

Portanto, não são apenas os investidores financeiros que produzem uma pressão brutal 

sobre o trabalho e a natureza, mas suas ferramentas cada vez mais engenhosas, inexplicáveis24, 

que somados a uma determinada forma de funcionamento do mercado financeiro, baseado em 

informações privilegiadas ou antecipadas, fraudes e corrupção, tornam-se um buraco negro de 

péssimas intenções que ameaçam a sociedade com um todo   

7 – Nessa breve nota pergunto: Qual é o volume do capital financeiro na agricultura? 

Talvez uma pergunta mais importante seja: quais os efeitos do capital financeiro, de suas lógicas 

e exigências, na agricultura?  

Segundo Fairbairn (2014, 178)25, por exemplo, os investimentos em terra do capital 

financeiro mundial representam menos de 1% do seu portfolio total de aplicações. Isso quer 

dizer que uma fração bem pequena do capital financeiro se desloca para a compra de terras, o 

que negaria a princípio o movimento de patrimonialização do capital financeiro por mim 

defendido. Na pesquisa de Frederico (2016, p.58), o direcionamento de capital financeiro para 

 
23 O próprio mercado de capitais chama algumas de suas invenções de “instrumentos financeiros complexos”. 
24 Tragicômica é a parte do filme documentário “Capitalismo, uma história de amor”, de Michael Moore, onde o 
cineasta busca sem sucesso, nos próprios agentes e intelectuais do mercado, uma explicação ou definição razoável 
para o conceito de derivativo financeiro. No filme documentário “Inside Job”, de Charles Ferguson, sobre a crise 
de 2008, encontra-se o depoimento do mito do mercado financeiro, George Soros, dizendo que não sabia o que era 
“Credit Default Swaps” (CDS), instrumento financeiro importante para a explosão da “bolha”. 
25 Apud FREDERICO, 2016, p. 28. 
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investimento no agronegócio é considerado como “ativos alternativos”, sendo que o montante 

de capital nesses ativos alcançou 10% do total de ativos sob gestão em 2013. “Embora pareça 

pouco, a centralidade ocupada pelo capital financeiro no capitalismo contemporâneo faz com 

que esse pequeno percentual fosse equivalente à gestão de ativos no montante de US$ 7 trilhões 

(BCG-GLOBAL ASSET MANAGEMENT, 2014)”. 

É nesse sentido que a pergunta sobre os efeitos dessa pequena fração da totalidade do 

capital financeiro na agricultura torna-se mais importante. Em primeiro lugar, por ser os 

negócios com terra e agricultura temporalmente distintos da rapidez e agilidade do capital 

circulando nos mercados de capitais, seria de estranhar um movimento quantitativamente 

superior. Se assim fosse, teríamos assistido o colapso final do sistema financeiro. Em segundo 

lugar, e mais fundamental, é indagar quais os impactos desses investimentos na agricultura. 

Nesse ponto, a ciência Geografia ganha um uma importância fenomenal que é caracterizar e 

desvendar esses processos no território. Parte do pensamento geográfico contemporâneo vem 

produzindo um sem número de pesquisas – na sua maior parte estudos de caso – sobre os 

rebatimentos diretos e indiretos do funcionamento da lógica e exigência financeira na 

agricultura. Cito apenas dois exemplos que passam a figurar nos grupos de pesquisa, congressos 

e nos trabalhos de pós-graduação: investigações sobre o MATOPIBA e as pesquisas sobre o 

uso dos agrotóxicos. O primeiro diz respeito a apropriação e concentração fundiária de um filé 

do território brasileiro, o segundo, evidencia a relação financeirização, empresas multinacionais 

e pacotes tecnológicos. Ambos os recortes de pesquisa se deparam com processos de violência, 

expulsões, expropriação, pilhagem e destruição do território (sociedade + espaço). 

Considerações finais 

“Yes, nós temos bananas”. O Brasil – a América Latina e África, mas sobretudo o Brasil 

- é foco desses processos. A riqueza natural do país fez com que esse capital olhasse com bons 

olhos para nosso país desde séculos, e em especial com olhos de lince depois de 2008. Terras 

baratas, possibilidade de concentração fundiária irrestrita, expectativa de aumento do preço da 

terra, fartura de água, grandes monoculturas, alta produtividade, liberação irrestrita para o 

pacote tecnológico das multinacionais, sobretudo das empresas produtoras de agrotóxicos, 

afrouxamento das leis trabalhistas e ambientais , um corpo político e oligarquia agrária 

entreguista e um Estado subserviente são os atributos naturais e sociopolíticos que colocam o 
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Brasil como privilegiado na rota do capital financeiro26. Isto necessariamente quer dizer: mais 

capital de investimento na agricultura brasileira, mais processos de violência e expropriação à 

vista.       
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Resumo: 

 

O Sul do Maranhão permaneceu por muito tempo relacionado à pecuária extensiva, responsável 

pelo cultivo dos produtos que abasteciam e abastecem os grandes centros urbanos. Com o 

avanço das tecnologias e a modernização dos meios de produção na agricultura na década de 

1990, houve uma forte e crescente expansão da agricultura especializada na microrregião Gerais 

de Balsas, que atualmente, concentra a terceira maior produção de grãos do estado e da região, 

denominada como MATOPIBA a qual, segundo Hirakuri e Conte (2018), essa faz parte da 

Região Edafoclimática (REC) 501 junto com outras microrregiões do sul maranhense, que 

compõem a Macrorregião Sojícola (MRS) 5. A mesorregião Sul do Maranhão é considerada a 

pioneira da MRS 5 na expansão da soja e outros produtos. Toda a produção agrícola do sul 

maranhense é escoada pelos Portos Itaqui e Ponta da Madeira, em São Luís, facilitando todo o 

processo agroexportador. O objetivo do presente trabalho é analisar o avanço do agronegócio e 

as transformações ocorridas na referida região, para tanto, buscamos reunir e organizar os dados 

da produção das culturas de soja, milho, arroz e feijão entre os anos de 1990 a 2017, 

relacionando a distribuição dos dados destes produtos com sua na área. Em 1990 a agricutura 

começou a se transformar em uma grande atividade empresárial no sul Maranhão, 

gradativamente esta região foi deixando de ser caracterizada como essencialmente familiar e 

passando a se configurar como uma agricultura patronal. Esse processo de desenvolvimento 

econômico regional, resultou na concentração de terras e consequentemente deu origem aos 

conflitos pela demarcação destas áreas de produção agrícola. Na presente análise empregou-se 

o método materialista histórico, o qual possibilita analisar como o homem se organiza, através 

dos tempos e como se dá a sua produção através da reprodução do capital. No desenvolvimento 

do estudo, empreendemos uma pesquisa de cunho bibliográfica visando extrair conhecimentos 

essenciais para a fundamentação do trabalho através de livros, revistas, artigos, dissertações e 
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outros documentos, foi feito um levantamento de dados secundários junto ao sistema de dados 

do IBGE – SIDRA, cujos dados foram organizados viabilizando-se assim a confecção de 

gráficos e mapas empregando o Software Qgis 2.18 os quais foram elaborados afim de facilitar 

a compreensão das atividades agrícolas da Microrregião Geral de Balsas. O processo de 

“modernização” do campo da Microrregião Geral de Balsas por meio de expansão da fronteira 

agrícola, especificamente no bioma Cerrado, propício para essas atividades, em direção às áreas 

consideradas de baixa densidade demográfica, teve impulso a partir dos anos 1970, tendo como 

propósito expandir e difundir o agronegócio para essas regiões, principalmente para a produção 

de grãos em larga escala. Segundo Mota (2017, p. 139), “no cenário do agronegócio brasileiro, 

as áreas de Cerrado, no final dos anos 1970 e início da década de 1980, tornaram - se palco da 

introdução direta do capital, tanto público quanto privado, no que tange à modernização da 

agricultura e, consequentemente, na construção de novos territórios através da atividade 

agrícola”. Dentro dessa política, insere-se um modelo de produção denominado como 

agricultura patronal que é voltada completamente para a obtenção de lucro. As principais 

características desse modelo são baseadas na mão de obra assalariada, empregados permanentes 

ou temporários, pequena participação familiar, monocultura, uso de maquinário e insumos 

agrícolas. No âmbito da agricultura patronal brasileira, atualmente a soja é o principal grão que 

fomenta a economia presente nas fronteiras agrícolas. No final dos anos 1990 a microrregião 

Gerais de Balsas, alcançou uma produção de 448,4 mil toneladas em 176,4 mil hectares 

(HIRAKURI; CONTE; p. 23, 2018). Com o estabelecimento do cultivo de grãos, capitaneado 

pela soja, essa microrregião tornou-se um polo socioeconômico responsável por fornecer o 

amplo portfólio de insumos e equipamentos tecnológicos, necessários para tornar a sojicultura 

bem-sucedida (GROSSMAN, 1998). O autor Miranda (2011) afirma que o cultivo da soja na 

microrregião é fruto da atuação da agricultura patronal, que a partir da década de 1990 

estabelece a instalação e concentração fundiária de grandes grupos empresariais produtores de 

grãos que tornam a região, e em especial o município de Balsas, parte da economia globalizada, 

exportando a soja para a União Europeia, Ásia e América do Norte. Com a expansão cada vez 

mais intensiva do agronegócio nas regiões de Cerrado, possibilitou a implantação de produtos, 

que foram ganhando espaço, consolidando-se e tornando-se parte da produção em larga escala 

na região sul maranhense como o milho, o arroz e o feijão. Vale enfatizar que a produção do 

grão fazia parte da agricultura familiar voltada para o consumo das cidades, já que está se 

desenvolve a partir da relação do agricultor com a terra, além de ser seu local de trabalho e sua 
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moradia. De acordo com Bittencourt e Biachini (1996), a agricultura familiar é defendida como 

uma unidade de produção autônoma cuja principal fonte de renda consiste na força de trabalho 

familiar. O plantio de milho entre 1990 e 2011 foi bastante insignificante em termos globais ou 

nacionais, no entanto, houve um expressivo aumento em 2012 gerando uma mudança no quadro 

produtivo do milho nos anos subsequentes. No Brasil, o milho representou 39% de toda a 

produção agrícola nas safras de 2014/15 segundo dados da Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab, 2015). Salienta-se que a região de Balsas é responsável por mais de 

60% de arroz produzido no Maranhão e que sua produção, tal como a do milho, dava-se por 

meio do campesinato, ou seja, por meio de atividades camponesas realizadas na região, sendo 

esse arroz considerado o produto principal de cultivo. Na década de 1990 o arroz apresentou 

um alto índice de produção, atingindo 46.302 toneladas, no entanto no decorrer dos anos, à 

medida que a produção de soja foi aumentando, consequentemente a produção de arroz foi 

sofrendo um processo de declínio. A produção de feijão na microrregião Gerais de Balsas 

limitando-se somente à subsistência das famílias camponesas. Com o avanço das tecnologias, 

o crescente investimento na produção agrícola e com o consequente aumento no investimento 

na produção de soja no município de Balsas a produção de feijão também começou a crescer, 

tendo em vista que para a mecanização deste produto, bastava pequenos ajustes nas máquinas 

e implementos empregados no cultivo da soja. Em 2017 a região produziu cerca de 11.428 

toneladas de feijão, contribuindo para tal crescimento, além da tecnologia adaptada para sua 

produção, o valor de mercado do produto bem como o fato do feijão ser utilizado para 

nitrogenação do solo adequando-o para o cultivo da soja. Partindo dessas especificidades do 

feijão, pôde-se constatar um aumento acentuado dos seus níveis de produção, deixando de ser 

um produto exclusivo da agricultura família, passando a ser também do grande agricultor. 

Sinteticamente conclui-se parcialmente que na microrregião Gerais de Balsas houve uma 

intensificação da agricultura mecanizada na região, efetivada a partir da década de 1990, 

ocasionando grandes mudanças no cenário político, econômico e social, em função o cultivo de 

produtos relacionados à agricultura patronal e de forma secundária da familiar. A soja, o milho, 

o arroz e o feijão, tem seu desenvolvimento em larga escala utilizando-se de meios tecnológicos 

como insumos agrícolas e máquinas. Com base na pesquisa, foi constatado que a microrregião 

tem aumentado a área de produção dessas culturas, elevando o Produto Interno Bruto (PIB) 

estadual e nacional. A importância dessa microrregião vai além de seu domínio territorial, ao 

exportar esses grãos para outros países e continentes a Gerais de Balsas influencia na economia 
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globalizada e na interação política das nações. A expansão agrícola cresce a cada ano, 

incorporando novas áreas destinadas a esses grãos, provocando um impacto direto na região. 

REFERÊNCIAS BITTENCOURT, G. A.; BIANCHINI, V. Agricultura familiar na região sul 

do Brasil, Consultoria UTF/036-FAO/INCRA, 1996. CONAB, Companhia Nacional de 

Abastecimento. Perspectivas para a agropecuária Companhia Nacional de Abastecimento – v.1 

– Brasília: Conab, 2015- Perspec. agropec. , Brasília, v.3, p. 1-130, set. 2015. Disponível em: 

http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/15_09_24_11_44_50_perspecti 

vas_agropecuaria_2015-16_-_produtos_verao.pdf. Acesso em: 27 de junho de 2019. CONAB. 

A Produtividade da Soja: Análise e Perspectivas. Compêncido de Estudos Conab. v.1 – Brasília: 

Conab, 2017- Perspec. agrupe., Brasília, v.10, 2017. 

<https://www.conab.gov.br/uploads/arquivos/17_08_02_14_27_28_10_compendio_de_estud

os_conab__a_produtividade_da_soja_-_analise_e_perspectivas_-_volume_10_2017.pdf> 

Acesso em: 28 de junho de 2019. GROSSMAN, S.L. The political ecology of bananas: contract 

farming, peasants, and agrarian change in the Eastern Caribbean. Chapel Hill: University of 

North Carolina Press, 1998.HIRAKURI, M. H.; CONTE, O.; PRANDO, A. M.; CASTRO, C. 

de; BALBINOT JUNIOR, A. A. Diagnóstico da produção de soja na macrorregião sojícola 5. 

122 f. Embrapa Soja, 2018. MIRANDA, R. S. Ecologia política da soja e processos de 

territorialização no Sul do Maranhão. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Universidade 

Federal de Campina Grande, Centro de Humanidades. Campina Grande-PB: UFCG, 

2011.MOTA, F. L. O Rural e o Urbano no Cerrado Sul Maranhense: Balsas enquanto cenário 

de reprodução das transformações socioespaciais no pós 1980. Revista Interespaço. 

UEMASUL, 2017. 

 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 20 – Mundialização e Financeirização da Agricultura 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
9261 

 

 

A EXPANSÃO DA SOJA NA FRONTEIRA MARANHENSE: DISCUSSÕES SOBRE 

VULNERABILIDADE TERRITORIAL E IMPLICAÇÕES SOCIOESPACIAIS 

 

Adielson Correia Botelho 

Resumo: 

 

INTRODUÇÃO: A soja (Glycinemax (L.) Merrill) tem origens do continente asiático, mais 

especificamente, é uma leguminosa herbácea anual que possui alto teor proteico em seus grãos. 

É plantada em ciclo, geralmente (90 a 160 dias), possui porte ereto, crescimento determinado 

ou indeterminado e alta variedade, pode chega a 120 centímetros dependendo do modo de 

cultivar e da época de semeadura. (MIRANDA et al., 1998). Teve sua produção em grande 

escala iniciada nos Estados Unidos no início do século XX, associada à mecanização e ao uso 

de corretivos de solo, dando forma à exploração agrícola em bases empresariais, modelo este 

que depois foi exportado para o mundo na chamada modernização da agricultura. Apontar 

fatores que expressem a vulnerabilidade que regiões agrícolas possam apresentar por estarem 

tão fortemente ligadas ao mercado internacional. A vulnerabilidade das cidades do agronegócio 

(ELIAS, 2007) se dá em razão de acontecimentos externos, cujo controle ultrapassa a escala do 

lugar e da região. A década de 1970, conforme Alves (2006) é um período importante para a 

formação das características produtivas atuais do campo brasileiro, havendo neste momento, 

conjunturas internas e externas favoráveis à expansão agrícola moderna, com destaque para a 

crescente urbanização e a crise do petróleo na década de 1970.Como bem definido por Pereira 

e Kahil, o território modernizado pela agricultura científica ganha verdadeiro status de espaço 

‘modelo’, signo do progresso e do crescimento econômico, realimentando a psicosfera 

legitimadora da atualização corporativa e hierárquica (SANTOS, 1996; PEREIRA & KAHIL, 

2010, p. 293).Articulando a apropriação e o manejo desses dois tipos de ambiente, as famílias 

desenvolvem diferentes atividades econômicas importantes para a manutenção de seu grupo 

familiar, atividades como: a agricultura (mandioca, arroz, milho, melancia e etc.), voltada tanto 

para o consumo da sua família, como para a comercialização. (BOTELHO et al., 2011).O estado 

do Maranhão tem se destacado, nos últimos anos, pela expressiva produção de soja, com grande 

destaque para a região de Balsas, localizada na porção sul do estado ocupam a primeira posição 
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entre os produtos exportados, seguido de perto pela parte que cabe à celulose, algodão e milho.  

A matriz produtiva de Maranhão é, de certa maneira, uma reprodução mais simplificada da 

visão geral dos produtos exportados pelo País e sugere um fato marcante: a soja, a pecuária, a 

cana-de-açúcar e a silvicultura são as atividades mestras da economia sul-maranhense, sendo 

que qualquer atividade de destaque (por exemplo, setor de indústria e, parcialmente, o de 

serviços) se desdobra dos produtos primários, ou seja, existe em função da manutenção dos 

circuitos espaciais criados para a efetivação dessas poucas atividades principais.  

Historicamente, a estrutura fundiária do estado de Maranhão sempre foi caracterizada pela 

presença de grandes propriedades rurais, o que é um fator importante para o sucesso da 

produção de monoculturas em larga escala. Pouco mudou no estado durante a transição de uma 

economia agropastoril para uma economia baseada na agroindústria, nas últimas décadas: 

grandes porções de terras nas mãos de poucos geram uma concentração de riqueza e domínio 

dos meios de produção; consequentemente, a concentração fundiária é evidente no território 

maranhense, sendo que tal situação é um fato recorrente em todas as regiões do estado, 

notadamente na região pantaneira, porção noroeste do estado, tradicionalmente envolvida com 

atividades de extração mineral e pecuária. Inferimos que, pelo consumo, a dinâmica produtiva 

sul quase que totalmente determinada por vetores externos e que a entrada da China na 

Organização Mundial do Comércio (OMC), a partir do ano 2001, reorganizou o espaço dos 

países periféricos com matriz exportadora baseada em produtos agrícolas, como o Brasil. 

OBJETIVOS: No presente artigo abordamos a situação de grande especialização produtiva no 

estado do Maranhão que compreende, em seu território, regiões profundamente ligadas à 

sojicultura. Com foco nessa atividade agrícola moderna, ressaltamos aspectos que 

consideramos fatores de vulnerabilidade territorial. A produção agrícola maranhense é pouco 

diversificada e quase que totalmente voltada à exportação; assim, compreendemos que tal 

situação gera implicações nos âmbitos econômico, social e ambiental do estado. 

METODOLOGIA: Para o estudo, fez-se a revisão de literatura a respeito do tema proposto em 

revistas especializadas, dissertações e teses, assim como trabalho de campo no município de 

Balsas que ajudou nos fundamentos empíricos para o estudo. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conforme nossa compreensão, o cultivo de commodities em larga escala nos países periféricos 

demanda alta eficiência, imperativo da busca por maior competitividade no período atual. Em 

nossa pesquisa, que tem foco nas regiões sojícolas maranhenses, podemos determinar que o 

aumento da competitividade é diretamente proporcional ao aumento da vulnerabilidade, seja 
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esta econômica, social ou ambiental. Nesse sentido, é objeto de preocupação e debate a 

vulnerabilidade territorial a que cidades fortemente envolvidas com a produção de 

monoculturas estão sujeitas. O caso maranhense, em relação à soja, é desafiador, pois há no 

estado uma enorme população excluída dessa situação de pujança do agronegócio e seria papel 

fundamental do Estado (governo federal e estadual) promover e garantir igualdade de 

oportunidades para todos, articulando e regulando um uso mais democrático do território 

maranhense. 
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A COMPLEXIDADE DA APROPRIAÇÃO DE TERRAS PELO CAPITAL 

FINANCEIRO NO BRASIL NO SÉCULO XXI 

 

Bruna Figueiredo Goncalves 

Resumo: 

 

As últimas décadas do século XX e o início do século XXI foram marcadas por transformações 

profundas nas esferas econômica, política e social, associadas fundamentalmente aos 

fenômenos da globalização, neoliberalismo e da financeirização da economia. O fortalecimento 

do capitalismo financeiro, em particular, tem contribuído para transformações significativas na 

agricultura, de modo que se torna cada vez mais urgente compreender em que medida e de que 

forma a produção de alimentos, o acesso à terra, a preservação ambiental e outros tantos 

aspectos fundamentais ligados ao setor têm sido subordinados às dinâmicas dos mercados 

financeiros. A crescente associação entre o capital financeiro e a agricultura tem recebido 

destaque na mídia e em debates acadêmicos desde meados da década de 2000, período de 

convergência de múltiplas crises, como a ambiental, financeira, alimentar e energética, devido 

à especulação financeira com commodities agrícolas e alimentares, que elevaram 

significativamente os valores dos alimentos. A presença de investidores financeiros na 

agricultura não é novidade e uma de suas formas mais antigas de participação é no mercado de 

commodities agrícolas. Todavia, nos anos recentes, além das commodities agrícolas, as terras 

agrícolas e toda a cadeia da agricultura se tornaram uma nova fronteira de investimento para o 

setor financeiro. Seguindo os argumentos do Harvey (2011), com a virada para as finanças nos 

anos de 1970, os investimentos financeiros buscaram refúgio em diferentes setores da 

economia, como o de tecnologia e o imobiliário. No período mais recente, o setor agrícola se 

tornou destino destes investimentos, impulsionados por uma série de razões. O fenômeno land 

grabbing, termo que se refere à apropriação de terras envolvendo a transferência de propriedade, 

de direitos de uso e de controle sobre os recursos (FAIRHEAD, LEACH e SCOONES, 2012), 

é expressão do aumento do interesse de investidores financeiros pelo mercado agrícola e de 

terras. O presente artigo se insere nessa temática com o objetivo de refletir sobre a ampliação 

da participação do mercado financeiro na agricultura brasileira no período recente, 
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particularmente nos mercados de commodities agrícolas e alimentares e de terras, notando de 

que maneira tem ocorrido, e discutir seus efeitos sobre este campo. O papel desempenhado pelo 

Estado na financeirização da agricultura também deve ser analisado. A metodologia utilizada 

no artigo é a de pesquisa bibliográfica, com a utilização de fontes secundárias, como em livros 

e artigos científicos, e técnicas de análise de conteúdo, que incluem fichamentos de leitura e 

contraste entre teorias e opiniões de outros autores. As análises das dinâmicas do capitalismo 

contemporâneo têm destacado o caráter financeirizado da economia mundial e, algumas das 

principais contribuições teóricas sobre o tema serão brevemente resgatados na primeira parte 

deste artigo. Cabe ressaltar que não se pretende esgotar o debate sobre financeirização, mas 

buscar refletir sobre tal e relaciona-lo de maneira introdutória aos investimentos financeiros em 

agricultura. Na segunda parte do artigo, pretende-se refletir sobre a complexidade dos novos 

atores e das novas dinâmicas na apropriação de terras no Brasil, trazidas substancialmente pela 

dinâmica da financeirização da economia mundial, que possibilitou a criação e ampliação de 

novos mecanismos de controle no universo corporativo, ainda pouco compreendidos, mas que 

têm impacto direto sobre a agricultura de modo geral e os land grabs. No que tange o setor 

agrícola, o século XXI é um marco para a entrada de diversos atores no campo brasileiro, de 

modo que “diferentes tipos de investidores tem alocado capital em todo o circuito produtivo 

agrícola, desde o controle de terras até as redes agroindustriais, sem deixar de lado a produção 

propriamente dita” (FREDERICO e GRAS, 2017, p. 14). Apesar de historicamente avessos à 

investimentos que imobilizam o capital, como os realizados em terra, a financeirização da 

economia mundial abriu novas possibilidades de incorporação da terra aos circuitos financeiros 

por meio da sua transformação em um ativo (FAIRBAIRN, 2014).Entre os novos atores 

financeiros participantes do mercado de terras e commodities agrícolas estão um número 

significativo de grandes empresas controladas por fundos financeiros e de corporações ligadas 

tanto à agricultura, como a outros setores da economia, que por vezes se articulam com 

empresas agrícolas nacionais e grandes produtores para atuarem em diferentes etapas 

produtivas e culturas (FREDERICO e GRAS, 2017). O relacionamento entre os diversos tipos 

de investidores e os seus diversos tipos de investimento, estratégias, estruturas organizacionais, 

dentre outros aspectos, apresentam-se como um quadro complexo de análise e compreensão da 

financeirização da agricultura. Diante disso, este artigo se esforça em compreender quais são 

estes novos atores e as suas principais estratégias de atuação no tocante aos ativos alternativos 

relacionados à agricultura. Primeiramente, é oportuno compreender que existe uma 
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classificação dos ativos financeiros, nos quais as diferentes classes de investidores podem 

investir. Esta classificação se dá em termos da classe de ativos financeiros, que são agrupados 

devido às suas características comuns. É uma estratégia cada vez mais frequente no mercado 

de capitais possuir investimentos em diferentes classes de ativos, para construir uma carteira 

diversificada entre diferentes tipos de investimento e, assim, reduzir riscos associados a 

determinada classe em possíveis situações específicas menos favoráveis. Os ativos financeiros 

“tradicionais” incluem aqueles de renda fixa, como títulos públicos, títulos de crédito privado, 

fundos de investimento, e renda variável, como o mercado de ações, mercado de opções, 

contratos a termo. Gras e Frederico (2017) mostram que, dentro do universo dos investimentos 

financeiros, tem ganhado cada vez mais destaque e atenção por parte dos investidores os 

investimentos financeiros classificados como “alternativos”, dentre os quais incluem-se os 

ativos financeiros, como fundos hedge, de private equity e mercado de futuro de commodities, 

e os ativos reais, sejam estes agricultura, plantações florestais, imobiliários urbanos, 

infraestrutura, mineração, energia, metais diversos, dentre outros. Embora os ativos alternativos 

tenham apresentado amplo crescimento nos anos recentes, ainda representam uma pequena 

parte dos investimentos totais. Em segundo lugar, é fundamental notar os diferentes tipos de 

investidores de mercados de capitais existentes, que apesar de possuírem estratégias de atuação 

e estruturas variadas e distintas, podem ser classificados simplesmente em investidores 

individuais, sejam estes pessoas físicas ou jurídicas, que participam sozinhos, diretamente no 

mercado, e investidores institucionais, que são fundos de pensão públicos e privados, fundos 

mútuos, fundações universitárias, fundos de doações, seguradoras, bancos, fundos hedge e de 

private equity, entre outros. Os investidores institucionais destacam-se entre os principais 

investidores do setor agrícola. O número de fundos de investimento especializados em 

alimentos e agricultura aumentou de 33 em 2005 para 440 em 2018 e administram cerca de US$ 

73 bilhões em ativos, dentre os quais 16% dos fundos e 17% desse montante administrado estão 

na América do Sul (VALORAL ADVISORS, 2018). Os fundos de investimento em terra 

agrícola, particularmente, também cresceram nesse mesmo período, passando de 20 em 2005 

para 145 em 2017 e administram cerca de US$ 32 bilhões, concentrados maiormente na 

América do Norte e na América do Sul (VALORAL ADVISORS, 2018). Os fundos de pensão 

têm sido uma das principais fontes de capital novo para o setor e merecem destaque no artigo, 

bem como alguns grupos corporativos, que também se destacam como investidores no setor 

agrícola. Algumas tendências podem ser observadas na atuação desses novos atores, como a de 
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associação entre estes dois tipos de investidores centrais, sejam estes grandes corporações, 

envolvidas no processo produtivo ou não, e investidores institucionais, que então financiam as 

atividades dessas corporações, estabelecem parcerias e as controlam, direta ou indiretamente. 

Por exemplo, a criação de subsidiárias financeiras por corporações não financeiras tem se 

tornado prática comum no universo dos investimentos em agricultura, bem como fusões, 

aquisições ou associações de múltiplas maneiras. A complexa associação entre diferentes 

investidores financeiros, que faz parte de suas estratégias de negócios, está intimamente 

relacionada à própria financeirização da economia mundial. Segundo Dowbor (2017), este 

fenômeno afeta as estruturas organizacionais das grandes corporações e, portanto, o controle 

dessas corporações. Hoje se verifica um forte controle de uma corporação sobre outras, pelas 

diversas conexões financeiras existentes entre tais. Disso decorre o conceito empregado pelo 

autor de teia de participações e a noção de controle em rede. As regras de controles das empresas 

foram modificadas com a passagem do capitalismo fordista ao capitalismo financeiro. Observa-

se o peso cada vez maior de investidores institucionais, bem como o aumento de capitais 

estrangeiros na estrutura da propriedade das empresas, que levam as empresas a agirem de 

modo a buscar os objetivos dos seus acionistas, de maneira que o mercado financeiro se 

constitui em agente disciplinante para todos os atores da empresa, desde o dirigente até o 

assalariado de base, que devem submeter-se à prestação de contas (DARDOT e LAVAL, 2016). 

As diversas conexões financeiras que criam essa rede de controle entre as corporações, 

conforme termos de Dowbor, tornam turva a separação entre os setores financeiros e não 

financeiros e complexificam a análise dos investimentos em terras, e, mais que isso, criam um 

grande distanciamento entre a empresa que efetivamente produz um alimento, por exemplo, e 

os diversos níveis de holdings a que ela pertence. Por fim, o artigo se propõe a refletir, ainda de 

maneira inicial, sobre as implicações da crescente financeirização da agricultura, bem como 

pensar o papel do Estado nesse processo. As considerações finais dessa análise ainda inicial 

indicam que a presença do capital financeiro na agricultura contribui para transformações 

profundas no meio rural, como pela subordinação da produção de alimentos às dinâmicas do 

mercado financeiro, privilegiando um modelo de desenvolvimento que tende a levar ao 

aumento da fome e da insegurança alimentar e a desconsiderar a função social da terra. 
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DO REGIME ALIMENTAR CORPORATIVO AO REGIME ALIMENTAR 

CORPORATIVO FINANCEIRIZADO A transição para a proeminência do capital 

financeiro na agricultura e os riscos à soberania alimentar. 

 

Yamila Goldfarb 

Resumo: 

 

DO REGIME ALIMENTAR CORPORATIVO AO REGIME ALIMENTAR 

CORPORATIVO FINANCEIRIZADOA transição para a proeminência do capital financeiro 

na agricultura e os riscos à soberania alimentar. Yamila Goldfarb Introdução A ideia trabalhada 

neste artigo é de que com o advento do neoliberalismo houve um processo de financeirização 

de setores da agricultura o que por sua vez, gerou uma subordinação da produção de alimentos 

aos interesses de setores financeiros, gerando o agravamento nas possibilidades de construção 

de uma soberania alimentar pela geração de queda na qualidade e variedade da alimentação das 

populações rurais e urbanas, pelo aumento dos preços nos alimentos e pelo aumento dos 

passivos ambientais gerados. Desde as décadas de 1970 e 1980, vivemos um processo de 

gradativa financeirização da economia que traz consequências as mais diversas para a chamada 

economia real ou produtiva. Relacionaremos esse processo de financeirização ao 

estabelecimento do Regime Alimentar Corporativo e às ameaças à soberania alimentar. 

Referencial teórico A análise do Regime Alimentar permite compreender o papel da agricultura 

e da alimentação na construção da economia capitalista mundial. O conceito de Regime 

Alimentar permite historicizar o sistema alimentar global e sublinhar o papel fundamental dos 

alimentos na economia política global. Defende-se, portanto, uma abordagem que olha o 

alimento como algo fundamental no desenvolvimento do sistema capitalista porque não se pode 

dissociar a produção de valor e a reprodução da força de trabalho na história, da produção, 

circulação e consumo dos alimentos. A partir dos anos 1970, o regime alimentar internacional 

caracterizou-se pelo poder de monopólio exercido por grandes corporações transnacionais que 

atuam na produção, processamento e comercialização de alimentos, bem como na produção de 

insumos químicos e biotecnológicos e ainda na oferta de financiamento para o setor. Daí o nome 

Regime Alimentar Corporativo. Em outras palavras as grandes corporações dominam cadeias 
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inteiras relacionadas aos alimentos e em muitos casos, possuem braços em setores outros, como 

mineração, ou farmacêutico. O período atual vai nos mostrar o desenvolvimento de uma 

proeminência desse capital, isto é, a circulação, a comercialização, o financiamento da 

produção, vão acontecer sob influência ou dependência dos mercados financeiros. É frente à 

relevância que esse aspecto toma para a compreensão dos padrões de circulação de alimento 

hoje, que acreditamos poder chamar o regime alimentar corporativo também de financeiro. 

Assim, o "regime alimentar corporativo financeirizado” aponta para a relevância que os 

mercados financeiros têm adquirido na atualidade. As grandes corporações não comandam 

sozinhas a produção, a comercialização e inclusive o consumo dos alimentos no mundo, mesmo 

porque o Estado nunca saiu completamente de cena. No entanto, instituições financeiras 

possuem cada vez mais influência nesse universo. A importância do mercado de derivativos 

agrícolas no Brasil e dos fideicomisos e pools de siembra na Argentina evidenciam isso. 

Ameaças à soberania alimentar Segundo McMichael, as grandes corporações submetem a 

produção à uma lógica especulativa e buscam tirar proveito dos preços em alta, agravando as 

crises de abastecimento alimentar. Elas controlam os preços que são pagos aos produtores e os 

preços que são cobrados no mercado. Entendemos que a lógica e os interesses do capital 

financeiro não apenas permeiam o capital produtivo, mas o dominam. Exemplo disso é a 

questão da especulação com commodities, que faz com que os alimentos virem ativos. A 

comida entra na roda financeira como qualquer outro ativo e perde o status de alimento, de uso, 

passa a ser só um elemento de troca. A inclusão de produtos agropecuários no mercado futuro 

de commodities foi feita inicialmente com o objetivo de responder à necessidade de cobertura 

de risco de preço, transferindo o risco da produção para agentes especuladores do mercado 

financeiro. O aumento do volume de capital especulativo e a decisão dos estados nacionais de 

não mais investirem em estoques reguladores fez dos produtores rurais reféns dos preços 

estipulados pelos especuladores financeiros, que transformam definitivamente a 

comercialização de produtos agrícolas em um negócio, onde a garantia de acesso da população 

aos alimentos é o que menos importa. As consequências disso são conhecidas: frequentes 

períodos de carestia de alimentos; aumento da insegurança alimentar; mudança nas políticas de 

abastecimento dos países, como, por exemplo, o abandono da política de estocagem de produtos 

agrícolas, o que permitia a intervenção do Estado no controle do preço dos alimentos; revoltas 

populares etc. A concentração corporativa, a engenharia genética e os sistemas de propriedade 

intelectual se nutrem mutuamente fazendo avançar a consolidação do Regime Alimentar 
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Corporativo e aumentar assim a privatização e a apropriação dos recursos básicos de sustento 

de comunidades camponesas e indígenas no mundo todo, desde suas terras, passando por suas 

sementes, até os seus conhecimentos e o meio ambiente em que vivem e do qual dependem. 

Soma-se a isso a sujeição de produtores rurais às grandes estocadoras e comercializadoras de 

suas produções, hoje em mãos privadas como grandes corporações como Cargill, Bunge, ADM 

e etc. O atrelamento da produção de alimentos ao sistema financeiro tornou-se maior na medida 

em que os governos reduziram a sua participação na regulação do mercado e eliminaram ou 

reduziram a importância das empresas responsáveis pela administração dos estoques 

reguladores (Marques, 2011). Esse fato, somado à inexistência de estoques reguladores é 

responsável pelo aumento dos preços dos alimentos das últimas décadas o que tem gerados as 

tantas crises alimentares pelo mundo. Os países passam a priorizar a produção do que é mais 

interessante do ponto de vista dos mercados internacionais e não do ponto de vista do consumo 

interno; se os países deixam de possuir estoques públicos que garantam a manutenção dos 

preços numa faixa viável tanto para consumidores como produtores; se permite-se que se 

especule com o preço dos alimentos no mercado financeiro, como é possível garantir que exista 

o acesso ao alimento por parte da população? Frente a isso, garantir a soberania alimentar 

significa garantir a regulação dos mercados e o investimento no mercado interno. Mais do que 

isso. Significa a necessidade de se impedir que o alimento entre na roda do mercado financeiro 

como simples ativo, posto que é algo essencial à vida. Sem isso, populações inteiras ficarão 

sempre a mercê do interesse de grupos econômicos que não possuem compromisso algum com 

a soberania alimentar. Referências Bibliográficas ARAGHI, F. Food regimes and the 

production of value: some methodological issues.BELIK, Walter et MALUF, Renato S. (Orgs) 

Abastecimento e segurança alimentar. Os limites da liberalização. Instituto de Economia 

Unicamp e CPDA. Campinas 2000.CHESNAIS, F. A mundialização Financeira: gênese, custos 

e riscos. Editora Xamã, São Paulo, 1999.CHESNAIS, François. A Mundialização do Capital. 

Xamã Editora, São Paulo, 1996. DELGADO, Guilherme Costa (1985) Capital financeiro e 

agricultura no Brasil: 1965-1985. Campinas: Ícone. FRIEDMANN, Harriet. 2005. From 

colonialism to green capitalism: social movements and the emergence of food regimes. In: F.H. 

Buttel and P. McMichael, eds. New directions in the sociology of global development. Research 

in rural sociology and development, Vol. 11. Oxford: Elsevier, pp. 229–67.HARVEY, David 

2011 O neoliberalismo: história e implicações. São Paulo Edições Loyola.LLAMBÍ, Lis. 
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ESTRUTURA FUNDIÁRIA: uma análise da produção agrícola do município de 

chapadinha – MA. 

 
Leiliane de Jesus Melo Seguins,  

Jéssica Neves Mendes 

Resumo: 

 

A questão agrária pode ser entendida como um estudo sistemático do campo e sua forma de 

organização socioeconômica. Dedica-se a estudar, pesquisar e conhecer a natureza dos 

inúmeros problemas relacionados ao uso, a posse e à propriedade da terra. A posse da terra 

refere-se a quais pessoas e categorias sociais moram em cima de certo território não sendo 

necessariamente um fazendeiro. O seu uso vai determinar que produtos fossem cultivados para 

atender as necessidades sociais e que destino se dá a eles. E a propriedade é uma condição 

jurídica, estabelecida a partir do capitalismo, que garante o direito de uma pessoa ou qualquer 

entidade comprar e ter a propriedade privada (PEDROSA, 1999). O Maranhão é um estado 

marcado pela grande concentração fundiária, ou seja, uma estrutura fundiária monopolizada na 

mão de poucos, enquanto a maior parte da população dispõe de uma menor porção de terras, 

uma ordem ai invertida, uma vez que a terra deveria ser mais bem distribuída. Para isso, é de 

suma importância a abordagem do território, pois, neste existem as relações de poder, relações 

sociais e econômicas. Claude Raffestin (1993) define que antes mesmo do território já existia 

o espaço, ou seja, espaço e território não são equivalentes. O território, seguindo essa 

perspectiva, é o espaço no qual se projetou um trabalho, e que, por consequência, revela uma 

complexa teia de relações sociais marcadas por conflituosas vinculações de poder. Dessa forma, 

o espaço é a “prisão original, o território é a prisão que os homens constroem para si [...] 

evidentemente, o território se apoia no espaço, mas não é o espaço. É uma produção, a partir 

do espaço”. (RAFFESTIN, 1993, p. 144). A mundialização do capital tornou-se então, um 

conjunto de ideias capitalistas e uma economia baseada na não interferência do Estado na 

economia, na livre iniciativa do comércio em nível mundial. Defendia-se a circulação de 

capitais internacionais, a abertura das economias nacionais para entrada de empresas 

estrangeiras, implantação de ações que dificultam o protecionismo econômico e adesão de uma 

política de privatização de empresas estatais (OLIVEIRA, 2015). A produção de commodities 
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foi o resultado de toda a transformação que o campo sofreu como o novo modelo econômico 

mundial. Todo alimento produzido no campo era convertido em mercadoria para ser vendido a 

nível mundial por meio da exportação, a lógica alimentar não presa pelo abastecimento 

alimentar, a lógica agora é a venda dessa mercadoria, o capital resultante desse processo. Dentre 

as principais commodities que dominam no campo, está o milho, o arroz e a soja, 

principalmente a soja. Através do controle da propriedade privada da terra e a mecanização da 

agricultura no campo os monopólios se territorializaram. Os planos de aliança em termos tanto 

econômico quanto político através da mundialização do capital se combinou. Com isso, a 

elaboração deste trabalho tem como principal objetivo a análise da produção agrícola do 

município de Chapadinha. A Metodologia é a aplicação de procedimentos e técnicas que devem 

ser observados para construção do conhecimento, com o propósito de comprovar sua validade 

e utilidade nos diversos âmbitos da sociedade (PRODANOV, et al. 2013 pag. 14). A partir 

disso, para elaboração desta pesquisa foi realizado discussões de referenciais teóricos como 

Raffestin (1993), Pedrosa (1999), Santos (1992) dentre outros que tratam das temáticas 

referentes ao tema proposto da pesquisa visando obter respaldo nos resultados, reconhecendo a 

necessidade de realizar múltiplas leituras. Os dados de fonte secundária foram obtidos através 

do Censo Demográfico 2010(IBGE),. Inicialmente a microrregião de Chapadinha era habitada 

pelos descendentes dos índios Anapurus, na qual se estabeleceram no final do século XVIII, 

por volta do ano de 1783 na região de Aldeia que atualmente é um bairro do município. Teve 

sua autonomia política em 10/11/1994 e pertence à Mesorregião Leste maranhense, dentro da 

Microrregião de Chapadinha compreendendo uma área de 3.247 km² e uma população de 

aproximadamente 79.145 habitantes conforme a estimativa populacional do IBGE (2018) e uma 

densidade demográfica de 22,59 habitantes/km² segundo dados do IBGE (2010). No estado do 

Maranhão a soja se desenvolveu a partir dos anos de 1990. Antes da chegada dessa cultura, a 

produção maranhense se dava a base de arroz e mandioca. As terras destinadas para a produção 

de soja no Maranhão foram obtidas por agentes da região sul do Brasil. Gaspar (2010) apud 

Botelho afirma que os agricultores se deslocaram de suas regiões para se firmarem ou se 

estabelecerem na região leste maranhense dentro da microrregião de Chapadinha, conhecidos 

popularmente como gaúchos. Eram chamados de “gaúchos” os oriundos dos estados do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Como dito anteriormente, a soja só começou a ganhar 

força no meio da produção agrícola do estado do Maranhão a partir dos anos de 1990. O 

município de Chapadinha nesse mesmo ano não apresentou produção na lavoura de soja, nem 
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na década seguinte, essa produção só começou a vingar expressivamente no município em 

2010. Mesmo com essa crescente, seu rendimento foi inferior aos produtos tradicionais do 

estado, o arroz, o milho e a mandioca. O Maranhão também apresenta produção de Milho, no 

entanto, o município de Chapadinha não é um dos grandes produtores desse grão no estado, o 

que colabora para o decréscimo da área destinada à plantação. O produto da lavoura maranhense 

que predominava nos anos de 1990 era o Arroz, pois, o Maranhão era um dos estados pioneiros 

na produção de arroz do Brasil, tendo suas maiores produções na década de 70 e no final dos 

anos de 1980 (ressaltando que o IBGE só disponibiliza a área plantada a partir de 1988). 

Seguidamente à produção de arroz, vemos a mandioca que é uma lavoura itinerante que faz 

parte da produção do estado principalmente através da roça-no-toco. Por se tratar de uma 

produção mais local sem fins de exportação, a mandioca nunca esteve sob o olhar vez mais 

espaço dentro das lavouras. Esse crescimento está relacionado a diversas variáveis ligadas 

principalmente a questão do agronegócio que se territorializou no Maranhão. A soja que têm 

uma maior predominância na região sul maranhense, agora se expandiu para o leste do 

Maranhão na qual se inserem o município de Chapadinha. Nesse primeiro momento do trabalho 

trata-se a respeito da produção das lavouras temporárias do milho, do feijão, da mandioca e da 

soja com levantamentos através dos dados do PAM 2017 (produção agrícola municipal) e de 

que maneira a soja adentrou ao estado do Maranhão e sua chegada ao Leste Maranhense. A soja 

por ser um produto de exportação vem crescendo de maneira acelerada, enquanto a mandioca 

que é de agricultura itinerante vem decrescendo sua área de plantio. Desta forma, é notório o 

crescimento dessa monocultura no território de Chapadinha, a exportação sendo a principal 

causa desse avanço, em contrapartida, o campo de plantação dos produtos tradicionais da 

agricultura familiar está diminuindo anualmente. REFERÊNCIASBOTELHO, Adielson 

Correia. DINIZ Juarez Soares. A PRODUÇÃO DA SOJA EM TERRITÓRIOS 

TRADICIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA MICRORREGIÃO DE 

CHAPADINHA MARANHÃO. XXI Encontro Nacional de Geografia Agrária. Uberlândia, 

Minas Gerais, 2012. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Produção Agrícola 

Municipal. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1612. Acesso em: 

18/01/2019.OLIVERA, A.U. A mundialização do Capital e a crise do neoliberalismo: o lugar 

mundial da agricultura brasileira. Geousp – Espaço e Tempo (online), v.19, n. 2, p. 229-245, 

ago. 2015. ISSN 2179-0892. PEDROSA, Luís Antônio Câmara. A questão agrária no 

Maranhão. São Luís: UFMA/Mestrado em Políticas Públicas, 1999. PRODANOV, Cleber 
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FINANCEIRIZAÇÃO E LUCRO EXTRAORDINÁRIO SOB O “BOOM DAS 
COMMODITIES”. 

Rodrigo C. V. Lima, 2019.1 

Introdução. 

 O presente trabalho versa sobre as determinações econômico financeiras de nosso tempo 

que permitem aos grandes capitais internacionais se utilizarem das commodities, ou matérias-

primas, para manter suas rotas de acumulação, concentração e centralização apesar da grave 

crise de lucratividade existente. Para tal, explanamos, inicialmente, os principais eixos que 

determinam nossa conjuntura e, em seguida, apresentamos de modo sistemático os mecanismos 

existentes na estrutura socioeconômica global que possibilitam o movimento supracitado dos 

principais capitais. A dimensão qualitativa da destruição socioambiental que a produção de 

commodities causa, como o caso da mineração de ferro no sudeste paraense, objeto de nosso 

doutorado ainda em andamento, não pôde ser tratada. Porém, sem termos ciência destes 

mecanismos gerais e seus sentidos na ordem econômica mundial não compreenderemos a força 

e a centralidade que este tipo de atividade possui contemporaneamente. Esperamos, com este 

trabalho, contribuir para a crítica da economia política de nossos tempos cada vez mais 

sombrios. 

Parte I. Construindo nossa conjuntura. 

  Como nos apresenta Chiapellò e Boltanski (CHIAPELÒ, BOLTANSKI, 2009), a partir 

dos anos 1960, no centro do sistema social capitalista, o entrelaçamento de uma crise do 

fordismo, enquanto “modelo produtivo”, com uma crítica social, que se expressou em uma 

irrupção de movimentos de contestação oriundos de trabalhadores e estudantes, produziu uma 

profunda transformação nos padrões de reprodução social até então consolidados. A 

necessidade de superar a tendencial queda nas taxas de lucro dos principais capitais 

monopolistas, somado aos anseios cada vez menos enquadráveis no modo de vida típico do 

fordismo construíram uma “tempestade perfeita” que abalou os pilares do arranjo social de 

então. A crise social que acometeu os principais países capitalista neste momento serviu de 

 
1 Doutorando em sociologia pela UFPB, rodris.vieira@gmail.com 
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substrato para uma política de austeridade sobre os trabalhadores e uma alteração profunda no 

papel do Estado na reprodução ampliada do capital. Até então era uma prerrogativa do Estado 

no centro do sistema e, até certa medida, em seu “centro expandido”, minimizar o custo 

individual dos capitais para a reprodução da força de trabalho tornando público-estatal parcela 

considerável destes mesmos custos, tais como transporte, saúde, educação, aposentadorias, etc., 

bem como investir em setores que ajudavam a rebaixar o chamado “custo de produção”, ou 

seja, produção de matérias-primas, infraestruturas necessárias para a produção/reprodução, 

setor de créditos, etc. Esta função do Estado na reprodução global do capital se alterou 

profundamente. O conjunto dos serviços que até então serviam para minorar os custos de 

reprodução da força de trabalho fordista se tornaram mercados potenciais para novas rotas de 

acumulação e, nesta medida, podemos afirmar que o neoliberalismo é um fruto indelével do 

chamado “Estado de Bem Estar”.   

 A necessidade de combater a tendencial queda na taxa de lucro nos capitais produtivos 

– vale ressaltar, que já estavam em “movimento”, por assim dizer – impelia, também, um 

avanço das políticas de austeridade contra os trabalhadores e as formas de contratação e 

representação dos mesmos até então. Iniciou-se, neste momento, a crise da “sociedade salarial” 

(CASTEL, 1998). Em uma rodada de contrarreformas jurídico políticas realizada pelos 

principais países produtores de mercadorias, as terceirizações, as flexibilizações contratuais e a 

quebra dos ganhos salariais dos trabalhadores segundo os ganhos de produtividade do capital 

se fizeram presentes e se somaram à difusão do discurso empreendedor como possível 

mobilidade individual na sociedade de classes. Não é demasiado ressaltar a profunda 

transformação que isto implicava à subjetividade da classe trabalhadora ao redor do globo. Uma 

série de expectativas que há pouco eram determinantes no horizonte das justificativas entre o 

“sucesso” e a “falência” do cidadão-trabalhador foram implodidas. A perspectiva da carreira 

fixa em um mesmo ofício, por exemplo, retirou-se do “leque” de opções comumente possível 

aos trabalhadores. Com a quebra da relação entre aumento salarial e ganhos de produtividade 

do capital, o sentido alienante do salário (LEITE, 1978) desta fração do trabalho social perdeu 

força. Para agravar ainda mais o cenário, as explosões sociais que ocorreram ao longo dos anos 

60/70 nestes países apresentavam expectativas mais amplas do que o arranjo anterior poderia 

suportar. A contradição entre este “anseio de futuro”, presente nas manifestações, e os “anseios 

de retirar direitos”, presente nos capitais e seus representantes, acabou por implodir os 
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instrumentos de defesa dos trabalhadores que se estruturavam afinados com o padrão de 

acumulação anterior. Sindicatos e partidos políticos se viram inócuos para representar a 

radicalidade das transformações desejadas pelas manifestações e incapazes de frear os avanços 

do capital em retirar direitos. De certo modo, ambos anseios desejavam a transformação do 

padrão social anterior com o conjunto de suas estruturas políticas então consolidadas. 

 Entretanto estas transformações operadas não alcançariam a condição de movimento 

hegemônico global e, portanto, de resposta efetiva e de longo alcance para o processo de 

acumulação global do capital, se não estivessem escoradas por outros processos econômicos-

sociais mais “profundos”, por assim dizer. 

 Por um lado, a diminuição constante da taxa de lucro, junto ao crescimento exponencial 

do capital total operante no mercado mundial criou uma massa crescente de capitais 

superacumulados que precisavam de novas rotas para seu processo de valorização. Capitais 

que, cada vez mais, se imobilizavam na forma dinheiro. Este processo produzia uma “poupança 

mundial” de capitais “financeiros” dispostos a investir nos mais variados setores produtivos e 

países. A chamada “mundialização” do capital (CHESNEY, 1998), ou “financeirização” da 

economia (OLIVEIRA, 2006) se fundamentou neste momento histórico (1960/70). Do ponto 

de vista produtivo, das alterações técnicas e tecnológicas, esta massa de capitais 

superacumulados propiciou um regular fundo de investimento em pesquisa e desenvolvimento 

e a posterior difusão destas tecnologias para o conjunto das esferas produtivas e suas cadeias 

de produção. (BARAN, SWEEZY, 1972). Estas transformações também implicavam em uma 

aceleração da rotação dos capitais e, portanto, em um aumento relativo de suas taxas médias de 

lucro, combatendo, neste sentido, a tendencial queda das mesmas. Este círculo virtuoso de 

desenvolvimento tecnológico produziu, até nosso momento, um processo de revolução 

tecnológica permanente e, com isto, alterou decisivamente a dinâmica do mercado mundial.      

 Por outro lado, especialmente a partir dos anos 80, uma nova divisão internacional do 

trabalho se fazia com rodadas de exportação de capitais para países até então “periféricos”, 

como é o caso brasileiro e, especialmente, com a entrada da China no rol dos principais países 

produtores mundiais. (ARRIGHI, 2008) Se, inicialmente, a China adotou a estratégia de 

produzir produtos de baixo valor agregado à baixíssimos custos, e consolidou uma acepção do 

termo “made in China” (MACHADO, 2009), conforme crescia sua acumulação interna mais 
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ela dirigia e incentivava a transição para investimentos em capital fixo da mais variada gama 

dos setores produtivos consolidados globalmente. Com isto, em poucas décadas, se transformou 

no principal país produtor mundial.  

 Por fim, outro aspecto importante de nossa conjuntura importante de ser levado em 

consideração é o permanente e irreversível processo de endividamento estatal ao redor do globo. 

Este aspecto, porém, só se torna compreensível tendo-se em conta o conjunto dos aspectos 

supracitados (crise do fordismo, transformação do Estado, a financeirização, a permanente 

transformação tecnológica, as transformações da divisão internacional do trabalho, etc.). O 

conjunto destas transformações obrigavam o Estado a assumir cada vez mais um papel 

“insaldável”, ao menos com os padrões sociais anterior.  A dimensão dos “fundos públicos” 

dos serviços voltados para uma classe trabalhadora em franco declínio de direitos e condições 

de trabalho, além de frontalmente afetadas pela drástica transformação que as novas tecnologias 

causaram na produção e no trabalho, crescia na mesma medida em que lhe eram tolhidas as 

principais “fontes de arrecadação”. Estas foram pilhadas tanto nas vendas das empresas 

públicas e estatais quando nas flexibilizações contratuais que retiravam cada vez mais as 

incidências da “seguridade social” nos mesmos contratos. O crédito internacional de “fácil 

acesso” permitiu que os Estados-nação enfrentassem esse dilema com uma (in)digna “fuga para 

frente”, compensando o desequilíbrio fiscal com dívidas, austeridade e pesado investimento em 

garantir a acumulação de seus principais capitais, evidentemente transnacionalizados. A 

irresistível alteração da divisão internacional do trabalho também obrigava uma nova 

transformação da estrutura produtiva existente na enorme maioria dos países, mesmo no escopo 

dos “países centrais”, e esta transformação seria, obviamente, “financiada” por recursos 

públicos-estatais que não se envergonhariam de penhorar a si próprios afim de obter receitas 

para executar essa transformação. Este conjunto de fatores produziu o fenômeno de 

endividamento permanente e irreversível do Estado. (STREECK, 2014) 

 Este conjunto de alterações (dos padrões de acumulação, das relações de produção e 

contrato da força de trabalho, da função e endividamento estatal, das transformações 

sociotecnológicas e da divisão internacional do trabalho), por sua vez, configurou um “novo” 

momento histórico que ora foi denominado, com foco maior sobre suas transformações político-

jurídicas, como neoliberalismo, ora, com foco maior em suas transformações socioeconômicas, 

como reestruturação produtiva.  
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 Alguns autores como David Harvey (HARVEY, 2008), por exemplo, ensaiaram sínteses 

de conjunto dessas transformações como, no caso deste autor, é o conceito de “acumulação 

flexível”, enfatizando as características das transformações nos padrões e ritmos da acumulação 

em escala global. Se recorrermos à interpretação do filósofo húngaro Ístvan Mészáros captamos 

outra alteração qualitativa fundamental para compreendermos nossa conjuntura – alinhando-

nos com nosso tema principal que é produção de commodities. Segundo este autor, a lógica 

geral da produção capitalista que até meados do século XX se apresentava sob a chave da 

“destruição-produtiva”, se transformou na chave “produção-destrutiva” em que a dimensão 

destrutiva que as guerras, as sabotagens, etc., apresentavam e que eram fundamentais para a 

contínua renovação e ampliação de mercados se tornava cada vez mais interiorizada no próprio 

processo produtivo, expressa na obsolescência programada e nas montanhas de desperdícios de 

valores-de-uso. Este mesmo autor apresenta esta dimensão em uma “taxa de valor-de-uso 

decrescente”, cada vez mais presentes no próprio ato produtivo. Esta dimensão destrutiva 

tornava-se cada vez mais central à produção/reprodução total do capital, afetando, por sua vez, 

a subjetividade de todo um tempo histórico. A aceitação de relações de produção e produtos 

cada vez mais descartáveis também contribuiu para uma vida cada vez mais “acelerada” e 

“descartável” pelos novos padrões e ritmos da acumulação em nossos tempos. As 

transformações e flexibilizações dos contratos de trabalho também ampliavam uma dimensão 

“descartável” da própria força de trabalho. (MÉSZÁROS, 2007) 

Parte II. Conjuntura e os sentidos das commodities no atual estágio da acumulação. 

 Existe, como veremos, uma especificidade na produção das matérias-primas, ou 

commodities, dentro da totalidade da produção capitalista. Conforme se desenvolve a produção 

global do capital, bem como sua produtividade absoluta, cresce a parcela da alíquota das 

matérias-primas em cada unidade de produto-mercadoria e é também maior sua parcela na 

estrutura do capital constante como um todo. Justamente por sua centralidade na formação do 

valor do capital constante, as variações do valor e do preço das matérias-primas influem 

diretamente sobre a totalidade das taxas de lucro e, também por isso, tornam-se elas, um fator 

permanente no calculo capitalista dos principais países industriais. 
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 A própria Vale S.A. (antiga Companhia Vale do Rio Doce – CVRD) é expressão deste 

esforço permanente dos principais países industriais em manter baixo o preço e valor das 

matérias-primas: 

Com o intuito de criar uma empresa estatal especializada na exportação de minério de 
ferro, os Acordos de Washington - com a maior parte dos investimentos na empresa 
sendo de origem britânica e americana - criaram a CVRD, agregando a seu patrimônio 
todas as jazidas de ferro que eram propriedade da Itabira Iron Ore Company. O 
governo norte-americano concedeu financiamento de US$ 14 milhões através do 
Eximbank para a empresa comprar máquinas e equipamentos. A Vale do Rio Doce 
nasceu já umbilicalmente ligada ao mercado externo com o propósito de abastecê-lo 
com minério de ferro. Com um contrato de três anos, a empresa se comprometia a 
vender toda a produção de cerca de 1,5 milhão de toneladas de minério de ferro para 
a Inglaterra e Estados Unidos a preços abaixo dos praticados no mercado mundial. 
(Coelho, 2015, p. 27 – grifos nossos) 

 É este esforço combinado dos países centrais em estimular a produção e a produtividade 

de matérias-primas ao redor do globo que contribuiu para a queda constante dos preços dessas 

mercadorias no início do século XX; para sua estabilização no pós- 2ª G.M. até os anos 70; e 

para sua queda abrupta entre os anos 70-2000, como veremos nos gráficos abaixo: 

 

 

Figura 1. Variação do preço do cobre ao longo dos últimos 160 anos 
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Figura 2. Taxas das variações (em geral decrescentes) dos preços do minério de ferro de 1885-2005. 

  Porém, como vimos na primeira parte, a crise de lucratividade dos anos 1970 alterou 

profundamente a organização societal desenvolvida no pós-2ª G.M. O circuito relativamente 

estável dos “principais países industriais” fora rompido por necessidades do próprio capital em 

contrabalançar a sua inerente tendência à queda da taxa de lucro, ou do lucro médio. A crise de 

lucratividade que se instalou na acumulação de capital dos principais países industriais, contra 

intuitivamente, estimulou, com isso, um forte processo de industrialização de alguns países 

periféricos. Ainda que seja difícil apresentar a justa dimensão, é certo que dos anos 70 para cá, 

portanto ao longo de boa parte do tempo em que as políticas neoliberais se tornaram 

hegemônicas, um ciclo de industrialização se realizou. Especialmente nos países periféricos do 

sistema. A abertura econômica da China, os “tigres asiáticos”, a Índia, a África do Sul e os três 

maiores países da América Latina serviram de “pouso” para estes capitais migrantes. 

 Estas condições objetivas apontadas acima permitiram a consolidação deste estágio 

financeirizado da economia, em que literalmente o mundo passa a ser a “base real” da 

reprodução de muitos capitais. A transformação da dimensão internacional do capital e a 

subsunção de Estados nacionais inteiros aos principais e gigantescos capitais acumulados 

originalmente nos países centrais (a chamada “mundialização do capital”) só poderia se realizar 

com a dominância financeira do sistema. Portanto, por “financeirização da economia”, ou 

“dominância financeira”, nos referimos a estas condições objetivas de controle mundial (de 
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produção, reprodução e acumulação), por poucos capitais, que se realiza devido tanto a natureza 

material da produção (o estágio das forças produtivas propiciado pela permanente revolução 

tecnológica), quanto  devido a natureza do valor (sua superacumulação, a partição universal do 

capital em todas as atividades produtivas por meio de “ações”, o consequente “gigantismo” 

destes capitais e, por fim, sua inevitável crise de lucratividade).  

 Um paradoxo deste processo é que, na mesma medida em que o capital lança mão de 

suas estratégias para combater esta crise, indiretamente a agrava e, por fim, torna-a ainda mais 

aguda. Em termos de massa de riqueza é inegável que estes últimos 40/50 anos foram de um 

crescimento vertiginoso e exponencial, como podemos ver no gráfico abaixo: 

 

Figura 3. Desenvolvimento do PIB mundial 1980-2019. 

 O gráfico acima nos mostra que a riqueza mundial em dólares saiu de aproximadamente 

20 trilhões, em 1980, para quase 150 trilhões em 2019. O crescimento da massa de riqueza 

(expressa monetariamente) esconde, entretanto, uma baixa taxa de acumulação mundial que, a 

cada ano, se vê mais reduzida. Este crescimento se assemelha à uma função de crescimento 

exponencial e, justamente por isto, a massa necessária a ser acrescida à riqueza anterior, para 

se manter o padrão de acumulação, é progressivamente maior. Esta é uma das dificuldades 

inerentes à lógica da acumulação capitalista e é expressão do caráter histórico deste modo de 

produção. 

 Quando falamos, portanto, em crise de acumulação nos referimos à esta dificuldade 

crescente em acrescentar uma massa cada vez maior de novo valor necessário para manter a 

acumulação global do sistema. Uma vez que esta “tarefa” (em verdade é uma necessidade para 
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a valorização do valor) torna-se cada vez mais impossível, o capital se utiliza de outros recursos 

para manter sua rota, especialmente a centralização e a concentração dos principais e maiores 

capitais operantes na totalidade do sistema. Como dissemos mais acima, o momento 

financeirizado da economia mundial possibilita que estes dois recursos supracitados 

(centralização e concentração) se desenvolvam estrondosamente, justamente pela mobilidade e 

pelas condições objetivas contemporâneas de comando e controle sobre a produção e 

reprodução mundial do valor e da riqueza material. 

 É a própria crise de lucratividade que explica este esforço crescente em concentrar e 

centralizar, como compensação à queda permanente do lucro médio. É importante, também, 

neste momento da argumentação, frisar o caráter de classe da extração e apropriação da massa 

geral de lucro (de mais-valor) formada em determinado tempo histórico. Como vimos, a taxa 

geral de lucro, ou lucro médio, é inversamente proporcional à massa de lucro produzida pela 

totalidade do sistema. Isto significa que, apesar da queda do lucro médio, a massa total de lucro 

do sistema é cada vez maior. E, também por isso, cada vez mais a centralização e concentração 

forçada dessa enorme massa de mais-valor produzida é a principal finalidade dos principais 

capitais mundiais. 

 Como podemos ver no gráfico abaixo, os preços do minério de ferro vinham declinando 

desde à crise dos anos 1970 justamente para contrabalançar à queda da taxa de lucro nos 

principais países industriais do globo. Porém, a partir dos anos 2000, esta tendência se inverte 

bruscamente e um forte movimento de alta dos preços das commodities faz com que o minério 

de ferro saia de ≈ US$ 23/t para ≈ US$ 180/t, uma valorização de quase 900%: 

 

Figura 4. Evolução histórico do preço (real e nominal) do minério de ferro. 1980-2015. 
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Parte III. A entrada da China no rol dos principais países produtores mundiais. 

 Este movimento de alta dos preços das commodities é incompreensível sem analisarmos 

alguns aspectos centrais de nossa atual conjuntura econômico política. O primeiro aspecto 

importante a ser analisado é a transformação no escopo dos “principais países industriais” 

mundialmente. Como dissemos, contra intuitivamente a crise de lucratividade que se abateu 

sobre os principais países industriais até os anos 1970 engendrou um forte movimento de 

industrialização de outras regiões do globo, especialmente na China. Como podemos ver no 

gráfico abaixo, o PIB chinês saiu de menos de 1 trilhão de dólares em 1978 para ≈ 12 trilhões 

de dólares em 2017, se aproximando dos 19 trilhões de dólares do PIB estadunidense no mesmo 

ano. Esta profunda alteração da produção e circulação da riqueza mundial se deu justamente 

pelas elevadas taxas de crescimento industrial da China ao longo dos últimos 30 anos.  

 

 Se compararmos este gráfico do PIB chinês com o gráfico abaixo sobre o 

desenvolvimento da formação de capital fixo no mesmo país, expresso em percentual com 

relação ao PIB, teremos uma dimensão do estrondoso desenvolvimento industrial ocorrido: 

 

Figura 5. Formação bruta de capital fixo no China. (% do PIB). 1960-2015. 
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 Somente para termos uma ideia, comparemos as duas séries históricas entre 2004 e 

2015. Neste período o PIB Chinês saltou de ≈ 2 trilhões de dólares em 2004 para ≈ 11,5 trilhões 

de dólares em 2015. Se somarmos a massa total do PIB ao longo destes 11 anos temos 

aproximadamente uma massa de 52 trilhões de dólares do PIB, a média de formação de capital 

fixo (com relação ao PIB) foi de aproximadamente 43%, portanto, ao longo destes 11 anos a 

China investiu ≈ 22 trilhões de dólares em formação de capital fixo. Levando-se em conta que 

o PIB brasileiro em 2018 foi de ≈ 1,8 trilhões de dólares, isto significa que, ao longo destes 11 

anos, a China investiu, por ano, mais do que o PIB equivalente à 8ª economia mundial em 

formação de capital fixo. Na prática, ao longo de todo este período, e ainda em nossos dias, a 

estratégia elaborada pela China foi de se transformar no principal país industrial do globo.  

 Contava, para isso, com o controle altamente centralizado do Partido Comunista Chinês 

sobre uma força de trabalho gigantesca e de baixíssimo custo. O comprometimento do Partido 

Comunista em valorizar o valor, portanto, com a ordem do capital, era tamanho que elaborou 

uma estratégia de desenvolvimento dirigido (análogo em determinados pontos à Nova Política 

Econômica – NEP – realizada no primeiro quartel do século XX pelo Partido Comunista 

Russo), se utilizando, intensiva e extensivamente, da exploração da gigantesca força de trabalho 

local. Podemos (talvez!) imaginar a massa de mais-valor formada por este estrondoso 

desenvolvimento e, justamente por isso, a polarização dos interesses do capital, em geral, em 

se apropriar cada vez mais desta massa de mais-valor.  

 Inicialmente a diferença do custo de produção chinês (em comparação com o custo 

médio de produção, herdado do período anterior) permitia a formação de uma gigantesca massa 

de lucro extraordinário, que seria, obviamente, barganhada entre o Estado Chinês e os principais 

capitais mundiais de então – e, claro, a parcela do leão restaria nas mãos dos grandes capitais. 

Esta estratégia combinada ao longo destes 40 anos gerou, por um lado, um movimento de alta 

dos salários chineses (no sentido de equalizar-se com a média salarial mundial) e, por outro, 

um movimento de baixa dos salários mundiais (no sentido de equalizar-se com a média salarial 

da gigantesca massa de trabalhadores chineses). Por si só, este movimento afetou positivamente 

as taxas de lucro ao redor do globo.  

 Porém, como vimos nos gráficos acima, é essencialmente a partir dos anos 2000 que 

tanto o PIB quanto o investimento em formação de capital fixo se acentuam na China. Ainda 
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que, de um modo geral, o plano de tornar-se o principal país industrial do mundo já estivesse 

relativamente consolidado no alto escalão do Partido Comunista Chinês, as condições que 

propiciaram este crescimento vertiginoso foram determinadas por outros aspectos da conjuntura 

internacional, o que nos leva ao segundo aspecto conjuntural a ser analisado: a crise econômica 

nos EUA. 

Parte IV. A crise de acumulação no principal país do sistema capitalista: EUA. 

 O desenvolvimento industrial de inúmeros países periféricos (com suas volumosas 

remessas de lucro) bem como a dívida pública destas nações (outro forte mecanismo de 

concentração da riqueza gerada pela totalidade dos capitais de determinada nação em benefício 

dos “capitais portadores de juros” da dívida) bateram “no teto”, como mecanismo de 

contrabalancear a queda do lucro médio nos países centrais, nos anos 1980-90. A crise da dívida 

que assolou a América Latina e os países asiáticos nestas décadas demonstraram este limite.  

 O cenário mundial de abundância de recursos financeiros, porém, contribuiu para dois 

aspectos centrais da conjuntura estadunidense nos anos 1990-2000. Por um lado, esta 

superabundância de recursos financeiros acelerou a queda das taxas de juros (uma consequência 

da própria queda tendencial da taxa geral de lucro, que, no limite, regula a taxa de juros) 

operados nos principais países industriais do globo. Por outro lado, esta superabundância de 

recursos financeiros, a juros baixos, estimulou, nos EUA, uma forte rodada de desenvolvimento 

tecnológico e, com isso, o florescimento de um mercado de empresas “digitais”, cujos papéis 

eram vendidos na bolsa de Nasdaq, e, que, neste momento, contribuíram para a acumulação de 

muitos dos principais capitais do mercado mundial. (BRENNER, 2003) 

 Este novo mercado que surgiu com a popularização das tecnologias oriundas da 

chamada terceira revolução tecnológica (transmissão quase instantânea de dados; comunicação 

mundial via internet), a automação e o controle remoto via satélite; a ampliação “virtual” do 

mercado consumidor; etc.), como é recorrente com os capitais que desenvolvem novas 

tecnologias, acabou por demandar uma massa de recursos muito além de sua capacidade de 

valorizá-los e, por fim, levou à uma quebra generalizada das empresas de alta tecnologia na 

virada dos anos 1990 aos 2000.  
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 A crise da bolsa de Nasdaq é o resultado deste processo. Esta crise tornou-se ainda mais 

aguda com o baixo crescimento da economia estadunidense no início dos anos 2000 e suas 

repercussões políticas foram intensas.  

 Uma vez saturado este mercado, estes capitais demandaram a construção de novos 

espaços para continuarem suas rotas de valorização. Como resposta à esta necessidade, o 

governo estadunidense – por meio da ampliação de sua própria dívida pública2 – estimulou o 

mercado imobiliário, cuja forma de valorização, por “renda diferencial” ou “capitalização da 

renda fundiária”, permite um aumento rápido do preço médio da terra e, assim, da acumulação. 

Entre 2000-08 a valorização do mercado imobiliário americano construiu a bolha e a crise de 

2008, cujos impactos e repercussões políticas foram ainda mais intensas que a crise de 2000. 

 Por outro lado, essa massa exorbitante de recursos financeiros (ampliados ao longo do 

boom das empresas “ponto com”) construíram as condições objetivas para o forte 

desenvolvimento industrial da China e, junto com este forte crescimento industrial, uma série 

de recursos para pilhar (ou seja, centralizar e concentrar em benefício próprio) o máximo do 

mais-valor produzido por este processo. Um destes recursos foi o chamado “boom das 

commodities”.  

Parte V. Commodities e “lucro extraordinário” dos principais capitais ao longo do boom 

industrializante Chinês.  

 A variação de preços das matérias-primas (especialmente de seus preços reguladores de 

mercado) afeta direta e indiretamente as taxas de lucro da totalidade dos capitais existentes. Por 

que, por um lado, afeta a composição orgânica do capital social total, diminuindo ou ampliando 

o lucro médio, e, por outro, devido ao permanente crescimento da parcela do valor das matérias-

primas no produto-mercadoria unitário, afeta os preços de mercado da totalidade das 

mercadorias. Porém, estas alterações dos preços reguladores de mercado não acontecem 

instantaneamente. Caso uma alteração geral da composição técnica do valor (a quantidade de 

horas socialmente necessária) tenha efetivamente ocorrido, ela leva um determinado tempo para 

tornar-se o novo preço médio de produção e, com isto, determinar as variações do preço de 

 
2 E aqui joga o caráter sui generis da economia estadunidense no mercado mundial. Uma vez que este é o principal 
mercado mundial e detentor da principal moeda internacional, a capacidade de se endividar é proporcional à sua 
parcela na riqueza mundial e com uma margem de ação monetária (de valorizar ou desvalorizar a própria dívida) 
proporcional à dimensão internacional do dólar como moeda universal. 
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mercado. Neste ínterim, entretanto, a massa do lucro extraordinário dos capitais que produzem 

sob às condições mais favoráveis cresce, justamente por ser determinada pela diferença entre a 

produção sob as condições mais favoráveis e as condições médias. Quanto maior esta diferença 

cresce, pro tanto, a massa do lucro extraordinário possível. 

 Sob determinadas “conjunturas extraordinárias” os “preços reguladores de mercado”, 

ou “preços médios de mercado”, podem ser determinados pelos preços de produção sob as 

condições mais favoráveis ou desfavoráveis. Este processo é regulado pela relação entre o 

“abastecimento social habitual” e o volume da produção ofertada no mercado em determinado 

período. A estrutura monopolista de determinados setores produtivos atenua a pressão dos 

“consumidores”3, no sentido do “abastecimento social habitual”, sobre os produtores para 

fornecer a totalidade de suas mercadorias ao mercado e, ao mesmo tempo, em sentido inverso, 

cria uma possibilidade destes capitais monopolistas influírem sobre os preços reguladores de 

mercado.  

 Cabe notar ainda que, nos setores altamente monopolizados da produção social, em 

ambas extremidades do cenário possível dos preços reguladores de mercado, ou seja, sob as 

condições mais favoráveis ou mais desfavoráveis de produção, os principais capitais atuantes 

do setor acumulam em uma taxa acima da média social. Por um lado, enquanto os preços 

reguladores de mercado se encontram determinados pelo preço de produção sob às piores 

condições (as mais desfavoráveis), ou seja, sob escassez da oferta e preços altos de mercado, 

acumulam massas gigantescas de lucros extraordinários e, em um segundo momento, 

concentram e centralizam a produção no momento de saturação do mercado e de abundância 

de oferta, em que os preços reguladores de mercado são determinados pelos preços de produção 

sob as condições mais favoráveis. Ambos cenários fortalecem a acumulação diferencial destes 

principais capitais atuantes nestes setores.  

 
3 Marx possui uma importante reflexão sobre o caráter do indivíduo na sociedade capitalista, em que só realiza sua 
subjetividade enquanto sujeito social amorfo, enquanto massa social polarizada pelas categorias da economia 
política tal como “consumo” e “produção”; “demanda”, “oferta”; etc.: -“Em contrapartida, no caso da oferta e da 
demanda, a oferta é igual à soma dos vendedores ou dos produtores de determinado tipo de mercadoria, e a 
demanda é igual à soma dos compradores ou dos consumidores (individuais ou produtivos) do mesmo tipo de 
mercadorias. E as somas interagem precisamente como unidades, como forças agregadas. O indivíduo só opera 
aqui como parte de uma potência social, como átomo da massa, e é nessa forma que a concorrência faz valer o 
caráter social da produção e do consumo”. (Marx, 2017, p.228) 
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 Como vimos, foi justamente a abundância de recursos financeiros à juros relativamente 

baixos que permitiu à China realizar o brutal investimento em formação de capital fixo ao longo 

dos anos 2000-17. Independentemente do comprometimento moral ideológico do Partido 

Comunista Chinês aos ditames do mercado e da valorização do valor, as bases sociais em que 

esta direção se assenta não são idênticas à formação empresarial contemporânea. Respondem, 

cada qual a seu modo, à diferentes bases sociais atuantes na reprodução total do valor. O caráter 

dirigido da industrialização chinesa pagou um alto preço ao mercado mundial, cuja hierarquia 

responde de modo mais ou menos fiel às demandas dos principais capitais atuantes.  

 Um dos mecanismos construídos para se apropriar de parcela da massa total de mais-

valor produzida ao longo do crescimento industrial chinês, operava por meio do lucro 

extraordinário realizado pelos capitais produtores de matérias-primas ou, simplesmente, de 

commodities. A financeirização da economia possibilitou que os mais variados (em suas 

dimensões qualitativas e quantitativas) capitais contribuíssem para os investimentos no setor 

das commodities, criaram com isso rotas alternativas de valorização do valor que, de modo 

análogo à valorização imobiliária, conseguiram insuflar o valor e o preço dos ativos 

globalmente escassos, permitindo-os usufruir de rendas diferenciais da produtividade natural, 

bem como aumentarem especulativamente4 os preços de mercado destes ativos naturais.5 Em 

outros termos, o estágio financeirizado da economia amplificou o poder dos principais capitais 

monopolistas de determinados setores em influir sobre o preço regulador de mercado e, 

portanto, sobre a totalidade das taxas de lucro.  

 Contam para a massa possível do lucro extraordinário o intervalo de tempo em que o 

lucro médio discrepa do lucro extraordinário e a dimensão desta discrepância. A elasticidade 

dos preços de mercado, como vimos, pode ser alterada por fatores não vinculados à 

produtividade, tais como a massa de produtos a ser ofertada (ou não) em determinado momento. 

Este mesmo fenômeno pode ocorrer acaso a demanda se amplie violentamente, como ocorreu, 

por exemplo, na década de 2000, quando a China investiu pesadamente em formação de capital 

 
4 Entendemos especulação, neste momento, como uma projeção baseada em determinações tendenciais reais. 
5 Do ponto de vista do fetichismo inerente à este modo de produção, estes capitais se apresentam como portadores 
de uma valorização segura, devido à sua centralidade na reprodução total da existência social. Inúmeros fundos de 
pensão de trabalhadores dos países centrais investem as aposentadorias de milhões de trabalhadores nestes setores 
devido à este fetichismo, uma vez que o caráter oscilante destes setores apresenta, na verdade, uma insegurança 
ao investimento. 
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fixo – decorrência da estratégia de se tornar o principal país industrial do mundo. Por si só, a 

ampliação do mercado, afeta o preço regulador de mercado e, com isso, faz com que mesmo os 

capitais que produzem sob as piores condições possam ampliar a produção e, em seu extremo, 

determinem os preços reguladores de mercado.  

 Os preços de mercado do minério extraído na China, em 2012, eram os produzidos “sob 

as condições mais desfavoráveis” e beiravam os US$ 170/t, enquanto o produzido no Brasil, 

“sob as condições mais favoráveis”, variava entre US$ 40/t e US$ 50/t. Uma diferença 

aproximada em 4 ou 3 vezes menor. 

 

Figura 6.Preços de produção do minério de ferro em 2012 de acordo com o volume e país. 

 Percebemos também, no gráfico abaixo sobre a variação de preços do minério de ferro 

por tonelada, como que os “preços de custo sob as piores condições” determinaram o preço 

regulador de mercado ao longo da década de 2010:  

  

Figura 7. Variações do preço médio mundial do minério de ferro ao longo da década de 2010. 2019 ≈ US$ 120,00 
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 É, no mínimo, curioso que a variação absoluta do preço do minério de ferro tenha 

oscilado justamente entre o intervalo estabelecido pelos produtores sob as melhores e sob as 

piores condições produtivas (≈ US$ 160/t  China; e ≈ US$ 40/t  Brasil). Como podemos 

observar no gráfico, no início desta década, os preços reguladores de mercado se pautavam pela 

produção sob as piores condições. A massa de lucro extraordinário extraída ao longo deste 

período inicial, do ponto de vista dos capitais de maior produtividade, era cerca de 3 ou 4 vezes 

maior que o lucro médio auferido. Quando a situação do mercado se inverteu e chegou-se ao 

mínimo preço, os principais capitais, que produzem sob as melhores condições, puderam 

centralizar e concentrar parte da produção surgida no momento de alta dos preços. Portanto, em 

ambos cenários, os principais capitais operantes nestes setores alcançaram taxas de acumulação 

(lucro, centralização e concentração) acima das possibilitadas pelo lucro médio e, com isso, 

absorveram uma parcela maior do mais-valor produzido ao longo deste período.  

 Para além do jogo de “ganha-ganha” dos grandes capitais operantes, é interessante notar 

que esta oscilação não é fruto de uma revolução na composição técnica média da produção, 

mas, “simplesmente”, do poder social de pressão deste setor monopolista em insuflar a 

dinâmica dos preços reguladores de mercado. Os parâmetros da oscilação do preço da tonelada 

do minério de ferro demonstram que não houve transformação substantiva na produtividade 

média e, portanto, no preço médio de produção. Ou seja, a parcela do valor que compõe o “lucro 

extraordinário” obtido, veio da renda forçada que as commodities puderam cobrar do mercado 

chinês devido sua particularidade.  

 Ou seja, esta conjuntura de alta dos preços das commodities não foi determinada por 

uma revolução na composição técnica destes setores produtivos. De fato, estes setores, devido 

à necessidade, transversal no século XX, de reduzir os valores unitários das matérias-primas, 

ou seja, de aumentar a produtividade destes setores, gerou uma profunda discrepância entre as 

dimensões da composição orgânica deste setor com relação à composição orgânica média de 

todos os setores produtivos no mesmo período. O vertiginoso aumento dos preços das 

commodities, em oposição ao secular movimento de baixa no período anterior, não pode, 

portanto, ser explicado por uma alteração na produtividade média destas mercadorias, que 

pressuporia uma diminuição de sua produtividade, mas, em contraposição, deve ser entendido 

como um resultado da estratégia dos principais capitais operantes no mercado mundial em 
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concentrar e centralizar a riqueza (valor) produzida ao longo deste período, de intensa 

industrialização na China, por meio da oscilação dos preços reguladores de mercado.  

Conclusão. Crise de lucratividade, commodities e o caráter destrutivo do capital em nossos 

tempos. 

 O caráter universal da produção de commodities expressa a dominação de classe do 

modo de produção capitalista, em que a totalidade de suas frações coadunam seus interesses, 

como em uma “confraria maçônica”, na exploração total (mundial) da classe trabalhadora. Todo 

este complexo mecanismo, em que a totalidade joga permanentemente, através de seus termos 

médios, constrói nossa conjuntura econômica. E, na medida em que a compreendemos, 

podemos nos orientar politicamente em maior ou menor grau.   

 Um primeiro aspecto a ser salientado é a utilização, por parte dos grandes capitais, de 

mecanismos que influem sobre o “capital social total”, construindo com isso recursos para 

acelerar a centralização e concentração de riquezas em seus próprios capitais. Apresentamos a 

utilização das commodities, tanto em sua particularidade natural (que possibilita uma renda 

diferencial), quanto em sua oscilação de preços reguladores de mercado, como um destes 

recursos. A “conjuntura excepcional” da economia brasileira ao longo dos anos 2000-10 só se 

torna compreensível tendo em vista estes interesses dos grandes capitais. O caráter fugaz (tanto 

da ascensão econômica brasileira, quanto de sua queda) demonstram a relação umbilical deste 

período com as flutuações das commodities. A velocidade de sua “ascensão” e de sua “queda” 

nos parece apresentar a dimensão contemporânea da mobilidade do capital e do trabalho. A 

aceleração desta mobilidade, que este estágio financeirizado possibilita, é tamanha que, 

virtualmente, transforma a economia brasileira, como um todo, em uma economia de enclave, 

devido sua potência primário exportadora. E, vale lembrar, a financeirização das commodities 

implicou em uma equalização radical dos preços destas mercadorias, com isso, além de termos 

uma clara “materialização” da transformação dos preços de produção em preços médios de 

produção, temos um mecanismo que a afeta a totalidade dos mercados e capitais, por se tratar 

de commodities. Com raras exceções, os preços realizados no mercado nacional dos produtores 

de commodities são os estabelecidos internacionalmente, garantindo os lucros extraordinários 

deste setor em todos os países. É, portanto, um mecanismo que opera sobre o capital social 

total.  
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 Em certa medida podemos dizer que os grandes capitais forjaram instrumentos que os 

possibilitaram manter suas rotas de acumulação mesmo em um cenário de crise aguda da 

lucratividade. Outros limites certamente se imporão com o tempo. Como também apresentamos 

ao longo do trabalho, as “saídas” elaboradas pelo capital para combater a queda tendencial de 

sua lucratividade tendem, no final das contas, a agravar o problema que se almeja resolver. 

Pensamos que a polarização comercial recente entre EUA e China expressam o esgotamento 

desta fase de pilhagem indireta da massa de mais-valor produzida e realizada no gigante 

asiático. Como é natural ao desenvolvimento industrial, apesar de um forte crescimento 

contínuo por mais de 20 anos, a China apresenta sinais de esgotamento em seu padrão de 

crescimento, o que alterará profundamente sua relação com o mercado mundial. Provavelmente 

outras formas de intervenção externa se imporão ao regime político social Chinês.  

 Por outro lado, beiramos uma nova fase da revolução tecnológica, chamada “capitalismo 

4.0”, ou quarta revolução tecnológica. As potências produtivas instauradas com a utilização de 

inteligências artificiais e a impressora 3D, em escala industrial, ainda estão sendo mapeadas, 

mas é ponto comum que haverá uma drástica redução de trabalho vivo nos principais setores 

produtivos. Isto, como não poderia deixar de ser, irá elevar a composição orgânica média do 

capital social total e, consequentemente, reduzirá ainda mais o lucro médio, ou a taxa geral de 

lucros. Uma vez que o “baixo custo da força de trabalho” já não é o único (e, quiçá, nem o 

principal) fator determinando à continuidade do desenvolvimento industrial no escopo dos 

“principais países industriais do globo”, a massa de novo valor acrescentado à gigantesca massa 

de capital acumulado será cada vez menor.  

 Tudo isto nos leva a pensar que a “cota-parte” de cada investimento de capital, a base 

orgânica de democracia interna à classe burguesa, cada vez mais se reproduzirá com grandes 

percalços e, como se sabe, “onde direitos iguais se confrontam, prevalece a força”. Os grandes 

capitais se utilizarão de todos os recursos disponíveis para que, mesmo com um lucro médio 

declinante, forcem, via concentração e centralização, taxas mais elevadas de acumulação 

própria, se apropriando de parcelas crescentes da massa global de mais-valor produzido. E mais, 

podemos considerar que, no caso apresentado do boom das commodities, os principais capitais 

operantes do sistema “estrangularam” a taxa geral de lucros, ou o lucro médio, em benefício de 

sua própria acumulação, agravando, com isso, a queda do lucro médio.  
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 É curioso notar que, quando no surgimento da OPEP, o conjunto destes países 

periféricos foram duramente combatidos pelo conjunto dos “principais países industriais” desde 

seu surgimento, ao longo de “Yom Kippur”, da contra-revolução islâmica no Irã, da guerra Irã-

Iraque, e somente cessaram após a consolidação de Israel (concessão, lembremos, oriunda dos 

Aliados) e da relação pró-ocidente da Arábia Saudita. O salto do “primeiro choque do petróleo”, 

em 1973, foi um salto de ≈ 400%, saindo de US$ 3/barril para US$ 12/barril; o “segundo”, em 

1979, foi de ≈ 260% saindo de US$ 13 para US$ 34.  

 Porém, curiosamente, o último choque do petróleo, de ≈ 500%, saindo de ≈ US$ 28 para 

US$ 145, sequer nos foi apresentado como “choque”. Ao invés disto, foi-nos apresentado como 

boom das commodities. Muito provavelmente por que o “estrangulamento” do lucro médio 

afetava, ao longo deste último período, excepcionalmente o país que mais se industrializava no 

período e que, até poucas décadas, não compunha o circuito relativamente estável dos 

“principais países industriais”.  

 No caso específico da mineração no Brasil, especialmente a de ferro realizado pela Vale 

S.A. no estado do Pará, este sentido de “enclave” para a acumulação dos principais capitais 

internacionais torna-se evidente. A estrutura social do estado em questão demonstra como que 

o aumento vertiginoso da produção de valor e mesmo a receita crescente do estado não se 

transformam em “desenvolvimento” real das condições de existência para enorme maioria da 

população local. E mais, mesmo as parcelas da pequena burguesia que poderiam se desenvolver 

em um processo de “desenvolvimento econômico” não vingam efetivamente. O sequestro das 

decisões do Estado brasileiro e do poder público local também demonstram que o sentido desta 

produção é heterônomo, ou seja, não possui um sentido comum à estrutura social brasileira e 

respondem diretamente aos anseios de acumulação, concentração e centralização dos principais 

capitais internacionais. O caráter destrutivo desta produção, em termos sociais – uma vez que 

desloca inúmeras etnias indígenas ainda existentes na região, produz um fluxo imigratório 

irracional e predatório, invade e gera conflitos com inúmeros assentamentos e pequenos 

produtores locais e os inúmeros problemas trabalhistas vinculados – e ambientais – literalmente 

a destruição de todo um bioma natural irreproduzível – demonstra o caráter cada vez mais 

destrutivo e predatório do capital em nossos tempos. O crescimento Chinês, último “bastião” 

da acumulação internacional, continuará por algum tempo e, enquanto isto ocorrer, os 

instrumentos indiretos de concentração do mais-valor continuarão operando em benefício dos 
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principais capitais internacionais. Isto implica que as lutas dos trabalhadores e dos povos contra 

as empresas responsáveis por executar tais instrumentos se tornará ainda mais reprimida pelo 

capital e seu Estado e qualquer perspectiva de “gestão sustentável” sobre este desenvolvimento 

da acumulação se mostrará cada vez mais irreal. Somente uma ruptura radical com a lógica da 

acumulação pode se apresentar como estratégia “sustentável” para as contradições 

socioambientais que não param de se agravar em nosso tempo. 
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A EXPANSÃO DA FRONTEIRA AGRÍCOLA E A APROPRIAÇÃO DA 
TERRA POR GRANDES EMPRESAS NOS CERRADOS DO CENTRO-NORTE 
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Valéria Magalhães Frajuca3 
 

Introdução 

Esse trabalho reúne resultados parciais da pesquisa intitulada “A territorialização do 

agronegócio nos cerrados do Centro-Norte e a relação entre o capital financeiro e a terra”, que 

tem por objetivo o estudo das principais mudanças verificadas nas últimas décadas nas formas 

de territorialização do capital no campo na região sob a proeminência das finanças e seus 

impactos sobre o uso e a propriedade da terra. Desta forma, temos acompanhado atentamente o 

debate sobre as mudanças em curso no autodenominado “agronegócio”4 brasileiro no período, 

com atenção especial para a crescente participação de investidores internacionais - sobretudo 

aqueles vinculados ao capital financeiro - em seus vários segmentos de atividade.5  

A região estudada corresponde de um modo geral à área delimitada para a 

implementação do Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Matopiba6, criado com o 

objetivo de promover e coordenar políticas voltadas para o desenvolvimento da agricultura 

capitalista, consolidando um conjunto de ações realizadas pelo Estado na região. O PDA-

 
1 Profa. Dra. do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e coordenadora da pesquisa. E-mail: 
mimmar@usp.br. 
2 Aluna do curso de Graduação em Geografia da Universidade de São Paulo e membro da equipe de pesquisa. 
3 Aluna do curso de Graduação em Ciências Sociais da Universidade de São Paulo e membro da equipe de pesquisa. 
4 É preciso avaliar criticamente a história da criação e adoção desta denominação, identidade ou “marca” pelo 
conjunto de negócios e capitais investidos em cadeias produtivas em que a produção agrícola desempenha um 
papel importante. Os capitalistas que atuam nessas cadeias têm buscado se organizar e agir junto ao Estado 
brasileiro como um importante bloco de poder, além de desenvolver um esforço coordenado para a legitimação de 
suas demandas políticas e econômicas frente à opinião pública. Eles estão representados no Congresso Nacional 
pela bancada ruralista e possuem amplas ramificações na economia nacional. Sobre essa história, ver RIBEIRO 
Neto, 2018.  
5 Essa pesquisa conta com o apoio do CNPq – Edital Universal 2018 e da Universidade de São Paulo – Editais 
PUB 2018/2019 e 2019/2020. 
6 Embora se reconheça as diferenças conceituais e metodológicas existentes entre as duas regionalizações, dos 
Cerrados do Centro-Norte e de Matopiba, estas duas denominações se reportam em linhas gerais à mesma área e 
serão utilizadas como sinônimo neste texto. Matopiba é um acrônimo formado com as iniciais dos quatro estados, 
cuja parte ou a totalidade de suas áreas, compõem, a região: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. 
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Matopiba foi lançado durante o Governo Dilma em 20157 e extinto no ano seguinte pelo 

Governo Temer. Quando de sua criação, ele abrangia uma população com cerca de 6 milhões 

de habitantes distribuída em 73 milhões de hectares (sendo 66 milhões pertencentes ao domínio 

original do bioma Cerrado),8 estendendo-se por 337 municípios nos estados do Maranhão, 

Tocantins, Piauí e Bahia. Além disso, sua área engloba 28 Terras Indígenas, 46 unidades de 

conservação ambiental (ocupando cerca de 12% da área total), 865 assentamentos rurais e 34 

territórios quilombolas, bem como outros territórios indígenas e quilombolas que ainda estão 

em processo de reconhecimento, delimitação, demarcação ou titulação. (CPT, 2016 e IPEA, 

2018)  

A região se destaca por sua grande diversidade sociocultural e por uma economia de 

base predominantemente agrária. Contudo, dado o caráter excludente e concentracionista de 

terras e de capitais do modelo de produção agrícola industrial que vem se impondo, o campo 

tem perdido população enquanto a cidade tem crescido de forma acelerada, atraindo migrantes 

também de outras regiões. A análise dos dados dos últimos censos demográficos (1970 a 2010) 

referentes ao total dos municípios que compõem o Matopiba evidencia uma tendência de rápido 

aumento populacional na região, com a passagem de 2.834.160 para 5.902.140 habitantes. 

Entretanto, esse aumento se deu de modo concentrado nas cidades, tendo havido uma 

diminuição da população rural de 2.221.327 para 2.046.666 habitantes.  

 

 

 
7 Ver Portaria n. 244 de 12 de novembro de 2015 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
8 O bioma Cerrado possui 2.036.448 km² de extensão e ocupa cerca de 24% do território brasileiro, abrangendo os 
estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, 
Piauí, Rondônia, Paraná e São Paulo. Disponível em 
https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomashtml.shtm, acesso em 17/11/2018. 
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Gráfico 1: População residente por situação de domicílio no Matopiba 
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Fonte: Censos Demográficos do IBGE, de 1970 a 2010. 

 

O Gráfico 1, relativo à evolução da população por situação de domicílio no Matopiba, 

revela uma inflexão indicativa da aceleração do crescimento da população urbana a partir de 

1980 e a passagem nos anos 1990 de uma população predominantemente rural, cuja 

participação na população total em 1970 foi de cerca 78%, para uma população de maioria 

urbana.  

FAVARETO et al. (2019) apontam no trabalho “Existe mais pobreza e desigualdade 

que bem-estar e riqueza nos municípios do Matopiba” que o enriquecimento observado na 

região em decorrência da expansão da produção agropecuária não foi distribuído para a 

população. Ou seja, os grandes fazendeiros, empresários e investidores envolvidos com a 

moderna agricultura realizada na região enriqueceram sem ampliar a oferta de empregos no 

espaço rural e sem que as cidades que cresceram por sua causa oferecessem melhores condições 

de vida para a maioria de seus habitantes. No presente artigo, ao analisarmos as formas como 

se expande o capital monopolista-financeiro, sua territorialização na produção de commodities 

agrícolas e seus impactos sobre o uso e a propriedade da terra, pretendemos contribuir para a 

compreensão de alguns aspectos em que se fundamenta o desenvolvimento desigual do 

capitalismo na região. 

Nesse sentido, é preciso destacar que o Estado tem desempenhado um importante papel 

na promoção desse desenvolvimento. Desde meados dos anos 1980 a região passou a receber 

investimentos públicos em pesquisa e infraestrutura para o estabelecimento de uma agricultura 

de base industrial. Merece destaque o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o 

Desenvolvimento dos Cerrados (PRODECER), que teve um papel importante para o 

desenvolvimento de técnicas adaptadas para a produção de grãos, em especial a soja, milho e 

arroz, considerando as condições edafoclimáticas da área.9 Em 1985 o PRODECER criou dois 

projetos de colonização no oeste da Bahia, nos municípios de Barreiras e Formosa do Rio Preto, 

e em 1995, mais dois projetos na região Centro-Norte, um em Gerais de Balsas, no Maranhão, 

e outro em Pedro Afonso, em Tocantins (MAPA e JICA, 2002).  

 
9 O PRODECER foi implantado em três fases. O PRODECER I teve início em 1979 e se deu com a implantação 
de 4 projetos de colonização no estado de Minas Gerais. O PRODECER II, iniciado em 1985, criou 15 projetos 
distribuídos pelos estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O PRODECER III 
iniciou-se em 1995 e atingiu os estados do Maranhão e do Tocantins.  
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Também foram realizados investimentos em infraestrutura pelo Estado que resultaram 

na integração do corredor Centro-Oeste com as regiões Norte e Nordeste, contribuindo para a 

expansão da produção de grãos nos Cerrados. Na última década, esses investimentos deram 

origem ao corredor Centro-Norte, conectando os estados do Mato Grosso, Goiás, Maranhão, 

Piauí, Tocantins, Bahia e Pará, e viabilizando o escoamento da produção para exportação. Além 

da hidrovia Tocantins-Araguaia, o Corredor Centro-Norte também se vale dos seguintes eixos 

de transporte: Estrada de Ferro Norte-Sul, Estrada de Ferro Carajás, Ferrovia Transnordestina, 

Porto de Itaqui em São Luís (MA), bem como de estradas federais e estaduais. (BRANCO et 

al., 2011). Considerando a distância absoluta, o Mapitoba está mais próximo de portos do que 

as principais regiões produtoras de grãos no Centro-Oeste brasileiro. 

A pesquisa se apoia em dados levantados em trabalho de campo e em ampla revisão 

documental e bibliográfica, além da análise de dados do censo agropecuário do IBGE, do 

cadastro de imóveis rurais do INCRA, da produção agrícola da CONAB e outros. Vale ressaltar 

a importância da produção acadêmica recente sobre a temática, da qual destacamos os trabalhos 

de ALVES (2009 e 2015), FREDERICO (2018), PITTA e MENDONÇA (2018), dentre outros.  

Em nossa viagem de campo em agosto de 2019 ao Oeste da Bahia e Sul do Piauí10 

conhecemos como se organiza a produção de grãos (soja e milho) e algodão nas extensas 

chapadas conforme o padrão tecnológico dominante. O cultivo do algodão, que observou 

grande crescimento na região na safra de 2018/19 devido a condições de preço favoráveis, já se 

encontrava colhido e enfardado.  

Apesar da relativa monotonia da paisagem, onde se vê grandes extensões sob o domínio 

de um único cultivo, as chapadas são recortadas pelos vales que constituem áreas de baixões 

onde estão situadas inúmeras comunidades com sua agricultura diversificada baseada numa 

longa e fecunda convivência com o cerrado. Aí, em vez de monotonia se vê as pessoas do lugar 

buscando meios de vida e se organizando para enfrentar os inúmeros conflitos desencadeados 

pela expansão da agricultura capitalista e seu modelo de produção excludente, que avança 

transformando cerrado, terra e água em recursos escassos. Um campo diverso, injusto e 

complexo se apresenta à nossa frente. 

 
10 Agradecemos a todos que nos receberam e concederam entrevistas nas cidades, fazendas e comunidades rurais, 
e especialmente àqueles que de diversas formas contribuíram para a organização do trabalho de campo, sejam 
colegas professores que atuam na região como Valney Dias Rigonato da UFOB, sejam militantes da CPT como 
Franzé, que nos recebeu e nos apresentou a comunidades do Sul do Piauí, dentre outros colaboradores.  
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Neste artigo vamos analisar relações de produção e processos que caracterizam 

momentos do processo de produção de commodities agrícolas no Matopiba e revelam algumas 

especificidades da expansão do capital monopolista-financeiro hoje e suas formas de 

territorialização na fronteira.  

O texto está composto por três partes: (1) A produção de commodities agrícolas sob a 

mundialização do capital; (2) A forma de acesso à terra e a condição legal do produtor e (3) 

considerações finais. 

 
A produção de commodities agrícolas sob a mundialização do capital  

Na região, quem não é profissional quebra (agrônomo e professor da UFPI, ago/2019). 

Tem gente que tem terra, mas não tem a cultura para pegar financiamento para 
produzir. O agricultor é empurrado pela a dívida. (produtor de Nova Santa Rosa - PI, 
ago/2019). 

O grande produtor anda de avião, não faz girar a economia daqui (grande produtor de 
soja do Piauí, ao se referir àqueles que classificamos neste trabalho como muito 
grande produtores, ago/2019). 
 

O cultivo da soja tem grande destaque na região. Na grande maioria dos casos o milho 

ou o algodão é cultivado em rotação com a soja e, com menor frequência, a depender do uso da 

irrigação, adota-se a sucessão ou segunda safra com o cultivo do milho ou do algodão de 

safrinha. Esboçamos a seguir uma classificação inicial com o perfil dos tipos de produtores de 

soja encontrados:  

- o pequeno produtor cultiva entre 200 a 500 ha de soja e produz com base no trabalho 

familiar e no assalariamento, podendo ser um camponês remediado ou pequeno 

capitalista, em geral ele aluga máquinas; 

- o médio produtor cultiva entre 1.000 e 3.000 ha, é um capitalista que possui máquinas 

próprias e aluga maquinário em caráter complementar; 

- o grande produtor cultiva cerca de 5.000 ha ou mais, é um capitalista que, além de 

possuir maquinário próprio e alugar máquinas eventualmente, investe na instalação de 

equipamentos e em infraestrutura como secadora e silos como estratégia para livrar-se 

do jugo de empresas compradoras como as tradings e comercializar a sua produção em 

melhores condições, com frequência cultiva em terras arrendadas;    
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- o muito grande produtor cultiva numa faixa que vai de acima de 10.000 ha a mais de 

100.000 ha, são em geral grandes empresas de capital monopolista que frequentemente 

se inserem em estruturas de holding e se acham vinculadas a outras frentes de 

investimento (o que pode incluir a especulação com a terra e a atuação na 

comercialização de commodities, entre outros), possuem capital aberto (sociedades 

anônimas) ou são sociedades por cota de responsabilidade limitada e frequentemente 

contam com recursos de investidores institucionais (como fundos de pensão ou fundos 

de investimentos) e podem arrendar terras.  

Predomina na região a produção de soja, milho e algodão transgênicos realizada 

conforme o padrão tecnológico hegemônico, baseado em pouca mão-de-obra permanente e no 

emprego de máquinas potentes. A utilização de pouca mão-de-obra também está relacionada 

ao uso do herbicida para dessecar o mato. Um estabelecimento de produção de soja com 2.500 

ha emprega cerca 4 trabalhadores permanentes e contrata mais pessoas nos períodos do plantio 

e da colheita. 

As máquinas empregadas podem ser próprias ou alugadas, algumas são desmontadas e 

transportadas na prancha do Mato Grosso até estados do Matopiba como a Bahia. O uso de 

aviões para a pulverização dos campos também pode ser realizado com máquina própria, 

alugada de outro produtor ou de empresas especializadas da região e de outros áreas do país 

como do MT. A terceirização de máquinas agrícolas tem se expandido nos cultivos de soja e 

algodão com a difusão de empresas que alugam máquinas e o aparecimento de ferramentas 

digitais para a intermediação do aluguel, o que alguns chamam de “uber do agronegócio”11.  

Variedades de soja, milho e algodão adaptadas às condições locais foram desenvolvidas 

por instituições públicas, como a Embrapa, e privadas, como a Monsanto e outras empresas 

transnacionais que atuam na produção de transgênicos. Esse fato resultou em significativos 

ganhos de produtividade na região, como é exemplo a produção de soja, que alcança hoje o 

mesmo patamar médio de produtividade observado nacionalmente. Porém, comparando-se a 

outras regiões, o Mapitoba apresenta maior oscilação da produtividade devido à maior variação 

verificada em relação às médias pluviométricas. Períodos de estiagem geram queda 

 
11 Plataforma que põe em contato produtores com máquinas ociosas, produtores que desejam alugar máquinas, 
assim como empresas que alugam maquinário agrícola, e cobra uma comissão sobre o valor da transação que 
intermedia. 
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considerável na produtividade, mas, por outro lado, uma menor incidência de chuvas na época 

da colheita favorece a qualidade dos grãos (AGUIAR et al., 2013).  

A produção média de soja é de cerca de 70 a 80 sacas/ha e a de milho, fica em torno de 

170 a 200 sacas/ha. O milho possui grande procura no mercado local, seja para o abastecimento 

de granjas ou para o consumo humano. Já o algodão, além do mercado externo, também pode 

ser comercializado com a indústria têxtil local. 

Poucos produtores possuem secadoras, aqueles que têm o grão com umidade acima de 

14% precisam realizar a secagem do grão e em geral dependem das instalações de secagem das 

tradings (Bunge, ALZ Grãos e outros). Como essas empresas não prestam serviço, o custo da 

secagem é calculado na negociação de venda do grão para a trading. Quando o produtor não 

tem volume de produção, “a trading joga o preço para baixo”, segundo relatou um grande 

produtor de soja.  

A agricultura de base industrial está profundamente subordinada às determinações do 

capital monopolista-financeiro. Delgado (2012) nos ensina que a modernização da agricultura 

brasileira se deu nos anos 1960 com a expansão do capital financeiro apoiada pelo Estado por 

meio do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), que desempenhou um papel chave na 

vinculação da agricultura à indústria e na coordenação dos processos de acumulação verificados 

em cada etapa da cadeia produtiva. A partir da década de 1990, com as oscilações na 

disponibilidade de crédito público para a agricultura, vão se estruturando e popularizando novas 

modalidades de crédito, de origem privada.  

A expansão da produção de commodities nos Cerrados do Centro-Norte baseada na 

“moderna” agricultura capitalista ganha impulso decisivo nos anos 1990, quando se verifica o 

avanço da mundialização do capital na agricultura brasileira proporcionado por uma maior 

abertura e liberalização do mercado nacional.12 O movimento da fronteira na região tem se dado 

com o apoio de investimentos públicos e a participação ativa de agentes do capital mundial 

como as empresas transnacionais.  

Grande parte dessas empresas já atuavam em cadeias produtivas ligadas ao agro no 

mercado brasileiro há algumas décadas, mas elas passaram a concentrar maior poder a partir 

desse período, inicialmente por meio da compra ou fusão com empresas menores, muitas delas 

de capital nacional e, posteriormente, pela centralização de capitais envolvendo fusões e 

 
12 Sobre a mundialização da agricultura brasileira, ver Oliveira, 2016. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 20 – Mundialização e Financeirização da Agricultura 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

9305 
 

aquisições de grandes empresas. Essa centralização está relacionada à oligopolização dos 

mercados em escala mundial, que continua com grande força até os dias atuais, como se pode 

ver pelo exemplo paradigmático das empresas de produção de sementes e agroquímicos. 

Em 2015, após continuados processos de centralização de capitais, restavam seis 

grandes empresas no mundo produtores de sementes e agroquímicos - BASF, Bayer, Dow 

Química, DuPont, Monsanto e Syngenta -, sendo que, atualmente são apenas quatro e somente 

a BASF não passou por novas fusões e aquisições desde essa data. A Dow Química e a DuPont 

se fundiram em dezembro de 2015 e criaram a Coterva em 2019 como companhia 

especialmente voltada para o setor agrícola; a Syngenta foi comprada pela China National 

Chemical Corporation ou ChemChina em 2016; e a Bayer comprou a Monsanto em 2018 

(SEGALLA, 2018 e MACDONALD, 2019). 

A Monsanto, atual Bayer, foi quem primeiro desenvolveu um herbicida à base de 

glifosato13 em 1970, o Roundup, e sementes Roundup Ready (RR) em 1990, cujas patentes já 

expiraram. Em 2013 a empresa lançou a semente Intacta RR2 PRO, que incorpora à tecnologia 

da semente RR um novo transgene, que gera toxinas que matam lagartas (tecnologia BT). Os 

três principais cultivos do Matopiba, soja, milho e algodão, são produzidos com base num 

pacote tecnológico que inclui o uso de sementes transgênicas RR ou RR2 PRO, ou seja, 

sementes resistentes ao glifosato, princípio ativo do herbicida mais vendido no país.  

O emprego desses transgênicos associados ao glifosato está relacionado à difusão da 

prática do plantio direto, amplamente adotada no país a partir dos anos 1990, que consiste no 

plantio efetuado sem as etapas convencionais de preparo do solo de aração e gradagem. Nessa 

técnica, o solo deve ser mantido coberto por plantas em desenvolvimento e por resíduos 

vegetais com a finalidade de ser protegido do impacto direto das gotas de chuva, do 

escorrimento superficial e das erosões hídrica e eólica. O preparo do solo é realizado em uma 

única operação e limita-se à sulcagem, semeadura, adubação e aplicação de herbicidas.  

 
13 “O glifosato talvez seja o agrotóxico mais famoso do mundo. E é, com certeza, o mais vendido. Somente no Brasil, são 110 
os produtos comercializados com glifosato, de 29 empresas diferentes: foram 173 mil toneladas vendidas em 2017, três vezes 
mais do que o segundo agrotóxico mais comercializado, o 2,4-D.” “Após o desenvolvimento da soja transgênica, vieram milho 
e algodão. ‘Passamos de 40 mil toneladas [de agrotóxicos] a 300 mil por ano no Brasil. Mesmo com o aumento na produção 
de grãos, o salto no uso desses produtos foi bem maior’, acrescenta Meirelles, da Fiocruz.” (DOMINGUES, Entenda o que 
é o glifosato, o agrotóxico mais vendido do mundo, Disponível em 
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/05/26/entenda-o-que-e-o-glifosato-o-agrotoxico-mais-vendido-do-
mundo.ghtml, acesso em 1/11/2019) 
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A importância de tal prática para a realização dessas culturas ficou evidente quando, em 

2018, uma juíza federal acolheu uma ação do Ministério Público Federal e determinou a 

suspensão do registro de todos os produtos à base de glifosato enquanto a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) não concluísse a sua reavaliação toxicológica. Na ocasião, 

houve grande contestação dos produtores e até ameaça de desobediência civil de um dos 

maiores produtores de soja do país e então Ministro da Agricultura, Blairo Maggi.14 

Estudo recente feito pela CONAB (2017) sobre os preços praticados no Centro-Oeste e 

no Sul do Brasil para fertilizantes e agrotóxicos empregados na produção de soja e milho revela 

que esses produtos apresentaram em sua maioria uma variação de preços acima da variação do 

IPCA entre as safras de 2010/11 a 2015/16, com destaque para o glifosato e o roundup. Segundo 

o estudo, tal comportamento tem relação com o fato de os fornecedores de insumos serem 

formadores de preços e conhecerem bem o comportamento do mercado.  

O comportamento dos preços reais dos fertilizantes e agrotóxicos indicam que o 
fornecedor tem conhecimento do processo produtivo, da rentabilidade e das 
necessidades do produtor, o que influencia na formação de preços. Essa hipótese se 
confirma na medida em que, com raras exceções, em todas as unidades da federação 
houve valorização real dos preços dos fertilizantes e dos agrotóxicos na safra 14/15 e 
desvalorização no ano-safra 15/16, sendo que esta última foi prejudicada por fatores 
climáticos. (CONAB, 2017, p. 46) 

 

O elevado grau de oligopolização observado no segmento de sementes e agroquímicos 

repercute de forma direta no poder que essas companhias transnacionais possuem para a 

imposição de seus produtos e dos preços praticados no mercado. Fato que é agravado pela 

prática do financiamento da safra por essas empresas em parceria com empresas compradoras 

de commodities, quando as primeiras atuam no fornecimento de insumos via contratos de 

barter. 

A operação de barter (ou permuta) é uma estratégia comercial em que a compra de 

insumos (ou maquinário) é paga com a venda de produtos agrícolas com a fixação ou 

travamento dos preços negociados. Para que esse tipo de transação aconteça, é necessário o 

envolvimento de três partes: o produtor, que fará a troca de seus produtos por insumos; o 

fornecedor, que venderá seus produtos como sementes, fertilizantes ou agrotóxicos; e o 

 
14 Ver em CANALAGRO do ESTADÃO, “‘Sem glifosato não há plantio’, diz ministro”, 04/09/2018. Disponível em 
https://especiais.estadao.com.br/canal-agro/agrocenarios/maggi-nao-ha-saida-sem-o-glifosato-ou-nao-planta-ou-
havera-desobediencia-de-ordem-judicial/, acesso em 4/11/2019. 
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comprador dos produtos agrícolas, que pode ser a trading, cooperativa ou indústria 

processadora.  

Para obter os insumos de que necessita, o agricultor deve assinar um contrato no qual se 

compromete a entregar parte de sua próxima colheita. Isso é feito por meio de um documento 

chamado Cédula de Produto Rural ou CPR,15 que irá lastrear a operação. A CPR é uma 

“promessa de entrega de produtos rurais” e uma garantia para as demais partes envolvidas na 

transação. No barter as operações que têm liquidação financeira diretamente pela parte 

interessada nos produtos agropecuários  

A operação de barter corresponde a uma modalidade de crédito atrelada à 

comercialização antecipada da produção, semelhante ao “contrato de soja verde” realizado 

diretamente pelas tradings nos anos 1990. A Bunge, a Agrex e a AZL Grãos são exemplos de 

tradings que realizam operações de barter hoje. 

Essas mudanças se inserem num movimento mais amplo caracterizado pelo crescimento 

das transações financeiras e do papel econômico desempenhado pelo capital portador de juros 

(também designado capital financeiro), que passa a comandar e a orientar o funcionamento do 

capital produtivo, dando origem a um novo período em que neoliberalismo, precarização do 

trabalho e mundialização do capital caminham juntos com a financeirização. 

 

A forma de acesso à terra e a condição legal do produtor 

 A identificação da presença crescente do capital monopolista no campo no Matopiba 

tem sido alvo de inúmeros estudos, sobretudo no que diz respeito ao seu envolvimento com 

representantes do capital financeiro, como os investidores institucionais, e sua participação em 

processos de grilagem e açambarcamento de terras tradicionalmente ocupadas. São pesquisas 

da maior relevância, que têm contribuído para dar visibilidade e denunciar processos de 

expropriação em curso.  

Partimos do pressuposto de que a intensidade da especulação com a terra que caracteriza 

a região hoje se explica por fatores estruturais e conjunturais de alcance distintos: (1) no nível 

local, ela se define pela expectativa de precificação da terra relacionada à tendência de 

crescimento da renda da terra decorrente da conjuntura de expansão da produção de 

 
15 A Cédula de Produto Rural foi criada com a Lei 8.929 em agosto de 1994 e, desde então, tornou-se um 
elemento fundamental nas relações de crédito na produção de commodities agrícolas. 
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commodities; (2) no nível mais global, ela está atrelada ao movimento geral de expansão do 

capital monopolista-financeiro e à sua busca de novas frentes de investimento em face de um 

período de crise de sobreacumulação agravada pela crise financeira de 2008. 

 Este artigo pretende tratar de aspectos específicos relacionados a esse processo mais 

geral de privatização e precificação da terra à luz de dados estatísticos que nos ajudam a 

identificar novas dinâmicas que vêm se estabelecendo em torno da propriedade da terra na 

região, quais sejam: o crescimento do arrendamento de grandes áreas e o aumento da 

participação de empresas de sociedade anônima e sociedade por cotas de responsabilidade 

limitada entre os estabelecimentos rurais.  

 Quando observamos os dados dos Censos Agropecuários do IBGE de 1995 a 2017 

expressos no Gráfico 2, verificamos que houve um forte aumento no total de áreas arrendadas 

no Matopiba. Em 1995 havia aproximadamente 235 mil hectares arrendados, passando para 

cerca de 1,8 milhões de hectares em 201716, o que representa um crescimento de mais de sete 

vezes a área inicial. Quando analisamos por grupo de área, observamos que durante todo 

período já havia uma concentração das áreas arrendadas no grupo de área acima de 1000 

hectares, porém em 2017 essa concentração se acentuou ainda mais e a área arrendada se tornou 

oito vezes maior. 

Fonte: Censos Agropecuários do IBGE, de 1995 a 2017. 

 
16 Devido a critérios de desidentificação adotados pelo IBGE, alguns dados referentes a certas faixas de área são 
omitidos nas planilhas divulgadas publicamente. Esse fato indica que o número total de áreas arrendadas em 2017 
deve ser ainda maior. 
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Grafico 2: Área dos estabelecimentos arrendados no Matopiba 
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 Em relação aos dados referentes ao total de estabelecimentos arrendados, verifica-se 

uma grande diminuição, passando de 55.055 estabelecimentos em 1995 para 12.373 em 2017. 

O grupo de área com até 10 hectares continua a predominar entre os estabelecimentos 

arrendados, porém perde importância de forma expressiva, caindo para menos da metade e 

passando de 22.790 para 9.799 entre 2006 e 2017; já os estratos maiores, de 550 a 1000 hectares 

e acima de 1000 hectares, aumentam uma vez e meia e cerca de quatro vezes, respectivamente, 

no mesmo período.     

Assim, a análise dos dados sobre arrendamento em combinação com informações 

obtidas em pesquisa de campo nos faz concluir que está ocorrendo uma mudança na função do 

arrendamento de terras na região, que tem recuado em seu papel tradicional de abrigar formas 

de produção camponesa e se tornado cada vez mais uma estratégia da produção capitalista em 

situações em que se almeja a ampliação da área cultivada para além da extensão de terras 

próprias. 

No que diz respeito à participação de sociedades anônimas e por cotas de 

responsabilidade limitada entre os estabelecimentos agrícolas na região, os dados do Censo 

Agropecuário nos revelam o seguinte17. Dentre os 337 municípios de Matopiba, 133 apresentam 

registro de área de mil hectares ou mais utilizada por essas sociedades, mas apenas sete deles 

tiveram esse valor revelado, e em todos esses casos tal valor apresentou-se no estrato de 10 mil 

hectares ou mais. São eles: Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, São Desidério e Jaborandi, da 

Bahia; Uruçuí, do Piauí; e Peixe e Araguaçu, do Tocantins. Desses, três municípios chamaram 

especialmente a nossa atenção: Luís Eduardo Magalhães (BA), Jaborandi (BA) e Uruçuí (PI). 

Isso porque as áreas de 10 mil hectares ou mais utilizadas por essas sociedades correspondem 

a um percentual elevado da área total ocupada por estabelecimentos agropecuários no 

município: 26,99% em Luís Eduardo Magalhães (BA), 31,93% em Jaborandi (BA) e 33,69% 

em Uruçuí (PI).  

O que mais chama a atenção em relação a esses dados é como tanto o número quanto a 

área de estabelecimentos utilizados por sociedades anônimas e por cotas de responsabilidade 

 
17 Os dados a respeito de sociedades anônimas e por cotas de responsabilidade limitada, de 2017, em unidade de 
área e agrupados por estratos apresentam duras limitações. Como o número de estabelecimentos por estrato de 
área é reduzido, o critério de desidentificação do IBGE exige que muitos dos dados não sejam informados. 
Portanto, a quase totalidade dos dados municipais e parte significativa dos dados estaduais de 2017 são ocultadas 
nas planilhas. Por conta disso, as planilhas municipais não puderam ser bem aproveitadas no estudo estatístico 
aqui feito, servindo apenas para chamar a atenção para alguns municípios específicos 
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limitada revelam clara concentração das atividades dessas unidades produtoras nos maiores 

estratos de área. De 2006 para 2017, elas saíram dos estratos de área menores e ampliaram sua 

área em estratos superiores. Além disso, o número de estabelecimentos tendeu a diminuir ou, 

onde aumentou, a aumentar menos do que aumentou a área, o que indica que a já mencionada 

concentração se intensificou no período analisado: ou seja, um número menor de 

estabelecimentos ficaram maiores. Por fim, percebemos que a área total ocupada por essas 

sociedades aumentou vertiginosamente no Maranhão e no Piauí. No Maranhão o aumento foi 

de 37,47%, passando de 6,19% para 9,9% da área total dos estabelecimentos, e no Piauí, foi de 

41,67%, passando de 5,92% para 10,15%. Nos outros estados, o mesmo não ocorreu, o que 

coloca esses dois estados no foco do processo de ampliação da presença de sociedades anônimas 

e por cotas de responsabilidade limitada na produção agropecuária. 

Essas constatações evidenciam o aumento da presença do capital monopolista em 

investimentos diretos na produção agrícola na região, que corresponde à categoria de muito 

grande produtores. São empresas que contam com a participação de capitais de investidores 

institucionais, o que representa na prática, na grande maioria dos casos um aumento da 

participação de capitais estrangeiros. A territorialização de empresas transnacionais e capitais 

estrangeiros na fronteira do MATOPIBA ganha maior relevância com a alta do preço das 

commodities no mercado mundial entre 2000 e 2014 e o consequente crescimento das 

exportações do agronegócio brasileiro.  

 
Considerações finais 
  

 A expansão da fronteira do Matopiba é um processo, em andamento, que revela de forma 

didática as profundas contradições de um modelo de produção agrícola subordinado ao capital 

monopolista-financeiro, que vai imprimindo no campo uma forma de territorialização cada vez 

mais concentradora e excludente, agravando imensamente a questão agrária. 
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AS REDES DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO: 

A inserção do capital internacional no circuito espacial de grãos em Lucas do Rio Verde 
- MT 

Ana Carolina de Souza Felippe1 

 

RESUMO 

A relação intrínseca entre técnica e ciência promoveu condições propícias a uma reorganização de 
aspectos econômicos e políticos em uma escala mundial, de modo que a forte integração dos mercados 
culminassem na constituição de redes atrelada aos interesses dos grandes atores do capital, promovendo a conexão 
de diversas localidades através dos fluxos.  O objetivo desse trabalho é analisar a entrada do capital internacional 
nas diversas etapas do circuito espacial de grãos de Lucas do Rio Verde, destacando como o mercado global 
consegue promover impactos na organização econômica, política e espacial desse município através de suas 
atuações. A necessidade de renovação dos circuitos de grãos de Lucas do Rio Verde, atualmente com atores 
internacionais cada vez mais presentes, ocorre para suprir as novas demandas das cadeias globais, cenário que 
exige a elaboração de novas estratégias voltadas a alcançar o principal objetivo da lógica capitalista, o lucro 
(BERNARDES, 2010).  

PALAVRAS-CHAVE: REDES; FUNCIONALIDADE; GLOBAL; LOCAL; GRÃOS.   

 

 

INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento do meio técnico-científico-informacional, a dinâmica dos 

fluxos, materiais e imateriais, entre diversas regiões do planeta torna-se cada vez mais fluída 

(SANTOS, 1996). Nesse contexto, os principais atores hegemônicos da lógica capitalista 

espalham seus investimentos por áreas que possuem uma certa distância uma das outras, através 

dos meios tecnológicos, com o objetivo de atribuir uma determinada funcionalidade produtiva 

que atenda à lógica de lucro, promovendo a integração entre extensões de terra de diferentes 

territórios. A ideia de rede nasce dessa interligação entre diversos pontos, segundo Souza 

(2013:167) sua definição é tida como “um conjunto de ligações ou de fluxos, em que os “fios” 

entre os nós, são chamados de arcos e os “nós” são, muito simplesmente, chamados também de 

nós, com tudo isso compondo uma trama integrada.” Assim o espaço mundial, por assim dizer, 

assume um caráter global, por ser cada vez mais integrado pela dinamicidade das tecnologias, 

 
1 Graduanda do curso de Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.  
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mas também local, por estar dotado de especificidades espalhadas ao longo de sua totalidade, 

que trazem um caráter único aos lugares (SANTOS, 1996). 

 Ao adaptar essa configuração teórica ao caso do agronegócio brasileiro, pode-se 

destacar o papel do estado de Mato Grosso como líder nacional da produção de grãos, tendo 

produzido 13.856.395 toneladas de milho e soja na safra de 2018, segundo dados oficiais da 

plataforma SIDRA/IBGE. O município de Lucas do Rio Verde é considerado  parte da área 

concentrada da produção de soja, pela sua elevada produtividade relacionada ao uso de 

tecnologias nas etapas de produção  (BERNARDES:2006), estando fortemente articulado com 

as demandas globais, porque além dos fornecedores de sua tecnologia e os principais 

compradores de sua produção serem atores internacionais (FELIPPE, 2018), há uma entrada 

substancial do capital externo em diversas etapas do circuito espacial de grãos. 

 O objetivo desse artigo é analisar a entrada do capital internacional nas diversas etapas 

do circuito espacial de grãos presente em Lucas do Rio Verde, enfatizando como as 

potencialidades presentes neste município são utilizadas para atender às dinâmicas globais 

através das múltiplas relações de poder que ali são estabelecidas. Em sua construção, será 

imprescindível a discussão conceitual sobre os circuitos espaciais da produção (CASTILLO; 

FREDERICO, 2010), as redes de poder (PAULILLO, 2000) estabelecidas entre os atores desse 

circuito e a fluidez (SANTOS, 1996) dos seus fluxos no atual mundo globalizado. Para isso o 

artigo será dividido em três partes: na primeira será enfatizada a coexistência de um espaço 

global e local, que ao mesmo tempo que detém sua funcionalidade produtiva atrelada a uma 

lógica de atores hegemônicos, possui suas especificidades potencializadas para alcançar as 

respectivas demandas capitalistas; na segunda parte, será abordado o circuito espacial dos grãos 

e sua restruturação ao longo dos últimos anos; já na terceira parte, haverá uma análise sobre a 

o crescimento de agentes  internacionais nas etapas do circuito espacial de grãos presentes em 

Lucas do Rio Verde. 

1. AS REDES E SUA FUNCIONALIDADE: A INTEGRAÇÃO DAS 

LOCALIDADES PELO CAPITAL 

A intensa fluidez do mundo globalizado, característica fundamental para a integração 

política e econômica mundial, é o resultado da combinação das inovações tecnológicas com a 

desregulação das normas sociais, sendo considerada uma entidade sociotécnica (1996). Logo a 
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organização dos espaços atingidos pelas redes e seus fluxos são  altamente influenciados pelas 

ações de atores que controlam as tecnologias que lhes são apresentadas. Segundo Haesbaert 

(1995), as redes mundiais, através da técnica e da informação, dominam a organização 

extraterritorial do espaço, porque seus objetivos de lucro não se limitam aos limites territoriais, 

e consequentemente, geram o enfraquecimento de diversas fronteiras durante a aceleração 

desses fluxos. Com base nisso, os atores hegemônicos passam a se articular em redes, 

conectando diversas localidades, cada qual com suas especificidades, em uma estrutura 

produtiva que atenda sua principal demanda, o lucro. Assim, ao mesmo tempo que há a 

valorização das especificidades de cada um desses pontos geográficos, há o movimento de 

inserir toda a sua funcionalidade a uma lógica que perpassa a escala local. Conforme citado por 

Haesbaert (1995), Raffestin (1988)  aponta em uma de suas obras como  a criação de uma 

tecnologia e a difusão da mesma, acaba  formulando uma nova territorialidade sobre a área que 

está sendo atingida por essa difusão, pois há uma incorporação de uma nova lógica de 

organização que altera a maneira como se dá suas relações sociais. Permanecendo na linha de 

pensamento de Haesbaert sobre essa problemática, deve-se considerar que as áreas de 

abrangência das redes acabam passando por um processo de desterritorialização e 

posteriormente de reterritorialização, pois na medida em que há a reorganização espacial 

daquele espaço pela entrada de fluxos que complexifica suas relações sociais, é vista como um 

gargalo à manutenção da antiga organização territorial, mas também é vista como uma nova 

territorialidade que se instala para agregar o caráter funcional naquela localidade. Assim 

podemos afirmar que o processo de desterritorialização resulta no estabelecimento de uma nova 

territorialidade, combinando elementos que permaneceram com os novos trazidos pelo capital, 

incluindo principalmente a reformulação das relações de poder ali existentes.  

Pensando na perspectiva da existência de uma série de articulação entre os atores, 

econômicos e políticos, nessas localidades, a abordagem do conceito de redes de poder se faz 

extremamente necessária. Segundo Paulillo (2000) sua definição está atrelada às relações 

estabelecidas entre o Estado e a Sociedade Civil, sendo capaz de modificar os modos de 

governança de uma localidade, alterando sua organização econômica e política. O autor em sua 

obra trabalha a ideia de que dentro dos diferentes grupos articulados que compõem a sociedade 

civil, há uma desigualdade de diálogo com o poder público, indicando relações mais estreitas 

com determinadas articulações que acabavam conseguindo a realização de grande parte de suas 
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demandas. As redes de poder estabelecidas atualmente apresentam um protagonismo dos 

agentes privados por estarem muito relacionados ao aumento da presença de agentes 

internacionais. Nesse sentido, pode-se perceber diversas alianças dentro do poder econômico 

presentes em algumas localidades em que atores locais atrelam-se aos atores globais para 

fortalecer seus recursos de poder na implementação da funcionalidade produtiva determinado 

pelas grandes cadeias globais. Para isso, o desenvolvimento dessa nova territorialidade do 

capital precisa-se de “novos modelos de desenvolvimento e responsabilidade mútua dos atores 

envolvidos no mecanismo de governança territorial: regulados e reguladores, endógenos e 

exógenos” (PAULILLO, 2000: 47). 

Lucas do Rio Verde é um município brasileiro que por estar inserido em uma das regiões 

nacionais que mais plantam grãos, acaba sofrendo a influência de diversos atores globais no seu 

modo de organização. Como a funcionalidade do município é voltada para atender as demandas 

das cadeias globais do agronegócio, há uma forte articulação entre diversos atores econômicos 

locais e internacionais para obter êxito nas reivindicações com o poder público. Nesse contexto, 

as demandas atribuídas a essa localidade são sustentadas por a mesma possuir uma 

infraestrutura urbana que atenda às condições de funcionamento de cada etapa do circuito 

espacial dos grãos, que por ser pautado em um modelo altamente técnico, acaba gerando uma 

interdependência com o mercado internacional (SANTOS, 1996). No próximo capítulo 

abordaremos como esses atores aparecem no circuito espacial dos grãos presentes nesse 

município, analisando em como a articulação entre os poderes e entre atores do próprio poder 

influenciam no êxito progressivo do PIB municipal.  

2. O CIRCUITO ESPACIAL DE GRÃOS EM LUCAS DO RIO VERDE  

Na segunda metade do século XX, a área que corresponde o atual município de Lucas 

do Rio Verde foi ocupada com o objetivo de produzir uma grande quantidade de grãos para 

atender às demandas internacionais e por isso hoje está localizado na área concentrada dessa 

produção. O processo produtivo completo, incluindo todas as etapas que o envolvem, desde a 

obtenção do financiamento para a plantação até a negociação da venda do grão ao mercado 

internacional, é marcado pela circulação do fluxo de recursos e atuações (CASTILLO E 

FREDERICO, 2010). Pensando na espacialidade e na circulação que essa série de etapas 

interligadas detém para realização da dinâmica produtiva no qual Lucas está inserido, é de suma 
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importância trazer o conceito de circuito espacial produtivo como peça fundamental para 

analisar a entrada cada vez mais participativa do capital internacional nas atividades produtivas 

desse município.  Como Castillo e Frederico retratam 

 “A noção de circuito espacial produtivo enfatiza, a um só tempo, a 
centralidade da circulação (circuito) no encadeamento das diversas etapas de 
produção; a condição de espaço (espacial) como variável ativa na reprodução social; 
e o enfoque centrado no ramo, ou seja, na atividade produtiva dominante 
(produtivo)” (2010:463). 

Com o passar dos anos, a produção de grãos voltada, principalmente, para a exportação 

passou a não suprimir as demandas capitalistas influenciadoras naquele espaço, implicando em 

uma reformulação dos circuitos espaciais produtivos para se adequar a dinâmica do capital. No 

início dos anos 2000, a instalação de diversas indústrias da carne2 na microrregião onde está 

localizado o município em questão, possibilitou um novo destino aos grãos que ali eram 

produzidos, pois uma parte dos mesmos passaram a ser esmagados e transformados em ração 

animal para alimentar as criações avícolas e suínas construídas para atender os frigoríficos 

(BERNARDES, 2010). Desse modo, houve um aumento dos grãos que ficam no próprio estado  

sendo transformados, e consequentemente, sofrem uma agregação de valor além de 

proporcionar a integração entre o circuito dos grãos e o circuito da carne, dando origem a uma 

articulação entre diversos atores do poder econômico que é chamada por Bernardes de cadeia 

carne/grãos. Essa inserção industrial nos municípios combinada com diversos incentivos 

fiscais em âmbito municipal e estadual respectivamente, como o PRODEIC, fizeram da região 

um polo atrativo de investimentos. Com isso, indústrias de transformação de diferentes setores 

que tinham os grãos como matéria-prima passaram a fixar-se nessas cidades, como por exemplo 

as usinas de etanol de milho que atualmente expandem-se pelos municípios do centro-norte da 

BR-163. Com a diversificação dos destinos da produção primária municipal, o circuito espacial 

dos grãos ganha complexidade na medida em que há a inserção de novas etapas que se integram 

com outros circuitos além da alteração das etapas existentes pela entrada de novos atores. De 

acordo com Moreira (2013), a presença das agroindústrias reorganizam o espaço pois a 

“indústria deixa de ser um assunto da cidade e a agricultura um assunto do campo, o campo 

 
2 No início dos anos 2000, diversas indústrias da carne instalaram-se em diversos municípios com alta 
produtividade de grãos. Como exemplos, a instalação da Sadia em Lucas do Rio Verde no ano de 2008 
e a da Perdigão em Nova Mutum em 2003 (ARRUZZO E BRITO, 2010). 
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se urbanizando e a cidade se ruralizando, face à indústria e a agricultura, que se fundem para 

formar juntas um espaço misto de cidade-campo-cidade” (2013:24).  

  Por isso, as mudanças presentes no circuito produtivo que abrange esse município estão 

fortemente relacionadas com a funcionalidade demandada pelo capital internacional a essa 

localidade, que através de suas relações com os atores locais utilizam-se de seus recursos para 

alcançar a tão desejada produtividade. Vale salientar que apesar da instalação dessa indústrias, 

a exportação dos grãos ainda aparece como destino destaque, atingindo uma porcentagem de 

aproximadamente 60% das exportações do município em 2018, segundo dados do Comex Vis. 

A ilustração abaixo exibe as atuais etapas integrantes do circuito espacial de grãos que 

interagem, através das ações de seus atores, na organização econômica e política desse 

município. 

 

Elaborado por Ana Carolina Felippe 
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3. A ENTRADA DE NOVOS ATORES INTERNACIONAIS NO CIRCUITO DE 
GRÃOS 

 A presença de atores internacionais nesse circuito sempre foi uma realidade, tendo as 

trading’s como um bom exemplo disso, pois as mais influentes na comercialização 

internacional dos grãos não possuem nacionalidade brasileira. Mas nos últimos anos, há um 

aumento na entrada de atores internacionais nas etapas deste circuito, podendo ser através da 

compra de empresas nacionais ou até mesmo da implementação de novas atividades produtivas, 

sendo manifestado das seguintes formas: pela aquisição de empresas revendedoras, que 

funcionam como intermediárias na revenda de pacotes agrícolas ao produtor, por grandes 

grupos empresariais internacionais vem se intensificando. De acordo com informações obtidas 

em campo através de entrevistas com representantes das principais empresas revendedoras 

atuantes no município, a ausência de um grande montante financeiro para manter o fluxo de 

caixa foi uma das principais causas da venda total ou parcial dessas empresas. Podendo citar 

como exemplo, a empresa revendedora Agro Amazônia que foi adquirida totalmente pelo grupo 

japonês Sumitomo e incorporada em seu portfólio empresarial; outra forma de entrada tem sido 

pela instalação de novas indústrias de transformação, como a usina de etanol de milho da Fs 

Bioenergia, atrelada a holding Tapajós Participações S.A  que apesar de ser uma empresa de 

capital fechado, possui sócios estrangeiros e enxergou a abundante produção de grãos do 

município como uma vantajosa especificidade local para desenvolver a funcionalidade dessa 

atividade industrial.  

 Apesar desses atores internacionais enxergarem a potencialidade produtiva dessa 

localidade, os mesmos não conseguem por si só estabelecer as relações sociais necessárias para 

o êxito do seu funcionamento, até mesmo pela diferença de costumes e hábitos. Para isso, a 

articulação com atores locais é fundamental para a estruturação econômica de acordo com seus 

interesses. Voltando ao caso da Sumitomo, ela é uma empresa, que apesar de ter visto a compra 

da Agro Amazônia como uma boa oportunidade de negócio, entende que há uma diferença 

gritante entre os aspectos culturais de seus sócios de cultura oriental e os produtores de grãos 

de Lucas do Rio Verde, logo mantém em cargos estratégicos de diretoria da empresa 

revendedora adquirida indivíduos locais experientes nesse ramo, tendo como estratégia a 

manutenção do diálogo entre indivíduos da mesma localidade que representam 

intencionalidades de atores internacionais.  
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 A articulação entre os agentes locais aos interesses mais gerais das empresas 

internacionais, o diálogo entre empresas do mesmo ou até de diferentes ramos é uma tendência 

das redes do agronegócio (MAZZALI, 2000)  que proporciona a integração de forças do poder 

econômico, impactando diretamente na influência de dialogar com o poder público para atender 

interesses que atendam às demandas do lucro, como o estabelecimento de infraestrutura para 

uma maior dinâmica de circulação. Como dizia Paulillo (2000), a ideia de pluralismo 

reformado, ou seja, a desigualdade de relações entre o poder público e determinados grupos 

pertencentes a sociedade civil é uma marca das redes de poder que abrangem esse município, 

influenciando diretamente a sua organização política e econômica aos interesses de grandes 

atores internacionais através da dinâmica dos fluxos proporcionada pelo meio técnico-

científico-informacional.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conforme tudo que foi dito acima, é inegável o papel de protagonismo dos agentes 

capitalistas na organização funcional dos espaços de acordo com suas intencionalidades, tendo 

sido possibilitado pela dinâmica que os fluxos adquiriram com a incorporação de novas 

tecnologias. A articulação entre o global e o local permite o êxito da funcionalidade produtiva 

de determinada localidade, alcançando o principal objetivo capitalista, o lucro (BERNARDES, 

2010).  

 A modificação do circuito de grãos existente em Lucas do Rio Verde ao longo do tempo 

reconfigura toda a sua estrutura, complexificando as relações econômicas, políticas e sociais ali 

existentes. Apesar de sua centralidade, os atores hegemônicos utilizam de recursos específicos 

das localidades, sendo  assim, as redes na qual o município faz parte podem ser definidas como 

um emaranhado de articulações entre atores locais, que atuam diretamente nesse circuito em 

prol dos interesses dos atores globais, e os atores do poder público, que muitas das vezes 

utilizam seu cargo para institucionalizar as demandas do capital.  

 Esse capital internacional entra justamente nas etapas que concentram grande valor 

agregado devido a alta tecnologia presente, como a compra de empresas que vendem pacotes 

agrícolas, representando cerca de 40% dos custos de produção segundo dados obtidos em 

campo. A inserção da produção de etanol de milho em Lucas do Rio Verde e em outras áreas 
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do país enfatiza a implementação da funcionalidade produtiva demandada por atores globais 

através da utilização de potencialidades locais, como a grande produção de milho desse 

município, para obter êxito.  

Essa entrada de atores internacionais com as suas intencionalidades, condicionam uma 

reconfiguração das relações econômicas, sociais e políticas do espaço, implicando na 

concentração do capital na mão de poucos, que consequentemente, gera exclusões de dos 

grupos dominados (HAESBAERT, 1995). Conforme cita Bernardes  

A nova  organização do capital nas novas cadeias produtivas resulta no 
processo de concentração e centralização do capital, implicando em substanciais 
níveis de investimentos, centralizando-se a economia em menor número de empresas, 
levando o aumento do monopólio. De modo que, além da alteração do desenho 
espacial da produção, antes distribuída grosso modo em linha, ao longo dos grandes 
eixos de escoamento, temos também agora as ilhas de produção, levando as novas 
proporções do capital à instauração de novas formas de relações entre empresas e 
de interações entre lugares, estabelecendo-se novas hierarquias entre os distintos 
capitais e lugares (2010:6). 
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O REGIME AGROALIMENTAR CORPORATIVO FINANCEIRIZADO: A Expansão 

do Processo de Financeirização na Cultura do Açaí 

 

Rafael Neves Fonseca 

Resumo: 

 

Introdução: Objetivos e Métodos A articulação entre processos produtivos, relações de 

consumo, sustentabilidade ecológica e governança dos sistemas agroalimentares é cada vez 

mais urgente na contemporaneidade. Isso porque as diferentes configurações que esses elos 

podem assumir têm potencial para produzir impactos variados nas sociedades e nos mercados. 

Atualmente, encontra-se em marcha um forte processo de financeirização dos sistemas 

agroalimentares, que parece estar contribuindo para a degradação do meio ambiente, para a 

desarticulação de comunidades rurais e para uma dieta nociva à saúde. Importante notar que 

este processo é mundial (Swinburn et al, 2019). Tendo em vista esta problemática, este artigo 

possui dois objetivos gerais: 1) Contribuir com o debate teórico sobre a financeirização dos 

sistemas agroalimentares; 2) Compreender como estes processos se efetivam em alimentos que 

são commodities não tradicionais. Para guiar a pesquisa, adotamos um estudo de caso como fio 

condutor: a financeirização da produção do açaí no norte do Brasil. Para atingir os objetivos 

gerais, os seguintes objetivos específicos foram perseguidos:● Conhecer estado da arte da 

‘teoria dos regimes agroalimentares’.● Compreender, a partir da literatura, a dinâmica da 

financeirização das commodities agrícolas tradicionais e não tradicionais.● Compreender a 

financeirização em um caso concreto, no Brasil. Metodologia Para atingir os objetivos 

específicos listados, dois métodos foram empregados: a revisão do estado da arte literatura e o 

estudo de caso. A revisão da literatura completa está incorporada no artigo. Quanto ao estudo 

de caso, selecionou-se a produção do açaí no Pará. Esse caso foi escolhido por alguns motivos: 

1) o açaí é uma commodity não tradicional. 2) A cultura possui importância socioeconômica e 

ambiental na região norte do Brasil. 3) Contatos realizados com importante indústria alimentar 

abriram conexões que permitiram a realização de entrevistas com atores dos segmentos 

financeiro, industrial e extrativista nas cidades de São Paulo, capital, e em Belém, Santa Izabel 

e Mocajuba no Pará. 4) Desde meados de 1980 são desenvolvidos estudos que apresentam 
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evidências da inserção da fruta no regime agroalimentar corporativo (1980-2000). Justificativa 

O estudo se baseia na abordagem dos regimes agroalimentares, que é capaz de aprofundar o 

entendimento sobre as questões políticas e ecológicas em determinados períodos históricos. 

Conforme a literatura (McMichael, 2016), há uma delimitação histórica de três regimes 

agroalimentares: o britânico (1870-1930), o estadunidense (1950-1970) e o regime alimentar 

corporativo (1980-2000). Atualmente, discute-se se está consolidado o regime alimentar 

corporativo financeirizado. Ao longo do artigo, apresentam-se os fundamentos de tais períodos 

e, principalmente, aprofunda-se a análise do sentido teórico e prático do regime alimentar 

vigente. Esta abordagem teórica é utilizada para enquadrar o estudo de caso sobre a cultura do 

açaí. Atualmente, o processo de financeirização tem uma grande influência na economia 

política mundial. Diversos setores da economia passam por esse processo e os alimentos não 

são uma exceção. Pode-se pensar no processo de financeirização como uma série de 

instrumentos, serviços e especulações financeiras que se apropriam do capitalismo produtivo. 

Como resultado dessa dinâmica, a geração de riqueza se concentra no sistema financeiro em 

detrimento do capital produtivo ou da economia real (Chesnais, 2016). Isso quer dizer que a 

configuração dos diversos sistemas econômicos atendem primordialmente aos interesses 

financeiros, subordinando os outros como, por exemplo, os de saúde pública ou de segurança 

alimentar (Dowbor, 2017). No caso dos regimes agroalimentares, as evidências mostram que, 

dos anos 1990 em diante, as instituições e instrumentos financeiros recoordenaram diversos 

estágios da cadeia de suprimentos. Tal modificação ocorreu no bojo do crescimento de atores 

financeiros, bancos, corretoras de investimentos e empresas de grãos, que começaram a 

comercializar serviços e produtos financeiros conhecidos como derivativos, resultando na 

financeirização do alimento (Bursch e Lawrence, 2009, Clapp, 2016). No regime alimentar 

corporativo houve uma intensificação do processo de comoditização em circuitos internacionais 

(Mcmichael, 2016). Esse processo foi fundamental para estruturar a financeirização devido à 

maior previsibilidade mercadológica das commodities. Com isso, tornam-se, por exemplo, 

ativos negociáveis nas bolsas de valor (Clapp, 2016). O açaí, no entanto, não é uma commodity 

tradicional. Por isso, seu processo de financeirização não pode ser compreendido da mesma 

maneira que produtos como a soja, o milho ou o arroz. Assim, este estudo se justifica em três 

bases: 1) fornecer evidências das especificidades do processo de financeirização do complexo 

do açaí; 2) contribuir para o desenvolvimento da abordagem dos regimes agroalimentares. 3) 

estimular a reflexão sobre modelos de regulação e governança dos sistemas agroalimentares. 
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Resultados O estudo demonstra que a financeirização do açaí de fato ocorre de maneira distinta 

das commodities tradicionais. Nestas, a financeirização está principalmente atrelada ao 

mercado de futuros, enquanto no caso do açaí o capital financeiro penetra e comanda os elos da 

cadeia por meio de operações de crédito/endividamento das indústrias de processamento e/ou 

por meio de compra destas indústrias, em todo ou em parte, pelas corporações financeiras. 

Adquiriu-se, também, conhecimento preliminar sobre como esse processo resulta na 

intensificação do uso da natureza e como afeta a reorganização social da força de trabalho, 

temas que constituem as próximas fases da pesquisa na qual este artigo se insere. Concluiu-se, 

por fim, que a abordagem dos regimes agroalimentares é adequada para aprofundar o 

entendimento das relações entre Estado, Mercado e Sociedade. Referências A SWINBURN, 

Boyd et al. The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change: The Lancet 

Commission report. The Lancet. p. 791-846. 23 fev. 2019. Disponível em: 

<https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(18)32822-8.pdf>. Acesso 

em: 19 mar. 2019.BURCH, David; LAWRENCE, Geoffrey. Towards a third food regime: 

behind the transformation. Agriculture And Human Values, [s.l.], v. 26, n. 4, p.267-279, 31 jul. 

2009. Springer Nature. http://dx.doi.org/10.1007/s10460-009-9219-4.CHESNAIS, François. 

Financial Capital Today: Corporations and Banks in the Lasting Global Slump. Leiden; Boston: 

Brill, 2016. 300 p.CLAPP, Jennifer. Food. 2. ed. Cambridge: Polity Press, 2016. 242 

p.DOWBOR, Ladislau. A Era do Capital Improdutivo: Por que oito famílias tem mais riqueza 

do que a metade da população?. São Paulo: Autonomia Literária, 2017. 320 p. MCMICHAEL, 

Philip. Regimes alimentares e questões agrárias. São Paulo; Porto Alegre: Editora Unesp; 

Editora da UFRGS, 2016. 256 p. Tradução de: Sonia Midori. 
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AGRONEGÓCIO E CERRADO, UMA QUESTÃO POLÍTICA:  
   Levantamento de intervenções público-privadas e suas relações 

 
Ricardo Felix Silva Requião1 
Simony Lopes da Silva Reis2 

Noeli Pertile3 
 

INTRODUÇÃO 
 

O Cerrado brasileiro, consoante ao Ministério do Meio Ambiente em 2018, é o segundo 

maior bioma presente na América do Sul, com área de 2.036.448 km², representando 22% do 

território nacional. Ocupa áreas dos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, 

além de enclaves no Amapá, Roraima e Amazonas. É neste bioma que se localizam nascentes 

das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul (Amazônica/Tocantins, São Francisco 

e Prata), resultando em elevado potencial hídrico, o que também favorece a sua alta 

biodiversidade (MMA, 2018). E é no Cerrado em que se localiza o Matopiba.  

O Matopiba, de acordo com a Embrapa se caracteriza por ser a grande fronteira agrícola 

do Brasil na atualidade; compreende o Bioma Cerrado nos estados do Maranhão, Tocantins, 

Piauí, e Bahia e responde por grande parte da produção brasileira de grãos e fibras. O que era 

uma área considerada pouco forte em tradição agrícola tem cada vez mais chamado a atenção 

pelo aumento em sua produtividade e expansão. Nos últimos quatro anos o estado do Tocantins 

expandiu a área plantada em 25% ao ano, segundo os dados da Companhia Nacional de 

Abastecimento (EMBRAPA 2018). 

Dentro do contexto geográfico atual, saber o que são commodities é de importância vital 

para compreendermos como funcionam as diversas transações e alterações dentro de um 

sistema capitalista globalizado. Commodities são mercadorias básicas que podem ser facilmente 

intercambiáveis e comumente utilizadas como insumo de produção para outros produtos. O 

termo commodities, ou commodity, quando referido no singular, é uma palavra da língua inglesa 

 
1 Graduando em Geografia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). E-mail: ricardofrequiao@hotmail.com 
2 Doutoranda em Geografia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). E-mail: simony.geo@gmail.com 
3 Doutora em Geografia. Professora da Universidade Federal da Bahia (UFBA). E-mail: 
noeli.pertile@yahoo.com.br 
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que rapidamente se difundiu por todo o mundo para fazer referência a um leque de produtos 

comercializado em bolsa de valores, são artigos de comércio, bens que não sofrem processos 

de alteração (ou que são pouco diferenciados), como frutas, legumes, cereais e alguns metais 

(REIS 2019). Entender o que tudo isso pode significar para o Brasil implica o projeto nacional 

de soberania alimentar.  

O conceito de soberania alimentar foi definido formalmente pela Via Camponesa como 

“o direito de cada nação a manter e desenvolver os seus alimentos, tendo em conta a diversidade 

cultural e produtiva”. Em resumo, ter soberania plena para decidir o que se cultiva e o que se 

come. As políticas agrícolas e alimentares atuais, no entanto, não o permitem. Quanto à 

produção, muitos países viram-se obrigados a abandonar a sua diversidade agrícola a favor de 

monoculturas, que só beneficiam um punhado de empresas. A nível comercial, a soberania de 

muitos países está dependente dos desejos da Organização Mundial do Comércio (COSTAS, 

2019). 

Historicamente, uma das coisas mais importantes para a humanidade no 

desenvolvimento de suas sociedades tem sido uma agricultura forte, ligada a uma economia em 

crescimento, agora, sob uma ótica de capitalismo globalizado, tem crescido a demanda sobre 

importações de commodities agrícolas, e o Brasil, por ser um país majoritariamente agrário, tem 

expandido suas áreas agrícolas visando a exportação principalmente de grãos, portanto, tanto 

em um contexto histórico passado quanto em um contexto atual, uma forte produção agrícola 

alinhada com a expansão econômica é algo inquestionavelmente importante de ser analisado 

no mundo, mas principalmente no Brasil, devido a sua função primária no mercado global. 

O objetivo do presente artigo é a demonstração dos resultados da pesquisa, juntamente 

com a discussão de como as questões político econômicas influenciaram nas intervenções ao 

Cerrado e no desenvolvimento do Matopiba para a produção de commodities, assim como o 

que isso quer dizer para um cenário de soberania alimentar e nacional, como também a posição 

no Brasil na Divisão Internacional do Trabalho (DIT). 

Deste modo, pretende-se discutir como as questões geopolíticas e econômicas 

influenciaram nas intervenções ao Cerrado e no desenvolvimento do Matopiba para a produção 

de commodities, assim como tentar compreender o que isso pode significar para um cenário de 

soberania alimentar e nacional, como também a posição no Brasil na DIT, utilizando do 

conceito de intencionalidade de Milton Santos para tentar explicar como, e porque se dão esses 
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processos de intervenções no Cerrado por agentes hegemônicos, tanto nacionais quanto 

internacionais, assim como dados de relatórios e anuários da Associação de Agricultores 

Irrigantes da Bahia (AIBA), GreenPeace, Mightyearth e Fundação Heinrich Boll -Atlas do 

Agronegócio 2018- colocações e contextualizações de outros autores como Florestan Fernandes 

(1972) e Porto Gonçalves (2014). 

A pesquisa foi dividida em etapas, seguindo o cronograma do projeto. Foram utilizadas 

principalmente planilhas em Excel no computador do laboratório do grupo de pesquisa NERA 

para o levantamento de dados referentes a pesquisa, assim como na sua sistematização, 

utilizando as diversas ferramentas que o Excel apresenta para isso, principalmente na terceira e 

quarta etapa. 

A primeira etapa consistiu na revisão de literatura de autores como Milton Santos, Luiz 

Carlos Faria de Jesus, Carlos Walter Porto Gonçalves, José de Souza Martins e Florestan 

Fernandes sobre questões agrárias e produção de alimentos, principalmente no Cerrado em 

contexto nacional, considerando os impactos diretos ou indiretos dessa produção na economia, 

nas relações ambientais e nas intervenções políticas que afetam o referido bioma. 

A segunda etapa foi voltada para o alinhamento conceitual dos conceitos geográficos de 

Espaço, Território, Intencionalidades, Sistemas de objetos e sistemas de ações, assim como os 

conceitos da área de Direito, como os entendimentos de incisos, decretos e leis e em suas 

respectivas divisões em nível político, mantendo o foco na pesquisa geográfica e técnica, por 

meio de reuniões e discussões, sobre objetivos diretos do trabalho.  

Na terceira etapa foram realizados levantamento e análises de dados qualitativos, os 

quais indicavam a existência de projetos, leis e decretos, principalmente governamentais na 

esfera federal de estímulo e subsídio para o desenvolvimento do agronegócio no Cerrado e 

também no Matopiba. 

A quarta etapa do trabalho foi construída pela pesquisa e levantamento dos dados 

quantitativos e qualitativos a respeito das empresas que atuam diretamente e indiretamente com 

a produção do agronegócio no Cerrado, assim como a sua sede, principais acionistas, principais 

exportações e meios de escoamento, e seus objetivos e funções dentro do Cerrado. 

Principalmente as que se envolvem com as produções de soja, milho e algodão. 

“O espaço nacional da economia internacional” 
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Os levantamentos de dados e informações em cada etapa resultaram na construção de 

planilhas em Excel para sistematizar e facilitar a compreensão dos fenômenos da área estudada. 

Dentro da pesquisa de projetos governamentais como o Programa de Cooperação Nipo-

Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados (Prodecer) na década de 1970 e o PAC 

(Programa de Aceleração do Crescimento) em 2007 (Quadro 1), foram diretamente criados 

através de decisões governamentais federais de subsídios (apoios financeiros voltados para 

ajudar empresas com suas dificuldades).   

Quadro 1. PROGRAMAS E PROJETOS PESQUISADOS 

Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Matopiba (PDA Matopiba) 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
Fundo Constitucional de Financiamento do NordestePrograma de Apoio ao 
Desenvolvimento da Agroindústria do Nordeste (FNE AgrinGRIN)  
Programa de Bioenergia da Bahia (BahiaBIO) 
Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento do Cerrado (Prodecer) 
Programa de Desenvolvimento do Agronegócio (Prodeagro) 
Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (Polocentro) 
Programa de Financiamentos de Equipamentos para Irrigação (FNE Irrigação) 
Programa de Integração Nacional (PIN) 
Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia (PoloAmazônia)  
Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste 
(PROTERRA) 
Programa Especial da Região da Grande Dourados (Prodegran) 
Programa especial do Crédito Rural (Procera)  
Programa Mais Irrigação 
Programa Nacional de Aproveitamento Racional de Varzeas Irrigáveis (ProVárzeas 
Nacional) 
Programa Nacional de Irrigação (FNE Irrigação) 
Programa Nacional do Álcool (Proálcool) 
Programa Nacional para Aproveitamento de Várzeas Irrigáveis (ProVárzeas) 
Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno RIDE/DF  

 

Essas decisões governamentais englobam projetos voltados para a expansão do 

agronegócio e o desenvolvimento da agroindústria no Cerrado; ambas por decreto presidencial. 

Esse processo também ocorreu no caso de leis (como a Lei Nº 11.775 “Liquidação ou 

regularização de dívidas de crédito rural e fundiário”) que, diretamente, impulsionam a 

capacidade financeira de empresas e investidores que queiram criar ou ampliar sua atuação na 

agroindústria e agronegócio.  

Foram levantados vinte e um projetos e programas sendo cinco especificamente do PAC 

(Quadro 2), dezesseis foram de ordem diretamente federal, enquanto os outros oito foram 
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mistos (federal, estadual, municipal e privado), também envolvendo empresas privadas ou 

estatais de capital aberto.  

Quadro 2. Projetos do PAC para o Matopiba 
Ampliação e reformas Porto de Salvador (Bahia) 
Construção do Complexo Porto Sul (Bahia) 
Ferrovia Oeste Leste – FIOL (Bahia-Tocantins) 
Requalificação e ampliação do Porto do Itaqui (Maranhão) 

 

Dados sobre os decretos e leis retirados dos sites da Casa Civil e do site da Câmara 

Legislativa que são apresentados também em planilhas do Excel e usados para análise 

contextual, tem ligação direta com os projetos que foram financiados pelo Governo Federal de 

1970 até 2017. A maior parte destes projetos precisaram de Decretos ou Leis para serem 

iniciados, mostrando interesse das autoridades políticas no desenvolvimento do Matopiba. Ao 

todo foram identificados vinte e dois decretos e leis públicas, sendo apenas um de ordem mista 

– público Federal e privado do Programa de Aceleração da Economia – e os demais foram de 

ordem diretamente federal. Exemplos destes Decretos/Leis são: Decreto Nº 8.447 que dispõe 

sobre o Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Matopiba; Decreto Lei Nº 1.106 que 

institui o Programa de Integração Nacional (PIN); 

Quadro 3. Lista Legislativa 
(Decretos, leis, normas que beneficiam o agro-hidronegócio de Matopiba) 

Nº 1.106 Institui o PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL (PIN) 
Nº 1.179.  Institui o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do 

Norte e do Nordeste (PROTERRA) 
Decreto Nº 6.848 Altera e acrescenta dispositivos para regulamentar a compensação 

ambiental. 
Nº 7.827/89 Institui os Fundo Constitucionais de Financiamentos (FNE) (FNO) e (FCO) 
Nº 76.593 Decreto que institui Programa Nacional do Álcool 
Lei Complementar Nº 129 Institui a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste 

(SUDECO) 
Decreto-Lei Nº 1.128 Autoriza o Parcelamento do ITR devido ao INCRA 
Nº 86.146 Decreto que institui o Programa Nacional para Aproveitamento de Várzeas 

Irrigáveis - PROVÁRZEAS NACIONAL 
Nº 86912 Decreto que institui o Programa de Financiamentos de Equipamentos para Irrigação 
Nº 75.320 Decreto que institui o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados 

(POLOCENTRO). 
Nº 8.447 Decreto que dispõe sobre o Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Matopiba 
Nº 4.074 Decreto que regulamenta a Lei dos Agrotóxicos 
Lei Nº 11.775 Liquidação ou regularização de dividas de crédito rural e fundiário 
Resolução Nº 5, DE 1996 
Decreto/98 Criação do Conselho do Agronegócio 
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Nº 11.578 Lei que transfere recursos para o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 
Lei Nº 13.263 Lei de percentuais de biodiesel 
Decreto Nº 7.766 Aprovação do Estatuto da EMBRAPA 
Decreto Nº 9.063 Institui o Comitê Brasil-China 
Decreto Nº 6.839 Criação do Consulado Brasil-China em Cantão 
Decreto Nº 6.461 Nova redação, redução a zero de alíquotas em Contribuição para 

agrotóxicos. 
Decreto Nº 7.768 Redução das alíquotas de taxação sobre importação e comercialização de 

biodiesel 
Decreto Nº 3.683 Define os setores da economia considerados prioritários para o 

desenvolvimento regional 
 

Em relação as empresas, foram pesquisadas dezessete (apenas duas com sede no Brasil) 

através de dados oficiais disponibilizados nos sites oficiais dessas mesmas empresas e seus 

relatórios, assim como dados disponibilizados pelo Banco Central do Brasil em relação ao 

nome, origem e descrição de atividades de cada empresa com dados de 2017, sendo todas 

multinacionais envolvidas com processamento e/ou, compra e venda de grãos, assim como 

venda de maquinário, agroquímicos e/ou aquisição de terras. Também foram levantados dados 

de exportação, assim como sistematizados juntamente com os dados das empresas, de 

commodities da AIBA e do Atlas Media, uma página de dados e gráficos que utilizam da base 

de dados da Organização Mundial do Comércio (OMC) e da Organização das Nações Unidas 

(ONU). 

Gráfico 1 – BRASIL – Exportação de Soja, 2017 
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Conforme pode ser observado no Gráfico 1, 80% de toda a seja exportada pelo Brasil 

no ano de 2017 teve como destino a China sendo, portanto, o maior mercado da soja brasileira. 

Já em relação ao algodão, os três maiores destinos da produção brasileira são a 

Indonésia, o Vietnã e a Turquia, adquirindo 22%, 20% e 14%, respectivamente, do total 

exportado no ano de 2017 (Gráfico 2). 

Gráfico 2 – BRASIL, exportação de Algodão, 2017 

 
 

A exportação do milho brasileiro, no ano de 2017 foi predominantemente para a Ásia 

(62%), seguido da Europa (16%) e depois África (14%), conforme Gráfico 3. 

Gráfico 3 – BRASIL, exportação de Milho, 2017 
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No tocante a origem das principais empresas que atuam no Matopiba, foi identificado 

que elas são dos Estados Unidos, Holanda, China e Alemanha (Figuras 1 e 2). Parcela 

significativa de empresas tem na soja bruta o principal produto, a exemplo da Cargill e Bunge. 

Outras, a exemplo da chinesa Chem China e da alemã Bayer atuam especialmente na área de 

agrotóxicos e sementes transgênicas (Figura 1). 

Figura 1 e 2 - Principais empresas multinacionais atuantes no Cerrado e no 
Matopiba, 2018 
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Contudo, como aponta a Figura 2, outras áreas estão inclusas nos interesses das 

empresas multinacionais no Matopiba, a exemplo do setor financeiro, construção, maquinário, 

entre outros. 

Os resultados visam compreender os espaços ligados diretamente, do início até a 

atualidade, aos projetos do agronegócio no Cerrado, buscando explicar quando, como e por que 

essa expansão ocorre; quais os agentes dessa expansão; e a quem serve essa expansão. Busca-

se demonstrar os interesses locais, nacionais e internacionais do crescimento do agronegócio e 

da agroindústria nas áreas de Cerrado, assim como as suas contradições e consequências 

permanentes; além da resistência dentro do próprio projeto concebido por esses agentes, tanto 

do grande capital financeiro internacional, quanto das elites locais e da população do Cerrado 

em conjunto a sua organização. 

A pesquisa faz levantamentos a partir da década de 70 das intervenções públicas e 

privadas a partir de leis, decretos e projetos, que visavam a expansão dos campos agrícolas, e, 

por consequência, o período de crescimento do agronegócio no Cerrado o que Florestan 

Fernandes (1972) pode contextualizar: 

[...] no contexto atual do uso do poder político estatal e das funções do Estado, as 
ramificações, as influências diretas ou indiretas, e a eficácia da plutocracia ampliaram-
se e aprofundaram-se. O que antes só podia ser conseguido mediante tráfico de 
influências, corrupção ou coação, hoje pode ser feito de modo simples e direto, através 
da composição entre interesses privados (nacionais e estrangeiros) e as cúpulas 
políticas, militares ou tecnocráticas dos governos. Diferentes tipos de políticas 
"nacionais", de programas de "racionalização" e de "planificação estatal" canalizam as 
decisões, que interessam à "iniciativa privada" e mobilizam os meios para atingi-las. 
[...] (FERNANDES, 1972. p.11). 

O levantamento de dados empresariais foi uma possibilidade de análise político-

econômica, pois mostra o investimento do capital estrangeiro dentro da produção do 

agronegócio como algo constante e abre ponte para as discussões. Principalmente acerca da 

soberania alimentar nacional e preservação do meio ambiente como forma de hegemonia 

nacional, pelo fato de que estamos destruindo nossas florestas e secando nossos rios para vender 

commodities para outros países. Exemplo disso é a presença de empresas norte americanas, 

europeias e asiáticas estarem adquirindo constantemente títulos de terras dentro do Cerrado, e 

desmatando para iniciarem seus plantios. 

As conexões que as empresas estrangeiras e seus países sede como Cargill (E.U.A), 

TIAA CREF (E.U.A), Bunge (Holanda), Louis Dreyffus (Holanda), Chem-China (China), e 

Bayer (Alemanha) têm com o Cerrado são profundas o suficiente para influenciar o andamento 
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da economia do agronegócio de todo o Matopiba, principalmente nas áreas de atuação de 

compra e venda de grãos, agroquímicos (fertilizantes, corretivos e agrotóxicos) e, o mais 

agressivo, a compra e venda de terras brasileiras ocorridas de forma oficial ou de manipulação 

por laranjas do mercado financeiro, o que coloca em xeque algo além da produção de alimentos 

no Brasil e sua soberania alimentar, mas também em xeque a soberania nacional de um país 

que está livremente vendendo seu território em prol de um capital globalizado e com 

intencionalidades opostas a sua população local. 

É importante mencionar a atuação expressiva do capital chinês nas negociações de terras 

e commodities no Matopiba, inclusive denúncias feitas por portais de mídia como o UOL e a 

Revista Valor, assim como produtores rurais, ambos utilizando de informações da Agência 

Brasileira de Inteligência (ABIN) sobre a China utilizar de empresas argentinas de capital 

aberto para aquisição massiva de terras brasileiras, assim como a atuação de empresas do 

sistema financeiro norte-americano que caminha da mesma maneira, revelando as manutenções 

das estratégias de desenvolvimento por dentro do Estado brasileiro, que se mantêm no Brasil 

enquanto fornecedor do setor primário na DIT (UOL 2013 e Revista Valor 2017). 

Além da denúncia da ABIN, é um fato de que as principais empresas de construção das 

obras de infraestruturas que visam o desenvolvimento do agronegócio vêm de empresas de fora 

do país, como a China Communications Construction Company (CCCC) e a empresa de capital 

aberto Eurasian Resources Group (ERG) que usa o nome brasileiro Bahia Mineração (BAMIN) 

do Cazaquistão que é supostamente estatal na verdade possui seus principais acionistas dentro 

da Itália, com um capital estrangeiro utilizado ainda desconhecido, parcerias estrangeiras que 

dão concessão privada da administração de uma ferrovia nacional com importância econômica 

estratégica para grupos de outros países. (Sites oficiais da CCCC e da ERG) 

Nesse caso, o conceito de intencionalidade empregado por Milton Santos (1996), por 

exemplo, abre para reflexão o fato de que geralmente não ocorrem alterações no espaço 

realizadas diretamente pelos agentes sem existir uma intenção ou desejo benéfico para os 

mesmos. E são essas relações de poder que o governo brasileiro e os grandes empresários do 

agronegócio nacionais e principalmente internacionais exercem no Cerrado, em diversas 

intervenções pesquisadas. 

Essas intencionalidades implicam na facilidade em se conseguir terras no Cerrado e a 

criação de programas financiados pelo Estado brasileiro em conjunto com o governo Japonês 
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para estimular o desmatamento do Cerrado como o PRODECER – Programa de Cooperação 

Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados-criado em 1974 a fim de iniciar 

plantações de monoculturas de grãos visando a exportação. Além deste, vários outros 

programas foram criados no sentido de ampliar as fronteiras do agronegócio. O subsídio legal 

enquanto instrumento de produção espacial desigual deve ser elemento central nas análises 

sobre a atuação do capital internacional em terras brasileiras em conjunto com a elite nacional. 

É reconhecida oficialmente a importância das áreas de Cerrado para o equilíbrio 

ambiental de biodiversidade, ainda mais quando se trata da recarga de aquíferos e manutenção 

de seus potenciais hídricos. Não sendo somente uma questão de recursos ambientais e de 

preservação, mas também de manutenção das comunidades humanas, que tem sofrido impactos 

das intervenções dentro do Cerrado visando a expansão agrícola, onde Porto-Gonçalves (2014), 

afirma que: 

[...] Desconsideração da riquíssima diversidade cultural e biológica dos Cerrados por 
parte das elites econômicas, políticas e, até mesmo, acadêmicas, autorizou que nos 
últimos anos, suas áreas fossem ocupadas pela expansão de um modelo 
agrário/agrícola com base nas monoculturas dos latifúndios empresariais, cujo impacto 
socioambiental pode ser observado não só no acentuado êxodo rural, na extrema 
violência e elevado número de conflitos pela terra, na extrema concentração fundiária 
e de riqueza com suas sequelas de perda de diversidade cultural como, também, pela 
degradação das condições ecológicas [...] (PORTO-GONÇALVES, 2014. p.44).   

Os resultados visam compreender os espaços ligados diretamente, do início até a 

atualidade, aos projetos do agronegócio no Cerrado, buscando explicar quando, como e por que 

essa expansão ocorre; quais os agentes dessa expansão; e a quem serve essa expansão. Busca-

se demonstrar os interesses locais, nacionais e internacionais do crescimento do agronegócio e 

da agroindústria nas áreas de Cerrado, assim como as suas contradições e consequências 

permanentes; além da resistência dentro do próprio projeto concebido por esses agentes, tanto 

do grande capital financeiro internacional, quanto das elites locais e da população do Cerrado 

em conjunto a sua organização. 

A pesquisa faz levantamentos a partir da década de 70 das intervenções públicas e 

privadas a partir de leis, decretos e projetos, que visavam a expansão dos campos agrícolas, e, 

por consequência, o período de crescimento do agronegócio no Cerrado o que Florestan 

Fernandes (1972) pode contextualizar: 

[...] no contexto atual do uso do poder político estatal e das funções do Estado, as 
ramificações, as influências diretas ou indiretas, e a eficácia da plutocracia ampliaram-
se e aprofundaram-se. O que antes só podia ser conseguido mediante tráfico de 
influências, corrupção ou coação, hoje pode ser feito de modo simples e direto, através 
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da composição entre interesses privados (nacionais e estrangeiros) e as cúpulas 
políticas, militares ou tecnocráticas dos governos. Diferentes tipos de políticas 
"nacionais", de programas de "racionalização" e de "planificação estatal" canalizam as 
decisões, que interessam à "iniciativa privada" e mobilizam os meios para atingi-las. 
[...] (FERNANDES, 1972. p.11). 

O levantamento de dados empresariais foi uma possibilidade de análise político-

econômica, pois mostra o investimento do capital estrangeiro dentro da produção do 

agronegócio como algo constante e abre ponte para as discussões. Principalmente acerca da 

soberania alimentar nacional e preservação do meio ambiente como forma de hegemonia 

nacional, pelo fato de que estamos destruindo nossas florestas e secando nossos rios para vender 

commodities para outros países. Exemplo disso é a presença de empresas norte americanas, 

europeias e asiáticas estarem adquirindo constantemente títulos de terras dentro do Cerrado, e 

desmatando para iniciarem seus plantios. 

As conexões que as empresas estrangeiras e seus países sede como Cargill (E.U.A), 

TIAA CREF (E.U.A), Bunge (Holanda), Louis Dreyffus (Holanda), Chem-China (China), e 

Bayer (Alemanha) têm com o Cerrado são profundas o suficiente para influenciar o andamento 

da economia do agronegócio de todo o Matopiba, principalmente nas áreas de atuação de 

compra e venda de grãos, agroquímicos (fertilizantes, corretivos e agrotóxicos) e, o mais 

agressivo, a compra e venda de terras brasileiras ocorridas de forma oficial ou de manipulação 

por laranjas do mercado financeiro, o que coloca em xeque algo além da produção de alimentos 

no Brasil e sua soberania alimentar, mas também em xeque a soberania nacional de um país 

que está livremente vendendo seu território em prol de um capital globalizado e com 

intencionalidades opostas a sua população local. 

Nesse caso, o conceito de intencionalidade empregado por Milton Santos (1996), por 

exemplo, abre para reflexão o fato de que geralmente não ocorrem alterações no espaço 

realizadas diretamente pelos agentes sem existir uma intenção ou desejo benéfico para os 

mesmos. E são essas relações de poder que o governo brasileiro e os grandes empresários do 

agronegócio nacionais e principalmente internacionais exercem no Cerrado, em diversas 

intervenções pesquisadas. 

Essas intencionalidades implicam na facilidade em se conseguir terras no Cerrado e a 

criação de programas financiados pelo Estado brasileiro em conjunto com o governo Japonês 

para estimular o desmatamento do Cerrado como o PRODECER – Programa de Cooperação 

Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados-criado em 1974 a fim de iniciar 
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plantações de monoculturas de grãos visando a exportação. Além deste, vários outros 

programas foram criados no sentido de ampliar as fronteiras do agronegócio. O subsídio legal 

enquanto instrumento de produção espacial desigual deve ser elemento central nas análises 

sobre a atuação do capital internacional em terras brasileiras em conjunto com a elite nacional. 

É reconhecida oficialmente a importância das áreas de Cerrado para o equilíbrio 

ambiental de biodiversidade, ainda mais quando se trata da recarga de aquíferos e manutenção 

de seus potenciais hídricos. Não sendo somente uma questão de recursos ambientais e de 

preservação, mas também de manutenção das comunidades humanas, que tem sofrido impactos 

das intervenções dentro do Cerrado visando a expansão agrícola, onde Porto-Gonçalves (2014), 

afirma que: 

[...] Desconsideração da riquíssima diversidade cultural e biológica dos Cerrados por 
parte das elites econômicas, políticas e, até mesmo, acadêmicas, autorizou que nos 
últimos anos, suas áreas fossem ocupadas pela expansão de um modelo 
agrário/agrícola com base nas monoculturas dos latifúndios empresariais, cujo impacto 
socioambiental pode ser observado não só no acentuado êxodo rural, na extrema 
violência e elevado número de conflitos pela terra, na extrema concentração fundiária 
e de riqueza com suas sequelas de perda de diversidade cultural como, também, pela 
degradação das condições ecológicas [...] (PORTO-GONÇALVES, 2014. p.44).   

O conceito de intencionalidade empregado por Milton Santos, por exemplo, abre para 

reflexão o fato de que geralmente não ocorrem alterações no espaço realizadas diretamente 

pelos agentes sem existir uma intenção ou desejo benéfico para os mesmos. E são essas relações 

de poder que o governo brasileiro e os grandes empresários do agronegócio exercem no 

Cerrado, em diversas intervenções. 

Outro ponto importante é a compreensão das conexões político-econômicas do 

agronegócio do Cerrado com outros países e sua influência na política externa brasileira, como 

é o caso das relações de exportação da soja para a China, maior compradora de soja brasileira. 

Uma consequência é, por exemplo, o Decreto Nº 6.839 que determina a criação do Consulado 

Brasil-China em Cantão, cidade onde fica um dos maiores portos da China, sendo a 

demonstração de um impacto político direto do agronegócio brasileiro com os consumidores 

chineses pelo fato de que, ter um consulado na cidade aumenta a eficiência nas resoluções de 

questões burocráticas entre os países, facilitando assim a exportação de commodities para a 

China, e a importação de insumos agrícolas e outros produtos por parte do Brasil. 

Tudo isso ocorre de forma institucionalizada, previamente comentado pela citação de 

Florestan Fernandes (1972), e reiterada pelo Atlas do Agronegócio (2018). 
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[...] No que se refere à relação com o Estado, acostumaram-se a regularizar as 
pendências anteriores, da anistia dos crimes ambientais ao perdão sistemático de 
dívidas dos produtores rurais. O agro quer terra, quer tudo – como sugere a campanha 
publicitária veiculada pela TV: “O agro é pop, é tech, é tudo” [...] (Fundação Heinrich 
Boll - Atlas do agronegócio 2018. p.41). 

Não somente grupos necessariamente estrangeiros, mas também 

empresários/investidores brasileiros como o bilionário Jorge Paulo Leeman possuem ligações 

diretas com o agronegócio, sendo considerado dono ou acionista das empresas que mais 

importam insumos agrícolas no mundo, como a gigante das bebidas Ambev/Imbev, e também 

a sua participação dentro do grupo de investidores 3G Capital, que é dona de empresas 

multinacionais como Lojas Americanas, Restaurant Brands International (Burger King), HJ 

Heinz Company, Kraft Heinz Company empresas que possuem lucros bilionários e que só 

aumentam ao serem adquiridas pelo grupo de Leeman, que principalmente na parte das 

cervejarias e produção de carne, precisa de grãos como o milho e soja para manterem-se 

produtivas, negociando diretamente com o agronegócio para o mercado interno e externo.(Site 

Oficial do Grupo 3G Capital 2019) 

 O grupo 3G Capital se tornou uma gigante dos investimentos a nível internacional, 

principalmente em relação a alimentação como bebidas e redes de fast food e, em 2017, quase 

comprou o grupo Unilever, fazendo uma oferta de U$ 143 bilhões para comprar a rede de 

produtos, retirando a proposta de última hora (New York Times, 2017). 

Esses mesmos grupos, por exemplo, no caso da 3G capital com o Instituto Leeman, 

possuem instituições que financiam a formação acadêmica de jovens brasileiros de destaque 

em universidades estrangeiras para que quando retornem, se  tornem apoiadores de um livre 

mercado e de pautas neoliberais que favoreçam estes mesmos grupos que o financiaram durante 

toda sua vida acadêmica e política, escapando da recente proibição de financiamento de 

campanha privado, ao analisar este tipo de acontecimento podemos perceber que a relação 

pautada em desigualdade social formada conjuntamente entre agentes políticos e empresários 

para o desenvolvimento da agroindústria não acabou desde Florestan Fernandes para os tempos 

atuais, apenas mudou seu modo de agir para burlar as leis vigentes (UOL Notícias 2018). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Investimentos governamentais que visam desmatamento das áreas de cerrados para 

produção exportação de commodities em conjunto com empresas brasileiras, criação de 
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programas com esses investimentos alinhados com capital estrangeiro internacional, 

financeirização e apropriação das terras brasileiras por empresas estrangeiras e grandes 

latifundiários brasileiros, tudo isso significa a permanência do Brasil como um país controlado 

cada vez mais por empresas e grupos de investidores estrangeiros, ficando refém de um sistema 

econômico quase que exclusivamente primário, – ainda que sejam empregadas tecnologias mais 

avançadas – principalmente alinhados ao capital chinês e estadunidense, monopólio de 

empresas estrangeiras em toda a linha de produção e venda destas commodities tornando a 

produção brasileira dependente de importações, crescimento da desigualdade social e 

degradação ambiental por consequência dos modelos de produção adotados, e a constante 

destruição do Cerrado e marginalização de sua população nativa, que se torna cada vez mais 

controlada por empresas globais da centralidade do capitalismo mundial, ao qual o Brasil está 

financeiramente submisso. 

A posição do Brasil como provedor primário no período atual a países estrangeiros 

praticamente em um sistema de colônia e metrópole entre os países centrais do capitalismo põe 

em reflexão o que a sociedade brasileira realmente está ganhando com este real e contínuo 

“Des-envolvimento”, a expansão e o “rompimento de fronteiras agrícolas” que somente visam 

a exportação de commodities e, ao mesmo tempo trazem consequências muito ruins, 

principalmente para o país onde ocorre a produção, como a intoxicação por agrotóxicos, 

conflitos por terra e água, amplificação da desigualdade social, com as áreas de Cerrado 

sofrendo cada vez mais e, com o Bioma, povo originário e cultura local cada vez mais 

desaparecendo. Faz-se necessária, portanto, uma alteração radical na posição em que o Brasil 

dispõe suas terras (uma reforma agrária total e mais barreiras para aquisição de terra por outros 

países assim como investimento no desenvolvimento econômico realmente nacional, 

industrialização da economia, investimento massivo em educação, além de reestatização de 

empresas chave para o desenvolvimento industrial e agrário do país) para contrapor esse capital 

monopolizado e internacionalizado que percola não só o Matopiba, mas quase todo o 

agronegócio que aqui se encontra. As suas consequências para o futuro do Brasil são um 

empecilho de qualquer projeto futuro de Soberania Nacional e Soberania Alimentar que se 

possa compreender para um país sério. 
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CRISE MUNDIAL, FINANCEIRIZAÇÃO DO CAMPO E QUESTÃO AGRÁRIA NO 

BRASIL 

 

Ana Elisa Cruz Corrêa 

Resumo: 

 

Nesta comunicação tratamos da relação entre a crise mundial de produção de valor que se 

expressa desde a década de 1970 no sistema capitalista mundial e o desenvolvimento do capital 

no campo caracterizado pela simultânea industrialização e financeirização da produção 

agropecuária no Brasil. O objetivo é trabalhar os principais elementos desta relação desde esse 

período até os dias atuais, com o intuito de aprofundar a compreensão sobre a expansão do 

agronegócio e dos complexos agroindustriais e suas consequências para a questão agrária hoje. 

Esta reflexão é parte de pesquisa de doutorado sobre questão agrária, crise e lutas sociais no 

Brasil desenvolvida entre 2013 e 2018 e defendida em fevereiro deste mesmo ano na Escola de 

Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com o advento da “fase neoliberal”, 

a qual definimos como um conjunto de mecanismos econômicos e políticos que buscam garantir 

o investimento de capital para produção de valor, David Harvey (2004) nos apresenta uma 

análise do que denominou “acumulação por espoliação”. Esta “acumulação primitiva em 

processo”, presente desde os primórdios da civilização capitalista, a partir da década de 1970 

teria se convertido em uma tônica destrutiva como tentativa de saída da crise mundial. Seria um 

processo de despossessão contínuo com: privatizações de serviços públicos e indústrias 

nacionais; pilhagem, privatização e destruição de recursos naturais; mercantilização de formas 

culturais e históricas; biopirataria e pilhagem de recursos genéticos; etc. Segundo Harvey 

(2004:124): “O que a acumulação por espoliação faz é liberar um conjunto de ativos (incluindo 

força de trabalho) a custo muito baixo (e, em alguns casos, zero). O capital sobreacumulado 

pode apossar-se desses ativos e dar imediatamente um uso lucrativo.” E, a essa liberação de 

ativos, se conectariam o capital financeiro e as instituições de crédito com o apoio crucial dos 

poderes de Estado. Seriam novas formas de expansão e territorialização do capital, que se 

apodera de novas vias de produção de valor. Partimos desta compreensão e de autores como 

Mandel (1990), Brenner (2003) e Kurz (2014), que se fundamentam nas obras de Marx, para 
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tratar dos mecanismos concretos de mobilidade do capital em direção às periferias pós anos 

1970, com o intuito de conter a crise ampliada de valorização. Com a “revolução verde” no 

Brasil, conformou-se um “novo” bloco de interesses no mundo rural em relação às décadas 

anteriores, formado pela “integração de capitais”, reunindo o grande capital industrial, os 

grandes e médios proprietários rurais e o Estado, como importantes captadores de recursos 

financeiros internacionais. A crise deflagrada no fim dos anos 1970 impulsionou a busca por 

novas fronteiras de valorização do valor e o campo brasileiro se converteu em um negócio em 

expansão. Suas funções foram multiplicadas, bem como se transforma seu papel na ordem 

econômica mundial. A denominada “modernização conservadora”, a qual preferimos tratar 

como modernização periférica ou retardatária (KURZ, 1995), teve seu auge na segunda metade 

da década de 1970 e conformou um novo padrão de desenvolvimento rural que promoveu 

mudanças significativas na estrutura econômica do país. Foi marcada pela urbanização, pelo 

aumento do comércio exterior agrícola, pela mudança na base técnica da produção rural e pela 

consolidação de um sistema de crédito nacional rural (SNCR) (DELGADO, 1985). Segundo 

Delgado (2014) a industrialização e urbanização brasileiras, desde 1930, estariam forjando, via 

Estado, as condições para as transformações tecnocientíficas no campo. O período mais 

marcante desta modernização se daria entre os anos de 1965 e 1980, e esse processo seria 

acompanhado de políticas econômicas macroestruturais que nele diretamente influenciaram 

como: a centralização política do Estado, a construção de um mercado interno e a 

industrialização via substituição de importações. Foram amplas tentativas de apresentar 

respostas para uma crise que já despontava no cenário internacional como buscas 

contratendenciais de produção de valor a partir do investimento nos países periféricos. Nesse 

sentido, foi implementada uma política de “planejamento induzido” por parte do Estado, muito 

semelhante aos pacotes tecnológicos da “revolução verde” dos países do centro do capitalismo.  

Portanto, se num primeiro momento a agricultura cumpriu o papel de transferência de 

excedentes econômicos para financiar um surto industrial, em um segundo momento se 

estabeleceram integrações intersetoriais, isto é, integrações “interindustriais” e “internacionais” 

do setor agrícola, incluído aí o setor bancário e financeiro. O fortalecimento de capitais com 

interesses cruzados como agroindústria, comércio exterior e mercado de terras possibilitou a 

formação de conglomerados com alta capacidade de planificação de seu lucro. Em síntese: “a 

integração técnica agricultura-indústria é apenas a preparação para a integração de capitais”. 

(DELGADO, 2012: 41) A terra como bem natural espoliado teve um papel central desde o 
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período de “desenvolvimento” nacional marcado pela modernização do campo. Esta levou à 

expulsão de enormes massas de trabalhadores rurais nas décadas de 1970 e 1980 até os dias 

atuais, em que observamos uma economia rural altamente industrializada, mecanizada e 

financeirizada, o chamado agrobusiness, que se sustenta hoje pela exportação de commodities 

e suas bolhas especulativas. Assim, fortaleceram-se os grandes conglomerados agrícolas, 

proprietários de diversos segmentos do processo de produção e comercialização de forma 

simultânea, sendo também investidores e especuladores no mercado financeiro ligado às 

commodities. Tudo isso se alia à especulação fundiária, parte inseparável do mercado de terras 

em permanente exploração. (DELGADO, 1985:13) Trazemos por fim uma reflexão sobre a 

ficcionalização do valor no processo agroindustrial, buscando relacioná-la mas também 

diferenciá-la do processo de financeirização do campo. (PITTA, 2016)As transformações do 

campo brasileiro ao longo destas últimas décadas afetaram profundamente a estrutura agrária e 

também socioeconômica do país. A medida em que as commodities passaram à centralidade na 

economia nacional ao longo dos anos 2000, vivenciamos duros impactos nas lutas sociais no 

campo e nos debates em torno da questão agrária. A bandeira da Reforma Agrária como 

parcelamento da terra se transformou progressivamente em reivindicações por uma política 

agrícola de viabilização da produção do pequeno produtor rural já instalado na terra. Estas 

mudanças são consequência, dentre outros elementos, das transformações estruturias do campo 

brasileiro.  Por fim, partimos de um arcabouço metodológico de fundamentos marxianos com 

o intuito de trazer a crítica da econômica política para análise do processo atual de 

financeirização da agricultura e seus impactos nas políticas gestoras do Estado e nas lutas 

sociais ao longo dos últimos anos. O sentido geral deste estudo é trazer à tona elementos para 

pensarmos as profundas transformações da estrutura agrária e agrícola no Brasil em um 

contexto de crise mundial ampliada e suas consequências e impactos para o que chamamos de 

“questão agrária” e as formas de resistência no passado e no presente no campo brasileiro. 
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LAND GRABBING, BOOM DAS COMMODITIES E CRISE: 

Formas de investimento estrangeiro na aquisição de usinas pela Shree Renuka Sugars 
Ltd. 

Ana Carolina Gonçalves Leite1 

 

Introdução2 

 

Nesse artigo, analisamos a aquisição de duas usinas do Grupo Equipav pela Shree Renuka 

Sugars Ltd. no contexto da recente expansão do agronegócio sucroenergético ocorrida sobretudo 

em São Paulo, mas que também se espraiou para estados que com esse fazem divisa, e 

desencadeada pela inflação dos preços de mercadorias agrícolas e minerais, entre eles do preço 

do açúcar, nos mercados internacionais a partir de 2002/2003, processo conhecido como boom 

das commodities (GIBBON, 2013; DELGADO, 2012; KURZ, 2011). Entre as características 

dessa expansão está o fato dela ter alcançado terras de renda diferencial inferior, ocupadas 

anteriormente com pastagens, como o caso observado no oeste do estado de São Paulo, ter se 

baseado no aprofundamento do processo de mecanização e ter contado com a participação de 

diferentes formas de investimento estrangeiro, todas elas, objeto da nossa reflexão. 

 Tais aspectos do processo nos exigem também problematizar formas atuais da 

apropriação fundiária discutidas sob a alcunha de land grabbing (cf., por exemplo, SAUER, 

BORRAS, 2016; SASSEN, 2013; COTULA, 2012; BORRAS et al., 2012; SAUER, LEITE, 

 
1 Docente do Magistério Superior no Departamento de Ciências Geográficas da Universidade Federal de 
Pernambuco (DCG-UFPE). E-mail: carolinavecchia@gmail.com. 
2 A título de nota metodológica, sintética por força do espaço restrito para o desenvolvimento da argumentação, 
assinalamos que o presente artigo resulta da pesquisa “Land Grabbing e Flex Crops: formas de investimento 
estrangeiro no agronegócio sucroenergético”, financiada pelo EDITAL FAPES Nº 03/2017 – UNIVERSAL e 
desenvolvida por uma equipe de 10 pesquisadores que integrei na forma de membro. O trabalho de campo, parte 
das investigações que permitiram a redação desse artigo, foi realizado entre 12/07/2018 e 30/07/2018 em 11 
municípios do estado de São Paulo, quais sejam, Ribeirão Preto, Piracicaba, Sertãozinho, Barretos, Olímpia, 
Bebedouro, Cajobi, Colina, Severínia, Novais e Lins, nos quais realizamos 20 entrevistas com representantes de 
diversos elos do setor sucroenergético com foco em questões relativas ao processo produtivo da cana-de-açúcar e 
dos produtos dela derivados, aos conflitos na relação entre fornecedores, arrendadores, prestadores de serviço, 
trabalhadores e usinas e à comercialização e financiamento dos grupos estudados, entre eles, a Shree Renuka 
Sugars Ltd. 
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2012a e 2012b) e sua relação com a qualitativamente nova participação do capital financeiro no 

negócio agrícola e/ou agroindustrial que caracterizou tal expansão, seja no boom ou no estouro 

da bolha das commodities (PITTA et al., 2020), com o que remataremos nossa análise. 

Land grabbing, boom das commodities e crise 

 O campo hoje dedicado à investigar o processo conhecido por land grabbing começaria 

a se definir com a produção de estudos que identificavam interesse em e aquisição de terras em 

todo o mundo, em razão do aumento da demanda por produção de agroenergia, alimentos e/ou 

matérias-primas (SAUER, BORRAS, 2016). Quase sempre também se fazia referência ao 

estudo do Banco Mundial que apresentava a amplitude do fenômeno tendo passado de mais ou 

menos quatro milhões de hectares comercializados por ano para algo da ordem dos 45 milhões 

só entre 2008 e 2009 (BANCO MUNDIAL, 2010). Visto que o processo se referia 

consideravelmente à apropriação de grandes parcelas de terra pelo capital estrangeiro (SAUER, 

LEITE, 2012a), o emprego daquele conceito em português acabou prevalecendo como 

estrangeirização de terras, mas a problemática que as diferenças existentes entre cada uma das 

definições em jogo envolve não se restringe a questões de tradução (em espanhol, o conceito 

empregado é acaparamiento de tierras), tendo, antes fundo teórico e metodológico. Há estudos 

quantitativos voltados a dimensionar e localizar o fenômeno que contaram com muita 

discrepância e estudos qualitativos que deram sequência a esse primeiro momento, incluindo a 

exigência de regulamentação das aquisições de terras, questionamentos dos supostos benefícios 

provocados pelos investimentos para o aplacamento das crises e sobre comunidades impactadas 

pela implantação dos negócios, abordagens mais críticas que progressivamente lograram 

relacionar land grabbing e formas contemporâneas de acumulação primitiva (BOECHAT et 

al., 2017). 

 Essas mesmas abordagens mais críticas trataram de destacar ainda a relevante presença 

de investimentos financeiros na aquisição de terras e considerar que ante a usual aversão desse 

tipo de capital à imobilização, sobretudo em compra de terras (SAUER, LEITE, 2012b), eles 

viriam preferencialmente vinculados à produção de flex crops, matérias primas de destinação 

flexível, responsáveis por assegurar alguma diversificação para o portfólio (BORRAS et al., 

2016). No comentado estudo do Banco Mundial há uma caracterização dos demandantes por 

terras e as empresas financeiras aparecem pontuadas ao lado de governos preocupados com o 
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consumo interno de seus países e de empresas do setor agroindustrial. Como consequência dos 

investimentos das mesmas ocorrera a expansão da produção de algumas commodities, sendo 

que no Brasil concentrada no milho, soja e cana-de-açúcar (BANCO MUNDIAL, 2010). 

 Embora aparecesse relacionada com o esgotamento das reservas mundiais de petróleo e 

a necessidade de soluções ecológicas e “sustentáveis”, dentre elas, supostamente, a agroenergia 

ou bioenergia, a crise do preço dos alimentos, que ganhou forma em meados da década de 2000, 

e a demanda da China, em franca urbanização e desenvolvimento, por alimentos, matérias-

primas e energia, a forma adquirida por aquela expansão levantaria questões sobre a existência 

de um fundamento diverso. No caso do agronegócio sucroenergético reconhecemos um 

desmedido endividamento relacionado com a subida do preço do açúcar nos mercados 

internacionais. Essa escalada definia a quantidade de capital a juros que podia ser tomada 

emprestada uma vez que os empréstimos eram garantidos pela penhora da produção futura, por 

isso mesmo necessariamente em expansão, inclusive mediante a incorporação de novas áreas, 

e, mais que isso, deviam ser pagos em açúcar (PITTA, 2016). Por isso, como pudemos observar 

noutro trabalho (PITTA et al., 2020), muitas usinas chegaram a ficar endividadas em até cinco 

safras e quando veio a deflação do preço do açúcar e a alta do dólar usinas como as pertencentes 

ao Grupo Renuka do Brasil começaram seu processo de recuperação judicial enquanto outras 

decretavam falência num contexto em que a escassez de crédito impedia a obtenção de novas 

dívidas para saldar dívidas anteriores. Também por isso, mesmo com a crise, a produção 

continuou se expandindo, com vistas a saldar as dívidas acumuladas. 

 O contexto se desenhou a partir da crise da bolsa de empresas de tecnologia NASDAQ 

que produziu um afluxo de capitais financeiros e especulativos para o mercado de futuros de 

mercadorias agrícolas, mas, também, da própria desregulamentação desses mercados 

(GIBBON, 2013). Do ponto de vista do Brasil, a partir dos anos 1990, as reformas neoliberais 

trataram de incluir o país no circuito do mercados secundários possibilitando novas opções de 

acesso a crédito que não estavam mais restritas ao fundo público (via BNDES ou SNCR) ou 

aos bancos comerciais e investimentos sobre os preços futuros de títulos, taxas e índices, entre 

eles o preço futuro das commodities. Ocorria uma passagem paradigmática do predomínio do 

financiamento estatal do agronegócio para o financiamento financeiro (DELGADO, 2012), por 

um lado, enquanto, por outro, os preços das mercadorias agrícolas eram comoditizados, ou seja, 

passavam a ser determinados naqueles mercados secundários. O conjunto teria promovido a 
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inflação especulativa dos preços das commodities: quantidades grandes de capital financeiro 

investidos nos mercados de futuros faziam subir o preço das commodities e essa alta, por sua 

vez, atraia para lá novos capitais. Noutro trabalho, tomamos o referido processo que teria levado 

àquele boom como profecia auto realizável (PITTA et al., 2020). 

A aquisição de usinas do Grupo Equipav pela Shree Renuka Sugars Ltd. 

Em 2010, a empresa indiana Shree Renuka Sugars Ltd. adquiriu a participação majoritária 

nas usinas de produção sucroenergética Equipav S/A Açúcar e Álcool e Biopav S/A Açúcar e 

Álcool, inauguradas, respectivamente, em 1980 e 2008 e conhecidas por serem duas usinas 

brasileiras de ponta. A Equipav funcionava em Promissão e a Biopav, em Brejo Alegre, dois 

municípios do estado de São Paulo localizados, ambos, do lado esquerdo do rio Tietê. O primeiro 

integra a DIRA de Bauru e o segundo, a DIRA de Araçatuba3. Após a aquisição, a Equipav foi 

renomeada por Madhu e a Biopav por Revati. O Grupo Equipav, antigo proprietário das usinas, 

possuidor de investimentos também nas áreas da construção civil, saneamento e concessão de 

estradas, ficou com sua participação acionária reduzida a 49,2%. 

A Renuka do Brasil S/A, criada nesse processo, tornou-se um dos dez maiores grupos 

sucroenergéticos do país, cuja capacidade de moagem ultrapassara 10 milhões de toneladas de 

cana-de-açúcar. Dedicar-se-ia à produção agrícola de cana-de-açúcar e industrial de açúcar, 

etanol e energia elétrica, comercializando com tradings e distribuidoras nacionais de 

combustíveis e energia elétrica. Antes, inclusive, da aquisição destacada, a Shree Renuka havia 

comprado, também no ano de 2010, as usinas Cambuí e Vale do Ivaí, ativos logísticos do terminal 

de embarque de açúcar e etanol do porto de Paranaguá, todos localizados no Paraná, além da CPA 

Trading, responsável pela venda de 60% do etanol daquele estado (O ESTADO DE SÃO 

PAULO, “Indianos assumem controle do grupo de açúcar e álcool Equipav, 22 de fevereiro de 

2010). 

A iniciativa da comercialização das duas usinas pelo Grupo Equipav foi decorrente do 

elevado endividamento contraído para a ampliação da unidade de Promissão, que dobrou de 

tamanho, e para a construção da unidade de Brejo Alegre, inaugurada em 2008, e dos impactos 

da crise financeira mundial iniciada naquele mesmo ano. Como já mencionado, quando a crise 

 
3 DIRA é a sigla utilizada para as Divisões Regionais Agrícolas do estado de São Paulo. 
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estourou havia um cenário bastante geral de endividamento no setor sucroenergético cuja 

gravidade chegou a comprometer até cinco safras futuras. 

Diante do grave cenário de escassez de crédito motivado pela crise, o grupo seria empurrado 

igualmente a cancelar investimentos previstos para a expansão da sua produção sucroenergética 

em Mato Grosso do Sul e Goiás, mesmo depois da produtividade recorde alçada pela Equipav na 

safra de 2008/2009 cuja moagem ultrapassaria em 20% os números da safra anterior, deixando a 

usina com o terceiro lugar em processamento de cana no mundo, atrás apenas de uma usina do 

grupo São Martinho e outra do Grupo Cosan. Como também observamos em trabalho já 

apontado, as dificuldades porque passaram diversas usinas não se estabeleceram simplesmente 

por falta de competitividade (PITTA et al., 2020). 

Entre os diferentes interessados na venda, que esteve a cargo do banco Santander, 

encontrava-se São Martinho, Cosan e outras multinacionais, como a Bunge (JORNAL DO 

COMMERCIO, “Equipav põe duas usinas à venda”, 06 de agosto de 2009). Rubens Galaçi, um 

ex-funcionário da antiga administração das usinas Equipav, nos explicaria, em entrevista 

realizada no dia 20 de julho de 2018, no município de Lins, que o grupo recebeu várias ofertas de 

compra, mas só a Shree Renuka aceitara a continuidade de sua participação nas empresas. 

A venda do controle acionário das usinas Equipav se insere no processo de ampliação da 

participação e/ou investimento estrangeiro no setor sucroenergético brasileiro, intensificado tanto 

no contexto do chamado boom das commodities, relativo ao superciclo da escalada dos preços 

dessas determinadas mercadorias de exportação, como na sua crise, já que ela fez despencar o 

valor dos ativos, estimulando a compra dos mesmos. Exemplos não faltam: a compra do controle 

acionário da Santelisa Vale, em Ribeirão Preto, pela Louis Dreyfus Commodities, a compra pela 

Bunge de cinco usinas do Grupo Moema, sediado em Orindiúva, a fusão Cosan-Shell, todas entre 

fim de 2009 e início de 2010, além da consolidação do Grupo Tereos, terceiro maior produtor 

europeu de açúcar, já mais antiga, em 2004, a partir da fusão das empresas Union SDA e Béghin-

Say e da aquisição do controle acionário da brasileira Guarani, localizada em Severínia, todos no 

estado de São Paulo (VALOR ECONÔMICO, “Aposta da Tereos se assemelha à da Shell”, 29 

de março de 2010). 

Dificuldades de reprodução da Renuka do Brasil S/A 
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A aquisição fora finalmente realizada no dia 21 de fevereiro de 2010 e proporcionou ao 

Grupo Equipav transferir uma parcela de sua dívida para a Shree Renuka (parte proporcional da 

dívida de R$ 1,5 bilhão), além de injetar os recursos capitalizados por eles no pagamento de 

compromissos de curto prazo, entre eles a amortização das suas dívidas com fornecedores (O 

ESTADO DE SÃO PAULO, “Indianos assumem controle do grupo de açúcar e álcool Equipav, 

22 de fevereiro de 2010). Do ponto de vista dos indianos, entretanto, foi se tornando difícil 

estabilizar o negócio, especialmente em virtude da queda dos preços internacionais do açúcar 

intensificada em 2012. Nesse período, o preço das ações da Renuka do Brasil caiu para 1/3 do 

valor que possuíam quando a Shree Renuka fez suas aquisições, a dívida da empresa dobrou, 

acompanhando a alta do dólar em relação ao real iniciada já em 2008 e as despesas com juros 

impuseram um limiar à sobrevivência do negócio. Daí em diante, ela veio tentando liquidar 

ativos, inclusive porque investidores estrangeiros e fundos indianos que detinham grande 

porcentagem das ações acabaram por vender as participações, com o maior aprofundamento da 

crise mundial (FORBES INDIA, “What Renuka Sugars Learnt From Brazil”, 31 de outubro de 

2012). 

A Shree Renuka Sugars Ltd. é uma empresa indiana surgida em 1998 que adquiria no Brasil 

um ativo duas vezes maior do que o possuído na Índia. Já vinha aumentando sua competitividade 

fidelizando fornecedores com contratos que ofereciam aos mesmos participação nas usinas. Com 

o sucesso desse modelo ela crescera, chegando a sete usinas já no início dos anos 2000, sobretudo 

por meio da aquisição de empresas financeiramente debilitadas. Expandindo seus negócios para 

o país ela buscava superar a natureza cíclica da indústria açucareira da Índia e operar fornecimento 

continuado de modo que a moagem superasse o intervalo indiano de produção canavieira entre 

outubro e março para englobar o brasileiro, entre abril a dezembro, permitindo-a aproveitar a alta 

que os preços do açúcar alcançam na entressafra. A empresa buscava, além disso, contornar as 

restrições à exportação existentes na regulação estatal do setor sucroenergético indiano4 

(FORBES INDIA, “What Renuka Sugars Learnt From Brazil”, 31 de outubro de 2012). 

Mesmo com uma ligeira retomada dos preços do açúcar nos mercados internacionais a 

partir de 2015, em outubro desse mesmo ano a Renuka do Brasil terminou em recuperação 

judicial. Em 2016, sua dívida alcançava o valor de R$ 2,3 bilhões. Desde então, cedendo à pressão 

 
4 Na Índia, o Estado proíbe as usinas de cultivar cana, define quanto as empresas pagam aos seus fornecedores 
pela matéria-prima, quanto podem vender no mercado interno e quanto podem exportar. 
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de bancos credores com os quais possuía compromissos contraídos em moeda nacional e dólar 

de ordem maior que R$ 60 milhões, a empresa teve de acatar a substituição de sua gestão 

(NOVACANA.COM, “Além de leiloar usina, Renuka do Brasil deve ceder comando para 

diretoria independente”, 02 de agosto de 2016) e dar início à negociação de planos para a 

reestruturação de sua dívida, muitos deles malogrados5. Em 26 de setembro 2018, lograria 

aprovar o último plano prevendo a recuperação judicial, com sua dívida beirando os R$ 3 bilhões. 

Além de um leilão para a venda da usina Revati, estava prevista também a comercialização da 

usina Madhu, por meio de leilão ou transação direta. Com os possíveis recursos provenientes da 

venda da Revati, ela tentaria saldar débitos trabalhistas da ordem dos R$ 24 milhões, R$ 30 

milhões em débitos com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, além de amortizar 

sua dívida com o restante dos credores, entre eles, bancos como Banco do Brasil, Itaú Unibanco, 

Votorantim, Bradesco e Santander Brasil, os quais podem levar a empresa definitivamente à 

falência caso não aceitem receber apenas o valor disponibilizado (NOVACANA.COM, “Plano 

de recuperação da Renuka é aprovado”, 30 de agosto de 2018). 

A territorialização do agronegócio sucroenergético no oeste do estado de São Paulo 

O período conhecido como segunda fase do Proálcool6, nos anos 1980, foi marcado pela 

incorporação de solos menos produtivos dentre os beneficiados pelos subsídios creditícios que 

caracterizaram o programa. Assim, a marcha da produção canavieira por ele fomentada partiu da 

DIRA de Ribeirão Preto, uma das mais produtivas do estado, para alcançar a DIRA de São José 

de Rio Preto. Naquele momento, a expansão para os piores solos se tornava economicamente 

viável em decorrência da regulação dos preços pelo Instituto de Açúcar e do Álcool (IAA) que 

acabava por determinar também a margem de renda da terra a ser incorporada (THOMAZ JR., 

 
5 Um dos malogrados planos de reestruturação da dívida previstos pela a assembleia de credores da Renuka Brasil 
S/A em 2016 obrigava a maioria dos credores (exceto funcionários, fornecedores de cana-de-açúcar e empresas 
pequenas e médias) a quitar suas dívidas ao receber 30% do valor notificado mais os juros desde a data de 
aprovação do plano até o pagamento (LIVEMINT, “Creditors approve debt reorganization plan of Shree Renuka’s 
Brazil unit”, 29 de agosto de 2016). Esse plano, contudo, nunca chega a ser cumprido. 
6 O Programa Nacional do Álcool ou Proálcool foi criado em 1975 para promover a substituição em larga escala 
de derivados de petróleo pela produção de álcool combustível com o objetivo de contornar os efeitos da drástica 
elevação dos preços do barril entre o fim de 1973 e o início de 1974, entre eles a significativa pressão desencadeada 
sobre a balança comercial. O Proálcool fomentaria a substituição de uma fração da gasolina pura para o 
abastecimento de veículos por álcool anidro bem como a produção de cerca de 5,6 milhões de veículos movidos a 
álcool hidratado, entre 1975 e 2000. 
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2002). Embora a dinâmica soasse distributivista, a bibliografia destacaria entre seus efeitos a 

substancial elevação do sobrelucro nos solos mais produtivos (PITTA et al., 2016). 

Como apontamos noutro trabalho, aquela expansão pode ser tomada como esforço de 

compensação dos altos níveis de investimento do Proálcool pela incorporação da renda da terra, 

tentativa cujo fracasso se deu a ver com o amplo fechamento de usinas em todo o estado de São 

Paulo após a retirada de subsídios estatais à produção canavieira, o que mostrou como a 

reprodução daqueles capitais dependia fatalmente da participação do fundo público (PITTA et 

al., 2020). 

Com a virada dos anos 2000 e o início do chamado boom das commodities processo 

semelhante viria a ocorrer. A alta dos preços do açúcar garantiu uma considerável expansão 

canavieira no Centro Sul do país, mediante desmedido endividamento assentado nos preços do 

açúcar. A territorialização do agronegócio sucroenergético alcançaria DIRAS ainda mais a oeste 

do estado de São Paulo como Araçatuba, Bauru e Presidente Prudente, com a cana substituindo 

muitas áreas de pastagem, inclusive já bastante degradadas. 

A territorialização do oeste do estado de São Paulo, do lado esquerdo do rio Tietê, teve 

importante relação com a construção, entre os anos de 1904 e 1910, da Estrada de Ferro Noroeste 

do Brasil que deveria conectar o estado de São Paulo ao Mato Grosso, a partir do município de 

Bauru, sendo as estações da ferrovia embriões da maior parte das suas cidades (SILVEIRA, 

1996), ainda que especulações sobre a existência de ouro em terras hoje correspondentes ao Mato 

Grosso já no séc. XVII tivessem tornado o rio Tietê uma importante rota colonial (BINI, 2009). 

A partir de então, a existência de terras propícias à expansão cafeeira cumpriria o restante do 

serviço permitindo a homogeneização de uma monocultura cujo predomínio manteve-se pelo 

menos entre as décadas de 1920, 1930 e 19407. Com o declínio da produção cafeeira a partir de 

1950 aquelas terras vão sendo convertidas em uma das mais importantes bacias leiteiras do estado 

(SILVEIRA, 1996). 

 
7 “No ambiente dessas transformações, o ingresso do Brasil e da província de São Paulo especificamente no 
mercado mundial do café foi acelerado. Essa cultura colocava-se em avanço no espaço geográfico paulista. 
Primeiramente no Vale do Paraíba, ela se estende para a Depressão Periférica Paulista (Campinas-Jundiaí), 
principal região produtora durante a segunda metade dos anos 1800. Seu avanço ao oeste rumo a uma ocupação 
do planalto paulista tinha limites operacionais relacionados aos custos do transporte do produto ao litoral, de onde 
ele era encaminhado ao mercado consumidor internacional (BINI, 2009, p. 9). A construção das ferrovias superaria 
esse problema e o dos excedentes exportáveis de quase 25% da produção cafeeira, ao final do séc. XIX, que o 
escoamento em lombos de burros não tinha capacidade de viabilizar, antes ainda do aprofundamento da expansão 
para oeste (QUEIROZ, 1999). 
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Eliane Arruda, fornecedora de cana para o Grupo Equipav por anos, em entrevista realizada 

no dia 20 de julho de 2018 em Lins, nos disse ter chegado ao município em 1984 para administrar 

uma fazenda adquirida pelo pai, presidente da Grupo Bulle Arruda S/A, em um momento em que 

Lins e todos os seus arredores estavam cobertos por pastagens. Segundo ela, as terras começaram 

a se transformar em pastos quando houve o declínio da cafeicultura. Diferente de algumas das 

terras ocupadas pela marcha do café, lá a cultura algodoeira não havia adentrado. O que se fazia 

era criação de gado para corte e especialmente para leite. Sua empresa seria responsável por 

montar a primeira estrutura confinada para a produção pecuária. Realizavam todo o ciclo da 

engorda dos garrotes até estarem em ponto de comercialização, quando eram vendidos para o 

antigo Grupo Bertin. Durante os anos 1990, tiveram experiências com produção de laranja, 

dizimada pelo cancro cítrico, apesar da área ser autorizada para o plantio, e com gado leiteiro, 

investimento que quebrou muitos produtores, sobretudo a partir de 1997, quando venderam toda 

a estrutura existente na fazenda percebendo a crise que se instaurava nesse mercado. Desde então, 

seguiram com a venda de gado de corte para o Grupo Bertin enquanto passavam a fornecer milho 

para a Cargill. 

Depois do fracasso da experiência com produção de laranja, haviam buscado também a 

possibilidade de fornecer cana para a Equipav S/A Açúcar e Álcool, implantada no processo de 

expansão que vimos ser vinculado ao Proálcool, sem embargo a usina, de início apenas uma 

destilaria, produzia ela própria toda a cana que processava. Somente a partir de 2000 a mesma 

aceitaria o Grupo Bulle Arruda como fornecedor. Em 2001, realizaram a primeira colheita. A 

mudança de conduta pela Equipav seria justificada por sua expansão a qual exigia deles mais cana 

que conseguiam produzir. Com isso, passaram a contratar fornecedores assim como promover o 

arrendamento de terras pelos mesmos de modo a incrementarem sua produção. O Grupo Bulle 

Arruda participaria da expansão. Dos pouco mais de 600 hectares que possuíam, dobrariam seu 

negócio de tamanho, expandindo a produção canavieira para uma área de 1200 hectares. 

Eliane Arruda nos explicaria os enormes gastos com a conversão das pastagens degradadas, 

que incluíam subsolagem, terraplanagem, adubação com gesso, calcário, fosfato, apenas 

compensados pelo baixo preço dos arrendamentos. Financiaram a expansão tomando créditos de 

investimento e custeio junto ao BNDES. As primeiras safras ficariam, portanto, comprometidas 

com o fechamento das contas desse investimento inicial. Como os preços do açúcar subiram 

bastante no período, eles chegaram em 2006 com a dívida quase toda paga e com produtividade 
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média compatível com as melhores terras do estado, entre 85 e 95 toneladas de cana por hectare. 

E, em 2006, segundo Rubens Galaçi, os preços do açúcar e do álcool aumentariam ainda em torno 

de 20% com relação ao período anterior, o que tornava muito promissor o negócio. 

Contudo, a partir de 2008, de acordo com Eliane Arruda, os preços nos mercados 

internacionais começam a desmoronar, em virtude da crise financeira mundial, e a Equipav 

passou a falhar seus compromissos com grande parte dos fornecedores, empurrados, por sua vez, 

a não conseguirem pagar os arrendamentos, insumos, trabalhadores, etc. Rubens Galaçi 

contextualizaria o ocorrido com a Equipav explicando a mudança na forma da empresa lidar com 

o mercado de crédito. Segundo o administrador, antes dos anos 2000, o Grupo Equipav só se 

financiava com recursos próprios. Usufruíam de créditos cujos juros eram subsidiados pelo 

BNDES, mas investiam paralelamente seus recursos a juros de mercado e ainda ganhavam com 

a diferença. Chamavam isso de operação casada. Com a crise do apagão, ocorrida entre 2001 e 

2002, quando o megawatt alcançou o valor de R$ 800, durante o segundo mandato do ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso, acessaram crédito junto ao BNDES para implantar o 

sistema de cogeração de energia elétrica8, cujo prazo de pagamento seria de cinco anos. Com um 

retorno bastante acima do esperado, quitariam o crédito em apenas um ano e meio. As margens 

de lucratividade bastante elevadas do período estimulariam outros investimentos e o projeto 

seguinte do grupo fora a implantação de uma nova usina, a Biopav, aplicado também junto ao 

BNDES. No entanto, a empresa não teria a mesma sorte nessa investida. Desta vez o boom das 

commodities prejudicaria os investimentos, pois o projeto de 500 milhões de reais praticamente 

teve seus custos duplicados com a subida internacional do preço do minério de ferro, já que uma 

usina é feita quase que unicamente com ferragens e chaparias. E o grupo não contava com 

recursos próprios suficiente para garantir o investimento. Chegaram a 2008, ano de inauguração 

da usina de Brejo Alegre, com dívidas enormes e o mercado de açúcar comoditizado em franco 

declínio. 

Outra informação oferecida por Rubens Galaçi pode ajudar também a aproximar o contexto 

que levaria aos problemas apontados. O Grupo Equipav teria utilizado um dos mecanismos mais 

frequentes para o financiamento da expansão do agronegócio sucroenergético, no qual se fundou 

 
8 O sistema de cogeração de energia elétrica apenas se beneficia da instrumentalização do processo produtivo 
inerente a qualquer usina. A queima de um combustível, hoje, em geral o bagaço da cana, alimenta a caldeira e 
promove a produção de vapor. O passo adicional consiste em instalar um gerador na tubulação por onde passa esse 
vapor, se beneficiando do mesmo para a produção de energia elétrica. 
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parte importante do endividamento que a moveu, a saber, os Adiantamentos de Contrato de 

Cambio (ACC). Ele consistia em captar um empréstimo em dólar em um banco nacional com 

conta no exterior, permitindo que aquelas empresas, exportadoras, adiantassem a conversão 

cambial dos pagamentos das suas exportações em dólares. A compensação se faria depois do 

recebimento do pagamento pelas exportações, em dólares ou em produto, mas com o valor 

calculado em dólares. No caso de determinadas empresas, contudo, antes disso, de posse do 

adiantamento, as mesmas aplicavam no câmbio, nos referidos mercados secundários, apostando 

na continuidade da deflação do dólar com relação ao real. Aproveitavam ainda os juros baixos 

oferecidos por bancos internacionais comparativamente ao custo do dinheiro em reais, tomavam 

empréstimos e procediam aquela mesma operação. A contínua deflação do dólar, por seu lado, 

igualmente consistia numa profecia auto realizável já que ela era estimulada pela enxurrada de 

dólares entrando no país em busca, inclusive, de opções de investimento em títulos da dívida 

interna brasileira que pareciam um bom negócio porque pagavam muito mais que as taxas de 

juros cobradas para se endividar em dólar (PITTA, 2016). 

Para lidar com os compromissos assumidos e com a já referida escassez de crédito 

desencadeada pela crise mundial, o Grupo Equipav recorreria à emissão continuada de Notas 

Promissórias Rurais (NPR), como uma estratégia dupla de externalizar suas dificuldades e 

recorrer às fontes de crédito de seus parceiros e fornecedores buscando dar continuidade à 

produção. De acordo com Eliane Arruda, cuja empresa foi paga pelo fornecimento de cana por 

anos a fio com essas notas, as NPRs eram emitidas em nome das usinas, mas o patrimônio dos 

fornecedores é que entrava como garantia quando do seu desconto nos bancos. Imediatamente, 

era possível descontar as notas, receber dinheiro e saldar, no seu caso, pelo menos os seus 

arrendamentos. No vencimento das mesmas, contudo, se a usina não liquidasse os valores devidos 

para o banco, os fornecedores é que terminavam responsabilizados. 

Ao todo a Bulle Arruda receberia durante dois anos unicamente por meio de NPRs que 

nunca seriam compensadas pelo Grupo Equipav, para, depois, já com a aquisição realizada pela 

Shree Renuka passarem a receber pequenas parcelas do montante de dívidas que havia sido 

acumulado. Conforme a síntese formulada na entrevista, nesse processo eles passariam “de 

credores a devedores” enquanto asseguravam a continuidade do funcionamento daquelas usinas, 

exigida para o pagamento da parte das suas dívidas travadas em açúcar, principalmente com as 

tradings com que comercializavam. A necessária continuidade da produção em casos como esse 
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se relacionavam com a penhora da produção futura que aquelas dívidas em açúcar representavam. 

Essa expansão, portanto, pode ser entendida como um processo movido pela crise e, por isso 

mesmo, tomada como produção do espaço ele próprio fictício (PITTA, 2016). Agravaria bastante 

o volume dessas dívidas a subida do dólar que praticamente dobrou os preços dos insumos todos 

necessários a continuidade da produção. A impossibilidade de utilizá-los contraposta à 

necessidade de produzir justificaria o aumento das áreas plantadas mesmo com declínio de 

produção e produtividade (PITTA et al., 2020). Até o término da safra 2018/2019, a Renuka do 

Brasil vinha pagando seus fornecedores adiantado, até porque nenhum fornecedor seguira 

entregando cana para o grupo sem receber com antecedência e lograva pagar os atuais 

funcionários, ainda que sob a pressão das dívidas acumuladas.  

No caso do Grupo Bulle Arruda, a alternativa encontrada para não quebrar consistiu em 

desinvestir. Foram devolvendo progressivamente todos os seus arrendamentos, deixaram de 

fornecer cana para a Renuka do Brasil e acabaram arrendando as próprias terras para a usina Lins, 

de maneira a receber uma renda monetária mensalmente que os permite ir quitando as dívidas. 

Nas palavras de Eliane Arruda passaram também “de arrendatários a arrendadores”. A produtora 

diz ter visto muitos investidores deixarem totalmente o negócio bem como a reconversão de 

inúmeras terras para pastagem. Nota também que nos arredores de Lins e Cafelândia, onde estão 

as propriedades da sua empresa, vem caindo muito o preço dos arrendamentos e por isso 

comemora ter firmado um contrato para dois ciclos, de praticamente dez anos, já que, em geral, 

o replantio da cana acontece a cada cinco anos. Disse, ainda, temer a chegada de 2020, momento 

em que o contrato teria que ser renovado, por existirem, já no momento em que realizamos sua 

entrevista, terras arrendadas naquele mesmo município com um valor 25% menor do que aquele 

conseguido por eles. De seu ponto de vista, portanto, a crise continua e excluída a concorrência 

da antiga usina Equipav, que ameaça encerrar de vez sua operação, a situação poderá ainda piorar.  

Relações sociais de produção na expansão do agronegócio sucroenergético 

Na entrevista realizada com Rubens Galaçi e também noutros momentos do trabalho de 

campo tivemos a oportunidade de compreender as diferentes formas de acesso à cana (e, deste 

modo, também à terra e sua renda) por parte das usinas sucroenergéticas, hoje, no estado de São 
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Paulo9. Como vimos até este momento, é possível que as usinas supram uma parte de sua 

demanda industrial por cana com produção realizada em terra própria. Essa conformação resulta 

historicamente de a instalação de muitas das usinas brasileiras ter sido realizada por grupos que 

consolidaram propriedade fundiária e já possuíam atividades agrícolas. Quando se intensifica o 

investimento estrangeiro (compras, fusões, joint ventures), as situações variam em função de 

legislação específica que normatiza a aquisição de terras por estrangeiros (OLIVEIRA, 2010). No 

caso da aquisição feita pela Shree Renuka, a parcela de terras constante da propriedade das duas 

usinas fez parte do negócio enquanto outra parcela, propriedade de pessoas físicas que 

respondiam pelo Grupo Equipav não foi vendida e permaneceu sob a gestão dos antigos sócios 

majoritários. 

Dentre as formas observadas em trabalho de campo, o processo de expansão estudado 

parece ter recorrido de modo importante aos já citados fornecimento e arrendamento, ou, como 

veremos adiante, parceria, ao menos no estado de São Paulo. Um diagnóstico da relevância da 

aquisição e/ou da concentração fundiária no mesmo escapa aos objetivos deste trabalho, embora 

sua proeminência noutras áreas venha sendo apontada, especialmente no MATOPIBA, zona de 

expansão da fronteira com soja, onde ocorreriam muitos investimentos em terra, adquirida como 

um ativo financeiro à parte (PITTA, MENDONÇA, 2018). 

O fornecimento consiste em um contrato de compra e venda da produção agrícola de cana-

de-açúcar para uma usina processadora por certo número de safras. Colheita e transporte da 

matéria-prima podem ser responsabilidade tanto da parte agrícola como da industrial, podendo, 

ambos, realizá-los diretamente ou contar com serviços terceirizados. Para entender tal contrato é 

importante ainda saber que a remuneração do produtor não é arbitraria, mas se determina a partir 

do índice de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) e de um sistema de formação de preços 

administrado pelo CONSECANA10. 

 
9 Dentre as diversas entrevistas que ofereceram informações sobre esse aspecto do problema destacamos aquelas 
realizadas com Valodemir Pedrassa, arrendador de terras para usinas do Grupo Ruette/Black River, em Cajobi/SP; 
Devarlei Bortolan, arrendatário de terras e fornecedor de cana para usinas do Grupo Guarani/Tereos, em 
Severínia/SP; Cleber Moraes, consultor autônomo de projetos agrícolas e industriais, em Ribeirão Preto/SP; com 
Márcio Borella, corretor de investimentos financeiros, em Bebedouro/SP e Alexandre Lopes, consultor de mercado 
de terras da Scot Consultoria, em Bebedouro/SP. 
10 O ATR é todo açúcar que não se perde durante o processamento industrial da cana e o CONSECANA - 
Conselho de Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Etanol do Estado de São Paulo, uma associação civil, sem 
fins lucrativos, formada por produtores de cana e industriais produtores de açúcar e álcool. 
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Já o chamado arrendamento, Rubens Galaçi esclareceu que, na verdade, em geral é uma 

parceria simulada somente para escapar da tributação de 27,5% pelo Imposto de Renda. Isso 

significa dizer que a participação prevista nos contratos de parceria não é efetiva e, com efeito, 

ocorre a entrega da terra para a produção por outrem em troca de um remuneração quase sempre 

monetarizada, embora apareçam prescritos apenas formalmente pagamentos do parceiro para a 

usina por serviços de colheita, tratos, plantio, etc. As menções ao arrendamento presentes neste 

trabalho referem-se à contratos justamente desse tipo embora tenhamos preservado a 

nomenclatura por ser uma importante categoria naquela totalidade concreta. 

Muitos interlocutores acionados pela pesquisa argumentaram que no atual contexto de 

crise, quando as usinas experimentam um cenário de endividamento e escassez de crédito, muitas 

optariam sobretudo pelo fornecimento e pelo arrendamento/parceria como opção para usufruir do 

acesso ao crédito dos seus fornecedores e parceiros, centralizando uma oferta pulverizada. O 

pagamento de compromissos mediante a emissão de NPRs pela Renuka do Brasil é um caso 

emblemático dessa estratégia. Rubens Galaçi incorpora ainda outro elemento para compreender 

o problema. Ele assinala que à parte os desmedidos níveis de endividamento e a escassez de 

crédito ante um cenário que sinalizava profunda dependência, um dos aspectos das falências 

detonadas pela crise mundial seria estimulado pela insuficiente remuneração do fator de produção 

“terra”. 

O administrador afirma que se hoje os produtores colocarem a renda da terra como um 

custo do negócio agrícola a contabilidade não fecha e que a expansão que acompanhou a inflação 

de preços do açúcar nos mercados internacionais teve de incorporar terras de menor renda 

precisamente para se viabilizar. Por isso não só ela alcançara as DIRAS de Bauru e Araçatuba 

como a DIRA de São José do Rio Preto acabou por se tornar a maior produtor de cana do estado 

de São Paulo. Assim, a incorporação de fornecedores e parceiros seria uma possibilidade de 

distribuição dos prejuízos: quando o preço da cana não remunera adequadamente a renda da terra, 

a avaria não fica toda concentrada pelas usinas, como no caso daquelas cujo abastecimento é 

100% de cana própria. 

Ainda que essa dinâmica não culmine na transferência ampla do direto de propriedade sobre 

a terra, ela não é tão temporária quanto parece, o que ficou claro especialmente na interlocução 

com arrendadores e Rubens Galaçi também pode assinalar. Ocorre, em geral, que os proprietários 

de pequenos a médios, sobretudo herdeiros que não possuem empresa agrícola, liquidam toda sua 
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estrutura produtiva deixando apenas a terra nua para ser beneficiada pela usina e, depois disso, é 

muito difícil restabelecer aquelas condições de produção. Ou seja, mesmo quando não há 

concentração da propriedade da terra, concentram-se, o mais preciso seria dizer centralizam-se as 

condições de produção e parte considerável do pagamento pelos fatores de produção, já que a 

terra é sub-remunerada. Tal centralização, por sua vez, reduz todos os custos de reprodução do 

negócio, pois ela tem uma mesma frota transportadora ou frente mecânica para colher em diversas 

áreas, porque seus profissionais técnicos, como engenheiros mecânicos, agrícolas, etc., atendem 

a diversas áreas e assim por diante. E embora não seja relativa à propriedade, ela interfere 

inclusive no aspecto locacional dos sítios e fazendas, já que áreas pequenas ou subdivididas são 

prejudiciais ao rendimento das máquinas usadas na colheita por exigirem muitas manobras e, com 

elas, tempo extra, combustível extra, etc. Assim, quando acontece o replantio da cana geralmente 

as áreas controladas pelas usinas acabam sistematizadas em um mesmo conjunto cujas divisões 

se referem a critérios técnicos e não mais à propriedade efetiva. 

E nem essa centralização nem o rebaixamento dos custo de arrendamento garantiram a 

reprodução de usinas assentadas em tais condições, como no caso da Renuka do Brasil. Por isso, 

o administrador sugere que ao menos provisoriamente alguns mercados para terras e capitais 

sucroenergéticos estavam relativamente em baixa11. Quando alguma usina abria bancarrota, a 

demora para a aquisição da massa falida chegava a dois ou três anos. Nesse tempo, ocorreria uma 

enorme depreciação, com a usina virando praticamente sucata. Segundo ele, somente a Raízen 

tem feito substanciais aquisições bem como alguns fundos, inclusive os chamados fundos 

“abutres”, nas áreas que haviam sido objeto da expansão do agronegócio sucroenergético, pois é 

o acesso a crédito e outras formas de capital financeiro que fundamenta essa possibilidade12. 

Por fim, parece haver tendência de redução dos fornecedores em favor do arrendamento, 

pois os próprios grupos agrícolas foram defasados pela crise e desinvestiram, nalguns casos, 

enquanto, noutros, descapitalizaram ou seguem endividados e buscam alguma garantia de 

rendimento para o pagamento dos compromissos, como assinalou Eliane Arruda. Ele confirma, 

 
11 E dizemos alguns precisamente porque em fronteiras como o MATOPIBA a aquisição de terra continuou se 
expandindo ao menos no período subsequente ao estouro da bolha, como dissemos antes, como opção de investimento 
na própria terra como um ativo financeiro (PITTA, MENDONÇA, 2018). 
12 Inclusive no caso da recuperação judicial da Renuka do Brasil, a aprovação do último plano de negociação 
parece ter estado atrelada a uma negociação com a gestora de fundos americana Castlelake, possível compradora 
da usina Revati, além de um fundo abutre, sociedade constituído nos EUA sob o nome de Brazil S&E e gerida por 
fundos administrados pelo Citigroup e pela gestora de fundos OnePartners, que também se habilitou a dar lance 
no leilão (NOVACANA.COM, “Duas usinas pelo preço de uma: Renuka apresenta novo plano de recuperação judicial”, 29 de junho de 2018). 
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contudo, a tendência declinante do preço dos arrendamentos/venda nos arredores da antiga 

Equipav, igualmente em função dela estar fechada. Menciona um quadro ambíguo de falta 

relativa e sobra relativa de cana em razão das falências, porque usinas e empresas agrícolas que 

sobreviveram não necessariamente estão próximas o suficiente para tornar viável do ponto de 

vista econômico a comercialização entre ambas, o que sugere, ademais, a existência de um raio 

máximo de viabilidade para o negócio quando incluídos os custos logísticos. 

Situar as relações sociais de produção características da expansão do agronegócio 

sucroenergético exige ainda a apresentação das mudanças ocorridas nas relações de trabalho no 

setor. O aprofundamento do processo de mecanização do plantio, dos tratos culturais e, de 

maneira inédita, da colheita, marcaria significativamente já a primeira década do séc. XXI, 

participando também do endividamento característico do período, ou, melhor, sendo movido por 

ele. Último reduto onde o desenvolvimento das força produtivas ainda não havia penetrado 

intensamente, o corte de cana só sofrera o aumento de produtividade, até aquele momento, 

mediante a intensificação do trabalho nos termos do salário por peça que Marx (1985) já havia 

distinguido ser próprio dos contextos de preponderância da extração de mais-valia absoluta, 

conforme a bibliografia tratou de destacar (ALVES, 2008; RAMOS, 2007; SILVA, 1999). 

A partir da interlocução com representantes de diversos elos do setor em trabalho de 

campo13, lograríamos apreender que por mais que a previsão legal de erradicação progressiva das 

queimadas dos canaviais e, com elas, do corte manual vigente para o primeiro decênio do séc. 

XXI tenha sido decisiva para ampliar a mecanização da parte agrícola da produção 

sucroenergética a significativa oferta de crédito também foi determinante. Ela expressou-se 

concretamente pela rápida mecanização dos campos de propriedade dos grupos industriais, mas 

também por incentivos para a aquisição de colheitadeiras por fornecedores e/ou prestadores de 

serviço que tais grupos faziam coordenando compras coletivas à juros baixos ou oferecendo seu 

patrimônio como garantia. 

 
13 Dentre as diversas entrevistas que ofereceram informações sobre esse aspecto do problema destacamos aquelas 
realizadas com José Luiz Martinato, gerente da Bulle Arruda S/A, fornecedores do Grupo Guarani/Tereos e 
prestadores de serviço, em Cajobi/SP; Devarlei Bortolan, arrendatário de terras e fornecedor de cana para usinas 
do Grupo Guarani/Tereos, em Severínia/SP; Luciano Spilimbergo, prestador de serviços de corte mecanizado e 
transporte para o Grupo Guarani/Tereos, em Olímpia/SP; Sérgio Sanches e Juliano Carrara, diretores do Sindicato 
dos Empregados Rurais da região de Olímpia, em Olímpia; Pedro de Assis, ex-gerente da Dedini (indústria de 
caldeiras) e consultor de projetos industriais e Neci Silva e Mayke, ex-cortadores de cana, em Novais/SP. 
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Consultando as narrativas sobre o processo de mecanização do período fica igualmente 

evidente sua relação com a oferta de crédito uma vez que muitos fornecedores e/ou prestadores 

de serviço que mostraram sua frente mecânica de corte de cana apontam que apesar da máquina 

substituir o trabalho de mais ou menos 80 trabalhadores, os custos de produção não 

necessariamente diminuíram, porque à necessária (e cara) manutenção da máquina foram 

agregados custos não previstos relativos ao manejo do solo que se transformou bastante com o 

fim das queimadas, especialmente pela proliferação de pragas. Afora ter representado uma 

alternativa imediata ao aumento dos custos com a remuneração do trabalho proveniente das 

conquistas dos trabalhadores canavieiros e suas organizações (além do Ministério Público do 

Trabalho, que também desempenhou papel relevante), a mecanização proporcionou que gastos 

diretos com folha de pagamento, cujo giro recorria, no máximo, aos créditos de custeio fossem 

substituídos por créditos para investimento obtidos a juros subsidiados inclusive pelo BNDES. 

A mecanização em pauta não significa que o corte manual foi totalmente extinguido, como 

alguns trabalhos trataram de demonstrar, investigando inclusive modalidades de trabalho manual 

novas e recorrentemente superexploradas (SILVA et al., 2014) nem que a superexploração do 

trabalho teve fim frente a modernização técnica, como investigamos noutro trabalho (LEITE, 

2014). Mas ela impõe um olhar sobre as transformações gigantescas ocorridas nas cidades do 

agronegócio (ELIAS, PEQUENO, 2017) cujas periferias haviam sido morada dos “bóias-frias”, 

muitos deles migrantes temporários, safristas, inclusive em razão da realocação setorial de 

trabalhadores que permaneceram, as quais essa pesquisa identificou, mas ultrapassam as 

possibilidades deste trabalho discutir. 

Assim como nos exige um olhar sobre novos focos de conflito, advindos com a 

mecanização ou dela própria. E um desses focos, resultaria justamente da amplitude mencionada 

das aquisições de colhedeiras por fornecedores e prestadores de serviço. Com seus incentivos, as 

usinas acabaram produzindo uma sobra relativas frentes mecânicas para operar nas terras cuja 

produção ela controla. Essa sobra relativa os interlocutores de campo formularam como um briga 

por causa de cana entre os diferentes prestadores de serviço que se expressa em cotas máximas 

de colheita programadas pela usina, que acaba deixando a capacidade máxima das máquinas 

subutilizada e, com ela, rebaixada a lucratividade bem como na disputa por áreas sistematizadas, 

contínuas ou planas, onde não há tanta necessidade de manobra e o rendimento da máquina é 

melhor. Instaura-se uma verdadeira concorrência entre os prestadores de serviço, que, por um 
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lado, rebaixa o preço dos serviços beneficiando a usina e, por outro, externaliza as avarias que a 

usina teria com o corte em áreas não sistematizadas, com muito declive, etc. 

Insinua-se aqui também uma tendência à centralização, anunciada pela descapitalização 

relatada por aqueles prestadores de serviço que ficavam recorrentemente com as piores áreas. 

Revela-se também o aspecto contraditório da exigida supereficiência, porque se o tempo gasto 

pela máquina (e a possibilidade de poupá-lo) se controla em segundos, como insistiu José Luiz 

Martinato, gerente do Grupo Bulle Arruda S/A, a subutilização da sua capacidade produtiva 

parece ser habitual, desde que não revertida como prejuízo da usina. 

Com relação especificamente aos fornecedores da antiga usina Equipav, a substituição do 

corte manual constou dos próprios contratos feitos com o grupo. Nas terras da Bulle Arruda S/A, 

a usina se responsabilizava pela colheita. Eliane Arruda sugeriu, entretanto, que o corte 

mecanizado foi apenas progressivamente instaurado apesar das exigências legais, pois a usina não 

colocava máquinas nas áreas não sistematizadas. Seguia com algumas frentes manuais esperando 

que o replantio dos canaviais permitisse a sistematização das áreas de maneira que a entrada da 

frente mecanizada fosse viável economicamente. A questão trabalhista mais importante existente 

naquele contexto, para além dos calotes dados pela Renuka do Brasil igualmente nos 

trabalhadores referia-se à rotineira utilização de horas para a remuneração dos trabalhadores da 

frente de corte mecanizado. Explicamos: um dos aspectos da elevação da produtividade da usina 

consiste no seu funcionamento ininterrupto quase que durante toda a safra, expulsando os custos 

de um continuo religamento da caldeira, que está no cerne do processo produtivo. Para isso, torna-

se necessário o abastecimento contínuo da parte industrial com matéria-prima, etapa bastante 

transformada pela mecanização, já que os estoques de cana cortada se encontram limitados apenas 

à carga dos caminhões que esperam em fila defronte a indústria para entregá-la à moagem. Um 

abastecimento contínuo, nesses termos, exige também uma colheita contínua. Considerando a 

habitual jornada de 8h, seriam necessárias três equipes de trabalhadores para viabilizar os três 

turnos de corte. Habitualmente, contudo, como uma maneira de contornar gastos com registros 

de trabalhadores, o conjunto dos fornecedores parece contratar apenas duas equipes e preencher 

as 8h faltantes com 4h extras realizadas por cada uma deles, a serem cumpridas por trabalhadores 

que somam, portanto, 12h de trabalho diário. Esses trabalhadores, por sua vez, relatariam a 

importância dos ganhos excepcionais com as horas extras, em um contexto de desemprego, 

rebaixamento dos salários e profunda deterioração das condições de vida. 
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Considerações finais 

Desse ponto de vista, o caminho percorrido nos exige problematizar as habituais apreensões 

do land grabbing em pelo menos três aspectos. No primeiro, por terem se concentrado, em geral, 

nas aquisições de terras ela própria como um ativo especulativo e sobretudo nas aquisições de 

terras por estrangeiros, questão recorrentemente tratada no campo da soberania nacional. Nossa 

pesquisa demonstraria, consideradas as limitações de não ter sido um mapeamento amplo, a 

importância da incorporação de fornecedores e aumento dos arrendamentos especialmente após 

2012, com o aprofundamento da crise, já que a externalização de custos (e de quaisquer possíveis 

prejuízos ou operação abaixo da média máxima de produtividade), no contexto da reprodução de 

capitais completamente endividados parecia uma necessidade. Esse processo moveria também a 

mecanização e depois dela a dinâmica de externalização dos custos baseada na concorrência entre 

os prestadores de serviço de corte mecanizado, como pudemos ver. Assim, o problema do land 

grabbing poderia ser ampliado para entender diferentes dinâmicas de apropriação fundiária que 

envolvem o total controle sobre determinadas parcelas de terra, que, como vimos, também se 

realiza. Inclusive porque, independente da aquisição efetiva da terra, a remuneração insuficiente 

do fator de produção “terra” que pudemos observar implica na incorporação da renda fundiária 

por esses capitais, em geral no esforço de viabilizar uma reprodução cujo entrelaçamento ao 

crédito parece ser muito maior do que a mesma é capaz de efetivamente produzir em termos de 

acumulação, como demonstra a sequência de falências e recuperações judiciais que se desdobram 

tão logo os preços do açúcar deflacionam. 

No segundo aspecto, que se desdobra do primeiro, seria necessário considerar ainda que o 

land grabbing não resulta simplesmente de uma inundação do universo da produção agrícola e/ou 

agroindustrial por capitais especulativos, pois a pesquisa indica a ampla presença de capitais 

supostamente produtivos cuja reprodução não apenas estava totalmente entrelaçada à reprodução 

dos capitais financeiros, como dissemos, mas cujo processo efetivo de valorização parecia 

insuficiente realizá-los de fato. Os principais indícios desse processo consistem na rotinização do 

pagamento de dívidas com novas dívidas, da orientação dos rumos dos negócios na corrida pelas 

ofertas de crédito de melhores juros, na busca da incorporação da renda da terra como uma esforço 

para compensar a dificuldade em questão, por um lado, enquanto, por outro, o mesmo poderia ser 

discutido na relação com a progressiva expulsão das condições de valorização (derivadas do 

dispêndio do trabalho vivo) que a mecanização promove, em conjunto com os pressupostos cada 
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vez mais altos para colocar em funcionamento qualquer ciclo produtivo (KURZ, 2014). Sendo 

assim, o horizonte do debate não pode permanecer restrito à exigência de limites institucionais 

para o que só parece ser o maior problema, a saber, a desregulamentação das finanças. 

Por fim, mas não em último lugar, as perspectivas que apontam o land grabbing como uma 

forma contemporânea da acumulação primitiva poderiam ser questionadas de acordo com o que 

foi exposto anteriormente já que essa ideia, conforme foi construída por Harvey (2011 e 2004), 

em síntese, pontua que a privatização de terras libera tanto a terra como a força de trabalho na 

condição de ativos de custo baixíssimo de modo a dar oportunidade de investimentos para o 

capital sobreacumulado que não consegue se realizar lucrativamente evitando-lhe ou retirando-

lhe da crise. No entanto, como já exposto minimamente, esse problema deve ser pensado com 

referência à descartabilidade do trabalho que a expulsão relativa de trabalhadores promove e 

portanto tem relação íntima com o aumento da composição orgânica e, noutra instância, com a 

própria tendência da taxa de lucro à queda. Alguns autores tem abordado essa questão nos termos 

de uma crise do trabalho (cf., por exemplo, KURZ, 2014), o que oferece uma chave interpretativa 

decisiva inclusive para retornarmos à concorrência entre prestadores de serviço, à deterioração 

das condições de vida dos trabalhadores do setor, às alternativas ou à falta delas que restaram para 

os antigos cortadores de cana, às enormes mudanças apontadas na chamadas cidades do 

agronegócio, entre outros. 
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UM MODO DE VIDA CAMPONÊS: O CASO DA FAMÍLIA ABEGG 

 
Laís Karoline Abegg,  

Ana Carla Lenz 

Resumo: 

 

Diferentes funções foram atribuídas ao espaço rural nas últimas décadas devido ao avanço da 

modernização agrícola. A partir de 1970, as principais atividades agropecuárias passaram a 

depender de um processo de industrialização, com o uso de insumos, máquinas e implementos. 

Onde o rural deixou de produzir exclusivamente para a subsistência, incorporando uma 

crescente produção de commodities agrícolas. Nesse contexto a organização do trabalho 

familiar no campo pautado no modo de vida camponês necessitou e necessita continuamente se 

reinventar para manter viva suas tradições de trabalho com a terra, pois são as experiências e 

as práticas de trabalho a herança que o camponês deixa para seus filhos. Seguindo essa linha de 

pensamento, o presente texto tem como objetivo principal compreender as dinâmicas que 

ocorrem em uma propriedade rural, a qual possui a sua base econômica pautada na terra e no 

trabalho familiar, localizada no distrito de São Valentim do município de Santa Maria-RS. 

Como objetivos secundários buscou-se: 1) dialogar sobre o modo de vida camponês destacando 

alguns pontos de identificação; 2) descrever a geografia do lugar onde a propriedade está 

localizada e 3) analisar a rotina de trabalho na propriedade. Entende-se que, os hábitos e 

costumes assimilados no processo de aprendizagem por meio de experiências práticas no campo 

são conhecimentos passados de geração a geração nos núcleos familiares da agricultura 

camponesa. O descrito ocorre desde que o homem deixou de ser nômade para virar sedentário, 

contudo, com o passar do tempo novas técnicas surgem, as antigas são reinventadas e 

reorganizadas para que os sujeitos se adaptem aos modos de produção vigentes de sua época. 

A metodologia do presente estudo, tem por base uma abordagem qualitativa e caracteriza-se 

como pesquisa de campo. Utilizou-se da revisão literária para melhor entendimento do assunto 

abordado. Além de analisar as narrativas das falas dos sujeitos participantes. As análises foram 

realizadas ao longo do ano de 2018 na propriedade rural localizada em São Valentim, município 

de Santa Maria - RS. Foram seis visitas a propriedade, nas quais os proprietários narraram as 

suas histórias de vida e da propriedade; descreveram como fazem a administração da 
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propriedade e sua luta diária para se manterem no campo, cabe destacar que nesta etapa foram 

realizadas as observações in loco. A afirmação de Shain (2005) que “camponês não é uma 

palavra vazia a refletir os preconceitos do populus, as frivolidades linguísticas dos intellectus 

ou, ainda, conspirações de uma ideologia” se confirmam com neste trabalho, além de contrapor 

o entendimento que o camponês é um mito, não existe. O autor acrescenta ainda que é um modo 

de vida com conhecimento tácito, enraizado na experiência, cabe lembrar que é uma classe 

social heterogênea, devido às diferenças geográficas dos espaços, que contribuíram e, 

contribuem para as diferentes formas de organização territorial. Justifica-se a importância do 

presente trabalho no que concerne descrever as experiências que moldam os modos de vida e 

os espaços e dão identidade aos sujeitos, ou seja, suas práticas de trabalho as quais são as 

heranças que deixaram aos seus filhos. Pois, no entendimento camponês, o lugar pode ser 

tomado, desapropriado, mudado mas, o seu saber fazer não. Pois é com eles que novos 

territórios serão moldados e transformados em lugar de troca de experiências. Mas o que os 

identificam como classe é a forma de pensar a vida comunitária pautada: na terra, na família e 

no trabalho. Mesmo com os desafios impostos pelo mundo moderno “eles persistem, ao mesmo 

tempo em que se transformam e se vinculam gradualmente à economia capitalista circundante, 

que pervade suas vidas” (SHAIN, 2005, p.9). Para o sistema capitalista, eles, os camponeses 

servem: para a acumulação primitiva; como fornecedores de mão de obra barata; produtores de 

alimentação barata e, como um mercado consumidor de bens e serviços urbanos (SHAIN, 

2005). O produzido pela família é vendido diretamente para os consumidores, sem 

atravessadores, o ritmo de trabalho na propriedade estudada é intenso. Quando o sol aponta no 

horizonte o homem da casa já está na labuta alimentando os animais e soltando as vacas no 

pasto. Enquanto isso, a mulher carrega a camionete com as “quitandas” fabricadas na tarde 

anterior, para seu marido, após o café, levar aos clientes. Durante a semana suas filhas ficam na 

“cidade”, no final de semana voltam para ajudar, principalmente sua mãe na produção de 

queijos, bolachas, geleias nas “quitandas” em geral e nos cuidados com a horta. Essa dinâmica 

vai ao encontro do descrito por Tedesco (2015), para o autor a identidade camponesa se 

constitui, consolida e exige saberes próprios, os quais são transmitidos e incorporados por meio 

das experiências práticas vivenciadas no núcleo familiar. Com o dialogado ao longo do texto, 

conclui-se que a o núcleo familiar conduz as atividades agrícolas na propriedade seguindo os 

conhecimentos herdados adaptados a geografia do terreno. Assim como, estão atentos às 

mudanças que ocorrem com os novos tempos que surgem com as novas gerações, mas sempre 
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priorizando as tradições, por acreditar que o saber/fazer tradicional é o seu maior diferencial no 

mercado atual. 
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O TERRITÓRIO DO AGRONEGÓCIO: TRADICIONALISMO E MODERNIDADE 

 
Juliano Alfredo Crisóstomo Machado,  

Gabriel da Costa Cabral,  

Márcio Vinicius Pires de França 

Resumo: 

 

O TERRITÓRIO DO AGRONEGÓCIO: Tradicionalismo e Modernidade Juliano Alfredo 

Crisóstomo Machado Gabriel da Costa Cabral Márcio Vinícius Pires de França Introdução As 

duas décadas iniciais do século XXI vêm mostrando que os atores hegemônicos que 

despontaram na década de 1940 e que se intensificaram nos anos 70 continuam atuando para a 

manutenção do processo de concentração e acumulação do capital no Cerrado. A organização 

a partir do investimento em monoculturas exportadoras, dá origem a uma regionalização 

econômica dos espaços com direcionamento dos interesses do capital financeiro, fragmentando 

os territórios e causando conflitos e disputas. Para tanto, o objetivo geral deste trabalho é 

compreender os efeitos da modernização agrícola que vem acarretando uma série de efeitos de 

acordo com a mundialização e financeirização da agricultura. Os procedimentos metodológicos 

consistiram-se no levantamento e revisão bibliográfica em livros, teses, dissertações, e textos 

publicados que tratam da questão, a fim de ampliar a discussão sobre o tema proposto. A leitura 

desse texto possibilita desenvolver a discussão sobre a fragmentação territorial causada pela 

expansão dos interesses do capital, ressaltando em alguns momentos as estratégias/ações do 

Estado e da classe hegemônica para efetivação dessa reorganização, bem como as 

consequências para os sujeitos que tentam manter seu modo de vida, visto pelos atores 

hegemônicos como atrasados. Por fim, a organização do texto se dá a partir da discussão do 

conceito de território, com a intenção evidenciar a apropriação do espaço rural para 

compreender as consequências para os atores envolvidos. Após esse debate, aprofundaremos a 

discussão acerca de tradicionalismo e modernidade mostrando como esses conceitos 

aparentemente dicotômicos fazem parte de um mesmo processo que possui diferentes graus de 

intensidade. Espaço agrário: território do agronegócio Primeiramente, para entender a 

modernização agrícola e suas consequências para os sujeitos do espaço rural se faz necessário 

entender o conceito de território. Nesse sentido, Raffestin (1993), diz que é preciso 
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compreender que o território se forma a partir do espaço e ambos têm uma relação de 

interdependência. Esse espaço é modificado pelas redes, circuitos e fluxos que aí se instalam. 

Sendo assim, o território é igualmente um espaço onde se projetou um trabalho e estão presentes 

relações marcadas pelo poder. Isso evidencia que há intencionalidade presente na apropriação 

e modificação do espaço, perfazendo em contradições e conflitos, marcadamente, grafados no 

território. Portanto o ponto de vista aqui abordado enfatiza o desenvolvimento do campo, suas 

articulações externas e internas entendidas como primordiais para a transformação do espaço 

rural essencialmente em um território do agronegócio. Para Raffestin, sempre que for necessário 

o uso do poder com o sentido de aprimorar as formas de controle, qualquer uma delas, ocorre a 

configuração de um território. Nesta perspectiva, o território surge como uma manifestação 

espacial do poder, alicerçadas nas relações sociais determinadas em diferentes níveis. Ou seja, 

entende-se por território do agronegócio como o espaço apropriado pelos agentes hegemônicos 

que a partir do conceito de desenvolvimento por eles apreendidos excluem qualquer modelos 

ou sujeitos que não convergem com seus interesses. Modernidade e Tradicionalismo 

Tradicionalismo e modernidade normalmente são vistos como dicotômicos, contudo, neste 

trabalho, essa visão busca ser superada, pois compreende-se que se faz necessário perceber os 

dois como atores de uma mesma cena e que ambos são afetados, todavia, de diferentes maneiras. 

Sendo assim, se a base da modernidade é a superação do tempo anterior ela deve se impor ao 

tradicional visto que segundo Harvey ( 1993, p. 21) “por conseguinte, não apenas envolve uma 

implacável ruptura com todas e quaisquer condições históricas precedentes, como é 

caracterizada por um interminável processo de rupturas e fragmentações internas inerentes”. 

Ou seja , a modernidade nega o tradicionalismo para se manter. Essa negação se dá através da 

própria essência moderna. Com isso, para além de enfatizar o caráter estruturante da 

modernidade, se faz necessário encarar também o seu caráter destrutivo. Pois, além dos atores 

hegemônicos podemos perceber (apesar de sufocada) a existência/resistência de povos 

tradicionais que encaram a expansão da fronteira agrícola como uma ameaça ao seu modo de 

vida, que por sua vez é dependente da sustentabilidade social e ambiental. Nesse sentido 

Miranda enfatiza: Essa modernidade passou a ser entendida como sinônimo de progresso 

técnico-econômico, aparentemente um produto exclusivo do capital, nele tendendo a se fixar 

como ponto-de-partida e de chegada. O capital, na versão brasileira , é como uma entidade 

sobrenatural , onipotente e dotada de uma racionalidade acima de qualquer princípio, valor ou 

força que obstaculize a sua ação civilizatória (2000, p. 27).Com isso, modernidade se apresenta 
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como um movimento civilizador, e se espalha por todo território. No Cerrado, chega com a face 

moderna do agronegócio. A investida tenta tornar a região integrada ao modelo hegemônico, 

tornando uma área produtora de matéria prima barata, seja com plantios irrigados e 

homogêneos, seja com a produção de celulose e carvão ou com a pecuária de corte. Em 

Correntina, município do extremo oeste baiano, localizado próximo ao MATOPIBA (fronteira 

agrícola localizada na interseção dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) a investida 

do agronegócio têm se mostrado desde a metade final do século passado, como podemos 

observar no texto de Miranda: Em meados dos anos 80, ao percorrermos os gerais, no oeste da 

Bahia, indo de Goiás para Correntina , ficamos perplexos com as transformações que, em tão 

pouco tempo, vinham sendo operadas na paisagem, graças a extensas plantações de pinho, de 

caju e de eucalipto. Isto para não falarmos das quilométricas lavouras de soja, em lugar das 

gramíneas naturais que antes cobriam o ‘sem-fim’ das planuras , a que os regionais chamavam 

de ‘campinas’ (2000, p. 17).Sendo assim , identificando a origem e o atual estágio de evolução 

capitalista e encarando que as comunidades tradicionais atuam como pré-capitalistas fica 

evidente que o conflito é inevitável. Nesse sentido, as comunidades tradicionais do Cerrado se 

tornam reféns dessa modernidade que em suas ações obrigam as mesmas mudarem seus modos 

de vida em detrimento do aumento da produtividade. Conflitos inerentes: e os sujeitos? O 

Brasil, desde a invasão portuguesa carrega marcas de conflitos que sempre estiveram 

relacionadas a divisão internacional do trabalho. O genocídio indígena abriu o caminho para o 

modelo atual. Normalizou-se para a grande maioria que a matança de gente para o 

desenvolvimento proposto é aceitável. Hoje, as relações não são diferentes. A marca também é 

sangrenta visto que o boom produtivo que incrementa a economia brasileira (especialmente 

com a produção de grãos) se dá a custas da espoliação de recursos naturais e humanos, que 

graças a articulação institucional não recebe o respaldo necessário. O Cerrado abriga diversas 

dessas comunidades tradicionais que vêm sendo bruscamente atingidas através dos processo de 

grilagem e violência. Os camponeses, expropriados de suas terras se vêm obrigados a migrar 

para os espaços urbanos, trabalhar como bóias frias ou não sobrevivem ao tentar resistir ao 

processo. Segundo a Organização Não Governamental (ONG) britânica Global Witness, em 

2017 o Brasil era o país mais letal para para ativistas e defensores da terra e do meio ambiente. 

Com isso, percebe-se que as ameaças são reais e evidencia-se a imposição do sistema 

agroexportador. Entendendo que esse modelo possui um caráter elitista e civilizador , os 

sujeitos envolvidos devem se curvar e obedecer o sistema , quem não faz é excluído, e isso não 
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começou agora, basta uma análise de dados levantados sobre a população indígena sul-

americana e como esses números evoluíram com o passar do tempo. Mendonça (2004, p. 27) 

complementa a compreensão sobre esse processo acrescentando que, “a modernização 

patrocinada pelo capital será sempre conservadora, pois reproduzirá de forma mais sofisticada 

a dominação, a exploração e a precarização do trabalho no processo de criação do valor e da 

apropriação/sujeição da renda da terra”. Desta forma, no prosseguimento desta pesquisa 

compreende-se a modernização como a dimensão espacial da expansão das necessidades de 

ampliação do capital nas áreas de Cerrado, compreendida como modernização conservadora do 

território. Algumas considerações Com isso, pode-se perceber que a revolução técnico-

científica-informacional não só modificou a estrutura econômica, mas também produtiva e 

social. Essas modificações são aceitas e comemoradas por muitos que estão imersos no sistema 

capitalista, enquanto os que estão a margem estão a mercê dos interesses de outros. Para tanto, 

o território controlado e organizado a partir da modernidade colabora com a manutenção de 

uma sociedade desigual, injusta e violenta que para se manter é apoiada pelos avanços das redes 

técnicas. As comunidades tradicionais, nesse sistema, aparecem como empecilhos ao 

desenvolvimento e ficam expostos a diversos tipos de violência. O Estado negligencia as 

reivindicações dessa parcela da população e a maioria das políticas públicas vão de encontro ao 

que é necessário para a evolução do sistema capitalista, distanciando a igualdade social e o 

desenvolvimento econômico sustentável. Referências RAFFESTIN, C. Por uma geografia do 

poder. São Paulo: Ática, 1993.HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola: 

1993. MIRANDA, Avelino Fernandes de. Tradicionalismo e Modernização. Goiânia: Editora 

UCG, 2000.MENDONÇA, M. R. A urdidura espacial do capital e do trabalho no Cerrado do 

Sudeste Goiano. Tese (Doutorado em Geografia) – Faculdade de Ciência e Tecnologia, 

Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2004, 458p.EL PAÍS. Brasil, o país mais 

letal para defensores da terra e do meio ambiente. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/07/23/internacional/1532363870_921380.html>. Acesso 

em 25 de julho de 2019. 
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A MOEDA EM PÉ - CAPITAL PRODUTIVO E CAPITAL PORTADOR DE JUROS: 

questões teórico-metodológicas da financeirização no campo brasileiro. 

 

Jose Gilberto de Souza 

Resumo: 

 

O presente texto coloca-se como um exercício de reflexão teórica e metodológica acerca dos 

processos de financeirização do campo brasileiro. Parte-se da tese de que o capital financeiro 

ou fictício é espelho (CARCANHOLO, SABADINI, 2010) do capital produtivo e nele sustenta 

sua lógica de reprodução, ainda que se consolide padrões de ganhos em derivativos e de captura 

de valor lastreada pelo antivalor (fundos públicos) (OLIVEIRA, 1998). O capital produtivo não 

se constitui como lastro do capital financeiro, mas como base de especulação em sua 

potencialidade de realização. A partir dessa abordagem, apontamos para as formas concretas 

que se apresentam na agricultura, inclusive mediadas pelo Estado. A questão é que a forma 

mercadoria-dinheiro ganha uma expressão autônoma de reprodução característica de um 

processo de trocas de moedas e papéis que, em sua natureza própria, como aponta Marx, se 

configura em fetiche (da mercadoria) e de suas derivações. As relações sociais tomam a 

aparência de relações entre coisas, há uma consideração extrema nesse processo quando o 

dinheiro toma a forma de mercadoria e essa mediação resulta em uma aparência de relação 

direta entre as coisas. O fato é que o fetichismo é algo imanente à produção de mercadorias, 

pois a produção se autonomiza em relação aos homens (MARX, 2013).Neste sentido, o capital 

financeiro, tratado por Chesnais (2005) como capital portador de juros, é apresentado em sua 

proeminência no seio do capital em geral e figura como primeira negatividade, como parasita, 

por construir seus processos de autovalorização, em aparência, de forma externa ao processo 

de produção. Não apenas o dinheiro na forma capital ganha essa característica, mas também os 

proprietários do capital, o que os define como patrimonialistas, que atuam como operadores do 

crédito e se colocam como parasitas, ao estarem “externos” ao processo produtivo, mas 

vinculados ao interesse rentista. Há ainda uma segunda negatividade do capital portador de 

juros, sua capacidade de rebaixar as expectativas de crescimento da economia (o que fez com 

que Chesnais desse, ao capital financeiro, o apanágio de “mal maior”) e, nesse conjunto, o 
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assume como exterioridade, caracterizando-o como desenvolvimento anômalo, ou disforme do 

processo de acumulação que se estrutura primariamente no excedente da produção. Consolida-

se um regime de acumulação, mediado por práticas de normatização e liberalização de 

mercados e capitais, operado em compras e vendas de títulos, direitos, ações, entre outros 

ativos, visando a obtenção de juros e dividendos, o que segundo o autor se efetiva em “um 

regime de acumulação patrimonial” (CHESNAIS, 2005). Essas considerações se aproximam 

de Harvey (2004), que descreve as ações do poder político e do capital, que se espacializam 

(mundializam) sob a égide do neoliberalismo, evidenciando as ações do Estado no processo de 

desregulamentação, que deram fluidez ao capital e ampliaram sua capacidade de dominação. O 

capital produtivo e o capital financeiro atuam de forma imbricada, e mesmo que esse último 

possa circular de forma “externa” à produção, é nela que ele se espelha, e atua no seio das 

relações como totalidade social constituída. O movimento de valorização, aparentemente 

autônomo recorre sempre ao processo de elevação constante da produtividade do trabalho. 

Nesse processo, como capital de empréstimos, na forma de crédito, punciona a mais-valia, 

mediada pelos mercados de ações, moedas, títulos da dívida pública e todas as formas possíveis 

de sua manifestação em juro, mas que se realizam de forma verticalizada na produção, que se 

materializa em exploração e violência, denominada de acumulação por despossessão, tendo em 

vista que se amplia o processo de acumulação em todas as esferas de realização da vida. Diante 

das exposições acerca da indissociabilidade dos capitais produtivo e financeiro, neste artigo nos 

propomos a refletir sobre as formas de articulação dessas esferas de produção e ampliação do 

valor. Neste sentido, analisa-se a direta relação da expansão da produção de mercadorias 

agrícolas, suas estandardizações, o que as constitui em commodities, e as formas do dinheiro-

papel (mercados futuros e derivativos). A expansão das commodities se materializa na produção 

de valor e de mais valor e, nesse primeiro momento, se consolida uma forma específica de 

acumulação, que ganha amplitude na alteração da composição orgânica do capital. Nesse caso, 

nos referimos basicamente ao capital produtivo, a perspectiva concorrencial que se reduz 

gradativamente e as formas de monopolização do território e territorialização do monopólio 

pelo controle da terra e da produção e das transformações técnico-produtivas que ampliam a 

mais valia relativa, pois puncionam a produtividade do trabalho e a capacidade de exploração 

produtiva da terra (renda diferencial I e II). Nessa esfera, do capital produtivo, mais-valia e 

renda da terra são materializadas no processo físico de circulação das mercadorias e compõem 

o núcleo central das determinações territoriais produzidas no campo pelo capital e que se 
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desenvolvem, em muito, articuladas ao capital financeiro, considerando a ampliação das 

relações intersetoriais, característico do capital monopolista. E que podem ser teorica-

metodológicamente tratadas como: a) a homogeneização do território – deriva das relações 

sociais produtivas, as relações de poder que se impõem de duas formas: a primeira como 

trabalho assalariado, e a segunda nas estratégias mercantis de subsunção da terra de camponeses 

(na esfera de produção não capitalista) e proprietários rurais, no seio de suas lógicas de 

acumulação, na forma de produção-circulação de mercadorias; b) a reconfiguração do espaço 

de circulação e consumo– a partir de um enorme conjunto de infraestruturas, muitas vezes 

forjada pelas esferas públicas (municipal, estadual e federal), consolidando complexos de 

logística e que garantem a constituição de novas espacialidades de coordenação, ou seja, 

espacialidades urbanas com funcionalidades específicas à reprodução do capital; a 

concentração fundiária e do capital – que se materializam: c) pelos sistemas de aquisição e 

controle de terras, ampliando o mercado de terras rurais, mas principalmente no caso brasileiro, 

pelas formas de grilagem de terras públicas, pela expropriação, materializada nos conflitos no 

campo, nas terras de camponeses, quilombolas e indígenas e pelos processos de controle da 

posse e acesso a terra, bem como pelas lógicas de fusão monopolística territorial, que se realiza 

pela associação e concentração de empresas em suas estratégias monopolísticas. (OLIVEIRA, 

2012); d) os financiamentos públicos e o antivalor – o crédito público e a expansão creditícia 

privada reúnem importância significativa na lógica da produção de commodities. (BORGES; 

COSTA, 2011; BORGES, SOUZA, 2019). No caso dos recursos públicos, o Estado brasileiro 

retroalimenta a base de investimentos que se realiza nas etapas do processo produtivo: custeio, 

investimentos de bens de produção e comercialização. Destaca-se que são sobre esses mesmos 

patamares que atuam as empresas de crédito privado, com ou sem intermediação de agentes 

bancários e ou monetária, nesse último caso, a produção/produto se consolida na própria moeda, 

como meio de pagamento. O antivalor se expressa, segundo Oliveira (1998), pela origem dos 

recursos, de caráter público, que se inserem na lógica da produção sem ser essa sua origem e 

finalidade, as antimercadorias produzidas pelos “fundos públicos funcionam como um ersatz 

do capital, ao compor-se” como tributo social que passa a ser incorporado na esfera econômica 

da reprodução do capital, como resultado da tendência da queda da taxa de lucros; por último, 

e) o preço da terra e a renda da terra – essas últimas determinações territoriais sintetizam 

monetariamente o processo de demanda por terras a serem integradas ao processo produtivo de 

commodities e as alterações específicas na sua capacidade produtiva. A terra, nesse caso, 
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apresenta um crescimento exponencial de preços dada sua integração aos mercados 

principalmente sob as formas de sua aquisição como apontadas anteriormente, no conjunto estes 

elementos económicos recompõem o valor intangível das empresas que atuam no agronegócio 

e potenciliazam o sobrevalor de suas acões, marcadamente pela composiçnao de seu portfolio 

em terras e produção. Esses processos definem, portanto, as formas de retenção da renda da 

terra, que se amplificam na medida em que adquirem maior complexidade nas relações 

mercantis e bancárias e de serviços no sistema produtivo. Na produção da soja, essas relações 

econômicas de retenção se estabelecem de forma sistêmica. Nota-se, portanto, que estas lógicas 

se interpõem e a compreensão de seus níveis de realização na esfera da circulação ocorre como 

fetichização do valor. Essa lógica patrimonial difusa dos instrumentos do capital financeiro 

(rentismo) parece erigir o valor na circulação. O fato é que a propriedade fundiária e mobiliária, 

com todas as suas representações sociais, todas as suas mediações econômicas e todas as suas 

históricas formas de dar concretude às relações de poder, e, na atual conjuntura, cada vez mais 

financeirizadas, estabelecem papel central na determinação de seus constructos territoriais. 

BORGES, A. C. G. ; SOUZA, J.G. . Território financeirizado: as determinações territoriais dos 

desembolsos do BNDES ao setor sucroenergético no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - 

Brasil. CONFINS (PARIS), v. 1, p. 17223-17263, 2019.BORGES, A.C.G.; COSTA, V.M.H.M. 

Distribuição dos desembolsos do BN- DES no setor sucroenergético no Brasil. Estudos 

Geográficos, Rio Claro, 9(2): 73-88, jul./dez. 2011.CARCANHOLO, R e SABADINI, M. 

Capital Fictício e Lucros Fictícios. Revista Soc. Bras. Economia Política, Rio de Janeiro, nº24, 

p. 41-65, junho de 2009. Disponível em: Acesso em: 14 dez. 2010CHESNAIS, F. O capital 

portador de juros: acumulação, internacionalização, efeitos econômicos e políticos. In. 

CHESNAIS, François (org.). A finança mundializada: raízes sociais e políticas, configuração, 

consequências. São Paulo: Boitempo, 2005.35-68.HARVEY, D. O novo imperialismo. São 

Paulo. Loyola, 2004.MARIUTTI, E.B. Rosa Luxemburgo: imperialismo, sobreacumulação e 

crise do capitalismo Crítica Marxista, n.40, p.49-61, 2015MARX, K. A chamada acumulação 

primitiva. MARX, Karl. O Capital: para a crítica da economia política. Livro I, volume II, RJ: 

Civilização Brasileira, 2013. p. 833-885.OLIVEIRA, A.U. A mundialização da agricultura 

brasileira. Actas XII Colóquios de Geocrítica. 

http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas/14-A-Oliveira. pdf, 2012.OLIVEIRA, F. Os 

direitos do antivalor: a economia política da hegemonia imperfeita. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 
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Resumo: 

 

INTRODUÇÃO A questão agrária no Mato Grosso do Sul é compreendida a partir da análise 

da ocupação da região Centro-Oeste, que teve o Estado como financiador do processo de 

ocupação e os investimentos destinados à região tinham como objetivo sua integração ao 

mercado nacional e escoamento internacional da produção. A criação de superintendências e 

agencias de desenvolvimento foram cruciais para o crescimento econômico e por meio delas o 

Estado ofertou diversos incentivos, fundamentalmente créditos subsidiados com orientação aos 

grandes produtores, enquanto os pequenos ficaram as margens desse processo (LEITE 2001, 

HEES, 1987). Tal trajetória contribuiu para a consolidação de uma estrutura fundiária 

extremamente concentrada no Mato Grosso do Sul, que não foge a lógica agrária brasileira. Até 

os anos 1970 a pecuária bovina era a principal atividade econômica no estado, o que 

inicialmente explica a efetiva concentração de terras, porém, com a “Revolução Verde” que se 

inicia neste período, promove mudanças na base técnica produtiva, denominadas de 

modernização e industrialização conservadora do campo (SILVA, 1996, DELGADO, 1985). 

Por sua vez, as mudanças na base técnica de produção não foram as únicas alterações, uma vez 

que a Revolução Verde desencadeou um novo modelo de agricultura capitalista, o agronegócio 

amplia as relações intersetoriais na agricultura, com o uso de maquinários modernos e insumos 

químicos (sistema industrial), consolida um sistema de financiamento e de preços (sistema 

bancário e de bolsas de mercadorias), amplia as infraestruturas de beneficiamento e escoamento 

da produção (sistema comercial e logístico) e estabelece mecanismos de coordenação produtiva 

(atuação de Associações e Cooperativas). Um conjunto de relações que garante a apropriação 

de terras, a permanência da velha estrutura agrária com bases no latifúndio para a produção e 

exportação de commodities, intensificando em área e número de estabelecimentos vinculados 

ao processo de commoditização da agricultura (SOUZA, CABERO DIEGUES, 2012). Neste 

cenário de modernização da agricultura no estado de Mato Grosso do Sul, se destaca o 
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município de Chapadão do Sul, que tem seu núcleo urbano definido a partir das demandas do 

agronegócio, em uma dinâmica que reconfigura a expressão do urbano como sinônimo de 

indústria, uma que tal fenômeno se inscreve nas espacialidades rurais como mecanismo de 

coordenação dos processos de produção e extração do valor do campo . Antes de se tornar um 

município independente, Chapadão do Sul fazia parte do município de Cassilândia, sendo uma 

área direcionada para atividades agropecuárias, porém, em 1987 com a compra de uma grande 

área, por Júlio Alves Martins, Chapadão do Sul se torna um município independente, localizado 

no Nordeste de Mato Grosso do Sul. (ROCHA, 2005). O agronegócio é o responsável pela 

economia em Chapadão do Sul, o município é reconhecido nacionalmente pelo plantio de grãos 

com destaque para a produção de algodão, soja e milho. O alto nível de tecnologia investido no 

campo também se destaca e o conjunto de atividades econômicas do município estão 

relacionadas a este modelo produtivo (ROCHA, 2005). Esta trajetória de produção concorre 

com processos de efetivo controle territorial demarcado por relações sociais de poder, que se 

expressam como determinações territoriais das lógicas de produção do valor e do autovalor. As 

determinações territoriais não se vinculam a uma leitura de determinismos , elas expressam os 

elementos centrais e que se consolidam em materialidades no/do território. As determinações 

territoriais segundo SOUZA (2016) são estado e movimento das práticas socioespaciais dos 

sujeitos e agentes, de suas relações de poder, na perspectiva de consolidação da hegemonia. 

Neste processo, nossa análise resulta em reconhecer que a trajetória de financeirização 

apresenta determinações que se materializam inicialmente nas formas de apropriação e controle 

de terras. Com base nos dados do IBGE, para o ano de 2017, o município de Chapadão do Sul 

apresenta um elevado grau de concentração da terra. Verifica-se que os estrados de área acima 

de 1.000 hectares, embora representem 25,7 dos estabelecimentos, concentram 82,1 das terras, 

determinando ainda que uma análise pontual sobre o cadastro de proprietários de terras do 

INCRA, poderia apresentar a concentração superior a condição de estabelecimento. Por sua 

vez, cabe considerar que o acesso à terra se coloca de forma mais restritiva, pois os dados de 

condição do produtor indicam que apenas 9,9% das terras estão disponíveis para arrendatário , 

posseiro, ocupante e outros. Uma segunda determinação territorial se expressa no matriz 

produtiva e no valor da produção. Os dados do IBGE (PAM, 2018) apontam para um uso da 

terra agrícola em que quatro culturas (soja, algodão, milho e cana-de-açúcar) ocupam cerca de 

1,5 milhão de hectares e culturas alimentares (arroz, mandioca, feijão e banana) não atingem 

12 mil hectares de produção. Essa lógica se configura em um padrão de homogeneização da 
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paisagem, uma reduzida diversificação produtiva considerando que as áreas agrícolas não são 

ocupadas por mais de 20 tipos de culturas. Este processo de homogeneização da paisagem é 

resultado de uma homogeneização territorial em que a lógica de produção de valor de troca se 

propõe à produção de valor de uso, a centralidade da mercadoria evidencia que a terra de 

negócios se sobrepõe à terra de trabalho, como mecanismo de apropriação e poder e anulação 

da função social da terra. (FELICIANO, 2015) Este mecanismo de produção do valor se associa 

à primeira determinação de financeirização do territorial, o crédito agrícola. O Sistema Nacional 

de Crédito Rural e os Créditos do BNDES se configuram em um grande sistema de 

alavancagem do valor. Os dados do BACEN (2009-2012), últimos dados disponíveis apontam 

para um valor médio de investimento anual da ordem de R$ 200 milhões, no caso dos recursos 

de BNDES. Borges e Souza (2019) apontam um volume total de recursos totais entre 2004 e 

2012 que atinge R$ 559 milhões, somente ao setor sucroenergético, com uma área plantada de 

pouco mais de 21 mil hectares, em 2012. ELEMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

Para o desenvolvimento da pesquisa proposta acerca da financeirização da agricultura em 

Chapadão do Sul utilizaremos de aporte teórico obras que retratam a questão agrária brasileira, 

com ênfase na financeirização da agricultura e na questão agrária de Mato Grosso do Sul, entre 

elas: Oliveira (1998) para abordar o antivalor da terra, Leite (2001) para discutir a política de 

financiamentos de crédito rural no Brasil, e Teixeira (2009) para contextualizar o estado de 

Mato Grosso do Sul no cenário de modernização da agricultura. Também serão realizadas 

pesquisas de campo e análise documental acerca da atividade junto à Prefeitura Municipal e o 

Sindicato Rural do município, além de coleta de dados no Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas-IBGE, no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA, e Banco 

Central do Brasil-BACEN.  CONSIDERAÇÕES FINAIS A trajetória de produção do valor, 

demarcada pela commoditização da agricultura, determina uma lógica especulativa sobre o 

preço da terra. A perspectiva especulativa da terra se coloca como um segundo elemento central 

na parametrização da financeirização, na realização da renda da terra. Neste sentido os preços 

da terra na região onde se insere o município de Chapadão do Sul apresentam uma variação 

média de 2002 a 2018 em torno de 270%. Castilho (2012) ao analisar a trajetória especulativa 

de terras nos municípios de Costa Rica e Cassilândia (MS), que se associa aos movimentos de 

crédito, particularmente do BNDES, liberados para instalação da Usina ETH/Odebrecht de 

Etanol e Bioenergia, explicita que o município de Costa Rica apresentou uma variação média 

entre 2002 e 2011, de 427% e Cassilândia de 325%. Estes volumes percentuais indicam a lógica 
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de financeirização da terra e a consolidação especulativa do capital fictício, ratificando a terra 

como grande mercado e segurança de aplicação de ativos financeiros no mundo. Efetivamente 

este processo denota como o antivalor (OLIVEIRA, 1998), os fundos públicos, operam no 

processo de alavancagem da produção do valor assegurando de um lado a garantia de 

rentabilidade das atividades agrícolas, mas fundamentalmente um padrão de acumulação e de 

reprodução do valor, seja na comercialização da produção e no conjunto de relações 

intersetoriais que se materializam a partir da commoditização da agricultura (comercio de 

máquinas e insumos) e sobretudo no que se refere aos processos especulativos da terra. 
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O CAMPO PAULISTA E SUA INDUSTRIALIZAÇÃO NO MOVIMENTO DE 

EXPANSÃO CRÍTICA MUNDIAL CAPITALISTA DOS ANOS 1950-70 

 

Anderson Pereira dos Santos 

Resumo: 

 

Neste artigo, buscaremos compreender as transformações ocorridas no campo paulista a partir 

de meados do século XX à luz das transformações pelas quais passou a economia capitalista no 

pós-Segunda Guerra. Buscamos compreender como os elementos abstratos do processo de 

reprodução mundial capitalista definiram uma realidade concreta. Nesse sentido, a 

modernização e a industrialização da agricultura paulista serão consideradas como resultantes 

do processo de expansão mundial do capital em sua fase financeira-monopolista (LÊNIN, 

2012).Ao chegar a década de 1950, a agricultura ainda era o principal setor econômico que 

permitia a inserção do estado de São Paulo no mercado mundial de trocas. Naquele momento, 

a agricultura de exportação sustentava direta ou indiretamente a reprodução dos sujeitos do 

campo e das cidades paulistas, além de fornecer os capitais necessários para a reprodução do 

aparelho burocrático governamental. Através dos lucros das exportações agrícolas (de café, de 

algodão, de açúcar etc.) a sociedade paulista importava aquilo que não era produzido no interior 

das fazendas e sítios (máquinas, óleos, remédios, roupas etc.). Ademais, no movimento de 

importações e de exportações, mas principalmente a partir das exportações de café, através das 

taxas e impostos que incidiam sobre a produção cafeeira, o Estado paulista extraía os recursos 

necessários à sua sustentação e de seus projetos de modernização, além dos capitais necessários 

para pagar as dívidas contraídas no exterior (PRADO JR, 2006).Em função dessas trocas e do 

pagamento das dívidas internacionais, podemos dizer que a economia paulista reproduzia-se, 

na primeira metade do século XX, de forma deficitária, ou seja, ainda que produzisse uma 

grande massa de mais-valor pela exploração extensiva do trabalho na agricultura, permitia, em 

verdade, a transferência de massas de mais-valia aos países do centro do sistema capitalista 

através da importação de mercadorias industrializadas e do pagamento de dívidas e da remessa 

de capitais, o que remete à noção de trocas desiguais (MANDEL, 1982). Desta forma, a 

agricultura paulista não possibilitava um processo de acumulação de riqueza endógeno, mas 
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sim a transferência internacional de valores, revelando, assim, sua incapacidade de acumulação 

(ALFREDO, 2013).Em função dos processos de transferência de valor que marcavam a 

economia paulista em meados do século XX, as atividades agrícolas não possibilitavam uma 

acumulação interna de capital que levasse ao aprofundamento da divisão social do trabalho 

constituindo um setor urbano-industrial autônomo, o que, consequentemente, travava o 

desenvolvimento das forças produtivas no campo (GRAZIANO DA SILVA, 1981). Sendo 

assim, a forma possível de desenvolvimento das atividades agroexportadoras era aquela em que 

fazendeiros e sitiantes aproveitavam ao máximo os fatores produtivos disponíveis, sendo, 

portanto, extensiva, baseando-se no uso de grandes volumes de terra e de força-de-trabalho. De 

fato, ainda em meados do século XX, a agricultura paulista se caracterizava pela exploração 

extensiva do trabalho (de colonos, de parceiros, de meeiros, de sitiantes etc.) e pela incipiente 

mecanização de seus plantios, configurando, portanto, uma baixa composição orgânica do 

capital empregado no campo. Desta forma, realizavam-se em São Paulo agriculturas de baixa 

produtividade, nas quais o aumento da produção era obtido fundamentalmente através da 

expansão horizontal dos plantios (agricultura extensiva), sustentada pela exploração de uma 

força-de-trabalho também extensiva (GRAZIANO DA SILVA, 1981). Mesmo a cafeicultura, 

principal atividade econômica do estado, dependia da ocupação de novas áreas, da expansão 

dos plantios, para o aumento do volume de sua produção (PRADO JR, 2006).Como vimos, até 

aquele momento, os processos de transferência de valor – principalmente as chamadas trocas 

desiguais – garantiam a extração do mais-trabalho produzido no campo brasileiro e sua 

acumulação nas economias urbano-industriais centrais. A partir daquela década, no entanto, 

inúmeros governos desenvolvimentistas, no período de 1950 a 1964, formularam e 

implementaram políticas e investiram capitais visando o desenvolvimento industrial nacional 

(políticas de incentivo à substituição de importações, criação de estatais como o BNDES e a 

Petrobrás, políticas de abertura nacional para empresas montadoras estrangeiras, criação de 

agências regionais de desenvolvimento etc.), utilizando, para isso, de empréstimos contraídos 

no exterior (PRADO JR, 2006). Neste projeto nacional-desenvolvimentista também 

fundamental era a modernização da realidade “atrasada” do campo, pois, através do aumento 

da produtividade da terra e das exportações agrícolas formar-se-ia parte do capital necessário à 

ampliação da modernização recuperadora da periferia capitalista, o que levaria, futuramente, à 

superação do subdesenvolvimento. Na busca pela modernização nacional, a mediação do 

Estado Nacional desenvolvimentista foi, portanto, fundamental, direcionando os recursos 
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necessários – nacionais e estrangeiros – para o desenvolvimento industrial interno, mas também 

para o progresso técnico da agricultura. Esse processo de modernização, mediado pelo Estado 

Desenvolvimentista, expressa uma busca periférica pela internalização do Departamento I da 

economia capitalista, produtor de máquinas e matérias primas, procurando reverter o 

mecanismo da transferência de valor e incentivar a acumulação endógena de capitais 

(ALFREDO, 2013).No campo paulista, o processo de modernização dirigido pelo Estado 

desenvolvimentista se inicia em meados do século XX com políticas de subsídios indiretos à 

importação de máquinas, pesticidas, adubos etc. e com as políticas de diversificação da 

produção agrícola e erradicação dos cafezais. Observamos, assim, a partir da década de 1950, 

uma intensificação dos investimentos de capital no campo paulista que engendra um conjunto 

de modificações na sua base técnica, ampliando a composição orgânica do capital investido na 

terra e aumentando a participação dos capitais fixos e circulantes no processo de formação do 

mais-valor agrícola (GRAZIANO DA SILVA, 1981). No entanto, a modernização do campo 

paulista apenas se aprofundaria com a internalização do Departamento I da economia 

capitalista, isto é, com a entrada das multinacionais processadoras de matérias-primas e com a 

instalação das multinacionais produtoras de máquinas e implementos agrícolas a partir da 

década de 1960, que transformou a agricultura paulista em consumidora de bens 

industrializados e culminou na sua subordinação total, como fornecedora de matérias-primas e 

produtos baratos à indústria. Esse segundo momento de penetração do capital financeiro-

monopolista no campo resultou na completa industrialização da agricultura paulista, que 

passou, a partir de então, a reproduzir-se no interior de uma ampla cadeia produtiva, 

entrelaçando indústrias processadoras (ou agroindústrias), indústrias de maquinário agrícola e 

de insumos, fazendeiros e sitiantes, trabalhadores do campo, Estado, grupos financeiros e 

bancos, seguradoras, entidades de pesquisa etc. (GRAZIANO DA SILVA, 1981; MULLER, 

1989).Neste processo de modernização e industrialização da agricultura paulista, as políticas 

de subsídio à compra de capital constante, criadas na década de 1950, e a ampliação das linhas 

de crédito rural a juros negativos, a partir de 1965, com a institucionalização do Sistema 

Nacional de Crédito Rural (SNCR), reafirmaram, no entanto, o processo de expropriação a que 

estava sujeitada a economia paulista, na medida em que permitiram a aquisição dos produtos 

industrializados para a agricultura (importados ou produzidos em território nacional através das 

filiais das multinacionais do campo), viabilizando, no entanto, a transferência da renda da terra 

do setor agrícola nacional às economias industriais centrais (GRAZIANO DA SILVA, 1981). 
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Ao mesmo tempo, asseguraram a baixos preços os produtos agrícolas e processados de 

exportação (soja, cana-de-açúcar, laranja, café etc.), necessários ao capital industrial 

internacional. Posteriormente, a sujeição dos produtores nacionais aos ditames das grandes 

indústrias de insumos produtivos e também às multinacionais da agroindústria representou a 

completa incorporação da renda da terra agrícola ao setor urbano-industrial internacional. Nesse 

sentido, para nós, a modernização e industrialização do campo paulista, no período de 1950-

1970, não permitiram a superação da realidade expropriativa marcada pelas trocas desiguais e 

pela remessa de juros e divisas ao exterior. Para nós, a modernização do campo paulista deve 

ser entendida como produto da extensão mundial das contradições da superprodução do 

capitalismo central, isto é, resultado da expansão internacional de capitais ociosos das 

economias centrais (e não como resultado de processos endógenos/nacionais de acumulação de 

capital), que se materializam na forma de investimentos diretos, empréstimos e ajuda 

internacional. O pós-Segunda Guerra se caracterizou por um enorme desenvolvimento da 

capacidade produtiva industrial mundial do capital e pela exacerbação da acumulação mundial 

de capitais (mercadorias, dinheiro, etc.), originando uma enorme massa de capitais ociosos nas 

economias centrais, principalmente na economia norte-americana, que, mediante a intervenção 

do Estado, buscaria valorização em novas esferas de investimento e de queima de capitais, tais 

como infraestrutura pública, crédito e financiamento e guerras, mas também através das 

exportações e investimentos no estrangeiro, principalmente para nações periféricas. Nesse 

contexto, amplia-se o volume de empréstimos internacionais e desenvolvem-se programas de 

ajuda ao desenvolvimento para as nações consideradas “atrasadas”. Ao mesmo tempo, inúmeras 

multinacionais instalam suas filiais nestas nações, encontrando ali condições mais baratas para 

produção (mão-de-obra, matérias primas etc.). Assim, podemos dizer que a exploração das 

nações periféricas pelas potências capitalistas, no pós-Segunda Guerra, estendeu-se da esfera 

da circulação, do domínio comercial, para a esfera da produção. Nessa nova fase de expansão 

mundial do capitalismo monopolista-financeiro (LÊNIN, 2012), a sujeição mundial da 

agricultura à grande indústria a transforma em um componente do departamento I da economia 

capitalista internacional, produtora de matérias-primas industrializadas para exportação. Desta 

forma, o processo de modernização do campo paulista revela a sujeição da agricultura ao modo 

industrial de produzir, reafirmando a incorporação da renda da terra aos lucros urbanos-

industriais internacionais (ALFREDO, 2013). Assim, ao nosso ver, a desejada supressão da 

relação espoliativa centro-periferia, almejada pelas políticas modernizantes do Estado 
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desenvolvimentista, não se efetivou na década de 1960, com a modernização e industrialização 

do campo; ela foi, no entanto, reafirmada. Referências: ALFREDO, Anselmo. Crítica à 

economia política do desenvolvimento e do espaço. São Paulo: Annablume/Fapesp, 

2013.GRAZIANO DA SILVA, José. Progresso técnico e relações de trabalho na agricultura. 

São Paulo: Hucitec, 1981.LÊNIN, Vladimir. Imperialismo, estágio superior do capitalismo. São 

Paulo: Expressão Popular, 2012.MANDEL, Ernest. O Capitalismo Tardio. São Paulo: Abril 

Cultural, 1982.MULLER, Geraldo. Complexo agroindustrial e modernização agrária. São 

Paulo: Hucitec, 1989.PRADO JR., Caio. História Econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 

2006. 
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A TERRITORIALIZAÇÃO DO CAPITAL CHINÊS EM MATO GROSSO: A COFCO 
AGRO NO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA. 

 
Denise Cristina de Oliveira Soares1 

Ivan Sousa Soares2 

RESUMO 

O presente texto procurou discutir a relação entre a produção capitalista em torno da estatal chinesa Cofco Agri, 
sobretudo o crescimento da empresa chinesa no estado do Mato Grosso (MT), tendo como base o uso da ocupação 
da terra em escala espaço- temporal e econômico, ou seja, mostrar alienação econômica, política e principalmente 
os interesses sobre a terra brasileira, inclusive, para multinacionais. O território mato-grossense passou a ser a 
maior fonte de investimento em grãos e pastagem, pelo fato da expansão territorial, solo férteis, exploração de 
trabalho, cobiça e a exploração de recursos naturais, tanto no Centro Oeste e o Norte.  

Palavra Chave: Produção Capitalista, Soja, COFCO Agri. 

 
1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho traz a discussão inicial sobre o valor e o interesse dos chineses sobre as 

áreas de fronteiras agrícolas brasileiras, sobre as quais torna-se importante destacar a expansão 

da soja no território mato-grossense, principalmente suas infraestruturas logísticas, assim como 

por via do transporte, mão de obra barata por meio da reserva de mão de obra, e as principais 

transformações nos aspectos ambientais. Historicamente, no Brasil de um modo geral, tem 

passado por uma série de transformações, sobretudo em função da centralidade da posse e 

propriedade da terra, no que se compreende a territorização do capital, a partir do alargamento 

da fronteira agrícola. A urbanização e o processo migratório facilitaram a mudança nas 

dinâmicas e arranjos espaciais da região supramencionada.  

 O município de Nova Santa Helena- Mato Grosso, abrange uma área de 2.2003.44 km², 

está na divisa a norte de com Terra Nova do Norte, a Oeste com Colíder, a Leste com 

Marcelândia e a Sul com Itauba, o armazém de grãos COFCO AGRI está inserido em Nova 

Santa Helena e demais municípios vizinhos. Cabe destacar, essa empresa, assim outras 

transacionais possuem diferentes estruturas de armazéns em toda BR- 163.  

 
1 Acadêmica do Curso de Licenciatura em Geografia /UNEMAT- dc.soares@hotmail.com  
2 Docente do Curso de Licenciatura em Geografia da Universidade do Estado de Mato Grosso- UNEMAT- 
Campus Vale do Teles Pires- ivangeo@unemat.br 
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 Assim, ao problematizar sobre essa questão do território do estado do Mato Grosso, 

compreende-se que há uma série de dinâmicas espaciais, sobretudo ligadas à produção do 

espaço amazônico, destarte indicando como derradeira fronteira de expansão do capital, desta 

forma se constituindo como lócus da cobiça dos grupos hegemônicos (LOUREIRO, 2009).  

Neste contexto, percebe-se que a região está diretamente inserida em uma Geografia 

Política do agronegócio, ou seja, pela rápida transformação no que se refere à utilização do seu 

espaço nas últimas décadas para o desenvolvimento de espaços de reprodução capitalista, por 

meio da exploração do trabalho e da manutenção do caráter rentista da terra.  

 Embora, o estado do Mato Grosso seja o produtor soja do país, a expansão agrícola tem 

ocasionado impactos ambientais e sociais, isto e, destaca-se que ao longo do tempo as empresas 

ocupam espaços do campo, automaticamente, causando o desaparecimento dos pequenos 

produtores, de outro modo, estagnados a exploração agropecuárias, e consequentemente, a 

modernização e mecanização.  

 A terra como mecanismo de acumulação capitalista ganha notoriedade, sobretudo, 

porque nesse espaço conforme esclarece Moreno (2007), as diferentes políticas de Estado 

orientadas no período militar, tiveram grande impacto sobre o caráter de uso da terra, assim, 

como a sua transformação em mercadoria com alto valor rentista vinculado. É notório, que com 

essa recente dinâmica de uso e a valorização da terra, houveram diferentes efeitos que foram 

utilizadas pelos grupos internacionais promovendo a monopolização do território.  

 Assim, pode-se apontar a centralidade do conflito no processo de expansão da fronteira 

agrícola do capital, nesse contexto segundo os dados da Comissão Pastoral da Terra-CPT, entre 

os anos 2007 e 2016, dos estados da Região Centro-Oeste, o estado de Mato Grosso aparece 

com 37% das ocorrências de conflito pela terra na região.  

 Para o entendimento da dinâmica regional, cabe realizar uma leitura acerca da terra 

como importante mecanismo de acumulação capitalista a partir de seu viés rentista, pois é por 

meio dessa situação, que emerge o interesse da empresa COFCO Agri, além da produção de 

agrocombutíveis e investimento no agronegócio, assim como na perspectiva ainda em debate 

da logística e transporte em outras cenários de restruturação da malha rodoviária da BR-163.  

 Conforme dados da Empresa Sepco 1, por meio da empresa chinesa PowerChina em 

2018 havia uma perspectiva de investimento de R$ 5 bilhões em Mato Grosso, mormente no 

setor dos agro combustíveis.  
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 Nessa compreensão, o objetivo principal desta pesquisa foi analisar o papel e a dinâmica 

da empresa COFCO Agri nos recentes processos de crescimento dos investimentos chineses no 

estado de Mato Grosso, tendo como ponto de partida a sua presença no município de Nova 

Santa Helena- MT.  

 Sendo assim, destaca-se a “empresa Cofco Agri, a qual se concentra no processamento 

agrícola de produtos originados em regiões de baixo custo, tais como: América do Sul, África 

do Sul, Europa oriental, Índia e Austrália. Em São Paulo- Brasil, possui quatro usinas com 15 

milhões de toneladas de cana de açúcar”.  

 Portanto nesta lógica para os chineses, reúne todas as condições para o estabelecimento 

de perversa divisão territorial do trabalho, a partir da lógica de alargamento da fronteira agrícola 

do norte de Mato Grosso.  

 

2. METODOLOGIA 

 O presente artigo foi elaborado através do trabalho de conclusão de curso em geografia. 

O objetivo da pesquisa foi compreender as consequências, que o modelo capitalista proporciona 

nos países em desenvolvimento, ou seja, entender a dinâmica das estatais e o empreendimento 

econômico.  

 O trabalho esteve o apoio de revista bibliográfica para a construção da fundamentação 

teórica, buscou-se os conceitos da Geografia Agraria, Geografia Política, Geografia 

Econômica. 

 Durante a pesquisa, foram realizados entrevistas e questionários, bem como a utilização 

de dados estatísticos em instituições da Companhia Nacional de Abastecimento-CONAB, 

Censo Agropecuário- IBGE , CEBC- Conselho Empresarial Brasil-China, INCRA-Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agraria, IMEA-Instituto Mato Grosso de Economia 

Agraria, assim análise temporal de imagens da cobertura vegetal do município, no sentido de 

apreender a tendência e mudança da expansão dessa fronteira.  

 

3. O PROCESSO DE CONVERSÃO DA TERRA EM MERCADORIA EM MATO 

GROSSO 

 O Brasil passou por diferentes processos, sobretudo, que favoreceram o estabelecimento 

da burguesia nacional, ou seja, a instituição das oligarquias agrária. Sendo assim, o processo 
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histórico de formação das oligarquias foi edificado sobretudo na imbricação da relação terra-

poder, compreendendo-se que desde o início de sua colonização, a acumulação primitiva tem 

raízes na expropriação e monopólio da terra, denotando a marginalização das populações 

camponesas no processo de acesso à terra para reprodução da vida.  

 Segundo Martins (1981, p. 61), a terra e a renda capitalizada “antes o fundamento da 

dominação e da exploração era o escravo, agora passa a ser a terra. E a terra, a disputa pela 

terra, que trazem para o confronto direto camponeses e latifundiários”. Nesta lógica, a abolição 

da escravidão esteve momentos de muita luta, morte, fugas, entre outros. Porém, há uma 

contradição na história brasileira em suas relações sociais, isto porque, o objetivo pelo 

escravismo era fortalecer suas terras, forçá-los ao trabalho e lucrar através do trabalho braçal.  

 De acordo com Silva (1996, p.127), “o controle do processo da ocupação territorial por 

parte do Estado, passa a ser mais vantajoso para os grandes proprietários de terras, pois essa 

ganha a importância e equivalência a mercadoria”. Nesta lógica, o controle pela terra 

beneficiava somente o grande proprietário, isto porque, os trabalhadores foram expropriados 

desse processo, o que favoreceu estabelecimento do lucro por meio da exploração do trabalho, 

e também, assim como possibilidade dos latifundiários em auferir renda fundiária.  

 Diante do debate sobre o domínio territorial e a lógica capitalista da terra, Moreno 

(2007) discorre sobre essa lógica e o seu papel no processo de formação territorial do estado de 

Mato Grosso, mediante a aplicação das políticas do agente Estado.  

Pela abundância de terras devolutas existentes no norte de Mato Grosso na década 
de 1970 e 1980 e, sobretudo, pelas vantagens financeiras e facilidades de acesso de 
terra, oferecidas pelos “programas especiais de desenvolvimento regional” e pela 
política fundiária dos governos estadual e federal, os grandes grupos econômicos 
fizeram da colonização um, grande negócio econômico (p.179).  

  

 Por conseguinte, a desigualdade de acesso às terras, favorecida pela Estado no território 

de Mato Grosso, passou a ter como traço marcante a presença de grileiros, latifundiários, 

empresários, capitalista individuais. Dessa maneira, apreende-se a necessidade que essa classe 

dominante teve, no sentido de que o Estado acaba por atuar como importante de territorialização 

do capital da região, seja por meio dos incentivos de ocupação da região, pela elaboração de 

novas legislações sobre a terra e/ou pela construção de novos eixos rodoviários.,  

 Diante disso, dessa nova dinâmica espacial no norte de Mato Grosso, há a emergência 

da expropriação de diferentes povos autóctones, além dos migrantes mais desabastados, pois 

nesse processo a mudança da terra de trabalho para terra de negócio.  
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 Ianni (1979) relata que o novo modelo de venda de terras fomentado na região, tornou-

se rentável em função das benesses ofertada pelo Estado. Desse modo, compreende-se que o 

processo de abertura da compra desenfreada da terra trouxe um protagonismo do capital 

financeiro, e com nova logica mercantil introduzida na terra da região, revela-se diferentes vias 

do conflito.  

Durante o período militar, houve uma ampla legislação voltada ao estatuto da terra, ou 

seja, compreender os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais. Vale ressaltar, 

a Lei N º 4.50, de 30 de novembro de 1964 (Dispõe sobre o Estatuto da terra, e das outras 

providencias).  

 Vale compreender a dinâmica da tecnologia e o avanço do capital da produção agrícola. 

Por meio da análise de dado do CONAB, pôde-se verificar os dados sobre a mudança no padrão 

de uso da terra da região, dessa maneira contribuindo para a leitura acerca do alargamento da 

fronteira agrícola. Sendo assim, cabe destacar o desenvolvimento da nova procura pela soja, 

diante da inserção no sistema internacional de commodities o Brasil mostrou um crescimento 

significativo de áreas destinadas para esse plantio.  

 O plantio da soja enfrenta novos limites, pois, a soja tornou-se a suma importância para 

o comercio nacional e internacional. Pode destacar que o Centro Oeste obteve um crescimento 

significativo no plantio de commodities.  

 

Gráfico 1- Plantação de soja nas regiões brasileiras 

 
Fonte: CONAB. 2019. Org. Ivan de Sousa Soares 
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 Em números absolutos, e notório, o crescimento na produção da soja na região Centro 

Oeste, no período entre 1997 a 2017. Apreende-se que nessa região obteve um crescimento de 

3.379,1 milhões (ha) em 1997, para 15.648,8 milhões de hectares em 2017, ou seja, um 

crescimento de 363%. Nesta lógica, em números relativos, o estado de Mato Grosso foi o ente 

federativo que mais expandiu suas lavouras, no total de 592% durante o descrito período. Em 

segundo lugar, Goiás teve um crescimento de 364%, Mato Grosso do Sul com 117% e Distrito 

Federal com 67%, conforme indicado no gráfico 02.  

A região norte, apresenta um número relativo alto quando comparado com as regiões como Sul 

e Centro Oeste. Por conseguinte, essa região que teve um crescimento de 5880%, conforme 

indicado no gráfico-02. Esse valor percentual na região pode ser explicado pela expansão do 

agronegócio nos estados, a saber: Tocantins, em função das políticas territoriais de incentivo 

no cerrado da região do MATOPIBA, no estado Rondônia, o qual junto com Mato Grosso 

constitui importante polo de expansão das lavouras em função do declive da economia do setor 

madeireiro e sul do Pará como importante borda de continuidade da dinâmica regional do norte 

de Mato Grosso. 

 

 
Gráfico 2- Número relativo da produção de soja no período 1997-2017 

 
Fonte: CONAB. 2019. Org. Ivan de Sousa Soares  
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 Diante dos dados organizados, evidencia-se o crescimento do plantio das culturas de 

commodities como um legítimo mecanismo de instituição de recente divisão territorial do 

trabalho, pois, mais importante que discutir as formas tradicionais de internacionalização/ 

estrangeirização de terra no Brasil, torna-se central discutir o poderio que essas empresas 

estabelecem nesses locais com a exploração da mão de obra, a pressão sobre os recursos 

naturais, legitimando com esse última uma legítima geopolítica dos recursos naturais para 

agricultura, assim como o domínio integral dos processos que envolvem a cadeira da soja. 

Adiante, esse domínio e estabelecer muito mais pelo controle dos processos da produção, do 

que usualmente pela propriedade/ posse da terra. 

 Torna-se importante elencar essas questões, pois a presença dessas empresas como 

pretensos agentes de desenvolvimento, tem por outro lado, favorecido o estreitamento cada vez 

mais intenso da renda fundiária na região e impactando a permanência dos pequenos 

estabelecimentos rurais.  

 

4. A CHINA E A ABERTURA DO SEU MERCADO NO MUNDO 

Atualmente a China vem expandindo em exportações e importação, vale ressaltar também no 

setor intensivos em tecnologia, a saber; telecomunicações, informática, assim como domínio 

grande impérios alimentares ( PLOEG, 2008). 

De acordo com Seixas (2017) a China vem ganhando espaço pelo fato de ser um país 

mais populoso do mundo, pois essa situação favorece a formação de reserva de mão de obra, 

apontando um processo de degradação do trabalho, sobretudo em atividades com maior 

necessidade braçal. Essa situação permitiu que país fosse o maior produtor de carne suína, assim 

como de aves. Por outro sentido, essa caraterística impõe a necessidade de importação de farelos, 

como ocorre com a soja brasileira.  

Fares (2017) aponta que com as reformas políticas de abertura na China, quais se 

iniciaram no início de 1978, foi possível estabelecer novas lógica no que diz respeito ao mercado 

internacional, pois por meio desta reforma surgiu intensificou-se a comercialização no campo, 

movimentando-se em uma grande escala, sendo assim, era oferecido o sistema de venda de bens 

agrícolas em troca o uso da terra. 

Santos e Moreira (2009, p.75), destacam que “com Deng Xiaoping no poder, em 1978, 

houve a adoção de um novo modelo de crescimento, não voltado apenas para o mercado interno, 
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mas, sobretudo, para interação externa”. Com esta afirmação pode-se perceber que através dos 

incentivos comerciais, fortaleceram o meio de novas tecnologias para o meio de trabalho.  

Em Fares (2017, p.3) questiona-se que a reforma “foi marcada por uma política de 

desenvolvimento voltado para a expansão do mercado interno a partir do poder de compra das 

famílias, e pelo incentivo à produção agrícola”. Nesta lógica, a mercadoria que era constituída 

de valores simbólicos passou por um processo de desenvolvimento político e econômico, o que 

propiciou no início de 1990 o país enfrentar um déficit fiscal e uma depreciação balanças de 

pagamentos, onde surgiu a crise bancaria regional nos chamados de tigres asiáticos.  

Desse modo houve uma decadência no padrão de acumulação, de acordo com (Fares, 

2017, p. 4) “o setor que em 1982 correspondia a 32,8% do PIB chinês, cai para 10,6% em 2006, 

sendo substituído pelo crescimento proporcional dos serviços da já volumosa indústria”. Nesse 

momento, percebe-se que a economia de mercado chinês passa por momentos difíceis em suas 

transações.  

De acordo com Fares (2017), a acumulação do capital teve um período de conflitos 

sociais, pois a estabilidade econômica e política do pais, fez com que o governo Hu Jintao (2003- 

2013) implementasse outro sistema de atuar na política, com a intenção de não haver conflitos 

em os cidadãos, foram abolidos os impostos, taxas escolares, a partir, em 2008 o obteve o 

crescimento tanto da renda quanto PIB, todavia, com novos avanços financeiros e com o 

surgimento do incentivo do governo em investir na tecnologia, como os maquinário, o setor 

agricultura proporcionou uma grande evolução no capital.  

A China vem se destacando devido à expansão dos manufaturados, a tecnologia passou a 

ser relevante no aumento da produtividade e no avanço da indústria. De acordo com Fares (2017, 

p.6), na China, a propriedade rural é composta em sua maioria pela propriedade estatal concedida 

às famílias, e pela propriedade coletiva sob controle do governo local”. Embora, o sistema que 

proporciona ao trabalhador do campo nos traga a reflexão da troca do produto para o valor de 

troca, sendo assim, gera negociação no mercado.  

Segundo a afirmação do autor supramencionado relata que diante da lei aprovada em 16 

de março de 2007, em total de 274 artigos relacionados o direito de propriedade, “todo tipo de 

propriedade, desde a estatal, da coletiva, individual ou de outro tipo, está protegida pela lei e 

ninguém pode atentar contra ela” (FARES, 2017). Compreende-se então, que com a lei 

registrada, há um ciclo vicioso no qual as empresas do agronegócio se beneficiam no mercado.  
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De acordo com Ribeiro e Silva (2009), há um novo modelo no agronegócio, a China tem 

ultrapassado os Estados Unidos quando se trata do mercado de carne de frango e a soja, isto e 

vem ganhando significância para o mercado.  

Quando relata o mercado Chinês e os Estados Unidos mostra como tornou-se uma relação 

de reivindicação, ou seja, o presidente Trump alega que os chineses subsidiam de forma injusta 

em suas estatais, neste caso, é notório a forma como os chineses aplicam seus empréstimos, isso 

tornando desvantajoso para o comercio internacional, pois as empresas estrangeiras não têm 

nenhuma conexão em setores, onde causa a insegurança no comércio.  

Portanto, pode-se perceber a interação da china ao conduzir um novo ciclo de expansão 

para o país, com seus investimentos industriais, tecnológico, agropecuária e na infraestrutura, 

isso remete um jogo econômico mundial que permite interação interna.  

 

5. A INSERÇÃO DO COFCO AGRI NO ESTADO DO MATO GROSSO 

 Compreende-se que com a nova criação de novos eixos rodoviários, como por exemplo a 

construção da BR-163, favoreceu a territorialização do capital no norte de Mato Grosso. Assim, 

mostra o papel dos novos arranjos espaciais, especialmente, no fortalecimento dos sistemas de 

ações e objetos havendo um processo de mudança no espaço geográfico, assim afirma Santos 

(1995). 

 De acordo com Oliveira (1987, p.5), o desenvolvimento e o modo capitalista se fazem em 

todo, “processo continuo de industrialização no campo traz na sua esteira transformações nas 

relações de produção na agricultura, e, consequentemente, redefine toda a estrutura 

socioeconômica e política do campo”. Neste contexto, pode-se notar que a produção do campo 

tem seu ponto fundamental para o modelo capitalista, seja ela social, político e econômico.  

 Ao se referir à empresa COFCO Agri, nota-se no próprio website da estatal chinesa o 

interesse econômico, político posto em países em desenvolvimento, ou seja, países de baixo 

custo, como a América do Sul, África do Sul, Europa Oriental, Índia e Austrália, mormente para 

exploração dos recursos naturais e maximização dos lucros.  

 No estado do Mato Grosso a trading possui no total de 13 silos, e outras empresas de 

esmagamento e geração de biodiesel. Ao olhar o site da empresa citada acima, é notório que a 

empresa desfruta do lucro em terras baratas, mão de obra barata, nesse sentindo, compreende-se 

a necessidade que a empresa procura em países em desenvolvimento. Portanto, quando a empresa 
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constrói o discurso sobre “ regiões de baixo custo”, pode-se compreender diferentes estratégias 

internas, como; utilização de recursos hídricos, preço acessível da terra quando comparadas aos 

concorrentes produtores de soja e mão de obra barata precarizada.  

 

 

Fonte: http://www.unica.com.br/empresa/26430704/cofco-intl. Acesso em: 29.05.2019 

 Dessa maneira, a partir do ideário do desenvolvimento econômico que o munícipio de 

nova Santa Helena, assim como outros municípios circundantes se inserem em outras escalas 

de poder, a partir das quais se estabelecem uma sofisticada divisão territorial do trabalho, na 

qual a agricultura capitalista e seus diferentes processos exploram os vários aspectos da vida 

cotidiana. Diante dessa relação assimétrica, Campos (2013, p. 4) afirma que, os países em 

desenvolvimento, na verdade são de fato; 

Nesta lógica, a chegada dessas empresas na região tem significado a imposição do 

controle hegemônico destas, com significativa anuência dos governos municipais, por meio de 

incentivos fiscais e outras condições de favorecimento para implementação do 

empreendimento.  

Com um breve debate de acordo com Oliveira (2010, p.8), sobre os trabalhadores pode-se 

elencar que no modo capitalista de produção, o trabalhador torna-se uma mercadoria miserável 

e que essa miséria aumenta na mesma proporção da grandeza de sua produção. Desse modo, 

vale refletir sobre o papel central do trabalhador como meio fundamental para manufatura, ou 

seja, a massa trabalhadora tem uma função seminal para a produção capitalista, sobretudo, por 

meio da exploração de sua mais-valia.  
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Diante disso, a empresa Cofco Agri busca vantagens sobre países em desenvolvimento. Marx 

(2004, apud Oliveira 2010, p.8) aponta que “o trabalhador se torna tanto mais pobre quanto 

mais riqueza produz, quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão”. Desta forma, 

o sistema capitalista tem o papel fundamental de alienar a classe trabalhadora, isto é, oferece 

proposta desumana, estrategicamente em locais com poucas demandas de serviços, ou seja, 

enquanto o trabalhador produz para sobreviver, o sistema induz o lucro do próprio capital.  

Com apoio das informações fomentadas a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), bem como o seu entrecruzamento com dados temporais de satélites nos 

anos de 2000 e 2018. 

Ao analisar o primeiro mapa onde tem a informação ao ano de 2000. Compreende-se 

que a vegetação natural florestal de 1541,917, Pastagem com 788,041 Km², Urbana 1, 363 km² 

e agricultura 36,662 km². Isto e, o crescimento de pastagem no estado do Mato Grosso. Sendo 

assim, percebe-se que os pecuaristas têm uma relação de intensificar a produção em vista da 

agricultura.  

Figura 1, Mapa de uso e cobertura da terra do munícipio de Nova Santa Helena- MT no ano de 2000 

 

Fonte: Imagem Landsat 5 (10.06.2000) 

  

 Diante do mapa apresentado, pode-se discutir o processo acelerado de mudança do 

padrão de uso da terra na região, principalmente, o avanço pecuário extensivo nas áreas 

preservação permanente (APP). Diante disso há dois eixos, o principal é o rodoviário que 
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permitiu a formação de muitos povoamentos, vilas e cidade, e trazendo outros interesses 

econômicos como a pecuária e a agricultura sobre essas áreas, ou seja, o desmatamento como 

processo cíclico.  

 Diante do segundo mapa representativo no período de 2000 a 2018, houve uma redução 

de área da vegetação natural de 13,2%, desse modo, percebe-se o percentual favoreceu o 

aumento significativo de 403% das culturas temporárias no município. As pastagens obtiveram 

um avanço pouco significativo de 6,85%. Os dados se mostram preocupantes, pois ao analisar 

as áreas naturais de reservas legais e as de áreas proteção permanentes-APP, tornou-se culturas 

temporárias, como a soja, milho e algodão. 

 Em consonância com esses dados, cabe salientar que segundo dados do Censo 

Agropecuário- IBGE, no período analisado houve um aumento de 900% de áreas cultivadas da 

cultura de soja. Do mesmo modo, nos municípios vizinhos na BR-163, como Terra Nova do 

Norte (1108%), Peixoto de Azevedo (1350%) e Matupá (1800%), para além das cidades médias 

do agronegócio do estado, essas pequenas cidades sediadas em localizações setentrionais em 

direção à Amazônia, tiveram crescimentos vertiginosos da produção desse grão.  

Figura 2, Mapa de uso e cobertura da terra do munícipio de Nova Santa Helena- MT no ano 2018 

 

Fonte: Imagem Landsat 5 (26.06.2018) 

 Portanto, vale ressaltar as mudando que tiveram ao decorrer dos anos, por meio desses 

mapas, bem como de dados do Censo Agropecuário- IBGE (2019), pode-se observar a 

significativa expansão das lavouras na região, em rápida substituição dos pastos, assim como 
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de áreas naturais, denotando dessa forma a problemática do desmatamento da região e mudança 

no padrão de uso da terra no município.  

 

6. Conclusão  

 Como foi questionada a modernização da economia chinesa e a suas operações 

comerciais em outras escalas, cabe destacar que essa atualmente possui grande importância nos 

diferentes processos que remetem a cadeia da soja no território mato-grossense. A cobiça sobre 

a expansão territorial, indústria e agricultura tornou-se fundamental para a expansão do 

comercio chinês, com isso esboçando novos contornos na divisão territorial do trabalho.  

Dada essa premissa, nota-se que ao longo do tempo em Mato Grosso houveram intensos 

conflitos entre posseiros, grileiros, seringueiros, índio, quilombolas e fazendeiros, sendo assim, 

percebe-se que como o estado foi cobiçado por grandes latifundiários, empresários e aos 

estrangeiros, pois a partir de diferentes mecanismos de falseamento da posse/ propriedade da 

terra, tornou- se possível estabelecer a relação terra-poder.  

 Historicamente o estado do Mato Grosso passou por grande transformação, sobretudo 

pela valorização pela terra, isto porque, foi explorado em diversas ações antrópica, um vez que 

a riqueza em recursos naturais despertou a cobiça do capital na extração mineral, exploração da 

madeira, formação de pastos e as lavouras da agricultura capitalista a partir da intervenção dos 

grupos hegemônicos. 

 A empresa chinesa COFCO Agri, obviamente tem grande interesse no território 

brasileiro, mormente, pelo estado de Mato Grosso, por deter a maior produção de soja do país, 

assim como pela disponibilidade de recursos naturais, ou nos dizeres da empresa, “regiões do 

mundo de baixo”.  

 De fato, há uma economia espacial do agronegócio, a qual ainda desperta interesse 

comercial nas grandes empresas de processamento em soja, pois por o seu fator locacional em 

relação à Amazônia, a possibilidade de construção da ferrovia ferrogrão, a constituição de 

multimodais formulados a partir da BR-163 e rios da região para escoamento da produção 

agrícola, pode se constituir como importante polo de operações de grandes empresas, como a 

Cofco Agro, fato preocupante no que rege a preocupação ambiental na região.  
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OS CONFLITOS POR TERRA E TERRITÓRIO EM MATO GROSSO DO SUL A 

PARTIR DE 2014 

 
Gabriela Nogueira de Medeiros,  

Rosemeire Aparecida de Almeida 

Resumo: 

 

INTRODUÇÃO A questão agrária no Brasil, país que ainda exibe um modelo agroexportador 

alicerçado na grande propriedade, é uma problemática que remonta ao processo de colonização 

do território brasileiro, que deixou como herança uma situação confusa e complexa no que tange 

à propriedade da terra. Nas palavras de Ligia Osorio Silva (2008, p. 18), “[...] uma das 

características da constituição da propriedade da terra no Brasil é que a propriedade territorial 

se constituiu fundamentalmente a partir do patrimônio público”. Assim, entende-se que a 

concentração fundiária no Brasil é geral e desigual (OLIVEIRA, 2009), sendo o latifúndio 

facilitado por políticas públicas, que seguem desde as doações de sesmarias e da Lei de Terras 

até a atualidade. Essa realidade da estrutura fundiária deve ser compreendida dentro da “lógica 

contraditória do desenvolvimento do capitalismo no país, que ao mesmo tempo em que expande 

a produção capitalista no campo revela também o seu caráter rentista” (OLIVEIRA, 2009, p. 

494).Não diferente, a escolha da região de estudo se deu considerando que o estado de Mato 

Grosso do Sul possui uma das estruturas fundiárias mais concentradas do Brasil, segundo dados 

do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), sendo que 10,1% dos estabelecimentos possuem 

mais de 1000ha e detém 76,9% da área agrícola do estado (MEDEIROS; BARROS, 2017). Essa 

concentração da terra é a principal responsável pela intensa disputa pelo território que se dá, na 

região, entre os povos do campo e o agronegócio, destacando-se o frequente clima de tensão no 

Centro-sul do estado, tendo em vista o cercamento das terras indígenas pela agricultura 

capitalista/agronegócio (NARDOQUE et al., 2018).Nesse sentido, estudos como o de 

Nardoque, Melo e Kudlavicz (2018) apontam que a questão agrária no estado ganhou novos 

elementos com o Golpe Político‐Jurídico‐Midiático‐Ruralista de 2016, evidenciando-se o seu 

acirramento. Por essa razão, a proposta aqui apresentada consiste principalmente em identificar 

e apreender os conflitos por terra e território em Mato Grosso do Sul a partir do ano de 2014, 

período que compreende o fim do primeiro mandato da presidenta eleita Dilma, o início do seu 
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segundo mandato até a efetivação do golpe de 2016, o governo Temer e os primeiros anos do 

governo Bolsonaro. O estudo se justifica tendo em vista a ausência de perspectivas no que tange 

à Reforma Agrária considerando as medidas tomadas pelo governo Temer, somando-se a isso 

as frequentes declarações e ameaças do atual presidente, que tem prometido classificar como 

terrorismo as ocupações de terra. Sobre o assunto, defende Paulino (2018) que o golpe que 

culminou na impostura de Michel Temer à presidência da república ocorreu em um contexto de 

oportunidade de classe para os grandes invasores das terras públicas no Brasil. Para a autora, a 

desordem fundiária no país “expressa o eficiente projeto de classe para o qual a aplicação 

discricionária dos instrumentos legais do ordenamento público pode ser conduzida segundo a 

dinâmica das contradições geradas em seu bojo” (PAULINO, 2018, p. 283).Desse modo, é 

possível observar que, no Brasil, as leis são elaboradas por uma classe privilegiada que se utiliza 

dos instrumentos legais de forma arbitrária buscando manter e expandir os seus privilégios, o 

que caracteriza o histórico poder oligárquico vigente desde os primórdios da sociedade 

brasileira. Sendo assim, tramitam nesse momento inúmeras propostas que afrontam os direitos 

tanto dos povos indígenas, quanto dos trabalhadores rurais e agricultores familiares, como por 

exemplo a reforma trabalhista já aprovada e o projeto de lei que libera a venda de terras para 

estrangeiros. É nesse contexto que foi sancionada a Lei 13.465 de 11 de julho de 2017, resultado 

da Medida Provisória (MP) 759 e regulamentada pelos Decretos 9.309, 9.310 e 9.311/2018, que 

buscam, de acordo com Paulino (2018), a titulação de todos os imóveis rurais grilados no país, 

a regularização do legado urbano da grilagem e a implosão da gestão territorial consoante aos 

princípios da função social da terra. Nesse sentido, como forma de pressionar pela 

redistribuição de terras, observa-se a tendência de aumento das ocupações no estado, e 

consequentemente um aumento de conflitos com latifundiários, considerando o fato de que foi 

criado tão somente um assentamento na área no governo Dilma. Ademais, houve cortes nos 

programas destinados à agricultura familiar, bem como a paralisação das ações do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) como consequência dos atos do governo 

Temer, conforme NARDOQUE et al. (2018).Nesse sentido, como forma de pressionar pela 

redistribuição de terras, observa-se a tendência de aumento das ocupações no estado, e 

consequentemente um aumento de conflitos com latifundiários, considerando o fato de que foi 

criado tão somente um assentamento na área no governo Dilma. Ademais, houve cortes nos 

programas destinados à agricultura familiar, bem como a paralisação das ações do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) como consequência dos atos do governo 
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Temer, conforme NARDOQUE et al. (2018).ELEMENTOS TEÓRICOSA pesquisa baseia-se 

em algumas obras fundamentais. Serão utilizadas algumas bibliografias já citadas, além de 

outras também de grande importância que possibilitarão a assimilação de conceitos essenciais 

para entender a luta pela terra. Nesse sentido, para desvendar parte dos processos que envolvem 

a questão agrária no Brasil e no Mato Grosso do Sul, serão abordados conceitos, noções e 

explicações de José de Souza Martins em seu livro “O Poder do Atraso”, bem como obras de 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Ligia Osório, Rosemeire Almeida, entre outros. Sendo assim, 

o trabalho tem como pressuposto a compreensão de que o capitalismo no Brasil assumiu um 

caráter rentista, no qual o latifúndio não se torna obstáculo para a expansão do capital, 

evidenciando-se a intensa relação entre a indústria e a agricultura. Portanto, é essencial a 

assimilação de algumas teorias e processos como a do desenvolvimento desigual-combinado e 

contraditório do capitalismo no campo brasileiro, da territorialização dos monopólios e 

monopolização dos territórios, da aliança terra-capital, e da espacialização e territorialização da 

luta pela terra. ELEMENTOS METODOLÓGICOS Inicialmente, a pesquisa possui duas 

abordagens: a primeira privilegia a construção do referencial teórico-metodológico por meio de 

levantamento de livros, teses e dissertações que se relacionam à temática em estudo. A segunda, 

refere-se a levantamento de dados acerca dos conflitos por terra e território na região em estudo. 

Para obtenção de dados secundários, o Banco de Dados da Luta pela Terra (DATALUTA) será 

a principal fonte de informações, mas também serão realizadas pesquisas junto ao Instituto 

Nacional de Colonização Reforma Agrária (INCRA) e ao Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), bem como análises dos relatórios do Conselho Indigenista Missionário 

(CIMI) e da Comissão Pastoral da Terra (CPT).Nessa etapa, os dados obtidos ainda serão 

sistematizados e representados em gráficos, tabelas e mapas, possibilitando uma interpretação 

temporal e espacial dos conflitos por terra e território em Mato Grosso do Sul. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS Em uma região onde a atividade econômica principal é a pecuária 

extensiva, combinada com a expansão do agronegócio na região, é notório que os povos e 

comunidades tradicionais e agricultores familiares representam um entrave ao processo de 

expansão capitalista no campo. Por essa razão, intensificam-se os conflitos cujo cerne é a terra 

e território. Nesse sentido, destaca-se que na área existem 73 terras indígenas sem providência, 

conforme relatório do CIMI, somando-se a isso a falta de incentivo e políticas públicas 

direcionadas à agricultura familiar, responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa dos 

brasileiros .Portanto, há que se refletir o futuro da agricultura familiar camponesa, que mesmo 
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sendo abandonada pelas políticas agrícolas do Estado, ainda é responsável pela maior geração 

de empregos e alimentos no campo brasileiro, fato comprovado em outros estudos, contribuindo 

para a soberania e segurança alimentar do país. Sendo assim, pretende-se com a pesquisa, além 

do já mencionado, evidenciar que a marginalização e empobrecimento desses sujeitos também 

movem a busca pela dignidade e autonomia por meio da retomada pela Reforma Agrária e 

Demarcação de Terras Indígenas. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Conselho Indigenista 

Missionário – CIMI. Relatório da Violência contra os Povos Indígenas no Brasil. 2017. 

Disponível em: <https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2018/09/Relatorio-violencia-contra-

povos-indigenas_2017-Cimi.pdf>. Acesso em: 06 jan. 2019.DECRETO LEI 9.309, de 15 de 

março de 2018. Brasília: Diário Oficial da União, 16 de março de 2018.DECRETO LEI 9.310, 

de 15 de março de 2018. Brasília: Diário Oficial da União, 16 de março de 2018.DECRETO 

LEI 9.311, de 15 de março de 2018. Brasília: Diário Oficial da União, 16 de março de 2018.LEI 

13.465. Brasília: Diário Oficial da União, 13 jul. 2017.MEDEIROS, Gabriela Nogueira de; 

BARROS, Matheus Henrique de Souza. A expansão do setor celulósico em Três Lagoas/MS e 

as novas dinâmicas territoriais. In: VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX 

Simpósio Nacional de Geografia Agrária – SINGA. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 

2017.MP 759/2016. Medida Provisória. Disponível em: 

<www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2122078>. Acesso 

em: 07 jan. 2019.NARDOQUE, Sedeval; MELO, Danilo Souza; KUDLAVICZ, Mieceslau. 

Questão Agrária em Mato Grosso do Sul e seus desdobramentos pós‐golpe de 2016. Revista 

OKARA: Geografia em debate. João Pessoa, PB: DGEOC/CCEN/UFPB, v.12, n.2, p. 624-648, 

2018.OLIVEIRA, Ariovaldo U. Agricultura brasileira: transformações recentes. In: Geografia 

do Brasil. 6ª ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009, p. 465-534.PAULINO, 

Eliane Tomiasi. Para não dizer que não falei do crime de lesa pátria de Temer: os Decretos 

9.309, 9.310 e 9.311/2018. Revista OKARA: Geografia em debate. João Pessoa, PB: 

DGEOC/CCEN/UFPB, v.12, n.2, p. 275-292, 2018.SILVA, Liga Osorio. Terras devolutas e 

latifúndio: efeitos da lei de 1850. 2ª ed. Campinas: Editora da UNICAMP, 2008. 
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LAND GRABBING E ALTERAÇÕES LEGAIS NO CONTROLE DE TERRAS POR 

ESTRANGEIROS NO TERRITÓRIO BRASILEIRO: implicações da expansão de 

fronteiras agrícolas. 

 
Marcel Petrocino Esteves,  

Rodrigo Cavalcanti do Nascimento 

Resumo: 

 

A primeira década do século XXI testemunhou o aumento mundial por investimentos no setor 

agropecuário (especialmente grãos e cana-de-açúcar) e mineração, inclusive envolvendo 

aquisições de terras e a participação de empresas do setor financeiro (SAUER E LEITE, 2012). 

Em 2010, tal situação fez com que o governo federal definisse um dispositivo legal para exercer 

o controle sobre as aquisições de terras no Brasil (Parecer CGU/AGU nº 01/2008-RVJ, de 

23/08/2010). O intuito desse dispositivo de lei visou estabelecer limites e restrições à aquisição 

de imóveis rurais por empresas brasileiras, cuja maioria de seu capital social pertencesse a 

estrangeiros não residentes no Brasil ou de empresas estrangeiras não sediadas no território 

nacional. Contudo, no ano de 2017, o tema voltou à agenda pública, após o anúncio pelo 

Governo Federal do dispositivo que altera a regra anterior de restrição de terras por estrangeiros. 

Além disso, há também em tramitação dois Projetos de Lei na Câmara dos Deputados (PL 

2289/2007 e PL4059/2012) que visam aumentar os limites legais para aquisição e arrendamento 

de imóveis rurais por estrangeiros. Dentro de uma perspectiva acadêmica internacional, essa 

maior procura por terras em escala mundial por parte das empresas agrícolas atreladas ao capital 

financeiro (fundos de pensão, mútuos, hedge, soberanos, private equity, seguradoras, bancos 

entre outros) convencionou a chamar de land grabbing, acaparamiento ou extranjerización 

(BORRAS et al., 2011). O termo land grabbing ficou mundialmente conhecido a partir do 

relatório elaborado pela organização espanhola GRAIN, no ano de 2008, intitulado “Seized: 

The 2008 land grab for food and financial security”. Nesse relatório, a organização espanhola 

associou land grabbing ao processo de aquisição de terras em larga escala, especialmente na 

África Subsaariana, na Ásia (Central e no Sudeste) e na América Latina, promovido pelos 

fundos soberanos (Estados com déficits de terras agrícolas) e investidores institucionais (fundos 

de pensão, mútuos, hedge, seguradoras, bancos, private equity), em meio às crises globais 
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eclodidas entre os anos de 2007 (a crise financeira) e 2008 (a crise alimentar). Com a denúncia 

pioneira realizada pela GRAIN, organismos multilaterais como o Banco Mundial (2011) e a 

Organização das Nações Unidades para Alimentação e Agricultura - FAO (2011) também 

encomendaram relatórios sobre land grabbing destacando a extensão do fenômeno - quantidade 

de terras (hectares) comercializadas -, o perfil e a nacionalidade dos investidores. Enquanto o 

Banco Mundial (2011) constatou um movimento incomum de transferência de terras 

agricultáveis para os fundos soberanos, de pensão (interesse em ativos com horizonte de longo 

prazo, em meio à crise financeira de 2008) e as grandes empresas do agronegócio 

(oportunidades de expansão das escalas de operação) num curto espaço de tempo (o relatório 

revelou a comercialização de mais de 45 milhões de hectares de terras entre os meses de outubro 

de 2008 a agosto de 2009, 75% deste total foram efetuados no continente africano e outros 3,6 

milhões de hectares no Brasil e na Argentina), a FAO (2011) considerou land grabbing como 

um processo de aquisição de terras (superiores a mil hectares) promovido somente por Estados 

estrangeiros (estrangeirização de terras) que resultavam “em implicações negativas à segurança 

alimentar dos países ou regiões receptoras” (FREDERICO; ALMEIDA, p. 127, 2019). Em 

comum na literatura sobre o tema, podem ser mencionados ainda a participação de fundos 

soberanos na aquisição de terras nesses países e investimentos de fundos de administração de 

recursos financeiros em empresas envolvidas com aquisição ou arrendamento de terras em larga 

escala e produção de produtos agrícolas, além de práticas que envolvem fundos especulativos 

e de espoliação, podendo implicar em expulsão de populações locais e danos ambientais. De 

modo geral, o fenômeno land grabbing envolve o controle de terras e de seus recursos (inclusive 

da água), por diferentes maneiras (aquisição, concessão ou arrendamento). Tal processo tem 

como finalidade promover a acumulação de capital, através da comercialização de terras, a 

partir de empresas agrícolas nacionais atreladas ao capital financeiro. Como identificado por 

Pitta e Mendonça (2016), dada as limitações legais em relação à aquisição de terras para pessoas 

e/ou empresas estrangeiras, a atuação dessas empresas agrícolas no promissor mercado de terras 

são essenciais para os investidores institucionais para garantir a maximização dos lucros e a 

distribuição dos dividendos aos acionistas. No Brasil, podem ser identificadas ao menos duas 

grandes empresas agrícolas nacionais que atuam nesse mercado de terras (SLC Agrícola e 

BrasilAgro), além das empresas agroindustriais do setor de celulose e grãos. A eventual 

abertura da legislação brasileira à aquisição de imóveis rurais por estrangeiros (pessoa física ou 

pessoa jurídica) pode acentuar ainda mais o controle das tradings agrícolas nos lugares de 
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produção de commodities voltadas ao mercado externo, na redução de áreas produtivas de 

gêneros alimentícios para o mercado interno. Ademais, implicaria em maior pressão por 

expansão por arrecadação de novas áreas para agropecuária sobre terras demandadas para 

indígenas, quilombolas e para reforma agrária, especialmente nas propriedades que não 

atendem aos critérios normativos de produtividade e função social. Dentre as implicações 

diretas de uma flexibilização nas regras podem ser apontadas a maior demanda por empresas 

de capital estrangeiro, inclusive daquelas que já atuam em processos de land grabbing em 

território nacional, o aumento do preço da terra e o consequente aumento da concentração 

fundiária, somadas às implicações da Medida Provisória 759/2016 convertida na Lei 

13.465/2017 e seus desdobramentos que versam sobre regularização fundiária. Além disso, o 

acirramento do cenário atual de demandas de terras para realização da reforma agrária (com 

ausência de atualização dos índices de produtividade para fins de desapropriação e 

cumprimento da função social da propriedade) assim como para populações tradicionais com 

demandas não atendidas por demarcações e acesso à terra. AREZKI, R. et al. Interest in Large-

Scale Land Acquisition for Agribusiness Investment: Extent and Determinants and the ‘Global 

Land Grab. Policy Research Working Paper, World Bank. Washington, DC: World Bank, 

2010.BANCO MUNDIAL. Rising global interest in farmland: Can it yield sustainable and 

equitable benefits? Washington D.C.: World Bank, 2010.BORRAS, S. M. et al. Land grabbing 

in Latin America and the Caribbean viewed from broader international perspectives. Santiago: 

FAO, 2011.BRASIL. VIEIRA JÚNIOR, R.J.A. Parecer CGU/AGU nº 01/2008-RVJ. Diário 

Oficial da União, nº 161, p. 1-10, 23 de agosto de 2010.BRASIL. Parecer nº LA 01, de 19 de 

agosto de 2010. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AGU/PRC-LA01-

2010.htm>. Acesso em: 07/03/2017.CASTILLO, R. (2015). Dinâmicas recentes do setor 

sucroenergético no Brasil: competitividade regional e expansão para o bioma Cerrado. 

GEOgraphia, ano 17, n. 35, 2015.COTULA, L. et al., S. Land Grab or Development 

Opportunity? Agricultural Investment and International Deals in Africa. International Institute 

for Environment and Development, Food and Agricultural Organization of the United 

Nations/International Fund for Agricultural Development. London and Rome: FAO/IFAD, 

2009. ESTEVES, M. P. (2015). Volatilidade de preços de commodities agrícolas e 

estrangeirização de terras: implicações para o uso agrícola do território e para a soberania 

alimentar. Anais. XI Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Geografia. Presidente Prudente, 2015.FIAN. Food First Information and Action Network. Land 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 20 – Mundialização e Financeirização da Agricultura 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
9409 

 

Grabbing in Kenya and Mozambique: A Report on Two Research Missions—and a Human 

Rights Analysis of Land Grabbing. FIAN: Heidelberg, 2010. FERNANDES, B. M. Campesinos 

y procesos rurales: diversidad, disputas y alternativas. Boletim DATALUTA. Núcleo de 

Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária, 2011, p 1-9.FREDERICO, S; ALMEIDA, 

M. C. Capital financeiro, land grabbing e a multiescalaridade na grilagem de terra na região do 
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security>. Acesso em 20 de julho de 2019.LEITE, S. P; SAUER, S. Expansión de agronegocios, 
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A EXPANSÃO DO EUCALIPTO NA MICRORREGIÃO DE TRÊS LAGOAS/MS 

ENTRE OS ANOS DE 2013-2017 
 

Amanda Emiliana Santos Baratelli1 
Amanda Júlia de Freitas Mariano2 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A terra é marco estrutural no Brasil, desde sua colonização até os dias atuais. Foi a Lei 

de Terras, em 1850, o fator fundamental para formação territorial que temos hoje no Brasil:  um 

país de dimensões continentais com uma estrutura agrária extremamente concentrada, onde 

poucos detêm muitas terras, enquanto outros muitos não possuem um pedaço de terra para sua 

reprodução social, cultural e identitária. Camacho (2011) afirma que a concentração fundiária 

brasileira remonta o período colonial, o autor cita ainda, que além da Lei de Terras em 1850, as 

sesmarias e as grilagens também contribuíram para a atual estrutura agrária.  

O estado de Mato Grosso do Sul não foge a lógica agrária brasileira, inclusive, está entre 
os estados com maior número de concentração de terras, conforme assinala Almeida (2008). A 
atual estrutura agrária sul-mato-grossense é fruto do processo histórico de ocupação da região 
Centro-Oeste. 

O Estado de Mato Grosso do Sul tem estrutura fundiária concentrada, justamente pelo 
processo histórico de apropriação capitalista da terra, fortemente ligada ao latifúndio 
da pecuária extensiva e, nos últimos tempos, ao avanço do agronegócio da soja, da 
cana e do eucalipto (NARDOQUE et al, 2013, p.5).  
 

No tocante à expansão do plantio de monocultivos no Brasil, destacam-se os dados de 

Mato Grosso do Sul, importantes para visualização da expansão do eucalipto. Atualmente o 

estado do Mato Grosso do Sul representa 15% do plantio de eucalipto do Brasil com o total de 

1.117.740 milhão de hectares plantados de um universo de 7.411.276 milhões de hectares no 

Brasil. A microrregião de Três Lagoas representa uma parcela importante da quantidade de 

hectares de eucalipto plantados no estado. A área plantada dos cinco municípios da 

microrregião representa 748.000 mil hectares, totalizando aproximadamente 67% do plantio do 

estado. 

 
1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, baratelli46@gmail.com 
2 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, amandajfmariano@gmail.com 
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Neste contexto, o presente trabalho é fruto de discussões prolongadas da disciplina de 

Geografia Agrária, aliado a reflexões sobre a estrutura agrária brasileira e principalmente, a sul-

mato-grossense, ambas realizadas na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de 

Três Lagoas-MS. A disciplina proporcionou saídas de campos aos Assentamentos da 

microrregião do Bolsão, estes os principais prejudicados pela expansão do eucalipto. 

A partir da teoria aprendida na disciplina, e da prática vivenciada nos Assentamentos, 

surgiram questionamentos sobre a expansão da silvicultura de eucalipto e as consequências e 

conflitos que ela gera. Para tanto, foi feito um recorte temporal de 2013 a 2017, além da revisão 

bibliográfica de obras e artigos científicos importantes para a temática, como Oliveira (2007) 

para abordar conceitos como renda da terra e territorialização de monopólio; Kudlavicz (2014) 

para reflexão em torno da expansão do eucalipto; Almeida (2017) para compreensão das 

problemáticas em relação à expansão das monoculturas; Kudlavicz e Almeida (2015) 

possibilitando a discussão em torno da (re) concentração fundiária no estado de Mato Grosso 

do Sul. 

A segunda etapa foi o processo de elaboração cartográfica do mapa de localização da 

microrregião de Três Lagoas (Três Lagoas, Brasilândia, Ribas do Rio Pardo, Água Clara e Santa 

Rita do Pardo). A terceira etapa consistiu na busca de dados no acervo do IBGE Sidra, na área 

de Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, localizando dados de cinco anos (2013-

2017) do plantio de eucalipto nos municípios que compõem a microrregião de Três Lagoas, 

Brasilândia, Ribas do Rio Pardo, Água Clara e Santa Rita do Pardo. A última etapa do trabalho 

foi o processo de elaboração de tabelas para melhor análise e interpretação dos dados, o que 

possibilitou resultados e discussões importantes nesta pesquisa.  

A OCUPAÇÃO DA REGIÃO CENTRO-OESTE E A ATUAL ESTRUTURA 

AGRÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL 

O processo de ocupação da região se dá com a intenção do Estado Brasileiro em integrar 

as regiões de fronteiras e pouco povoadas aos grandes centros econômicos do país. Nesse 

cenário que foi criado o programa “marcha para o oeste”, que visava o povoamento dos 

“espaços vazios” da região pouco explorada (Centro-Oeste). Salientando que estes ditos 

“espaços vazios” eram ocupados pelos povos indígenas, Moreira (2012) nos atenta para o 
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massacre aos índios Guarani, que pertenciam ao então sul de Mato Grosso do Sul, que com as 

políticas de povoamento foram pouco a pouco dizimados. 

A “marcha para o oeste”, em 1930, atraiu grande contingente populacional para a região. 

No mesmo período, a instalação das colônias agrícolas de Dourados (CAND) e de Goiás 

(CANG) também aceleraram o processo de povoamento. 

Apesar da “marcha para o oeste” e da criação das colônias agrícolas, uma década depois 

a região ainda se encontrava com déficit populacional entre outros entraves para a ligação com 

o restante do país, o que era prejudicial à economia. A construção de Brasília, na década de 

1950, contribuiu para o povoamento da região. 

Entretanto, a efetiva ocupação da região Centro-Oeste se deu na década de 1970, com 

os incentivos creditícios do governo federal, o que mais surtiu efeito para o povoamento e 

desenvolvimento do setor agrário. 

De acordo com Teixeira e Hespanhol (2006), o POLOCENTRO incentivou a ocupação 

produtiva dos cerrados, atraiu muitas pessoas para a região, interessadas em serem 

contempladas pelo crédito, entretanto, o crédito ofertado pelos programas federais, entre eles o 

POLOCENTRO, eram orientados aos grandes produtores.  

Os Programas federais da década de 1970 contribuíram para o povoamento/ocupação 

da região, além de consolidar a estrutura agrária concentrada na região, em especial, no estado 

de Mato Grosso do Sul. 

Além da exclusão dos pequenos produtores, os programas governamentais também 

contribuíram para o desmatamento de grande parte do Cerrado brasileiro. Dialogando com 

Teixeira e Hespanhol (2006), o POLOCENTRO era destinado às lavouras, entretanto, a maior 

parte do recurso foi utilizado para a pecuária bovina “devido principalmente à baixa fertilidade 

dos solos e alto custo para a sua recuperação”. 

No Mato Grosso do Sul a pecuária extensiva é predominante até os dias atuais e a criação 

de gado para corte foi justificativa para a concentração fundiária no estado. A criação de 

rebanhos bovinos serviu aos latifundiários como tentativa de forjar a função social da terra, 

prevista na Constituição Federal de 1988, portanto, além de servir ao corte o gado também 

ilustrou os grandes pastos de terra concentrada. 
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A CONCENTRAÇÃO FUNDIÁRIA COMO AMENIDADE ESPACIAL À EXPANSÃO 

DO EUCALIPTO  

A terra concentrada; as políticas de beneficiamento aos grandes agricultores; os 

incentivos fiscais ao desenvolvimento do agronegócio; a revolução verde; expulsão de 

camponeses do campo; reprimarização da economia; demanda do mercado externo e o domínio 

territorial por parte das oligarquias agrárias tornou o estado do Mato Grosso do Sul ambiente 

harmônico e de fácil inserção para novas práticas agrícolas.  

As demasiadas amenidades espaciais construídas historicamente no Brasil e no estado 

de Mato Grosso do Sul incentivaram a instalação de monopólios, principalmente de empresas 

de celulose que a partir de 2006 expandiram grandemente o plantio de eucalipto, neste caso na 

Microrregião de Três Lagoas/MS. 

A microrregião tem características importantes para o agronegócio, bem como histórico 

de latifúndio improdutivo, grande extensão territorial, grandes rios da bacia hidrográfica do 

Paraná, localização próxima ao estado de São Paulo – facilitando o escoamento da produção 

para os portos do litoral – estrutura ferroviária pronta etc.  

A territorialização dos monopólios atua simultaneamente, no controle da propriedade 
privada da terra, do processo produtivo no campo e do processamento industrial da 
produção agropecuária. Esse processo deriva da especificidade de dois setores: o 
sucroenergético e o de celulose e madeira plantada. Deriva também, da relação entre 
o capital nacional e estrangeiro que, há muito tempo, apresentam-se entrelaçados. O 
processo de mundialização soldou em um outro patamar econômico e político esta 
relação. Veja-se por exemplo, as fusões e associações que estão ocorrendo no 
agronegócio no Brasil, tornando inclusive, empresas nacionais nas maiores empresas 
mundiais de seus respectivos setores. (OLIVEIRA, 2012. p.8). 

 

A microrregião de Três Lagoas/MS encontra-se localizada na região Leste de Mato 

Grosso do Sul e tem em sua constituição cinco municípios: Três Lagoas, Brasilândia, Ribas do 

Rio Pardo, Água Clara e Santa Rita do Pardo (figura 1).  
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Figura 1: Mapa de Localização da Microrregião de Três Lagoas 
 
 Diante da problemática acerca da expansão dos monocultivos no Mato Grosso do Sul 

após a década de 1970 vale ilustrarmos nesse trabalho como aconteceu o processo e expansão 

do monocultivo eucalipto na microrregião de Três Lagoas. 

 De acordo com Kudlavizc (2011) o cultivo de eucalipto passou nas últimas décadas por 

demasiadas modificações e incremento de tecnologias, bem como a transgenia nas sementes 

para a aceleração no desenvolvimento da cultura e antecipação da colheita. Esse cultivo tem se 

expandido com caráter acelerado por todo o Brasil e as plantas tem se adaptado às regiões de 

cerrado, já desmatadas por conta da pecuária.  

 Os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam um universo 

de 7.411.276 milhões de hectares plantados no país, no último censo de 2017. No estado de 

Mato Grosso a dimensão de plantios chega à 1.117.740 milhões de hectares, enquanto 748.000 

encontram-se na microrregião de Três Lagoas, responsável por cerca de 67% do plantio de um 

estado de 79 municípios.  

 A tabela 1 evidencia o protagonismo do estado de Mato Grosso do Sul e da Microrregião 

de Três Lagoas na expansão do eucalipto por hectare.  

Tabela 1: Área plantada de eucalipto em hectares 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Brasil 6315444 6952509 7444625 7543707 7411276 
Mato Grosso do 

Sul 651088 886381 921404 993807 1117740 
Microrregião de 

Três Lagoas (MS) 442000 571000 615080 684500 748000 
Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, 2019 

  

A tabela 2 evidencia os municípios pertencentes à Microrregião de Três Lagoas e a 

quantidade de eucalipto plantado por hectare em cada um. O munícipio de Três Lagoas com 

cerca de 1.020.600 hectares de extensão territorial tem aproximadamente 245 mil hectares de 

eucalipto plantado, seguido de Ribas do Rio Pardo com 1.730.900 hectares de extensão e com 

cerca de 210 mil hectares plantados.  

Tabela 2: Área plantada de eucalipto em hectares nos municípios da Microrregião de 
Três Lagoas (MS) 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Mato Grosso 
do Sul 651088 886381 921404 993807 1117740 
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Água Clara 
(MS) 95000 118000 120000 125000 126000 
Brasilândia 
(MS) 55000 58000 60000 96000 120000 
Ribas do Rio 
Pardo (MS) 140000 175000 196000 205000 210000 
Santa Rita do 
Pardo (MS) 12000 20000 21480 28500 47000 
Três Lagoas 
(MS) 140000 200000 217600 230000 245000 
Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, 2019 

  

 Além da quantidade atual de eucalipto plantado nesses municípios e na microrregião de 

forma geral, vale analisarmos a forma como a expansão desse monocultivo foi rápida e sem 

grandes empasses. Nota-se que desde 2006, quando se inicia o processo de plantio de eucalipto 

no Leste de Mato Grosso do Sul já foi acelerado. Em 2013, municípios como Três Lagoas e 

Ribas do Rio Pardo encontram-se com 140 mil hectares cada.  

 A forma como o eucalipto se expandiu em regiões com histórico de concentração 

fundiária e pecuária extensiva relaciona-se com dois pressupostos colocados nesse trabalho: a) 

a reprimarização da economia como forma de estabilidade das balanças nacionais; b) a 

necessidade de reflorestamento de área degradada com pecuária.  

 Para aprofundar-se na primeira perspectiva faz-se necessário compreender o que é 

reprimarização da economia local.  Segundo Petras e Veltmeyer (2014) a reprimarização da 

economia é a forma de utilizar recursos naturais do território para exportação-importação e 

obtenção de lucros.  

 A terra como recurso natural finito é característica fundamental para expansão do 

monocultivo e, em sua essência no sistema capitalista, é forma de produção de capital e por 

meio dessa dinâmica quem a detém tem o direito de auferir renda. Segundo Oliveira (2007), a 

renda da terra é a mais-valia paga pela sociedade em torno da valorização desse território.  

 A renda da terra é auferida por meio de relações sociais entre regiões favorecidas e 

menos favorecidas, como no caso de fenômenos de localização; fertilidade; abundância de 

recursos; qualidades especiais; demanda da sociedade; extração de renda por meio de produtos 

etc. Oliveira (2007) diferencia as formas de renda da terra a serem compreendidas como 

maneiras de valorização do preço da terra. 
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 Evidente que a terra é um recurso que nunca se desvaloriza. Não há quem produza terra 

no mundo, somente produz-se em cima da terra, mas ela em essência não pode ser produzida, 

são demandados processos geológicos lentos para a produção de centímetros de terra. Sendo 

assim, a terra é recurso valioso no capitalismo, dela extrai-se alimentos; renda; minerais etc. 

Por conta de sua excepcionalidade ela passa a ser tratada como mercadoria no sistema 

capitalista. Quem detém dinheiro pode compra-la e a partir disso ganha-se o direito de auferir 

renda.  

A renda da terra é também denominada renda territorial ou renda fundiária. Como ela 
é um lucro extraordinário permanente, ela é, portanto, produto do trabalho excedente. 
Esclarecendo melhor, o trabalho excedente é a parcela do processo de trabalho que o 
trabalhador dá ao capitalista, além do trabalho necessário para adquirir os meios 
necessários à sua subsistência. (OLIVEIRA, 2007, p.43). 

 

 A terra como recurso natural é utilizada no processo de reprimarização da economia 

local. Ela é parte fundamental para as amenidades da expansão dos monocultivos, sem 

abundância territorial não há forma de expandir em grandes escalas os plantios de eucalipto, 

além disso, a forma como a terra é apropriada para a expansão do monocultivo – compra e/ou 

arrendamento – altera a dinâmica do local.  

 A demanda por terra do agronegócio incentiva a (re) concentração fundiária do local. 

Os latifúndios improdutivos sujeitos a desapropriação de acordo com os processos de ocupação 

e reivindicação arrendam a terra aos monocultivos, assim recebem parcela mensal/anual para 

que a agricultura capitalista se aproprie da terra como forma de expansão e dos recursos naturais 

advindos, como o solo; água e minerais.  

 Mas mesmo com todas as tecnologias empregadas para a expansão do agronegócio no 

campo a partir de 1970 ainda existem resquícios de reprodução de economia primária. Almeida 

(2017) aponta que a produção de pasta celulose a partir do eucalipto é considerada matéria-

prima para exportação. Estima-se que cerca de 95% da produção de celulose é exportada para 

produção de papel na Europa e na China. Sendo assim, vale avaliar que o processo de utilização 

da terra como recurso; água; solo; minerais; trabalho são prejuízos somados somente à 

população brasileira.  

 O lucro da produção de celulose é individualizado pelas matrizes das empresas que 

coordenam o processo de reprimrização da economia, geralmente instaladas em sedes 

internacionais. Além disso, o Estado como agente fundamental para a reprodução do sistema 

capitalista é sempre investidor aos capitais, seja com ações de fundos públicos para a construção 
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das empresas e/ou por meio de acordos fiscais que isentam as empresas de celulose de pagar 

certos impostos federais, assim, potencializando o lucro individual à empresa.  

 Segundo Petras e Veltmeyer (2014) a estratégia de adoção da reprimarização da 

economia local tem sido realizada por governos denominados progressistas e/ou “centro-

esquerda” que na busca de desenvolvimento econômico, estabilidade financeira por meio de 

exportações-importações com países de industrialização intensa é considerada contraditória, 

visto os pactos com regimes ultra neoliberais que objetivam somente a exploração do território 

sem preocupação com ascensão da economia do pais e sua população.  

 Além da discussão acerca da reprimarização da economia outra questão é fator 

importante para a expansão do plantio de eucalipto, bem como as características históricas de 

terra concentrada e desmatamento de áreas de cerrado. Em áreas historicamente concentradas 

em grandes propriedades rurais foi evidente o desmatamento da vegetação típica, no caso dessa 

região as áreas de cerrado foram devastadas para o incentivo da pecuária extensiva. Essa 

realidade é discurso importante para as empresas de celulose.  

O eucalipto é considerado reflorestamento em áreas devastadas, inclusive recebe 

incentivos fiscais por conta do sequestro de carbono, ou seja, a cultura expandida objetivando 

lucro é vendida ideologicamente como forma de recuperação ambiental. 

 Além das amenidades à instalação do eucalipto na Microregião de Três Lagaoas 

algumas consequências são evidentes, como ressaltam Almeida e Kudlavicz (2015). A 

utilização da terra para a expansão do eucalipto estimula a (re) concentração fundiária, por meio 

das compras de terra e arrendamento por parte das empresas Suzano (antiga Fibria) e Eldorado 

estimulando a dinâmica de aumento do preço da terra por meio do direito de auferir renda. Essa 

dinâmica é prejudicial à Reforma Agrária, visto a necessidade do INCRA (Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária) de comprar a terra a preço de mercado, ou seja, com os 

fundos para a democratização da terra reduzidos e o aumento do preço a reforma agrária torna-

se miragem distante. 

CONCLUSÕES  

 As condições históricas de ocupação do Centro-Oeste por meio de grilagem, comando 

da região por oligarquias agrárias e concentração da atividade de pecuária na região de Mato 
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Grosso do Sul foram formas constituídas historicamente que desencadeiam em uma região de 

terra concentrada, com grandes estabelecimentos rurais contendo pouca produtividade.  

 A forma como a concentração da terra no Mato Grosso do Sul serviu ao agronegócio é 

expressa na expansão acelerada do monocultivo de eucalipto que em cerca de cinco anos 

aumentou significativamente, sobretudo na microrregião de Três Lagoas que se encontra com 

aproximadamente 67% da área plantada do estado de MS.  

 As diversas facilidades encontradas pelas empresas de celulose para a expansão do 

monocultivo, nessa região, dialogam com teorias importantes para a compreensão da realidade 

brasileira, bem como a reprimarização da economia que é feita pela utilização de recursos 

naturais para acumular capital, ressalva para a terra como recursos fundamental com 

possibilidade de auferir renda, motivando dessa maneira a (re) concentração fundiária a 

utilização da terra como mercadoria para arrendar/vender às empresas de eucalipto. Além disso, 

o discurso ideológico propagado pelas empresas causa alienação à população e direcionam os 

incentivos fiscais do Estado às empresas, como por exemplo, premiações por sequestro de 

carbono, isenções fiscais com discurso de reflorestamento em área degradada pela pecuária etc.  

 No tocante das análises feitas no processo de expansão do eucalipto na Microrregião de 

Três Lagoas algumas contradições e consequências são encontradas, como por exemplo, a 

intensificação de tecnologias para acelerar a colheita do monocultivo e a relação de 

subserviência mundial de exportação de matéria-prima. Além disso, a consequência que causa 

demasiada conflitualidade é o processo de (re) concentração fundiária a majoração do preço da 

terra, provocando impacto direto com as políticas de Reforma Agrária do Governo Federal. 

 Portanto, baseado em todas as análises possibilitadas durante esse trabalho se faz 

necessário refletir acerca das consequências causadas ao território brasileiro pela expansão do 

monocultivo que exporta solo, água, minerais,  mão-de-obra; reforça características históricas 

que geram conflitualidade e exporta também a possiblidade de Reforma Agrária. Todos esses 

prejuízos são somados à população e ao território brasileiro, enquanto o lucro é concentrado de 

forma privada e individual, bem como a terra no Brasil. 
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A EXPANSÃO DA PRODUÇÃO DE SOJA E AS TRANSFORMAÇÕES NA 

PRODUÇÃO CAMPONESA NO BRASIL: APONTAMENTOS TEÓRICOS 
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Fernando Monteiro Melo,  

Fellipe Costa Barbosa 

Resumo: 

 

Nos últimos quarenta anos o Brasil emergiu como um grande produtor e exportador de produtos 

agrícolas, esse processo, resultante da mundialização do sistema agroalimentar produtivo, se 

faz presente em nações sob processo de desenvolvimento, tais como as latino americanas. O 

produto de maior expressão no contexto desta lógica produtiva que condiciona tais países, 

incluindo o Brasil, é a soja. Isso posto, o presente trabalho visa compreender o processo de 

reestruturação produtiva da cadeia agroalimentar brasileira, onde a produção de soja é o ente 

protagonista do processo, que atua diretamente na organização do espaço agrário deste país. 

Nesse sentido, alguns questionamentos se colocam como norteadores para o desenvolvimento 

deste estudo: primeiramente, questiona-se quais são as formas de manifestação do capital via 

produção de soja no espaço agrário brasileiro; além disso, é relevante compreender como se dá 

o processo de reprodução do modo de vida camponês frente a expansão do capital no campo 

brasileiro a partir da produção de soja. Feita esta breve contextualização, emprega-se como 

metodologia para a construção do trabalho, inicialmente, os levantamentos bibliográficos, que 

tem finalidade de assegurar compreensão teórica acerca da restruturação produtiva da cadeia 

agroalimentar no Brasil, objetivando assim, identificar os principais atores econômicos, 

políticos e sociais presentes no processo em análise. A etapa subsequente consiste na 

interpretação e espacialização de dados secundários obtidos a partir do Conselho Nacional de 

Abastecimento (CONAB), do The Observatory of Economic Complexity (OEC) e do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), resultando em produção cartográfica referente à 

produção e comercialização da soja, bem como, de forma geral, no apontamento de alterações 

ambientais resultantes desse processo. A natureza dinâmica da produção socioespacial possui 

influência direta nas relações sociais de produção que compõem o espaço agrário do Brasil. O 

campesinato, entendido como classe social com modo de vida inserido no sistema de produção 
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capitalista não escapa a esta realidade. A respeito das transformações produtivas na dinâmica 

da acumulação capitalista global, Carcanholo (2010) descreve que desde o final dos anos 1960, 

o capitalismo mundial afundou-se em constantes recessões e que o período denominado de pós-

guerra adentrou os anos de 1970 sob fortes crises cíclicas. Tais crises possuíam duas formas 

clássicas: reduções das taxas de lucro e superacumulação/superprodução do capital. As 

características dessas crises “nada mais representam do que uma reprodução excessiva de 

capital frente às suas possibilidades de valorização e /ou de manutenção da lucratividade obtida 

até aquele momento” (CARCANHOLO, 2010, p. 2). Marques (2008) aponta sobre as questões 

das mudanças nas políticas econômicas e institucionais que trouxeram consigo diversos 

impactos para a elaboração de produção do campo agrário brasileiro. Esse conjunto de fatores, 

constituintes da resposta que o próprio capitalismo deu àquela crise, contempla o que se 

convencionou chamar de “capitalismo contemporâneo”. No grupo dessas condicionantes 

encontram-se, dentre outras: a implementação das reformas neoliberais – no centro e na 

periferia do sistema – como forma de elevar as taxas de mais-valia e incentivar a retomada da 

lucratividade do capital; a intensificação da transferência de recursos da periferia para o centro, 

que permitem impulsionar a dinâmica de acumulação nos principais países capitalistas; a 

expansão dos mercados, como forma de garantir novos espaços de realização/valorização para 

o capital excedente, manifesta, por exemplo, na pressão por aprofundamento da abertura e 

liberalização do comércio mundial; a aceleração da rotação do capital, tanto na esfera produtiva 

quanto na circulação de mercadorias, o que propicia o aumento das taxas de lucro 

(CARCANHOLO, 2010, p. 3). Esse processo resulta “na reestruturação de cadeias produtivas 

do sistema agroalimentar em nível global” (MARQUES, 2008, p. 53) que, segundo Lima 

(2008), com a mundialização do capital, gerou nesse sistema uma “maior internacionalização 

dos processos produtivos e uma reorganização das corporações ou conglomerados” (LIMA, 

2008, p. 52). Nesse caso, o gerenciamento dessas instâncias produtivas acaba por ficar sob 

monopólio de grandes corporações que extraem desses espaços periféricos, onde na atualidade, 

Estados Unidos e União Europeia dominam a exportação de produtos agrícolas em escala 

global. Este fato representa uma mudança no padrão de relação que por longo tempo vigorou 

entre as economias do centro e as da periferia do sistema capitalista (MARQUES, 2008, p. 53) 

a partir de uma nova etapa da divisão do trabalho sob a égide do capital fictício. Nesse contexto, 

o Brasil surge como um grande exportador de produtos agrícolas, em particular a soja. Assim 

como os demais países em desenvolvimento, a globalização do sistema agroalimentar, segundo 
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Lima (2008), desenvolveu-se sob dois aspectos: primeiramente, o aspecto da maior integração 

dos mercados influenciando a demanda por produtos agroalimentares e, posteriormente, o 

aspecto pode ser observado com emergência de novas exigências por parte do mercado (LIMA, 

2008).De acordo com relatório da EMBRAPA (1987), a partir dos anos 1930 já é possível 

observar altas taxas de crescimento da produção de soja em escala mundial, entretanto, é a partir 

dos anos 60 que esta se expande no território brasileiro, resultado do “interesse crescente da 

indústria de óleo e da demanda do mercado interacional” (BICKEL, 2004). Com os incentivos 

governamentais, o aumento nos rendimentos e alta nos preços da soja, bem como como o 

crédito de subsídio, saíram beneficiados os grandes produtores, gerando um aceleramento na 

mecanização agrícola e na concentração de terras. Nos anos 70, esta expansão chega ao Cerrado 

brasileiro. Dentre os fatores que possibilitaram o cultivo da soja nesta região, segundo Lima 

(2008), destaca-se a construção de Brasília em 1960 e o baixo valor das propriedades em 

comparação ao Sul. Contudo, a expansão da fronteira agrícola não se limitou somente ao bioma 

Cerrado, atingindo também a Amazônia. Para exemplificar pontualmente: no sul do estado do 

Amazonas, desde os anos 90, há o avanço da fronteira agrícola, bem como a apropriação de 

terras públicas (LIMA, 2008).Essa expansão em direção ao Norte e Nordeste pode ser 

relacionada, dentre outros fatores, com a logística para o escoamento desta produção, haja vista 

que os principais países compradores de soja se localizam na Ásia, tal como a China. Por essa 

razão, nota-se na porção do território amazônico produtor de soja a construção de objetos 

geográficos (especialmente portos) e eixos rodoviários que viabilizam justamente o transporte 

deste produto sem depender das estruturas já consolidadas nas regiões Sul e Sudeste. 

Retomando a discussão a respeito dos países compradores, Lima (2008) aponta que, foi a partir 

de 2003 que os países asiáticos se tornaram os principais compradores, em comparação aos 

europeus e que “isso se deve a participação de empresas multinacionais sediadas na China, Irã 

e Taiwan” (LIMA, 2008, p. 59). Dentre esses países, destaca-se a China, maior comprador 

desde 2002 devido à “estratégia das transnacionais vinculadas ao mercado de grãos, em utilizar 

as regiões economicamente mais produtivas no suprimento das regiões mais populosas” 

(LIMA, 2008, p. 59). Essa demanda ocorreu porque “o aumento no consumo de proteína animal 

aumentou a demanda por ração” (LIMA, 2008). No interior desse processo, nota-se a passagem 

da lógica do Estado, que anteriormente pautava-se na elaboração de políticas 

desenvolvimentistas, voltando-se para a configuração de um Estado Neoliberal (MARQUES, 

2008). Tamanha mudança nessa lógica possui os seus respectivos impactos sobre o 
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campesinato, levando em consideração que todas as ações/políticas para o campo estão agora 

voltadas para atender os interesses do capital fictício/capitalismo. Isso deve-se ao “processo de 

liberalização dos mercados e de crescimento do domínio do capital financeiro em escala global” 

(MARQUES, 2008, p. 53). Com essas alterações no sistema agroalimentar mundial, os países 

da América do Sul (incluindo o Brasil) cujas economias dependem em grande parte do setor 

agrícola, foram diretamente prejudicados. Tendo em vista que o modelo adotado pelos países 

centrais era baseado na inserção de técnicas avançadas e em um elevado custo de produção 

compensado por amplos subsídios estatais (MARQUES, 2008). Ainda no bojo do processo, se 

identifica a presença do campesinato, que, de acordo com Shanin (2008), pode ser 

compreendido como classe social e/ou modo de vida, considerando sua dinâmica como uma 

entidade social e sua complexidade como um processo histórico contínuo. Sua principal 

característica reside “na natureza e dinâmica da unidade de produção rural familiar” (SHANIN, 

1980 apud MARQUES, 2008) onde o principal objetivo é “a satisfação das necessidades da 

família e se dá de acordo com o balanço trabalho-consumo” (MARQUES, 2008, p. 51). A 

relação desta com o capitalismo distingue-se das demais classes pela “possibilidade de 

definição de um novo equilíbrio na relação entre suas necessidades e sua capacidade de 

trabalho” (MARQUES, 2008, p. 52), sempre reproduzindo-se como forma de resistência. Nesse 

sentido, o que vem ocorrendo com a transformação capitalista na agricultura é a “diferenciação, 

pauperização e marginalização” (MARQUES, 2008, p. 52) do camponês, que se encontra cada 

vez mais subordinado as lógicas do capital. Compreender o avanço do capital sobre o campo 

agrário brasileiro a partir dos postulados teóricos é importante para a compreensão da realidade. 

A produção da soja, como fator determinante para a expansão do capital, surge como o principal 

fator de análise. As transformações no espaço agrário brasileiro advindas da produção da soja, 

manifestam preocupações no que se refere a reprodução do modo de vida dos sujeitos sociais 

que compõem o campo brasileiro, essencialmente, os camponeses. Aqui se leva em 

consideração que o campesinato tem sido alvo de impactantes mudanças advindas do avanço 

cada vez mais expressivo do capitalismo contemporâneo sobre o espaço agrário do Brasil. Neste 

contexto, entende-se que este modo de produção tem como estratégia a homogeneização das 

relações e dos meios de produção, a fim de produzir e reproduzir espaços semelhantes no 

contexto global que possam atender seus interesses de acumulação do capital e que, 

contraditoriamente, cria e recria, modela e remodela relações sociais não capitalistas de 

produções, como é o caso das relações do próprio campesinato. 
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Resumo: 

 

Nas últimas duas décadas, muitos estudos têm apontado uma valorização extraordinária da terra 

nas estratégias dos Estados e dos atores econômicos reposicionando esse recurso no centro da 

acumulação capitalista nos dias atuais (FAIRBAIRN, 2014). Esse processo também é resultado 

da crescente financeirização das relações econômicas e sociais em um contexto da 

mundialização financeira que vem se desenhando desde a metade dos anos 1970, com a 

progressiva desregulamentação dos setores financeiros. Essa desregulamentação instituída no 

final da década de 1970 aparece para Harvey (2004) e Chesnais (2004), como um marco 

primordial para interpretar o processo de acumulação de capital atual. O seu entendimento 

requer um olhar atento para a importância e o crescimento dos investidores institucionais, como 

os fundos de investimentos, fundos de pensão e as grandes corporações financeiras. Essas 

instituições foram as primeiras e principais beneficiárias da desregulamentação financeira e 

monetária das últimas décadas (ibidem).Desde a década de 1970 observa-se uma investida 

substancial e concreta dos atores financeiros no mercado de terras a partir de condições político-

econômicas que disciplinaram as economias dos países em desenvolvimento e abriram seus 

mercados para atuação desses agentes (SASSEN, 2016; FAIRBAIRN, 2014)Este processo foi 

se desenvolvendo nas operações dos investidores institucionais, seja a partir dos financiamentos 

agrícolas de grandes empresas, seja a partir da compra direta de terras e dos incentivos à 

expansão do agronegócio nos países (KOENINGER, 2017). Por outro lado, a dinâmica em 

direção aos investimentos em terras agrícolas modificou paulatinamente o modus operandi de 

diversas instituições financeiras que se apoiavam, mormente, em investimentos financeiros 

tradicionais (FAIRBAIRN, 2014) e hoje buscam diversificar seus investimentos nos chamados 

ativos alternativos reais como agricultura, terras, infraestrutura e logística. Boa parte dos 

investidores consideram que há uma escala de retorno relativamente previsível nesses ativos 

porque seriam menos propensos aos impactos das tendências macroeconômicas e dos contextos 

de recessão. Seriam, portanto, seguros pela sua natureza contratual de longo prazo, e por 
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oferecem uma combinação de caráter relativamente único, quais sejam: rendimento, 

estabilidade e crescimento. A presença de investidores, seja na compra da terra, no 

arrendamento ou na produção, é simbólico na expansão das estratégias financeiras dessas 

instituições no mercado de terras. Em razão disso, é indispensável refletir o caráter de 

valorização financeira atribuída à terra, em que se imprime, particularmente, novas fontes de 

lucro e de renda, principalmente, no longo prazo (FREDERICO; GRAS, 2017). Assim, 

atentamos para a urgência de pesquisas sobre os investimentos institucionais “mais pacientes”, 

ou seja, aqueles que buscam incorporar uma propriedade institucional da terra traduzidos em 

ativos alternativos a longo prazo e que podem impingir importantes transformações no meio 

rural brasileiro. Gunnoe (2014) indica que há uma transformação de caráter concreto sobre a 

propriedade da terra a partir da aquisição de terras por atores institucionais. Parte dessa 

transformação ocorre sob a emergência de novos proprietários que instituem uma propriedade 

institucional da terra e modifica a forma de controlar e explorar a natureza e o trabalho. Esse 

sistema é, em larga medida, baseado na constituição de sociedades entre investidores, 

administradoras de fundos e operadoras agropecuárias, que se articulam para formação de 

fundos agrícolas ou florestais. As administradoras de fundos são uma espécie de intermediária 

(que atua em troca de taxas e remunerações) entre o investidor final (quem faz o aporte de 

capital) e a operadora agropecuária, proprietária formal da terra e quem gerencia a produção. 

Os primeiros desses fundos surgiram nos EUA na década de 1980 (GUNNOE, 2014) e 

vivenciaram um movimento de globalização na década de 2000 (FAIRBAIRN, 2014).Segundo 

dados do think tank Preqin, o número de fundos agrícolas atuando globalmente passou de 35 

para 242 entre 2005 e 2014 (GRAS E FREDERICO, 2017). Os investimentos realizados, a 

título de exemplo, pela Harvard Management Company o endowment da Universidade de 

Harvard e o Brookfield Asset Management um fundo de investimentos canadense, na 

propriedade fundiária no Brasil, demonstram uma mudança qualitativa porque esta vem 

passando. O movimento a partir do qual atores financeiros engajaram-se na aquisição de terras 

e produção agropecuária levou à emergência do chamado processo de “financeirização da 

terra”, em que a propriedade fundiária é tornada ativo num portfólio de investimentos e passa 

a ser avaliada de acordo com discursos e lógicas próprias de atores financeiros (GUNNOE, 

2014). Todavia, dadas as singularidades do ativo terra – imobilidade, iliquidez, 

heterogeneidade, meio de produção e bem patrimonial –, esta financeirização apresenta 

características distintas daquelas de ficcionalização (KOLK, 2016; GRAS E NASCIMENTO, 
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2017). Como demonstrou Lisa van der Kolk (2016), a financeirização da terra estaria muito 

mais limitada à identidade financeira dos investidores e do capital, sendo o fundamento dos 

investimentos em terra justamente afastar o portfólio do investidor da especulação financeira, 

permitindo sua diversificação através da aproximação com a "economia real" (KOLK, 2016). 

Esse argumento em defesa da diversificação do portfólio pela incorporação de “ativos reais” 

ganhou força especialmente a partir da crise financeira de 2008 (FAIRBAIRN, 2014), 

justamente quando as transações globais com propriedades rurais se multiplicaram (SAUER E 

LEITE, 2012).Conforme apontam no relatório de 2017, a HMC seria a quarta maior investidora 

global no ramo de recursos naturais, com 4,644 bilhões de dólares do seu portfólio alocados no 

segmento (PREQIN, 2017). De acordo com o relatório financeiro da Universidade de Harvard 

de 2018, 6% do portfólio da HMC estaria alocado em recursos naturais (2,35 bilhões de 

dólares), 2% em contratos de commodities em mercados públicos (784 milhões de dólares) e 

13% em investimentos imobiliários (5,09 bilhões de dólares), totalizando 8,232 bilhões de 

dólares. Para operacionalizar tal estratégia no Brasil, a HMC realizou investimentos assumindo 

controle majoritário das operadoras agropecuárias “nacionais” com as quais se associou – sua 

porcentagem de propriedade sobre essas empresas varia de 88,89% a 100% - e estabelecendo 

sociedades com gerentes locais, experts nos mercados de terras e agropecuário brasileiros, 

considerando as restrições legais que pesam sobre a propriedade fundiária de estrangeiros no 

Brasil, esta associação é mesmo imprescindível. No caso da empresa Caracol, a HMC procedeu 

estabelecendo sociedade com Romualdo Maestri e Victor Hugo Silveira Boff, que são também 

seus sócios em outras três empresas: Pradaria Agroflorestal, Agroflorestal Verde Sul e Florestas 

Do Sul.Por sua vez, o Brookfield detinha até o ano de 2016, aproximadamente US$ 250 bilhões 

em ativos sob gestão, sendo que cerca de US$ 100 bilhões se encontravam distribuídos entre os 

ativos alternativos reais, como petróleo, gás, terras, estradas e ferrovias em mais de 30 países. 

De acordo com o relatório anual da empresa, no ano de 2015 o Brookfield já possuía, no Brasil, 

um portfólio de aproximadamente 290 mil hectares de florestas de eucalipto e pinus, mais 243 

mil hectares destinados à criação de gado, de produção de grãos e cana-de-açúcar. No setor 

agroflorestal, gerencia e opera diretamente 34 propriedades, além disso, possui contratos de 

parceria rural com outras 350 propriedades (BROKFIELD, 2015)Analisando preliminarmente 

os investimentos da HMC e do Brookfield na propriedade fundiária, o que observarmos foi 

justamente uma aposta na elevada valorização patrimonial, combinada a uma expectativa de 

crescimento progressivo na demanda global por recursos oriundos da propriedade rural, como 
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energia, madeira, alimentos e água. Por combinar liquidez com a possibilidade de investir a 

longo prazo, tanto a HMC e o Brookfield podem e tem feito inversões de maior envergadura 

no agro, que durem 20 anos ou mais (WOHNS, 2013) e resistentes às quedas nos preços das 

propriedades rurais (GUNNOE, 2014) ou das commodities agropecuárias no mercado 

internacional. Assim, seus ganhos em escala realizam-se através de investimentos em um 

número significativo de grandes propriedades, o que engendra uma (re)concentração da 

estrutura fundiária em países como o Brasil. Além disso, os imóveis nos diferentes mercados 

de terras afetados por suas inversões são pressionados para uma maior valorização patrimonial, 

fazendo subirem os preços, o que cria novas barreiras para o acesso à terra. Logo, os 

investimentos realizados por atores financeiros na propriedade fundiária rural e em recursos 

naturais apontam para mudanças estruturais e nas correlações de forças a longo prazo. 
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DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA NO AGRO PERIFÉRICO: A INDÚSTRIA 

DE EMBALAGENS TETRA PAK NO BRASIL. 

 

Bruno Albuquerque 

Resumo: 

 

A partir do trabalho de Albuquerque (2018), aprofundamos o estudo sobre a nova configuração 

da cadeia produtiva de embalagens cartonadas no Brasil, através do desenvolvimento de 

tecnologias informacionais, no contexto da internacionalização hegemônica dos mercados 

financeiros e formas contra - hegemônicas. Esta internacionalização a partir de países 

periféricos como o nosso, elucida as ações dos capitais internacionais nos círculos de 

cooperação que atuam nos setores produtivos nacionais. Identificamos a partir do monopólio 

da indústria sueca Tetra Pak e sua articulação com os maiores grupos empresariais que atuam 

como oligopólios nos setores do agronegócio brasileiro, que a produção de embalagens 

cartonadas está inserida no processo de mundialização (CHESNAIS, 1996) articulada com os 

diversos interesses econômicos conservadores que também estão articulados aos interesses 

inovadores, que se materializam nos lugares e territórios onde ocorre sua produção, 

relacionando com as agroindústrias no país, principalmente no setor de líquidos alimentares. 

As embalagens cartonadas são um símbolo de alta tecnologia na indústria alimentícia e ao 

mesmo tempo resultado do processo da globalização econômica (HARVEY, 1993; BAUMAN, 

1999; CASTELLS, 2003; SANTOS, 2010; IANNI, 2011) relacionada ao conceito de 

mundialização (CHESNAIS, 1996), através do desenvolvimento e inserção das tecnologias 

informacionais, contribuindo para a agroindústria com significativa relevância no modelo 

político e econômico do país. O sociólogo uruguaio Bernard Sorj (1998) elucida que os 

processos da tecnificação, com a inserção das tecnologias informacionais das agroindústrias no 

país, que fazem parte do conceito denominado de “Modernização Conservadora” e estudado 

em Albuquerque (2018), são oriundos das articulações dos fluxos industriais pelos capitais 

internacionais e nacionais com os interesses dos grandes proprietários de terra, originando os 

chamados complexos agroindustriais com o modelo de agronegócio. Concomitantemente, 

Boaventura Santos (2010) retrata a construção do atual projeto da globalização, através das 
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referências filosóficas do racionalismo europeu, entre os séculos XVI-XVII, legitimando os 

valores sociais e éticos dos resultados das ciências modernas, que fomentaram todas as 

revoluções tecnológicas, culminando nas revoluções industriais exportadas e impostas às 

nações periféricas, formatando a produção destas voltadas para os mercados externos e pelos 

conceitos de circuito espacial de produção e círculos de cooperação. Em Santos (1986) 

reconhecemos como circuitos espaciais de produção quando “(...) os circuitos espaciais de 

produção pressupõe a circulação de matéria no encadeamento das instâncias geograficamente 

separadas da produção, distribuição, troca e consumo, de um determinado produto, num 

movimento permanente (...)”. Portanto, observamos que as trocas têm outros valores além das 

visíveis e quantificáveis em primeiro plano. Esses valores invisíveis em um primeiro momento 

desnudam as relações sociais, políticas e econômicas que se fazem entre parceiros comerciais 

que para Bauman (1999) são processos que significam o transporte da informação que foi um 

grande marco da história: “O tipo de comunicação que não envolve o movimento de corpos 

físicos.“ (BAUMAN, 1999). A informação passou pelo processo de desenvolvimento de meios 

técnicos permitindo viajar independente de agentes físicos. Há um contraponto na marcha 

inevitável de ampliação da Divisão Internacional do Trabalho entres os países centrais e 

periféricos, através da defasagem tecnológica, pois, segundo Castells (2003), a nova ordem 

internacional, ainda em curso, pode se desenvolver em diversas direções, como para a 

multipolaridade, composta de novas potências nacionais regionais de poder econômico e 

político e a unilateralidade da hegemonia dos EUA. Buscamos elucidar a evolução da produção 

de embalagens cartonadas no Brasil dentro da mundialização dos capitais no setor produtivo de 

líquidos alimentares e quais suas consequencias geoeconômicas em conformidade com os 

interesses conservadores e inovadores que se materializam nos locais de produção e distribuição 

das industrias como a Tetra Pak e a Sig Combiloc. Mediante revisão bibliográfica, analisamos 

as inovações proporcionadas pelas tecnologias informacionais em Harvey (1993) e Castells 

(1999, 2003), formando contra- hegemonias, através da construção de centros de pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologias de informação (P&DI) em países periféricos, que oferecem 

baixo custo de implantação. Estudamos os processos de inovação tecnológica inseridos nos 

conceitos de globalização econômica propostos em Sorj (1998), Bauman (1999), Santos (1986, 

1994, 1996, 2008) e Ianni (2011) e do conceito de mundialização em Chesnais (1996). 

Acrescentamos, autores como Mignolo (2012), que estuda a presença do pensamento de 

fronteira através de um projeto global eurocêntrico. Analisando o conceito de globalização 
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econômica, o sociólogo Boaventura Santos (2010) afirma que o projeto de globalização é o 

resultado do racionalismo europeu originado entre os séculos XVI-XVII e adicionamos a esses 

dados, ainda, as considerações de Oliveira (2015) sobre a estrutura mercadológica dos grupos 

agroindustriais que atuam na economia brasileira. Para compreendermos o processo de 

mundialização, qualificamos Chesnais (1996), que considera o termo adequado para denominar 

o processo atual do capital, afirmando, em primeiro lugar, que a globalização é considerada não 

pela mundialização das trocas, mas pela mundialização das operações do capital, em suas 

formas, tanto industriais, quanto financeiras e em segundo lugar, pelas primeiras etapas do ciclo 

de acumulação, quando o capital coloca em movimento um grande volume de mercadorias, 

mas, contraditoriamente, procura libertar-se dessas formas, através do predomínio de 

mecanismos financeiros, que possibilitem sua acumulação ampliada. Por exemplo, Mignolo 

(2012) revela a existência do potencial epistemológico do pensamento de fronteira, elucidando 

como as condições geopolíticas planetárias são relacionadas ao longo da história às dinâmicas 

modernas e ao mesmo tempo coloniais, voltando ao estudo da expansão do sistema moderno 

mundial originado no fim do século XV. Esta dinâmica, para Chesnais (1996), elabora um 

cenário, em que a economia e política se articulam, contribuindo para os atuais mecanismos de 

expansão da globalização, fundamentados em “uma economia mundial como sistema 

hierarquizado politicamente” onde há uma forte distância de conceitos econômicos clássicos 

como a teoria das “vantagens comparativas” e de um mundo marcado pela “interdependência” 

entre os Estados nacionais. Os Centros PD&I como o CENPES da Petrobrás, instalado no 

tecnopólo da UFRJ na cidade do Rio de Janeiro (BINSZTOCK, 2018), atrai investimentos em 

pesquisa tecnológica através da redução de custos como salários de pesquisadores mais baratos 

em relação a outros Centros de tecnologia PD&I instalados principalmente em países centrais. 

Esse aspecto do desenvolvimento tecnológico ajuda a materializar redução de custos na 

produção dos cartonados no Brasil e que pode ser obtida também, entre outros fatores, através 

de plantas industriais beneficiadas com incentivos fiscais, ocasionando a guerra dos lugares 

para a localização de investimentos, além de acesso facilitado às matérias primas para 

desenvolvimento de novos materiais e consequentes novas patentes tecnológicas para as 

indústrias transnacionais. Por isso, observamos a possibilidade de países periféricos se 

transformarem em plataformas tecnológicas, para outras áreas periféricas, na medida em que as 

periferias, também, são regidas pelas contradições e desigualdades socioespaciais impostas pela 

globalização. Conforme constatamos, a monopolização mercadológica das embalagens 
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cartonadas no Brasil pela indústria sueca Tetra Pak (ALBUQUERQUE, 2018) fideliza de forma 

definitiva as indústrias de alimentos, principalmente de bebidas e líquidos alimentares, 

ampliando seu domínio no mercado, conformando seus círculos de cooperação, com a 

imprescindível e permanente inovação tecnológica das embalagens cartonadas. Se por um lado 

a implantação do meio técnico-científico informacional, através da globalização, trouxe efeitos 

colaterais negativos, tais como a transformação dos territórios nacionais em espaços nacionais 

da economia internacional, aumento do desemprego em nível mundial e a unificação do sistema 

de produção, também é capaz de produzir efeitos considerados positivos, como a aceleração de 

todas as formas de circulação, aumentando substancialmente o comércio e os deslocamentos 

mundiais e a inclusão digital, mesmo que de maneira incipiente e seletiva com a proliferação 

de novas tecnologias. Isso também vale para a educação e para a qualificação da mão de obra 

em nível global, causadas em grande parte pelo aumento da concorrência, também fruto da 

expansão capitalista do século XX. Concordamos com Chesnais (1996), concluindo, que a 

globalização econômica dentro da mundialização, funciona como uma advertência para a 

decadência econômica e social irreversível, caso as forças vivas da sociedade não reagirem de 

forma eficaz ao avanço do neoliberalismo, pois, o enfrentamento desse processo, não pode ficar 

restrito somente aos movimentos dos trabalhadores, atualmente em descenso, lutando em defesa 

das precárias conquistas sociais, ainda vigentes. 
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AGRONEGÓCIO DO CAFÉ NO SUL DE MINAS GERAIS:  

territorialização, mundialização e contradições 

 
Flamarion Dutra Alves1 

 
 

Resumo: 
O Brasil é o maior produtor de café do mundo, e o Sul de Minas produz 25% da produção nacional, estando 
integrado ao agronegócio do café. Entretanto, o agronegócio do café está marcado por diversas contradições em 
várias perspectivas, sejam elas econômicas, ambientais, políticas, sociais e territoriais, que vão se acentuando a 
medida que se estabelece uma mundialização dessa atividade tendo suas repercussões locais-regionais. Dessa 
forma, a pesquisa tem como objetivos discutir a territorialização do agronegócio do café, em especial, no Sul de 
Minas Gerais apontando para um análise da situação na maior região produtora de grãos do Brasil, identificando 
o papel das cooperativas e das multinacionais na monopolização do território, crédito e as relações sociais que são 
colocadas no sistema cafeeiro, analisando também a contradição fundiária entre agricultor familiar e grande 
produtor na lógica do agronegócio, além de discutir as relações de trabalho na colheita do café e sua precarização, 
e por fim, fazer alguns apontamentos da situação cafeeira na última década, tendo em vista o crescimento da 
procura por essa cultura. 
 
Palavras-chave: Cafeicultura, Cooperativas, Sul de Minas Gerais, Globalização. 
 
 
Abstract: 
Brazil is the largest coffee producer in the world, and the South of Minas Gerais produces 25% of national 
production, being integrated with coffee agribusiness. However, the coffee agribusiness is marked by several 
contradictions in various perspectives, whether economic, environmental, political, social and territorial, which 
are increasing as a globalization of this activity is established having its local-regional repercussions. Thus, the 
research aims to discuss the territorialization of coffee agribusiness, especially in the south of Minas Gerais 
pointing to an analysis of the situation in the largest grain producing region in Brazil, identifying the role of 
cooperatives and multinationals in the monopolization of coffee. territory, credit and social relations that are placed 
in the coffee system, also analyzing the land contradiction between family farmer and large producer in the logic 
of agribusiness, besides discussing the working relations in coffee harvesting and its precariousness, and finally 
making some notes of the coffee situation in the last decade, in view of the growing demand for this crop. 
 
Keywords: Coffee growing, Cooperatives, Southern Minas Gerais, Globalization. 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A cafeicultura está inserida no contexto do agronegócio mundial e tem desempenhado 

volumes significativos para o mercado brasileiro, sendo o principal produtor dessa commodity 
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em 2018. Entretanto, o agronegócio do café está marcado por diversas contradições em várias 

perspectivas, sejam elas econômicas, ambientais, políticas, sociais e territoriais, que vão se 

acentuando a medida que se estabelece uma mundialização dessa atividade tendo suas 

repercussões locais-regionais. 

Os estudos de Alves (2013, 2015, 2019b) revelam as características e dinâmicas do 

agronegócio do café no Sul de Minas Gerais, região responsável por mais de 25% da produção 

nacional e por manter uma estrutura organizacional e espacial aliada aos interesses do mercado 

internacional. 

As consequências da mundialização da agricultura tem efeitos diretos na questão 

agrária e urbana, conforme apontam Oliveira (2002, 2007, 2016), Andrade (1979), Alentejano 

(2011) e Albano e Sá (2011), e no caso específico da cafeicultura no sul de Minas pode-se 

mencionar o uso intenso de agrotóxicos e alimentos transgênicos, intensa degradação do meio 

ambiente e da saúde do trabalhador, exploração dos trabalhadores rurais, em muitos casos 

escravizados, empobrecimento do trabalhador rural, monopolização do mercado e do território, 

além de intensificar os conflitos no campo (ALVES, 2019b). 

Dessa forma, a pesquisa tem como objetivos discutir a territorialização do agronegócio 

do café, em especial, no Sul de Minas Gerais apontando para um análise da situação na maior 

região produtora de grãos do Brasil, identificando o papel das cooperativas e das multinacionais 

na monopolização do território, crédito e as relações sociais que são colocadas no sistema 

cafeeiro, analisando também a contradição fundiária entre agricultor familiar e grande produtor 

na lógica do agronegócio, além de discutir as relações de trabalho na colheita do café e sua 

precarização, e por fim, fazer alguns apontamentos da situação cafeeira na última década, tendo 

em vista o crescimento da procura por essa cultura. 

 

2. METODOLOGIA 

Para desenvolvimento da pesquisa foram divididas em três etapas para análise do 

contexto regional: no primeiro momento foi discutido os pressupostos teórico-conceituais da 

questão agrária e o capitalismo no campo, com base em Kautsky (1969), Oliveira (2013,  2016) 

e Andrade (1979) em seguida, o processo de territorialização e suas bases para o entendimento 

do poder, apropriação e controle do espaço a partir de Raffestin (1993) e Souza (2003), e por 

fim, a temática do agronegócio e cafeicultura com base em Oliveira (2016) e Alves (2013, 2015, 
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2019b) além de trabalhos sobre migração, trabalho, cooperativas, agroecologia e produção 

camponesa sobre o contexto regional do café no Sul de Minas, com intuito de fazer uma análise 

geral até os impactos locais do agronegócio cafeeiro no território sul mineiro.  

A segunda etapa consistiu em consultar dados do IBGE referentes ao Censo 

Agropecuário (2006), Produção Agrícola Municipal (1990-2018) e dados disponibilizados 

pelas Cooperativas de Café da região sul mineira para agrupar as informações estatística quanto 

a área ocupada, quantidade produzida, mão de obra empregada, crédito e estrutura fundiária 

para poder interpretar a dimensão da monopolização do território pelo agronegócio, bem como 

a territorialização cafeeira no território sul mineiro e como está estruturado. Além disso, foram 

consultados dados sobre a Geografia Agrária no sul de Minas em estudos realizados pelo Grupo 

de Estudos Regionais e Socioespaciais (GERES) da Universidade Federal de Alfenas –MG. Por 

fim, foram traçadas análises da dependência político-econômica e suas contradições. 

 

2.1. Localização da área de estudo 

A região denominada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como 

Mesorregião Sul/Sudoeste de Minas Gerais (Figura 1) é composta por dez microrregiões 

(Alfenas, Andrelândia, Itajubá, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, 

São Lourenço, São Sebastião do Paraíso e Varginha) totalizando 146 municípios e com uma 

população de 2.426.302 habitantes, destes 18,8% residem em áreas rurais e 81,2% em áreas 

urbanas (IBGE, 2010). 

 

Figura 1 – Mapa de localização do Estado de Minas Gerais e da mesorregião Sul/Sudoeste de Minas. 
Organização: Flamarion Dutra Alves. 
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Nessa região, há o predomínio de cidades médias e pequenas, que tem na cafeicultura 

uma das mais importantes atividades econômicas. O agronegócio cafeeiro no Brasil é 

responsável por aproximadamente 33% da produção mundial, possui uma área plantada com 

quase 2 milhões de hectares. Devido a essa importância da atividade agrícola, faz-se necessário 

entender como está organizada essa produção no espaço agrário e seus reflexos na conjuntura 

rural, urbana, política e social no Sul de Minas Gerais, principal região produtora que detêm 

25% da produção total do país (ALVES, 2019b).  

 

3. AGRONEGÓCIO, TERRITÓRIO E PODER 

Debater a agricultura no século XXI, requer dos pesquisadores o entendimento da 

conjuntura econômica do mercado agrícola mundial, ou seja, compreender o processo de 

mundialização da agricultura que vai se desenvolvendo, apontando contradições socioespaciais. 

A territorialização do agronegócio não se restringe ao espaço rural, está presente na cidade e 

tem seu poder de decisão em múltiplas escalas e lugares. 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira, discorre sobre esse processo de mundialização da 

agricultura, e coloca que a questão espacial como peça chave, pois se desloca a qualquer ponto 

do mundo, descentralizando e ao mesmo tempo concentrando poder: 

A mundialização do capitalismo uniu dialeticamente, o mercado dos países altamente 
industrializados com todos os demais de média ou pequena presença industrial. O 
centro do capitalismo não está centrado só nos países ricos, o centro está em todo o 
mundo onde as empresas mundiais estão. Esta sim é a nova ordem mundial criada 
pelo capitalismo monopolista que, por sua vez, está gestando uma nova divisão 
mundial do trabalho redesenhando uma nova organização territorial em escala 
mundial do capitalismo. (OLIVEIRA, 2016, p.89). 

 

Nessa perspectiva, as empresas multinacionais são atores hegemônicos nesse processo, 

integrando territórios a rede mundial do agronegócio, trazendo novas implicações e normas a 

esses lugares. O comando do território passa ser monopolizado, seja por cooperativas, 

multinacionais, conglomerados e instituições financeiras: 

A monopolização do território é desenvolvida pelas empresas de comercialização e/ou 
processamento industrial da produção agropecuária, que sem produzir no campo, 
controlam através de mecanismos de subordinação, camponeses e capitalistas 
produtores do campo. As empresas monopolistas atuam como players no mercado 
futuro das bolsas de mercadorias do mundo, e, às vezes controlam a produção dos 
agrotóxicos e fertilizantes. (OLIVEIRA, 2016, p.233) 
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Esse processo, vai agravando os problemas socioambientais no campo, revelando as 

contradições do capital. Conforme aponta Oliveira (2013, p.104) “[...] o desenvolvimento 

contraditório e desigual do capitalismo gestou também, contraditoriamente, latifundiários 

capitalistas e capitalistas latifundiários”, ou seja, os conflitos se acirram com a mundialização 

da agricultura. 

Uma característica da mundialização da agricultura é o processo de financeirização, e 

este vai se diferenciando, no sentido da obtenção e manutenção, concentrando cada vez mais 

com grandes proprietários, empresários e multinacionais. 

Esses conflitos socioterritoriais estão no seio do capitalismo na agricultura, presente 

desde as teorias clássicas de Kautsky (1969), que tendem a se agravar com o comando de 

multinacionais e a produção de commodities no território brasileiro. 

Na perspectiva do controle e conflito no/do território, a questão do poder é central, 

pois podemos interpretar as ações dos atores e agentes na produção do espaço. Sendo assim, 

Raffestin (1993, p.150) reforça a ideia de que “Toda prática espacial, mesmo embrionária, 

induzida por um sistema de ações ou de comportamentos se traduz por uma "produção 

territorial" que faz intervir tessitura, nó e rede”. 

Nas regiões ocupadas pelo agronegócio, pode-se identificar as construções dessa 

territorialidade do poder “As "imagens" territoriais revelam as relações de produção e 

consequentemente as relações de poder, e é decifrando-as que se chega à estrutura profunda.” 

(RAFFESTIN, 1993, p.152), ou seja, as dimensões políticas, econômicas, ambientais e culturais 

são elementos da análise da territorialização, que por meio da territorialidade assume sua forma 

material e imaterial, conforme Alves (2019a, p.103) “a territorialização é inseparável dos 

atributos materiais e imateriais dos sujeitos que ocupam o espaço”. 

Por territorialidade Raffestin entende que: 

[...] a maneira pela qual as sociedades satisfazem, num determinado momento, para 
um local, uma carga demográfica e um conjunto de instrumentos também 
determinados, suas necessidades em energia e em informação. As relações que a 
constituem podem ser simétricas ou dissimétricas, ou seja, caracterizadas por ganhos 
e custos equivalentes ou não. (RAFFESTIN, 1993, p.161) 

 

No contexto político, o surgimento do território se dá através da apropriação e 

ocupação do espaço por um grupo social, bem como salienta Souza (2003): 

A ocupação do território é vista como algo gerador de raízes e identidade: um grupo 
não pode ser mais compreendido sem o seu território, no sentido em que a identidade 
sócio-cultural das pessoas estaria inarredavelmente ligada aos atributos do espaço 
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concreto (natureza, patrimônio, “paisagem”). E mais: os limites do território não 
seriam, é bem verdade, imutáveis (...) mas cada espaço seria, enquanto território, 
território durante todo o tempo, pois apenas a durabilidade poderia, é claro, ser 
geradora de identidade sócio-espacial, identidade na verdade não apenas com o 
espaço físico, concreto, mas com o território e, por tabela, como o poder controlador 
desse território (SOUZA, 2003, p.84). 

 

As dimensões de análise da sociedade para Souza (2003, p.86) “será um campo de 

forças, uma teia ou rede de relações sociais que, a par de sua complexidade interna, define, ao 

mesmo tempo, um limite, uma alteridade: a diferença entre ‘nós’ (o grupo, os membros (...)e 

os ‘outros’ (os de fora, os estranhos)”. Ainda para Souza, o território deve ser controlado para 

que haja uma justiça social: 

 
O controle do território deve ser elevado a um plano de grande relevância também 
quando da formulação de estratégias de desenvolvimento sócio-espacial em sentido 
amplo, não meramente econômico-capitalístico, isto é, que contribuam para uma 
maior justiça social e não se limitam a clamar por crescimento econômico e 
modernização tecnológica (SOUZA, 2003, 100-1). 
 

Dessa forma, os processos de territorialização representam a imagem do poder 

construído e contraditoriamente, dos conflitos gerados na região entre os atores envolvidos. 

 

4. AGRONEGÓCIO CAFEEIRO E OS TERRITÓIOS EM DISPUTA 

O agronegócio cafeeiro no Brasil é responsável por aproximadamente 33% da 

produção mundial, possui uma área plantada com quase 2 milhões de hectares. Devido a essa 

importância da atividade agrícola, faz-se necessário entender como está organizada essa 

produção no espaço agrário e seus reflexos na conjuntura rural, urbana, política e social no Sul 

de Minas Gerais, principal região produtora que detêm 25% da produção total do país (tabela 

1). 

Tabela 1 – Área plantada e produção total de café no Brasil por regiões, 2014. 

Região Área Plantada (hectare) Produção (Mil sacas) 
Norte 90.381 1.546 

Nordeste 143.180 2.377 
Centro-Oeste 26.252 402 

Sul 33.251 559 
Sudeste 

Minas Gerais 
Sul de Minas Gerais 

1.640.790 40.330 
995.079 22.643 
501.214 10.804 

BRASIL - TOTAL 1.946.441 45.346 
Fonte: MAPA, S.P.A.E/CONAB – ABIC. 

Organização: Flamarion Dutra Alves. 
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Nota-se que a concentração espacial da produção de café está na região sudeste e 

especialmente, no estado de Minas Gerais, com 49,9% da produção nacional, e destes somente 

o sul de Minas responde por 23,8% da produção total. 

Considerando apenas a produção do café arábica, tipo exportação, a importância de 

Minas Gerias e do Sul de Minas ficam mais expressivas, sendo 69,1% da produção nacional e 

33,4% respectivamente. 

Analisando os dados mais atuais, em 2016, a produção nacional foi de 51,37 milhões 

de sacas de café, e em 2018 aumentou para 59,9 milhões de saca de café, ou seja, desde 2014 

houve um crescimento de quase 30% da produção de café. (CONAB, 2018). Esse aumento da 

produção, não acompanhou o preço da saca de café (gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Valor da saca de café em dólar cotado pela B.M &F BOVESPA, 2005-2019. 
Fonte: B, M&F BOVESPA. Organizador: Flamarion Dutra Alves. 

 

A oscilação no preço do café é uma das consequências negativas da monopolização do 

território pela commodity, ou seja, a dependência do mercado de bolsa de valores e das 

externalidades, deixam os pequenos produtores vulneráveis. Chesnais (2005) aponta para os 

problemas da financeirização nos países emergentes, entre eles, a posição especulativa do 

mercado mundial, aliada a demanda chinesa, e a crescente oscilação do preço das commodities. 

No caso do preço do café, observa-se essa oscilação em alguns momentos, com um valor de 

122,9 dólares em 2005, permanecendo com quase o mesmo valor após 14 anos, tendo um 

crescimento exponencial em 2011. 
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A produção de café no Sul de Minas oscila anualmente, pois ela é bianual e está em 

constante desenvolvimento, por conta disso, o valor da produção também é variável (Tabela 2). 

 
Tabela 2 – Valor da produção total das lavouras permanentes e da lavoura de café, em reais, na mesorregião 

Sul/Sudoeste de Minas Gerais (2006-2013) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Café (grãos) 
(R$) 

2.731.772 1.479.060 2.773.915 1.923.759 3.128.845 3.994.609 4.244.937 2.951.828 

Porcentagem 
(%) 

95,96 91,82 95,43 92,30 93,88 93,45 94,15 90,27 

TOTAL 2.846.746 1.600.982 2.906.723 2.084.303 3.332.888 4.274.427 4.508.556 3.270.159 
Fonte: SIDRA-IBGE – Produção agrícola municipal, 2006-2013. 

Organização: Flamarion Dutra Alves. 
 

Conforme a tabela 2, o valor da produção do café é significativo para região gerando 

uma receita que por vezes passa dos 4 milhões de reais anualmente, variando com a cotação do 

dólar. Observa-se que a participação da cafeicultura predomina em mais de 90% da produção 

agropecuária no sul de Minas, sendo um monopólio da produção agrícola, que também é 

refletido na área ocupada e colhida (Tabela 3). 

 
Tabela 3 – Área colhida das lavouras permanentes e da lavoura de café, em hectares, na mesorregião 

Sul/Sudoeste de Minas Gerais (2006-2013) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Área colhida 
(ha) 

468.887 460.143 465.116 421.509 432.293 433.669 433.932 434.211 

Porcentagem 
(%) 

96,68 96,61 96,62 96,31 95,94 95,74 95,71 95,69 

TOTAL 484.991 476.284 481.409 437.671 450.595 452.979 453.384 453.746 
Fonte: SIDRA-IBGE – Produção agrícola municipal, 2006-2013. 

Organização: Flamarion Dutra Alves. 
 

A área destina a produção de café no sul de Minas Gerais manteve-se de certa forma 

estável entre 2006 e 2013, oscilando pouco. O predomínio territorial do café é claramente 

visível ocupando mais de 95% da área colhida total nas lavouras permanentes, indicando uma 

consolidação na estrutura socioeconômica.  

Ainda sobre a ocupação territorial do café, numa perspectiva temporal, entre 1990 e 

2016, observa-se no gráfico 2, que no sul de Minas Gerais houve um aumento da área plantada 

em mais de 10% nesse período, mostrando a consolidação do agronegócio cafeeiro e o interesse 

de empresas multinacionais na região. 
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Gráfico 2 – Evolução da área plantada de café no sul de Minas Gerais, entre 1990 e 2016. 

 

Observando a tabela 4, tem-se esse crescimento na mesorregião Sul/Sudoeste de Minas 

Gerais, sobretudo, na microrregião de Alfenas, Santa Rita do Sapucaí, São Lourenço e 

Varginha. Nessas regiões, há a presença ativa de empresas e cooperativas que coordenam a 

dinâmica territorial, principalmente, com empresas mundializadas e de conglomerados. 

 
Tabela 4 – Área plantada de café (hectares) nas microrregiões da Mesorregião Sul/Sudoeste de Minas entre 

1990 e 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIDRA IBGE (2019). Organização: Flamarion Dutra Alves. 

Quanto a espacialização desse processo na mesorregião sul/sudoeste de Minas Gerais, 

as áreas mais territorializadas pelo café concentra-se em Alfenas, São Sebastião do Paraíso e 

Varginha (figura 2). 
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1990 2000 2010 2016

Evolução da área plantada de café no Sul de 
Minas Gerais.

Área Plantada de Café (Hectares)

MICRORREGIÃO 1990 2000 2010 2016 

Alfenas 58.555 74.947 65.121 69.023 

Andrelândia 789 798 567 572 

Itajubá 5.146 3.676 3.987 4.195 

Passos 46.334 29.131 31.138 41.265 

Poços de Caldas 46.384 57.120 47.692 48.515 

Pouso Alegre 4.589 5.872 5.248 6.093 

Santa Rita do Sapucaí 22.663 28.970 37.030 34.240 

São Lourenço 14.324 19.590 23.378 25.822 

São Sebastião do Paraíso 88.345 81.234 83.081 83.995 

Varginha 125.608 112.970 135.051 134.466 

TOTAL 412.737 414.308 432.293 448.186 
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Figura 2 – Área plantada de café por microrregiões no Sul de Minas Gerais em 2016. 

Nessas regiões, concentram-se armazéns de cafés, cooperativas, terminais de 

comercialização direta para o exterior com transporte para o porto de Santos, instituições de 

ensino e pesquisa que formam profissionais para atuar na cafeicultura.  

Nesse contexto, a cafeicultura apresenta uma diversidade em termos de produtor, do 

pequeno-familiar até o grande, cidades voltadas a produção e relações da cafeicultura, além da 

predominância territorial no espaço agrário que historicamente foi se consolidando e 

aprimorando. 

A presença de empresas multinacionais vem crescendo ano a ano no Sul de Minas, em 

Varginha está sediada a Louis Dreyfus Company (Figura 3), que armazena e comercializa os 

cafés, mantendo uma relação direta com o mercado internacional, pois é a terceira maior 

empresa que comercializa café no mundo. Ao mesmo tempo, está territorializada e monopoliza 

o território com suas estratégias e ações no sul de Minas e em todo território nacional. 
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Figura 3 – Unidade Louis Dreyfus em Varginha-MG. 
Fonte: https://www.ldc.com/br/pr/nossos-negocios/nossas-plataformas/cafe/nossas-unidades/ 

 

Em Alfenas, estão territorializadas empresas que compram, armazenam e 

comercializam os grãos de café para o mundo todo, como a chinesa Cofco e a singapurense 

Olam (Figura 4 e 5), já a Ipanema Coffees tem três fazendas que soma quase 6 mil hectares e 

produzem para vários países E empresas como a Nescafe e Starbucks que tem acionistas de 

vários países como Friele (norueguesa), Misubishi (japonesa) e Tchibo (alemã). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 4 e 5 – Sede da Olam e Cofco em Alfenas -MG 

Fonte: http://deseconomico.alfenas.mg.gov.br/index.asp?act=fotos 
 

Essas empresas representam exemplos da mundialização e territorialização do 

agronegócio no sul de Minas, utilizando recursos naturais disponíveis, como a água nas 

proximidades do reservatório de Furnas, bem como de recursos financeiros do Estado, para 

instalações e manutenção das atividades no país. Por outro lado, os melhores grãos são 

comercializados para fora do país e os lucros são drenados para os países dos acionistas, 

explorando a mão de obra – trabalho, recursos e o território.  

Por apresentar em sua dimensão estrutural fundiária 75,9% de pequenas propriedades 

cafeeiras conforme afirma Alves (2013), o papel das cooperativas é muito decisivo na produção 

e reprodução do capital, inserção no mercado nacional e internacional, certificações, 

competividade e cooperação. 

Conforme os dados do Censo Agropecuário de 2006, entre as 137 mesorregiões 

brasileiras, a Sul/Sudoeste de Minas é que tem o maior número de estabelecimentos familiares 

com financiamento na agricultura (Tabela 5). 

Tabela 5 – Estabelecimento familiares com financiamento na agricultura, por mesorregião em 2006. 
Mesorregião Estabelecimentos de agricultura familiar com 

financiamento 
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Sul/Sudoeste de Minas - MG 13.924 
Chapecó - SC 13.268 

Frederico Westphalen – RS 13.581 
Santa Cruz do Sul - RS 13.177 

Erechim – RS 10.736 
Fonte: SIDRA –IBGE (2019). Organização: Flamarion Dutra Alves. 

 

 No caso da tabela 5, fica explícito a financeirização em territórios ocupados pelo 

agronegócio, do café no sul de Minas, passando pelo setor da suinocultura e avicultura no oeste 

da região sul, como pelo fumo em Santa Cruz do Sul, ou seja, são territórios monopolizados 

por empresas multinacionais e cooperativas, que consolidam sua infiltração no território, via 

crédito estatal pelos agricultores familiares. 

Conforme os dados do Censo Agropecuário de 2006, no sul de Minas Gerais foram 

notificados 285 casos de intoxicação por agrotóxico, mas 38.927 propriedades rurais fizeram 

uso do agrotóxico nas suas lavouras (Figura 6) 

 
Figura 6 - Número de estabelecimentos rurais que utilizaram agrotóxico na Mesorregião Sul/Sudoeste de Minas, 

2006. 

A presença de agrotóxicos no agronegócio do café é uma constante, faz parte do pacote 

tecnológico incorporado do pequeno ao grande produtor, conforme a figura 6 e 2, as maiores 

microrregiões produtoras de café Varginha, São Sebastião do Paraíso e Alfenas, são justamente 
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as que mais consomem agrotóxicos. Tem-se aí consequências do agronegócio do café a serem 

estudadas na saúde dos trabalhadores, população e degradação ambiental. 

Em contraposição a esse crescimento exponencial de agrotóxico, surgem propostas 

orgânicas e agroecológicas na produção de café, ainda em menor escala, mas a Cooperativa dos 

Agricultores Familiares de Poço Fundo (COOPFAM) realiza a produção orgânica como 

estratégica no mercado mundial Fair Trade. 

As dezenas de cooperativas existentes na região servem para auxiliar, dar assistência 

técnica e extensão rural, agrotóxicos, armazenamento dos grãos, financiamento e crédito, ou 

seja, a monopolização do território. Entre as principais cooperativas na região destacam-se a 

Cooxupé, Cooparaíso, Coopfam, Cocatrel e Unicoop. Por outro lado, os agricultores familiares 

tornam-se dependentes das relações comerciais e mercado das cooperativas, perdendo sua 

autonomia e ficando mais susceptíveis as oscilações do mercado mundial.  

Atualmente a Cooperativa Regional dos Cafeicultores em Guaxupé (COOXUPÉ) 

possui mais de 12 mil cooperados – sendo 84% deles pequenos produtores que vivem da 

agricultura familiar –, recebendo café produzido em mais de 200 municípios de sua região de 

ação, localizada nas regiões do Sul de Minas, Cerrado Mineiro e Vale do Rio Pardo (no estado 

de São Paulo). (COOXUPÉ, 2015) 

Entre as dezenas de cooperativas, cita-se algumas importantes como a  Cooperativa 

dos Cafeicultores da Zona de Varginha (Minasul),  Cooperativa dos Produtores de Café 

Especial dos Martins (Coopercafem), Cooperativa Agropecuária Regional de Andradas Ltda 

(CARA), Cooperativa Central de Cafeicultores e Agropecuaristas de Minas Gerais Ltda 

(COCCAMIG),  Cooperativa Agropecuária do Vale do Sapucaí Ltda (Coopervass),  

Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas Ltda (COCATREL), Cooperativa dos 

Cafeicultores de Campos Gerais e Campo do Meio Ltda (COOPERCAM), Cooperativa 

Regional Agropecuária de Santa Rita do Sapucaí Ltda (COOPERRITA), Cooperativa Regional 

dos Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso Ltda (COOPARAISO), Cooperativa Agrária de 

Machado Ltda (COOPAMA),  Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança Ltda (CAPEBE) e 

Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo (COOPFAM). Estas estão filiadas ao 

Centro do Comércio de Café do Estado de Minas Gerais que auxilia no processo produtivo e 

nas atividades ligadas a comercialização. 
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A movimentação financeira em torno da rede produtiva do café é expressiva, aliada a 

elevação do preço do produto, mais de 90% do valor gerado por lavouras permanentes na 

mesorregião correspondem ao café. Ainda na questão econômica, de acordo com o Fundo de 

Defesa da Economia Cafeeira (FUNCAFÉ) em 2011, o Fundo movimentou R$ 2,29 bilhões, 

sendo R$ 600 milhões para custeio, R$ 500 milhões para aquisição de café (FAC); R$ 500 

milhões para estocagem; R$ 300 milhões para colheita; R$ 50 milhões para operações em 

mercado futuro e R$ 40 milhões para recuperação de lavouras atingidas por granizo. Outros R$ 

300 milhões serão direcionados ao refinanciamento de dívidas. (CCCMG, 2011). 

As exportações estão atreladas aos pontos de comercialização chamados Recintos de 

Exportação (REDEX) em Guaxupé, Varginha e Poços de Caldas, dessa forma são fixos 

estabelecidos para fazer a interligação entre a rede interna e externa na região. Internamente, as 

cooperativas são os vetores para aproximar o capital financeiro e os trabalhadores envolvidos 

na atividade cafeeira. 

Outro elemento diferenciado na rede de produção do café são as escolas de ciência e 

tecnologia. Incorporada a região sul do estado de Minas Gerais, está a inovação e cooperação 

entre os membros da rede produtiva, sendo dotada de uma grande infraestrutura quanto à 

educação tecnológica para a consolidação da rede de produção do café. As estruturas que dão 

essa condição estão os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Sul de Minas), 

localizados em Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas e Pouso 

Alegre, tendo desde cursos de Educação profissional de nível técnico, como Técnico em 

Agropecuária, Agricultura, Agrimensura, Alimentos, Agroindústrias, Cafeicultura a distância 

entre outros, além de cursos de graduação em Tecnologia em Cafeicultura e Agronomia, e pós-

graduação em cafeicultura sustentável. 

O agronegócio cafeeiro no sul de Minas apresenta importância para a balança 

comercial brasileira e na dinâmica econômica regional, entretanto o território foi 

monopolizando e ficando suscetível as oscilações dessa commodity, a agricultura familiar-

camponesa tem importância na produção de café para exportação, entretanto não tem controle 

sob sua produção e acaba sendo explorada por cooperativas e multinacionais que não tem a 

preocupação com o desenvolvimento social e econômico desses sujeitos. É necessário pensar 

alternativas pera esse sistema, e um dos exemplos que se destaca na região é a Cooperativa de 

Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região (COOPFAM) que incentiva a produção do 
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café orgânico e agroecológico, além da produção de café orgânico feminino, bem como a 

diversificação de culturas nas propriedades rurais. 

Outra contradição importante que se coloca no agronegócio cafeeiro, são as relações 

de trabalho. Por se tratar de uma região montanhosa, o sul de Minas apresenta uma dependência 

do trabalho manual, e, por conseguinte, a presença de migrantes é uma constante nos meses de 

maio a agosto (colheita). Nesse sentido, milhares de trabalhadores do norte de Minas e do estado 

da Bahia deslocam-se para garantir renda e trabalho nas fazendas. Entretanto, de 2013 a 2018, 

foram registrados 310 casos de trabalho escravo nas fazendas de café, devido as péssimas 

condições de trabalho, moradia e contratos (tabela 6). 

Tabela 6 – Trabalhadores escravizados em fazendas de café no Sul de Minas Gerais, 2013-2018. 

Ano Município Número de trabalhadores 
escravizados 

2013 Campanha 1 
2014 Ibiraci 57 
2014 Passa Quatro 3 
2015 Carmo de Minas 41 
2015 Bom Jesus da Penha 60 
2015 Machado 14 
2016 Machado 4 
2016 Nepomuceno 5 
2016 Conceição da Aparecida 16 
2016 Bom Jesus da Penha 14 
2016 Poço Fundo 32 
2016 Carmo da Cachoeira 7 
2016 Jesuânia 10 
2016 Bom Sucesso 10 
2018 Muzambinho 18 
2018 Piumhi 18 

                           TOTAL 310 
Fonte: Ministério do Trabalho (2017) e Ministério Público do Trabalho (2018). 

 

A questão do trabalho escravo, vem sendo destacado na mídia e nos estudos sobre a 

população migrante na região. Entre os meses de maio e agosto, há uma crescente demanda por 

mão de obra que é suprida pela exploração do trabalhador. O envolvimento de grandes 

produtores e pessoas de renome regional, como políticos e “lideranças” da sociedade local 

nesses casos, repercute negativamente para o mercado e os registros, sendo rompido contratos 

de compra e venda. 

Estudos com essa população explorada, carece na academia, mas sem dúvida, é um 

tema emergente e necessário para a geografia. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A territorialização do café na mesorregião sul/sudoeste de Minas Gerais apresenta 

pontos fixos consolidados para a organização e movimentação dos fluxos existentes no 

complexo agroindustrial (figura 7). Estes pontos, como cooperativas, institutos de pesquisa, 

empresas de assistência técnica e extensão rural, recintos de exportação, rodovias, ferrovias 

entre outros estão dentro da ótica da mundialização da agricultura.  

 
Figura 7 – Esquema da territorialização do agronegócio cafeeiro na região sul de Minas Gerais. 

Organizador: Flamarion Dutra Alves. 
 

A figura 7, sintetiza esse processo contraditório do agronegócio cafeeiro, que inclui e 

exclui os produtores, rentabiliza partes dessa rede produtiva e onera outros atores. A 

participação estatal atrelada ao capital internacional faz com que esse sistema continue 

expandido sua área de plantio, juntamente com atores econômicos, políticos e culturais. 

Entretanto, a grande questão que se coloca é como esta rede produtiva beneficia os 

atores envolvidos nela. Pois, 75,9% dos estabelecimentos rurais que produzem a commodity são 

familiares, deixando muitas vezes de produzir alimentos para subsistência ou alimentos para os 

centros urbanos. 

A vulnerabilidade econômica e alimentar dos pequenos produtores é uma condição e 

contradição desse processo. As cooperativas e multinacionais promovem um desenvolvimento 

contraditório e desigual na região, fruto do aprofundamento dessa inserção no mercado 

mundial. 
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A produção orgânica e agroecologia, aliada a policultura é uma alternativa para a 

manutenção dos pequenos produtores saírem da dependência econômica das grandes 

cooperativas e para a segurança alimentar e desenvolvimento territorial.  
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OS ACORDOS BILATERAIS COM A CHINA E A ACELERAÇÃO DA 
REPRIMARIZAÇÃO DO BRASIL APÓS A CRISE DE 2008 

 
Osmar Fernando Alves da Silva1 

Raimundo Jucier Sousa de Assis2 
 

 

Introdução 

Em tons de alarme de incêndio os jornais anunciam o fechamento das fábricas no Brasil. 

O Estadão espalha que a “ociosidade leva Pirelli a fechar fábrica de Gravataí”, “GM ameaça 

sair do país se não voltar ao lucro”3. O jornal Folha de São Paulo notícia que “a indústria 

brasileira implodiu, não será fácil resgatá-la”4. O Correio do Estado joga mais um jato d’agua: 

“tradicional fábrica de biscoitos fecha as portas em Três Lagoas”5. A Terra é Redonda anuncia 

o aniversário de “quarenta anos de desindustrialização” brasileira6. E no assombro do aviso 

final, a GGN adverte que “só a derrota de Macri salva à indústria brasileira”7. Em diversos 

slogans é narrado o fato radical da “desindustrialização" e a montagem de um país que se 

entregou a “reprimarização” como a nova fórmula para o crescimento econômico.  

Sob a cortina de fumaça das notícias, a reprimarização da economia se acelera com o contexto 

dos anos 2000, mais precisamente a partir de 2008, com o acontecimento da crise do capitalismo 

e a clara ascensão chinesa como a segunda maior potência do mercado mundial. A China atua 

no território brasileiro numa mão dupla: desindustrializando-o ao sobrepor-se como a nova 

“oficina mundial” capaz de abastecer o mundo com produtos industriais baratos e 

 
1 Graduando em Geografia pela Universidade Federal do Piauí (UFPI/ Campus Teresina - Brasil) e Bolsista de 
iniciação cientifica-CNPq. osmarfernando11@outlook.com 
2 Professor Doutor do Curso de Geografia da Universidade Federal do Piauí (UFPI / Campus Teresina - Brasil) e 
Coordenador do projeto de pesquisa intitulado “A China e a incorporação do sudoeste do Piauí na geopolítica 
contemporânea (2008 – 2020)”, vinculado ao CNPq. raimundojucier@ufpi.edu.br  
3 Disponível em https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/05/14/ociosidade-leva-pirelli-a-
fechar-fabrica-de-gravatai.htm?cmpid=copiaecola/https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-
conteudo/2019/01/19/gm-ameaca-sair-do-pais-se-nao-voltar-ao-lucro.htm?cmpid=copiaecola 
4 Disponível https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/08/a-industria-brasileira-implodiu-nao-sera-facil-
resgata-la.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa 
5 Disponível https://www.correiodoestado.com.br/cidades/tres-lagoas/tradicional-fabrica-de-biscoitos-fecha-as-
portas-em-tres-lagoas/351181/ 
6 Disponível em https://aterraeredonda.com.br/quarenta-anos-de-desindustrializacao/ 
7 Disponível em https://jornalggn.com.br/coluna-economica/so-a-derrota-de-macri-salva-a-industria-brasileira-
por-luis-nassif/ 
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reprimarizando-o ao apresentar-se como a principal economia que demanda commodities em 

quantidade elevadas. Como bem arrematou Pierre Salama, “destinadas cada vez mais às 

economias asiáticas, as exportações de matérias-primas produzidas, na verdade, com tecnologia 

de ponta compensam os déficits da indústria de transformação e permitem obter um saldo 

positivo da balança comercial” (SALAMA, 2012, p. 30). 

Dessa maneira, o presente texto tem o objetivo central de discutir como os acordos 

bilaterais do Brasil com a China, em especial, a partir da crise de 2008, revelam como o Brasil 

aprofunda o processo de reprimarização da sua economia e se torna um país que afunila a sua 

participação no mercado mundial com base na exportação de commodities. A nossa atenção 

aqui está em evidenciar, com auxílio também de dados estatísticos das trocas comerciais, como 

a necessidade chinesa por produtos primários, no posto de “nova fábrica do mundo”, exerce 

uma força motriz que impulsiona o ordenamento dos processos produtivos no território 

brasileiro, colocando-os como um exportador de grãos, de minérios, de carnes, entre outros 

produtos primários e, em correspondência, como um importador de produtos industrializados e 

eletrônicos chineses. É cabível também problematizarmos como essas trocas assimétricas se 

especializa e se divide entre distintos estados brasileiros8.  

Para demonstrarmos isso, levantamos, organizamos em quadros e tabelas e analisamos 

os seguintes documentos: dois acordos internacionais assinados a partir da crise de 2008 a 2016, 

o Plano de Ação Conjunta (2010-2014) e o Plano Decenal de Cooperação (2012-2021), ambos 

assinados com a República Popular da China – RPC. O Relatório China: direções globais de 

investimento 2018, produzido durante o Governo Temer pelo Conselho Empresarial Brasil-

China (CEBC) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 

Investimentos (ApexBrasil); o relatório Visão de futuro: 40 anos de relações diplomáticas entre 

Brasil e China, do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC); e, por fim, analisamos e 

localizamos os dados estatísticos de exportação e importação das relações entre o Brasil com a 

China levantados e tabulados a partir da plataforma do Ministério da Industria, Comercio 

Exterior e Serviços (MDIC). 

É importante destacar também que para o desenvolvimento e análise de dados da 

pesquisa nos debruçamos sobre a perspectiva geopolítica desenvolvida pelo geógrafo David 

 
8 Sobre a proposição original dessa proposta, pode ser consultado ASSIS, Raimundo Jucier Sousa de; EUA, China 
e o Sul/Sudoeste do Piauí: a construção de um projeto de pesquisa. In NUNES, Ranchimit Batista. Experiências, 
Realidades e Contextos da Educação do Campo no Sul do Piauí. Curitiba: Editora CRV, 2017, p. 99-112. 
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Harvey. Falamos “desenvolvida” por ser Harvey aquele que, de forma contundente, trata como 

os centros produtores de excedentes de capital (mercadorias, tecnologias e finanças em 

quantidade sempre maiores) tem exigido a contínua expansão geográfica. O próprio excedente 

força a necessidade da incorporação de novos espaço, por um lado, na medida que se faz 

necessário a abertura de territórios para exportar mercadorias, capital produtivo e investir 

finanças em infraestruturas, por outro, impele a abertura de novos territórios no sentido da busca 

por insumos para a produção e de força de trabalho a baixos preços, ambas para a renovação do 

processo produtivo e para o abastecimento da alimentação da população dos centros da 

acumulação de capital9. 

O excedente de capital em quantidade sempre maiores, sobretudo com a produtividade 

da terceira revolução industrial, e com o período hegemônico de financeirização da economia, 

após a década de 1970, moldam uma geopolítica do espaço mundial, processos que tentam 

recriar medidas que possibilitem a continuidade do crescimento econômico e, assim, utilizar a 

reestruturação e de novas dinâmicas econômicas e políticas nos territórios nacionais como 

saídas para as crises periódicas geradas pela não absorção desses excedentes de capital. A tese 

central de Harvey (2004, p. 40), assim, é que “a acumulação de capital sempre foi uma questão 

profundamente geográfica” e, principalmente, “sem as possibilidades inerentes à expansão 

geográfica, à reorganização espacial e ao desenvolvimento geográfico desigual, o capitalismo 

há muito teria cessado de funcionar como sistema econômico-político”10. 

Em suma, a partir da análise dos acordos internacionais e dos dados estatísticos do 

comércio exterior entre o Brasil e a China, à luz da teoria da geopolítica do capitalismo de 

Harvey, temos refletido como o Brasil transforma-se num país movido pela dinâmica chinesa. 

Dessa forma, foi possível dividir a análise proposta pelo texto em três tópicos: o primeiro trata 

da China na geopolítica do capitalismo após a crise de 2008; o segundo penetra nos acordos 

bilaterais assinados entre o Brasil e a China e nas estatísticas das trocas comerciais entre os dois 

 
9 Escolhemos chamar de “geopolítica do capitalismo” por se referir ao título de um artigo clássico do autor, que 
trata do esforço dessa construção teórica; mas outras terminologias, como “geografia da acumulação de capital” 
ou “geografia histórica do capitalismo” cabiam como semelhante. Sobre dúvidas, pode-se cf. HARVEY, David. 
A produção capitalista do espaço. Tradução de Carlos Szlak. São Paulo: Annablume, 2005. Em destaque, o 
capítulo 5, “A geopolítica do capitalismo”. 
10 De forma mais ampla esse exercício metodológico pode ser consultado em um trabalho de maior fôlego. Ver 
ASSIS, Raimundo Jucier Sousa de. A iminência da subordinação aos Estados Unidos: a afirmação do Brasil 
como periferia do capitalismo na exposição universal de Chicago. Tese de Doutorado em Geografia Humana - 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
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países. E, por fim, faz-se o esforço de apontar algumas sínteses e apontamentos sobre os 

principais ordenamentos territoriais que a transformação do país em um produtor de 

commodities tem revelado como manchas das trocas “assimétricas” do comércio exterior nos 

estados brasileiros. 

Sobre a China na geopolítica do capitalismo após 2008 

A China do início do século XXI, como destaca Wladimir Pomar, é um país consciente 

que é o novo centro industrial do mundo e que, igualmente aos outros centros de produtos 

manufaturados do passado, precisa criar estratégias para sobreviver com as crises e os percalços 

que possam surgir nos mercados exteriores para o excedente capital e produtos industriais 

chineses. Além disso, o projeto de crescer 10% ao ano tem apresentado uma demasiada pressão 

sobre as matérias-primas, o que coloca a necessidade de desacelerar, entre 2% a 3%, o 

crescimento econômico. Isto é, um conjunto de medidas anticrise já vinham sendo tomadas, 

antes mesmo, da crise de 2008, estratégias que passava, segundo o autor, pela “elevação da 

renda da população, do estímulo ao consumo interno e da diversificação dos investimentos, de 

modo a transformar seu mercado interno no principal indutor do seu desenvolvimento, e 

mantendo sua competitividade internacional” (POMAR, 2003, p. 161). 

Dessa forma, a crise de 2008, praticamente, depara-se com uma nova potência industrial 

que tenta controlar o excedente de produtos industriais pelo desenvolvimento do mercado 

interno e que, ao mesmo tempo, apresenta-se como “a nova oficina no mundo” com o aumento 

da sua participação no PIB global mesmo diante da recessão das exportações com a crise 

internacional. Em termos de números, Acioly, Costa e Macedo Cintra revelam que 

 
a participação da China no PIB global (em dólares correntes) entre 1980 e 1990 
permaneceu praticamente estagnada e num patamar baixo (de 1,9% para 1,8%). A 
partir da década de 1990 verificou-se um aumento nessa participação de 273% (de 
1,8% em 1990 para 3,7% em 2000) que se acelerou ainda mais durante a década de 
2000. Entre 2000 e 2005, período de expansão da economia mundial, a participação 
elevou-se de 3,7% para 5% (crescimento de 369%), tendência ampliada entre 2005 e 
2010, em virtude da crise internacional – que teve menor impacto negativo na China 
em relação aos demais países, já que a participação cresceu de 5% para 9,3%. 
Inclusive a participação da economia chinesa ultrapassou a do Japão (8,7%) em 2010, 
tornando-se a segunda economia do mundo (2011, p. 4-5). 

O PIB, como assinala Oliver Stuenkel (2018, p. 74), “não é uma medição ideal ou 

completa do poder de um país, mas ainda é o melhor substituto ou representante isolado ao 

discutirmos deslocamento do poder”. Dessa forma, é possível verificarmos que o crescimento 
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da participação da China no PIB global, mesmo com a crise subprime de 2008, abriu um 

processo assimétrico na divisão internacional do trabalho que tem envolvido os EUA, a China 

e os demais países emergentes associados a essa corrente de comércio sino-americana. O 

excedente de capital na China articulado com o Estado chinês passa a impor regras globais a 

partir do seu crescimento econômico, sobretudo nas relações sul-sul, expandindo 

geograficamente suas influências para outros países na Ásia, África e América Latina, como o 

Brasil. 

O interessante é que EUA e China, mesmo competindo pelo mercado mundial, tem 

construído eixos específicos e complementares na geopolítica contemporânea. Para as empresas 

norte-americanas e outros capitais estrangeiros, interessa investir na China para aproveitar a 

mão de obra barata e o crescimento da economia do país. E nesse quesito, como assinala 

Giovanni Arrighi, “o capital estrangeiro (principalmente o dos Estados Unidos) precisava mais 

da China do que a China precisava de capital estrangeiro” (ARRIGHI, 2008, p. 359). Os 

chineses, praticamente, tornaram-se a nova “oficina do mundo” que abriga as corporações 

internacionais e nacionais e, cada vez mais, tem importado menos “produtos de maior valor 

agregado” tanto dos EUA como da África e da América Latina, mostrando ter uma indústria de 

bens de produção e de alta tecnologia. Assim, da China fabrica-se produtos industriais e 

tecnológicos, na contramão dos déficits dos seus concorrentes, em destaque, daqueles que tem 

seu mercado de bens de consumo industrializados abastecidos pelos asiáticos, como os norte-

americanos. Além disso, a China, como a nova “oficina do mundo”, força a reprimarização de 

outras periferias do capitalismo que tem algum tipo de parque industrial com exportações 

regionais11. 

Para Robert Kurz, atualmente, os Estados Unidos têm se particularizado no mercado 

mundial e focado seus investimentos naquilo que ele não tem concorrentes, isto é, na “máquina 

militar”. Isto, no entanto, enfraqueceu a economia real da indústria norte-americana, revelando-

se em contínuos déficits com os países industrializados, sobretudo, os asiáticos. Entre as 

décadas de 1980 e 1990, segundo o autor, “foram sendo produzidas cada vez menos 

mercadorias industriais, em algumas áreas a regressão foi absoluta” nos Estados Unidos, o que 

tem apresentado déficit na balança comercial com o Japão, países da Europa até “transbordar 

 
11 Ainda sobre a construção do projeto da China e suas diferenciações com os projetos ocidentais, sobretudo, dos 
Estados Unidos, consultar: ARRIGHI, Giovanni. Adam Smith em Pequim: origens e fundamentos do século 
XXI. Tradução de Beatriz Medida. São Paulo: Boitempo editorial, 2008. 
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de forma incrível, no comércio de mercadorias com os colossos Índia e China”. Para Kurz, a 

China é usada “como placa giratória das cadeias transnacionais de criação de valor, por causa 

das estruturas de baixos salários e a partir daí fornecem aos mercados dos Estados Unidos e de 

outros lugares”12 (KURZ, 2015, p. 31). 

Tem sido exatamente essa força de “placa giratória” da produção industrial chinesa que 

tem dado o forte poder de compra sobre outros países e, assim, constituído uma “corrente de 

transmissão” que opera influencias nas trocas com as periferias do capitalismo, imprimido uma 

forte demanda por matérias-primas e produtos primários para a renovação dos processos 

produtivos, bem como, para a alimentação da enorme população chinesa, com 1,379 bilhão 

segundo o Banco Mundial. Esse processo da China força claramente a abertura dos territórios 

fracamente industrializados e tradicionalmente empenhados no abastecimento dos centros do 

capitalismo com produtos primários, assim, imprime uma força no redesenhar das manchas de 

territórios no exterior do país incorporados para a produção, especulação e exportação de 

commodities, restaurando nesse processo as trocas assimétricas entre um exportador de 

produtos industrializados e um importador de produtos primários. 

O crescimento da economia chinesa, mesmo após a crise de 2008, tem ocupado um 

papel central no espaço mundial como uma “corrente de transmissão” para outros países na 

Ásia, África, Europa e América Latina, como o Brasil. Mesmo com a estratégia de 

fortalecimento do mercado interno e desaceleração da produção de excedentes, existe uma 

“necessidade chinesa cada vez maior de alimentos, petróleo, minério e outras matérias-primas, 

ao passo que Brasil, Índia e Rússia são grandes produtores desses produtos” (ACIOLY, COSTA 

PINTO, MACEDO CINTRA, 2011, p. 19). Instala-se assim uma lógica contraditória, o 

processo de mudança no padrão de crescimento apresenta a possibilidade de desacelerar 

também a demanda por commodities. No entanto, o aumento da renda da população mais pobre 

abre novos mercados, sobretudo, de alimentos, sem falar que a forte dependência dos EUA, dos 

produtos industrializados chineses, também passa a ser um processo que faz a China necessitar 

de matérias-primas de forma contínua. 

Nessa perspectiva, o espinhoso tema da ascensão da China e sua ressonância em outros 

territórios nacionais e economias regionais ganha peso, no caso particular do Brasil, na medida 

 
12 KURZ, Robert. Poder Mundial e Dinheiro Mundial: crônicas do capitalismo em declínio. Rio de Janeiro: 
Consequência, 2015. 
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que o processo de transição do crescimento da China continua a abrir mercados ligados ao setor 

das commodities. Com aproximadamente 55% da sua população morando nas cidades e no 

aumento do consumo pelas populações pobres, a lógica do crescimento marcada pela 

desaceleração das exportações continua a alargar mercados de importação de commodities 

ligadas a renovação dos processos industriais, também interligados a construção civil, a 

alimentação da população e a produção de biocombustíveis. 

 

Os acordos bilaterais e o comércio exterior entre Brasil e China 

As relações estratégicas entre Brasil e China vem, desde o início do século XXI, e mais 

precisamente entre 2008 a 2018, tomando novos rumos. Em grande parte, essa nova fase de 

fortalecimento e maturidade da relação estratégica bilateral entre os dois países se dá pela janela 

de oportunidade aberta ao Brasil pelo modelo de desenvolvimento vigente na China neste 

período, apresentado como uma das poucas saídas possíveis de crescimento e estabilidade da 

balança comercial após a crise de 2008. Em tons de celebração, mostra o Conselho Empresarial 

Brasil-China (2015, p. 37), em seu especial de 40 anos de relações diplomáticas, que 

 
a grande demanda chinesa de alimentos e da indústria intensiva em recursos naturais 
proporcionou um salto considerável nas exportações brasileiras de commodities, 
sobretudo de minério de ferro, soja, carnes, petróleo e celulose, enfatizando a 
complementaridade entre as duas economias 

 

O que torna central dizer é que, diferentemente das grandes tensões geopolíticas e das 

grandes crises nos centros industriais, como as duas guerras e a crise de 1929, que fortaleceram 

o modelo de industrialização como substituições de exportações para países como o Brasil, a 

crise de 2008, até agora, apresenta que o caminho das periferias do capitalismo tem sido o 

processo de “desindustrialização precoce” e de “reprimarização”, como chamou Pierre Salama 

(2012), interpretando esse deslocamento das periferias do Sul com os centros do Norte como 

uma reconfiguração da economia mundial que tem como novo centro as economias asiáticas, 

sobretudo, a China, apresentando nessa relação Sul-Sul que é possível crescer economicamente 

a partir do abastecimento do mercado asiático com commodities. 

 

A parcela do comércio da América Latina com a China e a Índia aumenta fortemente. 
O Brasil, ao triplicar o comércio com a China, entre 2006 e 2010, mantém relações 
comerciais cada vez mais estreitas com esse país. Mas a troca é assimétrica: a China 
exporta principalmente produtos manufaturados para o Brasil e compra dele matérias-
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primas. Graças à extensão de suas exportações para a China, o constrangimento 
externo do Brasil não funciona mais como limite ao crescimento, como foi o caso no 
passado. O crescimento elevado da China “puxa” em parte o do Brasil (SALAMA, 
2011, p. 229-230). 

 

A reprimarização não se trata, dessa forma, de um retorno aos processos antigos, mas 

uma estratégia de crescimento econômico a partir das exportações de commodities, 

aproveitando os preços altos e a disponibilidade de alguns produtos primários em grandes 

quantidades no mercado mundial. Uma das faces dessa fase de desindustrialização precoce e de 

amadurecimento da reprimarização pode ser percebida desde a criação, em 2004, da Comissão 

Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e de Cooperação – (COSBAN). Essa comissão, 

através de suas subcomissões que representam as diversas áreas estratégicas entre o Brasil e a 

China, tem o objetivo de ser o principal mecanismo de relação entre os dois países, contribuindo 

assim para uma cooperação abrangente e de longo prazo. A mesma é utilizada também para 

regulamentar, desenvolver e implementar planos que fundamentem, de fato, essas relações 

estratégicas bilaterais. 

Os acordos bilaterais, articulados com os dados do comércio exterior, estão entre as 

principais evidências da institucionalização da divisão territorial do trabalho entre o Brasil e a 

China. O levantamento e a análise dos documentos oficiais entre esses dois países nos permitem 

apreender os planos que legitimam e qualificam o Brasil como um país produtor de commodities 

e consumidor de produtos industrializados no atual redesenho dessa geopolítica bilateral. Para 

isso, além de outras fontes complementares, torna-se central os dois acordos bilaterais assinados 

entre a República Federativa do Brasil e a República Popular da China após a crise de 2008, a 

saber: o Plano Nacional de Ação Conjunta (2010-2014) e do Plano Decenal de Cooperação 

(2012-2021). 

O Plano de Ação Conjunta (2010-2014) define objetivos e metas para a cooperação 

bilateral e busca aprimorar os mecanismos já existentes nessa relação, aprofundando as trocas 

nas áreas política, econômica, agrícola, industrial e tecnológica. Já o plano decenal (2012-2021) 

aparece como um complemento do Plano de Ação Conjunta e tem como objetivo destacar as 

áreas prioritárias e os projetos-chave em cada uma dessas áreas no período de 2012 a 2021 

(Figura 1).  

Figura 1 Organização dos Planos. 
Plano de ação conjunta (2010-2014) Plano decenal de cooperação conjunta 
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Artigo 5 – Área Econômico-Comercial 
Ciência, tecnologia, inovação e 

cooperação espacial 

Artigo 6 – Área de Energia e Mineração 
Minas, Energia, Infraestrutura e 

Transporte 

Artigo 7 – Área Econômico-financeira 
Investimento e Cooperação Industrial e 

Financeira 
Artigo 8 – Área de Agricultura Cooperação Econômica e Comercial 

Artigo 9 – Área de Supervisão da 
Qualidade, Inspeção e Quarentena 

Cooperação Cultural, Educacional e 
intercambio entre os povos 

Artigo 10 – Área de Industria E 
tecnologia da Informação 

- 

Artigo 11 – Cooperação Espacial - 
Artigo 12 – Área de Ciência, Tecnologia 

E Inovação 
- 

Artigo 13 – Área cultural - 
Artigo 14 – Área de Educação - 

Fonte: elaborada pelos autores a partir dos acordos bilaterais entre Brasil e China, 2008 a 2021. 
 

Percebe-se, após a leitura e análise dos planos, que os pontos acordados sempre focam 

na ideia de “investimento e cooperação mútua entre os países”. Entretanto, a interpretação que 

se tem é que as áreas chave da produção de commodities, energéticas e agrícolas, e a questão 

econômica e técnica cientifica que as envolve, recebem um destaque maior dessa discussão e 

no direcionamento dos investimentos. Isso é comprovado nos diversos artigos do Plano de Ação 

Conjunta (2010 – 2014) e nos capítulos principais do Plano Decenal, como poderemos observar 

nos parágrafos seguintes. 

No artigo 6 do plano de ação conjunta, intitulado “Área de Energia e Mineração”, é 

colocado que “as duas partes concordam sobre o grande potencial de cooperação na área de 

investimentos bilaterais no setor de energia e mineração.” (Brasil, 2010) e a partir desse 

conhecimento do potencial brasileiro nesse setor, os países acordam em intensificar a 

cooperação e a desenvolver parcerias na área de biocombustíveis. Ambos também concordam 

em promover o investimento em infraestrutura para possibilitar a exploração econômica de 

recursos e produtos minerais. 

Referente a área da agricultura, no artigo 8, ambos os países acordam em fortalecer a 

cooperação no comércio de produtos agrícolas, garantem também o fortalecimento de 

investimento em pesquisas agrícolas, conduzindo estudos conjuntos em recursos de 

germoplasma de plantas e animais de alta qualidade, biotecnologias, tecnologias de energia de 
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biomassa e tecnologias de produção agrícola. É importante destacar também nesse artigo, mais 

precisamente no parágrafo 10, o interesse da China em investir no setor agrícola brasileiro: 

o Banco de Desenvolvimento da China se dispõe a oferecer apoio financeiro para o 
desenvolvimento da cooperação bilateral em agricultura, inclusive por meio de 
iniciativas em pesquisa agrícola, comércio agrícola, investimento agrícola mútuo e 
workshops e seminários de tecnologia entre o Brasil e a China. 
 

É importante deixar claro também a importância dada à área de Ciência, Tecnologia e 

Inovação. Como o próprio Plano de Ação conjunta nos mostra, no início do artigo 12, “as partes 

consideram que a ciência, a tecnologia e a inovação têm um papel estratégico na elaboração de 

políticas para o desenvolvimento econômico e para a competitividade de ambos os países” 

(Brasil, 2010). Aqui chama-se a atenção para o fato de que dentro das áreas definidas como 

prioritárias desse artigo temos áreas como as de bioenergia e biocombustíveis, e as de ciências 

agrarias. Ambas as áreas importantes para o desenvolvimento chinês e para a sua permanência 

no seu novo posto de “nova fábrica do mundo”. 

No plano decenal de cooperação o que temos é a reafirmação do que foi dito 

anteriormente sobre o plano de ação conjunta e um maior direcionamento de investimentos para 

a produção de commodities e para o desenvolvimento de infraestrutura para o escoamento da 

exportação das mesmas. Como podemos ver no capítulo 4 do Plano Decenal de Cooperação, 

intitulado “Cooperação Econômica e Comercial”, onde , no subtópico “alimentação e 

agricultura”, é enfatizada a necessidade de “promover o investimento mútuo no setor agrícola, 

incluindo setores de grãos, processamento de alimentos, e logística no transporte de produtos 

agrícolas, como ferrovias, rodovias, expansão de portos e novas instalações portuárias.” (Brasil, 

2011). 

Dessa forma, as assinaturas desses acordos representam o planejamento entre Brasil e 

China no que diz respeito à investimentos e tecnologias, em setores da produção e da circulação 

necessárias para as trocas comerciais e as dinâmicas da economia brasileira, mas que ecoam em 

toda a região. Dessa forma, complementa ainda Camila Moreno (2015, p.65): 

(...) a crescente presença de investimentos chineses em setores-chave da economia 
brasileira concretiza uma ação coordenada e planificada entre os dois países, na busca 
de “benefícios mútuos e ganhos compartilhados” (...). Ou seja, a entrada da China 
como uma potente força econômica e que se reflete nos territórios vem sendo 
executada de forma planificada e integrada a um projeto nacional. 
 

Por fim, a consolidação do Plano Nacional de Ação Conjunta (2010-2014) e do Plano 

Decenal de Cooperação (2012-2021) nos deixam claro como a China vem, por meio de 
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investimentos em diversas áreas, citadas anteriormente, imprimindo no território brasileiro 

profundas marcas de sua dependência por commodities, impulsionando a reprimarização da 

indústria brasileira, direcionando-a para a produção e exportação de produtos de baixo valor 

agregado e para a importação de produtos chineses de alto valor agregado. Essa afirmação, 

ficará mais clara com as pautas e os resultados de importação e exportação do Brasil em relação 

a China a seguir. 

Sobre a relação entre Brasil e China, Debora Santos e Marianne Oliveira afirmam que 

após o ano de 2008 ocorrem os principais avanços em relação ao mercado mundial entre os dois 

países, culminando na transformação da China em 2009 no principal comprador das 

exportações brasileiras. Desde então o Brasil tem se especializado cada vez mais no mercado 

de produtos de “menor valor agregado”. Essa especialização é comprovada quando se levanta 

os principais produtos exportados desde a assinatura do primeiro acordo bilateral após a crise 

de 2008 (ver Figura 2). 

Figura 2: Pautas de exportação do Brasil para a China (2008 a 2018) 

- 

2008 
U$$ 

F.O.B 
(Milhões) 

2010 
U$$ 

F.O.B 
(Milhões) 

2012 
U$$ 

F.O.B 
(Milhões) 

2014 
U$$ 

F.O.B 
(Milhões) 

2016 
U$$ 

F.O.B 
(Milhões) 

2018 
U$$ 

F.O.B 
(Milhões) 

Ton. (Mil) Ton. (Mil) Ton. (Mil) Ton. (Mil) Ton. (Mil) Ton. (Mil) 

Minério 
de ferro 

4.234 12.178 13.950 11.744 7.202 10.620 

90.584 144.816 162.611 174.877 212.807 222.897 

Soja em 
Grãos 

5.324 7.133 12.028 16.615 14.386 27.233 

11.823 19.064 22.885 32.664 38.563 68.556 

Petróleo e 
derivados 

1.702 4.053 4.834 3.472 3.908 14.391 

2.900 8.294 6.511 5.576 15.457 31.766 
pasta de 
madeira, 
papel e 
celulose 

741,6 1.213 1.313 1.800 2.282 3.517 

1.284 2.058 2.407 3.481 5.228 6.488 

Couros e 
Peles 

373,5 354,2 484,8 825,3 571,6 366,2 

109 135 160 204 170 170 
Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados do Ministério da Industria, Comercio Exterior e Serviços, 2008 
a 2018. 

Na tabela acima, onde podemos visualizar os cinco produtos em que a China está à 

frente na compra, comprova-se o foco da economia brasileira no que diz respeito a produção de 

commodities para exportação. Segundo Santos e Oliveira, “o Brasil tornou-se em menos de 20 

anos um fornecedor de produtos de baixo valor agregado, enquanto importa uma quantidade 
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cada vez maior de bens tecnológicos provenientes da China.” (SANTOS e OLIVEIRA, 2014, 

p. 7). Ao verificar também a pauta de importação (Tabela 3) fica claro, nessas trocas, a relação 

“assimétrica” existente entre um centro industrial de produtos tecnológicos e um exportador de 

produtos primários no período da terceira revolução industrial. 

Figura 3 - Pauta de importação do brasil com relação a China (2008 a 2018) 

- 

2008 
U$$ 

F.O.B 
(Milhões) 

2010 
U$$ 

F.O.B 
(Milhões) 

2012 
U$$ 

F.O.B 
(Milhões) 

2014 
U$$ 

F.O.B 
(Milhões) 

2016 
U$$ 

F.O.B 
(Milhões) 

2018 
U$$ 

F.O.B 
(Milhões) 

Ton. 
(mil) 

Ton. 
(mil) 

Ton.  
(mil) 

Ton. 
(mil) 

Ton. 
(mil) 

Ton. 
(mil) 

Máquinas, 
aparelhos 
elétricos e 
suas partes 

6.308 7.995 9.803 10.897 6.954 9.498 

410 558 655 680 477 694 

Máquinas, 
instrumentos 
mecânicos e 
suas partes 

3.710 5.628 7.927 7.150 4.006 4.680 

460 755 864 883 520 607 

Embarcações 
e estruturas 
flutuantes 

 

1,5 1,9 26,3 481 707 3.688 

0,33 0,39 10 96 445 181 

Produtos 
químicos 
orgânicos 

 

1.195 1.283 1.796 2.232 1.989 2.854 

224 302 357 422 476 535 

Veículos 
automóveis e 
suas partes 

 

542 675 924 1.001 582 1.044 

155 220 250 269 138 245 

Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados do Ministério da Industria, Comercio Exterior e Serviços, 2008 
a 2018. 
 

Na tabela acima visualiza-se, em contraponto à tabela de exportação, que a pauta de 

importação brasileira em relação a China é caracterizada em muito por produtos de alto valor 

agregado, como máquinas e aparelhos elétricos e mecânicos, embarcações e estruturas 

flutuantes, produtos químicos orgânicos, veículos automóveis e suas peças. Essa grande taxa 

de importação de produtos tecnológicos da China legitima a “fragilidade” da indústria 
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brasileira, fato esse que impede a possibilidade de produzir e competir no mercado mundial 

com esses produtos de maior valor agregado. 

No entanto, as possibilidades de crescimento econômico articulado com a 

reprimarização tem se tornado o discurso dominante entre as instituições oficiais que cuidam 

de analisar a balança comercial brasileira e chinesa. Além do mais, a China tem se tornado uma 

referência na produção de tecnologias de ponta e de insumos químicos para a agropecuária, 

sendo a atividade do desenvolvimento do agronegócio brasileiro também um espaço novo para 

a expansão do excedente no mercado chinês no Brasil. No final, o destaque tem sido para o 

superávit da balança comercial brasileira, entre elas, dado pelo Conselho Brasileiro de Relações 

Internacionais – CEBRI, no documento O Agronegócio Brasileiro no Mundo: 

 

entre 2016 e 2018, as compras do agronegócio brasileiro feitas pela China saltaram de 
US$ 23 bilhões para entre US$ 37 bilhões e US$ 38 bilhões, e parte deste montante é 
relativo à soja, produzida para exportação apenas pelo Brasil, pela Argentina e pelos 
EUA. Com as controvérsias comerciais envolvendo taxação sobre a soja norte-
americana, houve maior demanda pelo produto brasileiro, o que primariza ainda mais 
a pauta de exportação. Enquanto uma tonelada de soja vale US$ 500, uma tonelada de 
carne é negociada entre US$ 2 e 5 mil, o que adiciona valor à agropecuária brasileira 
(LIMA, JANK & MALAN, 2019, p. 9). 

 

Essa visualização das pautas de importação e exportação é de suma importância para a 

análise desse redesenho da economia brasileira. É através da tabulação desses dados que se 

torna possível entender a solidez e a interdependência das relações de troca entre Brasil e China, 

como assinala o mesmo documento, “quando se atenta apenas para o Brasil, é importante 

destacar que em 2018 o país ultrapassou a barreira de US$ 100 bilhões nas exportações do 

agronegócio, importando apenas US$ 14 bilhões, superávit que representa sete vezes mais o 

volume de vendas em relação às compras”.  Percebe-se, dessa forma, a crescente exportação de 

produtos primários do Brasil em direção a China, mesmo em períodos como entre 2016 a 2018, 

onde ambos passaram por instabilidades político-econômicas, com o processo de afastamento 

movido contra a ex-presidente Dilma Rousseff e com a queda da bolsa de Xangai. 

 

Considerações Finais – a geopolítica ordena a geografia do Brasil 

A partir de um conjunto de medidas, entre elas os acordos bilaterais entre o Brasil e a 

China articulados com os dados do comércio exterior, é possível verificar como o território 
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brasileiro se reprimariza, cada vez mais, estando voltado para o suprimento de alimentos e 

matérias-primas, sobretudo, da economia asíática. Como trata o CEBRI, a geografia do 

agronegócio mudou: “se há 20 anos, Europa consumia 43% das vendas brasileiras, e os EUA, 

19%, há agora uma queda brutal deste último, acompanhada do surgimento da Ásia como 

compradora. Tal movimento será seguido de aumentos de exportações para o Oriente Médio e 

para a África” (LIMA, JANK & MALAN, 2019, p. 11). 

Além da geopolítica do capitalismo brasileiro que vai sendo alargada a partir da 

produção de alimentos e matérias-primas é possível verificarmos que o território nacional, 

sobretudo as áreas não-metropolitanas, vem sendo ordenado por profundas mudanças 

associadas as formas de produção e circulação interligadas com o comércio exterior de 

commodities no Brasil. As manchas das dinâmicas internacionais que surgem no território 

brasileiro a partir da exploração e produção de commodities, como fruto da necessidade chinesa 

por produtos primários, se tornam visíveis quando tentamos espacializar os estados em que 

existe, majoritariamente, uma relação de exportação com a China. 

Segundo os dados de 2018 do Ministério da Industria, Comercio exterior e Serviço – 

MDIC - esses estados, que são os principais responsáveis pela exportação das commodities, 

como minério de ferro, soja, petróleo, entre outros produtos primários  para a China, são Bahia, 

Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, 

Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. Como vimos 

também, o Brasil não se classifica apenas pela grande taxa de exportação de produtos primários 

para a China, o país está inserido também no papel de grande importador de bens tecnológicos 

e industrializados chineses. 

Dessa forma, é válido também salientar que as transformações territoriais da 

reprimarização também abrem espaço novo para a importação de tecnologias de ponta, insumos 

químicos, aparelhos digitais, entre outros. Numa tentativa simples de localização do destino 

desses produtos chineses no Brasil, através dos dados do MDIC de importação de 2018, é 

possível evidenciarmos os principais estados brasileiros que mantem relação de importação de 

produtos de “alto valor agregado” chineses, a saber: Alagoas, Amazonas, Ceará, Espirito Santo, 

Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e 

Tocantins. 
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O que está em evidência, após a crise de 2008, é que o Brasil se transforma de modo 

acelerado no reservatório territorial produtor de commodities para o abastecimento da China e 

receptor de produtos de alta tecnologia. Interligado a esse processo, as frações das unidades 

federativas são redirecionados para abastecer o mercado chinês e novas fronteiras, como é o 

caso do Matopiba13, são abertas pela força do processo de reprimarização do país e a demanda 

da economia chinesa. Nos próximos textos nos dedicaremos melhor a destacar como o 

Matopiba, sobretudo, a particularidade do sudoeste do território do Piauí, tem sido incorporado 

após a crise de 2008 na geopolítica chinesa e quais os impactos territoriais dessa nova dinâmica 

mesoregional interligada ao mercado mundial. 

Para concluir, faz-se necessário destacar que sabemos do desafio de realizar uma leitura 

desse universo dinâmico acerca da discussão sobre a relação bilateral “assimétrica” existente 

do Brasil com a China. Essa multiplicidade de pesquisas documentais e a montagem de um 

observatório constante tem sido fundamental, principalmente, após o último processo eleitoral 

brasileiro, que culminou na eleição do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. O ano de 2019 

tem sido marcado por discursos contra a ordem geopolítica Sul-Sul e a relação entre os dois 

países continua incerta, por mais que exista indícios de que essa relação ganhe continuidade, a 

saber: pela reativação da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e de 

Cooperação – (COSBAN) na visita do vice-presidente brasileiro Hamilton Mourão à China, 

para o 5º encontro da COSBAN; e no último encontro em Pequim, em outubro de 2019, com a 

visita do presidente brasileiro e a assinatura de acordos bilaterais entre os chefes de Estados na 

China. 
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APONTAMENTOS PARA O DEBATE SOBRE CAPITAL FINANCEIRO E 

AGRICULTURA 

Ladislau Pereira Sanders Filho1 

 

Introdução 

Este trabalho busca apontar alguns elementos teóricos-conceituais e contribuir para o debate 

em torno do capital financeiro e sua relação com o debate da geografia agrária brasileira 

contemporânea. Esse esforço parece importante, pois torna-se cada vez mais patente as 

mudanças e transformações no modo de produção capitalista, o que consequentemente implica 

também novos aspectos de problemas historicamente presentes no campo em face do 

desenvolvimento do capitalismo, agora sob condicionantes destas mudanças recentes neste 

modo de produção.  

Para tanto, aponto alguns elementos contidos nas formulações de Harvey (2011 e 2013), 

Chesnais (2010) e Kurz (2019), por serem teóricos com largas e contundentes formulações a 

respeito do capital financeiro, no contexto atual do desenvolvimento do modo de produção 

capitalista e que têm sido consideravelmente utilizados em produções acadêmicas ligadas a 

análise do campo brasileiro.  

Nesse sentido, traço algumas diferenciações entre as formulações destes autores, na tentativa 

de avaliar criticamente seus pressupostos, buscando entender alguns aspectos da presença do 

capital financeiro no campo brasileiro hoje.  

Capital financeiro, agricultura e geografia 

O debate em torno de alguns temas relacionados e abordados pela geografia agrária como, por 

exemplo, a mundialização da agricultura tratada por Oliveira (2015), sob as condicionantes da 

crise do neoliberalismo; a fronteira agrícola, a apropriação de terras por meio de movimentações 

do capital em sua forma ficcionalizada discutidas por Boechat et al. (2019) e, até mesmo, a 

 
1 Estudante de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, Universidade de São 
Paulo. ladislausanders@gmail.com 
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estrangeirização de terras pensada por Mançano (2013a) intimamente relacionada à produção 

de agrocombustíveis (com a presença de empresas e Estado de outros países), tem sinalizado 

para mudanças substanciais no desenvolvimento do modo de produção capitalista no campo 

brasileiro. 

São estes alguns exemplos de temas tratados pela geografia nos últimos anos e que tem rendido 

um caloroso debate a cada ano mais extenso onde, muitas das vezes, diferentes referenciais 

teóricos-conceituais são postos a prova e confrontados. Isto exige da pesquisa científica uma 

preocupação cada vez maior no trato destas teorias e conceitos manuseados pelos grupos de 

pesquisa e indivíduos que se propõem a se enveredar ou, mesmo, se aproximarem destas 

discussões.  

Entretanto, para este trabalho, elencamos um aspecto relacionado a estas transformações 

recentes do capitalismo que reverberam nas dinâmicas socioterritoriais do campo brasileiro, 

qual seja o capital financeiro.  

A presença do capital financeiro no campo brasileiro pode ser notada por meio de alguns temas 

que vem sendo estudados e analisados pela produção científica da geografia. O chamado 

período do boom/pós-boom das commodities, compreendido durante os governos do Partido 

dos Trabalhadores (2003 a 2016) e as movimentações de imobiliárias transnacionais na 

especulação com terras no Brasil (BOECHAT, et al., 2019), sugerem não só a presença, mas 

também alguns desdobramentos da acumulação de capital sob a forma financeirizada. 

As commodities são mercadorias primárias, agrícolas ou não agrícolas, com os preços 

controlados pelas Bolsas de Mercadorias e Futuro (BM&F). Estas mercadorias ocupam lugar 

expressivo na economia brasileira e a sua formação no Brasil está profundamente relacionada 

com a mundialização da agricultura brasileira sob os marcos do capitalismo monopolista 

mundializado (OLIVEIRA, 2015). São exemplos de commodities o trigo, arroz, milho, soja, 

cacau, café, açúcar, o suco de laranja, cacau, etanol, boi gordo etc.  

O processo de mundialização da agricultura brasileira foi marcado, além da centralidade das 

BM&F na formação e controle dos preços das commodities, pela fusão e aquisição de empresas 

que atuavam ou passaram atuar no campo. Neste contexto, as fusões e aquisições ocorrem no 

bojo das mudanças sofridas pelo capitalismo mundial a partir dos anos 1970, sob a liberalização 
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e desregulamentação da economia mundial apregoada pelos países do centro do capitalismo e 

pelos organismos econômicos multilaterais comandados por estes países. Tais fusões e 

aquisições, realizadas através de investimentos diretos de capitais, formam conglomerados que 

atuam na produção de commodities e que serão comercializadas nas BM&F. A relação entre 

estes três aspectos das transformações sofridas pela agricultura brasileira, bem como a aquisição 

de terras por fundos de investimentos denotam a presença do capital financeiro nas formas de 

valorização do capital. Todavia, esta presença pode ser compreendida tanto de maneira 

diferente, como também o próprio capital financeiro pode ser visto como resultante de 

processos distintos. Assim, em que pese a interpretação dos motivos e consequências das 

transformações do modo de produção capitalista contemporâneo, Harvey, Chesnais e Kurz 

apresentam cada qual suas formulações que vão desde as mudanças do capitalismo até o 

entendimento do capital sob a forma financeirizada.   

Alguns aspectos da formulações de Harvey, Chesnais e Kurz 

Harvey (2005, 2011 e 2013), Chesnais (2010) e Kurz (2019), cada um à sua maneira, tratam 

das mudanças encampadas pelo capital na virada do século XX para o século XXI e suas 

consequências no que diz respeito às relações sociais e formas de reprodução capitalista, 

servindo de referências importantes para as produções teóricas atinentes aos problemas 

abordados pela geografia agrária.  

As conceituações de Harvey (2005, 2011 e 2013) a respeito da crise do capitalismo traz um 

conjunto de argumentos que relacionam a superacumulação, formas de absorção dos excedentes 

de capital, financeirização, com a chamada acumulação por despossessão. 

 Este geógrafo apresenta um conjunto substancial de argumentos utilizados na leitura sobre, por 

exemplo, o extrativismo praticado pelas empresas capitalistas na periferia do capitalismo, a 

questão do preço das commodities e, até mesmo, a apropriação de terras por estrangeiros no 

Brasil. O autor, buscando uma explicação para o fluxo de capital (como uma espécie de energia 

vital do capitalismo), parte desde a explicação da crise da bolha financeira de 2008 para 

estabelecer alguns marcos para o entendimento de como esse fluxo de capital se comporta hoje 

em dia, seus movimentos expressados na crise e os rebatimentos desta crise no conjunto da 

sociedade e economia mundial. Harvey trata a crise do capitalismo através da crise de 

superacumulação de excedentes de capital.  
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Harvey (2013) relaciona a crise de superacumulação à tendência para o decréscimo da taxa de 

lucro, o que ocasiona superprodução, especulação, crises e capital excedente. Ele nos diz que: 

O argumento da taxa decrescente de lucro de Marx não demonstra convincentemente 
que a paixão necessária dos capitalistas pela mudança tecnológica produtora de mais-
valor, quando associada ao imperativo social da “acumulação pela acumulação”, 
produz um excedente de capital com relação às oportunidades de emprega-lo. Tal 
estado de superprodução do capital é chamado de “superacumulação do capital” 
(HARVEY, 2013; p. 268) 

 

Considerando as contribuições, mas também os limites da teoria da formação de crise em Marx, 

Harvey delineia algumas proposições sobre a relação entre a taxa decrescente de lucro, a 

superacumulação e a desvalorização como momento contraditoriamente necessário para o 

capital retomar o equilíbrio. A desvalorização, nesse sentido, é a desvalorização do valor, 

processos que eliminam capital excedente da circulação, já que há uma tendência para a 

produção de não valores por parte do capital, como uma contradição interna ao 

desenvolvimento capitalista. Esta produção de não valores desperdiça força de trabalho, seja 

não a empregando ou incorporando trabalho em mercadorias que não podem satisfazer 

necessidades sociais estruturadas nas relações sociais capitalistas.  

Logo, a superacumulação pode ser vista em manifestações particulares de capital excessivo, 

visto nos mais variados estados que ele assume ao longo do processo de circulação. Para 

Harvey, estes estados podem ser: uma superprodução de mercadorias; inventários excedentes 

de insumos de capital constante e mercadorias parcialmente acabadas; capital ocioso dentro do 

processo de produção; capital monetário excedente; excedentes de força de trabalho; taxas de 

rendimento do capital investido expressadas como taxas de juros reais decrescentes, taxas de 

lucro sobre o capital industrial e mercantil, aluguéis declinantes etc. Dessa maneira Harvey 

(2013, p. 272) afirma que: 

Se a superacumulação assume nessa superfície formas de aparência, então podemos 
esperar que a sua nêmese – a desvalorização – ocorra nas mesmas maneiras tangíveis. 
O capital mantido na forma monetária pode ser desvalorizado pela inflação; a força 
de trabalho pode ser desvalorizada pelo desemprego e por salários reais diminuídos 
para o trabalhador; as mercadorias mantidas na forma acabada ou parcialmente 
acabada podem ser vendidas com perda; o valor incorporado no capital fixo pode ser 
perdido enquanto permanece ocioso.  
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Harvey, nesse sentido, chama atenção para as relações existentes entre a 

superacumulação/desvalorização com a centralização do capital, pois de acordo com Marx uma 

taxa decrescente de lucro é acompanhada por uma massa de lucro crescente, mas que não 

consegue ser acompanhada pela massa de mais-valor produzida o que pode gerar crises por um 

lado ou centralização por outro. Nesse sentido, os grandes capitalistas desvalorizam o capital 

dos pequenos capitalistas para reduzir a quantidade total de capital disponível na circulação e 

os expropria, absorvendo seus bens materiais e financeiros, além de dividir a massa de lucros 

entre um número menor de capitalistas.  

É, assim, o problema da superacumulação que dá calço explicativo para, entre outras coisas, o 

fenômeno da financeirização diante da necessidade intrínseca do capital de valorizar-se frente 

às barreiras que o mesmo encontra do ponto de vista do aumento da extração de mais-valia, 

acúmulo de capital excedente e consequentemente queda da taxa de lucro. É, de maneira geral, 

este o caminho que Harvey traça para abordar a crise do capitalismo contemporâneo e do que 

ele chama de financeirização da tendência de crise, formando um escopo que se liga à 

explicação formulada pelo mesmo anteriormente a partir da acumulação por espoliação 

(HARVEY, 2005). 

François Chesnais (2010) fez um esforço de aprimorar a sua leitura a respeito do capital 

financeiro, buscando desde Marx e Hilferding aprimorar sua leitura em torno do capital portador 

de juros que, para o autor, é elemento central para essa fase financeirizada da expansão 

capitalista. Ele aborda o capital portador de juros, no esforço de elaborar a sua relação com o 

que ele chama de capital produtivo de onde, vias de fato, se extrai a mais-valia e tenta constituir 

a relação entre estas duas formas de capital, considerando as mudanças gerais no quadro 

político-econômico desde os anos 1970. Chesnais traça um paralelo com as contribuições de 

Hilferding para compreender a mediação do Estado no processo de valorização do capital sob 

a forma do capital portador de juros como proeminência da finança.  

Chesnais afirma que ao final de um processo avançado de liberalização e desregulamentação 

do investimento direto no estrangeiro, de transações comerciais e fluxos financeiros, impostos 

de maneira simultânea e numa escala sem precedente, o mercado mundial se apresenta de 

maneira efetiva, como sendo o mercado interno de todos os países. Além disso, o economista 

chama a atenção para o montante elevadíssimo de títulos (ações e obrigações) que se 
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apresentam como capital para os seus proprietários, pois constitui um direito permanente ao 

proprietário de receber fluxos de rendas regulares. 

Chesnais tenta dar força a duas categorias econômicas importantes para a compreensão do 

capitalismo contemporâneo, se baseando nas referências de Marx quando este elaborou sobre 

os processos de valorização capitalista. Chesnais sugere que os economistas marxistas 

poderiam desenvolver as categorias de “capital em geral” e capital fictício, tomando em conta 

as formulações marxianas em torno destas duas categorias. Esta sugestão é posta, no sentido da 

compreensão dos temas relacionados ao capital financeiro e do “capital portador de juros”, pois 

estes ajudam a compreender aspectos da economia contemporânea.  

Chesnais, de acordo com o que Marx formula nos Grundrisse (2011), descreve o “capital em 

geral” como fortalecido pela liberdade de movimento recuperado em escala planetária e 

subordinado às exigências de rentabilidade impostas pela nova forma de acionistas fruto dos 

fundos de pensão e de aplicação financeira (mutual funds): 

[...] o capital afirma hoje, a um grau jamais atingido antes, os atributos que o fazem 
“valor em processo”, uma força impessoal voltada exclusivamente para sua 
autovalorização e sua autorreprodução. Esses atributos são autorizados conjuntamente 
pela proeminência de uma forma determinada de capital, aquela que se valoriza 
segundo o ciclo D-D’, sobre as outras formas de capital [...] (CHESNAIS, 2010; p. 
98) 

 

Para Chesnais, os atributos que fazem do capital valor em processo incluem a extrema 

mobilidade dos fluxos de capitais de aplicação e a imensa flexibilidade nas operações de 

valorização do capital industrial, além de uma indiferença a respeito da destinação social destes 

investimentos e suas consequências. Chesnais aponta que a exploração forçada do proletariado 

em escala planetária é a face escondida e a condição da valorização e reprodução desse capital, 

mesmo que este tende a um grau de abstração cada vez mais alto. Este capital como poder 

autônomo se coloca de maneira oposta à força de trabalho viva, quanto mais eficaz e mais ampla 

forem a liberalização dos investimentos sob estas condicionantes do capital em geral como 

valor em processo. Além disso, Chesnais chama atenção para o fato de que este capital como 

poder autônomo, se alimenta também de vários mecanismos de espoliação dos trabalhadores e 

da apropriação de um sobreproduto criado em condições sociais que não necessariamente a da 
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produção de mais-valia – o que seria a acumulação por espoliação como elaborada por Harvey 

(2005). 

A outra categoria sugerida por Chesnais, de acordo com as formulações de Marx, é a de capital 

fictício. Chesnais apreende em Marx que o capital fictício designa os títulos que foram emitidos 

durante os empréstimos em dinheiro a entidades públicas ou a empresas, bem como a expressão 

da participação dos primeiros participantes no financiamento do capital de uma empresa. Estes 

títulos, ações e obrigações representam, para seus proprietários, um “capital” que deve lhe dar 

garantias de rendimentos regulares na forma de  juros e dividendos – capitalização – e que 

posteriormente pode ser vendido por eles como aplicação mais rentável ou na mobilização de 

dinheiro.  

Todavia, para Chesnais, este capital quando visto na perspectiva do movimento do capital 

entendido como capital produtivo de valor e de mais-valia, estes títulos não são capital e os 

momentos de crises do mercado financeiro, revelam esse caráter fictício destes títulos quando 

estes se desvalorizam em detrimento de seus possuidores. Mesmo assim, estes títulos já podem 

ter sido convertidos aos processos de reprodução capitalista que fizeram esta ficção ampliar, 

seja por meio de sua contabilização como ativos no balanço dos bancos, seja na sua utilização 

para a aquisição de empresas no contexto de uma fusão ou, até mesmo, servindo como caução 

para empréstimos a particulares.  

Assim, Chesnais compreende finança como: 

Aqui o termo serve para designar simultaneamente as instituições especializadas na 
centralização do dinheiro “inativo” em busca de colocação em empréstimos ou em 
títulos, isto é, os fundos de pensão e de aplicação coletiva ou mutual funds, as grandes 
empresas de seguro e os maiores bancos, e as estruturas institucionais. Na primeira 
linha encontram-se os mercados de títulos, garantindo a “liquidez” das aplicações que 
permitem valorizar o dinheiro que se tornou capital sob forma de juros, de dividendos 
e de ganhos na Bolsa. A finança assim compreendida é a forma do “capital portador 
de juros” tomada na fase atual do capitalismo, estudada por Marx em um estágio 
inicial de sua centralização – aquele que ele diz que está em situação de “exterioridade 
em relação à produção” (CHESNAIS, 2010; p. 100). 

 

Para ele, a força econômica e social da finança está relacionada aos meios que permitiram os 

investidores financeiros adentrarem à gestão das empresas e influenciarem a orientação 

econômica de boa parte dos Estados. Nesse sentido, as finanças foram as maiores beneficiárias 
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dos processos de liberalização e desregulamentação econômicas que fizeram curso ao final do 

século XX e que foram orientadas pelos países hegemônicos do centro do capitalismo mundial. 

A finança obteve a criação de condições de mobilidade planetária completa dos fluxos 

financeiros centrais à valorização do capital de empréstimo e de aplicação, além de uma 

liberdade considerável de investimentos, desinvestimentos e de transferência de lucros dos 

grupos industriais. Por outro lado, as finanças passaram também a ditar regras e normas às 

empresas capitalistas, incidindo nos processos de rentabilidade e de exploração da força de 

trabalho. A este aspecto, soma-se a insaciabilidade das finanças que, para Chesnais, voltadas 

para todas as formas de apropriação de valor, mas que desconhecem a realidade da economia 

real. Esta insaciabilidade da finança se acentua pelos mecanismos de concorrência internos à 

esfera financeira e que carregam formas de instabilidade típicas, o que ocasiona constantemente 

crises antecedidas pela reconstituição de uma acumulação de títulos e de capital fictício. Ou 

seja, a crise é proveniente dos mecanismos de valorização capitalista sob a forma da finança.  

Nesse sentido, Chesnais destrincha a relação entre capital produtivo e capital financeiro, tendo 

em vistas as formas de valorização do capital no contexto do regime de acumulação financeira. 

Para ele, à medida que o capital portador de juros se torna uma forma de valorização do capital 

e com a formação do capitalista passivo, o capital-propriedade proeminente subjuga o capital-

função e a produção subordina-se aos esteios da valorização fetichista do dinheiro que produz 

mais dinheiro. Logo, a valorização capitalista sob a forma financeira, que não produz mais-

valia, se apropria de partes consideráveis da mais-valia social sob a forma de juros e renda dos 

investimentos financeiros. Logo, há um tipo de parasitismo realizado pelo capital financeiro 

sobre o capital produtivo, orientado por uma fração de classe financista no interior da burguesia 

internacional e que tem tensionado por meio do Estado as mudanças políticas necessárias a este 

novo regime de acumulação de dominância financeira.  

Outro autor que buscamos dialogar é Robert Kurz (2019). Em Robert Kurz e nos grupos aos 

quais o mesmo esteve vinculado, inicialmente o grupo Krisis e posteriormente o grupo Exit!, 

encontramos uma produção densa, polêmica e autêntica que tem na nova crítica do valor o seu 

mote central para uma reinterpretação da critica da economia política marxista e os seus temas 

derivados. Desse modo, o autor deu largas contribuições aos estudos da crise do capitalismo e 

suas faces, onde Kurz também tratou do capital portador de juros e do capital fictício.  
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Kurz (2019) afirma que a mediação do metabolismo entre homem e natureza converteu-se num 

dispêndio abstrato e insensato de força de trabalho, pois o dinheiro se autonomizou do agente 

humano sob a forma fetichista do capital. Logo, não é a necessidade humana que orienta o 

dispêndio de energia, mas é a forma “morta” desta energia autonomizada como coisa que 

subordina a si mesma a realização das necessidades humanas. Por isso, a relação com a 

natureza, bem como as relações sociais se converteram em processos de valorização do 

dinheiro.  

Kurz demonstra que o trabalho abstrato está profundamente imiscuído nestes processos de 

valorização do dinheiro, pois trabalho e dinheiro constituem momentos diferentes do 

desenvolvimento da valorização no meio fetichista. Todavia, estes dois momentos também 

podem se separar em situações de crise, não mais coincidindo um ao outro. Esta não 

coincidência se manifesta como uma desvinculação entre o dinheiro e a substância abstrata do 

trabalho, já que a multiplicação do dinheiro passa a ocorrer mais rapidamente do que a 

acumulação de “trabalho morto” convertido em trabalho abstrato, afastando-se de sua própria 

base de valorização. Nesse sentido, para Kurz, a ilusão de que o dinheiro pode se desenvolver 

de maneira independente da sua substância abstrata, constituída pelo trabalho, resulta das 

formas de mediação entre trabalho e dinheiro condizentes com o decurso da modernização, 

como por exemplo o capital monetário concentrado no sistema bancário.  

Kurz, ao contrário da teoria econômica burguesa, considera a equivalência entre trabalho 

abstrato e dinheiro necessária de acordo com a lógica do capitalismo, como a existência de uma 

substância objetiva do valor. A falsa separação entre massa monetária e massa de trabalho, na 

análise do processo capitalista resulta da natureza particular do capital monetário concentrado 

no sistema bancário. Este dinheiro concentrado converte-se em capital na medida em que é 

utilizado diretamente para a valorização do trabalho abstrato, se transformando num valor que 

se valoriza, que aumenta a si mesmo.  

os meios de produção adquiridos, incluindo a força de trabalho humana, se 
transformam, segundo a lógica da racionalidade empresarial, em mercadorias para 
venda no mercado, com o respectivo excedente na forma abstrata do “dinheiro”. Esta 
lógica, resumi- da por Marx na fórmula D-M- -D’, só pode ser mediada pelo trabalho 
abstrato encarnado nas mercadorias (KURZ, 2019; p. 56). 

Todavia, este dinheiro é capital, para Kurz, na forma de crédito emprestado pelo sistema 

bancário e não é necessariamente capital monetário empresarial que emprega trabalho abstrato 
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em seu processo de valorização. Este dinheiro se torna mercadoria com cotação em mercados 

próprios para este fim, os mercados financeiros e os preços são, em verdade, juros. Logo, no 

mercado financeiro, este dinheiro é capital portador de juros diferentemente do capital 

empresarial que realiza a valorização substancial. Segundo a realização deste capital portador 

de juros, sua valorização se reduz à fórmula D-D’, pois é dinheiro que se valoriza aparentemente 

sem intervenção da produção real de mercadoria, mas que ganha como mercadoria a qualidade 

oculta de gerar mais dinheiro de si mesmo.  

Kurz chama a atenção para o escamoteamento da fantasmagoria contida na conversão do 

dinheiro em mercadoria no sistema de produção de mercadorias. Este escamoteamento é 

realizado por meio de uma identificação tosca do dinheiro com a mercadoria. De inicio, isto 

pode parecer somente um problema de ilusão subjetiva e ideológica do capital monetário 

portador de juros, já que os agentes não têm consciência do movimento substancial efetivo. 

Evidentemente, o proprietário do dinheiro emprestado é indiferente a respeito da origem dos 

juros pagos a ele, no contexto do processo real de valorização fundionando sobre suas bases. 

Entretanto, de acordo com Kurz, o problema aparece quando o dinheiro emprestado não é 

convertido em capital no consumo empresarial de trabalho abstrato. Seja em virtude de falência 

ou na utilização do dinheiro para o luxo de países, a não coincidência entre trabalho e dinheiro 

faz com que o capital portador de juros se afaste mais e mais do processo real de valorização, 

tornando-se fictício.  

O aparente movimento direto D-D’ só se torna “fictício” em sentido estrito quando o 
fracasso do processo substancial de valorização é maquiado, pagando-se créditos que 
se tornaram insolvíveis com novos créditos. É o que acontece hoje, em grande escala, 
não só com créditos do Terceiro Mundo, mas também com uma grande massa de 
créditos disponíveis às empresas e ao consumo. Desse modo, o sistema financeiro 
empurra uma montanha sempre crescente de dinheiro creditício “sem substância”, 
tratado “como se” passasse por um processo real de valorização, embora seja apenas 
ficcionalizado (KURZ, 2019; p. 58).  

Kurz apresenta uma perspectiva diferente de Harvey (2005, 2011 e 2013) e Chesnais (2010), 

autores que de maneira geral localizam a crise do capital e o processo de valorização capitalista 

numa crise de superacumulação do capital que encontra no capital portador de juros uma forma 

de valorização. Esta forma de valorização é possibilitada e facilitada através de mecanismos 

imperialistas e de controle burocrático do Estado realizado pela burguesia.  
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Kurz, ao contrário, propõe que o problema central da crise do capital é a dessubistancialização 

do valor, ocasionada pela crise do trabalho como produtor de valor diante da cientificização e 

automação da produção capitalista. Esta crise produz a ficcionalização do capital, já que massas 

de dinheiro têm sido produzidas sem que se passe pelos processos típicos de valorização 

substancial do capital. E estas massas de dinheiro fictício são convertidas em créditos e estes 

créditos são novamente empregados em processos de valorização que não necessariamente 

passam pelo crivo da substancialização do valor, muitas das vezes baseando-se, por exemplo, 

na comercialização de mercadorias que serão produzidas futuramente por um trabalho cada vez 

mais incapaz de produzir valor, o que denota a condição de crise imanente do sistema mundial 

produtor de mercadorias e sua forma fetichizada. 

Assim, buscamos trazer à luz algumas das contribuições destes autores para os estudos das 

mudanças recentes no campo brasileiro que estão em curso e que são objeto de investigação da 

geografia agrária atualmente, onde o debate sobre o capital financeiro tem ocupado um lugar 

importante, pois ele revela movimentos de a territorialização de formas de expropriação 

possibilitadas por mecanismos cada vez mais difusos e, contraditoriamente, eficazes de 

dominação no campo e que tem conformado a sociabilidade capitalista. 
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A QUESTÃO AGRÁRIA EM CABO VERDE: da resistência dos territórios camponeses 

ao avanço do agronegócio no campo caboverdiano 

 

José Jonas Borges da Silva 

Resumo: 

 

O artigo trata da questão agrária e da territorialidade do capital em Cabo Verde, África, e 

pretende refletir sobre o processo de apropriação da terra pelo capital ao longo da formação da 

sociedade caborverdiana. Do ponto de vista metodológico, o trabalho é feito a partir de uma 

revisão bibliográfica onde abordaremos sobre o processo de luta pelo território, passando pela 

Independência até o período neoliberal. O trabalho se insere no campo de pesquisa do mestrado 

onde pretendo aprofundar os estudos sobre essa temática, no sentido de buscar maior 

aprofundamento sobre a questão agrária se suas implicações na sociedade cabo-verdiana. 

Demarca a questão agrária como de grande relevância para se se compreender qualquer 

sociedade e em qualquer época, posto que têm em suas bases de organização, a terra, seja no 

campo ou na cidade, tendo o conflito como algo inerente a essa questão. Compreende a questão 

agrária relacionada ao uso, posse e propriedade da terra, assim como às relações estabelecidas 

pelos sujeitos no campo (STÉDILE, 2005). No que tange à sociedade caboverdiana, a questão 

agrária apresenta particularidades com sua histórica concentração da terra e da exploração da 

força de trabalho no campo pelo capital, principalmente o financeiro internacional, que vem ao 

longo do tempo subordinando a agricultura camponesa, expropriando-a dos meios e condições 

de trabalho, o que define a questão territorial em Cabo Verde. Este país historicamente marcado 

como um território de produção de mercadorias baseada no uso da força de trabalho escrava, 

dinâmica comum no passado nas colônias de exploração da colonização portuguesa. A 

obrigatoriedade de produção interna de mercadorias para a exportação e o consequente 

povoamento de Santiago (Cabo Verde) com gentes trazidas a força da costa africana, marcaram 

assim desde o início a sociedade santiaguense (caboverdiana) transformando-a na primeira 

colónia de exploração e na primeira sociedade escravocrata da época moderna (CABRAL, s/d). 

grifos meus Esse contexto denuncia a grave questão agrária naquele país, mesmo depois de 

libertos a população negra não teve direito a terra e ao trabalho, a grande maioria da população 
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de origem escrava permaneceu subordinada aos grandes proprietários de terra. No Brasil, a 

questão agrária tende a se intensificar em todas as regiões do país, uma situação que não é 

diferente em Cabo Verde, já que ao longo da sua formação social, até por ocasião de sua 

independência de Portugal, em 1975, o pais não contou com uma política de reforma agrária 

que pudesse dar resolutividade aos problemas sociais com base nos problemas de concentração 

de terra daquele país. Este país apresenta importantes singularidades, como sua condição de 

arquipélago no meio do oceano Atlântico, formado por dez ilhas, sendo “Situado na costa 

ocidental africana, Cabo Verde encontra-se entre o trópico Câncer e o Equador mais 

precisamente no Atlântico Norte, cerca de 500 km do promontório de Cabo Verde no Senegal 

donde lhe vem o nome” (FERNANDES, 2015, p. 8), como pode ser observado na imagem 

abaixo. Imagem 1.Mapa de Cabo Verde Fonte:tps://www.google.comA imagem acima indica, 

por si, as complexidades que mediam as relações neste território formado por ilhas distantes 

entre si, as quais encontram-se divididas em dois grupos administrativos: o grupo das ilhas de 

Barlavento que compreende as ilhas de Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, 

Sal, Boa Vista e os ilhéus Raso e Branco e o grupo das ilhas de Sotavento constituído pelas 

ilhas do Maio, Santiago, Fogo e Brava com as ilhotas adjacentes.Dez ilhas consideradas 

inabitadas quando “descoberto” pelos portugueses em 1460, cuja colonização tem início de 

forma particular na ilha de Santiago, conforme estudos. Do ponto de vista histórico diz-se que 

as ilhas de Cabo Verde eram desabitadas quando foram descobertas. O povoamento do 

arquipélago terá iniciado primeiramente pela ilha de Santiago e as outras ilhas terão sido 

povoados posteriormente (FERNANDES, 2015, p. 11)Conclui-se que a dinâmica do capital 

naquele país, apresenta-se em meio a contradições próprias do movimento histórico social, 

provocando conflitos sócios territoriais que levam cada vez mais a necessidade de construir 

alternativas coletivas. As relações históricas estabelecidas entre o capital e os detentores de 

terras e da força de trabalho transformaram Cabo Verde numa sociedade marcada pela 

desigualdades sócias, tendo como umas das causas a apropriação das terras por fazendeiros e 

mantendo grande parte dos camponeses subordinados aos mandos dos senhores de escravos e 

posteriormente aos grandes proprietários de terras. Por fim, podemos concluir que no último 

período houve um aumento da tensão no campo cabo-verdiano devido a novas investidas do 

latifúndio no campo, através da entrada do agronegócio para a produção de commodities para 

exportação, principalmente com a investida do capital internacional particularmente capital 

chinês. REFERÊNCIAS CABRAL. Iva. A evolução da sociedade foguense: Através de um 
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estudo prosoprográfico da elite da Ilha ( sec XVI-XVIII)FERNANDES, Isa Lima. Aldeia de 

Sinagoga em Santo antão: formação de uma sociedade e o seu desenvolvimento social e 

cultural. Ise, Cabo Verde, 2015.FERREIRA, Vladmir Antero Delgado Silves. Conflitos e 

participação no uso da água da Barragem de Poilão, Ilha de Santiago, Cabo Verde. Tese pelo 

Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais – Universidade de Cabo Verde. Praia, 

2014STÉDILE, João Pedro (org). A questão agrária no Brasil. Expressão Popular, São Paulo, 

2005 
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ESPECIALIZAÇÃO PRODUTIVA, DEPENDÊNCIA E INSERÇÃO PERIFÉRICA 

DO CENTRO-OESTE BRASILEIRO 

 
Rogério Antonio Mauro,  

Manoel Calaça,  

Karla Emmanuela Ribeiro Hora 

Resumo: 

O presente artigo busca refletir sobre o modelo dominante de agricultura no Centro-Oeste 

brasileiro, no período 1999 a 2019, cujo marco importante é a crise cambial brasileira de 1999, 

causa principal para o relançamento da estratégia econômica baseada na reprimarização do 

comércio externo. A priorização das exportações primárias e, consequentemente, um modelo 

de desenvolvimento baseado no agronegócio (DELGADO, 2012) acabou por inserir, 

definitivamente, o Centro-Oeste brasileiro na Divisão Internacional do Trabalho e na Divisão 

Territorial da Produção Nacional, como grande fornecedor de produtos agropecuários e 

minerais, tendo como “pano de fundo” o processo de acumulação e concentração do capital em 

escala global, no contexto da mundialização da agricultura (OLIVEIRA, 2016). Esta estratégia 

foi responsável por condicionar a dinâmica econômica regional às necessidades de acumulação 

do capital transnacional, além de produzir intensas transformações econômicas e territoriais. A 

expressão “agronegócio” deriva de sua matriz norte americana Agribusiness, cunhada pela 

primeira vez, na década de 1950, por Ray Goldberg e John Davis, da Universidade de Harvard, 

em estudo que realizaram sobre as atividades produtivas do algodão e da soja, nos Estados 

Unidos. Para DELGADO (2012), Agrobusiness é uma noção puramente descritiva das 

operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas e processamento industrial, 

realizadas antes, durante e depois da produção agropecuária, cuja soma econômica constituiria 

uma espécie de novo setor de atividade econômica (DELGADO, 2012. Pág. 89). Todavia, essa 

visão simplista e meramente descritiva, difundida pela grande mídia e por seus ideólogos, é 

insuficiente para dar conta de explicar o emaranhado de relações, visto que, o agronegócio não 

se resume a um conjunto de técnicas modernas conectadas antes, dentro e depois da porteira. 

Além de se assentar em uma das estruturas fundiárias mais desiguais do mundo, desenvolve 

relações sociais e trabalhistas profundamente atrasadas, além de processos ocupacionais que 

agridem os recursos naturais e o meio ambiente, com práticas como a grilagem de terras e a 
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superexploração do trabalho. Assim, considerando esses aspectos e o crescente domínio do 

capital financeiro internacional na agricultura, Delgado considera o agronegócio como sendo, 

(...) uma associação do grande capital agroindustrial com a grande propriedade fundiária, sob 

patrocínio fiscal, financeiro e patrimonial do Estado. Essa associação persegue 

estrategicamente a captura do lucro multisetorial (medido pelo produto do agronegócio) e da 

renda fundiária capitalizada, que é ligada a um efeito riqueza, típico do arranjo fundiário 

nacional, não captado pelo autodenominado Produto do Agronegócio (DELGADO, 

2006).Trata-se, portanto, de um negócio competitivo, que expressa a presença do capital 

financeiro na agricultura, devidamente inserido mundialmente nas cadeias globais de valor, 

através da exportação de commodities, de baixo valor agregado e que visa não apenas a extração 

de mais-valia, como a monopolização das terras. Sua competitividade deriva da produção 

extensiva, com alta tecnologia, consideráveis subsídios estatais e grandes custos sociais e 

ambientais pagos por toda a sociedade. Seu vertiginoso crescimento nas últimas duas décadas 

contou com alguns fatores que lhe foram decisivos, a saber: uma conjuntura internacional 

favorável, com o desenvolvimento chinês alavancando os preços das commodities; importantes 

avanços nas forças produtivas, proporcionando ganhos de produtividade e aumento de escalas; 

e o papel exercido pelo Estado Brasileiro ao retomar seu papel de indutor do crescimento, por 

meio do financiamento e de um conjunto de políticas públicas que apoiaram um setor específico 

da econômica brasileira (CALAÇA; INOCENCIO, 2011) mesmo com o discurso e prática 

neoliberal de redução da ação do Estado no estabelecimento de políticas sociais e de inclusão 

no período dos anos 1990 até 2003.A principal consequência foi a consolidação de um 

“modelo” de modernização agrícola baseado: na concentração fundiária; na busca desenfreada 

das vantagens comparativas naturais das terras, das águas, das minas (DELGADO, 2018); na 

incorporação de novas tecnologias, acompanhadas da diminuição da participação do trabalho; 

no controle oligopolizado dos mercados (antes e depois da porteira); e na concentração de renda 

(PETRAS e VELTMEYER, 2012). A conjunção desses fatores passa a condicionar 

crescentemente a Região a uma dinâmica econômica calcada na especialização regressiva do 

comércio. Uma análise preliminar realizada a partir da seleção e interpretação de dados 

secundários do IBGE, mostram que a partir do ano 2000 os valores de exportações e 

importações no Centro-Oeste passaram a ter importância crescente para a economia regional, 

registrando saldos bastante positivos na balança comercial, atingindo em 2016, a cifra de R$ 

15,1 bilhões de reais (MDIC, 2017).A Figura 1 mostra claramente esta tendência, tanto pelo 
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lado das exportações, quanto das importações, apontando relação de dependência entre a 

produção interna e o fornecimento de matérias-primas e tecnologias importadas. Figura 1 – 

Exportações e Importações de 2000 a 2016 – Centro-Oeste Fonte: MDIC (2017). Elaboração: 

Mauro,.R. A (2019).Cabe observar, todavia, que este crescimento ocorreu com dependência 

absoluta de produtos de baixo valor agregado que, em 2016, representavam 82% das 

exportações, enquanto os semimanufaturados representavam 15,3%, e os manufaturados apenas 

2,7%. Ao passo que, pelo lado das importações a situação se invertia com os produtos 

manufaturados representando quase 70% das importações, enquanto os semimanufaturados 

representavam 10% e os produtos básicos em torno de 20%, também em 2016 (MDIC, 

2017).Outro agravante está relacionado ao processo de desnacionalização. Estudos de Medina, 

Ribeiro e Brasil (2015), revelaram que na principal cadeia produtiva do agronegócio, da soja, 

por exemplo, apenas 40% de todo negócio é efetivamente brasileiro, concentrados na terra 

(13,3%); na mão-de-obra (14,3%); e somente 12,4% em setores mais intensivos em capital e 

tecnologia, como sementes (2,4%), agrotóxicos (0,6%), adubos e fertilizantes (4,8%), máquinas 

(0,3%) e 4,4% na agroindústria. A soja é responsável por 47,3% das exportações da região, 

seguida pelo milho com 13,57% e pela carne bovina com 8,8%. Apenas esses três produtos 

somados representavam quase 70% das exportações regionais. A China despontava como 

principal destino, recebendo quase 30% das exportações da região, no período 2000 a 2016. A 

Ásia, como um todo, comprava 55% dos produtos, seguida da União Europeia com 19%, 

Oriente Médio 9,64%, África 4,51% e a América Latina com apenas 4,02% (MDIC, 2017). É 

importante destacar a ampliação das áreas agrícolas na Região e o processo de commoditização 

da produção. No ano 2000, as lavouras ocupavam 9,7 milhões de hectares e em 2015 já eram 

25 milhões de hectares. A Figura 2 mostra a soja como a mercadoria de destaque, ocupando 

14,64 milhões de ha em 2015, contra 5,53 milhões de ha, no ano 2000. O milho vem na 

sequência com 6,72 milhões de ha, seguido pela cana-de-açúcar com 1,74 milhões de ha. 

Enquanto as commodities de exportação ampliaram espaço, culturas de grande importância 

para o mercado interno perderam. O arroz foi a cultura que mais perdeu terreno, passando de 

915,65 milhões de hectares colhidos em 2000 para 229,16 milhões de hectares em 2015. O 

feijão manteve-se relativamente estável. Como o crescimento da área ocupada pelas 

commodities não pode ser explicado apenas pela substituição de culturas, a hipótese explicativa 

é de que avançou sobre as áreas de pastagens e do Cerrado (IBGE, 2018).Figura 2 – Área 

colhida em hectares/principais culturas 2000-2015 – Centro-Oeste Fonte: IBGE (2018). 
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Mauro,.R. A (2019).Dados preliminares do Censo Agropecuário 2017 pelo IBGE (2018) 

revelaram o alto grau de concentração da propriedade da terra na Região. Em 2017, as 

propriedades com mais 200ha controlavam quase 90% das terras, apesar de responderem por 

aproximadamente 19% dos estabelecimentos. Sendo que mais da metade das terras (52,83%) 

concentram-se nas mãos de apenas 2,32% dos proprietários que possuem 2.500 ou mais ha. Em 

contrapartida, os proprietários que têm de 0 a 100 ha, onde se encontram a maioria dos 

agricultores familiares e camponeses e que representa 71,57% dos estabelecimentos, ficam com 

apenas 6,17% das terras. Apesar do boom do agronegócio verificado nas últimas duas décadas 

a Região Centro-Oeste pouco alterou sua participação no PIB brasileiro, passando de 8,61% em 

2002, para 9,39% em 2014 (IBGE, 2018), acompanhando uma tendência de desconcentração 

regional da qual as regiões Norte e Nordeste também se beneficiaram, enquanto o Sudeste viu 

sua participação cair de 57,38% do PIB em 2002, para 54,94% em 2014. Além disso, o modelo 

em questão ampliou os laços de dependência econômica e tecnológica em relação ao capital 

estrangeiro e ao mercado externo tornando-a mais vulnerável a eventuais fatores externos. Além 

é claro, da concentração da terra, do capital e da produção. Referências Bibliográficas 

CALAÇA, M. INOCENCIO, M. E. Estado: o articulador do processo de modernização 

territorial no Cerrado. Espaço em revista, v. 13, p. 81-106, 2011.DELGADO, G. C. Do Capital 

Financeiro na Agricultura à Economia do Agronegócio – mudanças cíclicas em meio século 

(1965-2012). Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2012.IBGE: 

www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasregionais - Contas Regionais - consulta 

realizada em 09 de Julho de 2017.IBGE: 

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pam/2012/default_temp_ods.shtm - 

Pesquisa Agropecuária - consulta realizada em 09 de Julho de 

2017.MDIC:www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-

exterior/series-historicas – consulta realizada em 08 de Julho de 2017.MEDINA, G.; RIBEIRO, 

G. G.; BRASIL, E. M. Participação do Capital Brasileiro na Cadeia Produtiva da Soja: lições 

para o futuro do agronegócio nacional. Revista de Economia e Agronegócio, Viçosa, v. 13, n. 

1, 2 e 3, p. 1-38, jun./2015.OLIVEIRA, A. U. A Mundialização da Agricultura Brasileira. In: 

Congreso Iberoamericano de Estudios Territoriales y Ambientales, VI. São Paulo: 

USP/FFLCH/Departamento de Geografía, 2014, p. 2080-2103.PETRAS, J.; VELTMEYER, H. 

Ascensão e Morte do Capitalismo Extrativista. Site Portal Vermelho, 2012. In: 

http://www.vermelho.org.br/noticia/180788-1. Acesso em 03/08/2019. 
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A FOME DO CAPITAL: 

“land/green grabbing”, expulsões, segurança alimentar e a produção do discurso das 

mudanças climáticas como dispositivo neoliberal produtor de consensos quanto a 

mercantilização da natureza 

 

Alexandre Sabino do Nascimento 

Resumo: 

 

Para Borras Jr & Sauer (2016) temas como os da segurança alimentar, mudanças climáticas, 

produção de alimentos e, por extensão, governança das terras já entram na agenda de 

organismos da gestão política mundial e do capital financeiro. Esses fazem parte de um 

processo de acumulação primitiva permanente (BRANDÃO, 2010), viabilizada por meio de 

práticas neocoloniais e neoextrativistas (SVAMPA, 2019), que contrariam ideias como a 

soberania alimentar e o direito ao comum. Esse artigo tem por objetivo sistematizar uma 

possível chave de leitura quanto a discussão em torno da relação de conceitos, agendas e 

paradigmas, aparentemente, desconexos como: mudanças climáticas; segurança alimentar; land 

grabbing (apropriação de terras); green grabbing (apropriação verde); 

neoliberalismo/neoliberalização; “assetização das terras”; desenvolvimento sustentável e pós-

democracia. Inicialmente, trataremos da produção de consensos, para em seguida apresentar 

alguns dos instrumentos/dispositivos ligados ao paradigma das mudanças climáticas e da 

financeirização criados recentemente, e por fim falar de suas relações com um período de pós-

política e negação de direitos. Para enfrentar os “desafios” da “nova agenda global” países 

centrais passam a utilizar uma série de dispositivos (AGAMBEN, 2005) como soluções 

ilusórias – boas práticas, ligadas a um discurso de um possível desenvolvimento sustentável, 

ou a conceitos como os sustentabilidade, serviços ambientais, governança corporativa (urbana, 

terras, ambiental etc.), segurança alimentar, entre outros. Exemplo disso é a criação, em 2015, 

da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável e seus 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável - ODS. Fato que se liga a criação do consenso quanto a 

problemática socioambiental. Podemos encontrar (re)regulações do processo de 

neoliberalização (BRENNER & PECK, 2012), no sentido de ampliar ou consolidar formas 

mercantilizadas e commodificadas de vida social, nas novas legislações ligadas as questões 



 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 20 – Mundialização e Financeirização da Agricultura 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
9488 

 

ambiental e agrária brasileira, como a Lei nº 12.651/2012 que dispõe sobre o Novo Código 

Florestal brasileiro. Essa lei possui dispositivos ligados a adequação ambiental dos imóveis 

rurais e a inserção da sustentabilidade no setor agrícola, pecuário e silvicultural brasileiro. 

Trata-se da liberação e facilitação do câmbio desses recursos para ativos financeiros 

(assetização). Para tanto é necessário um maior controle da terras e dos chamados serviços 

ambientais que se dá via práticas (dispositivos) de accountability da governança neoliberal das 

terras. Como exemplo, temos a criação do Sistema Nacional de Gestão de Informações 

Territoriais – Sinter, por meio do Decreto nº 8.764, de 10/05/2016, que visa realizar a integração 

entre os dados produzidos pelos serviços de registros públicos, e os dados fiscais, cadastrais e 

geoespaciais produzidos pelos entes federados.Soma-se a isso a publicação em 28/12/18 do 

decreto federal 9.640, que regulamenta a Cota de Reserva Legal – CRA, instituída pelo artigo 

44 da lei federal 12.651/12. A CRA é um dos mecanismos de compensação de déficit Reserva 

Legal em imóveis rurais previstos novo Código Florestal, que representa a metamorfose da 

natureza em ativo financeiro ou nos chamados ativos ambientais ligados aos ditos serviços 

ambientais. Para a Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN (2015) as CRAs representam 

uma importante oportunidade de atrair capital privado, em larga escala, para o agronegócio e 

para a agenda florestal e de serviços ecossistêmicos brasileiros. Esses instrumentos são 

utilizados para a “precificação” das terras e natureza, com segurança e transparência, algo 

necessário dentro dos padrões neoliberais de governança corporativa. Temos também a Lei 

13.097 de 2015, ligada a governança das terras no Brasil, com grandes efeitos sobre o registro 

de imóveis brasileiro, com potenciais ganhos para a segurança jurídica e para a governança 

fundiária. (REYDON; FERNANDES; BUENO, 2016). Leia-se que essas mudanças vão no 

sentido de modernizar o registro de imóveis brasileiro segundo a ótica da maior proteção da 

propriedade. Essa preocupação se apresenta no relatório da Climate Policy Initiative (CPI) 

“Insecure land rights in Brazil: consequences for rural areas and challenges for improvement”, 

esse documento afirma que em 2015, o Brasil ficou em 95º, quanto aos direitos de propriedade 

segura no Índice Competitivo Global do Fórum Econômico Mundial (WEF).Sobre a ideia de 

land grabbing/acaparamiento de tierras, Harvey (2014) destaca a fundação de uma classe de 

rentistas (e proprietária), potencialmente poderosa, que regula o acesso a reserva de valores de 

uso em virtude do seu poder monopolista de classe e das rendas que ela extrai da terra. Segundo 

White et al (2012) citado por (BORRAS Jr. & SAUER, 2016, p. 12), a expressão ‘grabbing’ 

designa tipos específicos na dinâmica de propriedade, “ou seja, a expropriação de terra, da água, 
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de florestas e de outros recursos de propriedade comum; a sua concentração, privatização e 

transação (como propriedade ou aluguel) corporativas”. Pereira afirma que o land grabbing 

“atualmente ocorre em um contexto específico de convergência de crises – alimentar, 

ambiental, climática, energética e financeira – o que possibilita o surgimento de novos agentes, 

no caso os fundos de investimentos”. (PEREIRA, 2017, p. 01). Essa “corrida” por terras faz 

parte do contexto global recente explicitado na crescente demanda pelos chamados “4Fs”: food 

(alimentos), fiber (fibras/ração), forest (floresta) e fuel (combustível ou energia). (BORRAS Jr. 

& SAUER, 2016).Alia-se a isso a apropriação de terras e recursos para fins ambientais via a 

criação de dispositivos/instrumentos de mitigação e compensação ambientais, que estão 

promovendo a apropriação de terras e de recursos para propósitos ambientais que resultam no 

chamado fenômeno da “green grabbing” ou grilagem verde. Temos assim a apropriação ou 

expropriação verde ligada à crescente commodificação ou mercantilização da natureza em 

nome da propalada sustentabilidade, que por sua vez está associada a tentativa de fomento de 

uma “Economia verde’” (BORRAS Jr. & SAUER, 2016). Liga-se a isso a transformação da 

terra em ativo financeiro via o processo, chamado por Ward & Swyngedouw (2018) e Aalbers 

(2017), de “assetização” (de bens comuns, ativos materiais, como a terra). Para esses autores a 

“assetização” seria a transformação de coisas (bens comuns) em recursos que geram renda sem 

sua venda. Fato que se liga a formação de capital fictício, já que o valor de um ativo não é 

determinado primariamente por sua venda (como acontece com as commodities), mas por suas 

atribuídas fontes futuras de renda. A conversão da natureza em dividendos para o capital 

financeiro se dá por uma série de instrumentos e inovações financeiras. Dentre as quais temos 

as ligadas ao mercado de carbono, fundado na noção de “direito de emitir” baseado no sistema 

“limite e comércio” (cap & trade, em inglês). Esse funciona através da comercialização de uma 

mercadoria (fictícia) criada a partir dos limites de quantidade de moléculas de carbono que 

podem ser emitidas, segundo estimativa e cálculo baseados no chamado Potencial de 

Aquecimento Global (Global Warming Potential, em inglês). (FURTADO, 2015). O governo 

brasileiro em 2011, iniciou um processo de definição de uma estratégia nacional de REDD+. O 

artigo 41 do capítulo X da Lei nº 12.651 aponta para o Pagamento de Serviços Ambientais 

(PSA), como instrumento de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente. Assim, para 

Borras Jr. & Sauer (2016, p. 26, grifos do autor) “A noção de grilagem verde está, portanto, 

associada diretamente a problemáticas relacionadas à criação de mecanismos que seriam 

ambientalmente mais sustentáveis, incluindo a criação de reservas florestais via a compra de 
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créditos de carbono [...], acordos de Redução de Emissões por Diminuição do Desmatamento 

(REDD+), investimentos para a produção de energia limpa [...] entre outros mecanismos verdes. 

Em outros termos, apropriação verde vem sendo usada para caracterizar casos de apropriação 

de territórios em que as ‘[...] agendas ambientais [são] a motivação fundamental’[...], 

especialmente relacionada com as narrativas de mudanças do clima ou crise climática 

[...]”.Dentro desses processos populações inteiras têm sido expulsas de seus territórios, ou tendo 

seus bens comuns expropriados. Sobre isso a socióloga Saskia Sassen (2016) escreve seu livro 

“Expulsões: brutalidade e complexidade na economia global” onde aponta que emerge uma 

maciça perda de habitat no hemisfério sul devido à expansão da mineração, do agronegócio, da 

disputa por água, da expansão das cidades. Tudo isso, caminha na direção da erosão da 

possibilidade de construção de uma democracia substantiva, pois de maneira contraditória esses 

novos arranjos de governança criam novos dispositivos de controle e “precificação” dos bens 

comuns e, ao mesmo tempo, capacitam novos atores/players, enquanto desapoderam e 

aniquilam outros – através, inclusive, da necropolítica (MBEMBE, 2016) . Argumenta-se que 

essa mudança de “governo” para “governança” está associada à consolidação de novas 

tecnologias de governo, por um lado, e com a profunda reestruturação dos parâmetros da 

democracia política, por outro, levando a um déficit democrático substancial. 

(SWYNGEDOUW, 2005). Conclui-se com Swyngedouw que o paradigma das mudanças 

climáticas é uma das arenas na qual um quadro pós-político e a configuração política pós-

democrática está sendo mediada, e tem criado um certo rentismo ecológico associada as práticas 

neoliberalizantes e financeiras. FURTADO,  Fabrina Pontes. Em Nome do Clima: - instituições 

e práticas na ambientalização das finanças no Brasil. Tese (Doutorado Planejamento Urbano e 

Regional) – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional – IPPUR/UFRJ. Rio de 

Janeiro, 2015.REYDON, B. P., FERNANDES, V. B., BUENO, A. P. S. (Orgs.). II Seminário 

Governança de Terras e Desenvolvimento Econômico. Campinas: Unicamp/IE, 2016. 

Disponível em: http://governancadeterras.com.br/wp-content/ 

uploads/2017/01/Coleta%CC%82nea-II-Semina%CC%81rio.pdf. PEREIRA, Lorena Izá. 

Liberação na aquisição de imóveis rurais por estrangeiros no Brasil e o controle de terras. 

Boletim DATALUTA, n. 112, Artigo do mês: abril de 2017.SWYNGEDOUW, Erik. 

Apocalypse Forever? Post-political Populism and the Spectre of Climate ChangeTheory, 

Culture & Society, Vol. 27(2–3), 2010, pp. 213–232.SWYNGEDOUW, Erik. Governance 

Innovation and the Citizen: The Janus Face of Governance-beyond-the-State. Urban Studies. 
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Vol. 42(11) Oct. 1, 2005.SASSEN, Saskia. Expulsões: brutalidade e complexidade na economia 

global. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 2016.WARD, Callum; SWYNGEDOUW, Erik. 

Neoliberalisation from the Ground Up: Insurgent Capital, Regional Struggle, and the 

Assetisation of Land. Antipode, Vol. 0 No. 0, pp. 1–21, 2018. 
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MORANGO DO PLANALTO: A EXPANSÃO DO CAPITALISMO NA REGIÃO 

ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA DO DISTRITO FEDERAL 

 
Matheus Abreu Gomes,  

Rickson Pablo Sá Pinto,  

Samuel Rodrigues Melo Junior 

Resumo: 

 

Brasília, capital federal do Brasil, teve início a partir de um projeto desenvolvimentista 

capitalista, proposto e executado pelo ex presidente Juscelino Kubitscheck. O objetivo de 

governo era estampado em seu lema “50 anos de desenvolvimento em 5 anos de construção” 

ou apenas “50 anos em 5”. Dentre outros projetos que compunha o seu Plano de Metas, a mais 

desafiadora, denominada de meta síntese, era a construção de Brasília e consequentemente a 

transferência da capital federal. Determinado a por em pratica sua visão capitalista o então eleito 

presidente abriu o país para a entrada de capital estrangeiro e aderiu a subordinação ao capital, 

uma vez que, na visão ideológica de JK, apenas este poderia trazer o desenvolvimento que se 

propunha ao país. A ideia era projetar um modelo, de forma que houvesse organização espacial 

aliada a infraestrutura, proporcionando qualidade de vida exemplar para a nova capital 

brasileira. No planejamento havia como meta a criação de um cinturão verde, para que além da 

harmonização entre a urbanidade e a natureza houvesse, também, nesse espaço, produção de 

alimentos para abastecer a população local, para esse fim criou-se a Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) que juntamente a outros órgãos 

governamentais e projetos (como: Instituto Nacional De Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA; Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP; Projeto Integrado 

de Colonização Alexandre Gusmão – PICAG e Programa Nacional de Agricultura Familiar – 

PRONAF) buscam garantir a existência de um espaço rural e produtivo em meio a expansão 

urbana e a especulação imobiliária. Nesse contexto, apresenta-se uma área importante para a 

execução do projeto verde, área essa que pertencia a uma cidade de Goiás, mais precisamente, 

a Santa Luzia (hoje Luziânia-GO). A área de interesse federal era Brazlândia, povoado que 

recebera o status de distrito em 1932. Na região se dispunha fazendas que abrigavam e 

garantiam o modo de vida de habitantes oriundos, principalmente, do estado de Goiás e Minas 
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Gerais, representados respectivamente pelas famílias: Cardoso de Oliveira e Braz de Lima. 

Outras duas famílias, apesar de, menos influentes, também, ocuparam a região (Abreu de Lima 

e os Rodrigues Do Prado), sendo as quatro responsáveis pela criação identitária e cultural do 

povoado, que era representada pelas tradições religiosas e agropecuárias, dessa forma o uso do 

solo assim se fez por décadas, até Brazlândia ser posta nos planos do Distrito Federal. O 

interesse em ter Brazlândia como parte do território do Distrito Federal, acarretou, em 1958, na 

desapropriação das terras do então território goiano, que passara à domínio federal. Outro 

projeto para a capital, era a criação de uma represa para o abastecimento de água doce para 

Brasília, a execução desse plano resultou no represamento do Rio Descoberto que afetou 

diretamente o abastecimento de água de fazendas existentes em Brazlândia, ocasionando a sua 

extinção. O projeto capitalista que baseava a criação de Brasília apresentava por si só uma 

contradição, o capitalismo feroz e a criação de um espaço harmônico. Historicamente o 

capitalismo atinge seus objetivos a todo custo e a acumulação de riquezas é custeada pela 

exploração em algum ponto, produzindo, consequentemente, uma disparidade representada 

pela riqueza e pela pobreza. Logo o objetivo capitalista desenvolvimentista de JK 

inevitavelmente traria não só para o país, mas, também, para o espaço construído (a partir o 

capital) produção de desigualdade e pobreza. O Distrito Federal, território que abriga a capital 

do país é o exemplo claro de segregação espacial e social brasileira produzida pelo capital com 

a finalidade de alcançar seus objetivos. Inserida a esta realidade, Brazlândia, encontra-se dentro 

do projeto capitalista “cinturão verde”, a condição de “projeto capitalista” está justificada pela 

finalidade a qual a área rural é proposta. A proposta é garantir uma área produtiva capaz de 

suprir as necessidades de uma urbanidade e não garantir a existência de um modus vivendi, que 

possui uma oikonomía diferente do modo de vida capitalista. Sendo assim, Brazlândia sempre 

foi vista pelo capital como um vazio demográfico em potencial e por isso as “barreiras” para o 

desenvolvimento deveriam ser quebradas e assim os órgãos governamentais buscaram tal 

realização. Após a extinção das fazendas que contavam com a água do Descoberto para sua 

existência, o desafio foi colonizar a área e nela produzir, o INCRA possuiu papel fundamental 

nessa construção, a partir do Instituto, imigrantes de todo o país foram assentados na região 

com classificação de agricultores familiares com o objetivo de substituir os antigos camponeses 

que antes produziam naquele espaço. A garantia de agricultores familiares no espaço é uma 

estratégia importante para o capital, uma vez que esses produtores são ferramentas do sistema 

e nele estão inseridos de forma direta, como expressa Felício,2004:de acordo com o pensamento 
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positivista do capitalismo agrário, a solução consiste em integrar o camponês por meio de 

políticas públicas, as quais propiciam sua transformação com o processo de tecnificação, 

metamorfoseando-o em agricultor familiar. Ele deixa de ser produtor de subsistência para se 

transformar em produtor moderno deste em agente econômico. A região rural de Brazlândia é 

produtora de muitas hortaliças e frutos, mas destaca-se pela produção de morangos. A história 

do cultivo é de origem da criação da RA, um dos grupos de imigrantes assentados na área foram 

japoneses que receberam incentivos para saírem de Atibaia-SP e instalarem cultivo na área. 

Através de incentivos e créditos rurais os japoneses estabeleceram a cultura, técnicas, e 

tornaram Brazlândia responsável pela produção de toneladas do produto que abastecem toda a 

região. O Morango tem um papel importante para a cidade, não apenas como produto 

comercializável, mas como imagem que garante a RA, uma ruralidade que se faz essencial para 

o governo, uma vez que o cinturão verde, em síntese, representaria harmonia e fonte de recursos 

(água e produtos agrícolas). Porém a realidade se mostra diferente, Brazlândia esta imposta à 

realidade de submissão à Brasília e de forma contraditória sua ruralidade é posta em xeque no 

momento em o capital começa a transformar o espaço de forma a produzir pobreza em torno da 

capital. Favelas começaram a se organizar e o governo através de muitos projetos reassentou 

essa população, uma das regiões destinadas a recebe-la foi Brazlândia que a partir desse 

momento começou a desenvolver uma dinâmica urbana, fazendo necessária a propagando de 

Brazlândia como cidade rural, para garanti-la como cinturão verde. Dentro da estratégia de 

representar Brazlândia como rural, o governo investe em especial, na Festa do Morango de 

Brasília, que antes de uma manifestação popular é uma comercialização. A festa ocorre no 

período de maior produtividade de morango e conta com a comercialização do produto e de 

seus derivados, porém há por trás da organização um esquema que torna os principais 

responsáveis pela produção distantes da festa, os pequenos produtores que contam com mão de 

obra familiar são submetidos a vender seus produtos a grandes companhias que comercializam 

os produtos (com grande lucratividade). A propaganda surte grande resultado e passa a 

sociedade a imagem de Brazlândia rural e detentora de uma tradição morangueira que garante 

a boa qualidade de vida de agricultores familiares. Apesar do domínio de grandes empresas 

rurais, há na região agricultores familiares que tiram da terra seu sustento e sua subsistência, 

porém essa existência vive a mercê da realidade da capital que caminha constantemente para 

um projeto de urbanização total, além de que para existir esses agricultores precisam se 

submeter a lógica do mercado que a todo momento excluem os agricultores familiares de todo 
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a cadeia de distribuição. Os pequenos agricultores não enfrentam a ausência de espaço apenas 

na Festa do Morango de Brasília, mas em todo o seu cotidiano. O produto em esmagadora 

maioria é para o mercado interno do DF e as principais formas de comercialização é através da 

CEASA e de Hipermercados, porém o custo de produção se torna inviável para a 

comercialização de seus produtos, dando destaque ao morango, para essas organizações. Sendo 

assim a alternativa é escoar a produção através de comerciantes informais que de forma 

irregular vendem o produto em semáforos e bancas, ou submeter-se a grandes empresas que 

propõem se responsabilizar pela venda do produto desde que 70% do lucro fique para empresa 

e 30% para o produtor, sendo ainda, que, é de responsabilidade do produtor a produtividade. O 

artigo, tem como objetivo, apresentar as contradições espaciais apresentadas na capital 

brasileira em função de sua origem capitalista, e analisar, como consequência, de forma crítica, 

a crise identitária de Brazlândia que se faz presente por meio de uma realidade oculta e 

disfarçada. O método, histórico dialético, introduzindo por Marx, permite que a análise perpasse 

as aparências tendo em vista a história e seus processos de produção, o que produz um 

pensamento capaz de identificar contradições, ocultadas, da realidade. Através do método há 

possibilidade de melhor compreensão da realidade da Região Administrativa IV, Brazlândia, 

levando em consideração a gênese da atual identidade hoje apresentada pela cultura 

morangueira. Segundo KOSIK, 2010, o método dialético atenta para a materialidade (concreto) 

em movimento; e o pensamento de Marx garante que o materialismo histórico possui uma 

abordagem que oferece uma análise a partir de pressupostos baseados nas relações históricas e 

nos meios produtivos que interferem diretamente, segundo o mesmo, na sociedade e na forma 

como ela evolui. Dessa forma, o método materialismo histórico dialético, permite a análise 

espacial de modo a considerar as transformações provocadas pelas relações históricas 

produtivas na região de Brazlândia, sendo essa, fruto, de um espaço-social de relações 

históricas. O método, também, imprime a realidade de uma dinâmica constante e não estática 

que permite que a sugestão de novas mudanças que estão ocorrendo atualmente na Região 

Administrativa. Mudanças estas que podem ser explicadas pela evolução das relações históricas 

do espaço material. 
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GEOGRAFIA DA DIVISÃO SOCIAL DO TRABALHO: 

Características e especificidades a partir da realidade concreta do estado do Tocantins 

 
Gabriel Henrique Macêdo de Araújo1 
Hudson Nascimento de Sousa Filho2 

Wemerson Cavalcante Lemos3 
 

Introdução 

“A diversificação da natureza é processo e resultado. A divisão internacional do trabalho 

é processo cujo resultado é a divisão territorial do trabalho. Sem dúvida, as duas situações se 

aparentam, embora mude a energia que as move. Por outro lado, a natureza é um processo 

repetitivo, enquanto a divisão do trabalho é um processo progressivo” (SANTOS, 2006, p. 86). 

Mediante estes apontamentos introdutórios aqui indispensáveis ressalta-se que a necessidade 

de construção desta proposta interventora na discussão a respeito das relações campo-cidade 

pertinentes à divisão territorial do trabalho no estado do Tocantins surge para compreensão de 

sabermos que encargos esse mais novo estado da federação brasileira “recebe” e “desenvolve” 

por fazer parte da fronteira agroindustrial de expansão da agricultura moderna? a do MaToPiBa 

a partir de sua inserção nos anos 2015 até os dias atuais.  

Em justificativa prévia é a questão de analisarmos a dinâmica da divisão social do 

trabalho territorialmente estruturada nas especificidades históricas sempre presentes no 

contexto em estudo quando referindo-se às características socioespaciais que tal região já 

apresentava no século XVII com sua exponencial criação de gado em seus vastos campos 

cerrados enquanto a monocultura da cana concentrava-se em regiões do nordeste. 

Especificidade que marca os traços hierárquicos da concentração fundiária no Brasil – 

perpetuando-se ainda hoje com certo tom de “hibridismo” gado-grãos – levando-nos a 

apresentar como objetivo deste texto o de compreensão síntese dos aspectos expressos na 

 
1 Graduado em Gestão de Cooperativas pela Universidade Federal do Tocantins-Araguaína. 
2 Graduado em Licenciatura Plena em Geografia pela Universidade Federal do Tocantins-Araguaína. E-mail: 
hnascimento329@gmail.com. 
3 Graduando em Licenciatura Plena em Geografia pela Universidade Federal do Tocantins-Araguaína. 
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territorialização da divisão social do trabalho nas relações campo-cidade a parir das 

características e especificidades da realidade concreta do estado do Tocantins.  

Outrora Marx e Engels (2009), já em 1846, quando esboçavam as diretrizes teórico-

metodológicas de seu método de compreensão do processo ad aeternum de auto-movimentação 

da matéria4 e seu dinamismo na particularidade da história material dos homens5, 

compreenderam que a condição sinequa non para a existência e a consolidação da divisão 

socioespacial entre campo e cidade, residia fundamentalmente na divisão entre o trabalho 

material e o trabalho intelectual. E, por conseguinte, tal ruptura só poderia existir em um quadro 

de estabelecimento da propriedade privada. 

Tal processo transitório em sua forma e conteúdo mais acabado, desemboca na 

submissão/expropriação do campo pela cidade, podendo ser “tomada como a divisão de capital 

e propriedade fundiária”, ou seja, abandonando as formas naturais e estamental de capital, até 

chegar ao capital industrial e financeiro, “uma propriedade que tem a sua base meramente no 

trabalho e na troca”. Aqui está o cerne do que Plekhanov (2006) destaca enquanto salto 

qualitativo histórico, onde o excesso quantitativo de mudanças nas relações sociais transborda 

e ocorre uma alteração abrupta na qualidade da coisa, e nesse caso em especifico, trata-se da 

reestruturação produtiva-reprodutiva navida material dos homens, em sua divisão socioespacial 

do trabalho. 

Esse processo de submissão do campo à cidade, levado as raias da loucura (anarquia do 

mercado que tende ao monopólio) de seu desenvolvimento, sobre tudo, na particularidade da 

divisão socioespacial do trabalho nos tempos atuais, fica nítido quando em mais de 111 países 

(em grande maioria de capitalismo atrasado, com economia fundamentada a partir do setor 

 
4  “O movimento, em seu sentido mais geral, concebido como forma de existência, como atributo inerente à 
matéria, compreende todas as transformações e processos que se produzem no Universo, desde as simples 
mudanças de lugar até a elaboração do pensamento. A investigação da natureza do movimento tinha, por certo, 
que partir das formas mais elementares e simples desse movimento, sendo necessário nos esforçarmos por 
compreendê-las primeiro, para depois conseguirmos algo no que se refere à explicação de suas formas mais 
elevadas e complexas.” (ENGELS, 1979, p. 41).  
5  “A Economia Política é, portanto, uma ciência essencialmente histórica. A matéria sobre que versa é uma matéria 
histórica, isto é, sujeita a mudança constante. Somente depois de investigar as leis específicas de cada etapa 
concreta de produção e de troca, como conclusão, nos será permitido formular, a título de resumo, as poucas leis 
verdadeiramente gerais, aplicáveis à produção e à troca, quaisquer que sejam os sistemas. Com isto, quer se dizer 
que as leis, que se aplicam a um determinado sistema de produção ou a uma forma concreta de troca, são válidas 
também a todos aqueles períodos históricos em que esse sistema de produção ou essa forma de troca se 
apresentam.” (ENGELS, 1979, p. 127). 
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agrário) os direitos trabalhistas são retirados, o processo de industrialização “anda de ré” e os 

estrangeiros intensificam a aquisição de terras (ARAÚJO, 2018), relegando todo terceiro 

mundo ao neocolonialismo e confirmando a seguinte citação: “A cidade é imediatamente, de 

fato, a concentração da população, dos instrumentos de produção, dos prazeres, das 

necessidades, ao passo que o campo torna patente precisamente a realidade oposta, o isolamento 

e a solidão.” 

A consolidação desse estágio de coisas, ou seja, da submissão das nações de capitalismo 

atrasado e fundamentado na produção de produtos agrícolas às nações de capitalismo 

monopolista (LÊNIN, 2012), só tornou-se possível com o desenvolvimento aprofundado do 

intercâmbio e da universalização do modo de produção capitalista, onde a importação do novo 

modelo de sociedade e de produção era seguido de uma dependência (principalmente de 

tecnologia, industrial e financiamento de maneira geral) perpetua sob todos os ângulos, criando 

uma subordinação e divisão hierárquica do trabalho. 

Quando já territorializada tal divisão expressa-se na hierarquização entre lugares, sendo 

que tal movimento espacial caracteriza-se pela polarização-descentralização desigual e 

combinada atribuída aos diferentes lugares do mundo a partir de suas particularidades regionais 

únicas em sua totalidade porém condizentes com os interesses particulares do modo capitalista 

de produção dominante no sistema político-econômico-social da modernidade concreta, real. 

É da diferenciação entre os lugares devido respectivos modos de produção atribuídos ao 

espaço geográfico de forma (combinada-desigual) regional que tratamos aqui com olhar ao 

domínio de tais especificidades presentes na práxis cotidiana de produção de diferentes meios 

de vida. Destarte, conforme ressalta Milton Santos (2006, p. 84-92) em seu texto Da 

diversificação da natureza à divisão territorial do trabalhopresente como capitulo V de seu 

respectivo livro A natureza do Espaço, essa divisão territorial do trabalho – após criar um 

hierarquia entre lugares –, consoante sua “distribuição espacial”, “redefine a capacidade de agir 

de pessoas, firmas e instituições”. 

Da divisão internacional (social) do trabalho 

Uma junção de textos e intervenções de Josef Vissarionovitch Stalin datados de 1924 

que constituem o livro “Sobre os Fundamentos do Leninismo” nos fornece algumas premissas 
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fundamentais e introdutórias para compreender o posicionamento do Brasil e, mais 

particularmente o Tocantins, dentro da hierarquia social e internacional da dinâmica produtiva 

do estágio superior do capitalismo, o imperialismo. Ou seja, uma compreensão marxista-

leninista do chamado “capitalismo agonizante” (STALIN, 2018, p. 23) e as questões 

circunstanciais que cercam as nações de capitalismo atrasado. 

 Stalin em um resgate de “As raízes históricas do leninismo” destaca que “o imperialismo 

leva as contradições do capitalismo ao último termo, a limites extremos”. Dada tal situação, ele 

delimita três contradições as quais estabelece enquanto principais para compreensão desse 

fenômeno, são elas: a contradição entre o trabalho e o capital; a contradição entre os grupos 

financeiros e os países imperialistas, em uma briga por territórios e matérias-primas; e, por fim, 

é a contradição entre os países imperialistas e os países coloniais e/ou dependentes. 

 Para interpretar a temática aqui proposta no artigo, vamos nos valer da última 

contradição apontada. Stalin sobre essa contradição diz:  

O imperialismo é a exploração mais descarada, a opressão mais desumana de centenas 

de milhões de habitantes dos imensos países coloniais e dependentes. Extrair 

superlucros: eis o objetivo dessa exploração e dessa opressão. Mas, para explorar 

esses países, o imperialismo se vê obrigado a neles construir ferrovias, fábricas e 

usinas, a criar centros industriais e comerciais. A aparição da classe dos proletários, a 

formação de uma intelectualidade nacional, o despertar de uma consciência nacional, 

o fortalecimento do movimento de libertação: tais são os efeitos inevitáveis desta 

“política” (STALIN, 2018, p. 24).  

 Portanto, mesmo compreendendo que há um “desenvolvimento desigual” entre as 

nações imperialistas e os países de capitalismo atrasado, ou seja, uma limitação impositiva 

desse “desenvolvimento desigual” por parte dos países imperialistas para com os do chamado 

terceiro mundo. Há que se ter em mente que se tem, antes de tudo e apesar dos pesares, um 

dado desenvolvimento das forças produtivas, mesmo que de forma limitada, nos países de 

capitalismo atrasado. Logo, aqui neste texto dissertativo, cabe a nós autores, apreender os 

aspectos teórico-metodológico proposto a partir dessa perspectiva proposta pelo leninismo para 

iluminar os acontecimentos e características da divisão socioespacial do trabalho no Estado do 

Tocantins na dada temporalidade do “capitalismo agonizante”. 
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Quando Stalin vai tratar sobre a “Questão Nacional” e “O movimento de libertação dos 

povos oprimidos e a revolução proletária”, ele expõe algumas teses sobre a temática, das quais 

nos valeremos de apenas três para nos amparar na compreensão da situação Brasileira dentro 

da lógica capitalista:  

a) o mundo está dividido em dois campos: de um lado, um punhado de nações 
civilizadas, que detêm o capital financeiro e exploram a enorme maioria da população 
do globo; de outro, os povos oprimidos e explorados das colônias e dos países 
dependentes, que constituem está maioria; b) as colônias e os países dependentes, 
oprimidos e explorados pelo capital financeiro, constituem uma imensa reserva e o 
mais importante manancial de forças do imperialismo; c) a luta revolucionária dos 
povos oprimidos dos países dependentes e coloniais contra o imperialismo é a única 
via pela qual podem libertar-se da opressão e exploração;”. (STALIN, 2018, p. 99). 

Quanto ao primeiro aspecto, Stalin revela, de maneira geral, a questão da concorrência 

tendencialmente em seu desenvolvimento percorre o caminho para o monopólio e para o 

imperialismo, refletindo ai os aspectos cruciais da lei da acumulação capitalista, dos resultados 

do endividamento perpétuo dos Estados Hospedeiros e a utilização seus Estados Nações 

(Estados Imperialistas) enquanto executor da violência – meio – para viabilizar esse 

determinado status quo, de divisão em dois campos, entre as nações de imperialistas e as de 

capitalismo atrasado.  

 No segundo é levantada uma necessidade imperiosa na dinâmica do imperialismo, que 

é a questão da corrida pelas matérias primas e mercados consumidores para desaguar seus 

produtos. E o terceiro aspecto nos revela que, para que exista soberania nacional nos países de 

capitalismo atrasado, sua viabilização só será efetivada de fato, a partir de uma imposição de 

uma ruptura com o imperialismo e o estabelecimento dos interesses nacionais. 

 Lênin (2012) em uma de suas colocações sobre as distinções do estágio anterior do 

capitalismo (concorrencial) para o atual (monopolista) sinaliza que no primeiro, uma de suas 

características fundamentais se encontrava no imperativo da mera exportação de mercadorias. 

Já no segundo, o que impera são as exportações de capital. É assinalada tal questão da seguinte 

maneira:  

No limiar do século XX, assistimos à formação de monopólios de outro gênero: 
primeiro, uniões monopolistas de capitalistas em todos os países de capitalismo 
desenvolvido; segundo, situação monopolista de uns poucos países riquíssimos, nos 
quais a acumulação do capital tinha alcançado proporções gigantescas. Constituiu-se 
um enorme “excedente de capital” nos países avançados. [...] se o capitalismo pudesse 
desenvolver a agricultura, que hoje em dia se encontra em toda parte enormemente 
atrasada em relação à indústria; se pudesse elevar o nível de vida das massas 
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populares, que continuam marcadas – apesar do vertiginoso progresso da técnica – 
por uma vida de subalimentação e de miséria, não haveria motivo para falar de um 
excedente de capital. Este é o “argumento” que os críticos pequeno-burgueses do 
capitalismo esgrimem sem parar. Mas então o capitalismo deixaria de ser capitalismo, 
pois o desenvolvimento desigual e a subalimentação das massas são condições e as 
premissas básicas e inevitáveis deste modo de produção. Enquanto o capitalismo for 
capitalismo, o excedente de capital não é consagrado à elevação do nível de vida das 
massas do país, pois isso significaria a diminuição dos lucros dos capitalistas, mas ao 
aumento desse lucro através da exportação de capitais para o estrangeiro, para os 
países atrasados. Nestes, o lucro é em geral elevado, pois os capitais são escassos, o 
preço da terra e os salários, relativamente baixos, e as matérias-primas, baratas. A 
possibilidade de exportação de capitais é determinado pelo fato de uma série de países 
atrasados já terem sido incorporados na circulação do capitalismo mundial; de terem 
sido aí construídas as principais ferrovias ou estarem em vias de construção; de 
estarem asseguradas as condições elementares para o desenvolvimento da indústria 
etc. A necessidade da exportação de capitais se deve ao fato de o capitalismo “ter 
amadurecido excessivamente” em alguns países, e o capital (dado o insuficiente 
desenvolvimento da agricultura e a miséria das massas) carecer de campo para sua 
colocação “lucrativa” (LÊNIN, 2012, p. 93-94). 

 Essa posição vantajosa das nações imperialistas se dá devido, em primeiro lugar: a posse 

de um determinado volume de acumulação mais robusto no plano econômico; e, em segundo 

lugar: onde a primeira leva necessariamente a segunda, que é, uma maior influência no plano 

político (que é determinado pela “onipotência da riqueza”6). Superando assim, as condições 

concorrenciais anteriores que existiam no mercado e consolidando essa nova etapa superior da 

organização capitalista do sistema produtivo.  

Quanto a essa prática vantajosa já consolidada e planificada nas relações econômico-

políticas e de intercambio, que desemboca em um endividamento e em uma dependência 

“eterna”, Lênin (2012, p. 97) destaca que:  

É muito freqüente que, entre as cláusulas do empréstimo, se estipule que parte do 
empréstimo concedido seja gasto em compras no país credor... A exportação de 
capitais passa a ser um meio de estimular a exportação de mercadorias. As transações 
têm um caráter tal que, segundo o “eufemismo” de Schilder, beiram o suborno. 

 Tais questões e circunstâncias, refletidas no dinamismo produtivo de um Estado como 

o Tocantins, totalmente voltado para o extrativismo e a exportação de commodities, são 

demonstradas no fato do foco de desenvolvimento econômico ficar totalmente voltado para o 

mercado industrial primário. Ficando totalmente à mercê dos países imperialistas e Estados da 

 
6 “A onipotência da “riqueza” funciona, portanto, melhor em uma república democrática, uma vez que não depende 
de determinados defeitos do mecanismo político, do mau invólucro político do capitalismo. A república 
democrática é o melhor invólucro político possível para o capitalismo; por isso, o capital, tendo se apoderado (por 
meio dos Paltchínski, dos Tchernov, dos Tseretéli e cia.) desse melhor invélucro, fundamenta seu poder de modo 
tão sólido, tão seguro, que nenhuma substituição na república democrática burguesa, nem de pessoas nem de 
instituições, tampouco de partidos, abala esse poder”. (LÊNIN, 2017, p. 36).  
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Federação que desenvolvem produtos do setor secundário, como também as chamadas 

industrias leves e de inovação tecnológica, que são de alto valor agregado. 

 Nesse sentido, apesar de haver um processo de proletarização muito claro, no sentido 

de existir tanto o desenvolvimento das chamadas agroindústrias no Tocantins, como também 

de grande urbanização (mais de 1/3 da população), esse desenvolvimento das forças produtivas 

locais é de certa maneira limitado e controlado conforme os interesses do estrangeiro.    

Territorialização da divisão do trabalho: da diferenciação hierarquizada entre lugares 

Por ser o espaço geográfico o todo: “uno e múltiplo, por suas diversas parcelas, e através 

do seu uso, é um conjunto de mercadorias, cujo valor individual é função do valor que a 

sociedade, em um dado momento, atribui a cada pedaço de matéria” (SANTOS, 2017, p. 104). 

É no Espaço geográfico e pelo espaço geográfico que consolida-se o meio de produção da 

reprodução das relações de produção capitalista. Logo as forças produtivas não podem definir-

se apenas pela produção de objetos e “coisas” no espaço geográfico mas pela própria produção 

do mesmo. Pelo simples fato de hoje o capitalismo não apropriar-se somente das empresas e do 

mercado mas do espaço geográfico como todo (LEFBVRE, 1974). 

Ora o que leva a uma análise total da realidade concreta da modificação do espaço 

geográfico pelo trabalho, um exercício de totalidade; ou melhor, em busca de objetividade, do 

conflito entre os diferentes modos de produção que apropriam-se do espaço geográfico 

(tocantinense como caso proposto). Sendo que, para o exercício citado, é necessário “[...] que 

partamos do fenômeno que se quer compreender para a realidade social global” a busca de obter 

dois resultados conforme aponta M. Santos (2014, p. 95): 

1. “Um melhor conhecimento da parcialidade que é o fenômeno estudado, através do 

reconhecimento de sua inserção no todo.” 

2. “Um melhor conhecimento do todo, graças à melhor compreensão do que é uma de suas 

partes.” 

Seguindo a leitura que Marx (2008, p. 48) proporá no segundo parágrafo de seu 

Prefácio: de contribuição à crítica da economia política correspondente a decisão de “[...] se 

elevar do particular ao global”. Do local – particular – é dissolvido a rede do trabalho coletivo 

(horizontalidades) oposta às normas de ordem universal/global (verticalidades) ao tempo que 
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do conflito entre essas distintas ordens de produção do espaço geográfico surge lugares diversos 

(SANTOS, 2017).   

Essa é uma realidade tensa, um dinamismo que se está recriando a cada momento, 
uma relação permanente instável, e onde globalização e localização, globalização e 
fragmentação são termos de uma dialética que se refaz com frequência. As próprias 
necessidades do novo regime de acumulação levam a uma maior dissociação dos 
respectivos processos e subprocessos, essa multiplicidade de ações fazendo do espaço 
um campo de forças multicomplexo, graças à individualização e especialização 
minuciosa dos elementos do espaço: homens, empresas, instituições, meio ambiente 
construído, ao mesmo tempo em que se aprofunda a relação de cada um com o sistema 
do mundo (SANTOS, 2017, p. 314). 

A divisão do trabalho territorializa-se de maneira “desigual e combinada” – dada certa 

capacidade de recursos que determinado lugar/região comportar – enquanto processo de 

construção da hierarquização de lugares e alienação do espaço geográfico e das ações a serem 

exercidas no e pelo mesmo. À vez que, dada tais prerrogativas, é indispensável compreender 

que “[...] cada uma das fases da divisão do trabalho determina também as relações dos 

indivíduos entre si no que diz respeito ao material, ao instrumento e ao produto do trabalho” 

(MARX; ENGELS, 2009, p. 26). 

Entretanto a repartição de recursos é um fator indispensável à análise geográfica da 

divisão do trabalho por carregar em si a possibilidade der “ser vista como um processo pelo 

qual os recursos disponíveis se distribuem social e geograficamente” (SANTO, 2017, p. 132). 

É o valor atribuído a cada recurso e sua respectiva distribuição no lugar que dá ao mesmo a 

possiblidade de uso enquanto fator condicionante e/ou condicionado no processo de 

territorialização da divisão social do trabalho, à medida que fora dos lugares, por mais concreto 

que seja, recursos não passam de abstrações. Por isso tal distribuição de determinadas 

atividades, quer dizer, “distribuição das totalidade de recursos”, resulta da divisão do trabalho.    

Outrora há de se falar dos tempos que compõem todo esse processo, a moda de sua 

época, da divisão do trabalho, pois cada momento histórico reformula a divisão do trabalho. 

Em cada lugar e/ou subespaço está sempre surgindo uma nova divisão do trabalho sem que as 

antigas deixem de existir por completo; outrossim algumas adaptadas. O que acaba por 

distinguir os lugares uns dos outros devido cada qual estar carregado de combinação específica 

de temporalidades. O que vincula-se diretamente a ideia de sobreposição de temporalidades no 

lugar. Pelo fato de que cada “lugar, cada subespaço, assiste, como testemunho e como ator, ao 

desenrolar simultâneo de várias divisões do trabalho” (SANTOS, 2017, p. 136). 
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Salientado ainda Santos (2014, p. 24) em Espaço e Método que: 

[...] cada lugar é marcado por uma combinação técnica diferente e por uma 
combinação diferente dos componentes do capital, o que atribui a cada qual uma 
estrutura técnica própria, específica, e uma estrutura de capital própria, específica, às 
quais corresponde uma estrutura própria, específica, do trabalho. [...] Isso resulta do 
fato de que cada lugar é uma combinação de técnicas qualitativamente diferentes, 
individualmente dotadas de um tempo específico – daí as diferenças entre lugares. 

 No fundo são diferentes técnicas em si, portadoras de distinta “história embutida”, que 

sobrepõem-se na combinação responsável por atribuir vida ao que temos chamado de 

diferenciação espacial nítidas materialmente mediante a presença de rugosidades do espaço 

geográfico. Tornando-se, neste aspecto, indispensável a construção de uma análise a partir do 

“[...] papel das formas no processo social”, como menciona M. Santos (2017, p. 139), de 

territorialização da divisão do trabalho. Por ser a dimensão de “aspecto visível” de determinada 

coisa – arranjo de objeto ordenado a um padrão. 

Ao longo do tempo, cada lugar é alvo de sucessivas divisões do trabalho. Mas esse 
mesmo lugar, visto num corte temporal, isto é, num momento dado, acolhe 
simultaneamente várias divisões do trabalho. Como estas não se realizam 
independentemente dos fluxos, superpõem-se nele também diversos circuitos da 
produção. Criam-se, assim, solidariedades entre elementos novos e herdados. Formas 
antigas de armazenagem convivem com modernas formas de cultura e com novas 
formas de transporte e assinalam, a cada momento histórico, distintas combinações 
técnicas e sociais do trabalho (SANTOS; SILVEIRA, 2016, p. 144). 

 Tornando-se a diferenciação entre lugares a condição determinante da territorialização 

do processo de divisão do trabalho. “É neste último sentido que podemos dizer que cada divisão 

do trabalho cria um tempo seu próprio, diferente do anterior” (SANTOS, 2017, p. 136). Como 

caso do Tocantins marcado pela especificidade de uma divisão do trabalho marcada pela 

territorialização da divisão do trabalho de produção de gado e grãos. Especificidade atrelada a 

essa região que desde meados do século XVII corresponde a zona dos campos cerrados 

propícios a criação de bovinos ao tempo em que a produção de cana-de-açúcar concentrava-se 

em regiões de zona da mata. 

 No entanto qual tempo do presente criado pela divisão do trabalho no Tocantins? Que 

fatores convergem na produção do circuito espacial econômico gado-grãos às transformações 

do espaço agrário tocantinense? Quais temporalidades estão em conflito na formação da 

diferenciação espacial desse estado integrante total da região de abrangência político-

econômica do Plano de Desenvolvimento Agropecuário (PDA) Matopiba? E que – assim como 

os outros oito estados que formam região político-econômica Amazônia Legal (determinada 
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pela Lei 1.806 de 06/01/1953 que criou a, atualmente extinta, Superintendência do Plano de 

Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA) – tem servido como fonte de recursos 

hidrominerais exportados pelo intercâmbio, principalmente, da soja e do gado.  

Territorialização da divisão do trabalho no Estado do Tocantins 

O trabalho formal e o não formalizado que se expressa no contexto tocantinense 

(conforme aponta os dados a seguir), dentro ou fora das relações específicas do pertencimento 

ao lugar, que utilizam a força de trabalho como meio de sobrevivência, se manifesta no Estado 

do Tocantins no modelo econômico onde o capital financeiro na região se configura na 

economia pautada na produção extensiva de produtos de ordem primárias, a fim de atender o 

mercado consumidor externo. 

O Estado do Tocantins é o estado mais novo da federação, porém apresenta significativo 

crescimento e potencial econômico, proveniente, sobretudo, do caráter que se expressa o capital 

financeiro na região.  A divisão do trabalho no Estado segue a mesma lógica, e o trabalho se 

concentra nos setores e em cidades de maior prospecção para o capital de ordem primaria e 

secundaria.   O Perfil Industrial do Tocantins de 2018 divulgado pela Fundação das Indústrias 

do Tocantins (FIETO), demonstra a distribuição por segmento e cidades, como a distribuição 

do trabalho no Estado, dados que deixam claro o caráter onde o desenvolvimento das forças 

produtivas locais concentrasse as atividades econômicas de trabalho em setores de ordem 

primaria e secundaria, de trabalho formal e informal, como nas relações expressas no  

crescimento do estado como exportado de commodities, o que  de certo modo  expressa o 

porquê  do Estado  produzir sobretudo produtos primários.  

O segmento de maior concentração de empregos formais está na indústria secundaria, 

na (figura 1) tem maior índice de trabalhadores empregados, toda via, vale destacar que esses 

postos de trabalho ocupados na indústria são postos formais, sendo assim, a indústria e líder na 

geração de empregos formais no Tocantins.  Porém cabe nessa discussão, ressaltar que segundo 

o IBGE, mais de 100 mil trabalhadores não possuem carteira assinada no Estado do Tocantins. 

No Brasil, mais de 25% dos trabalhadores não tiveram registro formal em 2018 (IBGE,2018), 

91,8 milhões de trabalhadores estavam ocupados em 2018, sendo 32,9 milhões não possuíam 

carteira assinada. Em comparação aos últimos 4 anos, o saldo aponta redução de 10,1% de 

postos formais (IBGE, 2018), redução intimamente ligada ao gole de 2016, onde o Partido dos 

Trabalhadores é fraudulosamente empenachamado, período de intensificação da redução de 
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empregos formais, e aumento significativo do trabalho reverberado em todos os estados da 

federação.  

 

Figura 1- Distribuição de Empregos por Segmento- TO. 
 

 
              Fonte: FIETO (2018). 
 

 O gráfico (figura2), expressa a Distribuição de Empregos Formais e os vinte municípios 

que concentra o maior número de trabalho formais, onde 35.483 postos de empregos formais 

são gerados pela indústria (FIETO,2018). Trabalhadores informais também tem sua força de 

trabalhado explorada pela indústria, porém não são formalizados pela mesmo, exemplo da 

quebradeira de coco do estado, que são exploradas pela indústria e ganham centavos pelo 

trabalho realizado e não são formalizadas.  

 

Figura 2 – Os 20 municípios que concentram maior número de empregos formais na 
indústria- TO. 
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                           Fonte: FIETO (2018).  
 

 Os perfis do Agronegócio traçado pela FIETO em 2016, dados mais recentes 

disponíveis, demostra o quadro comparativos o que deixa de forma clara a contradição 

existente, os dados da exportação de produtos primários/grãos de 2013, reverbera na    dinâmica 

produtiva em torno do extrativismo e a produção de commodities, onde os principais produtos 

exportados são, grãos, carnes e derivados. Os grãos somam 239.913.304; 71 % liderando o 

ranking de produtos exportados, em segundo lugar apresentasse carnes e derivados com 

94.008.545; 28% e em terceiro lugar outros produtos 315.680; 0% couros e calçados 4.440.923; 

1%. (FIETO, 2016), quando comparado com dados mais atuais (figura 4) é fácil perceber a 

evolução dos principais produtos exportados, onde o crescimento dos produtos de ordem 

primaria é significativa no comparativo do período.  

 

Entre os principais produtos exportados, a Soja permaneceu como o item mais 
exportado com 58% de participação. Ou seja, do total de aproximadamente US$ 105 
milhões em exportações, este produto alcançou US$ 60 milhões. Em segundo lugar 
está a Carne Bovina com um total de US$ 29 milhões, representando 27%de 
participação (TOCANTINS, 2018). 
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  Fazendo a comparação dos números de 2013 (figura 4) e 2018 (figura, 5) é fácil 

perceber a evolução dos principais produtos exportados, e a seqüência dos mesmo como 

principais produtos produzidos pelo estado, mantém-se na produção primária de produtos não 

industrializados e de ordem primária como fonte principal da economia. 

 
Figura 3 – Principais Produtos Exportados. 

 

 
         Fonte: FIETO (2018). 
  

 A figura 4, principais produtos exportados em (US$ milhões), onde 99% dos produtos 

são de ordem básica e apenas 1% industrializados, o que fortalece a expressão do caráter 

econômico em virtude de atender o mercado externo imperialista.   

 

Figura 4 – Principais Produtos Exportados- TO. 
 

 
Fonte: REDE SIN (2018). 
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 A evolução do comércio exterior tocantinense, expressa que sob comando direto ou 

indireto do imperialismo, os países de capitalismo atrasado, estão no plano da divisão 

internacional do trabalho como subservientes das necessidades dos países de capitalismo 

consolidado, evidente constatação explanada na (figura 5), onde mostras os principais países 

como quem o Tocantins se relaciona comercialmente, ralação   pautada na exportação de 

produtos de ordem primaria. 

 

Figura 5 – Principais Parceiros Econômicos do Tocantins. 
 

 
            Fonte: REDE SIN (2018). 
 

 Os dados apresentados, em geral, demonstram que as atividades produtivas rurais é a 

fonte primária de arrecadação financeira do Estado e que os trabalhadores não formalizados no 

estado são produto das relações desiguais criadas pelo modelo capitalista econômico. Que no 

Tocantins está na produção de produtos como gado e soja, exportado para grandes potências 

econômicas como China, Espanha dentre outras. 

Entre os principais produtos exportados, a Soja permaneceu como o item mais 
exportado com 58% de participação. Ou seja, do total de aproximadamente US$ 105 
milhões em exportações, este produto alcançou US$ 60 milhões. Em segundo lugar 
está a Carne Bovina com um total de US$ 29 milhões, representando 27%de 
participação (TOCANTINS, 2018). 
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 Por fim a evolução da exportação de produtos de ordem primaria no Tocantins é 

acompanhada do grande número de trabalhadores não formalizados no setor agrícola, esses 

trabalhadores  tem sua força de trabalho explorada e não formalizada como foi dito 

anteriormente, o que deixa claro que por mas que não sejam formalizados,  esses trabalhadores 

são a base fundamental da produção agrícola no estado, sobretudo porque esses trabalhadores 

que se constituem como pequenos produtores que vedem sua produção  para os grandes 

produtores, com preços abaixo do mercado, e por que são  trabalhadores  “encostados” sem 

vínculo formalizado, movimento  que reverbera devido  institucionalização do trabalho 

intermitente e temporário, que coloca a frequente necessidade de institucionalizar, torna regra 

o trabalho por diária. 

 O fato está ligado ao modelo econômico de produção que é historicamente difundido no 

Brasil, o que reverberou no momento em que o Estado do Tocantins foi criado, onde a produção 

de produtos de ordem primárias é a principal atividade executada, onde os principais países 

com que o estado se relaciona, cristaliza o posto de subserviente do estado a grandes potências 

econômicas, massificando exponencialmente as relações proletarizadas não formalizadas 

constituídas no campo tocantinense.  Vemos que o capitalismo cria relações desiguais, 

Sobretudo, alavancadas devido caráter exportador adotado pelo estado, sendo assim, o modelo 

econômico capitalista vê nas relações de trabalho e exploração dos meios naturais presente no 

estado, uma fonte de reprodução e manutenção.    

 

Considerações 

Embora esta seja uma pesquisa inicial, no decorrer da elaboração da proposta 

apresentada, como na coleta dos dados e informações referentes ao mundo do trabalho no 

Tocantins, foi ficando ainda mais claro que o processo de divisão socioespacial do trabalho no 

Tocantins é proveniente das relações capitalistas de produção e exploração. O estado 

tocantinense foi criado para ser um grande território produtor de commodities, e atender o 

imperialismo internacional. Nesse contexto distribuição do trabalho segue subordinada a 

dominação dos países desenvolvidos, onde as dicotomias provenientes desse processo também 

se materializam no mais novo Estado da Federação. Tal processo se reverbera na diminuição 

dos postos de trabalho formalizado, porém os que são criados são cada vez mais proletarizados, 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 20 – Mundialização e Financeirização da Agricultura 
ISBN: 978-85-415-1148-3 

9511 
 

apesar de informais, ante o cada vez mais presente, processo de retirada de todo e qualquer 

meio de produção das mãos dos trabalhadores urbanos e rurais. 

Portanto, o Tocantins, dentro da esfera e do quadro particular, de Estado Federativo de 

uma nação de capitalismo atrasado, que é a República Federativa do Brasil. Imerso nos 

parâmetros teórico-metodológicos delimitados por Marx, Engels, Lênin e Stalin, e transcritos 

para este trabalho. Encontra-se relegado ao status de celeiro do celeiro. Pois a pouca 

variabilidade de setores econômicos se comparado com outras regiões (que apesar de se 

destacarem no comparativo com o Tocantins, ficam para trás das metrópoles dos países 

imperialistas), derivada da condicionante de Estado relegado ao extrativismo, a indústria 

primária e secundária de baixo valor agregado, imposta pela característica da sociedade 

capitalista onde o desenvolvimento é desigual, possui essa pedra no sapato que se torna um 

entrave, tanto para a formalização dos postos de trabalho, como também para o 

desenvolvimento do setor de indústrias finas e de tecnologia de ponta, com um significativo 

valor agregado. Tal lógica, onde os países de capitalismo atrasado tem seu processo de 

desenvolvimento contido para a bonança dos países imperialistas, apenas pode ser resolvida 

com uma ruptura com ordem capitalista estabelecida e a imposição de uma derrota ao 

imperialismo. 
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MEIO NATURAL RURAL NA AMAZÔNIA PARAENSE 

 

Ana Cláudia Alves de Carvalho 

Resumo: 

 

Este artigo consiste em uma discussão acerca do “Meio Natural rural na Amazônia Paraense” 

tal proposição que tem como hipótese estruturadora conforme Nahum (2019), que considera 

que a Amazônia passou por uma sucessão e coexistência de meios geográficos, onde o meio 

natural caracteriza-se pelas relações camponesas ligadas ao extrativismo; este seguido de um 

meio técnico, marcado por um período agrário, que se ligava a atividades agropecuárias; e 

terceiro meio, como sendo um meio técnico-científico-informacional, caracterizado por ser 

rural, com atividades agroindustriais, sendo este o meio atual. Temos assim a necessidade de 

melhor investigar cada um desses meios, que possibilitaram que a Amazônia chegasse ao que 

hoje se configura. Defende-se a ideia de que o meio natural ao qual a Amazônia passou 

compreende o período que vai de 1616 a 1966. Definido como marco em 1616 por se tratar do 

ano de fundação da cidade de Belém, quando se inicia o movimento de construção da futura 

Companhia Geral do Pará e do Maranhão, e 1966 como fim deste período pois data o início da 

“Operação Amazônia”, conjunto de investimentos voltados para a região. Dessa forma, 

objetiva-se caracterizar e analisar este meio natural rural na Amazônia paraense, proposto 

nestes três séculos e meio. Neste período começam a ser criadas as condições para a acumulação 

primitiva do capital. A Amazônia neste período era povoada por diversos povos indígenas que 

viviam em contato com a natureza, pois dependiam dela para viver, além de que reconheciam 

dela serem dependentes, a natureza ainda comandava as ações do homem. Diferente da noção 

de meio natural proposta por Santos (2001), para Nahum (2019) na Amazônia o meio natural 

não se traduzia em harmonia mas sim o contrário, chama-se meio natural pelo fato de que a 

natureza é o meio ao qual o homem se utiliza para viver. O meio natural foi responsável através 

de seus fatores naturais por ditar as regras do cotidiano da vida humana, muito antes do processo 

de colonização, ocorre que com a chegada dos colonizadores, propondo uma agricultura ao 

povo que continha uma relação com a natureza diferenciada, surgem os primeiros desejos de se 
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organizar o espaço, transforma-lo de maneira que este pudesse responder aos anseios a que este 

meio passará a ser submetido. A presença de gêneros naturais aproveitáveis como: o cravo, a 

canela, a castanha, a salsaparrilha, o cacau, os vários tipos de madeira, as diversas espécies de 

peixe, caça e tartarugas compunham o leque de artigos utilizáveis para comercialização. Através 

da extração a colonização amazônica construirá seu alicerce. Os indígenas foram a mão-de-

obra em um primeiro momento, com o passar do tempo e após inúmeros conflitos e massacres 

alguns grupos foram cedendo ao trabalho, que já lhes era familiar. Penetrar a floresta, os rios, 

para assim colher os produtos e capturar os peixes, pois eles conseguiam remar longas 

distancias em embarcações, além de conhecer a região melhor do que qualquer outra pessoa 

(PRADO JUNIOR, 2006). Estes são alguns traços do processo de produção do espaço do que 

chamamos de Amazônia Paraense, lugar que sofrerá bruscas transformações ao atender as 

aspirações do mundo que naquele momento vivia uma expansão marítima e abertura comercial, 

em busca de recursos naturais que pudessem servi ao que se pretendia. Diante de questões 

políticas, conflitos entre as nações que aqui já aportavam, entre os grupos indígenas e as 

ambições dos colonizadores, estão um grande leque de contradições de ideologias e culturas, 

formas de ver o mundo que se traduzirão na maneira como se relacionam entre eles e a natureza. 

É a partir deste cenário que se inicia o trajeto do que propomos ser uma “interpretação 

geográfica” da formação territorial da Amazônia Paraense. Investigar a formação territorial da 

Amazônia Paraense trata-se de um projeto construído pelo GDEA (Grupo de Pesquisa 

Dinâmicas Territoriais do Espaço Rural da Amazônia) onde se lança o desafio de construir uma 

leitura geográfica sobre a formação territorial da Amazônia. Para tanto, Nahum (2018, 

FORTRAM) propõe a utilização de conceitos geográficos que possibilitem analisar 

geograficamente a Amazônia paraense e em específico seu processo de formação. Como 

fundamento tem-se a ideia de período, meio geográfico e evento de acordo com Santos e 

Silveira (2001), para identificar a sucessão e coexistência dos meios geográficos no Brasil. 

Enquanto metodologia operacional, foi realizada revisão bibliográfica acerca da Amazônia 

paraense neste horizonte temporal, para assim construirmos a base de dados necessária ao 

entendimento da dinâmica espacial da área, sobre as diversas expedições ao Vale Amazônico, 

e processo de ocupação da Amazônia. Em um primeiro momento, realizou-se a formação de 

um referencial teórico sobre a noção de sucessão e coexistência dos meios geográficos, e em 

especial o meio natural, sob influência de Santos (2001, 2008). E um segundo momento, em 
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busca de compreender que caminhos possibilitaram a estruturação do campo na Amazônia, 

encontramos as obras de Prado Jr. (2006) e Furtado (1959), tratando da colonização do Brasil 

e a sua história econômica, em Santos (1993) encontramos a história econômica da Amazônia, 

bem como ressaltam Souza Jr. (2009), e Costa (2012), trabalhos como os de Rezende (2006), 

Chambouleyron (2010) e Reis (1993), tratam da conquista e a ocupação da Amazônia brasileira 

no período colonial, deixando pistas quanto a definições das fronteiras no norte do Brasil e os 

desdobramentos disso. O meio natural foi responsável por estruturar a condição espacial 

camponesa a partir da apropriação colonizadora das terras além da imposição da atividade de 

produzir para o mercado (NAHUM, 2019). 
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ENTRE O RIO E O ASFALTO 

As disputas territoriais no entorno do Lago do Maicá, Santarém-PA1 

 

Rogerio Henrique Almeida2  

 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar de forma preliminar algumas tensões ocorridas por 
disputas territoriais no entorno do Lago do Maicá, no município de Santarém, no Baixo Amazonas, estado do Pará.  
O trabalho adota como baliza a relação entre as escalas local, regional, nacional e global, donde Estado, Política, 
Globalização, Desenvolvimento, Território e Povos Tradicionais serão categorias/conceitos mobilizados como 
referenciais de interpretação. 
 
Palavras-chaves: Amazônia, Território, Desenvolvimento 

 

 

INTRODUÇÃO  

Análises de Martins (1991, 2012 e 2013) e Holanda (2003) colaboram para sinalizar que 

a colonização portuguesa fundou uma civilização de raízes rurais no Brasil, no entanto, não 

agrícola.  No referido período a produção de monocultivo dirigida para o mercado externo, teve 

como fundamento a adoção da mão de obra escrava. Neste ambiente, a apropriação do Estado 

pela classe dos proprietários rurais é fator fundamental para a garantia de sua reprodução 

econômica, política e social.  

Esta gênese consagrou centralidade ao elemento terra na configuração das relações de 

poder no Brasil, posto a propriedade territorial capitalista ter representado o fator de difusão e 

consolidação do capitalismo tardio e periférico do Brasil, como realça Martins (2013). O 

sociólogo ao se debruçar sobre o processo de modernização conservadora em nosso país3, em 

 
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
- Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
2 Professor do Curso de Gestão Pública da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). Doutorando em 
Geografia Humana/Dinter USP/Unifesspa/Ufopa e IFPA.  Email: araguaia_tocantins@hotmail.com 
3 Isto é evidente nas análises empreendidas pelo autor no livro Fronteira: a degradação do outro nos confins do 
humano. Na obra o autor relativiza as teses de geógrafos e antropólogos no debate que trata da Frente Pioneira e 
da Frente de Expansão, onde sinaliza que as mesmas ocorrem de forma concomitante e em caráter complementar. 
Ao empreender o debate sobre a expansão do capital sobre as fronteiras nacionais da Amazônia, ilumina as práticas 
do aviamento e da peonagem como fenômenos de acumulação primitiva do capital. Enfatiza ainda que o processo 
– noutro extremo - de forma simultânea, concentra terras e capitais sob o controle de grandes corporações e 
oligarquias regionais e nacionais, tendo o Estado como o principal fomentador da economia.    
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variadas interpretações, adverte que o modelo é marcado pela produção capitalista estruturada 

a partir de processos não capitalistas de produção.  

Nesta conjuntura é possível verificar a existência concomitante de formas de 

acumulação do capital, entre elas a primitiva ou pré-capitalista - expropriação em particular -, 

com formas ditas modernas, marcadas pela mediação jurídica para venda da força do trabalho, 

numa sociedade nacional clivada pela pluralidade de tempos do processo histórico. Tais 

fenômenos se manifestam em particular na Amazônia, a derradeira fronteira de expansão do 

modo de produção capitalista.  

No caso amazônico, com relação a este modelo, em linhas gerais, é possível evidenciar 

que não tem havido inflexão em relação à alteração do eixo central do processo até os dias de 

hoje. O saque tem imperado como regra. Neste sentido, buscamos fazer uma análise a partir da 

relação da agenda imposta no planejamento dos Eixos Nacionais de Integração e 

Desenvolvimento (ENIDs) para o Baixo Amazonas. Bem como as tensões que os mesmos 

provocam, em particular no entorno do Lago do Maicá, na cidade de Santarém, a partir do 

portfolio de obras elencadas no projeto Arco Norte. O projeto Arco Norte possui como 

horizonte consolidar o Baixo Amazonas como um corredor de circulação de commodities.  

No conjunto de obras constam: modal de transporte (rodovia, hidrovia e ferrovia), 

complexos portuários, estações de transporte de cargas (ETCs), hidroelétricas e pequenas 

centrais hidroelétricas (PCHs).  Tais obras de infraestrutura, voltadas para dinamizar a logística 

do agronegócio, entre outros setores, engendra tensões em territorialidades ali existentes, como 

os territórios indígenas, unidades de conservação, comunidades quilombolas, projetos de 

assentamentos rurais de diferentes modalidades, fazendas, camponeses que produzem na região 

de várzea e pescadores.  

Dito isto, o presente artigo tem como objetivo apresentar de forma preliminar algumas 

tensões ocorridas por disputas territoriais no entorno do Lago do Maicá, no município de 

Santarém, no Baixo Amazonas, estado do Pará.  O trabalho adota como baliza a relação entre 

as escalas local, regional, nacional e global, donde Estado, Política, Globalização, 

Desenvolvimento, Território e Povos Tradicionais serão categorias/conceitos mobilizados 

como referenciais de interpretação. Além desta introdução, o artigo conta com uma seção que 
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trata sobre a inserção subordinada da Amazônia à economia mundo, e outra que coteja alguns 

elementos sobre os cenários do estudo em foco.  

A INSERÇÃO SUBORDINADA DA AMAZÔNIA AO SISTEMA-MUNDO 

Até a década de 1960 residia sobre os rios a primazia no processo de colonização na 

Amazônia, numa equação marcada pela dinâmica rio-várzea-floresta. Com a instalação da 

ditadura civil-militar (1964-1985),4 a racionalidade rodovia-terra firme-floresta passa a ter a 

preponderância. Nesta conjuntura, os polos de produção5 são adotados como horizonte de 

desenvolvimento para a região, pondera, entre outros autores, Carlos Walter Porto-Gonçalves 

(2017). 

A integração física aos principais centros econômicos do país, e fora dele, promoveu a 

inserção subalternizada da região, e a ratificou como polo exportador de produtos primários, 

tendo o Estado como o principal indutor da economia6, a partir de projetos marcados pela 

concentração de capitais nas mãos de corporações internacionais. Estes projetos exógenos, 

caracterizados como enclave, promovem externalidades negativas junto às populações locais, 

onde constam, entre outras: expropriação, violências simbólicas e físicas, coerção pública e 

privada, além de ratificar a concentração de terras.  

 Nesta perspectiva, desde os anos finais do século passado, em diferentes governos, o 

Estado brasileiro tem exercido um papel de liderança no continente sul-americano no que tange 

às políticas de integração física, cujo fim reside em dinamizar corredores de circulação 

 
4 Carlos Fico (2004) ao revisar o fato advoga que o golpe resulta da associação entre a elite civil (nacional em 
associação com o capital internacional), com predominância das forças militares, e que os historiadores 
incorporaram o tema no fim do século XX, tendo como referência a Nova História, ou terceira fase da Escola de 
Annales, contemplando dimensões da subjetividade, a história de vida e aspectos culturais. O assunto vinha sendo 
teorizado quase que exclusivamente por sociólogos e cientistas políticos a partir do viés marxista do determinismo 
econômico. Censura à imprensa, tortura, transformação na economia, hegemonia da TV Globo, a criação da novela 
como produto de massa que celebra o urbano e o movimento hippie configuram alguns dos elementos do período.   
5 Como política governamental, o POLOAMAZÔNIA, lançado na segunda metade da década de 1970, consistia 
em 14 polos de desenvolvimento. Um pacote com base em incentivos fiscais e demais estímulos aos polos de 
mineração como Carajás e Trombetas, dentre outros de diferentes naturezas. Com esses polos, visava-se à 
reorganização do espaço regional em benefício da acumulação de capital por meio da mineração e da agropecuária. 
(SÁ, 1987, PINTO, 1987, COELHO, 2002) 
6 As políticas geradas no processo de estado de exceção exerceram papel estruturante sobre os territórios das 
Amazônias. O planejamento estatal obedecia à régua e ao compasso da tecnocracia-economicista, e a uma visão 
geopolítica-militar do desenvolvimento nacional, pautada nos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND) e nos 
Planos de Desenvolvimento da Amazônia (PDA), como já atestado em diversos estudos, entre eles, Ianni (1979), 
Martins (1991), Coelho (1997) e Hébette (2004).  
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de commodities. O objetivo central recai em instalar os ENIDs, onde predominam modal de 

transporte, energia, comunicação e portos. Planejamento que reatualiza uma inserção 

subordinada do país aos circuitos produtivos e financeiros globais, sob a hegemonia das grandes 

corporações e das agências multilaterais, fração das elites locais que investem em capturar o 

Estado para atender suas demandas, interpretam Castro (2012) e Porto-Gonçalves (2017).  

No momento atual do planejamento estatal, os ENIDs representam uma diferenciação 

em relação aos polos de desenvolvimento no que tange ao espaço-tempo. Ao contrário dos 

polos, que operavam na escala da Amazônia Legal7; os eixos de desenvolvimento possuem 

como referência de intervenção a Pan-Amazônia8. Os eixos descortinam novas 

institucionalidades e acordos, onde o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) emerge como o principal financiador. Ressalte-se que os ENIDs, através do Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC), estão em consonância com a Iniciativa para a Integração 

de Infraestrutura Regional Sul-americana (IIRSA)9.   

Tais políticas desenvolvimentistas ocorrem no arcabouço neoliberal, no que Almeida 

(2010, p.117) denomina de agroestratégias. Assim como autores que tratam sobre o tema da 

globalização, o antropólogo ressalta que em seus preceitos as agroestratégias preconizam a 

remoção dos obstáculos jurídico-formais e político-administrativos [desregulamentação], que 

 
7 O conceito de Amazônia Legal foi instituído em 1953, através da Lei 1.806, de 06.01.1953, e seus limites 
territoriais decorrem da necessidade de planejar o desenvolvimento econômico da região e, por isso, não se 
resumem ao ecossistema de selva úmida, que ocupa 49% do território nacional e se estende também pelo território 
de oito países vizinhos. Os limites da Amazônia Legal foram alterados várias vezes em consequência de mudanças 
na divisão política do país. O Plano Amazônia Sustentável (PAS), lançado em maio deste ano pelo governo federal, 
considera integralmente o Estado do Maranhão como parte da Amazônia Brasileira (IPEA,2008). 
8 Cobre uma extensão de 7,8 milhões de km2, sobre 12 macrobacias e 158 sub-bacias, compartilhados por 1.497 
municípios, 68 departamentos/estados/províncias de oito países: Bolívia (6,2%), Brasil (64,3%), Colômbia (6,2%), 
Equador (1,5%), Guyana (2,8%), Perú (10,1%), Suriname (2,1%) e Venezuela (5,8%), além da Guyane Française 
(1,1%). Na Amazônia vivem cerca de 33 milhões de pessoas, incluindo 385 povos indígenas, além de alguns povos 
em situação de “isolamento”. São 610 ANP e 2.344 TI que ocupam 45% da superfície Amazônica, sem contar os 
pequenos, médios e grandes proprietários rurais, empresas de vários tipos, instituições de pesquisa e fomento, além 
de organizações religiosas e da sociedade civil (RAISG, 2012). 
9 A coordenação ficou a cargo da Corporación Andina de Fomento (CAF), do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). .A 1ª Cúpula 
dos Presidentes da América do Sul ocorre em 1999, nela é assinado por 12 países pan-americanos o protocolo que 
institucionalizou a IIRSA. O projeto é implantado a partir do planejamento estatal. Em setembro de 2000, em 
Brasília, 12 presidentes dos Estados nacionais da América do Sul consolidaram a IIRSA.  Já em dezembro de 
2004, a IIRSA é finalmente aprovada na cidade de Cuzco, no Peru. Para os países membros, o objetivo é 
incrementar a competividade no mercado mundial, cabendo ao Brasil papel estratégico, em particular, como agente 
financiador com o protagonismo do BNDES (CASTRO, 2012). 
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reservam áreas para fins de preservação ambiental ou para atender às reinvindicações de povos 

e comunidades tradicionais, e influenciar as políticas e planos do governo, localização de 

empreendimentos, conversão de grandes extensões de terras à racionalidade da escala mundo 

de fluxos de mercadorias e capitais, entre outros itens. 

Neste ambiente geopolítico, há predominância sobre a região amazônica, com ênfase à 

sua parte oriental, sobretudo no que se convencionou denominar de Arco Norte, fronteira por 

excelência hegemonizada pela cadeia do agronegócio. A premissa básica reside numa relação 

direta entre a produção de grãos do Brasil Central e o Baixo Amazonas, cujo norte é a 

consolidação de um corredor de exportação. A circulação de mercadorias é o mote da questão. 

O pacote de grandes obras de infraestrutura – sistema de objetos – tende a reconfigurar os 

espaços/territórios10 já estabelecidos.  

Amparado em um contexto marcado pela crise fiscal, que prescreve um pacote de 

reformas alinhado às orientações neoliberais, o PAC tem sido ponta de lança na implementação 

de políticas públicas de longo prazo, com vistas a garantir ao mercado segurança jurídica e 

obras de infraestrutura. Com relação ao lócus do artigo, o pacote de obras consta no projeto 

denominado de Arco Norte.  

Em resumo, pode-se salientar que a proposta representa o triunfalismo do agronegócio, 

onde possui notabilidade a figura do Blairo Maggi e seus pares, em convergência com 

Associação Nacional de Exportadores de Cereais para incrementar o “escoamento de cargas e 

insumos com a utilização dos portos ao norte do Brasil, desde Porto Velho, em Rondônia, 

passando pelos Estados do Amazonas, Amapá e Pará, até o sistema portuário de São Luís, no 

Maranhão” (Brasil, 2016, p.12). 

O projeto do Arco Norte propõe exatamente a implantação de uma nova logística 
intermodal de transporte que vai, a um só tempo, diminuir a pressão sobre os portos 
da Região Sudeste e aproximar mais os produtores nacionais de nossos parceiros 
comerciais no resto do mundo, (Brasil, 2016, p.12). 

 
Explica o documento Arco Norte – um desafio logístico, de 2016, organizado pelo 

Legislativo Federal, formatado pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos Consultoria 

 
10 O território é aqui compreendido a partir de Rafestin (1993), que, ancorado em Marx enfatiza se tratar de um 
local sem valor de troca, apenas com valor de uso. E, que assim seria o local da possibilidade. Conformado pelas 
dimensões materiais e simbólicas, transformado pelo trabalho de diferentes grupos de interesses. 
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Legislativa (Cedes), que teve como relator o deputado federal pelo Pará, Lúcio Vale (PR/PA), 

ligado ao setor do agronegócio e candidato derrotado ao governo no pleito de 2018. Junto ao 

ex-deputado, tinha-se o hoje ex-senador tucano Flexa Ribeiro (PSDB/PA) que representavam 

o setor no Congresso.  

Figura 1 – Logística do Corredor Arco Norte de Exportação 

Fonte: Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental da Região de Integração do Baixo Amazonas. Fapespa, 2015. 
 

A imagem acima indica as principais obras com vistas a consolidar a região como um 

corredor de circulação de mercadorias. Para além de complexos portuários, ETCs, modal de 

transporte, para a efetivação da iniciativa, o projeto Arco Norte defende adequação do 

financiamento e desregulamentação de licenciamento ambiental, (Brasil, 2016, p.10):  

Para que a opção pelo Arco Norte continue se tornando mais e mais atraente, será 
necessária não apenas a melhoria da infraestrutura portuária, mas também das diversas 
vias de transporte que levam aos portos, em seus diferentes modais – rodoviário, 
ferroviário, hidroviário. A realização das obras necessárias depende não apenas da 
disposição do Poder Executivo, mas da adequação dos modelos de financiamento, de 
contratação, de regulação, de licenciamento ambiental [...],(Brasil, 2016, p.10).  

  

O projeto preconiza que para viabilizar o escoamento a partir da estrutura portuária via 

a região Norte do Brasil, urge (Brasil, 2016, p.17):  

Para viabilizar a chegada das cargas até os portos do Arco Norte, é necessário concluir 
a rodovia BR-163/PA, restaurar as rodovias BR-155/PA e BR-158/PA e realizar 
intervenções de adequação de capacidade na rodovia BR-364/RO. Também é 
importante viabilizar a chegada da Ferrovia Norte-Sul a Barcarena (PA), construir a 
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ferrovia EF-170 (Ferrogrão), derrocar o Pedral do Lourenço, viabilizar a construção dos 
terminais privados em Miritituba e Vila do Conde, além de dragar, balizar e sinalizar o 
Rio Madeira e o Rio Tapajós. Também é preciso retomar um projeto esquecido desde o 
período militar, a BR-210, que ligará Roraima, Pará e Amapá, viabilizando a integração 
comercial com as Guianas, o Suriname e a Venezuela.   

 
Em Miritituba, no município de Itaituba, um complexo portuário já está em operação. 

Com relação à Vila do Conde, no município de Barcarena, localizado ao norte do estado, a 

Bunge já possui um equipamento instalado. Sobre a Ferrogrão, o documento esclarece que:  

Um dos projetos recentemente anunciados no âmbito do Programa de Parcerias de 
Investimentos é a concessão da Ferrovia Lucas do Rio Verde/MT – Itaituba/PA (Distrito 
de Miritituba), também denominada Ferrogrão. Trata-se de empreendimento greenfield, 
que tem como objetivo melhorar o escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste, 
conectando-se, no estado do Pará, ao Porto de Miritituba. Trata-se de uma das 
alternativas mais eficientes em termos de custo logístico, (Brasil, 2016, p.12). 

 
E, mais adiante, detalha:  

Em fevereiro de 2016, foi publicado no Diário Oficial da União despacho, do então 
Ministro dos Transportes, que considerou os estudos técnicos desenvolvidos no âmbito 
do Processo de Manifestação de Interesse – PMI pela empresa autorizada Estação da 
Luz Participações Ltda – EDLP – como vinculados à concessão e de utilidade para a 
licitação. O traçado apresentado possui cerca de 933,7 km de extensão e se desenvolve 
interligando os municípios de Sinop, Claudia, Itaúba, Nova Santa Helena, Terra Nova 
do Norte, Peixoto de Azevedo, Matupá, Guarantã do Norte e Novo Mundo, no estado 
de Mato Grosso, e Novo Progresso, Trairão, Itaituba, no estado do Pará. Inclui-se ainda 
o Ramal Santarenzinho, entre Itaituba e Santarenzinho, distrito do município de 
Rurópolis/PA, com 32,3 km de extensão. A inclusão do Ramal de Santarenzinho foi 
motivada pela busca de eficiência operacional na etapa de descarga (evitar gargalo 
operacional) e atendimento aos diversos possíveis clientes da ferrovia que se utilizam 
ou devem se utilizar do transporte hidroviário ao longo do Rio Tapajós, no trecho entre 
Miritituba e Santarenzinho (Brasil, 2016, p. 53-54). 

  

Como é possível notar, o presente conjunto de obras elencadas no projeto Arco Norte, 

além da reconfiguração do espaço-tempo do Baixo Amazonas, promove um cenário de tensões 

e conflitos em variados campos, dentre eles: i) luta pela terra e os recursos naturais; ii) modelo 

de desenvolvimento, e o  iii) campo jurídico (luta pela terra e direitos dos povos tradicionais), 

entre outros.  As presentes disputas territoriais entre sujeitos antagônicos se desenvolvem a 

partir de múltiplas escalas, tendo como pano de fundo uma conjuntura marcada por uma 

acirrada disputa pela terra. Esta, entrecortada pela grilagem e inúmeras sobreposições 

territoriais.    

BAIXO AMAZONAS, LAGO DO MAICÁ: TERRITÓRIOS DE CAUDALOSAS 

TENSÕES  
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Aritapera, Ituqui, Curuá Una, Trombetas, Erepecurú e Maicá são alguns dos rios que 

colaboram para a formação do rio Amazonas, em sua parte por onde percorre terras paraenses 

do Baixo Amazonas11, região considerada como de colonização pré-colombiana. Nesta latitude 

corre em paralelo com o Tapajós. Um tem a feição das águas barrentas, enquanto o outro um 

tom azulado. 

As águas dos caudalosos rios Tapajós e Amazonas ajudam a conformar as bacias 

hidrográficas homônimas que embelezam a frente da cidade de Santarém. As águas, uma azul 

e outra barrenta, não se misturam. Como não se misturam os circuitos econômicos 

externalizados às margens dos rios. 

Nesta geografia marcada pela constante tensão na disputa pelos territórios e recursos 

que os mesmos são tributários, é possível identificar sujeitos econômicos, políticos e sociais 

díspares. Num extremo temos um diversificado e complexo campesinato12 (terra firme, várzea 

e ilhas) territorializado em diferentes modalidades espaciais, entre elas constam: ocupações, 

projetos de assentamentos da reforma agrária, projetos de assentamento agroextrativistas, 

reservas extrativistas, quilombos, aldeias indígenas e áreas periurbanas. Estes sujeitos, apesar 

da assimetria de força com as classes hegemônicas, mobilizam variadas formas/ferramentas de 

manutenção em defesa de seus territórios, como veremos adiante.  

Trata-se de um campesinato tributário de um saber milenar com relação às práticas de 

manejo dos recursos naturais, que efetiva a sua reprodução econômica, cultural, social e política 

 
11O Baixo Amazonas possui a maior quantidade de ecossistemas florestais e recursos hídricos preservados na 
Amazônia Oriental, além de agregar grandes reservas de minérios, com destaque para bauxita, calcário e ouro. As 
principais atividades produtivas estão baseadas na exploração madeireira, pecuária, agricultura, pesca, 
extrativismo, mineração industrial, garimpo e comércio (Brasil, 2005). O território tem a extensão de 317.273,50 
Km² e é composto por 12 municípios: Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, 
Oriximiná, Prainha, Santarém e Terra Santa. A população total  é de 678.936 habitantes, dos quais 271.161 vivem 
na área rural, o que corresponde a 39,94% do total. Possui 23.659 agricultores familiares, 36.787 famílias 
assentadas, 20 comunidades quilombolas e 20 terras indígenas.  São 1.780 quilômetros de estrada que atravessam 
uma das regiões mais ricas das Amazônias e do país em recursos naturais, potencial econômico, diversidade étnico- 
cultural, com a presença de biomas como a Floresta Amazônica, o Cerrado e áreas de transição entre eles, além de 
bacias hidrográficas importantes, como a do Amazonas, do Xingu e Teles Pires-Tapajós. A rodovia BR-163, que 
liga Cuiabá (MT) a Santarém (PA), foi aberta nos anos 1970 como mais uma das grandes obras de infraestrutura 
projetadas pela Ditadura Militar para integrar a Amazônia à economia nacional (ISA, 2009).  
12 O campesinato aqui é entendido em sua característica estruturante: produção familiar, que controla de forma 
relativa os meios de produção, qual seja a terra e ferramentas, e é estruturado a partir da sua condição subordinada 
na produção de excedentes para outras classes sociais, como adverte Wolf (1976).   
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da categoria. É ele quem alimenta o circuito de feiras e mercados do município de Santarém13 

com pescado14, carnes, artesanato e hortifrutigranjeiros.  

Noutro extremo o porto da multinacional Cargil15, que conecta o local ao global 

(economia-mundo) a partir da exportação de commodities de grãos, soja em particular, desponta 

sob a égide de uma nova divisão internacional do trabalho. Embarcações modestas, balsas 

carregadas de soja e navios graneleiros representam outra diferenciação dos processos, 

circuitos, redes, espaços, temporalidades e racionalidades em questão. 

As embarcações nativas além de mercadorias carregam pessoas. As pessoas viajam em 

redes. Rede é uma palavra chave dos circuitos equidistantes. Se o braçal coopera para a 

circulação de mercadorias do circuito local, as esteiras mecanizadas da empresa Cargil ativam 

o deslocamento dos grãos dos silos até os navios, que dali ganham os mares até alcançarem o 

velho mundo, os EUA e a Ásia, a China em particular. 

 
Orla da cidade de Santarém/PA. No primeiro plano, embarcações que mobilizam o circuito local da 

economia, e ao fundo silos da Cargil. Foto: autor/2018. 

 
13Indígenas Tupaiús habitavam a confluência dos rios Tapajós e Amazonas, e já haviam realizado contatos com 
expedicionários espanhóis, quando o padre João Felipe Bettendorff  aportou na região em 1661, e criou a aldeia 
de Tapajós, narra a história oficial. Posteriormente, durante a política pombalina de ocupação e defesa do território 
amazônico, no século XVIII, foi elevada à categoria de vila e rebatizada com o nome Santarém (COSTA, 2012, 
p.51 [grifo nosso]).  
14 Investigações empreendidas por (Sousa, et al,2017) indicam que 1.500 pescadores operam no Lago no Maicá. 
15 A edificação do porto da Cargil (45.459,71 metros quadrados) em 2000, na orla da cidade, constitui-se como 
vetor de reconfiguração do espaço local. O interesse privado se sobrepôs ao interesse público. Antes, a sociedade 
local fazia uso da praia denominada de Vera Paz.  Ela cedeu espaço para a edificação do objeto, que foi erguido 
sem obedecer aos tramites jurídicos de licenciamento ambiental. Vale sublinhar ainda que o objeto reinseriu o 
município no circuito mundial de commoditie. Ao arrepio da lei,- posto não ter sido realizado o EIA-RIMA -, a 
empresa iniciou as operações em 2003. Apesar dos esforços do MPF desde o ano de 2000 em embargar a obra 
ilegal, a partir do processo de nº 2000.39.02.000141-0, a empresa continua a operar no município. Na época, a 
Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (Sectam) era coordenada pelo veterano político 
Gabriel Guerreiro, que não respeitou a decisão de suspensão da obra. No mesmo período em processo igualmente 
conturbado, a mineradora estadunidense Alcoa inicia as operações no município de Juruti.  Processo igualmente 
judicializado pelos MPs.  
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Formas de usos dos recursos naturais, escalas e tempos de cada circuito estão 

diametralmente em oposição. As bolsas de valores internacionais não fazem cotação dos 

produtos oriundos da cadeia local, mas sim, do segundo. Tanto um quanto o outro se encontram 

mundialmente articulados em redes.  

O primeiro em defesa de seus territórios e dos recursos naturais; já o segundo, pelo 

controle das terras ancestrais e das riquezas existentes, numa equação que acentua a condição 

colonial da região, a distribuição desigual dos ativos e passivos oriundos dos processos de 

produção. Em síntese, pode-se salientar: fértil campo de luta de classes. 

No vasto e complexo mundo amazônico, pulsa o Lago do Maicá16, região de várzea da 

cidade de Santarém, microcosmo do Baixo Amazonas. Espaço cravado na confluência dos rios 

Amazonas e Tapajós, e que nos dias atuais experimenta grande tensão quanto ao uso de seus 

recursos e a definição espaço-territorial. 

O Lago do Maicá localiza-se à margem direita do rio Amazonas. Ele faz parte de um 

complexo ecossistema, composto por ilhas e uma parte de “terra firme”, que se encontra 

adjacente às áreas de várzeas. Ao longo do seu leito e no entorno de seus braços, o lago do 

Maicá banha inúmeros locais que recebem o nome de bairros ou comunidades, conforme sua 

localização. Em toda essa área, conhecida como “região do Maicá”, esparramam os bairros e 

as comunidades. Os bairros são: Mararú, Diamantino, Maicá, Perola do Maicá, Jaderlândia, 

Urumanduba (Lei municipal nº. 18.051/06)9. As comunidades são: Murumurutuba, Bom 

Jardim, Açaizal, Igarapé-Açú, Ipaupixuna, Santa Cruz, Santos da Boa Fé, São Raimundo da 

Palestina, Tiningu, Areião e São Francisco da Cavada17.  

 
16 A região foi estudada com acuidade pelos naturalistas ingleses Henry Walter Bates e Alfred Russel Wallace por 
três anos, há quase dois séculos. Parte dos estudos está registrada na obra Um naturalista no rio Amazonas.  
17 VIEIRA, Judith Costa. QUILOMBOLAS  NA CIDADE: DILEMAS DO PLANEJAMENTO
 URBANO FRENTE AO TERRITÓRIO DO QUILOMBO DO MAICÁ EM SANTARÉM-PA. In 
Sociologia, Antropologia e Culturas Jurídicas. [Recurso eletrônico on-line] organização: CONPEDI/ 
UNICURITIBA; coordenadores: José Alcebíades de Oliveira Junior, Regina Lucia Teixeira Mendes, Maria Luisa 
Scaramella. – Florianópolis: FUNJAB, 2013, p. 40-73.  
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Lago do Maicá, região de várzea de Santarém/PA. Foto: autor/2018. 

 

Destas são consideradas como terras de remanescentes de quilombos Murumurutuba, 

Tiningu, Bom Jardim, Pérola do Maicá [Arapemã], devidamente filiadas à Federação das 

Organizações Quilombolas de Santarém (FOQS). Estes são os principais sujeitos no 

enfrentamento contra a construção do complexo portuário no Lago do Maicá. Ipaupixuna, 

Açaizal e São Francisco da Cavada representam territórios indígenas. Enquanto as demais 

representam projetos de assentamentos rurais.  

 
Território quilombola do Tiningu, coleta de açaí, Santarém/PA. Foto: autor/2018 

 

Na arena de disputa consta um conjunto de povos tradicionais18, em particular 

quilombolas, indígenas, camponeses, pescadores, extrativistas; e noutro extremo um consórcio 

 
18 Little (2002) ao problematizar o debate sobre o território defende que o conceito de povos tradicionais procura 
oferecer um mecanismo analítico capaz de juntar fatores como a existência de regimes de propriedade comum, o 
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organizado a partir da Empresa Brasileira de Portos de Santarém (Embraps), bem como 

fazendeiros, sojicultores e pescadores alheios à região, que promovem a pesca conhecida como 

arrastão, classificada como predatória por não respeitar a legislação.  

As tensões com os fazendeiros de gado e búfalo tem relação com o manejo do rebanho, 

em ambos os períodos que marcam a sazonalidade da região, qual seja, a cheia e a vazante do 

rio. O rebanho coloca em ameaça tanto o pescado quanto as plantações das populações. No que 

tange aos sojicultores, mobiliza três questões: i) necessidade de grandes extensões de terra para 

a produção, o que promove fricções e agita a grilagem e o mercado de terras; e o  ii) uso 

intensivo de agrotóxicos e, iii) projeto de edificação do complexo portuário no Lago do Maicá. 

O projeto, por ora judicializado e suspenso, ameaça afetar áreas de produção dos povos 

tradicionais, seus igarapés, rios, casas e espaços de extrativismo, açaizais e castanhais.   

Pesquisadores, ONGs, políticos, associações de moradores, pastorais sociais da Igreja 

Católica, pesquisadores, Ministérios Públicos, instituições do estado e do município, indígenas 

são alguns dos sujeitos que operam no mesmo ambiente econômico, cultural e social das 

referidas disputas. Entre as estratégias de resistência ante o avanço do capital, os sujeitos locais 

contrários aos grandes projetos de infraestrutura organizam esforços em diferentes frentes, onde 

destacamos, a partir da empiria e convivência: i) comunicação; ii) direito e iii) mobilização.  

Com relação à comunicação produzem livros, vídeos, cartilhas, manifestos, ocupam a 

rede de computadores e promovem ações em redes. No campo do direito, em defesa de seus 

territórios, movem ações nos ministérios públicos federal e o estadual, com a mediação da ONG 

Terra de Direitos. A partir dos postulados da Convenção 16919 da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) realizam o recurso do protocolo de consulta prévia.  O protocolo tem sido 

usado e estimulado por indígenas, camponeses e quilombolas, entre outros expedientes, como 

recurso de defesa territorial.  

 
sentido de pertencimento a um lugar, a procura de autonomia cultural e práticas adaptativas sustentáveis que os 
variados grupos sociais.  
19 A Convenção nº169, de 1989, destaca o direito dos povos indígenas à terra e aos recursos naturais, à não-
discriminação e a viverem e se desenvolverem de maneira diferenciada, segundo seus costumes. Estabelece ainda 
a obrigação da Consulta Prévia, antes de qualquer legislação para o andamento de projetos.  Em seu artigo II 
garante que a auto identificação como indígena ou tribal deverá ser considerada um critério fundamental para a 
definição dos grupos aos quais se aplicam as disposições da presente Convenção, (OIT, 2011).  
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Com relação à mobilização, além de participarem de reuniões em variadas instituições 

públicas e sociais sobre os grandes projetos, as populações locais ameaçadas pelos 

empreendimentos desenvolvimentistas empreendem a realização de seminários de formação 

política, seminários com a sociedade em parceria com as universidades, romarias, ações em 

praça pública, participam de audiências públicas. Nesta conjuntura, vale sublinhar a inserção 

dos mesmos na Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), considerada a que possui o 

maior contingente de discentes indígenas e quilombolas do país, um número total estimando 

em 900.   

Ponderações derradeiras  

As políticas desenvolvimentistas elencadas para o Baixo Amazonas, bem como para 

toda região amazônica, tendo como meta o crescimento econômico, tem no aparato politico-

administrativo do Estado o principal indutor na promoção da mercantilização da terra e dos 

recursos naturais, bem como na flexibilização do amparo jurídico que assegura direitos aos 

povos tradicionais, em certa medida, garantido na Carta Constitucional de 1988.   

Em diferentes relatórios de um variado leque de instituições – Comissão Pastoral da 

Terra (CPT), Conselho Indigenista Missionário (CIMI), dentre outras -, nota-se a expropriação 

como lógica do avanço do capital sobre a fronteira amazônica, as violências física e simbólica 

como recurso, a manutenção de execuções dos defensores dos direitos humanos e do meio 

ambiente, indígenas e quilombolas e a parcialidade da justiça na mediação de conflitos. E, mais 

recentemente, a promoção de queimadas criminosas, como registrado no município de Novo 

Progresso/PA.  

Neste contexto, a IIRSA, que se materializa no Brasil a partir do PAC, - e no caso do 

Baixo Amazonas o projeto Arco Norte -, tornou-se a principal ferramenta de planejamento de 

políticas desenvolvimento, desta feita, a operar na escala da Pan-Amazônia, ao contrário da 

política orientada a partir dos polos, que marcou o período do estado de exceção.  

A opção política dos sujeitos hegemônicos em consolidar o Baixo Amazonas como um 

mero corredor de circulação de mercadorias, reifica a condição colonial da região; em 

detrimento da vasta e complexa territorialidade protagonizada pelos povos tradicionais locais, 

entre eles: indígenas, camponeses, quilombolas, extrativistas e pescadores. Cumpre ressaltar o 
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significativo mosaico de unidades de conservação (UC), um conjunto estimado na casa de 33 

UCs.  

A presente configuração externaliza as diferenciações dos processos, circuitos, redes, 

espaços, temporalidades e racionalidades dos sujeitos que operam nos antagônicos circuitos 

econômicos que marcam a região.  

Nestes tempos marcados por incertezas e retrocessos no campo institucional, a tendência 

é a manutenção da condição colonial da região. As medidas desenvolvimentistas se desenrolam 

num contexto político institucional do país marcado pela hegemonia dos setores mais 

conservadores da sociedade nacional, com relevo para o setor do agronegócio.  

O setor pleiteia no Congresso Nacional, entre outras medidas: a) a desregulamentação 

das garantias dos povos tradicionais consagradas na Constituição Federal de 1988; b) a 

fragilização/simplificação dos processos de licenciamento ambiental; c) e o desmonte de 

instituições que operam junto ao universo do meio ambienta e do setor agrário e rural do país; 

d) permissão de mineração em terras indígenas e quilombolas; e a e) revisão de legislação para 

uso de arma de fogo por fazendeiros. 

A assimetria entre os sujeitos é nítida, no entanto, apesar das diferenças, os sujeitos 

locais, têm envidado inúmeros esforços com base na edificação de redes de organização e ações 

em defesa de seus territórios nos campos da comunicação, direito e mobilização.  

Estes sujeitos inseridos em complexas e heterogêneas realidades econômicas, sociais, 

culturais e políticas ímpares, também diferem territorialmente no campo fundiário na busca 

pelo reconhecimento político. A luta articulada a partir da edificação de ações em rede tem 

aproximado povos e demandas dispersas espacialmente na defesa comum de seus territórios.  

Nestes termos de povos tradicionais, verifica-se a luta mobilizada a partir do edifico da 

identidade historicamente construída a partir de inúmeras e variadas situações de conflitos, 

mediada igualmente por um diverso conjunto de sujeitos (frações da Igreja Católica, ONGs, 

intelectuais, pesquisadores, ambientalistas e indigenistas).  

A ação conjunta tem se materializado em mobilização por direito em encontros, 

romarias, seminários sobre a categoria em diferentes locais de luta social: dentro da própria 
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comunidade, no município, nas universidades em que estão inseridas, nas capitais do estado e 

em Brasília, bem como em fóruns e universidades mundo a fora. A indígena Munduruku, 

Alessandra Korap, tem ocupados inúmeros espaços em fóruns mundiais e na mídia.  
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NA CONTRAMÃO DO DESMATAMENTO: 

o caso do município de Irituia, Amazônia, Pará. 

 

Karla de Souza Santos1 

Livia de Freitas Navegantes Alves2 

 

RESUMO: O desmatamento é considerado, atualmente, um dos grandes desafios da humanidade. Entre 2004 a 
2012, o desmatamento na Amazônia foi marcado por um declínio, porém, com súbito crescimento a partir desse 
período, trazendo consigo consequências agravantes ao meio ambiente com um todo. Dessa forma, buscou-se 
nessa pesquisa analisar a trajetória de desmatamento no município de Irituia, no período de 2012 a 2018. Para isso, 
coletou-se dados quantitativos do desmatamento e das áreas de floreta do estado do Pará e do município de Irituia, 
por meio do Projeto de Estimativa do Desflorestamento da Amazônia - PRODES.O processamento, análise e 
interpretação dos dados foram realizadas através do software ArcGIS Desktop 10.2, utilizando o software 
Microsoft Excel (2007) para a confecção dos gráficos. Observou-se a redução das taxas de desmatamento e o 
aumento das floretas no município de Irituia, fato inverso ao que ocorreu no estado do Pará, que apresentou 
aumento no desmatamento e diminuição das áreas de florestas. Tal situação pode estar associada às mudanças nos 
sistemas de produção dos agricultores locais, que passaram a incorporar práticas de conservação e recuperação 
florestal, principalmente com uso de Sistemas Agroflorestais (SAFs). Contribuindo assim, para a diminuição do 
desmatamento no município, e, em função disso, com o aumento de vegetação secundária, atrelando vários 
benefícios ao ecossistema local. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Restauração Florestal; Trajetória do Desmatamento; Sistemas Agroflorestais. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A Amazônia brasileira representa um terço das florestas tropicais do mundo, 

aproximando-se do mesmo montante em termos de biodiversidade, o que enuncia a gravidade 

dos processos de desmatamento nessa região (IMAZON, 2013; FEARNSIDE, 2017), onde 

719.210 Km2 foram desmatados até 2008 (INPE, 2011). Tendo como principais propulsores 

desse desmatamento as estradas, desenvolvimento do agronegócio (pecuária extensiva, 

produção de soja, exploração madeireira e expansão agroindustrial), queimadas e mineração 

(FEARSIDE et al., 2013). Os efeitos combinados do desmatamento e da degradação florestal 

constituem-se ameaça à biodiversidade globalmente significativa, à conservação dos ciclos 

hidrológicos, bem como à prestação de serviços ecossistêmicos para a manutenção das 

condições climáticas globais (BRANCALION, et al., 2018; GODAR et al., 2014). 
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No entanto, as taxas brasileiras de desmatamento na Amazônia caíram drasticamente de 

2004 a 2012 (CARVALHO, et al., 2019). Tal desaceleração do desmatamento, neste período, 

é quase inteiramente explicada pela queda dos preços das commodities de exportação, como 

soja e carne bovina, e também pela inserção de políticas públicas de conservação 

(FEARNSIDE, 2017). Entretanto, a partir de 2012 ocorreu um aumento nas taxas de 

desmatamento, em parte devido a falhas no controle estatal deste processo (CARVALHO, 

2019), verificando-se, em 2016, um crescimento de 29%. É importante ressaltar que o 

desmatamento acumulado de 2004 a 2011, 47,7 % (356.554 km2) ocorreram em propriedades 

definidas como grandes e muito grandes (> 500ha), enquanto que apenas 12% (9.720 km2) 

ocorreu em áreas dominadas por pequenos proprietários (<100 ha) (GODAR et al., 2014).  

Nesse contexto, o Pará destaca-se com aproximadamente 34% de todo desmatamento 

da Amazônia Legal ocorrido desde 1988 a 2018 (INPE, 2019). A Mesorregião Nordeste 

Paraense insere-se como uma das mais antigas áreas de colonização da Amazônia, caracterizada 

pela intensa antropização da paisagem, com perda substancial de suas características naturais 

(ALMEIDA & VIEIRA, 2013; SAMPAIO et al., 2017). Nessa Mesorregião há um variado de 

sistemas de uso da terra que inclui os sistemas de agricultura tradicionais frequentemente 

baseados no uso do fogo, os quais estão relacionados com a queima de áreas de floresta.   

Após a pressão sobre áreas de floresta primária, predominam estágios sucessionais da 

vegetação secundária (capoeira), a qual tem demonstrado crescimento no Nordeste Paraense, 

pois, em 2004, era equivalente a 12% da área total e aumentou para 20% em 2012 (INPE, 2012; 

SAMPAIO et al., 2017). A mesorregião Nordeste do Pará, possui uma colonização que veio a 

ser marcada por ações antrópicas que geraram degradação e modificação da paisagem de seus 

municípios (CARNEIRO, 2018). E ainda hoje, os altos índices de desmatamento, nessa região, 

são alarmantes (COELHO et al., 2018).  

Um município em destaque no Nordeste do Pará, em relação ao avanço da vegetação 

secundária, é Irituia, onde essa vegetação tem aumentado ao longo dos anos, sendo superior à 

46% do município, em 2010 (ALMEIDA & FERREIRA, 2015), se mostrando, portanto, 

relevante na escala da mesorregião. Diante o exposto, o objetivo do estudo foi de analisar a 

trajetória de desmatamento no município de Irituia, no período de 2012 a 2018.  

MATERIAL E MÉTODOS 
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A área de estudo compreendeu o município de Irituia, que está localizado na 

mesorregião do Nordeste Paraense (Figura 1), na Amazônia oriental. Este município detém uma 

área territorial de 1.379,362 km², possui uma população estimada, em 2018, de 32.504 

habitantes e apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,559, 

considerada baixa em comparação com municípios vizinhos (IBGE, 2019). 

 

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo, município de Irituia, PA. 

Coletaram-se dados quantitativos das florestas e desmatamento do estado do Pará e do 

município de Irituia a partir de informações derivadas dos shapefile, disponível por meio do 

projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite, disponibilizados pelo 

INPE no portal do Projeto de Estimativa do Desflorestamento da Amazônia - PRODES. Este 

utiliza imagens de satélites da classe LANDSAT (30 a 30 metros de resolução espacial e taxa 

de revisita de 16 dias) numa combinação que busca minimizar o problema da cobertura de 

nuvens e garantir critérios de interoperabilidade (INPE, 2019).  

O processamento, a análise e a interpretação dos dados foram realizadas através do 

software ArcGIS Desktop 10.2, sendo calculada a área de todos os polígonos de desmatamento 
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e florestas, por meio da ferramenta Calculate Geometry. Usou-se ainda o software Microsoft 

Excel (2007) para a confecção de gráficos, buscando uma representação satisfatória dos dados.  

A análise e a discussão dos resultados obtidos são fundamentados nos conhecimentos 

empíricos e qualitativos sobre a dinâmica de evolução do contexto agrário regional, 

especialmente de Irituia, baseados em uma série de pesquisas, com a participação das autoras, 

realizadas desde 2015, tendo o apoio dos projetos RECUPERAMAZ (financiado pelo CNPq – 

edital universal, e REFLORAMAZ (Macroprogramas da EMBRAPA e Agropolis – Fr). No 

âmbito destes projetos, foram realizadas 45 entrevistas, envolvendo agricultores e 

representantes institucionais ligados à agricultura e meio ambiente. Ainda, empregou-se os 

conhecimentos oriundos da vivência da primeira autora, que é filha de agricultores familiares 

de Irituia.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No município de Irituia, alguns dos fatores determinantes para a as transformações da 

paisagem territorial foram a entrada de grupos econômicos no município que incentivavam a 

extração de madeira e a expansão da pecuária. Gerando, grandes desmatamentos que reduziram 

significativamente a cobertura vegetal primaria, dando ensejo ao surgimento da floresta 

secundária (IDESP, 2011; Prefeitura de Irituia, 2016).  

Entretanto, conforme Galvão (2019), alguns agricultores de Irituia vêm apostando em 

atividades dentro do sistema de produção que tem otimizado o uso e cobertura do solo, 

contribuindo com uma certa recuperação florestal, em determinadas áreas no município, 

diferenciando-se dos demais munícipios vizinhos, como mostra a Figura 2.  Os terrenos desses 

agricultores, em sua maioria, estão próximos à corpos hídricos, principalmente no Rio Itabocal 

e no Rio Irituia, áreas destacadas em vermelho na Figura 2, contribuindo para a recuperação 

também das matas ciliares. 
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Figura 2. Mapa da cobertura florestal de Irituia e municípios vizinhos. 

 

A recuperação de áreas degradadas exercida por esses agricultores familiares, está 

intimamente ligada à ciência da restauração ecológica (MMA, 2019). Gerando vários benefícios 

ambientais, econômicos e sociais expressivos, em amplitude global e local, como o 

restabelecimento de processos de ciclagem de nutrientes, da conservação de recursos hídricos, 
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da regulação climática local e da polinização, também oferecem serviços ecossistêmicos de 

grande importância para a economia e melhoria da qualidade de vida (PLANAVEG, 2017). 

Nesse contexto, por meio das análises realizadas, obteve-se os gráficos de incremento 

de desmatamento (Figura 3A), e as áreas de floretas (Figura 3B) do estado do Pará e do 

município de Irituia, no período do estudo. 

 

Figura 3. (A) Gráfico do incremento anual do desmatamento e (B) Desenvolvimento das áreas 
de florestas, no período de 2012 a 2018, no estado do Pará e Município de Irituia. 
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Na Figura 3 (A), observou-se que o desmatamento no município de Irituia, no período 

de 2012 a 2015, seguiu um aumento simétrico ao desmatamento no estado do Pará. Fato esse 

que foi relacionado tanto com o grande enfraquecimento do Código Florestal Brasileiro nº 

12.651/2012, quanto com a anistia de multas por desmatamento feito até 2008, criando a 

expectativa de anistias futuras, corroborando com as análises de Castelo (2015) e Fearside 

(2017).  

Entretanto, a partir de 2016, o que se observa é um cenário inversamente proporcional, 

onde as taxas de desmatamento estadual continuam aumentando, sendo equivalente a 1.741 km2 

em 2012 e 2.744 km2 em 2018, com acréscimo de 1.003 km2 entre esses anos. O contrário foi 

observado em Irituia, onde o aumento das taxas de desmatamento foi menor e deu-se, somente, 

a partir de 2015 (1,9 km2) com uma brusca redução até 2018 (0,3 km2).   

Os gráficos da Figura 3 (A e B) apresentam, em 2014, um decréscimo acentuado nos 

valores tanto do incremento do desmatamento no município de Irituia (Figura 3A), quanto nas 

áreas de florestas (Figura 4B). Isso pode se explicar pelo fato de nesse ano ter sido detectado 

85.8 km2 de cobertura de nuvem, o que  interferi na classificação do desmatamento e das 

florestas. Nesse contexto, Silva e Liporace (2016), salientam que a presença de nuvens gera 

oclusão de feições que reduz a área útil da imagem, interferindo na análise quantitativa da 

imagem.   

Considerando que a região amazônica possui características climáticas particulares, com 

elevada precipitação e alta incidência de nuvens, durante grande parte do ano, devido à forte 

influência da Zona de Convergência Intertropical (ITCZ) (ECHER; MARTINs & PEREIRA, 

2006). Câmara et al. (2006) ressalta que “em muitas áreas da Amazônia, é impossível obter 

imagens sem cobertura de nuvens pelo menos parcial”, e que na metodologia para o cálculo da 

taxa anual de desmatamento na Amazônia Legal, parte das imagens pode não ser analisada, em 

razão à problemas de cobertura de nuvens. 

Contudo, apesar do decréscimo dos índices de desmatamento de 2014, ainda obteve-se 

68,8 km2 de incremento de desmatamento, demonstrando que mesmo que haja uma redução 

dos valores anuais o desmatamento continuou a aumentar, quando se analisa por meio de séries 

históricas.  

A partir da Figura 3B, observa-se a diminuição constante das áreas de florestas no estado 

do Pará, entretanto, verificou-se a ocorrência de aumento progressivo das áreas de florestas, em 
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Irituia, o que explicaria, em grande parte, a redução da área de desmatamento – é importante 

salientar que essa classe de floresta está caracterizada em remanescentes de florestas primárias, 

vegetação secundária, sistema agroflorestais entre outras (INPE, 2012).  

Em 2016, o aumento acentuado na taxa de desmatamento vai além do estado do Pará e 

perpassa por toda a Amazônia, sendo relacionado principalmente às pressões econômicas e de 

desenvolvimento, agravadas pelo recente aumento do poder político dos ruralistas (FEARSIDE, 

2017b), diante de um novo governo. 

A redução das taxas de desmatamento e o aumento das floretas em Irituia são 

decorrência de mudanças relativamente recentes nos sistemas de produção locais, que passaram 

a incorporar práticas de conservação e recuperação florestal, diante de um movimento 

municipal, envolvendo agricultores, poder público local e pesquisas. Ressalta-se que Irituia, 

vem se destacando pelas experiências locais, implementadas por alguns agricultores familiares, 

com uso de Sistemas Agroflorestais (SAFs). Estes sistemas são alternativas para a restauração 

de áreas degradadas, além de acarretarem  diminuição na pressão das práticas de corte e queima, 

para a implantação de roças (principalmente de mandioca) e para a atividade pecuária bovina 

(que têm sido consideradas as principais causas do desmatamento na região)(GODAR et al., 

2014; SILVA & NUNES, 2017; REGO & KATO, 2017). Além disto, Galvão (2019), ressalta 

que o protagonismo das organizações sociais, como por exemplo a Cooperativa D’Irituia que 

incentivou os agricultores com cursos sobre sistemas agroflorestais. 

CONCLUSÃO 
 

O desmatamento na região Amazônica varia conforme os ciclos econômicos, as 

oscilações nos preços das commodities, a especulação imobiliária, os subsídios e o controle do 

governo para o desmatamento, entre outros fatores. No período estudado, o desmatamento, no 

Pará e na Amazônia, que havia decrescido ressurge com força, atrelado às iniciativas do Estado 

e através da consolidação de incertezas políticas. Entretanto, o município de Irituia vem 

demonstrando uma dinâmica inversa e particular em relação ao notável uso de práticas mais 

sustentáveis por agricultores familiares, que ao optarem por sistemas agroflorestais, contribuem 

para a diminuição do desmatamento no município, e, em função disso, com o aumento de 

vegetação secundária, atrelando vários benefícios ao ecossistema local. 
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CAMPESINATO, TERRITÓRIO E MARGENS: EM BUSCA DO CONCRETO 

 

Paulo Olivio Correa de Aquino Junior 

Resumo: 

 

As discussões e produções acadêmicas acerca do campesinato e território na Amazônia e, de 

forma mais geral, das chamadas comunidades tradicionais, têm já uma trajetória relativamente 

consolidada por pesquisadoras e pesquisadores que encontraram ao longo de trabalhos de 

campo e reflexões teóricas algumas nuances do que viria a ser o campesinato amazônico em 

sua diversidade étnica. É neste sentido que, ao longo do mapeamento de comunidades negras 

rurais no Pará, Marin e Castro (1999) se dão conta da pesquisa como conhecimento 

praxiológico, ou “uma sociologia da ação”, identificando pareados, abigarrados pode-se dizer, 

o campesinato tradicional e a identidade étnica negra, resultando numa trajetória de luta por 

territórios ancestrais, pela permanência neles e as relações contraditórias com o ordenamento 

jurídico do Estado. Neste ínterim, as pesquisadoras atentam para a presença de comunidades 

no território (idem, p. 74), procurando dar conta da historicidade das territorialidades que se 

lhes apresentavam no contato com aquelas, desembocando numa opção metodológica por 

captar processos (p. 76). Essa historicidade que se expressa nas territorialidades que 

diferenciam comunidades é, para as autoras, resultante de respostas singulares a pressões e 

ameaças sobre a terra ancestral. O modus operandi de seu estudo é apresentado nos seguintes 

termos:[este] estudo sobre os processos de formação da sócio-economia local, essencial para 

identificar as mudanças demográficas, econômicas, políticas e ecológicas, que interferiam na 

constituição daqueles grupos. Em termos gerais, cada uma dessas áreas expressa uma resposta 

singular às ameaças e às pressões sobre a terra ocupada pelos antepassados. As narrativas 

recorreram à memória para traçar com detalhes as formas materiais e simbólicas do território, 

anotar a chegada de cada novo grupo ou personagem, os fatos que imprimiram identidade aos 

lugares e configuraram as relações sociais e políticas. Nessa linha, foi possível entender a 

estreita vinculação do território à memória, no sentido de que o território é a passagem da 

memória social, pois nele estão impressas as imagens fortes dos lugares. As mudanças 
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demarcavam-se na relação imediata entre as experiências sociais e um dado território onde se 

realizam: trabalho, festas, casamentos e funerais. As formas de organização social, de trabalho, 

de religiosidade mostravam a riqueza dessas experiências e das elaborações no nível do 

imaginário social (MARIN e CASTRO, 1999, p 76 – grifos meus).Esses enunciados e a 

compreensão a que foram levadas as autoras não se deram por uma opção teórica mas, 

sobretudo, pela necessidade de dar conta das mudanças ao longo da trajetória das comunidades 

pesquisadas no contexto de escassez documental e da necessidade de ir na contramão da ideia 

monolítica da passividade, recusada pelos dados empíricos e observações levantados durante a 

pesquisa. Em certa literatura, sabe-se que esse diálogo prática-teorização, onde ocorre uma 

espécie de mútua interferência, veio a ser consagrado como práxis, que a influência bourdieana 

das autoras traduziu para “conhecimento praxiológico”. Na categoria práxis é possível 

identificar como uma ponte entre o trabalho de Marin e Castro (1999) e de algumas teorizaçãos 

de Oliveira (2003) acerca do território, em chave dialética – outra categoria/conceito comum 

no léxico que evoca a práxis - no cerne da análise situacional enquanto metodologia que permite 

o diálogo entre diferentes matrizes teóricas com vistas a trazer à baila a constelação de 

elementos que forma uma situação (CLARKE, 2005; MURRAY LI, 2014). No caso do trabalho 

das autoras, o recurso de buscar captar processos e pela memória ir adentrando no território foi 

significativo, já que esta diversidade que atravessou o tempo, no caso das comunidades, se deu 

na e pela política, pela organização, pela conquista de espaços – talhando os territórios. Naquele 

mesmo sentido de constituir teoricamente uma situação concreta Almeida (2006) pontua aquilo 

que denomina “territorialidades específicas”, desde Alcântara no Maranhão. Ele partilha com 

Marin e Castro o esforço em definir o particular de certa formação social ao mesmo tempo em 

que contribui para ampliar o conhecimento sobre o que seja o território e a territorialidade. 

Entre as observações relevantes no trabalho de Almeida, a referência às descontinuidades, 

rupturas e intermitências que marcam a feitura dos territórios busca romper com certo 

evolucionismo e linearidade (que transparece em interpretações outras acerca da formação de 

territórios chamados tradicionais, algumas vezes com flertes 

biologicistas/naturalistas/deterministas). Estas rupturas e conflitos que emergem no interior 

e/ou exterior dos territórios é que lhe conformam a diversidade que é marca, com peculiaridades 

e especificidades que em certos casos (como o estudado por Almeida) “convergem 

diferencialmente para a formação de um território étnico” (ALMEIDA, 2006, p. 45). Essa 
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diferente formação é produto tanto das interações entre sujeitos, formando e deformando 

comunidades que se territorializam. O território, neste sentido, é tanto produto quanto condição 

da reprodução social, num processo que arremata a feitura-destruição dos territórios em 

transformação, quiçá devir. Campesinato e território se com-formam na e pela terra, seja pela 

posse, propriedade ou luta para permanecer, conquistar e reconquistá-la. No cerne disso é que 

podemos evocar as lutas por terra-território, isto é, a base material preenchida por relações de 

diversas ordens, das culturais e simbólicas até as cosmológicas, produzindo uma diversidade de 

territorialidades constituídas historicamente. Novamente Almeida oferece a respeito da terra-

território uma observação pertinente: A dinâmica da construção da territorialidade mostra-se, 

sobretudo, relacional e disruptiva, caracterizada por antagonismos que tanto fazem avançar 

rapidamente a citada autonomia, quanto geram refluxos e contramarchas. Enquanto processo 

social, tal dinâmica não pode ser reduzida a um mero componente fundiário ou a um elemento 

da estrutura agrária, embora esteja referida a conflitos que se manifestam nas relações com os 

meios de produção. Ainda que não se restrinja à terra, ela a tem como referência empírica. 

(ALMEIDA, 2006, pp. 45-46)Ademais, sejamos francos: também outras pesquisas levantam 

dados que reforçam posições que dialogam com matrizes teórico-conceituais as mais diversas. 

Daí ser autoevidente a crise dos chamados “universais” em nosso período, onde a questão da 

“perspectiva” e/ou “narrativa”, ou mesmo dos “lugares de fala”, coloca sérios e notáveis 

impedimentos à construções teórico-conceituais que se pretendem “totais” e fechadas. Que é o 

campesinato e o território hoje? A impossibilidade da resposta pode ser vista (perspectiva) 

como um impedimento ou como um desafio que mobiliza esforços contínuos com vistas a 

informar a ciência e a ação. Penso que um caminho para isso seja retomar a questão do 

“concreto”, que em poucas linhas seria a “síntese de múltiplas determinações”, na célebre frase 

escrita por Marx (1999). Esse concreto demanda o esforço da empiria e análise que levante as 

“múltiplas determinações”, o que estabelece, por sua vez, uma fértil ponte com a análise 

situacional enquanto metodologia. Outrossim, Marx também chama a atenção para o caminho 

de abstração que envolve essa busca pelo concreto (o “concreto idealizado”) até o caminho de 

volta. Esse trabalho envolve esse esforço desde o Ramal do Cravo, em Acará (PA), onde 

desenvolvo uma pesquisa desde 2015. Num primeiro momento, trago uma discussão acerca 

dessa possibilidade de comunidades no território a partir de minha pesquisa, dialogando com a 

literatura supracitada. Em seguida, questiono desde essas comunidades quem são seus sujeitos, 
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os campesinatos, dialogando com autores que desde a Amazônia se empenharam em se 

aproximar dessa categoria social/analítica/classe, como Hébette (2002) e Marin e Castro (1999). 

Enfim, na última parte foco na reprodução social do campesinato, sua territorialidade, refletindo 

sobre alguns pontos que identifiquei como importante nessa empreitada histórica difícil, 

impossível, dessa classe. Ali desenvolvo uma particular discussão sobre a “marginalidade”, 

polemizando e indicando as razões que me fazem evocar essa ideia. Sobre as possíveis críticas 

à esse movimento de concreto, em chave materialista, que inclui a evocação de algo explicitado 

como “ideia”, não custa ouvir que mesmo o geógrafo da dialética, E. Reclus, traz à baila nada 

menos que a ideia de espírito para explicar sua concepção de solidariedade: “em nenhum lugar 

a solidariedade mostra-se mais triunfante do que no muno do espírito” (RECLUS, 2015, p. 95). 

Se mesmo isso não é suficiente, é novamente Marx que vaticina que “grosseria e a 

incompreensão consistem em não relacionar […] elementos que se acham unidos 

organicamente” (MARX, 1999, p, 29). REFERÊNCIASALMEIDA, A. W. B. de. Os 

quilombolas e a Base de lançamento de foguetes de Alcântara. Laudo antropológico, vol. 1. 

Brasília: Edições Ibama, 2006.CLARKE, A. Frequently asked questions. Disponível em: 

http://clarkessituationalanalysis.blogspot.com.br/Blog, “Situational Analysis” - FAQ, 2005. 

Acesso em 20/3/2018.HÉBETTE, J. Contemporaneidade do Campesinato na Amazônia 

Oriental. In: HÉBETTE, J. MAGALHÃES, S. B. MANESCHY, M. C. (Org.). No mar, nos rios 

e na fronteira: faces do campesinato no Pará. Belém: EDUFPA, 2002.MARIN, R. A. CASTRO, 

E. R. Comunidades negras rurais: domínio de um conhecimento praxiológico. Belém: Novos 

Cadernos NAEA vol. 2, nº 2 - dezembro 1999.MARX, K. Para a crítica da Economia Política 

(Coleção “Os Pensadores”). São Paulo: Abril, 1999.OLIVEIRA, A. U. de. Geografia Agrária: 

perspectivas no início do século XXI. Texto apresentado na mesa-redonda “Perspectivas da 

Geografia Agrária” do II Simpósio Nacional de Geografia Agrária/ I Simpósio Internacional de 

Geografia Agrária, novembro de 2003 (mimeo).MURRAY LI, T. Land’s End – Capitalist 

Relations on na Indigenous Frontier. Duke University Press : Dyrhan and London, 

2014.RECLUS, E. O homem e a terra: textos escolhidos. São Paulo : Intermezzo, 2015. 
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MONTANHAS DE OURO - UMA SERRA PELADA NA AMAZÔNIA RAPINADA: 
UMA ANÁLISE A PARTIR DA OBRA CINEMATOGRÁFICA DE ADRIAN 

COWELL 

 

Gustavo Henrique Cepolini Ferreira1 

Introdução 

“Carajás é, hoje, uma angústia nacional: todos buscam 
informações para orientar uma posição. Afinal, o grande 
programa será um instrumento de redenção do país? Ou, 
ao contrário, o comprometerá de vez, inclusive em sua 
soberania?” Lúcio Flávio Pinto (1982, p.9) 

As leituras sobre o Pará e, sobretudo, o Sudeste do estado remetem ao ataque ao coração 

da Amazônia como cunhou o jornalista Lúcio Flávio Pinto (1982). A partir dessa premissa 

pode-se inferir que a descoberta do ouro em Serra Pelada em 1980, culminou na escavação 

manual da mais rica mina de ouro do mundo. Assim, o presente ensaio é oriundo das pesquisas 

sobre a obra cinematográfica de Adrian Cowell (1934-2011), reconhecendo-a como o maior 

acervo cinematográfico sobre a Amazônia brasileira (FERREIRA, 2018).  

No decorrer dessas análises apresentam-se as sobreposições de interesses e disputas por 

terra e território no Sudeste do Pará, as quais foram registradas por Adrian Cowell e sua equipe 

nos documentários: “Montanhas de ouro” e “Matando por terras”. Assim, o argumento central 

construído remete à atuação dos garimpeiros em Serra Pelada e à luta dos posseiros contra os 

ataques do capital e as estratégias de monopolização do território. Nesse contexto, Cowell 

(1990, p. 151) indica que:  

 
Na primeira metade da década, Serra Pelada produzia uma dúzia de toneladas por ano 
em comparação com a maior mina industrial do Brasil, a Morro Velho [Minas Gerais], 
que estava produzindo apenas metade disso. Durante a década de 1980, a produção 
anual do Brasil subiu para entre 6 e 70 toneladas (valor, aproximadamente, US$ 1 
bilhão), e 70% disso foi de garimpeiros independentes. Os pobres e os aventureiros 
de todo o país reuniram-se no garimpo - as minas operadas manualmente - e durante 
a maior parte da década havia um quarto de milhão de garimpeiros na região de Serra 
Pelada, no sul de Pará, com cerca de meio milhão espalhados pela Amazônia - uma 
população vasta e volátil, motivada por objetivos e uma visão de vida muito diferente 
do resto do Brasil (tradução nossa). 

 
1 Universidade Estadual de Montes Claros/Universidade de São Paulo. E-mail: gustavo.cepolini@unimontes.br  
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A partir desse cenário, o documentário “Montanhas de ouro” analisa as dinâmicas 

econômica, social e ambiental na província mineral mais rica do planeta – Carajás, assim como 

narra os conflitos e contrastes da atuação Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), na época 

pertencente ao Estado brasileiro. Por isso, é fundamental ressaltar que o ouro descoberto 

inicialmente encontrava-se na área de concessão da Companhia Vale do Rio Doce, onde é 

possível explorar não apenas o minério de ferro mais rico do mundo, mas também manganês, 

cobre, bauxita, estanho, níquel, volfrâmio (Tungstênio), zinco, chumbo e, claro, ouro 

(COWELL, 1990)2.  

Trata-se, portanto, de uma riqueza mineral importante para o país, cujos governos 

pretendiam construir toda uma região industrial e também incentivar o desenvolvimento 

agrícola da Amazônia Oriental3. Assim, o documentário narra parte desse processo executado 

pelo governo brasileiro, atrelado aos interesses internacionais. Como exemplo, destacam-se os 

empréstimos advindos do Banco Mundial, da Comunidade Econômica Europeia (CEE) e do 

Japão (COWELL, 1990; COELHO, 1998 e MELLO, 2005).    

 

Seu projeto Grande Carajás foi orçado em US$ 60 bilhões, e quando a barragem de 
Tucuruí - fornecedora de energia - foi inaugurada em 1984, e a ferrovia de Carajás 
entrou em funcionamento em 1985, o vórtice do desenvolvimento da Amazônia 
passou de Rondônia para o corredor ao longo da Ferrovia de Carajás. O governo 
esperava que as exportações do projeto de Carajás fossem suficientes para pagar a 
dívida internacional. Uma estatística que às vezes é citada no Brasil é que para 
ganhar um milhão de dólares por ano na Amazônia, você precisaria de 100 
quilômetros quadrados para gado, 14 para cacau, 2,5 para madeira e apenas 
0,017 quilômetros quadrados para minerais. Em suma, a atividade econômica que 
deveria ser menos destrutiva para a floresta é a mineração. De todas as minas isso se 
aplica particularmente a Carajás. É a mais rica província mineral da terra. E a razão 
pela qual começamos a filmar na área de Carajás era ver se a mineradora, ou os 
garimpeiros, oferecia algum tipo de alternativa para a Amazônia - uma forma de lucrar 
com a floresta sem demoli-la (COWELL, 1990, p. 151-2; tradução e grifo nosso). 

 
2 Oliveira (1990, p. 46), acrescenta ainda a existência de: estanho, cobalto, molibdênio, carvão mineral, diamante, 
tântalo, amianto e urânio nesse complexo mineralógico.  
3 Mello (2005, p. 71), enfatiza que: “O Programa Grande Carajás permite que essas empresas explorem a matéria 
prima da região nos primeiros 6 anos de produção, sem que seja necessário o replantio da madeira nativa. Segundo 
o Projeto do Pólo, só a partir do sexto ano a empresa estaria obrigada a promover reflorestamento de 25% da área 
devastada. A partir do décimo ano da empresa, esse percentual aumentaria para 50%. Atualmente, essas usinas 
que produzem ferro-gusa são as principais responsáveis pelo desmatamento da Serra de Carajás. A devastação 
atinge a marca dos 300 mil hectares por ano. Exuberantes sucupiras, jatobás, ipês e castanheiras são queimadas 
diariamente, em fornos apelidados de "rabo-quente"”. Trata-se, portanto, de um cenário alarmante, cujas 
contradições a partir da questão fundiária são latentes, e continuam tensionados.   
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A estatística sem dúvidas remete aos interesses internacionais nos minérios na 

Amazônia. Sobre esse contexto, Oliveira (1990) aponta que em 1967 a Cia Meridional de 

Mineração (subsidiária da UNITED SATES STEEL Co.) descobriu a jazida de ferro na Serra 

de Carajás, ou seja, a principal província mineralógica da Amazônia, que pode superar 18 

bilhões de toneladas (COELHO, 1998). Trata-se de um “processo cunhado no seio do regime 

militar para internacionalizar os recursos minerais da Amazônia, evidentemente sem se tornar 

necessário internacionalizar o território brasileiro na Amazônia” (OLIVEIRA, 1990, p. 44).   

O documentário de Cowell e as implicações territoriais  

A análise do documentário estabelece alguns diálogos importantes sobre esses arranjos, 

assim como um olhar sobre os garimpeiros e sua atuação em Serra Pelada, o que nos permite 

evidenciar duas consequências que seguem atuais: a primeira remete ao potencial vigente na 

exploração de minérios nessa região e, o segundo, com os garimpeiros impedidos de seguir na 

atividade de forma legalizada, acabam fortalecendo a luta pela terra a partir da atuação em 

diferentes movimentos sociais, como registrado em Curionópolis durante trabalho de campo 

em 2016; tornando a região uma das mais violentas no país conforme os registros da CPT.  

Nas figuras a seguir pode-se verificar as duas capas do documentário, a versão da UCG 

(Figura 1) e outra da Verbo Filmes (Figura 2), as quais remetem de imediato ao trabalho no 

garimpo, cujo designação à época era de um “verdadeiro formigueiro humano”4 formado por 

garimpeiros, vindos de todas as partes do Brasil com o sonho de “bamburrar” no garimpo. 

Trata-se da perspectiva dos garimpeiros de uma fortuna inacreditável, indicavam que era a serra 

da riqueza, e a empresa tentava insistentemente impedi-os de pegar o pedacinho de ouro que 

está na superfície (COWELL, 1990). 

 

Figura 1: Capa do documentário – Montanhas de ouro – UCG 

 
4 De acordo com Campos (2014) a denominação “formigas” foi utilizada inicialmente pelas redes de TV para se 
referir aos migrantes maranhenses entrando e saindo dos buracos em Serra Pelada. Mas, também foi utilizada para 
os demais migrantes do Nordeste e generalizou-se para os demais garimpeiros.   
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Fonte: Versão UCG.  IGPA/Goiás 

 
 

Figura 2: Capa do documentário – Montanhas de ouro – Verbo Filmes 

 
Fonte: Versão Verbo Filmes. Acervo pessoal do autor. 
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O sonho dos garimpeiros em Serra Pelada sem dúvidas caminhava em direção oposta 

aos interesses da CVRD, já respaldada por alterações prévias no Código de Mineração que 

asseguravam às multinacionais, através de subsidiárias no país, a atuação no setor de pesquisa, 

ou seja, não há “descobertas ao acaso” como salientou com tamanha acurácia Oliveira (1990). 

Registra-se, portanto, interesses garantidos pelos militares, pois aquilo que não se entregou aos 

comunistas entregar-se-ia aos norte-americanos.    

Assim, no decorrer do documentário, Cowell frisa o papel da CVRD, da Estrada de 

Ferro Carajás (EFC) e, sobretudo, dos garimpeiros ao questionarem o papel da Vale como a 

única a explorar essa riqueza. Por isso, os garimpeiros eram considerados “Robin Hood da 

floresta”, como se apregoa na narração do documentário. No mapa a seguir evidencia-se a área 

de Carajás, assim como a ferrovia para escoação dos minérios e a Usina de Tucuruí, as quais 

compõem justamente esse cenário de industrialização para região.  

A EFC e o porto, aliados à energia gerada por Tucuruí e aos incentivos fiscais do 
Programa Grande Carajás, abriram novas possibilidades de desenvolvimento do 
sudeste do Pará e sudoeste do Maranhão. Marabá, no Pará e Açailândia, no Maranhão, 
são exemplos de munícipios que passaram a sediar siderurgias alimentadas por carvão 
vegetais, altamente poluidoras e destruidoras da floresta (COELHO, 1998, p. 33).  

Trata-se de um cenário contraditório, que redefiniu a ocupação a partir de uma malha 

rodo-ferro-fluvial que, em tese, deveria estruturar o incipiente processo de industrialização 

(CASTRO, 1999).  

Mapa 1: Área de Carajás-Pará 

 
Fonte: COWELL, 1990, p. 150. 
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Nesse contexto, cabe salientar que na Serra dos Carajás a planta de processamento e o 

terminal ferroviário da Companhia estão localizados próximos à sua mina principal. “Mas nas 

fontes ao redor há tantos depósitos adicionais de ferro que durarão pelo menos 500 anos” 

(COWELL, 1990, p. 160; tradução nossa). Diante desse cenário, os garimpeiros adentram essa 

área para explorá-la e, nesse devir, o documentário acompanha parte dessa saga em busca do 

ouro conforme pode-se verificar nas figuras a seguir.   

Figuras 3 e 4: Garimpeiros na área da CVRD 

   
Fonte: Montanhas de ouro; PUC Goiás. 

 
Dentre as trajetórias narradas no documentário, Adrian Cowell e Vicente Rios 

acompanham o grupo de Jová que já havia garimpado várias vezes na área e conhecia as 

estratégias para fugir das patrulhas armadas e também dos helicópteros que vigiam a área 

durante o dia.  Em relação à ferrovia, Cowell (1990, p. 162) destaca que:   

 

Era uma linha de 900 quilômetros de trilho único que levaria o minério para a costa 
(Figura 5). Juntamente com a mina, havia custado $ 3 bilhões ao governo e, quando a 
presidência inaugurou a ferrovia, ele disse que seria o eixo de desenvolvimento de 
toda a Amazônia. Este empreendimento trará inestimáveis benefícios”, disse João 
Figueiredo através de um microfone para trabalhadores da CVRD e imprensa. 
Milhares de pequenos agricultores conseguirão, pela primeira vez, plantar suas 
colheitas na cidade. Indústrias irão se desenvolver. Novos negócios serão criados. O 
comércio vai se expandir. A resultante criação de riqueza dará um novo impulso às 
cidades de Belém e São Luís. Ao longo da ferrovia, a popularização, e também o 
espírito empresarial, se multiplicarão, contribuindo para a ocupação simultânea dos 
vastos espaços da Amazônia (tradução nossa).  

 
Figura 5: Estrada de Ferro Carajás 
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Fonte: Montanhas de ouro; PUC Goiás. 

 
O discurso da integração econômica, por vezes desconsidera os altos custos sociais e 

ambientais. Por isso, reitera-se que:  

A própria Vale do Rio Doce sabe disso. A atual direção da estatal critica a devastação 
e exploração da madeira nativa sem reposição florestal e é a favor de regras mais 
rígidas para as empresas exploradas e para as usinas que produzem ferro-gusa. E aí 
que está a contradição: Estas empresas certamente não estariam na região se o Projeto 
Grande Carajás não existisse. Afinal, as empresas estão se instalando ao longo da 
ferrovia Marabá-São Luís por causa do minério de ferro da Vale. E a Vale que fornece 
matéria-prima aos destruidores da natureza, cuja defesa é ponto de honra de sua 
atividade industrial (MELLO, 2005, p. 71). 

Em relação ao Projeto Grande Carajás (PGC), ressalta-se que o mesmo tinha como 

objetivo “[...] canalizar de forma prioritária financiamentos e isenções de impostos para 

exploração de recursos naturais da Amazônia Oriental. As jazidas minerais, o potencial 

energético, florestal e agro-industrial eram base e sustentação desse imenso programa 

(CASTRO, 1999, p. 36). 

Por isso, a viabilização energética, juntamente com a ferrovia e demais infraestruturas 

iriam assegurar e acelerar a industrialização. Ainda segundo Castro (1999), existiam trinta e 

três grandes projetos industriais e de infraestruturas superiores a 1 bilhão de dólares no país 

para serem executados apenas na década de 1980. Desse montante de investimentos previstos, 

a maior parte destinava-se à região amazônica, sobretudo, aos projetos do PGC.   

Os empreendimentos mínero-metalúrgico que daí decorrem, representam um novo 
momento industrial da expansão da fronteira. Eles vinculam-se à atual ordem 
econômica global, pela qual empresas estatais de países em desenvolvimento 
procuram ocupar e garantir espaços no mercado mundial pela via de articulações com 
corporações transnacionais (CASTRO, 1999, p. 36). 

Tal cenário permite inferir sobre a expansão da empresa brasileira a partir de um projeto 

nacional de exportação que, conforme Coelho (1998), historicamente expropriou camponeses 
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e indígenas e segue com estrategistas entreguistas que culminaram, entre outros contextos e 

disputas com a sua privatização em maio de 1997 no Governo Fernando Henrique Cardoso5.  

Oliveira (1990) aponta que a empresa é oriunda do acordo militar entre Brasil e EUA, e 

foi em grande parte controlada por militares, sempre atendendo as necessidades dos países 

industrializados capitalistas. Tal contexto permite ainda confrontar que a CVRD concentra 

muita terra na Amazônia e para efetivar seus interesses necessita de acordos internos e externos 

que historicamente estendem-se por 220 municípios nos estados do Pará, Tocantins e 

Maranhão, abrangendo uma área de 90 milhões de hectares, ou seja, 10% do território brasileiro 

(CASTRO, 1999).  

Sobre esse contexto, Cowell (1990, p. 157) indica que:   

Em 1977, o direito de explorar a descoberta foi comprado pela Companhia Vale do 
Rio Doce de sua sócia anterior, a US Steel, que por sua vez adquiriu da Union Carbide. 
Isso acabaria fazendo da Companhia Vale do Rio Doce o maior exportador de ferro 
do mundo, dominando o mercado internacional. Em dezembro de 1986, o Congresso 
brasileiro confirmou que a empresa tinha uma concessão de 411.946 hectares e 
solicitou ao Congresso que estendesse os outros 100.000 hectares onde a Companhia 
já tinha direitos de prospecção. Mas estes não eram títulos de posse de terra, e era 
discutível - pelo menos para os garimpeiros locais e sindicatos de trabalhadores rurais 
- se isso dava à Companhia o direito de prender garimpeiros em busca de ouro aluvial. 

A concentração fundiária é evidenciada e legitimada no seio das ações da Ditadura 

Militar, agravando os conflitos de classes. E, por isso, há uma intervenção militar em Serra 

Pelada, liderada pelo Major Curió (Sebastião Rodrigues de Moura)6, já conhecido na região por 

atuar anteriormente na Guerrilha do Araguaia (NOSSA, 2012).  

Essa constatação auxilia no entendimento dos intensos conflitos fundiários no Sudeste 

do Pará e, sobremaneira na região do Bico do Papagaio, conforme as indicações eloquentes de 

Sader (1986 e 1987), Pereira (2004, 2013 e 2015), Campos Filho (2013) e Chaves (2015), as 

quais permitem reafirmar que essa tensão é permanente e ancora-se, em grande medida, nos 

mesmos princípios impostos pelos militares aos guerrilheiros, posseiros, mulheres e crianças 

 
5 Desde 2007 denominada apenas de Vale SA, empresa de capital aberto atuando nos seguintes setores: mineração, 
logística, energia, siderurgia etc.  
6 Utilizou também o codinome de Marco Antonio Luchini em documentos do INCRA/Ministério da Agricultura 
(como Assistente Técnico), FUNAI (como Economista “A”), Secretaria de Estado de Segurança Pública – RJ 
(como Delegado), Polícia Marítima Aérea e de Fronteira – Porto Alegre (como policial), Rede Globo (como 
repórter), Plantel, Editora e Publicidade S.A. (como repórter), Programa Amaral Netto, o repórter  (como repórter), 
bem como  na Cédula de identidade e CIC. Sua entrada em Serra Pelada ocorreu justamente com a chancela de 
repórter da TV Globo (NOSSA, 2012).    



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 21 – Entre a Terra-Floresta e a Floresta Tropical: Amazônia como Lugar de Muitos Mundos no Sistema-Mundo 
Contemporâneo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
9557 

 

que tiveram contato e/ou atuação direta ou indireta na Guerrilha do Araguaia (1972 a 1975), ou 

seja, a violência, a tortura, a expulsão e os massacres culminando numa barbárie anunciada.  

Como exemplo fundante dessa barbárie, Nossa (2012) apresenta um mapa importante 

da localização da Guerrilha do Araguaia associando-a às demais disputas territoriais existentes 

na região (de 1925) com a Coluna Preste ao Massacre de Eldorado dos Carajás em 1996 (Mapa 

2). Para o autor, “no Araguaia, os militares promoveram a degola e a tortura. Tudo era bárbaro, 

igual ao que já estava nos livros. O corte no tempo histórico – Guerra Fria, maniqueísmos e 

ideologias – não basta para entender a prática de crimes contra a humanidade na Amazônia” 

(NOSSA, 2012, p. 204).   

Trata-se, portanto, de um perverso quadro para legitimar a terra grilada. Por isso, a 

violência nos diferentes conflitos contra os posseiros ocupantes de terras devolutas persiste, 

assim, como a árdua vigilância repressora contra os garimpeiros. 

Mapa 2: Localização da Guerrilha do Araguaia 

 
Fonte: NOSSA, 2012, p. 07. 

 
A leitura do mapa remete aos constantes massacres na região, os quais seguem sob a 

égide da truculência policial, dos grileiros que continuam a usar a denominação de guerrilheiros 
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para garantir a segurança pública das terras griladas ocupadas pelos posseiros e Sem-Terra. 

Essa constatação é nítida desde o final da Ditadura passando pelo Governo Sarney entre outros, 

pois, os conflitos e assassinatos seguem elevados, como analisarei no decorrer do capítulo.  

Há uma militarização da questão agrária, conforme analisado por Martins (1984) e 

Oliveira (1996), assim como uma militarização do garimpo e o fim do El Dorado (COELHO, 

1998), cujos impactos ainda são vigentes nessa Amazônia violentada e expropriada 

(OLIVEIRA, 1990).    

Nesse contexto, salienta-se que os pedidos de pesquisa e exploração junto ao 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) estão espalhados por toda Amazônia 

Legal brasileira, cujos registros de 1953 a fevereiro de 2018 revelam aproximadamente 110 

tipos de minérios com pedidos de pesquisa e/ou exploração no referido período, conforme 

organizado no mapa e gráfico a seguir.   

 Mapa 3: Tipos de Minérios na Amazônia Legal Brasileira entre 1953 e 2018. 

 
Fonte: DNPM e IBGE. Org: LAPS e GHCF, 2018. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 21 – Entre a Terra-Floresta e a Floresta Tropical: Amazônia como Lugar de Muitos Mundos no Sistema-Mundo 
Contemporâneo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
9559 

 

A leitura do mapa deve ser feita em consonância com o gráfico a seguir que indica o 

ranking dos minérios com o maior número de pedidos junto ao DNPM em área; evidenciando 

a pesquisa e exploração do minério de ouro, ouro, minério de cobre, minério de ferro e 

cassiterita entre os cinco minérios principais na Amazônia Legal, totalizando o montante de 

79,4% dentre os dez minérios com maior número de áreas requeridas no DNPM.   

Gráfico 1:  Percentual dos 10 maiores minérios em destaque na Amazônia Legal 

 
Fonte: DNPM e IBGE. Org: LAPS e GHCF, 2018. 

 
 Essas informações dialogam com as imagens de Cowell em Serra Pelada e, sobretudo, 

na Serrinha através da trajetória do garimpeiro Jová (Figura 89) que encontrou com seus 

companheiros quase dois quilos de ouro na Gruta Cotia, valendo aproximadamente 30 mil 

dólares em vinte dias de trabalho (COWELL, 1990). No decorrer do documentário Vicente Rios 

os acompanhou durante uma viagem de prospecção na área de Segurança Nacional na qual 

aconselharam que Cowell não fosse por ser estrangeiro. 

No Mapa 4 é possível avançar nas análises da mineração na Amazônia Legal e entender  

a sobreposição de interesses e disputas por terras e territórios, como exposto por Sauer e 

Albuquerque (2015). Trata-se de uma demanda mundial por recursos minerais cujos impactos 

sobres os territórios está em grande maioria, respaldado com políticas públicas que 

regulamentam o setor de mineração e alteram-no de acordo com tais interesses numa escala 

mundializada7.  

 
7 Sobre esse contexto, Porto-Gonçalves (2017, p. 73-4) afirma que: “Atualmente existem na Amazônia um total 
de 52.974 zonas minerárias que cobrem uma área de 1.628.850 km2, o que corresponde a 21% da superfície de 
toda a bacia. O Brasil abarca aproximadamente 80% dessas áreas, e o Peru, com 11% vem em segundo lugar. A 
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Mapa 4: Períodos dos pedidos de títulos minerários na Amazônia Legal Brasileira 

 
Fonte: DNPM e IBGE. Org: LAPS e GHCF, 2018. 

 
Para Sauer e Albuquqerque (2015) constata-se uma agroestratégia e um neoextrativismo 

baseado em commodities agrícolas e não agrícolas. Como exemplo indicam que em 1990 o 

Brasil registrou aproximadamente US$ 10 bilhões de dólares na produção mineral e, em 2013, 

saltou para US$ 48 bilhões de dólares. Nesse mesmo período os autores constatam que:   

O número de Concessões de Lavra Outorgadas apresentou crescimento de mais de 
200% neste período, passando de 83, em 1990, para 177 concessões, em 2013. Esse 
número é ainda maior quando comparado com os dados de 2012, chegando a 399% 
de aumento. Os Licenciamentos obtiveram aumento de mais de 500% no período, 
passando de 353, em 1990, para 1.767, em 2013. Porém, dentre os títulos os que mais 
apresentaram crescimento foram as Cessões de Direitos que, de 360 em 1990, 
chegaram a 3.199, em 2013, representando um aumento de mais de 880%. É 
principalmente por meio das Cessões de Direitos que as concessões se tornam 
ferramentas de especulação (SAUER; ALBUQUQERQUE, 2015, p. 260). 

A partir da constatação advinda desse minucioso levantamento junto ao DNPM, pode-

se concluir que as ações executadas desde a Ditadura Militar impulsionam e legitimam tal 

 
Guina é país com maior percentagem de zonas mineiras com 67,5% de seu território amazônico, seguido pelo 
Brasil com 27%, e o Suriname com 18,6%. A Bolívia é o país com a menor proporção de zonas mineras em sua 
região amazônica, com 0,8%” 
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exploração minerária em detrimento da reforma agrária, bem como de outros direitos. Por isso, 

os conflitos por terra e território seguem ano após ano no campo, o que nos permite inferir sobre 

a teoria do conflito agrário a partir de uma - Geografia das lutas no campo (OLIVEIRA, 1996).    

No mapa 16 e no gráfico 4 apresentam-se os dados minerários do estado do Pará no 

período de 1955 a 2012, assim como o ranking dos dez maiores minérios em destaque no Pará 

nesse mesmo período. Tais levantamentos permitem identificar uma nítida sobreposição de 

territórios, como já constatado nos mapas dos capítulos anteriores. Por isso, os conflitos e 

disputas seguem vigentes.   

Mapa 5: Dados minerários do estado do Pará – 1955 a 2012 

 
Fonte: DNPM. Org. LAPS; GHCF, 2018. 
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Gráfico 2: Percentual dos 10 maiores minérios em destaque no Pará 

 
Fonte: DNPM. Org. LAPS; GHCF, 2018. 

 
O minério de ouro, o ouro, o minério de cobre, o minério de ferro e o fósforo lideram o 

presente ranking de exploração mineral no Pará com mais de 87% entre os dez maiores minérios 

explorados no Pará no período de 1955 a 2012. 

Ao analisar os dados apenas do Sudeste do Pará, onde se localiza Serra Pelada, pode-se 

constatar a existência de sessenta minérios identificados e requeridos para pesquisa e 

exploração.  Isso implica em disputa por territórios, sobretudo, com o campesinato para atuais 

e futuras explorações minerais. Portanto, pode-se reafirmar que a tensão vivenciada com os 

garimpeiros de Serra Pelada seguirá por muitas décadas (MST et al., 2009).  

E, nesse devir, registra-se mais de 200 mil Km2 de florestas desmatadas nos estados do 

Pará, Maranhão e Tocantins em nome de um projeto de desenvolvimento que gerou grandes 

recursos econômicos e dinâmicas irreversíveis do ponto de vista ambiental. As famílias 

atingidas vivem uma miséria, agravada ainda pela especulação fundiária que acaba expulsando-

as de suas posses, fazendo com que muitas busquem qualquer emprego em função da 

desqualificação ou sigam para as cidades-acampamentos à beira das estradas (ARNT, 1994). 

 
Mapa 6: Dados minerários do Sudeste do Pará – 1955 a 2012 
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Fonte: DNPM e IBGE. Org. LAPS; GHCF, 2018. 
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Gráfico 3: Percentual dos 10 maiores minérios em destaque no SE do Pará. 
 

 
Fonte: DNPM e IBGE. Org. LAPS; GHCF, 2018. 

 

Segundo os dados do DNPM, apenas no município de Abel Figueiredo não há pedidos 

minerários registrados no referido Departamento, ou seja, nos demais trinta e oito municípios 

da mesorregião Sudeste do Pará constata-se pedidos minerários, o equivalente a 97,5% dessa 

mesorregião paraense.  Ao analisar os dados dos cincos minérios que lideram entre os dez mais 

explorados, nota-se: minério de ouro, minério de cobre, ouro, bauxita e minério de ferro, os 

quais totalizam o montante de 81,6% entre os dez minérios mais explorados no Sudeste 

Paraense entre 1955 a 2012.  

A partir desse levantamento da exploração mineral junto ao DNPM da Amazônia Legal, 

Pará e Sudeste Paraense pode-se comprovar que o minério de ouro, o ouro, o minério de cobre, 

o minério de ferro, a cassiterita, o fosfato e a bauxita lideram o ranking minerário, os quais são 

exportados e/ou semiacabados, a exemplo do ferro gusa, como já registrado por Cowell na 

década de 1980. 

Em relação aos desdobramentos do documentário “Montanhas de Ouro”, vale frisar um 

diálogo durante a Mostra realizada no Rio de Janeiro em 2008, na qual Adrian Cowell e Vicente 

Rios debateram com os participantes, como registrado a seguir: 

Espectador: Boa noite. Eu sou Victor Lopes, sou diretor e estou acabando um filme 
sobre Serra Pelada e não estou resistindo. Vou ter a honra de usar algumas imagens 
de Montanhas de Ouro e eu queria que você me falasse a sua impressão sobre Serra 
Pelada, o que significou estar lá naquele momento? Como é que foi essa experiência 
humana e profissional para você? 
 
Adrian Cowell: A filmagem da Serra Pelada está no filme. É meio complicado, 
porque no primeiro filme nós estávamos no Xingu e os Villas-Bôas nos deixaram 
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filmar, mas muito dentro do sistema deles. Estou tentando pensar alguma coisa que 
aconteceu em Serra Pelada... 
 
Vicente Rios: Lá houve um acidente, porque estávamos eu e o Adrian dentro da cava 
(Figura 6), e foi quando houve um tumulto. Tem um tipo de ouro que se chama “ouro 
Bombril” e descobriu-se que todo mundo queria pegar um metro de terra, e a polícia 
veio e atirou para evitar que as pessoas saqueassem (Figura 7). Quando a polícia atirou 
acidentalmente nós estávamos filmando e pegou exatamente o tiro, mas depois disso, 
a cooperativa fechou em cima de nós, nos levou para a sede e nos ameaçou, queriam 
de todas as formas pegar o nosso filme. Foi muito difícil sair de lá e saímos fugidos, 
viajando dia e noite.  
 
Beth Formaggini: Com o filme? 
 
Vicente Rios: Com o filme, mas eles achavam que aquilo ia denegrir a imagem deles. 
 
Adrian Cowell: Mas a cooperativa, de fato, não era de mão-de-obra. Todo grupo era 
controlado por um tipo de pessoal que bancou o trabalho, são eles que mandam. Essa 
cooperativa é uma cooperativa das pessoas mais ricas daquele sistema. É um tipo de 
cooperativa interessante que havia lá. (ANAIS MOSTRA DE FILMES, 2008, p. 11-
12). 

 
 Figuras 6 e 7: Filmagem em Serra Pelada e atuação policial 

     
Fonte: Montanhas de ouro; PUC Goiás. 
 

Essa fala, em consonância com as imagens do documentário, revelam a vigilância e o 

papel do Estado tentando mediar os conflitos internos em Serra Pelada.  Nessa ocasião, o tiro 

do policial atingiu e matou o garimpeiro Cirilo Maranhão e em maio de 1986 a mina fechou 

momentaneamente; e a Cooperativa dos Garimpeiros estava cada vez mais endividada.  

Tal cenário permite inferir que:  

Os garimpeiros da Amazônia são os pobres, despossuídos e talvez os ignorantes do 
Brasil. Mas eles são abertos, generosos e empreendedores. De todos os sonhos da 
floresta, o deles é o mais grandioso. Quanto pior a vida, mais eles esperam. 'Há uma 
canção', disse Vicente, 'que diz que Deus faz frio de acordo com o tamanho do seu 
cobertor8. Quanto mais o garimpeiro cai na merda, mais ele sonha. Eles vivem em 
sonhos (COWELL, 1990, p. 161; tradução nossa). 
 

 
8 Refere-se à música Samba do Arnesto de Adoniran Barbosa. 
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Essa constante busca dos garimpeiros fez com que muitas cidades fossem construídas, 

como exemplo Itaituba-PA e Peixoto de Azevedo-MT, e estimularam as economias de 

Rondônia, Roraima e Pará. Por isso, “[...] todos os viajantes da floresta, eles são os mais 

abandonados. Eles não constroem nada, e não deixarão nada para o futuro além de uma série 

de buracos inexplicáveis e centenas de toneladas de mercúrio venenoso, dispersos, com total 

irresponsabilidade, nos rios” (Idem, p. 161)9.  

Desse modo, o documentário narra a extração mineral através dos garimpeiros e da 

CVRD, apresentando os impactos sob a floresta amazônica, assim como a condição de vida 

desses garimpeiros e suas famílias. Todavia, o contraste segue com a proposta de 

industrialização e a expulsão contínua dos garimpeiros. Nas figuras 8 e 9 registram-se os fornos 

para produção de carvão vegetal oriunda de floresta primária para servir de energia para essa 

crescente industrialização, ou seja, para exportar o ferro-gusa.   

Figuras 8 e 9: Fornos para produção de carvão vegetal 

   
Fonte: Montanhas de ouro; PUC Goiás. 
 

Ainda de acordo com Cowell (1990, p. 166):  

Por um lucro transitório e relativamente pequeno, do qual não precisavam, 
planejaram converter El Dorado na selva de ferro-gusa - lembrando-nos que, 
desde o primeiro conquistador, o significado de El Dorado foi matança e 
destruição. Mesmo antes da inauguração dos primeiros altos-fornos, os fornos a 
carvão fumegavam ao longo do curso do carvão para a enorme demanda que viria. 
Cidades como Açailândia que, alguns anos antes, tinha sido uma aldeia de algumas 
centenas de casas, estavam cheias de poluição industrial - fumaça saindo da floresta 
ao redor de serrarias, fornos de carvão e o primeiro de seus seis complexos de ferro-
gusa (tradução e grifo nosso).  

 
9 Estima-se que nos anos 1980 cerca de 1800 toneladas de mercúrio foram despejadas nos rios da Amazônia 
(COWELL, 1990).  
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Esse cenário do grande projeto está atrelado a outros de infraestrutura que exigiria um 

investimento da ordem de US$ 22 bilhões de dólares (PINTO, 1982). Trata-se, portanto de um 

projeto de entrega dos recursos minerais para o capital internacional, alavancando uma disputa 

entre os garimpeiros  e as empresas de mineração, ou seja,  a rapina calcada na máxima 

“exportar é o que importa”, do economista Delfim Neto, representa a aliança da burguesia 

nacional com o grande capital internacional (OLIVEIRA, 1990). 

Em relação ao desmatamento e demais impactos registrados por Cowell (1990, p. 166), 

pode-se verificar um panorama significativo da tragédia anunciada e planejada:   

“Em dez anos não teremos mais floresta”, disse o subprefeito de Parauapebas, 
uma pequena cidade próxima à concessão de mineração da empresa. 'A única floresta 
remanescente será a concessão da Companhia Vale do Rio Doce, onde o 
desmatamento é proibido... Estamos preocupados com a poluição da manufatura 
de carvão e ferro-gusa e que a chuva provavelmente diminuirá. Hoje, uma ação 
movida por quase um conjunto de organizações de cidadãos brasileiros, alegando 
que as usinas de ferro-gusa estão danificando o meio ambiente, está ocorrendo 
no sistema legal brasileiro. O subprocurador-geral da República, Cláudio Lemos 
Fonteles, disse que a concessão de licenças para as usinas sem declaração de impacto 
ambiental era ilegal, e essa decisão está sendo contestada pelas empresas em diversos 
tribunais. Em 1989, o órgão ambiental do governo, o IBAMA, multou uma série de 
fábricas de ferro-gusa para queimar carvão produzido sem licença de desmatamento. 
Essas multas também estão sendo contestadas nos tribunais. Portanto, é possível que, 
uma vez, as usinas de ferro-gusa possam ser forçadas a utilizar fontes alternativas de 
energia - carvão vegetal produzido como um subproduto do processamento do óleo 
de babaçu; gás dos novos poços sendo descobertos no Marajó ou em outro lugar; 
eletricidade usando o processo de forno; ou coque importado para fábricas do litoral 
no final da ferrovia. Mas chegamos a Carajás procurando pessoas com uma maneira 
sustentável de usar a riqueza da Amazônia, e o que tanto os garimpeiros quanto a 
mineradora nos mostraram era que eles eram predadores, e não guardiões, da floresta 
(tradução e grifo nosso).  

Essa preocupação ambiental também ressoa internacionalmente e pode ser verificada no 

âmbito do documentário, além dos processos em andamento contra os crimes ambientais 

praticados pelas empresas. Diante disso, no argumento do documentário nota-se um diálogo 

sobre a possibilidade do reflorestamento em áreas já desmatadas para produção de carvão para 

continuação da produção do ferro-gusa (Figura 10). Trata-se de uma medida, em partes, 

apresentada pelo recém-presidente eleito Fernando Collor em uma viagem a Carajás. Ressalta-

se ainda, que Collor retirou, naquele momento, todos os incentivos fiscais que atraiam indústrias 

para a Amazônia e afetou as usinas.  

Figura 10: Produção do ferro-gusa na região de Carajás 
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Fonte: Montanhas de ouro; PUC Goiás. 

 
E, na conclusão do documentário, apresentam Serra Pelada como a maior piscina do 

mundo. Tal metáfora sem dúvidas remete à maior mina escavada à mão no mundo como 

frisaram no decorrer do documentário. Assim, evidencia-se parte das contradições impostas por 

um modelo perverso e excludente em todos os momentos históricos.   

Assim, concluem o documentário indicando que “[...] o leviatã de Carajás foi forçado a 

resfriar seu apetite voraz pela floresta Amazônica” (MONTANHAS de OURO, 1990). Tal 

constatação possui uma intrínseca relação com a luta pela terra no Sudeste do Pará, ou seja, 

grande parte desses garimpeiros seguem na atual luta pela terra. Por isso, as análises de Cowell 

focalizam o Projeto Carajás enquanto um grande projeto multinacional, desumano, 

exploratório, devastador e, de outro lado, os garimpeiros de Serra Pelada, o garimpeiro pobre, 

independente, que também é conhecido como um devastador.  

Nesse contexto, a questão central de Cowell parece ser a floresta Amazônica, 

independemente de quem está destruindo. Todavia, revela, na condição social do garimpeiro, 

uma trama ainda maior, ou seja, a injusta distribuição das terras no país, seguida da violência a 

partir da especulação advinda da propriedade privada (grilada), dos grupos financeiros e 

industriais beneficiados sistematicamente pela redução fiscal para, em tese, desenvolver a 

região.   

 

Considerações 

A obra cinematográfica de Adrian Cowell, sobretudo, os filmes sobre o Pará, evidencia-

se ainda como uma marca da rapina a violência imposta com a concentração fundiária 

legitimada no seio das ações da Ditadura Militar, agravando os conflitos de classes. E, por isso, 

há uma intervenção militar em Serra Pelada, liderada pelo Major Curió (Sebastião Rodrigues 

de Moura), já conhecido na região por atuar anteriormente na Guerrilha do Araguaia (NOSSA, 
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2012). Essa constatação auxilia no entendimento dos intensos conflitos fundiários no Sudeste 

do Pará e, sobremaneira na região do Bico do Papagaio, conforme as indicações eloquentes de 

Sader (1986 e 1987), Pereira (2004, 2013 e 2015), Campos Filho (2013) e Chaves (2015), as 

quais permitem reafirmar que essa tensão é permanente e ancora-se, em grande medida, nos 

mesmos princípios impostos pelos militares aos guerrilheiros, posseiros, mulheres e crianças 

que tiveram contato e/ou atuação direta ou indireta na Guerrilha do Araguaia (1972 a 1975), ou 

seja, a violência, a tortura, a expulsão e os massacres culminando numa barbárie anunciada. 
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O MODO DE VIDA RIBEIRINHO COMO ESTRATÉGIA DE GOVERNANÇA 
FRENTE AO MODO DE PRODUÇÃO HEGEMÔNICO. O CASO DAS ILHAS DE 

ABAETETUBA-PA 

Mayany Soares Salgado 

 

RESUMO: 

O presente trabalho objetiva analisar a contribuição do modo de vida camponês ribeirinho como 
resistência ao modo de produção capitalista. A pesquisa foi qualitativa e amostra utilizada foi a não probabilística, 
foi realizada uma revisão de literatura com os principais autores que tratam dessa temática e a análise dos aspectos 
conceituais utilizados ao longo da pesquisa. O resultado da pesquisa apontou que as estratégias e práticas cotidianas 
desenvolvida no ambiente ribeirinho pertencente ao modo de vida camponês ribeirinho podem ser compreendidas 
como uma forma de governança horizontal, resistindo ao modelo vertical pertencente ao sistema capitalista. 

 Palavras-chave: modo de vida, camponês ribeirinho, governança 

 

1 INTRODUÇÃO 

 A discussão atribuída a importância do modo de vida, tem sido relevante nas discussões 

relacionadas às diversas possibilidades de manifestações de estratégias e formas de reprodução 

de vida dos camponeses no campo brasileiro. Considerando essas manifestações desses 

diversos modos de vida como estratégia camponesa de resistência ao sistema capitalista. 

Lima (2016) discute o modo de vida camponês a partir do processo e as características 

que propiciam a reprodução dessa classe, o autor usa o caso dos camponeses de Ribeirão 

Branco-SP, apontando os aspectos que entremeiam a unidade de produção camponesa e a 

maneira como ela se insere, por meio da manifestação das relações não capitalistas na sociedade 

contemporânea. 

 Nascimento (2016) propôs compreender o modo de vida camponês a partir da influência 

endógena e exógena à Amazônia, diante da expansão capitalista o autor considera o camponês 

enquanto contradição do capital, tendo o modo de vida estabelecido com características não-

capitalistas como elemento principal, ou seja, aponta a característica do camponês, nesse caso 

os ribeirinhos, é influenciada tanto por questões internas, quanto externas ao mundo vivido 

cotidianamente. 
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  Além disso, Choma (2018) discutiu a luta dos seringueiro do Acre nas décadas de 1970 

e 1980 contra os planos de expansão do capitalismo orientados pelo regime militar, visando 

defender o modo de vida tradicional e a manutenção da autonomia econômica e cultural do 

camponês amazônico, nesse caso o seringueiro. Esse movimento resultou na criação das 

Reservas Extrativistas (RESEX’s), conseguindo garantir a contribuição do modo de vida dos 

seringueiros para a construção e criação da RESEX, levando em consideração as principais 

atividades pertencentes ao modo de vida daquele determinado contexto, tais como: atividades 

cotidianas de caça, pesca, produção da farinha, o conhecimento das ervas medicinais, as lendas 

amazônicas, dentre outros. A presente pesquisa contruiu uma análise a partir da perspectiva do 

materialismo histórico, compreendendo a categoria modo de vida permeando o viés local por 

meio das dinâmicas sociais dos grupos estudados, além do aspecto global relacionadas às 

imposições das contradições criadas pelo desenvolvimento desigual do modo de produção 

capitalista. 

 Diante disso, a pesquisa objetiva analisar a contribuição do modo de vida camponês 

ribeirinho como resistência ao modo de produção capitalista, para tanto o artigo está dividido 

em cinco sessões, sendo esta introdução considerada a primeira, a segunda são os materiais e 

métodos, no qual abordaremos aspecto relacionados aos conceitos  delineamento da pesquisa, 

o terceiro são os resultados e discussões no qual trataremos dos principais pontos apreendidos 

ao longo do desenvolvimento da pesquisa, a quarta sessão são as considerações finais e a quinta 

as referências bibliográficas utilizadas na pesquisa. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Modo de vida camponês 

Existe uma diversidade de interpretações sobre campesinato, alguns autores defendem 

que está em processo de desaparecimento, passando a se tornar empregados do empresários 

rurais, outros defendem que interagem com relações capitalistas pelo fato de ter necessidade de 

interagir com meio em que vive, pois não são autossuficientes, bem como os outros aspectos 

relacionados aos autores que indicam menor importância aos aspectos mercantilistas, atribuindo 

maior ênfase aos valores éticos da família como um todo.   

Os camponeses diferem necessariamente de uma sociedade para outra e, também, 
dentro de uma mesma sociedade; trata-se do problema de suas características gerais e 
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específicas, os camponeses necessariamente refletem, relacionam-se e interagem com 
não camponeses; trata-se da questão da autonomia parcial de ser social... (SHANIN, 
1980, p. 49). 
 

Nesse sentido Shanin (1980) constata que o camponês não pode ser tratado de forma 

isolada ao contexto que está inserido, não podendo ser analisado como se tivesse uma relação 

autossuficiente no espaço, mas sim que interage com os demais sujeitos, obtendo relações mais 

amplas, até com os não camponeses.  

Diante disso para Shanin (1980), há a possibilidade do camponês manifestar-se de várias 

formas em contextos históricos diferentes, não tendo uma característica específica e fechada. 

Chayanov (1981,1985) foi um dos primeiros autores a discutir as especificidades do 

campesinato, apontando as características principais, tais como: economia familiar, 

determinada pelo equilíbrio traballho-consumo e essa decisão varia de acordo com a 

necessidade familiar, além de apontar a composição e o tamanho da família. Essa é a diferença 

entre o trabalho de cunho capitalista que se apropria do trabalho do outro, o trabalho camponês 

é sustentado sob o trabalho dos componentes da família, não tendo a obtenção do lucro como 

finalidade principal, mas sim a reprodução familiar. Esse aspecto demonstra incompatibilidade 

entre o modo de produção capitalista e o camponês. 

Além disso, Queiroz (1976) aponta que embora o camponês apresente alguns momentos 

que se encontram subordinados, na maioria das vezes há uma autonomia relativa dentro da 

sociedade em que está envolvido, considerando que ao mesmo tempo em que são donos do 

meio de produção, são responsáveis pelo desenpenho das atividades produtivas. 

Nesse sentido, o camponês visa plantar para consumir, não deixando de vender o 

excedente, sendo considerado aquele que usufrui da terra tendo o domínio sobre a produção e 

tendo como base o trabalho familiar, porém utilizando o trabalho assalariado quando julga 

necessário. 

Nesse sentido, o modo de vida camponês ribeirinho é considerado a forma habitual de 

reprodução de vida desses sujeitos, que nesse caso está atrelado às normas e regras transmitidos 

entre gerações, obdecendo uma ancestralidade. Esses aspectos são uma espécie de normas 

responsáveis por regular a vida do camponês ribeirinhos por meio dos âmbitos sociais, 

econômicos, culturais dentre outros. 
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 Diante disso, em relação ao aspecto econômico, observa-se a permanência de relações 

de uma economia moral (THOMPSON, 1998), a partir da regulação de outras normas que não 

as de mercado relacionada à lógica neoclássica. 

No entanto há algumas controvérsias em relação ao pensamento econômico, no qual 

WOORTMANN (1990)  aponta a família como prioridade não atribuindo o valor ao trabalho 

familiar como Chayanov, mas sim a produção cultural da família enquanto valor. Dando 

importância ao aspecto do trabalho enquanto valor ético, não o valor mercantil atribuído 

comumente ao trabalho. 

A pesquisa adotou o conceito de camponês-ribeirinho a partir de Cruz (2007), que 

considera o ribeirinho Amazônico também como camponês, pois manifesta territorialidade 

aquática, agropastoris e florestal com objetivo de manter a permanência e a reprodução no 

espaço Amazônico.  

De acordo com Cruz  

O rio e o camponês-ribeirinho são partes de um todo. Se o rio oferece os seus 
alimentos, fertiliza as suas margens no subir e baixar das águas, o camponês-
ribeirinho oferece sua proteção, por meio de suas representações (seus mitos), como 
a mãe-d’água, a cobra grande que come os desavisados (que não respeitam a natureza) 
e tantas outras, que nascem desta relação dialética da humanização da natureza e 
naturalização do homem. (CRUZ, 2007, p. 8) 

Considerando a relação entre o rio e o camponês riberinho, Sorre (1984) analisa que o 

modo de vida considerado um conjunto de técnicas para melhor utilização dos recursos naturais, 

pode estar relacionado, nesse caso, ao cotidiano ribeirinho, pois dentro da interpretação 

camponesa amazônica, entende-se que há uma diversidade de variações camponesas que 

dependerá de qual ecossistema amazônico este sujeito está inserido, pois para o autor os modos 

de vida são formas ativas de adaptação do grupo humano ao meio geográfico. 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Caracterização da área de estudo 

A dinâmica socioespacial no município de Abaetetuba, estado do Pará, tem o modo de 

vida ribeirinho como principal estruturador das atividades cotidianas do sujeito camponês, 

contribuindo com sua realidade a partir de suas peculiaridades e singularidades, dispondo de 
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uma série de dilemas e questões a serem enfrentadas em vários aspectos na região como um 

todo. 

O município está localizado na Região de Integração do Baixo Tocantins composto 

pelos seguintes municípios: Abaetetuba, Acará, Oeiras do Pará, Tailândia, Barcarena, Cametá, 

Moju, Baião, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, concretizando a extensão territorial da Região 

de Integração de 35.838 Km². Nesse sentido apresentam áreas de várzea e terra firme, 

predominando a várzea nas proximidades da desembocadura do rio Tocantins, exceto Tailândia 

que não sofre influência direta desse rio e por isso possui terra-firme, sendo mais elevadas e 

cobertas por floresta secundária. 

No caso de Abaetetuba possui uma área de 1.610,743 km² apresentando os seguintes 

limites territoriais: Ao Norte – Rio Pará e Município de Barcarena, A Leste – Município de 

Moju, Ao Sul – Municípios de Igarapé- Miri e Moju, A Oeste – Municípios de Igarapé-Miri, 

Limoeiro do Ajuru e Muaná no estado do Pará.  

De acordo com Bastos (2010) a Região de Integração Tocantins, apresenta duas 

realidades muito distintas na sua ocupação: Primeira considerada mais tradicional, pelo fato de 

estar em destaque à atividade camponesa ribeirinha com o estabelecimento de pluriatividades 

baseadas em extrativismo vegetal, pesca e agricultura familiar. Segunda proveniente do 

atividade imigrante, sendo baseada por atividades agropecuárias e madeireiras, que tem como 

principal via de acesso às rodovias estaduais construídas na década de 1970 objetivando a 

ocupação do território e o incentivo das referidas atividades, o exemplo disso foi a construção 

da PA 150 que integra o município de Moju ao sudeste do Estado.  

Além disso, destaca-se a PA-151, que deu acesso até a cidade de Tucuruí, sendo paralela 

ao rio Tocantins. Nesse sentido, essa integração do modelo rodoviário, proporcionou a 

acessibilidade rodoviária dos povos ribeirinhos, contribuindo com a integração do estado do 

Pará, facilitando a circulação de pessoas e mercadorias. 

3.2 Procedimentos de campo 

 O resultado da pesquisa foi proporcionado a partir da coleta de dados, realizado no 

período de janeiro a julho de 2019, através da realização de trinta entrevistas com os 

camponeses ribeirinhos, responsáveis em desempenhar as atividades de seus respectivos modos 
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de vida, tendo como exemplo a constituição das principais cadeias extrativas de Abaetetuba, 

que necessita dos saberes e técnicas camponesa ribeirinha para funcionar cotidianamente. 

A pesquisa tem o caráter qualitativo, dispondo de uma amostra não probabilística, tendo 

em vista o conhecimento da área por parte da pesquisadora e com isso possibilitando a escolha 

dessa técnica. Além disso, foi realizada uma revisão de literatura com os principais autores que 

tratam dessa temática e a análise dos aspectos conceituais utilizados ao longo da pesquisa. 

 Foi escolhida  a realidade camponesa ribeirinha de Abaetetuba pois representa a 

importância que as práticas relacionadas ao modo de vida possuem para o desenvolvimento das 

atividades locais, mantendo as características específicas desse modo de vida e atendendo as 

demandas dos produtos camponeses ribeirinhos, nesse caso extrativos, no mercado local, 

nacional e internacional. 

 Paratanto, utilizou-se registros escritos, gravados, fotos, observação de campo, análise 

documental, para assim dar suporte às analises da dinâmica estabelecida em torno dessas trocas 

comerciais existente cotidianamente na “beira de Abaetetuba”. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Modo de vida ribeirinho 

A região das ilhas de Abaetetuba é composta por uma diversidade de elementos naturais 

e sociais que coexistem cotidianamente e que compõe a complexa dinâmica socioespacial 

ribeirinha da região do Baixo Tocantins,  

Na realidade da presente pesquisa o desenvolvimento da atividade tida como 

essenciais para sua sobrevivência, tais como: caça, pesca, coleta de vegetais, açaí, miriti, dentre 

outros, são realizadas através do conjunto de técnicas definidas ancestralmente e repassadas por 

meio da oralidade.  

Eu aprendi a pescar com meu pai, eu ia com ele desde que me entendo para o rio. Ele 
me colocava na canoa e me explicava como era para pescar de espinhel, de anzol, 
como se jogava a tarrafa, como era para eu me orientar pela lua qual o melhor fase era 
boa pra pescar e muitas outras coisas. Minha mãe me ensinava a escolher quais 
toiceiras de açaí poderia ser derrubada para tirar o palmito e quais não poderia tirar, 
escolher também os melhores caroços de açaí e  piores. Todas essas coisas meu pai e 
minha mãe me ensinaram e eu nem sei dizer quando aconteceu. Parece que já nasci 
sabendo.(Entrevista realizada com camponês ribeirinho Manoel em: 17/07/19) 
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Essas características representam íntima relação com as dinâmicas socioespaciais 

desenvolvidas por e para esses ribeirinhos. Então o conjunto de técnicas e de adaptação ativa 

desse grupo ao meio geográfico está relacionada com o modo de vida ribeirinho que se 

manifesta dessa forma com suas peculiaridades.  

A gente é um pouco de tudo, tem hora que a gente vende açaí, tem hora que a gente 
trabalha de marreteiro de açaí, tem hora que a gente pesca e vende para o balanceiro 
na beira, tem hora que a gente faz farinha. Toda essa organização depende do tempo, 
se é inverno ou verão, dependendo de cada tempo a gente escolhe uma coisa para 
trabalhar e garantir a bóia.(Entrevista realizada com camponês João Batista em: 
10/07/19) 

Dentre todas as acepções do camponês ribeirinho, o rio pode ser considerado como 

elemento principal para o estabelecimento de tais relações, sobretudo em razão das principais 

dinâmicas sociaespaciais estarem vinculadas diretamente a este elemento, que além de ser um 

recurso natural também é o “palco” das ações estabelecida no espaço ribeirinho, e a partir dele 

encaminham as práticas cotidianas de acordo com a temporalidade das águas. Então a dinâmica 

das águas do rio criam formas de viver de acordo com as diversas possibilidades de 

territorialidade ribeirinha. 

No tempo do açaí a gente vende bastante, mas não sempre bom, as vezes dá errado, 
porque a gente chega aqui na feira e não consegue vender o nosso açaí pelo preço que 
a gente acha justo, porque as empresas que vem buscar, tabelam o preço e quando tem 
muita canoa de açaí eles aproveitam pra pagar pouco. Eles dizem pra gente vender 
para eles pra gente não ficar no prejuízo, mas tem vezes que a gente acaba ficando, 
porque as vezes a gente só recebe o mesmo valor que gastamos para comprar o açaí, 
então fica difícil. A gente prefere vender para esse pessoal que tem ponto de açaí do 
que para essas empresas. (Entrevista realizada com camponês ribeirinho Adriano, 
realizada em 10/07/19). 

Essas dinâmicas expressadas na territorialidade ribeirinha, tem sido alvo de pressões 

externas ao espaço Amazônico relacionadas ao capital transnacional, que configuram a 

manutenção da posição da região Amazônica na Divisão Internacional de Trabalho (DIT) em 

fornecedora de matéria-prima, no sentido de manter a “tradição” colonial a partir da 

reconfiguração de novas formas de dominação colonial que de acordo com Svampa (2013) o 

chamado consenso das commodities atualmente é a força motriz do modelo de acumulação 

capitalista, baseado na expansão de projetos que buscam a extração e exportação de bens 

naturais em grande escala no sentido de manter a visão “ El doradista” em relação aos recursos 

naturais da floresta Amazônica. 

4.2 Caracterização do modo de vida ribeirinho nas ilhas de abaetetuba em relação ao açaí  
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 A prática extrativa do açaí é uma das manifestações relacionadas ao modo de vida 

camponês amazônico, incluindo ribeirinhos, quilombolas, indígenas e camponeses no geral. É 

encontrado tanto na várzea e igapó quanto na terra-firme, então esses sujeitos nas suas variadas 

manifestações territoriais dispõe de técnicas milenares extrativistas da fruta que inicialmente 

estava inserida na atividade de subsistência e que atualmente tem se expandido no mercado 

nacional e internacional. 

 Dentro do contexto do açaí relacionado ao modo de vida é valido destacar que as 

relações estabelecidas nessa prática são de reciprocidade e solidariedade, principalmente 

quando relacionado à forma de organização das tarefas atribuídas à cadeia extrativa do açaí. 

Esta cadeia caracteriza-se a partir do trabalho familiar, no período da safra (junho a novembro) 

identificado pelo camponês de “verão” Amazônico, os envolvidos na cadeia dispõe de maior 

quantidade do fruto e por isso a extração, comercialização e consumo apresenta maior 

frequência se comparado ao período denominado de “inverno” Amazônico, que é caracterizado 

como entre safra do açaí, nesse período há o aumento do preço do fruto, devido a escassez e 

por isso dificultando o consumo, tanto do camponês responsável pela extração, quanto pelo 

consumidor morador das áreas urbanas da Amazônia. 

A gente se junta e limpa nosso açaizal no tempo do inverno, pra quando chegar o 
verão a gente ter bastante açaí para apanhar e vender. As tarefas são divididas, uns 
dias vão dois irmãos apanhar e levar pra vender o açaí, outro dia vão mais dois irmão 
e o outro dia vão mais dois, nós somos seis irmãos então a gente divide toda nossa 
produção, pra todos nós ganharmos nosso dinheiro.( Entrevista realizada com 
camponês ribeirinho Marcos, realizada em 17/07/19) 

 Há uma organização de atividades na cadeia extrativa do açaí, têm-se os seguintes 

sujeitos: o peconheiro é a pessoa (homem/mulher/criança) responsável pela coleta da fruta, 

possui esse nome devido à técnica desenvolvida pelo camponês para subir na palmeira sem 

prejudicar a estrutura da planta, visando as próximas safras do fruto. Esse processo se dá através 

da utilização de um utensílio chamado de peconha que serve para ser posto nos pés, no sentido 

de dar maior sustentação no momento de subir até a copa da palmeira; O marreteiro que compra 

o açaí a preços diretamente do peconheiro, e vende para os sujeitos responsáveis pela 

comercialização no centros na feira do açaí de abaetetuba para o consumidor final, em alguns 

momentos o próprio camponês leva seu produto para tentar vender diretamente para a empresa, 

consumidor ou dono de pontos de açaí. 
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 No entanto, paralela a essa cadeia destaca-se a organização local do camponês para a 

garantia do consumo do açaí, tendo em vista que o peconheiro não comercializa toda produção 

para o marreteiro, primeiramente ele separa os melhores coroços de açaí para garantir o 

consumo da família, e posteriormente negociar o restante. Além disso, também há momentos 

que todo produto da extração é destinada essencialmente para o consumo familiar, essa 

destinação varia de acordo com a particularidade dos camponeses, que visam primeiramente à 

alimentação diária. 

A gente logo separa o nosso açaí, para garantir nosso almoço e a janta. Como tem 
criança aqui, agente faz bem grosso para tomarem do melhor açaí, aproveitar enquanto 
tá na safra. (Entrevista realizada com camponês ribeirinho Mateus, realizada em: 
10/07/19) 

  É válido destacar que o açaí é amplamente consumido pelos povos tradicionais da 

região Amazônica tanto como complementação alimentar, quanto como alimento principal da 

dieta, era extraído pela própria família para o consumo e o excedente comercializado a um baixo 

valor. Nos centros urbanos comercializava-se nos bairros periféricos a preços populares e 

consumido essencialmente pela população de baixa renda. 

 Esse público residente na perifeira urbana amazônica geralmente é pertencente ao 

próprio campesinato responsável pela reprodução da cadeia produtiva do açaí, mas que passou 

pelo processo do êxodo rural, geralmente fruto das pressões sociais oriundas do campo 

amazônico, no entanto mesmo com o processo desterritorialização que este sujeito passa, ele se 

reterritorializa ( HAESBAERT, 2004) nas periferias da cidade levando consigo sua identidade 

campesina que em alguns casos é ligada ao ribeirinho em outros casos ao quilombola, indígena, 

ou seja ao sujeito da floresta exportando sua territorialidade para o ambiente urbano 

proporcionando a reprodução do modo de vida camponês nas perifeiras urbanas amazônicas. 

O açaí, até meados dos anos 1990 do século passado, foi considerado um produto 
básico da alimentação das populações ribeirinhas e das camadas de baixa renda dos 
centros urbanos da economia amazônica. Tomando o estado do Pará como referência 
da economia do açaí, por concentrar a produção e o consumo, o domínio do mercado, 
além do autoconsumo no interior das unidades extrativistas, se define nos centros 
urbanos dos municípios produtores e na Região Metropolitana de Belém, epicentro do 
mercado de açaí. (SANTANA, 2008, p.207) 

No contexto de expansão do mercado do açaí para outras escalas (nacional e 

internacional), houve a apropriação dessa cadeia extrativa para a exportação do fruto, devido a 

descoberta dos benefícios para saúde que o produto dispõe, isso fez com que o açaí passasse a 
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ser incorporado aos produtos de exportação da região Amazônica, bem como na adoção do 

fruto pela classe média das cidades amazônicas. Esse processo proporcionou mudanças na 

estrutura da cadeia produtiva no sentido da diminuição do abastecimento dos centros urbanos 

amazônicos, principalmente nos bairros periféricos, devido a mudança da rota da produção que 

antes estava consolidada a uma escala local, mas que ultimamente tem se expandido para outras 

escalas, resultando na elevação dos preços de maneira exorbitante nas cidades da região 

Amazônica. 

Essa realidade relacionada a valorização do açaí, desencadeio a exportação do produto, 

tendo que aumentar o ritmo de produção, através da adoção de estratégias, visando atender as 

demandas nacionais e internacionais que surgiram relacionadas ao consumo do açaí.  

4.3 O extrativismo do açaí como prática de governança horizontal 

 O contexto do século XXI é marcado pela flexibilização da soberania dos estados, e a 

globalização bem como a revolução tecnológica contribuíram grandemente para efetivação 

desse processo, compreendido como responsável pela perda da efetividade do poder estatal no 

mundo através da diluição da autonomia dos Estados que não mais dispõe de sua principal 

característica de bem-estar social, mas sim atua em regime de cooperação. 

 Esse processo foi instituído pelo próprio Estado que contribui com a perda de sua 

autonomia proporcionando a transferência de seus poderes a outras instituições e atores, ou seja, 

o próprio Estado efetiva a diluição de sua soberania resultando na alteração do conceito. Nessa 

perspectiva, a interdependência se torna tão importante quanto a independência por isso afeta o 

modelo de Estado criados a partir dos preceitos de efetividade e autonomia imprescindível para 

a soberania. 

A globalização e revolução tecnológica são, de certa forma, inseparáveis. Ambas têm 
consequenciais sobre o modelo de Estado soberano. Analisada de forma isolada, a 
revolução tecnológica afeta principalmente o poder de controle do Estado. O modelo 
de Estado soberano atribui ao Estado um poder que só tem sentido se for efetivo de 
fato. Pois bem, a existência do ciberespaço contribui para a perda de efetividade do 
poder estatal. Ainda que, por sua capacidade de barganha, alguns Estados resistam 
melhor do que outros aos efeitos da revolução tecnológica, ao não conseguirem 
regular as atividades que ocorrem na rede, todos os Estados diminuem seu controle 
sobre seu território e sua população. (MATIAS, 2005, p.419-420). 

 Nesse sentido, essa pluralidade de fontes de poder potencializa a ação de diversos atores 

em diversas escalas, seja em instituições internacionais, transnacionais ou supranacionais 
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refletindo diretamente no modelo tradicional de Estado (território, povo, governo). 

Considerando esta estrutura de Estado a partir da fluidez da soberania é possível identificar a 

alteração da estrutura de governo do Estado acarretando a relocação desta característica na 

diversidade de possibilidades de governos que não necessariamente dependem de uma estrutura 

de Estado para existir. 

 Diante da diversidade de governos, reflexo da globalização, a atuação do poder 

descentralizado possibilita a atuação tanto de organizações internacionais de cooperação (de 

cima para baixo) que proporciona a relação entre diversas nações integrando-as, quanto as 

atividades informais e não-governamentais (de baixo para cima) pois pertencem aos processos 

de interação entre os diversos atores da sociedade global. 

O caráter descentralizado e muitas vezes informal dessa nova forma de governo faz 
que ela seja identificada com a ideia de governança sem governo – governance 
without government -, na qual a autoridade estaria cada vez mais sendo transferida de 
entidades territoriais para entidades não-territoriais (...) estaríamos vivendo em uma 
nova ordem , na qual os Estados passariam a repartir seu poder com os outros atores 
que se situariam acima e abaixo deles (...). ( MATIAS, 2005, p. 441)  

 É a partir dessa repartição de poderes que os atores responsáveis pela reprodução 

socioespacial do modo de vida camponês, nesse caso ribeirinho, atuam no espaço amazônico a 

partir do poder vindo abaixo do Estado. Este poder que se materializa a partir do 

estabelecimento das relações sociais responsáveis pela manutenção do território camponês 

ribeirinho é mantido graças as atividades desenvolvidas no cotidiano amazônico relacionadas 

ao modo de vida. 

 Diante disso, o poder estabelecido pelo camponês se materializa no espaço pelo 

território, fruto das relações de poder estabelecidas pela territorialidade ribeirinha responsável 

pela constituição deste território, nesse sentido o território é a materialização da governança, 

que nesse caso é a horizontal, pois está relacionada a realidade cotidiana desse grupo que 

encontra-se abaixo do Estado. 

 A permanência das práticas relacionadas a cadeia extrativa do açaí apresentada ao longo 

da pesquisa pode ser considerada como uma prática de governança horizontal, tendo em vista 

que mesmo o açaí estando inserido no contexto de verticalização em grande escala, as práticas 

e técnicas ancestrais atreladas ao modo de vida ribeirinho abaetetubense permanecem sendo 

reproduzidas, ou seja mesmo que haja pressão no processo do estilo impositor de governança 
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vertical, o camponês ribeirinho consegue se impor e suprir a demanda em larga escala a partir 

da permanência das práticas extrativas de uso dos recursos comuns.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A pesquisa demonstrou a forma como a dinâmica ribeirinha de Abaetetuba contribui 

para compreender as diversas formas de resistências estruturados pelos camponeses 

amazônicos, nesse caso ribeirinho, para enfrentar as diversas tentativas de homogeneização do 

sistema capitalista por meio do processo de globalização. Diante disso, o camponês ribeirinho 

permanece desempenhando seu modo de vida obdecendo a tradição dos ancestrais e com isso 

(re) existindo diariamente. 
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INTRODUÇÃO 

Há uma necessidade, cada vez mais premente, de discutir questões referentes à 

sustentabilidade dos territórios rurais na região Amazônica. Presenciamos modificações 

aceleradas nas áreas rurais, em todas as suas dimensões: paisagísticas, culturais, sociais e 

econômicas. Algumas localidades rurais, principalmente as com maior concentração 

populacional, estão sendo modificadas em seus modos de vida e seu ethos ambiental. Essas 

modificações repercutem na apropriação e organização do espaço geográfico.  

A assimilação de hábitos cada vez mais similares ao do urbano tem transformado muitas 

das comunidades rurais, tanto em sua composição social, como econômica e ambiental. 

Problemas, antes mais comuns em áreas urbanas, estão ocorrendo com mais frequência nas 

comunidades rurais: degradação ambiental, violência, drogas, vulnerabilidade alimentar, 

doenças, etc. 

Devido às constantes mudanças que perpassam na sociedade em todos os seus âmbitos 

estruturais, a preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade, sejam em áreas urbanas 

ou em áreas rurais estão sendo o grande desafio dos pesquisadores dessa linha de estudo que 
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tratam a relação do ser humano com o meio ambiente de forma que o mesmo não sofra com as 

mazelas ocasionadas por tais transformações. 

O meio ambiente, segundo Santos (2008), caracteriza-se por uma teia de manifestações 

de modos de vida, por espaços produzidos por todas as técnicas, tempos, razões e emoções. O 

fato da ação antrópica ser um elemento presente na área pesquisada, demonstra um aspecto 

importante nos debates ambientais dentro da perspectiva geográfica de que, o meio ambiente 

também inclui relações sociais (CORRÊA, 1997). 

Nestes termos, compreender melhor as dinâmicas que perpassam os territórios rurais, 

que envolvem a organização do espaço e a sustentabilidade em suas mais variadas dimensões: 

ambiental, econômica, cultural e social, é necessário, para que se faça reflexões mais 

aprofundadas sobre as especificidades da (re)produção do espaço e como, encontrar alternativas 

para superar tais desafios para a sustentabilidade territorial das áreas rurais do município de 

Parintins. Este trabalho visa analisar as principais dimensões da sustentabilidade na Agrovila 

do Mocambo, demonstrada por meio da técnica da árvore de problemas, para se fazer o 

diagnóstico de problemas ambientais. 

METODOLOGIA 

Utilizamos primeiramente a ferramenta “Árvore de Problemas” que usa um dos 

conceitos básicos do método ZOPP, um instrumento do Planejamento Participativo Orientado 

por Objetivo, que foi desenvolvido e introduzido através da Agência Alemã de Cooperação 

Técnica (GTZ) nos anos 1980. [...]. As pessoas que nasceram e vivem no meio rural têm uma 

vivência muito ligada com a natureza e seus símbolos como, por exemplo, uma árvore. A partir 

disso, adaptou-se esta ferramenta (KUMMER, 2007, p. 123). Que é uma das ferramentas 

utilizadas pelo Diagnóstico Rural Participativo (DRP) para saber quais os principais problemas 

que existem em localidades rurais, pois, como afirma Lydia Kummer, “numa comunidade rural 

é importante mobilizar a população para que ela mesma comece a diagnosticar e analisar sua 

situação” (2007, p. 117). Após a elaboração da Árvore de Problemas elaborou-se a “Arvore de 

Objetivos”, que é uma sequencia da construção da Árvore de Problemas, já desenvolvida, onde, 

a partir dela os problemas serão reformulados por objetivos positivos a serem alcançados. 

 

Área de Estudo 
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A agrovila do Mocambo, recorte geográfico que pertence ao município de Parintins-AM, 

localidade que é formada por outras pequenas comunidades ribeirinhas, está localizada na 

região Noroeste do município, possui uma população estimada, segundo dados do IBGE-2016 

em nove mil habitantes. Para se chegar à localidade se faz necessária uma viagem de cerca de 

4 a 5 horas, por vias fluviais e, sendo em barcos ou de voadeira, embora, muitos moradores da 

localidade utilizem na sua locomoção canoas com motores rabeta e também bajaras, sendo que 

por meio destes meios o tempo de viagem é mais longo. 

  

 

A localidade do Mocambo é composta geograficamente por núcleos de aglomerações, 

denominados pelos comunitários de bairros, que são a Agrovila de São João Batista, 

Comunidade de Nossa Senhora de Lourdes, São Tomé e Santo Antônio. 

Assim como muitos lugares no Brasil o Mocambo vem sofrendo muitas mudanças no que 

diz respeito ao quadro socioambiental na tentativa de se adequar ao modelo de desenvolvimento 

que se impõe pelo capitalismo. Estudos que visam essa abordagem a cada ano se intensificam, 

pois a ação antrópica se multiplica devido à modernização da agricultura e os incentivos da 

corrente capitalista que visam o lucro diante da degradação do ambiente, e fecham os olhos 

para as problemáticas ambientais que são resultadas das ações econômicas.  

Buscamos pela gênese da Agrovila do Mocambo, procuramos leituras em sites, 

conversamos com os moradores mais antigos e também lemos o livro de Mário Monteiro 

(2003), uma cidade em plena selva: História do Mocambo. A origem da palavra Mocambo 
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surgiu com os escravos e quilombos, que fugiam para as florestas encontrando neste grande 

refúgio. Em 1835 essa região já era habitada e ficou conhecida como Mocambo, pois muitos 

moradores se escondiam nessas áreas fugindo dos Cabanos que andavam por essas regiões 

usando de violência e brutalidade. A sede da região do mocambo segundo relatos e sites nasceu 

com as Congregações Marianas em 17 de abril de 1964. Nessa região a Diocese de Parintins 

instalou uma de suas capelas, unindo a comunidade com cultos católicos e reuniões da igreja. 

Depois de algumas décadas a comunidade se desenvolveu e “começou a receber infraestrutura 

em 1979 como a abertura de ruas, loteamentos, construção de colégios, água encanada e energia 

elétrica, ou seja, começou-se a estruturação da Agrovila do Mocambo” (SILVA, 2009). 

Diante da intensificação das mudanças, o Mocambo já se encontra com várias 

problemáticas que antes só se via e ouvia em áreas urbanas. Problemas nos âmbitos sociais, 

culturais, ambientais, enfim. Observemos a tabela abaixo com algumas situações narradas e 

observadas pelos moradores mais antigos da Agrovila. 

 

PROBLEMÁTICAS CAUSAS 
Remoção de árvores 

ou vegetação 
Com pouca vegetação aumenta o calor 

Construção maciça de 
casas 

Com o aumento da população mais casas são 
construídas. 

Aumento da poluição Poluição nos rios, nas ruas, em todos os 
lugares. 

Maior produção de 
resíduos sólidos 

As mudanças de seus modos acabam 
aumentando o consumo de produtos industrializados. 

Esgoto sanitário não 
tratado 

As maiorias das casas jogam a água para as 
ruas que acabam chegando ao rio. 

Violência Na maioria das vezes ocorre pelo uso de bebida 
alcoólica ou uso de drogas. 

Poluição Sonora Com a pavimentação de algumas vias os 
veículos são transportados para o local. 

Org: LOBATO, Julianne. 

 

Árvores de Problemas 

A Árvore de problema é a representação gráfica do seguinte esquema, no tronco se 

localiza o problema principal, nas raízes, suas principais causas, e nos galhos e folhas os efeitos 
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negativos que o problema principal provoca na comunidade. Essa ferramenta permite visualizar 

e entender de forma bem dinâmica determinadas situações problemas, suas causas e efeitos. 

Com base em dados de pesquisa de campo anteriores, elaborou-se cinco árvores de 

problemas, duas na dimensão ambiental e social e uma na econômica. 

 
Figura 01: Árvore de Problemas da Dimensão Ambiental 

 
Fonte: Paic, 2019. 

 
 

Figura 02: Árvore de Problemas da Dimensão Social 
 

 
Fonte: Paic, 2019. 
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Figura 03: Árvore de Problemas da Dimensão Econômica 

 
Fonte: Paic, 2019. 

 

A base da economia depois de toda mudança de hábitos que antes tinham seus alimentos 

tirados do cultivo, da agricultura familiar com modos mais parecidos com o do campo se torna 

cada vez mais inexistente. A mudança na sua estrutura sociocultural e espacial se agravou ainda 

mais com a chegada da infraestrutura como o abastecimento de energia elétrica, escolas, posto 

de saúde, água encanada, entre outros, daí surgiram novos empreendedores, começaram a surgir 

mercadinhos, boxes, pequenas lojas de roupas, e foi-se perdendo um modo de vida mais 

tradicional. Segundo Cardoso e Lima. 

Com as condições de serviços oferecidas á Agrovila do Mocambo assim como sua 

situação geográfica próximo de Parintins também temos um fator muito importante na sua 

mudança com a chegada da tecnologia e uma rede wi-fi estalada na comunidade, assim os 

moradores estabelecem com a cidade e com o resto do mundo um contato indireto por meio do 

celular e da internet que antes não se tinha todo esse avanço, podemos perceber que o Mocambo 
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vem passando por um processo que torna esse espaço diferente das outras comunidades, que é 

a presença dos elementos urbanos na sua paisagem, a apropriação do espaço que antes era 

totalmente voltado para o campo, hoje as pluriatividades, ou seja, a ideologia do urbano como 

modo de vida, vem ganhando espaço na agrovila do Mocambo.  

No passado os moradores argumentam que o respeito aos mais velhos era realmente 

vivido, os princípios familiares eram respeitados e regia todas as regras das famílias, e o vínculo 

com a vizinhança era mais elevado, não havia divisões, todos se tratavam como compadre e 

comadre, havia uma relação de troca entre os moradores, o que já não se ver muito atualmente 

dizem os moradores da comunidade. Os jovens já não querem aprender ou trabalhar nas roças, 

nas plantações, já não sabem pescar nem fazer farinha, não há um segmento na tradição das 

famílias pelos jovens, os mesmos estão atrelados ao novo, ao moderno, ao avançado, impondo 

essas lógicas na comunidade, mudando as dinâmicas socioculturais, configurando 

espacialmente a agrovila do Mocambo, as pessoas chegam da cidade e se estabelecem na 

comunidade mudando sua paisagem e tornando cada vez mais presentes modos de vida do 

urbano no cotidiano dos moradores como a comunicação por wi-fi, estilos das roupas, dos 

calçados, os individualismos rompendo com a ajuda mútua, a presença da televisão, do ar-

condicionado e aparelhos de som. 

 O desenvolvimento da comunidade com a chegada da energia elétrica, água encanada, 

saneamento básico e asfaltamento para os moradores são vistos como conquista, porém, com 

ele vieram algumas preocupações como mostra a fala da comunitária S. A. 56 anos “Aqui na 

nossa comunidade temos a energia pra assistir à televisão e ficamos por dentro das notícias 

do mundo, também nós lutamos pela educação e vieram as escolas que temos ai né, uma 

municipal e outra do Estado, melhorou bastante pros nossos filhos poderem estudar sem ter 

que ir pra longe [..] O prefeito mandou asfaltamento pra cá pra essas ruas, mais as vezes em 

alguns postes não tem iluminação e os malandros se aproveitam, e nossos jovens tão andando 

em bando, não sabem andar mais sozinhos, tem comparsas deles e a violência só faz aumentar, 

não sabem fazer mais uma farinha, querem virar ladrão, só querem essa tal de net ai, nem 

tomam mais bença dos pais”. (Viagem de campo, 2018). 

As conquistas nas perspectivas de alguns melhoraram bastante a vida na comunidade, 

mais acarretaram algumas consequências, como o aumento da violência tratada pela 

comunitária acima, a perca da identidade cultural pelos mais novos, a falta de respeito pelos 
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mais velhos, mas também nas falas da senhora V. S. 46 anos podemos perceber as mudanças 

nas questões ambientais “Aqui não temos um lugar certo pro lixo, aqui é queima o lixo ou 

quando não são jogados por ai, em um lugar desse baldio [...] Animal aqui não vimos mais 

não oh, meu pai que caçava antes nem caça porque é difícil agora encontrar, e nem pode mais 

mesmo comer esse tipo de alimento. Aqui nossa maior dificuldade mesmo é o lixo que não tem 

um destino certo”. (Viagem de campo, 2018). 

Algumas das consequências do desenvolvimento da configuração sócioespacial na agrovila do 

Mocambo é o acúmulo de lixo em barrancos, encostas próximas aos rios e na frente das casas, 

a comunidade não possui local apropriado para coleta de lixo diária, o que acaba por 

prejudicar o meio ambiente, contaminando o rio quando os lixos são jogados em encostas, e 

gerando uma lixeira a céu aberto, o que pode afetar a saúde dos moradores. 

Esses novos hábitos que os moradores vêm adquirindo é a racionalidade urbana que vai 

se moldando a partir da chegada desse aparato de instrumentos que visam facilitar a vida de 

seus usuários. Evidenciamos assim que a área estudada, assim como em muitas outras, estão 

conectadas de alguma forma com a modernidade, onde muitas combinações do moderno e do 

tradicional podem ser encontradas nesses cenários sociais concretos. Ou seja, algumas tradições 

não se perdem por completo como afirma Giddens (1991), porém ela não é imutável e acaba se 

adaptando a certas situações do presente, como ele já havia explanado. 

A partir de relatos dos moradores, durante novas pesquisas de campo constataram-se 

grandes desafios acerca da sustentabilidade, principalmente na dimensão social, ambiental, 

econômica, cultural e territorial na área pesquisada. Com base nos trabalhos de Ignacy Sachs 

(2009), identificamos os problemas existentes na Agrovila do Mocambo, que vão de encontro 

aos critérios elencados pelo autor, que precisam ser superados para que a comunidade alcance 

a sua sustentabilidade. Dessa forma o quadro a seguir apresenta os possíveis caminhos para a 

sustentabilidade do Mocambo (Quadro 5) 

 

OS CRITÉRIOS DE 

SUSTENTABILIDADE 

SEGUNDO IGNACY SACHS 

(2009) 

POSSÍVEIS CAMINHOS PARA A 

SUSTENTABILIDADE NO MOCAMBO 
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Social 

Alcance de um patamar razoável 

de homogeneidade social; 

Distribuição de renda justa; 

Emprego pleno e/ou autônomo 

com qualidade de vida decente; 

Igualdade de acesso aos recursos 

e serviços sociais. 

 

Policiamento efetivo na vila; 

Proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores; 

Mais investimento em educação e saúde; 

Mais estrutura no posto de saúde com medicação, 
médicos e enfermeiros fixos na vila; 

Uma sala de pronto socorro e dentista; 

Políticas públicas na área de assistência social, com 
palestras sobre drogas para os jovens e pais; 

Lazer para os jovens, com mais áreas de recreação e 
projetos sociais; 

Construção de praças; 

Orientação aos condutores de veículos para segurança no 
tráfego de motos; 

Mobilização da população na reivindicação de melhorias 
na agrovila;  

Maior mobilização política das comunidades.  
Econômico 

Desenvolvimento econômico 

intersetorial equilibrado; 

Segurança alimentar; 

Capacidade de modernização 

contínua dos instrumentos de 

produção; razoável nível de 

autonomia na pesquisa científica 

e tecnológica. 

Controlar o preço cobrado por produtos, pelos donos de 
comércios locais, que muitas vezes são muito elevados; 

Melhoria no fornecimento de energia elétrica com 
limpeza e manutenção da rede de energia; 

Mais cursos sobre empreendedorismo; 

Melhorar os serviços bancários; 

Investir na agricultura, pesca, ecoturismo, pecuária;  

Incentivar a Feira do produtor local, para que os 
agricultores familiares possam comercializar seus 
produtos na própria comunidade, assim como, investir no 
deslocamento dos mesmos que queiram levar seus 
produtos para a cidade; 

Fortalecimento das Associações e Cooperativas de 
trabalhadores rurais, para obtenção de recursos; 

Criação de um matadouro para beneficiamento da carne 
bovina;  
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Construção de um porto para embarque e desembarque de 
produtos e passageiros;  

Incentivo a outras atividades econômicas que possam 
explorar, de forma sustentável, os recursos existentes na 
localidade como: ecoturismo ou turismo rural, 
piscicultura e artesanato. 

 

Ecológica/ ambiental 

 

Preservação do potencial do 

capital natural na sua produção 

de recursos renováveis; 

Limitar o uso de recursos não 

renováveis. 

Coleta de lixo na agrovila; 

Local adequado para depositar o lixo, longe da 
comunidade, onde o lixo possa ser tratado de forma 
adequada;  

Evitar a queima do lixo pela comunidade;  

Palestras nas escolas e na comunidade em educação 
ambiental; 

Intervenção no Igarapé que dá acesso a Agrovila, para 
que o mesmo seja escavado, melhorando assim a 
circulação de barcos; 

Tratamento da água e saneamento básico; 

Incentivar a criação e manutenção de uma Horta 
comunitária; 

Incentivo a criação/manutenção das farmácias naturais 
nos quintais, pela plantação e uso das ervas medicinais; 

Incentivo a criação/manutenção dos jardins, com suas 
plantas ornamentais na frente e nos quintais da casa; 

Programas e projetos que venham a demostrar a 

importância dos quintais agroflorestais para a alimentação 

e venda do excedente. 

Cultural  

Mudanças no interior da 

continuidade (equilíbrio entre o 

respeito à tradição e inovação); 

Fortalecimento da Festa em honra aos santos padroeiros, 
que é tradicional na agrovila; 

Cursos e oficinas na área cultural: música, dança, 
artesanato, pintura, cerâmica, para formar e qualificar os 
artistas e artesões  locais; 
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Capacidade de autonomia para a 

elaboração de um projeto 

nacional integrado e endógeno 

(oposição às cópias servis dos 

modelos alienígenas); 

Autoconfiança combinada com 

abertura para o mundo. 

Valorização das festas populares, contos, lendas, História 
da comunidade; 

Revalorização do sentimento de pertencimento as suas 
raízes rurais;  

Valorização dos conhecimentos tradicionais oriundos da 
vivencia e do cotidiano com o lugar; 

Incentivo a continuação da tradição de realização das 
festas em honra aos santos seguindo seus ritos; 

Respeito às crenças religiosas e a pluralidade de credos; 

Retorno e Fortalecimento da união entre os moradores e 

das famílias. 

Territorial 

Configurações urbanas e rurais 

balanceadas (eliminação das 

inclinações urbanas nas 

alocações dos investimentos 

públicos); 

Superação das disparidades inter-

regionais; 

Estratégias de desenvolvimento 

ambiental segura para áreas 

ecologicamente frágeis 

(conservação da biodiversidade 

pelo ecodesenvolvimento ); 

Melhorar o acesso pela estrada para facilitar o 
escoamento da produção agrícola e a circulação entre as 
comunidades e o Caburi; 

Melhorar o acesso à agrovila na época da vazante do rio, 
pois nessa época fica difícil a entrada e saída de barcos de 
médio e grande porte, que transportam pessoas e 
mercadorias para a Agrovila e demais comunidades; 

Emancipação de Mocambo do município de Parintins, 
para que o mesmo obtenha receita própria, poderia ser 
investido em geração de emprego e renda para a 
localidade; 

Ordenamento Territorial, com controle nas divisões de 
terras e organização das ruas; 

Preservação de áreas verdes na Agrovila; 

Controle na venda de terrenos na Agrovila; 

Ocupação ordenada da Agrovila;  

Melhoria na iluminação das ruas; 

Melhoria no setor de comunicação (sinal de celular com 
qualidade, internet, rádio, televisão);  

Ter mais recursos para deslocamento de emergências 
médicas (Ambulancha), que possa atender todas as 
comunidades do Mocambo; 
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Melhor transporte escolar para todos; 

Manutenção efetiva das vias públicas, com esgoto, 
calçamento e meio fio; 

Gestão/Administração da Agrovila com base na eficiência, 

em busca de investimento e melhoria. 

 
 

Árvore de Objetivos 

Para representar de forma mais clara os dados apresentados no quadro anterior, elaborou-

se a árvore de objetivos, que é a continuação da árvore de problemas, ou seja, as possíveis 

soluções dos problemas anteriormente apresentados. Desta forma no seu tronco localiza-se o 

objetivo central do projeto, nas raízes, os meios para alcançá-lo e nos galhos e folhas, os efeitos 

positivos que o alcance dos objetivos provoca na população-alvo. 

 

Figura 04: Árvore de Objetivos da Dimensão Ambiental 

 
Fonte: Paic, 2019. 
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Figura 05: Árvore de Objetivos da Dimensão Social 
  
 

 
Fonte: Paic, 2019. 

 
Figura 06: Árvore de Objetivos da Dimensão Econômica 

 

 
Fonte: Paic, 2019. 
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Com as representações das “Arvores de Problemas e Soluções” podemos visualizar os 

principais problemas da sustentabilidade identificados no Mocambo, e como afetam a vida dos 

seus comunitários e desta forma propor soluções. 

A partir das árvores, buscamos identificar quais os setores que devem ser melhorados 

nas comunidades e quais os principais investimentos que deveriam ser feitos nas comunidades 

e a prioridade dada pelos moradores a cada investimento. 

Na dimensão ambiental é imprescindível a redução na produção de resíduos sólidos e a 

sua destinação correta para que se promovam diversas melhorias na comunidade, como ruas 

limpas, lagos não poluídos, diminuição de vetores causadores de doenças. Através de ações 

simples de Educação Ambiental e de regulamentação de órgãos competentes e fiscalizadores 

nas escolas e na comunidade é possível que a comunidade alcance uma qualidade ambiental 

satisfatória. 

Na dimensão social, os maiores problemas são o envolvimento de jovens com 

entorpecentes e desvalorização dos laços sociais e culturais rurais. Compreendeu-se que com a 

retomada e incentivos a atividades culturais típicas do campo e incentivos na educação das 

crianças e jovens, problemas como a evasão escolar e violência podem ser revertidos em ações 

sociais oportunizando uma comunidade mais tranquila, com respeito as tradições e aos mais 

velhos. 

Na questão econômica o principal objetivo a ser alcançado são os incentivos as 

atividades típicas do espaço rural, como agricultura pecuária e extrativismo. Através da 

organização dos lideres comunitários e das suas reivindicações por maiores investimentos 

nesses setores a comunidade poderá promover a sua melhoria social e gerar maior qualidade e 

estabilidade aos moradores. 

Dentre os principais pontos destacados pelos moradores da comunidade a serem 

melhorados estão, a agricultura e pesca (22%) a coleta e destino adequado de resíduos sólidos 

(19%), pecuária (14%) e melhoria na infraestrutura de água e energia (13%). 
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Observamos que os moradores, ao priorizarem os investimentos para o território, 

elegeram principalmente a melhoria na agricultura e pesca, isso se deve ao fato de que essas 

atividades já agrediram muito o ambiente, o solo se tornou menos fértil, com os desmatamentos, 

queimadas, falta de tratos culturais, entre outros, e os lagos com a pesca excessiva, retirada de 

arvores frutíferas para a ictiofauna e poluição dos rios, perderam sua fartura em peixes e por 

essa falta de informação e preocupação com o ambiente hoje essas famílias sofrem com a baixa 

produtividade ocasionada pelas suas atitudes.  

 
 
CONCLUSÕES 
 

O espaço de algumas regiões do Brasil para muitos podem ser complementares, híbridos 

ou distintos, o que torna um pouco difícil a nossa pesquisa, em analisar esses espaços com 

dinâmicas totalmente diferentes de outras áreas do Amazonas, e alguns conceitos tem-se 

tornado insuficientes para a compreensão de tais espaços com diferenciações em suas 

espacialidades. A agrovila do Mocambo foi formada pela influência da igreja católica em 

manter os habitantes dessa localidade agrupados, e com a expansão do local, viu-se necessária 

a estruturação da mesma com saneamento básico, energia e água, escola, posto de saúde, posto 

policial e pavimentação de algumas ruas. Toda essa melhoria ocorreu principalmente pelas 

exigências dos próprios morados com reivindicações e persistências em buscar o 

desenvolvimento da Agrovila do Mocambo.  
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Esse estudo pretendeu contribuir para análise das dinâmicas socioculturais e ambientais 

da Agrovila do Mocambo, para o desenvolvimento e melhoria do mesmo em parceria com a 

natureza e de forma justa para todos os moradores. Já que a mesma tem aspectos do urbano, 

mais não se pode ainda considerar cidade, e por mais raro que seja as atividades tradicionais, 

ainda se pode encontrar nesse espaço essas atividades, mas outras atividades de caráter mais 

urbano têm surgido nesse espaço, ocorrendo algumas alterações no modo de vida dos 

habitantes. Essas atividades que tem surgido na comunidade são as atividades voltadas para o 

comércio, os serviços públicos (professores, agentes de saúde, enfermeiros). Mais também 

encontramos famílias que sobrevivem ou completam sua renda com a agricultura e pesca, 

atividades voltadas para o campo, outra estratégia do complemento da renda da família e os 

auxílios fornecidos pelo governo como a bolsa família e a aposentadoria, mudando as relações, 

sendo estabelecida agora uma lógica capitalista.  

Em nossa análise sobre o rural e o urbano, e as diversas territorialidades, para entender 

esses processos que ocorrem de modo diferenciado e ao mesmo tempo contraditório e 

conflituoso em cada lugar na Amazônia usamos o urbano na Amazônia de Cardoso e Lima, 

onde o rural toma a forma do urbano mais não deixa de ser rural. Parintins vem crescendo e 

influenciando nas comunidades vizinhas, os modos de vida, os costumes e hábitos.  

Concluímos que a produção do espaço do Mocambo em um dado momento da história 

se constituía por atividades tradicionais, e com o passar dos anos, os avanços tecnológicos 

globais vem cada vez mais transcendendo os espaços rurais do Amazonas. A Agrovila do 

Mocambo vem apresentando aspectos dessa modernidade tornando sua configuração espacial 

totalmente diferente da anterior, as consequências desse fenômeno também se tornam evidente 

nas características socioculturais dos moradores desse local.  

O capitalismo aproveita-se das particularidades e singularidades dessas áreas rurais, 

pois o tradicional se apropria do moderno sem necessariamente se tornar espaço urbano. A 

Agrovila do Mocambo recebeu toda infraestrutura em 1979, e suas terras foram loteadas. Com 

todo esse aparato de tecnologia houve mudanças na comunidade e umas dessas mudanças 

ocorreram na temperatura, que vem aumentando, ao redor e nas encostas do rio podemos 

observar lixos jogados a céu aberto, os moradores reclamam cada vez mais do número de 

violência que vem alimentando, a relação com o vizinho se torna cada vez mais defasada, enfim 

esses vem gerando uma série de problemas que a Agrovila do Mocambo vem apresentando 
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depois do seu desenvolvimento, porém os moradores não acatam esse progresso como algo 

ruim, mais que o homem deve saber usar para a melhoria e eliminar o que veio como 

consequências ruins.  

Em vista disso é obrigação das comunidades científicas buscar, analisar e procurar as 

melhores soluções para esses problemas propõe-se que, devido ao crescimento da população é 

necessário um planejamento para melhorias nos diversos setores da sociedade sem deixar de 

fora as questões ambientais. 
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TRAPICHE DE ICOARACI: a questão dos ribeirinhos da região insular de Belém/Pará 

 

Jamieli Medeiros Silva da Silva1;  
João Victor Rocha Leão2 

 

Introdução 

 

 Desde a sua formação, o Distrito Administrativo de Icoaraci em função de driblar o 

isolamento do centro de Belém no Estado do Pará, optou por utilizar a via fluvial para o fluxo 

de mercadorias e pessoas, mantendo uma forte dinâmica econômica ligada às ilhas e povoados 

do seu entorno, criando importante meio de acessibilidade com os espaços e influenciando 

fortemente na circulação e comercialização de produtos. Atualmente o Distrito ainda mantêm 

forte relação com a partir do que chega com os movimentos das marés, sendo o centro dessas 

atividades o Trapiche de Icoaraci, localizado as margens da Baia do Guajará, sendo 

materializado por meio do funcionamento da feira do açaí atraindo diariamente grande 

quantidade de publico, tanto pelos ribeirinhos, que comercializam seus produtos e se utilizam 

dos serviços da cidade e os compradores de diversas localidades do município. 

 Diariamente, o funcionamento do Trapiche se dá ao longo de vinte e quatro horas, com 

atividades que se alteram para atrair e suprir a necessidade do Distrito Administrativo de 

Icoaraci. O trabalho apresenta uma análise do cotidiano do Trapiche de Icoaraci, suas relações 

comerciais, culturais e sociais da produção dos ilhéus na região, que trazem consigo que se 

apresenta   como   uma  das   discussões   mais    importantes   e   relevantes   da   Geografia. O 

espaço do trapiche de Icoaraci é composto de uma dinâmica própria pois, é neste espaço que 

acontece a convergência das margens do lado esquerdo e direito do rio Guamá, uma 

convergência     plural,     de      elementos      culturais,      sociais      e      econômicos.    

Dessa forma, o trapiche do distrito de Icoaraci é configurado por duas partes: mais visível 

configurada pela dinâmica urbana; e a parte mais invisível formatada pelo espaço ribeirinho, na 

 
1 Acadêmica do Curso de Licenciatura em Geografia, da UEPA, Campus I, Turma 2017. Emeail: 
medeirosjamieli@gmail.com 
2 Acadêmico do Curso de Licenciatura em Geografia, da UEPA, Campus I, Turma 2017. 
Email:leoaojoaovitor@gmail.com 
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qual, nesse espaço se forma uma teia de interlocução e interação com o mundo ribeirinho e 

insular. A pesquisa que estrutura o trabalho está se deu a partir de levantamento bibliográfico e 

entrevistas abertas e semiestruturada, e, trabalho de campo. No Trapiche de Icoaraci 

encontramos um grande centro de vetor econômico e cultural de grande proporção e 

importância para comunidades ribeirinhas e para o Distrito Administrativo de Icoaraci, com 

fontes de serviços e de consumo, com administração do poder público da Prefeitura Municipal 

de Belém, mas sobrevivendo devido sua importância para a população que dele depende. 

 

O funcionamento do Trapiche 

 O Distrito de Icoaraci até em 1906 com a abertura do ramal da estrada de ferro Belém- 

Bragança ou ramal do Pinheiro, encontrava-se em um relativo isolamento com a capital, já que, 

havia uma escassez de circulação via terrestre entre esses espaços (COSTA, 2007). Dessa 

forma, os fluxos de pessoas e de mercadorias do distrito por meio do traipiche (figura 1)com 

outras regiões se dava a partir da via fluvial, nesse sentido, a dinâmica econômica estava 

fortemente ligada as ilhas e povoados ao seu entorno. Dessa maneira, a via fluvial constitui 

desde a formação inicial do distrito até nos dias atuais um importante meio de acessibilidade 

com os demais espaços, e influenciando fortemente na circulação/comercialização. 

As feiras livres na capital paraense têm uma dinâmica de formação e 
funcionamento bastante diferente das feiras espalhadas pelas demais regiões 
brasileiras. A formação histórica, o sistema de funcionamento, a forma de 
ocupação espacial, bem como a localização geográfica, são elementos que 
fazem das feiras livres belenenses verdadeiros espaços diferenciados, 
tipicamente, locais e únicos. (Medeiros, 2010, p. 60) 

  

 O Trapiche de Icoaraci localiza-se na Orla nas margens do rio Guajará, o trapiche se 

materializa por meio do funcionamento de uma feira, esse espaço é abarcado por fluxos de 

pessoas e mercadorias que susta a dinâmica social e econômica deste. A feira é formada por 

pequenas barracas de madeira em que se vendem cafés e lanches, e por oito boxes construídos 

pela prefeitura, estes começam a funcionar a partir das três horas da manhã e fecham as onze 

horas da manhã, esse típico ou atípico horário de funcionamento se dá em vista, de que, as 

atividades comercias da feira iniciam-se e termina nesse mesmo horário. Trapiche de Icoaraci 

também é muito procurado, por sua capacidade de fornecer inúmeros produtos regionais de 

qualidade como; o peixe fresco, farinha, tucupi e entre outros, em que muitas vezes não são 

encontrados nas prateleiras dos supermercados ou, quando é encontrado não é de boa qualidade 
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e com um preço superior em relação aos produtos da feira, sobre isso dona Ducilene fala que 

“é bem mais em conta comprar aqui, porque depois que sobe (para mercado distrital de Icoaraci) 

já é outro valor” (entrevista realizada em agosto de 2018). 

 Nesse sentido, como o espaço do trapiche e da feira recebe uma grande quantidade de 

ribeirinhos, que comercializam seus produtos, mas, além disso, vão à busca de serviços de saúde 

e também, de consumo de outros produtos, que não dispõem no seu lugar de origem. Ao redor 

do da feira, funciona comércios e serviços vinculados à vida ribeirinha, são lojas de matérias 

de pesca, lojas de motores e peças de barcos e ainda, é percebido a presença de alguns camelôs 

que vendem lanternas e rádios portáteis visto que, as ilhas não possuem energia elétrica e, além 

do mais, como a feira começa de madrugada e o espaço possui pouca iluminação, é necessário 

utilizar lanternas na hora da venda/compra do açaí. 

 

Figura 01: Venda de produtos no trapiche 

Fonte: Trabalho de Campo, 2018. 
 
 

Figura 02: O trapiche em fotos históricas. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Belém (2006). 
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Figura 03: O trapiche antigamente. 
 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Belém (2006). 
 

 

Breve história da navegação na Amazônia 

 O rio na Amazônia tem papel fundamental no cenário da região. Como aponta Maria 

Goretti Tavares (2008) o rio já foi tomado como forma estratégica, como no período da 

colonização do país, onde era fundamental ocupar lugares altos nas margens dos largos rios, 

construindo fortificações para ir de frente a invasões de outros impérios europeus (TAVARES, 

2008, p. 59). Ao longo da trajetória da região, o rio recebeu papel de escoamento dos produtos 

da atividade extrativista a partir das áreas portuárias, de fundamenta importância para o 

desenvolvimento econômico. A partir da década de 50, com a definição dos novos planos pra a 

Amazônia, o rio manteve seu papel de escoamento, agora de commodities e serviu de garantia 

de segurança para a instalação dos grandes projetos com a instalação de diversas usinas 

hidrelétricas ao longo dos volumosos rios (TAVARES, 2008, p. 60 - 65). Essa paisagem 

formada a partir dos rios é rica em biodiversidade e culturas humanas que mantém ligações 

diretas com o curso dos rios. 
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 O que ocorre na Amazônia, é que ao longo dos ciclos, diversas comunidades reexistiram 

para manter suas ligações com o rio, sofrendo com as consequências das ações desses agentes, 

modificando estruturas importantes para a navegação dessas sociedades e consequentemente 

modificando estruturas em seus modos de vida. 

 Na Amazônia, o clima equatorial garante temperaturas médias constantes, fortalecendo 

a evaporação dos rios e da floresta. O resultado que temos são grandes massas líquidas devido 

ao seu grande e constante ciclo hidrológico (DOMÍNGUEZ, 2003, p. 161-162). Os rios forma- 

dos por essa constante acumulação de água estão próximos aos maiores rios do mundo, verda- 

deiros rios que são “mares” navegáveis, se é que nos permite a apropriação dessa concepção 

metafórica. 

 Por essas razões, o sistema de transporte por meio das hidrovias é de grande eficiência, 

mesmo que unido em cadeia com os transportes rodoviários e aéreos, os rios se destacam devido 

à capacidade que têm em suportar grandes embarcações com pessoas e toneladas de produtos 

em uma única viagem, o que é favorecido ainda mais quando as cargas e pessoas estão dispo- 

níveis a grandes períodos de navegação (DOMÍNGUEZ, 2003, p. 169). 

 Esse grande potencial já reconhecido na região atrai olhares provenientes do grande 

capital internacional. Com isso ao longo dos anos, com o aumento da produção agrícola no 

Centro-oeste do país, os rios da Amazônia entraram na lógica como verdadeiros corredores de 

escoamento da produção de grãos, com a formação de terminais portuários e hidrovias, interli- 

gados com transportes rodoviários e ferroviários (DOURADO e PEREIRA, 2015, p. 2 - 3). 

 Em estudo levantado a respeitado a instalação de hidrovias no Brasil, Pompermayer, 

Campos Neto e de Paula (2014) nos apontam o que o início dos trabalhos dependem de um 

olhar sistêmico para o rio, que ganha sinal verde após os resultados apontarem que sua explo- 

ração será rentável. 

 

O transporte ribeirinho na Amazônia 

 No cenário das águas na Amazônia, os rios são entendidos enquanto o cerne da vida, ele 

é a forma de ir e vir, com isso o rio “dita o tempo de pesca, da viagem, das atividades madei- 

reiras, do passeio, de muitas outras ações dessas pessoas” (COELHO; SANTOS e SILVA, 

2015, p. 56), assim, o rio se faz presente ferozmente na vida desses sujeitos, dele se tira o ali- 

mento, movimenta a economia e garante a formação cultural. 
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 Integrando a natureza de forma plena, o sujeito amazônidas que mantém vivas as raízes 

dos conhecimentos populares tem olhares diferenciados para com as formas que compõe sua 

paisagem diária, carregados de experiências vividas formam verdadeiros “saberes das águas” 

onde nelas conseguem se apropriar, garantindo verdadeiras experiências formadoras de conhe- 

cimentos (POJO; ELIAS e VILHENA, 2012, p. 16). Nesse cenário, do rio tudo se conhece. 

Sabe-se o período em que a maré enche e vaza, a geografia do rio, sua importância para a 

manutenção da vida na floresta e tomam isso como aprendizado a ser passado (COELHO; SAN- 

TOS e SILVA, 2015, p. 56). 

 Em seu meio de transporte, na vida ribeirinha se faz presente na forma de expressão 

identitária, o barco, a canoa, a “rabeta”, o “casco”, presentes nas mais diversas comunidades 

ribeirinhas que constituem suas vidas ao longo dos rios da Amazônia. O navegar para essas 

comunidades tem sido “o principal apoio de sustentação e de desenvolvimento da economia 

amazônica” (COELHO; SANTOS e SILVA, 2015, p. 56). 

 Em brilhante estudo com lócus nas ilhas do município de Abaetetuba, Pojo, Elias e Vi- 

lhena (2012) constataram que para as comunidades o rio é visto como um território, tendo por 

base as observações do cotidiano e as relações com o rio. As travessias entre a comunidade e a 

cidade são fluxos comuns, obedecendo aos mais variados motivos (estudo, trabalho, comércio 

etc.). Com isso o “atravessamento das pessoas pelas águas dos rios situa o movimento social, 

econômico e cultural entre duas dimensões de um mesmo território: a ruralidade advinda das 

ilhas e a cidade urbana” (POJO; ELIAS e VILHENA, 2012, p. 186). 

 Sendo assim, o simbolismo da água para as comunidades ribeirinhas engloba o que po- 

demos chamar de “território social dos ribeirinhos” (POJO; ELIAS e VILHENA, 2012, p. 180). 

O território, Para Rogério Haesbaert (1997) assume caráter espacial imaterial, produzido a par- 

tir de identidades, subjetividades e simbolismos com determinados espaços, sendo ele multidi- 

mensional (poder político e identidade cultural). Nessas comunidades, é o que se observa. Seus 

territórios envoltos pelos rios ganham características simbólicas, onde estão impressas suas 

identidades, seus reconhecimentos, a expressão do seu modo de vida, o navegar é a economia, 

é a cultura. E quando esse território de grande importância social é ameaçado, a face política 

do poder é ressaltada, como um grito que ecoa em formas de territorialidades. 

 Na Amazônia temos a produção de “Territó-rios” para utilizar a expressão da geógrafa 

francesa Martine Droulers (2017), termo que remonta ao período colonial, onde o rio era o 
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caminho da expansão imperialista, carregado do sentido de poder, hoje, podemos direcionar 

esse significado as comunidades que lutam e defendem o seu ir e vir sob os rios, com um poder 

que emerge das lutas ribeirinhas. 

 É o que ocorre em nosso lócus de pesquisa, onde os territórios das comunidades do furo 

do Capim estão sendo ameaçados pela construção do porto. Essas comunidades vivem e depen- 

dem do rio, em particular em função da pesca. As embarcações que por lá já transitam são de 

tamanhos muito superiores as embarcações ribeirinhas, o que já ameaça muito o transito do 

navegar ribeirinho. Tudo isso ainda em período de instalação do projeto do terminal portuário 

da Cargill. 

 Santos, Salgado e Pimentel (2010) ao analisar o modo de vida ribeirinho na Amazônia, 

ressaltam que o rio seria a extensão da casa dessas comunidades. Pensamos então assim, com 

o olhar dessa população, que devido a uma obra grandiosa de uma empresa internacional, vê 

sua casa ameaçada com “monstros flutuantes” que impedem seu transito diário, vital sua vida 

em sociedade. O que fazer em uma situação onde sua voz não parece ecoar no meio das outras 

que vem aqui e ditam as regras? O que essas comunidades tem feito é resistir, lutar, academi- 

camente e a partir de suas vivências. 

 

O potencial produtivo das ilhas do município de Belém 

 As ilhas; Nova, Paquetá, Jutuva, Urubuoca e Arapiranga abarcam diversos produtos 

alimentícios, tais como: açai, peixes, farinha, variadas frutas além dsso, produtos ornamentais, 

remédios medicinais e entre outros. Estes produtos e recusos naturais desde, o período colonial 

da Amazônia foi de grande interesse econômico, e da mesma forma norteou e ainda norteia 

grandes conflitos. “A maioria das ilhas localiza-se em ecossistema de várzea, com inundações 

sazonais, por influência das marés. Em geral, são áreas densamente florestadas e com baia 

densidade populacional, o que favorece a preservação ambiental”. (SILVA E CASTRO 2013) 

grande parte dos ribeirinhos vivem do extrativismo e da pesca, na qual, supri a demanda de 

alguns centros comerciais, nesse sentindo, o trapiche de Icoaraci é o destino final do escoamento 

da produção das ilhas. Durante o inverno amazônico que se inicia em dezembro e se estende 

até meados de junho, esse período os moradores das ilhas voltam as suas atividades econômicas 

para a pesca, do peixe e do camarão, visto que, nesses meses o açaí encontra-se em escassez. 

Já nos meses de julho até dezembro, o chamado verão amazônico é o período da safra do açaí, 
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em que, os ribeirinhos nessa época do ano mantêm as suas atividades econômicas voltadas na 

venda do açaí. 

 

A venda e compra do açaí 

 O açaí comercializado no trapiche chega através do marreteiro/atravessador, este ator 

social, é o sujeito que passa de barco nas casas localizadas nas ilhas, de porta em porta para 

comprar o açaí do apanhador, já este sujeito tem o papel de entrar no mato e subir na palmeira 

e retirar os cachos de açaí. Em entrevista com alguns moradores, são os apanhadores de açaí 

que procuram o marreteiro/atravessador para vender o seu produto. Esse fato acontece, segundo 

alguns entrevistados, pela seguinte situação: 

Ele vendendo pro marreteiro, ele consegue apanhar o açaí e entregar pro 
marreteiro vim vender, e quando ele não tem o marreteiro, ele tem que apanhar 
o açaí e vim vender, nessa questão, as vezes ele perde uma manhã de trabalho 
ou até o dia todo, quando ele atravessa, ele vai e vende o açaí, e quando ele 
volta ele tem que apanhar o açaí que no outro dia ele vai vender, só que isso é 
muito cansativo, aí acaba perdendo um dia de trabalho e preço do produto é 
um valor fixo por semana […] a gente pagava 20 Reais o paneiro um paneiro 
na semana ou duas semanas, muitas vezes quando a gente chegava na feira do 
açaí, a gente conseguia vender por um valor de 25 ou 27 a gente ganhava, mas 
as vezes, a gente vendia por um valor muito abaixo, ou vendia só pra 
desempatar o dinheiro ou vendia perdendo 2 ou 3 reais por paneiro, só que era 
um preço fixo a gente tinha que pagar esse valor que a gente acertou com o 
apanhador (entrevista com um atravessador/ tralho de campo em outubro de 
2019) 

 O atravessador chega ao trapiche para comercializar as suas mercadorias (Figuras 03 e 

04) a partir das três horas da manhã, formando um aglomerado de diversos produtos 

alimentícios (açaí, peixe, mandioca, farinhas etc.) transportado das ilhas do entorno. 

Figura 04: Safra de açaí chegada ao trapiche. 
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Fonte: Trabalho de Campo, 2018. 
 

Figura 05: Peixes em exposição na feira. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2018. 
 
 
 O trapiche de Icoaraci juntamente com Feira do Açaí, está em atividade 24 horas, porém, 

as atividades econômicas vão se alterando conforme o horário. Durante a manhã a partir das 3 

horas até às 9 horas, é o auge da circulação de mercadorias e de pessoas na qual, esse espaço se 

torna um emaranhado de relações e de trocas (econômica, social e cultural) na qual, de um lado 

dirijam-se os ribeirinhos que, em seus barcos trazem seus produtos para comercializar e do 

outro, lado os compradores (seus cliente) é das ilhas de onde provem o principal fornecimento 

de açaí que abastece o distrito. Pela parte da tarde o fluxo de mercadorias e pessoas são mais 

baixos. A noite começa a chegar mercadorias, principalmente o açaí que é proveniente da ilha 

do Marajó, é importante ressaltar que existe uma concorrência na venda do açaí, pois, existem 

dois tipos de açaí; um que é proveniente das ilhas próximas, e o outro é proveniente da ilha do 

Marajó, este último não é considerado o melhor açaí, a partir dos relatos das entrevistas, a 

qualidade do açaí está atrelado ao tipo de solo, e seus principais compradores são grandes firmas 

destinadas para a exportação. Nesse sentido a feira passa a se constituir como a principal 

“instituição” econômica como afirma (MEDEIROS, 2010, p. 52) “A integração economia- 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 21 – Entre a Terra-Floresta e a Floresta Tropical: Amazônia como Lugar de Muitos Mundos no Sistema-Mundo 
Contemporâneo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
9611 

 

sociedade cria um circuito espacial pautado na lógica de acumulação capitalista, em que o 

feirante é parte de uma engrenagem produtiva, movida ao sabor da livre circulação da 

economia”. 

  Os vendedores do açaí na feira, é pro dominantemente do sexo masculino, além disso, 

possuem um grau de parentesco, é comum observar pai levar os seus filhos para ajudar na venda 

de seus produtos, iniciando o desde cedo o filho nas atividades. O espaço da feira, é o espaço 

na qual, o pai de família se realiza, é onde vender a sua própria produção se transforma em 

valor monetário sua produção seu trabalho, “Neste sentido, a feira é um espaço de realização 

do pai de família que no roçado encarna o trabalho familiar e na feira ”governa” a transformação 

desse trabalho em ganho, necessário para ''botar de um tudo dentro de casa", outro atributo do 

pai.” WOORTMANN (1990) por isso, os vendedores na feira é predominantemente do sexo 

masculino. 

 As atividades realizadas pelos ribeirinhos estão intrinsecamente ligadas ao meu modo 

de vida, pautados nas suas atividades econômicas, sendo assim, da reprodução, porém, não só 

econômica, mas também, social e cultural, que perpassa também por hábitos e valores 

ancestrais, que é repassado de geração em geração como: o modo de retirar o açaí da palmeira, 

o horário ideal pra entrar na mata, as ervas medicinais, e entre outros. Percebe-se que no 

movimento da margem direita para esquerda do rio, vive versa, acontece uma diversidade de 

dinâmicas espaciais. A reciprocidade é um das características marcantes da dinâmica da feira 

entre os ribeirinhos, visto que, existe um laço de parentesco entre os vendedores, umas das 

características incidentarias, deles estão pautados questão fraternal, da solidariedade e unidade, 

de acordo com a entrevista de seu Amilton: 

 

Da feita que você trabalha a bastante tempo você conhece todo mundo, ai a 
gente acaba se familiarizando e tendo aquele afeto com certas pessoas, porque 
as vezes você tem bastante açaí, ai você conhece outra pessoa que trás mais 
pouco, ai ela te ajuda ela pega o teu açaí e passa para os outros clientes dela, 
isso se torna tipo uma família, é bastante unido. Quando a gente chega tarde na 
feira, as vezes já tinham outras pessoas vindo que já tinham vendido o seu açaí, 
então a gente já perguntava, como é que tá lá, como é que tá dando. Aí a gente 
já sabia e já tinha uma noção de quanto a gente ia pedir no açaí, antes da gente 
chegar na feira, a gente já sabia como tava a movimentação: (entrevista com 
um atravessador/ tralho de campo em outubro de 2019). 

 

 Mostrando assim um rico conhecimento do seu lugar. 
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Considerações finais 

 Com a pesquisa desenvolvida pode se destacar duas características dessa, a primeira 

refere-se ao potencial de produção das ilhas e a variedade de produtos, e quanto isso está 

intrinsecamente ligado ao seu modo de vida, que está ligado a sua reprodução, que não é apenas 

social, mas também, cultural, que perpassa por um valor ancestral, o modo de lidar com o tempo 

da natureza, a forma de se apropriar desta, a maneira de se relacionar de forma solidarias. E 

segunda característica, é que a feira do açai materializada no trapiche, é onde se o universo das 

comunidades ribeirinhas, se expressa em uma malha urbana, onde o urbano e rural se cruzam. 

O trapiche não apenas, aonde ocorre a vende e a compra, é também onde acontece as 

singularidades e particularidades do universo que se encontra do outo lado rio que se expressa 

nas formas sociais e matérias que se tem na feira todos os dias. Dessa forma, se faz necessário 

analisar o trapiche, a partir dos sujeitos que atuam nesta, sujeitos que vivem em lados opostos 

do mesmo rio, porém não pela visão acadêmica, mas também, pelo poder público. 
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O PAPEL DO ESTADO NAS CIDADES AMAZÔNICAS: O CASO DA OCUPAÇÃO 

VISTA ALEGRE DO JUÁ NA CIDADE DE SANTARÉM – PA 

 
Jacilene Cleice da Silva Rego,  

Francilene Sales da Conceição 

Resumo: 

 

O Estado, a partir da implementação de políticas que incentivaram a expansão das fronteiras 

econômicas para a região amazônica, contribuiu de forma significativa para o aparecimento de 

marcas negativas no espaço regional, deixadas por essas políticas, que hoje são perceptíveis 

através de sérios conflitos sociais e diversos problemas socioambientais, tais como a 

expropriação da agricultura familiar e a expulsão do trabalhador do campo que passou a se 

direcionar para os centros urbanos, provocando, com isso, um avanço demográfico e 

crescimento acelerado e desigual das cidades. A expansão urbana da cidade de Santarém, no 

oeste do estado do Pará, seguiu essa lógica imposta pelo Estado e muitas mudanças ocorreram 

e continuam acontecendo até os dias atuais. O intenso processo de migração para a região 

amazônica a partir dessas políticas fez com que houvesse um crescimento desordenado nas 

cidades. Nesse contexto, de acordo com Trindade Jr. (2011), a cidade de Santarém surge na 

Amazônia Oriental como cidade média, desempenhando funções que servem de mediação entre 

as pequenas cidades da região e as metrópoles regionais e extra regionais e definem seus 

dinamismos em função da forte centralidade exercida em determinado contexto sub-regional 

fato este que nos leva à compreensão da noção de centralidade. A expansão urbana do município 

de Santarém seguiu sem acompanhar o planejamento previsto, abrindo espaço para a origem de 

ocupações irregulares, ocupações estas que surgiram sem assistência do poder público e com 

falta de infraestrutura. Alguns desses espaços, considerados periféricos, são oriundos de antigas 

ocupações rurais e consistem até os dias atuais em espaços híbridos dentro do município 

(LEÃO; OLIVEIRA, 2011). Neste contexto desigual e combinado, em 2009, surge a ocupação 

’Vista Alegre do Juá’, objeto de estudo desta pesquisa, que é uma ocupação urbana situada na 

região oeste do município de Santarém, com atuação reivindicatória de posse para a criação de 

um novo bairro em terras que há décadas não possuía serventia social. A ocupação Vista Alegre 
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do Juá é localizada na Rodovia Municipal Engenheiro Fernando Guilhon, zona oeste da cidade, 

e à margem do Lago do Juá, afluente do rio Tapajós. O objetivo deste trabalho é analisar as 

transformações que as políticas propostas pelo Estado com o teor progressista e 

desenvolvimentista tem causado nas cidades da Amazônia. E, entender ainda o surgimento de 

ocupações na cidade, como a ocupação Vista Alegre do Juá, resultado dessas ações pensadas 

pela lógica capitalista. A pesquisa possui cunho qualitativo, na qual a realidade é subjetiva e 

pode conter uma variedade de sujeitos atuantes sobre esta realidade, o que a torna mutável. As 

pesquisas qualitativas no geral enfatizam as práticas sociais cotidianas (SAUTU et al., 2005). 

Como procedimentos metodológicos, houveram pesquisas bibliográficas na qual foi realizada 

a revisão teórico-conceitual tendo como principais autores utilizados: Carlos (2007); Corrêa 

(1989); Lefebvre (1991); Rolnik (1995); Harvey (1980); Haesbart (2007); Saquet (2004); Pedon 

(2009); Carlos (2003); Gonh (1991); Ribeiro (1998); Trindade Jr. (2011); Reis (1979); Ramos 

(2004), afim de subsidiar a elaboração dos fundamentos argumentativos e a 

compreensão/explicação do objeto de estudo, reconhecimento e análise de trabalhos já 

publicados nesta perspectiva de utilizar contribuições teóricas conceituais para o tema em 

questão; visitas in loco, e entrevistas com a liderança da ocupação. O uso do gravador de voz 

foi fundamental nas entrevistas. As técnicas de compilação cartográfica foram significativas 

para a vivência e aperfeiçoamento acadêmico, ao que tange uma das premissas da ciência 

geográfica. Este trabalho é fruto de pesquisas e trabalhos de campo realizados na ocupação 

urbana Vista Alegre do Juá desde o ano 2016, além da parceria que foi construída com a 

liderança da ocupação no decorrer desse período até os dias atuais. O território pode ser 

considerado como delimitado, construído e desconstruído por relações de poder (SAQUET e 

SILVA, 2008) entre os agentes produtores do espaço urbano: os proprietários dos meios de 

produção, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais 

excluídos, de acordo com Corrêa (1989). Esta última categoria de agentes, é constituída pela 

maioria da população que não tem acesso à habitação, sendo este um dos bens cujo acesso é 

restrito em uma sociedade capitalista. A partir das ocupações, estes, tornam-se agentes 

modeladores, produzindo seu próprio espaço de acordo com suas reivindicações. De acordo 

com Roberto Lobato Corrêa (1989), o espaço urbano é capitalista, formado por um conjunto de 

diferentes usos da terra justapostos entre si e a partir desse conjunto se dá a organização espacial 

do urbano, sendo também um espaço fragmentado e articulado, pois as relações sociais advêm 
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da natureza social, tendo como fonte a própria sociedade de classes e seus processos. Numa 

tentativa preliminar de conclusão desta pesquisa, compreendeu-se que grande parte das 

transformações ocorridas no espaço amazônico se deram em decorrência da iniciativa dos 

governos brasileiros de integrar a região ao restante do país e de implantar projetos destinados 

ao crescimento econômico com a ideia de “integrar para não entregar”. A cidade de Santarém, 

assim como outras cidades da região passou por inúmeras mudanças na sua estrutura física, 

social e econômica, principalmente depois que as estradas BR-163 e PA-370 foram construídas 

e passaram a ser o eixo de expansão urbana, dando abertura ao surgimento de novos bairros 

distantes da margem do rio. O município de Santarém, com a chegada de novos serviços e pela 

crescente expansão urbana que tem vivenciado nas últimas décadas, tem passado por um 

aumento considerável no valor das terras para moradia e do custo de vida, principalmente às 

margens das rodovias e na área central da cidade. A ocupação Vista Alegre do Juá surgiu neste 

contexto e continua existindo na cidade em meio a várias dificuldades, entre elas a falta de 

políticas públicas e a criminalização de sua luta por moradia. Compreendeu-se ainda que a 

estrutura da ocupação Vista Alegre do Juá, em sua distribuição espacial, uso e ocupação do 

solo, possui fortes indícios para que futuramente o local se torne um bairro da cidade de 

Santarém. 

 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 21 – Entre a Terra-Floresta e a Floresta Tropical: Amazônia como Lugar de Muitos Mundos no Sistema-Mundo 
Contemporâneo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
9617 

 

 

“NAS PORTAS DE UM FUTURO QUE NOS NEGA SEUS FAVORES1”: 

debates sobre fronteira e violência na Amazônia Legal 

 
Laura dos Santos Rougemont2 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fronteira, Amazônia Legal, Violência.  

 

Prenúncio 
 

A discussão em torno da noção de “fronteira” vem sendo feita em diversas áreas das 

Ciências Humanas, tendo como destaque os estudos dentro do campo das Ciências Sociais de 

uma maneira geral - como na Antropologia, na Sociologia e nas Ciências Políticas - na 

Economia, na História, na Literatura e na Comunicação Social – estas últimas a partir de 

romances e ensaios escritos por literatos e jornalistas. Porém, a fronteira também aparece nas 

discussões dentro do campo da Geografia, seja a partir da dos estudos de geopolítica, de 

dinâmicas migratórias ou até mesmo agrários e urbanos. Certo é que independentemente do 

foco de análise de cada um destes campos, a fronteira tem sido uma questão-chave da leitura 

da formação territorial do Brasil, bem como de seus desdobramentos econômicos, sociais, 

jurídicos, ambientais, agrários, dentre outros.  

Do nosso ponto de vista, observar os fenômenos que ocorrem em áreas de fronteira pode 

contribuir para uma potente análise dos processos da transformação socioespacial, tanto da 

perspectiva das fronteiras externas quanto das fronteiras internas. Aqui, em específico, nos 

ateremos a discutir a dinâmica das fronteiras internas, pois estamos interessados/as em abordar 

de que forma a constituição de fronteiras – ou somente a construção de uma ideia de fronteira 

– tem contribuído para a própria materialização de projetos de expansão e “desenvolvimento” 

econômico sobre o espaço agrário brasileiro e, em especial, sobre a Amazônia Legal.  

 
1 Trecho da canção “Nas fronteiras do mundo”, do cantor e compositor paraibano Chico César.  
2 Doutoranda em Geografia pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Integra o NETAJ (Núcleo de Estudos 
sobre Território, Ação Coletiva e Justiça), em Niterói, e o ENCONTTRA (Coletivo de Estudos sobre Conflitos 
pelo Território e pela Terra), em Curitiba. E-mail: lsrougemont@gmail.com 
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Neste sentido, compreendemos que a fronteira é um instrumento de análise do espaço 

e, consequentemente, de percepção das disputas de poder que se travam nos territórios com 

lógicas diversas e adversas. No nosso caso em particular, trata-se de investigar as fronteiras 

como um momento ou uma situação em que está ocorrendo um ajuste espacial, de incorporação 

de terras ao mercado e à lógica capitalista. Isso indica que mais do que um retrato da 

consolidação de algum projeto bem definido e delimitado, a fronteira representa um processo 

em construção, o qual pode revelar a latência de novas dinâmicas socioespaciais e econômicas 

em curso. Assim, aqui nos atemos à fronteira como sinônimo de “terra livre”, ou seja, espaços 

ainda não plenamente ocupados pelo capital. Assim, devido ao fato de ser um processo ainda 

inacabado, compreendemos que a fronteira resulta sendo o lugar do conflito latente, o lócus da 

realização de violências diversas, sempre prestes a explodirem.   

Neste artigo abordaremos, especificamente, de que maneira a construção histórica em 

torno da noção de fronteira, seja ela imagética ou prática, tem afetado regionalmente a 

Amazônia Legal e contribuído, ao longo de mais de uma década, para que a região apresente 

os maiores índices de violência no campo no Brasil. Assim, partindo da perspectiva de que a 

expansão de projetos em novas fronteiras exprime o colonialismo interno3 e a colonialidade de 

algumas iniciativas no campo no Brasil, pretendemos estabelecer nexos com a conflitividade 

crescente no espaço agrário.  

Pretendemos desenvolver uma associação entre a ideia de fronteira para compreender o 

histórico, mas também o atual momento de exploração da Amazônia Legal, correlacionando 

este processo de expansão aos dados da violência no campo, especialmente dados sobre a 

violência no campo registrados nos cadernos de conflitos da Comissão Pastoral da Terra (CPT), 

referentes aos anos de 2016 e 2018. Também nos valeremos de uma revisão bibliográfica sobre 

o tema, bem como da análise de reportagens e levantamentos feitos por meios alternativos com 

enfoque na questão agrária.  

A fronteira e o imaginário sobre o “oeste” e o “sertão”  
 

Há muito que a fronteira vem sendo objeto de estudo de uma miríade de intelectuais 

e/ou campos de conhecimento. Não só a fronteira como uma ideia ou, mais precisamente, como 

 
3 Para saber mais, ver: Casanova (2007), Stavenhagen (1963, 1969), Cardoso de Oliveira (1966) Cusicanqui (1984; 
2005).  
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um mito, mas também as práticas e ocorrências em áreas de fronteiras. Um dos mais renomados 

teóricos sobre a fronteira foi Frederick Turner, norte-americano que discute a problemática do 

mito da fronteira para explicar o desenvolvimento da nação estadunidense. Para Turner, foi o 

avanço sobre terras livres no Grande Oeste que explicou o desenvolvimento dos EUA, bem 

como a conformação das suas instituições políticas, do nacionalismo, da redução dos 

localismos, do individualismo e da competição pelos recursos abundantes (terras) como fatores 

positivos e, especialmente derivando disso, a construção em direção a uma democracia cada 

vez mais radical naquele país.  

Cabe apontar para a ideia de fronteira “em movimento” em Turner, de modo que a ideia 

de mobilidade é uma das tônicas de sua análise, além também, da ideia da fronteira como uma 

característica situacional ou transicional para algo novo. Por isso, para Turner, a fronteira é uma 

linha que separa a terra povoada da terra livre e também o ponto de encontro entre civilizado e 

primitivo. Em outras palavras, o ponto que separa o deserto e o selvagem (wildernsess) das 

novas oportunidades de terras, local onde os pioneiros tendem, continuamente, a evoluir rumo 

à civilização e a uma nova nação, num movimento de renovação e progresso contínuos. 

 No Brasil, é notória a influência das ideias de Turner durante o período republicano, 

especialmente no Primeiro Governo Vargas, no período do Estado Novo (1937-1945), com o 

apelo do “oeste” geográfico e político durante o programa “Marcha para o Oeste”. De modo 

semelhante ao que ocorrera nos EUA, a fronteira no Brasil e a conquista do Oeste passaram a 

ser elementos centrais na literatura nacionalista e, por sua vez, no processo de formação da 

nação brasileira, segundo aponta Fernandes (2006). Entre a elite letrada brasileira foi 

disseminada a ideia de que o povo brasileiro seria originado de uma união entre litoral (mais 

desenvolvido) e interior (ou sertão, visto como atrasado). A reprodução destas ideias contribuiu 

para a construção de uma identidade nacional e, por que não, de certa mitificação em torno de 

áreas de fronteira.   

Faulhaber (2001) explica que, no caso brasileiro, as ideias de Cassiano Ricardo tiveram 

bastante influência para a criação do “mito da fronteira”, entre os anos 1930 e 1940, tendo sido 

ele um dos pioneiros na adoção da teoria de Turner no país. Em Ricardo, o mito da fronteira 

aparece como responsável por legitimar, a partir do discurso sobre a integração nacional, uma 

ordem política autoritária que tem sua origem no Estado Novo, unindo nacionalismo e 

autoritarismo. Assim, para ele, a “marcha para o Oeste” tinha como destino salvaguardar a 
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“alma brasileira”, fixando a “unidade espiritual” como garantia da “unidade política”, num 

movimento de legítima defesa do Estado Nacional.  

Porém, Oliveira (1998) cita Janaína Amado (1995), para falar sobre a diferença da 

conquista do Oeste no caso norte-americano e brasileiro.  

Nos Estados Unidos, nos diz a autora, a história uniu-se ao mito para construir a 
identidade nacional; "a mito-história do Oeste fez parte da construção de uma 
hegemonia nacional e internacional" através de uma narrativa única capaz de 
simbolizar a nação. No Brasil, diferentemente, há dois espaços simbólicos da 
conquista do Oeste: o sertão e a Amazônia. São ambos mitos de caráter regional e não 
foram capazes de incluir a nação inteira em uma única narrativa (AMADO, 1995, p.67 
apud Lippi, 1998, p. 203). 

 

De modo semelhante à ideia do avanço da fronteira através do desbravamento do “oeste” 

e conjuntamente a uma tentativa de construção de um sentido único de nação, desenvolveu-se 

no Brasil um repertório de interpretações na literatura e nos relatórios de viajantes e militares - 

que também entendemos como um olhar sobre a fronteira -, cuja tônica voltava-se para o “Brasil 

Central” e/ou para aquilo que se convencionou chamar “sertão”. 

Oliveira (1998) complementa tal percepção indicando que, a depender da situação, o 

sertão, como lugar geográfico ou social, pode receber qualificações positivas ou negativas 

quanto a sua natureza ou a sua população. Em termos negativos é associado com a aridez, como 

oposto ao litoral, lugar distante dos povoamentos, das terras cultivadas e onde há predominância 

de tradições e costumes antigos, ultrapassados. Porém, apesar de se configurar como lugar 

inóspito e de adversidades, também pode apresentar o seu povo como “forte”, capaz de vencer 

as barreiras da natureza – ainda que, em nossa interpretação, trata-se de uma visão bastante 

colonial do que é ser um “sertanejo forte”, como se o sofrimento fosse algo natural e inerente a 

sua vida. Ela destaca que a diferença que há na caracterização do sertão e do sertanejo na 

literatura divide-se entre a perspectiva romântica - que exalta o admirável modo de vida 

sertanejo, como herói nacional e o sertão como ideal - e a perspectiva realista – que aborda o 

sertão como problema para a nação e o sertanejo como um tipo miscigenado degenerado.  

Outra contribuição para a discussão do sertão como fronteira - fronteira da natureza 

exuberante e intocada, fronteira da civilização e da definição do ser e do não ser - vem do 

geógrafo Antonio Carlos Robert de Moraes (2011), que faz uma contribuição crítica à literatura 

e aos relatos modernistas que utilizam o conceito do sertão para justificar a conquista produtiva 
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do solo e de suas (não) gentes.  Segundo ele, o sertão é o lugar do “outro”, em oposição aos 

lugares civilizados, e foi uma imagem bastante disseminada para qualificar aquelas regiões que 

ainda não haviam sido incorporadas ao território brasileiro numa dinâmica mercantil nacional. 

Trata-se, então, de territórios para a expansão vindoura, com características bastante naturais e 

população composta por “selvagens”. Os selvagens eram os “não incorporados”, isolados, 

improdutivos, marginais que deveriam ser conquistados para que se desenvolvessem.  

Priscila Faulhaber (2001) aponta que as pesquisas desenvolvidas sobre a temática da 

fronteira pela Antropologia tinham como foco a observação da lógica do contato, de quão 

integrados ou assimilados estavam certos grupos indígenas à suposta “civilização” e/ou à 

sociedade economicamente mais desenvolvida, Tinham, por sua vez, o objetivo de analisar o 

quanto as faixas de expansão da sociedade nacional incidiam sobre territórios habitados por 

populações tribais. Neste sentido, dentro do campo antropológico se destaca a ideia de 

“fronteiras étnicas” e de “fronteiras simbólicas” (identitárias e culturais), que provinham do 

contato de culturas distintas, meio no qual ocorre reivindicação de direitos territoriais de alguns 

grupos justamente por suas diferenças culturais, estabelecendo limites entre estas diferentes 

etnias e a sociedade nacional. São sujeitos à margem, excluídos do sistema de relações sociais, 

e que reivindicam uma territorialidade própria. A partir da relação entre alteridades, “constroem 

sua ‘auto-imagem’ por meio da negação, da aceitação ou da exclusão do outro” (FAULHABER, 

2001, p. 118). A autora insere tal discussão naquilo que denomina “Antropologia em 

fronteiras”, na qual se desenvolvem concepções a respeito do movimento dialético entre 

identidades étnicas e nacionais, ou seja, da dinâmica de expansão das frentes da sociedade 

nacional e das fronteiras identitárias internas.  

Destacam-se também os estudos realizados por antropólogos da chamada “Turma do 

Brasil Central”, vinculados a projetos de pesquisa do Museu Nacional. Dentre estes 

pesquisadores, destacamos as contribuições de Otávio Velho sobre a temática da fronteira, o 

qual teve como área de estudo a Amazônia Oriental, sudeste do Pará, Bico do Papagaio, região 

de Marabá, que fora atravessada em 1972 pela rodovia Transamazônica. Trata-se, segundo 

Velho, de uma área que é ponto de contato entre a Amazônia, o Nordeste e o Brasil Central, 

constituindo, por esta razão, interesse para sua investigação. Guedes (2013) indica que Otávio 

Velho, em sua dissertação, buscou descrever historicamente o avanço de várias frentes 
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econômicas: a frente pastoril, as frentes extrativistas da borracha, da castanha, do diamante e a 

mineração, de uma maneira geral, assim como novas frentes agrícolas e pecuárias.  

Já em sua tese, onde Velho se aprofunda no debate das relações entre estado, capitalismo 

autoritário e campesinato, “o importante não é o estudo da fronteira por ela mesma, mas sim, 

como ocorreu o desenvolvimento capitalista a partir da fronteira” (VELHO, 1979, p. 14 apud 

SANTOS, 2013, p.121). Segundo Faulhaber (2001), em suas pesquisas, Otávio Velho recorre 

às teorias de Frederick Turner e ao caso norte-americano para refletir sobre as condições de 

existência de uma fronteira livre na Amazônia e, a partir daí, propor a construção de um modelo 

de análise generalizável sobre a fronteira. 

 

A ocupação do Centro-Oeste e da Amazônia 
 

Vimos que a construção dos espaços simbólicos do imaginário nacional brasileiro 

perpassa tanto a ideia de conquista do que se denomina por “sertão” quanto de “oeste”. A 

“fronteira” brasileira, por excelência, espaço onde se materializam esses imaginários, só poderia 

ser a Amazônia, região esta que ainda não fora plenamente ocupada e cujo senso comum 

enxerga como uma grande floresta depopulada e, por isso, espaço ideal para a conquista. 

Segundo Porto Gonçalves (2008), as imagens criadas a respeito desta região são sempre sobre 

a Amazônia, nunca da própria Amazônia, que é vista meramente como um reservatório de 

recursos quanto como um vazio demográfico. Neste sentido, torna-se necessário carregar um 

projeto civilizatório para ocupar e transformar sua natureza selvagem.  

De acordo com Arbex Jr. (2005), impulsionadas pela valorização da borracha no 

mercado mundial após a descoberta da técnica de vulcanização, as primeiras incursões na 

Amazônia derivam da extração do látex, que prosperou na Amazônia no final do século XIX, 

coincidindo com o auge da economia do café no sudeste. Tal economia atraiu uma série de 

migrantes, especialmente do nordeste, de tal modo que entre os anos de 1872 e 1920, a 

população da região cresceu 4,3 vezes, passando de 332.847 para 1.439.052.  Após o declínio 

do ciclo, muitos retornaram para seus lugares de origem e, entre 1920 e 1940, a população 

amazônica teve um incremento menos significante. 

É só durante os governos de Getúlio Vargas que a região passou a ser prioridade nos 

planos de desenvolvimento e de integração nacionais. Vargas sinalizou para investimentos no 
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setor industrial brasileiro, tendo como grandes realizações a criação da Companhia Siderúrgica 

Nacional (1941), da Vale do Rio Doce (1942) e da Petrobrás (1953). Acompanhado da proposta 

de um desenvolvimento interno e soberano, o varguismo apontou também para uma política de 

ocupação e exploração dos recursos no Centro-Oeste e Amazônia. Foram criadas, na época, 

colônias de povoamento, como em Dourados (MS), Ceres (GO), bem como foi realizada a 

primeira expedição oficial na região do Araguaia, a Roncador-Xingu, realizada pelos irmãos 

Villas-Boas. Por meio do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), a expedição estabeleceu os 

primeiros contatos com indígenas, contribuindo especialmente para a implantação do Parque 

Nacional do Xingu (ARBEX JR, 2005; OLIVEIRA, 2005).  

Além disso, também é da Era Vargas a criação de instituições federais encarregadas de 

formular planos para ocupar e integrar o território nacional, como o Conselho Nacional de 

Geografia, o Conselho Nacional de Cartografia e o Conselho Nacional de Estatística, reunidos 

ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a partir de 1938, ou mesmo a criação 

da Fundação Brasil Central (FBC), em 1943. A FBC teve como tarefa organizar o processo de 

ocupação do interior isolado do país.  

Segundo Coy, Klinger e Kohlepp (2017), durante o Estado Novo, novas dinâmicas de 

deslocamento se dão a partir da Marcha para o Oeste, quando a ação bandeirante do séc. XVII 

é resgatada, com o intuito de promover uma exploração e ocupação efetivas no interior do país. 

Assim, foi se fortalecendo o mito do frontier, especialmente a partir da materialização da 

expansão através da construção de infraestruturas e da criação de colônias de povoamento 

agrícola, como continuidade da colonização agrícola já existente na região sul do Brasil. O 

Centro Oeste e a Amazônia são as regiões mais periféricas nacionalmente e para onde passam 

a ser direcionadas tais iniciativas. Assim, passou a ser atrativo para grupos de sulistas e 

sudestinos interessados em conquistar definitivamente um pedaço de terra para produzir.  

De acordo com Ariovaldo de Oliveira (2005), o Estado caminhou em conjunto com o 

capital privado na execução de investimentos na região. Dos projetos de colonização privados 

provinha o lucro sobre a venda das terras para camponeses e colonos. Ao Estado coube a 

contenção das tensões sociais, fazendo com que os próprios projetos de colonização 

funcionassem como uma “válvula de escape” para áreas de tensão social em outras partes do 

país, evitando assim encarar a reforma agrária. Assim, a Marcha se constitui num movimento 

duplo de colonização e expansão do agronegócio na fronteira.  
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Nas décadas de 1950 e 1960, durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956-1960) 

e, posteriormente, com a Ditadura Militar (1964-1984), foi dado novo impulso para a integração 

e desenvolvimento do Centro-Oeste e da Amazônia, com a construção de Brasília, que serviu 

de ponto geoestratégico para a integração com as periferias nacionais, rompendo com o 

isolamento daquelas regiões. Porto Gonçalves (2008) reforça o caráter supostamente 

nacionalista nas propagandas, apesar de práticas entreguistas sobre a região, contradição 

reforçada pelo slogan “integrar para não entregar”, disseminado durante o Regime Militar.  

É do período militar que a propaganda da Amazônia como um grande vazio demográfico 

é ressaltada, de modo a justificar a sua ocupação – inclusive por estrangeiros. Outro slogan do 

período, “terra sem homens para homens sem terra”, estimula a migração de nordestinos sem 

terra para a região, incentivando os processos de colonização. A saída para a ocupação foi 

produzir uma integração física por rodovias e ferrovias, mas também criar as condições 

necessárias para a produção e a atração de investimentos como, por exemplo, através da 

realização de grandes obras de infraestrutura, como hidrelétricas para a geração de energia ou 

o estabelecimento de projetos minerais. Portanto, iniciadas por JK e continuadas pelos militares, 

são criadas as principais rodovias de interligação norte-sul e leste-oeste da Amazônia, como é 

o caso da Belém-Brasília (BR-010), construída entre 1950 e 1974, da Brasília-Cuiabá-Porto 

Velho (BR-364), iniciada em 1960, da Cuiabá-Santarém (BR-163), iniciada em 1971, da BR-

158, que liga o Pará ao Rio Grande do Sul, ou da Rodovia Transamazônica (BR-230), cujas 

obras se iniciaram em 1972.  

As novas rodovias foram atrativos para uma sorte de pessoas, que passaram a buscar 

terras em preços baixos, dada a distância para os grandes centros dinâmicos, o que compensava 

o investimento. Assim, vieram “colonos, latifundiários, investidores, mas também caçadores de 

sorte e aventureiros” (COY, KLINGER E KOHLEPP, 2017, p.18 e 19).  Para Porto Gonçalves 

(2008), a organização do espaço amazônico, que se dá tradicionalmente e em consonância com 

a ecologia regional através do padrão “rio-várzea-floresta”, é crescentemente substituído pelo 

padrão “estrada-terra firme-subsolo”, modificando as estruturas regionais sem, no entanto, 

atender às especificidades ecológicas e sociais.  

Entretanto, não foi só a terra, mas o subsolo que, na década de 70, passou a ser alvo da 

cobiça sobre a Amazônia. O garimpo, desde então, também aparece como uma questão central 

na região, seja o garimpo empresarial, ou o garimpo cooperativo, conforme indica Porto 
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Gonçalves (2008). Do garimpo também resultaram conflitos e contradições, de modo que os 

colonizadores, latifundiários e políticos tradicionais transformaram-se em proprietários dos 

garimpos, dominando o controle da atividade, que era executada pelos colonos e posseiros 

(OLIVEIRA, 2005). 

Após as pesquisas realizadas pelo Projeto Radam-Brasil, investimento do governo na 

pesquisa de recursos naturais, foram reveladas províncias minerais, como Carajás, no sudeste 

do Pará. Também se estabeleceu, nas proximidades de Oriximiná, um complexo mínero-

metalúrgico para a exploração de ferro, cobre, outro, bauxita e outros minérios (PORTO 

GONÇALVES, 2008). As pesquisas passaram a ocorrer em parceria com órgãos e empresas do 

governo junto a empresas estrangeiras, e o Estado passou a fazer concessões a grupos nacionais 

e internacionais interessados em trazer o “desenvolvimento” para a região.  

Este modelo de ocupação, baseado nas colonizações agrárias, minerárias e na construção 

de infraestruturas determinou algumas supostas “vocações” econômicas para a Amazônia, que 

sempre tratada como vazio demográfico e área de reserva natural, canalizou novos fluxos de 

matéria e energia, provenientes de investimentos de capitais do centro sul do país e também 

internacionais. No entanto, hoje, há processos escalares mais complexos voltados para a região.  

 

As dinâmicas dos frontiers são então mais fortemente modificadas por variáveis 
político-institucionais, econômicas e culturais cujos processos de negociações são 
cada vez mais decididos a níveis de escalas superiores desatrelando contextos de 
esclarecimentos locais e nacionais (Lambin & Geist, 2006). Isto se torna visível pelo 
significado dos mecanismos de mercado orientados pela exportação, cujas 
determinantes diretas mais importantes para a região de estudos hoje são a expansão 
da monocultura mecanizada da soja, a pecuária extensiva, projetos de infraestrutura 
da produção de energia (vide hidrelétrica Belo Monte) e a extração mineral. Há muito 
exigido pelos pressure groups regionais do agrobusiness, a conclusão do corredor de 
exportação e dos portos de carregamento para cash crops, carne bovina, madeira e 
minerais também passou a ser de interesse internacional influenciando 
significantemente as pretensões quanto à disponibilidade e apropriação da natureza 
(Dijck & Haak, 2006; Morton et al., 2006; Vera Diaz et al., 2009; Walker et al., 2009). 
Com isso, os frontiers da Amazônia do séc. XXI estão marcados como frontiers de 
recursos e mais do que nunca pela mudança dos mecanismos de mercado e pela 
pressão pela incorporação global e uso de recursos subterrestres, da floresta e da terra. 
Lógicas de expansão econômicas, estatais e privadas transformam constantemente as 
“relações societais com a natureza” (Gesellschaftliche Naturverhältnisse, cf. Görg, 
1999) da Amazônia e, devido ao aumento de exposição, suscitam vulnerabilidade 
social mais alta dos livehoods rurais (COY, KLINGER E KOHLEPP, 2017, p.29 e 
30). 
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Décadas depois, a tendência à ocupação estrangeira com o auxílio do estado permanece 

através de uma neocolonização, que se dá a partir de grandes projetos de desenvolvimento ou 

por estratégias mercantis e financeiras, inclusive pelo exemplo da estrangeirização de terras no 

país, onde terras ainda pouco exploradas têm sido alvo de negócios financeiros e vêm sendo 

vultuosamente apropriadas por grupos internacionais, tal como sugerido pela prática do “land 

grabbing” (SAUER, 2010).  

Em consonância à visão paradoxal que evidencia tanto o imaginário da Amazônia – aqui 

considerando a Amazônia Legal - como subdesenvolvida e inferior quanto como eldorado, 

lócus da natureza sacralizada, resta apenas uma alternativa: a de ocupá-la para mercantilizar e 

privatizar os recursos que oferece. As pressões externas geradas nos biomas da Amazônia e do 

Cerrado são incomensuráveis, resultando na desintegração do subsolo, do solo e da floresta, 

mas também, inevitavelmente, nas pressões sobre os “obstáculos” ao “desenvolvimento”, que 

são os próprios povos que habitam a região, como indígenas, ribeirinhos, quilombolas, 

pequenos agricultores e comunidades tradicionais de toda sorte, em suma, os povos da floresta 

e os povos do cerrado.  

 

Na Amazônia Legal, a violência é uma constante: a fronteira na periferia da periferia do 
capitalismo 
 

Ao que tudo indica, a exploração predatória da Amazônia sempre foi uma política do 

Estado, bem como o oferecimento dos seus recursos para o resto do mundo, pendendo ora para 

um discurso nacionalista e protecionista sobre a região, ora para articulações escalares 

internacionais, que subvencionam a execução de novos projetos minerários, agrícolas, 

madeireiros e outros, como até mesmo negócios ilegais, tais como a própria exploração 

madeireira, o garimpo, o tráfico ou a biopirataria.   

Esta condição enraizada nas políticas de Estado, mas também na própria sociedade - que 

enxerga a Amazônia como uma eterna fronteira a ser ocupada – demonstra que na região 

importa mais o território em si do que a sociedade. Assim, a Amazônia é relegada a uma posição 

periférica, marginal, dependente e colonial no contexto nacional, mas também no contexto 

internacional. Ocupa, portanto, dentro da Divisão Nacional e Internacional do Trabalho, um 

lugar de exportadora de matérias-primas (celulose, ferro, cobre, bauxita...), alternando-se entre 
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atividades extensivas ou extrativistas. Por isso, sobre a Amazônia desenha-se uma geografia 

econômica da exclusão: sua incorporação não se dá em respeito às condições culturais e 

ecológicas, mas pelos valores definidos pelos “de fora” (PORTO GONÇALVES, 2008).  

De acordo com Moraes (2002; 2011), nas periferias do capitalismo, a dominação se 

objetiva sem a alocação de grandes massas de capital no espaço, o que resulta num padrão 

espoliativo do ponto de vista geográfico e de empobrecimento local. A baixa alocação de 

recursos, no entanto, não implica em baixos níveis de exploração da natureza, dado que, pelo 

contrário, ocorre uma verdadeira “drenagem” da riqueza localizada nos fundos do território. 

Segundo Moraes (2011), as áreas periféricas foram, desde sempre, fornecedoras de produtos 

naturais, tendo como base o extrativismo vegetal, a exploração mineral, a agricultura ou a 

pecuária. São, em suas palavras, “fundos territoriais” para o capital, reservas de valor de 

mercado em vias de incorporação, mas ainda não plenamente incorporadas.  

Periodicamente, ocorrem ondas sucessivas de “modernização” nas periferias do 

capitalismo, como forma de ajustes constantes oriundos das demandas dos países centrais que, 

de modo cíclico, readequam as sub-economias às relações dominantes e incorporam 

determinadas áreas geográficas ao cerco econômico. Assim sendo, “nos espaços periféricos, as 

formas de valorização do espaço introduzidas pela subordinação dos lugares à lógica e à 

dinâmica do capitalismo não reproduzem especificamente o ‘modelo’ de valorização capitalista 

do espaço” (MORAES, 2002, p. 20). Este fato acarreta numa particularidade de acumulação 

originária nas periferias e impõe um desenvolvimento geográfico desigual e violento. 

 

Sob o ponto de vista da teoria de modernização, os frontiers deixam-se parecer como 
“ponta de lança” da modernização sob o fundamento de estruturas dualistas entre 
tradicionalidade e modernidade, no sentido da ideia de desenvolvimento linear-
evolucionária com forte orientação de crescimento.  (...) Em contrapartida, sob o ponto 
de vista da teoria da dependência, frontiers são expressão de sociedades “estruturais 
heterogêneas” em duplo sentido: por um lado são representados no poderoso grupo de 
atores dos frontiers e instrumento essencial de uma incorporação funcional da 
periferia em um tipo de produção capitalista orientado pelo centro com o objetivo do 
aumento de valor e extração de recursos. E por outro lado tornam-se, por sua vez, 
locais de repressão e deslocamento de problemas sobre a função social de válvula do 
frontier e para locais de nova marginalização através da reprodução – até aumento de 
desigualdades sociais e conflitos sócio-espaciais (COY, KLINGER E KOHLEPP, 
2017, p.6). 

 

No decorrer das suas pesquisas sobre o tema da fronteira, José de Souza Martins, que 

teve grande parte dos seus campos ocorridos na Amazônia, afirmou que o que se coloca em 
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choque na fronteira não é apenas a disputa por um recurso natural, mas precisamente um embate 

entre “mundos” incompatíveis e diferentes. A fronteira, diz ele, “é essencialmente o lugar da 

alteridade” (MARTINS, 1997, p.150), de uma alteridade não só econômica, mas moral. Assim, 

essencialmente, a fronteira tem como elemento fundante o conflito, conflito que se dá na 

incompatibilidade entre diversos mundos e perspectivas.  

 

 (...) a fronteira de modo algum se reduz e se resume à fronteira geográfica. Ela é 
fronteira de muitas e diferentes coisas: fronteira da civilização (demarcada pela 
barbárie que nela se oculta), fronteira espacial, fronteira de culturas e visões de 
mundo, fronteira de etnias, fronteira da História e da historicidade do homem. 
E, sobretudo, fronteira do humano. Nesse sentido, a fronteira tem um caráter 
litúrgico e sacrificial, porque nela o outro é degradado para, desse modo, viabilizar 
a existência de quem o domina, subjuga e explora (...). É na fronteira que encontramos 
o humano no seu limite histórico (MARTINS, 1997, p.13 – grifo nosso).  

 

A fronteira, em grande parte das vezes encarada como “ponta de lança” e “veículo de 

colonização” das últimas periferias de interesse do capitalismo (COY, KLINGER E 

KOHLEPP, 2017) exprime-se, na realidade, como uma zona síntese do conflito e, por isso, 

lócus da manifestação e combinação das formas da violência do campo em espaços periféricos 

do capitalismo. Neste sentido, a ideia de modernização traz em si a brutalidade, o genocídio e 

a devastação como elementos constituintes.  

Para exemplificar, pensando em termos da fronteira Amazônica, só nos quatro primeiros 

meses do ano corrente (2019), a Comissão Pastoral da Terra (CPT) registrou 10 assassinatos 

em conflitos no campo no Brasil. Cinco destes foram Nazildo, Dilma, Claudionor, Hilton e 

Carlos. No segundo semestre, no mês outubro, um dos assassinados que se tem registro é 

Alexandre.  

Em 15 de abril, a liderança quilombola Nazildo dos Santos Brito, de 33 anos foi 

assassinada. Nazildo residia na comunidade Turê III, no nordeste do Pará, entre Tomé-

Açu e Acará, e vinha sofrendo ameaças por denunciar crimes ambientais na região. O 

fazendeiro José Telmo Zani, assassino do quilombola, fazia extração ilegal de madeira 

dentro do território e ameaçara Nazildo outras vezes antes de matá-lo.  

A 50 quilômetros da rodovia BR 422 (Transcametá), na altura do município de Baião, 

nordeste do Pará, uma militante do MAB foi degolada por arma branca, na noite do dia 21 de 

março de 2019, com suspeitas de estupros e torturas. De acordo com o site Amazônia Real 
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(2019), Dilma Ferreira da Silva, de 45 anos, foi morta junto com seu marido, Claudionor 

Costa da Silva, 43 anos, e Hilton Lopes, 38 anos, um assentado da reforma agrária. Todos os 

três residiam no Assentamento Salvador Allende, criado pelo Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária (Incra) na área da antiga fazenda Piratininga, ocupada por mais de 400 

famílias sem-terra há 12 anos. Desde o início, o local sofreu com ataques de pistoleiros e 

conflitos com madeireiros, além de ameaças constantes. As famílias sempre denunciaram 

conflitos agrários e desmatamento ilegal na região.  

De acordo com o Brasil de Fato (2019), em 11 de junho de 2019, quando retornava para 

casa, por volta de 16h20, Carlos Cabral Pereira, 58 anos, foi abordado por dois homens em 

uma moto, que dispararam contra ele três tiros, sendo dois na cabeça. Como ambos usavam 

capacete, foi dificultado o reconhecimento de suas identidades.  Carlos era o presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) de Rio Maria, sudeste do Pará. 

No dia 19 de outubro de 2019, quando Alexandre Coelho Furtado Neto retornava para 

sua barraca no acampamento 1200, em Ourilândia de Norte, no sudeste paraense, foi 

surpreendido por uma emboscada e atingido com um tiro de espingarda no peito. Ele era uma 

liderança da ocupação e lutava pelo assentamento dos agricultores desde 2006. Dos 1200 

alqueires totais da fazenda, 470 são de área pública, sendo esta a parcela ocupada por 70 

famílias sem-terra, inclusive a de Alexandre. Na justiça, o fazendeiro Eutimio Lippaus se diz 

dono da fazenda de e solicita a reintegração de posse. Ao longo do ano houve tiroteios, ameaças, 

incêndios criminosos contra as famílias acampadas. Porém, sem o amparo necessário, 

Alexandre foi mais uma vítima fatal (CPT ALTO XINGU, 2019).  

De um lado o fazendeiro José Telmo Zani, o desmatamento e a exploração de madeira 

ilegal por madeireiros, as ameaças por parte de pistoleiros e o fazendeiro Eutimio Lippaus. Do 

outro estão denúncias da exploração ilegal de madeira, pequenos/as agricultores/as, 

assentados/as da reforma agrária, quilombolas, atingidos/as por barragens, acampados/as, 

pessoas que lutam pela conquista de um pedaço de chão: Paulo Sérgio, Nazildo, Dilma, 

Claudionor, Hilton, Carlos e Alexandre, todos executados.   

Não à toa, observa-se que todos os incidentes ocorreram na Amazônia Legal, 

considerada uma das últimas grandes fronteiras do país. Embora o balanço total dos dados da 

violência no campo ao longo de 2019 só serão divulgados no início de 2020 (e, com isso, os 

registros dos/as 7 assassinados/as mencionados), o ano corrente já demonstra números 
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alarmantes.  Este aumento de conflitos por terra já vem sendo observado desde 2016, ano de 

golpe de estado, quando Michel Temer assumiu a presidência da república, tendência essa que 

vem tendo continuidade com o governo Bolsonaro, conforme tabela 1.  

 
Tabela 1 - Comparação dos conflitos no campo no Brasil (2009-2018) 

Fonte: Comissão Pastoral da Terra (2019). 
 

Se em 2015 foram 771 ocorrências de conflitos por terra no Brasil, em 2016 esse número 

saltou para 1079. Em 2017, foram 989 ocorrências e em 2018, 964. Como reflexo, observa-se 

a diminuição paralela das ocupações de terras e formações de acampamentos, ou seja, a 

diminuição das práticas de resistência no campo. Além disso, se em 2015 o número de 

assassinatos no campo vitimou 47 pessoas, em 2016 esse número subiu para 58 vítimas e, em 

2017, foram 70 pessoas, representando um salto gritante no número de assassinatos. Em 2018, 

foram registrados 25 vítimas. A redução de ocorrências de conflitos e assassinatos em 2018, no 

entanto, não demonstra uma tendência confiável de diminuição, mas está associada ao fato deste 

ter sido um ano eleitoral, quando costuma haver uma sensível atenuação dos casos.  

Segundo a CPT (2019), o discurso bélico do atual presidente e de seu governo tem 

contribuído para acirrar o clima de tensão na região da Amazônia Legal, além, notadamente, da 

suspensão de políticas de reforma agrária, da paralisação nas desapropriações de terra para 

assentamentos, do bloqueio da demarcação de terras indígenas e outros mecanismos e políticas 

que representam retrocessos e perda de direitos para os povos do campo. Por outro lado, há 

claro incentivo para que latifundiários, garimpeiros, madeireiros e outros grupos hegemônicos 

retomem e utilizem áreas protegidas (como unidades de conservação ou terras indígenas) para 
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exploração mineral, bem como o incentivo explícito para o armamento em “legítima defesa” 

por parte destes agentes. A tônica é combater e expulsar famílias sem terra, indígenas e 

comunidades tradicionais consideradas “inimigas da nação e do progresso”, cidadãos “do mal”, 

que são tratados como empecilhos em áreas de interesse do capital na fronteira.  

Dados recentes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) demonstram o 

aumento de focos de queimadas na Amazônia Legal, o aumento do desmatamento e da atuação 

de garimpos ilegais em estados como Pará e Roraima, informações estas contestadas pelo 

presidente da república. Indígenas e ambientalistas atribuem o avanço e as ofensivas na região 

às declarações do mesmo em favor da exploração mineral em terras indígenas e ao 

afrouxamento no combate a crimes ambientais pelo atual governo (BBC NEWS BRASIL, 

2019). 

A violência, entendida aqui a partir de múltiplas estratégias – sendo a mais extrema 

delas o assassinato – é parte da dinâmica monopolizadora de territórios para grupos 

hegemônicos capitalistas nacionais e internacionais em detrimento das populações locais, que 

possuem outros hábitos e relações costumeiras de ocupação de tais territórios. Levantamento 

recente realizado pelo portal “De olho nos ruralistas” originou um mapa que demonstra que na 

Amazônia Legal e na região do projeto de ocupação do agronegócio, o MATOPIBA (que abarca 

estados do Maranhão, Tocantins, Pirauí e Bahia), estão concentradas as maiores áreas de terras 

pertencentes a congressistas brasileiros. Este fato demonstra que há relações umbilicais e até 

mesmo corresponsabilidade dos parlamentares brasileiros com o aumento da violência do 

campo, seja direta ou indiretamente, através da dispersão de discursos, ou através da dispersão 

de projetos de incorporação dos chamados “fundos territoriais” ainda disponíveis (MORAES, 

2011).  

Tabela 2 – Ranking dos 5 estados com maiores registros de conflitos no campo em 2018 
 

 

 

 

 
 
 
 
*Maior nº de ameaças de morte em 2018 = 56 
**Maior nº de assassinatos em 2018 = 16 

Estado Amazônia 
Legal ou 

MATOPIBA? 

Nº de 
conflitos 

Pessoas 
envolvidas 

Posição 

Maranhão* Sim 201 80.803 1º 
Bahia Sim 182 156.027 2º 
Pará** Sim 177 311.377 3º 
Minas 
Gerais 

Não 146 36.227 4 º 

Rondônia Sim 77 58.700 5º 
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Fonte: Elaboração própria (2019) com base em dados da Comissão Pastoral da Terra (2019). 
 

Outro aspecto relevante é o fato dos assassinatos de Paulo Sérgio, Nazildo, Dilma, 

Claudionor, Hilton, Carlos e Alexandre terem acontecido no estado do Pará. Também segundo 

o caderno de conflitos no campo da CPT (2019), o Pará é o estado onde vivem 51% de todas as 

pessoas vítimas de conflitos no campo em 2018. O estado do Pará é recordista em número de 

assassinatos no campo. Nos últimos 40 anos ocorreram 53 execuções de lideranças camponesas 

no Pará, dentre eles religiosos, sindicalistas, advogados ou ambientalistas, fora que dentre os 

49 massacres registrados no país, 28 deles se deram naquele estado (BRASIL DE FATO, 2019). 

Mas a tendência de ocupação de novas fronteiras e de acentuação de conflitos do Pará, também 

se observa em outros estados da Amazônia Legal, como Maranhão, Mato Grosso e Rondônia 

(tabela 2). Além disso, o estado da Bahia tem se revelado um palco de conflitos, especialmente 

de conflitos pela água, como os ocorridos em Correntina. Os conflitos estão associados à 

expansão do agronegócio em decorrência do projeto MATOPIBA, aí também incluídos projetos 

no estado do Maranhão, o que tem ocasionado mais casos de brutalidades no campo.  

 
Na escrita uma trégua; no campo, a guerra continua 
 
 Buscamos, com este texto, trazer um breve panorama da situação de conflito e da 

violência no campo, especialmente a partir de dados recentes, de 2016 até o vivido em 2019. 

Sem a pretensão de esgotar o debate, o nosso principal objetivo era demonstrar duas evidências: 

a primeira delas, a de que as áreas de fronteira, vistas como fundos territoriais de recursos e de 

investimentos, são áreas onde ocorrem a maior parte dos conflitos no campo e, portanto, 

podemos afirmar que há relações notáveis entre fronteira e violência; a segunda, a de que a 

Amazônia Legal, ao se constituir como área de expansão por excelência – o nosso “oeste” e 

“sertão” a ser civilizado – é, também, inevitavelmente, a região onde se concentram os dados 

mais mórbidos no campo brasileiro. 

 E assim, construída historicamente como a periferia da periferia, por um duplo esforço 

recorrente e colonial entre planejamento de Estado e capital privado desde o princípio, é a região 

na qual se revelam as maiores brutalidades e apagamentos, seja dos seres “não humanos” que 

a habitam, seja da sua própria natureza enquanto cenário. Ainda que o fogo dos incêndios 
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criminosos emane brasas ardentes e brilhantes, não é luz que “alumia”, é luz que derrete e 

depois se apaga, transformando tudo em cinzas e destruição.   

Por esta razão, os assassinatos de Paulo Sérgio, Nazildo, Dilma, Claudionor, Hilton, 

Carlos, Alexandre e tantos outros/as que aqui não couberam não podem ser tratados como meras 

fatalidades, como mera expressão fenomênica da violência no espaço agrário: estão 

intimamente vinculados a uma lógica da colonialidade violenta que reside nos projetos de 

desenvolvimento, sejam eles minerários, do agronegócio, madeireiro, hidrelétrico ou outros.  

É preciso compreender que a máxima da exploração de novos fundos territoriais é 

colonizar e que isso nunca mudou. Nas palavras de Moraes (2011), há um “móvel extrativista” 

em atuação, no qual funções distintas se sobrepõem ao longo da história num mesmo lugar, 

articulando capital primário com novas frações do capital. Mudaram os termos, hoje traduzidos 

por “transformar”, “progredir” ou “desenvolver”, um eterno “vir a ser”, como retrata Porto 

Gonçalves (2008) em relação à Amazônia, mas não mudaram as expropriações. Na prática, se 

mantêm em maior ou menor intensidade, subjugando e incorporando as populações autóctones 

nesse processo ou, caso haja resistência, eliminando-as de modo literal. 

 Em todo caso, o efeito da expansão da fronteira sobre os fundos territoriais é o de 

compulsoriamente promover uma adaptação à “novidade”- ainda que seja uma péssima 

novidade! -, seja por meio da absorção e repressão da força de trabalho daqueles que veem no 

projeto uma “oportunidade”, seja através da expulsão costumeira, da expropriação forçada e da 

desagregação das relações com a terra, com a natureza, com a morada, com o trabalho e com 

outras relações que já estavam tecidas no território. Neste sentido, não se pode dizer que as 

sucessivas expropriações são fruto somente de uma ação que se resume à esfera produtiva, pois 

como a terra tem o caráter de sobrevivência para determinados grupos, a indisponibilidade deste 

bem resulta, evidentemente, numa eliminação que é também política.  

Trata-se, por conseguinte, de uma continuidade das formas de expansão territoriais 

coloniais, sendo, neste caso, a colonialidade do poder sobre os territórios o que continua 

substanciando esta estratégia de desenvolvimento. “O atual estágio do projeto 

desenvolvimentista que se ampara na promessa da democracia, da participação e da pluralidade 

de sujeitos-alvo constitui apenas uma nova roupagem para o disfarce da colonialidade” 

(MONTENEGRO GÓMEZ; ROCHA, 2017, p. 169).  
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A fronteira, como apontou José de Souza Martins (1997) configura-se, assim, como 

“território da morte”, da desumanização, dos arcaísmos, sendo o contrário daquilo que se 

reproduz em seu imaginário. Se o imaginário aponta para a realização e o progresso, então os 

povos do campo, do cerrado e da floresta estão ainda na porta de um futuro que os nega e a 

quem nunca chegam os seus favores, como nos ensina Chico César.  
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AMAZÔNIA REVISITADA: notas de pesquisa 
 

Jonathas Duarte Oliveira de Souza1 
  

 A racionalidade da Ditadura Militar de 1964 foi tributária, em muitos aspectos, do 

pensamento da Escola Superior de Guerra (ESG)2, notadamente da doutrina da Segurança 

Nacional3. Esse pensamento tinha por imperativo a articulação do Brasil em sua plataforma 

continental a partir da colonização dos “vazios demográficos” e de aproveitar as riquezas do 

país, que “dormiam no sono dos séculos”, para que o Brasil atingisse os patamares de 

desenvolvimento internacionalmente estipulados, para que um país fosse considerado 

desenvolvido dentro dos termos do capitalismo.  

 Manipulado de variadas maneiras e colocado em relação com uma série de noções, como 

desenvolvimento e segurança nacional, o território amazônico foi eleito, mais uma vez, para 

solucionar os problemas daquela atualidade: problema da luta pela posse de terra que gerava 

desigualdade no Nordeste; problema das geadas no Paraná; problema do baixo índice 

demográfico da região norte; problema de expressão econômica do Brasil em escala 

internacional. 

 A despeito do território Amazônico ter sido mobilizado como possibilidade de 

desenvolvimento em outros tempos, as intervenções não foram exitosas em termos de fixar a 

população no território. Contudo, é preciso reconhecer um potencial de exploração nos ciclos 

da borracha (1879-1912 e 1942-1945) e na extração de madeiras de qualidade desde o Brasil 

Colônia (COUTO E SILVA, 1981). 

 
1 Mestrando pelo Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco (PPGH-
UFPE). E-mail: j.historia94@hotmail.com  
2 Criada em 22 de outubro de 1948 pelo Decreto nº 25.705 e organizada de acordo com a Lei nº 785, de 20 de 
agosto de 1949. A Escola Superior de Guerra foi subordinada à Presidência da República através do Estado-Maior 
das Forças Armadas (EMFA). Entre os propósitos que presidiram sua fundação estava o de se tornar uma agência 
socializadora das elites brasileiras, militares e civis em torno de questões referentes à segurança e desenvolvimento 
do país, numa espécie de foro acadêmico. Fonte: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-
tematico/escola-superior-de-guerra-esg 
3 SILVA, Golbery do Couto e. Conjuntura Política Nacional: poder executivo & geopolítica do Brasil. Rio de 
Janeiro: Livraria José Olympio, 1981.  
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 Dessa forma, para intervir no amplo território amazônico, os militares reestruturaram 

instituições que já existiam na burocracia estatal. Essas instituições tiveram por objetivo 

esquadrinhar o território e prescrever normas para ocupação e exploração da terra na Amazônia. 

Essa reforma administrativa iniciada em 1966, conhecida como Operação Amazônia, foi 

justificada pela simplificação da estrutura burocrática, tendo em vista que já existiam 

instituições de caráter interventivo, mas que foram consideradas obsoletas.  

As instituições focalizadas para a análise que ora apresentamos são a Superintendência 

de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), que surge reestruturada da antiga 

Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), e o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), reestruturado dos antigos Instituto 

Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário 

(INDA) e do Grupo Executivo da Reforma Agrária (GERA). Autarquias governamentais 

atreladas a importantes setores da política4. Prescreviam incentivos fiscais, sob pretexto de 

estimular a exploração e industrialização da Amazônia e normas para acesso à terra em núcleos 

de colonização oficial ou privada, também na Amazônia, sob o discurso da Reforma Agrária. 

A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) também será revisitada em algumas especificidades, 

noticiadas pelo jornal O mensageiro (Pará), quando for mais oportuno, na segunda parte deste 

trabalho. 

A SUDAM foi responsável por produzir um saber expressivo em relação à Amazônia. 

A instituição, a partir da seção de Serviço de Documentação e Divulgação, do Departamento 

Administrativo, publicou pelo menos dois relatórios de estudos realizados: “Amazônia – 

desenvolvimento e ocupação” (1968) e o “SUDAM DOCUMENTA” (1969). Ambas as revistas 

com rica descrição de atividades desenvolvidas na área, densidade demográfica, expectativas 

dos incentivos fiscais, tecnologia, industrialização e educação, possibilidades de exploração 

econômica e de recursos naturais, malha rodoviária, aérea e fluvial, etc. Essas publicações 

localizam a Amazônia numa situação de elevada importância política e estratégica para o 

desenvolvimento. O INCRA, por sua vez, foi o primeiro órgão oficial do governo brasileiro a 

tratar expressamente da colonização de “espaços vazios” como possibilidade de Reforma 

 
4 Como o Ministério do Desenvolvimento, da Integração Nacional, da Agricultura e do Interior. 
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Agrária, demonstrando preocupação com os contingentes populacionais excedentes e “vazios 

demográficos”.  

A SUDAM propagandeava a disponibilidade fiscal de 50% da dedução do imposto de 

renda para pessoas jurídicas que quisessem investir na Amazônia e tivessem projetos 

aprovados: 

“Siga a Transamazônica. Essa estrada abre caminho para a exploração da 
região mais rica do mundo.  
O Brasil está investindo na Amazônia e oferecendo lucros para quem quiser 
participar desse empreendimento. 
Comece agora. Faça sua opção pela SUDAM. Aplique a dedução do seu 
imposto de renda num dos 464 projetos econômicos já aprovados pela 
SUDAM. Ou então apresente à SUDAM seu próprio projeto. Seja industrial. 
Ou agropecuário. Ou de serviços. Você terá todo apoio do Governo Federal e 
dos governos dos Estados que compõem a Amazônia.  
A Amazônia é uma mina de ouro.  
Transfira boa parte desse ouro para o seu bolso. 
Informe-se nos escritórios da SUDAM e nas agências do Banco da Amazônia. 
“ Jornal do Brasil – 29/11/1970 GRIFO NOSSO 

 

Por outro lado, o INCRA se apresentava a população sob o signo da Reforma Agrária. 

Era anunciado por propagandas que tinham por objetivo encorajar a população a migrar para o 

território amazônico. A seguir, duas. A primeira, ilustrada com a figura de um pequeno 

escoteiro numa floresta, a segunda, pelo discurso oficial do presidente do INCRA, com grandes 

expectativas para as ações da instituição, pouco depois da sua criação:  

    “Já estou na Transamazônica 
Apresentei-me voluntário porque creio na necessidade inadiável desta rodovia 
e tenho fé na Integração Nacional. 
E, depois, é meu jeito. Escoteiro gosta de abrir mata e desbravar o sertão. 
Estou descendo de helicóptero. Quando os primeiros engenheiros chegarem, 
vou recebe-los com a hospitalidade de um café quentinho. E à noite iluminarei 
o acampamento para que o repouso do operário seja também segurança. 
Tudo foi planejado para que de 100 em 100 quilômetros nasça uma cidade. Vai 
ter banco, escola, hospital, estação meteorológica, postos da Cobal, INCRA e 
Cibrazem (...) 
O Brasil merece o sacrifício dos pioneiros, mas os pioneiros também merecem 
conforto. Por isso, quem começar a Transamazônica, começará com 
ULTRAGAZ. 
CIA. ULTRAGAZ S.A” 
 
“Presidente do INCRA toma posse 
(...)o presidente do INCRA, sr. José Francisco de Moura Cavalcanti disse não 
ser daqueles que admite que a solução agrária do país esteja na divisão da terra. 
‘O que me importa – afirmou ele – é seu aproveitamento social’. ‘Optei pela 
reforma democrática do uso da terra, visando sempre o enriquecimento do 
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homem do campo e seu bem-estar social’ (...) finalizando, o ministro Cirne 
Lima afirmou que o INCRA terá um ‘imenso trabalho a realizar, pois o governo 
está vivamente empenhado na solução das questões fundiárias e de 
desenvolvimento agrícola, com medidas que promovam melhor distribuição 
da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso para uma maior 
produtividade’. Jornal do Brasil, 25/7/1970. GRIFO NOSSO. 

 

A breve apresentação dessas fontes permite levantar questões: a Amazônia é mesmo a 

“terra prometida” e uma “mina de ouro” que se acha aberta à exploração humana? O que é 

definido por melhor “uso e aproveitamento” da terra no âmbito do pensamento governamental 

dos militares? Se o presidente do INCRA não era a favor da divisão de terras, o que ele define 

como “distribuição”? Quais são os impactos sociais acarretados pelas políticas de colonização?  

A especificidade da questão reside nas construções discursivas e nas condições 

históricas que privilegiaram a participação da iniciativa privada no processo de exploração da 

terra, e de restrição do acesso à terra por pequenos produtores, que no fluxo da história do tempo 

presente, dão lugar ao agronegócio.  

Assim, cabe refletir a forma como a Amazônia foi constituída como um campo de 

visibilidades em relação a um conjunto de fatores, como segurança, desenvolvimento e Reforma 

Agrária; o objetivo que se propõe aqui é compreender a formação de uma concepção geopolítica 

que coloca a Amazônia no centro de articulações do capital privado e que se mostra aberta à 

pesquisa histórica. A ocupação do ‘vazio territorial’ não se deu de forma natural e como tinha 

que acontecer. Não há realidade fundamental da Amazônia, que espera a intervenção humana. 

As intervenções foram objeto de estudo e composição de um saber específico, tributário de uma 

racionalidade específica, portando construídas historicamente. 

Nessa lógica crítica, a historiografia de referência sobre o tema da ocupação da 

Amazônia na segunda metade do século XX5, afirma que este processo de ocupação da 

Amazônia sob controle das instituições militares provocou muito mais a despolitização da 

questão agrária no Brasil do que a democratização do acesso à terra, por desarticular a luta pela 

terra no Nordeste. Por outro lado, é possível discutir a decomposição do significado de Reforma 

Agrária porque o regime de posse, uso e propriedade não era alterado, permanecendo o 

 
5 De maneira exemplar, cito os trabalhos de Guimarães Neto (2002), Ianni (1979) e Martins (1984). 
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latifúndio sob outro conjunto de justificativas. Nos termos de Ianni (1979), há uma 

contrarreforma agrária articulada pela racionalidade militar. 

Assim, como propõe Arendt (2001),  

“Quando queremos transcender o saber, devemos prestar a máxima atenção à 
linguagem corrente, na qual termos (...) são cotidianamente usados como 
estereótipos e aplicados como palavras de ordem, a fim de restabelecer o 
contato entre saber e compreensão” 
 

Nesse ponto, remetemos ao general Golbery do Couto e Silva e seus estudos à frente da 

Escola Superior de Guerra. O general é parte de um grupo de estrategistas que veem na 

geopolítica o instrumento para aproveitar as influências do meio geográfico para o destino e o 

governo dos povos. O livro Geopolítica do Brasil, de sua autoria, escrito no começo de 1960 e 

publicado em 1981, aparece como um marco na construção do saber geopolítico e sobre a 

segurança nacional no Brasil e trata da “incorporação do povo à Nação a partir da ênfase no 

desenvolvimento econômico”.  

Por esse ângulo, a obra do general incidia na questão da Amazônia, a partir da 

necessidade de ocupação da área como forma de defender o Brasil e todo o Ocidente da 

penetração e da cobiça de nações indesejáveis, como postulou no livro. Além disso, encontra 

raízes históricas para justificar a necessidade de unificação nacional: desde a fase colonial, a 

dispersão geográfica pulverizou não apenas a sociedade, mas também o poder político, minando 

a ação governamental e criando condições para as revoltas, como a Balaiada, Cabanada e 

Sabinada.  

Assim, no cerne de uma concepção política urgente de segurança nacional e a partir da 

necessidade de alçar o Brasil a patamares internacionais de desenvolvimento e produção, a 

Amazônia emerge, novamente, como objeto de intervenção. Dessa vez, com contornos 

específicos em relação aos períodos anteriores: 1. Uma política efetiva de concessão de 

incentivos fiscais para investimento de pessoas jurídicas, reconhecida na Lei nº 5.173, de 27 de 

outubro de 1966; 2. A Amazônia e o Nordeste aparecendo como fundamentais um ao outro 

pelas condições de subdesenvolvimento compartilhadas; 3. A questão da geopolítica e 

importância da defesa do ocidente; 4. O INCRA como o primeiro órgão da administração 

brasileira a tratar expressamente de colonização e deslocamento de contingentes populacionais; 
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5. Concepção de desenvolvimento da Amazônia ligada à sua colonização a partir dos 

excedentes populacionais de outras regiões. 

************************ 

“Diante da lei está um porteiro. Um homem do campo chega a esse 
porteiro e pede para entrar na lei. Mas o porteiro diz que agora não 
pode permitir-lhe a entrada. O homem do campo reflete e depois 
pergunta se não pode entrar mais tarde. 
– É possível – diz o porteiro. – mas agora não. ” 
   Franz Kafka. Diante da Lei. 
 

De acordo com o Censo Demográfico do IBGE de 1980, a população no norte do Mato 

Grosso era de 65.779 em 1970. Em 1980, essa população era de 285.168 (Araujo, 2015). Ainda 

de acordo com Araujo (2015), no norte do Mato Grosso, em 1970, a população que havia 

migrado há mais de 3 anos era de 38.630 e a população que havia migrado há menos de 1 ano 

era de 64.077 habitantes. Esses dados nos mostram a “efetividade” da política de colonização 

ensejada pelo INCRA a partir de 1970.  

Ainda que o número de habitantes tenha se elevado na região norte, que era um dos 

objetivos preconizados pelos militares, é importante questionar a positividade dos dados. A 

historiografia de referência no tema e a imprensa enquanto registro da cotidianidade nos ajudam 

a pensar as condições de vida e de trabalho nas quais esses trabalhadores, remanejados de suas 

localidades a partir de políticas públicas, são implicados na Amazônia.  

A leitura de Gomes e Guimarães Neto (2018) nos mostra os despojamentos aos quais 

esses trabalhadores são submetidos. Os relatos da violência como regra, da expansão do 

latifúndio e imobilização da força de trabalho por dívidas retratam a materialidade da política 

de colonização da Amazônia e de concessão de incentivos fiscais aos grandes investidores, 

tendo na vulnerabilidade radical dos trabalhadores e invasão de territórios indígenas sua 

máxima expressão. 

É preciso frisar que os trabalhadores deslocados se deparam com esse tipo de realidade 

quando procuravam justamente se livrar dela. São apresentados a “oportunidades” pela 

propaganda governamental. Ao se deslocarem para a Amazônia, na busca de condições mais 

dignas de existência, se deparam novamente com o latifúndio e com a porta da lei sempre 

fechada para si  
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“longe de seus lugares de origem, os trabalhadores sem a posse da terra, 
pequenos proprietários e diversos outros sujeitos do mundo rural passam a ser 
identificados como “migrantes”, e assim, vistos, muitas vezes, como 
estrangeiros indesejáveis, sobretudo quando emergem nas representações que 
produzem um ‘outro’ como ameaça e perigo” (Gomes, Guimarães Neto, 2018). 
 

Chama atenção que essa mão-de-obra predominantemente não-qualificada e 

desterritorializada desenvolve suas próprias estratégias de resistência. São formas 

micropolíticas que surgem, por exemplo, a partir do ato de nomear a si mesmo num contexto 

no qual as pessoas são indocumentadas, e constantemente fugitivas de latifundiários da região 

(GOMES, GUIMARÃES NETO 2018). Utilizam sua falta de nome em seu próprio favor e 

constituem suas identidades provisórias nos despojos aos quais são submetidos e conforme as 

circunstâncias exigem. 

A população foi um importante fator para fazer funcionar o mecanismo do poder 

colocado em funcionamento a partir de 1966. O conjunto de estudos da SUDAM e da ESG 

apontavam a necessidade de ocupar a região norte do país, que no começo de 1960 tinha menos 

de um habitante por KM². Dessa forma, uma noção de população e de vazio demográfico 

emergiu junto com a noção de Amazônia, para fazer uma crítica ao subdesenvolvimento da 

região.  

 É necessário dizer que as culturas indígenas que habitavam e ainda habitam esses 
“vazios demográficos” eram sinceramente ignoradas em seus direitos fundamentais sobre a 
terra e em suas reivindicações pela demarcação dos territórios indígenas. Quando não 
ignoradas, eram envolvidas pelos dispositivos de legalidade do regime, que de alguma maneira 
instrumentalizavam a ignorância da população e justificavam as intrusões nos territórios 
indígenas: 

“O presidente da Funai, General Bandeira de Melo, afirmou ontem, ao encerrar 
o curso-piloto de Indigenismo, que a aculturação indígena deve se processar 
de maneira a integrar o índio ‘na nossa comunidade, pois a sociedade brasileira 
é muito aberta, o que facilitará a eliminação da diferença entre comunidade 
moderna e tribal.’” Bandeira de Melo defende aculturação do índio para 
integrá-lo à comunidade – Jornal do Brasil, 31/10/1970 

 

 O caso da Fundação Nacional de Apoio ao Índio é exemplar. A consulta ao o verbete 

“FUNAI” na plataforma do Centro de Pesquisa e Documentação da História Contemporânea 

do Brasil (CPDOC), ligado à Fundação Getúlio Vargas, citando o antropólogo Antônio Carlos 

de Sousa Lima, diz 
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 “jamais logrou agir com a independência que o estatuto de autarquia implica, 
sendo, desde sua instituição, sobretudo área de interesse militar. Pode-se 
considerá-la parte dos dispositivos colonialistas do Estado brasileiro, voltados 
para o interior de um território que, definido juridicamente na qualidade de 
nacional, só vem sendo assenhoreado pela administração pública direta, ainda 
hoje, de modo paulatino e precário. Outrossim, em que pese as mudanças mais 
recentes, a instituição tem suas práticas marcadas, de maneira indelével, pelo 
assimilacionismo das populações indígenas”6. 

 Esse aspecto também se expressa nas reportagens de jornais locais do Mato Grosso e 
Pará. O jornal O mensageiro (PA), publicação articulada por indígenas, junto com missionários 
católicos, denuncia na edição setembro-outubro de 1988, na página 3: 

“POLÍTICA INDIGENISTA 

O melhor da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), em 1987, foi 
indiscutivelmente a campanha publicitária. Vários órgãos de imprensa 
reservaram espaços para as notícias divulgadas por dirigentes da FUNAI. Os 
povos indígenas, no entanto, continuaram relegados ao descaso, enfrentando 
as decisões arbitrárias do órgão. 

Como se não bastasse as determinações da FUNAI, comungando com o 
interesse do grande capital, baseadas na legalidade dos decretos e portarias, as 
autoridades continuam impunes diante da violência contra povos indígenas. No 
ano passado foram registradas 11 mortes de índios em conflitos de terra e a 
principal providência do governo foi proibir missionários de continuarem 
exercendo seu trabalho junto a esses povos. A questão dos direitos dos índios 
continua sendo convenientemente invertida: na visão da FUNAI os índios 
entram em conflitos porque são incitados por missionários católicos e não 
porque querem lutar pelos seus direitos territoriais. Enquanto isso, madeireiros 
e garimpeiros continuam com trânsito livre em todas as áreas indígenas do 
Brasil. 

No entanto, a FUNAI costuma impedir a presença de índios em assembleias, 
como ocorreu em Surumu, no território de Roraima, em janeiro desse ano. Os 
Yanomami foram proibidos de participar da reunião, sem qualquer justificativa 
(...)”. 7 

 Pensar a dimensão da produção de legalidades do regime militar através das suas 

instituições, é desnaturalizar a concepção positiva de que a força da lei é cega e funciona da 

mesma maneira para todos. Na esteira de Derrida (2018)8, entendemos que essas ficções 

legítimas do direito trabalham no sentido de organizar o presente e instituir um modelo de 

futuro, normativamente articulado. 

A crítica feita ao subdesenvolvimento, importante na concepção moderno-tecnicista de 

mundo, não deve ser vista como natural. A noção de subdesenvolvimento também tem uma 

 
6 Disponível em http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/fundacao-nacional-do-indio-funai 
7 Disponível em http://memoria.bn.br/docreader/891479/4507  
8 Jacques Derrida. Força de Lei: o fundamento místico da autoridade. 2018. 
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forma e é moldada a partir de objetivos específicos e que no exposto nesse trabalho, é o 

desenvolvimento nos moldes capitalistas. É possível ver a crítica ao subdesenvolvimento como 

necessária, mas não é porque consideramos necessária que ela é uma realidade fundamental e 

verdadeira (SOUZA, 2019). A nossa forma de compreender desenvolvimento e 

subdesenvolvimento devem ser analisadas em sua historicidade.  

Também discutível é a noção de Reforma Agrária que embalou o discurso de 

colonização da Amazônia. As denúncias de expansão do latifúndio e da exploração da 

“escravidão branca” não deixaram de marcar as páginas dos jornais ao longo da década de 1970: 

“Nunciatura pede à CNBB documento sobre latifúndio na Amazônia 
(...) A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), através 
do chefe da divisão técnica, coronel Igreja Lopes, não quis fazer ontem 
comentários sobre a denúncia do Bispo de São Félix (Mato Grosso) quanto a 
‘marginalização social e os latifúndios daquele Estado’, pois ‘o assunto já é do 
conhecimento dos órgãos de segurança, inclusive do SNI’. 
Disse ainda o coronel Igrejas Lopes que ‘o nosso país é democrático e por isso 
assegura a qualquer um ter suas terras, latifúndios ou minifúndios (...) Sobre 
as injustiças sociais, também citadas no documento disse, que ‘não é problema 
afeto à Sudam’”. Jornal do Brasil, 11/11/71 

 

O destaque mostra que o compromisso de mudança nos regimes de posse, uso e 

propriedade da terra, preconizados pelo presidente do INCRA, está por água abaixo. No ímpeto 

de justificar a expansão do latifúndio na Amazônia, o coronel Igreja Rosas desconsidera 

completamente a missão que seria reduzir as desigualdades e a manutenção do status quo. 

Aponta ainda para a militarização da questão agrária, por afirmar que as denúncias de 

desigualdade não são de competência da SUDAM, e já são averiguadas pelos órgãos 

competentes, como o Serviço Nacional de Informações (SNI), ligado à Secretaria Geral do 

Conselho de Segurança Nacional – órgão mais importante de vigilância e informação do regime 

militar, criado em 1964 e extinto apenas em 1990. 

Nesse sentido, é possível deduzir que as políticas instituídas pela SUDAM e pelo 

INCRA atualizavam práticas de poder e dominação históricas, como o latifúndio e a 

imobilização na terra, a novas temporalidades, formando uma configuração aberta à pesquisa 

para melhor compreensão do Brasil Contemporâneo. A “força da lei”, a despeito do que propõe 

o direito positivo, não inclui, mas é um mecanismo de seleção e de classificação: a dimensão 

do direito não cabe a todos. Para alguns, apenas a regra. 
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OS DIFERENTES USOS DA ÁGUA E O PARADOXO DA ABUNDÂNCIA HÍDRICA 

NA AMAZÔNIA: O CASO DA ILHA DO COMBU-PA. 

 

Lannah Christine Pinheiro Rodrigues1 
Barbará de Paula Matos da Silva2 

Jamieli Medeiros de Oliveira da Silva3 
 
Introdução 
 

A água é um recurso vital para a sobrevivência humana e um dos componentes 

principais do ambiente. Além de ser importante para o desenvolvimento humano, ela contribui 

para o desenvolvimento econômico e social. (RIBEIRO, p. 37, 2004). 

A Amazônia brasileira é considerada rica em recursos naturais, principalmente em se 

tratando de recurso hídrico. Na mesma se encontra uma das bacias hidrográficas mais 

importantes do mundo, a bacia do rio Amazonas. Porém, mesmo com essa riqueza hídrica, a 

Amazônia sofre com aquilo que Bordalo (2017) chamou de paradoxo da abundância, em que a 

Amazônia tem muita água, porém grande parte da população não tem acesso a ela ou tem acesso 

a água de má qualidade, principalmente para o consumo. 

E é nesse cenário, as margens dos rios da Amazônia que muitas populações ribeirinhas 

se desenvolvem, tendo a água como principal elemento na reprodução dos seus modos de vida. 

Eles têm acesso a água dos rios, porém não podem consumi-la, pois, ela encontrasse impropria 

para o consumo. Como é o caso da ilha do Combu, que compõe a parte insular de Belém, e está 

localizada a 1,5 km de distância de Belém, na margem do Rio Guamá. A ilha é a quarta maior 

das cercas de 50 ilhas que compõem o município de Belém, atualmente, existe em média um 

contingente populacional de 200 famílias que lá habitam e, que vivem basicamente da pesca, 

do extrativismo vegetal do açaí e cacau, e do turismo. 
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Desta forma, o presente estudo tem como objetivo analisar os diferentes usos da água pela 

população residente na ilha do Combu, levando em consideração que a água está presente em 

todas as esferas do cotidiano desses moradores. Mas a mesma é impropria para o consumo. A 

metodologia utilizada baseou-se em levantamento bibliográfico e documental pertinente sobre 

a temática, com trabalho de campo no lócus do estudo, onde foram realizadas entrevistas com 

moradores da ilha sobre a temática abordada. 

 

Água na Amazônia 
 

O Brasil possui a maior disponibilidade de água doce do mundo, porém esse recurso 

está mal distribuído pelas cinco regiões brasileiras. Enquanto as regiões Nordeste, Sudeste, Sul 

e Centro-Oeste apresentam um percentual na distribuição de água tratada acima de 91%, a 

região Norte está abaixo com 74,3%, já a água distribuída sem tratamento é três vezes maior 

que nas outras regiões, chegando a 25,7%. (BORDALO, 2017). Na região amazônica é onde 

encontra-se algumas das maiores bacias hidrográficas do mundo, seus rios são os maiores em 

extensão e volume d’água. Havendo uma contradição no nível de água disponível e população, 

nessas regiões. Segundo o Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH, 2006), é na região 

Norte que se encontra a maior taxa de disponibilidade per capita de água doce do Brasil, 

reunindo alta vazão e baixa densidade demográfica. A problemática do uso e acesso à água na 

Amazônia encontra-se justamente porque a população vivencie o paradoxo da abundância 

versus a inacessibilidade a esse recurso, como analisa Becker (2003). 

A região Norte, por conta de seu potencial hídrico, desempenha um desenvolvimento 

econômico relevante para o país, graças a abundância de água, importante para a geração de 

energia elétrica. Destaca-se também a importante relação cultura dos povos ribeirinhos com os 

rios, que são necessários para atividades de pesca, transporte e uso doméstico. Entre as 

discursões sobre o potencial hídrico da Amazônia, destaca-se o acesso à água doce e potável 

para consumo humano. O que ocorre na Amazônia é um paradoxo do acesso à água doce. De 

acordo com Bordalo (2017): 

Compreender e explicar esse paradoxo da água na Amazônia tornou-se uma 
tarefa grandiosa e estratégica, pois, num cenário amazônico marcado por uma 
significativa riqueza hídrica, seja superficial, atmosférica ou subterrânea, com uma 
população rural e urbana extremamente vinculada aos rios, lagos e igarapés, nos 
assombra e preocupa saber que mais da metade da população amazônica em 2008 
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ainda estava sujeita a consumir água de má qualidade, ou até mesmo não tinha acesso 
a ela. (2017, p.134). 

 

Pensar a questão do acesso à água doce para o consumo, não é apenas uma problemática 

das áreas urbanas, mas, também de regiões cercadas por ilhas. O que ocorre na região 

metropolitana de Belém, tendo uma vasta porção insular, situado no estuário guajarino, que se 

forma na confluência dos rios Pará, Acará e Guamá. A porção insular de Belém é formado por 

43 ilhas, dividido em quatro regiões: ao norte localiza-se 15 ilhas, muitas delas ocupadas, com 

destaque Mosqueiro; ao centro leste encontra-se três ilhas; ao extremo leste formada por 

dezessete, a mais importante é Cotijuba; e ao sul onde ficam as oitos demais ilhas, com destaque 

Cintra e Combu (RIBEIRO, p. 119, 2004). Essas ilhas são muito importantes, pois abriga 

diversas famílias ribeirinhas, sem falar do grande potencial turístico, assim tornando-se uma 

preocupação ao tratar do acesso à água. Uma dessas ilhas é a Ilha do Combu, a quarta maior 

ilha de Belém situado as margens do rio Guamá, com uma população expressiva que mantem 

uma relação simbólica com rio, utilizando a água para diversos usos, como para o transporte, 

uso doméstico e laser. 

 

Sobre a ilha do Combu 
 

A ilha do Combu que compõe a parte insular de Belém, está localizada a 1,5 km de 

distância de Belém (Figura 1), localizada na margem do Rio Guamá coberta por matas densas 

e grande quantidade de palmeiras de açaí, além disso, é uma Área de Proteção Ambiental 

(APA).  

 
Figura 1- Localização da ilha do Combu. 
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É nesse lado do rio que o modo de vida dos ribeirinhos, a importância e beleza do rio e 

dos furos dos igarapés ganham notoriedade no circuito turístico da cidade de Belém. A ilha é a 

quarta maior das cercas de 50 ilhas que compõem o município de Belém, atualmente, existe em 

média um contingente populacional de 200 famílias que lá habitam e, que vivem basicamente 

da pesca, do extrativismo vegetal do açaí e cacau, e do turismo. 

Sua economia está baseada no extrativismo vegetal, pesca, na produção de chocolate e 

das atividades do turismo (ADRIÃO, 2012). Para chegar até a ilha se faz necessário a travessia 

do rio Guamá de barco partindo da Praça Princesa Izabel.  

A ilha do Combu também é muito conhecida pelo seu atrativo turístico, na qual, possui 

restaurantes e bares localizados na beira do rio com um estilo arquitetônico mais ligado ao das 

casas ribeirinhas, coloridas em meio ao verde da mata. As estruturas abrigam uma variedade de 

bares e restaurantes, variando desde os mais simples com redários e chuveiros, até os de 

infraestrutura mais sofisticada com piscinas, deques para facilitar o banho de rio e trilhas, que 

desperta o interesse da população da região metropolitana de Belém.  

É importante também ressaltar o modo de vida dessa população ribeirinha a sua relação 

com a floresta, com o rio, as típicas moradias, suas “tradições culturais principalmente na 

alimentação, nos remédios caseiros feitos à base de plantas do terreiro de suas casas, ou 

plantados em paneiros pelos próprios moradores” (BATISTA, 2011). 

O rio é um elemento marcante tanto para os moradores quanto para os turistas, com isso, 

diversas medidas foram tomadas para apresentar uma forma de socializar o rio à população, 

como uma “janela aberta”, criando assim uma relação maior, um envolvimento com o rio que 

estará mais presente na rotina de seus cidadãos na forma de contemplação, chamando atenção 

para suas regiões insulares ao sul. Na ilha as ruas são formadas por rios por onde trafegam 

barcos pequenos usados nas atividades cotidianas da população local. De acordo com o Resumo 

Executivo de do Pólo Belém-PA (2009), existe uma base experimental do Museu Emílio Goeldi 

que tem proporcionado um intercambio educacional, na qual são desenvolvidos os projetos de 

pesquisa de cunho científico que vem proporcionando o intercâmbio entre a ciência e o 

conhecimento popular. 

É importante também destacar o modelo de habitação, mais conhecida como palafitas, 

na qual, são fixadas na lama, pois, “o ecossistema sofre influência direta dos rios durantes os 

meses de dezembro até abril assim, ocorrendo inundações constantes, daí então a caracterização 
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do solo de Várzea” (BECKMAN et al, 2015). A maioria das casas é de madeira, com telhas de 

barro, ou zinco ou palha, o tamanho das palafitas varia muito umas com poucos cômodos e 

outras com cômodos maiores, grande parte das casas não tem acesso a saneamento básico. 

Algumas casas estão distribuídas espacialmente ao longo das margens da “rua de água”, é 

visível que na frente das moradias existe um trapiche (ponte) de madeira onde param as 

embarcações. 

Para além disso, outra características intrínsecas das moradias da ilha do Combu é a 

presença no fundo da mata, de palmeiras e árvores frutíferas típicas da Amazônia, e também 

tem a criação de alguns animais como: pato, galinha, porcos e entre outros que compõe o sitio 

(terreno) da casa, na qual, serve tanto para o consumo da família como para vendas, para 

acrescentar na renda familiar. Dessa forma, percebe-se uma forte relação do homem com a 

natureza, da qual interação deste tem como produto o modo de vida dessa comunidade 

ribeirinha. 

 

Água e os diferentes usos na Ilha do Combu 
 
 Como já mencionado anteriormente, as populações ribeirinhas da ilha do Combu 

mantem uma relação muito forte com os recursos naturais disponíveis na ilha. Nesse tópico, 

abordaremos, mais especificamente, as relações estabelecidas com as águas. 

O rio possui papel fundamental na vida das populações ribeirinhas da ilha do Combu. 

Percebe-se uma diversidade de formas de uso do recurso natural- água- no cotidiano dessas 

populações. É através do contato com as águas que eles desenvolvem a maioria das suas 

atividades cotidianas e atendem suas necessidades básicas, desde a locomoção até as atividades 

domésticas. Segundo Pojo et al (2014) “O povo ribeirinho, [...] possui um modo de vida atrelado 

à natureza e aos recursos naturais”, a água seria o principal deles. Como aponta Matos (2009): 

 

O modo de vida de homens e mulheres residindo em comunidades ribeirinhas vincula-
se a água, ou melhor, ao rio como referência geográfica no espaço amazônico. [...] É 
pelos rios, em maior proporção, que se vem e se vai às comunidades ribeirinhas. 
 

É por meio das águas que se dá a locomoção dos moradores da porção insular de Belém. 

Os barcos, as canoas, rabetas, entre outros meios, são as formas de transportes dessas 

populações através dos rios. Desde o transporte para pequenas distancias até maiores, como a 
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travessia para a capital. Como muito bem retratado na letra da canção de Paulo André Barata 

(2019) “Esse rio é minha rua”.  

Outra forma de uso das águas pelos moradores da ilha do Combu é para o uso doméstico. 

A água do rio é utilizada para lavar louças, roupas da família, para higiene pessoal, entre outros 

afazeres. É comum encontrar na frente das casas dos moradores da ilha uma estrutura que abriga 

caixas d’água para a retirada da água do rio (RIBEIRO, 2004) para ser utilizada nas atividades 

citadas anteriormente. Em campo podemos notar esta prática na maioria das casas da ilha. 

Destaca-se que os moradores adicionam cloro diretamente nas caixas d’águas para deixar a 

água mais clara para usar, principalmente, na prática da lavagem das roupas. 

Ademais, o rio também constitui um local de lazer, tanto para as famílias que residem 

na ilha quanto para os visitantes, levando em consideração o potencial turístico da ilha do 

Combu. É comum para os moradores o banho no rio, principalmente quando a maré está alta. 

E os restaurantes que se localizam na ilha também utilizam desse recurso como atrativo 

turístico. A maioria dos restaurantes tem deques para que os clientes possam aproveitar melhor 

o banho de rio. Ou são construídas piscinas naturais as margens do mesmo. 

Além disso, é necessário destacar o uso da água na ilha do Combu para consumo pelos 

moradores. É importante ressaltar que as águas superficiais do rio são impróprias para o 

consumo, pois segundo pesquisas realizadas por Beckman et al (2015) “[...] outros pontos como 

o rio e a torneira estão inadequados ao uso potável, devido aos fatores de turbidez, cor aparente, 

coliformes fecais[...]”. Alguns fatores como: a proximidade com a capital que despeja os 

esgotos nos rios e as condições de esgotamento sanitário encontradas na ilha nos levam a 

entender a péssima qualidade da água do rio para consumo. Segundo Ribeiro (p. 127, 2004): 

O desenvolvimento urbano sem planejamento ambiental observado em várias 
cidades brasileiras, vem trazendo significativos prejuízos para a sociedade e 
consequentemente a diminuição da qualidade de vida da população. Nesse enfoque, 
destaca-se que o aumento das concentrações urbanas em áreas insalubres influencia 
na deterioração do ambiente hídrico urbano, contaminando os cursos d’agua- rios, 
lagos, igarapés- através do despejo de esgotos domésticos e industriais, da drenagem 
urbana e resíduos sólidos. 

 

Desta forma, os mais afetados por esse desenvolvimento urbano sem planejamento 

ambiental, que ocorreu na cidade de Belém, são as populações ribeirinhas que mantem relações 

diretas com os cursos d’águas. 



 

 
IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia Agrária 

GT 21 – Entre a Terra-Floresta e a Floresta Tropical: Amazônia como Lugar de Muitos Mundos no Sistema-Mundo 
Contemporâneo 

ISBN: 978-85-415-1148-3 
9654 

 

Destaca-se, que o abastecimento de água potável nessa ilha ainda é precário ou quase 

inexistente. Segundo o Resumo Executivo do Pólo Belém (2009) “Na Ilha do Combu o 

abastecimento de água é feito apenas por meio de poços artesanais e várias comunidades não 

têm acesso à água encanada.” Segundo moradores entrevistados, a alguns anos atrás era comum 

no cotidiano destes utilizarem a água do rio para consumo, mesmo a água sendo inadequada, 

pois é contaminada também pelos dejetos humanos que são despejados e levados pela maré, 

pois os banheiros são construídos fora das moradias e com fossas rudimentares ou inexistentes 

(RIBEIRO, p. 195-196, 2004). Também era comum utilizarem da água da rede de distribuição 

de Belém, coletadas nas torneiras dos portos da cidade (RIBEIRO, p. 193, 2004). 

Essas práticas mudaram quando alguns barcos passaram a comercializar água potável 

para a população da ilha do Combu e outras ilhas próximas. Esses barcos que comercializam 

água para as ilhas são de origem do munícipio do Acará, que passa todos os dias as seis da 

manhã vendendo galões de cinco litros de água no valor de três reais para os moradores. Os 

moradores apontam que gostam desse serviço de “abastecimento”, pois o custo é baixo e 

acessível, destacando que os barcos param de casa em casa para fazer a entrega, assim não 

precisam se deslocar até Belém para comprar água. 

Os moradores que tem acesso frequente aos portos da capital, principalmente aqueles 

que trabalham na travessia para a ilha, costumam adquirir água em pontos de venda na cidade. 

Segundo seu Manoel, morador da ilha e que trabalha pilotando uma lancha que faz travessias 

diárias para o Combu, ele juntamente com sua família utiliza em média quatro galões de água 

de cinco litros semanalmente. Ele fala que alterna entre a compra na cidade e nos barcos que 

comercializam água, mas compra em Belém com mais frequência. 

Percebemos a importância da água para as populações ribeirinhas da ilha do Combu nas 

mais diversas esferas do seu cotidiano. Porém, 

A falta de água potável é um dos fatos marcantes entre tantas questões que desafiam 
viver nas ilhas da Amazônia paraense. Mesmo estando cercada por águas (dos rios e 
das chuvas), a escassez desse recurso ainda é constante. [...]” (POJO et al, 2014) 

  

 Residir em um espaço cercado por água e não poder ter a mesma em boa qualidade para 

consumo é preocupante.  

 

Considerações Finais  
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 Diante do exposto, percebe-se que o rio é o ponto de encontro das mulheres, que 

realizam as atividades domésticas como: lavar louças/roupas onde também, ocorre as trocas de 

informações e sociabilização, onde as deixam informadas sobre os acontecimentos na 

comunidade. 

 Dessa forma, como aponta Cruz, o curso d’agua pode ser visto como uma referência 

identitária pois, além de ser um recuso físico-natural, também, é um espaço social, onde ocorre 

os tramas e dramas sociais (CRUZ 2011).  

 Assim, os diferentes usos que os ilhéus fazem com/do rio estão intrinsicamente 

associados no seu cotiando e na forma de se relacionarem com o ecossistema e seus recursos, 

seja pelas suas atividades domésticas, econômicas e culturais. A prática do turismo também 

está atrelada as águas do Rio Guamá, pois, chama atenção do turista com o passeio de barco e 

com o famoso banho de rio. 

 Percebe-se que a ilha do Combu que compõe a parte insular de Belém sofre com 

abastecimento de água potável, dessa forma, representa bem o paradoxo da água na região 

Amazônica estando localizado na região onde se encontra uma das maiores bacias de água doce 

do mundo, com isso, os dados que foram demostrados no início do trabalho reflete de forma 

muito nítida a situação que os ilhéus do Combu estão inseridos. A população da ilha estudada 

apresenta uma forte relação com o rio, este, vai para além de uma porção do espaço, o rio é um 

dos elementos que constitui o modo de vida da comunidade da ilha do Combu, pois, é permeado 

por saberes, práticas cotidianas, entretanto, as águas do rio Guamá sofrem com má gestão de 

drenagem urbana de resíduos sólidos de Belém e com isso a população da ilha fica restrita para 

o uso do consumo direto, já que a água é inapropriada para o consumo, tendo assim que arcar 

com os custos para se ter acesso a água de qualidade. 
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MOÇÃO CONTRA O DESCUMPRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO NO 

TOCANTE A FUNÇÃO SOCIAL DA TERRA PELO GOVERNO 

FEDERAL 

 

Os participantes do IX SINGA reunidxs em plenária final aprovam moção contra o governo 

federal, que além de estar descumprindo sistematicamente a constituição, com agravantes no 

que tange a função social da terra e reforma agrária, assim como a demarcação de terras 

indígenas e titulação de quilombos, ameaça ativa e passivamente os povos do campo, da 

floresta e movimentos sociais, com diversas ordens de “despejo” de acampamentos ou mesmo 

assentamentos de reforma agrária, sem falar na retirada de proteção de terras e povos 

indígenas, com episódios gritantes como o do Guajajara Paulo Paulino. 

 

Recife, 15 de novembro de 2019 
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MOÇÃO CONTRA OS IMPACTOS PRODUZIDOS PELA ABERTURA 

DA FERROVIA PARAENSE S.A 

 

Os participantes do IX SINGA reunidxs em plenária final aprovam moção contra a abertura 

da Ferrovia Paraense S.A, que prevê uma extensão territorial do Araguaia a Barcarena, 

cortando de Norte a Sul o estado do Pará, afetando evidentemente milhões de pessoas, entre 

as quais comunidades, povos indígenas, quilombolas, assentados, entre outros. 

O interesse a “toque de caixa” que os governos anteriores e atual do poder executivo do 

Estado, contrasta com a falta de transparência que tem marcado mais este grande projeto, 

como no protocolo de intenções recentemente assinado com o governo chinês. 

A FEPASA, como grande obra de logística, ameaça abrir novas frentes de expansão e 

intensificação do agrohidromineronegócio, deixando ao largo interesses mais urgentes da 

população paraense. 

 

Recife, 15 de novembro de 2019. 
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MOÇÃO DE APOIO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS DE 

ALCÂNTARA, MA E REPÚDIO AS AMEAÇAS DE SUA EXPULSÃO 

 

Os participantes do IX SINGA reunidxs em plenária final aprovam moção em defesa das 

comunidades tradicionais que residem, secularmente, em Alcântara, MA. As mesmas vem 

sofrendo cercamento e impedimento ao livre acesso a seus territórios e, atualmente, estão 

ameaçados de expulsão com a ampliação da base de lançamento de foguetes de Alcântara.  

Repudiamos o “acordo de Salvaguarda tecnológica” firmado pelo atual governo que implica 

em abertura da base para uso de outros países, em especial aos Estados Unidos. Este acordo 

traz como consequência a ampliação da área da base de lançamento e a remoção das 

comunidades tradicionais, sendo a comunidade de Mamuna diretamente atingida.  

Apoiamos a luta das comunidades de Alcântara, MA em defesa da vida em seus territórios 

tradicionais. 

 

Recife 15 de novembro de 2019 
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MOÇÃO DE APOIO ÀS MARISQUEIRAS, POVOS DAS ÁGUAS, PESCADORAS E 

PESCADORES ARTESANAIS E REPÚDIO AO GOVERNO FEDERAL POR SER 

UM DOS PROTAGONISTAS DO CRIME DA CONTAMINAÇÃO DO LITORAL 

BRASILEIRO POR PETRÓLEO 

Nós, membros da comunidade científica nacional e internacional reunida entre 11 e 15 de 

novembro de 2019 na cidade de Recife, no IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária, 

viemos manifestar solidariedade às marisqueiras, pescadores e pescadoras artesanais e aos 

povos das águas diante da omissão e da falta de articulação no combate e controle pelo já 

considerado maior crime socioambiental com petróleo em extensão no mundo.   

Desde o final de julho o óleo oriundo do petróleo se espalha pelo litoral do Brasil, atingindo 

todo o Atlântico Sul. Todos os estados do Nordeste e o estado do Espírito Santo, no Sudeste, 

foram atingidos. Os povos das águas, que em sua maioria, é composta por corpos negros e 

indígenas,são sem dúvida os mais atingidos. Nas comunidades pesqueiras, mesmo naquelas 

que não registram a presença do petróleo, as marisqueiras e pescadores não conseguem mais 

vender os seus pescados. Naquelas em que o óleo chegou além de não realizar a venda, as 

marisqueiras e pescadores não estão podendo consumir os pescados, ou o fazem por não haver 

escolha. A fome já é uma realidade nessas comunidades. Há também o risco real de saúde, 

seja pela exposição ao alimento possivelmente contaminado, seja pelo contato direto com o 

petróleo. A chegada do petróleo na costa brasileira gera insegurança no trabalho para essas 

comunidades tradicionais pesqueiras.  

O Estado, por sua vez, tem assumido dolosamente o risco de matar essas populações ao não 

adotar medidas imediatas e eficazes para solucionar e impedir a contaminação dos estuários e 

dos territórios costeiros. O Plano Nacional de Contingência, que possui como um dos 

objetivos a proteção ambiental e dos recursos pesqueiros além de atribuir medidas 

emergenciais para a situação corrente ainda não foi acionado pelo Governo Municipal, 

Estadual e Federal.A omissão do Estado ao não acionar o Plano Nacional coroa um processo 

que não compromete apenas as praias ou manguezais, mais a saúde, a segurança e o ambiente 

do trabalho e de manutenção do modo de vida dos pescadores, pescadoras e das marisqueiras, 

assim como, inicia também um grande efeito dominó nas cidades consumidoras do pescado, 

pois a pesca artesanal é responsável por  70% da produção pesqueira. 

Essa situação a que está submetida a população das águas é um dos casos mais concretos de 

racismo ambiental no Brasil. Porém é necessário afirmar que esta população já vem sofrendo 

racismo ambiental institucional há muito tempo, seja pelas tentativas de expropriação de seus 

territórios pesqueiros, seja pelo não reconhecimento da identidade pesqueira. 

A chegada do petróleo no contexto dos conflitos territoriais já vivenciados nas comunidades 

tradicionais pesqueiras potencializa os processos de expropriação e desterritorialização, 

notadamente a partir prejuízos a soberania alimentar e da ampliação da vulnerabilidade 

socioeconômica, facilitando a invasão do capital neoextrativistacolonial em contraponto a 

proteção e preservação dos modos de vida tradicionais, de ancestralidade e cosmovisão negra 

e indígena. 

Recife, 15 de novembro 2019. 
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MOÇÃO DE REPÚDIO A DECISÃO DA JUÍZA DRA. NILCEA MAGGI DA 5ª. 

VARA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO AO DESPEJO DO CESAM 

 

 

Os participantes do IX SINGA reunidxs em plenária final aprovam moção de repudio a 

decisão da Juíza Dra. Nilcea Maggi da 5ª. Vara Seção Judiciária de Pernambuco, ao despejo 

do CESAM (Centro de Saúde Alternativa da Muribeca) do imóvel que ocupam. Mulheres 

guerreiras que há mais de 20 anos estão a frente de iniciativa solidária de Medicina Popular 

difundindo saberes sobre o uso tradicional das plantas medicinais para a comunidade. 

 

Recife, 11 de novembro de 2019. 
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MOÇÃO DE REPÚDIO A LEI DE TERRAS DO ESTADO DO PARÁ, 

BRASIL 

Os participantes do IX SINGA reunidxs em plenária final aprovam moção de repudio a lei de 

terras do Pará (129/2019) que não foi discutida com a sociedade civil e que, com o pretexto de 

“agilizar” e “desburocratizar” processos de concessão de terras públicas paraense, deixa 

brechas para a legalização de grilagem e privatização de florestas públicas. Além de 

criminalizar movimentos sociais, proibindo no artigo 16, por exemplo, que quem já tenha 

participado de “invasões” ou “conflitos agrários” possa ser beneficiado pela regularização 

fundiária. Os artigos 26 e 27, de uma lei que tramitou em 33 dias, permitem ao ITERPA 

analisar títulos já considerados nulos pelo Conselho Nacional de Justiça e preveem a 

regularização de pedidos de concessão de terras que estariam em análise desde 1995. 

Recife, 15 de novembro de 2019. 
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MOÇÃO EM DEFESA DE UMA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA POPULAR. E 

REPÚDIO À PRECARIZAÇÃO DA EXTENSÃO PARA O CAMPO NO ATUAL 

GOVERNO. 

Os participantes reunidos no IX Simpósio Internacional e X Simpósio Nacional de Geografia 

Agrária defendem uma extensão universitária popular, na qual o objetivo não seja levar um 

conhecimento de cima para baixo, mas construir saberes junto às comunidades pautado nas 

demandas das mesmas e não apenas nos interesses da universidade. 

Que a curricularização da extensão nos cursos superiores seja assumida em nossos 

departamentos com essa perspectiva de construção de saberes e seja fruto de um debate entre 

universidade, movimentos sociais e povos e comunidades tradicionais. 

É preciso publicizar e popularizar a extensão nas universidades como um instrumento de 

diálogo entre a universidade e a sociedade. 

Denunciamos a precarização da extensão nas universidades e a ação do atual governo em 

praticamente extinguir os recursos do PRONERA, PRÓ-CAMPO e PROEXT. 

Por fim sugerimos que o próximo SINGA mantenha o GT: Políticas e Projetos de Extensão 

universitária de formação e de produção de materiais didáticos e audiovisuais no campo e 

também inclua, além dos projetos, a dimensão política. 
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NOTA DE APOIO E SOLIDARIEDADE A ALESSANDRA KUARAP MUNDURUKU, 

AURICÉLIA ARAPIUNS E AOS ESTUDANTES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS DA 

UFOPA 

No dia 8/11/2019, em uma reunião dos estudantes indígenas e quilombolas com o reitor da 

Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), para tratar da situação de penúria e 

dificuldade a que os estudantes estão submetidos dentro da Universidade, a liderança 

Auricélia Arapiuns sofreu assédio moral e agressões verbais racistas e machistas por parte de 

um servidor da Ufopa, que assessora o reitor Hugo Diniz. Presente na reunião, o reitor 

permaneceu inerte a todos os impropérios dirigidos pelo servidor à liderança indígena, até que 

a liderança indígena Alessandra Kurap Munduruku reagiu fisicamente às agressões verbais. O 

reitor e o servidor não pediram desculpas e, pelo contrário, tentam criminalizar a atitude de 

Alessandra Kurap, que foi provocada pelos abusos e humilhações racistas proferidas pelo 

servidor, com a conveniência negligente do reitor.  

A reunião ocorreu durante o IX Encontro de Estudantes Indígenas e Quilombolas da Ufopa, 

cuja organização foi feita totalmente pelos alunos sem nenhum tipo de apoio da reitoria da 

Universidade, num exemplo claro de como são tratados os estudantes indígenas e quilombolas 

dentro da instituição: a Ufopa inclui em sua propaganda institucional o fato de ter a maior 

quantidade de alunos de comunidades indígenas e quilombolas, mas a permanência desses 

estudantes não está sendo apoiada pela administração universitária.  

O IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária (SINGA) realizado em Recife, PE de 11 a 

15 de novembro de 2019 vem a público apoiar a liderança agredida,, Auricélia Arapiuns e a 

liderança ameaçada de criminalização, Alessandra Korap Munduruku, assim como a todos os 

estudantes indígenas e quilombolas da UFOPA, que enfrentam há meses uma redução drástica 

nos auxílios que recebem e podem ser obrigados a abandonar os estudos.  

Recife, 15 de novembro de 2019. 
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